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زدادت فػنبلحع فػي  ػق حقزػة زمنيػة العصور تطورت العموـ واتسعت و عمى مر ا
 تطور عمـ قديـ . أووالدة عمـ جديد 

طرحهػػا  أكثػػر أووقػػد ظهػػرت زعػػض العمػػـو فػػي هدايػػة والدتهػػا مػػف  ػػبلؿ نظر ػػة 
وقد تـ تقسػيـ , زحت عممًا  امبًل مستقبًل هذاته ش ص ما , ثـ تطورت حتى أص

موضػػوعاتها ومػػا يزحػػث  إلػػىصػػننيف زػػالنظر  أوقسػػميف  إلػػىتصػػنيا العمػػـو  أو
 فيها فقسـ منها سمي زالعمـو الطهيعية واآل ر زالغير طهيعية .

ال ارجيػة الماديػة ؿ األمػور و اصػنا فيػه  ػق عمػـ يتنػؿ أؼ العموـ الطهيعية و واأل
, نظر ػػًا , فعػػد فيػػه الطػػس والهندسػػة والر اضػػيات والمغػػة ز قسػػامها  أوعمميػػًا  ػػاف 

النيز اء والكيمياء زعد أف  انا يعداف مف العمـو الغر زة  يها عمـأضيا إلومؤ رًا 
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الغيػػػر طهيعيػػػػة , هػػػػق  ػػػػاف العممػػػػاء يعػػػػدونها مػػػف السػػػػحر لمػػػػا يػػػػروف مػػػػف  رازػػػػة 
 . تطهيقاتها

 العمـو  ير الطهيعية : صنا إما 

مف هػذا الصػنا عمػـ النيز ػاء  أيضاً فد ق فيه النمؾ والتنجيـ والسحر وعد قديمًا 
فقػػد عػػدت عمػػـو الػػننس و الزاراسػػاي ولوجي و يػػر ذلػػؾ ممػػا  مػػا حػػديثاً أوالكيميػػاء 

  انت موضوعاتها عمى ننس النمط مف هذا الصنا .

نه  ممػا ولػد عمػـ جديػد إننا لو تتزعنا واستقصينا هداية  ق عمـ لوجدنا إوالمبلحع 
طرحػػػػت نظر ػػػػة جديػػػػدة تصػػػػدػ لهػػػػا الكثيػػػػر مػػػػف العممػػػػاء والم تصػػػػوف زعػػػػدـ  أو

 سزاس عديدة أهمها الحسد والجهق هذلؾ العمـ .ؿ ألالتصديق والقهو 

مػا الثػاني وهػو الجهػق زمػا طػرح حػديثًا فهػو مهتنػي عمػى أؿ ليس يعنينا هنػا و واأل
)النػػػاس  قػػػاؿ أميػػػر المػػػؤمنيف العميػػػه السػػػبلـ  :قاعػػػدة مسػػػممة هػػػيف العقػػػبلء  مػػػا 

 . ٔالعداء ما يجهموف(أ

الػػػذيف تميػػػزوا زالحياديػػػة ال قمػػػيبًل مػػػف إف ممػػػا طػػػرح شػػػيء يجهمػػػه النػػػاس عػػػادو   
 والت ني أماـ ما يجهموف .

جمعيف لـ يطرحوا ما عندهـ مف العمـو ألذا نرػ أئمة الهدػ صموات هللا عميهـ  
 ستعداد والقاهمية .ا فيه اإلأو ال لزعض  واصهـ ومواليهـ ممف ر إالمهمة والغر زة 

كتنػػوا هػػذ ر  ػػر واوهػػؤالء طزقػػوا هػػذ  العمػػـو واظهػػروا زعضػػها و تمػػوا الػػزعض اآل
زمػػاف القػػائـ العميػػه  إلػػىأسػػماءها ونسػػهوها لممعصػػـو وعمقػػوا  شػػنها والعمػػق ههػػا 
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ومػػف صػػياءهـ أو و  األنهيػػاءف هنػػاؾ صػػننًا مػػف العمػػوـ عمػػق ههػػا إعممػػًا , السػػبلـ  
 انه .أو ولكف زمحدودية و ق هوقته و  عاصرهـ مف العمماء

كثػرة مػػا تػوارد العمػػق متسػػالمة فيمػا هيػػنهـ ل إنهػاوزػالنظر فيهػػا ومبلحظتهػا يتضػػ  
جهػػق عممػػاء الظػػاهر ههػػا تر وهػػا ولػػـ لولكػػف نتيجػػة , هػػا منههػػا ومػػا نقػػق عػػنهـ 

ف  يػدؿ عميهػا عمػى الػر ـ مػف  ثرتػه , مسػتدليف حينػًا زػػ يعممػوا ههػا هػق ان ػروا مػا
 ػر زادلػة نازعػة مػف عقػولهـ آحينػًا و سبلفهـ مف عمماء الظػاهر لػـ يعممػوا ههػا , أ

نػؾ تػ تي هنصػوص عديػدة إقيػدة هزمػانهـ وم ػانهـ , حتػى وافهامهـ المحدودة والم
ذاؾ فتقاهق زالرفض ويقدـ  بلـ التازع  أوصادرة عف المعصوميف تؤ د هذا العمـ 

 عمى  بلـ المتهوع و بلـ  ير المعصوـ عمى المعصوـ .

عمـ الحروؼ وهػو عمػـ قػديـ تؤ ػد النصػوص المعصػومية  ومف جممة هذ  العموـ
, ليػاء و صػياء واألو واأل األنهيػاءتعامػق زػه  أيضاً السبلـ  و  عمى نسهته آلدـ العميه

ف لػػـ ي ػػف إوهػو عمػػـ واسػػع يػرتزط مػػع زػػاقي العمػػـو ولػه مد ميػػة  هيػػرة فػي ا مههػػا 
 ػػػػق والنقػػػػه وانتهػػػػاءًا زػػػػالعموـ  و جميعهػػػا , هػػػػدءًا مػػػػف العمػػػػوـ الدينيػػػػة  التنسػػػير والت

 الطهيعية  الطس والنيز اء والكيمياء و يرها.

صػياء و واألئمػة واأل األنهيػاءالتوسـ وهو مف العمػـو التػي أ ػتص ههػا و ذلؾ عمـ 
 اإلمػاـوهذا العمـ مف العمـو التي سوؼ يست دمها , ومف افيض عميه مف قهمهـ 

والػػػذؼ سػػػوؼ يعطيػػػه  اإللهػػػيميػػػه السػػػبلـ  فػػػي قيادتػػػه لدولػػػة العػػػدؿ العالمهػػػدؼ 
مػػػػف  ػػػػبلؿ  شػػػػياءءة زػػػػاطف األآوهػػػػذا العمػػػػـ يقػػػػـو عمػػػػى قػػػػر , صػػػػحازه وأنصػػػػار  أل

اظ األلنػػالعبلمػػبلت الجسػػمانية ال ارجيػػة والحر يػػة وحتػػى الحراكػػات و  أوالظػػاهر 
 . واألصواتوالتصرفات 
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و ػػذلؾ سػػوؼ وهػػذ  العمػػـو و يرهػػا سػػتجدها فػػي طيػػات هػػذ  الموسػػوعة القرآنيػػة 
اليػـو وهػي مػف قهػق هػذا  أحػدسػهق أف توصػق إليهػا يـ تجد مف النظر ات التي ل
عهػػد هللا  أهػػي المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  عمػػى السػػيد إلمػػاـاالعمػػوـ التػػي أفػػاض ههػػا 

 .القحطاني  الحسيف

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

ة ألشػهر ئػ ػات ال اطومف  بللها تـ تصػحي  النظر , يجاد الحق لها إحائرة في 
نظر اتهـ دوف رد ر ـ عدـ موافقتهػا لمواقػع والصػواس فسػوؼ  زقيتالعمماء التي 

 ق ما هو منيػد وقػيـ والػذؼ , و تجدوف تصحي  لنظر ة أرسطوا وداروف و يرها 
المهػػػدؼ العميػػػه السػػػبلـ  عمػػػى  اإلمػػػاـالػػػذؼ أفػػػاض زػػه  اإللهػػػييػػنـ عػػػف النػػػيض 

 .  القحطانيأهي عهد هللا الحسيف السيد 
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ف هنػػاؾ تػػدرجًا فػػي الموجػػودات سػػواء فػػي إ مػػس النػػاس أ صػػز  معمومػػًا لػػدػ أ   
ؼ مرحمػػػة مػػػف أشػػػياء فػػػي ف األإ أ ػػػرػ وزعزػػػارة , تطورهػػػا  أونموهػػػا  أووجودهػػػا 

ذؼ نعيش فيه والػذؼ يسػمى زعدها فعالمنا هذا ال أ رػ وجودها لها مراحق قهمها و 
تعقزػػػه زعضػػػها شػػػائع  أوتتزعػػػه  أ ػػػرػ المػػػادة لػػػه عػػػوالـ تسػػػزقه و  أوعػػػالـ الممػػػؾ 

  مههـ .أ  أوومعمـو وزعضها  ير شائع و ير معمـو لزعض الناس 

نػه عػالـ إؼ أي وف مرتزًا معه ترتيزػًا طوليػًا  والعوالـ المرتزطة زعالمنا هذا منها ما
ي وف ترتيزه مع عالـ المػادة  سمسمة طولية ومنها ماعالـ قهق عالـ ز أوزعد عالـ 

ثنػػاء وجػػود عالمنػػا هػػذا يوجػػد أؼ أنػػه يجػػرؼ معػػه هتػػوازؼ إترتيزػػًا عرضػػيًا زمعنػػى 
 تمؾ العوالـ . أوذلؾ العالـ 
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معػػيف ي ػػوف مرتزػػًا طوليػػًا مػػع زػػًا ز ػػبل التػػرتيهيف معػػًا فهمحػػاظ ي ػػوف مرت ومنهػػا مػػا
 ػػر ي ػػوف هنػػاؾ تػػدا بًل هػػيف آوزمعنػػى  ػػر ي ػػوف عرضػػيًا معػػه آعالمنػػا وحمحػػاظ 

 العوالـ .

المرحمػػي ,  أوومػػف العػػوالـ المتقدمػػة عمػػى عالمنػػا الالممػػؾ  همحػػاظ التقػػدـ الرتهػػي 
ؼ القػػيـ أرقػػاـ عػالـ النػػور الالعمػػـ  ثػـ عػػالـ النقطػػة ثػـ عػػالـ الحػػروؼ ثػـ عػػالـ األو 

 أو القرآف ػ العددية ثـ عالـ الكممات ثـ عالـ الجمق ثـ عالـ الكتػاس تػدو نيًا  ػاف
 تكو نيًا  الكوف .

هػد فيػه مػف وجػود  الإنػه معنا النظر وعدنا زالزحث مف عالـ الكتاس لوجدنا أولو 
د الحروؼ , والحروؼ الهد فيهػا هد فيها مف وجو  ود وؿ الكممات , والكممات ال

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

ف زحثنػػػا هنػػػا ي ػػػوف إهػػػذ  العػػػوالـ متدا مػػػة فػػػي مػػػا هينهػػػا . وزمػػػا ف إوهػػػذا يعنػػػي 
 أوعػػداد م صصػػًا فػػي عمػػـ الحػػروؼ زمػػا يتضػػمنه مػػف عػػالـ الحػػروؼ وعػػالـ األ

 هد لنا مف ذ ر مجموعة نقاط تمهيدًا لمزحث : بلفقيمها العددية 
ننػػػا إال إف اضػػػطررنا لػػػذ ر العػػػوالـ المرتزطػػػة هزحثنػػػا , ا  ننػػػا و إ: لػػػ  و النقطػػػة األ 

ذ رها اجمااًل وعمػى قػدر الحاجػة , مػع مراعػاة اال تصػار وتػرؾ التنصػيق ههػا سن
 . تعالىازحاث ُأ ر ت تي منصمة انشاء هللا  إلىوزادلتها 

دلتنػػا عمػػى الكتػػاس والسػػنة وال يعنينػػا مػػا توقنػػت أننػػا نعتمػػد فػػي إ : النقطػػة الثان ػػة
 ح .يضاة االال زقدر االستشهاد وز ادإعند  افهاـ وعقوؿ العمماء الظاهر ف 
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 , ف هػػػػذا العمػػػػـ يعتمػػػػد عمػػػػى الحػػػػروؼ وقيمهػػػػا العدديػػػػةإقمنػػػػا  : النقطػػػػة الثالثػػػػة
ػػق الكهيػػر حػػداوالمشػػهور مػػف هػػذ  القػػيـ جػػدواًل و  مل  األهجػػد أوًا . والػػذؼ يسػػمى زالج 

ؿ زقػػػيـ عدديػػػة و امػػػف الجػػػد أ ػػػرػ ننػػػا وزعػػػوف هللا سن شػػػا مجموعػػػة إال إالكهيػػػر 
فػاؽ اس م تمنػة مػف اآلأهػو ًا  اصػًا تنػت  لػه ف ي ػوف زازػأم تمنة  ق منها يصػم  

 والعموـ وهي مجتمعة تش ق عممًا  هيرًا وتعطي نتائج هائمة ومذهمة .
لمحػروؼ  أ ػرػ عػداد  هػي صػورة رقػاـ الاألف األإننا عرفنػا إزما  : النقطة الرابعة

ذف إ ,ؿ ال اصػػػة و ارقػػػاـ زحسػػس الجػػدأعػػدة  أوف لكػػق حػػرؼ رقمػػًا  اصػػػًا زػػه ا  و 
ف نؤسػػػس لغػػػات أويم ػػػف , عػػػف لغػػػة  اصػػػة اسػػػتعممت سػػػازقًا ف ن شػػػا أيم ػػػف 
 جديدة تكوف موحدة هيف  ق الناس ولها فوائد جمة . أ رػ 

ف الكػوف متػرازط زمػا يشػزه السمسػمة زحمقػات إممػا تقػدـ يتهػيف  :النقطة الخامسة 
, يشػػد زعضػػها زعضػػًا و ترتػػس زقػػاء زعضػػها عمػػى مػػا قهمػػه ومػػا يرحطػػه زالسمسػػمة 

رقػاـ الكونيػة وف التي ترحط زعضه زما قهمػه ومػا زعػد  هػي األومف حمقات هذا الك
ولها لغة  اصة هها  ما قدمنا وهي المغة الرقمية, والتي  شا جزٌء منهػا مػؤ رًا 

 . وحدأ العمق زه زما يسمى التقنية الرقمية
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  ةاألبجدالتعريف بعمـ 

ف لكػػق حػػرؼ إؼ أحػػرؼ يقػػـو هػػذا العمػػـ عمػػى اسػػاس القػػيـ العدديػػة لؤل         
رقػػػاـ تػػػد ق فػػػي عمميػػػات أ إلػػػىتحو ػػػق الحػػػروؼ مػػػف  بللػػػه قيمػػػة عدديػػػة , يػػػتـ 

 ة م تمنة حسس ما يقتضيه الموضوع . هياحس

لغػػة رقميػػة يػػتـ االسػػتنادة منهػػا فػػي  إلػػىوعمػػى هػػذا تقمػػس المغػػة مػػف لغػػة حرفيػػة 
سػػػرار و نايػػػا أسػػػرار و نايػػػا الكتػػػاس التكػػػو ني الالكػػػوف  وزعػػػض أمعرفػػػة و شػػػا 

 .  القرآفس التدو ني الكتا

يػػػة جديػػػدة وتػػػرازط زعػػػض ئاالكػػػوف فيػػػد ق فيهػػػا  شػػػا معػػػادالت  يمي سػػػرارأمػػػا أ
و ذا في زاقي العمـو  النيز اء والنمؾ والطػس , العناصر في ما هينها و ير ذلؾ 

 شػا حقػائق , و هػذ  المغػة  إلػىيسػتناد مػف تحو ػق  مماتػه ف القػرآفمػا أ, و يرها 
  ق . و زطوف الت أحدآياته لذا يعد م نية لها عبلقة في تنسير 
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 أهػػػقة , وهػػػي المعروفػػػة هػػػيف زعػػػض حػػػداهػػػذا والكػػػبلـ عمػػػى فػػػرض لغػػػة رقميػػػة و 
مهتنية عمى قواعد  أكثر أوف هناؾ عشرة لغات رقمية إعرفنا  اال تصاص , فمو

قطعػًا ينػتج  شػا حقػائق  فهػذا ,ت تمػا عػف زعضػها  أ ػرػ عممية وزقيـ عدديػة 
 دؽ .أسع و أو تائج في العمـو الطهيعية ن إلى, و وصق أكثرسرار أو 

 إلػػىنػػا نتوجػػه فإناس عمػػى فهػػـ معنػػى اثنػػاء زحثػػه فػػي لغػػة مػػا هػػو ف ممػػا ا مقػػت األ 
 . تعالىف شاء هللا إوه ذا . وسي تي تنصيق ذلؾ الحقًا  أ رػ و  أ رػ لغة 

 

 حج ة هذا العمـ

طهار العميهـ واألئمة اال األنهياءيعد هذا العمـ مف العمـو الغر زة التي استعممها 
 السبلـ  والصحازة المنتجهيف الرضي هللا عنهـ  وهو مف العمـو الشر نة .

نهػي هللا آدـ العميػه السػبلـ  وهنػاؾ روايػات  إلػىصق هذا العمـ يعود أف إو ذ ر 
م تمنة مف  بل النر قيف , السػنة والشػيعة , تػنص عمػى هػذا العمػـ وتؤ ػد نسػهته 

 أنهياء هللا ومنها : إلى
 اًل :أو 

ي كتػػاب أرسػػوؿ    قمػػت  ػػا: )ذر الغنػػارؼ الرضػػي هللا عنػػه   أهػػيؼ عػػف رو 
 عم  آدـ ؟  تعال نزؿ   أ

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

بػا ذر أ:  ػا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما( ، حتػ  احمػرت عينػا  ، فقػاؿ  تسػم ما( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصفغضب 
ال تسػػعة إنػػزؿ   عمػػ  آدـ فػػي المغػػة العر  ػػة أوالػػذي بعثنػػي بػػالحق نب ػػًا مػػا 

والػف لػف ؟ قػاؿ : الـ ألػ س فيهػا الـ و أقمت :  ا رسػوؿ    وعشريف حرفًا .
 .(1)نزله (أ قد حداؼ و حر 

) خمػػق  :قػاؿالملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  فػي  ننػس المصػدر نقػق عػػف هػف عزػاس عػف النهػػي و 
فممػا خمػق آدـ )عم ػه السػبلـ( بػث ف ػه السػر ،  ،حرؼ وجعػ  لهػا سػرًا   األ

عػػراؼ عمػػ  لسػػاف آدـ بلنػػوف الجريػػاف ولػػـ يبثػػه فػػي المبلئكػػة ، فجػػرت األ
يػـو  إلػ الد  ، ومػا  حػدث بيػنهـ أو سرار أوفنوف المغات ، وقد اطمع   عم  

الق امػػة ، ومػػف هػػذ  الكتػػب تلرعػػت سػػائر العمػػـو الحرف ػػة واالسػػرار العدد ػػة ، 
ل يومنا هذا ، و  إل   .(2)(ما شاء   .... الخ ا 

 ثان ًا:

ل ػػػه إ) العمػػػـ الػػػذي دعػػػي الحسػػػيف هػػػف عمػػػي العميهمػػػا السػػػبلـ  :  اإلمػػػاـقػػػاؿ 
، وعمـ  األلفعمـ الحروؼ ، وعمـ الحروؼ في الـ  ما( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم المصطل  
فػػي المعرفػػة  ةفػػي النقطػػة ، وعمػػـ النقطػػ األلػػف، وعمػػـ  األلػػففػػي  األلػػفالـ 

                                                 

 . ٕٛٔصٔاصس جالزاـ الن - ٔ

 . ٕٗٔصٔالزاـ الناصس ج - ٕ
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ػ  ةزؿ فػي المشػيئزؿ ، وعمػـ األ في عمػـ األ  ةاالصم  ة، وعمـ المعرف ةاالصم 
 . (1)... الخ ( ةفي غيب الهو  ةي المعمـو ػ وعمـ المشيئأ

 ثالثًا:

أؿ سػػػػ): صػػػزب اهػػػػف نزاتػػػه قػػػػاؿ : قػػػاؿ أميػػػػر المػػػؤمنيف العميػػػه السػػػػبلـ  عػػػف األ
بجػػد ، فقػػاؿ أعػػف تلسػػير  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( الخم لػػة عثمػػاف )رض( رسػػوؿ   

فيهػا األعاجيػب ويػ  لعػالـ  فإفبجد أ: تعمموا تلسير  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( رسوؿ   
 بجد .أعف تلسير  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( وؿ   ؿ رسؤجه   تلسير  ، فس

ما الباء فبهجة   أ  حرؼ بحرؼ مف اسمائه ، و ، فاالء  األلفما أفقاؿ : 
ما هوز : أو ، ما الداؿ فديف   أوجماله ، و  ما الج ـ فجنة   وجبلؿ  أ، و 

النػار ،  هػ فويػ  أل واالػو ما أ ة فوي  لمف هوى في النار ، و وافالهاء هاء اله
ما أو ،  ة  عني زوا ا جهنـ وامما في الز  ة في النار فنعوذ باهلل واواما الزاء فز 

حطي : فالحاء حطوط الخطا ا عػف المسػتغلريف فػي ليمػة القػدر ومػا نػزؿ بػه 
ب آمػا الطػاء فطػو   لهػـ وحسػف مػأمطمع اللجر ، و  إل جبرئي  مع المبلئكة 

لتػػرى مػػف وراء  نهااف أغصػػا  فيهػػا مػػف روحػػه و  وهػػي شػػجرة غرسػػها   ونلػػخ
مػا ال ػاء فيػػد   أسػور الجنػة تنبػت بػالحمي والحمػ  متدل ػػه عمػ  أفػواههـ ، و 

الكػاؼ  فػإفمػا كممػف : أو ، عما  شركوف  تعال اسطًة سبحانه و فوؽ الخمقة ب
مػػا الػػبلـ أتبػػدي  لكممػػات   لػػف تجػػد مػػف دونػػه ممتحػػدا( ، و  مػػف كػػبلـ   )ال

النػػار ف مػػا  أهػػ ـ و الجنػػة بيػػنهـ فػػي الزيػػارة والتح ػة والسػػبلـ وتػػبل   أهػػفػالبلـ 
ما النػوف أ لن  ، و  ما الم ـ فممؾ   الذي ال يزوؿ ودوامه الذي الأبينهـ ، و 

                                                 

 . ٕٙٔ-ٕ٘ٔصٔالزاـ الناصس ج - ٔ
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فػػػ) ف والقمػػـ ومػػا  سػػطروف ( والقمػػـ قمػػـ مػػف نػػور وكتػػاب مػػف نػػور فػػي لػػوح 
الصػاد صػاع وامػا سػعلص : ف محلوظ  شػهد  المقر ػوف وكلػ  بػاهلل شػهيدًا .

يريػد ظممػًا  ف   الإبصاع وفص بلص  عني الجزاء بالجزاء كمػا تػديف تػداف 
فقضػػ   مػػا قرشػػت :  عنػػي قرشػػهـ فحشػػرهـ ونشػػرهـ يػػـو الق امػػةأو  لمعبػػاد .

 . (1)(بينهـ بالحق وهـ ال  ظمموف 

 رابعًا:

: ) لمػػا ولػػد جعنػػر الزػػاقر العميػػه السػػبلـ  قػػاؿ  أهػػيالجػػارود عػػف  أهػػيورد عػػف  
ـ( كاف ابف يػـو  سمتفض  الصبلة والأله وعم ه آبف مريـ )عم  نبينا و ع س  
خذتػه والدتػه بيػد  وجػاءت بػه أشػهر أنه ابف شهريف فممػا كػاف ابػف سػبعة أك
الكتاب ، واقعدته بيف يدي المؤدب ، فقاؿ له المؤدب : ق  بسػ   إل 

   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 .

 فسر ذلؾ .أال فاسألني حت  ا  ف كنت تدري و إفقاؿ:  ا مؤدب ال تضر ني 

 فقاؿ: فسر لي .

                                                 

 . ٜٕٖصٚٔوسائق الشيعة ج - ٔ
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جػػ ـ والاالء   والبػػاء بهجػػة    األلػػفمػػا أفقػػاؿ ع سػػ  )عم ػػه السػػبلـ( : 
 هػػ ألويػػ   واوالػػو جمػػاؿ   والػػداؿ ديػػف   ، )هػػوز( الهػػاء هػػي هػػوؿ جهػػنـ 

النار والزاي زفير جهنـ ، )حطػي( حطػت الخطا ػا عػف المسػتغلريف ، )كممػف( 
كبلـ   ال مبدؿ لكمماته ، )سعلص( صاع بصاع والجزاء بالجزاء ، )قرشػت( 

 قرشهـ فحشرهـ .

 (1)ابنؾ فقد عمـ وال حاجػة فػي المػؤدب( يتها المراة خذي بيدأفقاؿ المؤدب : 
. 

 خامسًا:

خطػب أبا  اسر بػف أف حيي بف اخطب و إجعلر )عم ه السبلـ( قاؿ :  أبيعف 
فقػػالوا ألػػ س  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( تػػوا رسػوؿ   أنجػػراف  أهػػ ونلػرًا مػػف اليهػػود مػف 
 ألـ ، قاؿ : بم  . - إل ؾف ما تذكر ف ما انزؿ 

 قاؿ : نعـ . ؟أتاؾ بها جبرائي  )عم ه السبلـ ( مف عند   قالوا : 

قالوا : لقد بعث   انب ػاء قبمػؾ مػا نعمػـ نب ػًا مػنهـ اخبرنػا مػدة ممكػه ومأكػ  
 امته غيرؾ .

والػبلـ  حػداو  األلػفصػحابه ، فقػاؿ لهػـ : أقاؿ : فاقب  حيي بػف اخطػب عمػ  
ب ممف يػديف فػي ديػف ى وسبعوف سنة فتعجأحدثبلثوف والم ـ ار عوف فهذ  
 ى وسبعوف سنة .أحدمدة ممكه واك  امته 

                                                 

 . ٕزحار االنوار ج - ٔ
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، فقاؿ لػه :  ػا ه هػ  مػع هػذا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( قاؿ : ثـ اقب  عم  رسوؿ   
 ؟غير  

 قاؿ : نعـ .

 قاؿ : هاته ، قاؿ : ) المص ( .

والصػػاد ر عػػوف أوالػػبلـ ثبلثػػوف والمػػ ـ  حػػداو  األلػػفقػػاؿ : هػػذا اثقػػ  واطػػوؿ 
 ى وستوف سنة .أحدتسعوف فهذ  مائة و 

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

 قاؿ : نعـ ، قاؿ : هات .

والػػبلـ ثبلثػػوف والػػراء  حػػداو  األلػػفقػػاؿ : ) الػػر ( ، قػػاؿ : هػػذا اثقػػ  واطػػوؿ 
 مائتاف .

 قد جمع لػه فػيهـ هػذا كمػه  اسر لحيي اخ ه : وما يدريؾ لع  ه أبوثـ قاؿ 
 منه .  أكثرو 

ػػات   اآل ػػاتف هػػذ  إجعلػػر )عم ػػه السػػبلـ( :  أبػػوفقػػاؿ  ػػهت آ   انزلػػت فػػيهـ ُْمنآ
ػػاُبه ات   وهػػي تجػػري فػػي وجػػو   ػػرت متت ش  ُكت ػػاُب و أتخ  ُـّ الآ ػػات  هتػػفم أت م  ك  خػػر عمػػ  أمُّحآ

ؿ اؿ حيػػي بػػف اخطػػب واخػػو  واصػػحابه ثػػـ خاطػػب   الخمػػق فقػػأوغيػػر مػػا تػػ
وُنُه إل كْاتمُبعتواآ م ا أتنُزؿ   ـآ و ال  ت تمُبعتواآ ُمف دت ق ُمػ بًل  -غير ه  -ُل  اء أو ـ مُ ف رم ُ كت
وف   رت  . (1)مما ت ذ كم

                                                 

 . ٔجٕٙ, تنسير العياشي صٜجٜٕٓ, الزحار صٖٚٔصٔالمناقس ج - ٔ
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شػػائع هػػيف النػػاس ومتعػػارؼ هيػػنهـ  األهجػػدف حسػػاس إويسػػتناد مػػف هػػذ  الروايػػة 
صػمى هللا عمػه وآلػه ف رسػوؿ هللا الإية منها هػدليق و از ق دياناتهـ  صوصًا السم

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

قػػػرارًا مػػػف المعصػػػوـ ههػػػذا النعػػػق وتكػػػرر مثػػػق هػػػذ  الروايػػػة وحجيتهػػػا إوهػػػذا يعػػػد 
مف معصوـ يثهت مجيئها فضػبًل عػف الروايػات  أكثرماـ أزموارد عديدة مشاههة 

يات هللا زه واسػت راجه نتػائج آمـ وتنسير  الدالة عمى استعماؿ المعصوـ لهذا الع
 معينة طزقًا لقيـ اعداد  .

 سادسًا:

نػه إبا لبيد أ)  ا جعنر العميه السػبلـ  :  أهولهيد الم زومي قاؿ : قاؿ  أهوعف 
هـ أحػدر عػة تصػيب أثنا عشر تقتػ  بعػد الثػامف مػنهـ إ ممؾ مف ولد العباس 

هـ خبيثػػػة سػػػيرتهـ مػػػنهـ عمػػػارهـ قميمػػػة مػػػدتأالذبحػػػة فيػػػذبحهـ فئػػػة قصػػػيرة 
 القرآفف في حروؼ إبا لبيد أي ،  ا و االلو سق الممقب بالهادي والناطق والغ

ُكت ػابت  فقػاـ ه أ تعال ف   إالمقطعة لعممًا جمًا  )صػم    نزؿ ْألػـ ذ ُلػؾ  الآ
حت  ظهػر نػور  وثبتػت كممتػه وولػد يػـو ولػد ولقػد  عم ه وآله وسمـ تسم ما( 

 لسابع مائة سنة .ا األلفمض  مف 
ذا عػػددتها مػػف غيػػر إثػػـ قػػاؿ : وتب انػػه فػػي كتػػاب   فػػي الحػػروؼ المقطعػػة 
ال وق ػاـ قػائـ مػف بنػي هاشػـ إتكرار ول س مف حروؼ مقطعة حػرؼ ينقضػي 

 عند انقضائه .

والبلـ ثبلثوف والم ـ ار عوف والصاد تسعوف فػذلؾ مائػة  حداو  األلفثـ قاؿ : 
 ى وستوف .أحدو 
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فمما بمغت مدتػه  (ألـ  )روج الحسيف بف عمي )عم ه السبلـ( ثـ كاف بدو خ
قاـ قائـ بني العباس عند المص ، و قـو قائمنا عند انقضػائها بػػ)الر( فػافهـ 

 . (1)ذلؾ وعه واكتمه (

  . ٕالوقر س مف هذا المعنى مما يؤ د هذ  القيـ العددية روايات عديدة متنوعة

 . ٖاللجمق طالس وحساس ا أهيوما جاء في اسبلـ 

 أ ػػرػ اكتنػػي هنػا رعايػػة لبل تصػػار وسػػت تي مجػػاميع  وحهػذا القػػدر مػػف الروايػػات
 اس الزحث . أهو مف مصادرها الم تمنة موزعة في زاقي 

فػي   ػرػ مػا المصػادر األأسػبلمية وهذ  الروايػات و يرهػا  مهػا مػف مصػادرنا اإل
يجعػػق الحػػد الػػذؼ  إلػػىفهػػي  ثيػػرة   ػػرػ ية األو احسػػاس الجمػػق فػػي الكتػػس السػػم
ين ػػػر عمػػػى مػػػف يتعامػػػق ههػػػا  صػػػزحت م لوفػػػة الأمنهػػػا معروفػػػة وشػػػائعة زحيػػػث 

 ون  ذ منها .
: ًً  سابعًا

  ة في الكتاب المقدس (األبجد) عمـ 

و نهػي هللا آدـ العميػه ؿ مػف عمػق زػه هػأو ف ا  يػة عمػـ قػديـ و األهجدف عمػـ إذ رنا 
ؿ عمػى ذلػؾ مػا قد عمموا زه واستعممو  ومما يد األنهياءف جميع إ ما السبلـ  , 
وعػػف الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  حاديػػث والروايػػات الػػواردة عػػف النهػػي المصػػطنى ورد فػػي األ

                                                 

   .  ٙٓٔصٕ٘ج زحار االنوار - ٔ

 . ٚٔص ٓٔجاألنوار زحار  -ٕ      
 ٜٚص ٖ٘جار زحار األنو  - ٖ      
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وال نقتصػػر فػػي هػػذا , جمعػػيف أصػػموات هللا وسػػبلمه عمػػيهـ هيتػػه الطػػاهر ف  أهػػق
المجاؿ عمػى مػا نقػق عػف المسػمميف فػي  تػههـ وازحػاثهـ مػف روايػات وتطهيقػات 

 ما يز د الحق وضوحًا . إلىا  في هذا العمـ هق نتعد

هػػػذا العمػػػػـ ورد فػػػي الكتػػػػاس المقػػػدس فقػػػػد  ػػػاف يسػػػػت دمه موسػػػى وعيسػػػػى  فػػػإف
عيسػػػى العميػػػه السػػػبلـ  قػػػد نهػػػي هللا ف حػػػوار ي وتبلمػػػذة إ مػػػا   عميهمػػػا السػػػبلـال

ف دؿ عمى شيء فهو يدؿ عمػى إوهذا , ا زه واست دمو  وذ رو  في  تههـ عممو 
نهيػػاء هللا عػػز وجػػق ألهيػػًا قػػديمًا مارسػػه إف عممػػًا نػػه  ػػاا  قػػدـ هػػذا العمػػـ وحجيتػػه و 

 وعمموا زه واست دمو  في احياف  ثيرة حسس حاجتهـ إليه .

ليؾو  نػذاؾ , آزعض ما جاء في الكتاس المقدس عف هػذا العمػـ و يػا اسػت دـ  ا 
) وهنا ال بد مف الحكمة : مػف كػاف ذك ػًا فم حسػب :  فقد ورد في العهد الجديد
 . (1)نساف وعدد  ستمئة وستة وستوف (إعدد اسـ  عدد اسـ الوحش . هو

 ثامنًا :

الهيػػػت العمػػػيهـ السػػػبلـ  فػػػي الكتػػػاس المقػػػدس نقػػػبًل عػػػف  تػػػاس  أهػػػقعػػػف  تػػػاس 
المنقوؿ الرضائي  زالمغة النارسية وصاحزه يهودؼ مستزصر معروؼ زاسػـ   

طزعػػة حجر ػػة  ٛٗعهػػرؼ  -رضػػا رضػػائي الالمصػػدر منقػػوؿ الرضػػائي فارسػػي 
  :ٓٙ-ٜ٘ص

 مػػا هػػو واضػػ  فػػي سػػنر  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  الرسػػوؿ الكػػر ـ  إلػػىار العهػػد القػػديـ اشػػ
 هرهيـ العميه السبلـ  ما نصه زالعهر ة:التكو ف قوؿ الالرس  إل

                                                 
   ٛٔ - ٖٔرؤيا يوحنا ال - ٔ
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 وؼ ليشماعيق شمعتي ا

 تو أو ي هني هير تي 

 تو       أووؼ ها يتي 

 تو أووؼ هر يت 

 زمئود  زمئود       

 يـ يوليدشنيـ عسار نسيئ

 وؼ نتنيو لَكوؼ َ دوؿ

سػػػماعيق عميهمػػػا إفػػػي  إهػػػراهيـف الػػػرس اسػػػتجاس دعػػػوة إوتعنػػػي هػػػذ  النقػػػرة : ال 
مامػػًا إكثػػر  جػػدًا جػػدًا , واثنػػا عشػػر أسػػماعيق ازار ػػه واثمػػر  و ا  السػػبلـ   زقولػػه ال و 

 مة  هيرة .أهمدا , واجعمه 

فػػػي  ممػػػة ال   تسػػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصاسػػػـ    إلػػػىفػػػالنص العهػػػرؼ يشػػػير زشػػػ ق صػػػر   
 زمئود  زمئود   .

نمػػػا عظػػػـ وازداد إسػػػماعيق إ ور ػػػـ هػػػذا التحر ػػػا , فػػػالواقع يصػػػدؽ ذلػػػؾ , ألف
ية في لنظه ال األهجدؿ الحروؼ و وألف القيمة الرقمية أل الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  شرفًا ز  

يػػػة فػػػي لنظػػػة   األهجدؿ الحػػػروؼ و زمئػػػود   مقارحػػػة لمقيمػػػة الرقميػػػة ألزمئػػػود 
 . الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  
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عممػػػاء اليهػػػود المتنصػػر ف , فػػػي النصػػا التػػػالي مػػػف  أحػػدذلػػػؾ  إلػػىوقػػد اشػػػار 
وفقػػػًا لحسػػػػاس  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما   ممػػػػة     تازػػػه المعػػػروؼ هػػػػػ المنقػػػوؿ الرضػػػائي 

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

لى قيمتها الرقمية الارحعوف  والحاء قيمتها الرقمية الثمانية   . الميـ و الفالميـ  األ
ة   وامػا ال زمػ د قيمتهػا الرقميػة ال ارحعػ الثانية قيمتها الرقمية ال ارحعوف   و الػداؿ

ف الزاء قيمتها ال اثناف   و م د   فعددها ال اثناف وتسعوف   زحساس الجمق , أل
   حػػػػدا  قيمتهػػػػا الرقميػػػػة ال و  األلػػػػارحعػػػػوف   و ال ألػػػػى قيمتهػػػػا ال و المػػػػيـ   األال 

   حػداال و  األلػارحعة   و ال الميـ   الثانية قيمتها ال ارحعوف   و أوالداؿ قيمتها ال 
 و ال الداؿ   قيمتها ال ارحعة .

 

 

 

 

 

 اللص  األوؿ
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  ةاألبجدساس ة لعمـ القواعد األ

 ل  : و القاعدة األ 
هدونه وذلؾ  أوسواء أكانت عمى الكرسي  األهجدقطة في حساس تكوف الهمزة سا

ال تعد حرفًا مستقبًل هذاته ألف الحروؼ الهجائية هي ثمانية وعشروف حرفًا  نهاأل
 الهمزة ليست لها قيمة عددية فبل تعد في الحساس .  فإفوهي المتنق عميها لذا 

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

 القاعدة الثان ة : 
وذلػؾ لػننس السػهس المػذ ور فػي  األهجػدالمقصورة الػ  في حساس  األلاتسقط 

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

مػػا سػػقط مػػف الحػػروؼ فػػي الرسػػـ  فإي حيػػث القرآنػػوممػػا يؤ ػػد ذلػػؾ هػػو الرسػػـ 
ي يوضع م انه هذا ال ط الصغير ,  ما في  ممة الرحماف فهي تكتس في القرآن

 . ي ه ذا الالرحمف القرآنالرسـ 
 

 القاعدة الثالثة : 
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ي وف حسس رسـ الكممة ال حسس لنظها , فمػا  تػس تػاء  األهجدف الحساس في إ
ة  , والتي تمنع هاء ,  ما في ف حرؼ التاء الالمرحوطإي وف تاء , وليس هاء , 

 تكتس تاء , ولكنها تمنع هاء . فإنهاالفاطمة  , 

تحسػس  افإنهػتكتػس تػاء وتمنػع هػاء و يرهمػا الكثيػر  افإنهو ذا زالنسزة ال لم ة   
تػػاء ولػػيس هػػاء ألف الحسػػاس ي ػػوف  مػػا قمنػػا زحسػػس رسػػـ الكممػػة ال  إنهػػاعمػػى 

 زحسس لنظها . 

المنػع  إلػىي حسػاس هػذا الحػرؼ حيػث نظػروا فػ أيضػاً  ط  زعض الزاحثيف أوقد 
 الكتازة وهو  ير صحي  .  إلىال 

ال يحسػػس الحػػرؼ المشػػدد حػػرفيف هػػق  فإنػػهو ػػذلؾ الحػػاؿ فػػي الحػػروؼ المشػػددة 
ًا فحينمػػا نحسػػس القيمػػة العدديػػة لحػػروؼ  ممػػة   وفػػق حسػػاس حػػداهػػو حرفػػًا و 

ًا ال حػرفيف أؼ حػداو نا نحسػس حػرؼ المػيـ الثػاني المشػدد حرفػًا فإنالكهير  األهجد
 . ه ذا

 ـ+ح+ـ+د=  

ٗٓ+ٛ+ٗٓ+ٗ=ٜٕ 

فػبل يصػ   الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  وهذ  القيمة معروفػة وثاهتػة زالنسػزة لحػروؼ اسػـ النهػي 
, ويحسػػس حػػرؼ المػػيـ المشػػددة حػػرفيف وحػػذلؾ تصػػز  زػػاحثيف ماينعمػػه زعػػض ال
 النتيجة ه ذا :

 ـ + ح + ـ + ـ + د =  

 .المشدد ال يعد حرفيف ف, وهو  ير صحي  هتاتًا  ٕٖٔ=ٗ+ٓٗ+ٓٗ+ٛ+ٓٗ
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 القاعدة الرابعة :
ي القرآنػػػهميػػة وحجيػػة الرسػػـ أ ي ومػػف هػػذ  القاعػػدة يتهػػيف لنػػا القرآنػػحجيػػة الرسػػـ 

ي ال زحسػػس مػػا القرآنػػيػػة ي ػػوف زحسػػس الرسػػـ القرآن اآليػػاتوعميػػه فالحسػػاس فػػي 
ي القرآنػػثبًل تكػػوف زحسػػس الرسػػـ نيػػة ف ممػػة الميػػق مػػآيسػػتعمق فػػي الكتازػػة الغيػػر قر 

 : الصغير ه ذا األهجده ذا ال اليق   في وف حساهها زحسس 

 ا+ؿ+ؼ+ؿ= اليق 

ٔ+ٙ+ٔٓ+ٙ=ٕٖ 

 تسػاوؼ س فإنهاوال تحسس  ممة الميق  ما ن تهها نحف في  تازاتنا ه ذا : الالميق  
 حينها :

 أ+ؿ+ؿ+ؼ+ؿ= الميق

ٔ+ٙ+ٙ+ٔٓ+ٙ=ٕٜ 

 النهار . يساوؼ ف الميق إوهو  ير صحي  ألف المتعارؼ عندنا 

 الصغير قيمته  االتي : األهجدوالنهار زحسس 

 أ+ؿ+ف+هػ+ ا+ر= النهار

ٔ+ٙ+ٕ+٘+ٔ+ٛ=ٕٖ 

 األهجدي  طزقًا لحساس القرآنؿ الزحسس الرسـ و اليق في التطهيق األ يساوؼ وهو 
  . الصغير
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ي ال وفػق مػا تعػارؼ مػف  تاهتنػا نحػف القرآنػذف فبل هد مف الحسػاس وفػق الرسػـ إ
 زشر.ال

 القاعدة الخامسة : 
هػػراج وهػػو النمػػؾ واأل أهػػقى ضػػوازط عمميػػة اعتمػػدها مػػالصػػغير قػػائـ ع األهجػػدف إ

هػراج   عػدد االئمػة المعصػوميف العمػيهـ السػبلـ  وعػدد األٕٔمعتمد عمػى الػرقـ ال
 ية وعدد الشهور وعدد ساعات النهار وعدد ساعات الميق .و االسم

فالزػػاقي هػػو القيمػػة  ٕٔلكهيػػر عمػػى ا األهجػػدأؼ تقسػػيـ قيمػػة  ػػق حػػرؼ زحسػػس  
 الصغير .  األهجدالعددية لمحرؼ زحسس 

  وحتقسػػػيمه ٖٓالكهيػػػر لحػػػرؼ الػػػبلـ هػػػي ال األهجػػػدفمػػػثبًل القيمػػػة العدديػػػة زحسػػػس 
  فالستة هي القيمة العددية لحرؼ البلـ ٙتكوف النتيجة اثناف والزاقي ال ٕٔعمى 

 الصػغير هػو قف الجمػإمػف  الػزعضليػه إال  ما ذهػس  الصغير . األهجدزحسس 
 إلػىتحو ق القيمة العددية لمحرؼ في الجمق الكهير مف مرتزة العشػرات والمئػات 

  ٖالكهيػػػر ي ػػػوف ال األهجػػػد  زٖٓال يسػػػاوؼ مرتزػػػة االحػػػاد مثػػػق حػػػرؼ الػػػبلـ الػػػذؼ 
الكػػػهير ي ػػوف  األهجػػد  زٓٓٗاليسػػاوؼ الصػػغير وحػػرؼ التػػاء مػػثبًل الػػذؼ  األهجػػدز
 الصغير. األهجد  زٗال

 لسادسة : القاعدة ا
لػػػيس لكػػػق الحػػػروؼ قػػػيـ عدديػػػة حسػػػس  فإنػػػه الصػػػغير . األهجػػػدوهػػػي م تصػػػة ز

 ف هناؾ حروؼ ساقطة ليس لها قيـ عددية .الصغير أل األهجدحساس 
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الكهيػر  األهجػدذا قسمنا القيمة العددية لتمؾ الحػروؼ زحسػس حسػاس إننا وذلؾ أل
ظ    -خ  -ش  -  ال ي وف هنػاؾ زػاقي وهػذ  الحػروؼ هػي : ال س ٕٔعمى ال

ذا قسػمنا إ  فػٓٙال تسػاوؼ الكهير قيمته العدديػة  األهجدفمثبًل حرؼ الس  زحساس 
   والزاقي الصنر  :٘تكوف النتيجة ال ٕٔهذا الرقـ عمى 

 والزاقي صنر . ٘= ٕٔ÷  ٓٙ 

الصػػغير ال صػػنر    األهجػػدذف تكػػوف القيمػػة العدديػػة لحػػرؼ الػػػ ال س   زحسػػس إ
 زة لزاقي الحروؼ مف ا واتها .فتكوف الس  ساقطة ال تحسس وه ذا زالنس
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 اللص  الثاني

 ي  الحرفي لمقرآف ومجاالتهاأو نظرية الت

مػا الزػاطف أ ,ولػه زػاطف و تكنػق التنسػير زالظػاهرلػه ظػاهر  القػرآفف إصار معمومًا 
الشػػػائع هػػػيف النػػػاس والػػػذؼ يعتمػػػد فيػػػه التنسػػػير  ػػػق وال اعنػػػي زالتنسػػػير  و لػػػه التو افيتن

 قواعد النحو و يرها . أوالمنطق  أومسنة العمماء عمى الن

 هق التنسػير الحقيقػي المهتنػي عمػى قواعػد عمميػة حقيقيػة  مػا  ػاف ينعػق أئمػة الهػدػ
 المح مات . اآلياتجمعيف  وي وف التنسير في أالصموات هللا عميهـ 

 ي  :أو ما التأ
ف أ فػػيم ف, ولػػه وجػػو  وانطزاقػػات عديػػدة  القػػرآففهػػو عمػػـ يتكنػػق زاسػػت راج هػػواطف 

ي ػػوف ألؼ آيػػة متشػػازه انطزاقػػًا عمػػى معنػػػى مػػا فػػي ظػػروؼ واجػػواء معينػػة ويم ػػػف 
سػزعيف  إلىرازع حتى يصق  أوثالث  أواالنطزاؽ عمى معنى ثاني  اآليةلننس هذ  

 ػق والتػي تعتهػر  و الكشػا عػف نظر ػة جديػدة فػي الت حػاوؿوهنػا ن, انطزاقػًا  أووجهًا 
  ق.. و تي تحوؼ عشرة زطوف مف التوال القرآف ق  و الزحور السزعة في ت أحد

وتعتمػػػد هػػػذ  النظر ػػػة عمػػػى معرفػػػة عمػػػـ الحػػػروؼ وحواطنهػػػا وارتزاطػػػات هػػػذا العمػػػـ 
والتػػي منهػػا الطهيعيػػة والنمكيػػة والم انيػػة والزمانيػػة و يػػر ذلػػؾ ممػػا سػػي تي  العديػػدة .

 تنصيمه إنشاء هللا .
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هللا عمػػيهـ  الصػػموات المعرفػػة زعمػػـ المعصػػوميف أ ػػرػ هػػذا مػػف ناحيػػة ومػػف ناحيػػة  
ف العمػػق ههػػذ  النظر ػػة مػػف دوف معرفػػة حقيقيػػة زعمػػـ المعصػػوـ يصػػز  اجمعػػيف  أل

طرؽ مسدودة هق ال يم ف هدونه التوصػق  إلى ثيرًا ما يوصق , و عسيرًا هق وعقيمًا 
ًا مف أية  ممة في أؼ آية مف  تاس هللا حداحقائق الحروؼ زما هي ولو حرفًا و  إلى

 . تعالىسزحانه و 

ف يغػوص فػي  مػار هػذا الزحػر الزا ػر أمهما همغت عمومػه  حديم ف أل النه إؼ أ 
 مسددًا تسديدًا مزاشرًا منه العميه السبلـ  . أوزالعمـ ما لـ ي ف متصبًل زالمعصوـ 

ف الزػػارؼ عػػز وجػػق عنػػدما  مػػق الحػػروؼ جعمهػػا اصػػبًل ودلػػيبًل لكػػق شػػيء ُمػػْدَرؾ إ
 ومنها  مق الكممات والعزارات وعممها  مقه .

صػػق هػػي ثػػبلث وثبلثػػوف حرفػػًا منهػػا ثمانيػػة وعشػػروف تػػدؿ عمػػى حػػروؼ فػػي األوال
مغػػػات العرحيػػػة , ومػػػف الثمانيػػػة وعشػػػروف حرفػػػًا اثنػػػاف وعشػػػروف تػػػدؿ عمػػػى لغػػػات ال

 السر انية والعهرانية .

اما ال مسة الزاقية فهي منحرفة فػي سػائر المغػات مػف العجػـ القػاليـ المغػات  مهػا , 
العميػػه السػػبلـ  فػػي حػػديث طو ػػق فػػي  الرضػػا اإلمػػاـف و ؤ ػػد هػػذا الكػػبلـ مػػا ورد عػػ

   ٔالمجمس الم موف 

 حػػػداف االبػػػداع والمشػػػيئة واالرادة معناهػػػا و إ) ... واعمػػػـ قػػػاؿ العميػػػه السػػػبلـ  : 
صبًل لك  أؿ ابداعه وارادته ومشيئته الحروؼ التي جعمها أوواسمائها ثبلثة وكاف 

الحػروؼ تلريػق كػ  شػيء شيء ودل بًل ع  ك  مدرؾ وفاصػبًل لكػ  مشػك  و تمػؾ 
                                                 

 ٓٔزحار االنوار ج  ٔال  
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غيػر معنػ  وعميهػا اجتمعػت  أومعنػ   أوملعػوؿ  أوفعػ   أومف اسـ حق وباط  
مػور كمهػا ولػػـ يجعػ  لمحػػروؼ فػي ابداعػه لهػػا معنػ  غيػػر انلسػها يتنػػاه  وال األ

ؿ فعػ    الػذي هػو أومبدعة باالبػداع والنػور فػي هػذا الموضػع  نهاوجود لها إل 
الملعػػوؿ بػػذلؾ اللعػػ  وهػػي الحػػروؼ التػػي  نػػور السػػموات واألرض والحػػروؼ هػػي

مهػا خمقػه وهػي ثػبلث وثبلثػوف عميها الكبلـ والعبػارات كمهػا مػف   عػز وجػ  عم  
حرفػػًا فمنهػػا ثمان ػػة وعشػػروف تػػدؿ عمػػ  لغػػات العر  ػػة ومػػف الثمان ػػة والعشػػريف 
اثناف وعشريف حرفًا تدؿ عم  السػريان ة والعبران ػة ومنهػا خمسػة احػرؼ منحرفػة 

المغات مػف العجػـ ألقػال ـ المغػات كمهػا وهػي خمسػة احػرؼ تحرفػت مػف في سائر 
الثمان ة والعشػريف حػرؼ مػف المغػات فصػارت الحػروؼ ثبلثػة وثبلثػيف حرفػًا فامػا 

ممػػا ذكرنػػا  ثػػـ جعػػ  الحػػروؼ بعػػد أكثر يجػػوز ذكرهػػا  الخمسػػة المختملػػة فحجػػ  ال
ه صنع ومػا احصائها واحكاـ عدتها فعبل منه كقوله عزوج  )كف ف كوف( وكف من

  كوف به المصنوع .

ؿ مػف   عػز وجػ  واالبػداع ال وزف لػه وال حركػة وال سػمع وال لػوف وفالخمق األ 
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 

نه ل س قبمه عز سابق االبداع أل  تعال ل ه و  تبارؾ و إذا ذوؽ منظور  ممموساً 
تػػدؿ عمػػ   وجػ  شػػيء وال كػػاف معػه شػػيء واالبػػداع سػػابق لمحػروؼ والحػػروؼ ال

 غير نلسها .

 قاؿ المأموف : وكيف ال تدؿ عم  غير نلسها ؟ 
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ال يجمع منها شيء لغير معن   تعال ف   تبارؾ و قاؿ الرضا )عم ه السبلـ( : أل 
لػـ  أقػ  أومػف ذلػؾ  أكثػر أوسػتة  أوخمسػة  أوا ألػف منهػا احرفػًا ار عػة ابدًا فػاذ

 ال لمعن  محدث لـ  كف قب  ذلؾ شيئًا .إيؤللها لغير معن  ولـ  ؾ 

 قاؿ عمراف : فكيف لنا بمعرفة ذلؾ ؟ 

قاؿ الرضا )عم ه السبلـ( : اما المعرفة فوجه ذلػؾ و  انػه انػؾ تػذكر الحػروؼ اذا 
ذكرتها فردًا فقمت ) أ ب ت ث ج ح خ ( حتػ  تػأتي عمػ  لـ ترد بها غير نلسها 

ذا اللتهػا وجمعػت منهػا احرفػًا وجعمتهػا إخرها فمـ تجػد لهػا معنػ  غيػر انلسػها فػآ
اسمًا وصلة لمعن  ما طمبت ، ووجه ما عنيػت كانػت دليمػة عمػ  معانيهػا داع ػة 

نػ  نه ال تكوف صلة لغير موصوؼ وال اسـ لغيػر معإالموصوؼ بها ، واعمـ  إل 
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 ...... (

. 

سرار عظيمة أف عالـ الحروؼ عالـ  هير ومتشعس وفيه إيتهيف لنا مف هذ  الرواية 
وهػو لػيس  أ ػرػ  إلػىالحػرؼ ي تمػا مػف  ممػة  ومنها مناتي  لكنوز المعرفة فمعنػى

 حاوؿعوامق عدة ال سػن إلىالمسموع وهذا التغير يعود  أوزالمعنى المنظي المنطوؽ 
 ذف هللا   . إالتطرؽ لها الحقًا ه

ق الكممػة  ػق فينصػ و الت أووهذا يعطي الحرؼ ام انية التنصيق فػي معػاني التنسػير 
معرفػػػػة  إلػػػػىو وضػػػػحها حتػػػػى يػػػػؤدؼ  اآليػػػػةمػػػػا يهػػػػيف , مة وي شػػػػا زواياهػػػػا حػػػػداالو 

وفػق نظػاـ دقيػق ومتػوازف ال يقهػق ال طػ  مطمقػًا حيػث يجعػق لكػق  اآليػاتز يةتنصػيم
 معاني عديدة تقتضي شرحًا منصبًل . القرآفمنردة في 



 
 35...............................................العمـو اإللهية...............

 

منه في ضوء هذ  النظر ة يطوؿ تنسير  و ؤ د هذا الكبلـ مػا ورد  حداهق الحرؼ الو 
طالػػس العميػػه السػػبلـ   أهػػيف عمػػي هػػف إ اسػػناد فػػي  تازػػه ز حػػداهػػف عهػػد الو عػػف   

 قاؿ :
الجبانػػة ، قػػاؿ : فصػػميت  إلػػ ذا صػػميت عشػػاء االخػػرة فػػالحقني إ)  ػػا ابػػا عبػػاس 

 ولحقته وكانت ليمة مقمرة . 

 مف الحمد ؟  األلفقاؿ : فقاؿ )عم ه السبلـ( : ما تلسير 

 قاؿ : فما عممت حرفًا اجيبه . 

 مة . قاؿ : فتكمـ في تلسيرها ساعة تا

 قاؿ : ثـ قاؿ لي . ما تلسير البلـ مف الحمد ؟ 

 عمـ ، فتكمـ في تلسيرها ساعة تامة . أقاؿ : فقمت ال 

 عمـ .أقاؿ : ثـ قاؿ )عم ه السبلـ( : فما تلسير الحاء مف الحمد فقمت ال 

 قاؿ : فتكمـ في تلسيرها ساعة تامة .

 ثـ قاؿ : فما تلسير الداؿ مف الحمد ؟ 

 دري ؟ أ قاؿ : فقمت ال

 . (1)اخر الروا ة ( إل ف برؽ عمود اللجر ..... أ إل قاؿ : فتكمـ في تلسيرها 

التػػي تهػػيف منهػػا قاهميػػة  ػػق حػػرؼ واتسػػاع معانيػػه زمػػا يجعػػق المنسػػر يغػػوص فيػػه  
 الثمينة . ةويست رج معاني جديدة مف درر  الصافي

                                                 
 ٜٔزحار االنوار ج - ٔ
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 أكثػراسػتعمالها فػي  الصادؽ العميه السبلـ  فػي اإلماـو ؤ د هذ  النظر ة ما قاـ زه 
محػق الشػاهد فيهػا نا ػذ فني رواية طو مة نقمها صاحس الزحار  , مف موضع ومقاـ

 قاؿ :

 قاؿ الصادؽ العميه السبلـ  :
عم  قولؾ   ودؿ بالبلـ عمػ   األلفحرؼ مف حروؼ قولؾ   دؿ ب األلفثـ ) 

يػد المحمػود نػه المجإجمعػيف ودؿ بػالم ـ عمػ  أقولؾ الممؾ العظ ـ القاهر لمخمػق 
ف   لمػا بعػث موسػ  إوذلؾ ، فعاله وجع  هذا القوؿ حجة عم  اليهود أفي ك  

لـ  كػف فػيهـ  إسرائي بني  إل  األنب اءبف عمراف )عم ه السبلـ( ثـ مف بعد  مف 
مػي المبعػوث بمكػة ال اخػذ عمػيهـ العهػود والمواثيػق ليػؤمنف بػه العر ػي األإ أحد

 . (1)(بكتاب بالحروؼ المقطعة .....الخ يالمدينة  أت إل الذي يهاجر 

زطػػػوف هػػػذا  أحػػػدالصػػػادؽ العميػػػه السػػػبلـ  اسػػػتعمق  اإلمػػػاـف إوهػػػذ  الروايػػػة توضػػػ  
ولػػـ يسػػتعمق قيمهػػا , الزحػػر وهػػو التنسػػير زػػالحرؼ ومػػا يحػػوؼ مػػف معػػاني زاطنيػػة 

العدديػػة , ولكػػف فػػي مقػػاـ ا ػػر و صوصػػًا فػػي النقػػه فقػػد اسػػتعمق زطنػػًا ا ػػر يعتمػػد 
الػذؼ  األمػر,  ف سػت رج فيػه نتػائج زعػض الػديات األهجػدـ العددية ألحػرؼ عمى القي

ليػػؾو , سػػع فػػي هػػذا الػػنمط التنسػػيرؼ أو جػػق تطهيقػػات ألمامنػػا أينػػت  الزػػاس  الروايػػة  ا 
 عهد هللا العميه السبلـ  قاؿ :أهي التي وردت عف 

)قمت له رج  ضرب غبلمه ضر ة فقطع بعض لسانه فافصػ  بػبعض ولػـ  لصػ  
المعجػـ فمػا افصػ  بػه طػرح مػف الد ػة ومػا لػـ  لصػ  بػه الػـز  أ:  قر ببعض قاؿ 

                                                 
 ٕٚٔ  صٚٔفي جزء  ال - ٔ
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والباء ديتهػا  حداالد ة ، قاؿ : قمت : كيف هو ؟ قاؿ : حساب الجم  الف ديته و 
سػتة والػزاي سػبعة والحػاء  وااثناف والج ـ ثبلثة والػداؿ ار عػة والهػاء خمسػة والػو 

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

 وحهذا اكتني هنا . .(1) هذا الف ب ت ث  زدت له مائة درهـ (

 لمقراف وهي : وعميه فهناؾ عدة مجاالت لمتنسير الحرفي
 

  ة (األبجدؿ :) عمـ والمجاؿ األ 
هار األط هيته أهقو  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  هناؾ الكثير مف الروايات الواردة عف النهي 

ية  هق ورد األهجدالسبلـ  تؤ د عمى ضرورة تعمـ هذا العمـ المتسع العمـ  ـالعميه
سأؿ عثماف )ف ال عميه السبلـ   : عف األصزب هف نزاتة , قاؿ : قاؿ أمير المؤمني

( ، فقاؿ :  ا رسوؿ   ، ما تلسير أبجد ؟  تسم مابف علاف رسوؿ   ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
( : تعمموا تلسير أبجد ، فإف ف ه األعاجيب كمها ،  تسم مافقاؿ رسوؿ   ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .(2)(وي  لعالـ جه  تلسير 

                                                 
, وفي  ٖٓٙص ٜٕ, والوسائق ج ٖٜٕص ٗ, واالستزصار ج ٕٗٙص ٓٔالتهذيس ج - ٔ

 ٕٜٖص ٛٔالمستدرؾ ج
 ٜٖ٘ص  -الشيخ الصدوؽ  -األمالي  - ٕ
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 واننػػػا فػػػي زػػػػاقي إوالنصػػػوص الػػػواردة عػػػػف طر ػػػق  األ زػػػاريػػػد مػػػػف هػػػق هنػػػاؾ العد
 المذاهس.

نجيػق و يرهمػا مػف الحػوادث التػي تؤ ػد تسػالـ مػا جػاء فػي التػوراة واإل إلىزاالضافة 
االقػػدميف عمػػى التعامػػق ههػػذا العمػػـ وعظػػيـ تقػػديرهـ لػػه واشػػرفيته هػػيف العمػػـو وسػػياتي 

ولكثػػرة مػػا  حينػػهالحػػوادث  ػػق فػػي و  األ زػػاراالستشػػهاد ههػػذ  الروايػػات والنصػػوص و 
  ر .مصادر الزعض اآل إلىعثرنا عميه ن تني هتنصيق زعضها واالشارة 

الهيػت العمػيهـ  أهػقوفي الكوف  مه , ويعد عنػد  القرآفولهذا العمـ مد مية مهمة في 
ف لػػه مد ميػػة وطيػػدة فػػي عمػػـ الجنػػر الػػذؼ يعتهػػر إ مػػا  ,السػبلـ  مػػف عمػػوـ الزػػاطف 

الصادؽ العميه  اإلماـالمعصوميف العميهـ السبلـ  و صوصًا  ئمةمف م تصات األ
 السبلـ  .

ف الحروؼ التي يتكوف منها الكػبلـ وهػي الثمانيػة والعشػر ف حرفػًا إويعني هذا العمـ 
 لغة رقمية . إلىلكق حرؼ منها رقمًا  اصًا زه وحهذا تتحوؿ المغة مف لغة  بلمية 

 الصغير. األهجدالكهير و  األهجد اهقساـ أهمأعدة  إلىية األهجدو نقسـ عمـ 

  الكبير ( األبجد) ؿ :والقسـ األ 

قسػػػاـ . وهػػػو مهتنػػػي عمػػػى نظػػػاـ التزايػػػد هػػػيف شػػػهرة وشػػػياعًا مػػػف زػػػاقي األ أكثػػػروهػػػو 
 المراتس .

  وه ػذا تتصػاعد القيمػة لكػق حػػرؼ ٔالقػيـ مػف العػدد ال تهػدأ األلػامػف حػرؼ  فهػدءاً 
   .ٓٔمته العددية الحتى تصق حرؼ الياء الذؼ تهمب قي حداهرقـ و 
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مػػف  يهػػدأالتصػػاعد زػػالقيـ فػػي مرتزػػة العشػػرات زالتضػػاعا عشػػرة زعػػد عشػػرة ف يهػػدأثػػـ 
  ٓٓٔال وتتصاعد حتى تصق حرؼ القاؼ وقيمته  ٕٓال حرؼ الكاؼ زقيمة

مف حرؼ الػراء  يهدأ  فٓٓٔمرحمة جديدة وهي المئات أؼ يزداد  ق حرؼ ال تهدأثـ 
  وعمػى هػذا ينػتج ٓٓٓٔال ؼ الغيف وقيمته  و نتهي جدوؿ الجمق زحر ٕٓٓزقيمة ال

  -ؿ االتي :جدو ال

 
 

 أقػققػديـ جػدًا وعمػى  ةالكهيػر عمػى هػذ  الكينيػ األهجد أوو حساس الجمق الكهير 
سػػبلـ  مػػا قػػدمنا فػػي سػػواء  ػػاف قهػػق اإل االحتمػػاالت مػػا جػػاء فػػي الروايػػات قػػديماً 

 كػـرروا النهػي األو اعػف جماعػة اليهػود الػذيف حػ سػبلـ الزاقرالعميػه ال اإلماـرواية 
 مـ السازقة زه عمى هذ  الكينية .ـ  يرها مما يح ي تعامق األأ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  

جمعػػيف    ػػد ذلػػؾ مػػا نجػػد  مػػف اسػػتعماؿ ائمػػة الهػػدػ الصػػموات عمػػيهـ اوممػػا يؤ 
الصػػػادؽ العميػػػه  إلمػػػاـاضػػػوع السػػػاهق ممػػػا نقمنػػػا  عػػػف وي نينػػػا مػػػا تقػػػدـ فػػػي المو 

 السبلـ  .
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 الصغير( األبجد) القسـ الثاني :
نػػه معمػػـو لػػدػ زعػػض اصػػحاس إال إالكهيػػر  األهجػػدشػػهرة وشػػياعًا مػػف  أقػػقوهػػو 

العموـ  ير الطهيعية ومتعامق زه ه بلؼ زاقي االقساـ التي سوؼ نذ رها الحقػًا 
 . ف شاء هللاإ

العدديػػػة لبلحػػػرؼ مػػػف  ػػػبلؿ ف تسػػػت رج القػػػيـ أالصػػػغير فهػػػو  األهجػػػدمػػػا نظػػػاـ أ
ية و اهػراج السػم  أؼ تقسيـ عمى عػدد األٕٔعداد الجمق الكهير عمى الأ تقسيـ قيـ 
 النمؾ . أهق ما يقوؿ 

العمػيهـ السػبلـ   الهيػت  هػقهػراج السػماء زأي نى عميؾ عز زؼ القارؼ ارتزاط  وال
ئػػد   يؤ ػػذ الزإٔوزعػػد تقسػػيـ العػػدد عمػػى ال ػػق  و مػػا هػػو مثهػػت فػػي التنسػػير والت 

 عف القسمة وي وف قيمة عددية لذلؾ الحرؼ .

 ومثاؿ عمى ذلؾ :

  وقسػػمنا   ٕٓالكهيػػر وقيمتػػه العدديػػة ال  األهجػػدلػػو اننػػا ا ػػذنا حػػرؼ الكػػاؼ مػػف 
  فتكوف القيمة العددية لحػرؼ الكػاؼ  ٛ  ي وف الزاقي مف القسمة ال  ٕٔعمى ال

  -:  وه ذا وعمى هذا ينتج الجدوؿ االتي  ٛالصغير ال  األهجدفي 
 



 
 41...............................................العمـو اإللهية...............

 

  
     
 
 

 
 
 
 
 

 وعبلقته بالجلر األبجدعمـ 
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الهيػػت العمػػيهـ  أهػػقم تصػػات نػػه مػػف إاسػػـ لعمػػـ اشػػتهر هػػيف النػػاس  -الجنػػر :
 إلىؿ الدهر أو ف فيه عمـ الزبليا والمنايا مف إويمتاز عف زاقي العمـو  , السبلـ 

 . اال ر ف ليف وعمـو ف فيه عمـ األا  يـو القيامة و 

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 جوازًا شافيًا هق 

 اسمه ونسػهته لبلمػاـ الصػادؽ مفأكثر , ًا منهـ يحيط ههذا العمـ شيئًا أحدلـ نرػ 
ف فيػػػه  ػػػق شػػػيء   وانػػػه ممػػػا إال  : ًا زػػػالجواس قػػػاؿالعميػػػه السػػػبلـ  واكثػػػرهـ حظػػػ

ذا  ػػػرج والمتعػػػارؼ عميػػػه فػػػي المصػػػادر إيسػػػتدؿ زػػػه عمػػػى صػػػحة دعػػػوة القػػػائـ 
ف الجنر هو قطعة جمد  هيرة مف جمػد شػاة وقيػق جمػد جػدؼ وقيػق  ػزاؿ إالمغوية 

. 

 ؿو ح وهػو قػيضانه قطعة جمد  هيرة معدة لمكتازة يهيف هذا ما جاء في األإالمهـ 
 رؼ في ال حياة الحيواف   في زاس الجيـ تحت عنواف الجنرة ما نصه:الدمي

قاؿ اهف قتيزة في  تاس ادس الكاتس : ال و تاس الجنر  جمػد جنػر َ تػس  -الفائدة
آلؿ الهيػت  ػق مػا يحتػاجوف   عميهمػا السػبلـالجعنػر هػف   الصػادؽ  اإلماـفيه 
لىيـو القيامة و  إلىعممه و ق ما ي وف  إلى العػبل المعػرؼ  أهوشار هذا الجنر ا ا 

 زقوله:

                

 الهيت لما هقلقد عجهوا أل 

 اتاهـ عممهـ في مسؾ جنر                                          
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 ومرأة المنجـ وهي صغرػ      
 ػق عامرة وقػنرارتػػه                                              

 

جعنر الصادؽ العميه السبلـ  ثـ يشػرح عنهػا  اإلماـفي رواية طو مة عف  أيضاً و 
كهػر الواثهػت فيػه  ػق مػا يحتػاج عهد هللا ز ف الكػافي قػاؿ وهػو يهػيف الجنػر األ أهو
 مدة   مدة ونصا الجَ ليه .. حتى فيه جَ إ

 رؽ الجدؼ . فإنهوالجنر مف حيث المغة 

رمػػػوز  وهنػػاؾ اسػػػتعماؿ ا ػػر شػػػائع لهػػذ  الكممػػػة الجنػػرة  وجمعهػػػا الُجَنػػْر  وتعنػػػي
 . والغاز

لغة الرموز وااللغاز, والت اطس هيف االش اص والجهات المهمػة  أ رػ وزعزارة  
التػػي تعتمػػد فػػي عممهػػا عمػػى السػػر ة والكتمػػاف يعتمػػد عمػػى الجنػػر ال لغػػة الرمػػوز 

 . ته هيف الناس شدة وضعناً و اوااللغاز   وهي م تمنة ومتن

 لجنرة العس ر ة .ساط العس ر ة زاو ومثاؿ ذلؾ ما هو متعارؼ هيف األ 

فهػو الجنػر وهػو مجموعػة مػف المغػات  الهيت العميهـ السػبلـ  أهقما الذؼ عند أ 
الرمز ػػة التػػي تعتمػػد عمػػى الحػػروؼ المقطعػػة وقيمهػػا العدديػػة والتػػي يصػػنع منهػػا 

 رقمية .  أوفاقًا سواء  انت حرفية أو 

 ساسية لعمـ  اص عمػى لغػات الحػروؼ ولغػاتأعمـ الجنر هو قواعد وضوازط و 
 األرقاـ .
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الػػػػذؼ يعطػػػػي هػػػػذ  القواعػػػػد القاهميػػػػة عمػػػػى المرونػػػػة واالتسػػػػاع , والسػػػػعة  األمػػػػر 
والشمولية في التطهيق مع زاقي مجاالت الحياة وعمومها واسػت راج نتػائج حتميػة 

 ال رؽ . أويقينية ال تقهق الشؾ 

قطعػػة منػػه فػػي  أوفتػػرػ تػػدو نها اسػػتوعزه رؽ جمػػد , عطاهػػا هػػذ  القاهميػػة أ ممػػا  
 زػػػار المنايػػػا والزبليػػػا ألػػػيف وعمػػػـو اال ػػػر ف وتشػػػمق و تشػػػمق عمػػػـو األ إنهػػػاحػػػيف 

يػػوـ القيامػػة وهػػذا مسػػتحيق  تاهتػػه منصػػبًل فػػي اطنػػاف مػػف مثػػق تمػػؾ  إلػػىوالرزايػػا 
 ال عمى الوجه الذؼ ذ رنا  .إالقطعة مف الجمد 

سػػبلمية إ او ممػػا يؤ ػػد  بلمنػػا العديػػد مػػف الروايػػات المنقولػػة مػػف جهػػات وطوائػػ
 سبلمية منها :إو ير 

 ما نقمه صاحس شرح المواقا قاؿ : 

ال الجنػػر والجامعػػة : وهمػػا  تازػػاف لعمػػي الرضػػي هللا عنػػه   قػػد ذ ػػر فيهمػػا عمػػى 
ئمػػة انقػػراض العػػالـ و انػػت األ إلػػىطر قػػة عمػػـ الحػػروؼ , الحػػوادث التػػي تحػػدث 

الد  يعرفونهػػا ويح مػػوف ههػػا , وفػػي  تػػاس قػػوؿ العهػػد الػػذؼ  تزػػه عمػػي هػػف أو مػػف 
الم موف : انؾ قد عرفت مف حقوقنػا مػالـ يعرفػه  إلىالرضي هللا عنهما    موسى

 . ٔال نه ال يتـإف الجنر والجامعة يدالف عمى إال إازاؤؾ وقهمت منؾ عهدؾ 

 ومحق الشاهد في هذ  الرواية زمقطعيها :

ف الجنػػر معتمػػد عمػػى الحػػروؼ  مػػا عهػػر فػػي قولػػػه ال إؿ منهػػا : يػػدؿ عمػػى و األ
 ؼ  .عمى طر ق عمـ الحرو 

                                                 
 ٕٙٚص - ٔ
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:) اف الجلػر والجامعػة يػدالف عمػ  الرضػا العميػه السػبلـ   اإلمػاـوالثاني : قوؿ 
نػػه اسػتنتج ذلػؾ مػف النظػر ههمػا ولػذا لػػـ إوهػذا يػدؿ هوضػوح عمػى   نػه ال يػتـ (إ

 يقق ينصاف هق قاؿ يدالف.
ؿ ما وضع مر ع في مائػة فػي أو ) : عمي العميه السبلـ  عفومنها : ما جاء  

سػػرار الحػػروؼ ، وف ػػه مػػا جػػػرى أالجلػػر الجػػامع فػػي  االسػػبلـ ، وقػػد صػػنف
عظـ وتاج آدـ ، وخاتـ سم ماف ليف وما يجري لبلخريف ، وف ه اسـ   األو لؤل 

 . (1)(، وحجاب اصف

عم ػػه : عمػػـ الجلػػر والحسػػاب لعمػػي ): قػػاؿ  ومنهػػا : مػػا جػػاء فػػي ارجػػ  المطالػػس
  .(2)( السبلـ

 مف هذا تتض  لنا امور :
العميػػػه السػػػبلـ  صػػػنا  تازػػػًا اسػػػمه الجنػػػر الجػػػامع وهػػػذا الكتػػػاس ف عميػػػًا إ : الً أو 

سػػػػرار أالالجنػػػػر الجػػػػامع فػػػػي  سػػػػرار الحػػػػروؼ هػػػػدليق قولػػػػه :أموضػػػػوعه وقاعدتػػػػه 
 الحروؼ  .

لػيف و ف هذا الكتاس فيه مف السعة والشموؿ مػا يحتػوؼ عمػى مػا جػرػ لؤلإثانيًا : 
يجػرؼ لبل ػر ف    لػيف ومػاو الوفيػه مػا يجػرؼ لؤل : وما يجرؼ لبل ر ف هدليق قوله

 وما زقي فيه مما ذ ر ليس محق شاهد هنا .

                                                 
 ٗٔٗهيع المودة :اين - ٔ
 ٕٙٔص - ٕ
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آدـ  إلػػىف هػػذا العمػػـ ينسػػس إف  ػػاف هنػػاؾ العديػػد مػػف الروايػػات تؤ ػػد ا  ثالثػػًا : و 
ميػػر أمػػف زعػػد  لكػػف هػػذا ال يعػػارض مػػا صػػننه  األنهيػػاءالعميػػه السػػبلـ  ثػػـ زػػاقي 

 ـ  .ليه العميه السبلإالمؤمنيف الحقًا في هذا العمـ مما يصح  نسهته 

سرار و نايا مرتزط زػالجنر ألنهمػا يعتمػداف أفاؽ وما فيه مف و ف عمـ األإ رازعًا :
فػاؽ وفقػًا جديػدًا و ضػاؼ لعمػـ األأف عميًا العميه السػبلـ  ا  رقاـ و ى الحروؼ واألمع

 . مف مئة مرحع
ف عممنػا غػابر ومز ػور وكتػاب مسػطور إ) الصادؽ العميه السبلـ  : اإلماـقاؿ 

سػماع سرار الغيوب ، ونقػر فػي األأي القموب وملات   في رؽ منشور ونكت ف
كبػػر حمػػر والجلػػر األ ض والجلػػر األبػػ وال تنلػػر منػػه الطبػػاع ، وعنػػدنا الجلػػر األ

 . (1)صغر ....(والجلر األ

ت مػػػق وتن ػػػر مػػػا نقمػػػه الشػػػيخ الكنعمػػػي فػػػي ال  إلػػػىومػػػف الروايػػػات التػػػي تحتػػػاج  
العميػه السػبلـ  مػع جممػة  الصػادؽ اإلمػاـمحاسزة الننس   في رواية طو مة عػف 

 -:ؼ و اف س لو  عما اعترا  مف حزف اثناء الجمسة قاؿ الر أصحازه , زعد أمف 
) فزفػػر الصػػادؽ )عم ػػه السػػبلـ( زفػػرة انػػتلخ منهػػا جوفػػه ، واشػػتد منهػػا خوفػػه 
وقاؿ : ) ويمكـ نظرت في كتاب الجلر صب حة هذا اليـو وهو الكتاب المشتم  

يػـو الق امػة ،  إلػ رزا ا ، وعمـ ما كػاف ومػا  كػوف عم  عمـ المنا ا والببل ا وال
ئمة مػف بعػد  )عمػيهـ السػبلـ( ، وتأممػت ف ػه مولػد الذي خص   به ه واأل 

عناقهـ أسبلـ عف قائمنا ، وغيبته ، وارتداد اكثرهـ عف دينهـ وخمعهـ ر قة اإل

                                                 
 ٖٛٛص ٕال رائج والجرائ  ج - ٔ
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ن ا ت ط آُئر  ت ُفي عتنتقُ  اٍف أ لآز مآ كت م ُإنس  فاخذتني الرقة  ُه   عني الوال ةالتي قاؿ   ْو 
مػورًا فػي ننػس مػا اسػتندنا مػف أ ةونستنيد مف هػذ  الروايػ حزاف(واستولت عمي األ

 سازقاتها .

 :ؿ و األ األمر

 ػاف  , وعمػـ مػا ف  تاس الجنر مشتمق عمى عمـ المنايا والزبليا والرزايػاإكد أنه إ
تػه الروايػات مػف هػذا كدأيوـ القيامة , وزضـ هذ  الصنات مع ما  إلىي وف  وما

 أهػقجػدؼ عمػى ا ػتبلؼ  أوالغػزاؿ  أوالكتاس  مه م تػوس فػي قطعػة جمػد الشػاة 
 المغة.

ف هػػػذا الكػػػـ الهائػػػق مػػػف العمػػػـو والمعمومػػػات ال إثهتنػػػا  مػػػف افيتحصػػػق عنػػػدنا مػػػا 
يستوعزه قطعة جمد إال إذا  اف م توزا زالغاز مح مػة عمػى شػ ق قواعػد تطهيقهػا 

  تمنة واسعة وهائمة.وحساهها ينتج معمومات م

 الثاني : األمر

نػه إمف قوله العميه السبلـ  ال ت ممت فيه مولد قائمنػا, و يهتػه ... الػخ   يتضػ   
 إلػػىال لمػػا احتػػاج ا  لػػـ ي ػػف نصػػًا صػػر حًا ههػػذ  المعمومػػات و تناصػػيق حوادثهػػا و 

 الت مق فيها .

اصػػيق , د مهػػا فػػي قواعػػدها ليسػػت رج منهػػا تمػػؾ التنأغػػاز ورمػػوز نػػه نظػػر زالإهػػق 
نػػه إف عرفنػػا أزعػػد , تمػػؾ الرمػػوز  يػػر األحػػرؼ وا عػػدادها ف تكػػوف أوهػػق يم ػػف 

 الجنر ذ رت الحروؼ وقيـ أعدادها وحساهها .   مما ذ ر

ومف أراد المز د فميراجع المصػادر التػي ذ رناهػا و يرهػا مػف  تػس الحػديث فنيهػا 
 رار . مف التك الكثير مف هذا ال صوص تر ناها رعاية لبل تصار وهروزاً 
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 األهجػػػػدوالمعػػػػروؼ زحسػػػػاس الجمػػػػق الشػػػػائع هػػػػيف الم تصػػػػيف ف إف نػػػػذ ر أزقػػػي 
 المشرؽ . أهقساط أو الكهير منتشر هيف 

 األهجػدلهـ حسازًا ا رًا ز فإفمتعارؼ عنهـ   ما هو ةالمغارح أوالمغرس  أهقما أ
المشرؽ سي تي  أهقمتعارؼ عند هو  ف عندهـ قيـ عددية لمحروؼ  ير ماإأؼ 

 . تعالىف شاء هللا إحقًا في موضعها المناسس ذ رها ال

العميػه  مػاـ الصػادؽمف الجنر ينسػس لئل ف حساس المغارحة هو قسـ ا رإالمهـ 
ن تنػػػي منهػػػا زمػػػا جػػػاء فػػػي   تػػػاس , ـ  يؤ ػػػد ذلػػػؾ الكثيػػػر مػػػف الروايػػػات السػػػبل

 : وفيه ٔال ةالنصوؿ المهم

نو عهد المؤمف هف ف  تاس الجنر الذؼ زالغرس يتوارثه هإالعمـ  أهقال نقق زعض 
عمي مف  بلـ جعنر الصادؽ العميه السبلـ  وله فيه المنقزة السػنية والدرجػة فػي 

 مقاـ النضق عميه   .

المعػػروؼ زحسػػاس المغارحػػة  األهجػػدف حسػػاس إوهػػذ  الروايػػة تػػدؿ هوضػػوح عمػػى 
مػػػاـ الصػػػادؽ والمشػػػهور هػػػيف ذوؼ اال تصػػػاص هػػػو نػػػازع مػػػف  تػػػاس الجنػػػر لئل

 العميه السبلـ  .

 

 جاؿ الثاني : الم
 عتماًدا عم  تلصي  معاني الحروؼ إالتلسير 
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 ػر حسػس موضػعه مػف الكممػة فتػرػ لكق حرؼ معنػى ي تمػا عػف اآل إف      
ذا د ػػق فػػي  ممػػة إننػػس الحػػرؼ لػػه معنػػى فػػي  ممػػة معينػػة ي تمػػا عػػف معنػػا  

الػذؼ  األمػر, ممػات ثر معانيػه زػا تبلؼ تواجػد  فػي تراكيػس الكاوه ذا تتك أ رػ 
الحرؼ ثراء  هير في المعاني وزالتالي ين شا لنا زطنًا جديػدًا  ػامبًل مػف يعطي 

فاقػػًا جديػػدة مػػف آعنػػدنا لغػػة جديػػدة  اممػػة تنػػت    زطػػوف المعػػاني التنسػػير ة وتنشػػ
 المعاني.

ليػػؾو   عز ػػزؼ زعػػض الشػػواهد عمػػى وجػػود هػػذ  الػػزطف مػػف التنسػػير وهػػذ  المغػػة  ا 
 زالمعاني .  ةالغني

ه أهيػػػعهػػػد هللا الصػػػادؽ العميػػػه السػػػبلـ  عػػػف أهػػػي جػػػاء عػػػف وهػػػس القرشػػػي عػػػف 
قػػػاؿ )عم ػػػه    أحػػػد   قػػػ  هػػػو ْالعميػػػه السػػػبلـ  فػػػي قػػػوؿ هللا عػػػز وجػػػق الزاقر

ليف الحػػروؼ التػػي ونبأنػػاؾ بػػه بتػػأ إل ػػؾحينػػا أو ر مػػا السػػبلـ( ) قػػ  ( أي اظهػػ
شػػارة إشػػهيد ( و)هػػو( اسػػـ  ناهػا لػػؾ ليهتػػدي بهػػا مػػف ) القػػي السػػمع وهػػوءقر 

غائػب  إلػ شػارة إ (واب )فالهاء ( تنب ه عف معن  ثابت و )الػو غائ إل ومكن  
ف الكلػار إالشػاهد عنػد الحػواس وذلػؾ  إل عف الحواس كما قولؾ . هذا اشارة 

لهتنػا المحسوسػة آنبهو عف الهػتهـ بحػرؼ اشػارة الشػاهد المػدرؾ فقػالوا هػذ  
ا  ل ػػه متػػ  نػػر إالهػػؾ الػػذي تػػدعوا  إلػػ  ه بصػػار فأشػػر انػػت  ػػاالمدركػػة باأل
( فالهػػاء  أحػػد)قػػ  هػػو    تعػػال زؿ   تبػػارؾ و نأفػػنتسػػائ  ف ػػه  وندركػػه وال

بصػار ولمػس الحػواس و  الغائػب عػف درؾ األ إلػ اشػارة  واتثبيت لثابت والو 
 .(1)بصار ومبدع الحواس (عف ذلؾ ب  هو مدرؾ األ تعال 

                                                 
 ٕٕٕص ٖج نوارزحار األ - ٔ
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 مور:أيستناد مف هذ  الرواية مجموعة  

حػػػػرؼ معنػػػػى  ػػػػاص حسػػػػس موقعػػػػه مػػػػف تر يػػػػس  ف لكػػػػقإقػػػػدمنا  مػػػػف  : مػػػػاأوالً 
 الكممات.

ف فػي هػذ  الروايػة ت كيػدًا لمػا اثهتنػا  فػي زػاس حجيػة هػذا العمػـ أؼ عمػـ إ:   ثانياً 
مػف الروايػات  أ ػرػ الحروؼ , وهػذا ممػا وعػدنا زػه هنػاؾ زاننػا سػنذ ر مجموعػة 

 .  ق في موضعه

حػػػروؼ  سػػػاس فػػرزأ: التاكيػػػد عمػػى هػػػذا العمػػـ المسػػػتقق فػػي التنسػػػير عمػػى  ثالثػػاً 
 ة  والمسمى زالتنسير الحرفي .حداالكممة الو 

هػػػػذ  الروايػػػػة التػػػػي جػػػػاءت فػػػػي تنسػػػػير  إليػػػػؾح يضػػػػاولمز ػػػػد مػػػػف االسػػػػتدالؿ واأل
 الهرهاف.

 : هللا العميه السبلـ  قاؿ عهد أهيزصير عف  أهيعف 
 )البػػاء بهػػاء   (:يػػه السػػبلـسػػالته عػػف تنسػػير ال قػػ)عل  قاؿالعم

لػػه كػػ  شػػيء والػػرحمف بجم ػػع خمقػػه إيف سػػناء   والمػػ ـ ممػػؾ   و  والسػػ
 . ٔالوالرح ـ بالمؤمنيف خاصة (

لػػػه معػػػاني  حػػػداف الحػػػرؼ الو إو اتمػػػة هػػػذا الزػػػاس روايػػػة واضػػػحة الداللػػػة عمػػػى 
نػدؼ فػي اللػس االلزػاس  و اردهػا القطػس الر أو  ,سػورة  إلػىمتعددة ت تما مف سورة 

 ميه السبلـ  :مير المؤمنيف العأقاؿ : قاؿ 
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) إعت  الحسيف )عم ػه السػبلـ( فاحتممتػه فاطمػة )عميهػا السػبلـ( فاتػت النبػي 
ف   هػػو إف  شػػل ه   ، أرسػػوؿ   ادع البنػػؾ  فقالػػت :  ػػا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( 

 ف  شل ه .أالذي وهبه لؾ وهو قادر عم  

 الإ القػرآفينػزؿ عم ػؾ سػورة مػف  لػـ تعال ف   إه  فهبط جبرائي  فقاؿ :  ا
س فيهػا فػاء ،  فػادع بقػدح لػ  فإنػهفة ماخبل الحمػد آفيها )فاء( وك  فاء مف 

   شػل ه ، فلعػ   فػإففاقرأ عم ه الحمد ار عيف مرة ثـ صػب عم ػه ، مف ماء 
 ذلؾ ، فعوفي باذف   ( .

تمػا عػف ي  القػرآفوفي هذ  الرواية يتض  لنػا اف حػرؼ النػاء فػي أؼ سػورة فػي 
 . منه أ رػ حرؼ الناء في سورة 

ف لكػق حػرؼ معنػى زػاطني  يػر المعنػى إوهناؾ العديد مف الروايات التػي تؤ ػد 
 الظاهرؼ المنطوؽ والمسموع .

 المجاؿ الثالث : 

الطزػػػائع  أووؼ عمػػػى العناصػػػر يهتنػػػي هػػػذا العنػػػواف مػػػف التنسػػػير عمػػػى تقسػػػيـ الحػػػر 

 ار   . فتكوف زعض الحروؼ مائية وزعضهارحعة أؼ ال الماء والهواء والتراس والنألا

قساـ زمعاني الحروؼ نار ة , وحهذا تتح ـ هذ  األة وزعضها هياهوائية , وزعضها تر 

ر لػػه وتجانسػػه معػػه أـ ال   و ػػذا الحػػروؼ و اوانسػػجاماتها وتػػ ثير الحػػرؼ عمػػى المجػػ

  ير المقارحة . أوله  ةالمقارح



 

 

 ........الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني...............................52

 

ن يػػؾ حروفهػػا وتقسػػيمها فػػي هػػذا دؽ زعػػد تأهوضػػوح  ةوزالتػػالي يػػتـ معرفػػة الكممػػ
 رحع . المجاؿ عمى الطزائع األ

ي الكػػػوف ولهػػػا رحػػػع تجػػػرؼ فػػػي  ػػػق جسػػػـ فػػػف هػػػذ  الطزػػػائع األإوالجػػػدير زالػػػذ ر 
رحػػع فالمػػاء واضػػ  فيػػه الطزػػائع األ اإلنسػػاففحتػػى جسػػـ , وجػػودات فػػي منرداتػػه 

سػعرات التػي تنتجهػا ال ةوجود  فيػه والنػار عػرؼ مػُو رًا وجودهػا مػف  ػبلؿ الطاقػ
 .البلـز احراقها لتشغيق  بليا الجسـ  ةالحرار 

ة حتػػػراؽ وتوقنهػػػا عميػػػه فمػػػذا توقنػػػت حيػػػاا ةفػػػي أؼ عمميػػػ األهميػػػة والهػػػواء معمػػػوـ
التي  ة اف  ير ظاهرًا قهق االكتشافات الحديث  سجيف , والتراسو الجسـ عمى األ

لكػػبلـ هػػذا ا اإلنسػػافف  ػػق م ونػػات الترحػػة وعناصػػرها موجػػودة فػػي جسػػـ إاثهتػػت 
الصػادؽ العميػه السػبلـ  فػي هػذا المجػاؿ  اإلمػاـمػا مػا طرحػه أ مه عمػى الظػاهر 

راد التنصػيق فميراجػع  تػس تمميػذ  المشػهور ال جػاهر أفبل يزاؿ يحوؼ الكثير ومػف 
 هف حياف   و ير  ممف نهموا مف عمومه الصافية .

 المجاؿ الرابع : 

وهي: تقسػيـ الحػروؼ عمػى  أ رػ يعتمد هناء هذا النوع مف التنسير عمى قاعدة  

 . ظممانياً    حرفاً ٗٔ  حرفًا نورانيًا والٗٔالالنور والظممة  فينتج منها ال

عػػالـ النػػور  إلػػىوهػػذا مػػرتزط زمػػا قػػدمنا  فػػي المقدمػػة مػػف رجػػوع  ػػق الموجػػودات 
 رقاـ .وتدا مها في زاقي العوالـ  عالـ النقطة وعالـ الحروؼ وعالـ األ
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ما قاعدة معرفة الحروؼ النورانية فهي تعتمد عمى أوعميه ال هد مف فرز نتائجها 
والتػػي تكػػوف ائػػق السػػور أو الجممػػة المشػػهورة والمشػػتقة مػػف الحػػروؼ المقطعػػة فػػي 

 صراط حق نمس ه  .عمي ال عزارة :

راد رسػػوؿ أوهػػذا نػػاتج مػػف الروايػػات المستنيضػػة التػػي تحػػدثت عػػف الكتػػاس الػػذؼ 
ف أي تزه لممسمميف عندما حظرتػه الوفػاة حينمػا طمػس مػنهـ ف أ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  هللا 

 هدًا .أي تس لهـ  تازًا و وصيهـ هوصية ال يظموا زعدها 

ائق السور وهي الحروؼ المقطعة أو ف ي تس لهـ أراد أ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  نه إوالثاهت 
 -طسػػـ  – هػػيعص  –الػػر  –الػػر  –الػػر  –المػػر  –الػػر  –الػػر  –الػػـ  –ال الػػـ 
 –حػػـ  –عسػق  –حػـ  –حػـ  –حػـ  –ص  –الػػـ  –الػـ  –الػـ  –طسػـ  –طػس 
ع ؿ  ػوف النتػائج اليف   فزعػد حػذؼ الحػروؼ الم ػررة  –ؽ  –حـ  –حـ  –حـ 
 ص ر ا ط ح ؽ ف ـ س ؾ هػ  .ؼ 

هيتػه االطهػار الصػموات هللا  أهػقو  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  كػـر ف الرسػوؿ األإوهذا يهيف لنا 
ليهػا اعػدائهـ إجمعيف   انوا يست دموف هذ  العموـ الجمة  ي ال يتوصق أميهـ ع

 ال مف له اتصااًل ههـ وعممو  مف عممهـ .إوال ينؾ رموزها  يرهـ 

تزقػػػػى الحػػػػروؼ  األهجػػػػدوزعػػػػد معرفػػػػة هػػػػذ  الحػػػػروؼ النورانيػػػػة واسػػػػت راجها مػػػػف 
 بلهمػا مػف  أومػة الظم أوالظممانية وعميه يتـ فهـ الكممة ومدػ ارتزاطها زػالنور 

 اصولها . إلى بلؿ فرز احرفها وارجاعها 

عمـ العوالـ وارتزاطها وتػدا مها فيمػا هينهػا ت ػرج النتػائج  إلىوزعد ضـ هذا العمـ 
 المرجوة .

ليؾو   جدواًل زاالحرؼ النوارنية والظممانية ا 
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 يالقرآنحكمة الرسـ 

حيػػػث نجػػػد زعػػػػض , لمكممػػػات والحػػػػروؼ  القػػػرآفا ػػػق هنػػػاؾ رسػػػـ  ػػػاص فػػػػي د
زبل يػػة ممػػا  أونحويػػة أو زػػبل عمػػة لغويػػة  فافػػحر  أوالكممػػات يسػػقط منهػػا حػػرؼ 

 .يالقرآنحير الكثير مف الزاحثيف والمنسر ف لعدـ  شنهـ سر وجود هذا الرسـ 

 . ههذ  الكينية الاليق  القرآفنجد لنع الميق في  ق  أيضاً مثق الالصموة  و 

 ي همنع الميق . القرآنف ح مة الرسـ هينوؼ واالف س
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ارُ تتوُل ت ال  ْ تعالىقاؿ هللا  ػار  ُفػي ال يآ   ُفي الآنمه  تتوُل ت النمه  ػيم ُمػف  و  ػُرجت الآح  تتخآ ػُ  و  يآ
اٍب   ُر ُحس  اء ُبغ يآ ؽت م ف ت ش  زت ت رآ يُ  و  ُرجت ال م يمت  ُمف  الآح  تتخآ يُ ُت و   .(1) الآم 

 فمػػو احصػػينا حػػروؼ الاليػػق  القػػرآففػػي  ػػق  يػػق ز تازػػة الاليػػق فهنػػا جػػاء همنػػع الم
ليؾنه مقاهق له و لوجدناها مرتزطة همنع النهار أل  الشاهد . ا 

 ا+ؿ+ف+هػ+ا+ر= النهار 
ٔ+ٙ+ٕ+٘+ٔ+ٛ=ٕٖ 

 ا+ؿ+ؼ+ؿ= اليق
ٔ+ٙ+ٔٓ+ٙ=ٕٖ  

 ة .تساويفمو  انت البلـ موجودة لما  رجت النتيجة م

 ٖٕ سػػاعة لكػػف النتيجػػة  رجػػت ٕٗ  ف عػػدد سػػاعات اليػػـو هػػي و منػػا يعػػرؼ زػػ
الميػق سػاعات هػي مػف  ف هنالؾ سػاعتيف ال مير المؤمنيف زأقوؿ  إلىمما يشير 
 أوالنهػار يتػدا ق فيهػا الميػق والنهػار وتسػمى زسػاعة الغنمػػة سػاعات  والهػي مػف 

هذ  المسالة حينما جاء هرسـ الميق  إلىف يشير أراد أ القرآفف  ساعتي الغنمة و 
 اف . تساوينهما في الواقع مالحساس هيف الميق والنهار أل تساوؼ جق أزبل الـ مف 

ػػُرجت ْيػػة ذ ػػر اال ػػراج مػػف الحػػي والميػػت حيػػث قػػاؿ القرآن اآليػػةو ػػذلؾ فػػي  تتخآ و 
ي ُ  ُرجت ال م يمت  ُمف  الآح  تتخآ يُ ُت و  يم ُمف  الآم   .  الآح 

ار  ُفي اليآ ُ اُر ْتتوُل ت ال يآ   ُفي الآنمه  التطاهق وهو ننس  إلىمما يشير  تتوُل ت النمه    و 
 يف.تساو حصينا حروؼ  بل المنظيف نجدهما مأفمو 

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

 ا+ؿ+ـ+ؼ+ت= الميت
ٔ+ٙ+ٗ+ٔٓ+ٗ=ٕ٘ 

 

 

 

 

 

 اللص  الثالث

 األبجدبعض تطب قات 

هناؾ عدة عوالـ يمر هها ال مق في مراحق نش تهـ حتى يولػدوا فػي هػذا العػالـ , 
زمػا يجعػق مػا يصػدر عنهػا يسػير زشػ ق تتػازعي , فينتقػق فػي  تزة طولياً وهي متر 

عالمنػا عػالـ  إلػىمراحمه دفعة زعد دفعة وآف زعد آف حتى ي ػرج مػف عػالـ القػدر 
 القضاء .
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 أوجق استمرار ة الزقاء في الوجود وزعض هذ  المراحق ثـ يستمر ارتزاطه هها أل
وتكػػوف هػػذ  الصػػور , ليػػة و أثازػػة صػػور منع سػػة عػػف حقػػائق االطػػوار تكػػوف زم

 .ذلؾ الشيء في المرحمة التي زعدهامثااًل ل ارطة هندسية لوجود 

لػػه  ارطػػة هندسػػية هنػػي  فػػإف ليػػًا الروحػػرت آمثػػااًل لمتقر ػػس نا ػػذ انسػػانًا  مثمنػػاولػػو 
ساسػػها وهػػذ  ال ارطػػة منع سػػة عػػف  ارطػػة صػػور ة مصػػممة عمػػى شػػ ق أعمػػى 

 لة.مؾ اآللى لصنع تو رموز هندسية تمثق ال طوة األ

ساسػػػًا مػػػف رمػػػوز هندسػػػية تجمػػػع لترسػػػـ  ارطػػػة معنويػػػة عمػػػى أ تهػػػدأذف العمميػػة إ
صورتها ثػـ تجمػع معػاني تمػؾ الرمػوز لتكػوف  ارطػة ماديػة تعتهػر هػذ  ال ارطػة 

 لة .صورة مصغرة عف تمؾ اآل

ف الموجودات في عالمنا هػذا لهػا انع اسػات مػف صػور إيستناد مف هذ  المقدمة 
ف هنػػاؾ رمػػوز لهػػا مد ميػػة فػػي جميػػع إ ػػر آس ومػػف جانػػس سػػازقة هػػذا مػػف جانػػ

 الموجودات .

ا رمػوز ادؽ منهػ إلػىراء هػذا لوجػدنا حتػى تمػؾ الرمػوز تعػود و ا فمػوا تعمقنػا فػي مػ
رقػػاـ أ إلػػىحتػػى تعػػود المسػػالة ,  زًا وهػػي السػػهس فػػي تنرعهػػا وتكثرهػػاتر يػػ أكثػػرو 

 النقطة . إلى رقاـ تعود اصبلً محددة وهذ  األ

هنػػاؾ ارقامػػًا لهػػا وجػػود فػػي عػػدة امثمػػة  ونيػػة وحتػػى فػػي النصػػوص ف إلػػذا نجػػد 
رقػػػاـ لهػػػا وجػػػود ومد ميػػػة فػػػي  ػػػق أف هنػػػاؾ إنجػػػد , فية و االدينيػػػة والكتػػػس السػػػم

 رقاـ المهمة . يرهما مف األ أو  ٕٔال أو   ٚمجاالت الكوف   الرقـ ال

مهػا ؼ في جميع مراحأرقاـ المهمة يتكرر وجودها في الموجودات األ فإوالحقيقة 
 وفي تكو ف  بلياها وذراتها .
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مػػف الموجػػودات هػػدءًا مػػف التػػارات  ةعديػػد   مػػثبًل لػػه مد ميػػة فػػي مراحػػقٚقـ الفػػالر 
ا رضػػيف السػػزع ومػػالسػػزع واأل السػػماواتوانتهػػاءًا ز اإلنسػػافالسػػزع التػػي يمػػر ههػػا 

يػة القرآنسهوع سزعة وفي االمثمة ياـ اإلأسزعة و  اإلنسافمواضع سجود , و نهما هي
 تعػػػالىفػػػي الوجػػػود  قولػػػه  ةهميتػػػأ زمػػػا يػػػدؿ عمػػػى  أيضػػػاً ا الػػػرقـ حاضػػػرًا تجػػػد هػػػذ

ُع  ػبآ س  ػاؼ  و  ع  ُعج  ػبآ ػأآكتمتهتفم س  ر اٍت ُسم اٍف    ُع ب ق  بآ ُتن ا ُفي س  يقت أ فآ دُ  ا الصُ  فت أ يُّه  ْيتوست
ُجعت  اٍت لمع مُ ي أ رآ ر    اُبس  ٍر و أتخ  نبتبل ٍت ختضآ م  ا إل ست ـآ   عآ  متوف  لنماُس ل ع ممهت

(1). 

  ٕٔ  وحػروج السػماءالٕٔالؾ ترػ عدة الشهورفإن  ٕٔو ذا لو ت ممت في الرقـ ال
  ,  ػػػػق ذلػػػػؾ و يػػػػر  مػػػػرتزط ٕٔالاء يعسػػػػوس النحػػػػق زالغػػػػذاء الممكػػػػي, ومػػػػدة  ػػػػذ

 . الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   هيت النهي   أهقعشر مف  ائمة االثنزاأل

تراكيههػػا التػػي تؤلػػا الجمػػق  أيضػػاً الكػػوف و فػػي رقػػاـ وامثمتهػػا وه ػػذا فػػي زػػاقي األ
 ومدلوالتها مف المعاني المهمة .

تهػػا زػػ  وآلػػه وعميػػه نعػػرض هنػػا جممػػة مػػف هػػذ  التطهيقػػات ونتائجهػػا , وارتزاطا
 العميهـ السبلـ  .  األنهياء  وزاقي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميماال

 
 

 

 

                                                 

 . ٙٗيوسا  - ٔ
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 انزطجٍمبد
 القرآفالنح  في 

 .  ٙٔال القرآفحق ترتيهها في سورة الن   
   وهو عدد أيات سورة النحق.     ٕٛٔ  مرات ينتج الٛوزمضاعنة هذا العدد ال

   زوجًا. ٙٔثـ اف عدد الكروموسومات في النحق هو ال   
  فردًا ,  بلفًا لزقية الم موقػات ٙٔوفي ذ ر النحق ي وف عدد الكروموسومات ال

الذ ر يتكوف مف هويضة  ير ممقحػة ف ناث , وذلؾ ألؼ نصا العدد في اإلأ, 
 زعممية تسمى الالتكاثر العذرؼ  .
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  يومػػػًا زالضػػػزط لتهمػػػب مرحمػػػة ٙٔف الهيضػػػة المعػػػدة لكػػػي تكػػػوف ممكػػػة تحتػػػاج الإ
  ٙٔلوجػدنا مطازقتػه لهػذا الػرقـ وهػوال األهجػدالنضوج ولو حسػهنا النحػق زحسػاس 

ليؾو   الحساس : ػ  ا 

 ف + ح + ؿ  =  نحق 
ٕ  +ٛ  +ٙ   =ٔٙ 

 اف مف  مق هذا الترتيس والتنا ـ في الكوف .فسزح
 

 

 

 

 

 

 

 
 ْٔى سجبل االػشاف انجٍذ )ع( ْى دضة هللا أْم

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 

نطزػػػاؽ عمػػػى المعنػػػى الػػػذؼ سػػػنورد  فػػػي هػػػذا السػػػبلـ  أمػػػا قهػػػق ذلػػػؾ في ػػػوف اإل
الموضػوع فػإف لمت و ػػق مصػاديق متعػػددة  مػا أسػػمننا تتغيػر تزعػػًا لمزمػاف والم ػػاف 

 الذؼ تكوف فيه .
نتػػواآ  تعػػالىقػػاؿ سػػزحانه و  ػػول هت و المػػُذيف  آم  ست ر  ؿم و   و  ػػف ي ت ػػو  م  ـت  فػػإفْو  ُحػػزآب  و ُ هتػػ
 . (1)الآغ اُلبتوف  

                                                 
 ٙ٘ المائدة - ٔ
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ػػػبل  ز وجػػق وقػػاؿ المػػولى عػػ ػػاؿ    عآُرفتػػوف  كت ػػػر اُؼ ُرج  م ػػ  األ عآ ػػاب  و ع  ػػػا ُحج  م  ن هت ْو   يآ
ـآ   طآم عتوف   متوه ا و هت خت ـآ ي دآ ـآ ل  كت م  آ بل ـ  ع  نمُة أ ف س  اب  الآج  ح  اآ أ صآ وآ ن اد  ـآ و  ُبُس م اهت
(1). 

 ورد عف الهيثـ هف واقد عف مقرف قاؿ :و 
ميػػػر أ إلػػػ (  قػػػوؿ : جػػػاء ابػػػف الكػػػواء بػػػا عبػػػد   )عم ػػػه السػػػبلـأ) سػػػمعت 

ػػاؿ  أالمػػؤمنيف )عم ػػه السػػبلـ( فقػػاؿ  ػػا  ػػر اُؼ ُرج  م ػػ  األ عآ ميػػر المػػؤمنيف : ْو ع 
ـآ  فقػػػاؿ )عم ػػػه السػػػبلـ( : نحػػػف عمػػػ  األ ػػػبل  ُبُسػػػ م اهت عػػػراؼ نعػػػرؼ   عآُرفتػػػوف  كت

ال بسػػػبي  إ تعػػػرؼ   عػػػز وجػػػ   عػػػراؼ الػػػذيف النصػػػارنا بسػػػ ماهـ ونحػػػف األأ
عراؼ  تع رفنا   عز وج  يـو الق امة عم  الصراط فبل يػدخ  ا ونحف األمعرفتن
 نكرنا  .أنكرنا و أ ال مفإال مف عرفنا وعرفنا  وال يدخ  النار إالجنة 

ابػه وصػراطه أبو لو شاء لعر ؼ العباد نلسػه ولكػف جعمنػا  تعال ف   تبارؾ و إ 
ػ  عمينػا غيرنػا  أووسبيمه والوجػه الػذي يػؤت  منػه فمػف عػدؿ عػف واليتنػا  فض 

ـ عػف الصػراط لنػاكبوف فػبل سػواء مػف اعتصػـ النػاس بػه وال سػواء حيػث فإنه
 إلػ عيوف كدرة  لرغ بعضها في بعض وذهب مف ذهب الينا  إل ذهب الناس 

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

ف ألسػػػبلـ  مػػػر الحسػػػيف العميػػػه اأ يػػػة اللػػػع و اف معإوورد عػػػف موسػػػى هػػػف عقزػػػة 
 يصعد المنهر في طس , فحمد هللا واثنى عميه ثـ قاؿ :

                                                 
 ٙٗاألعراؼ - ٔ
 ٗٛٔص ٔالكافي ج - ٕ
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الثقميف الذيف جعمنا رسوؿ  أحدقر وف و ) نحف حزب   الغالبوف وعترة نب ه األ
ثػاني كتػاب   ف ػه تلصػي  لكػ  شػيء ال  ات ػه الباطػ  مػف  (  تسم ما)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص  

 . (1)ينا في تلسير  ... (بيف يد ه وال مف خمله والمعوؿ عم

الهيػػػت الصػػػموات هللا وسػػػبلمه  أهػػػقف إزعػػد هػػػاتيف الػػػروايتيف الشػػػر نتيف يتهػػػيف لنػػا 
,  هػداً أعميهـ  هـ حزس هللا الغالهوف الذيف مػف تمسػؾ ههػـ لػف ي يػس ولػف ي ػذؿ 

د موف الجنػة ُيػ عػراؼ الػذيفننسػهـ رجػاؿ األأالهيت العمػيهـ السػبلـ  هػـ  أهقف ا  و 
 ن رهـ وان رو  .أوُ د موف النار مف مف عرفهـ وعرفو  

عػراؼ  وفػق الهيػت وحػزس هللا واأل أهقية سنطاهق الاألهجدوالثزات ذلؾ في عمـ  
 الصغير :  األهجدحسازات 

 الهيت أهقأ + هػ + ؿ + ا + ؿ + س + ؼ + ت = 

ٔ+٘ +ٙ  +ٔ +ٙ  +ٕ  +ٔٓ+ٗ  =ٖ٘ 
 ح + ز + س + ا + ؿ + ؿ + هػ = حزس هللا

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

ٔ+ٙ+ٔ+ٔٓ+ٛ+ٔ+ٛ  =ٖ٘ 
 عراؼ .األ تساوؼ حزس هللا و  يساوؼ الهيت  أهقرقاـ ذف في لغة األإ
 

                                                 
 ٜ٘ٔص ٕٚوسائق الشيعة ج - ٔ
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 ( هو العبلماتع) أمير المؤمنيف عمي

وف   تعالىقاؿ  ت دت ـآ ي هآ ـُ هت ُبالنمجآ  .(1) ْو ع بلم اٍت و 

صػػػحازه عػػػف أصػػػال  عػػػف زعػػػض  وورد فػػػي تنسػػػير العياشػػػي عػػػف المنضػػػق هػػػف
وف   الزاقر عميهما السػبلـ  :  أوهما ال الصادؽ أحد ت ػدت ـآ ي هآ ـُ هت ُبالنمجآ ْو ع بلم اٍت و 

 مير المؤمنيف )عم ه السبلـ( .أقاؿ هو 

عهػد هللا العميػه السػبلـ   أهػيوجاء في تنسػير فػرات الكػوفي عػف   الزهػرؼ عػف 
)صػم    الػنجـ رسػوؿ    : ) اؿقػ  وعبلمات وبالنجـ هـ يهتػدوف ْفي قوله 

 والعبلمات الوصي به يهتدوف( . عم ه وآله وسمـ تسم ما( 

 الصغير : األهجدوسنثهت ذلؾ وفق حسازات 

 ع  + ؿ  +  ؼ = عمي

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

ٔٓ+ ٙ + ٔ + ٗ  +ٔ + ٗ =ٕٙ 
 

 مع ذكر ومع رسوؿ )ص(تطابق اسـ ه 
 

ؿ  ومت  تعالىقاؿ  ـآ آ  اُت ومُ متب يُ ن اٍت  إل كْق دآ أ نز  كت م  آ متو ع  واًل ي تآ ست رًا رم ـآ ُذكآ
(1). 

                                                 
 ٙٔالنحق - ٔ
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ؿ  ومت ف قولػػه جػػق وعػػبل إ ػػواًل.... إلػػ كْق ػػدآ أ نػػز  ست ػػرًا رم فػػي سػػورة الطػػبلؽ هػػي  ـآ ُذكآ
احس الػػذ ر وهػػو الػػذؼ يتمػػوا عمػػى  ونػػه صػػ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  كػػـر ت ػػص الرسػػوؿ األ

 الصغير : األهجديات هللا المهينات . وسنثهت ذلؾ وفق حسازات آالناس 

 ـ + ح + ـ +  د =    

ٗ+ٛ  +ٗ +ٗ =ٕٓ 

 ذ + ؾ + ر = ذ ر

ٗ+ٛ  +ٛ=ٕٓ  

 ر + س +  و + ؿ = رسوؿ 

ٛ  +-   +ٙ  +ٙ =ٕٓ 

 مع ) لذكر ( و ) لعمـ ( تطابق اسـ عمي )ع(
أ لتوف  ْو  تعالىقاؿ  ؼ  تتسآ وآ س  ُمؾ  و  وآ ُلق  ر  لمؾ  و  نمهت ل ُذكآ اُ 

(2) . 

فػي روايػة طو مػة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  وورد في رواية جاهر واهف عزاس عػف رسػوؿ هللا 
نػه لػذكر لػؾ ولعمػه ا  و  القرآفف عم ا لعمـ الساعة في إ: ) وموضع الشاهد فيهػا 
الدابػػة الػػذي هػػو مػػف اشػػراط  فإنػػهفسػػر الػػذكر بعمػػـ السػػاعة ،  ( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما
 .  (3)الساعة (

                                                                                                                        
 ٔٔ,ٓٔالطبلؽ  - ٔ
 ٗٗالز رؼ - ٕ
 ٙ٘ٗص ٜٕزحار االنوار ج - ٖ
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وسػػػنبلحع تطػػػاهق اسػػػـ عمػػػي العميػػػه السػػػبلـ  مػػػع اللػػػذ ر  ومػػػع اللعمػػػـ  وحسػػػس 
 الصغير:  األهجد

 ع  + ؿ + ؼ = عمي

ٔٓ+ٙ+ٔٓ=ٕٙ 

 ؿ + ذ + ؾ + ر = لذ ر

ٙ+ٗ  +ٛ +ٛ =ٕٙ  

 ؿ  + ع  + ؿ + ـ = لعمـ 

ٙ  +ٔٓ+ٙ +ٗ =ٕٙ 

 
 اب  أبو البيت )ع( هـ  ه أ

اب   عػز أبػو صػ اء هػـ و )األ :  قػاؿ عهػد هللا العميػه السػبلـ  أهوعف ورد       
وجػػ  التػػي يػػؤت  منهػػا ولػػوالهـ مػػاعترؼ   عػػز وجػػ  و هػػـ احػػت    تبػػارؾ 

 . (1)عم  خمقه ( تعال و 

ف وقػػد وردت العشػػرات مػػ, الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ   أهػػقصػػياء هػػـ ننسػػهـ و ف األإ
اس الهدػ و ير ذلؾ  ثير أهو اس العمـ و أهو الهيت هـ  أهقف إالروايات التي تؤ د 

. 

                                                 
 ٖٜٔص ٔالكافي ج - ٔ
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مامًا العميهـ السبلـ  وهـ إ  ٕٔئمة المعصوميف عددهـ ال ف األإو ما هو معموـ 
المهػػػدؼ العميػػػه السػػػبلـ   اإلمػػػاـوقػػػد ورد فػػػي دعػػػاء الندزػػػة م اطزػػػًا , اس هللا أهػػػو 

   ( .) أيف باب   الذي منه يؤتزالقوؿ 

ئمػػػة المعصػػػوميف ال عمػػػيهـ اس لوجػػػدناها مطازقػػػة لعػػػدد األأهػػػو فمػػػو طزقنػػػا  ممػػػة  
 الصغير : األهجدوهي  االتي وحسس , السبلـ   

 ابأتىا + ب + و + ا + ب = 

ٔ+ٕ+ٙ+ٔ+ٕ  =ٕٔ 
  ٕٔاالئمة المعصوميف عددهـ = 

 مطازقة لننس العدد أيضاً لوجدناها  أهقولو طزقنا  ممة 
 أهقأ + هػ + ؿ = 

ٔ +٘ +ٙ=ٕٔ 
 الهيت العميهـ السبلـ  . هقعائدة أل أهقف إو ما هو معمـو 

 
 مع النور والغيب والنهار والخضر)ع( تطابق المهدي)ع(

 

ػػرُ    تعػػالىقػػاؿ      ل ػػوآ ك  ُـّ نتػػورُُ  و  ػػُت ومت مت ـآ و  ُ ُبػػأ فآو اُهُه وا نتػػور  وم وف  ُل تطآُلػػؤت ْيتُريػػدت
وف  هتو  المُذي أ   مُ ػُه الآك اُفرت يُف كت م ػ  الػدُ  ػقُ  ُل تظآُهػر  ت ع  ُديػُف الآح  ى و  ػد  ػول هت ُبالآهت ست س    ر  رآ
ُركتوف   رُ   الآمتشآ ل وآ ك   .(1) و 

 عهد هللا العميه السبلـ  قاؿ : أهيوورد في تنسير القمي عف 
                                                 

 ٜ-ٛالصا  - ٔ
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ذا  ػرج يظهػر  هللا عمػى الػديف إزالقائـ مف آؿ   العمػيهـ السػبلـ  حتػى .....  ال
كمػػا ممئػػت  )  مػػؤل االرض قسػػطًا وعػػدالً  ُيعهػػد  يػػر هللا وهػو قولػػه :  مػه حتػػى ال
 ظمما وجورًا ( .

ػػُب تعػػالىقػػاؿ  ُمنتػػوف  ُبالآغ يآ ػػب  ُف ػػُه هتػػًدى لُ مآمتتمُقػػيف  المػػُذيف  يتؤآ يآ ُكت ػػابت ال  ر  ُلػػؾ  الآ ْالػػـ ذ 
وف   ـآ يتنُلقت ز قآن اهت ُممما ر  بلة  و   .(1) و  تُق متوف  الصم

 القاسـ قاؿ : أهيحيى هف وورد عف ي

ػب  س لت الصادؽ العميه السػبلـ  عػف قػوؿ هللا عػز وجػق  يآ ُكت ػابت ال  ر  ْالػـ ذ ُلػؾ  الآ
ُب ....  . ُمنتوف  ُبالآغ يآ  ُف ُه هتًدى لُ مآمتتمُقيف  المُذيف  يتؤآ

: ) المتقػوف : شػ عة عمػي )عم ػه السػبلـ( ، والغيػب : هػو  قاؿ العميه السػبلـ 
ُه آ  ة  مُ ف الحجة الغائب و  م  آ ولتوف  ل وآال  أتنُزؿ  ع  شاهد ذلؾ قوؿ   عز وج  ْو   قت

 ُ ُه ف قت آ ُإنمم ا الآغ يآبت لِلُ  ـ مُ ف  الآمتنت ُظُريف  فإنرم ُ  واآ ُإنُ ي م ع كت ت ُظرت
(2) . 

ػػاُر إُ  تعػػالىقػػاؿ سػػزحانه و  ه ػػا و النمه  ػػُر ُإذ ا ت بل  م  اه ا و الآق  ػػح  ضت ُس و  ػػمآ ه ػػا ْو الشم بلم ذ ا ج 
اه ا  ُ  ُإذ ا   غآش   .(3) و المميآ

 عور لمحسيف العميه السبلـ  :وورد في تنسير النرات , قاؿ الحارث األ

ُس جعمػػػت فػػػداؾ ا هرنػػػي عػػػف قػػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  ال يػػػاهف رسػػػوؿ هللا  ػػػمآ ْو الشم
اه ا  ح  ضت  قاؿ العميه السبلـ  : و 

                                                 
 ٖ-ٔالزقرة  - ٔ
 ٕتنسير  ماؿ الديف ج - ٕ
 ٗ-ٔالشمس  - ٖ
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قاؿ : قمت : قولػه : والنهػار  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما(  رسوؿ   و حؾ  ا حارث ذلؾ ه
 اذا جبلها ؟

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

ف المهػػدؼ فػػي زمػػ اإلمػػاـف ال ضػػر العميػػه السػػبلـ  هػػو وز ػػر إو مػػا هػػو معمػػـو  
 الغيزة . 

واالف سػػنجرؼ تطهيقػػات لنػػع المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  مػػع النػػور والغيػػس والنهػػار 
 الصغير : األهجدوال ضر وحسس 

 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

اع ة  أ ف ت أآُتي هتـ  تعالىقاؿ  وف  ُإالم السم وف  ْه  آ ي نظترت عترت ـآ ال    شآ  .(1) ب غآت ًة و هت

له الكميػت : متػى الزاقرالعميه السبلـ  , وقػد سػ  اإلماـعف  ثروورد في  ناية األ
 يقـو الحق في ـ , متى يقـو مهدي ـ   

ػػئ  رسػػوؿ   قػػاؿ العميػػه السػػبلـ   عػػف ذلػػؾ ، فقػػاؿ : )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( : ) لقػػد ست
 ( ( .ةال بغتإت كـ أ)انما مثمه كمث  الساعة ال ت

 جػػداألهوعنػػد تطهيقنػػا السػػـ الحجػػة العميػػه السػػبلـ  نجػػد  مطازقػػًا لمسػػاعة وحسػػس 
 الصغير : 

 أ  + ؿ + ح + ج+ت= الحجة 

ٔ+ٙ  +ٛ +ٖ  +ٗ=ٕٖ  

 ا+ ؿ + س+ ا+ ع + ت= الساعة

ٔ+ٙ +-  +ٔ+ٔٓ+ٗ=ٕٖ 

 

 المهدي)ع( اإلماـبحركة  اسرار حروؼ آدـ )ع( وعبلقتها
ف المػػػولى عػػػز وجػػػق  مػػػق الحػػػروؼ قهػػػق آدـ العميػػػه السػػػبلـ  وجعمهػػػا سػػػرًا مػػػف إ
حػرؼ همسػاف فجػرت األ ,هثها في المبلئ ػة سرار  , فهثها في آدـ عند  مقه ولـ يأ

                                                 
 ٙٙالز رؼ - ٔ



 

 

 ........الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني...............................71

 

نواع المغات وهو ما ينسر لنا اعتػذار المبلئ ػة عػف معػرفتهـ  آدـ العميه السبلـ  ز
ػُة  تعػالىسػماء فػي قولػه زاأل م ػ  الآم بل ُئك  ـآ ع  ػهت ض  ـم ع ر  ػا ثتػ ممه  ػم اء كت ـ  األ سآ ـ  آد  ممػ ْو ع 

م اء ه ػؤتالء ُإف كت  اؿ  أ نُبئتوُني ُبأ سآ اُدُقيف  ف ق  ـآ ص  نتت
(1) . 

ػػا  تعػػالىواعتػػذار المبلئ ػػة عػػف ذلػػؾ فػػي قولػػه  ػػا ُإالم م  ـ  ل ن  ػػ ان ؾ  ال  ُعمآ ح  ػػبآ ْق ػػالتواآ ست
ـت  ُك  ـت الآح  ت ن ا ُإنمؾ  أ نت  الآع ُم  مممآ ع 
(2)   . 

آُئهُ  تعػالىوقوله  ػم  ـآ ُبأ سآ ػأ هت ػا أ نب  ـآ ف م مم آُئُه ػم  هتـ ُبأ سآ ـت أ نُبئآ ـآ ْق اؿ    ا آد   أقػ ـآ ق ػاؿ  أ ل ػ
ـت غ يآب   م  ـآ ُإنُ ي أ عآ تتمتوف    السماواتلمكت ـآ ت كآ نتت م ا كت وف  و  دت ـت م ا تتبآ م  ُض و أ عآ و األ رآ

(3). 
 سرارها .أسماء زمعرفته لمحروؼ و فقد عرؼ آدـ العميه السبلـ  األ

الصػػػغير لكانػػػت هػػػي ننػػػس العػػػدد آلدـ فػػػي  األهجػػػدحػػػرؼ آدـ وفػػػق أولػػػو جمعنػػػا 
 الكهير وهي  االتي : هجداأل

 ا +  د + ـ = آدـ
ٔ+ٗ +ٗ =ٜ 

 ٘ٗ=ٜ+ٛ+ٚ+ٙ+٘+ٗ+ٖ+ٕ+ٔوهي 
 -الكهير فهي  االتي: األهجداما وفق 

 أ + د + ـ = آدـ
ٔ+ٗ+ٗٓ=ٗ٘ 

 وحذلؾ فهي تكوف موافقة لننس النتيجة  .
                                                 

 ٖٔالزقرة - ٔ
 ٕٖالزقرة - ٕ
 ٖٖالزقرة  - ٖ
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هيػػت  أهػقالمهػػدؼ العميػه السػػبلـ  فقػد ورد عػػف  اإلمػاـمػا عبلقػة ذلػػؾ فػي حر ػػة أ
 : السبلـ  العصمة العميه

حيػػػػاء وهػػػػـ  مسػػػػة أصػػػػحاس القػػػػائـ العمػػػػيهـ السػػػػبلـ  يجتمعػػػػوف مػػػػف تسػػػػعة أف إ
 ؿ وله عبلقة مزاشرة زالحر ة اآلدمية .و رحعوف رجبًل , وهو الجمع األأو 

 ة عف المنضق هف عمر قاؿ : اإلمامفقد جاء في دالئق 
ر عػػػوف رجػػػبًل أر عػػػة و أنػػػت و أ ػػػا ملضػػػ  )عهػػػد هللا العميػػػه السػػػبلـ  :  أهػػػوقػػػاؿ 

نت عم   ميف القائـ تأمر وتنهػ  والنػاس أ تحشروف مع القائـ )عم ه السبلـ(
(.إذ ذاؾ إ  طوع لؾ منهـ اليـو

 . ٔالوالمقصود في ذلؾ رجعتهـ في زمف القائـ العميه السبلـ 

 الزحير قاؿ : أهيوقد ورد عف العواـ 

 )  قبػػ  القػػائـ )عم ػػه السػػبلـ( فػػي خمسػػة:  العميػػه السػػبلـ  عهػػد هللا أهػػوقػػاؿ  
ح اء مف حي رج  ومف حي رجػبلف ومػف حػي ثبلثػة أر عيف رجبًل مف تسعة أو 

ر عػة ومػف حػي خمسػة ومػف حػي سػتة ومػف حػي سػبعة ومػف حػي أومف حي 
 .(2)ثمان ة ومف حي تسعة وال يزاؿ كذلؾ حت  يجتمع له العدد (

 

 )ع( أيوبمف نبي    إبم ستمكيف  الكشف عف عمة
 

                                                 
 في موسوعة القائـ لمسيد القحطانيوهي رجعة روحية  ما سي تي تنصيمه في زحث  اص  - ٔ
 ٕٗٗال صاؿ ص - ٕ
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ن ا ْو اذآ فػػي سػػورة الص  :  تعػػالىقػػاؿ  ػػد  بآ ػػرآ ع  ػػُني   أيػػوبكت ػػي م سم ى ر  مػػهت أ نُ  ػػاد  ُإذآ ن 
ٍب و ع ذ اٍب  ط افت ُبنتصآ ر اب   * الشم آ ش  ُمؾ  ه ذ ا متغآت س    ب اُرد  و  كتضآ ُبُرجآ  . (1) ارآ

 أبػػوقػػاؿ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ   إلػػىسػػناد  إه إهػػراهيـورد فػػي تنسػػير عمػػي هػػف 
( التي ابتمي بها في الدن ا ألي عمػة )عم ه السبلـ أيوببصير سألته عف بم ة 

 كانت قاؿ :

نعػػـ   عم ػػه بهػػا فػػي الػػدن ا وادى شػػكرها وكػػاف فػػي ذلػػؾ الزمػػاف ال ألنعمػػة  
 إبم سحسد   أيوبمف دوف العرش فمما صعد وراى شكر نعمة  إبم س حجب 
. 

عطيتػػه مػػف أال بمػػا إشػػكر هػػذ  النعمػػة  إل ػػؾلػػـ يػػؤدي  أيػػوبف إفقػػاؿ :  ػػارب 
شكر نعمة ابدًا ، فقي  له قد سمطتؾ عم   إل ؾدى أحرمته دن ا  ما  الدن ا ولو
 ماله وولد  .

ف تدركػه رحمػة   عػز وجػ  فمػـ يبقػ  لػه مػااًل أحدر مسػرعًا خشػ ة فإنقاؿ : 
 هلل شكرًا وحمدًا . أيوبعطبه فازداد أال إوولدًا 
 : سمطني عم  زرعه . إبم سفقاؿ 

هلل  أيػوبلخ فػي الػزرع فػاحترؽ فػازداد قاؿ : قد فعمت ، فجاء مع شػ اطيف فػن
 شكرًا وحمدًا .

فقػػاؿ :  ػػا رب سػػمطني عمػػ  بدنػػه فسػػمطه عمػػ  بدنػػه مػػا خػػبل عقمػػه وعين ػػه 
قدمػه فبقػي  إلػ ة مف قرنػه حدافصار قرحة و  إبم سولسانه وسمعه فنلخ ف ه 

                                                 
 ٕٗ-ٔٗصسورة  - ٔ



 
 73...............................................العمـو اإللهية...............

 

في ذلؾ دهرًا  حمد   و شكر  حت  وقع في بدنه الدود فكانت تخرج مف بدنه 
موضػػعؾ الػػذي خمقػػؾ   منػػه ، فنػػتف حتػػ   إلػػ و قػػوؿ لهػػا ارجعػػي فيردهػػا 
 .القرية مف القرية والقو  في المز مة خارج القرية أه خرجه أ

) عمػيهـ  إبػراه ـسػحاؽ بػف إوكانت امرأته رحمة بنت يوسف بػف  عقػوب بػف  
صػبر   إبمػ سالسبلـ( باق ة معه صابرة محتسبه ، فمما طاؿ عم ه الببلء وراى 

هػػذا العبػػد  إلػػ لػػه كػػانوا فػػي الجبػػاؿ رهبانػػًا وقػػاؿ لهػػـ مػػروا بنػػا  اباً اتػػ  اصػػح
ل ػػه ، فممػػا دنػػوا منػػه إالمبتمػػ  فنسػػأله عػػف بميتػػه فركبػػوا بغػػااًل شػػهباء وجػػاءوا 

ل ػه وكػاف فػيهـ إبعض ثـ مشوا  إل نلرت بغالهـ مف نتف ريحه فقرنوا بعضها 
 ل ه .إشاب حدث السف فقعدوا 

نا بذنبؾ وما ترى ابتبلؾ بهػذا الػببلء الػذي لػـ يبتمػي لو اخبرت أيوبفقالوا :  ا 
 مر كنت تسر  .أال مف إ أحدبه 

ال وعمػ  إكمػت طعامػًا أني ما إنه ل عمـ إ)عم ه السبلـ( : وعزة ر ي  أيوبفقاؿ 
خذت أال إمراف كميهما طاعة أضعيف  اك  معي وما عرض لي  أوخواني يت ـ 

 باشدهما عم  بدني .
ظهػر مػف عبػادة أنبػي   فعيرتمػو  حتػ   إل كـ عمدتـ فقاؿ الشاب : سوءة ل
 ر ه ما كاف  سرها .

)عم ه السبلـ( : لو جمسػت مجمػس الخصػـ منػؾ ألدليػت بحجتػي ،  أيوبفقاؿ 
الؼ لغػة آسػتة  أوالؼ لسػاف آل ه غمامة فنطق فيها ناطق بعشرة إفبعث   
 زؿ قريب .أي منؾ قريب ولـ فإنادؿ بحجتؾ  أيوب ا 
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نت تعمـ أعم ه مئزر  وجثا عم  ركبت ه وقاؿ: ابتميتني بهذ  البم ة و  قاؿ : فشد
كمػة مػف أكػ  آال لزمت باحسنهما عمػ  بػدني ولػـ إمراف قط أنه لـ  عرض لي إ

 ال وعم  خواني يت ـ .إطعاـ 

الطاعػػة ومػف صػػيرؾ تعبػد   والنػػاس  إل ػؾمػف حبػػب  أيػػوبقػاؿ فقيػ  لػػه : ػا 
والناس عنه غافموف اتمػف عمػ    بمػا  عنه غافموف وتحمد  وتسبحه وتكبر 

نػت  ػا رب فعمػت أهلل المف ف ه عم ؾ ، فاخذ التراب ووضػعه فػي ف ػه ثػـ قػاؿ: 
زؿ   عم ػه ممكػا فػػركض برجمػه فخػرج المػػاء فغسػمه بػذلؾ المػػاء فػػإنذلػؾ بػي 
ه ومالػػه أهمػػبػػت   عم ػػه روضػػة خضػػراء ورد عم ػػه فإنحسػػف مػػا كػػاف أفعػػاد 

 . (1)وولد  وزرعه (

الصػػغير لوجػػدناها  األهجػػدالعميػػه السػػبلـ  فػػي  أيػػوسمػػو جمعنػػا مجمػػوع حػػروؼ ف
 اللع  . إهميسمطازقة لمجموع حروؼ 

 القػػػرآفالػػػذيف ذ ػػػرهـ  األنهيػػػاءالعميػػػه السػػػبلـ  هػػػو االسػػػـ الوحيػػػد هػػػيف  أيػػػوسف إ
 إلػػػىدػ أ هعمػػػى حسػػػس الحسػػػاس وهػػػذا يػػػدؿ عمػػػى اف التشػػػاز إهمػػػيسلنػػػع  يسػػاوؼ 
 الصغير: األهجدالعميه السبلـ  وذلؾ حسس  وسأيمف نهي هللا  إهميستم يف 

 أيوسأ  +  ؼ  +  و  +  س  =  
ٔ+ٔٓ   +ٙ     +ٕ    =ٜٔ  

 إهميسا  + س +ؿ + ؼ + س = 
ٔ +ٕ   +ٙ+ٔٓ   +-   =ٜٔ 
 

                                                 
 ٘ٚص ٔعمق الشرائع ج - ٔ
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( مع نبي الحجة بف الحسف ه بف فاطمة )عتطابق اسـ 

   ع س  بف مريـ )ع(

سػػػبلـ  هػػػو هػػػف فاطمػػػة الزهػػػراء العميهػػػا المهػػػدؼ العميػػػه ال اإلمػػػاـف إمػػػف المعمػػػـو 
عػيف النػاس وسػيظهر فػي الوقػت الػذؼ يػرا  أ السبلـ  وهو حي يػرزؽ و ائػس عػف 

 . اإللهيلتكو ف دولة العدؿ  مناسزاً  تعالىهللا تزارؾ و 

 المهػدؼ اإلماـليه وسوؼ ينزؿ عند قياـ إالعميه السبلـ  قد رفعه هللا  ف عيسىا  و 
 . مر هللا عز وجق العميه السبلـ  ز

  لوجػدناها مطازقػة ميػه السػبلـحرؼ ال   هف فاطمػة العأوهنا عند جمعنا ألرقاـ 
 تي :الصغير تكوف  اآل األهجدلػال عيسى هف مر ـ العميهما السبلـ  وحسس 

 ـ+ ح + ـ + د=  
ٗ+ٛ+ٗ+ٗ  =ٕٓ 

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

  ٓ٘طمة = أؼ سي وف   هف فا
 + س+ ػ=  عيسىع + ؼ
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ٔٓ+ٔٓ  +-    +- =ٕٓ 
 +ـ =  هف مر ـس+ف+ـ+ ر+ ؼ

ٕ+ٕ+ٗ+ٛ+ٔٓ+ٗ =ٖٓ 
 ٓ٘وحذلؾ سي وف عيسى هف مر ـ=

 
أؼ ال  األهجػػدالمقصػػورة هػػي سػػاقطة فػػي  األلػػاف إمبلحظػػة :  مػػا ذ رنػػا سػػازقًا 

 تحسس .

 ( مع طالوتتطابق اسـ عمي)ع

عمػػػي  اإلمػػػاـهنػػػاؾ تشػػػازه هػػػيف نجػػػد إف  والسػػػيرة القػػػرآفمػػػف  ػػػبلؿ متازعػػػة آيػػػات 
ُمكًا  تعالىالعميه السبلـ  وطالوت قاؿ  ـآ ط التوت  م   .(1) ُْإفم و   ق دآ ب ع ث  ل كت

مى هللا  اف قائد جيش الرسوؿ   الصالعميه السبلـ  فإف اإلماـ أمير المؤمنيف 
 زوة واحد    في الكثير مف حروزه هق في أ مهها ما عداعميه وآله وسمـ تسميما

العميػه السػبلـ  وحيف اإلماـ عمػي العميه السبلـ  و ذلؾ يوجد تشازه هيف طالوت 
مـ لكػبل الش صػيف فقػد مف ناحية إف هللا أعطى القوة في الجسـ والزسطة في الع

ػػط ًة ُفػػي ْ تعػػالى فػػي حػػق طػػالوت  قػػاؿ  ز اد  ت ب سآ ـآ و  كت م ػػ آ ا ت ع  ػػط ل  ق ػػاؿ  ُإفم و   اصآ
ـُ و الآ  ُعمآ ـُ  الآ ) أنػا مدينػة :   قولػه  تسػميماوقد ورد في قوؿ رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص  ٕالُجسآ

وما هو معروؼ عف شجاعة عمي  نػي عػف الػذ ر وي نػي  العمـ وعمي بابها (

                                                 
 ٕٚٗالزقرة - ٔ
 ٕٚٗالزقرة - ٕ
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إنػػػه سػػػيا هللا وسػػػيا رسػػػوله عمػػػى األعػػػداء الػػػذؼ  ػػػاف يػػػدفع الكػػػرس عػػػف وجػػػه 
 . عتهرسوؿ هللا في الو ى حتى ضرس المثق في شجا

 األهجػدحػروؼ طػالوت ز تسػاوؼ حصينا حروؼ عمػي العميػه السػبلـ  نجػدها أفمو 
 الصغير :

 ع + ؿ+ ؼ=عمي                
ٔٓ +ٙ +ٔٓ =ٕٙ 

 ط+ أ+ؿ+ و+ت= طالوت
ٜ +ٔ +ٙ+ٙ+ٗ=ٕٙ 
 

 )ص( ( وعبلقته بعمي )ع( وصي هيوشع وصي موس )ع
الصػمى سبلـ  وصي الرسػوؿ العميه ال كدته الروايات هيف عميأثزات التشازه الذؼ إل

الحساس  إليؾالعميه السبلـ   وحيف يوشع وصي موسى هللا عميه وآله وسمـ تسميما  
 تي :ػاآل

 ع + ؿ + ؼ= عمي 
ٔٓ  +ٙ +ٔٓ=ٕٙ 

 ؼ + و + ش +ع= يوشع
ٔٓ  +ٙ +ٓ +ٔٓ=ٕٙ  
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بسيدة نساء بني  سيدة نساء العالميف فاطمة )ع(عبلقة 
 مريـ )ع( إسرائي 

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

 جػػاء عػػف مػػر ـ العميهػػا السػػبلـ   مػػا مهػػيف فػػي الروايػػات . مثػػق مػػا إسػػرائيقهنػػي 
ثؾ أحػػدال أ) نػػه قػػاؿ ألميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  : إالملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما   رسػػوؿ هللا

ذ دخػ  عمػ  مػريـ إاؿ مثمؾ مثػ  زكريػا بمثمؾ ومثمها ) عني فاطمة( قاؿ بم  ق
ة تسػػاويسػػميف لػو جػػدنا النتيجػة مفمػػو احصػينا حػػروؼ  ػبل اإل .(1)المحػراب ....(

  -تي : ما في الحساس اآل

 ؼ + ا + ط + ـ + ت= فاطمة 
ٛ  +ٔ  +ٜ  +ٗ  +ٗ=ٕٙ 

 ـ + ر + ؼ + ـ= مر ـ
ٗ  +ٛ +ٔٓ +ٗ=ٕٙ 
 

بر ولدي هاروف ش تطابق اسمي الحسف والحسيف )ع( مع
 وشبير

ف سػػهس تسػػمية الحسػػف والحسػػيف العميهمػػا السػػبلـ  عمػػى  ػػرار  ورد فػػي الروايػػات زػػ
 .وشهيرالعميه السبلـ  وهما شهر  اسمي ولدؼ هاروف وز ر موسى

                                                 
 ٖٔصٖٗزحار االنوار ج - ٔ
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 فقد جاء عف الحسيف هف عمي العميهما السبلـ  قاؿ :
مسػائ  وكػاف  فسػألو  عػف )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما( رسػوؿ    إلػ جاء نلػر مػف اليهػود 

مػػر   بنػػي أشػػ اء مكتوبػػات فػػي التػػوراة أف مػػا سػػألو  اخبرنػػي عػػف خمسػػة 
 ف  قتدوا بموس  فيها بعد  ؟أ إسرائي 

 لي . نا اخبرتؾ تقرأف إشدتؾ باهلل فإن:  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( قاؿ النبي 

 ه . قاؿ اليهودي : نعـ  ا

ؿ مػػا فػػي التػػوارة مكتػػوب ه رسػػوؿ   أو:   تسػػم ما( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصقػػاؿ : فقػػاؿ النبػػي 
ػػرًا  اآل ػػةهػػذ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( وهػػي بالعبران ػػة طػػاب ثػػـ تػػبل رسػػوؿ    متب شُ  ْو 

ر   ػػاُت ق ػػالتوا ه ػػذ ا ُسػػحآ ن  ب يُ  ػػاءهتـ ُبالآ ػػا ج  ػػدت ف م مم م  ػػمتهت أ حآ ػػُدي اسآ ػػأآُتي ُمػػف ب عآ ػػوٍؿ    ست ُبر 
طالػػب والثالػػث والرابػػع  أبػػيُبػػيف   وفػػي السػػطر الثػػاني اسػػـ وصػػيي عمػػي بػػف مُّ 

مهمػػا فاطمػػة سػػيدة نسػػاء أسػػبطيي الحسػػف والحسػػيف وفػػي السػػطر الخػػامس 
العالميف )عميهػا السػبلـ( وفػي التػوراة اسػـ وصػيي إيم ػا واسػـ السػبطيف شػبر 

 وشبير وهما نورا فاطمة )عميها السبلـ( .

 . ٔال..  قاؿ اليهودي صدقت  اه

 ة :تساويحصينا عدد حروؼ  بل االسميف لو جدنا النتيجة مأفمو 

 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( 

 ة واسػػرار الكتػػب السػػمأف جم ػػع إ) منيف العميػػه السػػبلـ  : المػػؤ  ميػػرأورد عػػف 
فػي اللاتحػة  هػو فػي اللاتحػة وجم ػع مػا القػرآففػي  وجم ع مػا القرآفهي في 

نػا أفي البسممة هو في النقطة التي تحت البػاء ، و  هو في البسممة وجم ع ما
 . (1)النقطة التي تحت الباء (

  انصغُر هى كاالتٍ : األتجذ( وفك يُر انًؤيٍُُ )ػهُه انسالوأثثات كالو إٌ إ

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

 ع+ؿ+ؼ= عمي
01+6+10 =26 
 

 الكريـ القرآفاكتشاؼ )الكتر( في 

ذا همػب الُكػر لػـ إف المػاء إهيت العصمة العمػيهـ السػبلـ   أهقلقد ورد في روايات 
ليؾو , ينجسه شيء   مف هذ  الروايات :  زعضاً  ا 

ذا كاف إبا عبد   )عم ه السبلـ(  قوؿ أ) سمعت عمار قاؿ : ية هف و افعف مع
ر لـ ينجسه شيء (  . (1)الماء قد كت

الصػادؽ )عم ػه السػبلـ( عػف  اإلمػاـلت أسػ : سماعيق هف جػاهر قػاؿإوورد عف 
 الماء الذي الينجسه شيء ؟ 

ر  ، قمت وما الكتر ؟   قاؿ)عم ه السبلـ( : ) كت

 .(2)شبار (أشبار في ثبلثة أقاؿ : ثبلثة 

نػه ُسػئق عػف المػاء إعهػد هللا العميػه السػبلـ   أهػيوقد ورد عف   هػف مسػمـ عػف 
ذا كاف الماء قػد إ) تهوؿ فيه الدواس وتمُب فيه الكبلس ويغتسق فيه الجنس قاؿ : 

ر لـ ينجسه شيء ( .  كت
                                                 

 ٕٖٛمشرؽ الشمسيف ص - ٔ
 ٘ٗص ٔالمحقق الحمي ج –المعتهر  - ٕ
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م اُء م اًء ط هتورًا   تعالىوقد قاؿ   . ْو أ نز لآن ا ُمف  السم

ارقاـ حروؼ ُ ر نجدها مطازقة لكممػة طهػور والتػي هػي زحسػس فعندما نست رج 
 الكهير: األهجدي وذلؾ وفق القرآنالرسـ 

 ؾ+ر=  ر
ٕٓ+ٕٓٓ=ٕٕٓ 

 ط+هػ+و+ر= طهور
9+5+6+200 =220   

               

 تحديد ليمة القدر
  

ا تما المسمموف في تحديد هذ  الميمة المزار ة مف شهر رمضاف المزػارؾ فقػالوا 
  وقسػـ ٕٚ ػر قػاؿ هػي ليمػة الآ  وقسػـ ٖٕ  وقسػـ قػاؿ هػي ليمػة الٕٔالهي ليمة 

 يػػػرة مػػػف شػػػهر رمضػػػاف لػػػـ يسػػػتطيع تحديػػػدها وقػػػالوا هػػػي فػػػي الميػػػالي الػػػوتر األ
 المزارؾ .

,   يرة مػف هػذا الشػهر و يػر ذلػؾمنهـ مف حصرها في الميالي العشر األإف هق 
  وسػػنثهت ذلػػؾ ٖٕالليمػػة  ليمػػة القػػدر هػػي وحتطهيػػق ذلػػؾ فػػي عمػػـ األهجػػد نجػػد إف

 : دلة التاليةفي األ

ف إالصػػغير ولػػو حسػػهنا رمضػػاف لتهػػيف  األهجػػد  زٖٕال يسػػاوؼ ف حسػػاس القػػدر إ 
ف ليمػػػػػة القػػػػػدر لهػػػػػا مد ميػػػػػة فػػػػػي الػػػػػزمف إ  ,  مػػػػػا ٖٕال يسػػػػػاوؼ  حسػػػػػاس حروفػػػػػه

ي القرآنػػػػػ  حسػػػػػس الرسػػػػػـ ٖٕال يسػػػػػاوؼ   والميػػػػػق ٖٕال يسػػػػػاوؼ قػػػػػات فالنهػػػػػار و واأل
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 األهجػػػػد  , و مػػػػه وفػػػػق حسػػػػاس ٖٕال ؼ يسػػػػاو   والضػػػػحى ٖٕال يسػػػػاوؼ والصػػػػز  
 الصغير , وهي  االتي :

 ا+ل+ق+د+ر= انمذر

0+6+4+8 =32 

 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
ٔ+ٙ+ٛ+ٛ=ٕٖ 
 

 بعمي وفاطمة )ع(عبلقة اللجر والميمة 

ف النجػر هػو إالعمػيهـ السػبلـ   هيت العصمة أهقعف  ورد في تنسير سورة القدر
العميهػا السػبلـ   العميه السبلـ  واف الميمة هي فاطمة الزهػراء طالس أهيعمي هف 

ؼ الػػذؼ يتهػػيف فيػػه تطػػاهق اسػػـ األهجػػدهػػذا الحسػػاس  إليػػؾثزػػات هػػذا القػػوؿ . وإل
 الصغير : األهجدميمة , وهي  االتي ووفق عمي مع النجر واسـ فاطمة مع ال
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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

ٛ+ٔ+ٜ+ٗ+ٗ =ٕٙ 

 
 نساء العالميف هي سيدة القرآفذا القر   في 

 

ت  عمػػ  ف   لمػػا فػػإ) موسػػى هػػف جعنرالعميػػه السػػبلـ  قػػاؿ :  اإلمػػاـورد عػػف 
زؿ   عمػ  نب ػه )وات فإنركاب  نب ه فدؾ وما واالها لـ يوجف عم ه بخي  وال
مػػف هػػـ ، فراجػػع فػػي ذلػػؾ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( ذا القر ػػ  حقػػه( فمػػـ يػػدُر رسػػوؿ   
فاطمػة )عميهػا  إلػ ف ادفػع فػدؾ أل ػه إح    أو جبرائي  وراجع جبرائي  ر ػه فػ

 .  ٔالالسبلـ( .....(

                                                 
 ٜٕٛالمقنعة لمشيخ المنيد ص - ٔ



 
 85...............................................العمـو اإللهية...............

 

حػرؼ الذا القرحػى  أرقػاـ أف مجمػوع إثزات صحة مقولة سيدة نساء العػالميف , وإل
 حرؼ فاطمة العميها السبلـ  , وهي  االتي :أل اً مطازقة تمام

 ذ+ا+ا+ؿ+ؽ+ر+س= ذا القرحى

ٗ+ٔ+ٔ+ٙ+ٗ+ٛ+ٕ =ٕٙ 

 ؼ+ا+ط+ـ+ة= فاطمة

ٛ+ٔ+ٜ+ٗ+ٗ =ٕٙ 

 )ع(تطابق ذرية مع فاطمة ومع عمي

نتوحًا و آؿ  ْ ُإفم و     تعالىقاؿ  ـ  و  ط ل   آد  م   الآع ػال ُميف   إبراه ـ اصآ ر اف  ع  و آؿ  ُعمآ
ُم ـ   ُم ع  ع  و ت س  ا ُمف ب عآٍض و  ه  يمًة ب عآضت ذترُ 
(1)  . 

لنع فاطمة  يساوؼ لنع ذر ة  فإفعمي  أوما فاطمة أف ذر ة في الحديث معناها إ
 عمي فعف عمي هف ز د قاؿ : أو

بكػر وعمػر وعثمػاف ، و قػوؿ  أبو  بف عمر نلاض  فنقوؿ : ) كنا عند عبد 
 با عبد الرحمف فعمي .أقائمهـ فبلف وفبلف ، فقاؿ له رج  :  ا 

عمي )عم ػه السػبلـ( ، مف الناس  أحد قاس بهـ  بيت ال أه قاؿ : عمي مف  
نتػػػوا ف   عػػػز وجػػػ   قػػػوؿ ْو المػػػإفػػػي درجتػػػه  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػم ما( مػػػع النبػػػي ُذيف  آم 

                                                 
 ٖٖاؿ عمراف  - ٔ
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ـآ  يمػت هت ـآ ذترُ  ن ا ُبُه قآ يمتتهتـ ُبُإ م اٍف أ لآح  ـآ ذترُ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما( فلاطمػة ذريػة النبػي  و اتمب ع تآهت
 . (1)وهي معه في درجته وعمي مع فاطمة )صم    عميهما(

 ذ+ر+ؼ+ت= ذر ة 
ٗ+ٛ+ٔٓ+ٗ=ٕٙ  

 ؼ+ا+ط+ـ+ت= فاطمة
ٛ+ٔ+ٜ+ٗ+ٗ=ٕٙ  

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

 زعضها س+ع+ض+هػ+ا=
ٕ+ٔٓ+ٛ+٘+ٔ=ٕٙ 
 

 ف + أ + ط + و + ت = فاطًة

8  +1 +9  +4  +4  =26 

 

 ثؼل = ك + ع + ة
ٕ+ٔٓ+ٛ=ٕٓ 
 ـ +ح +ـ +د =   
4  +8  +4  +4  =31  

 اليعني فاطمة مف   
 

                                                 
 .ٓ٘زاس ٕٚص ٕٗزحار االنوار ج - ٔ
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 نا مف حسيف(أتلسير)حسيف مني و 
 نػا مػفأ: ) حسيف مني و قػاؿ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  ورد في الحديث عف الرسوؿ الكر ـ 

 .  (1) حب حسينًا حسيف سبط مف االسباط (أحب   مف أ حسيف

مػػػػف  تسػػػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصف الرسػػػػوؿ إوقػػػػد وقػػػػع  ػػػػبلـ  ثيػػػػر حػػػػوؿ هػػػػذا الحػػػػديث  يػػػػا 
رقػاـ حػروؼ  ػبل االسػميف نجػدها أف الحسػيف مػف   فمػو حسػهنا إ الحسيف عمماً 

 وجود جامع هينهما . إلىة مما يشير تساويم

 ـ+ح+ـ+د = 
ٗ+ٛ+ٗ+ٗ=ٕٓ 

 ح+س+ؼ+ف=حسيف
 ٕٓ=ٕ+ٓٔ+ػ+ٛ

عمػػى شػػػرفًا مػػػف أ   تسػػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصحسػػيف مػػػف   و  مػػف حسػػػيف لكػػف  ا  فذإ 
 الحسيف العميه السبلـ  . 

 البيت )ع( أه السبع المثاني و 

يات وهي آفاتحة الكتاس التي هي سورة الحمد وهي سزع  منهاف السزع المثاني إ
 مثاني زا تبلؼ معنى المثاني .

معاني الحمد مثناة في الكتاس المقدس لكف المهػـ  فإفمف التثنية  إنهافالمشهور 
 .  عميهـ السبلـالالهيت   هقز ف هذ  السورة مرتزطة ارتزاطًا وثيقاً إهو هنا 

                                                 
 ٕٚصٖٚزحار االنوار ج - ٔ
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ف السػػزع المثػػاني فػػي الظػػاهر الحمػػد وفػػي الزػػاطف معناهػػا إفقػػد ورد فػػي الحػػديث 
ف ظاهرهػػا الحمػػد وباطنهػػا إ)قػػاؿ :  عميػػه السػػبلـالعهػػد هللا  أهػػيالهيػػت فعػػف  أهػػق

 . (1)ولد الولد والسابع منها القائـ عج    فرجه (

  تعػػالىزػػا عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ  فػػي قولػػه أوعػػف سػػماعة هػػف مهػػراف قػػاؿ سػػالت 
ث ػػاُني و   ػػف  الآم  عًا مُ  ػػبآ ػػاؾ  س  ن  ػػدآ آت يآ ل ق  ـ   ، قػػاؿ فقػػاؿ لػػي نحػػف و   القػػرآفْو  الآع ُظػػ 

السبع المثاني ونحف وجػه   نػزوؿ بػيف اظهػركـ مػف عرفنػا فقػد عرفنػا ومػف 
 . (2)الموت ( جهمنا فامامه ال قيف  عني

رحعػة عشػر وهػي : ال   , أالهيػت هػي  أهػقسػماء أف إوالشاهد عمى هػذا الكػبلـ 
عمي , فاطمة , حسف , حسيف , عمي ,    , جعنر , موسى , عمػي ,   , 

 عمي , حسف ,     .

مػػف  نهػػافهػػي مثػػاني إل سػػزعاً  كػػوف حوهػػا تمفعنػػد مػػزج المتكػػررات فػػي اسػػمائهـ ز 
تػػػراف فيزقػػػى ال   , فاطمػػػة , عمػػػي , حسػػػف , حسػػػيف , جعنػػػر , االثنينيػػػة واالق

 موسى   .

رقامهػػػا عمػػى حسػػػس أحصػػينا أذا إسػػػماء ف هػػذ  األإنهػػػـ سػػزعة ثػػػـ إف ػػرج النػػاتج 
ف عػػدد حػػروؼ الحمػػد إالصػػغير نجػػدها تعػػادؿ عػػدد حػػروؼ الحمػػد حيػػث  األهجػػد
سػػـ اصػػمه زأالػػذؼ هػػو فػػي زسػػـ  األلػػاف حػػرؼ إومػػف المبلحػػع  حرفػػاً  ٓٗٔهػػي 

الرضػا  اإلمػاـية حتى ورد عف حداالوحدانية والو  إلىنه يشير لـ يظهر أل األلاف

                                                 
 ٗٔٔص ٕٗزحار األنوار ج- ٔ
 ٛٗٔتوحيد الصدوؽ ص - ٕ
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عػداد صػق األأنػه إمف ناحية  تعالىله شزه زاهلل  األلاف حرؼ  العميه السبلـ  ز
 .موريقهق القسمة و يرها مف األ وال

سػػماء السػػزعة أرقػػاـ أف عػػدد إمػا فػػي الزػػاطف فقػػد وجػػدنا الحػػرؼ قػد ظهػػر حيػػث أ 
 الصغير : األهجدز ٔٗٔ يساوؼ هيت ال أهقمف 

 ٗ+ٛ+ٗ+ٗ=ٕٓ 
 ٕٙ=ٗ+ٗ+ٜ+ٔ+ٛفاطمة 
 ٕٙ=ٓٔ+ٙ+ٓٔعمي 
 ٓٔ=ٕ+-+ٛحسف 
 ٕٓ=ٕ+ٓٔ+-+ٛحسيف 
 ٜٕ=ٛ+ٛ+ٓٔ+ٖجعنر 
 ٓٔ=-+ٙ+ٗموسى 

والم نػػي  والزػػاطف ظػػاهراً  فسػػزحاف هللا الػػذؼ جعػػق الظػػاهر زاطنػػاً  ٔٗٔالمجمػػوع 
 حجة والظاهر حجة .

 اللص  الرابع

 يفمحكـ الطواس   
 نه قاؿ : إمير المؤمنيف العميه السبلـ  أورد في  طزة الهياف عف 

 .(1)نا محكـ الطواسيف (أ) 

                                                 
 ٖٔٔمجمع النور ف ص - ٔ
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 -مورًا :أف نثهت أد و وهنا ن 

نػػه العميػػه السػػبلـ  قػػاؿ : ال مح ػػـ تطػػاهق الطواسػػيف مػػع المح مػػات أل  -ؿ :و األ
 وي وف هذا التطهيق حسس األهجد الكهير . الطواسيف   .

 اسيف مع سورة الحمد.رحط الطو  -الثاني :

ف عمػػي العميػػه السػػبلـ  لػػه فػػي الحمػػد مقػػاـ عظػػيـ وهػػو مػػذ ور فيهػػا إ -الثالػػث:
نا مح ـ الطواسيف  والمعمػـو أالمؤمنيف العميه السبلـ  : ال  ميرأز عمى مقاـ قاؿ 

هػػالطسـ ػ طػس ػ طسػـ  وهػي الشػعراء  تهػدأف الطواسيف هي السور الػثبلث التػي إ
 إلػػىشػػارة إتها زالطواسػػيف ولػػيس الطواسػػيـ فيػػه , وسػػهس تسػػمي والنمػػق والقصػػص

 همية حرفيف هما الطاء والسيف الف الميـ سقطت مف سورة النمق .أ 

 ف نثهت :أوهنا نر د 

ليػػػؾف تهػػيف لنػػػا معنػػى الطواسػػيف و أف الطواسػػيف تطػػاهق المح مػػػات زعػػد إ  -ٔ  ا 
  -الحساس :

 س= طس×ط

ٜ×ٙٓ=٘ٗٓ 

 المح ماتت=  + ا + ـ + ؾ + ح + ـ + ؿ + ا  يساوؼ و 

 ٔ + ٖٓ + ٗٓ + ٔ + ٗٓٓ  =٘ٗٓ 



 
 91...............................................العمـو اإللهية...............

 

 ف هناؾ ترازط هيف المح مات والطواسيف .إوحهذا ثهت لدينا 
ف الطواسػػيف مطازقػػة لممح مػػات  مػػا أمػػا تػػرازط الطواسػػيف زسػػورة الحمػػد فػػذلؾ أل -ٕ

ػ تعالىـ الكتاس  ما قاؿ أاثهتنا والمح مات هي  ُكت ػاب  ُمنآ ؾ  الآ م  آ ؿ  ع  هت ْهتو  المُذي  أ نز 
اُبه ات   رت متت ش  ُكت اُب و أتخ  ُـّ الآ م ات  هتفم أت ك  آ  ات  مُّحآ
(1) . 

كػػدت ذلػػؾ الروايػػة الػػواردة عػػف الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ  أـ الكتػػاس هػػي الحمػػد  مػػا أو 
ُكػػ ـ   تعػػالىتنسػػيرًا لقولػػه  ن ا ل ع ُمػػي  ح  يآ ُكت ػػاُب ل ػػد  ُـ  الآ نمػػهت ُفػػي أت ميػػر المػػؤمنيف أهػػو  ْو اُ 
 . (2)ـ الكتاب  عني اللاتحةأبلـ( في )عم ه الس

عمي العميه السبلـ  وحيف أـ الكتاس وهي النقطػة  اإلماـثـ هناؾ عبلقة هيف  -ٖ
, وثهت في الحديث الوارد عنه العميه  ٕٙ, وعمي العميه السبلـ  =ٕٙفالنقطة =
 نه نقطة زاء الزسممة التي في الحمد .إالسبلـ  

فػػي الحمػػد التػػي هػػي أـ الكتػػاس وقػػد قػػاؿ  ف عمػػي العميػػه السػػبلـ إومػف هػػذا ينػػتج 
ُك ـ  : تعالى ن ا ل ع ُمي  ح  يآ ُكت اُب ل د  ُـ  الآ نمهت ُفي أت  ْو اُ 

عبلهػا فعميهػا ينػزؿ أ ف النقطػة ـ الكتػاس ألأعمى ما فػي أ ذف عمي العميه السبلـ  إ
 اآليػػةف الموصػػوؼ فػػي هػػذ  إوهنػػاؾ روايػػات تؤ ػػد عمػػى ,  النػػيض ومنهػػا ي ػػرج

 مير المؤمنيف عمي العميه السبلـ  .أهو  ح يـز نه عمي 

                                                 
 ٚآؿ عمراف  - ٔ
 ٖٗٛصٗتنسير الصافي ج - ٕ



 

 

 ........الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني...............................92

 

 فقط )ع(وع س  )ص(تطابق رسوؿ مع ه
الذيف جاء ذ ر اسماءهـ في  تػاس هللا هػـ  مػس وعشػروف نهيػًا  األنهياءمجموع 

ثنػيف مػنهـ إال عمػى إؼ مػنهـ زالرسػوؿ حصػرًا لػـ يػ تي أعف   زاراإلمرسبًل لكف 
ممػد  ُإالم يػة آالعميػه السػبلـ   مػا جػاء فػي  وعيسىالملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   وهما   ػا متح  م  ْو 
ػوؿ   ست ػوؿت و ُ  اآليػةو  .(1) ر  ست ـ  ر  ي  ػرآ ػفت م  ػ  ابآ ػا الآم ُسػ  ت ُع س  ُْإنمم 

ولػو طزقنػػا  .(2)
  -لوجدنا النتيجة التالية : األهجدهذا ز

 

 

 = دمحم د + و + ح + و

 

4 + 8 + 4 + 4  =21 

 

 ع + ٌ + س+ي= ػُسً

 

 11+ 11 +1  +1 =21 

 

 ل =رسىل + و + س ر+

 

8 + 1 + 6 + 6  =21 

  

                                                 
 ٗٗٔ آؿ عمراف - ٔ

 ٔٚٔالنساء  - ٕ
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 اذف 
   = رسوؿ

 و 
 عيسى  = رسوؿ

 

 حساب الشهور وارتباطاتها
المهػدؼ العميػػه  اإلمػػاـعمػي العميػػه السػبلـ  و  اإلمػػاـهنػاؾ ارتزػاط وثيػػق هػيف والدة 

 شهرها .أالسبلـ  وليمة القدر وحيف 

ذا ا    رجػػس و ٖٔيف عمػػي العميػػه السػػبلـ  هػػي الميػػر المػػؤمنأف والدة إف منػػا يعػػرؼ 
 رجنػػا قيمتهػػا لكانػػت النتيجػػة متطازقػػة  مػػا فػػي أحصػػينا عػػدد حػػروؼ الرجػػس  و أ

  -الحساس التالي :

 ر + ج +  س = رجس
ٛ+ٖ+ٕ=ٖٔ 

الصػمى هللا المؤمنيف العميه السػبلـ  وصػي النهػي  ميروهذا مطاهق ليوـ الوالدة أل
 س .  رجٖٔوهو ال عميه وآله وسمـ تسميما  

  شػعزاف ٘ٔالمهػدؼ العميػه السػبلـ  , وهػو  ال اإلمػاـوحننس الشهرة عرؼ مولػد  
المهػدؼ العميػه  اإلمػاـولو حسهنا شعزاف لوجدنا قيمته العددية مطازقػة ليػـو والدة 

ليؾالسبلـ  و   الحساس : ا 
 ش + ع + ب + ا + ٌ = شؼثاٌ 

ٓ+ٔٓ+ٕ+ٔ+ٕ=ٔ٘                       
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 )عم ه السبلـ( ـإبراه عبلقة الكعبة مع 
العميػه السػبلـ  هػو  إهػراهيـف إمور المتسالـ عميهػا عنػد المسػمميف و يػرهـ مف األ

 ف هنى الكعزة المشرفة وهذا ال بلؼ فيه .مَ 

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

ٔ+ٙ+ٛ+ٔٓ+ٕ+ٗ =ٖٔ 
 إهراهيـا + س+ر+ا +هػ+ؼ + ـ= 

ٔ+ٕ+ٛ+ٔ+٘+ٔٓ+ٗ=ٖٔ 
 زحسس القيـ العددية . إهراهيـالكعزة تطاهق ذف إ

  طابق الكتاب القرآف 
ديػاف وهػي الػذ ر ية مػذ ورة ومتعارفػة هػيف األو انه توجد  مس  تس سػمإالمعموـ 

فهػػق يتطػاهق أؼ منهػػا مػػع قيمػة الكتػػاس والحػػق  القػػرآفنجيػق و والتػوراة والزحػػور واإل
ليؾو  فقط يطاهق الكتاس مف حيث القيـ العددية , القرآفف إ   -الحساس : ا 

 ا+ؿ+ذ+ؾ+ر= الذ ر

ٔ+ٙ+ٗ+ٛ+ٛ =ٕٚ 

 ا+ؿ+ز+س+و+ر= الزحور

ٔ+ٙ+ٚ+ٕ+ٙ+ٛ =ٖٓ 

 ا+ؿ+ت+و+ر+ا+ة= التوراة



 
 95...............................................العمـو اإللهية...............

 

ٔ+ٙ+ٗ+ٙ+ٛ+ٔ+ٗ =ٖٓ 

 ا+ؿ+ا+ف+ج+ؼ+ؿ =االنجيق

ٔ+ٙ+ٔ+ٕ+ٖ+ٔٓ+ٙ =ٕٜ 

 القرآفا+ؿ+ؽ+ر+ا+ف =    
   ٔ+ٙ+ٗ+ٛ+ٔ+ٕ =ٕٕ 
 ا+ؿ+ؾ+ت+ا+س= الكتاس   
   ٔ+ٙ+ٛ+ٗ+ٔ+ٕ =ٕٕ 
 القرآف يساوؼ الكتاس  ذفإ
 

 خاإليبيَٕس انُجٕح َٕٔس 
 

إف هًا وعم ًا )صػموات   عميهمػا وآلهمػا جاء عف الصادؽ العميه السبلـ   : 
ف ا  ( كانػػا نػػورًا بػػيف يػػدي   ق قبػػ  خمػػق الخمػػق بػػاللي عػػاـ و وسػػمـ تسػػم ما

مع فقالت : صبًل وقد انشعب منه شعاع الأت له أالمبلئكة لما رأت ذلؾ النور ر 
لػيهـ ، هػذا نػور مػف نػوري إوجػ   ح    عػزأو هػذا النػور فػ الهنا وسيدنا مػا

ة فمعمػي اإلمامػمػا أمامة فأما النبوة فمه عبػدي ورسػولي و إصمه نبوة وفرعه أ
 .(1)حجتي ووليي ولوالهما ما خمقت خمقي 

لعدديػػة هما زالقيمػػة اتسػػاو لوجػػدنا  األهجػػدة فػػي حسػػاس اإلمامػػد منػػا النهػػوة و أولػػو 
  -تي :وهذا طزقًا لمحساس اآل

                                                 
 .ٔٔص  ٘ٔزحار االنوار ج - ٔ
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 ا+ؿ+ف+س+و+ة= النهوة
ٔ+ٙ+ٕ+ٕ+ٙ+ٗ =ٕٔ 

 ةاإلماما+ؿ+ا+ـ+ا+ـ+ة =
ٔ+ٙ+ٔ+ٗ+ٔ+ٗ+ٗ =ٕٔ 

 ٕٔة =اإلمامو   ٕٔاذف النهوة = 
 صق يشازه النرع .فسزحاف مف جعق األ

             
 ثبات الصبلة الوسط إ

م و اُت والصم  تعالىقاؿ  م   الصم اُفظتواآ ع  ُ ق اُنُتيف  ْح  قتومتواآ لِلُ  ط   و  سآ  .(1) بل ُة الآوت

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 .

الجمعػة و ػق ذلػؾ مػف  يػر  هق منهـ مف ذهس زعيػدًا عػف ذلػؾ وقػاؿ هػي صػبلة
 . أققوال  أكثرحجة قائمة فهي فقط توقعات ال  أودليق واض  

صػػػػبلة الظهػػػػر هػػػػي الصػػػػبلة الوسػػػػطى وسػػػػنثهت ذلػػػػؾ زالػػػػدليق  فػػػػإفمػػػػا الحقيقػػػػة أ
 الناصع :

ال فػي سػورة إالكر ـ الالظهيػرة  وهػي التػي تعنػي صػبلة الظهػر  القرآفلـ يذ ر لنا 
ـت  تعالىفقد قاؿ   ٛ٘ال اآليةة في حداالنور ولمرة و  ت أآُذنكت ا المُذيف  آم نتوا ُل  سآ ْ  ا أ يُّه 

                                                 
 .ٖٕٛالزقرة - ٔ
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ُة  ػبل  ػُ  ص  ػرماٍت ُمػف ق بآ ث  م  ـآ ث ػبل  ـ  ُمػنكت متػ متغتػوا الآحت ـآ ي بآ ـآ و المػُذيف  ل ػ ػانتكت م  المُذيف  م م ك تآ أ  آ
ةُ  بل  ُمف ب عآُد ص  ـ مُ ف  الظمُهير ُة و  عتوف  ُث  اب كت ُحيف  ت ض  ُر و  ر اٍت  الآل جآ ػوآ ثت ع  ػاء ث ػبل  الآُعش 

م ػ  ب عآػٍض  ـآ ع  ػكت ـ ب عآضت كت م ػ آ هتفم ط ومافتػوف  ع  ن ػاح  ب عآػد  ـآ جت ُه م ػيآ ـآ و ال  ع  كت م ػ آ ـآ ل ػ آس  ع  لمكت
ـت  ذ ُلؾ  يتب يُ فت ومت ل كت ُك ـ    اآل اتك  ُم ـ  ح  ومت ع   .(1) و 

ال الصموة الوسطى   ي ػوف  ي وهيالقرآنالصبلة الوسطى عمى حسس الرسـ  فإف
مػػػا الظهيػػػرة التػػػي وردت فػػػي سػػػورة النػػػور أ  ٔ٘الصػػػغير ال األهجػػػدمجموعهػػػا فػػػي 

  ي ػوف ٚٔي ومجموعهػا الالقرآنػ  وعند اضافة ال صبلة   هػدوف الرسػـ ٖٗفهي ال
   .ٔ٘المجموع ال

مػا النوافػق أ  ر عػة ٚٔعدد فروض الصبلة اليومية هػي ال فإفو ما هو معروؼ 
 :الحسف العس رؼالعميه السبلـ  اإلماـقد ورد عف   ر عة , و ٖٗال فهي
ف عبلمػػػة المػػػؤمنيف هػػػي خمسػػػة التخػػػتـ بػػػال ميف والجهػػػر ببسػػػ  إ) 

ى وخمسػػيف أحػػدر عػػيف وتعليػػر الجبػػيف والصػػبلة   الػػرحمف الػػرح ـ وزيػػارة األ 
 الصغير وهي  االتي : األهجدوسي وف هذا التقسيـ وفق   ٕال(

                                                 
 .ٛ٘النور - ٔ
 ٛٛٚالمتهجد ص مصزاح - ٕ
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 لوسطىا+ؿ+ص+ؿ+و+ة+ا+ؿ+و+س+ط+ػ=الصموة ا
ٔ+ٙ+ٙ+ٙ+ٙ+ٗ+ٔ+ٙ+ٙ+ٓ+ٜ+ٓ =٘ٔ 

 صبلة الظهيرة
 ص+ؿ+ا+ة= صبلة

ٙ+ٙ+ٔ+ٗ =ٔٚ 
 ا+ؿ+ظ+هػ+ؼ+ر+ة =الظهيرة

ٔ+ٙ+ٓ+٘+ٔٓ+ٛ+ٗ =ٖٗ 
 ٔ٘  = ٖٗ  + الظهيرة الٚٔصبلةال

 صبلة الظهيرة . تساوؼ ذف فالصبلة الوسطى إ
                                                         

 الظهور المقدس مراح  تبدأ(هػ 1426) عاـ بعد انتهاء
 

جمعػيف تتحػدث عػف أقد وردت روايات  ثيرة عف ائمة الهدػ صػموات هللا عمػيهـ 
العميه السبلـ  عػف طر ػق عمػـ الحػروؼ ولػيس فػي ذلػؾ تعيػيف  اإلماـموعد قياـ 

 لتار خ الظهور زش ق محػدد حيػث يػتـ فيػه ذ ػر اليػـو والشػهر والسػنة فهػذا مػا ال
 زػػػػار التػػػػي تننػػػػي التوقيػػػػت وتمعػػػػف الوقػػػػاتيف ف فيػػػػه معارضػػػػة لؤلأل, ليػػػػه إسػػػػهيق 

وليس فيه تحديد , فقد  جماالً إوتكذههـ ولكف مف  بلؿ هذا العمـ نستنتج التار خ 
 لهيد عف الزاقر العميه السبلـ  قاؿ : أهيورد عف 
نػزؿ أ تعػال ف   إ.  جمػاً  المقطعػة لعممػاً  القرآفف في حروؼ إبا لبيد : أ)  ا 
ُكت ابت  فقاـ ه ْالـ  نػور  وثبتػت كممتػه وولػد  حتػ  ظهػر )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما( ذ ُلؾ  الآ

 السابع مائة سنة وثبلث سنيف .  األلفيـو ولد ، وقد مض  مف 
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ذا عػددتها مػف غيػر إثـ قػاؿ : وتب انػه فػي كتػاب   فػي الحػروؼ المقطعػة . 
ال وق ػاـ قػائـ مػف بنػي هاشػـ إتكرار ، ول س مف حروؼ مقطعة حػرؼ ينتهػي 

 عند انقضائه . 

ر عوف والصاد تسعوف ، فذلؾ مائػة أوالبلـ ثبلثوف والم ـ  حدا: االؼ و  ثـ قاؿ
وستوف . ثـ كاف بدء خروج الحسيف بػف عمي)عم ػه السػبلـ( الػـ   .  حداوو 

فممػػػا بمغػػػت مدتػػػه قػػػاـ قػػػائـ ولػػػد العبػػػاس عنػػػد )المػػػص( و قػػػـو قائمنػػػا عنػػػد 
 .(1) ر( (انقضائها )ال

معرفة ذلؾ السر لكنه لـ ينم  نوار مة المجمسي  ما في زحار األالعبل حاوؿوقد 
 . أيضاً ذلؾ  ير  مف العمماء ولكنهـ لـ ينمحوا  حاوؿ ما 

وسوؼ اعرض زمػف هللا وتوفيقػه معرفػة ذلػؾ السػر عػف طر ػق عمػـ الحػروؼ فقػد 
مػػف  تهػػدألمػػر  ة الاحػػداسػػت مػػرات  مسػػة منهػػا الالػػر  وو  القػػرآفوردت الالػػر  فػػي 

هػػراهيـزسػػورة هػػود و وسػػا والرعػػد و  السػػورة يػػونس مػػروراً  والحجػػر  فتكػػوف ه ػػذا  ا 
يم ػػػف اسػػػتثناء الالمػػػر   مػػػا فعػػػق ذلػػػؾ  الػػػر  وال-الػػػر -المػػػر -الػػػر -الػػػر -الالػػػر

ف الالمػػػر  مػػػف إنػػػه  مػػػا يظهػػػر مػػػف السػػػياؽ وترتيػػػس السػػػور العممػػػاء والزػػػاحثيف أل
فتكوف هذ  السور تسمى المثاني  و ذلؾ إفينزغي تر ها  ضمف تمؾ الحروؼ وال

ر  مف ضمف سور المثاني في وف مف ال ط  تر ها مسورة الرعد التي تهدأ س الال
. 

                                                 
 ٖموسوعة اإلماـ المهدؼ ج - ٔ
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  وحتكرارهػا سػت مػرات تكػوف ٖٕٔال تسػاوؼ الالػر   فإفوعميه تكوف النتيجة ه ذا 
  وزاضافة الميـ اليها التي هي في الالمر  مف سػورة الرعػد التػي ٖٙٛٔالنتيجة ال

   .ٕٙٗٔوف النتيجة ال  تكٓٗال تساوؼ 

  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 = 
ف يؤ ػد  وننػا نعػيش اآل مػاسػوؼ تهػدأ مرحمػة الظهػور مالسػنة  تمػؾوزعد انقضاء 

 في زمف الظهور.

 نهاية تمػؾ في اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ   ف قياـإننا نقوؿ إوليس معنى ذلؾ 
عنػد انقضػاء ذلػؾ التػار خ أؼ  تهػدأإف مرحمة الظهور سوؼ  لكننا نقوؿ, و السنة 

 هتحقق العبلمػات الحتميػة نشاء هللاإوسوؼ يثهت ذلؾ  ,  ٔالهداية حر ته المزار ة
 ف تكوف قر زة الوقوع .أالتي الهد 

نصػػػار  أف يجعمنػػػا مػػػف أف يعجػػػق فػػػي قيامػػػه المقػػػدس و أ تعػػػالىنسػػػ ؿ هللا تزػػػارؾ و 
عػػػداد لنصػػػرة الحػػػق عمػػػى المػػػؤمنيف والمنتظػػػر ف التمهيػػػد واإل فػػػإفعوانػػػه وحػػػذلؾ أ و 

 العميه السبلـ  وااللتحاؽ هها . اإلماـالمقدس والزحث عف دعوة 

                                                 
 ٖٖٚ - ٖٖٙص  -  هف إهراهيـ النعماني  - تاس الغيزة ورد في  - ٔ

عف أهي زصير , عف أهي عهد هللا ال عميه السبلـ   أنه قاؿ : " اإلسبلـ هدأ  ر زا , وسيعود 
فقاؿ : مما يست نا   ر زا  ما هدأ , فطوحى لمغرحاء . فقمت : اشرح لي هذا , أصمحؾ هللا .
 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 
اـ المهدؼ العميه السبلـ  دعوة الرسوؿ زالمرحمة السر ة ثـ المرحمة العمنية ف ذلؾ تمر دعوة  اإلم

 زالدعوة السر ة وهذا يعني هداية مرحمة الظهور .
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 الكهف أه صحاب أدة ع
 

حيػث الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  صحاس الكها ومنػذ زمػف الرسػوؿ أحوؿ مستمرًا مازاؿ ال بلؼ 
 اإلمػػاـعمػػى د مػػوا يػػـو ذات و  ,الكهػػا  أهػػق ػػاف اليهػػود يػػ توف النهػػي ليعرفػػوا عػػدة 

 فا هرهـ  :مؤمنيف العميه السبلـ  وس لوا عف ذلؾ مير الأ
 وعممهـ .هـ اسمائهـ واسـ  مههـ ثامنهـ  مههـ واعطاو ف عددهـ  اف سزعة  ز

عميػػػه الالروايػػػة الػػػواردة عنػػػه    مػػػا فػػػي العميػػػه السػػػبلـ صػػػادؽال اإلمػػػاـضػػػ  أو وقػػػد 
 . مههـ عددهـ سزعة وثامنهـ ف إ  السبلـ

: ) يخػػرج مػػع القػػائـ مػػف ظهػػر الكعبػػة سػػبعة وعشػػروف رجػػبًل  العميػػه السػػبلـ  قػػاؿ
بلـ( الػػذيف كػػانوا يهػػدوف بػػالحق وبػػه خمسػػة عشػػر مػػف قػػـو موسػػ  )عم ػػه السػػ

 .(1) عدلوف وسبعة مف أه  الكهف (
 القوؿ في ننس السورة .  عمى صحة هذاوهناؾ  شاهداف  آ راف 

 :  اآلياتمرات في نراها ذ رت ثماف  أحدحظنا  ممة  الذا إ
   ٓٔٔ,  ٜٗ,  ٚٗ,  ٕٗ,   ٖٛ,  ٕٙ,  ٕٕ,  ٜٔال 

 انمػػا  أحػدنػػؾ عنػدما تقػوؿ إداد حيػث عػاأل  مػف زػاس أحػػدال  فػإفمعػروؼ و مػا هػو 
 قاهق لممجاز .    يرأحدو ال , سوؼ تعد 

صػحاس أ  ػوف  شػارةإممتنع الشر ة فيه فهػذا فيػه  حدايدؿ عمى و  في الحقيقةهق هو 
  مههـ  .الكها سزعة وثامنهـ 

                                                 
 ٕٓ٘ص ٗتنسير الصافي ج - ٔ
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 ممػػػة يػػػة التػػػي توجػػػد فيهػػػا القرآن اآليػػػاتو عػػػدتهـ  ف هنػػػاؾ تجػػػانس هػػػيفإ مػػػا يبلحػػػع 
 قاؿ في عدتهـ السزعة وثامنهـ  مههـ  . تعالىمولى سزحانه و الف إ  حيث أحدال

التػػي  اآليػػاتيبلحػػع ننػػس الشػػيء فػػي  مػػا اًل نعػػدهـ سػػزعة ثػػـ ثػػامنهـ  مػػههـ أو يعنػػي 
   .أحدتوجد فيها  ممة ال

 أ ػػرػ و يػػة آلػػى قمػػيبًل فتػػارة نجػػد هػػيف و األ السػػزعة اآليػػاتننػػا نجػػد النػػرؽ هػػيف إحيػػث 
 اآليػاتزقميق هينما نجد النرؽ هػيف  أكثر أويات آة رحعأنجد النرؽ  أ رػ و ايتيف فقط 
 لى .و السزعة األ

 ػػر ايػػة ذ ػػر فيهػػا آوحػػيف  ٜٗرقػػـ  اآليػػةالسػػزعة وهػػي  اآليػػات ػػر ايػػة مػػف آف أؼ هػػي
 ستيف آية  . ٓٔٔ يرة رقـ األ اآلية  وهي أحد ممة ال

الثػامف مػا أ حػداصػحاس الكهػا مػف جػنس و أمػف السػزعة ف إعمػى  أيضػاً وفيه اشػارة 
 .  ر وهو الكمسآجنس  فمف
 مير المؤمنيف العميه السبلـ  :أههـ فقد جاء في الرواية عف ما اسـ  مأو 

ف كنت عالما فاخبريني ما كاف لوف إعمي  نه دخ   عم ه  يهودي  فقاؿ  اإ) 
 الكمب واسمه ؟ 

ابمػػق ف الكمػػب كػػاف إ)ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( خػػا اليهػػود حػػدثني حبيبػػي ه أفقػػاؿ :  ػػا 
 .(1)(اسمه ؟ قطميربسواد وكاف 

ليؾاالسـ و عمى صحة هذا  القرآف ر مف آشاهد وهناؾ   الشاهد :  ا 

 تعػػػالى  قػػػاؿ ٕٕال اآليػػػةيػػػة ذ ػػػر فيهػػػا الكمػػػس هػػػي  فػػػي سػػػورة الكهػػػا آ أكثػػػرف إ
جآ  ـآ ر  ػبتهت مآ ـآ ك  ػهت اُدست ػة  س  س  مآ ولتػوف  خ  ـآ و   قت مآبتهت ـآ ك  ث ة  رماُبعتهت ولتوف  ث بل  ػُب ْس   قت مػًا ُبالآغ يآ

                                                 
 ٕٗٙالتحصيف ص - ٔ
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ـآ ُإالم ق ُميػ   ف ػبل   ػ م متهت ُتُهـ ممػا   عآ ـت ُبُعػدم م ػ ـآ قتػ  رم ُ ػي أ عآ ػبتهت مآ ـآ ك  ث ػاُمنتهت ع ة  و  بآ ولتوف  س  و   قت
ـآ  هت نآ ُت ُفيُهـ مُ  ت لآ ـآ ُإالم ُمر اء ظ اُهرًا و ال  ت سآ  . ًا  أحدتتم اُر ُفيُه

التػي ذ ػر  اآليػةهػذ   فػإفذف إ اآليػةفقد ذ رت  ممة الكمس ثػبلث مػرات فػي هػذ  
فػي معرفػة اسػـ هػذا الكمػس  ةمد ميػيػة لهػا القرآن اآليػاتمػف  ػق  أكثػرفيها الكمس 

 األلػػاي حػػرؼ وزعػػد اف نسػػتثن اآليػػةًا  التػػي تنتهػػي ههػػا أحػػدالحظنػػا  ممػػة الذا إفػػ
ي والػػوزف القرآنػػة السػػياؽ فػػي الكممػػة فقػػد وجػػد فيهػػا لمراعػػاصػػميًا أالػػذؼ هػػو لػػيس 

 ف  ممة:إية نجد األهجدومف  بلؿ عمـ  الكبلمي

 أحدأ+ح+د =
ٔ+ٛ+ٗ =ٖٔ 

ف السورة التي زعدها وهي سورة فاطر ا  ت زالحمد هلل و أولما  انت سورة الكها قد هد
  ٖٔالرقػػـ  اآليػػةالشػػزه ن  ػػذ مػػف سػػورة فػػاطر موجػػود هػػذا ف  الحمد هللػالهػػ أيضػػاً  تهػػدأ

 مير المؤمنيف  لميهودؼ .أ القطمير  وهو ننس االسـ الذؼ ذ ر نجدها تنتهي ز ممة 

الػزعض والحمػد  والعترة يصدؽ زعضهما القرآفف إ فثهتت صحة االسـ والحمد هلل
تهياف  ق شيء وجعق عمـ ذلؾ عند آؿ هيت رسوؿ هللا  القرآفهلل الذؼ جعق في 

 صموات هللا عميهـ اجمعيف .
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 )ص(النبياليورانيـو وعبلقته بنور 
اؼ العناصػػػػػر الكيميائيػػػػػة هػػػػػق لهػػػػػا مد ميػػػػػة ف هػػػػػذ  العمػػػػػـو لهػػػػػا مد ميػػػػػة زاكتشػػػػػإ

سػػػػرار فػػػػي هػػػػذا العمػػػػـ ال أوتوجػػػػد , شػػػػعاع النػػػػووؼ القنهمػػػػة الذر ػػػػة واإلز كتشػػػػاؼ 
 عداد الذر ة لمعناصر .ف لها مد مية زاألأل اآلف ستطيع ذ رها وتوضيحهاأ

ليؾو  ثقق الذرات الم تشنة هي ذرة عنصر اليورانيـو الذؼ له أف إ, هذ  الحقيقة  ا 
 نشطار النووؼ .ي صنع القنهمة الذر ة عف طر ق اإلمد مية ف

   الكتروف يسز  حوؿ النواة .ٕٜف العدد الذرؼ لميورانيوـ = الإحيث 

راد الرسػػوؿ أفمػػذلؾ حينمػا  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  ثقػػق نػور هػػو نػور   أف إونحػف نعػرؼ 
صػػػناـ لػػػـ عميػػػه السػػػبلـ  لتكسػػػير األالصػػػعود عمػػػى  تػػػا عمػػػي ال الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  

 . مير المؤمنيف العميه السبلـ  حممهأيستطيع 

 ًً   ٓٗالعميه السػبلـ  قػالع زػاس  يهػر الػذؼ لػـ يػتم ف مػف حممػه ال ف عميإ عممَا
 ًً ف ثقػػػق النهػػػي إوذلػػػؾ , منيف العميػػػه السػػػبلـ  ميػػػر المػػػؤ أف اقتمعػػػه أزعػػػد  ش صػػػَا

وهػػو النػػور الػػذؼ يحممػػه الصػػموات هللا عميػػه  اإللهػػيمػػه ثق إلػػىيعػػود  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  
   .تسميما وعمى اله وسمـ

 ٕٜفمو جمعنا أعداد حروؼ اسـ   حسس األهجد الكهير لكاف الناتج هو 

ليؾ الحساس .  وا 

 ـ +ح +ـ +د =  

ٗٓ +ٛ  +ٗٓ +ٗ  =ٜٕ  
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وعػػدد    الكتػػروف ٕٜوهػػذا شػػاهد عمػػى مشػػاههة العػػدد الػػذرؼ لميورانيػػوـ الػػذؼ هػػو ال
  -  وهنا يوجد شاهداف :ٕٜالذؼ هو ال الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   حروؼ اسـ  أرقاـ 

العناصػػر الػػذؼ لػػه القاهميػػة عمػػى العنصػػر الوحيػػد مػػف  اليورانيػػـو هػػو فإ -ؿ:و األ
 نشطار... اإل

عمػي وفاطمػة  عف انشطار نور  ف اف مف نػور  ال الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   ما عهر الرسوؿ 
 العميهما السبلـ  

مػف انشػػطار اليورانيػػـو  ف ظهػػرت االعاجيػس الكونيػػة  مػا ظهػػروفػي هػػذيف النػور 
 زعض االعاجيس .

عػػرؼ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  نػػه  إحيػػث  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  داللػػة عمػػى عمػػـ النهػػي  فػػي ذلػػؾو 
 .  نشطار النوراني قهق العمـ الحديثاإل

شػػعاع انشػػطر حزمػػة مػػف اإل تػػهعمػػى النواسػػمطت ف اليورانيػػـو حينمػػا إ -الثػػاني :
  -ثبلثة اشعاعات وهي : إلى

 ير في ها صار عمى اليميف وا ر عف اليسار واأل حدالالنا  والهيتا  والجاما  ف 
 .والتي تهدأ هػ الأ , س , ج   ية األهجدالوسط وهذا له عبلقة زالحروؼ 

 إلػػىحػػرؼ الزػػاء والجامػػا   إلػػىوالهيتػػا   األلػػاحػػرؼ  إلػػى وذلػػؾ الف الالنػػا  تشػػير
 حرؼ الجيـ .

 ًً  اف هذ  التسميات لكممات زالمغة البلتينية فما سر هذا االرتزاط الوثيق  . عممَا

 قاؿ : الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  وقد روؼ في الحديث عف النهي 



 
 117...............................................العمـو اإللهية...............

 

 .  عمي وفاطمة إلىؿ ما  مق هللا نورؼ وانشطر نورؼ أو ال

  فمو احصػينا  يساوؼ فتصز  النتيجة ال  + عمي  = ال   + فاطمة  والكق 
الكػػق    تسػػاوؼ ير فهػػي   وزػػاال ٕٜال تسػػاوؼ الكهيػػر لكانػػت  األهجػػد ممػػة   ز

  -وهي  االتي :زالكهير 

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

 الصغير :ػ األهجدوال   ز
 ـ + ح + ـ+ د =  

ٗ +ٛ +ٗ +ٗ  =ٕٓ  

  ٕٙالصػػغير = الاألهجػػد عمػػي العميػػه السػػبلـ  زمجمػػوع حػػروؼ ف إوثهػػت عنػػدنا 
الصػػمى هللا عميػػه     ... وزمػػا اف نػػور النهػػي  ٕٙالصػػغير= الاألهجػػد وفاطمػػة ز

األهجػد نصػنيف زيتكوف مف نور    فإفنصنيف  إلىانشطر  وآله وسمـ تسميما  
  -الصغير هو :

  ٙٗعمي +   = 
ٕٙ   +ٕٓ =ٗٙ   

 ٙٗفاطمة +   = 
ٕٙ   +ٕٓ    =ٗٙ   

 .الكهيراألهجد وهو   ز ٕٜ=  ٙٗ+ ٙٗوالمجموع 
 



 

 

 ........الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني...............................118

 

 

 الخاتمة
يػػػة وعبلقتػػػه زالرسػػػاالت األهجدهميػػػة عمػػػـ أ تهػػػيف لنػػػا واضػػػحًا زعػػػد قػػػراءة هػػػذا الزحػػػث 

ت  مػا هينػػا فػي صػػنحا وحػديثاً  مػـ والمجتمعػات قػػديماً سػرار الكونيػػة واألية واألو االسػم
 هذا الزحث .

ف هػذا العمػـ لػه همالػه ألإ  ال يجػوزف عمػى العممػاء تعمػـ هػذا العمػـ و إو تهيف لنا جميػًا 
 .  رػ والعمـو األ القرآفمد مية رئيسية في تنسير 

)  مػا ذ رنػا سػازقًا :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  فقد جاء في الحديث الشر ا المروؼ عف النهػي 
 .(1) ة (ألبجداوي  لعالـ جه  عمـ 

 
 

                        
 
 
 
  

                                                 
 ٜٖ٘ص اآلمالي - ٔ
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 كتاب عمـ التوسـ
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 تمهيد

ال زعػػد أف إ ثيػػر مػػف النػػاس ال يؤمنػػوف هػػزعض العمػػوـ  اصػػة العمػػوـ الغر زػػة منهػػا 
هػػػا حلها هػػػيف المجتمعػػػات و تهػػػيف صػػػحتها وجػػػدارة طر و اتثهػػػت تمػػػؾ العمػػػـو و ػػػتـ تػػػد

                                        وموضوعاتها .
عداء ما جهموا , ومف أهـ هذ  العمػـو التػي أ لناس  ما جاء في المقولة الشهيرة ا فإف

عمػػوـ  ر زػػة هػػو العمػػـ التوسػػـ  , ذلػػؾ العمػػـ  إنهػػاصػػا هو أصػػزحت فػػي زماننػػا هػػذا ت
زاحػػػث مػػػف الزػػػاحثيف لػػػه معرفػػػة زػػػه ولػػػو  أوالػػػذؼ ال ن ػػػاد نجػػػد عالمػػػًا مػػػف العممػػػاء 

 سطحية .
ف إفػػػي آيػػػات عديػػػدة ,  مػػػا  القػػػرآفذ ػػػر ذلػػػؾ فػػػي  تعػػػالىف المػػػولى تزػػػارؾ و إ عممػػػاً 

واألئمػة األطهػار الصػموات هللا وسػبلمه عمػيهـ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  أحاديث وروايات النهي 
 اجمعيف  ذ رت عمـ التوسـ ز ثرة .

الكثيػػػر مػػػف  فا    وز صػػػحازه و عميػػػه السػػػبلـالمهػػػدؼ ال اإلمػػػاـهػػػذا العمػػػـ ارتزػػػاط زلف إ
 الروايات الشر نة قد هينت ذلؾ .

نػه يننػع إف هذا العمـ مف العموـ المهمة جدًا وذلؾ لعػدة أسػزاس مػف أهمهػا إوالحقيقة 
مف له حع منه في معرفة اآل ر ف وتمييػز الصػال  مػف الطػال  والهػر مػف النػاجر , 

معرفػػة  ي ػػوف مػػائزًا فػػي الػػذؼمػػف أهػػـ العمػػـو  هف هنػػاؾ سػػهس مهػػـ جػػدًا يجعمػػإ مػػا 
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المهدؼ العميه السبلـ  وممهديه , حيث ذ ر األئمة االطهػار العمػيهـ  اإلماـنصار أ
 ف المهدؼ يعطي أصحازه التوسـ .إالسبلـ  

صػػػػحاس المهػػػػدؼ العميػػػػه السػػػػبلـ  أمعرفػػػػة  إلػػػػىمعرفػػػػة هػػػػذا العمػػػػـ تقودنػػػػا  فػػػػإفذف إ
 .العميه السبلـ   اإلماـمعرفة  إلىيقودنا  و ذلؾوالممهديف له 

جػاءت أهميػػة هػذا العمػػـ وأهميػة هػػذا الزحػث الػػذؼ سػيجد فيػػه القػارغ مػػادة ومػف هنػػا  
يػػة واألحاديػػث النهويػػة والروايػػات المعصػػومية والحػػوادث القرآن اآليػػاتعمميػػة مدعمػػة ز

العمػػيهـ السػػبلـ  والح مػػاء , والتػػي إف دلػػت عمػػى  األنهيػػاءالمهمػػة التػػي وقعػػت مػػع 
 ما تدؿ عمى عظمة هذا العمـ وأهميته .فإنشيء 
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 اللص  األوؿ
 علم التوسم 
 

 عمـ التوسـ في المغة : -1 
هو الت مق والتثهت في األشياء , م  وذ مف الوسـ وهو أثر الكي  التوسـ في المغة :

وسػػمة أؼ أثػػر فيػػه زسػػمة و ػػي , والسػػمة هػػي العبلمػػة  , ويقػػاؿ لمشػػيء وسػػمه وسػػماً 
أؼ الم واة وهو الشيء الػذؼ  وجمع الوسـ سمات  عدة وعداة , والكي ي وف زالجسـ

 .   ٔاليوسـ زه جمود الدواس والجمع مواسـ , وتكوف مف الحديد
حقيقػة لسػمة الشػيء الوالمتوسـ هو المتنرس المت مق المتثهت فػي نظػر  حتػى يعػرؼ 

 :   ٕال. ويقاؿ توسمت في فبلف  يرًا أؼ رأيت فيه أثرًا منه , ومف ذلؾ قوؿ الشاعر
 توسمته لّما رأيته مهازة

 عميه وقمت المرء مف آؿ هاشـ               
ويقاؿ توسمت فيه ال ير أؼ رأيت وسـ ذلؾ فيه , وهو م  وذ مف الوسـ أؼ عرفت 

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

                                                 
 .  ٕٖٔص ٚ,ج ٖٙٙػ ٖ٘ٙص ٕٔ, لساف العرس ج ٖٛٔص ٙمجمع الزحر ف ج - ٔ

 . ٕٖٔص ٚالعيف ج - ٕ
 . ٖٛص ٙج, مجمع الزحر ف ٖٚٙػ ٖ٘ٙص ٕٔلساف العرس ج - ٖ
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الشػػيء  وعميػػه ي ػػوف التوسػػـ مػػ  وذ مػػف الوسػػـ أؼ األثػػر والعبلمػػة التػػي تكػػوف فػػي
فيعػػرؼ ويسػػتدؿ عميػػه مػػف  بللهػػا قطعػػًا , ولػػيس مػػف زػػاس الظػػف والحػػدس  مػػا هػػو 

 وجو  النراسة . أحد
ف النراسة هي جزء مف التوسـ , ف ق فراسة هي توسـ ولكف ليس  ق توسػـ إحيث  

فراسػػػة . والنراسػػػة لغػػػة تعنػػػي النظػػػر والتثهػػػت والت مػػػق لمشػػػيء والتزصػػػر زػػػه , ويقػػػاؿ 
ويقػاؿ تنػػرس زالشػيء أؼ توسػمه . وفػي هػػذا  , ػػاف عالمػًا زػه إذا  األمػرفػارس ههػذا 

 .   ٔالف النراسة جزء مف التوسـإدليق واض  عمى 
ف التوسـ يعتمد عمى النظر في العبلمات الظاهر ػة الدنيويػة لشػيء مػا ورحطهػا اهيد 

 زحقائقها الزاطنية األ روية , وذلؾ زاالعتماد عمى النظر هنور هللا عز وجق .
ؿ مػا يوقعػه هللا فػي و ة و ما عرفها العممػاء والعػارفوف هػي عمػى نػوعيف األأما النراس

فيعممػػوف زعػػض , ليائػػه مػػف زػػاس اتقػػاء فراسػػة المػػؤمف ألنػػه ينظػػر هنػػور هللا أو قمػػوس 
 أحواؿ الناس هنوع مف الكرامات وأحيانًا زالظف والحدس . 

امػة لمنػاس و مقهػـ والنوع الثاني هو ما جاء هتعمـ الدالئق والتجارس واال تبلفات الع
فتعػػػرؼ هػػػذلؾ أحػػػوالهـ , وهػػػي هػػػذلؾ تعتمػػػد عمػػػى التعقػػػق والتن ػػػر أؼ عمػػػى العقػػػق 

 .    ٕالزالنتيجة
ّف النراسة تشترؾ مف ناحية النظر هنور هللا عز وجق والذؼ يعتمد عمػى إوحهذا نجد 

مػف إف المتوسػـ يم نػه االسػتنادة اإليماف والزصيرة وصػناء الػروح مػع عمػـ التوسػـ , 
 اإلنسػافذ اء  إلى, والتي تعود هدورها ارس والدالالت التي تقع مف وقت آل ر التج

                                                 
 . ٓٙٔص ٙلساف العرس ج , ٜٔ, صٗمجمع الزحر ف ج  - ٔ

 .  ٓٙٔصٙ, لساف العرس جٜٔصٗمجمع الزحر ف ج   - ٕ
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مف  بلؿ ما مر زه مف  أووفطنته في مبلحظة األشياء ومعرفتها مف  بلؿ حدسه 
 التجارس .

عمينػػػا   ػػػرػ وأ يػػػرًا ومػػػف زػػػاس هيػػػاف معنػػػى عمػػػـ التوسػػػـ وعػػػدـ  مطػػػه مػػػع العمػػػوـ األ
  ق . و تالتنر ق هيف عمـ التوسـ وحيف عمـ ال

فالتوسػػػػـ  مػػػػا قمنػػػػا هػػػػو النظػػػػر فػػػػي العبلمػػػػات الظاهر ػػػػة لؤلشػػػػياء ورحطهػػػػا زمعانيهػػػػا 
 يقع مف حوادث .  أوالزاطنية لئلستدالؿ هذلؾ عمى ما وقع 

 
 إصطبلحًا :  التوسـػ عمـ 2

إّف عمػػـ التوسػػػـ مػػف العمػػػوـ التػػػي يجهمهػػا العممػػػاء فضػػبًل عػػػف زقيػػػة النػػاس فهػػػو مػػػف 
عمـ قائـ عمى رحط عالـ الممؾ  ألنهيت العميهـ السبلـ  اله  هقالعموـ المت صصة ز

 .والشهادة زعالـ الممكوت 
اث , والنظر في أحد أوض  هو عمـ يعرؼ مف  بلله ما يقع مف حدث أو وزصورة 

اث فػي ال ػارج حػدواألوالعبلمػات التػي يحممهػا  اإلنسػافالسمات الظاهر ػة فػي جسػـ 
أؼ رحطها زمناهيمها الممكوتية ومف ثـ  ومطازقتها مع ما يمثمها في عالـ الممكوت ,

حػػػدث يمػػػر  أوالشػػػهادة ومػػػا تشػػػير إليػػػه مػػػف أمػػػر و  معرفػػػة معناهػػػا فػػػي عػػػالـ الممػػػؾ
 صنة ليحممها و تصا هها .  أو اإلنسافز
مثبًل عندما يهدػ إليػه  ػاتـ فنػي  اإلنسافهو النظر في الظاهر لمعرفة الزاطف ف أو

 أويحصػػق عمػػى سػػمطة  أويحمػػق سػػرًا  نػػهإ أونػػه سػػوؼ يػػرزؽ هولػػد إ إلػػىذلػػؾ إشػػارة 
ال اتـ في الممكػوت يشػير  فإفوظينة ذات مر ز مهـ  ق زحسس قر نته الدالة عميه 

 تمؾ األشياء . إلى
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 ػػق األشػػياء  و ي ػػوف عالمػػًا هت أف عمػػـ التوسػػـ إالأف يعمػػـ  حػػديم ػػف ألال  فإنػػهوعميػػه 
عػرؼ السػهس فػي  رازػة وحقائقها الممكوتية أؼ إنه عػالـ زػالعموـ الزاطنيػة ومػف هنػا ن

 ػػػق  و األعػػػـ األ مػػػس مػػػف النػػػاس ليسػػػت لهػػػـ القػػػدرة عمػػػى الت فإحيػػػث , هػػػذا العمػػػـ 
 األنهيػاء يعممػه إال هق إّف هذا العمـ ال, ومعرفة العموـ الزاطنية ومدلوالتها الممكوتية 

واألئمػػة المعصػػوموف الصػػموات هللا وسػػبلمه عمػػيهـ أجمعػػيف  ومػػف أفػػاض هللا عميػػه 
 لياء وأصحاس األئمة العميهـ السبلـ  .و و صه زه مف األ

مـ التوسـ له ارتزاط زعالـ الممكوت وعالـ الذر مف جهة وله ارتزاط زعالـ الممؾ ع إف
وقػػػد قيػػػق فػػػي معنػػػى عػػػالـ الممكػػػوت إنػػػه يطمػػػق عمػػػى  , أ ػػػرػ والشػػػهادة مػػػف جهػػػة 

يات , وأمػػػا عػػػالـ الممػػػؾ والشػػػهادة فيطمػػػق عمػػػى األرضػػػيات وقيػػػق الممكػػػوت و االسػػػم
 دات والممؾ الماديات . المجر 

إّف هللا إذا أؼ  وجػػودؼ ,عػػز وجػػق  هف  بلمػػإهللا عػػز وجػػق لوجػػدنا  إلػػىولػػو عػػدنا 
وفت  لقوله تعالى  جدأو تكمـ  وؿ  ل هت كتف ف   كت ن ا ت أ ف نمقت دآ ٍء ُإذ ا أ ر  يآ لتن ا ُلش  ُْإنمم ا ق وآ

(1). 
د ترجػع فػي تكو نهػا جمػا أونزػات  أوحيػواف  أووهذ  الموجودات سواء  انػت إنسػاف 

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

عتػوف   ج  ُه تترآ ل  آ ٍء و اُ  يآ اف  المُذي ُبي ُدُ  م م كتوتت كت ُ  ش  ح  بآ ْف ست
والممكػوت زػاطف الكػوف  . (2)

اوهػػو اآل ػػرة واآل ػػرة هػػي الحيػػواف لقولػػه  فم الػػدم ػػانتوا ْو اُ  ػػو افت ل ػػوآ ك  ي  ُخػػر ة  ل ُهػػي  الآح  ر  اآلآ
م متوف     عآ
(3  . 

                                                 
 ٓٗالنحق - ٔ
 . ٖٛيس - ٕ
 . ٗٙالعن هوت - ٖ
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ُ م ا ُفي  قاؿ تعالى :  ٔالفمكق ذرة لساف ممكوتي ناطق زالتسهي   بُ  ت لِلُم  السماواتْ تس 
ٍء ق ُدير    يآ م   كت ُ  ش  دت و هتو  ع  مآ ل هت الآح  ُض ل هت الآمتمآؾت و  م ا ُفي األآ رآ و 
(2). 

والحيػػواف والنزػػات والجمػػاد لهػػا لسػػاف  اإلنسػػافذرة مػػف ذرات تكػػو ف   ػػق فػػإفوعميػػه 
رة مف ذرات تكو ف هذ  الموجودات لها ارتزاط إف  ق ذ أ رػ مكوتي ناطق وزعزارة م

 زعالـ الممكوت وعبلقة وثيقة معه . 
لكق مػف هػذ  الموجػودات معنػى زػاطني  ف الممكوت هو زاطف الكوف فعميه إفإوزما 

 كوت . اص في معنى المم
لمػف أفػاض هللا عميػه مػف القػدرة فػي  ى ال ػاص ال يم ػف التعػرؼ عميػه إالهذا المعنػ

دراؾ  نهػػه , فهػذا هػو التوسػػـ الػذؼ سػػزقت اإلشػارة إليػػه  التعػرؼ عمػى هػػذا الزػاطف وا 
 الظاهر لمعرفة الزاطف . إلىنه النظر إمف 

وقػد أكػدت , ا الوجود والتوسـ إنما يتـ هنور هللا عز وجق ونور هللا هلالج لج هو أساس هذ
الصمى هللا عميه ف هللا عز وجق فتق مف نور  نور المصطنى   إالروايات الشر نة 

ثـ نور أمير المؤمنيف عمي ثـ الزهراء ثـ الحسف ثػـ الحسػيف ثػـ  وآله وسمـ تسميما  
 التسعة المعصوميف مف ذر ة الحسيف العميهـ السبلـ . 

قيف مػػػف نػػػور هللا وعميػػػه فهػػػـ قػػػادروف عمػػػى الهيػػػت العمػػػيهـ السػػػبلـ  م مػػػو   هػػػقإذف ف
الممكػػػوت  إلػػػىالموجػػػودات والتعػػػرؼ عميهػػػا والنظػػػر  إلػػػىالنظػػػر هنػػػور هللا عػػػز وجػػػق 

 والتعرؼ عميه ألنهـ مف سنخ ذلؾ النور .
فراسػػة المػػؤمف  اتقػػوا : )فعػػف اهػػف عزػػاس عػػف أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  قػػاؿ 

ينظر بنور   عز وج  المؤمنيف كيف  ينظر بنور   ، قاؿ فقمت :  ا أمير فإنه
                                                 

 . ٜٙٔصٚ٘زحاراألنوارج  - ٔ
 ٔالتغاهف - ٕ
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ا خمقنا مػف نػور   وخمػق شػ عتنا مػف شػعاع نورنػا فهػـ أصػل اء أبػرار قاؿ : ألن
 . (1)أطهار متوسموف نور  ضيء عم  مف سواهـ (

: نه قاؿ إعف طارؽ هف شهاس عف أمير المؤمنيف العميه السبلـ   أ رػ وفي رواية 
  وحجاب   وآ ة   يختار  ويجع  منػه مػا  كممة   وحجة   ونور اإلماـ) 

اته و ا شاء ويوجب له بذلؾ الطاعة والوال ػة عمػ  جم ػع خمقػه فهػو ول ػه فػي سػم
وأرضه أخذ له العهد عم  جم ع عباد  فمف تقدـ عم ه كلر باهلل مف فوؽ عرشػه 
ذا شػػاء   و كتػػب عمػػ  عضػػد  وتمػػت كممػػة ر ػػؾ صػػدقًا  فهػػو  لعػػ  مػػا  شػػاء وا 

السماء يرى ف ه  إل  فهو الصدؽ والعدؿ وينصب له عمود مف نور األرض وعدالً 
ف بػػي اأعمػػاؿ العبػػاد ويمػػبس الهيبػػة وعمػػـ الضػػمير و طمػػع عمػػ  الغيػػب ويػػرى مػػ

المشرؽ والمغرب فبل يخل  عم ه شيء مف عالـ الممؾ والممكػوت و عطػ  منطػق 
 . (2)الطير عند واليته (

عممػوف ز ػق شػيء فػي عػالـ الممػؾ والممكػوت , الهيػت العمػيهـ السػبلـ  ي  هػقوعميػه ف
ذا عػػػدنا  التوسػػػـ هػػػو رحػػػط عػػػالـ الممػػػؾ والشػػػهادة زعػػػالـ  سػػػازقًا زػػػ ف مػػػا قمنػػػا  إلػػػىوا 
 الممكوت .

الهيػػػت العمػػػيهـ السػػػبلـ  هػػػـ وحػػػدهـ لهػػػـ القػػػدرة الكاممػػػة عمػػػى معرفػػػة التوسػػػـ   هػػػقف
زداد إق , و ممػا إلطبلعهـ ومعرفتهـ ههذيف العالميف والنظر إليهما هنور هللا عز وج

 زداد نورًا مف نور  . إالعهد قرحًا مف هللا جق وعبل 
مػف نػور  ـ القدرة عمػى التوسػـ ألنهػـ  مقػواالهيت زال صوص هـ مف له  هقوعميه ف

ور  هػق إنهػـ نػور هللا ـ يستضػيئوف هنػفػإنههللا فمػذلؾ  إلىهللا مزاشرة وهـ أقرس ال مق 

                                                 
 . ٙٔصٕ٘زحار األنوارج - ٔ
 . ٜٙصٕ٘زحار األنوارج - ٕ
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 مػف شػيعتهـ ألنهػـ  مقػوا ليػاء والصػالحيفو واأل األنهياءي تي وزعدهـ عمى األرض , 
الهيػت العميػه السػبلـ  أؼ مػف شػعاع  أهػقمف فاضق طينتهـ و مقػوا مػف شػعاع نػور 

القػػدرة عمػػى التوسػػـ عمػػى قػػدر اسػػتيعاههـ لػػذلؾ  يمتمكػػوف ـ فػػإنه, نػػور هللا جػػق وعػػبل 
 النور وقرحهـ مف هللا عز وجق .

ف  ػق شػيء موجػود فػي إلوجػدنا  عمػـ التوسػـ وعبلقتػه زعػالـ الممكػوت إلػىولو عدنا 
 هذا الكوف له ارتزاط زعالـ الممكوت . 

عمى سهيق المثاؿ له ارتزاط زعالـ الممكوت وعالـ الذر , وقػد تكػوف أفعالػه  اإلنسافف
 سـ هها زالنسػزة لغيػر المعصػـو ألفوما يحدث له مف أشياء يتـ التعرؼ عميها والتو 

 ها عمى حقيقتها في عالـ الذر . شهد هذ  األشياء وعاشها وعرف اإلنسافهذا 
 أوالممػؾ سػي وف القاعػدة  أوما شاهد  مف حقائق ممكوتية في عالـ الذر  فإفوعميه 

األرضية لتمقي هذ  الحقائق واألشػياء ولوضػعها موضػع التننيػذ وزطر قػة لهػا ارتزػاط 
 : لى في عالـ الممكوت ولذلؾ قيقو نش تها األ أوزما وجدت عميه في حالتها 

لك  قطرة مف ماء المطر صورة وسحابًا انلصػمت منػه فػي عػالـ الممػؾ  فإ ) وكما
 .(1)(ت منه في عالمي الممكوت والجبروتكذلؾ له صورة وسحاب انلصم

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

ّف أفعالػه وصػناته هػي انع ػاس  ي وف عميه الحاؿ في عالـ الممكوت وعالـ الػذر , وا 
 شر . أولما جعمت عميه طينته مف  ير 
الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ  عػػف سػػهس  اإلمػػاـنػػه سػػ ؿ إفقػػد ورد عػػف عهػػد هللا هػػف سػػناف 

يعتر ػػه مػػف  الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ  ومػػا هػػقنحرافػػات مػػف المػػواليف ألوقػػوع زعػػض اإل
                                                 

 . ٗٛصٗٙزحار األنوارج - ٔ
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 اإلمػاـالحدة والطيش عمى ع س الم ػالنيف لهػـ حيػث ي ػوف حسػف السػيماء ف جازػه 
 العميه السبلـ  : 

خمػق طينتػيف ثػـ فرقهمػا  (عم ػه السػبلـ)يخمػق آدـ  ا أراد أفإف    عز وج  لم) 
فػرقتيف فقػاؿ ألصػحاب ال مػيف كونػوا خمقػػًا بػأذني فكػانوا خمقػًا بمنزلػة الػذر  سػػع  

ذني فكانوا خمقًا بمنزلػة الػذر يػدرج ثػـ وضػع لهػـ االشماؿ كونوا خمقًا ب ه وقاؿ أل
لػوا أو ثػـ اتبعػه  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما( ؿ مػف دخمهػا ه أونارًا فقػاؿ ادخموهػا بػأذني فكػاف 

ص ائهـ وأتباعهـ ثـ قاؿ ألصحاب النار ادخموها بػأذني فقػالوا أو العـز مف الرس  و 
ا ... فقاؿ لهـ كونوا طينػًا بػأذني فخمػق آدـ قػاؿ فمػف كػاف مػف ر نا خمقتنا لتحرقن

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

وما عميه مػف عبلمػات وصػنات لػه ارتزػاط زعػالـ  اإلنسافف سيماء إعميه يتهيف لنا و 
 ػػاف فػػي هػػذ  الػػدنيا صػػالحًا فػػذلؾ ألف  فػػإفالممكػػوت ومػػا  ػػاف عميػػه فػػي عػػالـ الػػذر 

ذا  اف في هذ  الدنيا طالحًا فذلؾ ألف طينته  طينته في عالـ الذر والممكوت طيزة وا 
 في عالـ الذر والممكوت  هيثة .

ف  ػػق مػػف االثنػػيف يصػػيزه شػػيء مػػف طينػػة اآل ػػر , وذلػػؾ ألف المػػوالي إالعمػػـ مػػع 
الهيت  مق مف فاضق طينتهـ ولو زقيت الطينة عمى حالها ل مق مثمهـ و اف  هقأل
والمعانػد , يًا لهـ ولـ ي ف لهـ فضق عميهـ لػذا  مػط زشػيء مػف طينػة أعػدائهـ و امس

لما صاـ مف صاـ وال  هشيء منولو لـ ي مط ز, لهـ  مق مف فاضق طينة أعدائهـ 
 صمى مف صمى. 

                                                 
 . ٕٕٔصٗٙ, زحار األنوارجٔٔصٕالكافي ج - ٔ
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الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ  يعرفػػوف  ػػق شػػ ص دا ػػق عمػػيهـ مػػؤمف  أهػػق فػػإفومػػف هنػػا 
هو أـ  افر ألنهـ مطمعوف عمى الممكػوت ونػاظروف هنػور رحهػـ فيعرفػوف زػاطف هػذا 

 .  ٔالطيزة هي أـ  هيثة, وطينته التي أنش  منها  اإلنساف
الرجػػ   إلػػ إذا أبصػػر  اإلمػػاـ) ت العمػػيهـ السػػبلـ  : الهيػػ أهػػقومػػف هنػػا ورد عػػف  

ف سمع كبلمه مف خمف حائط عرفه وعرؼ ما هو ... فم س  عرفه وعرؼ لونه وا 
هالػػؾ فمػػذلؾ يجيػػبهـ بالػػذي  أوعرفػػه نػػاج  ينطػػق بػػه إال األمػػر سػػمع شػػيئًا مػػف 
 . (2)يجيبهـ (
 الزاقرالعميه السبلـ  :  اإلماـورد عف 
لشػمس إذا طمعػت و ػدأ شػعاعها فػي البمػداف أهػو بػائف عػف ا إبػراه ـ) أخبرني  ا 

مف القػرص ؟ قمػت فػي حػاؿ طموعػه بػائف ، قػاؿ ألػ س إذا غابػت الشػمس اتصػ  
 إلػ ذلؾ الشعاع بالقرص حت   عود إل ه ؟ قمت : نعـ ، قاؿ كذلؾ  عود ك  شيء 

 . (3)سنخه وجوهر  وأصمه (
عػػالـ الممكػػوت يحمػػق معػػه  ىإلػػمػػف عػػالـ الممػػؾ والشػػهادة  اإلنسػػافوعميػػه فػػإذا انتقػػق 

وهػػذ  نن ػػاؾ عنػػه , مػػف هػػذ  الػػدنيا صػػورة أعمالػػه وأ بلقػػه وعقائػػد  ممػػا ال يم ػػف اال
 أهػقاألشياء  مها تكوف سيماء وعبلمات له يعرؼ هها إف  اف صالحًا أـ طالحػًا , و 

 الهيت يتعرفوف عميهـ زسيماهـ تمؾ يوـ القيامة  ما سنهيف ذلؾ الحقًا . 
هػذ  الشػاكمة و ػػ ف التوسػـ الػػذؼ هػو الػرحط هػػيف عػالمي الممكػػوت  عمػػى األمػرو هػدو 

والذر والممؾ والشهادة هػو عزػارة عػف حمقػة متصػمة توسػـ منػذ عػالـ الػذر , ومػف ثػـ 
                                                 

 . ٜٓٙػٛٓٙصٕعمق الشرائع ج - ٔ
 . ٕٗٔصٕٗ, زحار األنوارجٖٛٗصٔالكافي ج - ٕ
 . ٜٓٙعمق الشرائع ص - ٖ
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توسػػـ فػػي هػػذ  الػػدنيا , وأ يػػرًا توسػػـ فػػي الحيػػاة اآل ػػرة مػػع وجػػود سػػمات وعبلمػػات 
الثبلثػػة وحػػيف حقائقهػػا دالػػة مػػف  بللهػػا يػػتـ الػػرحط هػػيف الموجػػودات فػػي هػػذ  األدوار 

 الممكوتية .
مآقت  تعالىقوله  فإفوفي النهاية  ُمفآ آ  اُتُه خ  ـآ  السماواتْو  ُتكت ؼت أ لآُسن  ُتبل  ُض و اخآ و األآ رآ

ـآ ُإفم ُفي ذ ُلؾ  آل   اٍت لُ مآع اُلُميف   و أ لآو اُنكت
ف لكػق شػيء فػي هػذا الوجػود مػف اتعنػي  ، (1)

ـ و يرهػا هػي لمعػالميف المتن ػر ف يتوسػموف فيهػا ومػف ا تبلؼ ألػواف النػاس وألسػنته
 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
 
  ة : القرآناألدلة   -1
إّف عمػػػـ التوسػػػـ لػػػه أسػػػاس وجػػػود فػػػي هػػػذا الكػػػوف  مػػػا إف لػػػه                     

مد ميتػػػه زالحيػػػاة اليوميػػػة و يػػػا يتوسػػػـ النػػػاس مػػػف حيػػػث ال يشػػػعروف , وطرحػػػت 

                                                 
 . ٕٕالرـو - ٔ
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إش االت وتساؤالت أهمها إف هذا العمـ ليس له دليق مف الكتاس واألدلػة  مهػا عامػة 
 والسنة . القرآفليس لها مد مية وطيدة ز

ف هنػػاؾ أدلػة  ثيػػرة  يرهػا ولكػػف إيػة عممػًا القرآنوؼ نطػرح عػػددًا مػف األدلػػة واآلف سػ
وال  تعػػالىالمعتػػاد زػػالزحوث اإلسػػبلمية تقػػديـ الػػدليق األفضػػق واألقػػوػ مػػف  ػػبلـ هللا 

 ]إذا جاء نهر   بط  نهر معق  [ .دليبًل , فقديمًا قيق  القرآفأقوػ مف دليق 
ليؾو   س هللا عز وجق :األدلة عمى عمـ التوسـ مف  تا ا 

ف اإلشػػارة هػػيا حػػت مػػو افهنػػاؾ أدلػػة عديػػدة تػػدؿ عمػػى وجػػود عمػػـ التوسػػـ وتر         
وحػػيف  تعػػالىوجػػود متوسػػميف يحممػػوف عمػػـ التوسػػـ مػػف هللا سػػزحانه و  إلػػىالصػػر حة 

 وجود فئات يحمموف هذ  السيماء ويعرفها المتوسموف فيهـ . إلىاإلشارة 
 ية  اآلتي :ػالقرآن اآلياتوهذ  

ُميف   تعالىلى قوله و األ اآلية ػ سُ  ُْإفم ُفي ذ ُلؾ  آل  اٍت لُ مآمتت و 
(1).  

 أوتػػدؿ عمػػى التوسػػـ سػػواء  ػػانوا سػػنة  اآليػػةف هػػذ  االتنسػػير عمػػى  أهػػقوقػػد أجمػػع 
لزس  أووجود متوسميف صراحة مف  ير  موض  إلىهنا  القرآفشيعة , فقد أشار 

 . 
 مػف الطػال  اؾ متوسميف يعرفوف الصال ف هنإوقاؿ  ق مف منسرؼ السنة والشيعة 

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 . 

بل  ُبُس م اهت } تعالىالثانية قوله  اآلية اؿ    عآُرفتوف  كت ر اُؼ ُرج  م   األ عآ اب  و ع  م ا ُحج  ن هت ـآ و   يآ
ـآ   طآم عتوف   متوه ا و هت خت ـآ ي دآ ـآ ل  كت م  آ بل ـ  ع  نمُة أ ف س  اب  الآج  ح  اآ أ صآ وآ ن اد  و 
(2) . 

                                                 
 . ٘ٚالحجػر - ٔ
 . ٙٗاألعراؼ - ٕ
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ذ ػػر رجػػااًل عمػػى األعػػراؼ وهػػو م ػػاف هػػيف الجنػػة والنػػار يػػوـ القيامػػة  اآليػػةفػػي هػػذ  
والحسػػاس يقنػػوف عميػػه يعرفػػوف الصػػال  مػػف الطػػال  عػػف طر ػػق السػػيماء والتوسػػـ ػ 

ْ عرفػػوف كػػبًل بسػػ ماهـ   تعػػالىتوسػػميف  مػا أشػػرنا آننػػًا ػ و مػػا قػاؿ وهػي صػػنة الم
الجنػػة زسػػيماء  أهػػقوهػػؤالء الرجػػاؿ يعرفػػوف  ػػق النػػاس عػػف طر ػػق السػػيماء فيعرفػػوف 

 النار زسيماء العصاة . أهقالصالحيف و 
الشر نة تدؿ عمى وجػود رجػاؿ زعيػنهـ لػديهـ ممكػة  اآليةولنظة اليعرفوف  الواردة في 

 يعرفوف  بًل زسيمائه . التوسـ زحيث
نهػـ  أهقف هؤالء الرجاؿ هـ إ اآليةوقد ورد في تنسير هذ   الهيت العمػيهـ السػبلـ  وا 

 هـ المتوسموف . 
وعمػػػ  ) عػػػف قػػػوؿ هللاسػػػؤؿ جعنػػػر الزػػػاقر العميػػػه السػػػبلـ   أهػػػي اإلمػػػاـ إففقػػػد ورد 

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

 .  (1)لئؾ الرجاؿ الذيف " عرفوف كبًل بس ماهـ " (أو قمت بم  قاؿ فنحف 
 اً اللػػػة واضػػػحة عمػػػى وجػػػود التوسػػػـ سػػػواءالزاقرالعميػػػه السػػػبلـ  فيػػػه د اإلمػػػاـو ػػػبلـ 

العػاـ الػػذؼ يشػترؾ فيػػه عامػػة  أوالهيػت العمػػيهـ السػػبلـ    هػػقال ػاص منػػه المتعمػق ز
 الناس .

الهػػدؼ مػػف التوسػػـ وزالتػػالي الهػػدؼ مػػف  أوالمغػػزػ  إلػػى مػػا تشػػير الروايػػة الشػػر نة 
وضع العرفاء هيف الناس وهو لتمييز الصال  والطال  مف الناس والجيد والسيء مف 

 اآليػةاث  مػا تشػير أحػدوحياته ومػا يواكههػا مػف  اإلنسافاألشياء واألفعاؿ المتعمقة ز
النػار سػػيماء  هػػقف ألا  الجنػػة سػيماء  اصػػة ههػـ تػػدؿ عمػيهـ و  هػقف ألاإلػػى الشػر نة 

                                                 
 . ٜٙٗزصائر الدرجات ص , ٛٔصٕتنسير العياشي ج , ٖٖٙصٛ٘زحار األنوارج - ٔ
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 اآليػػةاألعػػراؼ الػػوارد ذ ػػرهـ فػػي  أهػػقوالتػػي يعرفهػػا  أيضػػاً  اصػػة ههػػـ تػػدؿ عمػػيهـ 
 الشر نة .

ـآ ق   تعالىالثالثة قوله  اآلية ـآ ُبُس م اهت ااًل   عآُرفتون هت ر اُؼ ُرج  ابت األ عآ ح  ى أ صآ ن اد  التواآ م ا ْو 
وف   ُبرت ت كآ ـآ ت سآ نتت م ا كت ـآ و  عتكت مآ ـآ ج  ن   ع نكت أ غآ
(1) .  

 أهػقتػدؿ عمػى عمػـ التوسػـ ومعرفػة النػاس زالسػيماء وزال صػوص  أيضػاً  اآليػةوهذ  
 .  الهيت العميهـ السبلـ 

) نػػػادى أصػػػحاب األعػػػراؼ رجػػػااًل الصػػػادؽ العميػػػه السػػػبلـ  :  اإلمػػػاـفقػػػد ورد عػػػف 
ـآ  عرفوف كبًل بس م نتت م ا كت ـآ " في الدن ا " و  عتكت مآ ـآ ج  ن   ع نكت اهـ في النار" ق التواآ م ا أ غآ

خػواني الػذيف  وف  " ثػـ  قػوؿ لمػف فػي النػار مػف أعػدائهـ هػؤالء شػ عتي وا  ُبرت ت كآ ت سآ
ػػٍة " ثػػـ  قػػوؿ األئمػػة لشػػ عتهـ "  م  حآ ـت و ت ُبر  ػػالتهت كنػػتـ تحملػػوف فػػي الػػدن ا أف " ال  ي ن 

متواآ  خت ز نتوف  " ثـ ...( ادآ ـآ ت حآ ـآ و ال  أ نتت كت م  آ ؼ  ع  وآ نمة  ال  خ  الآج 
(2)   . 

وجػػػود فئػػػات لهػػػـ سػػػيماء  اصػػػة يعػػػرفهـ  إلػػػىآيػػػات قػػػد أشػػػارت  القػػػرآفوتوجػػػد فػػػي 
عػػدة ألنػػاظ لمسػػيماء لمداللػػة عمػػى تمكػػـ  القػػرآفالمتوسػػموف هواسػػطتها , وقػػد ورد فػػي 

 -النئات وهي  اآلتي :
ػػاُر   تعػػالىه لػػى قولػػو األ اآليػػة*  م ػػ  الآكتلم اء ع  ػػوؿت ومُ و المػػُذيف  م ع ػػهت أ ُشػػدم ست ػػد  رم مم ْمُّح 

ـآ ُفػػي  ػػو انًا ُسػػ م اهت ُرضآ ػػف  ومُ و  ػػبًل مُ  ت غتػػوف  ف ضآ دًا ي بآ ػػجم عػػًا ست كم ـآ رت ـآ ت ػػر اهت ػػن هت يآ ػػاء ب  م  ح  رت
ـآ ُفي التمػ ث متهت وُد ذ ُلؾ  م  جت وُهُهـ مُ فآ أ ث ُر السُّ جت ػر ج  وت ٍع أ خآ رآ ػز  نُجيػُ  ك  ـآ ُفػي اإلُآ ػث متهت م  ر اُة و  وآ

                                                 
 . ٛٗعراؼاأل - ٔ

 . ٖٕٔصٔ, تنسير القمي ج ٖٖ٘ص ٛزحار األنوارج - ٕ
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ـت الآكتلمار  و ع د  ومت  رماع  ُل  ُغ ع  ُبُه وُقُه  تعآُجبت الزُّ م   ست ت و ى ع  م ع  ف اسآ ت غآ ر  ت ف اسآ طآأ  ت ف آز  ش 
رًا ع ظُ  هتـ ممغآُلر ًة و أ جآ اُت ُمنآ اُلح  ُممتوا الصم  . (1) مًا المُذيف  آم نتوا و ع 

وأصػػحازه المنتجهػػيف  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ف الرسػػوؿ إداللػػة صػػر حة عمػػى  اآليػػةوفػػي هػػذ  
األ يػػػػػار لهػػػػػـ مواصػػػػػنات وسػػػػػيماء  اصػػػػػة تػػػػػدؿ عمػػػػػيهـ وهػػػػػي سػػػػػيماء الصػػػػػالحيف 

وعػػػف طر ػػػق هػػػذ  السػػػيماء يعػػػرؼ صػػػدؽ ,  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  المناصػػػر ف هلل ولرسػػػوله 
الكتػاس  أهػقعنػد  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  وة وصدؽ الػداعي وهػو مػا عػرؼ زػه رسػوؿ هللا الدع

وا إ نػػاء مػػاعرفو  عنػػه وحرصػػوا عمػػى إ نائػػه وعػػدـ إذاعتػػه هػػيف النػػاس حػػاولالػػذيف 
 .  ٕالومنهـ مف صرح هذلؾ ل اصة الناس

وجػػوههـ تػػدؿ عمػػيهـ نتيجػػة  ثػػرة  سػػيماء فػػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  وألصػػحاس الرسػػوؿ   
السجود , وليس المقصود مف الأثػر السػجود  هػو األثػر الػذؼ فػي الجههػة وذلػؾ ألف 

 اءسػػود الجزػػا  , قػػػر  ػػانوا  الهيػػػت العمػػيهـ السػػبلـ  هػػقالكثيػػر ممػػف نصػػهوا العػػداء أل
 لمقرآف ولهـ في ذلؾ دوؼ  دوؼ النحق  ال وارج و يرهـ . 

ت وسػػػػيماء وعبلمػػػػات  اصػػػػة يعرفػػػػوف ههػػػػا , إنمػػػػا المقصػػػػود هػػػػذلؾ دالالت وسػػػػما
والمتمثمة زسيماهـ التي ظهرت عمى وجوههـ مف أثر السجود وهػو مػا يتر ػه السػهر 

 .  ٖالفي الميق عمى وجوههـ مف سيماء يعرفوف هها
وأصحازه المنتجهيف سػيماء  اصػة تػدؿ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  ف لمرسوؿ الكر ـ إوهذا يعني 
والتػوراة ممػا يػدؿ عمػى وجػود عمػـ التوسػـ  القرآفية  ػو افػي الكتػس السػم عميهـ ذ رت

 الذؼ هواسطته يتعرؼ إليهـ الناس ويعرفونهـ و هتدوف ههـ .

                                                 
 . ٜٕالنت  - ٔ

 . ٙصٕتار خ اليعقوحي ج - ٕ

 . ٕٗٔصٔ, مستدرؾ الوسائق جٖٔص٘الكافي ج- ٖ
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ػػت ُط عتوف   تعػػالىالثانيػػة قولػػه  اآليػػة*  ػػُبيُ  و ُ ال    سآ واآ ُفػػي س  ػػر اء المػػُذيف  أتحُصػػرت ق  ُْلمآلت
ـت الآ  بتهت س  ُض   حآ رآ ًا ُفي األ رآ أ لتوف   ه اج  ض  ـآ ال    سآ ُن  اء ُمف  التمع لُُّف ت عآُرفتهتـ ُبُس م اهت أ غآ

ٍر  يآ واآ ُمفآ خ  م ا تتنُلقت افًا و  ُم ـ   فإفالنماس  ُإلآح  و   ُبُه ع 
(1) . 

  ٓٓٗالػذيف  ػاف عػددهـ نحػو ال فػي هػدأ اإلسػبلـ العنػة أهػقنزلػت فػي  اآليةإّف هذ  
يحسػػههـ أ نيػػاَء لشػػدة تعننهػػـ ألنهػػـ ال يسػػ لوف  هػػقالجتقر زػػًا , حيػػث  ػػانوا فقػػراء وا

النػاس إلحافػػًا ال واإللحػػاؼ هػػو مػػف النعػػق لحػػا إلحافػػًا أؼ إلحاحػػًا , ويعنػػي اإللحػػاح 
فػي المسػ لة وفػي روايػة شػدة اإللحػاح فػي المسػ لة وشػمولها وهػو أف يػبلـز المسػؤوؿ 

 .  ٕالحتى يعطيه  
زػ نهـ  هػقانوا يس لوف الناس لعرفهـ الجأؼ رحما ال يس لوف الناس أصبًل هدليق لو  ا

 فقراء , إذ إنهـ ال يس لوف الناس إطبلقًا سواء  اف إلحافًا أـ زغير إلحاٍؼ . 
: إنػػه قػػاؿ  اآليػػةالهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ  فػػي تنسػػير هػػذ   أهػػقأئمػػة  أحػػدفقػػد ورد عػػف 

ػػػر  النقػػراء هػػػـ الػػػذيف ال يسػػػ لوف لقػػػوؿ هللا عػػز وجػػػق فػػػي سػػػورة الزقػػػرة ال ق  اء المػػػُذيف  ُْلمآلت
ـت الآج   ػػبتهت س  ُض   حآ ػرآ ًا ُفػػي األ رآ ػػت ُط عتوف  ض  ػػُبيُ  و ُ ال    سآ واآ ُفػػي س  ػػاء  هػػ اأتحُصػرت ُن   أ غآ

افاً  أ لتوف  النماس  ُإلآح  ـآ ال    سآ  . (3)... ُمف  التمع لُُّف ت عآُرفتهتـ ُبُس م اهت
 اآليػػة ػػاف يعػػرفهـ زسػػيماهـ زػػ نهـ فقػػراء هػػدليق   الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما ولكػػف الرسػػوؿ الكػػر ـ 

يقػوؿ  هػقاف هػؤالء النقػراء نتيجػة التعنػا أصػز  الجإالسالنة الذ ر وممػا يؤ ػد ذلػؾ 

                                                 
 . ٖٕٚالزقرة - ٔ
, ٜٔٔص٘مع الزحر ف ج, مج ٖٗٔص ٜ, لساف العرس جٕٖٕصٖال تاس العيف ج - ٕ

 . ٙٔٚالمتزحر ص
 . ٜٗص ٗ, تهذيس األح اـ جٕٔٔصٜوسائق الشيعة ج - ٖ
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عػػنهـ أ نيػػاء ألنهػػـ رحمػػا يمزسػػوف مبلزسػػًا جيػػدة ونظينػػًة  يػػر دالػػة عمػػى فقػػرهـ لكػػف 
 ـ ال اصة ويعرؼ أنهـ فقراء . سيماه إلىينظر  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  الرسوؿ الكر ـ 

ف التوسـ عمى نوعيف نوع ظاهر يعػرؼ عػف طر ػق إالكر مة  اآلية ما يستشا مف 
و صوصػياته ػ وسػن تي عمػى  اإلنسػافالعبلمػات الظػاهرة ونػوع زػاطف يتعمػق هػدا ق 

ف هػؤالء النقػراء لػـ تظهػر عمػيهـ عبلمػات الناقػة إهيػاف ذلػؾ الحقػًا ػ ودليػق ذلػؾ هػو 
 ظهر عميهـ ذلؾ ولما توهمت فيهـ الناس الغنى .  والنقر , ولو

والشيء اآل ر الػذؼ نستشػنه هػو اقتػراف التوسػـ زػالعمـ فالمتوسػـ هػو عػالـ ولػو  ػاف 
 لما صدؽ عميه أف ي وف متوسمًا سواء  انت تمؾ المعرفة  اصة ههػذا العمػـ هبلً اج

ا ػػتبلؼ معرفػػة عامػػة  مػػا هػػو عنػػد النػػاس عمػػى  أوالهيػػت  أهػػق مػػا هػػو الحػػاؿ عنػػد 
 .طزقاتهـ 
ف العمػـ المقصػود هنػا هػو المعرفػة زالقمػس والنطػرة السػميمة التػي يهههػا هللا إمع هياف 

زػػه عػػز وجػػق وزعػػالـ الممكػػوت والمػػؤل األعمػػى وتػػتـ فػػي  ـلعزػػاد  عمػػى مقػػدار ارتزػػاطه
 ية .نانلحظة مف لحظات الصناء واالهتعاد عف ماديات هذ  الدنيا ال

قػػة زػػالعمـ فهػػذا يعنػػي ارتزػػاط العمػػـ واقترانػػه زػػالنور ومػػا ف التوسػػـ لػػه عبلإولػػو سػػممنا 
عميه حاؿ المؤمنيف ع س الجهق واقترانه زالظممة وما عميه حػاؿ الكػافر ف مصػداؽ 

رت  تعالىذلؾ قوله  م متوف  ُإنمم ا ي ت ػذ كم م متوف  و المُذيف  ال    عآ ت ُوي المُذيف    عآ لتػوا أو ْقت آ ه  آ   سآ
 . (1)األآ لآب اُب 
ت ُوي الظُّمتم اتت و النُّورت وقوله  ـآ ه  آ ت سآ م   و الآب ُصيرت أ  ت ُوي األ عآ ْقت آ ه  آ   سآ

(2) . 

                                                 
 . ٜالزمر - ٔ
 . ٙٔالرعد  - ٕ
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ونممػػس فػػي هػػاتيف اآليتػػيف زػػاس المماثمػػة والمقاهمػػة هػػيف العمػػـ والنػػور مػػف جهػػة وحػػيف 
, فمػػف  ػػاف لػػه نػػور وعمػػـ يسػػتطيع التوسػػـ  أ ػػرػ الجهػػق والعمػػى والظممػػة مػػف جهػػة 

فػػي ظممػػة ال يسػػتطيع معهػػا الرؤيػػة ولػػيس المقصػػود هنػػا  فإنػػهفػػي جهػػق ومػػف  ػػاف 
ق زالزصػػػػيرة والتػػػػي لهػػػػا ارتزػػػػاط زالتوسػػػػـ ومعرفػػػػة سػػػػيماء النػػػػاس هػػػػالرؤيػػػػة زالزصػػػػر 

 وصناتهـ .
ػػػػػذت ُبالنمو اُصػػػػػي  تعػػػػػالىالثالثػػػػػة قولػػػػػه  اآليػػػػػة*  خ  ـآ ف يتؤآ ػػػػػوف  ُبُسػػػػػ م اهت ُرمت ؼت الآمتجآ ػػػػػر  ْ تعآ

ـُ  ا  . (1)و األآ قآد 
ف لممجػػرميف سػػيماء تػػدؿ عمػػيهـ وعػػف طر ػػق هػػذ  إ تعػػالىيقػػرر هللا سػػزحانه و وفيهػػا 

ممجرميف مف هػـ لكػي يعػاقههـ عمػى إجػرامهـ وسػوؼ نػ تي لالمعاقس عرؼ يالسيماء 
ومػػا المقصػػػود ههػػا منصػػػبًل فػػي الصػػنحات البلحقػػػة مػػف هػػػذا  اآليػػةعمػػى شػػرح هػػػذ  

ذؼ سػػيقوـ زمعاقزػػة مػػع هيػػاف مػػف هػػو المعاقػػس الػػ تعػػالىالزحػػث زعػػوف هللا سػػزحانه و 
 هؤالء المجرميف .

  
ـآ ُفػي  تعالىالرازعة قوله  اآلية*  ل ت عآػُرف نمهت ـآ و  ت هتـ ُبُس م اهت فآ ـآ ف م ع ر  ن اك هت يآ اء أل  ر  ل وآ ن ش  ْو 

ـآ  م ال كت ـت أ عآ م  ومت   عآ ُؿ و  وآ ُف الآق  ل حآ
(2) . 

الصػمى هللا الرسوؿ األكـر  تتحدث عف المنافقيف و ينية معرفتهـ مف قهق اآليةوهذ  
ولعػرفهـ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  ولػو شػاء هللا ألراهػـ لمرسػوؿ الكػر ـ  عميه وآله وسمـ تسػميما  

 زسيماهـ . 

                                                 
 . ٔٗالرحمف - ٔ
ٕ -  ٖٓ . 
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أف يعػرفهـ عػف طر ػق  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  مػف المم ػف لمرسػوؿ  هنػإعمػى  القرآفوقد نص 
ـآ ْ الىتعػػػالتوسػػػـ والسػػػيماء هػػػدليق قولػػػه  ت هتـ ُبُسػػػ م اهت فآ م ع ػػػر  مممنػػػافقيف سػػػيماء ف فإذ  ف 

  اصة ههـ وتدؿ عميهـ .
التػي قهمهػا  اآليػاتتػتكمـ عػف المنػافقيف مػف  ػبلؿ سػياؽ  اآليػةوالدليق عمى ذلػؾ إف 

 وزعدها .
مرض وعندهـ  –أؼ المنافقيف  –ف في قموحهـ إالتي قهمها تؤ د عمى  اآليةف إعممًا 

مصػػداؽ ذلػػؾ قولػػه , مػػف صػػنات المنػػافقيف التػػي يعرفػػوف ههػػا  ضػػغائف وأحقػػاد وهػػذ 
رُ   تعالى ُسب  المُذيف  ُفي قتمتوُ ُهـ ممر ض  أ ف لمف يتخآ ـآ ح  ـآ ْأ  غ ان هت  . (1) ج  ومت أ ضآ

يعرؼ المنافقيف زالتوسػـ وال  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  ف الرسوؿ   إإلى وهنا الهد مف اإلشارة 
أطمعػه عمػػيهـ وعرفػه حػػالهـ ,  تعػالىالػػذهف جهمػه ههػـ ألف هللا سػػزحانه و  إلػىدر يتزػا

رؤ ػتهـ ورؤيػة ننػاقهـ والحػاؿ التػي  ْولو نشػاء ألرينػاكهـ :  تعالىوالمقصود زقوله 
عميهػػا ظاهر ػػًا ولقػػاموا هتمػػؾ األعمػػاؿ زشػػ ق م شػػوؼ واضػػ  لمعيػػاف  مػػا هػػو حػػاؿ 

 .الكنار 
 
ـآ ه ػػػذ ا ْب   تعػػالىال امسػػة قولػػه  اآليػػة*  ُرُه ػػف ف ػػوآ ـ مُ  ػػأآتتوكت ػػواآ و    ت تمقت واآ و  ػػُبرت م ػػ  ُإف ت صآ

ُميف     وُ  ُة متس  ُة آالٍؼ مُ ف  الآم آلُئك  س  مآ ـ ُبخ  ـآ ر  ُّكت كت ُددآ  تمآ
(2) . 

فػػي واقعػػة هػػدر والتػػي أمػػد هللا عػػز وجػػق فيهػػا المسػػمميف زمبلئ ػػة  اآليػػةونزلػػت هػػذ   
ف المبلئ ة الذيف أمد هللا  أيضاً ـ عمى التوس اآليةمسوميف , وتدؿ هذ   ههـ  تعالىوا 

                                                 
ٔ -   ٕٜ . 
 . ٕ٘ٔآؿ عمراف  - ٕ
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معػه  ومػفالملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  المسمميف  انػت لهػـ سػيماء  اصػة يعػرفهـ ههػا الرسػوؿ   
 عمـ التوسـ .ز

) قػػاؿ الحسػػف العميػػه السػػبلـ  فػػي قػػوؿ هللا عػػز وجػػق مسػػوميف :  أهػػيفقػػد ورد عػػف 
يد ػػه ومػػف خملػػه  لهػػا مػػف بػػيف فسػػد  تسػػم ما( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصالعمػػائـ اعػػتـ بهػػا رسػػوؿ   

 . (1)لها مف بيف يد ه ومف خمله( واعتـ جبرئي  فسد
وقػػد ورد فػػي معنػػى مسػػوميف أؼ معممػػيف مػػف التسػػويـ وهػػي إظهػػار سػػيماء الشػػيء 

د تسػػومت ألصػػحازه أف يتسػػوموا ألف المبلئ ػػة قػػ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  إلشػػارة الرسػػوؿ   
 والتسويـ زمعنى اإلسامة .

الصمى ف الرسوؿ إأؼ    ,ٕالوتسّوـ م  وذ مف النعق تسّوـ أؼ ات ذ سومة أؼ عبلمة
أراد مػػػػنهـ أف يت ػػػػذوا لهػػػػـ عبلمػػػػات  مػػػػا هػػػػو حػػػػاؿ  هللا عميػػػػه وآلػػػػه وسػػػػمـ تسػػػػميما  

 المبلئ ة .
سػوؿ   مف واقعة منها ما أ هػر زػه الر  أكثروقد ورد تعهير المبلئ ة المسوميف في 

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

 ػرحبلء لقيتػه  إلػىالحسيف العميه السبلـ  لمػا سػار مػف المدينػة  اإلماـف إوفي رواية 
 .  ٖالأفواج مف المبلئ ة المسومة لنصرته

                                                 
؛  ٖٙٚص ٖمستدرؾ الوسائق ج,  ٘٘ص ٘وسائق الشيعة ج , ٓٙٗص ٙالكافي ج - ٔ

 . ٜٙٔص ٔتنسير العياشي ج
 . ٖ٘ٙص ٔالمنجد ؽ , ٖٓٔمعاني األ زار ص - ٕ
 . ٗٙٔص ٔاالحتجاج ج , ٖٖٓ ٗٗو ج ٕٔٓص ٕٖار األنوار جزح - ٖ
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لىعمـ التوسـ و  إلى ر إشارة وفي الروايتيف اآلننتي الذ وجود مبلئ ة عميهـ سػيماء  ا 
ف  الهيػػت العمػيهـ السػػبلـ  هػػـ مػػف لهػـ القػػدرة عمػػى التوسػػـ  أهػػق اصػة لمعػػرفتهـ , وا 

 الحسيف العميهـ السبلـ  . اإلماـعمي و  اإلماـفيهـ ومعرفتهـ والمتمثميف ز
 
و   تعػػػالىالسادسػػػة قولػػػه  اآليػػػة*  ػػػه  ػػػبُّ الشم ػػػف  ُلمنمػػػاُس حت يُ  ُنػػػيف  ْزت ب  ػػػاء و الآ اُت ُمػػػف  النُ س 

ُلػػؾ   ُث ذ  ػػرآ ـُ و الآح  ع ػػا ُة و األ نآ م  ػػوم ػػُ  الآمتس  يآ ػػُة و الآخ  نط ػػر ُة ُمػػف  الػػذمه ُب و الآُلضم ػػاُطيُر الآمتق  ن  و الآق 
فت الآم آُب    و ت ُعند  ت حتسآ نآ  ا و  ت اعت الآح   اُة الدُّ م 
(1) . 

ومػف ضػمف هػذ   اإلنسػافشهوات التػي يقترفهػا حس ال إلىالكر مة  اآليةأشارت هذ  
األمػػور هػػي ال يػػق ولكػػف لػػيس  ػػق ال يػػق إنمػػا الال يػػق المسػػومة  أؼ ال يػػق الراعيػػة 

 . التي عميها سيماء األصالة
ال تتػػػػرؾ فهػػػػي ف العػػػػرس يحهػػػػوف ال يػػػػق األصػػػػيمة ألف لهػػػػا صػػػػنات حميػػػػدة إحيػػػػث 

 صاحهها حتى أثناء القتاؿ .
 أهػػػػقهػػػػذ  ال يػػػػق سػػػػيماء يعرفهػػػػا أرحػػػػاس ال يػػػػق و والمهػػػػـ فػػػػي هػػػػذا المقػػػػاـ هػػػػو إف ل

ف  اف   .  العرس سازقًا يعمموف هذ  السيماءأكثر اال تصاص وا 
يػػػة الدالػػػة عمػػػى التوسػػػـ والتػػػي ورد فيهػػػا لنظػػػة توسػػػـ القرآن اآليػػػاتون ػػػتـ حػػػديثًا عػػػف 

 . (2)سنسمه عم  الخرطـو } تعالىالسازعة وقوله  اآليةاظ المشتقة منها زاأللنو 
ف هللا سػػزحانه و ,  وذة مػػف النعػػق وسػػـ المتقػػدـ معنػػا  والسنسػػمه  مػػ  سيسػػـ  تعػػالىوا 

سمة فػي وجػوههـ ليعرفػوف ههػا , وال رطػوـ هػو  أوالكافر ف أؼ سيجعق لهـ عبلمة 
وقػد عهػر عنػه , دؼ زه عف زعػض وقيػق ال رطػـو ننسػه األنا ألف زعض الوجه يؤ 

                                                 
 . ٗٔآؿ عمراف  - ٔ

 . ٙٔالقمـ  - ٕ



 

 

 ........الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني...............................134

 

  , أؼ و ء عمػى مػا عممػزالوسـ  ايته مف ذلؾ اإلهانة لهؤالء الكػافر ف وتحقيػرهـ جػزا
 سود وجوههـ .

ف هللا سػػػػزحانه و  إلػػػػىإشػػػػارة  اآليػػػػةوفػػػػي هػػػػذ   يسػػػػـ المػػػػؤمنيف  تعػػػػالىعمػػػػـ التوسػػػػـ وا 
عف  أوفي أصق ال مقة  اً ءوالكافر ف أؼ يجعق لهـ سيماء وعبلمات دالة عميهـ سوا

 اصػػية  أوطر ػػق أنػػاس معينػػيف  مػػا سنوضػػ  ذلػػؾ الحقػػًا ليعػػرفهـ مػػف لديػػه ممكػػة 
 .  ٔالواألئمة والصالحيف األنهياءالتوسـ مف 

عمػػـ التوسػػـ و تضػػ   إلػػىالمزار ػػات فيهػػا إشػػارة  اآليػػاتمػػف  أ ػػرػ وهنالػػؾ مجموعػػة 
 ما يقارحها . أوذلؾ مف  بلؿ المعنى العاـ لآلية دوف ورود لنظة توسـ 

ـُ  ْت عآػػُرؼت ُفػػي وت  تعػػالىلػػى قولػػه و األ اآليػػة ػػر ة  النمُعػػ  ـآ ن ضآ ػػوُهُه جت
 يػػةاآل, وفػػي هػػذ  (2)

زػػ ف األهػػرار فػػي نعػػيـ ونتيجػػة هػػذا النعػػيـ تػػرػ فػػي  تعػػالىالمزار ػػة هػػيف هللا سػػزحانه و 
الجنػة مػف  أهػقنهػـ مػف إوجوههـ نظرة طمقة عميها سيماء النعيـ ومبلمػ  تػدؿ عمػى 

هػذ  الوجػو  ينيػد  إلػىحيث النور والههجة والواضػحة عمػى وجػوههـ , ومجػرد النظػر 
نهػػـ منعمػػيف زػػ لواف النعػػيـ وتػػدؿ سػػمتهـ مػػف الجنػػة  أهػػقعممػػًا ومعرفػػة زػػ نهـ مػػف  وا 

السػػػرور والراحػػػة والدعػػػة عمػػػى ذلػػػؾ وظػػػاهرهـ يػػػدؿ عمػػػى زػػػاطنهـ ألف الظػػػاهر هػػػو 
 عنواف الزاطف .

مػف عممػاء السػوء و الجنة هنا ما موجود اآلف عند المتػرفيف  أهقوليس المقصود مف 
و   وجػػػو  وأعػػػوانهـ , فنتيجػػػة التػػػرؼ تػػػرػ وجػػػوههـ هػػػيض ووجنػػػاتهـ حمػػػراء لهػػػـ وجػػػ

 . أو نورانيةالقوؿ ز ف وجوههـ رحمانية  إلىالنساء الجميبلت والجهق يدفع الناس 
                                                 

مجمع  , ٖٔٛص ٕتنسير القمي ج , ٖٓٔص ٖ٘و ج ٘ٙٔص ٜزحار األنوار ج  - ٔ
 .  ٖٛٔص ٙالزحر ف ج

 . ٗٗالمطننيف  - ٕ



 
 135...............................................العمـو اإللهية...............

 

وال يعقق أف ي وف النعيـ الذؼ  تعالىوهذا ليس مف النعيـ الذؼ وصنه هللا سزحانه و 
 ز مواؿ النقراء والمساكيف . التنعـ الزارؼ يعنيه 

وذلػػؾ نممسػػه مػػف  ػػبلؿ مػػا هػػق تكػػوف صػػنة وجػػو  الصػػالحيف أف ي سػػوهـ هللا هنػػور  
  ، قػاؿ حػدثني ه بػف أحمػد بػف عمػي بػف الصػمت عػف  ةبػ  رحمػعػف أ :جاء 

( م ػه السػبلـأحمد بف ه عف السندي بف ه قاؿ : قـو تبع أميػر المػؤمنيف ) ع
أميػر المػؤمنيف قػاؿ مػالي ال أرى  ػا إليهـ قاؿ ما أنػتـ عم ػه قػالوا شػ عتؾ  فالتلت

السػهر ، مػف ، قالوا وما سػ ماء الشػ عة قػاؿ صػلر الوجػو   عم كـ س ماء الش عة
 .(1)خمص البطوف مف الص اـ ، ذب  الشلا  مف الدعاء عميهـ غبػرة الخاشػعيف

     
ـآ  تعالىالثانية قوله  اآلية ػُديُه ف  أ يآ ػيآ ػع   نتػورتهتـ ب  ػاُت   سآ ُمن  ُمُنيف  و الآمتؤآ ـ  ت ػر ى الآمتػؤآ ْي وآ

ػػر ا ػػاُنُهـ بتشآ م  ُبأ  آ ػػا اإلآ و  ُته  ػػُري ُمػػف ت حآ نمػػات  ت جآ ـ  ج  ػػوآ ي  ـت الآ ُلػػؾ  هتػػو  نهػػاكت ػػا ذ  اُلػػُديف  ُفيه  رت خ 
ـت    زت الآع ُظ  وآ الآل 
(2) . 

اهـ المتمثػػق ههػػذا النػػور سػػمة المػػؤمنيف يػػـو القيامػػة وسػػيم إلػػىإشػػارة  اآليػػةوفػػي هػػذ  
تػي أعطػا  ػ ال صاؿ الأحد يالهيت العميهـ السبلـ  وواليتهـ وه أهقأئمة وهو نور 

 .  ٖالهللا جق وعبل لشيعة أمير المؤمنيف عمي العميه السبلـ 
 

ُلر ة   ْ تعالىالثالثة قوله  اآلية ُئٍذ مُّسآ م  و   ي وآ ُشر ة   * وتجت ت بآ ة  مُّسآ اُحك  ُئٍذ  * ض  م  و   ي وآ وتجت و 
ب ر ة   ا غ  ه  م يآ ا ق ت ر ة   * ع  ه  ر ةت أو  * ت رآه قت ر ةت الآل ج  ـت الآك ل   . (1)  ل ُئؾ  هت

                                                 
 ٔٔ - ٓٔص  -الشيخ الصدوؽ  -صنات الشيعة  - ٔ
 . ٕٔالحديد  - ٕ

 .  ٖٗٙ؛ ت و ق اآليات ص ٚٙٗ؛ تنسير النرات ص ٙٓٔص ٕالقمي ج تنسير  - ٖ
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ف لممػؤمنيف عبلمػة  إلػىتشػير  أيضاً  اآليةوهذ   سػمة يعرفػوف ههػا وهػي  أوالتوسػـ وا 
, والكنار لهـ سيماء يعرفوف هها حيث تكوف وجوههـ مسػودة  هإشراقة الوجه وضح 

عمى وجه التحديد هـ هنو عهد  اآليةههذ   ةالمقصودالنئة األولى و , ع س المؤمنيف 
, حمزة , جعنر , الحسػف , الحسػيف , وفاطمػة عمػيهـ المطمس الالرسوؿ   , عمي 

  ي ػػػرجهـ هللا عػػػز وجػػػق مػػػف قهػػػورهـ ونػػػور وجػػػوههـ وأتػػػـ التسػػػميـفضػػػق الصػػػموات أ
 .  ٕال الشمس الضاحية يـو القيامة مشرقة ضاح ة فرحة

ُئػٍذ نماُضػر ة  *  تعػالىالرازعة قولػه  اآلية م  ػو   ي وآ جت ػو    إلػ ْوت جت وت ػاُظر ة  * و  ػا ن  ُئػٍذ ر  ُ ه  م  ي وآ
ا ف اُقر ة   ع    ُبه  ب اُسر ة  * ت ظتفُّ أ ف  تلآ
(3) . 

فيها داللػة عمػى عمػـ التوسػـ وهػو سػيماء النػاس وتحديػدًا سػيماء وجػوههـ  اآليةوهذ  
يشػير  اآليػة ػق المعاصػر لهػذ   و وعبلماتها يوـ القيامة , ومف الجػدير زالػذ ر إف الت

عميػه يامة الصغرػ المتمثمة زقيػاـ المهػدؼ اليوـ القيامة المقصود هنا هو يـو الق إلى
   ال القيامة الكهرػ والحساس في اآل رة .السبلـ
المهدؼ العميه السبلـ  وأنصار  سيماء دالة عميهـ وهػي  اإلماـألصحاس  فإفوعميه 

نضػػرة الوجػػو  فمعنػػى وجػػو  يومئػػذ ناضػػرة . أؼ مشػػرقة تنتظػػر ثػػواس رحهػػا والمقصػػود 
  ألنػه هػو رس األرض  مػا ورد فػي تنسػير آيػة ه السػبلـعميػالمهػدؼ ال اإلمػاـزه هنا 

 . (4)ْوأشرقت األرض بنور ر ها  أي بنور المهدي )عم ه السبلـ(

                                                                                                                        
 . ٕٗ-ٜٖعزس  - ٔ

 .ٖٕٗص ٚشواهد التنز ق ج , ٙٓٗص ٚتنسير القمي ج , ٙٚٔص ٚزحار األنوار ج  - ٕ
 . ٕ٘ -ٕٕالقيامة  - ٖ
 .  ٚٙٗ يزة الطوسي ص , ٖٕ٘ص ٕتنسير القمي ج  - ٗ
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سػػػيماء  اصػػػة  أيضػػػاً لهػػػـ  فػػػإف  وم ذهيػػػه عميػػػه السػػػبلـالمهػػػدؼ ال اإلمػػػاـأمػػػا أعػػػداء 
المهػػدؼ  اإلمػػاـت شػػى   ٔاليعرفػػوف ههػػا حيػػث تكػػوف وجػػوههـ زاسػػرة أؼ  الحػػة عازسػػة

 سبلـ  وعقازه لها .العميه ال
ػوُ  المػُذيف   تعػالىال امسػة قولػه  اآلية جت ػاٍت ت عآػُرؼت ُفػي وت ن  ػا ب يُ  ـآ آ  اتتن  ُه م ػيآ م ػ  ع  ذ ا تتتآ ْو اُ 

ػا قتػ آ أ   ـآ آ  اُتن  ُه م ػيآ متػوف  ع  ػطتوف  ُبالمػُذيف  ي تآ وف    سآ ػادت ر    ك  وا الآمتنك  رت ل  ػف فػإنك  ػرٍ  مُ  ـ ُبش  بُ ئتكت
ـت النمارت  ُ ئآس  الآم ُصيرت   ذ ُلكت وا و  رت ل  ه ا ومت المُذيف  ك  و ع د 

(2) . 
يتوسػـ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  ف الرسػوؿ   إالتوسػـ حيػث  إلػىفيهػا إشػارة  أيضػاً  اآليةوهذ  

ههػػػػؤالء الكنػػػػار ويعػػػػرفهـ مػػػػف وجػػػػوههـ وممػػػػا يظهػػػػر عميهػػػػا مػػػػف اإلن ػػػػار والكراهػػػػة 
 .  ٖالوالعهوس

ػػْ تعػػالىسػػة قولػػه الساد اآليػػة تآ ي  دم ػػو  ػػا المػػُذيف  اسآ ػػو   ف أ مم جت دُّ وت ػػو  ت سآ ػػو   و  جت ػػ  ضُّ وت ـ  ت بآ وآ
ػا المػُذيف   وف  و أ مم ػرت لت ـآ ت كآ ػتت نآ ػا كت ـآ ف ػذتوقتواآ الآع ػذ اب  ُبم  اُنكت تتـ ب عآد  ُإ م  رآ ل  ـآ أ كآ وهتهت ػتآ أب وتجت ضم

ـآ ُفيه ا م ُة و ُ هت حآ ـآ ف ُلي ر  وهتهت وف   وتجت اُلدت  . (4) خ 
دليق عمى التوسـ لمػا يعػرؼ زػه الكنػار والمؤمنػوف مػف السػيماء التػي  اآليةوفي هذ  

 تميزهـ زعضهـ عف الزعض اآل ر وهي هياض الوجو  واسودادها .
الصػمى هللا عميػه ذر الغنػارؼ عػف رسػوؿ هللا  أهػيعػف  اآليػةوقد ورد في تنسير هػذ  

 نه قاؿ : إ وآله وسمـ تسميما  

                                                 
 . ٖٚٙ, ٖٚص ٔالمنجد ؽ - ٔ

 . ٕٚالحج  - ٕ
 . ٜ٘ص ٗمجمع الهياف ج - ٖ

 . ٚٓٔ -ٙٓٔآؿ عمراف  - ٗ
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لهػا مػع عجػ  هػذ  األمػة فاخػذ أو رد أمتي في يـو الق امة عم  خمػس را ػات ف) ت
بيػػػد  فترجػػػف قػػػدما  و سػػػود وجهػػػه ووجػػػو  أصػػػحابه فػػػأقوؿ مػػػا فعمػػػتـ بػػػالثقميف 

وا ظمػ ف قولوف أما األكبر فخرقنا وفرقنا وأما األصغر  اءفعادينا وأبغضػنا فػأقوؿ رد 
وف قطػػرة ثػػـ يػػرد عمػػي  مظمئػػيف مسػػودة وجػػوهكـ فيؤخػػذ بهػػـ ذات الشػػماؿ ال  سػػق

را ػة فرعػوف هػذ  األمػػة فػأقـو 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 

ؿ خارجػػة وآخرهػػا أوعمػػي  را ػػة ذي الثد ػػة معهػػا  الشػػماؿ ال  سػػقوف قطػػرة ثػػـ تػػرد
ه فػػأقوؿ مػػا فعمػػتـ سػػود وجهػػه ووجػػو  أصػػحاب فػػأقـو فآخػػذ بيػػد  فترجػػف قػػدما  و

ف قولوف أما األكبػر فمزقنػا منػه وأمػا األصػغر فبرئنػا منػه ولعنػا  ، بالثقميف بعدي 
فػػأقوؿ ردوا ظمػػاء مظمئػػيف مسػػودة وجػػوهكـ فيؤخػػذ بهػػـ ذات الشػػماؿ ال  سػػقوف 

ثـ ترد عمػي  را ػة أميػر المػؤمنيف وسػيد المسػمميف إمػاـ المتقػيف وقائػد الغػر   قطرة
المحجمػػػيف فػػػأقـو فآخػػػذ بيػػػد  فتبػػػ ض وجهػػػه ووجػػػو  أصػػػحابه فػػػأقوؿ مػػػا فعمػػػتـ 

 بالثقميف بعدي .
ف قولػػوف : أمػػا األكبػػر فاتبعنػػا  وأطعنػػا  وأمػػا األصػػغر فقاتمنػػا معػػه حتػػ  قتمنػػا ، 

وجوهكـ فيؤخذ ذات ال مػيف وهػو قػوؿ   عػز فأقوؿ : ردوا رواء مروييف مب ضة 
 . (1)( (اآل ةوج  )

دليػػق عمػػى التوسػػـ مػػف حيػػث وسػػـ الكػػافر ف زاسػػوداد الوجػػو  ووسػػـ  اآليػػةوفػػي هػػذ  
 .ضاض الوجو  هياالهيت العميهـ السبلـ  ز هقالمؤمنيف المواليف أل

                                                 
 . ٖٕٓص ٖٓزحار األنوار ج - ٔ
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فيػه ومعرفتػه   تسػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصف توسـ الرسػوؿ   إ إلىعممًا إف ظاهر الرواية يشير  
 تهيض وجوههـ . أولهـ حتى قهق أف تسود 

طالػس مػف  أهػيالمػراد زالكنػار هنػا مػف  نػر هواليػة عمػي هػف إف ومف الجدير زالػذ ر 
 ديدًا وليس المشر يف .حالمسمميف ت

 
 البيت )ع( أه األدلة مف أحاديث وروا ات  -2

ود عمػػـ التوسػػـ الػػذؼ لػػه عبلقػػة وطيػػدة يػػة عمػػى وجػػالقرآنزعػػد أف استعرضػػنا األدلػػة 
, نع ا اآلف عمى هيػاف ذلػؾ مػف  ػبلؿ األحاديػث والروايػات الػواردة  اإلنسافزحياة 

وأئمة الهدػ العميهـ السبلـ  , هذا فضبًل عف األدلة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  عف الرسوؿ   
 ـ  .مف زعض الز ارات واألدعية الواردة عنهـ العميهـ السبل

واألئمة المعصوميف العمػيهـ السػبلـ  هػو  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  ف  بلـ الرسوؿ إونحف نعمـ 
ػو ى ُإفآ ْ   الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  عف  بلـ سيد الكائنات  تعالىحجة لقوله  ػُف الآه  م ا ي نُطقت ع 

ػػػػي  يتػػػػوح    حآ النػػػػاطق المػػػبلـز لمقػػػػرآف  القػػػرآف , فهػػػـ العمػػػيهـ السػػػػبلـ  (1) هتػػػو  ُإالم و 
 التدو ني .

) إف هلل عبػػادًا  عرفػػوف النػػاس نػػه قػػاؿ : إ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  جػػاء عػػف الرسػػوؿ الكػػر ـ 
 .  (2)بالتوسـ ... (

ينظػر بنػور    فإنػه) اتقػوا فراسػة المػؤمف قولػه :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  و ػذلؾ ورد عنػه 
)(3) . 

                                                 
 . ٖٗالنجـ - ٔ

 . ٖٕٔص ٕٗزحار األنوار ج - ٕ
 . ٖٕٔص ٕٗزحار األنوار ج - ٖ
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ف هػذا العمػـ و ف في الحػديث األإفنجد  ؿ إشػارة صػر حة عمػى وجػود عمػـ التوسػـ , وا 
   . اً ال هلل عزاد تعالىي تص زاهلل عز وجق هدليق نسهتهـ إليه سزحانه و 

وهو أمر ليس زمستغرس ألف العهد  مما زاد قرحًا مف هللا أصز  ينظر هنور منه عػز 
الكينيػػة التػػي ينظػػر ههػػا  إلػػىذؼ يشػػير وجػػق , وذلػػؾ هػػدليق الحػػديث النهػػوؼ الثػػاني الػػ

ذلؾ النور الذؼ أعطا  سزحانه , المتنرس ز نه ينظر هنور هللا عز وجق  أوالمتوسـ 
لئلنسػػاف المػػؤمف فزقػػوة زصػػيرته يسػػتطيع أف يػػرػ األشػػياء وحقائقهػػا الزاطنيػػة  تعػػالىو 

 هواسطة سماتها الظاهر ة و بًل حسس استعداد  الستقزاؿ ذلؾ النور .
أف نستشػػا مػػف الحػػديثيف السػػازقيف فضػػبًل عػػف إثزػػات التوسػػـ هػػو هيػػاف   مػػا يم ػػف

 .مف جهة تعالىنهـ عزاد مقرحوف مف هللا إصنات وعبلمات المتوسميف مف حيث 
وز نهـ موصنيف زاإليماف مف جهة ثانية , وهـ زطهيعة الحاؿ عمى مراتس ودرجات  

  ما سي تي هيانه . اإللهيحسس القرس 
  أهيعمي األنصارؼ عف الحسف هف  حيث جاء عف أحمد هف

الرضا العميه السبلـ  عف  ينية أ زار األئمة العميهـ السبلـ   اإلماـنه س ؿ إالجهـ 
 عما في قموس الناس فقاؿ العميه السبلـ  : 

ينظػر بنػور    فإنػهاتقػوا فراسػة المػؤمف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما( ) أما بمغؾ قوؿ الرسػوؿ 
قاؿ : فما مف مؤمف إال وله فراسة ينظر بنور   عم  قػدر إ مػانهـ قاؿ : بم  ، 

 . (1)ومبمغ استبصار  وعممه ... (
نػه إف مقدار النظر هنور هللا عز وجق زحسس قدر إيماف الشػ ص حيػث إفنرػ هنا 

 مما  اف العهد مؤمنًا مطيعًا لرحه متقرس إليه زالعزادات أصز  يد  التػي يػزطش ههػا 

                                                 
 . ٖٛٔص ٕٗزحار األنوار ج - ٔ
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الهيػت العمػيهـ السػبلـ    هػقػ ههػا , وهػذ  المراتػس العاليػة محصػورة زوعينه التػي يػر 
  ما هو معمـو وزالمقرحيف مف أصحاههـ .

متوقػػا عمػػى مهمػػب االستزصػػار والعمػػـ زحقػػائق األشػػياء  اإللهػػيثػػـ إف النظػػر زػػالنور 
التي يتوسـ هها ظاهرًا وزاطنًا  وف الظاهر عنواف الزاطف . فعميه ي وف مقدار توسـ 

 مرتزط ههذ  األشياء المجتمعة معًا .الش ص 
وزمعنى آ ر ال ي ني أف ي وف الشػ ص مؤمنػًا متوسػمًا إذا لػـ ي ػف الشػ ص عنػد  
مقػػػدار مػػػف العمػػػـ والمعرفػػػة زمػػػا حولػػػه , هػػػدليق وجػػػود أشػػػ اص وعمػػػى مػػػّر التػػػار خ 

 معروفيف زاإليماف والصبلح وال وؼ مف هللا عز وجق لكنهـ ليسوا متوسميف .
تمـز المعرفػػة والعمػػـ زم نونػػات األشػػياء واألفعػػاؿ والصػػور والعبلمػػات ألف التوسػػـ يسػػ

 الدالة عميها ورحطها زعالـ الممكوت  ما أسمننا .
وزالنسػػػزة لمشػػػ ص الػػػذؼ يمتمػػػؾ مػػػف العمػػػـ دوف اإليمػػػاف فػػػبل يصػػػدؽ عميػػػه متوسػػػـ 
زػالمنهوـ الشػػامق والػػذؼ يػػرتزط هنػػور هللا ال ػػالص هػػق ي ػػوف أقػػرس لمتنػػرس الػػذؼ هػػو 

الهيػت  أهػقيػة و ػبلـ القرآن اآليػاتالتوسػـ الػذؼ دلػت عميػه  إلػىالتوسػـ منػه  جزء مف
العمػػق  إلػػىالعقػػق والمعرفػػة والعمػػـ منػػه  إلػػىالعمػػيهـ السػػبلـ  ,  ػػوف التنػػرس أقػػرس 

 اإليماني المتعمق زالزصيرة والروح  ما هينا آننًا . اإللهي
 اإلمػاـعػف روايػة الهيػت العمػيهـ السػبلـ  فضػبًل  أهػقعف أئمػة  أ رػ وهناؾ روايات 

ثزات التوسـ الذؼ ال يعرفه إال العزاد  إلىالرضا العميه السبلـ  والتي تشير  حقيقة وا 
 الذيف  صهـ هللا هذلؾ الشيء .
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 هػػػ ) وألالصػػػادؽ العميػػػه السػػػبلـ  حيػػػث قػػػاؿ :  اإلمػػػاـومنهػػػا الروايػػػة الػػػواردة عػػػف 
يف ، فالعػار األرض مػف  أهػ مػف المبلئكػة و  السماوات أه التواضع س ماء  عرفها 

 . (1)قاؿ   عز وج  وعم  األعراؼ رجاؿ  عرفوف كبل بس ماهـ ... (
وهػػذ  الروايػػة فيهػػا داللػػة واضػػحة عمػػى عمػػـ التوسػػـ مػػف  ػػبلؿ السػػيماء التػػي تظهػػر 

األرض والػذيف  أهػقالتواضع والتي ال يعرفها إال المتوسموف العارفوف مف  أهقعمى 
مائه , والػذيف سػن تي عمػى هيػانهـ فػي يقنوف عمى األعراؼ يعرفوف  ػق شػ ص زسػي

 الصنحات البلحقة .
التوسػػػػـ وتواجػػػػد  وحمنظػػػػة  إلػػػػىعػػػػنهـ العمػػػػيهـ السػػػػبلـ   أ ػػػػرػ  مػػػػا أشػػػػارت روايػػػػات 

الزػػاقر العميػػػه السػػبلـ  , حيػػث جػػػاء عػػف   هػػػف  اإلمػػاـصػػر حة وحسػػزما ورد عػػػف 
 نه قاؿ :إحرس أمير الحديثة 

:  ػػا ابػػف رسػػوؿ   فػػي نلسػػي  )سػػألت جعلػػر بػػف ه )عم ػػه السػػبلـ( فقمػػت لػػه
مسألة أريد أف أسألؾ عنها ، فقػاؿ : إف شػئت أخبرتػؾ بمسػألتؾ قبػ  أف تسػألني 

ف شئت فاسأؿ .  وا 
 قاؿ : قمت له :  ا ابف رسوؿ   وبأي شيء تعرؼ ما في نلسي قب  سؤالي .
فقػػاؿ : بالتوسػػػـ والتلػػػرس أمػػػا سػػػمعت قػػػوؿ   عػػػز وجػػػ  ْإف فػػػي ذلػػػؾ آل ػػػات 

 ف  ( .لممتوسمي
 . (2)ينظر بنور   ( فإنه: ) اتقوا فراسة المؤمف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( وقوؿ رسوؿ   

                                                 
 . ٜٕٛص ٔٔمستدرؾ الوسائق ج - ٔ
 .  ٕٓٛ ق اآليات صت و  , ٖٚٔص ٔعمق الشرائع ج , ٜٚص ٖٛزحار األنوار ج  - ٕ
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ف المتوسػػـ ال ي ػوف متوقنػًا فقػط عمػى معرفػة العبلمػػات إو تهػيف لنػا مػف هػذ  الروايػة 
جمػػػاد ورحطهػػػا  أوحيػػػواف  أووالػػػدالالت الظاهر ػػػة فػػػي الموجػػػودات سػػػواء فػػػي إنسػػػاف 

 ئقها الزاطنية الممكوتية .زحقا
وزاطنػه مػف  نايػا , تمػؾ ال نايػا  اإلنسػافمعرفة مػا فػي ننػس  إلىهق يتعدػ التوسـ 

ليست م نيػة عػف هللا عػز وجػق لقولػه  إنهاهيد , التي تكوف م نية عف الزشر  الزًا 
ورت    تعالى ػدت ُلػي الصُّ ػا تتخآ م  ػيتُف و  اُئن ػة  األآ عآ ـت خ  م  ْ  عآ

عػف المتوسػميف , وال م نيػة  (1)
 .  ٕالواألئمة المعصوميف العميهـ السبلـ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  وهـ الرسوؿ   

التوسػـ ولكػف لػيس همنظػه الصػر   ال  إلػىتشػير  أ رػ فضبًل عف ذلؾ توجد روايات 
نمػػا هتعػػ ر تػػدؿ عميػػه ومػػف اشػػتقاقاته مػػف قهيػػق  ممتػػي سػػيماهـ وسػػيماء هياالتوسػػـ   وا 

 هها العبلمات الموجودة في الش ص الذؼ يتوسـ فيه .والتي يراد 
نػه قػاؿ إالصادؽ العميه السبلـ  في معػرض وصػنه لممػؤمنيف  اإلماـحيث جاء عف 
ع شػػهـ المتنقمػػة د ػػارهـ ... الصػػلر الوجػػو  مػػف السػػهر فػػذلؾ  خليػػف: ) فهػػـ ال
 .  (3)س ماهـ .... (

الحسػػيف العميػػه  اإلمػػاـلػػزوار   تسػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصفػػي وصػػا الرسػػوؿ    أيضػػاً  مػػا جػػاء 
نه يعرفهـ زسيماهـ أؼ عبلمتهـ قاؿ :   السبلـ  وا 

لئػؾ أو ) و أت ه قـو مف محبينا ل س في األرض أعمـ باهلل وال قـو بحقنػا مػنهـ ..
  في ظممات الجور وهـ الشػلعاء وهػـ واردوف حوضػي غػدا ، أعػرفهـ إذا ب امص

وردوا عمي  بس ماهـ..(
(1). 

                                                 
 . ٜٔ افر  - ٔ

 .  ٕٖأعبلـ الورػ ص , ٖٚٔص ٔعمق الشرائع ج , ٔٛص ٚزحار األنوار ج  - ٕ
 . ٕٗٔص ٔمستدرؾ الوسائق ج - ٖ
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هػػزوار سػػػيد  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  تػػدؿ الروايػػة األ يػػرة عمػػػى التوسػػـ هػػدليق توسػػـ الرسػػػوؿ و 
  اصة فيهـ . ءالشهداء العميه السبلـ  , الذيف يعرفهـ مف  بلؿ سيما

مػف  بللػه معرفػة  اإلنسػافلى فهي تنيد هوجود التوسـ الذؼ يسػتطيع و أما الرواية األ
 هـ  صنرة الوجو  .المؤمنيف زعبلمات تدؿ عمي

نه مف األمػور المسػمـ ههػا وذلػؾ فػي  وقد وردت عدة إشارات تدؿ عمى عمـ التوسـ وا 
 الهيت العميهـ السبلـ  . أهقمعرض  طس زعض أئمة 

 إلػػػػىعمػػػػي العميػػػه السػػػػبلـ  يشػػػير فيهػػػػا  اإلمػػػػاـفعمػػػى سػػػػهيق المثػػػاؿ ورد فػػػػي  طزػػػة 
د هللا الصػػػادؽ عهػػ أهػػػي اإلمػػاـعرصػػات المتوسػػميف , فعػػػف مسػػعدة هػػف صػػػدفة عػػف 

أميػر المػؤمنيف العميػه السػبلـ   طػس فػي المدينػة المنػورة  اإلمػاـالعميه السػبلـ  زػ ف 
 فقاؿ : 

عرصات مف قد أباد     إل ) أال فأحسنوا النظر عباد   ف ما  عن كـ ثـ انظروا 
ْجنات وعيوف وزرع ومقػاـ كػريـ  فهػا  أه بعممه كانوا عم  سنة مف آؿ فرعوف 

نهػػالمتوسػػميف ْو هػػي عرصػػات ا لسػػبي  مقػػ ـ  تنػػذر مػػف  أتهػػا مػػف الثبػػور بعػػد  ا 
 . (2)النضرة والسرور ومقي  مف االمف والحبور ولمف صبر منكـ العاقبة .... (

وهػػػػذ  ال طزػػػػة تػػػػدؿ عمػػػػى وجػػػػود التوسػػػػـ هػػػػدليق وجػػػػود عرصػػػػات لممتوسػػػػميف الػػػػذيف 
ممػػػف  يتوسػػموف فػػي عزػػػاد هللا عػػز وجػػػق فينػػذروف زالو ػػق والثهػػػور مػػف يسػػػتحق ذلػػؾ

 يػر ذلػؾ المصػير وذلػؾ  إلػىعميهـ نظػرة النػرح والسػرور زالظػاهر وهػـ سيصػيروف 
وفقػػػػًا لمػػػػا تنطػػػػوؼ عميػػػػه هػػػػواطنهـ , ويقيمػػػػوف زػػػػاألمف والصػػػػن  مػػػػف يتوسػػػػموف فػػػػيهـ 

ال طايػػا ويعيػػدونهـ زحسػػف العاقزػػة وذلػػؾ لسػػبلمة  أهػػقالصػػبلح وحسػػف العاقزػػة مػػف 
                                                                                                                        

 . ٕٗٙص ٗٗزحار األنوار ج - ٔ

 .  ٜٕٔص ٔاإلرشاد ج,  ٖٗص ٕٖزحار األنوار ج  - ٕ
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الهيػت  أهػققصػوديف فػي ال طزػة هػـ فطرتهـ ونقاء سر رتهـ , وهؤالء المتوسميف الم
 العميهـ السبلـ  .

 
 

  البيت أه األدلة مف زيارات وأدع ة ووصا ا وحكـ  -3
اظ والعزػػارات الػػواردة فػػي األلنػػنسػػتدؿ عمػػى وجػػود عمػػـ التوسػػـ هػػذ  المػػرة عػػف طر ػػق 

الز ارات واألدعية والوصايا والح ـ الم ثورة عف األئمة المعصوميف العميهـ السػبلـ  
 هي مف مشتقات  ممة التوسـ . والتي 

) إذ كنا عند  بكـ مػؤمنيف مسػوميف الهادؼ العميه السبلـ  :  اإلماـفورد في ز ارة 
 . (1)وبلضمكـ معروفيف ... (

 و يرها  ثير نتر ه مراعات لبل تصار
)أسألؾ األمػاف يػـو  عػرؼ عمي العميه السبلـ  :  اإلماـو ذلؾ المناجاة الواردة عف 
 .  (2)ـ فيؤخذ بالنواصي واإلقداـ ....(المجرموف بس ماه

فضبًل عف ذلؾ جاء ذ ر التوسػـ زصػورة  يػر مزاشػرة فػي زعػض الح ػـ الػواردة عػف 
سـ الذؼ يوسـ زه الكػراـ فيعرفػوف هػيف و الهيت العميهـ السبلـ  والتي يعيف هها ال أهق

 .( 3): ) الديف م سـ الكراـ وطالما وقر الكراـ بالديف (الناس زه حيث قاؿ 
هنػػا الػػديف الػػذؼ يعمػػـ زػػه الكػػراـ , في ونػػوا  هػوعمينػػا مػػا هػػو المػػراد زالميسػػـ و  وقػد مػػر

 معروفيف زه هيف الناس والذؼ عمى أساسه يوقروف .
                                                 

 . ٕٔٗص ٓٔمستدرؾ الوسائق ج - ٔ
 . ٜٖٔالهمد األميف ص - ٕ
 . ٖٖٓص ٕٓشرح نهج الزبل ة ج - ٖ
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  األدلة العقم ة -4
لئػؾ المػػادييف الػػذيف ال يؤمنػػوف زػاهلل عػػز وجػػق وقدرتػػه .  و ي ػاد ي ػػتص هػػذا الػػدليق ز

سػػػهزاتها وهػػو العػػارؼ هتػػ ثير زعضػػػها فهػػو الػػذؼ  مػػق  ػػػق شػػيء ورحػػط األسػػزاس زم
 زالزعض اآل ر .

ـ يؤمنػػػوف هوجػػػود قػػػانوف إلهػػػي  ػػػاص يػػػرحط الموجػػػودات فػػػإنهأمػػا زالنسػػػزة لممػػػؤمنيف 
ف فػػي ذلػػؾ  يجازػػًا , وا  زعػػالـ الممكػػوت ممػػا يتػػرؾ تػػ ثيرًا عمػػى تمػػؾ الموجػػودات سػػمزًا وا 

 : تعالىآيات لممتن ر ف المتوسميف فيها  ما في قوله 
ػػُق ُْإفم ُفػػي خ   ػػُري ُفػػي  السػػماواتمآ ػػُؾ المُتػػي ت جآ مآ ػػاُر و الآلت ػػُ  و النمه  ػػُتبل ُؼ المميآ ُض و اخآ و األ رآ

ض  ب عآػد   ػا ُبػُه األرآ ػم اُء ُمػف ممػاء ف أ حآ   ؿ  و ت ُمػف  السم ػا أ نػز  م  ػعت النمػاس  و  ُر ُبم ا ي نل  الآب حآ
ػرُ  ت صآ آبمػٍة و  ػ ُ  د  ػا ُمػف كت ا و   ػثم ُفيه  ُته  ػم اء م وآ ُر ب ػيآف  السم ػخُ  اُب الآمتس  ػح  ػاُح و السم ي  يُف الرُ 
ـٍ   عآُقمتوف    وآ ُض آل  اٍت لُ ق   .  (1)و األ رآ

ف لكق ذرة مف ذرات الموجودات ممكوت لقوله  ْفسبحاف الػذي بيػد ممكػوت  تعػالىوا 
, والممكوت زاطف الكوف وهػو اآل ػرة واآل ػرة الحيػواف فمكػق ذرة لسػاف  (2)ك  شيء 

 .  ٖالتي ناطق زالتسهي ممكو 

                                                 
 . ٗٙٔالزقرة  - ٔ

 . ٖٛيس  - ٕ

 . ٜٙٔص ٚ٘زحار األنوار ج - ٖ
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ـ ال يقهمػػوف إال مػػا يقهمػػه ويحتممػػه العقػػق و در ونػػه فػػإنهأمػػا زالنسػػزة لهػػؤالء المػػادييف 
 زحواسهـ فقط . 

ومػا يحػدث فػي  اإلنسػافف هنػاؾ ترازطػًا هػيف أفعػاؿ إقد أثهت العمـ الحػديث زالنعػق و 
 محيطه الذؼ يعيش فيه .

 أويػرتزط زعضػه هػزعض سػواء  ػاف نزػات  في الكوف نظامًا عجيزًا وتناسقًا فر داً  فإف
حيػػػواف وحتػػػى فػػػي الجمػػػاد ألف الحر ػػػة الجوهر ػػػة لجزئيػػػات النػػػواة حػػػوؿ مر زهػػػا هػػػو 

لهػا ارتزػاط زعػالـ الممكػوت فتػؤثر  فإنهػاالدليق الهػيف عمػى وجػود العقػق فيهػا وزالتػالي 
 وتت ثر وفقًا لذلؾ .

ليؾو   لتوسـ .أ ي القارغ عدد مف األدلة العقمية عمى وجود عمـ ا ا 
 ؿ :والدلي  األ 

زما فيهػا الشػ ق والقيافػة والسػموؾ لهػا  اإلنسافف لجميع صنات إأثهت العمـ الحديث 
فػي ال مػق وزالتحديػد  اإللهػي األمرجينات  اصػة ههػا وهػذ  الجينػات هػي الم ونػة زػ

زآلػػػة الحر ػػػة الجوهر ػػػة التػػػي تحػػػدث عنهػػػا صػػػدر المتػػػ لهيف فػػػي نظر تػػػه المعروفػػػة 
   والمذ ورة في  تازه .الالحر ة الجوهر ة

ـ  حػػوؿ  شػػا أطمػػس الجينػػات الوراثيػػة . وقػػد  ٕٓٓٓوتػػـ اكتشػػاؼ هػػاـ فػػي سػػنة ال
 صّدر سالـ ديف هامر  تاس نشرته مجمة تايـ .

ف هنالػػػؾ مػػػا يم ػػػف أف نسػػػميه زػػػالجيف إوفػػػي الكتػػػاس اكتشػػػاؼ مهػػػـ يقػػػوؿ صػػػاحزه 
ف لكػػق إنسػػاف شػػنرة جينيػػة أو اإللهػي  اصػػة زػػه لهػػا  جػػيف اإليمػػاف فػػي  ػػق إنسػػاف وا 

صاهته ز  اض وأ بلقه .األمر أثر عمى طوؿ عمر  , وا 
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, ئق   لئلنسػاف هػي ذات جينػات  اصػة وعمى هذا تكوف صنات السيمائية ال الشػما
ػػاءت ال  ُإل ػػػه  ُإالم هتػػو   تعػػالىمصػػداؽ قولػػه  ػػف    ش  يآ ـُ ك  ػػا ح  ـآ ُفػػي األ رآ كت رت ػػوُ  ْهتػػو  المػػُذي  تص 
ـت    ُك  الآع ُزيزت الآح 
(1) . 

 لدلي  الثاني :ا
ة تطػػػػو ر جهػػػػاز لكشػػػػا الكػػػػذس عػػػػف طر ػػػػق الػػػػرحط هينػػػػه وحػػػػيف المعػػػػدة حاولػػػػهػػػػو م

 . اإلنسافوالت ثيرات التي تتعرض لها عندما ي ذس 
ممػػا هػػو عميػػه قهػػق تقر ػػر  أكثػػروحػّث الهروفيسػػور دوف  ػػروحيف عمػػى وجػػوس العمػػق 

 فعالية هذا األسموس الجديد .
ترصػػػد تغيػػػرات جسػػػدية مثػػػق نزضػػػات القمػػػس  وطر قػػػة  شػػػا الكػػػذس المعتمػػػدة حاليػػػاً 

فراز العرؽ .   وا 
وم نونػه ومػا يظهػر عميػه  اإلنسػافوفي ذلػؾ دليػق عمػى ارتزػاط هػذ  األشػياء هػدا ق 

 مف سيماء تدؿ عمى  ذزه وصدقه .
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 . ٙآؿ عمراف  - ٔ
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 اللص  الثاني
 التوسـ والمتوسموف 

 
 موارد التوسـ

 
و يػػر  حيػػث  اإلنسػػافتػػي ت ػػص إف التوسػـ يسػػاعد عمػػى معرفػػة  ثيػػر مػػف األشػياء ال

 اإلنسػافنه يعػرؼ حقػائق الزشػر وذلػؾ مػف عػدة مػوارد منهػا العبلمػات الظػاهرة فػي ا
عف طر ق  شا م نوف ما يضمر في ننسه  ير هػو أـ شػر  أووصناته ال ارجية 

عف طر ق مقارنة الشيء الواقع زاألثر الذؼ يتر ػه ورحػط زعضػه زػالزعض اآل ػر  أو
. 

اث الكونيػػػة واألرضػػػية الطهيعيػػػة و يرهػػػا والتػػػي لهػػػا أثػػػر فػػػي و ػػػذلؾ التوسػػػـ زاألحػػػد
الممكػػػػوت مػػػػف قهيػػػػق حر ػػػػات النجػػػػوـ وأحػػػػداث الكػػػػوف والمجػػػػرات والكواكػػػػس و ػػػػذلؾ 
األحداث األرضية هدءًا زالر اح وانتهاءًا زالهراكيف واألعاصير والزالزؿ ف ق حدث له 

 معنى في عمـ التوسـ . 
مف  بللها يعػرؼ المتوسػموف سػيماء اآل ػر ف موارد التوسـ والتي  إلىواآلف سن تي 

 , وهي  اآلتي :
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 التوسـ بالعبلمات والصلات الخارج ة لئلنساف : -1

هنالػػؾ صػػنات  ارجيػػة وعبلمػػات فػػي المظهػػر ال ػػارجي لئلنسػػاف تػػدؿ عمػػى سػػيمائه 
فسػػػػاد  معرفػػػة العيػػػوف الكهيػػػرة مػػػاذا تعنػػػي والعيػػػػوف  أوومػػػا هػػػو عميػػػه مػػػف صػػػبلح 

 واألنا ماذا يعني . الصغيرة ماذا تعني
 يػر ذلػؾ , و ػق منهػا لػه ارتزػاط  إلػى اإلنسػافموقع الشامات فػي  إلىو ذا زالنسزة 

 . اإلنسافزصنة معينة موجودة في ذلؾ 
الهيػت العمػيهـ  أهػقوقد دلت الكثير مف الروايات والحوادث التار  ية المتعمقػة زسػيرة 

نهػػاات و السػػبلـ  وأصػػحاههـ وأعػػدائهـ عمػػى وجػػود مثػػق هػػذ  العبلمػػ ترسػػـ ش صػػية  ا 
 وما ي وف في زاطنه فضبًل عف ظاهر  . اإلنساف
و الزًا ما يتر ز التوسـ عمى الوجه الذؼ ي ػوف زمثازػة  اإلنسافوجه  إلىاًل أو ولن تي 

المرآة التي تع س صورة وما ي تمج في دا مه مف أحاسيس ومشػاعر ومػا هػو عميػه 
ليؾطالحًا وه ذا , و  أو  ف ي وف صالحًا  ة مف األمثمة التي تؤ د هذا المعنػى جمم ا 

. 
 ؿ : والمثاؿ األ 
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الصػػمى هللا المدينػػة , فقػػاؿ عػػنهـ رسػػوؿ هللا  إلػػىهػػو قصػػة وفػػد الػػيمف الػػذيف قػػدموا 
) إنهـ قوـ رق قة قمو هـ راسخ إ مانهـ منهـ المنصور :  عميه وآله وسمـ تسميما  

 . (1)مسؾ (يخرج في سبعيف أللًا ينصر خملي وخمف وصي  حمائ  سيوفهـ ال
 مف التوسـ .  أيضاً وهو 

عػف وصػيه أشػار  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  اليمف لمػا سػ لوا رسػوؿ هللا  أهقف إ هو الشاهد هناف
نهـ إذا تصنحوا الوجو  عرفو  : إإليهـ   ف وصيه هو مف جعمه هللا آية لممتوسميف وا 

شػػتقنا إل ػػه فقػػاؿ هػػو الػػذي ) فقػػالوا  ػػا رسػػوؿ   بالػػذي بعثػػؾ بػػالحق أرنػػا  فقػػد ا
ألقػ  السػمع  أونظرتـ إل ػه نظػرة مػف كػاف لػه قمػب  فإفجعمه   آ ة لممتوسميف 
نػي نبػ كـ ، تخممػوا الصػلوؼ وتصػلحوا إكمػا عػرفتـ  ينه وصيإوهو شهيد عرفتـ 

ع ػ آ و هو ألف   عز وج   قوؿ فػي كتابػه ْ فإنهالوجو  فمف أهوت إل ه قموبكـ  جآ
ًة مُ ف   ُئد  ـآ أ فآ ُه ُوي ُإل يآ لػ   إل ػه و النماُس ت هآ  أبػوذريتػه )عمػيهـ السػبلـ( قػاؿ : فقػاـ  ا 

عامر األشعري .... فتخمموا الصلوؼ وتصلحوا الوجو  وأخذوا بيػد األنػزع األصػمع 
 . (2)هذا أهوت أفئدتنا  ا رسوؿ   ( إل البطيف وقالوا 

حػػاظ مػػا أشػػار زػػه وفػػي هػػذا الػػنص إشػػارة واضػػحة عمػػى التوسػػـ عػػف طر ػػق الوجػػه هم
معرفػة الشػ ص  إلػىمف تصن  الوجو  والنظر إليهػا سػهيبًل  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  رسوؿ هللا 

ـ تصػػنحوا الوجػػو  وتوسػػموا فػػإنهعمػػي العميػػه السػػبلـ  , وفعػػبل  اإلمػػاـالمطمػػوس وهػػو 
 .منيف العميه السبلـ  إنه هو الوصيفي أمير المؤ 

تػػة مهمػػة وهػػي أف التصػػن  هذاتػػه لػػيس هػػو السػػهيق ن  إلػػىومػػف الجػػدير زالػػذ ر هنػػا 
 ذلؾ زالنظر هواسطة الزصر .  أومعرفة هذا الش ص  إلىالوحيد 

                                                 
 .   ٜٖ يزة النعماني ص,  ٕٔٔص ٖٙزحار األنوار ج   - ٔ
 . ٜٖ يزة النعماني ص , ٕٔٔص ٖٙزحار األنوار ج - ٕ
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ف القمس وما يشعر زه له أثر في  إنما المهـ هو النظر عف طر ق القمس والزصيرة وا 
التوسػػػـ  مػػػا هػػػو حػػػاؿ الزصػػػر والزصػػػيرة ألف التوسػػػـ إنمػػػا ي ػػػوف زػػػالنظر هنػػػور هللا 

لمقمس التػ ثير األكهػر فػي التوسػـ ومعرفػة األشػياء  فإفهو القمس وعميه  ومر ز النور
ال هنالؾ أشياء قد يتوسـ فيهػا  زقمزػه ومػا يحػس زػه  اإلنسػافحتى دوف النظر إليها وا 

 مف هواطف األشياء دوف ظاهر .
 اإلنسافوهي القمس إذا صمحت صم   اإلنسافهذ  المضغة التي في  فإفو ما قيق 

ذا فسدت فسد .  وا 
 وعميه فقد ي وف التصن  زالقمس وزاإلحساس فضبًل عف الزصر.

نػه هػو  والشيء اآل ر المهـ هػو مػا يتعمػق زػ مير المػؤمنيف العميػه السػبلـ  زالػذات وا 
ف المتوسػػميف يعرفونػػه هػػق يعرفػػوف الحػػق عػػف إذاتػػه آيػػة وعبلمػػة لممتوسػػميف زحيػػث 

نػه سػػمة مػف سػػمات المػؤمنيف التػػي  يوسػموف ههػػا ومػػف طر ػق النظػػر إليػه ومعرفتػػه وا 
 هنا قيق في الحديث الشر ا : 

 وجه عمي عبادة ( . إل ) النظر 
 المثاؿ الثاني : 

هػػو الروايػػة التػػي تصػػا أصػػحاس أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  زػػ ف سػػيماهـ فػػي 
ػف   تعالىثر السجود مصداؽ قوله أوجوههـ مف  ػبًل مُ  ت غتوف  ف ضآ دًا ي بآ جم عًا ست كم ـآ رت ْتر اهت

وُد  ومُ  جت وُهُهـ مُ فآ أ ث ُر السُّ جت ـآ ُفي وت و انًا ُس م اهت ُرضآ و 
(1) . 

سػنياف العميػه المعنػػة   أهػييػة هػػف و افقػد روؼ عػف الطرمػاح فػػي معػرض رد  عمػى مع
  طالػػب )عم ػػه السػػبلـ أبػػي: ) لػػو بمغػػت بػػاب أميػػر المػػؤمنيف عمػػي بػػف إنػػه قػػاؿ 

 . (1)....(لوجدت ....رجااًل س ماهـ في وجوههـ مف اثر السجود 
                                                 

 . ٜٕالنت  - ٔ
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التوسـ عف طر ق الوجه وما يتر ه مػف أثػر فػي جزػاههـ  إلىوفي هذ  الرواية إشارة 
وليس المقصود فػي التوسػـ زػ ثر السػجود هػو األثػر المػادؼ إنمػا هػي عبلمػة يتر هػا 
السػػجود فػػي جزػػاههـ ممػػا يظهػػر عمػػى وجػػوههـ مػػف مبلمػػ  التعػػس والسػػهر وصػػنار 

 .   ٕالالوجه
 ْالصادؽ العميه السبلـ  عف قوؿ هللا عز وجػق  اإلماـناف ولما س ؿ عهد هللا هف س

وُد  جت وُهُهـ مُ فآ أ ث ُر السُّ جت ـآ ُفي وت  .(3)  قاؿ: ) هو السهر في الصبلة ....(ُس م اهت
 المثاؿ الثالث : 

ـ  يتوسموف ويعرفوف المحهيف لهـ يسمتالهيت العميهـ أفضق الصبلة وال أهقإف أئمة 
عهػػػد هللا  أهػػي, فقػػد ورد عػػػف عهػػد هللا هػػف سػػميماف عػػف مػػف المزغضػػيف مػػف ألػػوانهـ 

 . (4)رج  عرفه وعرؼ لونه ...( إل إذا أبصر  اإلماـ) قاؿ إف العميه السبلـ  : 
ف هللا سزحانه و  جعػق مػف وراء إ ػتبلؼ المػوف ح مػة , ومصػداؽ ذلػؾ قولػه  تعالىوا 

مآقت  تعػالى ُمفآ آ  اُتُه خ  ؼت  السماواتْو  ُتبل  ُض و اخآ ـآ ُإفم ُفػي ذ ُلػؾ   و األآ رآ ـآ و أ لآو اُنكت ُتكت أ لآُسن 
 . (5)آل   اٍت لُ مآع اُلُميف  
 :  رابعالمثاؿ ال

                                                                                                                        
 . ٜٕٔص ٖٕزحار األنوار ج - ٔ
 , ٕٗٔص ٔمستدرؾ الوسائق ج , ٔٙٔص ٗٔزحار األنوار ج , ٖٔص ٘كافي جال  - ٕ

 .  ٗٗٔأعبلـ الديف ص

منتاح النبلح  , ٖٚٗص ٔمف ال يحضر  النقيه ج , ٕٖٔص ٕروضة الواعظيف ج  - ٖ
 .  ٜٕٔص

 .  ٖٙٓ, اال تصاص صٕٗٔصٕٗ, زحار األنوار جٖٛٗصٔالكافي ج   - ٗ

 . ٕٕالرـو - ٘
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مػػف أمثمػػػة التوسػػـ زالوجػػػه هػػو مػػػا يتعمػػق زػػػالعيوف , فػػالعيف هيئتهػػػا وشػػ مها ومػػػا إذا 
  انت صغيرة أـ  هيرة لها توسـ  اص هها .

عمػش , يقػاؿ رجػق أعمػش نهػـ ُعمػش العمػش فػي المغػة مػف إومف سيماء المػؤمنيف 
وامػرأة عمشػاء أؼ ال تػزاؿ عينهػا تسػيق دمعػًا وال تكػاد تزصػر ههػا . والعمػش ضػػعا 

 .  ٔالقات  و األ أكثرالعيف مع سيبلف دمعها في 
: ) صػف لػي نػه قػاؿ ألميػر المػؤمنيف عمػي العميػه السػبلـ  إروؼ عف نوؼ الز الي 

حمماء الحكماء .... عمش ش عتؾ ، فبك  )عم ه السبلـ( ثـ قاؿ : ش عتي و  ال
 . (2)العيوف مف البكاء....(

عمػػي العميػػه السػػبلـ  وهػػو ضػػعا زصػػر  اإلمػػاـوهػػذ  الروايػػة تصػػا سػػيماء شػػيعة 
العػػيف لشػػدة الز ػػاء و ثرتػػه وتعػػس العػػيف مػػف ذلػػؾ وظهػػور ذلػػؾ األثػػر عمػػى مظهرهػػا 

 .  ٖالعند النظر إليها
 :  خامسالمثاؿ ال

نهػـ زرؽ العيػوف , فقػد ورد إسػيماء المجػرميف مف أمثمة التوسػـ زػالعيف وهػو إف مػف 
سػػػواد الأؼ زعبلمػػػاتهـ وهػػػي  ْ عػػػرؼ المجرمػػػوف بسػػػ ماهـ  تعػػػالىفػػػي تنسػػػير قولػػػه 

 .  ٗالالوجو  وزرقة العيوف... 
الحسػػػيف العميػػػه السػػػبلـ  وأهنػػػائهـ وأهنػػػاء  اإلمػػػاـوزرقػػػة العػػػيف هػػػي مػػػف سػػػيماء قتمػػػة 

 نه قاؿ : إ  تسميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصأهنائهـ , فقد ورد عف رسوؿ هللا 
                                                 

 . ٖٓ٘ص ٔالمنجد ؽ , ٕٙٚص ٔ تاس العيف ج , ٕٖٓص ٙلساف العرس ج - ٔ
 . ٗٗٔأعبلـ الورػ ص - ٕ
 . ٗٗٔمجمع الزحر ف ص , ٕٗٔص ٔمستدرؾ الوسائق ج - ٖ

 . ٔٛص ٚزحار األنوار ج - ٗ
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) ...خػذوهـ بسػػ ماهـ بزرقػة األعػػيف وسػػواد الوجػو  خػػذوا بنواصػيهـ فػػألقوهـ فػػي 
 . (1)الدرؾ األسل  مف النار .....(

 :  سادسالمثاؿ ال
نهـ  ّر محجميف , والغّر جمع إالهيت العميهـ السبلـ  هو  أهقإف مف سيماء شيعة 

 .  ٕالهنور الوضوء  ما قيقاأل ر مف الغرة وهو هياض الوجو  
ف هيػػاض الوجػػو  هنػػور قػػد ي ػػوف أعػػـ وأشػػمق مػػف نػػور الوضػػوء هػػق هػػو نػػور إعممػػًا 

 اإليماف الساطع مف جزاههـ .
مػا  إلػىمف وسػط الجههػة  اإلنسافوفي التوسـ هو ال ط الذؼ يرػ ظاهر في جههة 

 عمي العميه السبلـ  . اإلماـهيف عينيه . وهي سيماء ال مص مف شيعة 
عػػامر هػػف وائمػػة عػػف أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  أنػػه سػػ له اهػػف الكػػواء عػػف  فعػػف

لئػؾ هػـ خيػر البريػة  أو ْإف الػذيف آمنػوا وعممػوا الصػالحات  تعالىالمقصود زقوله 
لئػؾ نحػف وأتباعنػا أو فقاؿ )عم ه السػبلـ( : ) ....رفػع صػوته و حػؾ  ػابف الكػواء 

 . (3)بس ماهـ ( يـو الق امة غرًا محجميف رواء مروييف  عرفوف 
 :  سابعالمثاؿ ال
الهيت العميهـ السبلـ  عندما يتوسموف هوجه الش ص الػدا ق إلػيهـ ال  أهقإف أئمة 

تكػوف معػرفتهـ زػػه وتوسػمهـ عػف طر ػػق العبلمػات الظاهر ػة فػػي الوجػه , هػق هنالػػؾ 
الهيت العميهـ السبلـ  ومف اتصق  أهقيراها إال  أوعبلمات زاطنية لموجه ال يعممها 

 ليائهـ و واصهـ وحها يعرفوف محههـ مف مزغضهـ .أو ـ مف هه

                                                 
 . ٙٗٗتنسير فرات ص - ٔ

 . ٓٓٔص ٔدعائـ اإلسبلـ ج , ٕ٘ص ٘ٙ, ج ٕٛص ٕٛزحار األنوار ج - ٕ

 . ٛٓٔالسعود , صسعد  , ٜٓٔص ٖٙزحار األنوار ج - ٖ
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الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ   اإلمػػاـنػػه سػػ ؿ إفقػػد ورد عػػف عهػػد الػػرحمف عػػف اهػػف  ثيػػر 
) قمػػت جعمػػت فػػداؾ هػػ  تعرفػػوف محبػػ كـ ومبغضػػ كـ ؟ قػػاؿ و حػػؾ  ػػا أبػػا فقػػاؿ : 

ف الر  أوسم ماف إنه ل س مف عبد يولػد إال كتػب بػيف عين ػه مػؤمف   جػ كػافر ، وا 
كػافر  أوليدخ  إلينا بواليتنا وبالبراءة مف أعدائنا فنرى مكتوبًا بػيف عين ػه مػؤمف 

 . (1)(لممتوسميف  نعرؼ عدونا مف ولينا ، قاؿ   عز وج  ْإف في ذلؾ آل ات
عهػػػد هللا الصػػػادؽ العميػػػه  أهػػػيمطػػػرؼ عػػػف  أهػػػيعػػػف عمػػػار هػػػف  أ ػػػرػ وفػػػي روايػػػة 

كافر  أوإال ومكتوب بيف عين ه مؤمف  أحد) سمعته  قوؿ : ما مف  السبلـ  قاؿ :
ص اء فم س محجوب عنهـ ثـ تػبل ْإف فػي و محجوبة عف الخبلئق إال األئمة واأل 
يػدخ  عمينػا إال عرفنػا  بتمػؾ السػمة  أحػدذلؾ آل ات لممتوسميف  ....ول س و  

)(2) . 
لهـ ـ زحػػاـ الػػذر ألنػػه عػػالِ وسػػمهـ هتمػػؾ السػػمة منػػذ عػػالَ  تعػػالىوذلػػؾ إف هللا سػػزحانه و 

عمػػيهـ فػػي  تعػػالىو ومػػف هػػو المػػؤمف مػػنهـ والكػػافر زالميثػػاؽ الػػذؼ أ ػػذ  هللا سػػزحانه 
واإلقػػرار  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  تمػػؾ النشػػ ة مػػف اإلقػػرار هوحدانيتػػه واإلقػػرار هنهػػوة الرسػػوؿ   

 طالس واألئمة مف ولد  الصموات هللا عميهـ أجمعيف  .  أهيعمي هف  اإلماـهوالية 
حسس إقرار  في عالـ الذر ههذا الميثػاؽ  ههذ  السمة مف اإليماف والكنر  قٌ وسمهـ و 

 فمف أقر فيه فهو مؤمف ومف لـ يقر زه ورفضه فهو  افر .
ف لػػه أصػػبًل و ومػػف هنػػا يتضػػ  و مػػا سػػهق  أف هينػػا ارتزػػاط التوسػػـ زعػػالـ الممكػػوت وا 

التكو ف أؼ  أوالوجود  الممكوت له انع اسه وت ثير  في عالـ أوعالـ الذر  إلىترجع 
 في هذ  الحياة الدنيا .

                                                 
  . ٖٕٔص ٕٗزحار األنوار ج - ٔ

 .ٚٗٔص ٕٗزحار األنوار ج - ٕ
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وقد أكد مولى الموحديف وأمير المؤمنيف وقائد الغّر المحجمػيف أسػد هللا الغالػس عمػي 
شيئًا إال ظهر  أحد) ما أضمر طالس العميه السبلـ  هذا المعنى في قوله :  أهيهف 

 . (1)في فمتات لسانه وصلحات وجهه (
 
 البدف التوسـ عف طريق أعضاء -أ

والعبلمػػػػات التػػػػي تظهػػػػر عميهػػػػا   ػػػػرػ وهنالػػػؾ توسػػػػـ عػػػػف طر ػػػػق أعضػػػػاء الهػػػدف األ
وش صػػيته . وهنالػػؾ عػػدة أمثمػػة عمػػى  اإلنسػػافوانع اسػػها ومػػا تتر ػػه مػػف أثػػر عمػػى 

 ذلؾ : 
والتوسػػػـ ههػػػا ,  توسػػػـ أميػػػر المػػػؤمنيف عمػػػي  اإلنسػػػافيتعمػػػق هيػػػدؼ  : ؿوالمثػػػاؿ األ 

ال ػػػوارج ورأسػػػهـ , وا  زػػػار أصػػػحازه فػػػي  العميػػػه السػػػبلـ  هػػػذؼ الثديػػػة , وهػػػو زعػػػيـ
 معر ة النهرواف .

النهػػرواف فقتػػ   إلػػ ) سػػار عمػػي )عم ػػه السػػبلـ( نػػه قػػاؿ : إفعػػف طػػارؽ هػػف ز ػػاد 
قػػاؿ سػػيجيء قػػـو  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( النبػػي  فػػإفالخػػوارج ، فقػػاؿ : اطمبػػوا المخػػدج 
ف اإلسبلـ كمػا  مػرؽ السػهـ ز حموقهـ  مرقوف مو ايتكمموف بكممة الحكمة وال يج

 فػإففػيهـ رجػ  أسػود مخػدوج اليػد فػي ثد ػه شػعرات سػود  أومف الرم ة سػ ماهـ 
ف لـ  كف فيهـ فقد قتمتـ خير الناس (  . (2)كاف فيهـ فقد قتمتـ شر  الناس وا 

نػػه مػػف سػػيماء ال ػػوارج وجػػود هػػذا  وفػػي هػػذ  الروايػػة داللػػة واضػػحة عمػػى التوسػػـ وا 
ق  ػػدج م ػػدع زضػػـ المػػيـ وفػػت  الػػداؿ , وال ػػداج هػػو الشػػ ص الم ػػدوج المػػف النعػػ

                                                 
 . ٚص ٗنهج الزبل ة ج - ٔ
 . ٘ٗٗالعمدة ص , ٖٖٗص ٖٖزحار األنوار ج - ٕ



 

 

 ........الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني...............................158

 

النقصػػاف . وم ػػدج اليػػد أؼ نػػاقص اليػػد , وقيػػق  ػػدجت الناقػػة أؼ ألقػػت ولػػدها قهػػق 
ف  اف تاـ ال مق أو   .  ٔالانه لغير تماـ األياـ وا 

قػػد توسػػـ هػػذؼ الثديػػة ذاتػػه قهػػق سػػنوات مػػف معر ػػة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  و ػػاف رسػػوؿ هللا 
 نه قاؿ : إلنهرواف , فقد ورد عف أمير المؤمنيف عمي العميه السبلـ  ا

وهػو  قسػـ غنػائـ حنػيف فجػاء هػذا فقػاؿ :  ػا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما( ) كنت مع رسوؿ   
ثكمتػؾ أمػؾ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما( ه اعدؿ فو  ما عدلت منػذ اليػـو . فقػاؿ رسػوؿ   

عػػدؿ إذا لػػـ أعػػدؿ ؟ فقػػاؿ عمػػر بػػف الخطػػاب : دعنػػي أضػػرب عنػػق هػػذا ومػػف  
لػػه مػػف  قتمػػه سػػيخرج مػػف  فػػإفدعػػه  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( قػػاؿ رسػػوؿ   فالمنػػافق . 

ز تراقيهـ  مرقوف مف الػديف كمػا  مػرؽ و اال يج القرآفوف أضئضئي هذا أقواـ  قر 
 .( 2)السهـ مف الرم ة ....(

ؿ أو عمي العميه السبلـ  فقػد  ػاف  اإلماـهو هيعة و عف التوسـ زاليد  ي :المثاؿ الثان
 .  -أؼ ناقصة  –مف زايعه طمحة هف عهيد هللا و انت يد  شبلء 

ؿ مف با عػه وصػلق عمػ  يػد  أو) الحاؿ :  افني الروايات التار  ية التي تروؼ هذ
يػد  أوشػبلء ، ؿ يػد با عػت يػد أوطمحة ابف عبد    ، فقاؿ رج  مف بني أسػد : 

 . (3)ناقصة (
عمػػي العميػػه السػػبلـ  قػػاؿ لمػػف  اإلمػػاـف إزشػػير العاهػػدؼ  أهػػيعػػف  أ ػػرػ وفػػي روايػػة 

 ير د أف يزايعه : 

                                                 
 .ٜٕٓص ٕمجمع الزحر ف ج , ٕٛٗص ٕلساف العرس ج - ٔ

 . ٗٓٔتذ رة ال واص ص - ٕ
 . ٖٕٔصٕتار خ اليعقوحي ج - ٖ
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) ال حاجػػة لػػي فػػ كـ أنػػا معكػػـ فمػػف اختػػرتـ فقػػد رضػػيت بػػه فاختػػارو  ....فجػػاءوا 
 الً أو وفػيهـ طمحػة والز يػػر فتسػوروا عم ػػه الحػائط وقػػالوا ابسػط يػػدؾ فبا عػه طمحػػة 

 . (1)...( األمريد طمحة فقاؿ ال يتـ هذا  إل والز ير بعد  فنظر حبيب بف ذويب 
يعػػرؼ عػػف طر قهػػا أمػػر  ومػػا  أيضػػاً توسػػـ  اإلنسػػافلقػػدمي  فػػإفف لميػػد توسػػـ إو مػػا 

 عند النظر إليها .الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  عميه  ما توسـ هذلؾ قـو زقدمي رسوؿ هللا  ف ي و 
) قاؿ قـو مف بني مزج  قالوا لعبد المطمب لما عف اهف عزاس :  فقد روػ مجاهد

ا لـ نػر قػدـ فإن ا أبا البطحاء احتلع بهذا  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( شاهدوا قدمي رسوؿ   
طالػب اسػمع مػا  بػيما أشبه بالقدـ الذي في مقػاـ قدم ػه . فقػاؿ عبػد المطمػب أل

 . (2)....( البني هذا ممكاً  فإف قوؿ هؤالء 
 ن تني ههذا النموذج مف التوسـ زاعضاء اإلنساف تجنزًا لئلطالة .

 

 التوسـ بالهيئة -ب 
التوسػػػػـ زالهيئػػػػة العامػػػػة لئلنسػػػػاف ومظهػػػػر  ومػػػػا يػػػػوحي مػػػػف سػػػػيماء  أيضػػػػاً وهنالػػػػؾ 

 وعبلمات تدؿ عميه وهنالؾ عدد مف األمثمة عمى ذلؾ .
عمػي العميػه  اإلماـير المؤمنيف إف مف سيماء المؤمنيف مف شيعة أم ؿ :والمثاؿ األ 

ومػػا هػػـ عميػػه مػػف الزهػػد  تعػػالىالسػػبلـ  هػػو هيئػػتهـ مػػف الػػذؿ وال شػػوع هلل سػػزحانه و 
 وما يظهر عمى أجسادهـ مف أثر ذلؾ الزهد والتعهد هلل عز وجق .

: ) شػػ عتي و  ... أحػػبلس نػػه قػػاؿ إفقػػد ورد عػػف أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  
الوجػو  مػف السػهر عمػش العيػوف مػف البكػاء خمػص  عبادة وأنضاء زهادة صػلر

                                                 
 . ٛ٘ -ٚ٘تذ رة ال واص ص - ٔ
 . ٚتذ رة ال واص ص - ٕ
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  كػ  ظممػة وريحػاف كػ  قبيمػة ب االبطوف مف الص اـ ذب  الشلا  مف الدعاء مص
 . (1)تعرؼ الزهادة بس ماهـ والرهبان ة في وجوههـ ....(

:  أيضػػػاً عػػف أميػػػر المػػػؤمنيف العميػػه السػػػبلـ  فػػػي وصػػا شػػػيعته  أ ػػػرػ وفػػي روايػػػة 
  ، الخمػػص البطػػوف ، رهبػػاف فػػي الميػػ  أسػػد فػػي )شػػ عتي  ػػا نػػوؼ الػػذب  الشػػلا
سػػػاط وارتػػػدوا عمػػػ  األطػػػراؼ وصػػػلوا األقػػػداـ و النهػػػار إذا جػػػنهـ اتػػػزروا عمػػػ  األ 

 . (2)وافترشوا الجبا  ..(
) فهػـ صػاؼ المػؤمنيف الكػامميف : و الصادؽ العميه السبلـ  فػي ذ ػر  أل اإلماـوعف 

صة بطونهـ مف الصػ اـ أرض الخم  إل الحلي ع شهـ المتنقمة د ارهـ مف أرض 
الذابمة شلاههـ مف التسب   العمش العيوف مف البكاء الصلر الوجو  مػف السػهر 

 . (3)فذلؾ س ماهـ ....(
فػي التوسػـ  : عمػى التوسػـ تزعػًا لمهيئػة والمظهػر ال ػارجي هػو مػا ورد المثاؿ الثاني

ف مف سيماهـ التحميق أؼ حمق الرأس .  زال وارج , وا 
سهيد ال مػف النعػق سػهد : والسػهد هػو الشػعر , وسػهد رأسػه وسػمد  وفي رواية أ رة الت

أؼ است صػػمه . وقيػػق سػػهد شػػعر  است صػػمه حتػػى ألزقػػه زالجمػػد وعنػػا  جميعػػًا , وفػػي 
 .  ٗالرواية هو الحمق واستئصاؿ الشعر , ثـ ينهت الشعر زعد أياـ  

تػػدهف المقصػػود زالتسػػهيد هػػو الحمػػق وتػػرؾ الإف  إلػػىوقػػد أشػػارت الروايػػات الشػػر نة 
 .  ٔالوقيق هو ترؾ التدهف و سق الرأس
                                                 

 . ٗٗٔأعبلـ الديف ص - ٔ
 . ٓ٘ -ٜٗمستدرؾ نهج الزبل ة ص - ٕ
 . ٕٗٔص ٔمستدرؾ الوسائق ج - ٖ
 . ٕٙص ٖمجمع الزحر ف ج , ٕٖٕص ٚ تاس العيف ج ,  ٕٕٓص ٖلساف العرس ج - ٗ
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ف مػف إف حمق الرأس واستئصاله هو عبلمػة ال ػوارج وال ينهػـ منػه إوالذؼ ينهـ هنا 
 .ـ  لـ ينهوا عف الحمق االعتيادؼالهيت العميهـ السبل أهقعبلمتهـ الحمق ألف 

 ) حمق الػرأس فػي غيػر الحػ  والعمػرة مثمػةفقد ورد عف الصادؽ العميه السػبلـ  : 
ألعدائكـ وجماؿ لكـ ثـ قاؿ إنهـ  مرقوف مف الديف كما  مرؽ السػهـ مػف الرم ػة 

 . (2)وعبلمتهـ التسبيد وهو الحمق وترؾ التدهف (
: ) قػػالوا  ػػا ف سػػيماهـ هػػو التحميػػق إ إلػػى الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  وأشػػار الرسػػوؿ األكػػـر   

 . (3)رسوؿ   فما س ماهـ قاؿ التحميق (
ف السيماء قد تكوف زالهيئة ال ارجية لئلنساف والمظهر إوفي ذلؾ دليق واض  عمى 

 العاـ له .
هػو مػا يرتديػه الُمتوسػـ زػه مػف  أيضػاً : عمػى التوسػـ زالهيئػة والمنظػر  المثاؿ الثالػث

ير ػس عميػه لي ػوف هػو اآل ػر  أومػا قػد يحممػه  أولزاس ي وف عبلمػة وسػيماء لػه , 
 سمة له .

زػػ نهـ مسػػوميف  القػرآفا ورد فػػي سػيماء المبلئ ػػة الػذؼ عهػػر عػػنهـ ودليػق ذلػػؾ هػو مػػ
رسػالها عمػى  أؼ فيهـ سمة وعبلمة معينة مف حيػث لػزس عمػائـ ذات لػوف  ػاص وا 
أكتافهـ ومجيئهـ عمى  يق همق ال مف النعق َهِمَق وَحُمَق وأهمق أؼ  اف في لونه سواد 

 وحدث ذلؾ في معر ة هدر .  ٗالوحياض  

                                                                                                                        
 . ٕٙص ٖمجمع الزحر ف ج , ٛ٘م اـر األ بلؽ ص , ٕٛص ٖٚزحار األنوار ج  - ٔ

 . ٛ٘م اـر األ بلؽ ص  - ٕ
 .ٕٖأعبلـ الورػ ص , ٕٗٔص ٔلنقيه جمف ال يحضر  ا , ٖٕٔص ٛٔزحار األنوار ج - ٖ
 . ٜٗص ٔالمنجد ؽ  - ٗ
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) نزلػػت المبلئكػػة يػػـو بػػدر عمػػ  خيػػ  بمػػق وعمػػائـ نػػه قػػاؿ : إفقػػد روؼ عػػف عػػروة 
صلر وقاؿ عمي )عم ػه السػبلـ( وابػف عبػاس عمػيهـ عمػائـ بػ ض أرسػموا أذنابهػا 

 . (1)بيف أكتافهـ (
الحسػيف العميػه السػبلـ  عنػد  روجػه  اإلمػاـف المبلئ ة المسػوميف الػذيف لقػيهـ إ ما 

 مف المدينة  اف لهـ سيماء  اصة ههـ .
عبػد   مػف  أبػو) لمػا سػار الصادؽ العميه السبلـ  أنػه قػاؿ :  اإلماـرد عف فقد و 

المدينة لق ه أفواج مف المبلئكة المسومة في ايديهـ الحراب عم  نجب مػف نجػب 
 . (2)الجنة ....(

 
 

 التوسـ باألفعاؿ  -2
هنػػاؾ نػػػوع آ ػػر مػػػف التوسػػـ وهػػػو التوسػػـ زاألفعػػػاؿ , وهػػو أف يتوسػػػـ المتوسػػـ عػػػف 

داللػػة ,  أوـ زػػه  ومػػا يعمػػق مػػف أعمػػاؿ فيهػػا سػػيماء عػػاؿ الشػػ ص الالُمتوَسػػطر ػػق أف
وحػػيف مػػا سػػي وف عميػػه  اإلنسػػافأؼ أف يػػرحط المتوسػػـ مػػف هػػيف النعػػق الػػذؼ يقػػوـ زػػه 

 دالالته في عالـ الممكوت . أوحاله وما هو ت ثير  
يػت اله أهػقوهنا عدد مف األمثمة عمى ذلؾ نستشنها عف طر ق الروايات الواردة مف 

 العميهـ السبلـ  وتوسمهـ زما  اف يقع مف أفعاؿ زعض األش اص .
 ؿ :والمثاؿ األ 

                                                 
 . ٛٓٗص ٜٔزحار األنوار ج  - ٔ

 . ٖٖٓص ٗٗزحار األنوار ج  - ٕ
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ف الرسػوؿ   إهتشتت النرس وتمز ق ممكهـ . وذلػؾ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  توسـ رسوؿ هللا 
إلسػبلـ ,  ػاف ا إلػى سرػ ممؾ النرس يدعو  فيػه  إلىلما أرسق  تازًا  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  

)  مػػزؽ   :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  جػواس  سػػرػ هػو تمز ػػق ذلػؾ الكتػػاس فقػاؿ رسػػوؿ هللا 
مكهـ ك   ممزؽ (مت 

(1) . 
 المثاؿ الثاني :

رأػ الحسػيف العميػه السػبلـ  وهػو يمشػي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  التوسـ زاألفعاؿ إف رسوؿ هللا 
الحسػػيف قدمػػه ي  ػػذ  اإلمػػاـازصػػر صػػهيًا يمشػػي  منػػه و ممػػا رفػػع و ػػاف صػػغيرًا و  –

الحسػيف العميػه السػبلـ  والػذؼ  اإلمػاـالصهي مف ذلؾ التراس الذؼ  اف تحت قدمي 
 يضعه عق رأسه . أومشى عميه ويحثو  
الحسػػيف  اإلمػاـإف هػذا الصػػهي سػي وف مػف أنصػػار  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ف شػار رسػوؿ هللا 

يػػه السػػبلـ  وسػػيقـو هنصػػرته , و ػػاف ذلػػؾ الصػػهي هػػو زهيػػر هػػف القػػيف الهجمػػي العم
 عميه  . تعالىالرضواف هللا 

 .ته له واقتنائه ألثر  والتمسؾ زهوأ ذ التراس مف أثر  يعني سمو ه لطر قه وطاع
 المثاؿ الثالث : 
الرضػػػا العميػػه السػػػبلـ  مػػف عنػػػد المػػ موف اللعنػػػه هللا  مغطػػػى  اإلمػػاـالتوسػػـ ه ػػػروج 

 الرأس . 
الصمت الهروؼ الو اف  ادمًا لمرضػا  أهيرؼ عف هو افقد ورد عف   هف سعيد النيس

 الصمت :  هيالرضا العميه السبلـ  قاؿ أل اإلماـف إعميه السبلـ  ال
قمػت مػف عنػد  مكشػوؼ الػرأس فكممنػي بمػا  فػإف)..... الساعة سيجيء رسوله 

ف قمت مف عند  مغطػ  الػرأس فػبل تكممنػي ..  وغطػ  رأسػه ونهػض مػف تشاء وا 
                                                 

 . ٔ٘ص ٕتار خ اليعقوحي ج - ٔ
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عند  فتبعته ولـ أكممه بشيء حت  دخ  منزله فأشار لي أف أغمػق البػاب فغمقتػه 
) ...(1) . 

استشهاد  العميه السبلـ  عمى يد الم موف العزاسي العميه لعائف  إلىوفي ذلؾ إشارة 
 وذلؾ ألف الذؼ يموت يغطى رأسه زالكنف . هللا  لما  طى رأسه وسائر هدنه .

 ابع : المثاؿ الر 
ف عمػػػار هػػػف ياسػػػر لمػػػا  انػػػت معر ػػػة صػػػّنيف أراد أف يشػػػرس شػػػيئًا ليػػػروؼ زػػػه اهػػػو 

 إليه زقدح مف المهف . ىت عطشه ف
سناف الدؤلي صػاحس رسػوؿ  أهيمعشر عف عمرو الصيرمي عف  أهيفقد ورد عف 

 قاؿ :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  هللا 
فشػر ه ثػـ قػاؿ   أكبػر صػدؽ   ) رأيت عمار دعا بشراب فػأت  بقػدح مػف لػبف 

زادؾ في الدن ا ضػ حة  أوف آخر رزقؾ إ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( ورسوله قاؿ لي رسوؿ   
 . (2)ف الذي جاء  بالمبف امرأة مف نساء بني شيباف (إوقي   ،المبف 

ف إ الهدايػػػة والمقصػػػود هنػػػا إلػػػىومػػػف الجػػػدير زالػػػذ ر إف المػػػهف فػػػي الممكػػػوت يشػػػير 
الهدايػػة والمحجػػة عمػػى سػػي رج مػػف هػػذ  الػػدنيا  هنػػا  عمػػار  ػػاف عمػػى طر ػػق الحػػق و 
 طالس العميه السبلـ  . أهيالهيضاء المتمثمة هوالية عمي هف 

ف مف قتمو  هـ  الصػمى هللا عميػه الزاطق وهـ النئة الزا ية التي أ هػر الرسػوؿ  أهقوا 
نهاهها عمار و  وآله وسمـ تسميما    ية العميه المعنة .و اعستقتمه وهي فرقة م ا 

                                                 
ال رائج  , ٔٙٙي لمصدوؽ صاآلمال , ٖٗأعبلـ الورػ ص , ٜٗص ٓ٘زحار األنوار ج  - ٔ
 . ٕٖ٘ص ٔج
 . ٕٜتذ رة ال واص ص  - ٕ
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عند شرحه المهف فػي المعػراج , الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  ف رسوؿ هللا إوالمهف يعني الهداية هدليق 
 قاؿ له جهرائيق العميه السبلـ  : َهديت وُهديت امتؾ .

) شػهد خزيمػة ثابػت الجمػ  وهػو ال فقد ورد عف عمارة هف  ز مة هف ثاهػت قػاؿ : 
ظر مػف فػإنهد صليف وقاؿ أنا ال أسػ ُّ سػ لًا أبػدًا حتػ   قتػ  عمػار  س ُّ س لًا وش
الباغ ػة ، قػاؿ فممػا   قوؿ تقتمه اللئػة )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( ي سمعت رسوؿ   فإن قتمه 

قتػػ  عمػػار بػػف  اسػػر قػػاؿ خزيمػػة قػػد بانػػت لػػي الضػػبللة واقتػػرب فقاتػػ  حتػػ  قتػػ  
)...(1) . 
 

 التوسـ بأفعاؿ الحيواف
التوسـ ز فعاؿ الحيواف وما يقـو  إلى اإلنسافوالتوسـ زاألفعاؿ يتعدػ التوسـ ز فعاؿ 

يصػدر عنػه مػف صػوت لػه توسػـ  ػاص وارتزاطػه زشػيء آ ػر فػي  أوزه مف حر ة 
 عالـ الممكوت وهناؾ أمثمة عمى ذلؾ .

 ؿ :والمثاؿ األ 
 .   ٕاللحديزةعند ا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  هو وقوؼ ناقة رسوؿ هللا 

ناقتػػه فػػي  تم ػػة الم رمػػة , ووقنػػ إلػػىقاصػػدًا المسػػير  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  اف رسػػوؿ هللا  ػػ
م ػػة وسػػوؼ يتوقػػا  إلػػىنػػه ال يسػػتمر فػػي رحمتػػه إداللػػة عمػػى وفػػي ذلػػؾ الحديهيػػة 

 وتنتهي هذ  الرحمة في الحديهية .
 المثاؿ الثاني : 

                                                 
 . ٘ٛٔص ٖطزقات هف سعد ج  - ٔ
 . ٖٛٓمنت س الطر حي ص , ٜٚٔمقتق المقّرـ ص  - ٕ
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 إلػػىالعميػػه السػػبلـ  عػػف المسػػير عنػػد وصػػوله  الحسػػيف اإلمػػاـالتوسػػـ هتوقػػا جػػواد 
) بينما هـ  سيروف إذ وقف جواد الحسيف ولـ يتحرؾ .... فعندها سػأؿ  رحبلء : 

الحسيف عف األرض قاؿ له زهير : سر راشدًا وال تسأؿ عف شيء حتػ   ػأذف   
 باللرج إف هذ  األرض تسم  الطف . 

ؿ : تعػػرؼ كػػر بلء فػػدمعت عينػػا  فقػػاؿ )عم ػػه السػػبلـ( : فهػػ  لهػػا اسػػـ غيػػر  ؟ قػػا
وقاؿ أعوذ باهلل مف الكرب والببلء ههنػا محػط ركابنػا وسػلؾ دمائنػا ومحػ  قبورنػا 

 .  (1)بهذا حدثني رسوؿ   (
الكوفة ولكف عندما توقا  إلىالحسيف العميه السبلـ   اف قاصدًا المسير  اإلماـف إ

يػػػه السػػػبلـ  ال ي مػػػق الحسػػػيف العم اإلمػػػاـف إحصػػػانه فػػػي  ػػػرحبلء  ػػػاف داللػػػة عمػػػى 
 نهايتها وسوؼ يتوقا ويستقر في هذا الم اف . إلىرحمته 

نه سي وف محػط رحػالهـ إولذلؾ س ؿ عف اسـ هذا الم اف فعندما سمع االسـ عرؼ 
 وسنؾ دمائهـ الطاهرة ومحق قهورهـ المقدسة في هذا الم اف .

 المثاؿ الثالث : 
اث . أحػػدوتوسػػمه زمػػا جػػرػ مػػف  هػػو قصػػة استشػػهاد أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ 

ـّ زػال روج مػف دار  ير ػد المسػجد عنػد وقػت السػحر فػي  فإنه السػبلـ هللا عميػه  لمػا هػ
التػي  انػت عنػدهـ فػي الػدار زالصػياح فممػا  اتز و اليوـ الذؼ ضرس فيػه اسػتقهمته اإل

 . (2)) صوائ  تتبعها نوائ  (رأػ ذلؾ قاؿ : 

                                                 
 . ٜٛٔ-ٜٚٔمقتق المقّرـ ص  - ٔ
 . ٖٓٔص ٖالمناقس ج , ٕٙٗص ٕٗزحار األنوار ج , ٜٕص ٔالكافي ج  - ٕ
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وصػػياحهف نػػوح النسػػاء هػػو ز و صػػياح األفقػػد توسػػـ أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  ز
النسػػاء ونػػوحهف وز ػػائهف عمػػى  إلػػىز تشػػير فػػي الممكػػوت و عنػػد المصػػيزة , ألف األ

 نه قد دنى أجمه .إالعميه السبلـ  , فعمـ  اإلماـ
نمػػت حزامػػه , فقػػاؿ أميػػر المػػؤمنيف فإنو ػػذلؾ عنػػدما عمػػق مسػػمار زػػاس الػػدار هردائػػه 

 العميه السبلـ  : 
 

 المػوت القػ كا فإفشدد ح ازيمؾ لمموت          أ               
ومف المعروؼ ز ف الميت ُيحق حزامه و جرد مف مبلزسه وزعد أف ي نػف ُيشػد زحػزاـ 

 .الدار زصاحس الدار أهقالكنف , وتعمق مسمار الدار فيه داللة عمى تعمق 
 المثاؿ الرابع :

إذا رأت الكمػػػس ينػػػاـ  ف العػػػرس  انػػػت قػػػديماً إومػػػا قيػػػق فػػػي التوسػػػـ ز فعػػػاؿ الحيػػػواف 
 ف السماء ستمطر .إتتوسـ  فإنهاو  ني ننسه تحت الموقد 

وهػػذ  أدلػػة  افيػػة عمػػى هرهنػػة وجػػود توسػػـ هواسػػطة أفعػػاؿ الم موقػػات ومػػا تشػػير إليػػه 
 في عالـ الممكوت .

 

 التوسـ بخلا ا النلس البشرية  -3
يضػػمر  فػػي ومػػا  اإلنسػػافوهنالػػؾ نػػوع آ ػػر مػػف التوسػػـ وهػػو التوسػػـ زمػػا فػػي دا ػػق 

  ير ذلؾ . إلىشّر  أوننسه مف أمر  ير 
الهيػت العمػيهـ السػبلـ  عمػى ال صػوص وذلػؾ  أهػقوهذا النوع مف التوسـ يتميػز زػه 

زمػػا مػػّف هللا عمػػيهـ وأفػػاض مػػف عممػػه وزمػػا لػػديهـ مػػف نػػور إلهػػي يطمػػع عمػػى  نايػػا 
 األننس وما ت ني الصدور.
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 ا المعنى .الهيت العميهـ السبلـ  عمى هذ أهقوقد أكد أئمة 
نػػػه  ػػػاف حاضػػػر ذات يػػػوـ فػػػي مجمػػػس المػػػ موف إفقػػػد ورد عػػػف الحسػػػف هػػػف الجهػػػـ 

الكػػبلـ مػػف النػػرؽ الم تمنػػة فسػػ ؿ  أهػػقالعزاسػػي اللعنػػه هللا  وفيػػه جمػػع مػػف النقهػػاء و 
 الرضا العميه السبلـ  :  اإلماـزعضهـ 

 ) .... قاؿ فما وجه أخبػاركـ بمػا فػي قمػوب النػاس قػاؿ )عم ػه السػبلـ( أمػا بمغػؾ
ينظر بنػور   ؟ قػاؿ : بمػ   فإنهاتقوا فراسة المؤمف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( قوؿ الرسوؿ 

 . 
قػػاؿ : فمػػا مػػف مػػؤمف إال ولػػه فراسػػة ينظػػر بنػػور   عمػػ  قػػدر إ مانػػه ومبمػػغ 
 .(1)استبصار  وعممه وقد جمع   لؤلئمة منا ما فرقػه فػي جم ػع المػؤمنيف ....(

 ة عمى ذلؾ :وهناؾ عدة امثم
 ؿ : والمثاؿ األ 

عمػػي العميػػه السػػبلـ  زعهػػد الػػرحمف هػػف ممجػػـ عميػػه  اإلمػػاـهػػو توسػػـ أميػػر المػػؤمنيف 
 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  
ثبلثػػًا ثػػـ زايعػػه وقػػاؿ سػػبلـ هللا عميػػه عنػػد  أوه السػػبلـ  مػػرتيف أميػػر المػػؤمنيف العميػػ

 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 

 ػػا أميػػر المػػؤمنيف مػػا رأيتػػؾ أف ال  غػػدر وال ينكػػث وال  لعػػ  فقػػاؿ ابػػف ممجػػـ و  
 غيري .  أحدفعمت هذا ب

                                                 
 . ٕٓٓص ٕف أ زار الرضا جعيو  , ٖٗٔص ٕ٘زحار األنوار ج  - ٔ
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 فقاؿ )عم ه السبلـ( : 
 أريد ح اته ويػريد قتمي         عذيرؾ مف خميمؾ مف مرادي         

 . (1)امُض  ابف ممجـ فو  ما أرى أف تلي بما قمت (
 المثاؿ الثاني : 

سػػألت جعلػػر بػػف ه  )نػػه قػػاؿ  : إقػػد ورد عػػف   هػػف حػػرس الهػػبلؿ أميػػر المدينػػة 
لة أريػد أف أسػألؾ عنهػا أ)عم ه السبلـ( فقمت له :  ابف رسوؿ   في نلسي مسػ

ف شئت فاسأؿ .  ، فقاؿ : إف شئت أخبرتؾ بمسألتؾ قب  أف تسألني وا 
قاؿ  : قمت له  ابف رسوؿ   وبأي شيء تعرؼ ما في نلسي قب  سؤالي فقػاؿ  

عػز وجػ  ْإف فػي ذلػؾ آل ػات لممتوسػميف  بالتوسـ والتلرس أما سمعت قوؿ   
 . (2)ينظر بنور   ( فإنهاتقوا فراسة المؤمف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( وقوؿ رسوؿ   

 
 المثاؿ الثالث : 

ف ش صػػػًا مػػػف أصػػػنهاف اسػػػمه عهػػػد الػػػرحمف سػػػمع زػػػ ف أمػػػرًا  ػػػرج هإحضػػػار اروؼ 
حضػر مػف هػذا الرجػ  الػذي قػد  ) فقمت لبعض مفالهادؼ العميه السبلـ  :  اإلماـ

ف المتوكػػ  إأمػػر بإحضػػار  فقيػػ  هػػذا رجػػ  عمػػوي تقػػوؿ الرافضػػة بإمامتػػه ثػػـ قيػػ  
   حضر  لمقت  .

هػذا الرجػ  أي رجػ  هػو فأقبػ  راكبػًا  إلػ نظػر أفقمت : ال أبػرح مػف هػا هنػا حتػ  
عم  فرس وقد قاـ الناس صليف  منة الطريق و سػرتها ينظػروف إل ػه فممػا رأيتػه 

فأبصرته فوقع حبه في قمبي فجعمت أدعو له في نلسي بأف يدفع   عنػه وقلت 

                                                 
 . ٕٖٔص ٔروضة الواعظيف ج  - ٔ

 . ٕٓٛت و ق اآليات ص , ٖٚٔص ٔعمق الشرائع ج , ٜٚص ٖٛزحار األنوار ج  - ٕ
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عػرؼ دابتػه ال يملػت وانػا  إلػ فاقب   سػير بػيف النػاس وهػو ينظػر  شر المتوك  .
دائـ الدعاء له فمما صار إلي أقب  عمي بوجهه وقاؿ اسػتجاب   دعػاءؾ وطػوؿ 

 عمرؾ وكثر مالؾ وولدؾ .
فسػألوني مػا شػأنؾ فقمػت خيػر ولػـ اخبػرهـ  بياقاؿ : فإرتعدت ووقعػت بػيف أصػح

اصلهاف فلت    عمي وجوهػا مػف المػاؿ حتػ  انػي اغمػق  إل صرفنا بعد ذلؾ فإن
الد و عم  ق مة ألف ألف درهـ  سوى مالي خارج داري ورزقت عشػرة مػف األ  أبيب

 . (1)و مغ عمري ن لًا وسبعيف (
 

     التوسـ باالسماء  -4
 أوـ هػػو التوسػػـ زاالسػػماء سػػواء أكانػػت أسػػماء أشػػ اص ف مػػف جممػػة مػػوارد التوسػػإ

أشياء , حيث يستطيع المتوسموف مف  بللها معرفة الشػيء المػراد توسػمه  أوهمداف 
 أواث مػػف  ػػبلؿ الػػرحط هػػيف اسػػـ ذلػػؾ الشػػ ص أحػػدومػػا يجػػرؼ عميػػه ويقػػع فيػػه مػػف 

 الم اف الظاهرؼ في عالـ الممؾ هدالالته الزاطنية في عالـ الممكوت .
و توسػػـ  هف االسػػـ مػػ  وذ مػػف السػػمة أؼ العبلمػػة في ػػوف داؿ عمػػى حاممػػإيػػث مػف ح

 زه مف  بلله .
لهػػا توسػػـ نهػػي هللا ز ر ػػا أو  وجػػد عػػدة امثمػػة تار  يػػة عمػػى هػػذا النػػوع مػػف التوسػػـ ,تو 

 الحسيف العميه السبلـ  مف  بلؿ اسمه . اإلماـتحسسه زمصيزة  أوالعميه السبلـ  

                                                 
 . ٜٕٓ-ٜٖٛص ٕ شا الغمة ج  - ٔ



 
 171...............................................العمـو اإللهية...............

 

زػػا  فإنت نقػه العهػرة وتػدمع عينػا   ال عميػه السػبلـ  الحسػيف نػه  ممػا ذ ػر اسػـإحتػى  
 ونػػػه عبلمػػػة عمػػػى استشػػػعار ز ر ػػػا العميػػػه السػػػبلـ  زمػػػا  األمػػػرهللا عػػػز وجػػػق هػػػذلؾ 

 هيته وانصار  مف مصائس .  أهقسيد الشهداء العميه السبلـ  و  ىيجرؼ عم
 ػق  هػيعص  و العميه السػبلـ  عػف ت اإلماـنه س ؿ إحيث جاء عف سعد هف عهد هللا 

) هػػذ  الحػػروؼ مػػف انبػػاء الغيػب اطمػػع عميهػػا عبػػد  ثػػـ اؿ العميػه السػػبلـ  لػه : فقػ
ف  عممه أف زكريا )عم ه السبلـ( سأؿ ر ه إ، وذلؾ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( قصها عم  ه 

)صػم  ذا ذكػر ه إفكػاف زكريػا فأهبط   جبرائي  فعممػه ا اهػا ، سماء الخمسة أ
وعمػػي وفاطمػػة والحسػػف )عمػػيهـ السػػبلـ( إنكشػػف  مـ تسػػم ما(   عم ػػه وآلػػه وسػػ

ذا ذكػر الحسػيف )عم ػه السػبلـ( خنقتػه العبػرة ووقعػت همه عنه  نجم  كر ػه ، وا  وا 
 عم ه البهرة  عني الزفير وتتابع النلس .

ذا ذكػػػرت أر عػػػة مػػػنهـ سػػػميت إفقػػػاؿ )عم ػػػه السػػػبلـ( ذات يػػػـو : إلهػػػي مػػػا بػػػالي 
بػػأ    فإنالحسػػيف تػػدمع عينػػي وتثػػور زفرتػػي  ذا ذكػػرتا  بأسػػمائهـ مػػف همػػومي و 

عف قصته ... فمما سمع زكريا )عم ه السبلـ( لـ  لارؽ مسجد  ثبلث أ ػاـ  تعال 
 . (1)ومنع فيهف الناس مف الدخوؿ عم ه واقب  عم  البكاء والنحيب ...(

الحسػػػيف العميػػػه السػػػبلـ  مػػػا  اإلمػػػاـوحػػػذلؾ ي ػػػوف ز ر ػػػا العميػػػه السػػػبلـ  توسػػػـ هإسػػػـ 
ؼ عميػه وعمػى عيالػه سػبلـ هللا عمػيهـ أجمعػيف مػف قتػق وسػهي وتشػر د , وهنػا سػيجر 

الحسػػيف العميػػه السػػبلـ  والحػػزف المعنػػوؼ  اإلمػػاـف الز ػػاء عمػػى إ إلػػى اإلشػػارةجػػدر ت
والروحػػػي ولػػػيس فقػػػط الحػػػزف المػػػادؼ عميػػػه العميػػػه السػػػبلـ  يعػػػد سػػػمة مػػػف سػػػمات 

 المؤمنيف .

                                                 
 .  ٕٔٗص ٕ, إرشاد لقموس ج ٗٙٗص ٕ, االحتجاج ج ٛٚٔص ٗٔزحار االنوار ج   - ٔ
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ضػػحنا  وهػػو رحػػط العبلمػػات أو ف أسػػهق وهنػػا يتجمػػى المعنػػى المػػراد زالتوسػػـ والػػذؼ 
الظاهر ػػػة لمموجػػػودات هتاثيراتهػػػا الم نونػػػة الممكوتيػػػة والتػػػي تػػػنع س  مهػػػا فػػػي نهايػػػة 

 المطاؼ في عالـ الممؾ .
ـآ  عػف  تعالىقوله ء في تنسير فقد جا ػبل  ُبُسػ م اهت ػاؿ    عآُرفتػوف  كت ػر اُؼ ُرج  م ػ  األ عآ ْو ع 

طالػب )عم ػه السػبلـ(  أبػيمػؤمنيف عمػي بػف أميػر ال اإلمػاـاالصبغ بف نباته عػف 
 . (1)نصارنا بأسمائهـ (أقاؿ : ) نحف االعراؼ نعرؼ 

 

 صواتالتوسـ عف طريق الكبلـ واأل -5
االشياء التي يتوسـ مف  بللها المتوسموف زالناس وليعرفػوا الصػال   أحديعد الكبلـ 

ل ػوآ  تعػالىي قولػه هذ  الحقيقة و مػا مػر هنػا فػ القرآفثهت أمنهـ مف الطال  , وقد  ْو 
ػال كت  م  ـت أ عآ م ػ ومت   عآ ُؿ و  ػوآ ػُف الآق  ـآ ُفػي ل حآ ل ت عآػُرف نمهت ـآ و  ت هتـ ُبُسػ م اهت فآ ـآ ف م ع ر  ن اك هت يآ اء أل  ر  ـآ ن ش 

 (2) . 
 معرفة المنافقيف مف  بلؿ التوسـ همحف قولهـ . إلى اآليةحيث تشير 

ت العمػػيهـ السػػبلـ  عمػػى هػػذا النػػوع مػػف الهيػػ أهػػقئمػػة أوقػػد أكػػدت جممػػة مػػف روايػػات 
المػواليف لهػـ وتمييػزهـ  أوعػدائهـ التوسـ المسػتند عمػى معرفػة لحػف القػوؿ زالنسػزة أل

 ههذ  السمة .

                                                 
 . ٖٖٛص ٛاالنوار ج, زحار  ٕٛٔيات صت و ق اآل    - ٔ

 . ٖٓ سورة   - ٕ
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: ) وخمػق   نػه قػاؿ االزاقر العميه السػبلـ   اإلماـعيف عف أ ورد عف ز ير هف فقد 
)صم    عم ػه  بدانهـ باللي عاـ وعرضهـ عم ه وعرفهـ رسوؿ  أش عتنا قب  

 . (1)وعرفهـ عم ًا ونحف نعرفهـ في لحف القوؿ ( وآله وسمـ تسم ما( 
ليػػػه آننػػػًا فػػػي ارتزػػػاط عمػػػـ التوسػػػـ ز ػػػق مػػػف عػػػالـ إوهػػػذا دليػػػق آ ػػػر عمػػػى مػػػا ذههنػػػا 

رواح ثـ زعالـ الممؾ المجسد لما حصق في العالـ الساهق الممكوت وعالـ االظمة واأل
 فحسس . اإلنسافوجودات   ق وليس قواؿ وحر ات لممأفعاؿ و أمف 
عدائهـ هذ  المػرة الالهيت العميهـ السبلـ   أهقمعرفة  إلى أ رػ شارت روايات أوقد 

 همحف القوؿ .
ف لحػػف القػػوؿ هنػػا هػػو زغػػض إالشػػيعة والسػػنة  أهػػقوقػػد جػػاء فػػي تناسػػير وروايػػات  

 طالس العميه السبلـ  . أهيعمي هف  اإلماـ
الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ  قػػائبًل :  اإلمػػاـنػػه سػػ ؿ إ فقػػد جػػاء عػػف عهػػد هللا هػػف سػػمماف

 د .و اسم ماف بف د إل ل ه كما فوض إفوض    اإلماـسألته عف )
ف سمع كبلمػه ا  الرج  عرفه وعرؼ لونه و  إل بصر أذا إ اإلماـف إفقاؿ : نعـ ... 

ػػقت إمػػف خمػػف حػػائط عرفػػه وعػػرؼ مػػا هػػو  مآ ُمػػفآ آ  اُتػػُه خ   السػػماواتف    قػػوؿ ْو 
ػاٍت لُ مآع ػاُلُميف    ، وهػـ العممػاء و ا ـآ ُإفم ُفػي ذ ُلػؾ  آل    ػو اُنكت ـآ و أ لآ ُتكت ؼت أ لآُسػن  ُتبل  ُض و اخآ ألآ رآ

 .(2)هالؾ...( أوال عرفه ناج إينطق به  األمرفم س  سمع شيئًا مف 
ذلػػػؾ عمميػػػًا ,  إلػػػىصػػػوات زقصػػػتيف تشػػػير ون ػػػتـ حػػػديثنا حػػػوؿ التوسػػػـ زػػػالكبلـ واأل

أصػحازه  أحػدنه مر فػي دروس الكوفػة هػو و إعمي العميه السبلـ   ماـاإللى عف و األ
 الدور . أحدفي  القرآف أذا زصوت ش ص يقر ا  و 

                                                 
 . ٖٚٗص ٔالكافي ج  - ٔ

 . ٕٛٔص ٔ, الكافي جٕ٘ٔ-ٕٗٔص ٕٗزحار االنوار ج  - ٕ
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الػػػذؼ إسػػػتدؿ منهػػػا وزغيػػػر عمػػػـ عمػػػى ايمػػػاف ذلػػػؾ  اإلمػػػاـفاعجهػػػت قراءتػػػه صػػػاحس 
عمػػي العميػػه السػػبلـ  يناجػػ   زػػالقوؿ زع ػػس ذلػػؾ وزػػ ف هػػذا  اإلمػػاـذا زا  الشػػ ص , و 

 ال صاـ لممؤمنيف .الش ص سي وف مف الد 
عمي العميػه السػبلـ   اإلماـذا زالميالي واالياـ تمر حتى  رج ذلؾ الش ص مقاتبًل ا  و 

نػػه إالػػذؼ ظػػف  لصػػاحزه العميػػه السػػبلـ  اإلمػػاـزمعر ػػة النهػػرواف مػػع ال ػػوارج , فػػ را  
لػػػد ألػػػه فػػػي الوقػػػت السػػػاهق ز نػػػه مػػػف  اإلمػػػاـا معنػػػى قػػػوؿ نػػػمػػػف المػػػؤمنيف وعػػػرؼ ه

 . ال صاـ
عمي العميه السبلـ  توسػـ هػذلؾ الشػ ص وسػوء عاقهتػه  اإلماـف إ  هنا ومف الواض

 ألنه لـ يرا  .  القرآف أمف  بلؿ سماعه صوته وهو يقر 
ف لعمػػـ التوسػػـ عػػدة مػػوارد منهػػا مػػا يخػػتص إتقػػدـ يتضػػ  لنػػا مػػف كػػ  مػػا و ) 

، ومنهػػا مػػا يتعمػػق بػػبعض  اإلنسػػافات الظاهريػػة الموجػػودة فػػي جسػػـ  ػػبالعالم
مػا يتعمػق بمػا فػي نلسػه  أوغيػر  مػف المخموقػات ،  أو قـو بها هو فعاؿ التي األ

صػػوات والكػػبلـ وكمهػػا تتػػ   لممتوسػػـ سػػماء واألمػػف نوا ػػا ، ومنهػػا مػػا يػػرتبط باأل
 . (ش اء المراد توسمها ومعرفتهاالتوسـ باأل
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 اللص  الثالث
 أقساـ المتوسميف

 
 (  عشر )ع اواالئمة االثنالرسوؿ  -1

عمى موارد التوسـ وماهيتها و ينية ادراكها هواسطة عبلمة دالة عميها  زعد أف تعرفنا
وذلػػػؾ  ػػػوف  ,قسػػػاـ المتوسػػػميف وتصػػػنينهـ حسػػػس مػػػراتههـ أهيػػػاف  إلػػػىتي اآلف  , نػػػ

سميف ومنه و التوسـ عمى درجات فمنه ما هو شامق مطمق عند طزقة معينة مف المت
راسة وزعد النظر والتن ر  ر مت تي مف النآو , ما هو جزئي متآتي عف عمـ ومعرفة 

 في االشياء .
ف إشػرنا أف أدرجػة النورانيػة التػي يحممهػا المتوسػموف , و سػهق لو ق هذا جاء تزعػًا 

المتوسػػػـ عنػػػد توسػػػمه فهػػػو ينظػػػر هنػػػور هللا الػػػذؼ يرتكػػػز هػػػدور  عمػػػى مقػػػدار ايمػػػاف 
 الش ص واستزصار  وعممه  .

عشػػػر العمػػػيهـ  اثنػػػواالئمػػػة اإل  تسػػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصوؿ   سػػػسػػػاس ي ػػػوف الر فعمػػػى هػػػذا األ
قسػاـ المتوسػميف , هػق هػـ المتوسػموف الػذيف ذ ػرهـ هللا أؿ أو السػبلـ  مػف ذر تػه هػـ 

ُميف   تعالىعز وجق في  تازه العز ز زقوله  سُ  ُْإفم ُفي ذ ُلؾ  آل  اٍت لُ مآمتت و 
(1) . 

ت فػيهـ وذلػؾ حسػس الروايػة فقد روؼ عف أئمة أهػق الهيػت العمػيهـ السػبلـ  إنهػا نزلػ
ُْإفم المروية عف الزاقر العميػه السػبلـ  والتػي جػاء فيهػا : إنػه ُسػئق عػف قولػه تعػالى 

ُميف   سُ   (1)قاؿ : نزلت في أه  البيت( ُفي ذ ُلؾ  آل  اٍت لُ مآمتت و 

                                                 
 ٘ٚالحجر - ٔ
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ف عمة التوسـ هو النظر هنػور هللا , وذلػؾ ألف النػور الػذؼ يعػود إومف الواض  هنا 
مػػػف ذلػػػؾ النػػػور زصػػػورة مزاشػػػرة والمتمثمػػػة هنػػػور آؿ    اإلنسػػػافمػػػق صػػػق  أليػػػه إ

, ف ممػػا  ػػاف العهػػد  فمػػؤمنيالزصػػورة  يػػر مزاشػػرة  مػػا هػػو حػػاؿ  أوالعمػػيهـ السػػبلـ  
شػػػمق . هػػػذا أعػػػـ و أ في ػػػوف توسػػػمه  أكثػػػر ػػػذ  مػػػف ذلػػػؾ النػػػور أهللا  ػػػاف  إلػػػىقػػػرس أ

فػػي مقػػدار النػػور  تػػؤثر نهػػايمػػاف الشػػ ص واستزصػػار  وعممػػه إلإدرجػػة  إلػػىمضػػافًا 
 وزالتالي درجة توسمه . اإللهيالم تسس مف ذلؾ النور 

فمػػف الهػػػديهي  وأئمػػة أهػػق الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  وزالنسػػزة لرسػػوؿ هللا 
الصمى هللا عميػه ه  ما قاؿ الرسوؿ مالقوؿ ز نهـ هـ سادة المؤمنيف هق هـ اإليماف  

يػػوـ ال نػػدؽ هػػرز اإليمػػاف  مػػه إلػػى  لئلمػػاـ عمػػي العميػػه السػػبلـ  وآلػػه وسػػمـ تسػػميما 
 الشرؾ  مه .

عػالـ الػذر وشػهد لهػـ القػرآف ف استودعهـ هللا عممه ودينػه منػذ وهـ سادة العمماء الذي
زالواليػػة واإليمػػاف والعمػػـ لػػذلؾ فهػػـ فػػي قمػػة المتوسػػميف لنظػػرهـ هنػػور هللا وإليمػػػانهـ 

 وعممهـ الذؼ ينوؽ جميع ال بلئق .
ولػػو ذههنػػا إلػػى األحاديػػث والروايػػات الػػواردة 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 تجنزػػًا لمتكػػرار ولعػػدـ إثقػػاؿ الزحػػث , محػػاوليف 

 إلى أقساـ حسس المواضيع التي تتناولها . تقسيمها
 انػػثالملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  واألئمػػة اإل مػػف الروايػػات تشػػير إلػػى إف الرسػػوؿ   : القسػػـ األوؿ 

ف هػػػذا العمػػػـ ي ػػػوف فػػػيهـ  صوصػػػًا دوف  عشػػػر العمػػػيهـ السػػػبلـ  هػػػـ المتوسػػػموف وا 
  يرهـ إلى يـو القيامة . 

                                                                                                                        
 ٕٚٔتصحي  االعتقاد ص - ٔ
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الم موف سػ ؿ اإلمػاـ عمػي هػف موسػى الرضػا العميػه  فورد عف الحسف هف الجهـ عف
السبلـ  عف وجه إ زار األئمة العميهـ السبلـ  زما في قموس الناس   ف جازه اإلماـ 

) أمػػا بمغػػؾ قولػػه )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( اتقػػوا فراسػػة المػػؤمف فإنػػه العميػػه السػػبلـ  فقػػاؿ : 
ؤمف إال ولػه فراسػة ينظػر بنػور   ينظر بنور   . قػاؿ بمػ  . قػاؿ : فمػا مػف مػ

عم  قدر إ مانه ومبمغ استبصار  وعممه وقد جمع   لؤلئمة مػا فرقػه فػي جم ػع 
ػػػُميف   المػػػؤمنيف وقػػػاؿ عػػػز وجػػػ  فػػػي كتابػػػه سُ  ػػػاٍت لُ مآمتت و  ُلػػػؾ  آل   فػػػأوؿ  ُْإفم ُفػػػي ذ 

طالػػب )عم ػػه السػػبلـ(  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( ثػػـ عمػػي بػػف أبػػي المتوسػػميف هػػو رسػػوؿ  
عمػيهـ السػبلـ( إلػ  يػػـو ومػف بعػد  الحسػف والحسػػيف واألئمػة مػف ولػد الحسػػيف )

 .(1)الق امة (
 

هـ السػػبلـ  هػػـ المتوسػػموف والقسػـ الثػػاني مػػف الروايػػات حػددت زػػ ف أهػػق الهيػػت العمػي
زش ق مجمق فورد عف جاهر هف عهد هللا عف اإلماـ الزاقر العميه السبلـ  إنه قػاؿ : 

ؿ أميػػػر المػػػؤمنيف )عم ػػػه السػػػبلـ( إف   تبػػػارؾ وتعػػػال  خمػػػق األرواح قبػػػ  ) قػػػا
وأنػػػا بعػػػد  واألئمػػػة مػػػف ذريتػػػه هػػػـ  األبػػػداف ... وكػػػاف رسػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػم ما(

  .(2)المتوسموف ( 
زآيػة  قػ)عل ,  القػرآفف هللا عػز وجػق افتػت  إ إلػىنود أف نشير  ناوه
هػو ت كيػد التػرازط هػيف  اآليػةف جممة األشياء التػي يم ػف االسػتنادة منهػا مػف هػذ  وم

 الهيت العميهـ السبلـ  . أهقعمـ التوسـ و 

                                                 
  ٖٚ٘, زصائر الدرجات ص ٚٗٔص ٚٔزحار األنوار ج ٔ
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لػى  ممػات الزسػممة هػي ال زسػـ   و مػا هػو معمػـو إف االسػـ مػ  وذ و أف إحيث نجد 
الهيػػػت  أهػػػقالتوسػػػـ ضػػػمنًا ,  ػػػوف  إلػػػىمػػػف السػػػمة أؼ العبلمػػػة , وهػػػذا ممػػػا يشػػػير 

هللا عػػز وجػػق وهػػـ هػػدورهـ متوسػػموف وآيػػات  إلػػىهـ السػػبلـ  هػػـ العبلمػػة الدالػػة العمػػي
 لممتوسميف زعدهـ .

جػدها هللا أو التػي  اإللهػيأما نقطة الزاء في  ممة ال زسـ   فهي نقطة النػور والنػيض 
عػػز وجػػق لينػػيض مػػف  بللهػػا مػػف نػػور  عمػػى الموجػػودات , وذلػػؾ ألف هللا سػػزحانه 

وزاطنها  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  والتي ظاهرها أؼ النقطة الرسوؿ   جد , أو إذا تكمـ  تعالىو 
 عمي العميه السبلـ  القائق ز نه هو نقطة الزاء في  ق)عل . اإلماـ

هي فاطمة العميها السػبلـ   أ رػ نقاط ثبلثة  إلىوهذ  النقطة زطهيعة الحاؿ تنيض 
تسػػعة  إلػىف العميهمػا السػػبلـ  , ثػـ تنػيض هػذ  النقػاط الحسػي اإلمػاـالحسػف  اإلمػاـو 

وهػػػي األئمػػػة التسػػػعة المعصػػػوميف مػػػف ذر ػػػة الحسػػػيف العمػػػيهـ أفضػػػق  أ ػػػرػ نقػػػاط 
 الوجود  مه . إلىالصبلة والسبلـ  , ثـ إف هذ  النقاط التسعة تنيض 

الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ  والػػذيف  أهػػقؿ المتوسػػميف مػػف أو  إلػػىفالنقطػػة هنػػا إذف تشػػير 
 ق ما في عػالـ الممػؾ والممكػوت , وتعنػي ههػـ ظػاهر النقطػة  إلىف هنور هللا ينظرو 

عمػػػي العميػػػه السػػػبلـ  , ثػػػـ تػػػ تي زعػػػدهـ  اإلمػػػاـوزاطنهػػػا  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  الرسػػػوؿ   
الزهػراء العميهػػا السػػبلـ  والتػي تتمثػػق فػػيهـ ز ممػػة الالػرحيـ  فػػي الزسػػممة أؼ الرحيميػػة 

ذلػؾ آننػًا ,  إلػىوالتي تتوسـ فيهـ وتعرفهـ يـو القيامة  ما أشػرنا  زشيعتها  صوصاً 
تمو اآل ر  حداالحسف والحسيف العميهـ السبلـ  متوسموف ز جمعهـ و  اإلماـثـ ي تي 

. 
ههػػػـ  هالهيػػػت العمػػػيهـ السػػػبلـ  وا تصاصػػػ  هػػػقوهػػػذا  مػػػه ممػػػا يؤ ػػػد تػػػرازط التوسػػػـ ز

 . زش ق عاـ دوف  يرهـ مف الناس
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 ميهـ السبلـ(األنب اء )ع -2
لقػػد سػػزقت اإلشػػارة إلػػى إف عمػػـ التوسػػـ هػػو مػػف العمػػـو الم تصػػة ز وليػػاء هللا الػػذيف 

الى زه وزغير  مف العمـو ألنهـ  يرة عزاد  مػف  مقػه وعمػى رأس هػؤالء عحزاهـ هللا ت
 .هـ األنهياء العميهـ السبلـ  

ض  أولػي العػـز ) إف   فأهي عهد هللا الصادؽ العميه السبلـ  إنه قاؿ :  جاء عف
ـ   ُمػ مف الرسػ  بػالعمـ عمػ  األنب ػاء وورثنػا عممهػـ وفضػمنا عمػيهـ فػي فضػمهـ وع 
رسوؿ   ما ال  عمموف وعممنا عمـ رسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( فروينػا لشػ عتنا فمػف 

 .(1)ا نكوف فش عتنا معنا(قب  منهـ أفضمهـ وأينم
ف عمػـ األنهيػاء مػا هػو إال قطػرة فػي زحػر عمػوـ ف هق الهيت هـ ورثة عمػـ األنه يػاء وا 

ألف عمػـ التوسػـ مػف م تصػاتهـ   وآؿ   , وعميه قمنا هتقديمهـ في هذا الزحػث 
. 

 واآلف ن تي إلى هياف ما جاء مف التوسـ عند األنهياء العميهـ السبلـ : 
 
 التوسـ عند نبي   آدـ )عم ه السبلـ( أواًل:

آدـ العميػػه  زػػه مػػا توسػػـ إلػػىالهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ   هػػقر نة ألتشػػير الروايػػات الشػػ
) إف آدـ )عم ػػه السػبلـ( مػػر  السػبلـ  , فقػد ورد فػي  تػػاس ال صػائص الحسػينية : 

ع قدمػه فسػأؿ عػف معنػ  ذلػؾ فنػزؿ جبرائيػ  صػبودمػي أء فتعثر في حجػر بكر بل
نبيػيف ه )عم ه السبلـ( وأخبر  إف في هذ  األرض يػراؽ دـ طػاهر لسػبط خػاتـ ال

                                                 
  ٕ٘ٓص ٕزحار األنوار ج - ٔ
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وفػي  وهو مف ذريتؾ  ا آدـ  قت  في هذ  األرض ببل ذنب وال جـر ()ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( 
األهنػاء والػدـ يشػير  أحػد إلػىهذ  القصة داللة عمى التوسـ حيث يشير إصػزع القػدـ 

 القتق . إلى
 
 نبي   نوح )عم ه السبلـ(  دالتوسـ عن -ثان اً 

) لمػػا أراد   أف يهمػػؾ قػػػوـ نػػوح )عم ػػػه نػػه قػػػاؿ : إ تسػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصعػػف النهػػي  -ٔ
ح    إل ه أف شق ألواح الساج فمما شقها لـ يدر ما  لع  بها فهػبط أو السبلـ( 

ت ف ػه ألػف مسػمار ... ثػـ بو اجبرائي  )عم ه السبلـ( فأرا  هيئة السػلينة ومعػه تػ
ة فقػػاؿ جبرائيػػ  )عم ػػه و اوأظهػػر النػػد مسػػمار خػػامس فزهػػر وأثػػار إلػػ ضػػرب يػػد  

ه فقػاؿ أب ػجانػب مسػمار  إل السبلـ( هذا مسمار الحسيف )عم ه السبلـ( فأسمر  
ة فقاؿ هذا الدـ فذكر قصة الحسيف و انوح )عم ه السبلـ( :  ا جبرائي  ما هذ  الند

 .(1))عم ه السبلـ( وما تعم  األمة به فمعف   قاتمه وظالمه وخاذله ... ( 
ـ نػػوح العميػػه السػػبلـ  إف فػػي تمػػؾ النػػداوة توسػػـ إلػػى شػػيء مػػا ولمػػا لػػـ ي ػػف ِمػػد عَ وقػػ

يعرفػػه سػػ ؿ جهرائيػػػق العميػػه السػػبلـ  فػػػ  هر  ز نػػه الػػدـ و ػػػاف ذلػػؾ المسػػمار مسػػػمار 
 الحسيف العميه اليبلـ 

) لمػػا حسػػر المػػاء عػػف عظػػاـ المػػوت  عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ  قػػاؿ  أهػػيوعػػف  -ٕ
أف ح    إل ػه أو شػديدًا فػاغتـ بػذلؾ فػ بلـ( فجػزع جزعػاً فرأى ذلؾ نوح )عم ه الس

                                                 
 ٛٚقصص الجزائرؼ ص - ٔ
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وذلؾ ألف العنس األسود يشير في التوسـ إلػى  .(1)ك  العنب األسود ليذهب غمؾ( 
 ذهاس الغـ .

نهػـ مػف أكهػر التوسػمات و ذلؾ  توسػـ نهػي هللا نػوح زقومػه عػدـ الصػبلح واإليمػاف وا 
 . دعا هللا تعالى أف يهمكهـ أجمعيف لف ي وف منهـ إال الذر ة الكافرة المنحرفة لذلؾ

ُض ُمف  الآك اُفُريف  د  ماراً  ْقاؿ تعػالى  م   األآ رآ بُ  ال  ت ذ رآ ع  ق اؿ  نتوح  رم ـآ  * و  ُإنمؾ  ُإف ت ذ رآهت
اراً  لم وا ُإالم ف اُجرًا ك  ُمدت ؾ  و ال  ي    ٕال  تُضمُّوا ُعب اد 

 
 السبلـ( )عم ه إبراه ـالتوسـ عند نبي    -ثالثاً 

وش   هفرس فكبا رض كر بلءأ) مر في العميه السبلـ  :  إهراهيـف النهي إروؼ  -ٔ
رأسه وساؿ دمه فأخذ في االستغلار وقػاؿ إلهػي أي شػيء حػدث منػي فنػزؿ إل ػه 

 األنب ػاءمػا حػدث منػؾ ذنػب ولكػف هنػا  قتػ  سػبط خػاتـ  إبػراه ـجبرائي  وقػاؿ  ػا 
 .(3) مه...(ص اء قاؿ دمؾ موافقة لدو وأبف خاتـ األ 

 وفي سيبلف الدـ إشارة إلى القتق .
بإسماعي  وهاجر فوضعهما بمكة وأتت  إبراه ـنه لما أت  إ) قاؿ اهف عزاس  -ٕ 

عم  ذلؾ مدة ونزلها الجرهميوف وتػزوج إسػماعي  مػنهـ وماتػت هػاجر فأذنػت لػه 
) عم ػه السػبلـ( وقػد ماتػت هػاجر فػذهب  إبػراه ـوشرطت عم ه أف ال ينػزؿ فقػدـ 

بيت إسػماعي  فقػاؿ المرأتػه أيػف صػاحبؾ فقػاؿ ذهػب يتصػيد وكػاف إسػماعي    إل
هػ  عنػدؾ ضػ افة قالػت  إبػراه ـ)عم ه السبلـ( يخرج مف الحـر فيتصيد فقاؿ لهػا 

                                                 
 ٜٚص لمجزائرؼ  قصص األنهياء - ٔ
 ٕٚ -ٕٙنوح  - ٕ
 ٖٕٗص ٗٗج زحار األنوار - ٖ
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 ػه السػبلـ أقر ا) عم ػه السػبلـ( إذا جػاء زوجػؾ ف إبػراه ـما عندي شيء فقػاؿ لهػا 
سػبلـ( فممػا جػاء إسػماعي  ) ) عم ػه ال إبراه ـعتبة بابه وذهب  وقولي له فم غير

قالػػت جػػاءني شػػيخ  ؟أحػػده فقػػاؿ المرأتػػه هػػ  جػػاءؾ أب ػػعم ػػه السػػبلـ( وجػػد ريػػ  
صلته كذا وكػذا كالمسػتخلة بشػأنه قػاؿ فمػا قػاؿ لػؾ قالػت قػاؿ لػي أقرائػي زوجػؾ 

)عم ه السبلـ(  إبراه ـفمبث  أخرى السبلـ وقولي فم غير عتبة بابه فطمقها وتزوج ب
ذف سارة أف يزور إسماعي  فقػاؿ المرأتػه أيػف صػاحبؾ فقالػت ما شاء   ثـ أستأ

زؿ يرحمػؾ   قػاؿ لهػا هػ  عنػدؾ نافػذهب يتصيد وهػو يجػيء اآلف إف شػاء   
ض افة قالت نعـ فجاءت بالمبف والمحـ ودعا لها بالبركػة فمػو جػاءت يومئػذ بخبػز 

قالت له أنزؿ حت  شعيرًا ف أوتمرًا  أوأرض   برًا  أكثرتمر لكاف  أوشعير  أوبر 
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 

ه فقػاؿ المرأتػه هػ  جػاءؾ أب ػاستقامت عتبة بابؾ فمما جاء إسماعي  وجد رائحػة 
وقػػاؿ لػػي كػػذا وكػػذا  وجهػػًا وأطيػػبهـ ريحػػاً  قالػػت نعػػـ شػػيخ مػػف أحسػػف النػػاس أحػػد

 إبػػراه ـعي  ذلػػؾ وغسػػمت رأسػػه وهػػذا موضػػع قدم ػػه عمػػ  المقػػاـ قػػاؿ لهػػا إسػػما
 .(1))عم ه السبلـ( 

 مزوجة.لفعتزة الزاس تشير في التوسـ 
 
 ع(توسـ عند نبي   موس  والخضر )ال -رابعاً 

                                                 
 ٕٓٔقصص األنهياء ص - ٔ
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عػػه يوشػػع بػػف نػػوف ) كػػاف ذات يػػـو سػػائرًا ومف موسػى العميػػه السػبلـ : إروؼ  -ٔ
 سػؾ فػي رجم ػهأنخرؽ نعمػه وأنقطػع شػراكه ودخػ  الحأرض كر بلء  إل فمما جاء 

ح  إل ػه أف هنػا  قتػ  الحسػيف ) أو وساؿ دمه فقاؿ إلهي أي شػيء حػدث منػي فػ
ذ رنػػا إف  فسػهق وأ (1)عم ػه السػبلـ( وهنػا  سػػلؾ دمػه فسػاؿ دمػػؾ موافقػة لدمػه (

 الدـ يشير إلى القتق 
قومػه سػ له  إلػى  السبلـ  لمػا رجػع مػف ال ضػر العميػه السػبلـ إف موسى العميه -ٕ

 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  

األرض ثـ أخذ خامسة وعػاد ألقاهػا فػي البحػر  إل ا نحو السماء ورابعة رماها به
 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 

. قػاؿ :  تعػال ؟ قمنا : ما نعمـ إال ما عممنا   قد عممت وأنتما نب اف ما تعمماف 
هذا طائر في البحر  سم  مسػمـ ألنػه إذا صػاح  قػوؿ فػي صػ احه مسػمـ فأشػار 

 إلػػ السػػماء واألرض والمشػػرؽ والمغػػرب و صػػعد  إلػػ برمػػي المػػاء مػػف منقػػار  
السماء ويدفف في األرض وأما رم ه الماء في البحر  قوؿ : إف عمـ العػالـ عنػد  

ووصػػ ه عمػػي بػػف أبػػي طالػػب )عم ػػه القطػػرة وورث عممػػه وصػػ ه وابػػف عمػػه  مثػػ 
 العمـ . إلىوالماء والزحر في التوسـ تشير  .(2)(السبلـ(....

                                                 
 ٕٗٗص ٗٗزحار األنوار ج - ٔ
 ٖٓٓص قصص األنهياء - ٕ
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 نبي   زكريا )عم ه السبلـ(  د: التوسـ عن -خامساً 
الحسػيف العميػه السػبلـ  ومػا  ػاف يشػعر  اإلمػاـوقد وردت قصة ز ر ا وتوسمه زاسـ 

هذ  فػي الصػنحات السػازقة لػذا لػف  إلىر  لهذا االسـ . وقد أشرنا مف الحزف عند ذ 
 . نذ رها هنا وذلؾ مراعاة لبل تصار

 التوسـ عند نبي   ع س  )عم ه السبلـ(  -سادساً 
) مػػر  ع سػػ  ذات يػػـو بجنػػب البحػػر وعػػف توسػػـ نهػػي هللا عيسػػى العميػػه السػػبلـ  : 

فطمب ع س  )عم ه السػبلـ( ووجد ص ادي سمؾ لـ  صطادوا شيئًا في ذلؾ اليـو 
هـ وكػاف اسػمه سػمعاف أف ينقمػه فػي قار ػه وبعػد أف توسػط بهػـ القػارب أحػدمف 

البحر قاؿ له ع س  )عم ه السبلـ( اآلف ألقي شباكؾ في البحر فمما ألق  شػباكه 
القارب ، فقاؿ له ع سػ  )عم ػه السػبلـ( مػف اآلف  ئاصطاد سمكًا كثيرًا حت  امتم
 . سوؼ تصطاد الرجاؿ (

فقد توسـ النهي عيسى العميه السبلـ  في هذا الرجق أنػه سػوؼ يػؤمف زػه و ػدعو لػه 
 وسي وف سهزًا في إيماف الكثير مف الرجاؿ .

  أصحاب الرسوؿ واألئمة المعصوميف مفالمؤمنوف  -3
وأصػػػػػػػحاس األئمػػػػػػػة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػػػميما  يػػػػػػػ تي المؤمنػػػػػػػوف مػػػػػػػف أصػػػػػػػحاس الرسػػػػػػػوؿ   

 أهػػػقعمػػػيهـ السػػػبلـ  فػػػي المرتزػػػة الثالثػػػة مػػػف مراتػػػس المتوسػػػميف زعػػػد المعصػػػوميف ال
العميهـ السبلـ  وقػد أكػدت مجموعػة مػف الروايػات الػواردة عػف طػرؽ  األنهياءالهيت و 

الهيػػػت العمػػػيهـ السػػػبلـ  زػػػ ف هنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف النػػػاس المػػػؤمنيف متوسػػػموف  أهػػػق
 متنرسوف ينظروا هنور هللا .
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ه السػبلـ  ذلػؾ لهػـ صػراحة , فجػاء عػف اهػف عزػاس عمي العميػ اإلماـهذا وقد أثهت 
) وخمػق شػ عتنا مػف شػعاع نورنػػا نػه قػاؿ : إالرضػي هللا عنػه  عنػه العميػه السػبلـ  

فهـ أصل اء أبػرار أطهػار متوسػموف نػورهـ  ضػيء عمػ  مػف سػواهـ كالبػدر فػي 
 .(1)الميمة الظمماء (

مػة الػذ ر الكينيػة التػي أمير المؤمنيف العميه السبلـ  فػي روايػة متقد اإلماـوقد شرح 
ف العمػة فػي إينظر هها هؤالء المتوسموف هنػور هللا عػز وجػق , فهػّيف العميػه السػبلـ  

ف شػػػيعتهـ  مقػػػوا مػػػف إالعمػػػيهـ السػػبلـ  مػػػف نػػػور هللا ثػػـ  تالهيػػػ أهػػقمػػػق ذلػػؾ هػػػو  َ 
 شعاع نورهـ العميهـ السبلـ  الذؼ هو نور هللا عز وجق .

هو توسـ جزئي ألنه ال يتـ مف  بلؿ نور هللا  ف توسـ المؤمنيفإومف هنا يتهّيف لنا 
عشػر العمػيهـ السػبلـ  هػق  ااالثنػواألئمػة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  مزاشرة  ما هو حاؿ الرسوؿ 

 .  هو زطر قة  ير مزاشرة هواسطة شعاع نورهـ العميهـ السبلـ 
زعػػػػػض  إلػػػػػىة العمػػػػػيهـ السػػػػػبلـ  وزعػػػػػض األئمػػػػػ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػميما  وقػػػػػد أشػػػػػار الرسػػػػػوؿ 

المتوسميف مف أصحاههـ وسػّموهـ زاالسػـ . وأشػهر هػؤالء المتوسػميف مػف المػؤمنيف 
عهػد الػرحمف هػف أعػيف انػه عػف هو سمماف الػ ؼ الرضػواف هللا عميػه  , حيػث جػاء 

 . ٕال) كاف سمماف مف المتوسميف (الزاقر العميه السبلـ  يقوؿ :  اإلماـسمع 
المتوسػموف وسػمماف أقػرس النػاس إلػيهـ , فعمػى هػذا  السبلـ  هـف هق الهيت العميهـ 

 أكثػراألساس هو ينظر هنور شعاعهـ الذؼ هو نور هللا الذؼ ينظػر زػه المتوسػموف 
 ر إيمانه واستزصار  . امف  ير  والمعتمد عمى مقد

                                                 
 .ٕٔص ٕ٘زحار األنوار ج - ٔ
 .ٜٖٗص ٕٕزحار األنوار ج - ٕ
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العمػـ واإليمػاف وهػو  عالية مف و يا ال ي وف سمماف الرضواف هللا عميه  في مراتس
 .ف عمى رأس المتوسميف مف المؤمنيفالهيت العميهـ السبلـ  وزالتالي ي و  أهقمف 

 .  ٔالمثاؿ عف توسمه في توسمه زاسـ  رحبلء والكوفة و يرها إلىوقد أشرنا 
 إلػػى الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  وفضػػبًل عػػف سػػمماف الرضػػواف هللا عميػػه  فقػػد أشػػار الرسػػوؿ    

الػيمف الػذيف د مػوا عميػه  أهػقف وذلػؾ ضػمف قصػة مجموعة مف المػؤمنيف المتوسػمي
 ػرة ال ػوالني والحػق هػف عبلقػة وعرفػة  أهػواآلننة الذ ر وهـ  ػق مػف  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  

عامر األشعرؼ , حيث جاء عف جاهر هػف  أهوالسدوسي وظهياف وعثماف هف قيس و 
الػػػيمف  أهػػػق  تسػػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصنػػػه قػػػاؿ : ال وقػػػا عمػػػى رسػػػوؿ هللا إعهػػػد هللا األنصػػػارؼ 

 ػػرة  أهػػوعػػامر األشػػعرؼ فػػي األشػػعر يف و  أهػػوفقػػاـ  -قػػاؿ  إلػػى أف –يزسػػوف زسيسػػًا 
ال والني في ال ػوالنييف وظهيػاف وعثمػاف هػف قػيس وعرنػة السدوسػي فػي السدوسػييف 
والحػػػق هػػػف عبلقػػػة فت ممػػػوا الصػػػنوؼ وتصػػػنحوا الوجػػػو  ف  ػػػذوا هػػػد األنػػػزع األصػػػمع 

طيف ....قاؿ فزقي هؤالء القوـ المتوسموف حيث شهدوا مع أمير المػؤمنيف العميػه الز
زشػػػرهـ زالجنػػػة  قػػػدالملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  السػػػبلـ  الجمػػػق وصػػػنيف رحمهػػػـ هللا , ف ػػػاف النهػػػي 

 . ٕالطالس العميه السبلـ  ....  أهينهـ يستشهدوف مع عمي هف اوأ هرهـ 
 
 
 

                                                 
رجػػاؿ الكشػػي  , ٕٓٛ ٕوضػػة الػػواعظيف جر  , ٖٙٛ, ٕٖٙ, ٖٛٔص ٕٕزحػػار األنػػوار ج - ٔ

 . ٕٔص
 
 ٜٖ يزة النعماني ص,  ٕٔٔص ٖٙزحار األنوار ج - ٕ
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 رابعاللص  ال

 .وعمـ التوسـ (ع) المهدي اإلماـ قض ة
 

مرتزطػة  نهػاهي أهـ قضية في هذا العالـ ألقضية اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ  إف 
 تعػػالىهإقامػػة ال بلفػػة الحقػػة التػػي أرادهػػا هلل عػػز وجػػق عمػػى هػػذ  األرض فػػي قولػػه 

ةً ْ ُم ل  ُض خ  اُع   ُفي األ رآ    .ُإنُ ي ج 
مـ له مد مية  هيرة في قضية هذا العلتوسـ ألف وهذ  القضية لها ارتزاط وثيق زعمـ ا

 المهدؼ العميه السبلـ  . اإلماـ
ًا زمػػا أعطػػا  هللا مػػف حػػداًا و حػػداالعميػػه السػػبلـ  سيقضػػي عمػػى أعدائػػه و تػػزعهـ و  فهػػو

ويقػػـو زقتػػق هػػؤالء األعػػداء  – مػػا سػػيمر عمينػػا الحقػػًا  –عمػػـ التوسػػـ هػػو وأصػػحازه 
أعدائػػه  فمػػ أووف التشػػيع وهػػـ زعيػػدوف عنػػه مػػف منػػافقي الشػػيعة الػػذيف يظهػػر  سػػواءاً 

 . و يرهـالظاهر ف أمثاؿ السنيانييف واليهود 
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هػو مػف األمػور الحتميػػة الوقػوع والتػي لػيس فيهػا هػداء لػذا وجػػس  األمػرف هػذا إوزمػا 
  وحتػى  يػر المػواليف معرفػة عميػه السػبلـعمى المنتظػر ف المػواليف لئلمػاـ المهػدؼ ال

اًل ليقومػػوا هتهيئػػة أو العميػػه السػبلـ  واسػػتيعاهها  اإلمػػاـمد ميػة عمػػـ التوسػػـ فػي قضػػية 
لكػي ال  هـوأف تكوف سػرائرهـ موافقػة لمػا عميػه ظػاهر , أننسهـ وتنقيتها مف الشوائس 

 العميه السبلـ  وسطوته . اإلماـي ونوا عرضه لسيا 
العميػػػػه السػػػػبلـ  سيضػػػػع السػػػػيا فػػػػي رقػػػػاس  ػػػػق الكنػػػػار والمنػػػػافقيف  اإلمػػػػاـثػػػػـ إف 

العميػه  ؼالمهد اإلماـف إلؾ زمرأػ ومسمع مف الناس , ومف لـ يدرؾ والمعانديف وذ
السبلـ  هو إماـ معصـو وال يقـو زما يقـو زه إال هإذف هللا وزعهد معهود مف رسػوؿ 

   . تسميما هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص
نه ال ي  ذ إال الكافر  ميهـ الهيت الع هقالمنافق والمعاند والم الا هلل ولرسوله وألو وا 

  سػػيقع فػػي منارقػػة عظيمػػة سػػيرػ الالكػػافر فػػإفالسػػبلـ  زمػػا أعطػػي مػػف عمػػـ التوسػػـ 
 .يةو االه إلىوحزائمه فيرديه و ودؼ زه  إهميسس و اوزالها و نزلق وراء وس

المهػػدؼ العميػػه  اإلمػػاـومػػف هنػػا جػػاءت أهميػػة معرفػػة عمػػـ التوسػػـ وارتزاطػػه زقضػػية 
شػانه فػي    ويطػور عميػه السػبلـمهػدؼ الال اإلمػاـ  السبلـ  , ثـ إف هذا العمـ سػيظهر 

 .  رػ ذلؾ ش ف العمـو األ
زماننػا هػذا لػـ  إلػىاآلف مف لدف آدـ  الموجودف العمـ إوالروايات الشر نة تدؿ عمى  

سيضػػيا إليهػػا  مسػػة وعشػػر ف حرفػػًا  فإنػػه, فػػإذا قػػاـ القػػائـ  فافػػيصػػمنا منػػه إال حر 
 مق سزعًا وعشر ف حرفًا .تلتك

نه مف م تصات هيا إلىواآلف سن تي  عميه السبلـ  المهدؼ ال اإلماـف عمـ التوسـ وا 
ف التوسػـ إمف آية تدؿ عمػى أكثر  القرآفوقد ورد في والذؼ  صه هللا عز وجق زه , 

نه يعرؼ وليه وعدو  عف طر ق التوسـ . اإلماـمف م تصات   العميه السبلـ  وا 
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ُرمتػوف  بُ :  تعػالىهي قولػه  اآلياتومف هذ   ؼت الآمتجآ ػْ تعآػر  خ  ـآ ف يتؤآ ذت ُبالنمو اُصػي ُسػ م اهت
ـُ ا ػػد  ف هػػذ  اإلػػى , والتػػي سػػزقت اإلشػػارة إليهػػا , وأشػػارت الروايػػات الشػػر نة  (1) و األآ قآ

يػػة الػػدهني عػػف و افقػػد روؼ عػػف معالمهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  ,  اإلمػػاـفػػي نزلػػت  اآليػػة
 ػػػة مػػػا وامع )  ػػػاالمتقدمػػػة , قػػػاؿ :  اآليػػػةعهػػػد هللا العميػػػه السػػػبلـ  فػػػي  أهػػػي اإلمػػػاـ

 عرؼ المجػرميف بسػ ماهـ  تعال ف   تبارؾ و إ قولوف في هذا ؟ قمت : يزعموف 
في الق امة ف أمر بهـ فيؤخذ بنواصػيهـ وأقػدامهـ فيمقػوف فػي النػار . فقػاؿ لػي : 

معرفة خمق أنشأهـ وهو خمقهػـ ؟ فقمػت :  إل  تعال وكيف  حتاج الجبار تبارؾ و 
لػػو قػػد قػػاـ قائمنػػا أعطػػا    السػػ ماء ف ػػأمر  جعمػػت فػػداؾ ومػػا ذلػػؾ ؟ قػػاؿ : ذلػػؾ
 .(2)(وأقدامهـ ثـ يخبطهـ بالسيف خبطاً بالكافريف فيؤخذ بنواصيهـ 

 تعػالىفي قوله  أيضاً الصادؽ العميه السبلـ   اإلماـزصير عف  أهيوفي رواية عف 
 عػػرفهـ ولكػػف هػػذ  نزلػػت  تعػػال   سػػبحانه و ) قػاؿ :  {يعػرؼ المجرمػػوف ...... }

ائـ )عم ػه السػبلـ( هػو  عػرفهـ بسػ ماهـ فيخػبطهـ بالسػيف هػو وأصػحابه في القػ
ً  ما  عرؼ به س ماهـ أي عبلماتهـ بأنهـ مجرموف ( خبطًا
(3). 

 اإلمػػػاـف عمػػػـ التوسػػػـ هػػػو مػػػف م تصػػػات إوفػػػي هػػػذ  الروايػػػات دليػػػق واضػػػ  عمػػػى 
 المهدؼ العميه السبلـ  والذؼ زه يعرؼ المجرميف في  ذهـ ويقتص منهـ .

                                                 
 ٔٗالرحمف - ٔ
 ٚزصائر الدرجات ج , ٖٗٓاال تصاص ص , ٕٖٔ -ٕٖٓص ٕ٘زحار األنوار ج - ٕ

 ٖٙ٘ص
 ٚٔٙت و ق اآليات ص , ٕٕٗ يزة النعماني ص , ٛ٘ص ٔ٘زحار األنوار ج - ٖ
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العميػػػه  اإلمػػػاـسػػػي وف فػػػي أشػػػد تجمياتػػػه فػػػي  تعػػػالىف هللا سػػػزحانه و إمػػػـو ومػػػف المع
العميػػػه السػػػبلـ  ي ػػػوف عمػػػى معرفػػػة زالعبلمػػػات وتكػػػوف  اإلمػػػاـ فػػػإفالسػػػبلـ  وعميػػػه 

 . مف السيماء أؼ مف عبلمات هؤالءحاضر  عند  زما أعطا  هللا
ة العمػػػيهـ وأشػػػار إليػػػه األئمػػػ ,السػػػازقة  اآليػػػةوعميػػػه فهػػػو سػػػبلـ هللا عميػػػه المقصػػػود ز

 السبلـ  في ادعيتهـ ومناجاتهـ . 
) ...أسألؾ األماف يـو  عرؼ المجرموف بس ماهـ فقد ورد عنهـ العميهـ السػبلـ  : 
 .(1) فيؤخذ بالنواصي واإلقداـ (

فإذا  اف المقصود ههذا اليوـ القيامة فهػو يػـو الحسػاس األكهػر الػذؼ لػيس فيػه أمػاف 
األكهػػػر ال أف يػػػ منوف مػػػف أ ػػػذ هللا سػػػزحانه  ـ يػػػ منوف مػػػف النػػػزعفػػػإنهإال لممػػػؤمنيف 

ػػ ُّ هػػذا اليػػوـ  ػػق يػػ تي مرهػػوف زعممػػه فػػي ألف , النػػار  إلػػىلهػػـ وسػػوقهـ  تعػػالىو  ْكت
ػػة    ػػب تآ ر ُهين  س  ػػا ك  ػػٍس ُبم  وطمػػس األمػػاف ال يننػػع هنػػا زالنسػػزة ألصػػحاس السػػيئات  ن لآ

 النار . إلىألنهـ م  وذوف 
ـو قيػاـ القػائـ العميػه السػبلـ  وأ ػذ  لممجػرميف أما إذا  اف المقصود ههذا اليوـ هو ي

ال هػػد وأف ي ػػوف لديػػه ذنػػس ألنػػه  اإلنسػػافألف ف زسػػيماهـ فهنػػا يصػػدؽ طمػػس اإلمػػا
واألئمػػة العمػػيهـ أفضػػق الصػػبلة والسػػبلـ  وعميػػه ف ػػق  األنهيػػاء يػػر معصػػوـ ,  ػػبل 
مػف  العميػه السػبلـ  وعقازػه ويسػ لوف هللا العافيػة واألمػاف اإلمػاـإنساف ي شػى سػيا 

المهدؼ العميه السبلـ  وعميػه  اإلماـف زاس التوزة يغمق زقياـ إسيما  ذلؾ العقاس وال
هللا عز وجػق وأف ي ػوف عمػى اسػتعداد لػذلؾ اليػوـ وأف ي مػص  إلىيتوسق  اإلنسافف

 ننسه مف الذنوس . 

                                                 
 ٜٖٔالهمد األميف ص - ٔ
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 ػػػق  و ف الرجعػػػة فػػػي التهػػػو الرجعػػػة إشػػػيء مهػػػـ جػػػدًا  إلػػػىهػػػد مػػػف اإلشػػػارة  وهنػػػا ال
سػػػػت رجعػػػػة ماديػػػػة أؼ رجعػػػػة أشػػػػ اص معينػػػػيف ز جسػػػػادهـ  مػػػػا المعاصػػػػر هػػػػي لي

ف أرواح األئمػػػة إينهمػػػوف عامػػػة النػػػاس ولكػػػف الرجعػػػة سػػػتكوف رجعػػػة روحيػػػة , أؼ 
 . ٔالالعميه السبلـ  اإلماـلياء والمؤمنيف والصالحيف سترجع لتسديد أصحاس و واأل

سػػبلـ  , عمػػي العميػػه السػػبلـ  سػػتعود لتسػػدد القػػائـ العميػػه ال اإلمػػاـروح  فػػإفوعميػػه 
طتػػوـُ    تعػػالىيصػػدؽ القػػوؿ عنػػدها إف قولػػه ف رآ م ػػ  الآخت ن ُسػػمتهت ع  المتعمقػػة هرجعػػة ْس 

أمير المؤمنيف العميه السػبلـ  ووسػمه ألعػداء هللا عمػى  ػراطيمهـ إنمػا المقصػود زػه 
هنا هو المهدؼ العميه السبلـ  الذؼ ي وف مسددًا هروح جد  أمير المؤمنيف عمي هف 

 بلـ  أؼ ستضع لهـ عبلمة وسيماء يعرفوف هها .طالس العميه الس أهي
) تخػرج دابػة نػه قػاؿ : إ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  فقد جاء في الحديث المػروؼ عػف رسػوؿ هللا 

األرض ومعها عص  موس  )عم ه السػبلـ( وخػاتـ سػم ماف )عم ػه السػبلـ( تجمػو 
بخػػاتـ سػػم ماف وجػػه المػػؤمف  بعصػػا موسػػ  )عم ػػه السػػبلـ( وتسػػـ وجػػه الكػػافر 

 .(2))عم ه السبلـ( ( 
) وال يػدركها طالػب نه قاؿ وهػو يصػا دازػة األرض : إ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  وقد ورد عنه 

 وال  لوتها هارب تسـ المؤمف بيف عين ه فتكتب بيف عين ه ) مؤمف ( وتسـ وجه
)عم ػػه  ( ومعهػػا عصػػا موسػػ  وخػػاتـ سػػم مافالكػػافر وتكتػػب بػػيف عين ػػه ) كػػافر

                                                 
موسوعة القائـ لمسيد ومف أراد التعرؼ عمى هذا الموضوع زش ق أكهر عميه الرجوع إلى  - ٔ

 .  تاس الرجعة الروحيةالقحطاني 
 .ٔٔٔص ٖ٘زحار األنوار ج - ٕ
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السبلـ( فتجمو وجه المؤمف بالعصا وتحطـ أنػف الكػافر بالخػاتـ حتػ   قػاؿ لػه  ػا 
 .(1)مؤمف و ا كافر (

المهػػػدؼ  اإلمػػػاـف الروايػػػات الشػػػر نة تػػػدؿ عمػػػى اقتػػػراف  ػػػروج دازػػػة األرض زمانػػػًا زإ
الشػر نة هػو القػائـ المهػدؼ  اآليةالعميه السبلـ  وعميه تكوف دازة األرض الواردة في 

نػػػػه العميػػػػه  السػػػػبلـ العميػػػػه  المسػػػػدد هػػػػروح جػػػػد  أميػػػػر المػػػػؤمنيف العميػػػػه السػػػػبلـ  , وا 
السبلـ  صاحس العصا والميسـ وهو الذؼ سيسـ المؤمنيف والكػافر ف زمػا أعطػا  هللا 

 عز وجق مف عمـ التوسـ والسيماء .
الهيػت العمػيهـ السػبلـ  والتػي أكػدت  أهػقوالدليق عمػى ذلػؾ هػو مػا جػاء فػي روايػات 

 نى .عمى هذا المع
طالػب )عم ػه  أبػي) دخمػت عمػ  عمػي بػف عهد هللا الجدلي قػاؿ :  أهيفقد ورد عف 

ثؾ ثبلثًا قب  أف يدخ  عمي  وعم ؾ داخ  ؟ قمػت : بمػ  ، أحدالسبلـ( : فقاؿ : أال 
فقاؿ : أنا عبد   أنا دابة األرض صدقها وعدلها وأخػو نبيهػا وأنػا عبػد   ، أال 

قاؿ : نعػـ ، فضػرب بيػد  عمػ  صػدر  ، فقػاؿ : أنػا أخبرؾ بأنف المهدي وعينه ؟ 
)(2). 

وهذا ما يدؿ عمى وجود ارتزاط هيف المهدؼ العميه السبلـ  ودازة األرض هدليق قوؿ 
العميه السبلـ   الأال أ هرؾ ز نا المهدؼ وعينه   قاؿ : قمػت نعػـ , فضػرس  اإلماـ

ـ  وعينػه هػو أميػر ف أنا المهدؼ العميػه السػبلإهيد  عمى صدر  , فقاؿ : أنا   أؼ 
 مػػه ,  و هػػد مػػف ت المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  وهػػذا ال يم ػػف حممػػه عمػػى الظػػاهر هػػق ال

  مه ي وف ه ذا : و والظاهر مف ت
                                                 

 .ٕ٘ٔص ٖ٘زحار األنوار ج - ٔ
 .ٖٕٗص ٜٖزحار األنوار ج - ٕ
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ف روح المهػػػػدؼ العميػػػػه إالػػػػروح أؼ  إلػػػػىا المهػػػػدؼ العميػػػػه السػػػػبلـ  فيػػػػه إشػػػػارة فػػػػإن
 مػػاـاإلالسػػبلـ  هػػي روح جػػد  المرتضػػى العميػػه السػػبلـ  أؼ أف ي ػػوف مسػػددًا هػػروح 

عمػػػي العميػػػه السػػػبلـ  ألف هنػػػاؾ عبلقػػػة وثيقػػػة هػػػيف األنػػػا والػػػروح والػػػوارد إف آ ػػػر 
ف المقصػػػود الزعينػػػه  زصػػػيرته ودينػػػه إموضػػػع تسػػػتق منػػػه الػػػروح هػػػو األنػػػا ,  مػػػا 

ف ديػػف المهػػدؼ وعقيدتػػه هػػو ديػػف جػػد  أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  إوعقيدتػػه أؼ 
 ه مطمقًا . وعقيدته وهي التوحيد الحقيقي الذؼ ال شرؾ في

دازػػة األرض ومعهػػػا عصػػا موسػػػى العميػػه السػػػبلـ  و ػػػاتـ  ػػػروج الػػدليق اآل ػػػر هػػو 
زعػػض الروايػػات الػػواردة مػػف طػػرؽ  إلػػىننػػا لػػو رجعنػػا إسػػميماف العميػػه السػػبلـ   , إال 

عصا موسى و اتـ سميماف العميهما والسػبلـ  ف إالهيت العميهـ السبلـ  لوجدنا  أهق
   إذا  رج .السبلـ عميهالمهدؼ ال اإلماـي وناف مع 

ليؾو  : جعنػر هػف عمػي الزػاقر العمػيهـ السػبلـ   أهػيهذ  الرواية الشر نة الواردة عف  ا 
وخػػػاتـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػم ما( ) إذا ظهػػػر القػػػائـ )عم ػػػه السػػػبلـ( ظهػػػر برا ػػػة رسػػػوؿ   

سػػم ماف وحجػػر موسػػ  وعصػػا  )عميهمػػا السػػبلـ( ثػػـ  ػػأمر مناد ػػه فينػػادي أال ال 
حمػ  رجػ  مػػنكـ طعامػًا وال شػػرابًا وال عملػًا ف قػػوؿ أصػحابه : إنػػه يريػد أف  قتمنػػا  

ؿ منػزؿ ينزلػه  ضػرب أوو قت  دوابنا مف الجوع والعطش ف سير و سيروف معه فػ
الحجػػر فينبػػع منػػه طعػػاـ وشػػراب وعمػػف ف ػػأكموف و شػػر وف ودوابهػػـ حتػػ  ينزلػػوا 

 .(1)النجف بظهر الكوفة (
كانػت )نه قاؿ : سمعت أزػا عهػد هللا العميػه السػبلـ  يقػوؿ : إوعف عهد هللا هف سناف 

عصا موس  قضػيب مػف آس مػف غػرس الجنػة أتػا  بهػا جبرائيػ  )عم ػه السػبلـ( 
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ت آدـ فػػي بحيػرة طبريػػة ولػف يبم ػػا ولػف يتغيػػرا بو المػا توجػه تمقػػاء مػديف وهػػي وتػ
 .(1) حت  يخرجهما القائـ )عم ه السبلـ( إذا قاـ (

المهدؼ العميه السبلـ  هو دازة األرض وهو الذؼ يسػـ  اإلماـف إوهذا ما يدؿ عمى 
 المؤمف والكافر زما أعطا  هللا مف عمـ التوسـ والسيماء التي يعرفهـ هها .

المهدؼ العميػه السػبلـ  ومعرفػة أعدائػه  اإلماـالدالة عمى توسـ   رػ األ اآلياتومف 
ػػوؿت ْ :  تعػػالىومعػػاقهتهـ هػػو قولػػه  ُئػػذٍ  اإلنسػػاف  قت م  ر  *  ي وآ ز  ػػبلم ال  و  ػػرُّ * ك  ل  ػػف  الآم  أ يآ

رُّ * يتن بمأت  إل  ت ق  ُئٍذ الآمتسآ م  ػُ   اإلنسافر  ُ ؾ  ي وآ ر  * ب  ـ  و أ خم ُئٍذ ُبم ا ق دم م  م ػ   اإلنسػافي وآ ع 
ل وآ أ لآق   م ع اُذير  ت  ُسُه ب ُصير ة  * و   .(2)  ن لآ

ة القيامػػػة  يقصػػػد ههػػػا القيامػػػة  ػػػق المعاصػػػر إف هػػػذ  السػػػورة السػػػور  و فقػػػد ورد فػػػي الت
ػػػوؿت  تعػػالىالمهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  وعنػػدما قػػاؿ  اإلمػػاـالصػػغرػ المتمثمػػة زقيػػاـ  ْ  قت

رُّ  اإلنساف ُئٍذ أ يآف  الآم ل  م  المهػدؼ العميػه السػبلـ   اإلماـأؼ أيف المنر مف سطوة   ي وآ
ر  ْ فػػػػبل مهػػػػرس لمظػػػػالميف المتجهػػػػر ف الطغػػػػاة ,  ز  ػػػػبلم ال  و  هنػػػػاؾ مػػػػؤازرة ولػػػػيس   ك 

رُّ  إلػ ْ العميػه السػبلـ  :  اإلمػاـلمهارحيف مف عػدؿ  ػت ق  ُئػٍذ الآمتسآ م  أؼ ي ػوف   ر  ُ ػؾ  ي وآ
و رس ذلػػؾ اليػػـو ولػػيس المسػػتقر لئلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  وفػػي هػػذا المعنػػى هػػ

 رس األرحاس .
ػا  افاإلنسيتن بمأت ْ :  تعػالىوالمهـ في هذ  السورة والذؼ يهمنا هنا هو قوله  ُئػٍذ ُبم  م  ي وآ

ر   ـ  و أ خم المهدؼ العميه السبلـ  سي هرهـ ز ق صغيرة و هيػرة قػد  اإلماـف إحيث   ق دم
نه يح  ما هينا في الصػنحات البلحقػة  -هينة  إلىـ فيهـ دوف أف يحتاج  اقترفوها وا 

 زمػا لديػه, المهدؼ العميه السبلـ  سي هرهـ زما اقترفػو   اإلماـف إوهذا يدلق عمى  –
                                                 

 .ٖٕٛ يزة النعماني ص , ٖٔ٘ص ٕ٘زحار األنوار ج - ٔ
 .٘ٔ-ٓٔالقيامة  - ٕ
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سػيح ـ هيػنهـ  األسػاسمف عمـ التوسػـ ومعرفتػه زمػا يظهػروف و  نػوف , وعمػى هػذا 
 هينة ألنه سيعمـ سرائرهـ وما ت ني صدورهـ ويح ـ وفقًا لذلؾ . إلىدوف الحاجة 

قترفه مػف ذنػوس إهننسه وما عرؼ أ عذر  في ذلؾ اليوـ ألنه  اإلنسافوحينما ال يننع 
نػػػه  اإلمػػػاـسػػػـ تو  إلػػػىأشػػػار  القػػػرآفو مػػػا إف ,  وسػػػيئات المهػػػدؼ العميػػػه السػػػبلـ  وا 

سػػػيعاقس المجػػػرميف فػػػي آ ػػػر الزمػػػاف وذلػػػؾ زمعرفتػػػه لهػػػـ عػػػف طر ػػػق سػػػيماهـ ومػػػا 
 ي نوف في أننسهـ .

الهيت العميهـ السبلـ  جاءت تؤ د  أهقالروايات واألحاديث الشر نة الواردة عف  فإف
وزػػػاأل ص الهيػػػت العمػػػيهـ السػػػبلـ  هػػػـ المتوسػػػموف  أهػػػقف إهػػػذا المعنػػػى مػػػف حيػػػث 

 المهدؼ العميه السبلـ  . اإلماـ
نه سبلـ هللا عميه يعرؼ الناس مف سيماهـ صالحوف هـ أـ طالحوف .  وا 

عبػد   )عم ػه السػبلـ( : إذا قػاـ  أبػو) قاؿ نه قػاؿ : إفقد ورد عف إزاف هف تغمس 
مف خمػق الػرحمف إال عرفػه صػال  هػو  أحدالقائـ )عم ه السبلـ( لـ  قـ بيف يد ه 

 .(1)  أال وف ه آ ة لممتوسميف وهي السبي  المق ـ (أـ طال
العميػػه السػػبلـ   اإلمػاـف األئمػػة األطهػػار مػف آزػػاء وأجػػداد إوممػا يجػػدر اإلشػػارة إليػه 
إال , يقػا هػيف أيػديهـ صػال  أـ طػال  الػذؼ الشػ ص  مىعلهـ القدرة عمى التعرؼ 

ة اإللهيػالمهمػة المهػدؼ العميػه السػبلـ  لعظػـ و طػورة  اإلمػاـف الت كيػد صػار عمػى ا
 أهػػقالعالميػػة المنوطػػة زػػه والتػػي ت تمػػا عمػػا  انػػت عميػػه فػػي عهػػد مػػف سػػزقه مػػف 

 الهيت العميهـ السبلـ  .
الػػدنيا وآ ػػرهـ وأعظمهػػـ  أهػػقوهػػو سػػيد  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ف الرسػػوؿ   إفمػػف المعمػػـو 

لػؾ ويقػوؿ لػه : ال عمى اإلطبلؽ  اف إذا جاء إليه ش ص يعمػف إسػبلمه يقهػق منػه ذ
                                                 

 ٔٚٙص ٕ؛  ماؿ الديف ج ٕٖ٘ص ٕ٘زحار األنوار ج - ٔ
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يضػمروف فػي  اظاهر إسبلمؾ   وهو يعمػـ جيػدًا مػا فػي قمػوس هػؤالء ومػ إلىو متؾ 
و ػاف الصػموات هللا وسػبلمه عميػه  يػ تما  تػهأننسهـ وذلؾ ألف اإلسبلـ  اف في هداي

الهيػت  أهػقالناس لمد وؿ في اإلسبلـ وجرػ هذا الحاؿ مع مف جاء زعػد  مػف أئمػة 
 ظهر عميهـ .وا ي شوف عمى شيعتهـ أف يُ العميهـ السبلـ  ألنهـ  ان

ظهػار  اإللهػي  وزما إنه أنيطت زه مهمة إقامة دولة العدؿ عميه السبلـأما القائـ ال وا 
الديف اإلسبلمي عمى الديف  مه ولو  ر  الكافروف لذا سػي وف اسػتعماله لعمػـ التوسػـ 

 إلػػىزحاجػػة  سػػيقوـ هتنعيػػق العمػػق زقػػانوف عمػػـ التوسػػـ ألنػػهرحمػػا نػػه إ أوزشػػ ق أكهػػر 
 ذلؾ .

فهو العميه السبلـ  يطهر األرض مف الكػافر ف والمنػافقيف والظػالميف والمعانػديف وال 
ظػػاهر إسػػبلمؾ  ألف قيامػػه  إلػػىيم ػػف أف يتعامػػق مػػع هػػؤالء عمػػى أسػػاس الو متػػؾ 

العميػػه السػػبلـ  يمثػػق القيامػػة الصػػغرػ والتػػي يحاسػػس فيهػػا ال مػػق وال يسػػتتاس فيهػػا 
 إلػىيمنقها ويمررها  ما  اف في الساهق ألنػه ال مجػاؿ  أوة نيترؾ ليعطي هيّ  أو أحد

 ذلؾ .
عميػه أف يقتػق هػػؤالء وال  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  هػق إنػه سػبلـ هللا عميػه وزعهػد مػػف رسػوؿ هللا 

ة الحقة في اإللهيإقامة ال بلفة في رادت السماء إًا حتى يستطيع تطهيق أحديستتس 
 والقضاء عمى الشرؾ والكنر والنناؽ . لهياإلاألرض وفقًا لمعدؿ 

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 

 يلتػس نة أو حر ة سواء  انت لئلنساف أو الحيواف أو الجماد أو زاقي الموجودات ا
  مقها هللا فوليه يعممها ألنه هو مف ينزؿ عميه ت و مها في  ق عاـ في ليمة القدر
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المهػدؼ العميػه السػبلـ  وارتزاطػه  اإلمػاـومف هنا ننهـ أهمية عمـ التوسـ فػي قضػية 
قامته لدولة العدؿ  اإلماـزمراحق قياـ   . اإللهيالعميه السبلـ  وا 
) سػػ أتي فػػي مسػػجدكـ ثبلثمائػػة قػػاؿ : عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ   أهػػيوقػػد ورد عػػف 

ف لػـ يمػدهـ آبػاؤهـ وال أجػدادهـ امكػة  أه وثبلثة عشر ) عني مسجد مكة(  عمـ 
عمػػيهـ السػػيوؼ مكتػػوب عمػػ  كػػ  سػػيف كممػػة تلػػت  ألػػف كممػػة فيبعػػث   تبػػارؾ 

د وسػم ماف ال  سػأؿ و اريحا فتنادي بك  واد هذا المهػدي  قضػي بقضػاء د تعال و 
 .(1)عم ه بينة (
) ال تػذهب الػدن ا حتػ  يخػرج رجػ  نه قاؿ : اعنه العميه السبلـ   أ رػ وفي رواية 

 .(2)د ال  سأؿ عف بينة  عطي ك  نلس بحكمها (و امني  حكـ بحكومة آؿ د
وذلػػػؾ لتطهيػػػق الحػػػق والعػػػدؿ والتعامػػػق زحػػػـز مػػػع  ػػػق الم ػػػالنيف إلرادة السػػػماء ألف 

 إلػىلػدف آدـ العميػه السػبلـ  لف يترؾ سدػ وقػد أعطػي المجػاؿ الكػافي مػف  اإلنساف
ذا لػػـ يسػػتطع فػػي تمػػؾ النتػػرة الزمنيػػة الكهيػػرة مػػف تغيػػر  قيػػاـ القػػائـ العميػػه السػػبلـ  وا 
ننسػػػه نحػػػو األفضػػػق فبلهػػػد مػػػف تػػػد ق السػػػماء فػػػي ذلػػػؾ عمػػػى سػػػهيق إقامػػػة  بلفػػػة 

لحػػق الحقيقيػػة عمػػى وجػػه األرض وفػػرض إرادة السػػماء والتػػي هػػي األجػػدػ  اإلنسػػاف
 ق األمق المنشود . ق المش بلت ولتحقي

عهػد هللا  أهػيمما يجعق  ق إنساف ي شا  و هازه , فقد ورد عف هشاـ هف سػالـ عػف 
) بينمػػا الرجػػ  عمػػ  رأس القػػائـ  ػػأمر وينهػػي إذ أمػػر نػػه قػػاؿ : إالعميػػه السػػبلـ  

 .(3)بضرب عنقه فبل يبق  بيف الخافقيف شيء إال خافه (

                                                 
 .ٔٚٙص ٕٕ؛  ماؿ الديف ج ٕٙٛص ٕ٘زحار األنوار ج - ٔ
 .ٕٖٓص ٕ٘زحار األنوار ج - ٕ
 .ٜٕٖ يزة النعماني ص - ٖ
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يػه السػبلـ  مػف عمػـ التوسػـ زحيػث المهػدؼ العم اإلماـوهذا إنما يدؿ عمى ما أعطي 
 إلػػىولػػيس  اإلنسػػافزػػاطف  إلػػىيتوسػػـ مػػا فػػي ننػػوس النػػاس ومػػا فػػي قمػػوحهـ و نظػػر 

ينػػزؿ زػػه  فإنػػهظػػاهر  فقػػط ويعاممػػه عمػػى أسػػاس ذلػػؾ حتػػى ولػػو  ػػاف مػػف أصػػحازه 
 القصاص العادؿ .

 

 المهدي )عم ه السبلـ( وعمـ التوسـ اإلماـأصحاب 
 

المهدؼ العميػه السػبلـ  , نػ تي  اإلماـو مف م تصات ف عمـ التوسـ هإزعد أف هينا 
 العميه السبلـ  ههذا العمـ . اإلماـهياف ا تصاص أصحاس  إلىاآلف 

واألئمػة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  الرسوؿ  م تصاتف عمـ التوسـ هو مف إوقد سهق أف ذ رنا 
وف أسػػرار  , ولهػػـ عشػػر المعصػػوميف العمػػيهـ السػػبلـ  , وهػػـ وحػػدهـ مػػف يعممػػ ااالثنػ

 ػػق العمػػـو والعبلمػػات الزاطنيػػة والظاهر ػػة ورحطهػػا زمػػدلوالتها  و القػػدرة عمػػى معرفػػة وت
 الممكوتية .

وال يعمػػـ هػػذلؾ مػػف زعػػدهـ العمػػيهـ السػػبلـ  إال مػػف أفػػاض هللا عميػػه و صػػه زػػه مػػف 
 اإلمػػاـليػػاء  مػػف أصػػحاس األئمػػة العمػػيهـ السػػبلـ  , ويػػ تي فػػي مقػػدمتهـ أصػػحاس أو 

  , وذلػػؾ ألنهػػـ يمثمػػوف الرمػػوز والقػػادة ألهػػـ قضػػية فػػي هػػذا عميػػه السػػبلـالالمهػػدؼ 
تػػي ال اإللهػػيالمهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  المقػػيـ لدولػػة العػػدؿ  اإلمػػاـالوجػػود وهػػي قضػػية 

 .أرادها هللا عز وجق في الكوف 
ف عمـ التوسـ هو مػف ضػمف  صوصػيات أصػحاس إوقد أكدت عدد مف الروايات  

نه ال  عميه السبلـ  هو مف يعطيهـ هذا العمـ .قائـ آؿ   , وا 
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 إل ) كأني أنظر نه قاؿ : االصادؽ العميه السبلـ   اإلماـحيث جاء في رواية عف 
القػػائـ )عم ػػه السػػبلـ( وأصػػحابه فػػي نجػػف الكوفػػة كػػأف عمػػ  رؤوسػػهـ الطيػػر قػػد 
فنيت أزوادهـ وخمقت ث ابهـ قد أثر السجود بجباههـ ليػوث بالنهػار رهبػاف بالميػ  

قمو هـ ز ػر الحديػد  عطػ  الرجػ  قػوة أر عػيف رجػبًل  عطػيهـ صػاحبهـ التوسػـ  كأف
)....(1). 

المهػدؼ العميػه السػبلـ  يعطػي أصػحازه  اإلمػاـف إوالرواية هنػا تشػير زشػ ق صػر   
هواسػطة شػ ص آ ػر ,  أوالتوسـ سواء  اف ذلؾ زش ق مزاشر منػه العميػه السػبلـ  

 .  لـ تقق إمامهـ مثبلً وذلؾ هدليق قوؿ الرواية يعطيهـ صاحههـ و 
صػاحز ـ ,  أوولعق المراد زه وز ر  اليماني , ألنه عادة ما يعهر عنه همنع صاحس 

) إذا غاب صاحبكـ عػف دار نه قاؿ : أالهادؼ العميه السبلـ   اإلماـحيث ورد عف 
 .(2)الظالميف فتوقعوا اللرج (

ألنػه  ػاس عػف دار  المهػدؼ العميػه السػبلـ  اإلمػاـوال يم ف حمق هذ  الرواية عمػى 
نه حالما إعشر قرنًا ولـ ي تي زعد النرج , والرواية تؤ د  أحدمف  أكثرالظالميف منذ 

 تحصق الغيزة عف دار الظالميف فالنتوقع النرج .
ف إالمهػدؼ العميػػه السػبلـ  مػػف حيػػث  اإلمػػاـفػبل يسػػتقيـ أف نحمػق الروايػػة هنػا عمػػى 

عمػػى النػػرج ولػػيس الع ػػس , ف يػػا  يهتػػه دليػػق عمػػى قػػرس فرجػػه لكػػوف الغيزػػة دليػػق 
 تكوف الغيزة عبلمة إذا  اف النرج ننسه يعني ظهور  زعد طوؿ  يهته .

المهػدؼ العميػه السػبلـ  يعطػي أصػحازه التوسػـ , وقطعػًا مػف  اإلمػاـف إوالمهـ لدينا 
 لـ ي ف له عمـ ومعرفة ههذا العمـ فهو ليس مف أصحاس القائـ العميه السبلـ  .

                                                 
 .ٜ٘ٔمنت س األنوار ص - ٔ
 .ٜٙلناصس صإلزاـ ا - ٕ
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إنه  أوالمهدؼ العميه السبلـ  والتمهيد له  اإلماـتصاؿ زدعي اإل ق مف ي فإفعميه و 
مػػػف أصػػػحازه فيمػػػا زعػػػد عميػػػه أف يثهػػػت معرفتػػػه ههػػػذا العمػػػـ ,  ػػػوف التوسػػػـ هػػػو مػػػف 

 العميه السبلـ  . اإلماـعبلمات أصحاس 
. حيث جاء عػف  األمرالهيت العميهـ السبلـ  عمى هذا  أهقوقد دلت الروايات عف 

القػائـ وأصػحابه فػي  إلػ ) كػأني أنظػر نػه قػاؿ : إالسػبلـ  :  الصادؽ العميه اإلماـ
بالتوسػـ فػي  تعػال نجف الكوفػة كػأف عمػ  رؤوسػهـ الطيػر ....وقػد وصػلهـ   

 .(1)ْ إف في ذلؾ آل ات لممتوسميف   تعال كتابه العزيز بقوله 
 القػػػرآفالمهػػػدؼ العميػػػه السػػػبلـ  قػػػد وصػػػنوا فػػػي  اإلمػػػاـف أصػػػحاس إإذف يتهػػػيف لنػػػا 

 .نهـ متوسموف إوسـ أؼ زالت
لػى و اشػتزا  لموهمػة األ أوشيء مهـ جدًا وهو قد يرد إشػ اؿ  إلىجدر اإلشارة توهنا  

ألصػػػحاس  القػػػرآفوصػػػا  إلػػػىعنػػػد قػػػراءة الروايػػػة اآلننػػػة الػػػذ ر مػػػف حيػػػث إشػػػارتها 
ػُميف    تعػالىالمهدؼ العميه السبلـ  زالتوسـ زقوله  سُ  ػاٍت لُ مآمتت و  وقػد  ُْإفم ُفػي ذ ُلػؾ  آل  

الهيػػت العمػػيهـ   هػػقزت هػػا نزلػػ نز اآليػػةسػػهق أف أشػػارت الروايػػات حػػوؿ تنسػػير هػػذ  
ف التنػػاقض يػػزوؿ إذا مػػا االسػػبلـ  فهػػذا يػػوحي زشػػيء مػػف التنػػاقض الظػػاهرؼ , هيػػد 

واألئمػػة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  الرسػػوؿ   نزلػػت زحػػق و مػػا قمنػػا سػػازقًا  اآليػػةف هػػذ  إعرفنػػا 
يوـ القيامػة , فهػـ العمػيهـ السػبلـ  المتوسػموف , وهػذا  إلىـ  مف زعد  العميهـ السبل

طهيعػة الحػاؿ زو , مػنهـ العمػيهـ السػبلـ  هػو المتوسػـ فػي عصػر   حداف  ق و إيعني 
المهػػدؼ العميػػػه السػػػبلـ  , فعميػػػه تكػػػوف هػػػذ   اإلمػػػاـإف آ ػػر األئمػػػة المتوسػػػميف هػػػـ 

 السبلـ  .لة فيه وفي أصحازه في عصر إمامته العميه  و م اآلية

                                                 
 .ٜ٘ٔمنت س األنوار ص , ٖٙٛص ٕ٘زحار األنوار ج - ٔ
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مػػف حيػػث التنز ػػق هػػي م تصػػة زالرسػػوؿ واألئمػػة فضػػبًل عػػف فاطمػػة  اآليػػةإذف هػػذ  
 ػػق الزػػاطني فهػػي م تصػػة  و الزهػػراء الصػػموات هللا عمػػيهـ أجمعػػيف  أمػػا مػػف حيػػث الت

المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  عمػػى ال صػػوص وأصػػحازه , ألنػػه هػػو مػػف سػػيظهر  اإلمػػاـز
 . اآلية  ق الزاطني لمقرآف   ق زما فيها هذ  و الت
نهػػـ هػػـ مػػف إالهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ   أهػػقيػػة والروايػػات عػػف القرآن اآليػػاتوقػػد دلػػت  

ـت ت  ْ:  تعالى مه , فقاؿ  و يعمموف ت م  م ا   عآ ـُأو و  ُعمآ وف  ُفي الآ  .(1) يم هت ُإالم و ت و الرماُسخت
نهمػػا إالزػاقر والصػادؽ العميهمػػا السػبلـ   اإلمػػاـيػػة عػف و اوقػد جػاء عػػف هر ػدة هػف مع

أفضػػ  الراسػػخيف فػػي العمػػـ قػػد عممػػه   عػػز  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( ) فرسػػوؿ   قػػاال : 
ي  وما كػاف   لينػزؿ شػيئًا لػـ  عممػه أو وج  جم ع ما أنزؿ عم ه مف التنزي  والت

يمػػه إذا قػػاؿ العػػالـ أو صػػ ائه مػػف بعػػد   عممونػػه كمػه والػػذيف ال  عممػػوف تأو يمػه و أو ت
ػامـ فأجابهـ   بقوله ْ   فيهـ بع ن  ػفآ ُعنػُد ر  ُ  نما ُبُه كت   مُ  خػاص  القػرآف  و  قتولتوف  آم 

 .(2)وعاـ ومحكـ ومتشابه وناسخ ومنسوخ فالراسخوف في العمـ  عممونه (
شػػيء  إلػػىالشػػيء وزاطنػه يشػػير  إلػػىيشػير  القػػرآفوعمػى هػػذا األسػػاس ي ػوف ظػػاهر 

يػػـو  إلػػىـ هللا الػػذؼ فيػػه تهيػػاف  ػػق شػػيء هػػو  ػػبل القػػرآفف إآ ػػر والػػدليق عمػػى ذلػػؾ 
ٍء  تعالىالقيامة لقوله  يآ ُكت اب  ُتبآ  انًا لُ كت ُ  ش  ؾ  الآ م  آ ن زملآن ا ع  , فهو لػيس م ػتص (3)  ْو 

ف  ػػق مػػا فيػػه هػػو مسػػتمر ومتجػػدد إزعصػػر مػػف العصػػور دوف اآل ػػر , وهػػذا يعنػػي 
 قياـ الساعة . إلىوقائـ 

                                                 
 . ٚ آؿ عمراف  - ٔ
 .ٖٕٔصص ٔالكافي ج - ٕ
 .ٜٛالنحق  - ٖ
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ذا ما فهمنا ذلؾ نقوؿ  ؿ نػزؿ عمػى سػيد و مػف حيػث النػزوؿ الوجػودؼ األ لقػرآفاف إوا 
في ليمة القدر , هيد أنه مستمر النزوؿ عمى قمس األئمػة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  الكائنات   

ر اؾ  :  تعالىالعميهـ السبلـ  مف زعد  هدليق قوله  ػا أ دآ م  ُر و  ػدآ م ػُة الآق  ػا ت ُفػي ل يآ ن  ُْإنما أ نز لآ
ػػا ل يآ  ػػا م  وحت ُفيه  ػػةت و الػػرُّ ُئك  ؿت الآم بل  ػػزم ٍر * ت ن  ػػهآ ػػُف ش  ػػفآ أ لآ ػػر  مُ  يآ ُر خ  ػػدآ م ػػةت الآق  ُر * ل يآ ػػدآ م ػػةت الآق 

ُر   تم  م طآم ُع الآل جآ ـ  ُهي  ح  بل  ٍر * س  ُف ر  ُ ُهـ مُ ف كت ُ  أ مآ  .(1) ُبُإذآ
  تسػػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصيػػػد هػػػذا النػػػزوؿ زشػػػ ص وزمػػػاف الرسػػػوؿ   قهللا عػػػز وجػػػق لػػػـ ي فػػػإف

ي ػػوف متجػػدد المعػػاني أؼ مػػف حيػػث المعػػاني الزاطنيػػة التػػي تعنيهػػا  ػػق  ممػػة مػػف ف
 .اظ الظاهر ة األلنآياته مع زقاء  مف حيث 

 اإللهػػػي األمػػػريتغيػػػر فػػػي  ػػػق سػػػنة زحسػػػس تغيػػػر  اآليػػػات ػػػق  و ف تاوزمعنػػػى آ ػػػر  
سػػاف فػػي  ػػق ليمػػة قػػدر الوجػػودؼ الحاصػػق فػػي  ػػق ليمػػة  تغيػػر أرزاؽ وأعمػػار  ػػق إن
 . اإلنسافمثبًل , مما يترتس عميه التغيير في نمط حياة الموجودات و 

 مهػا مػف  و  ق آيات المتوسميف المذ ور آننًا تكوف متغيرة مػف حيػث ت و فعميه ي وف ت
 آ ر . إلىعنصر 

 حدافهي مف حيث النزوؿ م تصة زالرسوؿ واألئمة األطهار العميهـ السبلـ  و ق و 
 اإلمػػاـ إلػػىأف يصػػق الػػدور  إلػػىا فػػي عصػػر إمامتػػه , ويسػػتمر الحػػاؿ مػػنهـ يمثمهػػ

 اآليػة ػق الزػاطني لتمػؾ  و تجسد فيه وز صػحازه التيالمهدؼ العميه السبلـ  وعند ذلؾ 
 لكونه العميه السبلـ  هو مف سيظهر عمـ التوسـ ويعممه ألصحازه  ما مّر هنا .

ميػه السػبلـ  مػا طزقنػا  المهػدؼ الع اإلمػاـوممػا تقػدـ يم ػف أف نطهػق عمػى أصػحاس 
ف المػؤمف المتوسػـ يتوسػـ هواسػطة نظػر  هنػور هللا إسازقًا عمى المتوسميف مف حيػث 

 الذؼ ي  ذ منه المتوسـ زحسس إيمانه واستزصار  وعممه .
                                                 

 .٘ -ٔالقدر  - ٔ
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المهػػػػػدؼ العميػػػػػه السػػػػػبلـ  فمػػػػػف حيػػػػػث اإليمػػػػػاف  اإلمػػػػػاـأصػػػػػحاس  إلػػػػػىولػػػػػو جئنػػػػػا  
ػػًة ننسػػها  يػػةاآلفػػي  تعػػالىواالستزصػػار فهػػـ مؤمنػػوف هػػدليق قولػػه  ُلػػؾ  آل   ُْإفم ُفػػي ذ 

ػػػؤُمُنيف    لُ مآمت
هػػػذا فضػػبًل عػػػف الروايػػػة التػػػي تصػػا القػػػائـ وأصػػػحازه زػػػ نهـ رهزػػػاف  (1)

 .ػ سيماء المؤمنيف أحدزالميق أثر السجود عمى جزاههـ , وهذ  هي 
المهػدؼ العميػه السػبلـ  ي ونػوا عمػى  اإلمػاـنػه قهػق قيػاـ إمف ناحية العمػـ فيهػدو أما  

الرواية هذلؾ  ـلوصنته عمماءنهـ لو  انوا إؿ و يميف األقميمة مف العمـ وذلؾ هدل درجة
 هق وصنتهـ زصنة اإليماف لكثرة العزادة والسجود وزالقوة .

ف التوسـ يعتمد عمى النظػر هنػور هللا الػذؼ هػدور  يعتمػد عمػى مقػدار إوالدليق الثاني 
تيػػة وعمػػى مقػػدار العمػػـ لػػذلؾ االستزصػػار زالحقػػائق الممكو  إلػػىضػػي ناإليمػػاف الػػذؼ ي

 تزقيفالعميه السبلـ  إذف  اإلماـ, وزما أننا أثهتنا صنة اإليماف ألصحاس  الش ص
ف إلو  انت موجودة ألصز  هؤالء مػف المتوسػميف , هيػد  نهاصنة العمـ ومقدارها إل

قيامػػه المقػػدس ألنػػه هػػو مػػف سػػيعطيهـ عمػػـ التوسػػـ  إلػػىالصػػنة تكػػوف منقػػودة نسػػهيًا 
لعمػػػـو المرتزطػػػة زعػػػالـ الممػػػؾ والممكػػػوت , لهػػػذا فهػػػو مػػػف سػػػيعطيهـ هػػػذ  ا أحػػػدوهػػػو 

صنة اإليمػاف فيصػز   إلىويضينها , الحمقة المنقودة التي تشمق عمـ التوسـ و ير  
ألنهـ عند ذلؾ يستطيعوف التوسـ مف  ػبلؿ النظػر هنػور  ,أصحازه مف المتوسميف 

المهػدؼ العميػه السػبلـ  ألنػه نػور  ـاإلماهللا ,  ونهـ قر هوف منه جدًا والمتمثق هنور 
 .هللا في األرض 

إف أنصػػار القػائـ وصػػنوا زػػ نهـ  –أؼ إنهػػـ لػػـ ي ونػوا عممػػاء  –ومػا يؤ ػػد ذلػػؾ أكثػر 
 –أؼ أهػق الكهػا –شزاس ال  هوؿ فيهـ وقد أثهتنػا فػي موضػوع أهػق الكهػا زػ نهـ 

, وهػذا ينطهػق   انوا شيو ًا ولكف زسهس حداثة إيمانهـ وصنهـ هللا تعالى ز نهـ فتية
                                                 

 .ٚٚالحجر - ٔ



 

 

 ........الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني...............................214

 

أيضًا عمى أنصار اإلمػاـ  ػونهـ شػزاس فهػـ لػـ ي ونػوا مػف النػاس المعروفػوف زػالعمـ 
 أو  ونهـ عمماء . 

ف  ػػػق فػػػرد مػػػف إالهيػػػت العمػػػيهـ السػػػبلـ   أهػػػقوقػػػد دلػػػت الروايػػػات الػػػواردة عػػػف أئمػػػة 
المهدؼ العميه السبلـ  يصػز  متوسػمًا ولػذلؾ فهػو ال يقتػق إال  ػافرًا  اإلماـأصحاس 

 منافقًا . أو
) كػػأف قمػػو هـ ز ػػر  نػػه قػػاؿ عػػنهـ :إالصػػادؽ العميػػه السػػبلـ   اإلمػػاـفقػػد ورد عػػف 

 عطػػيهـ صػػاحبهـ  -وعمػػ  روا ػػة –الحديػػد  عطػػ  الرجػػ  مػػنهـ قػػوة أر عػػيف رجػػبًل 
بالتوسػـ فػي  تعػال منافقػًا قػد وصػلهـ    أوًا مػنهـ إال كػافرًا أحدالتوسـ ال  قت  

 .(1)لؾ آل ات لممتوسميف  كتابه العزيز بقوله ْ إف في ذ
العميػػه السػػبلـ  عنػػد قيامػػه المقػػدس ال  اإلمػػاـف قتػػق أصػػحاس إونستشػػا مػػف ذلػػؾ 

نمػا ي ػوف عػف طر ػق التوسػـ , زمعنػى  نهػـ إذا توسػموا زػ ؼ إي وف زش ق عشوائي وا 
المهػػدؼ العميػػه  اإلمػػاـشػػ ص عبلمػػة وسػػيماء الكنػػر والننػػاؽ قتمػػه , وذلػػؾ هػػو حػػاؿ 

 السبلـ  الذؼ مر هنا .
مػف األمػور المهمػة العميه السػبلـ  أصػحازه التوسػـ هػو  اإلماـف إعطاء إوحهذا نجد 

 أوجدًا ألف مف  بلله يستطيعوف التوسـ زالناس فيعرفوف  نايا ما يزطنوف مف  نر 
 نناؽ مع إنهـ رحما في الظاهر ال يظهروف ذلؾ .

ـ وزراء وقػادة ف أصػحاس القػائـ العميػه السػبلـ  الثبلثمائػة والثبلثػة عشػر هػإوالسيما 
ذلؾ العمـ لكي يعرفوا مػف معهػـ ومػف عمػيهـ  إلىالعالـ , فهـ زحاجة  عفي شتى زقا

. 

                                                 
 .ٜ٘ٔمنت س األنوار ص , ٖٙٛص ٕ٘هجار األنوار ج - ٔ
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العميػػه السػػبلـ  ال تقتصػػر عمػػى هنػػي  اإلمػػاـف نصػػرة إ إلػػىوأ يػػرًا الهػػد مػػف اإلشػػارة 
جممػػػػتهـ أرحعػػػػة آالؼ ممػػػػؾ  نصػػػػرته المبلئ ػػػػة , ومػػػػف إلػػػػىالزشػػػػر فقػػػػط , هػػػػق تػػػػ تي 

 .مسوميف 
عهػد هللا الصػادؽ العميػه السػبلـ  قػاؿ :  أهي اإلماـهف تغمس عف  فقد ورد عف إزاف 

القػائـ )عم ػه السػبلـ( عمػ  ظهػر النجػف ...... فػإذا نشػر را ػة  إل ) كأني أنظر 
رسوؿ   انحط عم ه ثبلثة عشر ألف ممؾ .... وأر عػة آالؼ مسػوميف ومػردفيف 

)...(1). 
المهػػدؼ العميػػه  اإلمػػاـز ػػارة منهػػا  األمػػرذلػػؾ  إلػػىهػػذا وقػػد أشػػارت زعػػض الز ػػارات 

ف وسػمطة عمػ  أعػداء دينػػؾ ) وأيػد  بجنػود مػف المبلئكػػة مسػوميالسػبلـ  تقػوؿ : 
 .(2)أجمعيف (

 اإلمػػاـوهػذا  مػه إف دؿ عمػى شػػيء فهػو يػدؿ عمػػى التوسػـ وانتشػار  فػػي عصػر قيػاـ 
نػه سػي وف عبلمػة عمػى أصػحاس وأنصػار  العميػه السػبلـ   اإلمػاـالعميه السػبلـ  , وا 

س والمبلئ ػػػة وحهػػػا يعرفػػػوف , ومػػػف  بللهػػػا يعرفػػػوف المػػػواليف مػػػف الكنػػػػار مػػػف األنػػػ
 والمنافقيف .

 
 
 
 
 

                                                 
 .ٜٖٓ يزة النعماني ص , ٖ٘ٓص ٜٔزحار األنوار ج - ٔ
 .ٚٛص ٜٜزحار األنوار ج - ٕ
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 خامساللص  ال
 التوسـ عبر التاريخ

 
د عػػرؼ هػػذا قػػالتوسػػـ هػػو مػػف العمػػوـ التػػي شػػهدتها الزشػػر ة عهػػر تار  هػػا الطو ػػق و 

زمػػا أهػػداهـ هللا عػػز صػػياء العمػػيهـ السػػبلـ  و واألئمػػة واأل األنهيػػاءالعمػػـ وا ػػتص زػػه 
وض  مػار  ,  مػا إف هػذا العمػـ شػاع  م نهـ مف هذا العمـ و و  نور  وجق مف فيض
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واألئمة العميه السػبلـ  زمػا  األنهياءلياء والصالحيف مف أصحاس و المؤمنيف واأل دعن
 في قموحهـ مف نور هللا عز وجق وما أكرمهـ زه .

طنػة , وهػو موجػود والذ اء والن ما شاع هيف عامة الناس فمف عرؼ عنهـ زالنراسة 
 إلػىعند زعض عامة الناس إف لـ نقق أ مههـ ولكنهـ ال ينطنوف  في وقتنا الحاضر

نه مف التوسـ وهـ يقوموف هرحط ما يحصق مف حادثة مف المؤثرات التي تؤثر فيػه إ
 إف هذا في حقيقته هو جزء مف أجزاء التوسـ ., دوف أف يمتنتوا 

ف المتتزع لعمـ التوسـ في الكتس التار  ية ليجد في زطػوف هػذ  الكتػس الكثيػر مػف  وا 
 جزءًا مف هذ  الشواهد : إليؾالشواهد التار  ية عمى هذا العمـ , وننقق 

 
 
 
 
 

 الكتاب أه ؿ : التوسـ عند والمبحث األ 
الكتاس هػـ مػف هػيف  أهقف التوسـ هو عمـ موجود منذ فجر التار خ , و إلقد قمنا آننًا 

صػيائهـ العمػى أو نهيػاء و األأكػانوا مػف  هـ شػيء مػف هػذا العمػـ سػواءاً ذيف لػديالناس ال
 العمـ والمعرفة لديهـ . أهقعند  أو  والتسميـنهينا وآله وعميهـ أفضق الصبلة 

الكتاس ومعرفتهـ زه وذلؾ في قوله  أهقوجود عمـ التوسـ عند  إلى القرآفوقد أشار 
وؿت ومُ و المُذي تعالى ست ممد  رم عػًا ْ مُّح  كم ـآ رت ـآ ت ػر اهت ػن هت م اء ب يآ ح  اُر رت م   الآكتلم اء ع  ف  م ع هت أ ُشدم
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وُد ذ ُلػؾ   ػجت ػفآ أ ث ػُر السُّ ػوُهُهـ مُ  جت ـآ ُفي وت و انًا ُس م اهت ُرضآ بًل مُ ف  ومُ و  ت غتوف  ف ضآ دًا ي بآ جم ست
نُجيُ    ـآ ُفي اإلُآ ث متهت م  ر اُة و  ـآ ُفي التموآ ث متهت م 
(1) . 

ف  اآليةي هذ  وف دليق واضػ  عمػى وجػود عبلمػات لممػؤمنيف فػي التػوراة واإلنجيػق وا 
يعرفػوف ذلػؾ زالتوسػـ  –الكتػاس  أهػقأؼ  –الكتاس يعرفونهـ هها ولػو لػـ ي ونػوا  أهق

 ال .أو ذلؾ وهذا  إلىالكر مة  اآليةأؼ زشيء ولو قميق منه لما أشارت 
ءت لتؤ ػػد عمػػى وجػػود مثػػق هػػذ  الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ  جػػا أهػػقوثانيػػًا إف روايػػات 

السيماء لممؤمنيف في  تػس األمػـ السػازقة التػي سػزقت األمػة اإلسػبلمية وهػذا إف دؿ 
ما يدؿ عمى معرفة تمػؾ األمػور زعمػـ التوسػـ  ػق حسػس مرتهتػه وقرحػه فإنعمى شيء 

 مف هللا عز وجق .
) نػػػه قػػػاؿ فػػػي وصػػػنهـ المػػػؤمنيف : إالصػػػادؽ العميػػػه السػػػبلـ   اإلمػػػاـفقػػػد ورد عػػػف 

العمش العيوف مف البكاء والصلر الوجػو  مػف السػهر وذلػؾ سػ ماهـ مػثبًل ضػر ه 
 .(2) ل  ......(و والز ور والصحف األ  القرآف  في اإلنجي  لهـ وفي التوراة و 

الكتػػاس معرفػػة زالتوسػػـ وهنػػاؾ عػػدد مػػف األدلػػة والشػػواهد  هػػقف ألإومػػف هنػػا نسػػتنتج 
 التار  ية عمى ذلؾ :

صػػى زػػه هللا عػػز وجػػق موسػػى العميػػه السػػبلـ  مػػف  نػػض أو مػػا  ؿ : هػػوو الشػػاهد األ
) روي أنػه لياء هللا في ذلؾ الزماف والذيف لهـ سيماء  اصة هها يعرفوف و جناحه أل

فرعػػوف قػػاؿ لهمػػا .... إنمػػا  إلػػ لمػػا بعػػث   موسػػ  وهػػاروف )عميهمػػا السػػبلـ( 
ظهػر عمػػ  ل ػػائي بالػذؿ والخشػػوع والخػوؼ الػذي ينبػػت فػي قمػػو هـ ف أو يتػزيف لػي 

أجسػػادهـ فهػػو شػػعارهـ ودثػػارهـ الػػذي  ستشػػعروف ونجػػاتهـ التػػي بهػػا  لػػوزوف 
                                                 

 .ٜٕالنت  - ٔ
 .ٕٗٔص ٔمستدرؾ الوسائق ج - ٕ
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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). 
ف لػزعض األشػ اص سػيماء يعػرفهـ ههػا نهػي  وهذا يػدؿ عمػى وجػود عمػـ التوسػـ , وا 

 د  عندهـ .و الكتاس ههذا العمـ ووج أهقهللا موسى مما يؤ د معرفة 
 

في موسى اهف عمراف العميػه  إسرائيقالشاهد الثاني : هو توسـ شيخ مف شيوخ هني 
إنكػـ لػف :  إسرائيقف يوسا العميه السبلـ   اف قد قاؿ لهني إالسبلـ  , فني رواية 

ي ابػف  عقػوب  قػاؿ لػه موسػ  و العذاب حت   أتي غبلـ جعد مػف ولػد ال تزالوا في 
ضػجوا وأتػوا شػيخًا مػنهـ فقػاؿ لهػـ  إسػرائي ابف عمراف فمما طاؿ أممػه عمػ  بنػي 

هـ في ذلؾ إذ وقف عميهـ موس  فمما رآ  الشيخ عرفه بالصػلة ،  كأنكـ به فبينا
: ابػف عمػراف . فقػاـ فقاؿ له : ما اسمؾ ؟ فقاؿ : موس  . قاؿ : ابف مف ؟ قػاؿ 

 . ٕالهو والقـو وقبموا يد ه ورجم ه واتخذهـ ش عة (
ف هػػذا الشػػيخ  ػػاف لديػػه شػػيء مػػف عمػػـ التوسػػـ ولػػذلؾ توسػػـ إوفػػي ذلػػؾ دليػػق عمػػى 

 زموسى العميه السبلـ   عف طر ق صنته وعرفه هها , وحياف ذلؾ لقومه .
 

ف ذلػؾ إبلـ  وعرفػه عممػاء اليهػود زعيسػى العميػه السػ أحدالشاهد الثالث : هو توسـ 
نػػه لمػػا تمػػت ثمان ػػة أ ػػاـ أتػػوا بػػه ليختنػػو  المسػػي  الموعػػود الػػذؼ ينتظرونػػه :  ) وا 
اله كػ  ، وأتػوا بذب حػة زوج  مػاـ وفرخػي  إلػ وسمو   سوع ، وختنػو  ، وأتػوا بػه 

                                                 
 .ٜٖٕأعبلـ الدنيا ص , ٜٗص ٖٔزحار األنوار ج - ٔ
 .ٖٔص ٕتار خ اليعقوحي ج - ٕ
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حماـ ل قر ب عنه ، وكاف هناؾ رج   قاؿ له شمعاف فمما دنوا مػف المػذب  ل قر ػوا 
وقاؿ : قد أبصرت عيناي حنانؾ  ا رب ، فمف اآلف تػوفني  عنه احتممه شمعاف ،

 . ٔال(
نػػه هػػو  وهػػذا مػػا يػػدؿ عمػػى توسػػـ هػػذا الرجػػق زعيسػػى العميػػه السػػبلـ  ومعرفتػػه زػػه , وا 

وقػد تحقػق  ,أف يػرا   إلػىالنهي الذؼ  اف ينتظر  ودعا رحه أف يزقيه عمى قيد الحيػاة 
 له ذلؾ .

الهيػػػت   هػػقالكتػػاس ز أهػػقلػػت توسػػػـ و اتنوهنػػاؾ العديػػد مػػف الشػػػواهد التار  يػػة التػػي 
العميهـ السبلـ  ومعرفتهـ ز سػمائهـ وصػناتهـ التػي  انػت مػذ ورة عنػدهـ فػي التػوراة 

الهيػت العمػيهـ السػبلـ   أهػق, والتػي ذ رهػا أئمػة   ػرػ ية األو اواإلنجيق والكتػس السػم
 في األحاديث المروية عنهـ .

ميػػه السػػبلـ  إف اليهػػود والنصػػارػ الصػػادؽ الع اإلمػػاـوهػػذا مػػا أكػػد  وأشػػار إليػػه قػػوؿ 
والسػيماء التػي يحممهػا , ولكػف لػـ يؤمنػوا  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   انت لديهـ صنة رسوؿ هللا 

 حسدًا له و نرًا .
فػي  اآل ػةنزلػت هػذ  عهػد هللا العميػه السػبلـ  قػاؿ :  أهػيفعف حماد عػف حر ػز عػف 

ْ الذيف آتيناهـ الكتػاب  عرفونػه    عنػي  تعال اليهود والنصارى  قوؿ   تبارؾ و 
كمػا  عرفػوف أبنػاءهـ ألف   عػز وجػ  قػد أنػزؿ عمػيهـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( رسوؿ   

وصػػلة أصػػحابه ومبعثػػه  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( فػػي التػػوراة واإلنجيػػ  والز ػػور صػػلة ه 
فه ومهاجر  .... فمما بعثه   عز وج   الكتاب كما قاؿ ق ْ فمما جػاءهـ  أه عر 

)صػػم    مػػا عرفػػوا كلػػروا بػػه   وكػػاف اليهػػود  قولػػوف لمعػػرب قبػػ  مجػػيء النبػػي 
اف نبػي يخػرج بمكػة و كػوف مهػاجر  أو أيها العرب هػذا  عم ه وآله وسمـ تسم ما( 

                                                 
 .ٚٙص ٕتار خ اليعقوحي ج - ٔ
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وة وأفضػػمهـ فػػي عين ػػه حمػػرة و ػػيف كتل ػػه خػػاتـ النبػػ األنب ػػاءبالمدينػػة وهػػو آخػػر 
وهػو الضػحوؾ القتػاؿ  ...يمبس الشممة يجتزئ بالكسرة والتميػرات ويركػب الحمػار 

 ضػػع سػػ له عمػػ  عاتقػػه ال يبػػالي مػػف القػػ  حتػػ  يبمػػغ سػػمطانه منقطػػع الخػػف 
والحافر لنقتمنكـ  ا معشر العرب قت  عاد فمما بعث   بنب ه بهذ  الصلة حسدو  

 .(1)وكلروا به ....(
 تسػػػػميما النصػػػػارػ زػػػػه صػػػػموات هللا عميػػػػه وآلػػػػه وسػػػػمـ ممػػػػا يػػػػدؿ عمػػػػى توسػػػػـ اليهػػػػود

 ذلؾ  مه زغضًا له وحسدًا . ان رو أرفتهـ لمسيماء التي لديه ولكنهـ ومع
 أهػػقوهنػػاؾ  مػػا سػػهق أف أشػػرنا العديػػد مػػف الشػػواهد التار  يػػة التػػي تػػدؿ عمػػى توسػػـ 

نهػاـ  و   واألئمػػة العمػيهـ السػػبلتسػميما الكتػاس زاسػـ الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص مػػذ ورة فػي  تػػههـ  ا 
ية ,  ػػػػذلؾ صػػػػناتهـ وعبلمػػػػاتهـ التػػػػي  ػػػػانوا يحممونهػػػػا صػػػػموات هللا عمػػػػيهـ و االسػػػػم

أجمعػػػيف , ونػػػذ ر هنػػػا زعػػػض مػػػف هػػػذ  الشػػػواهد مراعػػػاة لبل تصػػػار , والتػػػي ذ رهػػػا 
الهيت العميهـ السػبلـ  وأ هػروا ههػا  أهقالتي جاءت عف طر ق  أواليهود والنصارػ 

 عف أننسهـ .
 
 ؿ :ود األ الشاه

نهػـ يعرفػوهـ زسػيماهـ تمػؾ  أهقف أسماء إهو   الكسػاء ال مسػة مػذ ورة فػي التػوراة وا 
 المذ ورة عندهـ .
)  ػػا ه أخبرنػػي عػػف وقػػاؿ لػػه:  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  نهػػي هللا    إلػػىفقػػد جػػاء يهػػودؼ 

أف  عبدونػه  ي إسػرائي بنػالسادس مف ثمان ة أشػ اء فػي التػوراة مكتوبػة أمػر   

                                                 
 .ٖٖص ٔتنسير القمي ج ,ٖٜ -ٕٜص ٜٙزحار األنوار ج - ٔ
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: أنشدؾ   إف أخبرتػؾ أف تقػر  بػه  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( مف بعد موس  . فقاؿ : النبي 
 . 

 فقاؿ : اليهودي بم   ا ه .
سػػوؿ   وهمػػا ر ؿ مػػا فػػي التػػوراة مكتػػوب ه أو: إف  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( فقػػاؿ النبػػي 

ر اُئي    اآل ةًا تبل هذ  مما أساطه ثـ صار قائم ـ    ا ب ُني ُإسآ ي  ذآ ق اؿ  ُع س   ابآفت م رآ ْو اُ 
ػأآُتي ُمػف  ػوٍؿ    ست ػرًا ُبر  متب شُ  ر اُة و  يم ُمػف  التمػوآ ػا ب ػيآف  ي ػد  قًا لُ م  ػدُ  ـ مُّص  كت وؿت ومُ ُإل ػ آ ست ُإنُ ي ر 

ػػاُت ق ػػ ن  ب يُ  ػػاءهتـ ُبالآ ػػا ج  ػػدت ف م مم م  ػػمتهت أ حآ ػػُدي اسآ ُبػػيف   ب عآ ر  مُّ وأمػػا الثػػاني  التوا ه ػػذ ا ُسػػحآ
والثالث والرابع فعمي وفاطمة وسبطيها وهي سيدة نساء العالميف في التوراة إيم ػا 
وشػػبرا وشػػبيرا وهميػػوف  عنػػي فاطمػػة والحسػػف والحسػػيف )عمػػيهـ السػػبلـ( . قػػاؿ : 

 .(1)صدقت  ا ه (
 

 :الشاهد الثاني 
) أنػا أشػبه بػآدـ نه قػاؿ : إ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   ورد عف جاهر هف عهد هللا عف رسوؿ هللا

د فبالتوحيد حـر أجسػاد أمتػي عمػ  النػار وسػماني فػي ي.... اسمي في التوراة أح
السماء وجع  أمتي الحامديف وجع  اسمي في  أه ا محمود في فإناإلنجي  أحمد 

ف وجعػػ  اسػػمي فػػي ثػػاو الز ػػور مػػاح محػػا   عػػز وجػػ  بػػي مػػف األرض عبػػادة األ 
 . ٕالا محمود في جم ع الق امة ....(فإنه  القرآف

                                                 
 .ٛٔاال تصاص ص - ٔ
 .ٕٜص ٙٔزحار األنوار ج - ٕ
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ية دليػػػػق عمػػػػى وجودهػػػػا  سػػػػيماء و اوهػػػػذا األسػػػػماء وجودهػػػػا فػػػػي هػػػػذ  الكتػػػػس السػػػػم
ال لػو لػـ يعرفوهػا لمػا وضػعها هللا عػز  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  وعبلمات له  ومعػرفتهـ ههػا , وا 

 القيامة لكي ال يقولوا ما جاءنا مف نذير . وجق لهـ لكي تكوف حجة عميهـ يوـ
 

 :الشاهد الثالث 
عمػي العميػه السػبلـ   اإلمػاـعمى التوسـ هو ما قاله راهس نصػراني ألميػر المػؤمنيف 

مف معرفته زاسـ النهي الذؼ ي تي زعد عيسى اهف مػر ـ ومػا هػي أسػمائه الػواردة فػي 
  تههـ .

ا أقبمنػػػا مػػػف صػػػليف مػػػع أميػػػر ) لمػػػفقػػػد ورد عػػػف مسػػػمـ هػػػف قػػػيس الهبللػػػي قػػػاؿ : 
المؤمنيف )عم ه السبلـ( نزؿ قريبًا مف دير النصراني إذ خرج عمينا شيخ مف دير 

أميػػر المػػؤمنيف  إلػػ جميػػ  الوجػػه حسػػف الهيئػػة والسػػمت معػػه كتػػاب حتػػ  جػػاء 
)عم ه السبلـ( فسػمـ عم ػه ثػـ قػاؿ إنػي مػف نسػ  حػواريي ع سػ  ابػف مػريـ .... 

ف ع س  )عم ه السبلـ(  ص  إل ه كتبه ....وتمؾ الكتػب عنػدي إمػبلء ع سػ  أو وا 
ف أبيابف مريـ وخط  نا بيد  فيها ك  شيء  لع  الناس مف بعد  واسـ ممؾ ممؾ وا 

خمي    مف أرض  قاؿ لها تهامػة مػف  إبراه ـ  يبعث رجبًل مف العرب مف ولد 
و ػػس اسػػمه ه وعبػػد    –أف قػػاؿ  إلػػ وسػػاؽ الحػػديث  –قريػػة  قػػاؿ لهػػا مكػػة 

واللتاح والخاتـ والحاشر والعاقب والماحي والقائد ونبي   وصػلي   وجنػب   
)....(1). 

 
 الشاهد الرابع :

                                                 
 .٘ٛ -ٗٛص ٙٔار جزحار األنو  - ٔ
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الكاظـ العميه السبلـ  عمػى سػؤاؿ النصػراني فػي معنػى قولػه  اإلماـهو ما أجاس زه 
اطف .... منػذر ف { وتنسػيرها زالزػ تعالىقوله  إلى: } حـ والكتاس المهيف ...  تعالى

وهػو فػي كتػاب هػود  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما( أما ) حػـ ( فهػو ه ), فقاؿ العميه السبلـ  : 
الذي أنزؿ عم ػه وهػو منقػوص الحػروؼ أمػا الكتػاب المبػيف فهػو أميػر المػؤمنيف 

 . ٔال)عم ه السبلـ( (
 
 

 :الشاهد الخامس 
نػه قػاؿ إالمقػاالت  الرضا العميػه السػبلـ  مػع أصػحاس اإلماـوفي حديث طو ق عف 

جػاء مػف بعػد  ) في اإلنجي  مكتػوب ابػف البػرة ذاهػب والبػارقم ط لرأس الجالوت : 
صار و لسر لكػـ كػ  شػيء و شػهد لػي كمػا شػهدت لػه أنػا جئػتكـ وهو يخلف اال

 . ٕالنعـ ال أنكر  ( فإفبهذا في اإلنجي   ي  أتوا مفأو باألمثاؿ وهو  أت كـ بالت
ف  ػػػاف  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  ارػ زاسػػػـ النهػػػي وهػػػذا دليػػػق معرفػػػة هػػػؤالء النصػػػ وصػػػنته , وا 

المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  همحػػاظ  اإلمػػاـف المقصػػود زػػه هنػػا هػػو إ أيضػػاً الػػنص يػػوحي 
الصػمى هللا ف الرسػوؿ إ ػق   والمعمػـو  و قوؿ عيسى العميه السبلـ  ال وهو يػ تي ـ زالت

ف جػاء زالتنز ػق وقاتػق ع عميه وآله وسػمـ تسػميما   عمػي العميػه السػبلـ   اإلمػاـميػه وا 
  ق وقاتق عميه . و جاء زالت

                                                 
 .ٛٛ -ٚٛص ٙٔزحار األنوار ج - ٔ
 .ٜٓص ٙٔزحار األنوار ج - ٕ
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ي  كمػا قاتمػت أو ) إف منكـ مف  قات  بعدي عم  الت:  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  قاؿ رسوؿ هللا 
مػػف هػػو ؟ فقػػاؿ : خاصػػف النعػػ   عنػػي  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( عمػػ  التنزيػػ  فسػػئ  النبػػي 

 . ٔال  )عميهـ السبلـ( أمير المؤمنيف
 اإلمػاـف اوزمػا  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  ف الزارقميط هنا هو اسـ مف أسماء الرسػوؿ   إوزما 

فمعمػػه  ػػاف اسػـ الزػػارقميط يشػػير  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  المهػدؼ العميػػه السػبلـ  يمثػػق الرسػػوؿ 
 ق الكاممػة  و نه هو مف سي تي هرسالة التإ   والسيماعميه السبلـالمهدؼ ال اإلماـ إلى

ي ػػػوف , فهرسػػػالة التنز ػػػق الكاممػػػة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  الشػػػاممة  مػػػا جػػػاء جػػػد  المصػػػطنى 
 ػػق األمثػػاؿ التػػي جػػاء ههػػا عيسػػى العميػػه السػػبلـ   و  ػػق هػػو ت و المقصػػود هنػػا مػػف الت

 . أيضاً  المهدؼ العميه السبلـ  اإلماـوهو ما يم ف انطزاقه عمى 
 

 الشاهد السادس : 
نػػه دازػػة األرض التػػي أشػػرنا  اإلمػػاـعػػف معرفػػة اليهػػود زاسػػـ  عمػػي العميػػه السػػبلـ  وا 

 ػػة  ػػا وا) قػػاؿ لػػي معإليهػػا فػػي الصػػنحات السػػازقة , فقػػد ورد عػػف اهػػف نزاتػػة قػػاؿ : 
ف عم ًا دابة األرض قمت نحف نقوؿ واليهود  قولػوف قػاؿ امعشر الش عة تزعموف 

رأس الجالوت فقاؿ و حؾ تجدوف دابػة األرض عنػدكـ مكتوبػة فقػاؿ  إل : فأرس  
فقاؿ : وما هي أتدري ما اسمها ؟ قاؿ : نعـ . اسمها إيم ا . قاؿ : فالتلػت  .نعـ 

 . ٕالإلي فقاؿ و حؾ  ا أصبغ ما اقرب إيم ا مف عم ًا (
ة فػي عمػي العميػه السػبلـ  زاسػمه إيميػا والمػذ ور  اإلمػاـف اليهػود يعرفػوف إوهذا يعني 

  تههـ .

                                                 
 .ٗٔٔصٗتهذيس األح اـ ج , ٓٔص ٘الكافي ج - ٔ
 .ٕٗٗص ٜٖزحار األنوار ج - ٕ
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 : الشاهد السابع

نهـ و اهو ما ذ ر  ألمير المؤمنيف مف أسماء له سبلـ هللا عميه في الكتس السم  ية وا 
عمػػي العميػػه السػػبلـ  ههػػا  اإلمػػاـيتسػػموف ههػػذ  األسػػماء ويعرفػػوف  –الكتػػاس  أهػػق -
نهػػػاو  حز يػػػ   إبػػػراه ـ) ... وفػػػي صػػػحف لػػػه وروؼ فػػػي أسػػػمائه العميػػػه السػػػبلـ  :  ا 

ن ػػة بمق ػػاط س وبالسػػريان ة شػػروحي  وفػػي التػػوراة إيم ػػا وفػػي الز ػػور اريػػا وبالعبرا
عم ػًا وعنػد النبػي ناصػر  القػرآفوفي اإلنجي  بريا وفي الصحف حجر العػيف وفػي 

وعند العرب مم ا وعند الهند كبكرا و قاؿ النكرا وعنػد الػرـو بطػريس وعنػد األرمػف 
 . ٔال فريق ....(

ات لػػه العميػػه السػػبلـ  حتػػى فػػي زػػاقي الشػػعوس وهػػذا يػػدؿ عمػػى وجػػود سػػيماء وعبلمػػ
 الكتاس ومف  يرهـ . أهقمف   رػ واألمـ األ

 
ف  إلػػىوهػػذ  األدلػػة هجميعهػػا تشػػير  الكتػػاس  أهػػقعمػػـ التوسػػـ وارتزاطػػه زاألسػػماء , وا 

الهيػت العمػيهـ السػبلـ  ويعرفػوف   هػقيتوسموف ههذ  األسػماء والسػيماء التػي عميهػا ز
نه عمـ قائـ زحد ذاته . وهذا مما يؤ د عمى وجود عمـ  التوسـ وا 

الهيػػت العمػػيهـ   هػػقالكتػػاس وتوسػػمهـ ز أهػػقعػػف معرفػػة  أ ػػرػ وهنالػػؾ أدلػػة وشػػواهد 
لػي ـ ا  ية و و االسبلـ  عف طر ق صناتهـ وأفعالهـ والتي ذ رهػا زعػض فػي  تػههـ السػم

 عدة شواهد وامثمة عمى ذلؾ .
 ومف ثـ أمير المؤمنيف العميه السبلـ  . ما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسمياًل هرسوؿ هللا أو ولنهدأ 

 
                                                 

 .ٕٙص ٖ٘زحار األنوار ج - ٔ
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 ؿ :والشاهد األ 
ف يهوديػػًا جػػاء إفػػي التػػوراة فقػػد ورد  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  هػو مػػا ذ ػػر مػػف نعػػت رسػػوؿ هللا  

) .... قرأت نعتؾ في التػوراة ه ابػف عبػد وقاؿ له :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  رسوؿ هللا  إلى
وال متػػػزيف  مولػػػد  بمكػػػة ومهػػػاجر  بطيبػػػة ولػػػ س بلػػػع وال غمػػػ ع وال سػػػنحاب  

 . ٔال(باللحش وال قوؿ الخناء
 الشاهد الثاني :

ونعتػه فػي اإلنجيػق , فقػد ورد عػف  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  هو ما ذ ر  مف سيماء رسػوؿ هللا  
فػي اإلنجيػ  :  ػا ع سػ   ) قػرأتنػه قػاؿ : إعهد هللا هف سػميماف و ػاف قارئػًا لمكتػس 

جػد فػي أمػري .... إنػي أنػا   الػدائـ الػذي ال أزوؿ صػدقوا النبػي األمػي صػاحب 
الجمػػ  والمدرعػػة والتػػاج وهػػي العمامػػة والنعمػػيف والهػػرواة وهػػي القضػػيب األنجػػ  
العينػػيف الصػػمت الجبػػيف الواضػػ  الخػػديف األقنػػ  األنػػف ملمػػ  الثنا ػػا كػػأف عنقػػه 

سرته لػ س  إل ري في تراق ه له في شعرات في صدر  إبريق فضة كأف الذهب يج
ة شػتف الكػف والقػدـ إذا  عم  بطنه وعم  صػدر  شػعر أسػمر المػوف دقيػق المسػر 

ذا مش  كأنما يتقمع .... حت   شرب أمة ذلؾ النبػي أرفعػؾ  التلت التلت جم عاً  وا 
العجائػب   تسػم ما( )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصإلي ثـ أهبطؾ في آخر الزمػاف لتػرى مػف أمػة ذلػؾ النبػي 

الػػدجاؿ أهبطػػؾ فػػي وقػػت الصػػبلة لتصػػمي معهػػـ إنهػػـ أمػػة  ولتعيػػنهـ عمػػ  المعػػيف
 . ٕالمرحومة ( 

, ولكػػف فػػي  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  سػػيماء وعبلمػػات رسػػوؿ هللا  إلػػىأواًل وتشػػير هػػذ  الروايػػة 
ف صػاحس هػذ  إ لػىإيشػير  أوهذ  الروايات التي تسػتوقا القػارغ , وفيهػا مػا يممػ  

                                                 
 .ٕٚٔ -ٕٙٔص ٙٔزحار األنوار ج - ٔ
 .ٖٙٓٔص ٖال رائج ج , ٗٗٔص  ٙٔزحار األنوار ج - ٕ
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المهػدؼ العميػه  اإلمػاـهػق المقصػود زػه  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  صاؼ هو لػيس النهػي   و األ
, والػػػزعض اآل ػػػر  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  ف الػػػزعض منهػػػا يقصػػػد زػػػه الرسػػػوؿ إ أوالسػػػبلـ  

منطزقػػة   تسػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصصػػاؼ النهػػي أو  أوالمهػػدؼ العميػػه السػػبلـ   اإلمػػاـيقصػػد زػػه 
 زعضها  ما ورد في هذ  الرواية .أو العميه السبلـ   اإلماـعمى ش ص 

المهػػػدؼ العميػػػه السػػػبلـ  تشػػػزه  اإلمػػػاـصػػػاؼ أو وهػػػذا لػػػيس زالشػػػيء المسػػػتحيق ألف 
فػػػي أ مههػػػا , ألنػػػه  مػػػا ورد فػػػي الروايػػػات  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  صػػػاؼ جػػػد  المصػػػطنى أو 
المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  أشػػزه النػػاس  مقػػًا و مقػػًا هجػػد  رسػػوؿ هللا  اإلمػػاـشػػر نة أف ال

 . ٔالالملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  
ض مشػرس زحمػرة , فقػد أهػيتصػنه الروايػات انػه  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  ثانيًا إف رسوؿ هللا و 

)صػم    عم ػه رسػوؿ    لػ إ) إذا نظرت عمي العميه السػبلـ  :  اإلماـورد عف 
ض أبػػ عرفتػػه لػػ س بالطويػػ  المتثنػػي وال بالقصػػير اللػػاحش وآلػػه وسػػمـ تسػػم ما( 
 . ٕال مشرب بحمرة ....(
 طالس العميه السبلـ  فيه : أهيقوؿ  أيضاً والدليق عمى ذلؾ 

  
 ض  ستسق  الغماـ بوجهه      قاؿ اليتام  عصمة لؤلرام أب و        
 

                                                 
 .ٜٕٗ ناية األثر ص , ٕٚص ٔ٘ألنوار جزحار ا - ٔ
 .ٙٛٔص ٙٔزحار األنوار ج - ٕ
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نػػه الأسػػمر المػػوف  وهنػػاؾ روايػػة عػػف إ إلػػىالمتقدمػػة الػػذ ر تشػػير  هينمػػا فػػي الروايػػة 
 (دي رج  مف ولد فاطمػة وهػو رجػ  آدـ) المهالزاقر العميه السبلـ  تقوؿ :  اإلماـ

 .  ٔال
المهدؼ العميه السػبلـ   اإلماـف المقصود في هذ  الرواية هو إوفي ذلؾ داللة عمى 

 في هذا المقطع زالذات . ما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميوليس رسوؿ هللا 
 الشاهد الثالث : 

ولػد لػيبًل فػ تى رجػق  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  الصادؽ العميه السبلـ  لما ولػد النهػي  اإلماـعف 
لد ف كـ الميمػة مولػود أو ) مؤل مف قر ش وهـ مجتمعوف فقاؿ :  إلىالكتاس  أهقمف 

بلمسطيف مولود اسمه أحمد بػه  أوالميمة  ، قالوا ال وما ذاؾ ، قاؿ : لقد ولد ف كـ
الكتػاب عمػ  يد ػه فسػألو  فػاخبروا فطمبػو  فقػالوا لقػد ولػد  أه شامة  كوف هبلؾ 

طمقوا معػي أنظػر إل ػه فػأتوا فإنبعد قالوا قب  قاؿ  أوفينا غبلـ فقاؿ قب  أف أنبئكـ 
اليهػودي فأخرج ػه ـ كيػف سػقط ومػا رأت مػف النػور قػاؿ أمه وهػو معهػـ فػأخبرته
الشامة فخر مغش ًا عم ه فأدخمته أمه فممػا أفػاؽ قػالوا ويمػؾ  إل فنظر إل ه ونظر 

يػـو الق امػة هػذا و  مبيػرهـ فلرحػت  إل ذهبت  إسرائي ما لؾ ؟ قاؿ : نبوة بني 
 أهػػ قػػريش بػػذلؾ فممػػا رأى وجػػوههـ قػػاؿ و  ل سػػطوف بكػػـ سػػطوة يتحػػدث بهػػا 

 . ٕالالمغرب ( أه المشرؽ و 
 .الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  ـ هذا اليهودؼ زصنات رسوؿ هللا مما يدؿ عمى توس

 
 الشاهد الرابع : 

                                                 
 .ٖٗص ٔ٘زحار األنوار ج - ٔ
 .ٕٓٙص ٘ٔزحار األنوار ج - ٕ
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 . الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  قصة توسـ الراهس زحيراء زالرسوؿ   
طالػس العميػه السػبلـ  فػي تجػارة  أهيطالس عند  روجه مع عمه  أهيفقد روؼ عف 

ذا زصػومعة قػد أقهمػت تمشػي  مػا تمشػي الشػاـ فممػا مػروا زػالقرس مػف ال إلى زصػرة وا 
ذا فيها راهػس و انػت السػحازة ال تنػارؽ رسػوؿ هللا  الصػمى هللا عميػه الدازة السر عة وا 

ة و ػاف الراهػس ال ي مػـ النػاس وال يػدرؼ مالر ػس ومػا حػداسػاعة و وآله وسمـ تسػميما  
) إف كػاف عرفػه فسػمعته يقػوؿ :  ا  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميمالنهػي  إلػىفيه مف التجار فمما نظر 

ت أنػػت .... وقػاؿ مػػف يتػػول  أمػر هػػذا الغػػبلـ . فقمػت : أنػػا . فقػػاؿ : أي نػػأف أحػد
 شيء تكوف منه ؟ فقمت : أنا عمه .

ه مػػف أـ أب ػػفقػػاؿ :  ػػا هػػذا إف لػػه أعمامػػًا فػػأي األعمػػاـ أنػػت ؟ فقمػػت : أنػػا أخػػو  
 ة . حداو 

ال لسػػت بحيػػراء ...إشػػهد أفقػػاؿ :  وبحيػػراء قػػائـ عمػػ  رأس رسػػوؿ    نػػه هػػو وا 
يػػذب عنػػه ويتعجػػب مػػف كثػػرة الرجػاؿ وقمػػة الطعػػاـ وفػػي كػػ  سػػاعة  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػم ما( 

 قب  رأسه و افوخه و قوؿ هو هو ورب المس   والناس ال  لقهػوف ، فقػاؿ رجػ  
قاؿ بحيػراء مف الركب إف لؾ لشأنًا وكنا نمر بؾ قب  اليـو فبل تلع  بنا هذا البر ف

ني ألرى ما ال تػروف و  ف تحػت أ: و  إف لي لشأنًا وشأنًا وا  عمػـ مػا ال تعممػوف وا 
ممتمػو  عمػ  أعنػاقكـ حتػ  لحهذ  الشجرة لغبلمها لو كنتـ تعممػوف منػه مػا أعمػـ 

وطنه و  ما أكرمتكـ إال له ولقد رأيت وقد أقب  نور مف أمامه ما بيف  إل تردو  
ح ال ػاقوت والز رجػد يروحونػه و ااًل فػي أيػديهـ مػر ارأيت رج واألرض ولقد السماوات

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 

ا أ ػاـ واهتػزت ... ثػـ هػذ  الح ػاض التػي غػارت وذهػب ماؤهػ إنهاوقد كثرت أغص
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بعد الحػوارييف حيػث ردوا عمػيهـ فوجػدنا فػي كتػاب شػمعوف الصػلا  إسرائي تحرج 
نه دعا عميهـ فغارت وذهب ماؤها أ اـ ثـ قػاؿ متػ  مػف رأيػتـ قػد ظهػر فػي هػذ  إ

المدينػة  إلػ ي يخرج مف أرض تهامة مهاجر  نبنه ألج  إالح اض الماء فاعمموا 
 إبػراه ـمػف عتػرة إسػماعي  بػف  اسمه فػي قومػه األمػيف وفػي السػماء أحمػد وهػو

لصػػمبه فػػو  إنػػه لهػػو ثػػـ قػػاؿ بحيػػراء :  ػػا غػػبلـ أسػػألؾ عػػف ثػػبلث خصػػاؿ .... 
النبيػػيف  أكثػػرفأكػب عم ػػه بحيػػراء  قبػػ  رجم ػػه و قػػوؿ  ػػا بنػػي مػػا أطيػػب ريحػػؾ  ػػا 

 ًً .... كػػأنني بػػؾ وقػػد قػػدت األجنػػاد والخيػػ  الج ػػاد ويتبعػػؾ العػػرب والعجػػـ  أتباعػػًا
. أنػػت الػػذي ال تقػػـو السػػاعة حتػػ  تػػدخ  الممػػوؾ كمهػػا فػػي دينػػؾ طوعػًا وكرهػػاً  ..
 .  ٔال صاغرة ....(

 . الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  وهذا دليق عمى توسـ زحيراء زالنهي   
 
 اهد الخامس :شال
ة التي ذ رها هماالهيت العميهـ السبلـ  عمى أثر المز  هقهو توسـ نصارػ نجراف ز 

ـآ :  الىتعػػفػػي قولػػه  القػػرآف ػػاءكت ُنس  ػػاءن ا و  ُنس  ـآ و  ػػاءكت ن  ػػا و أ بآ ن اءن  عت أ بآ ػػدآ اآ ن  ػػ آ ت ع ػػال وآ ْ ف قت
م   الآك اُذُبيف    ع   لمعآن ة  و ُ ع  ت ُه آ ف ن جآ ـم ن بآ ـآ ثت كت ن ا وأ نلتس  و أ نلتس 
 . ٕال

السبلـ  آ ذًا هيد الحسف محتضنًا الحسيف العميه  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  فقد  رج رسوؿ هللا  
العميػػه السػػبلـ  وفاطمػػة العميهػػا السػػبلـ  تمشػػي  منػػه وعمػػي العميػػه السػػبلـ   منهػػـ 

) إذا دعوت فأمنوا فقػاؿ أسػقف نجػراف  ػا معاشػر :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  وقاؿ رسوؿ هللا 

                                                 
 .ٜٚٔص ٘ٔزحار األنوار ج - ٔ
 .ٔٙآؿ عمراف - ٕ
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فػبل تبتهمػوا   أف يزي  جببًل مف مكانه ألزاله  النصارى إني ألرى وجوها لو سألوا
 . ٔالببلدهـ ....( إل فتهمكوا وال يبق  عم  وجه األرض إال مسمـ فرجعوا 

ة رجعػػوا وقػػاؿ همػػاف نصػػارػ نجػػراف زعػػد اتنػػاقهـ عمػػى موعػػد المزإ أ ػػرػ وفػػي روايػػة 
ف أهم) إف خػػرج فػػي عػػدة مػػف أصػػحابه فبػػزعضػػهـ لػػزعض :  و  ألنػػه غيػػر نبػػي وا 
تمو  لتهمكف .... وخػرج هماولئف ب نبي صادؽ فإنهو  همابيته فبل تب أه خرج في 
وعمي )عم ه السػبلـ( بػيف يد ػه والحسػف )عم ػه السػبلـ(  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( رسوؿ   

عف  مينه والحسيف )عم ه السبلـ( عف شماله وفاطمػة )عميهػا السػبلـ( خملػه ثػـ 
ـ( وهػػذ  الحسػػف والحسػػيف )عميهمػػا السػػبل إلػػ قػػاؿ هممػػوا فهػػؤالء أبنائنػػا وأشػػار 

عمػػي  إلػ نسػائنا  عنػي فاطمػػة )عميهػا السػبلـ( وهػػذ  أنلسػنا  عنػي نلسػػي وأشػار 
نػا أقالػؾ أقمبػيف يد ػه فقػالوا  إلػ )عم ه السبلـ( فمما رأى القـو ذلؾ خافوا وجاءوا 

.    
نػارًا والذي نلسي بيد  لو خرجوا المتؤل الوادي عمػيهـ  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( فقاؿ : النبي 

 . ٕال(
الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ  وتعػػرفهـ   هػػقوهػػذا دليػػق أكيػػد عمػػى توسػػـ نصػػارػ نجػػراف ز

 تهـ .هماحجموا عف مزأإليهـ لذا 
 

 الشاهد السادس : 
ومعرفتػه لػه عنػد رؤ تػه  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  المو هػس مػع رسػوؿ هللا  أهػوهو قصة الراهس 

) هو هو ثـ قاؿ ما رآ  ف  ذ يحرؾ رأسه ويقػوؿ : نه س ؿ عنه لإ إلىفالرواية تشير 
                                                 

 .٘ٔتذ رة ال واص ص - ٔ
 .ٗٔتذ رة ال واص ص - ٕ
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يولػد  أوولد  قاؿ له عمي فقمنا ال قػاؿ إمػا  كػوف قػد ولػد  بطال أبيه  ولد لعمه 
نػا لنجػد صػلته عنػدنا فػي الوصػ ة كمػا ا  ؿ مف يؤمف به فعرفػه و أوفي سنته وهذا 

نه سيد العرب ور انيها وقرينها  عطي السيف حقػه  اسػمه نجد صلة ه بالنبوة وا 
تسم ه المبلئكة  األنب اءمؤل األعم  عمي هو أعم  الخبلئق يـو الق امة بعد لفي ا

وجػػه إال أفمػػ  وظلػػر و  لهػػو أعػػرؼ بػػيف  إلػػ البطػػ  األزهػػر الملمػػ  ال يتوجػػه 
 . ٔالمف الشمس الطالعة ( السماواتأصحابه في 

 
 الشاهد السابع :

عميه السبلـ  لنت  حصػف  يهػر توسـ يهود  يهر عندما توجه لهـ أمير المؤمنيف ال 
عمػـ أ) و السبلـ  هذلؾ فقاؿ :  يهأمير المؤمنيف العم الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  . وقد أ هر النهي 

هـ إف الذي يدمر عميهـ اسمه إيم ا فػإذا لقيػتهـ فقػ  ب ا عمي إنهـ يجدوف في كت
ه السػبلـ( فمضػيت ـ يخذلوف إف شاء   . قاؿ أمير المؤمنيف )عم فإنهأنا عمي 
حت  أتيت الحصوف فخرج مرحب وعم ه مغلر وحجر قػد ثقبػه  –أي الرا ة  –بها 
 : الب ضة عم  رأسه وهو يرتجز و قوؿمث  
 

 قد عممت خيبر أني مرحب       شاؾ السبلح بط  مجرب 
 فقمت : 

 أنا الذي سمتني أمي حيدر       كميث غابات شديد قسورة

                                                 
 .ٜٖ٘ص ٘ٔزحار األنوار ج - ٔ
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 أبػػيلمػػؤمنيف )عم ػػه السػػبلـ( لمػػا قػػاؿ أنػػا عمػػي بػػف ف أميػػر اإوجػػاء فػػي الحػػديث 
طالب قاؿ حبر مف أحبار القـو غمبتـ وما أنزؿ عم  موس  فدخ  في قمو هـ مف 

 . ٔالالرعب ما لـ  مكنهـ معه االست طاف به (
 

 الشاهد الثامف : 
طالس العميه السبلـ  عف جاهر هف   هيفي قصة الراهس المثـر هف دعيس وتوسمه ز

) قب  أف وقع عمي في بطف أمػه كػاف نه قاؿ : إ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما الف الرسوؿ عهد هللا ع
فػػي زمانػػه رجػػ  راهػػب عابػػد ...... وكػػاف مػػذكورًا فػػي العبػػادة قػػد عبػػد   مائػػة 
 تعػال وتسعيف سنة ولـ  سأله حاجة فسأؿ ر ه أف يريه ول ًا له فبعث   تبارؾ و 

المثػـر قػاـ إل ػه فقبػ  رأسػه وأجمسػه بػيف يد ػه ر بػه طالب إل ه فمما أف أبص أبيب
امة ؟ قاؿ : فقاؿ : مف أنت يرحمؾ   ؟ قاؿ رج  مف تهامة . فقاؿ : مف أي ته

؟ قاؿ : مف عبد مناؼ . قاؿ : مف أي عبد مناؼ ؟ قاؿ : مف مكة . قاؿ : ممف 
أعطاني  مف بني هاشـ ، فوثب إل ه الراهب وقب  رأسه ثان ة وقاؿ الحمد هلل الذي

العمي األعم  قػد  فإفبشر  ا هذا أمسألتي ولـ  متني حت  أراني ول ه ، ثـ قاؿ : 
طالػػب : ومػػا هػػو ؟ قػػاؿ : ولػػد يخػػرج مػػف  أبػػوألهمنػػي إلهامػػًا ف ػػه بشػػارتؾ . قػػاؿ 
ذكػر  إمػاـ المتقػيف ووصػي رسػوؿ رب العػالميف  تعػال صمبؾ هو ولي   اسمه و 

بلـ وقػػ  لػػه إف المثػػـر  قػػرأ عم ػػؾ السػػبلـ أدركػػت ذلػػؾ الولػػد فػػاقرأ  منػػي السػػ فػػإف
 . ٕال....(

                                                 
 .٘ٔص ٕٔزحار األنوار ج - ٔ
 .ٔٔ-ٓٔص ٖ٘زحار األنوار ج - ٕ
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ال لمػػا قػػاـ   هيممػػا يػػدؿ عمػػى توسػػـ الراهػػس زػػ طالػػس العميػػه السػػبلـ  ومعرفتػػه لػػه وا 
زسؤاله عػف نسػزه وم ػاف سػ نا  ومػف ثػـ تقهيمػه وا  زػار  هػوالدة أميػر المػؤمنيف العميػه 

 السبلـ  .
 

 الشاهد التاسع :
 لمؤمنيف العميه السبلـ  .توسـ الراهس في مسجد هراثا ز مير ا

عػف أميػر المػؤمنيف العميػه السػبلـ  لمػا رجػع مػف وقعػة ال ػوارج نػزؿ  أيوس أهيفعف 
) ال ينػػزؿ هنػػا إال وصػػي نبػػي  قاتػػ  فػػي سػػبي    ، هػػيف السػػواد فقػػاؿ لػػه راهػػس : 
، قػاؿ إذف أنػت  األنب ػاءصػ اء وصػي سػيد و ا سػيد األ فإنفقاؿ عمي)عم ه السبلـ( 
ي وجػػدت فػػي اإلنجيػػ  نعتػػؾ وأنػػت فػػإن خػػذ عمػػ  اإلسػػبلـ أصػػمع قػػريش وصػػي ه

 . ٔالتنزؿ براثا بيف مريـ وارض ع س  ...(
 

 الشاهد العاشر : 
 وعمو ش نه وتممكه عمى الزبلد . الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  توسـ هرقق ممؾ الروـ هرسوؿ هللا 

اإلسػبلـ أحضػر  إلػى  يػدعو   تسػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصجاء   تػاس النهػي  فف هرقق حيإفقد ورد 
سنياف العميه لعائف هللا  ليس لهـ عف حالػه ف ػاف  أهومف وجد ههمد  مف قر ش وفيهـ 

سػػل اف بالصػػبلة والزكػػاة والصػػمة  أبػػو) بػػـ  ػػأمركـ ؟ فقػػاؿ : فيمػػا سػػ ؿ أف قػػاؿ : 
آخػػر مػػا سػػأؿ فأجابػػه . فقػػاؿ : إف  كػػف مػػا تقػػوؿ حقػػا فهػػو نبػػي  إلػػ والعلػػاؼ 
 . ٕالمؾ ما تحت قدمي هذيف (وس م

                                                 
 .ٕٗٙص ٕزحار األنوار ج - ٔ
 .ٖٜالمقدمة ص - ٕ
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والتػػي توصػػق  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  توسػػـ ممػػؾ الػػرـو ز فعػػاؿ الرسػػوؿ  إلػػىوفػػي ذلػػؾ إشػػارة 
 نه نهي .اعف طر قها 

الكتػػاس لهػػـ  أهػػقف إومػػف مجمػػق هػػذ  األمثمػػة والشػػواهد يتهػػيف لنػػا وزالػػدليق القػػاطع 
ف فػػيهـ متوسػػميف مػػف  أواألحزػػار والرهزػػاف  أو نهيػػاءاألسػػواًء مػػف  معرفػػة زالتوسػػـ وا 

نهػػػـ  ػػػانوا يتوسػػػموف زالنػػػاس عػػػف طر ػػػق أسػػػمائهـ و   أوصػػػافهـ أو عامػػػة النػػػاس , وا 
 أفعالهـ .

المسػتحدث هػق عمػـ لػه  أوف عمـ التوسػـ لػيس زػالعمـ الجديػد إالقوؿ  إلىوهذا يقودنا 
 قػػق أوجػػذور ضػػارحة زالقػػدـ ولكػػف زمػػرور الوقػػت عنػػى عميػػه الزمػػاف وتناسػػا  النػػاس 

انػدثار  , هػق هػو موجػود مػا  أويعنػي ا تنػاء   الاهتمامهـ زه ومبلحظتهـ له , وهذا 
 يـو القيامة . إلىلياء والصالحيف و زقيت الدنيا وما زقي األئمة واأل

إف مػػا ذ رنػػا مػػف توسػػـ عنػػد أهػػق الكتػػاس إنمػػا هػػو توسػػـ جزئػػي حصػػموا عميػػه مػػف 
ـ الكامػػػػق فهػػػػو موجػػػػود عنػػػػد  ػػػػبلؿ التجرحػػػػة والعزػػػػادة ومجاهػػػػدة الػػػػننس , أمػػػػا التوسػػػػ

األنهيػػاء والرسػػػق وزال صػػػوص  ػػاتمهـ النهػػػي األكػػػـر   الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  واألئمػػػة مػػػف 
 ذر ته .

 
 
 

 سبلـالتوسـ عند العرب قب  اإل
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مـ والشعوس , ويعود حاؿ مف سزقهـ مف األ سبلـ عمـ التوسـ عرؼ العرس قهق اإل
 مر ف :أ إلىذلؾ 
ؿ : هػػو  ػػوف زعػػض المتوسػػميف مػػنهـ ممػػف عػػرؼ زالصػػبلح وزاالرتزػػاط و األ األمػػر

زعػض العميه السػبلـ   مػا هػو حػاؿ  إهراهيـزاهلل عز وجق عف طر ق حننية نهي هللا 
 . الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  هني هاشـ قهيمة الرسوؿ   

زاس التوسـ  شياء ويعد ذلؾ مفالثاني : هو تازع لتنرس زعض الناس زاأل األمرأما 
, وقد طالعتنػا الروايػات التار  يػة زالعديػد مػف القصػص والحػوادث التػي توسػـ  أيضاً 
هػػذ  شػػواهد عمػػى معرفػػة العػػرس قهػػق  ؿيػػة , وتػػدهمايػػاـ الجأشػػ اص عاشػػوا فػػي أههػػا 
ـ ههذا العمـ , وسنذ ر عدد مف شواهد تمؾ القصص مراعاة لئل تصػار و مػا بلساإل

 -يمي :
 

رحعػػة ذلػػؾ لمػػا الد  األأو لتوسػػـ زقصػػة توز ػػع نػػزار ميراثػػه عمػػى : هػػو ا ؿوالشػػاهد األ 
 أحػد إلػىف يحتكمػوا أف ا تمنػوا عمػى توز عػة زعػد وفاتػه إصػاهـ أو حضرته الوفػاة , و 

الح مػػاء , وعػػف تقسػػيمه الميػػراث يػػروػ : ال ولمػػا حضػػرت نػػزار الوفػػاة قسػػـ ميراثػػه 
مػف الحمػرة , فسػمي  عمى ولد  االرحعة ... فاعطى مضر ناقته الحمراء وما أشههها

مضر الحمراء , وأعطى رحيعة النرس ومػا أشػههها , فسػمي رحيعػة النػرس , وأعطػى 
هرقاء , فسمي أياد الهرقاء , ويقػاؿ : أيػاد العصػا  ـأيادًا  نمه وعصا  , و انت الغن

ف يتحػاكموا أف ت ػالنوا إ, وأعطى أنمارًا جار ة له تسمى هجيمة فسمي ههػا , وأمػرهـ 
 . ٔالفعى الجرهمي , ف اف منزله هنجراف فتحاكموا اليه  ف األفعى هاأل إلى

                                                 
 .ٕٜٔص ٔتار خ اليعقوحي ج - ٔ
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 هػػػـ ا تصػػػموا زعػػػد وفػػػاة والػػػدهـ نػػػزارنإوزالنعػػػق تػػػذ ر  تػػػس السػػػيرة النهويػػػة الشػػػر نة 
ف وجػػدو  , فتوسػػـ ههػػـ وز فعػػالهـ وقػػاـ أ إلػػىفعػػى الجرهمػػي عػػف األ و رجػػوا يزحثػػوف 

 . ٔالهـ زالضزط أهو هتوز ع الميراث  ما وزعه 
منهـ شيئًا  إعطاء مضر الناقة ورحيعة النػرس  حداعطاء  ق و إلمتوسـ ه أما زالنسزة

وتكػػوف معيشػػته أ مػػس ذر تػػه الهػػدو. صػػاحس الناقػػة سػػوؼ يسػػ ف الهػػوادؼ  إففهػػو ال 
أما مف أ ذ النرس فنيه إشارة إلى ميوؿ هذا الشػ ص لمنروسػية والقتػاؿ لػذلؾ تكػوف 

ـ فنيػػه إشػػارة إلػػى إنػػه سػػتكثر منػػه ذر ػػة محزػػة لمنروسػػية والقتػػاؿ . أمػػا مػػف أ ػػذ الغػػن
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 .
هو التوسـ زقصة والدة هشػاـ هػف عهػد منػاؼ وعهػد شػمس هػف عهػد  : الشاهد الثاني

اف هاشمًا وعهد شمس  انػا تػوأميف , ف ػرج  مناؼ و اف توأميف والتي جاء فيها : ال
هاشـ وتبل  عهد شمس وعقزػه ممتصػق زعقزػه , فقطػع هينهػا زمػوس , فقيػق : لي ػرج 

 . ٕال  أحدهيف ولد هذيف مف التقاطع ما لـ ي ف هيف 
وقد توسـ القوـ نتيجة النصق هينهما زالتوسـ و ػروج الػدماء زحصػوؿ تقػاطع وتنػافر 

الدهـ , وذلؾ ألف الموس يدؿ عمى السػيا الػذؼ يقػع و أوسيق دماء عمى رواية هيف 
الػػدماء التػػي تسػػنؾ مػػف ذر ػػتهـ زسػػهس هػػذا  إلػػىالدهػػـ , ومسػػيق الػػدماء تشػػير أو هػػيف 

  هػقوز الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  مية زالرسوؿ أالسيا , وهذا ما حصق زالنعق . وما فعمه هني 

                                                 
 .السيرة النهوية إلهف هشاـ - ٔ
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القػػػوـ , حتػػػى قػػػاؿ توسػػػـ زػػػه الهيػػػت العمػػػيهـ السػػػبلـ   يػػػر شػػػاهد عمػػػى حصػػػوؿ مػػػا 
  ٔالالشاعر في ذلؾ :

 عهد شمس أضرمت لهني هاشـ 
 حرحًا يشيس منها الوليد                                 

 ز  حرس لممصطنى واهففإن
 لعمي ولمحسيف يز د هند                             
 

را  راكػس أؾ عنػدما هي قصة توسـ عهد المطمس هولد  عهد هللا وذل:  الشاهد الثالث
هرهة الحزشػي الػذؼ جػاء لهػدـ أفرسه مجرد ر هته وذلؾ عندما زعثه إلستطبلع  هر 

) فممػػا كػػاف مػػف غػػد بعػػث ابنػػه عبػػد   ل أت ػػه بػػالخبر الكعزػة . والقصػػة منادهػػا : 
مكػنهـ ذلػؾ ، فػأت  أف إل ه مف قػريش جماعػة ل قػاتموا معػه إودنا ، وقد اجتمعت 

ء يػػركض وقػػد جػػردت ركبتػػه ، فقػػاؿ عبػػد المطمػػب : قػػد عبػػد   عمػػ  فػػرس شػػقرا
جػاءكـ عبػػد   بشػػيرًا ونػػذيرًا ، و  مػا رأيػػت ركبتػػه قػػط قبػ  اليػػـو . فػػأخبرهـ مػػا 

 .(2) صنع   بأصحاب اللي  ...(
وقد توسـ عهد المطمس عندما رأػ عهد هللا وهػو مجػرد ر هتػه ز نػه جػاء زشػيرًا ونػذيرًا 

صحاس النيق , أما  ونه نذيرًا أهرهة و أنه آتاهـ ه هر هبلؾ , والمراد هنا زالزشير أل
ليػاء هللا أو نه ينذرهـ ز ف  ق مػف ير ػد هػبلؾ الهيػت الحػراـ ومػف فيػه مػف إيعني ذلؾ 

ف فػي إنػذارًا لقػر ش إرهة الحزشي وأصحازه وقد ي وف ذلػؾ أهسي وف مصير  مصير 

                                                 
 .ٜٓالنزاع والت اصـ ص - ٔ
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الػػذؼ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  تهـ لمرسػػوؿ   و احالػػة معػػاداتهـ لػػرس هػػذا الهيػػت والمتمثػػق زعػػد
 .مصيرهـ ؾسيظهر فيهـ ي وف ذل

هللا فػي همدتػه  أهػقنهػـ ا  م انتػه عنػد هللا عػز وجػق و  إلػىشػار عهػد المطمػس أهذا وقػد 
 إلػػىشػػار عهػػد المطمػػس أعػػنهـ , وقػػد  تعػػالىزسػػوء يػػرد  هللا  هػػـرادأف  ػػق مػػف إلػػذلؾ 

  ٔالذلؾ زقوله : 

 وفػينا سنة      صمى الػرحـ وايناء الذمـ نعرؼ هللا
 لـ يزؿ هلل فػينا حجة       يػدفع هللا هها عػنا النػقـ 

 هللا في همدته       لـ يزؿ ذاؾ عمى عهد إهرهـ أهقنحف 
 

وحهذا ي وف عهد المطمس قد توسـ ز مر ف األوؿ الزشارة ههبلؾ أهرهة وجيشه والثاني 
 .زعد وفاته إنذار قر ش زما سي وف منهـ مف 

نػػذار أمػػا وجػػه الػػرحط هػػيف تجر ػػد عهػػد هللا ر هتػػه وحػػيف مػػا توسػػـ زػػه مػػف الزشػػارة واإل
إف اإلنساف المهموـ إذا رأػ زشارة تكشا همػه وتنرحػه ف  نمػا ينػزع عنػه  إلىفيعود 

زعػػػض مبلزسػػػه لشػػػدة فرحػػػه أمػػػا ظهػػػور ر هتيػػػه فيشػػػير إلػػػى اإلنػػػذار ألف الرسػػػق أو 
ههـ إذا أرادوا أف ينػػػذروا وه ػػػذا فعػػػق النهػػػي األكػػػـر المنػػػذر ف عػػػادة يجثػػػوف عمػػػى ر ػػػ

 الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  في المزاهمة .
 

الد عهػد المطمػس ,  و سػنة زػ: هػو توسػـ عػامر هػف مالػؾ مػا العػس األ الشػاهد الرابػع
حيث جاء في ذلؾ : ال وحج عامر هف مالؾ ما العس األسنة الهيت فقاؿ : ال رجاؿ 

 . ٔالفقاؿ ههؤالء تمنع م ة    نهـ جماؿ جوف , 
                                                 

 .ننس المصدر - ٔ
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الد عهػد المطمػس ألنػه رأػ فػيهـ أو ف عػامر هػف مالػؾ  قػاؿ ذلػؾ فػي إومف ذلػؾ نػرػ 
ف الجمػػق إسػػيماء القػػوة والشػػجاعة والمنعػػة , ولمػػا شػػهههـ هجمػػاؿ و مػػا هػػو معمػػـو 

شد الظروؼ قسوة وال سيما في صحراء الجز رة العرحيػة أيمتاز زالقوة وزالصهر عمى 
ف لهؤالء القػوة والصػهر عمػى الشػدائد التػي تجعمهػـ يمنعػوف م ػة مػف إ. ومعنى ذلؾ 

  ق  طر .
 

الد عهػػد المطمػػس  و : هػػو توسػػـ أكػػثـ هػػف صػػيني مػػف هنػػي تمػػيـ زػػ الشػػاهد الخػػامس
هػػػف صػػػيني فػػػي نػػػاس مػػػف هنػػػي تمػػػيـ فػػػرآهـ ـ أكػػػث, فػػػورد فػػػي ذلػػػؾ : ال وحػػػج  أيضػػػاً 

. فقاؿ : يػا هنػي تمػيـ  ي ترقوف الزطحاء   نهـ أهرجة فضة يمحقوف االرض جيرانهـ
ف ينشئ دوؿ نهت لها مثق هؤالء , هػؤالء  ػرس هللا ال  ػرس الرجػاؿ أذا أحس هللا إ
 . ٕال  

  حسػػػف  إلػػػىكػػػثـ هػػػف صػػػيني توسػػػـ عػػػف طر ػػػق النظػػػر أف إوه ػػػذا نجػػػد
ف هؤالء هـ مف  ػرس هللا عػز وجػق وهػو مػف وضػع إمنظرهـ وهيهتهـ 

ة وألجػػػق ذلػػػؾ أنشػػػ  ف تكػػػف هلل دولػػػأنػػػه توسػػػـ إههػػػـ هػػػذ  الصػػػنات , ثػػػـ 
وقيػاـ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  نهػوة الرسػوؿ    إلػىهؤالء , ولعق ذلؾ فيه إشػارة 

 دولته .
 

زا طالػس زػ ف هنػاء الكعزػة ووضػع الحجػر يجػس أ: هو قصة توسـ  دسالشاهد السا
ف ي وف ز مواؿ مف م اسس مشػروعة ال مػف م اسػس محرمػة , فجػاء فػي ذلػؾ : ال أ
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ًا هػػدمت الكعزػػة زسػػهس سػػيق أصػػاههـ فهػػدمها . وقيػػق : هػػق  انػػت امػػرأة مػػف ف قر شػػإ
ذرع أقػػر ش تجمػػر الكعزػػة فطػػارت شػػررة فاحرقػػت زػػاس الكعزػػة , و ػػاف طولهػػا تسػػعة 

ؿ مف ضرس فيها زمعوؿ الوليد هف المغيرة الم زومي . وحنروا أو فتقوضها . و اف 
س الحجر ورجع م انه فامس وا , فقمعوا منها حجرًا فوث إهراهيـقواعد  إلىحتى انتهوا 

وهػػس هػػف عمػػرو هػػف عائػػذ هػػف عمػػراف هػػف  أهػػوف الػػذؼ هػػدر الحجػػر مػػف يػػد  إويقػػاؿ 
م زوـ , و رج عميهـ ثعزاف فحاؿ هينهـ وحيف الهنػاء فػاجتمعوا , فقػاؿ : مػاذا تػروف 

مػػػف طيػػػس الم اسػػػس فػػػبل  إال ف يننػػػق فيػػػهأطالػػػس : اف هػػػذا ال يصػػػم   أهػػػو  فقػػػاؿ 
مػوالهـ أمف ظمـ وال عػدواف , ف حضػروا مػا لػـ يشػ وا فيػه مػف طيػس  تد موا فيه ماالً 
 . ٔال السماء , فجاء طائر ف  تطا الثعزاف حتى ذهس ...  إلىورفعوا أيديهـ 

ف هناؾ إطالس ز ف  روج الثعزاف اثناء الهناء ومنعه إياهـ يدؿ عمى  أهووهنا توسـ 
محرمػػة المسػػت دمة فػػي الهنػػاء مػػواؿ الال وهػػو األأأمػػرًا  يػػر مقهػػوؿ فػػي عمميػػة الهنػػاء 

ؼ هناء , هناء هيت هللا الحراـ , فمهذا منعهـ الثعزاف مف ذلؾ , وعنػدما انتنػى هػذا أو 
  تطا ذلؾ الثعزاف وهو عبلمة عمى استكماؿ الهناء .أش اؿ زعث هللا طير اإل
 

التػي جػاء فيهػا  ا  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميم: هو التوسػـ زقصػة والدة الرسػوؿ    سابعالشاهد ال
: ال ولما ولد رسػوؿ هللا رجمػت الشػياطيف وانقضػت الكواكػس , فممػا رأت ذلػؾ قػر ش 

صػاهت النػاس زلزلػة أال لقيػاـ السػاعة , و إان رت انقضاض الكواكس وقالوا : ما هذا 
يواف  سرػ فسقطت منه إعمت جميع الدنيا حتى تهدمت الكنائس والهيع ... وزلزؿ 

 قهق ذلؾ زالا عاـ .   مدت نار فارس ولـ تن مدثبلثة عشر شارفة , و 
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وهو الذؼ تسميه النرس موحذاف موحذ التيـ زشرائع دينهـ  هـورأػ عالـ النرس وح يم
ف أزػػبًل عرازػػًا تقػػود  ػػيبًل صػػعازًا حتػػى قطعػػت دجمػػة وانتشػػرت فػػي الػػزبلد . فػػراع   ػػ ,

 هػاف العػرس  النعماف فقاؿ : هق زقي مػف إلىذلؾ  سرػ انوشرواف وافزعه , فوجه 
  قاؿ : نعـ ! سطي  الغساني هدمشق مػف أرض الشػاـ . فقػاؿ : فجئنػي زشػيخ  أحد

 ليه . إليه . ف تا  زعهد المسي  هف زقيمة , فوجهه إجهه أو العرس له عقق ومعرفة 
ف ػػرج عميػػه عهػػد المسػػي  عمػػى جمػػق حتػػى قػػدـ دمشػػق . فسػػاؿ عنػػه فػػدؿ عميػػه وهػػو 

  ر رمق . فنادػ في أذنه ز عمى صوته :ة , فوجد  في آهياينزؿ في زاس الج
 

 يا فارج الكرحة أعيت مف ومف     أصـ أـ تسمع  طر ا اليػمف              
 أتاؾ شيخ الحي مف آؿ يزف     العنف       األمروفاصػق ال طزة في        
 

فقاؿ : عهد المسي  عمى جمػق مشػيخ , نحػو سػطي  , حػيف اشػنى عمػى الضػر   , 
ساسػػػاف ههػػػػدـ االيػػػواف و مػػػػود النيػػػراف ورؤيػػػػا الموحػػػذاف , رأػ أزػػػػا زعثػػػؾ ممػػػؾ هنػػػػي 

االعراس تقػود  ػيبًل صػعازًا حتػى قطعػت دجمػة وأنتشػرت فػي الػزبلد يػا اهػف ذؼ يػزف 
ة و اذا  اضػػت زحيػػرة سػػإتكػػوف هنػػة وهنػػات ويمػػوت ممػػوؾ وممكػػات زعػػدد الشػػرفات , 

ي  شػػامًا , ة فميسػت الشػػاـ لسػطو اة زػػ رض تهامػة وظهػػر صػاحس الهػػر و وظهػرت الػتبل
 . ٔالثـ فاضت ننسه  

 ومف هذ  الرواية نستشا أمر ف : 
: توسـ سطي  زما جرػ زايواف  سرػ وسقوط شرفاته ويقػوؿ الموحػذات  ؿواأل  األمر

هػػق وانتشػػارها فػػي الػػزبلد , هػػو مػوت ممػػوؾ وممكػػات وزواؿ ممػػؾ هنػػي فػػارس حػوؿ اإل
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تحػدث منهػا ظهػور مور عظيمػة , أهق , وسي وف هذا زعد عمى يد أصحاس هذ  اإل
ة زػػ رض تهامػػة , وهنػػا يقصػػد هػػذلؾ ظهػػور الرسػػالة ال يػػة زػػ رض تهامػػة والتػػي و تػػبل

يػػدؿ ظػػاهر الروايػػة  مػػا  القػػرآفة و ة هػػو تػػبلو مػػف ضػػمنها م ػػة ولعػػق المقصػػود زػػالتبل
ألف مػػف مواصػػناته الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ة والمقصػػود زػػه الرسػػوؿ و اف صػػاحس الهػػر إ ويظهػػر

 ة .و امق هر نه يحإ
القديمػػة  ػػالنرس هنهػػوة الرسػػوؿ  اإلمػػاـالثػػاني فهػػو وجػػود عبلمػػات زشػػرائع  األمػػرأمػػا 

رض التػػػي  ػػػاف النػػػرس يسػػػيطروف عميهػػػا وهػػػي وحتممػػػؾ المسػػػمميف األ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  
 وهذا ما حصق زالنعق .  رػ رض دجمة أؼ العراؽ ثـ تنتشر في الزبلد األأ
 

 اإلمػاـطالس زالنجوـ وزضياء السماء ورحطها هػوالدة  أهو: هو توسـ  ثامفالشاهد ال
نصػارؼ عػف الرسػوؿ   عمي العميه السبلـ  , وجاء ذلؾ عف جاهر هػف عهػد هللا األ

ميػػػر المػػػؤمنيف )عم ػػػه أ) فممػػػا كانػػػت الميمػػػة التػػػي ولػػػد نػػػه قػػػاؿ : إ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  
بصرت مف ذلػؾ قػريش أوتضاعف نور نجومها و شرقت السماء بض ائها أالسبلـ( 
طالػب  أبوث في السماء حادثة وخرج أحدفهاج بعضها في بعض وقالوا قد  عجباً 

قبػ  النػاس أيها الناس تمت حجة   و أوهو يتخم  سكؾ مكة واسواقها و قوؿ  ا 
شراؽ السماء وتضاعف نور النجـو ، فقػاؿ لهػـ إ سالونه عف عمة ما يرونه مف 

ل اء    كم  ف ه خصاؿ الخير ويختـ أو د ظهر في هذ  الميمة ولي مف بشروا فقأ
مػاـ المتقػيف وناصػر الػديف وقػامع المشػركيف وغػ ع المنػافقيف إبه الوصييف وهػو 

 .(1)وزيف العابديف ووصي رسوؿ رب العالميف ...(
 

                                                 
 .ٓٔص ٖ٘زحار االنوار ج - ٔ
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 التوسـ في الموروث الشعبي

 
حالػة  مػفيوجد فيها  زار السف مف الهيوت وال سيما الهيوت التي  تي اد ي مو هي ال

تػػتهـ تمػػؾ المعرفػػة . أيػػف أالنػػاس ال يعرفػػوف مػػف  أكثػػرف إال إمػػف حػػاالت التوسػػـ , 
مػا هػو التوسػـ  وف عرفػي مهيػتهـ السػاحقة ال أ ف لػـ تكػف إوذلؾ ألف زعض الناس هذا 

الجهػػػق  إلػػػىالمعنػػػى وهػػػذا زطهيعػػػة الحػػػاؿ يعػػػود  أوسػػػـ صػػػبًل سػػػوءًا مػػػف ناحيػػػة اإلأ
لوقت الحاضر ر ـ ثورة العمػـو والتكنولوجيػا الحاصػق فػي العػالـ اليػـو المتنشي في ا

وز حاديػػث وروايػػات  القرآفجمهنػػا  مسػػمميف زػػ إلػػىألنػػه جهػػق زػػاطني يعػػود هجػػذور  , 
 .ـ  ما مر هنامالهيت العميهـ السبلـ  التي ذ رت هذا الع أهق

د جيػػػق جػػػاءت عػػػف طر ػػػق نقمهػػا جػػػيبًل زعػػػ ههػػػذ  الحػػاالت ف تمػػػؾ المعرفػػػةإوالظػػاهر 
العمػيهـ  األنهياءئمة و األ إلىصبًل أجداد والتي يعود مصدرها هناء عف األوتوارثها األ
فػػػراد مػػػف  ػػػبلؿ ف تمػػػؾ التوسػػػمات جػػػاءت نتيجػػػة التجرحػػػة الذاتيػػػة لؤلإ أو ,السػػػبلـ  

حيػواف  أونسػاف إحادثة معينة زنعق معػيف سػواء  ػاف ذلػؾ النعػق صػادر مػف  ةرناقم
 وما شاكق .
ذ ػػر زعػػض التوسػػمات التػػي اشػػتهرت فػػي مجتمعاتنػػا والتػػي فيهػػا ف عمػػى وسػػن تي اآل

 داللة واضحة عمى صحة وجود عمـ التوسـ وهي  ما يمي :
ذلػػؾ فػػي التوسػػـ يػػدؿ عمػػى قػػدـو  فػػإفعػػراؾ العصػػافير : هػػي عنػػد  لػػ و الحالػػة األ 

ف النػػاس تعػػرؼ ذلػػؾ المعنػػى إضػػيا . وهػػذا ممػػا اشػػتهر فػػي مجتعاتنػػا وفػػي الواقػػع 
 تى زالنتيجة .أيف أ ؼ مفر لكنها ال تع
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ف العصػػافير عػػادة مػػا يحصػػق هينهػػا هػػذا إ إلػػىف السػػهس فػػي ذلػػؾ يعػػود إوالحقيقػػة  
جػػرت العػػادة عمػػى اسػػتقزاؿ الضػػيا  وقػػدمػػاـ الهيػػت , أ أوفػػي حديقػػة الهيػػت  العػػراؾ

 ماـ زاس الدار هذا مف ناحية .أ أوعند حديقة الهيت 
, وقػػػد جػػػرت العػػػادة عمػػػى ي ػػػوف زالمنػػػاقير ػػػر آالعصػػػنور لعصػػػنور  عػػػراؾف إ مػػػا  
 في تمؾ االماكف. ةمصافحالو والتقهيق معانقة ال

ذلػػؾ يػػدؿ  فػػإف ػػذ زػػالطيراف حػػوؿ م ػػاف محػػدد أذا نعػػق  ػػراس و إ:  الحالػػة الثان ػػة
زالتوسػػـ عمػػى وقػػوع مصػػيزة فػػي ذلػػؾ الم ػػاف وهػػذا مػػا تعػػارؼ عميػػه النػػاس , وذلػػؾ 

 زالموت . نهاااقتراف الغرحاف وطير  إلىصق يعود زاأل
غ ق زعػػد قتمػػه ايػػا  ,  ونػػه فػػي زػػادهيػػاق أل يػػه ههيػػاذا مػػا نممسػػه فػػي قصػػة دفػػف قوهػػ

لػػـ يعػػرؼ الطر قػػة , فزعػػث هللا عػػز وجػػق  ػػراس يعممػػه  ينيػػة دفنػػه , وهػػذا مػػا  األمػػر
ػوآءة   تعػالىجاء في قوله  ػف  يتػو اُري س  يآ ُض ُليتُري ػهت ك  ػثت ُفػي األ رآ ح  ْف ب ع ػث  و ت غتر ابػًا ي بآ
ػزآتت أ فآ أ كتػوف  ُمثآػ   ه ػػذ ا الآغتػر اُب ف ػ أ ُخ ُه ق اؿ   م ت ا أ ع ج  يآ ػب    أو   ا و  ػوآءة  أ ُخػي ف أ صآ اُري  س 

ف تطيػر وتجتمػع حػوؿ جسػد أف عػادة الغرحػاف عػف إ , هذا فضػبلً  (1)ُمف  النماُدُميف   
 حيوانًا في المناطق الم شوفة وال الية . أونسانًا إالميت سواء أكاف 
رض فرشة والزطانيات عمػى األاض  السجاد واأل ر ذا ما وقعت األإ:  ثةالحالة الثال

ذلػػػػؾ يػػػػدؿ زالتوسػػػػـ عمػػػػى قػػػػدوـ ضػػػػيا وذلػػػػؾ ألف مػػػػف المتعػػػػارؼ عميػػػػه فػػػػي  فػػػػإف
 . مف األفرشةف ينرش و زسط لمضيا  ق ما هو جديد أمجتمعاتنا 
ذلػؾ فػي التوسػـ  فػإف ػر هما عمػى اآلأحػدالحػذائيف  أحػدذا وضػع إ:  الحالػة الرابعػة

ف فػإدؿ عمػى السػنر , ألف فيػه داللػة عمػى ر ػوس شػيء عمػى شػيء آ ػر , وعػادة ي
 الدراجات و يرها . أوالسيارات  أوفي سنر  ير س واسطة لمنقق  ال يوؿ  اإلنساف

                                                 
 .ٖٔالمائدة - ٔ
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ذلػػؾ فػػي التوسػػـ يػػدؿ  فػػإفالدجاجػػة جناحهػػا ونامػػت  زسػػطتذا إ:  الحالػػة الخامسػػة
ف يػػذز  لمضػػيا القػػادـ أعمػػى قػػدوـ ضػػيا . وذلػػؾ ألنػػه جػػرت العػػادة فػػي الضػػيافة 

 ف استمقاء الدجاجة ههذ  الكينية يدؿ عمى ذزحها .ا   ير  , و  أوالدجاج 
يػػدؿ وفقػػًا لمتوسػػـ  اإلنسػػاف: هػػو سػػقوط فضػػبلت العصػػافير عمػػى  الحالػػة السادسػػة

 ػوف النضػبلت تػدؿ عمػى  إلىرزقًا سي تيه , والسهس في هذ  النتيجة يعود  إف عمى
ال زعػػػد إالحيوانيػػػة ال تتكػػوف  أوية اإلنسػػانجسػػػاـ ف فضػػبلت األإالػػرزؽ , مػػف حيػػػث 

مػف  ػبلؿ الػرزؽ , وذلػؾ هػدليق  يػ تي شػرحة , والطعػاـ والشػراسطعمة واأللها األو اتن
ػاًء  تعػالىقوله  ػم اُء م  ؿ  ُمػف  السم ػم اء ُبن ػاء و أ نػز  ض  ُفر اشػًا و السم ـت األ رآ ع ػ   ل كتػ ْالمػُذي ج 

ر ج  ُبُه ُمف  الثمم ر اتُ  ُ  ف أ خآ ع متواآ لِلُ  ـآ ف بل  ت جآ قًا لمكت م متوف  ُرزآ ـآ ت عآ ادًا و أ نتت  . (1) أ ند 
ذلػػػؾ  فػػػإفذا سػػػقطت قطعػػػة مػػػف العجػػػيف اثنػػػاء عمميػػػة العجػػػف إ:  الحالػػػة السػػػابعة

زػًا ر ف شػ ص  إالتػي سػقطت تعنػي  ةزالتوسـ يدؿ عمى قدوـ ضيا , ألف العجينػ
فراد العائمػة الػذيف يعجػف لهػـ أارج   أوسي كق مف ذلؾ الطعاـ مف  ارج المجموعة 

 ناء .يوميًا هننس اإل
تسػمع شػيء تحزػه  أونػؾ تػرػ إ: هػو رفيػا العػيف اليمنػى يػدؿ عمػى  الحالة الثامنة

يػػدؿ عمػػى الع ػػس مػػف ذلػػؾ  فإنػػهليػػه هػػذا عمػػى ع ػػس رفيػػا العػػيف اليسػػرػ إوترتػػاح 
عػػود السػػهس تحػػزف ألجمػػه . وقػػد ي أوتسػػمع شػػيئًا تكرهػػه  أونػػؾ تػػرػ إتمامػػًا مػػف زػػاس 

ع ػس الجهػة  ىاليمنػالجهػة الهر ػة و  إلػىف الجهػة اليمنػى دائمػًا تشػير إ إلػىفي ذلؾ 
 تدؿ عمى الشـؤ .  فإنهاعادة ما يعهر عنها زالشماؿ  أواليسرػ 

                                                 
 .ٕٕالزقرة - ٔ
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ٍر } تعالىوقد ورد ذلؾ المعنى في قوله  ابت الآ  ُميُف ُفي ُسدآ ح  ابت الآ  ُميُف م ا أ صآ ح  و أ صآ
ط مآٍ   وٍد و  ضت ُثيػر ٍة  ممخآ ػٍة ك  ف اُكه  وٍب و  ػكت ػاء ممسآ م  وٍد و  ػدت ُظ ٍ  مممآ وٍد و   تعػالىوزقولػه  ممنضت

ـٍ  . ُم  ح  متوـٍ و  م اُؿ ُفي س  ابت الشُ  ح  م اُؿ م ا أ صآ ابت الشُ  ح   ْو أ صآ
لػزس جديػد وقػػد يعػود ذلػػؾ  إلػػى: هػو رفيػػا السػاعد عػادة مػػا يشػير  الحالػة التاسػػعة

فػػػي , و اًل ومػػػف ثػػػـ يرتػػػدػ هواسػػػطتها ثانيػػػًا أو ليػػػديف ف الثػػػوس الجديػػػد يمسػػػؾ زاإ ىالػػػ
ضػػرس  إلػػىمػػف النػػاس يػػدؿ رفيػػا السػػاعد  أ ػػرػ عنػػد مجموعػػة  وأ أ ػػرػ حػػاالت 

 شارة سيئة عمى فقداف وموت ش ص ما .إف فيه إالنساء الصدور في الم تـ أؼ 
 .  اء تستعمق اليديف في عممية المطـالنس إلىيعة الحاؿ هوذلؾ يعود زط

الػرحط هػيف  إلػىنػه قػد ي ػوف التوسػـ فػي شػيء مػا يعػود إنتيجػة منادهػا ص هموهنا ن 
نهاالش صية و  اإلنسافالنبلني زالحادثة النبلنية , ي وف تزعًا لتجرحة  األمر ت تما  ا 
ذاؾ لهػا , مثػاؿ ذلػؾ مػا  أو اإلنسػافآ ر , وذلؾ حسس تنسير ذلؾ  إلىنساف إمف 

 ال ر سيء .ؿ جيد وحسف واو مر ف األايدله رفيا الساعد عمى 
 
 

 اللص  السادس
 التوسـ المعاصر
 

 : األنب اءالتوسـ في قصص -1
نػه زػاقي ا  ف عمػـ التوسػـ قػد عرفتػه الزشػر ة منػذ القػدـ و إسهق وأف ذ رنػا 

إلى يوـ القيامة وذلػؾ حسػزما ورد عػف سػمماف الػ ؼ عػف اإلمػاـ عمػي 
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 تسم ما(  عرؼ الخمق ) فكاف رسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلصنه قػاؿ : أالعميه السبلـ  
بس ماهـ وأنا بعد  المتوسـ واألئمػة مػف ذريتػي المتوسػميف إلػ  يػـو 

 ( .1)الق امة (

لػػى يػػوـ القيامػػة متوسػػميف ممػػف  فهنػػاؾ فػػي  ػػق عصػػر مػػف العصػػور وا 
أفاض هللا سزحانه وتعالى عمػيهـ أو ممػف أفػاض عمػيهـ األئمػة العمػيهـ 

 ور هللا عز وجق .السبلـ  ههذا العمـ وذلؾ عف طر ق النظر هن
عمى ذ ر قصص زعض األنهياء وما هػو التوسػـ فيهػا لهذا سوؼ ن تي 

, وذلؾ لكي نست مص منها الدروس والعهر فضبًل عف العبلمػات التػي 
ت صػػنا  وننػػا نعػػيش فػػي آ ػػر الزمػػاف وعمػػى أعتػػاس الظهػػور المقػػدس 

   .صرنا اإلماـ المهدؼ العميه السبلـلسيد المتوسميف في ع
هو توسـ جديد لػـ يتطػرؽ إليػه أحػد مػف العممػاء أو  يػرهـ  وهذا التوسـ

, وهػػذا التوسػػـ جػػاء عػػف طر ػػق السػػيد القحطػػاني وهػػو مػػف المتوسػػميف 
 الذيف أفيض عميهـ ههذا النيض اإللهي وهذ  القصص هي  التالي :

 
 اًل : التوسـ في قصة نبي   آدـ )عم ه السبلـ ( :أو 

 .ما دوف اآل رهأحدق فتقهق مف هياق وههياقمف ِقهق هلل عز وجق  تقديـ القرحاف
 : هاوقد جاء في الكتس التار  ية في

  حػوراء مػف لجنػة ، فزوجػه بيػا) وقد روى بعضهـ إف   عز وجػ  انػزؿ له
   أخا  عم  الحوراء ،بيا  جن ة فزوجه بها ، فحسد قبيابها ، وأخرج لق

 قر ا قر انًا . فقاؿ لهما آدـ : 
                                                 

 .ٖٚ٘, زصائر الدرجات ص ٚٗٔص ٚٔزحار األنوار ج - ٔ
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  أفضػػ  بيػػاوقػػرب ه –وعمػػ  روا ػػة حنطػػة  –رعتػػه   مػػف تػػيف مز بيػػافقػػرب ق
  فػػازداد بيػػا  ولػػـ  قبػػ  قر ػػاف قبيػػاكػػبش فػػي غنمػػه هلل ، فقبػػ    قر ػػاف ه

نلاسة وحسدًا ، وزيف لػه الشػ طاف قتػ  أخ ػه ، فشػدخه بالحجػارة حتػ  قتمػه 
)... (1). 

ق الكػزش الػذؼ هيػايدور حوؿ تقديـ ه فإنهأما ه صوص التوسـ في هذ  القصة 
فضػػق مػػا فػػي  نمػػه , والكػػزش يقػػدـ دائمػػًا عنػػد النػػذور وتقػػديـ الػػذز  لمنػػداء هػػو أ

وجعق في ذز  الكزش  تعالىوهو مستحس في الكثير مف الموارد التي سنها هللا 
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   .
مػػػػف أر ػػػػص الطعػػػػاـ وتػػػػدؿ عمػػػػى  فإنهػػػػاهينمػػػػا الحنطػػػػة وهػػػػي الروايػػػػة األرجػػػػ  

األشػػياء التػػي لديػػه ولػػـ يقػػدـ أفضػػمها  أقػػقفهػػو قػػدـ مػػف  األمرق زػػهيػػاأسػػت ناؼ ق
 ق .هيا ما فعق ه

والكزش يعني في التوسـ القدرة عمى التضحية زالننس أما توسـ الحنطػة الرديئػة 
 فهي تعني وجود ذر ة  ير صالحيف .

 
 نبي   نوح ) عم ه السبلـ ( ـ أ ا فاف ًا :التوسـ في قصة الطو ثان

طمقػػت السػػنينة فإن فافػػوذلػػؾ عنػػدما هنػػى السػػنينة نهػػي هللا نػػوح وأكممهػػا جػػاء الطو 
م ػػة وطافػػت حػػوؿ الهيػػت  إلػػىمػػف الكوفػػة ثػػـ طافػػت فػػي األرض حتػػى صػػارت 

 الكوفة . إلىعادت واستوت عمى الجودؼ أؼ عادت  إنهااسهوعًا ثـ 
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 د روؼ في ذلؾ :وق
ف نوحػًا إ) ودارت السلينة األرض كمها حت  صػارت إلػ  مكػة وروى بعضػهـ 

ركػب السػػلينة أوؿ يػػوـ مػػف رجػػب ، واسػػتوت عمػػ  الجػػودي فػػي محػػـر فصػػار 
 . (1)أوؿ الشهر بعد  ، وأه  الكتاب يخاللوف في هذا (

لنػتف إلػى حر ػة اإلمػاـ المهػدؼ التػي تمثػق السػنينة وطوفػاف االتوسـ هنػا يشير و 
يقاهق طوفاف الماء وانطبلؽ السنينة مف الكوفة يمثػق انطػبلؽ حر ػة اإلمػاـ مػف 
الكوفػػة الوهػػي دعػػوة وز ػػر  السػػيد اليمػػاني لنصػػرة اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  
وذهػػاس السػػنينة إلػػى م ػػة وهػػي اجتمػػاع األصػػحاس الثبلثمائػػة وثبلثػػة عشػػر فػػي 

فػػي الكوفػػة تمثػػق اسػػتقرار اإلمػػاـ  م ػػة لهيعػػة اإلمػػاـ , وعػػودة السػػنينة واسػػتقرارها
فػػي الكوفػػة وحدايػػة نشػػوء دولػػة العػػدؿ اإللهػػي , أمػػا شػػهر رجػػس فيشػػير إلػػى قيػػاـ 

 السيد اليماني في رجس مف الكوفة .
ف أمرنا صعب مستصعب ال إ أمير المؤمنيف العميه السبلـ  : العف فقد ورد 
 ماف ال  عي ممؾ مقرب أو نبي مرس  أو عبد امتحف   قمبه لبل إال  حتممه

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 
ك  العجب بيف جمادى صوتات بينهف موتات حصد نبات ونشر أموات  ا عجبا 

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 رأ النسمة كأني 
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وفة وقد شهروا سيوفهـ عم  مناكبهـ  ضر وف ك  انظر إليهـ قد تخمموا سكؾ الك
( ولممؤمنيف وذلؾ قوؿ   عز وج  )  ا أيها   تسم ماعدو هلل ولرسوله ) ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

الذيف آمنوا ال تتولوا قوما غضب   عميهـ قد يئسوا مف اآلخرة كما يئسوا الكلار 
 (1)مف أصحاب القبور (

إلى قياـ اإلماـ المهدؼ العميه السبلـ  في العاشر مف أما شهر محـر فيرمز    
ينادى باسػـ  : )  ميه السػبلـفروػ المنيد زسند  عف الصادؽ العمحـر في م ة 

القػػائـ فػػي ليمػػة ثػػبلث و عشػػريف )اي مػػف شػػهر رمضػػاف كمػػا فػػي الروا ػػات 
االخر( و  قـو في يـو عاشورا و هو اليـو الػذي قتػ  ف ػه الحسػيف بػف عمػي 

ي اليـو العاشر مف المحـر قائما بيف الػركف و المقػاـ جبرئيػ  عػف لكأني به ف
 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 جورا و ظمما 
      
عبلنػػه بأنػػه هػػو ا  و قصػػة نبػػي   ع سػػ  ) عم ػػه السػػبلـ (  : اً ثالثػػ
 عشر .  اتبلميذ  ونقبائه اإلثن  لمس   و تحديدا

و زػػار  إسػػرائيقالم ػػاف الػػذؼ يتعهػػد فيػػه هنػػي  إلػػىػ المػػرات حػػدإحيػػث د ػػق فػػي 
حزػار اليهػود لجميػع أعمماءهـ وقاـ هو وتبلميذ  هت ر ػس األمػاكف التػي يت ػذها 

مػف  أوهللا عػز وجػق  إلػىاألمواؿ التي ت تي مف الناس والتي  انوا يتقرحػوف ههػا 
األمواؿ المنروضة عميهـ وهو العشر , والتػي  ػاف ي  ػذها هػؤالء و ننقونهػا فػي 

 ممذاتهـ .
                                                 

1
 ٜٛٔزصائر الدرجات ص - 
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هللا عػػز  إلػػىلتتقػػرس زػػه  حػػدات هػػدرهـ و ءعجػػوزًا جػػا أةهيػػد إنػػه عنػػدما شػػاهد إمػػر 
 , أ ذ  مف يدها وقاؿ :  قوج
أعطػػت كػػ  مػػا تممػػؾ بن ػػة خالصػػة ، وال  نهػػاإف   يتقبػػ  مػػف هػػذ  المػػرأة أل )

ينلقونهػا وال  قصػدوف بهػا  يرهػا مػف ذوي األمػواؿ الكثيػرة ألنػه قػدتتقب  مف غ
والتوسػـ هنػا هػو زنعػق نهػي هللا  (وجه   عز وج  فحسب ب  لمريػاء والسػمعة

 .عيسى ال عميه لسبلـ   هذلؾ الم اف 
حيث  شير ذلؾ إل  المخمص المنتظر عندما  عود إل  الناس سػيبدأ بالمكػاف 

 ع ة و لع  كما فع  ع س  )عم ه السبلـ(.الذي تجمع ف ه األمواؿ الشر 
 
 التوسـ في الحوادث العامة  -2

قسػاـ المتوسػميف والشػواهد التار  يػة عمػى ذلػؾ أوزعد هياف عمـ التوسـ وتعر نػه و 
 . 

ذ ػػر زعػػض التطهيقػػات التػػي وقعػػت وتوسػػـ ههػػا السػػيد القحطػػاني  إلػػىنػػ تي اآلف 
 . أ هر وقد تحققت فعبًل  ما

  

 ؿ : والتطبيق األ 

ؿ السػػيد القحطػػاني عػػف ؤ األ ػػوة فسػ حػػدت يػـو أنقطػػع سػػير السػاعة اليدويػػة ألذا
 معنى ذلؾ في التوسـ  

 فقاؿ له السيد :
 سيقع  بلؼ هينؾ وحيف زوجتؾ . 

 . وقد ذ ر لنا ذلؾ األخ إنه وقع فعبًل ال بلؼ في ننس اليوـ
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 الزوجة . إلىالساعة تشير في الممكوت  فإف
 

 التطبيق الثاني : 
هـ فػػػي نناضػػػة أحػػػدجػػػاء جماعػػػة لز ػػػارة السػػػيد والمقػػػاء زػػػه وقػػػد تعثػػػر ذات يػػػـو 

ن ػػػـ سػػػتقوموف زعيػػػادة إالسػػػ ائر فسػػػ لوا عػػػف معنػػػى ذلػػػؾ فػػػي التوسػػػـ فقػػػاؿ لهػػػـ 
عيػػادة مػػر ض مػػف  إلػػىهـ زعػػد أف أقسػػـ إننػػا اآلف ذاههػػوف أحػػدمػػر ض فقػػاؿ لػػه 

 أصدقائنا .
لسػ ائر تعنػي ام ػاف فيػه مػر ض ألف  إلىال نناضة الس ائر تشير في الممكوت 

 .    المرض في الممكوت ومحق الس ائر هو النناضة
 التطبيق الثالث :

األش اص فقدـ ذلؾ الش ص السػ ائر  أحدذات يوـ  اف السيد جالسًا في هيت 
إف فػػي الهيػػت مػػر ض  إلػػىهـ عػػف ذلػػؾ أشػػار أحػػدة ولمػػا سػػ له حػػداف  ػػذ السػػيد و 

ر ض ألف السػػ ائر فػػي وأ ػػذ السػػي ارة وا راجهػػا مػػف هيتػػه يعنػػي شػػناء ذلػػؾ المػػ
 المرض . إلىالممكوت تشير 

 
 التطبيق الرابع :

المطػػازع فاسػػتقهمه أصػػحاس المطزعػػة  أحػػد إلػػىذات يػػـو ذهػػس زعػػض األ ػػواف 
هـ ألداء السػػبلـ انقمػػس أحػػدلوف اإلفطػػار فػػي المطزعػػة وعنػػدما قػػاـ و او ػػانوا يتنػػ

ف  اني زػس ؿ السيد عف معنى ذلؾ في عمـ التوسـ فاجػاس السػيد القحطػف الشاؼ
قػػه وسػػوؼ يػػزوؿ همػػه أقممػػر قػػد أهمػػه و أف صػػاحس المطزعػػة عنػػد  إذلػػؾ يعنػػي 

زسػػههنا وفعػػبل قػػد سػػ لنا صػػاحس المطزعػػة عػػف شػػ ص نعرفػػه وقػػد  ػػاف مػػداف لػػه 
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زمهمب مف الماؿ قدر   مس مبلييف دينار ولـ يسدد المهمب وطمػس منػا مسػاعدته 
قػػاـ هتسػػديد المهمػػب ذلػػؾ الشػػ ص وتكممنػػا معػػه و  إلػػىفػػي ذلػػؾ وفعػػبًل فقػػد ذههنػػا 

الهػـ ووقوعػه زواؿ هػـ  إلػىالشػاؼ فػي الممكػوت يشػير  فػإفلصاحس المطزعػة . 
 صاحس هذا الشاؼ .

 
 التطبيق الخامس: 

لػػى ػػوة و ػػاف فػػي سػػاعد  األيمػػف شػػامة فسػػ ؿ عػػف توسػػمها و األ أحػػدجػػاء  مػػا  ا 
الشامة في الساعد تشػير  فإفف تساعد اآل ر ف أنؾ تحس إتشير و اف الجواس 

 نه يحس مساعدة اآل ر ف.أثرة المساعدة , وفعبًل قد أكد ذلؾ و   إلى
 : ادسالسالتطبيق 

 ػػوة و ػػاف فػػي لحيتػػه مػػف الجهػػة اليمنػػى شػػامة فسػػ له عنهػػا ف جيػػس األ أحػػدجػػاء 
 انػت  فػإفديػف الرجػق  إلػىحيػة تشػير مال فإفعف ذلؾ ز نؾ تحس الديف والتديف 

حػس الشػ ص لمػديف والتػديف  إلػىشارة إالشامة في الجهة اليمنى منها فني ذلؾ 
ضػعا  إلػىشػارة إفػي ذلػؾ  فإفسرػ حية مف الجهة اليمف  انت الشامة في الا  و 

 الديف والتديف .   إلىصاحهها وقمة ميمه  ديف
 

 : سابعالتطبيق ال
نا دصػػػدقاء و ػػػاف السػػػيد القحطػػػاني متواجػػػدًا وعنػػػاأل أحػػػد نػػػا جالسػػػيف فػػػي هيػػػت 

هـ فس ؿ ذلؾ الشػ ص السػيد حدأمامهـ شاؼ فوقعت ذزازة في  وس أضيوؼ و 
نػػؾ سػػوؼ تتعػػرض لمسػػرقة وسػػوؼ ينالػػؾ هػػـ مػػف تمػػؾ إعػػف توسػػـ ذلػػؾ فػػ  هر  

شػػياء  مػػا ف الذزازػػة تسػػمس األالسػػرقة ولمػػا سػػ لنا السػػيد  يػػا عػػرؼ ذلػػؾ قػػاؿ أل
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عتوف   تعػالىجاء في قوله  ت ُمعتوا ل هت ُإفم المػُذيف  ت ػدآ ُرب  م ث    ف اسآ ا النماست ضت ْ  ا أ يُّه 
ئًا الم  ػػيآ ـت الػػذُّب ابت ش  هت ػػمتبآ ف   سآ ت م عتػػوا ل ػػهت و اُ  ل ػػُو اجآ ػػوا ذتب ابػػًا و  متقت وُف ومُ ل ػػف ي خآ ُمػػف دت

ػػعتف  الطماُلػبت و الآم طآمتػػوبت   ػهت ض  ػت نُقذتو ت ُمنآ ف الشػػاؼ فػي الممكػوت يشػػير إ مػا    سآ
م تزػػه العػػامميف ز  حػػدالهػػـ وفػػي صػػزاح اليػػوـ التػػالي اتصػػق ذلػػؾ الضػػيا ز إلػػى

 جهزة مف دا ق م تزه .وا هر  عف سرقة زعض األ
 

 :  ثامفالتطبيق ال
و تحدث و اف في يد   اتـ فراح يد مه  اً االصدقاء جالس أحد  اف يوـات في ذ

و  رجػػػه فػػػي اصػػػزعه مػػػرات عديػػػدة ثػػػـ انتزػػػه وسػػػ ؿ السػػػيد القحطػػػاني عػػػف ذلػػػؾ 
ف حيرتػؾ النعق وعمى ما يدؿ زالتوسـ ف  هر  السيد ز نؾ ستتحير فػي أ مػر مػا وا 
أمر معيف , وقػد  أوتمؾ ستكوف مف يدؾ وزسهزؾ ألف ال اتـ يدؿ عمى القضية 

 ػػػاف  ارجػػػًا مػػػف أجػػػق حينمػػػا أ هرنػػػا ذلػػػؾ الصػػػديق إف الحيػػػرة قػػػد وقعػػػت فعػػػبًل 
زعػػض األعمػػاؿ وأثنػػاء  روجػػه أراد أف يرجػػع و ؤجػػق العمػػق ثػػـ  يػػر رأيػػه وقػػاؿ 

أرجع واكمػق العمػق فػي وقػت آ ػر  اآلف أذهس وأكمق عممي وسار قميبًل ثـ قاؿ
. 
 

 : تاسعالتطبيق ال
الضيوؼ فبلحظنا إف هناؾ نممة تذهس  أحدؿ طعاـ الغداء و اف معنا و ا نا نتن

مػػػرة زاتجػػػا  الطعػػػاـ ثػػػـ تػػػدور زاتجػػػا  الضػػػيا وتكػػػرر ذلػػػؾ المشػػػهد مػػػرارًا فسػػػ ؿ 
الضػيا عػػف معنػػى ذلػؾ ف جػػاس السػػيد زػ ف هنػػاؾ مػػرأة سػوؼ تسػػتنجد زػػؾ وزعػػد 

ف الػزمف أ هرنػا ذلػؾ الصػديق ز نػه فعػبًل قػد إلتقػى هػإمرأة وطمهػت معونتػه هرهة م
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أما  يا تعرؼ السيد عمى ذلؾ , فقد س لنا  وأجاس ز ف النممة تدؿ عمػى المػرأة 
سػوداء المػوف وأ مػس النسػاء يرتػديف  إنهػاتحمق تػاء الت نيػث مػف جهػة  مػا  نهاإل

 نيا والمرأة  ذلؾ . ما إف النممة تميق ألمر الد ,العزاءة وهي سوداء 
 

 شر :االتطبيق الع
األصػػدقاء وقػػد  أحػػدفػػي ذات يػػـو وقعػػت صػػحينة القػػائـ عمػػى األرض قػػرس قػػدـ 

سػػػارع ذلػػػؾ الشػػػ ص هإلتقاطهػػػا فسػػػاؿ عػػػف معنػػػى ذلػػػؾ زالتوسػػػـ فػػػ  هر  السػػػيد 
 القحطاني :

زانػػؾ سػػوؼ تػػرد عمػػى اإلشػػ االت المتوجهػػة لمصػػحينة وفعػػبًل قػػد حصػػق ذلػػؾ , 
شػػ االت عممػػًا إنػػه لػػيس مػػف محػػررؼ إلالرد عمػػى زعػػض اوقػػاـ ذلػػؾ الصػػديق زػػ

 الصحينة .
 عشر : حاديالتطبيق ال

 األصػػػدقاء و ػػػاف السػػػيد القحطػػػاني معنػػػا فتعمػػػق أحػػػدز ػػػارة  إلػػػىذات يػػػـو ذههنػػػا 
ق السػػيد عػػف معنػػى ئفُسػػ الوقػػت ال عبلقػػة   زالسػػيارة وأسػػتمر ذلػػؾ لػػزعض  ػػيس

 ذلؾ زالتوسـ فقاؿ : 
وسػػوؼ يزقػػى فػػي الهيػػت وال يتر نػػا حتػػى  قائناأصػػد إننػا سػػوؼ نجػػد ش صػػًا عنػػد

 مه.جالذؼ ذههنا أل األمرـ مع صديقنا زنستطيع الكبل لفإننا 
 

 عشر :  نيالتطبيق الثا
فػػي ذات يػػـو  ػػاف لنػػا زعػػض األصػػدقاء الػػذيف قػػاموا هز ارتنػػا و ػػاف معهػػـ نسػػاء 

الرجػاؿ  أحػدػ النسػاء قػد وقػع عمػى حػذاء أحػدوزعد  معهـ ألحذيتهـ  اف حذاء 
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فسػػ ؿ ذلػػؾ الرجػػق عػػف توسػػـ ذلػػؾ فػػ  هر  السػػيد القحطػػاني زػػ 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 .
 

 عشر : ثالثالتطبيق ال
 عف حالة مرت زه حيث قاؿ : س ؿ ش ص السيد القحطاني

أصػدقائي هػيف  ػرحبلء والنجػا وقػد وصػمت لػيبًل  أحػدت ذات يوـ ضػينًا عنػد  ن
لكهرحػػاء مقطوعػػة او انػػت  هياوزعػػد أف جمسػػت أحسسػػت زشػػيء قػػد إلتصػػق هثيػػ

وس  وزعػػدها تهػػيف لػػي إنػػه ال نانػػال الالقنػػديق يومهػػا فطمهػػت مػػنهـ أف يقرحػػوا منػػي 
إلزالػػة  مػػاء ـزشػػدة وفػػي منػػاطق متعػػددة فطمهػػت مػػنه هياعمػػؾ   قػػد إلتصػػق هثيػػ

 ذلؾ العمؾ وأزلته ولكف زصعوزة فما عنى ذلؾ جزاكـ هللا  يرًا  
وجواس السيد القحطاني عمى ذلؾ إف إمرأة سوؼ تمتصق زؾ وتبلحقؾ هنظراتها 

نػػؾو  تعاني مػػف ذلػػؾ وتحػػرج زسػػهزه  ثيػػرًا و ػػاف التوسػػـ ههػػذ  الصػػورة ألف ال سػػ ا 
 ؾ   النساء .مف يست دـ ال لعم أكثرالمرأة وذلؾ ألف  إلىالعمؾ  يشير 

 
 عشر : رابعالتطبيق ال

 يد و ن سر  الالماء مف  قدحمعنى أف يقع 
 الجواس : يعني وقوع أمر سيء .

 
 س عشر :خامالتطبيق ال

  سر نناضة الس ائر  
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 يموت وهللا العالـ . فإنهإنه إذا  اف في الهيت مر ض  إلىيشير ذلؾ زالتوسـ 
 

 عشر : دسالتطبيق السا
 واف فػي السػيارة و ػاف معهػـ السػيد القحطػاني فجػاءت ال في مرة  اف زعض األ

حصػػػاة   وضػػػرحت زجاجػػػة السػػػيارة ولمػػػا سػػػ ؿ األ ػػػواف السػػػيد عػػػف توسػػػـ ذلػػػؾ 
نه يسوئهـ . وهذا ما حدث فعبًل اأجاس   .نه سيقع  بلـ وا 

 
في الكثيػر مػف األحيػاف وهػو أحػد  سقمالوقد  اف السيد القحطاني ي هر زما في 

 رنا إليها ومنها : أنواع التوسـ التي أش
  يروؼ لنػا أحػد األ ػوة ز نػه  ػاف يجمػس أمػاـ الحاسػوس و ػاف ير ػد أف يسػ ؿ

السػؤاؿ حيػاءًا  طػرح السيد سؤاؿ في أحد المواضيع العمميػة ولكنػه تػردد عػف
ذا زالسػيد القحطػاني يقػوؿ لػه  و مما حاوؿ أف يس ؿ السيد تراجع عف ذلػؾ وا 

 أل وة هذلؾ . إس ؿ سؤالؾ فتعجس ذلؾ الش ص وأ هر زعض ا
  و ػػروؼ لنػػا ننػػس الشػػ ص إنػػه عنػػدما إلتقػػى زالسػػيد ألوؿ مػػرة وتعػػرؼ عميػػه

ث ننسػه ز نػه إذا سػمـ عمػى السػيد فإنػه زه وعندما أراد أف يغادر حػدّ  وصدؽ
سوؼ يقوـ هتقهيق جهينه فقػاـ السػيد زالسػبلـ عمػى جميػع األ ػوة واحتضػنهـ 

قهمػه السػيد القحطػاني واحدًا واحدًا ولكػف عنػدما وصػق الػدور لهػذا الشػ ص 
  .اهتداءًا مف جهينه فقاهمه ذلؾ الش ص هننس التصرؼ 
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 ؿواللص  األ 
 

 نظرية التطابق الثبلثي بيف الكتب الثبلثة :

 .(  آفالقر الكتاب التدويني ) -1

 .ني )الكوف( يكو تالكتاب ال -2
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 . (اإلنسافي )اإلنسانالكتاب  -3

 

 

 

 : النظر ة نقوؿفي  وض القهق 
 التكػػػػاثر ,و ,  الـو لهيػػػػة مثػػػػق التػػػػدرج فػػػػي العػػػػإف الموجػػػػودات دا مػػػػة تحػػػػت قػػػػوانيف إ

زػالكوف  اً مػف النقطػة وانتهػاء اً ءمور الماديػة هػدألا إلىمور المعنوية ألواالنزعاث مف ا
  مه . 
جمػػع النقػػاط وامتزاجهػػا ي ػػوف تف إدأنا ز صػػق الموجػػودات وهػػي النقطػػة نبلحػػع فمػػو هػػ

الحػػػرؼ وتر يػػػس الحػػػرؼ مػػػع الحػػػرؼ ي ػػػوف الكممػػػة وتر يػػػس الكممػػػات يولػػػد الجمػػػق 
 وهي مجتمعة تكوف الكتاس الذؼ له معاف ثبلثة هي :  اآلياتوالجمق هي 
  اإلنسػػافي الاإلنسػػان  والكتػػاس التكػػو ني الالكػػوف  والكتػػاس القػػرآفو ني الدالكتػػاس التػػ

مػػا جػاء عػػف   هػف عهػػد هللا  اإللهػيهػػداع والشػاهد عمػى هػػذا التػدرج فػػي اإليجػاد واإل
  فػػي  ػػبلـ طو ػػق عػػف ميػػه السػػبلـالرضػػا الع اإلمػػاـال راسػػاني فػػي ذ ػػر  لمنػػاظرات 

  قاؿ :ف أ إلىشياء هها ألالحروؼ وارتزاط ا
 السماواتْب ُد عت : كما قاؿ  جد بها األش اء وجعمها فعبل منهأو ب الحروؼ و رك   )ثـ

رًا  ذ ا ق ض   أ مآ ُض و اُ  وفت  فكت فإنو األ رآ وؿت ل هت كتف ف   كت شػ اء ومػا يجاد لؤلا  نع و صت  فآ م ا   قت
هو اإليجػاد وهػو )معنػ ( ال وزف  تعال ؿ صادر منه أوف ،يوجد به هو المصنوع 
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 عني الحرؼ  والخمق الثاني، له وال حركة ول س بمسموع و ال مموف وال ممموس 
 بصار  .االغير موزوف وال مموف ولكف مسموع موصوؼ ال  مكف 
رضػيف وغيرهػا وهػي أل وا السػماواتوالخمق الثالث وهو ما وجد بهذ  الحػروؼ مػف 
 .(1)(مجموعة ممموسة مزوقة مبصرة فاهلل مقدـ بوجود 

 مور :أ عدةيتهيف مف هذ  الروايات 
 ت .تؤ د تدرج  ينونة الموجودا إنهاؿ : و األ

حد الحػروؼ  إلىمرتزة   ميه السبلـالرضا الع اإلماـف العوالـ التي عددها إالثاني : 
 وهي  ير موزونة وال ممونة زع س ما قهمها مف العوالـ .

 اإلمػاـفعػاؿ هللا لػذا عػدها أف تر يس الحروؼ يوجد  ممات وهي فعػق مػف إالثالث : 
مػػف الموجػػودات  إنهػػاأؼ   مػػف المحسػػوس المممػػوس المػػوزوف الممػػوف ميػػه السػػبلـالع

   وال مق الثالث هو ما وجد ههذ  الحروؼ .ميه السبلـال ارجية هدليق قوله الع
ف مػػػا توجػػػد  الحػػػروؼ وهػػػو الالكممػػػات  ينطهػػػق عمػػػى منػػػردات الكػػػوف مثػػػق إالرازػػػع : 
وهػو مػا :   ميه السبلـواألرضيف وزاقي الموجودات األ رػ هدليق قوله الع السماوات

 رضيف و  يرهما .واأل السماواتوجد ههذ  الحروؼ مف 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ٕٖ٘ص ٓٔر األنوار جزحا - ٔ
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 ؿو ال مق األ
 ال المعنى 

 ال وزف له وال حر ة وال مسموع وال موزف وال ممسوس
 ال مق الثاني
 ال الحروؼ  

 هار اصزإ ير موزوف وال مموف ولكف مسموع وموصوؼ وال يم ف 
 ال مق الثالث

 ات  دال الموج
 محسوسة ممموسة ممونة مزصرة

 
 2-توض حي رقـ مخطط  أوجدوؿ 
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جميػػع منرداتهػػا هػػي  ممػػات سػػواء  انػػت  ممػػات تدو نيػػة هف الموجػػودات ال ارجيػػة إ

 اإلنسػافنسػانية  منػردات إ أومنػردات الكػوف   انت تكو نية  أو, ية القرآن الكممات 
ف السػػماء  ممػػة مػػف  ممػػات إأؼ  ,لػػذا يصػػ  التعهيػػر عػػف  ػػق منػػردة منهػػا زالكممػػة و 

 ممػػة وه ػػذا فػػي سػػائر الم موقػػات  اإلمػػاـو , ف النهػػي  ممػػة ا  و , رض  ممػػة ألوا, هللا 
 .ومنردات الكتس الثبلثة 

مػػف إطػػبلؽ لنػػع  ممػػة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  يشػػهد لػػذلؾ مػػا جػػاء فػػي  تػػاس هللا وسػػنة نهيػػه و 
ميػه الرضػا الع اإلمػاـعمى هذ  المعػاني ومنهػا مػا قػدمنا  فػي هدايػة الزحػث مػف  ػبلـ 

 : تعالىفقوله  القرآفمف ما أ  السبلـ
ت م ػػ   ُذ ابآ ُقُبػػُه  إبػػراه ـْو اُ  ػػًة ُفػػي ع  ػػًة ب اُق   ُمم  ػػا ك  ع م ه  ج  ػػاٍت ف ػػأ ت ممهتفم  وقولػػه ْو  ُمم  ر  ُّػػهت ُبك 

ُجعتوف    ـآ ي رآ نآ  تعال قاؿ ، و ل ع ممهت ٍة مُ  ُمم  ُؾ ُبك  رت ـت ُإفم و   يتب شُ  ي  ةت   ا م رآ هت ُْإذآ ق ال ُت الآم آلُئك 
نآ  ا و ا ُجيهًا ُفي الدُّ ـ  و  ي  متهت الآم ُس  ت ُع س   ابآفت م رآ ُ يف  اسآ رم ُمف  الآمتق   .(1) آلُخر ُة و 

  قػػػاؿ ميػػػه السػػػبلـهػػػف   العجعنػػػر فقػػد ورد عػػػف المنضػػػق اهػػػف عمػػػر عػػػف الصػػػادؽ 
ت م ػػ  سػػ لته عػػف قػػوؿ هللا عػػز وجػػق  ُذ ابآ ػػاٍت  ومػػا هػػذ  ال إبػػراه ـْو اُ  ُمم   كممػػاتر  ُّػػهت ُبك 

) ػا رب أسػألؾ : دـ( آنػه قػاؿ  قصػد )إالتي تمقاهػا ادـ مػف ر ػه فتػاب عم ػه وهػو 
نػه هػو إتبػت عمػي فتػاب   عم ػه  بحق ه وعمي وفاطمة والحسػف والحسػيف إال  

 . التواب الرح ـ
 إل تمهف أتمهف( قاؿ  عني أقوله )ببف رسوؿ   فما  عني عز وج   ا: فقاؿ له 
 مامًا تسعة مف ولد الحسيف .إثنا عشر إ( ـم ه السبلالقائـ )ع

                                                 
 .  ٘ٗ  آؿ عمراف -ٔ
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ػا  ع م ه  ج  قاؿ الملض  : فقمت له  ابف رسوؿ   فأخبرني عػف قػوؿ   عػز وجػ  ْو 
ُقُبه   ًة ب اُق  ًة ُفي ع  ُمم   .ك 

( م ػه السػبلـة جعمهػا   فػي عقػب الحسػيف )عاإلمامػ عنػي : ( م ه السبلـقاؿ )ع
 .(1)(يـو الق امة إل 
 
 

 الكتب الثبلثة التطابق بيف
 

فف م ونػػات الكتػػس الثبلثػػة هػػي  ممػػات تؤلػػا آيػػات إف أثهتنػػا أزعػػد  كػػق منهػػا مػػا ل وا 
جػػزاء أئػػت لوجػػدناها متطازقػة مػػع  ػت وجزّ  ّ جػػزاء لػػو فُ أف آف لمقػر إيقاهمػه ويحاكيػػه أؼ 

ءٍ ْ تعالىالكوف وقوله  ػيآ ػا ُفػي الُكت ػاُب ُمػف ش  طآن  ءٍ  وقػاؿ  ممػا ف رم ػيآ ػ م ش  ُصػي   كت ت لآ   ْو 
ٍء  وقػػاؿ ػػيآ ػػ ُ  ش  ُكت ػػػاب  ُتبآ  انػػًا لُ كت ػػؾ  الآ م  آ ػػا ع  ن  ن زملآ هػػػي  يػػر شػػاهد عمػػى ذلػػؾ و ػػػذا  ْو 

 لو ف ؾ وجزء . اإلنساف
ف لئلنسػاف إضػ   مػا أو لو جمع وطوؼ لكاف مطازقًا لئلنسػاف وزعزػارة  أيضاً والكوف 
ف إ  ـمػيهـ السػػبلالهيػت الع أهػػقعػف فقػد ورد ف قمػػس وهػو سػورة اليػػس  آلمقػر  فػإفقمػس 

وه ػػذا فػػي   ٖالو ػػذلؾ لمكػػوف قمػػس وهػػي الكعزػػة المشػػرفة ,  ٕالالقػػرآفاليػػس  هػػي قمػػس 
 جزاء الكتس الثبلثة .أزاقي 

                                                 
 . ٖٚٔص ؿ ألو تنسير الهرهاف المجمد ا - ٔ
 ٕٛٔمنازؿ اآل رة والمطالس النا رة ص -ٕ

 المصدر ننسه . -ٖ
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  ميه السبلـالصادؽ الع اإلماـثهته ما أدليق عمى هذ  األجزاء والتطاهق فيما هينها وال
 قاؿ :  حينما

ميف جم عػًا فػي ب العػالتػ) خمق   عالميف متصميف فعالـ عموي وعػالـ سػلمي ور 
دـ كقبػػة اللمػػؾ وشػػعر  كعػػدد آرًا فخمػػق   رأس ابػػف دـ وخمقػػه كرو ػػا مػػدو  آابػػف 

النجػػػـو وعينػػػه كالشػػػمس والقمػػػر ومنخريػػػه الشػػػماؿ والجنػػػوب وأذن ػػػه كالمشػػػرؽ 
 .والمغرب 

وجعػػ  لمحػػه كػػالبرؽ وكبلمػػه كالرعػػد ومشػػ 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 ًا وخمق له اثنا عشر وصػبل كعػدد السػنة اثنػا عشػر 
شهرًا وخمق له ثبلثمائة وستيف عرقًا كعدد السنة ثبلثمائة وستيف يومًا وخمػق لػه 

 .ار ما  ق ـ الجنيف في بطف أمه سبعمائة عصبة واثنا عشر عضوًا وهو مقد
وال  وعجنػػه فػػي م ػػا  أر ػػػع فخمػػق المػػال  فػػي عينػػػه فهمػػا ال يػػذوباف فػػي الحػػػر  
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 

تريد األحبلـ والمنامات وجسمه هو الذي يبم  ويرجع  ا ونلسه التيبلراؽ الدن  إال  
 .(1)(التراب إل 

 ػبلـ  أيضػاً والكوف و ؤ ػد هػذا  اإلنسافف هنالؾ تطاهق هيف إيتض  مف هذ  الرواية 
 .كبر( أل تحسب نلسؾ جرمًا صغيرًا وف ؾ انطوى العالـ اأ): مير المؤمنيف الشائع أ

                                                 
 . نقبًل عف اال تصاص ٖٕ٘ص ٛ٘ج  رنواألزحار ا -ٔ
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والروايػػػات  اآليػػػاتفتػػػدؿ عميػػػه العديػػػد مػػػف  لقػػػرآفامػػػا تطػػػاهق هػػػذ  الموجػػػودات مػػػع أ
ئمػػػة الهػػػدػ أوزعػػػض هػػػذ  الروايػػػات التػػػي تتحػػػدث عػػػف منػػػاظرات هػػػيف  المنسػػػرة لهػػػا

ف  ق الموجودات متنرعػة عػف  ػبلـ هللا إ تدؿ عمى  مع  يرهـ والتي ميهـ السبلـالع
 .  القرآفف  بلـ هللا متجسد في إوال ي نى 

ي اإلنسػانالكتػاس  أوانػت فػي الكتػاس التكػو ني سػواء    ػرػ الموجػودات األ فإفذف إ
 , القرآفما يقاهمها ويطازقها في لها 
جػػزاء الكػػوف وقولػػه أجػػزاء لػػو ف  ػػت وجػػزءت لوجػػدناها متطازقػػة مػػع أف لمقػػراف إأؼ 

 : تعالى
ٍء  يآ طآن ا ُفي الُكت اُب ُمف ش  ْمما ف رم
(1)  . 

ُكت اب  ت م امًا ع  وقوله  ن ا متوس   الآ ـم آت يآ ٍء  ْثت يآ ُص بًل لُ كت ُ  ش  ت لآ ف  و  س  م   المُذي  أ حآ
(2 ) . 

ٍء وقوله  يآ ُكت اب  ُتبآ  انًا لُ كت ُ  ش  ؾ  الآ م  آ ن زملآن ا ع  ْو 
(3)  . 

ف هنالػػؾ الكثيػػر مػػف التػػرازط إمػػور الثبلثػػة يتضػػ  التطػػاهق هػػيف هػػذ  األ ومػػف  ػػبلؿ
 اإلنسػػافزه  ػذلؾ ي ػػوف فػي مح ػـ ومتشػػا القػػرآفف فػي إوالتماثػق هػػيف منرداتهػا ف مػػا 

 والكوف .
 اإلنسػػاففػػي  فػػإفوالمتشػػازه يمثػػق الزػػاطف  القػػرآفف المح ػػـ يمثػػق الظػػاهر فػػي إوزمػػا 

 , وه ذا في الكوف . همح ـ ومتشاز

                                                 

 . ٖٛاالنعاـ - ٔ
 . ٗ٘ٔاالنعاـ - ٕ
 . ٜٛالنحق - ٖ
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سػرار متشػاههاته يسػتطيع أويحػق  القػرآفزػاطف  إلػىف يصػق أف مف يسػتطيع إوعميه 
نظر ة  إلى ذا  اف ممتنتاً إ و صوصاً  اإلنسافف يحق متشاههات ومح مات الكوف و أ

 ستنادة منها .التطاهق الثبلثي واستطاع اإل
نطمػػق منهػػا فػػي نوعميػػه يم ػػف اسػػت راج مجموعػػة مػػف الضػػوازط التػػي تننعنػػا  نقػػاط 

 -جني ثمار هذ  النظر ة ومف هذ  الضوازط :
والكوف ظػاهرًا وزاطنػًا  اإلنسافلكق مف  فإفف لمقراف ظاهرًا وزاطنًا إ ما -ٔ
ػػُه } تعػػالىهػػدليق قولػػه  أيضػػاً ,  ل  آ ٍء و اُ  ػػيآ ػػ ُ  ش  ػػُدُ  م م كتػػوتت كت اف  المػػُذي ُبي  ح  ػػبآ ف ست

عتوف   ج   .  (1)تترآ
ـآ  تعالىوقوله  نػتت ُه ُإف كت م  آ ارت ع  ٍء و هتو  يتُجيرت و ال  يتج  يآ ْقت آ م ف ُبي ُدُ  م م كتوتت كت ُ  ش 
م متوف     . (2)ت عآ

ػذ ُلؾ  نتػُري  تعػالىرض ممكػوت قػاؿ ممكوت فممسموات ممكوت ولؤل ءفمكق شي ك  ْو 
وف  ُمف  الآمتوُقُنيف   السماواتم م كتوت   إبراه ـ ُل  كت ُض و   . ( 3)و األ رآ

واآ أو ْ تعػػالىالممكػوت والػػتمعف فيػه قػػاؿ  إلػػىف هللا نزػػه عمػى النظػػر إهػق  ـآ ي نظتػػرت ل ػػ
ءٍ  السماواتُفي م م كتوُت  يآ م ق  و ت ُمف ش  م ا خ  ُض و  وف  ق ػُد  و األ رآ و أ فآ ع س   أ ف   كت

ُمنتوف    ُديٍث ب عآد  ت يتؤآ ـآ ف ُبأ يُ  ح  متهت ب  أ ج   .  (4)اقآت ر 
 هداللة اآليات أعبل . ممكوت فمبلنساف ممكوت ءذا  اف لكق شيا  و 

                                                 

 . ٖٛيس - ٔ
 . ٛٛالمؤمنوف  - ٕ
 . ٘ٚاألنعاـ - ٖ
 . ٘ٛٔاألعراؼ - ٗ
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 ػق مػا موجػود  فػإفالتطاهق الوثيق هيف منردات الكتػس الثبلثػة  -ٕ
فػي الكػوف مػف و  القػرآفلػه مػا يشػاههه فػي  اإلنسافمف منردات 

 . المنردات
         قػػػػػػد مػػػػػػر زعػػػػػػػدة  القػػػػػػػرآفمػػػػػػػر زمراحػػػػػػق متعػػػػػػددة  ػػػػػػذلؾ  اإلنسػػػػػػافف وجػػػػػػود إ مػػػػػػا و  

         زػػػػ ـ الكتػػػػاس وانتهػػػػاءًا زالكتػػػػاس  مػػػػه ,  مراحػػػػق مػػػػف الوجػػػػود اهتػػػػداءًا زالنقطػػػػة ومػػػػروراً 
 . ما سنهيف الحقًا و ذلؾ الكوف قد مر زعدة مراحق مف الوجود 

الكتػػػػس الػػػػثبلث ونتيجػػػػة الرتزاطهػػػػا  إلػػػػىائػػػػدة ف هػػػذ  المنػػػػردات العإ -ٖ
ف ثيػػػر مػػػف الظػػػواهر  وايجازػػػاً  المزاشػػػر يػػػؤثر زعضػػػها  هػػػزعض سػػػمزاً 
التزحػػر فػػي  أو القػػرآفسػػرار أالنمكيػػة يم ػػف تنسػػيرها زػػالتعرؼ عمػػى 

 والع س زالع س . اإلنساف زايا 

سػػػػزاهها وطػػػػرؽ أدواء يم ػػػػف التعػػػػرؼ عمػػػػى اض واألاألمػػػػر ف الكثيػػػػر مػػػػف إ مػػػػا  
قػػػاؿ ,  ذا مػػػا عرفنػػػا مػػػا يػػػؤثر فيهػػػا مػػػف الموجػػػودات ال ارجيػػػة فقػػػديماً إعبلجهػػػا 
ة والمائيػػػة والهوائيػػػة هيػػػاهػػػي ال التر  اإلنسػػػافرحػػػع فػػػي أطزائعػػػًا ف هنػػػاؾ إالح مػػػاء 
 .  والنار ة

 . (1)الصادؽ طهيعة  امسة هي ال الطهيعة النور ة   اإلماـواضاؼ اليها 
ي السوائق الموجودة في الجسػـ  امراض الدـ وزاق اض ذات الطازع المائياألمر ف

عشػػػػاس أ ر ومػػػػا فيهػػػػا مػػػػف طحالػػػػس و نهػػػاعبلجهػػػػا يسػػػػت رج مػػػػف الزحػػػػار واإل فػػػإف
 وحيوانات زحر ة .

ة است رج عبلجها مف الترحة ومػا يتنػرع هيااض ذات طهيعة تر األمر ذا  انت إما أ
 عنها مف معادف وامبلح وعناصر .

                                                 

 
 مف هذا الجزء.سوؼ ي تيؾ مزحث  اص في نظر ة العنصر ال امس  -ٔ
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طػػػازع هػػػوائي  ػػػزعض اض ذات طػػػازع هػػػوائي فعبلجهػػػا ذو األمػػػر ذا  انػػػت إمػػػا أ
ذلػػؾ , وه ػػذا زالنسػػزة لؤلمػػراض ذات الطزػػائع النار ػػة فعبلجهػػا  إلػػىالػػروائ  ومػػا 

 الكي   . عبلجذو طازع نارؼ  التس يف والكي , و ما ورد ال آ ر ال
دزار ف الننس تعاني مثبل مف اإلإاض ذات طازع نورؼ , أؼ األمر ذا  انت إما أ

 القػػرآفنػػور هللا فعبلجهػػا ي ػػوف مػػف  إلػػىنقيػػاد اإلعػػدـ عػػراض عػػف الطاعػػة و واإل
 . تحديداً 
ؿت ُمف   تعالىقاؿ  نتن زُ  ُمُنيف  و ال  ي ُزيدت الظماُلُميف   القرآفْو  م ة  لُ مآمتؤآ حآ ر  اء و  م ا هتو  ُشل 

ارًا  س   .( 1)إ الم خ 
ا تعػػالىوقػػاؿ  ُشػػل  ـآ و  ػػ ػػف رم ُ كت ُعظ ػػة  مُ  ػػاءتآكتـ مموآ ػػا النمػػاست ق ػػدآ ج  ػػا أ يُّه  ػػا ُفػػي ْ   ء لُ م 

ُمُنيف   م ة  لُ مآمتؤآ حآ ر  وُر و هتًدى و  دت  .  (2)الصُّ
اء  القرآفعف  تعالىوقاؿ  ُشل   . (3)ْقت آ هتو  ُلممُذيف  آم نتوا هتًدى و 

ئمػػػة الهػػػدػ العمػػػيهـ السػػػبلـ  الكثيػػػر مػػػف الروايػػػات الدالػػػة عمػػػى أوقػػػد ورد عػػػف 
ض الػػننس والػػروح  عػػبلج مػػراأيػػة التػػي تعػػالج الكثيػػر مػػف القرآن اآليػػاتذ ػػار و األ

 السحر و يرها ولؾ أف تراجع الكتس الم تصة هذلؾ .

اض والحػػػاالت تشػػػترؾ فػػػي عبلجهػػػا المػػػادة والػػػروح األمػػػر وهنػػػاؾ مجموعػػػة مػػػف 
 والعبلجات األ رػ . القرآففتعالج ز

مػػراض أدويػػة تعػػالج ف زعػػض األإ إلػػىوقػػد ورد عػػنهـ العمػػيهـ السػػبلـ  مػػا يشػػير 
 يف داء   .زعلعسق دواء لسف في اإ ثيرة  ما ورد : ال

                                                 

 . ٕٛاإلسراء - ٔ
 . ٚ٘يونس - ٕ
 . ٗٗفصمت - ٖ
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 اللص  الثاني
 دلة والبراهيف عم  التطابق بيف الكتب الثبلثةألا

 
  ( : القرآفالكتاب التدويني )  اًل :أو 
 :  القرآف( خمق 1

 فذإ ف ,آقػػر    مػػق ... و مػػق هللا مػػف  مماتػػهف  ممػػات هللاإ تػػاس هللا...وقمنػػا  القػػرآف
زنتػرة طو مػة هػدليق قولػه  اإلنسػاف مػوؽ قهػق م القػرآف مق مف م موقات هللا و  القرآفف

ـ   تعػالى ممػػ م فت * ع  حآ م ػػق    القػػرآفْالػػرم  تعػػالىف هللا سػػزحانه و إأؼ  ، (1) اإلنسػػاف* خ 
 الشر نة . اآليةتقوؿ  حسس ما اإلنسافثـ  مق  القرآفـ عمّ 

 :قوله  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  وقد ورد عف رسوؿ هللا 
ػػأدـ بػػآف يخمػػق أقػػرأ سػػورة طػػه و ػػس قبػػ   تعػػال ف   إ) ا سػػمعت للي عػػاـ فمم 

بػػداف تحمػػ  هػػذا زؿ هػػذا عميهػػا وطػػو   ألػقػػالوا طػػو   ألمػػة ينػػ القػػرآفالمبلئكػػة 
 . (2)لسف تكمـ بهذا(وطو   أل 

ُر  تعالىوقوله  دآ م ُة الآق  ليمة القدر لمقػراف أؼ فقد  اف التنز ق في  (3)ُْإنما أ نز لآن ا ت ُفي ل يآ
 . م موؽ  القرآفإذف م موؽ وحدأ تنز مه في ليمة القدر  لقرآفاف إ
 حي ؟ القرآف( ه  2

                                                 
 . ٖ -ٔ الرحمف  -ٔ

 . ٖٗٗص ٚمستدرؾ الوسائق ج -ٕ
 . ٔ القدر  -ٖ
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نيػة فقػط آنػه مجػرد  تػاس فيػه آيػات وسػور قر إحػي   أـ  القػرآفرس سائق يس ؿ هق  
  ... 

فيػػه  القػػرآفإف ف يػػا  وقػػد وردت روايػػات  ثيػػرة عمػػى ذلػػؾحػػي ... القػػرآفف  نجيزػػه زػػ
عميػػػه حػػػي و نتظػػػر ظهػػػور القػػػائـ ال القرآففػػػف ذإ,  ي ػػػوف ميػػػتو يػػػة تحيػػػي المػػػوتى آ

 ف شاء هللا .إ مه الكامق  و   ليظهر تالسبلـ
 
 يتجدد ؟ القرآف( ه  3

اء فػي ليمػة القػدر في  ار حرّ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  نزؿ عمى النهي   أُ  القرآفف إ منا يعمـ 
ـُ ر  ُ ػؾ  المػية آؿ ما انزؿ منه أو و اف  م ػق  ْاقآر أآ ُباسآ  ٓٗو ػاف عمػر الرسػوؿ  (1)ُذي خ 

 ٔٔفػػي عػػاـ  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  سػػنة لحػػيف وفػػاة الرسػػوؿ  ٖٕزوؿ لمػػدة ػسػػنة واسػػتمر النػػ
 . القرآفقطع الوحي زعد ذلؾ و تـ نافهجرؼ 
ننسػه الموجػود  ف هػوالموجػود اآل القرآفف إهجرؼ فهق  ٕٙٗٔف في سنة آلونحف ا

يوجػػد ف الظػػاهر هػػو ننػػس الظػػاهر ولكػػف إنقػػوؿ  ,  تسػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصفػػي زمػػف الرسػػوؿ 
  ق . و تجدد في الزاطف أؼ في الت

ُر ...ؿ مرة في ليمة القدر و ألنزؿ  القرآفف إأؼ  دآ م ُة الآق  زؿ في ػو ن ُْإنما أ نز لآن ا ت ُفي ل يآ
مػػػة المعصػػػوميف ئزؿ عمػػػى األػ ػػػق ينػػػ و  ػػػق ليمػػػة قػػػدر ...فزعػػػد وفػػػاة الرسػػػوؿ  ػػػاف الت

ف يػػا , ينطهػػق فػػي  ػػق زمػػاف وم ػػاف  القػػرآفف إ  والػػدليق عمػػى ذلػػؾ مػػيهـ السػػبلـالع
المعصػػـو  اإلمػػاـزؿ فػػي  ػػق عػػاـ عمػػى ػذا لػػـ ي ػػف ينػػإينطهػػق فػػي  ػػق زمػػاف وم ػػاف 

ف آ ػػق هػػو تجديػػد لمقػػر  و والتالعػػاـ ,  ػػق لػػذلؾ  و زؿ زالتػزوؿ فػػي  ػػق عػػاـ يتنػػػوهػػذا النػػ
...  إلػػى سػػزعيف زطػػف زطػػوف  سػػزعة مػػا زاطنػػه فهػػوأ حػػداهػػو و  القػػرآفف ظػػاهر أل...

                                                 
 .ٔ العمق  -ٔ
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ر ٍة  تعػالىوالدليق قوله  ػج  ُض ُمػف ش  ػا ُفػي األآ رآ ل وآ أ نمم  ػُدُ  أقػبلْو  ػرت   متػدُّ ت ُمػف ب عآ ـ  و الآب حآ
ُك ـ   ُزيز  ح  ُمم اتت ومُ ُإفم وم  ع  تآ ك  ٍر مما ن ُلد  حت ع ةت أ بآ بآ س 
(1) . 

ػ ُ  مػف  مػق هللا  يء ق ش فالقرآف في إودليق آ ر   ُكت ػاب  ُتبآ  انػًا لُ كت ػؾ  الآ م  آ ن ػا ع  ن زملآ ْو 
ٍء   يآ   .ش 
 
 : القرآفوالدة ( 4
 ػفآ أ لآػُف ػر  مُ  يآ ُر خ  ػدآ م ةت الآق  ُر * ل يآ دآ م ةت الآق  ر اؾ  م ا ل يآ م ا أ دآ ُر * و  دآ م ُة الآق  ُإنما أ نز لآن ا ت ُفي ل يآ

ؿت الآم بل   ػػزم ٍر * ت ن  ػهآ تمػػ  ش  ـ  ُهػػي  ح  ػػبل  ػٍر * س  ػػ ُ  أ مآ ػػف كت ُهػـ مُ  ُف ر  ُ  ػػا ُبػػُإذآ وحت ُفيه  ػػةت و الػرُّ ُئك 
ر  م طآم ُع الآل جآ

 رمضاف. شهر مف ليمة الثالث والعشروف في ليمة القدر وهي  ت ان القرآفف والدة إ 
  تساوؼ ية زحساس  ممة رمضاف فوجدناها األهجدثهتنا ذلؾ في عمـ أوقد 

 = رمضاف ف + أ + ض+ ـ  +ر
 ٛ + ٗ  +ٛ  +ٔ  +ٕ  =ٕٖ  

مػف  ٖٕليمػة  ف ليمة القدر هيا ر عمى آرمضاف ودليق  ٖٕف انت ليمة القدر هي 
ػػؾ   تعػػالىرمضػػاف قػػاؿ شػػهر  م  آ ػػا ع  ن  ػػفت ن زملآ والسػػورة هػػي سػػورة  ت نػػُزيبًل  القػػرآفُْإنمػػا ن حآ

تتحػدث  نهػاة القػدر إلليمػ إلػىإشػارة فيػه ف إوالظاهر  ٖٕ اف ترتيهها  اآليةو  اإلنساف
 ز ق .ػعف التن

ف ا  والكػوف و  اإلنسػافو  القرآفوالوالدة هي في  اإللهيهي ليمة والدة القدر  وليمة القدر
  األهجدحسس عمـ  ٖٕ تساوؼ    نطنةال  ممة 

                                                 
 . ٕٚ  لقماف -ٔ
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 =نطنة + تؼ  + ط + ف
 ٕ  +ٜ  +ٛ  +ٗ  =ٕٖ 
دم  اآليةوهي تدؿ عمى والدة الزشر   هت ف ق  م ق  ٍة خ   القػرآفف الزشر و إوزما  (1)ر  ت ُْمف نُّطآل 

 .  القرآفرمضاف وهي ليمة والدة  ٖٕليمة القدر هي ليمة  فإفوالكوف متطازقاف 
 . ٖٕ تساوؼ ف  ممة القدر إ ر آودليق 

 = القدر ر + د+ ؽ + ؿ  أ +
ٔ  +ٙ + ٗ  +ٗ  +ٛ  =ٕٖ  
  .سنة ٖٕ عمى مدػ ال القرآفو ذلؾ  اف نزوؿ  
 
 : القرآف( تمدد 5

 نه ثاهت ال ي هر وال يتمدد  إـ أي هر  آفالقر هق 
نػه ولػد فػي ليمػة القػدر ا  م موؽ مػف  مػق هللا و  القرآفف إفي  بلمنا الساهق  ثهتناأننا إ

 .  زوؿػجزاء حتى اكتمق النأسور و  اآلياتثـ صارت  أ رػ ية زعد آزوؿ ػواستمر زالن
 ػق سػنة عمػى  يتجػدد القػرآفف اثهتنػا أو  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  زعػد رسػوؿ هللا  فبل يوجػد وحػي
المهػدؼ  اإلمػاـف إ  في ليمة القدر ...وهذا إثزػات آ ػر عمػى ميه السبلـالمعصوـ الع
 اإلماـإذا لـ ي ف نا نحاججه ونقوؿ له فإن, أما مف يقوؿ ع س ذلؾ  موجود ومولود

 أكثػر هذ  النترة وهػي  بلؿ    ق في  ق ليمة قدر و زؿ التػعمى مف ين فذإمولود ...
ف ا  و زؿ عمػػى المعصػػـو ػينػػ هنػػإكيػػد أف ...عػػاـ مػػف زمػػف الغيزػػة لحػػد اآل  ٓٚٔٔ مػػف

 .المعصـو موجود 

                                                 
 .  ٜٔ عزس -ٔ
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 ,زؿ زمػػػا يتناسػػػس وذلػػػؾ الزمػػػاف ولعػػػاـ  امػػػق ػ ػػػق  ػػػق عػػػاـ ... ينػػػ و وهػػػذا النػػػزوؿ لمت
  ػق سػي وف  و ف التإيزداد فػي  ػق معانيػه...أؼ  القرآف فإفوحهذا التنز ق في  ق عاـ 

والمقصػػود زػػالحجـ هػػو لػػيس الحجػػـ المػػادؼ هػػق  القػػرآفي حجػػـ شػػ ق ز ػػادة فػػعمػػى 
 ف .آالحجـ الممكوتي الزاطف لمقر 

ػاتت  تعالىقاؿ  ُمم  ػد  ك  ػ   أ ف ت نل  ػرت ق بآ ُلػد  الآب حآ ػاُت ر  ُ ػي ل ن  ُمم  ادًا لُ ك  ػرت ُمػد  اف  الآب حآ ْقت  لموآ ك 
دًا  ُمُه م د  ن ا ُبُمثآ ل وآ ُجئآ ر  ُ ي و 
(1). 

 تعػػالىقػػاؿ   دو ػػبلـ هللا ال يننػػ دف الزحػػار تننػػا  سػػع مػػف الزحػػار و أو  ف  ػػبلـ هللاإأؼ 
ر ٍة  ج  ُض ُمف ش  ل وآ أ نمم ا ُفي األآ رآ تآ أقبلْو  ُلػد  ٍر ممػا ن  حت ع ةت أ بآ بآ رت   متدُّ ت ُمف ب عآُدُ  س  ـ  و الآب حآ
ُك ـ    ُزيز  ح  ُمم اتت ومُ ُإفم وم  ع   .ك 

الهيػػػت  أهػػػقة عمػػػى شػػػ ق رجػػػق ...والروايػػػات الػػػواردة عػػػف يػػػ تي يػػػـو القيامػػػ القػػػرآفو 
 ي تي يـو القيامة عمى ش ق رجق . القرآفالعميهـ السبلـ  تؤ د ز ف 

 اإلنسػػاف  أل ػػرػ  مػػا قمنػػا يطػػاهق الكتػػس ا القػػرآفف رأس وقمػػس وجسػػد وروح و آممقػػر ف
 .الناتحة القرآفوالكوف .... فرأس 

)إف لكػػ  د هللا العميػػه السػبلـ  : عهػ أهػػيزصػير عػػف  أهػػي, فعػػف اليػس   القػػرآفوقمػس 
ف قمب   . (2)) س(( القرآفشيء قمب وا 

 
 :  القرآف( رفع 6

                                                 
 .  ٜٓٔ الكها  -ٔ
 . ٕٚٗص ٙائق الشيعة جوس -ٕ
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 مػق  تعػالىف هللا سػزحانه و ا  هللا و  اتقػو  ممم مػوؽ مػف  القػرآف ما ذ رنا سػازقًا زػ ف 
 .  اإلنسافثـ  مق الكوف و  اإلنسافقهق  القرآف

 ػق سػنة فػي ليمػة القػدر عمػى  زولهػيتجػدد هنػ هػوهدأ نزوله في ليمة القدر ...و  القرآفو 
سػرار  ومح مػه ومتشػاههه عمػى أكشا حقائقػه و ت القرآفف ا    و ميه السبلـالع المعصوـ

 الجزػػار ف والظػػالميف  يػػـو يزعثػػه هللا لينصػػر  عمػػى عميػػه السػػبلـالمهػػدؼ ال اإلمػػاـيػػد 
 ذف هللا .إه

وف  ُإالم ت   تعالىقاؿ  ـ    أآُتي ت  أو ْه  آ ي نظترت  مه  و ف يـو ي تي تإ وقد ورد (1)يمتهت أو يم هت ي وآ
  ق المطمق. و   فهو صاحس التعميه السبلـيعني يـو المهدؼ ال

ـت ت   تعػالىوقوله  م ػ ػا   عآ م  ـُ أو ْو  ػ ُعمآ وف  ُفػي الآ  اإلمػاـف إو منػا يعمػـ  يم ػهت ُإالم و ت و الرماُسػخت
ـ يرًا ويستقوعداًل زعد ما مؤلت ظممًا وجو  قسطاً    سوؼ يمؤلهاعميه السبلـالمهدؼ ال

 . األمرله 
ف ا  رض و ألمػػػف ا اإلمػػػاـوسػػػوؼ ترفػػػع روح  اإلمػػػاـ ولكػػػف زعػػػد ذلػػػؾ سػػػوؼ يستشػػػهد

  رحه .  إلىنه سيعود ا   ر العترة الطاهرة و آمف  رض سوؼ ت موألا
رض مػػػف ألذا  مػػػت اإفػػػ القػػػرآفالػػػدليق العممػػػي الواضػػػ  عمػػػى رفػػػع  إلػػػىوهػػػذا يقودنػػػا 

 اإلمػػاـو فػي ليمػػة القػدر  القػرآفزؿ ػمػف يتنػػالمعصػـو فعمػػى  اإلمػاـالثػاني عشػػر  اإلمػاـ
  ميػػه السػػبلـالع اإلمػػاـزعػػد مػػوت فػػي ليمػػة القػػدر  القػػرآف يػػر موجػػود   ولمػػاذا ينػػػزؿ 

 ػق  اإلمػاـف هػيّ يف أ ػاؼ زعػد  ف أؼ سػرّ آل مػه فمػيس زعػد ا و قػد  شػا  ػق ت اإلماـو 
  ق . و الت

                                                 
 . ٖ٘ األعراؼ  -ٔ
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فػػي حػػديث الثقمػػيف الػػذؼ ينقمػػه الشػػيعة  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  قػػاؿ رسػػوؿ هللا :  ػػر آودليػػق 
ف تمسػكتـ بهمػا إ بيتي مػا أه ني تارؾ ف كـ الثقميف كتاب   وعثرتي إ): والسنة 

 . (1)الحوض( هما لف  لترقا حت  يردا عمي  ا  ، و ًا بدأ يلف تضموا بعد
 القػػرآف فػػإف ػػر العتػػرة الطػػاهرة آ اإلمػػاـذا مػػات إوالعتػػرة لػػف ينترقا...فػػ القػػرآفف إأؼ 
 . ٕالملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما العظـ ميف الرسوؿ األالحوض  ما قاؿ الصادؽ األ إلىفع معه ير 
 

 
 
 

 (  اإلنسافي ) اإلنسانالكتاب ثان ًا : 
 : اإلنسافخمق  (1 
ػٍس و   تعػالىقاؿ   ػف نملآ كتػـ مُ  م ق  ـت المػُذي خ  ػ ػواآ ر  مكت ا النمػاست اتمقت م ػق  ُمنآ حػداْ  ا أ يُّه  خ  ػا ٍة و  ه 

ـ  ُإفم  ػا ح  ػاءلتوف  ُبػُه و األ رآ ػواآ و   المػُذي ت س  ػاء و اتمقت ُنس  ُثيػرًا و  ػااًل ك  ػا ُرج  م  هت ا و   ثم ُمنآ ه  ج  وآ ز 
ُقيبًا  ـآ ر  كت م  آ اف  ع  و   ك 
(3) . 

                                                 
 .زحار االنوار -ٔ

2
حوؿ هذا الموضوع فاليراجع الجزء األوؿ ال اص زالنظر ات القرآنية مف هذ   ومف أراد المز د - 

 . الموسوعة

 . ٔ  النساء -ٖ
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ٍة  تعػالىوماء قاؿ  مف تراس اإلنساف مق هللا  ـم ُمف نُّطآل  كتـ مُ ف تتر اٍب ثت م ق  ومت خ  ْو 
(1) 

. 
ن ا  تعالىوقاؿ  م قآ دآ خ  ل ق  ػنتوٍف  اإلنسافْو  ػٍإ ممسآ م  ػفآ ح  ػاٍؿ مُ  مآص  ُمػف ص 

 تعػال وقولػه  (2)
م ق   اُر  اإلنسافْخ  الآل خم اٍؿ ك  مآص  ُمف ص 

(3) . 
وقصػػة  مػػق ,  رضأل  مػػف ترحػػة اميػػه السػػبلـدـ العآنسػػاف  مقػػه هللا هػػو إؿ أو  ػػاف ف
وال مجػاؿ لػذ رها  األنهياءفي  تس قصص معروفة وهي موجودة العميه السبلـ  دـ آ

 .ف اآل
ن ا  تعالىقاؿ  م قآ ػاٍج  اإلنسػافُْإنما خ  ش  ػٍة أ مآ ُمػف نُّطآل 

كتػـ ,  تعػالىوقولػه   (4) م ق  ومت خ  ْو 
ػعت ُإالم ُبُعمآ  ُمػ ت ُمػفآ أتنث ػ  و ال  ت ض  ػا ت حآ م  و اجػًا و  ـآ أ زآ ع م كتػ ـم ج  ٍة ثتػ ـم ُمف نُّطآل   ُمػهُ مُ ف تتر اٍب ثت
م ػ  ومُ   ُسػير   م ا  تع ممرت ُمف مُّع ممٍر و ال  يتنق صت ُمفآ عتمترُُ  ُإالم ُفي ُكت اٍب ُإفم ذ ُلػؾ  ع  و 
(5) 

 : األهجدحساس ز تساوؼ و ممة نطنة 
  + تؼ  + ط + = ف نطنة
ٕٖ  =ٕ  +ٜ  +ٛ  +ٗ  

وهذ  ح مة  !! روموسـو   ٖٕالتحتوؼ عمى  اإلنسافف نطنة اومف الجدير زالذ ر 
  ٙٗال أصػػػػػػز  العػػػػػػدد, ذا اتحػػػػػػدت هػػػػػػذ  النطنػػػػػػة مػػػػػػع الهيضػػػػػػة ا  و , هيػػػػػػة عظيمػػػػػػة إل

                                                 
 . ٔٔ  فاطر -ٔ
 .  ٕٙ  الحجر -ٕ

 .  ٗٔ  الرحمف -ٖ

 .  ٕ اإلنساف  -ٗ
 .  ٔٔ فاطر  -٘
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مآي نظتػُر الكاممة فسػزحاف ال ػالق المصػور   اإلنسافموسوـ وهي  روموسومات و  ر  ْف 
ُمق   اإلنساف ـم خت  . (1)ُم
ػًة ف تتكوف الز جػة مػف النطنػة والهيضػة أوزعد  م ق  ػة  ع  ػا النُّطآل  ن  م قآ ـم خ  تػزرع هػذ   (2)ْثتػ

 .ثهت العمـ الحديث  نقساـ  مااإل أـ زعد التمقي  وحدألالعمقة في رحـ ا
ػػػا مػػػًا ولتكسػػػي العظػػػاـ لحمػػػًا اثػػػـ تصػػػز  عظ , قػػػة لتصػػػز  مضػػػغةموتكهػػػر الع ن  م قآ ْف خ 

مآ  ػػأآن ا ت خ  مػػًا أ نش  ـ  ل حآ ن ا الآُعظ ػػا ػػوآ ػػغ ة  ُعظ امػػًا ف ك س  ػػا الآمتضآ ن  م قآ ػػغ ًة ف خ  ػػة  متضآ ػػر  الآع م ق  قػػًا آخ 
اُلُقيف    فت الآخ  س  ؾ  ومت أ حآ ف ت ب ار 
(3). 

اثنػػيف وأرحػػع وثمانيػػة  إلػػىة حػػدالمز جػػة مػػف  ميػػة و  السػػر عوتحػػدث عمميػػة االنقسػػاـ 
ويحدد جػنس الجنػيف لحظػة اتحػاد النطنػة والهيضػة  ,وه ذا حتى ي  ذ ش ق الجنيف 

ئلنسػػاف وي ػػوف الجنػػيف وتكػػوف هػػذ  الز جػػة الالعمقػػة  حاممػػة لكػػق الصػػنات الوراثيػػة ل
دا ػػق المشػػيمة التػػي هػػي هيتػػه ومصػػدر  ػػذاء  وتننسػػه وتػػوفير الحمايػػة لػػه فػػي رحػػـ 

ٍث األـ  ػػاٍت ث ػػبل  ػػٍق ُفػػي ظتمتم  مآ ػػُد خ  قػػًا ُمػػف ب عآ مآ ـآ خ  ػػاُتكت ـآ ُفػػي بتطتػػوُف أتممه  كتػػ متقت ْخآ
وهػػي  (4)

 .الصادؽ العميه السبلـ   اإلماـ ما قاؿ ظممة الزطف والرحـ والمشيمة 
 
 : اإلنساف( والدة 2
فمػػف ....زعػػد اكتمػػاؿ نمػػو الجنػػيف فػػي رحػػـ األـ يحػػيف موعػػد والدتػػه مػػف زطػػف أمػػه  

    ـاألـ أالذؼ يحدد موعد الوالدة الجنيف 
                                                 

 .  ٘  رؽ الطا -ٔ
 .  ٗٔ المؤمنوف  -ٕ
 .  ٗٔ المؤمنوف  -ٖ

 .  ٙ الزمر  -ٗ
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ف لـ آلهنالؾ نظر ات عديدة وضعت لتحديد موعد وسهس حدوث الوالدة ولكف لحد ا
ف الػػوالدة إونحػػف نقػػوؿ  يسػػتطع العممػػاء إثزػػات المسػػؤوؿ الحقيقػػي لهػػدء عمميػػة الػػوالدة

هػػػي التػػػي تضػػػع  نهػػػاايؤ ػػػد  القػػػرآفف الػػػى هػػػدليق و مصػػػدرها يرجػػػع لػػػؤلـ زالدرجػػػة األ
ا  تعالىقاؿ الطنق ,  م ه  مآ ٍ  ح  مآ عت كت ُّ ذ اُت ح  ت ض  ْو 

(1) . 
ف عمميػػة إ يء ,نػػه سػػزحانه ال ي نػػى عميػػه شػػا  وليػػدها و  األـ ف هللا يعمػػـ متػػى تضػػعإ

 أو .يمػػوت الجنػػيف . أوثنػػاء الوضػػع .. أـ ألتمػػوت االػػوالدة عمميػػة صػػعزة جػػدًا وقػػد 
تصػور ي يػا ف ,ف الحمق مف العمميات الصػعزة والمعقػدة إأؼ , ثنيف معًا إليموت ا

ال ي عممية صػعزة جػدًا هشهر ليبًل ونهارًا فأنساف معه لمدة تسعة إنساف يحمق إف أ
ع  ْيطيقها أؼ إنساف إاّل األـ  ض  و  رآهًا و  م تآهت أتمُّهت كت م  رآهاً ح   .(2) تآهت كت

ثنػػػاء أقػػد تنقػػد حياتهػػا  نهػػاإلـ عمػػاؿ القاسػػية عمػػى األمػػف األ أيضػػاً ف الػػوالدة هػػي ا  و 
 .القرآفيولد  ما يولد  اإلنسافف إأؼ الوالدة 

 
 حي : اإلنساف( 3

واكتسػػازه الصػػنات الوراثيػػة مػػف  اإلنسػػاف بلمنػػا السػػاهق عمميػػة  مػػق فػػي ا ناستعرضػػ
جسػػد الجنػػيف  ححيػث تػػد ق الػػرو  , يػػاـألرازػػع وعشػػر فػػي الشػهر ا حج الػػرو ولػػو يػه و أهو 

مػه أزالحر ة في زطػف   هدأكتسازه الروح و احي ز اإلنسافأؼ زمعنا  اكتساس الحياة ف
صػػػوات ـ يسػػػمع األألف الجنػػػيف الحػػػي فػػػي زطػػػف اا  و , ـ زحر ػػػات جنينهػػػا ألوتحػػػس ا

ه وهػػػو مصػػداؽ لقولػػػ األمػػرثهػػػت العمػػـ الحػػػديث هػػذا أثر ههػػا وقػػد  ال ارجيػػة وهػػو يتػػػ

                                                 
 .  ٕ الحج  -ٔ
 ٘ٔاألحقاؼ  - ٕ
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ن ا  تعػالى م قآ ػُم عًا ب ُصػيرًا  اإلنسافُْإنما خ  ع مآن ا ت س  ت ُم ُه ف ج  اٍج نمبآ ش  ٍة أ مآ ُمف نُّطآل 
, أؼ  (1)

 . سميعًا ثـ زصيراً 
 
   : اإلنسافتجدد  (4

إف مف متطمزات الحيات التجدد في جسـ الكائف الحي وذلػؾ ألف  ػق جػزء أو  ميػة 
يوجػد  هيف تمػوت زعػدها تمػؾ ال ميػة لػذلؾ فإنػمف  بليا اإلنسػاف و يػر  لهػا عمػر معػ

مصػػانع عمبلقػػة فػػي  ايػػة الدقػػة مسػػؤولة عػػف صػػناعة م تمػػا  جسػػـ اإلنسػػاف دا ػق
األنسػػػػجة مػػػػف  بليػػػػا المحػػػػـ والجمػػػػد والعظػػػػاـ والجهػػػػاز العصػػػػهي والمػػػػواد الكيميائيػػػػة 

 وجػػػد فػػػي قزػػػاؿ هػػػذ  المصػػػانع أمػػػاكف  اصػػػة و والهرمونػػػات و ػػػذلؾ صػػػناعة الػػػدـ , 
ة وال بليػػػا الميتػػػة تكػػػوف زمثازػػػة المقػػػاهر فػػػي جسػػػـ اإلنسػػػاف مػػػف قهيػػػق لجمػػػع األنسػػػج

 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 

  .تجدد األظافر والشعر  ومرئية زالعيف ه
ػ تعالىقاؿ  ػُرجت الآح  ض  ب عآػد  ْيتخآ ُيػي األآ رآ ػيُ  و  تحآ يُ ػت  ُمػف  الآح  ػُرجت الآم  يتخآ ػُت و  يُ  يم ُمػف  الآم 

جتوف   ر  ذ ُلؾ  تتخآ ك  ا و  ُته  م وآ
(2) . 

 
 : اإلنسافتمدد  (5

                                                 
 .  ٕ  اإلنساف -ٔ
 .  ٜٔ  الرـو -ٕ
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 مػػا ذ رنػػا سػػازقًا زػػ ف هدايػػة ال مػػق  ػػاف معنػػى ثػػـ صػػار حػػروؼ ثػػـ صػػار  ممػػات 
طينػػًا ...فصػػار صمصػػاؿ  أصػػمه تراس..ومػػاء فصػػار فػػإف اإلنسػػافوه ػػذا .. و ػػذلؾ 

  الن ار ..
ن ا  تعالىقاؿ  م قآ دآ خ  ل ق  ل ٍة مُ ف ُطيٍف  اإلنسافْو  بل  ُمف ست

(1) . 
م ق   تعالىوقاؿ  اُر  اإلنسافْخ  الآل خم اٍؿ ك  مآص  ُمف ص 

(2) . 
 وحمب أشد  . قد همب األرحعيف,  اً شازثـ ,  وصار ولداً ,  و رج طنبلً 

م   تعالىوقاؿ  ػبًل ْهتو  المُذي خ  ـآ ُطلآ كت ُرجت ـم يتخآ ٍة ثت م ق  ـم ُمفآ ع  ٍة ثت ـم ُمف نُّطآل  كتـ مُ ف تتر اٍب ثت ق 
م   بًل مُّس  متغتوا أ ج  ُلت بآ فم  ُمف ق بآ ت و  ـ ممف يتت و  ُمنكت يتوخًا و  ـم ُلت كتونتوا شت ـآ ثت كت دم متغتوا أ شت ـم ُلت بآ   ثت

ـآ ت عآُقمتوف   ل ع ممكت و 
(3) . 

 و العقػق الظاهر والزاطف , فالظاهر تمػدد الجسػد , والزػاطف تمػدد الػروحوالتمدد في 
.. 

تعمـ الحػروؼ والكممػات والجمػق وه ػذا هػزعػد ذلػؾ  يهػدأفالطنق يولد وال ينهـ شيئًا ثػـ 
فهػػػذا التمػػػدد فػػػي الػػػروح مسػػػتوػ عػػػاٍؿ مػػػف النهػػػـ واإلدراؾ  إلػػػىتػػػدر جيًا حتػػػى يصػػػق 

, والتمدد في الجسد واض  لمعػيف , فمػف والعقق ..وهي أمور زاطنية ال ترػ زالعيف 
 .رجق , فالتمدد ظاهرؼ وزاطني  إلىمضغة ... إلىنطنة 

 يتمدد . اإلنسافف
 
 والتشري  : اإلنساف -6

                                                 
 .  ٕٔ  المؤمنوف  -ٔ
 .  ٗٔ  الرحمف -ٕ
 .  ٚٙ   افر -ٖ
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 لئلنساف رأس وقمس وجسد وروح وعروؽ يجرؼ هها الدـ وعظاـ ولحـ ..
 والكوف .. القرآفيشازه  اإلنسافف ا  و 

 س ..فمئلنساف قمس ولمكوف قمس ولمقرآف قم
ف ػػق مػػا موجػػود فػػي الكػػوف موجػػود فػػي جسػػـ اإلنسػػاف فالسػػماء تمثػػق الػػروح والجسػػد 
األرض واألنهػػار الشػػراييف ورأسػػه  قزػػة النمػػػؾ وصػػوته  الرعػػد فاإلنسػػاف عزػػارة عػػػف 

  وف مضغوط إف ص  التعهير .
 
 : اإلنسافموت  -7
حػػراؾ ًا دوف كنمعنػػا  اننصػػاؿ الجسػػد عػػف الػػروح وزقػػاء الجسػػد سػػا اإلنسػػافف مػػوت إ

 زارئها . إلىو روج الروح وصعودها 
 تعػالىولػه دليق ..قهثناء النـو أف النوـ موت مؤقت ألف الروح تننصق عف الجسد ا  و 

ػػ   ُسػػؾت المُتػػي ق ض  ػػا ف  تمآ ن اُمه  ـآ ت متػػتآ ُفػػي م  ػػا و المُتػػي ل ػػ ُته  ػػس  ُحػػيف  م وآ فم  األآ نلت ْومت ي ت ػػو 
ُس ت األآ  يترآ ت  و  ا الآم وآ ه  م يآ وف   إل خرى ع  ػرت كم ـٍ ي ت ل  وآ م   ُإفم ُفي ذ ُلؾ  آل   اٍت لُ ق  ٍ  متس  أ ج 

(1) 
. 

أمػػػا المػػػوت زمعنػػػا  المنهػػػـو وهػػػو توقػػػا أجهػػػزة الجسػػػـ عػػػف العمػػػق ومػػػوت  بليػػػا  
 . اإلنسافف حياة مالتراس , والموت يحدث في أؼ لحظة  إلىوتحممها وعودتها 

زالعطػػق  تهػػدأأجهػػزة الجسػػـ  فػػإف هػػبًل  عنػػدما ي هػػر فػػي العمػػر ويصػػز  اإلنسػػافف ا  و 
 اإلنسػافف إوعدـ القدرة عمى إنجاز وظائنها زصورة صحيحة ومبلئمة حتػى نبلحػع 

ويقق طوله وتقق قاهميػة الجسػـ  زالتناقص فيصغر حجمه ووزنه يهدأالكهير في السف 

                                                 
 .  ٕٗ  الزمر -ٔ



 
 277...............................................العمـو اإللهية...............

 

زاالن مػػاش ويصػػغر فػػي الحجػػـ  يهػػدأف دما ػػه إعمػػى توليػػد ال بليػػا الجديػػدة وحتػػى 
عند  حالة مف فقداف الذاكرة والنسياف وز ادة األفعاؿ البلإراديػة و  نمػا يعػود صز  تو 

 جميع الناس . حالة الطنولة وهذا يبلحع عند إلى
مآُق أ ف بل    عآُقمتوف   تعالىقاؿ  هت ُفي الآخ  سآ م فآ نتع مُ رآ ت نتن كُ  ْو 

(1) . 
عظامػه فقػط ثػـ زعػد مػق حتػى تزقػى تحزال  هػدأوعندما يموت يدفف جسد  في التػراس و 

 التراس .. وأصمها وه إلىفترة تتحمق هذ  العظاـ 
 قاؿ الشاعر :

 ف ػما أظصاح  ّنا الوط  
  أديـ األرض إال مف هذ  األجساد                         

 
فمػا هػذا التػراس إال أجػدادنا وأجػداد ف القهر صار قهرًا عػدة مػرات عهػر الػزمف , إأؼ 

 ليف .و أجدادنا األ
ف  ـ داللػػػة عمػػػى مػػػوت نجػػػو وعنػػػدما تحتػػػرؽ هػػػذ  ال, لكػػػق إنسػػػاف نجػػػـ فػػػي السػػػماء وا 

 الصادؽ العميه السبلـ  : اإلماـصاحهها , قاؿ 
وهػذا إثزػات عمػى مػوت , مثق احتراؽ النجـو  اإلنسافالوموته  إحتراقهما  أؼ موت 

 أصمه الالتراس  . إلىوعودته  اإلنساف
 

  الكتاب التكويني )الكوف(  :ثالثًا 
 

 . مثاؿ عمى الكوف   درس التزانةاليق الموضوع وتزسيطه سوؼ ن  ذ مجرتنا لتسه
                                                 

 .  ٛٙ  يس -ٔ
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 خمق الكوف : -1
م ػػق   تعػػالىقػاؿ  ـت و ت المػػُذي خ  ػػ ػػت و ى  السػػماواتُْإفم ر  مكت ـم اسآ ـٍ ثتػػ ض  ُفػػي ُسػػتمُة أ  مػػا و األ رآ

ُش  م   الآع رآ  . (1)ع 
م ق   تعالىقاؿ و  ـ  خ  ض   السماواتْي وآ  .  (2)و األ رآ

م ق  م   الآم اء  السماواتْو هتو  المُذي خ  هت ع  شت اف  ع رآ ك  ـٍ و  ض  ُفي ُستمُة أ  ما و األ رآ
(3) . 

واألرض فػػي سػػتة أيػػاـ فقػػط  السػػماواتف هللا  مػػق إنػػات توضػػ  الهيّ  اآليػػاتف هػػذ  إ
 واستوػ عمى العرش في اليوـ السازع .

ف الكوف  مػق مػف م موقػات ء واألرض  مقت مف التراس والما السماواتف هذ  ا  و  وا 
 .هللا 
 
 
 والدة الكوف :  -2
  تما العمماء في زماف والدة الكوف ومف أيف جاء هذا الكوف , ومف  مق الكوف  إ

ف هػذا إاًل وصػادؽ فػي عممػه وزحوثػه أف ين ػر أو ال يسػتطيع عػالـ صػادؽ مػع ننسػه 
طر سػيطرة  اممػة فبلهػد أف ي ػوف هنػاؾ مػف يسػي تعػالىالكوف قد  مقػه هللا سػزحانه و 
ف هللا هو ال الق لهذا الكوف عمى هذا النظاـ الكوني العجي  . س وا 

                                                 
 .  ٗ٘ االعراؼ  -ٔ
 .  ٖٙ التوزة  -ٕ
 .  ٚ هود  -ٖ
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م ػق  ومت أو ْ تعػالىقاؿ  ػا خ  ـآ م  ُسػُه وا ُفػي أ نلت رت كم ـآ ي ت ل  ػا  السػماواتل  م  ن هت ػا ب يآ م  ض  و  و األآ رآ
ُثيرًا مُ ف  النماُس ُبُمق   فم ك  م   و اُ  ٍ  مُّس  قُ  و أ ج  وف  ُإالم ُبالآح  ـآ ل ك اُفرت ُه اء ر  ُ 

 تعالى, وقاؿ  (1)
مآقت  ُمفآ آ  اُتُه خ  ـآ ُإفم ُفي ذ ُلػؾ  آل   ػاٍت  السماواتْو  ـآ و أ لآو اُنكت ُتكت ؼت أ لآُسن  ُتبل  ُض و اخآ و األآ رآ
 . (2)لُ مآع اُلُميف  

 متى  مق هللا الكوف  
لكوف مبلييف السنيف ف عمر اإ قاؿف م ـ تما العمماء في تحديد عمر الكوف فمنهإ

عممػه عنػد  األمرف هذا إف عمر الكوف مميارات السنيف ونحف نقوؿ إواآل ر ف قالوا 
 هللا .
ـآ  تعالىقاؿ  ـت غ يآب   أق ْق اؿ  أ ل  م  ـآ ُإنُ ي أ عآ ُض   السماواتلمكت  . (3)و األ رآ

 
 
 
 كيف خمق الكوف ؟ -3

الكػػوف  ػػاف عمػػى شػػ ق  ػػاز  فإمػػف  ػػبلؿ الزحػػوث العمميػػة الحديثػػة يعتقػػد العممػػاء 
   الذؼ  مق الكوف . big bangننجار الكهير ال وحدث اإل

 زعضه صحي  , والزعض اآل ر  ير صحي  . األمرف هذا إونحف نقوؿ 
ت و ى  : تعػالىا أصق الكوف  از فنحف نؤ د ذلؾ , قاؿ  مف ـم اسآ م اء و ُهي   إل ْثت السم

ُض ُائآ  ُلؤلآ رآ ا و  اؿ  ل ه  اف  ف ق  خ  ن ا ط اُئُعيف   أوُت  ا ط وآعًا دت رآهًا ق ال ت ا أ ت يآ  . (1)ك 
                                                 

 .  ٛ لرـو ا -ٔ
 .  ٕٕ الرـو  -ٕ
 .  ٖٖ  الزقرة -ٖ
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ننجارات النوويػة , وسػوؼ نثهػت صق ال مق فهو نتيجة اإلأوالد اف هو الغاز , أما 
 هذا قر زًا في زحث مستقق .

 
 مدة خمق الكوف : -4

 :  القرآففي  تعالىهي ستة أياـ  ما قاؿ هللا سزحانه و 
ـت و ت  ػػػ م ػػػق   ُْإفم ر  مكت م ػػػ   السػػػماواتالمػػػُذي خ  ػػػت و ى ع  ـم اسآ ـٍ ثتػػػ ػػػا ض  ُفػػػي ُسػػػتمُة أ  م و األ رآ
ُش   . (2)الآع رآ
م ق   تعػالىوقوله  ػت و ى  السماواتْالمُذي خ  ـم اسآ ـٍ ثتػ ػا ُفػي ُسػتمُة أ  مػا م  ن هت ػا ب يآ م  ض  و  و األآ رآ

م فت  حآ ُش الرم م   الآع رآ ع 
(3) . 

 ة أياـ .ف  مق الكوف  اف في ستإأؼ 
 
 الكوف حي : -5
د هللا ويسػز  زحمػد  وهػو  ػوف مطيػع هلل ال يعصػيه هف الكوف مف م موقات هللا ويعإ

 : تعالى, قاؿ 
ت و ى  ـم اسآ ُت  ػا ط وآعػًا  إل ْثت ُض ُائآ ُلػؤلآ رآ ػا و  ػاؿ  ل ه  ػاف  ف ق  خ  م اء و ُهػي  دت رآهػًا ق ال ت ػا  أوالسم ك 
ن ا ط اُئُعيف    الطاعة .. أؼ السمع و  أ ت يآ

 

                                                                                                                        
 .  ٔٔ  فصمت -ٔ
 .  ٗ٘ األعراؼ  -ٕ
 .  ٜ٘  النرقاف -ٖ
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 تجدد الكوف :  -6
...فهو يغيرها  ػق قػرف   ٔال  عاـ تقر زاً ٓٓٔف الكوف يهدؿ م موقاته  ق الإهق تعمـ 

نهػػػا... فالزشػػػر والنزػػػات والحيػػػواف والمػػػاء والتػػػراس  مػػػه يتغيػػػر و  فػػػي تحػػػوؿ وتجػػػدد  ا 
 مستمر .

 
عػػاـ .. ثػػـ  ٜٓلنقػػق  أو عػػاـ ٓٛأوعػػاـ  ٓٚفػػي هػػذا الزمػػاف  اإلنسػػافيعػػيش  اف مػػ

ف تعػيش فػي األرض ثػـ أالتػراس و ػـ تسػتطيع األشػجار والنزاتػات  إلىموت ويعود ي
 أصمها .. إلىتحرؽ فتصز  رمادًا و ازات وتعود  أوالتراس  إلىتعود 

عػػاـ  مػػا قمنػػا  ٓٓٔف األرض تهػػدؿ م موقاتهػػا  ػػق إو ػػذلؾ الحيوانػػات  ػػـ تعػػيش   
لكائنات األ رػ مف أصػولها . تولد ا أوهناء ألحناد مف ازاء واألآلهناء مف األفيولد ا

                                                 
 في سهيق موسوعة عممية . -ٔ
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السػػماء سػػحازًا  ثينػػًا ويعػػود مطػػرًا ..  إلػػىوالمػػاء فػػي األرض .. يته ػػر... ويصػػعد 
 وه ذا .

 . ف الكوف وم وناته في إنساف ونزات وحيواف في تجدد مستمرإتؤ د  مما
 
 
 :  تمدد الكوف  -7

ا مػػػف لقػػػد أثهػػػت العمػػػـ الحػػػديث إف الكػػػوف فػػػي توسػػػع مسػػػتمر فػػػالمجرات ومػػػا تحو هػػػ
 واكس ونجػوـ تتزاعػد زعضػها عػف الػزعض فػي سػرعة  هيػرة وهػذا يػؤدؼ إلػى إتسػاع 

نمػا مهينػًا توسػع وتمػدد السػماء  تعػالى, وقاؿ الكوف وتمدد   ػٍد و اُ  ن اه ػا ُبأ يآ ػم اء ب ن يآ ْو السم
ل متوُسعتوف  
(1)  . 

 الكوف يتمدد هإذف هللا . ذفإ
 
 الكوف والتشري  : -8

والسػػماء .. شػػمس وقمػػر ونجػػـو و واكػػس وفيهػػا نػػار و ػػاز  الكػػوف : سػػماء وأرض ,
 وتراس وجميد ... فني السماء سحاس .. ومطر .. ورعد.. وحرؽ.. ور اح .

 التراس سواحق وص ور وحنايات وأهراج وجزاؿ . فواألرض : تراس وماء , 
 ر وزحيرات وزحار ومحيطات .نهاأوالميا  : 

ع واشػػهر هياهػػار وسػػاعات وأيػػاـ وأسػػوالكػػوف : شػػماؿ وجنػػوس وشػػرؽ و ػػرس وليػػق ون
 وسنيف وقروف . 

                                                 
 .  ٚٗ الذار ات  -ٔ
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والكوف رأسه السماء وجسد  األرض والر اح هػي ننػس الكػوف الػذؼ ينػزؿ مػف الػرأس 
ولػو توقػا إف اإلنسػاف األرض  مػا  نسػدتالجسد فمو توقنت الر اح ثبلثة أياـ ل إلى

 . اإلنساف" دقائق لمات ٖلمدة " عف التننس
مشػههًا إيػا  زػالكوف :  اإلنسػاف أوسبلـ  واصنًا اهف آدـ الصادؽ العميه ال اإلماـعف 

)خمق   عالميف متصميف فعػالـ عمػوي وعػالـ سػلمي وركػب العػالميف جم عػًا فػي 
ابف آدـ وخمقه مػدورًا ، فخمػق   رأس ابػف آدـ كقبػة اللمػؾ وشػعر  كعػدد النجػـو 
والمغػػرب وعين ػػه كالشػػمس والقمػػر ومنخريػػه الشػػماؿ والجنػػوب وأذن ػػه كالمشػػرؽ 
وغلػو   فهاوجع  لمحه البرؽ وكبلمه كالرعد ومشػ ه كسػير الكواكػب وقعػود  كشػر 

 .(1)كهبوطها وموته كاحتراقها...(
 زالكوف .  اإلنسافو  اإلنسافه الكوف زالعميه السبلـ  يشزّ  اإلماـ فإف

ولمكوف قمس  ما ذ رنا ...وهو م ة الم رمة  ما أثهتها عمماء الجيولوجيا ز ف مر ز 
األرضية هي م ة , وعيني الكػوف الشػمس والقمػر .. وشػعر  النجػوـ ...وجسػد  الكرة

 الكوف األرض .. وننسها الر اح...الخ . 
والكػػوف حػػي , ولمكػػوف ظػػاهر وزػػاطف ... والظػػاهر لػػيس  مػػه معمػػوـ والزػػاطف يعممػػه 

 : تعالىهللا والراس وف في العمـ , قاؿ 
ـآ  ـت غ   أقػ ْق اؿ  أ ل ػ م ػ ـآ ُإنُ ػي أ عآ ػب  لمكتػ ـآ  السػماواتيآ نػتت ػا كت م  وف  و  ػدت ػا تتبآ ـت م  م ػ ُض و أ عآ و األ رآ
تتمتوف   ت كآ
(2) . 
 
 موت الكوف :  -9

                                                 
 .ٕٗٔاأل تصاص لمشيخ المنيد ص - ٔ
 .  ٖٖ الزقرة  -ٕ
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لقد أثهتنا في زحثنا اف لمكوف... والدة وهو  مق مف  مق هللا والكوف متجدد ومتمدد 
يمػػػوت والنزػػػات يمػػػػوت  اإلنسػػػافوم وناتػػػه تمػػػوت وتحيػػػا فػػػالنجوـ تحتػػػػرؽ وتمػػػوت و 

 تموت .  أيضاً وت وه ذا  ق الكائنات في األرض تموت واألرض والحيواف يم
ػا ُإفم ُفػي ذ ُلػؾ   تعالىقاؿ  ُته  ض  ب عآػد  م وآ ػا ُبػُه األ رآ ػاًء ف أ حآ   ػم اُء م  ؿ  ُمػف  السم و ت أ نز  ْو 

ػم عتوف   ـٍ   سآ وآ آل  ًة لُ ق 
ػُرجت ا تعػالىوقػاؿ  ،(1) يتخآ ػُت و  يُ  ػيم ُمػف  الآم  ػُرجت الآح  يُ ػت  ُمػف  ْيتخآ لآم 

وف   جت ر  ذ ُلؾ  تتخآ ك  ا و  ُته  ض  ب عآد  م وآ ُيي األآ رآ يُ  و  تحآ الآح 
(2) . 

 ػػػق م موقػػػات الكػػػوف تمػػػوت  يثهػػػت لنػػػا إف ف, إذ أيضػػػاً والكواكػػػس والنجػػػـو تمػػػوت 
ف إالمحصػػػمة النهائيػػػة   ػػػوف فػػػيواألرض تمػػػوت والنجػػػـو فػػػي السػػػماء تمػػػوت ... في

 أصمه . إلىالكوف يموت ويعود 
 

 

 

 

 
                                                 

 .  ٘ٙالنحق -ٔ
 .  ٜٔ الرـو  -ٕ
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 اللص  الثالث

 التطابق الرقمي في النظرية

 ونظرية التطابق  حداالرقـ و 

ـآ ُإل ه  و   كت ل ػهت ـت  أحدْو اُ  ُح  م فت الرم حآ الم ُإل ه  ُإالم هتو  الرم
(1)  . 

الكر مػػػة  اآليػػػة مػػػا أشػػػارت  تعػػػالى.. هػػػو هللا سػػػزحانه و  حػػػداف ػػػالق الكتػػػس الثبلثػػػة و 
 اآلننة الذ ر لهذا المعنى . 

ُبيػٍر  أيضاً  حداو  لقرآفاو  ـٍ خ  ُكػ  فآ ح  ػم تآ ُمػف لمػدت ـم فتصُ  ُكم تآ آ  اتتهت ثتػ ْال ر ُكت اب  أتحآ
(2)  ,

 مف هللا فيه تهياف  ق شيء .  حدانه  تاس و إأؼ 
ٍس و   حداأصمه و  اإلنسافو ذلؾ  أ كتـ مُ ف نملآ ع  حداْو هتو  المُذي  أ نش  د  ت وآ متسآ ر  و  ت ق  ٍة ف متسآ
ػػ ن ا ق ػػدآ ف صم ػػوف   اآل ػػاتمآ هت ق  ـٍ   لآ ػػوآ  إلػػىهػػذ  الكتػػس سػػتعود  فػػإف,  حػػدا, والكػػوف و (3)ُلق 

ة  و   تعالىة , قاؿ حدازارئها هنن ة و  خ  وُر ن لآ  . (4)ة  حداْف ُإذ ا نتُلخ  ُفي الصُّ
 

                                                 
 . ٖٙٔ الزقرة  -ٔ
 . ٔ هود  -ٕ

 . ٜٛ اـ األنع -ٖ
 . ٖٔ الحاقة  -ٗ



 

 

 ........الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني...............................286

 

 
 ( ونظرية التطابق :7الرقـ )

 " في الكتس الثبلثة وسنذ ر األمثمة عمى ذلؾ :ٚلقد ورد الرقـ "
ث اُني و   تعػالىوالرقـ سزعة : قاؿ  فالقرآ عًا مُ ف  الآم  بآ ن اؾ  س  دآ آت يآ ل ق  ـ   القرآفْو  الآع ُظػ 

(1) 
 , وهي سورة الناتحة وهي سزعة آيات .

ات قاؿ و ا... ورأس الكوف وهي السماء م ونة مف سزعة سم  القرآفوهي تمثق رأس 
ػػم   تعػالى ع  س  ػبآ ػوماهتفم س  ػ  ُ و اْف س  ُمػ ـ   اٍت و هتػو  ُبكت ٍء ع  ػػيآ ش 

ظر عز ػزؼ القػػارغ فػإن,  (2)
 هذا التشازه العجيس .  إلى
ر ٍة  تعػػالىقػػاؿ  ػػج  ُض ُمػػف ش  ػػا ُفػػي األآ رآ ل ػػوآ أ نمم  ػػدُّ ت أقػػبلْو  ػػرت   مت ع ةت  ـ  و الآب حآ ػػبآ ػػُدُ  س  ُمػػف ب عآ

ُك ـ   ُزيز  ح  ُمم اتت ومُ ُإفم وم  ع  تآ ك  ٍر مما ن ُلد  حت أ بآ
(3) . 

 ػػػق ...وجسػػػد الكػػػوف هػػػي األرض وهػػػي سػػػزعة  و مقػػػرآف سػػػزعة زطػػػوف مػػػف التف لإأؼ 
م   تعالىطزقات قاؿ  ع  س  بآ م ق  س  ؿت و اْومت المُذي خ  م هتفم ي ت ن ػزم ُض ُمػثآ ُمف  األآ رآ  األمػراٍت و 

اط   ٍء ق ُدير  و أ فم وم  ق دآ أ ح  يآ م   كت ُ  ش  م متوا أ فم وم  ع  ن هتفم ُلت عآ ٍء ُعمآمًا  ب يآ يآ ُبكت ُ  ش 
(4)  . 

ف إأؼ  السػػػبع ورب األرضػػػييف السػػػبع( السػػػماوات)المهػػػـ رب وروؼ فػػػي الػػػدعاء 
 األرض سزعة طزقات . 

 

                                                 
 .  ٚٛ الحجر  -ٔ
 .  ٜٕ الزقرة  -ٕ

 .  ٕٚ لقماف  -ٖ
 .  ٕٔ الطبلؽ  -ٗ
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 والرقـ سبعة :  اإلنساف
ػف   تعالىفي سزعة أطوار قاؿ  اإلنساف مق هللا  ػٍب مُ  يآ ـآ ُفي ر  نتت ا النماست ُإف كت ْ  ا أ يُّه 
م قآ فإنػػالآب عآػُث  ػػٍة ا خ  ممق  ػػغ ٍة مُّخ  ـم ُمػف مُّضآ ػٍة ثتػػ م ق  ـم ُمػػفآ ع  ػػٍة ثتػ ـم ُمػف نُّطآل  ػػف تتػر اٍب ثتػػ ن ػاكتـ مُ 

ػاء  ػا ن ش  ـُ م  ػا ح  نتُقػرُّ ُفػي األآ رآ ـآ و  ٍة لُ نتب يُ ف  ل كتػ ممق  ُر متخ  يآ ـآ  إلػ و غ  كت ػُرجت ـم نتخآ ػم   ثتػ ػٍ  مُّس  أ ج 
ُمن ـآ و  كت دم متغتوا أ شت ـم ُلت بآ بًل ثت دُّ ُطلآ ـ ممف يتر  ُمنكت فم  و  ـ ممف يتت و  ذ ُؿ الآعتمتُر   إل كت أ رآ

(1) . 
 آ ر عمر  . إلىمف تكو ف النطنة  اإلنسافوهي األطوار التي يمر هها 

يسػػػػػجد هلل عمػػػػػى سػػػػػزعة مواضػػػػػع "الجههػػػػػة وزػػػػػاطف الكنػػػػػيف والػػػػػر هتيف  اإلنسػػػػػافف ا  و 
ُ ف   تعالىوالقدميف"  قاؿ  اُجد  لِلُم عتوا م ع  ومُ ْو أ فم الآم س   . (2)ًا أحدبل  ت دآ

 وولئلنساف سزعة فقرات عنقية وهي ترتزط هيف رأسه وهو النمؾ الالسماء  وأرضه وه
الجسد....فسػػػزحاف هللا ال ػػػالق الجزػػػار عمػػػى هػػػذا التنػػػا ـ فػػػي التطػػػاهق وهػػػذا ال مػػػق 

 العظيـ .
 

 الماء ونظرية التطابق الثبلثي 

ع مآن ا ُمف  الآ  تعالىقاؿ  ج  ُمنتوف  ْو  يٍ  أ ف بل  يتؤآ ٍء ح  يآ م اء كت م ش 
صق الحياة أف إ, أؼ  (3)

صػػػق الحيػػػاة وسػػػنهينها أف الكتػػػس الثبلثػػػة ال ت مػػػوا مػػػف المػػػاء ألنػػػه ا  هػػػو مػػػف المػػػاء و 
 زالتنصيق :

                                                 
 .  ٘ الحج  -ٔ
 . ٛٔ الجف  -ٕ
 .  ٖٓ األنهياء -ٖ
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ر وزحيػرات وزحػار ومحيطػات .. وفيهػا سػزعة قػارات مػف نهاأالكوف : فاألرض فيها 
 %" .ٖٓ" مف األرض واليازسة تمثق"%ٓٚف نسزة هذ  الميا  هي"ا  اليازسة و 
%  مػواد  ٖٓ%  والزاقيالٓٚماءال اإلنساف:  تقر زًا ثبلثة أرحاع وزف جسـ  اإلنساف

 ردة والشعيرات واألنسجة . و أ رػ ... وهي تسرؼ في الشراييف واأل
عيػػة الدمويػػة و ر والزحػػار والزحيػػرات والميػػا  الجوفيػػة , فهػػذ  األنهػػا مػػا تجػػرؼ فػػي األ

ر والزحار والمحيطات فمثمما هػذ  متصػمة مػع زعضػها نهاالميا  في األتشزه مجارؼ 
 متصمة مع زعضها , فسزحاف هللا ال الق . أيضاً الزعض فهذ  

نجػد إننػا نحصػق عمػى ننػس التطػاهق فػي النتػائج  القػرآفوفي دراسة رقمية دقيقة في 
ليؾحوؿ نسس الماء واليازسة و   هذ  الدراسة : ا 
مى  منهوـ الماء هتعدد مصاديقها المغوية واالصػطبلحية وردت الكممات التي تدؿ ع

  اآلتي :
   مرات .٘" نهر "  وردت ال -ٔ
 ة .حدا  مرة و ٔ" النهر " وردت ال -ٕ
   مرة .ٚٔ" الماء " وردت ال -ٖ
   مرة .ٖٙ" زحر " وردت ال -ٗ
   مرة .ٕٔ" ماء " وردت ال -٘
   مرة .ٕ" زحار" وردت ال -ٙ

 مرة . ٕٛالمجموع = 
 الكممات التي تدؿ عمى التراس في زعض السور  اآلتي : ووردت 
   مرة .ٕٓػ " تراس " وردت الٔ
   .ٜػ" ترازًا "وردت الٕ
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 . ٜٕالمجموع = 
الذؼ جعق الكممػات التػي تػدؿ عمػى المػاء حػوالي ثػبلث أضػعاؼ  تعالىفسزحاف هللا 

 الكممات التي تدؿ عمى التراس التي هي أساس تكو ف األرض . 
ح الػػذؼ تقػػدـ فػػي النصػػق السػػاهق أثهتنػػا التطػػاهق الثبلثػػي هػػيف الكتػػس مػػف  ػػبلؿ الشػػر 

" والكتػػاس التكػػو ني اإلنسػػافي "اإلنسػػان" والكتػػاس  القػػرآفالثبلثػػة , الكتػػاس التػػدو ني "
, ولقػػد   القػػرآفنزلػػه فػػي أمعػػزز ف  بلمنػػا دائمػػًا زآيػػات هللا و بلمػػه الػػذؼ , "الكػػوف" 

 هولة فهـ الموضوع .تجنهنا ذ ر الكثير مف التناصيق وذلؾ لس
 أما فوائد نظر ة التطاهق الثبلثي التي وجدناها فهي :

اكتشػػػػاؼ نظر ػػػػة المشػػػػاههة هػػػػيف الػػػػداء والػػػػدواء ...التػػػػي سػػػػتجد عػػػػبلج لجميػػػػع  -ٔ
 إنشاء هللا .اض األمر 

والحيػواف والنزػات ألف الكػػوف  اإلنسػافاكتشػاؼ وجػود الػذهس والنضػة فػي جسػـ  -ٕ
, قد ذ ػر الػذهس والنضػة والنحػاس والحديػد  قرآفالفيه ذهس وفضة ونحاس وحديد و 

الحديػد والنحػاس ولػـ ي تشػنوا فيػه الػذهس والنضػة ,  اإلنسػاف ولحد اآلف ُاكتشا فػي
ولما له مد مية  اإلنسافونحف حسس التطاهق الثبلثي نعتقد هوجود الذهس في جسـ 

لػدـ فػي في جواز لزس الذهس لمنساء وعدـ جواز  لمرجاؿ زسهس ت ثير  عمػى  ر ػات ا
 الجسـ.

ننػػا إف الػػننط موجػػود دا ػػق األرض وزمػػا , أل اإلنسػػافاكتشػػاؼ الػػننط فػػي جسػػـ  -ٖ
 .  اإلنساففهناؾ احتماؿ لوجود الننط في جسـ  اإلنسافأثهتنا التشازه هيف الكوف و 
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 الرابعاللص  
 

 القرآفنظرية األطوار الخمق ة في 
 

اسػػية , يػػتـ هواسػػطتها تهيئػػة تمػػر مراحػػق ال مػػق الزشػػر ة ه طػػوات مهمػػة وأطػػوار أس
جدها المولى عز وجق ليجعق عهد  أو عهر تدر جات  اية في الدقة  اإلنسافوصقق 

 تعػػالىقػػادرًا عمػػى مواجهػػة معتػػرؾ الحيػػاة زمتغيراتػػه الكثيػػرة , ولقػػد ذ ػػر هللا سػػزحانه و 
ـآ أ طآو ارًا   هذ  األطوار في  تازه زقوله  كت م ق  ق دآ خ  ْو 

(1). 
نتقاؿ األحواؿ حاؿ زعد حاؿ , أما المنسروف فقد اجمعػوا عمػى إوأصق األطوار هي 

 اإلنسػػػافت ػػػص الػػػدورات السػػػزعة التػػػي تضػػػـ مراحػػػق النشػػػ ة وتكػػػّوف  اآليػػػةإف هػػػذ  
 .عالـ الدنيا  إلىوولوجه 

جزًا عف سهر أ وار األصوؿ ال مقيػة اومع صحة هذا القوؿ لكنه  ير تاـ و زقى ع 
مسػػتمرة ومتجػػددة زعػػد والدتػػه , وقػػد تكػػوف هػػذ  والتػػي تزقػػى  اإلنسػػافالتػػي يمػػر ههػػا 

المراحق التػي  فيزعض األحياف مع تشاههها األطوار م تمنة مف ش ص آل ر في 
 قطعها قهق عممية الوالدة .

ال  :إف هذ  النظر ة تصح  النظر ة التي طرحها ال داروف   والتي أشتزه فيها زقوله 
صحيحة ولكف ليس مثمما طرحها  قرد   والواقع إف نظر ة التطور اإلنسافصق أإف 

 :أرحعة أقساـ إلىداروف , وفي نظر تنا هذ  يم ف تقسيـ األطوار ال مقية 

                                                 
 .ٗٔنوح - ٔ
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 اًل : الطور الجمادي أو 

لية المت تية أصبًل مػف و ي في مراحق تكو نه األاإلنسانؿ طور يمر زه ال مق أو وهو 
 .رؼ  العممية اإلنزات المتواصمة في ال مق الزش إلى وسوؼ نتطرؽ التراس 

,  ٔالإف عممية ت صيس النطنة مع الويضة ال تتـ إال زعد إشتراؾ ذرة التػراس معهػا  
, والكػػػبلـ هنػػػا عػػػف إسػػػتمرار ة نشػػػػوء ال مػػػق المتواصػػػمة زعػػػد آدـ ال عميػػػه السػػػػبلـ   

هو مف التراس والتػراس مػف الجمػاد  مػا هػو معمػـو  اإلنسافأصق  مق  فإفوزالتالي 
ُمفآ آ  اُتُه  تعالى, قاؿ  ـم ُإذ ا أ نتتـ ب  ْو  كتـ مُ ف تتر اٍب ثت م ق  وف  أ فآ خ  ر  ت نت ُشرت   .(2) ش 

 
 ثان ًا : الطور النباتي 

مرحمة الطور النزاتي زعد نجاح عممية الت صيس المتكونػة مػف الحػيمف الػذ رؼ  تهدأ
والهويضة وذرة التراس , فالحالة النزاتية ال تتـ إال هوجود التراس , وهناؾ تػرازط هػيف 

مية الت صيس واألرض ال صزة التي ينهت فيها النزات , فعنػد تمػاـ هػذ  العمميػة عم
ػػف   تعػػالىال عمميػػة الت صػػيس  تنهػػت هػػذرة الجنػػيف فػػي الػػرحـ , قػػاؿ  ػػت كتـ مُ  ومت أ نب  ْو 

ُض ن ب اتًا    .(3)األآ رآ
 

                                                 
سوؼ تطمع عمى تناصيق هذا الموضوع في الصنحات القادمة زعنواف عممية اإلنزات - ٔ

 المستمرة في اإلنساف 
 .ٕٓالرـو - ٕ
 .ٚٔنوح - ٖ
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 ثالثًا : الطور الحيواني 
 ميػػة تعتهػػر مصػػنعًا  يميائيػػًا ال فػػإفإف والدة ال ميػػة فػػي الجنػػيف هػػو هدايػػة الحيػػاة , 

صغيرًا يعمػق هدقػة متناهيػة , حيػث يحتػوؼ عمػى مر ػز تح ػـ ي هرهػا زمػا ينزغػي أف 
عمى محطات قدرة تقـو هتوليػد الطاقػة  أيضاً تنعق , ومتى تنعق ذلؾ , وهي تحتوؼ 

 التي يحتاجها الجنيف . 
 

 ياإلنسانرابعًا : الطور 
 تعػالىي وف ولوج الروح في الجسد , فقولػه  زعد اكتماؿ مدة أرحعة أشهر وعشرة أياـ

ػػةٍ ْ ممق  ػػُر متخ  يآ ػػٍة و غ  ممق  طػػور  إلػػىلػػى تامػػة ال مػػق والثانيػػة لػػـ تصػػق و ف األإأؼ  ،(1) مُّخ 
 .ية هإنزعاث الروح في الجسد اإلنسانال مقة 

, ي وهػي مرحمػة اإلكتمػاؿ ال مقػي اإلنسان مرحمة الطور إلى اإلنسافوعندما يصق  
ف هػذ  النظر ػة سػوؼ تثهػت لنػا تحققهػا , عميػه قػوؿ إنسػاف فعميػًا  فعنػد ذلػؾ يطمػق وا 

نعيشػػه  األمػػرحتػػى زعػػد الػػوالدة , ألف أعضػػاء الجسػػـ  مهػػا فػػي تطػػور مسػػتمر وهػػذا 
يوميًا في  افة  بليانا الم تمنػة هػق إف العمػـ الحػديث أثهػت فػي آ ػر اكتشػافاته زػ ف 

 .ئمة في  ق لحظة وز ميات ها كوف عممية التغيير والتطور ت
 حػػدامميػػوف  ميػػة فػػي اليػػوـ الو  ٓ٘ينقػػد  اإلنسػػافإف جسػػـ  إلػػىفقػػد توصػػق العممػػاء  

, وأثهػػػػت العمػػػػـ المعاصػػػػر إف عمميػػػػة التطػػػػور  إنهػػػػام مميػػػػوف  ميػػػػة  ٓ٘وتولػػػػد فيػػػػه 
ت المدػ الزمني هينها , ف ق  مية مف  بليا الجسـ ت تمػا عػف و ايتن االمستمرة هذ

                                                 
 .٘الحج  - ٔ
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نػػػػػاأل ػػػػػرػ فػػػػػي دورة حياتهػػػػػا و  وء الهػػػػػديق الػػػػػذؼ يحػػػػػق محمهػػػػػا زػػػػػا تبلؼ دثارها ونشػػػػػا 
 .ضينتها التي تؤديها و 

هػػػذا التطػػػور يحصػػػق فػػػي األعضػػػاء وال بليػػػا التػػػي هػػػي ليسػػػت واضػػػحة لمعػػػيف أمػػػا 
واضػػػػػحة لمعػػػػػيف وهػػػػػي ضػػػػػمف المممػػػػػوس  مراحػػػػػق والدة وتطػػػػػور وانػػػػػدثار الشػػػػػعر ال

 واألضافر فبل حاجة لشرحها لكونها هينة لمجميع . 
هو في تطور وي وف  اضعًا لنظر ة  اإلنسافي جسـ ويم ننا الجـز ز ف  ق شيء ف

 اإلنسػاف مػه فػي تطػور , و مػاؿ  اإلنسػافزػآ ر , فجسػـ  أواألطوار ال مقيػة زشػ ق 
فػػي تطػػور , وروحػػه فػػي تطػػور وننسػػه فػػي تطػػور , وعقمػػه فػػي تطػػور , فمػػو أ ػػذنا 

رحعػػػة التػػػي ذ رناهػػػا سػػػمنًا , فعقػػػق ألالعقػػػق مػػػثبًل لوجػػػدنا  يمػػػر فػػػي ننػػػس األطػػػوار ا
ؿ نشػ ته لػػيس لديػػه أو فػػي الهدايػػة يمػر زمرحمػػة الطػػور الجمػادؼ والطنػػق فػػي  اإلنسػاف

 يهػدأار , ثـ يمػر العقػق فػي مرحمػة الطػور النزػاتي عنػدما ضعقق ليميز المنيد مف ال
ذلؾ اكتشاؼ األشياء المحيطػة ًا فشيئًا والذؼ يستطيع مف  بلؿ زالحهو والمشي شيئ

وزشػ ق تػدر جي , وتسػػتمر هػذ  المرحمػػة حتػى همػػوغ هػػا سػمزًا وايجازػػًا معرفػة ت ثير و زػه 
 . الحيوانيفيه مرحمة الطور  يهدأسف التكميا الذؼ 

 إلػىوتستمر عقميته زػالتنمي والرجحػاف لحػيف همو ػه سػف األرحعػيف الػذؼ يصػق فيػه  
م ػغ  ْ تعالىي وهي شدة العقق هدليق قوله اإلنسانمرحمة الطور  دم ت و    م غ  أ شت تم  ُإذ ا ب  ح 

بُ  أ   ن ًة ق اؿ  ر  يم و أ فآ أو رآ  ُعيف  س  م ػ  و اُلػد  م ػيم و ع  ػت  ع  ع مآ ر  ُنعآم ت ؾ  المُتي أ نآ كت ُني أ فآ أ شآ ُزعآ
ػػتت  ػػي تتبآ يمُتػػي ُإنُ  ػػُم آ ُلػػي ُفػػي ذترُ  ػػا ت و أ صآ ض  ػػاُلحًا ت رآ ػ   ص  م  ػػُمُميف   إل ػػؾأ عآ ػػي ُمػػف  الآمتسآ نُ  و اُ 

 (1). 

                                                 
 .٘ٔاألحقاؼ - ٔ
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ل مما ب   تعػالىوقوله   ُسػُنيف  ْو  ُزي الآمتحآ ذ ُلؾ  ن جآ ك  مًا و ُعمآمًا و  كآ ن ا ت حت ت و ى آت يآ دم ت و اسآ م غ  أ شت
 (1). 

إذف فعممية التطػور والكمػاؿ متواصػمة فػي الجسػـ ولوالهػا لػـ يتهػدؿ شػيء ممػا ذ رنػا 
 الشػعر  اإلنسػافأهدًا , ومف  بلؿ هذ  النظر ة سوؼ نجد حػاالت نزاتيػة فػي جسػـ 

نسػػانية , وهػػػي  أيضػػاً جماديػػة  ػػالعظـ و يػػر  , و مػػثبًل , وحػػاالت  حػػاالت حيوانيػػة وا 
آ ر فتتػد ق الطزػاع واألحاسػيس زشػ ق مزاشػر فػي  إلىت تما زالطزع مف ش ص 

ائجػًا ه أو فيصػز  منترسػاً  عند ش ص مازعض الحاالت , فتطغى الحالة الحيوانية 
 . الحيواف في زعض األحياف 

ية , و ػذلؾ اإلنسانف حوله , وهي الحالة تطغى عاطنته فيحنى عمى مف ي ونو  أو 
 ػػػبلؿ نظر ػػػة  فيم ننػػػا الػػػرحط هػػػيف أعضػػػاء الجسػػػـ والنزاتػػػات التػػػي حولػػػه وذلػػػؾ مػػػ

 .تطمع عمى  ناياها في هذا الكتاس المشاههة هيف الداء والدواء التي سوؼ
واصػػمة مػػف هػػيف أطوارهػػا الم تمنػػة  ػػي تتواصػػق مػػع تمفتكػػوف الموجػػودات ال ارجيػػة 

أجػق أف تكػػوف المممكػػة هينهػػا مػػف ا مػمرتزطػػة في تعػػالى, فجعمهػا هللا زعضػها الػػزعض 
فالمرجػػاف هػػو , ف انػػت نقطػػة التػػرازط هػػيف الجمػػاد والنزػػات هػػي المرجػػاف , متصػػمة 

جمػػاد  مػػا هػػو معػػروؼ لكػػف هػػذا الجمػػاد المتكػػوف مػػف الكتػػق الضػػ مة التػػي تحػػوؼ 
هػذا الهي ػق هي  تق  مسية صماء في ص ور يعيش دا ػق  , والشعاس المرجانية 

الكمسي المرجاف المتكوف مف طحمس وحيد ال مية وله دور أساسي في إفراز الهي ق 
الضػػوء لتقػػػوـ زعمميػػػة التر يػػػس  إلػػػىالمرجػػػاف , وتحتػػاج هػػػذ  الطحالػػػس  يالكمسػػي فػػػ

 الضوئي مما يحدد العمق الذؼ ينمو فيه  ق نوع مف المرجاف . 
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الضػػوئي , فهػػو جمػػاد ولكػػف وحػػذلؾ فهػػو يتصػػق زالنزػػات مػػف  ػػبلؿ عمميػػة التر يػػس 
 .هيف الجماد والنزات  تحالته نزاتية قد جمع

فيهػػا الكثيػػر مػػف الصػػنات  فػػإف,  نسػػافوجعػػق الن مػػة نقطػػة التػػرازط هػػيف النزػػات واإل 
لػػو التػػي ال توجػػد عنػػد  يرهػػا مػػف األشػػجار , فهػػي الشػػجرة الوحيػػدة التػػي اإلنسػػانية 

 قطع رأسها ماتت.
ف يت ػػذ لهػػا منطقػػة أالحمػػق الاإلجهػػاض  وعبلجػػه ومػػف أمراضػػها سػػقوط الثمػػرة زعػػد 

 سرس وهو الرصاص تنطرؽ زه فبل تسقط زعدها .مف األ
ة وزرعت منها ألػا ن مػة حدانؾ إذا أ ذت نوػ تمر مف ن مة و إومف عجيس أمرها 

 جاءت  ق ن مة منها ال تشزه األ رػ .
لعػػػر ض والن يػػػق أصػػػناؼ عديػػػدة .. فمنهػػػا الن يػػػق الطو ػػػق ومنهػػػا القصػػػير ومنهػػػا ا

فنػػػػيهـ  زشػػػػروالنحيػػػػا ومنهػػػػا التمػػػػر األحمػػػػر واألسػػػػود واألشػػػػقر و يرهػػػػا ..و ػػػػذلؾ ال
 الطو ق والقصير .. واألسمر ..

 سبلالت وعشائر والن يق سبلالت وعشائر.. فسزحاف هللا عمى هذا التشازه . هـو 
الن مػة تعػيش حالػة حيوانيػة مػع تدؿ عمى إف ذلؾ مف األمور األ رػ التي  إلىوما 
 زات .ن إنها

, فػػػالمعمـو إف القػػػرد لػػػه حر ػػػات  اإلنسػػػافوجعػػػق القػػػرد نقطػػػة التػػػرازط هػػػيف الحيػػػواف و 
بل يسػتطيع أؼ حيػواف آ ػر  يػر , فػ اإلنسػافوأفعاؿ مشاههة تمامًا ألفعاؿ وحر ػات 

 .  اً د يعيش حالة إنسانية مع  ونه حيوانر الق فإفهها , وحذلؾ  ـالقرد القيا
ة عمى وجود مراحق التطور ونظر ة األطػوار فػي داللة واضح فيهاو ق هذ  األمثمة 

هػػو  تعػػالى, وهللا سػػزحانه و  القػػرآف افػػة الم موقػػات , ونظر ػػة التطػػور موجػػودة فػػي 
ـٍ هتػػو  ُفػػي  ْق  ػػق شػػيء ومػػتح ـ فػػي  ػق شػػيء , وهػػو جػػق وعػػبل يقػوؿ  ػال ػػوآ ػػ م ي  كت
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أآٍف   ْأ ف ع ُيين ا أؼ في  ق وقت وحيف يحدث أمورًا و جدد أحوااًل , و ذلؾ يقوؿ  (1)ش 
مآُق األآ  ُديٍد  وُبالآخ  مآٍق ج  ٍس مُ فآ خ  ـآ ُفي ل بآ ُؿ ب  آ هت

(2)  . 
تػػدؿ عمػػى التطػػور ,  أيضػػاً زصػػورة مسػػتمرة , والػػدورات السػػزعة  أؼ إف ال مػػق يتجػػدد

ػف  الآب عآػُث  تعالىقاؿ  ٍب مُ  يآ ـآ ُفي ر  نتت ا النماست ُإف كت ػف تتػر افإنػْ  ا أ يُّه  ن ػاكتـ مُ  م قآ ـم ا خ  ٍب ثتػ
نتُقػرُّ ُفػي  ـآ و  ػيُ ف  ل كتػ ػٍة لُ نتب  ممق  ػُر متخ  يآ ػٍة و غ  ممق  ػغ ٍة مُّخ  ـم ُمػف مُّضآ ػٍة ثتػ م ق  ـم ُمػفآ ع  ٍة ثت ُمف نُّطآل 

اء  ـُ م ا ن ش  ا ح  ـآ   إل األآ رآ كت ػدم متغتػوا أ شت ـم ُلت بآ ػبًل ثتػ ـآ ُطلآ كت ُرجت ـم نتخآ م   ثت ٍ  مُّس  أ ج 
وذلػؾ  ، (3)

تر يػػس ف ػػق مرحمػػة ت تمػػا عػػف األ ػػرػ فعنػػد قولػػه ال ثػػـ  يعنػػي مرحمػػة يػػدؿ عمػػى ال
يتواصق في اإلنتقػاؿ والتطػور حتػى يصػق  اإلنسافآ ر أؼ إف  إلىإنتقاؿ مف حاؿ 

مرحمة التكامق وتستطيع أ ي المؤمف أف تبلحع انطزاقات عديدة لهػذ  النظر ػة  إلى
 مق  ق شيء فقدر  تقػديرًا  تعالىالمولى تزارؾ و  فإفالشاممة عند جميع الكائنات , 
 فتزارؾ هللا أحسف ال القيف . 
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 األرواح تتزاوج وتنجب
 

إف عالـ األرواح واسع ومتشعس وفيه أسػرار عديػدة ال يم ننػا اإلحاطػة ههػا فػي هػذ  
العجالػػػة ولكننػػػا سن شػػػا زعػػػض األمػػػور األساسػػػية ال افيػػػة عمػػػى النػػػاس والتػػػي لهػػػا 

تي تحيط هنا , هق وحتى التي نعيشها في حياتنا مد مية مزاشرة في معظـ األمور ال
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 , 

هػػػداف , وعػػػالـ األظمػػػة هػػػو عػػػالـ األرواح قهػػػق حمولهػػػا فػػػي حتػػػى  مػػػق هللا تعػػػالى األ
األجسػػػػاد , وزطهيعػػػػة الحػػػػاؿ إف هػػػػذ  األرواح ليسػػػػت متسػػػػاوية , فهػػػػي ذات منػػػػازؿ 
م تمنػػة , وأف أعبلهػػا منػػػزلة وأرفعهػػا مقامػػًا أرواح   وأهػػق هيتػػه الطػػاهر ف العمػػيهـ 

 السبلـ  .
)إف   نػه قػاؿ : إلسػبلـ  فقد ورد عف المنضق هف عمر عف أهػي عهػد هللا العميػه ا 

خمػػق األرواح قبػػ  األجسػػاد بػػأللي عػػاـ فجعػػ  أعبلهػػا وأشػػرفها أرواح ه وعمػػي 
 . ٔالوفاطمة والحسف والحسيف واألئمة بعدهـ )صموات   عميهـ( ...(
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ف هػػذ  األرواح  يػػػر متسػػاوية المنػػػػزلة فهػػي  يػػر متسػػػاوية العبلقػػة أيضػػػًا , إوزمػػا  
المتنػػاكر فيهػػا م تمػػا , وذلػػؾ واضػػ  فػػي  ػػبلـ رسػػوؿ هللا فالمتػػآلا منهػػا متعػػارؼ و 
)األرواح جنود مجندة فما تعارؼ منها ائتمػف ومػا تنػاكر الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  حيث قاؿ : 

 . ٔالمنها اختمف(
وزعد  مق األرواح عرض هللا عّز وجػق أرواح المحّهػيف ألهػق الهيػت العميػه السػبلـ  

حهيف مف المزغضيف , وال ينػوتهـ المػزغض ولػو انتحػق تمػؾ عميهـ , فهـ يعرفوف الم
المحزة  ذزًا , فقد جاء عف صال  هف سهق عف أهي عهد هللا العميه السػبلـ  قولػه : 
)إف رجبًل جاء إل  أمير المؤمنيف )عم ه السبلـ( وهو مػع أصػحابه ، فسػمـ عم ػه 

)عم ه السبلـ( كػذبت  ثـ قاؿ له : أنا و  أحبؾ وأتوالؾ . فقاؿ له أمير المؤمنيف
. 
قػػاؿ بمػػ  و  إنػػي أحبػػؾ وأتػػوالؾ فكػػرر ثبلثػػًا ، فقػػاؿ لػػه أميػػر المػػؤمنيف )عم ػػه  

األبػداف بػأللي يخمػق السبلـ( كذبت ما أنت كما قمت إف   خمػق األرواح قبػ  أف 
عاـ ، ثـ عرض عمينا المحب لنا فو  ما رأيت روحؾ ف مف عتػرض فػأيف كنػت ؟ 

 . ٕاللؾ ولـ يراجعه(فسكت الرج  عند ذ
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 النسب الروحي والنسب المادي
 

ف هنالػؾ إقد ترػ ش صًا ال تعرفه مسػزقًا وال ترحطػؾ زػه أيػة عبلقػة , ولكنػؾ تشػعر 
ف أنػػؾ تحزػػه وتتػػودد لػػه وتنجػػذس إليػػه , هػػق تتمنػػى إرحاطػػًا قويػػًا يشػػدؾ إليػػه , وتجػػد 

لػذهوؿ متسػائبًل مػا تكوف مبلصقًا لػه فػي حمػه وترحالػه , وعنػدها تصػاس زالدهشػة وا
الذؼ دفعؾ إلى هذا االنػدفاع العػاـر تجػا  ذلػؾ اإلنسػاف الػذؼ لػـ ترحطػؾ معػه سػاهق 

نؾ ترػ ش صًا آ رًا ال تعرفه أيضػًا إمعرفة , وقد ي وف األمر مع وسًا تمامًا , أؼ 
نػػؾ إولكنػػؾ تت ػػذ منػػه موقنػػًا سػػمهيًا لمجػػرد رؤ تػػه , فتننػػر منػػه ننػػورًا شػػديدًا , وحتػػى 

ؾ مػػرة تمػػو أ ػػرػ لكػػوف هػػذا الشػػ ص لػػـ يتعػػرض إليػػذائؾ زػػ ؼ نػػوع مػػف تؤنػػس ننسػػ
أنواع األذػ وتتمنى أف تكوف معه اعتياديًا جدًا , ولكنؾ ال تستطيع , وقػد ال تطيػق 
رؤ تػػه مػػرة أ ػػرػ وتتمنػػى أف ي ػػوف هينػػؾ وحينػػه زعػػد المشػػرؽ والمغػػرس , وفػػي  متػػا 

 ف األمر مدعاة لمغرازة والتعّجس .إالحالتيف 
ا لو رجعنػا إلػى حػديث رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  الػذؼ ذ رنػا  آننػًا عػف األرواح ولكنن 

)األرواح جنود مجندة فما تعارؼ منها ائتمف وما تناكر منها التي وصنها زقوله : 
يتهدد االستغراس تمامًا , فني الحالة األولى تع س األرواح المؤتمنػة , وفػي  اختمف(

 نية تع س األرواح الم تمنة .الحالة الثا
قػوؿ عػف أو  –إف هنالؾ ا تبلؼ تاـ هيف النسس الروحي الالنوراني  والنسػس المػادؼ 

فالنسس المادؼ يتكوف مػف تػزاوج األهػداف  -الروحي النوراني ألف الروح أصمها النور
, وأما النسس الروحي فهو ناتج مف تػزاوج األرواح , وهػذا النسػس أكثػر ارتزاطػًا مػف 

سػػػس المػػػادؼ , وعميػػػه فػػػإف مؤثراتػػػه تكػػػوف أعػػػـ وأوسػػػع , فػػػالمؤمف أ ػػػو المػػػؤمف الن
و بلهما مف نسس روحي واحد , ويعوداف ألـ وأس في عالـ األرواح , وهما أ ػواف 
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ذا لـ ي ونا أ ػو  ف فػي المػادة والهػدف , فتجػدهما يتػ ثراف زشػ ق أو آ ػر  في ذلؾ , وا 
ذا مػػا نجػػد  جميػػًا فػػي الروايػػة إف تعػػرض أحػػدهما ألذػ أو حػػزف أو  يػػر ذلػػؾ , وهػػ

: )تقبضػػت بػػيف يػػدي أبػػي جعلػػر الشػػر نة التػػي صػػدرت عػػف جػػاهر الجعنػػي . قػػاؿ 
عمت فداؾ ، ر ما حزنت مف غير مصيبة تصيبني أو أمر  )عم ه السبلـ( فقمت : جت
ينزؿ بي حت   عرؼ ذلؾ أهمي في وجهي وصد قي . فقاؿ )عم ػه السػبلـ( : نعػـ 

خمق المػؤمنيف مػف طينػة الجنػاف وأجػرى فػيهـ مػف ريػ   ا جابر إف   عز  وج  
روحػػه ، فمػػذلؾ المػػؤمف أخػػو المػػؤمف ألب ػػه وأمػػه ، فػػإذا أصػػاب روحػػًا مػػف تمػػؾ 

 . ٔالاألرواح في بمد مف البمداف حزف ، حزنت هذ  ألنها منها(
)المػػؤمف نػػه قػػاؿ : اوأيضػػًا مػػا ورد عػػف أهػػي حمػػزة عػػف أهػػي جعنػػر العميػػه السػػبلـ   

ه وأمه ألف   عز  وج  خمق المؤمنيف مف طينة الجنػاف وأجػرى أخو المؤمف ألب 
 . ٕالفي روحهـ مف ري  الجنة ، فمذلؾ هـ أخوة ألب وأـ(

يتهػػيف مػػػف ذلػػػؾ اتصػػػاؿ النسػػػس الروحػػػي هػػيف النػػػاس الػػػذؼ هػػػو متقػػػدـ عمػػػى النسػػػس 
 المادؼ ألف هللا تعالى  مق األرواح قهق األهداف  ما هّينا .

ًا يجمعهػػا رازػػط الػػزواج لكنهػػا متنػػافرة روحيػػًا أو أنػػؾ تجػػد وحػػذلؾ فإنػػؾ قػػد تجػػد أهػػدان
أش اصًا يجمعهـ النسس المادؼ و رجعوف إلى أس واحد وأـ واحدة ولكنهـ متنافر ف 
أيضػػػًا , وذلػػػؾ  مػػػه عائػػػد ألصػػػق النسػػػس الروحػػػي , فهػػػؤالء هػػػـ أصػػػبًل مػػػف األرواح 

هػػػػـ لػػػػيس هػػػػيف ناالم تمنػػػػة , ومػػػػا دامػػػػوا مػػػػف األرواح التػػػػي تنػػػػاكرت فا تمنػػػػت , أؼ 
 زعضهـ الزعض أؼ تزاوج أو نسس روحي في عالـ األرواح . 

                                                 
 .ٙٙٔص ٕالكافي ج - ٔ
 .ٕٕٚص ٔٚزحار األنوار ج - ٕ
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و ذلؾ في الطرؼ المقاهق تجد أش اصًا زعيديف عف النسس المادؼ لكنهـ مرتزطيف 
ارتزاطػػًا حميمػػًا وقويػػًا وال يوجػػد هيػػنهـ تبلقػػي فػػي النسػػس مػػف حيػػث التػػدرج الروحػػي , 

ػا ْاحآ وعميه يتجمى المعنى الحقيقػي لقولػه تعػالى :  م  ـآ و  ػ هت و اج  وا المػُذيف  ظ م متػوا و أ زآ ػرت شت
وف   انتوا   عآبتدت  . ٔالك 

فمو أ ذنا هذ  اآليػة عمػى المعنػى الظػاهرؼ لهػا , فمػا ذنػس آسػيا هنػت مػزاحـ وهػي  
مؤمنة صالحة صاهرة , هق ُتحشر مػع زوجهػا الظػالـ فرعػوف  ! حاشػا هلل أف ي ػوف 

ي ػػوف لممتػػزاوجيف روحيػػًا مػػف الظػػالميف ف ذلػػؾ الحشػػر إذلػػؾ , فمعنػػى اآليػػة الكر مػػة 
 وليس لغيرهـ .

ولػػو عػػدنا ألصػػق ال مػػق الروحػػي , فهػػو ي تمػػا تمامػػًا عػػف ال مػػق الهػػدني , ف صػػق 
ف أصػػػق الهػػػػدف آلدـ العميػػػػه إالػػػروح عائػػػػدة لسػػػيد ال بلئػػػػق   الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  ,  مػػػػا 

تسميما  أهػو األرواح , وآدـ العميػه السػبلـ  أهػو األهػداف ,  السبلـ  , فرسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص
وعميه في وف  مق األهداف مف المنضوؿ إلى األفضق , و مق األرواح مف األفضػق 

 إلى المنضوؿ .
 
 
 
 
 

                                                 
 .ٕٕالصافات - ٔ
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رسوؿ   )ص( يؤاخي المهاجريف واألنصار مؤاخاة األرواح ال 
 األبداف

 تسػميما  هػيف المسػمميف زعػد الهجػرة النهويػػة إف المؤا ػاة التػي قػاـ ههػا رسػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص
 .الشر نة قامت عمى أساس مؤا اة األرواح وليس األهداف  ما يظف الزعض 

صػػحي  إنػػه فػػي األمػػر الظػػاهرؼ  ػػاف يػػؤا ي هػػيف رجػػق مػػف المهػػاجر ف وآ ػػر مػػف  
يف  ػػق األنصػػار فيقتسػػموف الػػدار والمؤونػػة فيمػػا هينهمػػا , ولكػػف واقعػػًا  ػػاف يػػوا ي هػػ

نهػػا مؤا ػػاة األرواح المرتزطػػة فػػي ذلػػؾ النسػػس الروحػػي , هػػدليق إرجػػق ونظيػػر  , أؼ 
ف الرسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  آ ى هينه وحيف أمير المػؤمنيف العميػه السػبلـ  و بلهمػا ا

أحدهما مهاجرًا واآل ػر ى المدينة المنورة , أؼ لـ ي ف قد هاجر مف م ة الم رمة إل
 .صار ًا , فهما مف نسس روحي واحد , و رجعوف إلى روح واحدة أن

: نػػػه قػػػاؿ افقػػد ورد عػػػف جػػاهر هػػػف يز ػػػد الجعنػػي عػػػف اإلمػػاـ الزػػػاقر العميػػػه السػػبلـ  
)....كمنػا واحػػد مػف نػػور وروحنػا مػػف أمػر   أولنػػا ه وأوسػطنا ه وآخرنػػا ه 

 . ٔالوكمنا ه...(
 تسميما  وأميػر المػؤمنيف العميػه السػبلـ  فقػد ورد عػف أما عف مؤا اة رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص

)آخػػػػ  رسػػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػم ما( بػػػػيف المهػػػػاجريف نػػػػه قػػػاؿ : احذينػػػة هػػػػف اليمػػػاف 
واألنصار كاف يؤاخي بيف الرج  ونظير  ، ثـ أخذ بيد عمػي بػف أبػي طالػب )عم ػه 

ة فرسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( سػػيد المرسػػميف السػػبلـ( فقػػاؿ هػػذا أخػػي . قػػاؿ حذ لػػ

                                                 
 .ٚٔص ٕٙزحار األنوار ج - ٔ
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مػاـ المتقػيف ورسػوؿ رب العػػالميف الػذي لػ س لػه شػػب ه وال نظيػر وعمػي أخػػو (  وا 
 . ٔال
وهنالؾ روايات  ثيرة تؤ د هذ  المؤا اة , أعرضنا عنهػا لكػوف هػذا األمػر معػروؼ  

 لمقاصي والداني وال يحتاج لسرد هذ  الروايات .
 

 ائـ )ع( يور ث أصحاب األرواح المتآخ ة في األظمةالق
ا تمػػػا ال مػػػق فػػػي االسػػػتجازة لػػػدعوة رسػػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػميما  , هػػػذ  الػػػدعوة التػػػي  

 انػػػػت قهػػػػق أف ي مػػػػق هللا األهػػػػداف , أؼ حػػػػيف  ػػػػانوا فػػػػي عػػػػالـ الػػػػذر , فمػػػػنهـ مػػػػف 
عمػػػر عػػػف أهيػػػه قػػػاؿ : اسػػػتجاس وآمػػػف , ومػػػنهـ مػػػف أن ػػػر و نػػػر , فعػػػف عمػػػي هػػػف م

تول ػ   )سألت أبا عبد   )عم ه السبلـ( عػف قػوؿ    ػف  النُّػذتُر األآ ػُذير  مُ  ،  ْه ػذ ا ن 
قاؿ : )إف   تبارؾ وتعال  لما ذرأ الخمق في الذر األوؿ فأقامهـ صلوفًا ، وبعث 

   
األول  ،  عني به هًا فآمف به قـو ، وأنكر  قـو ، فقاؿ   : هذا نذير مف النذر 
 . ٕالهًا )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( حيث دعاهـ إل    عز  وج  في الذر األوؿ(

إف هػػذا االنقسػػػاـ الػػذؼ حصػػػق فػػي الػػػذر األوؿ هػػػيف أهػػق اإليمػػػاف وأهػػق الكنػػػر  ػػػاف 
سػػهزًا رئيسػػيًا فػػي تحديػػد النسػػس الروحػػي لكػػبل الجهتػػيف , فالنسػػس الروحػػي لممػػؤمنيف 

مػػػًا عػػػف النسػػػس الروحػػػي لمكػػػافر ف , ولػػػذلؾ فػػػإف أرواح المػػػؤمنيف  انػػػت ي تمػػػا تما
مقرحة مف   وأهق هيتػه الطػاهر ف الصػموات هللا وسػبلمه عمػيهـ أجمعػيف  فػي عػالـ 

ظمة , وهـ الذيف عقدوا الهيعة والعهد منذ ذلؾ الوقت , لػذلؾ تجػد أميػر المػؤمنيف األ
                                                 

 .ٖٖٓص ٔشا الغمة ج  - ٔ
 .ٕٓٗص ٕتنسير القمي ج - ٕ
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شػػ ر هللا عمػػى ذلػػؾ , ويطػػالههـ  العميػػه السػػبلـ  يػػذّ ر أصػػحازه هػػذلؾ و ػػدعوهـ إلػػى
 .زالوفاء زالعهد الذؼ قطعو  عمى أننسهـ في تمؾ العوالـ 

)كػػاف نػػه قػػاؿ : افقػػد ورد عػػف سػػناف هػػف ظر ػػا عػػف أهػػي عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ   
أمير المؤمنيف )عم ه السبلـ(  كتب بهذ  الخطبة إل  أكابر أصحابه ، وفيها كبلـ 

( . بسػػػػ  ميحرلا نمحرلا هللا ، إلػػػػ  المقػػػػر يف فػػػػي األظمػػػػة ، عػػػػف رسػػػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
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 

مة مف الروح ، والػروح مػف النػور إال به مع إتباع كممة   والتصديق بها ، فالكم
، والنور مف نور السماوات واألرض ، فبأيػد كـ سػبب وصػ  إلػ كـ منػا نعمػة مػف 

ا    ال تعقمػػػوف شػػػكرها ، خصػػػكـ بهػػػا واستخمصػػػكـ لهػػػا  ػػػُر ته  ث ػػػاؿت ن ضآ ػػػؾ  األآ مآ ُتمآ ْو 
ا ُإالم الآع اُلمتوف   م ا   عآُقمته  أحد سػوا  ، فػادعوا  إف   عهد أف لف  ح  عقد ُلمنماُس و 

 . ٔالإل  وفاء العهد ،وامكثوا في طمب اللض ....(
وهنػػاؾ مػػف اسػػتجاس لنهػػوة   الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  ولكنػػه توقػػا عنػػد واليػػة أميػػر المػػؤمنيف 
العميػػػػػه السػػػػػبلـ  وجحػػػػػدها , ومػػػػػنهـ مػػػػػف اسػػػػػتجاس لهػػػػػا وصػػػػػّدقها ولواليػػػػػة األئمػػػػػة 

عند والية القائـ العميه السبلـ  وجحدها فهو ال  المعصوميف مف زعد  , ولكنه توقا
يوفػػق لنصػػرته والتصػػديق هدعوتػػه عنػػد ظهػػرو  وقيامػػه , ولػػذلؾ فػػإف أنصػػار القػػائـ 
المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  هػػـ أفضػػق عنػػد هللا مػػف  يػػرهـ , ولقػػد قػػاؿ عػػنهـ رسػػوؿ هللا 

 . ف األصحاسالملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  الأ واني  واال واف هـ أعمى منػزلة م
)قػاؿ رسػوؿ   )صػم  نػه قػاؿ : أفعف أهي زصير عف أهػي جعنػر العميػه السػبلـ   

  عم ػػه وآلػػه وسػػمـ تسػػم ما( ذات يػػـو وعنػػد جماعػػة مػػف أصػػحابه المهػػـ لقنػػي 
                                                 

 .ٖٛص ٖٓزحار األنوار ج - ٔ



 
 315...............................................العمـو اإللهية...............

 

إخواني مرتيف فقاؿ مف حوله مف أصحابه ، أما نحف إخوانؾ  ا رسوؿ   )صم  
خػػواني قػػـو مػػف آخػػر   عم ػػه وآلػػه وسػػمـ تسػػم ما( ؟ فقػػاؿ  ال إنكػػـ أصػػحابي وا 

الزماف آمنوا بي ولـ يروني ، لقد عرفنيهـ   بأسمائهـ وأسماء آبػائهـ مػف قبػ  
شػد بق ػة عمػ  دينػه مػف أأف يخرجهـ مف أصبلب آبائهـ وأرحاـ أمهاتهـ ألحػدهـ 

خرط القتاد في الميمة الظمماء أو كاف كالقابض عم  جمػر الغضػا أولئػؾ مصػاب   
 . ٔالنجيهـ   مف ك  فتنة نجراء مظممة(الدج  ي

د عػػرفهـ هللا تعػػالى لرسػػوله الكػػر ـ الصػػمى هللا عميػػه قػػومػػا هػػذ  إال مؤا ػػاة الػػروح , فم
وآلػػػه وسػػػمـ تسػػػػميما  مػػػذ  ػػػػانوا أرواحػػػًا فػػػي عػػػػالـ األظمػػػة أؼ قهػػػػق أف ي ػػػرجهـ مػػػػف 
 أصػػبلس اآلزػػػاء وأرحػػػاـ األمهػػػات , وهػػػذ  المعرفػػػة مػػػف التػػػآلا الػػػذؼ  ػػػاف فػػػي عػػػالـ
األرواح , ولػػػذلؾ فهػػػـ يؤمنػػػوف زسػػػواد عمػػػى هيػػػاض عنػػػدما يػػػ ذف هللا تعػػػالى لظهػػػور 
إمػػامهـ المغّيػػس العميػػه السػػبلـ  فمقػػد وصػػنهـ رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  م اطزػػًا أميػػر 

 المؤمنيف العميه السبلـ  زقوله :
خػر الزمػاف لػـ ) ا عمػي أعجػب النػاس إ مانػًا وأعظمهػـ  قن ػًا قػـو  كونػوف فػي آ 

 . ٕاليمحقوا النبي وحتجب عنهـ الحجة فآمنوا بسواد عم  ب اض(
ظهػػػار  لمنسػػػس  إذف فعمينػػػا أف ال نتناجػػػ  عنػػػد قيػػػاـ اإلمػػػاـ المهػػػدؼ العميػػػه السػػػبلـ  وا 

ف األخ ال يػوّرث أ ػا  فػي الػوالدة االروحػي وجعػق األ ػواف يتوارثػوف فػي األظمػة أؼ 
انتسػػػس إليػػػه فػػػي النسػػػس الروحػػػي ولػػػيس هػػػق يػػػوّرث أ ػػػا  فػػػي الػػػروح أؼ أ ػػػا  الػػػذؼ 

المادؼ , ألف النسس الروحي أرقى وأفضق صمة مف النسس المادؼ , وهذا ما ذ ر  
)إف   تبػارؾ وتعػال  آخػ  بػيف األرواح اإلماـ الصادؽ العميه السػبلـ  فقػد قػاؿ : 

                                                 
 .٘ٛزصائر الدرجات ص - ٔ
 .ٖٚٙص ٗمف ال يحضر  النقيه ج - ٕ
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لي عاـ ، فمو قد قاـ قائمنػا أهػ  البيػت ور ث لفي األظمة قب  أف يخمق األجساد بأ
 . ٔالألخ الذي آخ  بينهما في األظمة ولـ يور ث األخ في الوالدة(ا

د  مقػت مػف روح اومف ذلؾ ننهـ معنى  ف فبلف تسػدد  روح فػبلف , ألف روح المسػدل
د له , فهي متصمة معه في النسس الروحي .  الُمسدِّ

 

 
 
 
 
 
 
 

 الكشف عف عمم ة اإلنبات المتواصمة في الخمق البشري 
  

ُمفآ  تعالىقاؿ  وف    ْو  ػر  ت نت ُشػرت ـم ُإذ ا أ نتتـ ب ش  كتـ مُ ف تتر اٍب ثت م ق  آ  اُتُه أ فآ خ 
تعػددت  (2)

المزار ػػة فقػػد ذ ػػر صػػاحس تنسػػير التهيػػاف فػػي  اآليػػةآراء المنسػػر ف فػػي تنسػػير هػػذ  
 : اآليةتنسير هذ  

                                                 
 .ٕٖ٘ص ٗمف ال يحضر  النقيه ج - ٔ
 .ٕٓالرـو - ٕ
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ُمػفآ آ  اُتػُه  ْ تعػالىقاؿ   ػف تتػر اٍب  ْأؼ أدلتػه الواضػحة   و  كتػـ مُ  م ق  يعنػي إنػه   أ فآ خ 
وف   ْ ـ وأصمكـ أهو  مق آدـ الذؼ هو  ر  ت نت ُشرت ـم ُإذ ا أ نتتـ ب ش  مف نسمه وذر ته ,   ثت

 وتتنرقوف في أطراؼ األرض . 
ػف تتػر اٍب وقاؿ صاحس تنسير  نز الدقائق  كتػـ مُ  م ق  ُمفآ آ  اُتُه أ فآ خ  أؼ فػي أصػق   ْو 
ـم ُإذ ا ْاإلنشاء , ألنه  مق أصمهـ منػه .  وف    ثت ر  ت نت ُشػرت : ثػـ فػاجئتـ وقػت أ نتتـ ب ش 
  ون ـ زشر منتشر ف في األرض. 

ػػف  ْ:  اآليػةوقػاؿ صػػاحس تنسػير مقتنيػػات الػػدرر فػي هػػذ   كتػػـ مُ  م ق  ُمػػفآ آ  اُتػػُه أ فآ خ  و 
ـم ُإذ ا أ نػتتـ  ْ ـ وأصمكـ مف تراس ثـ  مقكػـ منػه أهو أؼ  مق آدـ الذؼ هو   تتر اٍب  ثتػ
ػػر   ْذر ػػة    وف    ب ش  مػػف لحػػـ ودـ تنزسػػطوف فػػي األرض وتنصػػرفوف عمػػى  ت نت ُشػػرت

 ظهرها وتتنرقوف في أطرافها . 
هػاء : المػراد زػال مق مػف تػراس إنت اآليػةأما صاحس تنسير الميزاف فقػد قػاؿ فػي هػذ  

نطنػة  أوعمقػة  أومػف مضػغة  اإلنسافمراتس تكو ف  فإفاألرض  إلى اإلنساف مقة 
 .صر األرضية العنا إلىتنتهي  مف مر زات أرضية يرها  أو
 } اآليػػةومػػنهـ مػػف جمػػع هػػيف الػػرأييف , فقػػد ذ ػػر صػػاحس التنسػػير الجديػػد فػػي هػػذ   

ػػػف تتػػػر اٍب  كتػػػـ مُ  م ق  ُمػػػفآ آ  اُتػػػُه أ فآ خ  ن ػػػـ االمػػػراد  أو, أؼ مػػػف آدـ وأصػػػمه تػػػراس .   و 
 .  ة وهي األ ذية ال ارجية مف األرضم موقوف مف النطن

ُمػفآ آ  اُتػُه  ْننػس الػرأؼ فقػاؿ :  إلػى القػرآفتقر ػس وقد ذهس صاحس تنسير  أؼ   و 
كتػػػـ ْأدلتػػػه الدالػػػة عمػػػى وجػػػود  وسػػػائر صػػػناته  م ق  ػػػف تتػػػر اٍب ْ  أيهػػػا الزشػػػر  أ فآ خ    مُ 

إنسػػانًا ثػػـ   , فيصػػيراف منيػػًا ثػػـ جنينػػاً  اإلنسػػاففػػالتراس ينقمػػس نزاتػػًا , وحيوانػػًا , ي كمػػه 
ـم ُإذ ا ْ زعد أف  نتـ ترازاً  وف    ثت ػر  ت نت ُشػرت فػي األرض , تسػيروف وتنتشػروف  أ نتتـ ب ش 

 . 
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 . اآليةوف في تنسير هذ  ر طرحها المنس وهذ   بلصة اآلراء التي
لػػػو ناقشػػػنا هػػػذ  اآلراء زشػػػ ق موضػػػوعي لوجػػػدناها زعيػػػدة  ػػػق الزعػػػد عػػػف الواقػػػع وال 

ال عميػػػه عنػػػدما  مػػػق آدـ  تعػػػالىهللا تزػػػارؾ  فػػػإفالسػػػالنة الػػػذ ر ,  اآليػػػةتنسػػػجـ مػػػع 
تتهت  تعػالىوننخ فيه مف روحه وأصز  مف دـ ولحػـ . قػاؿ   السبلـ   فسوا  يآ ػوم ْف ػُإذ ا س 

اُجُديف    عتواآ ل هت س  وُحي ف ق  تت ُف ُه ُمف رُّ ن ل خآ و 
(1)  

ـ  ومف زعد  أصز  تكو ف الجنيف ومزاشػرة الرجػق بلفقد تمت ال مقة آلدـ العميه الس
ـم  تعػالىة فقوله لممرأة واجتماع النطنة مع الهويض كتـ مُ ف تتر اٍب ثتػ م ق  ُمفآ آ  اُتُه أ فآ خ  ْو 
وف    ر  ت نت ُشرت ت ػص آدـ  إنهػاليس المقصود منه ما ذ ر  المنسروف ه (2)ُإذ ا أ نتتـ ب ش 

 أيضاً العميه السبلـ  فقط ومف ثـ أنتـ مف  بلله ذر ة تنتشروف , وال المقصود منها 
 .التراس  إلىأصق النطنة التي تعود  إلىز ف معناها يعود  واما قال

الكر مة تتحػدث عػف عمػوـ الزشػر الم مػوقيف أصػبًل مػف تػراس أؼ إنهػـ اآلف  اآليةف 
 ومػػف دـ ولحػػـ ولػػيس الكػػبلـ عػػف أصػػق  مقػػة آدـ العميػػه السػػبلـ  , والكػػبلـ هنػػا هػػ

يقػػوؿ  تعػػالىنشػػوء ال مػػق زعػػد آدـ أؼ عػػف إسػػتمرار ة نشػػوء ال مػػق , وهللا سػػزحانه و 
ومت  ُض ن ب اتًا  ْو   أ نب ت كتـ مُ ف  األآ رآ

(3) . 
التػػي  اآليػػةومػػف  يػػر المم ػػف أف تكػػوف الحالػػة النزاتيػػة هػػدوف وجػػود التػػراس , وفػػي 

ر اجًا  تميها قاؿ  ـآ ُإخآ كت ُرجت يتخآ ا و  ـآ ُفيه  كت ـم  تُعيدت ْثت
, أؼ إن ـ م موقيف ف  رج ـ منهػا  (4)

ومت أ نب ت كتـ مُ ف  األآ  }, وقوله ُض ن ب اتًا  و  يعني اإلنزات , واإلنزات هػو أ ػراج النزػات  رآ
                                                 

 .ٜٕالحجر - ٔ
 .ٕٓالرـو - ٕ
 .ٚٔنوح - ٖ
 .ٛٔنوح - ٗ
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ُض ن ب اتًا مف األرض حااًل زعد حاؿ , وحينًا زعد حيف , وقوله  ومت أ نب ت كتـ مُ ف  األآ رآ ْو 
أؼ أنشػػ كـ منهػػا , ف ػػاف اإلنزػػات لئلنشػػاء واسػػتمرار ة نشػػ ة ال مػػق , واإلنزػػات هػػو   

 األرض .  أدؿ عمى الحدوث والتكو ف مف
ضُ  ْوقوله  كتػـ هنا أؼ مػف زعػض األرض إذف فقولػه   مُ ف  األآ رآ م ق  ُمػفآ آ  اُتػُه أ فآ خ  ْو 

وف    ػػر  ت نت ُشػػرت ـم ُإذ ا أ نػػتتـ ب ش  ػػف تتػػر اٍب ثتػػ مُ 
يقصػػد جميػػع الزشػػر ولػػيس آدـ لوحػػد  ,   1)

نشػػوء  وهنػػا يهػػرز تسػػائبًل مهمػػًا منػػاد  : أيػػف عمميػػة اإلنزػػات التػػي يتكػػوف منهػػا أصػػق
 متواصمة مع استمراية ال مق     إنهامع العمـ  اإلنساف

ف تواصػق  لقد قدمنا ز ف عممية اإلنزات والحالة النزاتيػة ال تػتـ إال هوجػود التػراس , وا 
فػػي نشػػ ة وتكػػو ف األجيػػاؿ , و ػػتـ ذلػػؾ عػػف طر ػػق عمميػػػة مسػػتمرة عمميػػة اإلنزػػات 

 الحيمف والهويضة .  المزاشرة هيف الرجق والمرأة والتي تكوف عند إلتقاء
وي ػػػوف الحػػػيمف الػػػذ رؼ حػػػامبًل لػػػذرة مػػػف التػػػراس , زاجتمػػػاع هػػػذ  العناصػػػر الثبلثػػػة 
تتكػػوف الالنهتػػة   والنهتػػة هػػي الجنػػيف , ويطمػػق عمػػى هػػذ  العمميػػة فػػي العمػػـ الحػػديث 

وهػػػػذ  التسػػػػمية لهػػػػا عبلقػػػػة وطيػػػػدة مػػػػع األرض , , تسػػػػمية ال عمميػػػػة الت صػػػػيس   
الذرة  نصرالع انتقد هذيا مسمى األرض ال صزة , وعندفاألرض الصالحة لمزراعة ت

 إلػػىوزالتػػالي ال تحػػدث عمميػػة اإلنزػػات ممػػا يػػؤدؼ ال تػػتـ عمميػػة الت صػػيس التػػراس  
 .عدـ تكو ف الجنيف 

أكتشاؼ هذ   إلىومف المؤ د إف العمـ الحديث إذا ما توصق في يوـ مف األياـ  
 وف ذلؾ سهزًا رئيسيًا في عبلج الحقيقة العممية المهمة وال افية عمى الناس سي

صات الطهية التي الكثير مف حاالت العقـ التي ليس لها عبلج حيث أثهتت النحو 
ف ز مراض العقـ مف الطرفيف إنهـ سالموف مف حيث هيامف المصأجر ت عمى  ثير 

                                                 
 .ٕٓالرـو - ٔ
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تهر ر منطقي يهيف السهس الحقيقي وراء عدـ تكو ف  دال الحيمف والهويضة   وال يوج
هذا مف فيض عمـو أئمة الهدػ العميهـ السبلـ  الذيف لـ ينوتهـ أمر لـ الجنيف , و 

 .ال ينهموف ما يقولوف تارة أ رػ  أويذ رو  , ولكف الناس يتمس وف زغيرهـ تارة 
وروػ في الكشاؼ والحاكـ : الاف الممؾ ي  ذ مف تراس القهر الذػ يدفف الميت فقد  

 .  ٔالاآلية  فيذر  عمى النطنة فمذلؾ قاؿ تعالى   مقناكـ
وورد في ال هر : الأف الممؾ ي  ذ مف ترحة الم اف الذؼ يدفف فيه اآلدمي فيذّرها   

 . ٕالعمى النطنة 
 

 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  

ي مف أرحعة عناصر هي : الماء والتراس والنار والهواء , ونحف نقوؿ اناإلنسالجسـ 
ؾ عنصر أساسػي وهػاـ فػي عمميػة تكػو ف اإف هذ  النظر ة ناقصة و ير تامة , فهن

                                                 
 .ٓٗٗصٕشرح االزهار ج - ٔ
 .ٜٜٕص٘تنسير النيساهورؼ ج - ٕ



 
 311...............................................العمـو اإللهية...............

 

أال وهو عنصر النور , هق إف النور هو أصػق ال مػق قهػق  ػق شػيء  اإلنسافجسـ 
ضُ  السماواتْومت نتورت :  تعالى. قاؿ   .(1)  و األآ رآ

متكوف مف أرحعة عناصر يتجمى ذلؾ هيننًا في قولػه  اإلنسافصحي  إف أصق  مق 
م ػػق   تعػػالى ػػاُر   اإلنسػػافْخ  خم الآل  ػػاٍؿ ك  مآص  ُمػػف ص 

فالصمصػػاؿ متكػػوف مػػف المػػاء  (2)
مصمصػػق والن ػػار يتكػػوف مػػف التػػراس الممػػزوج زالمػػاء المتصمصػػق  ءوالطػػيف أؼ مػػا

الهػواء , ولكػف النػور يػد ق فػي أصػق تكػو ف النػار و  إلػىف الطيف إضػافة والذؼ ي وّ 
هػػػػذ  العناصػػػػر األرحعػػػػة , وقػػػػد أثهػػػػت العمػػػػـ الحػػػػديث وجػػػػود النػػػػور فػػػػي جميػػػػع هػػػػذ  

 ) يقػػوؿ : الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  العناصػػر , هػػق إف  ػػق جسػػـ مػػادؼ لػػه نػػور , ورسػػوؿ هللا 
 .(3)ؿ ما خمق   نوري (أو
: ) .... فػػي جػػواس عمػػه العزػػاس عػػف  ينيػػة ال مػػق  تسػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص عنػػه أيضػػاً د ر وو 

فتق نوري فخمق منه العرش فالعرش مف نوري  خمقه أف ينشأ تعال فمما أراد   
 .(4)ف   ونوري أفض  مف العرش ...(، ونوري م

, فالمػاء لػه مد ميػة فػي  اإلنسػافصػر مد ميػة فػي جسػـ اولكق عنصر مف هػذ  العن
واء في الشهيق والزفير , ومد مية التػراس فػي المحػـ , ومد ميػة النػار فػي الدـ , واله

المعدة والهناء , فعممية هناء الجسـ  عممية الطهخ , أما النور فمد ميته الرئيسية فػي 
 .وجود النور أصبًل في العناصر األرحعة  إلىالزصر إضافة 

                                                 
 .ٖ٘النور  - ٔ
 .ٗٔالرحمف - ٕ
 .ٜٚص ٔزحار األنوار ج - ٖ
 .ٕٛص ٖٚزحار األنوار ج - ٗ
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يػس الهنػدؼ حيػث سػ له الصادؽ العميه السػبلـ  مػع الطه اإلماـوقد ورد في مناظرة  
, فقػػاؿ : ال أدرؼ ,  اإلنسػػافالعميػػه السػػبلـ  عػػف سػػهس عػػدـ وجػػود شػػعر فػػي جهػػيف 

تسػتقب  فػ ض النػور وتوزعػه فتعط ػه  نها) إل العميه السبلـ  قائبًل :  اإلماـف جازه 
 . ٔاللمعيف كي تبصر(

ولرحمػػػا  ثيػػػر مػػػف أجهػػػزة الجسػػػـ تعمػػػق هواسػػػطة النػػػور , وقػػػد أثهػػػت عممػػػاء العصػػػر  
ف جسػػػػـ الحػػػد محػػػػاط  اإلنسػػػافيث إف جميػػػع الم موقػػػػات فيهػػػا  هرومغناطيسػػػية , وا 

إف  ػػق أعصػػاس الجسػػـ الزشػػرؼ  أيضػػاً ههالػػة مػػف الكهرومغناطيسػػية واكتشػػا العمػػـ 
حتمية  إلىفيها  هرحائية ونورانية , وقد توصق العمماء زعد اكتشاؼ قانوف اإلشعاع 

 أيضػاً ق عمى األجساـ المعتمة وجود النورانية في  افة الموجودات أؼ إف ذلؾ ينطه
 , وهذا يؤ د ما ذههنا إليه اهتداءًا . 

مػف العػيف ,   هرومغناطيسػيةإف عمميػة الحسػد تكػوف ه ػروج حزمػة  أيضػاً وقد ثهػت 
والمعػػػػروؼ إف الحاسػػػػد زعػػػػد الحسػػػػد يتعػػػػس جسػػػػد  تمامػػػػًا , وأميػػػػر المػػػػؤمنيف العميػػػػه 

  ) سبلمة الجسد مف ترؾ الحسد ( .السبلـ  يقوؿ : 
ؾ عبلقة وطيدة هيف القمس والعيف , فالزصيرة مف القمس واإلزصار مػف العػيف , وهنا

متػػوبت  فإنهػػاْ تعػػالىو يػػر شػػاهد عمػػى ذلػػؾ قولػػه  ػػ  الآقت ل ُكػػف ت عآم  ػػارت و  ػػ  األآ بآص  ال  ت عآم 
وُر   دت  .(2)المُتي ُفي الصُّ

زديػػػاد ا إلػػػىأمػػػا عمميػػػًا فيم ننػػػا القػػػوؿ زػػػ ف ازديػػػاد نتػػػرات الحديػػػد فػػػي القمػػػس يػػػؤدؼ 
الزصػػيرة وزالتػػالي ز ػػادة قػػوة الزصػػر , وتكػػوف أقػػوػ حػػاالت الزصػػيرة واإلزصػػار عنػػد 

هللا عػػػػز وجػػػػق ي شػػػػا لئلنسػػػػاف قهػػػػق موتػػػػه عػػػػف الحجػػػػس  فػػػػإفلحظػػػػات المػػػػوت , 
                                                 

 .ٔٔ٘ال صاؿ لمشيخ الصدوؽ ص - ٔ
 .ٙٗالحج - ٕ
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الموجػػودة فيػػرػ األمػػور عمػػى حقيقتهػػا , فت ػػرج مػػف عينيػػه حزمػػة هائمػػة مػػف النػػور 
 في وف عندها حاد الزصر وثاقس الزصيرة . 

ـ  وعػبل قاؿ جق  ي ػوآ ؾ  الآ ػرت نػؾ  ُغط ػاءؾ  ف ب ص  ن ا ع  ػلآ ػفآ ه ػذ ا ف ك ش  م ػٍة مُ  لآ نػت  ُفػي غ  ػدآ كت ْل ق 
ُديد     .(1)ح 
 خبلصة :

إف أصق  مق المبلئ ة مف النػور وقػد ذ ػرت لنػا األحاديػث والروايػات الشػر نة إف الال
يترقػػػػى فػػػػي زعػػػػض الحػػػػاالت لي ػػػػوف أفضػػػػق مػػػػف  تعػػػػالىعنػػػػدما يوفقػػػػه هللا  اإلنسػػػػاف

, هػػق ال يم ننػػا  اإلنسػػافمبلئ ػػة , ف يػػا ي ػػوف ذلػػؾ لػػوال وجػػود النورانيػػة فػػي جسػػـ ال
ال هالقػػوؿ هػػذلؾ إال  فاقػػد  فػػإفوجػػود النػػور  عنصػػر أساسػػي فػػي الجسػػـ الزشػػرؼ , وا 

الشػػيء ال يعطيػػه , ولػػيس مػػف المم ػػف لمجسػػـ ال ػػالي مػػف النػػور أف يتنضػػق و تقػػدـ 
 .   ى مف هو م موؽ أصبًل مف النور مع
 

 األطوار الكون ة سمسمة
 (يـو المهدي) -1 

والكػوف و تنػرع منهػػا  اإلنسػافو  القػػرآفنظر ػػة التػرازط الثبلثػي هػيف  طرحنػا هػيف أيػدي ـ
ًً  أولكػػػق صػػػورة  ًً  أمػػػرًا تمثمػػػه فػػػي مرحمػػػة مػػػف  أوصػػػورة مصػػػغرة تح ػػػي عنػػػه   هيػػػرَا

 أوف الصػػػور الموجػػػودة فػػػي عالمنػػػا هػػػذا العػػػالـ الممػػػؾ  لهػػػا مػػػا هإزائهػػػا ا  و  ,مراحمػػػه 
 ق آية في  إف و ما, ثمها في عالـ الممكوت ولكف زحقيقة أ رػ وحوجو  م تمنة يما

لهػػػػػػػا انطزاقػػػػػػػات م تمنػػػػػػػة زحسػػػػػػػس الضػػػػػػػروؼ أؼ إف  ػػػػػػػق ,  و  اضػػػػػػػعة لمت القػػػػػػػرآف

                                                 
 .ٕٕؽسورة  - ٔ
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هػا يلإتشػير  أ ػرػ تح ي وتع س حقػائق  أيضاً والمقتضيات ف ذا الصور في عالمنا 
. 

الظػػبلـ مػػا قهػػق النجػػر  وممػػا نزحثػػه فػػي هػػذ  السػػطور هػػو الاليػػوـ  ونهػػدأ مػػف مرحمػػة
 مرحمة وهي الغروس :  رآوذلؾ حتى 

 
 ( المي  ) ل و المرحمة األ 

ػػار  ف ػػُإذ ا هتػػـ مُّظآُممتػػوف    ػػهت النمه  ػػم خت ُمنآ ػػ ت ن سآ ـآ المميآ ػػ ػػة  لمهت ْو آ  
وهػػذ  المرحمػػة تمثػػق  (1)

وفػػي هػػذ  , زعػػد  يهتػػه   ميػػه السػػبلـالع المهػػدؼ اإلمػػاـانسػػبلخ النهػػار وهػػـ أصػػحاس 
والشػر هػو واضػ  زعػد  ,رحمة يعـ الظبلـ عمػى الكػوف وتنتشػر فيػه رجػاؿ الظػبلـ الم

  . ميه السبلـ يهته الع
فنػػي هػػذ  المرحمػػة ي ػػوف الػػدور , وزمػػا إف هللا ال يتػػرؾ ال مػػق هػػدوف مصػػدر هدايػػة 

 . ما إف القمر وز ر الشمس في الميق  المهدؼ اإلماـلمقمر وهو وز ر 
الصمى  النهي األكـر و ق إف الشمس ه و وجو  في التؿ الأو نه عمى إوالجدير زالذ ر 

, ثػػـ فػػي االنطزػػاؽ الثػػاني   ميػػه السػػبلـالع عمػػي والقمػػرهللا عميػػه وآلػػه وسػػمـ تسػػميما  
 والقمر وه ذا.    ووز ر  الشمس  ق المهدؼ و ي وف ت الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   زعد  ياس النهي

دؼ هنػور القمػر تػس التػي تسػير فػي الميػق تهإف لػيس  ػق النػا إلػىوال هد مف اإلشػارة 
 هق قمة مف الناس يوفقوف لذلؾ.

 
 )اللجر الكاذب(  المرحمة الثان ة

                                                 
 .ٖٚيس - ٔ
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االرتزػػاط زػػه  أوويمثػػق مرحمػػة المػػدعيف لمتمهيػػد  ػػذزًا لئلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  
 , ًً وي وف نورهـ  اذزًا وسرعاف ما يذهس و ػزوؿ لتعػود الظممػة و  نػه لػـ يهػزغ شػيئَا

اؾ روايػػػػات عديػػػػدة تؤ ػػػػد ظهػػػػور مػػػػدعيف يػػػػّدعوف االنتمػػػػاء والتمهيػػػػد لػػػػه العميػػػػه وهنػػػػ
 .السبلـ  

( : ال تقـو الق امة حت  تلقأ عػيف مير المؤمنيف ال عميه السبلـ منها ما جاء عف أ
الدن ا ، وتظهر الحمرة في السماء ، وتمػؾ دمػوع حممػة العػرش عمػ  أهػ  األرض 

وف لولػدي وهػـ بػراء مػف ولػدي ، تمػؾ حت   ظهر فيهـ عصابة ال خبلؽ لهـ يدع
، عم  األشرار مسمطة ، ولمجبابرة ملتنة ، ولمممػوؾ مبيػرة  هـخبلقأعصابة رديئة 

، تظهػػر فػػي سػػواد الكوفػػة ،  قػػدمهـ رجػػ  أسػػود المػػوف والقمػػب ، رث الػػديف ، ال 
خبلؽ له ، مهجف زن ـ عت  تداولته أيدي العواهر مػف األمهػات مػف شػر نسػ  ال 

لمطر في سنة إظهار غيبة المتغيب مف ولدي صػاحب الرا ػة الحمػراء سقاها   ا
والعمـ األخضر ، أي يـو لممخيبيف بيف األنبار وهيت ، ذلؾ يـو ف ه صيمـ األكراد 

 .(1)...(والشراة وخراب دار اللراعنة 

 إلػػػىف حػػػر تهـ تمنػػػت وتنزػػػه إال إ ػػػاذهيف  ف  ػػػانواا  ف هػػػؤالء و إوالجػػػدير زالػػػذ ر هنػػػا 
 ؽ الذؼ ينتظر  المنتظروف .النجر الصاد

 
 المرحمة الثالثة )اللجر الصادؽ (     

وي ػػػوف ضػػػوءها   ميػػػه السػػػبلـالعالمهػػػدؼ مرحمػػػة التمهيػػػد الحقيقيػػػة لئلمػػػاـ  تهػػػدأوهنػػػا 
زالوضوح حتى يتهيف لطبلس الحق والمنتظػر ف  اً ئفشي ئاً شي يهدأعمى األفق ثـ  ممتداً 

                                                 
 . ٓ٘ يزة النعماني ص - ٔ
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مػػف ال ػػيط  عوة الحقيقيػػة الصػػادقة  ض الالػػدهػػييتهػػيف لهػػـ ال ػػيط األ, ف لهػػذا النجػػر
 .األسود الدعوات الزاطق    رجاؿ الديف المز نيف 

, مامػػػه إف يؤذنػػػوا فػػػي النػػػاس لكػػػي ينتزػػػه مػػػف نػػػاـ عػػػف نصػػػرة أوهنػػػا الهػػػد لممػػػؤذنيف 
  هػػػي الصػػػبلة فهػػػي الوصػػػق هػػػيف العهػػػد ورحػػػه ,  فهػػػو ميػػػه السػػػبلـالع اإلمػػػاـفنصػػػرة 

)أيػػػف   مػػػا ورد فػػػي دعػػػاء الندزػػػة السػػػماء أهػػػقض و ر األ أهػػػقالسػػػهس المتصػػػق هػػػيف 
                                                            . األرض والسماء ( أه السبب المتص  بيف 

  (1) ْو أ ذُ ف ُفي النماُس ُبالآح  ُ   اآليةو 
نػه إوالمتعارؼ , أنواع ف ق مؤذف يؤذف عمى طاقته وفي مقامه واالذاف ي وف عمى  

هػػػـ مػػػف الػػػذيف يصػػػموف الميػػػق , فلنػػػاس تػػػدرؾ صػػػبلة الصػػػز  وتوفػػػق لهػػػا لػػػيس  ػػػق ا
مف يمطا زه هللا لعمق عمػق فيػه  وهواعتادوا التزاـ صبلة النجر  ألنهـ الً أو يصموف 
 .ته مرضا

المهدؼ الم مص ال عميػه السػبلـ  فػي اإلنجيػق والترقػس  اإلماـوقد ذ ر أهمية ترقس 
 ء في إنجيق لوقا : أشير إليه زصيغة السهر واإلنتظار فقد جا

ب عػوا مػالكـ  الممكػوت ف  عطػ كـأباكـ قد سر  أف يها القط ع الصغير أل أال تخف  (
ال ينلػد فػي السػموات حيػث ال  ال تلنػ  وكنػزاً  أك اسػاً لكػـ  اعممػوا . واعطػوا صػدقة

لػتكف  أ ضػاً حيث  كوف كنزكـ هناؾ  كوف قمبكـ  ألنه  قرب سارؽ وال يبمي سوس
 ينتظروف سيدهـ مت  يرجع مف أناسنتـ مث  أو  جكـ موقداحقاؤكـ ممنطقة وسر 

جػاء  إذاالعبيػد الػذيف  لئػؾو أل طػو    جاء وقرع  لتحوف له لموقت إذاالعرس حت  
 . سيدهـ يجدهـ ساهريف

                                                 
 .ٕٚالحج  - ٔ
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الثػاني  ف أت  في الهزيػعا  و  ويتكئهـ ويتقدـ ويخدمهـ نه يتمنطقإلكـ  أقوؿالحق  
نمػا . العبيػد لئػؾو أل    أت  في الهزيع الثالث ووجدهـ هكذا فطػو  أو اعممػوا هػذا  وا 
 . ساعة  أتي السارؽ لسهر ولـ يػدع بيتػه ينقػب أيالبيت في  نه لو عرؼ ربإ

 ( .1)اإلنساف في ساعة ال تظنوف  أتي ابف ألنهمستعديف  فإذنتـ أفكونوا 

 

 

 

 المرحمة الرابعة )الشروؽ(
وجػػاء , ل مػػق   عمػػى األرض وحػػث ضػػوء  عمػػى اعميػػه السػػبلـوهػػي مرحمػػة اشػػراقته ال

الشػػرؽ وهػػػذا ثاهػػت فػػي الروايػػػات  أهػػقاسػػـ الشػػروؽ ألنػػه ي ػػػوف هدايػػة ظهػػور  عمػػػى 
 ًً العراؽ فعند  تحط الرحاؿ ال المهـ أرنا الطمعة الههية ووفقنا لنصرته في  و صوصَا

عافيػػة مػػف ديننػػا   وفػػي هػػذ  المرحمػػة تػػزوؿ جنػػود الظػػبلـ الػػذيف اسػػتنحموا فػػي الميػػق 
 تشر .جنود الحق تقوػ وتن تهدأو 
 
 )الضح (رحمة الخامسة الم
ػػػج   ْ ػػػُ  ُإذ ا س  ػػػح   و المميآ   ميػػػه السػػػبلـالعالمهػػػدؼ  اإلمػػػاـة وهنػػػا تتضػػػ  قضػػي  و الضُّ

 ًً ًً  جدَا في العراؽ ثػـ تعػـ المشػرؽ  مػه حتػى يهمػب شػعاعه وضػوء  أشػد   و صوصَا
 و تض  فيها ما  ني قهمها .

 

                                                 
 .ٕٔ:ٜٖلوقا  - ٔ
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 )الزواؿ ( المرحمة السادسة 
ًً إاهر دلػػوؾ الشػػمس فنػػي الظػػ أو عمػػى  ف الشػػمس زعػػد اسػػتقرارها وانتصػػاهها عموديػػَا

  ميه السػبلـالعنه إعممية انتقالها زاتجا  المغرس والواض  مف الروايات  تهدأاألرض 
ف يزسػػط سػػيطرته عمػػى الشػػرؽ وتكػػوف أتوجهػػه نحػػو تطهيػػر زػػاقي األرض زعػػد  يهػػدأ

 انطبلقته مف هيت المقدس زاتجا  العالـ الغرحي . 
 

 )الظهيرة(  عةالمرحمة الساب

ًَ  أهقعمى  (م ه السبلـ)عوتمثق ظهور    .المغرس أؼ الغرس وسيطرته عميهـ تمامًا
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 العصر( ( المرحمة الثامنة 
ػػُر ُإفم ْ تعػػالىقػػاؿ  اُت  اإلنسػػافو الآع صآ ػػاُلح  ُممتػػوا الصم نتػػوا و ع  ػػٍر ُإالم المػػُذيف  آم  سآ ل ُلػػي خت

ػ ا ُبالصم ػوآ ت و اص  قُ  و  ا ُبالآح  وآ ت و اص  رُ و  وهػي مرحمػة ظهػور  المقػدس عمػى الكػوف  مػه  (1) بآ
ظهػار  لػديف هللا عمػى الػديف  مػه ولػو  نهااوزسط سػيطرته عمػى زػاقي الكواكػس وسػ  وا 

فػػي سػػورة  القػػرآف ػػر  المشػػر وف , وهػػذا عصػػر  ال ػػاص زػػه والػػذؼ اقسػػـ هللا زػػه فػػي 
ال فػػي إف اآلجػه والتكنولوجيػػا قمتهػا ممػػا ال يم ػف تصػػور  أو العصػر وفيػػه يهمػب العمػػـ 

 ال ياؿ العممي . 
ال مػػف اسػػتثناهـ هللا فػػي سػػورة إتعصػػر النػػاس عمػػى يديػػه وال ينجػػوا مػػنهـ  أيضػػاً وفيػػه 

 العصر .
ال الػػذيف امنػػوا زالغيػػس وهػػو المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ  وعممػػوا إف ػػق النػػاس فػػي  سػػر 

 الصالحات مف نصرة ديف هللا وتواصوا زه وما يصدر عنه وتواصوا زالصهر عميه . 
 

 

 

 

 

 )ساعة المهدي( -2 
بتػوُر  تعػالىقاؿ  ع ثت م ػف ُفػي الآقت ا و أ فم وم  ي بآ يآب  ُفيه  اع ة  آُت  ة  الم ر  ْو أ فم السم

 وقػاؿ (2)
ُعيرًا   تعالى اع ُة س  ذمب  ُبالسم ن ا ُلم ف ك  ت دآ ُة و أ عآ اع  ذمبتوا ُبالسم ْب  آ ك 

 ير ذلؾ مف  إلى.(3)
 هذا الصدد .الشر ا في  اآليات

                                                 
 .سورة العصر - ٔ
 .  ٚالحج - ٕ
 .ٔٔالنرقاف - ٖ
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 أحػػدف ا  و , عمػػى المعػػاني  لآليػػاتف عػػالـ الممػػؾ وعػػالـ الممكػػوت انطزاقػػات هػػيا ف مػػإ
وجػػو  انطزػػاؽ تنسػػير السػػاعة هػػو عمػػى يػػوـ القيامػػة وهػػي السػػاعة الكهػػرػ واالنطزػػاؽ 

  وهو الساعة الصػغرػ وهنػاؾ انطزػاؽ المهدؼ العميه السبلـ اإلماـ ر عمى يـو اآل
 ننسه.  دؼالمه اإلماـآ ر لمساعة عمى 

االنطزاقػػػات الػػػثبلث لمنػػػع السػػػاعة عبلمػػػات  أوالػػػثبلث  جػػػهو األولكػػػق مػػػف هػػػذ     
ضػػػعا ل أو النقػػػق أوونتيجػػػة لعسػػػر النهػػػـ  , اآليػػػاتو وردت فػػػي الروايػػػات  طاواشػػػر 

  ا تمطػت هػذ  العبلمػات المهػدؼ العميػه السػبلـ اإلمػاـالثقافة الصػحيحة فػي قضػية 
   ساعة.ميه السبلـالع اإلماـف إفهو في أما زحثنا هنا , عمى الناس ست التز أو
ف الميػ  اثنتػا عشػرة إ)عهػد هللا جعنػر هػف   العميهمػا السػبلـ :  أهػيفقد جاء عػف  

، واالئمػػة اثنػػا  ، والشػػهور اثنػػا عشػػر شػػهراً  سػػاعة و النهػػار اثنتػػا عشػػرة سػػاعة
، ، واف عم ًا ساعة مف اثنتي عشػرة سػاعة ، والنقباء اثنا عشر نقيباً  عشر اماماً 

ػُعيرًا   ػاع ُة س  ػذمب  ُبالسم ن ا ُلم ػف ك  ت ػدآ ُة و أ عآ ػاع  ػذمبتوا ُبالسم  وهو قوؿ   عز وج : ْب  آ ك 
(1) . 

عشػػرة  اهػو سػاعة مػف االثنتػ  ميػه السػبلـالعالمهػدؼ  اإلمػاـف إوعمػى هػذا يثهػت     
مػف  أ ػرهـ و مػا قمنػا سػازقاً  ألنػه األ يػرةوهػو السػاعة  عشػر, اثنػاإل أالئمة أحد ألنه

فقد ثهت عند  لها,ف لكق صورة عظيمة صورة صغيرة منها تمهد لها وتكوف مقدمة إ
  هػػو قيامػػة صػػغرػ وهػػي سػػاعة ميػػه السػػبلـالع المهػػدؼ اإلمػػاـف قيػػاـ إالتحقيػػق  أهػػق

 .صغرػ ليوـ القيامة والساعة الكهرػ 

                                                 
زحار االنوار:  - ٕٕٙ ص ٔاثزات الهداة ج - ٕٔٔ ص ٕتنسير القمي ج ٔٔالنرقاف - ٔ
 ٜٜٖ ص  ٖٙج
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زعػػد  مػػف وهػػي سػػاعة العصػػر الممتػػدة األ يػػرة  يمثػػق السػػاعة ميػػه السػػبلـنػػه العإثػػـ  
وهػو المعنػي  العصػر,صاحس   ميه السبلـالعقهق المغرس ولذا سمي  ما إلىظهر ال

 أيضػػاً وفػي هػػذا العصػر يعصػػر النػاس عصػرًا وممػػا ذ ػر  ,العصػري سػػورة فػزالقسػـ 
عصر يػـو الجمعػة ولػذا تعصػر النػاس فػي   ميه السبلـالعتعرض عميه  األعماؿف إ

 هذا الوقت.
أـ مػف سػاعات الميػق  ف مػفة هػق هػعشػر  اولو طرح هنا سؤاؿ عػف السػاعات االثنتػ 

 النهار   ساعات
ذ رنا سازقًا النرؽ هػيف الميػق والنهػار وقمنػا الميػق يمثػق الظممػة  أقوؿوقهق الجواس    

و ير ذلؾ مف المعاني وهي  األمورالتزاس و الظمـ واالنحراؼ والتيه  إلىوهي تشير 
  .المهدؼ العميه السبلـ اإلماـة منطزقة عمى عصر  يز

  وممػػا ميػه السػبلـ نطهػق عمػػى زمانػه العو الحػق وزواؿ الظمػـ  إلػػىهػار فيشػير مػا النأ
جػػػاء عػػػف  ف السػػػاعات المعنيػػػة فػػػي الروايػػػة السػػػازقة هػػػي سػػػاعات النهػػػار مػػػاإيؤ ػػػد 

 .....ميػػر المػػؤمنيف أذاؾ )قػػاؿ:   ميػػه السػػبلـالععهػػد هللا  أهػػيممي عػػف يسػميماف الػػد
ه ػػا    فيجمػي ظػػبلـ الجػػور والظمػػـ، فحكػػ    سػػبحانه عنػػه بلم ػػاُر ُإذ ا ج  وقػػاؿ ْو النمه 

 .  ميه السبلـالع عني به القائـ 
اه ا   قاؿ: ذاؾ     ُ  ُإذ ا   غآش  مور دوف ئمػة الجػور الػذيف اسػتبدوا بػاألأقمت: ْو المميآ

ل  به مػنهـ، فغشػوا ديػف أو مسوا مجمسًا كاف الرسوؿ ج( و  تسم ماآؿ الرسوؿ )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص
اه ا    بالج ُ  ُإذ ا   غآش   .(1)( ور والظمـ فحك    سبحانه فعمهـ فقاؿ ْو المميآ
اه ا)  ميػه السػبلـالععهػد هللا  أهػيعػف  أيضػاً وجاء  ػح  ضت ُس و  ػمآ الشػمس اميػر   ْو الشم
 ، الف   سػبحانه قػاؿ  ميه السػبلـالعوضحاها ق اـ القائـ  ميه السبلـالعالمؤمنيف 

                                                 
 .الجزء األوؿ ٔٓٔالزاـ الماضي ص - ٔ
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ر  النماست ْ ش  ه ػا   الحسػف والحسػيف و أ ف  تحآ ُر ُإذ ا ت بل  م  ًح    ْو الآق    ميػه السػبلـالعضت
ه ػػػا  هػػػو ق ػػػاـ القػػػائـ …  بلم ػػػاُر ُإذ ا ج  ػػػاه ا   ميػػػه السػػػبلـالعْو النمه  ػػػُ  ُإذ ا   غآش  .. ْو المميآ

  . (1)( الجبت ودولته قد غش  عم ه الحق ...
ف إوال ي نػػػػى  ف المعنػػػػي مػػػػف السػػػػاعات هػػػػي سػػػػاعات النهػػػػارإومػػػػف هػػػػذا تهػػػػيف     

 ػق المػذ ور فػي الػروايتيف فػي انطزػاؽ الشػمس مػرة عمػى الرسػوؿ  و اال تبلؼ في الت
و مػا قػدمنا مػف , وا رػ عمى امير المؤمنيف هو مف مقتضيات االزمنػة والوظػائا 

 . ق متعددة زحسس مقتضياتها  و ف وجو  التإ
مآب ثتواآ ْ  تعالىمثق قوله  اآلياتجاء في زعض  ما ماأ ـآ ي  ػارُ لم ػف  النمه  ًة مُ  ػاع   (2) ُإالم س 

  وسػاعته ولػػيس فػي القيامػػة الف ميػه السػػبلـالع اإلمػػاـجػاءت  اصػػة فػي  إنهػػافنيهػا 
,  ػػورت والنجػػـو ان ػػدرت قػػد القيامػػة لػػيس فيهػػا نهػػار وال ليػػق فنيهػػا تكػػوف الشػػمس 

 ممػػػا الؼ عنػػػدما هتعػػػاطوف المنطػػػق انػػػه و والنهػػػار مػػػف لػػػواـز الشػػػمس ف مػػػا هػػػو معػػػر 
نهمػا متبلزمػاف فنػي حػاؿ عػدـ طمػوع الشػمس إوزمػا   مس فالنهػار موجػودطمعت الش

 فالنهار  ير موجود. 
ميػػػه المهػػػدؼ الع اإلمػػػاـالسػػػازقة م صوصػػػًا ز اآليػػػةف مضػػػموف إوعميػػػه يتهػػػيف لنػػػا    

 الزماف. و ماـ العصر وصاحس العصر إ. فهو الساعة اال يرة الزاقية وهو   السبلـ
 :  زصاحس الزماف تهما تسميأ

نه يوـ  مق هللا ال مق  مق معه الزماف وهو يجػرؼ إفاقوؿ مف الواض  والمعموـ    
  هو آ ػر الزمػاف ميه السبلـالمهدؼ الع اإلماـف زماف إولما عرفنا , هجر اف ال مق 

نػه يػتقمص إؼ أزاالنتهػاء والقمػة  يهػدأف الشػيء فػي آ ػر  إأؼ نهاية الزماف فمػا ينهػـ 
                                                 

 .ننس المصدر - ٔ
 .٘ٗيونس  - ٕ
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زانتهػاء زمػػاف الميػق والظممػػة الناتجػة عػػف  يهتػػه زمػاف جديػػد و  يهػػدأثػـ , حتػى ينتهػػي 
  وهػػػو م تمػػا عػػػف زماننػػا هػػػذا فنيػػػه ميػػػه السػػبلـالزمػػػاف الجديػػد وهػػػو زمانػػه الع يهػػدأ

وذلػػػؾ مطػػػاهق لمروايػػػات الػػػواردة , رض ومػػػا عميهػػػا عمػػػار النػػػاس وتتغيػػػر األأ تطػػػوؿ 
ؿ وهػو و عنهـ العميهـ السبلـ  فمنها ما يثهت هذا المعنى ومنها ما يثهت المعنػى األ

 .نها ما يستناد منه المعنييف معاً وم, عمار الناس أ قمة وضعا 
عبػد    بػيقمػت أل)عبلـ الورػ عف عهد الكر ـ ال ثعػي قػاؿ: أ فمثبًل جاء نقبًل عف 

 اـ والم الي حت  تكػوف كـ  ممؾ القائـ قاؿ سبع سنيف تطوؿ له األالعميه السػبلـ  
هػذ  ف كػوف سػني ممكػه سػبعيف سنيف مكاف عشر سنيف مف سنينكـ الالسنة مف 

 .(1)(… سنة مف سن كـ هذ  
 إلػػ ذا قػػاـ القػػائـ سػػار إ: )قػػاؿ العميػػه السػػبلـ  جعنػػر  أهػػيزصػػير عػػف  أهػػوعػػف و  

ال إرض لػػه شػػرفة ر ػػع مسػػاجد ولػػـ يبػػق مسػػجد عمػػ  وجػػه األ أالكوفػػة وهػػدـ بهػػا 
عظػـ وكسػر كػ  جنػاح خػارج فػي الطريػق هدمها وجعمها جماء ووسع الطريػق األ

ال اقامهػػػا و لػػػت  إال أزالهػػػا وال سػػػنة إالكنػػػف والم ازيػػػب وال يتػػػرؾ بدعػػػة  وابطػػػ 
قسطنطين ة والصيف وجباؿ الػديمـ و مكػث عمػ  ذلػؾ سػبع سػنيف كػ  سػنة عشػرة 
طػوؿ تسنيف مف سنينكـ هذ  ثـ  لع    مػا  شػاء قػاؿ قمػت جعمػت فػداؾ وكيػف 

 السنوف؟ 
  اـ لذلؾ والسنوف. ؿ األوقمة الحركة فتطو ثقاؿ  أمر   اللمؾ بالمبو    

                                                 
 .ٜٚٔزشارة االسبلـ ص - ٔ
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ذا تغيػػر فسػػد قػػاؿ ذلػػؾ قػػوؿ الزنادقػػة فأمػػا إف اللمػػؾ إ قولػػوف  ـنهػػإقػػاؿ: قمػػت 
ذلؾ وقد شق   لنب ه القمر وردت الشمس ليوشػع  إل المسمموف فبل سبي  لهـ 

 .    (1)(… بف نوف 

 
 
 
 
 
 
 
 

 فمسلة صبلح الكوف 
 

فػػي المحػػيط الػػذؼ يعػػيش فيػػه  ومػػا يقػػع اإلنسػػاففعػػاؿ أف هنػػاؾ تػػرازط هػػيف إلقػػد ثهػػت 
 ػر هنػاؾ لػيس لػه مثيػق ولكػف هػيف الحػيف واآل وتناسػقاً  عجيزػاً  في الكػوف نظامػاً  فإف

فقػػد قيػػق , وافعالػػه  اإلنسػػافعمػػاؿ أ مػف يعهػػث هػػذلؾ النظػػاـ ويحصػػق ذلػػؾ مػف  ػػبلؿ 
ذا فسدت العزاد فسدت الزبلد فما معنى ذلؾ وما ا  ذا صمحت العزاد صمحت الزبلد و إ

 .لكوف وفساد  زصبلح وفساد العزاد عبلقة صبلح ا

                                                 
 الساهق. ننس المصدر - ٔ
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الزشػػر  أهػػودـ آد الزشػػر حيػػث  ػػاف و رض ووجػػهػػدأ الحيػػاة عمػػى وجػػه األ إلػػىنرجػػع  
جنس يعهدوف هللا  الق  ق شيء يصمحوف وال ينسدوف لقد مف  إلى وامنا حواء جنزاً 
ق يعيشػػػوف وسػػػط هيػػػاق وقهيػػػاف هإتجػػػد , فؿ مػػػدة عيشػػػهـ اوطػػػو , الد و هللا عمػػيهـ زػػػاأل

 عيشػوف زالحيوانػات المنترسػة حيػث  ػانوا ي حاضػرت التي تسمى فػي وقتنػا الالحيوانا
طنػػاؿ زالحيػػة والعقػػرس فػػبل تػػؤذيهـ وترعػػى مػػع تمػػؾ الحيوانػػات فػػبل تػػاكمهـ و معػػس األ
الحيوانػػات تعػػيش زسػػبلـ والنزاتػػات مثمػػرة و الشػػاة مػػع الػػذئس فالصػػبلح فػػي  ػػق م ػػاف 

دـ آمػػاداـ هنػػػي  جمػػيبلً   ػػػق شػػيء  ػػاف رض عػػامرة  ضػػراء صػػالحة ,ومزار ػػة واأل
 .صالحيف 

ق  فقػػد تحقػػق النسػػاد هيػػاق ههيػػاالعنػػدما قتػػق ق  ػػا أخ وفػػي ذات يػػـو عنػػدما قتػػق األ
تػػػػرػ   لقػػػػد ننػػػػرت   يػػػػه فمػػػػا الػػػػذؼ جػػػػرػ يػػػػاأق وظمػػػػـ هيػػػػاوالظمػػػػـ و فسػػػػدت ننػػػػس ق

طنػػاؿ ي ػػافوف الحيػػة الحيوانػػات مػػف زعضػػها وراح ينتػػرس زعضػػها الػػزعض صػػار األ
 . رضفسد الزرع في األو ,  تؤذيهـ نهاوالعقرس إل

)كانت الوحوش والطير والسباع وك   العميه السبلـ  قاؿ: عهد هللا أهيفقد ورد عف 
خػػا  نلػػرت أدـ آبعضػػه بػػبعض فممػػا قتػػ  ابػػف  وجػػ  مختمطػػاً  شػػيء خمػػق   عػػز
 .(1)شكمه( إل وفزعت فذهب ك  شيء 

 تنػي فيمػا ذ ػر طالػة فػي ذ رهػا ونوهنالؾ روايات  ثيرة في هذا الصدد ال حاجة لئل
فسػاد  أوفعاؿ العزاد وصػبلح أها تؤ د وحوضوح الترازط هيف ناوهذ  الرواية التي ذ ر 

التبلعػس زػالميزاف الػذؼ وضػعه  إلػىما عمة ذلؾ الترازط وتمػؾ العبلقػة فتعػود أالزبلد 

                                                 
 .ٗص ٔعمق الشرائع ج- ٔ
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ُميػز اف  : }تعالىهللا حينما  مق ال مق قاؿ  ػع  الآ ض  و  ػا و  ف ع ه  م اء ر  ا ُفػي أ الم ت طآ *و السم غ ػوآ
ُميز اُف    . ٔال الآ

 أودسػػػتور  أولػػػـ ي مػػػق  مقػػػه وتػػػر هـ مػػػف  يػػػر قػػػانوف  تعػػػالىالمػػػولى تزػػػارؾ و  فػػػإف
لهػػـ  تعػػالىفقػػد وضػػع المػػولى سػػزحانه و , معادلػػة تكنػػق لهػػـ الصػػبلح والعػػيش ههنػػاء 

ية سماها الالميزاف  و اهية ومزادغ سمالإماهو  نيق زسعادتهـ وصبلحهـ مف قوانيف 
ف ذلػػؾ يتسػػهس فػػي ا ػػتبلؿ الػػنظـ مػػف الطغيػػاف زػػالميزاف أل تعػػالىو  قػػد حػػذر سػػزحانه

ؿ اتهدف النػػػاس قػػػاموا زاسػػػإسػػػا الشػػػديد ولكػػػف ولؤل, وزالتػػػالي فسػػػاد الكػػػوف والػػػزبلد 
مما  اإللهيزاف الشيطانية واثروا الميزاف الشيطاني عمى الميزاف و زاأل ةاإللهيزاف و األ

لػػذا , ال يػػرات وذهػػاس الهر ػػات فسػػاد الكػػوف وانحػػراؼ المجتمعػػات وقمػػة إتسػػهس فػػي 
الرسػػق مػػف ارسػاؿ  إلػػى تعػػالىسػزحانه و   ى رحمػػة هللا زالعزػاد والػػزبلد دعػػامقتضػػ فػإف

وضػػعها الطهيعػػي الػػذؼ اراد  هللا فيحصػػق  إلػػىعادتهػػا ا  صػػبلح تمػػؾ المػػواز ف و إجػػق أ
ن ػاُت و أ نز لآ :  تعالىهذلؾ صبلح الكوف قاؿ  ب يُ  ػم ن ا ُبالآ ست ػمآن ا رت س  ػدآ أ رآ ُكت ػاب  ْل ق  ـت الآ ػ ن ػا م ع هت

ُميز اف    . ٕال  و الآ
 األنهيػػاءال عػػف طر ػػق هػػؤالء الرسػػق و إي ػػوف  جػػق الصػػبلح الػػذؼ الأو ػػق ذلػػؾ مػػف  

ال زصػػبلح إي ػػوف  ف الصػػبلح المطمػػوس والمنشػػود الالػػذيف يػػدعوف النػػاس لمهدايػػة أل
ية و اهللا وا ػػػذهـ هتعاليمػػػه ومزادئػػػه السػػػم إلػػػىالنػػػاس عػػػف طر ػػػق هػػػدايتهـ ورجػػػوعهـ 

جػػزء مػػف وهػػـ ف و ف قميمػػو ولمػػا  ػػاف المهتػػد , تيػػهصػػبلح الميػػزاف واعتػػداؿ  نإالكنيمػة ه
 .االصبلح ي وف جزئيا فإف ه ,المجتمع وليس  م

                                                 
 .ٛالرحمف - ٔ
 .ٕ٘ الحديد - ٕ
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صػػبلح فػػي فقػػد عظػػـ اإل الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  زمػػف رسػػوؿ هللا  إلػػىوقػػد اسػػتمر هػػذا الحػػاؿ  
تعاليمػػػه لكػػػف النتيجػػػة والمحصػػػمة سػػػبلـ ومزادئػػػه وانتشػػػار  وتطهيػػػق الكػػػوف زعظػػػـ اإل

صػػػبلح اإل فػػػإف, يومنػػػا هػػػذا  إلػػػىواسػػػتمر الحػػػاؿ  صػػػبلح زقػػػي جزئيػػػاً ف اإلإ يػػػرة األ
ال زصػػبلح  ػق الزشػػر وانتشػار العػػدؿ فػي  ػػق م ػاف وازالػػة إي ػوف  المنشػود الكمػػي ال

رض  نوزهػا وعػادت الظمـ والنساد فمتى ماتحقق ذلؾ صم  الكوف  مػه وا رجػت األ
 .الها مح إلىالهر ة 

المهػػػدؼ العميػػػه السػػػبلـ  الػػػذؼ  اإلمػػػاـال فػػػي زمػػػف إي ػػػوف  ف ذلػػػؾ الإومػػػف المعمػػػـو 
الذؼ انقمػس ولبلسػا زسػهس الطغيػاف الكهيػر  اإللهيسوؼ ياتي لكي يصم  الميزاف 

السػبلـ  التػي  ـالهيت العميه أهقحاديث أفقد ورد هذا المعنى في , فيه الذؼ حصق 
زػالمعروؼ والنهػي عػف المن ػر ولػـ  األمػرا نهـ تر ػو إذلؾ الزماف و يا  أهقتصا 
زػػػالمن ر و نهػػػوف عػػػف المعػػػروؼ هػػػق تعػػػدػ ذلػػػؾ  ف يػػػامرو  هػػػذلؾ هػػػق صػػػاروا ي تنػػػوا

 . فصاروا يروف المعروؼ من را والمن ر معروفاً 
) كيف بكػـ اذا :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  عهد هللا العميه السبلـ  قاؿ النهي  أهيفقد ورد عف  

كـ وفسق شبابكـ ولـ تامروا بالمعروؼ ولـ تنهوا عػف المنكػر ، فقيػ  فسدت نسائ
ذا امػػرتـ إرسػػوؿ   ؟ فقػػاؿ : نعػػـ وشػػر مػػف ذلػػؾ كيػػف بكػػـ   كػػوف ذلػػؾ  ػػاأولػػه 

 كوف ذلؾ ؟ قػاؿ : نعػـ أورسوؿ    بالمنكر ونهيتـ عف المعروؼ ، فقي  له :  ا
 .(1)معروفا (ذا رايتـ المعروؼ منكرا والمنكر إوشر مف ذلؾ كيف بكـ 

نهػـ اصػزحوا يصػدقوف الكػاذس وي ػذهوف الصػادؽ ويعممػوف زػالقوانيف الوضػعية إ مػا 
) صػزب هػف نزاتػه قػاؿ : ية فقػد جػاء عػف األو االسػم ةاإللهيػرضية و تر وا القوانيف األ

ف بػػيف يػػدي القػػائـ سػػنيف خداعػػه ،  كػػذب إسػػمعت عم ػػا )عم ػػه السػػبلـ(  قػػوؿ : 
                                                 

 .ٕٜٜص ٕمنتهى المطالس ج- ٔ
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وينطػق “ اذب ، و قرب فيها الماح  وفي حديث فيها الصادؽ ، و صدؽ فيها الك
مػػا تقػػروؤف أو فقمػػت : ومػػا الرويبضػػة ؟ ومػػا الماحػػ  ؟ قػػاؿ : “ فيهػػا الرويبضػػة 

ػاُؿ   ْقوله : القرآف ػُديدت الآُمح  قػاؿ : يريػد المكػر ، فقمػت: ومػا الماحػ  ؟ ،  و هتػو  ش 
  .(1)(قاؿ:  يريد المكار

 هػذا الػيس يعنػي ةاإللهيػذا قمزػا لممػواز ف لػيس هػأهرح ـ : قوؿأوزعد ذ ر هذ  االمثمة 
لػيس هػذا أسػبلمية نتيجة لمطغياف الحاصق في المجتمعات اإل اإللهيان ناء الميزاف 

ننػا إال يعنػي هػذا أمعنا  انتشػار الظمػـ والنسػاد ولػـ يعػد هنػاؾ مجػاؿ لمعمػق الصػال  
لسػػػامية وفػػػي ية والمزػػػادغ او اة والتعػػاليـ السػػػماإللهيػػػولبلسػػا تر نػػػا العمػػػق زػػػالقوانيف 
و القنا داعػيف منيهػيف راجػيف سيدنا والهنا وموالنا  إلى ضـ هذا الصراع نرفع ايدينا 

المهػدؼ العميػه السػبلـ  المصػم  الكػوني  اإلمػاـال عمػى يػد إالصبلح الػذؼ ال ي ػوف 
 فػإفاهػف فاطمػة  موالنػا صػاحس العصػر والزمػاف ونقػوؿ همػـ الينػا يػا إلىيدينا أونمد 

رحؾ هجر والمؤمنيف مستضعنيف منتظر ف همـ الينا لتصم  ديف جدؾ حرؼ و تاس 
نػؾ وحػدؾ مػف يسػتطيع االصػبلح منػوط زػؾ وحػدؾ أل فػإفينا ومػا حولنػا أهمننوسنا و 

هية تتكنق الإوضعه ويعيد لمكوف توازنه زما تاتي زه مف تعاليـ  إلىف يعيد الميزاف أ
رجػاء أدؿ ويعػـ القسػط رض العػههداية المهتديف وقمػع الكػافر ف والمنػافقيف فيسػود األ

رض و زاؿ الظمـ والجور وحذلؾ يصم  الكوف حتى يعود الصهياف يمعهوف زالحيػة األ
 .مع الذئس فبل ياكمها وتامف الناس مف السزاع ةوالعقرس فبل تؤذيهـ وترعى الشا

ػػُرُكيف  ْ  تعػػالىفقػػد ورد عػػف اهػػف عزػػاس فػػي تنسػػير قولػػه   ق ػػاُتمتواآ الآمتشآ ال يبقػػ    ، و 
االسػػبلـ حتػػ  تػػامف الشػػاة مػػف الػػذئب والبقػػر والغػػنـ  إلػػ ال صػػار إ ةمػػصػػاحب م

                                                 
 .ٕٙٛ يزة النعماني ص - ٔ
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ؾ عنػػد ق ػػاـ القػػائـ )عم ػػه تقػػرض اللػػارة جرابػػا وذلػػ مػػف الح ػػة حتػػ  ال اإلنسػػافو 
 .  (1)السبلـ(

)... حتػػ  يػػدخ  الوليػػد يػػد  فػػي فػػي حػػديث طو ػػق  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  وعػػف رسػػوؿ هللا 
سػد فػبل  ضػرها و كػوف الػذئب فػي الغػنـ األ ةر الوليػدظػر الح ػة فػبل تضػر  وتنجح

 .كانه كمبها...(
ال زسػػهس صػػبلح النػػاس وهػػدايتهـ وسػػيرتهـ واتزػػاعهـ لمحػػق فيعتػػدؿ إوال ي ػػوف ذلػػؾ  

دـ العميػه آفيصم  الكوف  مه مف جديد  ما  اف عميه في زمف  اإللهيهذلؾ الميزاف 
 السبلـ  .  

 
 

 سبب اللساد واالصبلح
 
ف جميػػع الم موقػػات إؼ أف الموجػػودات تتػػاثر زافعػػاؿ الزشػػر إة تقػػوؿ ف هنػػاؾ نظر ػػإ

 فػإفقػواؿ الزشػر أفعػاؿ و  ايجازػا ز أومف حيوانات ونزاتات وجمادات  مها تتػاثر سػمزا 
 مػا  انع س ذلؾ عمػى الموجػودات وتػاثرت زػه ايجازػاً  طيزاً  قاؿ قوالً  أو عمق صالحاً 

 .ق هياق ههياتق قف يقأقهق  العميه السبلـ  دـآ اف يحصق في زمف 
ذا  ػرج إف الكػبلـ ا  فعالػه لهػا  ػـ . و أو  اإلنسافقواؿ أف إقد اثهتت الدراسات الحديثة ل

ذا ا  الؼ السنيف و آزوف حتى ولو مرت عميه و مف النـ يزقى محنوظ تحت طزقات األ
جهػػػػزة متطػػػػورة تسػػػػتطيع تحميػػػػق الشػػػػحنات الصػػػػوتية أايجػػػػاد  اإلنسػػػػافمػػػػا اسػػػػتطاع 

                                                 
 .ٕٚص ٔم ياؿ الم اـر ج - ٔ
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هػذلؾ  فإنػهصػمية حينمػا صػدر مػف قائمػه . بلـ زصػورته األ ػ إلػىالموجودة في الجو 
 مور ال افية عمينا .يستطيع اكتشاؼ الكثير مف الحقائق ومعرفة الكثير مف األ

مػف  ػـ العمػق لػذا  أقػق ا و أقوؿ وعمق و ـ القوؿ  إلىينقسـ  اإلنسافف فعق إثـ  
مػػق يرتنػػع فػػي ذا  ػػاف القػػوؿ والكػػبلـ طيزػػا هينمػػا العإفهػػو يصػػعد زسػػرعة فػػي الهػػواء 

ػػ ت ْ  تعػػالىسػػرعة مػػف القػػوؿ فقػػد قػػاؿ   قػػقالهػػواء ز ػػبت و الآع م  ـت الطميُ  ػػع دت الآك ُمػػ ػػُه   صآ ُإل  آ
ف عتػػهت   ػػاُل ت ي رآ الكػػبلـ الطيػػس ينطمػػق زسػػرعة فػػي الجػػو هينمػػا عهػػر عػػف العمػػق  إف الصم

 الصال  زالرفع وهـ المبلئ ة حيث هـ مف يقوـ هتسجيق االعماؿ ورفعهػا ولكػف ذلػؾ
صق في الرفع هي النية ال الصػة فاأل (عماؿ بالن اتنما األإ)منوط زالنية ف ما ورد 

 ػػرػ أفعػػاؿ حالػػة نورانيػػة و قػػواؿ واألف لؤلإفػػبل قهػػوؿ والرفػػع  مػػا  الا  و  تعػػالىلوجهػػه 
عمػػػاؿ قواؿ الطيزػػة واألفسػػادهما فػػاأل أوظممانيػػة زحسػػس القػػوؿ والعمػػق وصػػبلحهما 

عمػػاؿ فاسػػد  و يػػر قػػواؿ  هيثػػة واألذا  انػػت األإ مػػاأالصػػالحة تكػػوف حالتهػػا نورانيػػة 
صػػالحة  انػػت زحالػػة ظممانيػػة ونتيجػػة لهػػذ  النورانيػػة والظممانيػػة وزقػػاء شػػحنات تمػػؾ 

عمػػػاؿ قػػػواؿ واألرض حيػػػث ي ػػػوف منهػػػا المرتنػػػع وهػػػي األعمػػػاؿ فػػػي األقػػػواؿ واألاأل
رض وهػػػي زقػػػى فػػػي األترتنػػػع هػػػق تفػػػبل  تهػػػاكثػػػر ظممانيتقػػػق و ثالصػػػالحة ومنهػػػا مػػػا ت

 .عماؿ الغير صالحة في وف تاثر الموجودات هنتيجتها سمزاقواؿ واألاأل
عمػػاؿ الغيػػر صػػالحة قػػواؿ ال هيثػػة الغيػػر طيزػػة واألنتيجػػة األ فإنػػهوحنػػاء عمػػى ذلػػؾ  

مػػػع فسػػػاد  طرديػػػاً  وفسػػػاد  يتناسػػػس تناسػػػزاً  اإلنسػػػافظمػػػـ  فػػػإفتتػػػاثر الموجػػػودات ههػػػا 
ر و ثػر فسػاد  فػي الهػر والزحػر زاد وانتشػ اإلنسػافالكوف والموجودات ف مما زاد ظمػـ 

ف إ إلػىفساد الكوف والموجودات وهذا ما اثهته عمماء الزاراسي ولوجي حيػث توصػموا 
 . عماؿ العزادأ زاقواؿ و  ايجازاً  أو النزاتات تتاثر سمزاً 
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قػػاؿ فيػػه  فػي نهػػج الزبل ػػةالعميػػه السػػبلـ   ميػر المػػؤمنيفأوقػد ورد فػػي  ػػبلـ لموالنػػا  
تـ فػإنلكـ اخػركـ اتقػوا   فػي عبػاد  وبػبلد  أو ينتظػر بػ مػا مػانفإ)تخللوا تمحقػوا :

 .مسؤولوف حت  عف البقاع والبهائـ واط عوا   وال تعصو ( 
ليػػػه مػػػف صػػػعود الكمػػػـ الطيػػػس فػػػي الجػػػو وارتنػػػاع العمػػػق إف مػػػا يؤ ػػػد ماذههنػػػا إ مػػػا 

ميػه العز ػف العاهػديف  اإلمػاـالكػر ـ هػو قػوؿ  القػرآفمانص عميػه  إلىالصال  اضافة 
)المهػـ صػ  عمػ  ه واؿ ه صػبلة  :في الصحينة السجادية حينما قػاؿ  السبلـ  

 . رض والسماء(تشحف بها الهواء وتممئ بها األ 
ذا صػم  العزػاد صػمحت إنػه إف النتيجة التي حصمنا عميهػا إقوؿ أ ذاف تهيف هأوزعد 
ثورته و نشر العدؿ  حينما يقـو ويعمفالعميه السبلـ   المهدؼ اإلماـ فإفلذا , الزبلد 

ف أنصاؼ ويقضػي عمػى الجػور والظمػـ فػيعـ الصػبلح فػي هنػي الزشػر  افػة زعػد واإل
ال المػػػؤمنيف الصػػػالحيف الػػػذيف يعممػػػػوف إيزقػػػى  يقضػػػي عمػػػى الظممػػػة والظػػػالميف وال

 .ال الحق إعماؿ وال يقولوف الصالحات مف األ
ويعػػػـ االصػػػبلح جمػػػادات  أونزاتػػػات  أو انػػػت حيوانػػػات  اً سػػػواءتصػػػم  الموجػػػودات ف

نتيجػػة لصػػبلح العزػػاد وسػػيرهـ فػػي طر ػػق الحػػق  الإو نتشػػر فػػي  ػػق م ػػاف ومػػا ذلػػؾ 
زعػد العميه السبلـ   المهدؼ اإلماـعاد له التوازف أ الذؼ  اإللهيوالهداية وفق الميزاف 

سػػبلمية الصػػحيحة التػػي هجرهػػا النػػاس وتر ػػوا عػػاد العمػػق زالتعػػاليـ والمزػػادغ اإلأ ف أ
 مارة زالسوء.         ننسهـ األأتوحي زه  اهوائهـ وممذاتهـ وماالعمق هها واتزعوا 
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دراسة جديدة تكشف المبس الحاص  في زواج ابني 
 )ع(آدـ

 
ـآ ْقاؿ تعػالى  ل ػ ػ   ُمػف أحػدُهم ا و  بُ  قُ  ُإذآ ق رم  ا قترآ  انػًا ف تتقت ـ  ُبالآح  ن يآ آد  ـآ ن ب أ  ابآ ُه م يآ و اتآ ت ع 
بم آ  بمػ ت و ت ُمػف  الآمتتمُقػيف   يتت ق  ػا ي ت ق  ُر ق اؿ  أل  قآتتم نمؾ  ق ػاؿ  ُإنمم  ػطت  ُإل ػيم *  ُمف  اآلخ  ل ػُئف ب س 

بم الآع ال ُميف   اؼت و   ر  تتم ُني م ا أ ن اآ ُبب اُسٍط ي ُدي  إل ؾ أل  قآتتم ؾ  ُإنُ ي أ خ  ؾ  ُلت قآ ُإنُ ي أتُريدت * ي د 
ز اء الظماُلُميف  أ ف ت بتوء  ُبُإثآ  ذ ُلؾ  ج  اُب النماُر و  ح  ثآُمؾ  ف ت كتوف  ُمفآ أ صآ ف ط ومع تآ ل هت  *ُمي و اُ 

اُسُريف   ب    ُمف  الآخ  ت م هت ف أ صآ هت ق تآ   أ ُخ ُه ف ق  ست    ٔال ن لآ
ولها فيما هيننا ونعتهرها مف الهديهيات أو اهناؾ الكثير مف األمور والمناهيـ التي نتد

ات التػػي ال تقهػػق النقػػاش أو حتػػى التن ػػر , مػػع العمػػـ إنهػػا ال تمتمػػؾ األسػػاس المسػػمم
                                                 

 .ٖٓ-ٕٚالمائدة  - ٔ
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وؿ هػو الػذؼ يعطيهػا الصػمود االصحي  التي تقوـ عميه , وال أدرؼ هق إف ذلؾ التد
فػي أرض الواقػػع , أو عػدـ وجػػود هػػديق لمػا هػػو مشػهور هػػيف النػػاس هػو الػػذؼ يعػػزز 

تيجػػة حصػػوؿ اإللتزػػاس وتنشػػي رسػػو ها فػػي األذهػػاف , وفػػي  متػػا الحػػالتيف فػػإف الن
المنػػاهيـ الناسػػدة فػػي المجتمػػع المسػػمـ والتػػي تشػػ ق ثغػػرات عديػػدة تػػؤدؼ إلػػى زعزعػػة 
يجاد نقاط ضعا أماـ المتصيديف في الماء  يقيف زعض األفراد  هدينهـ الحنيا , وا 
الع ر وأعطاء فرصة لمطعف فػي األسػس التػي يقػوـ عميهػا الػديف اإلسػبلمي واظهػار 

ى زقية األدياف ز نه مف المتناقضػات التػي يعيشػها المسػمموف , ولقػد ما يطرحونه عم
ناقش الكثير مف المستشرقيف زعض هذ  اإللتزاسات في  تههـ ومف ثـ أظهارها مػف 

 . المتعارضات مع مقومات الديف اإلسبلمي التي تعمنها آيات القرآف
تزاسػػات مػػع ولشػػديد األسػػا فػػإف زعػػض العممػػاء يقػػـو زطػػرح هػػذ  اإلشػػ االت أو اإلل

ذ ػػر اآلراء المتعارضػػة فيهػػا مػػػف زػػاس العػػرض دوف ت كيػػػد زطػػبلف الػػرأؼ الناسػػػد أو 
ف حصػػػق ذلػػػؾ في ػػػوف عمػػػى شػػػ ق مقتضػػػس أمػػػا الػػػزعض  ت كيػػػد الػػػرأؼ الصػػػال  , وا 

 اآل ر منهـ فيتجنس الولوج في ه ذا أمر  شية تعرض سمعته العالمية لم طر .
ف هي زواج اهني آدـ العميػه السػبلـ  ومف هذ  اإللتزاسات التي ا تما فيها المسممو 

 .وتكو ف النسق 
هيػػق التػػػوأـ وأف اهيػػق أ ػػت هان   قف قػػاؿ إف هللا تعػػالى قػػد أمػػػر آدـ أف ُيػػمػػفمػػنهـ  

هيق ألف أ ته  انت أحسػنهما اهيق ورفض قاهيق التوأـ فرضي هاهيق أ ت قاين   ه
وهػو مػف رأيػؾ ,  العميه السبلـ  زقوله : ما أمػر هللا ههػذا هيق عمى آدـا, فاعترض ق

عنػػدها أمرهمػػػا آدـ العميػػػه السػػػبلـ  أف يقرحػػػا قرحانػػًا إلػػػى هللا تعػػػالى لي ػػػوف ذلػػػؾ حػػػبًل 
هيػق اهيق ولـ يتقهق مػف قالمغيرة التي وقعت هينهما عمى أ تيهما , فتقهق هللا قرحاف ه

 .هيق وقتمه اهيق عمى هاقرحانه , فغضس ق
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لؤلئمػػػة المعصػػػوميفالعميهـ  واسػػػتدلوا هػػػذلؾ عمػػػى روايػػػات أ زػػػار ضػػػعينة أسػػػندوها 
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 يػػ مر 

 نهى عف الحراـ . زالحبلؿ و 
هيػػق اهيػػق وقاوالػػرأؼ الثػػاني ذهػػس قائميػػه إلػػى الجػػـز زػػ ف هللا تزػػارؾ وتعػػالى قػػد زوج ه

وا ههػػذ  ءمػف األوادـ الػذيف سػػزقوا  مػق أهونػػا آدـالعميػه السػػبلـ  وال أدرؼ مػف أيػػف جػا
الن رة أـ إف الكبلـ يطمق جزافًا مف  ير دليق   هق إف  بلمهـ هذا متعارض أصبًل 

أئمػػة الهػػدػ العمػػيهـ السػػبلـ  التػػي تػػذ ر هوضػػوح إف المػػولى عػػز وجػػق  مػػع روايػػات
 العميه السبلـ  الجف والنسناس ولـ ي مق  يرهـ .   مق قهق آدـ

جعنػر العميػه السػبلـ  قػاؿ : قػاؿ أميػر المػؤمنيف العميػه  فقد ورد عػف جػاهر عػف أهػي
مػا مضػ  مػف ) إف   تبارؾ وتعال  أراد أف يخمق خمقًا بيد  وذلؾ بعد السبلـ  : 

إلػػ  أف قػػاؿ  -وسػػاؽ الحػػديث –الجػػف والنسػػناس فػػي األرض سػػبعة آالؼ سػػنة 
تعػػػال  إنػػػي أريػػػد أف أخمػػػق خمقػػػًا بيػػػدي واجعػػػ  ذريتػػػه أنب ػػػاء ومرسػػػميف وعبػػػادًا 

جعمهـ خملاء عم  خمقي في أرضي وأبيد النسناس مػف اصالحيف وأئمة مهتديف و 
يتػػػي وخمقػػػي وخيرتػػػي أرضػػػي وأطهرهػػػا مػػػنهـ وأنقػػػ  مػػػردة الجػػػف العصػػػاة مػػػف بر 

وأسػكنهـ فػي الهػػواء وفػي أقطػػار األرض ... وسػاؽ الحػديث إلػػ  قولػه فخمػػق   
 .  ٔالآدـ)عم ه السبلـ( ...(

                                                 
 .ٖٕٚص ٓٙزحار األنوار ج - ٔ
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أمػػػػػا الػػػػػرأؼ األوؿ فهػػػػػو  مػػػػػا ذ رنػػػػػا معػػػػػارض لكتػػػػػاس هللا وسػػػػػنة نهيػػػػػه الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػػػػميما   
ى الر ههذا المن ر , ألنػه تعػوروايات أهق الهيت العميهـ السبلـ  , وحاشا هللا أف ي م

ُد بًل  يقوؿ في  تازه  نمُة ومُ ت بآ ل ف ت ُجد  ُلست ا ُمف ق بآ ت و  م وآ نمة  ومُ ُفي المُذيف  خ  ْست
 . ٔال

وقػػد يقػػوؿ أصػػحاس مثػػق ه ػػذا رأؼ زػػ ف هنػػاؾ أ زػػار وردت عػػف أهػػق الهيػػت تػػذ ر  
 هذا القوؿ وتؤ د هذا الرأؼ .

ػػهت وتعػػالى يقػػوؿ}أقػػوؿ : إف هللا سػػزحانه  نآ ـآ ع  ػػاكت ػػا ن ه  م  ػػذتو ت و  ػػوؿت ف خت ست ـت الرم ػػا آت ػػاكت م  و 
) لو عممت إف آدـ زوج ابنته مف ابنه   يقوؿ :  تسميماورسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص ٕال  فإنت هتوا

 .  ٖاللزوجت زينب مف القاسـ وما كنت ألرغب عف ديف آدـ (
األحاديػػػث والروايػػػات عمػػػى القػػػرآف فعنػػػد وقػػػد أكػػػدت روايػػػات عديػػػدة هوجػػػوس عػػػرض 

ودوف عمميػة العػرض , موافقتها له ي وف لزامًا عمينا األ ذ هذلؾ الحػديث أو الروايػة 
 هذ  ال يم ننا التمييز هيف السميـ والسقيـ منها . 

إف عمػػ  كػػ  حػػق حق قػػة وعمػػ  كػػ  صػػواب )الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما   :  فقػد ورد عػػف
 . ٗال ا وافق كتاب   فخذو  وما خالف كتاب   فدعو  (نورًا م

وهنػػاؾ روايػػػات  ثيػػػرة تننػػػد هػػػذا الػػػرأؼ وتزطمػػه تمامػػػًا , سػػػنوردها الحقػػػًا , أمػػػا الػػػرأؼ 
الجنيػػة وأوصػػى إلػػى  قاهيػػق الصػػحي  فهػػو : إف هللا سػػزحانه وتعػػالى أظهػػر عنػػد همػػوغ

هيق أظهػر ها, ولما همب هيق هذلؾ افنعق ذلؾ آدـ ورضي وقنع ق منهآدـ أف يزوجها 

                                                 
 .ٕٙاألحزاس - ٔ
 .ٚالحشر  - ٕ
 .تنسير العياشي - ٖ
 .ٜٙص ٔالكافي ج - ٗ
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هيػػػق , فنعػػػق ذلػػػؾ و ػػػاف النسػػػق اهللا لػػػه حػػػوراء وأوصػػػى إلػػػى آدـ أف يزوجهػػػا مػػػف ه
 والذر ة . 

عبػػد    ) قمػػت ألبػػيفقػػد جػػاء فػػي تنسػػير العياشػػي عػػف سػػميماف هػػف  الػػد قػػاؿ : 
)عم ه السبلـ( جعمت فداؾ إف الناس يزعموف إف آدـ زوج ابنته مف ابنػه ، فقػاؿ 

)عم ػه السػبلـ( قػد قػاؿ النػػاس ذلػؾ ولكػف  ػا سػم ماف أمػا عممػػت إف أبػو عبػد   
( قاؿ لػو عممػت إف آدـ زوج ابنتػه مػف ابنػه لزوجػت زينػب  تسم مارسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

 مف القاسـ وما كنت ألرغب عف ديف آدـ .
بيػػ  ألنهمػػا تغػػايرا عمػػ  ابيػػ  إنمػػا قتػػ  هافقمػػت جعمػػت فػػداؾ إنهػػـ يزعمػػوف إف ق 

أختهما ، فقاؿ  ا سم ماف تقوؿ هذا أما تسػتحي أف تػروي هػذا عمػ  نبػي   آدـ 
بيػ  ؟ فقػاؿ فػي الوصػ ة ، ثػـ قػاؿ لػي  ػا ابيػ  ها؟ فقمت جعمػت فػداؾ فلػ ـ قتػ  ق

سػم ماف إف   تبػػارؾ وتعػػال  أوحػ  إلػػ  آدـ أف يػػدفع الوصػ ة واسػػـ   األعظػػـ 
بيػ  فغضػب فقػاؿ أنػا أولػ  بالكرامػة ابي  أكبػر منػه فبمػغ ذلػؾ قابي  وكاف قاإل  ه

بيػ  اإل ه فلعبل ، فقب    قر اف ه والوص ة فأمرهما أف  قر ا قر انًا بوحي مف  
 بي  فقتمه .افحسد  ق
فقمت له جعمت فداؾ ، فممف تناسػ  ولػد آدـ هػ  كانػت أنثػ  غيػر حػواء ؟ وهػ   

زؽ أدـ مػػف حػػواء كػػاف ذكػػر غيػػر آدـ ؟ فقػػاؿ  ػػا سػػم ماف إف   تبػػارؾ وتعػػال  ر 
بيػ  مػا أدرؾ الرجػاؿ أظهػر ابيػ  فممػا أدرؾ قابي  وكاف ذكر وولد له مف بعػد  هاق

بي  فلعػ  ذلػؾ آدـ ورضػي بهػا وقنػع ، ا  له جن ة وأوح  إل  آدـ أف يزوجها ق
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بيػػ  مػػا يػػدرؾ الرجػػاؿ أظهػػر   لػػه حػػوراء وأوحػػ    إلػػ  آدـ أف افممػػا بمػػغ ه
 . ٔالبي  والحوراء حام  ...(ا، فقت  هبي  فلع  ذلؾ ايزوجها مف ه

تػػذ ر الروايػػات إف إهمػػيس الممعػػوف  ػػاف يػػ تي إلػػى آدـ وحػػواء العميهمػػا السػػبلـ  فػػي 
مجػػرػ الػػدـ فػػي العػػروؽ ,  اإلنسػػافالجنػة وجهػػًا لوجػػه وال يسػػتطيع أف يجػػرؼ فػي دـ 
, ولػـ ي ػف جر انػه فػي جسػـ  اإلنسػافألنه ليس لديه موطئ قدـ أو أساس في جسـ 

إال وفػػػػق األسػػػػزاس الطهيعيػػػػة , ألف هللا تعػػػػالى أهػػػػى أف يجػػػػرؼ األمػػػػور إال  افاإلنسػػػػ
ورة التي  انت هيف المولى عز وجق وآدـ مف جهػة از سزاهها , وحدث ذلؾ زعد المح

هميس مف جهة أ رػ والتي وقعػت زعػد أ ػراج آدـ وحػواء مػف الجنػة  وحينه سزحانه وا 
 ونزولهما إلى األرض . 
ْق ػػاؿ  ر زقولػػه تعػػالى ح ايػػة عػػف إهمػػيس زعػػد رفضػػه السػػجود ومػػف المنيػػد هنػػا التػػذ ي

يمت ػهت إ الم ق   فم ذترُ  ت ػُنك  ػُة أل حآ ُق  ام  ـُ الآ ت ُف إل  ي ػوآ رآ م يم ل ُئفآ أ خم ت  ع  مآ رم ت ؾ  ه ػذ ا المُذي ك   ُمػ بًل أ ر أ يآ
ز اء ـآ ج  كت ز آؤت ـ  ج  نم ه  ـآ فإف ج  هت ه بآ ف م ف ت ُبع ؾ  ُمنآ فتوراً  ق اؿ  اذآ ػت ط عآت   مموآ ُززآ م ُف اسآ ت لآ و اسآ

ـآ  هت ػو اُؿ و األوالُد و ُعػدآ ـآ ُفػي األ مآ هت ػاُركآ ش  ُجُمػؾ  و  ر  ُمػؾ  و  يآ ُهـ ُبخ  م ػيآ ُمبآ ع  ُتؾ  و أ جآ وآ ـآ ُبص  هت ُمنآ
 ًً ورًا ط افت ُإالم غترت ـت الشم آ هت م ا   ُعدت  . ٕال و 

همػيس فهػي  التػالي :  ورة التي حصمت هيف المولى سزحانه و ػقاأما المح مػف آدـ وا 
) كاف إبم س أوؿ مػف نػاح وأوؿ فقد ورد عف جاهر عف النهي الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   قاؿ : 

مف تغن  وأوؿ مف حدا قاؿ : لمػا أكػ  آدـ مػف الشػجرة تغنػ  فممػا اهػبط حػدا بػه 
الػػذي فممػػا اسػػتقر عمػػ  األرض نػػاح فػػأذكر  مػػا فػػي الجنػػة ، فقػػاؿ آدـ : رب هػػذا 

ف لـ تعني عم ه لـ أقوى اجعمت بيني و ينه العد وة لـ أقوى عم ه وأنا في الجنة وا 

                                                 
 .ٕٓٙ- ٕ٘ٗص ٔٔزحار األنوار ج - ٔ
 .ٗٙ- ٕٙاإلسراء - ٕ
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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 ممكًا أو ممكيف  حلظانه قػاؿ ر ػي زدنػي 

الجسػػـ مػػا داـ فيهػػا روح قػػاؿ ر ػػي زدنػػي قػػاؿ أغلػػر قػاؿ : التوبػػة ملروضػػة عمػػ  
الػػذنوب وال أبػػالي قػػاؿ حسػػبي . قػػاؿ فقػػاؿ إبمػػ س : ر ػػي هػػذا الػػذي كرمػػت عمػػي  
ف لػػـ تلضػػ  عمػػي  لػػـ أقػػوى عم ػػه . قػػاؿ : ال يولػػد لػػه ولػػد إال ولػػد لػػؾ  وفضػػمته وا 
ولداف قاؿ ر ي زدني قاؿ تجري منه مجرى الدـ في العػروؽ قػاؿ ر ػي زدنػي تتخػذ 

ػا وذريتؾ في صدورهـ مساكف ، قاؿ ر ػي زدنػي ، قػاؿ : تعػدهـ وتمنػيهـ ْ أنت م  و 
ورًا   ط افت ُإالم غترت ـت الشم آ هت  . ٔال (  ُعدت

هيػػق , فالجنيػػة مػػف الجػػف اف انػػت ح مػػة هللا عػػز وجػػق زاظهػػار الجنيػػة وتزو جهػػا زق
هميس أيضًا مف الجف . قاؿ تعالى :  ػوا  ػُة اسآ ُئك  ن ا ُلمآم بل  ذآ قتمآ وا ُإالم ْو اُ  دت ػج  ـ  ف س  وا آُلد  دت جت

ُر ر  ُ ُه   ق  ع فآ أ مآ اف  ُمف  الآُجفُ  ف ل س  إبم س ك 
 . ٕال

,  اإلنسػػافوزالتػالي ي ػوف ذلػؾ ت سػيس لجانػس الشػػيطاف الػذؼ يمثػق الشػر فػي جسػـ 
 اإلنسػافهيق فهو ت سيس لجانس الرحمف في جسـ اوأما اظهار الحور ة وتزو جها له

مػػف المبلئ ػػة وهػػي تمثػػق ال يػػر , وزالتػػالي عنػػد ا ػػتبلط النسػػق , ألف هػػذ  الحور ػػة 
حػامبًل لجػانهي ال يػر  اإلنسػافوج هيف ذر تػي اهنػي آدـ في ػوف اتكوف الذر ة عهر التز 

والشػػػر , الػػػرحمف والشػػػيطاف , وزالتحديػػػد ي ػػػوف ذلػػػؾ فػػػي القمػػػس , وهػػػذاف الجانزػػػاف 
, وهػػذا األ ػػتبلط هػػو ينػػتقمف عػػف طر ػػق الوراثػػة فػػي ذر ػػة آدـ , وقػػد ا ػػتمط النسػػق 

                                                 
 .ٕٛٙص ٓٙنوار جزحار األ - ٔ
 .ٓ٘الكها - ٕ
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وماه اْالذؼ سهس اإللهاـ في قوله تعالى  م ا س  ٍس و  ن لآ و اه ػا و  ت قآ ور ه ػا و  ػا فتجت م ه  ق ػدآ  ف أ لآه 
اه ا م    م ف ز كم اه ا أ فآ سم اب  م ف د  ق دآ خ    . ٔال و 

عميػػر عػػف  وقػػد رد عػػف رسػػوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما   مػػا يوافػػق ذلػػؾ فقػػد ورد عػػف أهػػي
) مػػا مػػف قمػػب إال ولػػه اذنػػاف عمػػ  عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ  قػػاؿ :  حمػػاد عػػف أهػػي

أحدهما ممؾ مرشد وعم  اآلخػر شػ طاف ملػتف هػذا  ػأمر  وهػذا يزجػر  ، الشػ طاف 
ػاُف  أمر بالمعاصي ، والممؾ يزجر  عنها وهو قوؿ   عز وجػ   ػ  الآمتت م قُ    ُْإذآ ي ت م قم

م اُؿ ق ُعيد  ع ُف الآ  ُميُف و   ُتيد    ع ُف الشُ  ُقيب  ع  ُه ر  ٍؿ ُإالم ل د  آ مآُلعت ُمف ق وآ   . ٕال(م ا ي 
هيػػق ا يػػا يظهػر أو ينػزؿ هللا الجنيػة والحور ػػة فيزوجهمػا لكػق مػف ه وقػد يقػوؿ قائػق

 هيق وهذا  بلؼ العادة .اوق
ئ ػة أقوؿ : إف هللا قادر عمى  ق شيء فقد أنزؿ الحجػر األسػود وهػو ممػؾ مػف المبل

, 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 يػػرًا أقػػوؿ ألصػػحاس الػػرأؼ األوؿ ولمػػف يؤ ػػدهـ و ػػردد  بلمهػػـ مػػف دوف معرفػػة , 

العميػه السػبلـ  : زػ ف زعػض الحيوانػات ال ترتضػي ن ػاح أقوؿ لهـ مػا قالػه الصػادؽ 
أ واتها أو امهاتها وعندما ن روا لها ذلؾ ونزلت عميهػا وعممػت هػذلؾ قتمػت ننسػها , 

الػذؼ فضػمه هللا تعػالى عمػى سػائر الم موقػات , وقػد وصػا اإلمػاـ  اإلنسػافف يا ز
عػف عمػػـ أهػػق نهـ ر هػػوا  هػػذا الكػبلـ الزاطػػق زػ الصػادؽ العميػػه السػبلـ  مػػف يروجػوف 

 . ث لـ يؤمروا فصاروا إلى ما قد تروف مف الضبللة والجهقيالهيت وأ ذوا مف ح

                                                 
 .ٓٔ-ٚالشمس  - ٔ
 .ٖٖص ٚٙزحار األنوار ج - ٕ
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فقػػد ورد فػػي عمػػق الشػػرائع عػػف زرارة إنػػه سػػئق أهػػو عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ  عػػف هػػدأ  
النسػػق مػػف آدـ العميػػه السػػبلـ   يػػا  ػػاف وعػػف هػػدأ النسػػق مػػف ذر ػػة آدـ فػػإف أناسػػًا 

ف هػػذا ال مػػق  مػػه  عنػدنا يقولػػوف إف هللا تعػػالى أوحػى إلػػى آدـ أف يػػزوج هناتػػه هنيػه وا 
) تعال    عف ذلؾ  وة واأل وات فقاؿ أهو عهد هللا العميه السػبلـ  : أصمه مف األ

عمػػوًا كبيػػرًا ،  قػػوؿ مػػف قػػاؿ هػػذا بػػأف   عػػز وجػػ  خمػػق صػػلوة خمقػػه وأحبػػاء  
حراـ ولـ  كف له وأنب اء  ورسمه والمؤمنيف والمؤمناف والمسمميف والمسممات مف 

مػف القػدرة مػا يخمقهػـ مػف حػبلؿ وقػػد أخػذ ميثػاقهـ عمػ  الحػبلؿ والطهػر الطػػاهر 
الطيب ، فو  لقد تبينت إف بعض البهائـ تنكػرت لػه أختػه فممػا نػزا عميهػا ونػزؿ 
كشف له عنها فمما عمـ إنهػا أختػه أخػرج غرمولػه ثػـ قػبض عم ػه بأسػنانه حتػ  

فػي انسػيته  اإلنسػافمه فلعػ  هػذا بعينػه فكيػف قطعه فخر ميتًا وآخر تنكرت له أ
وفضمه وعممه ، غير إف جػ بًل مػف هػذا الخمػق الػذيف تػروف رغبػوا عػف عمػـ أهػ  
بيوتػػات انب ػػائهـ وأخػػذوا مػػف حيػػث لػػـ يػػؤمروا بأخػػذ  فصػػاروا إلػػ  مػػا تػػروف مػػف 

 .(1)الضبلؿ والجه  بالعمـ ...( 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .ٖٕٕص ٔٔزحار األنوار ج - ٔ
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 نظرية ثنائ ة الجنس
 الحديثبيف االسبلـ والعمـ 
 

ف إف , ومنها راء التي لها ما يؤ دها مف الحقائق العممية المتوفرة اآلهناؾ زعض اآل
مػػف الػػدافع الجنسػػي ,  انثػػى , يحمػػق فػػي الهدايػػة اتجاهػػًا ثنائيػػاً  أوذ ػػرًا  ػػاف  اإلنسػػاف

ف  وقػػػد راػ فرو ػػػد مثػػػق هػػػذا الػػػراؼ , وشػػػار ه فػػػي ذلػػػؾ ا ػػػروف , ممػػػف افترضػػػوا زػػػ
ف الش ق النهائي إنائي الجنسية مف الناحية السمو ية ,  ير الطنق عند الوالدة هو ث

 .لسمو ه الجنسي يعتمد عمى الظروؼ المحيطه زه 
ف الطنػػق يولػػػد هجنسػػية ثنائيػػػة  ي ػػالا هػػػذا الػػراؼ و ػػروف زػػػ  ػػروف زمػػػا الآويعتقػػد  

مػػػر يتقػػػرر أ ػػػرػ هػػػو أ أومحايػػػدة , وزػػػاف اتجاهػػػه زعػػػد ذلػػػؾ نحػػػو طهيعػػػة جنسػػػية 
ما أ إنهالعوامق الترحوية واالجتماعية والمحيطية , والتي مف شزمجموعة عديدة مف ا

ف أ أوانثػػى  أوتجػػا  نحػػو الجنسػػية المطازقػػة لواقعػػة الجػػنس ذ ػػرًا ف تؤ ػػد وتعػػزز اإلأ
 تضعا مف هذا االتجا  وتتجه هداًل مف ذلؾ نحو جنسية م النة لواقعه .

لػيس زالشػيء الجديػد  ف االعتقاد هثنائيػة الجنسػية ف نذ ر هنا زأولعق مف الطر ا  
سػط و فػي همػداف الشػرؽ األ ةساطير والمعتقدات القديمػليه في األإ, فقد ورد ما يشير 

حًا هػي اسػػطورة ال أيضػػاسػاطير هػػذ  األ أكثػروالصػيف واالسػػاطير اال ر قيػة , ولعػػق 
ًً  سػػطورة زهيرمػػوفروديش  اال ر قيػػة , وتنيػػد األ جمػػيبًل واهنػػًا لكػػق مػػف  نػػه  ػػاف شػػازَا
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لهػػػة الجمػػػاؿ افروديػػػت , وقػػػد وقعػػػت فػػػي حزػػػه الحور ػػػة الجميمػػػة ا  س و هيػػػرمي ةلهػػػاآل
هػػدا , ف ػػاف لهػػا مػػا أف تتحػػد زػػه وال تنتػػرؽ عنػػه ألهػػة سػػبلميس والتػػي طمهػػت منػػه اآل

, ف ػػػاف هيرمػػػوفرود الشػػػاس الجميػػػق  حػػػدالهػػػة هينهمػػػا فػػػي جسػػػـ و رادت وجمعػػػت اآلأ
  ر انثى .نصنه ذ ر ونصنه اآل

نػه فػي الهدايػة وجػدت  راته ال السمهوز وف  زو احػ مأحدوحتى افبلطوف قد اشار في 
ثبلثة اتجاهات جنسية : الذ ر ػة واالنثويػة ثػـ الجنسػية الثنائيػة التػي تجمػع هينهمػا , 

  يرة قد ا تنت و منت االسـ فقط .ف هذ  الجنسية األا  و 
اهتـ العالـ الننسي اليونب  هتنسير اسطورة هيموفروديش فقد ما في العصر الحديث أ

 ف لممراة جانزػاً  , وهو يرػ في ذلؾ ز يها تعهير عف العقق الهدائي و ياالته, ووجد ف
ف لمرجػػق جانزػػًا مػػف االنوثػػة سػػما  زاالينمػػا , وقػػد ارتػػ ػ ا  رجوليػػًا سػػما  زػػاالنيموس و 

عظػـ القػوػ النعالػة أ ف في هػذيف الجػانهيف ال االينمػا , واالنيمػوس   مػا يمثػق  يونب ز
االينمػا فػي الرجػػق هػي التػي تدفعػػه نحػو الزحػػث فػي حيػاة  ػػق مػف الػذ ر واالنثػػى , ف

ػ مػػػػع الجانػػػػس االنثػػػػوؼ فػػػػي ننسػػػػه , هينمػػػػا و اعػػػػف شػػػػر  ه فػػػػي الحػػػػس , وهػػػػي تتسػػػػ
ف تجػػد ننسػػها ال الذ ر ػػة  فػػي أ إلػػىجانػػس الػػذ ر فػػي المػػراة فهػػي تتػػوؽ  أواالنيمػوس 

 .الش ص الذؼ تحزه 
واؿ حياتػػه ف النػػرد يحمػػق فػػي ننسػػه طػػإفػػي هػػذا الموضػػوع مػػؤدا    ػػرآوهنالػػؾ راؼ  

ف يحػدث لػه أوليس فقط اثناء طنولته وحداثته , و ػق مػا يم ػف  اتجاهًا جنسيًا ثنائياً 
اثنػاء عمميػػات نمػو  ونضػػوجه الجنسػي هػػو فقػط الت مػػي الجزئػي عػػف زعػض مظػػاهر 
جنسػػػػيته الثنائيػػػػة وزالقػػػػدر الػػػػذؼ يتوافػػػػق مػػػػع ضػػػػرورات ومتطمزػػػػات العػػػػرؼ والتقاليػػػػد 

 . االجتماعية
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تجػا   يػر موجػود وانمػا ف اإل ر اتجا  جنسػي ثنػائي ال يعنػي زػعدـ ظهو  فإفوحهذا  
ذا تهيػػػ ت إف يظهػػػر زشػػػ ق مػػػا فيمػػػا أف لػػػه  م هػػػوت , وزػػػ أونػػػه  نػػػي  يعنػػػي فقػػػط ز

ف هذ  النظر ة تنسر الكثير مػف الحػاالت  الظروؼ المبلئمة لظهور  , ومف الجمي ز
الجنسػػػية والسػػػموؾ نحرافػػػات فػػػي الممارسػػػة الجنسػػػية الثنائيػػػة والمثميػػػة و يرهػػػا مػػػف اإل

 الجنسي. 
ؼ هرهػػاف قػػاطع مػػف الناحيػػة الزايموجيػػة عمػػى وجػػود أف نػػه لػػيس لػػدينا حتػػى اآلإومػػع 

سػػػاس فػػػي م انيػػػة وجػػػود هػػػذا األإف عػػػدـ تػػػوفر ذلػػػؾ ال يننػػػي إال إثنائيػػػة الجػػػنس , 
تجػػا  زعػػد ذلػػؾ يتقػػرر تزعػػًا لمػػؤثرات ف اإل لػػى مػػف تكػػو ف الجنسػػيف , وزػػو دوار األاأل

تجاهػػػػات العمميػػػػة التػػػػي تؤ ػػػػد وهنػػػػاؾ زعػػػػض اإل, فػػػػي وضػػػػائنها  هرمونيػػػػة مهرمجػػػػة
 ر , وتتجه نحو الت كيد زاف الجنسية النعمية لمجنسػيف آالجنسية الثنائية عف طر ق 

في الهداية هي جنسية االنثى , واف التحوؿ الذؼ يحدث زعػد ذلػؾ يػ تي زسػهس فعػق 
االنثويػػة الجنسػػية ,   انػػت انثويػػة اسػػتمر الجنػػيف فػػي االتجػػا  نحػػو فػػإفالهرمونػػات , 

 .جنسية ذ ر ة  إلىذا  انت الهرمونات الذ ر ة تتحوؿ ا  و 
نػػػػا ال نسػػػػتطيع ا نػػػػاؿ دافػػػػع فإن,  الػػػػرأؼ النهػػػػائي فػػػػي هػػػػذا الموضػػػػوع ومهمػػػػا  ػػػػاف

تػػػه مػػػف و ااالتجاهػػػات الجنسػػػية الثنائيػػػة فػػػي حيػػػاة الكثيػػػر ف مػػػف النػػػاس وحػػػدرجات متن
 المشار ة . 

ف افتػػراض الجنسػػية الثنائيػػة إتجاهػػات و هػػدو ة تنسػػير هػػذ  االحاولػػال هػػد مػػف م فذإ
زمضػػػاميف زايموجيػػػة وننسػػػية واجتماعيػػػة فيػػػه الكثيػػػر ممػػػا يعػػػيف عمػػػى فهػػػـ الظػػػواهر 

سػػاس مػػف االسػػتقطاس أوالممارسػػات الجنسػػية الم تمنػػة والتػػي ال يم ػػف فهمهػػا عمػػى 
 الكامق والقاطع لمذ ر واالنثى . 
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فػػًا الجنسػػية الثنائيػػة قػػائبًل: وهػػي وقػػد ذ ػػر الػػد تور عمػػي  مػػاؿ فػػي  تازػػه الػػننس معر 
انثػى فػي طهيعػػة  أوذ ػػرًا  ػاف  حػداحمػق صػنات الػذ ورة واالنوثػػة لمجػنس الزشػرؼ الو 

  مقته االدمية .
هذ  النظر ة زشؾ ور زة وجـز زعضهـ زعدـ صػحتها ولكننػا مػف  إلىلقد نظر الناس 

ر ـ واحاديػث الك القرآفصحتها مف  بلؿ  تعالىنشاء هللا إ بلؿ هذا الزحث سنثهت 
 طهار صموات هللا وسبلمه عميهـ .هيته األ أهق  و  تسميماالرسوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص

م ػق   تعالىقاؿ  -ٔ خ  ٍة و  ػٍس و اُحػد  ػف نملآ كتػـ مُ  م ق  ـت المُذي خ  واآ ر  مكت ا النماست اتمقت ْ  ا أ يُّه 
نُ  ُثيرًا و  ااًل ك  م ا ُرج  هت ا و   ثم ُمنآ ه  ج  وآ ا ز  ه  اء ُمنآ س 

(1).  
 أومػػا ذ ػػرًا أهػػي ة حػػداف الػػننس الو إالكر مػػة نقػػوؿ  اآليػػةمػػف  ػػبلؿ مناقشػػة هػػذ  

 اف ذ ر  يػا  ػرج منهػا انثػى , واف  انػت انثػى  يػا  ػرج منهػا  فإفانثى , 
ميػػه دـ العآالكر مػػة هػػو  اآليػػةة الػػواردة فػػي حػػداف الػػننس الو إذ ػػر , ونحػػف نعمػػـ 

   .السبلـ
دـ و ممػة المػف  آ  هػي جػزء مػف ميهػا السػبلـالع ءف حػواإ اآليػةنستدؿ مف هذ   

تزعيض والجزئية , وقد وردت روايات ههذا المعنى حيث  مق هللا سزحانه التنيد 
 ػػرػ مػػف ضػػمع اعػػوج , وزػػالر ـ مػػف أدـ وفػػي روايػػة آحػػواء مػػف ضػػمع  تعػػالىو 

 .ليه إضعا هذ  الرواية لكننا نسمـ زصحة المعنى الذؼ اشرنا 
ميػػػه عهػػػد هللا الع أهػػػيالمعنػػػى زشػػػ ق دقيػػػق مػػػا جػػػاء عػػػف واف الػػػذؼ يػػػدؿ عمػػػى هػػػذا  

 .  ٕال( (م ه السبلـ:) خمقت حواء مف فاض  طينة الضمع اال سر ألدـ)ع  السبلـ

                                                 
 .ٔالنساء - ٔ
 .ٖٔٓص ٔتنسير القرطهي ج - ٕ
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صػمى هللا عميػه العمق الشرائع : في  هر اهف سبلـ أنه س ؿ النهي و ذلؾ جاء عف  
بػ  مػف ه  خمقت حواء مف  ميف آدـ أو مف شماله ؟ قاؿ : :  وسمـ تسػميما  وآله

شماله ، ولو خمقت مف  مينه لكاف لؤلنث  كحع الذكر مف الميػراث ، فمػذلؾ صػار 
 . ٔال لؤلنث  سهـ ولمذكر سهماف ، وشهادة امرأتيف مث  شهادة رج 

, سػالنة الػذ ر اآليػةليػه إشػارت ألنا ننس المعنى الذؼ  ومف  بلؿ الحديثيف يتض  
 حػدانوثة   في الجػنس الو واأل يحمق صنات الالذ ورة اإلنسافف إوحذلؾ نستدؿ عمى 

ميػػػه دـ العآدـ وحػػػواء , وحػػػواء هػػػي مػػػف آج و ازعػػػدما تكػػػاثرت الزشػػػر ة مػػػف  ػػػبلؿ تػػػز 
   .السبلـ

يمػػف يمثػػق و ػػذلؾ الجانػػس األ يمػػف ذ ػػرؼ ,يسػػر انثػػوؼ والجانػػس األذف فالجانػػس األإ
ف الرجق لػيس  ػاالنثى فػي طهيعػة  مقتػه فػي أل يمثق الضعا ,ف يسرما األأ القوة ,
 النواحي . جميع

 , قسميف الايمػف وايسػر  إلىف الدماغ الزشرؼ مقسـ   انت هناؾ نظر ة تقوؿ ز -ٕ
ؿ عػػػف الجهػػػة اليسػػػرػ و يسػػػر مسػػػؤ ؿ عػػػف الجهػػػة اليمنػػػى لمجسػػػـ واألو فػػػااليمف مسػػػؤ 

ولكػػف زعػػد فتػػرة مػػف الػػزمف تطػػور العمػػـ فاكتشػػا الع ػػس حيػػث اف الجهػػة  لمجسػػـ ,
والجهػػػة اليسػػػرػ مػػػف الػػػدماغ تحػػػرؾ يسػػػر لمجسػػػـ اليمنػػػى لمػػػدماغ تحػػػرؾ الجانػػػس األ

  -مور :أالجانس االيمف لمجسـ ,وهنا نؤ د صحة هذا االكتشاؼ زعدة 
ثػػـ  زغسػػق الػػرأس مسػػتقبل مػػع الرقزػػة , يهػػدأ فإنػػهمػػا ورد فػػي  ينيػػة  سػػق الجنازػػة  -أ

ولػػو  انػػت الجهػػة اليمنػػى لمػػرأس تحػػرؾ  لمجسػػـ , يسػػرثػػـ الجانػػس األف يمػػالجانػػس األ
يسػر لمجسػـ آلكتنينػا والجهػة اليسػرػ لمػرأس تحػرؾ الجانػس األ الجانس االيمف لمجسـ

                                                 
 .ٕٖٛص  - ٔٓٔج  -العبلمة المجمسي  -زحار األنوار  - ٔ
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ولكػف زسػهس اال ػتبلؼ الع سػي هػيف جهتػي الػرأس  زغسق الرأس عمى جانهيه فقط ,
 إلىشارة إوهذ   وجانهي الجسـ اقتضى  سق الرأس مستقبل ومف ثـ جانهي الجسـ .

 ثنائية الجنس الا تبلؼ ع سي .
يمػػف ذا  ػػاف الثػػدؼ األإرفػػة جػػنس الجنػػيف , رد فػػي المػػ ثور حػػوؿ  ينيػػة معو امػػ -س

, يسػر منػتنخ في ػوف الحمػق انثػى ذا  ػاف الثػدؼ األإمػا أمنتنخ في وف الحمق ذ ػر , 
في ػػوف  ةذا  انػػت الهيضػػة اليمنػػى منهػػا منتن ػػإف  صػػية الرجػػق إ ػػر آومػػف جانػػس 

 ناث. إنجاس في وف اإل ةذا  انت اليسرػ منتن إما أنجاس ذ ور اإل
  ميػه السػبلـالع الرضػا اإلمػاـجػاس أمناقس الهف شهر اشوس   ممػا وقد ورد في ال ال

عػػػف مسػػػائمتهما قػػػاؿ  هيازحضػػػرة المػػػ موف لصػػػياح هػػػف نصػػػر الهنػػػدؼ وعمػػػراف الصػػػ
ميػػه الع اإلمػػاـذا  انػػت مػػذ ر  . قػػاؿ إذا  ػػاف مؤنثػػًا والمػػراة إ: مػػا زػػاؿ الرجػػق  عمػػراف
لػرحـ موضػع الجاريػة ذا حممت وصار الغبلـ منها فػي اإف المراة إ)ذلؾ :   السػبلـ

ف موضػع الغػبلـ إذا صارت الجارية موضع الغػبلـ كانػت مػذكر وذلػؾ ا  كاف مؤنثًا و 
في الرحـ مما يمي م امنها والجارية مما يمػي م اسػرها ور مػا ولػدت المػراة ولػديف 

ثػدييها كػاف  أحػدف عظػـ ا  عظـ ثد اها جم عػا تحمػ  تػؤاميف و  فإفة حدافي بطف و 
عظػـ كػاف المولػود أ مػف ذا كػاف الثػدي األإنػه إال إ،  حداو تمد  إنهاذلؾ دل بًل عم  
ذا كاف اال سر اعظـ كاف المولػود انثػ  ، واذا كانػت حػامبًل فضػمر ثػديها ا  ذكرًا ، و 
ذا ضػمرا  ا  تسػقط انثػ  و  فإنهػا سػر ذا ضػمر ثػديها األا  تسػقط غبلمػًا و  فإنها مف األ

 .  (1)ثدييها جم عًا تسقطهما جم عًا (
يػة عػف و اعهػد هللا هػف مع أهيهف شر   قاؿ :حدثني  ةة هف ميسر يو اعف مع وما جاء

نػي جئتػؾ إفقالػت :  شػري  ، إلػ تقػدمت :  ميسرة ته شر   قالأهيه ميسرة عف أهي
                                                 

 .ٕٔٔص ٙزحار األنوار ج - ٔ
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نػػػت خصػػػمي ، فػػػاخم  لهػػػا أ يػػػف خصػػػمؾ ، فقالػػػت :أ: و  فقػػػاؿ لهػػػا مخاصػػػمة ،
اف قػد كػ حميػ  ولػي فػرج فقػاؿ :إمػراة لػي إنػي إفقالت  المجمس وقاؿ لها تكممي ،

فػي هػذا قضػ ة ، وسػألها مػف حيػث جػاء البػوؿ؟   عم ػه السػبلـال مير المػؤمنيفأل
؟ قالت ل س منهما  يف سبق البوؿأنه يجيء منهما جم عًا فقاؿ لها مف إقالت : 

، فقػاؿ لهػا  حػداوينقطعاف فػي وقػت و  حداشيء  سبق البوؿ ، يجيئاف في وقت و 
ب مف هذا ، تزوجني ابف عـ عجأخبرؾ بما هو أنؾ لتخبرينني بعجب ، فقالت : إ

لدتها وانما جئتؾ لما ولد لػي لتلػرؽ بينػي و ػيف أو تها فالي واخدمني بخادمة فوط
( م ػه السػبلـميػر المػؤمنيف عمي)عأزوجي ، فقاـ مف مجمس القضاء ودخ  عمػ  

، فقالػت هػػو  فامرهػا فادخمػت وسػألها كمػا قػاؿ القاضػي فػأخبر  بمػا قالػت المػراة ،
م ػػه )عميػػر المؤمنيفأ، فقػػاؿ لػػه  حضػػر زوجهػػا ابػػف عمهػػا: فا الػػذي اخبػػرؾ قػػاؿ

: قػػد (م ػػه السػػبلـ)عقػػاؿ لػػه عمػػي  ؟ قػػاؿ نعػػـ ، مراتػػؾ وابنػػة عمػػؾإهػػذ  أ( السػػبلـ
م ػػه )علػػدتها ، قاؿأو تهػػا فا؟ قػػاؿ نعػػـ ، قػػد اخػػدمتها بخادمػػه فوط عممػػت مػػا كػػاف
نػت اجػرأ : أل (م ػه السػبلـ)عنعـ ، قاؿ له عمي : : ثـ وطأتها بعد ذلؾ؟ قاؿ(السبلـ

بدينار الخرجي ، وكاف معداًل وبأمرأتيف فػاتي بهػـ وقػاؿ  سد ، عمي  مف خاصي األ
ف كانت امراة فادخموها بيتًا والبسػوها نقابػًا ، إخذوا هذ  المراة ( م ه السبلـ)ع لهـ

فقالوا لػه عػدد  ل ه ،إوجردوها مف ث ابها وعدوا اضبلع جنبيها ، فلعموا ثـ خرجوا 
م ػه )ع ، فقػاؿ عشػر ضػمعاً  أحػدوالجنػب اال سػر  عشػر ضػمعاً  مػف اثنػ  الجنب األ
كبر أتوني بالحجاـ فأخذ مف شعرها واعطاها رداءا وحػذاءا والحقهػا أ:   (السبلـ

ميػػر المػػؤمنيف امراتػػي وابنػػة عمػػي الحقتهػػا بالرجػػاؿ ، أبالرجػػاؿ ، فقػػاؿ الػػزوج  ػػا 
مػي أو ( السػبلـم ػه )ع دـآ أبػينػي ورثتهػا مػف إ:  ؟ قػاؿ ممف اخذت هذ  القضػ ة
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ضػبلع النسػاء بضػمع ، أمػف  أقػ ضبلع الرجػاؿ أف ا  دـ ، و آحواء خمقت مف ضمع 
  .(1)(وعدة اضبلعها اضبلع رج  ، وامر بهـ فأخرجوا

يمػف ذ ػرؼ يسػر انثػوؼ واألف الجانػس األإونستدؿ هذلؾ عمى ال ثنائية الجنس  حيػث 
. 
ػرآ ًا ُبػالآ  ُميفُ ْف ػر اغ  :  ميػه السػبلـالع إهػراهيـح اية عػف  تعالىقاؿ  -ج ـآ ض  ُه م ػيآ   ٕال ع 

ف إمػا وزواليسار تمثق الضػعا  ف جهة اليميف تمثق القوة ,إ إلىهذ  اشارة واضحة 
اليسػػار تمثػػق العاطنػػة والشػػاعر ة والتػػي تتجسػػد  فػػإفاليمػػيف تمثػػق ال شػػونة والرجولػػة 

  الزًا في المراة .
سيس الشاعر ة تجػد معظػـ الوجداف واالحا إلىكثير مف المهارات التي تحتاج الف إ 

اصػػحاهها ممػػف يسػػت دموف اليػػد اليسػػرػ  ال طػػاطيف والرسػػاميف واصػػحاس الحػػرؼ 
هػػذا مػػف ناحيػػة ومػػف ناحيػػة ا ػػرػ قػػد  الننيػػة والمهػػارات اليدويػػة ذات الطػػازع الننػػي .

ػف ب عآػُد ذ ُلػؾ   : تعػالىذ ر القموس القاسية زش ق مذمـو فقد قاؿ  ـ مُ  ػتآ قتمتػوبتكت ـم ق س  ْثت
و ًة  ف هُ  دُّ ق سآ ار ُة أ وآ أ ش  الآُحج  ي  ك 

ف القموس هي مصدر العاطنة وهي فػي جهػة ا  , و  (3)
اليسار والمراة تمثق اليسار وهذا ترازط وثيػق زالتػدليق عمػى عاطنػة المػراة وشػاعر تها 

 .عمى الرجاؿ, واليميف هي تمثق القوة والشدة وحذلؾ فهي تدلق 
ميػوؿ لسػماع الموسػيقى والغنػاء مػف  أكثػريسػرػ ف االذف الإوقد اثهت العمـ الحػديث 

,  ذف اليمنػػى و ػػق مػػا يتصػػق زالوجػػداف واالحسػػاس العػػاطني هػػو لمجهػػة اليسػػرػ األ
نسػػػاف مػػػف الجهػػػة اليسػػػرػ التػػػي تمثػػػق ضػػػعا ف الشػػػيطاف يوسػػػوس لئلإ أيضػػػاً وورد 

                                                 
 .ٕٙٙص ٗايضاح النوائد ج- ٔ
 .ٖٜالصافات - ٕ
 .ٗٚالزقرة - ٖ
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صػػػحاس اليمػػػيف زشػػػ ق أصػػػحاس الشػػػماؿ زشػػػ ق مػػػذمـو و أالػػػننس ولػػػذلؾ ورد ذ ػػػر 
 لكر ـ . ا القرآفممدوح في 

راػ فػػي منامػػه حمػػـ سػػيء واسػػتيقض مرعوزػػًا ذا إ اإلنسػػافإف وقػػد جػػاء فػػي المػػ ثور 
 تعػالىفميتنق عمى الجهة اليسرػ  وف الشػيطاف يجػيء مػف جهػة اليسػار , وقػد قػاؿ 
ُجُمػػؾ   ر  ُمػػؾ  و  يآ ُهـ ُبخ  م ػػيآ ُمػػبآ ع  ُتؾ  و أ جآ ػػوآ ـآ ُبص  هت ػػت ط عآت  ُمػػنآ ػػُف اسآ ُززآ م  ػػت لآ جػػاء فػػي   ْو اسآ

ف النسػاء إ أيضػاً   :  يمػؾ هػي النسػاء . و ميػه السػبلـمير المػؤمنيف العأسيرها عف تن
 . إهميسحزائق 

 نستنتج مما تقدـ مايمي : 
ونستدؿ  ذلؾ عمى جميػع  اإلنسافاثزات صحة نظر ة الثنائية الجنس  عند  -اًل :أو 

يمف زما فيها السػمع والزصػر يسر اضعا مف األاعضاء الجسـ وم وناته في وف األ
 و يرهما وسوؼ ي تشا العمـ هذ  النظر ة عاجبًل اـ اجبًل.

ؼ هػيف الػذ رؼ أيسر يمف واألالشقيف األف مس لة ال نثى هي التوازف  هيف إ -ثانيًا :
  ر.هما صنة  الزة عمى اآلحدواالنثوؼ وليس أل

 ػػر , آف حالػػة ال شػػونة والرجولػػة عنػػد النسػػاء نتيجػػة طغيػػاف جانػػس عمػػى إ -ثالثػػًا :
يمف عنػد الرجػاؿ والرجولػة عنػد النسػاء هػي طغيػاف يسر عمى األطغياف األفال نوثة 

يسػػر, وسػػهس الشػػذوذ الجنسػػي يتمثػػق ههػػذ  النقػػرة حيػػث قمػػة الػػذ ورة يمػػف عمػػى األاأل
نوثػة عنػد النسػاء والتػي تمثػق الجانػس يمف وقمة األعند الرجاؿ التي تمثق الجانس األ

ف العػػػػيف ا  يعػػػػة الجسػػػػمانية و يسػػػػر فيحػػػػدث الشػػػػذوذ فػػػػي السػػػػموؾ والتصػػػػرؼ والطهاأل
النظػػر  إلػػىتميػػق  فإنهػػاجػػزاء الجسػػـ اليسػػرػ فػػي الضػػعا أشػػ ف زقيػػة  إنهااليسػػرػ شػػ

 مف  يرها . أكثرالنساد  إلى
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 تمهيد

لعمـ عممػاف عمػـ األهػداف ااز ػة لعمػـ األديػاف الفػف عمـ الطس مف العمػوـ الشػر نة المو إ
عممية المعالجة  فإف, ي اإلنسانهمية في زقاء النرد أ وعمـ األدياف  وذلؾ لما له مف 

ف أنمػا هػي إحيػاء لمنػرد و صوصػًا إذا  ػاف المػرض قػاتبًل فػيم ف إمف قهػق الطهيػس 
م فآ أ حآ  اه ا ف ك أ نمم ا أ حآ  ا النماس  ج  ْينطهق عميه   .  ُم عاً و 

لنػػاس قػػديمًا وحػػديثًا نظر ػػات قائمػػة عمػػى المػػذهس فػػي عػػبلج اف النظر ػػات الطهيػػة ا  و 
يجػد الهيػت العمػيهـ السػبلـ   أهػقلكػف المتتزػع لكػبلـ  , التجر هي أؼ التجرحة المقاسػة

 وجق . ـ العبلج ووصا الدواء هو مف قهق هللا عزّ ف مصدر تعمّ أ
مػػف )حينمػػا قػػاؿ : عمػػى الطهيػػس الهنػػدؼ   ميػػه السػػبلـالصػػادؽ الع اإلمػػاـشػػ ق أ فقػػد

ف يبحث في ك  البمداف ويذوؽ جم ع األشجار ويجػرب المػواد أهذا الذي  ستط ع 
ي  مػف الهنػد والمصػطكي مػف الػرـو همكيف عرؼ وجرب خمط األو السامة القاتمة 

 .   عميه السبلـال بلمه آ ر  إلىوه ذا  (والمسؾ مف تبت والدارسيف مف الصيف
ف هػذا العمػـ لػيس نػاتج عػف التجرحػة هػق إ  ميػه السػبلـالصادؽ الع اـاإلمثهت حيث أ

 مف هللا هلالج لج . اإلنسافاف هنالؾ عمـ يتعممه 
عػف طر ػق النػاس يعػالجوف نهػـ إلوجػدنا   ميهـ السػبلـالهيت الع أهق ولو تتزعنا سيرة

 المشاههة هيف الداء والدواء .
 ال  إنػػزؿ   مػػف داء أوا فمػػا و ا)تػػد  تسػػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصوهػػو مصػػداؽ لحػػديث رسػػوؿ هللا 

 . (1)ـ فبل دواء له(أالس ال  إانزؿ معه الدواء 

                                                 
 . ٗٗٗص ٕالمهذس ج -ٔ
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 اإلمػػاـالشػػناء  مػػا قػػاؿ  إلػػىيػػؤدؼ  الػػذؼالسػػؤاؿ عػػف  ينيػػة معرفػػة الػػدواء  يػػردهنػػا و 
رضػية فػبل دويػة والعبلجػات منتشػرة فػي  ػق الكػرة األ  زػ ف األميػه السػبلـالصادؽ الع

 مه هللا .مف يعمّ  أوال هللا إف يحيط هها أ أحدؼ أليم ف 
طػاهق تهينهمػا تإف هػق , لمكػوف  وجعمػه مشػاههاً  اإلنسػاف مػق  تعالىف هللا سزحانه و إ

,  اإلنسػاففهذا التشػازه ي شػا مػدػ اتصػاؿ وعبلقػة الكػوف ز, وهذا واض  لممت مق 
 متنػت وال نػت نالم اإلنسػافهو الكوف المنطوؼ ومعنى الكوف هػو  اإلنسافمعنى  فإف

 .  ٔالوالمزعثر
تحسب نلسؾ جرما صػغيرًا وف ػؾ انطػوى العػالـ أ):   ميه السبلـعمي الع اإلماـقاؿ 
 .األكبر( 

يجػػػػد فػػػػي ال ػػػػارج مػػػػف نزاتػػػػات وحيوانػػػػات وجمػػػػادات حاكيػػػػة عػػػػف زاطنػػػػه  اإلنسػػػػافف
جػػػػق أشػػػػياء مػػػػف  مػػػػق تمػػػػؾ األهللا ف إهػػػػق , عضػػػػائه ومقارحػػػػة لكينياتػػػػه أل ةومشػػػػاهه
 إنهػػا مػػثبًل الموحيػػا حّزػػة ننػػا نػػرػ ألهػػذا التشػػازه  نعػػرؼ سػػرّ  وحػػذلؾ سػػوؼ,  اإلنسػػاف
ممػػا يؤ ػػد  اإلنسػػافالثػػـو  سػػف  وسػػفّ  اإلنسػػافوحػػس الصػػنوحر  قمػػس  اإلنسػػاف مػػى 

 .ة عضاء الجسميّ وجود عبلقة هينية هيف هذ  األشياء واأل
مػػف أعضػػاء نمػػا هػػي عػػبلج لمشػػاههاتها إشػػياء ألوجػػود هػػذ  ا فانػػا يتهػػيف لنػػا ومػػف ه
نػزؿ أال و إزؿ داء ػوجػق لػـ ينػ ف هللا عػزّ إضػافة لنوائػدها المعروفػة , أل نسػافاإلجسـ 

زلة ػنما هذ  المشاههة هيف هذا العضو المصاس وحيف النهتة الم موقة والمنػا  له دواء و 
عمى هيئة تكشا حممها لعناصر وصػنات وحػاالت ذلػؾ العضػو  تعالىمف قهق هللا 

 وسوؼ نهيف ذلؾ عمى ش ق مراحق : 
 

                                                 
 .راجع موضوع التطاهق الثبلثي هيف اإلنساف والقرآف والكوف مف هذا المجمد - ٔ
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 ل  :و مة األ المرح
ميائيػػة دا ػػق يز ػػادة العناصػػر الك أوف معنػػى المػػرض هػػو نقػػص إمعنػػى المػػرض : 

 أداءوجػػود تنػػاعبلت وحػػاالت تعيػػق العضػػو عػػف  إلػػىي ممػػا يػػؤدؼ اإلنسػػانالجسػػـ 
 الحالة المت ذة له . أوالوظينة المرسومة له 

 :ولممرض حالتاف الصنتاف  
لمهمػػػة التػػػي لهػػػا مد ميػػػة وطيػػػدة ميائيػػػة : وهػػػي الصػػػنة الجوهر ػػػة ايالحالػػػة الك -ٔ

 .ميائية دا ق الجسـ مف ناحية الز ادة والنقصاف يزالعناصر الك
 مية مدالحالة النز ولوجية : الصنات النيز ائية وهي الصنة الظاهر ة التي لها  -ٕ 

ي مػػف ناحيػػة التقػػرح وااللتهػػاس و يرهػػا مػػف اإلنسػػانزشػػ ق المػػرض المتعمػػق زالعضػػو 
 الحاالت المرضية .

 
 لمرحمة الثان ة :ا

دا ػػػػق العضػػػػو  أوي اإلنسػػػػانهػػػػو إرجػػػػاع الميػػػػزاف القػػػػويـ لمجسػػػػـ  المعنػػػػى العػػػػبلج  :
التي لها مد مية زسد النقص مػف المػواد الطهية الجسماني عف طر ق وجود العقاقير 

تهيػػيج السػػاكف ومػػا شػػازه مػػف  أوتسػػ يف الهػػائج  أوتقميػػق الز ػػادة فيهػػا  أوالكيميائيػػة 
 مور .ألا
 

 لثالثة :المرحمة ا
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تتطمػػس شػػرحًا و معرفػػة  ينيػػة العػػبلج إف   الػػداء إلػػىنسػػس الػػدواء المعرفػػة العػػبلج : 
زشػػػ ق عػػػاـ عمػػػى التصػػػنيا الجديػػػد الػػػذؼ  اإلنسػػػافس يمػػػراض التػػػي تصػػػقصػػػيرًا لؤل
 له مد مية زالكوف الالكتاس التكو ني  . ي شا ما

 قسميف : إلىاض زش ق عاـ تنقسـ األمر ف إحيث 
مػػف ناحيػػة الز ػػادة  اإلنسػػافمد ميػػة هجسػػـ لهػػا لتػػي اض ااألمػػر جسػػماني : هػػي  .ٔ

 والنقص .
ة زالحالػػة الننسػػية والروحيػػة لئلنسػػاف مػػف ناحيػػة يػػروحػػاني : هػػي التػػي لهػػا مد م .ٕ

 زساط .نالضيق وااللتواء واال

 : إلىوالجسماني هدور  ينقسـ 

المػػرض الهػػرؼ : وهػػو الػػذؼ يتعمػػق زاألعضػػاء الجسػػمانية والمػػادة الصػػمزة دا ػػق    أ
 . اإلنساف

المػػرض الزحػػرؼ : هػػو الػػذؼ يتعمػػق زالػػدورة الدمويػػة والمػػواد السػػائمة دا ػػق جسػػـ    س
 . اإلنساف

ف  ػػبل القسػػميف ال الهػػرؼ والزحػػرؼ   ينقسػػماف عمػػى ثبلثػػة أقسػػاـ ال جمػػادؼ إثػػـ 
 فتكوف األقساـ عندنا ستة أقساـ وهي  األتي :ونزاتي وحيواني  

  . المرض الهرؼ الجمادؼ  ٔ
 . المرض الهرؼ النزاتي  ٕ

 . مرض الهرؼ الحيوانيال  ٖ

  . المرض الزحرؼ الجمادؼ  ٗ

 . المرض الزحرؼ النزاتي  ٘

 . المرض الزحرؼ الحيواني  ٙ
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المػػػرض الجمػػػادؼ : هػػػو المػػػرض الػػػذؼ لػػػه عبلقػػػة زالحالػػػة الجسػػػمانية ولػػػه مد ميػػػة 
 زاألعضاء الصمزة دا ق الجسـ  العظاـ مثبًل .

ة دا ػػق الجسػػـ مػػف المػػرض النزػػاتي : هػػو المػػرض الػػذؼ لػػه عبلقػػة زالصػػنة النزاتيػػ
ناحيػػة الغػػذاء والنمػػػو والتنميػػة دا ػػػق األعضػػاء هػػق  صوصػػػًا الهنػػاء الجسػػػماني 

 الدـ ههذ  األعضاء . ةومدػ عبلق
المػػػرض الحيػػػواني : هػػػو ذلػػػؾ المػػػرض الػػػذؼ لػػػه عبلقػػػة زالحالػػػة الحيوانيػػػة والصػػػنة 

لما له مف مد مية في الترازط الوثيق هيف األعضاء  اإلنسافية دا ق جسـ الحيو 
وجػود الصػنة الحيوانيػة دا ػق األعضػاء مػف  أو رلؤل  حداومدػ استجازة  ق و 

 .إسناد  أوناحية ا تيار الغذاء الذؼ له عبلقة ههناء ذلؾ العضو 
هػػذا الكػػبلـ لػػـ يصػػدر عمػػى  إال إفوهػػذا  مػػه عمػػى سػػهيق اال تصػػار لضػػيق المقػػاـ 

 نما هو مجرد عرض وحياف .إنحو التحقيق والتدقيق 
العمػػـ الحػػديث إليػػه  ػػر مػػا توصػػق آة و ذ  النظر ػػة مػػف الكتػػاس والسػػنّ دلػػة عمػػى هػػواأل

 . ـميوالطس الس
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 (1اض  )األمر مخطط يوض  تصنيف 

 

ُطػػيٍف :  تعػػالىقػػاؿ  ػػف   قآ ر ًة مُ  ػػج  ػػُه ش  م  آ ػػا ع  ػػُق ـ  * و أ نب تآن  ن ا ت ُبػػالآع ر اء و هتػػو  س  ػػذآ ْف ن ب 
(1) 

  حينمػػا د ػػق زطػػف الحػػوت ف ػػرج ميػػه السػػبلـعػػف يػػونس الع افتح يػػ يفيتػػآلا تيفافهػػ
ف ػرج , سمخ جمد  نتيجة حرارة زطػف الحػوت والمػواد الهاضػمة فػي أمعػاء الحػوت فإن

لحػػػرؽ جسػػػمه  سػػػت دـ هللا شػػػجرة اليقطػػػيف عبلجػػػاً اسػػػقيـ ومسػػػموخ الجمػػػد ومحتػػػرؽ ف
 . له  ءاً و ذا

مشػازه هدرجػػة المممػػس جرة اليقطػػيف النػاعـ ف ورؽ شػإنجػػد  اآليػةفمػو ت ممنػػا فػي هػػذ  
 الػػػذؼ يسػػػتعمقو  نمػػػا اسػػػتعمق م ػػػاف الشػػػاش الطهػػػي المعقػػػـ  اإلنسػػػاف هيػػػرة لجمػػػد 

صػػػػحة نظر ػػػػة  إلػػػػىواضػػػػحة شػػػػارة إ األمػػػػرفػػػػي عصػػػػرنا هػػػػذا , وفػػػػي هػػػػذا  لمحػػػػروؽ 

                                                 
 . ٙٗٔ-٘ٗٔالصافات  -ٔ
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و ػػػذلؾ   اإلنسػػػافالمشػػاههة هػػػيف الػػػداء والػػدواء أؼ الورؽ اليقطػػػيف النػػػاعـ يشػػزه جمػػػد 
األلمػػاف وجػػود مػػادة فػػي اليقطػػيف منشػػطة ومغذيػػة لمػػدماغ وتقمػػق نسػػزة أثهػػت العممػػاء 
 . الكآزة واإلحزاط

ف عػػػبلج الكمػػػى زحػػػس الموحيػػػا إ  ميػػػه السػػػبلـالصػػػادؽ الع اإلمػػػاـمػػػا ورد عػػػف  أيضػػػاً و 
  ميػػه السػػبلـالصػػادؽ الع اإلمػػاـ مػػا قػػاؿ  ذلػػؾف حزػػة الموحيػػا تشػػزه الكمػػى و إفػػنبلحع 

صػحة  إلػىنت الكمػى  حزػة الموحيػا  ممػا يشػير الفمـ  ا:  حينما س ؿ الطهيس الهندؼ
 روايات  ثيرة تثهت هذا .أحاديث و وهنالؾ  اهاهينالتي النظر ة هذ  

ال رنوس يست رج منه عبلج ف إف مف آلوما ورد عف الطس التجر هي والعمـ القائـ ا
أحد  وال رنوس هو هذورلتهازات الكمى فمو الحظنا ال رنوس لوجدنا  مشازه لمكمى ال
 . العاقوؿال اعأنو 
نبلحع سػف الثػػـو فػػسػناف ألف سػػف الثػوـ عبلجػًا لوجػػع اإمػا ورد زالتجرحػػة مػف  أيضػاً و 

ف إ يػرًا نقػوؿ أو , و صوصػًا إذا وضػع فػي الشػمس لنتػرة طو مػة  اإلنسػافيشزه سف 
 مف فوائد هذ  النظر ة :

 .ال هيثة ؤلمراض لاض عبلجًا حتى األمر ميع سوؼ نجد لج .ٔ
التػي تحتػػوؼ عمػػى المصػػّنعة مزاشػر لمعقػػاقير الطهيػة  الػت مص مػػف التػ ثير الغيػػر .ٕ

ف هػػذ  المػػواد أل أ ػػرػ مػػف جهػػة  رالمػػواد الكميائيػػة حيػػث تعػػالج مػػف جهػػة وتضػػ
 . اإلنسافالكميائية لها مد مية زالميزاف الكيميائي دا ق جسـ 

 .جميع الناس  إلىتقميق أثماف األدوية وسهولة وصولها  .ٖ

سػػبلمي ووجػػود إلسػػبلمي عظمػة الػػديف اإلسػوؼ نثهػػت لمعػػالـ الغرحػي والمجتمػػع ا .4
  والكتػػاس  القػػرآفوحدانيػػة هللا هوحدانيػػة  مقػػه والتشػػازه هػػيف الكتػػاس التػػدو ني ال 
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ُكت ابت ال   تعالى  قاؿ اإلنسافي الاإلنسانوالكتاس   التكو ني الالكوف  ْالـ * ذ ُلؾ  الآ
يآب  ُف ُه هتًدى لُ مآمتتمُقيف   ر 
(1) .  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 ٕ-ٔالزقرة - ٔ
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 األوؿ اللص 
 

 ه وعبلجه قد مًا وحديثاً بالمرض وأسبا
 

 والكوف . اإلنسافو  القرآفثبلثي هيف الكتس الثبلثة التطاهق الآننًا أثهتنا 
 اإلنسػػػػافف الكتػػػػس المتشػػػػاههة متدا مػػػػة فيمػػػػا هينهػػػػا واف المنػػػػردات الموجػػػػودة فػػػػي ا  و 

 والكوف . القرآففي موجودة 
اف هػذ  الكتػس  إلػىزػاط يػؤدؼ تالر ف هذ  المنردات مرتزطػة زعضػها هػزعض وهػذا اا  و 

ف التػػ ثير السػػمهي عػػادة ي ػػوف ا  و إيجازػػًا ,  أوالثبلثػػة تػػؤثر زعضػػها عمػػى زعػػض سػػمزًا 
 : القرآفهو الذؼ يؤثر عمى الكوف و ف اإلنسافمف 

ُدي النماُس  ب تآ أ يآ س  ُر ُبم ا ك  ادت ُفي الآب رُ  و الآب حآ ر  الآل س  ْظ ه 
ألنه هو ال مينة والقائد ,  (1)

تػػه وهػػو الكػػائف الوحيػػد الػػذؼ طػػور مهللا الم موقػػات  مهػػا ل د سػػ رفػػي األرض وقػػد 
ننسػػػه و يػػػر أسػػػاليس وأنمػػػاط حياتػػػه دوف زػػػاقي الكائنػػػات الحيػػػة التػػػي لػػػـ تتغيػػػر فػػػي 

 تصرفاتها منذ  مقها هللا . أوش مها 
ف مية النحق سداسية الش ق منذ  مق هللا النحق ....والنحق لـ يغير هذا الش ق أهدًا 

 حياتها . أوأكمها  أوها مملحيوانات هي ثاهتة ال تتغير في عو ذلؾ زاقي ا
 , الزنػػػاجػػػد أو و  , و ػػػرس األرض .. وصػػػنع ال مػػػرودّمػػػر هػػػو الػػػذؼ قتػػػق  اإلنسػػػافف

 .وعمق المصانع التي لوثت الهيئة وأضرت زالكائنات 

                                                 
 .ٔٗالرـو - ٔ
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زوف أكهػػػر دليػػػق عمػػػى ذلػػػؾ و تمػػػوث األرض والزحػػػر والسػػػماء , وثقػػػس األ إلػػػىػ وأدّ 
  راس .ال

هػػػو ال مينػػػة فػػػي , و هػػػو سػػػيد الكػػػوف  اإلنسػػػافألف  . اإلنسػػػافالحقيقػػػي هػػػو  فالمنسػػػد
 األرض فصبلحها مف صبلح ال مينة وفسادها زنساد ال مينة .

ؿت ُمػػف   تعػػالى يػػر , قػػاؿ و ... هػػو شػػناء   القػػرآفف ا  و  ػػزُ  نتن  اء  القػػرآفْو  ػػا هتػػو  ُشػػل  م 
ُمُنيف   م ة  لُ مآمتؤآ حآ ر  و 
(1) . 

ؿ و ؿ إنسػػاف فػػي األرض  ػػاف آدـ العميػػه السػػبلـ  وهػػو نهػػي هللا األأو ف إمػػـ عيو منػػا 
 ... وعصى رحه في الجنة وتاس عميه في األرض .

 تعػػالىق , قػػاؿ هيػػاؿ فػػي األرض مػػف اهػػف آدـ العميػػه السػػبلـ  قو وحصػػق اإلفسػػاد األ
قُ   ـ  ُبالآح  ن يآ آد  ـآ ن ب أ  ابآ ُه م يآ ْو اتآ ت ع 
(2) . 

ػػ   أ ُخ ػػُه  تعػػالىقػػاؿ , ق هيػػاالػػذؼ قتػػق أ ػػا  ه ػػهت ق تآ ست ػػتآ ل ػػهت ن لآ ْف ط ومع 
و انػػت ,  (3)

و ػػػاف القتػػػق هوسوسػػػة مػػػف الشػػػيطاف , ؿ جر مػػػة عمػػػى األرض أو جر مػػػة القتػػػق هػػػي 
 ق.هياق حسدًا منه لههيالق

وتغيػػر طعػػـ المػػاء هػػذ  الجر مػػة , الم موقػػات عنػػدما شػػاهدت  فهػػدأ النسػػاد يػػدس هػػيف
حيػػث  ,ه وننػػرت الحيوانػػات التػػي  انػػت تعػػيش زسػػبلـ وحمضػػت النواكػػفصػػار مػػّرًا , 

أف ذلػؾ لػـ يسػتمر , فزعػد أف وقعػت تمػؾ  ال يؤذيها إال انت الشاة ترعى مع الذئس 
 . وتغيرت طهيعة األرضالجر مة هدأ الذئس ز كق الشاة وراحت الشاة تنّر منه 

                                                 
 .  ٕٜ اإلسراء  -ٔ
 .  ٕٚ المائدة  -ٕ
 .  ٖٓ المائدة  -ٖ
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لػػه سػػوس الػػذؼ يو لػػه , ؿ و األ وعػػدالقر نػػة الشػػيطاف  اف ػػالػػذؼ  اإلنسػػافالنسػػاد مػػف ف
ونػرػ شػياطيف ,  جق وعػبلله ال عهدًا لم الق  يجعمه عهداً ولعمق السوء والنواحش لي

فقتق وارتكاس المحرمات والنواحش وشرس ال مػر , األنس عاثت في األرض فسادًا 
يػػػػػة و يرهػػػػػا , قػػػػػد  يػػػػػرت طهيعػػػػػة و اوالحػػػػػروس واسػػػػػتعماؿ األسػػػػػمحة النوويػػػػػة والكيمي

تػػارة ..وزسػػهس عنػػاد   اإلنسػػافزسػػهس جهػػق , الم موقػػات مػػف إنسػػاف وحيػػواف ونزػػات 
 .ال فساد فيها  الحةوعممه ز ف أعماله ص

وف   تعالىقاؿ  ُمحت فت متصآ ُض ق التواآ ُإنمم ا ن حآ واآ ُفي األ رآ ُسدت ـآ ال  تتلآ ذ ا ُقي   ل هت ْو اُ 
(1) . 

المػرض فػػي المغػة السػقـ وهػػو نقػيض الصػحة ومػػرض فبلنػًا مرضػًا فهػػو  المػرض :
 ومر ض . واألنثى مر ضة . ماِرض وِمَرض

 , والجمع مرضى , وَمراض وِمراض.والممراض : الرجق الِمسقاـ 
 ؿ مرض :أو

  و يػػا  اإلنسػػافض رِ ؿ مػػرض   ولمػػاذا َمػػأو قػػد يتسػػاءؿ الػػزعض فيقػػوؿ : مػػا هػػو 
 مقػه لي ػوف  مينػة فػي األرض , فهػق ي مػق  تعالىوهللا سزحانه و    اإلنسافض رِ مَ 

 هو الذؼ سهس المرض لننسه   اإلنسافف إمرض أـ هللا  مينة ثـ يصيزه زال
لي ػػوف سػػيد الم موقػػات وجعمػػه  امػػق ال مػػق ولػػيس زػػه نقػػص  اإلنسػػافألف هللا  مػػق 
ن ا  م قآ دآ خ  ـٍ  اإلنسافْل ق  ُو  ُف ت قآ س   . ُفي أ حآ

 أكثػػرالعقػػق دوف زػاقي الم موقػػات وأعطػا  فتػػرة طنولػة طو مػػة وهػي  اإلنسػافوأعطػى 
 .ته, وس ر الكوف  مه ل دم لزاقي الم موقات فترة طنولة زالنسزة

                                                 
 .  ٔٔ  الزقرة -ٔ
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ها ضػعهو الذؼ أساء است داـ هذ  النعمة .. و ػالا القػوانيف التػي و  اإلنسافولكف 
ألف  المنسدة والتهمكة ال محالة . إلىال روج عف قوانيف هللا يؤدؼ  فإفال الق له , 

وأعطػا  حقوقػًا ومصّور  ويعرؼ ما يننعه وما يضػر   اإلنسافهللا عّز وجق هو  الق 
 وطمس منه واجزات , وحـر عميه األشياء التي تؤذيه .

و اف التحر ـ دقيقًا جدًا .. فمـ يحػـر هللا شػيء فيػه ننػع لئلنسػاف فهػو  القػه ويعػرؼ 
 ما يصمحه وما ينسد  ..

ػ المر ض زما حػـر هللا مػف و االهيت العميهـ السبلـ   انوا ال يقهموف أف يتد أهقف ا  و 
 أشياء . 
)إف   لػـ يجعػ  دواء فػي نػه قػاؿ : أالصادؽ العميه السبلـ   اإلماـد عف حيث ور 

ـ مف األش اء مف الطعاـ والشراب(  .(1)ما حر 
عهد هللا العميػه السػبلـ  عػف دواء عجػف زػال مر ,  أهي س ؿ ف رجقإوورد في رواية 

ـ  )ما يجع    عز  وج  ف مػاعهد هللا العميه السبلـ  :  أهون تحق منها   فقاؿ  حػر 
 . (2)شلاء(
 . (3)أف  شلي بالحراـ( حد)ل س ألنه قاؿ : أعهد هللا العميه السبلـ   أهيوعف 
ـت الآع ػػد   تعػػالىوقػػاؿ  ػػن كت يآ ط افت أ ف يتوُقػػع  ب  ػػ آ ػػا يتُريػػدت الشم ػػُر و اُْإنمم  مآ ػػاء ُفػػي الآخ  ة  و الآب غآض 

بل   ُر و ُ و ع ُف الصم ـآ ع ف ُذكآ كت دم ُسُر و   صت ُة ف ه  آ أ نتتـ مُّنت هتوف  و الآم  آ
(4) . 

                                                 
 ٖٕٛص ٜ شا المثاـ ج - ٔ
 . ٙافي جالك -ٕ
 . ٙالكافي ج -ٖ

 .  ٜٔ المائدة  -ٗ
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ن ا ُفػػي ه ػػذ ا  تعػػالىوقػػاؿ  فآ ػػرم ػػدآ ص  ل ق  ػػاف   القػػرآفْو  ك  ث ػػٍ  و  ػػ ُ  م   اإلنسػػافُلمنمػػاُس ُمػػف كت
اًل أكثر  د  ٍء ج  يآ ش 

(1) . 
ق أ و   يرة منػه وحسػدًا ... وهػو اهػف هياق  انت قتمه ههياؿ جر مة ارتكهها قأو  فإف
 .نهي 

 ق  هياق ههيافمماذا قتق ق
 ق  هياق مر ضًا عندما قتق ههيافهق  اف ق

 أ يه   اإلنسافولماذا يقتق 
نػػه  ػػاف مػػر ض فػػي ننسػػه وروحػػه ولػػيس فػػي جسػػد  ألنػػه  ػػاف حاسػػدًا حاقػػدًا إنعػػـ , 

 أؼ ننسه األمارة زالسوء هي التي طوعت له قتق أ يه . عمى أ يه فقتمه .
ت وحػػػدأت سػػػمو ياتها ف ال بلئػػػق عنػػػدما شػػػاهدت قتػػػق األخ أل يػػػه ننػػػرت وتزاعػػػدا  و 

 تتغير زعدما شاهدت اإلفساد في األرض .
  .. أشػػاؾ الشػػجر ) ظهػػر لػػه بيػػا  أخػػا  هبيػػا: ) لمػػا قتػػ  قعػػف اهػػف عزػػاس قػػاؿ 

شػػوؾ ( وتغيػػرت األطعمػػة وحمضػػت اللواكػػه وأمػػر المػػاء  )صػػار مػػرًا ( واغبػػر ت 
 . (2)األرض(

قرحانػه ولػـ يتقهػق قرحػاف  ق ينػوؼ قتمػه زعػد أف تقهػق هللاهيػاف قإق يعػرؼ هيػاوقد  اف ه
 أ يه .

وعممػه كيػف  قتػ  أخ ػه فقتمػه  إبمػ س  كيف  قتػ  أخ ػه ..فجػاء  بيا) ولـ يدر ق
 . (3)بضرب رأسه بالحجارة...(

                                                 
 .  ٗ٘ الكها  -ٔ
 .ٜٕٔص ٔٔزحار األنوار ج -ٕ
 .ٕٕٗص ٔٔجزحار األنوار  -ٖ
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مف حيواف ونزػات زعػد  هػذا الحػادث   رػ وحدأت تتغير طهيعة األرض والكائنات األ
 ض  .. ااألمر ... ف انت هداية  اإلنسافالعظيـ ... الذؼ  اف سهزه 

هتـ ب عآػض   تعالىقاؿ  ػُدي النمػاُس ُليتػُذ ق  ػب تآ أ يآ س  ػا ك  ػُر ُبم  ب ػرُ  و الآب حآ ادت ُفي الآ ر  الآل س  ْظ ه 
ُجعتوف   ـآ ي رآ ُممتوا ل ع ممهت المُذي ع 
(1) . 

 
 إثبات الحسد مرض

روحػػػػػاني اض األمػػػػػر ف إفػػػػػي تصػػػػػنيننا لؤلمػػػػػراض ..  ػػػػػاف التصػػػػػنيا عمػػػػػى أسػػػػػاس 
لي وجسماني ..و   : ف الحسد أحد األمراض الروحيةإا يثهت مـ ا 

ـ داء األمػػـ مػػف قػػبمكـ وهػػو إلػػ كنػػه قػػد دب إ) أال :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  قػػاؿ رسػػوؿ هللا 
 . (2)الحسد ول س بحالق الشعر ولكف حالق الديف ..(

 :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  قاؿ رسوؿ هللا 
 . (3) أك  الحسنات كما تأك  النار الحطب(الحسد  فإف)إ اكـ والحسد 

اض العظ مػة لمقمػوب األمػر ف الحسػد مػف إ: )واعمػـ جعنػر العميػه السػبلـ   أهػوقػاؿ 
ى أمػػراض القمػػوب إال بػػالعمـ والعمػػ  والعمػػـ النػػافع لمػػرض الحسػػد .. هػػو و اوال تػػد

نه ال ضرر عم  المحسػود ا  ف الحسد حزر عم ؾ في الدن ا والديف و إتعرؼ تحق قًا 
ي الديف والدن ا ب   ستط ع بها في الدن ا والديف ومهمػا عرفػت هػذا عػف بصػيرة ف

 . (4)ولـ تكف عدو نلسؾ وصديق عدوؾ فارقت الحسد ال محالة(
                                                 

 .  ٔٗ الرـو  -ٔ
 .ٖٕ٘ص ٓٚجزحار األنوار  -ٕ
 المصدر ننسه . -ٖ
 . ٕٔٗص  ٓٚج زحار األنوار -ٗ
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ف الحسػد يوجػب عمػ  فػي األبػداف وضػعف فيهػا إ)جعنر العميه السػبلـ  :  أهوقاؿ 
معنػ   و منع اإلت اف بالطاعػات عمػ  وجههػا فيػنقص بػ   لسػد اإل مػاف عمػ  أي

 كاف( .
 . (1): ) أك  اإل ماف كما تأك  النار الحطب( وقاؿ العميه السبلـ 

 جعنر العميه السبلـ  يصا الحسد : أهوقاؿ 
نه تتػألـ بجسػدؾ وتتعػذب بػه وال تػزاؿ فػي إ)وأما كونه ضررًا في الدن ا عم ؾ فهو 

كػ  كدر وغـ وأعػدائؾ ال يخمػيهـ   عػف نعػ ـ  لػ ض عمػيهـ ، فػبل تػزاؿ تتعػذب ب
نعمة تراها عميهـ فتتأذى وتتألـ بك  بم ػة تنصػرؼ عػنهـ فتبقػ  مغمومػًا محزونػًا 
متشعب القمب ضيق النلس مما تشػته ه ألعػدائؾ وكمػا  شػتهي أعػداءؾ لػؾ فقػد 

 . (2)كنت تريد المحنة لعدوؾ فتنجزت في الحاؿ محنتؾ وغمؾ نقد(
 )صحة الجسد في قمة الحسد(.ومما قاؿ عمي العميه السبلـ  : 

ف الحسػد فعػق ا  و هػق هػو مػرض زحػد ذاتػه .. ويمرضػه  اإلنسػافف الحسد يؤذؼ إأؼ 
 وهو صنة القمس والحاسد آثـ حتى لو  تـ حسد  . اإلنسافمف أفعاؿ 

 الصادؽ العميه السبلـ  :  اإلماـوالحسد في القمس , قاؿ 
 . (3))مح  الحسد القمب دوف الجوارح والحسد معص ة بينؾ و يف  (

 )ال  طمعف الحسود في راحة القمب(.السبلـ  : وعنه العميه 
 ف الحسد مرض .. والعياذ زاهلل مف الحسد ..إأؼ 

                                                 
 المصدر ننسه . -ٔ
 المصدر ننسه. -ٕ

 ٖٕٗص ٓٚزحار األنوار ج- ٖ
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 إلػػىالهيػػت زػػ ف الحسػػد مػػرض ننسػػي و ػػؤدؼ  أهػػقإذف أثهتنػػا زالروايػػات الػػواردة عػػف 
والحسػػد يضػػر زصػػاحزه  أمػػراض عضػػوية جسػػمانية . . والحسػػد ي ػػوف فػػي القمػػس ..

 راحة في قمزه وجسد  ..فيضعا روحه وجسد  واف الحاسد ال 
ػػػانتوا  تعػػػالىقػػػاؿ  ػػػا ك  ػػػذ اب  أ ُلػػػ ـ  ُبم  ػػػـ ع  ل هت ضػػػًا و  ـت و ت م ر  هت ػػػر ض  ف ػػػز اد  ُْفػػػي قتمتػػػوُ ُهـ مم
ُذبتوف    . (1)  كآ

م ػف  تعالىوقاؿ  ـآ و  ػرم ه ػػؤتالء ُديػنتهت وف  و المُذيف  ُفي قتمتوُ ُهـ ممػر ض  غ  وؿت الآمتن اُفقت ُْإذآ   قت
كم آ  م   و ُ  ي ت و  ُك ـ   فإفع  ُزيز  ح  و   ع 

(2) . 
مػػػػرض الروحػػػػاني مف القمػػػػس مصػػػػدر لإالهينػػػػات ثهػػػػت زالػػػػدليق ..  اآليػػػػاتوزعػػػػد هػػػػذ  

ت اطػػػس المنػػػافقيف والػػػذيف فػػػي قمػػػوحهـ مػػػرض أؼ رحػػػط الننػػػاؽ زػػػالمرض ..  اآليػػػاتو 
 والمنافق حاسد .. والحاسد مر ض .. والمرض في قمزه .

 حسس نظر ة المشاههة هيف الداء والدواء .وسنذ ر العبلج لمحاسد 
اض  هػػػو روحػػػاني الننسػػػي  ولػػػيس جسػػػدؼ ومػػػف ثػػػـ األمػػػر ؿ أو ف إإذ ثهػػػت زالػػػدليق 

 ق .هياومف ثـ ق إهميسؿ مف حسد هو أو ف اجسدؼ و  إلىيتحوؿ 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 .  ٓٔ الزقرة  -ٔ
 .  ٜٗ األنناؿ  -ٕ
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 اللص  الثاني

 اضاألمر الذنوب وعبلقتها ب

 تعريف الذنب :
ذنوس والذنس  ط  .  ط  الرجق  طػ   الذنس في المغة : اإلثـ والمعصية ..والجمع

 . ٔال: مف زاس عمـ إذا أتى هذنس متعمدًا فهو  اطئ
 أو انػػت نتيجػػة ذنػػس و طػػ  ارتكزػػه زعممػػه  اإلنسػػافالتػػي تصػػيس اض األمػػر  أكثػػراف 

هػدوف عممػه قػاؿ  أوفػي حقػه زعممػه  أحػدنتيجة ذنس ال ط   ارتكزػه  أو زغير عممه .
ـ مُ ف مُُّص  تعالى اب كت م ا أ ص  ُثيٍر ْو  ـآ و   عآلتو ع ف ك  ُد كت ب تآ أ يآ س  يب ٍة ف ُبم ا ك 

(2) . 
 الهيت العميه السبلـ  إنهـ قالوا في الذنوس :  أهقوعف 

جػػه ال خػػامس لهػػا.. المػػرض والحسػػد أو )إف جم ػػع الػػذنوب منحصػػرة فػػي أر عػػة 
 . (3)والشهوة والغضب(

:)خيػر   تسػميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصطالػس العميػه السػبلـ  قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ هللا  أهيعف عمي هف 
ـآ  قصػد  اآل ةآ ة في كتاب   هذ   ػُد كت ػب تآ أ يآ س  ػا ك  ػف مُُّصػيب ٍة ف ُبم  ـ مُ  ػاب كت ػا أ ص  م  ْو 
ُثيٍر  قػدـ إال بػذنب ومػا علػا  (4) ا عمػي مػا مػف خػدش عػود وال نكبػة و   عآلتو ع ف ك 

                                                 
 لساف العرس . -ٔ

 .  ٖٓ الشورػ  -ٕ
 زحار األنوار . -ٖ
 المشي أو المصيزة . دالن زة : وقوع الرجق عمى الحجارة عن - ٗ
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عاقػب عم ػه فػي الػدن ا فهػػو   عنػه فػي الػدن ا فهػو أكػـر مػف أف  عػود ف ػه ومػا 
 . (1)ف ينشأ عم  عبد (أأعدؿ مف 

نه ل س مف عرؽ  ضرب وال نكبة وال إ)أما عهد هللا العميه السبلـ  قػاؿ :  أهيعف 
ػػف خػػداع وال مػػرض إال  بػػذنب وذلػػؾ قػػوؿ   عػػز وجػػ  فػػي كتػػاب  ـ مُ  ػػاب كت ػػا أ ص  م  ْو 

ػ ػو ع  ـآ و   عآلت ػُد كت ػب تآ أ يآ س  ػا ك  ُثيػٍر مُُّصيب ٍة ف ُبم  ممػا أكثر ، ثػـ قػاؿ : ومػا  علػوا    ف ك 
 . (2)يوآخذ به(
 
 وتصن لها حسب الذنوباض األمر 

أقساـ عديدة وحسػس نػوع الػذنس الػذؼ  إلىتنقسـ  اإلنسافالتي تصيس اض األمر ف إ
 هو الذؼ يقسـ هذ  األمور . تعالىف هللا سزحانه و ا  ارتكزه و 

المرض عم  وجو  شت  ، مرض بمػوى ف إ)عهد هللا العميه السبلـ  قاؿ :  أهيعف 
ع  ف ه اللناء(  .(3)ومرض العقوبة ومرض جت

لممػؤمف لي تهػر إيمانػه  تعػالىتكوف اهػتبلء مػف هللا سػزحانه و  اضاألمر ف زعض إأؼ 
 وصهر  وي نر هللا زه عف ذنوزه ..

لئلنسػػػاف المػػػذنس فيصػػػيزه  تعػػػالىومػػػرض العقوزػػػة : فهػػػو عقوزػػػة مػػػف هللا سػػػزحانه و 
نتيجػػة ذنػػس أصػػر عميػػه مػػع عممػػه زػػ ف هػػذا  أوفعػػق محػػـر  أومػػق المػػرض نتيجػػة ع
 المرض . إلىالذنس سيؤدؼ 

                                                 
 . ٚزحار األنوار ج -ٔ
 . ٕٛٙص ٕالكافي ج -ٕ
 .ٔ٘٘ص ٙمستدرؾ سنينة الزحار ج- ٖ
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ويننػػػػي زػػػػه  تعػػػػالىالتػػػػي يرسػػػػمها هللا سػػػػزحانه و اض األمػػػػر ومػػػػرض الننػػػػاء : هػػػػو مػػػػف 
الناس...زعػػد أف تمّسػػ وا زػػالكنر واإللحػػاد... مرض الطػػاعوف مػػثبًل  مػػا حصػػق فػػي 

ف سهزًا في وفاة اإلنساف في وف سهزًا , أو ي وف عزارة عف المرض الذؼ ي و الساهق 
 .في فناء  

أما سػهس مػرض األطنػاؿ الػذيف لػيس لهػـ ذنػس زعػد فػإف مرضػهـ ي ػوف زح مػة مػف 
 هللا وتدهير .
)المرض  صيب الصػبي كلػارة :  نه قاؿأ أمير المؤمنيف العميه السبلـ  فقد ورد عف
 . (1)لوالد ه(

يف لينظػر بػو )انػه ابػتبلء ألطنػاؿ : عهػد هللا العميػه السػبلـ  عػف مػرض األ أهػوقاؿ و 
 . (2)كيف صبرهـ وشكرهـ(

 
 كلارة الذنوب : اضاألمر 

هيتػػه  أهػػقاف المػػرض ي نػػر عػػف ذنػػوس المػػؤمف .. ويحطهػػا عنػػه .. وعػػف الرسػػوؿ و 
 التي تصيس المؤمف هي  نارة لذنوزه ..اض األمر ف إأنهـ هينوا 

 ازه : ألصح الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  قاؿ رسوؿ هللا 
)ممعوف ك  ماؿ ال يزك ...ممعوف ك  جسد ال يزك ... ب  الرج  يخػدش الخدشػة 

 .(3)وينكب النكبة و عثر العثرة(

                                                 
 . ٔٛٔص ٛٚزحار األنوار ج -ٔ
 . ٛٚسه جالمصدر نن -ٕ
 . ٛص ٓٔٔج زحار األنوار -ٖ
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ف المرض ال أجر ف ه ولكف ال يدع لمعبػد ذنبػًا إال  إ)عف عمي العميه السبلـ  قاؿ : 
 . (1)حطه إنما األجر في القوؿ بالمساف والعم  باليد والرج (

 . (2))حم  ليمة كلارة سنة( العميه السبلـ  : عهد هللا أهيعف 
)ونعػـ الوجػع الحمػ  تعطػي كػ  عضػو عف عمي هف الحسيف العميه السبلـ  قػاؿ : 
 . (3)قسطه مف الببلء وال خير ف مف ال يبتم (

تعػػذيب  : )والمػػرض لممػػؤمف تطهيػػرًا ورحمػػة ولمكػػافرعػػف الرضػػا العميػػه السػػبلـ  
 . (4)  كوف عم ه ذنب(ف المرض ال يزاؿ بالمؤمف فبلا  ولعنة و 

 
 
 
 
 
 
 

 اللص  الثالث

 التطابق الثبلثي والمشابهة  بيف الداء والدواء
                                                 

 . ٜٓٔص ٛٚالمصدر ننسه ج -ٔ
 ٖ٘ٗص ٖالحدائق الناظرة ج- ٕ
 . ٙٔٔعدة الداعي ص -ٖ
 المصدر ننسه. -ٗ



 
 373...............................................العمـو اإللهية...............

 

والكػوف .. أؼ  اإلنسػافو  القػرآفالكتاس .. وجود تطاهق ثبلثي هيف  هذالقد أثهتنا في 
ف الموجػػودات فػػي الكػػوف مػػف حيوانػػات ونزاتػػات وجمػػادات وميػػا  وزحػػار و ائنػػات إ

 و ذلؾ الكواكس والشمس والقمر.. اإلنساف حية  مها موجودة في جسـ
ؤثر زعضػػها يػػف وجػػود هػػذ  الكتػػس مػػع زعضػػها ا  . و  اإلنسػػافو  القػػرآفو ػػذلؾ تطػػاهق 

يجازًا ..  هزعض سمزًا وا 
 عمى الكوف وعمى ننسه .. اإلنسافف الت ثير السمهي  اف مف إولقد قمنا 

تػػػي تصػػػيس الاض األمػػػر والتػػػ ثير .. سػػػوؼ نعػػػالج  ومػػػف  ػػػبلؿ المشػػػاههة والتطػػػاهق
  والكتػػػػاس  القػػػػرآف  عػػػػف طر ػػػػق الكتػػػػاس التػػػػدو ني ال  اإلنسػػػػافي ال اإلنسػػػػانالكتػػػػاس 

 التكو ني ال الكوف   ...
الصػػمى هللا واألدعيػػة .. معػػروؼ ومجػػرس واسػػتعممه رسػػوؿ هللا  القرآفؼ زػػو اف التػػدا  و 

واألئمػػػة مػػػف زعػػػد  العمػػػيهـ السػػػبلـ  واسػػػتعممه الصػػػحازة  عميػػػه وآلػػػه وسػػػمـ تسػػػميما  
لى.. و  والتازعيف  اض  ..األمر يومنا هذا وهو عبلج لكثير مف  ا 

لهـ عبلجاتهـ زاألدعية واالستغنار  أيضاً .. اليهود والمسي    رػ وحتى الديانات األ
 ف هذ  األمور مف األشياء المجرحة .. وأثهتت نجاحها ..إ.. أؼ 

 
 
 

 تطب قات النظرية
 : القرآفاالستشلاء ب

.. تػػاس هللا .. وهللا القرآف..ألف  القرآفعػػبلج زػػؿ عػػبلج فػػي هػػذا المجػػاؿ هػػو الأو إف 
ُليُف  تعالىهو الشافي قاؿ  تت ف هتو    شآ ذ ا م ُرضآ  . ْو اُ 
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 ) ا مف اسمه دواء وذكر  شلاء(.وقد ورد في دعاء  ميق : 
ؿت ُمف   قاؿ تعالى نتن زُ  ُمُنيف   القرآفْو  م ة  لُ مآمتؤآ حآ ر  اء و  م ا هتو  ُشل 

(1) . 
 .(2)فبل شلاء له( القرآفشله )مف لـ  :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  قاؿ رسوؿ هللا 

شػاء ثػـ   القػرآف)مف قرأ مائة آ ة مف أي آي مف وقاؿ الصادؽ العميه السػبلـ  : 
 . (3)قاؿ سبع مرات ) ا  ( فمو دعا عم  الصخور فمقها(

 .  (4)شلاء مف ك  داء( القرآف)في وقاؿ العالـ العميه السبلـ  : 
ونحف مف زاس اال تصار نحيق  القرآفوقد اشتممت الكثير مف الكتس عمى العبلج ز

 تمؾ الكتس  م اـر األ بلؽ. إلىالقارغ 
 
 
 

 ودـ النبات اإلنسافالتشابه بيف دـ 

  )الدـ األخضر والدـ األحمر
 
 

                                                 
 . ٕٛاإلسراء  -ٔ
 ٕٖٗفقه الرضا ص - ٕ
 . ٖٖٗص م اـر األ بلؽ -ٖ
 المصدر ننسه . -ٗ
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 ودـ النبات( اإلنساف)مخطط يوض  التشابه بيف دـ 

 

المػوف األ ضػر ألنػه  إلػىي العادة نحف نشعر زالراحة والهػدوء الننسػي  ممػا نظرنػا ف
راؽ أو , لمػاذا  بلصػة  ي مق لنا شػعور وصػورًا شػتى لمطهيعػة , ونحػف نسػ ؿ أننسػنا

 الشجر  ضراء داكنة الموف   والسهس زالطزع يعود لوجود مادة الكموروفيق !! .
ز نػه  أيضػاً األ ضػر لمنزػات , وقيػق عنػه  لقروف عديدة  اف الكموروفيق ُيعػرؼ زالػدـ

ف  موروفيػػق ا, وتزقػػى الحقيقػػة الثاهتػػة وهػػي  اإلنسػػافلػػه و ادـ عنػػدما يتن إلػػىيتحػػوؿ 
لػػػىالنزػػػات و ػػػرات الػػػدـ الحمػػػراء لئلنسػػػاف يشػػػتر اف و  حػػػّد زعيػػػد فػػػي ننػػػس التر يػػػس  ا 
لػػىالجز ئػػي و مػػا هػػو موضػػ  فػػي الشػػ ق السػػاهق , و  ننػػا نسػػتطيع تسػػميتهما إدرجػػة  ا 

 توأـ .زال
مػػػف ضػػػمنها تقويػػػة الجهػػػاز  وتهػػػدو قػػػوة الكموروفيػػػق األ ضػػػر ال نهايػػػة لهػػػا , والتػػػي

ف زعػػض أدويػػة المعػػدة  ضػػراء المػػوف الحتوائهػػا عمػػى إالهظمػػي وفػػي الحقيقػػة نجػػد 
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ؿ  بلصػة و اعسػر الهضػـ تنػ أواآلالـ في المعػدة  إلىفعندما تتعرض  الكموروفيق .
الـ والشعور زالغثياف فػي  ضػوف دقػائق راؽ الشعير وعمى النور سوؼ ت تني اآلأو 

 قميمة فقط .
 ولمكموروفيق القوة في شناء االلتهازات الدا مية وال ارجية مثق الحروؽ .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلنسافالتشابه بيف النخي  و 

 حسب نظرية المشابهة بيف الداء والدواء

مػػػف حيػػػػث الشػػػ ق والمضػػػػموف ..  اإلنسػػػافشػػػػزه يف الن يػػػق إ ػػػبلؿ الزحػػػث وجػػػػدنا 
 واألدلة  ثيرة .. لهذا التشازه ..
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ػػػٍ  :  تعػػػالىؿ األدلػػػة هػػػو  ػػػبلـ هللا سػػػزحانه و أو و  ػػػازت ن خآ ج  ـآ أ عآ ػػػأ نمهت ْت نػػػُزعت النمػػػاس  ك 
ُعٍر   . (1)مُّنق 

ـ   وقػاؿ عػز مػف قائػػق  ػػوآ ػومًا ف ت ػػر ى الآق  ـٍ حتست اُن  ػة  أ  مػػا ث م  ػػاٍؿ و  ع  ل    ػبآ ـآ س  ُه م ػػيآ ر ه ا ع  ػخم ْس 
رآع   ا ص  ٍ  خ  ُفيه  ازت ن خآ ج  ـآ أ عآ أ نمهت  . (2)  ٍة وا  ك 

 ف أجساـ الموتى تشزه جذوع الن يق وهو دليق واض  عمى هذ  الشزه .إأؼ 
لمػػا  تعػػال ف   تبػػارؾ و إ)عهػػد هللا العميػػه السػػبلـ  عػػف الن يػػق فقػػاؿ :  أهػػيوُسػػئق 

خمق آدـ مف الطينة التي خمقه منها فض  منهػا فضػمة فخمػق منهػا نخمتػيف ذكػر 
المقاح كما تحتاج  إل خمقت مف طيف آدـ تحتاج األنث   إنهاوأنث  فمف أج  ذلؾ 

المقاح و كوف منه جيد وردي ودقيػق وغمػ ع وذكػر وأنثػ  ووالػد وعقػ ـ  إل المرأة 
ف ينػزؿ بها معه حيػث أكانت عجوة فأمر   آدـ )عم ه السبلـ(  إنها -ثـ قاؿ -
نسمها فهي العجوة مما كاف مف نواها خرج مف الجنة فغرسها بمكة فما كاف مف أ

 . (3)فهو سائر النخي  الذي عم  مشارؽ األرض ومغار ها(
خمقػػت مػػف  فإنهػػااستوصػػوا بعمػػتكـ النخمػػة خيػػرًا ): نػػه قػػاؿ أوعنػػه العميػػه السػػبلـ  
 .(4) نه ل س شيء مف الشجر يمق  غير إطينة آدـ أال تروف 

الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ  دليػػق واضػػ   أهػػقواألدلػػة التػػي ذ رناهػػا مػػف  تػػاس هللا و ػػبلـ 
 عمى هذا التشازه .

                                                 
 .  ٕٓ القمر  -ٔ
 .  ٚ الحاقة  -ٕ
 . ٜٕٔص ٖٙزحار األنوار ج -ٖ
 ٕٛ٘ص ٕالمحاسف ج - ٗ
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رهػػا مػػف هػػيف  َ وطولهػػا وامتيػػاز ذَ  جػػذعهامػػف حيػػث اسػػتقامة  اإلنسػػافوالن ػػق يشػػزه 
اإلناث , وا  صاهها زالمقاح , وطمعها يشزه المني مف حيث الغزارة في العدد ورائحة 

 ا . رائحة المني ولطمعها  بلؼ  غبلؼ المشيمة التي ي وف الولد فيه
ولو قطع رأسػها ماتػت ولػو أصػاس جمارهػا آفػة همكػت , والجمػار مػف الن مػة  ػالمخ 

ناثهػا حممػت  اإلنسػاف, وعميها الميا  الشػعر فػي  اإلنسافمف  ذا تقػارس ذ ورهػا وا  وا 
 حمبًل  ثيرًا .

ذا  انػػػت ذ ورهػػػا هػػػيف  ألقحتهػػػا زػػػالر   , ورحمػػػا قطػػػع ألنهػػػا مػػػف الػػػذ ور فػػػبل  إناثهػػػاوا 
ذا  ذا سػػقيت المػػاء المػػال  تحمػػق لنراقػػه وا  طػػرح  أوداـ شػػرحها المػػاء العػػذس تغيػػرت وا 

 .  ٔالالمم  في أصولها حسف ثمرها
 أ ػرػ  إلػىف تميػق ن مػة أ..  ػالغـّ والعشػق وهػو  اإلنسػافويعرض لها أمراض مثق 

 أوف يشد هينها وحيف معشوقها الذؼ مالت إليه حهػق أفي ا حممها وتهزؿ وعبلجها 
 يجعق فيها مف طمعه . أويعمق عميها سعنة منه 

  . فيما مروحينا عبلجه ومف أمراضها العقـ ال منع الحمق   
 . إليهوقد تطرقنا ومف أمراضها سقوط الثمرة زعد الحمق الاإلجهاض  

 
 : عبلج العقـ بحبوب المقاح

 ما ذ رنا سازقًا مف تشازه حهوس المقاح مع المني ورائحتػه تشػزه رائحػة المنػي وهػذا 
 .. جعمه هللا عهرة لممتن ر ف .التشازه هينهما 

                                                 
 عجائس الممكوت . -ٔ
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الػذ ر والػذؼ تمقػ  زػه الن مػة وفػي طمػع الن ػق  ؿ مػا يهػدو مػفأو : وهػو  لقاح النخػ 
 الطمع ال الحمق المنضود   حهوس المقاح .

عرفت فوائد حهوس المقاح في التمقػي  واإل صػاس منػذ القػدـ وأشػاد األطزػاء هوظائنػه 
 رهـ .العرس مف ذ ر  في شعرهـ ونثأكثر النزاتية و 

 
تطػاير سػر عًا إذا يوحهوس لقاح الن ػق عزػارة عػف مسػحوؽ نػاعـ جػدًا شػديد الهيػاض 

 نسمة هواء له رائحة تشزه رائحة ماء الرجق ال المني   .لما تعرض 
 

 ماذا قاؿ الطب القد ـ ؟
 ذ ر األطزاء العرس القدماء مف مزايا لقاح الن ق فقالوا : 

ذا وضػػع المػػز ج فػػي  ال مطػػه زالعسػػق يقػػوؼ الجسػػـ عامػػة والعمػػق الجنسػػي  اصػػة وا 
ذا احتممت المرأة زه قهق الجماع أعاف عمى الحمق  .  الرحـ أزاؿ العقـ وا 

 يقوؿ اهف الهيطار : الدقيق طمع الن ق يننع مف الزا  و ز د في المزاضعة  .
 ويقوؿ عاشور : 
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شػػػػط المهػػػػيض و ػػػػنظـ الطمػػػػث ويسػػػػاعد عمػػػػى تكػػػػو ف  نالاف الطمػػػػع مقػػػػوؼ لمجسػػػػـ و 
 في األنثى  .الهويضة 

 مد مية المشاههة زالعبلج والدواء . إلىانظر 
 

 ماذا قاؿ عنه الطب الحديث :
لقد أثهتت األزحػاث الطهيػة التػي أجر ػت عمػى لقػاح الن ػق ز نػه فػي مقدمػة المقويػات 

احتوائػػه عمػػى هورمػػوف الااليسػػتروف   إلػػىلمجسػػـ لكثػػرة المػػواد الدهينػػة فيػػه زاإلضػػافة 
 . ٔالالهويضةعد عمى تكو ف دورة الطمث ويساالذؼ ينشط المهيض و نظـ 

 
 المحتو ات الك م ائ ة :

% ٗ٘% هػروتيف وٕٕ% مف س ر القصس وٚٔتحتوؼ حهوس المقاح عمى حوالي 
  السيـو وفيتاميف ج , س .

 ديد وهورموف االيستروف الذؼ ينشط المهيض .حومعادف مثق النسنور وال
ممعقة صغيرة  , تؤ ذ شيط المزايضوصنة تساعد عمى الحمق ز ذف هللا مع تنوهذ  

مػف حهػػوس المقػػاح مػػع ممعقػػة عسػػق يعمػق  تحميمػػة قهػػق الجمػػاع وممعقػػة صػػغير مػػف 
 المقاح مع الحميس الطازج والعسق تشرس في  ق صزاح .

 
 الطر قة :

                                                 
 ٕٓ٘ٚٔنقبًل عف جر دة الر اض العدد  - ٔ
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ممعقتػػيف مػػف حهػػوس لقػػاح الن ػػق معقػػـ ونظيػػا وممعقػػة مػػف العسػػق ي مطػػف جميعػػًا  
ذا  ػػاف  ف نضػػيا مػػف المقػػاح حتػػى ي ػػوف أسػػائق مم ػػف حتػػى ي ػػوف مثػػق العجينػػة وا 
التحميمػػة وتوضػػع فػػي الثبلجػػة حتػػى ال يسػػي   أوسػػميؾ و ؤ ػػذ منػػه قػػدر حزػػة النػػوؿ 

عمػى ظهػرؾ لمػدة  زعد اإلسػتمقاءفي الجو الحار وتوضع قهق الجماع هنصا ساعة 
ساعتيف زعد الجماع واستمرؼ عمى شرس الالمقاح مػع الحميػس والعسػق  فػي الصػزاح 

ر ألنه منشط لممهػيض ووقػت التهػويض عمػى حسػس الػدورة الشػهر ة مػف أشه ٖلمدة 
 مف هداية الدورة .  ٗٔ أو ٕٔ
 

 التمر  شبه الجنيف :
والن مػة  القػرآفتحدثنا سازقًا عػف زعػض صػنات الن مػة فػي 

الهيػػت العمػػيهـ السػػبلـ  والن مػػة  أهػػقفػػي أحاديػػث الرسػػوؿ و 
 في العمـ الحديث مف حيث الش ق الظاهرؼ والتكاثر.

ف التمػرة أصػمها عمميػة تمقػي  هػيف المشػيج ا  وهنا سنهيف التشازه هػيف التمػرة والجنػيف و 
الذ رؼ الحهوس المقػاح  زالمشػيج األنثػوؼ فػي الالهويضػة   ... والجنػيف عمميػة تمقػي  

 النطنة لمهويضة ..
و بلهمػػػا يزقػػػى متصػػػبًل ز مػػػه .. واف سػػػقط مػػػات والتمػػػرة تمػػػر زمراحػػػق حتػػػى تصػػػز  

 الجنيف .. زالنطنة والعمقة والمضغة والعظاـ والمحـ ..ناضجة .. ما مّر 
 

 مراح  تكويف التمر :
 سزعة أطوار :  اإلنسافوهي سزعة مراحق  ما في 

 لى : مراحق التمقي  : تمقي  ال حزة المقاح   الهويضة .و األ
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الحمص وهي  ضراء الموف  روية  ةؾ : تهمب الثمر حجـ حزهو االثانية : مرحمة الج
 ع وي وف طعمها مّرًا .هياأس ٙ-٘هذا الطور , ويستغرؽ 

الثالثػػة : مرحمػػة الػػهم  : فيػػه يػػزداد ا ضػػرار لػػوف الثمػػرة وتسػػتطيق ويصػػز  حجمهػػا 
 الغنـ وي وف طعـ الثمرة قازض عادة .ر مثق ازعا

يصػػنر لونهػػا وتصػػز   أوالال ػػبلؿ  : تحمػػر التمػػرة قمػػيبًل  أوالرازعػػة : مرحمػػة الزسػػر 
 ع .هياأس ٘-ٖحموة المذاؽ تستغرؽ 

يرطػػػس  أوشػػػقي الزسػػػرة  أحػػػدالرطػػػس : حيػػػث يرطػػػس  أوال امسػػػة : طػػػور اإلسػػػداء 
 ذنهت . إنهاذنهها ويقاؿ 

 رطس .ال السادسة : مرحمة القاهمة : حيث يتيزس الرطزة فتصز  هيف التمر و
 السازعة : مرحمة التمر : حيث يتماسؾ لحـ الثمرة ويعتـ لونها وتتجعد قشرتها .

 هذا التشازه .. نذ ر أحاديث الرسوؿ عف فوائد التمر .. وزعد اف أثهتنا 
ولػػدها  فػػإف)أطعمػػوا المػػرأة فػػي شػػهرها الػػذي تمػػد ف ػػه التمػػر :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  وقػاؿ 

 . (1) كوف حم مًا تق ًا(
ر ، قػاؿ ف ػه تسػع صػلات :  قػوي الظهػيصػا الهرنػي :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  وعف النهي 

ينح  الشػ طاف ، و مػري الطعػاـ ، و طيػب النكهػة ، ويزيػد فػي السػمع والبصػر ، 
و قػػرب مػػف   عػػز  وجػػ  ويباعػػد مػػف الشػػ طاف ، ويزيػػد فػػي المباضػػعة ، ويػػذهب 

 . (2)بالداء

                                                 
 . ٔٗٔص ٖٙج زحار األنوار -ٔ

 . ٜٙٔص م اـر األ بلؽ -ٕ
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ف مر ـ العميها السبلـ  لما ولدت عيسى أمرها هللا زػ ف تهػّز جػذع الن مػة ليتسػاقط ا  و 
ع عيسػػى العميػػه السػػبلـ  .. ولػػو  ػػاف  ػػذاء أفضػػق عميهػػا الرطػػس لت كػػق منػػه وترضػػ

 مف الرطس ألنزله هللا عمى مر ـ العميه السبلـ  ولكف الرطس هو أفضمه .
ُن  ًا  إل ؾْو هتزُ ي  ط بًا ج  ُؾ رت م  آ اُقطآ ع  م ُة تتس  ُع النمخآ نًا ف  ُبُجذآ يآ ق رُ ي ع  ُ ي و  ر   .(1)كتُمي و اشآ

 
 االستخدامات الطب ة لمتمر :

  ضغط الدـ .ارتناع 
 . ييسر عممية الوالدة 
 . مقوؼ جنسي 
 

 التشابه بيف الثوـ واألسناف
 :أ رػ وهنا نذ ر الثـو وعبلجه ألمراض األسناف والمثة وفوائد 
)ال بأس بأكمه بالقدر ، ولكػف سئق الصادؽ العميه السبلـ  عف أكق الثوـ , فقاؿ : 

 . (2)المسجد( إل إذا كاف كذلؾ فبل يخرج 
وا و ا)كمػو الثػـو ، وتػدقػاؿ :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  السػبلـ  عػف رسػوؿ هللا  عف عمي العميه

 ف ه شلاء مف سبعيف داء( . فإفبه 
) ا :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  وعف النردوس .. عف عمي العميه السبلـ  قاؿ : قاؿ رسوؿ هللا 

 . (3)عمي ك  الثـو فموال أني أناجي الممؾ ألكمته(
                                                 

 .ٕ٘ مر ـ  -ٔ
 المصدر ننسه . -ٕ

 . ٕٛٔم اـر األ بلؽ ص -ٖ
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يعتهػػر الثػػوـ الػػدواء العجيػػس فػػي عػػالـ النزػػات فقػػد عهػػد  المصػػرّ وف وأطعمػػه النراعنػػة 
 عهيدهـ لممحافظة عمى صحتهـ .. إلى

وضػع عػدة فصػوص فػي فوقاـ العالـ النرنسػي زاسػتور هوضػع الثػوـ تحػت اال تزػار 
ف الثػػـو قػػد قضػػى عمػػى الز تر ػػا إصػػحف ممػػيء زالز تر ػػا وقػػد فػػوجئ عنػػدما اكتشػػا 

 .الضارة 
وقػػد اسػػتنادت الجيػػوش الهر طانيػػة واأللمانيػػة والروسػػية مػػف هػػذ  ال صػػائص  ػػبلؿ 

ف إثانيػة وعنػد ذلػؾ الوقػت أكػدت العديػد مػف الدراسػات اللػى و و الحرحيف العالميتيف األ
 الثـو فعاؿ ضد الز تر ا والنطر ات والنيروسات والطنيميات .

 
 وعف التشابه بيف الثـو واألسناف :

يشػزه السػف و صوصػًا إذا وضػع  فإنػهالثوـ .. وقطعػت حافتيػه  ؾ لو أ ذت سففإن
فإذا وجعؾ ضرسؾ ف ذ  في الشمس فترة طو مة .. والناس تسمي الثوـ السف ثـو  .

 يذهس زاأللـ .. نهاففص ثـو واقطعه وضعه قرس السف 
هػػػو فأمػػػا الجػػػزء الزػػػاقي مػػػف الثػػػـو زعػػػد رفػػػع النصػػػوص منػػػه 

طّهر ويقطع الدـ ويقتق عبلج جيد اللتهازات الّمثة .. فهو م
 الز تر ا والنطر ات .

ولقػد أثهتػت الدراسػات فػي اليازػاف وأمر  ػا وألمانيػا زػ ف الثػـو 
 يعتهر مضاد حيوؼ جّيد وفّعاؿ .

 إف الثـو يمنع جميع أنواع السرطانات .
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 التشابه بيف الرم اف والمعدة وكريات الدـ
:  تعػػػالىاقعػػػة والػػػرحمف , قػػػاؿ الكػػػر ـ فػػػي سػػػورتي الو  القػػػرآفورد ذ ػػػر الرمػػػاف فػػػي 

مماف   رت ن خآ   و  ة  و  ُْفيُهم ا ف اُكه 
(1) . 

مػاف سػيد اللواكػه ومػف أكػ  رم انػة أغضػب قػاؿ :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػميما  عف النهي    )الر 
 . (2)(أحدإذا أكمه ال  شركه  )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( ش طانه أر عيف صباحًا ، وكاف 

)خمػػق   آدـ والنخمػػة والعنػػب والرم انػػة مػػف طينػػة :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  قػػاؿ الرسػػوؿ 
 . (3)ة(حداو 

: )كمػػوا الرمػػاف فم سػػت منػػه  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  سػػعيد ال ػػدرؼ عػػف رسػػوؿ هللا  أهػػيعػػف 
 . (4)حبة تقع في المعدة إال  أنارت القمب وأخرست الش طاف(

دبػاغ المعػدة  فإنػه)كمػوا الرمػاف بشػحمه عف أمير المؤمنيف العميه السػبلـ  قػاؿ : و 
.. ومػػػا مػػػف حبػػػة اسػػػتقرت فػػػي معػػػدة المػػػرء مسػػػمـ إال  أنارتهػػػا ونلػػػت الشػػػ طاف 

 . (5)والوسوسة عنها أر عيف صباحًا(
 

                                                 
 .  ٛٙ الرحمف  -ٔ
 . ٖٙٔص ٖٙزحار األنوار ج -ٕ
 . ٔٚٔم اـر األ بلؽ ص -ٖ
 . ٔٚٔص م اـر األ بلؽ -ٗ
 المصدر ننسه . -٘
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ف حهػػوس ا  ف زطانػػة الرمانػػة ال شػػحمها   يشػػزه زطانػػة المعػػدة واألمعػػاء وتعّرجاتهػػا و إ
 تشزه  ر ات الدـ المتراّصة مع زعضها ..الرماف 

يػػػة ممواألطزػػػاء يعرفػػػوف أهميػػػة المعػػػدة فػػػي ع
 ولة عف :ؤ ف المعدة مسإتصنيع الدـ وهي 

feتحو ػػػػػػػق العديػػػػػػػد مػػػػػػػف  -أ
+3        fe

+2  

          .Hclهواسطة حامض الهيدرو مور ؾ 
 Intrinsicإفػػػػراز العامػػػػق الػػػػدا مي  -س

Factory عػػف نقػػق فيتػػاميف  ولةؤ مػػف  بليػػا المعػػد المسػػB12 األمعػػاء ويسػػهق  إلػػى
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 

ف الرمػػػاف  ػػاف يػػزرع فػػػي إخ اليونػػاني القػػديـ الهيروديػػت  ا نػػاتوف ,  مػػا أكػػد المػػػؤر 
 حدائق المموؾ في مصر القديمة ..

ؿ قػػػدرة الرمػػػاف و وقػػػد عػػػرؼ الطهيػػػس اإل ر قػػػي السػػػقورديس  فػػػي القػػػرف المػػػيبلدؼ األ
 عمى طرد الديداف .

وقػػد عػػرؼ قػػدر الرمػػاف عنػػدما عػػالج عشػػاس هنػػدؼ رجػػق إنجميػػزؼ مصػػاس زالػػدودة 
مػع الزنجهيػق  أيضػاً ,  ما استعمق النراعنة قشر الرمػاف  الشر طية ونج  في عبلجه

 لمنع حاالت القيء ..
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 ماذا قاؿ العرب عف الرماف ؟
د االنطاكي : الرماف  مػه جػبلء مقطػع يغسػق الرطوزػات  مػق المعػدة وينػت  و اقاؿ د

 السدد و ز ق اليرقاف والطحاؿ ويحمر األلواف وهو مجرس ..
 إلػػىمض يقػػز  الصػػنراء , ويمنػػع سػػيبلف النضػػوؿ أمػػا اهػػف سػػينا فقػػاؿ : الرمػػاف الحػػا

 األمعاء ..
 ..المعدةأما اهف الهيطار فقاؿ : حس الرماف ممزوجًا مع العسق يحمي مف التهاس 

 الطب الحديث والرماف :
 لمقمس قازض وطارد لمدودة الشر طية يعالج الزحار والدزنتار ا .. ؼ الرماف مقو 

اؿ المػزمف و ػذلؾ الػدزنتار ا وضػد الهػراز وفي الصيف يستعمق الرماف  عػبلج لئلسػه
الػذؼ يصػاحزه نػزؼ دمػوؼ ..و ػذلؾ يسػػتعمق الرمػاف لمػت مص مػف حموضػة المعػػدة 

 وتجنا وتطحف ناعمًا  .  الزحيث تجمع قشور 
ف مزج قشور الرماف مع العسق عبلج ناج  لقرحػة المعػدة إوأثهتت التجارس العممية 

.. 
  

 استخدامات الرماف الطب ة :
 لمديداف الشر طية والزحار والدزنتار ا ..طارد  -ٔ
 قازض لئلسهاؿ . -ٕ
 Uric Acidالرماف الحامض مدرر لمهوؿ والت مص اكهر مف حامض الهوليؾ  -ٖ
. 
 الرماف يمنع تسارع ضرحات القمس وال نقاف . -ٗ
 ينشط وظائا الكهد ويمنع اليرقاف والتهازات الكهد . -٘
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 فقر الدـ  -ٙ
 معدة .عبلج اللتهازات ال -ٚ
 عبلج لقرحة المعدة . -ٛ

فسػػػزحاف هللا عمػػػى هػػػذا التشػػػازه هػػػيف قشػػػرة الرمػػػاف وزطانػػػة المعػػػدة واألمعػػػاء وحزػػػات 
 الرماف التي تشزه  ر ات الدـ الحمر ..

 
 

 المو  ا والكم  :

نها منا يعرؼ الموحيا وش مها الكموؼ و   تمامًا .. اإلنسافتشزه  مى  ا 

 
 
 د أثهتت التجارس الطهية التي أجرتها شر ات األدوية العالميةوق

زػػػ ف الموحيػػػا .. مػػػدرر جيػػػد لمهػػػوؿ .. ومػػػذيس لمحصػػػى فػػػي الكميػػػة والمثانػػػة وي مػػػف 
 استعمالها في عبلج التهازات الكمية ..

 والموحيا مهيجة لمشهوة الجنسية وتعيف عمى الجماع  صوصًا زالزنجهيق ..
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 . (1))إف عبلج الكم  بحبة المو  ا(ميه السبلـ  : الصادؽ الع اإلماـفورد عف 
ولػـ ي ػف ذلػؾ اعتزاطػًا  اإلنسافوحزة الموحيا  ما هو واض  فيها شزه  هير مف  مية 

 هق هو تقدير العز ز الح يـ .
 

 :نوى العنب  شبه الجنيف في المش مة 
 ػة  منا يبلحع وجود النوػ في العنس وهو يشزه الجنػيف دا ػق المشػيمة وحسػس نظر 

نوػ العنس لو أ ذ وطحف وأ ذت منه المرأة الحامق  فإفالمشاههة هيف الداء والدواء 
يمنػػػػع اإلجهػػػػاض .. و صوصػػػػًا لممػػػػرأة التػػػػي يسػػػػهق  فإنػػػػهفػػػػي هدايػػػػة حممهػػػػا يوميػػػػًا 

 إجهاضها ..
ألف العنس يحتوؼ عمى معػدف الهػودوف المهػـ فػي عمميػة ز ػادة هرمػوف االسػتروجيف 

 في الجسـ .
ف عمميػػة  ػػروج  الجنػػيف مػػف المشػػيمة يصػػاحهها الكثيػػر مػػف الز ػػاء والػػدموع . وهللا وا 

 أعمـ .
 

 التشابه بيف الجوز والدماغ :
الجوز مف الم ّسرات وهو ينمو في المناطق الزاردة له قشرة  ضراء تسمى ال الديـر 
  وتستعمق في صناعة مواد التجميق .. أما قشػر  فقػوّؼ وفيػه تعرجػات  ثيػرة ويشػزه 

 لش ق والصبلزة ..الجمجمة في ا

                                                 
 طس اإلماـ الصادؽ . -ٔ
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ولس الجوز نصنيف مّتصميف مع زعضهما الزعض وتتكوف مػف طزقتػيف القشػرة وهػي 
 ض الموف .أهيهنية الموف والمس وهو 

ولػػس الجػػوز يشػػزه الػػدماغ تمامػػًا مػػف حيػػث الشػػ ق ال ػػارجي والػػدا مي , فالػػدماغ ذو 
زػػػه  النػػػاس الجػػػوز زالػػػدماغ ويعػػػالجوف  هض , وفػػػي الصػػػيف يشػػػزّ أهػػػيقشػػػرة هنيػػػة ولػػػس 
 أمراض الدماغ .

وقد اثهت الطس الحديث فوائد الجوز فهو منشط يحتوؼ عمػى سػعرات حرار ػة عاليػة 
نه يعطي قوة عالية لمشزاس والمراهقيف .إمع   نه مقوؼ لمذاكرة .. وا 

و ػػػذلؾ اسػػػتعماؿ قشػػػور الجػػػوز ال ضػػػراء فػػػي عػػػبلج التهػػػاس األذف والحمػػػق , فمػػػس 
مػػراض األذف وهػػي فػػي الػػرأس ومتصػػمة الجػػوز مقػػوؼ لمػػدماغ والجػػوز يسػػتعمق فػػي أ

 زالدماغ .
)أك  الجػبف داء والجػوز دواء فػإذا اجتمعػا نه قػاؿ : أ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  فعف رسوؿ هللا 
 معًا صار دواء( . 

 والجػػػهف يػػػؤذؼ الػػػدماغ ألنػػػه يسػػػهس ارتنػػػاع الضػػػغط أحيانػػػًا والجػػػوز يعمػػػي الػػػدماغ .
 فسزحاف هللا عمى هذا التشازه .

 
 التشابه بيف الماش والنمش :

)فػأمرني أف أطػبخ :  العميػه السػبلـ  قاؿفزعض أصحاس الرضا عػف الههػق    ئقس

 ..(1)الماش وأتحسا  وأجعمه طعامي فلعمت أ امي فعوفيت(

                                                 
 .ٚٛٔم اـر األ بلؽ  - ٔ
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)خػػذ المػػاش الرطػػب فػػي أ امػػه ودقػػه مػػع ورؽ قػػاؿ :  أيضػػاً وعنػػه العميػػه السػػبلـ  
 .(1)البهق )قاؿ( فلعمت فعوفيت(واعصر الماء واشر ه عم  الريق واطمه عم  

فالمػاش يشػػزه الههػق والػػنمش حسػػس نظر ػات المشػػاههة .. وهػػو عػبلج نػػاج  لمػػنمش 
 والههق إذا طحف ودهف زه الههق  ما قاؿ الرضا العميه السبلـ  .

 
 ماش في الرز  النمش في الوجه !! وال
 
 
 

 التشابه بيف القمب وحب ة الصنو ر

حػد  هيػر القمػس هػق إف القمػس وصػا  إلػىناها تشػزه لو الحظنا حزة الصػنوحر لوجػد
 ز نه صنوحرؼ الش ق .

 
 
 
 
 

                                                 
 .ٕٖٛص  - ٔٓٔج  -العبلمة المجمسي  -زحار األنوار  - ٔ
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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 :
 الصنوحر في تنشيط الدورة الدموية في القمس والدماغ . يستعمق حس -ٔ
 منشط لمكهد . -ٕ
 منشط لمكمية ومدرر لمهوؿ . -ٖ
 .منشط لمطاقة الجنسية و ز ق الضعا واالستر اء -ٗ
 فات  لمشهية . -٘

تنشػػيط  أوعف طر ػػق تنشػيط القمػػس مزاشػرة ذ  األمػور تقػػوـ ههػا حّزػػة الصػنوحر و ػق هػػ
 لعضو زصورة  ير مزاشرة .الدورة الدموية في ذلؾ ا

 

 : التشابه بيف البص  األخضر والشعر

حػػد  هيػػر الشػػعرة وزصػػمتها  إلػػىف الزصػػق األ ضػػر يشػػزه إمػػف  ػػبلؿ زحثنػػا وجػػدنا 
 و روجها مف الجمد .

ف الزصػػق مقػػوؼ لمشػػعر ويسػػاعد عمػػى تطو مػػه .. ويمنػػع إولقػػد اثهػػت الطػػس الحػػديث 
ذا ا ذ الزصق ودلكت زه المنطقة يسػاعد عمػى  فإنهال الية مف الشعر  تساقطه .. وا 

 نمو  في ذلؾ الم اف .
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 ولحـ الحيواف  اإلنسافالتشابه بيف لحـ 

ت هتوف  } تعالىقاؿ  ـٍ مُ مما   شآ ل حآ ٍة و  اُكه  ن اهتـ ُبل  دآ د  و أ مآ
(1) . 

ت هتوف   تعالىوقاؿ  ٍر مُ مما   شآ ـُ ط يآ ل حآ ْو 
(2) . 

ه عف جد  العميه السػبلـ  قػاؿ : قػاؿ أهيعنه عف  مف صحينة الرضا العميه السبلـ 
 :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  رسوؿ هللا 

تقػػع فػػي المعػػدة إال أنبتػػت فػػي  ة)وقػػد ذكػػر عنػػد  المحػػـ والشػػحـ ألػػ س منػػه بضػػع
 ،  (3)داء( إنهاشلاء وأخرجت مف مك إنهامك

 . (4)(خرى )المحـ سيد الطعاـ في الدن ا واألوعنه العميه السبلـ  قاؿ : 
                                                 

 .  ٕٕ الطور  -ٔ
 .  ٕٔ الواقعة  -ٕ
 م اـر األ بلؽ . -ٖ

 المصدر ننسه . -ٗ
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)نحف :  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  وعف جعنر هف   , عف آزائه ال عميهـ السبلـ  : قاؿ النهي 
( لحميوف(األنب اءمعاشر   . (1))قـو

 . (2))مف ترؾ المحـ أر عيف يومًا ساء خمقه(:  الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  وعف رسوؿ هللا 
 . (3)لمحـ(و )مف ساء خمقه فأطعمو  ا

في بدنػه فم أكػ   أو)مف أصابه ضعف في قمبه عف الصادؽ العميه السبلـ  قاؿ : 
 . (4)ف بالمبف(الحـ الض

 )ما لي أراؾ مصلارًا ؟ عف يونس هف ز ير قاؿ : قاؿ الرضا العميه السبلـ  : 
 قاؿ : قمت وعؾ أصابني .

 . عم  حالي مصلاراً  ةقاؿ : ك  المحـ . فأكمته ، ثـ رآني بعد جمع
 قاؿ : ألـ أمرؾ بأك  المحـ ؟ 
 فقمت ما اكمت غير  منذ امرتني .

 فقاؿ كيف أكمته ؟ 
 قمت طبيخًا .

 قاؿ : كمه كبابًا ، ثـ أرس  إلي  بعد جمعة فإذا الدـ عاد في وجهي .
 .(5)فقاؿ لي : نعـ(

 و ق الناس تعرؼ المحـ وفوائد  العظيمة في هناء األجساـ ..

                                                 
 المصدر ننسه . -ٔ

 المصدر ننسه . -ٕ

 .المصدر ننسه  -ٖ

 المصدر ننسه . -ٗ

 .ٛٙٗص ٕالمحاسف ج - ٘
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) ا سعد لو عمـ   شيئًا أفض  مف الضػأف لسبلـ  قػاؿ : الحسف العميه ا أهووعف 
 .(1)للدى به إسماعي  )عم ه السبلـ((

 ؿ المحـ يولد المحـ ..و اتن فإفوحسس نظر ة المشاههة 
 
 
 

 : التشابه بيف الكماة والعيف

العيف مف األجهزة الجمادية و ػذلؾ الكمػاة فهػو نزػات جمػادؼ ال جػذور لػه ينمػو فػي 

ُقُه } تعػالىالهرؽ , قاؿ يقوػ فيها ية في الحقوؿ التي و ااألراضي الصحر  ن ا ب رآ ادت س    ك 

اُر  ه بت ُباألآ بآص  ي ذآ
ـآ  تعالى, وقاؿ  (2) ار هت ط فت أ بآص  ؽت ي خآ ادت الآب رآ ْ  ك 

(3) . 

 فيحصق الرحط هيف الهرؽ واألزصار والكماة زاعتزارها معتمدة عمى الهرؽ .
 )الكماة مف المف وماؤها شلاء لمعيف ....( .:   تسميما  الملسو هلآو هيلع هللا ىلصقاؿ عنه رسوؿ هللا 

ؿ عػػػػف الطػػػػس اإلسػػػػبلمي ألقػػػػى الػػػػد تور المعتػػػػز زػػػػاهلل و وفػػػػي المػػػػؤتمر العػػػػالمي األ
المرزوقي محاضرة عف نتائج معالجته آلفات عينية م تمنػة هتقطيػر مػاء الكمػاة فػي 

 العيف .

                                                 
 م اـر األ بلؽ . -ٔ

 .  ٖٗ النور  -ٕ
 .  ٕٓ الزقرة  -ٖ



 

 

 ........الموسوعة القرآنية لمسيد القحطاني...............................396

 

ي م تهر الفيبلنوؼ  وهذا المحموؿ عػالج ولقد تـ است بلص العصارة المائية منها ف
ة هيػػاف انػػت النتػػائج إيج Trachomaزػػه حػػاالت متقدمػػة مػػف ال الرمػػد   الالترا ومػػا  

 وضعها الطهيعي دوف أؼ ضرر يذ ر . إلىفي شناء الرمد وعادت ممتحمة العيف 
 فسزحاف هللا عمى هذا التشازه ..

 

 : التشابه بيف القرنب ط والدماغ

 ض .هييط , ذلؾ النزات ذو الرأس األ منا يعرؼ القرنه
والقػػػػرنهيط يشػػػػزه الػػػػدماغ تقر زػػػػًا حسػػػػس نظر ػػػػة المشػػػػاههة هػػػػيف الػػػػداء والػػػػدواء , فنيػػػػه 

 تعرجات  ثيرة  تعرجات الدماغ.
ولقػػد أثهػػت العممػػاء زػػ ف القػػرنهيط يحتػػوؼ عمػػى مػػواد  يميائيػػة تعمػػق عمػػى تصػػمي  الػػػ 

(DNA) ف القػرنهيط التالا حسس آ ر تقر ر طهي نشػر فػي الواليػا ت المتحػدة , وا 
 مف المواد الطهيعية المحنزة لمدماغ .

 وهو  ذاء صحي طهيعي و ز د الذ اء والذاكرة.
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 الخرنوب والكم  :

ية التػي تنهػت فػي أؼ م ػاف و اهذور الالعاقوؿ   هذ  النهتػة الصػحر  مف ال رنوس وهو
 ية .و االصحر  , فقد تجدها في الطر ق وفي المزرعة ولكنها تكثر في المناطق

في عػبلج أمػراض  وحديثاً  وال رنوس يشزه الكمى تمامًا , وقد استعممه األطزاء قديماً 
 الكمى مثق :

 التهازات المجارؼ الهولية . .ٔ
 منتت لمحصى في الكمية والمثانة . .ٕ

 مدرر لمهوؿ . .ٖ

 مقوؼ جنسي . .ٗ
 
 
 
 

 : التشابه بيف المرارة واللمل 
مػػػف حيػػػث الشػػػ ق ارة الالصػػػنراء  والنمنػػػق هػػػيف المػػػر  لقػػػد الحظنػػػا وجػػػود تشػػػازه  هيػػػر

ف  ػػق منهمػػا يشػػزه وعػػاء طػػولي إال ػػارجي والتجو ػػا الػػدا مي لكػػق منهمػػا , حيػػث 
 مجوؼ .

 ؿ النمنق األحمر واأل ضر ينيد في :و اف تنإوقد أثهت الطس قديمًا وحديثًا 
 إزالة عسر الهظـ . -ٔ
 يساعد في تنظيا وتطهير المرارة . -ٕ
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 ة .يساعد عمى تنتيت حصى المرار  -ٖ

 ؿ النمنق لمرضى التهازات المرارة .و او نص  األطزاء هتن
 
 

 :  بلصة
نظر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  تعتهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر  
هػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػداء  المشػػػػػػػػػػػػػاههة 

ث نظر ة أحد والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدواء 
لعػػػػبلج  افػػػػة  طهيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

الزسػػػػيطة والمستعصػػػػية عػػػػف طر ػػػػق مشػػػػاههة الػػػػداء والػػػػدواء ووجػػػػود  فػػػػي اض األمػػػػر 
ه عضػو مػف أعضػاء يشػز أوالنزاتػات  أحدالطهيعة فقد ي وف العضو المصاس يشزه 

 الحيوانات ويست دـ ذلؾ العضو في عبلج العضو المصاس .
ؿ مػف النظر ػة عمػى زعػض النزاتػات والكائنػات التػي أثهتتهػا و ولقد ا تصػر الجػزء األ

لها فائدة حسس نظر ة المشاههة ولقػد راعينػا الشػرح فػي  إفالتجارس الطهية الحديثة ه
 زعض األجزاء واال تصار في الزعض اآل ر..
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 التقو ـ المهدوي 
 

عشػر شػهرًا وهػذا ثاهػت لػدػ الجميػع منػذ  مػق هللا  امف المعمػوـ إف عػدة الشػهور اثنػ
ػهتوُر  قػاؿ تعػالى فػي  تازػهذلػؾ السماوات واألرض وقد أكد هللا تعػالى  ة  الشُّ ُْإفم ُعػدم
رًا ُفػي ُكت ػػاُب و ُ ي ػ ػهآ ػػر  ش  ػا أ رآ  ع ػػة  ُعنػد  و ُ اثآن ػا ع ش  ه  ض  ُمنآ ػػم او ات و األ رآ م ػق  السم ـ  خ  وآ

ػػا  م  آفمػػًة ك  ػػُرُكيف  ك  ق ػػاُتمتواآ الآمتشآ ـآ و  ػػكت ػػواآ ُفػػيُهفم أ نلتس  ـت ف ػػبل  ت ظآُممت ػػ ُ  يفت الآق  ُلػػؾ  الػػدُ  ـ  ذ  ػػرت حت
م متواآ أ فم و   م ع  الآمتتمُقيف    آفمًة و اعآ ـآ ك  اُتمتون كت  تق 
(1)  

تقاويـ عديدة لحسػاس الشػهور وأشػهرها التقػويـ المػيبلدؼ الشمسػي والتقػويـ  إف هناؾ
الهجػػػرؼ القمػػػػرؼ والتقػػػويـ النارسػػػػي والتقػػػػويـ العهػػػرؼ والتقػػػػويـ الصػػػيني و يرهػػػػا مػػػػف 

 .التقاويـ القميمة اإلستعماؿ التي ال يعرفها أكثر الناس 
اس عدد أياـ وهذ  التقاويـ التي ذ رناها ت تما زعضها عف الزعض اآل ر في حس 

إنهػا ت تمػا فيمػا هينهػا فػي الشػهر الػذؼ تهػدأ زػه السػنة ,  السنة وأسماء الشهور  مػا
 وهي تقاويـ  ير دقيقة .

                                                 
 ٖٙالتوزة - ٔ
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فػػالتقويـ المػػيبلدؼ الشمسػػي الػػذؼ يعتمػػد عمػػى تػػار خ والدة المسػػي  يهػػدأ فػػي  ػػانوف 
الثػػػاني والمسػػػيحيوف أننسػػػهـ ي تمنػػػوف فػػػي تػػػار خ والدة المسػػػي  العميػػػه السػػػبلـ  فػػػي 
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 المحػػـر صػػنر رحيػػع  

األوؿ ... الػػخ  فػػي أسػػماء الشػػهور وانػػه يعتمػػد عمػػى تػػار خ هجػػرة الرسػػوؿ فػػي شػػهر 
في شػهر محػـر هػق فػي شػهر رحيػع األوؿ وحػدؤ   محـر , مع العمـ إف الهجرة لـ تكف

 اف زش ق رجعي أؼ زحساس النترة المنقضية مف الهجرة , و ػذلؾ التقػويـ الصػيني 
 والعرحي والنارسي فهي ت تما زعضها عف الزعض اآل ر ....

يومًا ورحع اليوـ و مس دقائق  ٖ٘ٙونحف نعرؼ إف السنة الميبلدية الشمسية هي  
ف  ق أرحػع سػنوات  يومػًا. والسػنة  ٖٙٙتسػمى السػنة الرازعػة زالسػنة الكهيسػة وهػي وا 

يػـو  ٖٗ٘=  ٔٔ – ٖ٘ٙالهجر ة تنقص عف السنة الميبلدية ز حد عشػر يومػًا أؼ 
. 

) إف السػنة ثبلثمائػة وأر ػػع  وقػد ورد عػف اإلمػاـ أهػي عهػد هللا العميػه السػبلـ  قولػه:
 (1)وخمسوف يومًا (

 ٖٔعضػػها الػػزعض اآل ػػر ف شػػهر حسػػاهها إف أشػػهر السػػنة الميبلديػػة ت تمػػا عػػف ز
يومػػًا  ٖٓوه ػػذا أمػػا الهجر ػػة ف شػػهرها شػػهر تػػاـ  ٕٛوشػػهر واحػػد  ٖٓيػػـو وأشػػهر 

 وهي تعتمد عمى رؤية الهبلؿ  ,يومًا  ٜٕوشهر ناقص 

وفي مناسزات دينية  ثيرة أ تمػا المسػمموف فيمػا هيػنهـ فػي حسػاس هدايػة الشػهر أو 
اف ونهايتػه و ػذلؾ أ ػتبلفهـ فػي معرفػة أيػاـ نهايته  ػا تبلفهـ فػي هدايػة شػهر رمضػ

                                                 
 ٖ٘ٔص ٙ٘زحار األنوار ج- ٔ
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الحػػػج ونػػػرػ فػػػي الهمػػػد الواحػػػد ي تمػػػا النػػػاس فيمػػػا هيػػػنهـ فقسػػػـ يصػػػوموف وآ ػػػروف 
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 

 ادر  في حساس أياـ شهر رمضاف .عمى مص
وهذا اال تبلؼ يولد أ طاء في معرفة األوقات الصػحيحة لمقيػاـ زالواجزػات الدينيػة  

هللا المزار ػة  ـالمنروضة  الصوـ والحج و ير  . وما في ذلؾ مف ضػياع معرفػة أيػا
وضػػياع ثواههػػا هػػق الوقػػوع فػػي المعنػػات هػػدوف عمػػـ و ػػذلؾ اال ػػتبلؼ الحاصػػق هػػيف 

الواحدة فهناؾ عػدة تقػاويـ مسػت دمة فػي ننػس الوقػت وهنػاؾ ا ػتبلؼ دا مػي الدولة 
 في حساس هذ  التقاويـ المست دمة أصبًل .

 
 المهدي  أتي بأمر جديد 

لقػػد وردت الكثيػػر مػػف الروايػػات عػػف أهػػق الهيػػت العميػػه السػػبلـ  إف اإلمػػاـ المهػػدؼ 
نه سوؼ يغير األياـ والشػهور ,  العميه السبلـ  سوؼ ي تي هديف جديد وأمر جديد وا 

إذا ال :  نػه قػاؿأ حيث روؼ عػف أحمػد هػف عجػبلف عػف أهػي عهػد هللا العميػه السػبلـ 
قػػاـ القػػائـ دعػػا النػػاس إلػػ  اإلسػػبلـ الجديػػد وهػػداهـ إلػػ  أمػػر قػػد دثػػر فضػػ  عنػػه 
نما سمي المهدي ألنػه يهػدي إلػ  أمػر قػد ضػموا عنػه وسػمي بالقػائـ  الجمهور وا 

 .(1)لق امه بالحق (
 

 قو ـ المهدوي بدا ة الت
                                                 

 ٔٗ٘اإلرشاد ص - ٔ
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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 

نه سوؼ يقيـ دولة العدؿ اإللهي , وهذا التقويـ يتكوف  السبلـ  هي لكق الكوف وا 
ًا ولكننا سوؼ نقوـ زاستهداؿ أسماء الشهور العرحية مف مف اثنا عشر شهرًا أيض

محـر وصنرورحيع األوؿ ....الخ   زاسماء األئمة األطهار مصداقًا لقوؿ الرسوؿ 
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  : عدتهـ عدة الشهور  ما في الرواية الواردة في  شا اليقيف حيث 

: سمعت رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما   جاء عف األصزب هف نزاتة عف اهف عزاس قاؿ
: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 
رًا ُفي ُكت االشهور وهي عند    هآ ر  ش  ض  اثآن ا ع ش  م او ات و األ رآ م ق  السم ـ  خ   ُب و ُ ي وآ

)(1) .  
وفي اال تصاص عف اهف طر ا عف اهف نزاتة عف اهف عزاس قاؿ رسوؿ هللا 

(2): ) عدتهـ عدة الشهور وهي إثنا عشر شهرًا(الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما    

 
 الشهور حسب التقو ـ المهدوي 

 شهر المرتضى ال شهر رمضاف  -ٔ
 جتهى ال شهر شواؿ  شهر الم -ٕ

                                                 
 .ٕٗٙص ٖٙزحار األنوار ج - ٔ

ٜٖٔص ٖٙ,  نز النوائد وت و ق اآليات الظاهرة ج ٖٔٚص ٖٙزحار األنوار ج -ٔ  
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 شهر الشهيد ال شهر ذؼ القعدة    -ٖ

 شهر السجاد ال شهر ذؼ الحجة    -ٗ

 شهر الزاقر ال شهر محـر    -٘

 شهر الصادؽ ال شهر صنر    -ٙ

 األوؿ    عرحيشهر شهر الكاظـ ال -ٚ

 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 

 
ػػم او ات ْ م ػػق  السم ـ  خ  ػػوآ رًا ُفػػي ُكت ػػاُب و ُ ي  ػػهآ ػػر  ش  ػػا ع ش  ػػهتوُر ُعنػػد  و ُ اثآن  ة  الشُّ ُإفم ُعػػدم

ـت ف ػػػ ػػػ ُ  يفت الآق  ُلػػػؾ  الػػػدُ  ـ  ذ  ػػػرت ػػػا أ رآ  ع ػػػة  حت ه  ض  ُمنآ ق ػػػاُتمتواآ و األ رآ ـآ و  ػػػكت ػػػواآ ُفػػػيُهفم أ نلتس  بل  ت ظآُممت
ػػع  الآمتتمُقػػيف    ػػواآ أ فم و   م  م مت آفمػػًة و اعآ ـآ ك  ػػاُتمتون كت ػػا  تق  م  آفمػػًة ك  ػػُرُكيف  ك  الآمتشآ
إف معرفػػة  (1)

الشهور هي الديف القيـ  ما قاؿ تعالى في اآلية ونحػف نقػوؿ إف األئمػة هػـ الشػهور 
الػػديف القػػيـ فػػإف معرفػػة اسػػماء الشػػهور مثػػق محػػـر وصػػنر ورحيػػع ألف معػػرفتهـ هػػي 

األوؿ و يرها ليست هي الػديف القػيـ ألنهػا معروفػة لمنػاس عمػى مػر العصػور وعمػى 
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م تمػػا الػػديانات مػػف يهػػود ومجػػوس و يػػرهـ مػػف المشػػر يف فػػي زمػػف الرسػػوؿ فهػػي 
الحقيقيػة التػي  ف القيـ هو معرفة األشهر زاسػماءهايليست الديف القيـ حتمًا , هق الد

 سماها هللا قهق  مق السماوات واألرض وقهق  مق آدـ العميه السبلـ  .
) كنت عند أبي جعلػر ه فقد جاء في الرواية الواردة عف أهي حمزة الثمالي قاؿ : 

بف عمي الباقر )عم ه السبلـ( ذات يـو فمما تلرؽ مف كاف عند  قاؿ  ا أبػا حمػزة 
ق اـ قائمنا فمف شؾ ف ما أقوؿ لقي   وهو كافر به مف المحتـو الذي حتمه   

جاحد لػه ثػـ قػاؿ بػأبي وأمػي المسػم  باسػمي المكنػ  بكنيتػي السػابع مػف بعػدي 
 ػأتي ل ممػئ األرض عػداًل وقسػطًا كمػػا ممئػت جػورًا وظممػًا  ػػا ابػا حمػزة مػف أدركػػه 

ـ  ْ فال سمـ ما سمـ له )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( ومف لػـ  سػمـ  ػرم ػدآ ح  ػُرؾآ ُبػالِل ُ ف ق  ُإنمػهت م ػف  تشآ
اٍر   م ا ُلمظماُلُميف  ُمفآ أ نص  م أآو ا ت النمارت و  نمة  و  م  ُه الآج  وأوض  مف هذا بحمد    و ت ع 

ُْإفم  وأنور وأبيف وأزهر مف هػذا وأحسػف منػه قػوؿ   عػز وجػ  فػي محكػـ كتابػه
هتوُر ُعند  و ُ  ة  الشُّ راً  ُعدم هآ ر  ش     ٔال {اثآن ا ع ش 

ومعرفة الشػهور محػـر وصػنر ورحيػع ومػا زعػدها والحػـر منهػا رجػس وذو القعػدة وذو 
الحجة ومحـر وذلؾ ال ي وف دينًا قيمًا ألف اليهود والنصارػ والمجوس وسائر الممق 
والنػػػاس جميعػػػًا مػػػف المػػػوافقيف والم ػػػالنيف يعرفػػػوف هػػػذ  الشػػػهور ويعػػػدونها زاسػػػمائها 

هػػو  ػػذلؾ إنمػػا عنػػي ههػػـ القػواميف هػػديف هللا وأكػػـر مػػنهـ أميػػر المػػؤمنيف عمػػي  ولػيس
العميػػه السػػبلـ  الػػذؼ أشػػتق هللا سػػزحانه لػػه اسػػمًا مػػف اسػػمه العمػػي  مػػا اشػػتق لػػ  
الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  اسػػمًا مػػف اسػػمه المحمػػود وثبلثػػة مػػف ولػػد  اسػػمائهـ عمػػي هػػف الحسػػيف 

                                                 
 ٕٕٓص ٔت و ق اآليات ج - ٔ
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  ههػذا االسػـ المشػتق مػف أسػماء هللا عػز وجػق حرمػة  وعمي هف موسػى وعمػي هػف
نهـ الشهور  تاس   . ٔال تزه هللا قهق  مق آدـ ز لني عاـزه يعني أمير المؤمنيف وا 

عػػػف داود هػػػف  ثيػػػر الرقػػػي قػػػاؿ : د مػػػت عمػػػى أهػػػي عهػػػد هللا جعنػػػر هػػػف   العميػػػه 
حاجػػة لػػي  :) مػػا الػػذي أبطػػأ بػػؾ عنػػا  ػػا داود قػػاؿ : السػػبلـ  زالمدينػػة فقػػاؿ لػػي

عرضت بالكوفة فقاؿ مف خملت بها قمت جعمت فداؾ خملت بها عمػؾ زيػدًا تركتػه 
راكبًا عم  فرس متقمدًا مصحلًا ينػادي بعمػو صػوته سػموني قبػ  أف تلقػدوني بػيف 
ني العمـ  جوانبي عممًا جـ وقد عرفت الناسخ والمنسوخ والمثاني والقرآف العظ ـ وا 

د ذهبػػت تمػػؾ المػػذاهب ثػػـ نػػادى  ػػا سػػماعة بػػف بػػيف   و يػػنكـ فقػػاؿ لػػي داود لقػػ
مهػػراف 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 

ذا  ف ه مكتوب سطراف األوؿ )ال إله إال   ه رسوؿ   ( والثاني أقرأ  فقرأ له وا 
ػػم او ات ) م ػػق  السم ـ  خ  ػػوآ رًا ُفػػي ُكت ػػاُب و ُ ي  ػػهآ ػػر  ش  ػػا ع ش  ػػهتوُر ُعنػػد  و ُ اثآن  ة  الشُّ ُإفم ُعػػدم

ـ   رت ا أ رآ  ع ة  حت ه  ض  ُمنآ ـت  و األ رآ ػ ُ  يفت الآق  أبػي طالػب ،  ( أميػر المػؤمنيف عمػي بػفذ ُلؾ  الػدُ 
الحسف بف عمي ، الحسيف بف عمي ، عمػي بػف الحسػيف ، ه بػف عمػي ، جعلػر 
بػػف ه ، موسػػ  بػػف جعلػػر ، عمػػي بػػف موسػػ  ، ه بػػف عمػػي ، عمػػي بػػف ه ، 
الحسف بف عمي ، الحجة وثـ قاؿ  ػا داود أتػدري مػف كتػب هػذا فػي هػذا قمػت   

 . ٕالآدـ بأللي عاـ (ورسوله وأنتـ أعمـ قاؿ : قب  أف يخمق   

                                                 
  يزة النعماني - ٔ
 ٜٓ يزة النعماني ص- ٕ
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واألئمة األطهار إثنا عشر إمامًا أولهـ عمي هف أهي طالػس العميػه السػبلـ  وآ ػرهـ  
اإلمػػاـ المهػػدؼ العميػػه السػػبلـ   ػػاتـ األئمػػة , وفػػي هػػذ  األشػػهر أرحعػػة أشػػهر حػػـر 
وفي األئمة أرحعة في اسـ واحد وهو اسـ أمير المؤمنيف العميه السػبلـ  الػذؼ اشػتقه 

العمي وهو الحـر : عمػي هػف أهػي طالػس وعمػي هػف الحسػيف وعمػي هػف  هللا مف اسمه
 موسى وعمي هف   .

)سألت أبا جعلر )عم ه السبلـ( عف تأوي  قػوؿ    فقد روػ جاهر الجعني قاؿ : 
م ػػق  عػػز وجػػ   ـ  خ  ػػوآ رًا ُفػػي ُكت ػػاُب و ُ ي  ػػهآ ػػر  ش  ػػا ع ش  ػػهتوُر ُعنػػد  و ُ اثآن  ة  الشُّ ُإفم ُعػػدم
ـآ السم  ػكت ـت ف بل  ت ظآُممتواآ ُفػيُهفم أ نلتس  يفت الآق  ُ  ـ  ذ ُلؾ  الدُ  رت ا أ رآ  ع ة  حت ه  ض  ُمنآ قػاؿ  م او ات و األ رآ

فتنلس سيدي الصػعداء ثػـ قػاؿ  ػا جػابر أمػا السػنة فجػدي رسػوؿ   )صػم    
لػ   عم ه وآله وسمـ تسم ما( وشهورها إثنا عشر شهرًا فهو أمير المؤمنيف إلػي وا 
لػ   لػ  ابنػه الحسػف وا  ابني جعلر وابنه موس  وابنه عمي وابنه ه وابنه عمػي وا 
ابنه ه الهادي المهدي إثنا عشر إمامًا حج    في خمقػه وامنػاء  عمػ  وح ػه 
وعممه واألر عة الحـر الذيف هـ الديف الق ـ أر عة منهـ يخرجوف باسـ واحػد عمػي 

وعمػي بػػف موسػ  وعمػي بػف ه فػػاإلقرار أميػر المػؤمنيف وأبػي عمػػي بػف الحسػيف 
 . ٔالبهؤالء هو الديف الق ـ فبل تظمموا انلسكـ أي قولوا بهـ جم عًا تهتدوا(

وزعػػػد هػػػذ  الروايػػػات الهينػػػات التػػػي تؤ ػػػد عمػػػى إف الشػػػهور االثنػػػا عشػػػر هػػػـ األئمػػػة 
 ت زػ ف الػديفااألطهار العميه السبلـ  وهـ األكـر وهـ الديف القيـ وقد ورد في الروايػ

 القيـ هو ديف القائـ إذف فالتقويـ المهدوؼ مف م تصات القائـ .
يتكوف التقػويـ المهػدوؼ مػف اثنػا عشػر شػهرًا أولهػا شػهر المرتضػى وهػو يقاهػق شػهر 
رمضػػػاف و نتهػػػي زشػػػهر المهػػػدؼ وهػػػو شػػػهر شػػػعزاف , والسػػػنة فيػػػه ثبلثمائػػػة وأرحػػػع 

                                                 
 ٜٗٔ يزة الطوسي ص - ٔ
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ص تسػعة وعشػروف و مسوف يومًا , والشهور فيه شػهر تػاـ ثبلثػوف يومػًا وشػهر نػاق
يومػػًا أؼ مػػا معنػػا  سػػتة أشػػهر تامػػة وسػػتة أشػػهر ناقصػػة فشػػهر رمضػػاف تػػاـ والػػذؼ 

تػػػاـ وشػػػهر   شػػػهر نػػػاقص وشػػػهر الشػػػهيد الذؼ القعػػػدةيميػػػه شػػػهر المجتهػػػى الشػػػواؿ  
السجاد الذؼ الحجة  شػهر نػاقص .. وه ػذا إلػى شػهر المهػدؼ الشػعزاف  وهػو شػهر 

 ناقص ال يتـ أهدًا .
  الم ونػػات زالتنصػػيق إسػػتنادًا إلػػى آيػػات القػػرآف واألحاديػػث وسػػنذ ر األدلػػة عمػػى هػػذ

الشػػر نة الػػواردة عػػف الرسػػوؿ الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػميما  والروايػػات الػػواردة عػػف أهػػق الهيػػت العميػػه 
 السبلـ  .

أوؿ شهر في السنة المهدوية , ورس سائق  شهر المرتضى الشهر رمضاف  . أ
في السػنة المهدويػة   إف شػهر يس ؿ لماذا وضع شهر رمضاف   وؿ شهر 

رمضػاف أفضػق الشػػهور وهػو الشػػهر الػذؼ أنػزؿ فيػػه القػرآف وفيػػه ليمػة القػػدر 
 التي يقدر فيها  ق أمر وهي رأس السنة .

ى  قاؿ تعػالى  ػد  ػف  الآهت ن ػاٍت مُ  رآآفت هتًدى لُ منمػاُس و   يُ  اف  المُذي  أتنُزؿ  ُف ُه الآقت م ض  رت ر  هآ ْش 
ق اُف ف م   ة  مُ فآ و الآلترآ ٍر ف ُعدم ل  م   س  اف  م ُريضًا أ وآ ع  م ف ك  هت و  مآ ر  ف مآ  صت هآ ـت الشم ُهد  ُمنكت ف ش 

واآ و    ُلتتك بُ ػرت ة  و  ُعػدم ُممتواآ الآ ُلتتكآ ر  و  ـت الآعتسآ ر  و ال  يتُريدت ُبكت ـت الآ تسآ ر  يتُريدت و ت ُبكت ـٍ أتخ  م ػ  أ  ما  ع 
ل ع ممكت  ـآ و  اكت وف   م ا ه د  رت كت ـآ ت شآ

(1). 
رُ : ْ وقاؿ تعالى  ػدآ م ػُة الآق  رُ  *ُإنما أ نز لآن ا ت ُفي ل يآ ػدآ م ػةت الآق  ػا ل يآ ر اؾ  م  ػا أ دآ م  ُر  *و  ػدآ م ػةت الآق  ل يآ

رٍ  هآ ر  مُ فآ أ لآُف ش  يآ ػرٍ  *خ  ػ ُ  أ مآ ػف كت ُهػـ مُ  ُف ر  ُ  ػا ُبػُإذآ وحت ُفيه  ةت و الرُّ ُئك  ؿت الآم بل  ـ   *ت ن زم ػبل  س 
ُر  تم  م طآم ُع الآل جآ ُهي  ح 
(2). 

                                                 
 ٘ٛٔالزقرة - ٔ
 القدر - ٕ
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. عػف عمػػي هػػف إهػػراهيـ عػػف أهيػػه عػػف عهػػد هللا هػػف المغيػػرة عػػف عمػػر الشػػامي عػػف 1
) إف عدة الشهور عند   إثنا عشػر شػهرا فػي أهي عهد هللا العميه السبلـ  قػاؿ : 

كتاب   يـو خمق السماوات واألرض فغرة الشهور شهر   ج  ذكر  وهػو شػهر 
وقمػػب شػػهر رمضػػاف ليمػػة القػػدر ونػػزؿ القػػرآف فػػي أوؿ ليمػػة مػػف شػػهر  رمضػػاف

 .(1)رمضاف فاستقب  الشهر بالقرآف (
) إف عػدة الشػهور عنػد   اثنػا عشػر  . وعف أهي عهد هللا العميه السبلـ  قاؿ :2

شهرًا فػي كتػاب   يػـو خمػق السػماوات واألرض ،. فغػرة الشػهور رمضػاف وقمػب 
 .(2)شهر رمضاف ليمة القدر(

يقصػػد عمػػي هػػف أهػػي طالػػس  -نػػه  طػػس العميػػه السػػبلـ أ. عػػف األصػػزب هػػف نزاتػػة 3
) أتػػاكـ شػػهر رمضػػاف وهػػو سػػيد  فػػي الشػػهر الػػذؼ قتػق فيػػه فقػػاؿ: -العميػه السػػبلـ 

 .(3)الشهور وأوؿ السنة وف ه تدور رح  ....(
) أدع بهػذا الػدعاء فػي شػهر رمضػاف  . عف العهد الصال  العميه السػبلـ  قػاؿ :ٗ
 .(4)ب  دخوؿ السنة (مستق
: )مف اغتسػ  أوؿ يػوـ مػف السػنة فػي  . عف أمير المؤمنيف العميه السبلـ  قػاؿ5

ف أوؿ كػ  سػنة أوؿ  ماء جار وصب عم  رأسه ثبلثػيف غرفػة كػاف دواء لسػنته وا 
 .(5)يـو مف شهر رمضاف(

 

                                                 
 ٖ٘ٓوسائق الشيعة ص - ٔ
 .ٖٖ٘ص ٓٔوسائق الشيعة ج - ٕ
 .ٖ٘ٔص ٔٗزحار األنوار ج - ٖ
 .ٕٚص ٗالكافي ج - ٗ
 .ٙٛإقزاؿ األعماؿ ص - ٘
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 الز اة فرضت في شهر رمضاف   . ب

لسػػنة فػػإف الز ػػاة فػػرض هللا الز ػػاة فػػي شػػهر رمضػػاف أؼ إف فرضػػها فػػي رأس ا
ف فرضػػها فػػػي شػػهر رمضػػػاف دليػػػق  ت ػػرج لمحػػػوؿ أؼ ت ػػرج ز ػػػاة عػػاـ  امػػػق وا 

) إف آ ػة عمى إف أوؿ السنة شهر رمضاف وقاؿ أهو عهػد هللا العميػه السػبلـ  : 
يُهـ ُبهاالزكاة  تتز كُ  ـآ و  رتهت ق ًة تتط هُ  د  ـآ ص  و اُلُه ذآ ُمفآ أ مآ   نزلػت فػي شػهر رمضػاف ْخت

ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( مناد ػه فنػػادى فػػي النػاس إف   فػػرض عمػػ كـ فػأمر رسػػوؿ   )
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 

ثػـ لػـ  لػرض فنادى فيهـ بذلؾ في شهر رمضاف وعلا عنهـ ف ما سوى ذلػؾ 
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 

 .(1)وجه عماؿ الصدقة ...(
 
إف أوؿ مػػرة ذ ػػرت فيهػػا  ممػػة الشػػهر فػػي القػػرآف  انػػت فػػي سػػورة الزقػػرة فػػي  -ج

رت  قولػػه تعػػالى ػػهآ ػػف   ْش  ػػاٍت مُ  ن  ػػرآآفت هتػػًدى لُ منمػػاُس و   يُ  ػػاف  المػػُذي  أتنػػُزؿ  ُف ػػُه الآقت م ض  ر 
ق ػػافُ  رآ ى و الآلت ػػد  ورد  حيػػث ذ ػػرت شػػهر رمضػػاف وهػػو الشػػهر الوحيػػد الػػذؼ(2)  الآهت

ف آ ر مرة وردت فيها  ممػة شػهر فػي القػرآف  انػت فػي سػورة  ذ ر  في القرآف وا 
م ػةت الآ القدر في قوله تعالى  ٍر  ْل يآ ػهآ ػفآ أ لآػُف ش  ػر  مُ  يآ ُر خ  ػدآ ق 

أؼ إف  ممػة شػهر  (3)
                                                 

 .ٜٚٗص ٖالكافي ج  - ٔ
 .٘ٛٔزقرة ال - ٕ
 .ٖالقدر - ٖ
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و مػا  األولى التي وردت في القرآف  انت فػي اآليػة التػي ذ ػرت  شػهر رمضػاف
وأتمهػا ز ممػة شػهر  هو معموـ ز ف القرآف نزؿ في شهر رمضاف في ليمػة القػدر,

مػة في سورة القدر والتي هي مف ليالي شهر رمضاف فتكػوف السػنة ممتػدة مػف لي
 .ر أؼ مف رأس السنة إلى رأس السنةالقدر إلى ليمة القد

 
 سهس تسمية شهر رمضاف هػ الشهر المرتضى               -د
. إف عمي العميه السبلـ  هو أوؿ األئمة وهو أوؿ الشهور ألننا قمنا إف ٔ 

                                                                 الشهور فمف الواجس أف ي وف عمي هو أوؿ الشهور .األئمة هـ 
.  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 

 لها رمضاف وآ رها شعزاف .المهدؼ أؼ أو 
:  نه قاؿأفقد جاء في الرواية الشر نة الواردة عف أمير المؤمنيف العميه السبلـ  

ػػئ  رسػػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( وأنػػا عنػػد  عػػف األئمػػة )عمػػيهـ السػػبلـ(  ) لقػػد ست
لي بعد  فقاؿ لمسائ  والسماء ذات البػروج إف عػددهـ بعػدد البػروج ورب الم ػا
واأل اـ والشهور إف عددهـ كعػدد الشػهور فقػاؿ السػائ  : فمػف هػـ  ػا رسػوؿ 
  فوضػع رسػوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسػػم ما( يػد  عمػػ  رأسػي فقػاؿ أولهػػـ هػذا وآخػػرهـ 
المهػػدي مػػف واالهػػـ فقػػد واالنػػي ومػػف عػػاداهـ فقػػد عػػاداني ومػػف أحػػبهـ فقػػد 

 .(1)أحبني ......(

                                                 
 .ٗ٘ٗص ٖٙزحار األنوار ج - ٔ
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روضة والنضائق الهف شاذاف زاإلسناد يرفعه عف جاهر عف . ورد في  تاس ال3
: ) فض  عمػي بػف  عمر هف ال طاس قاؿ سمعت رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  يقوؿ

أبي طالب عم  هذ  األمػة كلضػ  شػهر رمضػاف عمػ  سػائر الشػهور وفضػ  
آمػف  عمي عم  هذ  األمة كلض  ليمة القػدر عمػ  سػائر الم ػالي فطػو   لمػف

 وصدؽ ( .
 
 :  يوـ ٖٓيـو وشهر رمضاف  ٖٗ٘السنة المهدوية  -هػ

ف شػهر رمضػاف  امػق ال يػنقص أهػدًا  ٖٗ٘إف السنة المهدويػة هػي  يػوـ فقػط وا 
ف حساس السنة يهدأ في شػهر رمضػاف .. هػدليق مػا جػاء عػف   هػف يعقػوس  وا 

 :  هف شعيس عف أهيه قاؿ
ناس  قولوف إف رسوؿ   )صم    قمت ألبي عبد   )عم ه السبلـ( إف ال)

عم ه وآله وسمـ تسم ما( صاـ تسػعة وعشػروف يومػًا أكثػر ممػا صػاـ ثبلثػوف 
يومًا فقاؿ كذبوا ما صاـ رسوؿ   )ملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسم ما( إال تامًا وذلؾ قوؿ   تعػال  

ة  ) ُعػػدم ُممتػػواآ الآ ُلتتكآ سػػعة وعشػػروف يومػػًا ( فشػػهر رمضػػاف ثبلثػػوف يومػػًا وشػػواؿ تو 
ػ  وذي القعدة ثبلثوف يومًا ال ينقص أبدًا ألف   تعال   قػوؿ ) ن ا متوس  ػدآ و اع  و 

م ػػةً  ( وذو الحجػػة تسػػعة وعشػػروف يومػػًا ثػػـ الشػػهور عمػػ  مثػػ  ذلػػؾ ث بل ُثػػيف  ل يآ
 .(1)شهر تاـ وشهر ناقص وشعباف ال يتـ أبدًا (

                                                 
 .ٕٔٚص ٓٔوسائق الشيعة ج - ٔ
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ه عػػف سػػهيق هػػف ز ػػاد و ػػذلؾ مػػا ورد عػػف   هػػف يعقػػوس عػػف عػػدة مػػف أصػػحاز
وعف   هف إسماعيق عف زعض أصحازه عف أهي عهد هللا العميه السبلـ  قاؿ 

:  
إف   تبارؾ وتعال  خمق الدن ا في ستة أ اـ ثـ أختزلهػا مػف السػنة والسػنة  

ثبلثمائػػة وأر عػػة وخمسػػوف يومػػًا شػػعباف ال يػػتـ أبػػدًا ورمضػػاف ال يػػنقص أبػػدًا 
ناقصػػة إف   عػػػز وجػػ   قػػوؿ ولتكممػػوا العػػػدة  و  أبػػدًا وال تكػػوف فريضػػة

وشػػػواؿ تسػػػعة وعشػػػروف يومػػػًا وذو القعػػػدة ثبلثػػػوف يومػػػًا  قػػػوؿ عػػػز وجػػػ  
م ةً ْ ن ا متوس   ث بل ُثيف  ل يآ و اع دآ   وذو الحجة تسعة وعشريف يومًا ومحـر ثبلثوف و 

 .(1)يومًا ثـ الشهور بعد ذلؾ شهر تاـ وشهر ناقص(
) إف   تبارؾ وتعال  خمػق الػدن ا فػي :  لسبلـ  قاؿوعف أهي عهد هللا العميه ا

ستة أ اـ ثـ اختزلهػا عػف أ ػاـ السػنة فالسػنة ثبلثمائػة وأر ػع وخمسػوف يومػًا 
 .(2)شعباف ال يتـ أبدًا ورمضاف ال ينقص أبدًا (

: ) شهر رمضاف ثبلثوف يومًا ال يػنقص  وعف أهي عهد هللا العميه السبلـ  قاؿ
 .(3)أبدًا(

: ) شهر رمضاف ثبلثوف يومًا  عف أهي عهد هللا العميه السبلـ  قػاؿوفي رواية 
 ال ينقص و ( .

 
 

                                                 
 .ٕٕٚص ٓٔوسائق الشيعة ج - ٔ
 .ٕ٘ٔص ٗ٘زحار األنوار ج - ٕ
 .ٜٕٔص ٕمف ال يحضر  القيه ج - ٖ
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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 

ف  يومػػًا والشػػهر الػػذؼ يميػػه نػػاقص وه ػػذا ٖٓألننػػا قمنػػا إف شػػهر رمضػػاف تػػاـ  وا 
 يومًا أؼ زحساس عدد األياـ يم ف معرفة شهر رمضاف القادـ . ٖٗ٘السنة 

: ) إذا سػػمـ شػػهر رمضػػاف  جػػاء عػػف اإلمػػاـ الصػػادؽ العميػػه السػػبلـ  إنػػه قػػاؿ
 . (1)سممت السنة وقاؿ رأس السنة شهر رمضاف (

( ) إذا سمـ شهر رمضاف سممت السنة:  وعف أهي عهد هللا العميه السبلـ  قاؿ
. 

ؿ : ) عػػد مػػف هػػبلؿ شػػهر رمضػػاف فػػي سػػنتؾ ادؽ العميػػه السػػبلـ  قػػاعػف الصػػ
 .(2)الماض ة خمسة أ اـ وصـ اليـو الخامس (
) إذا عرفػت هػبلؿ رجػب فعػد تسػعة عف اإلمػاـ الصػادؽ العميػه السػبلـ  قػاؿ : 
 .(3)وخمسوف يومًا ثـ صـ يـو ستيف (

فنػػػي أؼ إف األئمػػػة العمػػػيهـ السػػػبلـ  حػػػددوا معرفػػػة شػػػهر رمضػػػاف زالحسػػػاس , 
الرواية األولى قاؿ لمسائق عد مف هبلؿ شهر رمضاف في سنتؾ الماضية وفػي 

 . ٜٕوشهر  ٖٓالرواية الثانية يقوؿ اإلماـ عد تسعة و مسوف يومًا أؼ شهر 
) إذا رأيت هبلؿ شهر رمضاف لرؤيته فعد ثبلثمائة  وعنه العميه السبلـ  قاؿ :

خمق السنة ثبلثمائة وستوف وأر عة وخمسوف يومًا ثـ صـ في القاب  فإف   

                                                 
 .ٗإقزاؿ األعماؿ ص - ٔ
 .ٖٗ٘إقزاؿ األعماؿ ص - ٕ
 .٘ٔإقزاؿ األعماؿ ص - ٖ
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يومًا فاستثن  منها ستة أ اـ فيها خمق السػماوات واألرض فم سػت فػي العػدد 
)(1). 

) إذا صػمت شػهر رمضػاف فػي العػاـ الماضػي فػي العميه السبلـ  قػاؿ :  هوعن
يػػوـ معمػػـو فعػػد فػػي العػػاـ المسػػتقب  مػػف ذلػػؾ اليػػـو خمسػػة أ ػػاـ وصػػـ يػػـو 

 .(2)الخامس (
ج إلى العس رؼ العميه السػبلـ  يسػ له عمػا روؼ مػف الحسػاس و تس   هف النر 

في الصـو عف آزائه في عد  مسة أياـ مػف أوؿ السػنة الماضػية والسػنة الثانيػة 
)صػػح   ولكػػف عػػد فػػي كػػ  أر ػػع سػػنيف خمسػػًا والسػػنة التػػي تػػ تي ف تػػس : 

الخامسة صـ ستًا فما بيف األول  والحػادث ومػا سػوى ذلػؾ فإنمػا هػو خمسػة 
 . ٕالخمسة (
قػػػاؿ السػػػيارؼ : ال وهػػػذ  مػػػف جهػػػة الكهيسػػػة قػػػاؿ وقػػػد حسػػػزه أصػػػحاهنا فوجػػػدو   

صػػحيحًا 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 

ف أوؿ ليمػػة فػػإذا يعمػػـ متػػى  انػػت السػػنة الكهيسػػة ثػػـ صػػ  لػػه هػػبلؿ شػػهر رمضػػا
 . ٖالص  الهبلؿ لميمته وعرؼ السنيف ص  له ذلؾ إف شاء هللا  

ف رؤية الهبلؿ تكوف لمػرة واحػدة  وفي هذ  الرواية أيضًا يذ ر األئمة الحساس وا 
 فقط .
 

                                                 
 .ٖٚ٘ص ٘٘زحار األنوار ج - ٔ
 .ٔمف ال يحضر  النقيه ج - ٕ
 .ٔٗص ٗالكافي ج - ٖ
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 آراء العمماء
قػػاؿ الشػػيخ الصػػدوؽ مػػذهس  ػػواص الشػػيعة وأهػػق االستزصػػار مػػنهـ فػػي شػػهر  

ف يومػًا أهػدًا واأل زػار فػي ذلػؾ موافقػة لمكتػاس رمضاف إنه ال يػنقص عػف الثبلثػي
إنه  وم النة لمعامة فمف ذهس ضعنه الشيعة إلى األ زار التي وردت لمتقية في

ينقص ويصيزه ما يصيس الشهور مف النقصاف التاـ اتقى  ما اتقى العامة ولػـ 
 . ٔالي مـ إال زما ي مـ زه العامة وال قوة إال زاهلل  

فػػرض صػػػـو شػػهر رمضػػػاف نػػزؿ زػػػه القػػرآف فػػػي  إفه وذ ػػر الطهػػػرؼ فػػي تار  ػػػ
وجػػػدت  إننػػػيفػػػي شػػػعزانها. واعمػػػـ   تسػػػميماالسػػػنة األولػػػى مػػػف هجػػػرة النهػػػي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص

نػػػه هػػػق أوؿ السػػػنة المحػػػـر أو شػػػهر رمضػػػاف , لكننػػػي االروايػػات م تمنػػػات فػػػي 
 مػػف أدر تػػه مػػف عممػػاء أصػػحاهنا المعتهػػر ف و ثيػػرا مػػف تصػػانيا مػػـرأيػػت مػػف ع

أوؿ السػػنة شػػهر رمضػػاف عمػػى التعيػػيف , ولعػػق شػػهر  إفعممػػائهـ الماضػػيف , 
, والمحػـر أوؿ السػنة فػي  يػر ذلػؾ مػف  اإلسػبلـالصياـ أوؿ العاـ في عزػادات 

 التوار خ ومهاـ األناـ .
ػػاف  المػػُذي  أتنػػُزؿ  ُف ػػُه  الف هللا هلالج لج عظػػـ شػػهر رمضػػاف , فقػػاؿ هلالج لج :  م ض  رت ر  ػػهآ ْش 
ػػرآ  ق ػػافُ الآقت رآ ى و الآلت ػػد  ػػف  الآهت ػػاٍت مُ  ن  فمسػػاف حػػاؿ هػػذا التعظػػيـ  . آفت هتػػًدى لُ منمػػاُس و   يُ 

 الشػػاهد لشػػهر رمضػػاف زالتقػػديـ . وألنػػه لػػـ يجػػر لشػػهر مػػف شػػهور السػػنة ذ ػػر 
لهػػػػػذا الشػػػػػهر , شػػػػػهر الصػػػػػياـ , وهػػػػػذا  إال أمػػػػػر زاسػػػػػمه فػػػػػي القػػػػػرآف وتعظػػػػػيـ 
 .  أمر عمى تقديـ  اال تصاص هذ ر    نه ينزه

                                                 
 . ٕٖص  - ٔج  -السيد اهف طاووس  -إقزاؿ األعماؿ  ,ٜٕٚص ٖٜزحار األنوار ج - ٔ
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وألنػه إذا  ػػاف أوؿ السػنة شػػهر الصػياـ , وفيػػه مػا قػػد ا ػتص زػػه مػف العزػػادات  
قػد اسػتقهق أوؿ السػنة  اإلنسػافالتي ليست في  ير  مف الشػهور واأليػاـ , ف ػ ف 

هػػذلؾ االسػػػتعداد واالجتهػػاد , فيرجػػػى أف ي ػػوف زػػػاقي السػػنة جار ػػػا عمػػى السػػػداد 
الػػد وؿ فػػي  اهتػػداء مػػف إفوؿ والمػػراد , ظػػاهر دالئػػق المعقػػوؿ و ثيػػر مػػف المنقػػ

 األعماؿ , هي أوقات الت هس واالستظهار ألوساطها وألوا رها عمى  ق حاؿ .
طػػبلؽي تػػس فيهػػا مقػػدار اآلجػػاؿ  والف فيػػه ليمػػة القػػدر التػػي  اآلمػػاؿ , وذلػػػؾ  وا 

هػو أوؿ السػنة , ف  نػه فػت  لعزػاد  فػي أوؿ د ولهػا  ف شػهر الصػياـإمنزه عمى 
وحمػػػػػوغ آمػػػػػالهـ , ليػػػػػدر وا آ رهػػػػػا ويحمػػػػػدوا مواردهػػػػػا أف يطمهػػػػػوا أطػػػػػوؿ آجػػػػػالهـ 

 . ومصادرها
 

 التقو ـ المهدوي دولي وعالمي ولك  األد اف 
اف   عف أهي عهد هللا العميه السبلـ  إنه ُسئق عف قوؿ هللا عز وجػق م ض  رت ر  هآ ْش 

ػرآآفت  نمػا انػػزؿ فػي عشػر ف سػنة هػيف أولػه وآ ػر  فقػاؿ أهػػ  المػُذي  أتنػُزؿ  ُف ػُه الآقت و وا 
 : 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 

عشر ليمة خمت مف شهر رمضاف وانزؿ الز ػور لثمان ػة  وانزؿ اإلنجي  لثبلث
عشػػر خمػػػوف مػػػف شػػهر رمضػػػاف وانػػػزؿ القػػػرآف لػػثبلث وعشػػػريف مػػػف شػػػهر 

 .(1)رمضاف ( 
                                                 

 .ٕٛٙص ٕالكافي ج - ٔ
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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 

ف هذ  الكتس هي جميعًا مف هللا ... وشهر رمضاف هو شهر هللا , لكبلـ هللا  وا 
 لذا فإف التقويـ المهدوؼ عالمي دولي وهو لكق الم موقات إف شاء هللا تعالى . 

 
 اإلشكاالت الموجهة لمتقو ـ

 اإلش اؿ األوؿ :
ستقوؿ الناس أف لو  اف هذا التقويـ صحي  فمػـَ  لػـ يعمػق زػه الرسػوؿ الصػمى  

 عميه وآله وسمـ تسميما  واألئمة مف زعد    نقوؿ . هللا 
إف رسوؿ هللا الملسو هلآو هيلع هللا ىلص تسميما  لـ ي تي زػالتقويـ الهبللػي الموجػود حاليػًا فػالتقويـ  .ٔ

الهبللػػي  ػػاف شػػائع ومعػػروؼ لػػدػ العػػرس قهػػق اإلسػػبلـ  مػػا إنػػه الصػػمى هللا 
ف أوؿ الشػػػهور هػػػو عميػػه وآلػػػه وسػػػمـ تسػػميما  ذ ػػػر فػػػي أحاديثػػػه الشػػر نة زػػػ 

شػػػهر رمضػػػاف ولػػػـ يقػػػق إف أوؿ الشػػػهور هػػػو شػػػهر محػػػـر وذلػػػؾ فػػػي  ػػػق 
 الروايات الواردة في  تس الحديث . 

إف األئمػػة العمػػيهـ السػػبلـ  لػػـ يعممػػوا زػػالتقويـ ألنهػػـ العمػػيهـ السػػبلـ   ػػانوا  .2
يعمموف زالتقية في هذا األمر فهـ لـ ي رجوا  ق العموـ فالكثير منهػا سػوؼ 

مػػػاـ المهػػػدؼ العميػػػه السػػػبلـ  والتػػػي لػػػـ يتسػػػف آلزائػػػه العمػػػيهـ يػػػ تي ههػػػا اإل
السبلـ  أف يعمموا هها ألف الظرؼ لـ ي ف مواتيًا حينها  ما إنهـ لـ يتم نػوا 
ف اإلماـ  مف قيادة األمة لذا فإنهـ  انوا ي رجوف العموـ  ق حسس عصر  وا 

مػاف المهدؼ العميه السبلـ  سيقوـ هتغييػر الزمػاف ألنػه صػاحس العصػر والز 
ف هػػذا التقػػويـ تقػػويـ إلهػػي ممكػػوتي ونحػػف عصػػر الظهػػور وهػػو  اآلف فػػي وا 
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ػو ت عصر الت و ػق  وؿت المػُذيف  ن ست ـ    أآُتي ت أآُويمتهت   قت وف  ُإالم ت أآُويم هت ي وآ ْه  آ ي نظترت
عتواآ  ػل  ع اء ف   شآ ػل  ػا ُمػف شت ػ  لمن  قُ  ف ه  ػا ُبػالآح  ن  ػ ت ر  ُ  ست اءتآ رت ػا أ وآ  ُمف ق بآ ت ق دآ ج  ل ن 

ػانتواآ  هتـ ممػا ك  ػنآ ػ م ع  ض  ـآ و  ػهت واآ أ نلتس  ُسػرت ػ ت ق ػدآ خ  نما ن عآم  ر  المُذي كت يآ دُّ ف ن عآم    غ  نتر 
وف    ت رت  .(1)  لآ

 اإلش اؿ الثاني : 
ف هػػذا  عمػػى فػػرض قهػػوؿ هػػذا التقػػويـ عمػػى إف الشػػهر تػػاـ ونػػاقص زالتنػػاوس وا 

ػػُف األُهممػػُة قتػػ آ ُهػػي   عػػالىالحسػاس ثاهػػت ال يتغيػػر فمػػا معنػػى قولػػه ت ػػأ لتون ؾ  ع  ْ  سآ
ُف  ُبرم م  ل ػُكفم الآ اآ الآبتيتوت  ُمف ظتهتوُره ا و  ُبرُّ ُبأ فآ ت أآتتوآ ل  آس  الآ م و اُقيتت ُلمنماُس و الآح  ُ  و 

وف    ُمحت ـآ تتلآ واآ و   ل ع ممكت ا و اتمقت و اُبه  اتمق   و أآتتواآ الآبتيتوت  ُمفآ أ بآ
(2). 

إف اآليػػػة تتحػػػدث عػػػف الوقػػػت مطمقػػػًا ولػػػيس فيهػػػا تحديػػػد لمشػػػهور فاألهمػػػة  .ٔ
هواسطتها يسػتطيع اإلنسػاف تحديػد الوقػت مطمقػًا رحمػا الشػهر ورحمػا السػنة 
ولػػػيس زالضػػػرورة تحديػػػد الشػػػهور  مػػػا إننػػػا نعتمػػػد فػػػي هػػػذا التقػػػويـ عمػػػى 

فػػػػإف , األهمػػػػة إال إف األهمػػػػة لػػػػيس زاإلم ػػػػاف رؤ تهػػػػا فػػػػي  ػػػػق األحػػػػواؿ 
لحساس ضرورؼ جدًا في العاـ لذا أوصى زه األئمة العميهـ السبلـ   ما ا

ذ رنػػا فػػي الروايػػات المتقدمػػة ولػػو  نػػا التزمنػػا أقػػوالهـ العمػػيهـ السػػبلـ  فػػي 
الحسػػاس لمػػا وقػػع اال ػػتبلؼ إطبلقػػًا ولمػػا حصػػق هػػيف أهنػػاء الػػديف الواحػػد 

 هق هيف أهناء المذهس الواحد . 
الكثػرة فػي رؤيػة الهػبلؿ فرؤيػة الهػبلؿ مػرة  ما إف العهرة ليست فػي القمػة و  .ٕ

ػمآس  واحدة  افية لحساس السنة المهدوية قاؿ تعالى  ع ػ   الشم ْهتو  المػُذي ج 

                                                 
 .ٖ٘األعراؼ - ٔ
 .ٜٛٔالزقرة - ٕ
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م ػق   ػا خ  ػاب  م  ػُنيف  و الآُحس  د  السُ  م متواآ ع د  ن اُزؿ  ُلت عآ ر  ت م  ق دم م ر  نتورًا و  ُض  اء و الآق 
ػػػ قُ   تل صُ  ُلػػػؾ  ُإالم ُبػػػالآح  ػػػوف   و ت ذ  م مت ـٍ   عآ ػػػوآ ػػػاُت ُلق   ت اآل  

أؼ إف هللا قػػػدر . (1)
 القمر لمعرفة السنيف ولـ تقق اآلية لمعرفة الشهور . 

دلػػػت الروايػػػات الػػػواردة عػػػف أهػػػق الهيػػػت العمػػػيهـ السػػػبلـ  إم انيػػػة اسػػػتتار  .3
ؼ فػػي  تػػاس مػػف ال يحضػػر  و الهػػبلؿ وعػػدـ رؤ تػػه فػػي رأس الشػػهر وقػػد ر 

 الناس عقوزػة لهػـ فػي عيػد شػهر رمضػاف النقيه إف الهبلؿ قد يستتر عف
 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 

خبر آخر ال صـو وال فطػر قػاؿ ثػـ قػاؿ أبػو عبػد وفقكـ   ألضح  وال فطر وفي 
  )عم ػػه السػػبلـ( فػػبل جػػـر و  ال وفقػػوا وال يوفقػػوف حتػػ  يثػػور ثػػائر الحسػػيف 

 .(2))عم ه السبلـ( ( 
دليق آ ر عمػى عػدـ صػحة االعتمػاد دائمػًا عمػى الهػبلؿ فػي حسػاس أوؿ  .4

هػف  الشهر وذلػؾ النتنػاخ األهمػة فػي آ ػر الزمػاف . فقػد ورد عػف األصػزب
 :نزاتة قاؿ : قاؿ أمير المؤمنيف العميه السبلـ 

يرتلػع ف ػه اللاحشػة وتهتػؾ ف ػه المحػاـر و عمػف ف ػه )زماف( )  أتي عم  الناس  
الزنا و ستح  ف ه أمواؿ اليتام  ويؤك  ف ه الر ا و طلػف فػي المكاييػ  والمػوازيف 

الرجػاؿ بالنسػاء و ستح  الخمر والنبيذ والرشوة والهد ة والخ انة باألمانة و شػبه 
والنساء بالرجاؿ و ستخف بحدود الصبلة و ح  لغير   . فػإذا كػاف ذلػؾ الزمػاف 

                                                 
 .٘يونس - ٔ
 .ٚإقزاؿ األعماؿ ص - ٕ
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انتلخت األهمة تارة حت  يرى الهبلؿ لميمتيف وخلي تارة حت   لطػر شػهر رمضػاف 
في أوله و صاـ العيد في آخر  ، فالحذر الحذر يومئذ مف أخذ   عم  غلمة فإف 

طػػف النػػاس اختطافػػًا حتػػ  إف الرجػػ   صػػب  سػػالمًا مػػف وزر ذلػػؾ مػػوت ذريػػع يخت
ح ًا و صػب  ميتػًا فػإف كػاف ذلػؾ الزمػاف وجػب التقػد ـ فػي  مسيو مسي دفينًا و 

الوص ة قب  نزوؿ البم ة ووجػب تقػد ـ الصػبلة فػي أوؿ وقتهػا خشػ ة فهػو تعػال  
ف قػدر أف  أخر وقتها فمف بمغ مػنكـ ذلػؾ الزمػاف فػبل يبيػتف ليمػه إال عمػ  طهػر وا 

يػدري متػ   أت ػه رسػوؿ  وف في جم ع أحواله طاهرًا فال لع  فإنػه عمػ  وجػ  ال ك
  ل قػػػبض روحػػػه وقػػػد حػػػذرتكـ أف عػػػرفتكـ إف اتعظػػػتـ فػػػاتقوا   فػػػي سػػػرائركـ 

اإلسبلـ دينًا فمف  قب  منه  وعبلنيتكـ وال تموتف إال وأنتـ مسمموف ومف يتبع غير
أميػػر المػػؤمنيف العميػػه السػػبلـ  ال  وهػػذا  ػػبلـ (1)وهػػو فػػي اآلخػػرة مػػف الخاسػػريف (

 يحتاج إلى شرح .
 
 
 
 

 
 الخبلصة

وهي السنة  ٕٚٗٔنحف نعتقد إننا نعيش في عصر الظهور والذؼ هدأ في سنة 
األولػػػى التػػػي طػػػرح فيهػػػا السػػػيد القحطػػػاني هػػػذا التقػػػويـ والػػػذؼ تكػػػوف فيػػػه سػػػنة 

 هي السنة األولى لمتقويـ المهدوؼ.  ٕٛٗٔ

                                                 
 .ٖٖٓص ٖٜه ار األنوار ج - ٔ
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اًء مف تمؾ السنة وهذا التقويـ مصداقًا لقوؿ أهق الهيػت وي وف تعداد السنيف اهتد
العميهـ السبلـ  ز نهـ هـ الشهور مف عرفهـ فقد عرؼ الػديف القػيـ ومػف أن ػرهـ 
ف السنة المهدوية اثنا عشر شهرًا تهدأ  فقد أن ر الديف القيـ وظمـ ننسه فيهـ , وا 

 ػػامبًل ال  مػػف أوؿ يػػوـ مػػف شػػهر رمضػػاف ال شػػهر المرتضػػى  وهػػو ثبلثػػيف يومػػاً 
ف أ ر شػهر هػو شػهر شػعزاف ال شػهر المهػدؼ  الػذؼ  انػت فيػه والدة  ينقص وا 
اإلماـ المهدؼ العميػه السػبلـ  وهػو آ ػر العتػرة الطػاهرة وهػو آ ػر الشػهور وهػو 
ف ليمػة  صاحس العصػر والزمػاف أؼ إنػه سػوؼ يممػؾ الزمػاف وسػوؼ ويغيػر  , وا 

لتػػي فيهػػا تقػػدير األمػػر اإللهػػي القػػدر هػػي رأس السػػنة المهدويػػة الرحانيػػة اإللهيػػة ا
 .ونزات  لذلؾ العاـ لكق الم موقات مف إنساف وحيواف

ػرٍ  ْ قاؿ تعالى ػ ُ  أ مآ ػف كت ُهػـ مُ  ُف ر  ُ  ػا ُبػُإذآ وحت ُفيه  ةت و الرُّ ُئك  ؿت الآم بل  ـ  ُهػي   *ت ن زم ػبل  س 
رُ  تم  م طآم ُع الآل جآ ه عميؾ ومف يرفض هذا التقويـ مف المسمميف فإننا نقوؿ ل  . ح 
ـٍ   . قػػاؿ تعػػالى المهػػـ زحػػق هػػذا اإلشػػ اؿ ُكػػ  ػػٍر ح  ػػ ُّ أ مآ ؽت كت ػػر  ػػا  تلآ ُْفيه 

وقولػػه  (1)
رْ  تعالى ُف ر  ُ ُهـ مُ ف كت ُ  أ مآ ا ُبُإذآ وحت ُفيه  ةت و الرُّ ُئك  ؿت الآم بل    .ت ن زم
جماع المسمميف مستند عمى األحاديػث المتػواترة إنهػا تقػدر لمػدة سػنة ال عػاـ    وا 

ػ أؼ سػػػنة هػػػذ  هجر ػػػة أـ ميبلديػػػة فػػػإف  انػػػت هجر ػػػة نقػػػوؿ إف السػػػنة فيػػػا تػػػر 
الهجر ة تهدأ زمحـر والنرؽ هيف محـر ورمضاف ثمانية أشهر زمعنى إف رمضاف 
هػػو الشػػػهر التاسػػػع فػػػي السػػػنة الهجر ػػة أؼ إف هنػػػاؾ ثمانيػػػة أشػػػهر سػػػزقته فهػػػق 

 تقدر األمور لمدة أرحعة أشهر يا ترػ أـ ماذا  !
ف  انت ميبلدية  فالمعمـو إف شهر رمضاف مف األشهر القمر ة .  وا 

 
                                                 

 .ٗالد اف - ٔ
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 لتقويم المهدوي
 السنة الرابعة

 هػ ٖٔٗٔالموافق لعاـ                      
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 ؽٓش انًشرنى )سينبٌ(                     (0)                   

 
 
 
 
 

 ؽٓش انًجزجى)ؽٕال( (3)                     

 

 
 
 

  

                              

                        

 ؽٓش انؾٍٓذ )ري انمؼذح( (2)

 
 
 

            
                      

 

 

 32 06 9 3 21 انغجذ

 34 01 01 2  األدذ

 32 08 00 4  اإلصٍٍُ

 36 09 03 2  انضالصبء

 31 31 02 6  األسثؼبء

 38 30 04 1  انخًٍظ

 39 33 02 8 0 انجًؼخ

 38 30 04 1  انغجذ

 39 33 02 8 0 األدذ

  32 06 9 3 اإلصٍٍُ

  34 01 01 2 انضالصبء

  32 08 00 4 األسثؼبء

  36 09 03 2 انخًٍظ

  31 31 02 6 انجًؼخ

 31 31 02 6  انغجذ

 38 30 04 1  األدذ

 39 33 02 8 0 اإلصٍٍُ

 21 32 06 9 3 انضالصبء

  34 01 01 2 األسثؼبء

  32 08 00 4 انخًٍظ

  36 09 03 2 انجًؼخ



 
 425...............................................العمـو اإللهية...............

 

 

 

 

 ؽٓش انغجبد )ري انذجخ(  (4)
 

 

 

 

 

                                                    

 

                                                            
 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 ؽٓش انجبلش )يذشو( (2)                            

 

 32 08 00 4  انغجذ

 36 09 03 2  األدذ

 31 31 02 6  اإلصٍٍُ

 38 30 04 1  انضالصبء

 39 33 02 8 0 األسثؼبء

  32 06 9 3 انخًٍظ

  34 01 01 2 انجًؼخ

 34 01 01 2  انغجذ

 32 08 00 4  األدذ

 36 09 03 2  اإلصٍٍُ
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 ؽٓش انقبدق )ففش( (6)                                

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؽٓش انكبظى )سثٍغ األٔل( (1)                                    

 31 31 02 6  انضالصبء

 38 30 04 1  األسثؼبء

 39 33 02 8 0 انخًٍظ

 21 32 06 9 3 انجًؼخ

 39 33 02 8 0 انغجذ

  32 06 9 3 األدذ

  34 01 01 2 اإلصٍٍُ

  32 08 00 4 انضالصبء

  36 09 03 2 األسثؼبء

  31 31 02 6 انخًٍظ

  38 30 04 1 ًؼخانج
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 ؽٓش انشمب )سثٍغ انضبًَ( (8)                 
 

 36 09 03 2  انغجذ

 31 31 02 6  األدذ

 38 30 04 1  اإلصٍٍُ

 39 33 02 8 0 انضالصبء

  32 06 9 3 األسثؼبء

  34 01 01 2 انخًٍظ

  32 08 00 4 انجًؼخ

 

                           

 

 

                               

 

 38 30 04 1  انغجذ

 39 33 02 8 0 األدذ

 21 32 06 9 3 اإلصٍٍُ

  34 01 01 2 انضالصبء

  36 08 00 4 األسثؼبء

  32 09 03 2 انخًٍظ

  31 31 02 6 انجًؼخ
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 ؽٓش انجٕاد )جًبدي األٔنى( (9)                 
 

 32 08 00 4  انغجذ

 36 09 03 2  األدذ

 31 31 02 6  اإلصٍٍُ

 38 30 04 1  انضالصبء

 39 33 02 8 0 األسثؼبء

 21 32 06 9 3 انخًٍظ

  34 01 01 2 انجًؼخ

 

 

                              

 

 

 

 ؽٓش انٓبدي )جًبدي اَخش( (01)                       
 

 32 06 9 3  انغجذ

 34 01 01 2  األدذ

 32 08 00 4  اإلصٍٍُ

 36 09 03 2  انضالصبء

 31 31 02 6  األسثؼبء

 38 30 04 1  انخًٍظ

 39 33 02 8 0 انجًؼخ
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 غكشي )سجت(ؽٓش انؼ (00)                      
 

 39 33 02 8 0 انغجذ

 21 32 06 9 3 األدذ

  34 01 01 2 اإلصٍٍُ

  32 08 00 4 انضالصبء

  36 09 03 2 األسثؼبء

  31 31 02 6 انخًٍظ

  38 30 04 1 انجًؼخ

                        

 

 

 

 ؽٓش انًٓذي ) ؽؼجبٌ( (03)                      

 

 31 31 02 6  انغجذ

 38 30 04 1  األدذ

 39 33 02 8 0 اإلصٍٍُ

  32 06 9 3 انضالصبء

  34 01 01 2 األسثؼبء

  32 08 00 4 انخًٍظ

  36 09 03 2 انجًؼخ
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 ......................................................     يمذيخ

 ................       كزبة ػهى األثجذ ...........................

 رًٍٓذ ......................................................      

 انزؼشٌف ثؼهى األثجذ .......................................      

 دجٍخ ْزا انؼهى ............................................    

 األتجذانمىاػذ األساسُة نؼهى  -انفصم األول

 انمبػذح األٔنى .............................................    

 انمبػذح انضبٍَخ ..............................................      

 انمبػذح انضبنضخ ..............................................      

 ...............     انمبػذح انشاثؼخ ..............................

 انمبػذح انخبيغخ.............................................     

 انمبػذح انغبدعخ ............................................     

 _ َظشٌخ انزؤٌٔم انذشفً نهمشآٌ ..............     انفصم انثاٍَ

 ..................    انًجبل األٔل )ػهى األثجذ( ...............

 انمغى األٔل )األثجذ انكجٍش( ................................    

 انمغى انضبًَ )األثجذ انقغٍش( ..............................    

 ػهى األثجذ ٔػاللزّ ثبنجفش ................................    

 مانًجبل انضبًَ ) انزفغٍش اػزًبداً ػهى رفقٍ

 يؼبًَ انذشٔف( ..........................................      

 انًجبل انضبنش ) انطجبئغ األسثؼخ ( .........................      

 انًجبل انشاثغ ) رمغٍى انذشٔف إنى انُٕس ٔانظهًخ ( ........     
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  دكًخ انشعى انمشآًَ .......................................    

 ثؼل رطجٍمبد األثجذ .....................      – انفصم انثانث

 انُذم فً انمشآٌ ..........................................     

 أْم انجٍذ ْى دضة هللا ْٔى سجبل األػشاف ..............     

 أيٍش انًؤيٍٍُ ػهً )ع( ْٕ انؼاليبد .....................     

 دمحم )ؿ( يغ ركش ٔيغ سعٕل ..............      رطبثك اعى

 رطبثك اعى ػهً )ع( يغ نزكش ٔنؼهى ......................     

 أْم انجٍذ )ع( ْى أثٕاة هللا .............................     

 رطبثك انًٓذي )ع( يغ انُٕس ٔانغٍت .....................     

 ٔانُٓبس ٔانخنش)ع(

 ٓذي )ع( ْٕ انغبػخ  ..........................      انذجخ انً

 اعشاس دشٔف آدو )ع( ٔػاللزٓب ثذشكخ انًٓذي )ع( ....      

 انكؾف ػٍ ػهخ رًكٍٍ إثهٍظ يٍ َجً هللا إٌٔة )ع( .....      

 رطبثك اعى انذجخ ثٍ انذغٍ دمحم ثٍ فبهًخ )ع(

 ......      يغ ػٍغى ثٍ يشٌى................................

 رطبثك اعى ػهً )ع( يغ هبنٕد .........................     

 ٌٕؽغ ٔفً يٕعى )ع( ٔػاللزّ ثؼهً )ع(

 ٔفً دمحم )ؿ( .....................................      

 ػاللخ عٍذ َغبء انؼبنًٍٍ فبهًخ )ع( ثغٍذح َغبء

 ......      ثًُ إعشائٍم يشٌى )ع( ...........................

 رطبثك اعى انذغٍ ٔانذغٍٍ )ع( يغ ٔنذي

 ْبسٌٔ ؽجش ٔؽجٍش .....................................     

 رطبثك انُمطخ يغ ػهً )ع( ..............................    

 اكزؾبف انكش فً انمشآٌ .................................    

 .............................    رذذٌذ نٍهخ انمذس ............

 ػاللخ انفجش ٔانهٍهخ ثؼهً ٔفبهًخ ........................    

 را انمشثى فً انمشآٌ ًْ عٍذح َغبء انؼبنًٍٍ .............    

 رطبثك رسٌخ يغ فبهًخ ٔيغ ػهً )ع( ....................   

 .......   رفغٍش ) دغٍٍ يًُ ٔأَب يٍ دغٍٍ (..............

 انغجغ انًضبًَ ٔأْم انجٍذ ...............................   

 يذكى انطٕاعٍٍ ........................        – انفصم انراتغ
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 رطبثك انشعٕل يغ دمحم ٔػٍغى )ع( فمو ..............       

 دغبة انؾٕٓس ٔاسرجبهبرٓب .............................       

 انكؼجخ يغ إثشاٍْى )ع( ...........................       ػاللخ 

 انمشآٌ ٌطبثك انكزبة ...................................       

 َٕس انُجٕح َٕٔس اإليبيخ ................................       

 اصجبد انقالح انٕعطى ..................................      

 ْـ رجذأ يشدهخ انظٕٓس انًمذط ..       0436ػبو ثؼذ اَزٓبء 

 ػذح أفذبة أْم انكٓف ...............................      

 انٍٕاسٍَٕو ٔػاللزّ ثُٕس انُجً )ؿ( ....................     

 

     كتاب ػهى انتىسى .......................................

 .........................     رًٍٓذ .........................

 ػهى انزٕعى .............................     - انفصم األول

 األٔنخ انمشآٍَخ ..........     –األدنخ ػهى ٔجٕد ػهى انزٕعى 

 األدنخ يٍ أدبدٌش ٔسٔاٌب أْم انجٍذ ....................    

 ....    األدنخ يٍ صٌبساد ٔأدػٍخ ٔٔفبٌب أْم انجٍذ )ع( ..

 األدنخ انؼمهٍخ ...........................................    

 يٕاسد انزٕعى....     –انزٕعى ٔانًزٕعًٌٕ  – انفصم انثاٍَ

 انزٕعى ثبنؼاليبد ٔانقفبد انخبسجٍخ نإلَغبٌ ..........    

 انزٕعى ػٍ هشٌك أػنبء انجذٌ .........................  

 ..........................................  انزٕعى ثبنٍٓئخ .

 انزٕعى ثبألفؼبل .........................................  

 انزٕعى ثؤفؼبل انذٍٕاَبد ................................. 

 انزٕعى ثخفبٌب انُفظ انجؾشٌخ ............................. 

 ........................    انزٕعى ثبألعًبء .................

 انزٕعى ػٍ هشٌك انكالو ٔاألفٕاد .....................    

 ألغبو انًزٕعًٍٍ -انفصم انثانث

 انشعٕل ٔاألئًخ اإلصُب ػؾش انًؼقٕيٍٍ )ع(.............    

 األَجٍبء )ع( .............................................   

 دو )ع( .............................   انزٕعى ػُذ َجً هللا آ
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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 ........  

 لنٍخ اإليبو انًٓذي )ع( ٔػهى انزٕعى ....   – انفصم انراتغ

 أفذبة اإليبو انًٓذي )ع( ٔػهى انزٕعى ..................  

 انزٕعى ػجش انزبسٌخ ....................   – م انخايسانفص

 انزٕعى ػُذ أْم انكزبة ...................................  

 انزٕعى ػُذ انؼشة لجم اإلعالو ...........................  

 انزٕعى فً انًٕسٔس انؾؼجً .............................. 

 فشانزٕعى انًؼب – انفصم انسادس

 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

 صُب ػؾش .....................     ٔرذذٌذِ راليزرّ َٔمجبئّ اإل

 انزٕعى فً انذٕادس انؼبيخ ..............................    

 

     كتاب انُظرَات وانذراسات .............................

 َظشٌخ انزطبثك انضالصً .................     – انفصم األول

 .............   انزطبثك ثٍٍ انكزت انضالصخ ..................

 األدنة وانثراهٍُ ػهً انتطاتك تٍُ انكتة انثالثة –انفصم انثاٍَ 

 خهك انمشآٌ..........     –أٔالً : انكزبة انزذًٌُٔ )انمشآٌ( 

 نك اإلَغبٌ .......    –صبٍَبً : انكزبة اإلَغبًَ ) اإلَغبٌ ( 

 ..   صبنضبً : انكزبة انزكًٌُٕ ) انكٌٕ( ......................

 انتطاتك انرلًٍ فٍ انُظرَة – انفصم انثانث

 انشلى ٔادذ َٔظشٌخ انزطبثك ............................   

 انشلى عجؼخ َٔظشٌخ انزطبثك ...........................    

 اإلَغبٌ ٔانشلى عجؼخ ...................................   
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 .....................   انًبء َٔظشٌخ انزطبثك انضالصً .....

 .....    َظشٌخ األهٕاس انخهمٍخ فً انمشآٌ – انفصم انراتغ

 األسٔاح رزضأط ٔرُجت ...............................   

 األسٔاح لجم األثذاٌ ...................................   

 انُغت انشٔدً ٔانُغت انًبدي ........................   

 ل ٌؤاخً ثٍٍ انًٓبجشٌٍ ٔاألَقبسانشعٕ

 يؤاخبح األسٔاح ال األثذاٌ .............................     

 انمبئى )ع( ٌٕسس أفذبة األسٔاح انًزآخٍخ فً األظهخ .     

 انكؾف ػٍ ػًهٍخ اإلَجبد انًزٕافهخ ..................     

 فً انخهك انجؾشي

 فً انكٌٕ ....   َظشٌخ انؼُقش انخبيظ  – انفصم انخايس

 ) رقذٍخ َظشٌخ أسعطٕ(

 ٌٕو انًٓذي  ..................    –عهغهخ األهٕاس انكٍَٕخ 

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

 انذبفم....................     ح ركؾف انهجظ دساعخ جذٌذ

 فً صٔاط اثًُ آدو

      و ٔانؼهى انذذٌش ........َظشٌخ صُبئٍخ انجُظ ثٍٍ اإلعال

 

      .............. كتاب َظرَة انًشاتهة تٍُ انذاء وانذواء

 .      رًٍٓذ ................................................



 
 435...............................................العمـو اإللهية...............

 
     ....................... انًشك ٔأعجبثّ – انفصم األول

 

 ً  ٔػالجّ لذًٌبً ٔدذٌضب

      ...............أٔل يشك ...........................

     .....................إصجبد انذغذ يشك ..............

    لزٓب ثبأليشاك ...........انزَٕة ٔػال – انفصم انثاٍَ

    ..................... َٕةاأليشاك ٔرقٍُفٓب دغت انز

    ....................األيشاك كفبسح انزَٕة ...........

 ٔانًؾبثٓخ ............   انزطبثك انضالصً  – انفصم انثانث

 ثٍٍ انذاء ٔانذٔاء

   مشآٌ .................اإلعزؾفبء ثبن –رطجٍمبد انُظشٌخ 

 ...............  .....انزؾبثّ ثٍٍ دو ارإلَغبٌ ٔدو انُجبد 

 ......................  انزؾبثّ ثٍٍ انُخٍم ٔاإلَغبٌ .....

  ..................ػالط انؼمى ثذجٕة انهمبح ............

 ................انزًش ٌؾجّ انجٍٍُ ......................

    ..................انزؾبثّ ثٍٍ انضٕو ٔاألعُبٌ ............

  نذو ................  ّ ثٍٍ انشيبٌ ٔانًؼذح ٔكشٌبد اانزؾبث

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

 أٔل ؽٓش سينبٌ......................يؼشفخ انٓالل فً 

 ٌكفً نذغبة انغُخ

 ............................آساء انؼهًبء .................

 .............انزمٌٕى انًٓذٔي دٔنً ٔػبنًً ٔنكم األدٌبٌ 

 ...........................اإلؽكبالد انًٕجٓخ نهزمٌٕى ...

 

 

 


