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قام   معلومة من كتاب شمس المعارف للبوني
 سليمان سامي الجوخدار بتحقيقها

 
وأما شيخنا العارف ابهلل العالمة أبو احلسن احلراز قدس هللا سره فقد ظهرت منه أحواالً 
غريبة واشتهرت عنه حكاايت عجيبة وكان فائق اللسان يف علم احلروف واألمساء وعارفاً مبراتب 

 الذي قال:اخلواص وهو 
 :تعاىل من سنة بلغت مل تفتين ليلة القدر يف كل سنة. وقال رمحه هللا
منه. وإذا كان ليلة االثنني  29إذا كان أول شهر رمضان ليلة األحد كانت ليلة القدر يف الـ 

منه. وإذا كان ليلة األربعاء كانت  24منه. وإذا كان ليلة الثالاثء كانت يف الـ  21كانت يف الـ 
منه. وإذا كان ليلة اجلمعة كانت يف الـ  25منه. وإذا كان ليلة اخلميس كانت يف الـ  20لـ يف ا
 منه. 23منه. وإذا كان ليلة السبت كانت يف الـ  19

 
 الشمس ☼ ليلة األحد 1 29
 القمر ☺ ليلة االثنني 2 21
 املريخ ♂ ليلة الثالاثء 3 24
 عطارد ليلة األربعاء 4 20
 املشرتي اخلميسليلة  5 25
 الزهرة ♀ ليلة اجلمعة 6 19
 زحل ليلة السبت 7 23

 
 

 هذه اخلطوات: له لبوينلكالم ال مثالً  حتقيق
 معرفة صاحب الكالم وقيمة ذلك العامل مبقارنته مع غريه.  -1
 مقارنة املعلومة مع طبعات أقدم أو خمطوطات. -2
 ينفيها أم هي فريدة.مقارنتها مع الكتاب وهل هناك ما يثبتها أو  -3
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 السؤال عنها عند أانس أعلم ومدى دقتها لديهم. -4
 إذا مل أجد فأان حباجة إىل حتقيق املعلومة حبد ذاهتا هل هي صحيحة أم ال. -5
رى أو  هافرز املعلومات وأرتبأجيب كتابة كل ماخيطر ببايل من املالحظات ويف النهاية  -6

 الصحيح منها واخلطأ. 
 

 ة هي رقمية وابلتايل نتبع ما يلي:يف مثالنا هذا املعلوم
 

 العرض البصري. -1
 العالقة بني األرقام وهل هناك نظام يضبطها. -2
 جيب أن يكون التفكري متدرجاً ال متسارعاً حىت ال نقع يف مطبات. -3
 جيب طرح سؤال حىت نعرف. -4
إن وجدان نظامًا ضابطًا للمعلومات فهي على قدر كبري من الصحة. مالحظة: عند  -5

جيب أن ال أدخل يف تفصيل معني وأضيع  هابحث عن نظامالاملعلومة و حتقيق هذه 
 وجيب أن أطرق كل األبواب وأدخل فيها. ,فيه دون أن أطرق بقية األبواب

 
 مراحل كتابة العرض البصري:

 
 اخل... 24، ثالاثء 21، اثنني 29كتبنا إىل جانب كل يوم الليلة املوافقة. مثال أحد  -1
 الفلكي لكل يوم من اجلداول الفلكية.وضعنا الرمز   -2
 رتبنا اجلدول حسب تسلسل الليايل. -3
 الحظنا أن تسلسل الليايل لكل يوم يوافق ساعات يوم اجلمعة. -4
 .27وجيب استبداله بـ  24نستنتج ابلتايل من اجلدول أن هناك خطأ يف ليلة  -5
 

 إذا رتبنا اجلدول حسب اتريخ ليلة القدر حنصل على ما يلي:
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 اجلمعة ♀  6 19
 األربعاء عطارد  4 20
 االثنني ☺  2 21
 السبت زحل  7 23
 الثالاثء ♂  3 24
 اخلميس املشرتي  5 25
 األحد ☼  1 29

 
ومن مث إعادة ترتيب األسطر  27وبعد تصحيح السطر الذي حيوي يوم الثالاثء واستبداله بليلة 

 حنصل:
 
 

 اجلمعة ♀  6 19
 األربعاء عطارد  4 20
 االثنني ☺  2 21
 السبت زحل  7 23
 اخلميس املشرتي 3 25
 الثالاثء ♂ 5 27
 األحد ☼  1 29

 
 ويصبح ترتيب الكواكب هنا متفق متاماً مع اجلدول الفلكي كما يف البيت التايل:

 زحل شرى مرخيه من مشسه فتزاهرت لعطارد األقمار.
 الصحيح بعد التحقيق.وابلتايل أتخذ املعلومة شكلها 

 


