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 ملخص الرسالة
  :ةموضوع الرسال

هذه الرسالة حبثت وركزت على مسألة األعداد واحلروف عند الفرق اإلسالمية 
 : ومشلت الرسالة يف ذلك جوانب منها. والفرق املنتسبة

 . تأصيل املوضوع ومجع األقوال فيه -
 . حبث اجلذور التارخيية للعلم -
العددي  حبث الدراسات املعاصرة املتأثرة مبسألة األعداد اليت يطلق عليها اإلعجاز -

 . وكذلك الدراسات املعاصرة األخرى ذات العالقة
 : أهم النتائج

 . إن البداية يف انتقال هذه االستخدامات للمسلمني كانت بعد القرن الثاين -١
تأثر أكثر الفرق الضالة مبسألة أسرار احلروف واألعداد، فكلما زاد بعد الفرقة  -٢

 . عن الدين وظاهره زاد غلوها يف هذه املسألة
ن الفرق املستخدمة للحروف واألعداد نستخدمها يف إثبات صحة معتقدها إ -٣

 . ويف معرفة الغيب
إن الدراسات يف اإلعجاز العددي اليت قمنا بدراساا ال ختلو من أخطاء يف  -٤

وهي متأثرة بدراسات رشاد . حساب األعداد ويف مسألة إدعاء علم الغيب
 . خليفة

 : التوصيات
١- تعلقة باإلعجاز العلمي العددي بضوابط علمية شرعية امل جعل الدراساتأن ت

 . يسري عليها الباحث ألن أكثر من يكتب فيها غري متخصصني يف العلوم الشرعية
ضرورة التعريف بالعقيدة احلروفية والعددية يف كتب املوسوعات املختصرة مثل  -٢

 املوسوعة امليسرة
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Abstract 

Study Topic  

This research, concentrated on numbers, letters, Islamic groups and related ones 

as well. It concluded some parts such:  

• Origins of Topics and all what said.  

• Roots, history of science.  

• The studies identified and discussed some of past and recent studies, and 

what not possible in numbers, and other related studies as well.  

Important results  

• At the beginning of transferred service to be used by Muslims, after the 

second century.  

• The big effects of groups against order, asking secrets of numbers and 

letters whenever the group get apart from religion, and increase of 

appearance regarding the questions. 

• The usage of groups impossible numbering studied, which it is without 

mistakes at calculating numbers and predictions problem. It is affected 

by Rashad Khalifa. 

Recommendations:  

• The study should be related with scientific impossibility numbers under 

scientific and Islamic restrictions, the researcher should follow it, due to 

what written about it, by unqualified or unspecialized at Islamic laws.  

• Important to Identify numbers and letters related or connected to beliefs 

written on shorten encyclopedia, such as Almysra encyclopedia  
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P 
 :املقدمة

 ،ونعوذ باهللا مـن شـرور أنفسـنا    ونستهديه  هحنمده ونستغفر ،إن احلمد هللا
ال  واشـهد أن . ومن يضلل فال هادي له  ،من يهديه اهللا فال مضل له ،وسيئات أعمالنا

 . إله إال اهللا وحدة ال شريك له، وأشهد أن حممداً عبده ورسوله

ا رِجـاالً كَـثرياً   يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّفْسٍ واحـدة وخلَـق منهـا زَوجهـا وبـث منهمـ      {
 ] ١:النساء[  }ن بِه واألَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيباً ونساء واتَّقُواْ اللّه الَّذي تَساءلُو

وأمرنـا  . ة فيه وال شكمري للناس كافة ال فان اهللا قد أنزل كتابه حجة :بعد  أما      
قُلْ إِن كُنتُم تُحبـون اللّـه   { :سبحانه باالقتداء بالنيب صلى اهللا عليه وسلم فقال سبحانه

هدي النيب  تباعاو ]٣١:آل عمـران [ }عوني يحبِبكُم اللّه ويغْفر لَكُم ذُنُوبكُم واللّـه غَفُـور رحـيم    فَاتَّبِ
ومن هذا كان ضابط العلم  ؛ بالعلم إال همن كمال يبٍرقب يتأتى صلى اهللا عليه وسلم ال

ـ التعامل به  فج ، وأماث على العمل اعالب:  هو ورد مدحه والثناء على أهله الذي ة رم
.                                                                                                                            ه علم دلدخول على القول على اهللا بال علم هذا ملن كان عنا وعتبةُ تضطرم

بل هـو   ،هبمن العلم الذي مل يكن من صل ث فانك ستجد أصنافاًهذا البحأما  يف      
 حتت يشقيهما  يستريح وقع يفلرج خن وإ ، لتأويلا تيه سار يفه ، نمارج خت الجها

ـ ها فوق بعض فجعلوا بينهم وبني اهلدى ضظلمات بع.  نكضدوك الفالسفة امل  وراًس
 ! فعجباً ألمرهم ؟.  مدوكه يظهر عليه ويفر بدينه من أنمن شاء  إالليس له باب 

 ال أمـر  واألسرار املكنونالبحث عن  باسمالقران وحروفه  آياتن البحث يف إ        
هو وإمنا .ع وضابطهرحدود الش بغريطال ي فيهـا    ةتنفيف ال سعي وكلٌ يف ذلك واقع

وكلٌ يف ذلك واقع فيهـا حبسـب     ، وإمنا هو سعي يف الفتنة .بعده عن اهلدى حبسب
والفـرق   ، من بابِ أا مـن البـاطن   افالفرق الباطنيةُ استخدموه . ه عن اهلدىبعد
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مـن   تسعى يف اخلوض فيه يف واقعنا املعاصر بدأت نابتةٌواألخرى ربطوها مبعتقدام  ، 
سار هلـم   وكَبرت الذي معهم حىت  جانبٍ آخر ،  لبسوا فيه على الناس بشوب احلق

علم احلسابيةَ  ، العددي يقال له اإلعجاز وزاد هذا اخللطُ عندما ربطوا هذا الدراسات
بقضايا األمة املصريية وتشغف الناس بانفراجها والسعي يف تتبع أخبارها ومنها قضـية  

كما أنه صرفهم عن تدبر . وإن مل جيزموا باألمر  الغيبِاحتالل فلسطني ؛  فادعوا علم 
 .  لسابقةمعاين القرآن كما عرفته األمة طيلة القرون ا

إذا أحسنا  -وزعموا أم يتدبرون القرآن ، وهذا تدبر مبتدع رمبا أرادوا منه النفع     
البحث أنه ال نفع فيه ، فهم قد أضـروا   هذا والواقع كما ظهر معنا يف ، –الظن م 

  م احلسـابيةم يف عد احلروف وإدخاهلا يف معادالأوقا أنفسهم قبل غريهم ؛ بإضاعة
مث ما يزيد األمر أسى بعد هذا اجلهد املهدرِ ؛ أـم  ... قرير ما يريدون يف أنفسهم لت

 بل إن بعضهم وقع يف أخطاَء وهو يف طورِ التصـحيحِ ملـن   . وقعوا يف أخطاَء حسابية
 ثبت صـحة مـا   / سبقه يف هذا العلم كما وقع   لألستاذأن ي بسام جرار عندما أراد

 .  يفة يف بعض حساباته العددية توصل إليه رشاد خل
      قد تأثر م مع هذا كلهمث إ بالسيئ من تراث وخلطوه بعلوم  ، يف هذا العلم األمة
يف خمالفـة   فمن التمس احملامد(  للحقِ هلم بالرجوعِ ، فنسأل اهللا اهلدايةَةاحلديث العصرِ

لى املالوم يف موافقة احلق رد اهللا املالم عليه ذماً ، ومن اجترأ ع تلك احملامد احلق رد اُهللا
 .  )١()عليه محداً 

وبعيداً عن دراسات اإلعجاز العددي هذه ومبسعى آخر  ، خرج لنـا يف واقعنـا       
اليت يف  املقطعةَ ن احلروفإ :ليقول  ؛ املعاصر صاحب كتاب اهلريوغليفية تفسر القرآن
يف اللغـة   هلا معـان  ، وإمنا هي رموز َءأوائل السور ليست حروفاً للمعجم والهي أمسا

املصرية القولِ على اهللا بـال علـم    ، خمالفاً إلمجاع املفسرين القدمية ومل يكترثْ ملغبت
 . وكأنه آتى باختراعٍ يف علوم الدنيا فلم يفرق بني األمرين 

                                                
 )  ٤/٥٤( ينظر سري أعالم النبالء . دان هذا الكالم ينسب خلالد بن مع) ١
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يـل  يف  تأو اتيف ردهم على هذا االسـتخدام   السلف يف كتب علماِء واملالحظُ    
و احلروفم اكتفوا بالتنبيه عليه األعدادالقولِ ألنه من قبيلِ دون تفصيلٍ ؛ أ الذي تفر 

القولُ  وهو قولٌ منه النفوس عنهم فلم يؤثر العددي ساقطٌ عقالً وشرعاً ، وأما اإلعجاز
 فيه بشكله املعاصرِ وإن كان مبدأُ العد آليات القرآن موجوداً عندهم ولكـن اهلـدف  

منها  ؛ والطريقةَ ختتلف إذ كان هلا أسباب :   إىل وحـدات ما يتعلق بتقسيم القـرآن
وليست املشكلةُ يف هذا األمر بـل يف أن   .متماثلة ، كما هو معروف اآلن باألجزاِء  

بعضهم أراد أن خيلط بينهما وجيعلهما يف مسارٍ واحد لكي يـربر لنفسـه جهاالتـه    
 . وحساباته اليت أتى ا 

 :أمهية املوضوع وأسباب اختياره
ومـن  ومع هذا التقدمي السابق قد يظهر معه ما يبني أمهية املوضوع والدافع الختيـاره  

 :ذلك 
 . أن هذا املوضوع يف ما أعلم مل يجمع شتاته ذا املنهج الذي سرت عليه -١
 بورأيت من املناس ... أين قد رأيت جهوداً لبعض الباحثني يف مسألة األعداد  -٢

يف رد اخلطأ يف هذا املوضوع من جانب  واستكمال مابدؤوه،  االستفادة منها 
ادعاء أصحاب هذه الدراسات لعلم الغيب باسم األعـداد الـيت يف    :آخر وهو

 .وتأويل آيات القرآن بالعمليات احلسابية ، آيات القرآن
 وخاصة أن كالم ،لتأصيل شرعي ةكما أين وجدت أن هذا املوضوع حباجة ماس -٣

لقلة احلاجة  أن كالمهم خمُتصر عنالعلماء فيه متناثر وحيتاج مجعاً لشتاته فضالً 
كالم بعضهم يف الرد علـى الفـرق الباطنيـة     ما عدا، املاضية  له يف أزمام

 .واستخدامهم للحروف
وجدت من خالل البحث إظهاراً لسالمة منهج السلف يف التعامل مع نصوص  -٤

ن يف تفسري القرآن مبا حيقق النفع هلـم وللنـاس  يف   الشرع  ألم كانوا سائري
معزلٍ عن التدبر اخلاطئ آليات القرآن الذي وقع فيه غريهم باستخدام احلروف 

 . واألعداد
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    متواضعاً منـا يف   نشيء يف هذا املوضوع  إسهاماًأن أُ اجتهدت وألجل ذلك كله
وحـىت يتحقـق   ... منضبط  صد هذه الدراسات وحماوالً أن يكون ذلك مبنهجٍ علميٍ

 التالية املوضوعِ من جوانبه ذلك ؛ كان من الضروريِ تصور: 
 .التأصيلُ هلذا العلم ومجع األقوالِ فيه وتقوميها  -  
 .علَاقةُ هذا العلم بالعلوم األخرى  -  
 معتقد الفرقِ اإلسالمية و املنتسبة مع أقوال املعاصرين منهم يف هذا      -  
 . العلم        
التفريق بني استخدامات الفرق املخالفة ألهل السنة وبني بعض الدراسات املعاصرة   -  

 .املتعلقة باإلعجاز العددي على الرغم من أوجه التشابه بينهما  
فكان البحث ذه األقسامِ جمتمعةً يربطه موضوع واحد  ظهر معه نتائج كان مـن      

لناس هلذا التخبط من هذه الفرق مجيعها ، مع مقارنتـه  مبنـهج   لفت أنظار ا: أمهها 
 تدبر القرآن بالوجهة الشرعية الصحيحة  السلف املنضبط؛ عسى أن يكون ذلك دافعاً يف

 :الدراسات السابقة
مل أقف على دراسة سابقة تناولتـه  ؛ احملددةبعنوانه هذا ومواضيعه  هذا البحث
قد سبقين أساتذة وعلماء تناولوا جانباً من جوانـب   : سوى أنه ، جمتمعاً كما قمت به

 أو رمبا أشاروا له إشارة دون إطالة يف الكالم عنه،  ومل يشمل كل اجلوانب،  البحث 
اإلعجـاز  ه كبعلما مرتبطاً أو  ، أو الفنت، عام كالتنجيم موضوع مندرجاً يف  ؛ كونهل

 : ؛ من هذه الدراسات ما يليالعددي
دراسات يف اإلعجاز العددي بني املاضـي واحلاضـر يف    :بعنوان رسالة ماجستري  -١

، ، من جامعة أم القرى مبكة املكرمة)١(لسنة إعداد مصطفى عمر على الكنديالكتاب وا
 .قسم الكتاب والسنة  - كلية الدعوة  وأصول الدين

من جوانب جانباً  تتناول:  -من عنواا  ظاهر كما هو -علمية ال الرسالة وهذه
وقد كان هذا االجتـاه يف   ،جتاه املنحرفاالالعددي يف  باإلعجاز ما يسمى :وهونا حبث

                                                
 . صاحب هذه الرسالة انتقل إىل رمحة اهللا ونسأل اهللا أن جيعل ما كتبه يف ميزان حسناته )  ١
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الذي كان ألفكاره ميثله رشاد خليفة  العلميةتلك الفترة اليت كتب فيها الباحث رسالته 
الحظ هـذه  حيث ؛  امن مسلمي كند :وهو، حسب ما ذكر صاحب الرسالة  صدى

غـري   أيضا توطال، وأوربا ،  وكندا ، أمريكا تمعات املسلمة يفالفتنه وخاصة يف ا
فكان هذا دافعاً لكتابة رسالته العلمية اليت بذل فيها  .وأا تكرب يوماً بعد يوم ، املسلمني

وقام بالسفر لبعض الدول الغربية لالطالع علـى   ،جهداً كبرياً تناول املوضوع باهتمام
عند امللل القدمية ؛ سعياً منـه يف   عداداألاليت تصور أمهية بعض اآلثار املخطوطة القدمية 

 . تأصيل املسألة والبحث عن جذورها 
عند هذه االديان القدمية من  األعدادكما حبث صاحب الرسالة يف مسألة داللة 

 . ، واملنظمات السرية ومشل أيضا املذاهب اجلديدة منها كاملاسونية  ،اليهودية والنصرانية
عشرية ، وأكثر الفرق كالصوفية واالثناية والبابية املنتسبة كالبهائ وعند طوائف

وغريهم ، وكانت هذه الدراسات وخاصة للفرق الباطنية مقدمة لتحليل ودراسة كتب 
وإثبات أخطائه يف احلسابات  ،والقيام برد مزاعمه ،رشاد خليفة حيث قام بتتبع دراساته

كالم رشاد تتطرق ملـن   وبعد قيام الباحث بالرد على .فيها قام ا وكشف حيله اليت
 . تأثر به واخندع حبيله 

العددي  باإلعجازما يسمى  وأ على مسألة األعداد ركزت : لكن هذه الدراسة
 ، جانب من جوانب البحث الذي قمنا به وخاصة يف مبحث التطبيقات املعاصرة : وهو

   :ولكن استجد بعد هذه البحث  أمور جديدة منها
خليفة اليت كانت يف زمن ذلك البحـث مـع أن    اندحار وانكماش فتنة رشاد

يف مبحث التطبيقات كما سيتضح معنا  ى  آثارها الزالت ولكن أخذت منحى آخر
املعاصرة حلساب اجلُمل ، هذا إضافة إىل أن هذه الدراسة السابقة متوجهة إىل تفسري 

يركز على أثر هذه بيد أن حبثنا هذا ، وتأويل داللة السنة تأويالً عدديا ، آيات القرآن 
 . التأويالت على العقيدة 

اك دراسات أخرى تكلمت عن اإلعجاز العددي ومل تكن كتوسـع الرسـالة   هن -٢
ولكن أيضاً كان نقاشهم  ، أتت بعد مرحلة رشاد خليفة يف أا ولكنها ختتلف ،السابقة
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 ة ادعـائهم يف منحصراً يف دحض افتراءات ومزاعم أصحاب هذه الدراسات يف مسأل
واستخدامهم لآليات والسور استخداما حمدثاً  ،فترضوا أنه معجزالوصول للعدد الذي ا

 :ومن هذه الدراسات . مبتدعاً صرفهم عن تدبر القرآن تدبراً صحيحاً 
 . أشرف عبد الرزاق قطنة : العددي ، للدكتور  واإلعجازرسم املصحف  -
تكلف واضح وتعسف بني  –يف القرآن اإلعجاز العددي : ( كتيب صغري بعنوان  -
 .عمر عبد اهللا احلليب: تأليف  –
/ ، تـأليف مون وحكمهـم يف اإلسـالم  التنجيم واملنج: رسالة ماجستري بعنوان  -٣

 .من اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة.ايد بن سامل بن عبد اهللا املشعيب عبد
ببحثنا ليس قتها وكما هو ظاهر من عنوان الرسالة فهي تتكلم عن التنجيم  وعال

دعاء الغيب فحسب، وإمنا لكون الباحث تطرق ملسألة حروف  أيب كوا يف مسألة ا يف
جاد  كعلم يلحق بالتنجيم ،وكان هذا السبب يف عدم توسع الباحث يف كالمه عـن  

ادعائهم أنه علـم  ونقل أقوال الرافضة يف  ،علم احلروف حيث اقتصر على التعريف به
ـ  ،ونقد بعض األحاديث. بينهم ة متوارثٌلألنبياء واألئم مسـتدال   امث ذكر احلكم فيه
 .خ اإلسالم ابن تيميةبنقوالت لشي

. غـري منشـور   ) -ضمن حبث يف موضوع الفنت–حساب اجلمل ( :بعنوان حبثٌ -٤
 .عبد الرمحن بن معال اللوحيق املطريي: لدكتور ل

جانب من جوانـب   وهذا البحث مع عدة مواضيع تتعلق بالفنت وهو يتكلم عن
والكالم عن الرافضة وادعائهم يف هـذا   ،حبثنا وهو حساب اجلمل فقد قام بالتعريف به

العلم مث نقد هذه املزاعم مث تكلم عن  ما يسمى باإلعجاز العددي املعاصـر وعـرض   
وعلـى الـرغم أن هـذا    . عايد طه ناصف: بسام جرار والدكتور/ األستاذ  دراسات

  كـثرياً يف ت منه دتفسإال أن الشيخ بذل فيه جهداً وقد ا البحث ضمن مواضيع أخرى
 .مبحث التطبيقات املعاصرة يف الفصل الثالث من هذا البحث
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 البحثخطة 
 .وحكمهحقيقة أسرار احلروف وحساب اجلُمل ونشأته  األولالباب 
 .سرار احلروف وعالقته بالتنجيمحقيقة أ :األولالفصل 

 : ي مفهومه اللغو:  األولاملبحث 
 .مفهومه االصطالحي : املبحث الثاين 
 .عالقة علم أسرار احلروف بالتنجيم : املبحث الثالث

 . نشأة علم أسرار احلروف وحساب اجلمل وانتقاله إىل املسلمني: الفصل الثاين
 .اجلذور التارخيية ألسرار احلروف:املبحث األول 

 . حقيقة نسبته لألنبياء وأتباعهم: املبحث الثاين
 . انتقاله إىل املسلمني: بحث الثالثامل

حكم تعلم أسرار احلروف وحساب اجلمـل واسـتعماالته يف   : الفصل الثالث
  .اإلسالميةالعلوم 

 :وفيه مبحثان
وموقف علمـاء   ،حكم تعلم أسرار احلروف و حساب اجلمل: املبحث األول
 .اإلسالم منه
   . استعماالته يف العلوم اإلسالمية: املبحث الثاين

 .روف وحساب اجلمل عند الفرق وتطبيقاا املعاصرةاحلأسرار  : الباب الثاين
 .املنتسبةروف وحساب اجلمل عند الفرق احلأسرار : الفصل الثاين

 . اإلسالميني الفالسفة: األول املبحث 
    .اإلمساعيلية: املبحث الثاين  

 :مية وفيهاإلسالأسرار احلروف وحساب اجلمل عند الفرق   :الثاينالفصل  
 :وفيه املتصوفة:  األول املبحث

 .برز من اعتىن به أنشأة هذا العلم عند الصوفية و: املطلب األول  
 . أمهية علم احلروف عند الصوفية :املطلب الثاين  
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 .الصوفيةواألعداد عند  احلروف استخدامات: املطلب الثالث  
 .الرد على معتقدهم يف احلروف: املطلب الرابع  
 . احلرف  مسألة خلق القرآن وارتباطه مبعتقدهم بعلم: طلب اخلامسامل 
 .فرقة احلروفية : املطلب السادس 
 قات الصوفية املعاصرة لعلم احلرفالتطبي: املطلب السابع  
 :  عشرية االشيعة اإلثن: لثاينملبحث اا

 .معتقدهم يف علم احلرف واستخدامام له   :األولاملطلب 
                   . التطبيقات املعاصرة عند الشيعة  :الثايناملطلب 

 . التطبيقات املعاصرة هلذا العلم  :الثالثالفصل 
 .احلروفالتطبيقات املعاصرة ألسرار : املطلب األول
 . التطبيقات املعاصرة حلساب اجلمل: املطلب الثاين

  :منهج البحث
 :وقد كان املنهج الذي سرت عليه كما يلي

 :منهالبعض املناهج العلمية  مستخدماًالبحث  يف هذا سرت -١
رجاع الفكرة إىل جـذورها  وذلك يف إ:  -التارخيي  –املنهج االستردادي  -

 .التارخيية 
املنهج التحليلي يف حتليل اآلراء واألفكار اليت تتعلق مبوضوع حبثـي لبيـان    -

 .صحيحها من فاسدها 
ماميكن أن يكـون منـها   يان املنهج النقدي الذي يظهر يف مناقشة اآلراء وب -

 .مقبوالً
أعتمد يف نقلي عن الفرق اليت أعرض أقواهلم من مصادرهم وأحاول أن أنقل من  -٢

 .سلمة عندهماملاملصادر املقبولة و
 . اجتهدت يف تعريفي ألسرار احلروف مبا يوافق أبواب البحث اليت تطرقت هلا -٣
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ـ بل حاولت أن أجعل ينهج النقداململ أقتصر على  -٤ ع حاجـة كـل   ه مسايرا م
 ءوقد أعلـق أثنـا   ،فقد استخدم منهج التحليل أو غريه من املناهج موضوع؛

العرض بالنقد مث أُفصل يف اية العرض ؛ حسب ما يصحب هذا العرض مـن  
 . قد يكون من املناسب التعليق عليها  ةشبه

أرى أنه من املناسـب  ال عالقة هلا ببحثنا و أقوم بالتعليق على بعض املسائل اليت -٥
 .التعليق عليها يف احلاشية 

أقوم بالكالم يف اية املبحث عن الفرق بنقل لبعض التطبيقات املعاصـرة هلـذا    -٦
 العلم وذلك بعد نقل أقوال أسالفهم وتبني معتقدهم فيه   

، وأضعها ]الرقم: اسم السورة [ضعها بني قوسني أاآليات يف نفس النص و أعزو -٧
 .{     } بني قوسني

إذا مل  اأنقل أقوال العلماء يف احلكم عليهو ،دون توسع النبوية األحاديث أخرج -٨
 .((       ))بني قوسني وأضع احلديث أو األثر ، كن يف الصحيحنيت

الصـحابة والتـابعني    االذين ورد ذكرهم يف هذا البحث عد ترجم لألعالموأُ -٩
وإذا  عند أول ورود له ، وإذا تكرر ثانياً أشري إىل مكان الترمجـة ، املشهورين 

 .تكرر قريباً أو تكرر ثالثاً ورابعاً فال أشري إليه
بالقواعد املتعارف عليها يف عصرنا مع ضـبط للكلمـات    البحثقمت بتنظيم  -١٠

 .املشكلة و أمساء األعالم املترجم هلم
ع واألعالم واملصطلحات قمت بعمل فهارس لآليات واألحاديث واآلثار واملراج -١١

 . واملواضيع
أتوجه بالشكر اخلالص هللا سبحانه وتعاىل ، وأسـأله بأمسـاءه   : قدميِ ويف خامتة هذا الت

 .احلسىن أن يتقبل هذا العمل خالصا لوجهه الكرمي ، وأن ينفع به  اإلسالم واملسلمني 
مث أشكر كل من ساهم مبشورة، أو نصيحة، أو دعاٍء، أو جهد، يف إكمـال هـذا       

 :رف البحث وأخص بالذكر فضيلةَ أستاذي املش
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     يف   / األستاذَ الدكتور حممد يسري بن جعفر حممد ، الذي كان له األثـر الكـبري
توجيهي الختيار هذا املوضوع مث يف دعمي يف جوانب البحث املختلفة ، فقـد جـاد   

، ا على ما قدم لنا من وقته وعلمهبوقته كثرياً وشاركنا يف متاعب البحث فجزاه اهللا خري
 .وبارك فيه 

عال اللوحيق صاحب فكـرة  عبدالرمحن بن م/ فضيلة الشيخ الدكتور كركما أش
 .هذا البحث

كذلك أشكر جامعة أمِ القرى ممثلة مبعايل مدير اجلامعة وعميد كلية الدعوة وأصول    
الدين ، ورئيس قسم العقيدة ومجيع األساتذة الفضالء ومجيع القائمني عليها ، جلهودهم 

نسأل اَهللا التوفيق والسداد للجميع أن جيعلنا سبحانه أهـالً  يف خدمة العلم وطالبه ، و
لشرف هذا العلم ؛ بزيادة إمياننا ، وعلمنا ، ونفعنا ، هلذه األمة انه مسيع قريب جميـب  

 ،... الدعاء وصلى اهللا عليه وسلم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني 
 .القحطاين آل دبيس عبد اهللا طارق بن سعيد بن: كتبه الطالب                 

 هـ٤/١٤٣٠/ ١٧                                                       
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عرف أهل اللغة يمنـها  كما وردت على لسان العرب  معىن احلرف بعدة معان

املعـاين   داة عارية يف الكالم لتفرقةأ بنيتاحلرف من حروف اهلجاء وكل كلمة ( :أن
  .)١()ولعلتسمى حرفا وإن كان بناؤها حبرفني أو أكثر مثل حىت وهل وبل 

احلـرف واحـد   و، وحده، وشفريه  ، حرف كل شيء طرفه(  :ويقال احلرف
. )٢()]١١: احلج[}ومن الناسِ من يعبد اللَّه علَى حرف {:تعاىلحروف التهجي وقوله 

يقال فالن علـى  ( ، و  )٣()أي يعبده يف السراء ال يف الضراء: (عىن احلرف يف اآليةوم
 .)٤()حرف من أمره ناحية منه إذا رأى شيئا ال يعجبه عدل عنه

حروف املباين الثمانيـة و العشـرين الـيت    ( أكثر ما عرف معىن احلرف  يف و
روف املعاين و هي و كل واحد من ح، تتركب منها الكلمات و تسمى حروف اهلجاء 

اليت تدل على معان يف غريها و تربط بني أجزاء الكالم و تتركب من حرف أو أكثـر  
 .من حروف املباين و هي أحد أقسام الكلمة الثالثة من اسم و فعل و حرف

 
 

                                                
دار ومكتبة : دار النشر  ، )٢١١- ٢١٠/  ٣(اخلليل بن أمحد الفراهيدي ، :  كتاب العني ، اسم املؤلف) ١

:  اسم املؤلف) ١٠/ ٥(ذيب اللغة، و. د إبراهيم السامرائي/ د مهدي املخزومي : اهلالل ، حتقيق 
م ، ٢٠٠١ -بريوت   -دار إحياء التراث العريب  : ، دار النشر  أبو منصور حممد بن أمحد األزهري

 حممد عوض مرعب: األوىل  ، حتقيق : الطبعة 
مكتبة لبنان : دار النشر٥٥ص ١ج حممد بن أيب بكر بن عبدالقادر الرازي ،:  خمتار الصحاح ، اسم املؤلف )٢

 . حممود خاطر: طبعة جديدة ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٩٥ - ١٤١٥ -بريوت  -ناشرون 
/ إبراهيم مصـطفى   الوسيط، ،املعجم و )١/١٩١( وتفسري ابن كثري ) ٤/٢٣٢(  تفسري الطربي : ينظر  )٣

جممع : دار الدعوة ، حتقيق : شر دار الن )١٦٧/ ١(حممد النجار ، د عبد القادر حام/ أمحد الزيات 
 .اللغة العربية

 ).١٦٧/ ١(الوسيط املعجم و) ٤
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الكلمة يقال هذا احلرف ليس يف لسان العرب و اللغة و اللهجة و منه احلديث و
 .)٢(،)١()نزل القرآن على سبعة أحرف( 

اللغة  يف الفصل الثالث مبحـث   يفه اتسيأيت الكالم عن معىن احلرف وإطالقو
  . ألسرار احلروفالتطبيقات املعاصرة 

ويراد ا اخلوض يف الباطل   –حروف أيب جاد  -ويطلق العرب لفظة أيب جاد 
ا العلماء عنـد  وهذه أحياناً يستخدمه ،)٣()لناس يف أَيب جاد أي يف باطلٍوقَع ا(: يقال

أن فالناً وقع يف الباطل بشكلٍ أوسع  وليس مرادهم أنه وقع يف علم احلرف  إىل اإلشارة
 .كما سيظهر لنا يف هذا البحث وإن كان علم احلرف من الباطل
يتعني علينا يف متطلبات هذه البحـث معرفـة املعـىن     :تعريف حساب اجلمل

 :دى على النحو التايللى حكل كلمة عبدأ بنف غوي حلساب اجلمل ، اللُ
 واحلَسب ، واِإلحصاُء العد من احلَسبمن اجلذر الثالثي حسب ، و:  حساب -     
 :ويقال يف الثناء على الرجل .  عدد واملَعدود يعد عد مصدر العد وكذلك،  عد ما

 ورجلٌ،  الشرف يف متقَدمون ٌءآبا له ماجِد ورجلٌ شريف ورجل ،  خلُقُه وحسبه
ِسيبلٌ حجور ب املراد : وقيل.  بنفِْسه كرِميد ههنا باحلَسدذَوي ع مأْخوذ القَرابات 

 العد : فاحلَسب.  ومآثرهم مناقبهم عدوا ؛ تفاخروا إِذا أَم وذلك؛  احلساب من
 وحسبِه . عملْت ما حبسبِ اَألجر:كقولك الشيِء قَدر : واحلَسب واحلَسب ، واملَعدود

 على أَشكُرك :تقول،  لك شكْري إِيلّ أَسديت ما حسبِ على وكقولك قَدره أَي

                                                
 ٤) (٣٠٠/ ٢(،  من حديث أيب هريـرة   ) ١٧٨٥٣(،)  ٧٩٧ ٦: (رواه اإلمام أمحد يف مسنده برقم )  ١

، وصحح إسناده شعيب األرناؤوط ، ورواه ابن ايب شيبة يف مصنفه  مصر –مؤسسة قرطبة )  ٢٠٤/
: ، الطبعـة   ١٤٠٩ -الرياض  -مكتبة الرشد ) ١٣٨/ ٦(، اجلزء والصفحة ) ٣٠١١٩: ( برقم 

) ٥/٣٣( ، ) ٨٠٩٣(برقم  سنن الكربىيف الالنسائي ورواه . كمال يوسف احلوت: األوىل ، حتقيق 
عبد الغفار سليمان .د: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٩١ - ١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية 

 .وغريهم. سيد كسروي حسن، البنداري 
 ).١٦٧/ ١(املعجم الوسيط ) ٢
 ) .٥٤ /٧ (احمليط يف اللغة   و ) ١١/١٠٩ ( :ذيب اللغة )  ٣
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 حسب، فكَفَى : مبعىن جمزوم وحسب ، ذلك قَدر على أَي عندي بالئك حسبِ
 أَي ذلك حسبك:  وتقول،  اسم :وهو،  كَفاك أَي درهم وحسبك االكْتفاُء :معناها
ذلك كفاك. ساببِ من:  واالحتاحلَس تدادمن كاالع دوِي ملن قيل وإِمنا، العنه يلمبع 
هوج ه  اللّهبستأَن حينئذ له َألن؛ اح تدعله يمل ععباشرة حال يف فجكأَنه ، الفعل م 
دتعبةُوا . به مسسابِ من اسم:  حلتاالح ةدداد من كالعتاالع ساباَألعمال يف واالحت 

وعند الصاحلات وهاتهو املكْر رِ طَلَبِ إِىل البِدار١()اَألج(  
 من بكَماله شيٍء كُلِّ جماعةُ:  واجلُملةُ الطَّلَبِ يف أَجملْت (: يقال :أمااجلُمل    

 )٢() اجلُملة من والكالم احلساب له أجملْتو ،  وغريِه احلسابِ
 كل مجاعة : واجلُملة.  كذلك احلساب له وأَجمل،   تفرقة عن جمعه الشيَء أَجمل(و 

: تعـاىل  اهللا قال والكالم احلساب له أَجملت : يقال،  وغريه احلساب من بكماله شيء
ادك ورتلْنـاه  واحـدةً كَـذَلك لنثَبـت بِـه فُـؤ      لَولَا نزلَ علَيه الْقُرآنُ جملَةً{

 حـديث  ويف . اجلُملة إِىل رددته إِذا:  احلساب أَجملت وقد ، ]٣٢:الفرقان[}ترتيالً
 . يـنقص  وال فيهم يزاد فال آخرهم على أُمجل والنار اجلنة أَهل أَمساء فيه كتاب القَدر

 يـزاد  فـال  وجمعوا أُحصوا : أَي أَفراده وكملت آحاده مجعت إِذا احلساب وأَجملت
 هو :بعضهم وقال،  املقطعة احلروف امليم بتشديد:  اجلُمل وحساب . ينقص وال فيهم

  .)٤(عليه األكثر من أهل اللغة بالتشديد  واألشهر الذي )٣() بالتخفيف اجلُمل حساب
يف حبثنـا   هايتعني من حساب اجلُمل ؛للحرف ، و اللغويةبعد هذ العرض للمعاين  و    
  حبساب اجلُمل وما يتعلق،  احلرف من حروف اهلجاءأن  :الذي فيه  املعىن األول ؛ هذا
؛ ألن حبثنا يقوم علـى  عد ومجع احلروف املقطعة : ، وهي عد الشيء املتفرق  يفأا 

                                                
: الصفحة ، ٧١١: حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري الوفاة:  لسان العرب ، اسم املؤلف :ينظر  )١

 األوىل الطبعة بريوت – صادر دار:  الناشر)١/٣١٠،٣١٤(
 - اهلالل ومكتبة دار:  الناشر) ٦/١٤٢( الفراهيدي أمحد بن اخلليل الرمحن عبد أيب:  املؤلف العني كتاب) ٢

  السامرائي إبراهيم.ود املخزومي مهدي.د:  حتقيق
 . )١١/١٢٣(لسان العرب ،  :ينظر  )٣
 ) .١١/١٢٣( ينظر املصدر السابق ) ٤
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ـ   داللة معىن حرف اهلجاء على معاين أخرى كتضمنه لألعداد ال مـن  ومعرفـة اآلج
  .يف هذا البحثجعلها منطلقاً للتأويالت الرمزية اليت سنتعرض هلا ، أوخالهلا
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ولكن قد يطلق عليه امساء  ، أسرار احلروف علم يدخل فيه علوم أخرى )١(علم

خواص احلروف ، علم اخلـواص   علم: (أخرى وهي مرادفة ملعىن أسرار احلروف منها 
 النوارنيـة  ، علم التصريف باحلروف واألمساء، علـم احلـروف  وفاقاأل الروحانية من
 ،  )٢()، علم الكسر والبسط، علم التصريف باالسم األعظموالظلمانية

يف ولكنها هلا عالقة ولذلك نرجيء الكـالم عنـه    أمساء أخرى هوقد يطلق علي
 . روف والتنجيمعالقة بني أسرار احلمبحث ال

 إفراداعلم باحث عن خواص احلروف ( :بأنه  علم أسرار احلروف البعض يعرفو     
 وفاق والتراكيب وصورته تقسيمها كماًوضوعه احلروف اهلجائية ومادته األوم ،وتركيبا
وغايته التصـرف   ،وفاعله املتصرف ،وما ينتج منها ،وتأليف األقسام والعزائم ،وكيفاً

وانتزاعا ومرتبتـه بعـد الروحانيـات والفلـك      إيقاعاصل به املطلوب على وجه حي
  .)٣()والنجامة

 
 
 

                                                
علينا طبيعة البحث وإال هو ليس علماً كما سيتضح معنا يف البحث نسميه هنا علماً ترتالً معهم وملا متليه ) ١

: بن كامل الكردي ، دار القاسم ط ففوزية بنت عبد اللطي/ أصول اإلميان بالغيب آثاره د: و ينظر .
 .هـ ١٤٢٩

/ ١( موقف اإلسالم من السحر حياة باأخضـر  : وينظر ) .١٧ / ١ ( –حاجي خليفة  -كشف الظنون ) ٢
 .   م ١٩٩٥ -١٤١٥األوىل : ط. اململكة العربية السعودية  –جدة  –دار اتمع  )٢٧٧ -٢٧٣

اهللا القسطنطيين الرومي احلنفي  مصطفى بن عبد:  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، اسم املؤلف) ٣
 ١٩٩٢ - ١٤١٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر   ) .٦٥٠/ ١ ( ، ١٠٦٧: الوفاة
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علم أسرار احلروف وهو املسمى هلذا العهـد  : (يف املقدمة )١(بن خلدوناوقال 
يف اصطالح أهل التصـرف مـن املتصـوفة     إليه الطلسماننقل وضعه من  )٢(بالسيميا

ذا العلم بعد الصدر األول عنـد ظهـور   فاستعمل استعمال العام يف اخلاص وحدث ه
 ،وظهور اخلـوارق علـى أيـديهم    ،الغالة منهم وجنوحهم إىل كشف حجاب احلس

الكمال االمسائي مظـاهره أرواح األفـالك    أنوزعموا  ،والتصرفات يف عامل العناصر
 ،األكـوان سارية يف األمساء فهي سارية يف  وأسرارهاوان طبائع احلروف  ،والكواكب
وال حياط بالعدد مسائله تعددت  ،فاريع علوم السيميا ال يوقف على موضوعهوهو من ت

                                                
الرمحن بن حممد بن حممد ابن خلدون أبو زيد ، ويل الدين احلضرمي االشـبيلي ، املـؤرخ العـامل     عبد) ١

) العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببـر : ( االجتماعي البحاثة ، اشتهر بكتابه 
األعالم : ترمجته  ينظر يف.هـ يف القاهرة ٨٠٨أوهلا املقدمة وهي تعد أصول علم االجتماع مات عام 

 ) :٣٣٠/ ٣. ( 
 احلقيقي غري هو ما على االسم هذا يطلق قد، و اهللا اسم:  ومعناه يه سيم أصله معرب عرباين سيميا لفظ)  ٢

 يطلق وقد احلس يف هلا وجود ال اجلو يف خيالية مثاالت إحداث وحاصلة  املشهور وهو السحر من
 سريعة فتمول اهلواء جوهر يف الصور بعض يظهر حينئذف احلس يف بصورها املثاالت تلك إجياد على

 سـريع  فيكون لرطوبته طويل زمان يف الصورة من يقبل ما حلفظ جمال وال اهلواء جوهر تغري لسرعة
  الزوال وسريع القبول

 بل ههنا وحتقيق وصفه املراد وليس ألهله إال عليه اطالع ال خفي فأمر وعللها الصور تلك إحداث كيفية وأما 
 اخلواص من أشياء الساحر يركب أن وجممله وحاصله  أمثاله عن االلتباس وإزالة الكشف هنا املقصود
 املأكول بعض احلواس كدارك خاصة ختيالت بعض توجب خاصة كلمات أو املانعات أو واألدهان
-٤٢١(صديق بن حسن القنوجي ص / أجبد العلوم للشيخ : ينظر .  له حقيقة وال وأمثاله واملشروع

م  وهذا التعريف هو املقصـود  ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: األوىل : ط. بريوت  –دار ابن حزم ) ٤٢٢
من كالم ابن خلدون ، أما إطالق هذا املصطلح عن الفالسفة الغربيني املعاصرين فيختلف عن مـا  

 علم يعىن بدراسة كل مـا : ( ذكره وإن التقا يف جوانب تتعلق بالرموز اإلشارات فهم يعرفونه بأنه 
ولذلك جـرى  ) العالمة ، واملدلول ، واالستعارة ، والرمز ، والسنن : ميكن اعتباره إشارة وتشمل 

مركـز  ) ٢٨-٢٧(ص .طالل وهبه. د: أسس السيميائية دانيال تشاندلر ، ترمجة : ينظر .  التنبيه 
سفة اللغة ، و السيميائية وفل.   م٢٠٠٨ –لبنان –بريوت :الطبعة األوىل . دراسات الوحدة العربية 

الطبعة . مركز دراسات الوحدة العربية ) ٣١( أمحد الصمعي ص . د: أمربتو إيكو ، ترمجة : تأليف 
 .م ٢٠٠٥ –لبنان –بريوت :األوىل 
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وغريمها وحاصله عندهم ومثرته تصرف النفوس الربانية  )٢(وابن عريب )١(البوين تأليففيه 
 باألسـرار يف عامل الطبيعة باألمساء احلسىن والكلمات اإلهلية الناشئة عن احلروف احمليطة 

ومع تعريف ابن خلدون هذا نضيف مع االمساء واالطالقـات   .)٣()األكوانالسارية يف 
ولكن هذا املفهوم الذي ذكـره  االخرى هلذا العلم  اليت تقدم معنا اسم علم السيميا ، 

هذا ال ما ذهب إليه ابن خلدون يف كالمه و )٤(ابن خلدون أكثر من أوغل فيه الصوفية
ولكن لعلنـا   ستخدام الصوفية، وهو ينطبق على اوهذا هو يف الغالب ،صحيح أنه شك

ـ يف هذا البحث سنتناول هذا العلم بشكل موسع  ف املُسـتخدمة  يشمل أغلب الطوائ
لكي نصل يف اية املطاف إىل تصور واضح ملعرفة أوجه التشابه بني للحروف واألرقام، 

وبناًء على هذه الدراسة اليت قمنا ـا  األعداد ومجيع االستخدامات املتعلقة باحلروف 
  :يمهامفعدة  إىلاملفهوم  نقسمكن أن مي

، وهلم فيها ثري وميكن أن تكشف عن معىن مستترأن هذه احلروف هلا تأ :األولاملفهوم 
ـ  اعد خيلطوا بقواعد علمية حسـابية هذه القواعد يسريون عليها ووضوابط وق ا ورمب

  .يربطوا بعلم التنجيم والفلك
سواء يف الكشف أم يف أثري ولكن بنحو اقتضائي  أن هذه احلروف هلا ت( :الثاين املفهوم

واملقصود من هذا املفهوم بزعمهم أن هذا التأثري هلذا احلرف ال حيصل  .)٥()ترتب األثر
                                                

امحد بن علي البوين ، مغريب األصل له مصنفات يف علم احلروف منها مشس املعارف ، ومنبع أألصـول  )  ١
 ).١٧٤/ ١: ( األعالم للزركلي :  ينظر يف ترمجته  ٦٢٢احلكمة توىف 

بابن عريب ، من أشـهر  : أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن عبد اهللا العريب احلامتي الطائي ، امللقب )  ٢
، له مؤلفات كثرية ، له ضالالة كبرية من أشهرها القول بوحدة الوجود  الصوفية  ولد مبرسية غُالة 

ميـزان  : هـ ينظر يف ترمجتـه  ٦٣٨وفصوص احلكم ، توىف عام الفتوحات املكية ، : من أشهرها 
 ١(طبقات املفسرين ، و) ١٩٠/ ٥: ( و شذرات الذهب ) ٢٧٠ /   ٦ (االعتدال يف نقد الرجال  

 ).٢٨٢-٦/٢٨١( واألعالم )  ١١٣/
 . م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦األوىل : ط. لبنان -بريوت –مؤسسة الرسالة .  ٥٤٢ص )  ٣
 .يف مبحث الصوفية سيأيت الكالم عنه )  ٤
،  ٣٥٠ت/   الشيخ حممد آل عبد اجلبـار ، الشهب الثواقب لرجم شياطني النواصبمقدمة حمقق كتاب )  ٥

 .قم –اهلادي  -١٤١٨ األوىل: ط )  ٢١٢( ص  حلمي السنان: حتقيق 
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أو مـع علـوم أخـرى كـالتنجيم     بطريقة توفيقية بضوابط علمية سواء بني أعداد 
 . ،كما يف املفهوم السابق ، وامنا تأيت من ذات احلرف بزعمهموالفلك

 .معرفة الغيب تأييد معتقدهم وليس يف يف استخدام احلروف يف وهو :الثالث فهومامل
 .فيه ٌ ةعن االستخدام الشرعي وجاحن ةٌخارج ات يف املفاهيم الثالثةاالستخدامه وهذ  

 :   العالقة بني احلروف واألعداد 
ينظر شكل عند البعض حقيقة العالقة بني احلروف واألعداد وذلك أن من قد ي

 اً فنقول أن العالقة هي أم جعلواوحروف اًيف كتب علم احلرف جيد فيها جداول أرقام
ولذلك يعرفه البعض مبينـاً   )١()األمساء روح واحلروف جسد فهو سار يف مجيعالعدد (

وفق هيئات خمصوصة  أعدادها بأنه استنطاق احلروف أو الكلمات ضمن( :هذه العالقة
  .)٢()وقواعد مضبوطة

ما يسمى حبساب اجلُمـل    خرى بني احلروف واألعداد هي يفأناك عالقة وه
 :نذكرها فيما يلي 

 :االصطالحي مفهوم حساب اجلُمل
العالقة بني احلـروف   )٣(اللغة يف تعريف احلرف عن من كالمنا سبق مما يتضح

م وال يكفي هذا يف توضيح املفهـو  .واألعداد ؛ لكون حساب اجلُمل ذا صلة باألعداد
جيعـل   ،طريقة يف معرفة املستقبل من خالل احلروف( :حلساب اجلُمل لذا يعرف بأنه 

األمساء واألزمنة واألمكنة على ذلك ، ومن  إجراءو ،قدر من العدد يف مقابل كل حرف
أو  نيتعريفتعريف حساب اجلُمل له عالقة  بال فتالحظ أن ٤)اجلمع والطرح وحنو ذلك

اسـتخدام  ؛ فيـه  نيـا ومما يلتق. ا فبينهما خصوص وعموم مهن ذكرناياملفهومني اللذ
  .خالهلاومعرفة املستقبل من  ،واألعداد احلروف

                                                
 ) .٢١٢(املصدر السابق )  ١
  ) .٢١٢(املصدر السابق ) ٢
الصـفحة   ، ٧١١: ن مكرم بن منظور األفريقي املصـري الوفـاة  حممد ب:  لسان العرب ، اسم املؤلف)  ٣

 )٢٨/٢٣٩ (تاج العروس  و ) ١١/١٢٨:(
 . ١عبد الرمحن اللوحيق ، ص/للدكتور   -غري منشور  -حبث بعنوان حساب اجلُمل )  ٤
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   :أقسام حساب اجلمل 
 :قسمنيإىل  ويقسمون حساب اجلُمل

 .الكبريحساب اجلمل  - ٢ .الصغريحساب اجلمل  - ١
 حساب األحرف اهلجائيـة اموعـة يف ترتيـب   : فحساب اجلمل مطلقا هو

 واملراد بأجبد أول الكلمات اليت رتبت فيها األحرف الثمانية والعشرون،  األجبدي 
مث وضعوا يف مقابـل  .، قرشت، ثخذ، ضظغأجبد، هوز، حطي، كلمن، سعفص :وهي

 :كل حرف عددا هلا هكذا 
 الرقم احلرف الرقم احلرف
 ٦٠ س ١ أ
 ٧٠ ع ٢ ب
 ٨٠ ف ٣ ج
 ٩٠ ص ٤ د
 ١٠٠ ق ٥ هـ
 ٢٠٠ ر ٦ و
 ٣٠٠ ش ٧ ز
 ٤٠٠ ت ٨ ح
 ٥٠٠ ث ٩ ط
 ٦٠٠ خ ١٠ ي
 ٧٠٠ ذ ٢٠ ك
 ٨٠٠ ض ٣٠ ل
 ٩٠٠ ظ ٤٠ م
 ١٠٠٠ غ ٥٠ ن

 :ى خرأُكيب اوهناك تر
 . ا، ب، ت، ث: أي بترتيب األبتثيالتركيب  -١
ترتيـب   التركيب األهطعي، أو األيقغي و يعتمد على تركيب مجل أربع علىو -٢

ب األسـاس يف  والسـب  .واملائيـة  ،والترابية ،واهلوائية ،يةالنار: العناصر األربعة
وهيئاا مبنازل القمر الثمانية  هو ربطهم ملخارج احلروف االعتماد عليه عندهم

 .معنيتأثري  والعشرين مع ألفاظ األمساء والصفات إلحداث
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األعداد مبا يقابل مقطعـات احلـروف    يعين حساب :الصغريوحساب اجلمل 
 )٨ (وحرف احلـاء حيسـب    ) ٤٠ (حيسب ) حممد  (فحرف امليم من كلمة  :مفردة
 .وهكذا

اللفـظ   حساب اجلمل الكبري فهو حبساب كل ما ينطق مـن  :وهو وأما القسم الثاين
وحني احلسـاب   مكونة من امليم واحلاء وامليم والدال،" حممد"املكون للحرف فكلمة 

 .لة وهي ثالثة حروف ال حرفا واحداكام" ميم"حيسبون كلمة 
، )الزبـر والبينـات  ( :مثل  للحروف ن عبارات يف هذا االستخدامقد يطلقوو

، اسم كل حرف أو كلمة احلرف األول من يقصدون ا احلروف أو الكلمات  :زبرالف
) سـني (فمـثال   عبارة عما بعد احلرف األول من اسم كل حرف، فهي: بينتهاأما و

 .)١()اسم أو لفظ لوهذا مطرد يف ك" ين"وبينته هو " س"هو ) الزبر(احلرف األول 
صـعفض،  : كلمن، فيجعلونه: واملغاربة يخالفون يف ترتيب الكلمات اليت بعد(

 .)٢()قرست، ثخذ، ظفش
علم  يتوصل :الذي يعرفونه بأنه وفاق األ لعلم أسرار احلروف عالقة مبا يسمى بعلمو

لتكـرار  به إىل توفيق األعداد ، واحلروف ، واستوائها يف األقطار واألضالع ، وعدم ا
هي ترجع إىل مناسبات األعداد وجعلها على شكل خمصـوص مربـع   قيل و( .)٣(غالباً

خمصوصـة   اًآثار اهل وأن ...ويكون ذلك املربع مقسوما بيوتا فيوضع يف كل بيت عدد
 .خاص باحلروب ونصر من يكون يف لوائه :منها أنو

 .بتيسري العسري وإخراج املسجون خاص: ومنها

                                                
،  ٣٥٠ت/   الشيخ حممد آل عبد اجلبـار ، الشهب الثواقب لرجم شياطني النواصبمقدمة حمقق كتاب )  ١

ينظـر  . بتصرف . قم –اهلادي  -١٤١٨ األوىل: ط )  ٢١٣ -٢١٢( ص  حلمي السنان: قيق حت
 )١/١( املعجم الوسيط 

 ) . ١/١( ينظر املعجم الوسيط )  ٢
نقال عن  ١٦اجلواهر اللماعة يف استحضار ملوك اجلن يف الوقت والساعة لعلي أبوحي اهللا املرزوقي ، ص  )  ٣

 ) . ٢٧٤/  ١( باأخضر  موقف اإلسالم من السحر حياة
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 .)١() من احلامل وتيسري الوضع وكل ما هو من هذا املعىن اجلننيب خاص :ومنها
 :مجيعها يف أقسامها الثالثة و
 . حرفية  -١
 .وعددية  -٢
 .  ولفظية  -٣

دعاء على  ، أو بتالوا يف هيأةتقوم على أمساء اهللا احلسىن، إما بكتابتها يف األوفاق ذاا
  .)٢(سىناألوفاق، أو يكون الوفق داالً على اسمٍ من أمساء اهللا احل

 
 :ه ثالثة مفاهيم خنتصرها فيما يليمما سبق أن علم احلرف ل اخلالصة

 .معرفة الغيب من خالهلا -١
 .التصرف ا والتأثري من خالهلا -٢
 .من خالهلا أو فكرة تدعيم معتقد -٣

                                                
، لإلمام شهاب الدين أيب العباس أمحد بن إدريس بـن  ) أنوار الربوق يف أنوار الفروق ( الفروق :  ينظر ) ١

هـ ، دراسة وحتقيق  مركز الدراسات الفهيـة  ٦٨٤عبد الرمحن الصنهاجي املشهور بالقرايف املتوىف 
 -هـ ١٤٢٨الطبعة الثانية )  ١٢٩٢/ ٤(مد علي مجعة حم/ حممد أمحد سراج ود/ واالقتصادية ، د

املنقذ من الضالل أليب حامد الغزايل ، راجعـه   :وينظر . مصر –القاهرة  –دار السالم  –م ٢٠٠٧
حممد سعيد رمضان البوطي والشيخ عبد القادر األرناؤوط  ، وحققه وقد له حممود بيجو  : الدكتور 

 -عمـان   –األردن  –ودار الفـتح  . وين حل -دمشق  –دار التقوى سوريا ) ٨٤ -٨٣( ، ص 
  .الطبعة الثانية . العبديل 

، اسـم   -الفروق أو أنوار الربوق يف أنـواء الفـروق   هامش  - الربوق أنواء على الشروق ارراد:   و ينظر
) ٢٧٩/ ٤ ( أبو القاسم قاسم بن عبد اهللا بن حممد بن حممد األنصاري املعروف بابن الشاط : املؤلف

: األوىل ، حتقيـق  : م ، الطبعة ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -بريوت  -دار الكتب العلمية : نشر دار ال، 
 خليل املنصور

  
أجبد العلـوم لصـديق حسـن    : وينظر) . ٢٧٧ -٢٧٦/ ١( موقف اإلسالم من السحر حياة باأخضر )  ٢

  .-٣٤دراسات يف اإلعجاز العددي ملصطفى الكندي ص: ،وينظر  ٢٨٢ص
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ن أوائل العلوم الدخيلة على اإلسالم اليت اعتىن ا املسـلمون  م )١(يعترب علم التنجيم

؛ ولذلك كان علم التنجيم سابقاً )٢(هـ١٢٥بسبب حركة الترمجة اليت بدأت منذ عام 
سرار احلروف إىل املسلمني أكما سيأيت معنا يف مبحث انتقال علم لعلم أسرار احلروف 
سهل بن هارون بـن راهبـون    طأسرار احلروف عندما رب شوءنحيث كانت البداية ل

، مث جاء بعده مـن ربـط    ينعشرالاحلروف العربية مبنازل القمر الثمانية و )٣(الكاتب
احلروف واستخدمها يف معرفة علم الغيب وصار هذا األمر مستقراً عند من خـاض يف  

  –أحد مشاهري علم احلرف  –من كالم البوين ذلك  تيثبعلم احلروف وخنتار هنا نصاً 
حرفـاً علويهـا   ) ٢٨( ف يف وأما احليوان اإلنسان فذكرنا أنـه يتصـر  : (قالحيث 
ولن نستعجل يف بيان التفاصيل لكي يناسب البيان عرض معتقدات الفرق . )٤()وسفليها

                                                
أو هو دراسة مواقـع  . االستدالل على احلوادث األرضية باألحوال الفلكية : نجيم هو علم النجوم أو الت) ١

وليس للتنجيم أسـاس  . النجوم والكواكب اعتقاداً بأا تؤثر على األحداث يف األرض وتدل عليها 
ص . ، ومعجم األفكار واألعالم ، هلتشنسون )٣٥/١٩٢( جمموع فتاوى شيخ االسالم : علمي ينظر

 .   ٣٣-٣١لتنجيم واملنجمون وحكمهم يف االسالم لعبد ايد املشعيب صوا. ٣١٦
 . ٢٣مقدمة يف التنجيم وحكمه يف االسالم ، للدكتور إلياس بلكا ص: ينظر) ٢
 واضـعي  مـن  حكـيم،  بليغ، كاتب: الدستميساين عمرو أبو) راهيون أو( راهبون بن هارون بن سهل) ٣

 الرشيد، هارون خبدمة واتصل البصرة، يف اشتهر ،األصل يفارس) اإلسالم بزرمجهر( يلقب القصص،
 رياسـة  فواله املأمون خدم مث.دواوينه صاحب الربمكي حيىي حمل أحله حىت عنده، مكانته وارتفعت

 له .كثرية واألمراء اخللفاء مع. العرب على للعجم يتعصب شعوبيا، وكان، ببغداد) احلكمة خزانة(
) املسـائل ( و) اإلخـوان ( وكتـاب  للمأمون، ألفه ودمنة، يلةكل نسق على) وعفرة ثعلة( كتاب

) والسياسة امللك تدبري( و) العقل - شجرة أو - سحرة( و) رسائل ديوان( و) واهلذلية املخزومي(و
 عبد الفرنسية إىل وترمجه حققه تونس، يف) ط - والثعلب النمر( و) والعذراء الوامق( و) الرياض( و

 هـ ٢١٥ مات عام .املهريي القادر
/ ٤( ومعجـم املـؤلفني   ) . ٣/١٤٣( األعالم )  ١٧٤،  ١٥/ ١( الفهرست البن الندمي :  ينظر يف ترمجته
  )  ٣٤٨/ ١٠( والبداية والنهاية ) . ٨٥-٨٤/ ٢(وفوات الوفيات ) ٢٨٦

 .بدون سنة طبع . –االزهر  –احلمزاوى  -بيربس. ش٢دار شقرون ) ٣٥٧( مشس املعارف الكربى ص)  ٤
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يف حينه، وإمنا نكتفي باإلضافة ملا سبق بذكر بعضٍ من االطالقات األخرى لعلم احلرف 
 : وهي اليت من شأا توضيح عالقته بالتنجيم

 :علم اجلفر -١
كذباً وزراً يسـتخدم فيـه أسـرار     )١(واجلفر كتاب ينسب إىل جعفر الصادق

وسيأيت الكالم بالتفصيل عن علم اجلفر يف . )٢(معرفة أحداث املستقبلحلروف وا
 .  لشيعةمبحث ا

 :وعلم الرمل  -٢
ن وا موهذا العلم يلحق بعلم التنجيم وهو رجم بالغيب وطريقتهم فيه أم جعل(

، ميزوا كال منها باسم وشكل خيتلـف عـن   النقط واخلطوط ستة عشر شكالً
ستة  شأم يف الكواكب،  بأن جعلوا هلاكغريها، وقسموها إىل سعود وحنوس 

 )٣(وحكمه حرام ، عشر اليت للفلكعية بزعمهم وكأا الربوج االثناعشر بيتا طبي
 .)٤()كما أمجع عليه العلماء

                                                
 رضي طالب، أيب بن علي بن احلسني بن العابدين زين علي بن الباقر حممد بن الصادق جعفر اهللا عبد أبو)  ١

وفيات : ينظر ) . هـ ١٤٨( ، ت  اإلمامية مذهب على عشر االثين األئمة أحد أمجعني؛ عنهم اهللا
 ) . ١٢٦/  ٢( ، واألعالم للزركلي )  ٣٢٧/ ١( األعيان 

: مكتبة ابن تيميـة ، الطبعـة  : دار النشر  )٢١٧ / ٢ ( شيخ اإلسالم ابن تيمية ،فتاوى  جمموع: ينظر )  ٢
ن البمنهاج السنة النبوية ، : وينظر . عبد الرمحن بن حممد بن قاسم العاصمي النجدي: الثانية، حتقيق 

حممد رشـاد  . د: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٦ -مؤسسة قرطبة ) ٢/٤٦٤ ) (٤/٥٤ (تيمية 
دار )٣٢٨ /١ (بن تيميةال  ،بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية :  وينظر  .سامل

. موسى سليمان الـدويش . د: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٨ -مكتبة العلوم واحلكم : النشر 
-٢٨٨(يب وينظر التنجيم واملنجمون وحكمهم يف اإلسالم لعبد ايد بن سامل بن عبـد اهللا املشـع  

 .الطائف –مكتبة الصديق . م ١٩٩٤هـ ١٤١٤األوىل : ط) ٢٨٩
 .وسيأيت مزيدا بيان يف توضيح حكمه يف مبحث حكم أسرار احلروف ومن كالمنا يف مبحث الصوفية)  ٣
 ،٨٠٨: عبد الرمحن بن حممد بن خلدون احلضـرمي الوفـاة  :  مقدمة ابن خلدون ، اسم املؤلف: ينظر)  ٤

تاج العروس من جواهر و.اخلامسة: ، الطبعة  ١٩٨٤ -بريوت  -ار القلم د) ٣٣٠ ١١٢،١١٣(ص
دار ٢٥٤ص    ١٩، ج  ١٢٠٥: حممد مرتضى احلسيين الزبيدي الوفـاة :  القاموس ، اسم املؤلف
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ـ يضاً العالقومما يوضح أ : ةة بينهما أننا وجدنا تشااً يف مسألة استخدام أعداد معين
 .)٣٠(والعدد) ١٢(والعدد) ٧(عدد من ذلك ال(و

ة جنـوم  على أا جمموع -يف علم اإلحكام  – املنجمون افأما السبعة فقد استخدمه
 .الدب األكرب والدب األصغر

يزعمون أن السبع  بنات أطلس : يف خرافة تسمى اإلغريقالتقرير استخدمه  وهذا
عة وواحدة ال ترى بـالعني  ، وهي ستة جنوم ساطن إىل جمموعة جنوم تعرف بالثرياحتول

 .اردة
  )١٢(فقد ارتبطا على حنو صويف إذ يعـد العـدد   ) ٣٠(والعدد ) ١٢(وأما العدد 

 .رمزاً على دائرة الربوج
ين الرقمني قد اعتـرب  فإا عدد دورة القمر وال خيفى أن نتاج هذ) ٣٠(وأما العدد 

 .، العدد التقرييب أليام السنةبواسطة الضرب احلسايب
وسيأيت  .)١()وهكذا بواسطة التنجيم انبثقت فكرة األعداد املقدسة على حنو صويف

 .ما يبني العالقة بني التنجيم وأسرار احلروف يف مبحث الصوفية
االرتباط وثيق بينـهما  ف ومن خالل ما ذكرنا تالحظ أن العالقة تكمن يف ما ذكرنا

 وأعـدادها من خالل احلـروف   زعم وخاض يف الغيب  من ال يكاد ينفك وخاصةً يف
وسيأيت معنا استخدام الفيلسوف املنجم . وربطها باألحوال الفلكية وبالسعود والنحوس

    . )٢(الكندي
                                                                                                                                          

ابـن  :  الفتاوى الكربى الفقهية ، اسم املؤلفو. جمموعة من احملققني: دار اهلداية ، حتقيق : النشر 
 .دار الفكر ، )٢٧ /١ (،  ٩٧٣: حجر اهليتمي الوفاة

ال  -ال يوجد  -دار الفكر :  ) ٢٨٧/ ١(هـ ، ٩٧٣: بن حجر اهليتمي املكي الوفاة، وال الفتاوى احلديثية 
وينظر التنجيم واملنجمون وحكمهم يف اإلسالم لعبد . ال يوجد: ال يوجد ، حتقيق : يوجد ، الطبعة 

 ).٣٠٢-٢٩٤(ايد بن سامل بن عبد اهللا املشعيب 
 بتصرف .  ٣٨٩-٣٨٨الرمز الشعري عند الصوفية للدكتور عاطف جودة نصر ص )  ١
أحد ابناء ملوك من كندة ، اشـتهر بالطـب ،   : يعقوب بن إسحاق بن الصباح الكندي ، أبو يوسف )  ٢

األعـالم  : ينظـر  . هـ ٢٦٠: ، وغريها ، تويف ) رسالة يف التنجيم : ( والفلسفة ، له كتب منها 
 )١٩٥/ ٨(كلي للزر
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إن حتديد اجلذور التارخيية لنشأة هذا العلم أمر من الصعوبة مبكان بشكلٍ دقيـق        

استقى هذه املعلومات من مصادر عدة فضالً عـن تنوعهـا الخـتالف     وخاصةً إذا
أن ننقل كالم العلمـاء   –إن شاء اهللا  -ولذلك سنحاول  معتقدات الذين سطروها ؛ 

 .هذا املبحث  من ة احلقيقة املقصودلنتعرف على الباحثني يف هذه املسألة 
 اإلسـالم شيخ ومنهم  ليهوديرجع البعض هذه الفكرة ألسرار احلروف  إىل اف
يبني ذلك أن التأويل قد : (يف معرض بيانه للمتشابه واحملكمحيث يقول  )١(ابن تيمية

 -يـه وسـلم   صلى اهللا عل – النيبروى أن من اليهود الذين كانوا باملدينة على عهد 
أوائل السور تأويل بقاء  يف اليتطلب من حروف اهلجاء  وغريه من )٢(كحىي بن أخطب

 أنـه املنجمني وزعموا   ٣هذه األمة كما سلك ذلك طائفة من املتأخرين موافقة للصابئة

                                                
 احلنبلي، الدمشقي احلراين النمريي اخلضر القاسم أيب بن اهللا عبد ابن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد)  ١

 فنبغ دمشق إىل أبوه به وحتول حران يف ولد.االسالم شيخ االمام،: تيمية ابن الدين تقي العباس، أبو
 .واشتهر

 مدة، فسجن أهلها من مجاعة عليه فتعصب ها،فقصد ا، أفىت فتوى أجل من مصر إىل وطلب
 أعيد، مث وأطلق، هـ٧٢٠ سنة ا واعتقل ،ـه ٧١٢ سنة دمشق إىل فسافر أطلق مث.االسكندرية إىل ونقل

 احلكمـة،  فنون يف البحث كثري كان.جنازته يف كلها دمشق فخرجت دمشق، بقلعة معتقال ومات
مات عـام   .متقاربان ولسانه قلمه اللسان، فصيح ،واألصول التفسري يف آية.الدين يف إصالح داعية
 بـن  حممد:  املؤلف تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ مناقب من الدرية العقود: هـ ينظر ترمجته ٧٢٨
 الكاتب دار:  الناشر . الفقي حامد حممد:  حتقيق اهللا عبد أبو املقدسي قدامة بن اهلادي عبد بن أمحد
 .بريوت – العريب

، واجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية ) ١٤٥-١/١٤٤: (، واألعالم ) ٤٤ -٣٥/ ١: (بالء سري أعالم الن 
حممد عزيز مشس ، وعلي بن حممد العمران ، إشـراف  : خالل سبعة قرون ، مجعه ووضع فهارسه 

 .هـ ١٤٢٧: الطبعة الثالثة . دار عامل الفوائد . بكر أبو زيد : وتقدمي  
 .ة يف مبحث حكم أسرار احلروف سيأيت ختريج هذه القص)  ٢
صبأ الرجل إذا مال وزاغ فبحكم ميل هؤالء عن سـنن  : الصبوة يف مقابلة احلنفية ويف اللغة  الصابئة من)  ٣

 =احلق وزيغهم عن ج األنبياء قيل هلم الصابئة 
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مئة وثالثة وتسعون عاما ألن ذلك هو عدد ما للحروف ىف حساب اجلمل بعـد   ست
 .)١()اليوم اآلخر يفتأويل احلوادث الىت أخرب ا القرآن  املكرر وهذا من نوع إسقاط

أرجع أصل هذه الفكرة إىل اليهود الذين اقتبسوا هذه الفكرة من  اإلسالمفهنا شيخ     
ومن املرجح أن هذا التأثري الذي وقع لليهود من الصابئة كان يف فترة النفـي   .الصابئة 

ويدل على آثار من : (يف كالمه عن اليهود )٢(البابلي حيث يذكر الدكتور علي النشار

                                                                                                                                          
ـ : هم عبدة الكواكب يقولون  الصابئةو=  ـ إن اهللا تعاىل خلق هذه الكواكب وهي املدبرات يف ه ، مل اذا الع

وكان التأله املطلـق هـو    وهم متفلسفة فيجب علينا أن نعبد الكواكب والكواكب تعبد اهللا تعاىل 
 غريمها من الرسل،اعترفوا برسالة شيث وإدريس دون  هم ،دين

 ، وهيكل العقـل الفعـال   ، هيكل العلة األوىل: هياكل منها كان هلم ا موطنهم األصلي كان يف حران و
وهيكل  ، وهيكل الشمس ، وهيكل املريخ ، وهيكل املشتري، وهيكل زحل ، فس الكلية وهيكل الن

عند الصابئة أكثر الروحانيات قابلة منفعلة وإمنـا الفاعـل   . وهيكل القمر  ،وهيكل عطارد ،الزهرة
 .الكامل واحد وعن هذا صار بعضهم إىل أن املالئكة إناث

 . وليس بالفطرةاالكتساب بهو  مأن مذهبه نودعيو مدار مذهبهم على التعصب للروحانيني 
علي بن أيب علي بن حممد لغاية املرام يف علم الكالم ، و) ١٤ ، ٥ / ٢ (امللل والنحل  : ينظر يف الكالم عنهم 

القاهرة  -الس األعلى للشئون اإلسالمية : دار النشر  )١/٣١٨(،  ٦٣١: بن سامل اآلمدي الوفاة
بغيـة املرتـاد   و) ١/٣١٣ (درء التعـارض   و.  مود عبد اللطيـف حسن حم: ، حتقيق  ١٣٩١ -
نظام الدين احلسن بن حممد بن حسـني  لتفسري غرائب القرآن ورغائب الفرقان   ، ، و) ١/٣٧٦(

لبنان / بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر  )١/١٨٨ (هـ ، ٧٢٨: القمي النيسابوري الوفاة
وجمموع فتاوى شـيخ   الشيخ زكريا عمريان : وىل ، حتقيق األ: م ، الطبعة ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ -

 ).٧١ /٢٠(  اإلسالم 
 ). ٢٧٦/ ١٣( جموع الفتاوى )  ١
مناهج : ( م باحث يف الفكر الفلسفي من أشهر مؤلفاته ١٩١٧يناير عام ١٩علي سامي النشار ولد يف )  ٢

يف عدة مناصب يف التدريس  البحث عند مفكري اإلسالم ونقد املسلمني للمنطق األرسططاليسي عني
م اىل ١٩٥٥وغريها يف مصر مث عمل استاذاً يف كلية اآلداب والعلوم يف جبامعات العراق مـن عـام   

م مث يف السودان ، مث عمل يف استراليا  مستشاراً ثقافياً مث أخرياً عمل استاذا للفلسفة االسالمية ١٩٥٩
السرية الذاتية : ينظر . م ١٩٨٠ىت وفاته يف عام يف بكلية اآلداب جبامعة حممد اخلامس يف املغرب ح

ذيل األعالم  ألمحـد  :  وينظر ) ١٦٦٢ -٣/١٦٦١(نشأة الفكر الفلسفي يف االسالم : من كتابه 
 ) .١٣٠/ ٢( العالونة 
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، ونفي اليهود إىل بابـل، وهنـاك   املقدسة العربانينيتفكري خارجي قد وصل إىل كتب 
 .)١()شك بالكلدان وبالفرس يف طريق حيام ، بل يف معتقدام الدينية تأثروا بال

علم :(...ال  حيث ق )٣(أرسطو إىل جعل هذا الفكرة أصلهاف )٢(أما اإلمام الشاطيب    
وغريه ممن حذا حذوه أو قاربه فإن ذلك العلـم   )٤(اعتىن به البوين الذياحلروف وهو 

فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم األول وهو أرسطا طاليس فردوها إىل أوضاع احلروف 
 .)٥())وجعلوها هي احلاكمة يف العامل 

وف يف مسـائل احلـر   أقـوال  هل كان ألرسطو :يقولفل البعض اءوقد يتس
 ؟  )٦(واألعداد السيما أن استخدام األعداد أُشتهر عند الفيثاغورين

                                                
 ). ٦٩/ ١(نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم لعلي النشار : ينظر )  ١
املوافقات ، : أصويل حافظ  ، من كتبه : ي الشهري بالشاطيب ابراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناط)  ٢

 :ينظر ترمجته . واالعتصام ، واالس ، واالتقان يف علم االشتقاق ، وأصول النحو وغريها 
: أبو عبد اهللا حممد بن حممد بن علي بن عبد الواحد ااري األندلسي الوفـاة :  برنامج ااري ، اسم املؤلف

ــريوت - اإلســالميدار الغــرب : دار النشــر )١١٦ص    ١ج  (هـــ ،٨٦٢ ــان / ب  -لبن
 ).١/٧٥: (واألعالم للزركلي.األجفانحممد أبو : الطبعة األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٠/م١٩٨٢

هو ابن نيقوماخوس طبيب باسطاغريا وهي مدينة تقع يف مشال اليونان وهو ) باإلغريقية( أرسطو طاليس )  ٣
 : اشتهر يف فلسفته برتعته الواقعية فقال إن العامل احلقيقي قسمان .تلميذ أفالطون 

 .ما فوق فلك القمر  -
 . ما حتت فلك القمر  -
 -٢. املواضـع   -١: من مؤلفاته . وقال عن النفس أا حاثة حبدوث اجلسد ، فالنفس صورة اجلسد عنده  

موسوعة أعـالم  : ينظر يف ترمجته . ق م ٣٢١مات سنة .   ما بعد الطبيعة  -٣.كتاب يف التأويل 
قـدم لـه   . د جورج خنل : زوين إيلي ألفا ، مراجعة : األستاذ/ إعداد . الفلسفة العرب األجانب 

.  م ١٩٩٢هـ ١٤١٢بريوت ط األوىل  –دار الكتب العلمية )  ٧٦-١/٧٢( الرئيس شارل احللو 
املوسوعة العربية :  دار النشر ،) ١٣٢ -٩٨/ ١( و موسوعة الفلسفة ، للدكتور عبد الرمحن بدوي 

 ).١/٤٢٤: (ومعجم املطبوعات .م ١٩٨٤للدراسات والنشر ، الطبعة األوىل 
 .سبق ترمجته)  ٤
 ).٢٠ / ٢ (االعتصام )  ٥
ومن فلسفته أنه فصل ، فيثاغورس فيلسوف ورياضي يوناين اسس مجعيات  له رفعته إىل مستوى اآلهلة  )  ٦

= سد سجن هلا  ميكن أن مبسلك صويف أن ترتقي النفس لتتصل باإلله بني الروح واجلسد واعترب اجل
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يقرر أن األشياء يف مكوناا أن أرسطو  )١(أحد الباحثني جييب التساؤلعلى هذا 
هذا باإلضافة إىل إذا علمنا أن أرسطو له كتاب يف احلروف الذي . )٢(وجوهرها أعداد
د شرحه ونقله العـرب وترمجـوا   نية وقمرتب على احلروف اليونا -يعرف باإلهليات

 . )٣()بعضه
أنـه  و سـابقاً -اإلمام الشاطيب  لبحث يف كتب البوين ما ذكره عنهلوقد دفعين 
ذلك صحيحاً لكثرة ما ينقل عـن أرسـطو وغـريه مـن     دت جوف ؛اعتىن ذا العلم

 .)٤(الفالسفة
 .هلـم اسـتخدام لألعـداد    كـان  )٥(وعلى كلٍ فإن  فالسفة اليونان والروم

ــف  وأن ــنفس إذا ص ــأن ال ــزعم ب ــة ت ــهم طائف ــة تمن ــا املعرف ــق هل  حتق

                                                                                                                                          
: ينظر يف ترمجتـه  . ونظر إىل العدد نظرة دينية صوفية اعتربت أن كل شيء من الوجود هو عدد = 

د جـورج  : زوين إيلي ألفا ، مراجعة : األستاذ/ إعداد . موسوعة أعالم الفلسفة العرب األجانب 
وينظر يف الكالم عن املدرسـة الفيثاغوريـة   )  ١٩٧ - ٢/١٩٤( ارل احللو قدم له الرئيس ش. خنل

 ).٢٣٢-٢٢٨/ ٢( موسوعة الفلسفة ، للدكتور عبد الرمحن بدوي 
وهو عبد الرمحن بدوي  فيلسوف وجودي ، مؤرخ للفلسفة ، وكاتب وأديب ، فاز بدرجة الـدكتوراه  )  ١

مدخل لتاريخ الفلسـفة  : ( ه ومن مؤلفاته م وعمل يف أكثر من دول١٩٤٣من جامعة القاهرة عام 
: ينظر يف ترمجتـه . م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣توىف عام ) اإلنسان الكامل يف اإلسالم ( و ) اإلسالمية 

د عبد الرمحن : عبد الرمحن بدوي ومذهبه الفلسفي ومنهجه يف دراسة املذاهب عرض ونقد ، تأليف 
 ) .٣/١٠٦: ( ل االعالم ألمحد العالونة ذي: وينظر ) ٢٣٩ -١٩(بن حممد بن حيي الغامدي ص 

 ). ٢٢٨( موسوعة الفلسفة ، للدكتور عبد الرمحن بدوي )  ٢
 .٤٠املدخل إىل فلسفة ابن سيناء تيسر شيخ االرض )  ٣
 .  ٢٦، ٢٤منبع أصول احلكم ص: ينظر مثالً )  ٤
ومه تأويل احلروف جند أنه هناك وفيما يتعلق بالتأويل الرمزي الذي يرتبط مبوضوعنا على أنه يدخل يف عم)  ٥

حممد اجلليند أن هناك رسالة للفيثاغورين تسمى : من يرجع أصوهلا إىل الفيثاغوريني ويذكر الدكتور 
تشرح طريقتهم يف التأويل اازي وتبني كيف ميكن إخفاء احلقائق وراء ستار كثيف ) لغز قابس : ( 

فية بنفسها وال ميكن أن يصرح ا عارية مـن الرمـز   خمت -بزعمهم  -من األلفاظ اازية فاحلقائق 
وإمنا تتخذ من الرموز ما يكون هلا نقاباً ختتفي وراءه سواء كان هذا الرمز شخصية اسطورية :  وقالوا 

=    أو دينية أو رمساً يف لوحة فنان ولكي نصل إىل معىن هذا الرموز والرسم جيب أن نؤوهلا تـأويالً  
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، وهذا هو ما قالت به الصوفية الغالة وسيأيت معنـا  سرار الطبيعة ومعرفة ما يف الغيببأ
 . )١(مالكالم عنه

  )٢(والبعض يرجع التأويل الرمزي إىل األفالطونية القدمية نسبةً إىل أفالطون املثايل
، السيما )٣(أن يكون املذهب الفيثاغوري هو األصل يف هذه املسألةالرأي ال مينع وهذا 

 .أعم من التأويل باستخدام األعدادأن التأويل الرمزي 
 :لتارخيية ملسألة الكتمان والسريةاجلذور ا

من املتعارف عليه أن الفرق الباطنية عموماً استخدمت منهج السرية والكتمـان         
؛ ولكـن  خوفاً من انكشاف أمرهم؛ هبهااتوريةً يف نشر مذواستخدام الرموز واألرقام 

، هذا األمر أصبح ركيزاً يف مذهبهم وممتداً يف أفكارهم األخرى كما سيتضـح معنـا  
كتاب الكشـف جلعفـر   :وجتد يف مؤلفام  مثالً ... وأصبح عندهم أئمة مستورين 
سب ما فسرها أحد بينما هي ح؟ من يقرأها ال يعرفها ، منصور اليمن يستخدم رموزاً 

                                                                                                                                          
قضية التأويل بـني  : وينظر ) ٢٠٣ -٢٠٢(ابن تيمية وموقفه من قضية التأويل  اإلمام. جمازياً  = 

 ).١/٨٩ (وينظر مروج الذهب . ١٥٧الشيعة وأهل السنة ص
 ) .١/٨٩ (مروج الذهب   :ينظر )  ١
وقد أطلق عليه افالطون من قبيل السخرية ، أي العريض ، . هو أرسطو قليس بن ارسطون وافريقطيون )  ٢

مه وقوة بنيته ، فلسفته مشروحة يف شكل حوارات ، تدور على نظرية املعرفة ونظريـة  ألمتالء جس
الوجود  واجلزء األهم من فلسفته هو ذلك الذي يبحث يف السياسة وحيدد اجلمهوريـة الفاضـلة   

الشهوة ، : والعادلة وأوضح أن الوصول إىل هذا التحديد أن األفعال ال بد أن تصدر من ثالث قوى 
موسوعة أعالم الفلسفة العرب األجانب : ق م ينظر يف ترمجته  ٣٤٧ -٣٤٨، العقل  مات العاطفة 

 -١/٩٧( قدم له الرئيس شارل احللو . د جورج خنل : زوين إيلي ألفا ، مراجعة : األستاذ/ إعداد . 
: (   حممد عبد الرمحن مرحبا: من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية للدكتور : وينظر ) ١٠٦
و موسوعة الفلسفة ، .  و. م ٢٠٠٧: ط. بريوت لبنان  –عويدات للنشر والطباعة )  ١٥٠-١١٢

مـراد وهبـه ،   : واملعجم الفلسـفي  ، تـأليف   ) ١٨٩ -١/١٥٤( للدكتور عبد الرمحن بدوي 
و امللـل والنحـل   .م ٢٠٠٧: ط. القـاهرة   –دار قباء الديثة للطباعة والنشر والتوزيـع  .٧٧ص

 ) .  ٨٧/  ٢(  للشهرستاين
/ ١(نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم لعلي النشار : وينظر .١٥٨قضية التأويل بني الشيعة وأهل السنة  ص)  ٣

 االسكندرية –القاهرة  –مجهورية مصر العربية  –دار السالم  -م ٢٠٠٨-١٤٢٩األوىل : ط) ٢١٠
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اإلمساعيليني املعاصرين ؛ أا عبارات يف سب الصحابة وخاصة يف سب الشـيخني أيب  
،  )١(؛ وعبارات خمالفة ملذهب أهل السنة واجلماعـة  -رضي اهللا عنهما  –بكر وعمر 

استخدموا واستغلوا تعاطف الناس مـع  ( :ومن جهة أخرى جند أم مع هذا الكتمان
  .ينتشر مذهبهم ويتحقق ما يريدون لكي )٢()ا بهنسب آل البيت وتسمو

 أـا انتقلـت إيل   :)٣(يذكر اإلمام اجلصـاص هذه مسألة الكتمان والسرية يف 
وأصـل  : (حيث يقول يف كالمه عـن الصـابئة  ؛ بسبب تأثرهم بالصابئة   اإلمساعيلية

يف األصـل  األوثان  ةعبداعتقادهم تعظيم الكواكب السبعة وعبادا واختاذها آهلة وهم 
إال أم منذ ظهر الفرس على إقليم العراق مملكة الصابئني وكانوا نبطا مل جيسروا علـى  
عبادة األوثان ظاهرا ألم منعوهم من ذلك وكذلك الروم وأهل الشام واجلزيرة كانوا 
صابئني فلما تنصر قسطنطني محلهم بالسيف على الدخول يف النصرانية فبطلت عبـادة  

الوقت ودخلوا يف عمار النصارى يف الظاهر وبقي كثري منهم علـى   األوثان من ذلك
تلك النحلة مستخفني بعبادة األوثان فلما ظهر اإلسالم دخلوا يف مجلة النصـارى ومل  
مييز املسلمون بينهم وبني النصارى إذ كانوا مستخفني بعبادة األوثان كـامتني ألصـل   

وحيل يف صبيام إذا عقلوا يف كتمـان   وهم أكتم الناس العتقادهم وهلم أمور االعتقاد
 . )٤()كتمان املذهب أخذت اإلمساعيليةدينهم وعنهم 

                                                
مصـطفى غالـب   : الـدكتور : حتقيقالكشف تأليف الداعي األجل جعفر بن منصور اليمن ، : ينظر )  ١

 .لبنان –بريوت  –دار األندلس : ط).  ٥٠-٤٥، ٤٠ -٣٩، ١٧-١٦(ص
الهور  –إدارة ترمجان السنة : الناشر . ٢٥١ص: اإلمساعيلية ، تاريخ وعقائد ، إحسان إهلي ظهري : ينظر )  ٢

 .هـ١٤٠٦: الطبعة األوىل . باكستان  –
 توىل عن إمتنع احلنفية رئاسة إليه انتهت فيها ومات ببغداد سكن اصاجلص بكر أبو الرازى على بن أمحد ) ٣

يف طبقـات احلنفيـة         املضـية  اجلواهر: ينظر). هـ ٣٧٠(تويف  القران أحكام كتاب ألف القضاء
 ).١٠٦/  ١( ، موسوعة األعالم )  ١٧١/  ١( ، األعالم للزركلي )٨٤/ ١(

 ). ٣/٣٢٨ (أحكام القرآن للجصاص  )  ٤
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وال شك أن الصابئة كما ذكر هلم وإىل اليوم املتواجـدون منـهم يف العـراق    
وخاصة فيما يتعلق باألسرار واحلروف معتقدات متشـاه مـع معتقـدات الفـرق     

 .)١(الباطنية
 ؟ العلماء يف جذور علم أسرار احلروفهل هناك تناقض بني كالم  -
 كالم أصحاب املقـاالت والعلمـاء الـذين    ما سبق أو يفقد يرى الناظر في   
  .هناك تفاوتاً بني أقواهلم عن أصول وجذور هذه الفكرة ؛ أن تكلموا

؛ ألن التأثري اًهذا ال يعد اختالف أنعند النظر يف هذا التفاوت جند يف احلقيقة أنه 
إىل  األصول، فمثالً لو أرجع أحدهم هذه )٢(اًتذاهب واألديان القدمية متفاووقع بني امل

 .وآخر إىل اليهود، وآخـر إىل اـوس   آخر إىل فيثاغورس وآخر إىل الصابئةوأرسطو 
 قلنــا إن هــذه األقــوال قريبــة تــدور حــول الصــحة إن مل تكــن صــحيحة

 :فمـثالً  جلميـع واقـع بـني ا  الالتـأثري  إىل كمـا قلنـا    وهـذا يرجـع  يف ذاا 
 )٥(بسبب تأثري اليهود )٤(ودخلت عليهم الغنوصية )٣(النصارى تأثروا بالنظريات اليونانية

                                                
بل تتشابه أيضا مع معتقدهم يف  تتعاطى علم احلروف فهم يؤمنون بقداسة وسحرية احلروف  و متثل هلم )  ١

كتـاب  الصـابئة   : ينظر يف معرفة اعتقاد الصابئة املعاصـرين  .  بعض احلروف قوة للحياة والنور
لثانيـة  ط ا. ٣٤٠-٣٣١ص  . نعيم بدوي ، وغضبان رومي : املندائيون ، الليدي دراوود ، ترمجة 

وينظر يف الكالم عن الصابئة . لبنان  -بريوت –الدار العربية للموسوعات  –م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦
 ) . ٢٣٩ -١/٢٣٢( نشأة الفكر الفلسفي : وعالقتهم باالسالم 

 . ١٧٧ -١٧٣املصدر السابق )  ٢
 . -ت لبنانبريو –دار األنوار  – ٤١املدخل إىل فلسفة ابن سيناء ، تيسري شيخ األرض ص : ينظر )  ٣
، غري أا أخذت بعد ذلـك معـىن   )) املعرفة ((الغنوص أو الغنوسيس هي كلمة يونانية األصل معناها  )  ٤

اصطالحياً هو التوصل بنوع من الكشف إىل املعارف العليا ، أو هو تذوق تلك املعـارف تـذوقاً   
نشأة الفكر : ة العقلية ،   ينظر مباشراً بأن تلقى يف النفس إلقاء فال تستند على االستدالل أو الربهن

مجهورية  –دار السالم  -م ٢٠٠٨-١٤٢٩األوىل : ط) ١٩٧/ ١(الفلسفي يف اإلسالم لعلي النشار 
 . االسكندرية –القاهرة  –مصر العربية 

انتقلت فكرة التأويل الرمزي عن طريق فيلون اليهودي الذي يعترب من أكرب ممثلي هذه الرتعة يف العصـر  )  ٥
=  وكان سببها كثرة اهلجمات عليهم من الفالسفة األفالطونية احلديثة  ، وقد أثر فيلون كثرياًالقدمي
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ما ولذلك ال نستطيع أن نقول أن هذا حمق وهذا خمطئ بل الكل جمتهد أصاب من احلق 
   .مبا عنده من دليلأصاب 

 فقد احلروف ؛ يف استخدام بغلوها اشتهرتاليت  )١(وفيما يتعلق بفرقة احلروفية
قام بعض الباحثني يف الوقت املعاصر جبمع األقوال يف هذه املسالة معتمداً على  الباحثني 

 ةعن فرقة احلروفي ميف كالمهوغريهم  )٣(، وهوارت)٢(براون: املستشرقني منهم األستاذ
أن أصوهلا وأفكارها من عدة  مورد ألديان وحنل سابقة خمتلفة بل يكاد جيمـع مـن   و

                                                                                                                                          
ويف انتقاهلا إىل املسلمني  . يف القديس يوحنا اإلجنيلي فكل ماذكره يوحنا إمنا هو مأخوذ من فيلون = 

ذلك علـى أن  علي النشار أن البداية كانت مع خروج مسيلمة الكذاب واستدل ب/ يذكر الدكتور
مسيلمة قبل أن يتنبأ طاف باألسواق اليت كانت بني دور العجم والعراق  و تعلم الغنوصية هناك وعاد 

 . إىل اليمامة ، مث يذكر أيضاً فرقا أخرى وأشخاص شاركوا يف بث هذا الفكر الغنوصي 
: ط. م ١٩٩٦ للماليني دار العامل: ط. ٧٥٧عبد الرمحن بدوي / ينظر يف ذلك مذاهب اإلسالميني للدكتور  

وينظر ) .  ٢٣٢ -٢١٠ -١/١٩٩(نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم ، لعلي النشار  : وينظر. األوىل 
مؤسسة  .٢٨٦ -٢٧٧ص . أبكار السقاف : الدين عند اإلغريق والرومان واملسيحيني ، تأليف : 

 .م ٢٠٠٤: األوىل : ط. لبنان  –بريوت  –االنتشار العريب 
 .الكالم عنه يف مبحث الصوفية  سيأيت)  ١
براون تومس مؤلف وطبيب اجنليزي ولد يف لندن ، وتنقل كثرياً يف أوربا ، ويعترب باحثاً متخصصـاً يف  )  ٢

ينظر .م ١٩٨٢توىف يف . األساطري اخلرافية الشعبية وله مؤلفات منها ديانة دكتور ، وأخطاء وحشية 
 ) .٧٦( هتشنسون ص: ليف معجم األفكار واألعالم ، تأ: يف ترمجته 

باحـث   Clement Huart: كليمان هـوارت ) م ١٩٢٧ - ١٨٥٤= ه  ١٣٤٥ - ١٢٧٠(هوارت )  ٣
ولد .مستشرق فرنسي، من أعضاء امع العلمي العريب، وامع العلمي الفرنسي، واجلمعية اآلسيوية

وعني ترمجانا . لعامية يف طفولتهبباريس، وتعلم مبدرسة اللغات الشرقية فيها، وتكلم العربية اجلزائرية ا
ترمجانا   ١٨٩٨وعاد إىل باريس سنة  ١٨٧٨وباآلستانة سنة  ١٨٧٥للقنصلية الفرنسية بدمشق سنة 

ويف كوبنـها جـن    ١٩٠٥ومثل حكومته يف مؤمتري املستشرقني باجلزائر سنة .يف وزارة اخلارجية
بيـة، واخلطـاطني والنقاشـني    وألف عدة كتب بالفرنسية يف تاريخ بغداد، واآلداب العر ١٩٠٨

االعـالم  : ينظـر يف ترمجتـه   . واملصورين يف الشرق االسالمي، وقدماء الفرس واحلضارة االيانية
)٥/٢٣٢. ( 



-٤١- 
 

على أن أكثر ما تأثرت به هي الـديانات الفارسـية القدميـة    ؛  عن هذه الفرقةكتب 
 .)١(باإلضافة لغريها من األديان

الفلسـفات  مـن  وبعد هذا التقرير جند أنه من املناسب جداً أن خنتار بعضـاً  
 واألديان القدمية اليت ذكرها أصحاب املقاالت أا أصـالً للفـرق اإلسـالمية الـيت    

باختصار مبا يناسب هذا املبحث الـذي   اونتكلم عنه ، ف واألعداداحلرو استخدمت
 :نها، ومعن الفرق يعترب مفتاحاً ملا سيأيت من كالمٍ

هي اليت تكون  األعدادالفلسفة أخذت بالقول يف أن  هوهذ: الفيثاغورية الفلسفة -١
العشرة  عداداألجعلوا  حتاكي األعداد فمثالً  األشياءأن  أخرىأو بعبارة  األشياءجوهر 

 : فكرة املباديء
 .النقطة=  يناظر )  ١: (العدد    
 .اخلط=  يناظر )  ٢: (والعدد        
 .السطح=  يناظر )  ٣: (والعدد        
 .اجلسم=  يناظر )  ٤: (والعدد        
علـى  مبدأ الزواج ألنه حاصل مجع العدد الذي يدل =  ) ٥: (والعدد        

 .املؤنث ي يدل على املذكر والعدد الذ
    .       اإلنسانيةتنقسم احلياة  هفهو الذي عن طريق = )    ٧: (والعدد        
 .ميثل الوحدة الرئيسية اليت تشمل كل األشياء األخرى =  )  ١٠: (والعدد        

تضح يذا املعتقد القدمي كما س تأثرتقد  اإلمساعيليةالشك أن الفرق الباطنية ومتثلهم 
 .)٢(اإلمساعيليةعنا يف مبحث م

                                                
. الفكر الشيعي والرتعات الصوفية حىت مطاع القرن الثاين عشر للدكتور كامل مصطفى الشييب : ينظر )  ١

)٢٣١-٢٢٦ . ( 
 ) .٣٩٥ -٣٩٤( عاطف بن جودة نصر ص: الصوفية ، للدكتور  الرمز الشعري عند: ينظر )  ٢
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 :  الفلسفة الفارسية -٢
تمثل الفلسـفة   أاإىل  )١(ون أصول فرقة احلروفعفنجد أن الباحثني غالبا ما يرج 

  .)٢(الفارسية أو الديانة الفارسية القدمية
 : )٣(القبالة –معتقد اليهود  -٣

ـ بـارة عـن تعاو  وهي ع ،وهذا املعتقد جتده يف كتب القبالة  املليئة بالطالسم ذ ي
يف الكهانـة  يضـا  أوخاضت  ،جتلب احلظ وجتلب الشروجداول وأعداد سحرية 

ويتلخص اعتقادهم يف البحث عن املعاين املختفيـة   ،والعرافة باسم الكتب املقدسة
جناسات تصحيفية وأعداد وراء احلروف والكلمات العربية ، ويف تكوين كلمات و

 .تستخدم كلها ألغراض سحرية 
ومون بالسعي إىل كشف الروابط بني الكلمات من خـالل مجـع قيمهـا    كما يق
دث تباديل ويف هذه العملية حي ،وهو ما يعرف عند العرب حبساب اجلمل ،العددية

الكلمات ذوات القيم العددية الواحدة ، كل منـها حمـل    ميكن بواسطتها أن حتل
من  شيئاًداً حيمل األخرى ، وقد تبدي هذه الكلمات عن طريق أعدادها معىن جدي

  .)٤(الغرابة والغموض

                                                
 . سيأيت الكالم عنها يف مبحث الصوفية )  ١
-٢٢٦( الفكر الشيعي والرتعات الصوفية حىت مطلع القرن الثاين عشر اهلجري كامل الشييب ص: ينظر )  ٢

-٣٨٨( صعاطف بن جـودة نصـر   : الرمز الشعري عند الصوفية ، للدكتور : وينظر )   ٢٢٩
٣٨٩.( 

شعب : وأيضاً تكتب القبااله ويراد به الصوفية اليهودية اليت تنحى منحى حلولياً متخضت منها أفكار مثل ) ٣
وهي ثورة على احلاخامات اليت قبلها وهلـا شـعبية   .  اهللا املختار ، وأمة الروح ، واألرض املقدسة 

عبد الوهاب املسريي / ية والصهيونية للدكتور املوسوعة اليهود: ينظر. وهيمنة يف الوجدان اليهودي  
)٤٤-٢/٣٩( 

). -٣٩٣-٣٩٠( عاطف بن جـودة نصـر ص  : الرمز الشعري عند الصوفية ، للدكتور : للمزيد ينظر ) ٤
) . ٤٤ -٢/٣٩( عبد الوهاب املسـريي  : موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية للدكتور: وينظر 
م نقال عن  ١٩٣٧وشركاه لندن  luzac طبعة  ٥٨وشة ، ص الطريقة البكتاشية من الدر: وينظر 

 .    ٣٨دراسات يف اإلعجاز العددي  ملصطفى الكندي 
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، ومجعوا  األعدادومن استخدامهم أيضا أم خلطوا ومجعوا الكلمات صورة        
وعـوامل   ،املالئكـة  وأمسـاء  ،اهللا أمساءعلى هيئة  كلمات ضمنوها  األعدادأيضاً 
ن ويطـردو  اخلرية ، وخيمدون النار األرواحيتصرفون جبلب  أمزاعمني  ،السماء

ومن شاهم من الفرق  وهذا املعتقد مشابه أو قريب من غالة صوفية . )١(األمراض
 . هم يف الباب الثاين من هذا البحثاألخرى كما سيتضح يف كالمنا عن

 
 
 
 
 



                                                
 .بتصرف) ٣٩٠( عاطف بن جودة نصر ص: الرمز الشعري عند الصوفية ، للدكتور ) ١
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بصـفة عامـة    وتعمق فيه علم احلروف يف  املتصوفة الغالة أكثر من تكلميعترب 

ينسب هذا العلـم إىل   )١(ومن كالمهم أم قد أرجعوا ذلك إىل األنبياء فمثال ابن عريب
   :فيقول –عليه السالم  –عيسى 

اعلم أيدك اهللا أن العلم العيسوي هو علم احلروف وهلذا أعطى النفخ وهو اهلـواء  (   
ح احلياة فإذا انقطع اهلواء يف طريق خروجه إىل اخلارج من جتويف القلب الذي هو رو

 .)٢()قطاعه حروفاً فظهرت أعيان احلروففم اجلسد مسي مواضع ان
 –عليـه السـالم    –يف رسالته أن هذا العلم قد تلقـاه آدم   )٣(وينقل القشريي

إن اهللا تعاىل ملا خلق األحرف جعلها سراً له ، فلما خلق آدم عليه السـالم  ( :فيقول
 .)٤()ذلك السر  بث فيه

ن علم احلرف علم شريف وسر لطيـف مـن   أواعلم : (()٥(ويقول ابن سبعني
، حل رموزها وفك معانيها أرسطاليس اليوناين ألجـل  - عليه السالم -تأليف ادريس 

 .)١())االسكندر ذي القرنينن 

                                                
 . سبق ترمجته )  ١
 .  دار إحياء التراث ) ٢٢٤/  ١ (الفتوحات املكية  )  ٢
بن هوازن بن عبد امللك بن طلحة بن حممد اإلمام أبو القاسم القشريي النيسابوري ولـد يف  عبد الكرمي )  ٣

ربيع األول سنة ست وسبعني وثالمثائة ومات يوم األحد سادس عشر ربيع اآلخر سنة مخس وستني 
وكتاب حنـو   ، وكتاب لطائف اإلشاراتصاحب التفسري ، والرسالة ، .  وأربعمائة وله عدة أوالد

طبقـات   ) ٨٣/ ١١(تاريخ بغـداد  : ينظر ترمجته .   أشعري االعتقاد شافعي املذهب .  بالقلو
طبقـات املفسـرين للـداودي    )٧٣/ ١( للسيوطي طبقات املفسرين )١٥٣/ ٥(الشافعية الكربى 

 )٢٥٤/ ١(طبقات الشافعية )  ١/١٢٥(
 ) .١٨ / ١ (الرسالة القشريية  ) ٤
ابن نصر بن حممد بن نصر بن حممد بن قطب الدين أبو حممـد   بن حممدابن سبعني عبد احلق بن إبراهيم  ) ٥

املقدسي الرقوطي نسبة إىل رقوطة بلدة قريبة من مرسية ولد سنة أربع عشرة وستمائة واشتغل بعلم 
وصنف فيه وكان يعرف السيميا وكان يلـبس   اإلحلادوالفلسفة فتولد له من ذلك نوع من  األوائل

كتاب  :  ويزعم أنه حال من أحوال القوم وله من املصنفات واألغنياءاألمراء من  األغبياءبذلك على 
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ونقلوا كالم الصوفية ومن ذلـك   ،وهذه النسبة قال ا أيضا الشيعة االثناعشرية
ـ  يف إلزام الناصب )٢(نقله احلائريما  ه وبأن علم أسرار احلروف من علوم األنبياء توارث

: قال فيـه  وخنتار من ذلك بعضا من كالمه الذي األئمة  العلم إىل إىل أن وصل ذلك
كان أعلـم   - )٣(الينابيع عن الشيخ عبد الرمحن بن حممد علي بن أمحد البسطامييف (

فهو نيب مرسل خلقـه اهللا  ) عليه السالم ( أما آدم  -]  :قال [ يف علم احلروف  زمانه
 .تعاىل بيده ونفخ فيه من روحه

فأنزل عليه عشر صحائف، وهو أول من تكلم يف علم احلروف، وله كتـاب  
غريبة  اًأول كتاب كان يف الدنيا يف علم احلروف ، وذكر فيه أسرار سفر اخلفايا، وهو

و ثاين كتاب كان يف الدنيا يف علـم احلـروف   امللكوت وه عجيبة، وله كتاب اًوأمور

                                                                                                                                          
 األوقاتوقد أقام مبكة واستحوذ على عقل صاحبها ابن مسى وجاور يف بعض  ، وكتاب اهلو ، البدو

بغار حراء يرجتى فيما ينقل عنه أن يأتيه فيه وحي كما أتى النيب ص بناء على ما يعتقده من العقيدة 
دة من أن النبوة مكتسبة وأا فيض يفيض على العقل إذا صفا فما حصل له إال اخلزي يف الدنيا الفاس

حول البيت يقول عنهم كأم احلمري  الطائفينيواآلخرة إن كان مات على ذلك وقد كان إذا رأى 
قلت عنـه  حول املدار وأم لو طافوا به كان أفضل طوافهم بالبيت فاهللا حيكم فيه ويف أمثاله وقد ن

 . تويف يف الثامن والعشرين من شوال مبكة  األقوال واألفعالعظائم من 
 )١٣/٢٦١(البداية والنهاية : ينظر يف ترمجته 

نقال عن  ١٥-١٤جماميع م ص ٢٠٢كتاب  الدرج نسخة خطية بدرا الكتب املصرية ضمن جمموعة رقم   ١)
بـريوت   –تزاين طبعة دار الكتاب اللبنـاين  ابو الوفا الغيمي التف/ كتاب فلسفة ابن سبعني لدكتور 

 ) . ٣٩/ ٣( وينظر لكالم البوين يف مشس املعارف .  ١٤١ص
: علي بن املرزا حممد رضا ابن املرزا أيب احلسن بن املرزا  حممد علي اليزيدي احلائري الكـبري  املتـوىف   )  ٢

 . ١٣٠ملنجمون صنقالً عن التنجيم وا) ١٤٣٤-١٤٣٣/ ٤: ( هـ  ينظر نقباء البشر ١٣٣٣
، زين الدين ،  من غالة الصـوفية ،     البسطامي احلنفي بن علي بن أمحد بن حممد عبد الرمحن بن حممد)  ٣

مؤرخ ، حاول جمارات ابن عريب وألف الفواتح املسكية يف الفواتح املكية  وله اهتمام كبري بـاجلفر  
مانية يف علماء الدولة العثمانية ، اسـم  الشقائق النع: هـ ينظر ترمجته ٨٥٨: توىف . وعلم احلرف  

 -دار الكتاب العريب  : دار النشر )٣١ص    ١ج (هـ ، ٩٦٨: كربي زادة الوفاة طاش:  املؤلف
 )٣/٣٣١( واألعالم .  م١٩٧٥/ هـ١٣٩٥ -بريوت 
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مث يواصل كالمه إىل  .)١()-عليه السالم  -من شيث  وصاحب اهليكل األمحر قد أخذ
 .األئمةدعائه إىل إضافة هذا العلم إىل أن يصل يف ا

وإمنا هو جمرد دعوى ال دليل عليهـا   ،وكل هذا الذي ذكروه ال يصح منه شيء
 اإلسـالم قال شيخ  .ق اثمن أخبار إسرائيلية  ال يو ةمتلقا سوى أا اًمن الشرع معترب

فهذا املنقول عن آدم من نزول حروف اهلجاء عليه مل يثبت به نقل ومل يدل : (ابن تيمية
صـلى اهللا   -النيب كليهما نفيه وهو من جنس ما يروونه عن  يفعليه عقل بل األظهر 

وز حطي ويروونه عن املسيح أنه ه من تفسري ا ب ت ث وتفسري أجبد  -عليه وسلم 
الكتاب وهذا كله من األحاديث الواهية بل املكذوبة وال جيوز باتفـاق   يفقاله ملعلمه 

 .)٢()من هذه بشيءأهل العلم بالنقل أن حيتج 
 
 
 
 

                                                
 .السيد علي عاشور،  ٢١١ص  الشيخ علي اليزدي احلائري|إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب  ١) 
 ) . ١٢/٥٨ (جمموع الفتاوى  ) ٢
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لم أسرار احلروف حدث يف هذه امللة ع (أن يف هذا الشأن )١(يذكر ابن خلدون

حجاب احلس، وظهور  وانتقل إليها عند ظهور الغالة من املتصوفة وجنحهم إىل كشف
اخلــوارق علــى أيــديهم والتصــرفات يف عــامل العناصــر ، وتــدوين الكتــب 

 .)٢()واالصطالحات
وأنـه    ،بعد ذلك يبني كيف انتقل إىل اإلسالم استخدام احلروف اخلـاطئ مث 
اليت كانت سبباً  يف فتح مسألة استخدام احلروف  الفالسفة كتب ترمجتدما حدث عن
يف تنبوءه الذي  )٣(كما فعل الكندي ،ومعرفة اآلجال من خالل حساب اجلُمل ،املقطعة

وسيأيت الكالم عنـه يف مبحـث    أشرنا له يف مبحث عالقة أسرار احلروف بالتنجيم 
د صدر امللة وحني علق الناس على العلوم وأما بع: (الفالسفة، حيث يقول ابن خلدون

واالصطالحات ترمجت كتب احلكماء إىل اللسان العريب فأكثر معتمدهم يف ذلك كالم 
واملسـائل   ،ويف املواليـد  ،املنجمني يف امللك والدول وسائر األمور العامة من القرانات

 .)٤() وسائر األمور اخلاصة من الطوالع هلا وهي شكل الفلك عند حدوثها
وال  ،فأرجع السبب يف انتقال هذا العلم  إىل اختالط كتب الفالسفة بالتنجيم 

 شـرعوا يف  شك أن هذا الكالم صحيح ؛ فإن هذه األفكار أساس ضالهلا بدأ عنـدما 
رقعة الدولة اإلسالمية ودخل يف حوزة الدولة  توعندما توسع ،لكتب الفالسفة الترمجة

التأويل الذي خاض  فتح باب ، جنم منهادمية اليت من كان قد تلقى وتشرب األفكار الق
فيه املتكلمون كثرياً  وتأولوا بعض النصوص وجعلوها من املتشابه اليت البد من تأويلها 

                                                
عبد الرمحن بن حممد بن حممد ابن خلدون أبو زيد ، ويل الدين احلضرمي االشـبيلي ، املـؤرخ العـامل    )  ١

) العرب وديوان املبتدأ واخلرب يف تاريخ العرب والعجم والرببـر : ( االجتماعي البحاثة ، اشتهر بكتابه 
األعالم : ينظر يف ترمجته .هـ يف القاهرة ٨٠٨ع مات عام أوهلا املقدمة وهي تعد أصول علم االجتما

 ) :٣٣٠/ ٣. ( 
 . دار إحياء التراث . ٥٤٢مقدمة ابن خلدون ص )  ٢
 ) .٣٣٨( مقدمة ابن خلدون )  ٣
 ) .٥٤٢(املصدر السابق )  ٤
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وفتحوا البـاب   ،والباطنية فمن هذا الباب دخل عليهم وعلى الدين الفالسفة واملتصوفة
لكـن  و .عمهم يف هذه املسألة وتأولوا احلروف وغريها وسيأيت الكالم والرد على مزا

ومل حيدد بشكل دقيق البداية ولكن جند أنه مل يغفل عن  هذا الكالم من ابن خلدون عام
مث كيف انتقلت إىل  ، بل حاول أن يوجد البداية اليت كانت يف االستدالل باآلثار، هذا 
ة فوقع منه وأما يف الدولة اإلسالمي: (لوقيحيث  تخدام احلروف يف معرفة املستقبل اس

كثري فيما يرجع إىل بقاء الدنيا ومدا على العموم وفيما يرجع إىل الدولة وأعمارهـا  
صدر اإلسالم آلثار منقولة عن الصـحابة   يف منعلى اخلصوص وكان املعتمد يف ذلك 

وأمثاهلما ورمبا  )٢(ووهب بن منبه )١(وخصوصا مسلمة بين إسرائيل مثل كعب األحبار
من املهم هنا قبل االسترسـال  و .)٣()من ظواهر مأثورة وتأويالت اقتبسوا بعض ذلك 

                                                
كعب األحبار وهو كعب بن ماتع من آل ذي رعني مديىن أبو إسحاق مات لست بقيت مـن خالفـة    ) ١

ان روى عن عمر بن اخلطاب روى عنه بن عباس وابن عمر وسعيد بن املسيب مات سنة أربـع  عثم
) ٤٤٥/ ٧(طبقات ابن سـعد  و ) ١٦١/ ٧( أليب حامت اجلرح والتعديل: ينظر يف ترمجته .  وثالثني

 ).١٤٨/ ٢(الكاشف و)١١٨/ ١(مشاهري األمصار و
سوار اإلمام العالمة األخباري القصصي أبو عبـد  ابن كامل بن سيج بن ذي كبار وهو األ وهب بن منبه ) ٢

 :قال أمحد ، اهللا األبناوي اليماين الذماري الصنعاين أخو مهام بن منبه ومعقل بن منبه وغيالن بن منبه
كان من ابناء فارس له شرف قال وكل من كان من أهل اليمن له ذي هو شريف يقال فالن له ذي 

 .و فالن ال ذي له 
 .عي ثقة كان على قضاء صنعاء وقال أبو زرعة والنسائي ثقة قال العجلي تاب

 )٥٨٥/ ١(تقريب التهذيب و)  ٣٥٨/ ٢(الكاشف  ) ٥٤٤/ ٤(سري أعالم النبالء :  ينظر يف ترمجته  
وحال هؤالء  خيتلف ألم نقله لألحاديث وهذه االحاديث فيها الضعيف واملوضوع  مث إم مل خيوضوا )   ٣

ة كما خاض فيها هؤالء ، فاملسألة بدأت عندما أخرج اإلمام الطربي يف تارخيه عن يف احلروف املقطع
الدنيا مجعة من مجع اآلخرة سبعة آالف سنة فقد مضى سـتة   الدنيا مجعة من مجع: ( ابن عباس قال 

آالف سنة ومئتا سنة وليأتني عليها مئون من سنني ليس عليها موحد وقال آخرون قدر مجيع ذلـك  
وهذا االسناد قد ضعفه ابن حجر وغريه مـن العلمـاء    ) ١٥/ ١( تاريخ الطربي )  سنة ستة آالف

 )٣٥٠/ ١١( فتح الباري : ينظر
وعن وهب بن منبه مثله وزاد  أن الذي مضى منـها   ) الدنيا ستة آالف سنة: ( مث أورد عن كعب األحبار 

والصـواب مـن    : قال ومث رد على هاذين األثرين عن كعب ووهب   )  مخسة آالف وست مئة(
 =القول يف ذلك ما دل على صحته اخلرب الوارد عن رسول اهللا وذلك ما حدثنا به حممد بن بشـار 
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بقـاء   مد وآجالأهذه اآلثار غري صرحية يف حتديد ذكر أن ن؛ أن  يف الكالم عن النشأة
                                                                                                                                          

وعلي بن سهل قاال حدثنا مؤمل قال حدثنا سفيان عن عبداهللا بن دينار عن ابن عمر قال مسعـت  =
أخرجـه   )) لشمسأجلكم يف أجل من كان قبلكم من صالة العصر إىل غروب ا((رسول اهللا يقول 
مـن  ) ٥٠٢١( برقم ) فضل القرآن على سائر الكالم : ( باب ) فضائل األعمال ( البخاري كتاب

ما ذكر عن بين ( باب ) أحاديث األنبياء صلوات اهللا عليهم (وكتاب ) ١٩١/ ٦( حديث ابن عمر  
 ) ١٥/ ١( تاريخ الطربي : ينظر )  ) ١٧٠/ ٤) (٣٤٥٩( برقم ) إسرائيل 

بعثت  : ((حديث قول النيب صلى اهللا عليه وسلم  و. االحاديث  حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم  و من هذه
، باب قول النيب ) الرقاق ( أخرجه البخاري كتاب )) أنا والساعة كهاتني وأشار بالسبابة والوسطى

 عنـه   من حديث أنس رضي اهللا) ٦٥٠٤(برقم ) بعثت انا والساعة كهاتني( صلى اهللا عليه وسلم 
من حديث سهل بن سعد رضي ) ٥٣٠١: ( برقم ) اللعان ( باب ) الطالق ( وكتاب ) ٨/١٠٥(

( وأخرجه مسلم كتـاب  ) . ١٦٦/ ٦)  ( ٤٩٣٦(، برقم ) التفسري ( ، وكتاب ) ٧/٥٣(اهللا عنه 
( من حديث انس رضي اهللا عنه ) ٢٩٥١( برقم ) قرب الساعة ( ، باب ) الفنت  وأشراط الساعة 

أن نسبة :   وهذا احلديث  حاول البعض تأويله اجتهاداًمن نص احلديث وقالوا ) . ٢٠٩-٢٠٩/ ٨
فتح : ما بني األصبعني كنسبة ما بقي من الدنيا بالنسبة ملا مضى وأن مجلتها سبعة آالف سنة  ينظر 

 ) .٣٥٠/ ١١( الباري 
أخرجه  ))يؤخر هذه األمة نصف يوملن يعجز اهللا أن  : ((ومن االحاديث حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم 

من حديث أيب ثعلبة ) ٤٣٤٩( برقم . قيام الساعة : باب . أَولُ كتابِ الْملَاحمِ " سننه"أبو داود يف 
) ١٧٧٦٩، ١٤٦٤،١٤٦٥( واإلمام امحد قريباً منه بـرقم  . وصححة األلباين ) ٣٣٥/ ٤( اخلُشينِ 

( بـرقم  ) الفنت واملالحم( خرجه احلاكم يف مستدركه كتاب وا. من حديث سعد ابن أيب وقاص 
وقال هذا حديث صحيح على شرط البخاري ومسلم ومل يخرجاه ووافقه ) ٨٣٠٧(ورقم )٨٣٠٦
تاريخ : وينظر  .مث استنتج  االمام الطربي من ظاهر هذه األحاديث مدة الدنيا وا مل جيزم به . الذهيب 
) ٣٥٢-٣٥٠/ ١١( وفتح الباري . ٣٣٧ -٣٣٢ن خلدون ص مقدمة اب)  ١٩-١٥/ ١: ( الطربي 

أمحد بن :  ويليه أسئلة من خط الشيخ العسقالين ، اسم املؤلف/ اإلمتاع باألربعني املتباينة السماع و 
دار الكتـب  : دار النشر ) ١/١٢٥ (هـ ، ٨٥٢: علي بن حممد بن علي بن حجر العسقالين الوفاة

أبو عبد اهللا حممـد  : األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨ -لبنان  -بريوت  -العلمية 
 حسن حممد حسن إمساعيل الشافعي

و هذا كما ذكر ابن خلدون أصله متلقى من اإلسرائيليات ويؤكد ذلك أن اليهود والنصارى تزعم أن عمر  
ـ : ( الدنيا ستة االف سنة يقول املسعودي  تة آالف سـنة  وأما اليهود فإم زعموا أن عمر الدنيا س

مـروج   )وأخذوا يف ذلك مأخذاً شرعياً، وذهبت النصارى إىل أن عمر العامل ما ذهبت إليه اليهود، 
 ) . ٢٧٥ /١ (الذهب  
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ام احلروف كما وقـع ملـن جـاء    مث هي مل تكن يف استخد .ةمنا وردت جمملوإ األمة
 .هذا؛ ولذلك سنعوض عنه ولن نتكلم عنها يف حبثنا بعدهم

عن استخدام اآلثار يف  كالمه السابقأن ذكر  بعد ف ،ونعود ملا قرره ابن خلدون
الـذي   )١(السـهيلي  عن انتقل إىل الكالم االستدالل ا يف معرفة األمد يف بقاء األمة

 اليت يف أوائـل السـور  باالستدالل باحلروف املقطعة  أردفها مث  ،اآلثار هاستخدم هذ
يف تقريـره السـتخدام احلـروف     به ا استدل ممو .امن خالهليستدل على أمد الدنيا ل

 ،)٢(إسـحاق  ابـن اليت ذكرها  وأخيه حيي بن أخطبقصة أيب ياسر يف  كاناملقطعة 

                                                
١  (السهلي أبو القاسم وأبو زيد عبدي الرمحن بن اخلطيب أيب حممد بن عبداهللا بن اخلطيب السهنسبة إىل لي ي 

اإلمام املشهور صاحب كتاب الروض األنف يف  باألندلس ةقَمالَ نةمدي سهيل وهي قرية بالقرب من
شرح سرية سيدنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم وله كتاب التعريف واألعالم فيما أم يف القـرآن  

السر يف عور  ومسألةمن األمساء األعالم وله كتاب نتائج الفكر وكتاب شرح آية الوصية يف الفرائض 
مبراكش سنة إحدى ومثانني ومخسمائة وكان رمحه اهللا مكفوفا وعاش اثنني وسبعني وتويف  .الدجال 

 .سنة 
تـذكرة احلفـاظ   ، ) ١٥٠-١٥١/ ١(الديباج املـذهب  )  ٣١٨/ ١٢( البداية والنهاية :  ينظر يف ترمجته 

)٤/١٣٤٨( 
 .بن يسار أحد األعالم صدوق قوي احلديث إمام ال سيما يف السري إسحاقحممد بن )  ٢
ثقة ليس  :ابن معني  قالو ،  وحيىي القطان ووهيب ، ومالك، وهشام ابن عروة ،وقد كذبه سليمان التيمي  

 .صدوق: وقال شعبة  . وكذا قال النسائي وغري واحد .حبجة
 حسن احلديث وليس حبجة: وقال أمحد بن حنبل 

 .رمي بالقدر وكان أبعد الناس منه : وقال حممد بن عبد اهللا بن منري 
 .حديثه عندي صحيح مل أجد له إال حديثني منكرين  : ال ابن املديينوق

 .قدري معتزيل : قال أبو داود 
 .ال حيتج به : وقال الدارقطين

فأما شعبة وسفيان فكانا يقوالن فيه أمري املؤمنني يف  إسحاق تكلم أربعة يف ابن  :وقال عبد الرمحن بن مهدي 
 احلديث روى له م متابعة 

 هـ ١٥٠صدوق يدلس ، ورمي بالتشيع والقدر أخرج له البخاري معلقاً ، مات سنة : حجروقال ابن 
 /٢(اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب ، :  املغين يف الضعفاء ، اسم املؤلف: ينظر يف ترمجته 
 )=٥٧٢٤: (وتقريـب التهـذيب   .  الدكتور نور الدين عتر: ، حتقيق :  دار النشر  )٥٥٣-٥٥٢
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يف مبحث  هذه القصة واحلكم عليها وسيأيت الكالم عن ،وغريه )١(ونقلها اإلمام الطربي
  .احلروف وموقف العلماء منها أسرارحكم 

جل األمـة مـن كـالم    السهيلي يف األصل أخذ هذا التحديد أل أنومن املرجح      
رق بينهما يف املنهج اباب السبق يف هذا مع الف كان لهالذي الكندي الفيلسوف املنجم 

يذكر آثاراً مث يستخدم احلروف املقطعة استدالال بقصـة   وهذافذاك فيلسوف ومنجم 
وهـذا   ،قطعة اليت يف أوائل السـور مع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلروف املاليهود 

 يف مقدمتـه  رجحه ابن خلدوناالستقاء هلذه الفكرة اليت أخذها السهيلي من الكندي 
مئـة   وقال يعقوب ابن إسحاق الكندي إن مدة امللة تنتهي إىل سـت  : ( حيث قال

وثالث وتسعني سنه قال ألن الزهرة كانت عند قران امللة يف مثان وعشـرين درجـة   
عشرة دقيقـة ودقائقهمـا    دقيقة من احلوت فالباقي إحدى عشرة درجة ومثاين وثالثني

مئة وثالثا وتسعني سنة قال وهذه مدة امللة باتفاق احلكماء ويعضده  ستون فيكون ست

                                                                                                                                          
دار ٧ص ٦إمساعيل باشا البغدادي ، ج:  هدية العارفني أمساء املؤلفني وآثار املصنفني ، اسم املؤلفو=

 ١٩٩٢ - ١٤١٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر 
منها التفسـري   أبو جعفر شيخ اإلسالم وصاحب التصانيف املشهور حممد بن جرير الطربي اإلمام املفسر)  ١

ثقة صادق فيه تشيع ومواالة ال  . هـ  ٣١٠تويف سنة  .خ وذيب اآلثار ومل يكمله املشهور والتاري
 . تضر
كان أحد أئمة العلماء حيكم بقوله ويرجع إىل رأيه ملعرفته وفضله وكان قد مجع من العلوم  : عنه  قال اخلطيب

ريا باملعاين فقيها ما مل يشاركه فيه أحد من أهل عصره فكان حافظا لكتاب اهللا عارفا بالقراءات بص
ومنسـوخها عارفـا بـأقوال     يف أحكام القرآن عاملا بالسنن وطرقها صحيحها وسقيمها وناسخها

  .الصحابة والتابعني عارفا بأيام الناس وأخبارهم
كان ثقة صادقا حافظا رأسا يف التفسري إماما يف الفقه واإلمجاع واالخـتالف عالمـة يف    : قال الذهيب عنه 

  .م الناس عارفا بالقراءات وباللغة وغري ذلكالتاريخ وأيا
تاريخ )  ١٢٠/ ٣(طبقات الشافعية الكربى ). ١٩١/ ٤(وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان :ينظر يف ترمجته 
لسان امليزان )١٤٥/ ١١(البداية والنهاية )  ٢٦٧-٢٧٠/  ١٤(سري أعالم النبالء ) ١٦٢/ ٢(بغداد 

 ).٩٥/ ١(طبقات املفسرين   )٢٢١/ ١(الكشف احلثيث )١/٢٦٤(ر معرفة القراء الكبا) ١٠٠/ ٥(
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وهذا هـو  احلروف الواقعة يف أول السور حبذف املكرر واعتباره حبساب اجلمل قلت 
 .)١() ستند السهيلي فيما نلقناهأن األول هو م الذي ذكره السهيلي والغالب

يف اسـتخدام   أن التـأثري  وهذا االستنتاج من ابن خلدون يقرر مسألة هامة وهـي    
غـري   االنفتـاح نبوية وإمنا وقع بسبب هذا  اًمل يكن من آثار احلروف لدى املسلمني 

سفات واليت جنم عنها ظهور فالسفة تأثروا ذه الفل مع هذه الفلسفات القدمية طنضبامل
ي املختلطة بالتنجيم والذي ميثلهم الكندي صاحب هذا االستخدام والذي تبعه السـهيل 

 . يف استخدامه وخلطه ببعض اآلثار
 من استخدم احلروف؟  أوللكن هل كان الكندي 

يف احلقيقة مل يكن الكندي أول من  استخدام احلروف ، وإمنا  جند بعد البحث 
الذي ربط احلروف العربيـة    )٢(اهبون الكاتبسهل بن هارون بن ر: أنه مسبوق من

 القمر منازل عدد على حرفا وعشرون مثانية العربية حروف عدد: (مبنازل القمر  فقال 
...  السـبعة  النجـوم  عـدد  على أحرف سبعة زيادا مع منها الكلمة تبلغ ما وغاية

 يدغم ما روفاحل ومن ... عشرااالثن الربوج عدد على حرفا عشر اثنا الزوائد وحروف
 وأربعـة  األرض حتت املستترة القمر منازل مثل حرفا عشر أربعة وهي التعريف الم مع

 حركـات  ثالث اإلعراب وجعل ،الظاهرة املنازل بقية مثل تدغم ال ظاهرا حرفا عشر
 الوسـط  من حركة :حركات ثالث الطبيعية احلركات ألن ،واخلفض والنصب الرفع

 كحركـة  الوسـط  على وحركة ،األرض كحركة طالوس إىل وحركة ،النار كحركة
 .)٣()الفلك
باستخراج دالالت عددية  اًلكن لو نظرنا إىل استخدامه هذا جند أنه مل يكن مرتبط     

ابن خلدون صحيح ألن الكندي هو ، ولذلك من هذا الوجه يكون كالم من احلروف 
                                                

 . ٣٣٦مقدمة ابن خلدون  ص ) ١
  .  سبق ترمجته ) ٢
. ١٩٧٨ – ١٣٩٨ ، بـريوت  - املعرفـة  دار :)١/١٥(  الندمي الفرج أبو إسحاق بن مدحمل  الفهرست ) ٣

كامـل  / ، للدكتور اهلجريالفكر الشيعي والرتعات الصوفية حىت مطلع القرن الثاين عشر : وينظر 
 .١٩١-١٩٠الشييب ص
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خلدون صـحيح   كما أن كالم ابن ،أول  من استخدم الدالالت العددية من احلروف
سـهل بـن    –ألن كال االثـنني   ،كتب الفالسفة  أن البداية كانت عندما ترمجتيف

 .)١(هلما ارتباطٌ فيما ترجم يف تلك الفترة من الزمان كان –، والكندي هارون
الذي أقبل على أسرار علم  )٢(أمحد بن سهل البلخي مث جاء بعد الكندي تلميذه   

 يف زيد أبا نأ(فجاء يف معجم األدباء  ،يل احلروف املقطعةوألف رسائل يف تأو ،التنجيم
 .)٣()اإلمامية مذهب تقلد قد كان إذ العراق، إىل اإلمام طلب يف خرج كان أمره أول

ويرجح الدكتور كامل مصطفى الشييب أن أبا زيد البلخي حـاول اسـتخراج   
ث عن اإلمام ولذلك خرج إىل العراق ليبح ،موعد خروج املهدي من احلروف املقطعة

 .)٤(–املنتظر  –
 ،وبدأت الفرق تأخذ ما يناسبها من هذا العلـم  ،مث دخل القرن الرابع اهلجري     

وكـذلك الشـيعة    ،فبدأت الصوفية ميثلها احلالج تأخذ من علم احلروف ما يناسبها
إىل أن أصبح هذا العلم مستقرا عندهم على ما سنبينه عن كل فرقـة يف   ،واإلمساعيلية

 .احث القادمة من هذا البحثاملب
                                                

/ ١: ( الفهرسـت  : ينظر يف الكالم عن مؤلفات الكندي اليت تثبت صلته بكتب الفالسفة املترمجـة  )   ١
وأما سهل فيكفي أنه كان صاحب بيت اخلزانة يف زمن املأمون وكان هو املسـؤل  ) ٣٦١ -٣٥٧

 ..عنها  كما بينا يف ترمجته السابقة 
 تويف"  بلخ قرى من والتاء امليم بكسر شلمستيان"  الشامستياين البلخي زيد أبو سهل بن أمحد: لخيالب)  ٢

 أشـبه،  األدب بأهل أنه إال الفالسفة، طريقة مصنفاته يف وثالمثائة يسلك وعشرين اثنني ٣٢٢ سنة
. املـؤدب  مالقاس أيب أجوبة. الكنعي القاسم أيب أجوبة : الكتب من صنف. للصبيان، معلماً وكان
. السري اختيارات. السكري الفضل أيب مسائل أجوبة. فارس أهل أجوبة. املظفر أيب على أيب أجوبة
. الفلسـفة  علوم إنشاء. العلوم أقسام. واأللقاب والكىن األمساء. وصفاته اهللا أمساء. األشياء أسامي
سورة احلم تنـوب عـن   ورساله يف أن  . والعامل السماء كتاب صور تفسري. التأويالت عن البحث

الفهرست ) ١٠٩-١/١٠٥(ومعجم األدباء ) ١/٣١( هدية العارفني  .: ينظر ترمجته  القرآن وغريها 
)١/١٩٨( 

١/١٠٧) ( ٣.  . ( 
الفكر الشيعي والرتعات الصوفية حىت مطلع القرن الثاين عشر اهلجري للدكتور كامـل الشـييب   : ينظر )  ٤

 ) .١٩٢(ص
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احلاصل أن مما سبق ميكن أن يكون سرداً عاماً يتضح معه بداية انتقال استخدام    
تتعلـق   ولكن مع ذلك هناك عدة جوانب ذات صلة ببحثنـا  ،احلروف إىل املسلمني 

عتبار أا على ا عند املسلمني،من املناسب أن نبحث يف بداية نشأا ، عتقدات الفرقمب
 : بطة باحلروف ومنهامرت

 :اجلفر
فيه علم ما سيقع على  أن يزعمون على ما سيأيت معنا يف مبحث الشيعة  جلفراو  

نشأته عند املسلمني فعن ذلك من الضروري معرفة بداية كان ؛ ولذلك طريقة احلروف
: فقال موضـحا حقيقتـه   )١(هارون بن سعد العجليمن رواية يذكر ابن خلدون أنه 

اب اجلفر كان أصله أن هارون بن سعد العجلي وهو رأس الزيدية كـان  واعلم أن كت(
له كتاب يرويه عن جعفر الصادق وفيه علم ما سيقع ألهل البيت على العموم ولبعض 

                                                
 .أو اجلعفي الكويف األعور هارون بن سعد العجلي ) ١
 .هارون بن سعد من الغالية يف التشيع : واملسعودي عنه  قال حيىي 

 . مل يسمع من األعمش شيئا : قال أمحد بن حنبل
 . روى عنه الناس وهو صاحل :يف موضع آخر  قال أمحد

 .  ليس به بأس  : عن بن معني يالدارموقال عثمان  
 . ال بأس به : عنه فقالسألت أيب  : وقال بن أيب حامت

  .كان غاليا يف الرفض ال حتل عنه الرواية حبال : فقال وذكره بن حبان يف الثقات وذكره أيضا يف الضعفاء
أنه أنشد له شعرا يدل على  : وحكى أبو العرب الصقلي عن بن قتيبة . كان يغلو يف الرفض : وقال الساجي

 . نزوعه عن الرفض
 .سه لكنه رافضي بغيض صدوق يف نف: قال الذهيب 

 .صدوق رمي بالرفض ويقال رجع عنه من السابعة :قال ابن حجر 
حتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسـيل  ) ١٧٠/ ٣(الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي )٤١٥/ ٧(لسان امليزان 

جـامع  ) ٣٦٢/ ٤(الضـعفاء الكـبري  )٦١/ ٧( )٩١٦٦(ميزان االعتدال يف نقد الرجال)١/٣٣١(
 ) ٤٠٧/ ١(خالصة تذهيب ذيب الكمال ) ١٢٦/ ٧(الكامل يف الضعفاء  ) ٢٩٣/ ١( التحصيل

 )٧٢٢٧(تقريب التهذيب )٦/ ١١(ذيب التهذيب  ) ٩٠/ ٩(اجلرح والتعديل 
 ) .٩٤/ ٣(اروحني ) .٥٦٨/ ١( 



-٥٧- 
 

نقد هذا الكتاب الذي مل يتصل سنده  ذلك مث بعد. )١()األشخاص منهم على اخلصوص
 .)٢(عرف عينهي ملو

فكرة اجلفـر   ه أحد الباحثني املعاصرين حيث جعل إال أن هذا الرأي قد خالف     
 الذي زعم أن )٤(أتباع أيب اخلطاب )٣(اخلطابية منشأها من فرقةمامية االثناعشرية عند اإل

 .)٥(من بعده وعلمه اسم اهللا األعظمجعفر الصادق قد أوصى له 
اث تتبـع األحـد  بوأمام هذيني الرأيني حيسن بنا إعادة النظر يف هذه املسـألة     

ونظرنا يف أحداث الفتنـة  فلو رجعنا إىل الوراء  ،التارخيية هلذه األمة ملعرفة بداية النشأة
 وجدنا أن مثة فكرة قد بثها مع عدة أفكارٍلبعد مقتل اخلليفة الراشد عثمان  اليت وقعت

                                                
 .  ٣٣٤مقدمة ابن خلدون ص  ) ١
 .ة وسنرجئ الكالم عن نقد هذا الكتاب  يف موضعه مببحث الشيع)  ٢
نبياء حمدثون ورسل أمة ئأيب اخلطاب بن أيب زينب وهم مخس فرق كلهم يزعمون ان األ أصحاباخلطابية )  ٣

اهللا وحججه على خلقه ال يزال منهم رسوالن واحد ناطق واألخر صامت فالناطق حممد صـلى اهللا  
يـع اخللـق   عليه وسلم والصامت علي بن أيب طالب فهم يف األرض اليوم طاعتهم مفترضة على مج

وباالهية أىب اخلطـاب   األئمة باالهيةقالوا  يعلمون ما كان وما هو كائن وزعموا ان أبا اخلطاب نيب
 .دى ومنهم الذين قالوا باالهية عبد اهللا بن معاوية بن عبد اهللا بن جعفرساأل

 .والنوخبيت يعدها من فرق اإلمساعيلية 
 )١٣ -١٠  / ١ (ميني  مقاالت اإلسال) ٢١٥، ٢٣٩ /١ (الفرق بني الفرق 

طاهر بن حممد أبو املظفر اإلسفراييين :  التبصري يف الدين ومتييز الفرقة الناجية عن الفرق اهلالكني ، اسم املؤلف
م ، ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ -لبنان  -عامل الكتب : دار النشر )١٢٧ -١٢٠  / ١ (،  ٤٧١: الوفاة

 (احلـور العـني     )٤/١٤٢ (ل يف امللـل   الفص. كمال يوسف احلوت: األوىل ، حتقيق : الطبعة 
:  فرق الشيعة ، اسم املؤلف ).١/١٧٩ (امللل والنحل   )٢/٥٠٦ (منهاج السنة النبوية  ) ١/١٧٩

 -بريوت  -دار األضواء : دار النشر ) ٦٩ ص    ١ج  ( ، ٣١٠: احلسن بن موسى النوخبيت الوفاة
 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

 أيب زينب األسدي األجدع أيب اخلطاب ابن أيب حممد ابن)  ٤
الناشر املكتبة األزهرية للتراث، . ٥٦السيد صادق آل حبر العلوم ص/ فرق الشيعة للنوخبيت ، حتقيق : ينظر )  ٥

 . درب األتراك خلف اجلامع األزهر  ٩ –اجلزيرة للنشر والتوزيع 
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تركـزت  وهذه الفكرة  ،)١(عبد اهللا بن سبأ : تلك الفتنة وهو سمن رؤو أخرى رأس
وأن  -رضي اهللا عنه  -علي بن أيب طالب اخلليفة الراشد سري عند  حول وجود علم

وانتشرت عنـد النـاس   . )٢(ووصيه الوحي يأتيه وأنه شريك النيب صلى اهللا عليه وسلم
كما سيأيت بيانه يف مبحث الشيعة عند كالمنا   -رضي اهللا عنه  -مبكراً يف زمن علي 

 هل عندهم كتاب -رضي اهللا عنه  - عن اجلفر عندما أتى بعض الصحابة وسألوا علياً
كل هذه الوقائع تؤكد أن ابن سبأ له السبق   -صلى اهللا عليه وسلم  -خصهم به النيب 

 .)٣(يف بداية القول يف نسبة كتاب اجلفر آلل البيت وهذا ما أرجحه
وعلى فرض أي مما ذكرنا سابقاً سواء كان هارون العجلي أو أبو اخلطـاب أو    

هم هلم  دور يف تكوين هذه الفكرة كبداية ، ولكن يبقى السؤال املهـم  ابن سبأ فجميع
 مىت كانت بداية إضافة علم احلروف إىل كتاب اجلفر ؟: وهو

ستطيع اجلزم بتحديدها بشكل دقيق ولكـن  أال  التساؤل اإلجابة على هذايف و
 من املؤكد عندي أن فكرة إضافة علم احلروف للجفر بدأت بالتدريج فكانـت جمـرد  

                                                
 وأظهر يهوديا كان اليمن أهل من أصله الرافضة من الغالة وهم السبئية إليه ينسب الذي سبأ بن اهللا عبد)  ١

 يف لذلك دمشق دخل وقد الشر بينهم ويدخل األئمة طاعة عن ليلفتهم املسلمني بالد وطاف اإلسالم
تاريخ ابـن  ) ٧، ٣/ ٢٩(تاريخ دمشق :  ينظر ترمجته  السوداء بابن ويعرف عفان بن عثمان زمن

 ) ٢٤٣/ ٧( والبداية والنهاية ) ١٣٩/ ٢(خلدون 
 امللطي الرمحن عبد بن أمحد بن حممد احلسني أيب:  املؤلف  والبدع األهواء أهل على والرد التنبيه: ينظر )  ٢

 -  للتـراث  األزهرية املكتبة:  الناشر. ١٥٨ص  الكوثري احلسن بن زاهد حممد:  حتقيق . الشافعي
ر بن حممد البغدادي،  والفرق بني الفرق لإلمام عبد القاهر بن طاه. ١٩٧٧ ،  الثانية الطبعة القاهرة

. هــ  ١٤٢٤الرابعة : لبنان ط -بريوت –دار املعرفة .  ٢١٥ص. حتقيق الشيخ ابراهيم رمضان 
( عبد اهللا بن سبأ وأثره يف إحداث الفتنة يف صدر اإلسالم ، لسليمان بن محد العـودة ص : وينظر 
 . م ٢٠٠٦ -١٤٢٧الطبعة اخلامسة . دار طيبة )  ٢١١ -٢١٠

ب أنه  ظهر يل أثناء حبثي أن أحد رواة قصة حيي بن أخطب وأخوه أبو ياسر مع النيب صلى ومن العجي)  ٣
اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حتديد أمد األمة من احلروف املقطعة يف أوائل السور ، وهو الكليب أنـه  

  .كما سيأيت يف ختريج هذه القصة واحلكم عليها ! كان سبئياً من أصحاب عبد اهللا بن سبأ ؟
 إبراهيم حممود:  حتقيق حلب – الوعي دار) ٢/٢٥٣. ( البسيت حبان بن حممد حامت يباروحني ، أل: ينظر 

  ) ٣١٠/ ٤(وفيات األعيان ألبن خلكان .   زايد
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واملتزايـد مـع    الناشـئ مع الغلو  ،ضيف علم الغيب هلذا الكتابوأ فكرة مث تطورت
، وملا استقر عندهم أن هذا الكتاب فيه كـل مـا سـيقع يف      األحداث يف آل البيت

مث بعـد   .املستقبل ومل يعرف عينه بدأت إضافة علم احلروف إليه لعالقته بعلم الغيب 
 .يف كالمنا يف مبحث الشيعة ذلك أخذت يف التوسع على ما سيأيت 

 :ستخدام احلروف وربطها باملعتقداتا بداية
ألحد العلماء أو حىت  فلم يظهر يل كالم وأما ما يتعلق بربط احلروف باملعتقدات    

أن   ظهـر يل ولكن من خالل البحث ، الباحثني املعاصرين عن جذور هذا االستخدام 
اليت ظهرت تقريبـاً يف القـرن األول مـن     )٢(داملغرية بن سعي أصحاب )١(فرقة املغريية

                                                
أنكروا إمامة أيب عبد اهللا جعفر بن حممد عليه السالم وقالوا ال إمامة يف بـين  أصحاب املغرية بن سعيد ، )  ١

طالب بعد أيب جعفر حممد بن علي وأن اإلمامة يف املغرية بن سعيد إىل خروج املهـدي   يبأ بن علي
وهو عندهم حممد بن عبد اهللا بن احلسن بن احلسن وهو حي مل ميت ومل يقتل فسموا هؤالء املغريية 

سـول  باسم املغرية بن سعيد موىل خالد بن عبد اهللا القسري مث تراقى األمر باملغرية إىل أن زعم أنه ر
نيب وأن جربئيل يأتيه بالوحي من عند اهللا ، فأخذه خالد بن عبد اهللا القسري فسأله عن ذلك فأقر به 
ودعا خالدا إليه فاستتابه خالد فأىب أن يرجع عن قوله فقتله وصلبه وكان يدعي أنه حيىي املوتى وقال 

 . بالتناسخ وكذلك قول أصحابه إىل اليوم 
  .  ٦٣، ٥٩فرق الشيعة   ص و  ٧-٦مقاالت اإلسالميني  ص 

 على ادعاء النبـوة يف حـدود   مصلوباً قتل اهللا الكويف الرافضي الكذاب املغرية بن سعيد البجلي أبو عبد)  ٢
 .وقد ذكره أبو الفرج بن اجلوزي يف خطبة املوضوعات هـ ١٣٥

سألت أبا جعفر كيـف   : قال محاد بن عيسى اجلهين حدثين أبو يعقوب الكويف مسعت املغرية بن سعيد يقول
 أصبحت قال أصبحت برسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خائفا وأصبح الناس كلهم برسول اهللا آمنني 

 . أنه قال للمغرية ما فعل حب علي قال يف العظم والعصب والعروق : وروى عن الشعيب
أمر بالعدل علي واإلحسـان  مسعت املغرية بن سعيد الكذاب يقول إن اهللا ي : عبد األعلى بن أيب املساورقال 

فاطمة وإيتاء ذي القريب احلسن واحلسني وينهى عن الفحشاء واملنكر قال فالن أفحش الناس واملنكر 
 .فالن 

 .كان املغرية بن سعيد كذابا ساحرا : وقال جرير بن عبداحلميد 
التمويه والشعبذة حىت أجابـه  قتل املغرية على ادعاء النبوة كان أشعل النريان بالكوفة على :  وقال اجلوزجاين 

 . =خلق 
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اإلسالم قد ذكر أصحاب كتب املقاالت عن هذه الفرقة أم كانوا يعبدون رجال مـن  
 لإلمساعيليـة  ، فرمبا كانت هذه البدايـة )١(نور وأن حروف أيب جاد على عدد أعضائه

ى جمرد ظن ولكن يبق. لفرق الباطنية  اليت استخدمت احلروف واألعداد يف معتقدهموا
 .  يف تلك الفترةمستقراً ألنه مل يكن لإلمساعيلية منهجا 

ذا املبحـث  ملسألة هامة ذات عالقة  أن ننبه بقي يف اية هذا املبحث وأخرياً    
آيات  كانت عند املسلمني من السابق تتعلق بعد أن البعض  قد خيلط بني مسألة : وهي

الذي جعله  يف حساب عـدد   -لإلعجاز العددي القرآن فيذكرها يف املسار التارخيي 
مل  يف معرفة املستقبل كما سـيأيت معنـا يف   أو يف استخدام  حساب اجلُ ،آيات معينة

وهذا  ،من مراحله ةوأا مرحل  -الفصل الثالث من هذا البحث يف مبحث التطبيقات  
إذ أن العـد يف  ؛ كلياخيتلف بينهما  األمر  يف احلقيقة أن يف مسألة العد ولكنلتقيا اوإن 

                                                                                                                                          
جاءين املغرية فلما صار على عتبة الباب وثب إىل البيت فقلت ما شأنك فقال إن حيطانكم : األعمش  قال= 

إنه يلقـى فيـه   : قال  ؟ ولنا شراب غريه : هذه خلبيثة مث قال طوىب ملن يروي من ماءالفرات فقلت
  .ن بئرقلت من أين تشرب قال م .احملايض واجليف

أي والذي نفسي بيده لو شـاء   : فقال ؟ أكان علي حييي املوتى :  فقلت  واهللا ألسألنه : قال األعمش فقلت
 . أحيا عادا ومثود 

 !من أين علمت ذاك: قلت 
 .أتيت بعض أهل البيت فسقاين شربة من ماء فما بقي شيء إال وقد علمته  : قال 

 .الطريق إىل بنو حرام كيف  : وكان أحلن الناس فخرج وهو يقول
أول من مسعته يتنقص أبا بكر وعمر املغرية املصلوب كثري النواء مسعت أبا جعفر يقول برىء  :األعمش  وقال 

 . اهللا ورسوله من املغرية بن سعيد وبنان بن مسعان فإما كذبا علينا أهل البيت
الكشـف  و  )٧٥/ ٦(لسان امليـزان  و) ٤٩١-٤٩٠/ ٦(ميزان االعتدال يف نقد الرجال : ينظر يف ترمجته 

براهيم بن يعقوب اجلوزجاين أبو أحوال الرجال إل) ١٧٨/ ٤(الضعفاء الكبري و) ٢٦٠/ ١(احلثيث 
صـبحي  : األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٥ -بريوت  -مؤسسة الرسالة   -) ٥٠/ ١(إسحاق ،

 .البدري السامرا
 ) .٢/٥٠٣ (منهاج السنة النبوية و  )٧ – ٦  (  : مقاالت اإلسالميني: ينظر )  ١
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منها تقسيم القرآن إىل وحدات متماثلة ، كما هو معروف  بداية األمر كان له أسباب
 .)١(على األمة ملا يف ذلك من نفع ؛ تسهيالً اآلن باألجزاء واألحزاب والربعات

لكي يستفيد منها طالب العلم يف علوم القرآن والقراءات وذلك لتعلقه باملكي : ومنها 
 .)٢( ، وعدد اآليات وفواصلهاواملدين
ومل يكـن  . )٣(ملعرفة األوجه بني السور اآليات ملعرفة الفروق بـني القـراءات  : ومنها

، أو غريه من األرقـام  ١٩، أو تقديس رقم عرفة املستقبل من خالل هذا العد هدفهم م
إلجياد   أو إضاعة األوقات يف البحث واملقارنة بني األعداد واحلروف اليت يف آيات معينة

كما سيأيت معنا يف الفصل الثالث يف مبحـث التطبيقـات    -! ؟ عالقة خاصة بينهما
أو أنـه   ،بل األمر خيتلف بينهما فال ميكن أن يقال هذا من اإلعجاز العددي - املعاصرة

  .)٤(احلديث وأنه تطور باستخدام يوافق العصر ،يف مساره التارخيي
                

                                                
ينظر دراسات يف اإلعجاز العددي بني املاضي واحلاضر يف ضوء الكتاب والسنة ملصطفى عمـر علـي   )  ١

 . ٦٧الكندي ص
سامي عبدالفتاح / مقدمة كتاب حسن العدد يف فن العدد للعالمة ابراهيم بن عمر اجلعربي تقدمي د: ينظر )  ٢

 .م ٢٠٠٥: رفاعي الشايب مكتبة أوالد الشيخ للتراث ط هالل ، وحتقيق مجال السيد
 ) ١/٥٦(الفهرست البن الندمي : ينظر يف معرفة بعضا من هذه الكتب )  ٣
اهتم املسلمون، ومنذ القـرون  : ( ومن هؤالء الذين خلطوا بني األمرين االستاذ بسام جرار  حيث قال )  ٤

، "البيان يف عد آي القرآن" ر غامن احلمد، حمقق كتاب وقد ذكر الدكتو. األوىل، مبسألة العدد القرآين
لعطاء بن يسار، ) كتاب العدد(كتاباً يف علم العدد القرآين، ابتداء من ) ٣٦(أليب عمرو الداين، ذكر 

ألمحد السلمي األندلسي، املتوىف ) زهر الغرر يف عدد آيات السور(هـ، وانتهاء بكتاب  ١٠٣املتوىف 
اإلعجاز العددي بني احلاضر واملاضي من موقع املشرف عليه : مقاله بعنوان  من)  .  هـ ٧٤٧عام 

وهؤالء الذين يعنيهم .   #http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm:االستاذ بسام جرار 
كما ذكرنا خيتلفون عن منهج األستاذ بسام كما سيأيت معنا يف الفصل الثالث من مبحث التطبيقات 

 .املعاصرة 

http://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm#
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أكثـر، ألن   إن الكالم عن حكم تعلم أسرار احلروف يف احلقيقة حيتاج إىل تفصيل     

مر قد يرجـع  متنوعه كما اشرنا يف مبحث املفهمو االصطالحي  فاأل فيه االستخدمات
كمـا  ما يرتبط مبعتقدها ، وقد ال يكون مرتبطاً مبعتقد فرقة معينة والفرقة استخدام إىل 

ومتهيداً ، مهم حلساب اجلمل يف معرفة الغيبوقع ألصحاب اإلعجاز العددي  واستخدا
 :االستخدامات فيما يلي هذا لذلك من املناسب أن نذكر

ع كأن يستخدمه ملعرفة مدة زمن األمـم  وهو استخدام بدون توس :االستخدام األول
كما روي يف قصة اليهود مع النيب صلى ،  )١(وحساب اجلُمل ،بواسطة احلروف املقطعة

اليت ستأيت معنا قريبا عند ذكرنا األقوال العلماء اهللا عليه وسلم عن طريق حساب اجلُمل 
يف  ال شك أخـف ب وهذا االستخدام ال أصل له ولكنه  .وأدلتهم يف هذا االستخدام 

 .، إذا مل يتجاوز هذا احلد حكمه من االستخدامني التالني
؛ حيث جيعلون لكل حرف منها قـدراً  هو استخدامه يف التنجيم و:  االستخدام الثاين

من العدد معلوماً ، وجيري على ذلك أمساء اآلدميني واألزمنة واألمكنة وغريها ، وجيمع 
منه طرحاً خاصاً ، ويثبتونه إثباتاً خاصاً ، وينسبون مجعاً معروفاً عندهم ، مث يطرحون 

إىل األبراج االثناعشر املعروفة عند أهل احلساب ، مث حيكم على تلك القواعد بالسعود 
 .احملرم  التنجيمكم وهذا حكمه يلحق حب )٢(والنحوس وغريها

ىل وهو من استخدام جيعل احلروف من العلوم املخزونة عند اهللا تعا: االستخدام الثالث
وأـا أصـال يف    )٣(العلوم اليت اختص ا أهل القلوب الطاهرة من األنبياء واألوليـاء 

                                                
 .يف الفصل الثالثسيأيت الكالم عنها يف مبحث التطبيقات املعاصرة )  ١
 ) . ٥٥٩ /٢ (معارج القبول : ينظر )  ٢
: وهذا الكالم ينسب  ال بن عريب نقالً عن خمطوطة يف علم احلرف من مقتنيات مكتبـة احلـرم بـرقم    )  ٣

ر مقرر يف عقيدة ابن عريب كما وهذه النسبة ال حتتاج إىل تثبت ؛ ألن هذا األم.  ١٥لوح ) ٣٦٤٢(
 .سيأيت معنا يف مبحث الصوفية 
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، )١(وهلا طبائع وخواص يستخدم يف األذكار واألوفاق والتصرف وغري ذلـك  ،اإلجياد
سيتضـح يف   كمـا وغالباً ما يتبعها وقوع يف شركيات  ،كحكم البدع حكمهوهذا 

هذا التقسيم هلذه االستخدامات ختتلف يف احلكم عليهـا   أن احلاصل. مبحث الصوفية
يف وأا دخيلة عليه كمـا بينـاه    ،لكن من املتفق عليه أا مجيعاً ال أصل هلا يف الدين

  .مبحث اجلذور التارخيية
 :تفصيل الكالم يف احلكم على هذه االستخدامات 

 :االستخدام األول وأقوال العلماء فيه 
 :  وازهالقائلون جب: أوالً

 والصـوفية ’ )٥( )٤(اجلـد  واأللوسـي )٣()٣(اجلد وابن الزملكاين ،)٢(السهيلي: وهم 
كما سيتضح معنا يف الكالم ،  )٦(املنتسبة كالباطنية والفالسفةإضافة للفرق  والشيعة

 . عن الفرق

                                                
 .سيأيت معنا يف مبحث الصوفية )  ١
 ، ) ٤٠٤ - ٤٠٣ /٢(  األنفالروض  :ينظر)  ٢
السـماكي الدمشـقي    ،األنصاري بن عبد الكرمي  الواحد عبد كمال الدين ابو املكارم  ،الزملكاين ابن ) ٣

ويل قضاء صرخد بالشام، نسب حلفيدة بعض كتبه منها الربهان  ،ملكانالشافعي الزملكاين، نسبة إىل ز
) ٧/٤٣٢(شذرات الذهب يف أخبار من ذهب البن عماد : هـ ينظر يف ترمجته٦٥١تويف عام  الكاشف،

م، ١٩٩١هــ  ١٤١٢األوىل : بـريوت   الطبعـة   -دمشق –حممود األرناؤوط، دار ابن كثري /حتقيق
: وينظر يف اثبات نسبة الكتاب له ونفيها عن حفيـده ) ٦/٢٠٩(ؤلفني ، ومعجم امل)٤/١٧٦(واألعالم 

 .٣٢ -٢٤مقدمة احملققني للربهان الكاشف ص
 هـ ،٦٥١: لكمال الدين ، عبد الواحد ابن الزملكاين الوفاة  الربهان الكاشف عن إعجاز القرآن )٣
. م ١٩٧٤هـ ١٣٩٤: األوىل  أمحد مطلوب ، الطبعة: خدجية احلديثي ، والدكتور: ،حتقيق الدكتورة ٦٠ص

 .بغداد  – مطبعة العاين

 مـن  أديب، حمدث، مفسر،: الثناء أبو الدين، شهاب ،_ الكبري _  االلوسى احلسيىن اهللا عبد بن حممود ) ٤
 تسـع  التفسري، يف) املعاين روح( كتبه من .من أعالم الصوفيه )  ١٨٠٢- ١٢١٧(  مولده بغداد، أهل

 يف املدام نشوة( و ،)اسالمبول إىل السفر يف الشمول نشوة( و ،واضح بالصوفيةوفيه تأثر  كبرية جملدات
 دقـائق ( و ومناظرات، وأحباثا لقيهم، الذين تراجم ضمنه) االغتراب غرائب( و) السالم دار إىل العود
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 :األدلة اليت اعتمدوا عليها 
يي بن أخطب وأخيـه  حربي وغريه من املفسرين عن واقعة الرواية اليت ذكرها الط -١

ن احلـروف  أيب ياسر مع النيب صلى اهللا صلى اهللا عليه وسلم يف حتديد أمد األمة م
الفرق و )١(اجلد الزملكاينابن  أما ،وقد استدل ا السهيلي .املقطعة يف أوائل السور

.  األخرى فاستدلوا على جوازه من منطلقات أخرى كما سيأيت يف الكالم عنـهم 
حممد بـن  حدثنا : (حيث قال:نقلها الطربي بسنده ة بسندها كماونص هذه الرواي

 ،إسـحاق  حدثين حممد بن :قال )٣(حدثنا سلمة بن الفضل :قال، )٢(الرازي محيد
 )٤(حدثين الكليب: قال 

                                                                                                                                          
 من مراحل مخس على الفرات، ر وسط يف) آلوس( جزيرة إىل االلوسية األسرة ونسبة .وغريها )التفسري
   )١٧٧-٧/١٧٦(األعالم للزركلي   : يف ترمجته نظري ).م ١٨٥٤ - ـه ١٢٧٠(مات يف بغداد  .بغداد

 ) .٧/ ١ (روح املعاين  )  ٥
 . م١٩٨٠: ط. بغداد  –كتاب احلروف املقطعة يف القرآن لعبد اجلبار شرارة ص مطبعة اإلرشاد : وينظر )  ٦

 .    االسفة يف املبحث اخلاصة موسيأيت الكالم عن أقوال الصوفية والف. ٢٣-٢٢ص
: ها أسرار حيث قالأن احلروف املقطعة في: مبثل مما استدل به الصوفية بزعمهاستدل ابن الزملكاين اجلد  ) ١
، إلهلية ماال تستقل بفهمه البشريةكذلك لسائر احلروف الفواتح شأن ليس لغريها ووراء ذلك من األسرار ا(

في أَدنى الْأَرضِ } ٢{غُلبت الروم} ١{امل{: من قوله تعاىل –رمحه اهللا  –رب وهلذا استخرج بعض أئمة املغ
 }٤{في بِضعِ سنِني للَّه الْأَمر من قَبلُ ومن بعد ويومئذ يفْرح الْمؤمنونَ} ٣{وهم من بعد غَلَبِهِم سيغلبونَ

ويقصد  . ٦٠الربهان الكاشف ص) دس واستنقاذه من يد العدو يف سنة معينةفتوح بيت املق] ٤-١-الروم [
 .من ذلك قصة ابن برجان وستأيت معنا يف مبحث التطبيقات املعاصرة يف الفصل الثالث والرد عليها 

 حممد بن محيد الرازي احلافظ عن يعقوب القمي وجرير وعنه أبو داود والترمذي وابن ماجة وابن جرير ) ٢
كـثري   : قال يعقوب بن شـيبة . وثقه مجاعة واألوىل تركه :قال الذهيب  .هـ٢٤٨مات  ويوالبغ

حافظ ضعيف وكان  :قال ابن حجر  .ليس بثقة: وقال النسائي  .فيه نظر : وقال البخاري. املناكري
) ١/٦٩(التاريخ الكبري و ) ٤٥٦/ ٤(سري أعالم النبالء : ينظر .بن معني حسن الرأي فيه من العاشرة

 ) .١٦٦/ ٢(الكاشف  و) ٥٨٣٤( تقريب التهذيبو
وثقـه  وعن بن إسحاق وحجاج بن أرطاة وعنه بن معني . ن الفضل األبرش األزرق قاضي الريسلمة ب ) ٣

: قال البخاري  .ما خرجنا من الري حىت رمينا حبديث سلمة:بن املديين قال علي . ويوسف بن موسى
لساين فيـه   أطلق أنيف حديثه إنكار ليس بالقوي ال ميكن  صدقحمله ال: وقال أبو حامت  .عنده مناكري 

 :ينظـر . أيضـاً  ضعفه ابن راهويهو . ضعيف: قال النسائي  .بأكثر من هذا يكتب حديثه وال حيتج به 
اجلـرح والتعـديل    ) ٤٧/ ١(الضعفاء للنسائي  ) ٨٤/ ٤(التاريخ الكبري  )٢٥٠٥(تقريب التهذيب 

 ) ١١/ ٢(الضعفاء واملتروكني البن اجلوزي ) ٢٣٦/ ٧(لسان امليزان  )٤/١٦٩(
 .  حممد بن السائب الكليب أبو النضر الكويف النسابة املفسر ) ٤

 ت ١٤٦مات  .عن الشعيب وأيب صاحل وعنه ابنه هشام وأبو معاوية ويزيد ويعلى
 .كل شيء حدثتك فهو كذب : قال يل أبو صاحل : قال الكليب : سفيان قال  



-٦٧- 
 

مر أبو ياسر : ( بن رئاب، قالا،  عن بن عباس،  عن جابر بن عبد اهللا )١(عن أيب صاحل
[ }امل ذلك الكتاب ال ريب فيـه  {احتة سورة البقرة بن أخطب برسول اهللا وهو يتلو ف

تعلمون واهللا لقد : فأتى أخاه حيي بن أخطب يف رجال من يهود فقال]  ٢-١: البقرة 
أنت مسعته ؟  : فقالوا }امل ذلك الكتاب {تلو فيما أنزل اهللا عز وجل عليهمسعت حممدا ي

يا : إىل رسول اهللا  فقالوا نعم ، فمشى حيي بن أخطب يف أولئك النفر من يهود : قال 
: فقال رسول اهللا }  امل ذلك الكتاب { حممد أمل يذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل عليك  

لقـد  : قالوا ))  . نعم : (( أجاءك ذا جربيل من عند اهللا ؟  قال : فقالوا )) بلى (( 

                                                                                                                                          
 .ركه القطان وابن مهدي ت :قال البخاري

وكان من كبار الوضاعني حممد بن السائب الكليب وذكـر آخـرين    :قال بن اجلوزي يف مقدمة املوضوعات 
 .واملتهم به الكليب ، ذكرهم يف اماكنهم مث ذكر حديثا يف فضل علي مث قال

ع إىل الدنيا وإن رأوا سحابة كان الكليب من الذين يقولون إن عليا مل ميت فإنه يرج : قال أبو حامت بن حبان 
 .  قالوا أمري املؤمنني فيها ال حيل االحتجاج به

 = ..أحاديثه موضوعة :قال األصبهاين 
 .سبأ بن اهللا عبد أصحاب من سبئيا الكليب وكان :وقال ابن حبان = 

 .متهم بالكذب ورمي بالرفض :قال ابن حجر
: دار النشر  )١٠١/ ١(اعيل أبو عبداهللا البخاري اجلعفي ، مد بن إمسحملالضعفاء الصغري ، :  ينظر يف ترمجته

 حممود إبراهيم زايد: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  - ١٣٩٦ -حلب  -دار الوعي 
 ) .١٧٤/ ٢(الكاشف  )٥٩٠٢(تقريب التهذيب ) ٢٣٠/ ١(الكشف احلثيث 

 -دار الثقافـة  : دار النشر ، ) ١٣٨/ ١(الصويف ،  األصفهاينمحد بن عبد اهللا بن أمحد أبو نعيم ألالضعفاء ، 
 . فاروق محادة: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٨٤ - ١٤٠٥ -الدار البيضاء 

 إبراهيم حممود:  حتقيق حلب – الوعي دار) ٢/٢٥٣. ( البسيت حبان بن حممد حامت يباروحني ، أل: ينظر 
 ) ٣١٠/ ٤(ووفيات األعيان .  زايد

 .الته أم هانئ وعلي وعنه السدي والثوري وعمار بن حممد وعدة باذام أبو صاحل عن مو ) ١
وضعفه البخاري وذكر عنه أنه متروك احلـديث وان  .  أبو حامت وغريه ال حيتج به عامة ما عنده تفسري : قال

 .وضعفه النسائي وغريه. جماهد ى عن تفسريه 
 ٢(التـاريخ الكـبري   )١٢٠/ ١(تقريـب التهـذيب   ) ٢٣/ ١(الضعفاء للنسـائي  ٢٦٣ص ١الكاشف ج
اجلرح ) .٢٣/ ١(ضعفاء البخاري ).٣٧/ ٥(سري أعالم النبالء ).٤٢٣/ ٣٣(ذيب الكمال ).١٤٤/

 ).٤٦٩/ ٧(لسان امليزان ).٦٨/ ٢(الكامل يف الضعفاء ).١٨٥/ ١(اروحني ) .٤٣١/ ٢(والتعديل 
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ا أجـل أمتـه   بعث اهللا جل ثناؤه قبلك أنبياء ما نعلمه بني لنيب منهم ما مدة ملكه وم
واحدة ، : األلف : وأقبل على من كان معه فقال هلم : فقال حيي بن أخطب   ،غريك

: إحدى وسبعون سنة ، قال فقـال هلـم   : أربعون ، فهذه : ثالثون ، وامليم : والالم 
مث أقبل على : أتدخلون يف دين نيب إمنا مدة ملكه وأجل أمته إحدى وسبعون سنة قال 

: ماذا ؟ قـال  : قال  )) نعم : ((ا حممد هل مع هذا غريه ؟ قال  ي: رسول اهللا فقال 
: واحدة ، والـالم  : هذه أثقل وأطول األلف : قال ] )) ١: األعراف [ } املص{ ((

مئة وإحدى وستون سنة ، هل : تسعون ، فهذه : أربعون ، والصاد : ثالثون ، وامليم 
يونس ، هـود ،  [}الر{: (( ؟  قال  قال ماذا)) نعم :" ((مع هذا يا حممد غريه ؟ قال 
: واحدة ،  والالم  : هذه أثقل وأطول األلف: قال] )) ١: يوسف ، إبراهيم ، احلجر 

هل مع هذا غريه : فقال .  إحدى وثالثون ومئتا سنة : ، فهذه  نمئتا: ثالثون ، والراء
واحدة ،  :لف قال فهذه أثقل وأطول األ] ١:الرعد [} املر {نعم ، : (( يا حممد ؟ قال 

. مئتان ، فهذه إحدى وسبعون ومئتا سنة : أربعون ،  والراء: ثالثون ، وامليم : والالم 
لقد لبس علينا أمرك يا حممد حىت ما ندري أقليال أعطيت أم كثريا ؟  مث قاموا : مث قال 

ما يدريكم لعله قـد  : عنه فقال أبو ياسر ألخيه حيي بن أخطب وملن معه من األحبار 
هذا كله حملمد إحدى وسبعون وإحدى وستون ومئة ومئتان وإحـدى وثالثـون    مجع

ثون فقالوا لقد تشـابه علينـا   مئة سنة وأربع وثال ومئتان وإحدى وسبعون فذلك سبع
 .)١()أمره

 

                                                
عبد امللك بن هشام بن أيـوب  :  السرية النبوية البن هشام ، اسم املؤلف( أخرجه حممد ابن إسحاق  )  ١

،  ١٤١١ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر  )٨٢/ ٣ ( ، ٢١٣: احلمريي املعافري أبو حممد الوفاة
) ٢/٢٠٨) ( ٢٢٠٩(والبخاري يف تارخيه برقم .)   طه عبد الرءوف سعد: األوىل ، حتقيق : الطبعة 

 –دار الفكر ) ٩٣-٩٢/ ١( ي يف تفسريه وأخرجه الطرب. السيد هاشم الندوي : دار الفكر ، حتقيق 
كرهنا ذكر الذي حكى ذلك : ( وضعف هذه الرواية اإلمام الطربي  بقوله . هـ ١٤٠٥: بريوت ط

 ) . عنه ، إذ كان الذي رواه ممن ال يعتمد على روايته ونقله 
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 )١(يسـلم الواسـط  كره أما ذ  :الدليل الثاين الذي استدلوا به يف تعلم أيب  جاد هو
عن الفرات بن  )٣(قال ثنا حممد بن زياد )٢(بن راشد ثنا احلسن بن شبيب : قال: بسنده

                                                
 .أسلم  بن سهل الرزاز الواسطي حبشل صاحب تاريخ واسط والتصانيف)  ١
 .وهو ثقة ثبت إمام يصلح للصحيح ... هو منسوب اىل حملة  الرزازي : افظ قال مخيس احل 

 .تكلموا فيه : قال الدارقطين 
 .لينه ابو احلسن الدارقطين وقال ابو احلسني بن املنادي مشهوراً باحلفظ : قال الذهيب 

 . كان من كبار احلفاظ العلماء من أهل واسط : قال أبو نعيم 
 .الصدوق حمدث واسط وصاحب تارخيها وكان يفهم  ويدري الفن احلافظ : قال الذهيب 

شـذرات  ) ١٠٨/ ٢١: ( تاريخ االسالم )  ٥٥٣/ ١٣: ( سري أعالم النبالء ) ٦٦٤/ ٢(  : تذكرة احلفاظ 
 ) . ٣٨٨/ ٣: ( الذهب 

د حدث عن شريك بن عب :قال اخلطيب البغدادي .  احلسن بن شبيب بن راشد بن مطر أبو علي املؤدب)  ٢
اهللا وهشيم بن بشري وأيب يوسف القاضي وخلف بن خليفة األشجعي روى عنه يعقوب بن شـيبة  

 . السدوسي وعمر بن أيوب السقطي وهيثم بن خلف الدوري 
اخباري يعترب به : قال الدارقطين . حدث بالبواطيل عن الثقات ووصل أحاديث هي مرسلة : وقال ابن عدي 

ميزان االعتدال يف و) ٢١٣ / ٢ (لسان امليزان  و ) ٣٢٨ / ٧ (د  تاريخ بغدا: وليس بالقوي ينظر 
والضـعفاء  ) ١/١٦٠: ( املغين يف الضـعفاء  )  ٣/١٨( اجلرح والتعديل ) ٢٤٣ /٢ (نقد الرجال  
 ) .١/٢٠٣: ( واملتروكني 

ملعـروف  حممد بن زياد اليشكري الطحان الكويف اجلندي األعور الفأ فـاء ا : حممد بن زياد اجلزري هو )  ٣
 .بامليموين 

 .كذاب خبيث أعور يضع احلديث : قال أمحد 
 . ليس بشيء كذاب : قال حيي بن معني 

 . كتبت عنه كتاباً فرميت به وضعفه جداً : قال علي بن املديين 
 . متروك احلديث كذاب منكر احلديث : قال عمرو بن علي 

 .كان كذاباً : قال اجلوزجاين 
 .ديث متروك احل: قال البخاري 
 ضعيف يف احلديث جداً: قال الترمذي 
 . كذاب : متروك احلديث وقال يف موضع آخر : قال النسائي 

: وميزان االعتدال) ٢٩٧ / ٣ ( لإلمام أمحدالعلل ومعرفة الرجال و١٢٩/ ٧( و)٨٣/ ١(التاريخ الكبري:  ينظر 
: لتهـذيب ط وـذيب ا ) ٢٢٢/ ٢٥( وذيب الكمـال  )١٧٢/ ٢(الكاشف و ) )٥٥٢/ ٣( 
 ) .١/٤٧٩( )٥٥٨( تقريب التهذيب) ٩/١٧٠(
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قال رسول اهللا صـلى اهللا عليـه   : قال  )٣(عن أبيه )٢(عن معاوية بن قرة )١(أيب الفرات
وجيب التنبيه أن هـذا   .)٤())تعلموا أبا جاد ، ويلٌ لعامل جيهل تفسري أيب جاد: ((وسلم

فضة وغريهمي وإمنا استدل به الراهيلالدليل مل يستدل به الس. 
والذين صرحوا مبنعه وحترميه وهلم كـالم يف   :أدلة القائلني مبنعه وحترميه : ثانياً 

 ، )٩(، وابن تيمية)٨()٧(، والقاضي ابن العريب)٦(ابن عباس: هم )٥(النهي عنه
 

 ،)٦(وابـن حجـر   ،)٥(وابن خلـدون ، )٤(واإلمام الذهيب، )٣(،وابن كثري)٢()١(وابن القيم
ــخاوي ــيوطي، )٨()٧(والس ــاحلي، )١٠( )٩(والس ــاطيبو ، )١٢()١١(والص  )١٣(الش

                                                
 .الفرات بن أيب الفرات بصري )  ١

 .ليس بشيء : قال ابن معني 
 . الضعف بني على روايته : قال ابن عدي 

 ). ٤٣٢/ ٤: (لسان امليزان ) ٥/٤١٤( و ميزان االعتدال ) ٢٢/ ٦: ( الكامل  
هـ وهو ابن ست وسبعني ١١٣ثقة ، مات . و إياس البصري معاوية بن قرة بن إياس بن هالل املزين أب)  ٢

 ) .٦٢٦( تقريب التهذيب : ينظر . سنة أخرج له اجلماعة 
. قرة بن بن إياس بن هالل املزين  ، أبو معاوية صحايب ، نزل البصرة وهو جد إياس القاضي املشـهور  )  ٣

 ) . ٥٣٠: ( تقريب التهذيب : هـ ينظر ٦٤مات سنة 
عامل الكتب : دار النشر  ) ٢٠٦( ص   ، ٢٩٢: سلم بن سهل الرزاز الواسطي الوفاةسط ،  ألتاريخ وا)  ٤

 .كوركيس عواد: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٦ -بريوت  -
 . اكتفيت بذكر من نقل عنهم النهي وإال رمبا يكن هناك إمجاع )  ٥
 ).٢٤٠/ ٥ )  (٢٥٦٤٨: (مصنف ابن أيب شيبة برقم )  ٦
مد بن عبد اهللا بن حممد بن عبد اهللا بن أمحد اإلمام أبو بكر ابن العريب املعافري األندلسي احلافظ أحد حم)  ٧

التفسري وأحكام القرآن وشـرح   :من  كتبه .  األعالم ولد يف شعبان سنة مثانية وستني وأربعمائة 
. أربعني ومخسمائة وكانت وفاته يف شهر ربيع اآلخر سنة ثالث و،  هااملوطأ وشرح الترمذي وغري

-٢٩٦/ ٤: (، وفيـات األعيـان  ) ١٨٠- ١٨١/ ١(طبقات املفسرين للداودي :ينظر يف ترمجته 
٢٩٧.( 

 ) .٣٥٢-١١/٣٥١( فتح الباري ) ٨

 ).١٢/٦١ (جمموع الفتاوى و )٩
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ينظر ). هـ٧٥١(ت  اجلوزية قيم ابن احلنبلي الدمشقي مث الزرعي حريز بن سعد بن أيوب بن بكر أيب بن حممد ) ١

)  ٥٦/  ٦( ، األعالم للزركلي )  ٣٦١/  ١( ذيل طبقات احلنابلة ) ٢٣٤، ٢٠٢/ ١٤( البداية والنهاية : 
عبـد العظـيم عبـد    : للدكتور ) عصره ومنهجه آراءه يف الفقه والعقائد والتصوف ( ، وابن القيم اجلوزية 
شارع الصنادقة ، ميدان _ د املنياوي مكتبة الكليات األزهرية لصاحبها حمم: الناشر . السالم شرف الدين 

 .م ١٩٧٦ -هـ ١٣٨٧: الطبعة الثانية .مصر  –األزهر 
احلنبلي الدمشقي  أبو عبد اهللا حممد بن أيب بكر:  املنار املنيف يف الصحيح والضعيف ، اسم املؤلف: ينظر  ) ٢

هـ ،  ١٤٠٣ -حلب  -مكتب املطبوعات اإلسالمية : دار النشر  )١/٨٠( ،هـ٧٥١: الوفاة
 .عبد الفتاح أبو غدة: الثانية ، حتقيق: الطبعة 

 ).٤٠/ ١(تفسري ابن كثري ) ٣
 ).٤١٧ـ  ٤١٦/ ١( األشباه والنظائر  نقال ) ٤
 . ٣٣٣مقدمة ابن خلدون  ص  )٥

 ). ٣٥٢ -  ١١/٣٥١ (فتح الباري  )٦

من تالميذ ابن حجـر   ـ مؤرخ وعامل باحلديثه ٨٣١حممد بن عبد الرمحن السخاوي الشافعي املولود )  ٧
له شرح نسبة إىل سخا وهي قرية جنويب حبرية برلس يف ريف القطر املصري والترب هذا ، العسقالين 

ينظر  م ١٤٩٦ ـه ٩٠٢تويف باملدينة املنورة .  ألفية ابن مالك ، والقول البديع يف أحكام الصالة  
:  وع مبا هو مطبوع ، اسم املؤلـف اكتفاء القنو) ١٩٥-١٩٤/ ٦: ( األعالم للزركلي : يف ترمجته 

 .م١٨٩٦ -بريوت  -دار صادر : دار النشر ، ) ٣٧٧/ ١(أدورد فنديك ، 
 دار،  السخاوي، الرمحن عبد حممد بن :األلسنة على املشتهرة األحاديث من كثري بيان يف احلسنة املقاصدو )٨

 )٦٩٣/ ١( العريب الكتاب

 ).٤١٧ـ  ٤١٦/ ١( ألشباه والنظائر  ا) . ٢/١٤٧ (الدر املنثور  ) .٣/٢٥ (اإلتقان يف علوم القرآن   )٩

 مؤرخ حافظ إمام: الدين جالل السيوطي، اخلضريي الدين سابق ابن حممد بن بكر أيب بن الرمحن عبد )١٠
ينظر األعالم  .) ـ ه ٩١١ - ٨٤٩( الصغرية والرسالة الكبري، الكتاب منها مصنف، ٦٠٠ حنو له،  أديب

 ) ٣٠١ / ٣(للزركلي 

ولد يف . حمدث ، عامل بالتاريخ ، من الشافعية : حممد بن يوسف بن علي بن يوسف مشس الدين الشامي  )١١
هـ ٩٤٢الصاحلية بدمشق من كتبه عقود اجلمان وسبل اهلدى والرشاد ومطلع النور يف فضل الطور  تويف عام 

 )١٥٥/ ٧: ( األعالم للزركلي : ترمجته ينظر 

  ) .٣/٣٩٣( ) السرية الشامية(  رشادسبل اهلدى وال )١٢

 ) .٢١ -٢٠ / ٢ (االعتصام  )١٣



-٧٢- 
 

 )٦()٥(والشيخ حممد بن عبـد الوهـاب  ، )٤)(٣(واإلمام الصنعاين )٢()١(واإلمام الشوكاين
 

                                                
 ولـد  .صنعاء أهل من اليمن، علماء كبار من جمتهد فقيه: الشوكاين اهللا عبد بن حممد بن علي بن حممد)  ١

 حاكمـا  ومات ١٢٢٩ سنة قضاءها وويل .بصنعاء ونشأ) باليمن خوالن، بالد من( شوكان جرة
 مثاين) ط - االخبار منتقى أسرار من االوطار نيل( : منها مؤلفا، ١١٤ له.التقليد رميحت يرى وكان.ا

 عن مروياته ثبت وهو ) االكابر إحتاف( و، السابع القرن بعد من مبحاسن الطالع البدر( و جملدات،
 على التعقبات( و) املوضوعة االحاديث يف اموعة الفوائد( و اهلجاء، حروف على مرتب شيوخه،

 و جملدات، مخسة التفسري، يف) القدير فتح( و)  الفقهية - املسائل يف البهية الدرر( و ) املوضوعات
 الثقات إرشاد( و االزهار، كتاب نقد يف جزآن،) اجلرار السيل( و الفقه، أصول يف) الفحول إرشاد(
 يف اليهودي( ندلسياال ميمون بن موسى على ردا) والنبوات واملعاد التوحيد على الشرائع اتفاق إىل

 شـرح ) الذاكرين حتفة( و) خان حسن صديق يقول كما املعتقد، باطن يف والزنديق املستند، ظاهر
 كلمـة  إخـالص  يف النضيد الدر( و رسالة،) السلف مذهب يف التحف( و احلصني، احلصن عدة

 ) .٢٦٨ /٦: ( األعالم : ينظر ترمجته  ـه ١٢٥٠مات عام  .ذلك وغري رسالة،) ط - التوحيد
 )١٠٧-١٠٥/ ١(فتح القدير للشوكاين    :ينظر  )٢

   املعروف الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاين، مث الكحالين احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن حممد )٣
 ) هـ  ١١٨٢( ت  اليمن يف االمامة بيت من جمتهد،: باالمري كأسالفه          
  )٣٨/ ٦( ياألعالم للزركل: ينظر            

   ـ وكم الباقي من عمر الدنيا ٣واألوفاق  -٢األعداد للحروف  -١: رسالة شريفة فيما يتعلق ب:ينظر ) ٤
 .٢١ -١جماهد بن حسن املطحين مكتبة دار القدس صنعاء ص: لألمام الصنعاين ، حتقيق           

محد بن راشد بن بريد بن مشـرف  الشيخ حممد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن حممد بن أ :هو)  ٥
هـ ونشأ يف بيت علم من كبار املصلحني قام بـدعوة للتجديـد   ١١١٥النجدي التميمي ولد سنة 

من كتبه كتاب التوحيـد ، وكشـف الشـبهات ،    .  وحارب اخلرافة والشرك املنتشر يف عصره 
:= هـ  ينظر يف ترمجته١٢٠٦واألصول الثالثة ، وخمتصر السرية وخمتصر زاد املعاد وغريها تويف عام 

/ مسعود الندوي ، نرمجة وتعليـق  / حممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفترى عليه ، لألستاذ=
حممد تقي الدين اهلاليل طبع ونشر وزارة الشـئون  / عبد العليم عبد العظيم البستوي مراجعة وتقدمي 

ومن أعالم اددين تأليف الشيخ . ية اإلسالمية واألوفاق والدعوة واالرشاد باململكة العربية السعود
. حتت اشراف رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء : ط) ١٨١-٨٣( صاحل بن عبد اهللا الفوزان ص

 ) .٦/٢٥٧(واألعالم للزركلي . هـ ١٤٢٥: الطبعة الثانية 
 . ٣١٩فتح ايد شرح كتاب التوحيد  ص  :ينظر  )٦
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 ،)٦()٥(شيخ ، وعبد الرمحن بن حسن آل)٤()٣(حممد عبدهو ،)٢()١(وحممد رشيد رضا
 

                                                
 البغدادي القلموين، خليفة علي منال بن الدين اء حممد بن الدين مشس حممد بن رضا علي بن رشيد حممد)  ١

 العلماء الكتاب، من.االسالمي االصالح رجال وأحد) املنار( جملة صاحب: النسب احلسيين االصل،
 مـن ( القلمون يف ونشأ   )م١٨٦٥  - هـ١٢٨٢(عام  ولد .والتفسري والتاريخ واالدب باحلديث
 بعـض  يف وكتب صباه، يف الشعر ونظم وتنسك،.طرابلس ويف فيها تعلمو) الشام طرابلس أعمال

 بـه  اتصل قد وكان.له وتتلمذ عبده حممد الشيخ فالزم ه، ١٣١٥ سنة مصر إىل رحل مث الصحف،
 مرجع وأصبح.واالجتماعي الديين االصالح يف آرائه لبث) املنار( جملة أصدر مث.بريوت يف ذلك قبل

 ٣٤ منها أصدر) املنار( جملة آثاره أشهر  .اجلديدة العصرية واالوضاع شريعةال بني التأليف يف الفتيا،
ـ  ١٣٥٤(مات عـام   يكمله ومل منه، جملدا عشر اثنا) ط - الكرمي القرآن تفسري( و جملدا،  - ـه
 ) . ٦/١٢٦(األعالم للزركلي : ينظر  )م ١٩٣٥

 ) .٢٢/ ١: (املنار يف تفسري القرآن   :ينظر  ) ٢
 االصـالح  رجـال  كبـار  ومن املصرية، الديار مفيت: التركماين آل من اهللا، خري حسن بن هعبد حممد)  ٣

 حتريـر  إىل الدعوة: أمرين يف حياته رسالة تتلخص: (عنه كتبوا من أحد قال.االسالم يف والتجديد
 حق من للشعب وما الشعب على الطاعة حق من للحكومة ما بني التمييز مث التقليد، قيد من الفكر

من مؤلفاته  )بالبحرية( نصر حملة يف ونشأ) مبصر الغربية قرى من( شنرا يف ولد).احلكومة على عدالةال
) الـواردات  رسالة( و) هانوتو على الرد( و ) التوحيد رسالة( و يتمه، مل) الكرمي القرآن تفسري(: 

) البالغة ج رحش( و) العضدية للعقائد الدواين شرح على حاشية( و والتصوف، الفلسفة يف صغرية،
 والنصرانية اإلسالم( و مقاالته، من) منتقديه على والرد اإلسالم( و) اهلمذاين البديع مقامات شرح( و
 . هـ ١٣٢٣مات عام  )واملدنية العلم مع

 ) .٢٢/ ١: (املنار يف تفسري القرآن   :ينظر   )٤

 حفيد وهو.الدرعية يف مولده.جند لماءع من حنبلي، فقيه: الوهاب عبد بن حممد بن حسن بن الرمحن عبد)  ٥
 بـآل  البيـت  هـذا  ويعـرف .بامسه املعروفة التوحيد، إىل الدعوة صاحب الوهاب عبد ابن العالمة
 الدرعية، على استيالئه بعد) باشا( إبراهيم إليها نقله قد وكان.مبصر مث بنجد الرمحن عبد تفقه.الشيخ
 بـن  تركي األمام أيام يف فاشتهر) ه ١٢٤١ سنة( جند إىل وعاد.الشيخ وآل سعود آل من نقل فيمن
 =أهل على والرد اإلميان( : منها كتب، له . املئة قارب وقد ا وتويف.الرياض قضاء وتوىل.اهللا عبد
: يف ترمجتـه   ينظـر  . )التوحيد كتاب شرح ايد، فتح( و) وفتاوي رسائل جمموعة( و) البدع=

 ) . ٣/٣٠٤: (األعالم للزركلي 
 . ٣١٩فتح ايد شرح كتاب التوحيد  ص: ينظر) ٦
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املفسرين جعلـوا اسـتخدام   من وغريهم كما أن كثرياً  )٢()١(الرمحن املعلميوعبد 
 :تباع املتشـابه ومنـهم  احساب اجلمل من احلروف املقطعة يف معرفة الغيب من 

  .)٥(والواحدي، والكليب، والسمرقندي، )٤(عالء الدين اخلازنو، )٣(اإلمام البغوي
 : بق عرضه يف أدلة القائلني جبوازهالتقومي ملا س

ويكفي يف ردهـا أن يف   أصالًال تثبت  الواقعةفهذه  :بالنسبة لواقعة حيي بن أخطب
مث أيضاً اإلمام الطربي الذي نقل هذه الرواية  ،سندها حممد بن السائب الكليب الكذاب

كرهنا ذكر الـذي حكـى   : (ومل يقبلها حيث قال بعد أن ذكرها ،قد رد هذه الرواية
                                                

 بـالد  من) املعلم بين( إىل نسبته.العلماء من فقيه: العتمي املعلمي حممد بن علي بن حيىي بن الرمحن عبد)  ١
 جيـزان  إىل وسافر.ا وتعلم) تعز وراء( احلجرية بالد إىل وتردد عتمة، يف ونشأ ولد.باليمن عتمة،

 بشـيخ  ولقـب  القضـاة  رئاسـة  وتوىل بعسري، االدريسي، علي بن حممد إمارة يف) ١٣٢٩ سنة(
 حبيـدر  العثمانية املعارف دائرة يف وعمل اهلند إىل سافر) ه ١٣٤١( االدريسي موت وبعد.االسالم
) ١٣٧١( مكة إىل وعاد قرن، ربع زهاء) ١٣٤٥ سنة حوايل( والتاريخ احلديث كتب مصححا آباد،
 فـارق  وقـد  الكتـب  بعض على منكبا فيها شوهد أن إىل) ١٣٧٢( املكي احلرم ملكتبة أمينا فعني
 يف مبـا  التنكيـل : (ـ له مؤلفات منها ه ١٣٨٦ عام.مبكة ودفن.سريره على تويف بل: وقيل.احلياة
: االعـالم الزركلـي   : ترمجتـه  يف  ينظـر ).  الكاشفة االنوار( و ) االباطيل من الكوثري تأنيب

)٣/٣٤٢ . ( 
العالمة االمام أيب : قيق البدع ويليها صدع الدجنة يف فصل البدعة عن السنة تأليف رسالة يف حت: ينظر )   ٢

عثمان بن / هـ اعتىن به الدكتور ١٣٨٧عبد اهللا عبد الرمحن بن حيي بن علي املعلمي اليماين املتوىف 
 –أضواء السـلف  : دار النشر . ٣٥أمحد حاج حممد عثمان ، ص / معلم حممود شيخ ، و الدكتور

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥األوىل : ط. ياض الر
 يعـرف  الشافعي الفراء بن حممد بن مسعود بن احلسني حممد أبو السنة حميي اتهد الفقيه احلافظ اإلمام)  ٣

قـات املفسـرين   ، طب)  ٤٣٩/  ١٩( سري أعالم النبالء : ينظر ) . هـ ٥١٦( ، ت  الفراء بابن
 . )١/٣٨(للسيوطي 

 خـازن  كـان  باخلازن املعروف الدين عالء الشيخ حممد أبو الصويف البغدادي يمإبراه بن حممد بن علي)  ٤
 ألدنـروي ل املفسـرين  طبقات: ينظر ) . هـ ٧٤١(  حبلب تويف،  السميساطية باملدرسة الكتب

 ).٣٢١ /١ (لباب التأويل يف معاين الترتيل  ، ،) . ٥/  ٥( ، واألعالم للزركلي )١/٢٦٧(
تفسـري الواحـدي   ) ٣٢١ /١ (لباب التأويل يف معاين الترتيل  ، ، و) ١/٢٨٠(  تفسري البغوي :ينظر )  ٥

 ) .٢٢٠/ ١(تفسري السمرقندي و) ١٠٠/ ١( للكليب  التسهيل لعلوم الترتيلو) ١/١٩٩(
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صـحتها   على فرض و )١()ذلك عنه، إذ كان الذي رواه ممن ال يعتمد على روايته ونقله
بل إن مـن  فإنه ليس فيها ما يدل على  جواز استخدام حساب اجلُمل ملعرفة اآلجال، 

وي هذه الواقعة وهو حممد بـن إسـحاق   امنهم ر ،ما يستدل ا على املنعمن العلماء 
وكان ممن نزل فيـه  : (وتلبيس احلق بالباطل حيث قال ،الذي جعلها من سبيل التعنت

وكفار يهود الذي كانوا يسألونه ويتعنتونه ليلبسـوا احلـق   اصة من األحبار القرآن خب
وحـىت   ،)٢()بالباطل فيما ذكر يل عن عبد اهللا بن عباس وجابر بن عبد اهللا بن رئاب 

، ومل يشريوا إىل عدم قبوهلا من حيـث  العلماء الذين ذكروا هذه  الواقعة يف تفسريهم
: ام البيضـاوي حيـث قـال   نهم اإلمعليه ومالصنعة احلديثية؛ مل يقبلوها دليالً يستند 

 . )٣()واحلديث ال دليل فيه جلواز أنه عليه الصالة والسالم تبسم تعجبا مـن جهلـهم  (
أخذ من هذه القصة دليالً على جـواز اسـتخدام   خالف أقوال العلماء و هيليلكن الس

وربـط األمـر    ،باإلضافة إىل تكلفـه  ،احلروف املقطعة يف معرفة وحتديد أجل األمة
وهذا القول من أحبار يهود وما تـأولوه مـن معـاين    ( :اديث أخرى  حيث قالبأح

فإن رسـول   ،احلروف حمتمل حىت اآلن أن يكون من بعض ما دلت عليه هذه احلروف
وإذا كان يف حد وجب أن يفحص عنه  ،اهللا مل يكذم فيما قالوا من ذلك وال صدقهم

ويسـتَعجِلُونَك بِالْعـذَابِ ولَـن    {ا يف يف الشريعة هل يشري إىل صحته كتاب أو سنة فوجدن
  ونـدا تَعمم ةنس كَأَلْف كبر ندماً عوي إِنو هدعو اللَّه فخْلووجدنا يف حديث   ]٤٧: احلـج [}ي

فيها رأيتك يا رسول اهللا على منرب له  :(حني قص رسول اهللا رؤيا وقال )٤(زمل اخلزاعي
                                                

 . مصطفى البايب احلليب مبصر. الثالثة: ط) ٨٨/ ١: ( جامع البيان عن تأويل أي القرآن )  ١
: عبد امللك بن هشام بن أيوب احلمريي املعافري أبو حممد الوفاة:  شام ، اسم املؤلفالسرية النبوية البن ه)  ٢

طه عبد : األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤١١ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر  )٨٢/ ٣ ( ، ٢١٣
  .الرءوف سعد

 ) .  ١/٩١(تفسري البيضاوي  )  ٣
 ذكرها أقوال ثالثة زمل ابن اسم ويفاجلهين يقال له صحبة والصحيح ابن زمل ،  وامسه عبد اهللا بن زمل )   ٤

 . " .عبداهللا أنه منها الصواب: وقال ،" اإلصابة" يف احلافظ
 .عبد اهللا بن زمل اجلهين يقال إن له صحبة غري أىن ال أعتمد على إسناد خربه :وقال بن حبان
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ففسر له النيب الناقة بقيام السـاعة الـيت    ، ىل ناقة عجفاء كأنك تبعثهاسبع درجات وإ
واحلديث وإن  )١()أنذر ا يف املنرب ودرجاته الدنيا سبعة آالف سنة بعثت يف آخرها ألفا

                                                                                                                                          
 .ي أرسل وال يكاد يعرف ليس مبعتمد عبد اهللا بن زمل اجلهين تابع: وقال ابن حجر يف لسان امليزان  

 .عبد اهللا بن زمل اجلهين تابعي ارسل حديثا وال يكاد يعرف له مناكري : قال الذهيب 
 : اجلرح والتعديل، ) ٢٨٧/ ٣( : لسان امليزان،  ) ٣٣٩/ ١) (٣١٧٥( : املغين يف الضعفاء: ينظر يف ترمجته 

  ) .٩٦/ ٤( : اإلصابة،  ) ٢٣٥/ ٣: ( الثقات  ،)  ٣٢٠/ ٩(
 حممد بن جعفر و ، النضرالعسكري بن أمحد حدثنا: ( وهذا احلديث بتمام سنده الذي رواه الطرباين هو )  ١

 عن،   احلراين القرشي عطا بن سليمان ثنا ، احلراين مسرح بن امللك عبد بن الوليد ثنا قاال ، الفريايب
 كـان :  قـال  اجلهين زمل ابن عن جلهينا ربعي بن مشجعة أيب عمه عن اجلهين اهللا عبد بن مسلمة
 واستغفر وحبمده اهللا سبحان((:  رجله ثانهو و قال الصبح صلى إذا سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول
 واحـد  يوم يف ذنوبه كانت ملن خري ال ئةم بسبع سبعني((: يقول مث)) مرة سبعني توابا كان إنه اهللا
 مـنكم  أحـد  رأى هل((: فيقول الرؤيا يعجبه وكان بوجهه الناس يستقبل مث)) مئة سبع من أكثر
 علـى  وشرا هلنا وخريا توفاه وشرا تلقاه خريا: ((قال .اهللا نيب يا أنا:  فقلت:  زمل ابن قال)) ؟شيئا

 =رحـب  طريق على الناس جيمع[ رأيت:  فقلت ))روياك أقصص العاملني رب هللا واحلمد أعدائنا
 تـر  مل مرج على الطريق ذلك أشفى إذا كذلك هم فبينا منطلقني اجلادة على والناس ألحب سهل=

 املـرج  على أشفوا حىت األوىل بالرعلة وكأين الكأل أنواع من فيه نداه ويقطر رفيفا يرف مثله عيناين
 مث:  قـال  .ذلك على ومضوا الضعث اآلخذ ومنهم املرتع فنهم الطريق يف رواحلهم ركبوا مث كربوا
 ومشاال ميينا مييلون إليهم أنظر فكأين املرتل خري:  فقالوا كربوا املرج ىعل أشفوا فلما الناس معظم قدم
 سـبع  فيه منرب على اهللا رسول يا بك أنا فإذا املرج أقصى آتى حىت الطريق لزمت ذلك رأيت فلما

 فيفـرع  يسـمو  تكلم هو إذا أفىت ششل آدم رجل ميينك عن وإذا درجة أعالها يف وأنت درجات
 هو إذا باملاء شعره محم كأمنا الوجه خيالن كثري أمحر ربعة تار رجل يسارك عن وإذا،  طوال الرجال
 وإذا ، تريدونه تؤمونه كلكم ووجها خلقا بك الناس أشبه شيخ أمامك وإذا ،إكراما له أصغيتم تكلم
 صلى اهللا رسول لون فانتفع:  قال تتقيها كأنك اهللا رسول يا أنت وإذا ،شارف عجفاء ناقة ذلك أمام
 فذلك الالحب الرحب السهل الطريق من رأيت ما أما((:  فقال عنه سري مث ساعة سلم و عليه هللا
 أنـا  مضـيت  عيشـها  وعصـارة  فالدنيا رأيت الذي املرج وأما ، عليه وأنتم اهلدى عليه محلتم ما

 ضعافا منا أكثر وهم بعدنا الثانية الرعلة جاءت مث ، تردنا ومل نردها ومل شيئا ا نتعلق مل وأصحايب
 ومشاال ميينا املرج يف فمالوا الناس عظم جاء مث ، ذلك على وحنوه الضغث اآلخذ ومنهم املرتع فمنهم

 املنرب وأما تلقاين حىت عليها تزل فلم صاحلة طريقة على فمضيت أنت أما ، راجعون إليه وإنا هللا ناإف
 وأما . ألفا آخرها يف وأنا سنة فآال سبعة فالدنيا درجة أعلى يف وأنا درجات سبع فيه رأيت الذي
 الرجـال  يعلو تكلم هو إذا السالم عليه موسى فذلك ؛ الششل اآلدم مييين على رأيت الذي الرجل
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الدنيا : ( فقد روي موقوفا على ابن عباس من طرق صحاح أنه قال ضعيفاً كان اإلسناد
 .)١(...) سبعة أيام يوم ألف سنة

                                                                                                                                          
 شعره محم فكأمنا الوجه خيالن ريثالك الربعة التار يساري عن رأيت والذي.  إياه اهللا صالح بفضل
 خلقـا  يب الناس أشبه رأيت الذي الشيخ وأما . هإيا اهللا إلكرام نكرمه مرمي بن عيسى فذاك ؛ باملاء

 فهي أتقيها ورأيتين رأيت اليت الناقة وأما به ونقتدي نؤمه كلنا السالم عليه إبراهيم أبونا فذلك ووجها
 عن سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول سأل فما:  قال أميت بعد أمة وال بعدي نيب ال تقوم علينا الساعة
 ) .٣٠٢/ ٨(   ) ٨١٤٦: (رواه الطرباين  برقم )  متربعا ا فيحدثه الرجل يءجي أن إال بعدها رؤيا

 ..  ويف إسناده ضعيف  :ابن السكن  قال
  . فيه مسكة ال احلديث وهذا:  مغلطاي قال
  . وأئمته احلديث رواة بني متداول وهو ملفقة مصنوعة ألفاظه : األثري ابن قال
 .بالوضع رواته بعض وصفو املوضوعات يف :ابن اجلوزي  الفرج أبو ذكره و
 عنـه  حميد ال قطعي تواتره وذلك اجلبال ونسف وأهلها الدار هذه فناء يف النصوص جاءت قد:  الذهيب وقال 

 بنحو أو بكشف أو احلرف علم من بشئ أو حبساب يعلمه أنه زعم فمن اهللا إال ذلك مىت يعلم وال
 .مضل ضال فهو ذلك

 الصـحابة  يف السبكي ابن وأخرجه.  جدا ضعيف وسنده زمل ابن عن هو إمنا ثاحلدي هذا : حجر ابن وقال
 =.املوضوعات يف اجلوزي ابن وأورده جمهول إسناده : وقال

 دار طبعـة ) ٧/١٠١(جممع الزوائـد  :ينظر ) .ضعيف وهو القرشي عطاء بن سليمان وفيه: (وقال اهليثمي =
 .  م ١٩٩٢ املوافق هـ، ١٤١٢ طبعة بريوت، الفكر،
 أصل ال يكون أن فإما التعيني على القيامة يوم لوقت حتديد فيه مما ورد ما كل بل يصح ال: ( وقال السخاوي 

 مـا  ذلـك  ومن إسناده يثبت ال أو)  يوم نصف فلها أساءت وإن يوم فلها أميت أحسنت كإن(  له
 يوما وإن وجل عز اهللا قول وذلك اآلخرة أيام من أيام سبعة كلها الدنيا(  مرفوعا أنس عن للديلمي

 يف أنـا  سـنة  آالف سبعة الدنيا(  أيضا رفعه اجلهين زمل ابن وعن تعدون مما سنة كألف ربك عند
 األحاديـث  من كثري بيان يف احلسنة املقاصد :ينظر )  ) أميت بعد أمة وال بعدي نيب ال ألفا آخرها

 )٦٩٣/ ١( ريبالع الكتاب دار،  الرمحن عبد السخاوي، :األلسنة على املشتهرة
. ٤٢٧٨حـديث رقـم   ) ٧٠٤/ ٣(ي فيض القدير للمناو: ينظر يف خترجيه ) موضوع: (األلباين الشيخ قالو

  ٤٠٣ /٢(الروض االنف  ). ٩٦/  ٤(اإلصابة : وينظر) ٣٠١٣) (٣٦١١(والسلسة الضعيفة برقم 
- ٤٠٤   .( 

، من حديث أنس بـن  )  ٥٧ /  ٣ ( ،)  ٤١٥١(برقم )  الفردوس مبأثور اخلطاب(رواه  الديلمي يف )   ١
وإن يوما عند ربك كألف سنة ممـا   {عمر الدنيا سبعة أيام من أيام اآلخرة قال اهللا تعاىل : ((مالك 

 ] ٤٧: احلج))[ }تعدون 
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ولكن إذا قلنـا  : (مث بعد هذا التمهيد بدأ بإدخال فكرة احلروف املقطعة حيث قال     
بعث يف األلف اآلخر بعدما مضت منه سنون ونظرنا بعد إىل احلروف السالم إنه عليه 

 ) أمل يسطع نص حق كره ( املقطعة يف السور وجدناها أربعة عشر حرفا جيمعها قولك 
 أيب جاد فنجدمث نأخذ العدد على حساب 

  . مئة:   )ق( 
 .مئتني ) :ر (و
 .مئة مئة فهذه ست ثالث ) :س(و
 .مئة وثالثون سبعني وستني فهذه سبع ) :ع(
 .مخسني) : ن  (و
 .مئة فهذه مثاين) : ك (و
 .أربعني ) : م(و 
 .ثالثني  ) :ل(و 

 .مئة وسبعون فهذه مثاين

                                                                                                                                          
 . )هذا حديث موضوع على رسول اهللا ، واملتهم به العالء بن زيد: (قال ابن اجلوزي 

  .كان يضع احلديث: قال ابن املديين  
 .متروك احلديث : وقال أبو حامت الرازي وأبو داود 

 ).روى عن أنس نسخة موضوعة ال حيل ذكره إال تعجبا : وقال ابن حبان  
 )واملتهم به العالء بن زيد . موضوع : ( وقال السيوطي 

؛  )فقد روى موقوفا عن ابن عباس من طرق صحاح : ( السهيلي يف كالمه الذي قال فيه  وتعقب الصاحلي  
مل أقف له إال من طريق واحد غري صحيح ، رواه ابن جرير يف مقدمة تارخيه ، ومنه أخـذ  : (فقال 

منكـر  : اري ، قـال البخـاري   السهيلي من طريق حيىي بن يعقوب وهو أبو طالب القاص األنص
 من طريق حيىي.خيطئ : ، وقال أبو حامت ، حمله الصدق ، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال احلديث

منكر احلديث ، وقال أبو حامت ، حمله : بن يعقوب وهو أبو طالب القاص األنصاري ، قال البخاري 
 ) .٣/٣٩٣ (سبل اهلدى والرشاد ) .خيطئ : الصدق ، وذكره ابن حبان يف الثقات وقال 

  للذهيب تلخيص كتاب املوضوعاتو) . ٢/٤١٦ (ملوضوعات  ا:ينظر )٣٦٨/  ٢ (الآلىلء املصنوعة  : ينظر 
 .  ٣٠١٤ينظر اجلامع الصغري وزياداته حديث رقم   أللباينوضعفه ا) .٣٤٧/ ١ (
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 .عشرة ) :ي (و 
 . مئة وتسعون فهذه مثاين . واحد) أ  (و) ط  (و
 . مثانية ) : ح(و  
إال هذه  اهللا سبحانه يف أوائل السور يسم ومل . مئة وثالثة مخسة فهذه تسع) :  ـه (و

احلروف فليس يبعد أن يكون من بعض وبعض فوائدها اإلشارة إىل هذا العـدد مـن   
ساب احل أنالذي بعث فيه عليه السالم غري  السابع ملا قدمناه يف حديث األلف ؛السنني

ريب بعضه من بعض فقد هجرته وكل ق وفاته أو من حمتمل أن يكون من مبعثه أو من
 . )١()جاء أشراطها

فنقول كما ذكرنا سابقاً الرواية اليت اعتمد عليها  ال تصح أصالً وال تثبت عـن        
. فال دليل فيها توإن صح. النيب صلى اهللا عليه وسلم ألن يف إسنادها ضعف كبري جداً

: ظ ابن كثري يف رد هـذا الروايـة  يقول احلاف ومن وافقه هيلييف الرد على كالم السو
 مث ،وهو ممن ال حيتج مبا انفرد بـه  ،فهذا احلديث مداره على حممد بن السائب الكليب(

كان مقتضى هذا املسلك إن كان صحيحا أن حيسب ما لكل حرف مـن احلـروف   
وإن حسبت مع التكرر فـأطم   ،مجلة كثرية األربعة عشر اليت ذكرناها وذلك يبلغ منه

 .)٢()وأعظم واهللا أعلم
وممن أطال الكالم يف هذه املسـألة  ابـن   . )٣(كما ضعف هذه الرواية اإلمام السيوطي

وال يقوم من القصة دليل على تقدير امللة ذا العدد ألن داللـة  : (خلدون حيث قال 
قلية وإمنا هي بالتواضع واالصطالح هذه احلروف على تلك األعداد ليست طبيعية وال ع

 ،الذي يسمونه حساب اجلمل نعم إنه قدمي مشهور وقدم االصطالح ال يصـري حجـة  
ألم  ،ممن يؤخذ رأيه يف ذلك دليال وال من علماء اليهود يوليس أبو ياسر وأخوه حي

وفقـه كتـام    ،كانوا بادية باحلجاز غفال عن الصنائع والعلوم حىت عن علم شريعتهم
                                                

 )٤٠٦-٤٠٥ /٢ ( األنفالروض )  ١
 .  )٤٠/ ١(تفسري ابن كثري  ) ٢
اإلتقان يف )  أخرجه ابن جرير من هذا الطريق وابن املنذر ومن وجه آخر عن ابن جرير معضال:( و قال)  ٣

 ) .٢/١٤٧ (در املنثور ال ) .٣/٢٥ (علوم القرآن  
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فـال ينـهض    ،وإمنا يتلقفون مثل هذا احلساب كما تتلقفه العوام يف كل ملة ،وملتهم
 .)١()سهيلي دليل على ما ادعاه من ذلكلل

وأما اآلثار اليت ذكرها  السهيلي اليت استدل ا يف حتديد بقاء الدنيا  فال يثبت فيها      
يف بيـان   ،الفتح وأجاديف  )٢(وممن ناقش السهيلي ورد عليه احلافظ ابن حجر.  شيء 

 –ومن جهة أن طريقة حساب اجلمل   ،من جهة أن السند ضعيف جداًه بطالن كالم
 حيث قال بعد أن نقل كالم العلماء. اليت استخدمها غري صحيحة يف ذاا   -أيب جاد 

 اربة يف عد احلروف وأما املشـارقة مبين على طريقة املغ وهو: (  بن زمل )٣(حديثيف 
 :والصـاد ، مئـة  بثالث :عند املغاربة  د عندهم مئتني وعشرة فإن السنيفينقص العد

تسـعون فيكـون املقـدار     : والصاد ، ستون: وأما املشارقة فالسني عندهم ، بستني
                                                

 . ٣٣٣مقدمة ابن خلدون  ص  ) ١
 الشـافعي  املصـري  العسقالين بن محدأ بن محدأ بن حممود بن علي بن حممد بن حممد بن علي بن محدأ)  ٢

 ) . ١٧٨/  ١( ، األعالم للزركلي )  ٣٢٦/  ١( ذيل تذكرة احلفاظ : ينظر ) . هـ  ٨٥٢(ت
 وال بعـدي  نيب ال ألفا آخرها يف أنا سنة آالف سبعة الدنيا : ((سابقاً وهذا احلديث يقصد كما ذكرنا )   ٣

 )٨/٣٠٢) (٨١٤٦(رواه الطرباين يف املعجم الكبري برقم ))  أميت بعد أمة
 ..  ويف إسناده ضعيف  :ابن السكن  قال
  . فيه مسكة ال احلديث وهذا:  مغلطاي قال
  . وأئمته احلديث رواة بني ولمتدا وهو ملفقة مصنوعة ألفاظه : األثري ابن قال
 .بالوضع رواته بعض وصفو املوضوعات يف :ابن اجلوزي  الفرج أبو ذكره و
 عنـه  حميد ال قطعي تواتره وذلك اجلبال ونسف وأهلها الدار هذه فناء يف النصوص جاءت قد:  الذهيب وقال 

 بنحو أو بكشف أو حلرفا علم من بشئ أو حبساب يعلمه أنه زعم فمن اهللا إال ذلك مىت يعلم وال
 .الروايات من شئ يف تسمى أعلمه فال هذا زمل ابن أما:  املديين ابن قال وكذا مضل ضال فهو ذلك
 يف زمـال  حبـان  ابن ذكر وملا اهللا عبد امسه حبان وابن منده وابن العسكري وذكر:  مغلطاي قال

 احلديث هذا األنف الروض يف قالو خربه إسناد على أعتمد ال أين غري صحبة له يقال:  قال الصحابة
 .آثار وتعضده صحاح طرق من عباس ابن على موقوفا روي فقد ضعيفا كان وإن

 .  جدا ضعيف وسنده زمل ابن عن هو إمنا احلديث هذا : حجر ابن وقال
 .املوضوعات يف اجلوزي ابن وأورده جمهول إسناده وقال الصحابة يف السبكي ابن وأخرجه

) ٣٦١١(والسلسة الضعيفة بـرقم  . ٤٢٧٨حديث رقم ) ٧٠٤/ ٣(فيض القدير للمناوي : ينظر يف خترجيه 
 .٩٦ ص ٤اإلصابة ج: وينظر 



-٨١- 
 

وقد مضت وزيادة عليها مئة ومخس وأربعون سنة  . مئة وثالثة وتسعني ست :عندهم
بن عباس الزجر عن عـد أيب   وقد ثبت عن .  فاحلمل على ذلك من هذه احليثية باطل

واإلشارة إىل أن ذلك من مجلة السحر وليس ذلك ببعيد فإنـه ال أصـل لـه يف     ،جاد
وقد قال القاضي أبو بكر بن العريب وهو من مشايخ السهيلي يف فوائد رحلته  .الشريعة
وقد حتصل يل فيها عشـرون   ،ومن الباطل احلروف املقطعة يف أوائل السور: (ما نصه
 أقـول  أين إالوال يصل فيها إىل فهـم   ،زيد وال اعرف أحدا حيكم عليها بعلمقوال وأ

العرب كانوا يعرفون أن هلا مدلوال متداوال بينهم لكـانوا   أنفذكر ما ملخصه أنه لوال 
 ]١:ص[ } ص {: علـيهم   ىأول من أنكر ذلك على النيب صلى اهللا عليه وسلم بل تل

وغريمها فلم  ]١:ف ، الـدخان ، اجلاثيـة ، األحقـاف    ،الشورى ، الزخر فصلتغافر، [ } حم {و
مـع تشـوفهم إىل عثـرة     ،ينكروا ذلك بل صرحوا بالتسليم له يف البالغة والفصاحة

: قلـت   ) .بينهم ال إنكار فيه معروفاً كان أمراً : فدل على أنه ؛ وحرصهم على زلة
حاق يف السرية وأما عد احلروف خبصوصه فإمنا جاء عن بعض اليهود كما حكاه بن إس

م محلوا احلروف اليت يف أوائل السور على هذا أخطب وغريه أالنبوية عن أيب ياسر بن 
البقـرة ، آل عمـران ، العنكبـوت ، الـروم ،     [  }امل{احلساب واستقصروا املدة أول مـا نـزل   

عد ذلك فلما نزل ب  ]١: يونس ، هود ، يوسف ، إبراهيم ، احلجر [}الر{ و ] ١: لقمان ، السجدة 
علينـا   ألـبس  : وغري ذلك قالوا] ١:، القصـص  الشعراء[} طسم{و ]١:األعراف [ } املص{

 .)١(. )األمر
يف نفسها وأنه ال  مث بعد هذا أخذ احلافظ يناقش هذه املسألة ليثبت أا أيضا باطله     

 :ضابط هلا وتساءل يف نقدها عن أمرين
 !زعمهم أن لكل حرف سر خيصه؟ملاذا يحذف منها املكرر إذا كان ب:  األول
اليت استخدمها وأا غري صـحيحة    -أيب جاد  –عن  طريقة حساب اجلمل  :  الثاين

يف ذاا وغري منضبطة ؛ وذلك أن حساب اجلمل خيتلف مابني املغاربة واملشـارقة وإذا  
                                                

  ).   ٣٥٢ -  ١١/٣٥١ (فتح الباري  ) ١
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كان كذلك فإن النتيجة يف احلساب قد ختتلف وهدف احلافظ أن يـبني أن حسـاب   
وعلى تقـدير أن   : (وليس له أصل يف الدين حيث قال  ،بالتواضع واالتفاقاجلمل هو 

فإنه ما مـن   ،وال حيذف املكرر ،فليحمل على مجيع احلروف الواردة ذلك مراداً يكون
أو يقتصر على حذف املكرر من أمسـاء السـور ولـو     ،ال وله سر خيصهإحرف منها 

تسع وعشرون سـورة وعـدد    فإن السور اليت ابتدئت بذلك ،تكررت احلروف فيها
  : حروف اجلميع مثانية وسبعون حرفا وهي

غـافر،  [ } حـم {.  )ستة( : ]البقرة ، آل عمران ، العنكبوت ، الروم ، لقمان ، السجدة [ }امل{
يـونس ، هـود ، يوسـف ،    [}آلـر {.  )ستة: (  ]١:، ، الزخرف ، الدخان ، اجلاثية ، األحقاف  فصلت

 ]١:األعراف [ } املص { .اثنتان  ] ١:، القصص الشعراء[}  طسم{. سةمخ   ]١: إبراهيم ، احلجر 
} طـــه{،  ]٢-١: الشــورى [} عســق   حــم {  ]١: مــريم  [}كهــيعص  {] ١:الرعــد  [} املــر { 

} ن{ ] ١:ق[} ق {، ] ١:ص[ } ص {] ١:يـس [ }  يس {] ١: النمل [} طس{ ،] ١:طه[
 . ]١:القلم[

 .}حـم  {ومخس مـن  .  }امل {من مخس  : فإذا حذف ما كرر من السور وهي    
بقي أربع عشرة سورة عدد حروفها مثانيـة   }طسـم   {وواحدة من }الـر {وأربع من 

وستمائة وأربعـة   ألفني( :  فإذا حسب عددها باجلمل املغريب بلغت .  وثالثون حرفا
  .)١()وسبعمائة وأربعة ومخسني ألفا( :  ما باجلمل املشرقي فتبلغأو )وعشرين

م هذا النقاش العقلي  الذي احتج به احلافظ على السهيلي ومن تبعه بني أن مث يف ختا   
وحىت ال يفهم أو يؤخذ عنـه   ،لبيان فساد طريقتهم ترتالً معهم ؛ السبب يف إيراد هذا

أو أنه مستدرك على السهيلي لبيان  ،هذا الكالم مقتطعاً لينسب له أنه مقر هلذه الطريقة
الذي جنح  أن ألبني إالذكر ذلك ليعتمد عليه أومل : (ال الصواب من الطريقة  حيث ق

  .)٢()إليه السهيلي ال ينبغي االعتماد عليه لشدة التخالف فيه 
                                                

  ).   ٣٥٢ -  ١١/٣٥١ (فتح الباري )  ١
  ).   ٣٥٢ -  ١١/٣٥١ (فتح الباري )  ٢
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وأما األثر الذي ذكره السهيلي عن ابن عباس فالظاهر أنه حكاه عن مسلمة أهـل       
لباين يف ما رجحه األ أيضاً وهذا ،وهذا ما رجحه ابن خلدون كما تقدم معنا ،الكتاب

ومما يؤكد ذلك أين وجدت أن أصحاب كتب التفسـري يـذكرون    )١(ه للحديثجيختر
وقَـالُواْ لَـن تَمسـنا النـار إِالَّ أَيامـاً      {قصة  عن اليهود يف كالمهم عن سبب نزول قوله تعاىل 

ع اللّه فخْلداً فَلَن يهع اللّه ندع قُلْ أَتَّخَذْتُم ةوددعم       ـونلَمـا الَ تَعم لَـى اللّـهع تَقُولُـون أَم هـده{ 
ابـن   قال من خالله تضح املُراد أكثريوألمهية هذا النص ننقله بتمامه حىت . ] ٨٠: البقـرة [

قدم رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم املدينة واليهود تقول إمنا مدة الدنيا سـبعة  : (عباس
 النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يوما واحـدا يف  آالف سنة وإمنا يعذب اهللا الناس يف

فأنزل اهللا يف ذلـك مـن    ،مث ينقطع العذاب ،وإمنا هي سبعة أيام ،النار من أيام اآلخرة
اللّـه عهـده أَم    وقَالُواْ لَن تَمسنا النار إِالَّ أَياماً معدودة قُـلْ أَتَّخَـذْتُم عنـد اللّـه عهـداً فَلَـن يخْلـف        {قوهلم 

 ونلَما الَ تَعم لَى اللّهع ٢(] ٨٠: البقرة[ }تَقُولُون(.   
فتالحظ أن ابن عباس مل يذكر عن اليهود ما زعموه مقراً بصحته  ، بل الظاهر من     

وإذا كان كذلك فال يصح االستدالل بـه  . مبا زعموا  كالمه أنه على العكس غري مقرٍ
  . يف هذه املسألة

 ،مث هذه األحاديث هي خمالفة لصريح القرآن إذ لو كانت صحيحة لعلمها كل أحد    
وهذا ما احتج به العلماء يف رد كالم من احتج ـذه األحاديـث،    ،وهذا غري صحيح

خمالفة احلـديث   :ومنها: (حيث قال )٣(ومن أفضل من رد هذه االثار اإلمام ابن القيم
 ،وحنن يف األلف السـابعة  ،وأا سبعة آالف سنة ،نياصريح القرآن كحديث مقدار الد

وهذا من أبني الكذب ألنه لو كان صحيحا لكان كل أحد عاملا أنه قد بقي للقيامة من 

                                                
 )٣٦١١(السلسة الضعيفة برقم  ) ١
  ٣٨٢ /  ١ ( :تفسري الطربيو)  ٨٣/ ١ (تفسري جماهد  و)  ٧٤/ ٣ (  البن هشام لنبويةالسرية ا:ينظر )  ٢

 ) .١٥٥/   ١ (تفسري ابن أيب حامت  و) ٣٨٣ -
 .سبق ترمجته )  ٣
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يسـأَلُونَك عـنِ السـاعة    { :ومخسون سنة واهللا تعـاىل يقـول    ىحدإن واوقتنا هذا مئت
ضِ الَ تَـأْتيكُم   أَيان مرساها قُلْ إِنَّما علْمها عن األَرو اتاوـمي السف َثقُلَت وا إِالَّ ههقْتوا ليه د ربي الَ يجلِّ

: األعراف[ }يعلَمون  إِالَّ بغْتَةً يسأَلُونَك كَأَنَّك حفي عنها قُلْ إِنَّما علْمها عند اللّه ولَـكن أَكْثَر الناسِ الَ
إِن اللَّـه عنـده علْـم السـاعة وينـزلُ الْغَيـث ويعلَـم مـا فـي الْأَرحـامِ ومـا            { :وقال اهللا تعاىل  ]١٨٧

         ــبِري خ ــيم لع ــه ــوت إِن اللَّ ضٍ تَم أَر ــأَي ــس بِ ــدرِي نَفْ ــا تَ مــداً و ــب غَ ــاذَا تَكْس م ــس ــدرِي نَفْ  }تَ
  ] ٣٤: لقمان[

مث  )٢( ،)١())ال يعلم مىت تقوم السـاعة إال اهللا : ((لنيب صلى اهللا عليه وسلموقال ا
يعم  )٣())ما املسؤول عنها بأعلم من السائل((مث قوله يف احلديث :  (يف آخر كالمه قال

  .)٤(.. ) كل سائل ومسؤول فكل سائل ومسؤول عن هذه الساعة شأما كذلك

                                                
بـرقم  ) ال يدري مىت جييء املطـر إال اهللا  ( اخرجه البخاري كتاب االستسقاء من كتاب الصالة ، باب  )١

} وعنده مفاتيح الغيب ال يعلمها إال هـو {باب  –سورة االنعام  – )التفسري: ( وكتاب) ١٠٣٩(
اهللا يعلم ما حتمل كل أنثى ومـا تغـيض   { : وسورة الرعد باب ) ٤٦٢٧: ( برقم] ٣٤: لقمان [

} إن اهللا عنده علـم السـاعة   { : وسورة لقمان باب )  ٤٦٩٧( برقم] ٨: الرعد [ } األرحام 
} عامل الغيب فال يظهر على غيبه أحـداً  { : قول اهللا تعاىل  باب) التوحيد ( وكتاب ] ٣٤: لقمان
 ] ٢٦: اجلن 

 .  )١/٨٠(املنار املنيف  )٢
 بارزا سلم و عليه اهللا صلى النيب كان(  :هذا قطعة من حديث  النيب صلى اهللا عليه وسلم  مع جربيل وفيه ) ٣

 وتـؤمن  ورسـله  وبلقائـه  ومالئكته باهللا تؤمن أن(  قال ؟ اإلميان ما فقال جربيل فأتاه للناس يوما
 الزكـاة  وتؤدي الصالة وتقيم به تشرك وال اهللا تعبد أن اإلسالم(  قال ؟ اإلسالم ما قال) . بالعبث
 فإنه تراه تكن مل فإن تراه كأنك اهللا تعبد أن(  قال ؟ اإلحسان ما قال) .  رمضان وتصوم املفروضة

 إذا أشـراطها  عـن  وسأخربك السائل من بأعلم عنها لاملسؤو ما(  قال ؟ الساعة مىت قال) .  يراك
 الـنيب  تال مث) .  اهللا إال يعلمهن ال مخس يف البنيان يف البهم اإلبل رعاة تطاول وإذا را األمة ولدت
 فقال شيئا يروا فلم)  ردوه(  فقال أدبر مث اآلية}  الساعة علم عنده اهللا إن{  سلم و عليه اهللا صلى

سؤال جربيل النيب صلى ( باب ) اإلميان(رواه البخاري كتاب )  دينهم الناس لميع جاء جربيل هذا(
 .-رضي اهللا عنه  –وأخرجه يف مواضع  من حديث ايب هريرة ) ٥٠(حديث رقم )  اهللا عليه وسلم 

 ) .١/٨١(املصدر السابق ) ٤



-٨٥- 
 

 : ألحاديثويقول احلافظ ابن كثري يف رده هلذه ا
كمـا ال يعلـم    ما مضى وما بقي من الدنيا ددحت ال أساس لإلسرائيليات اليت(

مقدار ما مضى إال اهللا عز وجل والذي يف كتب اِإلسرائيليني وأهل الكتاب من حتديـد  
ما سلف بألوف ومئات من السنني قد نص غري واحد من العلماء على ختـبطهم فيـه   

الدنيا جمعة من : ( يقيون به وقد ورد يف حديثوتغليطهم ، وهم جديرون بذلك حق
وال يصح إسناده أيضاً، وكذا كل حديث ورد فيه حتديد وقت يـوم  ). جمع اآلخرة 

يسـألُونَك عـن السـاعة أيـان      {: القيامة على التعيني ال يثبت إسناده وقد قال اهللا تعاىل
شاها ، كَأنَّهم يـوم يرونَهـا لَـم    مرساها ، فيم أَنْت من ذكْرا ها ، إىل ربك منتَهاها ، إِنَّما أَنْت منذر من يخْ

شـيةً أَو ضُـحاها    ثُوا إِالَّ علْب{ :وقـال  .  ]٤٦-٤٢: لنازعـات ا[}ي     ـانأَي ةـاعـن السع سـألُونَكي
    ر ـدنـا عهلْمـا عا قـل إِنَّماهسرغْتَـةً         مإِالَّ ب ض ال تَـأتيكُم األَرو اتـموثَقُلَـت يف الس ـوـا إِالَّ ههقْتوـا ليه بـي الَ يجلِّ

 }يســـألُونَك كَأنَّـــك حفـــي عنهـــا قُـــلْ إِنَّمـــا علْمهـــا عنـــد اللَّـــه ولكـــن أكْثَـــر النـــاس ال يعلمـــون            
 . ]١٨٧:األعراف[

شق القَمـر {: حاديث كثرية وقال اهللا تعاىل واأل هواآليات يف هذ  }اقَرتبت الساعةُ وانْ
إن : (ويف رواية. )١()كَهاتين بعثْت أنا والساعة: (يحوثبت يف احلديث الصح ]١: القمـر  [ 

: وقال تعـاىل . وهذا يدل على اقتراا بالنسبة إىل ما مضى من الدنيا) كادت لتسبقين
هم في غَفْلَة معرِضُوناقرتب للناس ( و مهسابوقال تعاىل. ]١:االنبياء[ )ح :}  ال أتى أمر اللَّه فَ

ؤمنـون بِهـا والَّـذين آمنـوا        {: وقال تعاىل  ]١: النحـل  [  }تَسـتَعجِلُوه   الَ ي ينـا الَّـذجِلُ بِهـتَعسي
هنم قُونفش ما الْحأنَّه ونلَمعيا و٢(]١٨:الشورى[}ق(. 

                                                
 سبق خترجيه )  ١
-١٢/ ١(  هــ ، ٧٧٤: ابن كثري الدمشقي الوفاةأبو الفداء احلافظ  لإلمامالنهاية يف الفنت واملالحم ، )  ٢

، األوىل: م ، الطبعة ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ -بريوت / لبنان  -دار الكتب العلمية : دار النشر  ) ١٣
 االستاذ عبد الشافعي: ضبطه وصححه: حتقيق 



-٨٦- 
 

فاحلافظ هنا أشار يف كالمه ملسألة هامه جداً غفل عنه الكثري ممن خاض يف هذا    
، )١(ال أحد يعرف مدا وهم خمتلفون فيهافاألمر وهي معرفة املدة السابقة لزمن الدنيا 

بل ال طائل من  هذه األحاديث مل يكن من السهل حتديد أمد الدنيا  فلو فرضنا  صحة
  .ذاه
ال  واهوهذا الدليل استدل به الرافضة وهـو موضـوع   :  أما ما يتعلق بالدليل الثاين 

كما بينا يف ترمجة سنده وخاصة  حممد بن زياد الذى أمجع علماء احلـديث  . يحتج به
وإذا كان هذا حاله فكيف يقبل . وأكثرهم على تكذيبه واامه بالوضع  ،تضعيفهعلى 

يتعلق مبسائل االعتقاد اليت ال يقبل فيها األحاديث الضعيفة قال وخاصة فيما ! حديثه ؟
 : االسالم يف كالمه عن هذه املسألةشيخ 

وأمـا النقـول    ،ونظر حمقق ،واملقصود هنا أن العلم ال بد فيه من نقل مصدق(
الضعيفة ال سيما املكذوبة فال يعتمد عليها وكذلك النظريات الفاسـدة والعقليـات   

 .)٢()لة ال حيتج ااجلهلية الباط
قال بعد  –رمحه اهللا  –وقد ذكر يف موضع قبل كالمه السابق أن ابن جرير الطربي     

 -صلى اهللا عليه وسلم  –النيب رويت عن  اليتولو كانت األخبار : (إيراد هذا احلديث 
ولكنها واهية األسانيد غري  ،يف ذلك صحاح األسانيد مل يعدل عن القول ا إىل غريها

وذلك أن حممد بن زياد اجلزري الذي حدث حديث معاوية بن  ،جائز االحتجاج مبثلها
 .)٣()قرة عن فرات عنه غري موثوق بنقله 

وقد تنازع الناس يف أجبد هوز حطى فقال طائفة هي أمساء قوم قيـل  : (وقال ايضاً     
يام الىت خلق األأمساء ملوك مدين أو أمساء قوم كانوا ملوكا جبابرة وقيل هي أمساء ستة 

                                                
: إظهار احلق   :ينظر يف اختالف كتب أهل الكتاب يف حتديد التواريخ ما نقله رمحة اهللا اهلندي يف كتابه )   ١

 بريوت -دار اجليل : ط) وغريها يف ثنايا الكتاب  ٧٤-٧٣/ ٢(
 ) .١٢/٦٣ (جمموع الفتاوى  ) ٢
 ) .١٢/٦١ (جمموع الفتاوى )  ٣
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ول اختيار الطربي وزعم هؤالء أن أصلها أبو جاد مثـل أىب عـاد   اهللا فيها الدنيا واأل
 .)١()وهواز مثل رواد وجواب واا مل تعرب لعدم العقد والتركيب 

والصواب أن هـذه ليسـت أمسـاء    : (ويف تبني حقيقة هذه احلروف قال    
من حروف املعجم بعـد معرفـة حـروف    ملسميات وإمنا ألفت ليعرف تأليف األمساء 

 .)٢( )ولفظها أجبد هوز حطى ليس لفظها أبو جاد هواز ،املعجم
مبيناً حكم استخدام حساب اجلمل من احلروف املقطعة بعـد أن  وقال ايضا  

 ،حمرمـة فيـه   ،اإلسالمخارجة عن دين  وأشباههاوهذه األمور  : (تكلم عن الكندي
املسلمني على كل قادر بـالعلم والبيـان واليـد    والنهي عنها على  ،إنكارهافيجب 
 ،باملعروف والنهى عـن املنكـر   األمراهللا من  أوجبهما  أعظمفان ذلك من  ،واللسان
بشوب  إالوال ينفق الباطل يف الوجود  ،وسوس امللل ،الرسل أعداء وأشباههموهؤالء 

 ،معهـم  لـذي االكتاب لبسوا احلق بالباطل بسبب احلق اليسري  أهل أنمن احلق كما 
به ويدعونه إىل الباطل الكثري الذي هم  اإلميانجيب  الذييضلون خلقا كثريا عن احلق 
وال  ،من ال حيسن التمييز بني احلق والباطـل  اإلسالم أهلعليه وكثريا ما يعارضهم من 

فيحصل بسبب  ،برسله أقامها اليتوال يبني حجة اهللا  ،تدحض باطلهم اليتيقيم احلجة 
 .)٣()د بسطنا القول يف هذا الباطل وحنوه يف غري هذا املوضع واهللا أعلمذلك فتنة وق

وبعد هذا العرض يتضح أن القول الراجح من القولني هو قول من حرمه ومنعـه ؛       
لقوة األدلة فيه وموافقتها ألدلة الشرع ؛ وألن عليها جم غفري من علماء األمـة مـن   

 . السلف واخللف 
وهو ما يتعلق باستخدامه يف التنجيم وادعاء الغيب فهو نوع من  أما االستخدام الثاين

فهذا حكمه حكم التنجيم ال مرية فيه فقـد   ،أو أنه يلحق بعلم التنجيم ،أنواع التنجيم
؛ ألم قد جعلوا هذه احلروف دالالت وعالمـات علـى   )٤(أمجع العلماء على حترميه

                                                
 ) .١٢/٦٢ (جمموع الفتاوى )  ١
 ) .١٢/٦١ (جمموع الفتاوى )  ٢
  ).١٩٠ – ١٨٩/   ٣٥(جمموع الفتاوى  ) ٣
 ) .٥/٤١٠(جمموع الفتاوى : شيخ اإلسالم ابن تيمية ينظر نقل هذا االمجاع من العلماء )  ٤
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ط أن ال يقترن مـع ذلـك عبـادة    احلوادث األرضية ، وادعاء علم الغيب منها بشر
وإال انتقـل   ،أو صرف عبادة لتلك الكواكب ،أو توكل عليها ،أو استعانة ،لكواكب
يقـول   )١(وذلك لتضافر األدلة على حترميه. الشرك األكرب واخلروج عن امللة احلكم إىل

إِلَّـا  .  علَى غَيبِـه أَحـداً    عالم الْغَيبِ فَلَا يظْهِر{: االمام القرطيب يف كالمه عن تفسري قوله تعاىل
      نِ يـــــيـــــن بم ـــــلُكسي ـــــولٍ فَِإنَّـــــهســـــن رَضـــــى م ــنِ ارتَ ديـــــه ومـــــن خلْفـــــه   مـــ

 الغيب بعلم سبحانه متدح ملا: عليهم اهللا رمحة العلماء قال: (  ]٢٧-٢٦:اجلـن [}رصداً
 مـن  استثىن مث سواه، دأح الغيب يعلم ال أنه على دليل فيه كان خلقه، دون به ستأثراو

 ،هلـم  معجزة وجعله إليهم، الوحي بطريق غيبه من شاء ما فأودعها الرسل، من ارتضاه
 يف وينظـر  باحلصـى  يضرب ممن ضاهاه ومن املنجم وليس.نبوم على صادقة وداللة
 كافر هو بل غيبه، من يشاء ما على فيطلعه رسول من ارتضاه ممن بالطري ويزجر الكتب
  .)٢().وكذبه وختمينه حبدسه عليه مفتر باهللا
مة من احلروف املقطعة مـن اتبـاع   بقاء األ استخراج )٣(وجعل اإلمام البغوي   

 )٤()وقيل ابتغاء عاقبته وطلب أجل هذه األمة من حساب اجلمـل : (املتشابه حيث قال 
جـع  املر: يف اللغـة   وأصل التأويل. أي تفسريه  وابتغاء تأويله: (وقال )٥(وزاد اخلازن
آل األمر إىل كذا إذا رجع إليه وتسمى العاقبة تأويالً ألن األمر يصـري  : واملصري تقول

وابتغاء تأويله أي طلب بقاء ملك حممد صلى اهللا عليـه  : قال ابن عباس يف قوله . إليه
 .)٦(.)وسلم

                                                
أيب بكر علي بن أمحد بن ثابت املعـروف  / القول يف علم النجوم ، تأليف : ينظر يف الكالم عن حكمه )  ١

) ١٩٢-١٦٨(يوسف بن حممد السعيد / الدكتور: ، دراسة وحتقيقهـ٤٦٣:اخلطيب البغدادي ، املتوىفب
 واملنجمـون  التنجـيم و  ،م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠: الطبعة األوىل. الرياض -يعدار أطلس للنشر والتوز

 .  )٢٨٤-٢٧٩( املشعيب سامل بن ايد عبدلاإلسالم  يف ذلك وحكم
 ) .١٩/٢٨(تفسري القرطيب )  ٢
 .٦٧سبق ترمجته ص )  ٣
 ). ١/٢٨٠(تفسري البغوي  )  ٤
 .٦٨سبق ترمجته ص)  ٥
عالء الدين علي بن حممد بن إبراهيم :  ل يف معاين الترتيل  ، اسم املؤلفتفسري اخلازن املسمى لباب التأوي)  ٦

 -لبنان  / بريوت  -دار الفكر : دار النشر  )٣٢١ /١ (هـ ،٧٢٥: البغدادي الشهري باخلازن الوفاة
 بدون: بدون ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٧٩/هـ ١٣٩٩
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 ،وادعاء علم الغيب الذي اسـتأثر اهللا بـه  (: )١(ويقول شارح كتاب التوحيد    
 ،جاد وتعلمها ملن يدعي ا معرفة علم الغيب هو الذي يسمى علم احلروفأيب  ةوكتاب

 .)٢()فأما تعليمها للتهجي وحساب اجلمل فال بأس بذلك ،ولبعض املبتدعة فيه مصنف
ثنا خالد بن يزِيد  )٣(حدثنا الْحسين بن إِسحاق التسترِي: وأخرج الطرباين بسنده قال 

رِيم٤(الْع( ٍسةَ عن طَاورسيبن م يماهرمٍ ثنا إِبلسثنا حممد بن م)ـي   )٥ضاسٍ ربنِ بن عع

                                                
أحفاد اإلمام حممد بن عبد الوهاب له مصنفات وهو عبد الرمحن بن حسن بن حممد بن عبد الوهاب  من )  ١

هـ ، نقالً عن  ١٢٤١كتاب عنوان اد البن بشر يف حوادث سنة :  ينظر . يف األصول والفروع 
 .٤٨٦نبذة خمتصره من ترمجته يف مؤخرة كتابه فتح ايد ص 

عبد العزيز بن عبد اهللا  فتح ايد شرح كتاب التوحيد ، راجع حواشيه وصححه وعلق عليه مساحة الشيخ)  ٢
 .طبع على نفقة أوقاف الشيخ صاحل بن عبد العزيز الراجحي . ٢٦٠ص   بن باز ،

مسع هشام بن عمار وسعيد بن منصور   هـ ٢٩٠مات  احلسني بن إسحاق ابن إبراهيم التستري الدقيق  ) ٣
حدث  . طان وطبقتهموحيىي احلماين وشيبان بن فروخ وعبداهللا بن ذكوان ودحيما وعلي بن حبر الق

عنه ابنه علي وسهل بن عبداهللا التستري الصغري وأبو جعفر العقيلي وأبو حممد بن زبـر وسـليمان   
شيخ جليل مسعت منه سنة مخس وسـبعني وقـت     : أبو بكر اخلالل قال عنه.  الطرباين وآخرون

ا رأيت موسى خروجي إىل كرمان وكان عنده عن أيب عبداهللا جزء مسائل كبار وكان رجال مقدم
كان من احلفاظ الرحالة أكثر عنه أبو القاسم  : قال عنه الذهيب . بن اسحاق القاضي يكرمه ويقدمه

 ) ١٤٢/ ١(طبقات احلنابلة )  ٥٧/ ١٤(سري أعالم النبالء :ينظر . الطرباين
لثـوري  خالد بن يزيد العمري املكي أبو الوليد كان يسكن مكة ينتحل مذهب الرأي روى عن سفيان ا)  ٤

 . وإسحاق بن حيىي بن طلحة وعبد اهللا العمري وأيب الغصن ثابت بن قيس
 . خالد بن يزيد العمري كذاب  :قال حيىي بن معني  
 .كان كذابا اتيته مبكة ومل اكتب عنه وكان ذاهب احلديث : ابن أيب حامت قال  
 ) ١٨٤/ ٣)(٦٢٢ (خ الكبريالتاري .خالد بن يزيد العمري مكي ذاهب احلديث :  قال البخاري عنه  

 .خالد بن يزيد العمري كذاب :قال حيىي بن معني  ) .٢٨٤/ ١(اروحني  ) ٣٦٠/ ٣(اجلرح والتعديل 
 .كتب عنه وكان ذاهب احلديث أتيته مبكة ومل أكان كذابا : ابن أيب حامت قال 

 ) ١٨٤/ ٣)(٦٢٢ (بريالتاريخ الك .خالد بن يزيد العمري مكي ذاهب احلديث :  قال البخاري عنه  
 ) .٢٨٤/ ١(اروحني  ) ٣٦٠/ ٣(اجلرح والتعديل 

ثقات ابـن  : ينظر ) . هـ  ١٠٦( ، ت  اجلندي احلمريي الرمحن عبد أبو اليماين كيسان بن طاووس)   ٥
 ). ٨/  ٥( ، ذيب التهذيب )  ٣٩١/  ٤( حبان 
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رب معلِّمِ حروف أيب جاد دارِسٍ  : ( اللَّه عنه قال قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلم
ةامييوم الْق القخ اللَّه دنومِ ليس له عج١() يف الن(. 

 واليف النجوم حيسبون أبا جاد وينظرون إن قوما ( : عن بن عباس قالوروي 
  .)٢()ملن فعل ذلك من خالقأرى 

يف بابه لعدم صحة ثبوته عن النيب صلى  حلديث الذي يف الطرباين  ليس حجةوا    
 . لعالقته ذه املسألة هنا لكن نذكره ،اهللا عليه وسلم

وأنه يستخرج من ذلك  ،عم أا دالة على معرفة املددوأما من ز(  :ويقول ابن كثري    
فقد ادعى ماليس له وطار يف غري مطاره وقـد ورد   ،والفنت واملالحم ،أوقات احلوادث

يف ذلك حديث ضعيف وهو مع ذلك أدل على بطالن هذا املسلك من التمسـك بـه   
   .)٣()على صحته

دثة وإذا تعلقت بشـركيات زاد  فهو يف حكم البدع احمل :أما االستخدام الثالث      
جعلوها  فيها النهي ووقع صاحبها يف الشرك ، فتجد أن الصوفية والرافضة ومن شام 

يقـول   ،بدعة فهي ومقاصدها الشريعة هذه لقواعد خمالفة عبادة كلومعلوم أن  .عبادة
بدعة حقيقية مركبة كاألذكـار   فهيغري مشروع  أصلهافإن كان  ( :)٤(اإلمام الشاطيب

وغريه ممن  اعتىن به البوين الذيوهو  ،فواألدعية بزعم العلماء أا مبنية على علم احلرو
حذا حذوه أو قاربه فإن ذلك العلم فلسفة ألطف من فلسفة معلمهم األول وهو أرسطا 

                                                
واحلديث موضوع ينظر السلسة الضـعيفة  ) ١١/٤١ ( ) ١٠٩٨٠(برقم  املعجم الكبريرواه الطرباين يف )  ١

  ) .٤١٧(لأللباين رقم 
و أيب بكر اخلرائطي يف مساوئ ) ٢/٣٩(وابن عبد الرب يف اجلامع ) ١١/٢٦(عبد الرزاق يف املصنف  رواه) ٢

)  ٤/٣٠٦(وشـعب اإلميـان   ) ٨/١٩٣( ، والبيهقي يف السنن  ٣٥٠ص ) ٧٨٦: (األخالق برقم 
إن قوما ينظرون يف النجوم (: بلفظ )٢٤٠/ ٥ )  (٢٥٦٤٨: (نفه برقم ابن ايب شيبة يف مص ورواه

وهذا األثر مداره على معمر عن عبد اهللا ) أرى أولئك قوما ال خالق هلم : ويف حروف أيب جاد قال
 .بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس وهذا اإلسناد يف غاية الصحة 

 ).٣٩/ ١(تفسري ابن كثري )  ٣
 .سبق ترمجته )  ٤
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ورمبا أشـاروا   ،وجعلوها هي احلاكمة يف العامل ،فردوها إىل أوضاع احلروف ،طاليس
ألذكار وما قصد ا إىل حترى األوقات واألحـوال املالئمـة   عند العمل مبقتضى تلك ا

كما ترى  -فحكموا العقول والطبائع  ،ليحصل التأثري عندهم وحيا ،لطبائع الكواكب
وإن ظنوا أـم يقصـدونه    ،وأعرضوا عن رب العقل والطبائع ،وتوجهوا شطرها -

فإذا توجهوا  ،يقصدون اعتقادا يف استدالهلم لصحة ما انتحلوا على وقوع األمر وفق ما
بالذكر والدعاء املفروض على الغرض املطلوب حصل سواء عليهم أنفعا كان أم ضـرا  

أو حصـل   ،وخريا كان أم شرا ويبنون على ذلك اعتقاد بلوغ النهاية يف إجابة الدعاء
نوع من كرامات األولياء كال ليس طريق من مرادهم وال كرامات األولياء أو إجابـة  

تائج أورادهم فال تالقى بني األرض والسماء وال مناسبة بني النار واملاء فإن الدعاء من ن
قلت فلم حيصل التأثري حسبما قصدوا فاجلواب إن ذلك يف االصل من قبيل الفتنة الـيت  

فالنظر إىل وضع األسباب واملسـببات   }ذلك تقدير العزيز العليم  {اقتضاها يف اخللق 
ما شاء اهللا من التأثريات على حنـو   النفوس يظهر عندهاأحكام وضعها البارى تعاىل يف 

بل هو بالسـحر   ،وعلى املسحور عند عمل السحر ،ما يظهر على املعيون عند اإلصابة
وشاهده ما جاء يف الصحيح خرجه مسـلم مـن    .واحد أصلأشبه الستمدادمها من 

لم إن اهللا يقول قال رسول اهللا صلى اهللا عليه وس : اهللا عنه قال رضيحديث أىب هريرة 
 عبـدي أنا عند ظن  -ويف بعض الروايات  - أنا عند ظن عبدي ىب وأنا معه إذا دعاين
 .ال يليق مبا حنن فيه بن فليظن ىب ما شاء وشرح هذه املعاين

واحلاصل أن وضع األذكار والدعوات على حنو ما تقدم من البدع احملدثات لكن 
 .)١()ل املشروعيةها إضافية باعتبار أصتارة كون البدعة في

ويف تعاطي هذا العلم املبين على علم احلرف جيعله اإلمام الشاطيب من قسم العلـوم    -
والقسم الثالث وهو ما ليس من الصلب : ((ييل  فيقولاليت ال أصل هلا بل هي وهم وخت

                                                
 ) .٢١ -٢٠ / ٢ (االعتصام  ) ١
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وإمنا شأنه أن يكر علـى أصـله أو    ،وال من امللح ما مل يرجع إىل أصل قطعي وال ظين
 .)١(....))ه باإلبطالعلى غري

أصله وهم وختييل ال حقيقة له مع ما ينضـاف إىل   وحقيقة: ((مث يتابع ويقول
واجلعجعة بإدراك ما مل  ،ذلك من األغراض واألهواء كاإلغراب باستجالب غري املعهود

 ،والتبجح بأن وراء هذه املشهورات مطالب ال يدركها إال اخلواص ،يدركه الراسخون
وال حيور منـه صـاحبه إال    ،وأشباه ذلك مما ال حيصل منه مطلوب ،صوأم من اخلوا

ومن تعرض لبيان ذلك من  .وابن العريب )٢(حسبما بينه الغزايل االمتحانعند  باالفتضاح
وأن  ،غريمها ومثال هذا القسم ما انتحله الباطنية يف كتاب اهللا من إخراجه عن ظـاهره 

وإمنا ينـال مـن اإلمـام     ،نيله بعقل وال نظر وال سبيل إىل ،املقصود وراء هذا الظاهر
وعلم  علم احلروفواستنادهم ىف مجلة من دعاويهم إىل  .املعصوم تقليدا لذلك اإلمام

ولقد اتسع اخلرق ىف األزمنة املتأخرة على الراقع فكثرت الدعاوى على الشريعة  النجوم
فضال عن غـري ذلـك   بأمثال ما ادعاه الباطنية حىت آل ذلك إىل ماال يعقل على حال 

ويشمل هذا القسم ما ينتحله أهل السفسطة واملتحكمون وكل ذلك ليس له أصل ينبىن 
مـن   وهذا العلم قد جعله االمام السيوطي.)٣())عليه وال مثرة جتىن منه فال تعلق به بوجه

الرابع حرام كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وعلوم : ((فقال ةصناف العلوم احملرمأ
بائعيني والسحر هذا مايف الروضة ودخل يف الفلسفة املنطق وصرح به النـووي يف  الط

                                                
 .املصدر السابق )  ١
حامد حممد بن حممد بن حممد الطوسي الشافعي امللقب بالغزايل ، فقيه ، متكلم ، متصوف ، أخذ العلم  أبو) ٢

 ٥٠٥مات عـام   عن اجلويين وغريه له مؤلفات كثرية منها إحياء علوم الدين واملستصفى واملنقذ من الضالل
طبقات املفسـرين  ) ٦/١٩١(، طبقات الشافعية الكربى ) ١٧٣/ ١٢(البداية والنهاية : ه ينظر ترمجت  .هـ 

 )٢٣-٢٢-٧( واألعالم ) ١٠/ ٤(العرب يف خرب من غرب ) ١٥٢/ ١(للداودي 

 ).٨٦ – ٨٥ /  ١ (املوافقات  )  ٣
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صرح به  علم احلرفطبقاته وابن الصالح يف فتاويه وخالئق آخرون ومن هذا القسم 
 .)١()الذهيب وغريه

 ،ومنها ما يفعله من يكتب حروف أيب جاد: ()٢(ويقول الشيخ  حافظ حكمي
وجيري على ذلـك أمسـاء اآلدمـيني     ،لعدد معلوماوجيعل لكل حرف منها قدرا من ا

 ،ويطرح منها طرحـا خاصـا   ،معروفا عنده وجيمع مجعا  ،واألزمة واألمكنة وغريها
مث حيكم  ،هل احلسابأعند  ةإىل األبراج اإلثين عشر املعروف ويثبت إثباتا خاصا وينسبه

 .)٣()س وغريها مما يوحيه إليه الشيطانعلى تلك القواعد بالسعود والنحو
وسيأيت الكالم عن معتقد الفرق والرد عليه مفصالً يف املباحث املتعلقة بالفرق لكن      

تتعلق  حبكم األذكار اليت بنيت على علم احلرف  مرتبطه مبوضوعنا وهي مسألةهناك 
 :؛ ففيها أقوال نبينها فيما يلي أو ما يسمى بعلم األوفاق 

وفاق مل يعرف يف صدر هذا العلم أي علم األأن نشري أن  قبل أن نذكر األقوال جيبو
وإمنا بدأ الكالم عنه  ،اإلسالم ولذلك ال جتد كالما عن حكمه من قبل العلماء املتقدمني

متأخراً وقليل من العلماء من يتكلم فيه حىت من املتأخرين لغرابته وعدم وضوحه على ما 
 :هسيأيت معنا يف الكالم عنه ولكن نذكر أقوال العلماء في

 ،)٤(العز بن عبـد السـالم  : أنه حمرم وغري مشروع ومنهي عنه قال به  :القول األول
 

                                                
 ).٤١٧ـ  ٤١٦/ ١( األشباه والنظائر  )  ١
( تـويف مبكـة    والـيمن  احلجاز بني) جيزان( علماء من أديب، فقيه: احلكمي علي بن أمحد بن حافظ)  ٢

 ) . ١٥٩/  ٢( للزركلي األعالم : ينظر  .) هـ ١٣٧٧
 ) .٥٥٩ /٢ (معارج القبول  )  ٣
: العلماء بسلطان امللقب الدين عز الدمشقي، السلمي احلسن بن القاسم أيب بن السالم عبد بن العزيز عبد ) ٤

فـوات  : ينظر  .بالقاهرة ) هـ ٦٦٠( ، ت  دمشق يف ونشأ ولد ، االجتهاد رتبة بلغ شافعي فقيه
 ).٢٤٢/  ١( ، طبقات املفسرين لألدنروي )  ٣٥٠/  ٢( الوفيات 
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اإلمام الشـاطيب،  ووابن خلدون،  )٢(وابن الشاط )١(وشيخ اإلسالم ابن تيمية، والقرايف
واستدلوا بذلك على أا من . )٤(واملعلمي )٣(واإلمام الصنعاين، وصديق حسن القنوجي

مبين على علم احلرف واستدلوا بأحاديث النـهي   وأنه ،وه بالسحروأحلق ،األمور احملدثة
 .)٥(عن البدع

                                                
أمحد بن ادريس القرايف هو شهاب الدين أبو العباس أمحد بن أيب العالء ادريس بن عبد الرمحن بن عبد اهللا )  ١

 ٦(الـوايف بالوفيـات   : هـ  ينظر ٦٨٤تويف  . يابن يلني الصنهاجي البهفشيمي البهنسي املصر
 ) .٦٢/ ١(الديباج املذهب  ) ١٤٦/

 الدين، سراج القاسم أبوأبو القاسم قاسم بن عبد اهللا بن حممد بن حممد األنصاري املعروف بابن الشاط )  ٢
 والشـاط )هـ  ٧٢٣ – ٦٣٢. (بسبتة ووفاته مولده.الكتاب من مالكي، فقيه فرضي: الشاط ابن
 غنية"  و حاشية،"  الربوق أنواء على الشروق ادوار"  :كتبه من .طواال كان ألنه به عرف جلده لقب

 . )٥/١٧٧( األعالم : ينظر . "  االندلسي الربيع أيب ابن برنامج"  و"  الفرائض علم يف الرائض
ـ هو أبو الطيب صديق بن حسن بن بن علي بن لطف اهللا احلسيين  البخاري القنوجي  )  ٣  النهضـة  الرج

 ففاز للمعيشة، طلبا وپال إىل وسافر.دهلي يف وتعلم) باهلند( قنوج يف ونشأ ولد.اددين االسالمية
 مـا  يف سوةاأل حسن( بالعربية منها.واهلندية والفارسية بالعربية مصنفا وستون نيف وافرة، له بثروة
 أجزاء، عشرة) القرآن مقاصد يف بيانال فتح( و) العلوم أجبد( و) ط - النسوة يف ورسوله اهللا عن ثبت
 يف) البـاري  عـون ( و) األصول علم من املأمول حصول( و اللغة، يف) القماط لف( و التفسري، يف

االعالم : هـ ينظر يف ترمجته ١٣٠٧مات عام ) ط - االشتقاق علم من اخلفاق العلم( و احلديث،
 ) .١٠-٧(وترمجته يف مقدمة كتابه أبد العلوم ص) ٦/١٦٧(

و مقدمة ابن خلـدون ص  ).١٩٥ـ ١٩١/ ٣٥) (١٩/١٣،٦١) (١/٣٣٦: (جمموع الفتاوى : ينظر )  ٤
أنوار الربوق يف أنـوار  ( الفروق :  وينظر ) . ٢١ -٢٠ / ٢ (االعتصام  .مؤسسة الرسالة . ٥٤٢

الفروق أو هامش  -الربوق أنواء على الشروق ارراد:  و ينظر) .  ١٢٩٢/ ٤(، للقرايف ، ) الفروق 
، ورسالة شريفة ٢٨٢و أجبد العلوم ص ) ٢٧٩/ ٤ ( الشاط  البن،  - أنوار الربوق يف أنواء الفروق

ـ وكم الباقي مـن عمـر الـدنيا لألمـام     ٣واألوفاق  -٢األعداد للحروف  -١: فيما يتعلق ب
 شرح كتاب التوحيد تيسري العزيز احلميد . ٣٥، ورسالة يف حتقيق البدعة ص  ٢١ -١الصنعاين،ص

 ..طبعة املكتب اإلسالمي١٣٦ ص    يخ سليمان بن عبد اهللاللش
حممد عبـد الـرمحن   / حتقيق د) ١٢٥ -٧١/ ١( ينظر هلذه األدلة جمتمعة يف كتاب االعتصام للشاطيب )  ٥

لكـة العربيـة   املم –الريـاض  . م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩الطبعة األوىل . دار ابن اجلوزي . الشقري
 .السعودية
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لكـن  و ،قالوا بتحرميه يف األغراض احملرمة املضرة وجعلوه من السـحر   :القول الثاين 
اإلمـام   : ومنهم علماء الصوفية ، ، وهذا قال به يف األغراض املباحة خصصوا جوازه

 . )٢(’)١(اهليتميو الغزايل
 . تناداً إىل التجربة؛ اس اًهم أن له تأثريودليل

األعداد وجعلها على شكل  علم األوفاق يرجع إىل مناسبات(( يقول ابن حجر اهليتمي
جهـة مخسـة    خمصوص ، وهذا كأن يكون بشكل من تسع بيوت مبلغ العدد من كل

 وكل ما هو من هـذا  ،ووضع اجلنني ،وإخراج املسجون ،عشر ، وهو ينفع للحوائج
يعتين به كثرياً حـىت  -رمحه اهللا  - ، وكان الغزايل )٣(بطد زهج واح : وضابطه ،ىناملع

خبالف ما إذا استعني به على حرام ، وعليه  إن استعمل ملباحوال حمذور فيه  نسب إليه
 .)٤())القرايف األوفاق من السحر حيمل جعل

                                                
. شـافعي  فقيه، العباس، أبو الدين شهاب األنصاري، السعدي اهليتمي، حجر بن علي بن حممد بن محدا  ١)

 ومات األزهر، يف العلم تلقى. نسبته وإليها ،)٩٠٩( سنة مبصر الغربية إقليم من اهليتم أيب حملة يف ولد
 ) . ٢٣٤/  ١( األعالم للزركلي : ينظر  . )٩٧٤( سنة مبكة

  .)٨ / ١(الفتاوى احلديثية ص  : و ينظر) ٨٤ -٨٣( حامد الغزايل ، ص  املنقذ من الضالل أليب :ينظر )  ٢
يقصد من هذه الكلمات تقرير ما أراد يف علم األوفاق وأنه يرجع للمناسبات بني احلروف واألعداد  ،  ) ٣

: ( األوىل  أو جهات وهي تقسم إىل ثالث وحداتأي ،  فضرب مثال لشكل وهو جدول من تسعة بيوت
: والثالثة .  ١٥: وقيمتها تساوي ) زهج : (والثانية .  ١٥: ذه قيمتها يف حساب اجلُمل تساوي وه) بطد 

فتكون هذه الوحدات الثالثة متناسبة يف قيمتها ومتقابله وإذا وضعت يف جدول . ١٥: قيمتها تساوي ) واح(
 :تكون كالتايل 

 د ط ب
 ج هـ ز
 ح ا و

 
 .)٨ / ١(الفتاوى احلديثية ص )   ٤
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 : التقومي والترجيح    
؛  يف االستعمال املبـاح  ز استخدام علم األوفاقالذي أجا :تقومي القول الثاين  :أوالً 

 :فيجاب  على كالم اهليتمي ويرد عليه من أوجه 
خبالف ما إذا استعني بـه   إن استعمل ملباح وال حمذور فيه(أن قوله  :الوجه األول    

ال يقبل منه ألنه ال دليـل    )القرايف األوفاق من السحر على حرام ، وعليه حيمل جعل
بل إنه جعلـه مـن   ! القرايف جعل علم األوفاق مباح يف االستعمال املباح ؟معه يف أن 

: بل إنه يف اية كالمه عن علم األوفاق قـال السحر ومل يفصل ويقسمه كما ذكر ، 
وهذا خمالف متاماً لكالم اهليتمـي  ) من األثر قليلة الوقوع أو عدميتهوأما ما نسب إليها (

قْـه   ذكر كالم الغـزايل ووف إذا علمنا أن القرايف قد  الذي قال فيه أنه ينفع ، وخاصة
الذي ذكره اهليتمي ومل يصرح بأنه نافع بل على العكس ، مث إن القرايف ذكـر وفـق   

 . الغزايل على سبيل التعريف ذا العلم وليس على سبيل اإلقرار بصحته ونفعه 
ألن هذا العلم ( ه ؛هذا الكالم منه ـ غفر اهللا له ـ ال يقبل من   :  الوجه الثاين

وإذا . حادث بعد صدر األمة كما تقدم  ، بل هو باب من أبواب السحر والشـعبذة  
 .  )١()كان كذلك فهو حمرم مطلقا وال يفرق بني استخدامه يف حمرم ومباح

كتابة احلروف واألرقام على األوفاق مل جيعلها اهللا سـببا   أن( :الوجه الثالث 
وحـىت لـو    وليست هي من قبيل الدواء  رعا وال قدراً ،للشفاء وحصول املنافع ال ش

فرضنا أنه حصل االنتفاع منها أحيانا فال يقضي جبوازها إذ قد يقع ذلـك اتفاقـا ، أو   
 .)٢()فتنة من الشيطان وأاستدراجا 

إذا مل تكن بكالم  وفاقأو األ مث يقال أيضا أن الرقى أو العزائم  : الوجه الرابع        
  .فال تقبل   -إن كان عربيا  -ائه وصفاته وباللغة العربية اهللا أو بأمس

                                                
آراء ابن حجر اهليتمي اإلعتقادية  عرض وتقومي يف ضوء عقيدة السلف ، حملمد بن عبد العزيز الشايع ص ) ١

 بتصرف. مكتبة دار املنهاج .١٨٩
 . املصدر السابق : ، وينظر ٣٥-٣٣رسالة يف حتقيق البدعة للمعلمي ص:  ينظر ) ٢
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ى علماء املسلمني عن الرقى اليت ال يفقه معناهـا ؛  : ( ... قال شيخ االسالم 
قـال  : ( قال  الشيخ سليمان بن عبد اهللا  )١()ن مل يعرف الراقي أا شركوإألا مظنة 

د أن يرقى به فضال عن أن يدعو به كل اسم جمهول فليس ألحشيخ اإلسالم ابن تيمية 
ولو عرف معناه ألنه يكره الدعاء بغري العربية وإمنا يرخص ملن ال يعرف العربية فأمـا  

عـن   معبد السـال وسئل ابن  :قلت .جعل األلفاظ العجمية شعارا فليس من اإلسالم
 السيوطي قـد أمجـع  :احلروف املقطعة فمنع منها ماال يعرف لئال يكون فيه كفر وقال

أو بأمسائـه   ،العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثالثة شروط أن يكون بكـالم اهللا 
وباللسان العريب ومبا يعرف معناه وأن يعتقد أن الرقية ال تؤثر بذاا بل بتقدير  ،وصفاته
  . )٢()اهللا تعاىل

 :أربع  من جهات إمثٌ(أن هذا القول فيه :  الوجه اخلامس
 .هجر املشروع  -١
 .ك على الشرعاالستدرا -٢
 . يشرعمل استحباب ما -٣
 .)٣()إيهام العامة مبشروعيته -٤

  :ما يلي وبعد هذا العرض يتضح      
القول األول ملوافقتها لألدله ، ولعـدم   :الراجح منها هووأن الصواب من األقوال  -١

 استناد القول الثاين على دليل من الشرع سوى أم قالوا أا طريقه جمربه وهذا ال يسلم
 .هلم على فرض صحته 

أن الرقية وإن كانت ختتلف عن األوفاق اليت تعتمد علـى األعـداد واحلـروف     -٢
موضوعةً يف جدولٍ ، إال أما يلتقيان يف كوما بألفاظ غري معقولة املعىن سواء كانت 

                                                
 ) .١٣/ ١٩( جمموع الفتاوى ) ١
 طبعة الكتب اإلسالمي١٣٦ ص    لشيخ سليمان بن عبد اهللا كتاب التوحيد  شرحتيسري العزيز احلميد ) ٢
 –اململكة العربية السـعودية   –دار العاصمة . ٤٤تصحيح الدعاء للشيخ بكر بن عبد اهللا أبو زيد  ، ص)  ٣

 .م١٩٩٩-١٤١٩الطبعة األوىل . الرياض 
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ا الغموض ، وإذا كان كذلك فهـو  مبأرقام أو حروف أو ألفاظ املهم أن املتحقق فيه
 . )١(التحرمي على السواء: كم فيه احلالشرك ؛ و ذريعةٌ إىل

 :لكلمة إىل حروف وإضافة مدلول هلامسألة تفريق ا
ويف استخدام احلروف يف غري مدلوهلا قال اإلمام الطربي مستنكرا حديثا روي عن      

، ، أسلمته أمه إىل الكتـاب ليعلمـه   إن عيسى بن مرمي:  (( النيب صلى اهللا عليه وسلم
أدري فقال ما : وما بسم ؟ فقال له املعلم : اكتب بسم فقال له عيسى : املعلم فقال له 
  .)٢())...مملكته: سناؤه ، وامليم : اء اهللا ، والسني : الباء : عيسى 

                                                
لتوحيد ، للشيخ عبد الرمحن بن حسن آل الشيخ فتح ايد شرح كتاب ا:ينظر يف كالم العلماء يف الرقية )   ١

، هـ١٩٤٥:مد امليلي ، املتوىف سنةمبارك بن حم: ورسالة الشرك ومظاهره ، تأليف. ١٤٤ -١٣٥ص
. اململكة العربية السعودية  –دار الراية . ٢٤٦ص. أيب عبد الرمحن حممود اجلزائري : حتقيق وتعليق 
 .   م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢: الطبعة األوىل 

وأبو ) ١/٣٠٤ (الكامل يف ضعفاء الرجال   يف عدي وابن ، ) ١/٥٠ ( ) تفسريه ( يف جرير ابن أخرجه)  ٢
 ،)١٤٦– ١٤٥ /١ ( ) املوضوعات( يف اجلوزي وابن) ٢٥٢  - ٢٥٤   ٧ (حلية األولياء  نعيم يف 

 .وضعفه النسائي ).  كذاب متروك ( :عنه  قال الدارقطين وفيه إمساعيل بن عياش
 =) .حيىي بن إمساعيل عن ، عياش بن إمساعيل به تفرد ، مسعر حديث من غريب: ( نعيم وأب قال
: وقال عن امساعيل بن عيـاش   ) .إمساعيل غري يرويه ال ، اإلسناد ذا باطل حديث هذا: ( عدي ابن قال=

 ).  حيدث عن الثقاة ال حيل الرواية عنه حبال(
 ، - وسلم عليه اهللا صلى -اهللا رسول دون من إىل صحيحاً يكون وقد ، جداً غريب وهذا: ( كثري ابن وقال

 ) .املرفوعات من ال اإلسرائيليات من ويكون
وقال ابن . وأما إمساعيل بن عياش فقد ضعفه النسائي وغريه . هذا حديث موضوع حمال : ( اجلوزي ابن وقال

وأما إمساعيل بن حيىي فإين أرى  :قلت. تغري يف آخر عمره فكثر اخلطأ يف حديثه وهو ال يعلم : حبان 
كـذاب  : وقال الدارقطين . حيدث عن الثقاة ال حيل الرواية عنه حبال : قال ابن عدي . البالء منه 

ما يصنع مثل هذا احلديث إال ملحد يريد شني اإلسالم أو جاهل يف غاية اجلهل وقلة : قلت. متروك 
اتمعة فيقال األلف من كذا والالم من كـذا ،   املباالة بالدين ، وال جيوز أن يفرق حروف الكلمة

 ، عظيماً وإقداماً ، وافراً جهالً احلديث هذا واضع مجع فقد.... وإمنا هذا يكون يف احلروف املقطعة
 ) .فيه والكذب برودته ختفى ال بشيء وأتى
،  ) ١/٣٠٤ (  البـن عـدي   الكامل يف ضعفاء الرجـال :  ينظر يف خترجيه  ) .موضوع: ( وقال السيوطي

تفسري ابن و) ٢٥٢/ ٧ (  أليب نعيم حلية األولياءو)  ١٤٦ – ١٤٥ /١ ( البن اجلوزي املوضوعات
 :كثري 
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 :-رمحه اهللا  -حيث قال 
فأخشى أن يكون غلطا من احملدث ، وأن يكون أراد ، ب س م ، على سبيل (

ن يف الكتاب ، حروف أىب جاد ، فغلط بذلك ، فوصله فقال ما يعلم املبتدئ من الصبيا
ال يتلـوه  ا بسم اهللا الرمحن الرحيم ، على م تلي بسم ، ألنه ال معىن هلذا التأويل ، إذا 

به ، عند مجيـع العـرب وأهـل    القارئ ، يف كتاب اهللا ، الستحالة معناه عن املفهوم 
 .)١()، إذا محل تأويله على ذلك لساا

لتأويل الذي كان غريباً مـن أسـلوب   أن اإلمام الطربي استنكر هذا ا فتالحظ  
 .عن أصل الدين وأنه حمدث ومبتدع رجاًالعرب وطريقتهم مما يدفع ذا االستخدام خا

 هذا : ( اجلوزي ابن قالمن العلماء قد استنكروا هذا احلديث أميا استنكار  عاًبل إن مج
 أو اإلسـالم،  شـني  يريد ملحد إال حلديثا هذا يصنع ما....  حمال موضوع حديث

 الكلمـة  حـروف  يفـرق  أن جيوز وال ، بالدين املباالة وقلة ، اجلهل غاية يف اهلج
 املقطعة احلروف يف يكون هذا وإمنا ، كذا من الملوا ، كذا من األلف: فيقال اتمعة،

 ختفى ال بشيء وأتى ، عظيماً وإقداماً ، وافراً جهالً احلديث هذا واضع مجع فقد.... 
  . )٢()فيه والكذب برودته

وهذا النظرة منه رمحه اهللا ومن غريه من العلماء صائبة بال شك وتتضح أكثر ملن نظر    
وحبث يف كتب الفرق اليت احنرفت واستغلت مثل هذه االستخدامات يف تلميع مذهبها 

صوفية كما سيتضح  ومن تأثر من غالة ال ،الرامي هلدم الدين من أصله كالفرق الباطنية
معنا خالل هذا البحث ولكن نذكر هنا تطبيقاً هلذا االستخدام اخلاطيء حيث يقـول  

وقوم عند مساع بسم ( } بسم اهللا الرمحن الرمحيم { : القشريي يف تفسريه لقوله تعاىل 
اهللا تذكروا بالباء براءة اهللا سبحانه وتعاىل من كل سوء ، وبالسني سالمته سبحانه عن 

يب ، وبامليم جمده سبحانه بعز وصفه ، وآخرون يذكرون عند الباء اءه ، وعند كل ع

                                                                                                                                          
 .)١٥٨ /  ١ (الآلىلء املصنوعة  ) ٢٠٠ / ٢ (الدر املنثور  و) ١٨ /  ١ (

 )١/٥٠ : (التفسري ) ١
 )  ١٤٦ – ١٤٥ /١ ( املوضوعات)  ٢
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يف باب  ا الكالمهنا القشريي يورد هذكان  وإن  )١()...السني سناءه ، وعند امليم ملكه
مسـتنداً   الكلمة املتصلة هتفريقب االستخدام املرفوض يف اللغة  وقع يف هولكن اإلشارات

 .  يصح على هذا احلديث الذي ال
وخاصة أـم ال يقيمـون    ولو نظرنا إىل كالم الفرق الباطنية ملا خال من هذا الغلط 

لكالم اللغة وظاهر النص أي اعتبار بل حترروا من ذلك وانتقلوا إىل مفهوم جديـد ال  
واسـتخدموها   يعرف يف الشرع حيث قاموا بتفريق الكلمة وقاموا بعد حروف الكلمة

 .بعدها وا حروف الكلمة وقامواقوفريف تأويلهم الباطين 
    : اخلالصة   

أن ثبوت بطالن علم احلرف  واضح وثابت من مدلول النصوص فضـال عـن   
دعاء علم الغيب واتباع املتشابه  كما اتضح من كـالم العلمـاء و   اعالقته بالتنجيم و

 .   سيأيت معنا ما يثبت بطالنه يف مباحث هذا البحث 
 

 





                                                
الشارات ، لعبد الكرمي بن هوازن بن عبد امللك النيسابوري القشـريي  لطائف ا تفسري القشريي املسمى)  ١

 –مصر . املكتبة التوفيقية ) ١/١٥(هـ قدم له منيع عبد احلميد حممود وسعيد قطيفه ٤٥٦: املتوىف 
 .القاهرة 
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  ـا   االقوال الشاذة يف هذه احلروف واألعدادتلك بعيدا عن ذلك لغط و اليت حنت

نذكر هنا يف هذا املبحث بعضاً من االستخدامات املباحة الـيت كـان   ؛ منحى بعيدا 
 يستخدمه املسلمون وغريهم من ذلك مايلي 

 :لتعلم النطق والكتابةتهجي ال  -١
سليمان فهذا ال بأس به يقول الشيخ  )١(وهو ما يبدأ به يف تعليم التهجي لصبيان

فأما تعليمها للتهجي وحساب اجلمل ، فـال   ( : بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الوهاب
 .)٢()أس بذلكب

 :حساب اجلمل -٢
تعملونه ويؤرخـون بـه   قد اعتىن به العلماء يف العصور الوسطى ومازالوا  يسو

ال ستخدامات العلمـاء حلسـاب    وخنتار مثاال   ،)٣(مواليد العلماء واخللفاء واملشاهري
وهـو الثـاين   ( :اجلمل من ذلك ما ذكر احلافظ ابن كثري يف تارخيه عن أحد اخللفـاء 

 :العباسيني وذلك يف اجلمل الم باء وهلذا قال فيه بعض األدباء  والثالثني من
 .)٤() إذا عددت حساب اجلمل اخللفا* ين العباس مجلتها أصبحت لب ب

 فهذا االستخدام المانع منـه النـه ال  . ولب اثنان وثالثون يف حساب اجلمل
ـ التستخدامه يف معرفة الغيب أو من أصول الدين كاخيالف أصالً  يف الكـون   رفص

 .  والتأثري فيه بزعمهم
 : شىت العلوموذلك يف االختصارز بقصد وكرم احلروف استخدام -٣

من املتعارف عليه أن بعض العلماء وخاصةً من أراد منهم مجـع اقـوال العلمـاء        
املتقدمني عنه يف فن من الفنون ، ومما يساعده يف ذلك استخدام احلروف ؛ وذلـك يف   

                                                
 .١٤٠٥ –بريوت  -دار الفكر  ) .١/٥٠(ينظر تفسري الطربي )  ١
 )٣٤٣ / ١ (تيسري العزيز احلميد  )  ٢
 –دار ابن اجلـوزي  )  ١/٥٤٨(القول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ حممد بن صاحل العثيمني : ينظر )  ٣

 .هـ ١٤٢٤الثانية : ط. الرياض  –اململكة العربية السعودية 
 ) .٣٢٥ / - ١٢ ( –ابن كثري  -البداية والنهاية )  ٤
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عجـم  املحروف ستخدم ت : في علم القراءات،  وباملثال يتضح املراد أكثر فاالختصار
 يقول أحدهم يف تبني منهجه يف كتابه :  تصار واإلشارة إىل القاري فمثاليراد ا االخو
جعلت أبا جاد على كل قارئ دليال على املنظوم أول أوال دليل علـى املنظـوم أول   ( 

أوال فاأللف لنافع والباء لقالون واجليم لورش والدال البن كثري وهكـذا إىل آخـرهم   
رث والتاء للدوري عنه وله عن عن أيب عمـرو  فتكون الراء للكسائي والسني أليب احلا

وهذا أيضا مستخدم يف كتب الفهـارس   )١()الطاء من حطي هذا عقد هذا االصطالح
باالشارة لراوي احلديث وتشري ملرجعه  ،فتذكر طرف احلديث ،األحاديثاليت خرجت 

 وعلىوذلك من أجل االختصار  ،دالة عليه حبروف خمتصرة قد حددها يف مقدمة كتابه
ورتبته على حـروف  : سبيل املثال ما فعل السيوطي يف كتابه اجلامع الصغري حيث قال 

  .وغريه من العلماء   )٢(...)البخاري ) خ: (وهذه رموزه .... املعجم 
احلروف قد يستخدمها أهل احلساب واهلندسة والرياضـيات واملنطـق    هذه مث أيضا  

مث كثري مـن أهـل   : (ه عن أجبد هوز وغريها من العلوم يقول شيخ اإلسالم يف كالم
احلساب صاروا جيعلوا عالمات على مراتب العدد فيجعلون األلف واحدا والباء اثنني 

وآخرون من أهل اهلندسة واملنطـق  واجليم ثالثة إىل الياء مث يقولون الكاف عشرون 
يقولـون  كما  ،أو على ألفاظ األقيسة املؤلفة ،عالمات على اخلطوط املكتوبة جيعلوا

ومثلوا ذه لكوا ألفاظا تدل علـى صـورة    ،كل ألف ب وكل ب ج فكل ألف ج
فكل هذه االستخدامات ال بأس ـا ،  . )٣()الشكل والقياس ال خيتص مبادة دون مادة 

ليس فقط عند العرب ولغتهم  بل عند اللغـات     ةودارج ةمعروف اتاالستخدام هوهذ

                                                
: عبد الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم الوفاة:  م املؤلفاملعاين من حرز األماين يف القراءات السبع ، اسإبراز  ) ١

إبراهيم : مصر ، حتقيق  -شركة مكتبة مصطفى البايب احلليب : دار النشر  ٣٤ص   ١هـ ، ج ٦٦٥
 . عطوة عوض

 ).٣١-١/٢٩(فيض القدير شرح اجلامع الصغري لألحاديث النبوية بالترتيب األجبدي )  ٢
 ) .١٢/٦١ (جمموع الفتاوى )  ٣
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العلـوم    عصرنا هذا وجتدها بـارزة أكثـر يف  وهي ممتدةٌ إىل علوم شىت يفاألخرى و
   . )١(اهلندسية والفيزيائية

بالتشفري وذلك بسبب اخلوف مـن   : يسمىوهو ما استخدام احلروف للرموز  -٤
وهناك ( .، أو من أجل احملافظة على سرية املعلومات يف حالة احلروب األعداء 

ديثة مكونـة مـن   ولكن معظم طرق التشفري احل.. طرق للتشفري قدمية وحديثة
خطوات متكررة من التعويض عن أحرف النص األصلي بأحرف بديلة، وفـق  

 .قاعدة معينة، والتبديل بني مواقعها إلعطائها ترتيبا خمتلفا ميثل الـنص املشـفر  
أيضاً التشفري وفقا ملوقع األخبار التقنية وسيلة الستبدال رسالة أو أي مسـتند  

بالترميز وهو عملية حتويل النص املبسط أو  حيث ال ميكن معرفة حمتوياا وذلك
املستند الواضح إىل رموز، وترميز احملتويات هو نظام إظهار البيانات بوسـاطة  
سلسلة حمددة سابقا من احلروف واألرقام والرموز والكلمـات واإلشـارات   
واهلدف هو منع فهم أو معرفة واستخدام البيانات من قبل األشخاص الذين ال 

ئل فك الترميز، وفقط األشخاص املزودون بوسائل تشفري امللـف  ميلكون وسا
 . )٢()ه وهذا يسهل حفظ سرية املعلوماتميكنهم االطالع علي

أن الدين والشرع ال يرفض أي استخدام ال يصتدم معه ويكون فيـه نفـع   :  خلالصةا
إىل غري  وأما إذا كان من قبيل اخلرافة والضرر والبدعة أو ، لناس يف مصاحلهم الدنيوية

  .ومرفوض مردود  هو بل هذلك ؛ فال يقبل
ولو نظرنا إىل هذا االستخدامات األربعة اليت ذكرناها ؛ لوجـدنا أـا يف صـنف     

وألن فيها نفع للناس . االستخدامات املباحة ، لعدم خمالفتها لنصوص الشرع من جهة 
 .من جهة أخرى 

                                                
. د: بريوشينكني ، ترمجة.أسرار الفيزياء الفلكية وامليثولوجيا القدمية ، تأليف س: ينظر على سبيل املثال )  ١

الثانية : ط. سورية ، دمشق  –منشورات دار عالء الدين . ٣٠٥،  ٣٠٤ص. حسان خمائيل اسحق 
 .م٢٠٠٧
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 على أن يقحموا أنفسهم يف كل دقيق من الكالم مبختلف مدارسهم دأب الفالسفة     
؛ وعلـى  كما تقدم معنا كفيثاغورس وأرسطو وغريهم خاصة الفالسفة القدماءالعلم و

 ،يف علـوم شـىت  أنفسهم  أقحمواو ،سار معهم الفالسفة املنتسبون لإلسالم النهج هذا
ومن هذه املسائل ما يتعلق ببحثنـا  عمني التوفيق بني الدين والفلسفة ومسائل متنوعة زا

عن أسرار احلروف وحساب اجلُمل؛ ولذلك سنحاول عرض معتقدهم يف ذلك ؛ لكي 
 :، وفيما يلي بيان ذلك يف اية هذا املبحثنصل إىل تصورٍ واضح 
   :  معتقدهم يف احلروف

 . استخدام  أسرار احلروف  -١
وقريبا من الفـرق الباطنيـة    ،يف احلروف اعتقاداً  باطنيا د بعض الفالسفة يعتق       

أفردها يف معـاين احلـروف    )ريوزيةنال( أمساها رسالة له )١(األخرى ، فمثالً ابن سينا
 . حيث قسمها إىل ثالثة فصول  ،)٢(اهلجائية اليت يف فواتح بعض السور

 . ية كل مرتبة يف مراتبهايف ترتيب املوجودات والداللة على خاص: األول 
 . يف الداللة على كيفية داللة احلروف عليها : الثاين 

 .الغرض : الثالث 

                                                
وله ضالل كبري  هو ابو علي احلسني بن عند اهللا بن علي بن سينا ويلقب بالشيخ الرئيس ،شاعر وطبيب ،)  ١

يف معتقده وخاصة يف التوحيد وقد رد عليه كثري من علماء السلف منهم شيخ االسـالم وغـريه ،   
: له مؤلفات منها الشفا وغريها ، تـويف   .  وسيأيت معنا يف املبحث الكالم على بعض من احنرافاته

عيون األنباء يف طبقات األطباء ، ملوفق الدين أيب العباس أمحد القاسم بن : هـ ينظر يف ترمجته ٤٢٨
دار مكتبة : دار النشر )  ٤٣٨ -٤٣٦/ ١( نزار رضا : خليفة بن يونس السعدي اخلزرجي ، حتقيق 

 )٢٤٢-٢٤١/ ٢( : بريوت ، واألعالم للزركلي  –احلياة 
، ونسخة يف اخلزانة  ١٦٦٥٩وله رسالة عن أسباب حدوث احلروف موجودة يف املتحف الربيطاين برقم  )  ٢

. قام مبقابلتها وتصحيح أخطائها حمب الدين اخلطيب مبطبعة املؤيـد . ٢٠٠التيمورية مبجموع رقم 
 .حثنا هذا ولكن هذه الرسالة تتكلم عن خمارج احلروف وليس له عالقة مباشرة بب
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على نظرية  القائمةففي الفصل األول يقرر ابن سينا مذهبه وعقيدته يف واجب الوجود  
ذات حمض وأنه واحـد  ( أو نظرية العقول العشرة حيث يقرر بأنه ،الفيض األفالطونية

 .)١() والقـدرة احملضـة   ، العلم احملض: خري حمض ، وهو : لوجوه ، وهو من مجيع ا
ني القائلني بقدم العامل ، وموقف املـتكلمني القـائلني   يحماوالً  التوفيق بني فلسفة املشائ

وأول ما يبدع  ( :وخلقه ؛ فلجأ إىل تفسري اإلجياد باإلبداع حيث يقول  العامل حبدوث
مل على عدة من املوجودات قائمة بال مواد خالية عـن  تشتعنه عامل العقل وهو مجلة 

وكيف يفيض من مرتبة إىل  ،يف الكالم عن هذا اإلبداعمث خيتم الفصل . )٢(... )القوة 
أخرى  حيث جيعل اهللا له أولية شرف وفضل مقرراً ملبدأ القول بقدم العامل ألنه ال جيوز 

على الرغم من حماولته التوفيـق بـني    يف مذهبه أن يكون العامل متأخراً عن اهللا بالزمان
الفالسفة واملتكلمني بأن جعل اإلبداع يكون من شيء وجوده لغريه متعلق به فقط  من 

 .)٣(دون متوسط أو آلة أو زمان
للكالم : ؛ ينتقل يف الفصل الثاين )٤(املخالفة لشرائع األنبياءمث بعد أن يقرر هذه العقيدة  

طبق عليها فلسفته يف اخللـق  يو ذكره يف الفصل األول عن احلروف ليستدل ا على ما

                                                
الرسالة السابعة النريوزية يف معاين احلروف اهلجائية ، ضمن تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات :  ينظر )  ١

الطبعة . القاهرة  –دار العرب للبستاين ) . ١٣٥( أيب علي احلسني بن عبد اهللا بن سينا ص : تأليف 
 . ٢٤٨امحد خواجه  ص/ المي للدكتور اهللا واإلنسان يف الفكر الغريب واإلس: وينظر . الثانية 

 ) .١٣٦ -١٣٥( املصدر نفسه )  ٢
 ) .١٣٧ -١٣٦( املصدر نفسه )  ٣
قاعدة يف حتقيق الرسالة وإبطال ( الرسالة الصفدية : عن عقيدة ابن سينا ينظرعن ما ذكرنا و ملزيد اطالع ) ٤

أبوعبد اهللا : يم بن تيمية ، حتقيق شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلل: ، تأليف)قول أهل الزيغ والضاللة 
 -١٨٤، ١٨١ -١١٨، ٩٦ -٩١أمين بن عارف الدمشقي ص/ سيد بن عباس احلليمي و أبو معاذ 

.  م٢٠٠٢ -هــ  ١٤٢٣الطبعـة األوىل  . أضواء السلف . ٥٧٣ -٤٤٤، ٣٤٣ -٢٩٥، ٢٦٦
صاحل بـن  : ور وموقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من آراء الفالسفة ومنهجه يف عرضها ، إعداد الدكت

 -هــ   ١٤٢٤الطبعة األوىل . الرياض  –مكتبة املعارف ) ١١٩ -١٠٩( غرم اهللا الغامدي ص 
 -٤٧٣/ ٢(من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية للدكتور حممـد مرحبـا   : وينظر . ٢٠٠٣
 . ) ٣١-١/٣٠( روين إيلي ألفا / وموسوعة أعالم الفلسفة العرب واألجانب لألستاذ) .٥٦١
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فيقول يف تطبيق احلروف على عقيدته الفاسـدة يف العقـول    ؛ وأنواع العوامل والعقول
 . على الباري : فاذا تقرر ذلك فإنه ينبغي ضرورة ؛ أن تدل باأللف : (العشرة 
و ادعى أنه   .)١(...)بيعةوبالدال على الط. على النفس : وباجليم . على العقل : والباء 

وهذه الطريقة قائمة على  .ميكن ضرب حرف يف حرف آخر فينتج عنهما معىن جديد 
األلف ، مث يعطي كل حرف من احلروف  إىلإعطاء احلروف األجبدية أرقاما بني الواحد 

 . )٢(أوائل السور القرآنية معىن يفترضه من عند نفسه
هذه الداللة حبيـث يقـوم   لرسالة إىل الغرض من ينتقل يف الفصل الثالث من هذه ا مث

عليها فلسفته يف اخللـق وأنـواع    اًطبقم ؛ بتفسري ووضع دالالت للحروف املقطعة  
إىل األول  فإذا أخذت على اإلمجال مل يكن هلا نسـبةٌ : ( حيث يقول العوامل والعقول 

: النمـل [ }طس {، و] ١:ق[ -}ق{ –بقاف : غري اإلبداع الكلي الذي يدل عليه 
قسـم   ] ١:لمقال[} ن{و... الواقع يف التكوين الواقع يف اخللق عامل اهليوالين ب قسم]١

 . )٣(...)بعامل التكوين وعامل األمر
 فاملقصد من كالمه أنه يستدل ذه الطريقة على معتقده ومن ذلك ما ذكر يف قوله     

ومراده من ذلك االستدالل  )مل يكن هلا نسبة إىل األول غري اإلبداع الكلي : ( السابق
ومل ميكـن أن  : ( يقـول   ويف اية حبثه. )٤(على أن اهللا يعلم اجلزئيات على وجه كلي
بعد هذا أسرار حتتاج إىل  : ( صرح بأنهي مث ) يكون للحروف داللة على غري هذا البتة 

                                                
 الرسالة السابعة النريوزية يف معاين احلروف اهلجائية ، ضمن تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات)  ١

 .١٣٩-  ١٣٨ص       
 .  ١٣٨املصدر نفسه ص )  ٢
 .١٤١املصدر نفسه  ص )  ٣
 .٥٤الرسالة الصفدية ص: ينظر )  ٤
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ن البـوح  ال ميك –أن هناك أموراً تعرف عن طريق التأويل الباطين : يعين  .)١()املشافهة
 . )٢(ا

الرمـز   أسلوباستخدم ابن سينا وقريباً مما ذكرنا وفيما يتعلق بالرموز جند أن 
، ولـه  )٦(الرمزيـة  )٥(فتجد ذلك يف رسالة حي بن يقظان )٤(يف أدم )٣(متابعا للفرس

إذا بلغك أن : ( قال  حيثعن أسرار اآليات  رسالة يف العشق  من ضمن ما تكلم فيها
غيب فأصاب متقدما ببشرى أو نذير فصدق وال يتعسر عليك اإلميان  عارفاً حدث عن

 . )١(...)به

                                                
 . ١٤١ص تسع رسائل يف احلكمة والطبيعياتالرسالة السابعة النريوزية يف معاين احلروف اهلجائية ، ضمن )  ١
نقال عن دراسـات يف  ) ١١-١٠(إلدريس عبد احلميد الكالك )) ليس يف اإلسالم تقديس لألرقام )  ((   ٢

خصائص التجربة الصوفية يف :  وينظر.  بتصرف ٣٢اإلعجاز العددي ، ملصطفى عمر الكندي ص  
األوىل : بغـداد ط  –بيت احلكمـة  . ٧٨وري صنظلة أمحد اجلب: اإلسالم دراسة ونقد ، للدكتور

 .١٩٥-١٩٤كمال الشييب : الفكر الشيعي للدكتور : وينظر . م ٢٠٠١
يلقى تراث ابن سينا اهتمام إىل وقتنا احلاضر من إيران  وتقيم له احتفاالت وتنشر كتبه وتروج لكتـب  )   ٣

آلثار الوطنية ذكـرى املهرجـان   كتاب املهرجان البن سينا من نشرات جلنة ا: ينظر مثال. وثقافته 
هجري  ١٣٧٤ –مشسي  ١٣٣٥االلفي البن سينا يشتمل على خطب ألقاها أعضاء امع ، طهران 

 .قمري 
ال تعد مثل هذه الرسائل من باب األدب ألا تتكلم عن الدين والعقيدة  وال خيفى أن الدين وخاصة يف )  ٤

يف كامل الوضوح  موافقا للتوحيد الذي هو ديـن   مسائل االعتقاد ال أسرار فيه بل جيب أن يكون
 . الرسل عليهم السالم املوافق للفطرة البشرية

من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة : ينظر . ويريد من هذا الرمز وهو حي بن يقظان اإلشارة للعقل الفعال )  ٥
 –بـريوت   –والطباعة عويدات للنشر ) .٢/٤٧٩(حممد عبد الرمحن مرحبا / اإلسالمية ، للدكتور 

 .م ٢٠٠٧: ط. لبنان 
رسائل الشيخ الرئيس أيب علي احلسني بن عبد اهللا بن سينا يف أسرار احلكمة املشرقية اجلزء األول  : ينظر )   ٦

طبع يف مدينة ليدن مبطبع ) ٢٢ -١( رسالة حي بن يقظان مع شرح خمتار ميكائيل بن حيي املهرين 
 . املسيحية  ١٨٨٩بريل سنة 

الشيخ الرئيس أيب علي احلسني بن عبد اهللا بن سينا يف أسرار احلكمة املشرقية اجلزء الثالث رسـالة يف  )   ١
طبع يف مدينة ليدن مبطبع ) ٢٥(العشق مع جتمة فرنساوية اعتىن  بتصحيحه ميكائيل بن حيي املهرين  

 املسيحية ١٨٨٩بريل سنة 
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للشيخ ابن سـينا أمـور    (: )١(العلوم يف الكالم عن علم السيميا أجبدوجاء يف   
 . )٢()غريبة تنقل عنه يف هذا العلم 

فاحلاصل أن ابن سينا الفيلسوف املشهور له يف هذا الباب اسـتخدامات للحـروف    
 .وز ظاهرة وهي تنم على فساد معتقده وختبطه يف ذلك كما سيأيت يف الرد والرم

 .استخدام حساب اجلُمل  -٢
ملعرفـة أحـداث    باستخدام احلروف حساب اجلُمل  من الفالسفة وممن اشتهر

بالتنجيم و  ،بترمجة كتب الفالسفة الذي كان له اهتمام )٣(املستقبل الفيلسوف الكندي
هـ بـأن  ٢٥٦فقد تنبأ سنة   . املنجمني يف القرن الثالث اهلجري أشهر( من  هباعتبار

ما زال هلـا مـن    –اليت كان يف ذلك احلني يهددها خطر القرامطة  –الدولة العباسية 
بالتنبؤ بعمر دولة  ومل يكتف. )٤()طالعاًالعمر أربعمائة ومخسون سنة  ، وعمل لإلسالم 

وهلذا ال تزال (  :يقول عنه شيخ اإلسالم  !بين العباس بل طال ذلك عمر ملة اإلسالم ؟
  اإلسـالم فيلسـوف   :يسمونه  الذيكبري الفالسفة  أنكاذبة متهافتة حىت  أحكامهم

عام ثالث وتسعني  تنقضي أاعمل تسيريا هلذه امللة زعم  ؛ الكندييعقوب بن إسحاق 
 خمرج االستخراج  من حروف كالم ظهـر يف  خرجأخذ ذلك منه من أو، مئة  وست

ووافقهم على ذلك من زعم انه استخرج بقاء هذه امللة مـن   أعادهالكشف لبعض من 
عشر  أربعةالسور وهى مع حذف التكرير   أوائليف اليتللحروف  الذيحساب اجلمل 

مـا ذكـر يف    أيضـا مئة وثالثة وتسعون ومن هذا  حرفا وحساا اجلملة الكثري ست
وثالثون  إحدىقال بعض اليهود بقاء هذه امللة  ]١:  البقرة[ } امل {اهللا ملا أنزل  أنالتفسري 

 .)١()خلط علينا  : قالوا  }امل  {و   }الر  {بعد ذلك  أنزلفلما 

                                                
 .سبق التعريف به )  ١
 . ٤٢٢ص )  ٢
 . ٢٦مجته صسبق تر  )٣
 .بتصرف. ٢٧إلياس بلكا ، ص/ مقدمة يف التنجيم وحكمه يف اإلسالم للدكتور )  ٤
 ). ١٨٩/  ٣٥(جمموع الفتاوى ) ١
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هكذا حبساب اجلمل فقط أم خلطها بعلـم   الكندي استخدم احلروف هل لكن    
 التنجيم وهو العلم الذي اشتهر به ؟ 

 علم التنجيم لكي يعضده ويؤكـده  من خالل أوالً قرر ذلكأنه : اجلواب على ذلك 
أن غالب من تنبأ بالغيب  ؛وهذا ما سنالحظه يف هذا البحث ،بالطريقة اليت استخدمها

يثبت ما يشاء ؛ لكي يصـل يف  وجنده يعضده حبساب اجلمل بعد أن يتحكم وحيذف 
ففي إثبات أن الكندي اسـتخدم علـم    . النهاية إىل النتيجة املقررة عنده من السابق 

وقال يعقوب ابن إسحاق الكنـدي إن  : (ابن خلدون يف مقدمته ؛ يقول تنجيم أوالًال
ألن الزهرة كانت عند قران  : قال ؛ مئة وثالث وتسعني سنه مدة امللة تنتهي إىل ست

إحدى عشرة درجـة   : امللة يف مثان وعشرين درجة وثالثني دقيقة من احلوت فالباقي
 . مئة وثالثا وتسعني سنة  ست : فيكون ؛ ونست : ودقائقهما ، ومثان عشرة دقيقة

 . )١(! )وهذه مدة امللة باتفاق احلكماء : قال
مث بعد ذلك يذكر ابن خلدون أن الكندي بعد أن قرر ذلك من واقع التنجيم عضده     

: حيـث قـال   . الل حسـاب اجلُمـل   باحلروف املقطعة اليت يف أوائل السور من خ
 .)٢() أول السور حبذف املكرر واعتباره حبساب اجلملويعضده احلروف الواقعة يف (
ـ :   (ويقول عنه أيضا   رشـيد  لل اًوقد كان يعقوب بن إسحاق الكندي منجم

باسم كتـام   )٣(وضع يف القرانات الكائنة يف امللة كتابا مساه الشيعة باجلفر ،واملأمون
العباس وأا ايتـه   وذكر فيه فيما يقال حدثان دولة بين . املنسوب إىل جعفر الصادق

وأنـه   ، وأشار إىل انقراضها واحلادثة على بغداد أا تقع يف انتصاف املئـة السـابعة  
ومل نقف على شيء من خرب هذا الكتاب وال رأينا من ، بانقراضها يكون انقراض امللة 

الكو ملـك التتـر يف دجلـة عنـد     ووقف عليه ولعله غرق يف كتبهم اليت طرحها ه
 .)١()ى بغداد وقتل املستعصم آخر اخللفاء استيالئهم عل

                                                
 .دار إحياء التراث ) ٣٣٦ /   ١ (مقدمة ابن خلدون يف مقدمته )  ١
 ).٣٣٦ /   ١ : (املصدر نفسه   ) ٢
 .سيأيت الكالم عنه يف مبحث الشيعة )  ٣
 .٣٣٨ص    ١ابن خلدون  ج  مقدمة)  ١
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فيه الرتعـات إىل   توعلى الرغم أن الكندي قد اختلف عن عصره الذي انتشر      
وتـأثر بـأقوال    )١(كشف األسرار ووقف ضدها  إال أنه وقع يف تأثري مذهب أرسطو

عداد كمـا  جبانب الروح وباأل اًهلا اهتماماليت عرف عنها أن   )٢(الفيثاغوريني اجلديدة
ويكفي أيضاً أنه قد خرج من تالميـذه   ،إال أنه وقع فيما وقع من القول . )٣(تقدم معنا
 . )٥(التنجيم باستخدامالذي اشتهر  )٤(أبو معشر

سيأيت معنا يف مبحث التطبيقـات  ؛ كونه على استخدام حساب اجلُمل وسنرجئ الرد 
فصالًم. 


 
 
 

                                                
 .٣١سبق ترمجته ص)  ١
جبامعة امستردام ، ترمجـه   (t.j.de boer)  وىبوز .ج.تاريخ الفلسفة يف اإلسالم تأليف ت: ينظر )  ٢

دار . م ١٩٨١اخلامسـة  : ط) ١٨٩ -١٨٨.(حممد عبد اهلادي أبوزيـده  : الدكتور: وعلق عليه 
 .بريوت  –النهضة العربية 

) . ١٥-١١(ص. عبده الشمايل: ات يف تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية آثار رجاهلا ، تأليف دراس: ينظر)  ٣
 بريوت  -دار صادر  -م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩اخلامسة : ط 

: قيـل  . جعفر بن حممد بن عمر البلخي صاحب التصانيف يف النجوم واهلندسة : أبو معشر الفلكي هو )  ٤
هـ ٢٧٢مات سنة . وقد صار ابن نيف وأربعني مث جاوز املئة  كان حمدثاً فمكر به ودخل يف النجوم

سري : ينظر يف ترمجته .  املدخل الكبري ، املواليد الرجال والنساء . كتاب الطبائع : له مصنفات منها 
هـ ١٤١٢الرسالة الثالثة : ط. حتقيق شعيب األرنؤوط و علي أبو زيد ) ١٣/١٦١( أعالم النبالء 

دار : ط. علي جنيب عطـوي  / أمحد أبو ملحة  ود/ حتقيق د) ١١/٥١( نهاية البداية وال. م ١٩٩٢
شذرات الذهب لعبد احلي ) ٣٨٥/ ١(وفيات األعيان . م ١٩٨٧ -١٤٠٧الثالثة  –الكتب العلمية 

ز الفهرست البـن  ) ١٢٧/ ٢( األعالم .دار إحياء التراث العريب : ط) ٢/١٦١(بن العماد احلنبلي 
 ) .٢٧٧/ ١( الندمي 

 ) .١٩٠( املصدر السابق)  ٥
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 :الرد املفصل 
 .ربطها مبعتقده وف استخدام ابن سينا للحرو -١

أن هذه الطريقة يستخدمها من كان أساسه هشاً ال يستند إىل ثابت القول : ونقول 
وكالم نبيه صلى اهللا عليه وسلم ؛ لكي يرضي نفسه احلريانة ولو  ،من كالم اهللا سبحانه

مبثل هذه الداللة املصطنعة ، وإال فإن الدليل يف األصل ال حيتاج إىل إثبات صحته فهـو  
وال أدل . وإذا كان كذلك يتضح أن ما جاء به الكـذب  . حيح يف نفسه ال يتناقصص

ألنـه   ؛على ذلك إال فساد الدليل الذي أراد تلميعه مبا أخترعه يف دالالت احلـروف  
 .تصور يف الذهن ال وجود له يف احلقيقة 

هللا وإذا عرض كالمهم وهذيام يف هذه النظرية على كتاب اهللا وسنة نبيه صـلى ا  
عليه وسلم ؛ تيقنا أن ذلك شرك أكرب ؛ ألن اهللا سبحانه وتعاىل ؛ أثبت لنفسه كمـال  
التدبري ، وأنه هو وحده الذي يدبر الكون ، وهذا ال حيتاج إىل إثبات ، فمن عنده فطرة 
سليمة ويقرأ قليالً من كتاب اهللا يعلم صحة ذلك ، وهؤالء يصرحون جهـاراً ـذه   

  .قيقة تقرر الشرك تقريراً أعظم مما قرره  النصارى واملشركون النظرية اليت هي يف احل
،  يعلم اجلزئيات إال علماً كليـاً من كالمه الذي نقلناه أن اهللا ال ابن سينا فقد قرر 

تعاىل عن ذلك علواً  –وال عالقة له خبلقه إال عالقة السبب األول  ،وأنه بعيد عن خلقه
 ! لعناية العقل الفعال ؟تروك أما العامل األرضي فهو م –كبرياً 

وما تَكُون في شأْنٍ ومـا تَتْلُـو منـه مـن قُـرآنٍ      {: فأين يذهب من قوله تعاىل 
الِ والَ تَعملُون من عملٍ إِالَّ كُنا علَيكُم شهوداً إِذْ تُفيضُون فيه وما يعزب عـن ربـك مـن مثْقـَ    

ــي ا ــبِني       ذَرة فـ ــابٍ مـ ــي كتَـ ــر إِالَّ فـ ــك وال أَكْبـ ــن ذَلـ ــغَر مـ ــماء والَ أَصـ ــي السـ ضِ والَ فـ ألَر
ابن سينا ومن معه من الفالسفة ؛ آمنـوا  لكن واآليات يف ذلك كثرية ،   ]٦١:يـونس [}

وخالفوا النصوص الشرعية والعقول الصحيحة ، ألم ركبوا . بإله حمض ال صفات له 
ال يدركه العقل إال بنور الـوحي الـذي   ضعيفة وخاضوا يف أمور الغيب اليت عقوهلم ال

 .العقل والفطرة  بهتستكني معه النفس ويستريح 
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فهؤالء الذين يقولون إن واجب الوجود مطلق أو مقيد باألمور ( : يقول شيخ اإلسالم 
وال صـفة   ةالسلبية كابن سينا وأهل الوحدة وغريهم هم يف احلقيقة ال يثبتون له حقيق

فهم من أعظم . ه تاملوجود ال بد له من حقيقة ختصه مستلزمة لصفته وقدرو. وال قدرا 
وقـد بسـط    . وإن كانوا يعتقدون أم يقرون به ، الناس تعطيال للخالق وجحودا له

بإثبات مفصل  ؤواجا؛ والرسل عليهم صلوات اهللا  . الكالم عليهم يف غري هذا املوضع 
بنفي مفصل وإثبات جممل فإن الرسل أخـربت   اؤواء ناقضوهم جوهؤال . ونفي جممل

وعلى كل شـيء  ، أنه بكل شيء عليم ؛ كما أخرب اهللا يف كتابه الذي بعث به رسوله 
وأنه خلق السموات واألرض وما بينهما  ، ودود، غفور ، عزيز  ، وأنه حكيم ، قدير

وجتلى للجبل فجعله  ، ليماوأنه كلم موسى تك، مث استوى على العرش ،  يف ستة أيام 
وقال يف النفـي  ، وأنه أنزل على عبده الكتاب إىل غري ذلك من أمسائه وصفاته ، دكا 

ــه [ } ومل يكــن لــه كفــوا أحــد { ] ١١ :ســورة الشــورى [} لــيس كمثلــه شــيء  { :والترتي
صل بنفي مف ؤواجا؛ وهؤالء املالحدة  ، ]٦٥ :سورة مريم [}هل تعلم له مسيا {و، ]٤:اإلخالص

فال يقرب من شـيء  ، وال كذا   ليس بكذا وال كذا : فقالوا يف النفي ، وإثبات جممل
وال ، وال له كالم يقوم به ،  وال يرى ال يف الدنيا وال يف اآلخرة ، وال يقرب منه شيء 

وال هـو   ، وال يتعني ، وال يشار إليه ، وال غري ذلك،  وال قدرة  ، وال علم، له حياة 
إىل أمثال العبارات السلبية الـيت ال   ه ،وال خارجه وال داخل ، وال حال فيهمباين للعامل 

بـاألمور   تنطبق إال على املعدوم مث قالوا يف اإلثبات هو وجود مطلق أو وجود مقيـد 
هو ال موجود وال معدوم فتارة  : أو قالوا. ال نقول موجود وال معدوم  : السلبية وقالوا

  .)١()ون من إثبات أحد النقيضني يرفعون النقيضني وتارة ميتنع
املقصود أن الوجود املطلق املقيد بالقيود الذي قال به ابن سينا ؛ فالعدم أحق به من    

أمـا يف   )٢()ال وجود له إال يف األذهان(بأنه :  عنه يخ اإلسالمشولذلك قال  ، الوجود
يف  البن سينا؛مل يبق  وإذا علمنا فساده .شرعاً وعقالً باطل هو احلقيقة ال وجود له بل 

                                                
 ) .١١٧ -١١٥/ ١(الصفدية )  ١
 .أضواء السلف . ٢٩٦الصفدية ص )  ٢
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وقد خرجت  .ممسك ولو أدىن من مثقال ذرة  معتقده ؛ استدالله باحلروف على صحة
عتقد ابن سينا يف توحيد اهللا عن موضوع حبثنا يف أسرار احلروف ؛ بسبب مبالكالم يف 

بطلـها أوالً ؛ ليتحقـق   أُعقيدته فكان من املناسب أن  ةاستدالله باحلروف على صح
بطالن استدالله باحلروف ؛ ألن الباطل ال خيرج منه إال باطل مـع مـا يف    ويظهر معه

استدالله باحلروف من خلل وغموض ال يقبل يف تقرير أي مسألة فضال عـن تقريـر   
 .  مسائل االعتقاد، اليت جيب أن تكون سليمة وخالية من ذلك اخللل والغموض
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 ،اإلشـارة و ،إن مما يرتبط  بأسرار احلروف يف عقائد الباطنية ما يسـمى بـالرمز      
وممـا   ،تشترك الفرق الباطنية يف كثري مـن العقائـد واألهـداف   ووالباطن  ،والظاهر

ولذلك سنكتفي يف هذا املبحـث   ،)٢(ام األعدادواستخد ،يشتركون فيه التأويل الباطين
من املناسب أن خنتار فرقـة  أنه ورأينا  ،بذكر فرقه تكون منوذجاً ميثل هذه الفرق مجيعا

 اإلمساعيلية كوا تعترب هي األصل للفرق األخرى كالـدروز والنصـريية والقرامطـة   
ن يف وميـع مشـترك  أن اجل ألن ،ويف ذكرها غنية عن بقية الفرق األخرى ،)٣(وغريهم

                                                
 التام السابع إمساعيل بن حممد : إمساعيل بعد قالوا، وبامامة إمساعيل بن جعفر الصادق : فرقة باطنية قالت  ) ١

 الـدعاة  ويظهـرون  سرا البالد يف يسريون كانوا الذين املستورين باألئمة منه ابتدئ مث به السبعة دور مت وإمنا
 اإلمام كان فإذا  مستور باطن وإما مكشوف ظاهر إما قائم حي إمام من قط األرض ختلو لن:  قالواو.  جهرا
.  ظـاهرين  ودعاته حجته يكون أن بد فال؛  مستورا اإلمام كان وإذا، مستورا حجته يكون أن جاز ظاهرا
 لطـوا  ، السبعة والكواكب السبع  والسموات ،األسبوع كأيام سبعة على مأحكامه تدور األئمة إن:  وقالوا

 هـو  نقـول  ال إنا:  تعاىل الباري يف: فقالوا املنهاج هذا على كتبهم وصنفوا الفالسفة كالم ببعض كالمهم
 اإلثبـات  فـإن :  الصفات مجيع يف وكذلك، عاجز وال قادر وال جاهل وال عامل وال موجود ال وال موجود
 احلكـم  يكـن  فلم تشبيه وذلك عليه أطلقنا اليت اجلهة يف املوجودات سائر وبني بينه شركة يقتضي يقياحلق

 . املتضادين بني واحلاكم املتخاصمني وخالق املتقابلني إله هو بل املطلق والنفي املطلق باإلثبات
لوجود الثاين ، واسم العلة  بإهلني قدميني ، ال أول لوجودمها من حيث الزمان ، إال أن أحدهم ؛ علة:وقالت 

عقالً ، : التايل ، وأن السابق خلق العامل بواسطة التايل ، ال بنفسه ، وقد مسون األول : السابق ، واسم املعلول 
بالظاهر والباطن وقد حرفوا النصوص ذه النظرية كما سيأيت : واشتهرت هذه الفرقة بقوهلا .  نفساً : والثاين 

فضـائح الباطنيـة   ) ١/١٩٠: ( امللل والنحل لشهرسـتاين  : ملزيد الكالم عنهم ينظر معنا يف هذا البحث و
: سنة الطبع . القاهرة  –الدار القومية للطباعة والنشر : عبد الرمحن بدوي ، الناشر : ، حتقيق   ٧٢-١١ص

( السلومي سليمان عبد اهللا / للدكتور –دراسة وحتليل ونقد  -، وأصول اإلمساعيلية  . م١٩٦٤ -هـ ١٣٨٣
٣٠١ -١/١٩٥  ( 
األوىل : ط)  ٣١١ -٣٠٨( العقائد الفلسفية بني الفرق الباطنية  ، للدكتور حممد سامل إقدير  ص : ينظر ) ٢

 . القاهرة  –م مكتبة مدبويل ٢٠٠٦
حممد أمحد اخلطيب / احلركات الباطنية يف العامل اإلسالمي عقائدها وحكم اإلسالم فيها ، للدكتور: ينظر ) ٣
 .السعودية  –الرياض  –األردن  ، ومكتبة عامل الكتب  –مكتبة األقصى عمان .  ١٣٥ص
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 جمرداً كـاف يف  ذلك  فالقصد أن نبني اخلطأ ومع أننا نرى أيضا أن  يف ذكر التقرير 
د نقالرد عليهم  لبعد هذا املنهج عن الدين والشرع ونفور القلوب منه، إال أننـا سـن  

  .ليه علينا طبيعة البحثمتتلك كما  مزاعمهم
ـ كمـا    فالتأويـل  ،ى التأويل الباطينواإلمساعيلية كما سيتضح معنا تعتمد عل      

ـ  خيتلف اختالفاً كلياً عن التفسري الذي يقول به علمـاء الظـاهر   (عندهم  يزعمون 
يروا يف القرآن وهي أن لكل  وإشارات اًألم جيعلون لكل آية رموز ) ١()وعامة الناس

علَـيكُم نعمـه ظَـاهرة     غَوأَسـب {: آية ظاهراً وباطناً مستدلني يف ذلك بآيات منها قوله تعـاىل 
وغريها من اآليات وانطالقاً من هذه الرموز واإلشارات جعل  ] ٢٠:  لقمـان [ }وباطنـةً 

اإلمساعيلية احملور الذي يرتكز عليه علم التأويل نظرية املثـل واملمثـول، أو الظـاهر    
 .كما سيأيت معنا )٢(والباطن

سنقوم و وطريقة تأويلهم هلا ف واألعدادومما خيصنا يف حبثنا استخدامهم للحرو
  :بعرض طرقهم يف الصفحات اآلتية

 اآليات  الكلمات اليت يف وحروف تأويل احلروف املقطعة اليت يف أوائل السور: أوالً
 .مبا يوافق معتقدهم

ومن تأويالم اليت تأولوها يف احلروف أم تأولوا احلروف اليت يف أوائل السـور        
روف الكلمات اليت يف  اآليات القرآنية ، وذلك لكي يستشهدوا ـا يف  وكذلك  احل

 بسم اهللا): "أول القرآن(فمثالً يقول ابن حوشب امللقب مبنصور اليمن صحة مذهبهم ، 
الرمحن (سبعة أحرف يتفرع منها اثنا عشر، ويتلوها اثنا عشر حروف " الرمحن الرحيم

تدل على ) بسم اهللا(آيات، فالسبع اليت هي ، وهي سبع  احلمدوالسورة سورة ) الرحيم
النطقاء السبعة، ويتفرع منها اثنا عشر تدل على أن لكل ناطق اثين عشر نقيباً مث االثنا 

                                                
 –بـريوت   –دار األندلس : ، ط٦مقدمة كتاب الكشف جلعفر بن منصور للدكتور مصطفى غالب ص )١

 .لبنان
 . باريس –منشورات عويدات بريوت ) ٥/١٨(إخوان الصفاء والوفاء : ينظر )٢
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فدل ذلك على أن النطقـاء  : يتفرع منها تسعة عشر" الرمحن الرحيم: "عشر اليت هي
 .يتفرع منهم بعد كل ناطق سبعة أئمة واثنا عشر حجة فذلك تسعة عشر

والسبع  آيات اليت هي سورة احلمد أمثال ملراتب الدين السبع، فسورة احلمـد  
 يستفتح ا كتاب اهللا، كذلك مراتب الدين يستفتح ا أبواب علم دين اهللا 

 : ويف احلروف املتقطعة يف أوائل السور يقول
ويف القرآن أحرف من حروف املعجم يف أوائل السور اليت هلا ظـاهر معناهـا   (

يف أول سورة البقرة وشبهها، فاأللف فيها تدل على الناطق، والالم تـدل علـى   كما 
 . )١(") أمل"الوصي، وامليم على اإلمام، هذا فيما كان أوله 

على صـحة   أو داللة فهذه طريقة حياول فيها أن يربط احلروف وجيعلها كرمزٍ
ا يف كالمنا عـن  وقد سبق الكالم عن بطال ة ،وال شك أن هذه حيلةٌ هش  ، معتقده

حكم تعلـم أسـرار   : مسألة تفريق الكلمة إىل حروف وإضافة مدلول هلا يف مبحث 
 .احلروف وقلنا أا مستنكرة يف اللغة والشرع    

يف توظيـف   ديـدم  ذه الرمزية املستخدمة هلذه احلروف هـي  ه احلاصل أن
 )٢(خفيـة   ات إىل معانرآن كله رموزاً وإشاربل إم جعلوا الق،  أفكارهم واعتقادام

لإلشارة داللة عامة فائقة مقـررة أو هـي بوجـه    : (وفرقوا بني الرمز واإلشارة وقالوا
اإلمجال، داللة مقبولة، ترتبط برباط وثيق، أو كالوثيق فال خترج عن حـدود املعـىن   

اة الرمز فهو كل اجتاه يعمل على جتسيد األحوال على املماثلة واحملاك ااملتعارف عليه، أم
التمثيلية فتجعل للظاهر داللة باطنه وتكون هذه الداللة مصنوعة بطريقة تعسفية خاصة 

                                                
برل ليدن هلوندا، نقالً  ١امللحق باملنتخبات للجمعية اإلمساعيلية بوميب جـ ١٩٠ة ص الرشد واهلداي: ينظر ١)

، إدارة ترمجان السنة الهور، باكستان )٥٣٨-٥٣٧(عن اإلمساعيلية تاريخ وعقائد إحسان اهلي ص 
 ) . ٥٤٥-٥٣٧(وينظر املزيد من املصدر السابق 

 .باريس –ت عويدات بريوت منشورا) ٥/١٨(إخوان الصفاء وخالن الوفاء : ينظر ٢)
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بدل كوا داللة طبيعية أي متداولة شاملة وتأويالم الباطنية تدل على أـم جعلـوا   
  .)٢( ، رموزاً كما يريدونه يف أنفسهم والنماذج من هذه التأويالت كثرية)١(القرآن 

عندما يربطونه  وخاصةعلى الناس  سيلبالت:  ذا االستخدامومن مقاصدهم يف ه
، أو كلمة يف آيـة   اتيآعدد  يف مسألة ما معفيما بينهم  أهل فن ما مبا يتعارف عليه 

الفلك من السابق على أن الكواكب  علم فمثالً فيما يتعلق باألفالك العلوية تعارف أهل
 .)٣()املريخ، الزهرة، عطارد الشمس، القمر، النريان، زحل، املشترى،( :سبعة 

مث خيلطوا مع نظريـات   ،فيأخذون هذا الشيء املقرر وكذلك األبراج وهكذا
 .)٤(فلسفية مثل نظرية املثل واملمثول

                                                
ل نقالً عن العقائد الفلسفية املشتركة حممد إقدير، . عادل عوا   ، املقدمة ك. د /  منتخبات إمساعيلية   ) ١

 ).٨١-٨٠(يف الفرق بني الرمز واإلشارة يف نفس املصدر : وينظر .   ٨٠ص 
ف تأليف الداعي األجل جعفر بـن  كتاب الكش: وينظر) ٨١(وينظر لنماذج من تأويالم نفس املصدر  ) ٢

. لبنـان  –بريوت  –دار األندلس : ،  ط٦٣-٥٤الدكتور مصطفى غالب ص: منصور اليمن حتقيق
وكتاب إثبات النبوءات للفيلسوف . دار املعارف الثانية  : وتأويل الدعائم للقاضي نعمان بن حممد ط

، دار ) ١٣٠- ١٢٩(تـامر  اإلمساعيلي أبو يعقوب اسحق السجستاين حققه وعلق عليه عـارف  
وكتاب راحة العقل للداعي أمحد محيد الدين الكرمـاين ،  . الثانية : ط . لبنان  –بريوت  –املشرق 
األوىل : بريوت   ط –دار األندلس : الناشر . ومابعدها ٣٠٧مصطفى غالب ص/ الدكتور/ حتقيق 

حلصرها فاألمر مشهور عنهم وهـم   فأكثر كتبهم مليئة  بالتأويالت الباطنية فال جمال. بدون تاريخ 
 -٥٤(بيان مذهب الباطنية حممد الـدليمي  :  وينظر يف ذكرها والرد عليها.أنفسهم يقرون بذلك 

حققه فيصل ) هـ ٧٤٥ -٦٦٩( واإلفحام ألفدة الباطنية الطغام ، تأليف حيي بن محزة العلوي ) ٥٨
الناشر منشـأة املعـارف   ) ٩٠-٧١، ٢٢-٢١(علي سامي النشار : بدير عون ، وراجعه الدكتور

 .  باإلسكندرية جالل حزى وشركائه 
/ أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن إمساعيل بن جعفر الصادق حتقيـق د : ينظر الرسالة اجلامعية لإلمام املستور ٣)

 . لبنان –ط دار األندلس للطباعة بريوت . ٢٨٢مصطفى غالب ص 
 .الث من هذا املطلب يف الفقرة الث تقرير الكالم عنهاسيأيت ) ٤
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 .استخدام حروف املعجم على أا دالالت على معتقدهم : ثانياً
هـم عـن   تقدم يف الفقرة السابقة الكالم عن احلروف املقطعة وهنا نذكر كالم   

احلروف املعجمة مع االختصار يف ذلك ألنه يكفي إيصال الفكرة وإال فكالمهم يف هذا 
البعيد للحروف بني استخدامهمكثري ونكتفي مبثال واحد ي. 

يقول جعفر بن منصور اليمن بعد أن ذكر عرش اهللا وكيف مسى اهللا احلـروف       
مث  )١()الشني فهو اسـم العـرش   ، ووأما السني فهو اسم الكرسي: (نعشريالالثمانية و

فاهلاء إشارة إليه : ( ل اىل اهلاء من اسم اهللا  فيقوليذكر كالما ال طائل منه إىل أن يص
 )٤(داللة على النطقاء السـبعة  )٣(، فالسبعة األوىل من احلروف)٢(تعاىل جدهوتبارك امسه 

امعة لتمام احلـروف ،  ؛ ألا ج)٥(والسبعة اآلخرة من احلروف داللة على اإلئمة السبعة
ونكتفي ذا مـن   )٦()النطقاء صلوات اهللا عليهم أمجعنيواألئمة قائمون بتمام الرسل 

وتال حظ كيف أنه حاول بتكلف شديد أن يربط بـني  واملالحظ من كالمه . كالمه 
ل ال دليل عليه ال من العقل وال من الشرع يأنه تأو عنهذا فضال . احلروف ومعتقدهم 

 . ع يف تناقض واضح وبين ال جمال فيه سوى التسليم به  إال من أراد اخلصام جنده قد وق
                                                

 . ٦٠كتاب الكشف ص)   ١
السـابق ، والتـايل ،   : ( كالم اهللا وحياً وهو من احلدود اخلمسة : اجلد عند اإلمساعيلية هو :  جده  )   ٢

النيب ، والوصي ، واإلمام  ، واحلجـة ،  : ( ، ويقابلها   يف عامل الدين  )واجلد، والفتح ، واخليال  
 . ٦١ب الكشف ص حاشية كتا). والداعي

األلف ، والباء ، والتاء ، والثاء ، واجليم ، واحلـاء ،  : ( ويقصد من احلروف  . إشارة إىل كالم  سابق  ) ٣
 . ٦٠ص) واخلاء  

آدم ، نوح ، إبراهيم ، موسى ، عيسى ، حممد ، أما الناطق السابع : النطقاء السبعة عند اإلمساعيلية  هم )   ٤
د بن إمساعيـل بـن   حمم: على خالف بينهم ، فمنهم من يزعم أنه  !  ء ؟فجعلوه من ضمن األنبيا

، ومنهم من يزعم أنه القائم املنتظر الذي سيظهر ليمأل   األرض عدالً كما ملئت شراً وجوراً ، جعفر
 .٦١ويعتربون الدور اآلن هو الدور الناطق السابع   حاشية كتاب الكشف ص 

ن أيب طالب ، احلسني بن علي ، علي زين العابدين ، حممد الباقر ، جعفـر  علي ب: ( اإلئمة السبعة هم )  ٥
 .٦١حاشية كتاب الكشف ص ) الصادق ، إمساعيل بن جعفر ، حممد بن إمساعيل بن جعفر 

 . ٦١كتاب الكشف ص)  ٦
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حممد ابـن  : وهذا التناقض يكمن يف أم قد اختلفوا يف الناطق السابع هل هو   
إمساعيل أو القائم املنتظر ؟ أياً كان منهما فهما ليسا بنبيني باالتفاق من اجلميع ، فكيف 

 ويل العزم ؟ وهم من كالمهم قد فرقوا بني األنبياء واألئمة ؟ جيعلونه من األنبياء ومن أ
 . أنه ليس بنيب: أو أن يقولوا.  إما أن جيعلوا الناطق السابع نيب: فهم أمام أمرين 

فإن قالوا بأنه نيب فقد خالفوا أمراً معلوماً ظاهراً قد أقرت به األمة بـاختالف  
 . بقوله  ةمذاهبها إال من شذ وال عرب

فلماذا ذكرمتوه مع األنبياء ومل : بأنه ليس بنيب وأنه إمام ؛ قيل هلم : ما إن قالواوأ  
 ! تذكروه مع األئمة ؟

 . األئمة أفضل من األنبياء : فإما أن يقروا ذا التناقض ، أو أن يقولوا 
 . فإن اعترفوا بتناقضهم قلنا احلمد هللا اقتربتم من احلق 

لقد جئتم بشيٍء يـرده  : قيل هلم . أفضل من األنبياء بأن األئمة: وأما إن قالوا   
 . العقل والشرع ويرفضه كل من علم بفطرته حق األنبياء 

 .  املثل واملمثولربط احلروف مبعتقدهم القائم على نظرية : ثالثاً 
فنظرية املثل واملمثول تنطلق من الركيزة اليت يقوم عليها دين اإلمساعيلية فهم قد 

ثاالً والباطن ممثوالً، وجعلوا الظاهر يدل على الباطن وقبل البدء يف نقـل  مسوا الظاهر م
 . كالم الباطنية يف هذه املسألة حيسن بنا أن نقرر نظرية املثل واملمثول

 : تقرير نظرية املثل واملمثول
فكرة هذه النظرية ميكن أن نذكرها كما عرفها صاحب هذه النظرية أفالطـون  

حيث تصور أفالطون البشـر  ) أسطورة الكهف: (عرف باسم مبثال تشبيهي مشهور ي
ن يف أيديهم وأرجلهم وأعناقهم، يعلى أم جمموعة من األفراد يقيمون يف كهف مقيد

يدخل منها شعاع ضـوء   –ينظرون فقط إىل حائط أمامهم مواجه لفتحة من خلفهم 
كهـف  خارجي يعكس أمامهم خياالت، وصور غري دقيقة ألشياء حقيقية خـارج ال 

جعلتهم يعتقدون أن ما يرونه هو احلقيقة، ذلك ألم مل يشاهدوا احلقيقـة األصـلية   



-١٢٤- 
 

كوا إال بتحطيم قيودهم واخلروج من الكهـف، وتكـون   رخارج الكهف، وال يد
معرفتهم حينئذ يقينية، ولو عادوا إىل الكهف ثانية فإم يدركون على وعي بـأن مـا   

 . للحقيقة اخلارجية يرونه يف خياالت هي جمرد صور مشوهة
فاألفراد . مثل أفالطون هذه الصورة التشبيهية اخليالية بنظرية املعرفة وعامل املثل

املقيمون داخل الكهف ميثلون بين اإلنسانية والكهف ميثل العامل املادي، أما القيود فهي 
ـ   ه مـن  متثل اجلسد واحلواس الذي يربط اإلنسان باحتياجاته املادية اليومية والـيت متنع

االلتفات إىل ما هو أعلى منها، والضوء الساطع ميثل احلقيقة، والفيلسوف احلقيقـي يف  
نظر أفالطون هو الذي يرفض االنغماس يف عامله احلسي اليومي املتغري ليخـرج مـن   

 .)١(الكهف ويدرك بعقله احلقائق الكلية الثابتة املوجودة يف عامل املثل
تستند إىل مبدأ احلقيقة والوجود وهـي أن   فخالصة النظرية عند أفالطون أا

لكل حقيقة ينبغي أن يكون هلا وجود ذايت يف اخلارج وإال فهي وهم من اخليال وهـذا  
مث جاء أوغسـطني   )٢(يؤدي إىل وجود عامل من احلقائق الكلية مستقل عن عامل الطبيعة

عامل مسـاوي  وقرر بأن املثل ليست موجودة يف  –وأدخل يف النظرية الروح املسيحية 
كما قال بذلك أفالطون وإمنا هذه املُثل موجودة يف عقل اهللا تعاىل وأا هـي  -علوي

 . أفكاره اليت أوجدها بنفسه
ىل درجـة  إوبعد هذا التقرير جتد عندما تنظر يف كتبهم أن هذا تشابه حلد يصل 

 .)٣(التطابق

                                                
ـ  ٣٩ -٣٨تاريخ الفكر الفلسفي، مساح رافع ص : ينظر)  ١ رق نقالً عن العقائد الفلسفية املشتركة بني الف

حممد / من الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية للدكتور: ، وينظر١٢٦حممد إقدير ص. الباطنية، د
 )١٣١-١/١٢٦(عبدالرمحن مرحبا 

؛ نقالً العقائد الفلسـفة   ٣٤املوجز يف مسائل الفلسفة اإلسالمية يف العصر الوسيط ، لكمال اليازجي ص )٢
 . بتصرف  ١٢٧املشتركة ص

  ١٢٧عقائد الفلسفية املشتركة بني الفرق الباطنية صال: ينظر )٣
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ر مصـطفى  وهذا ما ذكره خادم التراث االمساعيلي يف الوقت احلاضر الـدكتو 
وانطالقاً من هذه الرموز واإلشارات جعل اإلمساعيلية احملور الذي : (غالب حيث يقول

 .)١() يرتكز عليه علم التأويل نظرية املثل واملمثول، أو الظاهر والباطن
ومـن هـذا   : (قالف اإلمساعيليةمث سرد بعد ذلك مقرراً هلذه النظرية يف معتقد 

عـامل   ، ثل واملمثول وجب أن يكون يف العامل األرضياملنطلق واعتماداً على نظرية امل
 .)٢() .....ل العامل الروحاين الباطنظاهر مياث جسماين

وبناًء عليه فعندهم الذي يسمونه العقلي الكلي يف العامل العلوي، يقابل العـامل  
اجلسماين، وعليه فإن األمساء والصفات اليت أضفت على العقل الكلي هي أيضاً صفات 

 .  ماماء لإلوأمس
 . !؟ فهل هذا يعقل ممن أنعم اهللا عليه بالفطرة السليمة

أن يكون هناك مـن   وانكرأرح هذا األمر على العامة لنفرت منه قلوم ولو طُ    
لكن هذا يف احلقيقة ما وجدناه يف كتبهم ومن ذلك قـول إخـوان   ! يقول هذا القول

وجعـل صـورة    شريفة، والبنية العجيبـة، ملا خلق هذا العامل على هذه اهليأة ال(الصفا 
زينـة للعـامل   اإلنسان خليفته يف أرضه لتدبر خلقه يف العامل السفلي ليصري عند نقلته 

مة بالقوة، فَّعالة بالطبع، ومل خيلـه مـن الفوائـد العقليـة     العلوي، وجعل نفسه عال
 .)٣(....)والتأييدات اإلهلية، ليتوصل إىل معرفة مجيع ما يف هذا العامل

فانظر إىل كالمهم يف أن اهللا جعل له صورة اإلنسان خليفته لتـدبري خلقـه يف   
  . !؟ العامل السفلي

فهذه مصادمة للشرائع ال حتتاج إىل مزيـد  ! فهل هناك مدبر يف األرض غري اهللا؟   
باسم التأويـل البـاطين مث   ى وال إىل ذكر أدلة من الشرع متنع هذا القول املفتر ،كالم

                                                
 احلركـات الباطنيـة يف  : وينظر ،  ٦جعفر بن منصور اليمن ص/ مقدمة كتب الكشف للداعي األجل )١

 . بريوت  -دار األندلس  ١٠٥مصطفى غالب ،ص/ اإلسالم للدكتور
 . ٨ - ٧املصدر السابق ص ) ٢
 . منشورات عويدات: ط) ٥/١٢(رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء  )٣
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تقرير لنظرية املثل واملمثول جتدهم ينطلقون بعدها يف ربطها باحلروف فقد وبعد هذا ال
وقالوا من مجلة كالمهم يف " يف معرفة بداية احلروف" : مسوهأالصفا فصالً  خوانإعقد 

 اوأخرج سائر املوجودات من املعادن والنبات واحليوان إليه: (هذا الفصل بعد خلق آدم
ومجع ........ دهلا على ما يكون به صالحها وبقاؤها ليديرها ويسوق إليه منافعها وي

، يف تسع عالمات بأشـكال   له هذه األشياء كلها صغريها وكبريها، جليلها وحقريها
بأمساء قد مجعت أمساء مجيع املوجودات، وانعقدت ا املعاين كُلها كمـا   ةخمتلفة مسما

األعداد اليت من واحـد إىل  اجتمعت أجزاء احلساب كُلها واألعداد بأسرها يف القسمة 
 . )١() وكذلك وجودها يف العامل العلوي على هذه النسبة. تسعة

وقيل إن احلكمة التشبه : (مث بعد ذلك يواصلون كالمهم عن احلروف ويقولون 
ومعىن هذا أن يكون الرجل حكيماً يف مصنوعاته، حمققـاً يف  . باإلله حبسب طاقة البشر
فوضع ذلك على موجب احلكمة يف العامل لتكون حـروف  . همعلوماته، خبرياً يف أفعال

وهي حروف اجلُمل مشتملة على كل األشياء مطابقة لألعداد املوجودة ) ا،ب،ت،ث(
 .)٢()يف األصل وما تتفرع منه وحيدث عن ما ال حيصى ذلك إال اهللا تعاىل

 مث بعد ذلك ينتقلون للكالم عن املوجودات وجيعلوا مطابقة لتعداد احلـروف 
 : ن فيقولونيعشرالالعربية الثمانية و

فمن املوجودات اليت عدا مثانية وعشرون يف العامل الكبري منازل القمر فإـا  (
مثانية وعشرون مرتالً، أربعة عشر فوق األرض، وأربعة عشر حتت األرض، وهـي يف  

جلنوبيـة  موضع اليمني واليسار، منها أربعة عشر يف الربوج الشمالية، وأربعة عشر يف ا
 .)٣() من الربوج

مث اعلم أن أصل هذه احلـروف كلـها    : (مث يوصلون الكالم بعدها ويقولون     
ط بأمجعها خطابان ال ثالث هلما ، ومن بينهما ومنهما وعنهما تركبـت هـذه   وواخلط

                                                
 . ط دار صادر بريوت) ١٤٢-١٤١/ ٣(رسائل  إخوان الصفاء  وخالن الوفاء  ١)
 ).٣/١٤٣(املصدر السابق  )٢
 ). ٣/١٤٤(املصدر السابق  )٣
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، حىت بلغت إىل ايتها كحدوث اإلنس كلهم من الشخصني اللذين مها آدم  احلروف
وكذلك العامل بأسره، السموات ومن فيها واألرض ومن .  - السالمعليهما  -  وحواء

.  عليها من جوهرين ومها السابق والتايل، أو البسيط واملركب، ومها العقـل والـنفس  
ه عن مجيع ما حدث منهما، املتعـايل بكربيائـه   واهللا تعاىل مبدعهما وهو الواحد املرتَّ

. الدائرة، واخلط املقوس الذي هو حميطهـا عنهما، وذلك اخلط املستقيم الذي هو قُطر 
فأول احلروف هو اخلط املستقيم الذي هو األلف، والثاين الباء، وبإزائه يف العامل العلوي 

 )١(. ) السابق وهو العقل،و التام هو النفس
 :آن على أن الدين أسراراالستدالل باحلروف واألعداد اليت يف القر: رابعاً
احلروف  املقطعة اليت يف أوائل السور واألعداد اليت وردت يف جيد اإلمساعيلية يف     

شـر   {: بعض اآليات كقوله تعاىل  ةَ عـعسا تهلَيمبتغاهم يف التضليل علـى    ]٣٠ :املـدثر [}ع
 :يقول البغدادياجلهلة لتنطلي عليهم حيلهم ولكي ينسلخ من عقيدته ويسلم هلم أمره 

أوائل السـور كقولـه    يفعن معاين حروف اهلجاء ومن مسائلهم ىف القرآن سؤاهلم  (
، فصلتغافر،[}حم{ و   ]١:  السجدة، لقمان،  الروم ، العنكبوت البقرة ، آل عمران ،[ }امل{

 ]١:النمــــــل[ }طــــــس  {و  ]  ١: الشــــــورى ، الزخــــــرف ، الــــــدخان ، اجلاثيــــــة ، األحقــــــاف  
ما معـىن كـل    :ا ورمبا قالو ]١:مريم[ } كهيعص{ و ]١:طه[ } طه{و ]١:يس[}سي{و

حرف من حروف اهلجاء ومل صارت حروف اهلجاء تسعة وعشرين حرفا ومل عجـم  
بعضها بالنقط وخال بعض من النقط ومل جاز وصل بعضها مبا بعدها حبرف ورمبا للغر 

ـ  ]١٧ :احلاقـة [ }وحيمل عرش ربك فوقهم يومئـذ مثانيـة   {  هما معىن قول اب وومل جيعل اهللا تعاىل أب
شـر    {: وما معىن قوله  ٠٠٠اجلنة مثانية  ةَ عـعسـا تهلَيومل صـارت   ....  ]٣٠:املـدثر [ }ع

                                                
 ).٣/١٤٤(املصدر السابق  )١
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حروف اهلجاء تسعة وعشرين حرفا ومل عجم بعضها بالنقط وخال بعض من النقط ومل 
   .)١()جاز وصل بعضها مبا بعدها حبرف

؛  وال أحتاج هنا أن أنقل من كتب  اإلمساعيلية ألؤكد  ما نقله البغدادي عنهم   
ألن هذا ظاهر يف معتقدهم  بأم يعتقدون أن يف القرآن أسرار ال يعرفهـا إال اإلمـام   

هو ظاهر من كالمنا يتأولون احلروف واألعداد يف القرآن على غري ظاهرها كما  وأم
ولذلك ال يستبعد منهم هذا األمر الذي ذكره عنهم البغدادي  ؛ )١(عنهم يف هذا املبحث

 .بات صحت معتقدهم الثابت عنهم  ألنه دائر يف اث
 . معرفة األسرار والتأويالت عن طريق ما يسمونه الروحانيات:  خامسا

كما ذكرنا  ةوأما الطريقة يف استخراج األسرار والتأويالت فلهم طريقة مستند   
 وان العامل سبع منازل يبدوا منها يف العامل( بالنظرية اليت اعتمدوا عليها يف املثل واملمثول

وهي خمفية ال يطلـع  . سبع قوى ، ا يكون ظهور األشياء كلها من العدم إىل الوجود 
مث   )٢()إال باريها ، وخالقها ، وهي الروحانيـات السـبع   عليها ، وال يعرف كيفيتها 

يزعمون أن هذه الروحانيات السبع يكون م التدبري واخللق واملوت واملعاد ، ولكـل  
حليـاة،  وم يكون النشـوء والبلـى وا  : ( حيث يقولون  واحد منها أعوان وجنود 
، ولكل واحد أعوان وجنود ، ال يعلم عددهم إال اهللا سبحانه، واملمات واملعاد واملنقلب
، وهم سبعة رؤساء املالئكة ، وملوك األفالك ، يف كل فلك وهم مالئكة اهللا جل امسه

 ٣() ....م  ملك منهم موكل(.  
                                                

: الطبعـة  ،١٩٧٧ -بريوت  -ر اآلفاق اجلديدة دا: دار النشر)  ٢٩٣ - ٢٩٢ /١ (   الفرق بني الفرق ) ١
قائد الباطنية وحكم اإلسـالم فيهـا،   الع: وينظر ٦٦بيان مذهب الباطنية وبطالنه ص : ، وينظرالثانية

الطنعـة األوىل  : ط  -لبنـان  –بـريوت   –توزيع املكتبة الثقافية ) ٩٢ -٩١(صابر طعيمة : للدكتور
لـوي  : ية، تـأليف مل يف اإلسالم وأصالته النشوراإلنسان الكا:  وحبث بعنوان. م١٩٨٦هـ ١٤٠٦

: ط). ١٢١(ص. عبد الرمحن بدوي/ د:ف ، تألي)ل يف اإلسالماإلنسان الكام: (ماسنيون ضمن كتاب
 .   الكويت –وكالة املطبوعات  –م ١٩٧٦الثانية 

  ).٦٠-٢/٩٥(كتاب املواقف ، ) ١
كتاب الكشف مقدمة و. باريس –منشورات عويدات بريوت ) ٥/١٨(إخوان الصفاء والوفاء : مثالً  ينظر )١

 . ٦جلعفر بن منصور للدكتور مصطفى غالب ص

 ) .٥٣١( الرسالة اجلامعة )  ٢
 ) .٥٣١: ( املصدر السابق )  ٣
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تتصل  بأمثاهلم يف اجلاللة يف العامل  ( أن هذه الروحانياتمث بعد ذلك يذكرون 
وهم الرؤساء أصحاب التأييد الذي يلقى إليهم ، فيصريون  اجلسماين ، واخللق البشري 

به مؤيدين ، قادرين على إظهار اآليات واملعجزات ، وتأليف الكتـب احملكمـات ،   
جسـامهم كثيفـة ، وعلـومهم    واستخراج السرائر والتأويالت ، وأفعاهلم لطيفة ، وأ

 .)١()... روحانيات ، وقواهم نفسانية 
 :ام احلروف رموزا سرية  يف كتبهماستخد: سادساً

ومينعـون نشـر    يفهمها القارئ ال كان اإلمساعيلية يف السابق يضعون حروفا سرية
 وكانوا يستعملوا يف مراسالم اليت كانوا يرسلوا عن طريـق احلمـام   )٢(كُتبهم

الزاجل وقد نقل االمساعيلي املعاصر الدكتور مصطفى غالب يف مقدمـة كتـاب   
نذكر جزءاً من هذا  )٣(الكشف جدوال يفسر الرموز السرية اليت ذُكرت يف الكتاب

 :اجلدول الذي ذكره الدكتور غالب فيما يلي 
 الرمز الثاين الرمز األول حروف اهلجاء الرمز الثاين الرمز األول حروف اهلجاء

   ض   أ
   ط   ب
   ظ   ت

على الرغم أنه مل يذكر املصدر الذي اعتمد عليه يف تفسري تلك الرموز ، لكـن    
هذا ال يهمنا كثرياً  ألن هذه الرموز موجودة يف نفس الكتاب وما يهمنا هنـا أـم   

 . استخدموها رموزاً سرية 

                                                
 ) .٥٣١( املصدر السابق )  ١
وإىل وقت قريب ، حىت إن الداعية املطلق لطائفة البهرة املستعلية طاهر سيف الدين احتج لدى السلطات )  ٢

علم أن كتاب الكشف املنسوب جلعفر منصور اليمن قد حققه املستشـرق   املسؤولة يف اهلند عندما
الدكتور شتروطمن وأنه سيقوم بطباعته على نفقة مجعية األحباث اإلسالمية يف مببـاي ،  أمـا اآلن   
فيظهر يل أم قد مسحوا بنشر كتبهم وجاهروا مبعتقدهم  بدليل انتشار كتبهم على الرغم أن كتبهم 

: ينظـر  . دد حمدود من اتباعهم كالدكتور مصطفى غالب وعارف تامر وغريهم  قد تبىن نشرها ع
 .١٨مقدمة كتاب الكشف ص 

 . ١٦ص)  ٣
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 .ربط علم العدد بتوحيدهم :  سابعاً
ن عرف حقيقة اإلمساعيلية أم يف تقريرهم للتوحيد خيتلفون عن فكما هو معلوم مل     

غريهم من الفرق اإلسالمية ؛ وذلك إلميام مبا يسمى بنظرية الفيض حيث جعلوا هذا 
وهذا يؤكده أن إخوان الصفاء قـد   ،)١(العامل املركب مادياً وروحياً من النسب العددية

األول والقول بأن علم العدد فيض العقل على  اإلبداع(يف رسائلهم بعنوان  جعلوا فصالًً
ومرادهم من العدد هنا هو ما يسمى الفيض املبين على املراتـب عنـدهم    .)٢()النفس

كمـا  ’ يقصدون ا أن أول شيء أوجده اهللا كان جوهراً بسيطاً يقال له العقل الفعال 
س الكلية من العقل الكلي تفيض النف: أنشأ االثنني من الواحد بالتكرار ، واملرتبه الثانية 

وهي األجسـام   )٣(املولدات: وهكذا اىل أن يصلوا اىل املرتبة األخرية اليت هي عندهم 
فهذه املراتب عنـدهم    .   مثل اخلشب ، واحلديد ، والنبات ، واللحم : اجلزئية العامة 

مطابقة لصور األعداد وأن األشياء كلها تركبت حبسب طبيعـة العـدد ، ويف ذلـك    
ن صور األشياء مطابقـة لصـور   ولذلك قال احلكماء من الفيثاغوريون أ: ( ولون يق

: ويف موضع آخر يقولون  )٤(...)، وأن األشياء كلها تركبت حبسب طبيعة العدد العدد
وكما أن املوجودات يف العقل بالقوة، كذلك سائر العلوم موجودة يف علـم العـدد،   (

هو العقل الفعـال   -بزعمهم  –فالواحد  )٥(...)وصورته مطابقة لصورة املوجودات 
فأوله الواحد الذي ال خملوق موجود قبله ، وآخره : ( و يقولون يف ذلك   )٦(املقابل هللا

) لواحـد القـدمي األزيل ال بدايـة لـه    متصل بالواحد الذي ال شيء بعده ، كذلك ا

                                                
: ، وينظـر  ) ١٠٣( الرسالة اجلامعة املنسوبة ألمحد بن عبد اهللا بن إمساعيل بن جعفر الصادق ، : ينظر )  ١

 ) .٣٨٦( تاريخ الفكر العريب 
 .منشورات عويدات ) ٥/١٢( اء إخوان الصفاء وخالن الصف)   ٢
عمر : تاريخ الفكر العريب اىل أيام ابن خلدون ، تأليف : وينظر) ١٥/ )٥( رسائل اخوان الصفاء : ينظر)   ٣

 ) .٣٨٦( فروخ 
 .منشورات عويدات ) ٥/١٣( إخوان الصفاء وخالن الصفاء )  ٤
 .منشورات عويدات ) ٥/١٤( إخوان الصفاء وخالن الصفاء )  ٥
 ) .٣٨٦( عمر فروخ : تاريخ الفكر العريب اىل أيام ابن خلدون ، تأليف : نظري)  ٦
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متقدم على مجيع  فعلم العدد. أي العقل الفعال ) فأوله واحد : ( فيقصدون من قوهلم 
العلوم كتقدم العقل على مجيع األشياء وأنه مبدأ الشرع ، والدين ، والذي عليه بنيـت  

مث طبقوا هذه املراتب على النصوص القرآنية فمثالً جعلوا العرش  )١(الصلوات والعبادات
احلمد : ( هو العقل الفعال ، والكرسي النفس اليت فاضت من العقل ففي ذلك يقولون 

 )٢()يه كرسيه الذي وسع السموات األرضجاعل أول ما أبدعه عرشه احمليط ، وثانهللا 
ألفاظ القرآن لكي تتماشـى  بمتالعبني ! مث انظر بعدها ماذا يقولون يف تأويل  العرش ؟
فعرشه هو القلم اجلاري بأمره ، فخط : ( مع تلك النظرية الفيضية املخترعة حيث قالوا 

فتالحظ أم باإلضافة إىل أم  )٣(...)يئة وأحرف اإلرادة ، يف اللوح الكرمي سطور املش
افتروا هذا القول على اهللا من عند أنفسهم قد تأولوا النصوص لتطابق نظريتهم فقـالوا  

أن اهللا يتكلم بل هو معطـل   وإذا كان كذلك فليس عندهم!  بان العرش هو القلم ؟
سبحانه بزعمهم هو فيض وهو ما  بل كالمه –تعاىل اهللا عن ذلك  –ه النظرية ذوفق ه

وهو  لفالسفةقول ا أيضا  هوإبداع  مث األحرف عندهم إرادة و هذا القول : يسمونه 
كالمه عن أقوال الناس يف مسألة الكالم  يقول شارح الطحاوية يف  مما يلتقون به معهم 

الفعـال  أن كالم اهللا هو ما يفيض على النفوس من املعاين إما من العقـل  : أحدها : ( 
 .)٤()ه ، وهذا قول الصابئة واملتفلسفةعند بعضهم ، أو من غري

أقرب الناس إىل الباطنية اإلمساعيلية  الفالسفة  وإن مل يكونوا على (ومعلوم أن   
    .)٥()قاعدة فيلسوف معني 

                                                
 .منشورات عويدات ) ٥/١٥( إخوان الصفاء وخالن الوفاء )  ١
 .منشورات عويدات ) ٥/١٢( إخوان الصفاء وخالن الوفاء )  ٢
 .منشورات عويدات ) ٥/١٢( إخوان الصفاء وخالن الوفاء )  ٣
هـ حققه ٧٩٢اوية لالمام القاضي علي بن علي بن حممد بن أيب العز الدمشقي املتوىف شرح العقيدة الطح)  ٤

الثانية : مؤسسة الرسالة ط) ٢٥٤/ ١( عبد اهللا بن عبد احملسن التركي وشعيب األنؤوط : الدكتور : 
 .م ٢٠٠١هـ ١٤٢١

 ) .١٧٥-١٧٤/ ٢٧( جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم بن تيمية )  ٥
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د مث بعد هذا ما ذا عساهم يقولون ؟ لقد استدلوا مبا ذكرنا عنهم يف علم العـد      
، هو لسان ينطق بالتوحيـد والترتيـه  وإن علم العدد : (فقالوا!  و التوحيد ؟على أنه ه

   .)١(...)، ويرد على من أنكر الوحدانية وقال بالثنوية وينفي التعطيل والتشبيه
وقـد   اًوإال كيف يكون هذا توحيـد ! ؟فقد استدلوا بالشرك على التوحيد فيا للعجب

 !  ؟تديرب الكونسبحانه عن صفاته وعن أشركوا معه وعطلوه 
فمن خالل منهجهم يف رسـائل   ألعدادلاستخدم اإلمساعيلية بقي هنا أن نذكر   

 : نياستخداماخوان الصفاء نستنتج أن هلم 
يف اجلمع والتفريق والطرح والضرب وغري ذلك من احلقـائق  : على حنو علمي: األول

ا يستعان به يف مناحي وهذا ال إشكال فيه حىت وإن وقع منهم خطأ اجتهاداً إذا كان مم
العلمي  مل جيعلوه  االستخداماحلياة يف حدود الشرع ، لكن إخوان الصفاء حىت يف هذا 

يف هذا الضابط واكتفوا  بل أقحموه يف معتقدهم وجعلوه رياضة للعقل لتفهم الفلسفة 
 . )٢(كما يزعمون. عموماً واآلهليات على األخص
جعلوه يف قالب خرايف وهذا يتمثل يف نظرية الفيض فقد : أما االستخدام الثاين لألعداد

القائمة على أن هذا العامل الذي نعـيش   )٣(عند أفالطون مث ميزجوا بفلسفة فيثاغورس
) نييالطبـائع (فيه مركب، مادياً وروحياً، من النسب العددية وميزجونه برأي الفالسفة 

يف تسـع   أن الفـيض جيـري  : مركب من العناصر األربعة فيقولونأنه : الذين يقولون
 )٤(، ألن األرقام تسعة يف األصل اليت يسموا اية اآلحـاد )دركات من أعلى إىل أدىن

وال حول وال قـوة إال   )٥(وهكذا جعلوا دينهم قائم على األعداد واألسرار واحلروف
 .باهللا

                                                
 .منشورات عويدات ) ٥/١٢( وخالن الصفاء  إخوان الصفاء)  ١
،والرسالة اجلامعة تاج رسائل إخوان الصفاء ) ٧٧ -٤٨/ ١( رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء  : ينظر) ٢

/ ، حتقيق د. وخالن الوفاء تأليف اإلمام املستور أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن امساعيل بن جعفر الصادق
 .الطبعة الثانية . لبنان –بريوت  –األندلس دار ) ٩٤ -٩٣(مصطفى غالب 

 . ٣١سبق ترمجته ص)  ٣
: وينظر باريس –منشورات عويدات بريوت : ط) ١٨-٥/١٠(ينظر رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء  ٤)

دار العلـم للماليـني بـريوت ط    ) ٣٨٦-٣٨٥(تاريخ الفكر العريب إىل أيام ابن خلدون، عمر فروخ 
 . هـ١٣٨٦

: وينظر يف موقف الفرق الباطنية مـن األعـداد    -١٢/ ١( ائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء  رس: ينظر٥)
 ). ٢٤٢-٢٣٢( ص . حممد إقدير/ العقائد الفلسفية املشتركة بني الفرق الباطنية للدكتور
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مساعيلية املتقدمني حلساب اجلمل استعمال واضح ولعلـهم ال يرفضـونه   مل يكن لإل   

فاإلمساعيلي املعاصر عارف تامر اسـتدل   ،بدليل أن املعاصرين استخدموه واستدلوا به
ألن عدد حروفه حبسـاب   ؛)عبد اهللا بن حممد: (ان الصفاء هوبأن مؤلف رسائل إخو

دد الرسائل وهي اثنان ومخسـون  مطابقاً لع -كما يزعم –) ان ومخسونتاثن: (اجلمل
 ، فهل هذا تطابق صحيح كما زعم؟ )١(رسالة 

حممد سامل إقـدير عنـدما   / هذا االدعاء حسابياً الباحث الدكتور ألقد تفطن خلط    
 يف حساب اجلمل غري مطـابق  نيان واخلمستالحظ أن عدد رسائل إخوان الصفاء االثن

ـ  ؛السم عبد اهللا بن حممد بينمـا   ٣= ، ل  ٤= ، و م  ٥= ل ن ألن عارف تامر جع
 )٢(. ٣٠= ، ل  ٤٠= ، م ٥٠= ن : الصحـــيح أن

وهناك خطأ آخر وقع فيه عارف تامر وذلك عندما استخدم احلساب العـددي       
 . ليطابق أيضاً عدد رسائل إخوان الصفاء مع عدد ركعات الصلوات اخلمس

ـ حيث ذكر بأن عدد الركعات يف الصلوات اخلمس إحدى و . ن ركعـة ومخس
ها ركعة اجللوس يف صالة العشاء ومقامهـا مقـام   عدخل مولكي توافق عدد الرسائل أ

  )٣(ني ومخستنيركعة واحدة يصليها املصلي وهو جالس على ركبته فيكون اموع اثن
يذكر بأن اإلخوان اعتربوا ) حقيقة إخوان الصفاء وخالن الوفاء: (بينما جنده يف كتابه 

لتصـبح   )٤(صلوات اخلمس إحدى ومخسني ركعة وأضافوا إليها النيةعدد الركعات لل
: وهذا لو أننا سلمنا بالقولني ومجعنا بينهما وقلنا!   ومخسني مطابقةً لعدد الرسائل؟نتاثن

أما ليسا متناقضني ؛ فكالمها قوالن التكلف فيهما ظاهر  ألن النية ليست ركعة حىت 
 . تدخل مع الركعات 

                                                
باريس وحقيقة  –منشورات عويدات بريوت )  ٥١/١٤مقدمة رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء : ينظر ١)

 . الثالثة: ط  –بريوت  –دار املشرق  – ١٥وان الصفاء وخالن الوفاء لعارف ثامر صإخ
 . ٢٣٥العقائد الفلسفية املشتركة بني الفرق الباطنية ص  ٢)
 )  .١/١٤(مقدمة رسائل إخوان الصفاء وخالن الوفاء   ٣)
 ١٤ص )٤
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ركعـة  وس يف العشاء فهو أيضا تكلف ألن اجللوس ال يعتـرب  وأما ركعة اجلل
وإال لزمه أن حيسب اجللوس الذي يف الصلوات األخرى وعندها ختتلف نتيجـة   مستقلة

 .اًاحلساب وال يكون تطابق
وال  عجب من هذا التكلف منهم فإن دينهم قائم علـى التكلـف والتأويـل    

 !.البعيد؟
 :رد ـــال
االمساعيلية ومعهم الفـرق   اعتقادنا يف هذا املبحث أن ذكر من خالل ما يتضح  

 ،وال موافقٍ لكتاب وال سنة ،يف احلروف واألعداد غري جارٍ على قضايا العقول الباطنية
م بالقول يف الباطن والظاهر فكـلٌ  هوداللةُ ذلك ما وقع فيه من شا ،وليس له ضابط

ختلفني يف ذلك فأيوليس  ! صحيح منها ؟ التأويلٍ هو يأيت بقول وتأويلٍ على هواه م
 .دعائهم بال دليل أا من إمام معصوم اهلم يف ذلك حجة سوى 

 ! من أين لكم هذه العصمة ؟: ل هلم  ونقمع ذلك كله و 
بأـا دالالت  : مث هذه املزاعم والتأويالت لألعداد اليت ربطوها مبعتقدهم وقالوا      

عليهم أحد ويقلب املسألة عليهم مـن نفـس   سهل أن يأيت المعتقدهم من  ةعلى صح
علـى   يـرد ميكن أن ) ال إله إال اهللا :  (يف كلمة التوحيد : الباب الذي وجلوه فمثالً 

أا كانت أربع كلمات ألا تدل على إمامـة األربعـة مـن    :  ويقالمزعمهم فيها 
هللا عنهم رضي ا -أيب بكر وعمر وعثمان وعلي : أصحاب النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 ولـن ؛ دموه يف تدعيم أفكارهم ومعتقدهموهكذا فخذ أي تأويل استخ  )١( –أمجعني 
ن مل يكن هذا منهجاً شرعياً بل النـهج  ولك. يعييك كثرياً يف قلب االستدالل عليهم 

 .القومي هو يف التبعية لنصوص القرآن والسنة املبنية على ضوابط الشرع وظاهر النص 
دهم أم استخدموا األعداد واحلسابات املتعارف عليها ليخلطوا إذا فالقضية عن    

احلقائق باألباطيل والكذب لريوجوا مذهبهم ، فهذا تلبيس وال يشفع هلم صدق مقاهلم 
 .يف حسام 

                                                
 . ٤٤وفضائح الباطنية ص. ٦٠بيان مذهب الباطنية وبطالنه ص:وينظر ) ١
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أنه مهما كان اعتماد اإلنسان على  : وهيوهذا يقودنا إىل احلديث عن مسألة      
فإنه ال يشفع له ذلك اخلـوض يف   ؛ بية والعلميةقوة عقلة واستخدامه للنظريات احلسا
فال سبيل فيها إال  ،تعرف إال باهللا بواسطة الوحيعلوم الغيب اليت ال يعلمها إال اهللا وال 

إىل   -عليهم السـالم   -ل وإال مل يكن هناك فائدة وحاجة يف إرسال الرس، تباعباال
، و غريمها من الفالسفة املالحدةأ فيكفي أن يقتدي الناس بأرسطو أو فيثاغورسالناس ، 

الصحابة وأمتـه هلـؤالء    -صلى اهللا عليه وسلم  –وإال على األقل ملاذا مل يرشد النيب 
 . حيملها أتباعهم ومن تأثر موأفكارهم مبثوثة  ،كتبهم موجودة تالفالسفة مادام

هذا  إذا كان: مسألة تأويلهم الباطين من جهة أخرى ونقول  ونعود لنقاشهم يف   
 ،القرآن بلغة العـرب فلماذا أنزل اهللا  وأن املعىن الظاهر غري مراد عندهم اًالتأويل معترب

 .وجعله يف غاية البالغة والفصاحة يفهمه  بلسان عريب مبني 
إن هذا القول مهما حاولوا أن جيعلوا له تربيراً ؛ فهو يف حقيقة أمره قدح يف اهللا 

ألنه ال جيوز على اهللا أن خياطب البشر وخاصـة يف  ؛  -تعاىل عن ذلك علواً كبريا  -
فهذا من العبث الذي ال جيوز أن يكـون  ! ا ال يفهم معناه ؟مبمسائل العقيدة واإلميان 

 .فيمن كانت له األمساء احلسىن والصفات العلى 
ومنها أن تكون التكاليف االعتقادية والعملية مما يسع : ( الشاطيب  اإلماميقول 
بأن تكون من القـرب   –أما االعتقادية . لها ؛ ليسعه الدخول حتت حكمها األمي تعقُّ

للفهم ، والسهولة على العقل ، حبيث يشترك فيها اجلمهور من كان منهم ثاقب الفهم 
إال اخلواص ؛ مل تكن الشريعة عامة ، ومل تكـن   ه؛ فإا لو كانت مما ال يدركأو بليداً 

  .)١()أمية 
 !من الناس دون غريهم ؟ ن يرتل خطاباً ال يعرفه إال حفنةأ فهل جيوز على اهللا  

ولَقَـد َضـربنا للنـاسِ فـي هـذَا الْقُـرآنِ مـن كُـلِّ مثَـلٍ لَّعلَّهـم           {: وقد قال اهللا تعـاىل  
ونتَذَكَّر٢٧}ْ}ي {تَّقُوني ملَّهجٍ لَّع وي عذ راً غَيبِيرواآليات يف  ] ٢٨ -٢٧:الزمـر [ }  قُرآناً ع

  .هذا كثرية ومعلومة 
                                                

 ) .١٤١/ ٢(املوافقات )  ١
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. بـه  الذي أمر اهللا ال يكون من إبالغ احلجة وبيان الدين احلاصل أن منهجهم    
علـى  مث أيضاً . هعلى قوهلم ال تقوم احلجة على أحد إذا كان املعىن على غري ظاهربل 
ل املعصـوم  واملؤ املعصوم يلزم منه أن يفتقر كالمبأن القرآن ال يفهمه إال اإلمام : قوهلم

 .إىل تأويل ومفسر وإىل ما ال اية ألن كالمه ليس بأعظم من القرآن 
إن حقيقة هؤالء أن يبقى الناس لكربائهم تبعاً عمياً ال رأي هلم ويسـلموا هلـم      

لكن هذه اهلداية ال يبينون هلم الطريق املستقيم نعم الناس حباجة ألمراء وعلماء  .تسليماً 
عد من الدين بقدر خروجه عـن ظـاهر   فمن خرج بوضوابطه الدين  خترج عن ظاهر

 .إىل أن ينسلخ من الدين  نصوصه وضوابطه زاد ما زاد 
مث أيضا ما يقول هؤالء يف آيات كثرية ال جمال فيها ولـو أدىن مـن ذرة عـن       

م وأَخواتُكُم وعماتُكُم وخاالَتُكُم وبنات حرمت علَيكُم أُمهاتُكُم وبناتُكُ{: منها قول اهللا تعاىل  ظاهرها
       كُمـآئسن ــاتهأُمو ةضَـاعالر ـناتُكُم مــو أَخو كُمنضَـعـي أَرتالال ــاتُكُم هأُمو ـتاألُخ ـاتنبخِ و  وربــائبكُم األَ

ي دتالال كُمآئس ال الالتي في حجورِكُم من نِّ خلْتُم بِهِن فَإِن لَّم تَكُونُواْ دخلْتُم بِهِن فَ
الئلُ أَبنائكُم الَّـذين مـن أَصـالبِكُم وأَن تَجمعـواْ بـين األُختَـينِ إَالَّ مـا قـَ         حو كُملَيع احنج د

أن لكل  هذه اآلية تدخل يف قوهلم فهل  ]٢٣: النساء[ }سلَف إِن اللّه كَان غَفُوراً رحيماً 
ولذلك هم متناقضون يسعون هلدم الدين ولو قيل ألتبـاعهم هـذا     اًوباطن اًظاهر آية

القول ألنف منه وأنكر أن يكون من دينه فال يتأول هذه اآلية عن غري ظاهرها واآليات 
 .خرى  ، ولذلك ال جتد هلم تفسرياً كامالً للقرآن خبالف الفرق األ ةيف هذا كثري

أخر ال ذا الطريق فهـذا باطـل    فأما محلها على معىن: ( الرازي  اإلماميقول 
قطعا ، وذلك مثل الوجوه اليت يذكرها أهل الباطن ، مثل أم تارة حيملون احلـروف  
على حساب اجلمل وتارة حيملون كل حرف على شيء آخر ، وللصوفية طرق كثرية 

لذي يدلل على فساد تلك الوجوه بأسـرها قولـه   يف الباب ويسموا علم املكاشفة وا
وإمنا مساه عربيا لكونه داال على هذه املعاين املخصوصة بوضع  }قرآنا عربيا  {: تعاىل 

العرب وباصطالحام ، وذلك يدل على أن داللة هذه األلفاظ مل حتصل إال على تلك 
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هذا يطول ولعلنا نكتفي والكالم يف رد  )١()املعاين املخصوصة ، وأن ما سواه فهو باطل
 . من املناسب اإلجياز يف ردها  أرى مبا أشرنا لضعف حجتهم اليت

ا استدالهلم باألرقام اليت وردت يف نصوص القرآن والسنة  كعدد الصالة مـثال  أم      
واختصاصها ذا العدد وأن فيها داللة على صحة مذهبهم وأن الدين أسرار فيه ظاهر 

 : فنقول... املعصوم وباطن ال يعلمه إال 
دون أن م هللا بكل ما أمرنا به وحدده لنا سلّن أن اهللا سبحانه أطلق علينا مسلمني : أوال 

 .نتكلف يف تأويل وال جنادل بالباطل 
إذا قرر  ةالعاقل يعلم ضرورةً أن كل من عنده علم مثالً يف هذه الدنيا ومعرف :وثانياً   

فتجدك تسلم بناًء علـى مـا   . مل يقرره من فراغ:أنهعلم ؛ معيناًفيما خيص علمه عدداً 
ء فإن الذي حيدد عدد جرعات الدواكالطبيب . صصهوعامل يف خت ةعلمته عنه وأنه حج

فهذا يف حق اهللا أوىل فاهللا بعلمه قدر الصالة ـذا العـدد    .املريض يف الغالب يسلم له
وال  ،ونتـأدب معـه   ،له األمر فنحن بإمياننا باهللا وبعلمه الكبري وحكمته البالغة نسلم

األعداد تدل على أن  ، ونقول أن هذهوال نتجاوز حدوده اليت حدها لنا ،خنوض يف هذا
وال حول وال قـوة إال  . الدين قائم على أسرار ؛ فإن قول ذلك فيه سوء أدب مع اهللا

 .باهللا 
 
 
 
 
 



                                                
 ) .٦٠٦/ ٢٧( تفسري الرازي )  ١
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 .برز من اعتىن به أنشأة هذا العلم عند الصوفية و: املطلب األول 
 .أمهية علم احلروف عند الصوفية:املطلب الثاين 

 .روف واألعداد عند الصوفيةاستخدامات احل: املطلب الثالث 
 .الرد على معتقدهم يف احلروف: املطلب الرابع 
 .احلرف  مسألة خلق القرآن وارتباطه مبعتقدهم بعلم: املطلب اخلامس
 .فرقة احلروفية : املطلب السادس
 التطبيقات الصوفية املعاصرة لعلم احلرف: املطلب السابع 
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 :متهيد
فمنهم من جعل   ،كثرياً ما خيلط الناس يف مفهوم الصوفية مع كثرة اجلدل يف ذلك     

واجلوع وكثـرة   ،تلك العبادات  املتجلية يف الزهد والتقلل من حظ الدنيا: التصوف 
جعلـه   ومنهم من ،والتشدد والتقعر وهذا هو حال أسالفهم يف القرون األوىل  ،العبادة

دينا مستقال حيمل خليطا من فلسفات وأفكار ألديان خمتلفة  تكون على أثرها  نظريات 
 .    خاصة ال عالقة هلا بالورع والتقوى والتقلل من الدنيا 

أن هذا التقسيم هو صحيح إذا قلنا إن التصوف يف البداية منـذ القـرن    وال شك     
اجلوع ، الزهد ، فكانت مسة الزهـد   :بادةكان أصحابه يغلب عليهم كثرة الع ؛الثاين 

فأتوا بأشياء مل يأت ا اإلسالم فكانوا بداية ومقدمـة الجتـاه   ، املتشدد غالبة عليهم 
فكري تطور فنأى جبانبه عما كان عليه النيب صلى عليه وسلم وأصحابه  إىل أن جـاء  

دخلـه باسـم   أف من دخل بامسهم وأتى بالنظريات الفلسفية وعقائد الديانات املنحرفة
   .)١(التصوف

مر بتحوالت تارخيية  وجدت أنه مـن الضـروري    وملا كان لفظ الصوفية جممالً    
ذلك التصوف : نهصد من الصوفية يف هذا املبحث ، وأاإلشارة هلذا متهيدا يف حتديد املق

 ألديان وفلسفات قدمية ؛ احنرف عن الدينياً مضاه اًودين ةالفلسفي  الذي أصبح نظري
 . )٢(يف أمور كثرية منها استخدام احلروف

مث  ،مث نقوم بذكر استخدامام هلـا  ،وسوف نقوم بعرض نشأة هذا العلم وبدايته    
مث بعد ذلك ندفع تلك الشبه بالدليل العقلي ونذكر معه  ،نذكر كيف ربطوه بالكواكب

انت نتاجاً هلـذا  نعرض لطائفة ك: مث يف املطلب الثاين  الشرعي الذي مينع ذلك الدليل 
 ذاالعتقاد يف احلروف وهي طائفة احلروفي

                                                
جهود علماء التصـوف   :  وينظر)  -١٠/٣٥٨(يف نشأة التصوف جمموع فتاوى شيخ اإلسالم :   ينظر)  ١

 .١٥٤يف القرن السادس اهلجري يف الرد على الصوفية ص 
ل الغربية النصرانية بدأ من قبل االستعمار يلقى التصوف يف العصور املتأخر اهتماما ودعماً كبرياً من الدو)  ٢

ملا يرونه يف ذلك مـن  ؛ الذي حل بالدول اإلسالمية أثناء الدولة العثمانية ومن بعده وإىل أيامنا هذه 
: ، تـأليف  ) التصوف بني التمكني واملواجهة(كتاب : ينظر.  مصاحل هلم ومن أمهها هدم اإلسالم

 .١٠٣ -١٢حممد بن عبد اهللا املقدم ص
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تقدم معنا احلديث مستوىف عن نشأة استعمال احلروف وخاصة يف معرفة أحـداث  

ال شك و ...سبقهم من يهود القبالة  مبن وعن احتذائهم ،وما يتعلق باملهدي ،املستقبل
ومقارنته مبـا عنـد    ،أنه يتضح جليا بعد البحث يف معتقد الصوفية يف علم احلروف 

الرافضة ؛ أن الصوفية يف اجلملة تلقت فكرة احلروف هذه من الرافضة  فلـم يـدخل   
ورسـخت    ،القرن الرابع إال وفكرة احلروف قد أخذت موقعها يف عقيدة الصـوفية 

 :م فجاء مجلة من كبارهم كان من أبرزه.
األحرف يف  علم القرآن يف األحرف اليت يف أوائل السور وعلم(ليقرر أن   )١(احلالج -

يف النقطة وعلم النقطـة يف املعرفـة   ، وعلم األلف األلف  يف الم ألف الم ألف ، وعلم
  .)٢()...يف األزل  األصلية

إال أن  ،يف  علم احلروف أكثرهـا فُقـدت    )٣(مث جاء الغزايل وألف رسائل كثرية   -
  .مثل غريه )٤(الغزايل مل يتوسع كثريا يف  الكالم عن األسرار

) الفتوحات املكيـة (وأوغل يف هذا العلم وحشا كتابه  مث  بعد ذلك جاء ابن عريب   -
 .)٥(وغريها و أصبح كالمه أصال يف علم احلرف عند الصوفية الغالة  ومزجه بالفلسفة

                                                
احلسني بن منصور احلالج املقتول على الزندقة ما روى وهللا احلمد شيئا من العلم وكانت له بداية جيـدة  ) ١

وتأله وتصوف مث انسلخ من الدين وتعلم السحر وأراهم املخاريق أباح العلماء دمه فقتل سنة تسع ومخسني 
لسان امليزان ، )٣٠٦/ ٢( قد الرجالميزان االعتدال يف ن )١١٢/ ٨(تاريخ بغداد :ينظر ترمجته  وثالث مئة

)٣١١/ ٥(  
مكتبـة   -١٠٣حممود اهلنـدي ، ص :  حقائق التفسري أو خلق خالئق القرآن واالعتبار ، احلالج  مجع   )٢

 .متبويل
كشـف  :  ينظـر  ) . أسرار احلروف والكلمات: ( ذكر صاحب كشف الظنون كتابا للغزايل بعنوان )  ٣

 ) .٨٣ /   ١ (الظنون 
 )٢/١٧١( كامل الشييب/ الصلة بني التصوف و التشيع  لدكتور  :ظر ين  )٤
اك من يدافع عن ابن عريب وبنفي عنه  كثريا من األقوال قدميا وحديثا  ولعل االختالف فيه يرجـع  ـهن  )٥

 :ألمور منها 
 =. ـ  لكثرة تناقضه فيما يكتب ١
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 .ـ وجلهل البعض عن حقيقته٢=  
 . مذهبه  ـ أن يكون املدافع عنه على٣
 .أن ابن عريب يغلب عليه استخدام جممالت الصوفية واتباع املتشابه  -٤
أن من يعظمه  قد يقرأ جزءاً من كتبه وال يقع إال على املفيد منها أو ما كان فيه حق أو ما كان األمـر   -٥

ماء عداوة البن عريب ملتبس فال يفطن للباطن الذي غفل عنه وهذا وقع لشيخ اإلسالم ابن تيمية وهو أكثر العل
وإمنا كنت قدمياً ممن يحسن الظن بابن عريب ويعظمه ، : (  وهذا يتضح من كالم شيخ اإلسالم الذي قال فيه 

، والكُنه ، واحملكم املربوط ، والدرة ) الفتوحات ( وملا رأيت يف كتبه من الفوائد ، مثل   كالمه  يف كثري من
ك ، ومل نكن بعد اطلعنا على حقيقة مقصوده ، ومل نطـالع الفصـوص   الفاخرة ، ومطالع النجوم ، وحنو ذل

،  فابن عريب قد عرض عقيدة وحدة الوجود مشتته يف كتبه  ومل يأيت ـا يف  ) ٤٦٤/ ٢( الفتاوى ) وحنوه 
 . صورا املتكاملة ومل يأيت ا دفعة واحدة حتاشياً لسخط الفقهاء وهذا ما صرح به 

املعاصر الذي حيارب اإلسالم قام بنشر كتب ابن عريب وجالل الدين الرومي تشـجيعاً  أن العامل الغريب  -٦
ودعماً للحركات الصوفية اليت يرون فيها ما حيقق مصاحلهم ؛ فكان هذا سبباً يف بزوغ وظهور من يدافع عن 

عداً عن  الدين ابن عريب وأمثاله بل إن بعضهم قد جترأ وقام بنشر كتب احلالج الذي هو أشد من ابن عريب ب
وال حول وال قوة إال باهللا ويؤكد ما ذكرت أن حممود اهلندي الذي قام بنشر كتب احلالج يذكر يف مقدمته 
أنه قام بإعداد وضبط بعض الكتب للحالج وقامت دار النشر بإهدائها إىل رجال الصحافة والثقافة وأسـاتذة  

أحد الكتاب والشعراء الصحفيني وبعدها خرج من عزلته  مث إنه لقي تشجيعاً من! األدب واملهتمني بالثقافة ؟
اليت بقيت قروناً ومل جيرؤ أحد على نشرها  طيلة القرون املاضيه بسبب ضالل  -وبدأ يف نشر أعمال احلالج 

فهذه الواقعة ليست وحيده يف إثبات صحة ما أقول بل  –صاحبها الذي أمجع العلماء يف عصره على تكفريه 
   .يثبت وليس هنا مكان التفصيل يف ذكرها هناك غريها ما 

حممد بن عبـد اهللا املقـدم   : ، تأليف ) التصوف بني التمكني واملواجهة(كتاب : ينظر يف حبث هذه املسألة 
ونشأة الفلسفة الصـوفية  .  ٩-٨حممود اهلندي لكتاب حقائق التفسري للحالج ص: ومقدمة احملقق . ١٢ص

نظرية اإلنسان الكامل عند : وينظر أيضا ) ٢٣٨ -٢٣٧( ميد فتاح ص وتطورها ، للدكتور عرفان عبد احل
، )اإلنسان الكامل يف اإلسالم: ( هرت هينرش شيدر ضمن كتاب: املسلمني مصدرها وتصويرها الشعري تأليف

 . الكويت –وكالة املطبوعات  –م ١٩٧٦الثانية : ط ) . ٦٧(ص . عبد الرمحن بدوي / د:تأليف 
ن جند يف عصرنا هذا من يدافع عنه وينفي عنه كثريا من الكتب اليت قرر فيها ضالالته مثل أ ومن واقع األسى

. ب الفتوحات املكية طبعة دار صادرفصوص احلكم ، ومن هؤالء حممود حممود غراب الذي قدم لكتا: كتاب 
سباب منها ونفى نسبة كتاب فصوص احلكم عن ابن عريب ، والشك أن هذا غري صحيح ومغالطه واضحة ؛ أل

أن هـذه   -٢.أن أكثر من ترجم له يذكرها  ومن مجلة ما يذكر كتاب الفصوص ويثبتها البن عريب   -١: 
الكتب هلا عدة نسخ  كما أثبت ذلك نواف اجلراح يف حتقيقه لكتاب فصوص احلكم طبعة دار صادر والغريب 

 -٣!  وقال فيها دفاعه عن ابن عريب ؟أنه هو أيضا حمقق كتاب الفتوحات الذي قدم له األستاذ حممود غراب 
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البن عـريب يف  اً مل أقف عليه نسبه كتاب) كشف الظنون(وقد ذكر صاحب كتاب 
والغايات يف أسرار احلروف املكنونـات واألمسـاء    املبادئ: (أسرار احلروف وامسه

يف اثبات غلـوه يف هـذا    ةوكتبه اليت وقفت عليها كما سيأيت مغني )١()والدعوات
  . العلم

                                                                                                                                          
أن فصوص احلكم  له شروح كثريه متناولة وعلى سبيل املثال ذكر بروكلمان  أن له مخسه وثالثني شـرحا   

أن يف الكتب اليت يعترف ا هؤالء ويثبتوا ألبن عريب  مثل الفتوحات املكية،   -٤. فضال عن النسخ اخلطية
 -٦ـ أن هذه األقوال اليت ينفوا عنه  هلا أتباع وأنصار ٥. ه بوحدة الوجود  ما يثبت ضالله وخاصة يف قول

أن هناك نسخة من كتاب الفصوص يف إحدى مكتبات قونية يف تركيا خبط ابن عريب نفسه، وفيهـا مجيـع   
يف ينظر  تعليق على رضا بن عبد اهللا املدين يف هامش تسفيه الغـيب  . الطامات اليت وجدت يف النسخ األخرى

ترتيه ابن عريب إلبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب إمام وخطيب جامع السلطان حممد الفاتح بالقسطنطينية عام 
 -هــ  ١٤٢٩: الطبعـة األوىل .القاهرة -دار املعارج مجهورية مصر العربية: ، ط٤٩، صحفة )هـ٩٤٥(

در ، ويف الرد على مزاعم املدافعني دار صا: تقدمي حممود حممود غراب للفتوحات املكية ، ط: ينظر  .م٢٠٠٨
 /   ٦ (ميزان االعتـدال يف نقـد الرجـال     و ،) ٢/١٧٥: (جمموع فتاوى ابن تيمية : عن ابن عريب ينظر 

،  ٨٨٥: برهان الدين البقاعي الوفاة:  ، اسم املؤلف) تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب(مصرع التصوف )٢٧٠
وتسفيه الغيب  ،. عبد الرمحن الوكيل: ، حتقيق  - ٢٠٠٤ - اإلسكندرية -ان دار القمة ودار اإلمي: دار النشر 

حممد علي :  الصوارم احلداد القاطعة لعالئق أرباب االحتاد ، اسم املؤلفو ، ٤٩يف ترتيه ابن عريب للحليب ص 
 -والتوزيع  دار اهلجرة للطباعة والنشر: ، دار النشر ومابعدها ٢٩  /   ١ ( ،  هـ١٢٥٠: الشوكاين الوفاة

وتقديس .  حممد صبحي حسن احلالق: األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٠ -هـ ١٤١١ -اليمن / صنعاء 
-٢/٥٢٦(حممد أمحد لـوح  : األشخاص يف الفكر الصويف عرض وحتليل على ضوء الكتاب والسنة ، تأليف

وموقف ابن تيمية من الصوفية .  -مجهورية مصر العربية –دار ابن القيم ودار ابن عفان :  دار النشر ) ٥٣٤
: ط –الرياض  –مكتبة دار املنهاج ) ٣٦٢ -٣٦٠/ ٢(حممد بن عبد الرمحن العريفي / مجع وحتقيق ودراسة د

منشورات حممد علـي  . ١٥٦لعبد الرمحن الوكيل ص) هذه هي الصوفية : ( و كتاب . هـ ١٤٣٠األوىل  
وكتاب ابن عريب الصويف يف .   -لبنان  –بريوت  –لمية بيضون لنشر كتب السنة واجلماعة ، دار الكتب الع

نشر وتوزيع دار )  ١٠٢-١٧/ ٢( ميزان البحث والتحقيق ، مجع وتأليف عبد القادر بن حبيب اهللا السندي 
وموسوعة الفلسفة العـرب واألجانـب   . م١٩٩١ -هـ ١٤١١األوىل : ط= = –بريدة املدينة  –البخاري 

 ) .٣٤-٣٥/ ١( ألفا روين إيلي / إعداد األستاذ
اهللا القسـطنطيين الرومـي    مصطفى بن عبد:  كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ، اسم املؤلف)  ١

 ١٩٩٢ - ١٤١٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر  )١٥٧٩ / ٢ ( ، ١٠٦٧: احلنفي الوفاة
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لعمليـة  باحلروف من جماهلا النظـري إىل الناحيـة ا    ليخرج )١(مث جاء البوين  -   
ويتوسع يف استخدام احلروف كحرفة ووسيلة لتسخري الطبيعة مطابقا يف  ،والتطبيقية

وسيأيت معنا الكالم عـن حقيقـة   . )٢(ذلك السحرة وإن مل يقر بذلك هو وأتباعه
حرفا منـها   ٣٢وانفرد برأي جديد يف أن احلروف عددها . استخدامه للحروف 

ـا  وأ )ب ،ج ، ر ، ك: (ة اللفظ وهي يحرفا عربيا مبينا وأربعة مدغمة واه ٢٨
 .)٣(.هي األمساء اليت تعلمها آدم

فألف كتابا يف احلروف مساه إعجاز البيان كـرر    )٤(مث جاء جالل الدين الرومي -
مث تتابع بعد ذلك من كتب يف احلروف حىت مهدوا السبيل . ما تطرق له ابن عريب

سيأيت الكالم . )٦(،)٥(ل اهللا احلرويفلنشأة فرقة مسيت باحلروفية أسسها رجل امسه فض
 .عنها

وقد اشتهر بعلم احلروف وقد  )٧(عبد الرمحن بن حممد البسطامي احلنفيمث جاء 
وخنتار منها بعضا ما ذكره صـاحب كشـف    ،نسب له العلماُء كتباً يف هذا العلم

                                                
 . سبق ترمجته )  ١
 /١ (كشف الظنون  : و ينظر  ) ١٧٤- ٢/١٧١( الشييب كامل/ الصلة بني التصوف و التشيع  لدكتور )  ٢

٧٢٥( 
 ) .٨٣ / ١ (كشف الظنون  الكتب املنسوب له يف هذا العلم : وينظر ) ٣
) املولوية : ( حممد بن حممد بن احلسني بن أمحد البلخي القونوي الرومي ، جالل الدين صاحب الطريقة   )٤

: ه بالرياضة واملوسيقى  من كتبـه نا ، انشغل بعد وفات ابيمن أتباع موال: واتباعه بنسبون له فيقولون 
: ينظـر يف ترمجتـه   .  ٦٧٢ :بالفارسية  وهو من غالة القائلني بوحدة الوجود ، تـويف  )  -املثنوي (

 ) ٣٠/ ٧: ( األعالم
، هـ له٧٩٦املتوىف سنة جالل الدين فضل اهللا بن أيب حممد عبد الرمحن احلسيين املعروف بفضل احلرويف ، ) ٥

شـهاب  ل: إنباء الغمر بأبناء العمر يف التاريخ ،: فارسي له احنرافات وضالالت كبريه ، ينظر يف ترمجته 
دار : دار النشر  )٤٦-٤٧ / ٥(هـ ، ٨٥٢: الدين أيب الفضل أمحد بن علي بن حجر العسقالين الوفاة

حممد عبد املعيد .د: ة ، حتقيق الثاني: م ، الطبعة ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ -لبنان / بريوت  -الكتب العلمية 
 )٥٧٨ /١ (كشف الظنون  : و ينظر .خان

 ) ١٧٤- ٢/١٧١( كامل الشييب/ الصلة بني التصوف و التشيع  لدكتور  )٦
 .سبق ترمجته )  ٧
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رسالة استخرجها من مئـة   )لوامع أنوار القلوب وجوامع أسرار الغيوب: (الظنون
هو بني أيدينا كالكتاب املشـهود واللـواء   ) الدرة الالمعة( :اب وقال يف كتابهكت

املعقود الذي سره عرش األدعية ودره فرش األدوية فان من تصرف بأمسائه كان من 
 .)١()أوليائه

 : ونسب له أيضا 
 . )٢(يف علم احلرف )العقد املنظوم والدر املكتوم والنقد املختوم(

 .)٣()أسرار احلروف واالوفاقأزهار اآلفاق يف (و 

                                                
 ).١١٥٣ / ٢ (كشف الظنون  )  ١
 ). ١٥٦٨، / ٢ (كشف الظنون  )  ٢
شرح اجلفر اجلامع والسر الالمع لعبـد  : بعنوان  وهناك خمطوطة وقفت عليه) ٧٢ /١ ( املصدر السابق ) ٣

وهي أيضا يف ) ٩٣٨/ خ: ( الرمحن البسطامي أيضا يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية برقم 
حيث قـال  ) ٣١ص    ١ج (الشقائق النعمانية يف علماء الدولة العثمانية ، ، : علم احلرف  وينظر 
روف وعلم الوفق والتكسري وله يد طوىل يف معرفة اجلفـر  عارفا خبواص احل: ( عنه مؤلف الكتاب 

واجلامعة والوقوف على التواريخ وملا رغب يف االطالع على العلوم الغريبة طاف البالد ورحـل إىل  
 ... ) البالد الشامية
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إن من املناسب أن نبني يف هذا املبحث مراد الصوفية من علم احلرف لنعـرف  

وتبعا ملا يرتبط مع طرحهم وتعبريهم من تكلف املُرائـي  . منشأ الغلو فيه وشبهتهم فيه
اله كبار الصوفية يف هذ العلم مـع حتليلـه   وغموض املتفلسف فسنحاول أن جنمع ما ق

ونعرف مرادهم من هـذا   ،وضم بعضه لبعض ليتضح ويزول ما فيه من غموض ،بتأن
مث بعد ذلك نقرر  -وخاصة إذا علمنا أم أكثر من أوغل يف علم احلروف  -، )١(العلم

 .الفاسدفنبدأ بتوفيق اهللا  لنقرب مقصدهم ومرادهم ؛ لنعرف أصلهم . شبهتهم ونردها 
 !علم أسرار احلروف أشرف العلوم عند الصوفية؟

مل يعرف عن النيب صلى اهللا عليه وسلم أنه جعل أسرار احلروف مـن أشـرف   
 .وال من أصحابه والتابعني هلم من السلف الصاحل  ،العلوم

ألن شرف العلـم بشـرف    ؛بل املنقول واملعروف أن أجل العلوم هو املتعلق مبعرفة اهللا
ولكن الصوفية وغريهـم  . ثبات أمسائه وصفاته وهو توحيد اهللا إومعرفة اهللا و ،املعلوم

يف القرآن علم كل شيء ، وعلم : (  )٢(فيقول احلالج،   جعلوا شرف العلم يف أسرار
وعلم احلرف يف الم ألف ، وعلم الم ألف يف  ،القرآن يف األحرف اليت يف أوائل السور

وعلم النقطة يف املعرفة األصـلية يف األزل ، وعلـم   األلف ، وعلم األلف يف النقطة ، 
  .)١(}ليس كمثله شـيء  { األزل يف املشيئة ، وعلم املشيئة يف غيب اهلو، وغيب اهلو 

                                                
حبجة أن كالمهم من   ألن أغلب من ينافح عن هؤالء حجتهم أن من ينتقدهم ال يعرف حقيقة كالمهم)  ١

: ينظـر  . ابه القول أو أنه ال يراد به الظاهر  ،  أو أنه من إشارات العارفني ورموز السالكني متش
الصوارم : وينظر يف إثبات أن كالمهم على الظاهر ) ٢٧٠ /   ٦ (ميزان االعتدال يف نقد الرجال  

 ،)٢٩ /١ (هـ ، ١٢٥٠: حممد علي الشوكاين الوفاةلإلمام  احلداد القاطعة لعالئق أرباب االحتاد ، 
م ، ١٩٩٠ -هــ  ١٤١١ -الـيمن  / صنعاء  -دار اهلجرة للطباعة والنشر والتوزيع : دار النشر 

 . حممد صبحي حسن احلالق: األوىل ، حتقيق : الطبعة
 .سبق ترمجته) ٢
. ١٠٣حقائق التفسري أو خلق خالئق القرآن واالعتبار للحالج ، مجع حممود اهلندي ، مكتبة املتبويل  ص)  ١

خمطوطة يف : ينظر . وقد نسب هذا القول اىل احلسن بن علي ، الشيخ عبد الرمحن بن حسن احلنفي 
 . ١٥لوح رقم ) ٢٦٤٢: ( علم احلرف يف مكتبة احلرم ، برقم 
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ومن أشرف العلوم املخزونـة   ،اعلم أن احلروف سر من أسرار اهللا: ( يقول ابن عريب 
وتقـدم   )١()لوب الطاهرةن املخصوص به أهل القوهو من العلم املكنو ،عند اهللا تعاىل

فاحلروف املقطعة هلا شـأن  . كالم احلالج وسيأيت معنا ما يثبت تعظيمهم لعلم احلرف 
 ،ألن اال فيها رحب ومتسع لتأويلهم الباطـل  ؛ويتوسعون يف تأويلها ،عظيم عندهم

وإذا كانوا يف اآليات احملكمة اليت ال خالف فيها بني العلماء خيوضون فيها بتـأويالت  
 ! يف ذه احلروف املقطعة ؟كعيده فب

مبرادهم لكلمة احلرف باحلروف املقطعة الـيت يف أوائـل    لكن هم ال يقصدون
 السور فحسب بل يستخدموا ملعاين أخرى 

حرف كلمة جمملة يشملها معاين احلرف اليت سبق التعريف ا ، فمثال : وكلمة 
 ما هو مقصده من هذه الكلمة ؟ قد ذكر كلمة احلرف كثريا يف كتبه ؟ ف: ابن عريب 

من املناسب يف الوصول إىل هذه احلقيقة املنشودة أن نذهب ونبحث يف كتـب  
احلروف اليت : الذي حصر كلمة  )٢(أتباعه ومن شرح كالمه ومنهم عبد الكرمي اجليلي

 : استخدمها ابن عريب يف كتابه الفتوحات املكية و جعلها يف أطوار 
 . ن األمساء والصفات أعيا: حروف حقيقية  -١
 . معلومات العلم اإلهلي أو األعيان الثابتة: حروف عالية  -٢
 . حروف نورية أظهر اهللا ا الوجود : حروف روحية  -٣
 .جوارح العامل الكلي وجوارح اإلنسان اجلزئي : حروف صورية  -٤
 .حركات األشياء وتشكالا وسكناا :  حروف معنوية -٥
 .املرقوم واملكتوب : حروف حسية  -٦
 . امللفوظ ا املتشكلة يف اهلواء : حروف لفظية  -٧

                                                
لوح ) ٢٦٤٢: ( نقال عن خمطوطة يف علم احلرف لعبد الرمحن بن حسن احلنفي من مكتبة احلرم رقمها )   ١

 . ١٥رقم 
لكرمي بن إبراهيم بن عبد الكرمي اجليلي من نسل الشيخ عبد القادر اجليالين من مشاهري الصوفية له عبد ا)  ٢

: اإلنسان الكامل يف معرفة األوائل واألواخر  ومراتب الوجـود ، وغريهـا  تـويف    : كتب منها 
 ) .٥١ -٥٠/ ٤: ( هـ  ينظر يف ترمجته ٨٣٢
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 .)١(صور تلك احلروف يف نفس اإلنسان: حروف خيالية  -٨
للفظ احلرف وأن ابن عريب الذي يعترب أصال ألتباعـه    اتفتالحظ أن له عدة إطالق

ريا وخيلط احلق ويتالعب باأللفاظ كث. أخرىفيما يقرره ميزج بني علم احلروف وعلوم 
 .    بالباطل 

عترب أصالً البن عريب والصوفية يف علم احلرف ؛ احلكيم الترمذي الذي ينقل وممن ي
فإن العلوم كلها يف حروف املعجـم ألن  : ( عنه كالما يف علم احلرف  من ذلك قوله 

واألمساء مبتدأ العلم أمساء اهللا ومنها خرج اخللق والتدبري يف أحكام اهللا وحالله وحرامه 
 .)٣(ويسميه احلكيم علم البدء. )٢()من احلروف ظهرت وإىل احلروف رجعت

وملا أردنا أن نفتتح الوجود وابتداء العامل الذي (: ويقول ابن عريب مقلداً له يف ذلك  -
تـالوة   )٤(كما أن القرآنالذي تاله احلق علينا تالوة حال  هو عندنا املصحف الكبري

 .)١()...حروف خمطوطة قول عندنا ، فالعامل 

                                                
 . ٥٠عاطف جوده نصر ، ص: د الكرمي اجليلي ، للدكتور مقدمة شرح مشكالت الفتوحات املكية  لعب)  ١

املكتبـة  )     ٣٩٣/ ٢( حمي الدين الطُعمي : نقال عن إحياء علوم الصوفية تأليف  حتصيل نظائر القرآن) ٢ 
األنفاس اللطيفة املنبعثة على حروف : هـ ،  ضمن رسالة بعنوان ١٤١٤األوىل : ط -الثقافية ، بريوت 

 . السور الشريفة 
عبدالفتاح عبد اهللا بركة من مطبوعات جممع البحوث : ينظر احلكيم الترمذي ونظريته يف الوالية لدكتور)  ٣

 )٣٢٥ـ ٣١٩/ ٢(االسالمية 
القرآن عند صوفية وحدة الوجود  يقابل الفرقان وهو عبارة عن الذات اليت يضمحل فيها مجيع الصفات ، )  ٤

احلق تعاىل على نبيه حممد صلى اهللا عليه وسلم ، ليكـون مشـهد    فهي الى املسماة باألحدية ، أنزهلا
ولقد آتيناك سـبعاً مـن املثـاين    { : األحدية من األكوان وأما القرآن العظيم الذي ورد يف قوله تعاىل 

فإنه ال يعين ما تعارف عليه املسلمون من وصف القرآن بالعظمـة ،  ] ٨٧: احلجر[ } والقرآن العظيم 
عنون به اجلملة الذاتية ، ال باعتبار الرتول وال باعتبار املكانة ، بل  مطلق األحدية الذاتية ولكن الصوفية ي

 . اليت هي مطلق اهلوية اجلامعة جلميع املراتب والصفات ، والشئون واالعتبارات 
ىل القرآن فمن أراد أن يرى رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ممن مل يدركه من أمته فلينظر إ: (يقول ابن عريب 

نظر فيه فال فرق بني النظر إليه وبني النظر إىل رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم فكأن القرآن أنشأ صورة 
جسدية يقال هلا حممد بن عبد اهللا بن عبد املطلب والقرآن كالم اهللا وهو صفته فكان حممد صفة احلـق  

املعجم الصويف للدكتور : وينظر. ء التراث دار احيا) ٦٤/  ٤ (الفتوحات املكية  : ينظر. )تعاىل جبملته 
دار . ٢١٥عبد املنعم احلفين ص: ومعجم مصطلحات الصوفية للدكتور) ١٢٤٨/ ٣(حممود عبد الرزاق 

 . م ١٩٨٧هـ ١٤٠٧الثانية : ط –املسرية بريوت 
  )١٣٠/ ١( الفتوحات املكية ، ) ١
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العلم الذي تظهر به  :، وقد عرفه يف فتوحاته بأنه  )١(فتالحظ أنه جعل العامل حروفاً
َضى أَمراً فَإِنَّمـا يقُـولُ لَـه كُـن      { :ويربط ذلك بقـول اهللا تعاىل .)٢(أعيان الكائنات وإِذَا قَ

  كُـونيسمى علم األولياء وبـه   وهذا العلم: (ويتضح هذا يف قوله  ]١١٧:البقـرة [ }فَي
فظهر الكون  ))كن فيكون(( :تظهر أعيان الكائنات أال ترى تنبيه احلق على ذلك بقوله

ومن هنا منع من منـع أن يعمـل    ،عن احلروف ومن هنا جعله الترمذي علم األولياء
احلرف الواحد فإنه رأى مع االقتدار اإلهلي مل يأت يف اإلجياد حرف واحد وإمنا أتـى  

وأشار إىل هذا األصل عند ابن عـريب   )٣()ة أحرف حرف غييب وحرفني ظاهرينبثالث
ويستند (: الدكتور عارف جودة نصر يف دراسته ملؤلفات ابن عريب واجليلي حيث قال 

ابن عريب وغريه من الصوفية يف هذا السياق إىل كلمة التكوين اإلهلية مما جيعل احلـرف  
 . )٤(... ) أصال يف اإلجياد

: القرآن  فيقـول  )البسملة(املوجودات أظهرت )) كن ((يضا كما أظهرتويزعم أ
ويعترب أيضا نقطة الباء يف  )٥())بسم اهللا ظهر الوجود وبالنقطة متيز العابد من املعبود ((

والفاحتة يف البسملة ، والبسملة يف الباء والبـاء يف  : ( أم الكتاب فيقول : بسم اهللا هي
 .)١()أم الكتاب ، ومجيع الكتب الكامنة فيها  النقطة مندرجة مندجمة، فهي

 

                                                
احلروف هي األعيان مقتبسني هذه الفكرة من ابن سيأيت معنا الكالم عن فرقة احلروفية وكيف أم جعلوا   )١

 . عريب 
 .طبعة دار إحياء التراث) ٢٥٠ /  ١ (الفتوحات املكية  ) ٢
 ) .٢٥٠ /  ١ (املصدر نفسه )  ٣
لعبد الكرمي اجليلي ، حتيق ودراسـة  ) شرح مشكالت الفتوحات املكية : ( ينظر مقدمة ودراسة كتاب )   ٤

الرمز الشعري عند الصوفية لدكتور عـاطف  :، وينظر ) ٥٥،- ٥١( الدكتور عارف جودة نصر 
 .٤٠٨دار األندلس ص: جودة  ، ط 

 .عبد الرمحن بدوي : ، حتقيق  ٢٣٨رسائل ابن سبعني ص: وينظر ) ١٣٠/ ١( الفتوحات املكية ،  )٥
حممود :  رتوأ نقال عن املعجم الصويف الدك ١٢٤مرآة العارفني مكتبة رفيق محدان اخلاصة ، دمشق ، ص) ١

 ) .٣/١١٠٢( عبد الرزاق ، دار ماجد عسريي 
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 :   تقرير الشبهة
ولكي يتقرر األصل الذي انطلقوا منه يف علمهم للحروف ال بد أن نشري أن هـذه  

ـ   ( الفكرة ـ املُتسللة إليهم من الفلسفات القدمية ـ تتلخص يف    اأن املوجـودات هل
هورها يف صـفحة  ودات قبل ظأن املوج: تسمى مرتبة احلروف وهي:األوىل حالتان ؛ 

 .ة يف العلم اإلهلي األزيل ، مستهلكة يف مقام احلق سبحانه الوجود ، كانت مكترت
تأيت بعد األوىل فتظهر حمسوسة بعدما : وتسمى مرتبة الكتابة وهي :  احلالة الثانية

ومـن  . ث جتتمع احلروف لتكون كلمة مفهومةصبغها احلق بنوره الوجودي الذايت حي
 .)١()يت املوجودات كلماتهنا مس

وهذا املعتقد مرتبط مبا يسمى بوحدة الوجود أو اإلنسان الكامل فمثالً ابن عريب يف 
إهلية تتجلـى يف   )١(وكل فص له حكمة ،)٢(فصوصكتابه فصوص احلكم يقسمه إىل 

                                                
لطـف اهللا بـن عبـد العظـيم     : ينظر اإلنسان الكامل يف الفكر الصويف عرض ونقـد ، للـدكتور  )  ١

الطبعـة  . والتوزيع يف مصر دار اهلدي النبـوي  . الرياض –دار الفضيلة : الناشر ). ١٧٧(وجه،ص
 . م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠: األوىل 

الفَص ملْتقَـى كُـلِّ   : قال ابن السكِّيت .فص اخلامت بالفتح والعامة تقوله بالكسر غة فصوص مجع يف الل)  ٢
وقيل . على أَفُصوجيمع  عظْمينِ ، ويقَال للفَرسِ إِنَّ فُصوصه لَظماٌء ، أَي لَيست برهلَة كَثرية اللَّحمِ ،

مفْصلُه ، أَي : الفَص من اَألمرِ و.  اَألصابِع ، فإِنَّ ذلك ال يقَال لمفاصلها املَفَاصلُ كُلُّها فُصوص إِالّ: 
قَـرأْت يف فَـص   : ويقَال . هو يأْتيك باَألمرِ من فَصه ، أَي يفَصلُه لَك : محزه ، وأَصلُه ،ويقَال 

: والكُنه . حقيقَته وكُنهه : وفَص الشيِء . حقيقَته ، وأَصلُه : رِ فَص اَألم: الكتابِ كَذَا  ويف اللِّسان 
تاج . أَنا آتيك باَألمرِ من فَصه ، يعنِي من مخرجِه الّذي قد خرج منه : يقَال . جوهر الشيِء ونِهايته 

 ).٢١١/ ١(خمتار الصحاح و)  ٧٣ - ٧٢/ ١٨(العروس 
يشتمل على خصوصيات ونسب متثيلية مبا يسمح الكشف : هنا فالفص  ما يف اصطالح الصوفية وابن عريبأ 

عن مقاصد املعارف وما يستنتج منها من دقائق املعارف ؛ ألنه اخلامت الذي ينطبع فيه مجيع الصـور  
فصوص احلكم  نواف اجلراح على هذه الكلمة يف كتاب: لتعليق الدكتور : ينظر. املعربة عن كليتها 

 .دار صادر. ١٤ص 
احلكمة يعرب ا هنا عما يتضمنه التجلي وذلك من ناحية احليثية الكمالية الظاهرة وذلك حبسـب مـا   )   ١

نواف اجلراح على هذه الكلمة يف كتاب فصـوص  : لتعليق الدكتور : ينظر. يناسب أسم كل نيب 
 .دار صادر. ١٤احلكم ص 
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وعرب عن  ،صلى اهللا عليه وسلم -وختاماً مبحمد  -عليه السالم  –األنبياء بدأً من آدم 
فص حكمه إهلية يف كلمة آدمية ، أو يف كلمـة  : (  هقولببإضافة الكلمة لألنبياء ذلك 

أفضـل   موهكذا إىل خامت األنبياء عليه )١()...نوحية أو إدريسية أو إبراهيمية شيثية أو
ملّا شاء احلق سبحانه من حيث أمسائه احلُسىن اليت ال ( :يقول ابن عريب الصالة والسالم  
أن يرى عينه يف كون جامعٍ حيصـر  : يرى أعياا وإن شئت قلت  يبلغها اإلحصاء أن

رظهتصفاً بالوجود ، ويإليه األمر كلّه ؛ لكونه م هر٢()به س(. 
وهـو   ،و ابن عريب هنا يتكلم عن جتلي احلكمة والكلمة اليت تناسب هذا الفـص 

عنها من تلك احلكمة املُعرب  يه(  –بزعمهم  –فالكلمة   -عليه السالم  –املتعلق بآدم 
هو مجيع أفراد تلك احلقائق اليت ا يتشـخص  : وفصها . وجتلي االسم املناسب املراد 

  . )٣()ويصري واحداً فهو إذاً ميثل عينها وكياا 
 خمتلفة يتجلى يف كل طور بوجـه خـاص   اًوصور لوجود أطوارا هلذا وهم جيعلون

احد واخـتالف التجليـات مـن    ولكن األصل و للطور اآلخر ،هو الزم  وكل طور
 :اختالف املرايا والنشآت ؛ فكل شيء له أطوار ثالثة 

 ).قد يعرب عنه بالوجود اخلارجي( طور عيين  -١
 .طور كالمي  -٢
 . طور كتايب  -٣

وكل هذه األطوار الثالثة شيء واحد ؛ ولذلك عند الصوفية داللة الكلمات علـى  
 .)١(ينيةاملعاين ليست وضعية اعتبارية إمنا هي ذاتية تكو

                                                
 .دار صادر. ٢٣-٢٢فصوص احلكم ص :ينظر )  ١
 .دار صادر. ١٤فصوص احلكم ، ص)  ٢
 .دار صادر. ١٤نواف اجلراح على هذه الكلمة يف كتاب فصوص احلكم ص : لتعليق الدكتور : ينظر)  ٣
، انتشارات بيدار ، كتباخانه ملـي  ) ١/٤٤( مقدمة  حمقق شرح فصوص احلكم لصائن الدين التركه ،   )١

 .يتصرف . ا رفر ، الطبعة األوىل   حمسن بيد: ايران  ، قم ، احملقق 
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سر البدء أو علم البـدء أو اإلجيـاد أو   : وهلم تعبريات مرتبطة ذه الفكرة تسمى
غالبا ما يعرب ا كبار القوم يف معرض حديثهم عن علم احلرف الذي ال يصل  ،التكوين
 ! .إال اخلاصة منهم بزعمهم ؟ هلكنه

علوها مظهراً لصفة وميكن أن يعرب ا بأن الكلمة هي وسط بني اإلله والبشر ألم ج
يف بدعته وفتنته يف التأويل  )١(وهذا مشابه  ملا قال به فيلون اليهودي. من صفات اإلله 

وإمنا عنه قد صـدرت صـدوراً    ،إن الكلمة ليست صفة حالة يف اإلله: ( حيث قال 
ومن مث فمن الـيقني أن  ! .. وعنه انفصلت فغدت يف درجة أدىن بالنسبة إليه  ،خارجياً

إمنا يف نفس الوقت مـن  ) الكلمة( ولكن ! . إمنا بني األلوهة البشرية وسط ) ةالكلم(
  .)٢()صفات اإلله املنحصرة يف العلم صفة ، فعلم اإلله إذن ؛  الكلمة 
قد يوضح املسـألة   )٣(وباإلضافة ملا نقلناه سابقا نضيف كالماً لصدر الدين القونوي

أن احلق علم كل شيء من عني علمه بذاته  اعلم: ( شرنا إليه قال فيهأأكثر ويؤكد ما 
مل على حنو ما علمه يف نفسـه  مل يتصف بعلم مستفاد من غريه وال بغريه ، مث أوجد العا

بأن العامل صورة   لعلم اهللا ومظهره : فهذه مقدمة بدأها ليصل للفكرة القائلة  )٤()أزال
 )١()ة علمـه ومظهـره   فالعامل صور: ( تبعه كالمه السابق  فقال أوهذا ما صرح به و

أن لكل شـيء ظـاهر   : لفكرة أخرى وهي  اًوهذه الفكرة أيضا جعلها مقدمة ومتهيد
بالغيب والشهادة وهي احلقيقة اجلامعة للمراتب كما مساهـا  : وباطن أو ما قد يسمى 

 .)٢(القونوي
                                                

 .سبق ترمجته ) ١
 .٢٨٣ص . أبكار السقاف : الدين عند اإلغريق والرومان واملسيحيني ، تأليف ) ٢
 شيخ االحتادية . الصويف على مذهب أهل الوحدة  ،حممد بن إسحاق الشيخ الزاهد صدر الدين القونوي ) ٣

اإلعجاز والبيان يف كشف (منها له مصنفات   عريب يف صغره ورباهتزوج أمه الشيخ حمي الدين بن ال ، بقونية
طبقات املفسـرين   : ينظر يف ترمجته  وكانت وفاته يف سنة ثالث وسبعني وستمائة )أسرار القرآن

 ) .٩٢ /٥٠(تاريخ اإلسالم  و)٢٤٧-٢٤٨ /١( للداودي
 عبد القادر أمحد عطا : مبصر ، حتقيق  دار التأليف باملالية.  ٢٢٠ص :إعجاز البيان يف تأويل أم القرآن ) ٤
 . ٢٢٠ص :املصدر نفسه ) ١
 . ٢٢١ـ ٢٢٠ص :املصدر نفسه : ينظر ) ٢
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مصطلحا احلق واخللق عند ابن (أن  ونضيف يف تقرير الكالم عن هذه املسألة البحثية
 .)١()ن ملصطلح الالهوت والناسوت عند احلالجايب مها مرادفعر

فالوقوف على ظاهر نصوص الشرع حجاب مينـع مـن الوصـول  إىل حقـائق     (
وهذه الفكرة وغريها من أفكار الصوفية  هي خليط  لعقائد خمتلفة مستمدة  .)٢()األمور

يف دين فلسـفي   من اليهود والنصارى واوس والفيثاغورية واألفالطونية ، انصهرت 
 . )٣(صويف عجيب

ما عالقة هذه الفكرة باحلروف ؟ أو ما هو هدفهم من تقريـر  : لكن قد يقال   
 هذه الفكرة ؟ 

 ةمبا أم قرروا بأن لكل شيء ظاهر وباطن أو شهادة وغيب أو صور:  اجلواب   
لطرق تعلمها وتصل إليها بالتدرج وبالرياضة وبا ةوروح ؛  فقد جعلوا احلرف له صور

. وذلك ألن  الروح يف األصل يسبق الصـورة ؛ اليت يقرروا ليصل لروح ذلك احلرف 
: ولكن من جهة العلم واملعرفة ؛ الصورة تسبق الروح  فقبل أن تصل الروح ويسمونه 

، فـالعلم بـاجلزء   ) بالعلم اجلزئي: ( ال بد أن تعلم الصورة ويسموا ) العلم الكلي(
 .)٤(متقدم على العلم بالكل

هللا حروف جعلها يف أوائل السور ال قبل ألحد لفهمها ، وليس للصـويف  : مث قالوا     
الذي يصل إليه بعد جماهدة ،  )١(صاحب الكشف سوى تقريب الصورة بواسطة الوجد

 .)٢(ومكابدة وحبث ملا ميكن أن تثريه تلك احلروف املقطعة اليت يف أوائل السور

                                                
دار الوفاء لـدنيا  . بتصرف . ٢٧٤أمحد عبد املهيمن ص/ نظرية املعرفة بني ابن رشد وابن عريب للدكتور)  ١

 . م ٢٠٠١األوىل : ط. الطباعة والنشر 
 ). ٦٧( عرفان عبد احلميد فتاح ص : تطورها ، للدكتور نشأة الفلسفة الصوفية و)  ٢
 . بتصرف ). ٦٩- ٦٨(عرفان عبد احلميد فتاح ص : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، للدكتور  ) ٣
 ٢٢١ـ ٢٢٠ص :املصدر نفسه : ينظر )  ٤
كتـاب  . . بروق تلمع ، مث تخمـد سـريعاً   : وقيل . ما يصادف القلب ويرد عليه بال تكلف وتصنع ) ١

 –مؤسسة التاريخ العريب ، دار احياء التاراث العريب :ط. ٢٠٢( ص.التعريغات ، للشريف  علي اجلُرجاين 
 لبنان  -بريوت 

خمتار الفخاري ، عامل : اإلسالمي دراسة اال األصويل اإلسالمي للتفسري الصويف ، د لحفريات يف التأوي ) ٢
 ص. دار للكتاب العاملي ، عمان  ، مقابل جوهرة القدس الكتب احلديث اربد ، شارع اجلامعة وج



-١٥٤- 
 

وهذا ... سر إهلي يهدف إىل معرفة اهللا ومشاهدته: هو  فاحلرف يف التفسري الصويف ؛( 
    .)١()ر إذ كلّما غاب احلرف ظهر املعىنالسر حيمله احلرف اخلفي قبل الظاه
من غري هذه احلروف املتقطعة اليت يف  –بزعمهم  -وقد يستخرجون أسراراً للحروف 

 .)٢(أوائل السور ومن ذلك قول الششتري
 .)٣(انظر إىل اجلبل: م      إال بسر حروف ما للحجاب مكان يف وجودك

 فيـزعم أن ال  )٤(بزعمهم من هذه اآلية يفسـره أحـدهم   –والسر املستخرج   
حجاب بني اهللا إال حجاب القهرية كما يسمونه وأما ما عداه فال حجاب بل فاجلميع 

 .)١(واحد
يربطون يف  الصوفية الكالم يف احلروف أم ااألصول الفاسدة اليت بىن عليه ومن

 ،علم األمساء انبثق من علم احلـروف : مسألة احلروف تعليم اهللا آدم األمساء ويقولون 
وكل شيء  يعود إىل صفة من صفات اهللا تعاىل ، وأمساء هذه الصفات من احلـروف  
ظهرت ، وإىل احلروف رجعت ، كان أصل العلوم كلها يف حروف املعجـم  يقـول   

                                                
 .٣٦٩املصدر السابق ص ) ١
العروة الـوثقى ،  : علي بن عبد اهللا النمريي الششتري ، ابو احلسن متصوف من أهل األندلس  من كتبه  )٢

/ ٤( األعالم للزركلـي  : ينظر يف ترمجته . هـ ٦٦٨: واملقاليد الوجودية يف أسرار الصوفية تويف 
٣٠٥ . ( 

: ، دار النشر ٥٢إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم ، ألمحد بن حممد بن عجيبة احلسين ، ص: نقال عن كتاب  )٣
 . -لبنان  -بريوت –املكتبة الثقافية 

صويف مشـارك يف  . أمحد بن حممد اجلهدي بن عجيبة احلسين اإلدريسي الشاذيل الفاسي أبو العباس:و هو) ٤
. البحر املديد يف تفسري القـرآن ايـد  : هـ  له مصنفات منها١١٦١سنة ولد . أنواع من العلوم

فهرس الفهارس واالثبات : ينظر ترمجته. وشرح على األجرمية وغريها. وإيقاظ اهلمم يف شرح احلكم
الدكتور : حتقيق. عبد احلي بن عبد الكبري الكتاين: ومعجم املعاجم واملشيخات واملسلسالت، تأليف

 =.م١٩٨٢ -هــ  ١٤٠٢ –الطبعة الثانية  –دار الفكر اإلسالمي: ط). ٢/٨٥٤(إحسان عباس، 
األوىل عـام  : ط) ١/٣٠٠(عمر رضـا كحالـة ،   : معجم املؤلفني تأليف ) ١/٢٤٥(واألعالم =

 ). ٩٤-٩٢( الطريقة الشاذلية وأعالمها .  مؤسسة الرسالة . م ١٩٩٣ -هـ ١٤١٤
 .٥٣إيقاظ اهلمم يف شرح احلكم ،ص: ينظر )  ١
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ما العلم فهو األمساء ، وأما أصل العلم فهـو احلـروف   فأ: ( احلكيم الترمذي يف ذلك 
   .)١()ن حرفاً ، ومنها ابتدأت اللغات واملعجمة ، وهي مثانية وعشر

ما : ويقول ابن عريب إجابةً على أحد األسئلة اليت وضعها احلكيم الترمذي وهو     
: يب مبا حاصلهجاب ابن عرفأ(الذي استوجب منه مجيع األمساء  ؟ ) أي اهللا(رأس أمسائه 

؛ قه عن طريق الـذوق جلى آلدم مجيع أمساء خلأنه هو اإلنسان الكامل ، وذلك أن اهللا 
 .)٢()فإن اهللا علم آدم مجيع األمساء كلها من ذاته

ــف : فاحلاصــل    ــرف ويف خمتل ــم احل ــه يف عل ــريب وأتباع ــن ع  أن اب
يفرعون منـها  و. )٣()وحدة الوجود: (ينطلقون من نظرية آرائهم ومعتقدام األخرى

ووحدة الوجود عند ابن عريب أن اهللا هو هذا الوجود بعينه وأنه ال موجـود   .)١(أقواهلم
   .)٢(إال اهللا ومل يعرف هذا املذهب بصورته الكاملة إال مبجيء ابن عريب

 اهللا غـري  إثبات الضرورية العقلية وبالعلوم واإلمجاع والسنة بالكتاب علم وقد
 مـن  صـفة  وال اهللا هو ليس تعاىل اهللا غري فإنه املخلوقات من هسوا ما كل وأن، تعاىل

، اإلنكـار  صح ملا غري هناك يكن مل ولو غريه عبد من على اهللا أنكر وهلذا اهللا؛ صفات

                                                
أ نقالً عن كتاب احلكيم الترمذي ونظريته يف الواليـة ،  ١أ ، وأبواب يف صفة العلم ٣٩ص  ءعلم األوليا)  ١

 . .مطبوعات جممع  البحوث اإلسالمية ) ٢/٣٢٢( عبد الفتاح عبد اهللا بركة / للدكتور 
لكالم : وينظر. ٤٤٦صادق سليم صادق ص / املصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقداً لدكتور  ) ٢

 .طبعة دار إحياء التراث) ١١٨-١١٧/ ٢:(ابن عريب يف الفتوحات 
أن يكون اهللا  -١: و هذا املذهب نوعان . هذا املذهب أول من قال به اهلنود مث تأثر به أقطاب الفالسفة )  ٣

وجود قائم وحده هو الوجود احلق ، والعامل جمموع املظاهر اليت تعلن عن ذات اهللا دون أن يكون هلا 
وكانـت  .. احلق وهذا يسمى وحدة الوجود املادية .أن يكون العامل  وحده هو الوجود  -٢بذاته  

 =بداية ظهرت فكرة وحدة الوجود يف اإلسالم من احلالج حيث قال أنا احلق أي أنه مظهـر مـن  
لطباعـة  دار قباء احلديثـة ل .  ٦٨٢-٦٨١ينظر املعجم الفلسفي ، مراد وهبه ،ص. مظاهر اهللا   =

 . القاهرة –والتوزيع 
منشورات : ، دار النشر ١٩١امحد خواجة ص: اهللا واإلنسان يف الفكر الغريب واإلسالمي لدكتور: ينظر  )١

 .م ١٩٨٣األوىل : ط  -باريس  -بريوت –عويدات 
 ) . ٢٦٢-٢٦١/ ١(حممود عبد الرزاق / املعجم الصويف للدكتور : ينظر ) ٢
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ي اللَّه أَفَغَير قُلْ{ :  تعاىل قال  قُلْ{: تعاىل وقال،  ] ٦٤: الزمر [}  اجلَاهلُون أَيها أَعبد تَأْمرونِّ
رأَغَي ذُ اللَّهأَتَّخ ياللْ{  : تعاىل وقال ] ١٤:  األنعام[}  وه نقٍ مالخ رغَي زُقُكُم  اللَّهـري  ـنم  اءـمالس 

ضِ األَر{:تعاىل وقال، ] ٣:  فـاطر  [}  و ـرأَفَغَي  ـي  اللَّـهتَغكَمـاً  أَبح  ـوه ي  ولَ  الَّـذأَنـز  كُمإِلَـي  تَـابالك 
ص  . ]١١٤:األنعام[} المفَ

وحـدة   بنظريـة وسيأيت معنا الكالم يف اعتقادهم يف الروح وكلمة التكوين وارتباطها 
 .الوجود 
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بعضاً من الشبه  ،يف كالمنا عن أمهية علم احلرف عند الصوفية يتضح مما تقدم 

ليت انطلق منها الصوفية اىل األخذ ذا العلم املنحرف الذي جعلوه من علوم األوليـاء  ا
 .ويعلمون به الغيب ، ويدركون بواسطته السر واملكنون  ، الذين يتصرفون يف الكون

 :نذكر فيما يلي بعضا من استخدامام للحروف واألعداد  حيسن بنا أنو  
    :التصرف يف عامل الطبيعة:أوال 
فمن مثار هذا العلم املرجوة كما يزعمون أنه حيصل معه تصرف لنفوسهم الربانيـة      

بزعمهم  يف عامل الطبيعة باألمساء احلسىن والكلمات اإلهلية الناشئة عن احلروف احمليطة 
يف  )٣(فيما نقله عن اخلـوارزمي : )٢(فمثالً يقول البوين )١(باألسرار السارية يف األكوان

إن أصل العلم وأجلـه  : (صول احلكمة الذي حشاه باحلروف والطالسم كتابه منبع أ
وأقواه وأعظمه وأسناه علم أسرار احلروف الثمانية والعشرين حرفا ، املركبـة علـى   

وطبائعها وإضمارها  ،وبراهينها ظاهرات ،العناصر األربعة اليت هي قوام الدنيا وأسرارها
ا العقول إال عقول احلكماء الراسخني يف ال تدي إليه ،ومالئكتها ورموزها مشكالت

وفهم تصريفها حصل له املطلوب ونـال   ،وانكشف له سرها ،فمن اطلع عليها ،العلم
قادر على التصرف بـالنفع   –بزعمهم  -فيكون ذلك الويل   .)٤(...)بسرها املرغوب

إال علوم اخلاصة اليت ال يطلـع عليهـا   ال والضر والرزق ملا ينكشف له من أسرار هذه
وأم يعلمون أسرار احلروف املقطعة الـيت يف أول   ،الصويف املتبحر املكشوف عن قلبه

 . السور 

                                                
 . ٥٤٢ن صينظر مقدمة ابن خلدو  )١
 .سبق ترمجته  )٢
حممد بن موسى وأصله من خوارزم وكان منقطعا إىل خزانة احلكمة للمأمون وهو من أصـحاب   : امسه  )٣

علوم اهليئة وكان الناس قبل الرصد وبعده يعولون على زجييه األول والثاين ويعرفان بالسند هند وله 
عمل اإلسـطرالب كتـاب   (كتاب  ،) اتالعمل باالسطرالب ( كتاب )الزلزيج  (من الكتب كتاب

: دار النشـر  )٣٨٣/ ١(مد بن إسحاق أبو الفرج الندمي ، حملالفهرست ، ينظر يف ترمجته   )التاريخ 
 ١٩٧٨ - ١٣٩٨ -بريوت  -دار املعرفة 

 . ٢٢٢ص )٤
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كن –كلمة التكوين الويل ميلك دما يتحقق عن –بزعمهم  -التصرف يف الكون  وهذا 
 . صرف الشاملويسمونه الت –

عليه وسلم قال  أن النيب صلى اهللا: وقالوا! وحاولوا االستدالل على زعمهم هذا بالسنة 
٢(فكان أبا ذر  )١())كن أبا ذر : (( يف غزوة(. 

فهذا احلديث على فرض ثبوته فليس فيه دليل على زعمهم أن للـويل القـدرة يف     
 :منها ألسبابالتصرف الشامل بكلمة التكوين 

مل يكـن  ) كن أبا ذر : ( أبا ذر قبل أن يقول له النيب صلى اهللا عليه وسلم  أن -١
هو هو أبو ذر فغاية ما يف األمر أنه متىن أن يكون ذلـك الشـخص   ف ،غري ذلك

 . القادم أبا ذر فجاء موافقا ملقتضى أمنيته 
للرجـل  : ( يقال حيث  معناها يرد ما استدلوا بهيف لسان اللغة أن هذه الكلمة  -٢

وهذا ما فهمـه   .)٣()أو هو فالن. أي أنت فالن . يكون كن ف: يرى من بعد 
يف  صة منهم املهتمني باللغة ومنهم اإلمام النووي حيث يقولوخا احلديث علماء

 معناه :قيل( :)٤())كن أبا خيثمة((مسلم وفيه  اإلمامشرحه للحديث الذي رواه 
  .زيد أنت يأ زيداً كن : تقول العرب : ثعلب قال خيثمة أبو أنت

   لتوجد ي ؛أ والوجود للتحقق هنا كن أن عندي واألشبه :عياض القاضي قال         
    وهو الصواب :هو القاضي قاله الذي وهذا حقيقة خيثمة أبا الشخص هذا يا         

                                                
، ) ٣/٥٢) (٤٣٧٣( برقم ) املغازي : ( رواه  احلاكم يف مستدركه من حديث ابن مسعود  يف كتاب )  ١

ورواه بن إسحاق بإسناده عن ابن مسعود يف خرب سري صلى .فيه ارسال : وتابعه احلافظ الذهيب قال 
: ينظـر  . وهذا اإلسناد ضعيف لضعف بريد بن سفيان  (  اهللا عليه وسلم  إىل تبوك السرية النبوية 

 )  .٦٦٢(  التقريب 
ص يف الفكر الصويف عرض وحتليل على نقال عن تقديس األشخا) ١٢٤ـ ١٢٣( اجلواهر والدرر : ينظر )  ٢

 ) . ١٣٥/ ١( ضوء الكتاب والسنة 
 ) ٣٦٩/ ١٣( لسان العرب البن منظور )  ٣
من ) ٤/٢١٢٠) (٢٧٦٩(توبة كعب بن مالك وصاحبيه حديث رقم :  حديث) ٩(أخرجه مسلم باب ) ٤

 .حديث كعب مب مالك 
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 فهنا مل يشر  .  )١()خيثمة أبا اجعله اللهم تقديره : التحرير صاحب قول معىن         
 عن    للمعىن الذي جاء به هؤالء الصوفية بل هو يف دائرة بعيدة  -رمحه اهللا  - 
  . إليه واوإذا كان كذلك فال وجه ملا ذهبتأويلهم الفاسد          

أن النيب صلى اهللا عليه وسلم مل يعهد عنه باألثر أنه لكل ما يريد يقول له كـن   -٣
فيكون، بل إن املعهود عنه أنه يف الشدائد وعند تعرضه لـألذى يلجـأ إىل اهللا   

 .)٢()ويطلب منه النصر والتمكني 
باطـلٌ  : ولغةً ، فهـو   ميكن حبال أن يقبل عقال وشرعا القول ال اأن هذ: احلاصل  

 .حتريف الدين مبا يوافق أهوائهم ومردود ، واهلدف منه 
 :استخدام احلروف يف فهم وكشف احلقائق: ثانيا

فمن طرقهم  أم جيعلون للحروف خـواص   )٣(ويستعينون يف فهمهم هذا بضوابط
ـ فيستنبط من احلرف الذي خيتـاره    فيقوم العارف املكشوفة له احلقائق ــ بزعمهم

أو يأيت مبا يف هواه ويزعم أنه حكمة أو كشفا مل  ،سرا أو أمرا ويربطه بشيء له صلة به
ولنا يف علم العدد من طريـق الكشـف   : ( :  )٤(يقول   بن عريب.  يطلع عليه سواه  

 .)٥()أسرار عجيبة من طريق ما يقتضيه طبعه ومن طريق ما له من احلقائق اإلهلية
فقد قسموا احلروف بسائط ذات مراتب أربعة حبيث تؤول كل مرتبة منها إىل مـا   

  .يسمى توازي بني احلرف والطبائع يقابلها من طبيعة خاصة ا وهذا

                                                
 . دار إحياء التراث العريب ) ١٧/٩٠) (١
 .بتصرف ) ١٣٧ـ  ١/١٣٦(اص يف الفكر الصويف تقديس األشخ)  ٢
 ).٤٩-١/٤٧(راجع فصوص احلكم شرح صائن الدين التكة  )٣
 .سبق ترمجته) ٤
 .املصدر نفسه )٥
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 : ي نص عليه ابن عريب يف الفتوحاتوهذا اجلدول الذ
 رطب يابس بارد حار
 د ج ب أ
 ح ز و هـ
 ل ك ى ط
 ع س ن م
 ر ق ص ف
 خ ث ت ش
 غ ظ ض ذ

فهـم  ( -لسر التصرف   -حسب زعمهم  -ومن هذا التقسيم للمراتب يصلون     
جيعلونه للمزاج الذي فيه ويقسمون احلروف بقسمة الطبائع إىل أربعة أصـناف كمـا   
للعناصر ، وخيتصون كل طبيعة بصنف من احلروف كما بيناه يف اجلدول السابق فيقـع  

 . قانون التكسري:هذا التقسيم يسمى ،  فعاال بذلك الصنففعال وان التصرف يف طبيعتها
وقد جيعلون سر التصرف الذي يف احلروف للنسبة العددية ، مثل التناسب الـذي         

 )١(تعارف عليـه حبساب اجلمل امل  )٢( :الرقم يشتركون يف) الباء والكاف والراء (بني 
الدال ، وامليم ، : ( ثالن احلروف فموقد تكون مع غريها م. فيجعلون داللتها يف االثنني

وكثريا .)٢(داللتها يف األربعة فتكون النسبة العددية بني األربعة واالثنني الضعف؛ )والتاء
وهـذا   .والسر العددي ألجل التناسب بينهمما ميزجون يف التصرف بني السر احلريف 

وإمنـا يعـرف    التناسب ومعرفة سره عند الصوفية  ليس من قبيل العلوم القياسـات ، 
     .)٣()عندهم بالكشف والذوق 

 :استخدام  احلروف يف التنجيم وربطها بالكواكب عند الصوفية: ثالثا 
ئط مرتبطة حبضـوض احلضـرات   فتجد أم  قد جعلوا لكل حرف أفالكاً وبسا

ـ ، اإلنسانية ، واجلنية ، واملالئكة اإلهلية وين يعتمدون عليها يف التأثري يف العامل  يقول الب
                                                

 . ٢٠٠= وحرف الراء   ٢٠= وحرف الكاف   ٢= أي أن حرف الباء )  ١
 ) ٧٥/ ١(ينظر الفتوحات املكية )  ٢
 . بتصرف   ٥٤٣مقدمة ابن خلدون  )  ٣
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ولكل حـرف  ، علم أن الكواكب السيارة السبعة لكل واحد منها وفق منسوب إليهاو(
ولكل وفق تأثري يظهر منـه حبسـب تـأثري الكوكـب أو      ،من حروف اهلجاء وفق

 .)١()فاحلر
كتـاب   ( : يقـول عن احلروف  هوابن سبعني يف بداية كتابه الدرج الذي تكلم في

 .)٢()لكيةاحلروف الوضعية املربوطة بالصور الف
واعلموا أن لكل ((:  للبوين قال فيه يف بيان توضيح هذه العالقة نذكر هاهنا كالماًو

وال يذكر ، كان أم شرا  إىل كوكبه خرياً كوكب ملكا منسوبا إليه يتوكل فيما ينسب
جمموعة مسـتنطقة   ولكن يبسط امسه باملركب احلريف ويأخذ أعداده، امسه يف التوكيل 

وهـو  ، عليه  فيكون هذا امللك أعلى درجة من ذلك امللك وحاكما ؛ يلإليها إي مضافاً
 .)٣()) ...  يأمره بالتوكل يف ذلك العمل

' وملا كوشفنا على بسائط احلروف وجدناها على أربع مراتب : (ويقول ابن عريب 
مرتبتـها مثانيـة   ' وحروف ' مرتبتها سبعة أفالك وهي األلف والزاي والالم ' حروف 
مرتبتها تسعة أفالك وهي العني والغـني  ' ي النون والصاد والضاد وحروف أفالك وه

 .)٤()مرتبتها عشرة أفالك' وحروف ' والسني والشني 
فاعلم أن احلروف هلا خواص وهي على ثالثة أضـرب منـها    : (ويقول ابن عريب 

وأعين باملستحضرة احلروف اليت يستحضرها تأثريا   حروف رقمية ولفظية ومستحضرة
إلنسان يف ومهه وخياله ويصورها فإما أن يستحضر احلروف الرقميـة أو احلـروف   ا

اللفظية وما مث للحروف رتبة أخرى فيفعل باالستحضار كمـا يفعـل بالكتـاب أو    

                                                
   . ٣١منبع أصول احلكمة ص ) ١
نقـال   ١٥-١٤جماميع م ص ٢٠٢نسخة خطية بدار الكتب املصرية ضمن جمموعة رقم ) الدرج ( كتاب ) ٢

بـريوت   –ابو الوفا الغيمي التفتزاين طبعة دار الكتاب اللبنـاين  / عن كتاب فلسفة ابن سبعني لدكتور 
 . ١٤٠ص

 ١٢منبع أصول احلكمة ص )  ٣
كتاب املواقـف  و .)٢٠٧ /   ١(كتاب املخاطبات  : وينظر ) .١١٢ ، ٩٤ /   ١( :ية الفتوحات املك)  ٤

 )١٢٢ /   ١ ( :للنفري 
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فأما احلروف اللفظية فإن هلا : (مث يضيف مبينا مراتب تلك احلروف فيقول  .)١()التلفظ
من بعض وأكثر فالواو أعم احلروف عمالً  وبعض احلروف أعم عمالً العملمراتب يف 

  .)٢(...) ألن فيها قوة احلروف كلها واهلاء أقل احلروف عمالً
حيث اخترعوا ألفاظـا   حرف خادماً من املالئكةمث بعد ذلك تراهم جيعلون لكل  

ها يف حلروف العربية خادما لكـي يسـتخدمو  وأمساًء غريبة وجعلوا لكل حرف من ا
وقضاء حوائج الناس  ، والتأليف،التفريق بني املتحابني  : احلياة مثلالتصرف والتأثري يف

فقد حدد البوين أمساء ملالئكة ال أعرف من أين أتى ذه األمساء وزعـم  . غري ذلك  إىل
األلـف   حبـرف  أوالً  وقسمه وابتدأ أم خدام للحروف فمن ذلك أنه وضع جدوالً

ئيل وإضماره هدهيون شلهميد طمخللش الرئيس األكرب هطمهطلقيا : خادمهذكر أن و
 .)٣(وهكذا يف باقي احلروف... لميلح 

فهذه طالسم وخرافه ال تقبل يف الدين بل هي من جنس ما يسـتخدمه السـحرة يف   
 . االستعانة بالشياطني وال حول وال قوة إال باهللا

لطلسمات ا: (لطلسمات اليت جعلها من السحريقول اإلمام القرايف يف كالمه عن ا     
وحقيقتها نفس أمساء خاصة هلا تعلق باألفالك والكواكب على زعم أهل هذا العلـم يف  
أجسام من املعادن أو غريها حتدث هلا أثار خاصة ربطت ا يف جماري العادات ، فـال  
بد يف الطلسم من هذه الثالثة األمساء املخصوصة وتعلقها ببعض أجزاء الفلك ، وجعلها 

  . )٤()ميف جسم من األجسا
أم قد عظموا علم احلروف وسعوا من : احلاصل مما سبق يف الفقرتني السابقتني       

خالله الوصول إىل احلقائق وكشف احلجاب عنه ، والسـبب يف ربطهـم احلـروف    
 . بالطبائع والكواكب  

                                                
 ) . ١٩٠/  ١(  :الفتوحات املكية  ) ١
 ) . ١٩٠/  ١(  :الفتوحات املكية )  ٢
 )٢٩١/ ٣: (ومشس املعارف ) ٢٢٣ـ ٢٢٢(منبع اصول احلكمة : ينظر)  ٣
 ) .١٢٩٢/ ٤( أنوار الفروق  الفروق أنوار الربوق يف)  ٤
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 .)وحدة الوجود: ( استخدام األعداد يف إثبات  ضالالم الكربى يف :رابعاً
لكالم معنا يف الرد على استخدام الصوفية لكلمة التكوين وكيف أـا  سيأيت ا   

فلوال جتليه لكل شيء ما : (يقول ابن عريب.شبهة انطلقوا منها يف قوهلم بوحدة الوجود 
ظهرت شيئية ذلك الشيء قال تعاىل إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فقوله إذا 

ذلك الشيء مث قال أن نقول له كن فنفس مساع ذلـك   أردناه هو التوجه اإلهلي إلجياد
الشيء خطاب احلق تكون ذلك الشيء فهو مبرتلة سريان الواحد يف منازل العدد فتظهر 

  .)١()األعداد إىل ما ال يتناهى بوجود الواحد
عالقة احلق باخللق والـربط   -فتالحظ أنه حياول أن يقرر مذهبه يف وحدة الوجود     

فكرة األعداد  ويقـول يف مـوطن   وذلك بتدعيمها ب -اهللا : ن باحلق بينهما ويقصدو
وما ظهر حكم العدد إال باملعدود واملعدود منه عدم ومنه وجود فقـد يعـدم   (: آخر

الشيء من حيث احلس وهو موجود من حيث العقل فال بد من عدد ومن معـدود وال  
حقيقة واحدة كالتسـعة  بد من واحد ينشئ ذلك فينشأ بسببه فإن كل مرتبة من العدد 

ما هي جمموع وال ينفك عنها اسـم  ] إىل أدىن وإىل أكثر إىل غري اية [ مثال والعشرة 
علم  ومن عرف ما قررناه يف األعداد وأن نفيها عني إثباا : ( مث قال، )٢()مجع اآلحاد

لق املخلوق أن احلق املرته هو اخللق املشبه وإن كان قد متيز اخللق من اخلالق فاألمر اخلا
العني الواحـدة وهـو    بل هو] ال [ واألمر املخلوق اخلالق كل ذلك من عني واحدة 

  .)٣()العيون الكثرية 
يف معرفـة   وحـرف أباجـاد   استخدام حساب اجلُمل من احلروف املقطعة :خامساً
 .اث املستقبليةاألحد

يف أوائل السـور   لقد استخدم غالة الصوفية حساب اجلمل يف احلروف املقطعة اليت    
يف معرفة أحداث املستقبل باإلضافة إىل طريق الكشف كما يزعمون ومن ذلك يـزعم  

                                                
 .دار إحياء التراث ) . ١/٢٤٧( الفتوحات املكية  )١
 ) .     ١/٧٧( فصوص احلكم  )٢
 ) .     ١/٧٨( فصوص احلكم  )٣
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أنـه   ٥٨٢سنة  )١(ابن عريب يف حتديد تاريخ فتح بيت املقدس الذي حدده ابن برجان
فإن شئت قلت لك من طريق الكشف وصلت  : ((ستطيع أن حيدد ذلك بطريقة العددي

ستند يف علومي كلها وإن شئت أه أسلك والركن الذي إليه إليه فهو الطريق الذي علي
أبديت لك منه طرفاً من باب العدد وإن كان أبو احلكم عبد السالم بـن برجـان مل   
يذكره يف كتابه من هذا الباب الذي نذكره وإمنا ذكره رمحه اهللا من جهة علم الفلـك  

مئـة   ومثانني ومخـس وجعله ستراً على كشفه حني قطع بفتح بيت املقدس سنة ثالث 
إن : وإن شئنا جعلنا العدد على ذلك حجابـاً فنقـول    ، فكذلك إن شئنا حنن كشفنا

مل باجلزم الصغري فتكون مثانيـة  أالبضع الذي يف سورة الروم مثانية وخذ عدد حروف 
فتجمعها إىل مثانية البضع فتكون ستة عشر فتزيل الواحد الذي لأللف لـالس فيبقـى   

عندك مث ترجع إىل العمل يف ذلك باجلمل الكبري وهـو اجلـزم    مخسة عشر فتمسكها
فتضرب مثانية البضع يف أحد وسبعني واجعل ذلك كله سنني خيرج لـك يف الضـرب   

 مئة ومثانية وستون فتضيف إليها اخلمسة عشر اليت أمرتك أن ترفعها فتصري ثالثة مخس
من قرأ غلبت الروم بفتح  مئة سنة وهو زمان فتح بيت املقدس على قراءة ومثانني ومخس

مائة كـان   الغني والالم سيغلبون بضم الياء وفتح الالم ويف سنة ثالث ومثانني ومخس
 .)٢()ظهور املسلمني يف أخذ حج الكفار وهو فتح بيت املقدس

وقد استخدم الصوفية حساب اجلمل يف معرفة خروج املهدي فهذا البوين يرجم     
دي حسب زعمه بسنة ظف أي حبساب اجلمل  عـام  بالغيب ليحدد تاريخ خروج امله

فصالً يف كتابه مشس املعارف يف معرفة جفر االمام جعفـر   لبل إنه جع  )٣(هـ ٩٨٠
ووضع جدوالً يزعم أن يعلـم   –كما يزعم  –كما أخذه من صدور العارفني الصادق 

                                                
عبد السالم بن عبد الرمحن بن أيب الرجال حممد بن عبد الرمحن أبو احلكم اللخمي اإلفريقـي الصـويف   )   ١

ليف منها تفسري القرآن مل يكمل وشرح األمساء احلسىن مات سـنة سـت   له تواو املعروف بابن برجان
 . يف علم احلرف حىت استعمله يف تفسري القرآن اإلمعانوثالثني ومخس مائة عابوا عليه 

 ) .١٣ /٤ (لسان امليزان  :  ينظر يف ترمجته       
 ).١/١٠٢(الفتوحات املكية  )٢
 ).٣/٧٣(مشس املعارف ) ٣
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افهم ومـن  وهذا جدول يعلم منه أمساء امللوك كما ترى ف: (منه أمساء امللوك وقال عنه
ذلك تعلم منه بالتأمل سر ما كان وما يكون، وأصل كل ملك توىل من ابتداء دعـوة  
النيب صلى اهللا عليه وسلم إىل قيام الساعة ، وأمساء امللوك وما جيري على ذلك الشخص 

 . )٢()دولة بعد دولة )١(]الدول[وما يكون لبقية زوال 
م أنه علـم وقـت خـروج    الصوفية  مبا ذكرنا بل قد ادعى أحده ومل يكتف

 .الدجال ووقت طلوع الشمس وهي من عالمات الساعة 
علـي احلـراين   ته  ألحد أعالم الصوفية وهو حيث ذكر اإلمام الذهيب  يف ترمج

خروج الدجال ووقت طلوع  ستخرج من علم احلروف وقتازعم أنه أنه ي  )٣(املغريب
  .)٤(الشمس من مغرا

 ):األوفاق( حلروف واألعداد استخدام طريقة تناسب ا :سادساً
علم يتوصل به إىل توفيق األعداد واحلروف واسـتوائها يف  : علم األوفاق هو و

ويزعمون أن فيه أو له تأثرياً بفعل هذا التوفيق  . )٥(األقطار واألضالع ، وعدم التكرار
يف  وفاق اليت ذكرها الصوفية كثرية وطافحةجتد األولذلك ! من هذا األعداد واألرقام ؟

 :كتبهم ومن ذلك خنتار وفقا من كتاب منبع أصول احلكمة للبوين وهو
 

                                                
 .لدول وقمت بالتصرف لكي يستقيم الكالم : ملنقول منه كُتبة بدون ألف هكذا يف املصدر ا)  ١
٣٤٤/ ٣) (  ٢. ( 
 علي بن أمحد احلراين املغريب صنف تفسريا ومأله حبقائقه ونتائج فكره وكان الرجل فلسـفي التصـوف  )  ٣

مشس الدين :  م املؤلفميزان االعتدال يف نقد الرجال ، اس:  ينظر يف ترمجته األربعني ٠ومات حبماة قبل 
 -بريوت  -دار الكتب العلمية : دار النشر  )١٤١  - ٥/١٤٠ ( ، ٧٤٨: حممد بن أمحد الذهيب الوفاة

لسان  و .الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبداملوجود: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٩٥
: دار النشر )٤/٢٠٤ (،  ٨٥٢: ي الوفاةمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعألامليزان ، 

دائرة املعرف : الثالثة ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -بريوت  -مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
 -اهلند  -النظامية 

  )٥/١٤٠ ( ، ميزان االعتدال) ٤
 ) .١/٢٧٤.(موقف اإلسالم من السحر حلياة بااخضر : ينظر )   ٥
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مخس مرات وكتب بعده  ومن كتب وفقه اآليت وكتب حوله البيت : (وقال عنه
حفظين فهم ال اللهم ا ٣عمى  ٣بكم  ٣، اردن ارموش صم ٢شهفناش : هذه الكلمات

 )١(....)مبا حفظت به الذكر وانصرين مبا نصرت به الرسل إنك على كل شيء قدير 
ـ   فيها ونستخدميوهذه األوفاق  ـ  الرمـوز واحل ل يف روف وحسـاب اجلُم

  الذهب(ويأيت من هذه األحجية لفظة (: يقول أحدهم مفسرا لرموز األحجبة:األحجبة
وحساب ) التفد ( هو ) النقد ( يف وأن تصح) النقد(وهي ضد أو عكس النسبة ) زر(

ـ    ) تفد ( لفظة  ن اعلى حساب اجلمل هي أربعة مئة وأربعـة ومثـانني وجـذرها اثن
ترتيـب  ن ذراعا وقطرها سبعة أذرع ويف ون وعشرا، وحميط كل دائرة هو اثننووعشر

هو السابع فيكون لدينا اجلزء األول مـن اللفظـة   ) الزاء(احلروف األجبدية فإن حرف 
عالمة العقرب ، وتصحيفها ) الزاء املعجمة ( ، ويف علم النجوم فإن ) الزاء (  الذي هو

) زر الـذهب  ( املهملة ، إذا، أصبح لدينا اجلزءان من اللفظة اليت هـي  ) الراء ( هو 
فهذا يبني طريقة من طرقهم يف األحجبة  )٢().واملراد من هذا الكالم أن ليس لديه ذهبا 

 . طهواألمر مفتوح ال ميكن ضب

                                                
و منبـع   ٨٤-٨٣اإلضافة ملا أشرنا يف كتاب املنقذ من الضالل للغزايل صب: و ينظر ١٤٥ ـ ١٤٤ص   )١

 .أصول احلكمة ومشس املعارف للبوين فتجدها ملييئه بذلك
القاضي عبد النيب بن عبد الرسول :  دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون ، اسم املؤلف)  ٢

 -هــ  ١٤٢١ -بريوت / لبنان  -الكتب العلمية  دار: ، دار النشر )٢٣٩ /  ٤ ( ،األمحد نكري
 . حسن هاين فحص: عرب عباراته الفارسية: األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ٢٠٠٠
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تقدم معنا يف كـالم العلمـاء فيـه    ويعترب علم األوفاق نوعا من أنواع السحر كما    
  .وحكمه عليه

مما سبق أن الصوفية هلم إستخدامات يف احلروف واألعداد مرتبطة مبعتقدهم ونستنتج   
 . وحدة الوجودضاللتهم الكُربى يف تقرير واثبات 

 .باألوفاق والسحر والبدع مبا يسمىوهلم فيه أيضا ضالالت أوقعتهم 
وهذا مـن   ... دعائهم للغيب من خالله ، والتصرف يف الكوناوكذلك أحنرفوا فيه با

احلـروف   أسراروإذا كان كذلك فأي ممسك ملن سعى إىل خوض يف . أعظم الشرك 
 .وال حول وال قوة إال باهللا  ،ذه الطريقة 
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 ):كن(استدالهلم بكلمة التكوين  الرد على: أوالً 

ضَى أَمراً فَإِنَّ{: إن استدالهلم بكلمة التكوين يف قوله تعاىل  ما يقُولُ لَـه كُـن   وإِذَا قَ
 كُونباطل من عدة وجوه   ]١١٧:البقرة[} فَي : 

ـ  :  الوجه األول دة أن حقيقة هذا االستدالل اهلدف منه تقرير وإثبات مـذهب وح
ألنه إذا قال ذلك أصبح أن كل خملوق خيلقه اهللا من هذه الكلمة هو جزء من  ،الوجود

 بأن عيسـى روح اهللا (  :يت وقع فيها النصارى الذين قالوافوقعوا يف نفس الشبه ال. اهللا
إن هذه : يقال : من ذات اهللا ، كما يقال  –اليت هي كن  -من ذات اهللا ، وكلمة اهللا 

 .فمعلوم أن عيسى ليس هو الكلمة  )١()ثوب اخلرقة من هذا ال
 بكلمة التكوين ألم أيضا ربطوا الروح بالكلمة : والصوفية قالوا    

ليست خملوقة ولذلك بأن الروح هي من ذات اهللا : فخلطوا بني هذا وهذا وقالوا
 . ع فيه النصارى إال أم عمموا ذلك على كل أحد وقعوا فيما وق

وتعظـيمهم  ) كن( :السر يف استخدامهم لكلمة التكوين فإذا اتضح ذلك؛ تبني
كان هذا أصلهم فما أهونه  وإذا. لعلم احلرف الذي افتتح به ابن عريب كتابه الفتوحات 

 . من أصل
 . مبخالفته لنصوص الشرع ،تبني فسادهوهوانه يتضح يف 

 هل الروح خملوقة أو غري خملوقة؟ : فنقول أوال      
عن ذلك يف تعريف ابن القيم للروح الذي استقرأه من نصـوص  يتضح لإلجابة   

وال ميكن جواب هذه املسألة إال على أصول أهل السنة الـيت  : (الكتاب والسنة فقال 
تظاهرت عليها أدلة القرآن والسنة واآلثار واالعتبار والعقل والقول أـا ذات قائمـة   

                                                
االمام أمحد بن : تأليف . الرد على الزنادقة و اجلهمية فيما شكت فيه من متشابه القران على غري تأويله )   ١

 .٢٥١ص  دغش بن شبيب العجمي: حنبل ، دراسة وحتقيق 
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وتتحرك وتسكن وعلـى   بنفسها تصعد وترتل وتتصل وتنفصل وخترج وتذهب وجتيء
  )١()... ئة دليلهذا أكثر من م

من الرجوع إىل نصوص القرآن والسنة  لوليس أبلغ يف اإلجابة على هذا التساؤ  
:  تعاىلاليت ذُكر فيها كلمة الروح ، وثبت معها أن الروح خملوقة وتعذب وتنعم قال اهللا

فَـادخلي فـي   } ٢٨{ي إِلَى ربك راضيةً مرضـيةً ارجِع} ٢٧{يا أَيتُها النفْس الْمطْمئنةُ{
والنصوص من اآليـات    ]٣٠ -٢٧:الفجـر [ } ٣٠{وادخلـي جنتـي  } ٢٩{عبادي

واألحاديث كثرية يف ذلك ذكر بعضا منها شيخ اإلسالم يف كالمه عن هـذه املسـألة   
فة واملتكلمـة واحملدثـة   وضالهلا من املتصـو  األمةوصنف من زنادقة هذه : (( فقال 

شر قوال من أولئك وهؤالء جعلوا اآلدمي نصـفني  أيزعمون أا من ذات اهللا وهؤالء 
نصف الهوت وهو روحه ونصف ناسوت وهو جسده نصفه رب ونصفه عبد وقـد  
كفر اهللا النصارى بنحو من هذا القول يف املسيح فكيف مبن يعم ذلك يف كل أحد حىت 

وكلما دل على أن اإلنسان عبد خملوق مربوب وأن اهللا ربه  يف فرعون وهامان وقارون
وأيضـا فقـد   : (مث يقول )٢(...) وخالقه ومالكه وإهله فهو يدل على أن روحه خملوقة

استفاضت األحاديث عن النيب بأن األرواح تقبض وتنعم وتعذب ويقال هلا أخرجـي  
اخلبيثة كانت يف اجلسد  أيتها الروح الطيبة كانت يف اجلسد الطيب أخرجي أيتها الروح

أبشري حبميم وغسـاق   :ويقال للثانية، بشري بروح ورحيان أ : لألوىل اخلبيث ويقال
وإن أرواح الكفـار ال   ، وآخر من شكله أزواج وأن أرواح املؤمنني تعرج إىل السماء

ويف صحيح مسلم عن عبد اهللا بن شقيق عن أيب هريرة رضـي   .تفتح هلا أبواب السماء
فـذكر  :  قال محاد )).إذا خرجت روح املؤمن تلقاها ملكان يصعداا: ((قال  اهللا عنه

 . من طيب رحيها وذكر املسك

                                                
أبو عبد اهللا :  الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة ، اسم املؤلف  ١)

دار  .٣٨ صهـ ،  ٧٥١: مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي الوفاة
 .١٩٧٥ – ١٣٩٥ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر 

 ).٤/٢٢٢(وى جمموع الفتا ) ٢
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أهل السماء روح طيبة جاءت من قبل األرض صلى اهللا عليـك   : (ويقول :قال  
وعلى جسد كنت تعمرينه فينطلق به إىل ربه عز وجل مث يقول انطلقوا بـه إىل آخـر   

 )).األجل
وإن الكافر إذا خرجت روحه قال محاد وذكر من نتنها وذكـر لعنـا    : ((قال  

ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل األرض قال فيقال انطلقوا به إىل آخـر  
كانت عليـه   )١(فرد رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم  ريطة :قال أبو هريرة )).األجل

 .)٣(،)٢(على أنفه هكذا
أتباعه جيعلون الكلمة اليت هي الروح ، قدمية ، ويؤكـد  احلاصل أن ابن عريب و    

احلمـد هللا  : (هذا باإلضافة ملا سبق ما افتتح به خطبة كتابه الفتوحات الذي قال فيـه  
الذي أوجد األشياء عن عدم وعدمه ، وأوقف وجودها على توجه كلمـه ، لنحقـق   

ا أعلمنا به مـن  بذلك سر حدوثها وقدمها من قدمه ، ونقف عند هذا التحقيق على م
مث بعد اخلطبة جعل الباب األول يف معرفة الروح  مث جعـل كالمـه   . )٤()صدق قدمه 

 .بعده عن احلروف 
احلروف قد عرفها النيب صـلى اهللا عليـه وسـلم وأصـحابه      هأن هذ :الوجه الثاين 

يعرف واملسلمون والناس العقالء أا مباين للكلمات اليت يتكلم ا الناس يف حيام ومل 
أن هلا غري هذا االستخدام  إن استخدموها يف غري ذلك يكـون حبـدود الشـرح وال    

 .خيالفه

                                                
كل مالءة غري ذات لفقني  :الريطة: املالءة إذا كانت قطعة واحدة ومل تكن لفقني ، وقيل : هي : الريطة  )١

 و) ٣٠٧/ ٧(لسان العـرب  . هو كل ثوب لني دقيق ، واجلمع ريط و رياط: كلها نسج واحد ، وقيل 
 )٤٦٧/ ٢( :اللغةمعجم مقاييس 

 -٢٢٣/ ٤( ا النصوص اليت ذكرها شيخ اإلسالم  جمموع الفتـاوى  وينظر ملزيد من هذ)  ٧٢٢١(رقم ) ٢
 . ت واألحاديث وأقوال العلماء فيهاو كتاب الروح البن قيم فقد فصل الكالم عن الروح ومجع اآليا)٢٢٥

عن حممد بن نصر ١٤٥ص أيضا ملا نقله ابن قيم  يف كتابه الروح : وينظر) . ٢٢٣/ ٤: (جمموع الفتاوى )٣
 .هذه املسألة املروري يف 

 .دار صادر : ط) ١٥/ ١( )٤
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أن هذا االستدالل فيه تلبيس احلق بالباطل فاجلميع يعلم أن الكـون    :الوجه الثالث 
كن ، وال أحد ينـازع يف  : وغريه من املخلوقات واألوامر إذا أرادها اهللا بشيء قال هلا 

 ؛ يف غري حملـه   ةوخفي ةسري أن للحروف معانب : ا االستداللن هذذلك وجيادل لك
ألن هذه الكلمة التكوينية هي متعلق باهللا سبحانه وتعاىل وقدرته وإرادته وكالمه وهذا 

م احلروف يف ادعـاء  ال أحد يعرف كيفيته إال هو مث  أين الدليل الذي يبيح لنا استخدا
 ! . ن وغري ذلك من اخلرافات ؟وفاق والتصرف يف الكوالغيب وعمل األ

منهم  فسـرها   اًن هذه اآلية قد فسرها علماء التفسري ومل جند أحدأ:   الوجه الرابع 
 . )١(وهذا يدل على فساد استداللكم  وافته. ستدل ا على تعظيم احلرف او

 أن إطالق فاحتة الكتاب على نقطة الباء يف بسم اهللا ال أصل له عنـد : الوجه اخلامس 
بل ما ورد أن أم الكتـاب  . من انضبط بكتاب اهللا وسنة رسوله ومل يـتبــع هواه 

 :على ثالثة معان 
وذلك لكون العلوم كلها مكتوبة فيه ، فهو حيوي ما قدر : اللوح احملفوظ :املعىن األول

ا يمحـو اللّـه مـ   {:ما فيه قـال اهللا تعاىل وفقمن أمور املخلوقات ، ومجيع ما حيدث ينتظم 
تَـيالْك أُم هندعو ثْبِتيو اءويف احلديث الذي يف املعراج عندما كلم الـنيب    ]٣٩:الرعـد [}ابِ ــش

يـا حممـد ، لبيـك    : ((اهللا الصالة فقالصـلى اهللا عليه وسلم ربه ليخفف عن أمته 
فكل : ال، قي، كما فرضته عليك يف أم الكتابإنه ال يبدل القول لد: وسعديك، قال

 .)٢())، فهي مخسون يف أم الكتاب وهي مخس عليكنة بعشر أمثاهلاحس
ومسيت أم الكتـاب ألنـه يبـدأ    : (( فاحتة الكتاب قال اإلمام البخاري : املعىن الثاين 

 .)٣()) بكتابتها بقراءا يف الصالة

                                                
) ١٥٧/ ٣: (وتفسري البغوي) ٣٩٩/ ١(وتفسري ابن كثري؛ ) ٥٥٠-٥٤٤، ٢/٥٤٢(ينظر تفسري الطربي  )١

التفسري يف كالمهم عن  وغريها من كتب)  ٢٠٨/ ١: ( وفتح القدير .)٩٠-٨٧/ ٢: ( وتفسري القرطيب
 .هذه اآلية

 . )١٦٢( برقم ) االميان : ( ومسلم ك) ٧٥١٧: ( برقم )  التوحيد( رواه البخاري كتاب  )٢
 .ما جاء يف فضل فاحتة الكتاب : صحيح البخاري ، كتاب التفسري ، باب   )٣
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أيب قتادة أن النيب  صلى اهللا عليه وسلم  كان يقرأ يف  وكما جاء يف احلديث عن
األوليني بأم الكتاب وسورتني ويف الركعتني األخريني بأم الكتاب ويسـمعنا  الظهر يف 

ة وهكذا يف العصر وهكذا يف اآلية ويطول يف الركعة األوىل ماال يطول يف الركعة الثاني
  .)١()الصبح

 :كنا يف مسري لنا فرتلنا فجاءت جارية فقالت: أيب سعيد اخلدري قال  وحديث
نا غيب فهل منكم راق فقام معها رجل ما كنا نأبنه برقيـة  إن سيد احلي سليم وإن نفر

فرقاه فربأ فأمر له بثالثني شاة وسقانا لبنا فلما رجع قلنا له أكنت حتسن رقية أو كنت 
ترقي قال ال ما رقيت إال بأم الكتاب قلنا ال حتدثوا شيئا حىت نأيت أو نسأل النيب صلى 

اه للنيب  صلى اهللا عليه وسلم  فقال وما كـان  اهللا عليه وسلم  فلما قدمنا املدينة ذكرن
 . )٢())يدريه أا رقية اقسموا واضربوا يل بسهم

أصله الذي يرد إليه عند االشتباه، أو كان أصـال  : االعتبار اللغوي وهو :املعىن الثالث
أم الكتاب وهذا املعىن جـاء يف  : لوجود شيء أو تربيته أو إصالحه أو مبدئه، يقال له

شـابِهات فَأَمـا   {: ىلقوله تعا هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتَاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَ
ــ       ــا يعلَ مو ــه ــاء تَأْوِيل ــة وابتغَ تْنــاء الْف ــه ابتغَ نم هــاب ش ــا تَ م ــون تَّبِعــغٌ فَي زَي ــوبِهِم ــذين يف قُلُ ــه  الَّ ــه إِالَّ اللّ م تَأْوِيلَ

ــواْ األلْبــابِ            ــا يــذَّكَّر إِالَّ أُولُ مــا ونبر ــد ــلٌّ مــن عن ــا بِــه كُ نآم قُولُــونــمِ ي ــخُون فــي الْعلْ اسالرو { 
  .]٧:عمرانآل[

 .)٣(باء أم الكتاب مردود وال أصل لهبأن ال: و إذا عرفنا هذا اتضح أن القول     
مـن   ؛ ببطالنه أن أصله مستمد أن مما يزيد الوحشة من هذا القول: امسالوجه اخل

ــ وتعين كلمة اهللا املنطوقة ــ، )) السبور (( إذ اعتقدوا أن  )٤(عرفاء اليهود القبالة

                                                
 )  ٧٤٣: (برقم )  بفاحتة الكتاب  يقرأ يف األخريني: ( كتاب الصالة ، باب   )١
 )٤٤٧٤( :ما جاء يف فضل فاحتة الكتاب  برقم : كتاب التفسري ، باب   )٢
 ) .٣/١١٠٢( حممود عبد الرزاق ، : املعجم الصويف الدكتور :ينظر    )٣
 .سبق التعريف ا ) ٤
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، وأما يعـربان عـن   عين هذه الكلمة يف وضع تدويين ــــ وت)) السفري ((وأن 
 . العالقة بني الكلمة اإلهلية واخللق

وقد أدى هذا عند هذه . كلمته: وعلمه. كتابته: لمة اهللاوك.كتابة إهلية : اخللقف
أن العلم والكلمة والكتابة ؛ شـيء واحـد يف   : فة اليهودية إىل تقرير مسألة وهيالطائ

 .)١()الذات اإلهلية 
ألن مـؤدى  وهذه الفكرة مشابه ملا نقلناه عن احلكيم الترمذي وابـن عـريب       

وهـذا خطـأ    ) خللق؛  شيء واحدكالم اهللا ، وعلمه ، وقدرته على ا: (أنكالمهما  
؛  إذ ال ميكن أن تكون كلمة التكوين منفصلة بذاا ولو قيل ذلـك  لكانـت   واضح

خملوقة وهذا القول يلزم منه  التسلسل يف اخللق وهذا ممنوع ، بل الصواب يف ذلك أن 
وصفة العلم ليس  ،قل باخللق عن اهللاكالم اهللا؛ صفة قائمة بذات اهللا ال تنفصل وال تست

  .وإمنا علمه يدل على صفة الكالم بااللتزام ،هي صفة الكالم بالتطابق
، ن املعىن املتفق عليه شرعا وعقالاحلاصل أم قد جعلوا للحروف معىن خيتلف ع     

ال يتـأتى إال   ،فهذه احلروف يف مفهومهم هلا أسرار أودعها اهللا  يف بـاطن احلـرف  
ب الكشف الذي يسعى ملعرفة ، ومبعىن آخر أـم يقولـون أن للحـرف روح    لصاح
 .ةوصور

منها القدمي ومنـها املخلـوق أو    اًكما أم فرقوا بني احلروف فجعلوها أقسام     
حروف مادية حمدثة : (نآحروف اإلهلية و حروف بشرية ، لذلك هم يزعمون أن القر

شأا شأن أي شيء مـن   ن معرفتها على احلقيقةملعاين إهلية قدمية وحلروف أزلية ال ميك
 .)٢()عامل الغيب

وهذا خمالفة للحس والعقل ألنه تفريق بني املتماثلني فحقيقة هذا احلرف هـي  
 .رف وسيأيت الكالم على بطالن ذلكحقيقة هذا احل

                                                
 .يتصرف  ٤٠٩الرمز الشعري عند الصوفية لدكتور عاطف جودة  ، ص )١
 خمتار الفخاري ، عامل: حفريات يف التأويل االسالمي دراسة اال األصويل االسالمي للتفسري الصويف ، د )٢

 ص.الكتب احلديث اربد ، شارع اجلامعة وجدار للكتاب العاملي ، عمان  ، مقابل جوهرة القدس 
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كما حيسن بنا هنا أن نشري لعالقة و تأثر الصوفية بالرافضة  يف فكـرة أسـرار   
يتصفح كتبهما يدرك أن مثـة   أنفيستطيع الباحث مبجرد  ،م يف اجلفراحلروف وعقيد

سطامي عبد الرمحن الب: تشابه والتقاء  ،و هذا يتضح من كالم أحد كبار الصوفية وهو
ومن  فهم سر العني اطلع سر أسرار العلوم احلرفيـة  : (الذي قال فيه عن حرف العني

لي كرم اهللا وجهه من أعلـم الصـحابة   واملعارف اإلهلية ، وهلذا كان جد املهدي  ع
بدقائق العلوم ولطائف احلكم ، وكان من أجل علومه علم أسرار احلروف ، أال تـرى  

وجعل من عالمات ظهور املهدي انتشار علـم    )١()أن العني قد وقعت يف مفتاح امسه
وهذه الفكرة عند الرافضة ترجع يف أصلها اىل اليهود واىل فلسفات أخـرى   )٢(احلرف

 . كما بيناه
علم األمساء : (مسألة ربطهم يف احلروف بتعليم اهللا آدم األمساء وقوهلم  الرد على : ثانيا

انبثق من علم احلروف وكل شيء  يعود إىل صفة من صفات اهللا تعاىل ، وأمساء هـذه  
؛ فخلل هذا األصل وغريه من األصول اليت ذكرناها  أنه ) الصفات من احلروف ظهرت

ى  هذا التقرير فحسب وإمنا تبعه ما تبعه من استخدامات للحروف يف غري مل يتوقف عل
 :أن هذا األصل فاسد يف األصل من عدة وجوه  هذا فضال عن. حملها

أن فيه تدليس وإضراب عما قرره علماء التفسري يف تفسري اآلية اليت بنوا  :الوجه األول
الئكَـة فَقَـالَ         وعلَّـم آدم {:  عليها أصلهم وهي يف قوله تعاىل لَـى الْمع مضَـهرع ـا ثُـماء كُلَّهـماألَس

 نيقـادص الء إِن كُنتُمـؤاء همي بِأَسفلم يذكر أحد مـن علمـاء     ]٣١:البقـرة [ }أَنبِئُون
السلف أن املراد من األمساء اليت علمها آدم هي أمساءه سبحانه وتعاىل ، وإمنا ذكروا أن 

مـام الطـربي   اء خملوقاته على خالف بينهم ، وخنتار منها ما رجحه اإلاملراد منها أمس
 .مام ابن كثري مام القرطيب واإلاإلو

                                                
 .٣٧). ٦/٣٦٧(نقل كالمه هذا املناوي يف فيض القدير شرح اجلامع الصغري  )١
ب نقال عن الصلة بني التصوف والتشـيع  للـدكتور كامـل الشـييب      ٢٨مفتاح اجلفر اجلامع ورقة   )٢

)٢/١٧٤.( 
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 .)١(أمساء ذرية آدم ، وأمساء املالئكة : رجح بأا الطربي فاإلمام 
عامـة  : مها آدمفرجحا أن األمساء اليت علِّمام القرطيب واإلمام ابن كثري اإلوأما      

، واستدل له حبديث س ـ رضي اهللا عنه ـ  ما يدل عليه  ق ونقل عن ابن عبالكل خملو
وعلمك أمسـاء كـل   : ((ل والذي فيه أن الناس يأتون آدم ، فيقولون لهالشفاعة الطوي

 .)٣()))٢(شيء
الئكَة{: أن سياق اآلية: الوجه الثاين لَى الْمع مضَهرع ا ثُماء كُلَّهماألَس مآد لَّمعي    وفَقَـالَ أَنبِئُـون

   نيقـادص الء إِن كُنـتُمـؤاء همفهنا اهللا سبحانه وتعاىل عرض األمسـاء   ]٣١:البقـرة [} بِأَس
ال أمساء اهللا ألنـه   لت اآلية وهذا يدل على أا ليستعلى املالئكة ومل يعرفوها كما د
علـى أن املالئكـة   ال يعرفها بل إن اآلية نفسها دلت يعقل أن من يعبد اهللا ويسبحه 

 .ذكرت اهللا سبحانه بامسه العليم واحلكيم
الئكَة{ :  وكذلك يبطله قوله تعاىل لَى الْمع مضَهرع قـال ابـن    ]٣٣:البقـرة [ }ثُم

مث عـرض تلـك   : عبد الرزاق عن معمر عن قتادة : يعين املسميات ، كما قال : كثري
  .)٤(األمساء على املالئكة

الئكَـة    {: فقوله تعاىل    لَـى الْمع مَضـهرع وليس كمـا  . املسميات: املراد منها }ثُم
فَقَالَ أَنبِئُـوني بِأَسـماء   {: دل على ذلك سياق اآلية يف قوله تعاىل.  يتوهم من ظاهر اآلية

 نيقادص الء إِن كُنتُمـؤ٣١:البقرة[} ه[    

                                                
 .مطبعة مصطفى البايب احلليب واوالده مبصر) ١/٢١٦: (امع البيان عن تأويل آي القرآن ، لإلمام الطربي ج )١
بـرقم  }  وعلَّم آدم اَألسماء كُلَّها{: كتاب التفسري ، باب قوله تعاىل ( رواه البخاري من حديث أنس  )٢

)٤٤٧٦( 
املصادر العامة : وينظر) ٧٤/ ١(تفسري ابن كثري ) ٤٢١ـ ٤٢٠/ ١( تفسري القرطيب حتقيق التركي :ينظر  )٣

 ٤٤٧صادق سليم صادق ص / للتلقي عند الصوفية عرضا ونقداً لدكتور 
صادق سليم / املصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقداً لدكتور : وينظر ) ٧٤/ ١(تفسري ابن كثري  )٤

 ٤٤٧صادق ص
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ومل يقـل    }عرضَـهم { :ودل أيضا على أن املراد املسـميات ؛ أنـه قـال    
 .)١(إذ لو كان لصح أن املراد منها األمساء)) عرضها((

خيالف مفهومـه  : يف اآلية وكذلك سياق اآلية نفسهااألجالء أن كالم العلماء احلاصل 
 . )٢(لآلية ويقطع عليه وجوه التحريف والتخليط ، ويسد منافذه

 .الرد على استخدامهم احلروف يف التنجيم  :ثالثا 
أم يربطون الطبائع العلوية بالطبائع السفلية يف استرتال روحانيـات    :فكما تقدم معنا

األفالك وربطها بالصور أو بالنسب العددية حىت حيصل من ذلك نوع مـزاج يفعـل   
فإميام بالكواكب متجذر يف . اإلحالة والقلب بطبيعته ، فعل اخلمرية فيما حصلت فيه 

مبحث  م احلرف والتنجيم متالزمان وقد سبق الكالم عنه يفأنفسهم ويف اعتقادهم فعل
 .عالقة علم احلرف بالتنجيم

والشك أن من كانت  فطرته سليمة يدرك أن هذه األقوال فاسـدة وخمالفـه   
بغري علم ، وهي أقـرب للخيـال     اهللا وهو قول على ،ومل يأمر ا اهللا ،للعقل والنقل

ولـوال  . هللا سواء كان لكوكب أو فلك أو ملكوتوجه لغري ا ،فضال عن أنه شرك باهللا
فهؤالء يؤمنون . ما متليه علينا طبيعة البحث العلمي ملا توسعنا فيه ألنه واضح البطالن 

بتأثري الكواكب والعامل العلوي على العامل السفلي يف الرزق واألجل وفيما ال يقدر عليه 
لون، وهم أكثر الناس جهـال يف  ويلبسون على الناس بأن عندهم علم فيما يقو ،إال اهللا

 .ما شرع اهللا من توحيد وإخالص
فأودع اهللا يف هذه الكواكب اليت : (يب  يف تأثري الكواكب يف اإلنسانيقول ابن عر     

يف األفالك علوم ما يكون من اآلثار يف العامل العنصري من التقلب والتغري فهي أسـرار  
ن ال على العلم  بل على التقريب واألمـر يف  إهلية قد جعل اهللا هلا يعرفون ذلك ، ولك

نفسه صحيح غري أن الناظر من أهل هذا الشأن قد ال يستوىف النظر حقه ألمر فإنه من 

                                                
. ، دار عامل الفوائد ) ٨٦.(/ بالقرآن للعالمة حممد األمني الشنقيطي ينظر أضواء البيان يف إيضاح القرآن  )١

 .دار الوطن لنشر ) . ١١٥/ ١( أحكام من القرآن الكرمي لشيخ حممد بن صاحل العثيمني : وينظر 
 . بتصرف  ٤٤٨صادق سليم صادق ص/ املصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقداً لدكتور  )٢
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غفلة أو غلط يف عدد ومقدار ومل يشعر بذلك فيحكم فيخطىء فوقع اخلطأ  من نظره 
 .)١()ال من نفس األمر وقد يوافق النظر العلم فيقع ما يقوله

ن عريب من شدة إميانه بتأثري الكواكب تالحظ أنه يرجع سبب عدم حتقق التأثري فاب     
يف املراد ؛ إىل خطأ  ذلك  الساعي ألمر التوفيق بسبب غفلته أو غلطه يف عملية حسابه  
ال إىل الكوكب نفسه  الذي جعل له قدسية  جتعله يف منأى عن اللوم يف عـدم حتقـق   

نفسه يف مرتبة  املنافح واملدافع عن علم التنجيم عند مـا  وهو هنا أيضا قد جعل  .املراد
 . أو الكوكب يسلط عليه االام يف خذالن ما أراده من ذلك النجم

ن واحلقيقة أنه توىل كربه و استقى عذره من أسالفه وشيوخه الفالسفة القدماء الذي     
ـ : (الذي قـال  )٢(وسم، ومنهم بطليتعاطوا هذا العلم ونافحوا عنه  ل نـرد علمـا  ه

    !؟فانظر لتطابق الكالم بينهما .  )٣()كامال وراقيا ، فقط ألنه خيطئ أحيانا 
 تقرير شبهتهم  -
؛ أم نظـروا يف   العامل السفلي من كواكب وغريهاوتقرير شبهة هؤالء يف تأثري    

تأثري الشمس على اجلماد والنبات واإلنسان وكذلك القمر وتأثريه على حركـة املـد   
ملاذا ال يكون تأثريهـا يف سـائر   : زر يف البحار ومنو النبات وتفتح البذور، وقالواواجل
وهـذا  . ون وحياة اإلنسان وخلقه ومزاجه مادام أنه قد ثبت هلا آثار على حياتنا ؤالش

ابن عـريب   واختذه كما قلنا سابقا أصله منتزع من كالم بطليوس صار بعد ذلك أصالً
 . ومن تبعه يف هذا أصال

                                                
 ٦٦٥ص    ٢ية  ج الفتوحات املك )١
 الفلك هيئات يف تكلم الذي اسطي وصاحب اليونانيني ملوك أحدبطليموس  كلوديوس( بطليموس هو ) ٢

 ومنها( النيل شاطئ على بطليموئيس بلدة يفه مولد كان،  الفعل إىل القوة من اهلندسة علم وأخرج
 عـام  من السماوية األجرام افيه يرصد وظل اإلسكندرية، يف حياته معظم عاش ولكنه ،)امسه اشتق
، الروض املعطار يف خـرب  )  ١١٥/  ١( امللل والنحل للشهرستاين : ينظر . م١٥١ عام إىل م١٢٧

 ) . ٤٠١/  ١١( ، قصة احلضارة )  ٨٩/  ١( األقطار للحمريي 
(٣  Tetrabible,p الياس : نقال عن مقدمة يف علم التنجيم وحكمه يف اإلسالم  ، تأليف الدكتور   ١٢-١١

 .هـ ١٤٢٤الطبعة األوىل .  بلكا ، مؤسسة الرسالة
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 : دفع الشبهة ـ 
وهذه احلجة هي ما يتمسك ا هؤالء ،  وحنن نطلب منهم مبنطق العلم  الذي 

 ال يقبل سوى التجربة الصادقة أن يأتوا بدليلهم ؟ 
بني التأثريين ؛ فالعلم الثابت يف تأثري الكواكـب كتـأثري    افنقول إن هناك فرق

وهو .طرد مسنون ممن خلقها ألنه م. الشمس على النبات نقبل تأثريه من جهة التجربة 
 . يثبت بالتجربة  مل قبل ذلك ثابت من جهة الشرع وهو يكفي عندنا وإن

وحياته  فليس هـو   اإلنسانون ؤأما ما قالوا وزعموا أنه مشابه هلذا التأثري يف ش    
مل يعرف أن هناك قواعـد  : له كما هو معلوم من اجلهتني ؛ فمن جهة التجربة  مماثالً

 .تأثريها بشكل مطرد بل قد تصدق أحيانا ولكن كثريا ال تصدق وضعت وصدق 
ومن جهة الشرع فلم يثبت أن له تأثري بل على العكس قد جاء النهي والتحذير    

، أحكام التنجيم تفيد علما صحيحا تولو كان. من القول يف علم النجوم واخلوض فيه 
الشرع فالتسليم منـا واجـب ال    مل جيز لنا استعماله ؛ ألنه كما ذكرنا منهيٌ  عنه يف

فكيف بعلم متهالك يف نفسه ال يثبت بالتجربة ، وإذا كان هو كذلك فمن . نقاش فيه
مث إن علمهم لسبب هذا التأثري ليس علما تامـا ال  . ريق األوىل أن ال يقحم فيه الدينط

 خيتلف فيه وإمنا إن قلنا أن هناك علما فهو جزء من مجلة أسباب وشـروط ، وموانـع  
 .)١(أخرى

. ل بل خمتلف ، وال يصلح لالحتجـاج يتضح مما سبق أن هذا القياس غري متماث     
مباذا عـرفتم أن  : ( يقول ابن القيم. يف الذهن ال تصدق يف الواقع ةألا احلجة متصور

املوجودات بالعامل السفلي كلها مركبة على تأثري الكواكب والروحانيات ؟ فهل هـذا  
تو ؟إال كذب حبت 

                                                
 )١٧٣/  ٣٥( ينظر جمموع الفتاوى لشيخ االسالم   )١
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فهب أن بعض اآلثار املشاهدة مسبب عن تأثريِ بعض الكواكب والعلويـات ،    
كما يشاهد من تأثري الشمس والقمر يف احليوان والنبات وغريمها ، فمن أين لكـم أن  

١()عن تأثري الكواكب والروحانيات؟ مجيع أجزاء العامل السفلي صادر(.  
 بكالم ألهل هذه الصنعة فيه اعتـراف  و من أفضل ما يدفع هذه الشبة أن نأيت    

قـد  : نجمني أمإلياس بلكا عن بعض امل:  ببطالن التنجيم ومن ذلك ما نقله  الدكتور
وتقدمي تفسري عقالين واضح هلا ، بعيدا عـن   هعجزوا عن إثبات أسس للتنجيم وقواعد

 .)٢(التحكمات الباردة والفروض الصرفة
وال سبيل للربهان عليه ، وال : (تنجيم فقال عنهونقل ابن القيم عن أحد كرباء ال  

 أشخاص ستعمل فيه هذا العلم؛ ألن الشيء الذي ي هم ، وال بأكثرعهو مدرك بكليته ن
الناس ، ومجيع مادون الفلك القمري مطبوع على االنتقال والتغري، وال يثبت على حال 

حلدس خبواص األحوال اليت تكون واحدة يف أكثر األمر وال لألنسان بكمال القوة من ا
من امتزاجات الكواكب ، فبلغ من الصعوبة وتعسر الوقوف عليه إىل أن دفعه بعـض  

   .)٣()وا أنه شيء ال يدركه أحد البتةَالناس ، وظن
ومما يدفع هذه احلجة  أننا نرى من تعاطى التنجيم سواء كان من الصـوفية أو     

م القدماء أن الكواكب سبعة وعلى هذا األساس غريهم أم يذكرون نقال عن أسالفه
فهل دار يف فكرهم أن الزمن سيأيت من بعدهم ويكتشـف  . قام ختبيطهم يف هذا العلم

أن هناك كواكب أخـرى غـري    -بتيسري اهللا هلم  -علماء الفضاء بسفنهم وأقمارهم 
 !السبعة اليت كانوا يعرفوا ؟

                                                
علي بن حسن بن علي : تعليق وضبط ) ٣٩/ ٢( مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة    )١

 -١٤٢٥  -بية مجهورية مصر العر -ابن القيم ودار بن عفان : احلليب األثري دار 
 )    ١٥٧نقال عن مقدمة يف علم التنجيم وحكمه يف االسالم تأليف الدكتور إلياس بلكا ص    )٢
مقدمة يف علم التنجـيم وحكمـه يف   : وملزيد من هذه االعترافات ينظر )  ٨٤/ ٣(مفتاح دار السعادة    )٣

    ١٥٧االسالم تأليف الدكتور إلياس بلكا ص 
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ر أن أحد كبار علماء األمة وهـو ابـن   لج الصدر ويشرحه يف هذا األمثومما ي    
فقد ذكر . من ذكاء فسبق عصره بثمانية قرون قد تفطن هلذا األمر مبا وهبه اهللا )١(القيم

إن معرفة مجيع املـؤثرات  : (هذه اللفتة العظيمة يف كتابه مفتاح دار السعادة حيث قال 
 :الفلكية ممتنعة لوجوه

إال بواسطة القوى الباصرة ، واملرئي إذا كان أنه ال سبيل إىل معرفة الكواكب : أحدها 
فلعل يف الفلك األعظم ويف فلك .. عد من الرائي ، فإنه يتعذر رؤيتهصغريا أو يف غاية الب

 . )٢()الثوابت كواكب ال تعرف ألننا ال نراها
وهذا ما ثبت علميا يف هذا العصر احلديث أن هناك كواكب يف جمموعتنا الشمسية 

 : تكن تعرف سابقا منهاـ مكتشفه ـ مل 
 .١٧٨١أورانوس أكتشف يف سنة  -١
 .م ١٨٤٦ونبتون وهو غري مرئي بالعني اردة اكتشف يف سنة  -٢
 .   م ١٩٣٠وبلوتون اكتشف يف سنة  -٣

وال شك أن هذا االكتشاف قد كدر عليهم خواطرهم واقض مضجعهم ألنه قد     
كان عاقبتهم خسـرا   ف أبطل استخدامام للحروف اليت سودوا فيها صفحات كتبهم

وحق لنا أن نسعد ذا العامل ومبا سطره من درر أظهر اهللا صـدقه    )٣(!؟فهل من معترب
مفتاح دار السعادة ، وليس هـذا مـن   : القرون وجعله فتحا يف كتاب امسه بعد هذه

                                                
 . سبق ترمجته ) ١
هـ  ومثل هذا السبق قد ناله أيضا شيخه ابن تيمية ولكن يف علم املنطق القدمي القياس ٢٠٠٤) ٤٤/ ٢(  )٢

األرسطي  حينما قرر أنه ال يفيد العلم وأنه حتصيل حاصل وحتكم ال معىن له  ؛ يأيت علماء املنطق بعد هذه 
ينضر يف تفاصيل هذه املسألة .   يشاء فذلك فضل اهللا يؤتيه من . القرون فيقررون ما قرره ذلك العامل الفذ 

عبد الصمد شرف الدين الكتيب، راجعه : ، حتقيق١٧-١٢٢ص ابن تيمية  الرد على املنطقيني لشيخ اإلسالم
وكتاب دراسـات يف  .  هـ١٤٢٦: لبنان الطبعة األوىل -مؤسسة الريان بريوت. حممد طلحة بالل منيار

، مطبوعات جامعـة الكويـت ، عـام     ٤٦-٢٦، صالمعزمي إس/ املنطق مع نصوص خمتارة للدكتور 
١٩٨٥ . 

 .   ١٧٦مقدمة يف علم التنجيم وحكمه يف االسالم تأليف الدكتور إلياس بلكا ص :ينظر )  ٣
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املبالغة  و التعصب العاطفي املخل ذا البحث العلمي ألين  أراه فضال  وفتحا وآية من 
هللا جعلها يف سياق الرد على قوم طاملا تفاخروا وتنادوا مبا أمسوه كرامـات وعلومـا   ا

مع هذه الكرامة الـيت  ! ؟ة فأين هذه العلوم وهذه الكراماتخاصة ال يعلمها إال اخلاص
أظهرها اهللا  هلذا العامل بعد مثانية قرون  إنه الزبد يذهب جفاء وأما ما ينفـع النـاس   

 .فيمكث يف األرض 
احلاصل أن هذه صناعة حمرمة يف الشرع ألا خرجت ذه املخلوقات الكواكب        

ما حـددها  والنجوم والشمس والقمر عن طبيعتها اليت سخرها اهللا عليها فلها تأثريها في
باألحوال الفلكية والتمزيج  األرضيةاالستدالل على احلوادث : (اهللا   قال شيخ اإلسالم

األمة بل هي  وإمجاعابل األرضية صناعة حمرمة بالكتاب والسنة والقو الفلكيةبني القوى 
فْلـح السـاحر حيـث    ولَـا ي { :حمرمة على لسان مجيع املرسلني يف مجيع امللل قـال اهللا تعـاىل  

ؤم   { :وقال   ]٦٩طه[}أَتَى تَـابِ يالْك ـنـيباً مص ت نـون بِالْجِبـ  أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُواْ نَ
 الطَّـاغُوتوىف الصحيحني عن زيد ...السحر : قال عمر وغريه اجلبت .   ]٥١:النسـاء [}و

 أتدرون((: على اثر مساء كانت من الليل فقالبن خالد قال خطبنا رسول اهللا باحلديبية 
مـؤمن ىب   عبـادي من  أصبح( :(اهللا ورسوله أعلم قال : قلنا   ))ماذا قال ربكم الليلة

 .)١())ال مطرنا بفضل اهللا ورمحته فذلك مؤمن ىب وكافر بالكواكبوكافر ىب فمن ق
وتَجعلُـون رِزْقَكُـم أَنَّكُـم    {صلى اهللا عليه وسلم  النيبعباس عن  ابنوفيه عن ...      

 ون٣()))٢(هو االستسقاء باألنواء أو كما قال : قال ]٨٢الواقعة[}تُكَذِّب(. 

                                                
و كتـاب  )٨٤٦(بـرقم  ) يستقبل اإلمام النـاس إذا سـلم  (، باب ) األذان ( كتابالبخاري أخرجه  )١

وكتاب املغازي باب ) ١٠٣٨(برقم  }ون رزقكم أنكم تكذبونوجتعل{  :قول اهللا تعاىل باب ) االستسقاء(
) يريدون أن يبدلوا كـالم اهللا  : قوله تعاىل :( باب ) التوحيد: (وكتاب ) ٤١٧٤: ( غزوة احلديبية برقم 

)  من قال مطرنا بالنوء( وأخرجه مسلم من طريقه باب . من حديث زيد بن خالد اجلهين  )٧٥٠٣(برقم 
 .أيب هريرة وابن عباس بنحوه ومن طريق) ٧١(برقم 

 .) ٣٠/ ٨( سيوطي يف الدر املنثور أخرجه ال )٢
 .١٩٢ص  ١٩٤ص    ٣٥جمموع الفتاوى  ج  )٣
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ملعتربين ، مل يغفلوا عن كالم هـؤالء بـل قـد    فشيخ اإلسالم وعلماء األمة ا     
خصوهم بأمسائهم وبينوا حقيقة أمرهم ومن ذلك ما ذكره شيخ اإلسالم عن البـوين  

كوكبا مـن الكواكـب    وكذلك أصحاب دعوات الكواكب الذين يدعون((: فقال
والبخور والتربكات  ويسجدون له ويناجونه ويدعونه ويصنعون له من الطعام واللباس

البوين " الشعلة النورانية"وصاحب  املشرقي" السر املكتوم"به كما ذكره صاحب اسما ين
وتقضي  وغريمها؛ فإن هؤالء ترتل عليهم أرواح ختاطبهم وختربهم ببعض األمور املغريب

 وإمنا ن أا مالئكومنهم من يظ. وائج ويسمون ذلك روحانية الكواكبهلم بعض احل
فهـو   ومن يعش عن ذكر الرمحن نقيض له شـيطانا {: هي شياطني ترتل عليهم قال تعاىل

 .}اآلية... له قرين
وقـد  ( )١(حممد بن علي بن النقاش املصري الشـافعي  أمامه وقال العالمة أبو    

وجعلوا هلا دالالت واشتقوا  ،أمة ضعيفة العقل نزرة العلم اشتغلوا ذه احلروف ظهرت
مث جاءهم شـيخ  ، نفسهم بعلماء احلروفواستدلوا منها على مدد ومسوا أ ،ألفاظا منها

فيهـا بطامـات ومـن     وأتى ،وقح من جهلة العامل يقال له البوين ألف فيها مؤلفات
... وللشرائع باطنا غري ظاهرها  بل هدخلوا للباطن وأن للقرآن باطنا غري ظاهر احلروف

 . )٢()اخل
ول عليه بال علـم  والق ،بل إن هؤالء ال يتحرجون كعادم  يف التعدي على اهللا    

وال دليل معهم سوى أم كما يزعمون ملهمون وأصحاب كشف ، فمثال وجدنا أن 
البوين  يف آيات اهللا اليت أنزلت على موسى يف عصاه قد أتى برموز وأمساء غريبة مفسره 

                                                
 .فقيه مفسر، واعظ،: النقاش ابن له ويقال أمامة، أبو املصري، مث الدكايل الواحد عبد بن علي بن حممد -) ١

 مسـاه  مطول وتفسري) الفروق( يف وكتاب) الرافعي أحاديث ختريج( و جملدات، مثاين) العمدة شرح( له
 - الذمة أهل استعمال يف املذمة( و تقدمه، ممن أحد تفسري من حرفا ينقل ال أن فيه التزم) والالحق السابق(
.  بالقـاهرة  مات .جيد شعر وله)خ - االنام سيد شفيت بني من الصادرة االحكام إحكام( و رسالة،) خ

 ).٦/٢٨٦( لزركلي ينظر األعالم ل ـ ه ٧٦٣
 .لماء يف تكفري ابن عريب ومن تبعهوفيه نقال لفتاوي كثري من الع ١٤٩ – ١٤٨مصرع التصوف ص  )٢
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عصا موسى عليـه السـالم مل    وأعلم أن األمساء اليت كانت على( :هلذه اآليات فقال
صرح ا إال بعد أخـذه   اخينا لعزا وشرفها ومن صرح ا منهم مايصرح ا أكثر مش

للخاصة ومن الطالب من  العهد على مريدها بصوا عن اجلهال وعدم التصريح ا إال
قيوم قادر شيلوخ شاخل  فيوخ فاد خٍ: كان يفعل ا الغرائب وهي هذه األمساء الشريفة 
قادر نـوخ   يادخ شامخ عظيم رمحاديوم صاحل نور صادق أرشح شليوخ نار مشوخ 

كبريا وكانت  يوه شلوش وهدخٍ شراهيا شروشوش عالٍ على قوي ناجي كلوش أه يا
 .)١()اخل ... بة بأحرف عربانية قدمية مكتو

 تسعى اليت عصاه حيةيف قلب يسقط معجزة نيب اهللا موسى فهو هنا بدعواه هذه 
أَلْقَـواْ قَـالَ    فَلَمـا  {: قـال تعـاىل   فلسحرة سحر ا ا أبطل أخرب اهللا تعاىل يف الكتاب أنه

صلح موسى ما الَ ي اللّه إِن لُهطبيس اللّه إِن رحالس جِئْتُم بِه يندفْسلَ الْمم٨١: يونس [ }ع[  ،
سحركم ، والسحرة أنفسهم علموا أن الذي  أعظم مني فلم يقل هلم موسى بأن سحر

فلذلك آمنوا ملا رأوا آية اهللا عز وجـل   موسى عليه السالم ليس بسحرجاء به نيب اهللا 
 ]٧٠: طه [}  وموسى فَأُلْقي السحرة سجداً قَالُوا آمنا بِرب هارون{: قال اهللا تعاىل

؟ ومبـاذا   بالوحي الذي ال يأتيه الباطلفالحظ مدى جرأته  باملسألة وكأنه يأيت
فهذا وأتباعه قد حترروا من ضابط الشريعة الذي يلح عليه . الضالل  عساه أن يأيت؟ إنه

 .يقول ، وينهاه عن سبيل الشياطني بالدليل فيما
كالم هذا املفتري على اهللا ؛ حيور عليه ليصدق و يؤكد كالم من قـال عنـه   و

ـ وعن أشباهه أن ما يترتل عليهم إمنا هي شياطني ب مـن شـرك    هدليل ما أوقعتهم في
 . وضالل

فمعلوم ومقرر عند أهل العلم أن الكشف واملنام والوجد والذوق يرد ألصـل  
؛ فال حمل له عندهم وبذلك اهتدوا افقه وخالفه وأتى جبديد يف الشرعفإن مل يو ،الدين

 . تباعهم للوحياوجنوا من مدارك الشيطان ومزالته ب

                                                
 ١٥٤منبع أصول احلكمة ص ) ١
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فكم يف . الل بيد أن هؤالء القوم مل ينتفعوا بالقرآن وصاروا من جنس أهل الض
وهي اهلدى والنجاة قال اهللا تعاىل مربيـا   ،القرآن من آيات ميرون عليها وهم معرضون

ت ومـن تَـاب معـك والَ تَطْغَـواْ إِ       {: لنبيه صلى اهللا عليه وسلم  ـرـا أُمكَم مـتَقفَاس    لُـونمـا تَعبِم نَّـه
ريص اتَّبِ{ :وقال اهللا تعاىل .  ]١١٢:  هود[ }ب     ض ع ما أُوحي إِلَيك من ربـك ال إِلَــه إِالَّ هـو وأَعـرِ

 نيرِكش نِ الْم١٠٦األنعام[}ع[. 
لكي ننجوا فال جمال لالجتهاد حىت وإن  ةفاهللا قد بني لنا عدونا وأمرنا باالستقام

لـة  كان بقصد التعبد إال بضوابط وحدود موافقة للوحي ومبا أمـر اهللا وإال فـإن املز  
وقد قص اهللا علينا قصة الشيطان مع أبينا آدم لكي نعترب ا ونعـرف  . ستكون قريبة 

فَوسـوس لَهمـا الشـيطَان ليبـدي لَهمـا مـا وورِي عنهمـا        {: فضيلة االتباع قال اهللا تعـاىل  
جرة إِالَّ أَن تَكُونَـا ملَكَـينِ أَو تَكُونَـا مـن     من سوءاتهِما وقَالَ ما نَهاكُما ربكُما عن هــذه الشـ  

 يند٢٠األعراف[}الْخَال.[  
 :وكان السبب عدم اتباع  أمـر اهللا قـال تعـاىل    ،فقد أغراهم الشيطان مبكره

ــفَا   { ص ــوءاتُهما وطَفقَـا يخْ ــا سملَه ت ــدب ةرـجــا ذَاقَــا الشورٍ فَلَما بِغُــرمه ــة فَـدالَّ نالْج قرــن وــا مهِملَينِ ع
ــ    م وــد ــا ع لَكُم طَآنــي الش ــا إِن ــل لَّكُم ــجرة وأَقُ ــا الش لْكُمــن تــا ع كُمأَنْه ــم ــا أَلَ مهبــا ر ماهنَادو بِني

 .واآليات يف هذا كثري  ]٢٢األعراف[}
ض ومـن       ولَوِ اتَّبـع الْحـق  {:  فاحلق بين قال اهللا تعاىل  الْـأَرو اتاوـمالس ت ـدلَفَس ماءهـوه أَ

  رِضُـونعم مه هم فَهم عن ذكْرِ فال  لبس فيه وال   ]٧١املؤمنـون [}فيهِن بلْ أَتَيناهم بِذكْرِ
سر فيه خيفى على العامة وتدركه اخلاصة وإال مل تكن هذه األمة شريعتها عامة للناس ، 

هم وأرادوا ءإن يف القرآن ظاهر وباطن فاتبعوا أهـوا : ن ذكر اهللا وقالوا فهم أعرضوا ع
 .بقوهلم أن يتبع احلق هواهم ولكن اهللا يأىب إال أن يتم نوره 
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 :)وحدة الوجود ( الرد على استخدام األعداد يف إثبات : رابعاً 
 :تقرير الشبهة

ر للواحد  وميثـل  فابن عريب يف كالمه الذي نقلناه يزعم أن مجيع األعداد صو
املتعددة ما  تعالقة احلق باخللق ، بعالقة الواحد احلسايب باألعداد ،  وكذلك املوجودا

فالتسعة مثال هي الواحد مكررا ، . هي إال صور للوجود الواحد ، وهو الوجود املطلق 
،  بأن الواحد عني التسعة ، ولك القول بأنه غريها ، بيد أا غريية جمازية: فلك القول 

ني احلق باعتبـار  وجيعل هذه الفكرة هي كعالقة احلق باخللق ، فهذا ع.  مسية فقطاأو 
، وهو غريه باعتبار خصوصيته ، أي كونه مظاهرا للذات الواحدة ولكنها اهلوية واملاهية

على اهللا تعاىل اهللا عن قوله علـوا  أةٌ وهذا فيه جر. غريية ذهنية ال حتقق هلا يف اخلارج 
  .)١(كبريا

يف كتاب فصوص احلكم إن اهللا أوجد العامل كله وجود شبح مسـوى ال روح  
فيه وكان كمرآة غري جملوة فكان آدم عني جالء تلك املرآة وروح تلك الصورة الـيت  

 . هي صورة العامل
 :نقض هذه الشبهة

أن األعداد يف ذاا حقائق معقولة ، ال توجد يف الذهن ، وال توصف بالوجود 
النسبة للمعدودات ، مث إن معدود األربعة مثال ليس بالزم أن يكون عني اخلارجي إال ب

، ، فقد يكون معدود اخلمسة أقالما معدود اخلمسة ، بل وال عني معدود األربعة أخرى
. فيكون الواحد منها كتابا’ فيكون الواحد فيها قلما ، وقد يكون معدود األربعة كتبا 

أربعة أخرى ، وهكـذا يف   د يف اخلمسة  بل غريهفيكون الواحد يف األربعة غري الواح
لكن ابن عريب يوقن بـأن  : وهي غريية حقيقية يف الذاتيات والعرضيات . كل معدود

احلق التلبس بصورة الصنم عني احلق املتلبس بصورة اخلرتير ، يؤمن بأن احلق املعبود يف 
أن الواحد  يف األربعة أما األعداد فقد رأيت .عجل السامري عني احلق املعبود يف هبل 

                                                
 .٦٧ينظر تعليق الشيخ عبد الرمحن الوكيل يف حاشية كتاب مصرع التصوف للبقاعي ، ص )١
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يغاير الواحد يف اخلمسة مثال  ، أو يف أي عدد آخر مغايرة حقيقية نعم  معىن الواحد يف 
  .عدد ما عني معناه يف عدد آخر لكنها  عينية ذهنية جتريدية ال وجود هلا يف اخلارج

اخلالصة يف هذا أن ابن عريب يدين بأن ما يف اخلارج عني ما يف الذهن وهـذا  
ح البطالن  إذ قد يوجد يف الذهن مستحيالت ال وجود هلا يف اخلـارج وهـذا ال   واض

 . )١(ينكره عاقل
 :رد على ادعاءهم أن لكل حرف خادمال: خامسا 

إن هذه األمساء اليت ذكروها يف وزعموا بأا أمساء مالئكة ال وجود هلا يف كتب 
إلمام الصنعاين عـن سـؤال   جييب ا ؟فلمن هذه األمساء ،اللغة فضال عن القران والسنة

وإين ألخاف أن يكون اسم صنم أو شـيطان أو  : ( ويقول . )بدوح(يسأل عن اسم 
 .)٢()العزائم والكهنة على أهل اإلسالمجين أدخله أهل 

ه {: قال اهللا تعاىل    أَكْثَـر الْجِن وندبعلْ كَانُوا يهِم بونن دا منيلو أَنت انَكحبم قَالُوا س
 وننمؤ ٤سبأ[}بِهِم م.[ 

وهذا االدعاء الذي ال دليل معهم فيه ال طائل يف اخلوض فيه فهو ضرب مـن    
 .وسيأيت يف الرد التايل ما ميكن أن يدفع به كالمهم هذا  ،السحر

 :الرد على استخدام احلروف يف معرفة املستقبل: سادساً 
ينا يف مبحث انتقال هذا العلم واجلواب عن هذا القول إن هذا الذي قال كما ب

إىل املسلمني يف كالمنا عن ابن برجان أن هذه إن صحت فهي موافقة من باب النجابة 
باع اهلوى  وأما يف مزعم البوين وحتديده الفتنة ملن كان يف نفسه حباً الت و هي من قبيل

 .هرج املهدي يف التاريخ الذي حددخلروج املهدي فيكفي يف بطالا أنه مل خي

                                                
 .املصدر نفسه  )١
ـ وكم الباقي من عمر الـدنيا ص  ٣واألوفاق  -٢األعداد للحروف  -١: رسالة شريفة فيما يتعلق ب )٢

نشـأة الفلسـفة الصـوفية    : يف معرفة األصول اليت اعتمد عليها يف تقريره لوحدة الوجود : وينظر. ٢٤
 .  املكتب اإلسالمي –م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤بريوت : ط. عرفان عبد احلميد فتاح : وتطورها ، للدكتور 



-١٨٧- 
 

م هالرسـل علـي   اوأما يف حتديد وقت ألشراط الساعة فهذه التواريخ مل حيدده
 ةيقول اإلمام الذهيب بعد نقله للترمج! منهم  ؟ أدىن مرتلةالصالة والسالم فكيف مبن هو 

رسل اهللا ، بل كل منهم حـىت   وهذه علوم وحتديدات ما علمتها: ( اليت تقدمت معنا 
وينذر أمته الدجال ، وهذا نبينا صلى  وف من الدجال ،نوح عليه الصالة والسالم يتخ

فأنا حجيجه ، وهؤالء اجلهلة إخوته يدعون  إن خيرج وأنا فيكم: اهللا عليه وسلم يقول 
   .)١()نسأل اهللا السالمة. معرفة مىت خيرج 

 :الرد على استخدامهم األوفاق واألحجبة: سابعاً 
لدين اليت ال أصل هلا يف الدين كما ال شك أن هذه األمور هي من احملدثات يف ا

وشر األمور حمدثاا وكل حمدثة بدعة ، وكل بدعة ضاللة ، وكل : (( ورد يف احلديث 
 .)٢())ضاللة يف النار 

هذا العلم يف امللة بعـد صـدر   حدث : (( يقول العالمة ابن خلدون رمحه اهللا 
ب احلس ، وظهـور  كشف حجا إىل، وعند ظهور الغالة من املتصوفة وجنوحهم منها

ناصــر ، وتــدوين الكتــب اخلــوارق علــى أيــديهم والتصــرفات يف علــم الع
 . )٣())واالصطالحات

 .)٤(وقد سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية عن األوفاق فذكر أنه ال حيل منها شـيء  
وفـاق  من املعلوم أن علم األ: ( فأجاب  عن علم األوفاق )٥(وسئل اإلمام الصنعاين    

، من كتاب وال سنة ، وال فعل صحايبمبتدع، وحادث ال يعرف له دليل  وكيفيتها أمر
وال غريه ، وإمنا هو شيء خمترع ، وأمر مبتدع ، وأعظم من اشتغل فيـه الغـزايل وال   

                                                
 )٥/١٤٠ (يف نقد الرجال  ميزان اإلعتدال) ١
 . أخرجه البيهقي والنسائي وصححه األلباين يف خطبة احلاجة ) ٢
 . مؤسسة الرسالة . ٥٤٢مقدمة ابن خلدون ص ) ٣
 ) ١٩٥ـ ١٩١/ ٣٥: (جمموع الفتاوى : ينظر ) ٤
 املعـروف  الدين، عز إبراهيم، أبو الصنعاين، مث الكحالين احلسين، حممد بن صالح بن إمساعيل بن حممد)  ٥

 ).٦/٣٨: (ياألعالم للزركل: ينظر .)هـ  ١١٨٢(ت  اليمن يف االمامة بيت من جمتهد،: باالمري كأسالفه
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وهـذا شـأن   : ( مث يقـول   )١(..)عن اليهود  اًأدري من ابتدعه وال أظنه إال مأخوذ
، ومعلوم أا طريقـة سـحرية إذ    تباعاإلواألسحار واالبتداع ال شأن الطريقة النبوية 

 .)٢(...)ر دنيوية حمضة من جاه عند العباد وجلب الرزق واملطلوب ا أم
كما سبق معنا يف الكالم  جوازه يف األغراض املباحة املتصوفةوقد خصص بعض 

 .عن حكم تعلم أسرار احلروف 
 تقرير العالقة بني الصوفية والسحر
ا من االستخدامات يقودنا إىل مسألة عالقة السـحر  وما ذكرناه هنا ويف غريه

من الضرور أن تذكر هنا ؛ حىت يزال اللبس ملن ال يعـرف حقيقـة    هإذ أن ،بالتصوف
يعلم أمهية اإللتزام بنصوص الشرع ، واحلكمة يف حتـذير   : الصوفية ، ومن جهة أخرى 

 يف اجتـاه واحـد ،    ؛ وأمـا الشرع من اإلبتداع يف الدين يف آيات وأحاديث كثرية 
فكتب السحر وكتب الغالة من الصوفية  جيد الناظر  فيها تشاا يف ارتباطهمـا مبـا   

 تكاد تفرق بـني  وهذا واقع جنده يف كتب الصوفية حىت أنك ال. يسمى علم احلرف  
: تب أمحد البوين املعدود من أعالم الصـوفية  هـي   فمثال كُ كتبهم وكتب السحر ،

لك الستخدامه الطالسم واالوفاق وزعمه أنه يتصرف ا فيما يشـاء  وذ بعينها السحر
وهلذا لعلنا . ، ومنبع أصول احلكم مشس املعارف:  كتبه ومن أشهر كما سيأيت بيانه ،

مث نعرج على العالقة بـني السـحر    ،وكيف كانت ،هنا نشري لبداية االعتناء بالسحر
اإلسالم مهجورا ومعزوفـاً عنـه    أن علم السحر كان يف بداية:( والتصوف ، فنقول 

لشدة ما فيه من الوعيد ولشدة ضرره وملا يشترط فيه من الوجـه إىل غـري اهللا مـن    
كواكب أو غريها إال ما وجد من كتب األقدمني فيما قبل نبوة موسى عليه السالم مثل 

 ،مفأخذ من ينتمي لإلسالم  منها هذا العل.النبط والكلدانيني وأهل بابل ومصر وغريهم 

                                                
ـ وكم الباقي من عمر الدنيا لألمام ٣واألوفاق  -٢األعداد للحروف  -١: رسالة شريفة فيما يتعلق ب)  ١

 .٢١اء صجماهد بن حسن املطحين مكتبة دار القدس صنع: الصنعاين ، حتقيق 
 ٢٣ص: املصدر نفسه   )٢
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كبري السحرة يف هذه امللة اإلسالمية حيـث    )١(جابر بن حيان: وتقننوا فيه ، فمنهم 
وغاص يف زبدا واستخرجها ، مث جاء مـن   ،واستخرج الصناعة ،تصفح كتب القوم

بعده مسلمة بن أمحد اريطي إمام أهل األندلس يف التعاليم السحرية فلخص مجيع تلك 
 .)٢() كتابه الذي مساه غاية احلكيمومجع طرفها يففلخصها  ،الكتب

كما بني لنا ذلك اهللا يف  ،ومعلوم أن الشيطان ال يأيت اإلنسان إال باحليلة واملكر
من جهة الصريح من الكفـر،   السحرةأكثر من موضع يف القرآن ، فإن كان أتى على 

ط من ومبا أن الصوفية خلي.  )٣(فإنه دخل على الصوفية يف قالب الكشف من اخلياالت
يقول أحـد  . فيه  واعستقع يف مثل ما وق يالبديهأفكار متنوعة ألديان قدمية فإا  من 

ومن املقبول اآلن أن غالبية املمارسات والطقوس الدينية القدميـة  : (  الغربينياملفكرين 
وهناك تشابه بني السـحر  . والفنون هلا عالقة مبعتقدات ذات أبعاد وعمليات سحرية 

     .)٤()زية يف الطقوس الدينية واستخدام الرم
بحث عن العالقة بني السحر والتصوف  بكل جترد جيعل الباحث يصل بعد الإن 

ليعلم  أن الفرق بينهما كما بني ؛ حل هذه العالقة  إىلالتحقيق والنظر يف اية املطاف 
 :الرؤوف القاسم ؛  يكمن يف حممود عبد/ ذلك األستاذ

 .دعاء والغاية اال
                                                

هو جابر بن حيان ين عبد اهللا الكويف ، فيلسوف كيميائي ، كان يعرف بالصويف ، أصله من خرسان ؟،   )١
 .)١٠٤-٢/١٠٣(االعالم : انظر . ه هـ  له تصانيف كثرية يف الكيمياء وغري٢٠٠توىف بطوس سنة 

    ٤٩٧مقدمة ابن خلدون    ص  :ينظر ) ٢
تلبيس إبليس ، لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن على بـن  :  حيل وتلبيس الشيطان على الصوفية ينظر يف )٣

دار الوطن للنشر ، : دار النشر) ١٣٣٨ -٩١٨/ ٣( أمحد بن عثمان املزيد / د: اجلوزي ، دراسة وحتقيق 
الدين ابن قيم  إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان لإلمام مشس: وينظر. م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: األوىل : ط

علي بن حسـن  : حممد ناصر الدين األلباين ، وحتقيق: هـ ، ختريج العالمة احملدث ٧٥١: اجلوزية املتوىف 
 –اململكة العربية السـعودية   –دار ابن اجلوزي : دار النشر) ٢٣٠-٢٢٩/ ١( بن علي احلليب األثري ، 

 .هـ ١٤٢٧الطبعة الثانية : ط –شارع ابن خلدون  -الدمام
رانية نادر : ، مراجعة وتدقيق  خليل راشد اجليوسي: معجم األفكار واألعالم ، تأليف هتشنسون ترمجة  )٤

 .م ٢٠٠٧الطبعة األوىل . لبنان  –بريوت  –دار الفارايب ) ٢٥٦(
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 .صادق يعترف أنه ساحر ، ويقف عند خرق العادة :   رفالساح
خمدوع يظن أن خرق العادة الذي حيدث أمامة  من الكرامات ، كما أنـه  :  والصويف

يتجاوزه ، ويبقى مثابراً على الرياضة حىت يصل اىل اجلذبة ، مث يبقى مثابرا حىت يشهد 
 .)١()وحدة الوجود

 : ون مبعىن آخر  كما يزعم اًوقد يقسم تقسيم
ويظن أنـه حلمايـة وطـرد األرواح     ،وهو ما ميارس الصويف بطرقه السحر األبيض

 .الشريرة
 .)٢(األذى بالغري قوهو ما يهدف إىل اللحا والسحر األسود

وحىت ال يقال عن كالمنا هذا  جتين ؛ نتبعه جبملة من أقوال أئمتهم تثبـت مـا   
وتصـريف وتفرقـه وتـأليف     يا عبد احلرف لغات: ( ذكرنا من ذلك  قول النفري 

  .)٣()وموصول ومقطوع ومبهم ومعجم وأشكال وهيئات
وإذا أردت ختريب دار ظامل ورمجها فاكتب الوفـق علـى   ( :  )٤(ويقول البوين

فاـا تـرجم   وادفنها  ،واقرأ عليها القسم سبع مرات ،وخبرها ببخور اليوم ،شقفة نبتة
   )٥()باألحجار إىل أن خترب

والتوفيـق بـني    ،وإذا أردت التأليف بـني متفـرقني  : (اويقول أحدهم أيض
 ٢٠، اللهم بسر بدوح عدد بسم اهللا الرمحن الرحيم: ب حولهمتخاصمني فاكتبه واكت

                                                
 بتصرف  ٨٥٩حممود عبد الرؤف  القاسم ص: الكشف عن حقيقة الصوفية  تأليف )   ١
 ) ٤٤/ ٢( دية والصهيونية لعبد الوهاب  املسريي ينظر موسوعة اليهود واليهو)  ٢
 .١٧٨ص    ١كتاب املخاطبات  ج )  ٣
 .سبق ترمجته  )٤
 .٨٤منبع أصول احلكمة ص   )٥
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ومثل هذا كثري وطافح يف كتب القوم حـىت أنـك جتـد      )١(.... )وبالقلم واللوح 
 . )٢()يف الشرع  رسومات وأمساء غريبة ال جتد هلا أصالً

لطريان واالختفاء سرا ومن ذلـك  ل  اء اليت تدعو لسخرية أم جعلوومن األشيا
 ،واملشي على املاء ،أردت أن تستخدم روحانية طمخلش لإلخفاء وإذا( : البوينيقول 

 وغري ذلك من األسرار اليت ال يطلع عليها إال من وقف على هـذه  ،والطريان يف اهلواء
  .)٣()) اخل ... احلكمة اللدنية فاكتب الطلسم اآليت

السـحر   ومنهم السـاحرون (مقرا باستخدام األولياء للسحر  ويقول ابن عريب 
منها ما أطلعهم اهللا عليه من علم احلروف وهـو   باإلطالق صفة مذمومة وحظ األولياء

اهللا يف احلروف واألمساء من اخلواص العجيبة اليت تنفعل  ما أودع علم األولياء فيتعلمون
وان كان مذموماً باإلطالق فهو حممـود   فهو ،احلقيقة واخليال عاملعنها األشياء هلم يف 

فقد كانـت سـحرة    عني السحر عند العلماء : وهو من باب الكرامات وهو بالتقييد
عنهم علم السحر مع كوم آمنوا برب موسى وهرون ودخلوا يف ديـن   موسى مازال

فرعون مع كوم يعلمـون   ورضوا بعذاب اهللا على يد ،على الدنيا اهللا وآثروا اآلخرة
عالمـات  السيمياء مشتق من السمة وهي العالمة أي علم ال ويسمى عندنا علم ،السحر

االنفعاالت من مجع حروف وتركيب أمسـاء وكلمـات    ناليت نصبت على ما تعطيه م
 .)٤() اخل.... 

ومما ميكن ذكره هنا عن حال ابن عريب وعالقته بالسحر واجلن   ما ذكره اإلمام 
ونقل رفيقنا أبو الفتح اليعمري وكان متثبتـا  : (ذهيب يف ترمجته البن عريب حيث قالال

عبـد  مسعت شيخنا أبا حممد بـن   :مسعت اإلمام تقي الدين بن دقيق العيد يقول :قال
هو شيخ سوء  :بن العريب الطائي فقال عبد اهللاوجرى ذكر أيب  : السلمي يقول مالسال

                                                
رسالة ملحقة بكتاب منبع ( رسالة الدرر البهية يف جوامع األسرار الروحانية   لعلي بن حممد الطندتائي    )١

 .اصول احلكمة 
 . ٨٥٩حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ، حملمود القاسم ص الكشف عن: ينظر   )٢
 ٢٢٥منبع أصول احلكمة ص  )٣
 . دار إحياء التراث العريب ) . ١٣٢ /  ٢(الفتوحات املكية  )٤
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هذا :  تذاكرنا بدمشق التزويج باجلن فقال  نعم :الق. وكذاب أيضا :فقلت له .كذاب
ولن يعلق اجلسم الكثيف الـروح   ،واجلن روح لطيف ،حمال ألن اإلنس جسم كثيف

تزوجت جنية فرزقت منـها ثالثـة أوالد    :مث بعد قليل رأيته وبه شجة فقال . اللطيف
فلم أرهـا  وانصرفت  ،فاتفق يوما أين أغضبتها فضربتين بعظم حصلت منه هذه الشجة

فهذا الكالم عن ابن عريب ال يستبعد عنه ؛ ألن من مجع كالمـه    )١()بعد هذا أو معناه
 . علم هذه احلقيقة يف ترتل الشياطني عليه واستخدامه لسحر   يف كتبه وتدبره ؛

يلقى  الوحي و شيخ اإلسالم ذكر عن ابن عريب ما يوضح حقيقته فيما زعم بأن
وهذه األرواح : ( -  رمحه اهللا - قالحيث أرواح شيطانية  من كذل إمنامبيناً  ؛...عليه

إليه ذلك الكتاب وهلـذا   يالفتوحات  انه ألق يزعم صاحب الذيالشيطانية هي الروح 
معني وهذه مما تفتح لصـاحبها اتصـاال    وشيء ،من اخللوات بطعام معني أنواعايذكر 

  )٢()هو من األحوال الشيطانية مناوإفيظنون ذلك من كرامات األولياء  ،باجلن والشياطني
ومن العلماء الذين تكلموا عن الشبه املشترك بني الصوفية والسحر العالمة ابـن  

وولوج الغـالة   ،خلدون حيث ذكر يف مقدمته بعد أن تكلم عن علوم أسرار احلروف
اسم ومسوا هذه الطريقة بالسيمياء توغال يف الفرار من : (فيه؛ قال رمحه اهللامن الصوفية 

، وان كانت الوجهة الشرعية حاصلة هلم ، وهم يف احلقيقة واقعون يف معناهالسحر ، 
، مث إم يقصدون التصـرف يف عـامل   بعد عن اعتقاد التأثري لغري اهللافلم يبعدوا كل ال

  .)٣()، وهو حمظور عند الشارعالكائنات
أـا  : (يتمي  فيهغزايل الذي أشار له اهلوقد أشار اإلمام الصنعاين إىل أن وفق ال

دال على أنه من أمساء الشياطني وتنفع املرأة اليت تريد سرعة الطلق بوضعه حتت قدميها 

                                                
 ) .٢٦٩/ ٦ (ميزان االعتدال يف نقد الرجال   )١
النهي عن الرقص والسماع للشيخ : وينظر يف الكالم ايضا يف هذه املسألة )  ٢٣٩/  ١١ (جمموع الفتاوى ) ٢

علـي مصـري   / هـ دراسة وحتقيق ٦٦٥اإلمام أيب حممد حممود ابن ايب القاسم بن بدران الدشيت املتوىف 
 . م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨االوىل : ط. الرياض  –دار السنة ) ٢/٦٤٤(مسجان فوترا 

 مؤسسة الرسالة . . ٥٤٦ص  )٣
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مث اسـتدل    )١()أو اجلن ، إذ لو كان من أمساء اهللا ملا جاز ابتذاله ووضعه حتت األقدام
 .  )٢(بذلك على أنه سحر

سفة الذين قالوا بـأن  أم تأثروا بالفال ؛ ليت أوقعتهم يف السحراومن األسباب 
 : النبوة مكتسبة ملن قامت به ثالث خصائص 

 .أن تكون له قوة قدسية : اخلاصة األوىل 
 .قوة التخيل واحلس الباطن : اخلاصة الثانية 
فخلطـوا بـني   . )٣(أن تكون له نفسانية يتصرف ا يف اهليويل: اخلاصة الثالث 

عـن   يف كالمه اإلسالميقول شيخ .  املعجزات والكرامات ، وبني السحر والشعوذة 
 )٤(وكثرياً منهم يقول إا مكتسبة ، وكان السـهروردي : ( الفالسفة يف مسألة النبوة 

املقتول منهم يطلب أن يصري نبياً ، وكذلك ابن سبعني كان يطلب أن يصـري نبيـاً ،   
فكان هـذا   . )٥()وكانوا يعلمون من السحر والسيماء ؛ ما يضلُّون به من يلَبسون عليه

 .سبباً يف وقوعهم يف السحر 
بـني السـحر    ذه العالقـة  ونويف الوقت احلاضر بعض الباحثني  قد ال يصرح      

بل  )٦(وغريه من الباحثني بشكل مباشر كما قرر ذلك األستاذ حممود القاسم والتصوف
: حقق كتاب عاطف جودة نصر م: ومنهم الدكتور، لتلك العالقة  تلميحا  ونيشريقد 

                                                
 .٢٤رسالة شريفة ص) ١
 . ٢٦ـ  ٢٤ه املصدر نفس :ينظر )  ٢
األصل ، واملادة االصطالح هي جوهر يف اجلسم قابل ملا يعرض لذلك اجلسـم مـن   : لفظ يوناين مبعىن )  ٣

أو هو مادة الشيء اليت يصنع منها ، كاخلشب . اجلسمية ، والنوعية : التصال واالنفصال حمل للصورتني 
 .٢٠١التعريفات للجرجاين ص: ينظر . للكرسي 

اب الدين حيي بن حبش بن أمريك السهروردي ، فيلسوف  ، كان ذكياً ، لكنه كان قليل ابو الفتح شه)  ٤
 : ينظر . هـ ٥٨٧دين وكان يتهم باالحنالل ، وأفىت علماء حلب بقتله ، فقتل يف سنة 

 . ٥٢الرسالة الصفدية ص)  ٥
جممل :وينظر أيضا . ٨٥٩ص الكشف عن حقيقة الصوفية ألول مرة يف التاريخ ، حملمود القاسم: ينظر )   ٦

. . ٢٥٥-٢٥٤فاروق مصـطفى ص  / عقائد الصوفية يف ميزان أهل السنة واجلماعة ، تأليف الدكتور 
 .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨: األوىل : ط. مكتبة عباد الرمحن ومكتبة العلوم واحلكم 
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إن (: يف تقدميه الذي قال فيه )١(لعبد الكرمي اجليلي) شرح مشكالت الفتوحات املكية(
علم احلرف يكشف برمزياته وتعقيداته عن الكيفية اليت ركبت ا عرفانيات التصـوف  

، كما ينم عن اعتقاد عميق يف خصائص احلروف )٢(اإلسالمي تصوراا الكومسولوجية
ومـا يسـاوقه مـن     ،مما جند له جذورا راسخة يف الفكر السـحري وقواها املؤثرة ، 

 . )٤(يتضح من خالله العالقة بينهما وهذا تقرير. )٣()وتعويذات تطلسما
 .بالتصوف ال ميكن إنكارها حبال فاخلالصة أن السحر له عالقة قوية  
 
 
 
 

                                                
غالة   من شاعر،،  ياليناجل القادر عبد الشيخ سبط ابن اجليلي، الكرمي عبد بن إبراهيم بن الكرمي عبد)    ١

 ) . ٥٠/  ٤( األعالم للزركلي : ينظر  .) هـ ٨٣٢(  :وىفت هصوفيلا
مجلة املشكالت املتعلقة بأصل العامل وطبيعته بأصل العامل : نسبة إىل الكسمولوجيا ، وهي : كسمولوجيا )  ٢

جممع اللغـة  . ف الكاف حر: ينظر املعجم الفلسفي . وطبيعته باعتبار أنه حقيقة متعينة خارج الذهن 
ويف املعجـم  . م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩العربية مجهورية مصر العربية ، اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية 

 . مبحث القوانني العامة اليت تتحكم يف الكون ويف تكوينه : الفلسفي  ملراد وهبه ، هي 
 .  ٢٠٠٣-١٤٢٤: ط. طبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة . ٥١ص)  ٣
عاطف جودة نصر مهتم بالتصوف اإلسالمي  قام بدراسة شعر ابن الفارض ودرس موضـوع  :الدكتور)   ٤

مقدمة كتاب شرح مشكالت الفتوحات املكية لعبد الكـرمي  : الرمز الشعري يف األدب الصويف  ينظر 
الصوفية نقلنا عنـه   وله كتاب الرمزية الشعرية عند. اجليلي تقدمي وحتقيق ودراسة الدكتور عاطف نصر 

 .بعض النقول 



-١٩٥- 
 


بوحدة الوجود الفاسدة  : ابن عريب  الناشئ عن عقيدته الكالم عن ضاللتقدم 

 الذي من مقتضاه أنه ينفي الصفات عن اهللا وجيعله حاالً يف الوجود وجوداً مطلقا من
الوجود  كان وملا: (حيث يقول)١(عن خلقه اً، فال جيعل اهللا سبحانه وتعاىل مباينغري تقيد

عامل ، واحلروف ف وهو احلق تعاىل واملكلفني وهم اليتضمن املكل تقييدمطلقا من غري 
اإلشارة إىل مرتبة احلـروف  : ومراده من احلروف جامعة ملا ذكرنا  )٢()جامعه ملا ذكرنا

وهي يف أن املوجودات قبل ظهورها ، كانت مكترتة يف العلم األزيل ، كما تقدم معنـا  
 . يف املطلب السابق 

 :عني اهللا وأنه متحد باملخلوقات يقول يف شعرهل جيعل الوجود وال يكتفي بذلك ب 
ــباه  ــون وأش ــود ألك  إن الوج
 جل اإلله فمـا حيظـى بـه أحـد    
 هللا قــوم إذا حفــو حبضــرته  
 قدموه القوم بالترتيـه وهـو هـم   

 

 فال إلـه لنـا يف الكـون إال هـو     
 فلم يقل عـارف بربـه مـا هـو    
 يبغون وصـلتهم بذاتـه مـا هـو    

 )٣(يف كل حال فعني القـوم عينـاه  
 

 :ويقول    
 أال كل قـول يف الوجـود كالمـه   

 

ــه  ــره ونظام ــا نث ــواء علين  )٤(س
 

 
 
 

                                                
بغيـة  ، ) ٣٠٣ـ ٣٠٢،  ٢٩٧ـ ٢٩٦، ١٩ /  ٢ (الصفدية :رد شيخ اإلسالم يف هذه املسألة : ينظر  )١

ـ ٩٠: (ومصرع التصوف ، للبقاعي ). ٤٦٤/ ٤(   :والفروق للقرايف مع هوامشه ) ٤١٠ / ١ (املرتاد 
 .ط دار اإلميان ) ١٠٠

 ) .٧٤/ ١( الفتوحات ، دار صادر ، )  ٢
 .دار احياء التراث) ٣٨٤/  ٤ (الفتوحات املكية  )  ٣
نقال عن جهود علماء احلنفية يف ابطال عقائد القبورية للدكتور .دار صادر ) ١٤١/ ٤( الفتوحات املكية )  ٤

 .دار الصميعي) ٣/١٣٣٨(مشس الدين السلفي االفغاين 
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 : ويقول يف موضع آخر  
ــق   ــد ح ــق والعب ــرب ح  ال
 إن قلــت عبــد فــذاك رب  

 

 يا ليت شـعري مـن املكلـف؟؟    
 )١(رب أين يكلــف؟ : أو قلــت 

 

ن أن القرآن خملوق وإن صرح بالقدم  كما تقدم معنا من كالم اب:ولذلك فهو يقول    
ـ   اًعريب لكن جيعله حمدث أنزلـه إىل األرض   اًملعاين قدمية  فال يؤمن بأن هللا تعـاىل كالم

ويؤكد  )٢(.معليه الكال ز، وال جيول، وال يقولك فإنه تعاىل عنده مل يقل شيئابواسطة امل
حيل يف العبد مـن   كالمنا هذا إضافة ملا ذكرنا ما قاله ابن عريب مبينا  أن صوت الرب

من مسعـه  : ، ومنهم من قال... من مسعه مسع كل شيء : من قال ومنهم(: ذلك قوله
فالقرآن حل يف . )٤(فما مث متكلم إال هو )٣()، ومل يسمعه يف شيء ، فما مسعهيف شيء 

 .)٥(القراء واحتد م وكالم اخلالق حل يف املخلوق ، وصار احملدث هو املتكلم اخلالق
بأن اهللا مل يتكلم بالقرآن الذي نقرأه ؛ فقد صرح   إلميان ابن عريب ومن وافقه وتبعا    

 )٦(ومكلفة كما هو احلال باإلنسان منهم الرسل ومنهم األبدال ةاحلروف أمة خماطببأن 

                                                
مظاهر االحنرافات العقدية عند الصوفية : دها يف كتاب وينظر نقوال كثرية  جت) ١/١٥(الفتوحات املكية )  ١

 )   .٢٤٧ـ ١/٢٤١( إدريس حممود إدريس : وأثرها السيء على األمة اإلسالمية ، تأليف 
دار التوحيـد لنشـر ـ    : القرآن الكرمي ومرتلته بني السلف وخمالفيهم ،حملمد هشام طاهري ، ط: ينظر  ) ٢

 هـ ١٤٢٦الرياض الطبعة االوىل 
نقال عن القرآن الكرمي ومرتلته بني السلف وخمالفيه حملمـد   ٣األعالم بإشارات أهل اإلهلام البن عريب ص ) ٣

 )٤٧٥/ ١( طاهري
 . ٣املصدر نفسه ص)  ٤
ـ ٤٥٦/ ١(القرآن الكرمي ومرتلته بني السلف وخمالفيهم ،حملمد هشام طاهري : ملزيد من التفصيل ينظر )  ٥

٤٦١. ( 
سبعة رجال ، فمن سافر عن موضعه وترك جسداً على صورته ، حيا حبياته ظـاهراً  هم حسب زعمهم   ) ٦

بأعماله أصله ؛ حبيث ال يعرف أحد أنه فقد ؛ فذلك هو البدل ال غري ، وهو يف تلبسه باألجساد والصور 
يـه  عل –على قدم إبـراهيم  : صورته حيفظ اهللا م األقاليم السبعة لكل إقليم فيه واليته منهم ، واحد 

 .وله االقليم األول  –السالم 
على قدم إدريـس ،  : على قدم هارون ، والرابع : ، والثالث  -موسى –على قدم الكليم : والثاين           

عليهم السالم ،  –على قدم آدم : على قدم عيسى ، والسابع : على قدم يوسف ، والسادس : واخلامس 
دار احياء التراث العريب  -مؤسسة التاريخ العريب ٣٥يفات صكتاب التعر: ينظر . على ترتيب األقاليم 

عبد املنعم احلفين : معجم مصطلحات الصوفية للدكتور : وينظر.هـ ١٤٢٤االوىل : لبنان ط -بريوت
 . ٣٢ص



-١٩٧- 
 

وهلم أمساء وال يعرف هذا إال الصفوة من اخللـق أصـحاب   … وأولياء  )١(واألقطاب
قنـا اهللا وإيـاكم أن   اعلم وف(  :، فانظر إىل كالمه الذي قال فيهالكشف كما يزعم 

احلروف أمة من األمم خماطبون ومكلفون وفيهم رسل من جنسهم وهلم أمساء من حيث 
 ،هم وال يعرف هذا إال أهل الكشف من طريقنا وعامل احلروف أفصح العـامل لسـاناً  

وهم على أقسام كأقسام العامل املعروف يف العرف فمنهم عامل اجلربوت  ،وأوضحه بياناً
ومنهم العامل األعلى  ،ونسميه حنن عامل العظمة وهو اهلاء واهلمزة ،املكي عند أيب طالب

ومنهم العامل الوسط وهـو عـامل    ،وهو عامل امللكوت وهو احلاء واخلاء والعني والغني
 .)٢().... اجلربوت عندنا وعند أكثر أصحابنا وهو التاء والثاء

ا كانت مثـل العـامل   فاعلم أوالً أن هذه احلروف مل: ( آخريف موضع  و يقول
املكلف اإلنساين املشاركة له يف اخلطاب ال يف التكليف دون غريه من العـامل لقبوهلـا   

وقد تبعه يف ذلك أتباعه وخاصة مـن كثـر   . )٣()مجيع احلقائق كاإلنسان وسائر العامل
فقين اهللا واياك أن حرف اعلم و: ( منهم البوين حيث يقول . كالمهم يف علم احلروف 

  .)٤()ق من احلروف وهو الواحد يف العددأول خملوق خل: هواأللف 
 :إن القرآن خملوق ، يلزمه أحد أمرين : أن من قال ومعلوم   

 . )٥(وهذا ما قاله املعتزلة. أن يكون اهللا غري متكلم بشيء : األول 
 .أن يكون كل كالم يف العامل كالم اهللا : الثاين 

                                                
مجع قطب وقد يسمى غوثاً ؛ على اعتبار التجاء امللهوف إليه ، وهو عبارة عن الواحد الذي هو موضوع )  ١

كل زمان أعطاه الطلسم األعظم من لدنه ، وهو يسري يف الكون وأعيانه الباطنة والظـاهرة  نظر اهللا يف 
و معجـم مصـطلحات الصـوفية    ) . ١٤٥: ( ، ينظر كتاب التعريفات ... سريان الروح يف اجلسد 

 .٢١٨-٢١٧عبد املنعم احلفين ص: للدكتور 
 ).١٠١ /  ١ (  : الفتوحات املكية)٢ 
 ) .١٢٣ /  ١ ( :الفتوحات املكية  ) ٣
 .٣٨٩ص . مشس املعارف )  ٤
تعتقد أن التوراة بأسفارها اخلمسة خملوقة من األزل ، وكانت ) الفريسيون : ( هناك فرقة يهودية تدعى )    ٥

دراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند والبشارات يف كتـب  : ينظر . مدونة على ألواح مقدسة 
 .هـ ١٤٢٩ –الرابعة : مكتبة الرشد ط – ٢٢٠حممد األعظمي ص: اهلندوس ، تأليف الدكتور 
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 ن كل كالم يف الوجود هللا  وهذا ما التزمه الصوفية فقالوا بأ 
ومن قال القرآن خملوق فهو بـني  ( :حيث قال: ا ما قرره شيخ اإلسالم ابن تيميةوهذ
 بشـيء وبني أن جيعله غري متكلم ، الوجود كالمه  يفأما أن جيعل كل كالم  : أمرين

أصال فيجعل العباد املتكلمني أكمل منه وشبهه باألصنام واجلمادات واملوات كالعجـل  
 .)١()إثباتال يكلمهم وال يهديهم سبيال فيكون قد فرعن  يالذ

 : وهذا الكالم يقودنا للكالم عن مسألة خلق احلروف 
ن أعظم ما ينكرونـه ومـن   اليت مل يقل ا أحد من السلف بل إن ذلك كان م  

يقول ملا خلق اهللا األحـرف   )٢(سري السقطي لإلمام أمحد بن حنبل إن :قيل(ذلك ملا 
هذا كفر فأنكر على من  : فقال . ال أسجد حىت أؤمر : فقالت .ال األلفسجدت له إ

 العريباحلروف خملوقة ألنه إذا كان جنس احلروف خملوقا لزم أن يكون القرآن  إنقال 
 لألدلةوالتوراة العربية وغري ذلك خملوقا وهذا باطل خمالف لقول السلف واألئمة خمالف 

 .)٣()العقلية والسمعية
 روي عن اإلمام أمحد روايتان يف مسألة خلق احلروف وقد       

أا ليست خملوقة وهذه كانت يف معرض إنكاره على اجلهمية واملعتزلة :  ألوىلا   
 .القائلني خبلق القرآن 

 .أا خملوقة :  والرواية الثانية
                                                

والعقيدة األصـفهانية  ) ٢٥٢/ ٢( درء تعارض العقل والنقل : وينظر ) ٢٨٥/  ١٢ (  جمموع الفتاوى )  ١
الرد على القائلني بوحدة الوجود ، للعالمة : وينظر )  ٤٢٦، ٢٧٣/ ٢( ومنهاج السنة . ١٦٢،  ٩٠ص

 .٤٤ص.علي رضا بن عبد اهللا بن علي رضا ، دار املأمون لتراث ، دمشق : ي ، تعلي بن سلطان القار
هـ  ٢٥٣ :ت  بغدادي .املتصوفة كبار منالصويف ،  السقطي املغلس بن سري هو أبو احلسن البغدادي ،)  ٢

 سري) ١٨٧/ ٩( تاريخ بغداد : ينظر )  ١٨٧/  ٩( ، تاريخ بغداد )  ٣٥٧/  ٢( وفيات األعيان : ينظر 
 . ١٠/١١٤، حلية األولياء  ١٨٥/ ١٢أعالم النبالء 

شطره األول بنحوه ، ومن طريقه ذكره ابن اجلوزي يف صـفة  ) ١٢٦/ ١٠( أخرجه أبو نعيم يف احللية   ) ٣
نقال عن ختريج حمقق كتاب تلبيس  ٥٩٤ص : وذكره ابن اجلوزي يف صيد اخلاطر ) ٥٦٠/ ١(الصفوة 

كتـب ورسـائل   : دار الوطن ، وينظر ) ٣/١٠٠١(عثمان املزيد ،  أمحد بن/ إبليس البن اجلوزي ، د
 ) . ٤١ /  ١٢ (وفتاوى ابن تيمية يف التفسري  
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ن التعارض ألول وهلة قبل حترير الكالم فيهما ، ولكن ان الروايتاوقد توهم هات
ن جعل اهللا له بصرية جيد أن كالم اإلمام أمحد يف هذه املسألة صحيح وال إشكال فيه مل

 وال تعارض 
هذه املسألة بعد التحرير والتدقيق ألقوال العلماء واختالفهم خنلـص لنتيجـة    و

 : وهي يف أمرين  
أن جنس ونوع احلروف ليست خملوقة ملا يترتب عليها من فساد بالقول خبلـق  : األول
 آن ، ونفي صفة الكالم الثابت هللا سبحانه القر

أن الكالم الذي ينطق به الناس وخيرج منهم هو خملوق ؛ ألن اإلنسان خملـوق  : الثاين 
 . وكل شيء خيرج منه فهو خملوق تابع له   

  :قيل يف حترير هذه املسألة كالم شيخ اإلسالم حيث قال ومن أمجل ما 
وليس يف كالمـه تنـاقض    ،يصدق بعضه بعضا قاله أمحد يف هذا الباب صواب الذي(

احلروف خملوقـة   أن: ن من قال إف. اهللا خلق احلروف  أن : على من قال أنكرهوهو 
 .خملوق  العريبوان القرآن  عريب اهللا مل يتكلم بقرآن  أن :كان مضمون قوله

وكـل   ،خملوق ومل جيعل شيئا منه غري خملوق اآلدمينيكالم  أنعلى  أيضاونص أمحد 
ـ هذا صحيح  العابد فكان  )١(ذكر ذلك عن بكر بن خنيس ـ إمنارمحه اهللا   والسري 

أكمل ممن يعبده برأيه من غـري   :هو بأمرهال يعبد اهللا إال  الذي أن: مقصودمها بذلك 
واستشهدا على ذلك مبا بلغهما أنه ملا خلق اهللا احلروف سجدت لـه إال   ،أمر من اهللا

وهذا األثر ال يقوم مبثله حجة يف شـيء ولكـن    .مرأؤال أسجد حىت  :األلف فقالت
 ،ليست هي مضطجعة كالباء والتاء ،مقصودمها ضرب املثل أن األلف منتصبة يف اخلط
أن اهللا ملـا  : وأمحد أنكر قول القائل . فمن مل يفعل حىت يؤمر أكمل ممن فعل بغري أمر

عجم خملوق فهـو  إن حرفا من حروف امل :من قال :وروى عنه أنه قال. خلق احلروف

                                                
، )  ٣٤٤/  ١( ميزان االعتدال : ينظر  .) هـ  ١٧٠( ، ت  بغداد نزيل، العابد الكوىف خنيس بن بكر)  ١

 ). ٤٢٣/  ١( ذيب التهذيب 
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القـرآن   إن :جهمى ألنه سلك طريقا إىل البدعة ومن قال ان ذلك خملوق فقد قـال 
 .)١()خملوق

من جعل نوع احلروف خملوقا بائنا عن اهللا كائنا بعد أن  أنوال ريب : (وقال أيضا
 .)٢()وحنومها خملوقا  والعربي العريبمل يكن لزم عنده أن يكون كالم اهللا 

خملوق فقد  وان كالم اهللا تعاىل ،حروف املعجم كلها خملوقة إنل فمن قا: ( وقال 
ومن قال نفس أصوات العباد أو  ،واملنقول الصحيح ،خمالفا للمعقول الصريح قال قوال

وكان فساد قوله ظاهرا  ،مدادهم أو شيئا من ذلك قدمي فقد خالف أيضا أقوال السلف
 وال قالته طائفة كبرية من ،ة املسلمنيوكان مبتدعا قوال مل يقله أحد من أئم ،لكل أحد

ن إومن قـال   ،بل األئمة األربعة ومجهور أصحام بريئون من ذلك ،طوائف املسلمني
 ،احلرف املعني أو الكلمة املعينة قدمية العني فقد ابتدع قوال باطال يف الشـرع والعقـل  

وقة وان الكـالم  ومن قال ان جنس احلروف الىت تكلم اهللا ا بالقرآن وغريه ليست خمل
العرىب الذى تكلم به ليس خملوقا واحلروف املنتظمة منه جزء منه والزمة له وقد تكلـم  

   )٣()اهللا ا فال تكون خملوقة فقد أصاب
حروف مادية حمدثة ملعاين إهلية قدمية وحلروف أزلية  (ن آلذلك هم يزعمون أن القر
   . )٤()ن عامل الغيبشأا شأن أي شيء م ال ميكن معرفتها على احلقيقة

 

                                                
  ٨٥ص    ١٢جمموع الفتاوى  ج )  ١
 )١٦٠ /١٢ (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية يف التفسري   )٢
وينظر املسائل والرسائل املروية عن االمام أمحد بن حنبل يف العقيدة مجع  ) ٥٥-١٢/٥٤ (جمموع الفتاوى  )٣

 ).٢٦٨ -٢٦٠/ ١(عبد اهللا األمحري دار طيبة . د : وحتقيق 
خمتار الفخـاري ،  :  االسالمي للتفسري الصويف ، دحفريات يف التأويل اإلسالمي دراسة اال األصويل  )٤ 

. عامل الكتب احلديث اربد ، شارع اجلامعة وجدار للكتاب العاملي ، عمان  ، مقابل جوهرة القدس 
 . ٣٦٢ص
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 :  التعريف ا-١
اليت ذكرناها  األجواءت يف أمن املهم يف مبحثنا أن نتكلم عن فرقة احلروفية اليت نش   

واعتمدت علي النتائج اليت توصل اليها  من سبقهم يف الكالم  ،وخاصة يف القرن الثامن
   ،)١(مث التصرف يف األرقـام  ،تخذ أصوله من قيم احلروفوجعلوها دينا ي ،عن احلروف

فضـل اهللا   :مؤسسـها  ؛فرقة من غـالة الصـوفية    بأاوميكن ان نوجز القول فيها 
وكان فضل اهللا هذا يدعي ، هـ ٧٩٦قتل يف سنة ، و ٧٤١ولد يف سنة، اإلسترابادي 

ـ ٧٨٨سنة  أظهر دعوته، مبن عنده علم الكتاب ؛ ، ويسمي نفسه السادةانه من   .هـ
كان دور النبوة و خبتم النبوة جاء دور الوالية اليت ؛ من زمن آدم إىل اخلامت : وادعى أنه

وختم باإلمام العسكري ، وشرع دور اإللوهية  ،شرع بعلي بن أيب طالب رضي اهللا عنه
 )٢(القبالة اليهودي بظهور فضل اهللا مث أتى مبعتقده يف تقديس احلروف متابعا ملنهج منهج

اإلميان باألعداد وعالقتها باحلروف اليت هي أساس الكلمة والكلمة بدورها متثـل  (يف 
وبعد مقتل فضل اهللا ذهب أتباعه إىل تركيا واهلنـد   . )٣()املظهر األمسى للذات اإلهلية 

  .)٤(وهلم اآلن بقايا ضمن الفرقة البكتاشية
ا يتضح باإلضافة ملا سبق من فعالقة احلروفية بالصوفية ألصق منها من التشيع ، وهذ    

سهم بل إن فضل اهللا احلـرويف اعتـربه   وتعظيمهم للحالج الذي جعلوه رأسا من رؤ
                                                

 )٢/١٨٦(املصدر نفسه  )١
يف   هو منهج اليهود اخلاص يف تأويل الكتب اخلمسة للعهد القدمي ، يتعلق يف كشف االسـرار الكامنـة    )٢

موسوعة اليهـود واليهوديـة   . الفاظها وحروفها واعدادها وهي خليط من الفلسفة والتصوف والسحر 
 ) . ٤٨٩( وينظر املعجم الفلسفي ، ملراد وهبه ص) ٢/٣٩(عبد الوهاب مسريي . والصهيونية  ، د

راسـات يف  م نقال عـن د  ١٩٣٧وشركاه لندن  luzac طبعة  ٥٨الطريقة البكتاشية من الدروشة ، ص  )٣
 .    ٣٨االعجاز العددي  ملصطفى الكندي 

 التسلل واستطاعت اإلسالمية اخلالفة عاصمة تركية يف نشأت ذلك ومع وقالباً قلباً شيعية،  صوفية طريقة)  ٤
 فعاالً إسهاماً وأسهمت نفسه العثماين السلطان بيت وإىل بل) االنكشارية( اجلديد اجليش إىل وصلت حىت
موسوعة الرد على : ينظر  . هـ ٧٣٨ ت) ( ١( بكتاش ويل احلاج إىل تنسب،  السنية دةالعقي حتويل يف

 ) .  ٤/  ٦٠( ، )  ١٣٦/  ٧٣( الصوفية 
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وبعد مقتل فضل اهللا أصبح  )١(حني تراءى له احلالج يف املنام ألفكارهومؤيداً  ،موافقاً له
 )٢(قرينا له وزاد بعد ذلك تعظيمهم للحالج

 . العقيدة احلروفية -٢
فرقة  كما يوحي امسها  قد اختصت بأقوال يف  احلروف واألعداد فـارقوا  هذه ال     

 حـرف  يف ظأن مؤسسها وهو فضل اهللا ال ح: وقد كانت البداية . فيها النقل والعقل 
ـ ( من ناحية  وان عبارة )  ٨٠٠: (الضاد من امسه يقابل العدد تتـردد يف  ) ل اهللا فض

 .اإلسالم على رأس املائة التاسعة اه أنه جمدد، فاستغل هذا االتفاق يف دعوالقران كثريا 
وتقوم دعواهم يف األساس على أن األصل يف معرفة اهللا هو اللفظ  وذلك أن اهللا غري    

فاللفظ عنـدهم  . حمسوس ومن هنا ال يتم التواصل بني اهللا واخللق إال عن طريق اللفظ 
كن تصور املعىن دون تصور نه ال ميأحدية ونه يتضمن صفة الذات األأمقدم على املعىن و

 .اللفظ 
 :معتقدام

ومن أهم ما تعتقده هذه الفرقة  أم يرون أن احلروف هي عني اآلدمي يقـول  
وكان من االحتادية مث ابتدع النحلـة الـيت   : (ابن حجر يف ترمجته لفضل اهللا احلرويف 

أصـل   احلروف هي عني اآلدميني إىل خرافـات كـثرية ال   أنعرفت باحلروفية فزعم 
 .)٣()هلا
 :ويرون أن التعبري عن املعاين باحلروف وأصواا ينصب يف قالبني   
 .، ويتضمن مثانية وعشرين حرفا القالب العريب الذي نزل به كالم اهللا :أوهلما 
القالب الفارسي الذي يتضمن اثنني وثالثني حرفا وجيمع احلروف كلها منـذ  : والثاين 

الم ( رسية والعربية قائم يف احلرف العريب التاسع والعشرين والتواصل بني الفا .دمآ أيام
ب، ج ، ر، ( لزائدة على العربيةالذي جيمع يف حقيقته احلروف الفارسية األربعة ا) ألف

                                                
 .بتصرف ) ٢٠٤/ ٢(ب ، نقال عن الصلة بني التصوف والتشيع  ٤٠٧جادوان  كبري ورقة  )١
 ) .٢٠٨ -٢٠٤/  ٢(الصلة بني التصوف والتشيع :  ينظر يف حبث هذه العالقة  )٢ 
   ) .٤٦-٤٧/  ٥ (إنباء الغمر بأبناء العمر  ) ٣
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هكذا يزعم أن القرآن  واللغـة العربيـة    ،لتكون اللغة الفارسية مفسرة للغة العربية) ك
 ومن هذا أخذ احلروفيـة تطبيـق   ة  ،وصارت اللغة الفارسية مفسرة وشارح ،مبهمة

وتركيبا  ،على مظاهر العامل ظاهرا وباطنا إثباتا لتأصيلهم للحروف) ٢٨،٣٢(العددين 
إن روحـه  : فبدؤوا بآدم وخلق ادم  والعامل يف ستة أيام فقالوا  ،جلزئيات دينهم اجلديد

 ٢٨مضروبة يف  وأن األيام الستة تعين العناصر األربعة ،خلقت يف هذه املدة قبل جسده
لتكون عدد احلروف خاصة بكل عنصر وتعرب عنها مضافا إليها عدد احلروف الفارسية 

  .)١(اليت هي املفسرة للمعرفة اإلهلية  خلقت يف هذه املدة قبل جسده
أخري يف فساد هذه الفرقة دون الدخول يف تفاصـيل   ولعلنا نكتفي بذكر مثالٍ

تعاملهم مع احلروف املقطعة اليت يف أوائـل  : (ر منهااألخرى اليت ال تنتهي خنتاأقواهلم  
فبعـد  . ا مالقربه وتناسبه  مع املواضيع املطروقة يف هذا البحث نوع) السور من القرآن

 . فكرة احلروف  أخذوا  يعرضوا على القرآن وطبقوها  طابوان استأ
 : ها قالفكرة املراد تطبي

احلـروف  : مفردة هـي  ١٤منها وان حرفاً،  ٢٨أن أصل كالم اهللا : يقولون
) فاء والدال والنون والصاد واأللـف ال(وحروف . مخس نقطاملقطعة يف القرآن وفيها 

حرفاً  سبعة عشرلتكون ) الالم والنون والفاء: ( هيثالثة أحرف تزيد يف نقطها مفردة 
 . ويبقى من اجلميع أحد عشر
 :تطبيق الفكرة على القرآن 

ا تدل يف اخلمس نقاط أ: ن فقالواآالفكرة على القرقام احلروفيون بتطبيق هذه 
، وتـدل  كعات يف احلضر، وتدل السبع عشرة على عدد الرعلى الصلوات أثناء النهار

، أربـع  ركعتان، ثالث ركعات: (الثالثةحلروف الثالثة الزائدة على أنواع الصلوات 
 .)٢()ركعات

                                                
 )١٨٨-٢/١٨٧(كامل الشييب/ الصلة بني التصوف و التشيع  لدكتور  )١
/ ٢(كامـل الشـييب   / أ الصلة بني التصوف و التشيع  لدكتور ٣أ هداية نامة ورقة  ٤٠٥نونامه ورقة   )٢

ينظر   ٣٩ت يف  اإلعجاز العددي  ملصطفى الكنديً  دراسا: وملزيد تفصيل عن هذه الفرقة ينظر )  ١٩٧
و تاريخ العراق بني االحتاللني لعباس غزاوي ) ٣١-١/٣٠(حاشية شرح فصوص احلكم لصائن الدين 

)٢٧٠-٢/٢٦٧( 
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ومما شطح به الصوفية أم غلوا يف تفسري املعىن على حساب اللفظ باعتباره كالما     

وتعبريا ، فريون أن احلروف اإلهلية يف اللوح احملفوظ هي أيضا تعترب القشر اخلـارجي  
إن : للمعىن جعلها لباسا وسترا للمعىن وحفظا من السرقة ومن ذلك قـول الغـزايل   

  )١()ه األحرف سترة ملعاني
وتبعا هلذا التقعيد اخلاطئ  تنوعت وتوسعت شطحام  يف البحث عن سـر هـذا      

 )٢(فمثال جند  أن أحدهم مؤخرا وهو عبد القادر عطا  ينقل عن أحد شيوخه ،احلرف
إذ جعل ترتيل احلروف هـو أللحـان     ،استخداما أو تفسريا للحروف املقطعة جديدا

فتتبع احلروف املقطعـة   )٣(حالة نزول الوحي لصلصلة جرس الوحي اليت هي من أشد
عة عشر وزعم أا إذا قُرئت مرتلة يف األربعة عشر آية اليت جاءت فيها  حتصل على أرب

فهذه احلروف ال بأعياا املرسومة : (ذلك اًقررمفيقول ! ؟حلنا من أحلان صلصة اجلرس
م من الغيب ـ هي  عليه وسلأمامنا ـ وإمنا بلحنها وتوقيعها الذي مسعه النيب صلى اهللا  

لـنظري  ، وهي الكتاب كما هو يف لغة الغيب املقدسة املرتهـة عـن ا  مجلة القرآن كله
 )٤().عنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم ، ومن هنا كانت الشدة اليت عربواملثيل

من خالل حلنه وتوقيعه ال من خالل رمسه ولفظه  اًوتفسري اًجيعل للحرف مقصد :فهو  
  .املعهود

يف التوسـع   على خالفقدمياً وحديثاً يف احلروف  الصوفيةأن  :اخلالصة مما سبق بيانه
 :السعي لتقرير مسائل من أمههايف جيتمعون ويلتقون  والغلو

 .أن للحروف أسراراً ال تدرك إال مبجاهدة وترويض النفس  -١
                                                

 .، بتصرف)  ١٩٧/ ٢(كامل الشييب / الصلة بني التصوف و التشيع  لدكتور  )١
 .وشيخه هو مصطفى عبد اخلالق الشرباوى  )٢
التفسري الصويف للقرآن دراسة وحتقيق لكتاب إعجاز البيان يف تأويل أم القرآن أليب املايل صـدر الـدين     )٣

القونوي ، دار الكتب احلديثة ، مصر ، شارع  اجلمهورية بعابدين ، مطبعة دار التأليف باملاليـة مبصـر   
 هـ   ١٣٨٩

 .٢١املصدر نفسه ص  )٤
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كسـائر   اًبشرحي ألنه ليس أن النيب صلى اهللا عليه وسلم أدرك هذا النوع من الو -٢
 .البشر  وهذا متهيد ملا يف الفقرة التالية 

أنه ميكن لإلنسان العادي إذا جترد من دنس املادة ـ بزعمهم ـ أن يصل إىل مـا     - ٣
 ).اللدين( خفي من األسرار  ويكون حمال الستمداد العلم اإلهلي املمنوح 

 وقد سبق الكالم عنها  .التفريق بني كالم اهللا القدمي وبني كالم اهللا يف القران  -٤
 .ن باطن وظاهر رآن يف القإثبات زعمهم بأ -٥

وهو يتحدث عن تلقي النيب  -وهذا االستنتاج يتضح من كالمه الذي قال فيه 
نيب صلى اهللا عليه ومن هنا كان امتياز ال: ( -بزعمه  األحلانصلى اهللا عليه وسلم هلذه 

وأي بشـر  . ما يدعي بعض األغرارسائر البشر ك، فليس هو بشراً كوسلم عن البشر
 .)١(... ) يستطيع أن يسمع من الغيب 

ل إىل حالة يطلـق  فالنيب صلى اهللا عليه وسلم يف مفهومه بشر من نوع آخر يتحو    
ومن ذا الذي : (حيث يقول. لقى الغيب جذبا وفيضايستطيع فيها أن يتعليها الغيبوبة  

هي وضـع   وإمنا،  غماًءإباإلغماء ، وليس يؤتى قوة احلفظ وهو يف حال ميكن تقريبها 
له صلى اهللا عليه وسلم ليتفاعل مع الغيب جذبا وفيضا على صورة مل  أريدبشري معني 
اليت  نيةواألفالط فهذه الفكرة مشاة حلد كبري لنظرية وفكرة الفيض. )٢()يعهدها البشر

ن طريق الرياضـة  تنص على أن النبوة صفة ميكن لإلنسان اكتساا والوصول إليها ع
 . )٣()وتصفية القلب 



                                                
ق لكتاب إعجاز البيان يف تأويل أم القرآن أليب املايل صـدر الـدين   تفسري الصويف للقرآن دراسة وحتقي )١

 ٢١القونوي ص 
 .٢١املصدر نفسه ص )٢
نشـأة  : وينظر . ٤٣٨مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني لالشعري طبعة دار احياء التراث ص: ينظر  )٣

 .  ٨٩ـ٨٨عرفان عبد احلميد فتاح : الفلسفة الصوفية وتطورها ، د
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فاجلميع يؤمن  ، خيتلف الشيعة عن الصوفية كثرياً يف اعتقادهم يف علم احلرفال

فأصلهم مسـتقى   من املعتقدات، باإلضافة لغريها مبحث الصوفية تقدم يفباجلفر كما 
فلسفات ال عالقة هلا باإلسالم ومبا أتى به النيب صلى اهللا عليه وسلم من نصـوص  من 

قد امتازوا عنهم وعن الفرق ؛ حسب ماظهر يل يف هذا البحثالصوفية  الوحيني إال أن
ـ لإتطرقـوا   األخرى بكثرة اإليغال واخلوض يف هذا العلم املزعوم مع أن الشـيعة   ه ي

 .همعرف علم احلرف وألصق بالصوفية أكثر من فيه ولكن  بعضهم وتكلموا وأوغل
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من املناسب أن نذكر  شىت استخدامات يستخدم الشيعة االثناعشرية احلروف يف   

  :منها ما يلي
 : )١(ربط علم احلرف بنظرية الفيض اإلهلي :أوالً

: دينهم يربطوا بعلـم احلـرف فيقـول   فهذه النظرية املبتدعة اليت هي أصل هلم يف  
، وكذلك األمساء اإلهلية فإن مرجعها ألولحقيقة النقطة وأا الفيض ا فصل: ()٢(الربسي

، وايـة  ، متجـل يف أحـدها  ، وشامل جلمعهااالسم املقدس، فهو جامع لشملهاإىل 
، مث بعـد ذلـك   )٣()تناهت األشياء بأسرها إىل النقطة، ودلت عليها، فاحلروف النقطة

طة علـى  ودلت النق: (وأا هي الفيض األول فيقوليه، يربط هذه النقطة بالذات اإلهل
                                                

 .كثرة املاء ، مث أطلق على املعنوية فقيل فاض اخلري ، أي ضاع وانتشر : الفيض لغةً  : اإلهلي ضالفي)  ١
 : قسمني إىل وينقسم 

 يف واسـتعداداا  األشياء لوجود املوجب الذايت التجلي أو الواحد جتلى وهو:  األقدس الفيض:  أحدمها
 ". املعقول العامل يف"  العلمية احلضرة
 .اخلارج يف األعيان لظهور املوجب التجلي أو الواحد جتلى وهو:  املقدس يضالف:  ثانيهما
، وسبب ضياعهم  وتوابعها لوازمها مع اخلارج يف وجودها:  والثاين والعقل العلم يف وجودها:  فاألول

املعجـم  :  ينظـر  واحنرافهم هم وأتباعهم السابقني  لشبهة الكثره وكيف يصدر الكثري عن الواحـد  
واملوسوعة امليسرة يف األديان ) ١٩٣/٣٣: (موسوعة الرد على الصوفية .  ٤٨١، مراد وهبه ص يالفلسف

 .وسبق الكالم عن الفيض يف مباحث سابقه)   ٨٧/٢٠٠(واملذاهب 
احللي من غالة ' الربسي بضم الباء قرية بني احللة والكوفة ' رجب بن حممد بن رجب الربسي : الربسي   ٢) 

فقال : بن أيب طالب  علماء الشيعة ينكرون عليه ما قاله من مجلة قصيدة يف حق علي الشيعة رافضي حيث
تفسري سورة = =له من التصانيف. مئة اثنتني ومثاين ٨٠٢وقال قوم بل هو اهللا كان حياً سنة ، قوم أنه بشر
لوامـع أنـوار   . كتاب األلفني. ان أمري املؤمننيمائة آية نزلت يف ش الدر الثمني يف ذكر مخس. اإلخالص

 أمساء هدية العارفني: ينظر يف ترمجته'. شارق األمان ولباب حقائق اإلميانالتمجيد وجوامع أسرار التوحيد م
: دار النشر )٣٦٥ / ٥( هـ،١٣٣٩: إمساعيل باشا البغدادي الوفاة:  ، اسم املؤلفاملؤلفني وآثار املصنفني

 .١٩٩٢ – ١٤١٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية 
صـفحة  . السيد علي عاشـور : حتقيق) هـ٨١٣(: الوفاة لحافظ رجب الربسيل، ارق أنوار اليقنيمش)  ٣

 .لبنان –بريوت  -األعلمي  مؤسسة: الناشر م ١٩٩٩ - ١٤١٩: سنة الطبع األوىل: الطبعة ،)٤٢(
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الذات، وهذه النقطة هي الفيض األول الصادر عن ذي اجلالل املسمى يف أفق العظمـة  
 ! ؟فأي ضالل بعد هذا .)١()الفعال وذاك هو احلضرة احملمدية العظمة واجلمال بالعقل

 .)٣(،)٢(ربط علم احلرف بكتاب اجلفر: ثانياً 
علم يبحـث  ( :م اجلفر بأنهيرتبط اجلفر يف الغالب بعلم احلرف ويعرف البعض عل     

بأنـه  : ()٥(يعرفه ماسنيونو )٤()فيه عن احلروف من حيث داللتها على أحداث العامل 
نوع من التفسري امللحمي للقيم العددية لألحرف الساكنة الواردة يف أوائل كـثري مـن   

 . )٦()السور القرآنية 
 
 

                                                
 ) . ٤٢( املصدر السابق   ) ١
هو اجلمل الصغري ، واجلدي بعدما : وقيل  جلد ولد املعز مما له أربعة أو مخسة أو ستة أشهر ،: اجلفر هو)  ٢

، وكتاب العني ، للخليـل الفراهيـدي   ، لسان العرب ، إلبن منظور: ينظر .يفطم وهو ابن ستة أشهر 
 .مؤسسة دار اهلجرة : إبراهيم السامرائي ، ط: مهدي املخزومي ، د: ، حتقيق د) ٦/١١٠(

النادر يف علم اجلفر  يف مكتبة احلرم املكي رقـم   كتاب املرغوب: يوجد خمطوطة وقفت عليها بعنوان   ) ٣
اجلفـر  : ، تتكلم عن علم احلرف ، وهناك أيضا خمطوطة وقفت عليها  مكتوب عليها يف أوهلا   ٣٦٢٥

اجلامع والنور الالمع ، لعلي بن أيب طالب كرم اهللا وجه ورضي اهللا عنه تتكلم عن األعداد ويسـتخراج  
.  استعرا من أحد طلبة العلم ال يعرف من أين مصدرها .كما يزعمون  من اآليات األحداث املستقبلية

/ خ: (برقم وتوجد خمطوطة بعنوان رسالة يف بيان قواعد اجلفر يف جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 
شرح اجلفر اجلامع والسر الالمع لعد الرمحن البسطامي أيضا يف جامعة : ،  وخمطوطة بعنوان ) ٩٣٨/ ٤
 ).٩٣٨/ خ: ( سعود اإلسالمية برقم مام حممد بن اإل

عضد الدين عبد الرمحن بن أمحـد  :  كتاب املواقف ، اسم املؤلف :وينظر ). ١/١٢٦(املعجم الوسيط )  ٤
 =-هــ  ١٤١٧ -بريوت  -لبنان  -دار اجليل : دار النشر  )٦٠-٢/٥٩( هـ ٧٥٦: اإلجيي الوفاة

جـامع العلـوم يف    دسـتور العلمـاء أو   و. د الرمحن عمريةعب: األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٧=
دار  )١/٢٦١(  القاضي عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكـري ، :  ، اسم املؤلفاصطالحات الفنون

عـرب  : األوىل، حتقيق: م ، الطبعة٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت / لبنان  -دار الكتب العلمية : النشر
 .حسن هاين فحص: عباراته الفارسية

 مولده .والقاهرة دمشق يف العربيني امعني أعضاء من .العلماء من فرنسي، مستشرق :ماسنيون لويس)  ٥
 .) ٢٤٧/  ٥( لزركلي األعالم ل: ينظر) . هـ ١٣٨٢( تويف  بباريس ووفاته

: لوي ماسـنيون ضـمن كتـاب   : سالم وأصالته النشورية، تأليفاإلنسان الكامل يف اإل:  حبث بعنوان)  ٦
وكالة  –م ١٩٧٦الثانية : ط). ١٢١(ص . عبد الرمحن بدوي/ د :، تأليف)إلنسان الكامل يف اإلسالما(

 .   الكويت  –املطبوعات 
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ه  تعريفه ونسبته ومن هـذ يف كتبهم وهلم أقوال خمتلفة يفوكثريا ما يتحدث عنه الشيعة 
 : االقوال

ستخرج فيه على طريقة علم احلروف ا - رضي اهللا عنه -قيل أنه منسوب لعلي   -١
 .)١(األحداث املستقبلية إىل قيام الساعة

أنه كان عند الصادق من وعائني أمحر وأبيض وأن فيه علم النبـيني وهـم   : قيل -٢
 . )٢(العلماء الذين مضوا من بين اسرائيل

أن اجلفر يطلق على نوع من العلم ال يكون بالتلقي والدراسة ولكن يكون وقيل   -٣
 .من عند اهللا تعاىل بوصية النيب صلى اهللا عليه وسلم 

 علم اجلفر هو علم احلروف الذي تعرف بـه احلـوادث اىل انقـراض   : وقيل   -٤
 .)٣()ويبحث فيه عن احلروف من حيث هي  بناء مستقل بالداللة ( العامل 

، وأنه كتب فيه ألهـل  وحده باديء ذي بدءه من صنع جعفر الصادق وقيل أن  -٥
 .)٤(ن فيه روايات خمتلفةوويرو. ما حيتاجون علمه إىل يوم القيامةالبيت كل 

آلة تستعمل يف معرفة احلوادث املستقبلية عن طريـق احلـدس يف   : ويعرفونه بأنه -٦
ك حيدث التفاعـل  وبعد ذل اًالنظر للحروف اهلجائية مث يثبتون لكل منها خواص

                                                
 ) ٦٠-٢/٩٥(كتاب املواقف ، ) ١
باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ومصـحف  : ( أصول الكايف ، حملمد بن يعقوب الكُليين:  ینظ ر )  ٢

 -لبنـان  -بـريوت  –منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات : ط. ١٣٦ص  ،) فاطمة عليها السالم
 .هـ الطبعة األوىل١٤٢٦

نة حتقيق تراث الشـيخ األعظـم ،   جل/ املكاسب ، لشيخ األنصاري ، حتقيق جممع الفكر اإلسالمي  كت اب  )٣
الـذكرى   املؤمتر العاملي مبناسبة: هـ ، دار النشر ١٤١٧قم  –مؤسسة اهلادي :  دار الطبع) ٢/٢٧٤(

 .املؤية الثانية مليالد الشيخ األنصاري 
 ١/٢٣٩(علي أكرب الغفاري ، : الكايف للكُليين ، حتقيق: ينظر يف الكالم عن اجلفر والروايات املروية فيه )   ٤

م ،وبصائر الدرجات ، حملمـد بـن   ١٣٦٣الطبعة اخلامسة . دار الكتب اإلسالمية ـ طهران  ) ٢٤١-
مطبعة : دار الطبع ) ١٨١ -١٧٠، ١٦٠( حلاج مرزا حسن كوجه باغي ،صا:حسن الصفار ، حتقيق 

وغريها من كتب الشـيعة  . طهران –منشورات األعلمي : هـ ، الناشر١٤٠٤ –طهران  –األمحدي 
 ). ٥٩١/   ١ (كشف الظنون  :  وينظر 
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استنطاق احلروف أو الكلمات ضمن : (او هو .)١(بينها وحيصل منه التأثري بزعمهم
  .وعد منه علم اجلفر )٢()وفق هيئات خمصوصة وقواعد مضبوطة أعدادها

ومن باب  )٣(ه أكثر من صوابهؤواملعاصرون منهم يعتربون أن املتداول ناقص وخط    
أن بعضهم قد نفى أن يكون علماً خاصاً كعلم احلروف  األمانة العلمية جيب أن نذكر 

ولكن املشكلة أم ال ينفون وجوده بل يؤمنون به ويثبتون أن فيه اإلخبار  )٤(والكلمات
كما أم يزعمون أن عندهم علم اجلامعة اليت فيها . كان وما سيكون إىل يوم القيامةملا 

  !؟ )٥(كل شيء  حيتاج الناس  إليه حىت األرش يف اخلدش
ب الشـيعة الـيت   كت يف )٦(وبعد هذا العرض بقي أن نبني بعضاً من الروايات املبثوثة   

من روايام  نذكر:  فيما يتعلق باجلفر :خنتار منها مايلي عن أيب جاد، واجلفر، تتكلم
 :مايلي اليت رواها الكليين

                                                
 . لبنان –بريوت  –ضواء دار األ) ٥/١٢٠: (الذريعة إىل تصانيف الشيعة ، آلغا بزر ، ك الطهراين :  ينظر)  ١
الطبعـة  . حتقيق حلمي السـنان  ) ٢١٢(الشهب الثواقب لرجم الشياطني النواصب حملمد أل عبد اجلبار )  ٢

 .قم –هـ اهلادي ١٤١٨:األوىل 
، دار  ٩٧ارشاد السائل ، السيد الكليايكاين ، مجع وإعداد موسى مفيد الدين عاصي العاملي ، ص: ينظر)  ٣

، ) فارسـي ( توضيح املسائل : هـ وينظر١٤١٣: األوىل :ط -لبنان –بريوت _ صفوة دار ال: النشر 
، دار الطبع جاخيانة دفتر تبليغات إسالمي حوزه ٦٠٢هـ ، ص ١٤١٥: لشيخ حممد علي األراكي ،ت

: وينظر . هـ١٣٧١: ط. سالمي حوزه علميه قم مركز انتشار دفتر تبليغات إ: علميه قم ، دار النشر 
الـدار  : هــ ، دار النشـر  ١٤٢٠االوىل : ، ط) ٢/٥٤( السيد علي اخلامنئي  –ستفتاءات أجوبة اإل

 . -لبنان -بريوت –االسالمية للطباعة والنشر والتوزيع 
، مرآة الكتب :وينظر) .٢١٣-٢١١(اإلمام جعفر الصادق عليه السالم ، للحاج حسني الشاكري : ينظر   )٤

مكتبة آية اهللا  قم –صدر ) ١٤١٤(األوىل:ط  ٣٩ - ٣٧ري ص حممد علي احلائ١٣٣٠املتوىف  لتربيزيل
 .العظمى املرعشي العامة 

حديث )  باب فيه ذكر الصحيفة واجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة عليها السالم( أصول الكايف : ينظر   )٥
 .١٣٦، ص )١(رقم 

وبيان علله ويفتقرون لكثري من من املناسب أن نذكر هنا أن الشيعة ليس هلم اهتمام جبمع احلديث بطرقه   )٦
أساسيات علم احلديث ومن أمهها علم العلل والرجال وهذا يتأكد أن كتابام عن علم الرجـال بـدأت   
متأخرة، على العكس من أهل السنة الذين بدأوا مبكراً وأسسوا هذا العلم مبختلف تفصيالته ويشهد لذلك 

 حبثنا نذكر روايتهم وننقل تراجم أعالمهم من كتبـهم  الواقع املوجود من كتب الطرفني ولكن حنن هنا يف
منهاج السنة النبوية البن تيميـة  :ينظر يف هذه املسألة . من منطق األمانة العملية وضوابط البحث العلمي

دراسة تطبيقية علـى ابـن    -عرض ونقد –اجلرح والتعديل عند الشيعة اإلمامية : ، وينظر)٨٥-٤/٨٢(
مكتبة اإلمام البخاري . ١٠٢-٨٤ص . معد ابن راشد الشفا: سم اخلوئي، اعتىن بهاملطهر احللي وأيب القا

 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩األوىل : ط. القاهرة –
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، )٣(حلجـال ،عن عبد اهللا بن ا)٢(، عن أمحد بن حممد)١(عدة من أصحابنا :األوىل
  ،)٤(عمر احلليب عن أمحد بن

                                                
املقصود بعدة من أصحابنا كما يف مقدمة الكايف هم الذين يروي عنهم الكلـيين وجعلـهم يف ثالثـة    )  ١

بنا، عن أمحد بن حممد دة من أصحاع -الكايف . كل ما كان يف الكتاب) تنبيه( :جمموعات  حيث قال 
 .أبو جعفر حممد بن حيىي العطار القمي  -: فهم  .بن عيسى

 .علي بن موسى بن جعفر الكمنداين  -
 .أبو سليمان داود بن كورة القمي  -
 . ـ ه ٣٠٦ محد األشعري القمي ، املتوىف سنةأبو علي أمحد بن إدريس بن أ -
 .م القمي أبو احلسن علي بن إبراهيم بن هاش -

 :عدة من أصحابنا ، عن أمحد بن حممد بن خالد الربقي فهم  :وكل ما كان فيه 
 .أبو احلسن علي بن إبراهيم بن هاشم القمي  -
 .حممد بن عبد اهللا بن أذينة  -
 .أمحد بن عبد اهللا بن أمية  -
 .علي بن احلسني السعد آبادي  -

 :زياد فهم  عدة من أصحابنا ، عن سهل بن :وكل ما كان فيه 
 .الكليين  بن أبان الرازي ، املعروف بعالن أبو احلسن علي بن حممد بن إبراهيم -
 .ساكن الري  ن حممد بن عون األسدي الكويف،أبو احلسني حممد بن أيب عبد اهللا جعفر ب -
 .ألعرج عيسى بن موسى بن جعفر ا موىل.   ه ٢٩٠قمي ، املتوىف سنة حممد بن احلسن بن فروخ الصفار ال -
 حممد بن عقيل الكليين -

أبو عبد اهللا : فضال، فمنهم فر بن حممد، بن احلسن بن علي بن، عن جععدة من أصحابنا :وكل ما كان فيه
 ) .٤٨ص املقدمة  - ١ج  (كايف ال. احلسني بن حممد بن عمران بن أيب بكر األشعري القمي

ما كان أمحد بن حممد : شي  وقال عن نصر بن الصباحقه الك يوثمل. اهللا عبد بن عيسى بن حممد بن أمحد)  ٢
 ، مث تاب بن عيسى يروي عن ابن حمبوب ؛ من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن حمبوب يف أيب محزة الثمايل

 جعفر أبو العالمة سعد بن اهللا عبد بن عيسى بن حممد بن أمحد  :قال ابن حجر .ورجع عن هذا القول
لسـان امليـزان   .  مائـة  الثالث حدود يف كان وشهرة تصانيف له قمب الرافضة شيخ القمي األشعري

 ) .١٩٨(ورجال النجاشي ) ٣٢٠( رجال الكشي ) ١/٢٦٠(
. عبد اهللا بن حممد األسدي، أبو حممـد احلجـال  : عبد اهللا بن حممد احلجال، لكن ذكره النجاشي ومساه  )٣

رجـال  : سيأيت يف ترمجة أيب بصري ينظـر وهذا خيتلط مع اسم ايب بصري عبد اهللا بن حممد األسدي كما 
 ).١١/٤١٠: (، معجم رجال احلديث للخوئي)٥٩٥(الكشي 

 ).٤٦(رجال الشيخ . من أصحاب الباقر عليه السالم .أمحد بن عمر :ان احلليبأمحد بن عمر: قال اخلوئي)  ٤
ن بن علي بـن أيب  فإن عمرا ، ال يكون ابن عمران بن علي بن أيب شعبة احلليب جزما ،هذا: أمحد: أقول
يف  :بل مقتضى كالم النجاشي .)٥٣٢(الشيخ  ، كما يف رجالعبة من أصحاب الصادق عليه السالمش

، روى عن الصادق عليه السالم ، فمع ذلك شعبة والد عمران أن علي بن أيب: أمحد بن عمر بن أيب شعبة
آل أيب شعبة الذين هم ثقات ن أنه م ، مل يظهر!؟)ع(بن ابنه، من أصحاب الباقر يكون ا كيف ميكن أن

 .انتهى كالم اخلوئي.  عبيد اهللا بن علي بن أيب شعبة احلليب:مجيعا، على ما ذكره النجاشي، يف ترمجة
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إين  جعلت فداك: دخلت على أيب عبد اهللا عليه السالم فقلت له : قال  )١(عن أيب بصري
 فرفع أبو عبد اهللا عليـه السـالم  : ألة ، ههنا أحد يسمع كالمي ؟ قالأسألك عن مس

 :قلت: ك، قالل سل عما بدا )٢(يا أبا حممد: ه وبني بيت آخر فأطلع فيه مث قالسترا بين
جعلت فداك إن شيعتك يتحدثون أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله علم عليـا عليـه   

يا أبا حممد علم رسول اهللا صـلى اهللا  : فقال: منه ألف باب ؟ قال السالم بابا يفتح له
هذا واهللا : قلت: كل باب ألف باب قال عليه وآله عليا عليه السالم ألف باب يفتح من

يـا  : مث قال : قال  .إنه لعلم وما هو بذاك :فنكت ساعة يف األرض مث قال :قالالعلم 
جعلت فـداك ومـا   : ت قل :أبا حممد وإن عندنا اجلامعة وما يدريهم ما اجلامعة ؟ قال

صلى اهللا عليـه وآلـه    صحيفة طوهلا سبعون ذراعا بذراع رسول اهللا: اجلامعة ؟ قال
شئ حيتاج النـاس   ها كل حالل وحرام وكلوإمالئه من فلق فيه وخط علي بيمينه ، في

                                                                                                                                          
التابعـة   –مؤسسة النشر االسـالمي  ) ٢٤٥( رجال النجاشي : ينظر .  فهو إذن جمهول :قلت            

 )١٩٥/  ٢( وئي ومعجم رجال احلديث للخ. جلماعة املدرسني بقم 
األسدي ، ويوسف  اهللا بن حممد حيىي بن القاسم ، وليث بن البختري ، وعبد: يكىن به مجاعة خمتلف فيه )   ١

 الدارقُطْنِي قال .الكُوفي ، بصري أبو ، القاسم بن يحىيف .بن احلارث ، ومحاد بن عبد اهللا بن أسيد اهلروي
أبو : املرادي ، أبو حممد ، وقيل : فذكره النجاشي فقال : تريأما ليث البخ. الشيعة شيوخ من ، كويف

وقد . ومل يوثقه  بل أمهله بدون توثيق . بصري األصغر روى عن أيب جعفر وأيب عبد اهللا عليهما السالم 
روى عن عبد اهللا بن  :يوسف بن احلارث  و. انه كان بنتقص اإلمام اباجعفر  ذكر الكشي روايات عنه

أبو بصـري ،  : ابن أسيد اهلروي  :محاد بن عبد اهللا و .وروى عنه حممد بن أمحد بن حيىي يزيد املنقري 
عبد اهللا بن حممد  ) . ٣٠٥( ترمجة يونس بن عبد الرمحان  يف روى عن داود بن القاسم ، ذكره الكشيي

يؤذي وهذا تقدم يف كالم النجاشي يف ترمجة احلجال بينما الكشي جرحه وذكر عنه أنه كان  األسدي
فهو إما أن يكون هو فال تقبل روايته إما أن يكون هو حسـب   –رضي اهللا عنه  –اإلمام أيب عبد اهللا 

ابن  :بقي حيي ابن القاسم ويقال . أيب بصري ألنه مل يدرك اإلمام رواية النجاشي فيكون ليس هو املراد ب
كما روي أيضـا  . كذّبه :  هـ يروي الكشي أن العقرقويف ١٥٠أيب القاسم األسدي احلذاء مات سنة 
 .عن علي بن فضال أنه أمه بالتخليط 

 وقد.  يف اربعة منهم   احلديث رجال معجم يف جاء كما ثقات كلهم ليسوا هؤالءيتضح مما سبق أن  و
 عـن  الكـثرية  الروايـات  هذه تسقط ذلك وألجل ، وغريه الثقة بني مشترك بصري أبا أن بعضهم ذكر

حممد  /تقدمي ، الشيخ عباس القمي -لكىن واأللقاب او  .)٤/١٣٣( واملختلف فاملؤتل  :ينظر .احلجية
) ١٣٨١٧(، )١٣٩٨٨(رجال الشيعة و. معجم. طهران –مكتبة الصدر  ) .٢٠/ ١( –هادي األميين 

رجال النجاشي و) ٣٠١) (٣٠٥(، ٦٧، ٦٦(اختيار معرفة الرجال املعروف برجال الكشي و. )٣٩٦٣(
 )١١٨٧) (٨٧٦( و) ٥٩٥(

 ! .أبو بصري ؟: هنا لقبه بايب حممد بينما  يتضح من السياق أن الذي دخل كنيته )  ٢
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: قلـت : تأذن يل يا أبا حممد ؟ قال: قالإليه حىت األرش يف اخلدش وضرب بيده إيل ف
 -أرش هـذا  حىت : بيده وقال فغمزين: إمنا أنا لك فاصنع ما شئت ، قال جعلت فداك

ساعة، مث سكت .س بذاك إنه لعلم ولي هذا واهللا العلم قال: قلت: قال  -كأنه مغضب 
مـن  وعاء : ؟ قالاجلفر وما :ر وما يدريهم ما اجلفر ؟ قال قلتوإن عندنا اجلف: مث قال

: من بين إسرائيل ، قال قلـت  ، وعلم العلماء الذين مضواأدم فيه علم النبيني والوصيني
 .إنه لعلم وليس بذاك : ، قال إن هذا هو العلم

ا السالم وما يدريهم ما وإن عندنا ملصحف فاطمة عليه: مث سكت ساعة مث قال 
: ل؟ قـا وما مصحف فاطمة عليها السـالم : قلت: فاطمة عليها السالم؟ قال مصحف

: ما فيه من قرآنكم حرف واحد، قال، واهللا هذا ثالث مرات مصحف فيه مثل قرآنكم
 .إنه لعلم وما هو بذاك: قال. هذا واهللا العلم: قلت

هو كائن إىل أن تقـوم   لم ماإن عندنا علم ما كان وع: مث قال مث سكت ساعة
: قلت .إنه لعلم وليس بذاك: ت فداك هذا واهللا هو العلم، قالجعل: قلت: الساعة قال

، األمـر من بعد  األمر ما حيدث بالليل والنهار ،: جعلت فداك فأي شئ العلم ؟ قال 
 .)١()لشئ بعد الشئ ، إىل يوم القيامةوا

، عـن علـي بـن    )٢(د بن حممـد ، عن أمحعدة من أصحابنا : الرواية الثانية
إن : ت أبا عبد اهللا عليه السالم يقـول مسع: قال )٤(ابن أيب العالء ، عن احلسني)٣(احلكم

، زبور داود، وتـوراة موسـى  : ؟ قالفأي شئ فيه : قلت :عندي اجلفر األبيض، قال
، ما م واحلالل واحلرام، ومصحف فاطمةإبراهيم عليهم السال ، وصحفوإجنيل عيسى

                                                
 .)٢٤٠ – ٢٣٨ /  ١ ( –الشيخ الكليين  -الكايف )  ١
 .ترمجته يف الرواية األوىلسبق )  ٢
ـ  ،من أصحاب اجلواد عليه السالم : بن الزبري النخعي أبواحلسن الضرير موىل  علي بن احلكم)  ٣ ه مل يوثق

معجـم رجـال   : وينظر. )٧١٨(رجال النجاشي  ) ٣٧٤(رجال الكشي : ينظر. الكشي وال النجاشي
 .١٨٥كسر الصنم ص :ينظر. أنه جمهول: قال عنه ابو الفضل الربقعي) .. ٤١١/  ١٢( احلديث 

 نـه ع روى الشيعة من الصادق رجال يف الطوسي ذكرهأو اخلفاف األعور   احلفار العالء أيب بن احلسني)  ٤
: ينظر. وذكر الكشي ومل يوثقه .  الشيعة مصنفي يف وذكر القاسم بن حيىي عن هو وروى احلكم بن علي

 . )١١٧: (وينظر رجال النجاشي) .  ٢٩٩/  ٢ (لسان امليزان البن حجر : ينظر )   ١٩٠(رجال الكشي 
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حيتاج الناس إلينا وال حنتاج إىل أحد حىت فيـه اجللـدة ،    ن فيه قرآنا ، وفيه ماأزعم أ
 .وأرش اخلدش  ونصف اجللدة ، وربع اجللدة

 السالح: وأي شئ يف اجلفر األمحر ؟ قال : قلت : وعندي اجلفر األمحر ، قال 
عفـور  وذلك إمنا يفتح للدم يفتحه صاحب السيف للقتل ، فقال له عبد اهللا ابـن أيب ي 

 إي واهللا كما يعرفون الليل أنـه ليـل  : أصلحك اهللا أيعرف هذا بنو احلسن ؟ فقال :
 والنهار أنه ار ولكنهم حيملهم احلسد وطلب الدنيا على اجلحود واالنكار ، ولو طلبوا

 .)١()احلق باحلق لكان خريا هلم 
، )٤(نس، عن يـو  )٣(، عن حممد بن عيسى )٢(علي بن إبراهيم: الرواية الثالثة 

إن يف  ( :قال أبو عبد اهللا عليه السـالم :  قال )٦(خالد ، عن سليمان بن )٥(عمن ذكره
ال يقولون احلق واحلق فيه ، فليخرجوا قضايا  اجلفر الذي يذكرونه ملا يسوؤهم ، ألم

وسلوهم عن اخلـاالت والعمـات ، وليخرجـوا     علي وفرائضه إن كانوا صادقني ،
فاطمة عليها السالم ، ومعـه سـالح    ، فإن فيه وصية مصحف فاطمة عليها السالم
                                                

  ٢٤١ – ٢٤٠ص  - ١ج  -الشيخ الكليين  -لكايف ا)   ١
وله . عمره   وصنف كتبا وأضر يف وسط، أبو احلسن القمي، وثقه النجاشي،  اشم علي بن إبراهيم بن ه ) ٢

الشرايع ، كتاب احليض ، كتاب  كتاب التفسري ، كتاب الناسخ واملنسوخ ، كتاب قرب اإلسناد ، كتاب
 عليه السالم ، كتاب املغازي ، كتاب األنبياء ، رسـالة يف  التوحيد والشرك ، كتاب فضائل أمري املؤمنني

رجـال  : ينظر  . مد بن بالل ، كتاب يعرف باملشذرمعىن هشام ويونس ،جوابات مسائل سأله عنها حم
  )١٢/٢١٢(ومعجم رجال احلديث ) ٦٨٠( النجاشي 

بن عيسى بن عبد اهللا بن سعد بن مالك األشعري ، أبو علي ، شـيخ القمـني ،   حممد : قال النجاشي )   ٣
 رجال النجاشي : ينظر . ومل يوثقه . ن ، له كتاب اخلطب ووجه األشاعرة ، متقدم عند السلطا

 )٩٠٥  . ( 
يونس بن عبد الرمحن موىل علي بن يقطني بن موسى ، موىل بين أسد ، أبو حممد ، ولد يف أيام هشام بن )  ٤

رجال الكشي : عبد امللك ، ورأى جعفر بن حممد ، له تصانيف منها كتاب السهو ، كتاب األدب ، ينظر 
 )١٢٠٨( رجال النجاشي )  ٣٠٦: (

 !فهو مل يصرح باإلسم ؟. مل يتسىن يل معرفة هذا الراوي الذي نقل منه )  ٥
سليمان بن خالد بن دهقان بن نافلة ، موىل عفيف بن معدي كرب عم األشعث بن قيس ألبيه وأخـوه  )  ٦

قطع يده يوسـف بـن     -م هللا عنهروى عن ايب عبد اهللا وأيب جعفر  رضي ا. أبو الربيع األقطع  –ألمة 
 ) . ٤٨٤(رجال النجاشي : ينظر. مات يف حيات ايب عبد اهللا . عمر
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ائْتونِي بِكتابٍ من قَبلِ هذَا أَو : إن اهللا عز وجل يقول : رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله 
 نيقادص ملْمٍ إِن كُنتع نم ة٤: األحقاف[}أَثَار   [ 

ه الكليين نفسـه يف  وهذه الروايات هي تكذيب ضمين أو متناقضه مع ما روا 
كمـا بينـا    )١(أبواب أخرى  اليت قالت أن علم اإلمام باإلهلام  أو بالوحي أو بالوراثة

سابقاً  مث هي ختالف صريح القرآن واألحاديث اليت تنهى عن ادعاء الغيـب و تنفـي   
.  حد من أهل البيت بعلم خاص سوى ما كان موافقا للقرآن مستنبطاً منـه  أاختصاص 

دم املخالفة فإن هذه الروايات كما اتضح من ترمجة رواا ال تقبل مـن  وعلى فرض ع
 . حيث الصناعة احلديثية ألن فيها جمهولني وغري ثقات وبعضهم جمروحني 

 : نذكر منها رواية القمي   -احلروف – فيما يتعلق بايب جاد
أمري قال : ، قال  )٣(عن األصبغ بن نباتة  –الرافضي  - )٢(روى ابن بويه القمي

رسول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلم عـن  ن سأل عثمان بن عفا: املؤمنني عليه السالم 
فيـه   تعلموا تفسري أجبد فإن(( :ول اهللا صلى اهللا عليه وآله وسلمتفسري أجبد ، فقال رس

ما تفسـري أجبـد   : يا رسول اهللا : األعاجيب كلها ، ويل لعامل جهل تفسريه ، فقيل 
وأمـا  . أما األلف فآالء اهللا حرف من حروف أمسائه: يه وآله وسلم ؟فقال صلى اهللا عل

، وأما الدال فدين اهللا ، وأمـا  الباء فبهجة اهللا ،وأما اجليم فجنة اهللا وجالل اهللا ومجاله 
هاء اهلاوية فويل ملن هوى يف النار ، وأما الواو فويل ألهل النار ، وأمـا  : فاهلاء) هوز(

                                                
 . ١٨٥ص .كسر الصنم أليب الفضل الربقعي : ينظر )   ١
معجم  :ينظر ترمجته بطريقه  الكليين  حممد بن علي بن بابويه أبو جعفرروى عن أبيه ، وروى عنه الشيخ)  ٢

 .م ١٩٩٢ - ١٤١٣|اخلامسة:ط )  ٣٣١ / ١٧ (   السيد اخلوئي رجال احلديث
  .صبغ بن نباتة أبو القاسم احلنظلي التميمي روى عن على روى عنه فطر واالجلح وسعد بن طريـف األ)  ٣

 .االصبغ بن نباتة ليس بشيء : حيىي بن معني  قال
 .لني احلديث   :قال ابن حامت 

 .بالرجعة  أصبغ بن نباتة احلنظلي كويف كان يقول:العقيلي   قال
 .قال رأيت األصبغ يصفر حليته وكان شيعيا وكان يضعف يف روايته : فطرقال 

 .األصبغ بن نباتة متروك احلديث  :قال النسائي 
الكامل يف ضـعفاء  ) ١٢٩ / ١ (ضعفاء العقيلي  و)٢٢٥/ ٦(طبقات ابن سعد )  ٢١/ ١(الضعفاء للنسائي 

 ) . ٤٢( رجال الكشي :  وينظر . )٢/٣١٩ (اجلرح والتعديل  )٤٠٧ /١ (الرجال  
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 فاحلاء) حطي ( عوذ باهللا مما يف الزاوية يعين زوايا جهنم ، وأما فزاوية يف النار فن الزاي
 حطوط اخلطايا عن املستغفرين يف ليلة القدر وما نزل به جربئيل مع املالئكة إىل مطلـع 
الفجر ، وأما الطاء فطوىب هلم وحسن مآب وهي شجرة غرسها اهللا عز وجل ونفـخ  

 جلنة تنبت باحللي واحللل متدلية علىمن روحه وإن أغصاا لترى من وراء سور ا فيها
 )كلمـن ( أفواهم ، وأما الياء فيد اهللا فوق خلقه سبحانه وتعاىل عما يشركون ، وأما 

 فالكاف كالم اهللا ال مبدل لكلمات اهللا ولن جتد من دونه ملتحدا ، وأما الالم فإملـام 
 موأما املـي يما بينهم ، أهل اجلنة بينهم يف الزيارة والتحية والسالم ، وتالوم أهل النار ف

 فملك اهللا الذي ال يزول ودوام اهللا الذي ال يفىن ، وأما النون فنـون والقلـم ومـا   
 يسطرون ، فالقلم قلم من نور وكتاب من نور يف لوح حمفوظ يشهده املقربون وكفى

فالصاد صاع بصاع وفص بفص يعين اجلـزاء بـاجلزاء   ) سعفص ( باهللا شهيدا ، وأما 
يعـين قرشـهم اهللا   ) قرشت ( دان ، إن اهللا ال يريد ظلما للعباد ، وأما ،وكما تدين ت

 .)١())ونشرهم إىل يوم القيامة فقضى بينهم باحلق وهم ال يظلمون  فحشرهم
ـ ل أين اجلفر واجلامعة وغريها من الكتب املخفية ؟ ملاذا ال يخرجوءفهنا نتسا  ا

فيه علوم وشرائع االنبياء السابقني ، وفيه وملاذا مل ينقلوها عن أئمتهم مادام أن ! للناس ؟
 ! أنباء ما سيحدث وفيها كل ما حيتاج الناس ؟

نجيب عنهم هنا من كالمهم وهو أم يزعمون مثالً  أن اجلفر موجود لـدى     
 .)٢(االمام الغائب وسيظهر عند خروجه

أن  ن كان كما يزعمـون كل خرافة وإال ما الفائدة منه إ وال شك أن هذا حال  
 . فيه علوم األولني وهو خمفي يف أدراج اهلواء ومل يستفد منه البشر 

حىت ولو قلنا أنه موجود مع اإلمام الغائب فما الفائدة منه إذا خـرج يف آخـر   
كذلك الكتب األخـرى  ! الزمان والناس عاشوا قبله قُرابة الف ومئتني عام  من دونه؟

                                                
السيد هاشـم احلسـيين   : ـ تصحيح وتعليق ٢٣٧ - ٢٣٦ص  -. القمي   الشيخ الصدوق،التوحيد)  ١

وينظر معاين األخبار للقمي ، . منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة -الطهراين
 . اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقمتصحيح وتعليق علي أكرب الغفاري ز مؤسسة النشر  ٤٦ص

دار احلـديث ،  : ، دار الدار النشـر   ٢٢٩أهل البيت يف الكتاب والسنة، حملمد الريشهري، ص : ينظر  )٢
 هـ ١٣٧٥الطبعة الثانية 
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 مع مقصد الشرع يف تبني احلجـة والـدين   إن هذا يتناىف! كاجلامعة ما الفائدة منها ؟
 .وهداية اخللق اىل الصراط املستقيم 

 !فهل خلَق اهللا اخللق عبثاً هكذا دون أن تبلُغهم احلُجة ؟
مث هذه العلوم املختلفة اليت نقلوها  كما يزعمون عن األئمة أين تذهب فهـل هـي   

 ! نفس اجلفر واجلامعة أم ماذا ؟
 :  تناقض يتضح فيما يلي إىلكتب القوم أيضاً يقودنا  من تساؤلالإن اإلجابة عن هذا    

  .، فأين اإلمام)١(البد من إمام يقيم احلجة على خلقه :أم قالوا : األول 
 .! شر ؟الغائب طيلة هذه القرون ملاذا ال يقيم احلجة على هذه املاليني من الب   

 لناس إال هو من عند   بأنه مل خيرج شيء حق يف يد ا أم قالوا: الثاين 
 ، وإذا كان كذلك فلماذا يقولون أن اجلفر موجود اآلن عند اإلمام   )٢(األئمة  
 .؟ اًأليس هذا تناقض! ، وأن أكثره غري موجود كما بينا سابقاً ؟الغائب  

ويقـذف يف قلـوم وأـم         إلـيهم أنه يناقض زعمهم أن األئمة يـوحى   :الثالث
من ذلك  أم قد بالغوا وزعموا أن اإلئمة فقط هم الذين نقلـوا  واألكثر  )٣(ملهمون

؟ فقـد  وأن من ادعى أنه نقله من غري اإلئمة فقد كذب ! القرآن ومل ينقله أحد غريهم
وأـم   - م السـالم هعلي -أنه مل جيمع القرآن إال األئمة : (وضع الُكليين باباً بعنوان

 لمه كلهيب جعفر رضي اهللا عنه أنه أوايات ما نقله عن وخنتار من تلك الر)  يعلمون ع
 ما ادعى أحد من الناس أنه مجع القرآن كله كما أنزله إال كَذاب ، ومـا مجعـه   ( :قال

                                                
منشورات مؤسسة : ط) ١٠٠(، ص) باب أن احلجة ال تقوم هللا على خلقة إال بإمام( أصول الكايف: ينظر )١

 .هـ الطبعة األوىل١٤٢٦ -لبنان -بريوت –للمطبوعات  األعلمي
باب أليس شيء من احلق يف يد الناس إال ما خرج من عند األئمة عليهم السالم : ( أصول الكايف:ينظر  )٢

منشـورات  : ط. ٢٣٧حملمد بن يعقوب الكُلـيين ، ص  ) وأن كل شيء مل خيرج من عندهم فهو باطل
 .هـ الطبعة األوىل١٤٢٦ -لبنان -وتبري –مؤسسة األعلمي للمطبوعات 

أن األئمة عليهم : (،و باب ١٥٦ص) ئمة عليهم السالمباب الروح اليت يسدد اهللا ا األ: (املصدر السابق )٣
أن األئمـة  : ( ، وباب١٦٠ص ) منه ال يتجاوزونه  السالم مل يفعلوا شيئا إال بعهد من اهللا عز وجل وأمر

: وباب ) عليهم السالمجهات علوم األئمة : (وباب. ١٤٧ص  ) ا علموالموعليهم السالم إذا شاءوا أن يع
 .     ١٥١ص ) ألخربوا كل أمريٍء مبا له وعليه أن األئمة عليهم السالم لو ستر على ستر عليهم(



-٢٢٠- 
 

وحفظه كما نزله اهللا تعاىل إال علي بن أيب طالب عليه السالم واألئمةُ من بعده عليـه  
 . )٢(،)١()السالم

 –عن علـي   صحيحيف هذا األمر مبا نقلوه بسند وحنمد اهللا أن علماء احلديث          
قد أقاموا احلجة والبينة وأبطلوا به كذم؛ فقد ثبت يف الصحيح عـن   –رضي اهللا عنه 

هل عندكم شيء  -رضي اهللا عنه -قلت لعلي : (( قال –رضي اهللا عنه  –جحيفة  أيب
سمة مـا أعلمـه إال   والذي فلق احلبة ، وبرأ الن: من الوحي إال ما يف كتاب اهللا ؟ قال

يف هـذه   ومـا : فهماً يعطيه اهللا رجالً يف القرآن ، وما يف هذه الصـحيفة ؟ قلـت   
 .)٣())األسري وأن ال يقتل مسلم بكافرالعقل وفكاك : ؟  قال الصحيفة

الصحيحة استدل العلماء على أن كل ما يذكر  األحاديثاحلديث وحنوه من فبهذا     
صلى  وأهل البيت من أم اختصوا بعلم خصهم به النىب  -رضي اهللا عنه  – عن على

 .غريهدون غريهم كذب عليهم مثل ما يذكر منه اجلفر  اهللا عليه وسلم
وإمنا سأله أبو جحيفة : (جحيفة أيبيقول احلافظ ابن حجر يف بيان السبب من سؤال    

ا علياً أشياء ؛ ألن مجاعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت ال سيمعن ذلك
 ). يه وسلم ا مل يطلع غريهم عليهامن الوحي خصهم النيب صلى اهللا عل

                                                
 –منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعـات  : ط) ١٣١(أصول الكايف ، حملمد بن يعقوب الكُليين ، ص  )١

 .هـ الطبعة األوىل١٤٢٦ -نانلب -بريوت
يهدف اىل نسف الدين وختريبه  –رضي اهللا عنه  -وال شك أن هذا القول بأن القرآن مل ينقله سوى علي  )٢

كسر الصنم نقـض  : : ينظر يف الرد على هذا القول  ! وإال فمن نقل هذا القرآن الذي حفظه اهللا ؟. 
ترمجة عبد الرحيم مال زاده البلوشي تعليق عمر  ١٨٠كتاب أصول الكايف ،  أليب الفضل الربقعي  ، ص 

: هــ  وينظـر  ١٤٢١ط الثانية . عمان : أبو عمر ، رابطة أهل السنة يف إيران ، دار البيارق األردن 
صالح عبد الفتاح اخلالدي : الكُليين وتأويالته الباطنية لآليات القرآنية يف كتابه أصول الكايف ، للدكتور

 .هـ ١٤٢٧: عمان ط –مار ، دار ع ٣٠٩ -٣٠٤ص 
 ).٢٨٨٢( برقم ) فكاك األسري ( اب رواه البخاري  كتاب اجلهاد والسري ، ب) ٣
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، واألشـتر  ةقيس بن عبـاد : سؤال قد سأله عليا غري واحد ومهاكما نضيف أن هذا ال
وسيأيت يف الرد املفصل الكالم عن بطالن نسبة . كما ثبت يف رواية النسائي )١(النخعي

 . اهللا عنهاجلفر جلعفر الصادق رضي 
 .اجلمل يف  تقرير إسالم أيب طالب استخدام حساب: ثالثا 

مات على اإلسـالم   -عم النيب صلى اهللا عليه وسلم  -يعتقد الشيعة أن أبا طالب     
خمالفني نص القرآن واألحاديث الصحيحة يف أنه مات على الشرك  كما هو جممع عليه 

بِي والَّذين آمنواْ أَن يستغفرواْ للْمشرِكني ولَو كَانواْ ما كَانَ للن{ : يف  تفسري قوله تعاىل 
 أيبنزلـت يف   ١١٣التوبـة }أُولي قُربى من بعد ما تبين لَهم أَنهم أَصحاب الْجحيمِ 

 .)٣(وغريها من األحاديث اليت تثبت أنه مات على الشرك )٢(طالب
ملعتقد حاول ابن بابوية القمي أن يقرر إسالم أيب طالب اعتمادا على ما و على هذا ا    

سـاب اجلمـل   سلم حبإن أبا طالب أ(هللا عليه وسلم من خاطب به العباس النيب صلى ا
له أحد إ(تعدل يف القيمة العددية الكلمات فقرر بزعمه أا  )٤()وعقد بيده ثالثة وستني

 .)٥()جواد

                                                
 شاعر، فارس النخعي، جذمية بن احلارث بن ربيعة ابن مسلمة بن يغوث عبد بن احلارث بن مالك االشتر) ١

، األعـالم  )٨٠ / ١(إكمـال الكمـال   : ينظر. )هـ ٣٧( ت  عنه وروى عنه، اهللا رضى عليا صحب
 .)٢٥٩/  ٥(للزركلي 

 صحيح البحاري حلديث املسيب بن حزن كتاب اجلنائز ، باب اذا قال املشرك عند املوت ال إله: بنظر   )٢
. التفسري سورة براءة وسـورة القصـص   ، باب قصة أيب طالب وكتاب وكتاب مناقب األنصار) اال اهللا 

 ). ال أتكلم اليومقال واهللاوصحيح مسلم كتاب االميان باب اذا 
 -٥٦/ ٣(، إل بن تيميـة  بوية يف نقض كالم الشيعة القدريةمنهاج السنة الن: يف إبطال هذا القول: ينظر  )٣

العزيز بن باز على كتاب  هـ  وينظر تعليق الشيخ العالمة عبد١٤٢٤ -الرياض  –طبعة دار الفضيلة ) ٥٨
 –االوىل : دار الرسـالة العلميـة ط  ) . ٩٤- ٨٦ /١(الفوائد العلمية من الـدروس البازيـة   : التوحيد
 . هـ١٤٣٠

 ). ٢/١٦٩(نقال عن الصلة بن التصوف والتشيع. ٨٣ص) ١٣٦٠ايران ( معاين االخبار البن بابوية القمي   )٤
 .املصدر نفسه  )٥
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يف كتب  تشيعة حلساب اجلمل مل أقف عليه ولكن وجدلاكما يوجد هناك استخدام 
من  ليهم السالمععدد األئمة : (بعنوان )١(دليل املؤلفات كتابا ينسب إىل فارس بن حامت

 . )٢()حساب اجلمل
 .زعمهم أن األئمة يعلمون حروف اسم اهللا األعظم : رابعا 
من الغلو واخلرافـة    فكما هو معلوم ومالحظ من كالمهم عن األئمة الذي ال خيلو    

وسبعون حرفا ومن  ةمعتمدين على روايات ال تصح يذكر فيها أن اسم اهللا األعظم ثالث
 من اسم اهللا األعظم  ) عليهم السالم(ب ما أعطى األئمة با: هذه ما بوب له الكليين 

إن : (روي عن أيب جعفر عليه السالم قـال وروى فيه ثالث روايات خنتار منها ما      
م اهللا األعظم على ثالثة وسبعني حرفاً وإمنا كان عند آصف منها حرف واحد فتكلم اس

به فخسف به األرض  ما بينه وبني سرير بلقيس حىت  تناول السرير بيـده مث عـادت   
األعظم اثنان وسبعون  االسماألرض كما كانت أسرع من طرفة عني وحنن عندنا من 

به يف علم الغيب عنده وال حول وال قوة إال  حرفا وحرف واحد عند اهللا تعاىل استأثر
 . )٣()باهللا العلي العظيم 

يؤكد ذلك اضطراب الشراح الشـيعة   )٤(فهذه الرواية خرافة ال تقبل سنداً وال عقالً 
الذين شرحوا هذه الرواية فانظر ألحدهم الذي جعل هذه الرواية من الغوامض حيـث  

                                                
ـ  .بن ماهويه القزويين نزيل العسكر ، قل ما روى احلديث إال شاذا  فارس بن حامت) ١ ى له كتاب الـرد عل

من حساب اجلمل ، ] عليهم السالم [ عدد األئمة  الواقفة ، وكتاب احلروب ، وكتاب التفضيل ، وكتاب
ترمجه رقم  ٣١٠ص ،  )٤٥٠(ت    ، النجاشي، رجال النجاشي: ينظر . وكتاب الرد على اإلمساعيلية 

إيضـاح  و.شـرفة مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم امل) ١٤١٦(اخلامسة: ط .  ٨٤٨
 ) . ٩٦ / ٢ ( –إمساعيل باشا البغدادي  -املكنون 

 ) .٩٦ / ٢ ( –إمساعيل باشا البغدادي  -إيضاح املكنون و  ٣١٠ص  -النجاشي  -رجال النجاشي ) ٢
مؤسسـة األعلمـي   )م ١٩٨٣ – ١٤٠٣(الثالثة:ط  ٣١٦ص ، ) ٩٠٥( الوفاة   - الكفعمي، املصباح ) ٣

 .بريوت –للمطبوعات 
،  كسر الصنم نقض كتاب أصول الكايف :ذه الرواية نقد سندها بعض علماء الشيعة منهم السي  ينظر ه) ٤

، ترمجة عبد الرحيم مال زاده البلوشي تعليق عمر أبو عمر ، رابطة أهل  ١٨٢أليب الفضل الربقعي  ، ص 
 .هـ١٤٢١ط الثانية . عمان : السنة يف إيران ، دار البيارق األردن 
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السكوت عن أمثـال   وهم حمققون يف وقد سكت الناظرون يف هذا احلديث: ( يقول
 .)١()!؟هذه الغوامض

 :احلسىناستخدام احلساب واحلروف يف  معرفة أمساء اهللا : خامسا
علـى التسـعة    اجلاللة تـدل  إن: (م يف كتابه عن لفظ اجلاللة ويقولينقل أحده    

 يف علم احلروف على قسمني كان كل قسـم ثالثـة   والتسعني امسا ألنك إذا قسمتها
 املكرر وهي ثالثة تكـون عـدد   إسقاط ثني فتضرب الثالثة والثلثني يف أحرفها بعدوثل

حروفهـا   ة وتقسمها علىتاألمساء احلسىن وأيضا إذا مجعت من اجلاللة طرفيها ومها س
سـتة   األربعة يقوم لكل حرف واحد ونصف فتضربه يف ما للجاللة من العدد وهـو 

فهذا االستخدام مل نؤمر بـه وال  .  )٢()سىنوستون تبلغ تسعة وتسعني عدد األمساء احل
 .دليل على جوازه

                                                
،   دار احيـاء  ) ٣/٢٨٨(علي عاشـور    : السيد : أصول الكايف ، ملوىل حممد املازنراين ، حتقيق شرح  )١

 .هـ ١٤٢١: األوىل : لبنان  الطبعة  –بريوت  –التراث العريب 
: الوفـاة   الكفعمي،  املصباح: هذا الكالم حملمد طلحة من كتاب الدر املنتظم يف السر األعظم نقالً عن ) ٢

 –مؤسسة األعلمي للمطبوعات   - م ١٩٨٣ - ١٤٠٣: سنة الطبع  الثالثة: الطبعة ) ٣١٧( ص  ٩٠٥
 . بريوت
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–عليه السالم  –قوهلم بان اإلمام املهدي الثاين عشر هو أفضل من عيسى :  سادساً
  .كلمته التامةألنه 

األعظم  بل قالوا  االسمفلم يتوقف األمر على ما ذكرنا من أئمتهم يعلمون حروف     
كلمتـه فـإن    -عليه السالم  -ته التامة كما جعل عيسى بأن اإلمام املهدي هو  كلم

ألذكـار  فيقول يف أحـد ا   –عليه السالم  –أعظم من عيسى  ةاإلمام املهدي له مرتب
وا أسفاه أنا مل نعرفك يا موالي ، ومل نعـرف قـدرك   (: الشركيه ذكر ألحد قبورهم
ضرين مـا يقربنـا   يكن عند احلا ؟ فانظر إلينا بلطفك فإن ملوحرمتك ، أين أنت اآلن

مـة بنـت   ، واستجرنا بقرب عمتك فاطفقد وضعنا على رؤوسنا شعار خدمتك، منك
وسلم على وليك ، وخليفتك ، وحجتـك،  اللهم صل . موسى بن جعفر عليه السالم
يسى نظروا إىل عاالقرآن لتعرفوا معىن الكلمة التامة ،  اقرؤوا .وكلمتك التامة يف أرضك
إذ قـال ا يـا عيسـى ابـن مـريم اذكـر نعمـيت عليـك          { :وصلعليه السالم إىل أي مقام 

وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس يف املهـد وكهـال وإذ علمتـك الكتـاب واحلكمـة والتـوراة       
وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري بإذني فتنفخ فيها فتكون طـريا بـإذني وتـربئ     واإلجنيل

وتى بإذني وإذ كففت بـين إسـرائيل عنـك إذ جئتـهم بالبينـات      األكمه واألبرص بإذني وإذ خترج امل
وإمنا بلغ ذلك ألنه  ] ١١٠: سـورة املائـدة    [ }فقال الذين كفروا منهم إن هذا إال سحر مبني 

إذ قالت املالئكة يا مريم إن ا يبشرك بكلمة منه امسه املسـيح عيسـى    { :صار كلمة اهللا تعاىل 
 .] ٤٥: سورة آل عمران  [. }آلخرة ومن املقربني ابن مريم وجيها يف الدنيا وا

أما الكلمة التامة اليت هي فوق ذلك فليست مقام عيسى املسيح عليه السالم بـل       
فهذه من صفاته ) . .وكلمتك التامة يف أرضك ( الم هي مقام اإلمام املهدي عليه الس

 .عليه السالم يف الدعاء بعد زيارة السالم على آل ياسني 
ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وهو  ةومتت كلم{: ا تتم الكلمة فاقرؤوا قوله تعاىلأما مباذ      

الصدق الذي هو اية  فتمام الكلمة اإلهلية يكون مبنتهى ] ١١٥: سورة األنعام  [} السميع العليم
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نسـان  فعندما يبلـغ اإل . دل الذي هو اية احلكمة العمليةاحلكمة النظرية، ومبنتهى الع
وعندما يبلغ منتهى . ، تنكشف لقلبه املقدس كل احلقائقمنتهى درجات الصدق والفقه

 .)١()درجات العدل يكون كلمة اهللا التامة ، ويكون مولود هذه الليلة جل مولده
 . القول أن األمساء املركبة من احلروف هلا تأثري يف العامل: سابعاًً

يقـول  ... يلتقي فيه الشيعة والصـوفية   لألقواوهذا القول باإلضافة إىل غريه من ا   
اعلم أن ما ورد يف هذا الدعاء من نسـبة  : (أحدهم يف كالمه بعد نقله ألحد أدعيتهم

، ا تأثريات يف العـامل مما يدل على أن هل› ١٧٨صفحة ‹ ر األمور إىل األمساءئاخللق وسا
قول ، وميكن أن يصعب فهمها على أكثر الع وقد كتب أهل علم احلروف يف ذلك كتبا

أو أنوار النيب واألئمة عليهم السالم كمـا ورد   يراد باألمساء مدلوالا من صفاته تعاىل
 . )٢()االسرار وحججه عليهم السالم  أم أمساء اهللا احلسىن واهللا يعلم غوامض

 
 
 
 
 


                                                
 .٥٥١ – ٥٤٩ص  -الشيخ علي الكوراين العاملي  -) ع(احلق املبني يف معرفة املعصومني )  ١
السـيد   حتقيق ).١٧٨ – ١٧٧ / ٨٨ (الصفحة واجلزء ) ١١١١(ت –العالمة السي  -حبار األنوار )  ٢

بريوت  -مؤسسة الوفاء ) م ١٩٨٣ - ١٤٠٣(الثانية املصححة: ط  براهيم املياجني ، حممد الباقر البهبوديإ
  .دار إحياء التراث العريب-لبنان –
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فنذكر  ،ن منهم عن أسالفهم كثريا إال  من قل منهمواصرال خيتلف الشيعة املع

هنا مثاالً واحداً يف بيان موقف علماء الشيعة املعاصرين ومن ذلك  يعترب حمقق كتـاب  
أن دالالت احلروف ذاتية هلا (الشهب الثواقب يف تعريفه لعلم احلروف وذكر أقسامها 
 .)١()املستتر فمع ضبط قواعد هذا العلم يؤثر أثره ويكشف عن املعىن

ن منهم أيضا هذا العلم  يف  تقرير معتقدهم، ومن ذلك مـا  وويستخدم املعاصر
يف  تقرير معتقدهم يف التوسـل بالـدعاء    علي الكوراينفعله أحد علمائهم املعاصرين 

على أي حال يقول عليه (: مة والتوسل عند قبورهم  حيث يقولالشركي يف دعاء األئ
، فقولوا ردمت التوجه بنا إىل اهللا وإليناإذا أ: لسي رمحه اهللا يف املزارقله االسالم طبق ما ن
سالم علـى  (: فما معىن العبارة األوىل .)اخل. . سالم على آل يس : ىلكما قال اهللا تعا

للقـرآن  ( :فيقول! ؟ اًوللقلب قلب اًمث بعد ذلك جييب وجيعل  للقرآن قلب. )٢()؟آل يس
لب القرآن كلمتان ، أي قلب قني، وقلب سورة ياسنيهو سورة ياسقلب، ولقلبه قلب 

 .سالم على إل ياسنيو ]٥٨: سورة يس [}سالم قوال من رب رحيم {:مها قوله تعاىل
يا حسرة على  . األول، وياسني يف اآلخرسالم يف: ، كلمتان]١٣٠: سورة الصافات [

ا هلا كتـاب اهللا  هذه األمة حيث مل متكن أهل بيت نبيها صلى اهللا عليه وآله أن يفسرو
ابه ، ومنعـوا فـم   يا حسرة على بيت الوحي والعلم النبوي ، هامجوه وسدوا ب! تعاىل

اهللا (تاح األذان بكلمة تذكرت قول اإلمام الرضا عليه السالم عن افت !اإلمامة أن ينطق
و وه  -! واخلتام االفتتاحليكون اسم اهللا تعاىل يف ) ال إله إال اهللا(وختامه بكلمة ) أكرب

، عندما العبارة إعجاز ال يدركه إال أهله، ويف هذه سالم على آل يس: يتصل مبوضوعنا
ذلك أن حلرف السني من بـني  . جتمع سني سالم مع سني ياسني، من األول إىل اآلخر

احلروف األجبدية خصوصية يف حساب اجلمل، هي تعادل الزبر فيه مع البينات، والزبر 

                                                
،  ٣٥٠ت/   الشيخ حممد آل عبد اجلبار، الشهب الثواقب لرجم شياطني النواصبمقدمة كتاب  :  ينظر)  ١

 .قم –اهلادي  -١٤١٨ األوىل: ط  ) ٢١٣ -٢١٢( ص  حلمي السنان: حتقيق 
 . ٥٤٨احلق املبني،  ص) ٢
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حرف الشـني   : مثال، روف الناجتة من تلفظ احلروف هي احلروف ، والبينات هي احل
وال ) ي ، ن(لفظه وال تظهـر يف كتابتـه   وبيناته أي حروفه اليت تظهر يف ) ش(زبره 

 ،)٥٠(والنـون   ،)١٠(واليـاء   ،)٣٠٠( تعادل يف حساب اجلمل بينها ، ألن الشني
 .فال تعادل بينها ،)٦٠(واموع 

) ٦٠(بيناا ياء ونون ، ومجعهمـا  و) ٦٠(مل وهي حبساب اجل) س(أما السني فزبره 
 .على كل حروف األجبديةز ، وبذلك متيتعادلت زبر هذا احلرف مع بيناته ، فقدأيضا

سالم، وهو من أمساء الذات املقدسة سبحانه وتعاىل، ومـرة  : وقد جاءت السني مرة يف
: مأخوذة من سنيوسينها . )والقرآن احلكيم. يس: (يف اسم الفعل ياسني يف قوله تعاىل

وهنا سني أخرى مضمرة باإلضافة إىل السينني الظاهرتني ، وهي سني القلـب   .سالم
 [ }إال مـن أتـى ا بقلـب سـليم     { .يوم ال ينفع مال وال بنون : السليم يف قوله تعاىل 

سالم على آل ياسني ، فقـد مت   :، فعندما يقول القلب السليم ] ٨٩ - ٨٨: سـورة الشـعراء   
ألمـره  : وكما ال يتيسر الوصول إىل اهللا تعاىل إال بقلب سليم ، وإال بواسطة  !األمر 

اهللا علـيهم   أولياء تعقلون ، ومن أوليائه تقبلون ، فكذلك ال يتيسر الوصول إىل سبيل
وهنا نفهم ملاذا قـال   .ليهم السالم وجه اهللا الفاين فيهالسالم إال بقلب سليم ، فهم ع

 . )١()سالم على آل يس: ا قال اهللا تعاىل فقولوا كم: عليه السالم 
ال دليل معه على كالمه أو مل يبني أصله يف حتديـده  : أوالً  فهو  !؟فهذا كالمه

به لكان األمر أهون ألنه قـد وردت   ىلقلب القلب فتحديد القلب للقرآن رمبا لو اكتف
ـ فيه آثار بغض النظر عن صحتها من عدمها  مث جتده من كالمه يلبس على ا أن لناس ب

وهذه دعوى ال دليل عليها بل ! من التأويل والتفسري ؟ يظهر للناس أن األئمة قد منعوا
ويصل هذا على فرض أـم    مردودة، وحىت لو منعهم األمراء سيبقى العلم مهما كان

 ! على ما يقول ؟ يذكر دليالًأن ، مث بعد ذلك يذهب هو ويفسر دون منعوا 

                                                
  . ٥٤٨. املصدر السابق ص)  ١
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، ويذكر آية  سورة ياسني ، أي قلب قلب القرآن كلمتان قلبكيف يقول أن  :وثانيا
سني وإمنا هي من سورة الصـافات  فهـذا   امن سور أخرى ليست من آيات سورة ي
  ! يقلب األمر عليه وتصبح دعواه ساقطة ؟

يستدل على هذا التخبيط  لكي يقرر الشرك فيجعل الوصـول إىل سـبيل اهللا    :وثالثا
 .وال حول وال قوة . اء األئمة والتوسل م بواسطة القلب السليم أي بدع

 :الرد املفصل
فيما ينسب آلل البيت من علوم ومنها اجلفر ؛ جيب يف كل ما ينسب لـآلل و  

ل الشـيطان  ية فيهم أكثر من غريهم لمن عرف حياألولياء الصاحلني حتري ثبوت الروا
الفجور وكرهه الناس بـل  ومداخله على املؤمنني ، ألن الشيطان ال يأيت ملن اشتهر عنه 

يأيت من باب الصاحلني كما دخل على اليهود من باب حب عزير والنصارى من  باب 
 .حب عيسى 

وحتري صدق نسبة الكالم إىل ذلك الويل ال يقدح يف ذات الويل وحمبته ، بل هـو       
يف خربه عـن   -رضي اهللا عنه -داخل يف حمبته والذب عنه ، فكما تقدم من قصة علي 

عندما جاءه عبيد السلماين واستحلفه باهللا هل علم ذلك من رسـول اهللا   )١(ذي الثدية
 رضي اهللا عنه  –صلى اهللا عليه وسلم ، على الرغم أنه من شيعته وأتباعه وعلي–  حي

فكيف مبن يروي عنه اخلُرافات ومل يتثبت مـن  . بني أظهرهم نطق به وهم يسمعون 
 !.رواه عنه ؟ ما ةصح

                                                
حيث  –رضي اهللا عنه   -خرب ذي الثدي جاء عن مجع من الصحابة حدثوا به ومنهم أمري املؤمنني علي )  ١

ن ، ليس قراءتكم خيرج قوم من أميت يقرؤون القرآ: (( مسعت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يقول : قال 
إىل قراءم بشيء وال صالتكم إىل صالم بشيء وال صيامكم إىل صيامهم بشيء يقرؤون القرآن حيسبون 
أنه هلم وهو عليهم ، ال جتاوز صالم تراقيهم ، ميرقون من اإلسالم كما ميرق السهم من الرمية لو يعلـم  

لى اهللا عليه وسلم التكلوا عن العمل ، وآية ذلك اجليش الذي يصيبوم ، ما قضى هلم على لسان نبيهم ص
رواه )) أن فيهم رجالً له عضد ، وليس له ذراع ، على رأس عضده مثل محلة الثدي عليه شعرات بيض 

 .)٢/٧٤٦) ( ١٠٦٦( برقم ) التحريض على  قتل اخلوارج ( مسلم يف صحيحه باب 
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ستفصالية؛ فإن كانت هذه الكتب فهماً موافقـا لنصـوص   يرجع للقاعدة اال فهنا    
سـنداً   تالوحيني ، أو نصوصاً علمها آل البيت عن النيب صلى اهللا عليه وسلم وصح

 ومتناً كما يف  قصة علي مع ذي الثُدية املقتول من اخلوارج يوم النهر حينما طلب علي
فـال نـزاع يف     األحاديثاملخدج  فهذه   القتلوم النهروان أن يلتمسوا يفمن أتباعه ي

 .)١(قبوهلا
وأما إن كانت هذه الكتب خمالفة للوحيني فال تقبل وإن زينت بإضافتها  ملن نحب    

حال الشيطان كما أخربنـا اهللا   هونوايل  خاصةً عترة نبينا صلى اهللا عليه وسلم ، فهذ
مع  إضافة الباطل للصاحلني وهذا هو الواقعتعاىل أنه يلبس الباطل باحلق ؛ فيزين للناس 

 .من أضاف آلل البيت هذه الكتب
إىل جعفر الصادق  أضيفأئمتنا انه قد  أحوالوحنن نعلم من (: يقول شيح اإلسالم     

 رضي -ما يعلم كل عامل حبال جعفر  األمورمن جنس هذه  األنبياءوليس هو بنيب من 
الكذب حىت نسـب إليـه    أعظمذب عليه من ذلك كذب عليه فان الك أن - اهللا عنه
وحوادث اجلو من الرعد والربق واهلالة  األعضاءكاختالج ( احلركات السفلية  أحكام

ذلك والعلماء يعلمون انه بريء من ذلك  وأمثال قوس قزح :يقال له  الذيوقوس اهللا 
هـو  عليه الضالل طائفة من الرافضـة و  الذي بىن ،اجلدول ( كله وكذلك نسب إليه 

كذب مفتعل عليه افتعله عليه عبد اهللا بن معاوية أحد املشهورين بالكذب مع رياسـته  
وكل ذلـك   )اجلفر والبطاقة واهلفت( وكذلك أضيف إليه كتاب  أتباعهوعظمته عند 

غاية  يفوهذا  ،إليه  رسائل إخوان الصفا  أضيفالعلم به حىت  أهلكذب عليه باتفاق 
من مئيت سنة فانه توىف سنة مثـان   بأكثروضعت بعد موته  إمنااجلهل فان هذه الرسائل 

أوائل دولة  يفأثناء املئة الرابعة  يفدولة بىن بويه  يفومئة وهذه الرسائل وضعت  وأربعني
وضعها مجاعة وزعموا أم مجعوا ا بني الشريعة والفلسفة  ،بىن عبيد الذين بنوا القاهرة

                                                
 -٢٩٠/ ٧( أسانيدها يف كتابه البداية والنهاية  مجع هذه األحاديث بطرقها احلافظ ابن كثري وحكم علي) ١

 .بريوت - املعارف مكتبة)  ٣٠٤
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لذين اخذوا عنه العلم كمالك بن انـس  ا ؛وأصحاب جعفر الصادق  ،فضلوا وأضلوا
 .)١() األكاذيببراء من هذه  اإلسالمأئمة  األئمةوسفيان بن عيينة وأمثاهلما من 

وقد يستندون يف حدثان الدول على اخلصـوص إىل كتـاب   : (ويقول ابن خلدون    
ال يزيدون على ذلك  ،ويزعمون أن فيه علم ذلك كله من طريق اآلثار والنجوم ،اجلفر

ال يعرفون أصل ذلك وال مستنده واعلم أن كتاب اجلفر كان أصله أن هـارون بـن   و
وفيه علـم   ،وهو رأس الزيدية كان له كتاب يرويه عن جعفر الصادق )٢(سعيد العجلي

ولبعض األشخاص منهم على اخلصوص وقع ذلـك   ،ما سيقع ألهل البيت على العموم
 ،والكشف الذي يقع ملثلهم من األولياءجلعفر ونظائره من رجاالم على طريق الكرامة 

ومسـاه   ،وكتبه ،وكان مكتوبا عند جعفر يف جلد ثور صغري فرواه عنه هارون العجلي
ألن اجلفر يف اللغة هو الصغري وصار هذا االسم علما  ،اجلفر باسم اجللد الذي كتب فيه

ملعاين مروية على هذا الكتاب عندهم وكان فيه تفسري القرآن وما يف باطنه من غرائب ا
 . )٣()عن جعفر الصادق

وأن مينح اهللا من الكرامات مـا   ،فال إشكال أن يكون هلذا اإلمام العظيم كتاب
ويكـون مـن اخلرافـات     ،لكن أن ينسب له ما مل يثبت عنه ،يشاء فهو أهلٌ لذلك

فهذا الذي ال يقبل فضال أن يكون بدون إسناد ، وهذا ما كان من حال  ،والشركيات
الكتـاب مل تتصـل   وهذا : (واصالً لكالمه السابق الذكريقول ابن خلدون م.  اجلفر
وال عرف عينه وإمنا يظهر منه شواذ من الكلمات ال يصحبها دليل ولو صـح   ،روايته

السند إىل جعفر الصادق لكان فيه نعم املستند من نفسه أو من رجال قومه فهم أهـل  
 .)٤()الكرامات

                                                
منهاج و )٣٢٨ / ١ (بغية املرتاد  ،   ١٨٣ص    ٣٥ج  )٧٩ـ٧٨ / ٤ ) (٢١٧ / ٢ (جمموع الفتاوى) ١

 ).٤٦٤ ،٥٤،١٣٦/  ٢ (السنة النبوية  
 .سبق ترمجته ) ٢
: ، دار النشر  ٨٠٨: ن حممد بن خلدون احلضرمي الوفاةعبد الرمحن ب:  )١/٣٣٤ (مقدمة ابن خلدون  )٣

 .اخلامسة: ، الطبعة  ١٩٨٤ -بريوت  -دار القلم 
 .)١/٣٣٤ (املصدر السابق )٤
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ونفي اجلفر عن اإلمام جعفر ال ينقص من قـدره  : (يقول اإلمام حممد أبو زهرة
فهو اإلمام احلجة يف دين اهللا تلقى عنه كبار الفقهاء ، كأيب حنيفة ومالـك ، وكبـار   

 .)١()ن عيينة وغريمها من أئمة احلديثاحملدثني كسفيان الثوري ، وسفيان ب
 : وقد استدل على بطالن نسبته مبا يلي  
 . ق بعلم الغيب واهللا قد اختص به ألن اجلفر بزعمهم يتعل  -١
أن أكثر الروايات اليت تنسب اجلفر إىل جعفر الصادق عن طريق الكُليين الـذي    -٢

 .روى عن اإلمام جعفر أن يف القرآن نقص
أن علماء اجلعفرية الذين يكتبون اآلن يف حياة اإلمام جعفر الصادق ال يتعرضون   -٣

 .)٢(لواهذه الفكرة ، وإن كانوا ينقلتأييد 
فمـثال فيمـا    ،نرجو أن ينظر فيه بعقل وحكمة الًاؤونطرح بعد هذا الكالم تس

، شخصية العامل الورع الزاهـد  نيكُتب عن شخصية اإلمام الصادق جند هناك شخصيت
وهذه نراها يف كتب أهل السنة وكتب املعتدلني من  ،البعيد عن طلب الرئاسة ،يف الدنيا
 .)٣(املؤرخني

و  )٤(رى تنسب له اخلرافات والكتب السرية أو جتعلـه فيلسـوفاً  وشخصية أخ  
 )٥(تصوره على أنه طلب الرئاسة وأمر بالدعوة لنفسه نراها يف كتب الشيعة املسـرفني 

فلو طُلب من منصف أيهما أحق أن تنسب له  من هاتني الشخصيتني ؟ ألجاب بتلـك  
ه دليلٌ على أن أهل السنة هم وهذا ال ريب في ،شخصية اليت صورا كتب أهل السنةال

                                                
 –طدار الفكر العـريب  ) ٦٨١:(تاريخ املذاهب اإلسالمية يف السياسة والعقائد وتاريخ املذاهب الفقهية   )١

 .م١٩٩٦القاهرة 
 ) .٦٨١ -٦٨٠( املصدر السابق   )٢
للدكتور كامل مصطفى . الفكر الشيعي ، والرتعات الصوفية حىت مطلع القرن الثاين عشر اهلجري :  ينظر) ٣

 .مكتبة النهضة ) . ١٧(الشييب 
كتاب اهلفت الشريف من فضائل موالنـا  : ينظر ما نقله عنه اإلمساعيلية وجعلوه مقررا ملذاهب الفالسفة ) ٤

دار ) ٢٠٥ -١٧٣( مصـطفى غالـب   : بن عمر اجلعفي ، تقدمي وحتقيـق  جعفر الصادق رواه املفضل 
 .األندلس 

 .نقال عن مقدمة حممد فؤاد عبد الباقي ملوطأ االمام مالك )  ٥
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أكثر الناس حبا آلل البيت ، بدليل ما ذكرنا أم نفوا عنهم كل خرافة وكذب نسـب  
وإال فهل يعقل أن هذا العامل اجلليل الذي عاش يف ذلـك  . هلم فاحلمد هللا على فضله 

رافيـة  ورى عنه علماء احلديث أن يكون ـذه الشخصـية اخل   ،القرن املتقدم املُفضل
 .املتفلسفة وكيف يكون كذلك

 علميـا  أصالً اجلفر هلذا أن يثبت مل باجلملة: ()١(يقول الشيخ حممد رشيد رضا
 تعاىل اهللا يعط ومل ، أحد لكل حتصيله وتسىن الرتقى وإال ، الغيب معرفة يف إليه يرجع
 ملالئكةوا اآلخرة أحوال من السالم عليهم األنبياء بعض به أخرب ما إال ألحد الغيب علم

 الناس يف أن ننكر ال نعم ، وتسليما إميانا منه بالقطعي فنصدق الوحي يف ثبت مما واجلن
 وخمصـوص  نادر هذا لكن ، قالوا كما فيقع سيقع هأن بشيء خيربون وملهمني حمدثني

ضَـى  مـنِ  إِالَّ*  أَحـداً  غَيبِـه  علَـى  يظْهِـر  فَـال  الغَيـبِ  عـالم { :  تعاىل قال ، باجلزئيات  ارتَ
 . )٢(] ٢٧-٢٦:  اجلن [}  رسولٍ من

 
 





                                                
 .٧٠ص . سبق ترمجته ) ١
 ) .٤/٥١( املنار جملة)  ٢
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 :هيدالتمــ
يف هذا الفصل سنعرض بعض االجتاهـات املعاصـرة يف اسـتخدام األرقـام     

 .واحلسابات واحلروف يف اآليات القرآنية حبجة ما يسمى اإلعجاز العددي 
 : وهذه الدراسات هي

 .بسام اد جرار / لألستاذ
 .عايد طه ناصف / والدكتور 
 .مع اإلشارة ملن وافقهم حسب ما يقتضيه الكالم. سعد العدل / ولألستاذ

ومن املهم أن أنبه على أن هذه الدراسات ختتلف عن دراسات الفرق السابقة فتلـك   
ـ عتقادالتتكلم عن استخدام مباشر حلساب اجلُمل وللحروف مرتبطٌ بأصـوهلم ا  . هي

 .لقرآن وإىل غري ذلك من اعتقدامكقوهلم بالظاهر والباطن يف ا
وأما هذه الدراسات فهي ختتلف عن تلك وإن التقت معها يف بعـض اجلوانـب         

كتأثرها بالطابع املعريف التنبؤي الذي ميثله الفيلسوف الكندي ،مما جعلنا نبتعـد عـن   
 . سب ما يقتضيه التقريرربطها ا إال ما حيسن اإلشارة له حب

اجتاه أو مذهب معاصر تـأثر   ابأ: وميكن أن جنمل القول يف هذه الدراسات املعاصرة 
 .خبليط من األفكار صرفت يف هذا املسار يف التعامل مع اآليات القرآنية 
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 :البداية والنشأة األوىل: الأو

سبق الكالم عن نشأة األعداد وارتباطها ببعض امللل والنحل واألديان وتبني لنا 
، وإىل هذا املنهج يرجع البعض فكرة اإلعجاز )١(أن حساب اجلمل منهج يهودي باطين

، الفكر اإلسالمي منذ عهـد الرسـالة   العددي والتفسري باألرقام اليت بدأت تتسلل إىل
، وحاولوا من خالهلـا  روف املقطعة اليت وردت يف القرآنلك عندما مسع اليهود باحلوذ

حنـو هـذا    يسريوا على، إال أن علماء املسلمني القدماء مل )٢(معرفة أجل أمة اإلسالم
أهل الكتاب جتاه بعض آيات ، وإمنا نقلوا مثل هذه احلكايات لبيان ما جرى من املنهج
معرفـة   من أجـل ليس  بعد اآليات والكلمات واألحرف، ولكن هناك من قام القرآن

 . )٣(املُعني يف علم القراءات اإلحصاءاملستقبل أو اثبات اإلعجاز العددي وإمنا من أجل 
 :عجاز العدديالبداية املعاصرة لعلم اإل: ثانياً

لعل أول من أشار إىل وجود تناسق بني األرقام واألعداد هو اإلمام بديع الزمان 
العددي تابعاً للتناسق اللفظي الذي  اإلعجازالذي جعل احلديث عن ( )٤(يورسسعيد الن

فقام بعد االلفاظ وسعى ملعرفة التناسق العددي بينـها   )١()كان يرى فيه نقشاً إعجازياً

                                                
: الرسـالة ط مؤسسة ) ٢٩٨( ص: حممد حسن هيتو: املعجزة القرآنية اإلعجاز العلمي والغييب للدكتور)  ١

 .٧٥، عمر احلليب صما يسمى اإلعجاز العددي: وينظر.  هـ١٤١٩الثالثة 
 . سبق خترجيه)  ٢
 .٧٥ما يسمى اإلعجاز العددي ، عمر احلليب ص: ينظر)   ٣
 هـزان  مقاطعة يف وان حبرية من القريبة نورس قرية يف كرديني أبوين من ولد النورسي سعيد الشيخ هو ) ٤

 الـذكاء  عالمـات  عليه ظهرت شب وملا بلدته، يف األويل تعليمه تلقى األناضول، شرقي بتلس بإقليم
كتاب االسـالم يف تركيـا   : ينظر يف ترمجته). م١٩٦٠(، تويف  )الزمان بديع(بـ لقب حىت والنجابة

: دار –احلديث بدع الزمان النورسي تأليف شكران واحدة ، ترجة حممد فاضل وهو مفرد يف ترمجتـه  
 املعاصرة واألحزاب واملذاهب األديان يف امليسرة املوسوعة.   مصر –القاهرة  –ر والتوزيع سوزلر للنش

)٧٧/  ١ (. 
االوىل : ط. )٢٦(أمحد خالد شـكري ص : الدكتورحبوث يف اإلعجاز والتفسري يف رسائل النور تأليف )  ١

 . القاهرة  –مجهورية مصر العربية  –شركة سوزلرللنشر  -م ٢٠٠٤
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غري دقيقة اولكنه وقع أخطاء يف عده وأ .العتراضات واملناقشـات  م من الَكما مل يس
، وهذا هو املتوقـع  )١(القرآين اإلعجازأن هذا من وجوه فلم يسلموا له ؛ من اآلخرين

 .سيتضح معنا يف اية هذا املبحث فيمن سار على هذا األسلوب كما
.  )٣(، ووقع أيضاً يف أخطاء كثرية)٢(مث تبعه على  نفس هذا املنهج عبد الرزاق نوفل    

هذا العلـم يف معرفـة   خدم ؛ ألا مل تستت ال تعنينا كثرياً يف حبثنا هذاوهذه الدراسا
 ، على الرغم أن بديع الزمـان مهاومل يسريا بنفس املنهج الذي سار عليه غرياملستقبل، 

أن من وجوه اإلعجاز يف القرآن إخباره الغييب عـن املسـتقبل   (  ذكر  سعيد النورسي
أن ابن عـريب  : وضرب مثالً  ، منه قسم خاص بأهل الكشف والوالية ،اًه أقساملوجع

إال  )٤(] ٢ -١ الـروم [}غُلبـت الـروم   .امل { : اإلخبار عن الغيب يف سورة الروم من وجد كثرياً
 .يقع فيه وإمنا أشار له يف كالمه أنه مل

زعيم فتنة اإلعجاز العـددي   -كذلك عبد الرزاق نوفل قد تأثر برشاد خليفة 
قـد وقـع يف   فيما يسمى باإلعجاز العددي و اًولكن هذا التأثري بقي حمصور -املعاصر

 :أخطاء ليس مكاا يف هذا البحث ، وإمنا أشرنا هلا هنا ألمرين 

                                                
 . ٤٣أمحد خالد شكري ص: حبوث يف اإلعجاز والتفسري يف رسائل النور تأليف الدكتور  :ينظر )  ١
، احلديث، اإلسالم والعلم احلـديث  هـ  له عدد من الكتب اهللا والعلم١٣٣٧عبد الرزاق نوفل ولد سنة ) ٢

. ملالريـا ة يف أعقاب مرضه باهـ إثر نوبة قلبية مفاجئ١٤٠٤اإلسالم والعلم احلديث وغريها وتويف سنة 
 ) . ٦٩٨/ ٢(فهد بن عبدالرمحن الرومي / اجتاهات التفسري يف القرن الرابع للدكتور : ينظر

دراسات يف اإلعجاز العددي : وملزيد اطالع عن نقد هذه األخطاء اليت وقع فيها عبد الرزاق نوفل ينظر )  ٣
وينظر يف الرد )  ١٤٥،١٦٠ -١٣٢، ١٠٧(، ص ة ملصطفى الكنديبني احلاضر يف ضوء الكتاب والسن

) ٧٠٢-٦٩٨/ ٢(الرومي  نفهد بن عبد الرمح/ اجتاهات التفسري يف القرن الرابع للدكتور : عليها  أيضاً 
هذا وقد تبـع  . ١٤٤-١١٧أشرف عبد الرزاق قطنة ص للدكتور–ورسم املصحف واإلعجاز العددي .

قرن العشرين يف كشف سباعية وثالثية معجزة ال( خليفة علَيوِى  -]١: [رشاد وعبد الرزاق  آخرون منهم
دراسات يف اإلعجاز العددي بني احلاضر يف ضوء الكتاب والسنة ص : وينظر يف الرد عليه) أوامر القرآن 

١٤٩.-١٤٥. 
 -٩٦( حلي صإحسان قاسم الصـا : ديع الزمان سعيد النورسي، ترمجةاملعجزات القرآنية تأليف ب: ينظر) ٤

 .  م٢٠٠٤األوىل :ط –هرة القا. شركة سولزر للنشر) ٩٧
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، وعالقة هذا ببحثنـا كومـا اسـتخدما األرقـام     بيان بداية النشأة: أحدها
 .واألحرف يف آيات القرآن كعلم جديد 

التفريق بني مثل دراستهما والدراسات اليت حتمل نفس االسم وختتلف :ثانيهما 
 .يف املسمى 
املرحلة االنتقالية يف مفهوم اإلعجاز العددي وإدخال حساب اجلمل فيه  :ثالثاً

  .دعاء الغيباسر األسرار يف إعجاز القرآن ) ١٩(وادعاء أن العدد 
، وذلك يف )١(حممد رشاد خليفة: حلة ميكن أن نعد مؤسسها األول هووهذه املر
دالالت جديـدة يف  : (نودراسة أخرى بعنـوا ) عليها تسعة عشر: (دراسة له بعنوان

 .يسمى مبعجزة القرن العشرين ، واليت زعم فيها أنه اكتشف ما)القرآن
ت أفكاره جانباً بادعاء ، ولكن سرعان ما طرحوقد أُعجب الناس ذه الدراسة

بأساليب الفرق الباطنية  اًوأنه يسعى لزعامة  دينية دفعه الغرور بنفسه متأثر ،أنه رسول

                                                
م حصل على الـدكتوراه يف الكيميـاء   ١٩٥٣امسه حممد رشاد عبد احلليم خليفة ولد مبدينة طنطا سنة )  ١

م وقيل أنه عمل مستشاراً لدى الزعيم معمر القذايف مدة مثـان  ١٩٦٤احليوية من جامعة كلفورنيا سنة 
سكن مدينة توسان، اليت تقـع يف  . دى اليونسكوسنوات مث يف األخري هاجر إىل أمريكا  وعمل خبرياً ل

قدم نفسه على أنه إمام ملسجد توسان، وأخذ يتحدث عن . والية أريزونا، يف الواليات املتحدة األمريكية
وقد صدر حبثه يف أكثر من نشرة، مثّ جعله يف . ، وذلك يف النصف الثاين من السبعينات١٩إعجاز العدد 
 .م١٩٨٣، وكانت الطبعة األوىل عام )لقرآن الكرميمعجزة ا(: كتاب بعنوان

بروز خالفـات    حني بدأت أمارات االحنراف تظهر يف فكر وسلوك رشاد خليفة جاء ذلك متزامناً مع       
ومشاكل له مع املصلني يف مسجد توسان، وتفاقمت هذه املشاكل إىل أن متّ طرده، فقام بتأسيس مركز 

وقد أصبح فيما بعد ممن ميلكـون  . تهلها بإنكار السنة وختمها بادعاء الرسالةخاص به وبدعوته، اليت اس
وكانت خامتته أن وجد . املاليني، مما جعل الشبهات تدور حول شخصه وصلَته جبهات معادية لإلسالم

أن يعطـوا  وحياول أتباعه، أو اجلهة اليت من ورائه، . مقتوالً طعناً بسكّني، وذلك يف املركز الذي أنشأه
مسـرية الكيـد   تفسرياً ملقتل هذا الرسول املدعي، والذي مل يكمـل رسـالته، يف حماولـة إلكمـال     

حوار صحيفة البشري األحد : وينظر .١٥٣عددي  ملصطفى الكندي  صاالعجاز ال :ينظرترمجته.لإلسالم
 htm.٥_http://www.islamguiden.com/islam/rashad/rashadمن املوقع  ١٩٩٠ Julyالثاين من شهر 

http://www.islamguiden.com/islam/rashad/rashad_
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، وكانت خامتته م٢٢٨٠ -هـ ١٧١٠لقيامة ستكون عام وأن ا اخلارجة عن اإلسالم،
 . )١(م يف أمريكا١٩٩٠بالقتل يف عام 

 .  املرحلة األخرية :رابعاً 
عـض الدارسـني   ، فقد جاء من بعده برحلة هي مرحلة ما بعد رشاد خليفةوهذه امل 

 :وتأثروا به فيما يلي
 .  )٢()١٩(استخدام الرقم  .١
  .التنبؤ بالغيب .٢
 .يات بالرموز أو بأرقامهافسري اآلت .٣
 .      ستخدام حساب اجلمليف ا .٤

، ومـع أن  ثل هذا املنهج بسام جرار وغـريه وكان ممن اقتفى أثر رشاد خليفة يف م
أصحاب هذه املرحلة قد تأثروا برشاد خليفة إال أم قـد انتقـدوا عليـه دراسـاته     

ـ  (: اته، من ذلك ما قاله بسام جراروحساب درس أل اهللا تعـاىل أن  لقد تيسـر يل بفض
، مما جيعل جدت أن الرجل يكذب ويلفق األرقامالبحث دراسة مستفيضة ومستقصية فو

ولكـن  : (م عن دراسات رشاد خليفة فيقولويتابع الكال )..رفض الناس لبحثه مربرا
. )١٩(بناء رياضي يقوم على العدد  الالفت لالنتباه أن هناك مقدمات تشري إىل وجود

 .)١()ت هي اجلزء الصحيح من البحث ومقدماتهوهذه املقدما

                                                
ينظر يف الرد على مزاعم رشاد خليفة دراسات يف اإلعجاز العددي بني احلاضر يف ضوء الكتاب والسـنة  ) ١

حممـد  : املعجزة القرآنية اإلعجاز العلمي والغييب للـدكتور : وينظر . ٢١٤ -١٥١ملصطفى الكندي ص 
 . ٣٣١ -٣٠٠حسن هيتو ص

ومضاعفاته فلـم   ١٩أما فيما يتعلق بالعدد . سورة )١٢( لقد حرف رشاد خليفة إحصاء أحرف فواتح) ٢
وأثبت الباحث مصطفى الكندي أن الـرقم  . هي سور الفواتح ٢٩سورة من أصل ) ٢٣(تصح أقواله يف 

ليس القاسم املشترك األعظم يف القرآن ، وميكن تقسيم أعداد أخرى يف القرآن بصفة أعظم من تقسيم  ١٩
-٢٨٣ينظر اإلعجـاز العـددي ص  .ي لى صحة دعوى اإلعجاز العددوأن ذلك ال يدل ع) ١٩(العدد 
٢٨٦ .   

 . ٥٤زوال إسرائيل صـ) ١
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ـ ؤ، وبنـا لنا تأثر بسام جرر برشاد خليفةمن هذا النقل يتبني  مـن   هه وانطالق
 .ذلك الرجل بعد التعديل والتهذيب مقدمات

ويبدو أن عدم صدق الرجل حال (أثره بتلك املقدمات أيضاً قوله ومما يوضح ت
وبعد إعادة النظر مـرات وجـدت أن   . ملقدماترفة حقيقة ما تعنيه هذه ابينه وبني مع

 .)١()، وهو بناء يف غاية اإلبداع١٩يا معجزا يقوم على أساس العدد هناك بناء رياض
 :أسلوب ومنهج هذه املرحلة مبا يليويتلخص 

افتراض أسس ومبادئ وأسرار متومهة وبناء النتائج عليها ، حيث يقـوم املؤلـف    .١
، وترتيب السور أو أرقام اآليـات  أو الكلماتبالبحث عن عالقة ما بني احلروف 

من أجل الوصول إىل العدد الذي يفترض أنه أداةٌ لإلعجاز، فإن مل يعثر على مثـل  
هذه العالقة بادر إىل وضع شروط على احلروف أو الكلمات ، أو علـى أرقـام   
 اآليات أو على ترتيب السورة دف توجيه القراِء بشكل غري مباشر للوصـول إىل 

 . )٢(العالقة املرجوة وحتديد تاريخ حلدث معني يف املستقبل
أا مرتبطة بالتنبؤ باألحداث املعاصرة اليت هي شغل العامل اإلسالمي واهتمـامهم   .٢

 . ، وكل هذا التنبؤ من خالل مقدمات يضعوا  )٣(األول كقضية فلسطني
 

                                                
 . ٥٤املصدر نفسه ص) ١
 ) .٣١ -٣٠: (ف قطنهأشر. د.  رسم املصحف واإلعجاز العددي بتصرف)  ٢
تتبع العثرات واإلساءة  ال شك أن نقد الدراسات املخالفة ملنهج الكتاب والسنة باملنهج العلمي البعيد عن) ٣

، إال أن يف ظاهرها أا  يف مصـلحة األمـة   ، وإن كان هذه الدراساتلألشخاص؛ هي يف مصلحة األمة
ل واجلد واختاذ بالصدق مع اهللا وإتباع أمره ، وبالعم :وسائل النصرة ال ختفى على أحد فال تأيت إال أوال 

، مثل ما أا ال تأيت الفة أصول الدين وإتباع األهواءال تأيت وسائل النصرة من خالل خم: وثانياً. األسباب
 . بالتواكل والتخاذل
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؛ )١(؛ ألن الكثري قـد رد عليـه  بحث لن نتطرق لدراسة رشاد خليفةويف هذا امل

، )٢(كما أن دراسته معزوف عنها لبشاعة ما آل إليه أمره من ادعاء النبـوة والرسـالة  
 : ولكنا سنختار من هذه الدراسات ما يلي 

، ام اد جـرار بس/لألستاذ  )م نبوءة أم صدف رقمية٢٠٢٢زوال إسرائيل ( .١
كما قد أشري عند احلاجة إىل دراسة له منشورة يف اإلنترنت على موقع مركـز  

 .نون الدراسات ، والذي يعمل فيه مديراً له 
 ).اية إسرائيل املعاصرة ومعركة اخلـالص (و ،)مىت تنتهي إسرائيل(كتاب  .٢

 .هج ممن تابعهم يف املن مع اإلشارة إىل غريمها .عايد طه ناصف: الدكتور
 : املنهج الذي استخدمه املؤلفان يف التعامل مع اآليات 

 ).١٩: (االنطالق من منطلق رياضي يعتمد على رقم  -١
اضـي يف معرفـة   فاملتأمل يف حبث األستاذ بسام جرار يراه ينطلق من منطلق ري

 ، ويسـتدل )٣(هو األساس هلذه املعادلة احلسابية ١٩، وجيعل الرقم األحداث املستقبلية
يف هذا الكتيب حناول أن : (سابية، يقول يف مقدمة كتابهعلى ذلك ببعض املوافقات احل

آين، نفسر النبوءة القرآنية الواردة يف سورة اإلسراء تفسرياً ينسجم مع ظاهر النص القر
، مث نشفع ذلك مبسلك جديد يقوم على أساس مـن عـامل   ويتوافق مع الواقع التارخيي

، ويغلب على ظـين أن  )التأويل الرقمي(أو ) التأويل الرياضي( :األرقام يصح أن نسميه
جد ياألرقام ستدهش القارئ كما سبق وأدهشتين ودفعتين يف طريق مل أكن أتوقعه، وس

                                                
اإلعجـاز  يف رسالته العلمية دراسـات يف   -رمحه اهللا  -ومن أهم من رد عليه مصطفى عمر الكندي  )   ١

 .العددي 
 .٥٤ص:  زوال إسرائيل )  ٢
أشرف قطنه كما / وقد رد عليه وبني ما فيه من أخطاء الدكتور  ١٩إعجاز الرقم : للمؤلف كتاب امساه ) ٣

ال يعترب قامساً مشتركاً للقرآن وال ميثل إعجـازاً   ١٩هذا وقد تقدم معنا أن الرقم .بينا يف مقدمة الكتاب 
  .ك الباحث مصطفى الكندي وسيأيت معنا الكالم يف ذلكعلمياًَ كما أثبت ذل
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ملـاذا الـرقم   : جيعله يتسـاءل هو األساس يف هذا التأويل، مما ) ١٩(القارئ أن الرقم 
 .)!؟)١٩(

لقد التزمت (:  )مىت تنتهي إسرائيل (  أما الدكتور عايد فيقول يف مقدمة كتابة 
لتفسري أهله ورجاالته، ولست أزامحهم، وبذلت لاجتهاداً يبعد كل البعد عن التفسري، ف

قصارى اجلهد يف دقة االستدالل من أحرف القرآن وكلماته، وحسيب أين أجتهد وأجد 
ة اليت وعـد  رأن اإلعجاز الرقمي يؤيد فكر من قالوا بأن إسرائيل احلالية هي وعد اآلخ

 . )١()، وحتقق الوعد وآن ميقات النهايةاهللا ا بين إسرائيل
، وما فتح لعظيمة اليت أعطاين إياها القرآنوإذا كانت الدالالت ا(: و يقول أيضا
علم اإلعجاز احلسـايب يف  : (هي يف تقديري مقدمة لعلم جديد هوعلي به رب العاملني 

ديره آفاقاً من األسرار للعلماء املسلمني يف كل الذي سوف يفتح بإذن اهللا وتق) القرآن
رية داللة على بدايـة  طأعطاين القرآن يف هذه املرحلة اخلنواحي العلوم واملعارف فمثلما 

ميالدية فيبدو يل أن القرآن  ٢٠٢٢هـ املوافق ١٤٤٣النهاية إلسرائيل املعاصرة يف عام 
فلك والطبيعة والكيمياء وغريهـا  قد فتح مناجم إعجازه لعلماء هذا اجليل يف الطب وال

 . )٢()ليبدأ عصر جديد من التقدم العلمي اإلسالمي
 :ومن هذا العرض ميكن أن نستنتج أمرين 

أن املؤلفني يعترفان بأما سلكا مع القرآن مسلكاً خيتلف عن مسلك : إحدامها
 .املُفسرين وإن مسياه إعجازاً

لقول يدا قناعة مسبقة يف عقوهلما وهي اأما اجتهدا يف حبثهما لكي يؤ: الثاين 
 .بأن إسرائيل هي وعد اآلخرة

 : االعتماد على القصص والنبوات املأخوذة من أهل الكتاب  -٢
نالحظ يف الدراستني أن املؤلفني اعتمدا فيهما على قصة املرأة اليهودية اليت ذكرها 

قاها ، ونقلها املؤلفان ، وعن حممد بن أمحد الراشد يف احملاضرة اليت أل/ الكاتب العراقي 
                                                

 . ٩مىت تنتهي إسرائيل صـ) ١
 . ١١مىت تنتهي إسرائيل ص) ٢
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البداية كما أشرت حماضرة مكتوبة للكاتب العراقـي  : (ذلك يقول األستاذ بسام جرار
، وقد يستغرب القارئ أن رة تتعلق بالنظام العاملي اجلديدحممد أمحد الراشد وهي حماض

عن قيام دولة عندما أعلن : ي أنقله باملعىنتتضمن هذه احملاضرة اجلادة الكالم التايل الذ
وهي تبكي ، فلما ) أم حممد الراشد (م دخلت عجوز يهودية على ١٩٤٨إسرائيل عام 
الدولة سيكون سببا يف إن قيام هذه : سبب بكائها وقد فرح اليهود، قالتسألتها عن  
وعنـدما   .سنة ٧٦مث يقوم الراشد إنه مسعها تقول إن هذه الدولة ستدوم . ذبح اليهود

قد يتعلق بدورة املذنب هايل إذ أن مذنب هايل كما يقول الراشـد   كرب رأى أن األمر
 .)١()مرتبط بعقائد اليهود

وهكذا اعتمد على هذه القصة الدكتور عايد ، حيث نراه قد جعل هذه القصة يف 
 .)٢(الفرض األول من الفرضيات اليت جعل هلا فصالً كامالً
حملرك والـدافع لألسـتاذ بسـام    وهذه النبوءة املزعومة من املرأة اليهودية كانت ا

، كالم مل يعجبين: (، ويتضح ذلك من قولهريقة حسابيةلتطبيقها على القرآن الكرمي بط
، إذ الناس اعتـادوا أن يسـمعوا   كون أفضل لو مل تذكر هذه احلادثةألن احملاضرة قد ت

وجه  ، وعلى، وأصبح الناسختلط احلق بالباطل، فابوءات املختلفة من ألسنة العجائزالن
وماذا يضرك : إال أنين قلت يف نفسي. ا احلديث، ينفرون من مثل هذاخلصوص املثقفون

، وال يتصـور أن  أن العجوز قد مسعت من احلاخامـات  ، فال بدلو حتققت من الكالم
 .)اايكون من توقع

فاملرأة اليهودية اليت تقـول أن  : (قولعايد كالمه هذا وي /وكذلك ينقل  الدكتور
ة بـذلك  سنة قد حفظت النبوءة اخلاص ٧٦وأا ستدوم  ،جدت لذبح اليهودإسرائيل و

 .)عن احلاخامات وتوارثتها
توافق معهـا ، فيقـول   وبناًء على هذه القصة صار كالمها حيلل اآليات حسابياً لت

ويفترض أن . ٤×١٩سنة أي  )٧٦(مضة تدوم إسرائيل وفق النبوءة الغا: (األستاذ بسام

                                                
 . ٥٦زوال إسرائيل ص ) ١
 .  ١٦١مىت تنتهي إسرائيل ص ) ٢



-٢٤٥- 
 

ي تنبـأت بـه   ذ، مث قام جبمع هذا الرقم ال)....ي سنني قمرية سنة ه) ٧٦( تكون ال
= ليصـبح النـاتج    ١٣٦٧مع تاريخ قيام إسرائيل وهو ٧٦املرأة يف دوام إسرائيل وهو

هـ ، مث  طبق هذا الرقم على سورة اإلسراء حبساب عدد الكلمات من بدايـة  ١٤٤٣
وقُلْنا مـن بعـده لبنـي    {: لة تعاىلأا اية للنبوة يف قوإىل اآلية اليت يزعم  ٢اآلية رقم 

ض فَإِذَا جاء وعد اآلخرة جِئْنا بِكُـم لَفيفـاً    واْ األَركُنيلَ اسائرخيلص إىل أن عددها  ] ١٠٤:اإلسـراء [ } إِس
دة اليت حددا وهو الرقم الذي توصل له من مجع تاريخ قيام إسرائيل مع امل)  ١٤٤٣(

 .لى نفس املنوال سار الدكتور عايدوع .يةاملرأة اليهود
 :وجعل نتيجتها داللة على تاريخ معني حلدث مستقبلي عد الكلمات -٣

نالحظ من خالل الدراستني أن الكاتبني اعتمدا على عد الكلمات يف سـورة  
ولة إسرائيل، يقول األستاذ اإلسراء ليصال إىل نتيجة مستقبلية وهي حتديد تاريخ زوال د

وآتينا موسى الكتـاب   –ذا قمنا بإحصاء الكلمات من بداية الكالم عن النبوة إ: (بسام
فسوف جند أن  –لفيفا  بكم فإذا جاء وعد اآلخرة جئنا –إىل آخر كالم يف النبوءة  –

ذي خلصنا إليـه يف البنـد   كلمة ، وهو رقم يطابق الرقم ال ١٤٤٣عدد الكلمات هو 
ى مثل هذا املنهج سار الـدكتور  وعل .)١()هـ١٤٤٣= ٧٦+ هـ ١٣٧٦: أي ١رقم
 . )٢(عايد

 :استناد الدراستني على معطيات فلكية وتارخيية لتحديد اية إسرائيل -٤
نالحظ من خالل املطالعة يف الدراستني أن املؤلفني قد عضـدا دراسـتيهما يف   

وكان : (صحاب الفلك، فيقول األستاذ بسامحتديد زوال إسرائيل باالستدالل بأقوال أ
وبعـد   ]ميكرو كمبيوتر وعلم الفلـك [: ت يدي كتاب لفلكي مصري امسه حتوقع 

، م٢٠٢٢ب أن هايل سيعود إىل األوج إعطاء الكمبيوتر املعلومات الالزمة، كان اجلوا
 .)٣()م٢٠٢٢ -١٩٤٨وبذلك يكون هناك تطابق بني النبوءة ودورة املذنب هايل 

                                                
 .  ٥٨زوال إسرائيل ص ) ١
 .  ٢٠٠ -١٩٨اية إسرائيل املعاصرة ص ) ٢
 . ٧٩زوال إسرائيل ص) ٣
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عتماد على املعطيات الفلكية ، بل إنا نراه يبالغ يف االوهكذا فعل الدكتور عايد
هذه املدة اليت قال أن  ،)هـ١٤٤٣( م ٢٠٢٢م إىل عام .ق ٢٠٦٢اليت تبدأ من تاريخ 

حدثاً هاماً تبدأ من والدة اخلليل إبراهيم عليه السالم وتنتـهي بسـقوط   ) ٢٨( :فيها
 .م٢٠٢٢إسرائيل يف عام 

 .ورةى معطيات علوم الفلك بأا ضروقد برر املؤلف االعتماد عل
 :استخدام حساب اجلمل لتدعيم دراستيهما -٥

املتأمل يف الدراستني يالحظ أما اعتمدا فيهما على حساب اجلمـل لتحديـد   
عرف عند اليهود وعرف عند العرب قبـل  : (وال إسرائيل، يقول األستاذ بسامتاريخ ز

أنه يعتمد  ، وال يوجد حىت اآلن ما يثبتووظفه املسلمون يف تاريخ األحداثاإلسالم ، 
، ولكـن   إسالمياً، وال أميل إىل اللجوء إليه يف أي شيء حول العدد يف القرآن الكرمي

طلب مين ) م٢٠٢٢،  هـ١٤٤٣(بعض األخوة بعد االستماع إىل البحث حول العام 

M  Ó  Ò  Ñ  :أن أحسب وفق حساب اجلُمل قول اهللا تعاىل يف سـورة اإلسـراء  
×    Ö  Õ  ÔL ]ــرأ ،  ]١٠٤: اإلس  راء ــى أن كلمــة اآلخــرة تق وال خيف

MÔL  أوMخرةآلاL  تنقص مهزة، واليت هي يف حساب اجلمل تعترب ألفاً : أي
إذاً يف ... وميكن اعتماد هذه القراءة هنا، ألن الكالم ينتهي عندها فيستحسن التخفيف 

أمـا يف  ) ٢٠٢٣(وفق حساب اجلمل  LخرةآلاM :القراءة األوىل يكون جمموع كلمة
 .)فتأمل) ٢٠٢٢) (اآلخرة(وع كلمة الثانية فيكون جمم القراءة

وهكذا وظف الدكتور عايد حساب اجلمل يف نفس اآلية لتحديد زمـن زوال  
 .إسرائيل ، ووظفه يف آيات أخر لتحديد تواريخ أحداث أخرى 
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 ] :للدكتور عايد ، واألستاذ بسام [ الرد امل على الدراسات السابقة 
ى ما مسي باإلعجاز العددي أو حساب اجلمـل وحماولـة   إن املنهج القائم عل

 :التعرف على املغيبات من خالله هو منهج غري سديد لوجوه عديدة 
تباع املتشابه ، واهللا عز وجل قد ذم اإن مثل هذا العمل هو نوع من : الوجه األول 

آيـات محكَمـات هـن أُم الْكتَـابِ وأُخـر      هو الَّذي أَنزلَ علَيك الْكتَاب منه {: مبتغي املتشابه فقال 
شابه منه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء شابِهات فَأَما الَّذين يف قُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَ تَأْوِيله وما يعلَم تَأْوِيلَه إِالَّ  متَ

ي الْعف خُوناسالرو ـابِ           اللّهلُـواْ األلْبإِالَّ أُو ـذَّكَّرـا يمـا ونبر نـدع ـنكُـلٌّ م ـا بِـهنآم قُولُونآل [} لْمِ ي
 ].٧: عمران اآلية

باإلحكام والتشابه ، فقال  يف بعض آياته واهللا سبحانه وتعاىل قد وصف القرآن
صلَت . الَر {: تعاىل   ].٢-١هود، اآليتان [} من لَّدن حكيمٍ خبِري كتَاب أُحكمت آياتُه ثُم فُ

شـعر منـه جلُـود الَّـذين          {: وقال تعاىل  شـابِهاً مثَـاني تَقْ اللَّه نَزلَ أَحسـن الْحـديث كتَابـاً متَ
ذَل كْرِ اللَّهإِلَى ذ مهقُلُوبو مه لُودج نيتَل ثُم مهبر نوش شـاء    يخْ ي ـنم ي بِـهدهي ى اللَّه ده ك

 اده نم ا لَهفَم لْ اللَّهْضل ن يم٢٣: الزمر، اآلية[} و.[ 
يف القرآن هل هو متشابه أو حمكم ؟على ثالثة  -بناء على ذلك -والعلماء اختلفوا 

 : أقوال
 . إن القرآن كله حمكم : القول األول
 . متشابه إن القرآن كله: القول الثاين
 . )١(إن القرآن منه حمكم ومتشابه: القول الثالث

وصواب القول يف ذلك أن القرآن منه حمكم ومنه متشابه باعتبارات هذا ملخص (
 : القول فيها

                                                
 ) ٢/٦٨: (الربهان للزركشي : ينظر )    ١
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إن القرآن كله موصوف باإلحكام أي اإلتقان، وهذا هو اإلحكام العام، وعلى هذا  -١
 . حتمل اآليات اليت وصفت القرآن كله باإلحكام

التماثل والتناسب يف اإلتقان، فهو متشابه يف : أن القرآن كله موصوف بالتشابه أي -٢
اإلعجاز متشابه يف حسن ألفاظه وهو متشابه إذ يصدق بعضه بعضاً فال تعـارض  

 . وال تناقض
هـو الَّـذي أَنـزلَ علَيـك     {: إن القرآن منه حمكم ومنه متشابه يبني ذلك قوله سبحانه -٣

الْكاتابِهش  . ]٧: آل عمران اآلية[}تَاب منه آيات محكَمات هن أُم الْكتَابِ وأُخر متَ
وقد اختلف أهل العلم يف بيان معىن احملكم واملتشابه املذكورين يف هذه اآلية على 

 : أقوال كثرية منها
 . اهللا عز وجل منه أن احملكم ما عرف املراد منه، واملتشابه ما مل يعرف مراد -١
أن احملكم ما ال حيتمل من التأويل إال وجهاً واحداً ، واملتشابه ما احتمل من  -٢

 . التوجيه أوجهاً متعددة
أن احملكم ما استقل بنفسه، ومل حيتج إىل بيان، واملتشابه ما ال يستقل بنفسه  -٣

 . واحتاج إىل رده إىل غريه
احلروف املقطعة يف أوائل : ر أن املتشااتوعرفه بعض أهل العلم باملثال فذك -٤

 .السور 
 ، ماء تأويله وفهموا معناه وتفسـريه احملكم من آي القرآن ما عرف العل أن   -٥

املتشابه ما مل يكن ألحد إىل علمه سبيل مما استأثر اهللا بعلمـه دون خلقـه   
ووقت طلوع الشمس مـن   ،وذلك حنو اخلرب عن وقت خمرج عيسى بن مرمي

أحد وما أشبه ذلك فإن ذلك ال يعلمه ،وفناء الدنيا ،وقيام الساعة ،امغر .  
 .واحملكم الناسخ  املنسوخ املتشابه وقيل أن -٦

 

ولعل اختالف العلماء يف ذلك إمنا هو من قبيل اختالف التنوع ، وليس من قبيـل  
ل مـا  اختالف التضاد ، ومن أحسن ما قيل يف ذلك ، ولعل به يتضح اجلمع بني األقوا
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حيث قـال   –رمحه اهللا  –عن حممد بن جعفر بن الزبري  –رمحه اهللا  –رواه ابن جرير 
 )) . منه آيات محكَمات: ((يف قوله سبحانه 

وال  ،، وعصمة العباد، ودفع اخلصوم والباطل ليس هلـا تصـريف  فيهن حجة الرب(
وحتريف وتأويـل  هلن تصريف  ،وأخر متشاات يف الصدق ،حتريف عما وضعت عليه

وال حيـرفن   ،ابتلى اهللا فيهن العباد كما ابتالهم يف احلالل واحلرام ال يصرفن إىل الباطل
 .)عن احلق

أن املتشابه الواقع يف : عليه وهو ولعل هذا املعىن يتأكد يف تقسيم املتشابه املتعارف
 : النصوص على ضربني

 . حقيقي : أحدمها 
 . إضايف: الثاين

هو املتشابه احلقيقي الذي ليس للناس سبيل إىل فهم معناه حـىت لـو   ف: فأما األول
كانوا من أهل العلم ، فإذا نظر اتهد يف أصول الشريعة ومقتضاها، ومجع أطرافهـا مل  

 )١()، وال ما يدل على مقصوده ومغزاهكم له معناهجيد فيها ما حي
 : وأمثلة ذلك كثرية منها 

إِن اللَّه عنده علْم الساعة وينزلُ الْغَيث {:  اهللا عز وجل مفاتيح الغيب اليت ال يعلمها إال -
      ـوتضٍ تَم أَر بِـأَي رِي نَفْـسـا تَـدمغَداً و باذَا تَكْسم رِي نَفْسا تَدمامِ وحي الْأَرا فم لَمعيو

 بِريخ يملع اللَّه ٣٤: لقمان اآلية[} إِن[. 
ويسأَلُونَك عنِ الروحِ قُلِ الروح من أَمرِ ربي وما { :الروح ألن اهللا تعاىل قال حقيقة  -

 ياللْمِ إِالَّ قَلن الْعيتُم م٨٥:اإلسراء[ }أُوت[. 
بِمـا  فَلَا تَعلَم نَفْس ما أُخفي لَهـم مـن قُـرة أَعـينٍ جـزاء      {: ونعيم اجلنة لقول اهللا تعاىل  -

 لُونمع٢(]١٧:السجدة[}كَانُوا ي( 
                                                

: املوافقـات، الشـاطيب  : ،  وينظر٢٣ق صحبث بعنوان حساب اجلمل للشيخ عبد الرمحن اللوحي: ينظر)  ١
 .)٣٥١/ ١(زاد املسري :  وينظر). ٣/٩١(

 ) .١/٣٢٣: ( أضواء البيان ) ٢
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اإلميان به دون تتبع ملا ال ميكن للناس علمـه، ولـذلك   : والواجب حنو هذا النوع
، ومن ذلك قول اهللا عـز  اإلميان بهكانت النصوص وأقوال السلف دالة على وجوب 

آل عمـران  [ }ن عنـد ربنـا   والراسـخُون فـي الْعلْـمِ يقُولُـون آمنـا بِـه كُـلٌّ مـ        {: وجل 
صدق، وكل فهم يؤمنون باملتشابه، ويعلمون أن كالً من احملكم واملتشابه حق و ]٧: اآليـة 

، ويشهد له، ألن اجلميع من عند اهللا، وليس شيء من عنـد  واحد منهما يصدق اآلخر
 . )١(اهللا مبختلف وال متناقض

، اً بالنسبة إىل الناظر يف الـنص متشاما صار : املتشابه اإلضايف وهو: النوع الثاين
 : ، ومرد التشابه هو إىل أحد أمرينوإال فالنص نفسه غري متشابه يف حقيقة األمر

 . تقصري الناظر يف االجتهاد والنظر يف النصوص -١
 . تباعه اهلوى ازيغات الناظر ب -٢

طـق بـأن   حتج النصارى بأن القرآن قد ناوهذا يتضح مع ضرب املثال؛ فحني       
يا أَهلَ الْكتَابِ الَ تَغْلُواْ في ديـنكُم والَ  { :يف قوله تعاىل عيسى روح اهللا وكلمته ألقاها إىل مرمي 

وح منه فَآمنواْ ى مريم ورتَقُولُواْ علَى اللّه إِالَّ الْحق إِنَّما الْمسيح عيسى ابن مريم رسولُ اللّه وكَلمتُه أَلْقَاها إِلَ
الثَةٌ انتَهواْ خيراً لَّكُم إِنَّما اللّه إِلَـه واحد سبحانَه أَن يكُ ماوات   بِاللّه ورسله والَ تَقُولُواْ ثَ ي السـ ا فـم لَّه لَدو لَه ون

 يالكو كَفَى بِاللّهضِ و ي األَرا فم{ :بقوله االحتجاجا وتركو، ]١٧١النساء[}و    د بـا ع و إِلـَّ هـ إِن
ال لِّبني إِسرائيلَ  ى عنـد اللّـه كَمثَـلِ     { :وبقوله  ] ٥٩:الزخرف[}أَنْعمنا علَيه وجعلْناه مثَ يسـثَلَ عم إِن

     كُـونكُـن فَي قَـالَ لَـه مابٍ ثن تُرم لَقَهخ مك مـن اآليـات   وغري ذل ] ٥٩:آل عمـران [ }آد
فصار بالنسبة  ورسول من رسل اهللا احملكمة املصرحة بأنه خلق من خملوقات اهللا وعبد 

 . )٢(هلم هذا متشابه وبالنسبة لغريهم حمكم

                                                
 ). ٢/١٠: (تفسري ابن كثري : ينظر) ١
 ) .٣٤٦/ ١(تفسري ابن كثري : ينظر ) ٢
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إنه مل يصر متشـااً  : (يف الكالم عن هذا النوع – رمحه اهللا –يقول اإلمام الشاطيب     
بيانه يف نفس األمر، ولكن الناظر من حيث وضع يف الشريعة ، من جهة أنه قد حصل 

 .)١()تباعاً للهوىاعن طريق البيان  غقصر يف االجتهاد أو زا
: ى اهللا عليه وسلم  والواجب حنو هذا النوع أن يرد إىل عامله كما قال الرسول صل

إن القرآن مل يرتل يكذب بعضه بعضاً ؛ بل يصدق بعضه بعضاً فمـا عـرفتم منـه    ((
 . )٢()) لتم فردوه إىل عاملها به، وما جهفاعملو

اضع منـه  فمن رد ما اشتبه إىل الو(والعامل عليه أن يرد املتشابه من النصوص إىل احملكم 
  .)٣() فقد اهتدى ومن عكس انعكس

 :يعلمها الراسخون يف العلم دون غريهم كقولـه تعـاىل   والشك  أن هناك نصوصاً  
}لَ إِلَيسأُر ينالَّذ أَلَنسفَلَن نيلسرالْم أَلَنسلَنو ٤(]٦:األعراف[}هِم( . 

هذا العرض يتضح جبالء ووضوح أن استخدام حساب اجلمل أو ما مسى بـ  وبعد
فَأَمـا الَّـذين يف   {: تباع املتشابه واهللا عز وجل يقـول  الونٌ من ) اإلعجاز العددي(

نم هابش  ]٧: آل عمران اآلية[} ه ابتغَاء الْفتْنة وابتغَاء تَأْوِيله وما يعلَم تَأْوِيلَه إِالَّ اللّهقُلُوبِهِم زَيغٌ فَيتَّبِعون ما تَ
 . إىل املتشاات فذلك برهان زيغه فمن ترك حمكم النصوص وعلوم الشريعة احملكمة

  :وهو من شأن أهل الزيغ واالبتداع ، وهم إمنا يتبعون املتشابه ألمرين    
ابتغاء إحداث الفتنة ، وإرادة اللبس على نفسه وعلى غريه احتجاجاً بالنص علـى   -١

 . الباطل الذي مال إليه قلبه دون احلق الذي أبانه اهللا فأوضحه باحملكمات من آياته
وتتبعاً ملا ال ميكن العلم بـه   ،ابتغاء تأويله وطلباً لعلم تأويل ما تشابه عليه من ذلك -٢

 . )١( عز وجل بعلمه أو خص به أهل العلم البصراء بدين اهللا تعاىل مما استأثر اهللا

                                                
 . عبد الرمحن بن معال اللوحيق  : حساب اجلمل  حبث غري منشور للدكتور: وينظر ) .٣/٩٢(املوافقات   ) ١
 . وصححه أمحد شاكر) ١٠/٢٣٠(رواه أمحد )   ٢
 ). ٢/٥(تفسري القرآن العظيم : ابن كثري )   ٣
 ) .١/٣٢٣(أضواء البيان : ينظر ) ٤
 ....   ملعة االعتقاد اهلادي إىل سبيل الرشاد ، البن قدامة : ر وينظ). ٣/١٨١(ينظر الطربي جامع البيان )    ١
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إمنا أرادوا بطلـب  ( وممن تكلم يف اإلعجاز العددي قوم أرادوا بالناس الفتنة فهم  
هم ليصدوهم عما هـم  تأويل ما طلبوا تأويله ، اللبس على املسلمني واالحتجاج به علي

، ) معجزة القرآن الكـرمي : (د خليفة يف كتابه رشا: ، وهؤالء من مثل)١()عليه من احلق
 ). عليها تسعة عشر: (وكتاب

وصار يتحدث عن توقيت يوم القيامة (وقد صار هذا الرجل من بعد إىل اضطراب 
ويتنبأ بأمور بناء على األرقام واألعداد، مث وصل به األمر إىل ادعاء النبوة، ومات على 

 .)٢() غري امللة والعياذ باهللا 
هم من أراد التأويل بتتبع القرآن آيات وألفاظاً وأجزاء للتنبؤ باألمور املسـتقبلية  ومن

ن معـىن  ؛ أ ]٧:آل عمـران [ } وابتغـاء تأويلـه  {قوله تعاىل  فسرولذلك كثري من السلف 
األجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة أمر حممد صلى اهللا عليـه  : (ذلك 

احلروف املقطعة من حساب اجلمل كامل ، واملـص ، والـر،   وسلم  وأمر أمته من قبل 
 . )٣() واملر وما أشبه ذلك من اآلجال 

إن مثل هذا املنهج قول على اهللا بغري علم واهللا تعاىل قـد حـرم   : الوجه الثاين 
ش ما ظَهر منها{: القول عليه بغري علم فقال تعاىل  احالْفَو يبر مرا حقُلْ إِنَّم  ثْم وما بطَن واإلِ

شــرِكُواْ بِاللّـــه مــا لَـــم ينــزلْ بِــه ســـلْطَاناً وأَن تَقُولُــواْ علَـــى اللّــه مـــ         ا الَ والْبغْــي بِغَيــرِ الْحـــق وأَن تُ
ونلَم٣٣: سورة األعراف [} تَع[ . 

ن ومـا ظـَ  {: والكذب على اهللا ليس ككذب على أحد يقول اهللا سبحانه وتعاىل
أَكْثَر نلَـكاسِ ولَى النضْلٍ ع هم الَّذين يفْتَرون علَى اللّه الْكَذب يوم الْقيامة إِن اللّه لَذُو فَ

 ونكُرش ٦٠: يونس[} الَ ي [ . 

                                                
 ). ٣/١٨١(جامع البيان )    ١
 . ١٠أشرف قطنة ص : حممد راتب النابلسي مقدمة كتاب رسم املصحف واإلعجاز العددي للدكتور )    ٢
عبد : للدكتور ) مل حساب اجل: (حبث  غري منشور بعنوان : وينظر ) . ٣/١٨١(الطربي جامع البيان )    ٣

 .    ٣٤الرمحن بن معال اللوحيق ،  ص
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. ] ٦٩: يـونس [} قُلْ إِن الَّذين يفْتَرون علَـى اللّـه الْكَـذب الَ يفْلحـون     {: وقال 
ــال ـــئ   {: وق ــه وأُول ــات اللّ بِآي ــون نمؤ الَ ي ينــذ ــذب الَّ ــرِي الْكَ ــا يفْتَ إِنَّم ونبــاذ ــم الْكَ ه ك {

 . ]١٠٥:النحل[
من اإلميان الوافر، واإلميان الراسخ مـا   –رضي اهللا عنهم  –ولقد اجتمع للسلف 

د الناس عن التكلف فلقد قرأ جعلهم يتحرجون من القول على اهللا بغري علم فكانوا أبع
هذه : فقال  ]١٣: عـبس [} وفَاكهةً وأَباً {: على املنرب  –رضي اهللا عنه  –عمر بن اخلطاب 

 )١(إن هذا هلو التكلف يا عمر: الفاكهة عرفناها فما األب ؟ مث رجع إىل نفسه فقال
ج إِلَيـه فـي يـومٍ كَـان     يدبر الْأَمر من السماء إِلَى ا{وسئل ابن عباس عن  رعي ضِ ثُم لْأَر

 وندا تَعمم ةنس أَلْف هارقْديوم كـان مقـداره   (( فما : فقال ابن عباس ]٥: السـجدة [} م
فقال ابـن  ! إمنا سألتك لتحدثين : فقال له الرجل ]. ٤: املعارج )) [مخسني ألف سنة

ابه اهللا أعلم ما، فكره أن يقول يف كتاب اهللا ما ال مها يومان ذكرمها اهللا يف كت: عباس
يف غاية الورع والتحرز من الكالم يف التفسـري   –رضي اهللا عنهم  –فالسلف  )٢(يعلم 

قُلْ مـا أَسـأَلُكُم   {: وأبعد الناس عن التكلف قال تعاىل  ، )٣(خشية القول على اهللا بغري علم 
فني  علَيه من أَجرٍ وما أَنَا مـ  لون لآليات الـذين  ووما يذكره املؤ]   ٨٦:ص[}ن الْمـتَكَلِّ

قالوا بغري علم كما سـيتبني يف األوجـه   ) اإلعجاز العددي(بنوا أقواهلم على ما أمسوه 
 )١(التالية

                                                
والبيهقي ) ٢/٥١٤(، وسعيد بن منصور يف تفسريه ، واحلاكم )٥١٣– ١٠/٥١٢(أخرجه ابن أيب شيبة )    ١

 ).٢٠٨٤(يف الشعب 
 .رواه ابن جرير يف جامع البيان )    ٢
نقالً عن حبث  غري : خالد السبت . د) التجارة املعجزة املزعومة يف إحداث يرجى: (ينظر مقال بعنوان )    ٣

 .   ٣٤ص .  عبد الرمحن بن معال اللوحيق : للدكتور ) حساب اجلمل : (منشور بعنوان 
 .  ٣٤عبد الرمحن بن معال اللوحيق  ص: ، للدكتور ) حساب اجلمل : (حبث  غري منشور بعنوان : وينظر )  ١
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أن هذا العلم مل يكن معهوداً على عهد خري القرون ؛ ولو كان : الوجه الثالث 
 .ق الناس إليه هذا من العلم املعترب لكانوا أسب

، ألمة بكتاب اهللا، وأبرها قلوباًفأصحاب الرسول صلى اهللا عليه وسلم  ، هم أعلم ا
وأكثرها صواباً فلم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح شيء من هذا القبيل إطالقـاً ،  
ولو كان هذا العلم معترباً لكانوا أسبق الناس إليه، وأعلم األمة به ، بل إن اهللا رىب نبيه 

قُلْ ما كُنت بِدعاً مـن الرسـلِ ومـا    {: على قطع السعي يف معرفة الغيب استقالالً حيث قال 
   ـبِنيم يرا أَنَا إِلَّا نَـذمو ى إِلَيوحا يإِلَّا م أَتَّبِع إِن لَا بِكُملُ بِي وفْعا يرِي مد  ٩األحقـاف }أَ

ي ملَـك إِن   قُل الَّ أَقُولُ لَكُم{:وقال تعاىل  عندي خزآئن اللّه وال أَعلَم الْغَيب وال أَقُولُ لَكُم إِنِّ
 ونتَتَفَكَّر ال صري أَفَ الْبى ومتَوِي األَعسلْ يقُلْ ه ى إِلَيوحا يإِالَّ م ٥٠:األنعام[}أَتَّبِع[ . 

ـي معكُـم    ويقُولُون لَوالَ أُنزِلَ علَي{: وقوله تعاىل  ه آيةٌ من ربه فَقُلْ إِنَّما الْغَيب للّه فَـانْتَظرواْ إِنِّ
 رِيننتَظالْم ن٢٠:يونس[}م[. 

ي ملَك والَ أَقُولُ {: وقوله تعاىل  والَ أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّه والَ أَعلَم الْغَيب والَ أَقُولُ إِنِّ
ينلَّــذل     ــنــي إِذاً لَّم ــهِم إِنِّ ــي أَنفُســا فبِم ــم ــه أَعلَ ــراً اللّ يخ ــه ــؤتيهم اللّ لَــن ي كُمــن يرِي أَعد ــز تَ

  نيملم، نفي علم الغيب عن نبيه صلى اهللا عليه وسيوهنا أيضاً اهللا . ]٣١:هـود [}الظَّـال
لْـك مـن أَنبـاء الْغَيـبِ نُوحيهـا      ت{:ومثله أيضاً يف قوله تعاىل .فمن باب أوىل ينفيه عن غريه

 نيتَّقلْمةَ لباقالْع إِن بِرـذَا فَاصلِ هن قَبم كمالَ قَوو ا أَنتهلَمتَع ا كُنتم ك٤٩هود [}إِلَي[. 

ضَينا علَيه{: ن بأم يعلمون الغيب قال تعاىلني وقطع االفتتان باجليوأيضا يف تب  فَلَما قَ
ضِ تَأْكُلُ منسأَتَه فَلَما خر تَبينـت الْجِـن أَن   ةُ الْأَرابإِلَّا د هتولَى مع ملَّها دم ت والْم     ـونلَمعكَـانُوا ي لَّـو

 هِنيذَابِ الْمي الْعا لَبِثُوا فم بةواألدلة يف هذا كثري . ]١٤:سبأ[}الْغَي .    
غة له ملستقبل الذي خص به اهللا نبيه  فإمنا هو من قبيل  معجزاته املبلوأما العلم با  

إِلَّا منِ ارتضى من رسولٍ فَإِنه يسلُك من بينِ يديه ومن {: بالوحي كما قال اهللا تعاىل
هلْفداً خصخباره عنإفهذا هو مسلك النيب صلى اهللا عليه وسلم يف ]  ٢٧:اجلن  [ }ر 
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نصوص كما ذكرنا يف الفهذه املسألة ال حتتاج إىل جدل ألن  ، وعلى كلٍاملستقبل
 .في مبا ذكرناتالكتاب ناطقة بذلك فنك

مث إن هذا األمر  الذي سعى فيه هذان املؤلفان وغريمها مما يسمى باإلعجاز العددي 
ـ   ،ال يتطلب آالت وتقنيات حىت يتمكن اإلنسان من اكتشافه اء وإمنا هو جمـرد إحص

ف مجيع كلمـات القـرآن ومجيـع    وعدد  ، وهذا أمر ال يعوِز أحداً ، وقد عد السل
، وعرفوا بذلك أعشاره ، وأرباعه ، وأثالثه ، وأمخاسه ، وأسداسه ، وأسباعه، حروفه

وأمثانه، واتساعه ، وأنصاف ذلك كله، وغري ذلك بدقة متناهية كما هو معـروف يف  
 . )١(حمله 

، هذا ال يكون أبداًا العلم مجلة وتفصيالً وعرفه من بعدهم؟ فكيف خفي عليهم هذ
وما يذكره بعضهم من أمثلة على هذا اإلعجاز املزعوم كثري منه ال يصح فيـه العـد   

، وما كان العد فيه صحيحاً فإن ما يذكر معه إمنـا هـو مـن بـاب املوافقـة      صالًأ
 .  )٢()واملصادفة

مل يكن من قبل جمهوالً ، ولكنه أُغفـل  ) ياإلعجاز العدد(فما مسي عند املعاصرين 
 . بقصد وهو يف مجلته باطل، وما كان منه مقبوالً فإمنا هو من امللح 

أن أصحاب اإلعجاز العددي قد  بنوا  دراسام علـى أرقـام   : الوجه الرابع 
إذ أن هنـاك مـن    السور يف املصحف ، وهذا الترتيب ال ميكن اجلزم بأنه توقيفي؛

، وإمنـا  rقول أن ترتيب السور يف املصحف مل يكن عن توقيف من النيب العلماء من ي
حينما مجع الناس على مصحف واحد ،  tكان عن اجتهاد الصحابة يف زمن عثمان 

قبل هذا اجلمع يتفاوتون يف ترتيب مصاحفهم ، فبعضهم كـان   yوقد كان الصحابة 
 .  يرتب السور حسب الرتول ، وبعضهم على غري ذلك 

                                                
والزركشـي  ) الربهـان  : (، )٢٤٥: (ابن اجلوزي )  فنون األفنان: (انظر يف ذلك على سبيل املثال )    ١

 ). ١/١٩٧(واإلتقان السيوطي ) ١/٢٤٩(
 .www. Tafsirاملعجزة املزعومة يف إحداث برجي التجارة موقع ملتقى أهل التفسري : خالد السبت. د)    ٢

Orj  لعمر عبد اهللا احللـيب    مايسمى اإلعجاز العددي يف القرآن تكلف واضح وتعسف بني ، : ، وينظر
 . ٥٤لرمحن اللوحيق  صعبد ا: دكتورال) حساب اجلمل : (حبث  غري منشور بعنوان: وينظر ١٠١ص



-٢٥٦- 
 

السور سيختلف بـذلك  ذا يقال يف ترتيب األجزاء ؛ ألنه باختالف ترتيب ومثل ه
جتزئة القرآن على ثالثني جزءاً مل تكن معروفة زمن النيب صلى (ترتيب األجزاء، كما أن 

اهللا عليه وسلم وال يف زمن الصحابة ، ال يف زمن عثمان رضي اهللا عنـه وال قبلـه وال   
صحابة رضي اهللا عنهم حيزبون القـرآن بطريقـة   بعده، وإمنا وقع ذلك بعدهم وكان ال
 : أخرى حسب السور على النحو التايل

 . السبع الطوال
 . املئني 
 . املثاين 

وال شـك أن هـذا   . وهذا التقسيم ورد يف أحاديث وآثار تدل عليـه  . املفصل 
الترتيب الذي كانوا عليه أدق وأفضل ، إذ إن ترتيب القرآن على األجزاء يفضـي إىل  

 . نتهاء اجلزء قبل متام املعىن، حيث يفصل بني أجزاء املوضوع الواحدا
كما سبق على السور، وبناء علـى   –فهي  –أما طريقة الصحابة رضي اهللا عنهم 

ذلك تكون املعاين تامة ، وإذا كان األمر كذلك فليس ألحد أن يتمسك برقم اجلـزء  
 . )١() رج لنا مبعىن كهذاني أمر آخر ليخالذي وقعت فيه السورة لريبط بينه وب

إن من أبرز األخطاء اليت : (ت بعض الباحثني األنظار إىل هذا امللحظ فقالولقد لف
 ارتكبها املتعاملون مبوضوع اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي هو عدم ذكر املصاحف

فـات  ، إذ تبني لنا أثناء إجراء هذه الدراسة وجود اختالاليت اعتمدوا عليها يف دراسام
كنسيان حرف األلف أو زيادته يف بعض الكلمـات، أو  (بني بعض املصاحف املتداولة 

 .)١()كتابة اهلمزة على نربة بدالً من كتابتها على خط
أن القراء اختلفوا يف تفصيل عدد آيات كل سورة وإن اتفقـوا يف  : الوجه اخلامس

 .القرآن مجلتها ؛ وعلى هذا االختالف اختلف أهل األمصار يف عدد آيات

                                                
: حبث  غري منشور بعنـوان  : وينظر ) ١/١٠٢(قواعد التفسري للمؤلف : وينظر أيضا . املصدر نفسه )    ١

 .   .٥٧-٥٥عبد الرمحن اللوحيق  ص: الدكتور ) حساب اجلمل (
 ). ٢٩(ص: أشرف قطنة . رسم املصحف واإلعجاز العددي د)    ١
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 : وميكن تقسيم الكالم عن هذه املسألة إىل ثالثة أقسام
سورتان : السور اليت اتفقوا يف مجلة آياا واختلفوا يف تفاصيلها وهي: القسم األول

 . حتة والعصر اهي الف
 .السور اليت اتفقوا يف مجلة آياا وتفصيلها فهي تسع وثالثون سورة: القسم الثاين

سور اليت اختلفوا يف مجلة آياا وتفصيلها فهي ثالثٌ وسـبعون  ال: القسم الثالث 
وهذا األمر يقلب العملية احلسابية اليت يعتمـد  .  )١(سورة ومن ضمنها سورة اإلسراء

 .عليها يف مثل هذه الدراسات  رأسا على عقب
 :فإن عدد اآليات فيه اختالف أيضا وتبعا هلذا اخلالف 

إىل أمـري   )٢(محزة ه، وأسندواه الكسائي عن محزةالعدد الذي روهو . آية ٦٢٣٦ -١
 .رضي اهللا عنه –املؤمنني على بن طالب 

 .آية وهو عد البصريني ٦٢٠٤ -٢
 .وهو عد املدنيني أبو جعفر ونافع آية ٦٢١٧ -٣
 .)١(آية وهو عد إمساعيل بن جعفر ٦٢١٤ -٤
 .آية  وهو عد أهل مكة ٦٢١٩ -٥
 .)٢(آية وهو عد أهل الشام ٦٢٢٦ -٦

                                                
. ٢٧١-٢٦٩غامن قدوري ص. د/ف الناس فيه، ألبن زجنلة حتقيقترتيل القرآن وعدد آياته واختال: ينظر)   ١

 -٣٠مجال السيد الشايب : ، وحسن املدد يف فن العدد إلبراهيم اجلعربي حتقيقوفيه تفصيل أمساء اآليات
٣٣. 

هـ ينظر معرفـة القـراء   ١٥٦، توىف سنة أبو عمارة بن حبيب الزيات، الكويف، أحد القراء السبعةة محز) ٢
 .١/٥٤٦، وغاية النهاية إلبن اجلزري ١/١٠٥لذهيب 

، وتوىف ببغداد  سنة ري األنصاري املقرئ احلافظ، كان أحد األثبات والنبالءإمساعيل بن جعفر بن أيب كث)  ١
 .١/١٦٣، وغاية النهاية إلبن اجلزري ١/٢٩٤اء لذهيب هـ ينظر معرفة القر ١٨٠

ترتيل القرآن وعدد آياته واختالف الناس فيـه،  : ينظر. ٨٠-٧٩وينظر البيان يف عد آي القرآن الداين )   ٢
 .، ٨٠،  ٢٧٥ -٢٧٤غامن قدوري ص. د/ ألبن زجنلة حتقيق 
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أن هذا اخلالف الذي ذكرناه يف الوجه السابق كان له أسباب هي  :الوجه السادس
يف نفسها متنع هذا املنهج احلسايب يف عد اآلي والكلمات واحلروف الذي اعتمدت 

 :عليه هذه الدراسات وهذه األسباب هي 
ـ : االختالف يف الكلم  -١ ىن فألن الكلمة  يف اللغة واسعة فقد تستخدم ألكثر من مع

كلمـة  : لعلماء اعترب أحد اجلوائز فمثالً؛ فكل من اويعترب كل منها جائز ،ولفظ ورسم
 .هلا ثالث كلمات لفظا وكلمة رمساً }جنيناكم{
حـرف   ،وذلك أن كل حرف مشدد حرفان يف األصـل : االختالف يف احلروف -٢

 ،واحد يف اللفظ ويف الرسم ، وبعض احلروف ثبت يف األحرف السبعة دون الـبعض 
وسـارِعواْ  {، ]٤:الفاحتـة [}مالـك يـومِ الـدينِ    { :احلروف ثابت لفظاً ال رمساً حنـو  وبعض

   ةـرغْفوأولوا القوة، فاعترب كل منهم جهة مـن  ، وإبراهيم]١٣٣:آل عمـران [}إِلَـى م ،
  .)١(اجلائزة

أنا قـد  : وإن كان أصحاب هذه الدراسات قد يعترض على كالمنا هذا ويقول 
 .على أحد الروايات أو القراءات دتاعتم

ن بيان هذا األمر من أجل معرفة أن استخدام هذا املنـهج  إ: لكن جنيب ونقول  
احلسايب يف غري حدوده اليت عرفها علماء األمة سابقا ليس معتربا شرعاً وليس هو مـن  

حه ، الضرورات يف الدين ، وإال كان الزما على النيب صلى اهللا عليه وسلم تبيينه وتوضي
ن علماء األمة مل إأو على األقل أدركه الصحابة والتابعون يف عصر القرون املفضلة ، مث 

يغفلوا عن عد اآليات وحروفها  كما بينا ولو كان هذا االستخدام يف حتديد األزمنـة  
املستقبلية أو االستخدام املبالغ واملتكلف يف ما يسمى باإلعجاز العددي لكان هم أوىل 

 .وبلغة العرب اليت نزل القرآن اوهم أعلم الناس بالوحي  ،العلم من سبق ذا
أن اإلعجاز العددي أمر نسيب أغليب ، واإلحصاء فيه غري دقيق : الوجه السابع 

ويتراجع  ،حيث أنا نرى بعض الباحثني قد يعدل عن بعض كتاباته السابقة .وال شامل 

                                                
 .٣٣حسن املدد ، للجعربي ، بتصرف ص )  ١
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اعتمد إحصـاءات  ) ها تسعة عشرعلي(عنها كما حصل لرشاد خليفة ، فإنه يف كتابه 
ار يف كتابه  ،)معجزة القرآن الكرمي: (ل فيها بعض الشيء يف كتابهعدمث جاء بسام جر
ونقد كتـاب معجـزة   ) مقدمات تنتظر النتائج –يف القرآن الكرمي  )١٩( إعجاز الرقم(

 .)١(رشاد خليفة وقام بإظهار أخطائه يف إحصاء احلروفلالقرآن الكرمي 
لعلم يقول الدكتور وهبة الزحيلي يف تقدميه ألحـد الكتـب الناقـدة    وعن هذا ا

وظهر حديثاً لون من اإلعجاز العددي يف القرآن الكرمي، لكنه : (للكتابات يف هذا اال
يف الواقع أمر نسيب أغليب؛ اإلحصاء فيه غري دقيق وال شامل، لكنه يظل أيضاً فيما يتسىن 

ورائعة؛ ألنه كالم اهللا تعاىل، ويسهم يف إثبات كونـه   للباحث فيه له قيمة علمية كبرية
أشـرف  : من عند اهللا تعاىل، وقد استطاع الباحث املتخصص يف علم الفيزياء الدكتور

، وأن يبني نقصـها، وعـدم   هذه احملاوالت اليت ظهرت حديثاً قطنة أن يظهر عدم دقة
ئية حمدودة األفق، غري مشوليتها، وأا جمرد عرف فكري حاسويب، ونظرة عقلية استهوا

متينة البناء، العتمادها على شروط وضوابط توجيهية أحياناً، وانتقائية أحيانـاً آخـر،   
ت العلميـة الـيت   إلثبات صحة وجهة نظر القائم ا، وهذا بال شك عيب يف النظريا

 ).، ال يعتورها نقص وال نقض وال نقديفترض أا مطردة
بباً لالختالف واخلطأ يف اإلحصاء سنعرض مـا  وللتمثيل على ما ميكن أن يكون س

وهو من أظهر ما يكون يف القرآن العظيم وأنقل هنا ما ذكره ) اهللا(يتعلق بلفظ اجلاللة 
حينما ناقش السيد بسـام جـرار   : )اهللا(إحصاء لفظ اجلاللة (طنة قأشرف : الدكتور

قاً للكتاب املعجـم  فقد ذكر أن اإلحصاء وف ؟تكرار هذه الكلمة مل يعط جواباً قاطعاً 
مـرة أي  ) ٢٦٩٨(املفهرس للسيد فؤاد عبد الباقي يعطي أا وردت يف القرآن الكرمي 

إال أن كتاب املعجم اإلحصائي أللفاظ القرآن الكـرمي للـدكتور    )١() ١٤٢×  ١٩(
                                                

: حبث  غري منشور بعنـوان  : وينظر ). ٨٧(أشرف قطنة . ف واإلعجاز العددي درسم املصح: ينظر)    ١
 .    ٥٨عبد الرمحن بن معال اللوحيق  ص: الدكتور )  حساب اجلمل (

يعطي املعجم املفهرس أن تكرار هذه الكلمة هـو  : (يصل الدكتور قطنة هنا إىل ملخص حيث فيقول)    ١
عبد الباقي قد نسي : د أضاف إىل هذا العدد واحداً ألن السيدصدقي البيك ق: ، إال أن السيد)٢٦٩٧(

 . يف البسملة) اهللا(إحصاء كلمة 
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مرة ومن مث فقد عد أن النتيجة غري صحيحة حىت ) ٢٦٩٩(حممود روماين قد أحصاها 
) ٢٦٩٨(د، إال أنه عاد ويف الصفحة نفسها فأكد على أن العدد هـو  يتم البت يف العد

 . كلمة
وملعرفة التكرار احلقيقي هلذه اللفظة قمت باستخدام النص القـرآين املـدخل إىل   

القرآن (لفظة وتأكد يل هذا باستخدام برنامج ) ٢٦٩٩(احلاسوب فوجدته قد أحصى 
عن هذه الكلمة مـع  د البحث لشركة صخر؛ إذ أعطى عن) ٦، ٣اإلصدار  –الكرمي 

مرة، مع االنتبـاه إىل أن هـذا   ) ٢٦٩٠(أا تكررت ) باهللا، واهللا: (اللواصق أي مثل
خالل البحث عن لفظ اجلاللـة  ) تاهللا(ال حيصى خطأً ألفاظ ) ٦، ٣اإلصدار (الربنامج 

) تـاهللا (مع اللواصق ومن مث كان البد من إحصائها بشكل منفصل أي بشـكل  ) اهللا(
وقد وجدنا أن عددها يساوي ألفاظ وجبمع األرقام السابقة حصلت على أن ) هللاوتا(و

 . مرة) ٢٦٩٩(يف القرآن الكرمي كله يساوي ) اهللا(تكرار لفظ اجلاللة 
كيف تكرر لفـظ اجلاللـة    - كما حدث مع السيد جرار -وهنا يستشكل املرء 

 . مرة) ٢٦٩٩( :يقي هومرة يف املعجم املفهرس يف حني أن العدد احلق) ٢٦٩٧( )اهللا(
 : واجلواب على ذلك كالتايل

نسي صاحب املعجم املفهرس إحصاء لفظ اجلاللة يف بسملة، الفاحتة، إال أن السـيد  : أ
 . صدقي البيك قد استدرك ذلك فأضاف إىل هذا العدد واحداً

ـ ) اهللا(لو قمنا بعد لفظ اجلاللة : ب اً يف املعجم املفهرس فسنجد أنه قد أحصاها مجيع
بالكسرة فكتـب أن  ) اهللا(ولكنه أخطأ يف كتابة العدد عند إحصائه للفظ اجلاللة 

وباحملصلة فإن تكـرار لفـظ   . مرة) ١١٢٦(بدالً من ) ١١٢٥(تكرارها يساوي 
ألن ) ١٩(وهذه هي قاصمة نظرية إعجاز العـدد  ) ٢٦٩٩(يساوي ) اهللا(اجلاللة 

  .)١())١٩(هذا العدد يزيد بواحد عن مضاعف العدد 
وإمنا أوردت هذا النص بطوله ألبني اختالف الناس يف إحصاء لفظ اجلاللة فمـن  

 . باب أوىل ما عدا ذلك من األلفاظ واحلروف 
                                                

 ). ٩٥ -٩٣(املرجع السابق )    ١
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وقد ذكر أيضاً يف مواضع أخرى من كتابه اختالفات بني الكـاتبني يف اإلعجـاز   
أ أو أن اخلط ،وزاد ونقص ،العددي يف عد بعض احلروف حيث أخطأ بعضهم يف العد

 .)١(نتج بسبب أمور متعلقة برسم املصحف ، وقد ذكر على ذلك مجلة من األمثلة
 :معجز وأن له خاصية) ١٩(ن الرقم ه يف أئبطالن إدعا: الوجه الثامن 

ويف احلقيقـة أنـه    ١٩ه خاصية الرقم ؤبسام ادعا/ تقدم يف عرضنا لكالم األستاذ
 األسـتاذ هذا الدعي الكاذب ،لكن متابع لرشاد خليفة على الرغم ما كانت عليه خامتة 

الـيت هـي   ؛ االستمرار يف خرافاته ومزاعمه  ىأصر على تصحيح أخطاءه أو باألحر
ولو افترضنا جبدوى اإلعجاز العددي ذه الطريقة الـيت  ،  كاذبة وبعيده عن الصحة 

سار عليه األستاذ لكان  هناك أعداد أخرى ميكن أن تكون أكثر خاصية مـن الـرقم   
 . ذي ادعوا إعجازهال) ١٩(

وكان على األخ بسام أن يتوقف عن هذا املنهج ويعود لتدبر القـرآن يف معانيـه   
د  ذكر األسـتاذ يف  فق ،وإضاعة الوقت يف تتبع أمر ال طائل منه ،وليس يف عد حروفه

أنه بقي يراجـع  ) ر نتائجيف القرآن الكرمي مقدمات تنتظ ١٩إعجاز الرقم : (قصة كتابه
خليفة ما يقرب من شهرين يف عمل متواصل ومعه أكثر من عشـرة  إحصاءات رشاد 

 مث ما ذا بعد هذا؟! ؟وأنه أعاد اإلحصاء أكثر من مرة ،شباب
مع بالغ األسى لقد توصل إىل أن إحصاءات متطابقة إلحصاءات رشـاد خليفـة    

، على الرغم من أن األستاذ بسام قد علم أن رشاداً قد ختبط يف )١(سوى بعض احلروف
فماذا قال بعد أن علم هذه ! نه وخرج من حدوده بادعائه الرسالة وإنكاره السنة  ؟دي

 ! العاقبة لذلك ؟
لقد انصرف مهّه من جراء هذه الوقعة لرشاد لألسف  يف اخلوف من  أن يعـرض  

 :قال الناس عن هذا املنهج وهذه النتائج اليت توصل هلا رشاد حيث

                                                
 .   ٦٠٦٤عبد الرمحن بن معال اللوحيق  ص: الدكتور ) حساب اجلمل : (حبث  غري منشور بعنوان : ينظر )  ١
 . ٢٠-١٩ص: رمي مقدمات تنتظر نتائج يف القرآن الك) ١٩(إعجاز الرقم : ينظر)  ١
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سلمني سيعرضون عن االسـتمرار يف تطـوير   عندما أصبح األمر ملحاً ، ألن امل(
، بل سيحاربون هذه النعمة، فكان  ال )١٩(البحث يف اإلعجاز العددي املتعلق بالعدد 

 :بد من مواجهة األمر  لغايات أبرزها
 .من صوابه  ه، ومعرفة خطئ )١(للتحقق من إحصائيات الرجل: أوالً 
 !.الرجل بيننا وبينه ؟ إذا كان اإلعجاز موجوداً ، فلماذا حيول: ثانياً 

د يصبح الرجل مؤمنـا وميسـي   وقد ينصر اهللا هذا الدين بالرجل الفاجر ، وق
 .كافراً

 .)٢()معرفة احلقيقة تقودنا إىل معرفة املزيد ، ومتكننا من تطوير البحث: ثالثاً 
أن عاقبة هذا الرجـل  : إىل نتيجة وهي  بعد هذا النقل تالحظ أنه يريد أن يصل

وجنيب على ماسبق ونقول .  متنع من قبول احلق يف اإلعجاز الذي أتى بهال -رشاد  –
فيه تلبيس وبعـد عـن   ...) قد ينصر اهللا هذا الدين بالرجل الفاجر : ( قولك : أوال 

 :فهذا الرجل هو مثل مسيلمة الكذاب ألمور –وال حول وال قوة إال باهللا  -احلقيقة 
حتريفـه  : ومنها . لسنة وهذه مل ينكرها  مسيلمة إنكاره ل: ومنها. إدعاء النبوة : منها

أن مسيلمة نصر اهللا : فهل يقال .وغريها. ضع بتأويله البعيد جداً للقرآن يف أكثر من مو
ال شك ! أن الفاجر مثل املرتد ؟: أو هل يقال! به الدين خبرافات ومتتمته اليت جاء ا ؟

إذا ال حجة لألستاذ بسام . بينهما كبري  فالفرق ،واملرتد له أحكام ،أن الفاجر له أحكام
يف حماولته وسعيه الذي قام به، بل من املفترض أن يتنحى ويبتعد عن ما خلفه هذا املرتد 

 . ومع ذلك حنن نلتمس لألستاذ بسام العذر ونحسن الظن به . إن مل يتصدى له باحلق 
ليت قام ـا  هل كانت بالفعل هذه اإلحصاءات ا: ولعل القارئ يتساءل ويقول 

 االستاذ بسام  متطابقة وصحيحة مع ماادعاه رشاد خليفة ؟
دعاء رشاد ايف : خنتار لكم مثاال ونترك لكم احلكم يف هذا األمر وهو : اجلواب 

اقْـرأْ بِاسـمِ ربـك الَّـذي     { : كلمة يف قولة) ١٩(خليفة أن أول ما نزل من القرآن الكرمي 
                                                

 .يقصد رشاد خليفة )  ١
 .١٩املصدر السابق ص )  ٢
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لَق١{خ {انالْإِنس لَقلَقٍ خع نم}٢ {   مالْـأَكْر ـكبرأْ واقْـر}٣ {   ِبِـالْقَلَم لَّـمي عالَّـذ}٤ {
لَمعي ا لَمم انالْإِنس لَّمفقد صحح االستاذ بسام هذه املعلومة ؟  ]العلق [  }٥{ع ! 

 تدقيق األستاذ بسام هلذا االدعاء من رشاد خليفة  ؟  نتيجة فما ذا كانت   
أنه غري صحيح؛  ألن األستاذ بسام مل حيسب احلروف وإمنا  لقد اتضح لألسف

مـن  و) مل ما: (مج أيضا حرفني يف كلمة واحدة وهيأدرجها مع الكلمة اليت بعدها ود
 ،والفعـل ، االسـم : ثالثة أنـواع ؛ جنس حتته: (امع عليه عند أهل اللغة أن الكلمة

وإن  .مقترن بزمان فهي االسفالكلمة إن دلت على معىن يف نفسها ومل ت(. )١()واحلرف
وإن مل تدل على معىن يف نفسـها بـل يف غريهـا فهـي      اقترنت بزمان فهي الفعل،

 )١(فاألستاذ بسام مل يراجع كالم أهل اللغة قبل أن يقع يف فخ ذلك الكذاب. )٢()احلرف
الكلمة فهي الصورة ( :علماء الشرع يقول االمام القرطيبوهذا األمر مقرر كذلك عند 
                                                

: ين بن هشام األنصاري الوفـاة أبو حممد عبد اهللا مجال الد:  ، اسم املؤلفشرح قطر الندى وبل الصدى ) ١
 الدين عبد حممد حمىي: ة، حتقيقاحلادية عشر: ، الطبعة ١٣٨٣ -القاهرة  -:  دار النشر) ١/١٢( ،٧٦١
 .احلميد

قاضي القضاة اء الدين عبد اهللا بن عقيل العقيلـي  :  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، اسم املؤلف)  ٢
م ، ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ -سوريا  -دار الفكر : دار النشر )١/١٥(هـ ، ٧٦٩: املصري اهلمداين الوفاة

 .  حممد حميي الدين عبد احلميد: حتقيق 
 اإلمام أبو الربكـات األنبـاري  :  أسرار العربية ، اسم املؤلف: م أهل اللغة يف هذه املسألة ينظر يف كال)  ١

األوىل، : م ، الطبعة١٩٩٥هـ ١٤١٥ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر)  ١/٢٨ (، هـ٥٧٧: الوفاة
ابن هشام  مجال الدين:  ، اسم املؤلفبن مالكأوضح املسالك إىل ألفية او.فخر صاحل قدارة. د : حتقيق

: م، الطبعة١٩٧٩هـ ١٣٩٩ -بريوت  -ار اجليل د: دار النشر، )١٢/ ١(، هـ٧٦١: األنصاري الوفاة
أبو العباس حممد بن يزيد املربد :  ، اسم املؤلفاملقتضبو. حممد حميي الدين عبد احلميد: اخلامسة، حتقيق

 . حممد عبـد اخلـالق عظيمـة   : بريوت، حتقيق -.  عامل الكتب: ، دار النشر)١/٣(. هـ٢٨٥: الوفاة
عبد :  ، اسم املؤلفشذور الذهب يف معرفة كالم العرب )١/١٥(شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك و

 -للتوزيع  الشركة املتحدة: دار النشر) ١/١٧(، هـ٧٦١: ابن هشام األنصاري الوفاةاهللا مجال الدين 
 .)١/١٢(قطر الندى وبـل الصـدى    شرحو. عبد الغين الدقر: ، حتقيق م١٩٨٤هـ ١٤٠٤ -سوريا 

: ج النحـوي البغـدادي الوفـاة   أبو بكر حممد بن سهل بن السـرا :  ، اسم املؤلفاألصول يف النحوو
الثالثة، : م، الطبعة١٩٨٨هـ ١٤٠٨ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر)٣٧ -١/٣٦( ،هـ٣١٦
يف الرد على مزاعم : ، وينظر)٢٣٣- ١٠/٢٣٢( جمموع الفتاوى:  وينظر. عبد احلسني الفتلي. د: حتقيق

 .١٨٥اإلعجاز العددي مصطفى الكندي  ص: رشاد خليفة
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ائمة جبمع ما خيتلط ا من الشبهات أي احلروف وأطول الكلم يف كتـاب اهللا عـز   الق
ليستخلفنهم و أنلزمكموها وشبههما فأما : وجل ما بلغ عشرة أحرف حنو قوله تعاىل 

وأقصرهن مـا   ،فأسقيناكموه فهو عشرة أحرف يف الرسم وأحد عشر يف اللفظ: قوله 
ومن حروف املعاين ما هو على  ،أشبه ذلككان على حرفني حنو ما وال ولك وله وما 

وعلى هذا  )١()كلمة واحدة مثل مهزة اإلستفهام وواو العطف إال أنه ال ينطق به مفردا 
وإذا كان كذلك فإن إحصاءات األسـتاذ  ) ١٩(م يكون إحصاء الكلمات ليس الكال

 .)٢(بسام  ورشاد خليفة تبطل وتذهب جفاًء
 :التكلف املذموم أن هذا العلم من : الوجه التاسع 

عن التكلف فأمره أن يقـول   -صلى اهللا عليه وسلم  -  رسوله أواهللا تعاىل قد بر
فني {: للناس   .] ٨٦ص آية [} قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ وما أَنَا من الْمتَكَلِّ

القرآن أجـراً   ال أسألكم على: (( يف تفسري هذه اآلية –رمحه اهللا  –قال ابن زيد 
وفـرق  . )١()اخترص وأتكلف ما مل يأمرين به اهللا: تعطوين شيئاً ، وما أنا من املتكلفني 

 .بني التكلف والبحث العلمي النافع لألمة 
فالتكلف يفتح على املرء وعلى الناس أبواباً من الشر يف االعتقاد والعمـل مـا ال   

ومن طماح النفوس إىل مـا مل  : (  -اهللا رمحه  –يعلمها إال اهللا تعاىل،  يقول الشاطيب 
، وذلك التكلف سبيل إىل اهلالك، وإمنا )٣)(٢()تكلف به نشأت الفرق كلها أو أكثرها 

رضي اهللا عنـه   –النجاة يف العمل مبا أمر به العبد، والكف عما ي عنه عن أيب هريرة 
منا هلك من كـان  دعوين ما تركتكم فإ: ((اهللا صلى اهللا عليه وسلم قالأن رسول  –

قبلكم بسؤاهلم واختالفهم على أنبيائهم، فإذا يتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمـرتكم  

                                                
 ) .١/٦٧(تفسري القرطيب  )  ١
 . ٢١٤- ١٨٤اإلعجاز العددي : ينظر يف املزيد يف نقد افتراءات رشاد خليفة )  ٢
 .  ٨٦: سورة ص آية )  ١
 ).١٨٨/ ٢٣(رواه ابن جرير يف جامع البيان )  ٢
 ).٢/١٢٣(افقات املو)  ٣
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وهذه الدراسات هي ميل عن أسـلوب القـرآن اىل   . )١())بأمر فأتوا منه ما استطعتم 
 .)٢(أساليب متكلفة قد تؤدي اىل اإلضطراب واهلرج واملرج يف صفوف األمة

الف أصحاب هذا الفن يف احلدث الواحد يدل على فسـاد  أن اخت: الوجه العاشر 
  :هذا املنحى وبطالنه
عدنان الرفاعي يف الرسالة اليت وجـدناها منشـورة يف شـبكة    / فمثالً املهندس 

لفاً عن حدد موعداً خمت) ل يف القرآن الكرمياية إسرائي: (بعنوان) اإلنترنت(املعلومات  
 :م حيث قال٢٠٢١يث جعلها يف تاريخ ناصف حعايد / ودما حددها  األستاذ بسام 

ذا اعتربنا بداية إفسادهم يشري إىل وحدات زمنية ، وإ)  ٧٥( وإذا اعتربنا أنّ العدد (.. 
: مـيالدي ) ٢٠٢٣(، فهـل سـيتم الفـتح عـام     ميالديـة ) ١٩٤٨(الثاين، سنة 

 ..؟ ]٢٠٢٣=٧٥+١٩٤٨[
 :مل من اازفة إالّ احتمالني إننا نرى أنّ هذه النبوءة أقرب إىل اليقني وال حت

 ..مشرياً إىل مسألة أخرى غري املسألة الزمنية )  ٧٥( أن يكون العدد  -١
 . )١(..)ميالدية )  ١٩٤٨( أن تكون بداية إفسادهم الثاين ليست سنة  -٢

، وذكر تارخياً قريباً من التاريخ الذي ذكره وإن كان هذا املؤلف مل جيزم بذلك
 .عايد  ، إال أن األمر عرضة لالزدياد / بسام والدكتور

أن مثل هذا العلم جيعل القـرآن حمـط جتـارب للنظريـات     : الوجه احلادي عشر
 :رآن الكرمي بسبب اختالف نتائجهاواحلسابات اليت قد تدخل الشك يف الق

إن هذا العلم والتجارب اليت جاء ا أصحابه ليطبقوها على القرآن الكرمي قـد  
عايد ، ولكن أي آفاق تلك ؟  إا تنبؤات  خمتلفـة  / جديدة كما يقول دفتحت آفاقاً 

فما هو ! أصبح فيها القرآن حمط جتارب للنظريات واحلسابات باسم اإلعجاز العددي ؟
                                                

كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب االقتداء بسنن رسول اهللا صلى اهللا عليه ) ٨/١٤٢(رواه البخاري ) ١
 )) . واجلعنا للمتقني إماماً : (( وسلم ، وقول اهللا تعاىل

عبد الـرمحن  : الدكتور ) حساب اجلمل : (حبث  غري منشور بعنوان : وينظر . ١١٦رسم املصحف ص)  ٢
 .٦٥للوحيق  صا
 . ٨ص)   ١
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احلال مع هذه التنبؤات املتضاربة واملختلفة ؟ ال ريب إن مل تكذب كلتامها أن إحدامها 
 !!نها ؟ قد تكذب وإذا كذبت فما هو املوقف حي

 فهل هذا مطلب الشرع يف التعامل مع القرآن ؟ 
إمنا هو يف تفسري القرآن باألرقـام،  ؛ لغيب فقط ادعاء أنه ا ت يففاخلطورة ليس

وفتح باب التجارب والدراسات  مع هذا الكتاب العظيم الفصل الذي ال هزل فيـه،   
هي عن مـواالة اليهـود   حممد سالمة فمثالً يستخدم آية الن/ فهذا ما سار عليه االستاذ
ضُهم أَوليـاء  {: والنصارى يف قوله تعاىل  عاء بيلى أَو ارص النو ودهذُواْ الْيواْ الَ تَتَّخنآم ينا الَّذها أَيي

نيمالظَّال مي الْقَودهالَ ي اللّه إِن مهنم فَإِنَّه نكُمم ملَّهتَون يمضٍ وع٥١{ب {   ينى الَّـذ فَتَـر
صـيبنا دآئـرة فَعسـى اللّـه أَن      شى أَن تُ ض يسارِعون فيهِم يقُولُون نَخْ ري قُلُوبِهِم مف

   نيمــاد ــهِم نَ ــي أَنْفُسواْ فــر ــا أَس لَــى مواْ عــبِح ص فَي هنــدع ــنــرٍ م أَم ــالْفَتْحِ أَو ــأْتي بِ ٥٢{ي{ 
ويقـوم بعمليـة    ،ويستخرج من أعداد كلماا وترتيبها يف املصحف ] ٥٢-٥١: املائـدة [

ن إأقول هنا ( :أو تاريخ بداية أمريكا حيث يقول ،حسابية ليصل إىل تاريخ اية أمريكا
 }   ـنـرٍ موالذي كنا قد أشرنا سابقا أن .. هو عقاب اهللا الذي سيرتل بأمريكا ، }أَم

تؤكـد ذلـك   ، من سورة املائـدة   ٥٢واآلية  .. بإذن اهللا، م ٢٠٠٧موعده احملتمل 
 ٥٢لوجدنا أن اآلية ، فنحن إذا بدأنا عد آيات القرآن من أول املصحف  ... !!!أيضا

 .ن بداية املصحفم ٧٢١من سورة املائدة اليت حنن بصددها هي رقم 
وما صلته بأمريكا اليت رمزها يف القرآن وغـريه مـن   .. ولكن ماذا يعىن هذا 

 ..مرات  ٣مكررة  ٦أي ،  ٦٦٦ماوية الكتب الس
-أخي املسـلم   -الصلة  !؟.. الذي حددناه سابقا ٢٠٠٧يضا بعام وما صلته أ

وأن  ..أحـرف  ٩و، كلمات ٣تتكون من  ،}أَمـرٍ مـن   { أن مجلة .. وبكل بساطة 
 ٦٦٩) = ترتيبها من بداية السورة –ملصحف ترتيب اآلية من أول ا= (  ٥٢ – ٧٢١(

وهـو  .. !!! ٦٦٦=  ٣ – ٦٦٩) = ت هذه اجلملةعدد كلما – ٦٦٩(وأن 
 .رمز أمريكا 
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،  ٣فان عدد كلمات اجلملة هو ، مرات  ٣مكررة  ٦وإن كان رمز أمريكا هو 
 .. !!! ٦=  ٣ – ٩) = عدد الكلمات  –عدد احلروف ( واليت هي ... ٦وتبقى ال 

إذا ضـرب يف   ،هذا الذي استخرجناه  ٦٦٩أن رقم ، بل أن املفاجأة احلقيقية 
 ) ... ٣×  ٦٦٩( أي .. عدد كلمات اجلملة 

=  ٣×  ٦٦٩حيـث أن  .... لكان الناتج هو عام العقاب اإلهلي على أمريكا 
 )١().. !!!!م  ٢٠٠٧

مث هذه التنبوءات واالستخدامات قد  تكون مـدخالً سـهالً للمتربصـني  مـن     
 !.  لق هذا الباب ونستريح ؟املستشرقني أو غريهم  يف القدح يف القرآن  فلماذا ال نغ

 ] :للدكتور عايد ، واألستاذ بسام [ الرد التفصيلي على الدراسات السابقة 
 اخللل يف النظرية نفسها ني واستدالاليت أوالً يف تبييتيف هذه النقطة سأجعل مناقش

هذا املنهج ويرده مـن وجـوه    اليت اعتمدا عليها، مث أذكر الدليل الشرعي الذي مينع
 . ةن؛ حىت تكون احلجة واضحة وبيكثرية

، ننبه إىل أنه من الصعب تتبع كـل طريقـة أو   وقبل البدأ بعرض هذه الدراسات
، ولذا سأكتفي بذكر بعض األمثلة اليت أبـني  تذكر ؛ ألن ذلك يفضي إىل املللكلمة 
 .بطالن مثل هذه العمليات احلسابيةفيها 

سام جرار والدكتور عايد طه ؛ نظراً وسأقوم يف حبثي هذا بدمج دراسيت األستاذ ب
لتشابه الدراستني يف األسلوب واملنهج واالستدالل ، مع اإلشارة إىل أن السبق يف هـذا  

 :الدراستني يتحقق منه أمران اال لألستاذ بسام إال أن دمج
 .مجع شتات املوضوع والتسهيل على القارئ: األول 
 .بني الدراستني التشابه واالختالفمعرفة مواطن : الثاين 

 
 

                                                
 .   حممد سالمة/ مقال مرسل من األستاذ : املصدر  )١
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 :نبدأ بالرد التفصيلي على الدراستني فنقول 
على  امث سار ،بعد اعتمادمها على قصة املرأة اليهودية حددا تارخياً معيناً لإلسراء:  أوالً

إال أن األقوال الراجحة ال : " وفقه يقيما املعادالت احلسابية ، فهذا األستاذ بسام يقول 
وم حبساب عدد السنني من هذا التاريخ اىل تـاريخ ايـة   مث يق" م ٦٢١خترج عن عام 

وهـو    ١٤٤٤: هـ ويصل يف النتيجة إىل الـرقم  ١٤٤٣إسرائيل حسب النبوءة وهو
 . )١()٧٦×١٩: حاصل ضرب 

عايد فجعلها يف الفروض اليت ذكرها يف نظريـة  / وعلى نفس هذا اخلطوات تبعه د
 .)٣(اخلالصويف حتليل العناصر املدعمة لنظرية  )٢(اخلالص

وجعل حادثة اإلسراء يف املعطيات اليت اعتمد عليها يف التنبؤ بنهاية إسـرائيل عـام   
تعتمد النظرية : ( م حيث يقول  ٦٢١جزم بأن تاريخ اإلسراء كان يف عام وم ٢٠٢٢

، ويقـول  )١() حسب إمجاع احملققنيم  ٦٢١أيضاً على تاريخ اإلسراء الذي كان عام 
 ).ميالدية  ١٠/١٠/٦٢١قون على أن  اإلسراء مت يوم وأمجع احملق: ( أيضاً 

احلاصل أما اتفقا على حتديد تاريخ معني حلادثة اإلسراء واعتمدا عليه يف العمليـة  
مل ، كما أنـه  واألقوال فيها تصل إىل ستة أقوالفمن أين هلما هذا اإلمجاع ؟ . احلسابية 

يح صريح ، وكل ما يعرف مـن  يثبت يف تعيني تاريخ اإلسراء واملعراج أي دليل صح
خالل السرية أن اإلسراء واملعراج كَانا قبل اهلجرة، هذا ما اتفق عليه علماء السري ، أما 

 : ك ففيه ستة أقوال إمجاهلا كاآليتحتديد تاريخ معني لذل
 . يف سنة النبوة -١
 .بعد البعثة خبمس سنني -٢
 .السنة العاشرة من النبوة يف رجب -٣

                                                
 .٥٩-٥٨زوال إسرائيل ص)  ١
 .١٦١ص: مىت تنتهي إسرائيل)  ٢
 .١٨٠، ١٧٩و  ١٧٦املصدر السابق ص )  ٣
 ، ١٥٥مىت تنتهي اسرائيل ص )  ١
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 . انية عشر من النبوةالسنة الث -٤
 .السنة الثالثة عشرة من النبوة يف حمرم -٥
 .السنة الثالثة عشرة من النبوة يف شهر ربيع األول -٦

السابع من ربيع األول ، وقيـل ليلـة    أما يف أي يوم من الشهر كان ؟ قيل ليلة
 )١(من رمضان سبع وعشرين من ربيع اآلخر ، وقيل ليلة سابع عشر

، د عليه يف  هذه النظرية احلسابيةحيح يثبت التاريخ حىت يعتمحديث ص ومل يرو
 .فكيف يقال بإمجاع احملققني ؟

إعالن لنسـخ الشـريعة   : عايد جازما أن حادثة االسراء هي / مث أيضا  ذكر د
االستدالل  واعتمد على هذا التاريخ يف استدالله يف نظريته ، وهذا )١(املوسوية وايتها

 : وجهني أنه ال حمل له من: القد يعترض عليه ويق
أن حادثة اإلسراء كما ذكرنا سابقاً باتفاق املؤرخني والعلماء أا كانت قبـل   :األول

اهلجرة ومن املعلوم أن صراع النيب صلى اهللا عليه وسلم يف تلك الفترة كان مع مشركي 
ه صـراع  ، فإذا كان كذلك، فإن االستدالل بيوم في. قُريش ومل يكن بعد مع اليهود 
أو غريها من الغزوات اليت فيها قتال مع اليهود أقـرب   ،واضح مع اليهود كغزوة خيرب

مباشرة سوى أا ذكرت يف سـورة   ا ليهودلمن استداللك ذه احلادثة اليت ال عالقة 
اإلسراء ، بل رمبا يعترض عليه ويقال إن النسخ كان من جمرد مبعث النيب صلى اهللا عليه 

، لقضية من هذا اجلانـب ال ضـابط هلـا   فا ،أخرى  بأقوالترض عليه وسلم وقد يع
 . ح أن هناك أخطاء أخرى ستأيت معناوخصوصاً عندما يتض

                                                
) ٥٧٨/  ١( ، الكامل يف التاريخ ) ٢٦ -٢٥/ ٣( ، املنتظم  ) ٣٥٤ – ٣٥٥/ ٢( دالئل النبوة  : انظر )  ١

، الوفا بأحوال املصطفى  ) ٢٧١/   ٢(، السرية النبوية البن كثري  ) ٢٧١ -١/٢٤١( تاريخ اإلسالم  
)  ٦/    ٢( ، شرح صحيح البخاري البن بطـال  ) ٢١١ -٢١٠/    ٥(، الدر املنثور  ) ٢٢١/  ١(

الرحيق ) ٢٠٧/   ٣( فتح القدير  ) ٢١٠/ ١٠( تفسري القرطيب  ) ٥٥-٤٩   ٨(التمهيد البن عبد الرب  
 ). ١٣٧(املختوم 

 ).١٦٠(اية إسرائيل املعاصرة  )١
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أنه من املعلوم أن اليهود يف هذا التاريخ  مل يكـن هلـم سـيادة ال يف    : لوجه الثاين ا
/ قر به دوهذا ما أ فلسطني وال يف غريها ، بل العكس من ذلك ، وكان األمر للنصارى

. لكيد واملكروذكر أن دورهم مقتصر على ا )١()ومل يعد لليهود وجود: (عايد يف قوله
فكيف يناقض نفسه ويقول أن حادثة اإلسراء إعالن لنسخ واية الشـريعة املوسـوية   

 . ل أن هذا جمرد ختمني ال ضابط له واحلاص! بسيادة الشريعة احملمدية ؟
فاملعطيات جيب أن  ،عطيات ليست كالفرضياتمث إنه ال خيفى على أحد  أن امل

تكون دقيقة ال يعتريها الشك واخلطأ ،وهذا ما مل جنده يف نظرية اخلالص اليت ذكرهـا  
ذلـك الن  : (حيث يقول. ةعايد يف كتابه  بل إنه اعترف بأا معطيات غري مؤكد/ د

تباط الذي جاء يف ، وإن مل يكن هذا االربين إسرائيل  مرتبطة مبذنب هايل ارتباط عقائد
فجعل  )٢()ً ، فإنه يتأكد من خالل ما توصلنا إليه مؤكداكثري من أُمهات كتب التراث 
/  لعل د: جعت نفسي والتمست له عذراً وقلتمث إين را املؤلف املعطيات كالفرضيات

عايد خانه التعبري وكان مراده الفرضيات وليس املعطيات ، لكن عنـدما تصـفحت   
ليسـت   )١(ه قد وضع فرضيات للنظرية يف الفصل الثاين من الكتابالكتاب وجدت أن

 . هي تلك املعطيات اليت ذكرها 
من هنا ميكن القول بأن هذه الثغرات اليت قد ترد على هذه املعطيات من أكثـر  

، وهذا مكمن اهلشاشة والضعف يف ة أن تقلب النظرية رأساً على عقبمن جانب كفيل
 .هذه الدراسات 

؛ داللة على تاريخ الكلمات يف السورة وجعل نتيجتها يف االعتماد على حساب:  ثانياً
إذا قمنا بإحصاء الكلمات من بداية الكالم عـن  : ( زوال إسرائيل يقول األستاذ بسام 

فإذا جاء وعـد اآلخـرة    –إىل آخر كالم يف النبوءة  –وآتينا موسى الكتاب  –النبوة 
كلمة ، وهو رقم يطـابق   ١٤٤٣الكلمات هو فسوف جند أن عدد  –لفيفا  بكم جئنا

                                                
١٦٠( )١.( 
١٥٥) (٢. ( 
 .١٦١ص)  ١
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ـ ١٤٤٣= ٧٦+ هــ  ١٣٧٦: أي  ١الرقم الذي خلصنا إليه يف البند رقم    )١()هـ
 .سنة ٧٦ويقصد فيه نبوءة املرأة العجوز وأا ستدوم إسرائيل 

 :وميكن االعتراض على هذا االستدالل احلسايب وربطه ذه اآليات من وجهني
  :الوجه األول

أا هي بداية الكالم عن النبوءة مردود ؛ ألن : يت بدءا منها العد وقاالأن اآلية ال
وآتَينـا موسـى الْكتَـاب    {: عن النبوءة ، فقـول اهللا تعـاىل    اناآليتني األوليني ال تتكلم

يالكي وونن دذُواْ ميلَ أَالَّ تَتَّخائري إِسنى لِّبده اهلْنعج٢{و {ةَ ميذُر نُوحٍ إِنَّه عا ملْنمح ن
كما هو ظاهر من سياقها تتكلم عن هداية التوراة    ]اإلسـراء [ }   ٣{كَان عبداً شـكُوراً 

 ! . ؟، فأين بداية النبوة اليت ذكراها، وعن التوحيد ، وبيان أم من ذرية نوح 
ضَـي { : اجلواب أا كانت يف اآلية اليت بعدها يف قوله تعاىل  نا إِلَـى بنـي   وقَ

ضِ مـرتَينِ ولَـتَعلُن علُـواً كَـبِرياً         ـي األَرف نـدتَـابِ لَتُفْسـي الْكيلَ فائراإلسـراء [ }٤{إِس[ 
وبناًء على هذا تبطل النتيجة اليت اعتمدا عليها يف العملية احلسابية ؛ ألن العد بدأ مـن  

أدخالها يف حساما تتغري النتيجة ، فإن  ينيتهاتني اآليتني  ؛ وبإسقاط هاتني اآليتني الل
أصرا على كالمهما ومل يسلما عند ذلك ينقلب احلال إىل سفسطة  ومكابرة ليس فيها 

 .مل منهما أن يقباله ؤحبث عن احلق  ، وال أظن أن الباحثني سريدا احلق بل امل
  :الوجه الثاين

كـثرية ال عالقـة هلـا     ها يف احلساب آياتأن من ضمن هذه اآليات اليت أدخال
لفضائل ايتكلم  اهللا فيها عن هداية القرآن وعن  ١٠٣: إىل اآلية ٩:بالنبوءة فمن اآلية 

واألخالق اليت ينبغي على املسلم أن يتحلى ا ، وعن التوحيد و صلة األرحام والنهي 
بالعهد وأكل مال اليتيم ، واألمر بالوفاء  ،وقتل النفس ،والزنا ،واإلسراف ،عن التبذير
وعن القول على اهللا بغري علم ، ومسائل كثرية ال  ،وعدم خبس الناس أمواهلم ،والقسط

وإن كانت تتكلم عن  ١٠٣: إىل اآلية ١٠١: عالقة هلا مباشرة بالنبوة، وأما اآليات من
                                                

 . ٥٨زوال إسرائيل ص  )١
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بين إسرائيل وموسى إال أا ال تتكلم عن هذه النبوءة ، وإمنا تتكلم عن صراعهم مـع  
 .فرعون

دكتور عايد خيطو نفس اخلطوات اليت سار عليها األستاذ بسام ، إال أنـه  ونرى ال
، املنمقة ووضعها يف معطيـات وفـروض   اختلف عنه مبحاولة الترتيب بوضع العناوين

ولكنه يف النهاية واملضمون ال خيتلف عنه كثرياً بالتعامل مع اآليات بطريقـة حسـابية    
سـنة،   ٧٦أن إسرائيل سـتدوم   ومة اليت تقولة التوراتية املزعءلكي توافق تلك النبو

سنة مشسية فكيف حتدد هذا العمر وما  ٧٤سنة قمرية أي  ٧٦عمر إسرائيل : ( فيقول
فيا ليته ذكر ذلك جمرد نقل وحكاية عـن كتـب    )١()هي الرباهني الدالة على ذلك ؟ 

ـ    ة اليهود واكتفى بذلك ، ولكن أقحم القرآن واألحاديث النبويـة يف ذلـك وبطريق
حسابية ألرقام اآليات ، أو عدد الكلمات اليت يف اآليات اليت يصل يف نتيجتها إىل رقم 

 !جيعله متفقاً مع نبوءة كتب اليهود ، ويقرر عمر إسرائيل بناء على ذلك ؟
... يف القرآن واألحاديث النبوية واألثر والتوراة واإلجنيـل : ( فيقول جازماً بذلك      

 : سـنة قمريـة طبقـاً للمعطيـات اآلتيـة       ٧٦صـرة  جند عمـر إسـرائيل املعا  
وقَـالَ  { :يقـول اهللا تعـاىل   ) ١٩(حىت اآليـة  ) ١٣(سورة إبراهيم من اآلية رقم  -١

   بر هِمــي ــأَوحى إِلَ ــا فَ نلَّتــي مف نــود لَتَع ا أَوــن ضأَر ــنـــكُم م نخْرِجلَن هِمــل سرواْ لــر ــذين كَفَ ــم الَّ ه
لهــن ــالمنيلَ ــامي   } ١٣{كَن الظَّ ــاف مقَ خ ــنمل ــك ذَل مه ــد عــن بم ض األَر ـــكُم ننكسلَنو

يدعو افخ١٤{و {يدنارٍ عبكُلُّ ج ابخواْ وتَفْتَحاسو}ـن   } ١٥ـقَى مسيو منهج هآئرن وم
يدداء ص١٦{م { كَادالَ يو هعرتَجي  ـهآئرن ومو تيبِم وا همكَانٍ ون كُلِّ مم ت والْم يهأْتيو يغُهسي

ــف الَّ   } ١٧{عــذَاب غَلــيظٌ اصمٍ عــو ــي يف يحــر ــه ال ت بِ ــتَد اش ــادمكَر مــالُه مأَع هِمبــر ــذين كَفَــرواْ بِ مثَــلُ الَّ
لَى شواْ عبا كَسمم ونرقْدييدعلُ الْبال أَلَم تَر أَن اللّه خلَق السماوات } ١٨{يء ذَلك هو الضَّ

 يـددبِخَلْقٍ ج ت هبكُم ويأْ شأْ يذْ إِن ي بِالْحق ض األَررأة يقوم بـالتحكم يف    )١(}١٩{ووبكل ج
                                                

 .١٠٩ص )    ١
 . ١٠٩املصدر السابق ص )  ١
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 :التحديد من قولهيس من بدايتها وبول ١٣ويبدأ من اية اآلية  ،حساب عدد الكلمات
 }  نيمالظَّـال كَنلهريده وهـو   }لَـن٧٦:( لكي يصل يف النهاية إىل الرقم الذي ي (

 ! الذي يوافق النبوءة اليت أقرها 
 .إن هذا يف غاية التحكم الذي يتضح جلياً ملن عنده أدىن بصرية 

إِن { :ونراه يستخدم هذه الطريقة أيضاً عند قوله تعاىل يف سورة اإلسـراء  
يلو كُموهجواْ ووؤسيل ةراآلخ دعاء وا فَإِذَا جفَلَه أْتُمأَس إِنو كُمأَنفُسل نتُمسأَح نتُمسا أَحكَم جِدسلُواْ الْمخد

فقام بعد الكلمات من أول اآليه ومل يكمل   ]٧:اإلسـراء [}دخلُوه أَولَ مرة وليتَبرواْ مـا علَـواْ تَتْـبِرياً    
طريقـة   وال خيفى علـى أحـد أن هـذه   . )١("املسجد" اآلية ، وإمنا توقف عند قوله 

 .!اصطفائية غري منضبطة  ؟
إىل اآلية ) ١٥: ( يف سورة النازعات  من اآلية رقم واستخدم هذه الطريقة أيضاً

 .)٢()٧٦(وحسب عدد الكلمات  فيها وعددها  ) ٣٣: (رقم
هذه طريقة من الطرق احلسابية اليت استخدمها يف حبثه ، واستخدم طريقة أخرى 

فسورة احلشـر يف  : ( اجلمع بني عددين ليصل إىل الرقم املطلوب ، فمثالً يقول: وهي 
وألن سورة  ٧٦=١٧+  ٥٩وجبمع ) ١٧: ( وسورة اإلسراء رقم ) ٥٩: (القرآن رقم 

خرة بينما سورة احلشر تتكلم عن بداية جتمع اليهـود  اإلسراء تتكلم عن تنفيذ وعد اآل
 .)٣()ألول حشرهم

حسـاب  ( كما استخدم طريقة أخرى متابعاً فيها لألستاذ بسام ، وهي طريقـة  
 ).كرر منها ليصل إىل العدد املرادالكلمات األخرية يف اية اآليات وحذف امل

تنتهي كل آية : ( ، فقال فاألستاذ بسام حسب اية اآليات اليت يف سورة اإلسراء 
أي أن )) اخل... شكوراً ، نفرياً ، لفيفـاً وكيالً، : ((من آيات سورة اإلسراء بكلمة مثل

 ٧٦كلمة وعندما حتذف الكلمات املتكررة جند أن عدد الكلمـات هـي    ١١١هناك 
                                                

 .١١٤السابق ص  املصدر ) ١
 .١١٠املصدر السابق ص )  ٢
 .١١٠املصدر السابق ص  )٣
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هو حمـور   ٧٦، وال ننسى أن كل كلمة تقابل سنة ، وأن الرقم  ٤ ١٩xأي . كلمة 
 :يلي أخطأ يف ما هوبالتدقيق يتضح أن )١()ل هذا البحثحديثنا يف ك

، وكيالً، شكوراً:   ((تنتهي كل آية من آيات سورة اإلسراء بكلمة مثل: ( أنه قال -١
وهذا الكالم غري صحيح ، فلو فتحت  ،، ويقصد أا تنتهي باأللف...)) نفرياً ، لفيفاً 

: ب كالمه ؛ ألا تنتهي بكلمة املصحف لوجدت أن أول آية من سورة اإلسراء تكذِّ
، وال يوجد فيها ألف ، وقد يقول قائل لعله سبق عليه القلم  باخلطأ وذهـل  ) البصري (

أي أن : (رمبا ذلك ، ولكن قوله بعد ذلك : ومل يكن عنه غائباً ؟ نقول  ،عن هذا األمر
غري يدحض هذا االحتمال ، فيكون احتمال اخلطأ بالذهول ضعيف و) كلمة١١١هناك 

عايد هلذا اخلطأ فبدأ حسابه من اآلية الثانية وسيأيت ردنا / مقبول ؛ وهلذا تنبه صاحبه د
 .عليه بعد قليل واالختالف بينهما 

وهذا العدد غري  ،٧٦أنه ذكر أن عدد  هذه اآليات بعد حذف املكرر منها يصبح   -٢
راً فيه تلـك  مذكو صحيح ، وال أدري كيف حصل على هذا الرقم ؟ فلم يبني جدوالً

الكلمات ؟  ومل يبني كيف حصل على هذا الرقم ؟ وسيتضح يف ما يلي العدد الصحيح 
 . عايد / يف ردنا على د

مث  ،إىل أخر السورة) ٢: ( عنه حيث ابتدأ العد من اآلية رقمعايد فاختلف / أما د
  ٣٤: مث قام حبساب الكلمات املكررة وعددها  ١١٠قام جبمع عدد الكلمات وعددها 

 . )١(٧٦=  ٣٤ – ١١٠:  وقام بطرح النتيجتني  
 :الطريقة مالحظات منها  هويف هذ
ومل ) ٢:( أا حتكم وتعسف واضح ال ضابط له ، إذ كيف بدأ من اآلية رقـم  -أ

 ! .؟)  ١: (يبدأ من

                                                
 .٧١زوال إسرائيل ص )١ 
 .١١٣ -١١٠اية إسرائيل ص: ينظر )  ١
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؟ فقد قمت بعد  ٣٤ال أدري كيف خرج ذا العدد للكلمات املكررة وأنه  -ب
كلمة تكـررت يف  ) ١٧(الذي ذكره املؤلف فكانت الكلمات من نفس اجلدول 

 . موضعاً ، وعلى هذا تكون العملية خاطئة  ٥١
فهذا  ٣٤: فحصلت على النتيجة وهي ٢ × ١٧: فإن قال أنا قمت بضرب الرقم 

التعبري عن التكرار، فهـذا أيضـاً قلـب    ) ٢(أقصد من الرقم : حتكم ، ولو قال 
 .٣٤ليس للحقيقة وللحساب فأن الكلمات عددها 

، فالرقم ) ٧٦(، والرقم ) ١٩(من استخدام الرقم  نمما سبق يالحظ أما يكثرا: ثالثاً 
على املدة الزمنيـة لـزوال    داللة) ٧٦: (أنه إعجاز ، والرقم  يستخدمانه على) ١٩(

اآليات : (بسام حيث يقول/ م األستاذإسرائيل من تاريخ قيامها ، ويتضح هذا من كال
 ٧٦=  ٤ × ١٩آيات ، أي أن عـدد كلماـا    ٤كلمة هي ) ١٩( اليت عدد كلماا

 .)١()٧٦ومرة أخرى 
، ٦٤، ٤٦، ٤٧(أربع آيـات هـي    يوجد يف سورة اإلسراء( :عايد ، فقال/ وتبعه د

 .)٢()٧٦=  ١٩×٤كلمة، وبضرب) ١٩(، وكل آية  تتكون كل منها من )٨٨
مـن سـورة    ٧٦اآلية  خيطر بالبال الرجوع إىل: (بسام بعدها/ مث يقول األستاذ 

ضِ ليخْرِجـوكَ     { :اإلسراء ، وإليك نص اآلية الكرمية  األَر ـنم ونَكزـتَفسواْ لَيإِن كَـادو
يالإِالَّ قَل الفَك خ ثُونلْبإِذاً الَّ يا وهن٧٦ :اإلسراء [  }م.[ 

ـ  ٧٦ويأيت بعد كلمة قليال رقم اآلية    ؟ ٧٦سـنني  رقم إىل عـدد ال فهل يرمز هذا ال
، يل ، كما حيصل يف الرؤيا الصادقةفالنبوءات أحيانا تأيت على صورة رمز حيتاج إىل تأو

 . )٣()كرؤيا يوسف عليه السالم ، رؤيا امللك يف سورة يوسف
 :وهذا االستدالل هش ميكن نقضه من عدة أوجه

 
                                                

 .٧١زوال إسرائيل ص )١
 .١١٤اية إسرائيل   )٢
 .٧١زوال إسرائيل ص ) ٣



-٢٧٦- 
 

  :الوجه األول
سالم من مكة وليس أن اآلية تتكلم عن إخراج املشركني للرسول عليه الصالة وال

 . عن اليهود 
وقد استدرك هذه املالحظة و قال قد يقول البعض إن اآلية تتحدث عن إخـراج  

سنةَ مـن   :ولكن اآلية اليت تليها هي  –وهذا صحيح  –الرسول صلى اهللا عليه وسلم 
 ) ٧٧اإلسراء ( قَد أَرسلْنا قَبلَك من رسلنا والَ تجِد لسنتنا تحوِيالً

هذا صـحيح سـنة   : وحنن نقول  . )١()إذن هي  سنة املاضي ، واحلاضر واملستقبل   
هذه هي السنة يف الرسل مـع   ، ولكن لعله مل ينتبه أن هذه اآلية ذكر اهللا فيها أنماضية
  .قومهم

حنن ال ننازعـه يف أن  الرسل خيتلفون عن أتباعهم يف هذا، وولعل املؤلف يتفق معنا أن 
، لوم وللمتقني  وإن كانوا غري رسـل ه سنة للرسل ، وال ننازعه يف أن العاقبة للمظهذ

وإمنا مقصودنا هنا أن هذا استدالل متكلف ، ال حاجة له ، وال حمل له ، فال ينبغي أن 
مث نتصـفح   ،يؤخذ بكالم امرأة يهودية أو غريها يف نبوءة مزعومة لتحديد تاريخ معني

ونضرب هذا العدد يف العدد اآلخر ، ومنر على اآلية اليت فيها  املصحف وبأيدينا احلاسبة
الوعيد ، أو اليت فيها ذكر حلال بين إسرائيل وكيف ضلوا وال نعترب ا ، بل نأخذ املكرب 

 !هذا أمر ال ينبغي ؟… ال لنتدبر اآليات وإمنا فقط لنعد حروفها أو كلماا أو غري هذا
  :الوجه الثاين

سنة   ٧٦على البقاء ملدة  داللةهو رمز فيه  ٧٦لنا أن رقم اآلية أننا لو سلمنا وق
بسام هل بقى املشركني بعد إخـراج الـنيب   / فإننا نقول لألستاذ   -مث تزول إسرائيل 

ة يف حق النيب صلى اهللا ءفإن حتقق هذه النبو! سنة ؟ ٧٦صلى اهللا عليه وسلم من مكة 
 . عليه وسلم الذي نزلت عليه أوىل من غريه 

 
 

                                                
 .٧٢زوال إسرائيل ص ) ١



-٢٧٧- 
 

  :الوجه الثالث
؛ فاسـد  الصادقة كرؤيا يوسف عليه السالمأن تشبيه هذه النبوءة املزعومة بالرؤيا 

أما ما جئت به فلم يفسره النيب صلى  ،ألن بينهما فرقاً فتلك الرؤيا الصادقة فسرها نيب
اهللا عليه وسلم ، إذن هذا قياس مع الفارق فيكون فاسداً ، مث تلك رؤيا منامية وهـذه  

 م آية وال يوجد بينها عالقة تذكر ، مث معلوم أن الرؤى يستأنس ا وال يعمل ا إالرق
 .إذا فسرت من نيب ومل ينه عنها 

:      ة اإلسراء  جيمعهم اجلـذر الثالثـي  يف سور من هذه اآلية و آيتني أخريني وأيضا
} يسـتفزهم  {    ، ] ١٠٣:اإلسـراء  [} فزونكليسـت { ، ]٦٤:اإلسراء[} واستفزز{: وهي)  فزز( 

: بسـام / حيث يقـول األسـتاذ   . ا ، استخدماها يف تدعيم نظريتهم ] ٧٦: اإلسـراء  [
، ٧٦،  ٦٤: ودة يف اإلسراء اآليـات  والالفت لالنتباه أن هذه الكلمات الثالث موج(

صـوتك   {:   ٦٤، أما اآلية  ١٠٣ كلمـة ،   ١٩وهي  }…واستَفْزِزْ منِ اسـتَطَعت مـنهم بِ
اليت سبق وأن عرضـناها يف   ٧٦مث يذكر داللة اآلية   )١()سنة كما أسلفنا  ١٩قابل وت

ضِ {: تعاىل وأما الكلمة الثالثة اليت يف قوله. الفقرة السابقة  األَر نم مه زتَفسأَن ي ادفَأَر
ض فَـإِذَا جـاء وعـد    وقُلْنا من بعده لبني إِس} ١٠٣{فَأَغْرقْناه ومن معه جميعاً واْ األَركُنيلَ اسائر

 . ]١٠٤ – ١٠٣: إلسراءا[} ١٠٤{اآلخرة جِئْنا بِكُم لَفيفاً
قلنا لبين إسرائيل بعد غرق فرعون اسكنوا األرض املباركة ، وبذلك : فيقول فيها 

وحـىت  متت السكىن ليتحقق وعد األوىل ، وبعد زوال اإلفساد األول حيصل الشتات ، 
ض فَـإِذَا جـاء        {: تتحقق الثانية واليت هي اآلخرة  واْ األَرـكُنيلَ اسائـرـي إِسنبل هـدعـن با مقُلْنو

تتعلق بالكالم عن ) يستفزهم (فالكلمة الثالثة    ]١٠٤ -: اإلسراء[}وعد اآلخرة جِئْنا بِكُم لَفيفاً
 . )٢()بحث أي بوعد اآلخرة موضوع هذا ال ناإلفسادي

                                                
 . ٧٣زوال إسرائيل ص ) ١
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مكرر  أما الباقي فإنه ،، وسننقل بداية كالمهعايد فإنه مقلد له يف هذا األمر /وأما د
أن إسرائيل وجدت لـذبح  : فاملرأة اليهودية اليت تقول : ( ويكفي اإلحالة إليه ، يقول

سنة املتوقع قد حفظت النبوءة اخلاصة بذلك عن احلاخامـات   ٧٦اليهود وأا ستدوم 
مث  ،)١()يف سـورة اإلسـراء   ٧٦ة رقم وتصدق هذه النبوءة مع معطيات اآليوتوارثتها 

 . ةيذكر اآليات الثالث وما تدل عليه كل واحد
 : وهذا الداللة اليت ذكراها غري منضبطة  وميكن أن يعترض عليها من وجهني 

صـ     {: أن االستدالل بقوله تعاىل : األول وتك وأَجلـب علَـيهِم   واسـتَفْزِزْ مـنِ اسـتَطَعت مـنهم بِ
ــروراً       ــيطَان إِالَّ غُـ هم الشـ ــد ــا يعـ هم ومـ ــد ــوالِ واألَوالد وعـ ــي األَمـ ــارِكْهم فـ ــك وشـ ــك ورجِلـ } بِخَيلـ

 ،بعيد وغري مقبول؛ ألن اآليات تتكلم عن عـداوة الشـيطان لإلنسـان     ]٦٤:اإلسراء[
آلئكَـة اسـجدواْ آلدم    { :على ذلك، يقول اهللا تعاىلوسياق اآليات السابقة هلا تدل  لْمـا لإِذْ قُلْنو

قَـالَ أَرأَيتَـك هــذَا الَّـذي كَرمـت علَـي       } ٦١{فَسجدواْ إَالَّ إِبليس قَالَ أَأَسجد لمـن خلَقْـت طينـاً   
هب فَمـن تَبِعـك مـنهم    } ٦٢{ن ذُريتَه إَالَّ قَلياللَئن أَخرتَنِ إِلَى يومِ الْقيامة ألَحتَنكَ قَالَ اذْ

ــوراً  ــزاء موفُ ج كُمآؤــز ج مــن هج ــإِن ــيهِم   } ٦٣{فَ ــب علَ لأَجو كتــو ص ــنهم بِ م تــتَطَع ــنِ اســتَفْزِزْ م اسو
همبِخَيلك ورجِلك وشارِكْهم في األَموالِ واألَ دعا يمو مه دعو الدوراً وإِالَّ غُر طَاني٦١:اإلسراء[}الش 

– ٦٤[  
وجيـب أن ال تفسـر    ،وهذا ال عالقة هلا باليهود بشكل مباشر يف سبب نزوهلا

 كلمة وكل كلمة متثل سنة فمن أيـن هلـم   ١٩بارتباطها بنبوءة مزعومة أو يقال أا 
 .على دليل إنه جمرد ختمني ال يقوم! ؟هذا

مـن  (اسـتخف  : هنا جاءت مبعىن) واستفزز:( من حيث املعىن فكلمة: لوجه الثاينا
بدعائك إياه بالغناء واملزامري والوسوسة وكل صوت فيه صد ) استطعت منهم بصوتك
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ختتلف هذه الكلمة عـن  ، و)١(عن طاعة اهللا كما ذكر ذلك العلماء يف تفسريهم لآلية
هم   {: يف قوله تعاىل)  يستفزهم(فكلمة عىن ، الكلمتني األخريني يف امل زـتَفسأَن ي ادفَـأَر

ضِ فَأَغْرقْنـاه ومـن معـه جميعـاً      األَر نكـذلك  اإلخراج، و: أتت مبعىن ]١٠٣:اإلسـراء [}م
ضِ ليخْرِجـ    {: يف قوله تعاىل}  ليستفزونك{: مة كل األَر ـنم ونَكزـتَفسواْ لَيإِن كَـادوكَ و

     ـيالإِالَّ قَل الفَـك خ ثُـونلْبإِذاً الَّ يـا وهنهناك ، احلاصل أن )٢(وفيها أقوال كثرية ]٧٦:اإلسـراء [} م
 .روا واسعاً، والتعميم بأا مبعىن واحد غري صحيح ألم حجفرقاً بني معانيها وتفسريها

قع حتت يدي وكان و: (مبسا/ يات الفلكية يقول األستاذيف االعتماد على املعط: رابعاً
وبعد إعطـاء الكمبيـوتر   ) ميكرو كمبيوتر وعلم الفلك(: كتاب لفلكي مصري امسه

، وبذلك يكـون  م٢٠٢٢ب أن هايل سيعود إىل األوج املعلومات الالزمة، كان اجلوا
 .)١()م٢٠٢٢ -١٩٤٨هناك تطابق بني النبوءة ودورة املذنب هايل 
نبوءة الـيت  سنة ؟ ولو كان وفق ال ٧٤ارخيني وعلى هذه النتيجة تكون املدة بني الت

يف ، وهذا ما بينه هو م٢٠٢٤ن هايل سيكمل دورته يف عام ، فإسنة ٧٦تقول أن املدة 
م ١٩٨٤عـام  العجيب أن هايل بدأ دورته األخرية : (سياق كالمه الذي قبله حيث قال

جع هايل وقد حبثت يف مراجع فلكية كثرية ألعرف مىت ير. وجند ذلك يف كتب الفلك
عليه فإذا قلنا إن الدورة . األخرية، فلم أجد من يتعرض لذلكإىل األوج ليكمل دورته 

 .)٢()...م ٢٠٢٤ سيكمل دورته يف عام سنة فإن هايل٧٦ستكون 
                                                

، )٢/١٧٥(، والتسهيل لعلـوم الترتيـل   ) ٢/٢٩٣: (، وتفسري النسفي) ٣/١٨(تفسري الطربي : ينظر)   ١
 وفـتح القـدير  ) ٠١٥/١١٥، وروح املعـاين  )٣٧٣: (، وتفسري اجلاللـني )٢٨٨(/وتفسري القرطيب 

 .وغريها من كتب التفسري). ٣/٢٤١(
) ١٥/١٣٢(تفسري الطربي  )٣٦٧/ ١(تفسري جماهد ، )٢٤٠/ ١(ابن عباس تنوير املقباس من تفسري : ينظر )٢

تفسـري البيضـاوي    ،)١٢٧/ ٣(تفسري البغـوي  ، )٥٤/ ٣(تفسري ابن كثري  ،) ٦٤٠/ ٢(الكشاف 
الـدر املنثـور   ، )٣/٤٧٦(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  ،)٢٤٧/ ٣(فتح القدير ، ) ٣/٤٦١(
 ).١/٣٧٤(تفسري اجلاللني ،  ،) ١٢٩ /١٥(روح املعاين ) ٥/٣٢٠(

 . ٧٩ص: زوال إسرائيل) ١ 
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، ولكن من بـاب اإلنصـاف   وحي بتهاوي هذه الطريقة وهشاشتهافهذا الكالم ي
، هذه جمرد مالحظات: ( قالحظات ، حيث فاملؤلف قد جعل هذا االستنتاج جمرد مال

على األفالك يف حماولة وأخشى أن خيلط الناس بني هذا الكالم وأوهام الذين يعتمدون 
 .)١()كشف الغيب

 لكن هل توقف املؤلف عن القول يف علم الغيب والتزم بكالمه هذا؟ 
مؤخراً فوجدت أنه خاض ) الشبكة احلاسوبية ( لقد تابعت كالم املؤلف يف موقع 

م الفلك ، وجاء بتأويالت جديدة مل يأت ا أحد من علمـاء التفسـري طـوال    يف عل
العصور املاضية ، فلم يكتف مبا جاء به من تأويالت حسابية بل أخذ يتـأول اآليـات   

 !لكي يربر ملنهجه احلسايب يف التعامل مع اآليات ملعرفة ما يف الغيب 
ضَنني وما ه{: فانظر ملا يقوله يف تفسري قوله تعاىل  . ]٢٤:التكوير[}و علَى الْغَيبِ بِ

يرجع إىل القرآن الكرمي ، وليس إىل الرسول ) هو: (الذي نراه هنا أن الضمري: ( قول ي
ضَنني{: صلى اهللا عليه وسلم ، بدليل قوله تعاىل  ومـا هـو   } ٢٤{وما هو علَى الْغَيبِ بِ

إِنَّه لَقَولُ {: ذلك ما ورد يف اآليات اليت تسبق و يؤيد ]رالتكوي[ } ٢٥{بِقَولِ شيطَانٍ رجِيمٍ
 .  )١(...)ليس القرآن بالغيب ببخيل : عليه يكون املعىن  ] ١٩: التكوير[  }...رسولٍ كَرِيمٍ 

 :و الشك أن هذا القول مردود من وجوهني 
 : الوجه األول

: يت بعدها يف قوله تعاىل أن املراد بالرسول هو جربيل كما دل عليه سياق اآليات ال
 }نيكشِ م ري الْعذ ندع ةي قُو٢٠{ذ {نيأَم طَاعٍ ثَمم}وهنا انتهى  ]التكوير [ } ٢١

الكالم  عن جربيل ، مث انتقل الكالم إىل وصف   رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كما 
ولَقَـد رآه بِالْـأُفُقِ   } ٢٢{ونٍومـا صـاحبكُم بِمجنـ   {: دلت عليه اآليات يف قولـه تعـاىل   

بِني٢٣{الْم {نيضَن ، والقاعدة املعروفـة يف   ]التكـوير  [ } ٢٤{وما هو علَى الْغَيبِ بِ
                                                

 .٨٠املصدر السابق ص)  ١
 .وما هو على الغيب بضنني : منشورة على موقع نون للدراسات بعنوان )  ١
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ـ : التفسري واللغة ، وقـد   هاألصل إعادة الضمري إىل أقرب مذكور ما مل يرد دليل خبالف
، )٤(، وابن عطية)٣(وابن حزمي، ربمام الطاإل :منهم )٢(واللغة، )١(اعتمدها علماء التفسري

، وابن )٣(، وشيخ اإلسالم ابن تيمية، وابن حيان)٢(، وإمام العربية ابن مالك)١(والرازي
 . وغريهم كثري )٦(، والشنقيطي، والسيوطي)٥(، والزركشي)٤(جزي الكليب

                                                
 .، )٢/٢٥١(حسني احلريب / قواعد الترجيح عند املفسرين ، لدكتور )  ١
 ) . ٤٣٥/    ٤( ألحكام البن حزم  اإلحكام يف أصول ا ) ٢
أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صاحل بن خلف بن معدان ابن سفيان بـن يزيـد   )  ٣

اده يزيد بن أيب سفيان صخر بن حرب كان أوال شافعيا مث حتول ظاهريا له احمللى على مذهبـه واجتـه  
 .٣/٣٢٥وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان  ١/٤٣٥ طبقات احلفاظ: ينظر. وشرحه احمللى وامللل

 فقيه، مفسر: حممد أبو الغرناطي، قيس، حمارب من احملاريب، عطية بن الرمحن عبد بن غالب بن احلق عبد)  ٤(
 يف الغزوات يكثر وكان املرية، قضاء ويل، شعر له واحلديث، باألحكام عارف.غرناطة أهل من أندلسي،
، األعـالم  )١/٥٠(طبقات املفسرين للسـيوطي  : ينظر). هـ٥٤٢( ، ت بلورقة يفوتو، امللثمني جيوش

 ) . ٢٨٢/ ٣( للزركلي 
 وهو، املفسر االمام: الرازي الدين فخر اهللا، عبد أبو البكري، التيمي احلسني بن احلسن بن عمر بن حممد )١

ت  علم الكالم بالفلسـفة  متكلم مزج، نسبته وإليها الري يف ومولده طربستان، من أصله .النسب قرشي
 ) . ٣١٣/  ٦( األعالم للزركلي )   ١٠٠/  ١( طبقات املفسرين للسيوطي : ينظر ). هـ٦٠٦(
 يف ولد .العربية علوم يف االئمة أحد: الدين مجال اهللا، عبد أبو اجلياين، الطائي مالك ابن اهللا، عبد بن حممد )٢

 ).٦/٢٣٣(األعالم للزركلي : ينظر  .) هـ ٦٧٢ ( فيها فتويف دمشق إىل وانتقل) باالندلس( جيان
: حيان أبو الدين، أثري النفزي، اجلياىن، األندلسي الغرناطي حيان ابن يوسف بن على بن يوسف بن حممد)  ٣

 إىل ورحل غرناطة، جهات إحدى يف ولد .واللغات والتراجم واحلديث والتفسري بالعربية العلماء كبار من
طبقـات املفسـرين لألدنـروي    : ينظـر  ) . هـ ٧٤٥(  فيها وتوىف.بالقاهرة قامأ أن إىل وتنقل .مالقة

 ) . ١٥٢/  ٧( األعالم للزركلي )  ١/٢٧٨(
 من .واللغة باالصول العلماء من فقيه: القاسم أبو الكليب، جزي ابن اهللا، عبد بن حممد بن أمحد بن حممد)  ٤

 ) . ٥/٣٢٥(األعالم للزركلي : ينظر). هـ٧٤١(، ت  غرناطة أهل
 تركـي  .واالصـول  الشافعية بفقه عامل: الدين بدر اهللا، عبد أبو الزركشي، اهللا عبد بن ادر بن حممد  )٥

 .)٦/٦٠(األعالم للزركلي )  ٣٠٢/  ١(طبقات املفسرين لألدنروي : ينظر .والوفاة املولد مصري االصل،
مفسر مـدرس مـن علمـاء شـنقيط     : طيحممد األمني بن حممد املختار بن عبدالقادر اجلنكي الشنقي ) ٦

: ينظـر . واستقر مدرساً يف املدينة املنورة مث الريـاض ) هـ١٣٦٧(وحج . ولد وتعلم ا). موريتانيا(
 ).٦/٤٥(األعالم للزركلي 
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  :الوجه الثاين
 ،هللا عليه وسـلم أن علماء التفسري أمجعوا على أن املراد يف اآلية هو الرسول صلى ا

أن املراد هـو  : ومن خالف منهم قال ،–حسب علمي  -ومل يقل أحد مبا قال املؤلف 
، وحقيقة األمر أن هذا ، وهم أعلم بالكتاب وبلغة العرب )١(جربيل ومل يقل بأنه القرآن

 ، وإمنا هـو حىت يف األقوال الشاذة واملنكرة وال  ،القول ال يدخل يف األقوال االجتهادية
ه إىل التحرر من نصوص الشرع وإمجـاع العلمـاء   مردود يسعى صاحبه من ورائقول 

 . ، وهذا من القول على اهللا بغري علم واخلوض يف علم الغيب حبجج واهية
؛ املسارعة يف إيراد الدليل الشـرعي املبطـل     ا تملي علينا ضرورة تبيني احلجةوهن
 :يف علم الغيب  لعل اهللا يهدي به، ومن ذلك للخوض

مـا كَـان اللّـه ليـذَر الْمـؤمنني علَـى مـا أَنـتُم علَيـه حتَّـى يميـز الْخَبِيـث             {: قوله تعاىل  -١
من الطَّيبِ وما كَان اللّه ليطْلعكُم علَى الْغَيبِ ولَكـن اللّـه يجتَبِـي مـن رسـله مـن       

رو واْ بِاللّهنفَآم اءش ي يمظع رأَج تَتَّقُواْ فَلَكُمواْ ونمؤ   ]١٧٩: آل عمران [}سله وإِن تُ
ـي ملَـك    {: وقوله تعاىل  -٢ قُل الَّ أَقُولُ لَكُم عندي خزآئن اللّه وال أَعلَم الْغَيب وال أَقُولُ لَكُـم إِنِّ

صــــــري أَفَـــــــال  يســــــتَوِي األَعمـــــــى والْ  إِن أَتَّبِــــــع إِالَّ مـــــــا يــــــوحى إِلَـــــــي قُــــــلْ هـــــــلْ    ب
ون٥٠:األنعام[}تَتَفَكَّر[. 

وعنده مفَاتح الْغَيبِ الَ يعلَمها إِالَّ هو ويعلَم ما في الْبر والْبحـرِ ومـا تَسـقُطُ مـن     {: وقوله تعاىل  -٣
ضِ والَ رطْبٍ والَ يابِسٍ إِالَّ في كتَابٍ مـبِني  ورقَة إِالَّ يعلَمها والَ حبة في ظُلُ األَر ات٥٩:األنعـام  [}م[ 

 . وهنا يف هذه اآلية حصر الغيب يف اهللا تعاىل

ت قُل الَّ أَملك لنفْسي نَفْعاً والَ ضَراً إِالَّ ما شاء اللّه ولَو كُنت أَعلَـم الْغَيـب الَسـ   {: وقوله تعاىل  -٤ تَكْثَر
    ـوننمؤ مٍ يقَـو شـري لِّ بو يرأَنَاْ إِالَّ نَذ إِن وءالس ينسا ممرِ والْخَي نوهنـا   ]١٨٨:األعـراف [}م

 . أيضاً اهللا ينفي علم الغيب عن نبيه صلى اهللا عليه وسلم 

                                                
 .فتح القدير لشوكاين : ينظر) ١
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اهللا ال  مفاتيح الغيب مخس ال يعلمهـا إال ((قال رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم   -٥
يعلم أحد ما يكون يف غد وال يعلم أحد ما يكون يف األرحام وال تعلم نفـس مـاذا   

 )١())تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض متوت وما يدري أحد مىت جييء املطر
من حدثك أن حممدا  صلى اهللا عليه وسلم  رأى : ((وعن عائشة رضي اهللا عنها قالت 

ألبصار ، ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب ربه فقد كذب وهو يقول ال تدركه ا
اهللا يهدي مـن  ولعل ما ذكرناه فيه كفاية لعل   )١())وهو يقول ال يعلم الغيب إال اهللا

 .جاىف احلق وبعد عنه
عايد الذي خيتلف عنه  باملبالغة يف االعتماد على املعطيـات  / كالم د إىلوننتقل 

: يث يقولح، )هـ١٤٤٣( م ٢٠٢٢عام م إىل .ق ٢٠٦٢الفلكية اليت تبدأ من تاريخ 
تـهي بسـقوط   حدثاً هاماً تبدأ من والدة اخلليل إبراهيم عليه السالم وتن)  ٢٨(فيها 

ويربر املؤلف ارتباط هذه النظرية مبعطيات علوم الفلك بأـا  . م٢٠٢٢إسرائيل يف عام 
 . ؟!ضرورة 

 ملاذا هذه الضرورة أو ما هي هذه الضرورة ؟  
ارتبـاط عقائـد    بأن الذي دفعه هلذا األمر هو: هذا التساؤلجييب املؤلف عن 

 .)٣(،)٢(اليهود مبذنب هايل
ال سيما إذا كـان يف  ! م علم الفلك ترتال مع اخلصم؟الستخدا فهل هذا مربر كاف

 :أمرين
 .مطالعة الغيب  -١

                                                
 ١٦٩٣ص ٤ج) ٤٣٥١(برقم } هووعنده مفَاتح الْغيبِ لَا يعلَمها إال { )٤:( باب رقمصحيح البخاري  )١
 ٦ج) ٦٩٤٥(بـرقم   }إن اهللا هو الرزاق ذو القوة املتني {  :قول اهللا تعاىل ) ٣(صحيح البخاري باب ) ١

 .٢٦٨٧ص
أول من أشار إليه أن للمذنبات مدارات حول الشمس تعربها ) إدمون هايل( مسي مذنب هايل على اسم  )٢

الشمس كالكواكب لكن مداراا أكثر تطاوالً مما حيـول دون   دورياً، ، واستنتج أن املذنبات تدور حول
 . م١٦٨٢وكان اكتشافه يف عام . عام  ٧٦رؤيتها إال يف حال اقتراا من الشمس، وأا تدور كل 

 ) .١٥٥(، .اية إسرائيل املعاصرة  )٣
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 . وتأثري الفلك يف آجال األمم -٢
ثنايا حبثه ، بل إنـه وضـع    وصرح به يف -لألسف  –هذا ما وقع فيه الباحث    

ويستدل يف بداية الفصـل   ،) أجل بين إسرائيل فلكياً( : عنواناً لفصل يف كتابه أمساه 
ولكُـلِّ أُمـة أَجـلٌ فَـإِذَا جـاء أَجلُهـم الَ يسـتَأْخرون سـاعةً والَ         { :قولـه تعـاىل  : منـها  اآلياتب

 ونمتَقْدس٣٤: األعراف[ }ي[ . 

صرة لتَبتَغُواْ{:هللا تعاىل ا ولهوق بارِ مهةَ النا آيلْنعجلِ وةَ اللَّينَا آيوحنِ فَمتَيآي ارهالنلَ وا اللَّيلْنعجو ال ضْ  فَ
 يالص صلْناه تَفْ د السنني والْحساب وكُلَّ شيء فَ دواْ علَمتَعلو كُمبن رواعترب . ]١٢اءاإلسـر [}م

هاتني اآليتني منطلقاً لبحثه يف معرفة آجال األمم باستخدام الفلك ، فاختـذمها دلـيالً   
ويأيت البحث يف هذه الدراسـة  : ( بين إسرائيل املعاصرة ، حيث يقول  أمة ملعرفة أجل

حول أمة   بين إسرائيل مرتكزاً على النص الصريح لآليتني السابقتني ، وتكون البدايـة  
ورموزه وجممـل اآليـات    هومواقع  -عليه السالم  –تاريخ خليل  الرمحن إبراهيم من 

 .)١(... )القرآنية اليت جاء ذكره فيها 
وال أدري أين وجه الداللة يف هاتني اآليتني على البحث واستخدام الفلك يف ادعاء 

 ،ةوهذا ما دلت عليه النصوص الشـرعي  ،علم الغيب؟ فاجلميع يعرف أن لكل أمة أجل
ويلبس على احلق ألن الباطل ال خيرج إال  ،اجلديد أنه خيلط األمر!  فما اجلديد يف األمر؟

بشوب من احلق ، فآجال األمم ال يعرفها إال اهللا ، وحكمة التكليف والشرع تقتضـي  
ذلك ، ومل ينازع يف هذا أحد من العلماء املعتربين ، وقد ذكرنا فيما سبق اآليات اليت 

 .باهللا تعاىل ، فال يعلمه إال هو لغيب خمتصتبني أن علم ا
أو تبشر حبصـول أحـداث    ،واالعتقاد بتأثري املذنبات وأا تنذر بوقوع الكوارث

 . مهمة ، هذا االعتقاد من ضرب اخلرافات اليت كان يعتمدها الكهان
ويقوم  ،ويستخدم آيات ،وعلى مثل هذا صار املؤلف حيث نراه يعتمد على تواريخ

 .سابية ليؤكد ما يريد أن يصل إليهبعمليات ح

                                                
 ). ١٧٥(ص: ، و ينظر مثال ٩٧ص: اية إسرائيل )  ١
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آلخر أـا مـن   وقال عنها يف كتابه ا ،ولعلنا نكتفي مبثالٍ واحد مما ذكره املؤلف
جنـد  (: من سورة املائدة مث يقول) ٢٠: ( ، حيث نراه يذكر اآلية رقمالرباهني  القرآنية
ن وهذا الربها. )١()٢٠٢٤= ٩٢*٢٢وبضرب ) ٩٢: ( روفهاوح) ٢٢: (عدد كلماا

واملعطيات الرقمية حول أجل إسرائيل املرتبط مبذنب هايل واستدل به يف اية إسرائيل 
م مردود ألن النتيجة احلسابية احلاصلة بضرب عدد الكلمات يف عـدد  ٢٠٢٢يف عام 

أن فيه اية : ، غري مطابقة مع التاريخ الذي توصل إليه وقال) ٢٠٢٤: (حروفها وهي 
وزيادة على . !ما وجه استدالله يف هذه اآلية ؟وال أدري  !م ؟)٢٠٢٢: ( إسرائيل وهو

 ذلك أن هذا من اخلوض يف علم الغيب والقول على اهللا بغري علم 
أن : ج من ذلكنستنت: (ليت يريدها ؟  هذا يتضح من قولهويف النهاية ما هي النتيجة ا

سـنة  ) ٧٦(ل ليس مصادفة ومن هذا فإن النبوءة التوراتية بدوام إسـرائي ) ٧٦(الرقم 
 .)١( )صادقة وغري حمرفة

وغريهـا   ،وتواريخ والدة األنبياء ،تمدان تواريخ حمددة كتاريخ اإلسراءعمث نرامها ي
 .، وهذه التواريخ ال ميكن اجلزم بصحتها )٢(من التواريخ

ومعلوم أن  ،والعهد القدمي ،هذه التواريخ من كتب األناجيل نمث إنا نرامها يستمدا
 :يف حتديد األزمنة من خلق آدم إىل والدة املسيح علـيهم السـالم   اًكبري اًفيها اختالف

، وبني األناجيل بعضها مـع   كتب العهد القدمي بعضها مع بعضفيوجد اختالف بني(
 . )٣()عض ، وبني اإلجنيل والعهد القدميب

ولعلنا نكتفي مبثال واحد من أمثلة االختالفات  اليت من شأا أن تبطـل مـزاعم   
عايد يف اعتمادمها على هذه التواريخ وجعلها ركيزة أو معطيـات أو  / اذ بسام وداألست

                                                
 .١٠١ص :  تنتهي إسرائيلومىت. ١١٦ص : املصدر السابق) ١
 . ١٩ص : املصدر نفسه)    ١
 . ١٥٤ -١٥٣واية إسرائيل املعاصرة ص. ٧٥ -:٦٠زوال إسرائيل   )٢
امللـك  :  لقطة العجالن مما متس إىل معرفته حاجة اإلنسان ، اسم املؤلف: ، وينظر  ٧٣إظهار احلق ص  )٣

 -دار الكتب العلمية : دار النشر  )١٣٨-١٣٧/ ١ (هـ ، ١٣٠٨: حممد صديق حسن خان الوفاة
  األوىل: ، الطبعة  ١٩٨٥-١٤٠٥ -لبنان  -بريوت
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االختالف يف املدة الزمنية من زمن خلق : اسام احلسابية وهذا املثال هوفرضيات يف در
 : ، ونوجزه كما يلي انآدم إىل زمن الطوف

 ).سنة  ١٦٥٦: (باعتبار العربانية -١
 . )٢٢٦٢: (باعتبار اليونانية -٢
 )١().١٣٠٧(باعتبار السامرية  -٣

العامل إىل مـيالد املسـيح    وقد حبث أقوال املؤرخني يف بيان املدة الزمنية من خلق 
ليزية ونقل مخسة وعشرين حارلس روجر يف كتابه الذي قابل فيه التراجم اإلجن/الباحث
حيح عن الغلـط  ، ويف النهاية اعترف أنه ال يتطابق قوالن فيها ، وأن متييز الصقوال هلم
 .)١(محال

إذا عرفنا هذا علمنا أنه ال ميكن ألحد أن يعلم العدد الصحيح الذي يستند عليه يف 
وأا ظنيـة أو   ،وهذا شاهد من أهلها أقر ذا االختالف الكبري ،حتديد األزمنة القدمية

كـان  وإذا  )٢()خ القدمية أيضا وقع بني املـنجمني وهذا االختالف يف التواري( ختمينية
كذلك فهي ضعيفة وال تصلح بأن يعتمد عليها يف كالم عابر فكيف مبن  جاء من أبناء 
جلدتنا وقلب يف هذه التواريخ وأقام حسابات أو نظرية تعتمد على هـذه التـواريخ   

بأجـل أمـة   )  ليتنبأ ؟(حيددها اإلعجاز احلسايب القرآينكمعطيات أو حىت فرضيات 
 !؟معينة

ب اجلمل نرى األستاذ بسام جعل هذا الفن مدعماً حلساباته يف استخدام حسا: خامساً
عرف عند اليهود وعرف عند العـرب قبـل   : (الرياضية  حيث يقول معرفاً هلذا العلم

اإلسالم ، ووظفه املسلمون يف تاريخ األحداث ، وال يوجد حىت اآلن ما يثبـت أنـه   
العدد يف القـرآن الكـرمي،    يعتمد إسالمياً، وال أميل إىل اللجوء إليه يف أي شيء حول
طلـب  ) م٢٠٢٢،  ١٤٤٣(ولكن بعض األخوة بعد االستماع إىل البحث حول العام 

                                                
 .املصدر نفسه  )١
 .وهناك املزيد من االختالف اليت ذكرها املؤلف ملن أراد الرجوع إليها  ٧٤املصدر نفسه ص )١
 ) .١٣٨-١٣٧/ ١ (لقطة العجالن مما متس إىل معرفته حاجة اإلنسان :  ينظر) ٢
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فإذا جاء وعـد  (( مين أن أحسب وفق حساب اجلُمل قول اهللا تعاىل يف سورة اإلسراء 
 . ))اآلخرة جئنا بكم لفيفاً

واليت هي  ،)خرةاآل(أو تنقص مهزة، : أي) اآلخرة(أن كلمة اآلخرة تقرأ وال خيفى 
الم ينتهي عنـدها  يف حساب اجلمل تعترب ألفاً وميكن اعتماد هذه القراءة هنا، ألن الك

وفق حساب ) اآلخرة(إذاً يف القراءة األوىل يكون جمموع كلمة ... فيستحسن التخفيف
) ٢٠٢٢) (اآلخـرة (مـوع كلمـة   أما يف القراءة الثانية فيكـون جم ) ٢٠٢٣(اجلمل 
 . )١()فتأمل

عايد  الذي غفل عن هذه القراءة اليت / الكالم ميكن أن يضرب به صاحبه دوهذا 
 .هي قراءة ورش عن نافع 

إال أنه مل  يترك اخلوض  ام قد أورد هذا اإلشكال على نفسه؛بس/ ومع أن األستاذ
وذهـب اإلمـام   : (لبعض املفسرين فيه حيث قال بل أورد كالماً ،يف حساب اجلمل

مل ال أصل له يف الشريعة، والنفس متيل إىل ما ذهب إليـه  السيوطي إىل أن حساب اجل
السيوطي، ولكن يف املقابل ال يوجد نص ينكر هذه الطريقة يف احلساب إال ما كان من 
استخدامها من قبل املشعوذين، وأهل الكهانة والعرافة، واستخدمها اليهـود يف حـل   

 أن جنعل حسـاب اجلمـل   رموز النبوءات عندهم، وحنن نقوم بعملية استقراء من غري
ولكن جند من املناسب أن نعرض مالحظاتنا على القـارئ مـن    ،أصالً يف املعادالت

من الضـوء ال   ويلقي مزيداًمنطلق أن حساب اجلمل ميكن أن يستأنس به كفرع يثري 
 . )٢()أكثر

وبعد هذا يذهب و يستخدم حساب اجلمل يف حماولة معرفة املغيبات فيقول ملخصاً 
) بـين إسـرائيل  (ق حسـاب اجلمـل لــ    الحظنا أن القيمة العددية وف((  :ما قال

بـين  ]  (١:اإلسـراء ) [ احلراماملسجد ] (١:اإلسراء)[ سجد األقصىامل(، ]١:اإلسراء[

                                                
  ).٢٣(املصدر نفسه )    ١
 ) . ٨٧(املصدر نفسه )   ٢
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]  ١٠١: اإلسـراء [ بين إسـرائيل ]( ٤اإلسراء)[ بين إسرائيل]  (٢:اإلسراء) [ إسرائيل
 . )١()لتاريخ بين إسرائيل جاءت كلها موافقة للمعادلة الرياضية) السبت(

تباع حسابات اجلُمل عند العرب اويف سورة اإلسراء أيضاً  وب: (عايد فيقول/ أما د
فَـإِذَا جـاء وعـد اآلخـرة جِئْنـا بِكُـم لَفيفـاً        { : اب جممل الكلمات القرآنية اآلتيـة واليهود وحس

املمنوع يف الشرع ، فإنه   ، وهذا باإلضافة الستخدامه حساب اجلٌمل ]١٠٤:اإلسـراء [}
ومتامها ! هذا حتكم منك فلماذا  بترت اآلية املترابطة ؟:ميكن أن يعترض عليه ويقال له 

 :قوله تعاىل 

ض فَـــإِذَا جـــاء وعـــد اآل        { واْ األَرـــكُنيلَ اسائـــرـــي إِسنبل هـــدعـــن بـــا مقُلْنو    ـــا بِكُـــمجِئْن ةـــرخ
وسيأيت الكالم يف اية املبحث عن حساب اجلمـل وإبطـال   .  ] ١٠٤:اإلسـراء [}لَفيفـاً 

 . استخدامه
، وإمنا تكلم عن تفاصيل مـا  لتنبؤ بتاريخ لنهاية إسرائيل فقطومل يكتف املؤلف با

قبـل   ) ٧(وبعد : (حددا تواريخ دقيقة حيث يقولبعدها مشهور من هذه املعركـة ت
مث يواصـل  ) ...وش اإلسالم تنتصرولكن جيأمريكا وحلفاؤها لتقاتل جيوش اإلسالم 

وتكون بداية األمة األبدية أمة حممد صلى اهللا عليه وسلم ملـدة  (حتديد التواريخ ويقول 
 باحلصري عـام  سنة مرة ثالثة وبعدها عقاب اهللا٩٥سنة بعدها تعود إسرائيل ملدة  ٢٨٥
أنـه ال   ، وهذا الكالم ميكن أن يضاف إليه ما قلناه سابقاً من....)هـجرية  ١٨١٣

، وقوال على اهللا بغري علم ، وقناعاً من ذلك بل رمجا بالغيب وتكلفٌ  حمض دليل له يف
قُـل الَّ أَملـك لنفْسـي    {: يه  فقال تعاىلدعاء الغيب الذي منع اهللا نبيه من اخلوض فاأقنعة 

بالْغَي لَمأَع كُنت لَوو اء اللّها شاً إِالَّ مالَ ضَرأَنَـاْ إِالَّ    نَفْعاً و إِن ـوءالس ينسا ممرِ والْخَي نم ت تَكْثَرالَس
 وننمؤ مٍ يقَو شري لِّ بو يروسنذكر األدلة يف النهي عن ذلك قريباً   ]١٨٨:األعراف[}نَذ. 

 

                                                
 ). ٢٦(املصدر نفسه )    ١
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 :  أصل هذه التنبؤات 
؟ لكـي  ذكر من أين للمؤلف هذه التنبـؤات نبقي أن نضيف على ما سبق أن 

 ؟قارئ منشأ هذه املزاعم والتخرصاتيتضح األمر لل
وهنا لن نجهِد أنفسنا والقارئ يف البحث يف كتب األديان القدميـة واحلديثـة   

ولن  نقوم باالستنتاج والتحليل ،  ،واملذاهب بأشكاهلا لكي نعرف املنشأ هلذه التنبؤات
اليهـودي ميشـيل    واملتنبئ :( وإمنا سنذكر ذلك من كالم املؤلف نفسه، حيث قال 

 .)٢()التوراتية اليت صدق منها الكثريهو مؤجج ثورة هذه النبوءات  )١(نستراداموس
 مث بعد ذلك هل اكتفى ذا القول؟ 

فبعد أن ذكر الكـالم السـابق      يكتف املؤلف مبا قاله بل جاء بطامة كبرية ،مل
سـالمي املنـهوب   وهذه النبوءات ليست نصوصاً توراتية ولكنها من التراث اإل: (قال

ومـن خمطوطـات التاخبانـة يف     ،الذي سرقه أجداده اليهود من مكتبة بيت املقـدس 
وأيضا من مكتبات طنجة بـاملغرب حينمـا    ،ومن املكتبة الكربى يف بغداد ،اسطنبول

ومعظم هذه النبوءات املزعومة ما هي إال أحاديث نبوية   ،كانوا أمناء على هذه املكتبات
 .)٣()ورة أو أتى بعضها ومل يأت األخريكتب احلديث املشه شريفة مل تأت يف

يف كتب احلـديث أو أتـى    ما هي إال أحاديث مل تأت(: الحظ كالمه األخري
 !؟)خرأت اآلبعضها ومل ي

هبت جهود العلمـاء يف تـدوين   ؟ وأين ذإذن املوجود اآلن يف كتب احلديث فما هو
 ؟ يف الكُتباء أحاديث ليست موجودة ؟ وهل أخفى العلمالسنة

                                                
نستراداموس : يل دى نوترادام ، واالسم املشهورميشيل دى نوستردام  أو ميشيل النوتردامى أو ميش: امسه)  ١

يف كان والديه من أتباع الديانة اليهودية منجم ودجال عاش يف القرن السادس عشر املـيالدي واشـتهر   
:  ينظر ترمجته. م١٥٦٦: مات سنة. من أجل الدعايةأوربا واستخدمت تنبؤاته يف احلروب وخاصة يف أوربا 

 .١٦-٧حيي عبود  ص : ، ترمجة وإعداد)يل نوستر اداموستنبؤات اية أمريكا وإسرائ: (مقدمة كتاب
 .١١اية إسرائيل املعاصرة  ص)  ٢
 .١١اية إسرائيل املعاصرة  ص)  ٣
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وهرات أو مـا  أعيان حمسوسة وملموسة كالذهب وا: وهل هذا املسروق هو
 سرق بالكلية ومل يبق منه شيء وال أثر ؟: هو مثني  حىت يقال

فماذا يريد من وراء هذا الكالم ؟ فكالمه هنا مجمل ومحتمل ألكثر من قـول  
زجاة يف علم احلديث وجهود ومراد لكن يف كل االحتماالت  يدل  على أن بضاعته م

من علمـاء احلـديث يف عصـر     العلماء ، وإال فأين ذهبت تلك اجلهود وتلك الدقة
 . )١(؟ وهل فُقدت كتب احلديث حىت يقال مثل هذا الكالم ؟التدوين

سـرقت مـن   : ال يقصد أن هناك أحاديث مل تدون بدليل أنه قـال  واملؤلف قطعاً  
 .)٢(؟ما هي هذه الكتب اليت دونت فيهالكن مل يذكُر  ، إذن فهي قد دونت. باتاملكت

بسام جرار قد استدل على صحة منهجه يف / وجيب أن نضيف أيضا أن األستاذ
التنبؤ بالغيب إىل حادثة ابن برجان ،  ورمبا أنه وقع على هذه القصة بعد أن كتب حبثه 

رها يف حبث منشور علـى  وإمنا ذك، يف زوال إسرائيل بدليل أنه مل يشر إليها  يف حبثه 

                                                
ولألسف أحد الباحثني املعاصرين وهو منصور عبد احلكيم  جيعل املصادر اإلسالمية املصدر الثاين مـن  )  ١

مصادر نوستراداموس  ، فقال مبثل ما قال الدكتور عايد ، وأا تنبوءات  نبوية وخمطوطات سرقت مـن  
ية أحرقوا مكتبة بغداد ودار وأضاف  أن التتار حني دخلوا بغداد وقضوا على اخلالفة العباس! مكتبة بغداد ؟

احلكمة  ، مث مت بها وسرقة ما ا من خمطوطات نادرة ، وال شك أن املستفيد من ذلك هم اليهود الذين 
أرادوا عدم معرفة املسلمني باجلانب املستقبلي يف أحاديث النيب صلى اهللا عليه وسلم الذي أخرب به يف عهد 

 ! .الصحابة ؟
عن جهل عظيم بعلم احلديث فكأنه هنا يتكلم عن أحداث معاصره وحيللها عرب كالم  وهذا كالم وينم       

تنبـؤات نوسـتراداموس   : ينظر . وال حول وال قوة إال باهللا ! استنتاجي عارٍ من الدقة والتثبت العلمي  ؟
لقاهرة ا –دمشق . دار الكتاب العريب . ٣٦وخمططات اليهود والعامل اإلسالمي ، منصور عبد احلكيم ، ص

 .م ٢٠٠٤: الطبعة األوىل . 
وقد اطلعت على بعض من هذه التنبؤات املزعومة واملنسوبة إىل نوستراداموس ووجدت أا ال ختلو من )   ٢

فهي ال تعد أن تكون من حيل املنجمني املعروفة والـيت ال  ! ألغاز تفسر على حسب ما يريد املفسر هلا ؟
الدين أن يضيع املرء املسلم أوقاته يف مثل هـذه التكهنـات وإمنـا    ختفى على من عنده بصرية وليس من 

الواجب بذل األسباب بعد التوكل على اهللا والعمل واجلد فإن أقدار اهللا قد كُتبت وال يعلم الغيب إال اهللا 
حيي عبـود  ص  : تنبؤات اية أمريكا وإسرائيل نوستر اداموس ، ترمجة وإعداد : ينظر . سبحانه وتعاىل 

 .م ٢٠٠٢ -٢٠٠١: الطبعة األوىل . بريوت  –لبنان . دار اليوسف . وغريها من التنبؤات  ٧٨، ٦٦
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؛ على الرغم من أمهيتها بالنسبة له وخصوصاً أنـه قـد استشـهد     )١(شبكة اإلنترنت
الحقا ؛ كبري ومل يكن علـى   بأحداث أقل أمهيةً منها  مما جيعل احتمال أنه وقع عليها

م امله، ، وعلى كلٍ ال يهمنا األمر سواًء وقع عليها قبل أو بعد   -واهللا أعلم  –علم ا 
أن نبني القصة مث نرد على من استدل ا على مشروعية التنبـوء بالغيـب باسـتخدام    

  .احلروف
 : املقدس ه يف فتح بيت ؤتقرير حادثة ابن برجان يف تنب 

وقد تكلم شيخنا أبو احلسـن  ( : يف كتابه الروضتني يف أخبار الدولتني )١(قال أبو شامة
وقع يف تفسري أيب احلكم األندلسي : فقال  األول يف تفسريه )٢(علي بن حممد السخاوي

، وأنه يرتع مـن  بيت املقدس يف أول سورة الروم أخبار عن فتح -يعين ابن برجان  -
أخذ ذلك من  ومل أره: قال السخاوي . مئة  أيدي النصارى سنة ثالث ومثانني ومخس

دنَـى   *مغُلبـت الـرو  *امل{: تعـاىل  ، وإمنا أخذه فيما زعم من قولهعلم احلروف فـي أَ
ونبغْليس غَلَبِهِم دعن بم مه ضِ و الْأَر*          ـدعـن بمـلُ وـن قَبم رالْـأَم لَّـهل نيـنضْـعِ س فـي بِ

 ـوننمؤ الْم ح فْري ذئمويمث  ،ر على التاريخ كما يفعل املنجمونفبىن االم ]٤-١:سـورة الـروم  [}و
ه دوائـر  ، على ما تقتضـي ويغلبون يف سنة كذا وكذاة كذا، ذكر أم يغلبون يف سن

 .التقدير
وهذه جنابة وافقت إصابة ، إن صح ، قال ذلك قبل وقوعه ، وكان يف كتابه : قال 

فـإن  ،  أيضاًالكرامات قبيل احلروف ، وال من  ذلك مبأخوذ منوليس  قبل حدوثه ،

                                                
:  اإلعجاز العددي بني احلاضر واملاضي من املوقع بشبكة اإلنترنـت املشـرف عليـه بسـام جـرار      )  ١

lhttp://www.islamnoon.com/ijazresearches.htm 
: شـامة  أبو الدين، شهاب القاسم، أبو الدمشقي، املقدسيبن عثمان  إبراهيم بن إمساعيل بن الرمحن عبد)  ١

 .) هــ  ٦٦٥( ، ت  ووفاته منشأه وا دمشق، يف ومولده القدس، من أصله.باحث حمدث، مؤرخ،
 ) . ٢٩٩/  ٣( ، األعالم للزركلي )  ٢٤٤/  ١( طبقات املفسرين لألدنروي : ينظر 

 بالقراآت عامل: الدين علم احلسن، أبو الشافعي، السخاوي ملصريا اهلمداين الصمد عبد بن حممد بن علي)  ٢
ـ ٦٤٣(  فيها وتويف دمشق، سكن) مبصر( صخا من أصله .نظم وله والتفسري، واللغة واالصول  ،)هـ

 ) . ٣٣٢/  ٤( ، األعالم للزركلي )  ٧٢/  ١( طبقات املفسرين للسيوطي : ينظر  .بقاسيون ودفن
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افق الصواب ملـا أدار  ولذلك مل يو ،إىل تاريخ  تفتقروالالكرامة ال تكتسب حبساب ،
ويوضح } غلبت الروم {احلساب على القراءة األخرى الشاذة اليت هي بفتح الغني من 

الـذي   الوقت الذي نزل فيه القرآن لعلم الوقت مللو ع :يف سورة القدر: قالذلك أنه 
 .)١()يرفع فيه

 :واجلواب على هذا االستدالل أو االستشهاد ذه القصة من عدة وجوه
وال من بـاب الكرامـات   شامة قال بأا مل تكن بواسطة علم احلروف ،  ان أبأ -١

 . )٢(حساب واملكاشفات ، وال ينال يف
أن نتبعه فالكل  اًحىت لو فرضنا أنه قد وافقت التاريخ كما قال ، فليس هذا مسوغ -٢

كما ذكر مـن   التصوف معدود من أهليؤخذ منه ويرد هذا إذا علمنا أن ابن برجان  
كان من أهل املعرفة بالقراءات واحلديث والتحقيق بعلـم  (  :جم له حيث قالوا عنه تر

 ،- مل يكمـل -تفسري القـرآن   :ليف منهاآتله مع الزهد والعبادة  والتصوفالكالم 
يف علم  اإلمعانعابوا عليه  .وشرح األمساء احلسىن مات سنة ست وثالثني ومخس مئة

وقد علمنا أن الصوفية هلم ضالالت يف علم  )٣()حىت استعمله يف تفسري القرآناحلرف 
 . فاسدة ومردودة من الشرع احلروف 

كما أنه أيضا لو فرضنا صحتها فرمبا استدل على ذلك مـن قبيـل االسـتدالل     -٣
ه يف ؤوهذا ما وجه ابن القيم فيمن أصاب تنب. أصحاب الصنعات ملا سيكون من األمر 

                                                
شهاب الدين عبد الرمحن بن إمساعيل بن : ر الدولتني النورية والصالحية تأليفكتاب الروضتني يف أخبا)   ١

    ٣٩٥/  ٣(إبراهيم الزيبق : ، حتقيق . هـ ٦٦٥إبراهيم املقدسي الدمشقي  املعروف بأيب شامة ،املتوىف  
تفسري البحر احملـيط ،  : وينظر . م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األوىل : ط. بريوت لبنان –مؤسسة الرسالة ) 

دار : دار النشر /  ) ٧(هـ ، ٧٤٥: حممد بن يوسف الشهري بأيب حيان األندلسي الوفاة:  اسم املؤلف
الشيخ عادل أمحد : األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ٢٠٠١-هـ ١٤٢٢ -بريوت / لبنان -الكتب العلمية 

أمحد .د -٢وقي زكريا عبد ايد الن.د -١الشيخ علي حممد معوض، شارك يف التحقيق  -عبد املوجود 
 . النجويل اجلمل

رجح حمقق كتاب الروضتني يف أخبار الدولتني ؛ إبراهيم الزيبق أن هذا الكالم مدسوس ومضاف علـى  )  ٢
 ) . ٣٩٦/ ٣( احلاشية : أصل التفسري ونقل كالماً ألبن خلكان ينظر

 ).١٣ /  ٤ ( :لسان امليزان )  ٣
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 األمور من ذلك غري إىل وخواصها احلروف لمعومنها : ( يف كالمه النفيس حيث قال
 الطبيـب  ا يستدل الىت األسباب نظري وهذا ،الكهان علم من يسري جزء ا ينال الىت

 اجلرح رأى إذا الطبيب مثال .األدلة تلك تقتضيه مبا غيبية أمور على والطبائعى والفالح
 وكـذلك  ،بـرءا  رعأس بأنه حكم مستطيال رآه وإذا ،الربء عسر بأنه حكم مستديرا
 العجائـب  رأى املوت عالئم يف بقراط ذكره ما تأمل ومن ،وغريها البحارين عالمات
 والريح البحر يف حتدث أمور يف الربان به علم ما وكذلك جمربة صحيحة عالمات وهى

 سقطي فيقول أخرى عالمات أو غروبه أو كوكب طلوع من ذلك على تدل بعالمات
 مـا  فيقع كذا ووقت كذا مكان يف البحر يضطرب أو وكذا كذا ريح حيدث أو مطر
 . )١()كذا يصيبها الشجرة هذه فيقول عالمات يرى الفالح وكذلك به حيكم

قصة لتربير هـذا  فعلى أية حال كان ابن برجان فال مسوغ لالستشهاد ذه ال
 .االستخدام اخلاطئ

 
 

 

                                                
 ) .٢٣٩/ ٣( مفتاح دار السعادة )  ١
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وكما بينا يف املقدمة متهيدا هلذا املبحث أن هذه الدراسة الـيت هـي بعنـوان    

 .تفسر القران قد جاء صاحبها برأي جديد مل يسبقه به أحد  اهلريوغليفية
 :الدعوى تقرير

أن احلروف املقطعة يف أوائل السور ليسـت  : يقرر املؤلف سعد العدل يف كتابه
 .م وال هي أمساءها  وإمنا هي  رموز هلا معان يف اللغة املصرية القدمية ؟حروفاً للمعج

مث  أقوال العلماء يف احلروف املقطعـة، فنجد  أن املؤلف يف حبثه يبدأ بذكر ونقل بعض 
 :بعدها  يذكر جمموعة من الشبه  منها

عجم أن احلروف اليت ذكرت يف أوائل السور مل تبلغ عدد حروف امل[:  الشبهة األوىل
ّ؟ واعترب هذا دليال على أا ليست من  ١٤حرفاً وإمنا ذكر منها  ٢٨اليت تبلغ أكثر من

 : ما فتح اهللا علينا بفضله ما يلي وحنن نرى بعد: (م  حيث قالحروف املعج
إن هذه الرموز ليست هي حروف املعجم وإن تشابه البعض منها ، فـاملعروف أن   -١

بل ورمبا أكثر ، واحلروف اليت ذكـرت يف أول   حرفاً ٢٨حروف املعجم عددها يبلغ 
 )١(...) ١٤السور ال يزيد عددها على 

 :نقض الشبهة 
! واجلواب على هذا أا جمرد دعوى ال دليل عليها ال يف الشـرع وال يف اللغـة   

على هذا العدد ال ينايف أا من حروف املعجم فـال   روشبهته هذه مردودة بأن االقتصا
واحلكمة من ورودها ـذا   روقد تكلم العلماء يف االقتصا ،من األصل إشكال يف األمر

 .العدد
أن هذه احلروف خمتلفة يف الشكل عند النطق ا عن شـكلها عنـد   [:  الشبهة الثانية

واعترب كالمه هذا دليال على صحة دعـواه  . كتابتها وأا مل تنون من ناحية اإلعراب 
ويف كهيعص : (مه السابقحيث يقول بعد كال  بأن هذه احلروف املقطعة ليست حروفاً

يتشابه الكاف، ولكن هيع ال تشابه حيث تقرأ هاى عيني ، فهذا ليس النطق الصحيح 
                                                

 .١٦وغليفية تفسر القرآن ص اهلري) ١
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، ، وطس ليست طاء سـني جاء طاء هاءللهاء والعني، وأما طه فهي ليست حروف اهل
، مـيم  وأما حم فلو كانت حروف اهلجاء حـاء . ياسني ، إمناويف يس ليست ياء سني

 .]وكذا عسق فهي تقرأ عيني
 :نقض الشبهة

يب قبـل  و جيدر  .وبعيده عن جادة الصواب متهافتةيتضح من هذه الشبهة أا 
عليها أن أبني أمرين مها اإلجابة : 

ن مرتبة علمية عالية ال يرقى إليها إال من أفىن عمره آأن التصدي لتفسري آيات القر -١
فهل هذا األمر  ،وأدوات االجتهاد من أهلها ،وعلوم اآللة ،يف طلب علوم الشريعة

 !متوفر يف املؤلف؟
إن تالوة القرآن هلا أحكام خاصة ، ال ميكن أن تعرف إال بالتلقي وهذه خاصـية  ( -٢

اختص اهللا ا القرآن الكرمي ، وبقاء اخلط العثماين يدفع املسلمني إىل احلرص على 
 .)١()صلة التلقي من أهل االختصاص ؛ فتبقى سلسة السند مت

عن هذه الشبهة أن هذه التالوة يف احلروف املقطعـة وهـذا    اإلجابة خالصةُو
وهلم تعليل علـى   .وأا صحيحة مع عليه من قبل العلماء والقراء،الرسم والشكل  جم

ذلك جائز ومقبول يف اللغة وال يوجد ما مينع ذلك وبيان ذلك يتضح يف تقسيم طريقة 
 :ثالثة أقسام رسم وتالوة هذه احلروف إىل

وهذه ال ) راء ، وياء ، وطاء: (ف املكونة من حرفني يف النطق مثلاحلرو: القسم األول 
 .مد فيها 

: ف يكون يف وسطها حرف مد ولني مثلاحلروف املكونة من ثالثة حرو: القسم الثاين
 .فهذه حقها املد) ، وصاد ، وقافالم ، وميم(

وحم عسق وذلك من أجل حـرف   ،هيعصيف حرف العني الذي يف ك: القسم الثالث
أمجع القـراء  ( :)٢(مساعيل املقرئمام إيقول اإل.  ياًمد اً، وال ميدون ألنه ليس حرفاللني

                                                
نقال عن رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة ،  ١٠٣مع القرآن ، حيدر قفة ص   )١

 .٦٩شعبان حممد امساعيل ص/ د
 .٢٥٨ص . سبق ترمجته )٢
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راء وياء : ح السور على حرفني يف التهجي حنوعلى ترك املد فيما كان من حروف فوات
: لني حنود فيما كان منها على ثالثة أحرف، أوسطها حرف مد و، وعلى املوطاء وحاء

كهيعص وحم عسق من أجـل  : وقاف ونون ، وعلى متكني العني منالم وميم وصاد 
 . )١() حرف اللني، وال ميدون ألنه ليس حبرف مد

أـا ليسـت    يفد على ذلـك  نعراب اليت أوردها واستأما ما يتعلق بشبهة اإل
 وف  ال تعـرب فينقضها ويبطلها ما أمجع عليه العلماء والقراء أن هذه احلر، ...اًحروف

وفـة وال  ، ومل تكن معطقدت موجب ذلك بأن كانت حروف هجاءألا ف؛ وال تنون
 ،تسكن وال تعرب كسائر األمساء فكان حكمها كأمساء األعـداد امساً معرباً فال بد أن 
ها  خيتلف فهذه حكم. نظرت إىل ألف: هذه ألف، أو: كأن يقال ةأما إذا كانت معرب

اعلـم أن  (  :)سر صناعة اإلعراب( يقول ابن جين يف كتابه. ةعن تلك احلروف املقطع
هذه احلروف ما دامت حروف هجاء غري معطوفة وال موقعة موقع األمساء فإا سواكن 

ألف با تا ثا جيم حا خا دال ذال را زاي ( :وذلك قولك ؛ األواخر يف اإلدراج والوقف
ا هي أمساء احلروف امللفـوظ  وذلك أا إمن ؛وكذلك إىل آخرها )سني شني صاد ضاد 

وال جتـد هلـا    )ةتسع، ةمخس، ةأربع ،ثالثة( :ا يف صيغ الكلم مبرتلة أمساء األعداد حنو
رافعا وال ناصبا وال جارا وإذا جرت كما ذكرنا جمرى احلروف مل جيز تصـريفها وال  

هـل  اشتقاقها وال تثنيتها وال مجعها كما أن احلروف كذلك ويدلك على كوا مبرتلة 
وبل وقد وحىت وسوف وحنو ذلك أنك جتد فيها ما هو على حرفني الثاين منهما ألـف  
وذلك حنو با تا ثا حا خا طا ظا وال جتد يف األمساء املعربة ما هو على حـرفني الثـاين   

فـال   )أو ولو وأي وكي ويا و  وال، ما ( :منهما حرف لني إمنا ذلك يف احلروف حنو
وحاء  قة غري معربة ألا أصوات مبرتلة صه ومه وإيه وغاتزال هذه احلروف هكذا مبني

وعاء حىت توقعها مواقع األمساء فترفعها حينئذ وتنصبها وجترها كما تفعل ذلك باألمساء 

                                                
 ).١/٤٢(العنوان يف القراءات السبع   )١
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وذلك قولك أول اجليم جيم وآخر الصاد دال وأوسط الكاف ألف وثاين السني يـاء  
 .)١()وكتبت جيما حسنة وخططت قافا صحيحة

  ]!؟وف هي رموز وليست هي حروف املعجمأن هذا احلر: يف قوله  : [ة الشبهة الثالث
ولعل اإلجابة السابقة على الشبهتني السابقتني فيها مايكفي على دحض هـذه  

إذا سلمنا  وقلنا لـه  : أن يقال له :الشبهة ولكن ال مينع أن نضيف عليها اعتراضاً وهو 
 .هل هي رموز عربية أو غري عربية ؟أا رموز ف

غري عربية فهذا سفسطة إما باملعاندة واملكابرة أو باخليال الفاسد ألن : فإن قال 
هذه الفواتح هلذه السور مكونة من حروف عربية وليست من غريها حىت ولـو كـان   

 .بينها تشابه 
 أا عربية فأين دليله املعترب على أا رموز ؟ : وإن قال 

به على أي دليلٍ  يؤتىر سهل ميكن أن واملؤلف مل يأت إال بأدلة واهية وهذا أم
 . حق ، وخاصة كما ذكرنا إذا كانت سفسطة ألا ال ضابط هلا 

أنه تأول املراد باحلرف على أنه معىن اللغة يف قول النيب صـلى اهللا  : [ الشبهة الرابعة 
ل واحلسنة بعشر أمثاهلا ال أقو من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة (( : عليه وسلم 

 . )٢())أمل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرف
داللة احلديث الشريف ال بد وأن يكون  أوفاملتأمل يف معىن : ( فيقول يف هذه الشبهة 
 ،فمن البديهيات أا ليست حرفا واحداً : ال أقول امل حرف : لفت نظره تلك اجلزئية 

ال أقـول امل   (( : من قوله إذنيقصد الرسول الكرمي إذا اعتربنا أا حروف هجاء فماذا
  )٣()غري مسمى حرف اهلجاء  ىن، إال إذا كان يقصد بكلمة حرف مع))حرف

                                                
 ).٢/٣:( يالكبري ، للرازوالتفسري ) ١٦٣٨(وينظر تفسري الثعاليب )٧٨٢-٢/٧٨١) ( ١
ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن ما له من  : ( بابمن حديث عبد اهللا بن مسعود  هسننرواه الترمذي يف )  ٢

 ).٢٩١٠ :(برقم )األجر
 .١٨ص اهلريوغليفية )  ٣
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في لسان العرب من ف( :كالمه هذا فيقول ةمث بعد هذا بدأ حياول أن يثبت صح
حرف من حروف اهلجاء، األداة اليت تسمى الرابطة، القراءة الـيت  : معاين كلمة حرف
هـذا  : ليقا –الكلمة : حلرف يف األصل الطرف واجلانب، واحلرفتقرأ على أوجه، وا

نزل ((ومنه احلديث الشريف  ،واللهجة، غةلال: احلرف ليس يف لسان العرب، واحلرف
وبناًء على هذه الشبهة جعل هذه احلروف كلمـات   )٢(،)١())القرآن على سبعة أحرف 

ذا كان كذلك فال بد أن  تكـون  ومجل ال تؤدي إىل معىن من املعاين يف اللغة العربية فإ
 .)٣(يف لغة أخرى من اللغات 

 :نقض الشبهة 
 :وهذا القول مردود و باطل ومنكر من عدة أوجه

ألن سياق كالمه صلى اهللا عليه وسلم مل يكن يف تفسري وتبيـان معـىن   : الوجه األول
زعم  كما -اللغة املركبة من كلمات ومجل : بأن معناها هو : هذه احلروف حىت يقال

ني أجر قراءة القرآن واحلـض  يوإمنا كان السياق ومراد ه صلى اهللا عليه وسلم يف تب –
 . عليه 

بأن هـذه حـروف   : أن هذا احلديث هو حجة عليك وحجة ملن قال : الوجه الثاين
أقول أمل حرف ولكن ألـف  ال : ((نيب صلى اهللا عليه وسلم  من قولهمقطعة ألن مراد ال

السامع مـن مـراد    يتوهم كان من أجل دفع ما قد )) فحرف والم حرف وميم حر
ألنه يف اللغة جيوز أن يطلق جتوزا على الكلمة اليت تفصل بني الكالم حرفـا   ؛احلرف 

كل كلمة بنيت أداة عارية يف الكـالم   ( :قال األزهري وإن كانت أكثر من حرف، 
املـراد هـو احلـرف     ، فأكد عليه الصالة والسالم أن )٤()لتفرقة املعاين فامسها حرف

                                                
رقم .  ضهِم في بعضٍ باب كَلَامِ الْخصومِ بع. في الْخصومات : كتاب " صحيحه " أخرجه البخاري يف )  ١

بيانُ أَنَّ الْقُرآنَ علَى سـبعة  : صلَاةُ الْمسافرِين وقَصرِها باب : كتاب " صحيحه " ، ومسلم يف  ٢٤١٩
 . ٨١٨أَحرف ، وبيانُ معناه  رقم 

 .١٨ص اهلريوغليفية )  ٢
 .١٨ينظر املصدر السابق ص)   ٣

 .)٩/٤١(لسان العرب  ) ٤ 
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املركب منه الكلمات واجلمل ، وأن هذه احلروف املقطعة سيكتب لقارئها األجر على 
وهذا ما فهمه الصحابة والتابعون واألمـة بأمجعهـا ويقـول ابـن أيب     .  كل حرف

ورمبـا  ، ما يتركب منه الكلمة من احلروف املبسوطة  األوائلاحلرف عند : ()١(السعود
تجوز وزيادة تعيني املعـن  كلمة جتوزاً فأراد باحلديث دفع توهم اليطلق احلرف على ال

واحلرف يطلق على حرف اهلجاء واملعاين : (  )٣(ويقول الشيخ مباركفوري )٢()احلقيقي
 . )٤()واجلملة املفيدة والكلمة املختلف يف قراءا وعلى مطلق الكلمة

لسان العرب  من معـاين وأنـه   من  )٥(مبا نقله ابن منظور أن استدالله:  الوجه الثالث
ظن الوحنن حنسن  !؟ألنه نقل الكالم وفيه حذف  ؛مبعىن اللغة يثري العجب واالستغراب 

رمبا اختصره وأخل ، ولكن القاريء ال يدرك هذا اخللل بل يشكل عليـه  : فيه ونقول 
ن ويظن أن معىن احلرف حمصور يف هذا املعىن الذي ذكره ،  وإال فإن  اجلميع يعلـم أ 

وهذا أيضا ما نقله ابن منظور وحذفه املؤلـف   ، األصل يف احلرف هو احلرف املعروف
وبه مسي احلرف من حـروف  الطرف واجلانب ، : و احلرف يف األصل : ( حيث قال

واخلالصة أن غاية ما ذكره ابن منظور أن للحرف عدة معاين من ضمنها  . )٦().اهلجاء 
ن سعة اللغة وأن الكلمة قد تطلق على أكثـر مـن   املعىن الذي جاء به  املؤلف وهذا م

                                                
 ولـد  .املستعربني الترك علماء من شاعر، مفسر: السعود أبو املوىل العمادي، مصطفى بن حممد بن حممد)  ١

، ايلي فالروم فالقسطنطينية بروسة يف القضاء وتقلد متعددة، بالد يف ودرس ودرس القسطنطينية، بقرب
 .) ٥٩/  ٧( األعالم للزركلي ، و)  ٣٩٨/  ١( طبقات املفسرين لألدنروي : ينظر ) . هـ ٩٨٢( ت 

 .)١/٢٠(التفسري   ) ٢
ت  اهلنـد  يف كـبرية  قرية مباركفور إىل نسبة املباركفوري الرحيم عبد بن الرمحن عبد حممد احلافظ هو ) ٣

 .مقدمة حتفة االحوذي: ينظر ) . هـ١٣٥٣(
 ).١/١٨٢(حتفة األحوذي )  ٤
 صـاحب  االفريقـى،  الرويفعى االنصاري منظور ابن الدين مجال الفضل، أبو على، بن مكرم بن حممد)  ٥

: ينظـر  .)هـ ٧١١( ، ت  االنصاري ثابت بن رويفع نسل من .احلجة اللغوى االمام): العرب لسان(
 ) ١٠٨/  ٧( األعالم للزركلي 

 )٩/٤١( لسان العرب ألبن منظور )  ٦
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معىن ، وحىت يتبني األمر واضحا فيه معىن احلرف ومراد ابن منظور ؛ ننقل لكم كالمه 
 : كامال دون حذف أو اختصار حيث يقول 

 . معروف واحد حروف التهجي :من حروف اهلجاء احلرف :حرف((
االسم باالسم والفعل بالفعل كعن  ألا تربطاألداة اليت تسمى الرابطة : و احلرف 

كل كلمة بنيت أداة عارية يف الكالم لتفرقـة املعـاين   : وعلى وحنومها ، قال األزهري 
فامسها حرف ، وإن كان بناؤها حبرف أو فوق ذلك مثل حىت وهل وبل ولعل ، وكل 

هذا يف حرف ابن مسعود أي : كلمة تقرأ على الوجوه من القرآن تسمى حرفا ، تقول 
  .ابن سيده .  قراءة ابن مسعود يف

: يف احلديث من قوله  عليه السالم وما جاءالقراءة اليت تقرأ على أوجه،  :و احلرف
قال أبـو  . أراد باحلرف اللغة  )١())نزل القرآن على سبعة أحرف كلها شاف كاف ((

أن وليس معنـاه  : لى سبع لغات من لغات العرب ، قالنزل ع: )٣(وأبو العباس )٢(عبيد
ولكن يقول هذه اللغات : يكون يف احلرف الواحد سبعة أوجه هذا مل يسمع به ، قال 

، غة أهل اليمن ، وبعضه بلغة هـوازن متفرقة يف القرآن ، فبعضه بلغة قريش ، وبعضه بل
: يها يف هذا كله واحد، وقـال غـريه  وبعضه بلغة هذيل ، وكذلك سائر اللغات ومعان

الواحد سبعة أوجه ، على أنه قد جاء يف القرآن ما قد  وليس معناه أن يكون يف احلرف
 ، ومما يبني ذلك قـول ابـن  ملك يوم الدين وعبد الطاغوت: و قرئ بسبعة وعشرة حن

إين قد مسعت القراءة  فوجدم متقاربني فاقرأوا كما علمتم إمنا هو كقـول  : مسعود 
 .ذلك ، هـذا أحسـنها  وفيه أقوال غري : قال ابن األثري . أحدكم هلم وتعال وأقبل 

                                                
 .) ٦٠٣٣( أخرجه الطرباين يف املعجم األوسط برقم ) ١
 وعن نصر بن شجاع وعن الكسائي عن أخذ الفنون يف اإلمام عبيد أبو موالهم األزدي المس بن لقاسما)  ٢

البلغة : ينظر ) . هـ ٢٢٤( ت  وغريهم األعرايب وابن واليزيدي واألصمعي عبيدة وأيب األنصاري زيد أيب
 .) ١٧٦/  ٥( ، األعالم للزركلي )  ٥٣/  ١( يف تراجم أئمة النحو واللغة 

 بـاملربد  املعروف البصري األزدي سليمان بن حسان بن عمري بن األكرب عبد بن يزيد بن حممد العباس أبو )٣
)  ٣١٤/  ٤( وفيات األعيان : ينظر ) . هـ ٢٨٦( ت  واللغة النحو يف إماما وكان بغداد، النحوي؛نزل

 ) . ١٤٤/  ٧( ، األعالم للزركلي 
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ولعله .  )١()من حروف اهلجاءوبه مسي احلرف الطرف واجلانب ، : واحلرف يف األصل 
يتضح من الكالم احملذوف والذي أسفله خط املعىن ، ولكن ال بأس أن نبني ونلخـص  

 : حلرف له يف اللغة عدة معاين منهاالكالم السابق يف أن ا
 .احلرف الواحد من اهلجاء: األول
 .مها وعلى ، وعن وحن: األداة اليت تربط االسم باالسم والفعل بالفعل مثل : ينالثا

 . من األوجه هعلى وج أالكلمة والقراءة اليت تقر :الثالث
أخرى للحديث تفسر مراد قول النيب صلى اهللا عليـه   تأن هناك روايا: الوجه الرابع 

ال أقـول  : ((رواية البيهقي السابقه منهاوسلم من احلرف وتؤكد ما ذكرناه يف األوجه 
أقول أمل ذلك الكتـاب ولكـن   (( : وعند الطرباين)) ء وسني وميم بسم اهللا ولكن با

الذال حـرف والـالم حـرف والكـاف     األلف حرف والالم حرف وامليم حرف و
وهذه الروايات جاءت لتبني أن املراد هو احلرف املعروف وليس اللغـة  أو   )٢())حرف

، وإن كان يف اسـنادها   قا ويبدو أنه قد غفل عنها املؤلفاه سابأي معىن أخر كما بين
 .ضعف لكن القصد منها الداللة على أن معناها مقبول 

من  ةأن أكثر اآليات اليت يف احلروف املقطعة جاءت لتدل على أا مرتل :الوجه اخلامس
قال اهللا  ية القرآن  وتربطها إشارة أن هذا القرآن املعجز مكون من هذه احلروف اهلجائ

 .امل{ :وقال تعـاىل ] ٢ – ١: البقرة }  ذَلك الْكتَاب ال ريب فيه هدى للْمتَّقني .امل  {  :تعاىل
تَنزِيلُ الْكتَابِ لَا ريب فيه مـن   .امل{: ، وقال تعاىل] ٢ - ١: لقمان [}  ك آيات الْكتَابِ الْحكيمِتلْ

نيالَمالْع بالَـر  {:  وقال تعاىل ،] ٢ - ١: السـجدة [ }ر.       ـنم ـاسالن ج كتَـاب أَنزلْنـاه إِلَيـك لتُخْـرِ

                                                
 ) ٩/٤١(لسان العرب   )١
 ١٠١ص ١ج) ٣١٤: (املعجم األوسـط   والطرباين يف)  ١٩٨٣( إلميان برقم أخرجه البيهقي يف شعب ا )٢

وهـذا احلـديث   .  من حديث عوف بن مالك رضي اهللا عنه) ٧٦/ ١٨()١٤١: (املعجم الكبري و
وفيه موسى بن عبيـدة  : ( قال اهليثمي يف جممع الزوائد   مداره على موسى بن عبيدة وهو ضعيف ،

 )١٨٢/ ٨ (حتفة األحوذي الم الشارح يف ك: وينظر ).الربدي وهو ضعيف 
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يدمزِيزِ الْحالْع اطرإِلَى ص هِمبورِ بِإِذْنِ رإِلَى الن اتلُم الَر  {: وقال تعاىل ]٢-١:إبراهيم[}  الظُّ
بِنيآنٍ مقُرتَابِ والْك اتآي لْك١: احلجر[}  ت[. 

صلَت من لَّدن حكيمٍ خبِري{: وقال تعاىل    ] ١: هود [}الَر كتَاب أُحكمت آياتُه ثُم فُ

 .] ١: يونس[ } الر تلْك آيات الْكتَابِ الْحكيمِ {: وقال تعاىل
 . ]٢ – ١: يوسف[ } الر تلْك آيات الْكتَابِ الْمبِني{ : وقال تعاىل

 . ]١: النمل[ }مبِني طس تلْك آيات الْقُرآنِ وكتَابٍ{: وقال تعاىل 
 .] ٢ - ١: الشعراء[ } تلْك آيات الْكتَابِ الْمبِني .طسم{: وقال تعاىل
 .]٢ – ١: القصص[} تلْك آيات الْكتَابِ الْمبِني .طسم{: وقال تعاىل

وحي إِلَيـك وإِلَـى الَّـذين مـن قَبلـك اللَّـه الْعِزيـز        كَـذَلك يـ   .عسـق  .حـم {: وقال تعـاىل 
يمك٣ – ١: الشورى[ }الْح[. 

 . ]  ٢ - ١: مريم [}ذكْر رحمة ربك عبده زَكَرِيا .كهيعص{: وقال تعاىل
رتلة أا الكتاب والقرآن وأا م اهللا احلروف املتصلة املقطعة يف أول السور ، أخربفهذه 

واملؤلف أقر بأـا إعجـاز   .  يةاملؤلف بأا ليست حروفا هجائ وهذا كله يبطل قول
ومبا أننا أبطلنا هذه  ! ولكن ليس ألا حروفاً ولكن ألا كلمات تدل على لغة أخرى

على إعجـاز   ةالشبهة يف األوجه السابقه فال يبقى إال أا حروفاً عربية مقطعة هلا دالل
اهللا تعاىل املشركني العرب أن يأتوا مبثل هذا القرآن املكون من هـذه   القرآن حتدى ا
 .واحلمد هللا   احلروف املقطعة

 

 



-٣٠٤- 
 


 
 .طالقات يف كالم العلماء عدة إعليها أن علم  احلرف يطلق  -١
أن علم أسرار احلروف يف حقيقته ال يعد علماً وإن اعتمد على قواعد حسـابيه   -٢

 .  أو قواعد علم الفلك 
وهناك اختالف يف طريقة املشارقة  ،هناك تقسيمان حلساب اجلمل كبري وصغري -٣

 .عن طريقة املغاربة مما ال جيعل هلذا العلم مصداقية باإلضافة أنه نشأ بالتواضع 
أول من استخدم احلروف العربية يف غري حملها وربطها مبنازل القمر ؛ سهل بن  -٤

 . هارون 
 .الفيلسوف الكندي : دية هو أول من استخدم احلروف كداللة عد -٥
الكتب السرية آلل البيت كانت بدايتها من عبد اهللا بن سبأ ، مث  ةيف مسألة نسب -٦

 .بعدها جاءت فكرة اجلفر وأضيف أنه يف علم احلروف 
أن األقوال يف جذور هذه الفكرة اليت ذكرها أصحاب املقـاالت متقاربـة وإن    -٧

والفلسفات القدمية وأن اجلميع وقع يف التأثري بني األديان  عوامل اختلفت لثبوت
 .ذلك بسبب إعراضهم عن الوحي اإلهلي 

 .عدم صحة ثبوت نسبة هذا العلم لألنبياء  -٨
أن البداية  يف  تكوين هذا العلم عند املسلمني كانت بعد القرن الثاين وبالتحديد  -٩

 .بعد الكندي وتلميذه امحد البلخي عند ظهور احلالج 
 .ها باملعتقدات هي فرقة املغرييةستخدمت احلروف وربطتظهر يل أن أول فرقة ا -١٠
 أن الغنوصية مصطلح عام يدخل فيه علم أسرار احلروف من حيث أنه تأويـلٌ  -١١

وهذا املصطلح العام للغنوصية كانت بدايته عند ظهور مسيلمة الكذاب  رمزي ،
 .صوابحسب رأي أحد الباحثني ولعله يكون قريباً من ال

 .عل للحرف والعدد عالقة كالروح واجلسد ظهر يل أن الفرق جت -١٢
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عن أا تنايف صريح القرآن  صحيحة فضالً أحاديثمل يثبت يف حتديد بقاء الدنيا  -١٣
 .يف قطع السعي يف معرفة الغيب وموعد اية الدنيا 

عدم ثبوت جواز استخدام طريقة حساب اجلمل يف احلروف املقطعـة  وممـا    -١٤
حيذف بعض احلروف وهذا يرد علـيهم  ها أنك جتد غالب من استخدمها يبطل

 .ألم يزعمون أن لكل حرف سر خيصه 
ليس صحيحاً ما زعمه بسام جرار أن عد اآليات عند املتقدمني مـن علمـاء    -١٥

 . املسلمني هو يف مسار اإلعجاز العددي لثبوت الفرق بينهما كما يبناه 
وجوده سوى أم  إثباتا وومل يستطيع ،أن الشيعة االثناعشرية خمتلفون يف اجلفر -١٦

 .من باب اإلخبار عن علوم األئمة وعلومهم يذكرونه يف كتبهم 
 .أن علم احلرف عند الصوفية له عالقة باعتقادهم يف وحدة الوجود  -١٧
هلا استخدامات خمتلفة لعلم احلـرف يف   ؛ والفرق املنتسبة ةأن الصوفية والشيع -١٨

 .ادعاء الغيب وكشف احلقائق وغريها من االستخدامات 
 .يف علم احلرف  عترب الصوفية من أكثر الفرق توسعاًت -١٩
 .أن علم احلروف جيمع كل األهواء ، ومن املمكن أن تتأيت أقوال جديدة  -٢٠
ها البحث عن اجلديـد  عالعددي جيم اإلعجازأن أغلب الدراسات املعاصرة يف  -٢١

 .فيما يدعونه 
يف أخطـاء   أن أكثر الدراسات اليت قامت بعد آيات القرآن ال ختلو من أن تقع -٢٢

 .واعتراضات 
 .والفلسفات السابقة لعلم مع األديان لتقاء أصحاب الفرق املستخدمة هلذا اا -٢٣
 . سالمة منهج السلف من هذه اجلهاالت اليت ال طائل منها -٢٤
 .أن الشيعة والصوفية يؤمنون مبا يسمى بعلم احلروف واجلفر  -٢٥
 -ة رشاد خليفة أن أصحاب الدراسات املعاصرة لإلعجاز العددي هم نتاج لفتن -٢٦

 .املتأثر باليهود وبالفلسفات القدمية -مدعي النبوة الطامح للشهرة 
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أن صاحب كتاب اهلريوغليفية يف تقريره كان بعيداً عن املصداقية يف حبثه وأنـه   -٢٧
 .كان يسعى إلثبات رأيٍ جديد يف تأويل احلروف 

 .الفيثاغورية  أن أغلب الفرق الباطنية تقوم بتقديس األعداد متأثرين بالفلسفة -٢٨
داً ملعتقـدهم يف  يأن الفرق الباطنية تستخدم األعداد واحلروف اليت يف القرآن تأي -٢٩

 .الباطن والظاهر  
أن فرقة احلروفية استغلت كالم الصوفية وغريهم يف علم احلرف وزادته ظلمـةً   -٣٠

 .حنرافها الشديد فيه اب
 .علم احلرف الوثيقة بعلم التنجيم والسحر  ةصل -٣١
 .القة الصوفية بالسحر اشتراكهما بعلم احلرف ع يثبتمما  -٣٢
 .عالقة الفرق املستخدمة لعلم احلروف بالغنوصية واليهود القبالة  -٣٣
 .أن هناك عالقة بني االعتقاد يف علم احلرف والقول خبلق القرآن  -٣٤
فرقة احلروفية من الفرق الضالة الغالية اليت ترجع يف اعتقادهـا لـدين اـوس     -٣٥

ن القرآن  واللغة العربية  مبهمة وصارت اللغة الفارسـية  الفارسي حيث يزعم أ
 .م الكبرية اليت بينا جزءاً منهاحنرافاال ضافةباالمفسرة وشارحة  

ن باطن وظاهر وكـذلك بنظريـة املثـل    آلقرلارتباط علم احلروف بفكرة أن  -٣٦
 . اإلمساعيليةواملمثول عن 

دنس املادة ـ بزعمهم ـ    تزعم الصوفية أنه ميكن لإلنسان العادي إذا جترد من -٣٧
( أن يصل إىل ما خفي من األسرار  ويكون حمال الستمداد العلم اإلهلي املمنوح 

 ))  .اللدين
 .تزعم الصوفية أن للحروف أسراراً ال تدرك إال مبجاهدة وترويض النفس -٣٨
 .الشيعة يربطون علم احلرف بنظرية الفيض اإلهلي  -٣٩
 . اجلفر ها الشيعة يفيعدم صحة الروايات اليت يرو -٤٠
 .الشيعة تستخدم حساب اجلمل يف  تقرير إسالم أيب طالب -٤١
 .يزعم الشيعة أن األئمة يعلمون حروف اسم اهللا األعظم -٤٢
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عليه السالم  –تزعم الشيعة بان اإلمام املهدي الثاين عشر هو أفضل من عيسى  -٤٣
 .ألنه كلمته التامة  –

 .علم اجلفر  و احلروف يلتقي الشيعة والصوفية يف كثري من معتقدام منها علم -٤٤
تبـاع  اأن الدراسات املعاصرة للدكتور عايد ، واألستاذ بسام هي نـوع مـن    -٤٥

 .املتشابه 
 .معجز وأن له خاصية) ١٩(دعاء يف أن الرقم االبطالن  -٤٦
املتنبئ  اليهودي ميشيل نستراداموس هو مؤجج ثورة هذه النبوءات اليت انطلـق   -٤٧

 .تبعهماومن الدكتور عايد و األستاذ بساممنها 
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للبحث  ظهرت يل بعض املقترحات الـيت   إعدادييف ختام هذا البحث ومن خالل 
 :منها   تتكون توصيا أنميكن 
 اإلعجازباسم  –رمبا تكون حبسن نية  -أن هناك بعضاً من الدراسات املعاصرة   -١

بدأت تكثـر   خطاء ؛ال ختلو من األ العلمي و العددي تتعامل مع آيات القران ؛
أرى ضرورة إجراء دراسات علميـة شـرعية تعـرض هـذا     . يف هذا العصر 

 .واإلجيابيات إن وجدتلتوضح األخطاء فيها ؛ الدراسات  وتقيمها 
ضوابط علميـة يسـري    ؛اإلعجاز العلمي لدراسات يفل أن تجعلمن الضروري  -٢

لشـرعي  دراسات من أشخاص ينقصهم العلـم ا  حىت ال تأت ؛عليها الباحث
والعلوم األخرى املرتبطة ا، ويقعون يف أخطاء كما وقـع فيهـا أصـحاب    

 .الدراسات املعاصرة اليت تطرقت هلا يف الفصل الثالث من هذا البحث
على الرغم من أن كثرياً من الفرق جيعلون علم احلـرف أصـالً يف عقيـدم     -٣

لفـرق ذكـر هـذا    كلم يف اويستخدمونه كما بينا ؛ إال أننا مل نر كثرياً ممن ت
هذه الفرق ، وخاصةً أن علم احلرف من العلوم اليت يعزف منها ؛  االشتراك بني

 .اللتصاقها بالسحر 
أرى أن يتم التعريف ذه العقيدة احلروفية مختصرةً لدى مجيع الفـرق الـيت    -٤

اليت توصـلنا   هذا البحث نتيجة واالستفادة من استخدمت علم أسرار احلروف 
املوسـوعة  : وذلك من خالل كتب املوسوعات ومن أمههـا   ؛ بفضل اهللاإليها 

امليسرة يف األديان واملذاهب واألحزاب ، التابعـة للنـدوة العامليـة للشـباب     
 .؛حىت يكون الناس على حذر منها اإلسالمي  
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١ } كُمباتَّقُواْ ر اسا النها أَي٣ ] ١:النساء [ } اآلية... ي 

 ٣ ]٣١:آل عمران[ }اآلية... قُلْ إِن كُنتُم تُحبون اللّه فَاتَّبِعوني { ٢

٣ } فرلَى حع اللَّه دبعن ياسِ مالن نم١٥ ]١١: احلج[}و 

 ٨١ ]١:ص[ } ص { ٤

٥ } ةوددعاماً مإِالَّ أَي ارا الننسقَالُواْ لَن تَم٨٣ ] ٨٠: البقرة[ }آليةا... و 

٦ }  ةوددعاماً مإِالَّ أَي ارا الننسقَالُواْ لَن تَم٨٣ ] ٨٠: البقرة[ }اآلية... و 

 ٨٤ ]١٨٧: األعراف[ }اآلية... يسأَلُونَك عنِ الساعة أَيان مرساها { ٧

٨ } ةاعالس لْمع هندع اللَّه ٨٤ ] ٣٤: لقمان[ }ةاآلي... إِن 

 ٨٥ ]٤٦-٤٢: لنازعاتا[} اآلية... يسألُونَك عن الساعة أيان مرساها { ٩

 ٨٥ ]١٨٧:األعراف[ }اآلية... يسألُونَك عن الساعة أَيان مرساها { ١٠

١١ }رالقَم قش  ٨٥ ]١: القمر [  }اقرتَبت الساعةُ وانْ

ضُوناقرتب لل( ١٢  ٨٥ ]١:االنبياء[ )ناس حسابهم وهم في غَفْلَة معرِ

ال تَستَعجِلُوه  { ١٣  ٨٥ ]١: النحل [  }أتى أمر اللَّه فَ

ؤمنون بِها { ١٤ الَ ي ينا الَّذجِلُ بِهتَعس٨٥ ]١٨:الشورى[}اآلية... ي 

١٥ }لَى غَيع ظْهِر بِ فَلَا يالْغَي مالداً عأَح ٨٨ ]٢٧-٢٦:اجلن[}اآلية...  بِه 

 ١١٤ ]٦١:يونس[} اآلية... وما تَكُون في شأْنٍ{ ١٦

 ١١٥ ] ١١ :سورة الشورى [} ليس كمثله شيء  { ١٧

 ١١٥ ]٤:اإلخالص[ } ومل يكن له كفوا أحد { ١٨

 ١١٥ ]٦٥ :سورة مريم [}هل تعلم له مسيا { ١٩
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 ١١٩ ] ٢٠:  لقمان[} عمه ظَاهرة وباطنةًعلَيكُم ن وأَسبغَ{ ٢٠

٢١ } رش ةَ ععسا تهلَي١٢٧   ]٣٠: املدثر[}ع 

 ١٢٧  ]١:  السجدة، لقمان،  الروم ، العنكبوت البقرة ، آل عمران ،[ }امل{ ٢٢

 ١٢٧  ]  ١: ، الشورى ، الزخرف ، الدخان ، اجلاثية ، األحقاف فصلتغافر،[}حم{ ٢٣

 ١٢٧  ]١:النمل[ }طس  { ٢٤

 ١٢٧  ]١:يس[}سي{ ٢٥

 ١٢٧  ]١:طه[ } طه{ ٢٦

 ١٢٧ ]١:مريم[ } كهيعص{ ٢٧

 ١٢٧  ]١٧ :احلاقة[ }وحيمل عرش ربك فوقهم يومئذ مثانية {  ٢٨

٢٩ } رش ةَ ععسا تهلَي١٢٧   ]٣٠:املدثر[ }ع 

٣٠ }آنِ مذَا الْقُري هاسِ فلنا لنبضَر لَقَدثَلٍ و١٣٥ ] ٢٨ -٢٧:الزمر[ } ن كُلِّ م 

٣١ } اتُكُموأَخو اتُكُمنبو اتُكُمهأُم كُملَيع تمر١٣٦ ]٢٣: النساء[ }اآلية... ح 

٣٢ }  كُونكُن فَي قُولُ لَها يراً فَإِنَّمإِذَا قَضَى أَم١٤٩ ]١١٧:البقرة[ }و 

 ١٥٦ ] ٦٤: الزمر [}  اجلَاهلُون أَيها أَعبد مرونِّيتَأْ اللَّه أَفَغَير قُلْ{  ٣٣

 ١٥٦  ] ١٤:  األنعام[}  وليا أَتَّخذُ اللَّه أَغَير قُلْ{ ٣٤

ضِ السماء من يرزُقُكُم اللَّه غَير خالقٍ من هلْ{  ٣٥ األَر١٥٦ ] ٣:  فاطر [}  و 

٣٦ }رأَفَغَي اللَّه يأَبكَماً تَغ١٥٦ .]١١٤:األنعام[}اآلية...  ح 

٣٧ } كُونكُن فَي قُولُ لَها يراً فَإِنَّمإِذَا قَضَى أَم١٦٨  ] ١١٧:البقرة[} و 

طْمئنةُ{ ٣٨ الْم فْسا النتُها أَي١٦٩ ]٣٠ -٢٧:الفجر[ } اآليات... ي 

٣٩ }ا يم و اللّهحمنـيعو ثْبِتيو اءتَشالْك أُم ه١٧١  ]٣٩:الرعد[}ابِ ــد 
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٤٠ } اتكَمحم اتآي هنم تَابالْك كلَيلَ عأَنز يالَّذ و١٧٢ .]٧:آلعمران[ }اآلية... ه 

 ١٧٤   ]٣١:البقرة[ }اآلية... وعلَّم آدم األَسماء كُلَّها { ٤١

 ١٧٥ ]٣١:البقرة[} اآلية... م وعلَّم آدم األَسماء كُلَّها ثُ{ ٤٢

٤٣  }كَةئ ال لَى الْمع مضَه رع ١٧٥  ]٣٣:البقرة[ }ثُم 

٤٤ } كَةئ ال لَى الْمع مضَه رع ١٧٥  }ثُم 

٤٥ } ني قادص الء إِن كُنتُمؤ اء هـمي بِأَس١٧٥  ]  ٣١:البقرة[} فَقَالَ أَنبُِئون 

٤٦ }الس حفْللَا يأَتَى و ثيح ر١٨١   ]٦٩طه[}اح 

 ١٨١ ]٥١:النساء[}اآلية... أَلَم تَر إِلَى الَّذين أُوتُواْ نَصيباً من الْكتَابِ { ٤٧

٤٨ } ونب  ١٨١ ]٨٢الواقعة[}وتَجعلُون رِزْقَكُم أَنَّكُم تُكَذِّ

 ١٨٣ ]٨١: يونس [ }اآلية ... أَلْقَواْ قَالَ موسى فَلَما { ٤٩

٥٠ }وناره با بِرنداً قَالُوا آمجس ةرحالس يى فَأُلْقوسم١٨٣ ]٧٠: طه [}  و 

٥١ } كعم ن تَابمو ترا أُمكَم متَق١٨٤ ]١١٢:  هود[ }اآلية... فَاس 

٥٢ } كبن رم كإِلَي يا أُوحم ١٨٤ .]١٠٦األنعام[}اآلية... اتَّبِع 

٥٣ } طَان يا الشملَه سوس١٨٤ ]. ٢٠األعراف[} اآلية... فَو 

 ١٨٤  ]٢٢األعراف[}اآلية... فَدالَّهما بِغُرورٍ { ٥٤

٥٥ } ماءهوأَه قالْح علَوِ اتَّب١٨٤ ]٧١املؤمنون[} اآلية... و 

 ١٨٦ ].٤سبأ[}ةاآلي... قَالُوا سبحانَك أَنت ولينا من دونهِم { ٥٦

 ٢٢٥ ] ١١٠: سورة املائدة  [ } اآلية... إذ قال ا يا عيسى ابن مريم { ٥٧

 ٢٢٥ ] ٤٥: سورة آل عمران  [. } اآلية... إذ قالت املالئكة يا مريم { ٥٨
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 ٢٢٥ ] ١١٥: سورة األنعام  [} اآلية... ربك صدقا وعدال  ةومتت كلم{ ٥٩

 ٢٢٨ ] ٨٩ - ٨٨: سورة الشعراء  [ }إال من أتى ا بقلب سليم { ٦٠

٦١  }مالبِ عالغَي ال ظْهِر فَ لَى يع بِهداً غَي٢٣٣ ] ٢٧-٢٦:  اجلن [} اآليات...  أَح 

 ٢٣٨ ] ٢ -١ الروم[}غُلبت الروم .امل {  ٦٢

 ٢٤٦  ] ١٠٤:اإلسراء[ } اآلية... وقُلْنا من بعده لبني إِسرائيلَ  { ٦٣

٦٤ } تَابالْك كلَيلَ عأَنز يالَّذ و٢٤٨ ].٧: آل عمران اآلية[} اآلية... ه 

 ٢٤٨ ].٢-١هود، اآليتان [} اآلية... كتَاب أُحكمت آياتُه ثُم فُصلَت . الَر { ٦٥

٦٦ } يثدالْح نسلَ أَحنَز ٢٤٨ ].٢٣: الزمر، اآلية[} اآلية... اللَّه 

٦٧ }تَابالْك كلَيلَ عأَنز يالَّذ و٢٤٩ ]٧: آل عمران اآلية[}أآلية ... ه 

٦٨ } ةاعالس لْمع هندع اللَّه ٢٥٠ .]٣٤: لقمان اآلية[} اآلية... إِن 

 ٢٥٠ .]٨٥:اإلسراء[ } اآلية... ويسأَلُونَك عنِ الروحِ  { ٦٩

٧٠ }ا أُخم نَفْس لَمنٍ فَلَا تَعيأَع ةن قُرم ملَه ي٢٥٠ )١(]١٧:السجدة[}اآلية... ف 

 ٢٥١  ]٧: آل عمران اآلية[ }اآلية... والراسخُون في الْعلْمِ  { ٧١

٧٢ } كُميني دتَابِ الَ تَغْلُواْ فلَ الْكا أَه٢٥١ ]١٧١النساء[}اآلية... ي 

ال لِّبني إِسرائيلَ  إِن هو إِلَّا عبد أَنْعمنا{ ٧٣  ٢٥١ ]  ٥٩:الزخرف[}علَيه وجعلْناه مثَ

٧٤ } مثَلِ آدكَم اللّه ندى عيسثَلَ عم ٢٥١ ] ٥٩:آل عمران[ }اآلية... إِن 

٧٥ } ني لسرالْم أَلَنسلَنو هِملَ إِلَيسأُر ينالَّذ أَلَنس٢٥٢ ]٦:األعراف[}فَلَن 

 ٢٥٢ ]٧: آل عمران اآلية[} اآل ية ... فَأَما الَّذين يف قُلُوبِهِم زَيغٌ { ٧٦

                                                
 ) .١/٣٢٣: ( أضواء البيان ) ١
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 ٢٥٣ ]٧:آل عمران[ } وابتغاء تأويله{ ٧٧

٧٨ } ش احالْفَو يبر مرا ح٢٥٣ .]٣٣: سورة األعراف [} اآلية... قُلْ إِنَّم 

٧٩ } ينالَّذ ا ظَنم٢٥٣   .] ٦٠: يونس[} اآلية ... و 

٨٠ } ينالَّذ ٢٥٣ . ] ٦٩: يونس[} اآلية... قُلْ إِن 

٨١ } بفْتَرِي الْكَذا ي٢٥٤  . ]١٠٥:النحل[} اآلية... إِنَّم 

 ٢٥٤   ]١٣: عبس[} وفَاكهةً وأَباً { ٨٢

ضِ { ٨٣ إِلَى الْأَر اءمالس نم رالْأَم ربد٢٥٤  ]٥: السجدة[} اآلية... ي 

 ٢٥٤ ]   ٨٦:ص[}اآلية... قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ { ٨٤

 ٢٥٥  ]٥٠:األنعام[}اآلية... قُلْ ما كُنت بِدعاً من الرسلِ { ٨٥

 ٢٥٥ ]٢٠:يونس[}اآلية... ويقُولُون لَوالَ أُنزِلَ علَيه آيةٌ { ٨٦

٨٧ }آئزي خندع الَ أَقُولُ لَكُمو اللّه ٢٥٥ ]٣١:هود[}اآلية... ن 

 ٢٥٥ ]٤٩هود [}اآلية... تلْك من أَنباء الْغَيبِ { ٨٨

٨٩ } توالْم هلَيا عنا قَضَي٢٥٥ ]١٤:سبأ[}اآلية... فَلَم 

 ٢٥٩ ]٤:الفاحتة[}مالك يومِ الدينِ { ٩٠

٩١ } ةرغْفواْ إِلَى مارِعس٢٥٩ ]١٣٣:آل عمران[}و 

٩٢  }لَقي خالَّذ كبمِ رأْ بِاس٢٦٣ ] ٥-١: العلق[  }اآليات... اقْر 

 ٢٦٥ ]٨٦ص آية [} اآلية... قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيه من أَجرٍ { ٩٣

 ٢٦٧ ] ٥٢-٥١:املائدة[ }اآلية... يا أَيها الَّذين آمنواْ{ ٩٤

٩٥ } تَابى الْكوسا منآتَي٢٧٢  ]٣-٢: اإلسراء[ }   اآليات ...و 
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 ٢٧٢ ]٤:اإلسراء[ }وقَضَينا إِلَى بني إِسرائيلَ {  ٩٦

٩٧ } هِملسرواْ لكَفَر ينقَالَ الَّذ٢٧٣ ]١٩-١٣: إبراهيم[}اآلية... و 

٩٨ }كُمأَنفُسل نتُمسأَح نتُمسأَح ٢٧٤   ]٧:اإلسراء[}اآلية... إِن 

 ٢٧٦ ]٧٦ :اإلسراء [ }اآلية... كَادواْ لَيستَفزونَك وإِن { ٩٩

 ٢٧٨ ] ١٠٤ – ١٠٣: اإلسراء[} اآليات... فَأَراد أَن يستَفزهم { ١٠٠

 ٢٧٨ ]١٠٤ -: اإلسراء[}اآلية ... وقُلْنا من بعده لبني إِسرائيلَ{ ١٠١

١٠٢ }مهنم تطَع  ٢٧٩ ]٦٤:اإلسراء[} اآلية ...  واستَفْزِزْ منِ استَ

١٠٣ } مواْ آلددجاس كَةآلئ لْما لإِذْ قُلْن٢٧٩ ]٦٤ – ٦١:اإلسراء[}اآليات... و 

 ٢٨٠ ]١٠٣:اإلسراء[}اآلية... فَأَراد أَن يستَفزهم { ١٠٤

١٠٥ } ونَكزتَفسواْ لَيإِن كَاد٢٨٠ ]٧٦:اإلسراء[} أآلية... و 

١٠٦ }و ني بِ بِضَنلَى الْغَيع وا ه٢٨١ ]٢٤:التكوير[}م 

١٠٧ }ني بِ بِضَنلَى الْغَيع وا هم٢٨١  ]٢٥-٢٤: التكوير[ } اآليات... و 

 ٢٨١ ] ١٩: التكوير[ } اآلية...إِنَّه لَقَولُ رسولٍ كَرِيمٍ { ١٠٨

١٠٩  }ني كشِ مري الْعذ ندع ةي قُو٢٨١  ] ٢١-٢٠:التكوير[ } اآليات... ذ 

 ٢٨١ ] ٢٤-٢٢:التكوير[ } اآليات... وما صاحبكُم بِمجنونٍ{ ١١٠

١١١ }ني نمؤ الْم ذَريل اللّه ا كَان٢٨٣  ]١٧٩: آل عمران [}اآلية... م 

١١٢ }اللّه نآئزي خندع ٢٨٣ .]٥٠:األنعام[}اآلية...قُل الَّ أَقُولُ لَكُم 

 ٢٨٣  ]٥٩:األنعام [}اآلية... وعنده مفَاتح الْغَيبِ { ١١٣

 ٢٨٣ ]١٨٨:األعراف[}اآلية... قُل الَّ أَملك لنفْسي نَفْعاً والَ ضَراً { ١١٤



-٣١٥- 
 

 الصفحة اآلية م
 ٢٨٥ . ]٣٤: األعراف[ } اآلية... ولكُلِّ أُمة أَجلٌ { ١١٥

 ٢٨٥ .]١٢اإلسراء[}اآلية... وجعلْنا اللَّيلَ والنهار آيتَينِ{ ١١٦

 ٢٨٩ ]١٠٤:اإلسراء[}فَِإذَا جاء وعد اآلخرة جِئْنا بِكُم لَفيفاً {  ١١٧

 ٢٨٩ . ] ١٠٤:اإلسراء[}اآلية ... وقُلْنا من بعده لبني إِسرائيلَ{ ١١٨

١١٩ }ا شاً إِالَّ مالَ ضَري نَفْعاً وفْسنل كلقُل الَّ أَم٢٨٩   ]١٨٨:األعراف[}اآلية ... اء اللّه 

 ٢٩٢ ]٤-١:سورة الروم[}اآليات... امل{ ١٢٠

ني .امل  { ١٢١ تَّقلْمى لده يهف بيال ر تَابالْك ك٣٠٣ ]٢ – ١: البقرة }  ذَل 

 ٣٠٣ ] ٢ - ١: لقمان[ }  تلْك آيات الْكتَابِ الْحكيمِ .امل{ ١٢٢

نيتَن .امل{ ١٢٣ الَمالْع بن رم يهف بيتَابِ لَا ر٣٠٣  ] ٢ - ١: السجدة[} زِيلُ الْك 

 ٣٠٤  ]٢-١:إبراهيم[} اآليات ... كتَاب أَنزلْناه إِلَيك .الَر { ١٢٤

١٢٥ } ني  ٣٠٤ ]١: احلجر[}  الَر تلْك آيات الْكتَابِ وقُرآنٍ مبِ

١٢٦ }مكأُح تَابالَر كبِرييمٍ خكح نن لَّدم لَتفُص ثُم اتُهآي ٣٠٤   ] ١: هود [}ت 

 ٣٠٤ ] ١: يونس[ } الر تلْك آيات الْكتَابِ الْحكيمِ{  ١٢٧

١٢٨ }ني  ٣٠٤  ]٢ – ١: يوسف[ } الر تلْك آيات الْكتَابِ الْمبِ

١٢٩ }ني  ٣٠٤  ]١: النمل[ }طس تلْك آيات الْقُرآنِ وكتَابٍ مبِ

ني .طسم{ ١٣٠  ٣٠٤ ] ٢ - ١: الشعراء[ } تلْك آيات الْكتَابِ الْمبِ

ني .طسم{ ١٣١  ٣٠٤ ]٢ – ١: القصص[} تلْك آيات الْكتَابِ الْمبِ

 ٣٠٤ ]٣ – ١: الشورى[ }اآلية... كَذَلك يوحي إِلَيك .عسق .حم{ ١٣٢

 ٣٠٤ .]  ٢ - ١: مريم [}ربك عبده زَكَرِياذكْر رحمة  .كهيعص{ ١٣٣
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 الصفحة احلديث م
 ٥٠ )احلديث... الدنيا مجعة  الدنيا مجعة من مجع(  ١
 ٥١ )أجلكم يف أجل من كان قبلكم من صالة العصر إىل غروب الشمس( ٢
 ٥١ )بعثت أنا والساعة كهاتني وأشار بالسبابة والوسطى ( ٣
 ٥١ )لن يعجز اهللا أن يؤخر هذه األمة نصف يوم ( ٤
 ٥١ )احلديث... وأما اليهود فإم زعموا أن عمر الدنيا (  ٥
 ٦٧ )احلديث... مر أبو ياسر بن أخطب برسول اهللا وهو يتلو فاحتة( ٦
 ٧٠ )احلديث... تعلموا أبا جاد ، ويلٌ لعامل جيهل تفسري أيب جاد( ٧

 ثـان هو و قال الصبح صلى إذا سلم و عليه اهللا صلى اهللا رسول كان ٨
 ٧٦ )احلديث... هرجل

 ٧٧ )احلديث... ةالدنيا سبعة أيام يوم ألف سن( ٩
 ٧٧ )احلديث... عمر الدنيا سبعة أيام من أيام اآلخرة( ١٠
 ٧٧ ) احلديث... بعدي نيب ال ألفا آخرها يف أنا سنة آالف سبعة الدنيا(  ١١
 ٨٤ )احلديث... ساعة إال اهللاال يعلم مىت تقوم ال( ١٢

 ما فقال جربيل فأتاه للناس يوما بارزا سلم و عليه اهللا صلى النيب كان(  ١٣
 ٨٤ )احلديث... اإلميان

 ٨٥ )بعثْت أنا والساعة كَهاتين( ١٤
 ٩٨ )احلديث... إن عيسى بن مرمي ، أسلمته أمه إىل الكتاب( ١٥
 ١٥٨ )كن أبا ذر (  ١٦
 ١٥٨ )أبا خيثمة كن( ١٧
 ١٦٩ )احلديث... إذا خرجت روح املؤمن تلقاها ملكان يصعداا( ١٨
 ١٧١ )احلديث... إنه ال يبدل القول لدي: يا حممد ، لبيك وسعديك ، قال ( ١٩
 ١٧١ )ومسيت أم الكتاب ألنه يبدأ بكتابتها بقراءا يف الصالة (  ٢٠
 ١٧٢إن سيد احلي سليم وإن  :فقالتكنا يف مسري لنا فرتلنا فجاءت جارية ( ٢١
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 الصفحة احلديث م
 )احلديث... نفرنا غيب فهل

 ١٨١ )احلديث... ماذا قال ربكم الليلة أتدرون( ٢٢
 ٢٢١ )احلديث... هل عندكم شيء من الوحي إال ما يف كتاب اهللا( ٢٣

خيرج قوم من أميت يقرؤون القرآن ، ليس قراءتكم إىل قراءم بشيء (  ٢٤
 ٢٢٩ )احلديث... 

 ٢٦٥ )احلديث... دعوين ما تركتكم فإمنا هلك من كان قبلكم بسؤاهلم ( ٢٥
 ٢٨٤ ) احلديث... مفاتيح الغيب مخس ال يعلمها إال اهللا ( ٢٦
 ٢٨٤ )اآلية... من حدثك أن حممدا  صلى اهللا عليه وسلم  رأى ربه( ٢٧

... واحلسنة بعشـر أمثاهلـا   من قرأ حرفا من كتاب اهللا فله به حسنة ( ٢٨
 ٢٩٩ )ديثاحل

 ٣٠٠ ) نزل القرآن على سبعة أحرف (  ٢٩
 ٣٠٠ ) أقول أمل حرف ولكن ألف حرف والم حرف وميم حرفال ( ٣٠
 ٣٠٣ )ال أقول بسم اهللا ولكن باء وسني وميم(  ٣١

أقول أمل ذلك الكتاب ولكن األلف حرف والالم حرف وامليم حرف (  ٣٢
 ٣٠٣ )والذال حرف والالم حرف والكاف حرف
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 الصفحة العلم م
 ٢٢ ابن عريب ١
 ١٤٤ بوينأمحد ال ٢
 ٢٨ هل بن هارونس ٣
 ٢٩ جعفر الصادق ٤
 ٣٤ ي النشارمعلي سا ٥
 ١١٢ يعقوب بن اسحاق الكندي ٦
 ٣٥ إبراهيم الشاطيب ٧
 ٣٥ ارسطوا طالعيس ٨
 ٣٥ فيثاغورس ٩
 ٣٦ عبدالرمحن بدوي ١٠
 ٣٧ أفالطون املثايل ١١
 ٣٨ أمحد اجلصاص ١٢
 ٤٠ براون ١٣
 ٤٠ هوارت ١٤
 ٤٥ يريالقش ١٥
 ٤٥ ابن سبعني ١٦
 ٢١٣ علي احلائري ١٧
 ٤٦ اميطسبعبدالرمحن ال ١٨
 ٥٠ وكعب األحبار منبهوهب بن  ١٩
 ٥٢ السهلي ٢٠
 ٥٣ الطربيبن جرير  حممد ٢١
 ٥٥ أمحد بن سهل: البلخي ٢٢
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 ٦٨ قحممد بن اسحا ٢٣
 ٥٦ هارون بن سعد العجلي ٢٤
 ٥٨ اعبداهللا بن سب ٢٥
 ٥٩ املغرية بن سعيد ٢٦
 ٦٥ كاينملابن الز ٢٧
 ٦٥ حممود األلوسي ٢٨
 ٦٦ حممد بن محيد الرازي ٢٩
 ٦٦ سلمة بن الفضل ٣٠
 ٦٦ حممد بن السائب الكليب ٣١
 ٦٧ باذام أبو صاحل ٣٢
 ٦٩ أسلم الواسطي ٣٣
 ٦٩ بن راشداحلسن بن شبيب  ٣٤
 ٦٩ حممد بن زياد ٣٥
 ٦٩ الفرات بن أيب الفرات ٣٦
 ٧٠ معاوية بن قره ٣٧
 ٧٠ قرة بن إياس ٣٨
 ٧٠ أمحد بن عبداحلليم بن تيمية ٣٩
 ٧٠ القاضي ابن العريب ٤٠
 ٧٠ ابن القيم مشس الدين ٤١
 ٤٩ ابن خلدون ٤٢
 ٧٠ ابن حجر العسقالين ٤٣
 ٧٠ اويالسخ ٤٤
 ٧٠ السيوطي ٤٥
 ٧٠ السخاوي ٤٦
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 ٧٠ الصاحلي ٤٧
 ٧٢ الشوكاين ٤٨
 ٧٢ مام الصنعايناإل ٤٩
 ٧٢ حممد بن عبدالوهاب ٥٠
 ٧٣ حممد رشيد رضا ٥١
 ٧٣ حممد عبده ٥٢
 ٧٣ شيخعبدالرمحن بن حسن آل  ٥٣
 ٧٤ عبدالرمحن املعلمي ٥٤
 ٧٤ اإلمام البغوي ٥٥
 ٧٤ نزعالء الدين اخلا ٥٦
 ٧٤ علي الواحدي ٥٧
 ٧٤ )صاحب التسهيل لعلوم الترتيل(الكليب  ٥٨
 ٧٤ السمرقندي ٥٩
 ٧٥ عبداهللا بن زمل اجلهين ٦٠
 ٨٩ احلسني بن اسحاق القستري ٦١
 ٨٩ خالد بن يزيد العمري ٦٢
 ٨٩ حممد بن مسلم ٦٣
 ٨٩ إبراهيم بن ميسرة ٦٤
 ٩٣ حافظ احلكمي ٦٥
 ٩٣ )اءسلطان العلم(عبدالسالم العز  ٦٦
 ٩٤ القرايف ٦٧
 ٩٤ ابن الشاط ٦٨
 ٩٤ صديق حسن القنوجي ٦٩
 ٩٥ اهليثمي ٧٠
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 ١٠٧ ابن سينا ٧١
 ١١٣ أبو معشر الفلكي ٧٢
 ٢١٠ الربسي ٧٣
 ٢١٤ أبو جعفر حممد حيىي العطار ٧٤
 ٢١٤ أبو سليمان داود بن كورة القمي ٧٥
 ٢١٤ أبو علي أمحد بن إدريس ٧٦
 ٢١٤ أبو احلسن علي بن إبراهيم ٧٨
 ٢١٤ حممد بن عبداهللا بن أذينة ٧٩
 ٢١٤ أمحد بن عدباهللا بن أمية ٨٠
 ٢١٤ علي بن احلسني السعدي آبادي ٨١
 ٢١٤ أبو احلسن علي بن حممد إبراهيم بن أبان الرازي ٨٢
 ٢١٤ أبو احلسني حممد بن أيب عبداهللا جعفر ٨٣
 ٢١٤ فار القميحممد بن احلسن بن فروخ الص ٨٤
 ٢١٤ عيسى بن موسى بن جعفر األعرج ٨٥
 ٢١٤ حممد بن عقيل الكليين ٨٦
 ٢١٤ جعفر بن حممد ٨٧
 ٢١٤ أبو عبداهللا احلسني بن حممد ٨٨
 ٢١٤ أمحد بن حممد بن عيسى بن عبداهللا ٨٩
 ٢١٤ عبداهللا بن حممد احلجال ٩٠
 ٢١٤ أمحد بن عمران احلليب ٩١
 ٢١٤ حيىي بن القاسم ٩٢
 ٢١٤ يوسف بن احلارث ٩٣
 ٢١٦ علي بن احلكم بن الزبري النخي ٩٤
 ٢١٧ لي بن إبراهيم بن هاشمع ٩٥
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 ٢١٧ يونس بن عبد الرمحن موىل علي ٩٦
 ٢١٧ سليمان بن خالد بن دهقان ٩٧
 ٢١٨ حممد بن علي بن بابوية ٩٨
 ٢١٨ األصبغ بن نباتة أبو القاسم ٩٩
 ٢٢٢ لك بن احلارثاالشتر ما ١٠٠
 ٢٢٣ فارس بن حامت بن ماهويه ١٠١
 ٢٣٧ سعيد النورسي ١٠٢
 ٢٣٨ عبد الرزاق نوفل ١٠٣
 ٢٣٩ حممد رشاد عبداحلليم خليفة ١٠٤
 ٢٥٨ إمساعيل بن جعفر بن أيب كثري األنصاري ١٠٥
 ٢٨٢ أبو حممد علي بن أمحد ١٠٦
 ٢٨٢ عبد احلق بن غالب بن عبدالرمحن ١٠٧
 ٢٨٢ بن عمر بن احلسن بن احلسنيحممد  ١٠٨
 ٢٨٢ حممد بن عبد اهللا ١٠٩
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 الصفحة املصطلح م
 ٣٤ الصابئة ١
 ٥٧ اخلطابية ٢
 ٥٩ املغريية ٣
 ٢٠٢ البكتاشية ٤
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 الصفحة املصطلح م
 ١٩٣ سيما  ١
 ٢٨ علم النجوم أو التنجيم ٢
 ٣٩ الغنوص ٣
 ٤٢ القبااله ٤
 ١٧٠ الريطة ٥
 ١٩٤ كسمولوجيا ٦
 ١٩٧ قطب ٧
 ٢١٠ يالفيض اإلهل ٨
 ٢١١ اجلفر ٩
 ٢٨٤ مذنب هايل ١٠
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 الصفحة البيت م
 ١٩٥ إن الوجود ألكوان وأشباه ١
 ١٩٥ فما حيظى به أحد هجل اإلل ٢
 ١٩٥ هللا قوم إذا حفو حبضرته ٣
 ١٩٥ دموه القوم بالرتيه وهو همق ٤
 ١٩٥ كل قول يف الوجود كالمه أال ٥
 ١٩٦ الرب حق والعبد حق ٦
 ١٩٦ عبد فذاك رب تإن قل ٧
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: ط. بـريوت   –دار ابن حزم  صديق بن حسن القنوجي/ أجبد العلوم للشيخ  )١(

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: األوىل 
عبد الـرمحن  :  حرز األماين يف القراءات السبع ، اسم املؤلفاملعاين من إبراز  )٢(

شركة مكتبة مصطفى : هـ ، دار النشر ٦٦٥: بن إمساعيل بن إبراهيم الوفاة
 .إبراهيم عطوة عوض: مصر ، حتقيق  -البايب احلليب 

 .دار الوطن لنشر . أحكام من القرآن الكرمي لشيخ حممد بن صاحل العثيمني   )٣(
: ط -حمي الدين الطُعمي املكتبة الثقافية ، بريوت : فية تأليف إحياء علوم الصو )٤(

 .هـ١٤١٤األوىل 
: أسباب حدوث احلروف تصنيف الرئيس أيب علي احلسني بن سينا ، حتقيـق   )٥(

 .هـ ١٣٣٢: ط . القاهرة  -مطبعة املؤيد . حمب الدين اخلطيب 
راسـات  طالل وهبه مركـز د . د: أسس السيميائية دانيال تشاندلر ، ترمجة  )٦(

 .   م٢٠٠٨ –لبنان –بريوت :الطبعة األوىل . الوحدة العربية 
الثانيـة  : ط . . عبد الرمحن بدوي / د:، تأليف )اإلنسان الكامل يف اإلسالم  )٧(

  .الكويت –وكالة املطبوعات  –م ١٩٧٦
 .بدون تاريخ طبعة . بريوت  –دار اجليل : لرمحة اهللا اهلندي ط: إظهار احلق   )٨(
: شرح احلكم ، ألمحد بن حممد بن عجيبة احلسين ، دار النشر إيقاظ اهلمم يف )٩(

 .–لبنان  -بريوت –املكتبة الثقافية 
، دار . أضواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن للعالمة حممد األمني الشـنقيطي  )١٠(

 .عامل الفوائد 
آراء ابن حجر اهليتمي اإلعتقادية  عرض وتقومي يف ضوء عقيدة السلف ، حملمد  )١١(

 .مكتبة دار املنهاج .العزيز الشايع بن عبد
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: إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان لإلمام مشس الدين ابن قيم اجلوزية املتـوىف   )١٢(
علي : حممد ناصر الدين األلباين ، وحتقيق: هـ ، ختريج العالمة احملدث ٧٥١

اململكـة   –دار ابن اجلـوزي  : بن حسن بن علي احلليب األثري ، دار النشر
الطبعـة الثانيـة   : ط –شارع ابـن خلـدون    -الدمام –عودية العربية الس
 . هـ  ١٤٢٧

عبـد  : دار التأليف باملالية مبصر ، حتقيـق  . إعجاز البيان يف تأويل أم القرآن )١٣(
 .القادر أمحد عطا

هـ ، ٥٧٧: اإلمام أبو الربكات األنباري الوفاة:  أسرار العربية ، اسم املؤلف )١٤(
األوىل ، : م ، الطبعـة  ١٩٩٥هـ ١٤١٥ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر 

 .فخر صاحل قدارة. د : حتقيق 
: إغاثة اللهفان يف مصايد الشيطان لإلمام مشس الدين ابن قيم اجلوزية املتـوىف   )١٥(

علي : حممد ناصر الدين األلباين ، وحتقيق: هـ ، ختريج العالمة احملدث ٧٥١
اململكـة   –جلـوزي  دار ابن ا: بن حسن بن علي احلليب األثري ، دار النشر

الطبعـة الثانيـة   : ط –شارع ابـن خلـدون    -الدمام –العربية السعودية 
 .هـ ١٤٢٧

مجال الدين ابـن هشـام   :  أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك ، اسم املؤلف )١٦(
هـ ١٣٩٩ -بريوت  -دار اجليل : دار النشر . هـ ٧٦١: األنصاري الوفاة

 . د حميي الدين عبد احلميدحمم: اخلامسة ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٧٩
علي بن أمحد بن حزم األندلسـي  :  اإلحكام يف أصول األحكام ، اسم املؤلف )١٧(

،  ١٤٠٤القـاهرة    -دار احلديث : ، دار النشر  هـ٤٥٦: أبو حممد الوفاة
 . األوىل: الطبعة 

أبو بكر حممد بن سهل بن السراج النحوي :  األصول يف النحو ، اسم املؤلف )١٨(
 -بـريوت   -مؤسسـة الرسـالة   : هـ ،دار النشـر  ٣١٦: وفاةالبغدادي ال

 . احلسني الفتلي= عبد . د : الثالثة ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٨٨هـ ١٤٠٨
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حيـىي بـن أيب   :  نتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار  ، اسم املؤلفاال )١٩(
ـ  -أضواء السلف  : ، دار النشر .  هـ٥٥٨: اخلري العمراين  الوفاة -اضالري

  .سعود بن عبد العزيز اخللف: األوىل، حتقيق: م ،الطبعة ١٩٩٩
لدكتور مصطفى حلمـي ،  لأعمال القلوب بني الصوفية وعلماء أهل السنة ،  )٢٠(

 . دار الدعوة للطباعة والنشر والتوزيع 
شهاب الدين أيب الفضـل  :  إنباء الغمر بأبناء العمر يف التاريخ ، اسم املؤلف )٢١(

دار الكتب : هـ ، دار النشر ٨٥٢: العسقالين الوفاةأمحد بن علي بن حجر 
: الثانية ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٨٦-هـ ١٤٠٦ -لبنان / بريوت  -العلمية 

 حممد عبد املعيد خان.د
بكـر      أمحد بن علي الرازي اجلصاص أبـو  :  أحكام القرآن ، اسم املؤلف )٢٢(

،  ١٤٠٥ -بـريوت   -دار إحياء التراث العريب : ، دار النشر  ٣٧٠: الوفاة
 .  حممد الصادق قمحاوي: حتقيق 

: عبد الرمحن بن أيب بكر السـيوطي الوفـاة  :  األشباه والنظائر ، اسم املؤلف )٢٣(
 األوىل: ، الطبعة  ١٤٠٣ -بريوت  -دار الكتب العلمية : ، دار النشر  ٩١١

: ، دار النشـر   ٧٩٠: أبو إسحاق الشاطيب الوفاة:  االعتصام ، اسم املؤلف )٢٤(
 .مصر –كتبة التجارية الكربى امل

رفعـت بيلگـه   :تصحيح  .هـ١٣٣٩الوفاة   ،مساعيل باشاإ إيضاح املكنون )٢٥(
 . لبنان –بريوت  -دار إحياء التراث العريب ، الكليسي

إبراهيم بن يعقوب اجلوزجاين أبو إسـحاق ،  :  أحوال الرجال ، اسم املؤلف )٢٦(
: األوىل ، حتقيق : ة ، الطبع ١٤٠٥ -بريوت  -مؤسسة الرسالة : دار النشر 

 صبحي البدري السامرا
لطف اهللا بن عبـد  : اإلنسان الكامل يف الفكر الصويف عرض ونقد ، للدكتور )٢٧(

والتوزيع يف مصر دار اهلدي . الرياض –دار الفضيلة : الناشر . العظيم خوجه 
 . م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠: الطبعة األوىل . النبوي 
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. د: بريوشينكني ، ترمجة.القدمية ، تأليف س أسرار الفيزياء الفلكية وامليثولوجيا )٢٨(
: ط. سورية ، دمشـق   –منشورات دار عالء الدين . حسان خمائيل اسحق 

 .م٢٠٠٧الثانية 
دار : أدورد فنديك ، دار النشر :  اكتفاء القنوع مبا هو مطبوع ، اسم املؤلف )٢٩(

 .م١٨٩٦ -بريوت  -صادر 
) الفقه والعقائـد والتصـوف   عصره ومنهجه آراءه يف (  : ابن القيم اجلوزية )٣٠(

مكتبـة الكليـات   : الناشر . عبد العظيم عبد السالم شرف الدين : للدكتور 
مصـر   –شارع الصنادقة ، ميدان األزهر _ األزهرية لصاحبها حممد املنياوي 

 .م ١٩٧٦ -هـ ١٣٨٧: الطبعة الثانية .
عبـد اهللا   سعد بن/ ود.حممد عبد الرمحن الشقري / االعتصام للشاطيب  حتقيق د )٣١(

الطبعـة األوىل  . دار ابـن اجلـوزي   . هشام بن إمساعيل الصيين / احلميد ود
 .اململكة العربية السعودية  –الرياض . م ٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩

سـليمان عبـد اهللا   / دراسة وحتليل ونقـد ، للـدكتور   –أصول اإلمساعيلية  )٣٢(
-هـ ١٤٢٢: الطبعة األوىل . السعودية  –الرياض  –دار الفضيلة  ،السلومي
 .م ٢٠٠١

: امحد خواجة ، دار النشر: اهللا واإلنسان يف الفكر الغريب واإلسالمي لدكتور  )٣٣(
 .م ١٩٨٣األوىل : ط  -باريس  -بريوت –منشورات عويدات 

عبد الرمحن بن معـال  /للدكتور   -غري منشور  -حبث بعنوان حساب اجلُمل  )٣٤(
 .اللوحيق املطريي

بدر الدين حممد بن ادر بن عبد :  ؤلفالبحر احمليط يف أصول الفقه ، اسم امل )٣٥(
/ لبنـان  -دار الكتب العلميـة  : هـ ، دار النشر ٧٩٤: اهللا الزركشي الوفاة

األوىل ، ضبط نصوصه وخـرج  : م ، الطبعة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت 
 . حممد حممد تامر. د: أحاديثه وعلق عليه
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 القرشي أبو الفداء ، إمساعيل بن عمر بن كثري:  البداية والنهاية ، اسم املؤلف )٣٦(
  .بريوت –مكتبة املعارف : دار النشر 

كمال الدين ، عبد الواحد بن : الربهان الكاشف عن اعجاز القرآن ، تأليف  )٣٧(
خدجية احلديثي / الدكتورة : ، حتقيق ) هـ٦٥١:(عبد الكرمي الزملكاين املتوىف 

ـ  . أمحد مطلوب / ، والدكتور ة ، رئاسـة  مطبعة العاين ـ اجلمهورية العراقي
: الطبعـة األوىل  . بغـداد   –ديوان األوقاف ، احياء التـراث اإلسـالمي   

 . م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤
أمحد بن :  بغية املرتاد يف الرد على املتفلسفة والقرامطة والباطنية ، اسم املؤلف )٣٨(

مكتبة : النشر  ، دار هـ٧٢٨: عبد احلليم بن تيمية احلراين أبو العباس الوفاة
موسـى سـليمان   . د: ، حتقيق  هـ١٤٠٨ األوىل: الطبعة  - العلوم واحلكم

 . الدويش
مشس الدين حممد بن :  تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم ، اسم املؤلف )٣٩(

 -دار الكتاب العـريب  : هـ ، دار النشر ٧٤٨: أمحد بن عثمان الذهيب الوفاة
عمـر  . د:  األوىل ، حتقيق: م ، الطبعة ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ -بريوت / لبنان

 عبد السالم تدمرى
: أمحد بن علي أبو بكر اخلطيب البغدادي الوفـاة :  تاريخ بغداد ، اسم املؤلف )٤٠(

 .بريوت –دار الكتب العلمية : ، دار النشر  ٤٦٣
حاكم عبيسان املطريي، جملـس  / تاريخ تدوين السنة وشبهات املستشرقني د )٤١(

 .م٢٠٠٢أليف والنشر،طتالنشر العلمي جامعة الكويت جلنة ال
،  ٢٩٢: أسلم بن سهل الرزاز الواسطي الوفـاة :  تاريخ واسط ، اسم املؤلف )٤٢(

: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  هـ١٤٠٦ –بريوت  -عامل الكتب : دار النشر 
 .كوركيس عواد

دار العلـم للماليـني   . تاريخ الفكر العريب إىل أيام ابن خلدون، عمر فروخ  )٤٣(
 .هـ١٣٨٦:بريوت ط 
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جبامعـة   (t.j.de boer)  وىبوز .ج.اإلسالم تأليف ت تاريخ الفلسفة يف )٤٤(
اخلامسة : حممد عبد اهلادي أبوزيده ط: الدكتور: استردام ، ترمجه وعلق عليه 

 .بريوت –دار النهضة العربية . م ١٩٨١
أبو عبد اهللا مشس الدين حممـد الـذهيب ، دار   :  تذكرة احلفاظ ، اسم املؤلف )٤٥(

 األوىل: وت ، الطبعة بري -دار الكتب العلمية : النشر 
تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن األول إىل اية القـرن التاسـع    )٤٦(

 :الطبعـة األوىل  .حممد مطر الزهراين مكتبـة الصـديق  / اهلجري ، تأليف د
 .هـ ١٤١٢

العالمة السيد مناظر أحسن الكيالين ، ترمجه عن األردية / تدوين احلديث ، ت )٤٧(
دار العـرب  . بشـار عـواد معـروف    / ر ، راجعه دعبد الرزاق اسكند/ د

 .م ٢٠٠٤ط. اإلسالمي 
حممد عبد الرمحن بـن  :  حتفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، اسم املؤلف )٤٨(

ـ ١٣٥٣: عبد الرحيم املباركفوري أبو العال الوفـاة  دار : ، دار النشـر   هـ
 بريوت –الكتب العلمية 

ويل الدين أمحد بن عبد :  ؤلفحتفة التحصيل يف ذكر رواة املراسيل ، اسم امل )٤٩(
 -الرياض  -مكتبة الرشد : الرحيم بن احلسني أيب زرعة العراقي ، دار النشر 

 عبد اهللا نوارة: م ، حتقيق ١٩٩٩
أيب علي احلسني بن عبد اهللا بـن  : تسع رسائل يف احلكمة والطبيعيات تأليف  )٥٠(

 . الثانية :الطبعة. القاهرة  –دار العرب للبستاين . سينا 
تسفيه الغيب يف ترتيه بن عريب إلبراهيم بن حممد بن إبراهيم احلليب إمام وخطيب  )٥١(

دار املعـارج  : ، ط)هـ٩٤٥(ة عام يجامع السلطان حممد الفاتح بالقسطنطين
 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٩: الطبعة األوىل.القاهرة -مجهورية مصر العربية

اململكـة   –ة دار العاصـم . زيد  تصحيح الدعاء للشيخ بكر بن عبد اهللا أبو )٥٢(
 . م١٩٩٩-١٤١٩الطبعة األوىل . الرياض  –العربية السعودية 
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التفسري الصويف للقرآن دراسة وحتقيق لكتاب إعجاز البيان يف تأويل أم القرآن  )٥٣(

أليب املايل صدر الدين القونوي ، دار الكتـب احلديثـة ، مصـر ، شـارع      
 .هـ   ١٣٨٩ اجلمهورية بعابدين ، مطبعة دار التأليف باملالية مبصر

أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين :  تقريب التهذيب ، اسم املؤلف )٥٤(
: ، الطبعـة   ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -سوريا  -دار الرشيد : الشافعي ، دار النشر 

 حممد عوامة: األوىل ، حتقيق 
تلبيس إبليس ، لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن على بن اجلـوزي ، دراسـة    )٥٥(

اململكـة   –دار الوطن للنشـر  : د بن عثمان املزيد دار النشرأمح/ د: وحتقيق 
 .م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: ألوىل : الرياض ط –العربية السعودية 

مشس الدين حممد بن :  تلخيص كتاب املوضوعات البن اجلوزي ، اسم املؤلف )٥٦(
 -مكتبـة الرشـد   : هـ ، دار النشـر   ٧٤٨: أمحد بن عثمان الذهيب الوفاة

أبو متيم ياسر : األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٨ -هـ  ١٤١٩ -الرياض 
 .بن إبراهيم بن حممد

تفسري القشريي املسمى لطائف االشارات ، لعبد الكرمي بن هوازن بن عبـد   )٥٧(
ع عبد احلميد حممود هـ قدم له مني٤٥٦: امللك النيسابوري القشريي املتوىف 

 .القاهرة  –مصر . املكتبة التوفيقية . وسعيد قطيفه 
أبو عمر يوسف بن :  لتمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد ، اسم املؤلفا )٥٨(

وزارة عموم األوقاف : ، دار النشر  ٤٦٣: عبد اهللا بن عبد الرب النمري الوفاة
مصطفى بن أمحد العلوي : ، حتقيق  ١٣٨٧ -املغرب  -والشؤون اإلسالمية 

 . حممد عبد الكبري البكري ،
منصور عبد  :تأليف وخمططات اليهود والعامل اإلسالمي  تنبؤات نوستراداموس )٥٩(

 .م ٢٠٠٤: الطبعة األوىل . القاهرة  –دمشق . دار الكتاب العريب . احلكيم
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. حيي عبـود  : تنبؤات اية أمريكا وإسرائيل نوستر اداموس ، ترمجة وإعداد  )٦٠(
 .م ٢٠٠٢ -٢٠٠١:  الطبعة األوىل .بريوت  –لبنان . دار اليوسف 

عـالء  :  خلازن املسمى لباب التأويل يف معاين الترتيل  ، اسم املؤلـف تفسري ا )٦١(
هــ ،  ٧٢٥: الدين علي بن حممد بن إبراهيم البغدادي الشهري باخلازن الوفاة

: م ، الطبعة ١٩٧٩/هـ ١٣٩٩ -لبنان  / بريوت  -دار الفكر : دار النشر 
 .بدون: بدون ، حتقيق 

ليل على ضوء الكتاب والسنة ، تقديس األشخاص يف الفكر الصويف عرض وحت )٦٢(
 –دار ابن القيم ودار ابـن عفـان   :  دار النشر .  حممد أمحد لوح : تأليف

 .  -مجهورية مصر العربية
تلبيس ابليس ، لإلمام أيب الفرج عبد الرمحن بن على بن اجلـوزي ، دراسـة    )٦٣(

وىل األ: دار الوطن للنشر ، ط: دار النشر. أمحد بن عثمان املزيد / د: وحتقيق 
 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣: 

التنجيم واملنجمون وحكمهم يف اإلسالم لعبد ايد بن سامل بـن عبـد اهللا    )٦٤(
 .الطائف –مكتبة الصديق . م ١٩٩٤هـ ١٤١٤األوىل : ط. املشعيب 

إحسان إهلي ظهري  إدارة ترمجـان  : التصوف املنشأ واملصادر ، تأليف األستاذ  )٦٥(
 . لرياض ا –السنة الهور ، توزيع  بيت السالم 

اهللا  حممد بن إمساعيـل أبـو عبـد   :  اجلامع الصحيح املختصر ، اسم املؤلف )٦٦(
 - ١٤٠٧ -بريوت  -اليمامة ، دار ابن كثري : البخاري اجلعفي ، دار النشر 

 .مصطفى ديب البغا. د: الثالثة ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٨٧
وضع فهارسه اجلامع لسرية شيخ اإلسالم ابن تيمية خالل سبعة قرون ، مجعه و )٦٧(

بن عبد  بكر: حممد عزيز مشس ، وعلي بن حممد العمران ، إشراف وتقدمي  : 
 .هـ ١٤٢٧: الطبعة الثالثة . دار عامل الفوائد . أبو زيد  اهللا 
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حممد بن عيسى أبـو عيسـى   :  اجلامع الصحيح سنن الترمذي ، اسم املؤلف )٦٨(
،  -  -بـريوت   -دار إحياء التراث العـريب  : الترمذي السلمي ، دار النشر 

 أمحد حممد شاكر وآخرون: حتقيق 
أبو عبد اهللا حممد بن أمحد األنصـاري  :  اجلامع ألحكام القرآن ، اسم املؤلف )٦٩(

 القاهرة –دار الشعب : ، دار النشر  هـ٦٧١: القرطيب الوفاة
دراسة تطبيقية على ابن  -عرض ونقد –اجلرح والتعديل عند الشيعة اإلمامية  )٧٠(

مكتبة اإلمام . معد بن راشد الشفا :يب القاسم اخلوئي، اعتىن بهاملطهر احللي وأ
 .م٢٠٠٨-هـ١٤٢٩األوىل : ط. القاهرة –البخاري 

أبو سعيد بن خليـل بـن   :  جامع التحصيل يف أحكام املراسيل ، اسم املؤلف )٧١(
 - ١٤٠٧ -بريوت  -عامل الكتب : كيكلدي أبو سعيد العالئي ، دار النشر 

 محدي عبدايد السلفي: ية ، حتقيق الثان: ، الطبعة  ١٩٨٦
سـامي  / حسن العدد يف فن العدد للعالمة ابراهيم بن عمر اجلعربي تقـدمي د  )٧٢(

عبدالفتاح هالل ، وحتقيق مجال السيد رفاعي الشايب مكتبـة أوالد الشـيخ   
 .م ٢٠٠٥: للتراث ط

عبدالفتاح عبد اهللا بركـة مـن   : احلكيم الترمذي ونظريته يف الوالية لدكتور )٧٣(
 .طبوعات جممع البحوث االسالمية م

اإلسالمي دراسة اال األصويل اإلسالمي للتفسري الصويف  لحفريات يف التأوي )٧٤(
خمتار الفخاري ، عامل الكتب احلديث اربد ، شارع اجلامعـة وجـدار   : ، د

 .للكتاب العاملي ، عمان  ، مقابل جوهرة القدس
حممـود  :  مجـع  . ، حلالج حقائق التفسري أو خلق خالئق القرآن واالعتبار  )٧٥(

 .م ٢٠٠٦األوىل : اهلندي ، مكتبة متبويل ط
: املتـوىف ( نشوان بن سعيد احلمـريى الـيمين  :  حلور العني ، اسم املؤلفا )٧٦(

 .، دار النشر  ٥٧٣: الوفاة) هـ٥٧٣
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نظلـة أمحـد   : خصائص التجربة الصوفية يف اإلسالم دراسة ونقد ، للدكتور )٧٧(
 .م ٢٠٠١األوىل  :بغداد ط –اجلبوري بيت احلكمة 

احلافظ الفقيه :  خالصة تذهيب ذيب الكمال يف أمساء الرجال ، اسم املؤلف )٧٨(
مكتب : صفي الدين أمحد بن عبد اهللا  اخلزرجي األنصاري اليمين ، دار النشر 

: هـ ، الطبعة  ١٤١٦ -بريوت / حلب  -دار البشائر /املطبوعات اإلسالمية
 غدة عبد الفتاح أبو: اخلامسة ، حتقيق 

إبراهيم بن علي :  الديباج املذهب يف معرفة أعيان علماء املذهب ، اسم املؤلف )٧٩(
 –دار الكتـب العلميـة   : بن حممد بن فرحون اليعمري املالكي ، دار النشر 

 .بريوت
عبـده  : دراسات يف تاريخ الفلسفة العربية اإلسالمية آثار رجاهلا ، تـأليف   )٨٠(

 .بريوت   -دار صادر  -م ١٩٧٩هـ ١٣٩٩اخلامسة : ط .. الشمايل
حممـد مصـطفى   / د :تـأليف دراسات يف احلديث النبوي وتاريخ تدوينه ،  )٨١(

 .هـ ١٤١٣األعظمي املكتب اإلسالمي  ، ط 
عزمي إسالم ، مطبوعـات  / دراسات يف املنطق مع نصوص خمتارة للدكتور  )٨٢(

 .١٩٨٥جامعة الكويت ، عام 
القاضي :  ، اسم املؤلف دستور العلماء أو جامع العلوم يف اصطالحات الفنون )٨٣(

 -دار الكتب العلميـة  : عبد النيب بن عبد الرسول األمحد نكري ، دار النشر 
عـرب  : األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١ -بريوت / لبنان 

 .حسن هاين فحص: عباراته الفارسية
عبد الرمحن بن الكمال جالل الـدين السـيوطي   :  الدر املنثور ، اسم املؤلف )٨٤(

 .م١٩٩٣ –بريوت  -دار الفكر : ، دار النشر  هـ٩١١: الوفاة
مؤسسة . أبكار السقاف : الدين عند اإلغريق والرومان واملسيحيني ، تأليف  )٨٥(

 .م ٢٠٠٤: األوىل : ط. لبنان  –بريوت  –االنتشار العريب 
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دراسات يف اليهودية واملسيحية وأديان اهلند والبشارات يف كتب اهلنـدوس ،   )٨٦(
 هـ ١٤٢٩ –الرابعة : مكتبة الرشد ط –حممد األعظمي: كتور تأليف الد

  .بدون ، دار النشر ٤٥٨: للبيهقي الوفاة:  دالئل النبوة ، اسم املؤلف )٨٧(
ديوان احلالج ويليه أخباره  وطاسينه ، مجعه وقدم له الدكتور سعدي ضناوي،  )٨٨(

 .دار صادر بريوت 
 .لبنان –بريوت  -األضواء دار  - الثالثة : ط .  آقا بزرگ الطهراين، الذريعة )٨٩(
أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد، الزخمشري :  ربيع األبرار ، اسم املؤلف )٩٠(

 .) هـ٥٣٨: املتوىف (جار اهللا 
 .بدون طبعة  .عبد الرمحن بدوي : رسائل ابن سبعني ،   حتقيق  )٩١(
رسائل الشيخ الرئيس أيب علي احلسني بن عبد اهللا بن سيناء يف أسرار احلكمة  )٩٢(

شرقية اجلزء األول  رسالة حي بن يقظان مع شرح خمتار ميكائيل بن حيـي  امل
 .املسيحية  ١٨٨٩طبع يف مدينة ليدن مبطبع بريل سنة .املهرين  

مبارك بن حممـد امليلـي ، املتـوىف سـنة     : رسالة الشرك ومظاهره ، تأليف )٩٣(
 –ة دار الراي.  أيب عبد الرمحن حممود اجلزائري : هـ ، حتقيق وتعليق ١٩٤٥:

 .م٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢: الطبعة األوىل . اململكة العربية السعودية 
وكـم   -٣األوفاق  -٢األعداد للحروف  -١: رسالة شريفة فيما يتعلق ب )٩٤(

ال وهو يف ذكر املهدي املنتظر ، }باقي من عمر الدنيا ويليها متام جواب الس
املطحـين  ،   جماهد حسني: لألمام حممد بن إمساعيل  األمري الصنعاين ، حتقيق 

 هـ ، مكتبة دار القدس صنعاء  ١٤١٢ط األوىل 
، )قاعدة يف حتقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضاللة ( الرسالة الصفدية  )٩٥(

: شيخ اإلسالم أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ، تقدمي الشيخ احملـدث  : تأليف
سيد بن عبـاس   أبو عبد اهللا: عبد اهللا بن عبد الرمحن السعد ، حتقيق وتعليق 

 :الطبعة األوىل. أمين بن عارف الدمشقي أضواء السلف / احلليمي و أبو معاذ 
 . م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣
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: رسالة يف حتقيق البدع ويليها صدع الدجنة يف فصل البدعة عن السنة تأليف  )٩٦(
العالمة اإلمام أيب عبد اهللا عبد الرمحن بن حيي بن علي املعلمي اليماين املتـوىف  

/ عثمان بن معلم حممود شـيخ ، و الـدكتور  / عتىن به الدكتور هـ ا١٣٨٧
األوىل : ط. الريـاض   –أضواء السلف : دار النشر . أمحد حاج حممد عثمان 

 .م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٥
دار : عاطف جودة نصر ، دار النشـر : لدكتورلالرمز الشعري عند الصوفية ،  )٩٧(

 . .االندلس للطباعة والتوزيع 
بن عريب ، مكتبة النهضة املصرية ألصـحاا حسـن   الروحية عند حمي الدين  )٩٨(

 .شارع عديل باشا بالقاهرة ٩ –حممد وأوالدة 
الروح يف الكالم على أرواح األموات واألحياء بالدالئل من الكتاب والسنة ،  )٩٩(

أبو عبد اهللا مشس الدين حممد بن أيب بكر بن أيوب بـن سـعد   :  اسم املؤلف
 -دار الكتـب العلميـة   : دار النشر هـ ،  ٧٥١: الزرعي الدمشقي الوفاة

 .١٩٧٥ – ١٣٩٥ -بريوت 
أبـو القاسـم   : الروض األنف يف شرح السرية النبوية البن هشـام املؤلـف   )١٠٠(

عمر عبد : ، احملقق)هـ٥٨١: املتوىف(عبدالرمحن بن عبداهللا بن أمحد السهلي 
، األوىل: الطبعة. دار إحياء التراث العريب ـ بريوت : الناشر. السالم السالمي

 .م٢٠٠٠هـ ـ ١٤٢١
شهاب الـدين عبـد   : الروضتني يف أخبار الدولتني النورية والصالحية تأليف )١٠١(

ملتـوىف    الرمحن بن إمساعيل بن إبراهيم املقدسي الدمشقي  املعروف بأيب شامة،
: ط. بـريوت لبنـان   –إبراهيم الزيبق مؤسسة الرسالة : ، حتقيق . هـ ٦٦٥

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨األوىل 
: أبو الفتح عثمان ابـن جـين الوفـاة   :  اإلعراب ، اسم املؤلفسر صناعة  )١٠٢(

م ، ١٩٨٥ـ هــ    ١٤٠٥ -دمشـق   -دار القلم : ، دار النشر هـ٣٩٢
 حسن هنداوي. د : األوىل ، حتقيق : الطبعة
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دار القـزويين ،   عبـد اهللا حممد بن يزيد أبو :  سنن ابن ماجه ، اسم املؤلف )١٠٣(
 مد فؤاد عبد الباقيحم: ، حتقيق -بريوت  -دار الفكر : النشر

سليمان بن األشعث أبـو داود السجسـتاين   :  سنن أيب داود ، اسم املؤلف )١٠٤(
حممد حميـي الـدين عبـد    : ، حتقيق  -  -دار الفكر : األزدي ، دار النشر 

 .احلميد
أمحد بن احلسني بن علي بن موسى أبو :  سنن البيهقي الكربى ، اسم املؤلف  )١٠٥(

 - ١٤١٤ -مكـة املكرمـة    -بة دار البـاز  مكت: بكر البيهقي ، دار النشر 
 .حممد عبد القادر عطا: ، حتقيق  ١٩٩٤

أمحد بن شعيب أبو عبد الرمحن النسائي ، دار :  السنن الكربى ، اسم املؤلف )١٠٦(
األوىل ، : ، الطبعة  ١٩٩١ - ١٤١١ -بريوت  -دار الكتب العلمية : النشر 
 وي حسنسيد كسر، عبد الغفار سليمان البنداري .د: حتقيق 

الرمحن أبو حممد الدارمي ، دار  اهللا بن عبد عبد:  سنن الدارمي ، اسم املؤلف )١٠٧(
: األوىل ، حتقيـق  : ، الطبعة  ١٤٠٧ -بريوت  -دار الكتاب العريب : النشر 

 .خالد السبع العلمي، فواز أمحد زمريل 
ية الثان :حممد عجاج اخلطيب ، مكتبة وهبة القاهرة ،ط/ السنة قبل التدوين ، د )١٠٨(

 .هـ ١٤٠٨
عبد امللـك بـن   :  مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل ، اسم املؤلف )١٠٩(

: هـ ، دار النشر١١١١: ملكي الوفاةحسني بن عبد امللك الشافعي العاصمي ا
عادل أمحـد  : م ، حتقيق ١٩٩٨ -هـ١٤١٩ -بريوت  -دار الكتب العلمية 

 علي حممد معوض -عبد املوجود
حممد بـن  : بكتاب املبتدأ واملبعث واملغازي، تأليف: املسماة سرية ابن إسحاق )١١٠(

حممد : حممد بن محيد اهللا، تقدمي: هـ، حتقيق١٥١: إسحاب بن يسار، املتوىف
 .بدون تاريخ طبعة. معهد الدراسات واألحباث للتعريب. الفاسي
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 أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كـثري :  السرية النبوية البن كثري ، اسم املؤلف )١١١(
 .دار النشر ،)هـ٧٧٤: املتوىف (لقرشي الدمشقي ا

عبد امللك بن هشـام بـن أيـوب    :  السرية النبوية البن هشام ، اسم املؤلف )١١٢(
 -بريوت  -دار اجليل : ، دار النشر  ٢١٣: احلمريي املعافري أبو حممد الوفاة

 سعد عبدالرؤوفطه : األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤١١
 أمحد الصـمعي . د: أمربتو إيكو ، ترمجة : ة ، تأليف السيميائية وفلسفة اللغ )١١٣(

 .م٢٠٠٥ –لبنان –بريوت :الطبعة األوىل . مركز دراسات الوحدة العربية 
شرح العقيدة الطحاوية لإلمام القاضي علي بن علي بن حممد بـن أيب العـز    )١١٤(

عبد اهللا بن عبد احملسن التركي : الدكتور : هـ حققه ٧٩٢الدمشقي املتوىف 
 .م ٢٠٠١هـ ١٤٢١الثانية : األنؤوط مؤسسة الرسالة طوشعيب 

أبو احلسن علي بن خلف بـن عبـد   :  شرح صحيح البخاري ، اسم املؤلف )١١٥(
مكتبة الرشـد  : هـ ، دار النشر ٤٤٩: امللك بن بطال البكري القرطيب الوفاة

: الثانية، حتقيـق  : م ، الطبعة ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -الرياض / السعودية  -
 .بن إبراهيمأبو متيم ياسر 

شرح فصوص احلكم لصائن الدين التركه ، انتشارات بيدار ، كتباخانه ملـي   )١١٦(
 حمسن بيدا رفر ، الطبعة األوىل  : ايران  ، قم ، احملقق 

أبو حممد عبد اهللا مجال الـدين  :  شرح قطر الندى وبل الصدى ، اسم املؤلف )١١٧(
،  ١٣٨٣ -القـاهرة   -:  شـر  ، دار الن٧٦١: نصاري الوفـاة بن هشام األ

 . حممد حمىي الدين عبد احلميد: احلادية عشرة ، حتقيق : الطبعة
قاضي القضاة اء الدين :  شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، اسم املؤلف )١١٨(

دار : دار النشر  هـ ،٧٦٩: عبد اهللا بن عقيل العقيلي املصري اهلمداين الوفاة
يي الـدين عبـد   حممد حم: م ، حتقيق ١٩٨٥هـ ١٤٠٥ -سوريا  -الفكر 
 . احلميد
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: شرح مشكالت الفتوحات املكية،لعبد الكرمي اجليلي ، تقدمي وحتقيق ودراسه  )١١٩(
الكتـب والوثـائق القوميـة    دار : عاطف جودة نصر، دار النشر: الدكتور
 . -٢٠٠٣ -١٤٢٤: ، طبالقاهرة

 -بيـربس . ش٢دار شـقرون  .  مشس املعارف الكربى المحد بن علي البوين  )١٢٠(
 .بدون سنة طبع. –الزهر ا –احلمزاوى 

. نعيم بدوي ، وغضبان رومي : الصابئة املندائيون ، الليدي دراوود ، ترمجة  )١٢١(
 .لبنان  -بريوت –الدار العربية للموسوعات  –م ٢٠٠٥هـ ١٤٢٦ط الثانية 

مسلم بن احلجاج أبـو احلسـني القشـريي    :  صحيح مسلم ، اسم املؤلف )١٢٢(
حممـد  : بريوت ، حتقيق  -تراث العريب دار إحياء ال: النيسابوري ، دار النشر 

 .فؤاد عبد الباقي 
مسلم بن احلجاج أبـو احلسـني القشـريي    :  صحيح مسلم ، اسم املؤلف )١٢٣(

 .  -الرياض  –دار السالم : النيسابوري ، دار النشر
 من املوقع ١٩٩٠ Julyصحيفة البشري األحد الثاين من شهر  )١٢٤(
، دار  هـ٧٢٨: أمحد بن عبد احلليم بن تيمية الوفاة:  الصفدية  ، اسم املؤلف )١٢٥(

حممـد  : ، حتقيق . م٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢١ -الرياض  -لة دار الفضي: النشر 
 .رشاد سامل 

حممـد علـي   :  الصوارم احلداد القاطعة لعالئق أرباب االحتاد ، اسم املؤلف )١٢٦(
دار اهلجـرة للطباعـة والنشـر    : هـ ، دار النشر ١٢٥٠: الشوكاين الوفاة

األوىل ، : م ، الطبعـة  ١٩٩٠ -هــ  ١٤١١ -اليمن / صنعاء  -والتوزيع 
 .حممد صبحي حسن احلالق: حتقيق 

أبو جعفر حممد بن عمر بن موسـى العقيلـي   :  الضعفاء الكبري ، اسم املؤلف )١٢٧(
 -هــ  ١٤٠٤ - بـريوت  -دار املكتبة العلمية : ، دار النشر  ٣٢٢: الوفاة

عبد املعطي أمـني قلعجـي الطبقـات    : األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٨٤
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حممد بن سعد بن منيع أبو عبداهللا البصري الزهري ، :  الكربى ، اسم املؤلف
 -  -بريوت  -دار صادر : دار النشر 

أبو بكر بن أمحد بن حممد بن عمر بن قاضي :  طبقات الشافعية ، اسم املؤلف )١٢٨(
األوىل ، : ، الطبعـة   ١٤٠٧ -بـريوت   -عامل الكتب : دار النشر شهبة ، 

 . احلافظ عبد العليم خان. د: حتقيق 
عبد الرمحن بن أيب بكـر السـيوطي ، دار   :  طبقات املفسرين ، اسم املؤلف )١٢٩(

علي : األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  هـ١٣٩٦ –القاهرة  -مكتبة وهبة : النشر 
 حممد عمر

مكتبة : وي ، دار النشر أمحد بن حممد األد:  سم املؤلفطبقات املفسرين ، ا )١٣٠(
ـ ١٤١٧ -السـعودية   -العلوم واحلكم  ، األوىل: م ، الطبعـة  ١٩٩٧ -هـ

 سليمان بن صاحل اخلزي: حتقيق
 أمحد بن حممد:  املؤلف تيمية بن أمحد اإلسالم شيخ مناقب من الدرية العقود )١٣١(

 . الفقـي  حامـد  حممد:  حتقيق اهللا عبد أبو املقدسي قدامة بن اهلادي عبد بن
 .بريوت – العريب الكاتب دار:  الناشر

: ط.  العقائد الفلسفية بني الفرق الباطنية  ، للدكتور حممد سـامل  إقـدير     )١٣٢(
 .القاهرة  –م مكتبة مدبويل ٢٠٠٦ :األوىل

أمحد بن حنبل أبو عبـداهللا الشـيباين   :  العلل ومعرفة الرجال ، اسم املؤلف )١٣٣(
الرياض ، بريوت  -دار اخلاين ، املكتب اإلسالمي : دار النشر ،  ٢٤١: الوفاة

 وصي اهللا بن حممد عباس: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٨٨ - ١٤٠٨ -
مساعيل بن خلف املقرئ األنصاري األندلسـي  إلالعنوان يف القراءات السبع   )١٣٤(

هــ  ١٤٠٦ -لبنان / بريوت  -الكتب عامل : هـ ، دار النشر ٤٥٥: الوفاة
 .خليل عطية.زهري زاهد و د.د: الثانية ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٨٦ ـ

زين الدين أيب الفـرج  :  فتح الباري يف شرح صحيح البخاري ، اسم املؤلف )١٣٥(
: عبد الرمحن ابن شهاب الدين البغدادي مث الدمشقي الشهري بابن رجب الوفاة
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هـ، ١٤٢٢ -الدمام / السعودية  -دار ابن اجلوزي : هـ ، دار النشر ٧٩٥
  .أبو معاذ طارق بن عوض اهللا بن حممد: الثانية ، حتقيق : الطبعة 

جالل الدين عبد :  الفتح الكبري يف ضم الزيادة إىل اجلامع الصغري ، اسم املؤلف )١٣٦(
 -دار الفكـر   : هـ ، دار النشر ٩١١: الرمحن بن أيب بكر السيوطي الوفاة

يوسف : وىل ، حتقيق األ: م ، الطبعة ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣ -لبنان / بريوت 
 .النبهاين 

حميي الدين بن علي :  امللكية ، اسم املؤلف األسرارلفتوحات املكية يف معرفة ا )١٣٧(
إحيـاء التـراث    ردا: هـ ، دار النشر ٦٣٨: امتي الوفاةحممد الطائي احلبن 

 .األوىل: م ، الطبعة ١٩٩٨ -هـ١٤١٨ -لبنان  -العريب 
عبد القاهر بن طاهر بن :  جية ، اسم املؤلفالفرق بني الفرق وبيان الفرقة النا )١٣٨(

 -دار اآلفاق اجلديـدة  : ، دار النشر  ٤٢٩: حممد البغدادي أبو منصور الوفاة
 .الثانية: ، الطبعة  ١٩٧٧ -بريوت 

               علـي بـن أمحـد بـن     : الفصل يف امللل واألهواء والنحل ، اسم املؤلـف  )١٣٩(
 –مكتبة اخلاجني : ، دار النشر  ٥٤٨ :اهري أبو حممد الوفاةظسعيد بن حزم ال

 .القاهرة
ابو الوفا الغيمي التفتزاين طبعة دار الكتاب اللبناين / فلسفة ابن سبعني لدكتور  )١٤٠(

 م ١٩٧٣: االوىل: ط.بريوت –
:  فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدراية من علم التفسري ، اسـم املؤلـف   )١٤١(

دار الفكر : ، دار النشر  هـ١٢٥٠ :حممد بن علي بن حممد الشوكاين الوفاة
 .بريوت –

أمحد بن علي بن حجر أبو :  فتح الباري شرح صحيح البخاري ، اسم املؤلف )١٤٢(
ـ ٨٥٢: الفضل العسقالين الشافعي الوفاة  -دار املعرفـة  : ، دار النشـر   هـ

 .حمب الدين اخلطيب: بريوت ، حتقيق 
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ويه بن شهردار بـن  أبو شجاع شري:  الفردوس مبأثور اخلطاب ، اسم املؤلف )١٤٣(
دار : هــ ، دار النشـر    ٥٠٩: شريويه الديلمي اهلمذاين امللقب إلكيا الوفاة

األوىل ، : م ، الطبعـة  ١٩٨٦ -هــ   ١٤٠٦ -بريوت  -الكتب العلمية 
 . السعيد بن بسيوين زغلول: حتقيق

، لالمام شـهاب الـدين أيب   ) أنوار الربوق يف أنوار الفروق ( الفروق  )١٤٤(
ن إدريس بن عبد الرمحن الصنهاجي املشهور بـالقرايف املتـوىف   العباس أمحد ب

حممـد  / هـ ، دراسة وحتقيق  مركز الدراسات الفهية واالقتصادية ، د٦٨٤
دار  –م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الطبعة الثانية . علي مجعة حممد / أمحد سراج ود

 . مصر –القاهرة  –السالم 
أبـو  :  ، اسم املؤلف) هلوامش مع ا(الفروق أو أنوار الربوق يف أنواء الفروق  )١٤٥(

دار : هـ ، دار النشر ٦٨٤: العباس أمحد بن إدريس الصنهاجي القرايف الوفاة
: األوىل ، حتقيق: م ، الطبعة ١٩٩٨ -هـ ١٤١٨ -بريوت  -الكتب العلمية 
 .خليل املنصور

الدار القومية للطباعـة  : عبد الرمحن بدوي ، الناشر : فضائح الباطنية ، حتقيق  )١٤٦(
 -هــ  ١٣٨٣: سنة الطبع . القاهرة ، اجلمهورية العربية املتحدة  –شر والن

 . م١٩٦٤
حممد عبد الرمحن مرحبـا  / الفلسفة اليونانية إىل الفلسفة اإلسالمية ، للدكتور  )١٤٧(

 .م ٢٠٠٧: ط. لبنان  –بريوت  –عويدات للنشر والطباعة .
ار الكتاب اللبناين ابو الوفا الغيمي التفتزاين طبعة د/ فلسفة ابن سبعني لدكتور  )١٤٨(

 .بريوت  –
دار : القرآن الكرمي ومرتلته بني السلف وخمالفيهم ،حملمد هشام طـاهري ، ط  )١٤٩(

 هـ١٤٢٦التوحيد لنشر ـ الرياض الطبعة االوىل 
أيب بكر علي بن أمحد بن ثابـت املعـروف   / القول يف علم النجوم ، تأليف  )١٥٠(

يوسف بن / الدكتور: هـ ، دراسة وحتقيق٤٦٣:باخلطيب البغدادي ، املتوىف
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: الطبعـة األوىل . الريـاض  -دار أطلس للنشـر والتوزيـع  . حممد السعيد 
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠

دار ابـن  . القول املفيد على كتاب التوحيد للشيخ حممد بن صاحل العثـيمني   )١٥١(
 .هـ ١٤٢٤الثانية : ط. الرياض  –اململكة العربية السعودية  –اجلوزي 

محد بن أمحد :  يف الكتب الستة ، اسم املؤلف الكاشف يف معرفة من له رواية )١٥٢(
، دار القبلـة للثقافـة اإلسـالمية    : أبو عبداهللا الذهيب الدمشقي ، دار النشر 

حممـد  : األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٩٢ - ١٤١٣ -جدة  -مؤسسة علو 
 .عوامة

د أبو احلسن علي بن أيب الكرم حممد بن حمم:  الكامل يف التاريخ ، اسم املؤلف )١٥٣(
 -دار الكتب العلميـة  : هـ ، دار النشر ٦٣٠: بن عبد الكرمي الشيباين الوفاة

 عبد اهللا القاضي: ، حتقيق  الثانية: هـ ، الطبعة ١٤١٥ -بريوت 
مؤسسة التاريخ العـريب ،  :ط.. ات ، للشريف  علي اجلُرجاين فكتاب التعري )١٥٤(

 .لبنان  –بريوت  –دار احياء التاراث العريب 
الصويف يف ميزان البحث والتحقيق ، مجع وتأليف عبد القادر  كتاب ابن عريب )١٥٥(

: ط –بريدة املدينـة   –نشر وتوزيع دار البخاري .  بن حبيب اهللا السندي 
 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١األوىل 

كتاب املهرجان البن سيناء من نشرات جلنة اآلثار الوطنية ذكرى املهرجـان   )١٥٦(
 ١٣٣٥اء امع ، طهـران  االلفي البن سيناء يشتمل على خطب ألقاها أعض

 .هجري قمري  ١٣٧٤ –مشسي 
أبو بكر عبـد اهللا بـن   :  الكتاب املصنف يف األحاديث واآلثار ، اسم املؤلف )١٥٧(

 -مكتبـة الرشـد   : ، دار النشر هـ٢٣٥: حممد بن أيب شيبة الكويف الوفاة
 .كمال يوسف احلوت: األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٩ -الرياض 
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 مصطفى بن عبـد :  امي الكتب والفنون ، اسم املؤلفكشف الظنون عن أس )١٥٨(
دار الكتـب  : ، دار النشـر   ١٠٦٧: اهللا القسطنطيين الرومي احلنفي الوفاة

 ١٩٩٢ - ١٤١٣ -بريوت  -العلمية 
جالل الـدين عبـد   :  الآلىلء املصنوعة يف األحاديث املوضوعة ، اسم املؤلف )١٥٩(

دار الكتـب  : ر النشـر  هـ ، دا ٩١١: الرمحن بن أيب بكر السيوطي الوفاة
أبـو  : األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٩٦ -هـ  ١٤١٧ -بريوت  -العلمية 

 .عبد الرمحن صالح بن حممد بن عويضة
حممد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري ، دار :  لسان العرب ، اسم املؤلف )١٦٠(

 .األوىل: بريوت ، الطبعة  -دار صادر : النشر 
أمحد بن علي بن حجر أبو الفضـل العسـقالين   :  ؤلفلسان امليزان ، اسم امل )١٦١(

بـريوت   -مؤسسة األعلمي للمطبوعات : ، دار النشر  ٨٥٢: الشافعي الوفاة
ـ : الثالثة ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٨٦ - ١٤٠٦ -  –رف النظاميـة  ادائرة املع

 .اهلند
 امللك حممـد :  لقطة العجالن مما متس إىل معرفته حاجة اإلنسان ، اسم املؤلف )١٦٢(

 -دار الكتـب العلميـة   : هـ ، دار النشر ١٣٠٨: صديق حسن خان الوفاة
 .األوىل: ، الطبعة  ١٩٨٥-١٤٠٥ -لبنان  -بريوت

أمحد عبد احلليم بن تيمية : فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية ، اسم املؤلفجمموع  )١٦٣(
عبد الرمحن بـن  : ، حتقيق األوىل: ، الطبعة  ٧٢٨: احلراين أبو العباس الوفاة

 .بن قاسم العاصمي النجدي حممد
، مسعود الندوي/ رى عليه ، لألستاذحممد بن عبد الوهاب مصلح مظلوم ومفت )١٦٤(

حممد تقـي  / عبد العليم عبد العظيم البستوي مراجعة وتقدمي / نرمجة وتعليق 
الدين اهلاليل طبع ونشر وزارة الشئون اإلسالمية واألوفاق والدعوة واالرشاد 

 . دية باململكة العربية السعو
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 –دار األنـوار   – ٤١املدخل إىل فلسفة ابن سيناء ، تيسري شيخ األرض ص  )١٦٥(
 . -بريوت لبنان

دار العـامل  : ط. ٧٥٧عبد الـرمحن بـدوي   / مذاهب اإلسالميني للدكتور  )١٦٦(
 .األوىل : ط. م ١٩٩٦للماليني 

 احلـاكم  عبـداهللا  أبو عبداهللا بن حممد:  املؤلف،  الصحيحني على املستدرك )١٦٧(
 - ١٤١١ ، األوىل الطبعة بريوت – العلمية الكتب دار:  الناشر. يالنيسابور
ومع الكتاب تعليقـات الـذهيب يف    عطا القادر عبد مصطفى:  حتقيق١٩٩٠
 . التلخيص

حممد بن حبان بن أمحد أبـو حـامت   :  مشاهري علماء األمصار ، اسم املؤلف )١٦٨(
،  ١٩٥٩ -  -بـريوت   -دار الكتب العلمية : التميمي البسيت ، دار النشر 

 فاليشهمر. م: حتقيق 
هـ ، ٣٢٧مساوئ األخالق ، أليب بكر ، بن حممد بن جعفر اخلرائطي املتوىف  )١٦٩(

سـنة  . مكتبة السوادي للتوزيع والطبع ـ جدة  ـ اململكة العربية السعودية   
 . هـ ١٤١٢الطبع 

اهللا  أمحد بن حنبـل أبـو عبـد   :  مسند اإلمام أمحد بن حنبل ، اسم املؤلف )١٧٠(
 .مصر –مؤسسة قرطبة :  ، دار النشر الشيباين

 .صادق سليم صادق/ ونقداً لدكتور  املصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا )١٧١(
برهان الدين :  ، اسم املؤلف) تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب(مصرع التصوف  )١٧٢(

 -مكة املكرمـة   -عباس أمحد الباز : ، دار النشر  هـ ٨٨٥: البقاعي الوفاة
 .عبد الرمحن الوكيل: ، حتقيق  ١٩٨٠ - ١٤٠٠

برهان الدين :  ، اسم املؤلف) تنبيه الغيب إىل تكفري ابن عريب(مصرع التصوف  )١٧٣(
 اإلسكندرية -دار القمة ودار اإلميان : ، دار النشر  هـ٨٨٥: البقاعي الوفاة

 .عبد الرمحن الوكيل: ، حتقيق  - م٢٠٠٤ –
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حافظ بن :  ول ، اسم املؤلفمعارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األص )١٧٤(
 -الـدمام   -دار ابن القـيم   : ، دار النشر هـ١٣٧٧: أمحد حكمي الوفاة

 .عمر بن حممود أبو عمر: األوىل حتقيق : ، الطبعة  ١٩٩٠ - ١٤١٠
أبو القاسم سليمان بن أمحد الطـرباين ، دار  :  املعجم األوسط ، اسم املؤلف )١٧٥(

طارق بن عـوض اهللا  : ، حتقيق  هـ١٤١٥ –القاهرة  -دار احلرمني : النشر 
 عبد احملسن بن إبراهيم احلسيين ،بن حممد 

سليمان بن أمحد بن أيوب أبو القاسم الطرباين ، :  املعجم الكبري ، اسم املؤلف )١٧٦(
ـ ١٤٠٤ –املوصل  -مكتبة الزهراء : دار النشر  : ، الطبعـة   م١٩٨٣  هـ 

 .محدي بن عبدايد السلفي: الثانية ، حتقيق 
أيب احلسني أمحد بن فارس بن زكريـا ،  :  مقاييس اللغة ، اسم املؤلف معجم )١٧٧(

: م ، الطبعة ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠ -لبنان  -بريوت  -دار اجليل : دار النشر 
 .عبد السالم حممد هارون: الثانية ، حتقيق 

خليل راشد اجليوسـي ،  : معجم األفكار واألعالم ، تأليف هتشنسون ترمجة  )١٧٨(
الطبعـة األوىل  . لبنان  –بريوت  –دار الفارايب .نية نادر را: مراجعة وتدقيق 

 .م ٢٠٠٧
 .حممود عبد الرزاق ، دار ماجد عسريي:  راملعجم الصويف الدكتو )١٧٩(
 .القاهرة –دار قباء احلديثة للطباعة والتوزيع .   املعجم الفلسفي ، مراد وهبه  )١٨٠(
مد بن أمحد بن حم:  معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ، اسم املؤلف )١٨١(

 -بريوت  -مؤسسة الرسالة : عثمان بن قامياز الذهيب أبو عبد اهللا ، دار النشر
، شعيب األرناؤوط ، بشار عواد معروف : األوىل ، حتقيق : ، الطبعة  ١٤٠٤

 .صاحل مهدي عباس
دار : ابن سعيد املغريب ، دار النشـر  :  املغرب يف حلى املغرب ، اسم املؤلف )١٨٢(

 شوقي ضيف. د: الثالثة ، حتقيق : ، الطبعة  ١٩٥٥ -هرة القا -املعارف 
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اإلمام مشس الدين حممد بن أمحد بن عثمان :  املغين يف الضعفاء ، اسم املؤلف )١٨٣(
 .الدكتور نور الدين عتر: ، حتقيق :  الذهيب ، دار النشر 

علـي  : تعليق وضبط ، مفتاح دار السعادة ومنشور والية أهل العلم واإلرادة   )١٨٤(
مجهوريـة   -ابن القيم ودار بن عفان : بن علي احلليب األثري دار بن حسن 

 .  -مصر العربية 
الياس بلكـا ،  : مقدمة يف علم التنجيم وحكمه يف االسالم  ، تأليف الدكتور  )١٨٥(

 .هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة  الطبعة االوىل 
 دار. هـ٢٨٥: أبو العباس حممد بن يزيد املربد الوفاة:  ، اسم املؤلفاملقتضب )١٨٦(

 .حممد عبد اخلالق عظيمة: حتقيق  بريوت ، -.  عامل الكتب: النشر 
/ د. مكانة السنة يف التشريع اإلسالمي ودحض مزاعم املنكرين وامللحـدين   )١٨٧(

دار الداعي للنشر والتوزيع مركز العالمة عبد العزيز بن . حممد لقمان السلفي 
 .هـ ١٤٢٠ط الثاين . باز للدراسات اإلسالمية باهلند 

 

أبو عبد اهللا حممد بـن أيب  :  نار املنيف يف الصحيح والضعيف ، اسم املؤلفامل )١٨٨(
مكتـب  : دار النشـر   )١/٨٠(هــ ،  ٧٥١: بكر احلنبلي الدمشقي الوفاة

عبد : الثانية ، حتقيق : هـ ، الطبعة  ١٤٠٣ -حلب  -املطبوعات اإلسالمية 
 . الفتاح أبو غدة

حتت اشـراف  : د اهللا الفوزان طمن أعالم اددين تأليف الشيخ صاحل بن عب )١٨٩(
 .هـ١٤٢٥: الطبعة الثانية . رئاسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء 

 شـرف  بن حيىي زكريا أبو:  املؤلف،  احلجاج بن مسلم صحيح شرح املنهاج )١٩٠(
 الثانيـة  الطبعـة  بريوت – العريب التراث إحياء دار: الناشر.  النووي مري بن
:١٣٩٢. 

حممد سعيد رمضـان  : حامد الغزايل ، راجعه الدكتور املنقذ من الضالل أليب  )١٩١(
البوطي والشيخ عبد القادر األرناؤوط  ، وحققه وقد له حممود بيجـو  ، دار  
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. العبديل -عمان  –األردن  –ودار الفتح . حلوين  -دمشق  –التقوى سوريا 
 الطبعة الثانية

بن علي بن حممـد  عبد الرمحن :  املنتظم يف تاريخ امللوك واألمم ، اسم املؤلف )١٩٢(
 -بـريوت   -دار صـادر  : ، دار النشر  ٥٩٧: بن اجلوزي أبو الفرج الوفاة

 األوىل: ، الطبعة  ١٣٥٨
حممد بن عبد الـرمحن  / موقف ابن تيمية من الصوفية مجع وحتقيق ودراسة د )١٩٣(

 .هـ ١٤٣٠األوىل  : ط –الرياض  –العريفي  مكتبة دار املنهاج 
 .روين إيلي ألفا   / إعداد األستاذ موسوعة الفلسفة العرب واألجانب )١٩٤(
موقف شيخ اإلسالم ابن تيمية من آراء الفالسفة ومنهجه يف عرضها ، إعـداد   )١٩٥(

الطبعـة  . الريـاض   –مكتبة املعارف . صاحل بن غرم اهللا الغامدي: الدكتور 
 .٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٤األوىل 

بيـة  اململكـة العر  –موقف االسالم من السحر ، حياة باأخضر دار اتمـع   )١٩٦(
 . هـ ١٤١٥: األوىل : السعودية ط

 
إبراهيم بن موسى اللخمي الغرناطي :  املوافقات يف أصول الفقه ، اسم املؤلف )١٩٧(

عبـد اهللا  : بريوت ، حتقيق  -دار املعرفة : ، دار النشر  ٧٩٠: املالكي الوفاة
 .دراز

مشس الدين حممد بـن أمحـد   :  ميزان االعتدال يف نقد الرجال ، اسم املؤلف )١٩٨(
،  ١٩٩٥ -بـريوت   -دار الكتب العلمية : ، دار النشر  ٧٤٨: هيب الوفاةالذ

 الشيخ علي حممد معوض والشيخ عادل أمحد عبـد : األوىل ، حتقيق : الطبعة 
 .املوجود

األوىل : علـي سـامي النشـار ط   / نشأة الفكر الفلسفي يف اإلسالم الدكتور )١٩٩(
 –قـاهرة  ال –مجهورية مصـر العربيـة    –دار السالم  -م ٢٠٠٨-١٤٢٩

 .االسكندرية
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: ط. عرفان عبد احلميد فتـاح  : نشأة الفلسفة الصوفية وتطورها ، للدكتور  )٢٠٠(
 .  املكتب اإلسالمي –م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤بريوت 

دار الوفاء . أمحد عبد املهيمن / نظرية املعرفة بني ابن رشد وابن عريب للدكتور )٢٠١(
 .م ٢٠٠١األوىل : ط. لدنيا الطباعة والنشر 

: أبو الفداء احلافظ ابن كثري الدمشقي الوفاة لإلمامالفنت واملالحم ،  النهاية يف )٢٠٢(
 -هـ ١٤٠٨ -بريوت / لبنان  -دار الكتب العلمية : دار النشر  هـ ،٧٧٤
 . االستاذ عبد الشافعي: ضبطه وصححه: ، حتقيق  األوىل: م ، الطبعة ١٩٨٨

: كثري الدمشقي الوفـاة النهاية يف الفنت واملالحم، لإلمام أبو الفداء احلافظ بن  )٢٠٣(
حممد خري طعمـه  : خليل مأمون شيخا، وعلق عليه: هـ، خرج أحاديثه٧٧٤
م، ١٩٨٨هــ ـ   ١٤٠٨بريوت ـ  / دار املعرفة ـ لبنان : دار النشر. حليب
 .هـ١٤٢٣: الرابعة: الطبعة

النهي عن الرقص والسماع للشيخ اإلمام أيب حممد حممود ابن ايب القاسم بـن   )٢٠٤(
. علي مصري مسجان فـوترا  / هـ دراسة وحتقيق ٦٦٥وىف بدران الدشيت املت

 .م ٢٠٠٧-هـ ١٤٢٨االوىل : ط. الرياض  –دار السنة 
منشورات حممد علي بيضون لنشر . لعبد الرمحن الوكيل ) هذه هي الصوفية (  )٢٠٥(

 .  -لبنان  –بريوت  –كتب السنة واجلماعة ، دار الكتب العلمية 
حامد عبد / أمحد الزيات / يم مصطفى إبراه:  ، اسم املؤلف) ٢+١(الوسيط  )٢٠٦(

 .جممع اللغة العربية: دار الدعوة ، حتقيق : حممد النجار ، دار النشر / القادر 
أبو الفرج عبد الرمحن بن علـي بـن   :  الوفا بأحوال املصطفى ، اسم املؤلف )٢٠٧(

لبنـان  / بريوت  -دار الكتب العلمية : هـ ، دار النشر ٥٩٧: اجلوزي الوفاة
 مصطفى عبد القادر عطا: األوىل ، حتقيق : م ، الطبعة ١٩٨٨-هـ١٤٠٨ -
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 :االثنا عشريةالشيعة بمراجع متعلقه 
هــ ، دار  ١٤٢٠االوىل : السيد علي اخلامنئي  ، ط –أجوبة اإلستفتاءات  )٢٠٨(

 . -لبنان -بريوت –الدار االسالمية للطباعة والنشر والتوزيع : النشر
مجع وإعداد موسى مفيد الدين عاصـي  ارشاد السائل ، السيد الكليايكاين ،  )٢٠٩(

 هـ ١٤١٣: األوىل :ط -لبنان –بريوت _ دار الصفوة : العاملي ، دار النشر 
منشورات مؤسسـة األعلمـي   : ط.أصول الكايف ، حملمد بن يعقوب الكُليين  )٢١٠(

 .هـ الطبعة األوىل١٤٢٦ -لبنان -بريوت –للمطبوعات 
السـيد  ،  ي اليزدي احلائريالشيخ عل|إلزام الناصب يف إثبات احلجة الغائب )٢١١(

 .علي عاشور
دار : ي، دار الـدار النشـر   أهل البيت يف الكتاب والسنة، حملمد الريشـهر  )٢١٢(

 . هـ١٣٧٥، الطبعة الثانية احلديث
 اإلمام جعفر الصادق عليه السالم ، للحاج حسني الشاكري  )٢١٣(
احلاج مرزا حسن كوجه :بصائر الدرجات ، حملمد بن حسن الصفار ، حتقيق  )٢١٤(

: هــ ، الناشـر  ١٤٠٤ –طهـران   –مطبعة األمحدي : ، دار الطبع  باغي
 .طهران –منشورات األعلمي 

السيد هاشـم احلسـيين   : تصحيح وتعليق . القمي   الشيخ الصدوق،التوحيد )٢١٥(
 . منشورات مجاعة املدرسني يف احلوزة العلمية يف قم املقدسة -الطهراين

هــ ، ،  ١٤١٥: كي ،ت، لشيخ حممد علي األرا) فارسي( توضيح املسائل  )٢١٦(
مركز : دار الطبع جاخيانة دفتر تبليغات إسالمي حوزه علميه قم ، دار النشر 

 .هـ ١٣٧١: ط. انتشار دفتر تبليغات إسالمي حوزه علميه قم 
: ط.  العـاملي  الشيخ علي الكوراين ،  )ع(احلق املبني يف معرفة املعصومني  )٢١٧(

 .اعة والنشرللطب -دار اهلادي  - م ٢٠٠٣ - ١٤٢٣-الثانية 
بريوت  –دار األضواء . الذريعة اىل تصانيف الشيعة ، آلغا بزر ، ك الطهراين  )٢١٨(

 .لبنان –
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) ١٤١٦(اخلامسة: ط  ٣١٠ص ،  )٤٥٠(ت    ، النجاشي، رجال النجاشي )٢١٩(
 . مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم املشرفة

 ،علي عاشور   : السيد : حتقيق شرح أصول الكايف ، ملوىل حممد املازنراين ،  )٢٢٠(
 .هـ١٤٢١: األوىل : لبنان  الطبعة  –بريوت  –دار احياء التراث العريب 

حتقيق حلمي . الشهب الثواقب لرجم الشياطني النواصب حملمد أل عبد اجلبار  )٢٢١(
 .قم –هـ اهلادي ١٤١٨:الطبعة األوىل . السنان 

الناشـر املكتبـة   . ر العلومالسيد صادق آل حب/ فرق الشيعة للنوخبيت ، حتقيق  )٢٢٢(
درب األتراك خلف اجلـامع   ٩ –األزهرية للتراث ، اجلزيرة للنشر والتوزيع 

 األزهر
دار  ، ٣١٠: احلسن بن موسى النـوخبيت الوفـاة  :  فرق الشيعة ، اسم املؤلف )٢٢٣(

 .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤ -بريوت  -دار األضواء : النشر 
. قرن الثاين عشـر اهلجـري   الفكر الشيعي ، والرتعات الصوفية حىت مطلع ال )٢٢٤(

 .مكتبة النهضة . للدكتور كامل مصطفى الشييب 
،  دار الكتـب اإلسـالمية ـ     علي أكرب الغفـاري : الكايف للكُليين ، حتقيق )٢٢٥(

 .م ١٣٦٣:، سنة الطبع الطبعة اخلامسة . طهران
/   الشيخ حممد آل عبد اجلبار، الشهب الثواقب لرجم شياطني النواصبكتاب  )٢٢٦(

 .قم –اهلادي  -١٤١٨ األوىل: ط .  حلمي السنان: ق ، حتقي ٣٥٠ت
جلنـة  / كتاب املكاسب ، لشيخ األنصاري ، حتقيق جممع الفكر اإلسـالمي   )٢٢٧(

هـ ، ١٤١٧قم  –مؤسسة اهلادي :  حتقيق تراث الشيخ األعظم ،  دار الطبع
 . ياملؤمتر العاملي مبناسبة الذكرى املؤية الثانية مليالد الشيخ األنصار: دار النشر 

كسر الصنم نقض كتاب أصول الكايف ،  أليب الفضل الربقعي  ، ترمجة عبـد   )٢٢٨(
الرحيم مال زاده البلوشي تعليق عمر أبو عمر ، رابطة أهل السنة يف إيـران ،  

  .هـ ١٤٢١ط الثانية . عمان : دار البيارق األردن 
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: للـدكتور الكُليين وتأويالته الباطنية لآليات القرآنية يف كتابه أصول الكايف ،  )٢٢٩(
 .هـ ١٤٢٧: عمان ط –صالح عبد الفتاح اخلالدي دار عمار 

مكتبـة   . حممد هادي األميين  /تقدمي ، الشيخ عباس القمي -لكىن واأللقاب ا )٢٣٠(
 . طهران –الصدر 

) ١٤١٤(األوىل:ط . حممد علي احلائري ١٣٣٠املتوىف  لتربيزي، لمرآة الكتب )٢٣١(
 .عامة مكتبة آية اهللا العظمى املرعشي ال قم –صدر 

) هــ  ٨١٣ (: الوفاة  احلافظ رجب الربسي: املؤلف ،  مشارق أنوار اليقني )٢٣٢(
 م ١٩٩٩ - ١٤١٩: سنة الطبـع   األوىل: الطبعة  السيد علي عاشور: حتقيق 
  لبنان –بريوت  -مؤسسة األعلمي للمطبوعات : الناشر 

 )م١٩٨٣ – ١٤٠٣(الثالثـة :، ط ) ٩٠٥( الوفـاة    - الكفعمي، املصباح )٢٣٣(
 .بريوت –األعلمي للمطبوعات  مؤسسة

 
معاين األخبار للقمي ، تصحيح وتعليق علي اكرب الغفري ز مؤسسـة النشـر    )٢٣٤(

 .االسالمي التابعة جلماعة املدرسني بقم 
 

 :مراجع متعلقة باإلمساعيلية
اإلمساعيلية تاريخ وعقائد إحسان اهلي ظهري، إدارة ترمجان السـنة الهـور،    )٢٣٥(

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦األوىل : باكستان ط
 -٦٦٩( حيي بـن محـزة العلـوي     :اإلفحام ألفدة الباطنية الطغام ، تأليف )٢٣٦(

. علي سامي النشـار  : حققه فيصل بدير عون ، وراجعه الدكتور) هـ ٧٤٥
 .  منشأة املعارف باإلسكندرية جالل حزى وشركائه : الناشر 

ـ . دار املعارف الثانيـة   : تأويل الدعائم للقاضي نعمان بن حممد ط )٢٣٧( اب وكت
إثبات النبوءات للفيلسوف اإلمساعيلي أبو يعقوب اسحق السجستاين حققـه  

 . الثانية : ط . لبنان  –بريوت  –وعلق عليه عارف تامر ، دار املشرق 
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 –دار األنـدلس  مصطفى غالـب ، /  اإلسالم للدكتوراحلركات الباطنية يف )٢٣٨(
 .بريوت

اإلسـالم فيهـا ،   عقائدها وحكم  –احلركات اإلسالمية يف العامل اإلسالمي  )٢٣٩(
ودار . األردن  –عمان  –مكتبة األقصى . حممد بن أمحد اخلطيب : للدكتور 

 . الرياض  –عامل الكتب 
 –بـريوت   –دار املشرق  –حقيقة إخوان الصفاء وخالن الوفاء لعارف تامر  )٢٤٠(

 .الثالثة: ط 
 . منشورات عويدات: رسائل إخوان الصفا وخالن الوفاء ط )٢٤١(
 .ط دار صادر بريوت-وخالن الوفاء  رسائل  إخوان الصفاء  )٢٤٢(
أمحد بن عبد اهللا بن حممد بن إمساعيـل بـن   : الرسالة اجلامعية لإلمام املستور )٢٤٣(

 –ط دار األندلس للطباعة بـريوت  . مصطفى غلب / جعفر الصادق حتقيق د
 .لبنان

توزيـع  .  صابر طعيمـة   : العقائد الباطنية وحكم اإلسالم فيها ، للدكتور  )٢٤٤(
 .م ١٩٨٦هـ ١٤٠٦الطنعة األوىل : ط   -لبنان –بريوت  –فية املكتبة الثقا

حممد عبد الفتاح : قرامطة العراق يف القرنني الثالث والرابع اهلجريني ، تأليف  )٢٤٥(
 . م ١٩٧٠: سنة . اهليئة املصرية العامة للتأليف والنشر . عليان 

/ ورالـدكت  :أمحد محيد الدين الكرماين ، حتقيـق   :كتاب راحة العقل للداعي )٢٤٦(
 . األوىل بدون تاريخ: بريوت   ط –دار األندلس : الناشر .  مصطفى غالب

حممد / دكتور : االس املستنصرية ، للداعي علم اإلسالم ثقة اإلمام ، حتقيق  )٢٤٧(
 .بدون سنة طبع . دار الفكر العريب : كامل حسني ، الناشر 

الدكتور  :كتاب الكشف تأليف الداعي األجل جعفر بن منصور اليمن حتقيق )٢٤٨(
 . لبنان –بريوت  –دار األندلس : مصطفى غالب ،  ط
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 :مراجع يف االعجاز العددي
فهد الرومـي ، مؤسسـة   / اجتاهات التفسري يف القرن الرابع عشر ، الدكتور  )٢٤٩(

 . م ١٩٩٧هـ ١٤١٨الطبعة الثالثة . بريوت  –الرسالة 
ـ : حبوث يف اإلعجاز والتفسري يف رسائل النور تأليف الدكتور  )٢٥٠( د خالـد  أمح

مجهورية مصر العربية  –شركة سوزلرللنشر  -م ٢٠٠٤االوىل : ط. شكري 
 .القاهرة  –

سامي عبد الفتاح / حسن املدد يف فن العدد للعالمة إبراهيم  اجلعربي ، تقدمي د )٢٥١(
الطبعة . مصر  –مجال بن السيد الشايب ، مكتبة أوالد الشيخ / هالل وحتقيق 

 . م ٢٠٠٥االوىل 
اشرف قطنة ، تقدمي حممد راتب النابلسي / العجاز العددي درسم املصحف وا )٢٥٢(

دمشق ومؤسسـة علـوم    –و نذير مكتيب ، منار للنشر . وهبة الزحيلي/ ود
 . م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠: القران بريوت الطبعة االوىل

/ رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثيـة  ، تـاليف    )٢٥٣(
هـ ١٤٢٢الثانية : ط. القاهرة  –مصر  -شعبان حممد امساعيل ، دار السالم

 .م ٢٠٠١-
العدد املعترب من األوجه بني السور لالمام عبد الرحيم بن احلسني ايب الفضـل   )٢٥٤(

مجال بن السيد الشايب ، تقـدمي وهبـه   : هـ ، حتقيق ٨٠٦العراقي املتوىف 
 . م ٢٠٠٦الطبعة االوىل . مصر  –ابراهيم عبد السالم ، مكتبة أوالد الشيخ 

، لزمان النورسي تأليف شكران واحدةاالسالم يف تركيا احلديث بدع اكتاب  )٢٥٥(
 –سوزلر للنشـر والتوزيـع   : دار  –ترجة حممد فاضل وهو مفرد يف ترمجته 

 .مصر  –القاهرة 
مايسمى االعجاز العددي يف القرآن تلكف واضح وتعسف بني ، تأليف عمر  )٢٥٦(

 .م ٢٠٠٧ هـ١٤٢٨عبد اهللا احلليب ، دار النهضة الطبعة األوىل 
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حممد حسن هيتو مؤسسـة  : املعجزة القرآنية اإلعجاز العلمي والغييب للدكتور )٢٥٧(
 .هـ  ١٤١٩الثالثة : الرسالة ط

. إحسان قاسـم الصـاحلي   : املعجزات القرآنية تأليف بديع الزمان ، ترمجة  )٢٥٨(
 . م٢٠٠٤األوىل :ط –القاهرة . شركة سولزر للنشر 

/ امحد الدشـكري ود  / القضاة ودأمحد حممد / مقدمات يف علم القراءات د )٢٥٩(
 . هـ ١٤٢٢دار عمار الطبعة االوىل . حممد منصور 

اهلريوغليفية تفسر القران الكرمي شرح ما يسمى باحلروف املقطعة ، سعد عبد  )٢٦٠(
 .م ٢٠٠٢الطبعة األوىل .املطلب العدل ، مكتبة مدبويل 

 
 :املخطوطات

مي أيضا يف جامعة اإلمام شرح اجلفر اجلامع والسر الالمع لعبد الرمحن البسطا )٢٦١(
 ).٩٣٨/ خ: ( حممد بن سعود اإلسالمية برقم 

: خمطوطة يف علم احلرف لعبد الرمحن بن حسن احلنفي من مكتبة احلرم رقمها  )٢٦٢(
 )٢٦٤٢. (  

 .٣٦٢٥املرغوب النادر يف علم اجلفر  يف مكتبة احلرم املكي رقم  )٢٦٣(
: سعود اإلسالمية برقم رسالة يف بيان قواعد اجلفر يف جامعة اإلمام حممد بن   )٢٦٤(

 ).٩٣٨/ ٤/ خ( 
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 الصفحة املوضوع م
 ١ ملخص الرسالة ١
 ٢ ملخص الرسالة باللغة اإلجنليزية ٢
 ١٢-٣ املقدمة ٣

 الباب األول
 حقيقة أسرار احلروف وحساب اجلمل ونشأته وحكمه

 ١٣ حقيقة أسرار احلروف وعالقته بالتنجيم: الفصل األول ٤
 ١٨-١٥ مفهوم أسرار احلروف وحساب اجلمل اللغوي: املبحث األول ٥
 ١٨ املبحث الثاين مفهومه االصطالحي ٦
 ٢٢ .املفهوم األول ٧
 ٢٢ . املفهوم الثاين ٨
 ٢٣ . املفهوم الثالث ٩
 ٢٣ . العالقة بني احلروف واألعداد ١٠
 ٢٣ . مفهوم حساب اجلمل االصطالحي ١١
 ٢٣ . ملأقسام حساب اجل ١٢
 ٢١ تراكيب احلروف ١٣
 ٢٣ عالقة أسرار احلروف بعلم األوفاق ١٤
 ٢٦ . خالصة املبحث الثاين ١٥
 ٢٨ عالقة علم أسرار احلروف بالتنجيم: املبحث الثالث ١٦
 ٢٨ تعريف علم النجوم ١٧
 ٢٩ علم اجلفر ١٨
 ٢٩ علم الرمل ١٩
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  الفصل الثاين

 ٣١ أسرار احلروف وحساب اجلمل وانتقاله إىل املسلمنينشأة علم  ٢٠
 ٣٣ اجلذور التارخيية ألسرار احلروف : املبحث األول ٢١
 ٣٣ ل هذه الفكرةكالم شيخ اإلسالم عن أص ٢٢
 ٣٥ كالم الشاطيب عن أصل هذه الفكرة ٢٣
 ٣٥ استخدام الفالسفة اليونانيني والرومان لألعداد ٢٤
 ٣٧ ملسألة الكتمان والسرية عند الفرق الباطنيةاجلذور التارخيية  ٢٥
 ٣٨ كالم اإلمام اجلصاص عن هذه املسألة ٢٦
 ٤٠ اجلذور التارخيية لفرقة احلروفية ٢٧
 ٤١ الفلسفة الفيثاغورية ٢٨
 ٤٢ الفلسفة الفارسية ٢٩
 ٤٢ معتقد اليهود القبالة ٣٠
 ٤٤ حقيقة نسبته لألنبياء واتباعهم: املبحث الثاين ٣١
 ٤٥ الصوفية أكثر من أوغل يف علم احلرف ٣٢
 ٤٧-٤٦ كالم الشيعة يف هذه املسألة ٣٣
 ٤٩ انتقاله إىل املسلمني: املبحث الثالث ٣٤
 ٤٩ كالم ابن خلدون ٣٥
 ٥٠ كالم السهيلي ٣٦
 ٥٣ ل السهيلي الذي أخذ منه حتديد أجل األمةصأ ٣٧
 ٥٣ هارون للحروف استخدام سهل بن ٣٨
 ٥٣ م الكندي للحروفاستخدا ٣٩
 ٥٥ استخدام أمحد بن سهل البلخي للحروف ٤٠
 ٥٥ استخدام احلالج للحروف ٤١
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ادعائهم أن فيه ما سيقع على طريقة احلروف وأنه مـن روايـة   : اجلفر ٤٢
 . هارون العجلي

٥٦ 

 ٥٧ . أن فكرة اجلفر نشأة من فرقة اخلطابية ٤٣
 ٥٨ . فكرة اجلفرالترجيح يف نشأة  ٤٤
 ٥٩ م احلروف وربطها باملعتقداتادبداية استخ ٤٥

املتقدمني مع مسألة اإلعجاز  داخلطأ يف ربط مسألة عد آيات القرآن عن ٤٦
 العددي

٦١-٦٠ 

 الباب األول
 حقيقة علم أسرار احلروف وحساب اجلمل ونشأته وحكمه

استعالماته  حكم تعلم أسرار احلروف وحساب اجلمل: الفصل الثالث ٤٧
 يف العلوم اإلسالمية

٦٢ 

حكم تعلم أسرار احلروف وحساب اجلمل وموقـف  : املبحث األول ٤٨
 العلماء منه

٦٤ 

 ٦٥-٦٤ االستخدامات الثالثة لعلم أسرار احلروف ٤٩
 ٦٥ ن جبوازهوالقائل ٥٠
 ٦٦ أدلة القائلني جبوازه ٥١
 ٧٠ القائلني مبنعه وأدلتهم ٥٢
 ٨٦-٧٤ ئلني جبوازهتقومي أدلة القا ٥٣
 ٩٠-٨٦ تقومي الدليل الثاين ٥٤
 ٩٠-٨٧ االستخدام الثاين املرتبط بالتنجيم واحلكم عليه ٥٥
 ٩٩-٩٠ االستخدام الثالث للحروف املتعلق بالبدع ٥٦
 ٩٣ حكم األذكار واألوفاق املبنية على احلروف وأقوال العلماء فيه ٥٧
 ٩٣ القول األول بتحرميه ٥٨

الثاين بتحرميه يف األغراض احملرمة املضرة وجـوازه يف األغـراض   القول  ٥٩
 املباحة

٩٥ 
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 ٩٧-٩٦ الترجيح ٦٠
 ٩٨ مسألة تفريق الكلمة إىل حروف ٦١
 ١٠٠ اخلالصة ٦٢
 ١٠٤-١٠٢ استعماالته يف العلوم اإلسالمية: املبحث الثاين ٦٣

 الباب الثاين
 فرق وتطبيقاا املعاصرةالند أسرار احلروف وحساب اجلمل ع

 ١٠٥ أسرار احلروف وحساب اجلمل عند الفرق املنتسبة: الفصل الثاين ٦٤
 ١٠٧ الفالسفة املنتسبون إىل اإلسالم: املبحث األول ٦٥
 ١١١-١٠٧ معتقدهم يف احلروف ٦٦
 ١١٤-١١١ الفالسفة داستخدام حساب اجلمل عن ٦٧
 ١١٦-١١٤ الرد املفصل على معتقد الفالسفة ٦٨
 ١١٨ اإلمساعيلية: املبحث الثاين ٦٩
 ١١٨ معتقدهم يف احلروف واألعداد واستخدامها: املطب األول ٧٠
 ١١٩ تأويل احلروف املقطعة: أوالً ٧١
 ١٢٢ استخدام حروف املعجم على أا دالالت على معتقدهم: ثانياً ٧٢
 ١٢٣ ربط معتقدهم بنظرية املثل واملمثول: ثالثاً ٧٣
 ١٢٧ االستدالل باحلروف واألعداد اليت يف القرآن على أن الدين أسرار : رابعاً ٧٤
 ١٢٨ معرفة األسرار عن طريق ما يسمونه الروحانيات: خامساً ٧٥
 ١٢٩ استخدام احلروف رموزاً سرية يف كتبهم: سادساً ٧٦
 ١٣٢-١٣٠ ربط علم العدد بتوحيدهم: سابعاً ٧٧
 ١٣٢ خدام األعدادمنهج اإلمساعيلية يف است ٧٨
 ١٣٧-١٣٣ التطبيقات اإلمساعيلية املعاصرة حلساب اجلمل: املطلب الثاين ٧٩
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 الباب الثاين 
 أسرار احلروف وحساب اجلمل عند الفرق وتطبيقاا املعاصرة

 

 ١٣٨ أسرار احلروف وحساب اجلمل عند الفرق اإلسالمية: الفصل الثاين 
 ١٣٩ املتصوفة: ولاملبحث األ ٨٠
 ١٤٠ التمهيد ٨١
 ١٤١ نشأة هذا العلم عند الصوفية وأبرز من اعتىن به: املطلب االول ٨٢
 ١٤٢ موقف العلماء من ابن عريب ٨٣
 ١٥٦-١٤٦ معتقد الصوفية يف علم احلروف : املطلب الثاين ٨٤
 ١٥٧ استخدامات احلروف واألعداد عند الصوفية: املطلب الثالث ٨٥
 ١٥٧ التصرف يف عامل الطبيعة: والًأ ٨٦
 ١٥٩ استخدام احلروف يف فهم وكشف احلقائق : ثانياً ٨٧
 ١٦٠ استخدام احلروف يف التنجيم وربطها بالكواكب: ثالثاً ٨٨
 ١٦٢ زعمهم أن لكل حرف خادم ٨٩
 ١٦٣ استخدام األعداد يف إثبات ضالالم يف وحدة الوجود: رابعاً ٩٠
 ١٦٣ م حساب اجلمل من احلروف املقطعة يف معرفة املستقبلاستخدا: خامساً ٩١
 ١٦٥ استخدام األوفاق: سادساً ٩٢
 ١٦٦ استخدام الرموز واحلروف وحساب اجلمل يف األحجية: سابعاً ٩٣
 ١٦٧ النتيجة ٩٤
 ١٨٨-١٦٨ الرد على معتقدهم يف احلروف: املطلب الرابع ٩٥
 ١٩٤-١٨٨ تقرير العالقة بني الصوفية والسحر ٩٦
 ٢٠٢-١٩٥ مسألة خلق القرآن وارتباطه مبعتقدهم بعلم احلروف: املطلب اخلامس ٩٧
 ٢٠٥-٢٠٢ فرقة احلروفية: املطلب السادس ٩٨
 ٢٠٣ عقيدم ٩٩
 ٢٠٣ معتقدام ١٠٠
 ٢٠٦-٢٠٥ التطبيقات املعاصرة الصوفية: املطلب السابع ١٠١
 ٢٠٦ اخلالصة مما سبق بيانه ١٠٢

 



-٣٦٢- 
 

 صفحةال املوضوع م
 ٢٠٩ الشيعة االثنا عشرية: املبحث الثاين ١٠٣
 ٢١٠ معتقدهم يف علم احلرف: املطلب األول ١٠٤
 ٢١٠ ربط علم احلرف بنظرية الفيض اإلهلي: أوالً ١٠٥
 ٢١٠ ربط علم احلرف بكتاب اجلفر: ثانياً ١٠٦
 ٢١٢ األقوال يف اجلفر ١٠٧
 ٢١٨-٢١٣ الروايات املبثوثة يف كتب الشيعة ١٠٨
 ٢١٨ يف أيب جاد أدلة الشيعة ١٠٩
 ٢٢٢-٢١٩ الرد على مزاعم الشيعة يف اجلفر ١١٠
 ٢٢٢ استخدام حساب اجلمل يف تقرير إسالم أيب طالب: ثالثاً ١١١
 ٢٢٣ زعمهم أن األئمة يعلمون حروف اسم اهللا األعظم: رابعاً ١١٢
 ٢٢٤ سىناستخدام احلساب واحلروف يف معرفة أمساء اهللا احل: خامساً ١١٣

قوهلم بأن اإلمام املهدي ـ الثاين عشر هو أفضل من عيسى ـ   : سادساً ١١٤
 عليه السالم ـ ألنه كلمته التامة

٢٢٥ 

 ٢٢٦ القول أن األمساء املركبة من احلروف هلا تأثري يف العامل: سابعاً ١١٥
 ٢٢٧ التطبيقات املعاصرة هلذا العلم عند الشيعة: الثايناملطلب  ١١٦
 ٢٣٣-٢٢٩ لرد املفصلا ١١٧

 الفصل الثالث ١١٨
 يقات املعاصرة لعلم أسرار احلروف وحساب اجلملبطالت

 

 ٢٣٤ التمهيد ١١٩

حملة تارخيية عن بداية دخول هذه التطبيقـات علـى   : املبحث األول ١٢٠
 اإلسالم

٢٤١-٢٣٤ 

 ٢٣٧ التطبيقات املعاصرة حلساب اجلمل: املبحث الثاين ١٢١
 ٢٤٧-٢٤٣ عايد طه ناصف ومنهجهما/ بسام جرار والدكتور/ اذدراسات األست ١٢٢
 ٢٦٨-٢٤٨ الرد امل ١٢٣
 ٢٩٢-٢٦٨ الرد التفصيلي ١٢٤

 



-٣٦٣- 
 

 الصفحة املوضوع م
 ٢٩٤-٢٩٢ حادثة ابن برجان يف تنبؤه يف فتح بيت املقدس ١٢٥
 ٣٠٤-٢٩٥ التطبيقات املعاصرة ألسرار احلروف: املبحث الثالث ١٢٦
 ٣٠٨-٣٠٥ النتائج ١٢٧
 ٣٠٩ التوصيات ١٢٨
 ٣١٧-٣١٠ فهرس اآليات ١٢٩
 ٣١٩-٣١٨ فهرس األحاديث ١٣٠
 ٣٢٤-٣٢٠ األعالمفهرس  ١٣١
 ٣٢٥ فهرس الفرق ١٣٢
 ٣٢٦ فهرس املصطلحات ١٣٣
 ٣٢٧ فهرس األشعار ١٣٤
 ٣٥٦-٣٢٨ فهرس املراجع ١٣٥
 ٣٦٦-٣٦٠ فهرس املوضوعات ١٣٦

 


