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عمى مر العصور تطورت العموـ واتسعت وازدادت فػنبلحع فػي ػق حقزػة زمنيػة
والدة عمـ جديد أو تطور عمـ قديـ .
وقػػد ظهػػرت زعػػض العمػػوـ فػػي هدايػػة والدتهػػا مػػف ػػبلؿ نظر ػػة أو أكثػػر طرحهػػا

ش ص ما  ,ثـ تطورت حتى أصزحت عمماً امبلً مستقبلً هذاته  ,وقد تـ تقسػيـ

أو تصػػنيا العمػػوـ إلػػى قسػػميف أو صػػننيف زػػالنظر إلػػى موضػػوعاتها ومػػا يزحػػث
فيها فقسـ منها سمي زالعموـ الطهيعية واآل ر زالغير طهيعية .

واألوؿ أؼ العموـ الطهيعية صػنا فيػه ػق عمػـ يتنػاوؿ األمػور الماديػة ال ارجيػة

عمميػاً ػػاف أو نظر ػاً  ,فعػػد فيػػه الطػػس والهندسػػة والر اضػػيات والمغػػة ز قسػػامها ,

ومؤ اًر أضيا إليها عمـ النيز اء والكيمياء زعد أف انا يعداف مف العموـ الغر زة
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الغي ػػر طهيعي ػػة  ,ه ػػق ػػاف العمم ػػاء يع ػػدونها م ػػف الس ػػحر لم ػػا ي ػػروف م ػػف ارز ػػة
تطهيقاتها .

إما صنا العموـ ير الطهيعية :
فد ق فيه النمؾ والتنجيـ والسحر وعد قديماً أيضاً مف هػذا الصػنا عمػـ النيز ػاء
والكيميػػاء أمػػا حػػديثاً فقػػد عػػدت عمػػوـ الػػننس و الزا ارسػػاي ولوجي و يػػر ذلػػؾ ممػػا
انت موضوعاتها عمى ننس النمط مف هذا الصنا .

والمبلحع إننا لو تتزعنا واستقصينا هداية ق عمـ لوجدنا إنه ممػا ولػد عمػـ جديػد

أو طرح ػػت نظر ػػة جدي ػػدة تص ػػدػ له ػػا الكثي ػػر م ػػف العمم ػػاء والم تص ػػوف زع ػػدـ
التصديق والقهوؿ ألسزاس عديدة أهمها الحسد والجهق هذلؾ العمـ .

واألوؿ ليس يعنينا هنػا أمػا الثػاني وهػو الجهػق زمػا طػرح حػديثاً فهػو مهتنػي عمػى

قاعػػدة مسػػممة هػػيف العقػػبلء مػػا قػػاؿ أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ ( :النػػػاس

أعداء ما يجهموف)الٔ .

ف مم ػػا ط ػػرح ش ػػيء يجهم ػػه الن ػػاس ع ػػادو إال قم ػػيبلً م ػػف ال ػػذيف تمي ػػزوا زالحيادي ػػة
والت ني أماـ ما يجهموف .
لذا نرػ أئمة الهدػ صموات هللا عميهـ أجمعيف لـ يطرحوا ما عندهـ مف العموـ

المهمة والغر زة إال لزعض واصهـ ومواليهـ ممف رأوا فيه اإلستعداد والقاهمية .

وه ػؤالء طزق ػوا هػػذ العمػػوـ واظهػػروا زعضػػها و تم ػوا الػػزعض اآل ػػر واكتن ػوا هػػذ ر
أسػػماءها ونسػػهوها لممعصػػوـ وعمق ػوا شػػنها والعمػػق ههػػا إلػػى زمػػاف القػػائـ العميػػه
ٔ

 -نهج الزبل ة
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السػػبلـ  ,عممػاً إف هنػػاؾ صػػنناً مػػف العمػػوـ عمػػق ههػػا األنهيػػاء وأوصػػياءهـ ومػػف
عاصرهـ مف العمماء ولكف زمحدودية و ق هوقته وأوانه .

وزػالنظر فيهػػا ومبلحظتهػا يتضػ إنهػا متسػػالمة فيمػا هيػػنهـ لكثػرة مػػا تػوارد العمػػق

ههػػا ومػػا نقػػق عػػنهـ منهػػا  ,ولكػػف نتيجػػة لجهػػق عممػػاء الظػػاهر ههػػا تر وهػػا ولػػـ
يعممػوا ههػا هػق ان ػروا مػا يػدؿ عميهػا عمػى الػر ـ مػف ثرتػه  ,مسػتدليف حينػاً زػ ف

أسبلفهـ مف عمماء الظػاهر لػـ يعممػوا ههػا  ,وحينػاً آ ػر زادلػة نازعػة مػف عقػولهـ
وافهامهـ المحدودة والمقيػدة هزمػانهـ وم ػانهـ  ,حتػى إنػؾ تػ تي هنصػوص عديػدة
صادرة عف المعصوميف تؤ د هذا العمـ أو ذاؾ فتقاهق زالرفض ويقدـ بلـ التازع
عمى بلـ المتهوع و بلـ ير المعصوـ عمى المعصوـ .

ومف جممة هذ العموـ عمـ الحروؼ وهػو عمػـ قػديـ تؤ ػد النصػوص المعصػومية

عمى نسهته آلدـ العميه السبلـ وأيضاً تعامػق زػه األنهيػاء واألوصػياء واألوليػاء ,
وهػو عمػػـ واسػػع يػرتزط مػػع زػػاقي العمػػوـ ولػه مد ميػػة هيػرة فػي ا مههػػا إف لػػـ ي ػػف

جميعه ػػا  ,ه ػػدءاً م ػػف العم ػػوـ الديني ػػة التنس ػػير والت و ػػق والنق ػػه وانته ػػاءاً ز ػػالعموـ
الطهيعية الطس والنيز اء والكيمياء و يرها.

و ذلؾ عمـ التوسـ وهو مف العمػوـ التػي أ ػتص ههػا األنهيػاء واألئمػة واألوصػياء

ومف افيض عميه مف قهمهـ  ,وهذا العمـ مف العموـ التي سوؼ يست دمها اإلمػاـ

المه ػػدؼ العمي ػػه الس ػػبلـ ف ػػي قيادت ػػه لدول ػػة الع ػػدؿ اإلله ػػي وال ػػذؼ س ػػوؼ يعطي ػػه
ػرءة ز ػػاطف األش ػػياء م ػػف ػػبلؿ
ألص ػػحازه وأنص ػػار  ,وه ػػذا العم ػػـ يق ػػوـ عم ػػى ق ػ آ

الظػػاهر أو الح اركػػات والعبلمػػبلت الجسػػمانية ال ارجيػػة والحر يػػة وحتػػى األلن ػاظ
والتصرفات واألصوات.
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وهػػذ العمػػوـ و يرهػػا سػػتجدها فػػي طيػػات هػػذ الموسػػوعة القرآنيػػة و ػػذلؾ سػػوؼ

تجد مف النظر ات التي لـ يسػهق أف توصػق إليهػا أحػد قهػق هػذا اليػوـ وهػي مػف
العمػػوـ التػػي أفػػاض ههػػا اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ عمػػى السػػيد أهػػي عهػػد هللا
الحسيف القحطاني .

وهػػذ النظر ػػات واألزحػػاث سػػوؼ توصػػق اإلنسػػاف إلػػى حػػق مػػا أشػ ق عميػػه مػػف
األمور الدنيوية واأل روية واألدياف والمعتقدات التي طالما ضمت عقوؿ العمماء

حائرة في إيجاد الحق لها  ,ومف بللها تـ تصػحي النظر ػات ال اطئػة ألشػهر

العمماء التي زقيت نظر اتهـ دوف رد ر ـ عدـ موافقتهػا لمواقػع والصػواس فسػوؼ
تجدوف تصحي لنظر ة أرسطوا وداروف و يرها  ,و ق ما هو منيػد وقػيـ والػذؼ
يػػنـ عػػف النػػيض اإللهػػي الػػذؼ أفػػاض زػػه اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ عمػػى

السيد أهي عهد هللا الحسيف القحطاني .
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كتاب عمـ األبجد
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أصػػز معموم ػاً لػػدػ أ مػػس النػػاس إف هنػػاؾ تػػدرجاً فػػي الموجػػودات س ػواء فػػي
وجوده ػػا أو نموه ػػا أو تطوره ػػا  ,وزعز ػػارة أ ػػرػ إف األش ػػياء ف ػػي أؼ مرحم ػػة م ػػف
وجودها لها مراحق قهمها وأ رػ زعدها فعالمنا هذا الذؼ نعيش فيه والػذؼ يسػمى

ع ػػالـ المم ػػؾ أو الم ػػادة ل ػػه عػ ػوالـ تس ػػزقه وأ ػػرػ تتزع ػػه أو تعقز ػػه زعض ػػها ش ػػائع
ومعموـ وزعضها ير شائع و ير معموـ لزعض الناس أو أ مههـ .

والعوالـ المرتزطة زعالمنا هذا منها ما ي وف مرتزاً معه ترتيزػاً طوليػاً أؼ إنػه عػالـ
زعد عالـ أو عالـ قهق عالـ زسمسمة طولية ومنها ما ي وف ترتيزه مع عالـ المػادة
ترتيز ػاً عرضػػياً زمعنػػى إنػػه يجػػرؼ معػػه هت ػوازؼ أؼ أثنػػاء وجػػود عالمنػػا هػػذا يوجػػد

ذلؾ العالـ أو تمؾ العوالـ .
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ومنهػػا مػػا ي ػػوف مرتز ػاً ز ػػبل الت ػرتيهيف مع ػاً فهمحػػاظ معػػيف ي ػػوف مرتز ػاً طولي ػاً مػػع
عالمنػػا وحمحػػاظ آ ػػر ي ػػوف عرضػػياً معػػه وزمعنػػى آ ػػر ي ػػوف هنػػاؾ تػػدا بلً هػػيف

العوالـ .

ومػػف الع ػوالـ المتقدمػػة عمػػى عالمنػػا الالممػػؾ همحػػاظ التقػػدـ الرتهػػي أو المرحمػػي ,

وعػالـ النػػور الالعمػػـ ثػـ عػػالـ النقطػػة ثػـ عػػالـ الحػػروؼ ثػـ عػػالـ األرقػػاـ أؼ القػػيـ
العددية ثـ عالـ الكممات ثـ عالـ الجمق ثـ عالـ الكتػاس تػدو نياً ػاف ػالقرآف أو
تكو نياً الكوف .
ولو أمعنا النظر وعدنا زالزحث مف عالـ الكتاس لوجدنا إنػه ال هػد فيػه مػف وجػود
ود وؿ الكممات  ,والكممات ال هد فيها مف وجود الحروؼ  ,والحروؼ الهد فيهػا

مف النقط فمجموعة النقط تكوف حرفاً والنقطة ال هد مف وجود النور فيها .

وهػػذا يعنػػي إف ه ػػذ الع ػوالـ متدا مػػة ف ػػي مػػا هينهػػا  .وزم ػػا إف زحثنػػا هنػػا ي ػػوف

م صص ػاً فػػي عمػػـ الحػػروؼ زمػػا يتضػػمنه مػػف عػػالـ الحػػروؼ وعػػالـ األعػػداد أو

قيمها العددية فبل هد لنا مف ذ ر مجموعة نقاط تمهيداً لمزحث :

النقطػػػة األولػػػ  :إنن ػػا واف اض ػػطررنا ل ػػذ ر العػ ػوالـ المرتزط ػػة هزحثن ػػا  ,إال إنن ػػا
سنذ رها اجماالً وعمػى قػدر الحاجػة  ,مػع م ارعػاة اال تصػار وتػرؾ التنصػيق ههػا
وزادلتها إلى ازحاث أُ ر ت تي منصمة انشاء هللا تعالى .

النقطػػة الثان ػػة  :إننػػا نعتمػػد فػػي أدلتنػػا عمػػى الكتػػاس والسػػنة وال يعنينػػا مػػا توقنػػت
عند افهاـ وعقوؿ العمماء الظاهر ف إال زقدر االستشهاد وز ادة االيضاح .
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النقطػػػػة الثالثػػػػة  :قمن ػػا إف ه ػػذا العم ػػـ يعتم ػػد عم ػػى الح ػػروؼ وقيمه ػػا العددي ػػة ,
والمشػػهور مػػف هػػذ القػػيـ جػػدوالً واحػػداً  .والػػذؼ يسػػمى زالج لمػػق الكهيػػر أو األهجػػد
الكهي ػػر إال إنن ػػا وزع ػػوف هللا سن ش ػػا مجموع ػػة أ ػػرػ م ػػف الج ػػداوؿ زق ػػيـ عددي ػػة
م تمنة ق منها يصػم أف ي ػوف زازػاً اصػاً تنػت لػه أهػواس م تمنػة مػف اآلفػاؽ

والعموـ وهي مجتمعة تش ق عمماً هي اًر وتعطي نتائج هائمة ومذهمة .

النقطة الرابعة  :زما إننا عرفنػا إف األرقػاـ الاألعػداد هػي صػورة أ ػرػ لمحػروؼ
واف لكػػق حػػرؼ رقم ػاً اص ػاً زػػه أو عػػدة أرقػػاـ زحسػػس الجػػداوؿ ال اصػػة  ,إذف

يم ػػف أف ن شػػا عػػف لغػػة اصػػة اسػػتعممت سػػازقاً  ,ويم ػػف أف نؤسػػس لغػػات
أ رػ جديدة تكوف موحدة هيف ق الناس ولها فوائد جمة .
النقطة الخامسة  :ممػا تقػدـ يتهػيف إف الكػوف متػرازط زمػا يشػزه السمسػمة زحمقػات
يشػػد زعضػػها زعض ػاً و ترتػػس زقػػاء زعضػػها عمػػى مػػا قهمػػه ومػػا يرحطػػه زالسمسػػمة ,
ومف حمقات هذا الكوف التي ترحط زعضه زما قهمػه ومػا زعػد هػي األرقػاـ الكونيػة

ولها لغة اصة هها ما قدمنا وهي المغة الرقمية ,والتي شا جزٌء منهػا مػؤ اًر
وحدأ العمق زه زما يسمى التقنية الرقمية .
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التعريف بعمـ األبجد ة
يقػػوـ هػػذا العمػػـ عمػػى اسػػاس القػػيـ العدديػػة لؤلحػػرؼ أؼ إف لكػػق حػػرؼ
قيمػػة عددي ػػة  ,يػػتـ م ػػف بللػػه تحو ػػق الح ػػروؼ إلػػى أرق ػػاـ تػػد ق ف ػػي عممي ػػات

حساهية م تمنة حسس ما يقتضيه الموضوع .

وعمػػى هػػذا تقمػػس المغػػة مػػف لغػػة حرفيػػة إلػػى لغػػة رقميػػة يػػتـ االسػػتنادة منهػػا فػػي

معرفػػة و شػػا أس ػرار و ناي ػػا الكتػػاس التكػػو ني الالك ػػوف وزعػػض أس ػرار و ناي ػػا

الكتاس التدو ني القرآف .

أمػػا أس ػرار الكػػوف فيػػد ق فيهػػا شػػا معػػادالت يميائيػػة جديػػدة وت ػرازط زع ػػض
العناصر في ما هينها و ير ذلؾ  ,و ذا في زاقي العموـ النيز اء والنمؾ والطػس

و يرها  ,أمػا القػرآف فيسػتناد مػف تحو ػق مماتػه إلػى هػذ المغػة  ,و شػا حقػائق

م نية لها عبلقة في تنسير آياته لذا يعد أحد زطوف الت و ق .
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ه ػػذا والك ػػبلـ عم ػػى ف ػػرض لغ ػػة رقمي ػػة واح ػػدة  ,وه ػػي المعروف ػػة ه ػػيف زع ػػض أه ػػق
اال تصاص  ,فمو عرفنا إف هناؾ عشرة لغات رقمية أو أكثر مهتنية عمى قواعد

عممية وزقيـ عدديػة أ ػرػ ت تمػا عػف زعضػها  ,فهػذا قطعػاً ينػتج شػا حقػائق

وأسرار أكثر ,و وصق إلى نتائج في العموـ الطهيعية أوسع وأدؽ .

ف ممػػا ا مقػػت األهػػواس عمػػى فهػػـ معنػػى اثنػػاء زحثػػه فػػي لغػػة مػػا فإننػػا نتوجػػه إلػػى

لغة أ رػ وأ رػ وه ذا  .وسي تي تنصيق ذلؾ الحقاً إف شاء هللا تعالى .

حج ة هذا العمـ
يعد هذا العمـ مف العموـ الغر زة التي استعممها األنهياء واألئمة االطهار العميهـ
السبلـ والصحازة المنتجهيف الرضي هللا عنهـ وهو مف العموـ الشر نة .
و ذ ر إف أصق هذا العمـ يعود إلػى نهػي هللا آدـ العميػه السػبلـ وهنػاؾ روايػات
م تمنة مف بل النر قيف  ,السػنة والشػيعة  ,تػنص عمػى هػذا العمػـ وتؤ ػد نسػهته

إلى أنهياء هللا ومنها :
أوالً :

روؼ عػػف أهػػي ذر الغنػػارؼ الرضػػي هللا عنػػه ( :قمػػت ػػا رسػػوؿ

أنزؿ

تعال عم آدـ ؟

أي كتػػاب

قاؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما)  :كتاب الحروؼ المعجـ (ا ب ت ث ...الخ )  ،فهي تسػعة
وعشريف حرفاً .
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قمت  :ارسوؿ

عددت ثمان ة وعشريف حرفاً .

فغضب (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما)  ،حتػ احمػرت عينػا  ،فقػاؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما)  :ػا أبػا ذر
والػػذي بعثنػػي بػػالحق نب ػاً مػػا أنػػزؿ
وعشريف حرفاً  .قمت  :ا رسػوؿ

حرؼ واحد قد أنزله )(.)1

عمػ آدـ فػػي المغػػة العر ػػة إال تسػػعة

ألػ س فيهػا الـ وألػف ؟ قػاؿ  :الـ والػف

وفػي ننػس المصػدر نقػق عػػف هػف عزػاس عػف النهػػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما قػاؿ ( :خمػػق

األحرؼ وجعػ لهػا سػ اًر  ،فممػا خمػق آدـ (عم ػه السػبلـ) بػث ف ػه السػر ،
ولػػـ يبثػػه فػػي المبلئكػػة  ،فجػػرت األعػػراؼ عمػػ لسػػاف آدـ بلنػػوف الجريػػاف

وفنوف المغات  ،وقد اطمع

عم أسرار أوالد  ،ومػا حػدث بيػنهـ إلػ يػوـ

الق امػػة  ،ومػػف هػػذ الكتػػب تلرعػػت سػػائر العمػػوـ الحرف ػػة واالسػرار العدد ػػة ،

إل يومنا هذا  ،وال ما شاء

 ....الخ)(.)2

ثان اً:
ق ػػاؿ اإلم ػػاـ الحس ػػيف ه ػػف عم ػػي العميهم ػػا الس ػػبلـ  ( :العمػػػـ الػػػذي دعػػػي إل ػػػه
المصطل (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) عمـ الحروؼ  ،وعمـ الحروؼ في الـ األلف  ،وعمـ
الـ األلػػف فػػي األلػػف  ،وعمػػـ األلػػف فػػي النقطػػة  ،وعمػػـ النقطػة فػػي المعرفػػة

ٔ -الزاـ الناصس جٔص. ٕٔٛ
ٕ -الزاـ الناصس جٔصٕٗٔ .
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االصم ة  ،وعمـ المعرفة االصم ة في عمػـ األ زؿ  ،وعمػـ األ زؿ فػي المشػيئة ػ
أي المعموـ ػ وعمـ المشيئة في غيب الهو ة  ...الخ )

( )1

.

ثالثاً:
ع ػػف األص ػػزب اه ػػف نزات ػػه ق ػػاؿ  :ق ػػاؿ أمي ػػر الم ػػؤمنيف العمي ػػه الس ػػبلـ ( :سػػػػأؿ

الخم لػػة عثمػػاف (رض) رسػػوؿ
رسوؿ

جه

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) عػػف تلسػػير أبجػػد  ،فقػػاؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما)  :تعمموا تلسير أبجد فإف فيهػا األعاجيػب ويػ لعػالـ

تلسير  ،فسؤؿ رسوؿ

فقاؿ  :أما األلف  ،فاالء

 ،وأما الج ـ فجنة

وجبلؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) عف تلسير أبجد .

حرؼ بحرؼ مف اسمائه  ،وأما الباء فبهجة
وجماله  ،وأما الداؿ فديف

 ،وأما هوز :

فالهاء هاء الهاو ة فوي لمف هوى في النار  ،وأما الػواو فويػ ألهػ النػار ،

الزو ة عني زوا ا جهنـ  ،وأما
فزو ة في النار فنعوذ باهلل مما في ا
واما الزاء ا
حطي  :فالحاء حطوط الخطا ا عػف المسػتغلريف فػي ليمػة القػدر ومػا نػزؿ بػه

جبرئي مع المبلئكة إل مطمع اللجر  ،وأمػا الطػاء فطػو

وهػػي شػػجرة غرسػػها

لهػـ وحسػف مػآب

ونلػػخ فيهػػا مػػف روحػػه واف أغصػانها لتػػرى مػػف وراء

سػور الجنػة تنبػت بػالحمي والحمػ متدل ػػه عمػ أفػواههـ  ،وأمػا ال ػاء فيػػد

فوؽ الخمقة باسط ًة سبحانه وتعال عما شركوف  ،وأمػا كممػف  :فػإف الكػاؼ
مػػف كػػبلـ

(ال تبػػدي لكممػػات

لػػف تجػػد مػػف دونػػه ممتحػػدا)  ،وأمػػا الػػبلـ

فػالبلـ أهػ الجنػػة بيػػنهـ فػػي الزيػػارة والتح ػة والسػػبلـ وتػػبل وـ أهػ النػػار ف مػػا
بينهـ  ،وأما الم ـ فممؾ

الذي ال يزوؿ ودوامه الذي ال لن  ،وأما النػوف

ٔ -الزاـ الناصس جٔصٕ٘ٔ. ٕٔٙ-
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فػػػ( ف والقمػػـ ومػػا سػػطروف ) والقمػػـ قمػػـ مػػف نػػور وكتػػاب مػػف نػػور فػػي لػػوح

محلوظ شػهد المقر ػوف وكلػ بػاهلل شػهيداً  .وامػا سػعلص  :فالصػاد صػاع
بصاع وفص بلص عني الجزاء بالجزاء كمػا تػديف تػداف إف

ال يريػد ظممػاً

لمعبػػاد  .وأمػػا قرشػػت  :عنػػي قرشػػهـ فحشػػرهـ ونشػػرهـ يػػوـ الق امػػة فقض ػ
بينهـ بالحق وهـ ال ظمموف)

()1

.

رابعاً:
ورد عػػف أهػػي الجػػارود عػػف أهػػي جعنػػر الزػػاقر العميػػه السػػبلـ قػػاؿ  ( :لمػػا ولػػد

ع س بف مريـ (عم نبينا وآله وعم ه أفض الصبلة والتسم ـ) كاف ابف يػوـ

كأنه ابف شهريف فممػا كػاف ابػف سػبعة أشػهر أخذتػه والدتػه بيػد وجػاءت بػه

إل الكتاب  ،واقعدته بيف يدي المؤدب  ،فقاؿ له المؤدب  :ق بسػ
الرحمف الرح ـ .

فقاؿ ع س (عم ه السبلـ)  :بس

ميحرلا نمحرلا هللا .

فقاؿ له المودب  :ق ابجد .
فرفع ع س (عم ػه السػبلـ) رأسػه فقػاؿ  :وهػ تػدري مػا ابجػد ؟ فعػبل بالػدرة

ل ضر ه .

فقاؿ :ا مؤدب ال تضر ني إف كنت تدري واال فاسألني حت أفسر ذلؾ .
فقاؿ :فسر لي .

ٔ -وسائق الشيعة جٔٚص. ٖٕٜ
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فقػػاؿ ع س ػ (عم ػػه السػػبلـ)  :أمػػا األلػػف االء
جمػػاؿ

والػػداؿ ديػػف

والبػػاء بهجػػة

والج ػ ـ

( ،هػػوز) الهػػاء هػػي هػػوؿ جهػػنـ والػػواو ويػ ألهػ

النار والزاي زفير جهنـ ( ،حطػي) حطػت الخطا ػا عػف المسػتغلريف ( ،كممػف)
كبلـ

ال مبدؿ لكمماته ( ،سعلص) صاع بصاع والجزاء بالجزاء ( ،قرشػت)

قرشهـ فحشرهـ .

فقاؿ المؤدب  :أيتها المراة خذي بيد ابنؾ فقد عمـ وال حاجػة فػي المػؤدب)

()1

.

خامساً:
عف أبي جعلر (عم ه السبلـ) قاؿ  :إف حيي بف اخطب وأبا اسر بػف أخطػب
ونلػ اًر مػػف اليهػػود مػف أهػ نجػراف أتػوا رسػوؿ

ف ما تذكر ف ما انزؿ إل ؾ  -ألـ  ،قاؿ  :بم .

قالوا  :أتاؾ بها جبرائي (عم ه السبلـ ) مف عند
قالوا  :لقد بعث

امته غيرؾ .

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) فقػػالوا ألػ س
؟ قاؿ  :نعـ .

انب ػاء قبمػؾ مػا نعمػـ نب ػاً مػنهـ اخبرنػا مػدة ممكػه ومأكػ

قاؿ  :فاقب حيي بػف اخطػب عمػ أصػحابه  ،فقػاؿ لهػـ  :األلػف واحػد والػبلـ

ثبلثوف والم ـ ار عوف فهذ أحدى وسبعوف سنة فتعجب ممف يػديف فػي ديػف
مدة ممكه واك امته أحدى وسبعوف سنة .

ٔ -زحار االنوار جٕ .

.......................................21الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني
قاؿ  :ثـ اقب عم رسوؿ

غير ؟

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما)  ،فقاؿ لػه  :ػا ه هػ مػع هػذا

قاؿ  :نعـ .
قاؿ  :هاته  ،قاؿ  ( :المص ) .
قػػاؿ  :هػػذا اثق ػ واطػػوؿ األلػػف واحػػد والػػبلـ ثبلثػػوف والم ػ ـ أر عػػوف والصػػاد

تسعوف فهذ مائة وأحدى وستوف سنة .

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما)  :ه مع هذ غير .

ثـ قاؿ لرسوؿ

قاؿ  :نعـ  ،قاؿ  :هات .
قػػاؿ  ( :الػػر )  ،قػػاؿ  :هػػذا اثق ػ واطػػوؿ األلػػف واحػػد والػػبلـ ثبلثػػوف وال ػراء

مائتاف .

ثـ قاؿ أبو اسر لحيي اخ ه  :وما يدريؾ لع ه قد جمع لػه فػيهـ هػذا كمػه

وأكثر منه .

ُ
ػه آ ػػات
فقػػاؿ أبػػو جعلػػر (عم ػػه السػػبلـ)  :إف هػػذ اآل ػػات انزلػػت فػػيهـ ْمآنػ ت
ُّم آحكمػػات تهػ مػف أ ُّتـ اآل ُكتػ ُ
ػاب وأتخػتػر تمتشػػا ُبهات وهػػي تجػػري فػػي وجػػو أخػػر عمػ

غيػػر مػػا ت ػأوؿ حيػػي بػػف اخطػػب واخػػو واصػػحابه ثػػـ خاطػػب الخمػػق فق ػاؿ
ْا مت ُب تعوآا ما أ ُ
تنزؿ إل كـ ُمف مرُ تك آـ وال ت مت ُب تعوآا ُمف تدوُن ُه أولُ اء  -غير ه  -قمُػ بلً
مما تذ مكتروف

()1

.

ٔ -المناقس جٔص ,ٖٔٚالزحار صٕٜٓج ,ٜتنسير العياشي صٕٙجٔ .
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ويسػػتناد مػػف هػػذ الروايػػة إف حسػػاس األهجػػد شػػائع هػػيف النػػاس ومتعػػارؼ هيػػنهـ

ز ق دياناتهـ صوصاً السماوية منها هػدليق إف رسػوؿ هللا الصػمى هللا عمػه وآلػه

وسمـ تسميما لـ يعترض عمى عمماء اليهود واستعمالهـ له هق تازعهـ .

وهػػذا يعػػد إق ػ ار اًر مػػف المعصػػوـ ههػػذا النعػػق وتكػػرر مثػػق هػػذ الروايػػة وحجيتهػػا
زموارد عديدة مشاههة أماـ أكثر مف معصوـ يثهت مجيئها فضػبلً عػف الروايػات

الدالة عمى استعماؿ المعصوـ لهذا العمـ وتنسير آيات هللا زه واسػت راجه نتػائج

معينة طزقاً لقيـ اعداد .
سادساً:

عف أهو لهيد الم زومي قاؿ  :قاؿ أهو جعنر العميه السػبلـ  ( :ا أبا لبيد إنػه

ممؾ مف ولد العباس إثنا عشر تقتػ بعػد الثػامف مػنهـ أر عػة تصػيب أحػدهـ

الذبحػػػة فيػػػذبحهـ فئػػػة قصػػػيرة أعمػػػارهـ قميمػػػة مػػػدتهـ خبيثػػػة سػػػيرتهـ مػػػنهـ

اللو سق الممقب بالهادي والناطق والغاوي  ،ا أبا لبيد إف في حروؼ القرآف
ُ
ُ
ػاب فقػاـ ه (صػم
المقطعة لعمماً جماً إف تعال أنزؿ ْألػـ ذلػؾ اآلكت ت
عم ه وآله وسمـ تسم ما) حت ظهػر نػور وثبتػت كممتػه وولػد يػوـ ولػد ولقػد
مض مف األلف السابع مائة سنة .
ثػػـ قػػاؿ  :وتب انػػه فػػي كتػػاب

فػػي الحػػروؼ المقطعػػة إذا عػػددتها مػػف غيػػر

تكرار ول س مف حروؼ مقطعة حػرؼ ينقضػي إال وق ػاـ قػائـ مػف بنػي هاشػـ

عند انقضائه .

ثـ قاؿ  :األلف واحد والبلـ ثبلثوف والم ـ ار عوف والصاد تسعوف فػذلؾ مائػة

وأحدى وستوف .
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ثـ كاف بدو خروج الحسيف بف عمي (عم ه السبلـ) (ألـ

) فمما بمغت مدتػه

قاـ قائـ بني العباس عند المص  ،و قوـ قائمنا عند انقضػائها بػػ(الر) فػافهـ

ذلؾ وعه واكتمه )

()1

.

وقر س مف هذا المعنى مما يؤ د هذ القيـ العددية روايات عديدة متنوعةالٕ .
وما جاء في اسبلـ أهي طالس وحساس الجمق الٖ .
وحهػذا القػػدر مػػف الروايػػات اكتنػػي هنػا رعايػػة لبل تصػػار وسػػت تي مجػػاميع أ ػػرػ
مف مصادرها الم تمنة موزعة في زاقي أهواس الزحث .

وهذ الروايػات و يرهػا مهػا مػف مصػادرنا اإلسػبلمية أمػا المصػادر األ ػرػ فػي

حسػػاس الجمػػق فػػي الكتػػس السػػماوية األ ػػرػ فهػػي ثي ػرة إلػػى الحػػد الػػذؼ يجعػػق
منهػػا معروفػػة وشػػائعة زحيػػث أصػػزحت م لوفػػة ال ين ػػر عمػػى مػػف يتعامػػق ههػػا
ون ذ منها .
سابعاً ًً :
( عمـ األبجد ة في الكتاب المقدس )
ذ رنا إف عمػـ األهجديػة عمػـ قػديـ واف أوؿ مػف عمػق زػه هػو نهػي هللا آدـ العميػه
السبلـ  ,ما إف جميع األنهياء قد عمموا زه واستعممو ومما يدؿ عمػى ذلػؾ مػا
ورد فػػي األحاديػػث والروايػػات ال ػواردة عػػف النهػػي المصػػطنى الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما وعػػف
ٔ -زحار االنوار جٕ٘ص. ٔٓٙ
ٕ -زحار األنوارجٓٔ ص. ٔٚ
ٖ

 -زحار األنوار جٖ٘ صٜٚ
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أهػػق هيتػػه الطػػاهر ف صػػموات هللا وسػػبلمه عمػػيهـ أجمعػػيف  ,وال نقتصػػر فػػي هػػذا
المجاؿ عمػى مػا نقػق عػف المسػمميف فػي تػههـ وازحػاثهـ مػف روايػات وتطهيقػات

في هذا العمـ هق نتعدا إلى ما يز د الحق وضوحاً .
ف ػػإف ه ػػذا العم ػػـ ورد ف ػػي الكت ػػاس المق ػػدس فق ػػد ػػاف يس ػػت دمه موس ػػى وعيس ػػى
العميهمػػا السػػبلـ

مػػا إف ح ػوار ي وتبلمػػذة نهػػي هللا عيسػػى العميػػه السػػبلـ قػػد

عمموا زه واست دمو وذ رو في تههـ  ,وهذا إف دؿ عمى شيء فهو يدؿ عمػى
قػػدـ هػػذا العمػػـ وحجيتػػه وانػػه ػػاف عمم ػاً إلهي ػاً قػػديماً مارسػػه أنهيػػاء هللا عػػز وجػػق
وعمموا زه واست دمو في احياف ثيرة حسس حاجتهـ إليه .

واليؾ زعض ما جاء في الكتاس المقدس عف هػذا العمػـ و يػا اسػت دـ آنػذاؾ ,

فقد ورد في العهد الجديد  ( :وهنا ال بد مف الحكمة  :مػف كػاف ذك ػاً فم حسػب
عدد اسـ الوحش  .هو عدد اسـ إنساف وعدد ستمئة وستة وستوف )(. )1
ثامناً :
ع ػػف ت ػػاس أه ػػق الهي ػػت العم ػػيهـ الس ػػبلـ ف ػػي الكت ػػاس المق ػػدس نقػ ػبلً ع ػػف ت ػػاس
المنقوؿ الرضائي زالمغة النارسية وصاحزه يهودؼ مستزصر معروؼ زاسػـ

رضػػا رضػػائي الالمصػػدر منقػػوؿ الرضػػائي فارسػػي  -عهػػرؼ  ٗٛطزعػػة حجر ػػة
ص: ٙٓ-ٜ٘
اشػار العهػػد القػػديـ إلػػى الرسػػوؿ الكػػر ـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما

مػػا هػػو واضػ فػػي سػػنر

التكو ف قوؿ الالرس إلهرهيـ العميه السبلـ ما نصه زالعهر ة:

ٔ

 -رؤيا يوحنا الٖٔ ٔٛ -
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وؼ ليشماعيق شمعتي ا
ي هني هير تي أو تو
وؼ ها يتي أو تو
وؼ هر يت أو تو
زمئود زمئود
شنيـ عسار نسيئيـ يوليد
لكوؼ َ دوؿ
وؼ نتنيو َ
وتعن ػػي ه ػػذ النقػ ػرة  :ال إف ال ػػرس اس ػػتجاس دع ػػوة إهػػراهيـ ف ػػي إس ػػماعيق عميهم ػػا

السػػبلـ زقولػػه ال واسػػماعيق ازار ػػه واثمػػر وأكثػػر جػػداً جػػداً  ,واثنػػا عشػػر إمام ػاً

همدا  ,واجعمه أمة هيرة .

ف ػػالنص العه ػػرؼ يش ػػير زشػ ػ ق ص ػػر إل ػػى اس ػػـ
زمئود زمئود .

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما ف ػػي مم ػػة ال

ور ػػـ ه ػػذا التحر ػػا  ,ف ػػالواقع يص ػػدؽ ذل ػػؾ  ,ألف إس ػػماعيق إنم ػػا عظ ػػـ وازداد

شرفاً ز

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وألف القيمة الرقمية ألوؿ الحروؼ األهجدية في لنظه ال

زمئ ػػود زمئ ػػود مقارح ػػة لمقيم ػػة الرقمي ػػة ألوؿ الح ػػروؼ األهجدي ػػة ف ػػي لنظ ػػة

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما .
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وقػػد اشػػار إلػػى ذلػػؾ أحػػد عممػػاء اليهػػود المتنصػػر ف  ,فػػي النصػػا التػػالي مػػف
تاز ػػه المع ػػروؼ ه ػ ػ المنق ػػوؿ الرض ػػائي

مم ػػة

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما وفقػ ػاً لحس ػػاس

الجمق  ,يهمب عددها ال اثناف وتسعوف حسس المصادر المغوية العهر ة .

الفالميـ األولى قيمتها الرقمية الارحعوف والحاء قيمتها الرقمية الثمانية  .الميـ
الثانية قيمتها الرقمية ال ارحعوف و الػداؿ قيمتهػا الرقميػة ال ارحعػة وامػا ال زمػ د
م د فعددها ال اثناف وتسعوف زحساس الجمق  ,ألف الزاء قيمتها ال اثناف و

ال الم ػػيـ األولػ ػػى قيمته ػػا ال أرحعػ ػػوف و ال األلػ ػػا قيمته ػػا الرقمي ػػة ال واحػػػد
والداؿ قيمتها ال أرحعة و ال الميـ الثانية قيمتها ال ارحعوف واأللػا ال واحػد
و ال الداؿ قيمتها ال ارحعة .

اللص األوؿ
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القواعد األساس ة لعمـ األبجد ة
القاعدة األول :
تكوف الهمزة ساقطة في حساس األهجد سواء أكانت عمى الكرسي أو هدونه وذلؾ

ألنها ال تعد حرفاً مستقبلً هذاته ألف الحروؼ الهجائية هي ثمانية وعشروف حرف ًا
وهي المتنق عميها لذا فإف الهمزة ليست لها قيمة عددية فبل تعد في الحساس .

وقد وقع زعض الزاحثيف في هذا المجاؿ ز طاء ثيرة عنػدما عػد الهمػزة حػرؼ
األلا ف عطاها القيمة العددية لحرؼ األلا وهو ير صحي .

القاعدة الثان ة :
تسقط األلا المقصورة الػ في حساس األهجػد وذلػؾ لػننس السػهس المػذ ور فػي

إنها تكتس و وضع فوقها ط صغير وهو في الواقع يشير إلى سقوطها .

وممػػا يؤ ػػد ذلػػؾ هػػو الرسػػـ القرآن ػي حيػػث إف مػػا سػػقط مػػف الحػػروؼ فػػي الرسػػـ

القرآني يوضع م انه هذا ال ط الصغير  ,ما في ممة الرحماف فهي تكتس في
الرسـ القرآني ه ذا الالرحمف .

القاعدة الثالثة :
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إف الحساس في األهجد ي وف حسس رسـ الكممة ال حسس لنظها  ,فمػا تػس تػاء
ي وف تاء  ,وليس هاء  ,إف حرؼ التاء الالمرحوطة  ,والتي تمنع هاء  ,ما في

الفاطمة  ,فإنها تكتس تاء  ,ولكنها تمنع هاء .
و ذا زالنسزة ال لم ة فإنها تكتػس تػاء وتمنػع هػاء و يرهمػا الكثيػر فإنهػا تحسػس

عمػػى إنهػػا تػػاء ولػػيس هػػاء ألف الحسػػاس ي ػػوف مػػا قمنػػا زحسػػس رسػػـ الكممػػة ال
زحسس لنظها .

وقد أ ط زعض الزاحثيف أيضػاً فػي حسػاس هػذا الحػرؼ حيػث نظػروا إلػى المنػع

ال إلى الكتازة وهو ير صحي .

و ػػذلؾ الحػػاؿ فػػي الحػػروؼ المشػػددة فإنػػه ال يحسػػس الحػػرؼ المشػػدد ح ػرفيف هػػق
هػػو حرف ػاً واحػػداً فحينمػػا نحسػػس القيمػػة العدديػػة لحػػروؼ ممػػة

وفػػق حسػػاس

األهجد الكهير فإننا نحسػس حػرؼ المػيـ الثػاني المشػدد حرفػاً واحػداً ال حػرفيف أؼ
ه ذا .

ـ+ح+ـ+د=
ٜٕٓٗ=ٗ+ٗٓ+ٛ+
وهذ القيمة معروفػة وثاهتػة زالنسػزة لحػروؼ اسػـ النهػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما فػبل يصػ

ماينعمػػه زعػػض الزػػاحثيف  ,ويحسػػس حػػرؼ المػػيـ المشػػددة ح ػرفيف وحػػذلؾ تصػػز

النتيجة ه ذا :

ـ+ح+ـ+ـ+د=
ٓٗ ٖٕٔ=ٗ+ٗٓ+ٗٓ+ٛ+وهو ير صحي هتاتاً  ,فالمشدد ال يعد حرفيف .
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القاعدة الرابعة :
حجيػػة الرسػػـ القرآن ػي ومػػف هػػذ القاعػػدة يتهػػيف لنػػا أهميػػة وحجيػػة الرسػػـ القرآن ػي
وعميػػه فالحسػػاس فػػي اآليػػات القرآنيػػة ي ػػوف زحسػػس الرسػػـ القرآن ػي ال زحسػػس مػػا

قرنيػػة ف ممػػة الميػػق مػثبلً تكػػوف زحسػػس الرسػػـ القرآنػي
يسػػتعمق فػػي الكتازػػة الغيػػر آ
ه ذا ال اليق في وف حساهها زحسس األهجد الصغير ه ذا :
ا+ؿ+ؼ+ؿ= اليق
ٕٖٔ=ٙ+ٔٓ+ٙ+
وال تحسس ممة الميق ما ن تهها نحف في تازاتنا ه ذا  :الالميق فإنها ستسػاوؼ

حينها :

أ+ؿ+ؿ+ؼ+ؿ= الميق
ٕٜٔ=ٙ+ٔٓ+ٙ+ٙ+
وهو ير صحي ألف المتعارؼ عندنا إف الميق يساوؼ النهار .
والنهار زحسس األهجد الصغير قيمته االتي :
أ+ؿ+ف+هػ +ا+ر= النهار
ٕٖٔ=ٛ+ٔ+٘+ٕ+ٙ+
وهو يساوؼ اليق في التطهيق األوؿ الزحسس الرسـ القرآني طزقاً لحساس األهجد

الصغير .
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إذف فبل هد مف الحسػاس وفػق الرسػـ القرآنػي ال وفػق مػا تعػارؼ مػف تاهتنػا نحػف
الزشر.

القاعدة الخامسة :
إف األهجػػد الصػػغير قػػائـ عمػى ض ػوازط عمميػػة اعتمػػدها أهػػق النمػػؾ واألهػراج وهػػو
معتمد عمػى الػرقـ الٕٔ عػدد االئمػة المعصػوميف العمػيهـ السػبلـ وعػدد األهػراج

السماوية وعدد الشهور وعدد ساعات النهار وعدد ساعات الميق .

أؼ تقسػػيـ قيمػػة ػػق حػػرؼ زحسػػس األهجػػد الكهيػػر عمػػى ٕٔ فالزػػاقي هػػو القيمػػة

العددية لمحرؼ زحسس األهجد الصغير .

فمػػثبلً القيمػػة العدديػػة زحسػػس األهجػػد الكهيػػر لحػػرؼ الػػبلـ هػػي الٖٓ وحتقسػػيمه
عمى ٕٔ تكوف النتيجة اثناف والزاقي ال ٙفالستة هي القيمة العددية لحرؼ البلـ

زحسس األهجد الصغير  .ال ما ذهػس إليػه الػزعض مػف إف الجمػق الصػغير هػو
تحو ق القيمة العددية لمحرؼ في الجمق الكهير مف مرتزة العشػرات والمئػات إلػى

مرتزػػة االحػػاد مثػػق حػػرؼ الػػبلـ الػػذؼ يسػػاوؼ الٖٓ زاألهجػػد الكهيػػر ي ػػوف الٖ

زاألهجػػد الصػػغير وحػػرؼ التػػاء مػػثبلً الػػذؼ يسػػاوؼالٓٓٗ زاألهجػػد الك ػػهير ي ػػوف

الٗ زاألهجد الصغير.

القاعدة السادسة :
وهػػي م تصػػة زاألهجػػد الصػػغير  .فإنػػه لػػيس لكػػق الحػػروؼ قػػيـ عدديػػة حسػػس

حساس األهجد الصغير ألف هناؾ حروؼ ساقطة ليس لها قيـ عددية .
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وذلؾ ألننا إذا قسمنا القيمة العددية لتمؾ الحػروؼ زحسػس حسػاس األهجػد الكهيػر

عمى الٕٔ ال ي وف هنػاؾ زػاقي وهػذ الحػروؼ هػي  :ال س  -ش  -خ  -ظ

فمثبلً حرؼ الس زحساس األهجد الكهير قيمته العدديػة تسػاوؼ الٓ ٙفػإذا قسػمنا
هذا الرقـ عمى ٕٔ تكوف النتيجة ال٘ والزاقي الصنر :
ٓ ٘= ٕٔ ÷ ٙوالزاقي صنر .
إذف تكػػوف القيمػػة العدديػػة لحػػرؼ الػ ػ ال س زحسػػس األهجػػد الصػػغير ال صػػنر
فتكوف الس ساقطة ال تحسس وه ذا زالنسزة لزاقي الحروؼ مف ا واتها .

العموـ اإللهية31..............................................................

اللص الثاني
نظرية التأوي الحرفي لمقرآف ومجاالتها
صار معموماً إف القػرآف لػه ظػاهر ولػه زػاطف و تكنػق التنسػير زالظػاهر ,أمػا الزػاطف

فيتناولػػه الت و ػػق وال اعن ػػي زالتنسػػير التنس ػػير الشػػائع ه ػػيف النػػاس وال ػػذؼ يعتمػػد في ػػه

العمماء عمى النمسنة أو المنطق أو قواعد النحو و يرها .

هق التنسػير الحقيقػي المهتنػي عمػى قواعػد عمميػة حقيقيػة مػا ػاف ينعػق أئمػة الهػدػ

الصموات هللا عميهـ أجمعيف وي وف التنسير في اآليات المح مات .

أما التأوي :
فهػػو عمػػـ يتكنػػق زاسػػت راج ه ػواطف الق ػرآف ولػػه وجػػو وانطزاقػػات عديػػدة  ,فػػيم ف أف
ي ػػوف ألؼ آيػػة متشػػازه انطزاق ػاً عمػػى معنػػى مػػا فػػي ظػػروؼ واج ػواء معينػػة ويم ػػف

لننس هذ اآلية االنطزاؽ عمى معنى ثاني أو ثالث أو رازع حتى يصق إلى سػزعيف

وجهاً أو انطزاقػاً  ,وهنػا نحػاوؿ الكشػا عػف نظر ػة جديػدة فػي الت و ػق والتػي تعتهػر
أحد الزحور السزعة في ت و ق القرآف والتي تحوؼ عشرة زطوف مف الت و ق..
وتعتم ػػد ه ػػذ النظر ػػة عم ػػى معرف ػػة عم ػػـ الح ػػروؼ وحواطنه ػػا وارتزاط ػػات ه ػػذا العم ػػـ

العديػػدة  .والتػػي منهػػا الطهيعيػػة والنمكيػػة والم انيػػة والزمانيػػة و يػػر ذلػػؾ ممػػا سػػي تي
تنصيمه إنشاء هللا .
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هػػذا مػػف ناحيػػة ومػػف ناحيػػة أ ػػرػ المعرفػػة زعمػػـ المعصػػوميف الصػػموات هللا عمػػيهـ

اجمعػػيف ألف العمػػق ههػػذ النظر ػػة مػػف دوف معرفػػة حقيقيػػة زعمػػـ المعصػػوـ يصػػز

عسي اًر هق وعقيماً  ,و ثي اًر ما يوصق إلى طرؽ مسدودة هق ال يم ف هدونه التوصػق

إلى حقائق الحروؼ زما هي ولو حرفاً واحداً مف أية ممة في أؼ آية مف تاس هللا
سزحانه وتعالى .

أؼ إنه ال يم ف ألحد مهما همغت عمومػه أف يغػوص فػي مػار هػذا الزحػر ال از ػر

زالعمـ ما لـ ي ف متصبلً زالمعصوـ أو مسدداً تسديداً مزاش اًر منه العميه السبلـ .

إف الزػػارؼ عػػز وجػػق عنػػدما مػػق الحػػروؼ جعمهػػا اص ػبلً ودلػػيبلً لكػػق شػػيء ُمػ ْػد َرؾ
ومنها مق الكممات والعزارات وعممها مقه .

والحػػروؼ فػػي األصػػق هػػي ثػػبلث وثبلثػػوف حرف ػاً منهػػا ثمانيػػة وعشػػروف تػػدؿ عمػػى
المغ ػػات العرحي ػػة  ,وم ػػف الثماني ػػة وعش ػػروف حرفػ ػاً اثن ػػاف وعش ػػروف ت ػػدؿ عم ػػى لغ ػػات
السر انية والعهرانية .

اما ال مسة الزاقية فهي منحرفة فػي سػائر المغػات مػف العجػـ القػاليـ المغػات مهػا ,

و ؤ ػػد هػػذا الكػػبلـ مػػا ورد ع ػف اإلمػػاـ الرضػػا العميػػه السػػبلـ فػػي حػػديث طو ػػق فػػي

مجمس الم موف

الٔ

ق ػػاؿ العمي ػػه الس ػػبلـ  ... ( :واعمػػػـ إف االبػػػداع والمشػػػيئة واالرادة معناهػػػا واحػػػد
واسمائها ثبلثة وكاف أوؿ ابداعه وارادته ومشيئته الحروؼ التي جعمها أصبلً لك
شيء ودل بلً ع ك مدرؾ وفاصػبلً لكػ مشػك و تمػؾ الحػروؼ تلريػق كػ شػيء
الٔ زحار االنوار جٓٔ
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مف اسـ حق وباط أو فعػ أو ملعػوؿ أو معنػ أو غيػر معنػ وعميهػا اجتمعػت

األمػور كمهػا ولػػـ يجعػ لمحػػروؼ فػي ابداعػه لهػػا معنػ غيػػر انلسػها يتنػػاه وال
وجود لها إل نها مبدعة باالبػداع والنػور فػي هػذا الموضػع أوؿ فعػ

الػذي هػو

نػػور السػػموات واألرض والحػػروؼ هػػي الملعػػوؿ بػػذلؾ اللعػ وهػػي الحػػروؼ التػػي

عميها الكبلـ والعبػارات كمهػا مػف

عػز وجػ عممهػا خمقػه وهػي ثػبلث وثبلثػوف

حرف ػاً فمنهػػا ثمان ػػة وعشػػروف تػػدؿ عم ػ لغػػات العر ػػة ومػػف الثمان ػػة والعشػػريف

اثناف وعشريف حرفاً تدؿ عم السػريان ة والعبران ػة ومنهػا خمسػة احػرؼ منحرفػة
في سائر المغات مػف العجػـ ألقػال ـ المغػات كمهػا وهػي خمسػة احػرؼ تحرفػت مػف

الثمان ة والعشػريف حػرؼ مػف المغػات فصػارت الحػروؼ ثبلثػة وثبلثػيف حرفػاً فامػا

الخمسػػة المختملػػة فحجػ ال يجػػوز ذكرهػػا أكثرممػػا ذكرنػػا ثػػـ جعػ الحػػروؼ بعػػد
احصائها واحكاـ عدتها فعبل منه كقوله عزوج (كف ف كوف) وكف منه صنع ومػا
كوف به المصنوع .

فالخمق األوؿ مػف

عػز وجػ واالبػداع ال وزف لػه وال حركػة وال سػمع وال لػوف

وال حػػس  ،والخمػػق الثػػاني هػػي الحػػروؼ ال وزف لهػػا وال لػػوف وهػػي مسػػموعة

موصوفة غير منظور اليها  ،والخمق الثالػث مػا كػاف مػف االبػداع كمهػا محسوسػاً
ممموساً ذا ذوؽ منظور إل ه و تبارؾ وتعال سابق االبداع أل نه ل س قبمه عز
وجػ شػػيء وال كػػاف معػه شػػيء واالبػػداع سػػابق لمحػروؼ والحػػروؼ ال تػػدؿ عمػ

غير نلسها .

قاؿ المأموف  :وكيف ال تدؿ عم غير نلسها ؟
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قاؿ الرضا (عم ه السبلـ)  :ألف

تبارؾ وتعال ال يجمع منها شيء لغير معن

ابداً فػاذا ألػف منهػا احرفػاً ار عػة أو خمسػة أو سػتة أو أكثػر مػف ذلػؾ أو أقػ لػـ
يؤللها لغير معن ولـ ؾ إال لمعن محدث لـ كف قب ذلؾ شيئاً .

قاؿ عمراف  :فكيف لنا بمعرفة ذلؾ ؟
قاؿ الرضا (عم ه السبلـ)  :اما المعرفة فوجه ذلػؾ و انػه انػؾ تػذكر الحػروؼ اذا

لـ ترد بها غير نلسها ذكرتها فرداً فقمت ( أ ب ت ث ج ح خ ) حتػ تػأتي عمػ

آخرها فمـ تجػد لهػا معنػ غيػر انلسػها فػإذا اللتهػا وجمعػت منهػا احرفػاً وجعمتهػا

اسماً وصلة لمعن ما طمبت  ،ووجه ما عنيػت كانػت دليمػة عمػ معانيهػا داع ػة
إل الموصوؼ بها  ،واعمـ إنه ال تكوف صلة لغير موصوؼ وال اسـ لغيػر معنػ
وال حد لغيػر محػدود والصػلات واالسػماء كمهػا تػدؿ عمػ الكمػاؿ والوجػود وال تػدؿ

عم االحاطة كما تدؿ عم الحدود التي هي التر ع والتثميث والتسد س ) ......

.

يتهيف لنا مف هذ الرواية إف عالـ الحروؼ عالـ هير ومتشعس وفيه أسرار عظيمة

ومنها مناتي لكنوز المعرفة فمعنػى الحػرؼ ي تمػا مػف ممػة إلػى أ ػرػ وهػو لػيس

زالمعنى المنظي المنطوؽ أو المسموع وهذا التغير يعود إلى عوامق عدة ال سػنحاوؿ

التطرؽ لها الحقاً هإذف هللا .

وهذا يعطي الحرؼ ام انية التنصيق فػي معػاني التنسػير أو الت و ػق فينصػق الكممػة
الواح ػػدة وي شػػػا زواياه ػػا  ,ممػػػا يه ػػيف اآليػ ػػة و وض ػػحها حتػ ػػى ي ػػؤدؼ إلػػػى معرفػػػة

تنصػيمية زاآليػات وفػق نظػاـ دقيػق ومتػوازف ال يقهػق ال طػ مطمقػاً حيػث يجعػق لكػق

منردة في القرآف معاني عديدة تقتضي شرحاً منصبلً .
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هق الحرؼ الواحد منه في ضوء هذ النظر ة يطوؿ تنسير و ؤ د هذا الكبلـ مػا ورد

عػػف

هػػف عهػػد الواحػػد فػػي تازػػه زاسػػناد إف عمػػي هػػف أهػػي طالػػس العميػػه السػػبلـ

قاؿ :
( ػػا ابػػا عبػػاس إذا صػػميت عشػػاء االخػػرة فػػالحقني إلػ الجبانػػة  ،قػػاؿ  :فصػػميت
ولحقته وكانت ليمة مقمرة .

قاؿ  :فقاؿ (عم ه السبلـ)  :ما تلسير األلف مف الحمد ؟
قاؿ  :فما عممت حرفاً اجيبه .
قاؿ  :فتكمـ في تلسيرها ساعة تامة .
قاؿ  :ثـ قاؿ لي  .ما تلسير البلـ مف الحمد ؟
قاؿ  :فقمت ال أعمـ  ،فتكمـ في تلسيرها ساعة تامة .
قاؿ  :ثـ قاؿ (عم ه السبلـ)  :فما تلسير الحاء مف الحمد فقمت ال أعمـ .
قاؿ  :فتكمـ في تلسيرها ساعة تامة .
ثـ قاؿ  :فما تلسير الداؿ مف الحمد ؟
قاؿ  :فقمت ال أدري ؟
قاؿ  :فتكمـ في تلسيرها إل أف برؽ عمود اللجر  .....إل اخر الروا ة )

()1

.

التػػي تهػػيف منهػػا قاهميػػة ػػق حػػرؼ واتسػػاع معانيػػه زمػػا يجعػػق المنسػػر يغػػوص فيػػه

ويست رج معاني جديدة مف درر الصافية الثمينة .
ٔ

 -زحار االنوار جٜٔ
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و ؤ د هذ النظر ة ما قاـ زه اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ فػي اسػتعمالها فػي أكثػر

مف موضع ومقاـ  ,فني رواية طو مة نقمها صاحس الزحار نا ػذ محػق الشػاهد فيهػا
قاؿ :
قاؿ الصادؽ العميه السبلـ :
دؿ باأللف عم قولؾ

ودؿ بالبلـ عمػ

(ثـ األلف حرؼ مف حروؼ قولؾ

في ك أفعاله وجع هذا القوؿ حجة عم اليهود  ،وذلؾ إف

لمػا بعػث موسػ

قولؾ الممؾ العظ ـ القاهر لمخمػق أجمعػيف ودؿ بػالم ـ عمػ إنػه المجيػد المحمػود
بف عمراف (عم ه السبلـ) ثـ مف بعد مف األنب اء إل بني إسرائي لـ كػف فػيهـ

أحد إال اخػذ عمػيهـ العهػود والمواثيػق ليػؤمنف بػه العر ػي األمػي المبعػوث بمكػة
الذي يهاجر إل المدينة أتي بكتاب بالحروؼ المقطعة .....الخ)(.)1

وهػػذ الروايػػة توض ػ إف اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ اسػػتعمق أحػػد زطػػوف هػػذا

الزحػػر وهػػو التنسػػير زػػالحرؼ ومػػا يحػػوؼ مػػف معػػاني زاطنيػػة  ,ولػػـ يسػػتعمق قيمهػػا

العدديػػة  ,ولكػػف فػػي مقػػاـ ا ػػر و صوصػاً فػػي النقػػه فقػػد اسػػتعمق زطنػاً ا ػػر يعتمػػد
عمى القيـ العددية ألحػرؼ األهجػد ف سػت رج فيػه نتػائج زعػض الػديات  ,األمػر الػذؼ

ينػػت الزػػاس أمامنػػا ألجػػق تطهيقػػات أوسػػع فػػي هػػذا الػػنمط التنسػػيرؼ  ,واليػػؾ الروايػػة

التي وردت عف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ :

(قمت له رج ضرب غبلمه ضر ة فقطع بعض لسانه فافصػ بػبعض ولػـ لصػ

قر المعجػـ فمػا افصػ بػه طػرح مػف الد ػة ومػا لػـ لصػ بػه الػزـ
ببعض قاؿ  :أ

ٔ

 -في جزء ال ٔٚصٕٔٚ
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الد ة  ،قاؿ  :قمت  :كيف هو ؟ قاؿ  :حساب الجم الف ديته واحد والباء ديتهػا
اثناف والج ـ ثبلثة والػداؿ ار عػة والهػاء خمسػة والػواو سػتة والػزاي سػبعة والحػاء

ثمان ة والطاء تسعة وال اء عشرة والكػاؼ عشػروف والػبلـ ثبلثػوف والمػ ـ ار عػوف
والنػػوف خمسػػوف والسػػيف سػػتوف والعػػيف سػػبعوف واللػػاء ثمػػانوف والصػػاد تسػػعوف
والقاؼ مائة والراء مائتاف والشيف ثبلثمائػة والتػاء ار عمائػة وكػ حػرؼ يزيػد بعػد

هذا الف ب ت ث زدت له مائة درهـ ) ( .)1وحهذا اكتني هنا .
وعميه فهناؾ عدة مجاالت لمتنسير الحرفي لمقراف وهي :

المجاؿ األوؿ  (:عمـ األبجد ة )
هناؾ الكثير مف الروايات الواردة عف النهي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وأهق هيته األطهار
العميهـ السبلـ تؤ د عمى ضرورة تعمـ هذا العمـ المتسع العمـ األهجدية هق ورد

عف األصزب هف نزاتة  ,قاؿ  :قاؿ أمير المؤمنيف ال عميه السبلـ ( :سأؿ عثماف

بف علاف رسوؿ
فقاؿ رسوؿ

( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما)  ،فقاؿ  :ا رسوؿ

 ،ما تلسير أبجد ؟

( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما)  :تعمموا تلسير أبجد  ،فإف ف ه األعاجيب كمها ،

وي لعالـ جه تلسير )(.)2

ٔ

 -التهذيس جٓٔ صٗ , ٕٙواالستزصار جٗ صٖ , ٕٜوالوسائق ج ٕٜصٓ , ٖٙوفي

المستدرؾ ج ٔٛصٕٖٜ

ٕ

 -األمالي  -الشيخ الصدوؽ  -ص ٖٜ٘
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ه ػػق هن ػػاؾ العدي ػػد م ػػف األ ز ػػار والنص ػػوص الػ ػواردة ع ػػف طر ػػق إ وانن ػػا ف ػػي ز ػػاقي

المذاهس.

زاالضافة إلى مػا جػاء فػي التػوراة واإلنجيػق و يرهمػا مػف الحػوادث التػي تؤ ػد تسػالـ
االقػػدميف عمػػى التعامػػق ههػػذا العمػػـ وعظػػيـ تقػػديرهـ لػػه واشػرفيته هػػيف العمػػوـ وسػػياتي

االستشػػهاد ههػػذ الروايػػات والنصػػوص واأل زػػار والح ػوادث ػػق فػػي حينػػه ولكث ػرة مػػا
عثرنا عميه ن تني هتنصيق زعضها واالشارة إلى مصادر الزعض اآل ر .
ولهذا العمـ مد مية مهمة في القرآف وفي الكوف مه  ,ويعد عنػد أهػق الهيػت العمػيهـ
السػبلـ مػػف عمػػوـ الزػػاطف  ,مػػا إف لػػه مد ميػػة وطيػػدة فػػي عمػػـ الجنػػر الػػذؼ يعتهػػر
مف م تصات األئمة المعصوميف العميهـ السبلـ و صوصاً اإلماـ الصادؽ العميه

السبلـ .

ويعني هذا العمـ إف الحروؼ التي يتكوف منها الكػبلـ وهػي الثمانيػة والعشػر ف حرفػاً

لكق حرؼ منها رقماً اصاً زه وحهذا تتحوؿ المغة مف لغة بلمية إلى لغة رقمية .
و نقسـ عمـ األهجدية إلى عدة أقساـ أهمها األهجد الكهير واألهجد الصغير.

القسـ األوؿ  (:األبجد الكبير )
وهػػو أكثػػر شػػهرة وشػػياعاً مػػف زػػاقي األقسػػاـ  .وهػػو مهتنػػي عمػػى نظػػاـ الت ازيػػد هػػيف

المراتس .

فهػدءاً مػف حػرؼ األلػا تهػدأ القػيـ مػف العػدد الٔ وه ػذا تتصػاعد القيمػة لكػق حػػرؼ
هرقـ واحد حتى تصق حرؼ الياء الذؼ تهمب قيمته العددية الٓٔ .
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ثػػـ يهػػدأ التصػػاعد زػػالقيـ فػػي مرتزػػة العشػرات زالتضػػاعا عشػرة زعػػد عشػرة فيهػػدأ مػػف

حرؼ الكاؼ زقيمة الٕٓ وتتصاعد حتى تصق حرؼ القاؼ وقيمته الٓٓٔ

ثـ تهدأ مرحمة جديدة وهي المئات أؼ يزداد ق حرؼ الٓٓٔ فيهدأ مف حرؼ الػراء
زقيمة الٕٓٓ و نتهي جدوؿ الجمق زحرؼ الغيف وقيمته الٓٓٓٔ وعمػى هػذا ينػتج

الجدوؿ االتي -:

و حساس الجمق الكهير أو األهجد الكهيػر عمػى هػذ الكينيػة قػديـ جػداً وعمػى أقػق

االحتمػػاالت مػػا جػػاء فػػي الروايػػات قػػديماً س ػواء ػػاف قهػػق اإلسػػبلـ مػػا قػػدمنا فػػي

رواية اإلماـ الزاقرالعميػه السػبلـ عػف جماعػة اليهػود الػذيف حػاوروا النهػي األكػرـ
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما أـ يرها مما يح ي تعامق األمـ السازقة زه عمى هذ الكينية .
وممػػا يؤ ػػد ذلػػؾ مػػا نجػػد مػػف اسػػتعماؿ ائمػػة الهػػدػ الصػػموات عمػػيهـ اجمعػػيف

وي نينػػا مػػا تقػػدـ فػػي الموضػػوع السػػاهق ممػػا نقمنػػا عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ العمي ػػه

السبلـ .
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القسـ الثاني ( :األبجد الصغير)

وهػػو أقػػق شػػهرة وشػػياعاً مػػف األهجػػد الكهيػػر إال إنػػه معمػػوـ لػػدػ زعػػض اصػػحاس

العموـ ير الطهيعية ومتعامق زه ه بلؼ زاقي االقساـ التي سوؼ نذ رها الحقػاً

إف شاء هللا .

أمػػا نظػػاـ األهجػػد الصػػغير فهػػو أف تسػػت رج القػػيـ العدديػػة لبلحػػرؼ مػػف ػػبلؿ
تقسيـ قيـ أعداد الجمق الكهير عمى الٕٔ أؼ تقسيـ عمى عػدد األهػراج السػماوية
ما يقوؿ أهق النمؾ .

وال ي نى عميؾ عز زؼ القارؼ ارتزاط أهػراج السػماء ز هػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ
مػػا هػػو مثهػػت فػػي التنسػػير والت و ػػق وزعػػد تقسػػيـ العػػدد عمػػى الٕٔ يؤ ػػذ ال ازئػػد

عف القسمة وي وف قيمة عددية لذلؾ الحرؼ .
ومثاؿ عمى ذلؾ :

لػػو اننػػا ا ػػذنا حػػرؼ الكػػاؼ مػػف األهجػػد الكهيػػر وقيمتػػه العدديػػة ال ٕٓ وقسػػمنا

عمى الٕٔ ي وف الزاقي مف القسمة ال  ٛفتكوف القيمة العددية لحػرؼ الكػاؼ

في األهجد الصغير ال  ٛوه ذا وعمى هذا ينتج الجدوؿ االتي -:
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عمـ األبجد وعبلقته بالجلر
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الجنػػر  -:اسػػـ لعمػػـ اشػػتهر هػػيف النػػاس إنػػه مػػف م تصػػات أهػػق الهيػػت العمػػيهـ

السبلـ  ,ويمتاز عف زاقي العموـ إف فيه عمـ الزبليا والمنايا مف أوؿ الدهر إلى
يوـ القيامة واف فيه عمـ األوليف وعمـ اال ر ف .
وفي الحقيقة قهق اجراء هذا الزحث س لنا الكثيػر مػف عممػاء الحػوزات فػي النجػا

وايراف عف ماهية هذا العمـ وموضوعيته وم وناته فمـ ي ف هناؾ جوازاً شافياً هق
لـ نرػ أحداً منهـ يحيط ههذا العمـ شيئاً  ,أكثرمف اسمه ونسػهته لبلمػاـ الصػادؽ
العميػػه الس ػػبلـ واكث ػػرهـ حظ ػاً ز ػػالجواس ق ػػاؿ  :ال إف في ػػه ػػق ش ػػيء وان ػػه مم ػػا
يس ػػتدؿ ز ػػه عم ػػى ص ػػحة دع ػػوة الق ػػائـ إذا ػػرج والمتع ػػارؼ عمي ػػه ف ػػي المص ػػادر

المغوية إف الجنر هو قطعة جمد هيرة مف جمػد شػاة وقيػق جمػد جػدؼ وقيػق ػزاؿ

.

المهـ إنه قطعة جمد هيرة معدة لمكتازة يهيف هذا ما جاء في األيضاح وهػو قػوؿ

الدميرؼ في ال حياة الحيواف في زاس الجيـ تحت عنواف الجنرة ما نصه:

الفائدة -قاؿ اهف قتيزة في تاس ادس الكاتس  :ال و تاس الجنر جمػد جنػر َ تػس
فيه اإلماـ جعنػر هػف

الصػادؽ العميهمػا السػبلـ آلؿ الهيػت ػق مػا يحتػاجوف

إلى عممه و ق ما ي وف إلى يوـ القيامة والى هذا الجنر اشار أهو العػبل المعػرؼ
زقوله:

لقد عجهوا ألهق الهيت لما
اتاهـ عممهـ في مسؾ جنر
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ومرأة المنجـ وهي صغرػ

ارتػػه ػق عامرة وقػنر

وأيضاً في رواية طو مة عف اإلماـ جعنر الصادؽ العميه السبلـ ثـ يشػرح عنهػا

أهو عهد هللا ز ف الكػافي قػاؿ وهػو يهػيف الجنػر األكهػر الواثهػت فيػه ػق مػا يحتػاج
الجمدة
إليه  ..حتى فيه َجمدة ونصا َ

والجنر مف حيث المغة فإنه رؽ الجدؼ .

الجَنػ ْػر وتعنػػي رمػػوز
وهنػػاؾ اسػػتعماؿ ا ػػر شػػائع لهػػذ الكممػػة الجن ػرة وجمعهػػا ُ
والغاز .
وزعزارة أ رػ لغة الرموز وااللغاز ,والت اطس هيف االش اص والجهات المهمػة
التػػي تعتمػػد فػػي عممهػػا عمػػى السػػر ة والكتمػػاف يعتمػػد عمػػى الجنػػر ال لغػػة الرمػػوز
وااللغاز وهي م تمنة ومتناوته هيف الناس شدة وضعناً .

ومثاؿ ذلؾ ما هو متعارؼ هيف األوساط العس ر ة زالجنرة العس ر ة .
أما الذؼ عند أهق الهيت العميهـ السػبلـ فهػو الجنػر وهػو مجموعػة مػف المغػات

الرمز ػػة التػػي تعتمػػد عمػػى الحػػروؼ المقطعػػة وقيمهػػا العدديػػة والتػػي يصػػنع منهػػا
أوفاقاً سواء انت حرفية أو رقمية .
وعمـ الجنر هو قواعد وضوازط أساسية لعمـ اص عمػى لغػات الحػروؼ ولغػات

األرقاـ .
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األمػ ػػر الػ ػػذؼ يعطػ ػػي هػ ػػذ القواعػ ػػد القاهميػ ػػة عمػ ػػى المرونػ ػػة واالتسػ ػػاع  ,والسػ ػػعة

والشمولية في التطهيق مع زاقي مجاالت الحياة وعمومها واسػت راج نتػائج حتميػة

يقينية ال تقهق الشؾ أو ال رؽ .

ممػػا أعطاهػػا هػػذ القاهميػػة  ,فتػػرػ تػػدو نها اسػػتوعزه رؽ جمػػد أو قطعػػة منػػه فػػي

حػػيف إنهػػا تشػػمق عم ػػوـ األولػػيف وعمػػوـ اال ػػر ف وتش ػػمق أ زػػار المنايػػا والزبلي ػػا
والر ازيػػا إلػػى يػػوـ القيامػػة وهػػذا مسػػتحيق تاهتػػه منصػبلً فػػي اطنػػاف مػػف مثػػق تمػػؾ

القطعة مف الجمد إال عمى الوجه الذؼ ذ رنا .

و ممػػا يؤ ػػد بلمنػػا العديػػد مػػف الروايػػات المنقولػػة مػػف جهػػات وطوائ ػا إسػػبلمية

و ير إسبلمية منها :

ما نقمه صاحس شرح المواقا قاؿ :
ال الجنػػر والجامعػػة  :وهمػػا تازػػاف لعمػػي الرضػػي هللا عنػػه قػػد ذ ػػر فيهمػػا عمػػى

طر قػػة عمػػـ الحػػروؼ  ,الحػوادث التػػي تحػػدث إلػػى انقػراض العػػالـ و انػػت األئمػػة

مػػف أوالد يعرفونهػػا ويح مػػوف ههػػا  ,وفػػي تػػاس قػػوؿ العهػػد الػػذؼ تزػػه عمػػي هػػف
موسى الرضي هللا عنهما إلى الم موف  :انؾ قد عرفت مف حقوقنػا مػالـ يعرفػه
ازاؤؾ وقهمت منؾ عهدؾ إال إف الجنر والجامعة يدالف عمى إنه ال يتـ الٔ .
ومحق الشاهد في هذ الرواية زمقطعيها :
األوؿ منهػػا  :يػػدؿ عمػػى إف الجنػػر معتمػػد عمػػى الحػػروؼ مػػا عهػػر فػػي قولػػه ال
عمى طر ق عمـ الحروؼ .
ٔ

 -صٕٚٙ
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والثاني  :قوؿ اإلمػاـ الرضػا العميػه السػبلـ  (:اف الجلػر والجامعػة يػدالف عمػ

إنػه ال يػتـ ) وهػذا يػدؿ هوضػوح عمػى إنػػه اسػتنتج ذلػؾ مػف النظػر ههمػا ولػذا لػػـ
يقق ينصاف هق قاؿ يدالف.
ومنها  :ما جاء عف عمي العميه السبلـ  ( :أوؿ ما وضع مر ع في مائػة فػي

االسػػبلـ  ،وقػػد صػػنف الجلػػر الجػػامع فػػي أسػػرار الحػػروؼ  ،وف ػػه مػػا جػػػرى

لؤل وليف وما يجري لبلخريف  ،وف ه اسـ
 ،وحجاب اصف)

()1

.

األعظـ وتاج آدـ  ،وخاتـ سم ماف

ومنهػػا  :مػػا جػػاء فػػي ارج ػ المطالػػس  :قػػاؿ  :عمػػـ الجلػػر والحسػػاب لعمػػي (عم ػػه

السبلـ) (.)2

مف هذا تتض لنا امور :

أوالً  :إف عمي ػاً العميػػه السػػبلـ صػػنا تاز ػاً اسػػمه الجنػػر الجػػامع وهػػذا الكت ػػاس
موض ػػوعه وقاعدت ػػه أسػ ػرار الح ػػروؼ ه ػػدليق قول ػػه  :الالجن ػػر الج ػػامع ف ػػي أسػ ػرار

الحروؼ .

ثانياً  :إف هذا الكتاس فيه مف السعة والشموؿ مػا يحتػوؼ عمػى مػا جػرػ لؤلولػيف
وما يجرؼ لبل ر ف هدليق قوله  :الوفيػه مػا يجػرؼ لؤلولػيف ومػا يجػرؼ لبل ػر ف
وما زقي فيه مما ذ ر ليس محق شاهد هنا .

ٔ
ٕ
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ثالث ػاً  :واف ػػاف هنػػاؾ العديػػد مػػف الروايػػات تؤ ػػد إف هػػذا العمػػـ ينسػػس إلػػى آدـ

العميػػه السػػبلـ ثػػـ زػػاقي األنهيػػاء مػػف زعػػد لكػػف هػػذا ال يعػػارض مػػا صػػننه أميػػر
المؤمنيف الحقاً في هذا العمـ مما يصح نسهته إليه العميه السبلـ .
رازعاً  :إف عمـ األوفاؽ وما فيه مف أسرار و نايا مرتزط زػالجنر ألنهمػا يعتمػداف

عمى الحروؼ واألرقاـ واف عمياً العميه السػبلـ أضػاؼ لعمػـ األوفػاؽ وفقػاً جديػداً

مف مئة مرحع .

قاؿ اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ ( :إف عممنػا غػابر ومز ػور وكتػاب مسػطور
في رؽ منشور ونكت في القموب وملات

أسرار الغيوب  ،ونقػر فػي األسػماع

وال تنلػػر منػػه الطبػػاع  ،وعنػػدنا الجلػػر األبػ ض والجلػػر األحمػػر والجلػػر األ كبػػر

والجلر األصغر )....

()1

.

وم ػػف الرواي ػػات الت ػػي تحت ػػاج إل ػػى ت م ػػق وتن ػػر م ػػا نقم ػػه الش ػػيخ الكنعم ػػي ف ػػي ال
محاسزة الننس في رواية طو مة عػف اإلمػاـ الصػادؽ العميػه السػبلـ مػع جممػة

الروؼ-:
مف أصحازه  ,زعد أف س لو عما اعت ار مف حزف اثناء الجمسة قاؿ ا

( فزفػػر الصػػادؽ (عم ػػه السػػبلـ) زفػػرة انػػتلخ منهػػا جوفػػه  ،واشػػتد منهػػا خوفػػه
وقاؿ  ( :ويمكـ نظرت في كتاب الجلر صب حة هذا اليوـ وهو الكتاب المشتم

عم عمـ المنا ا والببل ا والر از ا  ،وعمـ ما كػاف ومػا كػوف إلػ يػوـ الق امػة ،
الذي خص

به ه واأل ئمة مػف بعػد (عمػيهـ السػبلـ)  ،وتأممػت ف ػه مولػد

قائمنا  ،وغيبته  ،وارتداد اكثرهـ عف دينهـ وخمعهـ ر قة اإلسبلـ عف أعناقهـ

ٔ

 -ال رائج والجرائ جٕ صٖٛٛ
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ُ
التي قاؿ ْوتك م ُإنس ٍ
اف أآلزآمنا ت طآئرت
واستولت عمي األحزاف) ونستنيد مف هػذ
سازقاتها .

ُفي تعتن ُق ُه عني الوال ة فاخذتني الرقة
الروايػة أمػو اًر فػي ننػس مػا اسػتندنا مػف

األمر األوؿ :
إنه أكد إف تاس الجنر مشتمق عمى عمـ المنايا والزبليا والر ازيػا  ,وعمػـ مػا ػاف
وما ي وف إلى يوـ القيامة  ,وزضـ هذ الصنات مع ما أكدتػه الروايػات مػف هػذا

الكتاس مه م تػوس فػي قطعػة جمػد الشػاة أو الغػزاؿ أو جػدؼ عمػى ا ػتبلؼ أهػق

المغة.
فيتحصػػق عنػػدنا مػػا اثهتنػػا مػػف إف هػػذا الكػػـ الهائػػق مػػف العمػػوـ والمعمومػػات ال
يستوعزه قطعة جمد إال إذا اف م توزا زالغاز مح مػة عمػى شػ ق قواعػد تطهيقهػا

وحساهها ينتج معمومات م تمنة واسعة وهائمة.
األمر الثاني :

مف قوله العميه السبلـ ال ت ممت فيه مولد قائمنػا ,و يهتػه  ...الػخ يتضػ إنػه

لػػـ ي ػػف نص ػاً صػػر حاً ههػػذ المعمومػػات و تناصػػيق حوادثهػػا واال لمػػا احتػػاج إلػػى

الت مق فيها .

هػػق إنػػه نظػػر زالغػػاز ورمػػوز أد مهػػا فػػي قواعػػدها ليسػػت رج منهػػا تمػػؾ التناصػػيق ,
وهػػق يم ػػف أف تكػػوف تمػػؾ الرمػػوز يػػر األحػػرؼ واعػػدادها  ,زعػػد أف عرفنػػا إنػػه
مما ذ ر الجنر ذ رت الحروؼ وقيـ أعدادها وحساهها .
ومف أراد المز د فميراجع المصػادر التػي ذ رناهػا و يرهػا مػف تػس الحػديث فنيهػا
الكثير مف هذا ال صوص تر ناها رعاية لبل تصار وهروزاً مف التكرار .
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زق ػػي أف ن ػػذ ر إف حس ػػاس الجم ػػق الش ػػائع ه ػػيف الم تص ػػيف والمع ػػروؼ زاألهج ػػد
الكهير منتشر هيف أوساط أهق المشرؽ .

أما أهق المغرس أو المغارحة ما هو متعارؼ عنهـ فإف لهـ حسازاً ا اًر زاألهجػد
أؼ إف عندهـ قيـ عددية لمحروؼ ير ما هو متعارؼ عند أهق المشرؽ سي تي

ذ رها الحقاً في موضعها المناسس إف شاء هللا تعالى .

المهـ إف حساس المغارحة هو قسـ ا ر مف الجنر ينسػس لئلمػاـ الصػادؽ العميػه

الس ػػبلـ يؤ ػػد ذل ػػؾ الكثي ػػر م ػػف الرواي ػػات  ,ن تن ػػي منه ػػا زم ػػا ج ػػاء ف ػػي
النصوؿ المهمة الٔ وفيه :

ت ػػاس

ال نقق زعض أهق العمـ إف تاس الجنر الذؼ زالغرس يتوارثه هنو عهد المؤمف هف
عمي مف بلـ جعنر الصادؽ العميه السبلـ وله فيه المنقزة السػنية والدرجػة فػي

مقاـ النضق عميه .
وهػػذ الروايػػة تػػدؿ هوضػػوح عمػػى إف حسػػاس األهجػػد المعػػروؼ زحسػػاس المغارحػػة
والمش ػػهور ه ػػيف ذوؼ اال تص ػػاص ه ػػو ن ػػازع م ػػف ت ػػاس الجن ػػر لئلم ػػاـ الص ػػادؽ

العميه السبلـ .

المجاؿ الثاني :
عتمادا عم تلصي معاني الحروؼ
التلسير إ ً
ٔ

 -صٖٕ٘ طزعة ايراف سنة ٖٖٓٔ
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إف لكق حرؼ معنػى ي تمػا عػف اآل ػر حسػس موضػعه مػف الكممػة فتػرػ

ننػػس الحػػرؼ لػػه معنػػى فػػي ممػػة معينػػة ي تمػػا عػػف معنػػا إذا د ػػق فػػي ممػػة

أ رػ وه ذا تتكاثر معانيػه زػا تبلؼ تواجػد فػي تراكيػس الكممػات  ,األمػر الػذؼ

يعطي الحرؼ ثراء هير في المعاني وزالتالي ين شا لنا زطناً جديػداً ػامبلً مػف
زطػػوف المعػػاني التنسػػير ة وتنش ػ عنػػدنا لغػػة جديػػدة اممػػة تنػػت آفاق ػاً جديػػدة مػػف

المعاني.

واليػػؾ عز ػػزؼ زعػػض الش ػواهد عمػػى وجػػود هػػذ الػػزطف مػػف التنسػػير وهػػذ المغػػة
الغنية زالمعاني .
ج ػػاء ع ػػف وه ػػس القرش ػػي ع ػػف أه ػػي عه ػػد هللا الص ػػادؽ العمي ػػه الس ػػبلـ ع ػػف أهيػ ػه

الزاقرالعميػػه السػػبلـ فػػي قػػوؿ هللا عػػز وجػػق ْ قػػػ هػػػو

أحػػػد قػػػاؿ (عم ػػػه

السػػبلـ) ( قػ ) أي اظهػر مػػا أوحينػػا إل ػػؾ ونبأنػػاؾ بػػه بتػػأليف الحػػروؼ التػػي
قرءناهػا لػػؾ ليهتػػدي بهػػا مػػف ( القػػي السػػمع وهػػو شػػهيد ) و(هػػو) اسػػـ إشػػارة

ومكن إل غائب (فالهاء ) تنب ه عف معن ثابت و (الػواو) إشػارة إلػ غائػب

عف الحواس كما قولؾ  .هذا اشارة إل الشػاهد عنػد الحػواس وذلػؾ إف الكلػار
نبهو عف الهػتهـ بحػرؼ اشػارة الشػاهد المػدرؾ فقػالوا هػذ آلهتنػا المحسوسػة

ػر
المدركػػة باألبصػػار فأشػػر انػػت ػػا ه إل ػ الهػػؾ الػػذي تػػدعوا إل ػػه مت ػ نػ ا
وندركػػه وال نتسػػائ ف ػػه ف ػأنزؿ

تبػػارؾ وتعػػال (ق ػ هػػو

أحػػد ) فالهػػاء

تثبيت لثابت والواو اشػارة إلػ الغائػب عػف درؾ األبصػار ولمػس الحػواس و

تعال عف ذلؾ ب هو مدرؾ األبصار ومبدع الحواس )(.)1
ٔ

 -زحار األنوار جٖ صٕٕٕ
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يستناد مف هذ الرواية مجموعة أمور:
أوالً :م ػػا ق ػػدمنا م ػػف إف لك ػػق ح ػػرؼ معن ػػى ػػاص حس ػػس موقع ػػه م ػػف تر ي ػػس

الكممات.

ثانياً  :إف فػي هػذ الروايػة ت كيػداً لمػا اثهتنػا فػي زػاس حجيػة هػذا العمػـ أؼ عمػـ
الحروؼ  ,وهػذا ممػا وعػدنا زػه هنػاؾ زاننػا سػنذ ر مجموعػة أ ػرػ مػف الروايػات
ق في موضعه .
ثالث ػاً  :التاكيػػد عمػػى هػػذا العمػػـ المسػػتقق فػػي التنسػػير عمػػى أسػػاس فػػرز حػػروؼ

الكممة الواحدة والمسمى زالتنسير الحرفي .

ولمز ػػد م ػػف االس ػػتدالؿ واأليض ػػاح إلي ػػؾ ه ػػذ الرواي ػػة الت ػػي ج ػػاءت ف ػػي تنس ػػير

الهرهاف.

عف أهي زصير عف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ :
سػػالته عػػف تنسػػير ال

والسػيف سػػناء

قػػ(عل قاؿالعميػػه السػػبلـ)( :البػػاء بهػػاء

والمػ ـ ممػػؾ

والرح ـ بالمؤمنيف خاصة )الٔ .

و

إلػػه ك ػ شػػيء والػػرحمف بجم ػػع خمقػػه

و اتم ػػة ه ػػذا الز ػػاس رواي ػػة واض ػػحة الدالل ػػة عم ػػى إف الح ػػرؼ الواح ػػد ل ػػه مع ػػاني
الرونػدؼ فػي اللػس االلزػاس
متعددة ت تما مف سورة إلػى سػورة  ,أوردهػا القطػس ا

قاؿ  :قاؿ أمير المؤمنيف العميه السبلـ :

ٔ

 -الكافي جٔ صٗٔٔ
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( إعت الحسيف (عم ػه السػبلـ) فاحتممتػه فاطمػة (عميهػا السػبلـ) فاتػت النبػي

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) فقالػػت  :ػػا رسػػوؿ

ادع البنػػؾ أف شػػل ه

الذي وهبه لؾ وهو قادر عم أف شل ه .
فهبط جبرائي فقاؿ  :ا ه إف

 ،إف

هػػو

تعال لػـ ينػزؿ عم ػؾ سػورة مػف القػرآف إال

فيها (فاء) وك فاء مف آفة ماخبل الحمػد فإنػه لػ س فيهػا فػاء  ،فػادع بقػدح

مف ماء فاق أر عم ه الحمد ار عيف مرة ثـ صػب عم ػه  ،فػإف
ذلؾ  ،فعوفي باذف

).

شػل ه  ،فلعػ

وفي هذ الرواية يتض لنػا اف حػرؼ النػاء فػي أؼ سػورة فػي القػرآف ي تمػا عػف

حرؼ الناء في سورة أ رػ منه .

وهناؾ العديد مف الروايات التػي تؤ ػد إف لكػق حػرؼ معنػى زػاطني يػر المعنػى

الظاهرؼ المنطوؽ والمسموع .

المجاؿ الثالث :
يهتنػػي هػػذا العن ػواف مػػف التنسػػير عمػػى تقسػػيـ الحػػروؼ عمػػى العناصػػر أو الطز ػػائع
األرحعة أؼ ال الماء والهواء والتراس والنار  .فتكوف زعض الحروؼ مائية وزعضها
ترهية وزعضها نار ة  ,وحهذا تتح ـ هذ األقساـ زمعاني الحروؼ
هوائية  ,وزعضها ا
وانسػػجاماتها وتػ ثير الحػػرؼ عمػػى المجػاور لػػه وتجانسػػه معػػه أـ ال و ػػذا الحػػروؼ
المقارحة له أو ير المقارحة .
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وزالتػػالي يػػتـ معرفػػة الكمم ػة هوضػػوح أدؽ زعػػد تن يػػؾ حروفهػػا وتقسػػيمها فػػي هػػذا

المجاؿ عمى الطزائع األرحع .

والجػػدير زالػػذ ر إف هػػذ الطزػػائع األرحػػع تجػػرؼ فػػي ػػق جسػػـ ف ػي الكػػوف ولهػػا
وجػػودات فػػي منرداتػػه  ,فحتػػى جسػػـ اإلنسػػاف فيػػه الطزػػائع األرحػػع فالمػػاء واض ػ

وجود فيػه والنػار عػرؼ م ُػو اًر وجودهػا مػف ػبلؿ الطاقػة التػي تنتجهػا السػعرات
الحرار ة البلزـ احراقها لتشغيق بليا الجسـ .
واله ػواء معمػػوـ األهميػػة فػػي أؼ عممي ػة احت ػراؽ وتوقنهػػا عميػػه فمػػذا توقنػػت حيػػاة
الجسـ عمى األو سجيف  ,والتراس اف ير ظاه اًر قهق االكتشافات الحديثة التي

اثهتػػت إف ػػق م ونػػات الترحػػة وعناصػػرها موجػػودة فػػي جسػػـ اإلنسػػاف هػػذا الكػػبلـ
مه عمػى الظػاهر أمػا مػا طرحػه اإلمػاـ الصػادؽ العميػه السػبلـ فػي هػذا المجػاؿ

فبل يزاؿ يحوؼ الكثير ومػف أراد التنصػيق فمي ارجػع تػس تمميػذ المشػهور ال جػاهر
هف حياف و ير ممف نهموا مف عمومه الصافية .

المجاؿ الرابع :
يعتمد هناء هذا النوع مف التنسير عمى قاعدة أ رػ وهي :تقسػيـ الحػروؼ عمػى
الالنور والظممة فينتج منها الٗٔ حرفاً نورانياً والٗٔ حرفاً ظممانياً .
وهػػذا مػرتزط زمػػا قػػدمنا فػػي المقدمػػة مػػف رجػػوع ػػق الموجػػودات إلػػى عػػالـ النػػور
وتدا مها في زاقي العوالـ عالـ النقطة وعالـ الحروؼ وعالـ األرقاـ .
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وعميه ال هد مف فرز نتائجها أما قاعدة معرفة الحروؼ النورانية فهي تعتمد عمى

الجممػػة المشػػهورة والمشػػتقة مػػف الحػػروؼ المقطعػػة فػػي أوائػػق السػػور والتػػي تكػػوف
عزارة  :العمي صراط حق نمس ه .
وهػػذا نػػاتج مػػف الروايػػات المستنيضػػة التػػي تحػػدثت عػػف الكتػػاس الػػذؼ أراد رسػػوؿ
هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما أف ي تزه لممسمميف عندما حظرتػه الوفػاة حينمػا طمػس مػنهـ أف
ي تس لهـ تازاً و وصيهـ هوصية ال يظموا زعدها أهداً .

والثاهت إنه الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما أراد أف ي تس لهـ أوائق السور وهي الحروؼ المقطعة
ال الػػـ – الػػـ – الػػر – الػػر – المػػر – الػػر – الػػر – الػػر – هػػيعص – طسػػـ -
طػس – طسػـ – الػـ – الػـ – الػػـ – ص – حػـ – حػـ – حػـ – عسػق – حػػـ –
حـ – حـ – حـ – ؽ – ف فزعػد حػذؼ الحػروؼ الم ػررة ي ػوف النتػائج الع ؿ

ؼ ص ر ا ط ح ؽ ف ـ س ؾ هػ .

وهذا يهيف لنا إف الرسػوؿ األكػرـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما وأهػق هيتػه االطهػار الصػموات هللا
عميهـ أجمعيف

انوا يست دموف هذ العموـ الجمة ي ال يتوصق إليهػا اعػدائهـ

وال ينؾ رموزها يرهـ إال مف له اتصاالً ههـ وعممو مف عممهـ .

وزعػػػد معرفػػػة هػػػذ الحػ ػػروؼ النورانيػػػة واسػ ػػت راجها م ػػف األهج ػػد تزقػ ػػى الحػ ػػروؼ
الظممانية وعميه يتـ فهـ الكممة ومدػ ارتزاطها زػالنور أو الظممػة أو بلهمػا مػف
بلؿ فرز احرفها وارجاعها إلى اصولها .

وزعد ضـ هذا العمـ إلى عمـ العوالـ وارتزاطها وتػدا مها فيمػا هينهػا ت ػرج النتػائج

المرجوة .

واليؾ جدوالً زاالحرؼ النوارنية والظممانية
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حكمة الرسـ القرآني
هن ػػاؾ رس ػػـ ػػاص ف ػػي دا ػػق القػ ػرآف لمكمم ػػات والح ػػروؼ  ,حي ػػث نج ػػد زع ػػض

الكممػػات يسػػقط منهػػا حػػرؼ أو حرف ػاف زػػبل عمػػة لغويػػة أو نحويػػة أو زبل يػػة ممػػا
حير الكثير مف الزاحثيف والمنسر ف لعدـ شنهـ سر وجود هذا الرسـ القرآني.
مثق الالصموة وأيضاً نجد لنع الميق في ق القرآف ههذ الكينية الاليق .
واالف سوؼ نهيف ح مة الرسـ القرآني همنع الميق .
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قاؿ هللا تعالى ْ تتوُل ت الآي
اآلمُي ُت وتت آخ ُر تج المميت ُمف

ُ
ُ
ػي ُمػف
في اآلمنه ُار وتتولُ ت المنهػار فػي الآيػ ُ وتت آخ ُػر تج اآلح م
اب (.)1
ؽ مف تشاء ُبغآي ُر ُحس ٍ
اآلح ُي وتآرتز ت

فهنػػا جػػاء همنػػع الميػػق ز تازػػة الاليػػق فػػي ػػق الق ػرآف فمػػو احصػػينا حػػروؼ الاليػػق
لوجدناها مرتزطة همنع النهار ألنه مقاهق له واليؾ الشاهد .

ا+ؿ+ف+هػ+ا+ر= النهار

ٕٖٔ=ٛ+ٔ+٘+ٕ+ٙ+

ا+ؿ+ؼ+ؿ= اليق

ٕٖٔ=ٙ+ٔٓ+ٙ+
فمو انت البلـ موجودة لما رجت النتيجة متساوية .
و منػػا يعػػرؼ زػ ف عػػدد سػػاعات اليػػوـ هػػي ٕٗ سػػاعة لكػػف النتيجػػة رجػػت ٖٕ

مما يشير إلى قوؿ أمير المؤمنيف ز ف هنالؾ سػاعتيف ال هػي مػف سػاعات الميػق

والهػي مػف سػاعات النهػار يتػدا ق فيهػا الميػق والنهػار وتسػمى زسػاعة الغنمػػة أو
ساعتي الغنمة و ف القرآف أراد أف يشير إلى هذ المسالة حينما جاء هرسـ الميق
زبل الـ مف أجق تساوؼ الحساس هيف الميق والنهار ألنهما في الواقع متساوياف .

و ػػذلؾ فػػي اآليػػة القرآنيػػة ذ ػػر اال ػراج مػػف الحػػي والميػػت حيػػث قػػاؿ ْوتت آخ ُػػر تج
اآلح مي ُمف اآلمُي ُت وتت آخ ُر تج المميت ُمف اآلح ُي .

ُ
ُ
الي ُ
مما يشير إلى التطاهق وهو ننس ت
ْتولُ ت الآي في اآلمنه ُار وتتوُل ت المنهار في آ
فمو أحصينا حروؼ بل المنظيف نجدهما متساو يف.
ٔ

 -آؿ عمرافٕٚ
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ا+ؿ+ح+ؼ= الحي
ٕٔ٘=ٔٓ+ٛ+ٙ+

ا+ؿ+ـ+ؼ+ت= الميت

ٕٔ٘=ٗ+ٔٓ+ٗ+ٙ+

اللص الثالث
بعض تطب قات األبجد
هناؾ عدة عوالـ يمر هها ال مق في مراحق نش تهـ حتى يولػدوا فػي هػذا العػالـ ,

وهي مترتزة طولياً زمػا يجعػق مػا يصػدر عنهػا يسػير زشػ ق تتػازعي  ,فينتقػق فػي
مراحمه دفعة زعد دفعة وآف زعد آف حتى ي ػرج مػف عػالـ القػدر إلػى عالمنػا عػالـ

القضاء .
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ثـ يستمر ارتزاطه هها ألجق استمرار ة الزقاء في الوجود وزعض هذ المراحق أو

االط ػوار تكػػوف زمثازػػة صػػور منع سػػة عػػف حقػػائق أوليػػة  ,وتكػػوف هػػذ الصػػور
مثاالً ل ارطة هندسية لوجود ذلؾ الشيء في المرحمة التي زعدها.
ولػػو مثمنػػا مثػػاالً لمتقر ػػس نا ػػذ انسػػاناً آليػاً الروحػػرت فػػإف لػػه ارطػػة هندسػػية هنػػي

عمػػى أساسػػها وهػػذ ال ارطػػة منع سػػة عػػف ارطػػة صػػور ة مصػػممة عمػػى ش ػ ق
رموز هندسية تمثق ال طوة األولى لصنع تمؾ اآللة.

إذف العمميػػة تهػػدأ أساس ػاً مػػف رمػػوز هندسػػية تجمػػع لترسػػـ ارطػػة معنويػػة عمػػى
صورتها ثػـ تجمػع معػاني تمػؾ الرمػوز لتكػوف ارطػة ماديػة تعتهػر هػذ ال ارطػة
صورة مصغرة عف تمؾ اآللة .

يستناد مف هذ المقدمة إف الموجودات في عالمنا هػذا لهػا انع اسػات مػف صػور

سػػازقة هػػذا مػػف جان ػس ومػػف جانػػس آ ػػر إف هنػػاؾ رمػػوز لهػػا مد ميػػة فػػي جميػػع

الموجودات .

فمػوا تعمقنػا فػي مػا وراء هػذا لوجػدنا حتػى تمػؾ الرمػوز تعػود إلػى رمػوز ادؽ منهػا
وأكثػػر تر ي ػ اًز وهػػي السػػهس فػػي تنرعهػػا وتكثرهػػا  ,حتػػى تعػػود المسػػالة إلػػى أرقػػاـ

محددة وهذ األرقاـ تعود اصبلً إلى النقطة .

لػػذا نجػػد إف هنػػاؾ ارقام ػاً لهػػا وجػػود فػػي عػػدة امثمػػة ونيػػة وحتػػى فػػي النصػػوص
الديني ػػة والكت ػػس الس ػػماوية  ,فنج ػػد إف هن ػػاؾ أرق ػػاـ له ػػا وج ػػود ومد مي ػػة ف ػػي ػػق

مجاالت الكوف

الرقـ ال ٚأو الٕٔ أو يرهما مف األرقاـ المهمة .

والحقيقة إف األرقاـ المهمة يتكرر وجودها في الموجودات أؼ في جميع مراحمهػا
وفي تكو ف بلياها وذراتها .
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فػػالرقـ ال ٚمػػثبلً لػػه مد ميػػة فػػي م ارحػػق عديػػدة مػػف الموجػػودات هػػدءاً مػػف التػػارات

السػػزع التػػي يمػػر ههػػا اإلنسػػاف وانتهػػاءاً زالسػػماوات السػػزع واألرضػػيف السػػزع وم ػا
هينهما  ,ومواضع سجود اإلنساف سزعة وأياـ اإلسهوع سزعة وفي االمثمة القرآنيػة

تجػػد ه ػػذا الػ ػرقـ حاضػ ػ اًر أيض ػاً زم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى أهميت ػة ف ػػي الوج ػػود قول ػػه تع ػػالى
ُُ
اف ػأ تآكتم ته مف س آػبع ُعجػاؼ وس آػب ُع
يق أ آف ُتنا ُفي سآب ُع بقر ٍ
ات ُسم ٍ
وس ت
ف أُّيها الصد ت
ت
ْي ت
()1
ات ملعمُي أآرُج تع إل المن ُ
اس لعم ته آـ آعم تموف .
تس تنببل ٍت تخ آض ٍر وأتخر ا ُبس ٍ
و ذا لو ت ممت في الرقـ الٕٔ فإنؾ ترػ عدة الشهورالٕٔ وحػروج السػماءالٕٔ

 ,وم ػػدة ػػذاء يعس ػػوس النح ػػق زالغ ػػذاء الممك ػػيالٕٔ  ,ػػق ذل ػػؾ و ي ػػر مػ ػرتزط
زاألئمة االثنا عشر مف أهق هيت النهي

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما .

وه ػػذا فػػي زػػاقي األرقػػاـ وامثمتهػػا فػػي الكػػوف وأيض ػاً تراكيههػػا التػػي تؤلػػا الجمػػق
ومدلوالتها مف المعاني المهمة .

وعميػػه نعػػرض هنػػا جممػػة مػػف هػػذ التطهيقػػات ونتائجهػػا  ,وارتزاطاتهػػا ز ػ
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وزاقي األنهياء العميهـ السبلـ .

ٔ  -يوسا . ٗٙ

وآلػػه
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انزطجٍمبد
النح في القرآف
سورة النحق ترتيهها في القرآف ال. ٔٙ

وزمضاعنة هذا العدد ال ٛمرات ينتج ال ٕٔٛوهو عدد أيات سورة النحق.

ثـ اف عدد الكروموسومات في النحق هو ال ٔٙزوجاً.
وفي ذ ر النحق ي وف عدد الكروموسومات ال ٔٙفرداً  ,بلفاً لزقية الم موقػات
 ,أؼ نصا العدد في اإلناث  ,وذلؾ ألف الذ ر يتكوف مف هويضة ير ممقحػة
زعممية تسمى الالتكاثر العذرؼ .
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إف الهيض ػػة المع ػػدة لك ػػي تك ػػوف ممك ػػة تحت ػػاج ال ٔٙيومػ ػاً زالض ػػزط لتهم ػػب مرحم ػػة
النضوج ولو حسػهنا النحػق زحسػاس األهجػد لوجػدنا مطازقتػه لهػذا الػرقـ وهػوالٔٙ

واليؾ الحساس  :ػ
ف  +ح  +ؿ = نحق

ٕ ٔٙ = ٙ + ٛ +

فسزحاف مف مق هذا الترتيس والتنا ـ في الكوف .

أْم انجٍذ (ع) ْى دضة هللا ْٔى سجبل االػشاف

ذ رنا في موضع ساهق إف حزس هللا هػـ جػيش اإلمػاـ المهػدؼ وذلػؾ ي ػوف مػف
األنطزاقات التػي تكػوف فػي وقػت الظهػور المقػدس لموالنػا اإلمػاـ المهػدؼ العميػه

الس ػػبلـ أم ػػا قه ػػق ذل ػػؾ في ػػوف اإلنطز ػػاؽ عم ػػى المعن ػػى ال ػػذؼ س ػػنورد ف ػػي ه ػػذا

الموضػوع فػإف لمت و ػػق مصػاديق متعػػددة مػا أسػػمننا تتغيػر تزعػاً لمزمػاف والم ػػاف
الذؼ تكوف فيه .
قػػاؿ سػػزحانه وتعػػالى ْومػػف يتػػو مؿ و ورسػػوله واملػ ُػذيف آمتنػوآا فػػإف ُحػ آػزب ُ
و تهػ تػـ
ت ت
اآلغالُتبوف (. )1
ٔ

 -المائدة ٘ٙ
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وقػػاؿ المػػولى ع ػز وجػػق ْو ينهمػػػا ُحجػػاب وعمػػ األعػػػر ُ
اؼ ُرجػػاؿ آع ُرتفػػوف تكػػػبل
آ
آ ت
اه آـ وناد آوآا أ آصحاب اآلجمن ُة أف سبلـ عمآ تك آـ ل آـ ي آد تختموها و ته آـ آطم تعوف (.)1
ُب ُس م ت

وورد عف الهيثـ هف واقد عف مقرف قاؿ :

( سػػػمعت أبػػػا عبػػػد (عم ػػػه السػػػبلـ) قػػػوؿ  :جػػػاء ابػػػف الكػػػواء إلػػػ أميػػػر
المػػؤمنيف (عم ػػه السػػبلـ) فقػػاؿ ػػا أميػػر المػػؤمنيف ْ :وعمػػ األعػػر ُ
اؼ ُرجػػاؿ
آ
اه آـ فقػػػاؿ (عم ػػػه السػػػبلـ)  :نحػػػف عمػػػ األعػػػراؼ نعػػػرؼ
آع ُرتفػػػوف تكػػػبل ُب ُسػػػ م ت
أنصػػػارنا بسػػػ ماهـ ونحػػػف األعػػػراؼ الػػػذيف ال ت عػػػرؼ
معرفتنا ونحف األعراؼ ت عرفنا

عػػػز وجػػػ إال بسػػػبي

عز وج يوـ الق امة عم الصراط فبل يػدخ

الجنة إال مف عرفنا وعرفنا وال يدخ النار إال مف أنكرنا وأنكرنا .
إف

تبارؾ وتعال لو شاء لعرؼ العباد نلسػه ولكػف جعمنػا أبوابػه وصػراطه

وسبيمه والوجػه الػذي يػؤت منػه فمػف عػدؿ عػف واليتنػا أو فضػ عمينػا غيرنػا

فإنهـ عػف الصػراط لنػاكبوف فػبل سػواء مػف اعتصػـ النػاس بػه وال سػواء حيػث

ذهب الناس إل عيوف كدرة لرغ بعضها في بعض وذهب مف ذهب الينا إلػ

عيوف صاف ة تجري بامر ر ها ال نلاذ لها وال انقطاع ) (.)2

وورد ع ػػف موس ػػى ه ػػف عقز ػػة إف معاوي ػػة الل ػػع أم ػػر الحس ػػيف العمي ػػه الس ػػبلـ أف
يصعد المنهر في طس  ,فحمد هللا واثنى عميه ثـ قاؿ :

ٔ
ٕ

 -األعراؼٗٙ

 -الكافي جٔ صٗٔٛ
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( نحف حزب

الغالبوف وعترة نب ه األقر وف وأحد الثقميف الذيف جعمنا رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) ثػاني كتػاب

ف ػه تلصػي لكػ شػيء ال ات ػه الباطػ مػف

بيف يد ه وال مف خمله والمعوؿ عمينا في تلسير ) ...

()1

.

زعػػد هػػاتيف الػػروايتيف الشػػر نتيف يتهػػيف لنػػا إف أهػػق الهيػػت الصػػموات هللا وسػػبلمه

عميهـ هـ حزس هللا الغالهوف الذيف مػف تمسػؾ ههػـ لػف ي يػس ولػف ي ػذؿ أهػداً ,
واف أهق الهيت العمػيهـ السػبلـ هػـ أننسػهـ رجػاؿ األعػراؼ الػذيف ُيػد موف الجنػة
مف عرفهـ وعرفو وُد موف النار مف أن رهـ وان رو .
والثزات ذلؾ في عمـ األهجدية سنطاهق الأهق الهيػت وحػزس هللا واألعػراؼ وفػق
حسازات األهجد الصغير :
أ  +هػ  +ؿ  +ا  +ؿ  +س  +ؼ  +ت = أهق الهيت
ٖٔ٘= ٗ+ٔٓ+ ٕ + ٙ+ ٔ+ ٙ+ ٘+

ح  +ز  +س  +ا  +ؿ  +ؿ  +هػ = حزس هللا

ٖ٘= ٘+ ٙ + ٙ + ٔ+ ٕ +ٚ +ٛ

ا +ؿ  +ا  +ع  +ر  +أ  +ؼ = االعراؼ

ٖٔ٘= ٛ+ٔ+ٛ+ٔٓ+ٔ+ٙ+

إذف في لغة األرقاـ أهق الهيت يساوؼ حزس هللا وتساوؼ األعراؼ .

ٔ

 -وسائق الشيعة ج ٕٚصٜ٘ٔ
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أمير المؤمنيف عمي (ع) هو العبلمات
ات و ُبالمن آج ُـ ته آـ ي آهتتدوف (.)1
قاؿ تعالى ْوعبلم ٍ
وورد ف ػػي تنس ػػير العياش ػػي ع ػػف المنض ػػق ه ػػف ص ػػال ع ػػف زع ػػض أص ػػحازه ع ػػف

ات و ُبالمن آج ُـ ته آـ ي آهت تػدوف
أحدهما ال الصادؽ أو الزاقر عميهما السػبلـ ْ :وعبلم ٍ
قاؿ هو أمير المؤمنيف (عم ه السبلـ) .
وجاء في تنسػير فػرات الكػوفي عػف

الزهػرؼ عػف أهػي عهػد هللا العميػه السػبلـ

في قوله ْوعبلمات وبالنجـ هـ يهتػدوف قػاؿ  ( :الػنجـ رسػوؿ
عم ه وآله وسمـ تسم ما) والعبلمات الوصي به يهتدوف) .

(صػم

وسنثهت ذلؾ وفق حسازات األهجد الصغير :
ع  +ؿ  +ؼ = عمي
ٓٔ ٕٙ = ٔٓ + ٙ +

ع  +ؿ  +أ  +ـ  +ا  +ت = عبلمات

ٕٓٔٙ= ٗ + ٔ + ٗ + ٔ + ٙ +

تطابق اسـ ه (ص) مع ذكر ومع رسوؿ
ات م ُ
و إل كـ ُذ آك اًر مرسوالً ي آتتمو عم تكـ آ ُ
ات (.)1
و تمبُين ٍ
آ آ
ت
آ
قاؿ تعالى ْق آد أنزؿ م ت
ٔ

 -النحقٔٙ
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و إلػ ك آـ ُذ آكػ اًر مر تسػوالً ....فػػي سػػورة الطػػبلؽ هػػي
إف قولػػه جػػق وعػػبل ْقػ آػد أنػػزؿ م ت
ت ػػص الرسػػوؿ األكػػرـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما ونػػه صػاحس الػػذ ر وهػػو الػػذؼ يتمػوا عمػػى

الناس آيات هللا المهينات  .وسنثهت ذلؾ وفق حسازات األهجد الصغير :
ـ+ح+ـ +د=
ٕٗٓ= ٗ+ ٗ + ٛ+
ذ+ؾ+ر=ذر
ٕٗٓ=ٛ + ٛ+
ر  +س  +و  +ؿ = رسوؿ
ٕٓ= ٙ+ ٙ + - +ٛ

تطابق اسـ عمي (ع) مع ( لذكر ) و ( لعمـ )
قاؿ تعالىْواُمن ته ل ُذ آكر ملؾ ولُق آو ُمؾ وس آوؼ تت آسأتلوف

()2

.

وورد في رواية جاهر واهف عزاس عػف رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما فػي روايػة طو مػة

وموضع الشاهد فيهػا  ( :إف عم ا لعمـ الساعة في القرآف وانػه لػذكر لػؾ ولعمػه

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) فسػػر الػػذكر بعمػػـ السػػاعة  ،فإنػػه الدابػػة الػػذي هػػو مػػف اش ػراط
الساعة )

ٔ
ٕ
ٖ

()3

.

 الطبلؽ ٔٔٔٓ, -الز رؼٗٗ

 -زحار االنوار ج ٕٜصٗ٘ٙ
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وس ػػنبلحع تط ػػاهق اس ػػـ عم ػػي العمي ػػه الس ػػبلـ م ػػع الل ػػذ ر وم ػػع اللعم ػػـ وحس ػػس

األهجد الصغير:

ع  +ؿ  +ؼ = عمي
ٕٓٔٙ=ٔٓ+ٙ+
ؿ  +ذ  +ؾ  +ر = لذ ر
ٕٙ= ٛ +ٛ + ٗ+ٙ
ؿ  +ع  +ؿ  +ـ = لعمـ
ٕٙ= ٗ+ ٙ+ٔٓ + ٙ

أه البيت (ع) هـ أبواب
ورد عف أهو عهػد هللا العميػه السػبلـ قػاؿ ( :األوصػ اء هػـ أبػواب

ػاعرؼ
وج ػ التػػي يػػؤت منهػػا ول ػوالهـ مػ ت

وتعال عم خمقه )

()1

.

عػػز وج ػ و هػػـ احػػت

عػز

تبػػارؾ

إف األوصػػياء هػػـ ننسػػهـ أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ  ,وقػػد وردت العشػرات مػف
الروايات التي تؤ د إف أهق الهيت هـ أهواس العمـ وأهواس الهدػ و ير ذلؾ ثير

.

ٔ

 -الكافي جٔ صٖٜٔ
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و ما هو معموـ إف األئمة المعصوميف عددهـ ال ٕٔ إماماً العميهـ السبلـ وهـ

أه ػػواس هللا  ,وق ػػد ورد ف ػػي دع ػػاء الندز ػػة م اطزػ ػاً اإلم ػػاـ المه ػػدؼ العمي ػػه الس ػػبلـ
زالقوؿ ( أيف باب

الذي منه يؤت ) .

فم ػػو طزقن ػػا مم ػػة أه ػػواس لوج ػػدناها مطازق ػػة لع ػػدد األئم ػػة المعص ػػوميف ال عم ػػيهـ

السبلـ  ,وهي االتي وحسس األهجد الصغير :
ا  +ب  +و  +ا  +ب = أتىاب

ٕٔٔ= ٕ+ٔ+ٙ+ٕ+
االئمة المعصوميف عددهـ = ٕٔ

ولو طزقنا ممة أهق لوجدناها أيضاً مطازقة لننس العدد

أ  +هػ  +ؿ = أهق
ٕٔٔ=ٙ +٘ +

و ما هو معموـ إف أهق عائدة ألهق الهيت العميهـ السبلـ .

تطابق المهدي(ع) مع النور والغيب والنهار والخضر(ع)
قػػاؿ تعػػالى ْي ُريػػدوف لُ آط ُلػ تػؤوا تنػػور م ُ ُ ُ
و تمػ ُػت ُّـ تنػ ُ
ػورُ ولػ آػو كػ ُػر
ت ت
ت
و بػػأ آفواه ُه آـ و م ت
ػق لُ آظ ُهػر عمػ ُ
اآلك ُ
الػد ُ
افتروف تهو امل ُذي أآرس ر تسػول ته ُباآل تهػدى وُد ُ
يف تكُم ُػه
يػف اآلح ُ ت ت
ول آو ك ُر اآل تم آش ُرتكوف (.)1
وورد في تنسير القمي عف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ :
ٔ

 -الصا ٜ-ٛ
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ال  .....زالقائـ مف آؿ

العمػيهـ السػبلـ حتػى إذا ػرج يظهػر هللا عمػى الػديف

مػه حتػػى ال ُيعهػػد يػػر هللا وهػو قولػػه  ( :مػػؤل االرض قسػػطاً وعػػدالً كمػػا ممئػػت
ظمما وجو اًر ) .

ُ
ُ
ػاب ال رآيػػب ُف ػ ُػه تهػ ًػدى لُآم تم مت ُقػػيف املػ ُػذيف تي آؤ ُمتنػػوف ُباآلغآيػ ُػب
قػػاؿ تعػػالىْالػػـ ذلػػؾ اآلكتػ ت
الصبلة و ُم مما رزآقناهـ ي ُ
نلتقوف (.)1
وت ُق تموف م
تآ ت
وورد عف يحيى هف أهي القاسـ قاؿ :
ُ
ُ
ػاب ال رآيػب
س لت الصادؽ العميه السػبلـ عػف قػوؿ هللا عػز وجػق ْالػـ ذلػؾ اآلكت ت
ُف ُه تهًدى لُآم تم مت ُقيف امل ُذيف تي آؤ ُمتنوف ُباآلغآي ُب . ....

قاؿ العميه السػبلـ  ( :المتقػوف  :شػ عة عمػي (عم ػه السػبلـ)  ،والغيػب  :هػو
الحجة الغائب وشاهد ذلؾ قوؿ عز وج ْو تقوتلوف ل آوال أ ُ
تنزؿ عمآ ُه آ ة ُمف
مرُ ُه فتق ُإمنما اآلغيب ُ ُ
لِل فإنت ُظتروآا ُإُني مع تكـ ُمف اآل تمنت ُظ ُريف (. )2
آت
آ
الشػ آػم ُ
قػػاؿ سػػزحانه وتعػػالى ْو م
س و تضػػحاها واآلقمػ ُػر ُإذا تبلهػػا والمنهػ ُ
ػار ُإذا ج مبلهػػا
والم آي ُ ُإذا آغشاها (.)3
وورد في تنسير النرات  ,قاؿ الحارث األعور لمحسيف العميه السبلـ :
ػػم ُ
ال يػػاهف رس ػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما جعم ػػت ف ػػداؾ ا هرنػػي ع ػػف ق ػػوؿ هللا ْو م
س
الشػ آ
و تضحاها قاؿ العميه السبلـ :

ٔ
ٕ
ٖ

 الزقرة ٖٔ- تنسير ماؿ الديف جٕ -الشمس ٔٗ-
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و حؾ ا حارث ذلؾ ه رسوؿ

اذا جبلها ؟

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) قاؿ  :قمت  :قولػه  :والنهػار

قاؿ (عم ه السبلـ)  :ذلؾ القائـ مػف آؿ ه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) مػؤل االرض قسػطاً

وعدالً ) .

و مػػا هػػو معمػػوـ إف ال ضػػر العميػػه السػػبلـ هػػو وز ػػر اإلمػػاـ المهػػدؼ فػػي زمػف

الغيزة .

واالف سػػنجرؼ تطهيقػػات لنػػع المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ مػػع النػػور والغيػػس والنهػػار

وال ضر وحسس األهجد الصغير :
ـ  +هػ  +د  +ؼ = مهدؼ
ٗ ٕٖ= ٔٓ + ٗ + ٘ +

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

أ  +ؿ  +غ  +ؼ  +س = الغيس

ٕٖٔ= ٕ+ ٔٓ+ ٗ + ٙ +

أ  +ؿ  +خ  +ض  +ر = ال ضر
ٔ ٕٖ= ٛ + ٛ + - + ٙ+
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الحجة المهدي (ع) هو الساعة
الساعة أف تأ ُآتي تهـ ب آغت ًة و ته آـ ال آش تعتروف (.)1
قاؿ تعالى ْه آ ين ت
ظتروف ُإمال م
وورد في ناية األثر عف اإلماـ الزاقرالعميه السبلـ  ,وقػد سػ له الكميػت  :متػى
يقوـ الحق في ـ  ,متى يقوـ مهدي ـ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) عػػف ذلػػؾ  ،فقػػاؿ :

قػػاؿ العميػػه السػػبلـ  ( :لقػػد تسػػئ رسػػوؿ
(انما مثمه كمث الساعة ال تأت كـ إال بغتة) ) .

وعنػػد تطهيقنػػا السػػـ الحجػػة العميػػه السػػبلـ نجػػد مطازق ػاً لمسػػاعة وحسػػس األهجػػد

الصغير :

أ  +ؿ  +ح  +ج+ت= الحجة
ٕٖٔ=ٗ + ٖ+ ٛ+ ٙ+
ا +ؿ  +س +ا +ع  +ت= الساعة
ٕٖٔ=ٗ+ٔٓ+ٔ+ - +ٙ+

اسرار حروؼ آدـ (ع) وعبلقتها بحركة اإلماـ المهدي(ع)
إف المػػولى عػػز وجػػق مػػق الحػػروؼ قهػػق آدـ العميػػه السػػبلـ وجعمهػػا س ػ اًر مػػف
أسرار  ,فهثها في آدـ عند مقه ولـ يهثها في المبلئ ػة  ,فجػرت األحػرؼ همسػاف
ٔ

 -الز رؼٙٙ
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آدـ العميه السبلـ ز نواع المغات وهو ما ينسر لنا اعتػذار المبلئ ػة عػف معػرفتهـ
زاألسػماء فػي قولػه تعػالى ْوعمػـ آدـ األ آسػماء تكمهػا تثػ مـ عرض تػه آـ عمػ اآلمبل ُئك ُػة
نت آـ ص ُاد ُقيف (.)1
فقاؿ أن ُبتئوُني ُبأ آسماء ه تػؤالء ُإف تك ت

واعتػػذار المبلئ ػػة عػػف ذلػػؾ فػػي قولػػه تعػػالى ْقػػاتلوآا تسػ آػبحانؾ ال ُعآمػػـ لنػػا ُإالم مػػا
عم آمتنا ُإمنؾ أنت اآلعمُ تـ اآلح ُك تـ (. )2
آئ ُهـ فم ممػا أنبػأهـ ُبأسػم ُ
ُ
ُ ُ
آئ ُه آـ قػاؿ أل آػـ أقػ
تآ آ
وقوله تعػالى ْقاؿ ا آد تـ أنبآئ تهـ بأ آسػم آ
مل تك آـ ُإُني أ آعمـ غآيب السماوات واألآر ُ
نت آـ ت آك تت تموف (.)3
ض وأ آعم تـ ما تتآبتدوف وما تك ت
ت
فقد عرؼ آدـ العميه السبلـ األسماء زمعرفته لمحروؼ وأسرارها .
ولػػو جمعنػػا أحػػرؼ آدـ وفػػق األهجػػد الصػػغير لكانػػت هػػي ننػػس العػػدد آلدـ فػػي
األهجد الكهير وهي االتي :
ا  +د  +ـ = آدـ
ٜٔ= ٗ +ٗ+

وهي ٔٗ٘=ٜ+ٛ+ٚ+ٙ+٘+ٗ+ٖ+ٕ+

اما وفق األهجد الكهير فهي االتي-:
أ  +د  +ـ = آدـ
ٔٗ٘=ٗٓ+ٗ+

وحذلؾ فهي تكوف موافقة لننس النتيجة .

ٔ
ٕ
ٖ

 الزقرةٖٔ -الزقرةٕٖ

 -الزقرة ٖٖ
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أمػا عبلقػة ذلػػؾ فػي حر ػػة اإلمػاـ المهػػدؼ العميػه السػػبلـ فقػد ورد عػػف أهػق هيػػت
العصمة العميه السبلـ :

إف أص ػػحاس القػ ػػائـ العم ػػيهـ السػ ػػبلـ يجتمعػ ػػوف م ػػف تسػ ػػعة أحي ػػاء وهػ ػػـ مسػػػة
وأرحعوف رجبلً  ,وهو الجمع األوؿ وله عبلقة مزاشرة زالحر ة اآلدمية .

فقد جاء في دالئق اإلمامة عف المنضق هف عمر قاؿ :
ق ػػاؿ أه ػػو عه ػػد هللا العمي ػػه الس ػػبلـ  ( :ػػػا ملضػػػ أنػػػت وأر عػػػة وأر عػػػوف رجػػػبلً
تحشروف مع القائـ (عم ه السبلـ) أنت عم ميف القائـ تأمر وتنهػ والنػاس
إذ ذاؾ إطوع لؾ منهـ اليوـ).

والمقصود في ذلؾ رجعتهـ في زمف القائـ العميه السبلـ الٔ .
وقد ورد عف العواـ أهي الزحير قاؿ :
قػػاؿ أهػػو عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ  ( :قب ػ القػػائـ (عم ػػه السػػبلـ) فػػي خمسػػة

وأر عيف رجبلً مف تسعة أح اء مف حي رج ومف حي رجػبلف ومػف حػي ثبلثػة
ومف حي أر عػة ومػف حػي خمسػة ومػف حػي سػتة ومػف حػي سػبعة ومػف حػي
ثمان ة ومف حي تسعة وال يزاؿ كذلؾ حت يجتمع له العدد )(.)2

الكشف عف عمة تمكيف إبم س مف نبي
ٔ
ٕ

أيوب (ع)

 وهي رجعة روحية ما سي تي تنصيمه في زحث اص في موسوعة القائـ لمسيد القحطاني -ال صاؿ صٕٗٗ
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ػه أُنػػي م مس ُػػني
قػػاؿ تعػػالى فػػي سػػورة الص ْ :وا آذ تك آػػر عآبػػدنا أيػػوب ُإ آذ نػػادى رم ػ ت
م
ض ُب ُر آجمُؾ هذا تم آغتس ب ُارد وشراب (. )1
اف ُبتن آص ٍب وعذ ٍ
اب * آارتك آ
الشآ ط ت
ورد فػػي تنسػػير عمػػي هػػف إه ػراهيـ هإسػػناد إلػػى الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ قػػاؿ أبػػو
بصير سألته عف بم ة أيوب (عم ه السبلـ) التي ابتمي بها في الدن ا ألي عمػة

كانت قاؿ :

لنعمػػة أنعػػـ

عم ػػه بهػػا فػػي الػػدن ا وادى شػػكرها وكػػاف فػػي ذلػػؾ الزمػػاف ال

حجب إبم س مف دوف العرش فمما صعد وراى شكر نعمة أيوب حسد إبم س

.

فقػػاؿ  :ػػارب إف أيػػوب لػػـ يػػؤدي إل ػػؾ شػػكر هػػذ النعمػػة إال بمػػا أعطيتػػه مػػف

الدن ا ولو حرمته دن ا ما أدى إل ؾ شكر نعمة ابداً  ،فقي له قد سمطتؾ عم
ماله وولد .

قاؿ  :فإنحدر مسػرعاً خشػ ة أف تدركػه رحمػة

وولداً إال أعطبه فازداد أيوب هلل شك اًر وحمداً .

عػز وجػ فمػـ يبقػ لػه مػاالً

فقاؿ إبم س  :سمطني عم زرعه .
قاؿ  :قد فعمت  ،فجاء مع شػ اطيف فػنلخ فػي الػزرع فػاحترؽ فػازداد أيػوب هلل

شك اًر وحمداً .

فقػػاؿ  :ػػا رب سػػمطني عم ػ بدنػػه فسػػمطه عم ػ بدنػػه مػػا خػػبل عقمػػه وعين ػػه

ولسانه وسمعه فنلخ ف ه إبم س فصار قرحة واحدة مف قرنػه إلػ قدمػه فبقػي
ٔ

 -سورة صٕٔٗٗ-
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في ذلؾ ده اًر حمد

و شكر حت وقع في بدنه الدود فكانت تخرج مف بدنه

فيردهػػا و قػػوؿ لهػػا ارجعػػي إل ػ موضػػعؾ الػػذي خمقػػؾ

منػػه  ،فنػػتف حت ػ

أخرجه أه القرية مف القرية والقو في المز مة خارج القرية.

وكانت امرأته رحمة بنت يوسف بػف عقػوب بػف إسػحاؽ بػف إبػراه ـ ( عمػيهـ

السبلـ) باق ة معه صابرة محتسبه  ،فمما طاؿ عم ه الببلء وراى إبمػ س صػبر

ات ػ اصػػحاباً لػػه كػػانوا فػػي الجبػػاؿ رهبان ػاً وقػػاؿ لهػػـ مػػروا بنػػا إل ػ هػػذا العبػػد
المبتمػ فنسػػأله عػػف بميتػػه فركبػوا بغػػاالً شػػهباء وجػػاءوا إل ػػه  ،فممػػا دنػوا منػػه
نلرت بغالهـ مف نتف ريحه فقرنوا بعضها إل بعض ثـ مشوا إل ػه وكػاف فػيهـ

شاب حدث السف فقعدوا إل ه .

فقالوا  :ا أيوب لو اخبرتنا بذنبؾ وما ترى ابتبلؾ بهػذا الػببلء الػذي لػـ يبتمػي

به أحد إال مف أمر كنت تسر .

فقاؿ أيوب (عم ه السبلـ)  :وعزة ر ي إنه ل عمـ إني ما أكمػت طعامػاً إال وعمػ

خواني يت ـ أو ضعيف اك معي وما عرض لي أمراف كميهما طاعة إال أخذت
باشدهما عم بدني .

فقاؿ الشاب  :سوءة لكـ عمدتـ إل نبػي
ر ه ما كاف سرها .

فعيرتمػو حتػ أظهػر مػف عبػادة

فقاؿ أيوب (عم ه السبلـ)  :لو جمسػت مجمػس الخصػـ منػؾ ألدليػت بحجتػي ،
فبعث

إل ه غمامة فنطق فيها ناطق بعشرة آالؼ لسػاف أو سػتة آالؼ لغػة

ا أيوب ادؿ بحجتؾ فإني منؾ قريب ولـ أزؿ قريب .
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قاؿ  :فشد عم ه مئزر وجثا عم ركبت ه وقاؿ :ابتميتني بهذ البم ة وأنت تعمـ

إنه لـ عرض لي أمراف قط إال لزمت باحسنهما عمػ بػدني ولػـ آكػ أكمػة مػف
طعاـ إال وعم خواني يت ـ .

قػاؿ فقيػ لػػه  :ػا أيػػوب مػف حبػػب إل ػؾ الطاعػػة ومػف صػػيرؾ تعبػد

عنه غافموف وتحمد وتسبحه وتكبر والناس عنه غافموف اتمػف عمػ

والنػػاس

بمػا

هلل المف ف ه عم ؾ  ،فاخذ التراب ووضػعه فػي ف ػه ثػـ قػاؿ :أنػت ػا رب فعمػت

ذلػؾ بػي فػػإنزؿ

عم ػه ممكػا فػػركض برجمػه فخػرج المػػاء فغسػمه بػذلؾ المػػاء

فعػػاد أحسػػف مػػا كػػاف فإنبػػت
وولد وزرعه )(.)1

عم ػػه روضػػة خض ػراء ورد عم ػػه أهم ػه ومالػػه

فمػػو جمعنػػا مجمػػوع حػػروؼ أيػػوس العميػػه السػػبلـ فػػي األهجػػد الصػػغير لوجػػدناها
مطازقة لمجموع حروؼ إهميس اللع .

إف أي ػػوس العمي ػػه الس ػػبلـ ه ػػو االس ػػـ الوحي ػػد ه ػػيف األنهي ػػاء ال ػػذيف ذ ػػرهـ القػ ػرآف
يسػػاوؼ لنػػع إهمػػيس عمػػى حسػػس الحسػػاس وهػػذا يػػدؿ عمػػى اف التشػػازه أدػ إلػػى
تم يف إهميس مف نهي هللا أيوس العميه السبلـ وذلؾ حسس األهجد الصغير:

أ  +ؼ  +و  +س = أيوس
ٕٔ + ٙ + ٔٓ+

=ٜٔ

ا  +س +ؿ  +ؼ  +س = إهميس
ٜٔٔ = - + ٔٓ+ٙ + ٕ +

ٔ

 -عمق الشرائع جٔ ص٘ٚ
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تطابق اسـ الحجة بف الحسف ه بف فاطمة (ع) مع نبي
ع س بف مريـ (ع)
مػػف المعمػػوـ إف اإلم ػػاـ المهػػدؼ العميػػه الس ػػبلـ هػػو هػػف فاطم ػػة الزه ػراء العميه ػػا
السبلـ وهو حي يػرزؽ و ائػس عػف أعػيف النػاس وسػيظهر فػي الوقػت الػذؼ يػ ار
هللا تزارؾ وتعالى مناسزاً لتكو ف دولة العدؿ اإللهي .
واف عيسى العميه السبلـ قد رفعه هللا إليه وسوؼ ينزؿ عند قياـ اإلماـ المهػدؼ
العميه السبلـ ز مر هللا عز وجق .
وهنا عند جمعنا ألرقاـ أحرؼ ال

هف فاطمػة العميػه السػبلـ لوجػدناها مطازقػة

لػال عيسى هف مر ـ العميهما السبلـ وحسس األهجد الصغير تكوف اآلتي :
ـ +ح  +ـ  +د=

ٕٗٓ= ٗ+ٗ+ٛ+
س +ف  +ؼ  +ا  +ط  +ـ  +ت = هف فاطمة

ٕٖٓ=ٗ + ٗ+ ٜ+ٔ+ ٛ+ ٕ+

أؼ سي وف

هف فاطمة = ٓ٘

ع  +ؼ +س +ػ= عيسى
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ٕٓٔٓ= - + - +ٔٓ+

س+ف+ـ +ر +ؼ+ـ = هف مر ـ
ٕٖٓ= ٗ+ٔٓ+ٛ+ٗ+ٕ+

وحذلؾ سي وف عيسى هف مر ـ=ٓ٘
مبلحظػػة  :مػػا ذ رنػػا سػػازقاً إف األلػػا المقصػػورة هػػي سػػاقطة فػػي األهجػػد أؼ ال
تحسس .

تطابق اسـ عمي(ع) مع طالوت
مػػف ػػبلؿ متازعػػة آيػػات الق ػرآف والسػػيرة نجػػد إف هنػػاؾ تشػػازه هػػيف اإلمػػاـ عمػػي
العميه السبلـ وطالوت قاؿ تعالى ُْإ مف و ق آد بعث ل تك آـ طاتلوت ممُكاً (.)1
فإف اإلماـ أمير المؤمنيف العميه السبلـ

اف قائد جيش الرسوؿ

الصمى هللا

عميه وآله وسمـ تسميما في الكثير مف حروزه هق في أ مهها ما عدا زوة واحد
و ذلؾ يوجد تشازه هيف طالوت العميه السبلـ وحيف اإلماـ عمػي العميػه السػبلـ

مف ناحية إف هللا أعطى القوة في الجسـ والزسطة في العمـ لكػبل الش صػيف فقػد
اصػػطلا ت عم ػآ تك آـ وزاد ت ب آسػػط ًة ُفػػي
قػػاؿ تعػػالى فػػي حػػق طػػالوت ْ قػػاؿ ُإ مف و آ
اآل ُعآمـُ واآل ُج آسـُ الٕ وقد ورد في قوؿ رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما قولػه  ( :أنػا مدينػة
العمـ وعمي بابها ) وما هو معروؼ عف شجاعة عمي نػي عػف الػذ ر وي نػي

ٔ
ٕ

 الزقرةٕٗٚ -الزقرةٕٗٚ
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إنػػه سػػيا هللا وسػػيا رسػػوله عمػػى األعػػداء الػػذؼ ػػاف يػػدفع الكػػرس عػػف وجػػه

رسوؿ هللا في الو ى حتى ضرس المثق في شجاعته .

فمو أحصينا حروؼ عمػي العميػه السػبلـ نجػدها تسػاوؼ حػروؼ طػالوت زاألهجػد
الصغير :

ع  +ؿ +ؼ=عمي

ٕٓٔٙ= ٔٓ +ٙ +

ط +أ+ؿ +و+ت= طالوت

ٕٙ=ٗ+ٙ+ٙ+ ٔ+ ٜ

يوشع وصي موس (ع) وعبلقته بعمي (ع) وصي ه(ص)

إلثزات التشازه الذؼ أكدته الروايات هيف عمي العميه السبلـ وصي الرسػوؿ الصػمى
هللا عميه وآله وسمـ تسميما وحيف يوشع وصي موسى العميه السبلـ إليؾ الحساس

اآلتي :ػ

ع  +ؿ  +ؼ= عمي

ٓٔ ٕٙ=ٔٓ+ ٙ +
ؼ  +و  +ش +ع= يوشع

ٓٔ ٕٙ=ٔٓ+ ٓ+ ٙ +
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عبلقة سيدة نساء العالميف فاطمة (ع) بسيدة نساء بني
إسرائي مريـ (ع)

و ذلؾ ورد ز ف سيدة نساء العالميف فاطمة العميها السبلـ لهػا شػزه زسػيدة نسػاء

هنػػي إس ػرائيق مػػر ـ العميهػػا السػػبلـ

مػػا مهػػيف فػػي الروايػػات  .مثػػق مػػا جػػاء عػػف

رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما إنػػه قػػاؿ ألميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  ( :أال أحػػدثؾ
بمثمؾ ومثمها ( عني فاطمة) قاؿ بم قاؿ مثمؾ مثػ زكريػا إذ دخػ عمػ مػريـ

المحػراب  .)1()....فمػػو احصػينا حػػروؼ ػبل اإلسػػميف لػو جػػدنا النتيجػة متسػػاوية
ما في الحساس اآلتي -:
ؼ  +ا  +ط  +ـ  +ت= فاطمة
ٕٙ=ٗ + ٗ + ٜ + ٔ + ٛ
ـ  +ر  +ؼ  +ـ= مر ـ

ٗ ٕٙ=ٗ+ ٔٓ+ ٛ +

تطابق اسمي الحسف والحسيف (ع) مع ولدي هاروف شبر
وشبير

ورد فػػي الروايػػات ز ػ ف سػػهس تسػػمية الحسػػف والحسػػيف العميهمػػا السػػبلـ عمػػى ػرار

اسمي ولدؼ هاروف وز ر موسى العميه السبلـ وهما شهر وشهير.
ٔ

 -زحار االنوار جٖٗصٖٔ
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فقد جاء عف الحسيف هف عمي العميهما السبلـ قاؿ :
جاء نلػر مػف اليهػود إلػ رسػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) فسػألو عػف مسػائ وكػاف

ف مػػا سػػألو اخبرنػػي عػػف خمسػػة أشػػ اء مكتوبػػات فػػي التػػوراة أمػػر

إسرائي أف قتدوا بموس فيها بعد ؟

بنػػي

قاؿ النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما)  :فإنشدتؾ باهلل إف أنا اخبرتؾ تقر لي .
قاؿ اليهودي  :نعـ ا ه .
قػػاؿ  :فقػػاؿ النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما)  :أوؿ مػػا فػػي الت ػوارة مكتػػوب ه رسػػوؿ

وهػػي بالعبران ػػة طػػاب ثػػـ تػػبل رسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) هػػذ اآل ػػة ْو تمب ُشػػ اًر
ُ
ُ
ُبرسػ ٍ ُ ُ
ػحر
اسػ تػم ته أ آحمػ تػد فم ممػػا جػ ت
ػاءهـ ُباآلبُينػػات قػػاتلوا هػػذا ُسػ آ
ػوؿ ػأآتي مػػف ب آعػػدي آ
ت
ُّم ُبػػيف وفػػي السػػطر الثػػاني اسػػـ وصػػيي عمػػي بػػف أبػػي طالػػب والثالػػث والرابػػع
سػػبطيي الحسػػف والحسػػيف وفػػي السػػطر الخػػامس أمهمػػا فاطمػػة سػػيدة نسػػاء
العالميف (عميهػا السػبلـ) وفػي التػوراة اسػـ وصػيي إيم ػا واسػـ السػبطيف شػبر
وشبير وهما نو ار فاطمة (عميها السبلـ) .

قاؿ اليهودي صدقت اه  ..الٔ .
فمو أحصينا عدد حروؼ بل االسميف لو جدنا النتيجة متساوية :
ح  +س  +ف= حسف
ٔٓ=ٕ + ٓ + ٛ
ش  +س  +ر= شهر
ٔ

 -األمالي لمشيخ الصدوؽ ٕٜ٘
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ٓ ٔٓ= ٛ + ٕ +
ح  +س  +ؼ  +ف= حسيف
ٕٓ =ٕ + ٔٓ + ٓ + ٛ

ش  +س  +ؼ  +ر= شهير

ٓ ٕٓ =ٛ + ٔٓ + ٕ +

تطابق النقطة مع عمي (عم ه السبلـ)
ورد عػػف أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  ( :إف جم ػػع أس ػرار الكتػػب السػػماو ة
هي في القرآف وجم ع مػا فػي القػرآف هػو فػي اللاتحػة وجم ػع مػا فػي اللاتحػة
هو في البسممة وجم ع ما في البسممة هو في النقطة التي تحت البػاء  ،وأنػا

النقطة التي تحت الباء )

()1

.

إٌ إثثات كالو أيُر انًؤيٍُُ (ػهُه انسالو) وفك األتجذ انصغُر هى كاالتٍ :

ٔ

 -النضائق والرذائق صٔٓٙ
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ا+ؿ+ف+ؽ+ط+ت= النقطة

ٕٔٙ =ٗ+ٜ+ٗ+ٕ+ٙ+
ع+ؿ+ؼ= عمي
26 =10+6+01

(الكر) في القرآف الكريـ
اكتشاؼ ت
الكػر لػـ
لقد ورد في روايات أهق هيت العصمة العمػيهـ السػبلـ إف المػاء إذا همػب ُ
ينجسه شيء  ,واليؾ زعضاً مف هذ الروايات :
فعف معاوية هف عمار قاؿ  ( :سمعت أبا عبد
الماء قد تكر لـ ينجسه شيء )

()1

.

(عم ه السبلـ) قوؿ إذا كاف

وورد عف إسماعيق هف جػاهر قػاؿ  :سػألت اإلمػاـ الصػادؽ (عم ػه السػبلـ) عػف

الماء الذي الينجسه شيء ؟

الكر ؟
قاؿ(عم ه السبلـ)  ( :تكر  ،قمت وما ت
قاؿ  :ثبلثة أشبار في ثبلثة أشبار )(.)2
هػف مسػمـ عػف أهػي عهػد هللا العميػه السػبلـ إنػه ُسػئق عػف المػاء
وقد ورد عف
وتمب فيه الكبلس ويغتسق فيه الجنس قاؿ  ( :إذا كاف الماء قػد
تهوؿ فيه الدواس ُ

تكر لـ ينجسه شيء ) .
ٔ
ٕ

 -مشرؽ الشمسيف صٕٖٛ

 -المعتهر – المحقق الحمي جٔ ص٘ٗ
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وقد قاؿ تعالى ْوأنزآلنا ُمف م ُ
اء ط تهو اًر .
السماء م ً
فعندما نست رج ارقاـ حروؼ ُ ر نجدها مطازقة لكممػة طهػور والتػي هػي زحسػس
الرسـ القرآني وذلؾ وفق األهجد الكهير:
ؾ+ر= ر

ٕٕٕٓٓ=ٕٓٓ+

ط+هػ+و+ر= طهور

220 =200+6+5+9

تحديد ليمة القدر
ا تما المسمموف في تحديد هذ الميمة المزار ة مف شهر رمضاف المزػارؾ فقػالوا
هي ليمة الٕٔ وقسػـ قػاؿ هػي ليمػة الٖٕ وقسػـ آ ػر قػاؿ هػي ليمػة ال ٕٚوقسػـ
لػػـ يسػػتطيع تحديػػدها وقػػالوا هػػي فػػي الميػػالي الػػوتر األ ي ػرة مػػف شػػهر رمضػػاف

المزارؾ .

هق إف منهـ مف حصرها في الميالي العشر األ يرة مػف هػذا الشػهر و يػر ذلػؾ ,
وحتطهيػػق ذلػػؾ فػػي عمػػـ األهجػػد نجػػد إف ليمػػة القػػدر هػػي ليمػػة الٖٕ وسػػنثهت ذلػػؾ

في األدلة التالية :

إف حسػػاس القػػدر يسػػاوؼ الٖٕ زاألهجػػد الصػػغير ولػػو حسػػهنا رمضػػاف لتهػػيف إف

حسػ ػػاس حروفػ ػػه يسػ ػػاوؼ الٖٕ  ,مػ ػػا إف ليمػ ػػة القػ ػػدر لهػ ػػا مد ميػ ػػة فػ ػػي الػ ػػزمف

واألوق ػ ػػات فالنه ػ ػػار يس ػ ػػاوؼ الٖٕ والمي ػ ػػق يس ػ ػػاوؼ الٖٕ حس ػ ػػس الرس ػ ػػـ القرآنػ ػ ػي
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والصػ ػػز يسػ ػػاوؼ الٖٕ والضػ ػػحى يسػ ػػاوؼ الٖٕ  ,و مػ ػػه وفػ ػػق حسػ ػػاس األهجػ ػػد

الصغير  ,وهي االتي :
ا+ل+ق+د+ر= انمذر
32 =8+4+6+0

ر+ـ+ض+ا+ف= رمضاف

ٕٖ =ٕ+ٔ+ٛ+ٗ+ٛ

ا+ؿ+ف+هػ+ا+ر= النهار

ٕٖٔ =ٛ+ٔ+٘+ٕ+ٙ+

ا+ؿ+ؼ+ؿ= اليق

ٕٖٔ =ٙ+ٔٓ+ٙ+

ا+ؿ+ص+س+ح= الصز

ٕٖٔ =ٛ+ٕ+ٙ+ٙ+

ا+ؿ+ض+ح+ػ= الضحى

ٕٖٔ=ٛ+ٛ+ٙ+

عبلقة اللجر والميمة بعمي وفاطمة (ع)
ورد في تنسير سورة القدر عف أهق هيت العصمة العمػيهـ السػبلـ إف النجػر هػو
عمي هف أهي طالس العميه السبلـ واف الميمة هي فاطمة الزهػراء العميهػا السػبلـ

 .وإلثزػػات هػػذا القػػوؿ إليػػؾ هػػذا الحسػػاس األهجػػدؼ الػػذؼ يتهػػيف فيػػه تطػػاهق اسػػـ
عمي مع النجر واسـ فاطمة مع الميمة  ,وهي االتي ووفق األهجد الصغير :
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ا+ؿ+ؼ+ج+ر= النجر
ٕٔٙ =ٛ+ٖ+ٛ+ٙ+
ع+ؿ+ؼ= عمي
ٕٓٔٙ =ٔٓ+ٙ+
ؿ+ؼ+ؿ+ة= ليمة
ٕٙ =ٗ+ٙ+ٔٓ+ٙ
ؼ+ا+ط+ـ+ة= فاطمة
ٕٙ =ٗ+ٗ+ٜ+ٔ+ٛ

في القرآف هي سيدة نساء العالميف

ذا القر

ورد عػػف اإلمػػاـ موسػػى هػػف جعنرالعميػػه السػػبلـ قػػاؿ  ( :إف
نب ه فدؾ وما واالها لـ يوجف عم ه بخي وال ركاب فإنزؿ

ذا القر ػ حقػػه) فمػػـ يػ ُ
ػدر رسػػوؿ

جبرائي وراجع جبرائي ر ػه فػأوح

السبلـ) ).....

ٔ

الٔ

.

 -المقنعة لمشيخ المنيد صٕٜٛ

لمػػا ف ػت عم ػ

عمػ نب ػه (وات

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) مػػف هػػـ  ،فراجػػع فػػي ذلػػؾ
إل ػه أف ادفػع فػدؾ إلػ فاطمػة (عميهػا
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وإلثزات صحة مقولة سيدة نساء العػالميف  ,إف مجمػوع أرقػاـ أحػرؼ الذا القرحػى

مطازقة تماماً ألحرؼ فاطمة العميها السبلـ  ,وهي االتي :
ذ+ا+ا+ؿ+ؽ+ر+س= ذا القرحى
ٕٗٙ =ٕ+ٛ+ٗ+ٙ+ٔ+ٔ+
ؼ+ا+ط+ـ+ة= فاطمة
ٕٙ =ٗ+ٗ+ٜ+ٔ+ٛ

تطابق ذرية مع فاطمة ومع عمي(ع)
اصطل آدـ وتنوحاً وآؿ إبراه ـ وآؿ ُع آمراف عم اآلعػال ُميف
قاؿ تعالى ْ ُإ مف و آ
و س ُم ع عمُ ـ (. )1
تذ ُرمي ًة ب آع تضها ُمف ب آع ٍ
ضو ت
إف ذر ة في الحديث معناها أما فاطمة أو عمي فإف لنع ذر ة يساوؼ لنع فاطمة
أو عمي فعف عمي هف ز د قاؿ :
( كنا عند عبد

بف عمر نلاض فنقوؿ  :أبو بكػر وعمػر وعثمػاف  ،و قػوؿ

قائمهـ فبلف وفبلف  ،فقاؿ له رج  :ا أبا عبد الرحمف فعمي .

قاؿ  :عمي مف أه بيت ال قاس بهـ أحد مف الناس  ،عمي (عم ػه السػبلـ)
مػػػع النبػػػي(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػم ما) فػػػي درجتػػػه إف عػػػز وجػػػ قػػػوؿ ْواملػػػ ُذيف آمتنػػػوا

ٔ

 -اؿ عمراف ٖٖ
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اف أآلح آقنا ُب ُه آـ تذ ُرميػت ته آـ فلاطمػة ذريػة النبػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما)
وا متبع آت ته آـ تذ ُرمي تت تهـ ُبُإ م ٍ
عميهما)(. )1
وهي معه في درجته وعمي مع فاطمة (صم
ذ+ر+ؼ+ت= ذر ة
ٕٗٙ=ٗ+ٔٓ+ٛ+

ؼ+ا+ط+ـ+ت= فاطمة

ٕٙ=ٗ+ٗ+ٜ+ٔ+ٛ

الحػػديث الشػػر ا لرسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما ز ػ ف فاطمػػة زضػػعة منػػي إذ إف زعضػػها
الفاطمة مف زعض ال

.

س+ع+ض+هػ+ا= زعضها
ٕٕٙ=ٔ+٘+ٛ+ٔٓ+
ف  +أ  +ط  +و  +ت = فاطًة
26 = 4 + 4 + 9 +1 + 8
ة  +ع  +ك = ثؼل

ٕٕٓ=ٛ+ٔٓ+

ـ +ح +ـ +د =

31 = 4 + 4 + 8 + 4

اليعني فاطمة مف

ٔ

 -زحار االنوار جٕٗ صٕ ٚزاسٓ٘.
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تلسير(حسيف مني وأنا مف حسيف)

ورد في الحديث عف الرسوؿ الكر ـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما قػاؿ  ( :حسيف مني وأنػا مػف

حسيف أحب

مف أحب حسيناً حسيف سبط مف االسباط ) (.)1

وق ػػد وق ػػع ػػبلـ ثي ػػر ح ػػوؿ ه ػػذا الح ػػديث ي ػػا إف الرس ػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما م ػػف
الحسيف عمماً إف الحسػيف مػف

فمػو حسػهنا أرقػاـ حػروؼ ػبل االسػميف نجػدها

متساوية مما يشير إلى وجود جامع هينهما .

ـ+ح+ـ+د =
ٕٗٓ=ٗ+ٗ+ٛ+

ح+س+ؼ+ف=حسيف
+ٛػٕٓ=ٕ+ٔٓ+
إذف حسػػيف مػػف

و

الحسيف العميه السبلـ .

مػػف حسػػيف لكػػف

ا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما أعمػػى ش ػرفاً مػػف

السبع المثاني وأه البيت (ع)
إف السزع المثاني منها فاتحة الكتاس التي هي سورة الحمد وهي سزع آيات وهي
مثاني زا تبلؼ معنى المثاني .

فالمشهور إنها مف التثنية فإف معاني الحمد مثناة في الكتاس المقدس لكف المهػـ
هنا هو إف هذ السورة مرتزطة ارتزاطاً وثيقاً ز هق الهيت العميهـ السبلـ .

ٔ

 -زحار االنوار جٖٚصٕٚ
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فقػػد ورد فػػي الحػػديث إف السػػزع المثػػاني فػػي الظػػاهر الحمػػد وفػػي الزػػاطف معناهػػا

أهػػق الهيػػت فعػػف أهػػي عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ قػػاؿ (:إف ظاهرهػػا الحمػػد وباطنهػػا
فرجه )

ولد الولد والسابع منها القائـ عج

()1

.

وعػػف سػػماعة هػػف مه ػراف قػػاؿ سػػالت أزػػا عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ فػػي قولػػه تعػػالى
ْولقػ آػد آتينػػاؾ سػػبعاً ُمػػف اآلمثػ ُ
ػاني والق ػرآف اآلع ُظ ػ ـ  ،قػػاؿ فقػػاؿ لػػي نحػػف و
آ
آ
السبع المثاني ونحف وجػه نػزوؿ بػيف اظهػركـ مػف عرفنػا فقػد عرفنػا ومػف
جهمنا فامامه ال قيف عني الموت )

()2

.

والشاهد عمى هػذا الكػبلـ إف أسػماء أهػق الهيػت هػي أرحعػة عشػر وهػي  :ال
عمي  ,فاطمة  ,حسف  ,حسيف  ,عمي ,

عمي  ,حسف ,

.

 ,جعنر  ,موسى  ,عمػي ,

,
,

فعنػػد مػػزج المتكػػررات فػػي اسػػمائهـ زمحوهػػا تكػػوف سػػزعاً فهػػي مثػػاني إلنهػػا مػػف

االثنيني ػػة واالقتػ ػراف فيزق ػػى ال

 ,فاطم ػػة  ,عم ػػي  ,حس ػػف  ,حس ػػيف  ,جعن ػػر ,

موسى .
ف ػػرج النػػاتج إنهػػـ سػػزعة ثػػـ إف هػػذ األسػػماء إذا أحصػػينا أرقامهػػا عمػػى حسػػس
األهجػػد الصػػغير نجػػدها تعػػادؿ عػػدد حػػروؼ الحمػػد حيػػث إف عػػدد حػػروؼ الحمػػد
هػػي ٓٗٔ حرفػاً ومػػف المبلحػػع إف حػػرؼ األلػػا الػػذؼ هػػو فػػي زسػػـ أصػػمه زاسػػـ

فاأللا لـ يظهر ألنه يشير إلى الوحدانية والواحدية حتى ورد عف اإلمػاـ الرضػا

ٔ
ٕ

زحار األنوار جٕٗ صٗٔٔ -توحيد الصدوؽ صٔٗٛ
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العميه السبلـ ز ف حرؼ األلا له شزه زاهلل تعالى مف ناحية إنػه أصػق األعػداد

وال يقهق القسمة و يرها مف األمور.

أمػا فػػي الزػػاطف فقػػد وجػػدنا الحػػرؼ قػد ظهػػر حيػػث إف عػػدد أرقػػاـ أسػػماء السػػزعة

مف أهق الهيت يساوؼ ٔٗٔ زاألهجد الصغير :
ٕٗٓ=ٗ+ٗ+ٛ+

فاطمة ٕٙ=ٗ+ٗ+ٜ+ٔ+ٛ
عمي ٕٓٔٙ=ٔٓ+ٙ+

حسف ٔٓ=ٕ+-+ٛ

حسيف ٕٓ=ٕ+ٔٓ+-+ٛ

جعنر ٖٕٜ=ٛ+ٛ+ٔٓ+
موسى ٗٔٓ=-+ٙ+

المجمػػوع ٔٗٔ فسػػزحاف هللا الػػذؼ جعػػق الظػػاهر زاطن ػاً والزػػاطف ظػػاه اًر والم نػػي
حجة والظاهر حجة .

اللص الرابع
محكـ الطواسيف
ورد في طزة الهياف عف أمير المؤمنيف العميه السبلـ إنه قاؿ :
( أنا محكـ الطواسيف )(.)1
ٔ

 -مجمع النور ف صٖٔٔ
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وهنا نود أف نثهت أمو اًر -:
األوؿ  -:تطػػاهق الطواسػػيف مػػع المح مػػات ألنػػه العميػػه السػػبلـ قػػاؿ  :ال مح ػػـ
الطواسيف  .وي وف هذا التطهيق حسس األهجد الكهير .

الثاني  -:رحط الطواسيف مع سورة الحمد.
الثالػػث -:إف عمػػي العميػػه السػػبلـ لػػه فػػي الحمػػد مقػػاـ عظػػيـ وهػػو مػػذ ور فيهػػا
ز عمى مقاـ قاؿ أمير المؤمنيف العميه السبلـ  :ال أنا مح ـ الطواسيف والمعمػوـ

إف الطواسيف هي السور الػثبلث التػي تهػدأ هػػالطسـ ػ طػس ػ طسػـ وهػي الشػعراء
والنمػػق والقصػػص  ,وسػػهس تسػػميتها زالطواسػػيف ولػػيس الطواسػػيـ فيػػه إشػػارة إلػػى

أهمية حرفيف هما الطاء والسيف الف الميـ سقطت مف سورة النمق .
وهنا نر د أف نثهت :

ٔ -إف الطواسػػيف تطػػاهق المح مػػات زعػػد أف تهػػيف لنػػا معنػػى الطواسػػيف واليػػؾ

الحساس -:

ط×س= طس
٘ٗٓ=ٙٓ×ٜ
ويساوؼ ا  +ؿ  +ـ  +ح  +ؾ  +ـ  +ا  +ت= المح مات
ٔ ٘ٗٓ = ٗٓٓ + ٔ + ٗٓ + ٖٓ +
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وحهذا ثهت لدينا إف هناؾ ترازط هيف المح مات والطواسيف .

ٕ -أمػػا تػرازط الطواسػػيف زسػػورة الحمػػد فػػذلؾ ألف الطواسػػيف مطازقػػة لممح مػػات مػػا
ْهو امل ُذي أنزؿ عمآ ؾ اآل ُكتػاب ُمآنػ ته
اثهتنا والمح مات هي أـ الكتاس ما قاؿ تعالى ت
آ ات ُّم آحكمات ته مف أ ُّتـ اآل ُكت ُ
اب وأتختر تمتشا ُبهات (. )1
وأـ الكتػػاس هػػي الحمػػد مػػا أكػػدت ذلػػؾ الروايػػة الػواردة عػػف الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ
ػه ُفػػي أتـُ اآل ُكتػ ُ
ػاب لػػدآينا لعمُػػي ح ُك ػ ـ هػػو أميػػر المػػؤمنيف
تنسػػي اًر لقولػػه تعػػالى ْواُمنػ ت
(عم ه السبلـ) في أـ الكتاب عني اللاتحة(. )2
ٖ -ثـ هناؾ عبلقة هيف اإلماـ عمي العميه السبلـ وحيف أـ الكتاس وهي النقطػة

فالنقطة = ,ٕٙوعمي العميه السبلـ = , ٕٙوثهت في الحديث الوارد عنه العميه
السبلـ إنه نقطة زاء الزسممة التي في الحمد .
ومػف هػػذا ينػػتج إف عمػػي العميػػه السػػبلـ فػػي الحمػػد التػػي هػػي أـ الكتػػاس وقػػد قػػاؿ
تعالى ْ:واُمن ته ُفي أتـُ اآل ُكت ُ
اب لدآينا لعمُي ح ُك ـ
إذف عمي العميه السبلـ أعمى ما فػي أـ الكتػاس ألف النقطػة أعبلهػا فعميهػا ينػزؿ

النػػيض ومنهػػا ي ػػرج  ,وهنػػاؾ روايػػات تؤ ػػد عمػػى إف الموصػػوؼ فػػي هػػذ اآليػػة
ز نه عمي ح يـ هو أمير المؤمنيف عمي العميه السبلـ .

ٔ
ٕ

 -آؿ عمراف ٚ

 -تنسير الصافي جٗصٖٗٛ
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تطابق رسوؿ مع ه(ص) وع س (ع) فقط
مجموع األنهياء الذيف جاء ذ ر اسماءهـ في تػاس هللا هػـ مػس وعشػروف نهيػاً

مرسبلً لكف اإل زار عف أؼ مػنهـ زالرسػوؿ حصػ اًر لػـ يػ تي إال عمػى إثنػيف مػنهـ
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وعيسى العميػه السػبلـ مػا جػاء فػي آيػة ْومػا مح ممػد ُإالم
وهما
ت
رسػوؿ ( .)1واآليػة ُْإمنمػا اآلم ُسػ ُع سػ ابػف مػريـ رسػوؿ ُ
و ( .)2ولػو طزقنػػا
ت
آت آ
ت
ت ت
هذا زاألهجد لوجدنا النتيجة التالية -:

و  +ح  +و  +د = دمحم
21 = 4 + 4 + 8 + 4
ع  + ٌ +س+ي= ػُسً
21 =1 + 1+ 11 +11
ر +س  +و  +ل =رسىل
21 = 6 + 6 + 1 + 8

ٔ
ٕ

 آؿ عمراف ٗٗٔ -النساء ٔٔٚ
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اذف

= رسوؿ

و

عيسى = رسوؿ

حساب الشهور وارتباطاتها
هنػاؾ ارتزػاط وثيػػق هػيف والدة اإلمػػاـ عمػي العميػػه السػبلـ واإلمػػاـ المهػدؼ العميػػه

السبلـ وليمة القدر وحيف أشهرها .

ف منػػا يعػػرؼ إف والدة أميػػر المػػؤمنيف عمػػي العميػػه السػػبلـ هػػي الٖٔ رجػػس واذا
أحصػػينا عػػدد حػػروؼ الرجػػس وأ رجنػػا قيمتهػػا لكانػػت النتيجػػة متطازقػػة مػػا فػػي
الحساس التالي -:
ر  +ج  +س = رجس
ٖٔ=ٕ+ٖ+ٛ

وهذا مطاهق ليوـ الوالدة ألمير المؤمنيف العميه السػبلـ وصػي النهػي الصػمى هللا

عميه وآله وسمـ تسميما وهو الٖٔ رجس .

وحننس الشهرة عرؼ مولػد اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ  ,وهػو ال٘ٔ شػعزاف

ولو حسهنا شعزاف لوجدنا قيمته العددية مطازقػة ليػوـ والدة اإلمػاـ المهػدؼ العميػه

السبلـ واليؾ الحساس :

ش  +ع  +ب  +ا  = ٌ +شؼثاٌ

ٓٔ٘=ٕ+ٔ+ٕ+ٔٓ+
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عبلقة الكعبة مع إبراه ـ (عم ه السبلـ)
مف األمور المتسالـ عميهػا عنػد المسػمميف و يػرهـ إف إهػراهيـ العميػه السػبلـ هػو
َمف هنى الكعزة المشرفة وهذا ال بلؼ فيه .

أما اثزاته زالحساس فهو اآلتي -:
ا +ؿ +ؾ+ع +س +ة =الكعزة

ٖٔٔ =ٗ+ٕ+ٔٓ+ٛ+ٙ+

ا  +س+ر+ا +هػ+ؼ  +ـ= إهراهيـ

ٖٔٔ=ٗ+ٔٓ+٘+ٔ+ٛ+ٕ+

إذف الكعزة تطاهق إهراهيـ زحسس القيـ العددية .

القرآف طابق الكتاب
المعموـ إنه توجد مس تس سػماوية مػذ ورة ومتعارفػة هػيف األديػاف وهػي الػذ ر
والتػوراة والزحػػور واإلنجيػق والقػرآف فهػػق يتطػاهق أؼ منهػػا مػػع قيمػة الكتػػاس والحػػق

إف القرآف فقط يطاهق الكتاس مف حيث القيـ العددية  ,واليؾ الحساس -:
ا+ؿ+ذ+ؾ+ر= الذ ر
ٕٔٚ =ٛ+ٛ+ٗ+ٙ+
ا+ؿ+ز+س+و+ر= الزحور
ٖٔٓ =ٛ+ٙ+ٕ+ٚ+ٙ+
ا+ؿ+ت+و+ر+ا+ة= التوراة
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ٖٔٓ =ٗ+ٔ+ٛ+ٙ+ٗ+ٙ+
ا+ؿ+ا+ف+ج+ؼ+ؿ =االنجيق
ٕٜٔ= ٙ+ٔٓ+ٖ+ٕ+ٔ+ٙ+
ا+ؿ+ؽ+ر+ا+ف =القرآف
ٕٕٔ =ٕ+ٔ+ٛ+ٗ+ٙ+

ا+ؿ+ؾ+ت+ا+س= الكتاس

ٕٕٔ =ٕ+ٔ+ٗ+ٛ+ٙ+

إذف الكتاس يساوؼ القرآف

َٕس انُجٕح َٕٔس اإليبيخ
جاء عف الصادؽ العميه السبلـ  :إف هاً وعم اً (صػموات

وسػػمـ تسػػم ما) كانػػا نػػو اًر بػػيف يػػدي

عميهمػا وآلهمػا

ق قب ػ خمػػق الخمػػق بػػاللي عػػاـ واف

المبلئكة لما رأت ذلؾ النور أرت له أصبلً وقد انشعب منه شعاع المع فقالت :
عػز وجػ إلػيهـ  ،هػذا نػور مػف نػوري
الهنا وسيدنا مػا هػذا النػور فػأوح

أصمه نبوة وفرعه إمامة فأما النبوة فمه عبػدي ورسػولي وأمػا اإلمامػة فمعمػي
حجتي ووليي ولوالهما ما خمقت خمقي (.)1

ولػػو أد منػػا النهػػوة واإلمامػة فػػي حسػػاس األهجػػد لوجػػدنا تسػػاو هما زالقيمػػة العدديػػة
وهذا طزقاً لمحساس اآلتي -:

ٔ

 -زحار االنوار ج٘ٔ صٔٔ.
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ا+ؿ+ف+س+و+ة= النهوة

ٕٔٔ =ٗ+ٙ+ٕ+ٕ+ٙ+
ا+ؿ+ا+ـ+ا+ـ+ة =اإلمامة

ٕٔٔ =ٗ+ٗ+ٔ+ٗ+ٔ+ٙ+

اذف النهوة = ٕٔ واإلمامة =ٕٔ
فسزحاف مف جعق األصق يشازه النرع .

إثبات الصبلة الوسط
الصبل ُة اآلوسط وتقوموآا ُ ُ
الصمو ُ
قاؿ تعالى ْح ُ
لِل ق ُان ُتيف (.)1
ظوآا عم
ات و م
م
اف ت
تآ
ت

لقد ا تما المنسروف المسمموف افة في تحديد الصبلة الوسطى فمػنهـ مػف قػاؿ
هي صبلة النجر ومػنهـ مػف قػاؿ هػي صػبلة العشػاء ومػنهـ مػف قػاؿ هػي صػبلة

المغرس وقيق العصر وقيق الظهر .
هق منهـ مف ذهس زعيػداً عػف ذلػؾ وقػاؿ هػي صػبلة الجمعػة و ػق ذلػؾ مػف يػر

دليق واض أو حجة قائمة فهي فقط توقعات ال أكثر وال أقق .

أم ػػا الحقيق ػػة ف ػػإف ص ػػبلة الظه ػػر ه ػػي الص ػػبلة الوس ػػطى وس ػػنثهت ذل ػػؾ زال ػػدليق
الناصع :

لـ يذ ر لنا القرآف الكر ـ الالظهيػرة وهػي التػي تعنػي صػبلة الظهػر إال فػي سػورة
نك تـ
النور ولمرة واحدة في اآلية ال ٘ٛفقد قاؿ تعالى ْ ا أُّيها امل ُذيف آمتنوا لُ آستأ ُآذ ت
ٔ

 -الزقرة.ٕٖٛ
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ات ُمػف قآبػ ُ صػبل ُة
ػنك آـ ثػبلث م مػر ٍ
امل ُذيف ممك آت أآ مػاتن تك آـ وامل ُػذيف ل آػـ يآبتم تغػوا اآل تحتمػـ ُم ت
اآلل آج ُر و ُحيف تضعوف ُث اب تكـ ُمف ال م
ات
ظ ُهيرُة و ُمف ب آع ُد صبل ُة اآل ُعشػاء ثػبل تث ع آػور ٍ
ت
ػض
مل تك آـ لػآ س عمػآ تك آـ وال عم آػي ُه آـ تجنػاح ب آعػد ته مف ط موا تفػوف عمػآ تكـ ب آع تض تػك آـ عمػ ب آع ٍ
ُ ُ
و عمُ ـ ح ُك ـ (.)1
و ل تك تـ اآل ات و م ت
كذلؾ تيبي تف م ت

فإف الصبلة الوسطى عمى حسس الرسـ القرآني وهي ال الصموة الوسطى ي ػوف
مجموعهػػا فػػي األهجػػد الصػػغير الٔ٘ أمػػا الظهي ػرة التػػي وردت فػػي سػػورة النػػور

فهي الٖٗ وعند اضافة ال صبلة هػدوف الرسػـ القرآنػي ومجموعهػا ال ٔٚي ػوف
المجموع الٔ٘ .

و ما هو معروؼ فإف عدد فروض الصبلة اليومية هػي ال ٔٚر عػة أمػا النوافػق
فهي الٖٗ ر عة  ,وقد ورد عف اإلماـ الحسف العس رؼالعميه السبلـ :
( إف عبلمػػػة المػػػؤمنيف هػػػي خمسػػػة التخػػػتـ بػػػال ميف والجهػػػر ببسػػػ
)

ٔ
ٕ

الٕ

الػػرحمف الػػرح ـ وزيػػارة األر عػػيف وتعليػػر الجبػػيف والصػػبلة أحػػدى وخمسػػيف
وسي وف هذا التقسيـ وفق األهجد الصغير وهي االتي :

 -النور.٘ٛ

 -مصزاح المتهجد صٚٛٛ
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ا+ؿ+ص+ؿ+و+ة+ا+ؿ+و+س+ط+ػ=الصموة الوسطى

ٔ٘ٔ =ٓ+ٜ+ٓ+ٙ+ٙ+ٔ+ٗ+ٙ+ٙ+ٙ+ٙ+
صبلة الظهيرة

ص+ؿ+ا+ة= صبلة
ٔٚ= ٗ+ٔ+ٙ+ٙ

ا+ؿ+ظ+هػ+ؼ+ر+ة =الظهيرة

ٖٔٗ =ٗ+ٛ+ٔٓ+٘+ٓ+ٙ+

صبلةال + ٔٚالظهيرة الٖٗ = ٔ٘

إذف فالصبلة الوسطى تساوؼ صبلة الظهيرة .

بعد انتهاء عاـ ()1426هػ تبدأ مراح الظهور المقدس
قد وردت روايات ثيرة عف ائمة الهدػ صػموات هللا عمػيهـ أجمعػيف تتحػدث عػف

موعد قياـ اإلماـ العميه السبلـ عػف طر ػق عمػـ الحػروؼ ولػيس فػي ذلػؾ تعيػيف
لتار خ الظهور زش ق محػدد حيػث يػتـ فيػه ذ ػر اليػوـ والشػهر والسػنة فهػذا مػا ال

س ػػهيق إلي ػػه  ,ألف في ػػه معارض ػػة لؤل ز ػػار الت ػػي تنن ػػي التوقي ػػت وتمع ػػف الوق ػػاتيف
وتكذههـ ولكف مف بلؿ هذا العمـ نستنتج التار خ إجماالً وليس فيه تحديد  ,فقد

ورد عف أهي لهيد عف الزاقر العميه السبلـ قاؿ :

تعػال أنػزؿ

( ا أبا لبيد  :إف في حروؼ القرآف المقطعػة لعممػاً جمػاً  .إف
ُ ُ
اب فقاـ ه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) حتػ ظهػر نػور وثبتػت كممتػه وولػد
ْالـ ذلؾ اآلكت ت
يوـ ولد  ،وقد مض مف األلف السابع مائة سنة وثبلث سنيف .
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ثـ قػاؿ  :وتب انػه فػي كتػاب

فػي الحػروؼ المقطعػة  .إذا عػددتها مػف غيػر

تكرار  ،ول س مف حروؼ مقطعة حػرؼ ينتهػي إال وق ػاـ قػائـ مػف بنػي هاشػـ

عند انقضائه .

ثـ قاؿ  :االؼ واحد والبلـ ثبلثوف والم ـ أر عوف والصاد تسعوف  ،فذلؾ مائػة

وواحد وستوف  .ثـ كاف بدء خروج الحسيف بػف عمي(عم ػه السػبلـ) الػـ

.

فممػػػا بمغػػػت مدتػػػه قػػػاـ قػػػائـ ولػػػد العبػػػاس عنػػػد (المػػػص) و قػػػوـ قائمنػػػا عنػػػد

انقضائها (الر) ) (.)1

وقد حاوؿ العبلمة المجمسي ما في زحار األنوار معرفة ذلؾ السر لكنه لـ ينم
ما حاوؿ ذلؾ ير مف العمماء ولكنهـ لـ ينمحوا أيضاً .

وسوؼ اعرض زمػف هللا وتوفيقػه معرفػة ذلػؾ السػر عػف طر ػق عمػـ الحػروؼ فقػد

وردت الالػػر فػػي الق ػرآف سػػت م ػرات مسػػة منهػػا الالػػر وواحػػدة الالمػػر تهػػدأ مػػف

السػػورة يػػونس مػػرو اًر زسػػورة هػػود و وسػػا والرعػػد واه ػراهيـ والحجػػر فتكػػوف ه ػػذا

الالػػر -ال ػػر -ال ػػر -الم ػػر -الػػر-ال ػػر وال يم ػػف اس ػػتثناء الالمػػر

م ػػا فع ػػق ذل ػػؾ

العممػػاء والزػػاحثيف ألنػػه مػػا يظهػػر مػػف السػػياؽ وترتيػػس السػػور إف الالمػػر مػػف

ضمف تمؾ الحروؼ وال ينزغي تر ها و ذلؾ إف هذ السور تسمى المثاني فتكوف

سورة الرعد التي تهدأ س الالمر مف ضمف سور المثاني في وف مف ال ط تر ها

.

ٔ

 -موسوعة اإلماـ المهدؼ جٖ
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وعميه تكوف النتيجة ه ذا فإف الالػر تسػاوؼ الٖٕٔ وحتكرارهػا سػت مػرات تكػوف

النتيجة ال ٖٔٛٙوزاضافة الميـ اليها التي هي في الالمر مف سػورة الرعػد التػي
تساوؼ الٓٗ تكوف النتيجة ال. ٕٔٗٙ
ما في الحساس االتي :
ا+ؿ+ر=الر
ٕٖٔٔ=ٕٓٓ+ٖٓ+
ا+ؿ+ر=الر
ٕٖٔٔ =ٕٓٓ+ٖٓ+
ا+ؿ+ر= الر
ٕٖٔٔ=ٕٓٓ+ٖٓ+
ا+ؿ+ـ+ر=المر
ٕٔٚٔ=ٕٓٓ+ٗٓ+ٖٓ+
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ا+ؿ+ر=الر

ٔ ٕٖٔ=ٕٓٓ+ٖٓ+
ا+ؿ+ر=الر

ٕٖٔٔ=ٕٓٓ+ٖٓ+

وزعد جمعها تكوف النتيجة = ٕٔٗٙ

وزعد انقضاء تمػؾ السػنة سػوؼ تهػدأ مرحمػة الظهػور ممػا يؤ ػد وننػا نعػيش اآلف

في زمف الظهور.

وليس معنى ذلؾ إننا نقوؿ إف قياـ اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ في نهاية تمػؾ

السنة  ,ولكننا نقوؿ إف مرحمة الظهور سوؼ تهػدأ عنػد انقضػاء ذلػؾ التػار خ أؼ
هداية حر ته المزار ة

الٔ

 ,وسوؼ يثهت ذلؾ إنشاء هللا هتحقق العبلمػات الحتميػة

التي الهد أف تكوف قر زة الوقوع .

نس ػ ؿ هللا تزػػارؾ وتعػػالى أف يعجػػق فػػي قيامػػه المقػػدس وأف يجعمنػػا مػػف أنصػػار
وأعوانػػه وحػػذلؾ فػػإف عمػػى المػػؤمنيف والمنتظػػر ف التمهيػػد واإلعػػداد لنص ػرة الحػػق
المقدس والزحث عف دعوة اإلماـ العميه السبلـ وااللتحاؽ هها .

ٔ

 -ورد في تاس الغيزة -

هف إهراهيـ النعماني  -ص ٖٖٚ - ٖٖٙ

عف أهي زصير  ,عف أهي عهد هللا ال عميه السبلـ أنه قاؿ  " :اإلسبلـ هدأ ر زا  ,وسيعود
ر زا ما هدأ  ,فطوحى لمغرحاء  .فقمت  :اشرح لي هذا  ,أصمحؾ هللا  .فقاؿ  :مما يست نا
الداعي منا دعاء جديدا ما دعا رسوؿ هللا ال صمى هللا عميه وآله " .
و ذلؾ ورد إف لئلماـ المهدؼ العميه السبلـ سنة مف جد المصطنى الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ف ما مرت
دعوة الرسوؿ زالمرحمة السر ة ثـ المرحمة العمنية ف ذلؾ تمر دعوة اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ

زالدعوة السر ة وهذا يعني هداية مرحمة الظهور .
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عدة أصحاب أه الكهف
مازاؿ ال بلؼ مستم اًر حوؿ أصحاس الكها ومنػذ زمػف الرسػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما حيػث
ػػاف اليهػػود ي ػ توف النهػػي ليعرف ػوا عػػدة أهػػق الكهػػا  ,وذات يػػوـ د م ػوا عمػػى اإلمػػاـ
أمير المؤمنيف العميه السبلـ وس لوا عف ذلؾ فا هرهـ :

ز ف عددهـ اف سزعة وثامنهـ مههـ واعطاهـ اسمائهـ واسـ مههـ وعممهـ .

وق ػػد أوضػ ػ اإلم ػػاـ الص ػػادؽ العمي ػػه الس ػػبلـ

السبلـ إف عددهـ سزعة وثامنهـ مههـ .

م ػػا ف ػػي الرواي ػػة الػ ػواردة عن ػػه العمي ػػه

قػػاؿ العميػػه السػػبلـ  ( :يخػػرج مػػع القػػائـ مػػف ظهػػر الكعبػػة سػػبعة وعشػػروف رجػبلً
خمسػػة عشػػر مػػف قػػوـ موس ػ (عم ػػه الس ػبلـ) الػػذيف كػػانوا يهػػدوف بػػالحق وبػػه
عدلوف وسبعة مف أه الكهف )(.)1

وهناؾ شاهداف آ راف عمى صحة هذا القوؿ في ننس السورة .

إذا ال حظنا ممة أحد نراها ذ رت ثماف مرات في اآليات :
ال ٔٔٓ , ٜٗ , ٗٚ , ٕٗ , ٖٛ , ٕٙ , ٕٕ , ٜٔ

و مػا هػو معػروؼ فػإف ال أحػػد مػف زػاس األعػداد حيػث إنػػؾ عنػدما تقػوؿ أحػد انمػػا

سوؼ تعد  ,و ال أحد

ير قاهق لممجاز .

هق هو في الحقيقة يدؿ عمى واحد ممتنع الشر ة فيه فهػذا فيػه إشػارة ػوف أصػحاس
الكها سزعة وثامنهـ مههـ .

ٔ

 -تنسير الصافي جٗ صٕٓ٘
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مػػا يبلحػػع إف هنػػاؾ تجػػانس هػػيف عػػدتهـ واآليػػات القرآنيػػة التػػي توجػػد فيهػػا ممػػة

الأحد حيث إف المولى سزحانه وتعالى قاؿ في عدتهـ السزعة وثامنهـ مههـ .

يعنػػي أوالً نعػػدهـ سػػزعة ثػػـ ثػػامنهـ مػػههـ مػػا يبلحػػع ننػػس الشػػيء فػػي اآليػػات التػػي
توجد فيها ممة الأحد .

حيػػث إننػػا نجػػد النػػرؽ هػػيف اآليػػات السػػزعة األولػػى قمػػيبلً فتػػارة نجػػد هػػيف آيػػة وأ ػػرػ
ايتيف فقط وأ رػ نجد النرؽ أرحعة آيات أو أكثر زقميق هينما نجد النرؽ هػيف اآليػات

السزعة األولى .

أؼ هػػيف آ ػػر ايػػة مػػف اآليػػات السػػزعة وهػػي اآليػػة رقػػـ  ٜٗوحػػيف آ ػػر ايػػة ذ ػػر فيهػػا
ممة الأحد وهي اآلية األ يرة رقـ ٓٔٔ ستيف آية .

وفيه اشػارة أيضػاً عمػى إف السػزعة مػف أصػحاس الكهػا مػف جػنس واحػد أمػا الثػامف

فمف جنس آ ر وهو الكمس .

وأما اسـ مههـ فقد جاء في الرواية عف أمير المؤمنيف العميه السبلـ :
(إنه دخ

عم ه يهودي فقاؿ ا عمي إف كنت عالما فاخبريني ما كاف لوف

الكمب واسمه ؟

فقػػاؿ  :ػػا أخػػا اليهػػود حػػدثني حبيبػػي ه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) إف الكمػػب كػػاف ابمػػق

بسواد وكاف اسمه ؟ قطمير)(.)1

وهناؾ شاهد آ ر مف القرآف عمى صحة هذا االسـ واليؾ الشاهد :
إف أكثػػر آيػػة ذ ػػر فيهػػا الكمػػس هػػي فػػي سػػورة الكهػػا اآليػػة الٕٕ قػػاؿ تعػػالى
ْس تقوتلوف ثبل ثة مار ُب تع ته آـ كآمتب ته آـ و تقوتلػوف خ آمسػة س ُاد تس تػه آـ كآم تػب ته آـ ر آجمػاً ُباآلغآي ُػب
ٔ

 -التحصيف صٕٗٙ
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و تقوتلوف سبعة وث ُ
ػامتن ته آـ كآم تػب ته آـ تقػ مرُػي أ آعم تػـ ُب ُع مػد ُت ُهـ ممػا آعم تم ته آػـ ُإمال قمُيػ فػبل
آ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
تتم ُار ُفي ُه آـ ُإمال مراء ظاه اًر وال ت آست آلت في ُهـ مآن ته آـ أحداً .
فقد ذ رت ممة الكمس ثػبلث مػرات فػي هػذ اآليػة إذف فػإف هػذ اآليػة التػي ذ ػر

فيها الكمس أكثػر مػف ػق اآليػات القرآنيػة لهػا مد ميػة فػي معرفػة اسػـ هػذا الكمػس
فػإذا الحظنػػا ممػػة الأحػػداً التػػي تنتهػػي ههػػا اآليػػة وزعػػد اف نسػػتثني حػػرؼ األلػػا
الػػذؼ هػػو لػػيس أصػػمياً فػػي الكممػػة فقػػد وجػػد فيهػػا لم ارعػػاة السػػياؽ القرآن ػي والػػوزف
الكبلمي ومف بلؿ عمـ األهجدية نجد إف ممة:

أ+ح+د =أحد

ٖٔٔ =ٗ+ٛ+
ولما انت سورة الكها قد هدأت زالحمد هلل واف السورة التي زعدها وهي سورة فاطر

تهػػدأ أيض ػاً ه ػػالالحمد هلل فموجػػود هػػذا الشػػزه ن ػػذ مػػف سػػورة فػػاطر اآليػػة رقػػـ الٖٔ

نجدها تنتهي ز ممة القطمير وهو ننس االسـ الذؼ ذ ر أمير المؤمنيف لميهودؼ .
فثهتت صحة االسـ والحمد هلل إف القرآف والعترة يصدؽ زعضهما الػزعض والحمػد

هلل الذؼ جعق في القرآف تهياف ق شيء وجعق عمـ ذلؾ عند آؿ هيت رسوؿ هللا
صموات هللا عميهـ اجمعيف .
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اليورانيوـ وعبلقته بنور النبي(ص)
إف هػ ػػذ العمػ ػػوـ لهػ ػػا مد ميػ ػػة زاكتش ػ ػاؼ العناصػ ػػر الكيميائيػ ػػة هػ ػػق لهػ ػػا مد ميػ ػػة
ز كتشػ ػػاؼ القنهمػ ػػة الذر ػ ػػة واإلشػ ػػعاع النػ ػػووؼ  ,وتوجػ ػػد أس ػ ػرار فػ ػػي هػ ػػذا العمػ ػػـ ال

أستطيع ذ رها وتوضيحها اآلف ألف لها مد مية زاألعداد الذر ة لمعناصر .

واليؾ هذ الحقيقة  ,إف أثقق الذرات الم تشنة هي ذرة عنصر اليورانيوـ الذؼ له

مد مية في صنع القنهمة الذر ة عف طر ق اإلنشطار النووؼ .

حيث إف العدد الذرؼ لميورانيوـ = الٕ ٜالكتروف يسز حوؿ النواة .
ونحػف نعػرؼ إف أثقػػق نػور هػػو نػور

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما فمػػذلؾ حينمػا أراد الرسػػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما الص ػػعود عم ػػى ت ػػا عم ػػي العمي ػػه الس ػػبلـ لتكس ػػير األص ػػناـ ل ػػـ
يستطيع أمير المؤمنيف العميه السبلـ حممه .
عمماَ ًً إف عمي العميه السػبلـ قػالع زػاس يهػر الػذؼ لػـ يػتم ف مػف حممػه الٓٗ
ش ص ػاَ ًً زعػػد أف اقتمعػػه أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  ,وذلػػؾ إف ثقػػق النهػػي

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما يعػػود إلػػى ثقمػػه اإللهػػي وهػػو النػػور الػػذؼ يحممػػه الصػػموات هللا عميػػه
وعمى اله وسمـ تسميما .

فمو جمعنا أعداد حروؼ اسـ
واليؾ الحساس .
ـ +ح +ـ +د =
ٓٗ ٜٕ = ٗ+ ٗٓ + ٛ+

حسس األهجد الكهير لكاف الناتج هو ٕٜ
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وهػػذا شػػاهد عمػػى مشػػاههة العػػدد الػػذرؼ لميورانيػػوـ الػػذؼ هػػو الٕ ٜالكتػػروف وعػػدد

أرقاـ حروؼ اسـ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما الذؼ هو الٕ ٜوهنا يوجد شاهداف -:

األوؿ -:إف اليورانيػػوـ هػػو العنصػػر الوحيػػد مػػف العناصػػر الػػذؼ لػػه القاهميػػة عمػػى
اإلنشطار...

ما عهر الرسوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما عف انشطار نور ف اف مف نػور العمػي وفاطمػة
العميهما السبلـ
وفػي هػػذيف النػور ف ظهػػرت االعاجيػس الكونيػػة مػا ظهػػر مػف انشػػطار اليورانيػػوـ
زعض االعاجيس .
وفػػي ذلػػؾ داللػػة عمػػى عمػػـ النهػػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما حيػػث إنػػه الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما عػػرؼ

اإلنشطار النوراني قهق العمـ الحديث .

الثػػاني  -:إف اليورانيػػوـ حينمػػا سػػمطت عمػػى النواتػػه حزمػػة مػػف اإلشػػعاع انشػػطر

إلى ثبلثة اشعاعات وهي -:

الالنا والهيتا والجاما ف حدها صار عمى اليميف وا ر عف اليسار واأل ير في

الوسط وهذا له عبلقة زالحروؼ األهجدية والتي تهدأ هػ الأ  ,س  ,ج .

وذلػػؾ الف الالنػػا تشػػير إلػػى حػػرؼ األلػػا والهيتػػا إلػػى حػػرؼ الزػػاء والجامػػا إلػػى
حرؼ الجيـ .
عمماَ ًً اف هذ التسميات لكممات زالمغة البلتينية فما سر هذا االرتزاط الوثيق .
وقد روؼ في الحديث عف النهي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما قاؿ :
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الأوؿ ما مق هللا نورؼ وانشطر نورؼ إلى عمي وفاطمة .
فتصز النتيجة ال
ممػػة

 +عمي = ال

 +فاطمة والكق يساوؼ

فمو احصػينا

زاألهجػػد الكهيػػر لكانػػت تسػػاوؼ الٕ ٜوزػػاال ير فهػػي تسػػاوؼ الكػػق

زالكهير وهي االتي -:
ـ+ح+ـ+د=

ٓٗ ٜٕ= ٗ+ ٗٓ+ ٛ +
زاألهجد الصغير :ػ

وال

ـ  +ح  +ـ +د =

ٗ ٕٓ = ٗ+ ٗ+ ٛ+
وثهػػت عنػػدنا إف مجمػػوع حػػروؼ عمػػي العميػػه السػػبلـ زاألهجػػد الصػػغير = الٕٙ

وفاطمػػة زاألهجػػد الصػػغير= ال ... ٕٙوزمػػا اف نػػور النهػػي
وآله وسمـ تسميما انشطر إلى نصنيف فإف نور

الصغير هو -:
عمي +

= ٗٙ

ٗٙ= ٕٓ + ٕٙ

فاطمة +

= ٗٙ

ٗٙ = ٕٓ + ٕٙ

والمجموع  ٜٕ = ٗٙ+ ٗٙوهو

زاألهجد الكهير.

الصػػمى هللا عميػػه

يتكوف مف نصػنيف زاألهجػد
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الخاتمة
تهػػيف لنػػا واضػػحاً زعػػد ق ػراءة هػػذا الزحػػث أهميػػة عمػػـ األهجديػػة وعبلقتػػه زالرسػػاالت

السػماوية واألسػرار الكونيػػة واألمػـ والمجتمعػات قػػديماً وحػديثاً مػا هينػػا فػي صػػنحات
هذا الزحث .

و تهيف لنا جميػاً إف عمػى العممػاء تعمػـ هػذا العمػـ وال يجػوز إهمالػه ألف هػذا العمػـ لػه
مد مية رئيسية في تنسير القرآف والعموـ األ رػ .
فقد جاء في الحديث الشر ا المروؼ عف النهػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما
وي لعالـ جه عمـ األبجد ة )(.)1

ٔ

 -اآلمالي صٖٜ٘

مػا ذ رنػا سػازقاً ( :
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كتاب عمـ التوسـ
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تمهيد
ثيػػر مػػف النػػاس ال يؤمنػػوف هػػزعض العمػػوـ اصػػة العمػػوـ الغر زػػة منهػػا إال زعػػد أف
تثه ػػت تم ػػؾ العم ػػوـ و ػػتـ ت ػػداولها ه ػػيف المجتمع ػػات و ته ػػيف ص ػػحتها وج ػػدارة طرحه ػػا

وموضوعاتها .

فإف الناس ما جاء في المقولة الشهيرة أعداء ما جهموا  ,ومف أهـ هذ العمػوـ التػي
أصػػزحت فػػي زماننػػا هػػذا توصػػا هإنهػػا عمػػوـ ر زػػة هػػو العمػػـ التوسػػـ  ,ذلػػؾ العمػػـ
ال ػػذؼ ال ن ػػاد نج ػػد عالمػ ػاً م ػػف العمم ػػاء أو زاح ػػث م ػػف الز ػػاحثيف ل ػػه معرف ػػة ز ػػه ول ػػو

سطحية .

عممػ ػاً إف الم ػػولى تز ػػارؾ وتع ػػالى ذ ػػر ذل ػػؾ ف ػػي القػػرآف ف ػػي آي ػػات عدي ػػدة  ,م ػػا إف
أحاديث وروايات النهي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما واألئمػة األطهػار الصػموات هللا وسػبلمه عمػيهـ

اجمعيف ذ رت عمـ التوسـ ز ثرة .

إف له ػػذا العم ػػـ ارتز ػػاط زاإلم ػػاـ المه ػػدؼ العمي ػػه الس ػػبلـ وز ص ػػحازه واف الكثي ػػر م ػػف
الروايات الشر نة قد هينت ذلؾ .

والحقيقة إف هذا العمـ مف العموـ المهمة جداً وذلؾ لعػدة أسػزاس مػف أهمهػا إنػه يننػع
مف له حع منه في معرفة اآل ر ف وتمييػز الصػال مػف الطػال والهػر مػف النػاجر ,
مػػا إف هنػػاؾ سػػهس مهػػـ جػػداً يجعم ػه مػػف أهػػـ العمػػوـ الػػذؼ ي ػػوف مػػائ اًز فػػي معرفػػة
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أنصار اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ وممهديه  ,حيث ذ ر األئمة االطهػار العمػيهـ

السبلـ إف المهدؼ يعطي أصحازه التوسـ .

إذف ف ػػإف معرف ػػة هػػػذا العم ػػـ تقودن ػػا إلػ ػػى معرف ػػة أص ػػحاس المه ػػدؼ العمي ػػه السػ ػػبلـ
والممهديف له و ذلؾ يقودنا إلى معرفة اإلماـ العميه السبلـ .

ومػف هنػػا جػاءت أهميػػة هػذا العمػػـ وأهميػة هػػذا الزحػث الػػذؼ سػيجد فيػػه القػارغ مػػادة

عمميػػة مدعمػػة زاآليػػات القرآنيػػة واألحاديػػث النهويػػة والروايػػات المعصػػومية والحػوادث

المهمػػة التػػي وقعػػت مػػع األنهيػػاء العمػػيهـ السػػبلـ والح مػػاء  ,والتػػي إف دلػػت عمػػى
شيء فإنما تدؿ عمى عظمة هذا العمـ وأهميته .

.......................................114الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني

اللص األوؿ
علم التوسم
 -1عمـ التوسـ في المغة :

التوسـ في المغة  :هو الت مق والتثهت في األشياء  ,م وذ مف الوسـ وهو أثر الكي
 ,ويقػػاؿ لمشػػيء وسػػمه وسػػماً وسػػمة أؼ أثػػر فيػػه زسػػمة و ػػي  ,والسػػمة هػػي العبلمػػة
وجمع الوسـ سمات عدة وعداة  ,والكي ي وف زالجسـ أؼ الم واة وهو الشيء الػذؼ
يوسـ زه جمود الدواس والجمع مواسـ  ,وتكوف مف الحديد

الٔ

.

والمتوسـ هو المتنرس المت مق المتثهت فػي نظػر حتػى يعػرؼ الحقيقػة لسػمة الشػيء

 .ويقاؿ توسمت في فبلف ي اًر أؼ رأيت فيه أث اًر منه  ,ومف ذلؾ قوؿ الشاعر

الٕ

:

لما رأيته مهازة
توسمته ّ
عميه وقمت المرء مف آؿ هاشـ

ويقاؿ توسمت فيه ال ير أؼ رأيت وسـ ذلؾ فيه  ,وهو م وذ مف الوسـ أؼ عرفت

منػػه ذلػػؾ زسػػمته وعبلمتػػه  ,حتػػى إنػػه قيػػق اسػػـ الرجػػق إذا جعػػق لننسػػه سػػمة يعػػرؼ

هها

ٔ
ٕ
ٖ

الٖ

.

 مجمع الزحر ف ج ٙصٖ , ٔٛلساف العرس جٕٔ صٖ٘ٙػ , ٖٙٙج ٚصٕٖٔ . -العيف ج ٚصٕٖٔ .

 -لساف العرس جٕٔ صٖ٘ٙػ  ,ٖٙٚمجمع الزحر ف ج ٙصٖ. ٛ
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وعميػػه ي ػػوف التوسػػـ م ػ وذ مػػف الوسػػـ أؼ األثػػر والعبلمػػة التػػي تكػػوف فػػي الشػػيء

فيعػػرؼ ويسػػتدؿ عميػػه مػػف بللهػػا قطعػاً  ,ولػػيس مػػف زػػاس الظػػف والحػػدس مػػا هػػو

أحد وجو النراسة .

حيث إف النراسة هي جزء مف التوسـ  ,ف ق فراسة هي توسـ ولكف ليس ق توسػـ

ف ارسػػة  .والن ارسػػة لغػػة تعنػػي النظػػر والتثهػػت والت مػػق لمشػػيء والتزصػػر زػػه  ,ويقػػاؿ

فػارس ههػذا األمػر إذا ػػاف عالمػاً زػه  ,ويقػاؿ تنػػرس زالشػيء أؼ توسػمه  .وفػي هػػذا
دليق واض عمى إف النراسة جزء مف التوسـ

الٔ

.

هيد اف التوسـ يعتمد عمى النظر في العبلمات الظاهر ػة الدنيويػة لشػيء مػا ورحطهػا
زحقائقها الزاطنية األ روية  ,وذلؾ زاالعتماد عمى النظر هنور هللا عز وجق .

أما النراسة و ما عرفها العممػاء والعػارفوف هػي عمػى نػوعيف األوؿ مػا يوقعػه هللا فػي

قمػػوس أوليائػػه مػػف زػػاس اتقػػاء ف ارسػػة المػػؤمف ألنػػه ينظػػر هنػػور هللا  ,فيعممػػوف زعػػض
أحواؿ الناس هنوع مف الكرامات وأحياناً زالظف والحدس .

والنوع الثاني هو ما جاء هتعمـ الدالئق والتجارس واال تبلفات العامػة لمنػاس و مقهػـ

فتع ػػرؼ ه ػػذلؾ أحػ ػوالهـ  ,وه ػػي ه ػػذلؾ تعتم ػػد عم ػػى التعق ػػق والتن ػػر أؼ عم ػػى العق ػػق
زالنتيجة

الٕ

.

وحهذا نجد إ ّف النراسة تشترؾ مف ناحية النظر هنور هللا عز وجق والذؼ يعتمد عمػى
اإليماف والزصيرة وصػناء الػروح مػع عمػـ التوسػـ  ,إف المتوسػـ يم نػه االسػتنادة مػف
التجارس والدالالت التي تقع مف وقت آل ر  ,والتي تعود هدورها إلى ذ اء اإلنسػاف

ٔ
ٕ

 مجمع الزحر ف جٗ ,صٔ , ٜلساف العرس ج ٙصٓ. ٔٙ -مجمع الزحر ف جٗصٔ ,ٜلساف العرس جٙصٓ. ٔٙ
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وفطنته في مبلحظة األشياء ومعرفتها مف بلؿ حدسه أو مف بلؿ ما مر زه مف

التجارس .

وأ ي ػ اًر ومػػف زػػاس هيػػاف معنػػى عمػػـ التوسػػـ وعػػدـ مطػػه مػػع العمػػوـ األ ػػرػ عمينػػا
التنر ق هيف عمـ التوسـ وحيف عمـ الت و ق .

فالتوس ػػـ م ػػا قمن ػػا ه ػػو النظ ػػر ف ػػي العبلم ػػات الظاهر ػػة لؤلش ػػياء ورحطه ػػا زمعانيه ػػا
الزاطنية لئلستدالؿ هذلؾ عمى ما وقع أو يقع مف حوادث .

2ػ عمـ التوسـ إصطبلحاً :

إف عمػػـ التوسػػـ مػػف العمػػوـ التػػي يجهمهػػا العممػػاء فض ػبلً عػػف زقيػػة النػػاس فهػػو مػػف
ّ
العموـ المت صصة ز هق الهيت العميهـ السبلـ ألنه عمـ قائـ عمى رحط عالـ الممؾ
والشهادة زعالـ الممكوت .

وزصورة أوض هو عمـ يعرؼ مف بلله ما يقع مف حدث أو أحداث  ,والنظر في
السمات الظاهر ػة فػي جسػـ اإلنسػاف والعبلمػات التػي يحممهػا واألحػداث فػي ال ػارج
ومطازقتها مع ما يمثمها في عالـ الممكوت  ,أؼ رحطها زمناهيمها الممكوتية ومف ثـ

معرف ػػة معناه ػػا ف ػػي ع ػػالـ المم ػػؾ والش ػػهادة وم ػػا تش ػػير إلي ػػه م ػػف أم ػػر أو ح ػػدث يم ػػر
زاإلنساف أو صنة ليحممها و تصا هها .

أو هو النظر في الظاهر لمعرفة الزاطف فاإلنساف مثبلً عندما يهدػ إليػه ػاتـ فنػي
ذلػػؾ إشػػارة إلػػى إنػػه سػػوؼ يػػرزؽ هولػػد أو إنػػه يحمػػق سػ اًر أو يحصػػق عمػػى سػػمطة أو
وظينة ذات مر ز مهـ ق زحسس قر نته الدالة عميه فإف ال اتـ في الممكػوت يشػير

إلى تمؾ األشياء .
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وعميػػه فإنػػه ال يم ػػف ألحػػد أف يعمػػـ عمػػـ التوسػػـ إال أف ي ػػوف عالمػاً هت و ػػق األشػػياء
وحقائقها الممكوتية أؼ إنه عػالـ زػالعموـ الزاطنيػة ومػف هنػا نعػرؼ السػهس فػي ارزػة

ه ػػذا العم ػػـ  ,حي ػػث إف األع ػػـ األ م ػػس م ػػف الن ػػاس ليس ػػت له ػػـ الق ػػدرة عم ػػى الت و ػػق

إف هذا العمـ ال يعممػه إال األنهيػاء
ومعرفة العموـ الزاطنية ومدلوالتها الممكوتية  ,هق ّ
واألئمػػة المعصػػوموف الصػػموات هللا وسػػبلمه عمػػيهـ أجمعػػيف ومػػف أفػػاض هللا عميػػه

و صه زه مف األولياء وأصحاس األئمة العميهـ السبلـ .

إف عمـ التوسـ له ارتزاط زعالـ الممكوت وعالـ الذر مف جهة وله ارتزاط زعالـ الممؾ
والش ػػهادة م ػػف جه ػػة أ ػػرػ  ,وق ػػد قي ػػق ف ػػي معن ػػى ع ػػالـ الممك ػػوت إن ػػه يطم ػػق عم ػػى

الس ػػماويات  ,وأم ػػا ع ػػالـ المم ػػؾ والش ػػهادة فيطم ػػق عم ػػى األرض ػػيات وقي ػػق الممك ػػوت
المجردات والممؾ الماديات .

إف هللا إذا
ولػػو عػػدنا إلػػى هللا عػػز وجػػق لوجػػدنا إف بلم ػه عػػز وجػػق وجػػودؼ  ,أؼ ّ
تكمـ أوجد لقوله تعالى ُْإمنما ق آوتلنا لُشي ٍء ُإذا أرآدنا ت أف منتقوؿ ل ته تكف ف تكو تف (.)1
آ
وهذ الموجودات سواء انػت إنسػاف أو حيػواف أو نزػات أو جمػاد ترجػع فػي تكو نهػا

إلى الذرة أؼ إف لها ارتزاط زعالـ الذر ولكق ذرة مف ذرات الموجودات ممكػوت لقولػه
تعالى :

ُُ
ُ
وت تك ُ شي ٍء وُالآ ُه تتآرج تعػوف
ْف تسآبحاف املذي ُبيد مم تك ت
آ
اف لػ آػو كػػاتنوا
وهػػو اآل ػرة واآل ػرة هػػي الحيػواف لقولػػه ْواُ مف الػػدمار آاآل ُخػػرة ل ُهػػي اآلحيػػو ت
آعم تموف (. 3

ٔ
ٕ
ٖ

 النحقٓٗ -يسٖ. ٛ

 -العن هوتٗ. ٙ

()2

 .والممكػوت زػاطف الكػوف
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فمكق ذرة لساف ممكوتي ناطق زالتسهي الٔ قاؿ تعالى  ْ :س ُب ُم ُ
لِل ما ُفي السماوات
ت ت
()2
وما ُفي آاألآر ُ
ض ل ته اآل تمآم تؾ ول ته اآلح آمتد و تهو عم تك ُ شي ٍء ق ُدير .
آ
وعميػػه فػػإف ػػق ذرة مػػف ذرات تكػػو ف اإلنسػػاف والحي ػواف والنزػػات والجمػػاد لهػػا لسػػاف

ممكوتي ناطق وزعزارة أ رػ إف ق ذرة مف ذرات تكو ف هذ الموجودات لها ارتزاط
زعالـ الممكوت وعبلقة وثيقة معه .

وزما إف الممكوت هو زاطف الكوف فعميه إف لكق مػف هػذ الموجػودات معنػى زػاطني
اص في معنى الممكوت .

هذا المعنػى ال ػاص ال يم ػف التعػرؼ عميػه إال لمػف أفػاض هللا عميػه مػف القػدرة فػي

التعػرؼ عمػى هػػذا الزػاطف وادراؾ نهػػه  ,فهػذا هػو التوسػػـ الػذؼ سػػزقت اإلشػارة إليػػه
مف إنه النظر إلى الظاهر لمعرفة الزاطف .

والتوسـ إنما يتـ هنور هللا عز وجق ونور هللا هلالج لج هو أساس هذا الوجود  ,وقػد أكػدت

الروايات الشر نة إف هللا عز وجق فتق مف نور نور المصطنى

الصمى هللا عميه

وآله وسمـ تسميما ثـ نور أمير المؤمنيف عمي ثـ الزهراء ثـ الحسف ثػـ الحسػيف ثػـ

التسعة المعصوميف مف ذر ة الحسيف العميهـ السبلـ .

إذف ف هػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ م مػػوقيف مػػف نػػور هللا وعميػػه فهػػـ قػػادروف عمػػى
النظػػر هنػػور هللا عػػز وجػػق إلػػى الموجػػودات والتعػػرؼ عميهػػا والنظػػر إلػػى الممكػػوت
والتعرؼ عميه ألنهـ مف سنخ ذلؾ النور .

فعػػف اهػػف عزػػاس عػػف أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ قػػاؿ  ( :اتق ػوا فراسػػة المػػؤمف

فإنه ينظر بنور
ٔ
ٕ

 ،قاؿ فقمت  :ا أمير المؤمنيف كيف ينظر بنور

 زحاراألنوارج٘ٚص. ٜٔٙ -التغاهفٔ

عز وج
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قاؿ  :ألنا خمقنا مػف نػور

وخمػق شػ عتنا مػف شػعاع نورنػا فهػـ أصػل اء أبػرار

أطهار متوسموف نور ضيء عم مف سواهـ )

()1

.

وفي رواية أ رػ عف طارؽ هف شهاس عف أمير المؤمنيف العميه السبلـ إنه قاؿ :

( اإلماـ كممة

وحجة

ونور

وحجاب

وآ ة

يختار ويجع منػه مػا

شاء ويوجب له بذلؾ الطاعة والوال ػة عمػ جم ػع خمقػه فهػو ول ػه فػي سػماواته

وأرضه أخذ له العهد عم جم ع عباد فمف تقدـ عم ه كلر باهلل مف فوؽ عرشػه

فهػػو لع ػ مػػا شػػاء واذا شػػاء و كتػػب عم ػ عضػػد وتمػػت كممػػة ر ػػؾ صػػدقاً
وعدالً فهو الصدؽ والعدؿ وينصب له عمود مف نور األرض إل السماء يرى ف ه
أعمػػاؿ العبػػاد ويمػػبس الهيبػػة وعمػػـ الضػػمير و طمػػع عم ػ الغيػػب ويػػرى م ػا بػػيف
المشرؽ والمغرب فبل يخل عم ه شيء مف عالـ الممؾ والممكػوت و عطػ منطػق
الطير عند واليته )

()2

.

وعميػه ف هػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ يعممػوف ز ػق شػيء فػي عػالـ الممػؾ والممكػوت ,

واذا ع ػػدنا إل ػػى م ػػا قمن ػػا س ػػازقاً زػ ػ ف التوس ػػـ ه ػػو رح ػػط ع ػػالـ المم ػػؾ والش ػػهادة زع ػػالـ

الممكوت .

ف ه ػػق الهي ػػت العم ػػيهـ الس ػػبلـ ه ػػـ وح ػػدهـ له ػػـ الق ػػدرة الكامم ػػة عم ػػى معرف ػػة التوس ػػـ
إلطبلعهـ ومعرفتهـ ههذيف العالميف والنظر إليهما هنور هللا عز وجق  ,و ممػا إزداد

العهد قرحاً مف هللا جق وعبل إزداد نو اًر مف نور .

وعميه ف هق الهيت زال صوص هـ مف لهـ القدرة عمػى التوسػـ ألنهػـ مقػوا مػف نػور
هللا مزاشرة وهـ أقرس ال مق إلى هللا فمػذلؾ فػإنهـ يستضػيئوف هنػور هػق إنهػـ نػور هللا

ٔ
ٕ

 زحار األنوارجٕ٘ص. ٔٙ -زحار األنوارجٕ٘ص. ٜٙ
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عمى األرض  ,وزعدهـ ي تي األنهياء واألوليػاء والصػالحيف مػف شػيعتهـ ألنهػـ مقػوا
مف فاضق طينتهـ و مقػوا مػف شػعاع نػور أهػق الهيػت العميػه السػبلـ أؼ مػف شػعاع

نػػور هللا جػػق وعػػبل  ,فػػإنهـ يمتمكػػوف القػػدرة عمػػى التوسػػـ عمػػى قػػدر اسػػتيعاههـ لػػذلؾ

النور وقرحهـ مف هللا عز وجق .

ولو عدنا إلػى عمػـ التوسػـ وعبلقتػه زعػالـ الممكػوت لوجػدنا إف ػق شػيء موجػود فػي

هذا الكوف له ارتزاط زعالـ الممكوت .

فاإلنساف عمى سهيق المثاؿ له ارتزاط زعالـ الممكوت وعالـ الذر  ,وقػد تكػوف أفعالػه
وما يحدث له مف أشياء يتـ التعرؼ عميها والتوسـ هها زالنسػزة لغيػر المعصػوـ ألف

هذا اإلنساف شهد هذ األشياء وعاشها وعرفها عمى حقيقتها في عالـ الذر .

وعميه فإف ما شاهد مف حقائق ممكوتية في عالـ الذر أو الممػؾ سػي وف القاعػدة أو
األرضية لتمقي هذ الحقائق واألشػياء ولوضػعها موضػع التننيػذ وزطر قػة لهػا ارتزػاط

زما وجدت عميه في حالتها أو نش تها األولى في عالـ الممكوت ولذلؾ قيق:

( وكما إف لك قطرة مف ماء المطر صورة وسحاباً انلصػمت منػه فػي عػالـ الممػؾ
كذلؾ له صورة وسحاب انلصمت منه في عالمي الممكوت والجبروت)(.)1

لػػذلؾ فػػإف صػػنات اإلنسػػاف وسػػماته وأفعالػػه لهػػا ارتزػػاط زعػػالـ الممكػػوت وعػػالـ الػػذر
وهػي متػ ثرة هػذلؾ العػػالـ ومػا يحصػػق لػػه فػي عػػالـ الممػؾ والشػػهادة فهػو انع ػػاس لمػػا

ي وف عميه الحاؿ في عالـ الممكوت وعالـ الػذر  ,وا ّف أفعالػه وصػناته هػي انع ػاس
لما جعمت عميه طينته مف ير أو شر .

فقػػد ورد عػػف عهػػد هللا هػػف سػػناف إنػػه سػ ؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ عػػف سػػهس
وقػػوع زعػػض اإلنح ارفػػات مػػف المػواليف ألهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ ومػػا يعتر ػػه مػػف
ٔ

 -زحار األنوارجٗٙصٗ. ٛ
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الحدة والطيش عمى ع س الم ػالنيف لهػـ حيػث ي ػوف حسػف السػيماء ف جازػه اإلمػاـ

العميه السبلـ :

( إف

عز وج لما أراد أف يخمػق آدـ (عم ػه السػبلـ) خمػق طينتػيف ثػـ فرقهمػا

فػرقتيف فقػاؿ ألصػحاب ال مػيف كونػوا خمقػاً بػأذني فكػانوا خمقػاً بمنزلػة الػذر سػػع

وقاؿ أله الشماؿ كونوا خمقاً باذني فكانوا خمقاً بمنزلػة الػذر يػدرج ثػـ وضػع لهػـ
نا اًر فقػاؿ ادخموهػا بػأذني فكػاف أوؿ مػف دخمهػا ه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) ثػـ اتبعػه أولػوا

العزـ مف الرس وأوص ائهـ وأتباعهـ ثـ قاؿ ألصحاب النار ادخموها بػأذني فقػالوا

ر نا خمقتنا لتحرقنا  ...فقاؿ لهـ كونوا طينػاً بػأذني فخمػق آدـ قػاؿ فمػف كػاف مػف
هؤالء ال كوف مف هؤالء ومف كاف مف هؤالء ال كػوف مػف هػؤالء ومػا رأيػت مػف
نػػزؽ أصػػحابؾ وخمقهػػـ فممػػا أصػػابهـ مػػف لطػػخ أصػػحاب الشػػماؿ ومػػا رأيػػت مػػف

حسف س ماء مف خاللكـ ووقارهـ فمما أصابهـ مف لطخ أصحاب ال ميف )

()1

.

وعميه يتهيف لنا إف سيماء اإلنساف وما عميه مػف عبلمػات وصػنات لػه ارتزػاط زعػالـ
الممكػػوت ومػػا ػػاف عميػػه فػػي عػػالـ الػػذر فػػإف ػػاف فػػي هػػذ الػػدنيا صػػالحاً فػػذلؾ ألف
طينته في عالـ الذر والممكوت طيزة واذا اف في هذ الدنيا طالحاً فذلؾ ألف طينته
في عالـ الذر والممكوت هيثة .

مػػع العمػػـ إف ػػق مػػف االثنػػيف يصػػيزه شػػيء مػػف طينػػة اآل ػػر  ,وذلػػؾ ألف الم ػوالي
ألهق الهيت مق مف فاضق طينتهـ ولو زقيت الطينة عمى حالها ل مق مثمهـ و اف

مساوياً لهـ ولـ ي ف لهـ فضق عميهـ لػذا مػط زشػيء مػف طينػة أعػدائهـ  ,والمعانػد
لهـ مق مف فاضق طينة أعدائهـ  ,ولو لـ ي مط زشيء منه لما صاـ مف صاـ وال

صمى مف صمى.
ٔ

 -الكافي جٕصٔٔ ,زحار األنوارجٗٙصٕٕٔ .
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ومػػف هنػػا فػػإف أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ يعرفػػوف ػػق شػ ص دا ػػق عمػػيهـ مػػؤمف
هو أـ افر ألنهـ مطمعوف عمى الممكػوت ونػاظروف هنػور رحهػـ فيعرفػوف زػاطف هػذا

اإلنساف وطينته التي أنش منها  ,طيزة هي أـ هيثة

الٔ

.

ومػػف هنػػا ورد عػػف أهػػق الهي ػت العمػػيهـ السػػبلـ  ( :اإلمػػاـ إذا أبصػػر إلػػ الرجػػ

عرفه وعرؼ لونه واف سمع كبلمه مف خمف حائط عرفه وعرؼ ما هو  ...فم س
سػػمع شػػيئاً مػػف األمػػر ينطػػق بػػه إال عرفػػه نػػاج أو هالػػؾ فمػػذلؾ يجيػػبهـ بالػػذي

يجيبهـ )

()2

.

ورد عف اإلماـ الزاقرالعميه السبلـ :

( أخبرني ا إبػراه ـ عػف الشػمس إذا طمعػت و ػدأ شػعاعها فػي البمػداف أهػو بػائف
مف القػرص ؟ قمػت فػي حػاؿ طموعػه بػائف  ،قػاؿ ألػ س إذا غابػت الشػمس اتصػ

ذلؾ الشعاع بالقرص حت

سنخه وجوهر وأصمه )

()3

.

عود إل ه ؟ قمت  :نعـ  ،قاؿ كذلؾ عود ك شيء إلػ

وعميػػه فػػإذا انتقػػق اإلنسػػاف مػػف عػػالـ الممػػؾ والشػػهادة إلػى عػػالـ الممكػػوت يحمػػق معػػه
مػػف هػػذ الػػدنيا صػػورة أعمالػػه وأ بلقػػه وعقائػػد ممػػا ال يم ػػف االنن ػػاؾ عنػػه  ,وهػػذ

األشياء مها تكوف سيماء وعبلمات له يعرؼ هها إف اف صالحاً أـ طالحػاً  ,وأهػق
الهيت يتعرفوف عميهـ زسيماهـ تمؾ يوـ القيامة ما سنهيف ذلؾ الحقاً .
و هػدو األمػر عمػػى هػذ الشػاكمة و ػ ف التوسػـ الػػذؼ هػو الػرحط هػػيف عػالمي الممكػػوت
والذر والممؾ والشهادة هػو عزػارة عػف حمقػة متصػمة توسػـ منػذ عػالـ الػذر  ,ومػف ثػـ

ٔ
ٕ
ٖ

 عمق الشرائع جٕصٙٓٛػ. ٜٙٓ الكافي جٔص ,ٖٗٛزحار األنوارجٕٗصٕٗٔ . -عمق الشرائع ص. ٜٙٓ
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توسػػـ فػػي هػػذ الػػدنيا  ,وأ ي ػ اًر توسػػـ فػػي الحيػػاة اآل ػرة مػػع وجػػود سػػمات وعبلمػػات

دالػػة مػػف بللهػػا يػػتـ ال ػرحط هػػيف الموجػػودات فػػي هػػذ األدوار الثبلثػػة وحػػيف حقائقهػػا
الممكوتية .

ُُ
ض و آُ
ق السماوات و آاألآر ُ
ؼ أآل ُسن ُت تك آـ
اختبل ت
وفي النهاية فإف قوله تعالى ْو ُم آف آ اته خآم ت
ات لُآمعالُ ُميف ( ، )1تعنػي اف لكػق شػيء فػي هػذا الوجػود مػف
وأآلو ُان تك آـ ُإ مف ُفي ذلُؾ آل ٍ
ا تبلؼ ألػواف النػاس وألسػنتهـ و يرهػا هػي لمعػالميف المتن ػر ف يتوسػموف فيهػا ومػف
بللها عمى ما ي وف وما له مف أثر وت ثير في عالـ الممؾ والشهادة وارتزاطه زعالـ

الممكوت ومعرفة زاطنه وانع اسه عمى ظاهر وهو ما يرنو إليه عمـ التوسـ .

األدلة عم وجود عمـ التوسـ
 -1األدلة القرآن ة :

إف عم ػػـ التوس ػػـ ل ػػه أس ػػاس وج ػػود ف ػػي ه ػػذا الك ػػوف م ػػا إف ل ػػه
ّ
مد ميت ػػه زالحي ػػاة اليومي ػػة و ي ػػا يتوس ػػـ الن ػػاس م ػػف حي ػػث ال يش ػػعروف  ,وطرح ػػت

ٔ

 -الروـٕٕ .
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إش االت وتساؤالت أهمها إف هذا العمـ ليس له دليق مف الكتاس واألدلػة مهػا عامػة

ليس لها مد مية وطيدة زالقرآف والسنة .

واآلف سػوؼ نطػرح عػػدداً مػف األدلػػة القرآنيػة عممػاً إف هنػػاؾ أدلػة ثيػرة يرهػا ولكػػف
المعتػػاد زػػالزحوث اإلسػػبلمية تقػػديـ الػػدليق األفضػػق واألقػػوػ مػػف ػػبلـ هللا تعػػالى وال

أقوػ مف دليق القرآف دليبلً  ,فقديماً قيق [إذا جاء نهر

بط نهر معق ] .

واليؾ األدلة عمى عمـ التوسـ مف تاس هللا عز وجق :
وتروحػػت م ػا هػػيف اإلشػػارة
فهنػػاؾ أدلػػة عديػػدة تػػدؿ عمػػى وجػػود عمػػـ التوسػػـ ا

الصػػر حة إلػػى وجػػود متوسػػميف يحممػػوف عمػػـ التوسػػـ مػػف هللا سػػزحانه وتعػػالى وحػػيف
اإلشارة إلى وجود فئات يحمموف هذ السيماء ويعرفها المتوسموف فيهـ .
وهذ اآليات القرآنية اآلتي :ػ

ات لُآم تمتو ُس ُميف (.)1
ػ اآلية األولى قوله تعالى ُْإ مف ُفي ذلُؾ آل ٍ

وقػػد أجمػػع أهػػق التنسػػير عمػػى اف هػػذ اآليػػة تػػدؿ عمػػى التوسػػـ س ػواء ػػانوا سػػنة أو
شيعة  ,فقد أشار القرآف هنا إلى وجود متوسميف صراحة مف ير موض أو لزس

.

وقاؿ ق مف منسرؼ السنة والشيعة إف هناؾ متوسميف يعرفوف الصال مػف الطػال

عف طر ق التوسـ أؼ في عبلمات ظاهرة هق ال يقتصر عمى ذلؾ إنما هو أعـ منه

 ,فهـ ينظروف ويعتهروف زما يروف و توسموف زه .
ُ
اه آـ
اآلية الثانية قوله تعالى {و آين تهما ُحجاب وعم األ آعراؼ ُرجاؿ آع ُرتفوف تكبل ُب ُس م ت
وناد آوآا أ آصحاب اآلجمن ُة أف سبلـ عمآ تك آـ ل آـ ي آد تختموها و ته آـ آطم تعوف (. )2
ٔ
ٕ

 -الحجػر٘. ٚ

 -األعراؼ. ٗٙ
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فػػي هػػذ اآليػػة ذ ػػر رجػػاالً عمػػى األعػراؼ وهػػو م ػػاف هػػيف الجنػػة والنػػار يػػوـ القيامػػة
والحسػػاس يقنػػوف عميػػه يعرفػػوف الصػػال مػػف الطػػال عػػف طر ػػق السػػيماء والتوسػػـ ػ
وهػي صػػنة المتوسػػميف مػا أشػرنا آننػاً ػ و مػػا قػاؿ تعػػالى ْ عرفػػوف كػبلً بسػ ماهـ
وهػؤالء الرجػػاؿ يعرفػػوف ػػق النػػاس عػػف طر ػػق السػػيماء فيعرفػػوف أهػػق الجنػػة زسػػيماء

الصالحيف وأهق النار زسيماء العصاة .

ولنظة اليعرفوف الواردة في اآلية الشر نة تدؿ عمى وجػود رجػاؿ زعيػنهـ لػديهـ ممكػة

التوسـ زحيث يعرفوف بلً زسيمائه .

وقد ورد في تنسير هذ اآلية إف هؤالء الرجاؿ هـ أهق الهيت العمػيهـ السػبلـ وانهػـ

هـ المتوسموف .

فق ػػد ورد إف اإلم ػػاـ أه ػػي جعن ػػر الز ػػاقر العمي ػػه الس ػػبلـ س ػػؤؿ ع ػػف ق ػػوؿ هللا (وعمػػػ

األعراؼ رجاؿ عرفوف كبلً بس ماهـ " ما عني بقوله " وعم األعراؼ رجاؿ " قػاؿ
ألستـ تعرفوف عمػ كـ عرفػاء وعمػ قبػائمكـ ل عػرؼ مػف فيهػا مػف صػال أو طػال

قمت بم قاؿ فنحف أولئؾ الرجاؿ الذيف " عرفوف كبلً بس ماهـ " )
و ػػبلـ اإلم ػػاـ الزاقرالعمي ػػه الس ػػبلـ في ػػه دالل ػػة واض ػػحة عم ػػى وج ػػود التوس ػػـ سػ ػواءاً
()1

.

ال ػاص منػػه المتعمػق ز هػػق الهيػت العمػػيهـ السػػبلـ أو العػاـ الػػذؼ يشػترؾ فيػػه عامػػة
الناس .

مػػا تشػػير الروايػػة الشػػر نة إلػػى المغػػزػ أو الهػػدؼ مػػف التوسػػـ وزالتػػالي الهػػدؼ مػػف

وضع العرفاء هيف الناس وهو لتمييز الصال والطال مف الناس والجيد والسيء مف

األشياء واألفعاؿ المتعمقة زاإلنساف وحياته ومػا يواكههػا مػف أحػداث مػا تشػير اآليػة

الشػر نة إلػػى اف ألهػق الجنػػة سػيماء اصػػة ههػـ تػػدؿ عمػيهـ واف ألهػػق النػار سػػيماء
ٔ

 -زحار األنوارج٘ٛص , ٖٖٙتنسير العياشي جٕص , ٔٛزصائر الدرجات ص. ٜٗٙ
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اصػػة ههػػـ تػػدؿ عمػػيهـ أيض ػاً والتػػي يعرفهػػا أهػػق األع ػراؼ ال ػوارد ذ ػػرهـ فػػي اآليػػة

الشر نة .

ُ
اه آـ قاتلوآا ما
اب األ آعراؼ ُرجاالً آع ُرتفون ته آـ ُب ُس م ت
اآلية الثالثة قوله تعالى ْونادى أ آصح ت
نت آـ ت آست آك ُبتروف (. )1
نك آـ ج آم تع تك آـ وما تك ت
أ آغن ع ت
وهذ اآليػة أيضػاً تػدؿ عمػى عمػـ التوسػـ ومعرفػة النػاس زالسػيماء وزال صػوص أهػق

الهيت العميهـ السبلـ .

فقػػد ورد عػػف اإلم ػػاـ الصػػادؽ العمي ػػه السػػبلـ  ( :نػػػادى أصػػػحاب األعػػػراؼ رجػػػاالً
نت آـ
نك آـ ج آم تع تك آـ " في الدن ا " وما تك ت
عرفوف كبلً بس ماهـ في النار" قاتلوآا ما أ آغن ع ت
ت آست آك ُبتروف " ثػـ قػوؿ لمػف فػي النػار مػف أعػدائهـ هػؤالء شػ عتي واخػواني الػذيف

و ُبر آحمػ ٍة " ثػػـ قػػوؿ األئمػػة لش ػ عتهـ "
كنػػتـ تحملػػوف فػػي الػػدن ا أف " ال ينػػاتل ته تـ ت
نت آـ ت آحزتنوف " ثـ . )2()...
آاد تختموآا اآلجمنة ال خ آوؼ عمآ تك آـ وال أ ت
وتوج ػػد ف ػػي القػ ػرآف آي ػػات ق ػػد أش ػػارت إل ػػى وج ػػود فئ ػػات له ػػـ س ػػيماء اص ػػة يعػ ػرفهـ

المتوسػػموف هواسػػطتها  ,وقػػد ورد فػػي الق ػرآف عػػدة ألنػػاظ لمسػػيماء لمداللػػة عمػػى تمكػػـ
النئات وهي اآلتي -:

ْمح ممػػد مرسػػوؿ م ُ ُ
ػه أ ُشػػدماء عم ػ اآل تك ملػ ُ
ػار
* اآليػػة األولػػى قول ػه تعػػالى ُّ
و واملػػذيف معػ ت
ت ت
رحمػػاء بيػػنهـ تػػراهـ رمكعػػاً سػػجمداً يبت تغػػوف ف آضػػبلً ُمػػف م ُ
اه آـ ُفػػي
و و ُر آضػػواناً ُسػػ م ت
آ
تآ ت
ت
ت
آ تآ
ُ
الس تج ُ
اإل ُ
ود ذلُؾ مثتم ته آـ ُفي ال متػ آوراة ومػثتم ته آـ ُفػي آُ
نجيػ ُ كػزآر ٍع أ آخػرج
تو تجو ُه ُهـ ُم آف أث ُر ُّ

ٔ
ٕ

 -األعراؼ. ٗٛ

 -زحار األنوارج ٛصٖٖ٘  ,تنسير القمي جٔصٖٕٔ .
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م
استوى عم سوُق ُه ت آع ُج تب ُّ ُ ُ ُ
و
است آغمع ف آ
ش آطأ ت فآزرت ف آ
ت
الزمراع ل غ ع ب ُه تـ اآل تكلار وعد م ت
الصالُح ُ
ات ُمآن تهـ مم آغ ُلرًة وأ آج اًر ع ُظ ماً (. )1
امل ُذيف آمتنوا وع ُمتموا م
وفػػي هػػذ اآليػػة داللػػة صػػر حة عمػػى إف الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما وأصػػحازه المنتجهػػيف
األ ي ػ ػػار له ػ ػػـ مواص ػ ػػنات وس ػ ػػيماء اص ػ ػػة ت ػ ػػدؿ عم ػ ػػيهـ وه ػ ػػي س ػ ػػيماء الص ػ ػػالحيف

المناص ػػر ف هلل ولرس ػػوله الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما  ,وع ػػف طر ػػق ه ػػذ الس ػػيماء يع ػػرؼ ص ػػدؽ

الدعوة وصدؽ الػداعي وهػو مػا عػرؼ زػه رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما عنػد أهػق الكتػاس
الػػذيف حػػاولوا إ نػػاء مػػاعرفو عنػػه وحرص ػوا عمػػى إ نائػػه وعػػدـ إذاعتػػه هػػيف النػػاس
ومنهـ مف صرح هذلؾ ل اصة الناس

وألصػػحاس الرسػػوؿ

الٕ

.

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما سػػيماء فػػي وجػػوههـ تػػدؿ عمػػيهـ نتيجػػة ث ػرة

السجود  ,وليس المقصود مف الأثػر السػجود هػو األثػر الػذؼ فػي الجههػة وذلػؾ ألف

الكثيػػر ممػػف نصػػهوا العػػداء ألهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ

لمقرآف ولهـ في ذلؾ دوؼ دوؼ النحق ال وارج و يرهـ .

ػػانوا سػػود الجزػػا  ,قػػراء

إنمػ ػػا المقصػ ػػود هػ ػػذلؾ دالالت وسػ ػػمات وسػ ػػيماء وعبلمػ ػػات اصػ ػػة يعرفػ ػػوف ههػ ػػا ,
والمتمثمة زسيماهـ التي ظهرت عمى وجوههـ مف أثر السجود وهػو مػا يتر ػه السػهر

في الميق عمى وجوههـ مف سيماء يعرفوف هها

الٖ

.

وهذا يعني إف لمرسوؿ الكر ـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وأصحازه المنتجهيف سػيماء اصػة تػدؿ

عميهـ ذ رت فػي الكتػس السػماوية ػالقرآف والتػوراة ممػا يػدؿ عمػى وجػود عمػـ التوسػـ

الذؼ هواسطته يتعرؼ إليهـ الناس ويعرفونهـ و هتدوف ههـ .
ٔ
ٕ
ٖ

 النت . ٕٜ -تار خ اليعقوحي جٕص. ٙ

-الكافي ج٘صٖٔ ,مستدرؾ الوسائق جٔصٕٗٔ .
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تحصػػروآا ُفػػي س ػ ُبي ُ ُ
مُ
ُ
ُ
و ال آسػػت ُط تعوف
* اآليػػة الثانيػػة قولػػه تعػػالى ْلآم تلقػػراء الػػذيف أ ت
ُ
ُ
ُ
ضآر اً ُفي األآر ُ
اه آـ ال آسأتلوف
ض آحستب ته تـ اآلجاه أ آغن اء مف ال متع ُّلف ت آع ُرتف تهـ ُب ُس م ت
المناس ُإآلحافاً وما تت ُ
نلتقوآا ُم آف خآي ٍر فإف و ُب ُه عمُ ـ (. )1

إف هذ اآلية نزلػت فػي أهػق العنػة فػي هػدأ اإلسػبلـ الػذيف ػاف عػددهـ نحػو الٓٓٗ
ّ
تقر ز ػاً  ,حيػػث ػػانوا فق ػراء والجاهػػق يحسػػههـ أ نيػػاء لشػػدة تعننهػػـ ألنهػػـ ال يس ػ لوف
َ
النػاس إلحافػاً ال واإللحػػاؼ هػػو مػػف النعػػق لحػػا إلحافػاً أؼ إلحاحػاً  ,ويعنػػي اإللحػػاح
فػي المسػ لة وفػي روايػة شػدة اإللحػاح فػي المسػ لة وشػمولها وهػو أف يػبلزـ المسػؤوؿ

حتى يعطيه

الٕ

.

أؼ رحما ال يس لوف الناس أصبلً هدليق لو انوا يس لوف الناس لعرفهـ الجاهػق زػ نهـ
ٍ
إلحاؼ .
فقراء  ,إذ إنهـ ال يس لوف الناس إطبلقاً سواء اف إلحافاً أـ زغير

فقػػد ورد عػػف أحػػد أئمػػة أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ فػػي تنسػػير هػػذ اآليػػة إنػػه قػػاؿ :
الالنق ػراء هػػـ الػػذيف ال يس ػ لوف لقػػوؿ هللا عػػز وجػػق فػػي سػػورة الزق ػرة ْلُآم تلقػػػراء املػ ُػػذيف
تحصػروآا ُفػػي سػ ُبي ُ ُ
ُ
و ال آسػػت ُط تعوف ض آػر اً ُفػػي األآر ُ
ض آحسػتػب ته تـ اآلجاهػ أ آغُن ػػاء
أ ت
ُ
ُ
اه آـ ال آسأتلوف المناس ُإآلحافاً. )3( ...
مف ال متع ُّلف ت آع ُرتف تهـ ُب ُس م ت
ولكػػف الرسػػوؿ الكػػر ـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما

ػػاف يع ػرفهـ زسػػيماهـ ز ػ نهـ فق ػراء هػػدليق اآليػػة

السالنة الذ ر وممػا يؤ ػد ذلػؾ إف هػؤالء النقػراء نتيجػة التعنػا أصػز الجاهػق يقػوؿ

ٔ
ٕ

 الزقرةٖ. ٕٚ -ال تاس العيف جٖصٕٖٕ ,لساف العرس جٜص ٖٗٔ  ,مجمع الزحر ف ج٘ص,ٜٔٔ

المتزحر ص. ٚٔٙ

ٖ

 -وسائق الشيعة جٜصٕٔٔ ,تهذيس األح اـ جٗ ص. ٜٗ
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عػػنهـ أ نيػػاء ألنهػػـ رحمػػا يمزسػػوف مبلزس ػاً جيػػدة ونظين ػ ًة يػػر دالػػة عمػػى فقػػرهـ لكػػف
الرسوؿ الكر ـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ينظر إلى سيماهـ ال اصة ويعرؼ أنهـ فقراء .
ما يستشا مف اآلية الكر مة إف التوسـ عمى نوعيف نوع ظاهر يعػرؼ عػف طر ػق

العبلمػات الظػاهرة ونػوع زػاطف يتعمػق هػدا ق اإلنسػاف و صوصػياته ػ وسػن تي عمػى
هيػاف ذلػؾ الحقػاً ػ ودليػق ذلػؾ هػو إف هػؤالء النقػراء لػـ تظهػر عمػيهـ عبلمػات الناقػة
والنقر  ,ولو ظهر عميهـ ذلؾ ولما توهمت فيهـ الناس الغنى .

والشيء اآل ر الػذؼ نستشػنه هػو اقتػراف التوسػـ زػالعمـ فالمتوسػـ هػو عػالـ ولػو ػاف

جاهبلً لما صدؽ عميه أف ي وف متوسماً سواء انت تمؾ المعرفة اصة ههػذا العمػـ
مػػا هػػو الحػػاؿ عنػػد أهػػق الهيػػت أو معرفػػة عامػػة مػػا هػػو عنػػد النػػاس عمػػى ا ػػتبلؼ

طزقاتهـ .

مع هياف إف العمػـ المقصػود هنػا هػو المعرفػة زالقمػس والنطػرة السػميمة التػي يهههػا هللا

لعزػػاد عمػػى مقػػدار ارتزػػاطهـ زػػه عػػز وجػػق وزعػػالـ الممكػػوت والمػػؤل األعمػػى وتػػتـ فػػي
لحظة مف لحظات الصناء واالهتعاد عف ماديات هذ الدنيا النانية .

ولػػو سػػممنا إف التوسػػـ لػػه عبلقػػة زػػالعمـ فهػػذا يعنػػي ارتزػػاط العمػػـ واقت ارنػػه زػػالنور ومػػا
عميه حاؿ المؤمنيف ع س الجهق واقترانه زالظممة وما عميه حػاؿ الكػافر ف مصػداؽ
ذلؾ قوله تعالى ْ تق آ ه آ آستوُي امل ُذيف آعم تموف وامل ُذيف ال آعم تموف ُإمنما يتػذ مكتر أوتلػوا
آاأل آلب ُ
اب (. )1
وقوله ْ تق ه ستوُي األ آعم واآلب ُصير أـ ه تستوُي ُّ
ات و ُّ
ور (. )2
الظتمم ت
الن ت
ت آ آ آ
آ آ آ

ٔ
ٕ

 -الزمر. ٜ

 -الرعد . ٔٙ
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ونممػػس فػػي هػػاتيف اآليتػػيف زػػاس المماثمػػة والمقاهمػػة هػػيف العمػػـ والنػػور مػػف جهػػة وحػػيف

الجهػػق والعمػػى والظممػػة مػػف جهػػة أ ػػرػ  ,فمػػف ػػاف لػػه نػػور وعمػػـ يسػػتطيع التوسػػـ
ومػػف ػػاف فػػي جهػػق فإنػػه فػػي ظممػػة ال يسػػتطيع معهػػا الرؤيػػة ولػػيس المقصػػود هنػػا

الرؤيػػػة زالزصػ ػػر ه ػ ػق زالزصػ ػػيرة والتػ ػػي لهػػػا ارتزػ ػػاط زالتوسػ ػػـ ومعرفػ ػػة سػ ػػيماء النػ ػػاس
وصناتهـ .

* اآليػ ػػة الثالثػ ػػة قولػ ػػه تعػ ػػالى ْ عػػػػػرؼ اآلمج ُرمػػػػػوف ُب ُسػػػػػ ماهـ في آؤخػػػػػ تذ ُبالمنو ُ
اصػػػػػي
تآ ت
تآ ت ت آ ت
و آاأل آقداـُ (. )1
وفيهػػا يقػػرر هللا سػػزحانه وتعػػالى إف لممجػػرميف سػػيماء تػػدؿ عمػػيهـ وعػػف طر ػػق هػػذ

السيماء يعرؼ المعاقس لممجرميف مف هػـ لكػي يعػاقههـ عمػى إجػرامهـ وسػوؼ نػ تي
عمػػى شػػرح هػػذ اآليػػة ومػػا المقصػػود ههػػا منص ػبلً فػػي الصػػنحات البلحقػػة مػػف هػػذا
الزحػػث زعػػوف هللا سػػزحانه وتعػػالى مػػع هيػػاف مػػف هػػو المعاقػػس ال ػذؼ سػػيقوـ زمعاقزػػة
هؤالء المجرميف .

اه آـ ولت آع ُػرفمن ته آـ ُفػي
*اآلية الرازعة قوله تعالى ْول آو نشاء ألرآيناك ته آـ فمعرآفت تهـ ُب ُس م ت
ُ
و آعم تـ أ آعمال تك آـ (. )2
ل آح ُف اآلق آوؿ و م ت
وهذ اآلية تتحدث عف المنافقيف و ينية معرفتهـ مف قهق الرسوؿ األكرـ الصػمى هللا
عميه وآله وسمـ تسػميما ولػو شػاء هللا أل ارهػـ لمرسػوؿ الكػر ـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما ولعػرفهـ

زسيماهـ .

ٔ
ٕ

 الرحمفٔٗ .-

ٖٓ .
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وقد نص القرآف عمػى إنػه مػف المم ػف لمرسػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما أف يعػرفهـ عػف طر ػق
اه آـ إذف فمممنػػافقيف سػػيماء
التوسػػـ والسػػيماء هػػدليق قولػػه تع ػالى ْفمعػػػرآفت تهـ ُب ُسػػػ م ت
اصة ههـ وتدؿ عميهـ .
والدليق عمى ذلػؾ إف اآليػة تػتكمـ عػف المنػافقيف مػف ػبلؿ سػياؽ اآليػات التػي قهمهػا

وزعدها .

عمماً إف اآلية التي قهمها تؤ د عمى إف في قموحهـ – أؼ المنافقيف – مرض وعندهـ
ضػػغائف وأحقػػاد وهػػذ مػػف صػػنات المنػػافقيف التػػي يعرفػػوف ههػػا  ,مصػػداؽ ذلػػؾ قولػػه
ُ مُ ُ
م
و أ آضغان ته آـ (. )1
تعالى ْأ آـ حسب الذيف في تقتموُ ُهـ ممرض أف لف تي آخ ُرج م ت
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما يعرؼ المنافقيف زالتوسػـ وال
وهنا الهد مف اإلشارة إلى إف الرسوؿ
يتزػادر إلػى الػػذهف جهمػه ههػـ ألف هللا سػػزحانه وتعػالى أطمعػه عمػػيهـ وعرفػه حػػالهـ ,
والمقصود زقوله تعالى ْ :ولو نشػاء ألرينػاكهـ رؤ ػتهـ ورؤيػة ننػاقهـ والحػاؿ التػي
عميهػػا ظاهر ػاً ولقػػاموا هتمػػؾ األعمػػاؿ زش ػ ق م شػػوؼ واض ػ لمعيػػاف مػػا هػػو حػػاؿ

الكنار .

وكـ ُمػػف فػ آػو ُرُه آـ هػػػذا
* اآليػػة ال امسػػة قولػػه تعػػالى ْبم ػ ُإف ت آص ػ ُبتروآا وت متتق ػوآا و ػأ تآت ت
آالؼ ُمف اآلم ُ
آلئك ُة تمس ُو ُميف (. )2
ت آم ُد آد تك آـ رُّ تكـ ُبخ آمس ُة ٍ
ونزلػػت هػػذ اآليػػة فػػي واقعػػة هػػدر والتػػي أمػػد هللا عػػز وجػػق فيهػػا المسػػمميف زمبلئ ػػة

مسوميف  ,وتدؿ هذ اآلية عمى التوسـ أيضاً واف المبلئ ة الذيف أمد هللا تعالى ههـ

ٔ
ٕ

-

. ٕٜ

 -آؿ عمراف ٕ٘ٔ .
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المسمميف انػت لهػـ سػيماء اصػة يعػرفهـ ههػا الرسػوؿ

زعمـ التوسـ .

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما ومػف معػه

فقػػد ورد عػػف أهػػي الحسػػف العميػػه السػػبلـ فػػي قػػوؿ هللا عػػز وجػػق مسػػوميف  ( :قػػاؿ
العمػػائـ اعػػتـ بهػػا رسػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) فسػػد لهػػا مػػف بػػيف يد ػػه ومػػف خملػػه

واعتـ جبرئي فسد لها مف بيف يد ه ومف خمله)

()1

.

وقػػد ورد فػػي معنػػى مسػػوميف أؼ معممػػيف مػػف التسػػويـ وهػػي إظهػػار سػػيماء الشػػيء

إلشػػارة الرسػػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما ألصػػحازه أف يتسػػوموا ألف المبلئ ػػة ق ػد تسػػومت

والتسويـ زمعنى اإلسامة .

الٕ ,

أؼ إف الرسوؿ الصمى

تسوـ أؼ ات ذ سومة أؼ عبلمة
وتسوـ م وذ مف النعق ّ
ّ
هللا عمي ػػه وآل ػػه وس ػػمـ تس ػػميما أراد م ػػنهـ أف يت ػػذوا له ػػـ عبلم ػػات م ػػا ه ػػو ح ػػاؿ
المبلئ ة .

وقد ورد تعهير المبلئ ة المسوميف في أكثر مف واقعة منها ما أ هػر زػه الرسػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما اإلماـ عمي العميه السبلـ ز ف هللا سيمد ه مسػة آالؼ مػف المبلئ ػة
مسوميف .

وفي رواية إف اإلماـ الحسيف العميه السبلـ لمػا سػار مػف المدينػة إلػى ػرحبلء لقيتػه

أفواج مف المبلئ ة المسومة لنصرته

ٔ

الٖ

.

 -الكافي ج ٙصٓ , ٗٙوسائق الشيعة ج٘ ص٘٘  ,مستدرؾ الوسائق جٖ ص ٖٚٙ؛

تنسير العياشي جٔ ص. ٜٔٙ

ٕ
ٖ

 -معاني األ زار صٖٓٔ  ,المنجد ؽٔ ص٘. ٖٙ

 -زحار األنوار جٕٖ صٕٔٓ و جٗٗ ٖٖٓ  ,االحتجاج جٔ صٗ. ٔٙ
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وفي الروايتيف اآلننتي الذ ر إشارة إلى عمـ التوسـ والى وجود مبلئ ة عميهـ سػيماء
اصػة لمعػرفتهـ  ,واف أهػػق الهيػػت العمػيهـ السػػبلـ هػػـ مػػف لهػـ القػػدرة عمػػى التوسػػـ

فيهـ ومعرفتهـ والمتمثميف زاإلماـ عمي واإلماـ الحسيف العميهـ السبلـ .
ات ُمػػػف ُ
الشػػػهو ُ
ْزيُػػػف لُممنػ ُ
ػػب م
النسػػػاء واآلبُنػػػيف
ػػاس تحػ ُّ
* اآليػػة السادسػػة قولػػه تعػػالى ت
واآلقنػ ُ
ػاط ُ
ير اآل تمقنطػػرُة ُمػػف ال ػ مذه ُب واآل ُل مضػ ُػة واآلخآي ػ ُ اآل تمسػ مػوم ُة واأل آنعػػاـُ واآلحػ آػر ُث ذُلػػؾ
متاع اآلح ُ
الدآن ا وو ُعند ت تح آس تف اآلم ُ
اة ُّ
آب (. )1
ت
ت

أشارت هذ اآلية الكر مة إلى حس الشهوات التػي يقترفهػا اإلنسػاف ومػف ضػمف هػذ

األمػػور هػػي ال يػػق ولكػػف لػػيس ػػق ال يػػق إنمػػا الال يػػق المسػػومة أؼ ال يػػق الراعيػػة

التي عميها سيماء األصالة .

حيػػػث إف العػ ػػرس يحهػ ػػوف ال يػ ػػق األصػ ػػيمة ألف لهػ ػػا صػ ػػنات حميػ ػػدة فهػػػي ال تتػ ػػرؾ
صاحهها حتى أثناء القتاؿ .

والمهػ ػػـ فػ ػػي هػ ػػذا المقػ ػػاـ هػ ػػو إف لهػ ػػذ ال يػ ػػق سػ ػػيماء يعرفهػ ػػا أرحػ ػػاس ال يػ ػػق وأهػ ػػق

اال تصاص واف اف أكثرالعرس سازقاً يعمموف هذ السيماء .

ون ػػتـ حػػديثاً عػػف اآليػػات القرآنيػػة الدالػػة عمػػى التوسػػـ والتػػي ورد فيهػػا لنظػػة توسػػـ

واأللناظ المشتقة منها زاآلية السازعة وقوله تعالى {سنسمه عم الخرطوـ

()2

.

والسنسػػمه مػ وذة مػػف النعػػق وسػػـ المتقػػدـ معنػػا  ,واف هللا سػػزحانه وتعػػالى سيسػػـ

الكافر ف أؼ سيجعق لهـ عبلمة أو سمة فػي وجػوههـ ليعرفػوف ههػا  ,وال رطػوـ هػو
األنا ألف زعض الوجه يؤدؼ زه عف زعػض وقيػق ال رطػوـ ننسػه  ,وقػد عهػر عنػه

ٔ
ٕ

 آؿ عمراف ٗٔ . -القمـ . ٔٙ
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زالوسـ ايته مف ذلؾ اإلهانة لهؤالء الكػافر ف وتحقيػرهـ جػ ازء عمػى مػا عممػو  ,أؼ

سود وجوههـ .

وف ػػي هػػػذ اآلي ػػة إشػ ػػارة إلػ ػػى عم ػػـ التوسػ ػػـ واف هللا سػ ػػزحانه وتع ػػالى يس ػػـ المػػػؤمنيف
والكافر ف أؼ يجعق لهـ سيماء وعبلمات دالة عميهـ سواءاً في أصق ال مقة أو عف

طر ػػق أنػػاس معينػػيف مػػا سنوض ػ ذلػػؾ الحق ػاً ليع ػرفهـ مػػف لديػػه ممكػػة أو اصػػية

التوسـ مف األنهياء واألئمة والصالحيف

الٔ

.

وهنالػػؾ مجموعػػة أ ػػرػ مػػف اآليػػات المزار ػػات فيهػػا إشػػارة إلػػى عمػػـ التوسػػـ و تضػ

ذلؾ مف بلؿ المعنى العاـ لآلية دوف ورود لنظة توسـ أو ما يقارحها .
ؼ ُفػػي تو تجػػو ُه ُه آـ ن آضػػرة المن ُع ػ ـُ ( ,)2وفػػي هػػذ اآليػػة
اآليػػة األولػػى قولػػه تعػػالى ْت آعػ ُػر ت
المزار ػػة هػػيف هللا سػػزحانه وتعػػالى زػ ف األهػرار فػػي نعػػيـ ونتيجػػة هػػذا النعػػيـ تػػرػ فػػي
وجوههـ نظرة طمقة عميها سيماء النعيـ ومبلمػ تػدؿ عمػى إنهػـ مػف أهػق الجنػة مػف

حيث النور والههجة والواضػحة عمػى وجػوههـ  ,ومجػرد النظػر إلػى هػذ الوجػو ينيػد

عمم ػاً ومعرفػػة ز ػ نهـ مػػف أهػػق الجنػػة وانهػػـ منعمػػيف ز ػ لواف النعػػيـ وتػػدؿ سػػمتهـ مػػف
الس ػػرور وال ارح ػػة والدع ػػة عم ػػى ذل ػػؾ وظ ػػاهرهـ ي ػػدؿ عم ػػى ز ػػاطنهـ ألف الظ ػػاهر ه ػػو
عنواف الزاطف .

وليس المقصود مف أهق الجنة هنا ما موجود اآلف عند المتػرفيف ومػف عممػاء السػوء

وأع ػوانهـ  ,فنتيجػػة التػػرؼ تػػرػ وجػػوههـ هػػيض ووجنػػاتهـ حم ػراء لهػػـ وج ػو وجػػو

النساء الجميبلت والجهق يدفع الناس إلى القوؿ ز ف وجوههـ رحمانية أو نورانية .
ٔ

 -زحار األنوار ج ٜص٘ ٔٙو جٖ٘ صٖٓٔ  ,تنسير القمي جٕ صٔ , ٖٛمجمع

الزحر ف ج ٙصٖ. ٔٛ

ٕ

 -المطننيف ٗٗ .
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وهذا ليس مف النعيـ الذؼ وصنه هللا سزحانه وتعالى وال يعقق أف ي وف النعيـ الذؼ

يعنيه الزارؼ التنعـ ز مواؿ النقراء والمساكيف .

هػػق تكػػوف صػػنة وجػػو الصػػالحيف أف ي سػػوهـ هللا هنػػور وذلػػؾ نممسػػه مػػف ػػبلؿ مػػا

جاء  :عػف أبػ رحمػة

 ،قػاؿ حػدثني ه بػف أحمػد بػف عمػي بػف الصػمت عػف

أحمد بف ه عف السندي بف ه قاؿ  :قوـ تبع أميػر المػؤمنيف ( عم ػه السػبلـ)

فالتلت إليهـ قاؿ ما أنػتـ عم ػه قػالوا شػ عتؾ ػا أميػر المػؤمنيف قػاؿ مػالي ال أرى

عم كـ س ماء الش عة  ،قالوا وما سػ ماء الشػ عة قػاؿ صػلر الوجػو مػف السػهر ،
خمص البطوف مف الص اـ  ،ذب الشلا مف الدعاء عميهـ غبػرة الخاشػعيف(.)1

ُ
ُ
ػورتهـ ب آػيف أآي ُػدي ُه آـ
اآلية الثانية قوله تعالى ْي آوـ تػرى اآل تم آػؤ ُمنيف واآل تم آؤ ُمنػات آسػع تن ت
و ُبأ مػ ُ
ػر تك تـ اآليػ آػوـ جمنػػات ت آجػػرُي ُمػػف ت آح ُتهػػا آاإل نهػػاتر خالُػ ُػديف ُفيهػػا ذلُػػؾ تهػػو
ػان ُهـ تب آشػ ا
آ
()2
ُ
.
اآلل آوتز اآلعظ تـ
وفػػي هػػذ اآليػػة إشػػارة إلػػى سػػمة المػػؤمنيف يػػوـ القيامػػة وسػػيماهـ المتمثػػق ههػػذا النػػور
وهو نور أئمة أهق الهيت العميهـ السبلـ وواليتهـ وهي أحدػ ال صاؿ التػي أعطػا
هللا جق وعبل لشيعة أمير المؤمنيف عمي العميه السبلـ

الٖ

.

اآلية الثالثة قوله تعالى ْ وجو يوم ُئ ٍذ ُّمس ُلرة * ض ُ
احكة ُّم آستآب ُشرة * وتو تجو ي آوم ُئ ٍذ
تت آ
آ
عمآيها غبرة * تآرهتقها قترة * أول ُئؾ ته تـ اآلكلرتة اآللجرتة (. )1
ٔ
ٕ
ٖ

 صنات الشيعة  -الشيخ الصدوؽ  -ص ٓٔ ٔٔ - -الحديد ٕٔ .

 -تنسير القمي جٕ ص ٔٓٙ؛ تنسير النرات ص ٗٙٚ؛ ت و ق اآليات صٖٗ. ٙ
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وهذ اآلية أيضاً تشػير إلػى التوسػـ واف لممػؤمنيف عبلمػة أو سػمة يعرفػوف ههػا وهػي
إشراقة الوجه وضح ه  ,والكنار لهـ سيماء يعرفوف هها حيث تكوف وجوههـ مسػودة
ع س المؤمنيف  ,والنئة األولى المقصودة ههذ اآلية عمى وجه التحديد هـ هنو عهد

المطمس الالرسوؿ

 ,عمي  ,حمزة  ,جعنر  ,الحسػف  ,الحسػيف  ,وفاطمػة عمػيهـ

أفضػػق الصػػموات وأت ػػـ التسػػميـ ي ػػرجهـ هللا ع ػػز وجػػق مػػف قه ػػورهـ ونػػور وج ػػوههـ
الٕ

.

الشمس الضاحية يوـ القيامة مشرقة ضاح ة فرحة
اضػرة * إلػ رُهػا ن ُ
اآلية الرازعة قولػه تعػالى ْوجػو يوم ُئ ٍػذ من ُ
ػاظرة * وتو تجػو ي آوم ُئ ٍػذ
تت
آ
ُ ()3
بُ
ظ ُّف أف ت آلع ُبها فاقرة .
اسرة * ت ت
وهذ اآلية فيها داللػة عمػى عمػـ التوسػـ وهػو سػيماء النػاس وتحديػداً سػيماء وجػوههـ
وعبلماتها يوـ القيامة  ,ومف الجػدير زالػذ ر إف الت و ػق المعاصػر لهػذ اآليػة يشػير

إلى يوـ القيامة المقصود هنا هو يوـ القيامة الصغرػ المتمثمة زقيػاـ المهػدؼ العميػه

السبلـ ال القيامة الكهرػ والحساس في اآل رة .

وعميه فإف ألصحاس اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ وأنصار سيماء دالة عميهـ وهػي
نضػرة الوجػػو فمعنػػى وجػػو يومئػػذ ناضػرة  .أؼ مشػرقة تنتظػػر ثػواس رحهػػا والمقصػػود

زه هنا اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ ألنػه هػو رس األرض مػا ورد فػي تنسػير آيػة
ْوأشرقت األرض بنور ر ها أي بنور المهدي (عم ه السبلـ)

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

()4

.

 عزس . ٕٗ-ٖٜ زحار األنوار ج ٚص , ٔٚٙتنسير القمي ج ٚص , ٗٓٙشواهد التنز ق ج ٚصٖٕٗ. -القيامة ٕٕ. ٕ٘ -

 -تنسير القمي جٕ صٖٕ٘  ,يزة الطوسي ص. ٗٙٚ
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أمػػا أعػػداء اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ وم ذهيػػه فػػإف لهػػـ أيض ػاً سػػيماء اصػػة
يعرفػػوف ههػػا حيػػث تكػػوف وجػػوههـ زاسػرة أؼ الحػػة عازسػػةالٔ ت شػػى اإلمػػاـ المهػػدؼ
العميه السبلـ وعقازه لها .

ؼ ُفػي تو تجػوُ امل ُػذيف
اآلية ال امسػة قولػه تعػالى ْواُذا تت آتمػ عم آػي ُه آـ آ تاتنػا بُين ٍ
ػات ت آع ُػر ت
طوف ُبامل ُػذيف ي آتتمػوف عم آػي ُه آـ آ ُاتنػا تقػ آ أفػإن ُبتئ تكـ ُبش ٍػر ُمػف
ػادوف آسػ ت
كلتروا اآل تمنكر ك ت
ُ
و امل ُذيف كلتروا وُآئس اآلم ُص تير (. )2
ذل تك تـ المن تار وعدها م ت
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما يتوسػـ
وهذ اآلية أيضػاً فيهػا إشػارة إلػى التوسػـ حيػث إف الرسػوؿ
هه ػ ػؤالء الكنػ ػػار ويع ػ ػرفهـ مػ ػػف وجػ ػػوههـ وممػ ػػا يظهػ ػػر عميهػ ػػا مػ ػػف اإلن ػ ػػار والك ارهػ ػػة

والعهوس

الٖ

.

مُ
اآليػػة السادسػػة قولػػه تعػػالى ْي ػ آوـ تآب ػ ُّ
اسػػومد آت
ض تو تجػػو وت آسػػوُّد تو تجػػو فأ ممػػا الػػذيف آ
وه ته آـ أ آكلآرتتـ ب آعد ُإ م ُان تك آـ فػ تذوتقوآا اآلعػذاب ُبمػا تكآن تػت آـ ت آك تل تػروف وأ ممػا امل ُػذيف أب مض آػت
تو تج ت
وجوههـ ف ُلي رحم ُة ُ
و ته آـ ُفيها خالُتدوف (. )4
آ
ت ت تتآ
وفي هذ اآلية دليق عمى التوسـ لمػا يعػرؼ زػه الكنػار والمؤمنػوف مػف السػيماء التػي
تميزهـ زعضهـ عف الزعض اآل ر وهي هياض الوجو واسودادها .

وقد ورد في تنسير هػذ اآليػة عػف أهػي ذر الغنػارؼ عػف رسػوؿ هللا الصػمى هللا عميػه

وآله وسمـ تسميما إنه قاؿ :

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

 المنجد ؽٔ ص. ٖٙٚ ,ٖٚ الحج ٕ. ٚ مجمع الهياف جٗ ص٘. ٜ -آؿ عمراف . ٔٓٚ -ٔٓٙ
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( ترد أمتي في يوـ الق امة عم خمػس ار ػات فأولهػا مػع عجػ هػذ األمػة فاخػذ
بيػػػد فترجػػػف قػػػدما و سػػػود وجهػػػه ووجػػػو أصػػػحابه فػػػأقوؿ مػػػا فعمػػػتـ بػػػالثقميف

ف قولوف أما األكبر فخرقنا وفرقنا وأما األصغر فعادينا وأبغضػنا فػأقوؿ ردوا ظمػاء
مظمئػػيف مسػػودة وجػػوهكـ فيؤخػػذ بهػػـ ذات الشػػماؿ ال سػػقوف قطػػرة ثػػـ يػػرد عمػػي
ار ػة فرعػوف هػذ األمػػة فػأقوـ فأخػذ بيػػد ثػـ ترجػف قػػدما و سػود وجهػه ووجػػو

أصػحابه فػػأقوؿ مػػا فعمػػتـ بػػالثقميف ف قولػػوف أمػػا األكبػػر فمزقنػػا منػػه وأمػػا األصػػغر
فبرئنػػا منػػه ولعنػػا فػػأقوؿ ردوا ظمػػاء مظمئػػيف مسػػودة وجػػوهكـ فيؤخػػذ بهػػـ ذات

الشػػماؿ ال سػػقوف قطػػرة ثػػـ تػػرد عمػػي ار ػػة ذي الثد ػػة معهػػا أوؿ خارجػػة وآخرهػػا
فػػأقوـ فآخػػذ بيػػد فترجػػف قػػدما و سػػود وجهػػه ووجػػو أصػػحابه فػػأقوؿ مػػا فعمػػتـ

بالثقميف بعدي  ،ف قولوف أما األكبػر فمزقنػا منػه وأمػا األصػغر فبرئنػا منػه ولعنػا

فػػأقوؿ ردوا ظمػػاء مظمئػػيف مسػػودة وجػػوهكـ فيؤخػػذ بهػػـ ذات الشػػماؿ ال سػػقوف

قطرة ثـ ترد عمػي ار ػة أميػر المػؤمنيف وسػيد المسػمميف إمػاـ المتقػيف وقائػد الغػر
المحجمػػػيف فػػػأقوـ فآخػػػذ بيػػػد فتبػػػ ض وجهػػػه ووجػػػو أصػػػحابه فػػػأقوؿ مػػػا فعمػػػتـ

بالثقميف بعدي .

ف قولػػوف  :أمػػا األكبػػر فاتبعنػػا وأطعنػػا وأمػػا األصػػغر فقاتمنػػا معػػه حت ػ قتمنػػا ،
فأقوؿ  :ردوا رواء مروييف مب ضة وجوهكـ فيؤخذ ذات ال مػيف وهػو قػوؿ

وج (اآل ة) )

()1

.

عػز

وفػػي هػػذ اآليػػة دليػػق عمػػى التوسػػـ مػػف حيػػث وسػػـ الكػػافر ف زاسػػوداد الوجػػو ووسػػـ
المؤمنيف المواليف ألهق الهيت العميهـ السبلـ زاهيضاض الوجو .

ٔ

 -زحار األنوار جٖٓ صٖٕٓ .
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عمماً إف ظاهر الرواية يشير إلى إف توسـ الرسػوؿ

لهـ حتى قهق أف تسود أو تهيض وجوههـ .

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما فيػه ومعرفتػه

ومف الجدير زالػذ ر إف المػراد زالكنػار هنػا مػف نػر هواليػة عمػي هػف أهػي طالػس مػف

المسمميف تحديداً وليس المشر يف .

 -2األدلة مف أحاديث وروا ات أه البيت (ع)

زعػػد أف استعرضػػنا األدلػػة القرآنيػػة عمػػى وج ػود عمػػـ التوسػػـ الػػذؼ لػػه عبلقػػة وطيػػدة

زحياة اإلنساف  ,نع ا اآلف عمى هيػاف ذلػؾ مػف ػبلؿ األحاديػث والروايػات الػواردة

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وأئمة الهدػ العميهـ السبلـ  ,هذا فضبلً عف األدلة

عف الرسوؿ

مف زعض الز ارات واألدعية الواردة عنهـ العميهـ السبلـ .

ونحف نعمـ إف بلـ الرسوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما واألئمة المعصوميف العمػيهـ السػبلـ هػو
ُ
ق ع ُػف اآلهػوى ُإ آف
حجة لقوله تعالى عف بلـ سيد الكائنات الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ْ ما ينط ت
تهػػػو ُإمال و آحػػػػي تيػػػػوح ( , )1فه ػػـ العم ػػيهـ الس ػػبلـ القػ ػرآف الن ػػاطق الم ػػبلزـ لمقػ ػرآف

التدو ني .

جػػاء عػػف الرسػػوؿ الكػػر ـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما إنػػه قػػاؿ  ( :إف هلل عبػػاداً عرفػػوف النػػاس
بالتوسـ ) ...

()2

.

و ػذلؾ ورد عنػه الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما قولػه  ( :اتقػوا فراسػة المػؤمف فإنػه ينظػر بنػور

)
ٔ
ٕ
ٖ

()3

.

 النجـٖٗ . زحار األنوار جٕٗ صٖٕٔ . -زحار األنوار جٕٗ صٖٕٔ .
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فنجد إف في الحػديث األوؿ إشػارة صػر حة عمػى وجػود عمػـ التوسػـ  ,واف هػذا العمػـ
ي تص زاهلل عز وجق هدليق نسهتهـ إليه سزحانه وتعالى ال هلل عزاداً .

وهو أمر ليس زمستغرس ألف العهد مما زاد قرحاً مف هللا أصز ينظر هنور منه عػز
وجػػق  ,وذلػػؾ هػػدليق الحػػديث النهػػوؼ الثػػاني الػذؼ يشػػير إلػػى الكينيػػة التػػي ينظػػر ههػػا

المتوسـ أو المتنرس ز نه ينظر هنور هللا عز وجق  ,ذلؾ النور الذؼ أعطا سزحانه

وتعػػالى لئلنسػػاف المػػؤمف فزقػػوة زصػػيرته يسػػتطيع أف يػػرػ األشػػياء وحقائقهػػا الزاطنيػػة
هواسطة سماتها الظاهر ة و بلً حسس استعداد الستقزاؿ ذلؾ النور .

مػػا يم ػػف أف نستشػػا مػػف الحػػديثيف السػػازقيف فض ػبلً عػػف إثزػػات التوسػػـ هػػو هيػػاف
صنات وعبلمات المتوسميف مف حيث إنهـ عزاد مقرحوف مف هللا تعالى مف جهة.
وز نهـ موصنيف زاإليماف مف جهة ثانية  ,وهـ زطهيعة الحاؿ عمى مراتس ودرجات

حسس القرس اإللهي ما سي تي هيانه .

حيث جاء عف أحمد هف عمي األنصارؼ عف الحسف هف أهي

الجهـ إنه س ؿ اإلماـ الرضا العميه السبلـ عف ينية أ زار األئمة العميهـ السبلـ
عما في قموس الناس فقاؿ العميه السبلـ :

( أما بمغؾ قوؿ الرسػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) اتقػوا فراسػة المػؤمف فإنػه ينظػر بنػور
قاؿ  :بم  ،قاؿ  :فما مف مؤمف إال وله فراسة ينظر بنور
ومبمغ استبصار وعممه ) ...

()1

.

عم قػدر إ مػانهـ

فنرػ هنا إف مقدار النظر هنور هللا عز وجق زحسس قدر إيماف الشػ ص حيػث إنػه
مما اف العهد مؤمناً مطيعاً لرحه متقرس إليه زالعزادات أصز يد التػي يػزطش ههػا
ٔ

 -زحار األنوار جٕٗ ص. ٖٔٛ
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وعينه التػي يػرػ ههػا  ,وهػذ الم ارتػس العاليػة محصػورة ز هػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ
ما هو معموـ وزالمقرحيف مف أصحاههـ .

ثػػـ إف النظػػر زػػالنور اإللهػػي متوقػػا عمػػى مهمػػب االستزصػػار والعمػػـ زحقػػائق األشػػياء

التي يتوسـ هها ظاه اًر وزاطناً وف الظاهر عنواف الزاطف  .فعميه ي وف مقدار توسـ

الش ص مرتزط ههذ األشياء المجتمعة معاً .
وزمعنى آ ر ال ي ني أف ي وف الشػ ص مؤمنػاً متوسػماً إذا لػـ ي ػف الشػ ص عنػد

مق ػػدار م ػػف العم ػػـ والمعرف ػػة زم ػػا حول ػػه  ,ه ػػدليق وج ػػود أشػ ػ اص وعم ػػى م ػ ّػر الت ػػار خ
معروفيف زاإليماف والصبلح وال وؼ مف هللا عز وجق لكنهـ ليسوا متوسميف .
ألف التوسػػـ يسػتمزـ المعرفػػة والعمػػـ زم نونػػات األشػػياء واألفعػػاؿ والصػػور والعبلمػػات

الدالة عميها ورحطها زعالـ الممكوت ما أسمننا .

وزالنس ػػزة لمشػ ػ ص ال ػػذؼ يمتم ػػؾ م ػػف العم ػػـ دوف اإليم ػػاف ف ػػبل يص ػػدؽ عمي ػػه متوس ػػـ

زػالمنهوـ الشػػامق والػػذؼ يػرتزط هنػػور هللا ال ػػالص هػػق ي ػػوف أقػػرس لمتنػػرس الػػذؼ هػػو
جزء مف التوسػـ منػه إلػى التوسػـ الػذؼ دلػت عميػه اآليػات القرآنيػة و ػبلـ أهػق الهيػت

العمػػيهـ السػػبلـ  ,ػػوف التنػػرس أقػػرس إلػػى العقػػق والمعرفػػة والعمػػـ منػػه إلػػى العمػػق
اإللهي اإليماني المتعمق زالزصيرة والروح ما هينا آنناً .
وهناؾ روايات أ رػ عف أئمػة أهػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ فضػبلً عػف روايػة اإلمػاـ
الرضا العميه السبلـ والتي تشير إلى حقيقة واثزات التوسـ الذؼ ال يعرفه إال العزاد

الذيف صهـ هللا هذلؾ الشيء .
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ومنه ػػا الرواي ػػة الػ ػواردة ع ػػف اإلم ػػاـ الص ػػادؽ العمي ػػه الس ػػبلـ حي ػػث ق ػػاؿ  ( :وألهػػػ

التواضع س ماء عرفها أه السماوات مػف المبلئكػة وأهػ األرض مػف العػارفيف ،
قاؿ

عز وج وعم األعراؼ رجاؿ عرفوف كبل بس ماهـ ) ...

()1

.

وهػػذ الروايػػة فيهػػا داللػػة واضػػحة عمػػى عمػػـ التوسػػـ مػػف ػػبلؿ السػػيماء التػػي تظهػػر

عمى أهق التواضع والتي ال يعرفها إال المتوسموف العارفوف مف أهػق األرض والػذيف
يقنوف عمى األعراؼ يعرفوف ػق شػ ص زسػيمائه  ,والػذيف سػن تي عمػى هيػانهـ فػي

الصنحات البلحقة .

م ػػا أش ػػارت رواي ػػات أ ػػرػ ع ػػنهـ العم ػػيهـ الس ػػبلـ إل ػػى التوس ػػـ وتواج ػػد وحمنظ ػػة

صػػر حة وحسػػزما ورد عػػف اإلمػػاـ الزػػاقر العميػػه السػػبلـ  ,حيػػث جػػاء عػػف

حرس أمير الحديثة إنه قاؿ :

(سػػألت جعلػػر بػػف ه (عم ػػه السػػبلـ) فقمػػت لػػه  :ػػا ابػػف رسػػوؿ

هػػف

فػػي نلسػػي

مسألة أريد أف أسألؾ عنها  ،فقػاؿ  :إف شػئت أخبرتػؾ بمسػألتؾ قبػ أف تسػألني

واف شئت فاسأؿ .

قاؿ  :قمت له  :ا ابف رسوؿ

وبأي شيء تعرؼ ما في نلسي قب سؤالي .

فقػػاؿ  :بالتوسػػػـ والتلػػػرس أمػػػا سػػػمعت قػػػوؿ

لممتوسميف ) .
وقوؿ رسوؿ

ٔ
ٕ

عػػػز وجػػػ ْإف فػػػي ذلػػػؾ آل ػػػات

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما)  ( :اتقوا فراسة المؤمف فإنه ينظر بنور

 -مستدرؾ الوسائق جٔٔ ص. ٕٜٛ

)

 -زحار األنوار ج ٖٛص , ٜٚعمق الشرائع جٔ صٖ , ٔٚت و ق اآليات صٓ. ٕٛ

()2

.
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و تهػيف لنػا مػف هػذ الروايػة إف المتوسػػـ ال ي ػوف متوقنػاً فقػط عمػى معرفػة العبلمػػات
والػػدالالت الظاهر ػػة فػػي الموجػػودات س ػواء فػػي إنسػػاف أو حي ػواف أو جمػػاد ورحطهػػا

زحقائقها الزاطنية الممكوتية .

هق يتعدػ التوسـ إلى معرفة مػا فػي ننػس اإلنسػاف وزاطنػه مػف نايػا  ,تمػؾ ال نايػا

التي تكوف م نية عف الزشر الزاً  ,هيد إنها ليست م نيػة عػف هللا عػز وجػق لقولػه
ور ( , )1وال م نيػة عػف المتوسػميف
تعالى ْ آعم تـ خ ُائنػة آاأل آع تػي ُف ومػا تت آخ ُلػي ُّ
الص تػد ت
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما واألئمة المعصوميف العميهـ السبلـ الٕ .
وهـ الرسوؿ

فضبلً عف ذلؾ توجد روايات أ رػ تشػير إلػى التوسػـ ولكػف لػيس همنظػه الصػر ال

التوسػػـ وانمػػا هتعػاهير تػػدؿ عميػػه ومػػف اشػػتقاقاته مػػف قهيػػق ممتػػي سػػيماهـ وسػػيماء
والتي يراد هها العبلمات الموجودة في الش ص الذؼ يتوسـ فيه .

حيث جاء عف اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ في معػرض وصػنه لممػؤمنيف إنػه قػاؿ

 ( :فهػػـ الخليػػف ع شػػهـ المتنقمػػة د ػػارهـ  ...الصػػلر الوجػػو مػػف السػػهر فػػذلؾ
س ماهـ ) ....

()3

.

مػػا جػػاء أيضػاً فػػي وصػػا الرسػػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما لػػزوار اإلمػػاـ الحسػػيف العميػػه

السبلـ وانه يعرفهـ زسيماهـ أؼ عبلمتهـ قاؿ :

( و أت ه قوـ مف محبينا ل س في األرض أعمـ باهلل وال قوـ بحقنػا مػنهـ ..أولئػؾ

مصاب

في ظممات الجور وهـ الشػلعاء وهػـ واردوف حوضػي غػدا  ،أعػرفهـ إذا

وردوا عمي بس ماهـ.)1()..

ٔ

 -افر . ٜٔ

ٖ

 -مستدرؾ الوسائق جٔ صٕٗٔ .

ٕ

 -زحار األنوار ج ٚصٔ , ٛعمق الشرائع جٔ صٖ , ٔٚأعبلـ الورػ صٕٖ .
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وتػػدؿ الروايػػة األ ي ػرة عمػػى التوسػػـ هػػدليق توسػػـ الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما هػػزوار سػػيد
الشهداء العميه السبلـ  ,الذيف يعرفهـ مف بلؿ سيماء اصة فيهـ .

أما الرواية األولى فهي تنيد هوجود التوسـ الذؼ يسػتطيع اإلنسػاف مػف بللػه معرفػة
المؤمنيف زعبلمات تدؿ عميهـ صنرة الوجو .

وقد وردت عدة إشارات تدؿ عمى عمـ التوسـ وانه مف األمػور المسػمـ ههػا وذلػؾ فػي

معرض طس زعض أئمة أهق الهيت العميهـ السبلـ .

فعم ػػى س ػػهيق المث ػػاؿ ورد ف ػػي طز ػػة اإلم ػػاـ عم ػػي العمي ػػه الس ػػبلـ يش ػػير فيه ػػا إل ػػى
عرصػػات المتوسػػميف  ,فعػػف مسػػعدة هػػف صػػدفة عػػف اإلمػػاـ أهػػي عه ػد هللا الصػػادؽ

العميه السػبلـ زػ ف اإلمػاـ أميػر المػؤمنيف العميػه السػبلـ

فقاؿ :

( أال فأحسنوا النظر عباد

طػس فػي المدينػة المنػورة

ف ما عن كـ ثـ انظروا إل عرصات مف قد أباد

بعممه كانوا عم سنة مف آؿ فرعوف أه ْجنات وعيوف وزرع ومقػاـ كػريـ فهػا

هػػي عرصػػات المتوسػػميف ْوانهػػا لسػػبي مق ػ ـ تنػػذر مػػف أتهػػا مػػف الثبػػور بعػػد
النضرة والسرور ومقي مف االمف والحبور ولمف صبر منكـ العاقبة ) ....

()2

.

وه ػػذ ال طز ػػة ت ػػدؿ عم ػػى وج ػػود التوس ػػـ ه ػػدليق وج ػػود عرص ػػات لممتوس ػػميف ال ػػذيف

يتوسػػموف فػػي عزػػاد هللا عػػز وجػػق فينػػذروف زالو ػػق والثهػػور مػػف يسػػتحق ذلػػؾ ممػػف

عميهـ نظػرة النػرح والسػرور زالظػاهر وهػـ سيصػيروف إلػى يػر ذلػؾ المصػير وذلػؾ

وفقػ ػاً لم ػػا تنط ػػوؼ عمي ػػه هػ ػواطنهـ  ,ويقيم ػػوف ز ػػاألمف والص ػػن م ػػف يتوس ػػموف ف ػػيهـ

الصػػبلح وحسػػف العاقزػػة مػػف أهػػق ال طايػػا ويعيػػدونهـ زحسػػف العاقزػػة وذلػػؾ لسػػبلمة
ٔ
ٕ

 -زحار األنوار جٗٗ صٗ. ٕٙ

 -زحار األنوار جٕٖ صٖٗ  ,اإلرشاد جٔ صٔ. ٕٜ
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فطرتهـ ونقاء سر رتهـ  ,وهؤالء المتوسميف المقصػوديف فػي ال طزػة هػـ أهػق الهيػت

العميهـ السبلـ .

 -3األدلة مف زيارات وأدع ة ووصا ا وحكـ أه البيت

نسػػتدؿ عمػػى وجػػود عمػػـ التوسػػـ هػػذ المػرة عػػف طر ػػق األلنػاظ والعزػػارات الػواردة فػػي
الز ارات واألدعية والوصايا والح ـ الم ثورة عف األئمة المعصوميف العميهـ السػبلـ

والتي هي مف مشتقات ممة التوسـ .

فورد في ز ارة اإلماـ الهادؼ العميه السبلـ  ( :إذ كنا عند بكـ مػؤمنيف مسػوميف
وبلضمكـ معروفيف ) ...

()1

.

و يرها ثير نتر ه مراعات لبل تصار

و ذلؾ المناجاة الواردة عف اإلماـ عمي العميه السبلـ ( :أسألؾ األمػاف يػوـ عػرؼ

المجرموف بس ماهـ فيؤخذ بالنواصي واإلقداـ )....

()2

.

فضبلً عف ذلؾ جاء ذ ر التوسػـ زصػورة يػر مزاشػرة فػي زعػض الح ػـ الػواردة عػف
أهق الهيت العميهـ السبلـ والتي يعيف هها الوسـ الذؼ يوسـ زه الكػراـ فيعرفػوف هػيف
الناس زه حيث قاؿ  ( :الديف م سـ الكراـ وطالما وقر الكراـ بالديف )(. )3

وقػد مػػر عمينػػا مػػا هػػو المػراد زالميسػػـ وهػو هنػػا الػػديف الػػذؼ يعمػػـ زػػه الكػراـ  ,في ونػوا
معروفيف زه هيف الناس والذؼ عمى أساسه يوقروف .

ٔ
ٕ
ٖ

 مستدرؾ الوسائق جٓٔ صٕٔٗ . -الهمد األميف ص. ٖٜٔ

 -شرح نهج الزبل ة جٕٓ صٖٖٓ .
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 -4األدلة العقم ة

ي ػاد ي ػػتص هػػذا الػػدليق ز ولئػؾ المػػادييف الػػذيف ال يؤمنػػوف زػاهلل عػػز وجػػق وقدرتػػه .
فهػػو الػػذؼ مػػق ػػق شػػيء ورحػػط األسػػزاس زمسػػهزاتها وهػػو العػػارؼ هت ػ ثير زعضػػها
زالزعض اآل ر .

أمػػا زالنسػػزة لممػػؤمنيف فػػإنهـ يؤمنػػوف هوجػػود قػػانوف إلهػػي ػػاص ي ػرحط الموجػػودات
زعػػالـ الممكػػوت ممػػا يتػػرؾ تػ ثي اًر عمػػى تمػػؾ الموجػػودات سػػمزاً وايجاز ػاً  ,واف فػػي ذلػػؾ

آيات لممتن ر ف المتوسميف فيها ما في قوله تعالى :
اخػ ُػتبل ُ
ػق السػػماوات واألآر ُ
ؼ الم آيػ ُ والمنهػ ُ
ُْإ مف ُفػػي خآمػ ُ
ػار واآلتلآمػ ُػؾ امل ُتػػي ت آجػػرُي ُفػػي
ضوآ
ُ
اآلبح ُر ُبما ينلػع المنػاس ومػا أنػزؿ و ُمػف م ُ ُ
األرض ب آعػد
آ
ت
السػماء مػف ممػاء فأ آح ػا ُبػه آ
ت
ػث ُفيهػا ُمػف تكػ ُ دآمبػ ٍة وتص ُػر ُ
اب اآلمس ُ
السػح ُ
م آوُتها و م
يف ُ
السػماء
الري ُ
ػخ ُر ب آػيف م
ػاح و م
آ
ت
واألآر ُ
ات ُلق آو ٍـ آع ُقتموف (. )1
ض آل ٍ
واف لكق ذرة مف ذرات الموجودات ممكوت لقوله تعػالى ْفسبحاف الػذي بيػد ممكػوت
ك شيء

()2

 ,والممكوت زاطف الكوف وهػو اآل ػرة واآل ػرة الحيػواف فمكػق ذرة لسػاف

ممكوتي ناطق زالتسهي
ٔ
ٕ
ٖ

الٖ

.

 الزقرة ٗ. ٔٙ -يس ٖ. ٛ

 -زحار األنوار ج ٘ٚص. ٜٔٙ
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أمػػا زالنسػػزة له ػؤالء المػػادييف فػػإنهـ ال يقهمػػوف إال مػػا يقهمػػه ويحتممػػه العقػػق و در ونػػه
زحواسهـ فقط .

وقد أثهت العمـ الحػديث زالنعػق إف هنػاؾ ترازطػاً هػيف أفعػاؿ اإلنسػاف ومػا يحػدث فػي
محيطه الذؼ يعيش فيه .

فإف في الكوف نظاماً عجيزاً وتناسقاً فر داً يػرتزط زعضػه هػزعض سػواء ػاف نزػات أو
حي ػواف وحتػػى فػػي الجمػػاد ألف الحر ػػة الجوهر ػػة لجزئيػػات الن ػواة حػػوؿ مر زهػػا هػػو

الدليق الهػيف عمػى وجػود العقػق فيهػا وزالتػالي فإنهػا لهػا ارتزػاط زعػالـ الممكػوت فتػؤثر
وتت ثر وفقاً لذلؾ .
واليؾ أ ي القارغ عدد مف األدلة العقمية عمى وجود عمـ التوسـ .

الدلي األوؿ :

أثهت العمـ الحديث إف لجميع صنات اإلنساف زما فيهػا الشػ ق والقيافػة والسػموؾ لهػا
جينات اصػة ههػا وهػذ الجينػات هػي الم ونػة زػاألمر اإللهػي فػي ال مػق وزالتحديػد

زآل ػػة الحر ػػة الجوهر ػػة الت ػػي تح ػػدث عنه ػػا ص ػػدر المتػ ػ لهيف ف ػػي نظر ت ػػه المعروف ػػة
الالحر ة الجوهر ة والمذ ورة في تازه .

وتػػـ اكتشػػاؼ هػػاـ فػػي سػػنة الٕٓٓٓ ـ حػػوؿ شػػا أطمػػس الجينػػات الوراثيػػة  .وقػػد

صدر سالـ ديف هامر تاس نشرته مجمة تايـ .
ّ
وف ػػي الكت ػػاس اكتش ػػاؼ مه ػػـ يق ػػوؿ ص ػػاحزه إف هنال ػػؾ م ػػا يم ػػف أف نس ػػميه ز ػػالجيف

اإللهػي أو جػػيف اإليمػػاف فػػي ػػق إنسػػاف واف لكػػق إنسػػاف شػػنرة جينيػػة اصػػة زػػه لهػػا
أثر عمى طوؿ عمر  ,واصاهته زاألمراض وأ بلقه .
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وعمى هذا تكوف صنات السيمائية ال الشػمائق لئلنسػاف هػي ذات جينػات اصػة ,
مُ
ُ
ػاء ال ُإلػػػه ُإالم تهػػو
مصػػداؽ قولػػه تعػػالى ت
ْهػػو الػػذي ت صػ ُػوترتك آـ فػػي األآرحػػاـُ كآيػػف شػ ت
اآلع ُز تيز اآلح ُك تـ (. )1
الدلي الثاني :

ه ػػو محاولػ ػة تط ػػو ر جه ػػاز لكش ػػا الك ػػذس ع ػػف طر ػػق الػ ػرحط هين ػػه وح ػػيف المع ػػدة
والت ثيرات التي تتعرض لها عندما ي ذس اإلنساف .

ػث الهروفيسػػور دوف ػػروحيف عمػػى وجػػوس العمػػق أكثػػر ممػػا هػػو عميػػه قهػػق تقر ػػر
وح ّ
فعالية هذا األسموس الجديد .
وطر قػػة شػػا الكػػذس المعتمػػدة حالي ػاً ترصػػد تغي ػرات جسػػدية مثػػق نزضػػات القمػػس
وافراز العرؽ .
وفي ذلػؾ دليػق عمػى ارتزػاط هػذ األشػياء هػدا ق اإلنسػاف وم نونػه ومػا يظهػر عميػه

مف سيماء تدؿ عمى ذزه وصدقه .

ٔ

 -آؿ عمراف . ٙ
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اللص الثاني

التوسـ والمتوسموف
موارد التوسـ
إف التوسػـ يسػػاعد عمػػى معرفػػة ثيػػر مػػف األشػياء التػػي ت ػػص اإلنسػػاف و يػػر حيػػث
انه يعػرؼ حقػائق الزشػر وذلػؾ مػف عػدة مػوارد منهػا العبلمػات الظػاهرة فػي اإلنسػاف
وصناته ال ارجية أو عف طر ق شا م نوف ما يضمر في ننسه ير هػو أـ شػر

أو عف طر ق مقارنة الشيء الواقع زاألثر الذؼ يتر ػه ورحػط زعضػه زػالزعض اآل ػر

.

و ػػذلؾ التوس ػػـ زاألح ػػداث الكوني ػػة واألرض ػػية الطهيعي ػػة و يره ػػا والت ػػي له ػػا أث ػػر ف ػػي

الممك ػػوت م ػػف قهي ػػق حر ػػات النج ػػوـ وأح ػػداث الك ػػوف والمجػ ػرات والكواك ػػس و ػػذلؾ
األحداث األرضية هدءاً زالر اح وانتهاءاً زالهراكيف واألعاصير والزالزؿ ف ق حدث له
معنى في عمـ التوسـ .

واآلف سن تي إلى موارد التوسـ والتي مف بللها يعػرؼ المتوسػموف سػيماء اآل ػر ف

 ,وهي اآلتي :
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 -1التوسـ بالعبلمات والصلات الخارج ة لئلنساف :

هنالػػؾ صػػنات ارجيػػة وعبلمػػات فػػي المظهػػر ال ػػارجي لئلنسػػاف تػػدؿ عمػػى سػػيمائه

وم ػػا ه ػػو عمي ػػه م ػػف ص ػػبلح أو فس ػػاد معرف ػػة العي ػػوف الكهيػ ػرة م ػػاذا تعن ػػي والعي ػػوف
الصغيرة ماذا تعني واألنا ماذا يعني .

و ذا زالنسزة إلى موقع الشامات فػي اإلنسػاف إلػى يػر ذلػؾ  ,و ػق منهػا لػه ارتزػاط
زصنة معينة موجودة في ذلؾ اإلنساف .

وقد دلت الكثير مف الروايات والحوادث التار ية المتعمقػة زسػيرة أهػق الهيػت العمػيهـ

السػػبلـ وأصػػحاههـ وأعػػدائهـ عمػػى وجػػود مثػػق هػػذ العبلم ػات وانهػػا ترسػػـ ش صػػية

اإلنساف وما ي وف في زاطنه فضبلً عف ظاهر .

ولن تي أوالً إلى وجه اإلنساف و الزاً ما يتر ز التوسـ عمى الوجه الذؼ ي ػوف زمثازػة
المرآة التي تع س صورة وما ي تمج في دا مه مف أحاسيس ومشػاعر ومػا هػو عميػه

.

ف ي وف صالحاً أو طالحاً وه ذا  ,واليؾ جممة مف األمثمة التي تؤ د هذا المعنػى

المثاؿ األوؿ :
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هػػو قصػػة وفػػد الػػيمف الػػذيف قػػدموا إلػػى المدينػػة  ,فقػػاؿ عػػنهـ رسػػوؿ هللا الصػػمى هللا
عميه وآله وسمـ تسميما  ( :إنهـ قوـ رق قة قمو هـ راسخ إ مانهـ منهـ المنصور

يخرج في سبعيف أللاً ينصر خملي وخمف وصي حمائ سيوفهـ المسؾ )

()1

.

وهو أيضاً مف التوسـ .

فالشاهد هنا هو إف أهق اليمف لمػا سػ لوا رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما عػف وصػيه أشػار
إليهـ إف وصيه هو مف جعمه هللا آية لممتوسميف وانهـ إذا تصنحوا الوجو عرفو :
( فقػػالوا ػػا رسػػوؿ
جعمه

بالػػذي بعثػػؾ بػػالحق أرنػػا فقػػد اشػػتقنا إل ػػه فقػػاؿ هػػو الػػذي

آ ة لممتوسميف فإف نظرتـ إل ػه نظػرة مػف كػاف لػه قمػب أو ألقػ السػمع

وهو شهيد عرفتـ إنه وصيي كمػا عػرفتـ إنػي نبػ كـ  ،تخممػوا الصػلوؼ وتصػلحوا

الوجو فمف أهوت إل ه قموبكـ فإنه هو ألف عز وج قوؿ فػي كتابػه ْو آجعػ آ
أ آف ُئد ًة ُمف المن ُ
اس ت آهوُي ُإلآي ُه آـ إل ػه والػ ذريتػه (عمػيهـ السػبلـ) قػاؿ  :فقػاـ أبػو
عامر األشعري  ....فتخمموا الصلوؼ وتصلحوا الوجو وأخذوا بيػد األنػزع األصػمع

البطيف وقالوا إل هذا أهوت أفئدتنا ا رسوؿ

)

()2

.

وفػػي هػػذا الػػنص إشػػارة واضػػحة عمػػى التوسػػـ عػػف طر ػػق الوجػػه همحػػاظ مػػا أشػػار زػػه
رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما مف تصن الوجو والنظر إليهػا سػهيبلً إلػى معرفػة الشػ ص
المطمػػوس وهػػو اإلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ  ,وفعػػبل فػػإنهـ تصػػنحوا الوجػػو وتوسػػموا

في أمير المؤمنيف العميه السبلـ إنه هو الوصي.

ومػػف الجػػدير زالػػذ ر هنػػا إلػػى ن تػػة مهمػػة وهػػي أف التصػػن هذاتػػه لػػيس هػػو السػػهيق

الوحيد إلى معرفة هذا الش ص أو ذلؾ زالنظر هواسطة الزصر .
ٔ
ٕ

 زحار األنوار ج ٖٙصٕٔٔ  ,يزة النعماني ص. ٖٜ -زحار األنوار ج ٖٙصٕٔٔ  ,يزة النعماني ص. ٖٜ
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إنما المهـ هو النظر عف طر ق القمس والزصيرة واف القمس وما يشعر زه له أثر في
التوس ػػـ م ػػا ه ػػو ح ػػاؿ الزص ػػر والزص ػػيرة ألف التوس ػػـ إنم ػػا ي ػػوف ز ػػالنظر هن ػػور هللا
ومر ز النور هو القمس وعميه فإف لمقمس التػ ثير األكهػر فػي التوسػـ ومعرفػة األشػياء

حتى دوف النظر إليها واال هنالؾ أشياء قد يتوسـ فيهػا اإلنسػاف زقمزػه ومػا يحػس زػه

مف هواطف األشياء دوف ظاهر .

و ما قيق فإف هذ المضغة التي في اإلنساف وهي القمس إذا صمحت صم اإلنساف
واذا فسدت فسد .

وعميه فقد ي وف التصن زالقمس وزاإلحساس فضبلً عف الزصر.

والشيء اآل ر المهـ هػو مػا يتعمػق زػ مير المػؤمنيف العميػه السػبلـ زالػذات وانػه هػو

ذاتػػه آيػػة وعبلمػػة لممتوسػػميف زحيػػث إف المتوسػػميف يعرفونػػه هػػق يعرفػػوف الحػػق عػػف

طر ػق النظػػر إليػه ومعرفتػػه وانػه سػػمة مػف سػػمات المػؤمنيف التػػي يوسػموف ههػػا ومػػف
هنا قيق في الحديث الشر ا :

( النظر إل وجه عمي عبادة ) .
المثاؿ الثاني :

هػػو الروايػػة التػػي تصػػا أصػػحاس أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ ز ػ ف سػػيماهـ فػػي
اه آـ ترمكعاً تسجمداً يآبت تغوف ف آضػبلً ُمػف
وجوههـ مف أثر السجود مصداؽ قوله تعالى ْتر ت
مُ
الس تج ُ
ود (. )1
اه آـ ُفي تو تجو ُه ُهـ ُم آف أث ُر ُّ
و و ُر آضواناً ُس م ت

فقػد روؼ عػف الطرمػاح فػػي معػرض رد عمػى معاويػة هػػف أهػي سػنياف العميػه المعنػػة

إنػػه قػػاؿ  ( :لػػو بمغػػت بػػاب أميػػر المػػؤمنيف عمػػي بػػف أبػػي طالػػب (عم ػػه السػػبلـ
لوجدت ....رجاالً س ماهـ في وجوههـ مف اثر السجود )....

ٔ

 -النت . ٕٜ

()1

.
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وفي هذ الرواية إشارة إلى التوسـ عف طر ق الوجه وما يتر ه مػف أثػر فػي جزػاههـ
وليس المقصود فػي التوسػـ زػ ثر السػجود هػو األثػر المػادؼ إنمػا هػي عبلمػة يتر هػا

السػػجود فػػي جزػػاههـ ممػػا يظهػػر عمػػى وجػػوههـ مػػف مبلم ػ التعػػس والسػػهر وصػػنار

الوجه

الٕ

.

ولما س ؿ عهد هللا هف سناف اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ عف قوؿ هللا عز وجػق ْ
الس تج ُ
ود قاؿ ( :هو السهر في الصبلة .)3()....
اه آـ ُفي تو تجو ُه ُهـ ُم آف أث ُر ُّ
ُس م ت
المثاؿ الثالث :
إف أئمة أهق الهيت العميهـ أفضق الصبلة والتسميـ يتوسموف ويعرفوف المحهيف لهـ
مػػف المزغضػػيف مػػف أل ػوانهـ  ,فقػػد ورد عػػف عهػػد هللا هػػف سػػميماف عػػف أهػػي عهػػد هللا

العميه السبلـ  ( :قاؿ إف اإلماـ إذا أبصر إل رج عرفه وعرؼ لونه )...

()4

.

واف هللا سزحانه وتعالى جعػق مػف وراء إ ػتبلؼ المػوف ح مػة  ,ومصػداؽ ذلػؾ قولػه
ُُ
ض و آُ
ق السماوات و آاألآر ُ
ؼ أآل ُسن ُت تك آـ وأآلو ُان تك آـ ُإ مف ُفػي ذلُػؾ
اختبل ت
تعػالى ْو ُم آف آ اته خآم ت
ات لُآمعالُ ُميف (. )5
آل ٍ

المثاؿ الرابع :

ٔ
ٕ

 -زحار األنوار جٖٕ صٔ. ٕٜ

 -الكافي ج٘ صٖٔ  ,زحار األنوار جٗٔ صٔ , ٔٙمستدرؾ الوسائق جٔ صٕٗٔ ,

أعبلـ الديف صٗٗٔ .

ٖ

 -روضة الواعظيف جٕ صٕٖٔ  ,مف ال يحضر النقيه جٔ صٖ , ٗٚمنتاح النبلح

صٔ. ٕٜ

ٗ
٘

 الكافي جٔص ,ٖٗٛزحار األنوار جٕٗصٕٗٔ ,اال تصاص ص. ٖٓٙ -الروـٕٕ .
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مػػف أمثمػػة التوسػػـ زالوجػػه هػػو مػػا يتعمػػق زػػالعيوف  ,فػػالعيف هيئتهػػا وش ػ مها ومػػا إذا
انت صغيرة أـ هيرة لها توسـ اص هها .

ومف سيماء المػؤمنيف إنهػـ ُعمػش العمػش فػي المغػة مػف عمػش  ,يقػاؿ رجػق أعمػش
وامػرأة عمشػاء أؼ ال تػزاؿ عينهػا تسػيق دمعػاً وال تكػاد تزصػر ههػا  .والعمػش ضػػعا

العيف مع سيبلف دمعها في أكثر األوقات

الٔ

.

روؼ عف نوؼ الز الي إنػه قػاؿ ألميػر المػؤمنيف عمػي العميػه السػبلـ  ( :صػف لػي
ش عتؾ  ،فبك (عم ه السبلـ) ثـ قاؿ  :ش عتي و

العيوف مف البكاء)....

()2

.

الحمماء الحكماء  ....عمش

وهػػذ الروايػػة تصػػا سػػيماء شػػيعة اإلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ وهػػو ضػػعا زصػػر
العػػيف لشػػدة الز ػػاء و ثرتػػه وتعػػس العػػيف مػػف ذلػػؾ وظهػػور ذلػػؾ األثػػر عمػػى مظهرهػػا

عند النظر إليها

الٖ

المثاؿ الخامس :

.

مف أمثمة التوسػـ زػالعيف وهػو إف مػف سػيماء المجػرميف إنهػـ زرؽ العيػوف  ,فقػد ورد

فػػي تنسػػير قولػػه تعػػالى ْ عػػػرؼ المجرمػػػوف بسػػػ ماهـ أؼ زعبلمػػاتهـ وهػػي الس ػواد
الوجو وزرقة العيوف...

الٗ

.

وزرقػػة العػػيف هػػي مػػف سػػيماء قتمػػة اإلمػػاـ الحسػػيف العميػػه السػػبلـ وأهنػػائهـ وأهنػػاء

أهنائهـ  ,فقد ورد عف رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما إنه قاؿ :
ٔ

 -لساف العرس ج ٙصٕٖٓ  ,تاس العيف جٔ ص , ٕٚٙالمنجد ؽٔ صٖٓ٘ .

ٖ

 -مستدرؾ الوسائق جٔ صٕٗٔ  ,مجمع الزحر ف صٗٗٔ .

ٕ

ٗ

 -أعبلـ الورػ صٗٗٔ .

 -زحار األنوار ج ٚصٔ. ٛ
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( ...خػذوهـ بسػ ماهـ بزرقػة األعػػيف وسػواد الوجػو خػػذوا بنواصػيهـ فػػألقوهـ فػػي

الدرؾ األسل مف النار ).....

المثاؿ السادس :

()1

.

الغر جمع
إف مف سيماء شيعة أهق الهيت العميهـ السبلـ هو إنهـ ّر محجميف  ,و ّ
األ ر مف الغرة وهو هياض الوجو هنور الوضوء ما قيقالٕ .

عمم ػاً إف هيػػاض الوجػػو هنػػور قػػد ي ػػوف أعػػـ وأشػػمق مػػف نػػور الوضػػوء هػػق هػػو نػػور
اإليماف الساطع مف جزاههـ .

وفي التوسـ هو ال ط الذؼ يرػ ظاهر في جههة اإلنساف مف وسػط الجههػة إلػى مػا
هيف عينيه  .وهي سيماء ال مص مف شيعة اإلماـ عمي العميه السبلـ .

فعػػف عػػامر هػػف وائمػػة عػػف أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ أنػػه س ػ له اهػػف الك ػواء عػػف
المقصود زقوله تعالى ْإف الػذيف آمنػوا وعممػوا الصػالحات أولئػؾ هػـ خيػر البريػة

فقاؿ (عم ه السػبلـ) .... ( :رفػع صػوته و حػؾ ػابف الكػواء أولئػؾ نحػف وأتباعنػا

يوـ الق امة غ اًر محجميف رواء مروييف عرفوف بس ماهـ )

()3

المثاؿ السابع :

.

إف أئمة أهق الهيت العميهـ السبلـ عندما يتوسموف هوجه الش ص الػدا ق إلػيهـ ال
تكػوف معػرفتهـ زػػه وتوسػمهـ عػف طر ػػق العبلمػات الظاهر ػة فػػي الوجػه  ,هػق هنالػػؾ

عبلمات زاطنية لموجه ال يعممها أو يراها إال أهق الهيت العميهـ السبلـ ومف اتصق

ههـ مف أوليائهـ و واصهـ وحها يعرفوف محههـ مف مزغضهـ .
ٔ
ٕ
ٖ

 تنسير فرات ص. ٗٗٙ زحار األنوار ج ٕٛص , ٕٛج٘ ٙصٕ٘  ,دعائـ اإلسبلـ جٔ صٓٓٔ . -زحار األنوار ج ٖٙصٓ , ٜٔسعد السعود  ,ص. ٔٓٛ
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فقػػد ورد عػػف عهػػد الػػرحمف عػػف اهػػف ثيػػر إنػػه س ػ ؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ

فقػػاؿ  ( :قمػػت جعمػػت فػػداؾ ه ػ تعرفػػوف محب ػ كـ ومبغضػ كـ ؟ قػػاؿ و حػػؾ ػػا أبػػا
سم ماف إنه ل س مف عبد يولػد إال كتػب بػيف عين ػه مػؤمف أو كػافر  ،واف الرجػ

ليدخ إلينا بواليتنا وبالبراءة مف أعدائنا فنرى مكتوباً بػيف عين ػه مػؤمف أو كػافر

 ،قاؿ

عز وج ْإف في ذلؾ آل ات لممتوسميف نعرؼ عدونا مف ولينا)

()1

.

وفػػي روايػػة أ ػػرػ عػػف عمػػار هػػف أهػػي مطػػرؼ عػػف أهػػي عهػػد هللا الصػػادؽ العميػػه

السبلـ قاؿ  ( :سمعته قوؿ  :ما مف أحد إال ومكتوب بيف عين ه مؤمف أو كافر
محجوبة عف الخبلئق إال األئمة واألوص اء فم س محجوب عنهـ ثـ تػبل ْإف فػي

ذلؾ آل ات لممتوسميف ....ول س و

)

()2

.

أحػد يػدخ عمينػا إال عرفنػا بتمػؾ السػمة

وذلػػؾ إف هللا سػػزحانه وتعػػالى وسػػمهـ هتمػػؾ السػػمة منػػذ عػػاَلـ الػػذر ألنػػه عػػالِـ زحػػالهـ
ومػػف هػػو المػػؤمف مػػنهـ والكػػافر زالميثػػاؽ الػػذؼ أ ػػذ هللا سػػزحانه وتعػػالى عمػػيهـ فػػي
تمػػؾ النشػ ة مػػف اإلقػرار هوحدانيتػػه واإلقػرار هنهػػوة الرسػػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما واإلقػرار

هوالية اإلماـ عمي هف أهي طالس واألئمة مف ولد الصموات هللا عميهـ أجمعيف .

ووسمهـ ههذ السمة مف اإليماف والكنر ٌق حسس إقرار في عالـ الذر ههذا الميثػاؽ
فمف أقر فيه فهو مؤمف ومف لـ يقر زه ورفضه فهو افر .
ومػػف هنػػا يتض ػ و مػػا سػػهق وأف هينػػا ارتزػػاط التوسػػـ زعػػالـ الممكػػوت واف لػػه أص ػبلً

ترجع إلى عالـ الذر أو الممكوت له انع اسه وت ثير في عالـ الوجود أو التكو ف أؼ
في هذ الحياة الدنيا .
ٔ
ٕ

 زحار األنوار جٕٗ صٖٕٔ . -زحار األنوار جٕٗ ص.ٔٗٚ
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الغر المحجمػيف أسػد هللا الغالػس عمػي
وقد أكد مولى الموحديف وأمير المؤمنيف وقائد ّ
هف أهي طالس العميه السبلـ هذا المعنى في قوله  ( :ما أضمر أحد شيئاً إال ظهر
في فمتات لسانه وصلحات وجهه )

()1

.

أ -التوسـ عف طريق أعضاء البدف

وهنال ػػؾ توس ػػـ ع ػػف طر ػػق أعض ػػاء اله ػػدف األ ػػرػ والعبلم ػػات الت ػػي تظه ػػر عميه ػػا

وانع اسػػها ومػػا تتر ػػه مػػف أثػػر عمػػى اإلنسػػاف وش صػػيته  .وهنالػػؾ عػػدة أمثمػػة عمػػى
ذلؾ :

المثػػػاؿ األوؿ  :يتعمػػق هيػػدؼ اإلنسػػاف والتوسػػـ ههػػا  ,توسػػـ أميػػر المػػؤمنيف عم ػػي
العمي ػػه الس ػػبلـ ه ػػذؼ الثدي ػػة  ,وه ػػو زع ػػيـ ال ػ ػوارج و أرس ػػهـ  ,وا ز ػػار أص ػػحازه ف ػػي
معر ة النهرواف .

فعػػف طػػارؽ هػػف ز ػػاد إنػػه قػػاؿ  ( :سػػار عمػػي (عم ػػه السػػبلـ) إل ػ النهػػرواف فقت ػ

الخ ػوارج  ،فقػػاؿ  :اطمبػػوا المخػػدج فػػإف النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) قػػاؿ سػػيجيء قػػوـ

يتكمموف بكممة الحكمة وال يجاوز حموقهـ مرقوف مف اإلسبلـ كمػا مػرؽ السػهـ
مف الرم ة سػ ماهـ أو فػيهـ رجػ أسػود مخػدوج اليػد فػي ثد ػه شػعرات سػود فػإف

كاف فيهـ فقد قتمتـ شر الناس واف لـ كف فيهـ فقد قتمتـ خير الناس )

()2

.

وفػػي هػػذ الروايػػة داللػػة واضػػحة عمػػى التوسػػـ وانػػه مػػف سػػيماء ال ػوارج وجػػود هػػذا

الشػ ص الم ػػدوج المػػف النعػق ػػدج م ػػدع زضػػـ المػػيـ وفػػت الػػداؿ  ,وال ػػداج هػػو

ٔ
ٕ

 -نهج الزبل ة جٗ ص. ٚ

 -زحار األنوار جٖٖ صٖٖٗ  ,العمدة ص٘ٗٗ .
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النقصػػاف  .وم ػػدج اليػػد أؼ نػػاقص اليػػد  ,وقيػػق ػػدجت الناقػػة أؼ ألقػػت ولػػدها قهػػق

أوانه لغير تماـ األياـ واف اف تاـ ال مق

الٔ

.

و ػػاف رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما قػػد توسػػـ هػػذؼ الثديػػة ذاتػػه قهػػق سػػنوات مػػف معر ػػة

النهرواف  ,فقد ورد عف أمير المؤمنيف عمي العميه السبلـ إنه قاؿ :
( كنت مع رسوؿ
ه اعدؿ فو

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) وهػو قسػـ غنػائـ حنػيف فجػاء هػذا فقػاؿ  :ػا

ما عدلت منػذ اليػوـ  .فقػاؿ رسػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) ثكمتػؾ أمػؾ

ومػػف عػػدؿ إذا لػػـ أعػػدؿ ؟ فقػػاؿ عمػػر بػػف الخطػػاب  :دعنػػي أضػػرب عنػػق هػػذا

المنػػافق  .فقػػاؿ رسػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) دعػػه فػػإف لػػه مػػف قتمػػه سػػيخرج مػػف

قروف القرآف ال يجاوز تراقيهـ مرقوف مف الػديف كمػا مػرؽ
ضئضئي هذا أقواـ أ

السهـ مف الرم ة . )2()....

المثاؿ الثاني  :عف التوسـ زاليد وهو هيعة اإلماـ عمي العميه السبلـ فقػد ػاف أوؿ
مف زايعه طمحة هف عهيد هللا و انت يد شبلء – أؼ ناقصة . -

فني الروايات التار ية التي تروؼ هذا الحاؿ  ( :أوؿ مف با عػه وصػلق عمػ يػد
طمحة ابف عبد

ناقصة )

()3

.

 ،فقاؿ رج مف بني أسػد  :أوؿ يػد با عػت يػد شػبلء  ،أو يػد

وفػػي روايػػة أ ػػرػ عػػف أهػػي زشػػير العاهػػدؼ إف اإلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ قػػاؿ لمػػف
ير د أف يزايعه :

ٔ
ٕ
ٖ

 لساف العرس جٕ ص , ٕٗٛمجمع الزحر ف جٕ صٓ.ٕٜ -تذ رة ال واص صٗٓٔ .

 -تار خ اليعقوحي جٕصٖٕٔ .
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( ال حاجػػة لػػي فػ كـ أنػػا معكػػـ فمػػف اختػػرتـ فقػػد رضػػيت بػػه فاختػػارو ....فجػػاءوا

وفػيهـ طمحػة والز يػػر فتسػوروا عم ػػه الحػائط وقػػالوا ابسػط يػػدؾ فبا عػه طمحػػة أوالً
والز ير بعد فنظر حبيب بف ذويب إل يد طمحة فقاؿ ال يتـ هذا األمر . )1()...

و مػػا إف لميػػد توسػػـ فػػإف لقػػدمي اإلنسػػاف توسػػـ أيض ػاً يعػػرؼ عػػف طر قهػػا أمػػر ومػػا
ي وف عميه ما توسـ هذلؾ قوـ زقدمي رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما عند النظر إليها .

فقد روػ مجاهد عف اهف عزاس  ( :قاؿ قوـ مف بني مزج قالوا لعبد المطمب لما
شاهدوا قدمي رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) ا أبا البطحاء احتلع بهذا فإنا لـ نػر قػدـ

ما أشبه بالقدـ الذي في مقػاـ قدم ػه  .فقػاؿ عبػد المطمػب ألبػي طالػب اسػمع مػا
قوؿ هؤالء فإف البني هذا ممكاً )....

()2

.

ن تني ههذا النموذج مف التوسـ زاعضاء اإلنساف تجنزاً لئلطالة .

ب  -التوسـ بالهيئة

وهنالػ ػػؾ أيض ػ ػاً التوسػ ػػـ زالهيئػ ػػة العامػ ػػة لئلنسػ ػػاف ومظهػ ػػر ومػ ػػا يػ ػػوحي مػ ػػف سػ ػػيماء
وعبلمات تدؿ عميه وهنالؾ عدد مف األمثمة عمى ذلؾ .

المثاؿ األوؿ  :إف مف سيماء المؤمنيف مف شيعة أمير المؤمنيف اإلماـ عمػي العميػه
السػػبلـ هػػو هيئػػتهـ مػػف الػػذؿ وال شػػوع هلل سػػزحانه وتعػػالى ومػػا هػػـ عميػػه مػػف الزهػػد
وما يظهر عمى أجسادهـ مف أثر ذلؾ الزهد والتعهد هلل عز وجق .

فقػػد ورد عػػف أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ إنػػه قػػاؿ  ( :ش ػ عتي و

 ...أحػػبلس

عبادة وأنضاء زهادة صػلر الوجػو مػف السػهر عمػش العيػوف مػف البكػاء خمػص
ٔ
ٕ

 تذ رة ال واص ص. ٘ٛ -٘ٚ -تذ رة ال واص ص. ٚ
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البطوف مف الص اـ ذب الشلا مف الدعاء مصاب

تعرؼ الزهادة بس ماهـ والرهبان ة في وجوههـ )....

كػ ظممػة وريحػاف كػ قبيمػة

()1

.

وفػػي روايػػة أ ػػرػ عػػف أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ فػػي وصػػا شػػيعته أيض ػاً :
(ش ػ عتي ػػا نػػوؼ الػػذب الشػػلا  ،الخمػػص البطػػوف  ،رهبػػاف فػػي المي ػ أسػػد فػػي

النهػػػار إذا جػػػنهـ اتػػػزروا عمػػػ األوسػػػاط وارتػػػدوا عمػػػ األطػػػراؼ وصػػػلوا األقػػػداـ
وافترشوا الجبا )..

()2

.

وعف اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ فػي ذ ػر ألوصػاؼ المػؤمنيف الكػامميف  ( :فهػـ
الحلي ع شهـ المتنقمة د ارهـ مف أرض إل أرض الخم صة بطونهـ مف الصػ اـ

الذابمة شلاههـ مف التسب
فذلؾ س ماهـ )....

()3

.

العمش العيوف مف البكاء الصلر الوجو مػف السػهر

المثاؿ الثاني  :عمػى التوسػـ تزعػاً لمهيئػة والمظهػر ال ػارجي هػو مػا ورد فػي التوسػـ
زال وارج  ,واف مف سيماهـ التحميق أؼ حمق الرأس .

وفي رواية أ رة التسهيد ال مػف النعػق سػهد  :والسػهد هػو الشػعر  ,وسػهد أرسػه وسػمد

أؼ است صػػمه  .وقيػػق سػػهد شػػعر است صػػمه حتػػى ألزقػػه زالجمػػد وعنػػا جميع ػاً  ,وفػػي
رواية هو الحمق واستئصاؿ الشعر  ,ثـ ينهت الشعر زعد أياـ

الٗ

.

وقػػد أشػػارت الروايػػات الشػػر نة إلػػى إف المقصػػود زالتسػػهيد هػػو الحمػػق وتػػرؾ التػػدهف
وقيق هو ترؾ التدهف و سق الرأس
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

الٔ

.

 أعبلـ الديف صٗٗٔ . مستدرؾ نهج الزبل ة ص. ٘ٓ -ٜٗ -مستدرؾ الوسائق جٔ صٕٗٔ .

 -لساف العرس جٖ صٕٕٓ  ,تاس العيف ج ٚصٕٖٕ  ,مجمع الزحر ف جٖ صٕ. ٙ
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والذؼ ينهـ هنا إف حمق الرأس واستئصاله هو عبلمػة ال ػوارج وال ينهػـ منػه إف مػف
عبلمتهـ الحمق ألف أهق الهيت العميهـ السبلـ لـ ينهوا عف الحمق االعتيادؼ.

فقد ورد عف الصادؽ العميه السػبلـ  ( :حمق الػرأس فػي غيػر الحػ والعمػرة مثمػة

ألعدائكـ وجماؿ لكـ ثـ قاؿ إنهـ مرقوف مف الديف كما مرؽ السػهـ مػف الرم ػة
وعبلمتهـ التسبيد وهو الحمق وترؾ التدهف )
وأشػػار الرسػػوؿ األكػػرـ
رسوؿ

()2

.

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما إلػػى إف سػػيماهـ هػػو التحميػػق  ( :قػػالوا ػػا

فما س ماهـ قاؿ التحميق )

()3

.

وفي ذلؾ دليق واض عمى إف السيماء قد تكوف زالهيئة ال ارجية لئلنساف والمظهر

العاـ له .

المتوسػـ زػه مػف
المثاؿ الثالػث  :عمػى التوسػـ زالهيئػة والمنظػر أيضػاً هػو مػا يرتديػه ُ
لزاس ي وف عبلمػة وسػيماء لػه  ,أو مػا قػد يحممػه أو ير ػس عميػه لي ػوف هػو اآل ػر

سمة له .

ودليػق ذلػػؾ هػو مػا ورد فػػي سػيماء المبلئ ػػة الػذؼ عهػػر عػػنهـ القػرآف زػ نهـ مسػػوميف

أؼ فيهـ سمة وعبلمة معينة مف حيػث لػزس عمػائـ ذات لػوف ػاص وارسػالها عمػى
ِ
وحُم َق وأهمق أؼ اف في لونه سواد
أكتافهـ ومجيئهـ عمى يق همق ال مف النعق َهم َق َ
وحياض الٗ وحدث ذلؾ في معر ة هدر .

ٔ

 -زحار األنوار جٖ ٚصٕ , ٛم ارـ األ بلؽ ص , ٘ٛمجمع الزحر ف جٖ صٕ. ٙ

ٕ

 -م ارـ األ بلؽ ص. ٘ٛ

ٗ

 -المنجد ؽٔ ص. ٜٗ

ٖ

 -زحار األنوار ج ٔٛصٖٕٔ  ,مف ال يحضر النقيه جٔ صٕٗٔ  ,أعبلـ الورػ صٕٖ.
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فقػػد روؼ عػػف عػػروة إنػػه قػػاؿ  ( :نزلػػت المبلئكػػة يػػوـ بػػدر عمػ خيػ بمػػق وعمػػائـ
صلر وقاؿ عمي (عم ػه السػبلـ) وابػف عبػاس عمػيهـ عمػائـ بػ ض أرسػموا أذنابهػا

بيف أكتافهـ )

()1

.

ما إف المبلئ ة المسػوميف الػذيف لقػيهـ اإلمػاـ الحسػيف العميػه السػبلـ عنػد روجػه

مف المدينة اف لهـ سيماء اصة ههـ .

فقد ورد عف اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ أنػه قػاؿ  ( :لمػا سػار أبػو عبػد

مػف

المدينة لق ه أفواج مف المبلئكة المسومة في ايديهـ الحراب عم نجب مػف نجػب

الجنة )....

()2

.

 -2التوسـ باألفعاؿ

هنػػاؾ نػػوع آ ػػر مػػف التوسػػـ وهػػو التوسػػـ زاألفعػػاؿ  ,وهػػو أف يتوسػػـ المتوسػػـ عػػف

توسػـ زػػه ومػػا يعمػػق مػػف أعمػػاؿ فيهػػا سػػيماء أو داللػػة ,
الالم َ
طر ػػق أفعػػاؿ الشػ ص ُ
أؼ أف يػرحط المتوسػػـ مػػف هػػيف النعػػق الػػذؼ يقػػوـ زػػه اإلنسػػاف وحػػيف مػػا سػػي وف عميػػه
حاله وما هو ت ثير أو دالالته في عالـ الممكوت .

وهنا عدد مف األمثمة عمى ذلؾ نستشنها عف طر ق الروايات الواردة مف أهػق الهيػت

العميهـ السبلـ وتوسمهـ زما اف يقع مف أفعاؿ زعض األش اص .

المثاؿ األوؿ :
ٔ
ٕ

 زحار األنوار ج ٜٔص. ٗٓٛ -زحار األنوار جٗٗ صٖٖٓ .
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توسـ رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما هتشتت النرس وتمز ق ممكهـ  .وذلػؾ إف الرسػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما لما أرسق تازاً إلى سرػ ممؾ النرس يدعو فيػه إلػى اإلسػبلـ  ,ػاف
جػواس سػػرػ هػو تمز ػػق ذلػؾ الكتػػاس فقػاؿ رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ( :مػػزؽ
تممكهـ ك ممزؽ )
المثاؿ الثاني :

()1

.

التوسـ زاألفعاؿ إف رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما رأػ الحسػيف العميػه السػبلـ وهػو يمشػي
– و ػػاف صػػغي اًر وازصػػر صػػهياً يمشػػي منػػه و ممػػا رفػػع اإلمػػاـ الحسػػيف قدمػػه ي ػػذ

الصهي مف ذلؾ التراس الذؼ اف تحت قدمي اإلمػاـ الحسػيف العميػه السػبلـ والػذؼ
مشى عميه ويحثو أو يضعه عق رأسه .

ف شػار رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما إف هػذا الصػػهي سػي وف مػف أنصػػار اإلمػاـ الحسػػيف
العميػػه السػػبلـ وسػػيقوـ هنص ػرته  ,و ػػاف ذلػػؾ الصػػهي هػػو زهيػػر هػػف القػػيف الهجمػػي

الرضواف هللا تعالى عميه .

وأ ذ التراس مف أثر يعني سمو ه لطر قه وطاعته له واقتنائه ألثر والتمسؾ زه.

المثاؿ الثالث :

التوسػػـ ه ػػروج اإلمػػاـ الرضػػا العميػػه السػػبلـ مػػف عنػػد الم ػ موف اللعنػػه هللا مغطػػى
الرأس .

فقد ورد عف

هف سعيد النيساهورؼ عف أهي الصمت الهروؼ الو اف ادماً لمرضػا

العميه السبلـ إف اإلماـ الرضا العميه السبلـ قاؿ ألهي الصمت :

( .....الساعة سيجيء رسوله فػإف قمػت مػف عنػد مكشػوؼ الػرأس فكممنػي بمػا
تشاء واف قمت مف عند مغطػ الػرأس فػبل تكممنػي  ..وغطػ رأسػه ونهػض مػف

ٔ

 -تار خ اليعقوحي جٕ صٔ٘ .
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عند فتبعته ولـ أكممه بشيء حت دخ منزله فأشار لي أف أغمػق البػاب فغمقتػه

) ...

()1

.

وفي ذلؾ إشارة إلى استشهاد العميه السبلـ عمى يد الم موف العزاسي العميه لعائف
هللا لما طى رأسه وسائر هدنه  .وذلؾ ألف الذؼ يموت يغطى رأسه زالكنف .

المثاؿ الرابع :

هػػو اف عمػػار هػػف ياسػػر لمػػا انػػت معر ػػة ص ػّنيف أراد أف يشػػرس شػػيئاً ليػػروؼ زػػه
عطشه ف تى إليه زقدح مف المهف .

فقد ورد عف أهي معشر عف عمرو الصيرمي عف أهي سناف الدؤلي صػاحس رسػوؿ

هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما قاؿ :

( رأيت عمار دعا بشراب فػأت بقػدح مػف لػبف فشػر ه ثػـ قػاؿ

ورسوله قاؿ لي رسوؿ

أكبػر صػدؽ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) إف آخر رزقؾ أو زادؾ في الدن ا ضػ حة

المبف  ،وقي إف الذي جاء بالمبف امرأة مف نساء بني شيباف )

()2

.

ومػػف الجػػدير زالػػذ ر إف المػػهف فػػي الممكػػوت يشػػير إلػػى الهدايػػة والمقصػػود هنػػا إف

عمػػار ػػاف عمػػى طر ػػق الحػػق وان ػه سػػي رج مػػف هػػذ الػػدنيا عمػػى الهدايػػة والمحجػػة
الهيضاء المتمثمة هوالية عمي هف أهي طالس العميه السبلـ .

واف مف قتمو هـ أهق الزاطق وهـ النئة الزا ية التي أ هػر الرسػوؿ الصػمى هللا عميػه
وآله وسمـ تسميما هها عمار وانها ستقتمه وهي فرقة معاوية العميه المعنة .

ٔ

 -زحار األنوار جٓ٘ ص , ٜٗأعبلـ الورػ صٖٗ  ,اآلمالي لمصدوؽ صٔ , ٙٙال رائج

جٔ صٕٖ٘ .
ٕ

 -تذ رة ال واص صٕ. ٜ

العموـ اإللهية165..............................................................

والمهف يعني الهداية هدليق إف رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما عند شرحه المهف فػي المعػراج ,

وهديت امتؾ .
قاؿ له جهرائيق العميه السبلـ َ :هديت ُ
فقد ورد عف عمارة هف ز مة هف ثاهػت قػاؿ  ( :شػهد خزيمػة ثابػت الجمػ وهػو ال
س ُّ س لاً وشهد صليف وقاؿ أنا ال أسػ ُّ سػ لاً أبػداً حتػ
قتمه فإني سمعت رسوؿ

قتػ عمػار فػإنظر مػف

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) قوؿ تقتمه اللئػة الباغ ػة  ،قػاؿ فممػا

قتػ عمػػار بػػف اسػػر قػػاؿ خزيمػػة قػػد بانػػت لػػي الضػػبللة واقتػػرب فقاتػ حتػ قتػ

)...

()1

.

التوسـ بأفعاؿ الحيواف

والتوسـ زاألفعاؿ يتعدػ التوسـ ز فعاؿ اإلنساف إلى التوسـ ز فعاؿ الحيواف وما يقوـ

زه مف حر ة أو يصػدر عنػه مػف صػوت لػه توسػـ ػاص وارتزاطػه زشػيء آ ػر فػي
عالـ الممكوت وهناؾ أمثمة عمى ذلؾ .

المثاؿ األوؿ :

هو وقوؼ ناقة رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما عند الحديزة

الٕ

.

ػاف رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما قاصػػداً المسػػير إلػػى م ػػة الم رمػػة  ,ووقنػت ناقتػػه فػػي

الحديهيػػة وفػػي ذلػػؾ داللػػة عمػػى إنػػه ال يسػػتمر فػػي رحمتػػه إلػػى م ػػة وسػػوؼ يتوقػػا
وتنتهي هذ الرحمة في الحديهية .

المثاؿ الثاني :

ٔ
ٕ

 -طزقات هف سعد جٖ ص٘. ٔٛ

المقرـ ص , ٜٔٚمنت س الطر حي ص. ٖٓٛ
 -مقتق ّ
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التوسػػـ هتوقػػا ج ػواد اإلمػػاـ الحسػػيف العميػػه السػػبلـ عػػف المسػػير عنػػد وصػػوله إلػػى
رحبلء  ( :بينما هـ سيروف إذ وقف جواد الحسيف ولـ يتحرؾ  ....فعندها سػأؿ

الحسيف عف األرض قاؿ له زهير  :سر راشداً وال تسأؿ عف شيء حتػ
باللرج إف هذ األرض تسم الطف .

ػأذف

فقػػاؿ (عم ػػه السػػبلـ)  :فهػ لهػػا اسػػـ غيػػر ؟ قػػاؿ  :تعػػرؼ كػػر بلء فػػدمعت عينػػا

وقاؿ أعوذ باهلل مف الكرب والببلء ههنػا محػط ركابنػا وسػلؾ دمائنػا ومحػ قبورنػا

بهذا حدثني رسوؿ

)

()1

.

إف اإلماـ الحسيف العميه السبلـ

اف قاصداً المسير إلى الكوفة ولكف عندما توقا

حصػػانه فػػي ػرحبلء ػػاف داللػػة عمػػى إف اإلمػػاـ الحسػػيف العميػػه السػػبلـ ال ي مػػق

رحمته إلى نهايتها وسوؼ يتوقا ويستقر في هذا الم اف .

ولذلؾ س ؿ عف اسـ هذا الم اف فعندما سمع االسـ عرؼ إنه سي وف محػط رحػالهـ

وسنؾ دمائهـ الطاهرة ومحق قهورهـ المقدسة في هذا الم اف .

المثاؿ الثالث :

هػػو قصػػة استشػػهاد أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ وتوسػػمه زمػػا جػػرػ مػػف أحػػداث .

فإنه السػبلـ هللا عميػه لمػا ه ّػـ زػال روج مػف دار ير ػد المسػجد عنػد وقػت السػحر فػي
اليوـ الذؼ ضرس فيػه اسػتقهمته اإلوزات التػي انػت عنػدهـ فػي الػدار زالصػياح فممػا
رأػ ذلؾ قاؿ  ( :صوائ تتبعها نوائ )

ٔ
ٕ

()2

.

المقرـ ص. ٜٔٛ-ٜٔٚ
 مقتق ّ -الكافي جٔ ص , ٕٜزحار األنوار جٕٗ ص , ٕٗٙالمناقس جٖ صٖٓٔ .
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فقػػد توسػػـ أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ زصػػياح األوز هػػو نػػوح النسػػاء وصػػياحهف
عنػػد المصػػيزة  ,ألف األوز تشػػير فػػي الممكػػوت إلػػى النسػػاء ونػػوحهف وز ػػائهف عمػػى

اإلماـ العميه السبلـ  ,فعمـ إنه قد دنى أجمه .

و ػػذلؾ عنػػدما عمػػق مسػػمار زػػاس الػػدار هردائػػه فإننمػػت ح ازمػػه  ,فقػػاؿ أميػػر المػػؤمنيف

العميه السبلـ :
أشدد ح ازيمؾ لمموت

فإف المػوت القػ كا

ومف المعروؼ ز ف الميت ُيحق حزامه و جرد مف مبلزسه وزعد أف ي نػف ُيشػد زحػزاـ
الكنف  ,وتعمق مسمار الدار فيه داللة عمى تعمق أهق الدار زصاحس الدار.

المثاؿ الرابع :

وم ػػا قي ػػق ف ػػي التوس ػػـ ز فع ػػاؿ الحيػ ػواف إف الع ػػرس ان ػػت ق ػػديماً إذا رأت الكم ػػس ين ػػاـ

و ني ننسه تحت الموقد فإنها تتوسـ إف السماء ستمطر .

وهػػذ أدلػػة افيػػة عمػػى هرهنػػة وجػػود توسػػـ هواسػػطة أفعػػاؿ الم موقػػات ومػػا تشػػير إليػػه

في عالـ الممكوت .

 -3التوسـ بخلا ا النلس البشرية

وهنالػػؾ نػػوع آ ػػر مػػف التوسػػـ وهػػو التوسػػـ زمػػا فػػي دا ػػق اإلنسػػاف ومػػا يضػػمر فػػي

شر إلى ير ذلؾ .
ننسه مف أمر ير أو ّ
وهذا النوع مف التوسـ يتميػز زػه أهػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ عمػى ال صػوص وذلػؾ

زمػػا مػ ّػف هللا عمػػيهـ وأفػػاض مػػف عممػػه وزمػػا لػػديهـ مػػف نػػور إلهػػي يطمػػع عمػػى نايػػا
األننس وما ت ني الصدور.
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وقد أكد أئمة أهق الهيت العميهـ السبلـ عمى هذا المعنى .

فق ػػد ورد ع ػػف الحس ػػف ه ػػف الجه ػػـ إن ػػه ػػاف حاض ػػر ذات ي ػػوـ ف ػػي مجم ػػس المػ ػ موف

العزاسػػي اللعنػػه هللا وفيػػه جمػػع مػػف النقهػػاء وأهػػق الكػػبلـ مػػف النػػرؽ الم تمنػػة فس ػ ؿ
زعضهـ اإلماـ الرضا العميه السبلـ :

(  ....قاؿ فما وجه أخبػاركـ بمػا فػي قمػوب النػاس قػاؿ (عم ػه السػبلـ) أمػا بمغػؾ

قوؿ الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) اتقوا فراسة المؤمف فإنه ينظر بنػور

.

قػػاؿ  :فمػػا مػػف مػػؤمف إال ولػػه فراسػػة ينظػػر بنػػور
استبصار وعممه وقد جمع

؟ قػاؿ  :بمػ

عمػػ قػػدر إ مانػػه ومبمػػغ

لؤلئمة منا ما فرقػه فػي جم ػع المػؤمنيف .)1()....

وهناؾ عدة امثمة عمى ذلؾ :

المثاؿ األوؿ :

هػػو توسػػـ أميػػر المػػؤمنيف اإلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ زعهػػد الػػرحمف هػػف ممجػػـ عميػػه
لعائف هللا ومعرفة ما اف يضمر ألمير المؤمنيف العميه السبلـ .

فقػػد ورد عػػف أميػػر المػػؤمنيف أنػػه جمػػع النػػاس لمهيعػػة فجػػاء اهػػف ممجػػـ لعنػػه هللا فػػرد
أميػػر المػػؤمنيف العمي ػه السػػبلـ م ػرتيف أو ثبلث ػاً ثػػـ زايعػػه وقػػاؿ سػػبلـ هللا عميػػه عنػػد
هيعته :

( ما حبس أشقاها فوالذي نلسي بيػد لتخضػبف هػذ مػف هػذا ووضػع يػد عمػ

لحيته  ...أدبر عنه فدعا أمير المؤمنيف (عم ه السبلـ) فتوثق منه وتوكد عم ػه

أف ال غػػدر وال ينكػػث وال لعػ فقػػاؿ ابػػف ممجػػـ و

فعمت هذا بأحد غيري .
ٔ

ػػا أميػػر المػػؤمنيف مػػا رأيتػػؾ

 -زحار األنوار جٕ٘ صٖٗٔ  ,عيوف أ زار الرضا جٕ صٕٓٓ .

العموـ اإللهية169..............................................................

فقاؿ (عم ه السبلـ) :

أريد ح اته ويػريد قتمي

ُ
امض ابف ممجـ فو

المثاؿ الثاني :
قػػد ورد عػػف

عذيرؾ مف خميمؾ مف مرادي

ما أرى أف تلي بما قمت )

()1

.

هػػف حػػرس الهػػبلؿ أميػػر المدينػػة إنػػه قػػاؿ  ( :سػػألت جعلػػر بػػف ه

(عم ه السبلـ) فقمت له  :ابف رسوؿ

في نلسي مسػألة أريػد أف أسػألؾ عنهػا

 ،فقاؿ  :إف شئت أخبرتؾ بمسألتؾ قب أف تسألني واف شئت فاسأؿ .
قاؿ  :قمت له ابف رسوؿ

وبأي شيء تعرؼ ما في نلسي قب سؤالي فقػاؿ

بالتوسـ والتلرس أما سمعت قوؿ

وقوؿ رسوؿ

عػز وجػ ْإف فػي ذلػؾ آل ػات لممتوسػميف

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) اتقوا فراسة المؤمف فإنه ينظر بنور

)

()2

.

المثاؿ الثالث :

روؼ اف ش ص ػاً مػػف أصػػنهاف اسػػمه عهػػد الػػرحمف سػػمع ز ػ ف أم ػ اًر ػػرج هإحضػػار
اإلماـ الهادؼ العميه السبلـ  ( :فقمت لبعض مف حضػر مػف هػذا الرجػ الػذي قػد
أمػػر بإحضػػار فقيػ هػػذا رجػ عمػػوي تقػػوؿ الرافضػػة بإمامتػػه ثػػـ قيػ إف المتوكػ
حضر لمقت .

فقمت  :ال أبػرح مػف هػا هنػا حتػ أنظػر إلػ هػذا الرجػ أي رجػ هػو فأقبػ راكبػاً
عم فرس وقد قاـ الناس صليف منة الطريق و سػرتها ينظػروف إل ػه فممػا رأيتػه

وقلت فأبصرته فوقع حبه في قمبي فجعمت أدعو له في نلسي بأف يدفع
ٔ
ٕ

 -روضة الواعظيف جٔ صٕٖٔ .

 -زحار األنوار ج ٖٛص , ٜٚعمق الشرائع جٔ صٖ , ٔٚت و ق اآليات صٓ. ٕٛ

عنػه
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شر المتوك  .فاقب

سػير بػيف النػاس وهػو ينظػر إلػ عػرؼ دابتػه ال يملػت وانػا

دائـ الدعاء له فمما صار إلي أقب عمي بوجهه وقاؿ اسػتجاب

عمرؾ وكثر مالؾ وولدؾ .

دعػاءؾ وطػوؿ

قاؿ  :فإرتعدت ووقعػت بػيف أصػحابي فسػألوني مػا شػأنؾ فقمػت خيػر ولػـ اخبػرهـ

فإنصرفنا بعد ذلؾ إل اصلهاف فلت

عمي وجوهػا مػف المػاؿ حتػ انػي اغمػق

بأبي عم ق مة ألف ألف درهـ سوى مالي خارج داري ورزقت عشػرة مػف األوالد
و مغ عمري ن لاً وسبعيف )

()1

.

 -4التوسـ باالسماء

إف مػػف جممػػة م ػوارد التوس ػـ هػػو التوسػػـ زاالسػػماء س ػواء أكانػػت أسػػماء أش ػ اص أو
همداف أو أشياء  ,حيث يستطيع المتوسموف مف بللها معرفة الشػيء المػراد توسػمه
ومػػا يجػػرؼ عميػػه ويقػػع فيػػه مػػف أحػػداث مػػف ػػبلؿ الػرحط هػػيف اسػػـ ذلػػؾ الشػ ص أو

الم اف الظاهرؼ في عالـ الممؾ هدالالته الزاطنية في عالـ الممكوت .

مػف حيػػث إف االسػػـ مػ وذ مػػف السػػمة أؼ العبلمػػة في ػػوف داؿ عمػػى حاممػه و توسػػـ
زه مف بلله .

وتوجػػد عػػدة امثمػػة تار يػػة عمػػى هػػذا النػػوع مػػف التوسػػـ  ,أولهػػا توسػػـ نهػػي هللا ز ر ػػا

العميه السبلـ أو تحسسه زمصيزة اإلماـ الحسيف العميه السبلـ مف بلؿ اسمه .

ٔ

-

شا الغمة جٕ ص. ٕٜٓ-ٖٜٛ
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حتػى إنػه ممػا ذ ػر اسػـ الحسػيف ال عميػه السػبلـ ت نقػه العهػرة وتػدمع عينػا فإنزػػا

هللا عػػز وجػػق هػػذلؾ األمػػر ونػػه عبلمػػة عمػػى استشػػعار ز ر ػػا العميػػه السػػبلـ زمػػا

يجرؼ عمى سيد الشهداء العميه السبلـ وأهق هيته وانصار مف مصائس .

حيث جاء عف سعد هف عهد هللا إنه س ؿ اإلماـ العميه السػبلـ عػف ت و ػق هػيعص

فقػاؿ العميػه السػػبلـ لػه  ( :هػػذ الحػػروؼ مػػف انبػػاء الغيػب اطمػػع عميهػػا عبػػد ثػػـ
قصها عم ه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما)  ،وذلؾ إف زكريا (عم ه السبلـ) سأؿ ر ه أف عممه

أسماء الخمسة فأهبط

جبرائي فعممػه ا اهػا  ،فكػاف زكريػا إذا ذكػر ه (صػم

عم ػػه وآلػػه وسػمـ تسػػم ما) وعمػػي وفاطمػػة والحسػػف (عمػػيهـ السػػبلـ) إنكشػػف

عنه همه وانجم كر ػه  ،واذا ذكػر الحسػيف (عم ػه السػبلـ) خنقتػه العبػرة ووقعػت
عم ه البهرة عني الزفير وتتابع النلس .

فقػػػاؿ (عم ػػػه السػػػبلـ) ذات يػػػوـ  :إلهػػػي مػػػا بػػػالي إذا ذكػػػرت أر عػػػة مػػػنهـ سػػػميت
بأسػػمائهـ مػػف همػػومي واذا ذكػػرت الحسػػيف تػػدمع عينػػي وتثػػور زفرتػػي فإنبػػأ

تعال عف قصته  ...فمما سمع زكريا (عم ه السبلـ) لـ لارؽ مسجد ثبلث أ ػاـ
ومنع فيهف الناس مف الدخوؿ عم ه واقب عم البكاء والنحيب )...

()1

.

وحػػذلؾ ي ػػوف ز ر ػػا العميػػه السػػبلـ توسػػـ هإسػػـ اإلمػػاـ الحسػػيف العميػػه السػػبلـ مػػا

سػيجرؼ عميػه وعمػى عيالػه سػبلـ هللا عمػيهـ أجمعػيف مػف قتػق وسػهي وتشػر د  ,وهنػا
تجػػدر اإلشػػارة إلػػى إف الز ػػاء عمػػى اإلمػػاـ الحسػػيف العميػػه السػػبلـ والحػػزف المعنػػوؼ
والروح ػػي ول ػػيس فق ػػط الح ػػزف الم ػػادؼ عمي ػػه العمي ػػه الس ػػبلـ يع ػػد س ػػمة م ػػف س ػػمات

المؤمنيف .

ٔ

 -زحار االنوار جٗٔ ص , ٔٚٛاالحتجاج جٕ صٗ , ٗٙإرشاد لقموس جٕ صٕٔٗ .
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وهنػػا يتجمػػى المعنػػى الم ػراد زالتوسػػـ والػػذؼ سػػهق أف أوضػػحنا وهػػو رحػػط العبلمػػات
الظاهر ػػة لمموج ػػودات هتاثيراتهػػا الم نون ػػة الممكوتي ػػة والتػػي ت ػػنع س مهػػا ف ػػي نهاي ػػة

المطاؼ في عالـ الممؾ .

ُ
اه آـ عػف
فقد جاء في تنسير قوله تعالى ْوعمػ األ آعػراؼ ُرجػاؿ آع ُرتفػوف تكػبل ُب ُسػ م ت
االصبغ بف نباته عػف اإلمػاـ أميػر المػؤمنيف عمػي بػف أبػي طالػب (عم ػه السػبلـ)
قاؿ  ( :نحف االعراؼ نعرؼ أنصارنا بأسمائهـ )

()1

.

 -5التوسـ عف طريق الكبلـ واألصوات

يعد الكبلـ أحد االشياء التي يتوسـ مف بللها المتوسموف زالناس وليعرفػوا الصػال

منهـ مف الطال  ,وقد أثهت القرآف هذ الحقيقة و مػا مػر هنػا فػي قولػه تعػالى ْول آػو
ُ
ُ
و آعم تػـ أ آعمػال تك آـ
نشاء ألرآيناك ته آـ فمعرآفت تهـ ُب ُسػ م ت
اه آـ ولت آع ُػرفمن ته آـ فػي ل آح ُػف اآلق آػوؿ و م ت
(. )2

حيث تشير اآلية إلى معرفة المنافقيف مف بلؿ التوسـ همحف قولهـ .

وقػػد أكػػدت جممػػة مػػف روايػػات أئمػػة أهػػق الهيػت العمػػيهـ السػػبلـ عمػػى هػػذا النػػوع مػػف
التوسـ المسػتند عمػى معرفػة لحػف القػوؿ زالنسػزة ألعػدائهـ أو المػواليف لهػـ وتمييػزهـ

ههذ السمة .

ٔ
ٕ

-

ت و ق اآليات صٕ , ٔٛزحار االنوار ج ٛص. ٖٖٛ

 -سورة

ٖٓ .
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فقد ورد عف ز ير هف أعيف عف اإلماـ الزاقر العميه السػبلـ انػه قػاؿ  ( :وخمػق
ش عتنا قب أبدانهـ باللي عاـ وعرضهـ عم ه وعرفهـ رسوؿ

وآله وسمـ تسم ما) وعرفهـ عم اً ونحف نعرفهـ في لحف القوؿ )

(صم

()1

.

عم ػه

وهػػذا دليػػق آ ػػر عمػػى مػػا ذههنػػا إليػػه آنن ػاً فػػي ارتزػػاط عمػػـ التوسػػـ ز ػػق مػػف ع ػػالـ

الممكوت وعالـ االظمة واألرواح ثـ زعالـ الممؾ المجسد لما حصق في العالـ الساهق
مف أفعاؿ وأقواؿ وحر ات لمموجودات

ق وليس اإلنساف فحسس .

وقد أشارت روايات أ رػ إلى معرفة أهق الهيت العميهـ السبلـ العدائهـ هذ المػرة

همحف القوؿ .

وقػػد جػػاء فػػي تناسػػير وروايػػات أهػػق الشػػيعة والسػػنة إف لحػػف القػػوؿ هنػػا هػػو زغػػض

اإلماـ عمي هف أهي طالس العميه السبلـ .

فقػػد جػػاء عػػف عهػػد هللا هػػف سػػمماف إنػػه س ػ ؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ قػػائبلً :

(سألته عف اإلماـ فوض

إل ه كما فوض إل سم ماف بف داود .

فقاؿ  :نعـ  ...إف اإلماـ إذا أبصر إل

الرج عرفه وعرؼ لونه واف سمع كبلمػه
ُُ
ػق السػػماوات
إف
قػػوؿ ْو ُمػ آػف آ اتػػه خآمػ ت
ػات لُآمعػالُ ُميف  ،وهػـ العممػاء
ُفػي ذلُػؾ آل ٍ

مػػف خمػػف حػػائط عرفػػه وعػػرؼ مػػا هػػو
ض و آُ
واآألآر ُ
ؼ أآل ُسػن ُت تك آـ وأآلػو ُان تك آـ ُإ مف
اختبل ت
فم س سمع شيئاً مف األمر ينطق به إال عرفه ناج أو هالؾ.)2()...

ون ػػتـ حػػديثنا حػػوؿ التوس ػػـ زػػالكبلـ واألص ػوات زقصػػتيف تش ػػير إلػػى ذلػػؾ عمميػ ػاً ,

األولى عف اإلماـ عمي العميه السبلـ إنه مر فػي دروس الكوفػة هػو وأحػد أصػحازه
يقر القرآف في أحد الدور .
واذا زصوت ش ص أ
ٔ
ٕ

 -الكافي جٔ ص. ٖٗٚ

 -زحار االنوار جٕٗ صٕٗٔ ,ٕٔ٘-الكافي جٔ ص. ٕٔٛ
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فاعجه ػػت قراءت ػػه ص ػػاحس اإلم ػػاـ ال ػػذؼ إس ػػتدؿ منه ػػا وزغي ػػر عم ػػـ عم ػػى ايم ػػاف ذل ػػؾ

الش ػ ص  ,واذا زاإلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ يناج ػ زػػالقوؿ زع ػػس ذلػػؾ وز ػ ف هػػذا
الش ص سي وف مف الد ال صاـ لممؤمنيف .

واذا زالميالي واالياـ تمر حتى رج ذلؾ الش ص مقاتبلً اإلماـ عمي العميػه السػبلـ

زمعر ػػة النهػػرواف مػػع ال ػوارج  ,فػ ار اإلمػػاـ العميػػه السػػبلـ لصػػاحزه الػػذؼ ظػػف إنػػه

مػػف المػػؤمنيف وع ػػرؼ هن ػا معنػػى ق ػػوؿ اإلمػػاـ لػػه ف ػػي الوقػػت السػػاهق ز ن ػػه مػػف أل ػػد

ال صاـ .

ومف الواض هنا إف اإلماـ عمي العميه السبلـ توسػـ هػذلؾ الشػ ص وسػوء عاقهتػه
يقر القرآف ألنه لـ ي ار .
مف بلؿ سماعه صوته وهو أ

(ومػػف كػػ مػػا تقػػدـ يتضػػ لنػػا إف لعمػػـ التوسػػـ عػػدة مػػوارد منهػػا مػػا يخػػتص

بالعالم ػػات الظاهريػػة الموجػػودة فػػي جسػػـ اإلنسػػاف  ،ومنهػػا مػػا يتعمػػق بػػبعض

األفعاؿ التي قوـ بها هو أو غيػر مػف المخموقػات  ،أو مػا يتعمػق بمػا فػي نلسػه
مػػف نوا ػػا  ،ومنهػػا مػػا يػػرتبط باألسػػماء واألص ػوات والكػػبلـ وكمهػػا تت ػ

التوسـ باألش اء المراد توسمها ومعرفتها) .

لممتوسػػـ

العموـ اإللهية175..............................................................

اللص الثالث

أقساـ المتوسميف
 -1الرسوؿ واالئمة االثنا عشر (ع)

زعد أف تعرفنا عمى موارد التوسـ وماهيتها و ينية ادراكها هواسطة عبلمة دالة عميها

 ,ن ػ تي اآلف إل ػػى هيػػاف أقس ػػاـ المتوسػػميف وتص ػػنينهـ حسػػس مػػراتههـ  ,وذلػػؾ ػػوف
التوسـ عمى درجات فمنه ما هو شامق مطمق عند طزقة معينة مف المتوسميف ومنه

ما هو جزئي متآتي عف عمـ ومعرفة  ,وآ ر مت تي مف النراسة وزعد النظر والتن ر
في االشياء .

و ق هذا جاء تزعػاً لدرجػة النورانيػة التػي يحممهػا المتوسػموف  ,و سػهق أف أشػرنا إف
المتوس ػػـ عن ػػد توس ػػمه فه ػػو ينظ ػػر هن ػػور هللا ال ػػذؼ يرتك ػػز ه ػػدور عم ػػى مق ػػدار ايم ػػاف

الش ص واستزصار وعممه .

فعمػػى هػػذا األسػػاس ي ػػوف الرس ػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما واالئمػػة اإلثن ػا عشػػر العمػػيهـ

السػبلـ مػف ذر تػه هػـ أوؿ أقسػاـ المتوسػميف  ,هػق هػـ المتوسػموف الػذيف ذ ػرهـ هللا
ات لُآم تمتو ُس ُميف (. )1
عز وجق في تازه العز ز زقوله تعالى ُْإ مف ُفي ذلُؾ آل ٍ
فقد روؼ عف أئمة أهػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ إنهػا نزلػت فػيهـ وذلػؾ حسػس الروايػة
المروية عف الزاقر العميػه السػبلـ والتػي جػاء فيهػا  :إنػه ُسػئق عػف قولػه تعػالى ُْإ مف
()1
ات لُآم تمتو ُس ُميف قاؿ  :نزلت في أه البيت)
ُفي ذلُؾ آل ٍ

ٔ

 -الحجر٘ٚ
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ومف الواض هنا إف عمة التوسـ هو النظر هنػور هللا  ,وذلػؾ ألف النػور الػذؼ يعػود

إلي ػػه أص ػػق م ػػق اإلنس ػػاف م ػػف ذل ػػؾ الن ػػور زص ػػورة مزاشػ ػرة والمتمثم ػػة هن ػػور آؿ

العمػػيهـ السػػبلـ أو زصػػورة يػػر مزاشػرة مػػا هػػو حػػاؿ المػػؤمنيف  ,ف ممػػا ػػاف العهػػد

أقػػرس إل ػػى هللا ػػاف أ ػػذ م ػػف ذل ػػؾ النػػور أكث ػػر في ػػوف توس ػػمه أع ػػـ وأش ػػمق  .ه ػػذا
مضػػافاً إلػػى درجػػة إيمػػاف الش ػ ص واستزصػػار وعممػػه إلنهػػا تػػؤثر فػػي مقػػدار النػػور
الم تسس مف ذلؾ النور اإللهي وزالتالي درجة توسمه .

وزالنسػػزة لرسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما وأئمػػة أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ فمػػف الهػػديهي
القوؿ ز نهـ هـ سادة المؤمنيف هق هـ اإليماف مه ما قاؿ الرسوؿ الصمى هللا عميػه

وآلػػه وسػػمـ تسػػميما لئلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ يػػوـ ال نػػدؽ هػػرز اإليمػػاف مػػه إلػػى

الشرؾ مه .

وهـ سادة العمماء الذيف استودعهـ هللا عممه ودينػه منػذ عػالـ الػذر وشػهد لهػـ القػرآف
زالواليػػة واإليمػػاف والعمػػـ لػػذلؾ فهػػـ فػػي قمػػة المتوسػػميف لنظػػرهـ هنػػور هللا وإليمػػانهـ

وعممهـ الذؼ ينوؽ جميع ال بلئق .

ولػػو ذههنػػا إلػػى األحاديػػث والروايػػات الػواردة عػػف طر ػػق أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ

التي تثهت عمـ التوسـ لرسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما واألئمة العميهـ السبلـ فنجدها ثيرة
لمغايػػة  ,وسػػن تي عمػػى ذ ػػر زعضػػها تجنز ػاً لمتك ػرار ولعػػدـ إثقػػاؿ الزحػػث  ,محػػاوليف
تقسيمها إلى أقساـ حسس المواضيع التي تتناولها .

القسػػـ األوؿ  :مػػف الروايػػات تشػػير إلػػى إف الرسػػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما واألئمػػة اإلثنػا

عش ػػر العم ػػيهـ الس ػػبلـ ه ػػـ المتوس ػػموف واف ه ػػذا العم ػػـ ي ػػوف ف ػػيهـ صوصػ ػاً دوف
يرهـ إلى يوـ القيامة .

ٔ

 -تصحي االعتقاد صٕٔٚ
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فورد عف الحسف هف الجهـ عف الم موف سػ ؿ اإلمػاـ عمػي هػف موسػى الرضػا العميػه
السبلـ عف وجه إ زار األئمة العميهـ السبلـ زما في قموس الناس ف جازه اإلماـ

العميػػه السػػبلـ فقػػاؿ  ( :أمػػا بمغػػؾ قولػػه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) اتق ػوا فراسػػة المػػؤمف فإنػػه
ينظر بنور

 .قػاؿ بمػ  .قػاؿ  :فمػا مػف مػؤمف إال ولػه فراسػة ينظػر بنػور

عم قدر إ مانه ومبمغ استبصار وعممه وقد جمع لؤلئمة مػا فرقػه فػي جم ػع
ػػات لُآممتو ُسػ ُ
ُ ُ
ُ
ػػميف فػػػأوؿ
المػػػؤمنيف وقػػػاؿ عػػػز وجػػػ فػػػي كتابػػػه ْإ مف فػػػي ذلػػػؾ آل ػ ٍ ت
المتوسػػميف هػػو رسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) ثػػـ عمػػي بػػف أبػػي طالػػب (عم ػػه السػػبلـ)
ومػف بعػد الحسػف والحسػػيف واألئمػة مػف ولػد الحسػػيف (عمػيهـ السػبلـ) إلػ يػػوـ

الق امة )(.)1

والقسػـ الثػػاني مػػف الروايػػات حػددت زػ ف أهػػق الهيػػت العمػيهـ السػػبلـ هػػـ المتوسػػموف
زش ق مجمق فورد عف جاهر هف عهد هللا عف اإلماـ الزاقر العميه السبلـ إنه قػاؿ :

( قػػػاؿ أميػػػر المػػػؤمنيف (عم ػػػه السػػػبلـ) إف
األبػػػداف  ...وكػػػاف رسػػػوؿ

المتوسموف ) (.)2

تبػػػارؾ وتعػػػال خمػػػق األرواح قبػػػ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػم ما) وأنػػػا بعػػػد واألئمػػػة مػػػف ذريتػػػه هػػػـ

وهنا نود أف نشير إلػى إف هللا عػز وجػق افتػت القػرآف زآيػة

قػ(عل ,

ومف جممة األشياء التػي يم ػف االسػتنادة منهػا مػف هػذ اآليػة هػو ت كيػد التػرازط هػيف
عمـ التوسـ وأهق الهيت العميهـ السبلـ .

ٔ
ٕ

زحار األنوار ج ٔٚص , ٔٗٚزصائر الدرجات صٖ٘ٚ
 -زحار األنوار ج ٘ٛصٕٖٔ ,األ تصاص صٕٖٓ
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حيث نجد إف أولػى ممػات الزسػممة هػي ال زسػـ و مػا هػو معمػوـ إف االسػـ مػ وذ

م ػػف الس ػػمة أؼ العبلم ػػة  ,وه ػػذا مم ػػا يش ػػير إل ػػى التوس ػػـ ض ػػمناً  ,ػػوف أه ػػق الهي ػػت
العمػػيهـ السػػبلـ هػػـ العبلمػػة الدالػػة إلػػى هللا عػػز وجػػق وهػػـ هػػدورهـ متوسػػموف وآيػػات
لممتوسميف زعدهـ .

أما نقطة الزاء في ممة ال زسـ فهي نقطة النػور والنػيض اإللهػي التػي أوجػدها هللا
عػػز وجػػق لينػػيض مػػف بللهػػا مػػف نػػور عمػػى الموجػػودات  ,وذلػػؾ ألف هللا سػػزحانه

وتعالى إذا تكمـ أوجد  ,والتي ظاهرها أؼ النقطة الرسوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وزاطنها

اإلماـ عمي العميه السبلـ القائق ز نه هو نقطة الزاء في

ق(عل .

وهذ النقطة زطهيعة الحاؿ تنيض إلى نقاط ثبلثة أ رػ هي فاطمة العميها السػبلـ

واإلمػاـ الحسػف اإلمػاـ الحسػيف العميهمػا السػػبلـ  ,ثػـ تنػيض هػذ النقػاط إلػى تسػػعة

نق ػػاط أ ػػرػ وه ػػي األئم ػػة التس ػػعة المعص ػػوميف م ػػف ذر ػػة الحس ػػيف العم ػػيهـ أفض ػػق
الصبلة والسبلـ  ,ثـ إف هذ النقاط التسعة تنيض إلى الوجود مه .

فالنقطػػة هنػػا إذف تشػػير إلػػى أوؿ المتوسػػميف مػػف أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ والػػذيف
ينظروف هنور هللا إلى ق ما في عػالـ الممػؾ والممكػوت  ,وتعنػي ههػـ ظػاهر النقطػة

الرسػػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما وزاطنهػػا اإلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ  ,ثػػـ ت ػ تي زعػػدهـ

الزهػراء العميهػػا السػػبلـ والتػي تتمثػػق فػػيهـ ز ممػػة الالػرحيـ فػػي الزسػػممة أؼ الرحيميػػة

زشيعتها صوصاً والتي تتوسـ فيهـ وتعرفهـ يوـ القيامة ما أشػرنا إلػى ذلػؾ آننػاً ,
ثـ ي تي اإلماـ الحسف والحسيف العميهـ السبلـ متوسموف ز جمعهـ واحد تمو اآل ر

.

وهػػذا مػػه ممػػا يؤ ػػد ت ػرازط التوسػػـ ز هػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ وا تصاص ػه ههػػـ

زش ق عاـ دوف يرهـ مف الناس .
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 -2األنب اء (عميهـ السبلـ)

لقػػد سػػزقت اإلشػػارة إلػػى إف عمػػـ التوسػػـ هػػو مػػف العمػػوـ الم تصػػة ز وليػػاء هللا الػػذيف

حزاهـ هللا تعالى زه وزغير مف العموـ ألنهـ يرة عزاد مػف مقػه وعمػى رأس هػؤالء
هـ األنهياء العميهـ السبلـ .

جاء عف أهي عهد هللا الصادؽ العميه السبلـ إنه قاؿ  ( :إف فض أولػي العػزـ
مف الرسػ بػالعمـ عمػ األنب ػاء وورثنػا عممهػـ وفضػمنا عمػيهـ فػي فضػمهـ وعمُػـ
رسوؿ

ما ال عمموف وعممنا عمـ رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) فروينػا لشػ عتنا فمػف

قب منهـ أفضمهـ وأينما نكوف فش عتنا معنا)(.)1

ف هق الهيت هـ ورثة عمػـ األنهيػاء واف عمػـ األنهيػاء مػا هػو إال قطػرة فػي زحػر عمػوـ

.

وآؿ

 ,وعميه قمنا هتقديمهـ في هذا الزحػث ألف عمػـ التوسػـ مػف م تصػاتهـ

واآلف ن تي إلى هياف ما جاء مف التوسـ عند األنهياء العميهـ السبلـ :

أوالً :التوسـ عند نبي

آدـ (عم ه السبلـ)

تشػػير الروايػػات الش ػر نة ألهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ إلػػى مػػا توسػػـ زػػه آدـ العميػػه

السػبلـ  ,فقػد ورد فػي تػػاس ال صػائص الحسػينية  ( :إف آدـ (عم ػػه السػبلـ) مػػر

بكر بلء فتعثر في حجػر ودمػي أصػبع قدمػه فسػأؿ عػف معنػ ذلػؾ فنػزؿ جبرائيػ

(عم ه السبلـ) وأخبر إف في هذ األرض يػراؽ دـ طػاهر لسػبط خػاتـ النبيػيف ه

ٔ

 -زحار األنوار جٕ صٕ٘ٓ
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(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) وهو مف ذريتؾ ا آدـ قت في هذ األرض ببل ذنب وال جرـ ) وفػي
هذ القصة داللة عمى التوسـ حيث يشير إصػزع القػدـ إلػى أحػد األهنػاء والػدـ يشػير

إلى القتق .

ثان اً -التوسـ عند نبي

نوح (عم ه السبلـ)

ٔ -عػػف النهػػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما إنػػه قػػاؿ  ( :لمػػا أراد

السبلـ) أوح

أف يهمػػؾ قػػػوـ نػػوح (عم ػػػه

إل ه أف شق ألواح الساج فمما شقها لـ يدر ما لع بها فهػبط

جبرائي (عم ه السبلـ) فأ ار هيئة السػلينة ومعػه تػابوت ف ػه ألػف مسػمار  ...ثػـ

ضػػرب يػػد إل ػ مسػػمار خػػامس فزهػػر وأثػػار وأظهػػر النػػداوة فقػػاؿ جبرائي ػ (عم ػػه
السبلـ) هذا مسمار الحسيف (عم ه السبلـ) فأسمر إل جانػب مسػمار أب ػه فقػاؿ
نوح (عم ه السبلـ)  :ا جبرائي ما هذ النداوة فقاؿ هذا الدـ فذكر قصة الحسيف
قاتمه وظالمه وخاذله .)1( ) ...

(عم ه السبلـ) وما تعم األمة به فمعف
وق ػد َعمِ ػـ نػػوح العميػػه السػػبلـ إف فػػي تمػػؾ النػػداوة توسػػـ إلػػى شػػيء مػػا ولمػػا لػػـ ي ػػف
يعرفػػه س ػ ؿ جهرائيػػق العميػػه السػػبلـ ف ػ هر ز نػػه الػػدـ و ػػاف ذلػػؾ المسػػمار مسػػمار

الحسيف العميه اليبلـ

ٕ -وعػػف أهػػي عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ قػػاؿ ( لمػػا حسػػر المػػاء عػػف عظػػاـ المػػوت
فرأى ذلؾ نوح (عم ه السبلـ) فجػزع جزعػاً شػديداً فػاغتـ بػذلؾ فػأوح

ٔ

 -قصص الجزائرؼ صٚٛ

إل ػه أف
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ك العنب األسود ليذهب غمؾ) ( .)1وذلؾ ألف العنس األسود يشير في التوسـ إلػى
ذهاس الغـ .

و ذلؾ مػف أكهػر التوسػمات توسػـ نهػي هللا نػوح زقومػه عػدـ الصػبلح واإليمػاف وانهػـ

لف ي وف منهـ إال الذر ة الكافرة المنحرفة لذلؾ دعا هللا تعالى أف يهمكهـ أجمعيف.
ض ُمف اآلك ُ
قاؿ تعػالى ْ وقاؿ تنوح مر ُب ال تذآر عم آاألآر ُ
اف ُريف دم ا اًر * ُإمنؾ ُإف تذآرته آـ
الٕ
ت ُضُّموا ُعبادؾ وال يمُتدوا ُإمال ف ُ
اج اًر ك ملا اًر

ثالثاً -التوسـ عند نبي

إبراه ـ (عم ه السبلـ)

ٔ -روؼ إف النهي إهراهيـ العميه السبلـ  ( :مر في أرض كر بلء فكبا فرسه وش

رأسه وساؿ دمه فأخذ في االستغلار وقػاؿ إلهػي أي شػيء حػدث منػي فنػزؿ إل ػه

جبرائي وقػاؿ ػا إبػراه ـ مػا حػدث منػؾ ذنػب ولكػف هنػا قتػ سػبط خػاتـ األنب ػاء

وأبف خاتـ األوص اء قاؿ دمؾ موافقة لدمه.)3( )...
وفي سيبلف الدـ إشارة إلى القتق .

ٕ -قاؿ اهف عزاس ( إنه لما أت إبراه ـ بإسماعي وهاجر فوضعهما بمكة وأتت

عم ذلؾ مدة ونزلها الجرهميوف وتػزوج إسػماعي مػنهـ وماتػت هػاجر فأذنػت لػه
وشرطت عم ه أف ال ينػزؿ فقػدـ إبػراه ـ ( عم ػه السػبلـ) وقػد ماتػت هػاجر فػذهب

إل بيت إسػماعي فقػاؿ المرأتػه أيػف صػاحبؾ فقػاؿ ذهػب يتصػيد وكػاف إسػماعي

(عم ه السبلـ) يخرج مف الحرـ فيتصيد فقاؿ لهػا إبػراه ـ هػ عنػدؾ ضػ افة قالػت

ٔ
ٕ
ٖ

ٜٚ

 قصص األنهياء لمجزائرؼ ص -نوح ٕٚ -ٕٙ

ٖٕٗ

 -زحار األنوار جٗٗ ص
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قر ػه السػبلـ
ما عندي شيء فقػاؿ لهػا إبػراه ـ ( عم ػه السػبلـ) إذا جػاء زوجػؾ فا أ

وقولي له فم غير عتبة بابه وذهب إبراه ـ ( عم ػه السػبلـ) فممػا جػاء إسػماعي (

عم ػػه السػػبلـ) وجػػد ريػ أب ػه فقػػاؿ المرأتػػه هػ جػػاءؾ أحػػد؟ قالػػت جػػاءني شػػيخ
صلته كذا وكػذا كالمسػتخلة بشػأنه قػاؿ فمػا قػاؿ لػؾ قالػت قػاؿ لػي أقرائػي زوجػؾ

السبلـ وقولي فم غير عتبة بابه فطمقها وتزوج بأخرى فمبث إبراه ـ (عم ه السبلـ)
ما شاء

ثـ أستأذف سارة أف يزور إسماعي فقػاؿ المرأتػه أيػف صػاحبؾ فقالػت

ذهب يتصيد وهػو يجػيء اآلف إف شػاء

فػانزؿ يرحمػؾ

قػاؿ لهػا هػ عنػدؾ

ض افة قالت نعـ فجاءت بالمبف والمحـ ودعا لها بالبركػة فمػو جػاءت يومئػذ بخبػز

بر أو شعير أو تمر لكاف أكثر أرض

ب اًر أو تم اًر أو شعي اًر فقالت له أنزؿ حت

أغس رأسؾ فمػـ ينػزؿ فجػاءت بالمقػاـ فوضػع قدمػه عم ػه فبقػي أثػر قدمػه عم ػه
فغسمت شق رأسه األ سر فقاؿ لها إذا جاء زوجػؾ فأقرئ ػه السػبلـ وقػولي لػه لقػد

استقامت عتبة بابؾ فمما جاء إسماعي وجد رائحػة أب ػه فقػاؿ المرأتػه هػ جػاءؾ

أحػػد قالػػت نعػػـ شػػيخ مػػف أحسػػف النػػاس وجهػاً وأطيػػبهـ ريحػاً وقػػاؿ لػػي كػػذا وكػػذا

وغسػػمت رأسػػه وهػػذا موضػػع قدم ػػه عم ػ المقػػاـ قػػاؿ لهػػا إسػػماعي ذلػػؾ إب ػراه ـ

(عم ه السبلـ) (.)1

فعتزة الزاس تشير في التوسـ لمزوجة.

رابعاً -التوسـ عند نبي

ٔ

ٕٓٔ

 -قصص األنهياء ص

موس والخضر (ع)

العموـ اإللهية183..............................................................

ٔ -روؼ إف موسػى العميػػه السػبلـ  ( :كػػاف ذات يػػوـ سػػائ اًر ومعػػه يوشػػع بػػف نػػوف
فمما جاء إل أرض كر بلء أنخرؽ نعمػه وأنقطػع شػراكه ودخػ الحسػؾ فػي رجم ػه
وساؿ دمه فقاؿ إلهي أي شػيء حػدث منػي فػأوح إل ػه أف هنػا قتػ الحسػيف (

عم ػه السػبلـ) وهنػا سػػلؾ دمػه فسػاؿ دمػػؾ موافقػة لدمػه )

()1

سػهق وأف ذ رنػػا إف

الدـ يشير إلى القتق

ٕ -إف موسى العميه السبلـ لمػا رجػع مػف ال ضػر العميػه السػبلـ إلػى قومػه سػ له

أ و هاروف العميه السبلـ عما شاهد مف عجائس الزحر فقاؿ :

( التقينا أنا والخضر عم شاطئ البحر إذ سقط بيف أيػدينا طػائر أخػذ فػي منقػار

قطرة ورم بها نحو المشػرؽ وأخػذ ثان ػة ورماهػا فػي المغػرب وأخػذ ثالثػة ورمػ

بها نحو السماء ورابعة رماها إل األرض ثـ أخذ خامسة وعػاد ألقاهػا فػي البحػر
بهتنا لذلؾ .

فسألت الخضر (عم ه السبلـ) عف ذلؾ فمـ يجػب فػإذا نحػف بصػ اد صػطاد فنظػر
إلينا وقاؿ مالي أراكما في فكر وتعجب مف الطائر قمنا هو ذلؾ قاؿ أنا رج ص اد

قد عممت وأنتما نب اف ما تعمماف ؟ قمنا  :ما نعمـ إال ما عممنا

تعػال  .قػاؿ :

هذا طائر في البحر سم مسػمـ ألنػه إذا صػاح قػوؿ فػي صػ احه مسػمـ فأشػار

برمػػي المػػاء مػػف منقػػار إلػػ السػػماء واألرض والمشػػرؽ والمغػػرب و صػػعد إلػػ

السماء ويدفف في األرض وأما رم ه الماء في البحر قوؿ  :إف عمـ العػالـ عنػد

مثػ القطػػرة وورث عممػػه وصػ ه وابػػف عمػػه ووصػ ه عمػػي بػػف أبػػي طالػػب (عم ػػه

السبلـ) .)2()....والماء والزحر في التوسـ تشير إلى العمـ .
ٔ
ٕ

 زحار األنوار جٗٗ صٕٗٗ -قصص األنهياء صٖٓٓ
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خامساً : -التوسـ عند نبي

زكريا (عم ه السبلـ)

وقد وردت قصة ز ر ا وتوسمه زاسـ اإلمػاـ الحسػيف العميػه السػبلـ ومػا ػاف يشػعر

مف الحزف عند ذ ر لهذا االسـ  .وقد أشرنا إلى هذ فػي الصػنحات السػازقة لػذا لػف
نذ رها هنا وذلؾ مراعاة لبل تصار .

سادساً -التوسـ عند نبي

ع س (عم ه السبلـ)

وعػػف توسػػـ نهػػي هللا عيسػػى العميػػه السػػبلـ  ( :مػػر ع س ػ ذات يػػوـ بجنػػب البحػػر

ووجد ص ادي سمؾ لـ صطادوا شيئاً في ذلؾ اليوـ فطمب ع س (عم ه السػبلـ)

مف أحػدهـ وكػاف اسػمه سػمعاف أف ينقمػه فػي قار ػه وبعػد أف توسػط بهػـ القػارب
البحر قاؿ له ع س (عم ه السبلـ) اآلف ألقي شباكؾ في البحر فمما ألق شػباكه

اصطاد سمكاً كثي اًر حت امتمئ القارب  ،فقاؿ له ع سػ (عم ػه السػبلـ) مػف اآلف
سوؼ تصطاد الرجاؿ ) .

فقد توسـ النهي عيسى العميه السبلـ في هذا الرجق أنػه سػوؼ يػؤمف زػه و ػدعو لػه

وسي وف سهزاً في إيماف الكثير مف الرجاؿ .

 -3المؤمنوف مف أصحاب الرسوؿ واألئمة المعصوميف
يػ ػ ػ ػ تي المؤمن ػ ػ ػػوف م ػ ػ ػػف أص ػ ػ ػػحاس الرس ػ ػ ػػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػ ػ ػػميما وأص ػ ػ ػػحاس األئم ػ ػ ػػة

المعصػػوميف العمػػيهـ السػػبلـ فػػي المرتزػػة الثالثػػة مػػف م ارتػػس المتوسػػميف زعػػد أه ػػق
الهيت واألنهياء العميهـ السبلـ وقػد أكػدت مجموعػة مػف الروايػات الػواردة عػف طػرؽ

أه ػػق الهي ػػت العم ػػيهـ الس ػػبلـ زػ ػ ف هن ػػاؾ مجموع ػػة م ػػف الن ػػاس الم ػػؤمنيف متوس ػػموف
متنرسوف ينظروا هنور هللا .
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هذا وقد أثهت اإلماـ عمي العميػه السػبلـ ذلػؾ لهػـ صػراحة  ,فجػاء عػف اهػف عزػاس

الرضػي هللا عنػه عنػه العميػه السػبلـ إنػه قػاؿ  ( :وخمػق شػ عتنا مػف شػعاع نورنػػا

فهـ أصل اء أبػرار أطهػار متوسػموف نػورهـ ضػيء عمػ مػف سػواهـ كالبػدر فػي

الميمة الظمماء )(.)1

وقد شرح اإلماـ أمير المؤمنيف العميه السبلـ فػي روايػة متقدمػة الػذ ر الكينيػة التػي

ينظر هها هؤالء المتوسموف هنػور هللا عػز وجػق  ,فه ّػيف العميػه السػبلـ إف العمػة فػي
ذلػػؾ هػػو َ مػػق أهػػق الهي ػت العمػػيهـ السػػبلـ مػػف نػػور هللا ثػػـ إف شػػيعتهـ مق ػوا مػػف
شعاع نورهـ العميهـ السبلـ الذؼ هو نور هللا عز وجق .

يتهيف لنا إف توسـ المؤمنيف هو توسـ جزئي ألنه ال يتـ مف بلؿ نور هللا
ومف هنا ّ
مزاشرة ما هو حاؿ الرسوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما واألئمػة االثنػا عشػر العمػيهـ السػبلـ هػق
هو زطر قة ير مزاشرة هواسطة شعاع نورهـ العميهـ السبلـ .

وقػ ػػد أشػ ػػار الرسػ ػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػ ػػميما وزعػ ػػض األئم ػ ػة العمػ ػػيهـ السػ ػػبلـ إلػ ػػى زع ػ ػػض

المتوسميف مف أصحاههـ وس ّػموهـ زاالسػـ  .وأشػهر هػؤالء المتوسػميف مػف المػؤمنيف
هو سمماف الػ ؼ الرضػواف هللا عميػه  ,حيػث جػاء عػف عهػد الػرحمف هػف أعػيف انػه

سمع اإلماـ الزاقر العميه السبلـ يقوؿ  ( :كاف سمماف مف المتوسميف )الٕ .

ف هق الهيت العميهـ السبلـ هـ المتوسػموف وسػمماف أقػرس النػاس إلػيهـ  ,فعمػى هػذا

األساس هو ينظر هنور شعاعهـ الذؼ هو نور هللا الذؼ ينظػر زػه المتوسػموف أكثػر
مف ير والمعتمد عمى مقدار إيمانه واستزصار .

ٔ
ٕ

 -زحار األنوار جٕ٘ صٕٔ.

 -زحار األنوار جٕٕ ص.ٖٜٗ
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و يا ال ي وف سمماف الرضواف هللا عميه في مراتس عالية مف العمػـ واإليمػاف وهػو

مف أهق الهيت العميهـ السبلـ وزالتالي ي وف عمى رأس المتوسميف مف المؤمنيف.
وقد أشرنا إلى مثاؿ عف توسمه في توسمه زاسـ رحبلء والكوفة و يرها
وفض ػبلً عػػف سػػمماف الرض ػواف هللا عميػػه فقػػد أشػػار الرسػػوؿ

الٔ

.

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما إلػػى

مجموعة مف المػؤمنيف المتوسػميف وذلػؾ ضػمف قصػة أهػق الػيمف الػذيف د مػوا عميػه
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما اآلننة الذ ر وهـ ػق مػف أهػو ػرة ال ػوالني والحػق هػف عبلقػة وعرفػة

السدوسي وظهياف وعثماف هف قيس وأهو عامر األشعرؼ  ,حيث جاء عف جاهر هػف

عه ػػد هللا األنص ػػارؼ إن ػػه ق ػػاؿ  :ال وق ػػا عم ػػى رس ػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما أه ػػق ال ػػيمف

يزسػػوف زسيسػاً – إلػػى أف قػػاؿ  -فقػػاـ أهػػو عػػامر األشػػعرؼ فػػي األشػػعر يف وأهػػو ػرة
ال والني في ال ػوالنييف وظهيػاف وعثمػاف هػف قػيس وعرنػة السدوسػي فػي السدوسػييف

والح ػػق ه ػػف عبلق ػػة فت ممػ ػوا الص ػػنوؼ وتص ػػنحوا الوج ػػو ف ػػذوا ه ػػد األن ػػزع األص ػػمع

الزطيف ....قاؿ فزقي هؤالء القوـ المتوسموف حيث شهدوا مع أمير المػؤمنيف العميػه
السػػبلـ الجمػػق وصػػنيف رحمهػػـ هللا  ,ف ػػاف النهػػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما قػػد زشػػرهـ زالجنػػة

وأ هرهـ انهـ يستشهدوف مع عمي هف أهي طالس العميه السبلـ  ....الٕ .

ٔ

 -زحػػار األن ػوار جٕٕ ص , ٖٛٙ ,ٖٕٙ ,ٖٔٛروضػػة ال ػواعظيف جٕ ٓ , ٕٛرجػػاؿ الكشػػي

صٕٔ .
ٕ

 -زحار األنوار ج ٖٙصٕٔٔ  ,يزة النعماني صٖٜ
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اللص الرابع

قض ة اإلماـ المهدي (ع) وعمـ التوسـ.
إف قضية اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ هي أهـ قضية في هذا العالـ ألنهػا مرتزطػة
هإقامػػة ال بلفػػة الحقػػة التػػي أرادهػػا هلل عػػز وجػػق عمػػى هػػذ األرض فػػي قولػػه تعػػالى
ُْإُني ج ُ
اع ُفي األآر ُ
ض خمُ ل ًة .
وهذ القضية لها ارتزاط وثيق زعمـ التوسـ ألف هذا العمـ له مد مية هيرة في قضية
اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ .

فهػػو العميػػه السػػبلـ سيقضػػي عمػػى أعدائػػه و تػػزعهـ واحػػداً واحػػداً زمػػا أعطػػا هللا مػػف
عمػػـ التوسػػـ هػػو وأصػػحازه – مػػا سػػيمر عمينػػا الحقػاً – ويقػػوـ زقتػػق هػؤالء األعػػداء
س ػواءاً مػػف منػػافقي الشػػيعة الػػذيف يظهػػروف التشػػيع وهػػـ زعيػػدوف عنػػه أو م ػف أعدائػػه
الظاهر ف أمثاؿ السنيانييف واليهود و يرهـ .
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وزمػا إف هػذا األمػر هػو مػف األمػور الحتميػػة الوقػوع والتػي لػيس فيهػا هػداء لػذا وجػػس
عمى المنتظػر ف المػواليف لئلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ وحتػى يػر المػواليف معرفػة

مد ميػة عمػػـ التوسػػـ فػي قضػػية اإلمػػاـ العميػػه السػبلـ واسػػتيعاهها أوالً ليقومػوا هتهيئػػة
أننسهـ وتنقيتها مف الشوائس  ,وأف تكوف سػرائرهـ موافقػة لمػا عميػه ظػاهرهـ لكػي ال
ي ونوا عرضه لسيا اإلماـ العميه السبلـ وسطوته .

ثػ ػػـ إف اإلمػ ػػاـ العميػ ػػه السػ ػػبلـ سيضػ ػػع السػ ػػيا فػ ػػي رقػ ػػاس ػ ػػق الكنػ ػػار والمنػ ػػافقيف
والمعانديف وذلؾ زمرأػ ومسمع مف الناس  ,ومف لـ يدرؾ إف اإلماـ المهدؼ العميػه
السبلـ هو إماـ معصوـ وال يقوـ زما يقوـ زه إال هإذف هللا وزعهد معهود مف رسػوؿ

هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما .

وانه ال ي ذ إال الكافر والمنافق والمعاند والم الا هلل ولرسوله وألهق الهيت العميهـ

السػػبلـ زمػػا أعطػػي مػػف عمػػـ التوسػػـ فػػإف الالكػػافر سػػيقع فػػي منارقػػة عظيمػػة سػػيرػ
وزالها و نزلق وراء وساوس إهميس وحزائمه فيرديه و ودؼ زه إلى الهاوية.

ومػػف هنػػا جػػاءت أهميػػة معرفػػة عمػػـ التوسػػـ وارتزاطػػه زقضػػية اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه

السبلـ  ,ثـ إف هذا العمـ سػيظهر اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ ويطػور شػانه فػي

ذلؾ ش ف العموـ األ رػ .

والروايات الشر نة تدؿ عمى إف العمـ الموجود اآلف مف لدف آدـ إلػى زماننػا هػذا لػـ

يصػػمنا منػػه إال حرف ػاف  ,فػػإذا قػػاـ القػػائـ فإنػػه سيضػػيا إليهػػا مسػػة وعشػػر ف حرف ػاً

لتكتمق سزعاً وعشر ف حرفاً .

واآلف سن تي إلى هياف عمـ التوسـ وانه مف م تصات اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ

والذؼ صه هللا عز وجق زه  ,وقد ورد في القرآف أكثرمف آية تدؿ عمػى إف التوسػـ

مف م تصات اإلماـ العميه السبلـ وانه يعرؼ وليه وعدو عف طر ق التوسـ .
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ومف هذ اآليات هي قولػه تعػالى  ْ :عػرؼ اآلمج ُرمػوف ُب ُسػ ماهـ في آؤخػ تذ ُبالمنو ُ
اصػي
تآ ت
تآ ت ت آ ت
و آاأل آقػػداـُ ( , )1والتػػي سػػزقت اإلشػػارة إليهػػا  ,وأشػػارت الروايػػات الشػػر نة إلػػى اف هػػذ

اآليػػة نزلػػت فػػي اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  ,فقػػد روؼ عػػف معاويػػة الػػدهني عػػف
اإلمػػاـ أهػػي عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ فػػي اآليػػة المتقدمػػة  ,قػػاؿ  ( :ػػػا معاو ػػػة مػػػا
قولوف في هذا ؟ قمت  :يزعموف إف

تبارؾ وتعال

عرؼ المجػرميف بسػ ماهـ

في الق امة ف أمر بهـ فيؤخذ بنواصػيهـ وأقػدامهـ فيمقػوف فػي النػار  .فقػاؿ لػي :
وكيف حتاج الجبار تبارؾ وتعال إل معرفة خمق أنشأهـ وهو خمقهػـ ؟ فقمػت :

جعمػػت فػػداؾ ومػػا ذلػػؾ ؟ قػػاؿ  :ذلػػؾ لػػو قػػد قػػاـ قائمنػػا أعطػػا

السػ ماء ف ػػأمر

بالكافريف فيؤخذ بنواصيهـ وأقدامهـ ثـ يخبطهـ بالسيف خبطاً)(.)2

وفي رواية عف أهي زصير عف اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ أيضاً في قوله تعػالى
{ يعػرؼ المجرمػػوف  }......قػاؿ  ( :سػػبحانه وتعػػال عػػرفهـ ولكػػف هػػذ نزلػػت
في القػائـ (عم ػه السػبلـ) هػو عػرفهـ بسػ ماهـ فيخػبطهـ بالسػيف هػو وأصػحابه

خبطاًً ما عرؼ به س ماهـ أي عبلماتهـ بأنهـ مجرموف )(.)3

وفػػي هػػذ الروايػػات دلي ػػق واض ػ عمػػى إف عمػػـ التوس ػػـ هػػو مػػف م تصػػات اإلم ػػاـ
المهدؼ العميه السبلـ والذؼ زه يعرؼ المجرميف في ذهـ ويقتص منهـ .

ٔ
ٕ

 الرحمفٔٗ -زحار األنوار جٕ٘ صٕٖٓ , ٖٕٔ -اال تصاص صٖٗٓ  ,زصائر الدرجات جٚ

صٖ٘ٙ

ٖ

 -زحار األنوار جٔ٘ ص , ٘ٛيزة النعماني صٕٕٗ  ,ت و ق اآليات صٙٔٚ
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وم ػػف المعم ػػوـ إف هللا س ػػزحانه وتع ػػالى س ػػي وف ف ػػي أش ػػد تجميات ػػه ف ػػي اإلم ػػاـ العمي ػػه

الس ػػبلـ وعمي ػػه ف ػػإف اإلم ػػاـ العمي ػػه الس ػػبلـ ي ػػوف عم ػػى معرف ػػة زالعبلم ػػات وتك ػػوف
حاضر عند زما أعطا هللا مف السيماء أؼ مف عبلمات هؤالء.

وعميػػه فه ػػو س ػػبلـ هللا عمي ػػه المقص ػػود زاآليػػة الس ػػازقة  ,وأش ػػار إلي ػػه األئمػ ػة العم ػػيهـ

السبلـ في ادعيتهـ ومناجاتهـ .

فقد ورد عنهـ العميهـ السػبلـ ... ( :أسألؾ األماف يوـ عرؼ المجرموف بس ماهـ

فيؤخذ بالنواصي واإلقداـ ) (.)1

فإذا اف المقصود ههذا اليوـ القيامة فهػو يػوـ الحسػاس األكهػر الػذؼ لػيس فيػه أمػاف

إال لمم ػػؤمنيف ف ػػإنهـ يػ ػ منوف م ػػف الن ػػزع األكه ػػر ال أف يػ ػ منوف م ػػف أ ػػذ هللا س ػػزحانه
ْك ػ ُّ
وتعػػالى لهػػـ وسػػوقهـ إلػػى النػػار  ,ألف فػػي هػػذا اليػػوـ ػػق ي ػ تي مرهػػوف زعممػػه ت
ػس ُبمػػا كسػػب آت رُهينػػة وطمػػس األمػػاف ال يننػػع هنػػا زالنسػػزة ألصػػحاس السػػيئات
ن آلػ ٍ

ألنهـ م وذوف إلى النار .

أما إذا اف المقصود ههذا اليوـ هو يوـ قيػاـ القػائـ العميػه السػبلـ وأ ػذ لممجػرميف

زسػػيماهـ فهنػػا يصػػدؽ طمػػس اإلمػػاف ألف اإلنسػػاف ال هػػد وأف ي ػػوف لديػػه ذنػػس ألنػػه
يػػر معصػػوـ  ,ػػبل األنهيػػاء واألئمػػة العمػػيهـ أفضػػق الصػػبلة والسػػبلـ وعميػػه ف ػػق

إنساف ي شػى سػيا اإلمػاـ العميػه السػبلـ وعقازػه ويسػ لوف هللا العافيػة واألمػاف مػف
ذلؾ العقاس وال سيما إف زاس التوزة يغمق زقياـ اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ وعميػه

فاإلنساف يتوسق إلى هللا عز وجػق وأف ي ػوف عمػى اسػتعداد لػذلؾ اليػوـ وأف ي مػص
ننسه مف الذنوس .

ٔ

 -الهمد األميف صٖٜٔ
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وهن ػػا ال ه ػػد م ػػف اإلش ػػارة إل ػػى ش ػػيء مه ػػـ ج ػػداً ه ػػو الرجع ػػة إف الرجع ػػة ف ػػي الت و ػػق

المعاصػ ػػر هػ ػػي ليسػػػت رجعػ ػػة ماديػ ػػة أؼ رجعػ ػػة أش ػ ػ اص معين ػػيف ز جسػػػادهـ مػ ػػا
ينهم ػػوف عام ػػة الن ػػاس ولك ػػف الرجع ػػة س ػػتكوف رجع ػػة روحي ػػة  ,أؼ إف أرواح األئم ػػة

واألولياء والمؤمنيف والصالحيف سترجع لتسديد أصحاس اإلماـ العميه السبلـ الٔ .

وعميػػه فػػإف روح اإلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ سػػتعود لتسػػدد القػػائـ العميػػه السػػبلـ ,
طػػوـُ المتعمقػػة هرجعػػة
فيصػػدؽ القػػوؿ عنػػدها إف قولػػه تعػػالى ْسن ُسػ تػم ته عم ػ اآل تخآر ت
أمير المؤمنيف العميه السػبلـ ووسػمه ألعػداء هللا عمػى ػراطيمهـ إنمػا المقصػود زػه

هنا هو المهدؼ العميه السبلـ الذؼ ي وف مسدداً هروح جد أمير المؤمنيف عمي هف
أهي طالس العميه السبلـ أؼ ستضع لهـ عبلمة وسيماء يعرفوف هها .
فقد جاء في الحديث المػروؼ عػف رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما إنػه قػاؿ  ( :تخػرج دابػة
األرض ومعها عص موس (عم ه السػبلـ) وخػاتـ سػم ماف (عم ػه السػبلـ) تجمػو
وجػػه المػػؤمف بعصػػا موس ػ (عم ػػه السػػبلـ) وتسػػـ وجػػه الكػػافر بخػػاتـ سػػم ماف

(عم ه السبلـ) ) (.)2

وقد ورد عنه الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما إنه قاؿ وهػو يصػا دازػة األرض  ( :وال يػدركها طالػب

وال لوتها هارب تسـ المؤمف بيف عين ه فتكتب بيف عين ه ( مؤمف ) وتسـ وجه

الكػػافر وتكتػػب بػػيف عين ػػه ( كػػافر) ومعهػػا عصػػا موس ػ وخػػاتـ سػػم ماف (عم ػػه

ٔ

 -ومف أراد التعرؼ عمى هذا الموضوع زش ق أكهر عميه الرجوع إلى موسوعة القائـ لمسيد

القحطاني تاس الرجعة الروحية .

ٕ

 -زحار األنوار جٖ٘ صٔٔٔ.
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السبلـ) فتجمو وجه المؤمف بالعصا وتحطـ أنػف الكػافر بالخػاتـ حتػ
مؤمف و ا كافر )(.)1

قػاؿ لػه ػا

إف الروايػػات الش ػػر نة تػػدؿ عم ػػى اقت ػراف ػػروج دازػػة األرض زمانػ ػاً زاإلمػػاـ المه ػػدؼ
العميه السبلـ وعميه تكوف دازة األرض الواردة في اآلية الشػر نة هػو القػائـ المهػدؼ
العمي ػػه الس ػػبلـ المس ػػدد ه ػػروح ج ػػد أمي ػػر الم ػػؤمنيف العمي ػػه الس ػػبلـ  ,وان ػػه العمي ػػه
السبلـ صاحس العصا والميسـ وهو الذؼ سيسـ المؤمنيف والكػافر ف زمػا أعطػا هللا

عز وجق مف عمـ التوسـ والسيماء .

والدليق عمػى ذلػؾ هػو مػا جػاء فػي روايػات أهػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ والتػي أكػدت

عمى هذا المعنى .

فقد ورد عف أهي عهد هللا الجدلي قػاؿ  ( :دخمػت عمػ عمػي بػف أبػي طالػب (عم ػه

السبلـ)  :فقاؿ  :أال أحدثؾ ثبلثاً قب أف يدخ عمي وعم ؾ داخ ؟ قمػت  :بمػ ،
فقاؿ  :أنا عبد

أنا دابة األرض صدقها وعدلها وأخػو نبيهػا وأنػا عبػد

 ،أال

أخبرؾ بأنف المهدي وعينه ؟ قاؿ  :نعػـ  ،فضػرب بيػد عمػ صػدر  ،فقػاؿ  :أنػا

)(.)2

وهذا ما يدؿ عمى وجود ارتزاط هيف المهدؼ العميه السبلـ ودازة األرض هدليق قوؿ
اإلماـ العميه السبلـ الأال أ هرؾ ز نا المهدؼ وعينه قاؿ  :قمػت نعػـ  ,فضػرس
هيد عمى صدر  ,فقاؿ  :أنا أؼ إف أنا المهدؼ العميػه السػبلـ وعينػه هػو أميػر

المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ وهػػذا ال يم ػػف حممػػه عمػػى الظػػاهر هػػق ال هػػد مػػف ت و مػػه ,

والظاهر مف ت و مه ي وف ه ذا :
ٔ
ٕ

 زحار األنوار جٖ٘ صٕ٘ٔ. -زحار األنوار ج ٖٜصٖٕٗ.
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ف ػػإنا المه ػػدؼ العمي ػػه الس ػػبلـ في ػػه إش ػػارة إل ػػى ال ػػروح أؼ إف روح المه ػػدؼ العمي ػػه

السػػبلـ هػػي روح جػػد المرتضػػى العميػػه السػػبلـ أؼ أف ي ػػوف مسػػدداً هػػروح اإلمػػاـ
عمػػي العميػػه الس ػػبلـ ألف هنػػاؾ عبلقػػة وثيق ػػة هػػيف األنػػا وال ػػروح وال ػوارد إف آ ػػر

موض ػػع تس ػػتق من ػػه ال ػػروح ه ػػو األن ػػا  ,م ػػا إف المقص ػػود الزعين ػػه زص ػػيرته ودين ػػه
وعقيدتػػه أؼ إف ديػػف المهػػدؼ وعقيدتػػه هػػو ديػػف جػػد أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ
وعقيدته وهي التوحيد الحقيقي الذؼ ال شرؾ فيه مطمقاً .

الػػدليق اآل ػػر هػػو ػػروج دازػػة األرض ومعهػػا عصػػا موسػػى العميػػه السػػبلـ و ػػاتـ

سػػميماف العميػػه السػػبلـ  ,إال إننػػا لػػو رجعنػػا إلػػى زعػػض الروايػػات الػواردة مػػف طػػرؽ

أهق الهيت العميهـ السبلـ لوجدنا إف عصا موسى و اتـ سميماف العميهما والسػبلـ
ي وناف مع اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ إذا رج .

واليؾ هذ الرواية الشر نة الواردة عف أهػي جعنػر هػف عمػي الزػاقر العمػيهـ السػبلـ :

( إذا ظهػػػر القػػػائـ (عم ػػػه السػػػبلـ) ظهػػػر ب ار ػػػة رسػػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػم ما) وخػػػاتـ

سػػم ماف وحجػػر موس ػ وعصػػا (عميهمػػا السػػبلـ) ثػػـ ػػأمر مناد ػػه فينػػادي أال ال

حمػ رجػ مػػنكـ طعامػاً وال شػراباً وال عملػاً ف قػػوؿ أصػحابه  :إنػػه يريػد أف قتمنػػا
و قت دوابنا مف الجوع والعطش ف سير و سيروف معه فػأوؿ منػزؿ ينزلػه ضػرب

الحجػػر فينبػػع منػػه طعػػاـ وشػراب وعمػػف ف ػػأكموف و شػػر وف ودوابهػػـ حتػ ينزلػوا
النجف بظهر الكوفة )(.)1

وعف عهد هللا هف سناف إنه قاؿ  :سمعت أزػا عهػد هللا العميػه السػبلـ يقػوؿ ( :كانػت

عصا موس قضػيب مػف آس مػف غػرس الجنػة أتػا بهػا جبرائيػ (عم ػه السػبلـ)

ٔ

 -زحار األنوار جٕ٘ صٖٔ٘  ,يزة النعماني ص , ٕٖٛإثزات الهداة جٖ .
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لمػا توجػه تمقػػاء مػديف وهػػي وتػابوت آدـ فػػي بحيػرة طبريػػة ولػف يبم ػػا ولػف يتغيػ ار
حت يخرجهما القائـ (عم ه السبلـ) إذا قاـ ) (.)1

وهذا ما يدؿ عمى إف اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ هو دازة األرض وهو الذؼ يسػـ
المؤمف والكافر زما أعطا هللا مف عمـ التوسـ والسيماء التي يعرفهـ هها .

ومف اآليات األ رػ الدالة عمى توسـ اإلماـ المهدؼ العميػه السػبلـ ومعرفػة أعدائػه
ػوؿ اإلنسػػاف ي آوم ُئػ ٍػذ أآيػػف اآلملػُّػر * كػ مػبل ال وزر *
ومعػػاقهتهـ هػػو قولػػه تعػػالى  ْ :تقػ ت
إل رُؾ ي آوم ُئ ٍذ اآل تم آستقُّر * تينمبأت اإلنساف ي آوم ُئ ٍذ ُبما قمدـ وأ مخر * بػ ُ اإلنسػاف عمػ
ن آل ُس ُه ب ُصيرة * ول آو أآلق مع ُاذيرت (.)2
فق ػػد ورد ف ػػي الت و ػػق المعاص ػػر إف ه ػػذ الس ػػورة الس ػػورة القيام ػػة يقص ػػد هه ػػا القيام ػػة
ػػوؿ
الصػػغرػ المتمثمػػة زقيػػاـ اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ وعنػػدما قػػاؿ تعػػالى ْ تقػ ت
اإلنساف ي آوم ُئ ٍذ أآيف اآلملُّر أؼ أيف المنر مف سطوة اإلماـ المهػدؼ العميػه السػبلـ
فػػػبل مهػ ػػرس لمظػ ػػالميف المتجهػ ػػر ف الطغػػػاة  ْ ,كػ م
ػػػبل ال وزر ولػ ػػيس هنػ ػػاؾ م ػ ػؤازرة
لمهارحيف مف عػدؿ اإلمػاـ العميػه السػبلـ  ْ :إلػ رُػؾ ي آوم ُئ ٍػذ اآل تم آسػتقُّر أؼ ي ػوف
المسػػتقر لئلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ وفػػي هػػذا المعنػػى هػو رس ذلػػؾ اليػػوـ ولػػيس

رس األرحاس .

والمهـ في هذ السورة والذؼ يهمنا هنا هو قوله تعػالى  ْ :تينمبأت اإلنساف ي آوم ُئ ٍػذ ُبمػا
قمدـ وأ مخر حيث إف اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ سي هرهـ ز ق صغيرة و هيػرة قػد

اقترفوها وانه يح ـ فيهـ دوف أف يحتاج إلى هينة  -ما هينا في الصػنحات البلحقػة

– وهذا يدلق عمى إف اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ سي هرهـ زما اقترفػو  ,زمػا لديػه

ٔ
ٕ

 زحار األنوار جٕ٘ صٖٔ٘  ,يزة النعماني ص.ٕٖٛ -القيامة ٓٔ.ٔ٘-
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مف عمـ التوسػـ ومعرفتػه زمػا يظهػروف و نػوف  ,وعمػى هػذا األسػاس سػيح ـ هيػنهـ

دوف الحاجة إلى هينة ألنه سيعمـ سرائرهـ وما ت ني صدورهـ ويح ـ وفقاً لذلؾ .

وحينما ال يننع اإلنساف عذر في ذلؾ اليوـ ألنه أعرؼ هننسه وما إقترفه مػف ذنػوس

وس ػػيئات  ,و م ػػا إف القػ ػرآف أش ػػار إل ػػى توس ػػـ اإلم ػػاـ المه ػػدؼ العمي ػػه الس ػػبلـ وان ػػه
سػػيعاقس المجػػرميف فػػي آ ػػر الزمػػاف وذلػػؾ زمعرفتػػه لهػػـ عػػف طر ػػق سػػيماهـ ومػػا

ي نوف في أننسهـ .

فإف الروايات واألحاديث الشر نة الواردة عف أهق الهيت العميهـ السبلـ جاءت تؤ د
هػػذا المعنػػى مػػف حيػػث إف أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ هػػـ المتوسػػموف وزػػاأل ص

اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ .

وانه سبلـ هللا عميه يعرؼ الناس مف سيماهـ صالحوف هـ أـ طالحوف .
فقد ورد عف إزاف هف تغمس إنه قػاؿ  ( :قاؿ أبػو عبػد

(عم ػه السػبلـ)  :إذا قػاـ

القائـ (عم ه السبلـ) لـ قـ بيف يد ه أحد مف خمػق الػرحمف إال عرفػه صػال هػو

أـ طال أال وف ه آ ة لممتوسميف وهي السبي المق ـ )(.)1

وممػا يجػػدر اإلشػػارة إليػه إف األئمػػة األطهػػار مػف آزػػاء وأجػػداد اإلمػاـ العميػػه السػػبلـ

لهـ القدرة عمى التعرؼ عمى الشػ ص الػذؼ يقػا هػيف أيػديهـ صػال أـ طػال  ,إال
اف الت كيػد صػار عمػى اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ لعظػـ و طػورة المهمػة اإللهيػة
العالميػػة المنوطػػة زػػه والتػػي ت تمػػا عمػػا انػػت عميػػه فػػي عهػػد مػػف سػػزقه مػػف أهػػق

الهيت العميهـ السبلـ .

فمػػف المعمػػوـ إف الرسػػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما وهػػو سػػيد أهػػق الػػدنيا وآ ػػرهـ وأعظمهػػـ

عمى اإلطبلؽ اف إذا جاء إليه ش ص يعمػف إسػبلمه يقهػق منػه ذلػؾ ويقػوؿ لػه  :ال

ٔ
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و متؾ إلى ظاهر إسبلمؾ وهو يعمػـ جيػداً مػا فػي قمػوس هػؤالء ومػا يضػمروف فػي
أننسهـ وذلؾ ألف اإلسبلـ اف في هدايتػه و ػاف الصػموات هللا وسػبلمه عميػه يػ تما

الناس لمد وؿ في اإلسبلـ وجرػ هذا الحاؿ مع مف جاء زعػد مػف أئمػة أهػق الهيػت

العميهـ السبلـ ألنهـ انوا ي شوف عمى شيعتهـ أف ُيظهر عميهـ .
أما القائـ العميه السبلـ وزما إنه أنيطت زه مهمة إقامة دولة العدؿ اإللهػي واظهػار
الديف اإلسبلمي عمى الديف مه ولو ر الكافروف لذا سػي وف اسػتعماله لعمػـ التوسػـ
زشػ ق أكهػػر أو إنػػه رحمػػا سػػيقوـ هتنعيػػق العمػػق زقػػانوف عمػػـ التوسػػـ ألنػػه زحاجػػة إلػػى

ذلؾ .

فهو العميه السبلـ يطهر األرض مف الكػافر ف والمنػافقيف والظػالميف والمعانػديف وال

يم ػػف أف يتعامػػق مػػع ه ػؤالء عمػػى أسػػاس الو متػػؾ إلػػى ظػػاهر إسػػبلمؾ ألف قيامػػه

العميػػه السػػبلـ يمثػػق القيامػػة الصػػغرػ والتػػي يحاسػػس فيهػػا ال مػػق وال يسػػتتاس فيهػػا

أحد أو يترؾ ليعطي ّهينة أو يمنقها ويمررها ما اف في الساهق ألنػه ال مجػاؿ إلػى
ذلؾ .
هػق إنػه سػبلـ هللا عميػه وزعهػد مػػف رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما عميػه أف يقتػق هػؤالء وال

يستتس أحداً حتى يستطيع تطهيق إرادت السماء في إقامة ال بلفة اإللهية الحقة في

األرض وفقاً لمعدؿ اإللهي والقضاء عمى الشرؾ والكنر والنناؽ .

فاإلماـ المهدؼ العميه السبلـ مع ما ألهـ مف جوامع العمػـ لديػه القػدرة عمػى التوسػـ

لػػيس فقػػط فػػي النػػاس هػػق يتعػػدا إلػػى التوسػػـ فػػي ػػق حر ػػة ونيػػة أو أرضػػية و ػػق

س نة أو حر ة سواء انت لئلنساف أو الحيواف أو الجماد أو زاقي الموجودات التػي
مقها هللا فوليه يعممها ألنه هو مف ينزؿ عميه ت و مها في ق عاـ في ليمة القدر
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ومف هنا ننهـ أهمية عمـ التوسـ فػي قضػية اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ وارتزاطػه

زمراحق قياـ اإلماـ العميه السبلـ واقامته لدولة العدؿ اإللهي .

وقػػد ورد عػػف أهػػي عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ قػػاؿ  ( :س ػ أتي فػػي مسػػجدكـ ثبلثمائػػة
وثبلثة عشر ( عني مسجد مكة) عمـ أه مكػة اف لػـ يمػدهـ آبػاؤهـ وال أجػدادهـ

عمػػيهـ السػػيوؼ مكتػػوب عمػ كػ سػػيف كممػػة تلػػت ألػػف كممػػة فيبعػػث

تبػػارؾ

وتعال ريحا فتنادي بك واد هذا المهػدي قضػي بقضػاء داود وسػم ماف ال سػأؿ

عم ه بينة )(.)1

وفي رواية أ رػ عنه العميه السبلـ انه قاؿ  ( :ال تػذهب الػدن ا حتػ يخػرج رجػ
مني حكـ بحكومة آؿ داود ال سأؿ عف بينة عطي ك نلس بحكمها )(.)2

وذلػػؾ لتطهيػػق الحػػق والعػػدؿ والتعامػػق زحػػزـ مػػع ػػق الم ػػالنيف إلرادة السػػماء ألف

اإلنساف لف يترؾ سدػ وقػد أعطػي المجػاؿ الكػافي مػف لػدف آدـ العميػه السػبلـ إلػى
قيػػاـ القػػائـ العميػػه السػػبلـ واذا لػػـ يسػػتطع فػػي تمػػؾ النت ػرة الزمنيػػة الكهي ػرة مػػف تغيػػر
ننس ػػه نح ػػو األفض ػػق فبله ػػد م ػػف ت ػػد ق الس ػػماء ف ػػي ذل ػػؾ عم ػػى س ػػهيق إقام ػػة بلف ػػة

اإلنسػػاف الحقيقيػػة عمػػى وجػػه األرض وفػػرض إرادة السػػماء والتػػي هػػي األجػػدػ لحػػق
ق المش بلت ولتحقيق األمق المنشود .

مما يجعق ق إنساف ي شا و هازه  ,فقد ورد عف هشاـ هف سػالـ عػف أهػي عهػد هللا

العميػػه السػػبلـ إنػػه قػػاؿ  ( :بينمػػا الرجػػ عمػػ رأس القػػائـ ػػأمر وينهػػي إذ أمػػر
بضرب عنقه فبل يبق بيف الخافقيف شيء إال خافه )(.)3

ٔ
ٕ
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وهذا إنما يدؿ عمى ما أعطي اإلماـ المهػدؼ العميػه السػبلـ مػف عمػـ التوسػـ زحيػث

يتوسػػـ مػػا فػػي ننػػوس النػػاس ومػػا فػػي قمػػوحهـ و نظػػر إلػػى زػػاطف اإلنسػػاف ولػػيس إلػػى

ظػػاهر فقػػط ويعاممػػه عمػػى أسػػاس ذلػػؾ حتػػى ولػػو ػػاف مػػف أصػػحازه فإنػػه ينػػزؿ زػػه

القصاص العادؿ .

أصحاب اإلماـ المهدي (عم ه السبلـ) وعمـ التوسـ
زعد أف هينا إف عمـ التوسـ هو مف م تصات اإلماـ المهدؼ العميػه السػبلـ  ,نػ تي

اآلف إلى هياف ا تصاص أصحاس اإلماـ العميه السبلـ ههذا العمـ .

وقد سهق أف ذ رنا إف عمـ التوسـ هو مف م تصات الرسوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما واألئمػة

االثنػا عشػػر المعصػػوميف العمػػيهـ السػػبلـ  ,وهػػـ وحػػدهـ مػػف يعممػوف أسػرار  ,ولهػػـ
القػػدرة عمػػى معرفػػة وت و ػػق العمػػوـ والعبلمػػات الزاطنيػػة والظاهر ػػة ورحطهػػا زمػػدلوالتها
الممكوتية .

وال يعمػػـ هػػذلؾ مػػف زعػػدهـ العمػػيهـ السػػبلـ إال مػػف أفػػاض هللا عميػػه و صػػه زػػه مػػف

أوليػػاء مػػف أصػػحاس األئمػػة العمػػيهـ السػػبلـ  ,ويػ تي فػػي مقػػدمتهـ أصػػحاس اإلمػػاـ

المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  ,وذلػػؾ ألنهػػـ يمثمػػوف الرمػػوز والقػػادة ألهػػـ قضػػية فػػي هػػذا
الوجػػود وهػػي قضػػية اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ المقػػيـ لدولػػة العػػدؿ اإللهػػي التػػي

أرادها هللا عز وجق في الكوف .

وقد أكدت عدد مف الروايات إف عمـ التوسـ هو مػف ضػمف صوصػيات أصػحاس

قائـ آؿ

 ,وانه العميه السبلـ هو مف يعطيهـ هذا العمـ .
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حيث جاء في رواية عف اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ انه قاؿ  ( :كأني أنظر إل

القػػائـ (عم ػػه السػػبلـ) وأصػػحابه فػػي نجػػف الكوفػػة كػػأف عمػ رؤوسػػهـ الطيػػر قػػد
فنيت أزوادهـ وخمقت ث ابهـ قد أثر السجود بجباههـ ليػوث بالنهػار رهبػاف بالميػ

كأف قمو هـ ز ػر الحديػد عطػ الرجػ قػوة أر عػيف رجػبلً عطػيهـ صػاحبهـ التوسػـ
.)1()....
والرواية هنػا تشػير زشػ ق صػر إف اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ يعطػي أصػحازه

التوسـ سواء اف ذلؾ زش ق مزاشر منػه العميػه السػبلـ أو هواسػطة شػ ص آ ػر ,
وذلؾ هدليق قوؿ الرواية يعطيهـ صاحههـ ولـ تقق إمامهـ مثبلً .

ولعق المراد زه وز ر اليماني  ,ألنه عادة ما يعهر عنه همنع صاحس أو صػاحز ـ ,

حيث ورد عف اإلماـ الهادؼ العميه السبلـ أنه قاؿ  ( :إذا غاب صاحبكـ عػف دار

الظالميف فتوقعوا اللرج )(.)2

وال يم ف حمق هذ الرواية عمػى اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ ألنػه ػاس عػف دار
الظالميف منذ أكثر مف أحد عشر قرناً ولـ ي تي زعد النرج  ,والرواية تؤ د إنه حالما
تحصق الغيزة عف دار الظالميف فالنتوقع النرج .

فػبل يسػػتقيـ أف نحمػق الروايػػة هنػا عمػػى اإلمػػاـ المهػدؼ العميػػه السػبلـ مػػف حيػػث إف
يهتػػه دليػػق عمػػى قػػرس فرجػػه لكػػوف الغيزػػة دليػػق عمػػى النػػرج ولػػيس الع ػػس  ,ف يػػا

تكوف الغيزة عبلمة إذا اف النرج ننسه يعني ظهور زعد طوؿ يهته .

والمهـ لدينا إف اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ يعطػي أصػحازه التوسػـ  ,وقطعػاً مػف
لـ ي ف له عمـ ومعرفة ههذا العمـ فهو ليس مف أصحاس القائـ العميه السبلـ .

ٔ
ٕ
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وعميه فإف ق مف يدعي اإلتصاؿ زاإلماـ المهدؼ العميه السبلـ والتمهيد له أو إنه

مػػف أصػػحازه فيمػػا زعػػد عميػػه أف يثهػػت معرفتػػه ههػػذا العمػػـ  ,ػػوف التوسػػـ هػػو مػػف

عبلمات أصحاس اإلماـ العميه السبلـ .

وقد دلت الروايات عف أهق الهيت العميهـ السبلـ عمى هذا األمر  .حيث جاء عػف

اإلماـ الصادؽ العميه السػبلـ  :إنػه قػاؿ  ( :كػأني أنظػر إلػ القػائـ وأصػحابه فػي
نجف الكوفػة كػأف عمػ رؤوسػهـ الطيػر ....وقػد وصػلهـ

تعػال بالتوسػـ فػي

كتابه العزيز بقوله تعال ْ إف في ذلؾ آل ات لممتوسميف (.)1

إذف يته ػػيف لن ػػا إف أص ػػحاس اإلم ػػاـ المه ػػدؼ العمي ػػه الس ػػبلـ ق ػػد وص ػػنوا ف ػػي القػ ػرآف
زالتوسـ أؼ إنهـ متوسموف .

وهنا تجدر اإلشارة إلى شيء مهـ جداً وهو قد يرد إشػ اؿ أو اشػتزا لموهمػة األولػى

عنػػد ق ػراءة الروايػػة اآلننػػة الػػذ ر مػػف حيػػث إشػػارتها إلػػى وصػػا الق ػرآف ألصػػحاس
ػات لُآم تمتو ُس ُػميف وقػد
المهدؼ العميه السبلـ زالتوسـ زقوله تعػالى ُْإ مف ُفػي ذلُػؾ آل ٍ
سػػهق أف أشػػارت الروايػػات حػػوؿ تنسػػير هػػذ اآليػػة ز نهػػا نزل ػت ز هػػق الهيػػت العمػػيهـ
السػػبلـ فهػػذا يػػوحي زشػػيء مػػف التنػػاقض الظػػاهرؼ  ,هيػػد اف التنػػاقض يػػزوؿ إذا مػػا
عرفنػػا إف هػػذ اآليػػة و مػػا قمنػػا سػػازقاً نزلػػت زحػػق الرسػػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما واألئمػػة

العميهـ السبلـ مف زعد إلى يوـ القيامػة  ,فهػـ العمػيهـ السػبلـ المتوسػموف  ,وهػذا
يعني إف ق واحد مػنهـ العمػيهـ السػبلـ هػو المتوسػـ فػي عصػر  ,وزطهيعػة الحػاؿ
إف آ ػػر األئمػػة المتوسػػميف هػػـ اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  ,فعميػػه تكػػوف هػػذ

اآلية م ولة فيه وفي أصحازه في عصر إمامته العميه السبلـ .

ٔ

 -زحار األنوار جٕ٘ ص , ٖٛٙمنت س األنوار ص٘.ٜٔ

العموـ اإللهية211..............................................................

إذف هػػذ اآليػػة مػػف حيػػث التنز ػػق هػػي م تصػػة زالرسػػوؿ واألئمػػة فضػبلً عػػف فاطمػػة
الزهػراء الصػػموات هللا عمػػيهـ أجمعػػيف أمػػا مػػف حيػػث الت و ػػق الزػػاطني فهػػي م تصػػة

زاإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ عمػػى ال صػػوص وأصػػحازه  ,ألنػػه هػػو مػػف سػػيظهر

الت و ق الزاطني لمقرآف

ق زما فيها هذ اآلية .

وقػػد دلػػت اآليػػات القرآنيػػة والروايػػات عػػف أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ إنهػػـ هػػـ مػػف
الر ُ
ُ
اس تخوف ُفي اآل ُعآمـُ (.)1
ووم
يعمموف ت و مه  ,فقاؿ تعالى ْ :وما آعم تـ تأويم ته إالم ت
وقػد جػاء عػػف هر ػدة هػف معاويػػة عػف اإلمػػاـ الزػاقر والصػادؽ العميهمػػا السػبلـ إنهمػػا

قػػاال  ( :فرسػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) أفض ػ الراسػػخيف فػػي العمػػـ قػػد عممػػه

وج جم ع ما أنزؿ عم ه مف التنزي والتأوي وما كػاف

عػػز

لينػزؿ شػيئاً لػـ عممػه

تأويمػه وأوصػ ائه مػػف بعػػد عممونػػه كمػه والػػذيف ال عممػػوف تأويمػػه إذا قػػاؿ العػػالـ
فيهـ بعمـ فأجابهـ بقوله ْ تقوتلوف آممنا ُب ُه تك ُمػف ُع ُ
نػد رُنػا والقػرآف خػاص
آ
وعاـ ومحكـ ومتشابه وناسخ ومنسوخ فالراسخوف في العمـ عممونه )(.)2
وعمػى هػػذا األسػػاس ي ػوف ظػػاهر القػرآف يشػير إلػػى الشػػيء وزاطنػه يشػػير إلػػى شػػيء

آ ػػر والػػدليق عمػػى ذلػػؾ إف القػرآف هػػو ػػبلـ هللا الػػذؼ فيػػه تهيػػاف ػػق شػػيء إلػػى يػػوـ
القيامة لقوله تعالى ْون مزآلنا عمآ ؾ اآل ُكتاب ُتآب اناً لُ تك ُ شي ٍء ( ,)3فهو لػيس م ػتص
آ
زعصػػر مػػف العصػػور دوف اآل ػػر  ,وهػػذا يعنػػي إف ػػق مػػا فيػػه هػػو مسػػتمر ومتجػػدد
وقائـ إلى قياـ الساعة .

ٔ
ٕ
ٖ

 آؿ عمراف . ٚ الكافي جٔ صصٖٕٔ. -النحق .ٜٛ
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واذا ما فهمنا ذلؾ نقوؿ إف القػرآف مػف حيػث النػزوؿ الوجػودؼ األوؿ نػزؿ عمػى سػيد

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما في ليمة القدر  ,هيد أنه مستمر النزوؿ عمى قمس األئمػة
الكائنات
العميهـ السبلـ مف زعد هدليق قوله تعالى ُْ :إمنا أنزآلنػا ت ُفػي لآيم ُػة اآلق آػد ُر ومػا أ آدراؾ
ُ
ُ
ُ
وح ُفيهػػا
مػػا لآيمػ تة اآلقػ آػد ُر * لآيمػ تة اآلقػ آػد ُر خآيػػر مػ آػف أآلػػف شػ آػه ٍر * تنػ مػز تؿ اآلمبل ئكػ تة والػُّػر ت
ُبُإ آذ ُف رُ ُهـ ُمف تك ُ أ آم ٍر * سبلـ ُهي ح مت م آطم ُع اآلل آج ُر (.)1
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما
فػػإف هللا عػػز وجػػق لػػـ يقيػػد هػػذا النػػزوؿ زش ػ ص وزمػػاف الرسػػوؿ
في ػػوف متجػػدد المعػػاني أؼ مػػف حيػػث المعػػاني الزاطنيػػة التػػي تعنيهػػا ػػق ممػػة مػػف
آياته مع زقاء مف حيث األلناظ الظاهر ة .

وزمعنػػى آ ػػر اف ت و ػػق اآليػػات يتغيػػر فػػي ػػق سػػنة زحسػػس تغيػػر األمػػر اإللهػػي

الوجػػودؼ الحاصػػق فػػي ػػق ليمػػة تغيػػر أرزاؽ وأعمػػار ػػق إنسػػاف فػػي ػػق ليمػػة قػػدر
مثبلً  ,مما يترتس عميه التغيير في نمط حياة الموجودات واإلنساف .
فعميه ي وف ت و ق آيات المتوسميف المذ ور آنناً تكوف متغيرة مػف حيػث ت و مهػا مػف
عنصر إلى آ ر .

فهي مف حيث النزوؿ م تصة زالرسوؿ واألئمة األطهار العميهـ السبلـ و ق واحد

مػػنهـ يمثمه ػا فػػي عصػػر إمامتػػه  ,ويسػػتمر الحػػاؿ إلػػى أف يصػػق الػػدور إلػػى اإلمػػاـ
المهدؼ العميه السبلـ وعند ذلؾ يتجسد فيه وز صػحازه الت و ػق الزػاطني لتمػؾ اآليػة

مر هنا .
لكونه العميه السبلـ هو مف سيظهر عمـ التوسـ ويعممه ألصحازه ما ّ
وممػا تقػدـ يم ػف أف نطهػق عمػى أصػحاس اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ مػا طزقنػا

سازقاً عمى المتوسميف مف حيػث إف المػؤمف المتوسػـ يتوسػـ هواسػطة نظػر هنػور هللا
الذؼ ي ذ منه المتوسـ زحسس إيمانه واستزصار وعممه .

ٔ

 -القدر ٔ.٘ -
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ولػ ػػو جئن ػ ػػا إل ػ ػػى أص ػ ػػحاس اإلم ػ ػػاـ المه ػ ػػدؼ العمي ػ ػػه الس ػ ػػبلـ فم ػ ػػف حي ػ ػػث اإليم ػ ػػاف
واالستزصػػار فهػػـ مؤمنػػوف هػػدليق قولػػه تعػػالى فػػي اآليػػة ننسػػها ُْإ مف ُفػػي ذلُػػؾ آل ػػ ًة

لُآم تمػػػؤ ُمُنيف

()1

هػػذا فض ػبلً عػػف الروايػػة التػػي تصػػا القػػائـ وأصػػحازه ز ػ نهـ رهزػػاف

زالميق أثر السجود عمى جزاههـ  ,وهذ هي أحدػ سيماء المؤمنيف .

أما مف ناحية العمػـ فيهػدو إنػه قهػق قيػاـ اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ ي ونػوا عمػى

درجة قميمة مف العمـ وذلؾ هدليميف األوؿ إنهـ لو انوا عمماء لوصنتهـ الرواية هذلؾ
هق وصنتهـ زصنة اإليماف لكثرة العزادة والسجود وزالقوة .

والدليق الثاني إف التوسـ يعتمد عمى النظػر هنػور هللا الػذؼ هػدور يعتمػد عمػى مقػدار

اإليمػػاف الػػذؼ ينضػػي إلػػى االستزصػػار زالحقػػائق الممكوتيػػة وعمػػى مقػػدار العمػػـ لػػذلؾ
الش ص  ,وزما أننا أثهتنا صنة اإليماف ألصحاس اإلماـ العميه السبلـ إذف فزقيت

صنة العمـ ومقدارها إلنها لو انت موجودة ألصز هؤالء مػف المتوسػميف  ,هيػد إف

الصػػنة تكػػوف منقػػودة نسػػهياً إلػػى قيامػػه المقػػدس ألنػػه هػػو مػػف سػػيعطيهـ عمػػـ التوسػػـ
وهػػو أحػػد العمػػوـ المرتزطػػة زعػػالـ الممػػؾ والممكػػوت  ,لهػػذا فهػػو مػػف سػػيعطيهـ هػػذ
الحمقة المنقودة التي تشمق عمـ التوسـ و ير  ,ويضينها إلى صنة اإليمػاف فيصػز

أصحازه مف المتوسميف  ,ألنهـ عند ذلؾ يستطيعوف التوسـ مف ػبلؿ النظػر هنػور

هللا  ,ونهـ قر هوف منه جداً والمتمثق هنور اإلماـ المهػدؼ العميػه السػبلـ ألنػه نػور

هللا في األرض .

ومػا يؤ ػػد ذلػػؾ أكثػر – أؼ إنهػػـ لػػـ ي ونػوا عممػػاء – إف أنصػػار القػائـ وصػػنوا زػ نهـ

شزاس ال هوؿ فيهـ وقد أثهتنػا فػي موضػوع أهػق الكهػا زػ نهـ –أؼ أهػق الكهػا –
انوا شيو اً ولكف زسهس حداثة إيمانهـ وصنهـ هللا تعالى ز نهـ فتية  ,وهػذا ينطهػق

ٔ

 -الحجر.ٚٚ
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أيضاً عمى أنصار اإلمػاـ ػونهـ شػزاس فهػـ لػـ ي ونػوا مػف النػاس المعروفػوف زػالعمـ

أو ونهـ عمماء .

وقػػد دلػػت الروايػػات ال ػواردة عػػف أئمػػة أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ إف ػػق فػػرد مػػف

أصحاس اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ يصػز متوسػماً ولػذلؾ فهػو ال يقتػق إال ػاف اًر

أو منافقاً .

فقػػد ورد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ إنػػه قػػاؿ عػػنهـ  ( :كػػأف قمػػو هـ ز ػػر
الحديػػد عطػ الرجػ مػػنهـ قػػوة أر عػػيف رجػبلً – وعمػ روا ػػة -عطػػيهـ صػػاحبهـ
التوسـ ال قت أحداً مػنهـ إال كػاف اًر أو منافقػاً قػد وصػلهـ تعػال بالتوسػـ فػي
كتابه العزيز بقوله ْ إف في ذلؾ آل ات لممتوسميف (.)1

ونستشػػا مػػف ذلػػؾ إف قتػػق أصػػحاس اإلمػػاـ العميػػه السػػبلـ عنػػد قيامػػه المقػػدس ال
ي وف زش ق عشوائي وانمػا ي ػوف عػف طر ػق التوسػـ  ,زمعنػى إنهػـ إذا توسػموا زػ ؼ

شػ ص عبلمػػة وسػػيماء الكنػػر والننػػاؽ قتمػػه  ,وذلػػؾ هػػو حػػاؿ اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه

السبلـ الذؼ مر هنا .

وحهذا نجد إف إعطاء اإلماـ العميه السػبلـ أصػحازه التوسػـ هػو مػف األمػور المهمػة

جداً ألف مف بلله يستطيعوف التوسـ زالناس فيعرفوف نايا ما يزطنوف مف نر أو
نناؽ مع إنهـ رحما في الظاهر ال يظهروف ذلؾ .
والسيما إف أصػحاس القػائـ العميػه السػبلـ الثبلثمائػة والثبلثػة عشػر هػـ وزراء وقػادة

في شتى زقاع العالـ  ,فهـ زحاجة إلى ذلؾ العمـ لكي يعرفوا مػف معهػـ ومػف عمػيهـ

.

ٔ

 -هجار األنوار جٕ٘ ص , ٖٛٙمنت س األنوار ص٘.ٜٔ
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وأ ي ػ اًر الهػػد مػػف اإلشػػارة إلػػى إف نص ػرة اإلمػػاـ العميػػه السػػبلـ ال تقتصػػر عمػػى هنػػي

الزش ػػر فق ػػط  ,ه ػػق تػ ػ تي إل ػػى نصػ ػرته المبلئ ػػة  ,وم ػػف جمم ػػتهـ أرحع ػػة آالؼ مم ػػؾ
مسوميف .

فقد ورد عف إزاف هف تغمس عف اإلماـ أهي عهػد هللا الصػادؽ العميػه السػبلـ قػاؿ :

( كأني أنظر إل القػائـ (عم ػه السػبلـ) عمػ ظهػر النجػف  ......فػإذا نشػر ار ػة
رسوؿ

.)1()...

انحط عم ه ثبلثة عشر ألف ممؾ  ....وأر عػة آالؼ مسػوميف ومػردفيف

هػػذا وقػػد أشػػارت زعػػض الز ػػارات إلػػى ذلػػؾ األمػػر منهػػا ز ػػارة اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه

السػبلـ تقػوؿ  ( :وأيػد بجنػود مػف المبلئكػػة مسػوميف وسػمطة عمػ أعػداء دينػػؾ

أجمعيف )(.)2

وهػذا مػه إف دؿ عمػى شػػيء فهػو يػدؿ عمػػى التوسػـ وانتشػار فػػي عصػر قيػاـ اإلمػػاـ

العميه السػبلـ  ,وانػه سػي وف عبلمػة عمػى أصػحاس وأنصػار اإلمػاـ العميػه السػبلـ

م ػػف األنػ ػس والمبلئ ػػة وحه ػػا يعرف ػػوف  ,وم ػػف بلله ػػا يعرف ػػوف المػ ػواليف م ػػف الكن ػػار
والمنافقيف .

ٔ
ٕ

 زحار األنوار ج ٜٔصٖ٘ٓ  ,يزة النعماني ص.ٖٜٓ -زحار األنوار ج ٜٜص.ٛٚ
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اللص الخامس
التوسـ عبر التاريخ
التوسػػـ هػػو مػػف العمػػوـ التػػي شػػهدتها الزشػػر ة عهػػر تار هػػا الطو ػػق وق ػد عػػرؼ هػػذا

العمػػـ وا ػػتص زػػه األنهيػػاء واألئمػػة واألوصػػياء العمػػيهـ السػػبلـ زمػػا أهػػداهـ هللا عػػز
وجق مف فيض نور وم نهـ مف هذا العمـ و وض مػار  ,مػا إف هػذا العمػـ شػاع
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عند المؤمنيف واألولياء والصالحيف مف أصحاس األنهياء واألئمة العميه السػبلـ زمػا
في قموحهـ مف نور هللا عز وجق وما أكرمهـ زه .

ما شاع هيف عامة الناس فمف عرؼ عنهـ زالنراسة والذ اء والنطنػة  ,وهػو موجػود

في وقتنا الحاضر عند زعض عامة الناس إف لـ نقق أ مههـ ولكنهـ ال ينطنوف إلػى

إنه مف التوسـ وهـ يقوموف هرحط ما يحصق مف حادثة مف المؤثرات التي تؤثر فيػه

دوف أف يمتنتوا  ,إف هذا في حقيقته هو جزء مف أجزاء التوسـ .

واف المتتزع لعمـ التوسـ في الكتس التار ية ليجد في زطػوف هػذ الكتػس الكثيػر مػف

الشواهد التار ية عمى هذا العمـ  ,وننقق إليؾ جزءاً مف هذ الشواهد :

المبحث األوؿ  :التوسـ عند أه الكتاب

لقد قمنا آنناً إف التوسـ هو عمـ موجود منذ فجر التار خ  ,وأهق الكتاس هػـ مػف هػيف
الناس الذيف لػديهـ شػيء مػف هػذا العمػـ سػواءاً أكػانوا مػف األنهيػاء وأوصػيائهـ العمػى
نهينا وآله وعميهـ أفضق الصبلة والتسميـ أو عند أهق العمـ والمعرفة لديهـ .

وقد أشار القرآف إلى وجود عمـ التوسـ عند أهق الكتاس ومعرفتهـ زه وذلؾ في قوله
تعالى ْ ُّمح ممد مرسوؿ م ُ ُ
اه آـ ترمكعػاً
و واملذيف مع ته أ ُشدماء عم اآل تك مل ُار ترحماء بآيػن ته آـ تػر ت
ت ت
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سجمداً يبت تغوف ف آضبلً ُمف م ُ
ػج ُ
ود ذلُػؾ
اه آـ ُفي تو تجػو ُه ُهـ ُم آػف أث ُػر ُّ
و و ُر آضواناً ُس م ت
الس ت
آ
ت
()1
ُ
ُ
ُ
نجي ُ
اإل ُ
مثتم ته آـ في ال مت آوراة ومثتم ته آـ في آُ
.

وفي هذ اآلية دليق واضػ عمػى وجػود عبلمػات لممػؤمنيف فػي التػوراة واإلنجيػق واف

أهق الكتاس يعرفونهـ هها ولػو لػـ ي ونػوا – أؼ أهػق الكتػاس – يعرفػوف ذلػؾ زالتوسػـ
أؼ زشيء ولو قميق منه لما أشارت اآلية الكر مة إلى ذلؾ وهذا أوال .

وثاني ػاً إف روايػػات أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ جػػاءت لتؤ ػػد عمػػى وجػػود مثػػق هػػذ

السيماء لممؤمنيف في تػس األمػـ السػازقة التػي سػزقت األمػة اإلسػبلمية وهػذا إف دؿ

عمى شيء فإنما يدؿ عمى معرفة تمػؾ األمػور زعمػـ التوسػـ ػق حسػس مرتهتػه وقرحػه

مف هللا عز وجق .

فق ػػد ورد ع ػػف اإلم ػػاـ الص ػػادؽ العمي ػػه الس ػػبلـ إن ػػه ق ػػاؿ ف ػػي وص ػػنهـ الم ػػؤمنيف ( :
العمش العيوف مف البكاء والصلر الوجػو مػف السػهر وذلػؾ سػ ماهـ مػثبلً ضػر ه
في اإلنجي لهـ وفي التوراة والقرآف والز ور والصحف األول .)2( )......
ومػػف هنػػا نسػػتنتج إف ألهػػق الكتػػاس معرفػػة زالتوسػػـ وهنػػاؾ عػػدد مػػف األدلػػة والشػواهد

التار ية عمى ذلؾ :

الشػػاهد األوؿ  :هػػو مػػا أوصػػى زػػه هللا عػػز وجػػق موسػػى العميػػه السػػبلـ مػػف نػػض

جناحه ألولياء هللا في ذلؾ الزماف والذيف لهـ سيماء اصة هها يعرفوف ( روي أنػه

لمػػا بعػػث

موس ػ وهػػاروف (عميهمػػا السػػبلـ) إل ػ فرعػػوف قػػاؿ لهمػػا  ....إنمػػا

يتػزيف لػي أول ػػائي بالػذؿ والخشػػوع والخػوؼ الػذي ينبػػت فػي قمػػو هـ ف ظهػر عمػ

أجسػػادهـ فهػػو شػػعارهـ ودثػػارهـ الػػذي ستشػػعروف ونجػػاتهـ التػػي بهػػا لػػوزوف
ٔ
ٕ

 -النت .ٕٜ

 -مستدرؾ الوسائق جٔ صٕٗٔ.
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ودرجاتهـ التي أمموف ومجدهـ الذي به لخروف وس ماهـ التي بها عرفوف فإذا

لقيتهـ ا موسػ فػاخلض لهػـ جناحػؾ وألػف لهػـ جنابػؾ وذلػ لهػـ قمبػؾ ولسػانؾ

.)1( )...

وهذا يػدؿ عمػى وجػود عمػـ التوسػـ  ,واف لػزعض األشػ اص سػيماء يعػرفهـ ههػا نهػي

هللا موسى مما يؤ د معرفة أهق الكتاس ههذا العمـ ووجود عندهـ .

الشاهد الثاني  :هو توسـ شيخ مف شيوخ هني إسرائيق في موسى اهف عمراف العميػه

السبلـ  ,فني رواية إف يوسا العميه السبلـ
تزالوا في العذاب حت

اف قد قاؿ لهني إسرائيق  :إنكػـ لػف

أتي غبلـ جعد مػف ولػد الوي ابػف عقػوب قػاؿ لػه موسػ

ابف عمراف فمما طاؿ أممػه عمػ بنػي إسػرائي ضػجوا وأتػوا شػيخاً مػنهـ فقػاؿ لهػـ

كأنكـ به فبينا هـ في ذلؾ إذ وقف عميهـ موس فمما رآ الشيخ عرفه بالصػلة ،
فقاؿ له  :ما اسمؾ ؟ فقاؿ  :موس  .قاؿ  :ابف مف ؟ قػاؿ  :ابػف عمػراف  .فقػاـ

هو والقوـ وقبموا يد ه ورجم ه واتخذهـ ش عة )الٕ .

وفػػي ذلػػؾ دليػػق عمػػى إف هػػذا الشػػيخ ػػاف لديػػه شػػيء مػػف عمػػـ التوسػػـ ولػػذلؾ توسػػـ
زموسى العميه السبلـ عف طر ق صنته وعرفه هها  ,وحياف ذلؾ لقومه .
الشاهد الثالث  :هو توسـ أحد عممػاء اليهػود زعيسػى العميػه السػبلـ وعرفػه إف ذلػؾ

المسػػي الموعػػود الػػذؼ ينتظرونػػه  ( :وانػػه لمػػا تمػػت ثمان ػػة أ ػػاـ أت ػوا بػػه ليختنػػو

وسمو سوع  ،وختنػو  ،وأتػوا بػه إلػ اله كػ  ،وأتػوا بذب حػة زوج مػاـ وفرخػي

ٔ
ٕ

 زحار األنوار جٖٔ ص , ٜٗأعبلـ الدنيا ص.ٕٖٜ -تار خ اليعقوحي جٕ صٖٔ.
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حماـ ل قرب عنه  ،وكاف هناؾ رج

قاؿ له شمعاف فمما دنوا مػف المػذب ل قر ػوا

عنه احتممه شمعاف  ،وقاؿ  :قد أبصرت عيناي حنانؾ ا رب  ،فمف اآلف تػوفني

)الٔ .

وهػػذا مػػا يػػدؿ عمػػى توسػػـ هػػذا الرجػػق زعيسػػى العميػػه السػػبلـ ومعرفتػػه زػػه  ,وانػػه هػػو
النهي الذؼ اف ينتظر ودعا رحه أف يزقيه عمى قيد الحيػاة إلػى أف يػ ار  ,وقػد تحقػق

له ذلؾ .

وهنػػاؾ العديػػد مػػف الش ػواهد التار يػػة التػػي تناولػػت توسػػـ أهػػق الكتػػاس ز هػػق الهيػػت
العميهـ السبلـ ومعرفتهـ ز سػمائهـ وصػناتهـ التػي انػت مػذ ورة عنػدهـ فػي التػوراة

واإلنجيق والكتػس السػماوية األ ػرػ  ,والتػي ذ رهػا أئمػة أهػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ

في األحاديث المروية عنهـ .

وهػػذا مػػا أكػػد وأشػػار إليػػه قػػوؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ إف اليهػػود والنصػػارػ
انت لديهـ صنة رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما والسػيماء التػي يحممهػا  ,ولكػف لػـ يؤمنػوا

حسداً له و ن اًر .

فعف حماد عػف حر ػز عػف أهػي عهػد هللا العميػه السػبلـ قػاؿ  :نزلػت هػذ اآل ػة فػي

اليهود والنصارى قوؿ
رسوؿ

تبارؾ وتعال ْ الذيف آتيناهـ الكتػاب عرفونػه

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) كمػا عرفػوف أبنػاءهـ ألف

عنػي

عػز وجػ قػد أنػزؿ عمػيهـ

فػػي التػػوراة واإلنجي ػ والز ػػور صػػلة ه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) وصػػلة أصػػحابه ومبعثػػه
ومهاجر  ....فمما بعثه

عز وج عرفه أه الكتاب كما قاؿ ق ْ فمما جػاءهـ

مػػا عرفػوا كلػػروا بػػه وكػػاف اليهػػود قولػػوف لمعػػرب قبػ مجػػيء النبػػي (صػػم

عم ه وآله وسمـ تسم ما) أيها العرب هػذا أواف نبػي يخػرج بمكػة و كػوف مهػاجر
ٔ

 -تار خ اليعقوحي جٕ ص.ٙٚ
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بالمدينػػة وهػػو آخػػر األنب ػػاء وأفضػػمهـ فػػي عين ػػه حمػػرة و ػػيف كتل ػػه خػػاتـ النبػوة

يمبس الشممة يجتزئ بالكسرة والتميػرات ويركػب الحمػار  ...وهػو الضػحوؾ القتػاؿ
ضػػع س ػ له عم ػ عاتقػػه ال يبػػالي مػػف الق ػ حت ػ يبمػػغ سػػمطانه منقطػػع الخػػف

والحافر لنقتمنكـ ا معشر العرب قت عاد فمما بعث

وكلروا به .)1()....

بنب ه بهذ الصلة حسدو

مم ػػا ي ػػدؿ عم ػػى توس ػػـ اليه ػػود النص ػػارػ ز ػػه ص ػػموات هللا عمي ػػه وآل ػػه وس ػػمـ تس ػػميما

ومعرفتهـ لمسيماء التي لديه ولكنهـ أن روا ذلؾ مه زغضاً له وحسداً .

وهنػػاؾ مػػا سػػهق أف أشػرنا العديػػد مػػف الشػواهد التار يػػة التػػي تػػدؿ عمػػى توسػػـ أهػػق

الكتػاس زاسػـ الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما واألئمػػة العمػيهـ السػػبلـ وانهػا مػػذ ورة فػي تػػههـ

السػ ػػماوية  ,ػ ػػذلؾ صػ ػػناتهـ وعبلمػ ػػاتهـ التػ ػػي ػ ػػانوا يحممونهػ ػػا صػ ػػموات هللا عمػ ػػيهـ
أجمعػػيف  ,ونػػذ ر هنػػا زعػػض مػػف هػػذ الش ػواهد م ارعػػاة لبل تصػػار  ,والتػػي ذ رهػػا

اليهود والنصارػ أو التي جاءت عف طر ق أهق الهيت العميهـ السػبلـ وأ هػروا ههػا
عف أننسهـ .
الشاهد األوؿ :
هو إف أسماء أهق الكسػاء ال مسػة مػذ ورة فػي التػوراة وانهػـ يعرفػوهـ زسػيماهـ تمػؾ
المذ ورة عندهـ .

فقػػد جػػاء يهػػودؼ إلػػى نهػػي هللا

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما وقػػاؿ لػػه ( :ػػا ه أخبرنػػي عػػف

السادس مف ثمان ة أشػ اء فػي التػوراة مكتوبػة أمػر

ٔ

 -زحار األنوار ج ٜٙصٕ ,ٜٖ -ٜتنسير القمي جٔ صٖٖ.

بنػي إسػرائي أف عبدونػه
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مف بعد موس  .فقاؿ  :النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما)  :أنشدؾ

.

فقاؿ  :اليهودي بم

إف أخبرتػؾ أف تقػر بػه

اه.

فقػػاؿ النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما)  :إف أوؿ مػػا فػػي التػػوراة مكتػػوب ه رسػػوؿ وهمػػا
مما أساطه ثـ صار قائماً تبل هذ اآل ة ْواُ آذ قاؿ ُع س آاب تف مآريـ ا بُني ُإ آسرُائي
و ُإلػ كـ ُّمص ُػدقاً لُمػا بػيف يػد مي ُمػف ال متػور ُ
ُُ
ػوؿ ػأ ُآتي ُمػف
اة و تمب ُشػ اًر ُبر تس ٍ
وؿ م ُ آ ت
آ
آ
إني ر تس ت
ُ
ُ
ػحر ُّم ُبػػيف وأمػػا الثػػاني
اسػ تػم ته أ آحمػ تػد فم ممػػا جػ ت
ػاءهـ ُباآلبُينػػات ق ػاتلوا هػػذا ُسػ آ
ب آعػػدي آ
والثالث والرابع فعمي وفاطمة وسبطيها وهي سيدة نساء العالميف في التوراة إيم ػا
وشػػب ار وشػػبي ار وهميػػوف عنػػي فاطمػػة والحسػػف والحسػػيف (عمػػيهـ السػػبلـ)  .قػػاؿ :

صدقت ا ه )(.)1
الشاهد الثاني :

ورد عف جاهر هف عهد هللا عف رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما إنه قػاؿ  ( :أنػا أشػبه بػآدـ

 ....اسمي في التوراة أحيد فبالتوحيد حرـ أجسػاد أمتػي عمػ النػار وسػماني فػي

اإلنجي أحمد فإنا محمود في أه السماء وجع أمتي الحامديف وجع اسمي في
الز ػػور مػػاح محػػا

عػػز وجػ بػػي مػػف األرض عبػػادة األوثػػاف وجعػ اسػػمي فػػي

القرآف ه فإنا محمود في جم ع الق امة )....الٕ .

ٔ
ٕ

 -اال تصاص ص.ٔٛ

 -زحار األنوار ج ٔٙصٕ.ٜ
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وهػ ػػذا األسػ ػػماء وجودهػ ػػا فػ ػػي هػ ػػذ الكتػ ػػس السػ ػػماوية دليػ ػػق عمػ ػػى وجودهػ ػػا سػ ػػيماء

وعبلمات له الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ومعػرفتهـ ههػا  ,واال لػو لػـ يعرفوهػا لمػا وضػعها هللا عػز
وجق لهـ لكي تكوف حجة عميهـ يوـ القيامة لكي ال يقولوا ما جاءنا مف نذير .

الشاهد الثالث :

عمى التوسـ هو ما قاله راهس نصػراني ألميػر المػؤمنيف اإلمػاـ عمػي العميػه السػبلـ
مف معرفته زاسـ النهي الذؼ ي تي زعد عيسى اهف مػر ـ ومػا هػي أسػمائه الػواردة فػي
تههـ .

فقػػد ورد عػػف مسػػمـ هػػف قػػيس الهبللػػي قػػاؿ  ( :لمػػػا أقبمنػػػا مػػػف صػػػليف مػػػع أميػػػر

المؤمنيف (عم ه السبلـ) نزؿ قريباً مف دير النصراني إذ خرج عمينا شيخ مف دير
جمي ػ الوجػػه حسػػف الهيئػػة والسػػمت معػػه كتػػاب حت ػ جػػاء إل ػ أميػػر المػػؤمنيف
(عم ه السبلـ) فسػمـ عم ػه ثػـ قػاؿ إنػي مػف نسػ حػواريي ع سػ ابػف مػريـ ....

واف ع س (عم ه السبلـ) أوص إل ه كتبه ....وتمؾ الكتػب عنػدي إمػبلء ع سػ

ابف مريـ وخط أبينا بيد فيها ك شيء لع الناس مف بعد واسـ ممؾ ممؾ واف
مف أرض قاؿ لها تهامػة مػف

يبعث رجبلً مف العرب مف ولد إبراه ـ خمي
قريػػة قػػاؿ لهػػا مكػػة – وسػػاؽ الحػػديث إلػ أف قػػاؿ – اسػػمه ه وعبػػد
واللتاح والخاتـ والحاشر والعاقب والماحي والقائد ونبي

.)1()....

الشاهد الرابع :
ٔ

 -زحار األنوار ج ٔٙصٗ.ٛ٘ -ٛ

وصػلي

و ػػس

وجنػب
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هو ما أجاس زه اإلماـ الكاظـ العميه السبلـ عمػى سػؤاؿ النصػراني فػي معنػى قولػه

تعالى  { :حـ والكتاس المهيف  ...إلى قوله تعالى  ....منػذر ف } وتنسػيرها زالزػاطف
 ,فقاؿ العميه السبلـ ( :أما ( حػـ ) فهػو ه (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) وهػو فػي كتػاب هػود
الذي أنزؿ عم ػه وهػو منقػوص الحػروؼ أمػا الكتػاب المبػيف فهػو أميػر المػؤمنيف

(عم ه السبلـ) )الٔ .

الشاهد الخامس :
وفي حديث طو ق عف اإلماـ الرضا العميػه السػبلـ مػع أصػحاس المقػاالت إنػه قػاؿ

لرأس الجالوت  ( :في اإلنجي مكتػوب ابػف البػرة ذاهػب والبػارقم ط جػاء مػف بعػد

وهو يخلف االصار و لسر لكػـ كػ شػيء و شػهد لػي كمػا شػهدت لػه أنػا جئػتكـ
باألمثاؿ وهو أت كـ بالتأوي أتوا مف بهذا في اإلنجي فإف نعـ ال أنكر )الٕ .

وه ػػذا دلي ػػق معرف ػػة هػ ػؤالء النصػ ػارػ زاس ػػـ النه ػػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما وص ػػنته  ,واف ػػاف

الػػنص يػػوحي أيضػاً إف المقصػػود زػػه هنػػا هػػو اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ همحػػاظ
قوؿ عيسى العميه السبلـ ال وهو يػ تي ـ زالت و ػق والمعمػوـ إف الرسػوؿ الصػمى هللا

عميه وآله وسػمـ تسػميما جػاء زالتنز ػق وقاتػق عميػه واف اإلمػاـ عمػي العميػه السػبلـ

جاء زالت و ق وقاتق عميه .

ٔ
ٕ

 زحار األنوار ج ٔٙص.ٛٛ -ٛٚ -زحار األنوار ج ٔٙصٓ.ٜ
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قاؿ رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  ( :إف منكـ مف قات بعدي عم التأوي كمػا قاتمػت
عمػ التنزيػ فسػػئ النبػػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) مػػف هػػو ؟ فقػػاؿ  :خاصػػف النعػ

أمير المؤمنيف (عميهـ السبلـ) الٔ .

وزما إف الزارقميط هنا هو اسـ مف أسماء الرسػوؿ

عنػػي

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما وزمػا اف اإلمػاـ

المهػدؼ العميػػه السػبلـ يمثػػق الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما فمعمػػه ػػاف اسػـ الزػػارقميط يشػػير
إلى اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ والسيما إنه هو مف سي تي هرسالة الت و ق الكاممػة

الشػػاممة مػػا جػػاء جػػد المصػػطنى الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما هرسػػالة التنز ػػق الكاممػػة  ,في ػػوف
المقصػػود هنػػا مػػف الت و ػػق هػػو ت و ػػق األمثػػاؿ التػػي جػػاء ههػػا عيسػػى العميػػه السػػبلـ
وهو ما يم ف انطزاقه عمى اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ أيضاً .
الشاهد السادس :
عػػف معرفػػة اليهػػود زاسػػـ اإلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ وانػػه دازػػة األرض التػػي أش ػرنا

إليهػػا فػػي الصػػنحات السػػازقة  ,فقػػد ورد عػػف اهػػف نزاتػػة قػػاؿ  ( :قػػاؿ لػػي معاو ػػة ػػا

معشر الش عة تزعموف اف عم اً دابة األرض قمت نحف نقوؿ واليهود قولػوف قػاؿ
 :فأرس إل رأس الجالوت فقاؿ و حؾ تجدوف دابػة األرض عنػدكـ مكتوبػة فقػاؿ
نعـ  .فقاؿ  :وما هي أتدري ما اسمها ؟ قاؿ  :نعـ  .اسمها إيم ا  .قاؿ  :فالتلػت

إلي فقاؿ و حؾ ا أصبغ ما اقرب إيم ا مف عم اً )الٕ .
وهذا يعني إف اليهػود يعرفػوف اإلمػاـ عمػي العميػه السػبلـ زاسػمه إيميػا والمػذ ورة فػي
تههـ .

ٔ
ٕ

 الكافي ج٘ صٓٔ  ,تهذيس األح اـ جٗصٗٔٔ. -زحار األنوار ج ٖٜصٕٗٗ.

.......................................216الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني

الشاهد السابع :
هو ما ذ ر ألمير المؤمنيف مف أسماء له سبلـ هللا عميه في الكتس السماوية وانهـ

 -أهػػق الكتػػاس – يتسػػموف ههػػذ األسػػماء ويعرفػػوف اإلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ ههػػا

وانهػػا ل ػػه وروؼ ف ػػي أسػػمائه العمي ػػه الس ػػبلـ  ... ( :وفػػػي صػػػحف إبػػػراه ـ حز يػػػ

وبالعب ارن ػػة بمق ػػاط س وبالسػػريان ة شػػروحي وفػػي التػػوراة إيم ػػا وفػػي الز ػػور اريػػا

وفي اإلنجي بريا وفي الصحف حجر العػيف وفػي القػرآف عم ػاً وعنػد النبػي ناصػر
وعند العرب مم ا وعند الهند كبك ار و قاؿ النك ار وعنػد الػروـ بطػريس وعنػد األرمػف

فريق  )....الٔ .

وهػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود سػػيماء وعبلمػات لػػه العميػػه السػػبلـ حتػػى فػػي زػػاقي الشػػعوس

واألمـ األ رػ مف أهق الكتاس ومف يرهـ .

وهػػذ األدلػػة هجميعهػػا تشػػير إلػػى عمػػـ التوسػػـ وارتزاطػػه زاألسػػماء  ,واف أهػػق الكتػػاس

يتوسموف ههذ األسػماء والسػيماء التػي عميهػا ز هػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ ويعرفػوف
وهذا مما يؤ د عمى وجود عمـ التوسـ وانه عمـ قائـ زحد ذاته .

وهنالػػؾ أدلػػة وش ػواهد أ ػػرػ عػػف معرفػػة أهػػق الكتػػاس وتوسػػمهـ ز هػػق الهيػػت العمػػيهـ
السبلـ عف طر ق صناتهـ وأفعالهـ والتي ذ رهػا زعػض فػي تػههـ السػماوية والػي ـ

عدة شواهد وامثمة عمى ذلؾ .

ولنهدأ أوالً هرسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ومف ثـ أمير المؤمنيف العميه السبلـ .
ٔ

 -زحار األنوار جٖ٘ صٕ.ٙ
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الشاهد األوؿ :
هػو مػػا ذ ػػر مػػف نعػػت رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما فػػي التػػوراة فقػػد ورد إف يهوديػاً جػػاء
إلى رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وقاؿ له  .... ( :قرأت نعتؾ في التػوراة ه ابػف عبػد
مولػػػد بمكػػػة ومهػػػاجر بطيبػػػة ولػػػ س بلػػػع وال غمػػػ ع وال سػػػنحاب وال متػػػزيف

باللحش وال قوؿ الخناء)الٔ .

الشاهد الثاني :

هو ما ذ ر مف سيماء رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما ونعتػه فػي اإلنجيػق  ,فقػد ورد عػف

عهد هللا هف سػميماف و ػاف قارئػاً لمكتػس إنػه قػاؿ  ( :قػرأت فػي اإلنجيػ  :ػا ع سػ
جػد فػي أمػري  ....إنػي أنػا الػدائـ الػذي ال أزوؿ صػدقوا النبػي األمػي صػاحب
الجم ػ والمدرعػػة والتػػاج وهػػي العمامػػة والنعمػػيف والهػػرواة وهػػي القضػػيب األنج ػ

العينػػيف الصػػمت الجبػػيف الواض ػ الخػػديف األقن ػ األنػػف ملم ػ الثنا ػػا كػػأف عنقػػه

إبريق فضة كأف الذهب يجري في تراق ه له في شعرات في صدر إل سرته لػ س

عم بطنه وعم صػدر شػعر أسػمر المػوف دقيػق المسػر ة شػتف الكػف والقػدـ إذا

شرب أمة ذلؾ النبػي أرفعػؾ

التلت التلت جم عاً واذا مش كأنما يتقمع  ....حت
إلي ثـ أهبطؾ في آخر الزمػاف لتػرى مػف أمػة ذلػؾ النبػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) العجائػب
ولتعيػػنهـ عمػ المعػػيف الػػدجاؿ أهبطػػؾ فػػي وقػػت الصػػبلة لتصػػمي معهػػـ إنهػػـ أمػػة
مرحومة ) الٕ .

وتشػػير هػػذ الروايػػة أوالً إلػػى سػػيماء وعبلمػػات رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ,ولكػػف فػػي

هذ الروايات التي تسػتوقا القػارغ  ,وفيهػا مػا يممػ أو يشػير إلػى إف صػاحس هػذ
ٔ
ٕ

 -زحار األنوار ج ٔٙص.ٕٔٚ -ٕٔٙ

 -زحار األنوار ج ٔٙص ٗٗٔ  ,ال رائج جٖ صٖ.ٔٓٙ
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األوصاؼ هو لػيس النهػي

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما هػق المقصػود زػه اإلمػاـ المهػدؼ العميػه

الس ػػبلـ أو إف ال ػػزعض منه ػػا يقص ػػد ز ػػه الرس ػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما  ,وال ػػزعض اآل ػػر
يقصػػد زػػه اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ أو أوصػػاؼ النهػػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما منطزقػػة

عمى ش ص اإلماـ العميه السبلـ أو زعضها ما ورد في هذ الرواية .

وه ػػذا ل ػػيس زالش ػػيء المس ػػتحيق ألف أوص ػػاؼ اإلم ػػاـ المه ػػدؼ العمي ػػه الس ػػبلـ تش ػػزه

أوصػػاؼ ج ػػد المصػػطنى الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما فػػي أ مهه ػػا  ,ألنػػه م ػػا ورد فػػي الرواي ػػات

الشػػر نة أف اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ أشػػزه النػػاس مق ػاً و مقػاً هجػػد رسػػوؿ هللا

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما الٔ .

و ثانياً إف رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما تصػنه الروايػات انػه أهػيض مشػرس زحمػرة  ,فقػد
عم ػه
ورد عف اإلماـ عمي العميه السػبلـ  ( :إذا نظرت إلػ رسػوؿ (صػم

وآلػػه وسػػمـ تسػػم ما) عرفتػػه ل ػ س بالطوي ػ المتثنػػي وال بالقصػػير اللػػاحش أب ػ ض
مشرب بحمرة  )....الٕ .

والدليق عمى ذلؾ أيضاً قوؿ أهي طالس العميه السبلـ فيه :
وأب ض ستسق الغماـ بوجهه

ٔ
ٕ

قاؿ اليتام عصمة لؤل رام

 زحار األنوار جٔ٘ صٕ , ٚناية األثر صٗ.ٕٜ -زحار األنوار ج ٔٙص.ٔٛٙ

العموـ اإللهية219..............................................................

هينمػػا فػػي الروايػػة المتقدمػػة الػػذ ر تشػػير إلػػى إنػػه الأسػػمر المػػوف وهنػػاؾ روايػػة عػػف

اإلماـ الزاقر العميه السبلـ تقوؿ  ( :المهدي رج مف ولد فاطمػة وهػو رجػ آدـ)

الٔ .

وفي ذلؾ داللة عمى إف المقصود في هذ الرواية هو اإلماـ المهدؼ العميه السػبلـ

وليس رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما في هذا المقطع زالذات .

الشاهد الثالث :

عف اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ لما ولػد النهػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما ولػد لػيبلً فػ تى رجػق
مف أهق الكتاس إلى مؤل مف قر ش وهـ مجتمعوف فقاؿ  ( :أولد ف كـ الميمػة مولػود
 ،قالوا ال وما ذاؾ  ،قاؿ  :لقد ولد ف كـ الميمة أو بلمسطيف مولود اسمه أحمد بػه

شامة كوف هبلؾ أه الكتػاب عمػ يد ػه فسػألو فػاخبروا فطمبػو فقػالوا لقػد ولػد
فينا غبلـ فقاؿ قب أف أنبئكـ أو بعد قالوا قب قاؿ فإنطمقوا معػي أنظػر إل ػه فػأتوا

أمه وهػو معهػـ فػأخبرتهـ كيػف سػقط ومػا رأت مػف النػور قػاؿ اليهػودي فأخرج ػه

فنظر إل ه ونظر إل الشامة فخر مغش اً عم ه فأدخمته أمه فممػا أفػاؽ قػالوا ويمػؾ
ما لؾ ؟ قاؿ  :نبوة بني إسرائي ذهبت إل يػوـ الق امػة هػذا و

قػػريش بػػذلؾ فممػػا رأى وجػػوههـ قػػاؿ و

المشرؽ وأه المغرب )الٕ .

ل سػػطوف بكػػـ سػػطوة يتحػػدث بهػػا أه ػ

مما يدؿ عمى توسـ هذا اليهودؼ زصنات رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما .
الشاهد الرابع :
ٔ
ٕ

 -زحار األنوار جٔ٘ صٖٗ.

 -زحار األنوار ج٘ٔ صٓ.ٕٙ
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الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما .

فقد روؼ عف أهي طالس عند روجه مع عمه أهي طالػس العميػه السػبلـ فػي تجػارة
إلى الشػاـ فممػا مػروا زػالقرس مػف الزصػرة واذا زصػومعة قػد أقهمػت تمشػي مػا تمشػي
الدازة السر عة واذا فيها ارهػس و انػت السػحازة ال تنػارؽ رسػوؿ هللا الصػمى هللا عميػه

وآله وسمـ تسػميما سػاعة واحػدة و ػاف ال ارهػس ال ي مػـ النػاس وال يػدرؼ مالر ػس ومػا

فيه مف التجار فمما نظر إلػى النهػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما عرفػه فسػمعته يقػوؿ  ( :إف كػاف

أحػد فأنػت أنػػت  ....وقػاؿ مػػف يتػػول أمػر هػػذا الغػػبلـ  .فقمػت  :أنػػا  .فقػػاؿ  :أي
شيء تكوف منه ؟ فقمت  :أنا عمه .

فقػػاؿ  :ػػا هػػذا إف لػػه أعمامػاً فػػأي األعمػػاـ أنػػت ؟ فقمػػت  :أنػػا أخػػو أب ػه مػػف أـ

واحدة .

فقػػاؿ  :أشػػهد إنػػه هػػو واال لسػػت بحي ػراء  ...وبحي ػراء قػػائـ عم ػ رأس رسػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) يػػذب عنػػه ويتعجػػب مػػف كثػػرة الرجػاؿ وقمػػة الطعػػاـ وفػػي كػ سػػاعة
قب رأسه و افوخه و قوؿ هو هو ورب المس

والناس ال لقهػوف  ،فقػاؿ رجػ

مف الركب إف لؾ لشأناً وكنا نمر بؾ قب اليوـ فبل تلع بنا هذا البر فقاؿ بحيػراء
 :و إف لي لشأناً وشأناً واني ألرى ما ال تػروف وأعمػـ مػا ال تعممػوف واف تحػت
هذ الشجرة لغبلمها لو كنتـ تعممػوف منػه مػا أعمػـ لحممتمػو عمػ أعنػاقكـ حتػ
تردو إل وطنه و

ما أكرمتكـ إال له ولقد رأيت وقد أقب نور مف أمامه ما بيف

مػروح ال ػاقوت والز رجػد يروحونػه
السماوات واألرض ولقد رأيت رجاالً فػي أيػديهـ ا
وآخريف ينثػروف عم ػه أنػواع اللواكػه ثػـ هػذ السػحابة ال تلارقػه وصػومعة مشػت
إل ه كما تمشي الدابة عم رجمها ثـ هذ الشجرة لػـ تػزؿ ابسػة قميمػة األغصػاف

وقد كثرت أغصإنها واهتػزت  ...ثػـ هػذ الح ػاض التػي غػارت وذهػب ماؤهػا أ ػاـ
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تحرج إسرائي بعد الحػوارييف حيػث ردوا عمػيهـ فوجػدنا فػي كتػاب شػمعوف الصػلا

إنه دعا عميهـ فغارت وذهب ماؤها أ اـ ثـ قػاؿ متػ مػف رأيػتـ قػد ظهػر فػي هػذ

الح اض الماء فاعمموا إنه ألج نبي يخرج مف أرض تهامة مهاجر إلػ المدينػة

اسمه فػي قومػه األمػيف وفػي السػماء أحمػد وهػو مػف عتػرة إسػماعي بػف إبػراه ـ

لصػػمبه فػػو

إنػػه لهػػو ثػػـ قػػاؿ بحيػراء  :ػػا غػػبلـ أسػػألؾ عػػف ثػػبلث خصػػاؿ ....

فأكػب عم ػػه بحيػراء قبػ رجم ػػه و قػػوؿ ػػا بنػػي مػػا أطيػػب ريحػػؾ ػػا أكثػػر النبيػػيف

أتباع ػاً ًً  ....كػػأنني بػػؾ وقػػد قػػدت األجنػػاد والخي ػ الج ػػاد ويتبعػػؾ العػػرب والعجػػـ
طوعػاً وكرهػػاً  ...أنػػت الػػذي ال تقػػوـ السػػاعة حتػ تػػدخ الممػػوؾ كمهػػا فػػي دينػػؾ
صاغرة  )....الٔ .

وهذا دليق عمى توسـ زحيراء زالنهي

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما .

الشاهد الخامس :

هو توسـ نصارػ نجراف ز هق الهيت العميهـ السبلـ عمى أثر المزاهمة التي ذ رها

الق ػرآف فػػي قولػػه تع ػالى  ْ :فتق ػ آ
وأن تلسنا وأن تلس تك آـ تث مـ نآبت ُه آ فن آجع

ػاءك آـ
ػاءك آـ وُنسػػاءنا وُنسػ ت
تعػػال آوآا نػ آػد تع أآبناءنػػا وأآبنػ ت
ملعنة ُ
و عم اآلك ُاذ ُبيف الٕ .
آ

فقد رج رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما محتضناً الحسيف العميه السبلـ آ ذاً هيد الحسف

العميػػه السػػبلـ وفاطمػػة العميهػػا السػػبلـ تمشػػي منػػه وعمػػي العميػػه السػػبلـ

منهػػـ

وقاؿ رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  ( :إذا دعوت فأمنوا فقػاؿ أسػقف نجػراف ػا معاشػر

ٔ
ٕ

 زحار األنوار ج٘ٔ ص.ٜٔٚ -آؿ عمرافٔ.ٙ
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النصارى إني ألرى وجوها لو سألوا أف يزي جببلً مف مكانه أل زاله فػبل تبتهمػوا
فتهمكوا وال يبق عم وجه األرض إال مسمـ فرجعوا إل ببلدهـ )....الٔ .
وفػػي روايػػة أ ػػرػ إف نصػػارػ نجػراف زعػػد اتنػػاقهـ عمػػى موعػػد المزاهمػة رجعػوا وقػػاؿ

زعضػػهـ لػػزعض  ( :إف خػػرج فػػي عػػدة مػػف أصػػحابه فب ػأهمو ألنػػه غيػػر نبػػي واف

خرج في أه بيته فبل تباهمو فإنه نبي صادؽ ولئف باهمتمو لتهمكف  ....وخػرج

رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) وعمي (عم ه السػبلـ) بػيف يد ػه والحسػف (عم ػه السػبلـ)

عف مينه والحسيف (عم ه السبلـ) عف شماله وفاطمػة (عميهػا السػبلـ) خملػه ثػـ

قػػاؿ همم ػوا فه ػؤالء أبنائنػػا وأشػػار إل ػ الحسػػف والحسػػيف (عميهمػػا السػػبلـ) وهػػذ

نسػائنا عنػي فاطمػػة (عميهػا السػبلـ) وهػػذ أنلسػنا عنػي نلسػػي وأشػار إلػ عمػػي

(عم ه السبلـ) فمما رأى القوـ ذلؾ خافوا وجاءوا إلػ بػيف يد ػه فقػالوا أقمنػا أقالػؾ
.

فقاؿ  :النبي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) والذي نلسي بيد لو خرجوا المتؤل الوادي عمػيهـ نػا اًر

)الٕ .

وهػػذا دليػػق أكيػػد عمػػى توسػػـ نصػػارػ نج ػراف ز هػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ وتع ػرفهـ

إليهـ لذا أحجموا عف مزاهمتهـ .
الشاهد السادس :

هو قصة الراهس أهػو المو هػس مػع رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما ومعرفتػه لػه عنػد رؤ تػه

فالرواية تشير إلى إنه س ؿ عنه لما رآ ف ذ يحرؾ رأسه ويقػوؿ  ( :هو هو ثـ قاؿ
ٔ
ٕ

 تذ رة ال واص ص٘ٔ. -تذ رة ال واص صٗٔ.
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ه ولد لعمه أبي طالب ولد قاؿ له عمي فقمنا ال قػاؿ إمػا كػوف قػد ولػد أو يولػد

في سنته وهذا أوؿ مف يؤمف به فعرفػه وانػا لنجػد صػلته عنػدنا فػي الوصػ ة كمػا
نجد صلة ه بالنبوة وانه سيد العرب ور انيها وقرينها عطي السيف حقػه اسػمه

في المؤل األعم عمي هو أعم الخبلئق يوـ الق امة بعد األنب اء تسم ه المبلئكة

البط ػ األزهػػر الملم ػ ال يتوجػػه إل ػ وجػػه إال أفم ػ وظلػػر و

أصحابه في السماوات مف الشمس الطالعة )الٔ .

لهػػو أعػػرؼ بػػيف

الشاهد السابع :
توسـ يهود يهر عندما توجه لهـ أمير المؤمنيف العميه السبلـ لنت حصػف يهػر

 .وقد أ هر النهي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما أمير المؤمنيف العميه السبلـ هذلؾ فقاؿ  ( :وأعمػـ
ا عمي إنهـ يجدوف في كتبهـ إف الذي يدمر عميهـ اسمه إيم ا فػإذا لقيػتهـ فقػ

أنا عمي فإنهـ يخذلوف إف شاء

 .قاؿ أمير المؤمنيف (عم ه السػبلـ) فمضػيت

بها – أي ال ار ة – حت أتيت الحصوف فخرج مرحب وعم ه مغلر وحجر قػد ثقبػه

مث الب ضة عم رأسه وهو يرتجز و قوؿ:
قد عممت خيبر أني مرحب

شاؾ السبلح بط مجرب

أنا الذي سمتني أمي حيدر

كميث غابات شديد قسورة

فقمت :

ٔ

 -زحار األنوار ج٘ٔ ص.ٖٜ٘
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وجػػاء فػػي الحػػديث إف أميػػر المػػؤمنيف (عم ػػه السػػبلـ) لمػػا قػػاؿ أنػػا عمػػي بػػف أبػػي
طالب قاؿ حبر مف أحبار القوـ غمبتـ وما أنزؿ عم موس فدخ في قمو هـ مف

الرعب ما لـ مكنهـ معه االست طاف به )الٔ .
الشاهد الثامف :

في قصة الراهس المثرـ هف دعيس وتوسمه ز هي طالس العميه السبلـ عف جاهر هف

عهد هللا عف الرسوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما إنه قاؿ  ( :قب أف وقع عمي في بطف أمػه كػاف
فػػي زمانػػه رج ػ راهػػب عابػػد  ......وكػػاف مػػذكو اًر فػػي العبػػادة قػػد عبػػد

وتسعيف سنة ولـ سأله حاجة فسأؿ ر ه أف يريه ول اً له فبعث

مائػػة

تبارؾ وتعػال

بأبي طالب إل ه فمما أف أبصر بػه المثػرـ قػاـ إل ػه فقبػ رأسػه وأجمسػه بػيف يد ػه
فقاؿ  :مف أنت يرحمؾ

؟ قاؿ رج مف تهامة  .فقاؿ  :مف أي تهامة ؟ قاؿ :

مف مكة  .قاؿ  :ممف ؟ قاؿ  :مف عبد مناؼ  .قاؿ  :مف أي عبد مناؼ ؟ قاؿ :
مف بني هاشـ  ،فوثب إل ه الراهب وقب رأسه ثان ة وقاؿ الحمد هلل الذي أعطاني
مسألتي ولـ متني حت أراني ول ه  ،ثـ قاؿ  :أبشر ا هذا فإف العمي األعم قػد

ألهمنػػي إلهامػاً ف ػػه بشػػارتؾ  .قػػاؿ أبػػو طالػػب  :ومػػا هػػو ؟ قػػاؿ  :ولػػد يخػػرج مػػف
صمبؾ هو ولي

اسمه وتعػال ذكػر إمػاـ المتقػيف ووصػي رسػوؿ رب العػالميف

فػػإف أدركػػت ذلػػؾ الولػػد فػػاق أر منػػي الس ػبلـ وق ػ لػػه إف المثػػرـ ق ػ أر عم ػػؾ السػػبلـ

)....الٕ .

ٔ
ٕ

 -زحار األنوار جٕٔ ص٘ٔ.

 -زحار األنوار جٖ٘ صٓٔ.ٔٔ-
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ممػػا يػػدؿ عمػػى توسػػـ ال ارهػػس ز ػ هي طالػػس العميػػه السػػبلـ ومعرفتػػه لػػه واال لمػػا قػػاـ
زسؤاله عػف نسػزه وم ػاف سػ نا ومػف ثػـ تقهيمػه وا زػار هػوالدة أميػر المػؤمنيف العميػه

السبلـ .
الشاهد التاسع :
توسـ الراهس في مسجد هراثا ز مير المؤمنيف العميه السبلـ .

فعف أهي أيوس عػف أميػر المػؤمنيف العميػه السػبلـ لمػا رجػع مػف وقعػة ال ػوارج نػزؿ
هػػيف السػواد فقػػاؿ لػػه ارهػػس  ( :ال ينػػزؿ هنػػا إال وصػػي نبػػي قاتػ فػػي سػػبي

،

فقاؿ عمي(عم ه السبلـ) فإنا سػيد األوصػ اء وصػي سػيد األنب ػاء  ،قػاؿ إذف أنػت

أصػػمع قػػريش وصػػي ه خػػذ عمػ اإلسػػبلـ فػػإني وجػػدت فػػي اإلنجيػ نعتػػؾ وأنػػت
تنزؿ براثا بيف مريـ وارض ع س )...الٔ .

الشاهد العاشر :
توسـ هرقق ممؾ الروـ هرسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وعمو ش نه وتممكه عمى الزبلد .
فقد ورد إف هرقق حيف جاء تػاس النهػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما يػدعو إلػى اإلسػبلـ أحضػر
مف وجد ههمد مف قر ش وفيهـ أهو سنياف العميه لعائف هللا ليس لهـ عف حالػه ف ػاف

فيمػػا س ػ ؿ أف قػػاؿ  ( :بػػـ ػػأمركـ ؟ فقػػاؿ  :أبػػو سػػل اف بالصػػبلة والزكػػاة والصػػمة
والعلػػاؼ إل ػ آخػػر مػػا سػػأؿ فأجابػػه  .فقػػاؿ  :إف كػػف مػػا تقػػوؿ حقػػا فهػػو نبػػي
وس ممؾ ما تحت قدمي هذيف )الٕ .

ٔ
ٕ

 زحار األنوار جٕ صٗ.ٕٙ -المقدمة صٖ.ٜ
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وفػػي ذلػػؾ إشػػارة إلػػى توسػػـ ممػػؾ الػػروـ ز فعػػاؿ الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما والتػػي توصػػق
عف طر قها انه نهي .

ومػػف مجمػػق هػػذ األمثمػػة والش ػواهد يتهػػيف لنػػا وزالػػدليق القػػاطع إف أهػػق الكتػػاس لهػػـ

اء مػػف األنهيػػاء أو األحزػػار والرهزػػاف أو مػػف
معرفػػة زالتوسػػـ واف فػػيهـ متوسػػميف س ػو ً
عام ػػة الن ػػاس  ,وانه ػػـ ػػانوا يتوس ػػموف زالن ػػاس ع ػػف طر ػػق أس ػػمائهـ وأوص ػػافهـ أو
أفعالهـ .

وهذا يقودنا إلى القوؿ إف عمـ التوسػـ لػيس زػالعمـ الجديػد أو المسػتحدث هػق عمػـ لػه
جػػذور ضػػارحة زالقػػدـ ولكػػف زمػػرور الوقػػت عنػػى عميػػه الزمػػاف وتناسػػا النػػاس أو قػػق

اهتمامهـ زه ومبلحظتهـ له  ,وهذا ال يعنػي ا تنػاء أو انػدثار  ,هػق هػو موجػود مػا
زقيت الدنيا وما زقي األئمة واألولياء والصالحيف إلى يوـ القيامة .

إف مػػا ذ رنػػا مػػف توسػػـ عنػػد أهػػق الكتػػاس إنمػػا هػػو توسػػـ جزئػػي حصػػموا عميػػه مػػف
ػػبلؿ التجرح ػػة والعز ػػادة ومجاه ػػدة ال ػػننس  ,أم ػػا التوسػ ػـ الكام ػػق فه ػػو موج ػػود عن ػػد

األنهيػػاء والرسػػق وزال صػػوص ػػاتمهـ النهػػي األكػػرـ

ذر ته .

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما واألئمػػة مػػف

التوسـ عند العرب قب اإلسبلـ
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عرؼ العرس قهق اإلسبلـ عمـ التوسـ حاؿ مف سزقهـ مف األمـ والشعوس  ,ويعود

ذلؾ إلى أمر ف :

األمػػر األوؿ  :هػػو ػػوف زعػػض المتوسػػميف مػػنهـ ممػػف عػػرؼ زالصػػبلح وزاالرتزػػاط
زاهلل عز وجق عف طر ق حننية نهي هللا إهراهيـ العميه السػبلـ

هني هاشـ قهيمة الرسوؿ

مػا هػو حػاؿ زعػض

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما .

أما األمر الثاني  :هو تازع لتنرس زعض الناس زاألشياء ويعد ذلؾ مف زاس التوسـ
أيضاً  ,وقد طالعتنػا الروايػات التار يػة زالعديػد مػف القصػص والحػوادث التػي توسػـ
ههػػا أشػ اص عاشػوا فػػي أيػػاـ الجاهميػػة  ,وتػػدؿ هػػذ شػواهد عمػػى معرفػػة العػػرس قهػػق

اإلسبلـ ههذا العمـ  ,وسنذ ر عدد مف شواهد تمؾ القصص مراعاة لئل تصػار و مػا
يمي -:
الشػػاهد األوؿ  :هػػو التوسػػـ زقصػػة توز ػػع ن ػزار مي ارثػػه عمػػى أوالد األرحعػػة ذلػػؾ لمػػا
حضرته الوفػاة  ,وأوصػاهـ إف ا تمنػوا عمػى توز عػة زعػد وفاتػه أف يحتكمػوا إلػى أحػد
الح مػػاء  ,وعػػف تقسػػيمه المي ػراث يػػروػ  :ال ولمػػا حضػػرت ن ػزار الوفػػاة قسػػـ مي ارثػػه
عمى ولد االرحعة  ...فاعطى مضر ناقته الحمراء وما أشههها مػف الحمػرة  ,فسػمي

مضر الحمراء  ,وأعطى رحيعة النرس ومػا أشػههها  ,فسػمي رحيعػة النػرس  ,وأعطػى
أياداً نمه وعصا  ,و انت الغنـ هرقاء  ,فسمي أياد الهرقاء  ,ويقػاؿ  :أيػاد العصػا
 ,وأعطى أنما اًر جار ة له تسمى هجيمة فسمي ههػا  ,وأمػرهـ إف ت ػالنوا أف يتحػاكموا

إلى األفعى هف األفعى الجرهمي  ,ف اف منزله هنجراف فتحاكموا اليه الٔ .

ٔ
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وزالنعػػق تػػذ ر تػػس السػػيرة النهويػػة الشػػر نة إنهػػـ ا تصػػموا زعػػد وفػػاة والػػدهـ ن ػزار

و رجػوا يزحثػػوف عػػف األفعػػى الجرهمػػي إلػػى أف وجػػدو  ,فتوسػػـ ههػػـ وز فعػػالهـ وقػػاـ
هتوز ع الميراث ما وزعه أهوهـ زالضزط الٔ .

أما زالنسزة لمتوسـ هإعطاء ق واحد منهـ شيئاً إعطاء مضر الناقة ورحيعة النػرس
فهػػو ال إف صػػاحس الناقػػة سػػوؼ يسػ ف الهػوادؼ وتكػػوف معيشػػته أ مػػس ذر تػػه الهػػدو.
أما مف أ ذ النرس فنيه إشارة إلى ميوؿ هذا الشػ ص لمنروسػية والقتػاؿ لػذلؾ تكػوف
منػػه ذر ػػة محزػػة لمنروسػػية والقتػػاؿ  .أمػػا مػػف أ ػػذ الغػػنـ فنيػػه إشػػارة إلػػى إنػػه سػػتكثر

ذر تػه وي ػػوف أ مػػههـ يعمػػق فػػي هػػذا المجػاؿ أؼ مجػػاؿ رعػػي األ نػػاـ  .أمػػا مػػف أ ػػذ

الجار ة فنيه إشارة إلى أنه سي وف مف أصحاس الدنيا .

الشاهد الثاني  :هو التوسـ زقصة والدة هشػاـ هػف عهػد منػاؼ وعهػد شػمس هػف عهػد
مناؼ و اف توأميف والتي جاء فيها  :ال اف هاشماً وعهد شمس انػا تػوأميف  ,ف ػرج
هاشـ وتبل عهد شمس وعقزػه ممتصػق زعقزػه  ,فقطػع هينهػا زمػوس  ,فقيػق  :لي ػرج

هيف ولد هذيف مف التقاطع ما لـ ي ف هيف أحد الٕ .

وقد توسـ القوـ نتيجة النصق هينهما زالتوسـ و ػروج الػدماء زحصػوؿ تقػاطع وتنػافر

وسيق دماء عمى رواية هيف أوالدهـ  ,وذلؾ ألف الموس يدؿ عمى السػيا الػذؼ يقػع
هػػيف أوالدهػػـ  ,ومسػػيق الػػدماء تشػػير إلػػى الػػدماء التػػي تسػػنؾ مػػف ذر ػػتهـ زسػػهس هػػذا

السيا  ,وهذا ما حصق زالنعق  .وما فعمه هني أمية زالرسوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وز هػق

ٔ
ٕ
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الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ

الشاعر في ذلؾ :

الٔ

يػػر شػػاهد عمػػى حصػػوؿ مػػا توسػػـ زػػه القػػوـ  ,حتػػى قػػاؿ

عهد شمس أضرمت لهني هاشـ
فإنز حرس لممصطنى واهف

حرحاً يشيس منها الوليد

هند لعمي ولمحسيف يز د

الشاهد الثالث  :هي قصة توسـ عهد المطمس هولد عهد هللا وذلؾ عنػدما أ ار اركػس
فرسه مجرد ر هته وذلؾ عندما زعثه إلستطبلع هر أهرهة الحزشػي الػذؼ جػاء لهػدـ

الكعزػة  .والقصػػة منادهػػا  ( :فممػػا كػػاف مػػف غػػد بعػػث ابنػػه عبػػد

ل أت ػػه بػػالخبر

ودنا  ،وقد اجتمعت إل ه مف قػريش جماعػة ل قػاتموا معػه إف أمكػنهـ ذلػؾ  ،فػأت

عبػػد

عمػ فػػرس شػػق ارء يػػركض وقػػد جػػردت ركبتػػه  ،فقػػاؿ عبػػد المطمػػب  :قػػد

صنع

بأصحاب اللي .)2( )...

جػاءكـ عبػػد

بشػػي اًر ونػػذي اًر  ،و

مػا رأيػػت ركبتػػه قػػط قبػ اليػػوـ  .فػػأخبرهـ مػػا

وقد توسـ عهد المطمس عندما رأػ عهد هللا وهػو مجػرد ر هتػه ز نػه جػاء زشػي اًر ونػذي اًر

 ,والمراد هنا زالزشير ألنه آتاهـ ه هر هبلؾ أهرهة وأصحاس النيق  ,أما ونه نذي اًر

يعني ذلؾ إنه ينذرهـ ز ف ق مػف ير ػد هػبلؾ الهيػت الحػراـ ومػف فيػه مػف أوليػاء هللا

سي وف مصير مصير أهرهة الحزشي وأصحازه وقد ي وف ذلػؾ إنػذا اًر لقػر ش إف فػي

ٔ
ٕ
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حالػػة معػػاداتهـ لػػرس هػػذا الهيػػت والمتمثػػق زعػػداوتهـ لمرسػػوؿ

سيظهر فيهـ ي وف ذلؾ مصيرهـ.

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما الػػذؼ

هذا وقػد أشػار عهػد المطمػس إلػى م انتػه عنػد هللا عػز وجػق وانهػـ أهػق هللا فػي همدتػه

لػػذلؾ إف ػػق مػػف أرادهػػـ زسػػوء يػػرد هللا تعػػالى عػػنهـ  ,وقػػد أشػػار عهػػد المطمػػس إلػػى
ذلؾ زقوله :

الٔ

نعرؼ هللا وفػينا سنة
لـ يزؿ هلل فػينا حجة

صمى الػرحـ وايناء الذمـ

نحف أهق هللا في همدته

يػدفع هللا هها عػنا النػقـ

لـ يزؿ ذاؾ عمى عهد إهرهـ

وحهذا ي وف عهد المطمس قد توسـ ز مر ف األوؿ الزشارة ههبلؾ أهرهة وجيشه والثاني

إنذار قر ش زما سي وف منهـ مف زعد وفاته .

أمػػا وجػػه ال ػرحط هػػيف تجر ػػد عهػػد هللا ر هتػػه وحػػيف مػػا توسػػـ زػػه مػػف الزشػػارة واإلنػػذار

فيعود إلى إف اإلنساف المهموـ إذا رأػ زشارة تكشا همػه وتنرحػه ف نمػا ينػزع عنػه
زع ػػض مبلزس ػػه لش ػػدة فرح ػػه أم ػػا ظه ػػور ر هتي ػػه فيش ػػير إل ػػى اإلن ػػذار ألف الرس ػػق أو

المن ػػذر ف ع ػػادة يجث ػػوف عم ػػى ر ػ ػههـ إذا أرادوا أف ين ػػذروا وه ػػذا فع ػػق النه ػػي األك ػػرـ
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما في المزاهمة .
الشػاهد الرابػع  :هػو توسػـ عػامر هػف مالػؾ مػا العػس األسػنة زػ والد عهػد المطمػس ,
حيث جاء في ذلؾ  :ال وحج عامر هف مالؾ ما العس األسنة الهيت فقاؿ  :ال رجاؿ
نهـ جماؿ جوف  ,فقاؿ ههؤالء تمنع م ة الٔ .

ٔ

 -ننس المصدر.
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ومف ذلػؾ نػرػ إف عػامر هػف مالػؾ قػاؿ ذلػؾ فػي أوالد عهػد المطمػس ألنػه رأػ فػيهـ
سػػيماء القػػوة والشػػجاعة والمنعػػة  ,ولمػػا شػػهههـ هجمػػاؿ و مػػا هػػو معمػػوـ إف الجمػػق
يمتاز زالقوة وزالصهر عمى أشد الظروؼ قسوة وال سيما في صحراء الجز رة العرحيػة

 .ومعنى ذلؾ إف لهؤالء القػوة والصػهر عمػى الشػدائد التػي تجعمهػـ يمنعػوف م ػة مػف
ق طر .
الشػػاهد الخػػامس  :هػػو توسػػـ أكػػثـ هػػف صػػيني مػػف هنػػي تمػػيـ ز ػ والد عهػػد المطمػػس
أيض ػاً  ,فػػورد فػػي ذلػػؾ  :ال وحػػج أكػػثـ ه ػػف صػػيني فػػي نػػاس مػػف هنػػي تمػػيـ فػػرآهـ
ي ترقوف الزطحاء نهـ أهرجة فضة يمحقوف االرض جيرانهـ  .فقاؿ  :يػا هنػي تمػيـ
إذا أحس هللا أف ينشئ دوؿ نهت لها مثق هؤالء  ,هػؤالء ػرس هللا ال ػرس الرجػاؿ
الٕ .

 وه ػػذا نج ػػد إف أك ػػثـ ه ػػف ص ػػيني توس ػػـ ع ػػف طر ػػق النظ ػػر إل ػػى حس ػػف
منظرهـ وهيهتهـ إف هؤالء هـ مف ػرس هللا عػز وجػق وهػو مػف وضػع

ههػػـ هػػذ الصػػنات  ,ثػػـ إنػػه توسػػـ أف تكػػف هلل دول ػة وألجػػق ذلػػؾ أنش ػ
هؤالء  ,ولعق ذلؾ فيه إشػارة إلػى نهػوة الرسػوؿ

دولته .

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما وقيػاـ

الشاهد السادس  :هو قصة توسـ أزا طالػس زػ ف هنػاء الكعزػة ووضػع الحجػر يجػس

أف ي وف ز مواؿ مف م اسس مشػروعة ال مػف م اسػس محرمػة  ,فجػاء فػي ذلػؾ  :ال

ٔ
ٕ
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إف قر شػاً هػػدمت الكعزػػة زسػػهس سػػيق أصػػاههـ فهػػدمها  .وقيػػق  :هػػق انػػت امػرأة مػػف
قػػر ش تجمػػر الكعزػػة فطػػارت شػػررة فاحرقػػت زػػاس الكعزػػة  ,و ػػاف طولهػػا تسػػعة أذرع

فتقوضها  .و اف أوؿ مف ضرس فيها زمعوؿ الوليد هف المغيرة الم زومي  .وحنروا
حتى انتهوا إلى قواعد إهراهيـ فقمعوا منها حج اًر فوثس الحجر ورجع م انه فامس وا ,
ويقػػاؿ إف الػػذؼ هػػدر الحجػػر مػػف يػػد أهػػو وهػػس هػػف عمػػرو هػػف عائػػذ هػػف عم ػراف هػػف

م زوـ  ,و رج عميهـ ثعزاف فحاؿ هينهـ وحيف الهنػاء فػاجتمعوا  ,فقػاؿ  :مػاذا تػروف
فقػػاؿ أهػػو طالػػس  :اف هػػذا ال يصػػم أف ينن ػػق فيػػه إال مػػف طيػػس الم اسػػس ف ػػبل

تد موا فيه ماالً مف ظمـ وال عػدواف  ,ف حضػروا مػا لػـ يشػ وا فيػه مػف طيػس أمػوالهـ
ورفعوا أيديهـ إلى السماء  ,فجاء طائر ف تطا الثعزاف حتى ذهس  ...الٔ .

وهنا توسـ أهو طالس ز ف روج الثعزاف اثناء الهناء ومنعه إياهـ يدؿ عمى إف هناؾ
أمػ اًر يػػر مقهػػوؿ فػػي عمميػػة الهنػػاء أال وهػػو األمػواؿ المحرمػػة المسػػت دمة فػػي الهنػػاء
وأؼ هناء  ,هناء هيت هللا الحراـ  ,فمهذا منعهـ الثعزاف مف ذلؾ  ,وعنػدما انتنػى هػذا

اإلش اؿ زعث هللا طير أ تطا ذلؾ الثعزاف وهو عبلمة عمى استكماؿ الهناء .
الشاهد السابع  :هو التوسػـ زقصػة والدة الرسػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما التػي جػاء فيهػا

 :ال ولما ولد رسػوؿ هللا رجمػت الشػياطيف وانقضػت الكواكػس  ,فممػا رأت ذلػؾ قػر ش
ان رت انقضاض الكواكس وقالوا  :ما هذا إال لقيػاـ السػاعة  ,وأصػاهت النػاس زلزلػة

عمت جميع الدنيا حتى تهدمت الكنائس والهيع  ...وزلزؿ إيواف سرػ فسقطت منه

ثبلثة عشر شارفة  ,و مدت نار فارس ولـ تن مد قهق ذلؾ زالا عاـ .

ٔ

 -تار خ اليعقوحي جٕ صٖٔ.
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ورأػ عالـ النرس وح يمهـ وهو الذؼ تسميه النرس موحذاف موحذ التيـ زشرائع دينهـ

 ,ػ ف أزػبلً ع ارزػاً تقػػود ػػيبلً صػػعازاً حتػػى قطعػػت دجمػػة وانتشػػرت فػػي الػػزبلد  .فػراع
ذلؾ سرػ انوشرواف وافزعه  ,فوجه إلى النعماف فقاؿ  :هق زقي مػف هػاف العػرس
أحد

قاؿ  :نعـ ! سطي الغساني هدمشق مػف أرض الشػاـ  .فقػاؿ  :فجئنػي زشػيخ

العرس له عقق ومعرفة أوجهه إليه  .ف تا زعهد المسي هف زقيمة  ,فوجهه إليه .

ف ػػرج عميػػه عهػػد المسػػي عمػػى جمػػق حتػػى قػػدـ دمشػػق  .فسػػاؿ عنػػه فػػدؿ عميػػه وهػػو

ينزؿ في زاس الجاهية  ,فوجد في آ ر رمق  .فنادػ في أذنه ز عمى صوته :
أصـ أـ تسمع طر ا اليػمف
وفاصػق ال طزة في األمر العنف

يا فارج الكرحة أعيت مف ومف
أتاؾ شيخ الحي مف آؿ يزف

فقاؿ  :عهد المسي عمى جمػق مشػيخ  ,نحػو سػطي  ,حػيف اشػنى عمػى الضػر ,
زعث ػػؾ مم ػػؾ هن ػػي ساس ػػاف هه ػػدـ االيػ ػواف و م ػػود النيػ ػراف ورؤي ػػا الموح ػػذاف  ,رأػ أز ػػا

االعراس تقػود ػيبلً صػعازاً حتػى قطعػت دجمػة وأنتشػرت فػي الػزبلد يػا اهػف ذؼ يػزف
تكػػوف هنػػة وهنػػات ويمػػوت ممػػوؾ وممكػػات زعػػدد الشػرفات  ,إذا اضػػت زحيػرة سػاوة

ػروة فميسػت الشػػاـ لسػطي شػػاماً ,
وظهػرت الػتبلوة زػ رض تهامػة وظهػػر صػاحس الهػ ا
ثـ فاضت ننسه الٔ .

ومف هذ الرواية نستشا أمر ف :

األمر األوؿ  :توسـ سطي زما جرػ زايواف سرػ وسقوط شرفاته ويقػوؿ الموحػذات
حػوؿ اإلهػػق وانتشػػارها فػػي الػػزبلد  ,هػػو مػوت ممػػوؾ وممكػػات وزواؿ ممػػؾ هنػػي فػػارس
ٔ

 -تار خ اليعقوحي جٕ ص.ٙ
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عمى يد أصحاس هذ اإلهق  ,وسي وف هذا زعد أمور عظيمػة  ,تحػدث منهػا ظهػور

تػػبلوة زػ رض تهامػػة  ,وهنػػا يقصػػد هػػذلؾ ظهػػور الرسػػالة ال يػػة زػ رض تهامػػة والتػػي
مػػف ضػػمنها م ػػة ولعػػق المقصػػود زػػالتبلوة هػػو تػػبلوة الق ػرآف مػػا يػػدؿ ظػػاهر الروايػػة
ػروة والمقصػػود زػػه الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما ألف مػػف مواصػػناته
ويظهػػر إف صػػاحس الهػ ا

هروة .
إنه يحمق ا

أمػػا األمػػر الثػػاني فهػػو وجػػود عبلمػػات زشػرائع اإلمػػاـ القديمػػة ػػالنرس هنهػػوة الرسػػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما وحتممػػؾ المسػػمميف األرض التػػي ػػاف النػػرس يسػػيطروف عميهػػا وهػػي
أرض دجمة أؼ العراؽ ثـ تنتشر في الزبلد األ رػ وهذا ما حصق زالنعق .

الشاهد الثامف  :هو توسـ أهو طالس زالنجوـ وزضياء السماء ورحطها هػوالدة اإلمػاـ
عمي العميه السبلـ  ,وجاء ذلؾ عف جاهر هػف عهػد هللا األنصػارؼ عػف الرسػوؿ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما إنػػه قػػاؿ  ( :فممػػػا كانػػػت الميمػػػة التػػػي ولػػػد أميػػػر المػػػؤمنيف (عم ػػػه
السبلـ) أشرقت السماء بض ائها وتضاعف نور نجومها وأبصرت مف ذلػؾ قػريش

عجباً فهاج بعضها في بعض وقالوا قد أحدث في السماء حادثة وخرج أبو طالػب
وهو يتخم سكؾ مكة واسواقها و قوؿ ا أيها الناس تمت حجة

وأقبػ النػاس

سالونه عف عمة ما يرونه مف إشراؽ السماء وتضاعف نور النجوـ  ،فقػاؿ لهػـ

أبشروا فقد ظهر في هذ الميمة ولي مف أول اء

كم ف ه خصاؿ الخير ويختـ

به الوصييف وهػو إمػاـ المتقػيف وناصػر الػديف وقػامع المشػركيف وغػ ع المنػافقيف
وزيف العابديف ووصي رسوؿ رب العالميف .)1()...

ٔ

 -زحار االنوار جٖ٘ صٓٔ.
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التوسـ في الموروث الشعبي
ال ي اد ي مو هيت مف الهيوت وال سيما الهيوت التي يوجد فيها زار السف مػف حالػة

مػػف حػػاالت التوسػػـ  ,إال إف أكثػػر النػػاس ال يعرفػػوف مػػف أيػػف أتػػتهـ تمػػؾ المعرفػػة .
وذلؾ ألف زعض الناس هذا إف لػـ تكػف أ مهيػتهـ السػاحقة ال يعرفػوف مػا هػو التوسػـ

أصػ ػبلً س ػػوءاً م ػػف ناحي ػػة اإلس ػػـ أو المعن ػػى وه ػػذا زطهيع ػػة الح ػػاؿ يع ػػود إل ػػى الجه ػػق
المتنشي في الوقت الحاضر ر ـ ثورة العمػوـ والتكنولوجيػا الحاصػق فػي العػالـ اليػوـ

 ,ألنػػه جهػػق زػػاطني يعػػود هجػػذور إلػػى جمهنػػا مسػػمميف زػالقرآف وز حاديػػث وروايػػات
أهق الهيت العميهـ السبلـ التي ذ رت هذا العمـ ما مر هنا.

والظػػاهر إف تمػػؾ المعرفػػة ههػػذ الحػػاالت جػػاءت عػػف طر ػػق نقمهػػا جػػيبلً زع ػد جيػػق
وتوارثها األهناء عف األجداد والتي يعود مصدرها أصبلً إلى األئمة واألنهياء العمػيهـ

الس ػػبلـ  ,أو إف تم ػػؾ التوس ػػمات ج ػػاءت نتيج ػػة التجرح ػػة الذاتي ػػة لؤلفػػراد م ػػف ػػبلؿ
مقارنة حادثة معينة زنعق معػيف سػواء ػاف ذلػؾ النعػق صػادر مػف إنسػاف أو حيػواف
وما شاكق .

وسػػن تي اآلف عمػػى ذ ػػر زعػػض التوسػػمات التػػي اشػػتهرت فػػي مجتمعاتنػػا والتػػي فيهػػا
داللة واضحة عمى صحة وجود عمـ التوسـ وهي ما يمي :

الحالػػة األول ػ  :هػػي عنػػد ع ػراؾ العصػػافير فػػإف ذلػػؾ فػػي التوسػػـ يػػدؿ عمػػى قػػدوـ
ضػػيا  .وهػػذا ممػػا اشػػتهر فػػي مجتعاتنػػا وفػػي الواقػػع إف النػػاس تعػػرؼ ذلػػؾ المعنػػى

لكنها ال تعرؼ مف أيف أتى زالنتيجة .
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والحقيقػػة إف السػػهس فػػي ذلػػؾ يعػػود إلػػى إف العصػػافير عػػادة مػػا يحصػػق هينهػػا هػػذا

الع ػراؾ فػػي حديقػػة الهيػػت أو أمػػاـ الهيػػت  ,وقػػد جػػرت العػػادة عمػػى اسػػتقزاؿ الضػػيا
عند حديقة الهيت أو أماـ زاس الدار هذا مف ناحية .

مػػا إف ع ػراؾ العصػػنور لعصػػنور آ ػػر ي ػػوف زالمنػػاقير ,وقػػد جػػرت العػػادة عمػػى

المعانقة والتقهيق و المصافحة في تمؾ االماكف.

الحالػػة الثان ػػة  :إذا نعػػق ػراس وأ ػػذ زػػالطيراف حػػوؿ م ػػاف محػػدد فػػإف ذلػػؾ يػػدؿ
زالتوسػػـ عمػػى وقػػوع مصػػيزة فػػي ذلػػؾ الم ػػاف وهػػذا مػػا تعػػارؼ عميػػه النػػاس  ,وذلػػؾ

وطيرنها زالموت .
ا
يعود زاألصق إلى اقتراف الغرحاف

وهػذا مػػا نممسػػه فػػي قصػػة دفػػف قاهيػق أل يػػه هاهيػق زعػػد قتمػػه ايػػا  ,ونػػه فػػي زػػادغ

األمػػر لػػـ يعػػرؼ الطر قػػة  ,فزعػػث هللا عػػز وجػػق ػراس يعممػػه ينيػػة دفنػػه  ,وهػػذا مػػا
ػث ُفػي األآر ُ
ػه كآيػف تيػوارُي س آػوءة
و تغرابػاً يآبح ت
ض ُلتي ُري ت
جاء في قوله تعػالى ْفبعػث ت
أ ُخ ُه قاؿ ا وآيمتا أعج آػز تت أ آف أ تكػوف ُم آثػ هػػذا اآل تغػر ُ
اب فػأوارُي س آػوءة أ ُخػي فأ آصػب
ُمف المن ُاد ُميف ( , )1هذا فضػبلً عػف إف عػادة الغرحػاف أف تطيػر وتجتمػع حػوؿ جسػد
الميت سواء أكاف إنساناً أو حيواناً في المناطق الم شوفة وال الية .

الحالة الثالثة  :إذا ما وقعت األ راض السجاد واألفرشة والزطانيات عمػى األرض

فػ ػػإف ذلػ ػػؾ يػ ػػدؿ زالتوسػ ػػـ عمػ ػػى قػ ػػدوـ ضػ ػػيا وذلػ ػػؾ ألف مػ ػػف المتعػ ػػارؼ عميػ ػػه فػ ػػي
مجتمعاتنا أف ينرش و زسط لمضيا ق ما هو جديد مف األفرشة .

الحالػة الرابعػة  :إذا وضػع أحػد الحػذائيف أحػدهما عمػى اآل ػر فػإف ذلػؾ فػي التوسػـ

يدؿ عمػى السػنر  ,ألف فيػه داللػة عمػى ر ػوس شػيء عمػى شػيء آ ػر  ,وعػادة فػإف

اإلنساف في سنر ير س واسطة لمنقق ال يوؿ أو السيارات أو الدراجات و يرها .
ٔ

 -المائدةٖٔ.
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الحالػػة الخامسػػة  :إذا زسػػطت الدجاجػػة جناحهػػا ونامػػت فػػإف ذلػػؾ فػػي التوسػػـ يػػدؿ
عمػػى قػػدوـ ضػػيا  .وذلػػؾ ألنػػه جػػرت العػػادة فػػي الضػػيافة أف يػػذز لمضػػيا القػػادـ

الدجاج أو ير  ,واف استمقاء الدجاجة ههذ الكينية يدؿ عمى ذزحها .

الحالػػة السادسػػة  :هػػو سػػقوط فضػػبلت العصػػافير عمػػى اإلنسػػاف يػػدؿ وفق ػاً لمتوسػػـ
عمى إف رزقاً سي تيه  ,والسهس في هذ النتيجة يعود إلى ػوف النضػبلت تػدؿ عمػى
الػػرزؽ  ,مػػف حيػػث إف فضػػبلت األجسػػاـ اإلنسػػانية أو الحيوانيػػة ال تتكػػوف إال زعػػد

تناولها األطعمة واألشػرحة  ,والطعػاـ والشػراس يػ تي مػف ػبلؿ الػرزؽ  ,وذلػؾ هػدليق
السػماء ُبنػاء وأنػزؿ ُمػف م ُ
ػاء
قوله تعػالى ْامل ُػذي جعػ ل تك تػـ األآرض ُفراشػاً و م
السػماء م ً
ات ُرآزقاً مل تكـ فبل تجعتموآا ُ ُ
فأ آخرج ُب ُه ُمف ال مثمر ُ
نت آـ ت آعم تموف (. )1
لِل أنداداً وأ ت
آ
آ

الحالػػػة السػػػابعة  :إذا س ػػقطت قطع ػػة م ػػف العج ػػيف اثن ػػاء عممي ػػة العج ػػف ف ػػإف ذل ػػؾ

زالتوسـ يدؿ عمى قدوـ ضيا  ,ألف العجينػة التػي سػقطت تعنػي إف شػ ص ر زػاً

سي كق مف ذلؾ الطعاـ مف ارج المجموعة أو ارج أفراد العائمػة الػذيف يعجػف لهػـ
يومياً هننس اإلناء .
الحالة الثامنة  :هػو رفيػا العػيف اليمنػى يػدؿ عمػى إنػؾ تػرػ أو تسػمع شػيء تحزػه
وترتػػاح إليػػه هػػذا عمػػى ع ػػس رفيػػا العػػيف اليسػػرػ فإنػػه يػػدؿ عمػػى الع ػػس مػػف ذلػػؾ
تمامػاً مػػف زػػاس إنػػؾ تػػرػ أو تسػػمع شػػيئاً تكرهػػه أو تحػػزف ألجمػػه  .وقػػد يعػػود السػػهس

في ذلؾ إلػى إف الجهػة اليمنػى دائمػاً تشػير إلػى الهر ػة والجهػة اليمنػى ع ػس الجهػة
اليسرػ أو عادة ما يعهر عنها زالشماؿ فإنها تدؿ عمى الشؤـ .

ٔ

 -الزقرةٕٕ.
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اب اآل ُم ُ
اب اآل ُم ُ
يف ُفي ُس آد ٍر
يف ما أ آصح ت
وقد ورد ذلؾ المعنى في قوله تعالى {وأ آصح ت
وب وف ُ
اكهػ ٍة ك ُثيػرٍة وزقولػه تعػالى
ود ومػاء مم آس تػك ٍ
ود و ُظ ٍ مم آم تػد ٍ
نض ٍ
مم آخ تض ٍ
ود وطآم ٍ مم ت
اؿ ما أصحاب ُ
ْوأصحاب ُ
الشم ُ
الشم ُ
وـ وح ُم ٍـ .
اؿ ُفي س تم ٍ
آ ت
آ ت
الحالػة التاسػػعة  :هػو رفيػػا السػاعد عػادة مػػا يشػير إلػػى لػزس جديػد وقػػد يعػود ذلػػؾ
الػ ػى إف الث ػػوس الجدي ػػد يمس ػػؾ زالي ػػديف أوالً وم ػػف ث ػػـ يرت ػػدػ هواس ػػطتها ثانيػ ػاً  ,وف ػػي
حػػاالت أ ػػرػ أو عنػػد مجموعػػة أ ػػرػ مػػف النػػاس يػػدؿ رفيػػا السػػاعد إلػػى ضػػرس
النساء الصدور في الم تـ أؼ إف فيه إشارة سيئة عمى فقداف وموت ش ص ما .
وذلؾ يعود زطهيعة الحاؿ إلى النساء تستعمق اليديف في عممية المطـ .

وهنا ن مص هنتيجػة منادهػا إنػه قػد ي ػوف التوسػـ فػي شػيء مػا يعػود إلػى الػرحط هػيف

األمر النبلني زالحادثة النبلنية  ,ي وف تزعاً لتجرحة اإلنساف الش صية وانها ت تما
مف إنساف إلى آ ر  ,وذلؾ حسس تنسير ذلؾ اإلنسػاف أو ذاؾ لهػا  ,مثػاؿ ذلػؾ مػا
يدله رفيا الساعد عمى امر ف األوؿ جيد وحسف واال ر سيء .

اللص السادس

التوسـ المعاصر
-1التوسـ في قصص األنب اء :

سهق وأف ذ رنػا إف عمػـ التوسػـ قػد عرفتػه الزشػر ة منػذ القػدـ وانػه زػاقي
إلى يوـ القيامة وذلػؾ حسػزما ورد عػف سػمماف الػ ؼ عػف اإلمػاـ عمػي
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العميه السبلـ أنه قػاؿ  ( :فكاف رسوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) عرؼ الخمق

بس ماهـ وأنا بعد المتوسـ واألئمػة مػف ذريتػي المتوسػميف إلػ يػوـ

الق امة )

(. )1

فهنػػاؾ فػػي ػػق عصػػر مػػف العصػػور والػػى يػػوـ القيامػػة متوسػػميف ممػػف
أفاض هللا سزحانه وتعالى عمػيهـ أو ممػف أفػاض عمػيهـ األئمػة العمػيهـ

السبلـ ههذا العمـ وذلؾ عف طر ق النظر هنور هللا عز وجق .

لهذا سوؼ ن تي عمى ذ ر قصص زعض األنهياء وما هػو التوسػـ فيهػا

 ,وذلؾ لكي نست مص منها الدروس والعهر فضبلً عف العبلمػات التػي
ت صػػنا وننػػا نعػػيش فػػي آ ػػر الزمػػاف وعمػػى أعتػػاس الظهػػور المقػػدس

لسيد المتوسميف في عصرنا اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ .

وهذا التوسـ هو توسـ جديد لػـ يتطػرؽ إليػه أحػد مػف العممػاء أو يػرهـ
 ,وهػػذا التوسػػـ جػػاء عػػف طر ػػق السػػيد القحطػػاني وهػػو مػػف المتوسػػميف

الذيف أفيض عميهـ ههذا النيض اإللهي وهذ القصص هي التالي :

أوالً  :التوسـ في قصة نبي

آدـ (عم ه السبلـ ) :

تقديـ القرحاف هلل عز وجق مف ِقهق قاهيق وهاهيق فتقهق مف أحدهما دوف اآل ر.

وقد جاء في الكتس التار ية فيها :

( وقد روى بعضهـ إف

عز وجػ انػزؿ لهابيػ حػوراء مػف لجنػة  ،فزوجػه

بها  ،وأخرج لقابي جن ة فزوجه بها  ،فحسد قابي أخا عم الحوراء ،
فقاؿ لهما آدـ  :قر ا قر اناً .

ٔ

 -زحار األنوار ج ٔٚص , ٔٗٚزصائر الدرجات ص.ٖ٘ٚ
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فقػػرب قابي ػ مػػف تػػيف مزرعتػػه – وعم ػ روا ػػة حنطػػة – وقػػرب هابي ػ أفض ػ
كػػبش فػػي غنمػػه هلل  ،فقب ػ

قر ػػاف هابي ػ ولػػـ قب ػ قر ػػاف قابي ػ فػػازداد

نلاسة وحسداً  ،وزيف لػه الشػ طاف قتػ أخ ػه  ،فشػدخه بالحجػارة حتػ قتمػه

.)1( )...

أما ه صوص التوسـ في هذ القصة فإنه يدور حوؿ تقديـ هاهيػق الكػزش الػذؼ

هػػو أفضػػق مػػا فػػي نمػػه  ,والكػػزش يقػػدـ دائمػاً عنػػد النػػذور وتقػػديـ الػػذز لمنػػداء
وهو مستحس في الكثير مف الموارد التي سنها هللا تعالى وجعق في ذز الكزش

هر ة و ير يصيس مف يقدـ هذا الشيء دوف ير مف األشياء التي تقدـ  ,فهو
يقدـ في األضحية وفي العقيقة و يرها مف الموارد .

هينمػ ػػا الحنطػ ػػة وهػ ػػي الروايػ ػػة األرج ػ ػ فإنهػ ػػا مػ ػػف أر ػ ػػص الطعػ ػػاـ وتػ ػػدؿ عمػ ػػى

أسػػت ناؼ قاهيػق زػاألمر فهػػو قػػدـ مػػف أقػػق األشػػياء التػػي لديػػه ولػػـ يقػػدـ أفضػػمها
ما فعق هاهيق .

والكزش يعني في التوسـ القدرة عمى التضحية زالننس أما توسـ الحنطػة الرديئػة

فهي تعني وجود ذر ة ير صالحيف .

ثان اً :التوسـ في قصة الطوفاف أ اـ نبي

نوح ( عم ه السبلـ )

وذلػػؾ عنػػدما هنػػى السػػنينة نهػػي هللا نػػوح وأكممهػػا جػػاء الطوفػاف فإنطمقػػت السػػنينة

مػػف الكوفػػة ثػػـ طافػػت فػػي األرض حتػػى صػػارت إلػػى م ػػة وطافػػت حػػوؿ الهيػػت
اسهوعاً ثـ إنها عادت واستوت عمى الجودؼ أؼ عادت إلى الكوفة .
ٔ

 -تار خ اليعقوحي جٔ ص.ٛ
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وقد روؼ في ذلؾ :

( ودارت السلينة األرض كمها حت صػارت إلػ مكػة وروى بعضػهـ إف نوحػاً
ركػب السػػلينة أوؿ يػػوـ مػػف رجػػب  ،واسػػتوت عمػ الجػػودي فػػي محػػرـ فصػػار

أوؿ الشهر بعد  ،وأه الكتاب يخاللوف في هذا )

()1

.

ويشير التوسـ هنػا إلػى حر ػة اإلمػاـ المهػدؼ التػي تمثػق السػنينة وطوفػاف النػتف
يقاهق طوفاف الماء وانطبلؽ السنينة مف الكوفة يمثػق انطػبلؽ حر ػة اإلمػاـ مػف

الكوفػػة الوهػػي دعػػوة وز ػػر السػػيد اليمػػاني لنص ػرة اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ

وذهػػاس السػػنينة إلػػى م ػػة وهػػي اجتمػػاع األصػػحاس الثبلثمائػػة وثبلثػػة عشػػر فػػي

م ػػة لهيعػػة اإلمػػاـ  ,وعػػودة السػػنينة واسػػتقرارها فػػي الكوفػػة تمثػػق اسػػتقرار اإلمػػاـ

فػػي الكوفػػة وحدايػػة نشػػوء دولػػة العػػدؿ اإللهػػي  ,أمػػا شػػهر رجػػس فيشػػير إلػػى قيػػاـ
السيد اليماني في رجس مف الكوفة .

فقد ورد عف أمير المؤمنيف العميه السبلـ  :ال إف أمرنا صعب مستصعب ال
حتممه إال ممؾ مقرب أو نبي مرس أو عبد امتحف

قمبه لبل ماف ال عي

حديثنا اال حصوف حصينة أو صدور أمينة أو أحبلـ رزينة ا عجبا ك العجب
بيف جمادى ورجب فقاؿ رج مف شرطة الخم س ما هذا العجب ا أمير

المؤمنيف قاؿ ومالي ال أعجب وقد سبق القضاء ف كـ وما تلقهوف الحديث اال

صوتات بينهف موتات حصد نبات ونشر أموات ا عجبا ك العجب بيف جمادى
ورجب قاؿ أ ضا رج

ا أمير المؤمنيف ما هذا العجب الذي ال تزاؿ تعجب منه

قاؿ ثكمت اآلخرة أمة وأي عجب كوف أعجب مف أموات ضر وف هامات االح اء
قاؿ أن

ٔ

كوف ذلؾ ا أمير المؤمنيف قاؿ والذي فمق الحبة و أر النسمة كأني

 -تار خ اليعقوحي جٕ ص.ٔٙ
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انظر إليهـ قد تخمموا سكؾ الكوفة وقد شهروا سيوفهـ عم مناكبهـ ضر وف ك
عدو هلل ولرسوله ( ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما ) ولممؤمنيف وذلؾ قوؿ
الذيف آمنوا ال تتولوا قوما غضب
()1

مف أصحاب القبور )

عز وج ( ا أيها

عميهـ قد يئسوا مف اآلخرة كما يئسوا الكلار

أما شهر محرـ فيرمز إلى قياـ اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ في العاشر مف

محرـ في م ة فروػ المنيد زسند عف الصادؽ العميه السػبلـ  ( :ينادى باسػـ
القػػائـ فػػي ليمػػة ثػػبلث و عشػػريف (اي مػػف شػػهر رمضػػاف كمػػا فػػي الروا ػػات
االخر) و قوـ في يوـ عاشو ار و هو اليوـ الػذي قتػ ف ػه الحسػيف بػف عمػي

لكأني به في اليوـ العاشر مف المحرـ قائما بيف الػركف و المقػاـ جبرئيػ عػف

مينه ينادي الب عة هلل فتصير ال ه ش عته مف اطراؼ االرض تطػوى لهػـ ط ػا

حت يبا عو ف مؤل

به االرض عدال كما ممئت جو ار و ظمما ) .

ثالث ػاً  :قصػػة نبػػي
المس

ع س ػ ( عم ػػه السػػبلـ ) واعبلنػػه بأنػػه هػػو

و تحديد تبلميذ ونقبائه اإلثنا عشر .

حيػػث د ػػق فػػي إحػػدػ المػرات إلػػى الم ػػاف الػػذؼ يتعهػػد فيػػه هنػػي إسػرائيق و زػػار
عمماءهـ وقاـ هو وتبلميذ هت ر ػس األمػاكف التػي يت ػذها أحزػار اليهػود لجميػع

األمواؿ التي ت تي مف الناس والتي انوا يتقرحػوف ههػا إلػى هللا عػز وجػق أو مػف
األمواؿ المنروضة عميهـ وهو العشر  ,والتػي ػاف ي ػذها هػؤالء و ننقونهػا فػي

ممذاتهـ .
1

 -زصائر الدرجات صٜٔٛ
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هيػػد إنػػه عنػػدما شػػاهد إمػػرأة عجػػو اًز جػػاءت هػػدرهـ واحػػد لتتقػػرس زػػه إلػػى هللا عػػز

وجق  ,أ ذ مف يدها وقاؿ :

(إف

يتقبػ مػػف هػػذ المػرأة أل نهػػا أعطػػت كػ مػػا تممػػؾ بن ػػة خالصػػة  ،وال

تتقب مف غيرهػا مػف ذوي األمػواؿ الكثيػرة ألنػه قػد ينلقونهػا وال قصػدوف بهػا
وجه عز وج فحسب ب لمريػاء والسػمعة) والتوسػـ هنػا هػو زنعػق نهػي هللا
عيسى ال عميه لسبلـ هذلؾ الم اف .

حيث شير ذلؾ إل المخمص المنتظر عندما عود إل الناس سػيبدأ بالمكػاف

الذي تجمع ف ه األمواؿ الشرع ة و لع كما فع ع س (عم ه السبلـ).

-2

التوسـ في الحوادث العامة

وزعد هياف عمـ التوسـ وتعر نػه وأقسػاـ المتوسػميف والشػواهد التار يػة عمػى ذلػؾ

.

نػ تي اآلف إلػػى ذ ػػر زعػػض التطهيقػػات التػػي وقعػػت وتوسػػـ ههػػا السػػيد القحطػػاني
وقد تحققت فعبلً ما أ هر .

التطبيق األوؿ :
ذات يػوـ أنقطػػع سػػير السػاعة اليدويػػة ألحػػد األ ػػوة فسػؤؿ السػػيد القحطػػاني عػػف
معنى ذلؾ في التوسـ

فقاؿ له السيد :

سيقع بلؼ هينؾ وحيف زوجتؾ .

وقد ذ ر لنا ذلؾ األخ إنه وقع فعبلً ال بلؼ في ننس اليوـ .
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فإف الساعة تشير في الممكوت إلى الزوجة .
التطبيق الثاني :
ذات ي ػػوـ ج ػػاء جماع ػػة لز ػػارة الس ػػيد والمق ػػاء ز ػػه وق ػػد تعث ػػر أح ػػدهـ ف ػػي نناض ػػة

الس ػ ائر فسػ ػ لوا ع ػػف معن ػػى ذل ػػؾ ف ػػي التوس ػػـ فق ػػاؿ له ػػـ إن ػػـ س ػػتقوموف زعي ػػادة

مػػر ض فقػػاؿ لػػه أحػػدهـ زعػػد أف أقسػػـ إننػػا اآلف ذاههػػوف إلػػى عيػػادة مػػر ض مػػف
أصدقائنا .

ال نناضة الس ائر تشير في الممكوت إلى م ػاف فيػه مػر ض ألف السػ ائر تعنػي
المرض في الممكوت ومحق الس ائر هو النناضة .

التطبيق الثالث :

ذات يوـ اف السيد جالساً في هيت أحد األش اص فقدـ ذلؾ الش ص السػ ائر

ف ػػذ السػػيد واحػػدة ولمػػا سػ له أحػػدهـ عػػف ذلػػؾ أشػػار إلػػى إف فػػي الهيػػت مػػر ض
وأ ػػذ السػػي ارة وا راجهػػا مػػف هيتػػه يعنػػي شػػناء ذلػػؾ الم ػر ض ألف الس ػ ائر فػػي

الممكوت تشير إلى المرض .
التطبيق الرابع :

ذات يػػوـ ذهػػس زعػػض األ ػواف إلػػى أحػػد المطػػازع فاسػػتقهمه أصػػحاس المطزعػػة
و ػػانوا يتن ػاولوف اإلفطػػار فػػي المطزعػػة وعنػػدما قػػاـ أحػػدهـ ألداء السػػبلـ انقمػػس

الشاؼ فس ؿ السيد عف معنى ذلؾ في عمـ التوسـ فاجػاس السػيد القحطػاني زػ ف
ذلػػؾ يعنػػي إف صػػاحس المطزعػػة عنػػد أمػػر قػػد أهمػػه وأقمقػػه وسػػوؼ يػػزوؿ همػػه
زسػػههنا وفعػػبل قػػد سػ لنا صػػاحس المطزعػػة عػػف شػ ص نعرفػػه وقػػد ػػاف مػػداف لػػه
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زمهمب مف الماؿ قدر مس مبلييف دينار ولـ يسدد المهمب وطمػس منػا مسػاعدته

فػػي ذلػػؾ وفع ػبلً فقػػد ذههنػػا إلػػى ذلػػؾ الش ػ ص وتكممنػػا معػػه وقػػاـ هتسػػديد المهمػػب
لصاحس المطزعػة  .فػإف الشػاؼ فػي الممكػوت يشػير إلػى الهػـ ووقوعػه زواؿ هػـ

صاحس هذا الشاؼ .
التطبيق الخامس:

جػػاء أحػػد األ ػػوة و ػػاف فػػي سػػاعد األيمػػف شػػامة فس ػ ؿ عػػف توسػػمها والػػى مػػا
تشير و اف الجواس إنؾ تحس أف تساعد اآل ر ف فإف الشامة في الساعد تشػير

إلى ثرة المساعدة  ,وفعبلً قد أكد ذلؾ وأنه يحس مساعدة اآل ر ف.
التطبيق السادس :

جػػاء أحػػد األ ػػوة و ػػاف فػػي لحيتػػه مػػف الجهػػة اليمنػػى شػػامة فسػ له عنهػػا ف جيػػس
عف ذلؾ ز نؾ تحس الديف والتديف فإف المحيػة تشػير إلػى ديػف الرجػق فػإف انػت

الشامة في الجهة اليمنى منها فني ذلؾ إشارة إلػى حػس الشػ ص لمػديف والتػديف

واف انت الشامة في المحية مف الجهة اليسرػ فإف فػي ذلػؾ إشػارة إلػى ضػعا

ديف صاحهها وقمة ميمه إلى الديف والتديف .
التطبيق السابع :

نػػا جالسػػيف فػػي هيػػت أحػػد األصػػدقاء و ػػاف السػػيد القحطػػاني متواجػػداً وعن ػدنا

ضيوؼ وأمامهـ شاؼ فوقعت ذزازة في وس أحدهـ فس ؿ ذلؾ الشػ ص السػيد
عػػف توسػػـ ذلػػؾ ف ػ هر إنػػؾ سػػوؼ تتعػػرض لمس ػرقة وسػػوؼ ينالػػؾ هػػـ مػػف تمػػؾ

السػرقة ولمػػا سػ لنا السػػيد يػػا عػػرؼ ذلػػؾ قػػاؿ ألف الذزازػػة تسػػمس األشػػياء مػػا
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است ُم تعوا ل ته ُإ مف امل ُػذيف ت آػد تعوف
جاء في قوله تعػالى ْ ا أُّيها المن ت
اس تض ُرب مث ف آ
ُمػػف دو ُف م ُ
ُّ
اب شػ آػيئاً مال
ت
اجتم تع ػوا لػ ت
و لػػف ي آختمتق ػوا تذباب ػاً ولػ ُػو آ
ػه واُف آس ػتمآب ته تـ الػػذب ت
ُ ُ
مُ
ػوب مػا إف الشػػاؼ فػي الممكػوت يشػػير
آسػتنق تذوت مآن ت
ػب واآلم آطتمػ ت
ػه ضػ تػعف الطال ت

إلػػى الهػػـ وفػػي صػػزاح اليػػوـ التػػالي اتصػػق ذلػػؾ الضػػيا ز حػػد العػػامميف زم تزػػه
وا هر عف سرقة زعض األجهزة مف دا ق م تزه .

التطبيق الثامف :
في ذات يوـ اف أحد االصدقاء جالساً و تحدث و اف في يد

اتـ فراح يد مه

و رجػػه فػػي اصػػزعه م ػرات عديػػدة ثػػـ انتزػػه وس ػ ؿ السػػيد القحطػػاني عػػف ذلػػؾ

النعق وعمى ما يدؿ زالتوسـ ف هر السيد ز نؾ ستتحير فػي أمػر مػا واف حيرتػؾ

تمؾ ستكوف مف يدؾ وزسهزؾ ألف ال اتـ يدؿ عمى القضية أو أمر معيف  ,وقػد

أ هرنػػا ذل ػػؾ الصػػديق إف الحيػ ػرة قػػد وقع ػػت فعػ ػبلً حينمػػا ػػاف ارج ػاً م ػػف أج ػػق
زعػػض األعمػػاؿ وأثنػػاء روجػػه أراد أف يرجػػع و ؤجػػق العمػػق ثػػـ يػػر أريػػه وقػػاؿ

اآلف أذهس وأكمق عممي وسار قميبلً ثـ قاؿ أرجع واكمػق العمػق فػي وقػت آ ػر

.

التطبيق التاسع :
نا نتناوؿ طعاـ الغداء و اف معنا أحد الضيوؼ فبلحظنا إف هناؾ نممة تذهس

م ػرة زاتجػػا الطعػػاـ ثػػـ تػػدور زاتجػػا الضػػيا وتكػػرر ذلػػؾ المشػػهد م ػ ار اًر فس ػ ؿ
الضػيا عػػف معنػػى ذلػؾ ف جػػاس السػػيد زػ ف هنػػاؾ مػرأة سػوؼ تسػػتنجد زػػؾ وزعػػد

هرهة مف الػزمف أ هرنػا ذلػؾ الصػديق ز نػه فعػبلً قػد إلتقػى هػإمرأة وطمهػت معونتػه
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أما يا تعرؼ السيد عمى ذلؾ  ,فقد س لنا وأجاس ز ف النممة تدؿ عمػى المػرأة

إلنها تحمق تػاء الت نيػث مػف جهػة مػا إنهػا سػوداء المػوف وأ مػس النسػاء يرتػديف
العزاءة وهي سوداء  ,ما إف النممة تميق ألمر الدنيا والمرأة ذلؾ .
التطبيق العاشر :

فػػي ذات يػػوـ وقعػػت صػػحينة القػػائـ عمػػى األرض قػػرس قػػدـ أحػػد األصػػدقاء وقػػد
س ػػارع ذل ػػؾ الشػ ػ ص هإلتقاطه ػػا فس ػػاؿ ع ػػف معن ػػى ذل ػػؾ زالتوس ػػـ فػ ػ هر الس ػػيد

القحطاني :

زانػػؾ سػػوؼ تػػرد عمػػى اإلش ػ االت المتوجهػػة لمصػػحينة وفع ػبلً قػػد حصػػق ذلػػؾ ,

وقػػاـ ذلػػؾ الصػػديق ز ػالرد عمػػى زعػػض اإلش ػ االت عمم ػاً إنػػه لػػيس مػػف محػػررؼ

الصحينة .

التطبيق الحادي عشر :
ذات يػػوـ ذههنػػا إلػػى ز ػػارة أحػػد األصػػدقاء و ػػاف السػػيد القحطػػاني معنػػا فتعمػػق
فس ػئق السػػيد عػػف معنػػى
ػػيس ال عبلقػػة زالسػػيارة وأسػػتمر ذلػػؾ لػػزعض الوقػػت ُ
ذلؾ زالتوسـ فقاؿ :

إننػا سػػوؼ نجػػد ش صػاً عنػػد أصػػدقائنا وسػػوؼ يزقػػى فػػي الهيػػت وال يتر نػػا حتػػى

إننا لف نستطيع الكبلـ مع صديقنا زاألمر الذؼ ذههنا ألجمه.
التطبيق الثاني عشر :

فػػي ذات يػػوـ ػػاف لنػػا زعػػض األصػػدقاء الػػذيف قػػاموا هز ارتنػػا و ػػاف معهػػـ نسػػاء
وزعد معهـ ألحذيتهـ اف حذاء أحػدػ النسػاء قػد وقػع عمػى حػذاء أحػد الرجػاؿ
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فس ػ ؿ ذلػػؾ الرجػػق عػػف توسػػـ ذلػػؾ ف ػ هر السػػيد القحطػػاني ز ػ ف زميمػػة لػػؾ فػػي
العمق سوؼ ت ذ منصػزؾ وأ هرنػا ذلػؾ الصػديق زعػد فتػرة إنػه فػي اليػوـ التػالي

قد حمت زميمته في م انه في العمق زسهس زعض الظروؼ .
التطبيق الثالث عشر :
س ؿ ش ص السيد القحطاني عف حالة مرت زه حيث قاؿ :
نت ذات يوـ ضػيناً عنػد أحػد أصػدقائي هػيف ػرحبلء والنجػا وقػد وصػمت لػيبلً

وزعػػد أف جمسػػت أحسسػػت زشػػيء قػػد إلتصػػق هثي ػاهي و انػػت الكهرحػػاء مقطوعػػة
يومهػػا فطمهػػت مػػنهـ أف يقرح ػوا منػػي القنػػديق ال النػانوس وزعػػدها تهػػيف لػػي إنػػه ال

عمػػؾ قػػد إلتصػػق هثي ػاهي زشػػدة وفػػي منػػاطق متعػػددة فطمهػػت مػػنهـ مػػاء إل ازلػػة

ذلؾ العمؾ وأزلته ولكف زصعوزة فما عنى ذلؾ جزاكـ هللا ي اًر

وجواس السيد القحطاني عمى ذلؾ إف إمرأة سوؼ تمتصق زؾ وتبلحقؾ هنظراتها

وانػػؾ س ػتعاني مػػف ذلػػؾ وتحػػرج زسػػهزه ثي ػ اًر و ػػاف التوسػػـ ههػػذ الصػػورة ألف ال

العمؾ يشير إلى المرأة وذلؾ ألف أكثر مف يست دـ ال لعمؾ النساء .
التطبيق الرابع عشر :
معنى أف يقع قدح الماء مف اليد و ن سر
الجواس  :يعني وقوع أمر سيء .
التطبيق الخامس عشر :
سر نناضة الس ائر
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يشير ذلؾ زالتوسـ إلى إنه إذا اف في الهيت مر ض فإنه يموت وهللا العالـ .
التطبيق السادس عشر :
في مرة اف زعض األ واف فػي السػيارة و ػاف معهػـ السػيد القحطػاني فجػاءت ال
حص ػػاة وضػ ػرحت زجاج ػػة الس ػػيارة ولم ػػا سػ ػ ؿ األ ػ ػواف الس ػػيد ع ػػف توس ػػـ ذل ػػؾ

أجاس انه سيقع بلـ وانه يسوئهـ  .وهذا ما حدث فعبلً .

وقد اف السيد القحطاني ي هر زما في القمس في الكثيػر مػف األحيػاف وهػو أحػد
أنواع التوسـ التي أشرنا إليها ومنها :

 يروؼ لنػا أحػد األ ػوة ز نػه ػاف يجمػس أمػاـ الحاسػوس و ػاف ير ػد أف يسػ ؿ

السيد سؤاؿ في أحد المواضيع العمميػة ولكنػه تػردد عػف طػرح السػؤاؿ حيػاءاً

و مما حاوؿ أف يس ؿ السيد تراجع عف ذلػؾ واذا زالسػيد القحطػاني يقػوؿ لػه

إس ؿ سؤالؾ فتعجس ذلؾ الش ص وأ هر زعض األ وة هذلؾ .

 و ػػروؼ لنػػا ننػػس الشػ ص إنػػه عنػػدما إلتقػػى زالسػػيد ألوؿ مػرة وتعػػرؼ عميػػه
وصدؽ زه وعندما أراد أف يغادر ح ّػدث ننسػه ز نػه إذا سػمـ عمػى السػيد فإنػه
سوؼ يقوـ هتقهيق جهينه فقػاـ السػيد زالسػبلـ عمػى جميػع األ ػوة واحتضػنهـ
واحداً واحداً ولكػف عنػدما وصػق الػدور لهػذا الشػ ص قهمػه السػيد القحطػاني

اهتداءاً مف جهينه فقاهمه ذلؾ الش ص هننس التصرؼ .
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كتاب النظريات والدراسات
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اللص األوؿ
نظرية التطابق الثبلثي بيف الكتب الثبلثة :
 -1الكتاب التدويني (القرآف ) .
 -2الكتاب التكويني (الكوف) .
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 -3الكتاب اإلنساني (اإلنساف) .

قهق ال وض في النظر ة نقوؿ :
إف الموجػ ػػودات دا مػ ػػة تحػ ػػت ق ػ ػوانيف إلهيػ ػػة مثػ ػػق التػ ػػدرج فػ ػػي الع ػ ػوالـ  ,والتكػ ػػاثر ,
واالنزعاث مف األمور المعنوية إلى األمور الماديػة هػدءاً مػف النقطػة وانتهػاءاً زػالكوف
مه .

فمػػو هػدأنا ز صػػق الموجػػودات وهػػي النقطػػة نبلحػػع إف تجمػػع النقػػاط وامتزاجهػػا ي ػػوف
الح ػػرؼ وتر ي ػػس الح ػػرؼ م ػػع الح ػػرؼ ي ػػوف الكمم ػػة وتر ي ػػس الكمم ػػات يول ػػد الجم ػػق
والجمق هي اآليات وهي مجتمعة تكوف الكتاس الذؼ له معاف ثبلثة هي :

الكتػػاس الت ػدو ني الالق ػرآف والكتػػاس التكػػو ني الالكػػوف والكتػػاس اإلنسػػاني الاإلنسػػاف
والشػاهد عمػى هػػذا التػدرج فػػي اإليجػاد واإلهػػداع اإللهػي مػػا جػاء عػػف

هػف عهػػد هللا

ال ارسػػاني فػػي ذ ػػر لمنػػاظرات اإلمػػاـ الرضػػا العميػػه السػػبلـ فػػي ػػبلـ طو ػػق عػػف

الحروؼ وارتزاط األشياء هها إلى أف قاؿ :

(ثـ ركب الحروؼ وأوجد بها األش اء وجعمها فعبل منه كما قاؿ ْ :ب ُد تع السماوات
واألآر ُ
فك آف تصنع وايجاد لؤلشػ اء ومػا
وؿ ل ته تكف ف تكو تف ت
ض وُاذا قض أ آم اًر فإنما تق ت
يوجد به هو المصنوع  ،فأوؿ صادر منه تعال هو اإليجػاد وهػو (معنػ ) ال وزف
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له وال حركة ول س بمسموع و ال مموف وال ممموس  ،والخمق الثاني عني الحرؼ

الغير موزوف وال مموف ولكف مسموع موصوؼ ال مكف ابصار .

والخمق الثالث وهو ما وجد بهذ الحػروؼ مػف السػماوات واأل رضػيف وغيرهػا وهػي
مجموعة ممموسة مزوقة مبصرة فاهلل مقدـ بوجود )(.)1

يتهيف مف هذ الروايات عدة أمور :

األوؿ  :إنها تؤ د تدرج ينونة الموجودات .
الثاني  :إف العوالـ التي عددها اإلماـ الرضا العميه السبلـ مرتزة إلى حد الحػروؼ
وهي ير موزونة وال ممونة زع س ما قهمها مف العوالـ .

الثالث  :إف تر يس الحروؼ يوجد ممات وهي فعػق مػف أفعػاؿ هللا لػذا عػدها اإلمػاـ

العميػػه السػػبلـ مػػف المحسػػوس المممػػوس المػػوزوف الممػػوف أؼ إنهػػا مػػف الموجػػودات
ال ارجية هدليق قوله العميه السبلـ وال مق الثالث هو ما وجد ههذ الحروؼ .

ال ارزػػع  :إف مػػا توجػػد الحػػروؼ وهػػو الالكممػػات ينطهػػق عمػػى منػػردات الكػػوف مثػػق
السماوات واألرضيف وزاقي الموجودات األ رػ هدليق قوله العميه السبلـ  :وهػو مػا
وجد ههذ الحروؼ مف السماوات واألرضيف و يرهما .

ٔ

 -زحار األنوار جٓٔ صٕٖ٘.
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ال مق األوؿ
ال المعنى

ال وزف له وال حر ة وال مسموع وال موزف وال ممسوس
ال مق الثاني

ال الحروؼ

ير موزوف وال مموف ولكف مسموع وموصوؼ وال يم ف إزصارها
ال مق الثالث

ال الموجدات

محسوسة ممموسة ممونة مزصرة
جدوؿ أو مخطط توض حي رقـ 2-
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إف الموجػػودات ال ارجيػػة هجميػػع منرداتهػػا هػػي ممػػات س ػواء انػػت ممػػات تدو نيػػة

الكممات القرآنية  ,أو انت تكو نية منػردات الكػوف أو إنسػانية منػردات اإلنسػاف

ولػػذا يصػ التعهيػػر عػػف ػػق منػػردة منهػػا زالكممػػة  ,أؼ إف السػػماء ممػػة مػػف ممػػات

هللا  ,واألرض ممػػة  ,واف النهػػي ممػػة  ,واإلمػػاـ ممػػة وه ػػذا فػػي سػػائر الم موقػػات
ومنردات الكتس الثبلثة .

ويشػػهد لػػذلؾ مػػا جػػاء فػػي تػػاس هللا وسػػنة نهيػػه الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما مػػف إطػػبلؽ لنػػع ممػػة
عمى هذ المعػاني ومنهػا مػا قػدمنا فػي هدايػة الزحػث مػف ػبلـ اإلمػاـ الرضػا العميػه

السبلـ أما مف القرآف فقوله تعالى :
ُ
ػات فػػأت ممه مف وقولػػه ْوجعمهػػا كمُم ػ ًة ب ُ
اق ػ ًة ُفػػي ع ُق ُبػ ُػه
ػه ُبكُممػ ٍ
ْوُاذ آابتم ػ إب ػراه ـ رُّ ػ ت
ت
لعمهـ يرُجعوف  ،وقاؿ تعال ُْإ آذ قال ُت اآلم ُ
آلئك تة ا مآري تـ ُإ مف و تيب ُشترُؾ ُبكمُم ٍة ُمآن ته
تآ آ ت
()1
الدآن ا وا ُ
اس تم ته اآلم ُس ت ُع س آاب تف مآريـ و ُجيهاً ُفي ُّ
آلخرُة و ُمف اآل تمقمرُيف .
آ
العميػػه السػػبلـ قػػاؿ
فقػػد ورد عػػف المنضػػق اهػػف عمػػر عػػف الصػػادؽ جعنػػر هػػف
ُ
ػات ومػػا هػػذ الكممػػات
ػه ُبكمُمػ ٍ
سػ لته عػػف قػػوؿ هللا عػػز وجػػق ْواُذ آابتم ػ إب ػراه ـ رُّ ػ ت
التي تمقاهػا ادـ مػف ر ػه فتػاب عم ػه وهػو إنػه قػاؿ قصػد (آدـ)  ( :ػا رب أسػألؾ
بحق ه وعمي وفاطمة والحسػف والحسػيف إال تبػت عمػي فتػاب

التواب الرح ـ .

فقاؿ له  :ابف رسوؿ

فما عني عز وج بقوله (أتمهف) قاؿ عني أتمهف إل

القائـ (عم ه السبلـ) إثنا عشر إماماً تسعة مف ولد الحسيف .
ٔ -آؿ عمراف ٘ٗ .

عم ػه إنػه هػو
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قاؿ الملض  :فقمت له ابف رسوؿ
كمُم ًة ب ُ
اق ًة ُفي ع ُق ُبه .

فأخبرني عػف قػوؿ

قاؿ (عم ه السبلـ)  :عنػي اإلمامػة جعمهػا

إل يوـ الق امة)(.)1

عػز وجػ ْوجعمهػا

فػي عقػب الحسػيف (عم ػه السػبلـ)

التطابق بيف الكتب الثبلثة
زعػػد أف أثهتنػػا إف م ونػػات الكتػػس الثبلثػػة هػػي ممػػات تؤلػػا آيػػات واف لكػػق منهػػا مػػا
وجزئػػت لوجػػدناها متطازقػة مػػع أجػزاء
يقاهمػه ويحاكيػػه أؼ إف لمق آ
ػرف أجػزاء لػػو ُف ّ ػت ّ
الكوف وقوله تعالى ْ ممػا فمر آطنػا ُفػي ُ
الكت ُ
ػاب ُمػف شػي ٍء وقػاؿ ْوت آل ُصػي تكػ م شػي ٍء
آ
آ
وقػػاؿ ْون مزآلنػػا عمآ ػػؾ اآل ُكتػػػاب ُتآب انػػاً لُ تكػػ ُ شػػي ٍء هػػي يػػر شػػاهد عمػػى ذلػػؾ و ػػذا
آ
اإلنساف لو ف ؾ وجزء .
والكوف أيضاً لو جمع وطوؼ لكاف مطازقاً لئلنسػاف وزعزػارة أوضػ

مػا إف لئلنسػاف

ػرف قمػػس وهػو سػورة اليػػس فقػد ورد عػف أهػػق الهيػت العمػيهـ السػػبلـ إف
قمػس فػإف لمق آ
اليػػس هػػي قمػػس الق ػرآف

الٕ

 ,و ػػذلؾ لمكػػوف قمػػس وهػػي الكعزػػة المش ػرفة

زاقي أجزاء الكتس الثبلثة .
ٔ

 -تنسير الهرهاف المجمد األوؿ ص. ٖٔٚ

ٕ -منازؿ اآل رة والمطالس النا رة صٕٔٛ
ٖ -المصدر ننسه .

الٖ

وه ػػذا فػػي
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والدليق عمى هذ األجزاء والتطاهق فيما هينها ما أثهته اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ

حينما قاؿ :

( خمق

عالميف متصميف فعالـ عموي وعػالـ سػلمي ورتػب العػالميف جم عػاً فػي

ابػػف آدـ وخمقػػه كرو ػػا مػػدو اًر فخمػػق

رأس ابػػف آدـ كقبػػة اللمػػؾ وشػػعر كعػػدد

النجػػػوـ وعينػػػه كالشػػػمس والقمػػػر ومنخريػػػه الشػػػماؿ والجنػػػوب وأذن ػػػه كالمشػػػرؽ
والمغرب .

وجع ػ لمحػػه كػػالبرؽ وكبلمػػه كالرعػػد ومش ػ ه كسػػير الكواكػػب وقعػػود كشػػروقها
وغلو كهبوطها وموته كاحتراقها .

وخمق في ظهر أر ع وعشريف فقرة كعػدد سػاعات الميػ والنهػار وخمػق لػه ثبلثػيف

مع كعدد الهبلؿ ثبلثيف يوم اً وخمق له اثنا عشر وصػبل كعػدد السػنة اثنػا عشػر

شه اًر وخمق له ثبلثمائة وستيف عرقاً كعدد السنة ثبلثمائة وستيف يوماً وخمػق لػه

سبعمائة عصبة واثنا عشر عضواً وهو مقدار ما ق ـ الجنيف في بطف أمه .

وعجنػػه فػػي م ػػا أر ػػػع فخمػػق المػػال فػػي عينػػػه فهمػػا ال يػػذوباف فػػي الحػػػر وال
ينجمداف في البرد وخمػق المنػ فػي ظهػر لكػ بل عتريػه اللسػاد وخمػق العػذب فػي

لسانه ليجد طعـ الطعاـ والشراب وخمقه بنلس وجسد وروح فروحه التي ال تلارقه

إال بلراؽ الدن ا ونلسه التي تريد األحبلـ والمنامات وجسمه هو الذي يبم ويرجع
إل التراب)(.)1

يتض مف هذ الرواية إف هنالؾ تطاهق هيف اإلنساف والكوف و ؤ ػد هػذا أيضػاً ػبلـ
أمير المؤمنيف الشائع ( :أتحسب نلسؾ جرماً صغي اًر وف ؾ انطوى العالـ األ كبر) .

ٔ -زحار األنوار ج  ٘ٛصٖٕ٘ نقبلً عف اال تصاص .
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أم ػػا تط ػػاهق ه ػػذ الموج ػػودات م ػػع القػ ػرآف فت ػػدؿ عمي ػػه العدي ػػد م ػػف اآلي ػػات والرواي ػػات

المنسػ ػرة له ػػا وزع ػػض ه ػػذ الرواي ػػات الت ػػي تتح ػػدث ع ػػف من ػػاظرات ه ػػيف أئم ػػة اله ػػدػ
العميهـ السبلـ مع يرهـ والتي تدؿ عمى إف ق الموجودات متنرعػة عػف ػبلـ هللا
وال ي نى إف بلـ هللا متجسد في القرآف .

إذف فإف الموجػودات األ ػرػ سػواء انػت فػي الكتػاس التكػو ني أو الكتػاس اإلنسػاني
لها ما يقاهمها ويطازقها في القرآف ,

أؼ إف لمق ػراف أج ػزاء لػػو ف ػػت وجػػزءت لوجػػدناها متطازقػػة مػػع أج ػزاء الكػػوف وقولػػه
تعالى :

ْ مما فمر آطنا ُفي ُ
الكت ُ
اب ُمف شي ٍء (. )1
آ
وقوله ْ تث مـ آتآينا تموس اآل ُكتاب تماماً عم امل ُذي أ آحسف وت آل ُص بلً لُ تك ُ شي ٍء (. )2
آ
وقوله ْون مزآلنا عمآ ؾ اآل ُكتاب ُتآب اناً لُ تك ُ شي ٍء (. )3
آ
ومػػف ػػبلؿ التطػػاهق هػػيف هػػذ األمػػور الثبلثػػة يتض ػ إف هنالػػؾ الكثيػػر مػػف الت ػرازط

والتماثػق هػػيف منرداتهػا ف مػػا إف فػي القػرآف مح ػـ ومتشػػازه ػذلؾ ي ػػوف فػي اإلنسػػاف

والكوف .

وزمػػا إف المح ػػـ يمثػػق الظػػاهر فػػي القػرآف والمتشػػازه يمثػػق الزػػاطف فػػإف فػػي اإلنسػػاف

مح ـ ومتشازه  ,وه ذا في الكوف .

ٔ -االنعاـ. ٖٛ
ٕ -االنعاـٗ٘ٔ .
ٖ -النحق. ٜٛ

العموـ اإللهية261..............................................................

وعميه إف مف يسػتطيع أف يصػق إلػى زػاطف القػرآف ويحػق أسػرار متشػاههاته يسػتطيع

أف يحق متشاههات ومح مات الكوف واإلنساف و صوصاً إذا اف ممتنتاً إلى نظر ة
التطاهق الثبلثي واستطاع اإلستنادة منها .

وعميػػه يم ػػف اسػػت راج مجموعػػة مػػف الض ػوازط التػػي تننعنػػا نقػػاط ننطمػػق منهػػا فػػي

جني ثمار هذ النظر ة ومف هذ الضوازط -:

ٔ -ما إف لمقراف ظاه اًر وزاطناً فإف لكق مف اإلنساف والكوف ظػاه اًر وزاطنػاً
ُُ
ُ
ػوت تك ػ ُ شػػي ٍء واُلآ ػ ُػه
 ,أيضػاً هػػدليق قولػػه تعػػالى {ف تسػ آػبحاف املػػذي ُبيػػد مم تكػ ت
آ
تتآرج تعوف (. )1
ُ
ُُ
نػت آـ
وت تك ُ ش آي ٍء و تهو تي ُج تير وال تيج تار عمآ ه ُإف تك ت
وقوله تعالى ْ تق آ مف ُبيد مم تك ت
ت آعم تموف (. )2
فمكق شيء ممكوت فممسموات ممكوت ولؤلرض ممكػوت قػاؿ تعػالى ْوكػذلُؾ تنػرُي
إبراه ـ مم تكوت السماوات واألآر ُ
ض ولُ تكوف ُمف اآل تموُقُنيف (. )3
ظػتػروآا
هػق إف هللا نزػػه عمػى النظػػر إلػػى الممكػوت والػػتمعف فيػه قػػاؿ تعػػالى ْأولػ آػـ ين ت
ُفي مم تك ُ
وت السماوات واألآر ُ
و ُمف شي ٍء وأ آف عس أف تكوف ق ُػد
ض وما خمق ت
آ
يث ب آعد ت تي آؤ ُمتنوف (. )4
ا آقترب أجتم ته آـ ف ُبأ ُي ح ُد ٍ
واذا اف لكق شيء ممكوت فمبلنساف ممكوت هداللة اآليات أعبل .

ٔ -يسٖ. ٛ

ٕ -المؤمنوف. ٛٛ
ٖ -األنعاـ٘. ٚ

ٗ -األعراؼ٘. ٔٛ
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ٕ-

التطاهق الوثيق هيف منردات الكتػس الثبلثػة فػإف ػق مػا موجػود

مف منردات اإلنساف لػه مػا يشػاههه فػي القػرآف وفػي الكػوف مػف
المنردات .

و مػ ػ ػػا إف وجػ ػ ػػود اإلنسػ ػ ػػاف مػ ػ ػػر زم ارحػ ػ ػػق متعػ ػ ػػددة ػ ػ ػػذلؾ الق ػ ػ ػرآف قػ ػ ػػد مػ ػ ػػر زعػ ػ ػػدة

م ارح ػػق م ػػف الوج ػػود اهت ػػداءاً زالنقط ػػة وم ػػرو اًر زػ ػ ـ الكت ػػاس وانته ػػاءاً زالكت ػػاس م ػػه ,
و ذلؾ الكوف قد مر زعدة مراحق مف الوجود ما سنهيف الحقاً .
ٖ -إف ه ػػذ المن ػػردات العائ ػػدة إل ػػى الكت ػػس ال ػػثبلث ونتيج ػػة الرتزاطه ػػا
المزاشػػر يػػؤثر زعضػػها هػػزعض سػػمزاً وايجاز ػاً ف ثيػػر مػػف الظ ػواهر
النمكيػػة يم ػػف تنسػػيرها زػػالتعرؼ عمػػى أس ػرار الق ػرآف أو التزحػػر فػػي
زايا اإلنساف والع س زالع س .

مػػػا إف الكثيػ ػػر مػ ػػف األمػ ػػراض واألدواء يم ػ ػػف التعػ ػػرؼ عمػ ػػى أسػ ػػزاهها وطػ ػػرؽ

عبلجه ػػا إذا م ػػا عرفن ػػا م ػػا ي ػػؤثر فيه ػػا م ػػف الموج ػػودات ال ارجي ػػة فق ػػديماً  ,ق ػػاؿ

الترهيػ ػة والمائي ػػة والهوائي ػػة
الح مػػاء إف هن ػػاؾ طزائعػ ػاً أرح ػػع ف ػػي اإلنس ػػاف ه ػػي ال ا
والنار ة .

واضاؼ اليها اإلماـ الصادؽ طهيعة امسة هي ال الطهيعة النور ة

()1

.

فاألمراض ذات الطازع المائي امراض الدـ وزاقي السوائق الموجودة في الجسػـ
ف ػػإف عبلجه ػػا يس ػػت رج م ػػف الزح ػػار واإلنه ػػار وم ػػا فيه ػػا م ػػف طحال ػػس وأعش ػػاس
وحيوانات زحر ة .

ترهية است رج عبلجها مف الترحة ومػا يتنػرع
أما إذا انت األمراض ذات طهيعة ا
عنها مف معادف وامبلح وعناصر .

ٔ  -سوؼ ي تيؾ مزحث اص في نظر ة العنصر ال امس مف هذا الجزء.
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أم ػػا إذا ان ػػت األم ػػراض ذات ط ػػازع هػ ػوائي فعبلجه ػػا ذو ط ػػازع هػ ػوائي ػػزعض
الػػروائ ومػػا إلػػى ذلػػؾ  ,وه ػػذا زالنسػػزة لؤلمػراض ذات الطزػػائع النار ػػة فعبلجهػػا
ذو طازع نارؼ التس يف والكي  ,و ما ورد ال آ ر العبلج الكي .

أما إذا انت األمراض ذات طازع نورؼ  ,أؼ إف الننس تعاني مثبل مف اإلدزار

واإلع ػراض عػػف الطاعػػة وعػػدـ اإلنقيػػاد إلػػى نػػور هللا فعبلجهػػا ي ػػوف مػػف الق ػرآف

تحديداً .
قاؿ تعالى ْوتنن ُز تؿ ُمف القرآف ما تهو ُشلاء ور آحمة
إالم خسا اًر (. )1

لُآمم آؤ ُمُنيف وال ي ُز تيد ال م
ظالُ ُميف
ت

ػاس قػ آػد جػػاء آت تكـ مم آو ُعظػػة ُمػػف مرُ تكػ آػـ و ُشػػلاء لُمػػا ُفػػي
وقػػاؿ تعػػالى ْ ػػا أُّيهػػا المنػ ت
الصتد ُ
ور و تهًدى ور آحمة لُآم تم آؤ ُمُنيف (. )2
ُّ
وقاؿ تعالى عف القرآف ْ تق آ تهو لُم ُذيف آمتنوا تهًدى و ُشلاء (. )3
وق ػػد ورد ع ػػف أئم ػػة اله ػػدػ العم ػػيهـ الس ػػبلـ الكثي ػػر م ػػف الرواي ػػات الدال ػػة عم ػػى
األذ ػػار واآليػػات القرآنيػػة التػػي تعػػالج الكثيػػر مػػف أمػ ارض الػػننس والػػروح عػػبلج
السحر و يرها ولؾ أف تراجع الكتس الم تصة هذلؾ .

وهن ػػاؾ مجموع ػػة م ػػف األم ػػراض والح ػػاالت تش ػػترؾ ف ػػي عبلجه ػػا الم ػػادة وال ػػروح

فتعالج زالقرآف والعبلجات األ رػ .

وقػػد ورد عػػنهـ العمػػيهـ السػػبلـ مػػا يشػػير إلػػى إف زعػػض األدويػػة تعػػالج أمػراض
ثيرة ما ورد  :الإف في العسق دواء لسزعيف داء .

ٔ -اإلسراءٕ. ٛ
ٕ -يونس. ٘ٚ

ٖ -فصمتٗٗ .
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اللص الثاني

األدلة والبراهيف عم التطابق بيف الكتب الثبلثة
أوالً  :الكتاب التدويني ( القرآف ) :
 )1خمق القرآف :

ػرف  ,إذف
الق ػرآف تػػاس هللا...وقمنػػا إف ممػػات هللا مػػق  ...و مػػق هللا مػػف مماتػػه قػ آ
فالقرآف مق مف م موقات هللا والقػرآف م مػوؽ قهػق اإلنسػاف زنتػرة طو مػة هػدليق قولػه
تعػالى ْالػمػر آحم تف * عمػػـ القػرآف * خمػػق اإلنسػػاف ( ، )1أؼ إف هللا سػػزحانه وتعػػالى
عّمـ القرآف ثـ مق اإلنساف حسس ما تقوؿ اآلية الشر نة .
وقد ورد عف رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما قوله :

(إف

تعػػال ق ػ أر سػػورة طػػه و ػػس قب ػ أف يخمػػق آدـ ب ػأللي عػػاـ فمم ػا سػػمعت

المبلئكػػة الق ػرآف قػػالوا طػػو

()2

.

ألمػػة ين ػػزؿ هػػذا عميهػػا وطػػو

ألبػػداف تحم ػ هػػذا

وطو أل لسف تكمـ بهذا)
وقوله تعالى ُْإمنا أنزآلنا ت ُفي لآيم ُة اآلق آد ُر ( )3فقد اف التنز ق في ليمة القدر لمقػراف أؼ
إف القرآف م موؽ وحدأ تنز مه في ليمة القدر إذف القرآف م موؽ .

 )2ه القرآف حي ؟
ٔ -الرحمف ٔ. ٖ -

ٕ -مستدرؾ الوسائق ج ٚصٖٗٗ .
ٖ -القدر ٔ .
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قرنيػة فقػط
رس سائق يس ؿ هق القػرآف حػي أـ إنػه مجػرد تػاس فيػه آيػات وسػور آ

...

نجيزػػه زػ ف القػرآف حػػي ...وقػػد وردت روايػػات ثيػرة عمػػى ذلػػؾ ف يػػا إف القػرآف فيػػه

آي ػػة تحي ػػي الم ػػوتى وي ػػوف مي ػػت  ,إذف فػ ػالقرآف ح ػػي و نتظ ػػر ظه ػػور الق ػػائـ العمي ػػه
السبلـ ليظهر ت و مه الكامق إف شاء هللا .

 )3ه القرآف يتجدد ؟

حراء فػي ليمػة القػدر
منا يعمـ إف القرآف أُنزؿ عمى النهي
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما في ار ّ
اسـُ رُػؾ املػ ُذي خمػق ( )1و ػاف عمػر الرسػوؿ ٓٗ
و اف أوؿ ما انزؿ منه آية ْا آق آأر ُب آ
سػػنة واسػػتمر الن ػزوؿ لمػػدة ٖٕ سػػنة لحػػيف وفػػاة الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما فػػي عػػاـ ٔٔ
هجرؼ فانقطع الوحي زعد ذلؾ و تـ القرآف .

ونحف اآلف في سنة  ٕٔٗٙهجرؼ فهق إف القرآف الموجػود اآلف هػو ننسػه الموجػود

فػػي زمػػف الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ,نقػػوؿ إف الظػػاهر هػػو ننػػس الظػػاهر ولكػػف يوجػػد
تجدد في الزاطف أؼ في الت و ق .

أؼ إف القرآف نزؿ ألوؿ مرة في ليمة القدر ُْإمنا أنزآلنا ت ُفي لآيم ُة اآلق آد ُر  ...و نػزؿ في
ػػق ليم ػػة ق ػػدر ...فزع ػػد وف ػػاة الرس ػػوؿ ػػاف الت و ػػق ين ػ ػزؿ عم ػػى األئم ػػة المعص ػػوميف

العمػػيهـ السػػبلـ والػػدليق عمػػى ذلػػؾ إف القػرآف ينطهػػق فػػي ػػق زمػػاف وم ػػاف  ,ف يػػا
ينطهػػق فػػي ػػق زمػػاف وم ػػاف إذا لػػـ ي ػػف ين ػزؿ فػػي ػػق عػػاـ عمػػى اإلمػػاـ المعصػػوـ

ػرف
وهػػذا النػ ػزوؿ فػػي ػػق عػػاـ يتنػ ػزؿ زالت و ػػق لػػذلؾ العػػاـ  ,والت و ػػق هػػو تجديػػد لمقػ آ

...ألف ظػػاهر الق ػرآف هػػو واحػػد أمػػا زاطنػػه فهػػو سػػزعة زطػػوف إلػػى سػػزعيف زطػػف ...
ٔ -العمق ٔ.
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ض ُمػف شػجرٍة أقػبلـ واآلبحػر م ُّػد ُمػف بع ُػد ُ
والدليق قوله تعػالى ْول آو أمنمػا ُفػي آاألآر ُ
آ
آت ت ت
سبع تة أبح ٍر مما ن ُلد آت كمُمات م ُ
و ع ُزيز ح ُك ـ (. )1
و ُإ مف م
ت
آ آت
ودليق آ ر إف في القرآف ق شيء مػف مػق هللا ْون مزآلنػا عمآ ػؾ اآل ُكتػاب ُتآب انػاً لُ تكػ ُ
شي ٍء .
آ

 )4والدة القرآف :

ُإمنا أنزآلنا ُفي ليم ُة اآلق آد ُر * وما أ آدراؾ ما ليم تة اآلق آد ُر * ليم تة اآلق آػد ُر خيػر ُم آػف أآل ُ
ػف
آ
آ
آ
آ
ت
وح ُفيهػػا ُبػُإ آذ ُف رُ ُهػـ ُمػػف تكػ ُ أ آم ٍػر * سػػبلـ ُهػػي ح متػ
ش آػه ٍر * تنػ مػز تؿ اآلمبل ُئكػ تة و ُّ
الػر ت
م آطم ُع اآلل آجر

إف والدة القرآف انت في ليمة القدر وهي ليمة الثالث والعشروف مف شهر رمضاف.

وقد أثهتنا ذلؾ في عمـ األهجدية زحساس ممة رمضاف فوجدناها تساوؼ
ر +ـ  +ض  +أ  +ف = رمضاف
ٕٖ = ٕ + ٔ + ٛ + ٗ + ٛ

ف انت ليمة القدر هي ٖٕ رمضاف ودليق آ ر عمى اف ليمة القدر هي ليمػة ٖٕ مػف

شػػهر رمضػػاف قػػاؿ تعػػالى ُْإمنػػا ن آحػ تػف ن مزآلنػػا عمآ ػػؾ القػرآف تنػ ُػزيبلً والسػػورة هػػي سػػورة
اإلنساف واآلية اف ترتيهها ٖٕ والظاهر إف فيػه إشػارة إلػى ليمػة القػدر إلنهػا تتحػدث
عف التنػز ق .

وليمة القدر هي ليمة والدة القدر اإللهي والوالدة هي في القرآف واإلنسػاف والكػوف واف
ممة ال نطنة تساوؼ ٖٕ حسس عمـ األهجد

ٔ -لقماف . ٕٚ
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ف  +ط  +ؼ  +ت =نطنة
ٕ ٕٖ = ٗ + ٛ + ٜ +

ُ
وهي تدؿ عمى والدة الزشر اآلية ْمف ُّن آطل ٍة خمق ته فقمدرت
والكوف متطازقاف فإف ليمة القدر هي ليمة ٖٕ رمضاف وهي ليمة والدة القرآف .
()1

وزما إف الزشر والقػرآف

ودليق آ ر إف ممة القدر تساوؼ ٖٕ .

أ  +ؿ  +ؽ  +د  +ر = القدر

ٔ ٕٖ = ٛ + ٗ + ٗ + ٙ +

و ذلؾ اف نزوؿ القرآف عمى مدػ ال ٖٕ سنة .

 )5تمدد القرآف :

هق القرآف ي هر أـ إنه ثاهت ال ي هر وال يتمدد

إننا أثهتنا في بلمنا الساهق إف القرآف م موؽ مػف مػق هللا وانػه ولػد فػي ليمػة القػدر

واستمر زالنػزوؿ آية زعد أ رػ ثـ صارت اآليات سور وأجزاء حتى اكتمق النػزوؿ .

فبل يوجػد وحػي زعػد رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما وأثهتنػا اف القػرآف يتجػدد ػق سػنة عمػى
المعصوـ العميه السبلـ في ليمة القدر ...وهذا إثزػات آ ػر عمػى إف اإلمػاـ المهػدؼ

موجود ومولود  ,أما مف يقوؿ ع س ذلؾ فإننا نحاججه ونقوؿ له إذا لـ ي ف اإلماـ

مولود ...إذف عمى مف ينػزؿ الت و ق في ق ليمة قدر

بلؿ هذ النترة وهػي أكثػر

مػػف ٓ ٔٔٚعػػاـ مػػف زمػػف الغيزػػة لحػػد اآلف ...أكيػػد إنػه ينػ ػزؿ عمػػى المعصػػوـ واف
المعصوـ موجود .

ٔ -عزس . ٜٔ
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وهػػذا النػػزوؿ لمت و ػػق ػػق عػػاـ  ...ينػ ػزؿ زمػػا يتناسػػس وذلػػؾ الزمػػاف ولعػػاـ امػػق ,
وحهذا التنز ق في ق عاـ فإف القرآف يزداد فػي ػق معانيػه...أؼ إف الت و ػق سػي وف

عمػػى ش ػ ق ز ػػادة ف ػي حجػػـ الق ػرآف والمقصػػود زػػالحجـ هػػو لػػيس الحجػػـ المػػادؼ هػػق

لمقرف .
الحجـ الممكوتي الزاطف آ
ُ
ػات
قاؿ تعالى ْ تق مل آو كاف اآلب آح تػر ُمػداداً لُكمُمػات رُػي لن ُلػد اآلب آح تػر قآبػ أف تنلػد كمُم ت
رُي ول آو ُجآئنا ُب ُم آثُم ُه مدداً (.)1
أؼ إف ػػبلـ هللا أوسػػع مػػف الزحػػار واف الزحػػار تنن ػد و ػػبلـ هللا ال ينن ػد قػػاؿ تعػػالى
ْول آو أمنما ُفي آاألآر ُ
ض ُمف شجرٍة أقبلـ واآلب آحتر تمُّد ت ُمف ب آع ُد ُ سآبع تة أآب تح ٍر ممػا ن ُلػد آت
كمُمات م ُ
و ع ُزيز ح ُك ـ .
و ُإ مف م
ت
والقػ ػرآف يػ ػ تي ي ػػوـ القيامػ ػة عم ػػى شػ ػ ق رج ػػق ...والرواي ػػات الػ ػواردة ع ػػف أه ػػق الهي ػػت
العميهـ السبلـ تؤ د ز ف القرآف ي تي يوـ القيامة عمى ش ق رجق .

ػرف رأس وقمػػس وجسػػد وروح والق ػرآف مػػا قمنػػا يطػػاهق الكتػػس األ ػػرػ اإلنسػػاف
فممقػ آ
والكوف  ....فرأس القرآف الناتحة.

وقمػس القػرآف اليػس  ,فعػػف أهػػي زصػير عػػف أهػػي عهػد هللا العميػػه السػبلـ ( :إف لكػ

شيء قمب واف قمب القرآف ( س))

 )6رفع القرآف :

ٔ -الكها . ٜٔٓ

ٕ -وسائق الشيعة ج ٙص. ٕٗٚ

()2

.
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ما ذ رنا سػازقاً زػ ف القػرآف م مػوؽ مػف م موقػات هللا واف هللا سػزحانه وتعػالى مػق
القرآف قهق اإلنساف ثـ مق الكوف واإلنساف .
والقرآف هدأ نزوله في ليمة القدر ...وهػو يتجػدد هن ػزوله ػق سػنة فػي ليمػة القػدر عمػى

المعصوـ العميه السبلـ واف القرآف تكشا حقائقػه وأسػرار ومح مػه ومتشػاههه عمػى
يػػد اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ يػػوـ يزعثػػه هللا لينصػػر عمػػى الجزػػار ف والظػػالميف
هإذف هللا .

ظتروف ُإالم تأويم ته ي آوـ أ ُآتي تأويتم ته
قاؿ تعالى ْه آ ين ت
يعني يوـ المهدؼ العميه السبلـ فهو صاحس الت و ق المطمق.
الر ُ
وقوله تعػالى ْومػا آعمػـ تأويم ت ُ
اسػ تخوف ُفػي اآل ُعآمػـُ و منػا يعمػـ إف اإلمػاـ
ووم
ػه إالم ت
ت
المهدؼ العميه السبلـ سوؼ يمؤلها قسطاً وعدالً زعد ما مؤلت ظمماً وجو اًر ويستقيـ
()1

وقد ورد إف يوـ ي تي ت و مه

له األمر .

ولك ػػف زع ػػد ذل ػػؾ س ػػوؼ يستش ػػهد اإلم ػػاـ وس ػػوؼ ترف ػػع روح اإلم ػػاـ م ػػف األرض واف

األرض سوؼ ت مو مف آ ر العترة الطاهرة وانه سيعود إلى رحه .

وهػػذا يقودنػػا إلػػى الػػدليق العممػػي الواض ػ عمػػى رفػػع الق ػرآف ف ػإذا مػػت األرض مػػف

اإلمػاـ الثػاني عشػػر اإلمػاـ المعصػوـ فعمػػى مػف يتن ػزؿ القػرآف فػي ليمػػة القػدر واإلمػػاـ
يػػر موجػػود ولمػػاذا ين ػػزؿ الق ػرآف فػػي ليمػػة القػػدر زعػػد مػػوت اإلمػػاـ العميػػه السػػبلـ

واإلماـ قػد شػا ػق ت و مػه فمػيس زعػد اآلف أؼ س ّػر ػاؼ زعػد أف يه ّػيف اإلمػاـ ػق
الت و ق .

ٔ -األعراؼ ٖ٘ .
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ودليػػق آ ػػر  :قػػاؿ رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما فػػي حػػديث الثقمػػيف الػػذؼ ينقمػػه الشػػيعة
والسنة ( :إني تارؾ ف كـ الثقميف كتاب

وعثرتي أه بيتي مػا إف تمسػكتـ بهمػا

لف تضموا بعدي أبداً  ،واهما لف لترقا حت يردا عمي الحوض)

()1

.

أؼ إف الق ػرآف والعت ػرة لػػف ينترقا...ف ػإذا مػػات اإلمػػاـ آ ػػر العت ػرة الطػػاهرة فػػإف الق ػرآف
يرفع معه إلى الحوض ما قاؿ الصادؽ األميف الرسوؿ األعظـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما الٕ .

ثان اً  :الكتاب اإلنساني ( اإلنساف )
 )1خمق اإلنساف :

ػس واحػد ٍة وخمػق ُمآنهػا
ػاس ا متتقػوآا رم تك تػـ امل ُػذي خمق تكػـ ُمػف من آل ٍ
قاؿ تعػالى ْ ا أُّيها المن ت
ز آوجها و مث ُمآن تهمػا ُرجػاالً ك ُثيػ اًر وُنسػاء وا متتقػوآا و امل ُػذي تسػاءتلوف ُب ُػه واألآرحػاـ ُإ مف
و كاف عمآ تك آـ رُقيباً (. )3

ٔ -زحار االنوار.
 - 2ومف أراد المز د حوؿ هذا الموضوع فاليراجع الجزء األوؿ ال اص زالنظر ات القرآنية مف هذ
الموسوعة .

ٖ -النساء ٔ .
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.

اب تث مـ ُمف ُّن آطل ٍة
و خمق تكـ ُمف تتر ٍ
مق هللا اإلنساف مف تراس وماء قاؿ تعػالى ْو م ت

ػاؿ ُم آػف حمػٍإ مم آسػتنو ٍف
وقاؿ تعالى ْولق آد خم آقنا اإلنساف ُمػف صآمص ٍ
اؿ كاآلل مخ ُار (. )3
ْخمق اإلنساف ُمف صآمص ٍ

()2

()1

وقولػه تعػال

ف ػػاف أوؿ إنسػػاف مقػػه هللا هػػو آدـ العميػػه السػػبلـ مػػف ترحػػة األرض  ,وقصػػة مػػق
آدـ العميه السبلـ معروفة وهي موجودة في تس قصص األنهياء وال مجػاؿ لػذ رها

اآلف .

()4
ُ
و خمق تكػـ
ػاج
قاؿ تعالى ُْإمنا خم آقنا اإلنسػاف مػف ُّن آطلػ ٍة أ آمش ٍ
وقولػه تعػالى ْ ,و م ت
ُ ُ
ُ
ػع ُإمال ُب ُعآم ُم ُػه
ُمف تتر ٍ
اب تث مـ مف ُّن آطل ٍة تثػ مـ جعم تك آػـ أ آزواجػاً ومػا ت آحمػ ت م آػف أتنثػ وال تض ت
()5
اب ُإ مف ذلُػؾ عمػ م ُ
ُ
و ُسػير
ص ُم آف تع تم ُرُ ُإمال ُفي ُكت ٍ
وما ت ع ممتر مف ُّمع مم ٍر وال تينق ت

و ممة نطنة تساوؼ زحساس األهجد :

نطنة = ف  +ط  +ؼ  +ت
ٖٕ = ٕ ٗ + ٛ + ٜ +

ومف الجدير زالذ ر اف نطنة اإلنساف تحتوؼ عمى الٖٕ

روموسوـ !! وهذ ح مة

إلهي ػ ػػة عظيم ػ ػػة  ,واذا اتح ػ ػػدت ه ػ ػػذ النطنػػ ػػة م ػ ػػع الهيض ػ ػػة  ,أص ػ ػػز الع ػ ػػدد الٗٙ

ٔ -فاطر ٔٔ .

ٕ -الحجر . ٕٙ

ٖ -الرحمف ٗٔ .
ٗ -اإلنساف ٕ .
٘ -فاطر ٔٔ .
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ظ ُػر
روموسوـ وهي روموسومات اإلنساف الكاممة فسػزحاف ال ػالق المصػور ْفآمين ت
اإلنساف ُم مـ تخُمق (. )1
وزعد أف تتكوف الز جػة مػف النطنػة والهيضػة ْ تثػ مـ خم آقنػا ُّ
الن آطلػة عمقػ ًة

()2

تػزرع هػذ

العمقة في رحـ األـ زعد التمقي وحدأ اإلنقساـ ما ثهت العمـ الحديث .

وتكهػػر العمقػػة لتصػػز مضػػغة  ,ثػػـ تصػػز عظام ػاً ولتكسػػي العظػػاـ لحم ػاً ْفخم آقنػػػا
اآلعمقػػة تم آضػػغ ًة فخم آقنػػا اآل تم آضػػغة ُعظام ػاً فكسػ آػونا اآل ُعظػػاـ ل آحم ػاً أنش ػأآنا ت خآمق ػاً آخػػر
و أ آحس تف اآلخالُ ُقيف (.)3
فتبارؾ م ت
وتحػػدث عمميػػة االنقسػػاـ السػػر ع لمز جػػة مػػف ميػػة واحػػدة إلػػى اثنػػيف وأرحػػع وثمانيػػة
وه ذا حتى ي ذ ش ق الجنيف  ,ويحدد جػنس الجنػيف لحظػة اتحػاد النطنػة والهيضػة

وتكػػوف هػػذ الز جػػة الالعمقػػة حاممػػة لكػػق الصػػنات الوراثيػػة لئلنسػػاف وي ػػوف الجنػػيف

دا ػػق المشػػيمة التػػي هػػي هيتػػه ومصػػدر ػػذاء وتننسػػه وتػػوفير الحمايػػة لػػه فػػي رحػػـ
طػػو ُف أت ممهػ ُ
ػات ثػػبل ٍث ( )4وهػػي
ظتممػ ٍ
ػق ُفػػي ت
ْختمتق تكػ آػـ ُفػػي تب ت
األـ آ
ػات تك آـ خآمق ػاً ُمػػف ب آعػ ُػد خآمػ ٍ
ظممة الزطف والرحـ والمشيمة ما قاؿ اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ .

 )2والدة اإلنساف :

زعػػد اكتمػػاؿ نمػػو الجنػػيف فػػي رحػػـ األـ يحػػيف موعػػد والدتػػه مػػف زطػػف أمػػه ....فمػػف

الذؼ يحدد موعد الوالدة الجنيف أـ األـ
ٔ -الطارؽ ٘ .

ٕ -المؤمنوف ٗٔ .
ٖ -المؤمنوف ٗٔ .
ٗ -الزمر . ٙ
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هنالؾ نظر ات عديدة وضعت لتحديد موعد وسهس حدوث الوالدة ولكف لحد اآلف لـ

يسػػتطع العممػػاء إثزػػات المسػػؤوؿ الحقيقػػي لهػػدء عمميػػة الػوالدة ونحػػف نقػػوؿ إف الػوالدة
مصػػدرها يرجػػع لػػؤلـ زالدرج ػػة األولػػى هػػدليق اف الق ػرآف يؤ ػػد انهػػا هػػي التػػي تض ػػع
الطنق  ,قاؿ تعالى ْوتضع تك ُّ ذ ُ
ات ح آم ٍ ح آممها (. )1
ت
إف هللا يعمػػـ متػػى تضػػع األـ وليػػدها وانػػه سػػزحانه ال ي نػػى عميػػه شػيء  ,إف عمميػػة

الػوالدة عمميػػة صػػعزة جػػداً وقػػد تمػػوت األـ أثنػػاء الوضػػع  ..أو يمػػوت الجنػػيف  ..أو
يموت اإلثنيف معاً  ,أؼ إف الحمق مف العمميات الصػعزة والمعقػدة  ,ف يػا يتصػور

أف إنساف يحمق إنساف معه لمدة تسعة أشهر ليبلً ونها اًر فهي عممية صػعزة جػداً ال
تم ته تكآرهاً ووضع آت ته تكآرهاً (.)2
يطيقها أؼ إنساف إالّ األـ ْحمم آت ته أ ُّ
واف ال ػوالدة هػػي أيض ػاً مػػف األعمػػاؿ القاسػػية عمػػى األـ إلنهػػا قػػد تنقػػد حياتهػػا أثنػػاء

الوالدة أؼ إف اإلنساف يولد ما يولد القرآف.

 )3اإلنساف حي :

استعرضػنا فػػي بلمنػػا السػػاهق عمميػػة مػػق اإلنسػػاف واكتسػػازه الصػػنات الوراثيػػة مػػف
أهويػه وولػػوج الػػروح فػػي الشػهر ال ارزػػع وعشػػر أيػػاـ  ,حيػث تػػد ق الػػروح جسػػد الجنػػيف
أؼ زمعنا اكتساس الحياة فاإلنساف حي زاكتسازه الروح و هدأ زالحر ة في زطػف أمػه
وتحػػس األـ زحر ػػات جنينه ػػا  ,واف الجن ػػيف الح ػػي ف ػػي زط ػػف األـ يس ػػمع األصػ ػوات

ال ارجيػػة وهػػو يت ػ ثر ههػػا وقػػد أثهػػت العمػػـ الحػػديث هػػذا األمػػر وهػػو مصػػداؽ لقول ػه

ٔ -الحج ٕ .
ٕ

 -األحقاؼ ٘ٔ
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ُ
اج منآبتُم ُه فجعآمنا ت س ُػم عاً ب ُصػي اًر
تعػالى ُْإمنا خم آقنا اإلنساف مف ُّن آطل ٍة أ آمش ٍ
سميعاً ثـ زصي اًر .

()1

 ,أؼ

 )4تجدد اإلنساف :

إف مف متطمزات الحيات التجدد في جسـ الكائف الحي وذلػؾ ألف ػق جػزء أو ميػة

مف بليا اإلنسػاف و يػر لهػا عمػر معػيف تمػوت زعػدها تمػؾ ال ميػة لػذلؾ فإنػه يوجػد
دا ػق جسػػـ اإلنسػػاف مصػػانع عمبلقػػة فػػي ايػػة الدقػػة مسػػؤولة عػػف صػػناعة م تمػػا
األنسػػػجة مػ ػػف بليػػػا المحػ ػػـ والجمػػػد والعظػ ػػاـ والجهػ ػػاز العص ػػهي والم ػ ػواد الكيميائيػ ػػة

والهرمونػػات و ػػذلؾ صػػناعة الػػدـ  ,و وجػػد فػػي قزػػاؿ هػػذ المصػػانع أمػػاكف اصػػة

لجمػػع األنسػػجة وال بليػػا الميتػػة تكػػوف زمثازػػة المقػػاهر فػػي جسػػـ اإلنسػػاف مػػف قهيػػق
الطحاؿ الذؼ ي وف مقهرة الجسـ فتذهس إليه ر ات الدـ الميتة .

ومف األمثمة عمى وجود التجدد في جسـ اإلنساف في المظهر ال ارجي والتػي تكػوف

مرئية زالعيف هو تجدد األظافر والشعر .
ػي وت آحُيػي آاألآرض ب آعػد
ْي آخ ُػر تج اآلحػ مي ُمػف اآلمُي ُػت وتي آخ ُػر تج اآلمُيػت ُمػف اآلح ُ
قاؿ تعالى ت
م آوُتها وكذلُؾ تت آخر تجوف (. )2

 )5تمدد اإلنساف :

ٔ -اإلنساف ٕ .
ٕ -الروـ . ٜٔ
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مػػا ذ رنػػا سػػازقاً ز ػ ف هدايػػة ال مػػق ػػاف معنػػى ثػػـ صػػار حػػروؼ ثػػـ صػػار ممػػات

وه ػػذا  ..و ػػذلؾ اإلنسػػاف فػػإف أصػػمه تراس..ومػػاء فصػػار طين ػاً ...فصػػار صمصػػاؿ
الن ار ..

يف
قاؿ تعالى ْولق آد خم آقنا اإلنساف ُمف تسبل ل ٍة ُمف ُط ٍ
اؿ كاآلل مخ ُار (. )2
وقاؿ تعالى ْخمق اإلنساف ُمف صآمص ٍ

()1

.

و رج طنبلً  ,وصار ولداً  ,ثـ شازاً  ,قد همب األرحعيف وحمب أشد .
ْهو امل ُذي خمق تكـ ُمف تتر ٍ
اب تث مـ ُمف ُّن آطل ٍة تث مـ ُم آف عمق ٍة تث مـ تي آخ ُر تج تك آـ ُط آلػبلً
وقاؿ تعالى ت
نكـ ممف تيتومف ُمف قآب ت ولُتآبتم تغوا أجبلً ُّمسم
تث مـ لُتآبتم تغوا أ تشمد تك آـ تث مـ لُت تكوتنوا تشتيوخاً و ُم ت
ولعم تك آـ ت آع ُقتموف (. )3
والتمدد في الظاهر والزاطف  ,فالظاهر تمػدد الجسػد  ,والزػاطف تمػدد الػروح و العقػق

..

فالطنق يولد وال ينهـ شيئاً ثػـ يهػدأ زعػد ذلػؾ هػتعمـ الحػروؼ والكممػات والجمػق وه ػذا
تػػدر جياً حتػػى يصػػق إلػػى مسػػتوػ عػ ٍ
ػاؿ مػػف النهػػـ واإلدراؾ فهػػذا التمػػدد فػػي الػػروح
والعقق ..وهي أمور زاطنية ال ترػ زالعيف  ,والتمدد في الجسد واض لمعػيف  ,فمػف

نطنة إلى مضغة ...إلى رجق  ,فالتمدد ظاهرؼ وزاطني .
فاإلنساف يتمدد .

 -6اإلنساف والتشري :
ٔ -المؤمنوف ٕٔ .
ٕ -الرحمف ٗٔ .
ٖ -افر . ٙٚ
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لئلنساف رأس وقمس وجسد وروح وعروؽ يجرؼ هها الدـ وعظاـ ولحـ ..
واف اإلنساف يشازه القرآف والكوف ..

فمئلنساف قمس ولمكوف قمس ولمقرآف قمس ..

ف ػػق مػػا موجػػود فػػي الكػػوف موجػػود فػػي جسػػـ اإلنسػػاف فالسػػماء تمثػػق الػػروح والجسػػد
األرض واألنهػػار الش ػراييف و أرسػػه قزػػة النمػػؾ وصػػوته الرعػػد فاإلنسػػاف عزػػارة عػػف
وف مضغوط إف ص التعهير .

 -7موت اإلنساف :

إف مػػوت اإلنسػػاف معنػػا اننصػػاؿ الجسػػد عػػف الػػروح وزقػػاء الجسػػد سػػاكناً دوف حػراؾ
و روج الروح وصعودها إلى زارئها .

واف النوـ موت مؤقت ألف الروح تننصق عف الجسد أثناء النوـ هدليق ..قولػه تعػالى
ُ
ُ
ُ
ػؾ امل ُتػػي قضػ
ْو يتػػومف آاأل ن تلػػس ُحػػيف م آوُتهػػا واملتػػي لػ آػـ ت تمػ آػت فػػي منامهػػا فت آم ُسػ ت
مت
()1
ات لُق آو ٍـ يتل مك تػروف
عمآيها اآلم آوت وتيآرُس ت آاألخرى إل أج ٍ تمسم ُإ مف ُفي ذلُؾ آل ٍ

.

أم ػػا الم ػػوت زمعن ػػا المنه ػػوـ وه ػػو توق ػػا أجهػ ػزة الجس ػػـ ع ػػف العم ػػق وم ػػوت بلي ػػا
وتحممها وعودتها إلى التراس  ,والموت يحدث في أؼ لحظة مف حياة اإلنساف .

واف اإلنسػػاف عنػػدما ي هػػر فػػي العمػػر ويصػػز

هػبلً فػػإف أجه ػزة الجسػػـ تهػػدأ زالعطػػق

وعدـ القدرة عمى إنجاز وظائنها زصورة صحيحة ومبلئمة حتػى نبلحػع إف اإلنسػاف

الكهير في السف يهدأ زالتناقص فيصغر حجمه ووزنه ويقق طوله وتقق قاهميػة الجسػـ
ٔ -الزمر ٕٗ .
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عمػػى توليػػد ال بليػػا الجديػػدة وحتػػى إف دما ػػه يهػػدأ زاالن مػػاش ويصػػغر فػػي الحجػػـ

وتصز عند حالة مف فقداف الذاكرة والنسياف وز ادة األفعاؿ البلإراديػة و نمػا يعػود
إلى حالة الطنولة وهذا يبلحع عند جميع الناس .
قاؿ تعالى ْوم آف تنع ُمآرت تنن ُك آس ته ُفي اآلخآم ُق أفبل آع ُقتموف (. )1
وعندما يموت يدفف جسد في التػراس و هػدأ زالتحمػق حتػى تزقػى عظامػه فقػط ثػـ زعػد
فترة تتحمق هذ العظاـ إلى أصمها وهو التراس ..

قاؿ الشاعر :

صاح ّنا الوط ما أظػف
أديـ األرض إال مف هذ األجساد

أؼ إف القهر صار قه اًر عػدة مػرات عهػر الػزمف  ,فمػا هػذا التػراس إال أجػدادنا وأجػداد
أجدادنا األوليف .

واف لكػػق إنسػػاف نجػػـ فػػي السػػماء  ,وعنػػدما تحتػػرؽ هػػذ النجػػوـ داللػػة عمػػى مػػوت

صاحهها  ,قاؿ اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ :

الوموته إحتراقهما أؼ موت اإلنساف مثق احتراؽ النجوـ  ,وهػذا إثزػات عمػى مػوت

اإلنساف وعودته إلى أصمه الالتراس .

ثالث ًا  :الكتاب التكويني (الكوف)
لتسهيق الموضوع وتزسيطه سوؼ ن ذ مجرتنا الدرس التزانة
ٔ -يس . ٙٛ

مثاؿ عمى الكوف.
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 -1خمق الكوف :

ُ
ُ
ُ
اسػػتوى
و املػػذي خمػػق السػػماوات واألآرض ُفػػي ُسػ متة أم ػ ٍ
ػاـ تثػ مـ آ
قػاؿ تعػػالى ْإ مف رم تكػ تػـ ت
عم اآلعآر ُ
ش (. )1
()2

.

وقاؿ تعالى ْي آوـ خمق السماوات واألآرض
ُ
ُ
اـ وكاف عآر تش ته عم اآلماء (. )3
ْو تهو املذي خمق السماوات واألآرض ُفي ُس متة أم ٍ
الهينػػات توض ػ إف هللا مػػق السػػماوات واألرض فػػي سػػتة أيػػاـ فقػػط
إف هػػذ اآليػػات ّ
واستوػ عمى العرش في اليوـ السازع .

واف هذ السماوات واألرض مقت مف التراس والماء واف الكوف مػق مػف م موقػات

هللا .

 -2والدة الكوف :

إ تما العمماء في زماف والدة الكوف ومف أيف جاء هذا الكوف  ,ومف مق الكوف

ال يسػتطيع عػالـ صػادؽ مػع ننسػه أوالً وصػادؽ فػي عممػه وزحوثػه أف ين ػر إف هػذا
الكوف قد مقػه هللا سػزحانه وتعػالى فبلهػد أف ي ػوف هنػاؾ مػف يسػيطر سػيطرة اممػة
عمى هذا النظاـ الكوني العجيس واف هللا هو ال الق لهذا الكوف .

ٔ -االعراؼ ٗ٘ .
ٕ -التوزة . ٖٙ
ٖ -هود . ٚ
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ُ
ُ
و السػماوات و آاألآرض ومػا بآين تهمػا
قاؿ تعػالى ْأول آـ يتل مكتروا فػي أن تلسػ ُه آـ مػا خمػق م ت
اس ُبمُقاء رُ ُهـ لك ُ
ُإمال ُباآلح ُق وأج ٍ ُّمسم واُ مف ك ُثي اًر ُمف المن ُ
افتروف ( , )1وقاؿ تعالى
آ
ُُ
ض و آُ
ق السماوات و آاألآر ُ
ػات
ؼ أآل ُسن ُت تك آـ وأآلو ُان تك آـ ُإ مف ُفي ذلُػؾ آل ٍ
اختبل ت
ْو ُم آف آ اته خآم ت
لُآمعالُ ُميف (. )2
متى مق هللا الكوف

إ تما العمماء في تحديد عمر الكوف فمنهـ مف قاؿ إف عمر الكوف مبلييف السنيف
واآل ر ف قالوا إف عمر الكوف مميارات السنيف ونحف نقوؿ إف هذا األمر عممػه عنػد

هللا .

قاؿ تعالى ْقاؿ أل آـ أق مل تك آـ ُإُني أ آعمـ غآيب السماوات واألآر ُ
ض
ت

()3

.

 -3كيف خمق الكوف ؟

مػػف ػػبلؿ الزحػػوث العمميػػة الحديثػػة يعتقػػد العممػػاء إف الكػػوف ػػاف عمػػى ش ػ ق ػػاز
وحدث اإلننجار الكهير ال  big bangالذؼ مق الكوف .

ونحف نقوؿ إف هذا األمر زعضه صحي  ,والزعض اآل ر ير صحي .

السماء و ُهي
استوى إل
م
ف ما أصق الكوف از فنحف نؤ د ذلؾ  ,قاؿ تعػالى  ْ :تث مـ آ
تدخاف فقاؿ لها ولُ آؤل آر ُ
ض ُاآئ ُت ا ط آوعاً أو كآرهاً قالتا أتآينا ط ُائ ُعيف (. )1
ٔ -الروـ . ٛ

ٕ -الروـ ٕٕ .
ٖ -الزقرة ٖٖ .
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والد اف هو الغاز  ,أما أصق ال مق فهو نتيجة اإلننجارات النوويػة  ,وسػوؼ نثهػت

هذا قر زاً في زحث مستقق .

 -4مدة خمق الكوف :

هي ستة أياـ ما قاؿ هللا سزحانه وتعالى في القرآف :
ُ
ُ
ُ
اسػػػتوى عمػػػ
و املػػػذي خمػػػق السػػػماوات واألآرض ُفػػػي ُسػػػ متة أم ػ ٍ
ػػاـ تثػػػ مـ آ
ػػـ ت
ْإ مف رم تكػ ت
اآلعآر ُ
ش (. )2
ُ
ُ
اسػتوى
وقوله تعػالى ْاملذي خمق السماوات و آاألآرض ومػا بآين تهمػا ُفػي ُسػ متة أم ٍ
ػاـ تثػ مـ آ
عم اآلعآر ُ
الر آحم تف (. )3
ش م
أؼ إف مق الكوف اف في ستة أياـ .

 -5الكوف حي :

إف الكوف مف م موقات هللا ويعهد هللا ويسػز زحمػد وهػو ػوف مطيػع هلل ال يعصػيه

 ,قاؿ تعالى :

السماء و ُهػي تدخػاف فقػاؿ لهػا ولُ آػؤل آر ُ
ض ُاآئ ُت ػا ط آوعػاً أو كآرهػاً قالتػا
استوى إل
م
ْ تث مـ آ
أتآينا ط ُائ ُعيف  .أؼ السمع والطاعة .

ٔ -فصمت ٔٔ .

ٕ -األعراؼ ٗ٘ .
ٖ -النرقاف . ٜ٘
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 -6تجدد الكوف :

هق تعمـ إف الكوف يهدؿ م موقاته ق الٓٓٔ عاـ تقر زاً

الٔ

...فهو يغيرها ػق قػرف

 ...فالزش ػػر والنز ػػات والحيػ ػواف والم ػػاء والتػ ػراس م ػػه يتغي ػػر وانه ػػا ف ػػي تح ػػوؿ وتج ػػدد

مستمر .

ف م ػا يعػػيش اإلنسػػاف فػػي هػػذا الزمػػاف ٓ ٚعػػاـ أوٓ ٛعػػاـ أو لنقػػق ٓ ٜعػػاـ  ..ثػػـ
يموت ويعود إلى التػراس و ػـ تسػتطيع األشػجار والنزاتػات أف تعػيش فػي األرض ثػـ
تعود إلى التراس أو تحرؽ فتصز رماداً و ازات وتعود إلى أصمها ..

و ػػذلؾ الحيوانػػات ػػـ تعػػيش إف األرض تهػػدؿ م موقاتهػػا ػػق ٓٓٔ عػػاـ مػػا قمنػػا

فيولد األهناء مف اآلزاء واألحناد مف األهناء أو تولد الكائنات األ رػ مف أصػولها .
ٔ -في سهيق موسوعة عممية .
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والمػػاء فػػي األرض  ..يته ػػر ...ويصػػعد إلػػى السػػماء سػػحازاً ثين ػاً ويعػػود مط ػ اًر ..

وه ذا .

مما تؤ د إف الكوف وم وناته في إنساف ونزات وحيواف في تجدد مستمر .

 -7تمدد الكوف :

لقػػد أثهػػت العم ػػـ الحػػديث إف الك ػػوف فػػي توسػػع مس ػػتمر فػػالمجرات وم ػػا تحو ه ػا م ػػف
واكس ونجػوـ تتزاعػد زعضػها عػف الػزعض فػي سػرعة هيػرة وهػذا يػؤدؼ إلػى إتسػاع

السػماء بنآيناهػا ُبأآي ٍػد واُمنػا
الكوف وتمدد  ,وقاؿ تعػالى مهينػاً توسػع وتمػدد السػماء ْو م
لم ُ
وس تعوف (. )1
ت
إذف الكوف يتمدد هإذف هللا .

 -8الكوف والتشري :

الكػػوف  :سػػماء وأرض  ,والسػػماء  ..شػػمس وقمػػر ونجػػوـ و واكػػس وفيهػػا نػػار و ػػاز
وتراس وجميد  ...فني السماء سحاس  ..ومطر  ..ورعد ..وحرؽ ..ور اح .

واألرض  :تراس وماء  ,فالتراس سواحق وص ور وحنايات وأهراج وجزاؿ .

والميا  :أنهار وزحيرات وزحار ومحيطات .

والكػػوف  :شػػماؿ وجنػػوس وشػػرؽ و ػػرس وليػػق ونهػػار وسػػاعات وأيػػاـ وأسػاهيع واشػػهر

وسنيف وقروف .

ٔ -الذار ات . ٗٚ
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والكوف رأسه السماء وجسد األرض والر اح هػي ننػس الكػوف الػذؼ ينػزؿ مػف الػرأس

إلى الجسد فمو توقنت الر اح ثبلثة أياـ لنسػدت األرض مػا إف اإلنسػاف ولػو توقػا
عف التننس لمدة "ٖ" دقائق لمات اإلنساف .

عف اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ واصناً اهف آدـ أو اإلنسػاف مشػههاً إيػا زػالكوف :
(خمق عالميف متصميف فعػالـ عمػوي وعػالـ سػلمي وركػب العػالميف جم عػاً فػي

ابف آدـ وخمقه مػدو اًر  ،فخمػق

رأس ابػف آدـ كقبػة اللمػؾ وشػعر كعػدد النجػوـ

وعين ػػه كالشػػمس والقمػػر ومنخريػػه الشػػماؿ والجنػػوب وأذن ػػه كالمشػػرؽ والمغػػرب

وجع لمحه البرؽ وكبلمه كالرعد ومشػ ه كسػير الكواكػب وقعػود كشػرفها وغلػو
كهبوطها وموته كاحتراقها.)1()...

يشزه الكوف زاإلنساف واإلنساف زالكوف .
فإف اإلماـ العميه السبلـ ّ
ولمكوف قمس ما ذ رنا ...وهو م ة الم رمة ما أثهتها عمماء الجيولوجيا ز ف مر ز
الكرة األرضية هي م ة  ,وعيني الكػوف الشػمس والقمػر  ..وشػعر النجػوـ ...وجسػد
الكوف األرض  ..وننسها الر اح...الخ .

والكػػوف حػػي  ,ولمكػػوف ظػػاهر وزػػاطف  ...والظػػاهر لػػيس مػػه معمػػوـ والزػػاطف يعممػػه

هللا والراس وف في
ْقاؿ أل آػـ أقػ مل تك آػـ
ت آك تت تموف (. )2

العمـ  ,قاؿ تعالى :
ُإُنػي أ آعمػـ غآيػب السػماوات واألآر ُ
نػت آـ
ض وأ آعم تػـ مػا تتآب تػدوف ومػا تك ت
ت

 -9موت الكوف :
ٔ

 -األ تصاص لمشيخ المنيد صٕٗٔ.

ٕ -الزقرة ٖٖ .
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لقد أثهتنا في زحثنا اف لمكوف ...والدة وهو مق مف مق هللا والكوف متجدد ومتمدد
وم ونات ػػه تم ػػوت وتحي ػػا ف ػػالنجوـ تحت ػػرؽ وتم ػػوت واإلنس ػػاف يم ػػوت والنز ػػات يم ػػوت

والحيواف يموت وه ذا ق الكائنات في األرض تموت واألرض أيضاً تموت .
قاؿ تعالى ْوو أنزؿ ُمػف م ُ
ػاء فأ آح ػا ُب ُػه األآرض ب آعػد م آوُتهػا ُإ مف ُفػي ذلُػؾ
السػماء م ً
ت
)
1
(
ُ
ػي ُمػف اآلمُي ُػت وتي آخ ُػر تج اآلمُيػت ُمػف
ْي آخ ُػر تج اآلح م
آل ًة لق آو ٍـ آسػم تعوف  ،وقػاؿ تعػالى ت
اآلح ُي وت آحُيي آاألآرض ب آعد م آوُتها وكذلُؾ تت آخر تجوف (. )2

والكواك ػػس والنج ػػوـ تم ػػوت أيضػ ػاً  ,إذف يثه ػػت لن ػػا إف ػػق م موق ػػات الك ػػوف تم ػػوت
واألرض تم ػػوت والنج ػػوـ ف ػػي الس ػػماء تم ػػوت  ...في ػػوف ف ػػي المحص ػػمة النهائي ػػة إف

الكوف يموت ويعود إلى أصمه .

ٔ -النحق٘. ٙ

ٕ -الروـ . ٜٔ
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اللص الثالث
التطابق الرقمي في النظرية
الرقـ واحد ونظرية التطابق
الر ُح تـ
الر آحم تف م
ْواُل تػه تك آـ ُإله وأحد الم ُإله ُإالم تهو م
ف ػػالق الكتػػس الثبلثػػة واحػػد  ..هػػو هللا سػػزحانه وتعػػالى مػػا أشػػارت اآليػػة الكر مػػة
()1

.

اآلننة الذ ر لهذا المعنى .
ُ
يػر (, )2
تح ُكم آت آ تات ته تثػ مـ تف ُصػم آت ُمػف مل تػد آف ح ُكػ ٍـ خ ُب ٍ
والقرآف واحد أيضاً ْالر كتاب أ آ
أؼ إنه تاس واحد مف هللا فيه تهياف ق شيء .
س واحد ٍة ف تم آستقر و تم آست آودع
و ذلؾ اإلنساف أصمه واحد ْو تهو امل ُذي أنشأ تكـ ُمف من آل ٍ
قػ آػد ف مص ػآمنا اآل ػػات لُقػ آػو ٍـ آلق تهػػوف ( ,)3والكػػوف واحػػد  ,فػػإف هػػذ الكتػػس سػػتعود إلػػى
الص ُ
ور ن آلخة واحدة (. )4
زارئها هنن ة واحدة  ,قاؿ تعالى ْفُإذا تن ُلخ ُفي ُّ

ٔ -الزقرة ٖ. ٔٙ
ٕ -هود ٔ .

ٖ -األنعاـ . ٜٛ
ٗ -الحاقة ٖٔ .
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الرقـ ( )7ونظرية التطابق :
لقد ورد الرقـ " "ٚفي الكتس الثبلثة وسنذ ر األمثمة عمى ذلؾ :
القرآف والرقـ سزعة  :قاؿ تعػالى ْولق آد آتآيناؾ سآبعاً ُمف اآلمث ُاني والقرآف اآلع ُظػ ـ
 ,وهي سورة الناتحة وهي سزعة آيات .

()1

وهي تمثق رأس القرآف  ...ورأس الكوف وهي السماء م ونة مف سزعة سماوات قاؿ
ات و تهػو ُب تكػ ُ شػػي ٍء عمُػ ـ ( , )2فػإنظر عز ػزؼ القػػارغ
اه مف س آػبع سػػماو ٍ
تعػالى ْفس مػو ت
آ
إلى هذا التشازه العجيس .
قػػاؿ تعػػالى ْولػ آػو أمنمػػا ُفػػي آاألآر ُ
ض ُمػػف شػػجرٍة أقػػبلـ واآلب آحػتػر تمػ ُّػد ت ُمػػف ب آعػ ُػد ُ سػ آػبع تة
أبح ٍر مما ن ُلد آت كمُمات م ُ
و ع ُزيز ح ُك ـ (. )3
و ُإ مف م
ت
آت
أؼ إف لمق ػرآف سػػزعة زطػػوف مػػف الت و ػػق ...وجسػػد الكػػوف هػػي األرض وهػػي سػػزعة
ات و ُمف آاألآر ُ
ض ُمػ آثم ته مف يتن مػز تؿ األمػر
ْو امل ُذي خمق سآبع سماو ٍ
طزقات قاؿ تعالى م ت
و ق آد أحاط ُب تك ُ شي ٍء ُعآمماً (. )4
و عم تك ُ ش آي ٍء ق ُدير وأ مف م
بآين ته مف لُت آعم تموا أ مف م
آ
وروؼ ف ػػي ال ػػدعاء (المهػػػـ رب السػػػماوات السػػػبع ورب األرضػػػييف السػػػبع) أؼ إف
األرض سزعة طزقات .

ٔ -الحجر . ٛٚ
ٕ -الزقرة . ٕٜ

ٖ -لقماف . ٕٚ

ٗ -الطبلؽ ٕٔ .
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اإلنساف والرقـ سبعة :

نت آـ ُفي رآي ٍػب ُمػف
اس ُإف تك ت
مق هللا اإلنساف في سزعة أطوار قاؿ تعالى ْ ا أُّيها المن ت
اب تثػ مـ ُمػف ُّن آطلػ ٍة تثػ مـ ُمػ آػف عمقػ ٍة تثػ مـ ُمػف ُّم آضػػغ ٍة ُّمخمقػ ٍة
ػاكـ ُمػػف تتػر ٍ
اآلب آع ُػث فإنػا خم آقن ت
وغآي ُر تمخمق ٍة لُتنبُيف ل تك آػـ وتن ُق ُّػر ُفػي آاألآرحػاـُ مػا نشػاء إلػ أجػ ٍ ُّمسػم تثػ مـ تن آخ ُػر تج تك آـ
نكـ ممف تيرُّد إل أآرذ ُؿ اآل تع تم ُر (. )1
ُط آلبلً تث مـ لُتآبتم تغوا أ تشمد تك آـ و ُمن تكـ ممف تيتومف و ُم ت
وهي األطوار التي يمر هها اإلنساف مف تكو ف النطنة إلى آ ر عمر .

واف اإلنسػ ػػاف يس ػ ػػجد هلل عم ػ ػػى س ػ ػػزعة مواض ػ ػػع "الجهه ػ ػػة وز ػ ػػاطف الكن ػ ػػيف وال ػ ػػر هتيف
لِل فبل ت آدعوا مع م ُ
اجد ُم ُ
والقدميف" قاؿ تعالى ْوأ مف اآلمس ُ
و أحداً (. )2
ت
ولئلنساف سزعة فقرات عنقية وهي ترتزط هيف رأسه وهو النمؾ الالسماء وأرضه وهو
الجسد....فسػػزحاف هللا ال ػػالق الجزػػار عمػػى هػػذا التنػػا ـ فػػي التطػػاهق وهػػذا ال مػػق

العظيـ .

الماء ونظرية التطابق الثبلثي
قاؿ تعالى ْوجعآمنا ُمف اآلماء تك م شي ٍء ح ٍي أفبل تي آؤ ُمتنوف
آ
هػػو مػػف المػػاء واف الكتػػس الثبلثػػة ال ت م ػوا مػػف المػػاء ألنػػه أصػػق الحيػػاة وسػػنهينها
()3

زالتنصيق :

ٔ -الحج ٘ .

ٕ -الجف . ٔٛ

ٖ -األنهياء ٖٓ .

 ,أؼ إف أصق الحياة
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الكوف  :فاألرض فيها أنهار وزحيػرات وزحػار ومحيطػات  ..وفيهػا سػزعة قػارات مػف

اليازسة واف نسزة هذ الميا هي"ٓ "%ٚمف األرض واليازسة تمثق"ٖٓ. "%

اإلنساف  :تقر زاً ثبلثة أرحاع وزف جسـ اإلنساف ماءالٓ %ٚوالزاقيالٖٓ  %مػواد
أ رػ  ...وهي تسرؼ في الشراييف واألوردة والشعيرات واألنسجة .
مػػا تجػػرؼ فػػي األنهػػار والزحػػار والزحيػرات والميػػا الجوفيػػة  ,فهػػذ األوعيػػة الدمويػػة

تشزه مجارؼ الميا في األنهار والزحار والمحيطات فمثمما هػذ متصػمة مػع زعضػها

الزعض فهذ أيضاً متصمة مع زعضها  ,فسزحاف هللا ال الق .

وفي دراسة رقمية دقيقة في القػرآف نجػد إننػا نحصػق عمػى ننػس التطػاهق فػي النتػائج

حوؿ نسس الماء واليازسة واليؾ هذ الدراسة :

وردت الكممات التي تدؿ عمى منهوـ الماء هتعدد مصاديقها المغوية واالصػطبلحية
اآلتي :

ٔ " -نهر " وردت ال٘ مرات .
ٕ " -النهر " وردت الٔ مرة واحدة .
ٖ " -الماء " وردت ال ٔٚمرة .
ٗ " -زحر " وردت ال ٖٙمرة .
٘ " -ماء " وردت الٕٔ مرة .
 " -ٙزحار" وردت الٕ مرة .
المجموع = ٕ ٛمرة .

ووردت الكممات التي تدؿ عمى التراس في زعض السور اآلتي :

ٔػ " تراس " وردت الٕٓ مرة .
ٕػ" ترازاً "وردت ال. ٜ
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المجموع = . ٕٜ

فسزحاف هللا تعالى الذؼ جعق الكممػات التػي تػدؿ عمػى المػاء حػوالي ثػبلث أضػعاؼ
الكممات التي تدؿ عمى التراس التي هي أساس تكو ف األرض .

مػػف ػػبلؿ الشػػرح الػػذؼ تقػػدـ فػػي النصػػق السػػاهق أثهتنػػا التطػػاهق الثبلثػػي هػػيف الكتػػس
الثبلثػػة  ,الكتػػاس التػػدو ني "القػرآف " والكتػػاس اإلنسػػاني "اإلنسػػاف" والكتػػاس التكػػو ني

"الكػػوف"  ,معػػزز ف بلمنػػا دائم ػاً زآيػػات هللا و بلمػػه الػػذؼ أنزلػػه فػػي الق ػرآف  ,ولقػػد
تجنهنا ذ ر الكثير مف التناصيق وذلؾ لسهولة فهـ الموضوع .

أما فوائد نظر ة التطاهق الثبلثي التي وجدناها فهي :

ٔ -اكتشػ ػػاؼ نظر ػ ػػة المشػ ػػاههة هػ ػػيف الػ ػػداء والػ ػػدواء ...التػ ػػي سػ ػػتجد عػ ػػبلج لجميػ ػػع
األمراض إنشاء هللا .

ٕ -اكتشػاؼ وجػود الػذهس والنضػة فػي جسػـ اإلنسػاف والحيػواف والنزػات ألف الكػػوف

فيه ذهس وفضة ونحاس وحديد والقرآف قد ذ ػر الػذهس والنضػة والنحػاس والحديػد ,

ولحد اآلف اُكتشا فػي اإلنسػاف الحديػد والنحػاس ولػـ ي تشػنوا فيػه الػذهس والنضػة ,
ونحف حسس التطاهق الثبلثي نعتقد هوجود الذهس في جسـ اإلنساف ولما له مد مية
في جواز لزس الذهس لمنساء وعدـ جواز لمرجاؿ زسهس ت ثير عمػى ر ػات الػدـ فػي

الجسـ.

ٖ -اكتشػػاؼ الػػننط فػػي جسػػـ اإلنسػػاف  ,ألف الػػننط موجػػود دا ػػق األرض وزمػػا إننػػا

أثهتنا التشازه هيف الكوف واإلنساف فهناؾ احتماؿ لوجود الننط في جسـ اإلنساف .
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اللص الرابع
نظرية األطوار الخمق ة في القرآف
تمػػر م ارحػػق ال مػػق الزشػػر ة ه ط ػوات مهمػػة وأط ػوار أساسػػية  ,يػػتـ هواسػػطتها تهيئػػة

وصقق اإلنساف عهر تدر جات اية في الدقة أوجدها المولى عز وجق ليجعق عهد

قػػاد اًر عمػػى مواجهػػة معتػػرؾ الحيػػاة زمتغي ارتػػه الكثيػرة  ,ولقػػد ذ ػػر هللا سػػزحانه وتعػػالى
هذ األطوار في تازه زقوله ْوق آد خمق تك آـ أ آطوا اًر (.)1
وأصق األطوار هي إنتقاؿ األحواؿ حاؿ زعد حاؿ  ,أما المنسروف فقد اجمعػوا عمػى

إف ه ػػذ اآلي ػػة ت ػػص ال ػػدورات الس ػػزعة الت ػػي تض ػػـ م ارح ػػق النشػ ػ ة وتك ػ ّػوف اإلنس ػػاف
وولوجه إلى عالـ الدنيا .
ومع صحة هذا القوؿ لكنه ير تاـ و زقى عاج اًز عف سهر أ وار األصوؿ ال مقيػة
التػػي يمػػر ههػػا اإلنسػػاف والتػػي تزقػػى مسػػتمرة ومتجػػددة زعػػد والدتػػه  ,وقػػد تكػػوف هػػذ
األطوار م تمنة مف ش ص آل ر في زعض األحياف مع تشاههها في المراحق التػي

قطعها قهق عممية الوالدة .

إف هذ النظر ة تصح النظر ة التي طرحها ال داروف والتي أشتزه فيها زقوله  :ال

إف أصق اإلنساف قرد والواقع إف نظر ة التطور صحيحة ولكف ليس مثمما طرحها
داروف  ,وفي نظر تنا هذ يم ف تقسيـ األطوار ال مقية إلى أرحعة أقساـ:

ٔ

 -نوحٗٔ.
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أوالً  :الطور الجمادي

وهو أوؿ طور يمر زه ال مق اإلنساني في مراحق تكو نه األولية المت تية أصبلً مػف
التراس وسوؼ نتطرؽ إلى العممية اإلنزات المتواصمة في ال مق الزشرؼ .

إف عممية ت صيس النطنة مع الويضة ال تتـ إال زعد إشتراؾ ذرة التػراس معهػا الٔ ,

والك ػػبلـ هن ػػا ع ػػف إس ػػتمرار ة نش ػػوء ال م ػػق المتواص ػػمة زع ػػد آدـ ال عمي ػػه الس ػػبلـ ,

وزالتالي فإف أصق مق اإلنساف هو مف التراس والتػراس مػف الجمػاد مػا هػو معمػوـ
نتـ بشر تنت ُشتروف (.)2
 ,قاؿ تعالى ْو ُم آف آ ُات ُه أ آف خمق تكـ ُمف تتر ٍ
اب تث مـ ُإذا أ ت

ثان اً  :الطور النباتي

تهدأ مرحمة الطور النزاتي زعد نجاح عممية الت صيس المتكونػة مػف الحػيمف الػذ رؼ
والهويضة وذرة التراس  ,فالحالة النزاتية ال تتـ إال هوجود التراس  ,وهناؾ تػرازط هػيف

عممية الت صيس واألرض ال صزة التي ينهت فيها النزات  ,فعنػد تمػاـ هػذ العمميػة
و أنبػػت تكـ ُمػػف
ال عمميػػة الت صػػيس تنهػػت هػػذرة الجنػػيف فػػي الػػرحـ  ,قػػاؿ تعػػالى ْو م ت
آاألآر ُ
ض نباتاً (.)3

ٔ

-سوؼ تطمع عمى تناصيق هذا الموضوع في الصنحات القادمة زعنواف عممية اإلنزات

المستمرة في اإلنساف

ٕ
ٖ

 الروـٕٓ. -نوح.ٔٚ
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ثالثاً  :الطور الحيواني

إف والدة ال ميػػة فػػي الجنػػيف هػػو هدايػػة الحيػػاة  ,فػػإف ال ميػػة تعتهػػر مصػػنعاً يميائي ػاً
صغي اًر يعمػق هدقػة متناهيػة  ,حيػث يحتػوؼ عمػى مر ػز تح ػـ ي هرهػا زمػا ينزغػي أف
تنعق  ,ومتى تنعق ذلؾ  ,وهي تحتوؼ أيضاً عمى محطات قدرة تقوـ هتوليػد الطاقػة

التي يحتاجها الجنيف .

رابعاً  :الطور اإلنساني

زعد اكتماؿ مدة أرحعة أشهر وعشرة أياـ ي وف ولوج الروح في الجسد  ,فقولػه تعػالى
ْ ُّمخمق ػ ٍة وغآيػ ُػر تمخمق ػ ٍة ( ،)1أؼ إف األولػػى تامػػة ال مػػق والثانيػػة لػػـ تصػػق إلػػى طػػور
ال مقة اإلنسانية هإنزعاث الروح في الجسد .

وعندما يصق اإلنساف إلى مرحمة الطور اإلنساني وهػي مرحمػة اإلكتمػاؿ ال مقػي ,

فعنػد ذلػؾ يطمػق عميػه قػوؿ إنسػاف فعميػاً  ,واف هػذ النظر ػة سػوؼ تثهػت لنػا تحققهػا
حتػػى زعػػد الػوالدة  ,ألف أعضػػاء الجسػػـ مهػػا فػػي تطػػور مسػػتمر وهػػذا األمػػر نعيشػػه

يومياً في افة بليانا الم تمنػة هػق إف العمػـ الحػديث أثهػت فػي آ ػر اكتشػافاته زػ ف
عممية التغيير والتطور تكوف في ق لحظة وز ميات هائمة .
فقػػد توصػػق العممػػاء إلػػى إف جسػػـ اإلنسػػاف ينقػػد ٓ٘ مميػػوف ميػػة فػػي اليػػوـ الواحػػد

وتول ػػد في ػػه ٓ٘ ممي ػػوف مي ػػة م إنه ػػا  ,وأثه ػػت العم ػػـ المعاص ػػر إف عممي ػػة التط ػػور

المستمرة هذا يتناوت المدػ الزمني هينها  ,ف ق مية مف بليا الجسـ ت تمػا عػف

ٔ

 -الحج ٘.
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األ ػ ػػرػ فػ ػػي دورة حياتهػ ػػا وان ػ ػدثارها ونش ػ ػوء الهػ ػػديق الػ ػػذؼ يحػ ػػق محمهػ ػػا زػ ػػا تبلؼ
وضينتها التي تؤديها .

هػػذا التطػػور يحص ػػق فػػي األعض ػػاء وال بليػػا التػػي ه ػػي ليسػػت واض ػػحة لمعػػيف أم ػػا

الواض ػ ػػحة لمع ػ ػػيف وه ػ ػػي ض ػ ػػمف الممم ػ ػػوس م ارح ػ ػػق والدة وتط ػ ػػور وان ػ ػػدثار الش ػ ػػعر
واألضافر فبل حاجة لشرحها لكونها هينة لمجميع .

ويم ننا الجزـ ز ف ق شيء في جسـ اإلنساف هو في تطور وي وف اضعاً لنظر ة

األطوار ال مقيػة زشػ ق أو زػآ ر  ,فجسػـ اإلنسػاف مػه فػي تطػور  ,و مػاؿ اإلنسػاف
فػػي تطػػور  ,وروحػػه فػػي تطػػور وننسػػه فػػي تطػػور  ,وعقمػػه فػػي تطػػور  ,فمػػو أ ػػذنا

العق ػػق م ػػثبلً لوج ػػدنا يم ػػر ف ػػي نن ػػس األطػ ػوار األرحع ػػة الت ػػي ذ رناه ػػا س ػػمناً  ,فعق ػػق

اإلنسػاف فػػي الهدايػػة يمػر زمرحمػػة الطػػور الجمػادؼ والطنػػق فػػي أوؿ نشػ ته لػػيس لديػػه

عقق ليميز المنيد مف الضار  ,ثـ يمػر العقػق فػي مرحمػة الطػور النزػاتي عنػدما يهػدأ
زالحهو والمشي شيئاً فشيئاً والذؼ يستطيع مف بلؿ ذلؾ اكتشاؼ األشياء المحيطػة

زػه ومعرفػة ت ثيرهػػا سػمزاً وايجازػاً وزشػ ق تػدر جي  ,وتسػػتمر هػذ المرحمػػة حتػى همػػوغ

سف التكميا الذؼ يهدأ فيه مرحمة الطور الحيواني .

وتستمر عقميته زػالتنمي والرجحػاف لحػيف همو ػه سػف األرحعػيف الػذؼ يصػق فيػه إلػى

مرحمة الطور اإلنساني وهي شدة العقق هدليق قوله تعالى ْح مت ُإذا بمغ أ تشمد ت و مػغ
ُ
ُ
ُ
ُ
ػي وعمػ والُػد مي وأ آف
أآر عيف سن ًة قاؿ ر ُب أو ُز آعني أ آف أ آش تكر ن آعمتؾ املتي أآنع آمػت عم م
ُ ُ
ػت إل ػػؾ واُُنػػي ُمػػف اآل تم آسػػمُ ُميف
أ آعمػ صػػالُحاً تآرضػػا ت وأ آصػػمُ آ لُػػي ُفػػي تذ ُرميتػػي ُإنػػي تتآبػ ت
(.)1

ٔ

 -األحقاؼ٘ٔ.
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استوى آتآينا ت تح آكماً و ُعآمماً وكذلُؾ ن آجزُي اآل تم آح ُس ُػنيف
وقوله تعػالى ْول مما بمغ أ تشمد ت و آ
(.)1
إذف فعممية التطػور والكمػاؿ متواصػمة فػي الجسػـ ولوالهػا لػـ يتهػدؿ شػيء ممػا ذ رنػا

أهداً  ,ومف بلؿ هذ النظر ة سوؼ نجد حػاالت نزاتيػة فػي جسػـ اإلنسػاف الشػعر

مػػثبلً  ,وحػػاالت جماديػػة ػػالعظـ و يػػر  ,وأيض ػاً حػػاالت حيوانيػػة وانسػػانية  ,وهػػي
ت تما زالطزع مف ش ص إلى آ ر فتتػد ق الطزػاع واألحاسػيس زشػ ق مزاشػر فػي

زعض الحاالت  ,فتطغى الحالة الحيوانية عند ش ص ما فيصػز منترسػاً أو هائجػاً
الحيواف في زعض األحياف .

أو تطغى عاطنته فيحنى عمى مف ي ونوف حوله  ,وهي الحالة اإلنسانية  ,و ػذلؾ
يم نن ػػا الػ ػرحط ه ػػيف أعض ػػاء الجس ػػـ والنزات ػػات الت ػػي حول ػػه وذل ػػؾ مػ ػف ػػبلؿ نظر ػػة

المشاههة هيف الداء والدواء التي سوؼ تطمع عمى ناياها في هذا الكتاس.

فتكػػوف الموجػػودات ال ارجيػػة متواصػػمة مػػف هػػيف أطوارهػػا الم تمنػػة ػػي تتواصػػق مػػع

زعضػها الػػزعض  ,فجعمهػا هللا تعػػالى مرتزطػػة فيمػا هينهػػا مػػف أجػق أف تكػػوف المممكػػة

متصػػمة  ,ف انػػت نقطػػة الت ػرازط هػػيف الجمػػاد والنزػػات هػػي المرجػػاف  ,فالمرجػػاف هػػو

جمػػاد مػػا هػػو معػػروؼ لكػػف هػػذا الجمػػاد المتكػػوف مػػف الكتػػق الض ػ مة التػػي تحػػوؼ

الشعاس المرجانية  ,و هي تق مسية صماء في ص ور يعيش دا ػق هػذا الهي ػق

الكمسي المرجاف المتكوف مف طحمس وحيد ال مية وله دور أساسي في إفراز الهي ق

الكمسػػي ف ػي المرجػػاف  ,وتحتػػاج هػػذ الطحالػػس إلػػى الضػػوء لتقػػوـ زعمميػػة التر يػػس
الضوئي مما يحدد العمق الذؼ ينمو فيه ق نوع مف المرجاف .

ٔ

 -القصصٗٔ.
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وحػػذلؾ فهػػو يتصػػق زالنزػػات مػػف ػػبلؿ عمميػػة التر يػػس الضػػوئي  ,فهػػو جمػػاد ولكػػف

حالته نزاتية قد جمعت هيف الجماد والنزات .

وجعػػق الن مػػة نقطػػة التػرازط هػػيف النزػػات واإلنسػػاف  ,فػػإف فيهػػا الكثيػػر مػػف الصػػنات

اإلنسػػانية التػػي ال توجػػد عنػػد يرهػػا مػػف األشػػجار  ,فهػػي الشػػجرة الوحيػػدة التػػي لػػو
قطع رأسها ماتت.

ومػػف أم ارضػػها سػػقوط الثمػرة زعػػد الحمػػق الاإلجهػػاض وعبلجػػه أف يت ػػذ لهػػا منطقػػة

مف األسرس وهو الرصاص تنطرؽ زه فبل تسقط زعدها .

ومف عجيس أمرها إنؾ إذا أ ذت نوػ تمر مف ن مة واحدة وزرعت منها ألػا ن مػة

جاءت ق ن مة منها ال تشزه األ رػ .

والن يػػق أصػػناؼ عديػػدة  ..فمنهػػا الن يػػق الطو ػػق ومنهػػا القصػػير ومنهػػا العػػر ض
والنحي ػػا ومنه ػػا التم ػػر األحم ػػر واألس ػػود واألش ػػقر و يره ػػا ..و ػػذلؾ الزش ػػر فن ػػيهـ

الطو ق والقصير  ..واألسمر ..

وهـ سبلالت وعشائر والن يق سبلالت وعشائر ..فسزحاف هللا عمى هذا التشازه .

وما إلى ذلؾ مف األمور األ رػ التي تدؿ عمى إف الن مػة تعػيش حالػة حيوانيػة مػع

إنها نزات .

وجعػػق القػػرد نقطػػة الت ػرازط هػػيف الحي ػواف واإلنسػػاف  ,فػػالمعموـ إف القػػرد لػػه حر ػػات

وأفعاؿ مشاههة تماماً ألفعاؿ وحر ػات اإلنسػاف  ,فػبل يسػتطيع أؼ حيػواف آ ػر يػر

القرد القياـ هها  ,وحذلؾ فإف القرد يعيش حالة إنسانية مع ونه حيواناً .

و ق هذ األمثمة فيها داللة واضحة عمى وجود مراحق التطور ونظر ة األطػوار فػي
افػػة الم موقػػات  ,ونظر ػػة التطػػور موجػػودة فػػي الق ػرآف  ,وهللا سػػزحانه وتعػػالى هػػو
ػالق ػػق شػػيء ومػػتح ـ فػػي ػق شػػيء  ,وهػػو جػػق وعػػبل يقػوؿ ْ تكػ م يػ آػو ٍـ تهػػو ُفػػي
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آف ( )1أؼ في ق وقت وحيف يحدث أمو اًر و جدد أحواالً  ,و ذلؾ يقوؿ ْأفعُيينا
شأ ٍ
يد (. )2
س ُم آف خآم ٍق ج ُد ٍ
ُباآلخآم ُق آاألو ُؿ ب آ ته آـ ُفي لآب ٍ
أؼ إف ال مػػق يتجػػدد زصػػورة مسػػتمرة  ,والػػدورات السػػزعة أيضػاً تػػدؿ عمػػى التطػػور ,
ػر ٍب تثػ مـ
ػاكـ ُمػف تت ا
نت آـ ُفي رآي ٍب ُمػف اآلب آع ُػث فإنػا خم آقن ت
اس ُإف تك ت
قاؿ تعالى ْ ا أُّيها المن ت
ُمف ُّن آطل ٍة تث مـ ُم آػف عمقػ ٍة تثػ مـ ُمػف ُّم آضػغ ٍة ُّمخمقػ ٍة وغآي ُػر تمخمقػ ٍة لُتنب ُػيف ل تك آػـ وتن ُق ُّػر ُفػي
آاألآرحاـُ ما نشاء إل أج ٍ ُّمسم تث مـ تن آخ ُر تج تك آـ ُط آلػبلً تثػ مـ لُتآبتم تغػوا أ تش مػد تك آـ ( ، )3وذلػؾ
يػػدؿ عمػػى التر يػػس ف ػػق مرحمػػة ت تمػػا عػػف األ ػػرػ فعنػػد قولػػه ال ثػػـ يعنػػي مرحمػػة
إنتقاؿ مف حاؿ إلى آ ر أؼ إف اإلنساف يتواصق في اإلنتقػاؿ والتطػور حتػى يصػق

إلى مرحمة التكامق وتستطيع أ ي المؤمف أف تبلحع انطزاقات عديدة لهػذ النظر ػة

الشاممة عند جميع الكائنات  ,فإف المولى تزارؾ وتعالى مق ق شيء فقدر تقػدي اًر

فتزارؾ هللا أحسف ال القيف .

ٔ
ٕ
ٖ

 الرحمف.ٕٜ -ؽ٘ٔ.

 -الحج٘.
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األرواح تتزاوج وتنجب
إف عالـ األرواح واسع ومتشعس وفيه أسػرار عديػدة ال يم ننػا اإلحاطػة ههػا فػي هػذ

العجال ػػة ولكنن ػػا سن ش ػػا زع ػػض األم ػػور األساس ػػية ال افي ػػة عم ػػى الن ػػاس والت ػػي له ػػا
مد مية مزاشرة في معظـ األمور التي تحيط هنا  ,هق وحتى التي نعيشها في حياتنا

اليوميػة مػف فػػرح وسػرور وحػػزف و آزػة فهػي ذات ارتزػػاط وثيػق زػػاألرواح التػي مقهػػا
المولى تزارؾ وتعالى .

األرواح قب األبداف

مػػف المعمػػوـ أف األرواح ُ مقػػت قهػػق األهػػداف وظّمػػت هػػذ األرواح فػػي عػػالـ األظمػػة ,
حت ػػى م ػػق هللا تع ػػالى األه ػػداف  ,وع ػػالـ األظم ػػة ه ػػو ع ػػالـ األرواح قه ػػق حموله ػػا ف ػػي
األجسػ ػػاد  ,وزطهيعػ ػػة الحػ ػػاؿ إف هػ ػػذ األرواح ليسػ ػػت متسػ ػػاوية  ,فهػ ػػي ذات منػ ػػازؿ

م تمنػػة  ,وأف أعبلهػػا منػ ػزلة وأرفعهػػا مقام ػاً أرواح

السبلـ .

وأهػػق هيتػػه الطػػاهر ف العمػػيهـ

فقد ورد عف المنضق هف عمر عف أهػي عهػد هللا العميػه السػبلـ إنػه قػاؿ ( :إف

خمػػق األرواح قب ػ األجسػػاد بػػأللي عػػاـ فجع ػ أعبلهػػا وأشػػرفها أرواح ه وعمػػي
وفاطمة والحسف والحسيف واألئمة بعدهـ (صموات

ٔ

 -زحار األنوار ج ٛص.ٖٓٛ

عميهـ) )...الٔ .
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وزمػػا إف هػػذ األرواح يػػر متسػػاوية المنػ ػزلة فهػػي يػػر متسػػاوية العبلقػػة أيض ػاً ,

فالمتػػآلا منهػػا متعػػارؼ والمتنػػاكر فيهػػا م تمػػا  ,وذلػػؾ واضػ فػػي ػػبلـ رسػػوؿ هللا
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما حيث قاؿ ( :األرواح جنود مجندة فما تعارؼ منها ائتمػف ومػا تنػاكر
منها اختمف)الٔ .

المحهػيف ألهػق الهيػت العميػه السػبلـ
عز وجػق أرواح
وزعد مق األرواح عرض هللا ّ
ّ
عميهـ  ,فهـ يعرفوف المحهيف مف المزغضيف  ,وال ينػوتهـ المػزغض ولػو انتحػق تمػؾ

المحزة ذزاً  ,فقد جاء عف صال هف سهق عف أهي عهد هللا العميه السػبلـ قولػه :

(إف رجبلً جاء إل أمير المؤمنيف (عم ه السبلـ) وهو مػع أصػحابه  ،فسػمـ عم ػه
ثـ قاؿ له  :أنا و أحبؾ وأتوالؾ  .فقاؿ له أمير المؤمنيف (عم ه السبلـ) كػذبت

.

قػػاؿ بمػ و

إنػػي أحبػػؾ وأتػوالؾ فكػػرر ثبلثػاً  ،فقػػاؿ لػػه أميػػر المػػؤمنيف (عم ػػه

السبلـ) كذبت ما أنت كما قمت إف

عاـ  ،ثـ عرض عمينا المحب لنا فو

فسكت الرج عند ذلؾ ولـ يراجعه)الٕ .

ٔ
ٕ

 مف ال يحضر النقيه جٗ ص.ٖٛ -الكافي جٔ ص.ٖٗٛ

خمػق األرواح قبػ أف يخمػق األبػداف بػأللي

ما رأيت روحؾ ف مف تعػرض فػأيف كنػت ؟
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النسب الروحي والنسب المادي
قد ترػ ش صاً ال تعرفه مسػزقاً وال ترحطػؾ زػه أيػة عبلقػة  ,ولكنػؾ تشػعر إف هنالػؾ

رحاطػاً قوي ػاً يشػػدؾ إليػػه  ,وتجػػد إنػػؾ تحزػػه وتتػػودد لػػه وتنجػػذس إليػػه  ,هػػق تتمنػػى أف
تكوف مبلصقاً لػه فػي حمػه وترحالػه  ,وعنػدها تصػاس زالدهشػة والػذهوؿ متسػائبلً مػا
الذؼ دفعؾ إلى هذا االنػدفاع العػارـ تجػا ذلػؾ اإلنسػاف الػذؼ لػـ ترحطػؾ معػه سػاهق

معرفة  ,وقد ي وف األمر مع وساً تماماً  ,أؼ إنؾ ترػ ش صاً آ اًر ال تعرفه أيضػاً
ولكنػػؾ تت ػػذ منػػه موقن ػاً سػػمهياً لمجػػرد رؤ تػػه  ,فتننػػر منػػه ننػػو اًر شػػديداً  ,وحتػػى إنػػؾ
تؤنػػس ننسػؾ مػرة تمػػو أ ػػرػ لكػػوف هػػذا الشػ ص لػػـ يتعػػرض إليػػذائؾ زػ ؼ نػػوع مػػف

أنواع األذػ وتتمنى أف تكوف معه اعتيادياً جداً  ,ولكنؾ ال تستطيع  ,وقػد ال تطيػق
رؤ تػػه م ػرة أ ػػرػ وتتمنػػى أف ي ػػوف هينػػؾ وحينػػه زعػػد المشػػرؽ والمغػػرس  ,وفػػي متػػا

التعجس .
الحالتيف إف األمر مدعاة لمغرازة و ّ
ولكننا لو رجعنػا إلػى حػديث رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما الػذؼ ذ رنػا آننػاً عػف األرواح
التي وصنها زقوله ( :األرواح جنود مجندة فما تعارؼ منها ائتمف وما تناكر منها

اختمف) يتهدد االستغراس تماماً  ,فني الحالة األولى تع س األرواح المؤتمنػة  ,وفػي

الحالة الثانية تع س األرواح الم تمنة .

إف هنالؾ ا تبلؼ تاـ هيف النسس الروحي الالنوراني والنسػس المػادؼ – وأقػوؿ عػف

الروحي النوراني ألف الروح أصمها النور -فالنسس المادؼ يتكوف مػف تػزاوج األهػداف

 ,وأما النسس الروحي فهو ناتج مف تػزاوج األرواح  ,وهػذا النسػس أكثػر ارتزاطػاً مػف
النس ػػس الم ػػادؼ  ,وعمي ػػه ف ػػإف مؤث ارت ػػه تك ػػوف أع ػػـ وأوس ػػع  ,ف ػػالمؤمف أ ػػو الم ػػؤمف
و بلهما مف نسس روحي واحد  ,ويعوداف ألـ وأس في عالـ األرواح  ,وهما أ ػواف
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في ذلؾ  ,واذا لـ ي ونا أ ػو ف فػي المػادة والهػدف  ,فتجػدهما يتػ ثراف زشػ ق أو آ ػر

إف تعػػرض أحػػدهما ألذػ أو حػػزف أو يػػر ذلػػؾ  ,وه ػذا مػػا نجػػد جمي ػاً فػػي الروايػػة

الشػػر نة التػػي صػػدرت عػػف جػػاهر الجعنػػي  .قػػاؿ ( :تقبضػػت بػػيف يػػدي أبػػي جعلػػر

(عم ه السبلـ) فقمت  :تجعمت فداؾ  ،ر ما حزنت مف غير مصيبة تصيبني أو أمر
ينزؿ بي حت عرؼ ذلؾ أهمي في وجهي وصد قي  .فقاؿ (عم ػه السػبلـ)  :نعػـ
ا جابر إف

عز وج خمق المػؤمنيف مػف طينػة الجنػاف وأجػرى فػيهـ مػف ريػ

روحػػه  ،فمػػذلؾ المػػؤمف أخػػو المػػؤمف ألب ػػه وأمػػه  ،فػػإذا أصػػاب روح ػاً مػػف تمػػؾ
األرواح في بمد مف البمداف حزف  ،حزنت هذ ألنها منها)الٔ .

وأيضػاً مػػا ورد عػػف أهػػي حمػزة عػػف أهػػي جعنػػر العميػػه السػػبلـ انػػه قػػاؿ ( :المػػؤمف
أخو المؤمف ألب ه وأمه ألف عز وج خمق المؤمنيف مف طينة الجنػاف وأجػرى
في روحهـ مف ري الجنة  ،فمذلؾ هـ أخوة ألب وأـ)الٕ .

يتهػػيف مػػف ذلػػؾ اتصػػاؿ النسػػس الروحػػي هػػيف النػػاس الػػذؼ هػػو متقػػدـ عمػػى النسػػس
المادؼ ألف هللا تعالى مق األرواح قهق األهداف ما ّهينا .
وحػػذلؾ فإنػػؾ قػػد تجػػد أهػػداناً يجمعهػػا ارزػػط الػػزواج لكنهػػا متنػػافرة روحي ػاً أو أنػػؾ تجػػد
أش اصاً يجمعهـ النسس المادؼ و رجعوف إلى أس واحد وأـ واحدة ولكنهـ متنافر ف
أيض ػاً  ,وذلػػؾ مػػه عائػػد ألصػػق النسػػس الروحػػي  ,فه ػؤالء هػػـ أص ػبلً مػػف األرواح

الم تمن ػػة  ,وم ػػا دامػ ػوا مػ ػػف األرواح الت ػػي تن ػػاكرت فا تمن ػػت  ,أؼ انه ػػـ ل ػػيس هػػػيف
زعضهـ الزعض أؼ تزاوج أو نسس روحي في عالـ األرواح .

ٔ
ٕ

 -الكافي جٕ ص.ٔٙٙ

 -زحار األنوار جٔ ٚصٕ.ٕٚ
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و ذلؾ في الطرؼ المقاهق تجد أش اصاً زعيديف عف النسس المادؼ لكنهـ مرتزطيف

ارتزاطػاً حميمػاً وقويػاً وال يوجػػد هيػػنهـ تبلقػػي فػػي النسػػس مػػف حيػػث التػػدرج الروحػػي ,
ْاح تش تػروا امل ُػذيف ظم تمػوا وأ آزواج ته آػـ ومػا
وعميه يتجمى المعنى الحقيقػي لقولػه تعػالى  :آ
كاتنوا آعتبتدوف الٔ .
فمو أ ذنا هذ اآليػة عمػى المعنػى الظػاهرؼ لهػا  ,فمػا ذنػس آسػيا هنػت مػزاحـ وهػي

مؤمنة صالحة صاهرة  ,هق تُحشر مػع زوجهػا الظػالـ فرعػوف ! حاشػا هلل أف ي ػوف
ذلػػؾ  ,فمعنػػى اآليػػة الكر مػػة إف ذلػػؾ الحشػػر ي ػػوف لممتػزاوجيف روحيػاً مػػف الظػػالميف
وليس لغيرهـ .

ولػػو عػػدنا ألصػػق ال مػػق الروحػػي  ,فهػػو ي تمػػا تمام ػاً عػػف ال مػػق الهػػدني  ,ف صػػق

ال ػػروح عائ ػػدة لس ػػيد ال بلئ ػػق

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما  ,م ػػا إف أص ػػق اله ػػدف آلدـ العمي ػػه

السبلـ  ,فرسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما أهػو األرواح  ,وآدـ العميػه السػبلـ أهػو األهػداف ,

وعميه في وف مق األهداف مف المنضوؿ إلى األفضق  ,و مق األرواح مف األفضػق

إلى المنضوؿ .

ٔ

 -الصافاتٕٕ.

.......................................312الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني

رسوؿ

(ص) يؤاخي المهاجريف واألنصار مؤاخاة األرواح ال
األبداف

إف المؤا ػاة التػي قػاـ ههػا رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما هػيف المسػمميف زعػد الهجػرة النهويػػة
الشر نة قامت عمى أساس مؤا اة األرواح وليس األهداف ما يظف الزعض .

صػػحي إنػػه فػػي األمػػر الظػػاهرؼ ػػاف يػؤا ي هػػيف رجػػق مػػف المهػػاجر ف وآ ػػر مػػف

األنصػػار فيقتسػػموف الػػدار والمؤونػػة فيمػػا هينهمػػا  ,ولكػػف واقعػاً ػػاف يػوا ي هػيف ػػق

رجػػق ونظيػػر  ,أؼ إنهػػا مؤا ػػاة األرواح المرتزطػػة فػػي ذلػػؾ النسػػس الروحػػي  ,هػػدليق
اف الرسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما آ ى هينه وحيف أمير المػؤمنيف العميػه السػبلـ و بلهمػا

قد هاجر مف م ة الم رمة إلى المدينة المنورة  ,أؼ لـ ي ف أحدهما مهاج اًر واآل ػر
أنصار اً  ,فهما مف نسس روحي واحد  ,و رجعوف إلى روح واحدة .

فقػػد ورد عػػف جػػاهر هػػف يز ػػد الجعنػػي عػػف اإلمػػاـ الزػػاقر العميػػه السػػبلـ انػػه قػػاؿ :

(....كمنػا واحػػد مػف نػػور وروحنػا مػػف أمػر
وكمنا ه)...الٔ .

أولنػػا ه وأوسػطنا ه وآخرنػػا ه

أما عف مؤا اة رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وأميػر المػؤمنيف العميػه السػبلـ فقػد ورد عػف

حذين ػػة ه ػػف اليم ػػاف ان ػػه ق ػػاؿ ( :آخػػػػ رسػػػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػم ما) بػػػػيف المهػػػػاجريف

واألنصار كاف يؤاخي بيف الرج ونظير  ،ثـ أخذ بيد عمػي بػف أبػي طالػب (عم ػه

السػػبلـ) فقػػاؿ هػػذا أخػػي  .قػػاؿ حذ ل ػة فرسػػوؿ

ٔ

 -زحار األنوار ج ٕٙص.ٔٚ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) سػػيد المرسػػميف
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وامػاـ المتقػيف ورسػوؿ رب العػػالميف الػذي لػ س لػه شػػب ه وال نظيػر وعمػي أخػػو )

الٔ .

وهنالؾ روايات ثيرة تؤ د هذ المؤا اة  ,أعرضنا عنهػا لكػوف هػذا األمػر معػروؼ

لمقاصي والداني وال يحتاج لسرد هذ الروايات .

القائـ (ع) يورث أصحاب األرواح المتآخ ة في األظمة

ا تمػػا ال م ػػق فػػي االس ػػتجازة لػػدعوة رس ػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ,ه ػػذ الػػدعوة الت ػػي
انػػػت قهػػػق أف ي مػ ػػق هللا األهػػػداف  ,أؼ حػػػيف ػػػانوا فػ ػػي ع ػػالـ ال ػػذر  ,فمػػػنهـ مػػػف

اسػػتجاس وآمػػف  ,ومػػنهـ مػػف أن ػػر و نػػر  ,فعػػف عمػػي هػػف معمػػر عػػف أهيػػه قػػاؿ :
ْهػذا ن ُػذير ُمػف ُّ
النػ تذ ُر آاألتولػ ،
(سألت أبا عبد (عم ه السبلـ) عػف قػوؿ

قاؿ ( :إف

تبارؾ وتعال لما ذ أر الخمق في الذر األوؿ فأقامهـ صلوفاً  ،وبعث

هاً فآمف به قوـ  ،وأنكر قوـ  ،فقاؿ

هاً (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) حيث دعاهـ إل

 :هذا نذير مف النذر األول  ،عني به

عز وج في الذر األوؿ)الٕ .

إف هػػذا االنقسػػاـ الػػذؼ حصػػق فػػي الػػذر األوؿ هػػيف أهػػق اإليمػػاف وأهػػق الكنػػر ػػاف

سػػهزاً رئيسػػياً فػػي تحديػػد النسػػس الروحػػي لكػػبل الجهتػػيف  ,فالنسػػس الروحػػي لممػػؤمنيف

ي تم ػػا تمامػ ػاً ع ػػف النس ػػس الروح ػػي لمك ػػافر ف  ,ول ػػذلؾ ف ػػإف أرواح الم ػػؤمنيف ان ػػت
مقرحة مف

وأهق هيتػه الطػاهر ف الصػموات هللا وسػبلمه عمػيهـ أجمعػيف فػي عػالـ

األظمة  ,وهـ الذيف عقدوا الهيعة والعهد منذ ذلؾ الوقت  ,لػذلؾ تجػد أميػر المػؤمنيف
ٔ
ٕ

 -شا الغمة جٔ صٖٖٓ.

 -تنسير القمي جٕ صٕٓٗ.
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العميػػه السػػبلـ يػػذ ّ ر أصػػحازه هػػذلؾ و ػػدعوهـ إلػػى ش ػ ر هللا عمػػى ذلػػؾ  ,ويطػػالههـ
زالوفاء زالعهد الذؼ قطعو عمى أننسهـ في تمؾ العوالـ .
فقػػد ورد عػػف سػػناف هػػف ظر ػػا عػػف أهػػي عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ انػػه قػػاؿ ( :كػػاف

أمير المؤمنيف (عم ه السبلـ) كتب بهذ الخطبة إل أكابر أصحابه  ،وفيها كبلـ

عػػػػف رسػػػػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص)  .بسػػػػ

ميحرلا نمحرلا هللا  ،إلػػػػ المقػػػػر يف فػػػػي األظمػػػػة ،

الممتحنػػيف بالبم ػػة  ،المسػػارعيف فػػي الطاعػػة  ،المنشػػئيف فػػي الكػػر  ،تح ػػة منػػا
إل كـ  ،سبلـ عم كـ  ،أما بعد فإف نور البصيرة وروح الح اة الذي ال ينلػع إ مػاف

إال به مع إتباع كممة

والتصديق بها  ،فالكممة مف الروح  ،والػروح مػف النػور

 ،والنور مف نور السماوات واألرض  ،فبأيػد كـ سػبب وصػ إلػ كـ منػا نعمػة مػف

ُ
ػػاؿ ن آضػ ُػػرت ها
ال تعقمػػػوف شػػػكرها  ،خصػػػكـ بهػػػا واستخمصػػػكـ لهػػػا ْوتآمػػػؾ آاأل آمثػ ت
لُممن ُ
اس وما آع ُقتمها ُإمال اآلعالُ تموف إف عهد أف لف ح عقد أحد سػوا  ،فػادعوا
إل وفاء العهد ،وامكثوا في طمب اللض )....الٔ .
وهنػػاؾ مػػف اسػػتجاس لنهػػوة

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما ولكنػػه توقػػا عنػػد واليػػة أميػػر المػػؤمنيف

العمي ػ ػػه الس ػ ػػبلـ وجح ػ ػػدها  ,وم ػ ػػنهـ م ػ ػػف اس ػ ػػتجاس له ػ ػػا وص ػ ػ ّػدقها ولوالي ػ ػػة األئم ػ ػػة
المعصوميف مف زعد  ,ولكنه توقا عند والية القائـ العميه السبلـ وجحدها فهو ال
يوفػػق لنص ػرته والتصػػديق هدعوتػػه عنػػد ظهػػرو وقيامػػه  ,ولػػذلؾ فػػإف أنصػػار القػػائـ

المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ هػػـ أفضػػق عنػػد هللا مػػف يػػرهـ  ,ولقػػد قػػاؿ عػػنهـ رسػػوؿ هللا

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما الأ واني واال واف هـ أعمى منػزلة مف األصحاس .

فعف أهي زصير عف أهػي جعنػر العميػه السػبلـ أنػه قػاؿ ( :قػاؿ رسػوؿ

(صػم

عم ػػه وآلػػه وسػػمـ تسػػم ما) ذات يػػوـ وعنػػد جماعػػة مػػف أصػػحابه المهػػـ لقنػػي

ٔ

 -زحار األنوار جٖٓ ص.ٖٛ

العموـ اإللهية315..............................................................

إخواني مرتيف فقاؿ مف حوله مف أصحابه  ،أما نحف إخوانؾ ا رسوؿ

(صم

عم ػػه وآلػػه وسػػمـ تسػػم ما) ؟ فقػػاؿ ال إنكػػـ أصػػحابي واخ ػواني قػػوـ مػػف آخػػر

الزماف آمنوا بي ولـ يروني  ،لقد عرفنيهـ

بأسمائهـ وأسماء آبػائهـ مػف قبػ

أف يخرجهـ مف أصبلب آبائهـ وأرحاـ أمهاتهـ ألحػدهـ أشػد بق ػة عمػ دينػه مػف
خرط القتاد في الميمة الظمماء أو كاف كالقابض عم جمػر الغضػا أولئػؾ مصػاب

الدج ينجيهـ

مف ك فتنة نجراء مظممة)الٔ .

ومػػا هػػذ إال مؤا ػػاة الػػروح  ,فمقػد عػرفهـ هللا تعػػالى لرسػػوله الكػػر ـ الصػػمى هللا عميػػه

وآل ػػه وس ػػمـ تس ػػميما م ػػذ ػػانوا أرواحػ ػاً ف ػػي ع ػػالـ األظم ػػة أؼ قه ػػق أف ي ػػرجهـ م ػػف

أصػػبلس اآلزػػاء وأرحػػاـ األمهػػات  ,وهػػذ المعرفػػة مػػف التػػآلا الػػذؼ ػػاف فػػي عػػالـ

األرواح  ,ول ػػذلؾ فه ػػـ يؤمن ػػوف زسػ ػواد عم ػػى هي ػػاض عن ػػدما يػ ػ ذف هللا تع ػػالى لظه ػػور
المغيػػس العميػػه السػػبلـ فمقػػد وصػػنهـ رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما م اطز ػاً أميػػر
إمػػامهـ
ّ
المؤمنيف العميه السبلـ زقوله :
( ا عمػي أعجػب النػاس إ مانػاً وأعظمهػـ قن ػاً قػوـ كونػوف فػي آخػر الزمػاف لػـ

وحجب عنهـ الحجة فآمنوا بسواد عم ب اض)الٕ .
يمحقوا النبي ت
إذف فعمينػػا أف ال نتناجػ ػ عنػػد قي ػػاـ اإلمػػاـ المه ػػدؼ العميػػه الس ػػبلـ واظهػػار لمنس ػػس

ػورث أ ػا فػي الػوالدة
الروحػي وجعػق األ ػواف يتوارثػوف فػي األظمػة أؼ اف األخ ال ي ّ
ػورث أ ػػا فػػي الػػروح أؼ أ ػػا الػػذؼ انتسػػس إليػػه فػػي النسػػس الروحػػي ولػػيس
هػػق يػ ّ
المادؼ  ,ألف النسس الروحي أرقى وأفضق صمة مف النسس المادؼ  ,وهذا ما ذ ر

اإلماـ الصادؽ العميه السػبلـ فقػد قػاؿ ( :إف
ٔ
ٕ

 -زصائر الدرجات ص٘.ٛ

 -مف ال يحضر النقيه جٗ ص.ٖٙٚ

تبػارؾ وتعػال آخػ بػيف األرواح
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في األظمة قب أف يخمق األجساد بأللي عاـ  ،فمو قد قاـ قائمنػا أهػ البيػت ورث

األخ الذي آخ بينهما في األظمة ولـ يورث األخ في الوالدة)الٔ .

ومف ذلؾ ننهـ معنى اف فبلف تسػدد روح فػبلف  ,ألف روح المسػلدد مقػت مػف روح
ِ
سدد له  ,فهي متصمة معه في النسس الروحي .
الم ّ
ُ

الكشف عف عمم ة اإلنبات المتواصمة في الخمق البشري
نتـ بشػر تنت ُش تػروف
قاؿ تعالى ْو ُم آف آ ُات ُه أ آف خمق تكـ ُمف تتر ٍ
اب تث مـ ُإذا أ ت
آراء المنسػػر ف فػػي تنسػػير هػػذ اآليػػة المزار ػػة فقػػد ذ ػػر صػػاحس تنسػػير التهيػػاف فػػي
()2

تنسير هذ اآلية :
ٔ
ٕ

 مف ال يحضر النقيه جٗ صٕٖ٘. -الروـٕٓ.

تعػددت
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اب يعنػي إنػه
قاؿ تعػالى ْ و ُم آػف آ ُات ُػه أؼ أدلتػه الواضػحة ْ أ آف خمق تكػـ ُمػف تتػر ٍ
نتـ بشر تنت ُشتروف مف نسمه وذر ته ,
مق آدـ الذؼ هو أهو ـ وأصمكـ ْ تث مـ ُإذا أ ت

وتتنرقوف في أطراؼ األرض .

اب أؼ فػي أصػق
وقاؿ صاحس تنسير نز الدقائق ْو ُم آف آ ُات ُه أ آف خمق تكػـ ُمػف تتػر ٍ
نتـ بشر تنت ُش تػروف  :ثػـ فػاجئتـ وقػت
اإلنشاء  ,ألنه مق أصمهـ منػه  ْ .تث مـ ُإذا أ ت
ون ـ زشر منتشر ف في األرض.

وقػاؿ صػػاحس تنسػير مقتنيػػات الػػدرر فػي هػػذ اآليػة  ْ :و ُمػ آػف آ ُاتػ ُػه أ آف خمق تكػػـ ُمػػف
نػتـ
تتر ٍ
اب أؼ مق آدـ الذؼ هو أهو ـ وأصمكـ مف تراس ثـ مقكػـ منػه ْ تثػ مـ ُإذا أ ت
ذر ػػة ْ بشػػر تنت ُش تػػروف مػػف لحػػـ ودـ تنزسػػطوف فػػي األرض وتنص ػرفوف عمػػى
ظهرها وتتنرقوف في أطرافها .
أما صاحس تنسير الميزاف فقػد قػاؿ فػي هػذ اآليػة  :المػراد زػال مق مػف تػراس إنتهػاء
مقة اإلنساف إلى األرض فإف مراتس تكو ف اإلنساف مػف مضػغة أو عمقػة أو نطنػة

أو يرها مف مر زات أرضية تنتهي إلى العناصر األرضية .

ومػػنهـ مػػف جمػػع هػػيف الػرأييف  ,فقػػد ذ ػػر صػػاحس التنسػػير الجديػػد فػػي هػػذ اآليػػة {
و ُمػػػف آ ُاتػ ُ
اب  ,أؼ مػػف آدـ وأصػػمه ت ػراس  .أو الم ػراد ان ػػـ
ػػه أ آف خمق تكػػػـ ُمػػػف تتػػػر ٍ
آ

م موقوف مف النطنة وهي األ ذية ال ارجية مف األرض .

وقد ذهس صاحس تنسير تقر ػس القػرآف إلػى ننػس الػرأؼ فقػاؿ  ْ :و ُم آػف آ ُات ُػه أؼ
اب
أدلتػػه الدالػػة عمػػى وجػػود وسػػائر صػػناته ْ أ آف خمق تكػػػـ أيهػػا الزشػػر ْ ُمػػػف تتػػػر ٍ
فػػالتراس ينقمػػس نزاتػاً  ,وحيوانػاً  ,ي كمػػه اإلنسػػاف  ,فيصػػيراف منيػاً ثػػـ جنينػاً إنسػػاناً ثػػـ
نتـ بشػر تنت ُش تػروف فػي األرض  ,تسػيروف وتنتشػروف
زعد أف نتـ ترازاً ْ تث مـ ُإذا أ ت
.
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وهذ

بلصة اآلراء التي طرحها المنسروف في تنسير هذ اآلية .

ل ػػو ناقش ػػنا ه ػػذ اآلراء زشػ ػ ق موض ػػوعي لوج ػػدناها زعي ػػدة ػػق الزع ػػد ع ػػف الواق ػػع وال

تنس ػػجـ م ػػع اآلي ػػة الس ػػالنة ال ػػذ ر  ,ف ػػإف هللا تز ػػارؾ تع ػػالى عن ػػدما م ػػق آدـ ال عمي ػػه

السبلـ فسوا وننخ فيه مف روحه وأصز مف دـ ولحػـ  .قػاؿ تعػالى ْفػُإذا س مػوآي تت ته
()1
ونل آخ تت ُف ُه ُمف ُّر ُ
وحي فق تعوآا ل ته س ُ
اج ُديف
فقد تمت ال مقة آلدـ العميه السبلـ ومف زعد أصز تكو ف الجنيف ومزاشػرة الرجػق
اب تثػ مـ
لممرأة واجتماع النطنة مع الهويضة فقوله تعػالى ْو ُم آف آ ُات ُه أ آف خمق تكـ ُمف تتر ٍ
نتـ بشر تنت ُشتروف ( )2ليس المقصود منه ما ذ ر المنسروف هإنهػا ت ػص آدـ
ُإذا أ ت

العميه السبلـ فقط ومف ثـ أنتـ مف بلله ذر ة تنتشروف  ,وال المقصود منها أيضاً

ما قالوا ز ف معناها يعود إلى أصق النطنة التي تعود إلى التراس .

فاآلية الكر مة تتحػدث عػف عمػوـ الزشػر الم مػوقيف أصػبلً مػف تػراس أؼ إنهػـ اآلف

مػػف دـ ولحػػـ ولػػيس الكػػبلـ عػػف أصػػق مقػػة آدـ العميػػه السػػبلـ  ,والكػػبلـ هنػػا ه ػو

نشػػوء ال مػػق زعػػد آدـ أؼ عػػف إسػػتمرار ة نشػػوء ال مػػق  ,وهللا سػػزحانه وتعػػالى يقػػوؿ
و أنبت تكـ ُمف آاألآر ُ
ض نباتاً (. )3
ْو م ت
ومػػف يػػر المم ػػف أف تكػػوف الحالػػة النزاتيػػة هػػدوف وجػػود الت ػراس  ,وفػػي اآليػػة التػػي
يد تك آـ ُفيها وتي آخ ُر تج تك آـ ُإ آخراجاً ( , )4أؼ إن ـ م موقيف ف رج ـ منهػا
تميها قاؿ ْ تث مـ ت ُع ت
و أنبت تكـ ُمف آاألآر ُ
ض نباتاً يعني اإلنزات  ,واإلنزات هػو أ ػراج النزػات
 ,وقوله{و م ت
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
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و أنبت تكـ ُمف آاألآر ُ
ض نباتاً
مف األرض حاالً زعد حاؿ  ,وحيناً زعد حيف  ,وقوله ْو م ت
أؼ أنشػ كـ منهػػا  ,ف ػػاف اإلنزػػات لئلنشػػاء واسػػتمرار ة نشػ ة ال مػػق  ,واإلنزػػات هػػو
أدؿ عمى الحدوث والتكو ف مف األرض .
وقوله ْ ُمف آاألآر ُ
ض هنا أؼ مػف زعػض األرض إذف فقولػه ْو ُم آػف آ ُات ُػه أ آف خمق تكػـ
اب تثػ مـ ُإذا أنػ تػتـ بشػػر تنت ُشػتػروف ( 1يقصػػد جميػػع الزشػػر ولػػيس آدـ لوحػػد ,
ُمػػف تتػػر ٍ
وهنػػا يهػػرز تسػػائبلً مهمػاً منػػاد  :أيػػف عمميػػة اإلنزػػات التػػي يتكػػوف منهػػا أصػػق نشػػوء

اإلنساف مع العمـ إنها متواصمة مع استمراية ال مق

لقد قدمنا ز ف عممية اإلنزات والحالة النزاتيػة ال تػتـ إال هوجػود التػراس  ,واف تواصػق
عمميػػة اإلنزػػات مسػػتمرة فػػي نش ػ ة وتكػػو ف األجيػػاؿ  ,و ػػتـ ذلػػؾ عػػف طر ػػق عمميػػة

المزاشرة هيف الرجق والمرأة والتي تكوف عند إلتقاء الحيمف والهويضة .

وي ػػوف الح ػػيمف الػػذ رؼ ح ػػامبلً لػػذرة م ػػف الت ػراس  ,زاجتم ػػاع هػػذ العناص ػػر الثبلث ػػة
تتكػػوف الالنهتػػة والنهتػػة هػػي الجنػػيف  ,ويطمػػق عمػػى هػػذ العمميػػة فػػي العمػػـ الحػػديث

تسػ ػػمية ال عمميػ ػػة الت صػ ػػيس  ,وهػ ػػذ التسػ ػػمية لهػ ػػا عبلقػ ػػة وطيػ ػػدة مػ ػػع األرض ,

فاألرض الصالحة لمزراعة تسمى األرض ال صزة  ,وعندما ينتقد هذا العنصر الذرة
التػراس ال تػػتـ عمميػػة الت صػػيس وزالتػػالي ال تحػػدث عمميػػة اإلنزػػات ممػػا يػػؤدؼ إلػػى
عدـ تكو ف الجنيف .

ومف المؤ د إف العمـ الحديث إذا ما توصق في يوـ مف األياـ إلى أكتشاؼ هذ

الحقيقة العممية المهمة وال افية عمى الناس سي وف ذلؾ سهزاً رئيسياً في عبلج
الكثير مف حاالت العقـ التي ليس لها عبلج حيث أثهتت النحوصات الطهية التي

أجر ت عمى ثير مف المصاهيف ز مراض العقـ مف الطرفيف إنهـ سالموف مف حيث
ٔ

 -الروـٕٓ.
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ال الحيمف والهويضة وال يوجد تهر ر منطقي يهيف السهس الحقيقي وراء عدـ تكو ف

الجنيف  ,وهذا مف فيض عموـ أئمة الهدػ العميهـ السبلـ الذيف لـ ينوتهـ أمر لـ
يذ رو  ,ولكف الناس يتمس وف زغيرهـ تارة أو ال ينهموف ما يقولوف تارة أ رػ .

فقد وروػ في الكشاؼ والحاكـ  :الاف الممؾ ي ذ مف تراس القهر الذػ يدفف الميت

فيذر عمى النطنة فمذلؾ قاؿ تعالى

مقناكـ اآلية

الٔ

.

فيذرها
وورد في ال هر  :الأف الممؾ ي ذ مف ترحة الم اف الذؼ يدفف فيه اآلدمي ّ
عمى النطنة الٕ .

اللص الخامس

نظرية العنصر الخامس في أص التكويف
( تصح

نظرية أرسطو)

طػػرح أرسػػطو نظر تػػه الشػػهيرة فػػي أصػػق التكػػو ف  ,ف ثهػػت حينهػػا إف أصػػق تكػػو ف
الجسـ اإلنساني مف أرحعة عناصر هي  :الماء والتراس والنار والهواء  ,ونحف نقوؿ
إف هذ النظر ة ناقصة و ير تامة  ,فهناؾ عنصر أساسػي وهػاـ فػي عمميػة تكػو ف

ٔ
ٕ

 -شرح االزهار جٕصٓٗٗ.
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جسـ اإلنساف أال وهو عنصر النور  ,هق إف النور هو أصػق ال مػق قهػق ػق شػيء

ور السماوات و آاألآر ُ
ض (.)1
ْو تن ت
 .قاؿ تعالى  :م ت
صحي إف أصق مق اإلنساف متكوف مف أرحعة عناصر يتجمى ذلؾ هينناً في قولػه
ػػاؿ كاآلل مخ ُ
ػػار ( )2فالصمصػػاؿ متكػػوف مػػف المػػاء
تعػػالى ْخمػػق اإلنسػػاف ُمػػف صآمص ٍ
والطػػيف أؼ مػػاء مصمصػػق والن ػػار يتكػػوف مػػف الت ػراس الممػػزوج زالمػػاء المتصمصػػق

والذؼ ي ّوف الطيف إضػافة إلػى النػار والهػواء  ,ولكػف النػور يػد ق فػي أصػق تكػو ف
ه ػػذ العناص ػػر األرحعػػػة  ,وق ػػد أثهػػػت العم ػػـ الح ػػديث وج ػػود الن ػػور فػػػي جمي ػػع هػػػذ

العناصػػر  ,هػػق إف ػػق جسػػـ مػػادؼ لػػه نػػور  ,ورسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما يقػػوؿ ( :

أوؿ ما خمق

نوري )(.)3

 ،ونوري مف

ونوري أفض مف العرش .)4()...

وورد أيض ػاً عنػػه الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما فػػي ج ػواس عمػػه العزػػاس عػػف ينيػػة ال مػػق .... ( :
فمما أراد تعال أف ينشأ خمقه فتق نوري فخمق منه العرش فالعرش مف نوري
ولكق عنصر مف هػذ العناصػر مد ميػة فػي جسػـ اإلنسػاف  ,فالمػاء لػه مد ميػة فػي

الدـ  ,والهواء في الشهيق والزفير  ,ومد مية التػراس فػي المحػـ  ,ومد ميػة النػار فػي
المعدة والهناء  ,فعممية هناء الجسـ عممية الطهخ  ,أما النور فمد ميته الرئيسية فػي

الزصر إضافة إلى وجود النور أصبلً في العناصر األرحعة .

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
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وقد ورد في مناظرة اإلماـ الصادؽ العميه السػبلـ مػع الطهيػس الهنػدؼ حيػث سػ له

العميػػه السػػبلـ عػػف سػػهس عػػدـ وجػػود شػػعر فػػي جهػػيف اإلنسػػاف  ,فقػػاؿ  :ال أدرؼ ,

ف جازه اإلماـ العميه السبلـ قائبلً  ( :إل نها تسػتقب فػ ض النػور وتوزعػه فتعط ػه

لمعيف كي تبصر)الٔ .

ولرحمػػا ثيػػر مػػف أجه ػزة الجسػػـ تعمػػق هواسػػطة النػػور  ,وقػػد أثهػػت عممػػاء العصػػر

الح ػػديث إف جمي ػػع الم موق ػػات فيه ػػا هرومغناطيس ػػية  ,واف جس ػػـ اإلنس ػػاف مح ػػاط

ههالػػة مػػف الكهرومغناطيسػػية واكتشػػا العمػػـ أيض ػاً إف ػػق أعصػػاس الجسػػـ الزشػػرؼ
فيها هرحائية ونورانية  ,وقد توصق العمماء زعد اكتشاؼ قانوف اإلشعاع إلى حتمية

وجود النورانية في افة الموجودات أؼ إف ذلؾ ينطهق عمى األجساـ المعتمة أيضػاً

 ,وهذا يؤ د ما ذههنا إليه اهتداءاً .

وقد ثهػت أيضػاً إف عمميػة الحسػد تكػوف ه ػروج حزمػة هرومغناطيسػية مػف العػيف ,

والمع ػػروؼ إف الحاس ػػد زع ػػد الحس ػػد يتع ػػس جس ػػد تمامػ ػاً  ,وأمي ػػر الم ػػؤمنيف العمي ػػه

السبلـ يقوؿ  ( :سبلمة الجسد مف ترؾ الحسد ) .

وهناؾ عبلقة وطيدة هيف القمس والعيف  ,فالزصيرة مف القمس واإلزصار مػف العػيف ,
ُ
ػوب
و يػػر شػػاهد عمػػى ذلػػؾ قولػػه تعػػالى ْفإنهػػا ال ت آعم ػ آاألآبصػ ت
ػار ولكػػف ت آعم ػ اآلتقتمػ ت
الصتد ُ
ور (.)2
امل ُتي ُفي ُّ
أم ػػا عمميػ ػاً فيم نن ػػا الق ػػوؿ زػ ػ ف ازدي ػػاد نتػ ػرات الحدي ػػد ف ػػي القم ػػس ي ػػؤدؼ إل ػػى ازدي ػػاد
الزصػػيرة وزالتػػالي ز ػػادة قػػوة الزصػػر  ,وتكػػوف أقػػوػ حػػاالت الزصػػيرة واإلزصػػار عنػػد

لحظػ ػػات المػ ػػوت  ,فػ ػػإف هللا عػ ػػز وجػ ػػق ي شػ ػػا لئلنسػ ػػاف قهػ ػػق موتػ ػػه عػ ػػف الحجػ ػػس
ٔ
ٕ
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الموجػػودة فيػػرػ األمػػور عمػػى حقيقتهػػا  ,فت ػػرج مػػف عينيػػه حزمػػة هائمػػة مػػف النػػور

في وف عندها حاد الزصر وثاقس الزصيرة .
قاؿ جق وعػبل ْلق آػد تكنػت ُفػي غآلمػ ٍة ُم آػف هػذا فكش آػلنا عنػؾ ُغطػاءؾ فبص تػرؾ اآلي آػوـ
ح ُديد (.)1
خبلصة :

الالإف أصق مق المبلئ ة مف النػور وقػد ذ ػرت لنػا األحاديػث والروايػات الشػر نة إف

اإلنس ػػاف عنػػػدما يوفق ػػه هللا تعػػػالى يترق ػػى فػ ػػي زع ػػض الحػ ػػاالت لي ػػوف أفضػ ػػق مػ ػػف

المبلئ ػػة  ,ف يػػا ي ػػوف ذلػػؾ لػوال وجػػود النورانيػػة فػػي جسػػـ اإلنسػػاف  ,هػػق ال يم ننػػا

القػػوؿ هػػذلؾ إال هوجػػود النػػور عنصػػر أساسػػي فػػي الجسػػـ الزشػػرؼ  ,واال فػػإف فاقػػد
الشػػيء ال يعطيػػه  ,ولػػيس مػػف المم ػػف لمجسػػـ ال ػػالي مػػف النػػور أف يتنضػػق و تقػػدـ

عمى مف هو م موؽ أصبلً مف النور .

سمسمة األطوار الكون ة
( -1يوـ المهدي)

طرحنػا هػيف أيػدي ـ نظر ػػة التػرازط الثبلثػي هػيف القػرآف واإلنسػاف والكػوف و تنػرع منهػػا

لكػػق صػػورة أو أم ػ اًر ًً هي ػ اَر ًً صػػورة مصػػغرة تح ػػي عنػػه أو تمثمػػه فػػي مرحمػػة مػػف
مراحم ػػه  ,واف الص ػػور الموج ػػودة ف ػػي عالمن ػػا ه ػػذا الع ػػالـ المم ػػؾ له ػػا م ػػا هإزائه ػػا أو
يماثمها في عالـ الممكوت ولكف زحقيقة أ رػ وحوجو م تمنة  ,و ما إف ق آية في

القػ ػ ػ ػرآف اض ػ ػ ػػعة لمت و ػ ػ ػػق  ,أؼ إف له ػ ػ ػػا انطزاق ػ ػ ػػات م تمن ػ ػ ػػة زحس ػ ػ ػػس الض ػ ػ ػػروؼ
ٔ

 -سورة ؽٕٕ.
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والمقتضيات ف ذا الصور في عالمنا أيضاً تح ي وتع س حقػائق أ ػرػ تشػير إليهػا

.

وممػػا نزحثػػه فػػي هػػذ السػػطور هػػو الاليػػوـ ونهػػدأ مػػف مرحمػػة الظػػبلـ مػػا قهػػق النجػػر

وذلؾ حتى آ ر مرحمة وهي الغروس :

المرحمة األول ( المي )

ُ
ػه المنهػػار ف ػُإذا تهػػـ ُّم آظمُ تمػػوف ( )1وهػػذ المرحمػػة تمثػػق
ْوآ ػػة مل تهػ آػـ المآيػػ ت ن آسػػم تخ مآنػ ت
انسػػبلخ النهػػار وهػػـ أصػػحاس اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ زعػػد يهتػػه  ,وفػػي هػػذ

المرحمة يعـ الظبلـ عمػى الكػوف وتنتشػر فيػه رجػاؿ الظػبلـ  ,والشػر هػو واضػ زعػد
يهته العميه السبلـ .

وزمػػا إف هللا ال يتػػرؾ ال مػػق هػػدوف مصػػدر هدايػػة  ,فنػػي هػػذ المرحمػػة ي ػػوف الػػدور

لمقمر وهو وز ر اإلماـ المهدؼ ما إف القمر وز ر الشمس في الميق .

والجدير زالذ ر إنه عمى أوؿ الوجو في الت و ق إف الشمس هو النهي األكرـ الصمى
هللا عميػػه وآلػػه وسػػمـ تسػػميما والقمػػر عمػػي العميػػه السػػبلـ  ,ثػػـ فػػي االنطزػػاؽ الثػػاني

زعد ياس النهي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ي وف ت و ق المهدؼ الشمس ووز ر والقمر وه ذا.

وال هد مف اإلشػارة إلػى إف لػيس ػق النػاس التػي تسػير فػي الميػق تهتػدؼ هنػور القمػر

هق قمة مف الناس يوفقوف لذلؾ.

المرحمة الثان ة (اللجر الكاذب)
ٔ

 -يس.ٖٚ
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ويمثػػق مرحمػػة المػػدعيف لمتمهيػػد ػػذزاً لئلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ أو االرتزػػاط زػػه
وي وف نورهـ اذزاً وسرعاف ما يذهس و ػزوؿ لتعػود الظممػة و نػه لػـ يهػزغ شػيئاَ ًً ,

وهنػ ػاؾ رواي ػػات عدي ػػدة تؤ ػػد ظه ػػور م ػػدعيف ي ػ ّػدعوف االنتم ػػاء والتمهي ػػد ل ػػه العمي ػػه
السبلـ .
منها ما جاء عف أمير المؤمنيف ال عميه السبلـ )  :ال تقوـ الق امة حت تلقأ عػيف
الدن ا  ،وتظهر الحمرة في السماء  ،وتمػؾ دمػوع حممػة العػرش عمػ أهػ األرض

حت

ظهر فيهـ عصابة ال خبلؽ لهـ يدعوف لولػدي وهػـ بػراء مػف ولػدي  ،تمػؾ

عصابة رديئة أخبلقهـ  ،عم األشرار مسمطة  ،ولمجبابرة ملتنة  ،ولمممػوؾ مبيػرة

 ،تظهػػر فػػي س ػواد الكوفػػة  ،قػػدمهـ رج ػ أسػػود المػػوف والقمػػب  ،رث الػػديف  ،ال
خبلؽ له  ،مهجف زن ـ عت تداولته أيدي العواهر مػف األمهػات مػف شػر نسػ ال

سقاها

المطر في سنة إظهار غيبة المتغيب مف ولدي صػاحب ال ار ػة الحمػراء

والعمـ األخضر  ،أي يوـ لممخيبيف بيف األنبار وهيت  ،ذلؾ يوـ ف ه صيمـ األكراد

والشراة وخراب دار اللراعنة .)1()...

والجػػدير زالػػذ ر هن ػػا إف ه ػؤالء واف ػػانوا ػػاذهيف إال إف حػػر تهـ تمن ػػت وتنزػػه إل ػػى

النجر الصادؽ الذؼ ينتظر المنتظروف .

المرحمة الثالثة (اللجر الصادؽ )

وهنػػا تهػػدأ مرحمػػة التمهيػػد الحقيقيػػة لئلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ وي ػػوف ضػػوءها
ممتداً عمى األفق ثـ يهدأ شيئاً فشيئاً زالوضوح حتى يتهيف لطبلس الحق والمنتظػر ف
ٔ

 -يزة النعماني صٓ٘ .
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لهػػذا النجػػر  ,فيتهػػيف لهػػـ ال ػػيط األهػػيض الالػػدعوة الحقيقيػػة الصػػادقة مػػف ال ػػيط
األسود الدعوات الزاطق

رجاؿ الديف المز نيف .

وهنػػا الهػػد لممػػؤذنيف أف يؤذن ػوا فػػي النػػاس لكػػي ينتزػػه مػػف نػػاـ عػػف نص ػرة إمامػػه ,

فنص ػرة اإلمػػاـ العمي ػػه السػػبلـ ه ػػي الصػػبلة فهػػي الوص ػػق هػػيف العه ػػد ورحػػه  ,فه ػػو
الس ػػهس المتص ػػق ه ػػيف أه ػػق األرض وأه ػػق الس ػػماء م ػػا ورد ف ػػي دع ػػاء الندز ػػة (أيػػػف

السبب المتص بيف أه األرض والسماء ) .
()1
واآلية ْوأ ُذف ُفي المن ُ
اس ُباآلح ُ

واالذاف ي وف عمى أنواع ف ق مؤذف يؤذف عمى طاقته وفي مقامه  ,والمتعارؼ إنػه

لػػيس ػػق النػػاس تػػدرؾ صػػبلة الصػػز وتوفػػق لهػػا  ,فالػػذيف يصػػموف الميػػق هػػـ مػػف
يصموف أوالً ألنهـ اعتادوا التزاـ صبلة النجر وهو مف يمطا زه هللا لعمق عمػق فيػه

مرضاته .

وقد ذ ر أهمية ترقس اإلماـ المهدؼ الم مص ال عميػه السػبلـ فػي اإلنجيػق والترقػس
أشير إليه زصيغة السهر واإلنتظار فقد جاء في إنجيق لوقا :

)ال تخف أيها القط ع الصغير ألف أباكـ قد سر أف عطػ كـ الممكػوت ب عػوا مػالكـ

واعطػوا صػدقة  .اعممػوا لكػـ أك اسػاً ال تلنػ وكنػ اًز ال ينلػد فػي السػموات حيػث ال
قرب سارؽ وال يبمي سوس ألنه حيث كوف كنزكـ هناؾ كوف قمبكـ أ ضػاً لػتكف

احقاؤكـ ممنطقة وسرجكـ موقد وأنتـ مث أناس ينتظروف سيدهـ مت يرجع مف

العرس حت إذا جاء وقرع لتحوف له لموقت طػو
سيدهـ يجدهـ ساهريف .

ٔ

 -الحج .ٕٚ

ألولئػؾ العبيػد الػذيف إذا جػاء
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الحق أقوؿ لكـ إنه يتمنطق ويتكئهـ ويتقدـ ويخدمهـ واف أت في الهزيػع الثػاني

أو أت في الهزيع الثالث ووجدهـ هكذا فطػو

ألولئػؾ العبيػد  .وانمػا اعممػوا هػذا

إنه لو عرؼ رب البيت في أي ساعة أتي السارؽ لسهر ولـ يػدع بيتػه ينقػب .
فكونوا أنتـ إذف مستعديف ألنه في ساعة ال تظنوف أتي ابف اإلنساف

(. )1

المرحمة الرابعة (الشروؽ)

وهػػي مرحمػػة اشػراقته العميػػه السػػبلـ عمػػى األرض وحػػث ضػػوء عمػػى ال مػػق  ,وجػػاء

اسػػـ الشػػروؽ ألنػػه ي ػػوف هدايػػة ظهػػور عمػػى أهػػق الشػػرؽ وهػػذا ثاهػػت فػػي الروايػػات
و صوصاَ ًً العراؽ فعند تحط الرحاؿ ال المهـ أرنا الطمعة الههية ووفقنا لنصرته في
عافيػػة مػػف ديننػػا وفػػي هػػذ المرحمػػة تػػزوؿ جنػػود الظػػبلـ الػػذيف اسػػتنحموا فػػي الميػػق

وتهدأ جنود الحق تقوػ وتنتشر .

المرحمة الخامسة (الضح )

ْ و ُّ
الضػػػح والمآيػػػ ُ ُإذا سػػػج
جداَ ًً و صوصاَ ًً في العراؽ ثػـ تعػـ المشػرؽ مػه حتػى يهمػب شػعاعه وضػوء أشػد
و تض فيها ما ني قهمها .

ٔ

 -لوقا ٕٔ.ٖٜ:

وهنػػا تتض ػ قضػػية اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ
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المرحمة السادسة (الزواؿ )

أو دلػػوؾ الشػػمس فنػػي الظػاهر إف الشػػمس زعػػد اسػػتقرارها وانتصػػاهها عموديػاَ ًً عمػػى
األرض تهدأ عممية انتقالها زاتجا المغرس والواض مف الروايات إنه العميه السػبلـ

يهػػدأ توجهػػه نحػػو تطهيػػر زػػاقي األرض زعػػد أف يزسػػط سػػيطرته عمػػى الشػػرؽ وتكػػوف
انطبلقته مف هيت المقدس زاتجا العالـ الغرحي .

المرحمة السابعة (الظهيرة)
وتمثق ظهور (عم ه السبلـ) عمى أهق المغرس أؼ الغرس وسيطرته عميهـ تماماً ًَ.
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المرحمة الثامنة ) العصر)

الصػػالُح ُ
ات
قػػاؿ تعػػالى ْواآلع آصػ ُػر ُإ مف اإلنسػػاف ل ُلػػي تخ آسػ ٍػر ُإمال املػ ُػذيف آمتن ػوا وع ُمتم ػوا م
الصػآب ُر ( )1وهػي مرحمػة ظهػور المقػدس عمػى الكػوف مػه
وتواص آوا ُباآلح ُق وتواص آػوا ُب م
وزسط سػيطرته عمػى زػاقي الكواكػس وسػ انها واظهػار لػديف هللا عمػى الػديف مػه ولػو
ػػر المشػػر وف  ,وهػػذا عصػػر ال ػػاص زػػه والػػذؼ اقسػػـ هللا زػػه فػػي الق ػرآف فػػي سػػورة

العصػر وفيػػه يهمػب العمػػـ أوجػه والتكنولوجيػػا قمتهػا ممػػا ال يم ػف تصػػور اآلف إال فػػي
ال ياؿ العممي .

وفيػػه أيضػاً تعصػػر النػػاس عمػػى يديػػه وال ينجػوا مػػنهـ إال مػػف اسػػتثناهـ هللا فػػي سػػورة

العصر .

ف ػػق النػػاس فػػي سػػر إال الػػذيف امن ػوا زالغيػػس وهػػو المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ وعمم ػوا
الصالحات مف نصرة ديف هللا وتواصوا زه وما يصدر عنه وتواصوا زالصهر عميه .

( -2ساعة المهدي)

الساعة ُ
و يآبع تث مػف ُفػي اآلتقتب ُ
ػور
آت ة مال رآيب ُفيها وأ مف م
قاؿ تعػالىْوأ مف م
الساع ُة س ُعي اًر (.)3إلى ير ذلؾ مف
الساع ُة وأ آعت آدنا لُمف ك مذب ُب م
تعالى ْب آ ك مذتبوا ُب م
اآليات الشر ا في هذا الصدد .
ٔ
ٕ
ٖ

 سورة العصر. -الحج. ٚ

 -النرقافٔٔ.

()2

وقػاؿ
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إف مػا هػػيف عػػالـ الممػػؾ وعػػالـ الممكػػوت انطزاقػػات لآليػػات عمػػى المعػػاني  ,واف أحػػد
وجػػو انطزػػاؽ تنسػػير السػػاعة هػػو عمػػى يػػوـ القيامػػة وهػػي السػػاعة الكهػػرػ واالنطزػػاؽ

اآل ر عمى يوـ اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ وهو الساعة الصػغرػ وهنػاؾ انطزػاؽ
آ ر لمساعة عمى اإلماـ المهدؼ ننسه.

ولك ػػق م ػػف ه ػػذ األوج ػػه ال ػػثبلث أو االنطزاق ػػات ال ػػثبلث لمن ػػع الس ػػاعة عبلم ػػات

ػرط وردت ف ػػي الرواي ػػات واآلي ػػات  ,ونتيج ػػة لعس ػػر النه ػػـ أو النق ػػق أو لض ػػعا
واش ػ ا

الثقافة الصػحيحة فػي قضػية اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ ا تمطػت هػذ العبلمػات
أو التزست عمى الناس  ,أما زحثنا هنا فهو في إف اإلماـ العميه السبلـ ساعة.
فقد جاء عػف أهػي عهػد هللا جعنػر هػف

العميهمػا السػبلـ ( :إف الميػ اثنتػا عشػرة

سػػاعة و النهػػار اثنتػػا عشػػرة سػػاعة  ،والشػػهور اثنػػا عشػػر شػػه اًر  ،واالئمػػة اثنػػا

عشر اماماً  ،والنقباء اثنا عشر نقيباً  ،واف عم اً ساعة مف اثنتي عشػرة سػاعة،
السػاع ُة س ُػعي اًر
السػاع ُة وأ آعت آػدنا لُمػف كػ مذب ُب م
وهو قوؿ عز وج ْ :ب آ كػ مذتبوا ُب م
(.)1
وعمػى هػذا يثهػت إف اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ هػو سػاعة مػف االثنتػا عشػرة

ألنه أحد أالئمة اإلثنػا عشػر ,وهػو السػاعة األ يػرة ألنػه أ ػرهـ و مػا قمنػا سػازقاً مػف
إف لكق صورة عظيمة صورة صغيرة منها تمهد لها وتكوف مقدمة لها ,فقد ثهت عند

أهػػق التحقيػػق إف قيػػاـ اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ هػػو قيامػػة صػػغرػ وهػػي سػػاعة
صغرػ ليوـ القيامة والساعة الكهرػ.

ٔ

 -النرقافٔٔ تنسير القمي جٕ ص ٕٔٔ  -اثزات الهداة جٔ ص ٕٕ - ٙزحار االنوار:

ج ٖٙص ٖٜٜ
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ثػػـ إنػػه العميػػه السػػبلـ يمثػػق السػػاعة األ يػرة وهػػي سػػاعة العصػػر الممتػػدة مػػف زعػػد

الظهر إلى ما قهق المغرس ولذا سمي العميه السبلـ صاحس العصػر ,وهػو المعنػي
زالقسػـ فػي سػػورة العصػر ,وفػي هػػذا العصػر يعصػػر النػاس عصػ اًر وممػػا ذ ػر أيضػاً

إف األعماؿ تعرض عميه العميه السبلـ عصر يػوـ الجمعػة ولػذا تعصػر النػاس فػي
هذا الوقت.

ولو طرح هنا سؤاؿ عػف السػاعات االثنتػا عشػرة هػق هػف مػف سػاعات الميػق أـ مػف

ساعات النهار

وقهق الجواس أقوؿ ذ رنا سازقاً النرؽ هػيف الميػق والنهػار وقمنػا الميػق يمثػق الظممػة

وهي تشير إلى الظمـ واالنحراؼ والتيه والتزاس األمور و ير ذلؾ مف المعاني وهي
منطزقة عمى عصر يزة اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ .

أمػا النهػار فيشػير إلػػى الحػق وزواؿ الظمػـ و نطهػق عمػػى زمانػه العميػه السػبلـ وممػػا
يؤ ػػد إف السػػاعات المعنيػػة فػػي الروايػػة السػػازقة هػػي سػػاعات النهػػار مػػا جػػاء عػػف

سػميماف الػػديممي عػػف أهػػي عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ قػػاؿ( :ذاؾ أميػػر المػػؤمنيف .....
فيجمػي ظػػبلـ الجػػور والظمػػـ ،فحكػ
عني به القائـ العميه السبلـ .

سػػبحانه عنػػه وقػػاؿ ْوالمنهػ ُ
ػار ُإذا ج مبلهػػا

قمتْ :والمآي ُ ُإذا آغشاها
آؿ الرسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) وجمسوا مجمساً كاف الرسوؿ أول به مػنهـ ،فغشػوا ديػف
سبحانه فعمهـ فقاؿ ْوالمآي ُ ُإذا آغشاها ) (.)1
بالجور والظمـ فحك

قاؿ :ذاؾ أئمػة الجػور الػذيف اسػتبدوا بػاألمور دوف

الش آػم ُ
وجاء أيضػاً عػف أهػي عهػد هللا العميػه السػبلـ (ْو م
س و تضػحاها الشػمس اميػر
المؤمنيف العميه السبلـ وضحاها ق اـ القائـ العميه السػبلـ  ،الف سػبحانه قػاؿ
ٔ

 -الزاـ الماضي صٔٓٔ الجزء األوؿ.
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ْواآلقم ُر ُإذا تبلهػا الحسػف والحسػيف العميػه السػبلـ
اس تض ًح
ْوأف ت آحشر المن ت
… ْوالمنهػ ُ
ػػار ُإذا ج مبلهػػػا هػػػو ق ػػػاـ القػػػائـ العميػػه السػػبلـ ْ ..والمآيػػػ ُ ُإذا آغشػػػاها
الجبت ودولته قد غش عم ه الحق )...

()1

.

وم ػػف ه ػػذا ته ػػيف إف المعن ػػي م ػػف الس ػػاعات ه ػػي س ػػاعات النه ػػار وال ي ن ػػى إف

اال تبلؼ في الت و ػق المػذ ور فػي الػروايتيف فػي انطزػاؽ الشػمس مػرة عمػى الرسػوؿ
وا رػ عمى امير المؤمنيف هو مف مقتضيات االزمنػة والوظػائا  ,و مػا قػدمنا مػف

إف وجو الت و ق متعددة زحسس مقتضياتها .

أما ما جاء في زعض اآليات مثق قوله تعالى ْ مل آـ يآمب تثوآا ُإالم سػاع ًة ُمػف المنه ُ
ػار
فنيهػا إنهػػا جػاءت اصػػة فػي اإلمػػاـ العميػه السػػبلـ وسػاعته ولػػيس فػي القيامػػة الف

()2

القيامػػة لػػيس فيهػػا نهػػار وال ليػػق فنيهػػا تكػػوف الشػػمس قػػد ػػورت والنجػػوـ ان ػػدرت ,
والنهػػار مػػف ل ػوازـ الشػػمس ف مػػا هػػو معػػروؼ عنػػدما هتعػػاطوف المنطػػق انػػه ال ممػػا

طمعت الشمس فالنهػار موجػود وزمػا إنهمػا متبلزمػاف فنػي حػاؿ عػدـ طمػوع الشػمس
فالنهار ير موجود.

وعميػػه يتهػػيف لنػػا إف مضػػموف اآليػػة السػػازقة م صوص ػاً زاإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه

السبلـ  .فهو الساعة اال يرة الزاقية وهو إماـ العصر وصاحس العصر والزماف.
أما تسميته زصاحس الزماف :

فاقوؿ مف الواض والمعموـ إنه يوـ مق هللا ال مق مق معه الزماف وهو يجػرؼ

هجر اف ال مق  ,ولما عرفنا إف زماف اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ هو آ ػر الزمػاف
أؼ نهاية الزماف فمػا ينهػـ إف الشػيء فػي آ ػر يهػدأ زاالنتهػاء والقمػة أؼ إنػه يػتقمص

ٔ
ٕ

 ننس المصدر. -يونس ٘ٗ.
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حتػى ينتهػػي  ,ثػـ يهػػدأ زمػاف جديػػد وزانتهػاء زمػػاف الميػق والظممػػة الناتجػة عػػف يهتػػه
يهػػدأ الزمػػاف الجديػػد وهػػو زمانػػه العميػػه السػػبلـ وهػػو م تمػػا عػػف زماننػػا هػػذا فنيػػه

تطػػوؿ أعمػػار النػػاس وتتغي ػػر األرض ومػػا عميهػػا  ,وذل ػػؾ مطػػاهق لمروايػػات الػ ػواردة
عنهـ العميهـ السبلـ فمنها ما يثهت هذا المعنى ومنها ما يثهت المعنػى األوؿ وهػو

قمة وضعا أعمار الناس  ,ومنها ما يستناد منه المعنييف معاً.
فمثبلً جاء نقبلً عف أعبلـ الورػ عف عهد الكر ـ ال ثعػي قػاؿ( :قمػت ألبػي عبػد

العميه السػبلـ كـ ممؾ القائـ قاؿ سبع سنيف تطوؿ له األ اـ والم الي حت تكػوف

السنة مف السنيف مكاف عشر سنيف مف سنينكـ هػذ ف كػوف سػني ممكػه سػبعيف
سنة مف سن كـ هذ … )(.)1

وعػػف أهػػو زصػػير عػػف أهػػي جعنػػر العميػػه السػػبلـ قػػاؿ ( :إذا قػػاـ القػػائـ سػػار إل ػ

الكوفػػة وهػػدـ بهػػا أر ػػع مسػػاجد ولػػـ يبػػق مسػػجد عمػ وجػػه األ رض لػػه شػػرفة إال
هدمها وجعمها جماء ووسع الطريػق األعظػـ وكسػر كػ جنػاح خػارج فػي الطريػق

وابطػػػ الكنػػػف والم ازيػػػب وال يتػػػرؾ بدعػػػة إال أزالهػػػا وال سػػػنة إال اقامهػػػا و لػػػت

قسطنطين ة والصيف وجباؿ الػديمـ و مكػث عمػ ذلػؾ سػبع سػنيف كػ سػنة عشػرة
سنيف مف سنينكـ هذ ثـ لع

السنوف؟

قاؿ أمر

ٔ

مػا شػاء قػاؿ قمػت جعمػت فػداؾ وكيػف تطػوؿ

اللمؾ بالمبوث وقمة الحركة فتطوؿ األ اـ لذلؾ والسنوف.

 -زشارة االسبلـ ص.ٜٔٚ
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قػػاؿ :قمػػت إنهػػـ قولػػوف إف اللمػػؾ إذا تغيػػر فسػػد قػػاؿ ذلػػؾ قػػوؿ الزنادقػػة فأمػػا

المسمموف فبل سبي لهـ إل ذلؾ وقد شق
بف نوف … )(.)1

لنب ه القمر وردت الشمس ليوشػع

فمسلة صبلح الكوف
لقػػد ثهػػت إف هنػػاؾ تػرازط هػػيف أفعػػاؿ اإلنسػػاف ومػػا يقػػع فػػي المحػػيط الػػذؼ يعػػيش فيػػه
فإف في الكػوف نظامػاً عجيزػاً وتناسػقاً لػيس لػه مثيػق ولكػف هػيف الحػيف واآل ػر هنػاؾ
مػف يعهػػث هػػذلؾ النظػػاـ ويحصػػق ذلػػؾ مػف ػػبلؿ أعمػػاؿ اإلنسػػاف وافعالػػه  ,فقػػد قيػػق

إذا صمحت العزاد صمحت الزبلد واذا فسدت العزاد فسدت الزبلد فما معنى ذلؾ وما
عبلقة صبلح الكوف وفساد زصبلح وفساد العزاد .

ٔ

 -ننس المصدر الساهق.
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نرجػػع إلػػى هػػدأ الحيػػاة عمػػى وجػػه األرض ووج ػود الزشػػر حيػػث ػػاف آدـ أهػػو الزشػػر

وامنا حواء جنزاً إلى جنس يعهدوف هللا الق ق شيء يصمحوف وال ينسدوف لقد مف
هللا عمػػيهـ زػػاألوالد  ,وطػػواؿ مػػدة عيشػػهـ  ,فتجػػد إف هاهي ػق وقاهي ػق يعيشػػوف وسػػط

الحيوانات التي تسمى فػي وقتنػا الحاضػر زالحيوانػات المنترسػة حيػث ػانوا يعيشػوف
مػػع تمػػؾ الحيوانػػات فػػبل تػػاكمهـ و معػػس األطنػػاؿ زالحيػػة والعقػػرس فػػبل تػػؤذيهـ وترعػػى

الشػػاة مػػع الػػذئس فالصػػبلح فػػي ػػق م ػػاف والحيوانػػات تعػػيش زسػػبلـ والنزاتػػات مثمػرة
ومزار ػػة واألرض عػػامرة ض ػراء صػػالحة  ,ػػق شػػيء ػػاف جمػػيبلً مػػاداـ هنػػي آدـ

صالحيف .

وفػػي ذات يػػوـ عنػػدما قتػػق األخ أ ػػا العنػػدما قتػػق قاهي ػق هاهي ػق فقػػد تحقػػق النسػػاد

والظم ػػـ و فس ػػدت نن ػػس قاهيػ ػق وظم ػػـ أ ي ػػه فم ػػا ال ػػذؼ ج ػػرػ ي ػػا ت ػػرػ لق ػػد نن ػػرت

الحيوانػػات مػػف زعضػػها وراح ينتػػرس زعضػػها الػػزعض صػػار األطنػػاؿ ي ػػافوف الحيػػة

والعقرس إلنها تؤذيهـ  ,وفسد الزرع في األرض .

فقد ورد عف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ( :كانت الوحوش والطير والسباع وك

شػػيء خمػػق

عػػز وج ػ مختمط ػاً بعضػػه بػػبعض فممػػا قت ػ ابػػف آدـ أخػػا نلػػرت

وفزعت فذهب ك شيء إل شكمه)(.)1

وهنالؾ روايات ثيرة في هذا الصدد ال حاجة لئلطالػة فػي ذ رهػا ون تنػي فيمػا ذ ػر

وهذ الرواية التي ذ رناها تؤ د وحوضوح الترازط هيف أفعاؿ العزاد وصػبلح أو فسػاد

الزبلد أما عمة ذلؾ الترازط وتمػؾ العبلقػة فتعػود إلػى التبلعػس زػالميزاف الػذؼ وضػعه

ٔ

-عمق الشرائع جٔ صٗ.
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السماء رفعهػا ووضػع اآل ُميػزاف *أمال ت آطغ آػوا ُفػي
هللا حينما مق ال مق قاؿ تعالى{ :و م
اآل ُميز ُ
اف الٔ .

فػػإف المػػولى تزػػارؾ وتعػػالى لػػـ ي مػػق مقػػه وتػػر هـ مػػف يػػر قػػانوف أو دسػػتور أو
معادلػػة تكنػػق لهػػـ الصػػبلح والعػػيش ههنػػاء  ,فقػػد وضػػع المػػولى سػػزحانه وتعػػالى لهػػـ
ماهو نيق زسعادتهـ وصبلحهـ مف قوانيف إالهية ومزادغ سماوية سماها الالميزاف

قػػد حػػذر سػػزحانه وتعػػالى مػػف الطغيػػاف زػػالميزاف ألف ذلػػؾ يتسػػهس فػػي ا ػػتبلؿ الػػنظـ

وزالت ػػالي فس ػػاد الك ػػوف وال ػػزبلد  ,ولك ػػف ولؤلس ػػا الش ػػديد إف الن ػػاس ق ػػاموا زاسػ ػتهداؿ

األوزاف اإللهية زاألوزاف الشيطانية واثروا الميزاف الشيطاني عمى الميزاف اإللهي مما
تسػػهس فػػي إفسػػاد الكػػوف وانحػراؼ المجتمعػػات وقمػػة ال يػرات وذهػػاس الهر ػػات  ,لػػذا

فػإف مقتضػى رحمػػة هللا زالعزػاد والػػزبلد دعػػا سػزحانه وتعػػالى إلػػى ارسػاؿ الرسػػق مػػف

أجػػق إصػػبلح تمػػؾ المػواز ف واعادتهػػا إلػػى وضػػعها الطهيعػػي الػػذؼ اراد هللا فيحصػػق
هذلؾ صبلح الكوف قاؿ تعالى ْ :لق آػد أرسػآمنا رسػمنا ُباآلبُين ُ
ػات وأنزآلنػا مع ته تػـ اآل ُكتػاب
آ
تت
واآل ُميزاف الٕ .
و ػػق ذلػػؾ مػػف أجػػق الصػػبلح الػػذؼ ال ي ػػوف إال عػػف طر ػػق هػؤالء الرسػػق واألنهيػػاء

الػػذيف يػػدعوف النػػاس لمهدايػػة ألف الصػػبلح المطمػػوس والمنشػػود ال ي ػػوف إال زصػػبلح
النػػاس عػػف طر ػػق هػػدايتهـ ورجػػوعهـ إلػػى هللا وا ػػذهـ هتعاليمػػه ومزادئػػه السػػماوية

الكنيمػة هإصػػبلح الميػزاف واعتػػداؿ نتيػػه  ,ولمػػا ػػاف المهتػػدوف قميمػوف وهػػـ جػػزء مػػف

المجتمع وليس مه  ,فإف االصبلح ي وف جزئيا.

ٔ
ٕ

 -الرحمف.ٛ

 -الحديد ٕ٘.
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وقػػد اسػػتمر هػػذا الحػػاؿ إلػػى زمػػف رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما فقػػد عظػػـ اإلصػػبلح فػػي

الك ػػوف زعظ ػػـ اإلس ػػبلـ ومزادئ ػػه وانتش ػػار وتطهي ػػق تعاليم ػػه لك ػػف النتيج ػػة والمحص ػػمة
األ ي ػرة إف اإلصػػبلح زقػػي جزئي ػاً واسػػتمر الح ػػاؿ إلػػى يومنػػا هػػذا  ,فػػإف اإلص ػػبلح
المنشػود الكمػػي ال ي ػوف إال زصػػبلح ػق الزشػػر وانتشػار العػػدؿ فػي ػػق م ػاف وا ازلػػة
الظمـ والنساد فمتى ماتحقق ذلؾ صم الكوف مػه وا رجػت األرض نوزهػا وعػادت

الهر ة إلى محالها .

ومػػف المعمػػوـ إف ذلػػؾ ال ي ػػوف إال فػػي زمػػف اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ الػػذؼ
سوؼ ياتي لكي يصم الميزاف اإللهي الذؼ انقمػس ولبلسػا زسػهس الطغيػاف الكهيػر

الذؼ حصق فيه  ,فقد ورد هذا المعنى في أحاديث أهق الهيت العميهـ السػبلـ التػي
تصا أهق ذلؾ الزماف و يا إنهـ تر ػوا األمػر زػالمعروؼ والنهػي عػف المن ػر ولػـ

ي تنػ ػوا ه ػػذلؾ ه ػػق ص ػػاروا ي ػػامروف ز ػػالمن ر و نه ػػوف ع ػػف المع ػػروؼ ه ػػق تع ػػدػ ذل ػػؾ

فصاروا يروف المعروؼ من ار والمن ر معروفاً .

فقد ورد عف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ النهي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  ( :كيف بكػـ اذا

فسدت نسائكـ وفسق شبابكـ ولـ تامروا بالمعروؼ ولـ تنهوا عػف المنكػر  ،فقيػ

لػػه أو كػػوف ذلػػؾ ػػا رسػػوؿ

؟ فقػػاؿ  :نعػػـ وشػػر مػػف ذلػػؾ كيػػف بكػػـ إذا امػػرتـ

بالمنكر ونهيتـ عف المعروؼ  ،فقي له  :ا رسوؿ

أو كوف ذلؾ ؟ قػاؿ  :نعػـ

وشر مف ذلؾ كيف بكـ إذا رايتـ المعروؼ منك ار والمنكر معروفا )(.)1

مػا إنهػـ اصػزحوا يصػدقوف الكػاذس وي ػذهوف الصػادؽ ويعممػوف زػالقوانيف الوضػعية

األرضية و تر وا القوانيف اإللهيػة السػماوية فقػد جػاء عػف األصػزب هػف نزاتػه قػاؿ ( :
سػػمعت عم ػػا (عم ػػه السػػبلـ) قػػوؿ  :إف بػػيف يػػدي القػػائـ سػػنيف خداعػػه  ،كػػذب

ٔ

-منتهى المطالس جٕ صٕ.ٜٜ
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فيها الصادؽ  ،و صدؽ فيها الكاذب  ،و قرب فيها الماح وفي حديث “ وينطػق

فيهػػا الرويبضػػة “ فقمػػت  :ومػػا الرويبضػػة ؟ ومػػا الماح ػ ؟ قػػاؿ  :أومػػا تقػػروؤف
ُ
يد اآل ُمح ُ
ػاؿ  ،قػاؿ  :يريػد المكػر  ،فقمػت :ومػا الماحػ ؟
القرآف قوله  ْ:و تهػو شػد ت
قاؿ :يريد المكار)(.)1
وزعد ذ ر هذ االمثمة أقوؿ :هرح ـ ألػيس هػذا قمزػا لممػواز ف اإللهيػة الػيس يعنػي هػذا

ان ناء الميزاف اإللهي نتيجة لمطغياف الحاصق في المجتمعات اإلسػبلمية ألػيس هػذا
معنا انتشػار الظمػـ والنسػاد ولػـ يعػد هنػاؾ مجػاؿ لمعمػق الصػال أال يعنػي هػذا إننػا

ولبلسػػا تر نػػا العمػػق زػػالقوانيف اإللهي ػة والتعػػاليـ السػػماوية والمزػػادغ السػػامية وفػػي
ضـ هذا الصراع نرفع ايدينا إلى سيدنا والهنا وموالنا و القنا داعػيف منيهػيف ارجػيف

الصبلح الػذؼ ال ي ػوف إال عمػى يػد اإلمػاـ المهػدؼ العميػه السػبلـ المصػم الكػوني

ونمد أيدينا إلى موالنػا صػاحس العصػر والزمػاف ونقػوؿ همػـ الينػا يػا اهػف فاطمػة فػإف

ديف جدؾ حرؼ و تاس رحؾ هجر والمؤمنيف مستضعنيف منتظر ف همـ الينا لتصم

ننوسنا وأهمينا ومػا حولنػا فػإف االصػبلح منػوط زػؾ وحػدؾ ألنػؾ وحػدؾ مػف يسػتطيع

أف يعيد الميزاف إلى وضعه ويعيد لمكوف توازنه زما تاتي زه مف تعاليـ إالهية تتكنق
ههداية المهتديف وقمػع الكػافر ف والمنػافقيف فيسػود األرض العػدؿ ويعػـ القسػط أرجػاء

األرض و زاؿ الظمـ والجور وحذلؾ يصم الكوف حتى يعود الصهياف يمعهوف زالحيػة
والعقرس فبل تؤذيهـ وترعى الشاة مع الذئس فبل ياكمها وتامف الناس مف السزاع.
فقػػد ورد عػػف اهػػف عزػػاس فػػي تنسػػير قولػػه تعػػالى ْ وقػ ُ
ػاتتموآا اآل تم آشػ ُػرُكيف  ،ال يبق ػ
صػػاحب مم ػة إال صػػار إل ػ االسػػبلـ حت ػ تػػامف الشػػاة مػػف الػػذئب والبقػػر والغػػنـ

ٔ

 -يزة النعماني ص.ٕٛٙ
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واإلنسػػاف مػػف الح ػػة حت ػ ال تقػػرض اللػػارة جرابػػا وذل ػؾ عنػػد ق ػػاـ القػػائـ (عم ػػه

السبلـ)(.)1

وعػػف رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما فػػي حػػديث طو ػػق ( ...حت ػ يػػدخ الوليػػد يػػد فػػي

جحر الح ػة فػبل تضػر وتنظػر الوليػدة األسػد فػبل ضػرها و كػوف الػذئب فػي الغػنـ
كانه كمبها.)...

وال ي ػػوف ذلػػؾ إال زسػػهس صػػبلح النػػاس وهػػدايتهـ وسػػيرتهـ واتزػػاعهـ لمحػػق فيعتػػدؿ

هذلؾ الميزاف اإللهي فيصم الكوف مه مف جديد ما اف عميه في زمف آدـ العميػه
السبلـ .

سبب اللساد واالصبلح
إف هنػػاؾ نظر ػة تقػػوؿ إف الموجػػودات تتػػاثر زافعػػاؿ الزشػػر أؼ إف جميػػع الم موقػػات

مف حيوانات ونزاتات وجمادات مها تتػاثر سػمزا أو ايجازػا ز فعػاؿ وأقػواؿ الزشػر فػإف

عمق صالحاً أو قاؿ قوالً طيزاً انع س ذلؾ عمػى الموجػودات وتػاثرت زػه ايجازػاً مػا
اف يحصق في زمف آدـ العميه السبلـ قهق أف يقتق قاهيق هاهيق .

لقد اثهتت الدراسات الحديثة إف أقواؿ اإلنساف وأفعالػه لهػا ػـ  .واف الكػبلـ إذا ػرج
مف النـ يزقى محنوظ تحت طزقات األوزوف حتى ولو مرت عميه آالؼ السنيف واذا

مػ ػػا اسػ ػػتطاع اإلنسػ ػػاف ايجػ ػػاد أجه ػ ػزة متطػ ػػورة تسػ ػػتطيع تحميػ ػػق الشػ ػػحنات الصػ ػػوتية
ٔ

 -م ياؿ الم ارـ جٔ صٕ.ٚ
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الموجودة في الجو إلػى ػبلـ زصػورته األصػمية حينمػا صػدر مػف قائمػه  .فإنػه هػذلؾ
يستطيع اكتشاؼ الكثير مف الحقائق ومعرفة الكثير مف األمور ال افية عمينا .

ثـ إف فعق اإلنساف ينقسـ إلى قوؿ وعمق و ـ القوؿ أ ا وأقػق مػف ػـ العمػق لػذا

فهػػو يصػػعد زسػػرعة فػػي اله ػواء إذا ػػاف القػػوؿ والكػػبلـ طيزػػا هينمػػا العمػػق يرتنػػع فػػي
ُ
ُ
م
اله ػواء ز قػػق سػػرعة مػػف القػػوؿ فقػػد قػػاؿ تعػػالى ْ ُإلآ ػػه آصػػعتد اآلكمػ تػـ الطُيػ ت
ػب واآلعم ػ ت
ػه إف الكػػبلـ الطيػػس ينطمػػق زسػػرعة فػػي الجػػو هينمػػا عهػػر عػػف العمػػق
م
الصػػالُ ت يآرف تعػ ت

الصال زالرفع وهـ المبلئ ة حيث هـ مف يقوـ هتسجيق االعماؿ ورفعهػا ولكػف ذلػؾ

منوط زالنية ف ما ورد (إنما األعماؿ بالن ات) فاألصق في الرفع هي النية ال الصػة

لوجهػػه تعػػالى واال فػػبل قهػػوؿ والرفػػع مػػا إف لؤلق ػواؿ واألفعػػاؿ حالػػة نورانيػػة وأ ػػرػ
ظممانيػػة زحسػػس القػػوؿ والعمػػق وصػػبلحهما أو فسػػادهما فػػاألقواؿ الطيزػػة واألعمػػاؿ

الصػػالحة تكػػوف حالتهػػا نورانيػػة أمػػا إذا انػػت األق ػواؿ هيثػػة واألعمػػاؿ فاسػػد و يػػر
صػػالحة انػػت زحالػػة ظممانيػػة ونتيجػػة لهػػذ النورانيػػة والظممانيػػة وزقػػاء شػػحنات تمػػؾ

األقػ ػواؿ واألعم ػػاؿ ف ػػي األرض حي ػػث ي ػػوف منه ػػا المرتن ػػع وه ػػي األقػ ػواؿ واألعم ػػاؿ
الصػػالحة ومنهػػا مػػا تثقػػق وتكثػػر ظممانيتهػػا فػػبل ترتنػػع هػػق تزقػػى فػػي األرض وهػػي

األقواؿ واألعماؿ الغير صالحة في وف تاثر الموجودات هنتيجتها سمزا.

وحنػػاء عمػػى ذلػػؾ فإنػػه نتيجػػة األق ػواؿ ال هيثػػة الغيػػر طيزػػة واألعمػػاؿ الغيػػر صػػالحة

تتػػاثر الموجػػودات ههػػا فػػإف ظمػػـ اإلنسػػاف وفسػػاد يتناسػػس تناسػػزاً طردي ػاً مػػع فسػػاد
الكوف والموجودات ف مما زاد ظمػـ اإلنسػاف وانتشػر و ثػر فسػاد فػي الهػر والزحػر زاد

فساد الكوف والموجودات وهذا ما اثهته عمماء الزاراسي ولوجي حيػث توصػموا إلػى إف

النزاتات تتاثر سمزاً أو ايجازاً زاقواؿ وأعماؿ العزاد .
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وقػد ورد فػػي ػػبلـ لموالنػػا أميػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ فػي نهػػج الزبل ػػة قػػاؿ فيػػه

(:تخللوا تمحقػوا فإنمػا مػا ينتظػر بػأولكـ اخػركـ اتقػوا
مسؤولوف حت عف البقاع والبهائـ واط عوا

فػي عبػاد وبػبلد فػإنتـ

وال تعصو ) .

مػػا إف م ػػا يؤ ػػد ماذههن ػػا إلي ػػه مػػف ص ػػعود الكمػػـ الطي ػػس ف ػػي الجػػو وارتن ػػاع العم ػػق
الصال اضافة إلى مانص عميػه القػرآف الكػر ـ هػو قػوؿ اإلمػاـ ز ػف العاهػديف العميػه
السبلـ في الصحينة السجادية حينما قػاؿ ( :المهػـ صػ عمػ ه واؿ ه صػبلة
تشحف بها الهواء وتممئ بها األ رض والسماء) .

وزعد أف تهيف هذا أقوؿ إف النتيجة التي حصمنا عميهػا إنػه إذا صػم العزػاد صػمحت

الزبلد  ,لذا فإف اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ حينما يقوـ ويعمف ثورته و نشر العدؿ
واإلنصاؼ ويقضػي عمػى الجػور والظمػـ فػيعـ الصػبلح فػي هنػي الزشػر افػة زعػد أف
يقض ػػي عم ػػى الظمم ػػة والظ ػػالميف وال يزق ػػى إال الم ػػؤمنيف الص ػػالحيف ال ػػذيف يعمم ػػوف

الصالحات مف األعماؿ وال يقولوف إال الحق .

فتصػػم الموجػػودات س ػواءاً انػػت حيوانػػات أو نزاتػػات أو جمػػادات ويعػػـ االصػػبلح
و نتشػػر فػػي ػػق م ػػاف ومػػا ذلػػؾ إال نتيجػػة لصػػبلح العزػػاد وسػػيرهـ فػػي طر ػػق الحػػق
والهداية وفق الميزاف اإللهي الذؼ أعاد له التوازف اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ زعػد

أف أعػػاد العمػػق زالتعػػاليـ والمزػػادغ اإلسػػبلمية الصػػحيحة التػػي هجرهػػا النػػاس وتر ػوا
العمق هها واتزعوا اهوائهـ وممذاتهـ وما توحي زه أننسهـ األمارة زالسوء.

.......................................332الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني

دراسة جديدة تكشف المبس الحاص في زواج ابني
آدـ(ع)
ُ
أحػدهما ول آػـ
قاؿ تعػالى ْوا آت ت عمآي ُه آـ نبأ آابني آدـ ُباآلح ُق ُإ آذ قمر ا تقآر انػاً ف تتتق ُبػ ُمػف
آ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ػي
و مػف اآل تم متقػيف * لػئف بسػطت ُإل م
تيتقمب آ مف اآلخ ُر قاؿ أل آقتتممنؾ قػاؿ إمنمػا يتقمبػ ت ت
يدؾ لُت آقتتمُني ما أن آا ُبب ُ ُ
ُ
اؼ و ر مب اآلعال ُميف *ُإُني أ ُتر تيد
اس ٍط يدي إل ؾ أل آقتتمؾ ُإني أخ ت
اب المن ُار وذلُؾ جزاء ال م
أف تتبوء ُبُإ آث ُمي واُ آث ُمؾ فت تكوف ُم آف أ آصح ُ
ظالُ ُميف* فط موع آت ل ته
الٔ
ن آلس ته ق آت أ ُخ ُه فقتم ته فأصب ُمف اآلخ ُ
اس ُريف
آ
ت
هناؾ الكثير مف األمور والمناهيـ التي نتداولها فيما هيننا ونعتهرها مف الهديهيات أو

المسػػممات التػػي ال تقهػػق النقػػاش أو حتػػى التن ػػر  ,مػػع العمػػـ إنهػػا ال تمتمػػؾ األسػػاس
ٔ

 -المائدة .ٖٓ-ٕٚ
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الصحي التي تقوـ عميه  ,وال أدرؼ هق إف ذلؾ التداوؿ هػو الػذؼ يعطيهػا الصػمود
فػي أرض الواقػػع  ,أو عػدـ وجػػود هػػديق لمػا هػػو مشػهور هػػيف النػػاس هػو الػػذؼ يعػػزز
رسػػو ها فػػي األذهػػاف  ,وفػػي متػػا الحػػالتيف فػػإف النتيجػػة حصػػوؿ اإللتزػػاس وتنشػػي

المنػػاهيـ الناسػػدة فػػي المجتمػػع المسػػمـ والتػػي تشػ ق ثغػرات عديػػدة تػػؤدؼ إلػػى زعزعػػة
يقيف زعض األفراد هدينهـ الحنيا  ,وايجاد نقاط ضعا أماـ المتصيديف في الماء
الع ر وأعطاء فرصة لمطعف فػي األسػس التػي يقػوـ عميهػا الػديف اإلسػبلمي واظهػار

ما يطرحونه عمى زقية األدياف ز نه مف المتناقضػات التػي يعيشػها المسػمموف  ,ولقػد
ناقش الكثير مف المستشرقيف زعض هذ اإللتزاسات في تههـ ومف ثـ أظهارها مػف

المتعارضات مع مقومات الديف اإلسبلمي التي تعمنها آيات القرآف .

ولشػػديد األسػػا فػػإف زعػػض العممػػاء يقػػوـ زطػػرح هػػذ اإلش ػ االت أو اإللتزاسػػات مػػع

ذ ػػر اآلراء المتعارضػػة فيهػػا مػػف زػػاس العػػرض دوف ت كيػػد زطػػبلف ال ػرأؼ الناسػػد أو
ت كي ػػد الػ ػرأؼ الص ػػال  ,واف حص ػػق ذل ػػؾ في ػػوف عم ػػى شػ ػ ق مقتض ػػس أم ػػا ال ػػزعض
اآل ر منهـ فيتجنس الولوج في ه ذا أمر شية تعرض سمعته العالمية لم طر .

ومف هذ اإللتزاسات التي ا تما فيها المسمموف هي زواج اهني آدـ العميػه السػبلـ
وتكو ف النسق .

فمػػنهـ م ػف قػػاؿ إف هللا تعػػالى قػػد أمػػر آدـ أف ُي ػن

ين

قاهيػػق أ ػػت هاهيػػق الت ػوأـ وأف

هاهيق أ ت قاهيق التوأـ فرضي هاهيق ورفض قاهيق ألف أ ته انت أحسػنهما

 ,فاعترض قاهيق عمى آدـ العميه السبلـ زقوله  :ما أمػر هللا ههػذا وهػو مػف أريػؾ ,

عنػػدها أمرهمػػا آدـ العميػػه السػػبلـ أف يقرحػػا قرحان ػاً إلػػى هللا تعػػالى لي ػػوف ذلػػؾ ح ػبلً
لمغيرة التي وقعت هينهما عمى أ تيهما  ,فتقهق هللا قرحاف هاهيق ولـ يتقهق مػف قاهيػق

قرحانه  ,فغضس قاهيق عمى هاهيق وقتمه .
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واس ػػتدلوا ه ػػذلؾ عم ػػى رواي ػػات أ ز ػػار ض ػػعينة أس ػػندوها لؤلئم ػػة المعص ػػوميفالعميهـ

السبلـ

ير آ ذيف هنظر اإلعتزار معارضتها لكتاس هللا عز وجق وم النتها لمسنة

النهوية الشر نة هق ومعارضتها لروايات أئمة الهدػ أننسهـ العميهـ السػبلـ وهػي ال

تػػتبلئـ مػػع قػػدرة هللا سػػزحانه وتعػػالى القػػادر عمػػى مػػق ػػق شػػيء وهػػو الػػذؼ ي ػ مر

زالحبلؿ و نهى عف الحراـ .

والػرأؼ الثػػاني ذهػػس قائميػػه إلػػى الجػػزـ زػ ف هللا تزػػارؾ وتعػػالى قػػد زوج هاهيػػق وقاهيػػق

مػف األوادـ الػذيف سػػزقوا مػق أهونػػا آدـالعميػه السػػبلـ وال أدرؼ مػف أيػػف جػاءوا ههػػذ

الن رة أـ إف الكبلـ يطمق جزافاً مف ير دليق هق إف بلمهـ هذا متعارض أصبلً

مػػع روايػػات أئمػػة الهػػدػ العمػػيهـ السػػبلـ التػػي تػػذ ر هوضػػوح إف المػػولى عػػز وجػػق
مق قهق آدـ العميه السبلـ الجف والنسناس ولـ ي مق يرهـ .

فقد ورد عػف جػاهر عػف أهػي جعنػر العميػه السػبلـ قػاؿ  :قػاؿ أميػر المػؤمنيف العميػه

السبلـ  ( :إف

تبارؾ وتعال أراد أف يخمق خمقاً بيد وذلؾ بعد مػا مضػ مػف

الجػػف والنسػػناس فػػي األرض سػػبعة آالؼ سػػنة – وسػػاؽ الحػػديث -إل ػ أف قػػاؿ

تعػػػال إنػػػي أريػػػد أف أخمػػػق خمقػػػاً بيػػػدي واجعػػػ ذريتػػػه أنب ػػػاء ومرسػػػميف وعبػػػاداً

صالحيف وأئمة مهتديف واجعمهـ خملاء عم خمقي في أرضي وأبيد النسناس مػف
أرضػػػي وأطهرهػػػا مػػػنهـ وأنقػػػ مػػػردة الجػػػف العصػػػاة مػػػف بريتػػػي وخمقػػػي وخيرتػػػي
وأسػكنهـ فػي الهػواء وفػي أقطػػار األرض  ...وسػاؽ الحػديث إلػ قولػه فخمػػق

آدـ(عم ه السبلـ) )...الٔ .

ٔ

 -زحار األنوار جٓ ٙصٖ.ٕٚ
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أمػ ػػا ال ػ ػرأؼ األوؿ فهػ ػػو مػ ػػا ذ رنػ ػػا معػ ػػارض لكتػ ػػاس هللا وسػ ػػنة نهيػ ػػه الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػ ػػميما

وروايات أهق الهيت العميهـ السبلـ  ,وحاشا هللا أف ي مر ههذا المن ر  ,ألنػه تعػالى
و ُفي امل ُذيف خموا ُمف قب ولف ت ُجد لُسمن ُة م ُ
يقوؿ في تازه ْسمنة م ُ
و تآب ُد بلً الٔ .
آ
ت
ت
آت
وقػػد يقػػوؿ أصػػحاس مثػػق ه ػػذا رأؼ زػ ف هنػػاؾ أ زػػار وردت عػػف أهػػق الهيػػت تػػذ ر
هذا القوؿ وتؤ د هذا الرأؼ .

ػه
ػاك تـ م
ػوؿ ف تخ ػ تذوت ومػػا نهػ ت
أقػػوؿ  :إف هللا سػػزحانه وتعػػالى يقػػوؿ{ومػػا آتػ ت
ػاك آـ عآنػ ت
الر تسػ ت
فإنت تهوا الٕ ورسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما يقوؿ  ( :لو عممت إف آدـ زوج ابنته مف ابنه
لزوجت زينب مف القاسـ وما كنت ألرغب عف ديف آدـ )الٖ .
وقػػد أكػػدت روايػػات عديػػدة هوجػػوس عػػرض األحاديػػث والروايػػات عمػػى الق ػرآف فعنػػد

موافقتها له ي وف لزاماً عمينا األ ذ هذلؾ الحػديث أو الروايػة  ,ودوف عمميػة العػرض
هذ ال يم ننا التمييز هيف السميـ والسقيـ منها .

فقػد ورد عػػف الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما ( :إف عمػ كػ حػػق حق قػػة وعمػ كػ صػواب
نو اًر ما وافق كتاب

فخذو وما خالف كتاب

فدعو ) الٗ .

وهنػػاؾ روايػػات ثي ػرة تننػػد هػػذا ال ػرأؼ وتزطمػػه تمام ػاً  ,سػػنوردها الحق ػاً  ,أمػػا ال ػرأؼ

الصػػحي فهػػو  :إف هللا سػػزحانه وتعػػالى أظهػػر عنػػد همػػوغ قاهيػػق الجنيػػة وأوصػػى إلػػى

آدـ أف يزوجها منه فنعق ذلؾ آدـ ورضي وقنع قاهيق هذلؾ  ,ولما همب هاهيق أظهػر

ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

 األحزاسٕ.ٙ الحشر .ٚ -تنسير العياشي.
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هللا ل ػػه ح ػػوراء وأوص ػػى إل ػػى آدـ أف يزوجه ػػا م ػػف هاهي ػػق  ,فنع ػػق ذل ػػؾ و ػػاف النس ػػق

والذر ة .

فقػػد جػػاء فػػي تنسػػير العياشػػي عػػف سػػميماف هػػف الػػد قػػاؿ  ( :قمػػت ألبػػي عبػػد

(عم ه السبلـ) جعمت فداؾ إف الناس يزعموف إف آدـ زوج ابنته مف ابنػه  ،فقػاؿ

أبػو عبػد
رسوؿ

(عم ػه السػبلـ) قػد قػاؿ النػػاس ذلػؾ ولكػف ػا سػم ماف أمػا عممػػت إف

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) قاؿ لػو عممػت إف آدـ زوج ابنتػه مػف ابنػه لزوجػت زينػب

مف القاسـ وما كنت ألرغب عف ديف آدـ .

فقمػػت جعمػػت فػػداؾ إنهػػـ يزعمػػوف إف قابي ػ إنمػػا قت ػ هابي ػ ألنهمػػا تغػػاي ار عم ػ

أختهما  ،فقاؿ ا سم ماف تقوؿ هذا أما تسػتحي أف تػروي هػذا عمػ نبػي

آدـ

؟ فقمت جعمػت فػداؾ فلػ ـ قتػ قابيػ هابيػ ؟ فقػاؿ فػي الوصػ ة  ،ثػـ قػاؿ لػي ػا

سػم ماف إف

تبػػارؾ وتعػػال أوحػ إلػ آدـ أف يػػدفع الوصػ ة واسػػـ

األعظػػـ

إل هابي وكاف قابي أكبػر منػه فبمػغ ذلػؾ قابيػ فغضػب فقػاؿ أنػا أولػ بالكرامػة
والوص ة فأمرهما أف قر ا قر اناً بوحي مف

فحسد قابي فقتمه .

إل ه فلعبل  ،فقب

قر اف هابيػ

فقمت له جعمت فداؾ  ،فممف تناسػ ولػد آدـ هػ كانػت أنثػ غيػر حػواء ؟ وهػ

كػػاف ذكػػر غيػػر آدـ ؟ فقػػاؿ ػػا سػػم ماف إف

تبػػارؾ وتعػػال رزؽ أدـ مػػف ح ػواء

قابي وكاف ذكر وولد له مف بعػد هابيػ فممػا أدرؾ قابيػ مػا أدرؾ الرجػاؿ أظهػر
له جن ة وأوح إل آدـ أف يزوجها قابي فلعػ ذلػؾ آدـ ورضػي بهػا وقنػع ،
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فممػػا بمػػغ هابيػػ مػػا يػػدرؾ الرجػػاؿ أظهػػر

لػػه حػػوراء وأوحػػ

يزوجها مف هابي فلع ذلؾ  ،فقت هابي والحوراء حام )...الٔ .

إلػػ آدـ أف

تػػذ ر الروايػػات إف إهمػػيس الممعػػوف ػػاف ي ػ تي إلػػى آدـ وح ػواء العميهمػػا السػػبلـ فػػي

الجنػة وجهػاً لوجػػه وال يسػػتطيع أف يجػػرؼ فػي دـ اإلنسػػاف مجػػرػ الػػدـ فػػي العػػروؽ ,
ألنه ليس لديه موطئ قدـ أو أساس في جسـ اإلنسػاف  ,ولػـ ي ػف جر انػه فػي جسػـ

اإلنسػ ػاف إال وف ػػق األس ػػزاس الطهيعيػ ػػة  ,ألف هللا تع ػػالى أه ػػى أف يج ػػرؼ األمػ ػػور إال
ز سزاهها  ,وحدث ذلؾ زعد المحاورة التي انت هيف المولى عز وجق وآدـ مف جهػة

وحينه سزحانه واهميس مف جهة أ رػ والتي وقعػت زعػد أ ػراج آدـ وحػواء مػف الجنػة

ونزولهما إلى األرض .

ومػػف المنيػػد هنػػا التػػذ ير زقولػػه تعػػالى ح ايػػة عػػف إهمػػيس زعػػد رفضػػه السػػجود ْقػػاؿ
ُ ُ
ُ
ُ
ُ
ػه إالم قُمػ بلً
أ أرآيتؾ هػذا املذي كمرآمت عم مي لئ آف أ مخآرت ُف إل ي آػوـُ اآلق امػة أل آحتػنك مف تذ ُرميت ت
اسػتط آعت
قاؿ ا آذه آب فمف ت ُبعؾ ُمآن ته آـ فإف جهمنـ جز ت
است آل ُزآز م ُف آ
آؤتك آـ جزاء مم آوتفو اًر و آ
اؿ واألو ُ
ُ
ُُ
ُ ُ
ُ
ػارآك تهـ ُفػي األمػو ُ
ُ ُ
الد و ُع آػد ته آـ
مآن ته آـ بص آوتؾ وأ آجم آب عم آػي ُهـ بخآيمػؾ ورجمػؾ وش ُ آ
آ
وما ُعتد ته تـ م
اف ُإالم تغترو اًر ًً الٕ .
الشآ ط ت

أما المحاورة التي حصمت هيف المولى سزحانه و ػق مػف آدـ واهمػيس فهػي التػالي :
فقد ورد عف جاهر عف النهي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما قاؿ  ( :كاف إبم س أوؿ مػف نػاح وأوؿ
مف تغن وأوؿ مف حدا قاؿ  :لمػا أكػ آدـ مػف الشػجرة تغنػ فممػا اهػبط حػدا بػه

فممػػا اسػػتقر عم ػ األرض نػػاح فػػأذكر مػػا فػػي الجنػػة  ،فقػػاؿ آدـ  :رب هػػذا الػػذي

جعمت بيني و ينه العداوة لـ أقوى عم ه وأنا في الجنة واف لـ تعني عم ه لـ أقوى
ٔ
ٕ

 زحار األنوار جٔٔ صٕ٘ٗ .ٕٙٓ- -اإلسراءٕ.ٙٗ- ٙ
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عم ه  ،فقاؿ

 :السيئة بالسيئة والحسنة بعشر أمثالها إل سبعمائة قاؿ  :رب

زدني قاؿ  :ال يولد لؾ ولد إال جعمت معه ممكاً أو ممكيف حلظانه قػاؿ ر ػي زدنػي

قػاؿ  :التوبػػة ملروضػػة عمػ الجسػػـ مػػا داـ فيهػػا روح قػػاؿ ر ػػي زدنػػي قػػاؿ أغلػػر

الػػذنوب وال أبػػالي قػػاؿ حسػػبي  .قػػاؿ فقػػاؿ إبم ػ س  :ر ػػي هػػذا الػػذي كرمػػت عمػػي
وفضػػمته واف لػػـ تلضػ عمػػي لػػـ أقػػوى عم ػػه  .قػػاؿ  :ال يولػػد لػػه ولػػد إال ولػػد لػػؾ
ولداف قاؿ ر ي زدني قاؿ تجري منه مجرى الدـ في العػروؽ قػاؿ ر ػي زدنػي تتخػذ

أنت وذريتؾ في صدورهـ مساكف  ،قاؿ ر ػي زدنػي  ،قػاؿ  :تعػدهـ وتمنػيهـ ْومػا
ُعتد ته تـ م
اف ُإالم تغترو اًر ) الٔ .
الشآ ط ت
ف انػػت ح مػػة هللا عػػز وجػػق زاظهػػار الجنيػػة وتزو جهػػا زقاهيػػق  ,فالجنيػػة مػػف الجػػف
ُ ُ ُ
اسػ تجتدوا ُآلدـ فسػجتدوا ُإمال
واهميس أيضاً مف الجف  .قاؿ تعالى ْ :واُ آذ تقآمنا لآممبل ئكػة آ
إبم س كاف ُمف اآل ُج ُف فلسق ع آف أ آم ُر رُ ُه الٕ .

وزالتػالي ي ػوف ذلػؾ ت سػيس لجانػس الشػػيطاف الػذؼ يمثػق الشػر فػي جسػـ اإلنسػػاف ,
وأما اظهار الحور ة وتزو جها لهاهيق فهو ت سيس لجانس الرحمف في جسـ اإلنسػاف

 ,ألف هػػذ الحور ػػة مػػف المبلئ ػػة وهػػي تمثػػق ال يػػر  ,وزالتػػالي عنػػد ا ػػتبلط النسػػق

التزوج هيف ذر تػي اهنػي آدـ في ػوف اإلنسػاف حػامبلً لجػانهي ال يػر
تكوف الذر ة عهر ا
والشػػر  ,ال ػػرحمف والش ػػيطاف  ,وزالتحدي ػػد ي ػػوف ذلػػؾ ف ػػي القم ػػس  ,وه ػػذاف الجانز ػػاف
ينػػتقمف عػػف طر ػػق الو ارثػػة فػػي ذر ػػة آدـ  ,وقػػد ا ػػتمط النسػػق  ,وهػػذا األ ػػتبلط هػػو

ٔ
ٕ

 زحار األنوار جٓ ٙص.ٕٙٛ -الكهآ٘.

العموـ اإللهية339..............................................................

س وما س مواها فأآلهمهػا تف تجورهػا وت آقواهػا ق آػد
الذؼ سهس اإللهاـ في قوله تعالى ْون آل ٍ
أ آفم مف زمكاها وق آد خاب مف د مساها الٔ .
وقػػد رد عػػف رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما مػػا يوافػػق ذلػػؾ فقػػد ورد عػػف أهػػي عميػػر عػػف

حمػػاد عػػف أهػػي عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ قػػاؿ  ( :مػػا مػػف قمػػب إال ولػػه اذنػػاف عم ػ

أحدهما ممؾ مرشد وعم اآلخػر شػ طاف ملػتف هػذا ػأمر وهػذا يزجػر  ،الشػ طاف
أمر بالمعاصي  ،والممؾ يزجر عنها وهو قوؿ عز وجػ ُْإ آذ يتممقػ اآلمتم ُق ُ
ػاف
ت
يف وع ُف ُ
الشم ُ
ع ُف اآل ُم ُ
ع ُمف ق آو ٍؿ ُإمال لدآ ُه رُقيب ع ُتيد )الٕ .
اؿ ق ُعيد ما يآم ُل ت
وقػد يقػوؿ قائػق يػػا يظهػر أو ينػزؿ هللا الجنيػة والحور ػػة فيزوجهمػا لكػق مػف هاهيػػق

وقاهيق وهذا بلؼ العادة .

أقوؿ  :إف هللا قادر عمى ق شيء فقد أنزؿ الحجػر األسػود وهػو ممػؾ مػف المبلئ ػة
 ,و ذلؾ قصة الممكيف هػاروت ومػاروت الػذيف أنزلهمػا هللا عػز وجػق معروفػة  ,فمػا

المػػانع مػػف نػػزوؿ أو اظهػػار الجنيػػة والحور ػػة ومػػف ثػػـ تزو جهمػػا ألهنػػي آدـ العميػػه

السبلـ .

وأ يػ اًر أقػػوؿ ألصػػحاس الػرأؼ األوؿ ولمػػف يؤ ػػدهـ و ػػردد بلمهػػـ مػػف دوف معرفػػة ,

أقوؿ لهـ مػا قالػه الصػادؽ العميػه السػبلـ  :زػ ف زعػض الحيوانػات ال ترتضػي ن ػاح
أ واتها أو امهاتها وعندما ن روا لها ذلؾ ونزلت عميهػا وعممػت هػذلؾ قتمػت ننسػها ,

ف يا زاإلنسػاف الػذؼ فضػمه هللا تعػالى عمػى سػائر الم موقػات  ,وقػد وصػا اإلمػاـ
الصػادؽ العميػػه السػبلـ مػػف يروجػوف هػػذا الكػبلـ الزاطػػق زػ نهـ ر هػوا عػف عمػػـ أهػػق
الهيت وأ ذوا مف حيث لـ يؤمروا فصاروا إلى ما قد تروف مف الضبللة والجهق .

ٔ
ٕ

 -الشمس .ٔٓ-ٚ

 -زحار األنوار ج ٙٚصٖٖ.
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فقػػد ورد فػػي عمػػق الشػرائع عػػف ز اررة إنػػه سػػئق أهػػو عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ عػػف هػػدأ

النسػػق مػػف آدـ العميػػه السػػبلـ

يػػا ػػاف وعػػف هػػدأ النسػػق مػػف ذر ػػة آدـ فػػإف أناس ػاً

عنػدنا يقولػػوف إف هللا تعػػالى أوحػى إلػػى آدـ أف يػػزوج هناتػػه هنيػه واف هػػذا ال مػػق مػػه

أصمه مف األ وة واأل وات فقاؿ أهو عهد هللا العميه السػبلـ  ( :تعال
عم ػواً كبي ػ اًر  ،قػػوؿ مػػف قػػاؿ هػػذا بػػأف

عف ذلؾ

عػػز وج ػ خمػػق صػػلوة خمقػػه وأحبػػاء

وأنب اء ورسمه والمؤمنيف والمؤمناف والمسمميف والمسممات مف حراـ ولـ كف له

مػف القػدرة مػا يخمقهػـ مػف حػبلؿ وقػػد أخػذ ميثػاقهـ عمػ الحػبلؿ والطهػر الطػػاهر
الطيب  ،فو

لقد تبينت إف بعض البهائـ تنكػرت لػه أختػه فممػا نػ از عميهػا ونػزؿ

كشف له عنها فمما عمـ إنهػا أختػه أخػرج غرمولػه ثػـ قػبض عم ػه بأسػنانه حتػ

قطعه فخر ميتاً وآخر تنكرت له أمه فلعػ هػذا بعينػه فكيػف اإلنسػاف فػي انسػيته
وفضمه وعممه  ،غير إف جػ بلً مػف هػذا الخمػق الػذيف تػروف رغبػوا عػف عمػـ أهػ

بيوتػػات انب ػػائهـ وأخػػذوا مػػف حيػػث لػػـ يػػؤمروا بأخػػذ فصػػاروا إل ػ مػػا تػػروف مػػف

الضبلؿ والجه بالعمـ .)1( )...

ٔ

 -زحار األنوار جٔٔ صٖٕٕ.
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نظرية ثنائ ة الجنس

بيف االسبلـ والعمـ الحديث
هناؾ زعض اآلراء التي لها ما يؤ دها مف الحقائق العممية المتوفرة اآلف  ,ومنها إف
اإلنسػػاف ذ ػ اًر ػػاف أو انثػػى  ,يحمػػق فػػي الهدايػػة اتجاهػاً ثنائيػاً مػػف الػػدافع الجنسػػي ,
وقػػد راػ فرو ػػد مثػػق هػػذا ال ػراؼ  ,وشػػار ه فػػي ذلػػؾ ا ػػروف  ,ممػػف افترض ػوا ز ػ ف
الطنق عند الوالدة هو ثنائي الجنسية مف الناحية السمو ية  ,ير إف الش ق النهائي
لسمو ه الجنسي يعتمد عمى الظروؼ المحيطه زه .

ويعتقػػد آ ػػروف زمػػا ال ي ػػالا هػػذا ال ػراؼ و ػػروف ز ػ ف الطنػػق يولػػد هجنسػػية ثنائيػػة

محاي ػػدة  ,وز ػػاف اتجاه ػػه زع ػػد ذل ػػؾ نح ػػو طهيع ػػة جنس ػػية أو أ ػػرػ ه ػػو أم ػػر يتق ػػرر

زمجموعة عديدة مف العوامق الترحوية واالجتماعية والمحيطية  ,والتي مف شإنها أما
أف تؤ ػػد وتعػػزز اإلتجػػا نحػػو الجنسػػية المطازقػػة لواقعػػة الجػػنس ذ ػ اًر أو انثػػى أو أف
تضعا مف هذا االتجا وتتجه هدالً مف ذلؾ نحو جنسية م النة لواقعه .

ولعق مف الطر ا أف نذ ر هنا ز ف االعتقاد هثنائيػة الجنسػية لػيس زالشػيء الجديػد

 ,فقد ورد ما يشير إليه في األساطير والمعتقدات القديمػة فػي همػداف الشػرؽ األوسػط

والصػيف واالسػػاطير اال ر قيػة  ,ولعػػق أكثػر هػػذ األسػاطير أيضػػاحاً هػي اسػػطورة ال
هيرمػػوفروديش اال ر قيػػة  ,وتنيػػد األسػػطورة ز نػػه ػػاف شػػازاَ ًً جمػػيبلً واهنػاً لكػػق مػػف
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اآللهػ ػة هي ػػرميس واله ػػة الجم ػػاؿ افرودي ػػت  ,وق ػػد وقع ػػت ف ػػي حز ػػه الحور ػػة الجميم ػػة
سػػبلميس والتػػي طمهػػت منػػه اآللهػػة أف تتحػػد زػػه وال تنتػػرؽ عنػػه أهػػدا  ,ف ػػاف لهػػا مػػا

أرادت وجمع ػػت اآلله ػػة هينهم ػػا ف ػػي جس ػػـ واح ػػد  ,ف ػػاف هيرم ػػوفرود الش ػػاس الجمي ػػق
نصنه ذ ر ونصنه اآل ر انثى .

وحتى افبلطوف قد اشار في أحدػ محاوراته ال السمهوز وف ز نػه فػي الهدايػة وجػدت
ثبلثة اتجاهات جنسية  :الذ ر ػة واالنثويػة ثػـ الجنسػية الثنائيػة التػي تجمػع هينهمػا ,

واف هذ الجنسية األ يرة قد ا تنت و منت االسـ فقط .

أما في العصر الحديث فقد اهتـ العالـ الننسي اليونب هتنسير اسطورة هيموفروديش

 ,ووجد فيها تعهير عف العقق الهدائي و ياالته  ,وهو يرػ في ذلؾ ز ف لممراة جانزػاً
رجولي ػاً سػػما زػػاالنيموس واف لمرجػػق جانز ػاً مػػف االنوثػػة سػػما زاالينمػػا  ,وقػػد ارت ػ ػ
يونب ز ف في هػذيف الجػانهيف ال االينمػا  ,واالنيمػوس مػا يمثػق أعظػـ القػوػ النعالػة

فػي حيػاة ػػق مػف الػذ ر واالنثػػى  ,فاالينمػا فػي الرجػػق هػي التػي تدفعػػه نحػو الزحػػث

ع ػػف ش ػػر ه فػ ػػي الح ػػس  ,وهػ ػػي تتسػ ػاوػ م ػػع الجانػ ػػس االنث ػػوؼ فػ ػػي ننس ػػه  ,هينمػ ػػا

االنيمػوس أو جانػػس الػػذ ر فػػي المػراة فهػػي تتػػوؽ إلػػى أف تجػػد ننسػػها ال الذ ر ػػة فػػي
الش ص الذؼ تحزه .

وهنالػػؾ راؼ آ ػػر فػػي هػػذا الموضػػوع مػػؤدا إف النػػرد يحمػػق فػػي ننسػػه طػواؿ حياتػػه

اتجاهاً جنسياً ثنائياً وليس فقط اثناء طنولته وحداثته  ,و ػق مػا يم ػف أف يحػدث لػه
اثنػاء عمميػػات نمػو ونضػػوجه الجنسػي هػػو فقػط الت مػػي الجزئػي عػػف زعػض مظػػاهر
جنس ػػيته الثنائي ػػة وزالق ػػدر ال ػػذؼ يتواف ػػق م ػػع ض ػػرورات ومتطمز ػػات الع ػػرؼ والتقالي ػػد

االجتماعية .
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وحهذا فإف عدـ ظهور اتجا جنسػي ثنػائي ال يعنػي زػ ف اإلتجػا

يػر موجػود وانمػا

يعنػػي فقػػط ز نػػه نػػي أو م هػػوت  ,وز ػ ف لػػه أف يظهػػر زش ػ ق مػػا فيمػػا إذا تهي ػ ت
الظروؼ المبلئمة لظهور  ,ومف الجمي ز ف هذ النظر ة تنسر الكثير مػف الحػاالت

الجنسػػية الثنائيػػة والمثميػػة و يرهػػا مػػف اإلنح ارفػػات فػػي الممارسػػة الجنسػػية والسػػموؾ
الجنسي.

ومػػع إنػػه لػػيس لػػدينا حتػػى اآلف أؼ هرهػػاف قػػاطع مػػف الناحيػػة الزايموجيػػة عمػػى وجػػود
ثنائي ػػة الج ػػنس  ,إال إف ع ػػدـ ت ػػوفر ذل ػػؾ ال ينن ػػي إم اني ػػة وج ػػود ه ػػذا األس ػػاس ف ػػي

األدوار األولػػى مػػف تكػػو ف الجنسػػيف  ,وز ػ ف اإلتجػػا زعػػد ذلػػؾ يتقػػرر تزع ػاً لمػػؤثرات
هرمونيػ ػػة مهرمجػ ػػة فػ ػػي وضػ ػػائنها  ,وهنػ ػػاؾ زعػ ػػض اإلتجاهػ ػػات العمميػ ػػة التػ ػػي تؤ ػ ػػد
الجنسية الثنائية عف طر ق آ ر  ,وتتجه نحو الت كيد زاف الجنسية النعمية لمجنسػيف
في الهداية هي جنسية االنثى  ,واف التحوؿ الذؼ يحدث زعػد ذلػؾ يػ تي زسػهس فعػق

الهرمونػػات  ,فػػإف انػػت انثويػػة اسػػتمر الجنػػيف فػػي االتجػػا نحػػو االنثويػػة الجنسػػية ,
واذا انت الهرمونات الذ ر ة تتحوؿ إلى جنسية ذ ر ة .

ومهمػ ػػا ػ ػػاف ال ػ ػرأؼ النهػ ػػائي فػ ػػي هػ ػػذا الموضػ ػػوع  ,فإننػ ػػا ال نسػ ػػتطيع ا نػ ػػاؿ دافػ ػػع
االتجاهػػات الجنسػػية الثنائيػػة فػػي حيػػاة الكثيػػر ف مػػف النػػاس وحػػدرجات متناوتػػه مػػف

المشار ة .

إذف ال هػػد مػػف محاول ػة تنسػػير هػػذ االتجاهػػات و هػػدو إف افت ػراض الجنسػػية الثنائيػػة
زمض ػػاميف زايموجي ػػة وننس ػػية واجتماعي ػػة في ػػه الكثي ػػر مم ػػا يع ػػيف عم ػػى فه ػػـ الظػ ػواهر

والممارسػػات الجنسػػية الم تمنػػة والتػػي ال يم ػػف فهمهػػا عمػػى أسػػاس مػػف االسػػتقطاس
الكامق والقاطع لمذ ر واالنثى .
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وقػػد ذ ػػر الػػد تور عمػػي مػػاؿ فػػي تازػػه الػػننس معرفػاً الجنسػػية الثنائيػػة قػػائبلً :وهػػي
حمػق صػنات الػذ ورة واالنوثػػة لمجػنس الزشػرؼ الواحػد ذ ػ اًر ػاف أو انثػى فػي طهيعػػة
مقته االدمية .

لقد نظر الناس إلى هذ النظر ة زشؾ ور زة وجزـ زعضهـ زعدـ صػحتها ولكننػا مػف
بلؿ هذا الزحث سنثهت إنشاء هللا تعالى صحتها مف بلؿ القرآف الكر ـ واحاديػث

الرسوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما وأهق هيته األطهار صموات هللا وسبلمه عميهـ .
ػس و ُ
احػد ٍة وخمػق
اس ا متتقوآا رم تك تـ امل ُذي خمق تكػـ ُمػف من آل ٍ
ٔ -قاؿ تعالى ْ ا أُّيها المن ت
ُمآنها ز آوجها و مث ُمآن تهما ُرجاالً ك ُثي اًر وُنساء (.)1
مػػف ػػبلؿ مناقشػػة هػػذ اآليػػة الكر مػػة نقػػوؿ إف الػػننس الواحػػدة هػػي أمػػا ذ ػ اًر أو
انثى  ,فإف اف ذ ر يػا ػرج منهػا انثػى  ,واف انػت انثػى يػا ػرج منهػا
ذ ػػر  ,ونحػػف نعمػػـ إف الػػننس الواحػػدة ال ػواردة فػػي اآليػػة الكر مػػة هػػو آدـ العميػػه

السبلـ .

نستدؿ مف هذ اآليػة إف حػواء العميهػا السػبلـ هػي جػزء مػف آدـ و ممػة المػف

تنيد التزعيض والجزئية  ,وقد وردت روايات ههذا المعنى حيث مق هللا سزحانه

وتعػػالى ح ػواء مػػف ضػػمع آدـ وفػػي روايػػة أ ػػرػ مػػف ضػػمع اعػػوج  ,وزػػالر ـ مػػف
ضعا هذ الرواية لكننا نسمـ زصحة المعنى الذؼ اشرنا إليه .

واف الػػذؼ يػػدؿ عمػػى هػػذا المعنػػى زش ػ ق دقيػػق مػػا جػػاء عػػف أهػػي عهػػد هللا العميػػه

السبلـ  (:خمقت حواء مف فاض طينة الضمع اال سر ألدـ(عم ه السبلـ) )

ٔ
ٕ

 -النساءٔ.

 -تنسير القرطهي جٔ صٖٔٓ.
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و ذلؾ جاء عف عمق الشرائع  :في هر اهف سبلـ أنه س ؿ النهي الصػمى هللا عميػه

وآله وسمـ تسػميما  :ه خمقت حواء مف ميف آدـ أو مف شماله ؟ قاؿ  :بػ مػف
شماله  ،ولو خمقت مف مينه لكاف لؤلنث كحع الذكر مف الميػراث  ،فمػذلؾ صػار

لؤلنث سهـ ولمذكر سهماف  ،وشهادة امرأتيف مث شهادة رج الٔ .

ومف بلؿ الحديثيف يتض لنا ننس المعنى الذؼ أشػارت إليػه اآليػة سػالنة الػذ ر,
وحذلؾ نستدؿ عمى إف اإلنساف يحمق صنات الالذ ورة واألنوثة في الجػنس الواحػد

ػزوج آدـ وحػ ػواء  ,وحػ ػواء ه ػػي م ػػف آدـ العمي ػػه
زع ػػدما تك ػػاثرت الزش ػػر ة م ػػف ػػبلؿ ت ػ ا

السبلـ .

إذف فالجانػػس األيسػػر انثػػوؼ والجانػػس األيمػػف ذ ػػرؼ  ,و ػػذلؾ الجانػػس األيمػػف يمثػػق
القوة  ,أما األيسر فيمثق الضعا  ,ألف الرجق لػيس ػاالنثى فػي طهيعػة مقتػه فػي
جميع النواحي .

ٕ -انت هناؾ نظر ة تقوؿ ز ف الدماغ الزشرؼ مقسـ إلى قسميف الايمػف وايسػر ,

ف ػػااليمف مس ػػؤوؿ ع ػػف الجه ػػة اليمن ػػى لمجس ػػـ واأليس ػػر مس ػػؤوؿ ع ػػف الجه ػػة اليس ػػرػ
لمجسػػـ  ,ولكػػف زعػػد فت ػرة مػػف الػػزمف تطػػور العمػػـ فاكتشػػا الع ػػس حيػػث اف الجهػػة

اليمن ػػى لم ػػدماغ تح ػػرؾ الجان ػػس األيس ػػر لمجس ػػـ والجه ػػة اليس ػػرػ م ػػف ال ػػدماغ تح ػػرؾ
الجانس االيمف لمجسـ ,وهنا نؤ د صحة هذا االكتشاؼ زعدة أمور -:

أ -مػػا ورد فػػي ينيػػة سػػق الجنازػػة فإنػػه يهػػدأ زغسػػق الػرأس مسػػتقبل مػػع الرقزػػة  ,ثػػـ
الجانػػس األيمػف ثػػـ الجانػػس األيسػػر لمجسػػـ  ,ولػػو انػػت الجهػػة اليمنػػى لمػرأس تحػػرؾ
الجانس االيمف لمجسـ والجهػة اليسػرػ لمػرأس تحػرؾ الجانػس األيسػر لمجسػـ آلكتنينػا

ٔ

 -زحار األنوار  -العبلمة المجمسي  -ج ٔٓٔ  -ص .ٖٕٛ
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زغسق الرأس عمى جانهيه فقط  ,ولكػف زسػهس اال ػتبلؼ الع سػي هػيف جهتػي الػرأس

وجانهي الجسـ اقتضى سق الرأس مستقبل ومف ثـ جانهي الجسـ  .وهذ إشارة إلى

ثنائية الجنس الا تبلؼ ع سي .

س -م ػاورد فػػي الم ػ ثور حػػوؿ ينيػػة معرفػػة جػػنس الجنػػيف  ,إذا ػػاف الثػػدؼ األيمػػف

منتنخ في وف الحمق ذ ػر  ,أمػا إذا ػاف الثػدؼ األيسػر منػتنخ في ػوف الحمػق انثػى ,
ومػػف جانػػس آ ػػر إف صػػية الرجػػق إذا انػػت الهيضػػة اليمنػػى منهػػا منتن ػة في ػػوف

اإلنجاس ذ ور أما إذا انت اليسرػ منتن ة في وف اإلنجاس إناث.

وقد ورد في ال المناقس الهف شهر اشوس ممػا أجػاس اإلمػاـ الرضػا العميػه السػبلـ

زحض ػرة الم ػ موف لصػػياح هػػف نصػػر الهنػػدؼ وعم ػراف الص ػاهي عػػف مسػػائمتهما قػػاؿ

عمػراف  :مػػا زػػاؿ الرجػػق إذا ػػاف مؤنثػاً والمػراة إذا انػػت مػػذ ر  .قػػاؿ اإلمػػاـ العميػػه

السػبلـ ( :ذلؾ إف المراة إذا حممت وصار الغبلـ منها فػي الػرحـ موضػع الجاريػة
كاف مؤنثاً واذا صارت الجارية موضع الغػبلـ كانػت مػذكر وذلػؾ إف موضػع الغػبلـ
في الرحـ مما يمي م امنها والجارية مما يمػي م اسػرها ور مػا ولػدت المػراة ولػديف

في بطف واحدة فإف عظـ ثد اها جم عػا تحمػ تػؤاميف واف عظػـ أحػد ثػدييها كػاف

ذلؾ دل بلً عم إنها تمد واحد  ،إال إنػه إذا كػاف الثػدي األ مػف أعظػـ كػاف المولػود
ذك اًر  ،واذا كاف اال سر اعظـ كاف المولػود انثػ  ،واذا كانػت حػامبلً فضػمر ثػديها

األ مف فإنها تسػقط غبلمػاً واذا ضػمر ثػديها األ سػر فإنهػا تسػقط انثػ واذا ضػم ار
ثدييها جم عاً تسقطهما جم عاً )

()1

.

وما جاء عف معاوية هف ميسرة هف شر قاؿ :حدثني أهي عهػد هللا هػف معاويػة عػف

أهيه ميسرة عف أهيه شر قالت ميسرة  :تقػدمت إلػ شػري  ،فقالػت  :إنػي جئتػؾ
ٔ

 -زحار األنوار ج ٙصٕٔٔ.
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مخاصػػػمة  ،فقػػػاؿ لهػػػا  :وأيػػػف خصػػػمؾ  ،فقالػػػت  :أنػػػت خصػػػمي  ،فػػػاخم لهػػػا

المجمس وقاؿ لها تكممي  ،فقالت إنػي إمػراة لػي إحميػ ولػي فػرج فقػاؿ  :قػد كػاف

ألمير المػؤمنيف العم ػه السػبلـ فػي هػذا قضػ ة  ،وسػألها مػف حيػث جػاء البػوؿ؟
قالت  :إنه يجيء منهما جم عاً فقاؿ لها مف أيف سبق البوؿ ؟ قالت ل س منهما
شيء سبق البوؿ  ،يجيئاف في وقت واحد وينقطعاف فػي وقػت واحػد  ،فقػاؿ لهػا

إنؾ لتخبرينني بعجب  ،فقالت  :أخبرؾ بما هو أعجب مف هذا  ،تزوجني ابف عـ

لي واخدمني بخادمة فوطاتها فأولدتها وانما جئتؾ لما ولد لػي لتلػرؽ بينػي و ػيف

زوجي  ،فقاـ مف مجمس القضاء ودخ عمػ أميػر المػؤمنيف عمي(عم ػه السػبلـ)

فػأخبر بمػا قالػت المػراة  ،فامرهػا فادخمػت وسػألها كمػا قػاؿ القاضػي  ،فقالػت هػػو

الػػذي اخبػػرؾ قػػاؿ  :فاحضػػر زوجهػػا ابػػف عمهػػا  ،فقػػاؿ لػػه أميػػر المؤمنيف(عم ػػه
السػػبلـ) أهػػذ إمراتػػؾ وابنػػة عمػػؾ ؟ قػػاؿ نعػػـ  ،قػػاؿ لػػه عمػػي (عم ػػه السػػبلـ) :قػػد
عممػػت مػػا كػػاف ؟ قػػاؿ نعػػـ  ،قػػد اخػػدمتها بخادمػػه فوطاتهػػا فأولػػدتها  ،قاؿ(عم ػػه

السبلـ) :ثـ وطأتها بعد ذلؾ؟ قاؿ  :نعـ  ،قاؿ له عمي(عم ػه السػبلـ) :أل نػت اجػ أر
مف خاصي األسد  ،عمي بدينار الخرجي  ،وكاف معدالً وبأمرأتيف فػاتي بهػـ وقػاؿ
لهـ (عم ه السبلـ) خذوا هذ المراة إف كانت امراة فادخموها بيتاً والبسػوها نقابػاً ،
وجردوها مف ث ابها وعدوا اضبلع جنبيها  ،فلعموا ثـ خرجوا إل ه  ،فقالوا لػه عػدد

الجنب األ مػف اثنػ عشػر ضػمعاً والجنػب اال سػر أحػد عشػر ضػمعاً  ،فقػاؿ (عم ػه

السبلـ) :

أكبر أتوني بالحجاـ فأخذ مف شعرها واعطاها رداءا وحػذاءا والحقهػا

بالرجػػاؿ  ،فقػػاؿ الػػزوج ػػا أميػػر المػػؤمنيف امراتػػي وابنػػة عمػػي الحقتهػػا بالرجػػاؿ ،
ممف اخذت هذ القضػ ة ؟ قػاؿ  :إنػي ورثتهػا مػف أبػي آدـ (عم ػه السػبلـ) وأمػي
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حواء خمقت مف ضمع آدـ  ،واف أضبلع الرجػاؿ أقػ مػف أضػبلع النسػاء بضػمع ،
وعدة اضبلعها اضبلع رج  ،وامر بهـ فأخرجوا)(.)1

ونستدؿ هذلؾ عمى ال ثنائية الجنس حيػث إف الجانػس األيسػر انثػوؼ واأليمػف ذ ػرؼ

.

ج -قاؿ تعالى ح اية عػف إهػراهيـ العميػه السػبلـ ْ :فػراغ عم آػي ُه آـ ض آػر اً ُبػاآل ُم ُ
يف
هذ اشارة واضحة إلى إف جهة اليميف تمثق القوة  ,واليسار تمثق الضػعا وزمػا إف
الٕ

اليمػػيف تمثػػق ال شػػونة والرجولػػة فػػإف اليسػػار تمثػػق العاطنػػة والشػػاعر ة والتػػي تتجسػػد
الزاً في المراة .

إف الكثير مف المهارات التي تحتاج إلى الوجداف واالحاسيس الشاعر ة تجػد معظػـ

اصػػحاهها ممػػف يسػػت دموف اليػػد اليسػػرػ ال طػػاطيف والرسػػاميف واصػػحاس الحػػرؼ

الننيػػة والمهػػارات اليدويػػة ذات الطػػازع الننػػي  .هػػذا مػػف ناحيػػة ومػػف ناحيػػة ا ػػرػ قػػد
ػوب تكـ ُمػف ب آع ُػد ذُلػؾ
ذ ر القموس القاسية زش ق مذموـ فقد قاؿ تعػالى  ْ :تث مـ قس آػت تقتم ت
ف ُهي كاآل ُحجارُة أ آو أشُّد ق آسوًة ( , )3واف القموس هي مصدر العاطنة وهي فػي جهػة
اليسار والمراة تمثق اليسار وهذا ترازط وثيػق زالتػدليق عمػى عاطنػة المػراة وشػاعر تها

 ,واليميف هي تمثق القوة والشدة وحذلؾ فهي تدلق عمى الرجاؿ.

وقد اثهت العمـ الحػديث إف االذف اليسػرػ أكثػر ميػوؿ لسػماع الموسػيقى والغنػاء مػف

األذف اليمنػػى و ػػق مػػا يتصػػق زالوجػػداف واالحسػػاس العػػاطني هػػو لمجهػػة اليسػػرػ ,
وورد أيض ػاً إف الشػػيطاف يوسػػوس لئلنسػػاف مػػف الجهػػة اليسػػرػ التػػي تمثػػق ضػػعا

ٔ
ٕ
ٖ

ايضاح النوائد جٗ ص.ٕٙٙ الصافاتٖ.ٜ -الزقرةٗ.ٚ
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ال ػػننس ول ػػذلؾ ورد ذ ػػر أص ػػحاس الش ػػماؿ زشػ ػ ق م ػػذموـ وأص ػػحاس اليم ػػيف زشػ ػ ق

ممدوح في القرآف الكر ـ .

وقػػد جػػاء فػػي الم ػ ثور إف اإلنسػػاف إذا راػ فػػي منامػػه حمػػـ سػػيء واسػػتيقض مرعوز ػاً
فميتنق عمى الجهة اليسرػ وف الشػيطاف يجػيء مػف جهػة اليسػار  ,وقػد قػاؿ تعػالى
اسػػتط آعت ُم ػآن ته آـ ُبصػ آػوُتؾ وأ آجمُػ آػب عمػ آػي ُهـ ُبخآيمُػػؾ ورُجمُػػؾ جػػاء فػػي
اسػػت آل ُزآز مػ ُػف آ
ْو آ
تنسيرها عف أمير المػؤمنيف العميػه السػبلـ  :يمػؾ هػي النسػاء  .وأيضػاً إف النسػاء

حزائق إهميس .

نستنتج مما تقدـ مايمي :

أوالً  -:اثزات صحة نظر ة الثنائية الجنس عند اإلنساف ونستدؿ ذلؾ عمى جميػع
اعضاء الجسـ وم وناته في وف األيسر اضعا مف األيمف زما فيها السػمع والزصػر

و يرهما وسوؼ ي تشا العمـ هذ النظر ة عاجبلً اـ اجبلً.
ثانياً  -:إف مس لة ال نثى هي التوازف هيف الشقيف األيمف واأليسر أؼ هػيف الػذ رؼ
واالنثوؼ وليس ألحدهما صنة الزة عمى اآل ر.
ثالثػاً  -:إف حالػػة ال شػػونة والرجولػػة عنػػد النسػػاء نتيجػػة طغيػػاف جانػػس عمػػى آ ػػر ,

فال نوثة طغياف األيسر عمى األيمف عنػد الرجػاؿ والرجولػة عنػد النسػاء هػي طغيػاف
األيمػػف عمػػى األيسػػر ,وسػػهس الشػػذوذ الجنسػػي يتمثػػق ههػػذ النق ػرة حيػػث قمػػة الػػذ ورة
عند الرجاؿ التي تمثق الجانس األيمف وقمة األنوثػة عنػد النسػاء والتػي تمثػق الجانػس

األيسػ ػػر فيحػ ػػدث الشػ ػػذوذ فػ ػػي السػ ػػموؾ والتصػ ػػرؼ والطهيعػ ػػة الجسػ ػػمانية واف العػ ػػيف

اليسػػرػ شػإنها شػ ف زقيػػة أجػزاء الجسػػـ اليسػػرػ فػػي الضػػعا فإنهػػا تميػػق إلػػى النظػػر

إلى النساد أكثر مف يرها .

.......................................351الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني

العموـ اإللهية351..............................................................

كتاب

نظرية المشابهة بيف الداء والدواء

.......................................352الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني

العموـ اإللهية353..............................................................

تمهيد

إف عمـ الطس مف العمػوـ الشػر نة المواز ػة لعمػـ األديػاف الفػالعمـ عممػاف عمػـ األهػداف
وعمـ األدياف وذلؾ لما له مف أهمية في زقاء النرد اإلنساني  ,فإف عممية المعالجة

مف قهػق الطهيػس إنمػا هػي إحيػاء لمنػرد و صوصػاً إذا ػاف المػرض قػاتبلً فػيم ف أف
ينطهق عميه ْوم آف أ آح اها فكأمنما أ آح ا المناس ج ُم عاً .
واف النظر ػػات الطهيػػة فػػي عػػبلج النػػاس قػػديماً وحػػديثاً نظر ػػات قائمػػة عمػػى المػػذهس
التجر هي أؼ التجرحة المقاسػة  ,لكػف المتتزػع لكػبلـ أهػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ يجػد

عز وجق .
أف مصدر تعّمـ العبلج ووصا الدواء هو مف قهق هللا ّ
فقػػد أشػ ق اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ عمػػى الطهيػػس الهنػػدؼ حينمػػا قػػاؿ ( :مػػف

هذا الذي ستط ع أف يبحث في ك البمداف ويذوؽ جم ع األشجار ويجػرب المػواد

السامة القاتمة وكيف عرؼ وجرب خمط األهمي مػف الهنػد والمصػطكي مػف الػروـ
والمسؾ مف تبت والدارسيف مف الصيف) وه ذا إلى آ ر بلمه العميه السبلـ .

حيث أثهت اإلماـ الصادؽ العميػه السػبلـ إف هػذا العمػـ لػيس نػاتج عػف التجرحػة هػق
اف هنالؾ عمـ يتعممه اإلنساف مف هللا هلالج لج .

ولو تتزعنا سيرة أهق الهيت العميهـ السػبلـ لوجػدنا إنهػـ يعػالجوف النػاس عػف طر ػق

المشاههة هيف الداء والدواء .

وهػػو مصػػداؽ لحػػديث رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما (تػػداووا فمػػا أنػػزؿ

انزؿ معه الدواء إال السأـ فبل دواء له)
ٔ -المهذس جٕ صٗٗٗ .

()1

.

مػػف داء إال
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وهنػػا يػػرد الس ػؤاؿ عػػف ينيػػة معرفػػة الػػدواء الػػذؼ يػػؤدؼ إلػػى الشػػناء مػػا قػػاؿ اإلمػػاـ

الصادؽ العميػه السػبلـ زػ ف األدويػة والعبلجػات منتشػرة فػي ػق الكػرة األرضػية فػبل
يم ف ألؼ أحد أف يحيط هها إال هللا أو مف يعّممه هللا .

إف هللا سزحانه وتعالى مػق اإلنسػاف وجعمػه مشػاههاً لمكػوف  ,هػق إف هينهمػا تتطػاهق
وهذا واض لممت مق  ,فهذا التشػازه ي شػا مػدػ اتصػاؿ وعبلقػة الكػوف زاإلنسػاف ,
فإف معنى اإلنساف هو الكوف المنطوؼ ومعنى الكوف هػو اإلنسػاف المننػت والمتنػت
والمزعثرالٔ .

قاؿ اإلماـ عمي العميه السبلـ ( :أتحسب نلسؾ جرما صػغي اًر وف ػؾ انطػوى العػالـ
األكبر) .

فاإلنسػ ػػاف يجػ ػػد فػ ػػي ال ػ ػػارج مػ ػػف نزاتػ ػػات وحيوانػ ػػات وجمػػػادات حاكيػ ػػة عػ ػػف زاطنػ ػػه
ومشػ ػػاههة ألعضػ ػػائه ومقارحػ ػػة لكينياتػػػه  ,هػ ػػق إف هللا مػ ػػق تم ػػؾ األشػ ػػياء مػػػف أجػ ػػق

حزػػة الموحيػػا مػػثبلً إنهػػا
اإلنسػػاف  ,وحػػذلؾ سػػوؼ نعػػرؼ سػ ّػر هػػذا التشػػازه ألننػػا نػػرػ ّ
مػػى اإلنسػػاف وحػػس الصػػنوحر قمػػس اإلنسػػاف وسػ ّػف الثػػوـ سػػف اإلنسػػاف ممػػا يؤ ػػد
الجسمية .
وجود عبلقة هينية هيف هذ األشياء واألعضاء
ّ
ومػػف هنػػا يتهػػيف لنػػا اف وجػػود هػػذ األشػػياء إنمػػا هػػي عػػبلج لمشػػاههاتها مػػف أعضػػاء

جسـ اإلنسػاف إضػافة لنوائػدها المعروفػة  ,ألف هللا ع ّػز وجػق لػـ ين ػزؿ داء إال وأنػزؿ
له دواء وانما هذ المشاههة هيف هذا العضو المصاس وحيف النهتة الم موقة والمن ػزلة
مف قهق هللا تعالى عمى هيئة تكشا حممها لعناصر وصػنات وحػاالت ذلػؾ العضػو
وسوؼ نهيف ذلؾ عمى ش ق مراحق :

ٔ

 -راجع موضوع التطاهق الثبلثي هيف اإلنساف والقرآف والكوف مف هذا المجمد.
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المرحمة األول :

معنػػى المػػرض  :إف معنػػى المػػرض هػػو نقػػص أو ز ػػادة العناصػػر الكيميائيػػة دا ػػق
الجسػػـ اإلنسػػاني ممػػا يػػؤدؼ إلػػى وجػػود تنػػاعبلت وحػػاالت تعيػػق العضػػو عػػف أداء
الوظينة المرسومة له أو الحالة المت ذة له .
ولممرض حالتاف الصنتاف :

ٔ -الحال ػػة الكيميائي ػػة  :وه ػػي الص ػػنة الجوهر ػػة المهم ػػة الت ػػي له ػػا مد مي ػػة وطي ػػدة
زالعناصر الكيميائية دا ق الجسـ مف ناحية الز ادة والنقصاف .

ٕ -الحالة النز ولوجية  :الصنات النيز ائية وهي الصنة الظاهر ة التي لها مد مية

زشػ ق المػػرض المتعمػػق زالعضػػو اإلنسػػاني مػػف ناحيػػة التقػػرح وااللتهػػاس و يرهػػا مػػف
الحاالت المرضية .

المرحمة الثان ة :

المعن ػػى الع ػػبلج  :ه ػػو إرج ػػاع الميػ ػزاف الق ػػويـ لمجس ػػـ اإلنس ػػاني أو دا ػػق العض ػػو
الجسماني عف طر ق وجود العقاقير الطهية التي لها مد مية زسد النقص مػف المػواد

الكيميائيػػة أو تقميػػق الز ػػادة فيهػػا أو تس ػ يف الهػػائج أو تهيػػيج السػػاكف ومػػا شػػازه مػػف
األمور .

المرحمة الثالثة :
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معرفػػة العػػبلج  :النسػػس الػػدواء إلػػى الػػداء إف معرفػػة ينيػػة العػػبلج وتتطمػػس شػػرحاً

قصػػي اًر لؤلم ػراض التػػي تصػ ػيس اإلنسػػاف زش ػ ق عػػاـ عم ػػى التصػػنيا الجديػػد ال ػػذؼ
ي شا ما له مد مية زالكوف الالكتاس التكو ني .

حيث إف األمراض زش ق عاـ تنقسـ إلى قسميف :

ٔ .جسػػماني  :هػػي األمػػراض التػػي لهػػا مد ميػػة هجسػػـ اإلنسػػاف مػػف ناحيػػة الز ػػادة
والنقص .

ٕ .روحػػاني  :هػػي التػػي لهػػا مد مي ػة زالحالػػة الننسػػية والروحيػػة لئلنسػػاف مػػف ناحيػػة
الضيق وااللتواء واالنزساط .

والجسماني هدور ينقسـ إلى :

أ

المػػرض الهػػرؼ  :وهػػو الػػذؼ يتعمػػق زاألعضػػاء الجسػػمانية والمػػادة الصػػمزة دا ػػق

اإلنساف .

س المػػرض الزحػػرؼ  :هػػو الػػذؼ يتعمػػق زالػػدورة الدمويػػة والمػواد السػػائمة دا ػػق جسػػـ
اإلنساف .

ثػػـ إف ػػبل القسػػميف ال الهػػرؼ والزحػػرؼ ينقسػػماف عمػػى ثبلثػػة أقسػػاـ ال جمػػادؼ
ونزاتي وحيواني فتكوف األقساـ عندنا ستة أقساـ وهي األتي :

ٔ المرض الهرؼ الجمادؼ .
ٕ المرض الهرؼ النزاتي .

ٖ المرض الهرؼ الحيواني .

ٗ المرض الزحرؼ الجمادؼ .
٘ المرض الزحرؼ النزاتي .

 ٙالمرض الزحرؼ الحيواني .
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المػػرض الجمػػادؼ  :ه ػػو المػػرض الػػذؼ ل ػػه عبلقػػة زالحالػػة الجس ػػمانية ولػػه مد مي ػػة
زاألعضاء الصمزة دا ق الجسـ العظاـ مثبلً .

المػػرض النزػػاتي  :هػػو المػػرض الػػذؼ لػػه عبلقػػة زالصػػنة النزاتي ػة دا ػػق الجسػػـ مػػف

ناحيػػة الغػػذاء والنمػػو والتنميػػة دا ػػق األعضػػاء هػػق صوص ػاً الهنػػاء الجسػػماني

ومدػ عبلقة الدـ ههذ األعضاء .

الم ػػرض الحيػ ػواني  :ه ػػو ذل ػػؾ الم ػػرض ال ػػذؼ ل ػػه عبلق ػػة زالحال ػػة الحيواني ػػة والص ػػنة
الحيوية دا ق جسـ اإلنساف لما له مف مد مية في الترازط الوثيق هيف األعضاء
ومدػ استجازة ق واحد لؤل ر أو وجػود الصػنة الحيوانيػة دا ػق األعضػاء مػف
ناحية ا تيار الغذاء الذؼ له عبلقة ههناء ذلؾ العضو أو إسناد .

وهػػذا مػػه عمػػى سػػهيق اال تصػػار لضػػيق المقػػاـ إال إف هػػذا الكػػبلـ لػػـ يصػػدر عمػػى
نحو التحقيق والتدقيق إنما هو مجرد عرض وحياف .

واألدلػػة عمػػى ه ػذ النظر ػػة مػػف الكتػػاس والسػ ّػنة وآ ػػر مػػا توصػػق إليػػه العمػػـ الحػػديث
والطس السميـ .
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مخطط يوض تصنيف األمراض ()1

قػػاؿ تعػػالى ْ :فنب ػ آذنا ت ُبػػاآلعراء و تهػػو سػ ُػق ـ * وأنب آتنػػا عمآ ػ ُػه
فهػاتيف اآليتػيف تح يػاف عػػف يػػونس العميػػه السػػبلـ حينمػػا د

ػيف
شػػجرًة ُمػػف آق ُطػ ٍ
ػػق زطػػف الحػػوت ف ػػرج

()1

فإنسمخ جمد نتيجة ح اررة زطػف الحػوت والمػواد الهاضػمة فػي أمعػاء الحػوت  ,ف ػرج

س ػػقيـ ومس ػػموخ الجم ػػد ومحت ػػرؽ فاس ػػت دـ هللا ش ػػجرة اليقط ػػيف عبلجػ ػاً لح ػػرؽ جس ػػمه
و ذاءاً له .

فمػو ت ممنػػا فػي هػػذ اآليػة نجػػد إف ورؽ شػجرة اليقطػػيف النػاعـ المممػػس مشػازه هدرجػػة
هيػ ػرة لجم ػػد اإلنس ػػاف و نم ػػا اس ػػتعمق م ػػاف الش ػػاش الطه ػػي المعق ػػـ ال ػػذؼ يس ػػتعمق

لمح ػػروؽ ف ػػي عصػ ػرنا ه ػػذا  ,وف ػػي ه ػػذا األم ػػر إش ػػارة واض ػػحة إل ػػى ص ػػحة نظر ػػة
ٔ -الصافات ٘ٗٔ. ٔٗٙ-
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المشػػاههة هػػيف الػػداء والػػدواء أؼ الورؽ اليقطػػيف النػػاعـ يشػػزه جمػػد اإلنسػػاف و ػػذلؾ

أثهػػت العممػػاء األلمػػاف وجػػود مػػادة فػػي اليقطػػيف منشػػطة ومغذيػػة لمػػدماغ وتقمػػق نسػػزة
الكآزة واإلحزاط .

وأيض ػاً مػػا ورد عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ إف عػػبلج الكمػػى زحػػس الموحيػػا

فػػنبلحع إف حزػػة الموحيػػا تشػػزه الكمػػى وذلػػؾ مػػا قػػاؿ اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ

حينما س ؿ الطهيس الهندؼ  :الفمـ انت الكمػى حزػة الموحيػا ممػا يشػير إلػى صػحة

هذ النظر ة التي هيناها وهنالؾ أحاديث وروايات ثيرة تثهت هذا .

وما ورد عف الطس التجر هي والعمـ القائـ اآلف مف إف ال رنوس يست رج منه عبلج

اللتهازات الكمى فمو الحظنا ال رنوس لوجدنا مشازه لمكمى وال رنوس هو هذور أحد
أنواع الالعاقوؿ .

وأيضػاً مػا ورد زالتجرحػػة مػف إف سػػف الثػوـ عبلجػاً لوجػػع األسػناف فػنبلحع سػف الثػػوـ

يشزه سف اإلنسػاف و صوصػاً إذا وضػع فػي الشػمس لنتػرة طو مػة  ,وأ يػ اًر نقػوؿ إف

مف فوائد هذ النظر ة :

ٔ .سوؼ نجد لجميع األمراض عبلجاً حتى لؤلمراض ال هيثة .

ٕ .الػت مص مػػف التػ ثير الغيػػر مزاشػر لمعقػػاقير الطهيػة المصػ ّػنعة التػي تحتػػوؼ عمػػى
المػواد الكميائيػػة حيػػث تعػػالج مػػف جهػػة وتضػر مػػف جهػػة أ ػػرػ ألف هػػذ المػواد
الكميائية لها مد مية زالميزاف الكيميائي دا ق جسـ اإلنساف .

ٖ .تقميق أثماف األدوية وسهولة وصولها إلى جميع الناس .

 .4سػوؼ نثهػػت لمعػػالـ الغرحػي والمجتمػػع اإلسػػبلمي عظمػة الػػديف اإلسػػبلمي ووجػػود
وحدانيػػة هللا هوحدانيػػة مقػػه والتشػػازه هػػيف الكتػػاس التػػدو ني ال الق ػرآف والكتػػاس
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ُ ُ
اب ال
التكو ني الالكوف والكتاس اإلنساني الاإلنساف قاؿ تعالى ْالـ * ذلؾ اآلكت ت
رآيب ُف ُه تهًدى لُآم تم مت ُقيف (. )1

ٔ

-الزقرة ٕٔ-
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اللص األوؿ
المرض وأسبابه وعبلجه قد ماً وحديثاً
أثهتنا آنناً التطاهق الثبلثي هيف الكتس الثبلثة القرآف واإلنساف والكوف .

واف الكتػػػس المتشػ ػػاههة متدا مػ ػػة فيمػ ػػا هينهػ ػػا واف المنػ ػػردات الموجػ ػػودة فػ ػػي اإلنسػ ػػاف

موجودة في القرآف والكوف .

واف هذ المنردات مرتزطػة زعضػها هػزعض وهػذا االرتزػاط يػؤدؼ إلػى اف هػذ الكتػس

الثبلثػػة تػػؤثر زعضػػها عمػػى زعػػض سػػمزاً أو إيجازػاً  ,واف الت ػ ثير السػػمهي عػػادة ي ػػوف
مف اإلنساف فهو الذؼ يؤثر عمى الكوف والقرآف :
ْظهر اآللس تاد ُفي اآلب ُر واآلب آح ُر ُبما كسب آت أآي ُدي المن ُ
اس ( , )1ألنه هو ال مينة والقائد
فػػي األرض وقػػد سػ ر هللا الم موقػػات مهػػا ل دمتػػه وهػػو الكػػائف الوحيػػد الػػذؼ طػػور
ننسػػه و يػػر أسػػاليس وأنمػػاط حياتػػه دوف زػػاقي الكائنػػات الحيػػة التػػي لػػـ تتغيػػر فػػي

ش مها أو تصرفاتها منذ مقها هللا .

ف مية النحق سداسية الش ق منذ مق هللا النحق ....والنحق لـ يغير هذا الش ق أهداً
و ذلؾ زاقي الحيوانات هي ثاهتة ال تتغير في عممها أو أكمها أو حياتها .

ودم ػػر و ػػرس األرض  ..وص ػػنع ال م ػػر  ,وأوج ػػد الزن ػػا ,
فاإلنس ػػاف ه ػػو ال ػػذؼ قت ػػق ّ
وعمق المصانع التي لوثت الهيئة وأضرت زالكائنات .

ٔ

-الروـ ٔٗ.
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و ّأدػ إل ػػى تم ػػوث األرض والزح ػػر والس ػػماء  ,وثق ػػس األوزوف أكه ػػر دلي ػػق عم ػػى ذل ػػؾ
ال راس .

فالمنسػػد الحقيقػػي هػػو اإلنسػػاف  .ألف اإلنسػػاف هػػو سػػيد الكػػوف  ,وهػػو ال مينػػة فػػي
األرض فصبلحها مف صبلح ال مينة وفسادها زنساد ال

واف الق ػرآف  ...هػػو شػػناء و يػػر  ,قػػاؿ تعػػالى ْوتننػ ُػز تؿ
ور آحمة لُآم تم آؤ ُمُنيف (. )1

مينة .
ُمػػف الق ػرآف مػػا تهػػو ُشػػلاء

و منػػا يعمػػـ إف أوؿ إنسػػاف فػػي األرض ػػاف آدـ العميػػه السػػبلـ وهػػو نهػػي هللا األوؿ
 ...وعصى رحه في الجنة وتاس عميه في األرض .

وحصػػق اإلفسػػاد األوؿ فػػي األرض مػػف اهػػف آدـ العميػػه السػػبلـ قاهيػق  ,قػػاؿ تعػػالى

ْوا آت ت عمآي ُه آـ نبأ آابني آدـ ُباآلح ُق
آ
ُ ُ ()3
ػػه ق آتػػ أخ ػػه  ,و انػػت
الػػذؼ قتػػق أ ػػا هاهي ػق  ,قػػاؿ تعػػالى ْفط موع آ
ػػه ن آل تس ت
ػػت ل ت
جر مػػة القتػػق هػػي أوؿ جر مػػة عمػػى األرض  ,و ػػاف القتػػق هوسوسػػة مػػف الشػػيطاف
()2

.

لقاهيق حسداً منه لهاهيق.

فهػػدأ النسػػاد يػػدس هػػيف الم موقػػات عنػػدما شػػاهدت هػػذ الجر مػػة  ,وتغيػػر طعػػـ المػػاء

ػر  ,وحمضػػت النواكػه وننػػرت الحيوانػػات التػػي انػػت تعػػيش زسػػبلـ  ,حيػػث
فصػػار مػ ّاً
انت الشاة ترعى مع الذئس ال يؤذيها إال أف ذلػؾ لػـ يسػتمر  ,فزعػد أف وقعػت تمػؾ
تنر منه وتغيرت طهيعة األرض .
الجر مة هدأ الذئس ز كق الشاة وراحت الشاة ّ

ٔ -اإلسراء ٕ. ٜ
ٕ -المائدة . ٕٚ

ٖ -المائدة ٖٓ .
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فالنسػػاد مػػف اإلنسػػاف الػػذؼ ػاف قر نػػة الشػػيطاف العػػدو األوؿ لػػه  ,الػػذؼ يوسػػوس لػػه

ليعمق السوء والنواحش وليجعمه عهداً له ال عهداً لم الق جق وعػبل  ,ونػرػ شػياطيف
األنس عاثت في األرض فساداً  ,فقتق وارتكاس المحرمات والنواحش وشرس ال مػر
والحػ ػػروس واس ػ ػػتعماؿ األس ػ ػػمحة النوويػ ػػة والكيمياوي ػ ػػة و يره ػ ػػا  ,قػ ػػد ي ػ ػػرت طهيع ػ ػػة

الم موقػػات مػػف إنسػػاف وحيػواف ونزػػات  ,زسػػهس جهػػق اإلنسػػاف تػػارة ..وزسػػهس عنػػاد

وعممه ز ف أعماله صالحة ال فساد فيها .
قاؿ تعالى ْواُذا ُقي ل ته آـ ال تت آل ُستدوآا ُفي األآر ُ
ض قاتلوآا ُإمنما ن آح تف تم آصمُ تحوف (. )1
المػرض  :المػرض فػػي المغػة السػقـ وهػػو نقػيض الصػحة ومػػرض فبلنػاً مرضػاً فهػػو
ِ
مارض و ِم َرض ومر ض  .واألنثى مر ضة .
ِ
ومراض و ِمراض.
والممراض  :الرجق المسقاـ  ,والجمع مرضى َ ,

أوؿ مرض :

قػػد يتسػػاءؿ الػػزعض فيقػػوؿ  :مػػا هػػو أوؿ مػػرض ولمػػاذا َم ػ ِرض اإلنسػػاف و يػػا
َم ِرض اإلنساف وهللا سزحانه وتعالى مقػه لي ػوف مينػة فػي األرض  ,فهػق ي مػق
هللا مينة ثـ يصيزه زالمرض أـ إف اإلنساف هو الذؼ سهس المرض لننسه

ألف هللا مػػق اإلنسػػاف لي ػػوف سػػيد الم موقػػات وجعمػػه امػػق ال مػػق ولػػيس زػػه نقػػص
ْلق آد خم آقنا اإلنساف ُفي أ آحس ُف ت آق ُو ٍـ .
وأعطػى اإلنسػاف العقػػق دوف زػاقي الم موقػػات وأعطػا فتػرة طنولػة طو مػػة وهػي أكثػػر
فترة طنولة زالنسزة لزاقي الم موقات  ,وس ر الكوف مه ل دمته.

ٔ -الزقرة ٔٔ .

.......................................364الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني
ولكف اإلنساف هو الذؼ أساء است داـ هذ النعمة  ..و ػالا القػوانيف التػي وضػعها

ال الق له  ,فإف ال روج عف قوانيف هللا يؤدؼ إلى المنسدة والتهمكة ال محالة  .ألف
عز وجق هو الق اإلنساف
ومصور ويعرؼ ما يننعه وما يضػر وأعطػا حقوقػاً
هللا ّ
ّ
وطمس منه واجزات  ,وحرـ عميه األشياء التي تؤذيه .
و اف التحر ـ دقيقاً جداً  ..فمـ يحػرـ هللا شػيء فيػه ننػع لئلنسػاف فهػو القػه ويعػرؼ

ما يصمحه وما ينسد ..

واف أهق الهيت العميهـ السبلـ

انوا ال يقهموف أف يتداوػ المر ض زما حػرـ هللا مػف

أشياء .

حيث ورد عف اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ أنػه قػاؿ ( :إف
ما حرـ مف األش اء مف الطعاـ والشراب)(.)1

لػـ يجعػ دواء فػي

وورد في رواية إف رجق س ؿ أهي عهد هللا العميػه السػبلـ عػف دواء عجػف زػال مر ,
ن تحق منها

شلاء)

()2

.

فقاؿ أهو عهد هللا العميه السبلـ ( :ما يجع

عز وج ف مػا حػرـ
()3

وعف أهي عهد هللا العميه السبلـ أنه قاؿ ( :ل س ألحد أف شلي بالحراـ)
وقػػاؿ تعػػالى ُْإمنمػػا تي ُريػ تػد م
اف أف تيوُقػػع بآيػػن تك تـ اآلعػػداوة واآلب آغضػػاء ُفػػي اآلخ آمػ ُػر
الش ػآ ط ت
واآلم ُس ُر و صمد تكـ عف ُذ آك ُر ُ
نتـ ُّمنت تهوف (. )4
و وع ُف م
الصبل ُة فه آ أ ت
آ
ت آ

ٔ

 -شا المثاـ ج ٜصٖٕٛ

ٕ -الكافي ج. ٙ
ٖ -الكافي ج. ٙ

ٗ -المائدة ٔ. ٜ

.
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وقػػاؿ تعػػالى ْولقػ آػد صػ مػرآفنا ُفػػي هػػذا الق ػرآف لُممنػ ُ
ػاس ُمػػف تك ػ ُ مث ػ ٍ وكػػاف اإلنسػػاف
أكثرشي ٍء جدالً (. )1
آ
فإف أوؿ جر مة ارتكهها قاهيق انت قتمه هاهيق أ و يرة منػه وحسػداً  ...وهػو اهػف
نهي .

فمماذا قتق قاهيق هاهيق

فهق اف قاهيق مر ضاً عندما قتق هاهيق
ولماذا يقتق اإلنساف أ يه

نعػػـ  ,إنػػه ػػاف مػػر ض فػػي ننسػػه وروحػػه ولػػيس فػػي جسػػد ألنػػه ػػاف حاسػػداً حاقػػداً

عمى أ يه فقتمه  .أؼ ننسه األمارة زالسوء هي التي طوعت له قتق أ يه .

واف ال بلئ ػػق عن ػػدما ش ػػاهدت قت ػػق األخ أل ي ػػه نن ػػرت وتزاع ػػدت وح ػػدأت س ػػمو ياتها
تتغير زعدما شاهدت اإلفساد في األرض .

عػػف اهػػف عزػػاس قػػاؿ  ( :لمػػا قتػ قابي ػ أخػػا هابيػ  ..أشػػاؾ الشػػجر ( ظهػػر لػػه

شػػوؾ ) وتغيػػرت األطعمػػة وحمضػػت اللواكػػه وأمػػر المػػاء (صػػار م ػ اًر ) واغبػػرت

األرض)

()2

.

وقد اف هاهيػق يعػرؼ إف قاهيػق ينػوؼ قتمػه زعػد أف تقهػق هللا قرحانػه ولػـ يتقهػق قرحػاف

أ يه .

( ولـ يدر قابي كيف قتػ أخ ػه ..فجػاء إبمػ س وعممػه كيػف قتػ أخ ػه فقتمػه
بضرب رأسه بالحجارة)...

()3

ٔ -الكها ٗ٘ .

ٕ -زحار األنوار جٔٔ ص.ٕٜٔ
ٖ -زحار األنوار جٔٔ صٕٕٗ.

.
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وحدأت تتغير طهيعة األرض والكائنات األ رػ مف حيواف ونزػات زعػد هػذا الحػادث

األمرض ..
ا
العظيـ  ...الذؼ اف سهزه اإلنساف  ...ف انت هداية
قاؿ تعالى ْظهر اآللس تاد ُفي اآلب ُػر واآلب آح ُػر ُبمػا كسػب آت أآي ُػدي المن ُ
ػاس لُتي ُػذ ق تهـ ب آعػض
امل ُذي ع ُمتموا لعم ته آـ يآرُج تعوف (. )1

إثبات الحسد مرض

فػ ػػي تص ػ ػػنيننا لؤلم ػ ػراض  ..ػ ػػاف التصػ ػػنيا عم ػ ػػى أسػ ػػاس إف األم ػ ػػراض روح ػ ػػاني
وجسماني ..والي ـ ما يثهت إف الحسد أحد األمراض الروحية :

قػػاؿ رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ( :أال إنػػه قػػد دب إل ػ كـ داء األمػػـ مػػف قػػبمكـ وهػػو
الحسد ول س بحالق الشعر ولكف حالق الديف )..

()2

.

قاؿ رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما :

(إ اكـ والحسد فإف الحسد أك الحسنات كما تأك النار الحطب)

()3

.

قػاؿ أهػو جعنػر العميػه السػبلـ ( :واعمػـ إف الحسػد مػف األمػراض العظ مػة لمقمػوب

وال تػػداوى أم ػراض القمػػوب إال بػػالعمـ والعم ػ والعمػػـ النػػافع لمػػرض الحسػػد  ..هػػو
تعرؼ تحق قاً إف الحسد حزر عم ؾ في الدن ا والديف وانه ال ضرر عم المحسػود
في الديف والدن ا ب

ستط ع بها في الدن ا والديف ومهمػا عرفػت هػذا عػف بصػيرة

ولـ تكف عدو نلسؾ وصديق عدوؾ فارقت الحسد ال محالة)

ٔ -الروـ ٔٗ .

ٕ -زحار األنوار جٓ ٚصٖٕ٘.
ٖ -المصدر ننسه .

ٗ -زحار األنوار جٓ ٚص ٕٔٗ .

()4

.
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قاؿ أهو جعنر العميه السػبلـ ( :إف الحسػد يوجػب عمػ فػي األبػداف وضػعف فيهػا
و منع اإلت اف بالطاعػات عمػ وجههػا فيػنقص بػ

كاف) .

لسػد اإل مػاف عمػ أي معنػ

وقاؿ العميه السبلـ  ( :أك اإل ماف كما تأك النار الحطب)

()1

.

قاؿ أهو جعنر العميه السبلـ يصا الحسد :

(وأما كونه ضر اًر في الدن ا عم ؾ فهو إنه تتػألـ بجسػدؾ وتتعػذب بػه وال تػزاؿ فػي
كدر وغـ وأعػدائؾ ال يخمػيهـ

عػف نعػ ـ لػ ض عمػيهـ  ،فػبل تػزاؿ تتعػذب بكػ

نعمة تراها عميهـ فتتأذى وتتألـ بك بم ػة تنصػرؼ عػنهـ فتبقػ مغمومػاً محزونػاً
متشعب القمب ضيق النلس مما تشػته ه ألعػدائؾ وكمػا شػتهي أعػداءؾ لػؾ فقػد

كنت تريد المحنة لعدوؾ فتنجزت في الحاؿ محنتؾ وغمؾ نقد)

()2

ومما قاؿ عمي العميه السبلـ ( :صحة الجسد في قمة الحسد).

.

أؼ إف الحسد يؤذؼ اإلنسػاف  ..ويمرضػه هػق هػو مػرض زحػد ذاتػه واف الحسػد فعػق
مف أفعاؿ اإلنساف وهو صنة القمس والحاسد آثـ حتى لو تـ حسد .
والحسد في القمس  ,قاؿ اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ :

(مح الحسد القمب دوف الجوارح والحسد معص ة بينؾ و يف
وعنه العميه السبلـ ( :ال طمعف الحسود في راحة القمب).

أؼ إف الحسد مرض  ..والعياذ زاهلل مف الحسد ..

ٔ -المصدر ننسه .
ٕ -المصدر ننسه.
ٖ

-زحار األنوار جٓ ٚصٖٕٗ

)

()3

.
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إذف أثهتنػػا زالروايػػات ال ػواردة عػػف أهػػق الهيػػت ز ػ ف الحسػػد مػػرض ننسػػي و ػػؤدؼ إلػػى

أمػراض عضػػوية جسػػمانية  . .والحسػػد ي ػػوف فػػي القمػػس  ..والحسػػد يضػػر زصػػاحزه

فيضعا روحه وجسد واف الحاسد ال راحة في قمزه وجسد ..
ُ
و مرضػػػاً ول تهػػػـ عػػػذاب ألُػػػ ـ ُبمػػػا كػػػاتنوا
قػػاؿ تعػػالى ْفػػػي تقتمػػػوُ ُهـ ممػػػرض فػػػزاد ته تـ ت
آك ُذتبوف (. )1
وقاؿ تعالى ُْإ آذ تقوؿ اآلمن ُ
افتقوف وامل ُذيف ُفي تقتموُ ُهـ ممػرض غ مػر ه تػػؤالء ُديػتن ته آـ ومػف
ت ت
()2
يتومك عم ُ
ُ
و فإف و ع ُزيز حك ـ .
آ
وزع ػػد ه ػػذ اآلي ػػات الهين ػػات ثه ػػت زال ػػدليق  ..إف القم ػػس مص ػػدر لمم ػػرض الروح ػػاني
واآليػػات ت اطػػس المنػػافقيف والػػذيف فػػي قمػػوحهـ مػػرض أؼ رحػػط الننػػاؽ زػػالمرض ..
والمنافق حاسد  ..والحاسد مر ض  ..والمرض في قمزه .

وسنذ ر العبلج لمحاسد حسس نظر ة المشاههة هيف الداء والدواء .
إذ ثه ػػت زال ػػدليق إف أوؿ األم ػػراض ه ػػو روح ػػاني الننس ػػي ول ػػيس جس ػػدؼ وم ػػف ث ػػـ
يتحوؿ إلى جسدؼ واف أوؿ مف حسد هو إهميس ومف ثـ قاهيق .

ٔ -الزقرة ٓٔ .

ٕ -األنناؿ . ٜٗ
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اللص الثاني
الذنوب وعبلقتها باألمراض
تعريف الذنب :
الذنس في المغة  :اإلثـ والمعصية ..والجمع ذنوس والذنس ط  .ط الرجق طػ

 :مف زاس عمـ إذا أتى هذنس متعمداً فهو اطئالٔ .

اف أكثػػر األمػػراض التػػي تصػػيس اإلنسػػاف انػػت نتيجػػة ذنػػس و طػ ارتكزػػه زعممػػه أو
زغير عممه  .أو نتيجة ذنس ال ط ارتكزػه أحػد فػي حقػه زعممػه أو هػدوف عممػه قػاؿ
ير (. )2
تعالى ْوما أصاب تكـ ُمف ُّم ُصيب ٍة ف ُبما كسب آت أآي ُد تك آـ و آع تلو عف ك ُث ٍ
وعف أهق الهيت العميه السبلـ إنهـ قالوا في الذنوس :
(إف جم ػػع الػػذنوب منحصػػرة فػػي أر عػػة أوجػػه ال خػػامس لهػػا ..المػػرض والحسػػد

والشهوة والغضب)

()3

.

عف عمي هف أهي طالػس العميػه السػبلـ قػاؿ  :قػاؿ رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما (:خيػر
آ ة في كتاب هذ اآل ة قصػد ْومػا أصػاب تكـ ُمػف ُّم ُصػيب ٍة ف ُبمػا كسػب آت أآي ُػد تك آـ
ير ا عمػي مػا مػف خػدش عػود وال نكبػة( )4قػدـ إال بػذنب ومػا علػا
و آع تلو عف ك ُث ٍ

ٔ -لساف العرس .

ٕ -الشورػ ٖٓ .
ٖ -زحار األنوار .
ٗ

 -الن زة  :وقوع الرجق عمى الحجارة عند المشي أو المصيزة .
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عنػه فػي الػدن ا فهػو أكػرـ مػف أف عػود ف ػه ومػا عاقػب عم ػه فػي الػدن ا فهػػو

أعدؿ مف أف ينشأ عم عبد )

()1

.

عف أهي عهد هللا العميه السبلـ قػاؿ ( :أما إنه ل س مف عرؽ ضرب وال نكبة وال
خػػداع وال مػػرض إال بػػذنب وذلػػؾ قػػوؿ عػػز وجػ فػػي كتػػاب ْومػػا أصػػاب تكـ ُمػػف
يػر  ،ثػـ قػاؿ  :ومػا علػوا أكثرممػا
ُّم ُصيب ٍة ف ُبمػا كسػب آت أآي ُػد تك آـ و آع تلػو عػف ك ُث ٍ
يوآخذ به)(. )2

األمراض وتصن لها حسب الذنوب

إف األمراض التي تصيس اإلنساف تنقسـ إلى أقساـ عديدة وحسػس نػوع الػذنس الػذؼ
ارتكزه واف هللا سزحانه وتعالى هو الذؼ يقسـ هذ األمور .

عف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ ( :إف المرض عم وجو شت  ،مرض بمػوى

ومرض العقوبة ومرض تجع ف ه اللناء)(.)3
أؼ إف زعض األمراض تكوف اهػتبلء مػف هللا سػزحانه وتعػالى لممػؤمف لي تهػر إيمانػه
وصهر وي نر هللا زه عف ذنوزه ..

وم ػػرض العقوز ػػة  :فه ػػو عقوز ػػة م ػػف هللا س ػػزحانه وتع ػػالى لئلنس ػػاف الم ػػذنس فيص ػػيزه

المػػرض نتيجػػة عمػػق أو فعػػق محػػرـ أو نتيجػػة ذنػػس أصػػر عميػػه مػػع عممػػه ز ػ ف هػػذا
الذنس سيؤدؼ إلى المرض .
ٔ -زحار األنوار ج. ٚ

ٕ -الكافي جٕ ص. ٕٙٛ
ٖ

-مستدرؾ سنينة الزحار ج ٙصٔ٘٘.
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وم ػػرض النن ػػاء  :ه ػػو م ػػف األم ػػراض الت ػػي يرس ػػمها هللا س ػػزحانه وتع ػػالى وينن ػػي ز ػػه

تمس ػ وا زػػالكنر واإللحػػاد ...مرض الطػػاعوف مػػثبلً مػػا حصػػق فػػي
الناس...زعػػد أف ّ
الساهق  ,أو ي وف عزارة عف المرض الذؼ ي وف سهزاً في وفاة اإلنساف في وف سهزاً
في فناء .

أما سػهس مػرض األطنػاؿ الػذيف لػيس لهػـ ذنػس زعػد فػإف مرضػهـ ي ػوف زح مػة مػف
هللا وتدهير .

فقد ورد عف أمير المؤمنيف العميه السبلـ أنه قاؿ ( :المرض صيب الصػبي كلػارة

لوالد ه)

()1

.

وقاؿ أهػو عهػد هللا العميػه السػبلـ عػف مػرض األطنػاؿ ( :انػه ابػتبلء ألبػويف لينظػر
كيف صبرهـ وشكرهـ)

()2

.

األمراض كلارة الذنوب :

اف المػػرض ي نػػر عػػف ذنػػوس المػػؤمف  ..ويحطهػػا عنػػه  ..وعػػف الرسػػوؿ وأهػػق هيتػػه

أنهـ هينوا إف األمراض التي تصيس المؤمف هي نارة لذنوزه ..
قاؿ رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ألصحازه :

(ممعوف ك ماؿ ال يزك ...ممعوف ك جسد ال يزك  ...ب الرج يخػدش الخدشػة
وينكب النكبة و عثر العثرة)(.)3

ٔ -زحار األنوار ج ٚٛصٔ. ٔٛ
ٕ -المصدر ننسه ج. ٚٛ

ٖ -زحار األنوار جٓٔٔ ص. ٛ
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عف عمي العميه السبلـ قاؿ ( :إف المرض ال أجر ف ه ولكف ال يدع لمعبػد ذنبػاً إال

حطه إنما األجر في القوؿ بالمساف والعم باليد والرج )

()1

عف أهي عهد هللا العميه السبلـ ( :حم ليمة كلارة سنة)

()2

.

.

عف عمي هف الحسيف العميه السبلـ قػاؿ ( :ونعػـ الوجػع الحمػ تعطػي كػ عضػو

قسطه مف الببلء وال خير ف مف ال يبتم )

()3

.

عػػف الرضػػا العميػػه السػػبلـ ( :والمػػرض لممػػؤمف تطهيػػ اًر ورحمػػة ولمكػػافر تعػػذيب
ولعنة واف المرض ال يزاؿ بالمؤمف فبل كوف عم ه ذنب)(. )4

اللص الثالث
التطابق الثبلثي والمشابهة بيف الداء والدواء
ٔ -المصدر ننسه ج ٚٛصٓ. ٜٔ
ٕ

-الحدائق الناظرة جٖ صٖ٘ٗ

ٖ -عدة الداعي ص. ٔٔٙ
ٗ -المصدر ننسه.
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لقد أثهتنا في هذا الكتاس  ..وجود تطاهق ثبلثي هيف القػرآف واإلنسػاف والكػوف  ..أؼ

إف الموجػػودات فػػي الكػػوف مػػف حيوانػػات ونزاتػػات وجمػػادات وميػػا وزحػػار و ائنػػات
حية مها موجودة في جسـ اإلنساف و ذلؾ الكواكس والشمس والقمر..

و ػػذلؾ تطػػاهق الق ػرآف واإلنسػػاف  .واف وجػػود هػػذ الكتػػس مػػع زعضػػها ي ػؤثر زعضػػها
هزعض سمزاً وايجازاً ..

ولقد قمنا إف الت ثير السمهي اف مف اإلنساف عمى الكوف وعمى ننسه ..

وم ػػف ػػبلؿ المش ػػاههة والتط ػػاهق والتػ ػ ثير  ..س ػػوؼ نع ػػالج األم ػػراض الت ػػي تص ػػيس

الكت ػػاس اإلنس ػػاني ال اإلنس ػػاف ع ػػف طر ػ ػػق الكت ػػاس الت ػػدو ني ال القػ ػرآف والكتػػػاس
التكو ني ال الكوف ...

واف التػػداوؼ ز ػالقرآف واألدعيػػة  ..معػػروؼ ومجػػرس واسػػتعممه رسػػوؿ هللا الصػػمى هللا
عمي ػػه وآل ػػه وس ػػمـ تس ػػميما واألئم ػػة م ػػف زع ػػد العم ػػيهـ الس ػػبلـ واس ػػتعممه الص ػػحازة

والتازعيف  ..والى يومنا هذا وهو عبلج لكثير مف األمراض ..

وحتى الديانات األ رػ  ..اليهود والمسي أيضاً لهـ عبلجاتهـ زاألدعية واالستغنار

 ..أؼ إف هذ األمور مف األشياء المجرحة  ..وأثهتت نجاحها ..

تطب قات النظرية
االستشلاء بالقرآف :

إف أوؿ عػػبلج فػػي هػػذا المجػػاؿ هػػو العػػبلج زػالقرآف ..ألف القرآف ..تػػاس هللا  ..وهللا
هو الشافي قاؿ تعالى ْواُذا م ُر آض تت ف تهو آش ُل ُ
يف .
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وقد ورد في دعاء ميق  ( :ا مف اسمه دواء وذكر شلاء).
قاؿ تعالى ْوتنن ُز تؿ ُمف القرآف ما تهو ُشلاء ور آحمة لُآم تم آؤ ُمُنيف (. )1
قاؿ رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ( :مف لـ شله القرآف فبل شلاء له)(.)2

وقاؿ الصادؽ العميه السػبلـ ( :مف ق أر مائة آ ة مف أي آي مف القػرآف شػاء ثػـ

قاؿ سبع مرات ( ا

) فمو دعا عم الصخور فمقها)

()3

.

وقاؿ العالـ العميه السبلـ ( :في القرآف شلاء مف ك داء)

()4

.

وقد اشتممت الكثير مف الكتس عمى العبلج زالقرآف ونحف مف زاس اال تصار نحيق

القارغ إلى تمؾ الكتس م ارـ األ بلؽ.

التشابه بيف دـ اإلنساف ودـ النبات
(الدـ األخضر والدـ األحمر

ٔ -اإلسراء ٕ. ٛ
ٕ

 -فقه الرضا صٕٖٗ

ٖ -م ارـ األ بلؽ صٖٖٗ .
ٗ -المصدر ننسه .
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(مخطط يوض التشابه بيف دـ اإلنساف ودـ النبات)

في العادة نحف نشعر زالراحة والهػدوء الننسػي ممػا نظرنػا إلػى المػوف األ ضػر ألنػه
ي مق لنا شػعور وصػو اًر شػتى لمطهيعػة  ,ونحػف نسػ ؿ أننسػنا  ,لمػاذا بلصػة أوراؽ

الشجر ضراء داكنة الموف والسهس زالطزع يعود لوجود مادة الكموروفيق !! .

لقروف عديدة اف الكموروفيق ُيعػرؼ زالػدـ األ ضػر لمنزػات  ,وقيػق عنػه أيضػاً ز نػه
يتحػػوؿ إلػػى دـ عنػػدما يتناولػػه اإلنسػػاف  ,وتزقػػى الحقيقػػة الثاهتػػة وهػػي اف موروفيػػق
النزػػات و ػرات ال ػػدـ الحم ػراء لئلنس ػػاف يشػػتر اف والػػى ح ػ ّػد زعيػػد ف ػػي ننػػس التر ي ػػس
الجز ئػػي و مػػا هػػو موضػ فػػي الشػ ق السػػاهق  ,والػػى درجػػة إننػػا نسػػتطيع تسػػميتهما

زالتوأـ .

وته ػػدو ق ػػوة الكموروفي ػػق األ ض ػػر ال نهاي ػػة له ػػا  ,والت ػػي م ػػف ض ػػمنها تقوي ػػة الجه ػػاز

الهظمػػي وفػػي الحقيقػػة نجػػد إف زعػػض أدويػػة المعػػدة ض ػراء المػػوف الحتوائهػػا عمػػى
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الكموروفيق  .فعندما تتعرض إلى اآلالـ في المعػدة أو عسػر الهضػـ تنػاوؿ بلصػة

أوراؽ الشعير وعمى النور سوؼ ت تني اآلالـ والشعور زالغثياف فػي ضػوف دقػائق
قميمة فقط .

ولمكموروفيق القوة في شناء االلتهازات الدا مية وال ارجية مثق الحروؽ .

التشابه بيف النخي واإلنساف
حسب نظرية المشابهة بيف الداء والدواء
ػػبلؿ الزح ػػث وج ػػدنا إف الن ي ػػق يش ػػزه اإلنس ػػاف م ػػف حي ػػث الشػ ػ ق والمض ػػموف ..

واألدلة ثيرة  ..لهذا التشازه ..
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ػػاز ن آخػػػ ٍ
وأوؿ األدل ػػة ه ػػو ػػبلـ هللا س ػػزحانه وتع ػػالى ْ :تنػ ُػػز تع المنػػػاس كػػػأمن ته آـ أ آعجػ ت
ُّمنق ُع ٍر (. )1
ُ
ػاـ تح تسػوماً فتػػرى اآلقػ آػوـ
وقػاؿ عػز مػف قائػػق ْسػ مخرها عمػ آػي ُه آـ س آػبع ل ػ ٍ
ػاؿ وثمان ػة أم ػ ٍ
ُفيها صآرع كأمن ته آـ أ آعج تاز ن آخ ٍ خاو ٍة (. )2

أؼ إف أجساـ الموتى تشزه جذوع الن يق وهو دليق واض عمى هذ الشزه .

تبػػارؾ وتعػػال لمػػا

وسػػئق أهػػي عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ عػػف الن يػػق فقػػاؿ ( :إف
ُ
خمق آدـ مف الطينة التي خمقه منها فض منهػا فضػمة فخمػق منهػا نخمتػيف ذكػر
وأنث فمف أج ذلؾ إنها خمقت مف طيف آدـ تحتاج األنث إل المقاح كما تحتاج

المرأة إل المقاح و كوف منه جيد وردي ودقيػق وغمػ ع وذكػر وأنثػ ووالػد وعقػ ـ
 -ثـ قاؿ -إنها كانت عجوة فأمر

آدـ (عم ه السبلـ) أف ينػزؿ بها معه حيػث

أخرج مف الجنة فغرسها بمكة فما كاف مف نسمها فهي العجوة مما كاف مف نواها
فهو سائر النخي الذي عم مشارؽ األرض ومغار ها)

()3

.

وعنػػه العميػػه السػػبلـ أنػػه قػػاؿ ( :استوص ػوا بعمػػتكـ النخمػػة خي ػ اًر فإنهػػا خمقػػت مػػف
طينة آدـ أال تروف إنه ل س شيء مف الشجر يمق غير (.)4
واألدلػػة التػػي ذ رناهػػا مػػف تػػاس هللا و ػػبلـ أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ دليػػق واضػ

عمى هذا التشازه .

ٔ -القمر ٕٓ .
ٕ -الحاقة . ٚ

ٖ -زحار األنوار جٖ ٙص. ٕٜٔ
ٗ

 -المحاسف جٕ صٕ٘ٛ
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والن ػػق يشػػزه اإلنسػػاف مػػف حيػػث اسػػتقامة جػػذعها وطولهػػا وامتيػػاز َذ َ رهػػا مػػف هػػيف
اإلناث  ,وا صاهها زالمقاح  ,وطمعها يشزه المني مف حيث الغ ازرة في العدد ورائحة
رائحة المني ولطمعها بلؼ غبلؼ المشيمة التي ي وف الولد فيها .

ولو قطع أرسػها ماتػت ولػو أصػاس جمارهػا آفػة همكػت  ,والجمػار مػف الن مػة ػالمخ

مف اإلنساف  ,وعميها الميا الشػعر فػي اإلنسػاف واذا تقػارس ذ ورهػا واناثهػا حممػت
حمبلً ثي اًر .

واذا انػػت ذ ورهػػا هػػيف إناثهػػا ألقحتهػػا زػػالر  ,ورحمػػا قطػػع ألنهػػا مػػف الػػذ ور فػػبل

تحمػػق لن ارقػػه واذا داـ ش ػرحها المػػاء العػػذس تغيػػرت واذا سػػقيت المػػاء المػػال أو طػػرح
المم في أصولها حسف ثمرها

الٔ

.

ػالغـ والعشػق وهػو أف تميػق ن مػة إلػى أ ػرػ
ويعرض لها أمراض مثق اإلنسػاف ..
ّ
في ا حممها وتهزؿ وعبلجها أف يشد هينها وحيف معشوقها الذؼ مالت إليه حهػق أو
يعمق عميها سعنة منه أو يجعق فيها مف طمعه .

ومف أمراضها العقـ ال منع الحمق وحينا عبلجه فيما مر .

ومف أمراضها سقوط الثمرة زعد الحمق الاإلجهاض وقد تطرقنا إليه .

عبلج العقـ بحبوب المقاح

:

ما ذ رنا سازقاً مف تشازه حهوس المقاح مع المني ورائحتػه تشػزه رائحػة المنػي وهػذا

التشازه هينهما  ..جعمه هللا عهرة لممتن ر ف .

ٔ -عجائس الممكوت .
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لقاح النخػ  :وهػو أوؿ مػا يهػدو مػف طمػع الن ػق الػذ ر والػذؼ تمقػ زػه الن مػة وفػي
الطمع ال الحمق المنضود حهوس المقاح .

عرفت فوائد حهوس المقاح في التمقػي واإل صػاس منػذ القػدـ وأشػاد األطزػاء هوظائنػه

النزاتية وأكثرالعرس مف ذ ر في شعرهـ ونثرهـ .

وحهوس لقاح الن ػق عزػارة عػف مسػحوؽ نػاعـ جػداً شػديد الهيػاض يتطػاير سػر عاً إذا

ما تعرض لنسمة هواء له رائحة تشزه رائحة ماء الرجق ال المني .

ماذا قاؿ الطب القد ـ ؟

ذ ر األطزاء العرس القدماء مف مزايا لقاح الن ق فقالوا :

ال مطػػه زالعسػػق يقػػوؼ الجسػػـ عامػػة والعمػػق الجنسػػي اصػػة واذا وضػػع المػػز ج فػػي
الرحـ أزاؿ العقـ واذا احتممت المرأة زه قهق الجماع أعاف عمى الحمق .

يقوؿ اهف الهيطار  :الدقيق طمع الن ق يننع مف الزا و ز د في المزاضعة .

ويقوؿ عاشور :

.......................................381الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني
الاف الطمػ ػػع مقػ ػػوؼ لمجسػ ػػـ و نشػ ػػط المهػػػيض و ػػنظـ الطم ػػث ويسػػػاعد عمػػػى تكػ ػػو ف

الهويضة في األنثى .

انظر إلى مد مية المشاههة زالعبلج والدواء .

ماذا قاؿ عنه الطب الحديث :

لقد أثهتت األزحػاث الطهيػة التػي أجر ػت عمػى لقػاح الن ػق ز نػه فػي مقدمػة المقويػات

لمجسػػـ لكثػرة المػواد الدهينػػة فيػػه زاإلضػػافة إلػػى احتوائػػه عمػػى هورمػػوف الااليسػػتروف
الذؼ ينشط المهيض و نظـ دورة الطمث ويساعد عمى تكو ف الهويضةالٔ .

المحتو ات الك م ائ ة :

تحتوؼ حهوس المقاح عمى حوالي  %ٔٚمف س ر القصس وٕٕ %هػروتيف وٗ٘%
السيوـ وفيتاميف ج  ,س .

ومعادف مثق النسنور والحديد وهورموف االيستروف الذؼ ينشط المهيض .
وهذ وصنة تساعد عمى الحمق ز ذف هللا مع تنشيط المزايض  ,تؤ ذ ممعقة صغيرة

مػف حهػػوس المقػػاح مػػع ممعقػػة عسػػق يعمػق تحميمػػة قهػػق الجمػػاع وممعقػػة صػػغير مػػف

المقاح مع الحميس الطازج والعسق تشرس في ق صزاح .
الطر قة :

ٔ

 -نقبلً عف جر دة الر اض العدد ٕٓ٘ٔٚ

العموـ اإللهية381..............................................................

ممعقتػػيف مػػف حهػػوس لقػػاح الن ػػق معقػػـ ونظيػػا وممعقػػة مػػف العسػػق ي مطػػف جميع ػاً
حتػػى ي ػػوف مثػػق العجينػػة واذا ػػاف سػػائق مم ػػف أف نضػػيا مػػف المقػػاح حتػػى ي ػػوف
سػػميؾ و ؤ ػػذ منػػه قػػدر حزػػة النػػوؿ أو التحميمػػة وتوضػػع فػػي الثبلجػػة حتػػى ال يسػػي

في الجو الحار وتوضع قهق الجماع هنصا ساعة زعد اإلسػتمقاء عمػى ظهػرؾ لمػدة

ساعتيف زعد الجماع واستمرؼ عمى شرس الالمقاح مػع الحميػس والعسػق فػي الصػزاح

لمدة ٖ أشهر ألنه منشط لممهػيض ووقػت التهػويض عمػى حسػس الػدورة الشػهر ة مػف
ٕٔ أو ٗٔ مف هداية الدورة .

التمر شبه الجنيف :

تحدثنا سازقاً عػف زعػض صػنات الن مػة فػي القػرآف والن مػة

فػػي أحاديػػث الرسػػوؿ وأهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ والن مػػة
في العمـ الحديث مف حيث الش ق الظاهرؼ والتكاثر.

وهنا سنهيف التشازه هػيف التمػرة والجنػيف واف التمػرة أصػمها عمميػة تمقػي هػيف المشػيج

الذ رؼ الحهوس المقػاح زالمشػيج األنثػوؼ فػي الالهويضػة  ...والجنػيف عمميػة تمقػي
النطنة لمهويضة ..

و بلهمػػا يزقػػى متص ػبلً ز مػػه  ..واف سػػقط مػػات والتم ػرة تمػػر زم ارحػػق حتػػى تصػػز

مر الجنيف  ..زالنطنة والعمقة والمضغة والعظاـ والمحـ ..
ناضجة  ..ما ّ

مراح تكويف التمر :

وهي سزعة مراحق ما في اإلنساف سزعة أطوار :

األولى  :مراحق التمقي  :تمقي ال حزة المقاح الهويضة .
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الثانية  :مرحمة الجاهوؾ  :تهمب الثمر حجـ حزة الحمص وهي ضراء الموف روية

مر .
 ,ويستغرؽ هذا الطور ٘ ٙ-أساهيع وي وف طعمها ّاً

الثالثػػة  :مرحمػػة الػػهم  :فيػػه يػػزداد ا ض ػرار لػػوف الثم ػرة وتسػػتطيق ويصػػز حجمهػػا

مثق ازعار الغنـ وي وف طعـ الثمرة قازض عادة .

الرازعػػة  :مرحمػػة الزسػػر أو الال ػػبلؿ  :تحمػػر التم ػرة قمػػيبلً أو يصػػنر لونهػػا وتصػػز
حموة المذاؽ تستغرؽ ٖ ٘-أساهيع .

ال امس ػػة  :ط ػػور اإلس ػػداء أو الرط ػػس  :حي ػػث يرط ػػس أح ػػد ش ػػقي الزسػػرة أو يرط ػػس
ذنهها ويقاؿ إنها ذنهت .

السادسة  :مرحمة القاهمة  :حيث يتيزس الرطزة فتصز هيف التمر و الرطس .

السازعة  :مرحمة التمر  :حيث يتماسؾ لحـ الثمرة ويعتـ لونها وتتجعد قشرتها .
وزعد اف أثهتنا هذا التشازه  ..نذ ر أحاديث الرسوؿ عف فوائد التمر ..

وقػاؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما ( :أطعمػوا المػرأة فػػي شػػهرها الػػذي تمػػد ف ػػه التمػػر فػػإف ولػػدها
كوف حم ماً تق اً)

()1

.

وعف النهي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما يصػا الهرنػي  :قػاؿ ف ػه تسػع صػلات  :قػوي الظهػر ،

ينح الشػ طاف  ،و مػري الطعػاـ  ،و طيػب النكهػة  ،ويزيػد فػي السػمع والبصػر ،

و قػػرب مػػف

بالداء

()2

.

عػػز وجػ ويباعػػد مػػف الشػ طاف  ،ويزيػػد فػػي المباضػػعة  ،ويػػذهب

ٔ -زحار األنوار جٖ ٙصٔٗٔ .
ٕ -م ارـ األ بلؽ ص. ٜٔٙ
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واف مر ـ العميها السبلـ لما ولدت عيسى أمرها هللا زػ ف ته ّػز جػذع الن مػة ليتسػاقط
عميهػػا الرطػػس لت كػػق منػػه وترضػع عيسػػى العميػػه السػػبلـ  ..ولػػو ػػاف ػػذاء أفضػػق
مف الرطس ألنزله هللا عمى مر ـ العميه السبلـ ولكف الرطس هو أفضمه .
ْوهزُي إل ؾ ُب ُج آذ ُع المن آخم ُة تتس ُ
اشرُي وقرُي عآيناً
اق آط عمآ ُؾ ترطباً جُن اً ف تكمُي و آ
ت

(.)1

االستخدامات الطب ة لمتمر :

 ارتناع ضغط الدـ .

 ييسر عممية الوالدة .
 مقوؼ جنسي .

التشابه بيف الثوـ واألسناف

وهنا نذ ر الثوـ وعبلجه ألمراض األسناف والمثة وفوائد أ رػ:

سئق الصادؽ العميه السبلـ عف أكق الثوـ  ,فقاؿ ( :ال بأس بأكمه بالقدر  ،ولكػف

إذا كاف كذلؾ فبل يخرج إل المسجد)

()2

.

عف عمي العميه السػبلـ عػف رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما قػاؿ ( :كمػو الثػوـ  ،وتػداووا

به فإف ف ه شلاء مف سبعيف داء) .

وعف النردوس  ..عف عمي العميه السبلـ قاؿ  :قاؿ رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  ( :ا

عمي ك الثوـ فموال أني أناجي الممؾ ألكمته)
ٔ -مر ـ ٕ٘.

ٕ -المصدر ننسه .

ٖ -م ارـ األ بلؽ صٕ. ٔٛ

()3

.
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يعتهػػر الثػػوـ الػػدواء العجيػػس فػػي عػػالـ النزػػات فقػػد عهػػد المصػػرّوف وأطعمػػه النراعنػػة
إلى عهيدهـ لممحافظة عمى صحتهـ ..
وقاـ العالـ النرنسػي زاسػتور هوضػع الثػوـ تحػت اال تزػار فوضػع عػدة فصػوص فػي

صػػحف ممػػيء زالز تر ػػا وقػػد فػػوجئ عنػػدما اكتشػػا إف الثػػوـ قػػد قضػػى عمػػى الز تر ػػا

الضارة .

وقػػد اسػػتنادت الجيػػوش الهر طانيػػة واأللمانيػػة والروسػػية مػػف هػػذ ال صػػائص ػػبلؿ

الحرحيف العالميتيف األولػى والثانيػة وعنػد ذلػؾ الوقػت أكػدت العديػد مػف الد ارسػات إف
الثوـ فعاؿ ضد الز تر ا والنطر ات والنيروسات والطنيميات .

وعف التشابه بيف الثوـ واألسناف :
فإنؾ لو أ ذت سف الثوـ  ..وقطعػت حافتيػه فإنػه يشػزه السػف و صوصػاً إذا وضػع
في الشمس فترة طو مة  ..والناس تسمي الثوـ السف ثوـ  .فإذا وجعؾ ضرسؾ ف ذ

فص ثوـ واقطعه وضعه قرس السف فانه يذهس زاأللـ ..

أمػػا الجػػزء الزػػاقي مػػف الثػػوـ زعػػد رفػػع النصػػوص منػػه فهػػو

طهر ويقطع الدـ ويقتق
عبلج جيد اللتهازات الّمثة  ..فهو م ّ
الز تر ا والنطر ات .
ولقػد أثهتػت الد ارسػات فػي اليازػاف وأمر ػا وألمانيػا زػ ف الثػوـ

وفعاؿ .
يعتهر مضاد حيوؼ ّ
جيد ّ
إف الثوـ يمنع جميع أنواع السرطانات .
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التشابه بيف الرماف والمعدة وكريات الدـ

ورد ذ ػػر الرم ػػاف ف ػػي القػ ػرآف الك ػػر ـ ف ػػي س ػػورتي الواقع ػػة وال ػػرحمف  ,ق ػػاؿ تع ػػالى :
ْفي ُهما ف ُ
ُ
اكهة ون آخ وترمماف (. )1
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما قػاؿ ( :الرمػاف سػيد اللواكػه ومػف أكػ رمانػة أغضػب
عف النهي

ش طانه أر عيف صباحاً  ،وكاف (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) إذا أكمه ال شركه أحد)

قػػاؿ الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما ( :خمػػق
واحدة)

()3

.

()2

.

آدـ والنخمػػة والعنػػب والرمانػػة مػػف طينػػة

عػػف أهػػي سػػعيد ال ػػدرؼ عػػف رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما ( :كم ػوا الرمػػاف فم سػػت منػػه

حبة تقع في المعدة إال أنارت القمب وأخرست الش طاف)

()4

.

وعف أمير المؤمنيف العميه السػبلـ قػاؿ ( :كمػوا الرمػاف بشػحمه فإنػه دبػاغ المعػدة

 ..ومػػػا مػػػف حبػػػة اسػػػتقرت فػػػي معػػػدة المػػػرء مسػػػمـ إال أنارتهػػػا ونلػػػت الشػػػ طاف
والوسوسة عنها أر عيف صباحاً)

ٔ -الرحمف . ٙٛ

ٕ -زحار األنوار جٖ ٙصٖ. ٔٙ
ٖ -م ارـ األ بلؽ صٔ. ٔٚ
ٗ -م ارـ األ بلؽ صٔ. ٔٚ
٘ -المصدر ننسه .

()5

.
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وتعرجاتهػػا واف حهػػوس
إف زطانػػة الرمانػػة ال شػػحمها يشػػزه زطانػػة المعػػدة واألمعػػاء ّ
اصة مع زعضها ..
الرماف تشزه ر ات الدـ المتر ّ
واألطز ػػاء يعرف ػػوف أهمي ػػة المع ػػدة ف ػػي عممي ػػة
تصنيع الدـ وهي إف المعدة مسؤولة عف :

أ -تحو ػ ػ ػػق العدي ػ ػ ػػد م ػ ػ ػػف fe+3

fe+2

هواسطة حامض الهيدرو مور ؾ .Hcl

س -إف ػ ػراز العامػ ػػق الػ ػػدا مي

Intrinsic

 Factoryمػػف بليػػا المعػػد المسػؤولة عػػف نقػػق فيتػػاميف  B12إلػػى األمعػػاء ويسػػهق
امتصاصػػه وهػػو مر ػػس أساسػػي فػػي عمميػػة صػػنع ر ػػات الػػدـ و ػػذلؾ الحديػػد الػػذؼ

ي وف ضاس الدـ الهيمو موحيف .

استخدامات الرماف في التاريخ :

لقػػد وجػػدت أقػػدـ شػػجرة لمرمػػاف مرسػػومة عمػػى جػػدراف مقػػاهر تػػق العمارنػػة فػػي عهػػد

ا نػػاتوف  ,مػػا أكػػد المػػؤرخ اليونػػاني القػػديـ الهيروديػػت إف الرمػػاف ػػاف يػػزرع فػػي
حدائق المموؾ في مصر القديمة ..

وقػػد عػػرؼ الطهيػػس اإل ر قػػي السػػقورديس فػػي القػػرف المػػيبلدؼ األوؿ قػػدرة الرمػػاف
عمى طرد الديداف .

وقػػد عػػرؼ قػػدر الرمػػاف عنػػدما عػػالج عشػػاس هنػػدؼ رجػػق إنجميػػزؼ مصػػاس زالػػدودة

الشر طية ونج في عبلجه  ,ما استعمق النراعنة قشر الرمػاف أيضػاً مػع الزنجهيػق

لمنع حاالت القيء ..
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ماذا قاؿ العرب عف الرماف ؟

قاؿ داود االنطاكي  :الرماف مػه جػبلء مقطػع يغسػق الرطوزػات مػق المعػدة وينػت
السدد و ز ق اليرقاف والطحاؿ ويحمر األلواف وهو مجرس ..

أمػػا اهػػف سػػينا فقػػاؿ  :الرمػػاف الحػػامض يقػػز الصػػنراء  ,ويمنػػع سػػيبلف النضػػوؿ إلػػى
األمعاء ..

أما اهف الهيطار فقاؿ  :حس الرماف ممزوجاً مع العسق يحمي مف التهاس المعدة..

الطب الحديث والرماف :

الرماف مقوؼ لمقمس قازض وطارد لمدودة الشر طية يعالج الزحار والدزنتار ا ..
وفي الصيف يستعمق الرماف عػبلج لئلسػهاؿ المػزمف و ػذلؾ الػدزنتار ا وضػد الهػراز

الػذؼ يصػاحزه نػزؼ دمػوؼ ..و ػذلؾ يسػػتعمق الرمػاف لمػت مص مػف حموضػة المعػػدة

الزحيث تجمع قشور وتجنا وتطحف ناعماً .

وأثهتت التجارس العممية إف مزج قشور الرماف مع العسق عبلج ناج لقرحػة المعػدة

..

استخدامات الرماف الطب ة :

ٔ -طارد لمديداف الشر طية والزحار والدزنتار ا ..
ٕ -قازض لئلسهاؿ .

ٖ -الرماف الحامض مدرر لمهوؿ والت مص اكهر مف حامض الهوليؾ Uric Acid

.

ٗ -الرماف يمنع تسارع ضرحات القمس وال نقاف .
٘ -ينشط وظائا الكهد ويمنع اليرقاف والتهازات الكهد .
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 -ٙفقر الدـ

 -ٚعبلج اللتهازات المعدة .
 -ٛعبلج لقرحة المعدة .

فسػػزحاف هللا عمػػى هػػذا التشػػازه هػػيف قش ػرة الرمػػاف وزطانػػة المعػػدة واألمعػػاء وحزػػات

الرماف التي تشزه ر ات الدـ الحمر ..

المو ا والكم :
منا يعرؼ الموحيا وش مها الكموؼ وانها تشزه مى اإلنساف تماماً ..

وقد أثهتت التجارس الطهية التي أجرتها شر ات األدوية العالمية

زػ ػ ف الموحي ػػا  ..م ػػدرر جي ػػد لمه ػػوؿ  ..وم ػػذيس لمحص ػػى ف ػػي الكمي ػػة والمثان ػػة وي م ػػف

استعمالها في عبلج التهازات الكمية ..

والموحيا مهيجة لمشهوة الجنسية وتعيف عمى الجماع صوصاً زالزنجهيق ..
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فورد عف اإلماـ الصادؽ العميه السبلـ ( :إف عبلج الكم بحبة المو ا)

()1

.

وحزة الموحيا ما هو واض فيها شزه هير مف مية اإلنساف ولػـ ي ػف ذلػؾ اعتزاطػاً

هق هو تقدير العز ز الح يـ .

نوى العنب شبه الجنيف في المش مة :

منا يبلحع وجود النوػ في العنس وهو يشزه الجنػيف دا ػق المشػيمة وحسػس نظر ػة

المشاههة هيف الداء والدواء فإف نوػ العنس لو أ ذ وطحف وأ ذت منه المرأة الحامق

فػ ػػي هدايػ ػػة حممهػ ػػا يومي ػ ػاً فإنػ ػػه يمنػ ػػع اإلجهػ ػػاض  ..و صوص ػ ػاً لمم ػ ػرأة التػ ػػي يسػ ػػهق

إجهاضها ..

ألف العنس يحتوؼ عمى معػدف الهػودوف المهػـ فػي عمميػة ز ػادة هرمػوف االسػتروجيف

في الجسـ .

واف عمميػػة ػػروج الجنػػيف مػػف المشػػيمة يصػػاحهها الكثيػػر مػػف الز ػػاء والػػدموع  .وهللا

أعمـ .

التشابه بيف الجوز والدماغ :

الجوز مف الم ّسرات وهو ينمو في المناطق الزاردة له قشرة ضراء تسمى ال الديرـ
ػوؼ وفيػه تعرجػات ثيػرة ويشػزه
وتستعمق في صناعة مواد التجميق  ..أما قشػر فق ّ

الجمجمة في الش ق والصبلزة ..

ٔ -طس اإلماـ الصادؽ .
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ولس الجوز نصنيف متّصميف مع زعضهما الزعض وتتكوف مػف طزقتػيف القشػرة وهػي
هنية الموف والمس وهو أهيض الموف .
ولػػس الجػػوز يشػػزه الػػدماغ تمامػاً مػػف حيػػث الشػ ق ال ػػارجي والػػدا مي  ,فالػػدماغ ذو
قش ػرة هنيػػة ولػػس أهػػيض  ,وفػػي الصػػيف يشػ ّػزه النػػاس الجػػوز زالػػدماغ ويعػػالجوف زػػه

أمراض الدماغ .

وقد اثهت الطس الحديث فوائد الجوز فهو منشط يحتوؼ عمػى سػعرات حرار ػة عاليػة

مع إنه مقوؼ لمذاكرة  ..وانه يعطي قوة عالية لمشزاس والمراهقيف .

و ػػذلؾ اسػػتعماؿ قشػػور الج ػػوز ال ض ػراء فػػي ع ػػبلج التهػػاس األذف والحمػػق  ,فم ػػس

الجػػوز مقػػوؼ لمػػدماغ والجػػوز يسػػتعمق فػػي أم ػراض األذف وهػػي فػػي ال ػرأس ومتصػػمة
زالدماغ .

فعف رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما أنه قػاؿ ( :أك الجػبف داء والجػوز دواء فػإذا اجتمعػا
معاً صار دواء) .

والجػػهف يػػؤذؼ الػػدماغ ألنػػه يسػػهس ارتنػػاع الضػػغط أحيان ػاً والجػػوز يعمػػي الػػدماغ .

فسزحاف هللا عمى هذا التشازه .

التشابه بيف الماش والنمش :
سئق زعض أصحاس الرضا عػف الههػق فقاؿالعميػه السػبلـ ( :فػأمرني أف أطػبخ
الماش وأتحسا وأجعمه طعامي فلعمت أ امي فعوفيت)(..)1
ٔ

 -م ارـ األ بلؽ .ٔٛٚ
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وعنػػه العميػػه السػػبلـ أيضػاً قػػاؿ ( :خػػذ المػػاش الرطػػب فػػي أ امػػه ودقػػه مػػع ورؽ

واعصر الماء واشر ه عم الريق واطمه عم البهق (قاؿ) فلعمت فعوفيت)(.)1

فالمػاش يشػػزه الههػق والػػنمش حسػػس نظر ػات المشػػاههة  ..وهػػو عػبلج نػػاج لمػػنمش
والههق إذا طحف ودهف زه الههق ما قاؿ الرضا العميه السبلـ .

والماش في الرز النمش في الوجه !!

التشابه بيف القمب وحبة الصنو ر
لو الحظنا حزة الصػنوحر لوجػدناها تشػزه إلػى حػد هيػر القمػس هػق إف القمػس وصػا

ز نه صنوحرؼ الش ق .

ٔ

 -زحار األنوار  -العبلمة المجمسي  -ج ٔٓٔ  -ص .ٖٕٛ
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ولمصنوحر اسػت دامات طهيػة ثيػرة فهػو مقػوؼ لعضػمة القمػس ومنشػط لمػدورة الدمويػة
 ..ويم ػف اسػت راج الكثيػر مػف األدويػة لعػبلج أمػراض القمػس مػف حزػة الصػػنوحر ..
ومف است دامات الصنوحر الطهية :

ٔ -يستعمق حس الصنوحر في تنشيط الدورة الدموية في القمس والدماغ .
ٕ -منشط لمكهد .

ٖ -منشط لمكمية ومدرر لمهوؿ .

ٗ -منشط لمطاقة الجنسية و ز ق الضعا واالستر اء.
٘ -فات لمشهية .

حزػػة الصػنوحرعف طر ػػق تنشػيط القمػػس مزاشػرة أو تنشػػيط
و ػق هػذ األمػور تقػػوـ ههػا ّ
الدورة الدموية في ذلؾ العضو زصورة ير مزاشرة .

التشابه بيف البص األخضر والشعر

:

مػػف ػػبلؿ زحثنػػا وجػػدنا إف الزصػػق األ ضػػر يشػػزه إلػػى حػػد هيػػر الشػػعرة وزصػػمتها
و روجها مف الجمد .

ولقػػد اثهػػت الطػػس الحػػديث إف الزصػػق مقػػوؼ لمشػػعر ويسػػاعد عمػػى تطو مػػه  ..ويمنػػع
تساقطه  ..واذا ا ذ الزصق ودلكت زه المنطقة ال الية مف الشعر فإنه يسػاعد عمػى
نمو في ذلؾ الم اف .
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التشابه بيف لحـ اإلنساف ولحـ الحيواف
قاؿ تعالى {وأمد آدناهـ ُبل ُ
اكه ٍة ول آح ٍـ ُم مما آشت تهوف
ت
آ
()2
ُ
وقاؿ تعالى ْول آحـُ طآي ٍر م مما آشت تهوف .

()1

.

مف صحينة الرضا العميه السبلـ عنه عف أهيه عف جد العميه السػبلـ قػاؿ  :قػاؿ

رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما :

(وقػػد ذكػػر عنػػد المحػػـ والشػػحـ ألػ س منػػه بضػػعة تقػػع فػػي المعػػدة إال أنبتػػت فػػي

مكإنها شلاء وأخرجت مف مكإنها داء)

()3

،

وعنه العميه السبلـ قاؿ ( :المحـ سيد الطعاـ في الدن ا واألخرى)

ٔ -الطور ٕٕ .

ٕ -الواقعة ٕٔ .

ٖ -م ارـ األ بلؽ .
ٗ -المصدر ننسه .

()4

.
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وعف جعنر هف

 ,عف آزائه ال عميهـ السبلـ  :قاؿ النهي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ( :نحف

معاشر األنب اء(قوـ) لحميوف)

()1

.

وعف رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ( :مف ترؾ المحـ أر عيف يوماً ساء خمقه)
و (مف ساء خمقه فأطعمو المحـ)

()3

.

()2

.

عف الصادؽ العميه السبلـ قاؿ ( :مف أصابه ضعف في قمبه أو في بدنػه فم أكػ

لحـ الضاف بالمبف)

()4

.

عف يونس هف ز ير قاؿ  :قاؿ الرضا العميه السبلـ ( :ما لي أراؾ مصلا اًر ؟

قاؿ  :قمت وعؾ أصابني .

قاؿ  :ك المحـ  .فأكمته  ،ثـ رآني بعد جمعة عم حالي مصلا اًر .

قاؿ  :ألـ أمرؾ بأك المحـ ؟

فقمت ما اكمت غير منذ امرتني .

فقاؿ كيف أكمته ؟

قمت طبيخاً .

قاؿ  :كمه كباباً  ،ثـ أرس إلي بعد جمعة فإذا الدـ عاد في وجهي .

فقاؿ لي  :نعـ)(.)5

و ق الناس تعرؼ المحـ وفوائد العظيمة في هناء األجساـ ..
ٔ -المصدر ننسه .

ٕ -المصدر ننسه .
ٖ -المصدر ننسه .
ٗ -المصدر ننسه .
٘

 -المحاسف جٕ ص.ٗٙٛ
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وعف أهو الحسف العميه السبلـ قػاؿ  ( :ا سعد لو عمـ

للدى به إسماعي (عم ه السبلـ))(.)1

شيئاً أفض مف الضػأف

وحسس نظر ة المشاههة فإف تناوؿ المحـ يولد المحـ ..

التشابه بيف الكماة والعيف

:

العيف مف األجهزة الجمادية و ػذلؾ الكمػاة فهػو نزػات جمػادؼ ال جػذور لػه ينمػو فػي
الصحروية في الحقوؿ التي يقوػ فيها الهرؽ  ,قاؿ تعػالى { ك تاد سنا بآرُق ُه
ا
األراضي
ي آذه تب ُب آاألآبص ُار

()2

ف أآبصارته آـ
 ,وقاؿ تعالى ْ ك تاد اآلبآر ت
ؽ ي آخط ت

()3

.

فيحصق الرحط هيف الهرؽ واألزصار والكماة زاعتزارها معتمدة عمى الهرؽ .

قاؿ عنه رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما ( :الكماة مف المف وماؤها شلاء لمعيف . )....
وفػ ػػي المػ ػػؤتمر العػ ػػالمي األوؿ عػ ػػف الطػ ػػس اإلسػ ػػبلمي ألقػ ػػى الػ ػػد تور المعتػ ػػز زػ ػػاهلل
المرزوقي محاضرة عف نتائج معالجته آلفات عينية م تمنػة هتقطيػر مػاء الكمػاة فػي

العيف .

ٔ -م ارـ األ بلؽ .
ٕ -النور ٖٗ .
ٖ -الزقرة ٕٓ .
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ولقد تـ است بلص العصارة المائية منها في م تهر الفيبلنوؼ وهذا المحموؿ عػالج

زػػه حػػاالت متقدمػػة مػػف ال الرمػػد الالت ار ومػػا  Trachomaف انػػت النتػػائج إيجاهي ػة

في شناء الرمد وعادت ممتحمة العيف إلى وضعها الطهيعي دوف أؼ ضرر يذ ر .

فسزحاف هللا عمى هذا التشازه ..

التشابه بيف القرنب ط والدماغ :
منا يعرؼ القرنهيط  ,ذلؾ النزات ذو الرأس األهيض .

والقػ ػرنهيط يش ػػزه ال ػػدماغ تقر زػ ػاً حس ػػس نظر ػػة المش ػػاههة ه ػػيف ال ػػداء وال ػػدواء  ,فني ػػه

تعرجات ثيرة تعرجات الدماغ.

ولقػػد أثهػػت العممػػاء زػ ف القػرنهيط يحتػػوؼ عمػػى مػواد يميائيػػة تعمػػق عمػػى تصػػمي ال ػ

) (DNAالتالا حسس آ ر تقر ر طهي نشػر فػي الواليػات المتحػدة  ,واف القػرنهيط
مف المواد الطهيعية المحنزة لمدماغ .

وهو ذاء صحي طهيعي و ز د الذ اء والذاكرة.
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الخرنوب والكم :
ػحروية التػي تنهػت فػي أؼ م ػاف
ال رنوس وهو مف هذور الالعاقوؿ هذ النهتػة الص ا
الصحروية .
ا
 ,فقد تجدها في الطر ق وفي المزرعة ولكنها تكثر في المناطق

وال رنوس يشزه الكمى تماماً  ,وقد استعممه األطزاء قديماً وحديثاً في عػبلج أمػراض

الكمى مثق :

ٔ .التهازات المجارؼ الهولية .

ٕ .منتت لمحصى في الكمية والمثانة .
ٖ .مدرر لمهوؿ .

ٗ .مقوؼ جنسي .

التشابه بيف المرارة واللمل

:

ػررة الالص ػػنراء والنمن ػػق م ػػف حي ػػث الشػ ػ ق
لق ػػد الحظن ػػا وج ػػود تش ػػازه هي ػػر ه ػػيف الم ػ ا
ال ػػارجي والتجو ػػا الػػدا مي لكػػق منهمػػا  ,حيػػث إف ػػق منهمػػا يشػػزه وعػػاء طػػولي

مجوؼ .

وقد أثهت الطس قديماً وحديثاً إف تناوؿ النمنق األحمر واأل ضر ينيد في :

ٔ -إزالة عسر الهظـ .

ٕ -يساعد في تنظيا وتطهير الم اررة .
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ٖ -يساعد عمى تنتيت حصى المرارة .

و نص األطزاء هتناوؿ النمنق لمرضى التهازات الم اررة .

بلصة :
تعتهػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر

نظر ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

والػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدواء

أحدث نظر ة

المش ػ ػ ػ ػ ػ ػػاههة
طهي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة

ه ػ ػ ػ ػػيف ال ػ ػ ػ ػػداء

لعػ ػػبلج افػ ػػة

األم ػػراض الزس ػػيطة والمستعص ػػية ع ػػف طر ػػق مش ػػاههة ال ػػداء وال ػػدواء ووج ػػود ف ػػي
الطهيعة فقد ي وف العضو المصاس يشزه أحد النزاتػات أو يشػزه عضػو مػف أعضػاء
الحيوانات ويست دـ ذلؾ العضو في عبلج العضو المصاس .

ولقد ا تصػر الجػزء األوؿ مػف النظر ػة عمػى زعػض النزاتػات والكائنػات التػي أثهتتهػا

التجارس الطهية الحديثة هإف لها فائدة حسس نظر ة المشاههة ولقػد راعينػا الشػرح فػي
زعض األجزاء واال تصار في الزعض اآل ر..
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التقو ـ المهدوي
مف المعمػوـ إف عػدة الشػهور اثنػا عشػر شػه اًر وهػذا ثاهػت لػدػ الجميػع منػذ مػق هللا
السماوات واألرض وقد أكد هللا تعػالى ذلػؾ فػي تازػه قػاؿ تعػالى ُْإ مف ُع مػدة ُّ
الش تػه ُ
ور
ػاب ُ
ُعنػد ُ
و ا آثنػا عشػػر ش آػه اًر ُفػي ُكتػ ُ
السػػماوات واألآرض ُمآنهػا أآر عػػة
و يػ آوـ خمػق م
حػػرـ ذلُػػؾ ُ
الػػديف اآلقػػ ُـ فػػبل ت آظمُمػػوآا ُفػػي ُه مف أن تلس تػػكـ وق ُ
ػػاتتموآا اآل تم آش ُػػرُكيف كآ مفػػ ًة كمػػا
ت
تت
آ
ت
ت
()1
ُ
ُ
اعم تموآا أ مف و مع اآل تم متقيف
ت قاتتمون تك آـ كآ مف ًة و آ
إف هناؾ تقاويـ عديدة لحسػاس الشػهور وأشػهرها التقػويـ المػيبلدؼ الشمسػي والتقػويـ

الهج ػػرؼ القم ػػرؼ والتق ػػويـ النارس ػػي والتق ػػويـ العه ػػرؼ والتق ػػويـ الص ػػيني و يره ػػا م ػػف
التقاويـ القميمة اإلستعماؿ التي ال يعرفها أكثر الناس .

وهذ التقاويـ التي ذ رناها ت تما زعضها عف الزعض اآل ر في حساس عدد أياـ

السنة وأسماء الشهور مػا إنهػا ت تمػا فيمػا هينهػا فػي الشػهر الػذؼ تهػدأ زػه السػنة ,
وهي تقاويـ ير دقيقة .

ٔ

 -التوزةٖٙ
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فػػالتقويـ المػػيبلدؼ الشمسػػي الػػذؼ يعتمػػد عمػػى تػػار خ والدة المسػػي يهػػدأ فػػي ػػانوف
الث ػػاني والمس ػػيحيوف أننس ػػهـ ي تمن ػػوف ف ػػي ت ػػار خ والدة المس ػػي العمي ػػه الس ػػبلـ ف ػػي
ال ػػامس مػػف ػػانوف األوؿ مػػع العمػػـ إف اسػػمه ػػانوف األوؿ ف ػػاف األحػػرػ أف تهػػدأ

السنة زه .

أمػػا التقػػويـ الهجػػرؼ القمػػرؼ فهػػو يعتمػػد عمػػى األشػػهر العرحيػػة المحػػرـ صػػنر رحيػػع

األوؿ  ...الػػخ فػػي أسػػماء الشػػهور وانػػه يعتمػػد عمػػى تػػار خ هجػرة الرسػػوؿ فػػي شػػهر

محرـ  ,مع العمـ إف الهجرة لـ تكف في شػهر محػرـ هػق فػي شػهر رحيػع األوؿ وحػدؤ

اف زش ق رجعي أؼ زحساس النترة المنقضية مف الهجرة  ,و ػذلؾ التقػويـ الصػيني

والعرحي والنارسي فهي ت تما زعضها عف الزعض اآل ر ....

ونحف نعرؼ إف السنة الميبلدية الشمسية هي ٘ ٖٙيوماً ورحع اليوـ و مس دقائق

واف ق أرحػع سػنوات تسػمى السػنة الرازعػة زالسػنة الكهيسػة وهػي  ٖٙٙيومػاً .والسػنة

الهجر ة تنقص عف السنة الميبلدية ز حد عشػر يومػاً أؼ ٘ ٖ٘ٗ = ٔٔ – ٖٙيػوـ

.

وقػد ورد عػف اإلمػاـ أهػي عهػد هللا العميػه السػبلـ قولػه ( :إف السػنة ثبلثمائػة وأر ػػع

وخمسوف يوماً )

()1

إف أشػػهر السػػنة الميبلديػػة ت تمػػا عػػف زعضػػها الػػزعض اآل ػػر ف شػػهر حسػػاهها ٖٔ

يػػوـ وأشػػهر ٖٓ وشػػهر واحػػد  ٕٛوه ػػذا أمػػا الهجر ػػة ف شػػهرها شػػهر تػػاـ ٖٓ يوم ػاً
وشهر ناقص  ٕٜيوماً  ,وهي تعتمد عمى رؤية الهبلؿ
وفي مناسزات دينية ثيرة أ تمػا المسػمموف فيمػا هيػنهـ فػي حسػاس هدايػة الشػهر أو
نهايته ػا تبلفهـ فػي هدايػة شػهر رمضػاف ونهايتػه و ػذلؾ أ ػتبلفهـ فػي معرفػة أيػاـ
ٔ

-زحار األنوار ج ٘ٙصٖ٘ٔ
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الح ػػج ون ػػرػ ف ػػي الهم ػػد الواح ػػد ي تم ػػا الن ػػاس فيم ػػا هي ػػنهـ فقس ػػـ يص ػػوموف وآ ػػروف
ينطروف حتى إف األمر وصػق إلػى إف فػي الهيػت الواحػد نػرػ إف األس منطػر واألـ
صائمة واألهف صائـ والهنػت منطػرة وعائمػة صػائمة وعائمػة منطػرة و ػق مػنهـ يعتمػد

عمى مصادر في حساس أياـ شهر رمضاف .

وهذا اال تبلؼ يولد أ طاء في معرفة األوقات الصػحيحة لمقيػاـ زالواجزػات الدينيػة

المنروضة الصوـ والحج و ير  .وما في ذلؾ مف ضػياع معرفػة أيػاـ هللا المزار ػة

وضػػياع ثواههػػا هػػق الوقػػوع فػػي المعنػػات هػػدوف عمػػـ و ػػذلؾ اال ػػتبلؼ الحاصػػق هػػيف
الدولة الواحدة فهناؾ عػدة تقػاويـ مسػت دمة فػي ننػس الوقػت وهنػاؾ ا ػتبلؼ دا مػي
في حساس هذ التقاويـ المست دمة أصبلً .

المهدي أتي بأمر جديد

لقػػد وردت الكثيػػر مػػف الروايػػات عػػف أهػػق الهيػػت العميػػه السػػبلـ إف اإلمػػاـ المهػػدؼ

العميه السبلـ سوؼ ي تي هديف جديد وأمر جديد وانه سوؼ يغير األياـ والشػهور ,
حيث روؼ عػف أحمػد هػف عجػبلف عػف أهػي عهػد هللا العميػه السػبلـ أنػه قػاؿ  :ال إذا
قػػاـ القػػائـ دعػػا النػػاس إلػ اإلسػػبلـ الجديػػد وهػػداهـ إلػ أمػػر قػػد دثػػر فضػ عنػػه

الجمهور وانما سمي المهدي ألنػه يهػدي إلػ أمػر قػد ضػموا عنػه وسػمي بالقػائـ

لق امه بالحق )(.)1

بدا ة التقو ـ المهدوي
ٔ

 -اإلرشاد صٔٗ٘
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زعد التو ق عمى هللا سوؼ نهدأ زالتقويـ المهدوؼ وهو التقويـ اإللهي لكق الكائنات

مف اإلنساف والحيواف والنزات في ق الكوف ألف دعوة اإلماـ المهدؼ العميه

السبلـ هي لكق الكوف وانه سوؼ يقيـ دولة العدؿ اإللهي  ,وهذا التقويـ يتكوف

مف اثنا عشر شه اًر أيضاً ولكننا سوؼ نقوـ زاستهداؿ أسماء الشهور العرحية مف

محرـ وصنرورحيع األوؿ ....الخ زاسماء األئمة األطهار مصداقاً لقوؿ الرسوؿ
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  :عدتهـ عدة الشهور ما في الرواية الواردة في شا اليقيف حيث
جاء عف األصزب هف نزاتة عف اهف عزاس قاؿ  :سمعت رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما

يقوؿ :

( ......فقاـ جابر بف عبد

األنصاري فقاؿ  :ا رسوؿ

ما عدة الشهور

وما عدة األئمة فقاؿ ا جابر سألتني رحمؾ عف اإلسبلـ باجمعه عدتهـ عدة
الشهور وهي عند ا آثنا عشر شه اًر ُفي ُكتا ُب ُ
السماوات واألآرض
و ي آوـ خمق م
آ
)(.)1
وفي اال تصاص عف اهف طر ا عف اهف نزاتة عف اهف عزاس قاؿ رسوؿ هللا

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  ( :عدتهـ عدة الشهور وهي إثنا عشر شه اًر)

()2

الشهور حسب التقو ـ المهدوي
ٔ -شهر المرتضى ال شهر رمضاف
ٕ -شهر المجتهى ال شهر شواؿ
ٔ

 -زحار األنوار ج ٖٙصٗ.ٕٙ

ٔ -زحار األنوار ج ٖٙصٔ , ٖٚنز النوائد وت و ق اآليات الظاهرة ج ٖٙصٖٜٔ
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ٖ -شهر الشهيد ال شهر ذؼ القعدة

ٗ -شهر السجاد ال شهر ذؼ الحجة
٘ -شهر الزاقر ال شهر محرـ

 -ٙشهر الصادؽ ال شهر صنر

 -ٚشهر الكاظـ الشهر رحيع األوؿ
 -ٛشهر الرضا ال شهر رحيع الثاني

 -ٜشهر الجواد ال شهر جمادؼ األولى
ٓٔ  -شهر الهادؼ ال جمادؼ اآل ر

ٔٔ  -شهر العس رؼ ال شهر رجس
ٕٔ  -شهر المهدؼ ال شهر شعزاف

الشهور هي الديف الق ـ
ػاب ُ
ور ُعنػػد ُ
و ا آثنػػا عشػػر شػ آػه اًر ُفػػي ُكتػ ُ
ُْإ مف ُعػ مػدة ُّ
الشػ تػه ُ
السػػماوات
و يػ آػوـ خمػػق م
واألرض ُمآنهػػػا أر عػػػة حػػػرـ ذلُػػػؾ الػ ُػػديف اآلقػػػ ُـ فػػػبل ت آظمُمػػػوآا ُفػػػي ُه مف أن تلسػ تػػكـ وقػ ُ
ػػاتتموآا
ت
آ
آ
تت
آ
ت
ت
()1
ُ
ُ
ُ
إف معرفػػة
اعم تم ػوآا أ مف و مػػع اآل تم متقػػيف
اآل تم آشػ ُػركيف كآ مف ػ ًة كمػػا ت قػػاتتمون تك آـ كآ مف ػ ًة و آ
الشهور هي الديف القيـ ما قاؿ تعالى في اآلية ونحػف نقػوؿ إف األئمػة هػـ الشػهور

ألف معػرفتهـ هػػي الػػديف القػػيـ فػػإف معرفػػة اسػػماء الشػػهور مثػػق محػػرـ وصػػنر ورحيػػع
األوؿ و يرها ليست هي الػديف القػيـ ألنهػا معروفػة لمنػاس عمػى مػر العصػور وعمػى

ٔ

 -التوزةٖٙ
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م تمػػا الػػديانات مػػف يهػػود ومجػػوس و يػػرهـ مػػف المشػػر يف فػػي زمػػف الرسػػوؿ فهػػي

ليست الديف القيـ حتماً  ,هق الديف القيـ هو معرفة األشهر زاسػماءها الحقيقيػة التػي
سماها هللا قهق مق السماوات واألرض وقهق مق آدـ العميه السبلـ .

فقد جاء في الرواية الواردة عف أهي حمزة الثمالي قاؿ  ( :كنت عند أبي جعلػر ه

بف عمي الباقر (عم ه السبلـ) ذات يوـ فمما تلرؽ مف كاف عند قاؿ ا أبػا حمػزة

مف المحتوـ الذي حتمه

ق اـ قائمنا فمف شؾ ف ما أقوؿ لقي

وهو كافر به

جاحد لػه ثػـ قػاؿ بػأبي وأمػي المسػم باسػمي المكنػ بكنيتػي السػابع مػف بعػدي

ػأتي ل ممػئ األرض عػدالً وقسػطاً كمػػا ممئػت جػو اًر وظممػاً ػػا ابػا حمػزة مػف أدركػػه
فال سمـ ما سمـ له (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) ومف لػـ سػمـ ْ ُإمنػه مػف آش ُػرؾ ُب ُ
ػالِل فق آػد ح مػرـ
ت آ
ت
و عم ُه اآلجمنة ومأآوا المنار وما لُم م
ظالُ ُميف ُم آف أنص ٍار وأوض مف هذا بحمد
ت ت
ت
عػز وجػ فػي محكػـ كتابػه ُْإ مف

وأنور وأبيف وأزهر مف هػذا وأحسػف منػه قػوؿ
الٔ
ور ُعند ُ
ُعمدة ُّ
الش ته ُ
و ا آثنا عشر ش آه اًر}
ومعرفة الشػهور محػرـ وصػنر ورحيػع ومػا زعػدها والحػرـ منهػا رجػس وذو القعػدة وذو

الحجة ومحرـ وذلؾ ال ي وف ديناً قيماً ألف اليهود والنصارػ والمجوس وسائر الممق
والنػػاس جميع ػاً مػػف الم ػوافقيف والم ػػالنيف يعرفػػوف هػػذ الشػػهور ويعػػدونها زاسػػمائها
ولػيس هػػو ػػذلؾ إنمػػا عنػػي ههػػـ القػواميف هػػديف هللا وأكػػرـ مػػنهـ أميػػر المػػؤمنيف عمػػي

العميػػه السػػبلـ الػػذؼ أشػػتق هللا سػػزحانه لػػه اسػػماً مػػف اسػػمه العمػػي مػػا اشػػتق ل ػ

الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما اسػػماً مػػف اسػػمه المحمػػود وثبلثػػة مػػف ولػػد اسػػمائهـ عمػػي هػػف الحسػػيف

ٔ

 -ت و ق اآليات جٔ صٕٕٓ
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وعمي هف موسػى وعمػي هػف

ههػذا االسػـ المشػتق مػف أسػماء هللا عػز وجػق حرمػة

زه يعني أمير المؤمنيف وانهـ الشهور تاس تزه هللا قهق مق آدـ ز لني عاـالٔ .
ع ػػف داود ه ػػف ثي ػػر الرق ػػي ق ػػاؿ  :د م ػػت عم ػػى أه ػػي عه ػػد هللا جعن ػػر ه ػػف

العمي ػػه

السػػبلـ زالمدينػػة فقػػاؿ لػػي  (:مػػا الػػذي أبطػػأ بػػؾ عنػػا ػػا داود قػػاؿ  :حاجػػة لػػي

عرضت بالكوفة فقاؿ مف خملت بها قمت جعمت فداؾ خملت بها عمػؾ زيػداً تركتػه
راكباً عم فرس متقمداً مصحلاً ينػادي بعمػو صػوته سػموني قبػ أف تلقػدوني بػيف

جوانبي عمماً جـ وقد عرفت الناسخ والمنسوخ والمثاني والقرآف العظ ـ واني العمـ
بػػيف

و يػػنكـ فقػػاؿ لػػي داود لقػد ذهبػػت تمػػؾ المػػذاهب ثػػـ نػػادى ػػا سػػماعة بػػف

مه ػراف اتنػػي بسػػمة الرطػػب فأتػػا بسػػمة فيهػػا رطػػب فتنػػاوؿ رطبػػة أكمهػػا واسػػتخرج

النواة مف ف ه وغرسها في األرض فلمقت ونبتت وأطمعت وأعذقت فضرب بيػد إلػ

شق مف عػذؽ منهػا فشػقه واسػتخرج منهػا رؽ أبػ ض فلضػه ووضػعه إلػي وقػاؿ
) والثاني

أق أر فق أر له واذا ف ه مكتوب سطراف األوؿ (ال إله إال ه رسوؿ
ػاب ُ
ور ُعنػػد ُ
و ا آثنػػا عشػػر شػ آػه اًر ُفػػي ُكتػ ُ
(ُإ مف ُعػ مػدة ُّ
الشػ تػه ُ
السػػماوات
و يػ آػوـ خمػػق م
ُ ُ
ُ
يف اآلقػ ُ تـ) أميػر المػؤمنيف عمػي بػف أبػي طالػب ،
واألآرض مآنها أآر عة تحترـ ذلؾ الػد ت
الحسف بف عمي  ،الحسيف بف عمي  ،عمػي بػف الحسػيف  ،ه بػف عمػي  ،جعلػر

بػػف ه  ،موسػ بػػف جعلػػر  ،عمػػي بػػف موسػ  ،ه بػػف عمػػي  ،عمػػي بػػف ه ،

الحسف بف عمي  ،الحجة وثـ قاؿ ػا داود أتػدري مػف كتػب هػذا فػي هػذا قمػت
ورسوله وأنتـ أعمـ قاؿ  :قب أف يخمق

ٔ
ٕ

 -يزة النعماني

 -يزة النعماني صٜٓ

آدـ بأللي عاـ )الٕ .
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واألئمة األطهار إثنا عشر إماماً أولهـ عمي هف أهي طالػس العميػه السػبلـ وآ ػرهـ

اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ

ػػاتـ األئمػػة  ,وفػػي هػػذ األشػػهر أرحعػػة أشػػهر حػػرـ

وفي األئمة أرحعة في اسـ واحد وهو اسـ أمير المؤمنيف العميه السػبلـ الػذؼ اشػتقه

هللا مف اسمه العمي وهو الحرـ  :عمػي هػف أهػي طالػس وعمػي هػف الحسػيف وعمػي هػف
موسى وعمي هف

.

فقد روػ جاهر الجعني قاؿ ( :سألت أبا جعلر (عم ه السبلـ) عف تأوي قػوؿ
ػاب ُ
ور ُعنػػد ُ
و ا آثنػػا عشػػر شػ آػه اًر ُفػػي ُكتػ ُ
عػػز وج ػ ُإ مف ُعػ مػدة ُّ
الشػ تػه ُ
و يػ آػوـ خمػػق
ُ ُ
ُ
يف اآلق ُ تـ فبل ت آظمُ تموآا ُفػي ُه مف أن تلس تػك آـ قػاؿ
م
السماوات واألآرض مآنها أآر عة تحترـ ذلؾ الد ت
فتنلس سيدي الصػعداء ثػـ قػاؿ ػا جػابر أمػا السػنة فجػدي رسػوؿ

(صػم

عم ه وآله وسمـ تسم ما) وشهورها إثنا عشر شه اًر فهو أمير المؤمنيف إلػي والػ

ابني جعلر وابنه موس وابنه عمي وابنه ه وابنه عمػي والػ ابنػه الحسػف والػ

ابنه ه الهادي المهدي إثنا عشر إماماً حج

في خمقػه وامنػاء عمػ وح ػه

وعممه واألر عة الحرـ الذيف هـ الديف الق ـ أر عة منهـ يخرجوف باسـ واحػد عمػي

أميػر المػؤمنيف وأبػي عمػػي بػف الحسػيف وعمػي بػػف موسػ وعمػي بػف ه فػػاإلقرار
بهؤالء هو الديف الق ـ فبل تظمموا انلسكـ أي قولوا بهـ جم عاً تهتدوا)الٔ .

وزعػػد ه ػػذ الرواي ػػات الهين ػػات الت ػػي تؤ ػػد عم ػػى إف الش ػػهور االثن ػػا عش ػػر ه ػػـ األئم ػػة

األطهار العميه السبلـ وهـ األكرـ وهـ الديف القيـ وقد ورد في الروايػات زػ ف الػديف

القيـ هو ديف القائـ إذف فالتقويـ المهدوؼ مف م تصات القائـ .

يتكوف التقػويـ المهػدوؼ مػف اثنػا عشػر شػه اًر أولهػا شػهر المرتضػى وهػو يقاهػق شػهر
رمض ػػاف و نته ػػي زش ػػهر المه ػػدؼ وه ػػو ش ػػهر ش ػػعزاف  ,والس ػػنة في ػػه ثبلثمائ ػػة وأرح ػػع

ٔ
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و مسوف يوماً  ,والشهور فيه شػهر تػاـ ثبلثػوف يومػاً وشػهر نػاقص تسػعة وعشػروف
يومػاً أؼ مػػا معنػػا سػػتة أشػػهر تامػػة وسػػتة أشػػهر ناقصػػة فشػػهر رمضػػاف تػػاـ والػػذؼ

يميػػه ش ػػهر المجته ػػى الش ػواؿ ش ػػهر ن ػػاقص وش ػػهر الشػػهيد الذؼ القع ػػدة ت ػػاـ وش ػػهر
السجاد الذؼ الحجة شػهر نػاقص  ..وه ػذا إلػى شػهر المهػدؼ الشػعزاف وهػو شػهر

ناقص ال يتـ أهداً .

وسػػنذ ر األدلػػة عمػػى هػػذ الم ونػػات زالتنصػػيق إسػػتناداً إلػػى آيػػات القػرآف واألحاديػػث
الشػػر نة ال ػواردة عػػف الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما والروايػػات ال ػواردة عػػف أهػػق الهيػػت العميػػه

السبلـ .

أ .شهر المرتضى الشهر رمضاف أوؿ شهر في السنة المهدوية  ,ورس سائق
يس ؿ لماذا وضع شهر رمضاف وؿ شهر في السػنة المهدويػة إف شػهر

رمضػاف أفضػق الشػػهور وهػو الشػػهر الػذؼ أنػزؿ فيػػه القػرآف وفيػػه ليمػة القػػدر

التي يقدر فيها ق أمر وهي رأس السنة .
قاؿ تعػالى ْشهر رمضاف امل ُذي أ ُ ُ ُ
آف تهًدى لُممن ُ
ػات ُمػف اآل تهػدى
ػاس و ُين ٍ
تنزؿ ف ه اآلتقآر ت
آت
نك تـ م
واآل تلآرق ُ
الش آهر فآم تص آم ته ومف كاف م ُريضاً أ آو عم سل ٍر ف ُعمدة ُم آف
اف فمف ش ُهد ُم ت
و ُب تك تـ اآلت آسر وال تي ُر تيد ُب تك تـ اآل تع آسر ولُ تت آك ُمتموآا اآل ُع مػدة ولُ تتك ُب تػروآا و عمػ
أم ٍ
اـ أتخر تي ُر تيد ت
اك آـ ولعم تك آـ ت آش تكتروف (.)1
ما هد ت
وقاؿ تعالى ُْ :إمنا أنزآلنا ت ُفي لآيم ُػة اآلق آػد ُر* ومػا أ آدراؾ مػا لآيمػ تة اآلق آػد ُر* لآيمػ تة اآلق آػد ُر
خير ُم آف أآل ُ
وح ُفيهػا ُبػُإ آذ ُف رُ ُهػـ ُمػف تكػ ُ أ آم ٍػر* سػبلـ
ف ش آه ٍر* تن مز تؿ اآلمبل ُئك تة و ُّ
الر ت
آ
()2
ُهي ح مت م آطم ُع اآلل آج ُر .
ٔ
ٕ

 الزقرة٘ٔٛ -القدر
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 .1عػف عمػػي هػػف إهػراهيـ عػػف أهيػػه عػػف عهػػد هللا هػػف المغيػرة عػػف عمػػر الشػػامي عػػف
أهي عهد هللا العميه السبلـ قػاؿ  ( :إف عدة الشهور عند
كتاب

يوـ خمق السماوات واألرض فغرة الشهور شهر

إثنا عشػر شػه ار فػي
ج ذكر وهػو شػهر

رمضػػاف وقمػػب شػػهر رمضػػاف ليمػػة القػػدر ونػػزؿ الق ػرآف فػػي أوؿ ليمػػة مػػف شػػهر
رمضاف فاستقب الشهر بالقرآف )(.)1

 .2وعف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ  ( :إف عػدة الشػهور عنػد
شه اًر فػي كتػاب

اثنػا عشػر

يػوـ خمػق السػماوات واألرض  .،فغػرة الشػهور رمضػاف وقمػب

شهر رمضاف ليمة القدر)(.)2

 .3عػػف األصػػزب هػػف نزاتػػة أنػػه طػػس العميػػه السػػبلـ  -يقصػػد عمػػي هػػف أهػػي طالػػس

العميػه السػػبلـ  -فػػي الشػػهر الػػذؼ قتػق فيػػه فقػػاؿ ( :أتػػاكـ شػػهر رمضػػاف وهػػو سػػيد
الشهور وأوؿ السنة وف ه تدور رح .)3()....

ٗ .عف العهد الصال العميه السػبلـ قػاؿ  ( :أدع بهػذا الػدعاء فػي شػهر رمضػاف
مستقب دخوؿ السنة )(.)4

 .5عف أمير المؤمنيف العميه السبلـ قػاؿ ( :مف اغتسػ أوؿ يػوـ مػف السػنة فػي

ماء جار وصب عم رأسه ثبلثػيف غرفػة كػاف دواء لسػنته واف أوؿ كػ سػنة أوؿ

يوـ مف شهر رمضاف)(.)5
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ
٘
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ب .الز اة فرضت في شهر رمضاف

فػػرض هللا الز ػػاة فػػي شػػهر رمضػػاف أؼ إف فرضػػها فػػي رأس السػػنة فػػإف الز ػػاة
ت ػػرج لمحػػوؿ أؼ ت ػػرج ز ػػاة عػػاـ امػػق واف فرضػػها فػػي شػػهر رمضػػاف دليػػق

عمى إف أوؿ السنة شهر رمضاف وقاؿ أهو عهػد هللا العميػه السػبلـ  ( :إف آ ػة
الزكاة ْ تخ آذ ُم آف أ آموالُ ُه آـ صدق ًة تتط ُهترته آـ وتتزُكي ُهـ ُبها نزلػت فػي شػهر رمضػاف
فػأمر رسػػوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) مناد ػه فنػػادى فػػي النػاس إف فػػرض عمػ كـ
الزكاة كما فرض عم كـ الصبلة فلرض

عػز وجػ عمػ كـ مػف ذهػب وفضػة

وفرض الصدقة مف اإلب والبقر والغنـ ومف الحنطػة والشػعير والتمػر والز يػب

فنادى فيهـ بذلؾ في شهر رمضاف وعلا عنهـ ف ما سوى ذلػؾ ثػـ لػـ لػرض

لشيء مف أموالهـ حتػ حػاؿ عمػيهـ الحػوؿ مػف قابػ فصػاموا وافطػروا فػأمر

مناد ه فنادى في المسمميف أيها المسمموف زكوا أموالكـ قب صبلتكـ قػاؿ ثػـ

وجه عماؿ الصدقة .)1()...

ج -إف أوؿ مػرة ذ ػػرت فيهػػا ممػػة الشػػهر فػػي القػرآف انػػت فػػي سػػورة الزقػرة فػػي
ُ ُ
ُ
آف تهػ ًػدى لُممنػ ُ
ػات ُمػػف
ػاس و ُينػ ٍ
قولػػه تعػػالى ْشػ آػهتر رمضػػاف املػػذي أتنػ ُػزؿ ف ػػه اآلتقػآػر ت
اآل تهػػدى واآل تلآرقػ ُ
ػاف ()2حيػػث ذ ػػرت شػػهر رمضػػاف وهػػو الشػػهر الوحيػػد الػػذؼ ورد
ذ ر في القرآف واف آ ر مرة وردت فيها ممػة شػهر فػي القػرآف انػت فػي سػورة
القدر في قوله تعالى ْليمػ تة اآلق آػد ُر خيػر ُم آػف أآل ُ
ػف ش آػه ٍر ( )3أؼ إف ممػة شػهر
آ
آ

ٔ
ٕ
ٖ

 الكافي ج ٖ ص.ٜٗٚ الزقرة ٘.ٔٛ -القدرٖ.
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األولى التي وردت في القرآف انت فػي اآليػة التػي ذ ػرت شػهر رمضػاف و مػا
هو معموـ ز ف القرآف نزؿ في شهر رمضاف في ليمػة القػدر ,وأتمهػا ز ممػة شػهر

في سورة القدر والتي هي مف ليالي شهر رمضاف فتكػوف السػنة ممتػدة مػف ليمػة

القدر إلى ليمة القدر أؼ مف رأس السنة إلى رأس السنة.
د -سهس تسمية شهر رمضاف هػ الشهر المرتضى

ٔ .إف عمي العميه السبلـ هو أوؿ األئمة وهو أوؿ الشهور ألننا قمنا إف

األئمة هـ الشهور فمف الواجس أف ي وف عمي هو أوؿ الشهور .

ٕ .شهر رمضاف هو شهر هللا وعمػي العميػه السػبلـ اشػتق اسػمه مػف اسػـ هللا
العمػػي ..فهػػو يمثػػق اسػػـ هللا وهػػو يمثػػق شػػهر رمضػػاف  ,و ػػذلؾ ورد إف األئمػػة
العميػػه السػػبلـ

الشػػهور هػػق هػػـ الشػػهور وتػػذ ر الروايػػة إف أولهػػـ عمػػي وآ ػػرهـ

المهدؼ أؼ أولها رمضاف وآ رها شعزاف .

فقد جاء في الرواية الشر نة الواردة عف أمير المؤمنيف العميه السبلـ أنه قاؿ :
(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) وأنػػا عنػػد عػػف األئمػػة (عمػػيهـ السػػبلـ)

( لقػػد تسػػئ رسػػوؿ
بعد فقاؿ لمسائ والسماء ذات البػروج إف عػددهـ بعػدد البػروج ورب الم ػالي
واأل اـ والشهور إف عددهـ كعػدد الشػهور فقػاؿ السػائ  :فمػف هػـ ػا رسػوؿ
فوضػع رسػوؿ

(ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما) يػد عمػ رأسػي فقػاؿ أولهػػـ هػذا وآخػػرهـ

المهػػدي مػػف واالهػػـ فقػػد واالنػػي ومػػف عػػاداهـ فقػػد عػػاداني ومػػف أحػػبهـ فقػػد

أحبني .)1()......

ٔ

 -زحار األنوار ج ٖٙصٗ٘ٗ.
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 .3ورد في تاس الروضة والنضائق الهف شاذاف زاإلسناد يرفعه عف جاهر عف
عمر هف ال طاس قاؿ سمعت رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما يقوؿ  ( :فض عمػي بػف

أبي طالب عم هذ األمػة كلضػ شػهر رمضػاف عمػ سػائر الشػهور وفضػ
عمي عم هذ األمة كلض ليمة القػدر عمػ سػائر الم ػالي فطػو

وصدؽ ) .

لمػف آمػف

هػ -السنة المهدوية ٖٗ٘ يوـ وشهر رمضاف ٖٓ يوـ :

إف السنة المهدويػة هػي ٖٗ٘ يػوـ فقػط واف شػهر رمضػاف امػق ال يػنقص أهػداً
واف حساس السنة يهدأ في شػهر رمضػاف  ..هػدليق مػا جػاء عػف
هف شعيس عف أهيه قاؿ :

(قمت ألبي عبد

(عم ه السبلـ) إف الناس قولوف إف رسوؿ

هػف يعقػوس
(صم

عم ه وآله وسمـ تسم ما) صاـ تسػعة وعشػروف يومػاً أكثػر ممػا صػاـ ثبلثػوف
تعػال

يوماً فقاؿ كذبوا ما صاـ رسوؿ (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما) إال تاماً وذلؾ قوؿ
(ولُ تت آك ُمتمػوآا اآل ُعػ مػدة) فشػػهر رمضػػاف ثبلثػػوف يومػاً وشػواؿ تسػػعة وعشػػروف يومػاً
وذي القعدة ثبلثوف يوماً ال ينقص أبداً ألف تعال قػوؿ (وواع آػدنا تموسػ
ثبل ُثػػيف لآيم ػ ًة) وذو الحجػػة تسػػعة وعشػػروف يوم ػاً ثػػـ الشػػهور عمػ مث ػ ذلػػؾ
شهر تاـ وشهر ناقص وشعباف ال يتـ أبداً )(.)1

ٔ

 -وسائق الشيعة جٓٔ صٔ.ٕٚ
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و ػػذلؾ مػػا ورد عػػف
وعف

:

إف

هػػف يعقػػوس عػػف عػػدة مػػف أصػػحازه عػػف سػػهيق هػػف ز ػػاد

هف إسماعيق عف زعض أصحازه عف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ

تبارؾ وتعال خمق الدن ا في ستة أ اـ ثـ أختزلهػا مػف السػنة والسػنة

ثبلثمائػػة وأر عػػة وخمسػػوف يومػاً شػػعباف ال يػػتـ أبػػداً ورمضػػاف ال يػػنقص أبػػداً
و أبػػداً وال تكػػوف فريضػػة ناقصػػة إف عػػػز وجػػ قػػوؿ ولتكممػػوا العػػػدة

وشػػػواؿ تسػػػعة وعشػػػروف يومػػػاً وذو القعػػػدة ثبلثػػػوف يومػػػاً قػػػوؿ عػػػز وجػػػ
ْوواع آدنا موس ثبل ُثيف لآيم ًة وذو الحجة تسعة وعشريف يوماً ومحرـ ثبلثوف
ت
()1
يوماً ثـ الشهور بعد ذلؾ شهر تاـ وشهر ناقص) .
وعف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ  ( :إف

تبارؾ وتعال خمػق الػدن ا فػي

ستة أ اـ ثـ اختزلهػا عػف أ ػاـ السػنة فالسػنة ثبلثمائػة وأر ػع وخمسػوف يومػاً

شعباف ال يتـ أبداً ورمضاف ال ينقص أبداً )(.)2

وعف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ  ( :شهر رمضاف ثبلثوف يوماً ال يػنقص

أبداً)(.)3

وفي رواية عف أهي عهد هللا العميه السبلـ قػاؿ  ( :شهر رمضاف ثبلثوف يوماً
ال ينقص و ) .

ٔ
ٕ

 وسائق الشيعة جٓٔ صٕ.ٕٚ -زحار األنوار جٗ٘ صٕ٘ٔ.

ٖ -
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معرفة الهبلؿ في أوؿ شهر رمضاف كلي لحساب السنة

أؼ إنه إذا ص أوؿ هػبلؿ عػرؼ حسػاس السػنة مهػا إلػى شػهر رمضػاف القػادـ
ألننػػا قمنػػا إف شػػهر رمضػػاف تػػاـ ٖٓ يومػاً والشػػهر الػػذؼ يميػػه نػػاقص وه ػػذا واف

السنة ٖٗ٘ يوماً أؼ زحساس عدد األياـ يم ف معرفة شهر رمضاف القادـ .
جػػاء عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ إنػػه قػػاؿ  ( :إذا سػػمـ شػػهر رمضػػاف
سممت السنة وقاؿ رأس السنة شهر رمضاف )(.)1

وعف أهي عهد هللا العميه السبلـ قاؿ  ( :إذا سمـ شهر رمضاف سممت السنة)

.

عػف الصػادؽ العميػػه السػػبلـ قػػاؿ  ( :عػػد مػػف هػػبلؿ شػػهر رمضػػاف فػػي سػػنتؾ
الماض ة خمسة أ اـ وصـ اليوـ الخامس )(.)2

عف اإلمػاـ الصػادؽ العميػه السػبلـ قػاؿ  ( :إذا عرفػت هػبلؿ رجػب فعػد تسػعة

وخمسوف يوماً ثـ صـ يوـ ستيف )(.)3

أؼ إف األئم ػػة العم ػػيهـ الس ػػبلـ ح ػػددوا معرف ػػة ش ػػهر رمض ػػاف زالحس ػػاس  ,فن ػػي
الرواية األولى قاؿ لمسائق عد مف هبلؿ شهر رمضاف في سنتؾ الماضية وفػي

الرواية الثانية يقوؿ اإلماـ عد تسعة و مسوف يوماً أؼ شهر ٖٓ وشهر . ٕٜ
وعنه العميه السبلـ قاؿ  ( :إذا رأيت هبلؿ شهر رمضاف لرؤيته فعد ثبلثمائة
وأر عة وخمسوف يوماً ثـ صـ في القاب فإف

ٔ
ٕ
ٖ

 إقزاؿ األعماؿ صٗ. إقزاؿ األعماؿ صٖٗ٘. -إقزاؿ األعماؿ ص٘ٔ.

خمق السنة ثبلثمائة وستوف
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يوماً فاستثن منها ستة أ اـ فيها خمق السػماوات واألرض فم سػت فػي العػدد

)(.)1

وعنه العميه السبلـ قػاؿ  ( :إذا صػمت شػهر رمضػاف فػي العػاـ الماضػي فػي
يػػوـ معمػػوـ فعػػد فػػي العػػاـ المسػػتقب مػػف ذلػػؾ اليػػوـ خمسػػة أ ػػاـ وصػػـ يػػوـ

الخامس )(.)2
و تس

هف النرج إلى العس رؼ العميه السػبلـ يسػ له عمػا روؼ مػف الحسػاس

في الصوـ عف آزائه في عد مسة أياـ مػف أوؿ السػنة الماضػية والسػنة الثانيػة

التػػي ت ػ تي ف تػػس ( :صػػح ولكػػف عػػد فػػي كػػ أر ػػع سػػنيف خمسػػاً والسػػنة
الخامسة صـ ستاً فما بيف األول والحػادث ومػا سػوى ذلػؾ فإنمػا هػو خمسػة
خمسة )الٕ .

ق ػػاؿ الس ػػيارؼ  :ال وه ػػذ م ػػف جه ػػة الكهيس ػػة ق ػػاؿ وق ػػد حس ػػزه أص ػػحاهنا فوج ػػدو

صػػحيحاً وقػػاؿ و تهػػت إليػػه

هػػف النػػرج فػػي سػػنة ثمانيػػة وثبلثػػيف ومػػائتيف هػػذا

الحساس ال يتهيئ لكق إنساف أف يعمق عميه إنمػا هػذا لمػف يعػرؼ السػنيف ومػف

يعمػػـ متػػى انػػت السػػنة الكهيسػػة ثػػـ صػ لػػه هػػبلؿ شػػهر رمضػػاف أوؿ ليمػػة فػػإذا

ص الهبلؿ لميمته وعرؼ السنيف ص له ذلؾ إف شاء هللا الٖ .

وفي هذ الرواية أيضاً يذ ر األئمة الحساس واف رؤية الهبلؿ تكوف لمػرة واحػدة

فقط .

ٔ
ٕ
ٖ

 زحار األنوار ج٘٘ ص.ٖ٘ٚ مف ال يحضر النقيه جٔ. -الكافي جٗ صٔٗ.
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آراء العمماء

قػػاؿ الشػػيخ الصػػدوؽ مػػذهس ػواص الشػػيعة وأهػػق االستزصػػار مػػنهـ فػػي شػػهر

رمضاف إنه ال يػنقص عػف الثبلثػيف يومػاً أهػداً واأل زػار فػي ذلػؾ موافقػة لمكتػاس
وم النة لمعامة فمف ذهس ضعنه الشيعة إلى األ زار التي وردت لمتقية في إنه
ينقص ويصيزه ما يصيس الشهور مف النقصاف التاـ اتقى ما اتقى العامة ولػـ

ي مـ إال زما ي مـ زه العامة وال قوة إال زاهلل الٔ .

وذ ػػر الطهػػرؼ فػػي تار ػه إف فػػرض صػػوـ شػػهر رمضػػاف نػػزؿ زػػه الق ػرآف فػػي
الس ػػنة األول ػػى م ػػف هجػ ػرة النه ػػي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تس ػػميما ف ػػي ش ػػعزانها .واعم ػػـ إنن ػػي وج ػػدت

الروايػػات م تمنػػات فػػي انػػه هػػق أوؿ السػػنة المحػػرـ أو شػػهر رمضػػاف  ,لكننػػي

أريػػت مػػف عمػػـ مػػف أدر تػػه مػػف عممػػاء أصػػحاهنا المعتهػػر ف و ثيػ ار مػػف تصػػانيا
عممػػائهـ الماضػػيف  ,إف أوؿ السػػنة شػػهر رمضػػاف عمػػى التعيػػيف  ,ولعػػق شػػهر

الصياـ أوؿ العاـ في عزػادات اإلسػبلـ  ,والمحػرـ أوؿ السػنة فػي يػر ذلػؾ مػف
التوار خ ومهاـ األناـ .

الف هللا هلالج لج عظػػـ شػػهر رمضػػاف  ,فقػػاؿ هلالج لج ْ :شػ آػهتر رمضػػاف املػ ُػذي أتنػ ُػزؿ ُف ػ ُػه
آف تهػ ًػدى لُممنػ ُ
ػات ُمػػف اآل تهػػدى واآل تلآرقػ ُ
ػاف  .فمسػػاف حػػاؿ هػػذا التعظػػيـ
ػاس و ُينػ ٍ
اآلتقػ آػر ت
الشػػاهد لشػػهر رمضػػاف زالتقػػديـ  .وألنػػه لػػـ يجػػر لشػػهر مػػف شػػهور السػػنة ذ ػػر

زاس ػ ػػمه ف ػ ػػي القػ ػ ػرآف وتعظ ػ ػػيـ أم ػ ػػر إال له ػ ػػذا الش ػ ػػهر  ,ش ػ ػػهر الص ػ ػػياـ  ,وه ػ ػػذا
اال تصاص هذ ر نه ينزه عمى تقديـ أمر .
ٔ

 -زحار األنوار جٖ ٜص ,ٕٜٚإقزاؿ األعماؿ  -السيد اهف طاووس  -ج ٔ  -ص ٕٖ .
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وألنػه إذا ػػاف أوؿ السػنة شػػهر الصػياـ  ,وفيػػه مػا قػػد ا ػتص زػػه مػف العزػػادات

التي ليست في ير مف الشػهور واأليػاـ  ,ف ػ ف اإلنسػاف قػد اسػتقهق أوؿ السػنة

هػػذلؾ االسػػتعداد واالجتهػػاد  ,فيرجػػى أف ي ػػوف زػػاقي السػػنة جار ػػا عمػػى السػػداد
والمػراد  ,ظػػاهر دالئػػق المعقػػوؿ و ثيػػر مػػف المنقػوؿ إف اهتػػداء مػػف الػػد وؿ فػػي

األعماؿ  ,هي أوقات الت هس واالستظهار ألوساطها وألوا رها عمى ق حاؿ .
والف فيػػه ليمػػة القػػدر التػػي ي تػػس فيهػػا مقػػدار اآلجػػاؿ واطػػبلؽ اآلمػػاؿ  ,وذلػػؾ

منزه عمى إف شػهر الصػياـ هػو أوؿ السػنة  ,ف نػه فػت لعزػاد فػي أوؿ د ولهػا
أف يطمه ػ ػوا أطػ ػػوؿ آجػ ػػالهـ وحمػ ػػوغ آمػ ػػالهـ  ,ليػ ػػدر وا آ رهػ ػػا ويحمػ ػػدوا مواردهػ ػػا

ومصادرها .

التقو ـ المهدوي دولي وعالمي ولك األد اف

عف أهي عهد هللا العميه السبلـ إنه ُسئق عف قوؿ هللا عز وجػق ْش آهتر رمضاف
امل ُػذي أ ُ ُ ُ
آف وانمػا انػػزؿ فػي عشػر ف سػنة هػيف أولػه وآ ػر فقػاؿ أهػو
تنػزؿ ف ػه اآلتق آػر ت
عهد هللا العميه السبلـ :

( نزؿ القرآف جممة واحدة في شهر رمضاف إل البيت المعمور ثػـ نػزؿ فػي

طوؿ العشريف سنة ثـ قاؿ قاؿ النبػي (ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما) نزلػت صػحف إبػراه ـ فػي

أوؿ ليمػػة مػػف شػػهر رمضػػاف ونزلػػت التػػوراة لسػػت مضػػيف مػػف شػػهر رمضػػاف
وانزؿ اإلنجي لثبلث عشر ليمة خمت مف شهر رمضاف وانزؿ الز ػور لثمان ػة

عشػػر خمػػػوف مػػػف شػػهر رمضػػػاف وانػػػزؿ القػػػرآف لػػثبلث وعشػػػريف مػػػف شػػػهر
رمضاف ) (.)1

ٔ

 -الكافي جٕ ص.ٕٙٛ
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وزما إف ق الكتػس السػماوية نزلػت فػي شػهر رمضػاف فمػف األحػرػ عمػى أتزػاع
هذ الػديانات أف يجعمػوا شػهر رمضػاف هػو أوؿ السػنة  ,ألنػه هػو شػهر التنز ػق

لكبلـ هللا واف هذ الكتس هي جميعاً مف هللا  ...وشهر رمضاف هو شهر هللا ,
لذا فإف التقويـ المهدوؼ عالمي دولي وهو لكق الم موقات إف شاء هللا تعالى .

اإلش اؿ األوؿ :

اإلشكاالت الموجهة لمتقو ـ

ستقوؿ الناس أف لو اف هذا التقويـ صحي فمػـَ لػـ يعمػق زػه الرسػوؿ الصػمى

هللا عميه وآله وسمـ تسميما واألئمة مف زعد

نقوؿ .

ٔ .إف رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما لـ ي تي زػالتقويـ الهبللػي الموجػود حاليػاً فػالتقويـ
الهبللػػي ػػاف شػػائع ومعػػروؼ لػػدػ العػػرس قهػػق اإلسػػبلـ مػػا إنػػه الصػػمى هللا
عميػػه وآلػػه وسػػمـ تسػػميما ذ ػػر فػػي أحاديثػػه الشػػر نة ز ػ ف أوؿ الشػػهور هػػو

ش ػػهر رمض ػػاف ول ػػـ يق ػػق إف أوؿ الش ػػهور ه ػػو ش ػػهر مح ػػرـ وذل ػػؾ ف ػػي ػػق
الروايات الواردة في تس الحديث .

 .2إف األئمػػة العمػػيهـ السػػبلـ لػػـ يعمم ػوا زػػالتقويـ ألنهػػـ العمػػيهـ السػػبلـ

ػػانوا

يعمموف زالتقية في هذا األمر فهـ لـ ي رجوا ق العموـ فالكثير منهػا سػوؼ

يػ ػ تي هه ػػا اإلم ػػاـ المه ػػدؼ العمي ػػه الس ػػبلـ والت ػػي ل ػػـ يتس ػػف آلزائ ػػه العم ػػيهـ

السبلـ أف يعمموا هها ألف الظرؼ لـ ي ف مواتياً حينها ما إنهـ لـ يتم نػوا
مف قيادة األمة لذا فإنهـ انوا ي رجوف العموـ ق حسس عصر واف اإلماـ
المهدؼ العميه السبلـ سيقوـ هتغييػر الزمػاف ألنػه صػاحس العصػر والزمػاف

واف هػػذا التقػػويـ تقػػويـ إلهػػي ممكػػوتي ونحػػف اآلف فػػي عصػػر الظهػػور وهػػو

العموـ اإللهية419..............................................................

ُ
ُ
ُ
عصر الت و ػق ْه آ ين ت
وؿ املػذيف ن تسػوت
ظتروف إالم تأ ُآويم ته ي آوـ أآتي تأ ُآويتم ته تق ت
اءت تر تسػ ت رُنػا ُبػاآلح ُق فهػ ملنػا ُمػف تشػلعاء ف آشػل تعوآا لنػا أ آو
ُمف قآب ت ق آد ج آ
تنرُّد فن آعم غآير امل ُذي تكمنا ن آعمػ ت ق آػد خ ُس تػروآا أن تلس تػه آـ وضػ م عػآن تهـ ممػا كػاتنوآا
آلتتروف (.)1

اإلش اؿ الثاني :

عمػػى فػػرض قهػػوؿ هػػذا التقػػويـ عمػػى إف الشػػهر تػػاـ ونػػاقص زالتنػػاوس واف هػػذا
الحسػاس ثاهػػت ال يتغيػػر فمػػا معنػػى قولػػه تعػػالى ْ سػػأتلونؾ عػ ُػف ُ
األهمػ ُػة تقػ آ ُهػػي
آ
ُ
ُ
يت لُممن ُ
ظ ته ُ
ورها ولػك مف اآل ُبمر م ُف
اس واآلح ُ ولآ س اآل ُبُّر ُبأ آف تأ تآت آوآا اآلتبتيوت مف ت
مو ُاق ت
ا متق وآأ تتوآا اآلتبتيوت ُم آف أآبوا ُبها وا متتقوآا و لعم تك آـ تتآلمُ تحوف (.)2
ٔ .إف اآليػػة تتحػػدث عػػف الوقػػت مطمق ػاً ولػػيس فيهػػا تحديػػد لمشػػهور فاألهمػػة
هواسطتها يسػتطيع اإلنسػاف تحديػد الوقػت مطمقػاً رحمػا الشػهر ورحمػا السػنة
ول ػػيس زالض ػػرورة تحدي ػػد الش ػػهور م ػػا إنن ػػا نعتم ػػد ف ػػي ه ػػذا التق ػػويـ عم ػػى

األهمػ ػػة إال إف األهمػ ػػة لػ ػػيس زاإلم ػ ػػاف رؤ تهػ ػػا فػ ػػي ػ ػػق األح ػ ػواؿ  ,فػ ػػإف

الحساس ضرورؼ جداً في العاـ لذا أوصى زه األئمة العميهـ السبلـ

ما

ذ رنػػا فػػي الروايػػات المتقدمػػة ولػػو نػػا التزمنػػا أقػوالهـ العمػػيهـ السػػبلـ فػػي

الحسػػاس لمػػا وقػػع اال ػػتبلؼ إطبلقػاً ولمػػا حصػػق هػػيف أهنػػاء الػػديف الواحػػد
هق هيف أهناء المذهس الواحد .

ٕ .ما إف العهرة ليست فػي القمػة والكثػرة فػي رؤيػة الهػبلؿ فرؤيػة الهػبلؿ مػرة
ْهو امل ُػذي جعػ م
الش آػمس
واحدة افية لحساس السنة المهدوية قاؿ تعالى ت
ٔ
ٕ

 األعراؼٖ٘. -الزقرة.ٜٔٛ
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ُض اء واآلقمر تنو اًر وقمدر من ُازؿ لُتعمموآا عدد ُ
الس ُػنيف واآل ُحسػاب مػا خمػق
ت
آ ت
()1
ُ
و ذلُػػػؾ ُإالم ُبػػػاآلح ُق ت ل ُصػػػ ت اآل ػػػات لُقػ آػػو ٍـ آعم تمػػػوف  .أؼ إف هللا قػػدر
ت
القمر لمعرفة السنيف ولـ تقق اآلية لمعرفة الشهور .

 .3دلػػت الروايػػات ال ػواردة عػػف أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ إم انيػػة اسػػتتار
الهػػبلؿ وعػػدـ رؤ تػػه فػػي رأس الشػػهر وقػػد روؼ فػػي تػػاس مػػف ال يحضػػر

النقيه إف الهبلؿ قد يستتر عف الناس عقوزػة لهػـ فػي عيػد شػهر رمضػاف
وفي عيد األضحى قاؿ أهو عهد هللا العميه السبلـ :

( لما ضرب الحسػيف بػف عمػي (عم ػه السػبلـ) بالسػيف وسػقط ثػـ ابتػدروا لقطػع

رأسه نادى مناد مف بطناف العرش أال ا أيتها األمة المتحيرة الضالة بعد نبيها ال

وفقكـ

ألضح وال فطر وفي خبر آخر ال صوـ وال فطػر قػاؿ ثػـ قػاؿ أبػو عبػد

(عم ػػه السػػبلـ) فػػبل جػػرـ و

(عم ه السبلـ) ) (.)2

ال وفق ػوا وال يوفقػػوف حت ػ يثػػور ثػػائر الحسػػيف

 .4دليق آ ر عمػى عػدـ صػحة االعتمػاد دائمػاً عمػى الهػبلؿ فػي حسػاس أوؿ
الشهر وذلػؾ النتنػاخ األهمػة فػي آ ػر الزمػاف  .فقػد ورد عػف األصػزب هػف
نزاتة قاؿ  :قاؿ أمير المؤمنيف العميه السبلـ :

( أتي عم الناس (زماف) يرتلػع ف ػه اللاحشػة وتهتػؾ ف ػه المحػارـ و عمػف ف ػه

الزنا و ستح ف ه أمواؿ اليتام ويؤك ف ه الر ا و طلػف فػي المكاييػ والمػوازيف
و ستح الخمر والنبيذ والرشوة والهد ة والخ انة باألمانة و شػبه الرجػاؿ بالنسػاء

والنساء بالرجاؿ و ستخف بحدود الصبلة و ح لغير
ٔ
ٕ

 -يونس٘.

 -إقزاؿ األعماؿ ص.ٚ

 .فػإذا كػاف ذلػؾ الزمػاف
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انتلخت األهمة تارة حت يرى الهبلؿ لميمتيف وخلي تارة حت

في أوله و صاـ العيد في آخر  ،فالحذر الحذر يومئذ مف أخذ

لطػر شػهر رمضػاف

مػػف وزر ذلػػؾ مػػوت ذريػػع يختطػػف النػػاس اختطافػاً حتػ إف الرجػ

عم غلمة فإف

صػػب سػػالماً

و مسي دفيناً و مسي ح اً و صػب ميتػاً فػإف كػاف ذلػؾ الزمػاف وجػب التقػد ـ فػي
الوص ة قب نزوؿ البم ة ووجػب تقػد ـ الصػبلة فػي أوؿ وقتهػا خشػ ة فهػو تعػال

أخر وقتها فمف بمغ مػنكـ ذلػؾ الزمػاف فػبل يبيػتف ليمػه إال عمػ طهػر واف قػدر أف
كوف في جم ع أحواله طاه اًر فال لع فإنػه عمػ وجػ ال يػدري متػ
ل قػػػبض روحػػػه وقػػػد حػػػذرتكـ أف عػػػرفتكـ إف اتعظػػػتـ فػػػاتقوا

أت ػه رسػوؿ

فػػػي سػػػرائركـ

وعبلنيتكـ وال تموتف إال وأنتـ مسمموف ومف يتبع غير اإلسبلـ ديناً فمف قب منه
وهػػو فػػي اآلخػػرة مػػف الخاسػػريف )

()1

وهػػذا ػػبلـ أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ ال

يحتاج إلى شرح .

الخبلصة
نحف نعتقد إننا نعيش في عصر الظهور والذؼ هدأ في سنة  ٕٔٗٚوهي السنة

األول ػػى الت ػػي ط ػػرح فيه ػػا الس ػػيد القحط ػػاني ه ػػذا التق ػػويـ وال ػػذؼ تك ػػوف في ػػه س ػػنة
 ٕٔٗٛهي السنة األولى لمتقويـ المهدوؼ.

ٔ

 -ه ار األنوار جٖ ٜصٖٖٓ.
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ف
اء مف تمؾ السنة وهذا التقويـ مصداقاً لقوؿ أهق الهيػت
وي و تعداد السنيف اهتد ً
العميهـ السبلـ ز نهـ هـ الشهور مف عرفهـ فقد عرؼ الػديف القػيـ ومػف أن ػرهـ
فقد أن ر الديف القيـ وظمـ ننسه فيهـ  ,واف السنة المهدوية اثنا عشر شه اًر تهدأ
مػػف أوؿ يػػوـ مػػف شػػهر رمضػػاف ال شػػهر المرتضػػى وهػػو ثبلثػػيف يومػاً ػػامبلً ال
ينقص واف أ ر شػهر هػو شػهر شػعزاف ال شػهر المهػدؼ الػذؼ انػت فيػه والدة
اإلماـ المهدؼ العميػه السػبلـ وهػو آ ػر العتػرة الطػاهرة وهػو آ ػر الشػهور وهػو

صاحس العصػر والزمػاف أؼ إنػه سػوؼ يممػؾ الزمػاف وسػوؼ ويغيػر  ,واف ليمػة
القػػدر هػػي رأس السػػنة المهدويػػة الرحانيػػة اإللهيػػة التػػي فيهػػا تقػػدير األمػػر اإللهػػي

لذلؾ العاـ لكق الم موقات مف إنساف وحيواف ونزات .
وح ُفيهػا ُبػُإ آذ ُف رُ ُهػـ ُمػف تكػ ُ أ آم ٍػر* سػبلـ ُهػي
قاؿ تعالى ْ تن مز تؿ اآلمبل ُئك تة و ُّ
الر ت
ح مت م آطم ُع اآلل آج ُر  .ومف يرفض هذا التقويـ مف المسمميف فإننا نقوؿ له عميؾ
ُ
ؽ تكػ ُّ أ آمػ ٍػر ح ُكػ ٍـ ( )1وقولػػه
زحػػق هػػذا اإلشػ اؿ المهػػـ  .قػػاؿ تعػػالى ْفيهػػا ت آلػػر ت
وح ُفيها ُبُإ آذ ُف رُ ُهـ ُمف تك ُ أ آمر .
تعالى ْ تن مز تؿ اآلمبل ُئك تة و ُّ
الر ت
واجماع المسمميف مستند عمى األحاديػث المتػواترة إنهػا تقػدر لمػدة سػنة ال عػاـ
في ػػا ت ػػرػ أؼ س ػػنة ه ػػذ هجر ػػة أـ ميبلدي ػػة ف ػػإف ان ػػت هجر ػػة نق ػػوؿ إف الس ػػنة
الهجر ة تهدأ زمحرـ والنرؽ هيف محرـ ورمضاف ثمانية أشهر زمعنى إف رمضاف
هػػو الشػػهر التاسػػع فػػي السػػنة الهجر ػػة أؼ إف هنػػاؾ ثمانيػػة أشػػهر سػػزقته فهػػق

تقدر األمور لمدة أرحعة أشهر يا ترػ أـ ماذا !

واف انت ميبلدية فالمعموـ إف شهر رمضاف مف األشهر القمر ة .

ٔ

 -الد افٗ.
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لتقويم المهدوي
السنة الرابعة
الموافق لعاـ ٖٔٗٔ هػ
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()0

ؽٓش انًشرنى (سينبٌ)

انغجذ 3 21
2
األدذ
4
اإلصٍٍُ
2
انضالصبء
6
األسثؼبء
1
انخًٍظ
انجًؼخ 8 0

9
01
00
03
02
04
02

06
01
08
09
31
30
33

32
34
32
36
31
38
39

( )3ؽٓش انًجزجى(ؽٕال)
انغجذ
األدذ
اإلصٍٍُ
انضالصبء
األسثؼبء
انخًٍظ
انجًؼخ

0
3
2
4
2

6

1
8
9
01
00
03
02

38 30 04
39 33 02
32 06
34 01
32 08
36 09
31 31

( )2ؽٓش انؾٍٓذ (ري انمؼذح)
02 6
انغجذ
04 1
األدذ
اإلصٍٍُ 02 8 0
انضالصبء 06 9 3
األسثؼبء 01 01 2
انخًٍظ 08 00 4
انجًؼخ 09 03 2

31
30
33
32
34
32
36

31
38
39
21
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()4

ؽٓش انغجبد (ري انذجخ)

00 4
انغجذ
03 2
األدذ
02 6
اإلصٍٍُ
04 1
انضالصبء
األسثؼبء 02 8 0
انخًٍظ 06 9 3
انجًؼخ 01 01 2

08
09
31
30
33
32
34

32
36
31
38
39

( )2ؽٓش انجبلش (يذشو)
انغجذ
األدذ
اإلصٍٍُ

34 01 01 2
32 08 00 4
36 09 03 2

.......................................426الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني
6
انضالصبء
1
األسثؼبء
انخًٍظ 8 0
انجًؼخ 9 3

02
04
02
06

31
30
33
32

31
38
39
21

( )6ؽٓش انقبدق (ففش)
انغجذ 0
3
األدذ
اإلصٍٍُ 2
انضالصبء 4
األسثؼبء 2
انخًٍظ 6
انجًؼخ 1

8
9
01
00
03
02
04

02
06
01
08
09
31
30

39 33
32
34
32
36
31
38

( )1ؽٓش انكبظى (سثٍغ األٔل)
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انغجذ
األدذ
اإلصٍٍُ
انضالصبء
األسثؼبء
انخًٍظ
انجًؼخ

0
3
2
4
2

6

1
8
9
01
00
03
02

38 30 04
39 33 02
21 32 06
34 01
36 08
32 09
31 31

( )8ؽٓش انشمب (سثٍغ انضبًَ)
انغجذ
األدذ
اإلصٍٍُ
انضالصبء
األسثؼبء
انخًٍظ
انجًؼخ

0
3
2

4

03 2
02 6
04 1
02 8
06 9
01 01
08 00

09
31
30
33
32
34
32

36
31
38
39
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( )9ؽٓش انجٕاد (جًبدي األٔنى)
00 4
انغجذ
03 2
األدذ
02 6
اإلصٍٍُ
04 1
انضالصبء
األسثؼبء 02 8 0
انخًٍظ 06 9 3
انجًؼخ 01 01 2

08
09
31
30
33
32
34

32
36
31
38
39
21

( )01ؽٓش انٓبدي (جًبدي اَخش)
انغجذ
األدذ
اإلصٍٍُ
انضالصبء
األسثؼبء
انخًٍظ
انجًؼخ 0

3
2
4
2
6
1
8

9
01
00
03
02
04
02

06
01
08
09
31
30
33

32
34
32
36
31
38
39
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( )00ؽٓش انؼغكشي (سجت)
انغجذ 0
3
األدذ
اإلصٍٍُ 2
انضالصبء 4
األسثؼبء 2
انخًٍظ 6
انجًؼخ 1

8
9
01
00
03
02
04

39 33 02
21 32 06
34 01
32 08
36 09
31 31
38 30

( )03ؽٓش انًٓذي ( ؽؼجبٌ)
31 31 02 6
انغجذ
38 30 04 1
األدذ
اإلصٍٍُ 39 33 02 8 0
انضالصبء 32 06 9 3
األسثؼبء 34 01 01 2
انخًٍظ 32 08 00 4
انجًؼخ 36 09 03 2
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انزٕعى ػٍ هشٌك أػنبء انجذٌ .........................
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انزٕعى ثبألفؼبل .........................................
انزٕعى ثؤفؼبل انذٍٕاَبد .................................
انزٕعى ثخفبٌب انُفظ انجؾشٌخ .............................
انزٕعى ثبألعًبء .........................................
انزٕعى ػٍ هشٌك انكالو ٔاألفٕاد .....................
انفصم انثانث -ألغبو انًزٕعًٍٍ
انشعٕل ٔاألئًخ اإلصُب ػؾش انًؼقٕيٍٍ (ع).............
األَجٍبء (ع) .............................................
انزٕعى ػُذ َجً هللا آدو (ع) .............................
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انزٕعى ػُذ َجً هللا َٕح (ع) ............................
انزٕعى ػُذ َجً هللا إثشاٍْى ..............................
انزٕعى ػُذ َجً هللا يٕعى ٔانخنش (ع) .................
انزٕعى ػُذ َجً هللا صكشٌب (ع) ...........................
انزٕعى ػُذ َجً هللا ػٍغى (ع) ...........................
انًؤيٍٍُ يٍ أفذبة انشعٕل ٔاألئًخ انًؼقٕيٍٍ ........
انفصم انراتغ – لنٍخ اإليبو انًٓذي (ع) ٔػهى انزٕعى ....
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انزٕعى فً انًٕسٔس انؾؼجً ..............................
انفصم انسادس – انزٕعى انًؼبفش
انزٕعى فً لقـ األَجٍبء ................................
انزٕعى فً لقخ َجً هللا آدو (ع) ........................
انزٕعى فً لقخ انطٕفبٌ أٌبو َجً هللا َٕح (ع) ..........
لقخ َجً هللا ػٍغى (ع) ٔاػالَّ ثؤَّ ْٕ انًغٍخ
ٔرذذٌذِ راليزرّ َٔمجبئّ اإلصُب ػؾش .....................
انزٕعى فً انذٕادس انؼبيخ ..............................
كتاب انُظرَات وانذراسات .............................
انفصم األول – َظشٌخ انزطبثك انضالصً .................
انزطبثك ثٍٍ انكزت انضالصخ ...............................
انفصم انثاٍَ – األدنة وانثراهٍُ ػهً انتطاتك تٍُ انكتة انثالثة
أٔالً  :انكزبة انزذًٌُٔ (انمشآٌ) – خهك انمشآٌ..........
صبٍَب ً  :انكزبة اإلَغبًَ ( اإلَغبٌ ) – نك اإلَغبٌ .......
صبنضب ً  :انكزبة انزكًٌُٕ ( انكٌٕ) ........................
انفصم انثانث – انتطاتك انرلًٍ فٍ انُظرَة
انشلى ٔادذ َٔظشٌخ انزطبثك ............................
انشلى عجؼخ َٔظشٌخ انزطبثك ...........................
اإلَغبٌ ٔانشلى عجؼخ ...................................
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انًبء َٔظشٌخ انزطبثك انضالصً ..........................
انفصم انراتغ – َظشٌخ األهٕاس انخهمٍخ فً انمشآٌ .....
األسٔاح رزضأط ٔرُجت ...............................
األسٔاح لجم األثذاٌ ...................................
انُغت انشٔدً ٔانُغت انًبدي ........................
انشعٕل ٌؤاخً ثٍٍ انًٓبجشٌٍ ٔاألَقبس
يؤاخبح األسٔاح ال األثذاٌ .............................
انمبئى (ع) ٌٕسس أفذبة األسٔاح انًزآخٍخ فً األظهخ .
انكؾف ػٍ ػًهٍخ اإلَجبد انًزٕافهخ ..................
فً انخهك انجؾشي
انفصم انخايس – َظشٌخ انؼُقش انخبيظ فً انكٌٕ ....
( رقذٍخ َظشٌخ أسعطٕ)
عهغهخ األهٕاس انكٍَٕخ – ٌٕو انًٓذي ..................
انًشدهخ األٔنى (انهٍم)..................................
انًشدهخ انضبٍَخ (انفجش انكبرة) .........................
انًشدهخ انضبنضخ ( انفجش انقبدق ) ......................
انًشدهخ انشاثؼخ (انؾشٔق) .............................
انًشدهخ انخبيغخ (اننذى) ............................
انًشدهخ انغبدعخ (انضٔال) .............................
انًشدهخ انغبثؼخ (انظٍٓشح) ............................
انًشدهخ انضبيُخ (انؼقش ) .............................
عبػخ انًٓذي .........................................
فهغفخ فالح انكٌٕ ...................................
عجت انفغبد ٔانقالح .................................
دساعخ جذٌذح ركؾف انهجظ انذبفم....................
فً صٔاط اثًُ آدو
َظشٌخ صُبئٍخ انجُظ ثٍٍ اإلعالو ٔانؼهى انذذٌش ........
كتاب َظرَة انًشاتهة تٍُ انذاء وانذواء ..............
رًٍٓذ .................................................
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انفصم األول – انًشك ٔأعجبثّ.......................
ٔػالجّ لذًٌب ً ٔدذٌضب ً
أٔل يشك ..........................................
إصجبد انذغذ يشك ...................................
انفصم انثاٍَ – انزَٕة ٔػاللزٓب ثبأليشاك ...........
األيشاك ٔرقٍُفٓب دغت انزَٕة .....................
األيشاك كفبسح انزَٕة ...............................
انفصم انثانث – انزطبثك انضالصً ٔانًؾبثٓخ ............
ثٍٍ انذاء ٔانذٔاء
رطجٍمبد انُظشٌخ – اإلعزؾفبء ثبنمشآٌ .................
انزؾبثّ ثٍٍ دو ارإلَغبٌ ٔدو انُجبد ....................
انزؾبثّ ثٍٍ انُخٍم ٔاإلَغبٌ ...........................
ػالط انؼمى ثذجٕة انهمبح ..............................
انزًش ٌؾجّ انجٍٍُ ......................................
انزؾبثّ ثٍٍ انضٕو ٔاألعُبٌ ..............................
انزؾبثّ ثٍٍ انشيبٌ ٔانًؼذح ٔكشٌبد انذو ................
انهٕثٍبء ٔانكهى .........................................
انؼُت ٌؾجّ انجٍٍُ فً انًؾًٍخ .........................
انزؾبثّ ثٍٍ انجٕص ٔانذيبؽ..............................
انزؾبثّ ثٍٍ انًبػ ٔانًُؼ .............................
انزؾبثّ ثٍٍ انمهت ٔدجخ انقُٕثش .......................
انزؾبثّ ثٍٍ انجقم األخنش ٔانؾؼش ....................
انزؾبثّ ثٍٍ نذى اإلَغبٌ ٔنذى انذٍٕاٌ ..................
انزؾبثّ ثٍٍ انكًبح ٔانؼٍٍ ...............................
انزؾبثّ ثٍٍ انمشَبثٍو ٔانذيبؽ ........................................................
انخشَٕة ٔانكهى .......................................
انزؾبثّ ثٍٍ انًشاسح ٔانفهفم .............................
انتمىَى انًهذوٌ .......................................
انًٓذي ٌؤرً ثؤيشجذٌذ...................................
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ثذاٌخ انزمٌٕى انًٓذٔي ...................................
انؾٕٓس دغت انزمٌٕى انًٓذٔي ..........................
انؾٕٓس ًْ انذٌٍ انمٍى ..................................
يؼشفخ انٓالل فً أٔل ؽٓش سينبٌ......................
ٌكفً نذغبة انغُخ
آساء انؼهًبء .............................................
انزمٌٕى انًٓذٔي دٔنً ٔػبنًً ٔنكم األدٌبٌ .............
اإلؽكبالد انًٕجٓخ نهزمٌٕى ..............................

