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مقدمة املؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أهل ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد هلل ع احلم
ابتدأهــا وســبوغ آالء أســداها، ومتــام منــن واالهــا، والصــاة والســام عــى خــر اخللــق 

أمجعــن حممــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( منهــًا للعلــوم مــن حيــث التأســيس 
والتبيــن ومل يقتــر األمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم اإلنســانية، بــل وغرهــا 
ــة، إال أن  ــات الفكري ــددت املعطي ــاة وإن تع ــة احلي ــا منظوم ــر هب ــي تس ــوم الت ــن العل م
التأصيــل مثلــا جيــري يف القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط اهلل فيــه مــن يشء كــا جــاء يف 
ٍء﴾، كــذا نجــد جيــري جمــراه يف قولــه تعــاىل:  ْطنـَـا ِف اْلكَِتــاِب ِمــْن َشْ قولــه تعــاىل: ﴿َمــا َفرَّ
ٍء أْحَصْينَــاُه ِف إَِمــاٍم ُمبِــٍن﴾، غايــة مــا يف األمــر أن أهــل االختصاصــات  ﴿َوُكلَّ َشْ
ــه  ــوا في ــا ختصص ــدون م ــن جي ــوص الثقل ــر يف نص ــون للنظ ــا يوفق ــة حين ــوم كاف يف العل
حــارضًا وشــاهدًا فيهــا، أي يف القــرآن الكريــم وحديــث العــرة النبويــة )عليهــم 
الســام( فيســارعون وقــد أخذهــم الشــوق إلرشــاد العقــول إىل تلــك الســنن والقوانــن 

ــة. ــرة النبوي ــم والع ــرآن الكري ــدالالت يف الق ــم وال ــد واملفاهي والقواع

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم هنــج الباغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات العلميــة 
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املختصــة بعلــوم هنــج الباغــة وبســرة أمــر املؤمنــن اإلمــام عــي بــن أيب طالــب )عليــه 
الســام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكريــة موســومة بـ)سلســلة املعــارف القرآنيــة 
يف هنــج الباغــة( والتــي يتــم عربهــا طباعــة هــذه الكتــب واصدارهــا ونرشهــا يف داخــل 
ــوم إىل الباحثــن والدارســن واعانتهــم عــى  ــة إيصــال هــذه العل العــراق وخارجــه بغي
ــه الســام(  تبــن هــذا العطــاء الفكــري واالنتهــال مــن علــوم أمــر املؤمنــن عــي )علي
والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم يف إثــراء املعرفــة وحقوهلــا 

املتعــددة.

ــا إال واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق  ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدين
صاحبهــا للغــوص يف بحــر علــم أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب )عليــه الســام(، فقــد 
ــان أثــر تلــك املرويــات  ــة بي ــة علــم النبــوة والتــزود منهــا بغي ــه بالدخــول إىل مدين أذن ل
العلويــة ، ال ســيا يف حقــل املعــارف القرآنيــة التــي زخــر هبــا كتــاب هنــج الباغــة فجــزى 

اهلل الباحــث كل خــر فقــد بــذل جهــده وعــى اهلل أجــره.

السيد نبيل احلسني الكربالئي
رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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املقدمة 
بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمــد هلل الــذي ال يبلــغ مدحتــه القائلــون. وال حيــي نعــاءه العــادون  وال يــؤدي 
حقــه املجتهــدون، الــذي ال يدركــه بعــد اهلمــم  وال ينالــه غــوص الفطــن، الــذي ليــس 
لصفتــه حــد حمــدود  وال نعــت موجــود. وال وقــت معــدود وال أجــل ممــدود. فطــر 
اخلائــق بقدرتــه. ونــرش الريــاح برمحتــه))(، والصــاة والســام عــى احلبيــب املصطفــى 
ــاعة مشــفقون،  ــن الس ــم م ــم وه ــن خيشــون رهب ــن الذي ــه املعصوم ــاء وال ــم األنبي وخات
ــم  أولئــك عليهــم صلــوات مــن رهبــم ورمحــة، وأولئــك هــم املفلحــون، واللعــن الدائ

ــن.  ــوم الدي ــي حقوقهــم ومنكــري فضائلهــم إىل ي عــى أعدائهــم وغاصب

أما بعد:

الشــك ان القــرآن الكريــم معجــزة  خارقــة لنواميــس الطبيعــة. وأنه كتــاب ذو منزلة 
عظيمــة وهــو ثقــل اهلل وحبلــه املتــن أنزلــه  ســبحانه عــى النبــي األمــن يف ليلــة مباركــة 
َباَرَكــٍة ﴾))(. وممــا البــد مــن بيانــه إن كام االمــام أمــر  ــا َأنَزْلنَــاُه ِف َلْيَلــٍة مُّ قــال تعــاىل: ﴿إِنَّ
املؤمنــن )عليــه الســام( يتعــرض إلثبــات رســالة النبــي )صــى اهلل عليــه والــه وســلم(، 
وإن القــران الكريــم معجــزة الرســول األكــرم حممــد )صــى اهلل عليــه والــه( فــكل حكــم 

ــده )ت: 40 هـــ(، ))4) هـــ -  ــد عب ــيخ حمم ــام (، الش ــه الس ــي ) علي ــام ع ــب اإلم ــة خط ــج الباغ ))(  هن
370) ش: النهضــة – قــم، دار الذخائــر– ايــران، ط ): ) /5).

))(  سورة الدخان: 3.
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رشعــي وكل مــا يف القــران هــو دســتور للحيــاة.

فمــن خــال ذلــك نجــد أن االمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يتحــدث عــن رس  
ــوس،  ــره يف النف ــم وتأث ــب والتنظي ــث الركي ــن حي ــوده، م ــم وخل ــرآن الكري ــة الق وعظم
ــى  ــة، ع ــورة رئيس ــام(  بص ــه الس ــام )علي ــر االم ــم يف فك ــرآن الكري ــة  الق ــز عظم وترك
الفصاحــة والباغــة، وال يقــف القــرآن الكريــم يف فكــر االمــام )عليــه الســام( عنــد حــد 
يف تذكــر النــاس وحتذيرهــم، وتقويمهــم ومتابعتهــم فحســب، بــل يتحــدث القــرآن عــن 
ــًا  ــى، وحديث ــارًا ألوىل النه ــك من ــن ذل ــل م ــاوية وجيع ــات الس ــة، واآلي ــر الكوني الظواه
ــبحانه  ــار اهلل س ــا أش ــول ك ــاب والعق ــذوي األلب ــار ل ــر واالعتب ــر والتب ــر والتفك للتدب
ــِق  ــُروَن ِف َخْل ــْم َوَيَتَفكَّ ــَىَ ُجنُوِبِ ــوًدا َوَع ــا َوُقُع ــُروَن اللََّ ِقَياًم ــَن َيْذُك ــه: ﴿الَِّذي ــاىل بقول وتع
ــاِر﴾ ))(، ﴿اللُ  ــا َعــَذاَب النَّ ــاًل ُســْبَحاَنَك َفِقنَ ــا َمــا َخَلْقــَت َهــَذا َباطِ نَ ــَاَواِت َواألَْرِض َربَّ السَّ
ــمَس  َر الشَّ ــخَّ ــرِش َوَس ــَى الَع ــَتَوى َع ــَم اْس ــا ُث ــٍد َتَرْوهَنَ ــْرِ َعَم ــَاَواِت بَِغ ــَع السَّ ــِذي َرَف الَّ

ــّمًى﴾))(. َس ــٍل مُّ ــِري ألََج ــَر ُكٌل َي َوالَقَم

بــل يتســع يف احلديــث عــن كنــوز النفــس اإلنســانية ومــا أخفــي فيهــا مــن عجائــب 
وأرسار، يســتطيع اإلنســان عربهــا أن يعــرف اهلل جــل وعــا، كــا اشــار إىل هــذه احلقيقــة 
اإلمــام )عليــه الســام( يف قولــه: )مــن عــرف نفســه فقــد عــرف ربــه()3(، املعنــى  أراهــم 

))(   سورة آل عمران: )9)
))( سورة الرعد: )

)3(  ـ الوســائل:  الشــيخ  حممــد بــن احلســن احلــر العامــي)ت:04)) هـــ(، حتقيــق مؤسســة آل البيــت )عليهــم 
الســام( إلحيــاء الــراث، ايــران قــم ) د ط(: )/ ))) ، الفوائــد الطوســية: احلــر العامــي )ت:: 04)) 
هـــ(، حتقيــق: علــق عليــه وصححــه العاملــان املتتبعــان احلــاج الســيد مهــدي الــازوردي والشــيخ حممــد 

درودي: شــعبان 403) املطبعــة العلميــة – قــم )د ط(: 79.
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نفســه  )أي عّرفهــم إّيــاه بالدليــل احلــازم الرافــع للشــّك املوصــل إىل اليقن())(، ثــم يعتربه 
)عليــه الســام( أنــه معــدن االيــان وحقيقــة وينابيــع العلــم وبحــوره، »َوَمــا َجاَلــَس هــَذا 
اْلُقــْرآَن َأَحــٌد إاِلَّ َقــاَم َعنْــُه بِِزَيــاَدة َأْو ُنْقَصــان: ِزَيــاَدة فـِـي ُهــدًى، َأْو ُنْقَصــان ِمــْن َعمــًى«))(.  
ــه  ﴿َوإِْن  ــأرسار مثل ــأيت ب ــداه وي ــرآن ويتح ــة الق ــل إىل عظم ــد أن يص ــتطيع أح ــا يس ف
ْلنَــا َعــَى َعْبِدَنــا َفْأُتــوا بُِســوَرٍة ِمــن ِمْثلِــِه َواْدُعــوا شــهداءكم ِمــْن ُدوِن  َّــا َنزَّ ُكنُْتــْم ِف َرْيــٍب ِم
ــاُس  ــا النَّ ــي َوُقوُدَه ــاَر الَّتِ ــْوا النَّ ُق ــوا َفاتَّ ــْن َتْفَعُل ــوا َوَل ــاِْن َلْ َتْفَعُل ــَن * َف ــْم َصاِدِق اللِّ إِْن ُكنُْت

ْت لِْلَكافِِريــَن﴾)3(. َجــاَرُة ُاِعــدَّ َواحْلِ

ــورة أو  ــو بس ــان ول ــتوى االتي ــى مس ــم ع ــرآن الكري ــدوا الق ــتطيعوا أن يتح ــن يس ل
كلمــة أو حــرف  يضاهــي ســور القــرآن الكريــم وكلاتــه الرشيفــة  ؟ فهنــاك أرسار 
إعجازيــة تكمــن يف القــرآن الكريــم  ال يتمكــن أحــد أن يتحــداه يف إعجــازه الــذي أعلنــه 
الرســول االعظــم )صــى اهلل عليــه والــه وســلم( عــرب العصــور للبرشيــة مجعــاء، والــذي 
أشــار إىل ذلــك االمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: »َواْعَلُمــوا َأنَّ هــَذا اْلُقــْرآَن 
ُث الَّــِذي الَ َيْكــِذُب«)4(.  ، َواْلَُحــدِّ ــاِدي الَّــِذي الَ ُيِضــلُّ ، َواْلَ ُهــَو النَّاِصــُح الَّــِذي الَ َيُغــشُّ

ــذي ال  ــة ال ــب املعرفي ــن الكت ــه الســام( م ــام )علي ــراه االم ــا ي ــم ك ــرآن الكري فالق
يتحــدث إال باحلــق واليقــول اال الصــدق فــكل يشء فيــه صــدق وحــق، حيــث أفصــح 
البــاري ســبحانه وتعــاىل يف القــرآن الكريــم بقولــه: ﴿الَ َيْأتِيــِه اْلَباطِــُل ِمــن َبــْنِ َيَدْيــِه َوالَ 

))(  ـ رســائل آل طــوق القطيفــي: أمحــد بــن الشــيخ صالــح آل طــوق القطيفــي ) ت:  45)) هـــ (، حتقيــق: 
ــاء الــراث، ))4) - 0) م ــه إلحي ــه وآل ــق ونــرش رشكــة دار املصطفــى صــى اهلل علي حتقي

د ار املصطفى صى اهلل عليه وآله إلحياء الراث ط):  97/3).
))(  ـ هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: )/ )9.

)3( سورة البقرة: 3)، 4).
)4( هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /)9.
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ــٍد﴾))(، فهــو الناصــح الــذي ال يغــش )يف إرشــاده إىل  ــٍم َحِي ــِه َتنِزيــٌل ِمــْن َحكِي ِمــْن َخْلِف
وجــوه املصالــح كــا أّن الناصــح الصديــق شــأنه ذلــك، واهلــادي الــذي ال يضــل، مــن 
أهتــدى بنــوره، واملحــدث الــذي ال يكــذب، بأخباراتــه وقصصــه وأحاديثــه())(، قــال أبو 
ــه الّســام  ــه علي ــه الّســام فيــا روى يف الــكايف عــن ســاعة بــن مهــران عن ــد اهللَّ علي عب
ــن  ــرب م ــم وخ ــه خربك ــار، في ــادق الب ــو الص ــه وه ــم كتاب ــزل عليك ــار أن ــز اجلب إن العزي
قبلكــم وخــرب مــن بعدكــم وخــرب الســاء واألرض ولــو أتاكــم مــن خيربكــم عــن ذلــك 

ــم)3(. لتعجبت

 ومــن اآلثــار العلميــة اآلخــرى  للقــرآن الكريــم أنــه يتحــدث عــن الوقائــع التارخييــة 
عــى مــر العصــور يف ســابق والحــق  ويكشــف لنــا عــن احلقائــق الغيبيــة التــي ال تكــذب 
يف كتــاب اهلل املجيــد. وهــذه مــن األرسار العجيبــة لإلعجــاز القــرآن الكريــم، وإنــه 
ــك،  ــة يف ذل ــا، والغراب ــة ومتغراهت ــن والطبيع ــوم والزم ــان والنج ــن األنس ــدث ع يتح
ألنــه الصــادر مــن خالــق الكــون وقدرتــه وعظمــة، وال يمكــن ان يتحــول هــذا الــكام 
االهلــي املتمثــل بالقــرآن الكريــم إىل كام عتيــق  ككام البــرش يــردف يف رفــوف املكاتــب 
ومســتودعات املتاحــف، كــا كان مصــر أحاديــث البــرش وكتبهــم. يقــول االمــام عــي 
ــُه: َأالَ إِنَّ  ــْن ُأْخبُِرُكــْم َعنْ ــَق، َوَلكِ ــْن َينْطِ ــَك اْلُقــْرآُن َفاْســَتنْطُِقوُه، َوَل )عليــه الســام(: »ذلِ

فِيــِه ِعْلــَم َمــا َيْأتــي، َواْلَحِديــَث َعــِن اْلَماِضــي، َوَدَواَء َدائُِكــْم، َوَنْظــَم َمــا َبْينَُكــْم«)4(.

فالقــرآن الكريــم يبقــى لإلنســان عــى مــر العصــور، وال حيــّدث اإلنســانية اال 

))(  ـ سورة فصلت: )4.
))(  ـ منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 0)/ 95).

)3(  ـ الكايف الشيخ الكليني: ) /599.
)4(  هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: )/ )9.
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بصــدق وحــق، ألنــه الــكام الــذي يعلــو وال يعلــو عليــه، فهــو العلــم املــيء يف ظــام 
ــة، ومــن شــأن ذلــك العلــم أن يطــرد اجلهــل واجلهــاء، وهــذا أحــد االســباب  اجلاهلي
املؤديــة إىل تأثــر الكثــر وانصياعهــم يف فــرة جهــاد الرســول )صــى اهلل عليــه والــه ( كــا 
أشــار االمــام أمــر املؤمنــن إىل ذلــك بقولــه )عليــه الســام(: »َوَمــا َجاَلــَس هــَذا اْلُقــْرآَن 
ــْن َعمــًى. َواْعَلُمــوا  ــاَدة ِف ُهــدًى، َأْو ُنْقَصــان ِم ــاَدة َأْو ُنْقَصــان: ِزَي ــُه بِِزَي ــاَم َعنْ َأَحــٌد إاِلَّ َق
ــُه َلْيــَس َعــَى َأَحــد َبْعــَد اْلُقــْرآِن ِمــْن َفاَقــة، َوالَ الَحــد َقْبــَل اْلُقــْرآِن ِمــْن ِغنــًى َفاْسَتْشــُفوُه  َأنَّ

ــْم«))(. ــِه َعــَى الََْوائُِك ــْم، َواْســَتِعينُوا بِ ــْن َأْدَوائُِك ِم

وعــن عــي أمــر املؤمنــن ) عليــه الســام ( أنــه قــال: »أال ال خــر ف علــم ليــس فيــه 
تفهــم، أال ال خــر ف قــراءة ليــس فيهــا تدبــر، أال ال خــر ف عبــادة ليــس فيهــا تفقــه«))(.

ــات  ــول: »آي ــام ( يق ــه الس ــن ) علي ــن احلس ــي ب ــمعت ع ــال س ــري ق ــن الزه وع
ــا«)3(. ــر فيه ــك أن تنظ ــي ل ــه فينبغ ــت خزائن ــا فتح ــم، فكل ــن العل ــرآن خزائ الق

ــن  ــى كل م ــة ع ــار مرتب ــاك آث ــم إن هن ــرآن الكري ــة للق ــة الروحي ــب الربي ويف جان
ــة. ــا للهداي ــرآن طريق ــلك يف الق س

عــن أيب عبــد اهلل عليــه الســام قــال: »مــن قــرأ القــرآن وهــو شــاب مؤمــن اختلــط 
ــرآن  ــررة وكان الق ــرام ال ــفرة الك ــع الس ــل م ــز وج ــه الل ع ــه وجعل ــه ودم ــرآن بلحم الق
ــد أصــاب أجــر  ــا رب إن كل عامــل ق ــوم القيمــة يقــول: ي ــه ي ــزا ) أو حجــزا ( عن حجي
عملــه غــر عامــي فبلــغ بــه أكــرم عطائــك فيكســوه الل العزيــز اجلبــار حلتــن مــن حلــل 
اجلنــة ويوضــع عــى رأســه تــاج الكرامــة ثــمَّ يقــال لــه: هــل أرضينــاك فيــه ؟ فيقــول القرآن 

))(  هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /)9.
))(  ـ بحار األنوار، العامه املجليس: )9 / ))).

)3(  ـ الوايف، الفيض الكاشاين: 9 /)7).
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يــا رب: قــد كنــت أرغــب لــه فيــا هــو أفضــل مــن هــذا فيعطــى إال مــن بيمينــه واخللــد 
ــه  ــا ب ــة فيقــال لــه: اقــرأ واصعــد درجــة، ثــمَّ يقــال لــه: هــل بلغن بيســاره ثــمَّ يدخــل اجلن
ــاك ؟ فيقــول: نعــم قــال: ومــن قــرأه كثــرا وتعاهــده بمشــقة مــن شــدة حفظــه  وأرضين

أعطــاه الل عــز وجــل أجــر هــذا مرتــن«))(.

وكــم أحوجنــا اليــوم إىل القــرآن التمســك والعمــل بــه يف تطبيقــه واالخــذ مــن كنوزه 
وفيوضاتــه، يف تطبيــق املنهــج احليــايت والســر يف مــدارج الكال والقــرب االهلي.

ــه ال  ــتمراره، أن ــرآن واس ــود الق ــاس يف خل ــر األس ــام( إىل ال ــر)عليه الس و يش
يــزداد مــع مــرور الزمــن وتبــدل األفــراد واملجتمعــات واحلضــارات إال نضــارة وتألقــًا، 
ــك  ــن ذل ــرب ع ــة. ع ــة واملكاني ــرة الزمني ــابقًا للدائ ــًا وس ــاب اهلل خارج ــون كت ــذا يك وهب
اخللــود وحقيقــة أرساره العظمــى االمــام عــي )عليــه الســام(: »ُثــمَّ َأْنــَزَل َعَلْيــِه اْلكَِتــاَب 
ــًا  ــُرُه، َوِمنَْهاج ــْدَرُك َقْع ــرًا الَ ُي ــُدُه، َوَبْح ــو َتَوقُّ ُب ــًا الَ َيْ اج ــُه، َوِسَ ــُأ َمَصابِيُح ــورًا الَ ُتْطَف ُن
ــَدُم  ــًا الَ ُتْ ــُه، َوتِْبَيان ــُد ُبْرَهاُن َم ــًا الَ ُيْ ــْوُؤُه، َوُفْرَقان ــُم َض ــَعاعًا الَ ُيْظلِ ــُه، َوُش ــلُّ هَنُْج الَ ُيِض

ــُه«))(. َأْرَكاُن

)ال خيبــو( خيبــوا: ينــر حينــا بشــدة وخيمــل حينــا أخــر)3(.  وجــاء يف وصــف احلكمــة 
)ال خيبــو نورهــا وال يكبــو زنادهــا()4(.

ــوايف:  ــيس ) األول (: 3)/ )))، ال ــي املجل ــد تق ــه: حمم ــره الفقي ــن ال حي ــن يف رشح م ــة املتق ))( ـ  روض
ــاين:  9 /699). ــض الكاش الفي

))(  هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /77).
)3(  ـ ينظر: لسان العرب، بن منظور: )/ 9).

)4(  ـ فيــض القديــر رشح اجلامــع الصغــر، املنــاوي )ت: )03) هـــ (، حتقيــق: تصحيــح أمحــد عبــد الســام، 
5)4) – 994)م، دار الكتــب العلميــة – بــروت ) د ط(: 3 /)55.
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يريــد بقولــه )عليــه الســام( هــذا وبجميــع مفــردات اخلطبــة إن يف القــرآن نصــوص 
ــة،  ــاء وهداي ــور وضي ــه ن ــوم القيامــة، ألن ــدة ال تنتهــي معانيهــا إىل ي ــة غضــة جدي باغي
وتطهــر للقلــب وأنــه رصاط  وصــام آمــان للبرشيــة مجعــاء وهــذا مايــدل عــى اعجــازه 

حيــث خطابــه املعــارص لــكل األزمنــة وعــى مجيــع املســتويات العقليــة. 

ففيــه معــارف عظيمــة فــكل عــامل ينهــل منــه بحســب اختصاصــه فأهــل اللغــة 
يســتندون عــى باغتــه وكذلــك أهــل الفقــه يســتخرجون األحــكام الرشعيــة منــه 
ويســتندون عليــه يف حاهلــم وحرامهــم وكذلــك أهــل العلــم احلديــث ومــا وصــل لــه 
ــم،  ــفر العظي ــذا الس ــع أرساره يف ه ــد اهلل وض ــن عن ــو م ــورات فه ــن تط ــوم م ــامل الي الع
فــكل عــامل حقيقــي وكل علــم مســتفاد منــه اال ومصــدره القــران فالعلــم الــذي ال يرجــع 
أساســه إىل القــرآن الكريــم ليــس بعلــم، فلذلــك كان أمــر املؤمنــن عليــه الســام يقــول 
ســلوين قبــل أن تفقــدوين وأشــار إىل أنــه عليــه الســام عارفــا بطــرق الســموات أكثــر مــن 
طــرق األرض وهــذا ملــا علمــه الرســول مــن أرسار القــران الكريــم الــذي حــوى مجيــع 
العلــوم فــا مــن يشء يف هــذا الكتــاب اال وعلمــه اهلل لرســوله فعلمــه لإلمــام عــي فلذلــك 

ــموات واألرض. ــرق الس ــم ط كان يعل

أوال: أهمية البحث:

تتمثــل أمهيــة البحــث يف تعريــف املجتمــع والنــاس يف بيــان حقيقــة فكــر االمــام أمــر 
املؤمنــن )عليــه الســام( بأكــرب وأدوم معجــزة أال وهــي معجــزة القــرآن الكريــم، والتــي 
متثــل صــدق رســالة النبــي )(، واألنبيــاء الذيــن ســبقوه بالدعــوة والــذي مــن خاهلــم 

هيتــدي النــاس ويــزدادوا إيانــا.
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ثانيًا: أهداف البحث:

هيــدف البحــث إىل أمــور عــدة منهــا بيــان املبــادئ األساســية يف كام االمــام )عليــه 
الســام( يف حقيقــة القــرآن الكريــم  وحتكيــم مناهجــه ووجــوب العمــل بــه، ألنــه مصــدر 
جلميــع العلــوم واملعــارف الكونيــة، ونــور يســتضاء بــه عــى مــر العصــور ومنجــي 
البرشيــة مــن مجيــع مشــاكلها، وينبغــي أن تتوجــه إليــه اجلهــود وحيظــى بالعنايــة واالهتــام 
بالدراســات واالبحــاث وينبغــي أخــذ الــدروس والعــرب التــي تفيــد الفــرد واملجتمــع، 

وقــد كانــت رحلــة جاهــده لارتقــاء بدرجــات العقــل ومعــراج االفــكار.

ثالثا: منهجية البحث:

تنــاول الباحــث يف موضوعــه )القــرآن الكريــم يف فكــر االمــام عــي )عليــه الســام( 
شــواهد مــن هنــج الباغــة(، وهــذه الدراســة جــاءت للوقــوف عــى مواطــن وعظمــة 
ــار عــن االمــم  ــت اخب ــة ســواء كان ــه الغيبي ــم مــن خــال نظمــه واخبارات القــرآن الكري
الســالفة والقضايــا املســتقبلية التــي مل حتــدث بعــد يف وقت نــزول القرآن الكريــم، وبعض 
االمــور االعجازيــة االخــرى مــن تطابــق العلــوم مــع مــا جــاء بــه القــرآن الكريــم، هــذا 

مــن جانــب.

أمــا الشــواهد االعجازيــة االخــرى يف اآليــات الكونيــة يف اخللــق وهــذا مــا بــدا جليــا 
ــه الســام(  بشــكل خــاص وهــذه الشــواهد  التــي تدلــل  عــى لســان االمــام عــي )علي
ــا  ــذا انتقين ــام( ول ــه الس ــي )علي ــام ع ــد اإلم ــم عن ــكل دائ ــارضا بش ــرآن ح ــى أن الق ع

بعــض الشــواهد مــن كامــه املبــارك.

 وهــذه الدراســة جــاءت  وفــق أســس علميــة موضوعيــة مفصلــة مبنيــة عــى التوثيق 
مــن املصــادر واملراجــع العلميــة عــرب التوضيــح والتبســيط والدقــة يف عــرض النتائج.
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رابعا: هيكلية البحث:

ــة  ــول وخامت ــة  فص ــمه إىل اربع ــم  تقس ــه ت ــدة من ــث والفائ ــداف البح ــق أه ولتحقي
ــرس. وفه

الفصل األول: اآلثار الغيبية يف القرآن الكريم وهنج الباغة.

الفصل الثاين: اآلثار العلمية يف القرآن الكريم وهنج الباغة.

الفصل الثالث: اآلثار االربوية يف القرآن الكريم وهنج الباغة.

الفصــل الرابــع: آثــار بقــاء القــرآن الكريــم وديموميتــه بــن عــرض القــرآن الكريــم 
وهنــج الباغــة.

اخلامتة واالستنتاجات.

فهرس املصادر واملراجع
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متهيد:
ــزل عــى  ــم أن ــه شــأن عظي ــه( ل ــه وآل ــم معجــزة النبــي )صــى اهلل علي القــرآن الكري
قلبــه يف ليلــة مباركــة بــكل وضــوح، كتــاب مبــن ﴿أ لــر تِْلــَك آَيــاُت اْلكَِتــاِب اْلُبـِـِن﴾))(، 
َبيِّنَــاٍت﴾)3(  بـِـٌن﴾))(، ﴿َوَلَقــْد َأنَزْلنَــا إَِلْيُكــْم آَيــاٍت مُّ ــَن اللِ ُنــوٌر َوكَِتــاٌب مُّ ﴿َقــْد َجاَءُكــم مِّ
ــا الغيبيــة العامــة املذهلــة لعقــول البــرش  فهــو كتــاب هدايــة وترشيــع، ففيــه مــن القضاي

مجعــت علــوم االولــن واالخريــن.

ــا  ــه جامع ــن كون ــا )م ــول وأرساره ــدى العق ــد حت ــرآن ق ــه أن الق ــن بيان ــد م ــا الب ومم
ــوم  ــع العل ــي تناولــت مجي ــة الت ــة اللطيف ــة العجيب ــوم الرشيفــة واألرسار الغيبي ــواع العل ألن
تــي هــي متنــّزه  مــن الطــب، والتاريــخ، والعلــوم االخــرى فضــا عــن اللغــة بأقســامها، والَّ
ــرح  ــر ومط ــتمتع النظ ــي مس ــي ه ت ــة الَّ ــار الرايق ــّل األزه ــع حم ــن الربي ــا أّن زم ــوب ك القل
الــرور()4(، فــكل عــامل ينهــل منــه بحســب اختصاصــه فأهــل اللغــة يســتندون إىل باغتــه 
ــم  ــه يف حاهل ــتندون الي ــه ويس ــة من ــكام الرشعي ــتخرجون األح ــه يس ــل الفق ــك أه وكذل
وحرامهــم وكذلــك أهــل العلــم احلديــث ومــا وصــل لــه العــامل اليــوم مــن تطــورات فهــو 
مــن عنــد اهلل وضــع أرساره يف هــذا اإلعجــاز العظيــم، فــكل عــامل حقيقي وكل علم مســتفاد 

))( سورة يوسف: ).
))( سورة املائدة: 5).
)3(  سورة النور: 34.

)4(  ينظر: رشح هنج الباغة، ابن ميثم البحراين: 3 /)8.
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منــه إال ومصــدره القــرآن فالعلــم الــذي ال يرجــع أساســه إىل هــذا املعجــز ليــس بعلــم.

ــنُّ َعــَى َأن َيْأُتــوْا بِِمْثــِل  وهــو رصيــح قولــه تعــاىل: ﴿ُقــل لَّئـِـِن اْجَتَمَعــِت اإِلنــُس َواجْلِ
َهــَذا اْلُقــْرآِن الَ َيْأُتــوَن بِِمْثلـِـِه َوَلــْو َكاَن َبْعُضُهــْم لَِبْعــٍض َظِهــًرا﴾))(.

فمــن خــال هــذا النــص يتضــح لنــا عمــوم التحــدي الكاشــف عــن عمــوم املتحدى 
ــي  ــم يف حكمــة، وللمفت ــغ يف باغــة، وللحكي ــا كان القــرآن معجــزة للبلي ــه، ومــن هن ب

والســيايس... وللعاملــن كافــة.

ــه الســام( يقــول ســلوين قبــل أن تفقــدوين وأشــار   ومنــه كان أمــر املؤمنــن )علي
إىل أنــه )عليــه الســام( عــارف بطــرق الســموات أكثــر مــن طــرق األرض فــا مــن يشء 
ــول  ــام(، يق ــه الس ــي )علي ــام ع ــه لإلم ــوله فعلم ــه اهلل لرس ــاب إال وعلم ــذا الكت يف ه
ــف  ــلم أل ــه وس ــه وآل ــى الل علي ــول الل ص ــي رس ــه: )علمن ــامه علي ــوات اهلل وس صل
بــاب يفتــح مــن كل بــاب ألــف بــاب())(، فلذلــك كان يعلــم طــرق الســموات واألرض 
ــاِب﴾)3(. تعنــي الراســخ يف العلــم الــذي يــدرك حقيقــة كــون  ــُم اْلكَِت ــَدُه ِعْل والذي﴿ِعن
بِــٍن﴾)4(، وهــذا مــا  الكتــاب مــن عنــد اهلل تعــاىل، ﴿َوالَ َرْطــٍب َوالَ َيابِــٍس إاِلَّ ِف كَِتــاٍب مُّ

رصحــت بــه العديــد مــن الروايــات الرشيفــة.

روى الكلينــي يف الصحيــح، عــن جابــر قــال: ســمعت أبــا جعفــر )عليــه الســام( 
يقــول: مــا ادعــى أحــد مــن النــاس أنــه مجــع القــرآن كلــه كــا أنــزل إال كــذاب ومــا مجعــه 

))(  سورة االرساء: 88.
))(  روضــة املتقــن يف رشح مــن ال حيــره الفقيــه، حممــد تقــي املجلــيس ) األول (: )ت 003)(: حتقيــق: عــي 

بنــاه االشــتهاردي - حســن املوســوي الكرمــاين: ط): 4 /7)).
)3(  سورة الرعد: 43.

)4(  سورة االنعام: 59.
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وحفظــه كــا نّزلــه اهلل إال عــي بــن أيب طالــب واألئمــة )عليهــم الســام( مــن بعــده))(.

ــه  ــر )علي ــت أليب جعف ــال: قل ــة ق ــن معاوي ــد ب ــن بري ــح، ع ــن كالصحي ويف احلس
ــال: ذاك  ــاب، ق ــم الكت ــده عل ــن عن ــم وم ــي وبينك ــهيدا بين ــاهلل ش ــى ب ــل كف ــام( ق الس

ــب))(. ــن أيب طال ــي ب ــي ع أخ

إذا القــرآن الكريــم  املعجــزة الدائمــة عــى مــدى الدهــر، ولذلــك فإنــه ال يقــف عنــد 
حــد معــن، وال حيــد بزمــن او ثقافــة معينــة، وهــذا مــا رصح بــه اإلمــام )عليــه الســام( 
َتْفنَــى َعَجائُِبــُه، َوالََتنَْقِضــي  َأنِيــٌق، َوَباطِنُــُه َعِميــٌق، الَ  بقولــه: »َوإِنَّ الُقــرآَن َظاِهــُرُه 
وإرســال  والرباهــن  احلجــج  )بإقامــة  بِــِه«)3(،  إالَّ  الظُُّلَمــاُت  ُتْكَشــُف  َوالَ  َغَرائُِبــُه، 
ــال،  ــان املق ــق بلس ــاب ينط ــن: كت  بكتاب ــقِّ ــِدي لِْلَح ــِل الل َيْ ــن ُق ــن واملنذري املبرشي
وهــو القــرآن الكريــم الــذي هيــدي للتــي هــي أقــوم، وكتــاب ينطــق بلغــة األعــال، وهــو 
الكــون فــكل يشء فيــه هــو  )آيــة تــدل عــى أنــه واحــد(، ولكــن هــذه اآليــة ال يفهمهــا 
إالَّ ذو قلــب ســليم وعقــل جمــرد عــن التحيــز والتقليــد()4(، يقــول )عليــه الســام(: »َوَقــْد 

ــِه. ــِق ِمــْن َأحــَكاِم اْلُهــَدى بِ ــَرَغ إَِلــى اْلَخْل َف

))( الــكايف، الشــيخ الكلينــي: )/9))، وينظــر: بصائــر الدرجــات، حممــد بــن احلســن بــن فــروخ  الصفــار 
ــع:  ــنة الطب ــي، س ــه باغ ــن كوچ ــرزا حس ــاج م ــم: احل ــق وتقدي ــح وتعلي ــق: تصحي )ت:90) هـــ(، حتقي

404) -)36) ش، منشــورات األعلمــي - طهــران )د ط(: )3).
))( بحــار األنــوار: العامــه املجلــيس: 35 / 9)4، وينظــر: األمــايل، الشــيخ الصــدوق )ت: )38 هـــ (، حتقيــق: 
قســم الدراســات اإلســامية - مؤسســة البعثــة - قــم، 7)4) هـــ: مركــز الطباعــة والنــرش يف مؤسســة البعثــة 

ط ): 659 
)3( هنج الباغة،خطب اإلمام عي )عليه السالم (: ) / 56.

)4( التفســر املبــن، حممــد جــواد مغنيــة )ت: 400) هـــ (، مؤسســة دار الكتــاب اإلســامي: 403) - 
.(7(  :( ط  983)م، 
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ــُه َلــْم ُيْخــِف َعنُْكــْم َشــيئًا ِمــْن ِدينـِـِه،  ــَم ِمــْن َنْفِســِه، َفإِنَّ َفَعظُِّمــوا ِمنــُه ُســْبَحاَنُه َمــا َعظَّ
َوَلــْم َيْتــُرْك َشــيئًا َرِضَيــُه َأْو َكِرَهــُه إاِلَّ َوَجَعــَل َلــُه َعَلمــًا َباِديــًا، َوآَيــًة ُمْحَكَمــًة، َتْزُجــُر َعنْــُه، 

َأْو َتْدُعــو إَِلْيــِه، َفِرَضــاُه فَِيمــا َبِقــَي َواِحــٌد، َوَســَخُطُه فَِيمــا َبِقــَي َواِحــٌد«))(.

ــِذي  ــْن َتْصِديــَق الَّ ى ِمــْن ُدوِن اللِ َوَلكِ ــْرآُن َأْن ُيْفــَرَ ــا َكاَن َهــَذا اْلُق قــال تعــاىل: ﴿َوَم
ِــَن﴾))(. ــِه ِمــْن َربِّ اْلَعاَل ــَب فِي ــاِب اَل َرْي ــِه َوَتْفِصيــَل اْلكَِت ــْنَ َيَدْي َب

ــرح  ــام( يف ط ــه الس ــي )علي ــام ع ــج اإلم ــان منه ــل بي ــذا الفص ــا يف ه ــد قصدن وق
ــة: ــائل اآلتي ــال املس ــن خ ــم م ــرآن الكري ــة يف الق ــائل الغيبي املس

املسألة األوىل: معاني الغيب 

ــر  ــى تس ــدل ع ــل ي ــه()3(، واالص ــو غياب ــيئًا فه ــك ش ــب عن ــب: )كل يشء غّي الغي
ــا  ــه إال اهلل، ك ــا ال يعلم ــاب مم ــا غ ــب م ــك الغي ــن ذل ــاس م ــم يق ــون ث ــن العي ــيء ع ال
لوقيــل غابــت الشــمس تغيــب غيبــة وغيوبــا وغيبــا)4( أي اســترت عــن اعــن الناظريــن، 
ــِة  ــوُه ِف َغَياَب ــَف َوَأْلُق ــوْا ُيوُس ــْم الَ َتْقُتُل نُْه ــٌل مِّ ــاَل َقائِ ــف ﴿ق ــورة يوس ــاىل يف س ــال تع ق

ــَن﴾)5(.  ــْم َفاِعلِ ــيَّاَرِة إِن ُكنُت ــُض السَّ ــُه َبْع ــبِّ َيْلَتِقْط اجْلُ

)والغيــب خــاف الشــهادة وينطبــق عــى مــا ال يقــع عليــه احلــس، وهو اهلل ســبحانه 
وآياتــه الكــربى الغائبــة عــن حواســنا، ومنهــا الوحــي()6( هــو الــذي أشــر إليــه بقولــه: 

))( هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /))).
))( سورة يونس: 37

)3( العن، الفراهيدي: )/ 364.
)4( ينظر: معجم مقاييس اللغة، أمحد بن فارس بن زكريا: 4 /403.

)5( سورة يوسف: 0).
)6( تفسر امليزان، السيد الطباطبائي: )/ 46. 
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﴿َوالَِّذيــَن ُيْؤِمنُــوَن بـِـَا ُأنــِزَل إَِلْيــَك َوَمــا ُأنــِزَل ِمــن َقْبلـِـَك َوبِاآلِخــَرِة ُهــْم ُيوِقنُــونَ﴾))(.

ويســتعمل الغيــب يف كل غائــب عــن احلاســة وعــا يغيــب عن علــم اإلنســان بمعنى 
بٍِن﴾))(. ــَاء َواألَْرِض إاِلَّ ِف كَِتــاٍب مُّ الغائــب، قــال تعــاىل ﴿َوَمــا ِمــْن َغائَِبــٍة ِف السَّ

والغيبيــات هــي احلــوادث املتعلقــة باملــايض أو احلــارض أو املســتقبل)3(، كــا يقــول 
ــْن  ــَك اْلُقــْرآُن َفاْســَتنْطُِقوُه، َوَلــْن َينْطِــَق، َوَلكِ اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: »ذلِ
ُأْخبُِرُكــْم َعنْــُه: َأالَ إِنَّ فِيــِه ِعْلــَم َمــا َيْأتــي، َواْلَحِديــَث َعــِن اْلَماِضــي، َوَدَواَء َدائُِكــْم، َوَنْظــَم 

َمــا َبْينَُكــْم«)4(.

يتحــدث اإلمــام )عليــه الســام( يف هــذا املقطــع عــن اآلثــار الغيبيــة للقــرآن الكريم، 
ــة   ــع األزمن ــات يف مجي ــاء بالغيبي ــو اإلنب ــار ه ــك اآلث ــن تل ــزل فم ــو كام اهلل املن ــه ه كون
ــة  بالزمــن املــايض أو احلــارض أو املســتقبل.)وعلم  ــات متعلق ــت هــذه الغيبي ســواء كان
ــب  ــه حج ــام عيني ــن أم ــع م ــا تنقش ــد م ــان بع ــه اإلنس ــم ب ــذي يل ــم ال ــو العل ــب ه الغي
القــرون، وتنطــوي املســافات، فيقــرأ املســتقبل البعيــد واحلــارض املحجــوب مثلــا يقــرأ 

يف كتــاب مفتــوح، ويعــي حوادثــه كأهنــا بنــت الســاعة التــي هــو فيهــا()5(.

))( سورة البقرة: 4.
))( سورة النمل: 75.

)3( ينظر: تفسر االمثل، نارص مكارم الشرازي:))/ )47.

)4( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام (: ) / 54.
)5( مفاهيم القرآن، جعفر السبحاين، مؤسسة اإلمام الصادق، إيران،) د ط(:)/ 45).
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املسألة الثانية: تقسيمات الغيب:

وينقسم الغيب عى قسمن.

القسم االول: الغيب املختص بذات اهلل سبحانه وتعاىل واملسمى بالغيب املكنون 
أو غيب الغيوب: 

كــا أشــار اليــه اإلمــام )عليــه الســام( بقولــه: »اْلَحْمــُد للــِهِ الَّــِذي اْنَحَســَرِت 
ــِه َمْعِرَفتِــِه، َوَرَدَعــْت َعَظَمُتــُه اْلُعُقــوَل، َفَلــْم َتِجــْد َمَســاغًا إَِلــى ُبُلــوِغ  االَْوَصــاُف َعــْن ُكنْ
ــُه  ــْم َتْبُلْغ ــوُن، َل ــَرى اْلُعُي ــا َت ــُن ِممَّ ــقُّ َوَأْبَي ــُن، َأَح ــقُّ اْلُمبِي ــُه اْلَح ــَو الل ــِه! َه ــِة َمَلُكوتِ َغاَي
ــاًل«))(. ــاُم بَِتْقِديــر َفَيُكــوَن ُمَمثَّ ــِه االَْْوَه ــْع َعَلْي ــْم َتَق ــوُل بَِتْحِديــد َفَيُكــوَن ُمَشــبَّهًا، َوَل اْلُعُق

ــاره  ــده، وانحس ــا يف ي ــاب م ــه لذه ــع ب ــور املنقط ــت))(، واملحس ــرت: انقطع انح
ُســورًا﴾)4(  ــَد َمُلومــًا َمْ انقطاعــه عنــه)3( وبــه فــر قولــه تعــاىل يف ســورة األرساء:﴿َفَتْقُع

ــاهلل تعــاىل فــا يشــاركه  ــب اخلــاص ب ــه الســام( )إن الغي ــه )علي ويتضــح مــن قول
ــاق  ــة واإلط ــة والذاتي ــه األصال ــى وج ــة ع ــذات اإلهلي ــًا بال ــون خاص ــره ويك ــه غ في
واإلرســال، حيــث ال بدايــة وال هنايــة لعزتــه وجالــه، وهــو القاهــر فــوق عبــاده، وهنــا 
يســتحيل االطــاع عــى الغيــب باحلــواس ويمتنــع إدراكــه بــاألدوات املاديــة، مثــل ذات 
اهلل وصفاتــه وغرهــا، ألن اهلل ســبحانه وتعــاىل ال يســاويه يشء، وليــس كمثلــه يشء يف 
ــَاَواِت َواأَلْرِض  ــن ِف السَّ ــُم َم ــل الّ َيْعَل ــاىل: ﴿ق ــه تع ــه قول ــه()5(، من ــه وال يف صفات ذات

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام (: ) /45.
))(  ينظر: لسان العرب، ابن منظور: 4/ 89).
)3(  ينظر: تاج العروس، للزبيدي: )/ 690).

)4(  سورة االرساء: 9).
)5(  ينظر: رشح هنج الباغة، ابن ميثم البحراين:)/ 94).
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ــونَ﴾))(. ــاَن ُيْبَعُث ــُعُروَن َأيَّ ــا َيْش ــَب إاِلَّ اللُ َوَم اْلَغْي

وقولــه تعــاىل: ﴿وَِعنــَدُه َمَفاتـِـُح اْلَغْيــِب الَ َيْعَلُمَهــا إاِلَّ ُهــَو َوَيْعَلــُم َمــا ِف اْلــَرِّ َواْلَبْحــِر 
ــٍة ِف ُظُلــَاِت األَْرِض َوالَ َرْطــٍب َوالَ َيابـِـٍس إاِلَّ  َوَمــا َتْســُقُط ِمــن َوَرَقــٍة إاِلَّ َيْعَلُمَهــا َوالَ َحبَّ

بـِـن﴾))(. ِف كَِتــاٍب مُّ

القسم الثاني: الغيب النسيب املقيد 

وهــو الغيــب الــذي يتفــاوت فيــه إمــكان االطــاع عليه عــى وفــق الظــروف واالفراد 
ــن يملكهــا  ــاس آخري ــا مــن مجــة إنســان ويكــون كذلــك ألن واالزمــان، فقــد يكــون غيب
بتمليــك اهلل ملــكا تبعيــا أو عرضيــا  ويكــون ســببا هلــا بــإذن اهلل، وتعليمــه، وهــذا العلــم 
ال يكــون إال عرضيــا واكتســابيا ومقيــدا وحمــدودا، ويطلــع عليــه االنبيــاء واالئمــة ومــن 
ــُدوَن بَِأْمِرَنــا﴾)4(،    ــًة َيْ شــاء ســبحانه وتعــاىل تعليمهــم بــه)3(، قــال تعــاىل: ﴿وََجَعْلنَاُهــْم َأئِمَّ
ــُه  ُســوٍل َفإِنَّ ــن رَّ ــَىٰ ِم ــِن اْرَت ــِه َأَحــًدا * إاِلَّ َم ــَىٰ َغْيبِ ــُر َع ــاَل ُيْظِه ــِب َف ــاِلُ اْلَغْي وقولــه:  ﴿َع
ــن  ــد م ــل ألح ــاىل مل جيع ــه تع ــاه أن ــًدا﴾)5(، )معن ــِه َرَص ــْن َخْلِف ــِه َوِم ــْنِ َيَدْي ــن َب ــُلُك ِم َيْس
خلقــه ســببا لاطــاع عليهــا متــى شــاء بــل أمرهــا بيــده فــإن بــدا لــه تعــاىل أن يعلــم أحــدا 

منهــا أعلمــه()6(.

ــام  ــالة، كاإلم ــة الرس ــا محل ــن وخصوص ــاده املقرب ــض عب ــه بع ــأ ب ــبحانه ينب ــه س ولكن

))(  سورة النمل: 65.
))(  سورة االنعام: 59.

)3(  ينظر: تفسر امليزان، السيد الطباطبائي: 0) /)6.
)4(  سورة االنبياء: 73.

)5(  سورة اجلن: 6)- 7).
ــن  ــة: حمس ــي،: مراجع ــاس الكربائ ــن عب ــواد ب ــيخ ج ــة، الش ــارة اجلامع ــاطعة يف رشح زي ــوار الس )6(  األن

األســدي، 8)4) - 007) م، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات  ط ): )/ 49. 
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أمــر املؤمنــن واالئمــة االطهــار )عليهــم الســام(، وهــذا مــا بّينــه )عليــه الســام( وهــو 
ــِه  ــْم بَِمْخَرِجــِه َوَمْولِِج ــَر ُكلَّ َرُجــل ِمنُْك ــْو ِشــْئُت َأْن ُأْخبِ يتحــدث عــن املســتقبل، »َواللــِه َل
ــه  ــه علي ــى الل ــِه )صل ــوِل الل ــيَّ بَِرُس ــُروا ف ــاُف َأْن َتْكُف ــْن َأَخ ــُت، َولكِ ــْأنِِه َلَفَعْل ــِع َش َوَجِمي
 ، ــقِّ ــُه بِالَح ــِذي َبَعَث ــُه. َوالَّ ــَك ِمنْ ــُن ذلِ ــْن ُيْؤَم ــِة ِممَّ ــى اْلَخاصَّ ــِه إَل ــي ُمْفِضي ــه(. َأالَ َوإِنِّ وآل
ــِه، َوبَِمْهلِــِك َمــْن  َواْصَطَفــاُه َعَلــى اْلَخْلــِق، َمــا َأْنطِــُق إالَّ َصاِدقــًا، َوَقــْد َعِهــَد إَِلــيَّ بِذلِــَك ُكلِّ
َيْهلـِـُك، َوَمنَْجــى َمــْن َينُْجــو، َوَمــآِل هــَذا االَْْمــِر، َوَمــا َأْبَقــى َشــْيئًا َيُمــرُّ َعَلــى َرْأِســي أالَّ َأْفَرَغــُه 

.)((» ــيَّ ــِه إَِل ــيَّ َوَأْفَضــى بِ ــي ُأُذَن فِ

ــا  ــا والبالي ــم الناي ــدي عل ــام(: »عن ــه الس ــال )علي ــه ق ــدي أن ــلان املحم ــن س وع
ــب  ــا صاح ــر وأن ــد الكف ــالم ومول ــد االس ــاب ومول ــل اخلط ــاب وفص ــا واأللب والوصاي
ــوم القيامــة وعــا  ــة الــدول فســلوين عــا يكــون إىل ي ــا الفــاروق األكــر ودول اليســم وأن

ــد الل«))(. ــدي واىل أن يعب ــى عه ــي وع كان قب

ــي َأَراُهــْم  وعندمــا يصــف قومــا مــن االتــراك ويتنبــأ ببعــض أعاهلــم، يقــول: »َكَأنِّ
يَبــاَج، َوَيْعَتِقُبــوَن اْلَخْيــَل  ــَرَق َوالدِّ َقــُة، َيْلَبُســوَن السَّ َقْومــًا َكَأنَّ َوُجوَهُهــُم اْلـــَمَجانُّ اْلُمَطرَّ
اْلِعَتــاَق، َوَيُكــوُن ُهنَــاَك اْســتِْحَراُر َقْتل،َحتَّــى َيْمِشــَي اْلـــَمْجُروُح َعَلــى اْلَمْقُتــوِل، َوَيُكــوَن 
اْلُمْفلـِـُت َأَقــلَّ ِمــَن الَمْأُســوِر!« فقــال لــه بعــض أصحابــه: لقــد َأعطيــت يــا أميرالمؤمنيــن 

علــم الغيــب! فضحــك )عليــه الســام(، وقــال للرجــل ـ وكان كلبيــًا ـ:

ــا  َم ــم، َوإِنَّ ــْن ِذي ِعْل ــٌم ِم ــَو َتَعلُّ ــا ُه َم ــب، َوإِنَّ ــِم َغْي ــَو بِِعْل ــَس ُه ــب، َلْي ــا َكْل ــا َأَخ »َي
َدُه اللــُه ُســْبَحاَنُه بَِقْولِــِه: إِنَّ اللــَه ِعنْــَدُه ِعْلــُم  ــاَعِة، َوَمــا َعــدَّ ِعْلــُم اْلَغْيــِب ِعْلــُم السَّ

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام(: ) /90.
))(  مناقــب آل أيب طالــب، ابــن شــهر آشــوب ) ت: 588 هـــ (، تصحيــح ورشح ومقابلــة: جلنــة مــن أســاتذة 

النجــف األرشف، املطبعــة: احليدريــة - النجــف األرشف: 376) - 956) م ) د ط (: ) / 8)3.
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ــاَعِة...االية، َفَيْعَلــُم ُســْبَحاَنُه َمــا فـِـي االَْْرَحــاِم ِمــْن َذَكــر َأْو ُأْنَثــى، َوَقبِيــح َأْو َجِميــل،  السَّ
ــاِن  ــي اْلِجنَ ــًا، َأْو فِ ــاِر َحَطب ــي النَّ ــوُن فِ ــْن َيُك ــِعيد، َوَم ــقّي َأْو َس ــل، َوَش ــِخيٍّ َأْو َبِخي َوَس
لِلنَّبِيِّيــَن ُمَرافِقــًا َفهــَذا َعْلــُم اْلَغْيــِب الَّــِذي الَ َيْعَلُمــُه َأَحــٌد إاِلَّ اللُ، َوَمــا ِســَوى ذلِــَك َفِعْلــٌم 
َمنِيــِه، َوَدَعــا لـِـي بـِـَأْن َيِعَيــُه َصــْدِري، َوَتْضَطــمَّ  َمــُه اللُ َنبِيَّــُه )صلــى اللــه عليــه وآلــه( َفَعلَّ َعلَّ

َعَلْيــِه َجَوانِِحــي«))(. 

ــه  ــه لعــامل الغيــب، ولكن ــم الغيــب كل ــأن عل ــه الســام( ب ــا اإلمــام )علي يلخــص لن
تعــاىل يطلــع مــن ارتــى واجتبــى مــن عبــاده عــى يشء مــن هــذا الغيــب بواســطة 
واحــدة، كعلــم النبــي عــن جربيــل عــن اهلل، أو أكثــر كعلــم اإلمــام عــن النبــي عــن جربيل 
ــْن  ــلِه َم ــْن ُرُس ــي ِم َتبِ ــنَّ الل َيْ ــِب ولكِ ــَى اْلَغْي ــْم َع ــه ﴿ومــا كاَن الل لُِيْطلَِعُك عــن اهلل: قول
َيشــاُء﴾))(، ﴿عــالُِ اْلَغْيــِب َفــال ُيْظِهــُر َعــى َغْيبِــه َأَحــدًا إاِلَّ َمــِن اْرَتــى ِمــْن َرُســوٍل﴾)3(، 

وهــذا مــا أكــده اإلمــام الصــادق )عليــه الســام(.

)عــن عــار الســاباطي قــال: ســألت أبــا عبــد اهلل )عليــه الســام( عــن اإلمــام  يعلــم 
الغيــب ؟ فقــال: »ال ولكــن إذا أراد أن يعلــم الــيء أعلمــه الل ذلــك«()4(، )دلَّ عــى أّن 
ــه  ــتفادًا من ــا كان مس ــام مل ــم اإلم ــاىل وعل ــم اهلل تع ــتفاد كعل ــر مس ــم غ ــب عل ــم الغي عل
تعــاىل ال يكــون علــًا بالغيــب حقيقــة وقــد يســّمى أيضــًا علــًا بالغيــب نظــرًا إىل تعّلقــه 
ــار التــي دّل بعضهــا عــى أهنــم عاملــون بالغيــب  ــه جيمــع بــن األخب ــة وب ــور الغائب باألُم

ودلَّ بعضهــا عــى أهّنــم غــر عاملــن بــه()5(.

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) / )).
))(  سورة آل عمران: 79).

)3(  سورة اجلن: 7).
)4(  الكايف الشيخ الكليني: )/57).

)5(  رشح أصــول الــكايف، مــويل حممــد صالــح املازنــدراين )ت: )08) هـــ (، حتقيــق  مــع تعليقــات: املــرزا 
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املسألة الثالثة: منهج اإلمام علي )عليه السالم( يف تقسيمات الغيب 

تنقســم األخبــار الغيبيــة عنــد اإلمــام )عليــه الســام( يف القــرآن الكريــم عــل ثاثــة 
أقســام:

األول: غيب املاضي. 

ــِن  ــَث َع ِدي ــْأيت، َواحْلَ ــا َي ــَم َم ــِه ِعْل ــه الســام( يف هنــج الباغــة: »َأالَ إِنَّ فِي ــال )علي ق
اْلَاِض«))(.فإنــه يشــهد عــى اشــتاله عــى األرسار غــر القابلة للكشــف بحســب الظاهر، 
وقولــه )عليــه الســام (: »عليكــم بكتــاب الل«  ال ينافيــه وجــود بعــض يســر منــه غــر 
ــة،  ــعته الوجودي ــدود س ــاب وح ــم الكت ــام تعظي ــو يف مق ــل ه ــد، ب ــم كل أح ــل لفه قاب

ولعلــه إيــاء إىل إرجــاع النــاس إىل أهلــه، وهــم أهــل البيــت )عليهــم الســام())(.

فمــن غيبيــات القــرآن الكريــم إنــه يتحــدث عــن أنبــاء املاضــن، )يف أمــم قــد خلــت مــن 
قبــل، وطويــت صفحــة حياهتــا، فأصبحــوا ممــا ال يــرى  حتــى مســاكنهم ومواطنهــم، مــن غــر 
ــداث  ــل ذلك:كاألح ــن()3(، ومتثي ــة والرباني ــخ، والكهن ــر، والتاري ــب الس ــع إىل كت أن يرج
ــاب  ــر واصح ــة اخل ــف وقص ــة يوس ــهدها كقص ــي مل نش ــة الت ــار املاضي ــة واالخب التارخيي

البقــرة واملائــدة وإىل غــر ذلــك مــن االحــداث التــي مل نشــهدها، نذكــر بعــض منهــا.

أبــو احلســن الشــعراين / ضبــط وتصحيــح: الســيد عــي عاشــور، ))4) - 000) م،: دار إحيــاء الــراث 
العــريب للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــروت - لبنــان، ط): 6/ 35.

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/ 54.
))(  تفســر القــرآن الكريــم، الســيد مصطفــى اخلمينــي ) ت:: 398) هـــ (، حتقيــق: مؤسســة تنظيــم ونــرش 

ــاين 8)4) - 376) ش، ) د ط(: )/ 89). ــادي الث ــي، مج ــام اخلمين ــار اإلم آث
)3(  تفســر الصــايف، حممــد بــن حمســن الفيــض الكاشــاين ) ت: )09) هـــ (، صححــه وقــدم لــه وعلــق عليــه: 

الشــيخ حســن االعلمــي ، مؤسســة اهلــادي إيــران ) د ط(: 5 /)5).
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الشواهد الغيبية اليت ذكرها اإلمام )عليه السالم( املستوحاة من القرآن الكريم 

ــد  ــب، و ق ــن الغي ــار ع ــم باإلخب ــرآن الكري ــا الق ــدى هب ــي حت ــة الت ــواهد الغيبي ــن الش وم
حتــدى باإلخبــار عــن الغيــب بآيــات كثــرة، منهــا إخبــاره بقصــص األنبيــاء الســالفن و أممهــم 

 ) ـ  قوله تعاىل يف قصة آدم عليه السالم

ــُف  ــور َيْخَط ــْن ُن ــَق آَدَم ِم ــْبَحاَنُه َأْن َيْخُل ــُه ُس ــْو َأَراَد الل ــام(: »َوَل ــه الس ــول )علي يق
ــْو  ــَل، َوَل ــُه، َلَفَع ــاَس َعْرُف ــُذ االَْْنَف ــب َيْأُخ ــوَل ُرَواُؤُه، َوطِي ــُر اْلُعُق ــاُؤُه، َوَيْبَه ــاَر ِضَي االَْْبَص
ــاِر  ــزًا بِاالْختَِب ــُه، َتْميِي ــوَن َأْصَل ــا َيْجَهُل ــُه بَِبْعــِض َم ــي َخْلَق ــنَّ اللــَه ُســْبَحاَنُه َيْبَتلِ ــَل َولكِ َفَع

ــم«))(. ــاَلِء ِمنُْه ــادًا لِْلُخَي ــْم، َوإِْبَع ــتَِكَباِر َعنُْه ــًا لاِْلْس ــْم، َوَنْفي َلُه

ــَجُدوْا إال  ــُجُدوْا آلَدَم َفَس ــِة اْس ــا لِْلَمآلئَِك ــمَّ ُقْلنَ ــْم ُث ْرَناُك ــمَّ َصوَّ ــْم ُث ــْد َخَلْقنَاُك ﴿وََلَق
ــاِجِديَن﴾))(. ــَن السَّ ــن مِّ ــَس َلْ َيُك إِْبلِي

ــه   يتحــدث اإلمــام )عليــه الســام( عــن خلــق آدم وســجود املائكــة لــه، يعنــى أّن
ســبحانه وتعــاىل يكلــف املائكــة بأحــكام ال يعلمــون دليلهــا ورّسهــا ونكتتهــا والغــرض 
ــل مــن املســتكرب. وهــذا اإلخبــار مــن الغيبيــات  منهــا، )ليمّيــز املنقــاد مــن املتمــّرد واملتذلَّ

اخــرب اهلل نبيــه هبــا عــن طريــق الوحــي()3(.

 ) ـ قصة موسى والتساؤالت املتكررة من قومه أوضحها الوحي لنبيه )صلى 
اهلل عليه وآله(

كــا أشــار إليهــا اإلمــام )عليــه الســام( بخطبتــه: »َوَلــْم ُيْخــِل اللــُه ُســْبَحاَنُه َخْلَقــُه 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /38).
))(  سورة االعراف: )).

)3(  منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة،حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: )) /74).
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ــة َقائَِمــة))(. كــا قــال تعــاىل:   ــة الَِزَمــة، َأْو َمَحجَّ ِمــْن َنبـِـيٍّ ُمْرَســل، َأْو كَِتــاب ُمنْــَزل، َأْو ُحجَّ
﴿َوإِْذ َقــاَل ُموَســى لَِقْوِمــِه إِنَّ اللَ َيْأُمُرُكــْم َأْن َتْذَبُحــوْا َبَقــَرًة َقاُلــوْا َأَتتَِّخُذَنــا ُهــُزوًا َقــاَل َأُعوُذ 
ـَـا  ــُه َيُقــوُل إهِنَّ ــَك ُيَبــنِّ لَّنَــا َمــا ِهــَي َقــاَل إِنَّ اِهلـِـَن * َقاُلــوْا اْدُع َلنَــا َربَّ بـِـاللِ َأْن َأُكــوَن ِمــَن اجْلَ
ــَك  ــا َربَّ ــوْا اْدُع َلنَ ــُروَن * َقاُل ــا ُتْؤَم ــوْا َم ــَك َفاْفَعُل ــْنَ َذلِ ــَواٌن َب ــٌر َع ــاِرٌض َوالَ بِْك ــَرٌة الَّ َف َبَق
ـَـا َبَقــَرٌة َصْفــَراء َفاِقــٌع لَّْوهُنـَـا َتــُرُّ النَّاظِِريــَن * َقاُلــوْا  ــُه َيُقــوُل إهِنَّ ُيَبــنِّ لَّنَــا َمــا َلْوهُنـَـا َقــاَل إِنَّ
ــُه  ــا إِن َشــاء اللُ َلُْهَتــُدوَن * َقــاَل إِنَّ ــَك ُيَبــنِّ لَّنـَـا َمــا ِهــَي إِنَّ اْلَبَقــَر َتَشــاَبَه َعَلْينـَـا َوإِنَّ اْدُع َلنـَـا َربَّ
َمٌة الَّ ِشــَيَة فِيَهــا َقاُلــوْا اآلَن  ــْرَث ُمَســلَّ ـَـا َبَقــَرٌة الَّ َذُلــوٌل ُتثـِـُر األَْرَض َوالَ َتْســِقي احْلَ َيُقــوُل إهِنَّ

ــقِّ َفَذَبُحوَهــا َوَمــا َكاُدوْا َيْفَعُلــوَن﴾))(.  ِجْئــَت بِاحْلَ

ــا  ــزم عندم ــاء أويل الع ــد أنبي ــى أح ــوم موس ــة ق ــن قص ــم ع ــرآن الكري ــدث الق يتح
ــَن،  ــَن اجْلَاِهِل ــوَن ِم ــاهللِ َأْن َأُك ــوُذ بِ ــاَل َأُع ــُزوًا، َق ــا ُه ــوْا َأَتتَِّخُذَن ــرة، َقاُل ــح بق ــم بذب أمره
ــدق يف  ــي الص ــاء وه ــالة االنبي ــاس يف رس ــي االس ــة وه ــام( إىل نكت ــه الس ــر )علي يش
الدعــوة، فاســتهزاء العقــول املغمــورة يف اجلهــاالت واالوصــاب واالمــراض ينــايف 
حمتــوى الرســالة الســاوية، وأنبيــاء اهلل مــربأون مــن ذلــك، كــا يقــول )عليــه الســام(: 
اْلَجْهــاَلُء  اْلَجاِهلِيِّــُة  ْتُهُم  َواْســَتَخفَّ اْلكِْبِرَيــاُء،  َواْســَتَزلَّْتُهُم  االَْْهــَواُء،  اْســَتْهَوْتُهُم  »َقــِد 

ــِل«)3(. ــَن اْلَجْه ــاَلء ِم ــِر، َوَب ــَن االَْْم ــَزال َم ــي َزْل ــاَرى فِ َحَي

هــذه القصــة مــن املعاجــز واالرسار الغيبيــة التــي ذكرهــا القــرآن الكريــم يف الزمــن 
املــايض وجــاءت إىل النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــن طريــق الوحــي، ويســتفاد منهــا 
بيــان قــدرة الســاء يف األرض وعصمــة االنبيــاء وتنزهيهــم عــن اخلطــأ وأن اهلل تعــاىل ال 
ُهــْم فـِـي َخْيــِر  يعجــزه يشء يف الســاء واالرض، »َفاْســَتْوَدَعُهْم فـِـي َأْفَضــِل ُمْســَتْوَدع، َوَأَقرَّ

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/4).
))(  سورة البقرة: اآليات،67ــ)7.

)3(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /86).
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ــَراِت االَْْرَحــاِم«))(. ُمْســَتَقّر، َتنَاَســَخْتُهم َكَرائِــُم االَْْصــاَلِب إَِلــى ُمَطهَّ

)ـ قصة يوسف )عليه السالم( 

ــَف  ــَن َقْبَلُكــْم، َكْي ــَن اْلُمؤِمنِي ــَن ِم ــُروا َأْحــَواَل اْلَماِضي يقــول )عليــه الســام(: »َوَتَدبَّ
َكاُنــوا فـِـي َحــاِل التـَّــمِحيِص َواْلَبــاَلِء؟ َأَلــْم َيُكوُنــوا َأْثَقــَل اْلَخاَلئـِـِق َأْعَبــاًء، َوَأْجَهــَد اْلِعَبــاِد 
َخَذْتُهــُم اْلَفراِعنَــُة َعبِيــدًا َفَســاُموُهم ُســوَء اْلَعــَذاِب،  ْنَيــا َحــاالً؟! اتَّ َبــاَلًء، َوَأْضَيــَق َأْهــِل الدُّ
ــُدوَن  ــِة، الَ َيِج ــِر اْلَغَلَب ــِة َوَقْه ــي ُذلِّ اْلَهَلَك ــْم فِ ــاُل بِِه ــَرِح اْلَح ــْم َتْب ــَراَر، َفَل ــُم اْلُم ُعوُه َوَجرَّ
ْبــِر ِمنُْهــْم َعَلــى االََْذى  ِحيَلــًة فـِـي اْمتِنَــاع، َوالَ َســبِياًل إَِلــى ِدَفــاع، َحتَّــى إَِذا َرَأى اللــُه ِجــدَّ الصَّ
ــاَلِء َفَرجــًا،  ــِق اْلَب ــْن َمَضايِ ــْم ِم ــَل َلُه ــِه، َجَع ــْن َخْوفِ ــُروِه ِم ــِه، َواالْحتَِمــاَل لِْلَمْك ــي َمَحبَّتِ فِ
ــًة  ــًا، وَأئِمَّ ام ــوكًا ُحكَّ ــاُروا ُمُل ــْوِف، َفَص ــَكاَن اْلَخ ــَن َم ، َواالَْْم لِّ ــذُّ ــَكاَن ال ــزَّ َم ــُم اْلِع َفَأْبَدَلُه
َأْعاَلمــًا، َوَبَلَغــِت اْلَكَراَمــُة ِمــَن اللــِه َلُهــْم َمــا َلــْم َتْذَهــِب االَْمــاُل إَِلْيــِه بِِهــْم«))(، وهــو قولــه 
ُعــوا َأْمَرُهــْم َوُهــْم  تعــاىل: ﴿َذلِــَك ِمــْن َأْنَبــاِء اْلَغْيــِب ُنوِحيــِه إَِلْيــَك َوَمــا ُكنْــَت َلَدْيـِـْم إِْذ َأْجَ

ــُروَن﴾)3(.   َيْمُك

ــال  ــابقن يف ح ــاء الس ــن االنبي ــن م ــال املاض ــام(: إىل ح ــه الس ــام )علي ــر اإلم يش
ــم  ــد اخّتذهت ــاء ق ــل األرض أعب ــل أه ــاء أثق ــم بالب ــتخاص لقلوهب ــص واالس التمحي
ــه الّســام(، اختــذه  ــذاب وهــؤالء كيوســف )علي ــدا يســوموهنم ســوء الع ــة عبي الفراعن
الفراعنــة عبــد مقهــورا يســومونه ســوء العــذاب، رأى مــا رأى مــن مضايــق البــاء فأبدله 

اهلل ســبحانه وتعــاىل بالفــرج والعــز مــكان الــذل واألمــن مــكان اخلــوف )4(.

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /85).
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /)5).

)3( يوسف: )0).
)4(   ينظر: رشح هنج الباغة، ابن ميثم البحراين: 4 /95).
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وأمــا اشــارة االخبــار عــا تقــدم مــن القصــص، وفيــه احتجــاج عــى املرشكــن، مــن 
حيــث أنــه جــاء بــا ال يعلــم إال مــن أربعــة أوجــه: إمــا مشــاهدة احلــال، او قــراء ة الكتب، 
أو تعليــم بعــض العبــاد، أو بوحــي مــن اهلل. وقــد بطلــت األوجــه الثاثــة للعلــم بأهنــا مل 
تكــن حاصلــة للنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(. فصــح أنــه عــى الوجــه الرابــع: بوحــي مــن 
اهلل تعــاىل())(، واملعنــى هــو خطــاب للنبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( إشــارة إىل كل مــا أراده 
أخــوة يوســف مــن إمجــاع أمرهــم وعزمهــم عــى مــا مهــوا بــه مــن مكــر، مل يتعــرف عليــه 

النبــي  إال مــن خــال الوحــي، وهــذه مــن االمــور الغيبيــة. 

إذا مــن خــال ذلــك نفهــم معنــى الرســالة و النبــوة و أن الرســول هــو الــذي حيمــل 
ــن و  ــو الدي ــذي ه ــب ال ــأ الغي ــل نب ــذي حيم ــو ال ــي ه ــاس و النب ــن اهلل إىل الن ــالة م رس
حقائقــه و الزم ذلــك أن ترتفــع الرســالة بارتفــاع النبــوة فــإن الرســالة مــن أنبــاء الغيــب، 

فــإذا انقطعــت هــذه األنبــاء انقطعــت الرســالة.

 3 ـ ومن الشواهد الغيبية املاضية اليت يتحدث بها )عليه السالم( قوله 
تعاىل يف قصة مريم:

ــْم  ُ ــَت َلَدْيِــْم إِْذ ُيْلُقــوَن َأْقاَلَمُهــْم َأيُّ ﴿َذلِــَك ِمــْن َأْنَبــاِء اْلَغْيــِب ُنوِحيــِه إَِلْيــَك َوَمــا ُكنْ
َتِصُمــوَن﴾))(. ــَت َلَدْيِــْم إِْذ َيْ َيْكُفــُل َمْرَيــَم َوَمــا ُكنْ

وملــا أخــرب اهلل نبيــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( بــا أخــرب بــه عــن مريــم، وكيــف تنقلــت هبــا 
األحــوال التــي قيضهــا اهلل هلــا، وكان هــذا مــن األمــور الغيبيــة التــي ال تعلــم إال بالوحي.

ــرآن  ــذا الق ــه( هب ــه وآل ــى اهلل علي ــه )ص ــى إىل نبي ــاىل أوح ــبحانه وتع ــم إن اهلل س ث
احتجاجــا عــى منكــري رســالة مــن الكفــار، والذيــن كانــوا يعتقــدون أن النبــي أمــي ال 

))( التبيان يف تفسر القرآن، الشيخ أبو جعفر حممد بن احلسن الطويس: ) / 457.
))( آل عمران: 44.
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يكتــب ليقــرأ الكتــب الســاوية حتــى يصــل إىل علــم الغيــب هبــذه االنبــاء مــع خفائهــا، 
ــه الســام(  وإدراك معرفتهــا عــى الرغــم مــن مخوهلــا وإمهاهلــا عنــد أهلهــا، يقــول )علي
ــَر َوان َوالَ  ــِه َغْي ــاالَِت َربِّ ــَغ َرَس ــِق، َفَبلَّ ــى اْلَخْل ــاِهدًا َعَل ، َوَش ــقِّ ــى اْلَح ــًا إَِل ــَلُه َداِعي »َأْرَس
َقــى، َوَبَصــُر َمــِن  ــاُم  َمــِن اتَّ ر، إَِم ــَر َواِهــن َوالَ ُمَعــذِّ ــر، َوَجاَهــَد فِــي اللــِه َأْعــَداَءُه َغْي ُمَقصِّ
ــُه«))(، ثــم تضيــف اآليــة املباركــة  ــا ُطــِوَي َعنُْكــْم َغْيُب ــْو َتْعَلُمــوَن َمــا َأْعَلــُم ِممَّ اْهَتــَدى َوَل
ــْم َيْكُفُل َمْرَيــَم َوَما  ُ أمــرًا آخــر يف حقيقــة الغيــب ﴿َوَمــا ُكنْــَت َلَدْيـِـْم إِْذ ُيْلُقــوَن َأْقاَلَمُهْم َأيُّ
َتِصُمــونَ﴾ أي أنــك يــا رســول اهلل مل تكــن حــارضا يف تلــك االجــواء  ــَت َلَدْيِــْم إِْذ َيْ ُكنْ
املشــحونة باالبتــاء واالمتحــان التــي مــرت عــى مريــم )عليهــا الســام( عندمــا تنــازع 

االحبــار  يف كفالتهــا، وإنــا جــاءك اخلــرب عــن طريــق الوحــي.

الثاني: غيب احلاضر.

يقصــد بــه احلديــث عــن أمــور تقــع يف زمــن احلــارض، أي اخبــاره )عليــه الســام( 
عــن العــوامل الغيبيــة يف زمــن نــزول القــرآن، ولكنهــا بالنســبة الينــا غيــب.

يتحدث القرآن عن هذا القسم يف مقصدين:

املقصد األول:أخبار القرآن الكريم عن العوامل الغيبية اليت مل يرها الناس حبواسهم:

 يف هــذه املســألة يتحــدث عــن  عــن االســاء والصفــات اإلهليــة، وعــن موجــودات 
أخــرى كاملائكــة واجلــن، واحلديــث عــن مشــاهد املــوت والبعــث. 

أوال: األمساء والصفات.

يقــول )عليــه الســام( يف أنــه تعــاىل ال ُيــدرك كنــه ذاتــه وصفاتــه »اْلَحْمــُد للــه الَّــِذي 

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /9)).
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َأْظَهــَر ِمــْن آَثــاِر ُســْلَطانِِه، َوَجــاَلِل كِْبِرَيائـِـِه، َمــا َحيَّــَر ُمَقــَل اْلُعُقــوِل ِمــْن َعَجائِــِب ُقدَرتـِـِه، 
َوَرَدَع َخَطــَراِت َهَماِهــِم النُُّفــوِس َعــْن ِعْرَفــاِن ُكنـْـِه ِصَفتـِـِه«))(.

مقــل العقــول )املقــل مجــع مقلــة كغرفــة، وهــي شــحمة العــن التــي جتمــع ســوادها 
ــة بفتــح امليــم وســكون القــاف  ــار إدراكهــا واملقل وبياضهــا، تســتعار لقــوة العقــل باعتب

حصــاة يقســم هبــا املــاء عنــد قلتــه يعــرف هبــا مقــدار مــا يســقي كل شــخص())(. 

ومنــه حديــث  اإلمــام عــي )عليــه الســام(: »ل يبــق مــن الدنيــا إال ســملة كســملة 
اإلداوة أو جرعــة كجرعــة القلــة«)3( يصــور لنــا اإلمــام )عليــه الســام( العظمــة والقــدرة 
ــُه  ــى َوْج ــه ﴿َوَيْبَق ــه وذات ــن إدراك حقيقت ــة ع ــرة والباطن ــول الظاه ــز العق ــة وعج االهلي
ــالِل َواإِلْكــَراِم﴾)4(، العزيــز اجلبــار مل يتخــذ صاحبــة وال ولــدا، قــال تعــاىل  ــَك ُذو اجْلَ َربِّ
ــَذ َصاِحَبــًة َوال َوَلــًدا﴾)5(، يف ملكــه وســلطانه ومــا أظهــره  َ ــا َمــا اتَّ نَ ــُه َتَعــاىَل َجــدُّ َربِّ ﴿َوَأنَّ
مــن املوجــودات االمكانيــة عــى وجــه النظــام األتــم، ممــا اهبــر العقــول وادهــش النفــوس 
البصــرة مــن عظيــم قدرتــه يف خملوقاتــه حيــث أمتهــا عــى النظــام األكمــل، فــكل 
ــك  ــود، فاملال ــب الوج ــود واج ــا بوج ــة بغره ــودات قائم ــة موج ــودات االمكاني املوج
احلقيقــي هــو اهلل تعــاىل املعطــي هلــا مــن الصفــات كالعلــم والقــدرة، قــال تعــاىل: ﴿للِ َمــا 
َمــُد * لَْ  ــَاَواِت َوَمــا ِف األَْرِض ﴾)6(، وقــال تعــاىل: ﴿ُقــْل ُهــَو اللُ َأَحــٌد * اللُ الصَّ ِف السَّ

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /68).
))(  جممــع البحريــن، العــامل املحــدث الفقيــه الشــيخ فخــر الديــن الطرحيــي )ت: 085) هـــ (، حتقيــق أمحــد 

ــة ) د ط(: 7 / 09). ــار اجلعفري ــاء االث ــة إلحي ــيني:املكتبة املرتضوي احلس
)3(  الوايف الفيض الكاشاين: 9 /9)3).

)4(  سورة الرمحن: 7).
)5( سورة اجلن: 3.

)6(  سورة البقرة: 84).
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ــًوا َأَحــٌد ﴾))(. ــُه ُكُف ــْد * َوَلْ َيُكــن لَّ ــْد َوَلْ ُيوَل َيلِ

ثانيا: املالئكة واجلن:

يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( واصفــا اجلــن بــكام لــه: »َوُهــَو الَّــِذي 
ْنــِس ُرُســَلُه، لَِيْكِشــُفوا َلُهــْم َعــْن ِغَطائَِهــا،  ْنَيــا َخْلَقــُه، َوَبَعــَث إَِلــى اْلِجــنِّ َواالِْ َأْســَكَن الدُّ
ُروُهــم ُعُيوَبَهــا، َولَِيْهُجُمــوا  ائَِهــا، َولَِيْضِرُبــوا َلُهــْم َأْمَثاَلَهــا، َولُِيَبصِّ ُروُهــْم ِمــْن َضرَّ َولُِيَحذِّ
َهــا َوَأْســَقاِمَها، َوَحاَللَِهــا وَحَراِمَهــا، َوَمــا َأَعــدَّ  ِف َمَصاحِّ َعَلْيِهــْم بُِمْعَتَبــر ِمــْن َتَصــرُّ
ُســْبَحاَنُه لِْلُمطِيِعيــَن ِمنُْهــْم َواْلُعَصــاِة ِمــْن َجنَّــة َوَنــار، َوَكَراَمــة َوَهــَوان َأْحَمــُدُه إَِلــى َنْفِســِه 
َكَمــا اْســَتْحَمَد إَِلــى َخْلِقــِه، َوَجَعــَل لِــُكلِّ َشــْيء َقــْدرًا، َولِــُكلِّ َقــْدر أَجــاًل، َولِــُكلِّ َأَجــل 

ــًا«))(. كَِتاب

يتحــدث )عليــه الســام( عــن املائكــة واجلــن ومهــا من القضايــا الغيبيــة التي ســرها اهلل 
عــن عيــون البــرش خيــرب عنهــا الرســول االكــرم )صــى اهلل عليــه وآلــه( ويتحــدث هبــا للناس.

ــن  ــم مِّ ــن َقْبلُِك ــْت ِم ــْد َخَل ــٍم َق ــوْا ِف ُأَم ــاَل اْدُخُل ــن: ﴿َق ــف اجل ــاىل يف وص ــال تع  ق
ــا  ــا َجِيًع ــوْا فِيَه اَرُك ــى إَِذا ادَّ ــا َحتَّ ــْت ُأْخَتَه ــٌة لََّعنَ ــْت ُأمَّ ــَا َدَخَل ــاِر ُكلَّ ــِس ِف النَّ ــنِّ َواإِلن اجْلِ
ــَن النَّــاِر َقــاَل لِــُكلٍّ  نَــا َهــُؤالء َأَضلُّوَنــا َفآِتِــْم َعَذاًبــا ِضْعًفــا مِّ َقاَلــْت ُأْخَراُهــْم ألُوالُهــْم َربَّ

ــوَن﴾)3(. ــن الَّ َتْعَلُم ــٌف َوَلكِ ِضْع

ــْم  ــوَن َعَلْيُك ــْم َيُقصُّ نُك ــٌل مِّ ــْم ُرُس ــِس َأَلْ َيْأتُِك ــنِّ َواإِلن ــَرَ اجْلِ ــا َمْع ــال تعــاىل: ﴿َي وق
ــا  ْنَي ــاُة الدُّ َي ــُم احْلَ ْتُ ــنَا َوَغرَّ ــَى َأنُفِس ــِهْدَنا َع ــوْا َش ــَذا َقاُل ــْم َه ــاء َيْوِمُك ــْم لَِق ــايِت َوُينِذُروَنُك آَي

))(  سورة االخاص: اآليات، )ـ  5.
))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام(: ) / ))).

)3(  سورة االعراف: 38.
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ــَن﴾))(. ــوْا َكافِِري ــْم َكاُن ُ ــِهْم َأهنَّ ــَى َأنُفِس ــِهُدوْا َع َوَش

اجلــن: كلمــة تــدل عــى الســر واخلفــاء، يقــال: )جــنَّ الــيء جُينُّــه َجنـّـًا  ســره. وكّل 
يشء ُســر عنــك فقــد ُجــنَّ عــن،وكان أهــل اجلاهليــة يســمون املائكــة جنــًا الســتتارهم 
عــن العيــون())(، ُســّمي اجلنــن الســتتاره يف بطــن ُأّمــه()3(، منــه قولــه تعــاىل: ﴿َوإِْذَأنُتــْم 

َهاتُِكــْم﴾)4(، )واجلــن خلــق مــن نــار ثــم خلــق نســله()5(. َأِجنَّــٌة ِف ُبُطــوِن ُأمَّ

واملســتفاد مــن آيــات القــرآن أن )اجلــن نــوع مــن األرواح العاقلــة املريــدة عــى نحــو 
ــن  ــوع م ــذا الن ــم هب ــا عل ــس لن ــادة، لي ــن امل ــردون م ــم جم ــان ولكنه ــه روح اإلنس ــا علي م
األرواح ألنــه ال يــدرك بحواســنا، إال مــا هدانــا إليــه القــرآن العظيــم مــن أهنــم عــامل قائــم 
ــوع  ــه ن ــر آخــر: إن ــن()6(. وبتعب ــل وأن منهــم املســلمن ومنهــم الكافري ــه وأهنــم قبائ بذات
مــن اجلســم اللطيــف ()7(، حيــث أشــارت بعــض اآليــات القرآنيــة أن اجلــن فيهــم املؤمــن 
ــَرَ  ــا َمْع ــؤولون،قال تعاىل:﴿ي ــا ومس ــون رشع ــم مكلف ــايص، وأهن ــر الع ــع والكاف املطي
ــْم  ــاء َيْوِمُك ــْم لَِق ــايِت َوُينِذُروَنُك ــْم آَي ــوَن َعَلْيُك ــْم َيُقصُّ نُك ــٌل مِّ ــْم ُرُس ــِس َأَلْ َيْأتُِك ــنِّ َواإِلن اجْلِ
ـُـْم َكاُنــوْا  ْنَيــا َوَشــِهُدوْا َعــَى َأنُفِســِهْم َأهنَّ َيــاُة الدُّ ــُم احْلَ ْتُ َهــَذا َقاُلــوْا َشــِهْدَنا َعــَى َأنُفِســنَا َوَغرَّ

ــَن﴾)8(. َكافِِري

))(  سورة االنعام: 30).
))( خزانــة األدب، البغــدادي )ت: 093) هـــ (، حتقيــق: حممــد نبيــل طريفي/إميــل بديــع اليعقــوب، بــروت 

- دار الكتــب العلميــة  998)م  ط ): 6 / 66). 
)3( لسان العرب، ابن منظور: 3) /)9.

)4(  سورة النجم: )3.
)5( العن، للفراهيدي: )/ 459.

)6(  دائرة املعارف القرن العرشين، حممد فريد وجدي، دار املعرفة بروت ـ لبنان  ط ): 3/ 85).
)7(  األمثل يف تفسر كتاب اهلل املنزل، الشيخ نارص مكارم الشرازي: 8/ 70.

)8(  سورة االنعام: 30).
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ــا  ــِمْعنَا ُقْرآًن ــا َس ــوا إِنَّ ــنِّ َفَقاُل ــَن اجْلِ ــٌر مِّ ــَتَمَع َنَف ــُه اْس ــَي إَِلَّ َأنَّ ــْل ُأوِح ــال تعاىل:﴿ُق وق
ــا َمــا  نَ ــُه َتَعــاىَل َجــدُّ َربِّ ــا َأَحــًدا * َوَأنَّ نَ َك بَِربِّ ــْرِ ــا بِــِه َوَلــن نُّ ْشــِد َفآَمنَّ ــِدي إىَِل الرُّ َعَجًبــا * َيْ
ــوَن َوِمنَّــا ُدوَن َذلـِـَك ُكنَّا َطَرائَِق ِقــَدًدا﴾))(. احِلُ ــا ِمنَّــا الصَّ ــَذ َصاِحَبــًة َوال َوَلــًدا *... * َوَأنَّ َ اتَّ

وعــن أيب الــّدرداء قــال: قــال رســول اهلل )صــىَّ اهلل عليــه وآلــه وســلَّم(: »خلــق الل 
اجلــّن ثالثــة أصنــاف صنــف حّيــات وعقــارب وخشــاش األرض، وصنــف كالريــح ف 

الــواء، وصنــف عليهــم احلســاب والعقــاب«))(.

ــم  ــق عارضته ــة اخلل ــة عظيم ــو أن حي ــوك )وه ــزوة تب ــر يف غ ــن جاب ــه ع ــب من وقري
ــه   ــى وقفــت عــى رســول اهلل )صــى اهلل علي ــاس عنهــا فأقبلــت حت ــق فانحــاز الن يف الطري
وآلــه وســلم( وهــو عــى راحلتــه طويــا والنــاس ينظــرون إليهــا ثــم التــوت حتــى اعتزلــت 
الطريــق فقامــت قائمــة فقــال رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( أتــدرون مــن هــذا 
قالــوا اهلل ورســوله أعلــم قــال هــذا أحــد الرهــط الثانيــة مــن اجلــن الذيــن وفــدوا إىل 

ــرآن()3(. ــتمعون الق يس

ــه وهــو  ــم يف زمــن نزول ــرآن الكري ــا الق ــي يتحــدث عنه ــة الت ومــن الشــواهد الغيي
ــًة  ــٌل ِف األَْرِض َخلِيَف ــِة إيِنِّ َجاِع ــَك لِْلَمالئَِك ــاَل َربُّ ــاىل:﴿َوإِْذ َق ــه تع ــة، قول ــق املائك خل
ُس َلــَك  َمــاء َوَنْحــُن ُنَســبُِّح بَِحْمــِدَك َوُنَقــدِّ َعــُل فِيَهــا َمــن ُيْفِســُد فِيَهــا َوَيْســِفُك الدِّ َقاُلــوْا َأَتْ

ــا الَ َتْعَلُمــوَن﴾)4(. ــُم َم ــاَل إيِنِّ َأْعَل َق

))(  سورة اجلن: اآليات )، )، 3، )).
))(  املحجــة البيضــاء يف هتذيــب األحيــاء، الفيــض الكاشــاين ) ت: )09) هـــ (،  صححــه وعلــق عليــه: عــي 

أكــرب الغفــاري، انتشــارات إســامي وابســته بــه جامعــه مدرســن حــوزه علميــه قــم، ط ): 5/ )7.
)3(  الصحيــح مــن ســرة النبــي األعظــم ) صــى اهلل عليــه وآلــه (، الســيد جعفــر مرتــى العامــي، دار احلديــث 

للطباعــة والنــرش - قــم - ايــران، 6)4) - 385) ش، ط): 9)/ 88).
)4(  سورة البقرة: 30.
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ْســَكاِن َســَماَواتِِه، َوِعَمــاَرِة  ــَق ُســْبَحاَنُه اِلِ ــمَّ َخَل وقــال اإلمــام عــي عليــه الســام »ُث
ِفيــِح االَْْعَلــى ِمــْن َمَلُكوتِــِه، َخْلقــًا َبِديعــًا ِمــْن َماَلئَِكتِــِه، َوَمــاَلَ بِهــْم ُفــُروَج فَِجاِجَهــا،  الصَّ

َوَحَشــا بِِهــْم ُفُتــوَق َأْجَوائَِهــا«))(

ثالثا: املوت والربزخ والبعث 

ــاُس، ُكلُّ اْمــِرىء الَق  َهــا النَّ ومــن كام لــه )عليــه الســام( يف وصفــه للمــوت: »َأيُّ
ــُه ُمَواَفاُتــُه«))(. ــُه فِــي فِــَراِرِه، َواالََْجــُل َمَســاُق النَّْفــِس، َواْلَهــَرُب ِمنْ بَِمــا َيِفــرُّ ِمنْ

وهنــاك شــواهد غيبيــة حتــدث عنهــا القــرآن يف زمــن نزولــه، وهــي مشــاهد املــوت 
ــن ُدوِن النَّاِس  اُر اآلِخــَرُة ِعنــَد الل َخالَِصــًة مِّ والــربزخ والبعــث. ﴿ُقــْل إِن َكاَنــْت َلُكــُم الــدَّ
ــْوُت إِْذ  ــوَب اْلَ ــَهَداء إِْذ َحــَرَ َيْعُق ــْم ُش ــَن﴾ )3(. ﴿َأْم ُكنُت ــْم َصاِدِق ــْوَت إِن ُكنُت ــُوْا اْلَ َفَتَمنَّ
ــَاِعيَل  ــَم َوإِْس ــَك إِْبَراِهي ــَه آَبائِ ــَك َوإَِل ــُد إَِلَ ــوْا َنْعُب ــِدي َقاُل ــن َبْع ــُدوَن ِم ــا َتْعُب ــِه َم ــاَل لَِبنِي َق

ــُه ُمْســلُِموَن﴾)4(. ــا َواِحــًدا َوَنْحــُن َل َوإِْســَحاَق إَِلً

يتحــدث اإلمــام )عليــه الســام( عــن املــوت وإن كل نفــس ذائقــة املــوت، واالنســان 
خملــوق للمــوت، واليســتطيع خملــوق دفــع أجلــه أو الفــرار منــه، وحقيقــة املــوت مــن االمور 

الغيبيــة التــي حتــدث عنهــا النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( إىل النــاس عــن طريــق الوحــي.

ــْم﴾)5(ويف  ــُه ُماَلِقيُك ــُه َفإِنَّ وَن ِمنْ ــرُّ ــِذي َتِف ــْوَت الَّ ــْل إِنَّ اْلَم ــاىل: ﴿ُق ــال اهلل تع ــك ق  وكذل
ســياق اآليــة املباركــة قيــل )وذلــك ألن حلــوق املــوت رضوري وقــد أحســن بقولــه )يف فــراره( 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي عليه السام، )/89.
))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /33.

)3(  سورة البقرة: 94.
)4( سورة البقرة: 33).

)5( سورة اجلمعة: 8
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ــه يف حــال  ــه ال جــرم ياقي ــد من ــًا فــارًا مــن املــوت طبعــًا وكان الب ــه ملــا كان اإلنســان دائ فإّن
فــراره())(.

ويف البحــار عــن الصــادق )عليــه الســام( عــن آبائــه، عــن أمــر املؤمنــن )عليهــم 
الســام( قــال: »لــا أراد الل تبــارك وتعــاىل قبــض روح إبراهيــم عليــه الســالم أهبــط الل 
ملــك الــوت، فقــال: الســالم عليــك يــا إبراهيــم ! قــال: وعليــك الســالم يــا ملــك الــوت 
ــال  ــت خلي ــل رأي ــم: فه ــال إبراهي ــب، ق ــم؟ فأج ــا إبراهي ــل داع ي ــال: ب ــاع؟ ق أداع أم ن
يميــت خليلــه ؟ قــال: فرجــع ملــك الــوت حتــى وقــف بــن يــدي الل جــل جاللــه فقــال: 
إلــي قــد ســمعت مــا قــال خليلــك إبراهيــم، فقــال الل جــل جاللــه يــا ملــك الــوت اذهب 
إليــه وقــل لــه: هــل رأيــت حبيبــا يكــره لقــاء حبيبــه؟ إن احلبيــب حيــب لقــاء حبيبــه«))(. 

فاملــوت حــق والبــد لإلنســان  أن يمــوت فحتــى الرســل يدركهــم املــوت، فمــن كام 
ًا، َأْو لَِدْفــِع اْلَــْوِت َســبِياًل،  لــه )عليــه الســام ( قــال فيــه: »َفَلــْو َأنَّ َأَحــدًا َيـِـُد إىَل اْلَبَقــاِء ُســلَّ
ــَع  ــِس، َم ْن ــنِّ َواالِْ ــُك اجْلِ ــُه ُمْل َر َل ــِذي ُســخِّ ــُن َداُوَد)عليــه الســالم(، الَّ ــَك ُســَلْياُن ْب ــَكاَن ذلِ َل
ــاِل  ــاِء بِنَِب ــِيُّ اْلَفنَ ــُه ِق ــُه، َرَمْت َت ــَتْكَمَل ُمدَّ ــُه، َواْس ــَتْوَف ُطْعَمَت ــاَّ اْس ــِة، َفَل ْلَف ــِم الزُّ ِه َوَعظِي ــوَّ النُُّب

ــًة، َوِرَثَهــا َقــْوٌم آَخــُروَن«)3(.   ــًة، َواْلََســاكُِن ُمَعطََّل ــُه َخالَِي ــاُر ِمنْ َي اَلــْوِت، َوَأْصَبَحــِت الدِّ

يبــن لنــا اإلمــام )عليــه الســام( يف هــذا املقطــع مــن كامــه أنــه ال ســبيل إىل البقاء يف 
هــذه الدنيــا وإن اإلنســان البــد أن يمــوت واليســتطيع احــد دفعــه مهــا قــوي مــن حكــم 
و ســلطان، وهــو معنــى قولــه )عليــه الســام( مــن خــال احتجاجــه يف ذكــر ســليان بــن 
داود، ولــو أن أحــدا جيــد إىل البقــاء ســلا، أو إىل دفــع املــوت ســبيا، لــكان ذلــك ســليان 

))(  رشح أصول الكايف، مويل حممد صالح املازندراين: 6 /)5).
))(  بحار األنوار، العامة املجليس: 6 /7)).

)3(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) / 07).
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بــن داود عليــه الســام الــذي ســخر لــه ملــك اجلــن واإلنــس مــع النبــوة وعظيــم الزلفــة، 
والتقديــر هنــا مل جيــد أحــد البقــاء بعــده.

مــن هنــا اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يشــر إىل مازمــة نســتطيع بياهنــا مــن 
ــال مقدمتن: خ

القدمــة االوىل: إن ســليان )عليــه الســام( أويت مــن القــدرة والســلطان مــا مل يــؤِت 
ــم  ــوة وعظي ــس وشــياطن، مــع النب ــه كل يشء مــن جــن وأن ــه إذ ســخر اهلل ل أحــدا مثل

الزلفــة  مــع أنــه مل يتمكــن دفــع املــوت عنــه.

ــه  ــع أن ــه، م ــن دفع ــوكان يمك ــه ل ــذا أوىل بدفع ــن كان هك ــة: وكل م ــة الثاني القدم
ــوت. ــال امل ــة بنب ــه املني ــدة وافت ــتوىف امل ــا اس ــول مل ــام( يق ــه الس )علي

فالنتيجــة املحصلــة: ال يمكــن ألحــد دفــع املــوت، ألنــه هــو القاهــر عبــاده باملــوت 
والفنــاء، )إن لــكل أجــل وقتــا ال يعــدوه وســببا ال يتجــاوزه())(.

ــه  ــك في ــا الش ــل يقين ــز وج ــق الل ع ــال: »ل يل ــام( ق ــه الس ــد اهلل )علي ــن أيب عب ع
ــه مــن الــوت«))(. أشــبه بشــك ال يقــن في

ــَا  ــَك إِنَّ ويف وصيتــه )عليــه الســام( البنــه احلســن )ســام اهلل عليــه(: قــال »َواْعَلــْم َأنَّ
ــَك ِف َمنْــِزِل ُقْلَعــة،  ْنَيــا، َولِْلَفنَــاِء الَ لِْلَبَقــاِء، َولِْلَمــْوت الَ لِْلَحَيــاِة، َوَأنَّ ُخلِْقــَت لاِْلِخــَرِة الَ لِلدُّ

ــَك َطريــُد اْلَــْوِت الَّــِذي الَ َينُْجــو ِمنْــُه َهاِرُبــُه«)3(. َوَداِر ُبْلَغــة، َوطِريــق إىَِل االِْخــَرِة، َوَأنَّ

ومنه قول اإلمام احلسن )عليه السام( يوم عاشوراء:

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /65).
))(  املصدر نفسه.

)3(  املصدر نفسه: 3 /49.
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»إن الل خلــق الدنيــا للبــالء وخلــق أهلهــا للفنــاء، فجديدها بــال، ونعيمها مضمحل، 
وسورهــا مكفهــر والنزلــة بلغــة، والــدار قلعــة فتزودوا فإن خــر الزاد التقــوى«))(.

منــزل قلعــة يف كام النحــاة: الــدار التــي ال نملكهــا أو ال نــدري متــى نتحــول 
ــت  ــرى ليس ــارة أخ ــاال ))(. وبعب ــال ح ــد ح ــم بع ــاال، وتعقبه ــا انتق ــل بأهله ــا، تنتق عنه
بمســتوطنة، كــا يصفهــا اإلمــام )عليــه الســام( بــدار بلغــة أو دار نجعــة: أي دار عمــل 
يبلــغ فيهــا صالــح االعــال، يتــزود فيهــا اإلنســان للــدار االخرى،﴿َوَمــْن َعِمــَل صاحِلــًا 
نَّــَة ُيْرَزُقــوَن فِيهــا بَِغــْرِ ِحســاٍب﴾)3(،  ِمــْن َذَكــٍر َأْو ُأْنثــى َوُهــَو ُمْؤِمــٌن َفُأولئـِـَك َيْدُخُلــوَن اجْلَ
ِّ َمْرَغــٌب«)4(، واملــراد  ــَن الــرَّ ــُه ِم ــا هَنَــى َعنْ ٌك، َوالَ فَِي ــْرَ ــْرِ َم ــَن اخْلَ ــا َوَعــَد اللُ ِم ــَس لَِ »َلْي
مــن العمــل الصالــح هنــا االعــال الصاحلــة التــي هــي أعــم مــن الصــاة والصيــام، كــا 
ــا  َ ورد يف احلديــث الرشيــف خلــق اإلنســان ليعمــل يف دنيــاه الفانيــة آلخرتــه: الباقيــة، »َأيُّ

ُكــْم«)5(.  ُكــْم لََِقرِّ ــَرار، َفُخــُذوا ِمــْن َمَرِّ ــاز، َواالِْخــَرُة َداُر َق ــا داُر َمَ ْنَي ــَا الدُّ ــاُس، إِنَّ النَّ

ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام( ذكــر فيهــا ملــك املــوت وتوفيــة النفــس، قــال عليــه 
الســام وهــو يصــف ملــك املــوت »َهْل ُتِحــسُّ بـِـِه إَِذا َدَخــَل َمنْــِزالً؟ َأْم َهــْل َتــَراُه إَِذا َتَوفَّى 
ــِه؟! َأَيلـِـُج َعَلْيــِه ِمــْن َبْعــِض َجَواِرِحَهــا؟ َأِم  ــى اْلَجنِيــَن فـِـي َبْطــِن ُأمِّ َأَحــدًا؟ َبــْل َكْيــَف َيَتَوفَّ

َهــا؟ َأْم ُهــَو َســاكٌِن َمَعــُه فـِـي َأْحَشــائَِها()6(. وُح َأَجاَبْتــُه َبــإِْذِن َربِّ الــرُّ

))( حيــاة اإلمــام احلســن ) عليــه الســام (، الشــيخ باقــر رشيــف القــريش ) ت: 433) هـــ (، مطبعــة اآلداب 
- النجــف األرشف  394) - 974) م  ط ): )/ )6).

))( ينظر لسان العرب، بن منظور: 8 / 90)، وتاج العروس، للزبيدي: )/ 5496.
)3( سورة غافر: 40.

)4( هنج الباغة خطب اإلمام عي )عليه السام (: )/53.
)5( املصدر نفسه: ) /83).
)6(املصدر نفسه: )/ ))).
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ويتحــدث القــرآن الكريــم أيضــا عــن ســكرات املــوت واحلالــة النفســية التــي يمــر 
هبــا املحتــر.

ــُد﴾))(، ويف  ــُه َتِي ــَت ِمنْ ــا ُكن ــَك َم ــقِّ َذلِ ــْوِت بِاحْلَ ــْكَرُة اْلَ ــاَءْت َس ــاىل: ﴿َوَج ــال تع ق
ســياق هــذه اآليــة املباركــة يتحــدث اإلمــام )عليــه الســام( يف وصــف املــوت وســكراته 
ُة اْلَفــْوِت،  »َفَغــْرُ َمْوُصــوف َمــا َنــَزَل ِبــْم: اْجَتَمَعــْت َعَلْيِهــْم َســْكَرُة اْلَــْوِت َوَحــْرَ
ــا َأْلَواهُنـُـْم. ُثــمَّ اْزَداَد اْلَــْوُت فِيِهــْم ُوُلوجــًا، َفِحيــَل َبــْنَ  ْت َلَ َ ــا َأْطَراُفُهــْم، َوَتَغــرَّ ْت َلَ َفَفــَرَ
ــْن  ــة ِم ــِه، َعــَى ِصحَّ ِه، َوَيْســَمُع بُِأُذنِ ــَرِ ــِه َينُْظــُر بَِب ــْنَ َأْهلِ ــُه َلَب ــِه، َوإِنَّ ــْنَ َمنْطِِق َأَحِدِهــْم َوَب
ــَواالً  ــُر َأْم ــَرُه! َوَيَتَذكَّ ــَب َدْه ــَم َأْذَه ــَرُه، َوفِي ــى ُعْم ــَم َأْفنَ ــُر فِي ــِه، ُيَفكِّ ــْن ُلبِّ ــاء ِم ــِه، َوَبَق َعْقلِ
ــُه َتبَِعــاُت  ــْد َلِزَمْت ا، َق ــا  َوُمْشــَتبَِهاِتَ َحاِتَ َعَهــا، َأْغَمــَض ِف َمَطالِبَِهــا، َوَأَخَذَهــا ِمــْن ُمَرَّ َجَ
ــوُن  ــا، َفَيُك ــوَن ِبَ ــا، َوَيَتَمتَُّع ــوَن فِيَه ــْن َوَراَءُه َينَْعُم ــى لَِ ــا، َتْبَق ــَى فَِراِقَه َف َع ــا، َوَأْشَ ِعَه َجْ
ــا، َفُهــَو َيَعــضُّ َيــَدُه َنَداَمــًة  ِه، َواْلِعــبُء َعــَى َظْهــِرِه. َواْلَــْرُء َقــْد َغلَِقــْت ُرُهوُنــُه ِبَ اْلَْهنَــُأ لَِغــْرِ
ــِرِه،  ــاَم ُعُم ــِه َأيَّ ــُب فِي ــا َكاَن َيْرَغ ــُد فَِي ــِرِه، َوَيْزَه ــْن َأْم ــْوِت ِم ــَد اْلَ ــُه ِعنْ ــَر َل ــا َأْصَح ــَى َم َع
ــْوُت  ــَزِل اْلَ ــْم َي ــُه! َفَل ــا ُدوَن ــْد َحاَزَه ــا َق ــُدُه َعَلْيَه ُس ــا َوحَيْ ــُه ِبَ ــِذي َكاَن َيْغبُِط ــى َأنَّ الَّ َوَيَتَمنَّ
ــانِِه، َوالَ  ــُق بِلَِس ــِه الَ َينْطِ ــْنَ َأْهلِ ــاُنُه [َســْمَعُه، َفَصــاَر َب ــَط ]لَِس ــى َخاَل ــُغ ِف َجَســِدِه َحتَّ ُيَبالِ
ُد َطْرَفــُه بِالنََّظــِر ف وُجوِهِهــْم، َيــَرى َحــَرَكاِت َأْلِســنَتِِهْم، َوالَ َيْســَمُع  َيْســَمُع بَِســْمِعِه: ُيــَردِّ
ُه َكــَا ُقبـِـَض َســْمُعُه، َوَخَرَجــِت  َرْجــَع َكاَلِمِهــْم. ُثــمَّ اْزَداَد اْلَــْوُت اْلتَِياطــًا بـِـِه، َفُقبـِـَض َبــَرُ

ــْن َجَســِدهِ«))(. وُح ِم الــرُّ

لــذا كان )عليــه الســام( حيــث النــاس ومــن حولــه مــن أهــل بيتــه )عليهــم الســام( 
عــى التهيــؤ للمــوت وفوائــد ذكره.يقــول )عليــه الســام( يف وصيــة البنــه احلســن )عليــه 

))(  سورة ق: 9).
))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام(: ) /3)).
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ُجــُم َعَلْيِه، َوُتْفــِي َبْعــَد اْلَــْوِت إَِلْيِه،  ، َأْكثـِـْر ِمــْن ِذْكــِر اْلَــْوِت، َوِذْكــِر َمــا َتْ الســام(:» َيــا ُبنَــيَّ
َحتَّــى َيْأتَِيــَك َوَقــْد َأَخــْذَت ِمنْــُه ِحــْذَرَك، َوَشــَدْدَت َلــُه َأْزَرَك، َوالَ  َيْأتَِيــَك َبْغَتــًة َفَيْبَهــَرَك«))(.

ــهد  ــه مش ــن نزول ــم يف زم ــرآن الكري ــا الق ــرب عنه ــي اخ ــة الت ــاهد الغيبي ــن املش وم
َب  البعــث والنشــور، مــا يســمى باملعــاد اجلســاين والروحــاين معــا، قولــه تعــاىل: ﴿َوَضَ
ــِذي َأنَشــَأَها  يِيَهــا الَّ ــْل حُيْ ــي اْلِعَظــاَم َوِهــَي َرِميــٌم * ُق يِ ــاَل َمــْن حُيْ ــُه َق ــِيَ َخْلَق ــا َمَثــال َوَن َلنَ

ــٌم ﴾ ))(. ــٍق َعلِي ــُكلِّ َخْل ــَو بِ ٍة َوُه ــرَّ َل َم َأوَّ

َهاتُِكــْم َخْلًقــا ِمــن َبْعــِد َخْلــٍق ِف ُظُلــَاٍت َثــالٍث  ُلُقُكــْم ِف ُبُطــوِن ُأمَّ وقولــه تعــاىل: ﴿َيْ
ُفــوَن﴾))(. ــى ُتْرَ ُكــْم َلــُه اْلُْلــُك ال إَِلــَه إاِلَّ ُهــَو َفَأنَّ َذلُِكــُم اللُ َربُّ

ومنــه قــول أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف حقيقــة النشــور والبعــث وكيفيــة 
ُهــوُر،  ــِت الدُّ ــوُر، َوَتَقضَّ ــِت االُُْم َم ــى إَِذا َتَصرَّ ــر املعــاد اجلســاين والروحــاين: »َحتَّ تصوي
ــَباِع،  َوَأِزَف النُُّشــوُر، َأْخَرَجُهــْم ِمــْن َضَرائِــِح اْلُقُبــوِر، َوَأْوَكاِر الطُُّيــوِر، َوَأْوِجــَرِة السِّ

ــاِدِه«)4(. ــى َمَع ــَن إَِل ــِرِه، ُمْهطِِعي ــى َأْم ــَراعًا إَِل ــِك، ِس ــاِرِح اْلَمَهالِ َوَمَط

ُق األَْرُض َعنُْهــْم ِساعــًا ذلِــَك َحــْرٌ َعَلْينــا  وكذلــك قــال تعــاىل: ﴿ َيــْوَم َتَشــقَّ
َيِســٌر﴾)5(، أي خيرجــون مرعــن إىل أمــره بــا مكــث والتأخــر عنــد صيحــة القيامــة. 

ــعًا َأْبصاُرُهــْم َيُْرُجــوَن ِمــَن  ٍء ُنُكــٍر ُخشَّ اِع إىِل َشْ ويف ســورة القمــر: ﴿ َيــْوَم َيــْدُع الــدَّ

))( املصد ر نفسه: 3 /49.
))(  سورة يس: 78 ـ 79.

)3( سورة الزمر: 6.
)4( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /35).

)5( سورة ق: 44.
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اِع َيُقــوُل اْلكافـِـُروَن َهــَذا َيــْوٌم َعــِرٌ ﴾))(،  ـُـْم َجــراٌد ُمنَْتــِرٌ ُمْهطِِعــَن إىَِل الــدَّ األَْجــداِث َكَأهنَّ
أي خيرجــون مرعــن فزعــن إىل لقــاء اهلل، وكأهنــم جــراد منتــرش مــن كثرهتــم،)أي يدخل 
بعضهــم يف بعــض و خيتلــط بعضهــم ببعــض ال جهــة ألحــد منهــم فيقصدهــا كــا أن اجلــراد 
ال جهــة هلــا فتكــون أبــدا متفرقــة يف كل جهــة قــال احلســن اجلــراد يتلبــد حتــى إذا طلعــت 
عليهــا الشــمس انتــرشت فاملعنــى أهنــم يكونــون ســاكنن يف قبورهــم فــإذا دعــوا خرجــوا 

و انتــرشوا و قيــل إنــا شــبههم باجلــراد لكثرهتــم())(.

ثــم يصــف اإلمــام )عليــه الســام( حالــة النــاس يف اثنــاء بعثهــم مــن القبور:يقــول 
اِعــي،  ، َوُيْســِمُعُهُم الدَّ )عليــه الســام( »َرِعيــاًل ُصُموتــًا، ِقَيامــًا  ُصُفوفــًا، َينُْفُذُهــُم اْلَبــَرُ
َيــُل، واْنَقَطــَع  ــِت احْلِ لَّــِة، َقــْد َضلَّ ُع االْستِْســاَلِم َوالذِّ َعَلْيِهــْم َلُبــوُس االْســتِكاَنِة، َوَضَ
ــَم اْلَعــَرُق، َوَعُظــَم  االََْمــُل، َوَهــَوِت االَْْفئـِـَدُة َكاظَِمــًة، َوَخَشــَعِت االَْْصــَواُت ُمَهْينَِمــًة، َوَأجْلَ
اِعــي إىَِل َفْصــِل  ِعَبــاٌد َمُْلوُقــوَن اْقتـِـَدارًا، َوَمْرُبوُبوَن  ــَفُق، َوُأْرِعــَدِت االَْْســَاُع لَِزْبــَرِة الدَّ الشَّ
نُــوَن َأْجَداثــًا، َوَكائِنُــوَن ُرَفاتــًا، َوَمْبُعوُثــوَن  اْقتَِســارًا، َوَمْقُبوُضــوَن اْحتَِضــارًا، َوُمَضمَّ

ــُزوَن ِحَســابًا«)3(. ــون َجــَزاًء، َوُمَيَّ ــَرادًا، َوَمِدينُ َأْف

ــة النــاس يــوم القيامــة عندمــا يفــدون عــى اهلل  ــه الســام( حال يصــور اإلمــام )علي
ــواب  ــا ينتظــرون مــن الث ــل)*( مل ســبحانه وتعــاىل، وهــم جمتمعــون  عــى حكمــه كالرعي
اجلزيــل أو العقــاب االليــم، وهــم منقــادون هليبتــه جالــه ونــور قدســه. ثــم أن الوحــي 
أخــرب رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( بــأن املعــاد حــق عــى اهلل تعــاىل، وإنــه ســبحانه 

))( سورة القمر: 6 ـ 7 ـ 8.
))( تفسر جممع البيان، للطربيس: 9/)8).

)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /35).
)*( اجلاعــة القليلــة، وأصــل الرعيــل: القطيــع مــن اخليــل، ولعــل األظهــر تشــبيههم يف اجتاعهــم وصموهتــم بقطيــع 

اخليــل.
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ــاَعَة اَل  ــّق ٌ َوَأنّ َ السَّ ــَد الل َح ــوا َأنّ َ َوْع ــْم لَِيْعَلُم ــا َعَلْيِه ــَك َأْعَثْرَن ــده، ﴿َوَكَذلِ ــف وع الخيل
ــا﴾))(. ــَب فِيَه َرْي

ــِز)1( لِِصــْدِق ِميَعــاِدِه،  ــُه َمــا َأَعــدَّ َلُكــْم بِالتَّنَجُّ وا ِمنْ يقــول )عليــه الســالم(: »َواْســَتِحقُّ
ــاد مــن  اخلالــق جــل وعــا حســن الثــواب  ــاِدِه« ))(، يســتحق العب ــْوِل َمَع ــْن َه َواْلَحــَذِر ِم
رشيطــة أن يصدقــوه يف وعــده فعــا وقــوال)3(، وقــد أشــار ســبحانه وتعــاىل  إىل هــذا الوعــد 

ــْم َمْغِفــَرٌة وَأْجــٌر َعظِيــٌم﴾ )4(. احِلــاِت َلُ بقولــه: ﴿وََعــَد الل الَِّذيــَن آَمنُــوا وَعِمُلــوا الصَّ

ــَد الل  ــه: ﴿َوَع ــاىل بقول ــده  اهلل تع ــد توع ــوىل فق ــذب وت ــن ك ــق م ــال التصدي ويف قب
ــَم ﴾)5(. ــاَر َجَهنَّ ــاَر ن ــاِت واْلُكفَّ ــَن واْلُنافِق اْلُنافِِق

فيتضــح: إن املعــاد مــن االمــور الغيبيــة التــي خيتــص هبــا اهلل ســبحانه وتعــاىل، وهــو مــا 
ــا  ــاَعِة، َوَم ــُم السَّ ــِب ِعْل ــُم اْلَغْي ــَا ِعْل ــه الســام( يف النهــج: »... َوإِنَّ ــه اإلمــام )علي اشــار الي
ــا ِف  ــْبَحاَنُه َم ــُم ُس ــاَعِة...االية، َفَيْعَل ــُم السَّ ــَدُه ِعْل ــِه: إِنَّ اللَ ِعنْ ــْبَحاَنُه بَِقْولِ َدُه اللُ ُس ــدَّ َع
االَْْرَحــاِم ِمــْن َذَكــر َأْو ُأْنَثــى، َوَقبِيــح َأْو َجِيــل، َوَســِخيٍّ َأْو َبِخيــل، َوَشــقّي َأْو َســِعيد، َوَمــْن 
نَــاِن لِلنَّبِيِّــَن ُمَرافِقــًا؛ َفهــَذا َعْلــُم اْلَغْيــِب الَّــِذي الَ َيْعَلُمــُه َأَحــٌد  َيُكــوُن ِف النَّــاِر َحَطبــًا، َأْو ِف اجْلِ

إاِلَّ اللُ«)6(.

ُل اْلَغْيــَث َوَيْعَلــُم َمــا ِف األَْرَحــاِم َوَمــا َتــْدِري َنْفــٌس  ــاَعِة َوُينَــزِّ ﴿إِنَّ اللَ ِعنــَدُه ِعْلــُم السَّ
ــاَذا َتْكِســُب َغــًدا َوَمــا َتــْدِري َنْفــٌس بـِـَأيِّ َأْرٍض َتـُـوُت إِنَّ اللَ َعلِيــٌم َخبـِـٌر﴾)7(.  مَّ

))( سورة الكهف: )).
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/ 38).

)3( ينظر: يف ظال هنج الباغة، حممد جواد مغنية: ) /393.
)4( سورة املائدة: 9.

)5( سورة التوبة: 68.
)6(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/ )).

)7(  سورة لقان: 34.
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املقصد الثاني: االخبار الغيبية يف كشف مؤامرات املنافقني يف القضاء على 
االسالم  

أوال ـ مؤامرة قتل النيب )صلى اهلل عليه وآله( والقضاء عليه  

ــه  ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــق رس ــام( يف ح ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــام أم ــول اإلم يق
ــدًا َعْبــُدُه َوَرُســوُلُه، َدَعــا إىَِل َطاَعتـِـِه، َوَقاَهــَر َأْعــَداَءُه ِجَهــادًا َعــْن  وآلــه(: »َوَأشــَهُد أنَّ ُمَمَّ

ــوِرِه «))(. ــاِء ُن ْطَف ــَاٌس اِلِ ــِه، َواْلِت ــاٌع عــى َتْكِذيبِ ــَك اْجتَِ ــِه َعــْن ذلِ ِدينِــِه، الَ َيْثنِي

ــن  ــم الدي ــت قوائ ــل تثبي ــن أج ــه( م ــه وآل ــى اهلل علي ــول اهلل )ص ــم رس أي جاهده
ــن))(. ــور اليق ــاء ن ــن وإطف ــدم أركان الدي ــن ه ــادا ع ــام وإبع ــم االس ــع دعائ ورف

خيــرب اهلل عزوجــل نبيــه مــن خــال اآليــات القرآنيــة التــي تنــزل يف كشــف عــورات 
املرشكــن واملنافقــن، وإظهــار مــا كانــوا يبطنــون مــن نفــاق ومكــر يف إطفــاء نــور االســام.

ــا  ــا قريــش حين ــه( عــن نواي ــه وآل ــم النبــي )صــى اهلل علي فقــد أخــرب القــرآن الكري
اجتمعــت إلخــراج الرســول مــن مكــة أو قتلــه فبفضــل هــذا اإلعجــاز الغيبــي فشــلت 
تلــك املؤامــرة ونجــا الرســول مــن كيدهــم وهاجــر إىل املدينــة، وموضــوع هجــرة النبــي 
ــة، هــو احيــاء مــن اهلل ســبحانه وتعــاىل بــرك  ــه( مــن مكــة إىل املدين ــه وآل )صــى اهلل علي
مكــة والتوجــه إىل املدينــة، ملــا بذلــه املرشكــن مــن جهــود فكريــة وجســدية ســعيا للقضــاء 
عــى نبــي االســام )صــى اهلل عليــه وآلــه(، قولــه تعــاىل:﴿َوإِْذ َيْمُكــُر بـِـَك الَِّذيــَن َكَفــُروا 

ــوَك َأْو ُيِْرُجــوَك َوَيْمُكــُروَن َوَيْمُكــُر اللُ َواللُ َخــْرُ اْلَاكِِريــَن﴾)3(. ــوَك َأْو َيْقُتُل لُِيْثبُِت

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /30).
))( ينظر: منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: ))/ )9).

)3( األنفال: 30.
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الكر: احتيال وختطيط  وتدبر يف خفية  بغر ما يضمر، وهو حرام))(. 

ــوال أن الكــر واخلديعــة ف  ــه الســام(: »ل ــن )علي ــال أمــر املؤمن ــال: ق ــه ق روي أن
ــاس«))(. ــر الن ــت أمك ــار لكن الن

ــُروَن  ــِه﴾)3(، ﴿َوَيْمُك ــيُِّئ إاِلَّ بَِأْهلِ ــُر السَّ ــُق اْلَْك ــيِِّئ َوال حَيِي ــَر السَّ ــال تعــاىل:  ﴿َوَمْك ق
ــَن﴾)4(. ــْرُ اْلَاكِِري ــُر الل َواللُ َخ َوَيْمُك

ويف صــدد هــذه املؤامــرات املشــؤومة للمرشكــن واملنافقــن يف القضاء عى االســام 
واجهاضــه أخــذوا جيتمعــون يف نوادهيــم مــن خــال تأجيج الــرأي العــام القبي.

ــاس إىل دار  ــال صاحــب البحــار: )إن قريشــا اجتمعــت فخــرج مــن كل بطــن أن ق
النــدوة ليتشــاوروا فيــا يصنعــون برســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(، فــإذا شــيخ 
ــت  ــن أن ــوا: وم ــم. قال ــوين معك ــال: أدخل ــوا، ق ــه ليدخل ــوا إلي ــاب، وإذا ذهب ــم بالب قائ
ــوا  ــوا وجلس ــم. فدخل ــه عليك ــر ب ــر ويل رأي أش ــن م ــيخ م ــا ش ــال: أن ــيخ ؟ ق ــا ش ي
ــم  ــس لك ــذا لي ــال: ه ــوه. فق ــى أن خيرج ــم ع ــوا أمره ــس، وأمجع ــو جال ــاوروا وه وتش
بــرأي إن أخرجتمــوه أجلــب عليكــم النــاس فقاتلوكــم. قالــوا: صدقــت مــا هــذا بــرأي، 
ثــم تشــاوروا فأمجعــوا أمرهــم عــى أن يوثقــوه. قــال: هــذا ليــس بالــرأي إن فعلتــم هــذا 
وحممــد رجــل حلــو اللســان أفســد عليكــم أبناءكــم وخدمكــم، ومــا ينفــع أحدهــم إذا 

))( ينظر العن، الفراهيدي: 5/ 370.
ــي  ــيخ ع ــي، الش ــى العراق ــا جمتب ــاج آغ ــق: احل ــي ) ت:  993 هـــ(، حتقي ــق األردبي ــدة، املحق ــع الفائ ))( جمم
پنــاه االشــتهاردي، احلــاج آغــا حســن اليــزدي األصفهــاين، مؤسســة النــرش اإلســامي التابعــة جلاعــة 

املدرســن بقــم املرشفــة، ذي احلجــة 4)4)  ط): )) /)36. 
)3( سورة فاطر: 43.
)4( سورة املائدة: 9.
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فارقــه أخــوه وابنــه أو امرأتــه، ثــم تشــاوروا فأمجعــوا أمرهــم عــى أن يقتلــوه، خيرجــون 
مــن كل بطــن منهــم  بشــاهر فيربونــه بأســيافهم مجيعــا عنــد الكعبــة، ثــم قــرأ هــذه اآليــة  

ــوَك﴾))(. ــوَك َأْو َيْقُتُل ــُروا لُِيْثبُِت ــَن َكَف ــَك الَِّذي ــُر بِ ﴿َوإِْذ َيْمُك

ثانيا ـ بناء مسجد ضرار

مــن اإلخباريــات الغيبيــة للقــرآن الكريــم هــو االخبــار عــن اهــداف املرشكــن 
واملنافقــن مــن قيامهــم يف بنــاء مســجد رضار.

وهــذا مــا أكــده اإلمــام )عليــه الســام( يف شــدة وخطــورة النفــاق عــى األمــة، مــن 
الُّــوَن  ــوَن، َوالزَّ الُّــوَن اْلُِضلُّ ـُـُم: الضَّ ُرُكــْم َأْهــَل النَِّفــاِق، َفإهِنَّ خــال وصفــه للمنافقــن »َوُأَحذِّ
ــُكلِّ  ــْم بِ ــَاد، َوَيْرُصُدوَنُك ــُكلِّ ِع ــْم بِ ــًا، َوَيْعِمُدوَنُك ــوَن اْفتِنَان ــًا، َوَيْفَتنُّ ــوَن َأْلَوان ُن ــوَن. َيَتَلوَّ اْلُِزلُّ
اَء. َوْصُفُهــْم َدَواٌء،  َ ــوَن الــرَّ َفــاَء، َوَيِدبُّ ــٌة، َوِصَفاُحُهــْم َنِقيَّــٌة. َيْمُشــوَن اخْلَ ــْم َدِويَّ ِمْرَصــاد. ُقلوُبُ
َجــاِء.  ــُدوا اْلَبــاَلِء، َوُمْقنُِطــوا الرَّ َخــاِء، َوُمَؤكِّ اُء اْلَعَيــاُء. َحَســَدُة الرَّ ــْم ِشــَفاٌء، َوفِْعُلُهــُم الــدَّ َوَقْوُلُ
ــاَء،  ــوٌع. َيَتَقاَرُضــوَن الثَّنَ ــْجو ُدُم ــُكلِّ َش ــِفيٌع، َولِ ــب َش ــٌع، َوإىل ُكلِّ َقْل ي ــق َصِ ــُكلِّ َطِري ــْم بِ َلُ
وا  ُفــوا. َقــْد َأَعــدُّ ُفــوا، َوإِْن َعَذُلــوا َكَشــُفوا، َوإِْن َحَكُمــوا َأْسَ ــَزاء. إِْن َســَأُلوا أحْلَ اَقُبــوَن اجْلَ َوَيَرَ
لِــُكلِّ َحــقٍّ َباطِــاًل، َولِــُكلِّ َقائِــم َمائِــاًل، َولِــُكلِّ َحــّي َقاتِــاًل، َولِــُكلِّ َبــاب ِمْفَتاحــًا، َولِــُكلِّ َلْيــل 
ُعــوا بِِه َأْعاَلَقُهــْم. َيُقوُلوَن  ُلــوَن إىَِل الطََّمــِع بِاْلَيــْأِس لُِيقيُمــوا بـِـِه َأْســَواَقُهْم، َوُينَفِّ ِمْصَباحــًا. َيَتَوصَّ
ــْيَطاِن،  ُهــوَن. َقــْد هّيــُأوا الطَِّريــَق، َوَأْضَلُعــوا اْلَِضيــَق. َفُهــْم ُلَــُة الشَّ َفُيَشــبُِّهوَن، َوَيِصُفــوَن َفُيَموِّ

.)((»وَن ــاِسُ ــْيَطاِن ُهــُم اخْلَ ــْيَطاِن َأالَ إِنَّ ِحــْزَب الشَّ ــُة النِّــَراِن ُأولئِــَك ِحــْزُب الشَّ َوُحَ

يزعــم هــؤالء اهنــم أرادوه للصــاة وايــواء املســاكن، وطلبــوا مــن النبــي )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( أن يصــي فيــه، ولكــن اتضــح االمــر مــن خــال الوحــي يف كشــف نواياهــم 

))( بحار األنوار، العامة املجليس: 9) /53.
))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) / 67).
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اخلبيثــة بأهنــم اختــذوا مقــرأ للتآمــر عــى الرســول واالســام، واعلــم اهلل رســوله بذلــك 
مــن خــال الوحــي:             

اًرا َوُكْفــًرا َوَتْفِريًقــا َبــْنَ اْلُْؤِمنـِـَن َوإِْرَصاًدا لَِّــْن َحاَرَب  ــُذوْا َمْســِجًدا ِضَ َ ﴿َوالَِّذيــَن اتَّ
ــوَن﴾))(،  ــْم َلَكاِذُب ُ ْســنَى َواللُ َيْشــَهُد إهِنَّ ــا إاِلَّ احْلُ ــنَّ إِْن َأَرْدَن ــُل َوَلَيْحلُِف ــن َقْب اللَ َوَرُســوَلُه ِم
ِل َيــْوٍم َأَحــقُّ َأن َتُقــوَم فِيــِه ِرَجــاٌل  ــَس َعــَى التَّْقــَوى ِمــْن َأوَّ ﴿الَ َتُقــْم فِيــِه َأَبــًدا لََّْســِجٌد ُأسِّ
ــَس ُبنَْياَنــُه َعــَى َتْقــَوى ِمــَن الل  ِريــَن﴾))(، ﴿َأَفَمــْن َأسَّ ــُروْا َواللُ حُيِــبُّ اْلُطَّهِّ ــوَن َأن َيَتَطهَّ حُيِبُّ
ــَس ُبنَْياَنــُه َعــَىَ َشــَفا ُجــُرٍف َهــاٍر َفاهْنـَـاَر بِــِه ِف َنــاِر َجَهنَّــَم َواللُ  ــْن َأسَّ َوِرْضــَواٍن َخــْرٌ َأم مَّ
ــْم إاِلَّ َأن َتَقطَّــَع  ــُم الَّــِذي َبنـَـْوا ِريَبــًة ِف ُقُلوبِِ ــِدي اْلَقــْوَم الظَّالـِِـَن﴾)3(،﴿ اَل َيــَزاُل ُبنَْياهنُُ الَ َيْ
ــٌم﴾)4(، اآليــات املباركــة تبــن لنــا الصــورة الواضحــة املســترة  ــٌم َحكِي ــْم َواللُ َعلِي ُقُلوُبُ
بالظواهــر الرباقــة التــي كان يتخذهــا املنافقــون يف اســلوهبم وأعاهلــم يف حتقيــق أهدافهم، 
مــن خــال التمويــه عــى النــاس بظواهرهــم، عــرب تلبســهم الكفــر بلبــاس الديــن، 
واســتثار تلــك االســاليب لغــرض حماربــة االســام بصــورة علنيــة، فعمــدوا للوصــول 

إىل مآرهبــم مــن خــال إطــاق الكلــات اجلذابــة يف اســتغفال النــاس.

الثالث ـ غيب املستقبل 

وهــو أحــد اقســام اآلثــار الغيبيــة يف القــرآن، إخبــاره عــن احلــوادث املســتقبلية، وهــو 
عــى ثاثــة أنــواع مــن حيــث التحقــق.

))(  سورة التوبة: 07).

))(  سورة التوبة: 08).

)3(  سورة التوبة: 09).

)4(  سورة التوبة: 0)).
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النوع االول: وهو ما ال سبيل إىل انكار صدقه وحتققه 

1 ـ اخبار القرآن الكريم عن انتصارات الروم يف املستقبل 

و أشــار إىل ذلــك اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف خطبــة لــه يصــف فيهــا 
ُكــْم  القــرآن بانــه تبيــان لــكل يشء: »ذلِــَك اْلُقــْرآُن َفاْســَتنْطُِقوُه، َوَلــْن َينْطـِـَق، َوَلكِــْن ُأْخِرُ

ــُه: َأالَ إِنَّ فِيــِه ِعْلــَم َمــا َيــْأيت«))(. َعنْ

يتحــدث اإلمــام )عليــه الســام( عــن التنبــؤات الغيبيــة التــي يتحــدث عنهــا القــرآن 
ــات  ــك اإلخباري ــت تل ــا  واصبح ــتقبل،بكلياهتا وجزئياهت ــدث يف املس ــي حت ــم الت الكري
ــد  ــزة حمم ــل معج ــاء اهلل أن تظ ــه(، وش ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــدق النب ــى ص ــًا ع دلي

ــوم. ــه( إىل آخــر ي ــه وآل )صــى اهلل علي

ــن َبْعــِد َغَلبِِهْم  وُم * ِف َأْدَنــى األَْرِض َوُهــم مِّ قــال ســبحانه وتعــاىل:﴿امل * ُغلَِبــِت الــرُّ
َســَيْغلُِبوَن * ِف بِْضــِع ِســنَِن للَِِّ األَْمــُر ِمــن َقْبــُل َوِمــن َبْعــُد َوَيْوَمئـِـٍذ َيْفــَرُح اْلُْؤِمنُــوَن﴾))(.

كانــت هنــاك دولتــان كبرتــان عنــد بعثــة النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(، دولــة الفرس 
)الوثنيــة( ودولــة الــروم )املســيحية(، حصــل بينهــا رصاع وحــروب، وقــد هــزم الفــرس 
الــروم يف معركــة كبــرة يف ســوريا، وقــد أخــرب القــرآن الكريــم بذلــك عى أعقــاب هزيمة 
ــون  ــرح املرشك ــم، فف ــرس عليه ــجله الف ــاحق س ــار س ــروم، وانتص ــا ال ــي هب ــة من فضيع
بذلــك ألهنــم رأوا فيــه انتصــارا للــرشك والوثنيــة عــى رســاالت الســاء، فنــزل القــرآن 
يؤكــد انتصــار الــروم يف املســتقبل القريــب، فهــل يمكــن لكتــاب غــر نــازل مــن اهلل تعــاىل 
ــه ومصــره  ــا يف املســتقبل القريــب مــن هــذا القبيــل، ويربــط كرامت ان يؤكــد خــربا غيبي

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) / 54.
))(  سورة الروم: )-4
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بالغيــب املجهــول، وهــو هيــدد مســتقبله بالفضيحــة إذا ظهــر كذبــه يف نبوءتــه ؟( ))(.

عــن أيب عبيــدة قــال: ســألت أبــا جعفــر )عليــه الســام( عــن قــول اهلل عــز وجــل: 
ــا  ــذا تأوي ــدة إن هل ــا عبي ــا أب ــال: ي ــال: فق ــى األَْرض﴾ ق وُم * ِف َأْدَن ــرُّ ــِت ال ﴿امل * ُغلَِب
ــول  ــم إن رس ــوات اهلل عليه ــد صل ــن آل حمم ــم م ــخون يف العل ــه إال اهلل والراس ال يعلم
اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( ملــا هاجــر إىل املدينــة و ظهــر االســام كتــب إىل ملــك الــروم 
كتابــا وبعــث بــه مــع رســول يدعــوه إىل االســام وكتــب إىل ملــك فــارس كتابــا يدعــوه 
إىل االســام وبعثــه إليــه مــع رســوله فأمــا ملــك الــروم فعظــم كتــاب رســول )صــى اهلل 
عليــه وآلــه( وأكــرم رســوله وأمــا ملــك فــارس فإنــه اســتخف بكتــاب رســول اهلل )صــى 
ــك  ــل مل ــذ يقات ــارس يومئ ــك ف ــوله وكان مل ــتخف برس ــه واس ــه( ومزق ــه وآل اهلل علي
ــه  ــوا لناحيت ــارس وكان ــك ف ــروم مل ــك ال ــب مل ــوون  أن يغل ــلمون هي ــروم وكان املس ال
أرجــا منهــم مللــك فــارس فلــا غلــب ملــك فــارس الــروم كــره ذلــك املســلمون واغتمــوا 
 وُم * ِف َأْدَنــى األَْرض ــِت الــرُّ ــا امل * ُغلَِب بــه فأنــزل اهلل عــز وجــل بذلــك كتابــا قرآن
)يعنــي غلبتهــا فــارس( يف أدنــى األرض )وهــي الشــامات ومــا حوهلــا( َوُهــْم )يعنــي 
وفــارس( ِمــْن َبْعــِد َغَلبِِهــْم )الــروم( َســَيْغلُِبوَن )يعنــي يغلبهــم املســلمون( فـِـي 
ــوَن )4( بِنَْصــِر اللــه  ــَرُح اْلُمْؤِمنُ ــٍذ َيْف ــُد َوَيْوَمئِ ــْن َبْع ــُل َوِم ــْن َقْب ــُر ِم ــِه اأْلَْم ــِع ِســنِيَن لِلَّ بِْض
ــْن َيَشــاُء عــز وجــل فلــا غــزا املســلمون فــارس وافتتحوهــا فــرح املســلمون  َينُْصــُر َم
  ــنِيَن ــِع ِس ــي بِْض ــال: قلــت: أليــس اهلل عــز وجــل يقــول: )فِ بنــر اهلل عــز وجــل ق
ــه( ويف إمــارة  ــه وآل ــرة مــع رســول اهلل )صــى اهلل علي ــن ســنون كث ــد مــى للمؤمن وق
أيب بكــر وإنــا غلــب املؤمنــون فــارس يف إمــارة عمــر فقــال: أمل أقــل لكــم إن هلــذا تأويــا 

ــر  ــع الفك ــم: جمم ــادي - ق ــة اهل ــم ) ت: 5)4) هـــ(، مؤسس ــر احلكي ــد باق ــيد حمم ــرآن، الس ــوم الق ))(  عل
اإلســامي، ربيــع الثــاين 7)4)هـــ   ط3: 35).
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وتفســرا والقــرآن - يــا أبــا عبيــدة - ناســخ ومنســوخ. أمــا تســمع لقــول اهلل عــز وجــل: 
ــدم  ــا ق ــر م ــول أن يؤخ ــيئة يف الق ــه املش ــي إلي ــُد؟ يعن ــْن َبْع ــُل َوِم ــْن َقْب ــُر ِم ــِه اأْلَْم لِلَّ
ويقــدم مــا أخــر يف القــول إىل يــوم حيتــم القضــاء بنــزول النــر فيــه عــى املؤمنــن فذلــك 
قولــه عــز وجــل: َوَيْوَمئِــٍذ َيْفــَرُح اْلُْؤِمنُــوَن بِنَــْرِ الل َينْــُرُ َمــْن َيَشــاُء أي يــوم حيتــم 

القضــاء بالنــر))(.

2ـ االخبار عن عودة النيب )صلى اهلل عليه وآله ( إىل مكة 

يشــر اإلمــام )عليــه الســام( إىل قــوة وإيــان االنبيــاء )عليهــم الســام( »ُرُســٌل ال 
ــْم«))(، يتحــدث اإلمــام )عليــه الســام(  بِــَن َلُ ــُة َعَدِدِهــْم، َوالَ َكْثــَرُة اُلَكذِّ ُ ِبِــْم ِقلَّ ُتَقــرِّ
ــج  ــض املنه ــكار تناق ــن أف ــاء م ــه االنبي ــرض ل ــا يتع ــاوية وم ــالة الس ــة الرس ــن مهم ع
ــام  ــغ والقي ــبيل التبلي ــم يف س ــة عدده ــى قل ــرار ع ــرب األح ــربوا ص ــن ص ــي، ولك االهل
بواجبهــم، ومــن أقــوال اإلمام)عليــه الســام(  يف معنــى القلــة والكثــرة يف النــاس: »الَ 

ــًة«)3(. ــي َوْحَش ــْم َعنِّ ُقُه ًة، َوالَ َتَفرُّ ــزَّ ــي ِع ــاِس َحْولِ ــَرُة النَّ ــي َكْث َيِزيُدنِ

ــه  ــى اهلل علي ــا )ص ــو نبين ــام( ه ــم الس ــاء )عليه ــن االنبي ــأذى م ــن ت ــدد م ويف ص
وآلــه(، حيــث )أمجعــت قبائــل قريــش ومــن حالفهــا مــن قبائــل العــرب عــى تكذيــب 
النبــي ) صــى اهلل عليــه وآلــه ( ومقاومــة دعوتــه، وحاولــوا قتلــه مــرارا حتــى اضطــر إىل 
اهلجــرة مــن مكــة خائفــا يرقــب، فأخــربه اهلل تعــاىل بأنــه ســوف يعــود إىل مكــة منتــرا، 
ــَرَض  ــِذي َف ــاىل: ﴿إِنَّ الَّ ــه تع ــنوات()4( ،  كــا يف قول ــان س ــد ث ــه بع ــربه ب ــا أخ ــق م وحتق

))( الكايف، الشيخ الكليني: 8 / 70).
))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) / 4).

)3(  املصدر نفسه: 3 /)6.
)4(  منهاج الصاحلن، الشيخ وحيد اخلراساين: )/94.
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ــالٍل  ــَو ِف َض ــْن ُه ــَدى َوَم ــاَء بِاْلُ ــن َج ــُم َم بِّ َأْعَل ــل رَّ ــاٍد ُق َك إىَِل َمَع ــَرادُّ ــْرآَن َل ــَك اْلُق َعَلْي
ــٍن﴾))(. بِ مُّ

)ـ أخبار القرآن حبفظ النيب وصيانة )صلى اهلل عليه وآله( من أخطار 
الناس وأذاهم 

ــَر  ــِه، َوَقاَه ــا إىَِل َطاَعتِ ــوُلُه، َدَع ــُدُه َوَرُس ــدًا َعْب ــَهُد أنَّ ُمَمَّ ــام(: »َوَأش ــه الس ــال )علي ق
ْطَفــاِء  َأْعــَداَءُه ِجَهــادًا َعــْن ِدينِــِه، الَ َيْثنِيــِه َعــْن ذلِــَك اْجتَِــاٌع عــى َتْكِذيبِــِه، َواْلِتــَاٌس اِلِ

ُنــوِرِه«))(.

ــْغ َمــا ُأنــِزَل إَِلْيــَك  ُســوُل َبلِّ ــا الرَّ َ قولــه ســبحانه وتعــاىل يف واقعــة غديــر خــم ﴿َيــا َأيُّ
ــِدي  ــاِس إِنَّ اللَ الَ َيْ ــَن النَّ ــَك ِم ــاَلَتُه َواللُ َيْعِصُم ــَت ِرَس ْغ ــَا َبلَّ ــْل َف ْ َتْفَع ــَك َوإِن لَّ بِّ ــن رَّ ِم

ــَن﴾)3(. ــْوَم اْلَكافِِري اْلَق

إن هــذه اآليــة نزلــت يف غديــر خــم حينــا أمــر الرســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه(
أ ن يقيــم عليــا علــا للنــاس ويبلغهــم مــا نــزل فيــه مــن الواليــة وفــرض الطاعــة عــى كل 
ــي  ــب ع ــاس يف تنصي ــن الن ــذر م ــى ح ــه( ع ــه وآل ــى اهلل علي ــي )ص ــكان النب ــد)4(، ف أح

ــه الســام( للخافــة فأخــربه اهلل بأنــه ســيعصمه مــن أذى النــاس ورشهــم. )علي

4ـ االخبار عن هزمية املشركني يف واقعة بدر الكربى 

أهــم  الغيبــي  االمــداد  إن  بيــان  الّســام( يف صــدد  اإلمــام عــي )عليــه  يقــول 

))(  سورة القصص: 85.
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام (: ) / )3).

)3( سورة املائدة: 67.
)4( الغديــر، الشــيخ األمينــي ) ت: )39) هـــ (، دار الكتــاب العــريب - بــروت - لبنــان 397) - 977) م، 

ط 4: )/ 0).
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ــة، َوُهــَو  مســتلزمات اجلهــاد: »إِنَّ هــَذا االَْْمــَر َلــْم َيُكــْن َنْصــُرُه َوالَ ِخْذالَُنــُه بَِكْثــَرة َوالَ بِِقلَّ
ــى َبَلــَغ َمــا َبَلــَغ، َوَطَلــَع َحْيــُث  ُه، َحتَّ ُه َوَأَمــدَّ ــِذي َأَعــدَّ ــُدُه الَّ ــِذي َأْظَهــَرُه، َوُجنْ ِديــُن اللــِه الَّ

ــَدُه«))(. ــٌر ُجنْ ــَدُه، َوَناِص ــٌز َوْع ــُه ُمنِْج ــِه، َوالل ــَن الل ــود ِم ــى َمْوُع ــُن َعَل ــَع، َوَنْح َطَل

يتحــدث اإلمــام )عليــه الســام( عــن االمــداد الغيبــي الــذي حصــل عليــه املؤمنــون 
يف واقعــة بــدر وغرهــا مــن املعــارك التــي حصلــت يف زمــن النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ــٍة َقلِيَلــٍة  وهــو النــر املــؤزر الــذي مــن عنــد اهلل، حتــى وإن كانــوا قليلــن ﴿َكــْم ِمــْن فَِئ

َغَلَبــْت فَِئــًة َكثِيــَرًة بـِـإِْذِن اللــه﴾))(.  

إذ مــن مجلــة وعــده نــر جنــده، وجنــده هــم املؤمنــون، فاملؤمنــون منصــورون عــى 
ــوا قليلــن أو كثرين.حيــث أخــرب اهلل ســبحانه وتعــاىل نبيــه )صــى  كّل حــال ســواء كان
ــن  ــود م ــى موع ــن ع ــة )ونح ــدء املعرك ــل ب ــن قب ــة املرشك ــن هزيم ــه( ع ــه وآل اهلل علي
ــوذا  ــا ونف ــدة ومجع ــددا وع ــر ع ــم أكث ــار لكوهن ــن باالنتص ــوا جازم ــم كان ــع أهن اهلل(، م
وَن َأنَّ  ــَودُّ ــْم َوَت ــا َلُك َ ــْنِ َأهنَّ ــَدى الطَّائَِفَت ــُم اللُ إِْح ــاىل: ﴿َوإِْذ َيِعُدُك ــال تع ــرة، فق يف اجلزي
ــقَّ بَِكلَِاتـِـِه َوَيْقَطــَع َدابِــَر اْلَكافِِريــَن  ــْوَكِة َتُكــوُن َلُكــْم َوُيِريــُد اللُ َأن حُيِــقَّ احْلَ َغــْرَ َذاِت الشَّ
ُكــْم َفاْســَتَجاَب  ــْو َكــِرَه اْلُْجِرُمــوَن * إِْذ َتْســَتِغيُثوَن َربَّ ــَل َوَل ــَل اْلَباطِ ــقَّ َوُيْبطِ * لُِيِحــقَّ احْلَ
ــِه  ــنَّ بِ ى َولَِتْطَمئِ ــْرَ ــُه اللُ إاِلَّ ُب ــا َجَعَل ــَن * َوَم ــِة ُمْرِدفِ ــَن اْلَالئَِك ــٍف مِّ ُكــم بَِأْل َلُكــْم َأينِّ ُمِدُّ
ــًة  ــاَس َأَمنَ ــيُكُم النَُّع ــٌم * إِْذ ُيَغشِّ ــٌز َحكِي ــِد اللِ إِنَّ اللَ َعِزي ــْن ِعن ــْرُ إاِلَّ ِم ــا النَّ ــْم َوَم ُقُلوُبُك
بَِط  ــْيَطاِن َولَِرْ َرُكــم بـِـِه َوُيْذِهــَب َعنُكــْم ِرْجــَز الشَّ ــَاء َمــاء لُِّيَطهِّ ــن السَّ ُل َعَلْيُكــم مِّ نْــُه َوُينَــزِّ مِّ
ــَك إىَِل اْلَالئَِكــِة َأينِّ َمَعُكــْم َفَثبُِّتــوْا الَِّذيــَن  َعــَى ُقُلوبُِكــْم َوُيَثبِّــَت بـِـِه األَْقــَداَم * إِْذ ُيوِحــي َربُّ
ُبــوْا ِمنُْهــْم  ُبــوْا َفــْوَق األَْعنَــاِق َواْضِ ْعــَب َفاْضِ آَمنُــوْا َســُأْلِقي ِف ُقُلــوِب الَِّذيــَن َكَفــُروْا الرُّ

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /9).
))( سورة البقرة: اآلية 49).
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ــاٍن ﴾))(. ُكلَّ َبنَ

ــا  ــَزَل َعَلْينَ ــَت َوَأْن ــا اْلَكْب َن ــَزَل بَِعُدوِّ ــا َأْن ــُه ِصْدَقنَ ــا َرَأى الل ــام(: »َفَلمَّ ــه الس ــول )علي يق
النَّصــَر«))(. وعــد اهلل تعــاىل املؤمنــن بالنــر عــى عدوهــم، وقطــع دابرهــم، عــى 
ــُيْهَزُم  ــِرٌ * َس نَت ــٌع مُّ ــُن َجِي ــوَن َنْح ــال: ﴿أَْم َيُقوُل ــم، ق ــم وعدهت ــة عدده ــن قل ــم م الرغ
ُبــَر﴾)3(، وقــد وىف اهلل بوعــده، فنرهــم عــى أعدائهــم  وقطــع دابــر  ــوَن الدُّ ْمــُع َوُيَولُّ اجْلَ
ــباهبا،  ــى أس ــببات ع ــري املس ــبحانه جي ــه)4( ان اهلل س ــا أخربب ــك ك ــق ذل ــن وحتق الكافري
ويربــط النتائــج بمقدماهتــا، فمــن صــدق منــه العــزم وعمــل جاهــدا خملصــا يف عملــه بلــغ 

ــه)5(. ــق اهلل وعنايت ــة بتوفي الغاي

5 ـ االخبار عن فتح مكة.

قولــه )عليــه الســام( يف حتقيــق النــر بعــد هتيئــة مقدماتــه، الصمــود والتــوكل عــى 
اهلل تعــاىل ســوف حيقــق تلــك االهــداف، وغــر ذلــك مــن التســاؤالت والشــكوك باملبــدأ 
وآهلــدف يــؤدي إىل اهلزيمــة واالهنيــار، فقــد أخــرب اهلل تعــاىل نبيــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( 
ــد الدخــول،  ــون املســجد احلــرام مــع ذكــر حاالهتــم عن بأهنــم ســيفتحون مكــة ويدخل
يصــور اإلمــام )عليــه الســام( هــذه املواقــف عــرب كامه:»َفَصْمــدًا َصْمــدًا! َحتَّــى َينَْجلـِـَي 
ــد:  ــْم«)6(  الصم ــْم َأْعَماَلُك ــْن َيتَِرُك ــْم َوَل ــُه َمَعُك ــْوَن َوالل ــُم االَْْعَل ــقِّ )َوَأْنُت ــوُد اْلَح ــْم َعُم َلُك

))(  سورة االنفال  اآليات: 7ـ- )).
))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /05).

)3( سورة القمر:  44 ـ 45.
)4( ينظــر: تاريــخ اليعقــويب، أمحــد بــن اســحق اليعقــويب )ت: )9) هـــ (،دار الكتــب العلميــة، لبنــان، 9)4) 

هـــ   ط): )/9)ـ  30.
)5( يف ظال هنج الباغة، حممد جواد مغنية: ) /304.

)6( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /5)).
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ــقِّ  ْؤَيــا بِاحْلَ يعنــي القصــد))(، فتحقــق مــا أخــرب بــه، قــال تعاىل:﴿َلَقــْد َصــَدَق اللُ َرُســوَلُه الرُّ
اُفــوَن َفَعلـِـَم  يــَن ال َتَ ِ ِقــَن ُرُؤوَســُكْم َوُمَقرِّ ــَراَم إِن َشــاء اللُ آِمنـِـَن ُمَلِّ َلَتْدُخُلــنَّ اْلَْســِجَد احْلَ

َمــا َلْ َتْعَلُمــوا َفَجَعــَل ِمــن ُدوِن َذلِــَك َفْتًحــا َقِريًبــا﴾))(.

6ـ اإلخبار عن عدم مشاركة املنافقني يف احلرب بعد رجوع املسلمني من 
غزوة تبوك 

يصــف اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( حالــة املنافقــن املتخلفــن عــن اجلهــاد 
ــْن َتَقاَعــَس َعنَْك،  »َفاْنَهــْد بَِمــْن َأطاَعــَك إَِلــى َمــْن َعَصــاَك، َواْســَتْغِن بَِمــِن اْنَقــاَد َمَعــَك َعمَّ

َفــإِنَّ اْلُمَتــَكاِرَه َمِغيُبــُه َخْيــٌر ِمــْن ُشــُهوِدِه، َوُقُعــوُدُه َأْغنَــى ِمــْن ُنُهوِضــِه«)3(.

يشــر )عليــه الســام( إىل واقــع حــال النــاس يف اجلهــاد، فيهــم املشــكك واملتثاقــل، 
يقــول )عليــه الســام( إن وجــود هــؤالء يفرقــون اآلراء، ويصدعــون الصفــوف، 
والنتيجــة مــن وجودهــم هــو الفشــل واخلــران وإذن فعــدم الــكاره أو املتقاعــس خــر 
ــالَِّزَم،  لَّ ال ــذُّ ــَدَة الل، َوال ــَراِر َمْوِج ــوره، »إِنَّ ِف اْلِف ــن حض ــر م ــه خ ــوده، وغياب ــن وج م
ــُه َوَبــْنَ َيْوِمــِه«)4(، و اهلل  َواْلَعــاَر اْلَباِقــَي، َوإِنَّ اْلَفــارَّ َلَغــْرُ َمِزيــد ِف ُعُمــِرِه، َوالَ َمُْجــوز َبْينَ
ســبحانه وتعــاىل أخــرب نبيــه بــأن طائفــة ممــن معــك  ال خيرجــون للقتــال وال يفعلــون ذلــك 

ــه. ــدا وال خيتارون أب

قولــه تعــاىل يصــف فيــه حالــة املنافقــن حينــا رضــوا بالقعــود والتخلــف عــن اجلهاد 
ــًدا  ــَي َأَب ُرُجــوْا َمِع ــن َتْ ــْم َفاْســَتْأَذُنوَك لِْلُخــُروِج َفُقــل لَّ نُْه ــٍة مِّ َجَعــَك اللُ إىَِل َطائَِف ــإِن رَّ ﴿َف

))( لسان العرب، ابن منظور: 3/ 53).
))( سورة الفتح: 7).

)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: 3 / 6.

)4( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) / 4.
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الِِفــَن﴾))(. ٍة َفاْقُعــُدوْا َمــَع اخْلَ َل َمــرَّ ُكــْم َرِضيُتــم بِاْلُقُعــوِد َأوَّ ا إِنَّ َوَلــن ُتَقاتُِلــوْا َمِعــَي َعــُدوًّ

7 ـ اإلخبار عن فتح بالد كرى وقير قبل فتح خير

 يقــول )عليــه الســام(: »مــا كان لحمــد منّجــم وال لنــا مــن بعــده، فتــح الل علينــا 
بــالد كــرى وقيــر وســائر البلــدان، أيــا النــاس توكلــوا عــى الل وثقــوا بــه فإنــه يكفــي 
مــا ســواه«))(. مــن اإلخباريــات الوحــي يف زمــن نــزول القــرآن، هــو إخبــاره عــن فتــح 
ــر  ــم، ومل خيط ــم وثرواهت ــلمن إىل خزائنه ــول املس ــر ووص ــرى وقي ــاد ك ــم ب وحك

بباهلــم الوصــول إىل تلــك البــاد وحكمهــا.

ــَت  عندهــا نزلــت هــذه اآليــات ﴿َلَقــْد َرِضَ اللُ َعــِن اْلُْؤِمنِــَن إِْذ ُيَبايُِعوَنــَك َتْ
ــَم  ــا * َوَمَغانِ ــا َقِريًب ــْم َفْتًح ــْم َوَأَثاَبُ ــكِينََة َعَلْيِه ــَزَل السَّ ــْم َفَأن ــا ِف ُقُلوِبِ ــَم َم ــَجَرِة َفَعلِ الشَّ
ــَل  َكثِــَرًة َيْأُخُذوهَنـَـا َوَكاَن اللُ َعِزيــًزا َحكِيــًا * َوَعَدُكــُم اللُ َمَغانـِـَم َكثِــَرًة َتْأُخُذوهَنـَـا َفَعجَّ
ْســَتِقيًا  اًطا مُّ ِدَيُكــْم ِصَ َلُكــْم َهــِذِه َوَكــفَّ َأْيــِدَي النَّــاِس َعنُكــْم َولَِتُكــوَن آَيــًة لِّْلُمْؤِمنـِـَن َوَيْ

ــًرا ﴾)3(. ٍء َقِدي ــَى ُكلِّ َشْ ــا َوَكاَن اللُ َع ــاَط اللُ ِبَ ــْد َأَح ــا َق ــِدُروا َعَلْيَه ــَرى َلْ َتْق * َوُأْخ

8 ـ اإلخبار عن ذرية النيب الطاهرة 

عندمــا تــويف ابنــه )صــى اهلل عليــه وآلــه(، قــال العــاص بــن وائــل: إنــه أبــر ليــس 
ــَك  ــلِّ لَِربِّ ــَر * َفَص ــاَك اْلَكْوَث ــا َأْعَطْينَ ــر: ﴿إِنَّ ــورة الكوث ــت س ــة، فنزل ــل وذري ــه نس ل
﴾)4(، وأخــربت بــأن قائــل الــكام املذكــور هــو  َواْنَحــْر * إِنَّ َشــانَِئَك ُهــَو األَْبــَرُ

))(  سورة التوبة: 83.
))(  بغيــة الباحــث عــن زوائــد مســند احلــارث، عــي بــن أيب بكــر اهليثمــي )ت: )8) هـــ (، حتقيــق: مســعد عبد 

احلميــد حممــد الســعدين، دار الطائــع للنــرش والتوزيع والتصديــر - القاهــرة  ) د ط(: )7). 
)3(  سورة الفتح: اآليات 8) ــ )).

)4( سورة الكوثر: اآليات )ــ 3.
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ــه الســام(: »َأالَ إِنَّ  ــة، يقــول )علي ــه( فباقي ــه وآل ــه )صــى اهلل علي ــر، وأمــا ذريت األب
ــَع  ــٌم َطَل ــَوى َنْج ــَاِء: إَِذا َخ ــوِم السَّ ــِل ُنُج ــه(، َكَمَث ــه وآل ــى الل علي د)ص ــَل آِل ُمَمَّ َمَث
نَائِــُع، َوَأَتاُكــم َمــا ُكنُْتــْم َتْأُمُلــوَن«))(. ُكــْم َقــْد َتَكاَمَلــْت ِمــَن الل فِيُكــُم الصَّ َنْجــٌم، َفَكَأنَّ

ويف جــواب اإلمــام )عليــه الســام( ملعاويــة: »ومنــا خــر نســاء العالــن«))(، فاطمــة الزهــراء 
)عليهــا الســام ( نــص رســول اهلل صــى اهلل عليــه وآلــه عــى ذلــك، ال خــاف فيــه)3(.

 9 ـ اإلخبار عن مصري اليهود

ومــن كام ألميــر المؤمنيــن )عليــه الســام(: »أمــا بعــد فإنــه إنمــا هلــك مــن كان قبلكــم 
ــار عــن ذلــك، فإنهــم لمــا  بحســب مــا عملــوا مــن المعاصــي ولــم ينههــم الربانيــون واألحب
تمــادوا فــي المعاصــي نزلــت بهــم العقوبــات.« ومــن خطبــة الزهــراء )عليهــا الســام(: 
»ابتعثــه الل تعــاىل إتامــا ألمــره، و عزيمــة عــى إمضــاء حكمــه، فــرأى االمــم فرقــا ف أدياهنــا، 
عكفــا عــى نراهنــا، عابــدة ألوثاهنــا، منكــرة لل تعــاىل مــع عرفاهنــا«)4(. كــا يف قولــه تعــاىل ﴿َوإِْذ 
يــُع  ــَك َلَرِ ــَك َلَيْبَعَثــنَّ َعَلْيِهــْم إىَِل َيــْوِم اْلِقَياَمــِة َمــن َيُســوُمُهْم ُســوَء اْلَعــَذاِب إِنَّ َربَّ َن َربُّ َتــَأذَّ

ِحيــٌم﴾)5(.  ــُه َلَغُفــوٌر رَّ اْلِعَقــاِب َوإِنَّ

ــة التــي أصابــت مجاعــة مــن اليهــود خالفــت  إشــارة إىل قســم مــن العقوبــات الدنيوي
أمــر اهلل تعــاىل، وســحقت احلــق والعــدل والصــدق، إذ بعــث اهلل عليهــم بعــد ســليان بخــت 

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /94).
))(املصدر نفسه: 3 /33.

)3(  رشح هنــج الباغــة، ابــن أيب احلديــد ) ت:  656 هـــ (، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم، دار إحيــاء 
ــي ورشكاه،)96) م )د ط(: 5)/ 59). ــايب احللب ــى الب ــة - عيس ــب العربي الكت

)4(  بحار األنوار: العامة املجليس، 9)/)))
)5( سورة االعراف: 67).
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النــر، فخــرب ديارهــم وقتــل مقاتليهــم وســبى نســاءهم وذرارهيــم ورضب اجلزيــة عــى 
مــن بقــي منهــم، وكانــوا يؤدوهنــا إىل املجــوس، حتــى بعــث اهلل حممــدا )صــى اهلل عليــه وآلــه 

وســلم( ففعــل مــا فعــل، ورضب عليهــم اجلزيــة، فــا تــزال مروبــة إىل آخــر الدهــر))(.

10 ـ اإلخبار عن مكائد اليهود ضد املسلمني 

يتحــدث اإلمــام )عليــه الســام( باملواثيــق واالثــار املرتبــة عــى نقــض امليثــاق كــا 
فعلــه اليهــود يف نصــب مكائدهــم ضــد املســلمن، يقــول )عليــه الســام(:

ــْن  ُل َم ــا َأوَّ ــِه الََن ــه(؟ َوالل ــه وآل ــه علي ــى الل ــوِل اللِه)صل ــى َرُس ــِذُب َعَل ــي َأْك »َأَتَران
َل َمــْن َكــَذَب َعَلْيــِه. َفنََظــْرُت فــي َأْمــِري، َفــإَِذا َطاَعتِــي َقــْد َســَبَقْت  َقــُه َفــاَل َأُكــوُن َأوَّ َصدَّ
َبْيَعتِــي، َوإَِذا الميَِثــاُق فــي ُعنُِقــي لَِغْيــِري. «))(. أي ميثــاق الّرســول وعهــده إىّل بــرك 

ــه)3(. ــف هني ــره، أو أخال ــّدى أم ــّل ل أن أتع ــم حي ــة فل ــقاق والنازع الّش

ُفــوَن اْلَكلِــَم  ــْم َقاِســَيًة حُيَرِّ يَثاَقُهــْم َلَعنَّاُهــْم َوَجَعْلنَــا ُقُلوَبُ قــال تعاىل:﴿َفبـِـَا َنْقِضِهــم مِّ
ــاًل  ــْم إاِلَّ َقلِي نُْه ــٍة مِّ ــَىَ َخائِنَ ــُع َع ــَزاُل َتطَّلِ ــِه َوالَ َت ــُروْا بِ َّــا ُذكِّ ــا مِّ ــِه َوَنُســوْا َحظًّ َواِضِع َعــن مَّ

ــبُّ اْلُْحِســنَِن﴾)4(. ــْح إِنَّ اللَ حُيِ ــْم َواْصَف ــُف َعنُْه ــُم َفاْع نُْه مِّ

فيــه تســلية للنبــي )صــى اهلل عليــه وآهلوســّلم( يقــول ال تعجبــن يــا حممــد مــن هــؤالء 
ــوا العهــد الــذي  اليهــود الذيــن مهــوا أن يبســطوا أيدهيــم إليــك و إىل أصحابــك و ينكث
بينــك و بينهــم و يغــدروا بــك فــإن ذلــك دأهبــم و عــادة أســافهم الذيــن أخــذت ميثاقهم 

))(  التفسر اآلصفي،الفيض الكاشاين: )/ )46.
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /89.

)3( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 4 /45).
)4( سورة املائدة: 3).
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عــى طاعتــي يف زمــن موســى و بعثــت منهــم اثنــي عــرش نقيبــا فنقضــوا ميثاقــي و عهــدي 
فلعنتهــم بنقضهــم ذلــك العهــد و امليثــاق))(.

11ـ اإلخبار عن حفظ القرآن وصيانته من التحريف 

ــُدُه، َوَبْحــرًا  »ُثــمَّ َأْنــَزَل َعَلْيــِه اْلكَِتــاَب ُنــورًا الَ ُتْطَفــُأ َمَصابِيُحــُه، َوِســَراجًا الَ َيْخُبــو َتَوقُّ
الَ ُيــْدَرُك َقْعــُرُه، َوِمنَْهاجــًا الَ ُيِضــلُّ َنْهُجــُه، َوُشــَعاعًا الَ ُيْظلـِـُم َضــْوُؤُه، َوُفْرَقانــًا الَ ُيْخَمــُد 

ُبْرَهاُنــُه، َوتِْبَيانــًا الَ ُتْهــَدُم َأْرَكاُنــُه«))(.

افُِظوَن﴾)3(. ا َلُه حَلَ ْكَر َوإِنَّ ْلنَا الذِّ ا َنْحُن َنزَّ كا يف قوله تعاىل: ﴿إِنَّ

ــن  ــون ع ــه مص ــه، أن ــرآن وحفظ ــة الق ــن صيان ــام( ع ــه الس ــام )علي ــدث اإلم يتح
التحريــف بــكل معانيــه عــن الزيــادة والنقصــان، وأنــه تعــاىل حفــظ القــرآن بــن النــاس 
ــْنِ  ــُل ِمــْن َب ــِه اْلَباطِ لعلمــه تعــاىل باحتيــاج النــاس إىل القــرآن وكونــه بمتناوهلــم ﴿ال َيْأتِي
ــى ال  ــيطان، املعن ــو الش ــل ه ــٍد﴾)4(، الباط ــٍم َحِي ــْن َحكِي ــٌل مِّ ــِه َتنِزي ــْن َخْلِف ــِه َوال ِم َيَدْي
يقــدر املحرفــون أن ينقصــوا منــه حقــا أو يزيــدوا فيــه باطــا مــن تكذيبــه يف إخبــاره أو 
ــدراس،  ــل واالن معارضــة، فهــو مأمــون مــن التهافــت وآهلــدم، وطــروا النقــص واخلل
ــه قــد  ــوم القيامــة، وهــذا كل ــم حمفوظــًا وحجــة عــى املكلفــن إىل ي يبقــى القــرآن الكري

ــه. ــه( يف زمــن نزول ــه وآل ــه الوحــي للنبــي )صــى اهلل علي اخــرب ب

))( تفسر جممع البيان، الطربيس: 3/ 66).
))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /77).

)3(  سورة احلجر: 9.
)4( سورة فصلت: )4.
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12 ـ اإلخبار عن حفظ االسالم والرسول )صلى اهلل عليه وآله( 

أشــار إىل ذلــك اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: )َأَذلَّ االَْْدَيــاَن بِِعــّزه، َوَوَضــَع 
ــِة  اَلَل ــَدَم َأْرَكاَن الضَّ ِه، َوَه ــْرِ ــِه بِنَ ي ــَذَل ُمَادِّ ــِه، َوَخ ــَداَءُه بَِكَراَمتِ ــاَن َأْع ــِه، َوَأَه ــَل بَِرْفِع اْلَِل
َيــاَض بَِمَواِتِــِه ُثــمَّ َجَعَلــُه الَ اْنِفَصــاَم  بُِرْكنـِـِه، َوَســَقى َمــْن َعطـِـَش ِمــْن ِحَياِضــِه، َوَأْتــَأَق احْلِ
ْلَقتـِـِه، َوالَ اهْنِــَداَم اِلََساِســِه، َوالَ َزَواَل لَِدَعائِِمِه، َوالَ اْنِقاَلَع لَِشــَجَرتِِه،  لُِعْرَوتـِـِه، َوالَ َفــكَّ حِلَ
ــقِّ  ائِِعــِه، َوالَ َجــذَّ لُِفُروِعــِه... َفُهــَو َدَعائِــُم َأَســاَخ ِف احْلَ تِــِه، َوالَ َعَفــاَء لَِرَ َوالَ اْنِقَطــاَع لُِدَّ

ــْلَطاِن... ُمْعــِوُذ اْلََثــاِر«))(. ــا آَساَســَها َرفِيــُع اْلُبنَْيــاِن... َعِزيــُر السُّ َأْســنَاَخَها، َوَثبَّــَت َلَ

يصــور لنــا اإلمــام )عليــه الســام( عامليــة ديــن االســام، وشــموليته عــى االديــان 
الســابقة، بمنهجــه وعزتــه وســلطانه، وأنــه رفيــع البنيــان عزيــز الســلطان.

ويف هنــج الباغــة يف كام لــه لعمــر ملــا استشــاره النطاقــه لقتــال أهــل فــارس حــن 
ــذي  ــده ال ــره وجن ــذي أظه ــن اهلل ال ــو دي ــام(: )وه ــه الس ــال )علي ــرب ق ــوا للح جتمع
أعــده وأمــده، حتــى بلــغ مابلــغ، وطلــع حيــث طلــع، ونحــن عــى موعــود مــن اهلل، واهلل 
منجــز وعــده، ونــارص جنــده ())(، وهــو معنــى قولــه تعــاىل ﴿ُيِريــُدوَن َأن ُيْطِفــُؤوْا ُنــوَر اللِ 

بَِأْفَواِهِهــْم َوَيْأَبــى اللُ إاِلَّ َأن ُيتـِـمَّ ُنــوَرُه َوَلــْو َكــِرَه اْلَكافـِـُروَن﴾)3(.

تــدل هــذه اآليــة املباركــة بالداللــة االلزاميــة أن اهلل ســبحانه وتعــاىل حفــظ الرســول 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( بالرســالة، وهــذا مــا امجــع عليــه املفــرون أن القــرآن واالســام 
مهــا نــور اهلل، حيــث أراد اهلل تعــاىل إعــزاز اإلســام يف منهجــه وســلطانه بإعــاء كلمــة 
ــان باحلجــة  ــد باحلجــة والربهــان، قــال: ) ليعــي ديــن االســام عــى مجيــع األدي التوحي

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /76).
))( املصدر نفسه: )  /9).

)3( التوبة: )3.
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والغلبــة والقهــر هلــا، حتــى ال يبقــى عــى وجــه األرض ديــن إال مغلوبــا، وال يغلــب أحــد 
أهــل االســام باحلجــة، وهــم يغلبــون أهــل ســائر األديــان باحلجــة())(.

وأمــا الظهــور بالغلبــة فهــو أن كل طائفــة مــن املســلمن قــد غلبــوا عــى ناحيــة مــن 
نواحــي أهــل الــرشك، وحلقهــم قهــر مــن جهتهــم. وقيــل: أراد عنــد نــزول عيســى ابــن 
مريــم، ال يبقــى أهــل ديــن إال أســلم، أو أدى اجلزيــة، عــن الضحــاك. وقــال أبــو جعفــر 
)عليــه الســام(: إن ذلــك يكــون عنــد خــروج املهــدي مــن آل حممــد، فــا يبقــى أحــد إال 
أقــر بمحمــد، وهــو قــول الســدي، وقــال الكلبــي: ال يبقــى ديــن إال ظهــر عليه االســام، 

وســيكون ذلــك ومل يكــن بعــد، وال تقــوم الســاعة حتــى يكــون ذلــك ())(.

ــه( يقــول: ال  ــه وآل وقــال املقــداد بــن األســود: ســمعت رســول اهلل )صــى اهلل علي
يبقــى عــى ظهــر األرض بيــت مــدر وال وبــر، إال أدخلــه اهلل كلمــة االســام، إمــا بعــز 
عزيــز، وإمــا بــذل ذليــل. إمــا يعزهــم فيجعلهــم اهلل مــن أهلــه فيعــزوا بــه، وإمــا يذهلــم 

ــه)3(. فيدينون ل

فيتضــح مــن ذلــك: إن هنــاك معجــزة غيبيــة واضحــة أخــرب هبــا القــرآن الكريــم، قــد 
تكــون حتققــت بالكامــل أو قــد يكــون حتقــق جــزء وبقــي اجلــزء اآلخــر)4(.

)1 ـ االخبار عن أسرار الطبيعة 

ــون  ــن ارسار الك ــاره ع ــو إخب ــه ه ــن نزول ــم يف زم ــرآن الكري ــة للق ــات الغيبي ــن اإلخباري م

))( تفسر جممع البيان، الشيخ الطربيس: 5 /45.
))( املصدر نفسه: 45.

)3( مرآة العقول يف رشح أخبار آل الرسول، العامة املجليس: 5 /37).
ــد الكاظــم املــرزوك، مؤسســة علــوم  ــة، غــزوان عب ــة موضوعي )4( الغيبيــات يف هنــج الباغــة دراســة تارخيي

ــة احلســينية(، 437) هـــ  ـ 6)0) م   ط)4:). هنــج الباغــة )العتب
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ــزول القــرآن يتصوروهنــا بســيطة للفهــم والنظــر. ــوا يف زمــن ن ــي كان واالجــرام الســاوية، الت

حيــث أخــرب اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( بحركــة تلــك االجــرام بكامــه 
ــْمُس  ــْمُس َواْلَقَمــُر َدائَِبــاِن ِف َمْرَضاتـِـِه«))(، ﴿ال الشَّ املســتوحى مــن القــرآن الكريــم »َوالشَّ
ْيــُل َســابُِق النََّهــاِر َوُكلٌّ ِف َفَلــٍك َيْســَبُحونَ﴾))(، وهــذه  ــا َأن ُتــْدِرَك اْلَقَمــَر َوال اللَّ َينَبِغــي َلَ

مــن االمــور الغيبيــة التــي قدرهــا ســبحانه وتعــاىل يف نظــام الكــون وأحكــم تقديرهــا.

ــَرُه،  ــَف َتْدبِ ــَرُه َفَأْلَط ــَرُه، َوَدبَّ ــَم َتْقِدي ــَق َفَأْحَك ــا َخَل َر َم ــدَّ ــه الســام(: »َق يقــول )علي
َهــُه لِِوْجَهتِــِه َفَلــْم َيَتَعــدَّ ُحــُدوَد َمنِْزَلتِــِه«)3(، أي جعــل لــكل يشء مقــدارا خمصوصــا  َوَوجَّ

ــه مــن اخلصائــص واألفعــال)4(. ــأ كل يشء ملــا أراد من بحســب احلكمــة، أو هي

ــه  ــى اهلل علي ــي )ص ــي النب ــا الوح ــرب فيه ــي اخ ــرى الت ــة االخ ــور الغيبي ــن االم وم
ــام(: ــه الس ــام )علي ــا اإلم ــار اليه ــه( وأش وآل

أ ـ قانون الزوجية.

عنــد  تصــور  هنــاك  يكــن  ومل  نزولــه،  زمــن  يف  الكريــم  القــرآن  طرحــه  التــي 
ــْم  ُك ــْنِ َلَعلَّ ــا َزْوَج ٍء َخَلْقنَ ــن ُكلِّ َشْ ــه تعاىل:﴿َوِم ــياء، قول ــت االش ــه حت ــاء بإدراج العل
ــي أشــار اليهــا اإلمــام  ــاف املختلفــة، الت ــا معناهــا األصن ــُروَن﴾)5(، )الزوجــن( هن َتَذكَّ

)عليــه الســام( بكامــه.

))( هنج الباغة خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /59).
))( سورة يس: 40.

)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) / 65).
)4( بحار األنوار، العامة املجليس: 54 /5)).

)5( سورة الذاريات: 49.
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ــا،  َه ــَن ُمَتَضادِّ ــِه َبْي ــا، َوالََءَم بُِقْدَرتِ ــَج ُحُدوَدَه ــا، َوَنَه ــَياِء َأَوَدَه ــَن االَْْش ــاَم ِم »َفَأَق
َواالَْْقــَداِر،  اْلُحــُدوِد  فِــي  ُمْخَتلَِفــات  َأْجنَاســًا  َقَهــا  َوَفرَّ َقَرائِنَِهــا،  َأْســَباَب  َوَوَصــَل 

َواْلَهْيَئــاِت«))(. َواْلغَرائِــِز 

ــض  ــع البع ــا م ــا بعضه ــياء وصلته ــران االش ــام( إىل اق ــه الس ــام )علي ــر اإلم يش
ٍء  ــران ﴿ُكلِّ َشْ ــة أو االق ــون الزوجي ــم بقان ــرآن الكري ــه الق ــرب عن ــا يع ــذا م ــر وه اآلخ
ــام املوجــودات بــدون أســباهبا، إشــارة إىل عظيــم كــال  ﴾ الســتحالة قي ــا َزْوَجــْنِ َخَلْقنَ

ــباب.  ــبب األس ــو مس ــدرة إذ ه الق

ب ـ بيان احلياة يف الكواكب واالجرام السماوية 

يبــن القــرآن الكريــم حقائــق احليــاة يف الكواكــب واألجــرام الســاوية، يف عــر مل يكــن 
ــد آالف  ــا بع ــة أرسار كنهه ــرى، ومعرف ــب االخ ــاة يف الكواك ــود حي ــال وج ــم احت عنده
الســنن مــن البحــوث ملايــن العلــاء، كل ذلــك هــو مــن آيــات اخلالــق وإعجــازه الغيبــي.

وكذلــك أشــار إىل هــذه احلقيقــة الغيبيــة اإلمــام عــي )عليــه الســام( يف حديثــة، أّنــه 
قــال: »هــذه النجــوم التــي ف الســاء مدائــن مثــل الدائــن التــي ف األرض«))(.

وعــرّب أهــل اللغــة عــن املدائــن باألمــة  وقيــل منــه ســمي املــر مدينــة)3(، يصــور لنــا 
ــة فيهــا بأهنــا مــدن كمــدن  ــاة املوجــودات احلي ــه الســام( الكواكــب واحلي اإلمــام )علي
االرض، بــا فيهــا مــن ترتــب للحيــاة وتنظيمهــا والقيــام بتكاليــف، وكل يشء يف مــدن 

الســاء ومــدن االرض فهــو مطيــع ومنقــاد للعظمــة االهليــة. 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /66).
ــاس القمــي )ت: 94)) ـ 359) هـــ(، حتقيق: جممــع البحــوث اإلســامّية ـ  ))( ســفينة البحــار، الشــيخ عب

ــة املقّدســة. دار االســوة للطباعــة والنــرش6)4) ط ): ) / 574. ــع لآلســتانة الرضوّي التاب
)3( ينظر: خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي: 0)).
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ــٍة  ــن َدابَّ ــا ِف األَْرِض ِم ــَاَواِت َوَم ــا ِف السَّ ــه تعــاىل: ﴿َوللَِِّ َيْســُجُد َم وهــو معنــى قول
وَن﴾))(. ــَتْكِرُ ــْم الَ َيْس ــُة َوُه َواْلَالئَِك

ِعِهــْم إَِذا  ــٍة َوُهــَو َعــَى َجْ ــَاَواِت َواألَْرِض َوَمــا َبــثَّ فِيِهــَا ِمــن َدابَّ ــِه َخْلــُق السَّ ﴿َوِمــْن آَياتِ
َيَشــاء َقِديــر﴾))(.

والدابــة مــن الدبيــب:  كل مــا دب عــى األرض مــن حيــوان زاحــف عــى بطنــه أو 
إنســان يمــي عــى رجلــن أو حيــوان يمــي عــى أربــع)3(.

ــة،  ــة وعجيب ــركات لطيف ــا ح ــي هل ــة الت ــة املجهري ــات احلي ــمل الكائن ــة( تش أن )داب
وتشــمل احليوانــات الكبــرة العماقــة التــي يصــل طوهلــا إىل عــرشات األمتــار ووزهنــا 
إىل عــرشات األطنــان، فــكل صنــف يســّبح عــى طريقتــه اخلاصــة وحيمــد اخلالــق، ويبــّن 

عظمتــه تعــاىل وقدرتــه وعلمــه الاحمــدود، بلســان حالــه)4(.

ج ـ إخبار القرآن الكريم عن منافع الرياح ومضارها

قــال )عليــه الســام(: »َوَشــقَّ االَْْرَجــاِء، َوَســَكائَِك اَلهــَواِء، فَأجــاَز فِيَهــا َمــاًء 
ْعــَزِع  َوالزَّ اْلَعاِصَفــِة،  يــِح  الرِّ َمْتــِن  َعَلــى  َحَمَلــُه  ــاُرُه،  َزخَّ ُمَتراكِمــًا  َتيَّــاُرُه،  ُمَتالطِمــًا 
ــا  ــْن َتْحتِه ــَواُء ِم ِه، الَه ــى َحــدِّ ــا إَِل ِه، َوَقرَنَه ــى َشــدِّ َطَها َعَل ِه، َوَســلَّ ــَردِّ ــِة، َفَأَمَرهــا بِ اْلَقاِصَف
ــا،  َه ــا، َوَأَداَم ُمَربَّ ــَم َمَهبََّه ــْبَحاَنُه ِريحــًا اْعَتَق ــَأ ُس ــمَّ َأْنَش ــٌق ُث ــا َدفِي ــْن َفْوِقَه ــاُء ِم ــٌق، َوالَم َفتِي
ــاِر، َوإَِثــاَرِة َمــْوِج  خَّ َوَأْعَصــَف َمْجَراهــا، َوَأْبَعــَد َمنَْشــاَها، َفَأَمَرهــا بَِتْصِفيــِق الَمــاِء الزَّ
ــى  ــُه َعَل َل ــُردُّ َأوَّ ــا بِالَفَضــاِء، َت ــِه َعْصَفَه ــْت ب ــَقاِء، َوَعَصَف ــُه َمْخــَض السِّ ــاِر، َفَمَخَضْت البَِح

))( سورة النحل: 49.
))( سورة الشورى: 9).

)3( ينظر: العن، للفراهيدي: 7/ 439.
)4( تفسر االمثل، نارص مكارم الشرازي: 5) / )53.
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َبــِد ُرَكاُمــُه َفَرَفَعــُه فـِـي َهــَواء  آِخــِرِه، َوَســاِجَيُه َعَلــى َمائِــِرِه، َحتَّــى َعــبَّ ُعَباُبــُه، َوَرَمــى بِالزَّ
ــًا،  ــًا َمْكُفوف ــْفاَلُهنَّ َمْوج ــَل ُس ــمَوات، َجَع ــْبَع َس ــُه َس ى ِمنْ ــوَّ ــق، َفَس ــوٍّ ُمنَْفِه ــق، َوَج ُمنَْفتِ
َوُعْلَياُهــنَّ َســْقفًا َمْحُفوظــًا، َوَســْمكًا َمْرُفوعــًا، بَِغْيــر َعَمــد َيْدَعُمَهــا، َوال ِدَســار َينْظُِمهــا. 
ــِة الَكَواكِــِب، َوِضيــاِء الثََّواِقــِب، َوَأْجــَرى فِيهــا ِســَراجًا ُمْســَتطِيرًا، َوَقَمــرًا  نََهــا بِزينَ ُثــمَّ َزيَّ

ــر«))(. ــم َمائِ ــائِر، َوَرِقي ــْقف َس ــر، َوَس ــك َدائِ ــرًا: فــي َفَل ُمنِي

ــل: الفضــاء الواســع مــا بــن الســاء  ــق بالفتــح: الشــق))(، واجلــو: اهلــواء، وقي الفت
واألرض)3(.

ــه  ــا يف قول ــا ك ــان أمهيته ــاح وبي ــق الري ــن خل ــام( ع ــه الس ــام )علي ــدث اإلم يتح
تِــِه﴾)4(، إن نــرش الريــاح وبســطها كان  يــاَح ُبــْرًا َبــْنَ َيــَدْي َرْحَ تعــاىل: ﴿َمــْن ُيْرِســُل الرِّ
ــل  ــي حتم ــحب الت ــال الس ــاده كإرس ــى عب ــم ع ــاة، والرح ــاء احلي ــباب بق ــن أس ــببا م س
ــى إِذا  ــه َحتَّ تِ ــَدْي َرْحَ ــْنَ َي ــْرًا َب ــاَح ُب ي ــُل الرِّ ــِذي ُيْرِس ــَو الَّ ــه تعاىل﴿وُه ــاه، كــا يف قول املي
يــاَح َلواِقــَح﴾)6(، وأمثــال ذلــك  ــْت َســحابًا ثِقــااًل﴾)5( و تلقيــح االشــجار ﴿َأَْرَســْلنَا الرِّ َأَقلَّ
ــا،  ــاح قــد تكــون رمحــة وقــد تكــون عذاب ــة عــى أن الري ــات الدال ــات والرواي مــن اآلي
كــا روي عــن الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه(، عــن ابــن عبــاس، قــال: مــا هبــت ريــح 
قــط إال جثــا النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى ركبتيــه وقــال: اللهــم اجعلهــا رمحــة وال 
جتعلهــا عذابــا، اللهــم اجعلهــا رياحــا وال جتعلهــا رحيــا)7(، واختصــاص الريــاح بالرمحــة 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /8).
))( ينظر: العن، للفراهيدي:) / 393.

)3( املصدر نفسه: ) /494.
)4(  سورة يس: )8.

)5(  سورة الروم: 46.
)6( سورة االعراف: 57.

)7( بحار األنوار، العامة املجليس: 57 /9).
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داللــة عــى إهنــا مــن املواهــب االهليــة التــي تعــد مصــدر نفــع للموجــودات احليــة. 

د ـ اإلخبار عن  رتق السموات وفتقها 

 »ُثمَّ َأْنَشَأ ـ ُسْبَحاَنُه ـ َفْتَق االَْْجَواِء«))(.

ــاىل:          ــه تع ــا يف قول ــه))(، ك ــق وإصاح ــام الفت ــه إحل ــل إن ــق، وقي ــدة الفت ــق: ش الرت
ــا منضمتــن، ال فرجــة بينهــا،  ــَما﴾)3(، أي االرض والســاء كانت ــًا فَفَتْقناُه ــا َرْتق ﴿كاَنَت

ــن. ــن االرض مثله ــبعا وم ــا س ــاء فجعله ــاىل الس ــبحانه وتع ــق اهلل س ففت

يشــر اإلمــام )عليــه الســام( إىل عظمــة خلــق الســموات واالرض، يف عــر كان  
يعتقــد النــاس بــأن االجــرام الســاوية بســيطة، وأن خلقتهــا ممتــازة عــن االرض، ومل يكن 
لدهيــم علــم بمعــاين القــرآن كــا أشــارت اآليــة املباركــة إىل مفــردة رتــق الســاء وفتقهــا. 
ومل يكــن ايضــا لــدى النــاس تصــور عــن اتســاع الكــون املتواصــل، كــا يف قولــه تعــاىل: 
ــا َلُموِســُعوَن﴾)4(. أي أحدثناهــا بقــوة، والقــوة هــي القــدرة. ــَماَء َبنَْينَاَهــا بَِأْيــٍد َوإِنَّ ﴿َوالسَّ

ثــم خيــرب الوحــي نبيــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــن حالــة االجســام الفلكيــة، التــي 
كان يتصورهــا العلــاء بأهنــا غــر قابلــة للخــرق وااللتئــام، وال يتصــورون نفــوذ اإلنســان 
ْنــِس إِِن اْســَتَطْعُتْم َأْن َتنُْفــُذوا ِمــْن َأْقَطــاِر  فيهــا، قــال تعــاىل: ﴿َيــا َمْعَشــَر اْلِجــنِّ َواإْلِ

ــْلَطاٍن﴾)5(. ــُذوَن إاِلَّ بُِس ــُذوا اَل َتنُْف ــَماَواِت َواأْلَْرِض َفاْنُف السَّ

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) / 7).
))( ينظر تاج العروس، للزبيدي: )/ 5)63.

)3( سورة األنبياء: 30.
)4( سورة الذاريات: 47.

)5( سورة الرمحن: 33.
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وهنــاك حقائــق كثــرة أخــرب عنهــا القــرآن الكريــم عــن اإلنســان والكــون والطبيعــة، 
مل تكــن معروفــة يف عــر نزولــه أو كانــت مــردودة أو مســتغربة ثــم تبــن أهنــا صحيحــة 

ممــا يــدل عــى أن هــذا القــرآن مــن عنــد العليــم احلكيــم ســبحانه وتعــاىل))(.

النوع الثاني ـ الغيب الذي جاء عن علم وقوع اخلرب املتواتر فيه من السّنة املطهرة 
ــا َكَفْينَــاَك اْلُْســَتْهِزئَِن﴾))(، مــن  وذلــك مــن قبيــل مــا ورد يف تفســر قولــه تعاىل:﴿إِنَّ
تطبيقهــم عــى بعــض االشــخاص الذيــن قامــوا هبــذا العمــل ثــم هلكــوا، ومــن الطبيعــي 
ان مــن ال يقبــل حجيــة الروايــة اخلاصــة باملــورد أو قــول املفريــن ســوف ال يتأكــد مــن 

التحقيــق يف مثــل هــذا.

ــاء )عليهــم الســام(  ــه الســام ( يف النهــج واصفــا حــال االنبي يقــول اإلمــام )علي
عندمــا يواجهــون املعانديــن واملســتهزئن: »واالحتــال للمكــروه مــن خوفــه جعــل لــم 
مــن مضايــق البــالء فرجــا«)3(، أي يطمئــن اهلل تعــاىل نبيــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( وتقويــة 
لقلبــه ملــا إحتملــه مــن مكــروه، فــأراد اهلل دفعــه عنــه محايــة لــه، ألن البــاء يضيــق عــى 
اإلنســان حركاتــه واعالــه، يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: إّن أشــّد النـّـاس 

بــاء النبّيــون ثــّم الوصّيــون ثــّم األمثــل فاألمثــل.

النوع الثالث: إخبار وتوضيح االمور اليت مل تقع بعد

كاحلــوادث التــي مل تقــع بعــد بــل وقوعهــا حتمــي، يكشــف الوحــي للنبــي )صى اهلل 
عليــه وآلــه( عنهــا أهنــا تقــع آخــر الزمــان، تعــد هــذه املســائل مــن الغيبيــات التــي كشــف 

))(  ينظر: منهاج الصاحلن، الشيخ وحيد اخلراساين: )/97.
))( - سورة احلجر: 95.

)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /)5).
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عنهــا القــرآن الكريــم يف زمــان نزولــه، كــا يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: 
»الَ َتْفنـَـى َعَجائُِبــُه، َوالََتنَْقــِي َغَرائُِبــُه، َوالَ ُتْكَشــُف الظُُّلــَاُت إالَّ بـِـِه«))(.

ــن ُكلِّ َحــَدٍب َينِســُلوَن﴾))(  كــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َحتَّــى إَِذا ُفتَِحــْت َيْأُجــوُج َوَمْأُجــوُج َوُهــم مِّ
مــن اآليــات التــي تكــون قبــل الســاعة خــروج يأجــوج ومأجــوج، ويف املجمــع عــن النبــي 
)صــى اهلل عليــه وآلــه( أنــه ســئل عــن يأجــوج ومأجــوج فقــال يأجــوج أمــة ومأجــوج أمــة 
وكل أمــة أربعائــة امــة ال يمــوت الرجــل منهــم حتــى ينظــر إىل ألــف ذكــر مــن صلبــه كل 
قــد محــل الســاح قيــل يــا رســول اهلل صفهــم لنــا قــال هــم ثاثــة أصنــاف صنــف منهــم 
ــم  ــف منه ــل وصن ــام طوي ــجر بالش ــال ش ــا األرز ق ــول اهلل وم ــا رس ــل ي ــال األرز قي أمث
ــد وصنــف منهــم  طوهلــم وعرضهــم ســواء وهــؤالء الذيــن ال يقــوم هلــم جبــل وال حدي
ــٍش وال  ــٍل وال وح ــرون بفي ــرى وال يم ــف باألخ ــه ويلتح ــدى أذني ــا إح ــرش احدامه يف
ــان  ــاقتهم بخراس ــام وس ــم يف الش ــم، مقدمته ــات منه ــن م ــوا َم ــٍر إال أكل ــٍل وال خنزي مج

ــه)3(. يرشبــون أهنــار املــرشق وبحــرة طربي

ــث،  ــة والبع ــوم القيام ــرب ي ــى ق ــة ع ــة عام ــرة األرضي ــى الك ــؤالء ع ــار ه وانتش
ــا  ــإَِذا ِهــَي َشــاِخَصٌة َأْبَصــاُر الَِّذيــَن َكَفــُروا َي ــقُّ َف َب اْلَوْعــُد احْلَ وهــو قولــه تعــاىل ﴿َواْقــَرَ

ــا َظالِِــَن﴾)4(. ــْل ُكنَّ ــَذا َب ــْن َهٰ ــٍة مِّ ــا ِف َغْفَل ــْد ُكنَّ ــا َق َوْيَلنَ

فالتصديــق بمضمــون هــذه اآليــات أمــر تعبــدي، خيتــص باملؤمنن،أمــا غرهــم فــا 
يمكــن أن تشــكل هــذه اآليــات حجــة لدهيــم.

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) / 55.
))( سورة االنبياء: 96.

)3( رشح أصول الكايف، مويل حممد صالح املازندراين: )) /93).
)4( سورة االنبياء: 97.
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متهيد:

ــة اخلاصــة باملخلوقــات، املســتوحاة  ــار العلمي نتحــدث يف هــذا الفصــل حــول اآلث
مــن كام اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(. 

ومــن دالئــل األثــر العلمــي  للقــرآن الكريــم يف كام اإلمــام )عليــه الســام(  مــن 
هــو خلــق اإلنســان واحليوانــات، وخلــق الســاوات واألرض والليــل والنهــار والنجــوم 

والفلــك، حيــث جعلهــا اهلل تعمــل وفــق نظــام متكامــل قــد اهبــر عقــول البــرش. 

ــه  ــم قدرت ــات عظي ــن عام ــة  م ــة، وعام ــات اإلهلي ــن اآلي ــات اهلل م ــد خملوق وتع
ســبحانه وتعــاىل التــي حتــدث عنهــا القــرآن الكريــم باإلعجــاز والربهــان القاطــع والبــن 

عــى وجــوده تعــاىل.

فجعلهــا اهلل رسا مكنونــا وأودع فيهــا مــن االرسار العجيبــة مــا عجــز العقــل البرشي 
عــن كشــفها والوقــوف عليهــا، وهــي مــن الدالئــل الباهــرات والعجائــب الدالــة عــى 

ٍء َخْلَقــُه ُثــمَّ َهــَدٰى﴾))(. ــِذي َأْعَطــٰى ُكلَّ َشْ عظمــة اخلالق.﴿الَّ

ومــن األرسار العلميــة  يف القــرآن الكريــم أنــه يتحــدث عــن هــذه املخلوقــات 
ــاٍت  ــاِر آَلَي ــِل َوالنََّه ْي ــالِف اللَّ ــَاَواِت َواألَْرِض َواْختِ ــِق السَّ ــاز﴿إِنَّ ِف َخْل ــة اإلعج بصف
ــُروَن ِف َخْلــِق  ُوِل األَْلَبــاِب * الَِّذيــَن َيْذُكــُروَن اللَ ِقَياًمــا َوُقُعــوًدا َوَعــَىَ ُجنُوِبِــْم َوَيَتَفكَّ ألِّ

))( سورة طه: 50.
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ــاِر ﴾))(. ــَذاَب النَّ ــا َع ــْبَحاَنَك َفِقنَ ــاًل ُس ــَذا َباطِ ــَت َه ــا َخَلْق ــا َم نَ ــَاَواِت َواألَْرِض َربَّ السَّ

ــن  ــتوحاة م ــام( املس ــه الس ــي )علي ــام ع ــات اإلم ــا يف كل ــده واضح ــا نج ــذا م وه
ــق  ــب خل ــن  أرسار عجائ ــل م ــذا الفص ــه يف ه ــدث عن ــا نتح ــم في ــرآن الكري ــة الق ثقاف

اإلنســان واحليــوان والســاء واالرض.

))( سورة آل عمران: 90ـ)9
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)( املسألة األوىل: آثار خلق اإلنسان يف كالم اإلمام علي

املراحل األوىل: 

يمثــل اإلنســان أفضــل موجــود يف عــامل اخللقــة وأرشف خملوقــات اهلل، كــا يشــر إىل 
ذلــك اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف كلاتــه املباركــة املنتقــاة مــن وحــي القــرآن 

الكريــم إىل عظيــم شــخصية اإلنســان االهليــة واملعنويــة.

ــار عظمــة خلــق  ــه الســام( يف صفــة خلــق آدم واصفــا فيهــا آث يقــول اإلمــام )علي
ــه األوىل. ــان يف مراحل اإلنس

ــنََّها  ــًة َس ــَبِخَها، ُتْرَب ــا َوَس ــْهلَِها، َوَعْذبَِه ــْزِن االَْْرِض َوَس ــْن َح ــْبَحاَنُه ِم ــَع ُس ــمَّ َجَم »ُث
ــاء  ــوَرًة َذاَت َأْحنَ ــا ُص ــَل ِمنْه ــْت، َفَجَب ــى َلَزَب ــِة َحتَّ ــا بِالَبلَّ ــْت، َوالََطَه ــى َخَلَص ــاِء َحتَّ بالَم
َوُوُصــول، َوَأْعَضــاء َوُفُصــول: َأْجَمَدَهــا َحتَّــى اْسَتْمَســَكْت، َوَأْصَلَدَهــا َحتَّــى َصْلَصَلــْت، 
ــان  ــانًا َذا َأْذَه ــْت إِْنس ــِه َفَمُثَل ــْن ُروِح ــا ِم ــَخ فِيه ــمَّ َنَف ــوم، ُث ــل َمْعُل ــُدود، َوأَج ــت َمْع لَِوْق

ُيجيُلَهــا، «))(.

خلــق اهلل ســبحانه وتعــاىل اإلنســان تدرجييــا ال دفعــة واحــدة مــن  املــادة الصــاء 
اجلســم املكــون مــن العنــارص املاديــة والعنــر املعنــوي الــذي يمثــل الــروح، ويظهــر ذلــك 
مــن قــول اإلمــام )عليــه الســام( والــذي يصــور لنــا فيــه اطــوار إعجــاز خلــق اإلنســان.

أوال: مرحلة الرتاب.

 »ُثــمَّ َجَمــَع ُســْبَحاَنُه ِمــْن َحــْزِن االَْْرِض َوَســْهلَِها، َوَعْذبَِهــا َوَســَبِخَها، تربــة«. )احلَــْزُن 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/))
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: مــا فيــه ُخشــونة())(، ويطلــق ايضــا عــى احلــزن اهلــم والغــم الــذي  وابِّ مــن األرض والــدَّ
يصيــب اإلنســان والــذي يســبب وعــورة وخشــونة يف روحــه، والســبخ االرض املاحلــة))(.

واإلمــام )عليــه الســام( يشــر يف كامــه إىل األثــر  العلمــي واىل الصــورة العلميــة  
ــة  ــة مركب ــراب االرض ترب ــواع ت ــن أن ــع م ــاىل مج ــان، إن اهلل تع ــا اإلنس ــق منه ــي خل الت
فيهــا خمتلــف العنــارص واالســتعدادات والقابليــات التــي هلــا مدخليــة يف طبيعــة حركــة 
ــة  اإلنســان وغرائــزه وتقلباتــه وطبائعــه يف املجتمعــات البرشيــة، فخلــق مــن هــذه الرب

ــه االســود واالبيــض.    اإلنســان الطيــب واالنســان اخلبيــث ومن

ــق الل آدم  ــه(: »خل ــه وآل ــى اهلل علي ــم )ص ــول األعظ ــال الرس ــور: ق ــدر املنث ويف ال
مــن قبضــة قبضهــا مــن جيــع األرض، فجــاء بنــو آدم عــى مثــل األرض، منهــم األســود 

واألبيــض واألحــر، ومــا بــن ذلــك والســهل واحلــزن واخلبيــث والطيــب«)3(.

فاملكون االسايس االول جلسم اإلنسان هو الراب، وذلك رصيح قوله تعاىل:

﴿إِنَّ َمَثــَل ِعيســى ِعنْــَد الل َكَمَثــِل آَدَم َخَلَقــه ِمــْن ُتــراٍب ُثــمَّ قــاَل َلــه ُكْن َفَيُكــوُن﴾)4(، 
أي مل يكــن هــذا املوجــود )االنســان( يف هــذه األرض ثــم كان،) فأبونــا آدم مــن تــراب، 
ونحــن أيضــا يف حلمنــا ودمنــا مــن تــراب، ألن مــا نأكله مــن اللحــوم واحلبــوب والفواكه 
واخلضــار والنبــات، كل ذلــك كان يف األصــل مــاء وترابــا()5(، وهــو دليــل قولــه تعــاىل 

))( العن، للفراهيدي: )/ )0)
))( ينظر املصدر السابق: )/ 308

)3(  الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور، جــال الديــن الســيوطي: )/46، وينظــر، ميــزان احلكمة،حممــد الــري 
شــهري، حتقيــق: دار احلديــث، ط): 6/4)30.

)4( سورة آل عمران: 59.
)5(  ينظر يف ظال هنج الباغة، حممد جواد مغنية: )/44.
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ــا النَّــاُس إِن ُكنُتــْم ِف َرْيــٍب  ــن ُتــَراٍب﴾))(، وقــال تعــاىل: ﴿َيــا َأيَُّ ﴿ُهــَو الَّــِذي َخَلَقُكــم مِّ
ــن ُتــَراٍب﴾))(. ــا َخَلْقنَاُكــم مِّ ــَن اْلَبْعــِث َفإِنَّ مِّ

ثانيا: مرحلة املاء. 

ِة َحتَّى َلَزَبْت«. »َسنََّها بالَماِء َحتَّى َخَلَصْت، َوالََطَها بِالَبلَّ

َســنَّ املــاَء َيُســنُّه ســنًا، إذا َصبــه حتــى يفيــض)3(، وســنها هنــا بمعنــى مزجهــا 
ــاَل  ــاىل:﴿إِْذ ق ــه تع ــارة إىل قول ــة، إش ــة خالص ــت طين ــى أصبح ــها حت ــراب أو ملس بال

ــَك لِْلَمالئَِكــِة إيِنِّ خالِــٌق َبــَرًا ِمــْن طِــٍن﴾)4(. َربُّ

يبــن اإلمــام )عليــه الســام( مــن خــال هــذا املقطــع أمهيــة عنــر املــاء وأن لــه دورًا 
أساســيًا  يف نشــأة خلــق اإلنســان األوىل، أي مــن خالــه يتــم مــزج اجــزاء الــراب مــع 
بعضهــا وختليصهــا مــن الشــوائب حتــى يصبــح ذلــك اخلليــط طينــا، فالطــن هــو املركــب 
ــَدَأ  ــُه َوَب ٍء َخَلَق ــَن ُكلَّ َشْ ــِذي َأْحَس ــاىل: ﴿الَّ ــال تع ــان، ق ــد اإلنس ــه جس ــق من ــذي خل ال

َخْلــَق اإِلنَســاِن ِمــن طِــٍن﴾)5(.

ِزٍب﴾)6(، وطــن الزب أي الصــق أي  ــن طـِـٍن الَّ ــا َخَلْقنَاُهــم مِّ  ومنــه قولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ

))( سورة غافر: 67.
))( سورة احلج: 5.

)3( مجهــرة اللغــة، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي )ت: ))3هـــ( حتقيق: رمــزي منــر بعلبكــي، 
دار العلــم للمايــن - بــروت، )ط)، 987)م (:)/45.

)4( سورة ص: )7.
)5(  سورة السجدة: 7.

)6( سورة الصافات:)).



القرآن الكريم يف فكر اإلمام علي )( شواهد من هنج البالغة78

ــِة َحتَّــى َلَزَبــْت«. اصبــح متاســكا يف جوانبــه))(، منــه قولــه )عليــه الســام(: »َواَلَطَهــا بِالَبلَّ

ــا خــّص هذيــن العنريــن ومهــا الــراب واملــاء دون الباقيــن ألهّنــا األصــل  )وإّن
تــي تــدور عليهــا صــورة اإلنســان املحسوســة())(، التــي  يف تكــّون األعضــاء، املشــاهدة الَّ
ــها  ــي يارس ــه الت ــدر حيات ــه، ومص ــة ل ــة الطبيعي ــي البيئ ــى االرض، فه ــا ع ــش فيه يعي
عليهــا، وفيهــا يتعــرف عــى خالقــه ويعبــده، ومنهــا يبــدأ بالتفكــر مــن خــال مــا يــرى مــا 
حولــه مــن موجــودات الســاء واالرض والكواكــب، فيخلــص إىل عظمــة اخلالــق جــل 
وعــا، مســتبرا احتياجــه اليهــا حدوثــا وبقــاءا، وهــي يف غنــى عنــه يف كل األحــوال.

ــأة  ــرى النش ــو ي ــرى، وه ــأة األخ ــر النش ــن أنك ــت ل ــام(: »عجب ــه الس ــول )علي يق
األوىل«)3(، يصــور لنــا اإلمــام )عليــه الســام( تصويــرا رائعــا مــرور اإلنســان مــن خــال 
نشــأتن نشــأة ماديــة التــي خلــق منهــا واملتمثلــة يف عنــري الــراب واملــاء ونشــأة 

ــب. ــاب ويعاق ــا يث ــة فيه ــعادة االبدي ــة الس اخروي

ثالثا: مرحلة اهليئة. 

ــواره االوىل إىل  ــان يف أط ــق اإلنس ــه إىل خل ــام( يف حديث ــه الس ــام )علي ــي اإلم ينته
ــام(:  ــه الس ــول )علي ــاء، يق ــراب وامل ــري ال ــن عن ــص م ــذي خل ــن ال ــورة الط ص

ــول«. ــاء َوُفُص ــول، َوَأْعَض ــاء َوُوُص ــوَرًة َذاَت َأْحنَ ــا ُص ــَل ِمنْه »َفَجَب

ــن  ــان، م ــق اإلنس ــرى يف خل ــة أخ ــورة علمي ــام(  إىل ص ــه الس ــام )علي ــر اإلم يش
ــوارح(. ــول )اجل ــل وفص ــاء ومفاص ــا أعض ــه وفيه ــن هيئت ــال تكوي خ

))(  ينظرلسان العرب، ابن منظور:)/ 738
))( رشح هنج الباغة،ابن ميثم البحراين: )/86)

)3( ميزان احلكمة، حممد الريشهري: 3/))8)، ينظر هنج الباغة: ح 6))
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وهــذا إنــا يــدل عــى تعلــق اختيــار وإرادة اهلل ســبحانه وتعــاىل يف خلــق الصورة اإلنســانية 
َرُكــْم  وإفاضتهــا بكاهلــا مــن اجلــوارح واملفاصــل التــي يقــوم هبــا، قــال ســبحانه: ﴿وَصوَّ

ــْم﴾))(. ــَن ُصَوَرُك َفَأْحَس

رابعا: مرحلة الصلصال واحلمأ املسنون. 

»َأْجَمَدَها َحتَّى اْسَتْمَسَكْت، َوَأْصَلَدَها َحتَّى َصْلَصَلْت، لَِوْقت َمْعُدود، َوأَجل َمْعُلوم«.

يتحــدث اإلمام)عليــه الســام(  عــن طــور أخــر مــن مراحــل إعجــاز خلــق اإلنســان 
وهــو مرحلــة الصلصــال واحلمأ املســنون.

ي بــه لَتَصْلُصلــه وكلُّ مــا َجــفَّ مــن  ْلصــاُل: مــن الطِّــن مــا مل جُيَْعــل َخَزفــًا ُســمِّ والصَّ
ت  ــوِّ ــا يص ت ك ــوِّ ــاٌل َأي ُيَص ــاَّل وِمْص ــٌن ص ــًا وطِ ــلَّ َصِلي ــد َص ــار فق ــن َأو َفخَّ ط

ــَزُف اجلديــد))(. اخلَ

يقــول )عليــه الســام(: حتــى استمســكت، وأصلدهــا حتــى صلصلــت، إشــارة إىل 
أن الطينــة الرطبــة التــي مزجهــا ســبحانه وتعــاىل وجعــل منهــا هيئــة جامــدة متاســكة يف 
فصوهلــا وجوانبهــا، )أصبحــت صلصــاال يابســا يســمع لــه عنــد النقــر صوتــا كصلصلــة 

احلديــد()3(.

إن حصــول حالــة االستمســاك)*( يف الطينــة وهيئتهــا بعــد مجودهــا وحتوهلــا إىل 
الصلصلــة بعــد مــا كانــت جامــدة، دليــل عــى أن حالــة اجلمــود واليبوســة قبــل الصلصلة 

))( سورة غافر: 64
))( لسان العرب، ابن منظور: ))/)38.

)3( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة،حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: )/43.
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ــْن  ــا اإِلْنســاَن ِم ــْد َخَلْقنَ واملســنونية، وهــذا مــا أشــار اليهــا ســبحانه وتعــاىل بقولــه ﴿َوَلَق
ــإٍ َمْســنُوٍن﴾))(.  ــْن َحَ َصْلصــاٍل ِم

)واحلََمــأ: الّطــُن األســود امُلنْتــن())(، وهبــذا البيــان الــذي ذكــره )عليــه الســام( نجد 
ــاري عزوجــل وعــرب  ــة أخــرى قــد رســمها الب ــأ اإلنســان إىل مرحل ــد هّي إن اهلل تعــاىل ق
عنهــا بالوقــت املعــدود واالجــل املعلــوم، )أي ألجــل وقــت أو إىل وقــت معــّن اقتضــت 
احلكمــة واملصلحــة نفــخ الــّروح فيهــا ()3(، ومنــه رصيــح قولــه تعــاىل: ﴿َهــْل َأتــى َعــَى 

ْهــِر َلْ َيُكــْن َشــْيئًا َمْذُكــورًا﴾)4(. اإِلْنســاِن ِحــٌن ِمــَن الدَّ

ــه  ــورا، ألّن ــيئا مذك ــن ش ــه مل يك ــيئا إال أن ــد كان ش ــان: )وق ــب التبي ــال صاح ق
ــنة مل  ــون س ــى آدم أربع ــى ع ــه أت ــل إّن ــّروح، وقي ــه ال ــخ في ــا إىل أن نف ــا وطين كان تراب
ــه كان جســدا ملقــى مــن طــن  يكــن شــيئا مذكــورا ال يف الســاء وال يف األرض، ألّن
قبــل أن ينفــخ فيــه الــّروح()5(، وقــد نفهــم ذلــك مــن خــال ســؤال كعــب االحبــار 
ــه الســام(:) قــال: ملــا أراد اهلل تعــاىل خلــق آدم بعــث جربئيــل  ألمــر املؤمنــن )علي
فأخــذ مــن أديــم األرض قبضــة فعجنــه باملــاء العــذب واملالــح وركــب فيــه الطبائــع 
قبــل أن ينفــخ فيــه الــروح، فخلقــه مــن أديــم األرض فطرحــه كاجلبــل العظيــم، وكان 

))( سورة احلجر: 6).
ــا،  ــاب ونحوه ــم والعــروق واألعص ــة كاللح ــورة املجعول ــزاء الص ــض أج ــع إىل بع )*( االستمســاك راج

ــام. ــنان والعظ ــر كاألس ــض االخ ــع إىل البع ــاد راج واالص
))( العــن، للفراهيــدي: )/ 38)، وينظــر تــاج العــروس، حمّمــد بــن حمّمــد بــن عبــد الرّزاق احلســيني، أبــو الفيض، 

بيــدي )ت: 05))هـــ( حتقيق جمموعة مــن املحققن، دار اهلدايــة )د ط(:)/ 03). امللّقــب بمرتــى الزَّ
)3( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: )/43.

)4( سورة األنسان: ).
)5( التبيان يف تفسر القرآن، الشيخ الطويس:0)/05).
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ــره،  ــا عــى الســاء اخلامســة يدخــل يف منخــر آدم ثــم خيــرج مــن دب إبليــس يومئــذ خازن
ثــم يــرب بيــده عــى بطنــه فيقــول: ألي أمــر خلقــت؟ لئــن جعلــت فوقــي ال أطعتــك، 
ولئــن جعلــت أســفل منــي ألعينــك، فمكــث يف اجلنــة ألــف ســنة مــا بــن خلقــه إىل أن 

ينفــخ فيــه الــروح))(.

ــه  ــد آدم)علي ــروح يف جس ــخ ال ــر نف ــن تأخ ــراد م ــه امل ــة لعل ــة لطيف ــة نكت يف الرواي
الســام( إشــارة إىل هتيئــة إىل مرحلــه الكــال والقدســية))( وهــذه املرحلــة حتتــاج إىل تــأٍن  

ومــداراة إكــاال للحجــة عــى البــرش.

ويســتظهر مــن الروايــة نكتــة أخــرى تعــد مــن الــدروس الربويــة يف حيــاة اإلنســان 
وهــو التــأين يف االمــور وعــدم االســتعجال،منه قولــه تعــاىل يف خلــق الســموات واالرض 

ــاٍم﴾)3(. ــَاَواِت َواألَْرَض ِف ِســتَِّة َأيَّ ُكــُم الل الَّــِذي َخَلــَق السَّ يف ســتة أيــام ﴿إنَّ َربَّ

وبطبيعــة احلــال إن اهلل قــادر عــى كل يشء، كان قــادرا عــى خلقهــا يف طرفــة عــن، 
وهــو قــول اإلمــام  أمــر املؤمنــن )عليــه الّســام(: »ولــو شــاء أن يلقهــا ف أقــّل مــن 
ــْيًئا َأن  ــُرُه إَِذا َأَراَد َش ــَا َأْم ــه القــرآن الكريم﴿إِنَّ لــح البــر خللــق«)4(، وهــذا مــا نطــق ب

َيُقــوَل َلــُه ُكــن َفَيُكــوُن﴾)5(.

))(  بحار األنوار،العامة املجليس: 98/60).
))( نفخ الروح يف صلب آدم.

)3( سورة االعراف: 54
)4( مســند اإلمــام عــي )عليــه الســام(: الســيد حســن القبانجــي: حتقيــق: الشــيخ طاهر الســامي، منشــورات 

مؤسســة األعلمــي للمطبوعات بــروت - لبنــان، )ط)، ))4) - 000) م (:)/04)
)5( سورة يس: )8.
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خامسا: مرحلة نفخ الروح. 

قوله )عليه السام(: »ُثمَّ َنَفَخ فِيها ِمْن ُروِحِه َفَمُثَلْت إِْنسانًا َذا َأْذَهان ُييُلَها«

يبــن اإلمــام )عليــه الســام( إن مرحلــة نفــخ الــروح مــن املراحــل االخــرة يف خلــق 
اإلنســان، فاإلنســان ال يكــون إنســانا إال بروحــه، )إن قــوام انســانية اإلنســان بروحــه ال 

ببدنــه وإن فــرض موجــودا تامــا يف اخلــارج())(.

الروح: من حيث هي هي هلا معاٍن عديدة حسب آراء العلاء.

ــه  ــن خلق ــا ع ــاىل حجبه ــبحانه وتع ــا إلن اهلل س ــوض فيه ــدم اخل ــن رآى ع ــم م منه
ــَن اْلِعْلــِم  وُح ِمــْن َأْمــِر َربِّ َوَمــا ُأوتِيُتــم مِّ وِح ۖ ُقــِل الــرُّ لقولــه تعاىل:﴿َوَيْســَأُلوَنَك َعــِن الــرُّ

ــاًل﴾))(. إاِلَّ َقلِي

وقــال آخــر: إن الــروح عبــارة عــن احليــاة يف جســم اإلنســان املتكــون مــن الــرأس 
واليديــن والبطــن والرجلــن ولكــن ليســت إنســانا)3(.

ــوان و هــو مذهــب  ــي مــردد يف خمــارق احلي ــق هوائ ــه جســم رقي ــال ثالــث: )إن وق
أكثــر املتكلمــن و اختــاره األجــل املرتــى علــم اهلــدى قــدس اهلل روحــه و قيــل جســم 

هوائــي عــى بينــة حيوانيــة يف كل جــزء منــه حيــاة()4(.

وقال اآلصفي: )الروح هي نور لطيف وهو خلق أعظم من املائكة()5(.

))( الفقه واملسائل الطبية،الشيخ حممد آصف املحسني: ياران - قم،ط): 56
))( سورة األرساء: 85.

)3( ينظرالتبيان يف تفسر القرآن، شيخ الطويس: )/ ))3.
)4( جممع البيان، الطربيس: 6/ 58).

)5( تفســر اآلصفــي، املــوىل حممــد حمســن الفيــض الكاشــاين)ت: 9)0) هـــ(، حتقيــق: حممــد حســن الدرايتــي 
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ويف أصــول الــكايف: ســئل اإلمــام الصــادق  )عليــه الســام(عن قوله تعــاىل: )وروح 
منــه ( فقــال: هــي روح اهلل خملوقــة خلقهــا ســبحانه يف آدم وعيســى))(.

لعــل املــراد مــن كام اإلمــام )عليــه الســام(: إن الــروح املشــار إليهــا والــذي نطــق 
ــإِذا  هبــا القــرآن الكريــم يف خلــق آدم و متثلهــا يف مريــم: )ثــم نفــخ فيــه مــن روحــه( ﴿َف
ْيُته وَنَفْخــُت فِيــه ِمــْن ُروِحــي﴾))(،﴿ َفنََفْخنــا فِيهــا ِمــْن ُروِحنــا﴾)3(، هــي طاقــة احليــاة  َســوَّ
ــارس  ــان أن ي ــتطيع اإلنس ــا يس ــن خاهل ــي م ــل واإلدراك، الت ــوة العق ــن ق ــة م املتكون

حياتــه ماديــا ومعنويــا بالشــكل الســليم. 

ــراب  ــن ذرات ال ــان م ــق اإلنس ــدأ خل ــاىل ب ــبحانه وتع ــول: إن اهلل س ــة الق خالص
وقطــرات املــاء التــي تســمى )املــادة الصــاء( ومل يكــن شــيئا ثــم أمتــه عــى هــذه الصــورة 
وهــذا مــن إعجــازه العلمــي ســبحانه وتعــاىل يف اخللــق فــكل خلقــه معجــز ودليلنــا أنــه 
حتــدى مجيــع خلقــه عــى أن  خيلقــوا ابســط خملــوق خلقــه أو مثلــه فلــم يســتطع أحــد فعــل 
ذلــك، كــا اتضــح مــن كام اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( ومــا نطــق بــه القــرآن 
ٍء َحــيٍّ َأَفــال ُيْؤِمنُــوَن﴾)4(، فاإلنســان يف حقيقتــه رس  الكريــم ﴿َوَجَعْلنَــا ِمــَن اْلَــاء ُكلَّ َشْ
مكنــون مل تســتطع العلــوم البرشيــة التعــرف عــى حقيقتــه، كلــا اكتشــف منــه رس خفيــت 
منــه أرسار. يعــرب اإلمــام )عليــه الســام( عــن تلــك االرسار بالعلــل كــا ورد عنــه )عليــه 
ــُه  ــِل، َتْؤلُِ ــوُظ اْلَعَم ــِل، َمُْف ــوُن اْلِعَل ــِل، َمْكنُ ــوُم االََْج ــُن آَدَم: َمْكُت ــكٌِن اْب ــام(: »ِمْس الس

- حممد رضا نعمتي : مركز االبحاث والدراسات االسامية، ط)، 8)4)هـ: 4/))).
))( الكايف، الشيخ الكليني:: ) /33)، ينظريف ظال هنج الباغة حممد جواد مغنية: ) /44.

))( سورة احلجر: 9).
)3( سورة األنبياء: )9.
)4( سورة االنبياء: 30.
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َقــُة، َوُتنْتِنُــُه اْلَعْرَقــُة«))(، فاملــراد مــن العلــل هنــا االرسار اخلفيــة الكامنة  ْ ــُة، َوَتْقُتُلــُه الرَّ اْلَبقَّ
التــي يمتلكهــا اإلنســان، ويســتطيع مــن خاهلــا أن حيقــق مــا يفــوق أن يتصــوره العقــل 
ــد أخــذ  ــا عــدا اهلل ســبحانه  إال وق ــن يف األرض والســاء، م ــا مــن كائ البــرشي، )أي م

اإلنســان شــيئا منــه وإىل هــذه الرتبــة أشــار أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه.

دواؤك فــيك ومـا تــشعر             وداؤك مــنك ومــا تبـصـر
وتزعم أنـك جـرم صـغر             وفيك انطوى العال األكر
وأنت الكتاب الــبن الـذي             بأحرفه يـظهـر الـضـمـر)2(

ــه كل يشء،  ــوق أودع اهلل في ــه خمل ــل، أن ــاري عزوج ــزة الب ــان معج ــو اإلنس ــذا ه ه
فاصبــح جامــع ملــا يف عــامل امللــك وامللكــوت، إذ اصطفــاه تعــاىل مــن بــن رشــحات قدرته 

وجــربوت عظمتــه)3(.

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: 98/4.
))( ينظر يف ظال هنج الباغة، حممد جواد مغنية: )/48

)3( ينظر منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة،حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: )/)4
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)( املسألة الثانية: أطوار ختلق اإلنسان عند اإلمام علي

ــاِم،  ــاِت االَْْرَح ــي ُظُلَم ــَأُه فِ ــِذي َأْنَش ــَذا الَّ ــام(: »َأْم ه ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــال أم ق
َوُشــُغِف االَْْســَتاِر، ُنْطَفــًة ِدفاقــًا، َوَعَلَقــًة ِمَحاقــًا، َوَجنِينــًا َوَراِضعــًا، َوَولِيــدًا َوَيافِعــًا ُثــمَّ َمنََحــُه 

ــًا، َوَبَصــرًا الَِحظــًا«)1(. ــانًا الَفِظ ــًا، َولِس ــًا َحافِظ َقْلب

ــا  ــرب عنه ــه، ويع ــن أم ــو يف بط ــن وه ــتقرار اجلن ــن اس ــن أماك ــات ع ــتعار الظل يس
ــْم  هاتُِك ــوِن ُأمَّ ــْم ِف ُبُط ُلُقُك ظلــات االرحــام الثــاث أشــار ســبحانه وتعــاىل بقوله:﴿َيْ
َخْلقــًا ِمــْن َبْعــِد َخْلــٍق ِف ُظُلــاٍت َثالٍث﴾))(ظلمــة البطــن وظلمــة الرحم وظلمة املشــيمة. 

الشــغف: بضمتــن مجــع شــغاف كســحاب وهــو غــاف القلــب ملوضــع الولــد)3(، 
منــه قــول اإلمــام )عليــه الســام( أنشــأه يف ظلــم االرحــام وشــغف األســتار.

ــن  ــة ع ــن اخلطب ــع م ــذا املقط ــام( يف ه ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــام أم ــدث اإلم يتح
املرحلــة الثانيــة يف خلــق اإلنســان، التــي اســتوحاها اإلمــام )عليــه الســام( مــن القــرآن 
ــا َخَلْقنَاُكــم  ــَن اْلَبْعــِث َفإِنَّ ــا النَّــاُس إِن ُكنُتــْم ِف َرْيــٍب مِّ َ الكريــم، كــا يف قولــه تعاىل:﴿َيــا َأيُّ
َ َلُكــْم  ــٍة لِّنَُبــنِّ َق ــٍة َوَغــْرِ ُمَلَّ َق َلَّ ْضَغــٍة مُّ ــمَّ ِمــن مُّ ــٍة ُث ــمَّ ِمــْن َعَلَق ــٍة ُث ْطَف ــمَّ ِمــن نُّ ــَراٍب ُث ــن ُت مِّ
ــاة  ــم حي ــرآن الكري ــا الق ــور لن ى﴾)4(، يص ــمًّ َس ــٍل مُّ ــاء إىَِل َأَج ــا َنَش ــاِم َم ــرُّ ِف األَْرَح َوُنِق
ــْم﴾)5(، يتقلــب مــن حــال إىل حــال  َهاتُِك ــون أمَّ ــٌة ِف ُبُط ــْم َأِجنَّ ــة﴿وإِْذ َأْنُت اإلنســان اجلنيني
وهــو مــا اشــار اليــه )عليــه الســام( يف بــدء كامــه )الــذي أنشــأه يف ظلــات األرحــام(.

))( هنج الباغة: خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /43).
))( سورة الزمر: 6.

بيدي: )/ 5946. )3( تاج العروس، الزَّ
)4( سورة احلج: 5.

)5( سورة النجم: )3.
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املرحلة الثانية: أطوار خلق اإلنسان 

ــق اإلنســان وهــو يف  ــة يف خل ــة ثاني ــة علمي ــه الســام( إىل مرحل ــام )علي يشــر اإلم
بطــن أمه:﴿مــا َلُكــْم ال َتْرُجــوَن الل َوقــارًا وَقــْد َخَلَقُكــْم َأْطــواراً﴾))(، وهــذا مــا ســنتعرف 

عليــه مــن خــال كلاتــه )عليــه الســام( املســتنبطة مــن وحــي القــرآن الكريــم.

إن اهلل تعــاىل خلــق اإلنســان يف هــذه املرحلــة مــن عنــارص ومركبــات يتغــذى عليهــا 
اإلنســان تتكــون عــن طريقهــا املــادة املنويــة التــي تســمى بالنطفــة ثــم العلقــة ثــم املضغــة 
ــَة  ــا اْلَعَلَق ــًة َفَخَلْقنَ ــَة َعَلَق ــا النُّْطَف ــمَّ َخَلْقنَ ــاىل ﴿ُث ــه تع ــا يف قول ــم ك ــام واللح ــم العظ ث
ــاَرَك  ــمَّ َأنَشــْأَناُه َخْلًقــا آَخــَر ۚ َفَتَب ــًا ُث ــا اْلُْضَغــَة ِعَظاًمــا َفَكَســْوَنا اْلِعَظــاَم حَلْ ُمْضَغــًة َفَخَلْقنَ

ــَن﴾))(.  الِِق ــُن اخْلَ اللُ َأْحَس

أوال: طور النطفة. 

قوله )عليه السام(: »ُنْطَفًة ِدفاقًا«.

ــا  ــاىل: ﴿إِنَّ ــه تع ــه قول ــر)3(، ومن ــل أو كث ــايف ق ــاء الص ــو امل ــف وه ــع نط ــة: اجلم نطف
ــق  ــى مطل ــق ع ــا يطل ــاء ورب ــن امل ــل م ــة القلي ــٍة﴾)4(، )النطف ْطَف ــن نُّ ــاَن ِم ــا اإِلنَس َخَلْقنَ

ــاء()5(. امل

))( سورة نوح: 3) ـ 4).
))( سورة املؤمنون: 4).

)3( ينظراملحيــط يف اللغة،إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، أبــو القاســم الطالقــاين، املشــهور بالصاحــب بــن 
عبــاد ) ت: 385 هـــ(، حتقيــق: حممــد حســن آل ياســن، 4)4) هـــ ـ 994)م بــروت ـ لبنــان  ط ): )/ 

4)3، وينظــر العــن، للفراهيــدي: 7/ 436.
)4( سورة يس: 77.

)5(   تفسر امليزان، السيد الطباطبائي: 5)/0)
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)دهاقــا( الدهــاق: مــن مــادة )دهــق( عــى وزن دهــر بمعنــى متتابعــا وشــدة الضغط، 
ــة يف  ــب النطف ــا إىل ص ــارت هن ــط وأش ــوة والضغ ــب بالق ــى الص ــتعملت بمعن ــم اس ث

الرحــم))(، وهــذا يتــم مــن خــال التقــارب بــن الذكــر واالنثــى.

ــد  ــة األوىل مــن مراحــل التطــور اخللقــي لإلنســان، وق  ويعــد طــور النطفــة املرحل
ــدة. ــات عدي ــم يف آي ذكــر يف القــرآن الكري

بـِـٌن﴾))(، ويف  ْطَفــٍة َفــإَِذا ُهــَو َخِصيــٌم مُّ قــال ســبحانه وتعــاىل: ﴿َخَلــَق اإِلنَســاَن ِمــن نُّ
ــال  ــٍة﴾)3(، وق ْطَف ــن نُّ ــمَّ ِم ــَراٍب ُث ــن ُت ــم مِّ ــِذي َخَلَقُك ــَو الَّ ــاىل: ﴿ُه ــول تع ــرى يق ــة أخ آي

ــٍن﴾)4(. كِ ــَراٍر مَّ ــًة ِف َق ــاُه ُنْطَف ــمَّ َجَعْلنَ عزوجــل ﴿ث

ــي  ــة الت ــن النطف ــة يف  تكوي ــار العلمي ــول اآلث ــام( ح ــه الس ــام )علي ــدث اإلم يتح
ــاء  ــات األرض املخلوطــة بامل خلقهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل يف جســم اإلنســان مــن مكون
والتــي حتــّول هــذه املكونــات إىل نطفــة، يعــرب عنهــا باحليــوان املنــوي الــذي جيــري 
ــام  ــوة الطع ــالة: صف ــل، والس ــالة الرج ــرأة وس ــالة امل ــن س ــه ب ــن خال ــل م التناس

ــة)5(. ــول إىل نطف ــذي يتح ــرشاب ال وال

ن طٍِن﴾)6(.  قال تعاىل يف كتابه الكريم واصفا ذلك: ﴿َوَلَقْد َخَلْقنَا اإِلنَساَن ِمن ُسالَلٍة مِّ
وتسمى النطفة باملاء املهن، إلحاطتها باملاء،الذي يكون اجلزء االكرب منه، حيث قال 

))( ينظر لسان العرب، ابن منظور:0)/ 06).
))( سورة النحل: 4.
)3( سورة غافر: 67.

)4( سورة املؤمنون: 3).
)5( ينظر العن، للفراهيدي:7/ )9)

)6( سورة املؤمنون: )).
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تعاىل ﴿.. أمل نخلقكم من ماء مهن﴾))(. ويقصد باملاء املهن: الضعيف أو القليل، 
وسمي بالضعيف والقليل حلقارته وصغره))(، وقيل: انه احلقر املهان إشارة إىل انه عن 

يشء حقر ال قيمة له)3(.

فيتضــح: إن اهلل ســبحانه وتعــاىل قــد خلــق اإلنســان، مــن مــاء احليــاة الــذي يســمى 
بالنطفــة املوصــوف باإلهانــة واحلقــارة والــذي يفتقــر إىل الصــورة والشــكل، وهــذا يــدل 
ٍء َحــيٍّ  عــى عظيــم قدرتــه أنــه خلــق مــن املــاء موجــودا حيا؛﴿وََجَعْلنَــا ِمــَن اْلَــاء ُكلَّ َشْ

نـِـيٍّ ُيْمنَــٰى﴾)5(. ــن مَّ َأَفــال ُيْؤِمنُــوَن﴾)4(، وقــال تعــاىل: ﴿َألَْ َيــُك ُنْطَفــًة مِّ

ثانيا: طور العلقة. 

»َوَعَلَقــًة ِمَحاقًا«.)حمــاق( مــن مــادة حمــق عــى وزن حمــو أي ذهــب خــره وبركتــه 
ونقــص )6(، ومــن هــذا املعنــى يطلــق عــى املحــاق القمــر يف آخــره عندمــا ينمحــق وينقــص 

ــوره وخيتفــي بالكامــل.  ن

ــا  ــت صورهت ــى زال ــت حت ــا وحمق ــت فيه ــى خفي ــاق بمعن ــة باملح ــت العلق )ووصف
ــورة ()7(. ــا ص ــذ هل ــن ومل تتخ ــر مع ــوًا وغ ــكًا ممح ــا ش ــن،أو ألن هل ــت إىل جن تبدل

والعلقــة قطعــة محــراء تتعلــق بجــدار الرحــم، ذكرهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل يف آيــات 

))(  سورة املرسات: 0).
))(  ينظر: تاج العروس، للزبيدي: )/85)8.

)3(  ينظر: بحار االنوار، العامة املجليس:57 /4)3.
)4(  سورة االنبياء: 30.
)5( سورة القيامة: 37.

)6( ينظر: العن، للفراهيدي: )/ 76).
)7( نفحات الوالية رشح هنج الباغة،الشيخ نارص مكارم الشرازي، بروت لبنان  430) هـ  009) م ط): 54/3).
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ــَق اإِلنَســاَن  ــًة﴾))(. وقــال ســبحانه ﴿َخَل ــَة َعَلَق ــا النُّْطَف عديدة،حيــث قــال تعــاىل ﴿َخَلْقنَ
ِمــْن َعَلــٍق﴾))(.

إىل غر ذلك من اآليات القرآنية التي تبن سلسلة هذا الطور من اخللقة.

ــة  ــور العلق ــرا إىل ط ــان مش ــق اإلنس ــة  يف خل ــدرة االهلي ــام( الق ــه الس ــن )علي يب
الــذي ينشــأ مــن خــال املنــي عندمــا يســتقر يف الرحــم مــدة معينــة يظهــر كالعلقــة، وهــو 
ــا  ــانية  بتامه ــورة اإلنس ــربه الص ــور ع ــذي مل تتص ــة، ال ــن الناقص ــن اجلن ــات تكوي بداي
وكاهلــا، ثــم يصــور لنــا )عليــه الســام( بــدء خلــق اإلنســان مــن هــذا املوجــود  الصغــر 
ــاب  ــه كــا ورد يف كت ــه وغــذاءه من ــذي يلتصــق بجــدار رحــم األم ويســتمد دفئ جــدا ال
ــى  ــرد ع ــام( يف ال ــه الس ــد اهلل )علي ــن أيب عب ــول ع ــر املنق ــن عم ــل ب ــد للمفض التوحي
ــه،  ــرب ب ــا مفضــل بذكــر خلــق اإلنســان فاعت ــه الســام(: ســنبتدئ ي ــال )علي ــة ق الدهري
ــة  ــاث: ظلم ــات ث ــوب يف ظل ــو حمج ــم وه ــن يف الرح ــه اجلن ــر ب ــا يدب ــك م ــأول ذل ف
البطــن وظلمــة الرحــم و ظلمــة املشــيمة، حيــث ال حيلــة عنــده يف طلــب غــذاء وال دفــع 
أذى، وال اســتجاب منفعــة وال دفــع مــرة، فإنــه جيــرى إليــه مــن دم احليــض مــا يغذوه 
كــا يغــذو املــاء النبــات، فــا يــزال ذلــك غــذاؤه حتــى إذا كمــل خلقــه واســتحكم بدنــه 
ــه  ــق بأم ــاج الطل ــاء ه ــاة الضي ــى ماق ــره ع ــواء و ب ــارشة اهل ــى مب ــه  ع ــوى أديم وق

فأزعجــه أشــد ازعــاج ذا عنفــة حتــى يولــد)3(.

))( سورة املؤمنون: 4).
))( سورة العلق: ).

)3( التوحيداملفضل،الشــيخ أبــو حممــد املفضــل بــن عمــر اجلعفــي الكــويف)ت: يف اواخــر القــرن الثالــث( 
حتقيــق قيــس العطــار، دار املرتــى - بــروت لبنــان، ط) 037) ـ 0))) هـــ: 98، وينظــر بحــار االنــوار، 

املجلــيس: 57/ 377
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ويف دعــاء  اإلمــام احلســن )عليــه الســام( يــوم عرفــة  الــذي يســتعرض فيــه )عليــه 
الســام( النعــم التــي َمــنَّ اهلل هبــا ســبحانه وتعــاىل عــى اإلنســان منــذ خلقــه يف رحــم أمــه 
حتــى والدتــه:  يقــول )عليــه الســام(: )وابتدعــت خلقــي مــن منــي يمنــى ثــم أســكنتني 

يف ظلــات ثــاث بــن حلــم وجلــد ودم())(.

ثالثا: طور املضغة والعظام 

ْنَســاِن ُمْضَغٌة  ــَق بِنَِيــاِط هــَذا االِْ يقــول  اإلمــام امــر املؤمنــن )عليــه الســام(: »َلَقْد ُعلِّ
ِهــَي َأْعَجــُب َمــا فِيــِه«))(. املضغــة: بالضــم القطعــة مــن اللحــم بقدر مــا يمضغ)3(.

ــي  ــور اخللق ــل التط ــن مراح ــة م ــة الثالث ــام( إىل املرحل ــه الس ــام )علي ــر اإلم يش
لإلنســان بعــد العلقــة، وقــد وصفهــا اهلل ســبحانه وتعــاىل يف القــرآن الكريــم حيــث قال: 
ــا﴾)4(، وذكرهــا تعــاىل يف آيــة أخــرى:  ــَة ِعَظاًم ــا اْلُْضَغ ــًة َفَخَلْقنَ ــَة ُمْضَغ ــا اْلَعَلَق ﴿َفَخَلْقنَ
َقــٍة((  لَّ َقــٍة َوَغــْرِ خمَُ لَّ َقــٍة﴾)5(، وقــد ورد مصطلــح ))خمَُّ َقــٍة َوَغــْرِ ُمَلَّ َلَّ ْضَغــٍة مُّ ﴿ُثــمَّ ِمــن مُّ
ــص  ــا النق ــواة، يعرهي ــر مس ــي غ ــة، فه ــة اخللق ــر تام ــة غ ــن مرحل ــارة إىل مرحلت إش

والعيــب ومرحلــة تامــة اخللقــة، )وقيــل متصــورة وغــر متصــورة وهــو الســقط()6(.  

ــورة  ــول يف س ــث يق ــة، حي ــذه املرحل ــن ه ــة م ــى ناحي ــم ع ــرآن الكري ــد الق ــم يؤك ث

))( مفاتيــح اجلنــان، الشــيخ عبــاس بــن حممــد رضــا بــن أيب القاســم القمــي)ت: 359) هـــ  ـ 940)م( دار 
ــان ) د ط(: 88). ــروت لبن ــواء ب االض

))( هنج الباغة،خطب اإلمام عي ) عليه السام (: 5/4).
)3( ينظر لسان العرب، ابن منظور: 450/8.

)4( سورة املؤمنون: 4).
)5( سورة احلج: 5.

ــة اهلل  ــة آي ــيني، مكتب ــد احلس ــيد أمح ــق: الس ــدي )ت: 573 هـــ( حتقي ــن الراون ــب الدي ــرآن، قط ــه الق )6( فق
.4(( املرعــي، ط)ـ ):405)/  النجفــي  العظمــى 
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ًا﴾))(.فالــذي أنشــأه اهلل خلقــا  ــا اْلُْضَغــَة ِعَظاًمــا َفَكَســْوَنا اْلِعَظــاَم حَلْ )املؤمنــون( ﴿َفَخَلْقنَ
آخــر هــي النطفــة التــي تكونــت علقــة ثــم مضغــة ثــم عظامــا بعينهــا، فهــذه اآليــة ال تشــر 
فقــط إىل بــدء تشــكيل العظــام، بــل بــدء مرحلــة تشــكيل العضــات التــي حتيــط بالعظــام 
كأهنــا كســاؤها ))(.  فيتضــح مــن كامــه )عليــه الســام( إن هلل تعــاىل وبقدرتــه وإعجــازه 
يعــد مــاء الرجــل الــذي يفتقــر إىل الصــورة والشــكل وبعــد تكاملــه يف الظلــات الثــاث؛ 

املشــيمة والرحــم والبطــن، يتحــول إىل علقــة ومضغــة وعظــام وحلــم.

رابعا: طور اجلنني:

قوله )عليه السام(: »َوَجنِينًا َوَراِضعًا«.

اجلنــن الولــد مــادام يف بطــن أمــه الســتتاره فيــه ومجعه أجنــة وأجنــن)3(، ثم إنــه مادام 
ــْم﴾)4(،  َهاتُِك ــوِن ُأمَّ ــٌة ِف ُبُط ــْم َأِجنَّ ــاىل: ﴿وإِْذ َأْنُت ــه تع ــه قول ــا، من ــمى جنين ــم يس يف الرح
وهلــذا البعــد أشــار اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( )وجنينــا وراضعــا( بعــد عرضــه 
ــة  ــة اإلعجازي ــوار االربع ــاف واالط ــرا إىل االوص ــن، مش ــق اجلن ــوار ختل ــلة أط لسلس
ــْد  ــارًا وَق ــوَن للَِّ َوق ــْم ال َتْرُج ــا َلُك ــة ﴿م ــة املبارك ــاق اآلي ــو مس ــا ه ــق اإلنســان ك يف خل
َخَلَقُكــْم َأْطــوارًا﴾)5(، إشــارة إىل االطــوار التــي مــر هبــا اإلنســان يف املرحلــة االوىل 
ــة يف خلــق اإلنســان وبعــد  ــة االولي ــارص التكويني ــة العن مــن اخللــق املعــرب عنهــا بمرحل
اختاطهــا  تصبــح مــادة غذائيــة لــه، ثــم تتحــول هــذه العنــارص إىل نطفــة وعلقــة ومضغــة 

))( سورة املؤمنون: 4).
))( ينظر تفسر امليزان، العامة الطبطبائي: 3/ )6.

)3( ينظر لسان العرب، ابن منظور: 3)/ )9.
)4( سورة النجم: )3. 

)5( سورة نوح: 3) ـ 4).
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ــن  ــن ُســاَلَلٍة مِّ نَســاَن ِم ــا اإْلِ ــْد َخَلْقنَ ــه تعــاىل ﴿َوَلَق ثــم تتحــول عظامــا وحلــا كــا يف قول
كِــٍن ُثــمَّ َخَلْقنَــا النُّْطَفــَة َعَلَقــًة َفَخَلْقنَــا اْلَعَلَقــَة ُمْضَغــًة  طِــن ُثــمَّ َجَعْلنَــاُه ُنْطَفــًة ِف َقــَراٍر مَّ
ــًا ُثــمَّ َأنَشــْأَناُه َخْلًقــا آَخــَر َفَتَبــاَرَك اللُ َأْحَســُن  َفَخَلْقنـَـا اْلُْضَغــَة ِعَظاًمــا َفَكَســْوَنا اْلِعَظــاَم حَلْ

ــَن﴾))(. الِِق اخْلَ

ــُم  ــْحم، َوَيَتَكلَّ ــُر بَِش ــاِن َينُْظ ْنَس ــَذا االِْ ــوا لِه ــن بحواس»اْعَجُب ــذا اجلن ــث زود ه حي
ــْرم«))(.  ــْن َخ ــُس ِم ــم، َوَيَتنَفَّ ــَمُع بَِعْظ ــم، َوَيْس بَِلْح

اخلــرم: مــا أصــاب يف الشــفة ويف أعــى األذن فهــو خــرم. والنارشتــان مهــا املنخــران. 
و اخلــرم أيضــا مــا خــرم ســيل، أو طريــق يف خــف أو رأس جبــل)3(.

ــا  ــد التحقيــق، وإن قــال الشــارح املعتــزيل: )فأمــا الســمع للصــوت فليــس بعظــم عن
هــو بالقــوة املودعــة يف العصــب املفــروش يف الصــاخ كالغشــاء، فــإذا محــل اهلــواء الصــوت 
ــرى  ــري جم ــت لتج ــه جعل ــات في ــد تعوجي ــاخ بع ــي إىل الص ــب االذن املنته ــل يف ثق ودخ
ــامعة  ــوة الس ــل للق ــب احلام ــك العص ــوت إىل ذل ــك الص ــى ذل ــة، وأف ــة املصون الراع
ــا هــو  ــد مــن عظــم، ألن احلامــل اللحــم والعصــب إن ــا ب ــة ف حصــل االدراك. وباجلمل
العظــم.. وامــا التنفــس فــا ريــب أنــه مــن خــرم ألنــه مــن االنــف، وإن كان قــد يمكــن لــو 
ســد االنــف أن يتنفــس اإلنســان مــن الفــم وهــو خــرم أيضــا، واحلاجــة إىل التنفــس إخــراج 
اهلــواء احلــار عــن القلــب وإدخــال النســيم البــارد إليــه، فجعلــت الرئــة كاملروحــة تنبســط 

وتنقبــض، فيدخــل اهلــواء هبــا وخيــرج مــن قصبتهــا النافــذة إىل املنخريــن()4(.

))( سورة املؤمنون: )) ـ 3) ـ 4).
))( هنج الباغة خطب اإلمام عي)عليه السام(:4 /4.

)3( ينظر العن اخلليل الفراهيدي: 4 /59).
)4( رشح هنــج الباغة،ابــن أيب احلديــد، )ت: 656 هـــ(، حتقيــق: حممــد أبــو الفضــل إبراهيم::مؤسســة 

.(04 إســاعيليان للطباعــة والنــرش والتوزيــع،) د ط(: 8)/ 
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يقــول  )عليــه الســام( يف وصــف األثــر العلمــي يف تركيــب احلــواس يف اإلنســان، 
ــا  ــر وم ــمع ويب ــا يس ــن خاهل ــواس، م ــن بح ــذا اجلن ــاىل زود ه ــبحانه وتع إن اهلل س

ــا واالخــرة. ــار يف الدني يرتــب عليهــا مــن آث

ــِخَطَة، ُأوِل  ــوَب اْلُْس ــَة، َواْلُعُي َط ــوَب اْلَُورِّ ُن ــَذُروا الذُّ ــام(: »اْح ــه الس ــول )علي ــم يق ث
االَْْبَصــاِر واالَْْســَاِع«))(، اشــارة إىل مســؤولية هــذه احلــواس التــي تكشــف عــن مصــر 
 ،)((ًــْمَع َواْلَبــَرَ َواْلُفــَؤاَد ُكلُّ ُأْوَلئـِـَك َكاَن َعنْــُه َمْســُؤوال اإلنســان يف هــذه الدنيــا، إِنَّ السَّ
ــى حقيقــة الســمع والبــر: ليــس كل ذي عــن  ــه الســام( يف معن ــه )علي ــا نســب إلي وفي
ــرة  ــاب احلائ ــة، واأللب ــول الزمن ــى أويل العق ــوا ع ــمع، فتصدق ــر، وال كل ذي أذن يس يب
بالعلــوم التــي هــي أفضــل صدقاتكــم، ثــم تــا: ﴿إِنَّ الَِّذيــَن َيْكُتُمــوَن َمــا َأنَزْلنَــا ِمــَن اْلَبيِّنَــاِت 
ِعنُــونَ﴾ )3(. ــَدٰى ِمــن َبْعــِد َمــا َبيَّنَّــاُه لِلنَّــاِس ِف اْلكَِتــاِبۙ  ُأوَلٰئـِـَك َيْلَعنُُهــُم اللُ َوَيْلَعنُُهــُم الالَّ َواْلُ

ــيمة،  ــن املش ــه م ــد انفصال ــن بع ــور اجلن ــام( ط ــه الس ــام )علي ــا اإلم ــور لن ــم يص ث
الــذي يعــرب عنــه يف العلــم احلديــث بخــروج اجلنــن مــن الرحــم )الــوالدة(، فاجلنــن بعــد 
والدتــه يصبــح رضيعــا الحتياجــه إىل التغذيــة اخلارجيــة ليكــون راضعــا يرضــع أمــه، أي 
يمتــّص ثدهيــا، ثــّم يكــون وليــدا أي فطيــا فــإذا ارتفــع قيــل يافــع. )قــال يف رّس األدب 
يف ترتيــب أحــوال اإلنســان: هــو مــا دام يف الرحــم جنــن فــإذا ولــد فوليــد: ثــّم مــا دام 
بــن فهــو فطيــم()4( )والولــد حــن الرضــاع يســمى:  يرضــع فرضيــع، ثــّم إذا قطــع منــه اللَّ
ــه فهــو: غــام،  ــدا، وبعــده: يافعــا، وهــو: املرتفــع فــاذا طّرشــار ب رضيعــا، وبعــده: ولي

))( هنج الباغة خطب اإلمام عي)عليه السام(:) /43).
))( سورة األرساء: 36.

)3( العلــم واحلكمــة يف الكتــاب والســنة: حممــد الــري شــهري، حتقيــق مؤسســة دار احلديــث الثقافيــة، ط): 
.3(4

)4( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 6/ )3.
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واذا ادرك فهــو: رجــل، وللرجوليــة ثاثــة حــدود: الشــباب، وهــو: متــام النمــو. وبعــده: 
الكهولــة، ثــم: الشــيخوخة( ))(. 

ومــن هــذا املنطلــق وهــذه الصــورة املعــربة التــي رســمها لنــا اإلمــام )عليــه الســام( 
املنتقــاة مــن ثقافــة القــرآن الكريــم يف أطــوار ختلــق اإلنســان، نشــأت  مــن خاهلــا صــات 
احلــب واملســؤولية بــن االم ووليدهــا يف الوقــت الــذي تعــاين فيــه األم مــن الوهــن 
ْينـَـا اإِلنَســاَن بَِوالَِدْيــِه  وعــذاب احلمــل مــاال يتحملــه غرهــا، ولذلــك قــال تعــاىل: ﴿َوَوصَّ
ــا َعــَى َوْهــٍن َوفَِصاُلــُه ِف َعاَمــْنِ َأِن اْشــُكْر ِل َولَِوالَِدْيــَك إَِلَّ اْلَِصــُر﴾))(. ــُه َوْهنً َلْتــُه ُأمُّ َحَ

فيتحصــل: إن اهلل ســبحانه وتعــاىل خلــق اإلنســان خلقــا إعجازيــا بديعــا مدهشــا، 
ــْم ال  ــا َلُك ــم ﴿م ــرآن الكري ــر الق ــام( بتصوي ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــام أم ــه اإلم وصف
ــدره  ــق ق ــدر اهلل ح ــان أن يق ــى اإلنس ــوارًا﴾)3( فع ــْم َأْط ــْد َخَلَقُك ــارًا وَق ــوَن للَِّ َوق َتْرُج

ــارا. ــاىل وق ــبحانه وتع ــه س ــو ل ويرج

))( اختيــار مصبــاح الســالكن، ابــن ميثــم البحــراين )ت: 679هـــ(: حتقيــق وتقديــم وتعليــق: الدكتــور شــيخ 
ــامية، 408) -  ــوث االس ــع البح ــة، جمم ــة املقدس ــتانة الرضوي ــة اآلس ــي، مؤسس ــادي األمين ــد ه حمم

366) ش  ط): 00).
))( سورة لقان: 4).

)3( سورة نوح 3)ـ 4).
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املسألة الثالثة: األثر العلمي يف خلق احليوانات

مل تقتــر عجائــب وآثــار خلــق اهلل ســبحانه وتعــاىل عــى اإلنســان فقــط، بــل 
ــرا، مــاذا يقــول، ومــاذا يفــر،  ــي يقــف عندهــا العقــل حائ ــه الت ــم قدرت تعــددت بعظي

ــرف. ــه ان يع ــف ل وكي

كل هــذه التســاؤالت هلــا مفتــاح ســحري نجــده يف املضامــن الغيبيــة يف كام اإلمــام 
أمــر املؤمنــن وأهــل بيتــه )عليهــم الســام(، ملــا بينــوا للنــاس مــن خفايــا االمــور ومــا 
صعــب عــى عقــول االخريــن فهمــه مــن أرسار احليــاة الدنيــا واآلخــرة، علمــوا النــاس 
ــاس االرسار  ــوا الن ــه، وعلم ــه وخصائص ــوان وترفات ــال احلي ــر ورس افع ــق الط منط

الكامنــة يف اإلنســان وطبائعــه فيــا يــره ومــا ينفعــه.

وهــا هــو اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف إحــدى خطبــه الرشيفــة يصــف لنــا 
ــروا فِــي َعظِيــِم اْلُقــْدَرِة، َوَجِســيِم النِّْعَمــِة،  عجيــب مــا خلــق يف احليــوان قائــا: »َوَلــْو َفكَّ
ــاَر  ــٌة، َواالَْبَص ــوَب َعلِيَل ــنَّ اْلُقُل ــِق، َولكِ ــَذاَب اْلَحِري ــوا َع ــِق، َوَخاُف ــى الطَِّري ــوا إَِل َلَرَجُع
َمْدُخوَلــٌة! أالَ َتنُْظــُروَن إَِلــى َصِغيــِر َمــا َخَلــَق اللــُه، َكْيــَف َأْحَكــَم َخْلَقــُه، َوَأْتَقــَن َتْركِيَبــُه، 
ــِر  ــي ِصَغ ــِة فِ ــى الَّنْمَل ــُروا إَِل ــَر! اْنُظ ــَم َواْلَبَش ــُه اْلَعْظ ى َل ــْمَع َواْلَبَصــَر، َوَســوَّ ــُه السَّ ــَق َل َوَفَل
ــْت  ُجثَّتَِهــا، َوَلَطاَفــِة َهْيَئتَِهــا، الَ َتــَكاُد ُتنـَـاُل بَِلْحــِظ  اْلَبَصــِر، َوالَ بُِمْســَتْدَرِك اْلِفَكــِر، َكْيــَف َدبَّ
َها.  َهــا فـِـي ُمْســَتَقرِّ َعَلــى َأْرِضَهــا، َوَصَبــْت َعَلــى ِرْزِقَهــا، َتنُْقــُل اْلَحبَّــَة إَِلــى ُجْحِرَهــا، َوُتِعدُّ
َهــا لَِبْرِدَهــا، َوفِــي ُوُروِدَهــا لَِصَدِرَهــا، َمْكُفــوٌل بِِرْزِقَهــا، َمْرُزوَقــٌة بِِوْفِقَهــا،  َتْجَمــُع فِــي َحرِّ
ــِس!  ــِر اْلَجاِم ــِس، َواْلَحَج ــا اْلَيابِ َف ــي الصَّ ــْو فِ ــاُن، َوَل يَّ ــا الدَّ ــاُن، َوالَ َيْحِرُمَه ــا اْلَمنَّ الَ ُيْغِفُلَه
ــْرَت فـِـي َمَجــاِري ُأْكلَِهــا، َوفـِـي ُعْلوَهــا َوُســْفلَِها، َوَمــا فـِـي الَجــْوِف ِمــْن َشَراِســيِف  َوَلــْو َفكَّ
ــْن  ــَت ِم ــًا، َوَلِقي ــا َعَجب ــْن َخْلِقَه ــَت ِم ــا، َلَقَضْي ــا َوُأُذنَِه ــْن َعْينَِه أِس ِم ــرَّ ــي ال ــا فِ ــا، َوَم َبْطنَِه
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ــْم َيْشــَرْكُه  ــِذي َأَقاَمَهــا َعَلــى َقَوائِِمَهــا، َوَبنَاَهــا َعَلــى َدَعائِِمَهــا! َل َوْصِفَهــا َتَعبــًا! َفَتَعاَلــى الَّ
فـِـي فِْطَرتَِهــا َفاطـِـٌر، َوَلــْم ُيِعنْــُه َعَلــى َخْلِقَهــا َقــاِدٌر. َوَلــْو َضَرْبــَت فـِـي َمَذاِهــِب فِْكــِرَك لَِتْبُلــَغ 
ــِل  ــِق َتْفِصي ــِة، لَِدِقي ــُر النَّْخَل ــَو َفاطِ ــِة ُه ــَر الَّنْمَل ــى َأنَّ َفاطِ ــُة إاِلَّ َعَل الََل ــَك الدَّ ــا َدلَّْت ــِه، َم َغاَياتِ
ــُف، َوالثَِّقيــُل والَخِفيــُف،  ــُل َواللَّطِي ــا اْلَجلِي ــاَلِف ُكلِّ َحــّي، َوَم ُكلِّ َشــْيء، َوَغاِمــِض اْختِ
َيــاُح َواْلَمــاُء. ــماُء َواْلَهــَواُء، َوالرِّ ِعيــُف، فـِـي َخْلِقــِه إاِلَّ َســَواٌء. َوَكذلـِـَك السَّ َواْلَقــِويُّ َوالضَّ
ــَذا  ــاَلِف ه ــِر، َواْختِ ــاِء َواْلَحَج ــَجِر، َواْلَم ــاِت َوالشَّ ــِر، َوالنََّب ــْمِس َواْلَقَم ــى الشَّ ــْر إَِل َفاْنُظ
ِق  ــِر هــِذِه اْلبَِحــاِر، َوَكْثــَرِة هــِذِه اْلِجَبــاِل، َوُطــوِل هــِذِه اْلِقــاَلِل، َوَتَفــرُّ ْيــِل َوالنََّهــاِر، َوَتَفجُّ اللَّ
ــَر!«))(. َر، َوَأْنَكــَر اْلُمَدبِّ َغــاِت، َواالَْْلُســِن اْلـــُمْخَتلَِفاِت. َفالَوْيــُل لَِمــْن َجَحــَد اْلُمَقــدِّ هــِذِه اللُّ

يشــر اإلمــام )عليــه الســام( يف هــذه اخلطبــة إىل عظمــة اهلل تعــاىل وقدرتــه وحكمتــه  
يف عجيــب خلقــه يف احليوانــات، كيــف صورهــا وأتقنهــا وأحســن صنعهــا وتركيبهــا بــا 
يتــاءم وطبيعــة حياهتــا ومعاشــها، وعــى هــذا األســاس جديــر بنــا أن نوضــح مــا صــدر 
مــن أثــر علمــي  يف شــأن احليــوان وأحوالــه وخصائصــه باالعتــاد عــى كام اإلمــام أمــر 

املؤمنــن )عليــه الســام( والقــرآن الكريــم. 

ــْم  ــور: »اْبَتَدَعُه ــق الطي ــب خل ــا عجي ــر فيه ــام( يذك ــه الس ــه )علي ــة ل ــن خطب وم
َخْلقــًا َعِجيبــًا ِمــْن َحَيــَوان َوَمــَوات، َوَســاكِن َوِذي َحــَرَكات، َوَأَقــاَم ِمــْن َشــَواِهِد اْلَبيِّنَــاِت 
َمًة َلــُه،  َفــًة بِــِه، َوُمْســلِّ َعــَى َلطِيــِف َصنَْعتِــِه، َوَعظِيــِم ُقْدَرتِــِه، َمــا اْنَقــاَدْت َلــُه اْلُعُقــوُل ُمْعَرِ
ــي  ــاِر الَّتِ ــِف ُصــَوِر االَْْطَي ــْن ُمَْتلِ ــا َذَرَأ ِم ــِه، َوَم ــَى َوْحَدانِيَّتِ ــُه َع ــَاِعنَا َدالَئُِل ــْت ِف َأْسـ َوَنَعَق
ــة  ــْن َذَواِت َأْجنَِح ــا، ِم ــا، َوَرَواِس أْعاَلِمَه ــُروَق فَِجاِجَه ــَد االْْرِض، َوُخ ــَكنََها َأَخاِدي َأْس
ــاِرِق  ــا ِف َمَ ــة بَِأْجنَِحتَِه ــِخِر، َوُمَرْفِرَف ــاِم التَّْس ــة ِف ِزَم َف ــة، ُمَرَّ ــات ُمَتَبايِنَ ــة، َوَهْيَئ ُمَْتلَِف
هَنَــا َبْعــَد إِْذ َلْ َتُكــْن ِف َعجائِــِب ُصــَور َظاِهــَرة،  ــوِّ اُلنَفِســِح َواْلَفَضــاِء اُلنَفــِرِج. َكوَّ اجْلَ

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /8)).
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ــَواِء  ــُمَو ِف اْلَ ــِه َأْن َيْس ــِة َخْلِق ــا بَِعَباَل ــَع َبْعَضَه ــة، َوَمنَ ــَل ُمَْتِجَب ــاِق َمَفاِص ــا ِف ِحَق َبَه َوَركَّ
ــِه،  ــِف ُقْدَرتِ ــِغ بَِلطِي ــا ِف االَْصابِي ــَى اْختاَِلفَِه ــَقَها َع ــًا، َوَنَس ــِدفُّ َدفِيف ــُه َي ــًا، َوَجَعَل ُخُفوف
ــه،  ــَس فِي ــا ُغِم ــْوِن َم ــْرُ َل ــوُبُه َغ ــْون الَ َيُش ــِب َل ــوٌس ِف َقاَل ــا َمْغُم ــِه؛ َفِمنَْه ــِق َصنَْعتِ َوَدِقي

ــِه«))(. ــَغ بِ ــا ُصبِ ــاَلِف َم َق بِِخ ــوِّ ــْد ُط ــغ َق ــْوِن ِصْب ــوٌس ِف َل ــا َمْغُم َوِمنَْه

ــلوهبا  ــة يف اس ــة البليغ ــن اخلطب ــع م ــذا املقط ــام( يف ه ــه الس ــام )علي ــدث اإلم يتح
وعجيــب نظمهــا عــن أوصــاف الطيــور وعظيــم قدرتــه ســبحانه وتعــاىل ولطيــف صنعتــه 
ــور  ــات  وص ــوف احليوان ــن صن ــا( م ــا عجيب ــابق )خلق ــال س ــر مث ــى غ ــا ع ــد ابتدعه ق
االطيــار بأشــكاهلا املتباينــة املدهشــة بكاهلــا ومتامهــا، كــا وصفهــا ســبحانه وتعــاىل: ﴿وَاللُ 
ــْنِ  ــَى ِرْجَل ــِي َع ــن َيْم ــم مَّ ــِه َوِمنُْه ــَى َبْطنِ ــِي َع ــن َيْم ــم مَّ ــاء َفِمنُْه ــن مَّ ــٍة ِم ــَق ُكلَّ َدابَّ َخَل

ــٌر﴾))( ٍء َقِدي ــَى ُكلِّ َشْ ــاء إِنَّ اللَ َع ــا َيَش ــُق اللُ َم ُل ــٍع َيْ ــَى َأْرَب ــِي َع ــن َيْم ــم مَّ َوِمنُْه

ــِه إاِلَّ ُأَمــٌم َأْمَثاُلُكــم  ــٍر َيطِــُر بَِجنَاَحْي ــٍة ِف األَْرِض َوالَ َطائِ وقــال تعاىل:﴿َوَمــا ِمــن َدابَّ
وَن﴾)3(. ــَرُ ــْم حُيْ ِ ٍء ُثــمَّ إىَِل َربِّ ــا ِف اْلكَِتــاِب ِمــن َشْ ْطنَ ــا َفرَّ مَّ

قــال الطــربيس )قــدس رسه(: أي مــا مــن حيــوان يمــي عــى وجــه األرض ال خيلــو 
إمــا أن يكــون طــرا يطــر بجناحيــه يف اهلــواء أو يــدب يف االرض)4(.

ٍء  ــن ُكلِّ َشْ ــا ِم ــْرِ َوُأوتِينَ ــَق الطَّ ــا َمنطِ ْمنَ ــاُس ُعلِّ ــا النَّ َ ــا َأيُّ ــاَل َي ــاىل: ﴿وََق ــال تع وق
ــْم  ــْرِ َفُه ــنِّ َواإِلنــِس َوالطَّ ــَن اجْلِ ــوُدُه ِم ــَلْيَاَن ُجنُ ــُن *َوُحــِرَ لُِس ــَو اْلَفْضــُل اْلُبِ ــَذا َلُ إِنَّ َه
ــا النَّْمــُل اْدُخُلوا َمَســاكِنَُكْم  َ ُيوَزُعــوَن * َحتَّــى إَِذا َأَتــْوا َعــَى َواِدي النَّْمــِل َقاَلــْت َنْمَلــٌة َيــا َأيُّ

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: )/)7.
))( سورة النور: 45.

)3( سورة االنعام: 38.
)4( ينظر جممع البيان: 97/4).
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ــُعُروَن﴾))(. ــْم ال َيْش ــوُدُه َوُه ــَلْيَاُن َوُجنُ ــْم ُس ال حَيْطَِمنَُّك

تتحــدث مجيــع هــذه اآليــات املباركــة يف ســياق قولــه )عليــه الســام( ابتدعهــم خلقا 
عجيبــا، إشــارة إىل علمــه وعظمتــه وحكمتــه  يف صنــع بديــع خلقــه ســبحانه وتعــاىل، مــن 
أن كل يشء يف الكــون عجيــب مبهــر للعقــل بكالــه ومتامــه، كــا  يقــول )عليــه الســام(: 
ــاِل  ــَذاء لَِِث ــَداء َوالَ َتْعلِيــم، َوالَ اْحتِ ــاَل اْقتِ ــِق بِِعْلِمــِه، َوُمنِْشــئِِهْم بُِْحْكِمــِه، بِ اَلئِ ــِدِع اخْلَ »ُمْبَت

َصانـِـع َحكِيــم«))(.

ثــم أشــار اإلمــام )عليــه الســام( إىل حاالهتــا وطبائعهــا: وإن بعضهــا يســكن شــقا 
أو حفــرة مــن األرض، وبعضهــا يف أعــايل اجلبــال واألشــجار، وإن منهــا الضخــم الــذي 

يعجــز عــن الســمو يف اهلــواء، ومنهــا الــذي يعلــو آالف األمتــار)3()*(. 

املسألة الرابعة:  اآلثار العلمية يف خلق الكون 

 أوال: السماء.

ــة  ــدرة واحلكم ــة والق ــا العظم ــام( واصف ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــام أم ــول اإلم يق
ــَدات بـِـاَل َعَمــد، َقائَِمــات باَِل َســنَد،  ــماَواِت ُمَوطَّ االهليــة: »َفِمــْن َشــَواِهِد َخْلِقــِه َخْلــُق السَّ
ــُه  َئــات َوالَ ُمْبطَِئــات، َوَلــْو الَ إْقَراُرُهــنَّ َل ــَر ُمَتَلكِّ ــات، َغْي َدَعاُهــنَّ َفَأَجْبــَن َطائَِعــات ُمْذِعنَ
ــِة، َلَمــا َجَعَلُهــنَّ َمْوِضعــًا لَِعْرِشــِه، َوالَ َمْســَكنًا لَِمالئَِكتِــِه،  ــِة َوإِْذَعاُنُهــنَّ بِالطََّواِعَي ُبوبِيَّ بِالرُّ

))( سورة النمل: 6) ـ 7)ـ 8).
))( هنج الباغة،خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/33).
)3(   ينظر يف ظال هنج الباغة، حممد جواد مغنية: ) /467.

)*( نكتفــي هبــذا املقــدار خمافــة اإلطالــة، ومــن أراد اإلســتزادة والتوســعة فلرجــع إىل سلســلة عجائــب 
ــة. ــينية املقدس ــة احلس ــة للعتب ــة التابع ــج الباغ ــوم هن ــة عل ــن مؤسس ــادرة ع ــات الص املخلوق
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الـِـِح ِمــْن َخْلِقــِه. َجَعــَل ُنُجوَمَهــا َأْعاَلمــًا َيْســَتِدلُّ  َوالَ َمْصَعــدًا لِْلَكلـِـِم الطَّيِّــِب َواْلَعَمــِل الصَّ
ــُجِف  ــاُم ُس ــا اْدلِْهَم ــْوَء ُنوِرَه ــْع َض ــْم َيْمنَ ــاِر، َل ــاِج االَْْقَط ــِف فَِج ــي ُمْخَتلِ ــَراُن فِ ــا اْلَحْي بَِه

ْيــِل اْلُمْظلِــِم«))(   اللَّ

  مــن معــاين الســاء يف القــرآن الكريــم هــو املعنــى اللغــوي املعــروف بالعلو والســمو 
املأخــوذ لغــة مــن ســا يســمو ســموا فهــو ســام))(، موطــدات واملتواطــد: الدائــم الثابــت 
ــة  ــات اخللق ــدات ( أي حمك ــر )موط ــال آخ ــض)3(، وق ــر بع ــه يف إث ــذي بعض ــديد ال الش

مثبتــات يف حماهلــا عــى وفــق النظــام واحلكمــة()4(.

ــا أودع  ســبحانه  ــه الســام( عــن األفــاك الواســعة والعظيمــة، وم يتحــدث )علي
وتعــاىل مــن أشــياء ومعــان، البعــض منهــا يطلــق عليهــا أمــور وأشــياء ماديــة حمسوســة 
ــان، فاحلديــث عــن  يعــرب عنهــا بالشــهادة والبعــض االخــر غيبيــات غــر واضحــة للعي
ــب  ــا، والشــك والري ــا بعيونن ــي نراه ــة الت ــادة الواضح ــن امل ــث ع ــاء هــو احلدي الس
ــوم  ــب النج ــيء بالكواك ــة وامل ــوامل الواضح ــن الع ــي م ــا ه ــي فوقن ــاء الت ــذه الس إن ه
والشــمس والقمــر والشــهب والظواهــر الكونيــة االخــرى واحلــارضة فوقنــا يف كل 
حلظــة، وورد للســاء يف القــرآن الكريــم معــان عديــدة إضافــة إىل املعنــى العــام، ومفردهــا 

ــاوات(. ــع )س ــة اجلم ــاء( وبلفظ )س

يشــر اإلمــام )عليــه الســام( يف هــذا املقطــع مــن اخلطبــة املباركــة عــن اآلثــار 
العلميــة الكونيــة وتدبــره ســبحانه وتعــاىل يف خلــق الكــون والســموات، وكل يشء فيــه 

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/04).
))( خمتار الصحاح، حممد بن أيب بكر الرازي: 5.
)3(   ينظر: تاج العروس، للزبيدي: )/ )34).

)4( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 0) /370.
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ــر. ــداع والتدب ــات االب ــة مــن آي فهــو آي

ــا َولِــْأَْرِض اِْئتَِيــا َطْوًعــا  ــَاء َوِهــَي ُدَخــاٌن َفَقــاَل َلَ  قــال تعــاىل: ﴿َثــم اْســَتَوى إىَِل السَّ
َأْو َكْرًهــا َقاَلَتــا َأَتْينَــا َطائِِعــَن﴾))(.

وقولــه )فقــال هلــا ولــأرض ائتيــا طوعــا او كرهــا قالتــا اتينــا طائعــن( قــال ابــن 
عبــاس أتــت الســاء بــا فيهــا مــن الشــمس والقمــر والنجــوم وأتــت االرض بــا فيهــا 
مــن االهنــار واالشــجار والثــار، وليــس هنــاك أمــر بالقــول عــى احلقيقــة وال إطاعــة، 
وال جــواب لذلــك القــول بــل أخــرب ســبحانه عــن اخراعــه للســاوات واألرض 
وإنشــائه هلــا مــن غــر تعــّذر وال كلفــة وال مشــّقة بمنزلــة مــا يقــال افعــل فيفعــل مــن 
ــا َأْمــُره إِذا َأراَد َشــْيئًا َأْن َيُقــوَل  غــر تلّبــث وال توّقــف وال تــأّن وهــو كقولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ

ــه ُكــْن َفَيُكــوُن﴾))(. َل

وانــا قــال أتينــا طائعــن ومل يقــل طائعتــن ألن املعنــى: أتينــا بمــن فينــا مــن العقــاء 
ــن  ــع م ــن مج ــل مجع ــن يعق ــاب م ــن خط ــا خوطب ــه مل ــل: إن ــاء، وقي ــم العق ــب حك فغل

ــَبُحوَن﴾)3()4( ــٍك َيْس ــاىل: ﴿َوُكلٌّ ِف َفَل ــه تع ــل، قول يعق

ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام( يف االستســقاء يصــف فيهــا الســاء واالرض 
تــي تظلَّكــم، مطيعــان لرّبكــم، ومــا  تــي تقلَّكــم، والّســاء الَّ طائعتــن )أال وإّن األرض الَّ
ــه  ــر ترجوان ــم، وال خل ــة إليك ــم، وال زلف ــا لك ــا توّجع ــم بربكته ــودان لك ــا جت أصبحت

))( سورة فصلت: )).
))( التبيان يف تفسر القرآن، الطويس: 9/ 06).

)3( سورة يس: 40
)4( بحار االنوار: 9/54).
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منكــم، ولكــن أمرتــا بمنافعكــم فأطاعتــا، وأقيمتــا عــى حــدود مصاحلكــم فقامتــا())(.

ــا  ــاء واالرض وأهن ــق الس ــة خل ــن اخلطب ــع م ــذا املقط ــام( يف ه ــه الس ــن )علي يب
مقهورتــان حتــت القــدرة اإلهليــة، فأمســاكها بإرادتــه ســبحانه وتعــاىل، فينــزل مــن الســاء 
ْيــِل َوالنََّهاِر  ــَاَواِت َواألَْرِض َواْختـِـالِف اللَّ املطــر الســحاب قولــه تعــاىل: ﴿إِنَّ ِف َخْلــِق السَّ
ــاء َفَأْحَيــا  ــَاء ِمــن مَّ ــِري ِف اْلَبْحــِر بـِـَا َينَفــُع النَّــاَس َوَمــا َأنــَزَل اللُ ِمــَن السَّ َواْلُفْلــِك الَّتـِـي َتْ
ِر  ــَحاِب اْلَُســخَّ ــاِح َوالسَّ َي يــِف الرِّ ــٍة َوَتْرِ ــا َوَبــثَّ فِيَهــا ِمــن ُكلِّ َدابَّ ــِه األَْرَض َبْعــَد َمْوِتَ بِ

ــَاء َواألَْرِض آَلَيــاٍت لَِّقــْوٍم َيْعِقُلــوَن﴾))(. َبــْنَ السَّ

ويــدّل عــى ذلــك مــا يف الــكايف عــن احلمــري عــن هــارون عــن ابــن صدقــة عــن 
ــه الّســام( يقــوم يف  ــه )عليهــم الّســام( قــال: كان عــّي )علي جعفــر بــن حمّمــد عــن أبي
ــن  ــر املؤمن ــا أم ــه: ي ــال ل ــه فيق ــه وثياب ــه وحليت ــّل رأس ــى يبت ــر حّت ــر يمط ــر أّول مط املط
ــام(  ــه الّس ــأ )علي ــّم أنش ــرش ث ــد بالع ــب العه ــاء قري ــذا م ــول: إّن ه ــّن فيق ــّن الك الك
حيــّدث فقــال إّن حتــت العــرش بحــرا فيــه مــاء ينبــت بــه أرزاق احليوانــات وإذا أراد اهلل 
ــن  ــاء م ــا ش ــه م ــر من ــّل فمط ــّز وج ــى اهلل ع ــه أوح ــة من ــم رمح ــاء هل ــا يش ــه م ــت ب أن ينب
ســاء إىل ســاء حّتــى يصــر إىل الّســاء الدنيــا، فتلقيــه إىل الّســحاب والّســحاب بمنزلــة 
الغربــال ثــّم يوحــى اهلل عــّز وجــّل إىل الّســحاب أن اطحنيــه واذيبيــه ذوبــان امللــح يف املــاء 
ثــم انطلقــي بــه إىل موضــع كــذا وكــذا وعبابــا أو غــر عبــاب، فتقطــر عليهــم عــى النحــو 
الــذي يأمرهــا بــه فليــس مــن قطــرة تقطــر إالَّ ومعهــا ملــك حّتــى تضعهــا بموضعهــا)3(.

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/ 5).
))( سورة البقرة: 64).

)3( الــوايف، الفيــض الكاشــاين )ت: )09) هـــ( حتقيــق: مركــز التحقيقــات الدينيــة والعلميــة يف مكتبــة اإلمــام 
أمــر املؤمنــن عــي )عليــه الســام(: ربيــع الثــاين 6)4) هــ . ق، مكتبــة اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي )عليــه 

الســام( العامــة - أصفهــان  ط): 6)/500.
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ويف االحتجــاج عــن الزهــراء )عليهــا الســام( يف خطبتهــا املشــهورة، أهنــا قالــت 
»وجعــل طاعتنــا نظامــا للملــة«))(، واملقصــود مــن ذلــك أن اقــران طاعــة املعصــوم مــن قبــل 
ــه  ــأيت باخلطــأ فطاعت ــا هــو ال خيطــئ والي النــاس بطاعــة اهلل تعــاىل، والطاعــة للمعصــوم ب
احلــق، واحلــق هــو نظــام الكــون، واالنســان جــزء بوجــوده مــن نظــام الكــون، واحلــق هــو 
املصــداق الثابــت املنقــول عــن الواقــع الكــوين، فباحلــق بــدأ الكــون وبــه يقــوم ومعــه يــدوم. 
ولــذا فــا خيــار للســموات واالرض يف قيامهــا ودوامهــا عــن احلــق، والخيــار هلــا عــن 
جمانبــة احلســن إذ عدمهــا قبيــح ووجودمهــا حســن،فخيارمها منســجم مــن ســنة االحســان.

ثانيا: النجوم: 

ــاىل  ــا تع ــوم وجعله ــق النج ــون خل ــق الك ــبحانه يف خل ــازه س ــب إعج ــن عجائ وم
ــاج  ــف فج ــران يف خمتل ــا احل ــتدل هب ــا يس ــا أعام ــل نجومه ــا: جع ــدى هب ــات هيت عام
ــدة  ــُدوَن﴾))(، ولش َت ــْم َيْ ــِم ُه ــاٍت َوبِالنَّْج ــل: ﴿َوَعالم ــن قائ ــّز م ــال ع ــا ق ــار، ك األقط
ضوئهــا مل تكــن ظلمــة الليــل ســاترا ومانعــا مــن إضاءهتــا، فســبحان مــن ال خيفــى 
عليــه خافيــة. فــا إلــه إال هــو أضــاء بنــوره كل ظــام، وأظلــم بظلمتــه كل نــور، حيــث 
ــِب، َوِضيــاِء الثََّواِقــِب،  ــِة الَكَواكِ نََهــا بِزينَ ــمَّ َزيَّ جعلهــا )عليــه الســام( زينــة الســاء: »ُث
ــر، َوَســْقف َســائِر، َوَرِقيــم  اجــًا ُمْســَتطِرًا، َوَقَمــرًا ُمنِــرًا: ف َفَلــك َدائِ َوَأْجــَرى فِيهــا ِسَ
ــه: فأجــرى  ــِب﴾)4(، وقول ــٍة اْلَكواكِ ــا بِِزينَ ْني ــاَء الدُّ ــا السَّ نَّ ــا َزيَّ ــال تعاىل:﴿إِنَّ ــر«)3(. ق َمائِ
فيهــا رساجــا مســتطرا وقمــرا منــرا كقولــه تعــاىل: ﴿وََجَعــَل اْلَقَمــَر فِيِهــنَّ ُنــورًا وَجَعــَل 

))( االحتجــاج، أبــو منصــور امحــد بــن عــي بــن ايب طالــب الطــربيس )ت: 548هـــ (، منشــورات الرشيــف 
الــريض )د  ط(: )/80).

))( سورة النحل: 6).
)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/8).

)4( سورة الصافات: 6.
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ــًا﴾))(.  ــْمَس ِساج الشَّ

ــاء  ــي ف الس ــوم الت ــذه النج ــال: »ه ــه ق ــام ( أن ــه الس ــن ) علي ــر املؤمن ــن أم وع
ــول  ــور، ط ــن ن ــن م ــة بعمودي ــة كل مدين ــي ف األرض، مربوط ــن الت ــل الدائ ــن مث مدائ

ــنة«))(. ــن س ــن ومخس ــرة مائت ــاء مس ــود ف الس ــك العم ذل

ــا  ــة، ك ــة الرشيف ــة املحمدي ــليل الدوح ــام( س ــه الس ــادق )علي ــام الص ــال اإلم وق
ــا ال  ــرها، فبعضه ــاف مس ــوم واخت ــل يف النج ــا مفض ــر ي ــوار: فك ــار االن ــاء يف بح ج
تفــارق مراكزهــا مــن الفلــك  وال تســر إال جمتمعــة، وبعضهــا مطلقــة تنتقــل يف الــربوج 
وتفــرق يف مســرها، فــكل واحــد منهــا يســر ســرين خمتلفــن، أحدمهــا عــام مــع 
الفلــك نحــو املغــرب، واآلخــر خــاص لنفســه نحــو املــرشق كالنملــة التــي تــدور عــى 
ــك  ــة يف ذل ــال والنمل ــدور ذات الش ــة ت ــن، والنمل ــدور ذات اليم ــى ت ــى، فالرح الرح
تتحــرك حركتــن خمتلفتــن: إحدامهــا بنفســها فتتوجــه أمامهــا، واألخــرى مســتكرهة مــع 
ــه  الرحــى جتذهبــا إىل خلفهــا.. فاســأل الزاعمــن أن النجــوم صــارت عــى مــا هــي علي
ــون  ــة  أو تك ــا راتب ــون كله ــا أن تك ــا منعه ــا م ــع هل ــد وال صان ــر عم ــن غ ــال، م باإلمه
ــأيت بحركتــن خمتلفتــن عــى  كلهــا منتقلــة، فــإن االمهــال معنــى واحــد  فكيــف صــار ي
وزن وتقديــر؟ ففــي هــذا بيــان أن مســر الفريقــن عــى مــا يســران عليــه، بعمــد وتدبــر 
وحكمــة وتقديــر، وليــس بإمهــال كــا يزعــم املعطلــة، فــإن قــال قائــل: ومل صــار بعــض 
ــة لبطلــت الــدالالت  ــا: إهنــا لــو كانــت كلهــا راتب ــا وبعضهــا منتقــا ؟ قلن النجــوم راتب
ــرج مــن الــربوج، كــا يســتدل هبــا  ــة، ومســرها يف ب ــي يســتدل هبــا مــن تنقــل املنتقل الت
عــى أشــياء ممــا حيــدث العــامل، بتنقــل الشــمس والنجــوم يف منازهلــا، ولــو كانــت كلهــا 

))(  سورة نوح: 6).
))( بحار األنوار: العامة املجليس:55 /)9.
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منتقلــة، مل يكــن ملســرها منــازل تعــرف، وال رســم يوقــف عليــه، ألنــه إنــا يوقــف عليــه 
بمســر املنتقلــة منهــا بتنقلهــا الــربوج الراتبــة  كــا يســتدل عــى ســر الســائر عــى األرض 
باملنــازل التــي جيتــاز عليهــا أو لــو كان تنقلهــا بحــال واحــد الختلــط نظامهــا، وبطلــت 
املــآرب فيهــا، ولســاغ القائــل أن يقــول إن كينونتهــا عــى حــال واحــدة توجــب عليهــا 

االمهــال مــن اجلهــة التــي وصفنــا))(.

فمــن خــال الروايــة وتتبعهــا نجــد اإلمــام الصــادق )عليــه الســام( يتحــدث عــن 
ابعــاد اإلعجــاز يف املنظومــة الكونيــة التــي وصفهــا اإلمــام أمــر املؤمنــن  )الســاء(

)والنجــوم( )هــذه النجــوم التــي يف الســاء مدائــن مثــل املدائــن التــي يف األرض( وملــا 
جيــري فيهــا مــن حــركات وظواهــر كونيــة، وهــذا مــا ناحظــه مــن خــال كلاتــه 
ــرا  ــم مس ــكل نج ــارة أن ل ــذه العب ــدل ه ــرها( أال ت ــاف مس ــة )اخت ــه الرشيف وعبارات
ورسعــة خاصــة بــه وموقعــا مــن بــن مواقــع النجــوم األخــرى، ثــم يصــف اإلمــام )عليــه 
الســام( حركــة النجــوم بحركــة النملــة التــي تــدور عــى الرحــى، هنــاك حركتــان حركــة 
النملــة وهــي مســتقلة مــن دون الرحــى وحركــة النملــة مــع حركــة الرحــى، فــإذا الحظنا 
ــن  ــان وحركــة النجــوم بحركت ــا جري ــه يصــور لن ــه الســام( نجــد أن ــام )علي كام اإلم

االوىل حركــة النجــوم داخــل املجــرة واحلركــة األخــرى ضمــن املجــرى.

ثالثا: خلق املالئكة 

ومــن عجائــب إعجــازه ســبحانه وتعــاىل العلمــي خلقــه لســكان الســموات مائكــة 
عاملــن ليــل هنــار ركعــًا ســجدا ال يفــرون عــن عبادتــه شــيئا، قــال )عليــه الســام(: »ُثــمَّ 
ــمواِت الُعــاَل، َفَماَلَُهــنَّ َأْطــوارًا ِمــْن َمالئَِكتـِـِه: ِمنُْهــْم ُســُجوٌد الََيْرَكُعوَن،  َفَتــَق َمــا َبْيــَن السَّ
ــوَن الَ َيَتَزاَيُلــوَن، َوُمَســبُِّحوَن الَ َيْســَأُموَن، الَ َيْغَشــاُهْم َنــْوُم  َوُرُكــوٌع الَ َينَْتِصُبــوَن، َوَصافُّ

))( التوحيد: املفضل بن عمر اجلعفي:84، بحار األنوار: العامة املجليس:55 /98ـ 00).
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الُعُيــوِن، َوالَ َســْهُو الُعُقــوِل، َوالَ َفْتــَرُة االَْبــَداِن، والَ َغْفَلــُة النِّْســَياِن...ثم قــال )عليــه 
الســام( ِمــْن َماَلئَِكــة َأْســَكنَْتُهْم َســَاَواتَِك، َوَرَفْعَتُهــْم َعــْن َأْرِضــَك؛ ُهــْم َأْعَلــُم َخْلِقــَك 
ــاَم،  ــوا االَْْرَح نُ ــاَلَب، َوَلْ ُيَضمَّ ــُكنُوا االَْْص ــَك؛ َلْ َيْس ــْم ِمنْ ــَك، َوَأْقَرُبُ ــْم َل ــَك، َوَأْخَوُفُه بِ
ــَك،  ُــْم َعــَى َمَكاهِنــْم ِمنْ ــوِن(؛ َوإهِنَّ ــَب اْلَنُ ْبُهْم )َرْي َلُقــوا )ِمــْن َمــاء َمهــن(، َوَلْ َيَتَشــعَّ َوَلْ ُيْ
ــِة َغْفَلتِِهــْم َعــْن  َوَمنِْزَلتِِهــْم ِعنْــَدَك، َواْســتِْجَاِع َأْهَوائِِهــْم فِيــَك، َوَكْثــَرِة َطاَعتِِهــْم َلــَك، َوِقلَّ
ــْم، َوَلــَزَرْوا َعــَى َأْنُفِســِهْم،  ــُروا َأْعَاَلُ قَّ ــَك حَلَ ــَه َمــا َخِفــَي َعَلْيِهــْم ِمنْ ــوا ُكنْ َأْمــِرَك، َلــْو َعاَينُ
ُــْم َلْ َيْعُبــُدوَك َحــقَّ ِعَباَدتِــَك، َوَلْ ُيطِيُعــوَك َحــقَّ َطاَعتِــَك«))(. منــه قولــه  َوَلَعَرُفــوا َأهنَّ
وَن َعــْن ِعَباَدتـِـِه َوُيَســبُِّحوَنُه َوَلُه َيْســُجُدوَن﴾))(.  ــَك الَ َيْســَتْكِرُ تعــاىل:﴿ إِنَّ الَِّذيــَن ِعنــَد َربِّ
ــُه الَ إَِلــَه إاِلَّ ُهــَو َواْلَالئَِكــُة َوُأْوُلــوْا اْلِعْلــِم َقائِــًا بِاْلِقْســِط الَ إَِلــَه  وقولــه تعاىل﴿َشــِهَد اللُ َأنَّ

كِيــُم﴾)3(. إاِلَّ ُهــَو اْلَعِزيــُز احْلَ

ومضمــون كامــه )عليــه الســام( عندمــا يصــف خلــق املائكــة يعــرب عــن طريقــة 
إجيــاد خلقهــم  بالفتــق.

فتق ما بن الساوات العا. فتق: الفتق هو انفصال اليء عن بعضه)4(.

يتحــدث اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( عــن حقيقــة  إعجــاز خلــق املائكــة، 
وقــد حتــدث القــرآن الكريــم عــن هــذه احلقيقــة يف آيــات عديــدة، )إهنــم أجســام نورانيــة 
ْثنـَـى َوُثــالَث َوُرَبــاَع أو أكثــر  يتمتعــون بأجنحــة َجاِعــِل اْلَالئَِكــِة ُرُســال ُأوِل َأْجنَِحــٍة مَّ
مــن ذلــك، أودع اهلل ســبحانه وتعــاىل فيهــم القــدرة عــى التشــكل بالصــور باألشــكال 

))(  هنج الباغة: خطب اإلمام عي ) عليه السام(:  ) / 9)/ ))).
))( سورة االعراف: 06).
)3( سورة آل عمران: 8).

)4( ينظر: العن، الفراهيدي: )/ 393.
ِهن﴾. اء مَّ ن مَّ م مِّ *املهن الضعيف واحلقر، كا يف قوله تعاىل يف سورة املرسات 0) ﴿َلْ َنْخُلقكُّ
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املختلفــة، حســب حكــم وظائفهــم واملصالــح االهليــة، وهلــم حــركات صعــودا وهبوطــا، 
واليراهــم إال االنبيــاء واالوصيــاء عليهــم الســام())(.

َمْثنَــى  َأْجنَِحــة  ُأوِل  ُمَتَفاِوَتــات،  َوَأْقــَدار  ُمَْتلَِفــات،  ُصــَور  َعــَى  »َأْنَشــَأُهْم   
ُعــوَن  ــِه، َوالَ َيدَّ ــْن ُصنِْع ــِق ِم ْل ــَر ِف اخْلَ ــا َظَه ــوَن َم ــِه، الَ َينَْتِحُل تِ َوُثاَلَثُتَســبُِّح َجــاَلَل ِعزَّ
ــْوِل  ــوَن * اَل َيْســبُِقوَنُه بِاْلَق ــاٌد ُمْكَرُم ــْل ِعَب ــِه، ﴿...َب ــَرَد بِ َّــا اْنَف ــُه ِم ــْيئًا َمَع ــوَن َش ُلُق ــْم َيْ ُ َأهنَّ

َوُهــْم بَِأْمــِرِه َيْعَمُلــوَن﴾))(«)3(.

ويــروى أن املائكــة يموتــون بعــد مــوت األنــس بأرسهــم)4(، )وكل مــا خلقــه  الل منهــم 
حــي، واالشاف منهــم ال تكــون مســاكنهم ومنازلــم إال عــى الســاوات كجريــل وميكائيــل 
وإسافيــل وعزرائيــل عليهــم الســالم، واىل هــذا أشــار بقولــه: )ورفعتهــم عــن أرضــك( وإال 
ففــي األرض كثــر منهــم. وقيــل ان كل مــن كان مــن الالئكــة ف األرض »َوِمنُْهــْم َمــْن َقْد 
ــْفَلى«)5( مــن احلفظــة والكــرام الكاتبــن يرجعــون  َخَرَقــْت َأْقَداُمُهــْم ُتُخــوَم االَْْرِض السُّ
ــا  بــل يتناوبون)كرايــات بيــض قــد نفــذت يف  إىل الســاء، وال يكونــون عــى الــدوام هن
خمــارق اهلــواء(، ووصفهــم بأهنــم مــع كثــرة طاعتهــم هللَّ  لــو عاينــوا كنــه مــا خفــي عليهــم 

حلقــروا أعاهلــم ()6(.

))( تفســر الــراط املستقيم،الســيد حســن الــرب وجــردي، صححــه وعلــق عليــه: الشــيخ غــام رضــا بــن 
عــي اكــرب ، قــم، مؤسســة أنصاريــان، 6)4) هـــ  ط ): 5/)7.

))( سورة األنبياء: اآليتان 6) -7).
)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /69).

)4( ينظــر بحــار االنــوار، العامــة املجلــيس: 6/ 483، بــاب نفــخ الصــور وفنــاء الدنيــا وإن كل نفــس تــذوق 
ــة  ــة، مؤسس ــب العلمي ــلة الكت ــي، سلس ــزه اخلفاج ــد مح ــة، حمم ــج الباغ ــة يف هن ــر املائك ــوت. وينظ امل

علــوم هنــج الباغــة، ط): )3) 
)5( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/ 70).

)6( ينظــر: منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج الباغــة، قطــب الديــن الراونــدي )ت: 573 هـــ(، حتقيــق: الســيد 
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ــم  ــزات وهل ــم بمي ــات ونعته ــم بصف ــا وصفه ــام( حين ــه الس ــام )علي ــار اإلم وأش
ــوا األرحــام،  ــة بأهنــم مل يســكنوا األصــاب، ومل يضمن مهــام، ومــن خصائصهــم الغيبي
ومل خيلقــوا مــن مــاء مهــن، وصفاهتــم أهنــم ســجود ال يركعــون، وركــوع ال ينتصبــون، 
وصافــون ال يتزايلــون ومســبحون ال يســأمون. ال يغشــاهم نــوم العــن. وال ســهو 
ــَس ف  ــام( »َوَلْي ــه الس ــول )علي ــيان. ويق ــة النس ــدان. وال غفل ــرة األب ــول. وال ف العق
ــَاَواِت َمْوِضــُع إَِهــاب إاِلَّ َوَعَلْيــِه َمَلــٌك َســاِجٌد، َأْو َســاع َحافـِـٌد، َيــْزَداُدوَن َعــَى  َأْطَبــاِق السَّ

ــًا«))(.  ــْم ِعَظ ــْم ِف ُقُلوِبِ ِ ُة َربِّ ــزَّ ــْزَداُد ِع ــًا، َوَت ــْم ِعْل ــِة بَِربِّ ُطــوِل الطَّاَع

ثــم يقســمهم )عليــه الســام( مــن حيــث مهامهــم املناطــة هبــم، منهــم أمناء عــى وحيه، 
ٍة ِعنــَد ِذي اْلَعــْرِش َمكـِـٍن * ُمَطــاٍع َثمَّ َأِمــٍن * َوَما َصاِحُبُكــْم بَِمْجنُــوٍن * َوَلَقْد َرآُه  ﴿ِذي ُقــوَّ
ــَك إىَِل اْلَالئَِكِة﴾)3(وألســنة  بِاألُُفــِق اْلُبـِـِن * َوَمــا ُهــَو َعَى اْلَغْيــِب بَِضنـِـٍن﴾))(، ﴿إِْذ ُيوِحي َربُّ

إىل رســله، وخمتلفــون بقضائــه وأمــره ﴿إِنَّ ُرُســَلنَا َيْكُتُبوَن َما َتُْكــُروَن﴾)4(. 

ومنهــم احلفظــة لعبــاده: ﴿َوُهــَو اْلَقاِهــُر َفــْوَق ِعَبــاِدِه َوُيْرِســُل َعَلْيُكــم َحَفَظًة َحتَّــَى إَِذا 
افِظَِن﴾)6(،)َلــُه  ُطــوَن﴾ )5( ﴿ِنَّ َعَلْيُكــْم حَلَ ْتــُه ُرُســُلنَا َوُهــْم الَ ُيَفرِّ َجــاَء َأَحَدُكــُم اْلَــْوُت َتَوفَّ

َفُظوَنــُه ِمــْن َأْمــِر اللِ﴾)7(.  ــن َبــْنِ َيَدْيــِه َوِمــْن َخْلِفــِه حَيْ َبــاٌت مِّ ُمَعقِّ

عبد اللطيف الكوهكمري، مكتبة آية اهلل املرعي العامة - قم، 406)هـ ) د ط(: )/ 466.
))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /73).

))( سورة التكوير: اآليات 0) - 4).
)3( سورة األنفال: )).
)4(  سورة يونس:  )).
)5( سورة االنعام: )6.

)6(  سورة االنفطار: 0).
)7(  سورة الرعد: )).
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ــى إَِذا  ــًرا َحتَّ ــِة ُزَم نَّ ــْم إىَِل اجْلَ ُ ــْوا َربَّ َق ــَن اتَّ ــيَق الَِّذي ــه: ﴿َوِس ــواب جنان ــدنة ألب والس
ــْم َخَزَنُتَهــا َســالٌم َعَلْيُكــْم طِْبُتــْم َفاْدُخُلوَهــا َخالِِديــَن*  ــا َوَقــاَل َلُ َجاُؤوَهــا َوُفتَِحــْت َأْبَواُبَ
ــْم  ــا َوَقــاَل َلُ َوِســيَق الَِّذيــَن َكَفــُروا إىَِل َجَهنَّــَم ُزَمــًرا َحتَّــى إَِذا َجاُؤوَهــا ُفتَِحــْت َأْبَواُبَ
ــْم  ــاء َيْوِمُك ــْم لَِق ــْم َوُينِذُروَنُك ُك ــاِت َربِّ ــْم آَي ــوَن َعَلْيُك ــْم َيْتُل نُك ــٌل مِّ ــْم ُرُس ــا َأَلْ َيْأتُِك َخَزَنُتَه

ــَن﴾ ))(. ــَى اْلَكافِِري ــَذاِب َع ــُة اْلَع ــْت َكلَِم ــْن َحقَّ ــَى َوَلكِ ــوا َب ــَذا َقاُل َه

ومنهــم الثابتــة يف األرضــن الســفى أقدامهــم، ومنهــم آخــرون جعلهــم اهلل ســبحانه 
وتعــاىل يراقبــون أعــال البــرش كــا رصح بــه القــرآن الكريــم ﴿كَِراًمــا َكاتِبـِـَن * َيْعَلُمــوَن 
َمــا َتْفَعُلــوَن﴾ ))(، يقــول اإلمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام(  »آه وا  نفســاه مــن مالئكة 
تشــهد عــي غــدا، آه وا حزنــاه مــن مالئكــة غــالظ شــداد ال يرحــون مــن شــكا وبكــى«)3(.

ثــم يشــر )عليــه الســام( إىل طبيعــة هــذه املخلوقــات الغيبيــة مــن حيــث الشــكل 
ــه  ــات احلســية، يقــول )علي ــي املخلوق ــاد اجلــازم بأهنــم ليســوا كباق ــث االعتق ومــن حي
ــن  ــة م ــم، واخلارج ــا أعناقه ــاء العلي ــن الس ــذة يف كل يشء( م ــة )الناف ــام( واملارق الس
ــْن  وِح ِم ــرُّ ــَة بِاْل ــزُل اْلَالئَِك ــاىل ﴿وُينِ ــن اهلل تع ــن ع ــل مبلغ ــم رس ــم، أهن ــار أركاهن األقط

ــوِن﴾)4(. ُق ــْا َفاتَّ ــَه إاِلَّ َأَن ــُه الَ إَِل ــِذُروْا َأنَّ ــاِدِه َأْن َأن ــْن ِعَب ــاء ِم ــن َيَش ــَى َم ــِرِه َع َأْم

ــَك  ــْرَش َربِّ ــُل َع ِم ــا َوحَيْ ــَى َأْرَجائَِه ــُك َع ــم ﴿َواْلََل ــرش أكتافه ــم الع ــبة لقوائ واملناس

))(  سورة الزمر: 73 ـ )7.
))(  سورة االنفطار:  ))ـ)).

)3(  الصحيفــة الســجادية اإلمــام زيــن العابديــن ) عليــه الســام ( ) ت: 94 هـــ(، حتقيــق: الســيد حممــد باقــر 
املوحــد االبطحــي األصفهــاين، مؤسســة اإلمــام املهــدي )عليــه الســام( / مؤسســة األنصاريــان للطباعــة 

والنــرش - قــم 5) حمــرم احلــرام ))4) هـــ  ط ): 430.
)4( سورة النحل: ).
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ــٌة﴾))(. ناكســة دونــه أبصارهــم متلفعــون حتتــه بأجنحتهــم، قــد اختــذوا  ــٍذ َثَانَِي َفْوَقُهــْم َيْوَمئِ
ــم،  ــن برغبته ــق إىل املخلوق ــاع اخلل ــد انقط ــوه عن ــم. ويمم ــوم فاقته ــرة لي ــرش ذخ ذا الع
ال يقطعــون أمــد غايــة عبادتــه.. مروبــة بينهــم وبــن مــن دوهنــم حجــب العــزة وأســتار 
القــدرة. ال يتومهــون رهبــم بالتصويــر. وال جيــرون عليــه صفــات املصنوعــن. وال حيدونــه 
باألماكــن. وال يشــرون إليــه بالنظائــر، وجعــل االيــان هبــم كاإليــان بــاهلل ســبحانه وتعــاىل 
ــِه َواْلُْؤِمنُــوَن ُكلٌّ آَمــَن بِــاللِ َوَمالئَِكتِــِه َوُكُتبِــِه َوُرُســلِِه  بِّ ُســوُل بِــَا ُأنــِزَل إَِلْيــِه ِمــن رَّ ﴿آَمــَن الرَّ
ــا َوإَِلْيــَك اْلَِصــُر﴾))(. نَ ــَك َربَّ ــا ُغْفَراَن ُســلِِه َوَقاُلــوْا َســِمْعنَا َوَأَطْعنَ ــن رُّ ــْنَ َأَحــٍد مِّ ُق َب الَ ُنَفــرِّ

ــه اإلشــارة إىل كــال مراتبهــم يف صنــوف العبــادات والتأكيد  )فــإّن املقصــود ذلــك كلَّ
حقــة،  الســتغراقهم يف مقــام املعرفــة واملحّبــة وبيــان خلّوعبودّيتهــم مــن النقصانــات الاَّ
ــق بــه وإعراضــا عــن  فــإّن كاَّ مــن هــذه الّصفــات املنفيــة لــو وجــد كان نقصانــا فيــا يتعلَّ
اجلهــة املقصــودة()3(. يقــول )عليــه الســالم( »وَلــْم َيْســَتْعظُِموا َمــا َمَضــى ِمــْن َأْعَمالِِهــْم، 
ِهــْم  َجــاُء ِمنُْهــْم َشــَفَقاِت َوَجلِِهــْم، َوَلــْم َيْخَتلُِفــوا فـِـي َربِّ َوَلــِو اْســَتْعَظُموا ذلِــَك َلنََســَخ الرَّ

ــْيَطاِن َعَلْيِهــْم«)4(. بِاْســتِْحواِذ الشَّ

رابعا:  خلق االرض:

ويف مقطــع أخــر  يصــف )عليــه الســام( االرض ومــا عليهــا مــن خملوقــات: »َكَبــَس 
ــاِم، َوِرْزقــًا لاِْلَْنَعــاِم،  ــَك َباَلغــًا لاِْلََن ــَواج ُمْســَتْفِحَلة.... َوَجَعــَل ذلِ ــْوِر َأْم االَْْرَض َعلــى َم

ــالِكَِن َعــَى َجــَوادِّ ُطُرِقَهــا«)5(. َوَخــَرَق اْلِفَجــاَج ِف آَفاِقَهــا، َوَأَقــاَم اَلنَــاَر َللسَّ

))( سورة احلاقة: 7).
))( سورة البقرة: 85).

)3( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 7 /3)3.
)4( هنج الباغة،خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /)7).
)5( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/ 77).
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الكبس: هو طم املاء بالراب، يقال كبست النهر كبسا: طممته بالراب))(.

ويف دعــاء اإلمــام احلســن )عليــه الســام( يــوم عرفــه »يــا مــن كبــس االرض عــى 
الــاء وســد الــواء بالســاء«))(.

يشــر اإلمــام )عليــه الســام( يف كامــه إىل قــدرة اهلل تعــاىل وتدبــره يف كيفيــة إجيــاد 
ــاء،  ــع يف الس ــربق الام ــق وال ــار والصواع ــق االمط ــاء، وخل ــى امل ــها ع االرض وكبس
ــة  ــع عظيم ــه مناف ــاىل في ــبحانه وتع ــده اهلل س ــار، وكل يشء أع ــات واالهن ــق النبات وخل

ــد جســيمة. وفوائ

 ثــم يصــف )عليــه الســام( اجلبــال بأهنــا خمــازن ميــاه األهنــار، فعندمــا تســقط 
ــاة  ــر حي ــزروع، وتزده ــجار وال ــا األش ــو فيه ــا فتنم ــوي تربته ــال ترت ــى اجلب ــار ع األمط
اإلنســان واحليــوان. أّمــا امليــاه الفائضــة فتمتّصهــا اجلبــال لتخزهنــا يف جيــوب كبــرة نقّيــة 
بــاردة. حتــى إذا جــاء الصيــف وقّلــت ميــاه األهنــار، تفّجــرت تلــك امليــاه مــن الينابيــع 
معينــًا عذبــًا سلســبيًا، وقــد أشــار القــرآن إىل هــذه احلقيقــة العلمّيــة التــي تفيــد أّن اجلبــال 

خمــازن ميــاه الينابيــع، واألهنــار.

ــَاء  ْعُلــوٍم*  َفَأنَزْلنـَـا ِمــَن السَّ ُلــُه إاِلَّ بَِقــَدٍر مَّ ٍء إاِلَّ ِعنَدَنــا َخَزائِنُــُه َوَمــا ُننَزِّ ــن َشْ ﴿َوإِن مِّ
َمــاء َفَأْســَقْينَاُكُموُه َوَمــا َأنُتــْم َلــُه بَِخاِزنـِـَن﴾ )3(.

ــا َســَكَن َهْيُج اْلَمــاِء ِمــْن َتْحــِت َأْكنَافَِها،  أشــار إىل ذلــك )عليــه الســام( بقولــه: »َفَلمَّ
ــَر َينَابِيــَع اْلُعُيــوِن ِمــْن َعَرانِيــِن ُأُنوفَِهــا،  ِخ َعَلــى َأْكَتافَِهــا، َفجَّ َوَحْمــِل َشــَواِهِق اْلِجَبــاِل اْلُبــذَّ

))( ينظر العن: اخلليل الفراهيدي: 5 /6)3.
))(  مفاتيح اجلنان، الشيخ عباس القمي: )43.

)3( سورة احلجر: ))ـ )).
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َقَهــا فـِـي ُســُهوِب بِيِدَهــا َوَأَخاِديِدَها«))(. َوَفرَّ

فيتحصــل ممــا تقــدم: إن اإلمــام )عليــه الســام( قــد بن بشــكل واضح وجــي اإلعجاز 
العلمــي للقــرآن الكريــم يف خلــق اإلنســان واحليــوان واألرض والفلــك، ويكشــف كامــه 
عــن احلقيقــة التــي كانــت جمهولــة يف زمــن نــزول القــرآن بصــورة كاملــة مــن عــدم إمكانيــة 

إدراكهــا بالوســائل البرشيــة يف زمــن الرســول )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم(.

ــة للقــرآن  ــار العلمي ــه، أن اآلث ــه الســام( مــن خــال حديث ــم يؤكــد اإلمــام )علي ث
الكريــم والتفســر العلمــي هــو أحــد الوســائل املقنعــة للدعــوة إىل اإلســام، الن القــرآن 
قــد حتــدى معارضيــه مــن خــال طرحــه للقضايــا العلميــة املوافقــة للخطــاب اإلهلــي يف 
خلــق الكائنــات التــي أهبــرت النفــوس  وأعجــزت عقــول البــرش، ألن املتكلــم عــن هــذه 

الظواهــر واملخــرب عنهــا هــو خالقهــا وصانعهــا فــا يمكــن أن خيتلفــا عنــه.

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/ 77).
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متهيد:
ــف  ــز مل يق ــاب اهلل املعج ــم أن كت ــم ليعل ــارئ الكري ــه للق ــذي أقدم ــل ال ــذا الفص ه
إعجــازه عنــد حــدود اإلعجــاز البيــاين الــذي توســعت الدراســات فيــه بحثــًا، وال عــى 
اإلعجــاز العلمــي الــذي اختلــف فيــه وعنــه وحولــه حتــى اآلن، وإنــا القــرآن الكريــم 
بــا هــو كتــاب هدايــة وإرشــاد فــإن الوجــه األجــدر بالبحــث فيــه هــو ذلــك األثــر النفــيس 
والربــوي الــذي غفــل عنــه كثــر وإن كنــت أراه جديــرًا بالعنايــة واالهتــام كــا وصفــه 

اإلمــام أمــر املؤمنــن عــي بــن أيب طالــب عليــه الســام

ــُه َلْيــَس َعَلــى َأَحــد َبْعــَد اْلُقــْرآِن ِمــْن َفاَقــة، َوالَ الَحــد َقْبــَل اْلُقــْرآِن ِمــْن  »َواْعَلُمــوا َأنَّ
ِغنــًى؛ َفاْسَتْشــُفوُه ِمــْن َأْدَوائُِكــْم، َواْســَتِعينُوا بـِـِه َعَلــى الََْوائُِكــْم، َفــإنَّ فِيــِه ِشــَفاًء ِمــْن َأْكَبــِر 

ــاَلُل«))(. اِء، َوُهــَو اْلُكْفــُر َوالنَِّفــاُق، َواْلَغــيُّ َوالضَّ الــدَّ

تعاىل:﴿َوُيــْرِب  قولــه  منــه  ونــا))(،  زاد  إذا  الــيء  )ربــا(  مشــتقة  لغــة  الربيــة 
َدَقــاِت﴾)3(، وهــي عبــارة عــن التــدرج الســلوكي لــدى الفــرد ومــا يعــرب عنــه يف علــم  الصَّ

االخــاق التخليــة مــن الرذائــل والتحليــة بالفضائــل.

إن اهلل حينــا بعــث رســله وأنــزل كتبــه الســاوية كلهــا مــن أجــل تربيــة البــرش وإمتــام 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /)9.
))( العن، الفراهيدي: )/ 76).

)3( سورة البقرة 76).
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ــال تعــاىل:  ــا وتعميقهــا يف النفــوس، ق ــم العلي ــادئ والقي مــكارم األخــاق وغــرس املب
ــُم  ُمُه ــْم َوُيَعلِّ يِه ــِه َوُيَزكِّ ــْم آَياتِ ــو َعَلْيِه ــْم َيْتُل نُْه ــواًل مِّ ــَن َرُس يِّ ــَث ِف اأْلُمِّ ــِذي َبَع ــَو الَّ ﴿ُه

ــٍن﴾))(. بِ ــي َضــاَلٍل مُّ ــُل َلِف ــن َقْب ــوا ِم ــَة َوإِن َكاُن ْكَم ــاَب َواحْلِ اْلكَِت

  فــإن اهلــدف األســايس مــن بعثــة األنبيــاء هــو ترســيخ العقيــدة الصحيحــة يف 
النفــوس، »َفَبَعــَث فِيهــْم ُرُســَلُه، َوَواَتــَر إَِلْيِهــْم َأْنبِيــاَءُه، لَِيْســَتْأُدوُهْم ِميَثــاَق فِْطَرتِــِه، 
ــَن اْلُعُقــوِل«))(،  ــْم َدَفائِ ــوا َعَلْيِهــْم َبالتَّْبلِيــِغ، َوُيثِــُروا َلُ ــِيَّ نِْعَمتِــِه، َوحَيَْتجُّ ُروُهــْم َمنْ َوُيَذكِّ
ــة هللَّ،  ــرار بالعبودّي ــن اإلق ــه م ــروا علي ــه وفط ــوا ألجل ــا خلق ــى أداء م ــم ع أي ليبعثوه
ــة  ــّذات الومهّي ــاء الل ــة، وافتن ــهوات الباطن ــاع الش ــن اّتب ــه م ــوا إلي ــّا التفت ــم ع وجيذبوه

الزائلــة)3(.

فنجــد األســلوب العجيــب الــذي اتبعــه اإلمــام )عليه الســام( يف كامه  املســتوحى 
مــن القــرآن الكريــم كان أســلوبًا ربانيــًا، فــكل خطــوة خيطوهــا )عليــه الســام( إال وفيهــا 
دراســة مســتنتجة مــن وحــي القــرآن ورســالة االنبيــاء )عليهــم الســام( يف التبليــغ 

وغــرس القيــم اإلنســانية يف النفــوس.

حيــث وضعــوا اإلنســان عــى األخــاق احلســنة واالعتقــاد الصحيــح، وهــو 
الـِـُح  الغــرض مــن خلــق اإلنســان، قــال تعــاىل ﴿إَِلْيــِه َيْصَعــُد اْلَكلـِـُم الطَّيِّــُب َواْلَعَمــُل الصَّ

ــة.  ــادات الصحيح ــع االعتق ــة ترف ــال الصاحل ــنة  واالع ــاق احلس ــُه﴾)4(. االخ َيْرَفُع

ــَك  ــا َعَلْي ْلنَ فحققــوا مــن خــال دعوهتــم الكــال العلمــي والعمــي لإلنســانية، ﴿َوَنزَّ

))( سورة اجلمعة: ).
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: )/ 4).

)3( رشح هنج الباغة، ابن ميثم البحراين: ) /)0).
)4( سورة فاطر: 0).
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ــلِِمَن﴾))(. ى لِْلُمْس ــْرَ ــًة َوُب ــًدى َوَرْحَ ٍء َوُه ــُكلِّ َشْ ــا لِّ ــاَب تِْبَياًن اْلكَِت

ومن خال ذلك فسوف يكون الكام يف هذا الفصل يف املسائل اآلتية:

املسألة األوىل: مضامني اخلطاب الرتبوي للقرآن عند اإلمام علي )عليه السالم(. 

قــال اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( »َفاْلُقــرآُن آِمــٌر َزاِجــٌر، َوَصاِمــٌت َناطِــٌق، 
ــُة اللــِه َعَلــى َخْلِقــِه، َأَخــَذ َعَلْيِهــْم ِميثاَقــُه، َواْرَتَهــَن َعَلْيــِه َأْنُفَســُهْم« ))(. ُحجَّ

الزجــر: كلمــة تســتعمل يف الطــرد واالنتهــار)3(، منــه قولــه تعــاىل يف ســورة الصافات 
اِجــَراِت َزْجــًرا﴾)4(، أي املائكــة التــي تزجر الســحاب والشــمس القمــر واألفاك  ﴿َفالزَّ
وملكــوت اهلــواء ودواب األرض)5(، وقيــل يف معنــى الزجــر: الزواجــر التــي جــاء هبــا 

القــرآن الكريــم يف النهــي عــن ارتــكاب القبائــح)6(. 

صامــت ناطــق: ) أي أثــر احلــدوث فيــه يــدل عى حمدثــه فكأنــه ينطق وبالعكــس()7(، 
ثــم أن القــرآن صامــت بنفســه وينطــق مــن خــال معانيــه الفصيحــة والبليغــة، التــي تبــن 

))( سورة النحل: 89.
))( هنج الباغة خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /))).

)3( ينظر: العن، للفراهيدي:)/ 65).
)4( سورة الصافات: ).

)5( ينظــر: املفــردات يف غريــب القــرآن، الراغــب األصفهــاين )ت: 5)4 هـــ(، املطبعــة: دفــر نــرش الكتــاب 
404)هـــ ) د ط(: ))).

)6( ينظــر: زاد املســر يف علــم التفســر، ابــن اجلــوزي )ت:597 هـــ(، حتقيــق: حممــد بــن عبــد الرمحــن عبــد اهلل، 
دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع: 407) - 987) م ط ): 6/ 86).

)7( الكليــات معجــم يف املصطلحــات والفــروق اللغويــة،  أيــوب بــن موســى احلســيني القريمــي الكفــوي، أبــو 
البقــاء احلنفــي )ت: 094)هـــ( حتقيــق: عدنــان درويــش - حممــد املــري: مؤسســة الرســالة - بــروت ) د 

ط(: )/ 96).
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هــذه املعــاين مــا حيتاجــه اإلنســان يف حتقيــق ســعادته يف الدنيــا واآلخرة.

واالرهتــان: إرهتــن: مرهتــن، جعــل النفــس مرهونــة عــى عمــل مــا جيــب الوفــاء بــه، 
ــا َينُْكــُث َعــى  كــا لوقيــل كل أمــرئ مرهتــن بعقيقــة ))(، منــه قولــه تعــاىل ﴿َفَمــْن َنَكــَث َفإِنَّ
ــًا﴾))(، منــه قولــه )عليــه الســام(  ــُه الل َفَســُيْؤتِيِه َأْجــرًا َعظِي َنْفِســِه وَمــْن َأْوف عاَهــَد َعَلْي
ــَن َعَلْيــِه َأْنُفَســُهْم« )ملــا كان ذمــم املكلَّفــن  ــان بالقــرآن الكريــم: »َواْرَتَ يف شــأن ارهت
زم عليهــم اخلــروج  ــاَّ ــه القــرآن مــن التكاليــف واألحــكام وكان ال ــا تضّمن مشــغولة ب
ــن،  ــن املرهت ــة لدي ــن املرهون ــّبههم بالع ــة ش ــراءة الّذم ــل ب ــف وحتصي ــدة التكلي ــن عه ع
ــؤالء  ــة ه ــّك رهان ــذا ف ــن فك ــب الّدي ــّق صاح ــى أداء ح ــوف ع ــا موق ــّك رهانته ــإّن ف ف
موقــوف عــى عملهــم بالتكاليــف الرشعّيــة واألوامــر املطلوبــة. وهــو نظــر قــول النبــّي 
تــي خطــب هبــا يف فضيلــة شــهر رمضــان أهّيــا النــاس  )صــىَّ اهلل عليــه وآلــه( يف اخلطبــة الَّ
وهــا باســتغفاركم، وظهوركــم ثقيلــة مــن ذنوبكــم  ــة بأعالكــم ففكَّ إّن أنفســكم مرهون

فخففــوا عنهــا بطــول ســجودكم()3(.

وهنا نتعرف عى بعض هذه املضامن:

أوال ـ احلوار اللني واملداراة يف الكالم 

ِعيَّــِة، َواْلـــَمَحبََّة َلُهــْم، َواللُّْطَف بِِهــْم، َوالَ َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهْم  ْحَمــَة لِلرَّ »َوَأْشــِعْر َقْلَبــَك الرَّ
ــَك  ــٌر َل يــِن، َوإّمــا  َنظِي ــَك فِــي الدِّ ــا َأٌخ َل ُهــْم ِصنَْفــاِن: إِمَّ َســُبعًا َضاِريــًا َتْغَتنِــُم َأْكَلُهــْم، َفإِنَّ

فـِـي اْلَخْلــِق«)4(.

))( ينظر كتاب العن، للفراهيدي: )/ )6.
))( سورة الفتح: 0).

)3( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 0) /)38.
)4( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام(: 3 /84.
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اللــن والرمحــة: ليــس بالشــديد ال يف غايــة اخلشــونة وال غايــة النعومــة))(، كــا قــال 
)عليــه الســام( يف وصــف املتقــن )لينــا قولــه())(. مــن االســاليب الربويــة التــي طرحهــا 
اإلمــام )عليــه الســام( واملســتوحاة مــن ثقافــة القــرآن أســلوب احلــوار والنقــاش الــذي 
اســتخدمه األنبيــاء )عليهــم الســام( يف دعوهتــم، مــن عــدم مقابلــة اخلصــم باخلشــونة أو 
بــذاء بالقــول، بــل كان تعاملهــم باملنطــق احلســن واللــن ممــا درجــوا عليهــا مــن تعاليــم 
إهليــة يف خــر القــول ومجيــل األدب )3(، وقــال تعــاىل  خماطبــا موســى وهــارون قبــل 

ــُر َأْو َيَْشــى﴾)4(. ــُه َيَتَذكَّ ــا َلَعلَّ لقائهــم فرعــون، قــال تعاىل:﴿َفُقــواَل َلــُه َقــْواًل َليِّنً

ومنــه نفهــم كام اإلمــام )عليــه الســام( يف حــواره: يــوم التقــى هــو ومعاويــة 
بصفــن ورفــع هبــا صوتــه ليســمع أصحابــه: واهلل ألقتلــن معاويــة وأصحابــه ثــم يقــول 
ــا أمــر  ــه فقلــت: ي ــا من ــه - وكنــت قريب ــه: إن شــاء اهلل - خيفــض هبــا صوت يف آخــر قول
ــال يل: إن  ــك ؟ فق ــا أردت بذل ــتثنيت ف ــم اس ــت ث ــا فعل ــى م ــت ع ــك حلف ــن إن املؤمن
احلــرب خدعــة وأنــا عنــد املؤمنــن غــر كــذوب فــأردت أن أحــرض أصحــايب عليهــم 
كيــا يفشــلوا  وكــي يطمعــوا فيهــم فأفقههــم ينتفــع هبــا بعــد اليــوم إن شــاء اهلل واعلــم أن 
اهلل جــل ثنــاؤه قــال ملوســى عليــه الســام حيــث أرســله إىل فرعــون: فقــوال لــه قــوال لينــا 
لعلــه يتذكــر أو خيشــى  وقــد علــم أنــه ال يتذكــر وال خيشــى ولكــن ليكــون ذلــك أحــرص 

ملوســى )عليــه الســام( عــى الذهــاب)5(.

فالقــول اللــن واحلــوار هلــا مكانــة يف اخلطــاب العلــوي، فــكا اخلطابــن يؤسســان 

))( ينظر العن، للفراهيدي: )/ ))).
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /64).

)3( ينظر تفسر امليزان، العامة الطباطبائي: 6/ 63).
)4( سورة طه: 44.

)5( الكايف، الشيخ الكليني: 7 /460
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ملعنــى واحــد وهــو اخلشــية أمــام العظمــة االهليــة.

ويف قولــه تعــاىل: ﴿َعِزيــٌز َعَلْيه مــا َعنِتُّْم َحِريــٌص َعَلْيُكــْم بِاْلُْؤِمنـِـَن َرُؤٌف َرِحيٌم﴾))(، 
إشــعار عــى تقديــم الرأفــة  وشــدة الرمحــة مــع حتقيــق اللــن وتوفــر املحبــة لآلخريــن، 
ــه الــذي هــو  ــه وســلم( احلســنة دون أدب ــه وآل )وهــي ناظــرة إىل أخاقــه )صــى اهلل علي
أمــر وراء اخللــق إال أن نــوع األدب يســتفاد مــن نــوع اخللــق، عــى أن نفــس األدب مــن 

األخــاق الفرعيــة))(.

فالغــرض مــن البعثــة ليــس الســيطرة والســلطنة  فقــط بــل هــو هدايــة النــاس والتذكــر 
ــة  ــهوية والغضبي ــواه الش ــى ق ــيطرة ع ــه للس ــاج يف حيات ــان حيت ــاىل، فاإلنس ــية هلل تع واخلش
والعقليــة حتــى تكــون حياتــه طيبــة يف معاشــه ومعــاده، وهــذا مــا أ خــرب بــه القــرآن الكريم.

ثانيا ـ التعايش مع الناس 

ــة التــي عرضهــا القــرآن هــو عــدم االنعــزال  أي قــدرة  مــن أهــم الصفــات الربوي
الفــرد عــى التعايــش مــع النــاس ومشــاركتهم يف آماهلــم وآالمهــم، فيســتطيع عــرب ذلــك 

التأثــر والســيطرة عــى أفكارهــم وعواطفهــم.

يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: »َفاْنُظــُروا َكْيــَف َكاُنــوا َحْيــُث َكاَنــِت 
ــُيوُف  االَْْمــاَلُء ُمْجَتِمَعــًة، َواالَْْهــَواُء ُمْؤَتلَِفــًة، َواْلُقُلــوُب ُمْعَتِدَلــًة، َواالَْْيــِدي ُمَتَراِدَفــًة، َوالسُّ
ُمَتنَاِصــَرًة، َواْلَبَصائـِـُر َنافـِـَذًة، َواْلَعَزائـِـُم َواِحــَدًة، َأَلــْم َيُكوُنــوا َأْرَبابــًا فـِـي َأْقَطــاِر االََْرِضيــَن، 
َوُمُلــوكًا َعَلــى ِرَقــاِب اْلَعاَلِميــَن؟ َفاْنُظــُروا إَِلــى َمــا َصــاُروا إَِلْيــِه فـِـي آِخــِر ُأُموِرِهــْم، ِحيــَن 
ــَن،  ُبوا ُمْخَتلِِفي ــعَّ ــَدُة، َوَتَش ــُة َواالَْْفئِ ــِت اْلَكلَِم ــُة، َواْخَتَلَف ــتََّتِت االُْْلَف ــُة، َوَتَش ــِت اْلُفْرَق َوَقَع

))( سورة التوبة: 8)).
))( تفسر امليزان، العامة الطباطبائي: 6/ 66).
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ــِه،  ــاَرَة نِْعَمتِ ــَلَبُهْم َغَض ــِه، َوَس ــاَس َكَراَمتِ ــْم لَِب ــُه َعنُْه ــَع الل ــْد َخَل ــَن، َق ــوا ُمَتَحاِربِي ُق َوَتَفرَّ
ــرًا لِْلُمْعَتبِِريــَن«))(. َوَبّقــى َقَصــَص َأْخَباِرِهــْم فِيُكــْم ِعَب

يشــر اإلمــام )عليــه الســام( إىل التعايــش الســلمي مــع النــاس ويــرى فيــه القــوة 
وعدمــه رمــزا للضعــف والتشــتت، )فالقيــم االجتاعيــة تتفــرع عــن هــذا االصــل، 
ــاعدة  ــوان اهلل، ومس ــر، ورض ــة يف اخل ــذا تكــون الرغب ــوع. وهك ــذا الينب ــن ه ــق م وتنبث
ــان  ــد كل إنس ــي رائ ــا إىل اهلل، ه ــة تقرب ــبيل اجلاع ــب يف س ــس املواه ــاء، وتكري الضعف
ــا عــى  ــا مرامحــا متــآزرا متعاون وعــى مبــادئ االســام. وهكــذا يكــون املجتمــع متحاب
ــه إىل التفســخ واالنحــال. هــذا هــو  ــؤدي ب ــدل أن يكــون يف رصاع ي ــرب والتقــوى، ب ال

ــام))(.   ــد اإلم ــام وعن ــاة يف االس ــى للحي ــل االع املث

ــن َذَكــٍر َوُأنَثــى َوَجَعْلنَاُكــْم ُشــُعوًبا َوَقَبائـِـَل لَِتَعاَرُفــوا  ــا َخَلْقنَاُكــم مِّ ــا النَّــاُس إِنَّ َ ﴿َيــا َأيُّ
إِنَّ َأْكَرَمُكــْم ِعنــَد اللِ َأْتَقاُكــْم إِنَّ اللَ َعلِيــٌم َخبـِـٌر﴾)3(.

ــا مصــدرا  ــا جعله ــر العامــة  للفضيلــة حين ــام( حــدد االط ــه الس ــام )علي فاإلم
أساســيا يف بنــاء القيــم االجتاعيــة، لصــون املجتمــع مــن أخطــار الفرقــة والتنــازع 
الطبقي،الــذي يتولــد منــه النــوازع العدوانيــة املنبثقــة مــن الشــعور النفــيس املتولــد مــن 

ــاين. ــرد اإلنس ــب الف ــي تصي ــة الت الغفل

عــن النبــي )صــى الل عليــه وآلــه( قــال:» ملعــون مــن ألقــى كلــه عــى النــاس وذلــك 
أن الل تعــاىل خلــق اإلنســان مــدين الطبــع ال يســتقيم معاشــه إال باجتــاع جاعــة مــن أبنــاء 

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /)5).
))(  دراســات يف هنــج الباغــة، حممــد مهــدي شــمس الديــن، الــدار االســامية للطباعــة والنــرش والتوزيــع - 

بــروت لبنــان  ط 3، )98): )/ 4).
)3( سورة احلجرات: 3).
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النــوع يتعاونــون عــى تقويــم مصاحلهــم الروريــة مــن عــالج الســاكن واســتنباط اليــاه 
وزرع احلبــوب وغــرس األشــجار واحلصــاد...«))(.

ثالثا ـ االحسان لآلخرين  

ــَك ِف اْلَْعــُروِف َمــْن الَ َيْشــُكُرُه َلــَك، َفَقــْد َيْشــُكُرَك  َدنَّ قــال )عليــه الســام(: »الَ ُيَزهِّ
َّــا َأَضــاَع اْلَكافـِـُر،  ــاكِِر َأْكَثــَر ِم ء ِمنْــُه، َوَقــْد ُتــْدِرُك ِمــْن ُشــْكِر الشَّ َعَلْيــِه َمــْن الَ َيْســَتْمتُِع بـِـَيْ
ــم أنِفُقــوا ّمــا َرزقُكــم  )َواللُ حُيـِـبُّ اْلـــُمْحِسنَِن«))(. وهــو معنــى قولــه تعــاىل: ﴿وإذا ِقيــَل َلُ
ــم إالّ ف  ــُه إن أنُت ــاُء اللُ أطعم ــو يش ــن ل ــُم َم ــوا أُنطِع ــَن آمنُ ــُروا للَّذي ــَن كف ــاَل الَّذي اللُ ق
َضــالٍل ّمبــٍن﴾)3(، ويف ســياق اآليــة املباركــة يصــور لنــا القــرآن لســان حــال الكافريــن إذ 
يقولــون يف اليــوم اآلخــر بعــد أن يســأهلم املؤمنون:﴿مــا َســلَكُكم ف َســقر * قاُلــوا ل َنــُك 
ِمــن اُلصّلــَن * ول َنــُك ُنطِعــُم الِســكَِن﴾)4(،املراد بالكافــر هنــا ناكــر اجلميــل واملعــروف 
ــن  ــدر م ــو ص ــى ول ــه حت ــن لذات ــن احلس ــن يستحس ــاكر م ــه، وبالش ــدي الي ــذي أس ال

عــدوه)5(، منــه قولــه )عليــه الســام( )مــن ظــن بــك خــرا فصــدق ظنــه()6(.

ــدم  ــبب ع ــروف بس ــد يف املع ــن الزه ــي ع ــام( يف النه ــه الس ــام )علي ــدث اإلم يتح
شــكر املحســن إليــه، الــذي يف قبالــه اجلــود: وهــو االكثــار مــن فعــل االحســان إىل غــر 
املســتبطن مــن الرمحــة وهــي الرقــة الداعيــة إىل االحســان إىل الغــر، )ويقــال لنفــس تلــك 

))( حتفــة الســنية يف رشح نخبــة املحسنية،الســيد عبــد اهلل اجلزائــري )ت:  73)) هـ (، حتقيــق: رشح اجلزائري 
) د ط(: 7)).

))( هنج الباغة خطب اإلمام عي ) عليه السام (: 4 /47.
)3( سورة يس: 47.

)4( سورة املدثر: )4 ـ  44.
)5(  يف ظال هنج الباغة، حممد جواد مغنية: 4 /)34.

)6( بحار األنوار، العامة املجليس: )7 /7)4.



123 الفصل الثالث: اآلثار الرت بوية يف القرآن الكريم وهنج البالغة 

املنفعــة احلســنة الواصلــة إىل املحتــاج مــع قصــد االحســان إليــه: رمحــة( ))(. 

يشــر)عليه الســام( يف هــذا املقطــع مــن احلكمــة  بضائــر ثاثــة: صغــرى األّول قوله: 
فقــد يشــكرك عليــه. إىل قولــه: منــه. وذلــك ملحّبــة النــاس لإلحســان واملحســنن. وتقديــر 
ــا يشــكرك عليــه مــن مل يســتمتع بــيء منــه فواجــب أن تفعلــه، وصغــرى الثــاين  كــرباه: وكلَّ
قولــه: وقــد تــدرك. إىل قولــه: الكافــر: أي قــد حيصــل لــك مــن شــكر مــن مل حتســن إليــه أكثر 
ــا أدركــت مــن  ممـّـا أضاعــه كافــر نعمتــك ومــن شــكر إحســانك إليــه. وتقديــر كــرباه: وكلَّ
شــكر الشــاكر بســببه أكثــر ممـّـا أضــاع الكافــر فواجــب أن تفعلــه، وصغــرى الثالــث قولــه: 
واهلل حيــّب املحســنن: أي إلحســاهنم. وتقديــر كــرباه: وكّل مــن حيّبــه اهلل لفعــل فواجــب أن 

يدخــل العاقــل يف زمرتــه ويتقــّرب إىل اهلل بمثــل فعلــه))(.

ــم  ــى تقدي ــث ع ــد واحل ــو التأكي ــه ه ــن كام ــام( م ــه الس ــام )علي ــود اإلم ومقص
املعــروف للشــاكر والكافــر، ثــم ينبــه )عليــه الســام( النــاس إىل عــدم حــر املعــروف 

ــر. ــد الكاف ــروف عن ــاع املع ــن بضي ــل الظ ــة تفعي ــط بضميم ــاكر فق بالش

ثــم يؤكــد )عليــه الســام( عــى أن املعــروف )مــن االمــور الوجوديــة( غــر القابلــة 
للضيــاع فيــا لــو مل يقــوم بالشــكر مــن أعطيتــه، يقــم غــره بإداء هــذا احلــق وإن مل يســتمتع 
منــه،  ثــم يشــر )عليــه الســام( إىل الشــاكر احلقيقــي الــذي يتضمــن بالداللــة االلتزاميــة 

حــب كل حمســن.

ــول: »إن  ــان، يق ــام( يف االحس ــه الس ــادق )علي ــام الص ــذا يف كام اإلم ــد ه ونج
فضــل الحتاجــن عنــد االحســان إليهــم يكــون أعظــم مــن فضــل الحســنن أنفســهم«.

))(  رســائل الرشيــف املرتــى، الرشيــف املرتــى )ت: 436 هـــ(، تقديــم: الســيد أمحــد احلســيني / إعــداد: 
الســيد مهــدي الرجائــي، مطبعــة اخليــام: دار القــرآن الكريــم - قــم، 405)) د ط(: )/ )7).

))( رشح هنج الباغة، ابن ميثم البحراين: 5 /347.
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ــة: عــن حســن بــن نعيــم الصّحــاف قــال: قــال  ــا يف معنــى  املحــاورة اآلتي لــو متعنّ
أبــو عبــداهلل )عليــه الســام(: »أتــبُّ إخوانــك يــا حســن؟« قلــت: نعــم، قــال: »تنفــع 
فقراءهــم؟« قلــُت: نعــم، قــال: »أمــا إّنــه حيــق عليــك أن تــبَّ مــن حيــّب الل، أمــا والل ال 
تنفــع منهــم أحــدًا حتــى تّبــه. أتدعوهــم إىل منزلــك؟« قلــُت: نعــم، مــا آكل إالّ ومعــي 
منهــم الرجــان والثاثــة واالَقــلَّ واالَكثــر، فقــال: أبــو عبــداهلل: »أمــا إنَّ فضلهــم عليــك 
أعظــم مــن فضلــك عليهــم«، فقلــُت: فــداك أطعمهــم طعامــي وأوطئهــم رحــي ويكــون 
ــم إذا دخلــوا منزلــك دخلــوا بمغفرتــك ومغفــرة  فضلهــم عــيَّ أعظــم؟! قــال: »نعــم، إهنَّ

عيالــك وإذا خرجــوا مــن منزلــك خرجــوا بذنوبــك وذنــوب عيالــك«))(.

ــببا  ــن س ــتضافة املؤم ــل اس ــاىل جع ــبحانه وتع ــة إن اهلل س ــة الرشيف ــن الرواي ــر م يظه
ــرة االحســان إىل االخريــن  ملغفــرة الذنــوب، ثــم يبــن اإلمــام الصــادق يف مســلكه إن دائ
ــن  تتســع يف أكثــر مــن اجتــاه وتتفــرع إىل اكثــر مــن دائــرة، فتشــمل مفهــوم االقــراض)*( ﴿مَّ
ــُط  ــُض َوَيْبُس ــَرًة ۚ َواللُ َيْقبِ ــا َكثِ ــُه َأْضَعاًف ــُه َل ــنًا َفُيَضاِعَف ــا َحَس ــِرُض اللَ َقْرًض ــِذي ُيْق َذا الَّ
ــَا الصَدَقــت لِْلُفَقــَراِء َو اْلَســكِِن َو اْلَعاِملـِـَن َعَليَهــا  َوإَِلْيــِه ُتْرَجُعــوَن﴾))( والصدقــات ﴿إِنَّ
ــَن اللِ  َقــاِب َو اْلَغِرِمــَن َو ف ســبِيِل اللِ َو اْبــِن الســبِيِل َفِريضــًة مِّ َو اْلَُؤلََّفــِة ُقُلوُبــْم َو ف الرِّ
ــٌم﴾)3( ومــا إىل ذلــك، فاإلحســان لآلخريــن بركــة التنحــر يف جمــال  ــٌم َحكي َو اللُ َعلِي

واحــد.

ِقــُروا ِمنْــُه َشــْيئًا، َفــإِنَّ َصِغــَرُه َكبٌِر  ــْرَ َوالَ َتْ وقــال )عليــه الســام( يف النهــج: »اْفَعُلــوا اخْلَ
ــْرِ ِمنِّــي َفَيُكــوَن َواللِ َكذلِــَك، إِنَّ  َوَقلِيَلــُه َكثِــٌر، َوال َيُقوَلــنَّ َأَحُدُكــْم: إِنَّ َأَحــدًا َأْوىَل بِِفْعــِل اخْلَ

))( الوايف، الفيض الكاشاين: 5 /675.
))(  سورة البقرة: 54).

)3(  سورة التوبة: 60.
)*( القرض ما أعطيته لتكافاه، أويرد بعينه.
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ِّ َأْهــاًل، َفَمْهــَا َتَرْكُتُمــوُه ِمنُْهــَا َكَفاُكُمــوُه َأْهُلــُه«))(، فــر اخلــر يف كامــه ) عليــه  لِْلَخــْرِ َوالــرَّ
الســام ( باإلحســان إىل الضعفــاء واالنعــام عليهــم ويمكــن محلــه عــى كل مــا يتقــرب بــه إىل 
اهلل تعــاىل،  وهــذا مــا نجــده واضحــا مــن خــال اآلثــار املرتبــة عــى االحســان يف كام 

اإلمــام )عليــه الســام( يف البعديــن الفــردي واالجتاعــي.
تنقسم االبعاد الربوية لإلحسان إىل بعدين: 

 1 ـ البعد الفردي 

ــْد  ــه: »َوَق ــان بقول ــردي لإلحس ــد الف ــام( إىل البع ــه الس ــام )علي ــار ااِلم ــد أش وق
ــُر«. ــاَع اْلَكافِ ــا َأَض َّ ــَر ِم ــاكِِر َأْكَث ــْكِر الشَّ ــْن ُش ــْدِرُك ِم ُت

ويف احلديــث: »إذا أحســن العبــد الؤمــن ضاعــف الل لــه عملــه بــكل حســنة ســبعائة 
.ــن َيشــاُء : واللُ ُيضاِعــُف لَِ ضعــف«))(، وذلــك قــول اهلل عــزَّ وجــلَّ

2 ـ البعد االجتماعي 

أشــار)عليه الســام( إىل البعــد االجتاعــي لإلحســان مضيفــا عليــه صبغــة حقوقيــة، 
ــْن  ــِه ِم ــنِّ َوال بَِرِعيَّتِ ــِن َظ ــى إىَِل ُحْس ٌء بَِأْدَع ــَس َشْ ــُه َلْي ــْم َأنَّ ــال: »َواْعَل ــج ق ــا يف النه ك
ــُه  ــَس ل ــا َلْي اُهــْم َعــَى َم ــْرِك اْســتِْكَراِهِه إِيَّ ــْم، َوَت ــاِت َعَلْيِه ــِه اْلَُؤوَن ِفيِف ــْم، َوَتْ إْحَســانِِه إَِلْيِه
ــه يف  ــان وغرس ــد االحس ــؤدي إىل تأكي ــذي ي ــوم ال ــبيل األق ــو الس ــذا ه ــْم«)3(، وه ِقَبَلُه

ــه. ــاس والدفــاع عن نفــوس الن

عــن أيب املأمــون احلارثــي قــال: قلــت أليب عبــداهلل )عليــه الســام(: مــا حــق املؤمــن 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: 4 /99.
))(  ثــواب األعــال، الشــيخ الصــدوق )ت: )38 هـــ(، تقديــم: الســيد حممــد مهــدي الســيد حســن اخلرســان، 

368) ش، منشــورات الرشيــف الــريض - قــم  ط ): 68).
)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: 3 /89.
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ــه ف  ة ل ــودَّ ــن ال ــى الؤم ــن ع ــّق الؤم ــن ح ــام(: »إنَّ م ــه الس ــال )علي ــن ؟ ق ــى املؤم ع
صــدره، والواســاة لــه ف مالــه، واخللــف لــه ف أهلــه، والنــرة لــه عــى مــن ظلمــه، وإن 
كان نافلــة ف الســلمن وكان غائبــًا أخــذ لــه بنصيبــه، وإذا مــات الزيــارة إىل قــره، وأن ال 
يظلمــه وأن اليغّشــه وأن ال يونــه وأن ال يذلــه وأن ال يكّذبــه، وأن ال يقــول لــه أّف، وإذا 
قــال لــه: أّف فليــس بينهــا واليــة، وإذا قــال لــه: أنــت عــدّوي فقــد كفــر أحدمهــا، وإذا 
اتمــه انــاث ااِليــان ف قلبــه كــا ينــاث اللــح ف الــاء«))(. وقــد عــّد أهــل البيــت )عليهــم 
ــه الســام:  ــادات قــال ااِلمــام الصــادق علي الســام( أداء حــق املؤمــن مــن أفضــل العب

»مــا ُعبــد الل بــيء أفضــل مــن أداء حــق الؤمــن«))(.

ويف حبــس احلقــوق ومــا يرتــب عليــه مــن آثــار ســلبية تعــود إىل مــن تعمــد حبســها،  
عــن يونــس بــن ظبيــان قــال: قــال أبــو عبــد اهلل )عليــه الســام(: »يــا يونــس مــن حبــس 
ــه  ــن عرق ــيل م ــى يس ــه حت ــى رجلي ــام ع ــائة ع ــة مخس ــوم القيم ــه الل ي ــن أقام ــق الؤم ح
أوديــة، وينــادي منــاد مــن عنــد الل هــذا الظــال الــذي حبــس عــن أخيــه حقــه قــال: فيوبــخ 

أربعــن عامــا ثــمَّ يؤمــر بــه إىل النــار«)3(.

وهكــذا نجــد إن مســألة االحســان ومــا يرتــب عليهــا مــن تعــاون وتضامــن 
تتصــدر ســلم األولويــة يف االهتامــات الربويــة للقــرآن الكريــم واألئمــة عليهــم 
الســام وتوجيهاهتــم االجتاعيــة لكوهنــا الضــان الوحيــد والطريــق األمثــل إلقامــة بنــاء 

اجتاعــي متاســك ورصــن.

))(  عوائــد األيــام، املحقــق النراقــي ) ت: 44)) هـــ (، حتقيــق: مركــز األبحــاث والدراســات اإلســامية، 
ــامي ) د ط(: 3))  ــام اإلس ــب اإلع ــع ملكت ــرش التاب ــز الن 7)4) - 375) م، مرك

، الكايف، الشيخ الكليني: ) /70).
))(  روضة املتقن يف رشح من ال حيره الفقيه، حممد تقي املجليس ) األول (: 9 / 393.

)3(  املصدر نفسه: 9 /)38.
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موارد االحسان يف كالم اإلمام )عليه السالم( والقرآن الكريم.

نذكــر هنــا بعــض مــوارد االحســان التــي أشــار إليهــا اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه 
ــاة االجتاعيــة. ــا يف احلي الســام( يف كلاتــه والتــي تعــد منهجــا تربوي

) ـ االحسان للوالدين 

يعــد اإلمــام )عليــه الســام( االحســان للوالديــن مــن االصــول الربويــة الكبــرة، 
ــعادة  ــق س ــا تتحق ــن خاهل ــا، إذ م ــى حقوقه ــاظ ع ــا  باحلف ــا بالغ ــا اهتام ــد أعطاه وق

ــرة. ــا واالخ ــان يف الدني اإلنس

يقــول اإلمــام عــي )عليــه الســام(: »إن للولــد عــى الوالــد حقــا، وإن للوالــد عــى 
الولــد حقــا، فحــق الوالــد عــى الولــد أن يطيعــه ف كل شء إال ف معصيــة الل ســبحانه«))( 

ــا َيْبُلَغــنَّ ِعنَدَك  ــاُه َوبِاْلَوالَِدْيــِن إِْحَســاًناۚ  إِمَّ ــَك َأالَّ َتْعُبــُدوا إاِلَّ إِيَّ قــال تعاىل:﴿َوَقــَىٰ َربُّ
ــَا َقــْواًل َكِريًا﴾))(. ــا َوُقــل لَُّ ــَا ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرمُهَ ــا َفــاَل َتُقــل لَُّ ــا َأْو كاَِلمُهَ اْلكـِـَرَ َأَحُدمُهَ

فمــن خــال اآليــة املباركــة نســتنتج بيــان معنــى احلقــوق التــي ذكرهــا اإلمــام )عليــه 
الســام(، عــرب تقديــم فعــل املعــروف للوالديــن مــن خــال:

َا َقْواًل َكِريًا﴾. ا َوُقل لَُّ َا ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرمُهَ أ ـ القول اجلميل  ﴿َفاَل َتُقل لَُّ

ِة﴾)3(. ْحَ لِّ ِمَن ٱلرَّ َا َجنَاَح ٱلذُّ ب ـ الرتحم والتحنن عليهما والتواضع هلما ﴿َوٱْخِفْض َلُ

ــربيس ) ت:: 548 هـــ(، ط 6،  ــل الط ــن الفض ــن ب ــر احلس ــن ن ــيخ ريض الدي ــاق، الش ــكارم األخ ))(  م
.(6(7  / 474 )97) م: ) /   - (39(

))(  سورة االرساء: 3).

)3(  سورة االرساء: 4).
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َيانِى َصِغًرا﴾))(. ُهَا َكَا َربَّ بِّ ٱْرَحْ ج ـ الدعاء هلما ﴿َوُقل رَّ

ــه  ــم أن ــأن تعل ــك ف ــق أبي ــا ح ــام (: »أم ــه الس ــن ) علي ــن العابدي ــام زي ــول اإلم يق
أصلــك وأنــه لــواله ل تكــن، فمهــا رأيــت ف نفســك مــا يعجبــك فاعلــم أن أبــاك أصــل 

ــالل«))(. ــه، فاحــد الل واشــكره عــى قــدر ذلــك، وال قــوة إال ب النعمــة عليــك في

) ـ االحسان لألوالد 

ــه،  ــه الســام(: »وحــق الولــد عــى الوالــد أن حيســن اســمه، وحيســن أدب قــال )علي
ــرآن«)3(. ــه الق ويعلم

عــن عــي )عليــه الّســام (: »ســّموا أوالدكــم قبــل أن يولــدوا فــإن ل تــدروا أذكــر 
أم أنثــى فســموهم باألســاء التــي تكــون للذكــر واألنثــى فــإن أســقاطكم إذا لقوكــم ف 
القيامــة ول تســموهم يقــول الســقط ألبيــه أال ســميتني؟ وقــد ســمى رســول الل )صــىَّ الل 

عليــه وآلــه( مســنا قبــل أن يولــد«)4(.

ــْن  ــم مِّ ــا َأَلْتنَاُه ــْم َوَم َتُه يَّ ــْم ُذرِّ ــا ِبِ ْقنَ ــَاٍن َأحْلَ ــم بِإِي ُتُه يَّ ــْم ُذرِّ َبَعْتُه ــوا َواتَّ ــَن آَمنُ ﴿َوالَِّذي
ــٌن﴾)5(. ــَب َرِه ــَا َكَس ــِرٍئ بِ ٍء ُكلُّ اْم ــن َشْ ــم مِّ َعَملِِه

3ـ اإلحسان للزوجة 

يف رســالة أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( إىل احلســن )عليــه الســام( »ال تلــك الــرأة 

))(  سورة األرساء:  اآلية 4).
))(  بحار االنوار، العامة املجليس: 74 / 6 / ).

)3( رشح رســالة احلقــوق، اإلمــام زيــن العابديــن ) عليــه الســام( ) ت: 94 هـــ (، رشح: حســن الســيد عــي 
القبانچــي، 406) هـــ، مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنــرش ط 3: 598.

)4( وسائل الشيعة، العامة الشيخ احلر العامي: )) /388.
)5( سورة الطور: )).
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مــن األمــر مــا يــاوز نفســها فــإن ذلــك أنعــم حلالــا وأرخــى لبالــا وأدوم جلالــا، فــإن 
ــة وال تعــد بكرامتهــا نفســها واغضــض برهــا بســرك  ــة وليســت بقهرمان ــرأة رحيان ال
واكففهــا بحجابــك وال تطمعهــا أن تشــفع لغرهــا فيميــل عليــك مــن شــفعت لــه عليــك 
ــك ذو  ــن أن ــن يري ــن وه ــك عنه ــاكك نفس ــإن إمس ــة ف ــك بقي ــن نفس ــتبِق م ــا واس معه
اقتــدار خــر مــن أن يريــن حالــك عــى انكســار، فدارهــا عــى كل حــال وأحســن الصحبة 
لــا ليصفــو عيشــك«))(، وهــذا الســلوك يؤكــده القــرآن الكريــم يف مســألة املعــارشة 

واالحســان للزوجــة، وجيعلهــا احلجــر االســاس يف ســامة االرسة واملجتمــع. 

َعــَل اللُ فِيــِه  وُهــنَّ بِاْلَْعــُروِف َفــإِن َكِرْهُتُموُهــنَّ َفَعَســى َأن َتْكَرُهــوْا َشــْيًئا َوَيْ ﴿َوَعاِشُ
ــًرا﴾))(. ا َكثِ َخْرً

عــن إســحاق بــن عــار قــال: )قلــت أليب عبــداهلل )عليــه الســام(: مــا حــق املــرأة 
عــى زوجهــا الــذي إذا فعلــه كان حمســنا؟ قــال: »يشــبعها ويكســوها وإن جهلــت غفــر 
لــا«، وقــال أبــو عبــداهلل )عليــه الســام(: »كانــت امــرأة عنــد أب )عليــه الســالم( تؤذيــه 

لا«()3(.  فيغفر 

رابعا ـ الصرب واحللم 
ْبــَر َعَلــى اْلَمْكــُروِه، َونِْعــَم  ْد َنْفَســَك الصَّ قــال أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: »َوَعــوِّ

ــْرِ َوُحْســِن اْلَيِقــِن«)4(. ــِم الصَّ ُمــوِم بَِعَزائِ ــَك َواِرَداِت اْلُ ــُر... اْطــَرْح َعنْ اْلُخُلــُق التََّصبُّ

))( روضة املتقن يف رشح من ال حيره الفقيه، حممد تقي املجليس ) األول (: 9 /37).
))(  سورة النساء: 9).

)3(  الوايف الفيض الكاشاين: )) / 783.
)4(  هنج الباغة خطب اإلمام عي )عليه السام (: 3 /55.
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قــال تعاىل:﴿َواْصــِرْ َعــَىٰ َمــا َيُقوُلــوَن َواْهُجْرُهــْم َهْجــًرا َجِيــاًل﴾))(. وقــال تعــاىل: 
لِــَك ِمــْن َعــْزِم اأْلُُمــوِر﴾))(. ﴿َواْصــِرْ َعــَىٰ َمــا َأَصاَبــَك ۖ إِنَّ َذٰ

يشر اإلمام )عليه السام( إىل معنى الصرب واحللم الذي تضمنته اآليتان املباركتان. 

إن طريــق الدعــوة واالصــاح والتغيــر طريــق طويــل مــيء باملعوقــات والعراقيــل، 
ــة  ــف املرتب ــل التكالي ــد وأن يتحم ــرب، والب ــة الص ــاه بصف ــن تبن ــى م ــد وأن يتح ــا ب ف
عليــه، وأن يصــرب عــى ردود االفعــال االجتاعيــة، وحتمــل إذى اآلخريــن يف طريــق 
الدعــوة إىل اهلل، ويلــزم االبتعــاد عنهــم وهجراهنــم أحيانــًا ليبقــى يف مأمــن مــن رشهــم، 
ويعطيهــم بذلــك درســا بليغــا)3(، وهــذا ال يعنــي قطــع ســبل الربيــة والتبليــغ والدعــوة 

ــاىل. ــبحانه وتع إىل اهلل س

وقال عليه السام: »عليكم بالصر فإن به يأخذ احلازم، وإليه يعود اجلازع«)4(.

وقيل: أوحى اهلل إىل داود عليه السام: ختلق بأخاقي، وإن من أخاقي الصرب)5(.

ــم،  ــن وتقديره ــرام اآلخري ــال اح ــى ين ــا حت ــر حلي ــون الصاب ــا أن يك ــي هن وينبغ
ــر  ــم تكث ــام(: باحلل ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــام أم ــال اإلم ــه، ق ــم بحلم ــك قلوهب ويمل
ــرم.  ــم تك ــا. أحل ــارا وأعوان ــاس أنص ــك الن ــون ل ــم يك ــال واحلل ــار)6(. باالحت األنص

ــر)7(. ــم يف كل أم ــدوا عواقبك ــم حتم ــب باحلل ــادوا الغض ض

))(  سورة املزمل: 0).
))(  سورة لقان: 7).

)3( تفسر االمثل، نارص مكارم الشرازي: 9) / 36).
)4( بحار األنوار، العامة املجليس: 79 /37).

)5( املصد رنفسه: 79 /37).
)6( ميزان احلكمة، حممد الريشهري، حتقيق: دار احلديث، ط ): )/ 688.

)7( املصدر نفسه: 689.
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ــى  ــول اهلل )ص ــرب رس ــد ص ــوة، فق ــتمرار يف الدع ــائل االس ــم وس ــو أه ــرب ه والص
ــى  ــرب ع ــتهزاء واألذى، وص ــب واالس ــى التكذي ــا ع ــرش عام ــة ع ــه( ثاث ــه وآل اهلل علي
املغريــات واملســاومات، وصــرب عــى أذى أهــل الكتــاب وأذى املنافقــن، وأذى أصحابــه 

يف العهــد املــدين.

املسألة الثانية: األساليب الرتبوية للقرآن  الكريم يف خطاب اإلمام )عليه السالم(.

يســتخدم اإلمــام )عليــه الســام( يف كلاتــه األســاليب الربويــة التــي طرحهــا 
القــرآن الكريــم والتــي تعــد مــن العنــارص االساســية يف تربيــة اإلنســان وهدايتــه.

ومن هذه األساليب:

أوال ـ أسلوب الكلمة 

يقــول )عليــه الســام( يف وصــف القــرآن: »َجَعَلــُه اللــُه ِرّيــًا لَِعَطــِش اْلُعَلَمــاِء، 
َلَحــاِء، َوَدَواًء َلْيــَس َبْعــَدُه َداٌء، َوُنــورًا  َوَربِيعــًا لُِقُلــوِب اْلُفَقَهــاِء، َوَمَحــاجَّ لُِطــُرِق الصُّ
ــَوالَُّه،  ــْن َت ــّزًا لَِم ــُه، َوِع ــًا ِذْرَوُت ــاًل َمنِيع ــُه، َوَمْعِق ــًا ُعْرَوُت ــاًل َوثِيق ــٌة، َوَحْب ــُه ُظْلَم ــَس َمَع َلْي
ــَم  َوِســْلمًا لَِمــْن َدَخَلــُه، َوُهــدًى لَِمــِن اْئَتــمَّ بِــِه، َوُعــْذرًا لَِمــِن اْنَتَحَلــُه، َوُبْرَهانــًا لَِمــْن َتَكلَّ
ــًة  ــُه، َوَمطِيَّ ــْن َحَمَل ــاًل لَِم ــِه، َوَحاِم ــاجَّ بِ ــْن َح ــِه، َوَفْلجــًا لَِم ــَم بِ ــْن َخاَص ــاِهدًا لَِم ــِه، َوَش بِ
ــَم، َوُجنَّــًة لَِمــِن اْســَتاْلَم، َوِعْلمــًا لَِمــْن َوَعــى، َوَحِديثــًا لَِمــْن  لَِمــْن َأْعَمَلــُه، َوآَيــًة لَِمــْن َتَوسَّ

ــى«))(. ــْن َقَض ــًا لَِم َرَوى، َوُحْكم

الضمــر يرجــع إىل القــرآن، جعلــه اهلل ريــا لعطــش العلــاء، إذا ضــل العلــاء يف أمــر 
ــن  ــاء العطــش))(، عــن احلســن ب ــه، فســقاهم كــا يســقى امل والتبــس عليهــم رجعــوا إلي

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام(: ) /78).
))(  رشح هنج الباغة، ابن أيب احلديد: 0) / 00).
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ــه  ــى اهلل علي ــي )ص ــن النب ــه، ع ــن آبائ ــره( ع ــام( يف )تفس ــه الس ــكري )علي ــي العس ع
وآلــه( - يف حديــث - قــال: أتــدرون متــى يتوفــر عــى املســتمع والقــارئ هــذه املثوبــات 
العظيمــة ؟ إذا مل )يقــل يف القــرآن برأيــه(، ومل جيــف عنــه، ومل يســتأكل بــه، ومل يــراء بــه، 
وقــال: عليكــم بالقــرآن فإنــه الشــفاء النافــع والــدواء املبــارك))(، منــه قولــه تبــارك وتعــاىل 
ــوُد  ــُه ُجُل ــِعرُّ ِمنْ ــايِنَ َتْقَش َث ا مَّ ــاِبً َتَش ــا مُّ ــِث كَِتاًب ِدي ــَن احْلَ َل َأْحَس ــزَّ ــر:﴿اللُ َن ــورة الزم يف س
ــِدي بـِـِه  ــْم إىَِل ِذْكــِر اللِ َذلـِـَك ُهــَدى اللِ َيْ ــْم ُثــمَّ َتلـِـُن ُجُلوُدُهــْم َوُقُلوُبُ ُ َشــْوَن َربَّ الَِّذيــَن َيْ

َمــْن َيَشــاء َوَمــن ُيْضلِــْل اللُ َفــَا َلــُه ِمــْن َهــاٍد﴾))(.

وقــد وصــف اهلل املؤمــن هاهنــا بأنــه يطمئــن قلبــه إىل ذكــر اهلل، و وصفــه يف موضــع 
ــه و إنعامــه وآالءه  ــه يذكــر ثواب ــاألول أن ــه ألن املــراد ب ــه إذا ذكــر اهلل وجــل قلب آخــر بأن
ــه و  ــر عقاب ــه يذك ــاين أن ــه، و بالث ــكن إلي ــازى فيس ــي ال جت ــه الت ــى و أيادي ــي ال حت الت

ــه)3(. ــه و يوجــل قلب انتقامــه فيخاف

ــور  ــه ن ــار، رضورة أن الــذي دخــل يف قلب ــان باآلث ــة املباركــة بّينــت اإلي فهــذه اآلي
ــه أحــّس حقيقتهــا  ــات رب ــه بذكــر اهلل، وإذا ســمع مــن آي ــان هــو الــذي يوجــل قلب اإلي
ــق إىل  ــن اخلل ــع ع ــو منقط ــه فه ــإذا زاد إيان ــا، ف ــه منه ــزداد إيان ــة ي ــا حمال ــه ف ــور إيان بن
احلــّق فــا حمالــة يتــوكل عــى ربــه، هــذا بحســب القلــب)4(، عــن رســول اهلل )صــى اهلل 
عليــه وآلــه(: »إن أحســن احلديــث كتــاب الل، وخــر الــدى هــدى ممــد )صــى الل عليــه 

))( وسائل الشيعة ) آل البيت (،احلر العامي: 7) /33.
))(  سورة الزمر: 3).

)3(تفسر جممع البيان الشيخ الطربيس: 6 /36.
)4(األنــوار الســاطعة يف رشح زيــارة اجلامعــة، الشــيخ جــواد بــن عبــاس الكربائــي: مراجعــة: حمســن 

 .30(  /( ط):  م   (007  -  (4(8 للمطبوعــات،  األعلمــي  مؤسســة  األســدي، 
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ــه(، وش األمــور مدثاتــا«))(. وآل

ــان  ــدى اإلنس ــية ل ــة النفس ــن الوظيف ــام( ع ــه الس ــام )علي ــا كام اإلم ــف لن يكش
وكيــف يســلك يف  مــدارج الكــال، مــن خــال االهتــداء بوحــي القــرآن واالســتضاءة 
ــذي يســتنار منــه اإليــان الكامــل بــاهلل ورســوله وبــا جــاء  بنــوره، فهــو معــدن اإليــان الَّ
به.حيــث يؤكــد اإلمــام )عليــه الســام( عــى وجــوب العمــل بالقــرآن وحتكيــم مناهجــه 

الربويــة مــن خــال معرفــة االبعــاد اآلتيــة:

) ـ االنذار 

ــًا  ــاِب َحجيج ــى بِالكَِت ــرًا! َوَكَف ــًا َوَنِصي ــِه ُمنَْتِقم ــى بِالل ــام(: »َوَكَف ــه الس ــال )علي ق
َوَخِصيمــًا«))(، أي حمتّجــا وخصيــا عــى وجــوب االنفعــال عنــه وماحظــة شــهادته يف 

اآلخــرة عــى مــن مل يّتبعــه)3(.

واالنــذار  لغــة: عبــارة عــن اإلبــاغ مــع التخويــف)4(، قال الصــادق )عليه الســام(: 
)أنــذر بالقــرآن مــن يرجــون الوصــول إىل ربــم برغبتهــم فيــا عنــده، فــإن القــرآن شــافع 
مشــفع ليــس لــم مــن دونــه »أي غــر الل  لعلهــم يتقــون  أي كــي يافــوا ف الدنيــا وينتهــوا 
عــا هنيتهــم عنــه()5(. ونظــر ذلــك قــول أمــر املؤمنــن )عليــه الّســام( يف خطبتــه الغــّراء: 

)أوصيكــم بتقــوى الل الَّــذي أعــذر بــا أنــذر()6(.

))(  بحار االنوار، العامة املجليس: 77 / ))).
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /)4).

)3( رشح هنج الباغة، ابن ميثم البحراين: ) / 58).
)4( مطارح األنظار، الشيخ األنصاري ) ت: )8)) هـ (، ط ): )6).

)5( بحار األنوار، العامة املجليس: 7 /)).
)6( ريــاض الســالكن يف رشح صحيفــة ســيد الســاجدين ) عليــه الســام ( الســيد عــي خــان املــدين الشــرازي )ت: 
0))) هـــ (، حتقيــق: الســيد حمســن األمينــي، مؤسســة النــرش اإلســامي، حمــرم احلــرام 5)4)، ط 4: 5 / 57.
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ويتضــح  مــن كام اإلمــام )عليــه الســام( اإلخبــار عــا يقــع يف املســتقبل مــن 
ــه.  ــه وإهانت ــرآن وإضاعت ــرام الق ــدم إك ــن ع ــة م ــذارات ناجت ــات وإن ــاوف واحتجاج خم

ٍء َأْكــَرُ َشــَهاَدًة ُقــِل اللِ َشــِهيٌد َبْينـِـي َوَبْينَُكــْم َوُأوِحــَي إَِلَّ َهــَذا اْلُقــْرآُن  ﴿ُقــْل َأيُّ َشْ
ــَا  ــًة ُأْخــَرى ُقــل الَّ َأْشــَهُد ُقــْل إِنَّ ألُنِذَرُكــم بِــِه َوَمــن َبَلــَغ َأئِنَُّكــْم َلَتْشــَهُدوَن َأنَّ َمــَع اللِ آِلَ

ُكــوَن﴾))(. َّــا ُتْرِ نـِـي َبــِريٌء مِّ ُهــَو إَِلــٌه َواِحــٌد َوإِنَّ

ــا يــؤدي إىل اخلــوف يف املســتقبل.  ــار ب ــارة عــن اإلخب ــذار عب ــا أن االن ويتضــح مــن هن
وقيــل أيضــًا أن االنــذار هــو االخافــة مــن خمــوف ذي ســعة مــن الوقــت ليتــم االحــراز منــه، 
إذا مل يكــن زمانــه واســعًا أطلــق عليــه االشــعار وتعلَّمــه وإكرامــه وحرمــة إضاعتــه وإهانتــه.

مستويات االنذار

أـ على مستوى الفرد 

ارُ﴾))(. َا َأَنا ُمنِذٌر ۖ َوَما ِمْن إَِلٍٰه إاِلَّ اللُ اْلَواِحُد اْلَقهَّ قال تعاىل ﴿ُقْل إِنَّ

يشــدد ســبحانه وتعــاىل عــرب االنــذار مــن حلــول عــذاب اهلل وســخطه، والتحذيــر 
باملبــادرة مــن خــال التوبــة  وحســن الظــن بــاهلل ســبحانه وتعــاىل.

يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( جيــب االعتــدال بــن اخلــوف والرجاء، 
وعــدم طغيــان جانــب عــى آخــر: »َوإِِن اْســَتَطْعُتْم َأْن َيْشــَتدَّ َخْوُفُكــْم ِمــَن اللِ، َوَأْن حَيُْســَن 
ــِه َعــَى َعــَى َقــْدِر َخْوفـِـِه  ــَا َيُكــوُن ُحْســُن َظنِّــِه بَِربِّ ُعــوا بْينَُهــَا، َفــإِنَّ اْلَعْبــَد إِنَّ َظنُُّكــْم بـِـِه، َفاْجَ

ُهْم َخْوفــًا لل«)3(. ــِه، َوإِنَّ َأْحَســَن النَّــاِس َظنّــًا بـِـاللِ َأَشــدُّ ِمــْن َربِّ

))( سورة األنعام: 9).
))( سورة ص: 65.

)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: 3 /9).
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ــا  ــف اختاف ــا ختتل ــاس بأهن ــع الن ــلوكيات وطبائ ــام( إىل س ــه الس ــام )علي ــر اإلم يش
كبــرا، فمــن احلكمــة  إرشــادهم وتوجيههــم وإصاحهــم مــن خــال االنــذار والتخويــف 
ــه، وأن يتيقــن  ــّرط اإلنســان يف مســرة حيات ــا ف ــدم في ــة مــن خــال الن واملســارعة إىل التوب
ــرة  ــه مــن ارتــكاب القبائــح والســيئات، فيعاجلهــا بكث ــه لفداحــة مــا قــام ب عفــو اهلل وغفران
االســتغفار، يقــول )عليــه الســام( يف معنــى اخلــوف والرجــاء وامهيتهــا يف حيــاة اإلنســان: 

ــِه«))(. ــْن َمْغِفَرتِ ــوس ِم ــِه، َوالَ َمْأُي ــْن نِْعَمتِ ــوٍّ ِم ــِه، َوالَ َمُْل تِ ــْن َرْحَ ــوط ِم ــْرَ َمْقنُ ــُد للِ َغ ْم »احْلَ

وروي أن داود )عليــه الســام(: )قــال يــا رب مــا آمــن بــك مــن عرفــك ول حيســن 
الظــن بــك())(.

وقــال اإلمــام عــي )عليــه الســام(: »مــن رجــا شــيئا طلبــه، ومــن خــاف شــيئا هــرب 
منــه، مــا أدري مــا خــوف رجــل عرضــت لــه شــهوة فلــم يدعهــا لــا خاف منــه، ومــا أدري 

مــا رجــاء رجــل نــزل بــه بــالء فلــم يصــر عليــه لــا يرجــو«)3(.

ــه معلــول... إن هــو  ــه الســام (: »كل خــوف مقــق إال خــوف الل فإن ــه ) علي وعن
خــاف عبــدا مــن عبيــده أعطــاه مــن خوفــه مــا ال يعطــي ربــه، فجعــل خوفــه مــن العبــاد 

نقــدا، وخوفــه مــن خالقــه ضــارا ووعــدا«)4(.

ب ـ على مستوى العشرية 

ــدًا )صــى الل عليــه  ومــن خطبــة لــه )عليــه الســام(: »إِنَّ اللــَه ُســبحاَنه َبَعــَث ُمَحمَّ

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /95.
))( ميزان احلكمة، حممد الريشهري: ) /7)8.

)3( املصدر  نفسه: ) /7)8.
)4( املصدر نفسه.
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ــَم  ــا ِحــَن َأْنَع ــَة اللِ ِعنَْدَن ــَم ِمنَّ ــَا َأْعَظ ــِل ... َف ــى التَّنِْزي ــًا َعَل ــَن، َوَأِمين ــرًا لِْلَعاَلِمي وآلــه( َنِذي
ْقَربَِن﴾))(. َعَلْينـَـا بـِـِه َســَلفًا َنتَّبُِعــُه، َوَقائـِـدًا َنطــُأ َعِقَبُه« ))(.قــال تعاىل:﴿َوَأنــِذْر َعِشــَرَتَك األَْ

أمــر )صــى اهلل عليــه وآلــه( بإنــذار األقــرب فاألقرب مــن قومــه، وأن يقــدم إنذارهم 
عــى إنــذار غرهــم. وروي: أنــه مجــع بنــي عبــد املطلــب، وهــم يومئــذ أربعــون رجــا، 
الرجــل منهــم يــأكل اجلذعــة ويــرشب العــس  عــى رجــل شــاة وقعــب مــن لبــن، فأكلــوا 
ورشبــوا حتــى صــدروا، ثــم أنذرهــم فقــال: »يــا بنــي عبــد املطلــب، إين أنــا النذيــر إليكــم 

مــن اهلل عزوجــل، فأســلموا وأطيعــوين هتتــدوا، ثــم قــال: 

إن اهلل أمــرين أن أنــذر عشــرتك األقربــن وأنتــم عشــريت ورهطــي، وإن اهلل مل يبعث 
نبيــا إال وجعــل لــه مــن أهلــه أخــا ووزيــرا ووارثــا ووصيــا وخليفــة يف أهلــه، فأيكــم يقوم 
فيبايعنــي عــى أنــه أخــي ووارثــي ووزيــري ووصيــي و يكــون منــي بمنزلــة هــارون مــن 
موســى إال أنــه ال نبــي بعــدي؟ فســكت القــوم فقــال: ليقومــن قائمكــم أو ليكونــن مــن 
غركــم ثــم لتندمــن، ثــم أعــاد الــكام ثــاث مــرات، فقــام عــي )عليــه الســام( فبايعــه 
ــن  ــل ب ــه وتف ــن ريق ــه م ــج يف في ــاه وم ــح ف ــه ففت ــا من ــي، فدن ــال: ادن من ــم ق ــه، ث فأجاب
كتفيــه وثدييــه، فقــال أبــو هلــب: بئــس مــا حبــوت بــه ابــن عمــك أن أجابــك فمــأت فــاه 

ووجهــه بزاقــا، فقــال النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه(: مأتــه حكــا وعلــا)3(.

اعتمــد رســول اهلل )صــى اهلل عليــه وآلــه( عــى املنهــج الربــوي االهلــي يف التغــر، 
وهــو البــد مــن االبتــداء مــن احللقــات األدنــى ثــم الصعــود يف ســلم درجــات التغــر، 
فبــدأ النبــي )صــى اهلل عليــه وآلــه( دعوتــه املباركــة مــن أقربائــه وأرحامــه، ألهنــم اقــرب 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /66.
))( سورة الشعراء: 4)).

)3(  بحار األنوار، العامة املجليس: 8) /64).
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النــاس اليــه ليكونــوا لــه ســندًا وعونــا يف مجيــع االمــور.

ــة  ــزم سياســة عــدم املداهن ــه( الت ــه وآل ــإن رســول اهلل )صــى اهلل علي ــك ف وفضــا عــى ذل
ــد  ــار التوحي ــن مس ــرف ع ــرشك وانح ــد بال ــا اعتق ــاءه مم ــتثني أقرب ــد، ليس ــع أح ــاومة م واملس

والعــدل.

ج ـ على مستوى اجملتمع  

ويف جانــب آخــر أوىص اهلل نبيــه )صــى اهلل عليــه وآلــه( يف دائــرة أوســع مــن التعايش 
ــْض  ــاىل ﴿وَاْخِف ــه تع ــة  قول ــف واملحب ــه باللط ــن أتباع ــن م ــة اآلخري ــلمي يف معامل الس

َبَعــَك ِمــَن اْلُْؤِمنـِـَن﴾))(. َجنَاَحــَك لَِــِن اتَّ

ــف،  ــة واللط ــفوع باملحب ــع املش ــن التواض ــة ع ــع كناي ــل الرائ ــر اجلمي ــذا التعب وه
ْحَمــَة  والــذي أشــار اليــه اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: »َوَأْشــِعْر َقْلَبــَك الرَّ
ْطــَف بِِهــْم، َوالَ َتُكوَنــنَّ َعَلْيِهــْم َســُبعًا َضاِريــًا َتْغَتنـِـُم َأْكَلُهْم،  ِعيَّــِة، َواْلـــَمَحبََّة َلُهــْم، َواللُّ لِلرَّ
َلُل،  يــِن، َوإّمــا َنظِيــٌر َلــَك فـِـي اْلَخْلــِق، َيْفــُرُط ِمنُْهــُم الزَّ ــا َأٌخ َلــَك فـِـي الدِّ ُهــْم ِصنَْفــاِن: إِمَّ َفإِنَّ
ــِوَك  ــْن َعْف ــْم ِم ــَا، َفَأْعطِِه ــِد َواْلَخَط ــي اَلَعْم ــْم فِ ــى َأْيِديِه ــى َعَل ــُم اْلِعَلُل،ُيْؤَت ــِرُض َلُه َوَتْع
ــْم، َو  ــَك َفْوَقُه ــِه، َفإِنَّ ــِوِه َوَصْفِح ــْن َعْف ــُه ِم ــَك الل ــِذي ُتِحــبُّ َأْن ُيْعطَِي ــَل الَّ ــَك ِمْث َوَصْفِح
ــاَلَك  ــْم، َواْبَت ــَتْكَفاَك َأْمَرُه ــِد اْس ــْن َوالََّك! َوَق ــْوَق َم ــُه َف ــَك، َوالل ــَك َفْوَق ــِر َعَلْي ــي االَْْم َوالِ

ــْم«))(. بِِه

ِ الَِّذيــَن آَمنُــوا  نُْهــْم َأْن َأنــِذِر النَّــاَس َوَبــرِّ ﴿َأَكاَن لِلنَّــاِس َعَجًبــا َأْن َأْوَحْينَــا إىَِلٰ َرُجــٍل مِّ

))(  سورة الشعراء: 5)).
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام (: 3 /84.
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بـِـٌن﴾))(. ــَذا َلَســاِحٌر مُّ ـِـْمۗ  َقــاَل اْلَكافـِـُروَن إِنَّ َهٰ ــْم َقــَدَم ِصــْدٍق ِعنــَد َربِّ َأنَّ َلُ

﴿لتنــذر قومــا مــا أنــذر آباؤهــم فهــم غافلــون﴾ ﴿واذكــر أخــا عــاد إذ أنــذر قومــه 
باألحقــاف﴾ واألحقــاف مــن بــاد عــاد مــن الشــقوق إىل األجفــر وهــي أربعــة منــازل))(

)ـ التبشري 

رًا«)3(. تِِه ُمنِْذرًا، َوَدعَا إَِلى اْلَجنَِّة ُمَبشِّ   قال )عليه السام (: »َوَنَصَح اِلُمَّ

ــه تعــاىل:  ــه قول ــد الــرور)4(، من ــذي يفي التبشــر يف عــرف اللغــة خمتــص باخلــرب ال
ــوَن ِف َســبِيِل اللِ  ــَة ۚ ُيَقاتُِل نَّ ــُم اجْلَ ــَأنَّ َلُ ــم بِ ــَن اْلُْؤِمنِــَن َأنُفَســُهْم َوَأْمَواَلُ ٰى ِم ﴿إِنَّ اللَ اْشــَرَ
ــِدِه  ــْن َأْوَفٰ بَِعْه ــْرآِن ۚ َوَم ــِل َواْلُق نِجي ــْوَراِة َواإْلِ ــا ِف التَّ ــِه َحقًّ ــًدا َعَلْي ــوَن ۖ َوْع ــوَن َوُيْقَتُل َفَيْقُتُل

ــُم﴾)5(. ــْوُز اْلَعظِي ــَو اْلَف ــَك ُه لِ ــِه ۚ َوَذٰ ــم بِ ــِذي َباَيْعُت ــُم الَّ وا بَِبْيِعُك ــَتْبِرُ ــَن اللِ ۚ َفاْس ِم

فاســتبرشوا مأخــوذة مــن مــادة البشــارة، التــي أخــذت يف األصــل مــن البــرشة، أي 
وجــه اإلنســان، وهــي إشــارة إىِل آثــار الفرحــة والــرور التــي تبــدو بوضــوح عــى وجــه 

اإِلنسان)6(.

3 ـ التنفري من الدنيا وإثارة الفزع يف اآلخرة 

يقــول )عليــه الســام(: »اْلِخَطــاِب، َوُمَقاَيَضــِة اْلَجــَزاِء، َوَنــَكاِل اْلِعَقــاِب، 

))( سورة يونس: ).
))(  بحار األنوار، العامة املجليس: )) /353.

)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: )/5)).
)4( ينظر: تاج العروس، للزبيدي: )/ 4)5).

)5( سورة التوبة: ))).
)6( األمثل يف تفسر كتاب اهلل املنزل، الشيخ نارص مكارم الشرازي: 6 /30).
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ــوُس  ــْم َلُب ــي، َعَلْيِه اِع ــِمُعُهُم الدَّ ــُر، َوُيْس ــُم اْلَبَص ــًا، َينُْفُذُه ــَواِب. ُصُفوف ــَواِل الثَّ َوَن
ــِت اْلِحَيــُل، واْنَقَطــَع االََْمــُل،  لَّــِة، َقــْد َضلَّ االْســتِكاَنِة، َوَضــَرُع االْستِْســاَلِم َوالذِّ
ــًة، َوَأْلَجــَم اْلَعــَرُق، َوَعُظــَم  ــًة، َوَخَشــَعِت االَْْصــَواُت ُمَهْينَِم ــَدُة َكاظَِم َوَهــَوِت االَْْفئِ
َمــِت االُُْمــوُر،  اِعــي إَِلــى َفْصــِل َحتَّــى إَِذا َتَصرَّ ــَفُق، َوُأْرِعــَدِت االَْْســَماُع لَِزْبــَرِة الدَّ الشَّ
َوَأْوَكاِر  اْلُقُبــوِر،  َضَرائِــِح  ِمــْن  َأْخَرَجُهــْم  النُُّشــوُر،  َوَأِزَف  ُهــوُر،  الدُّ ــِت  َوَتَقضَّ
ــَباِع، َوَمَطــاِرِح اْلَمَهالِــِك، ِســَراعًا إَِلــى َأْمــِرِه، ُمْهطِِعيــَن  الطُُّيــوِر، َوَأْوِجــَرِة السِّ
ــوَن  ــِوي اْلَباُق ــًا، َوالََيْرَع ــُة اْختَِرام ــُع اْلَمنِيَّ ــًا الَُتْقلِ ــًا، ِقَيام ــاًل ُصُموت ــاِدِه، َرِعي ــى َمَع إَِل
اْجتَِرامــًا، َيْحَتــُذون ِمَثــاالً، َوَيْمُضــوَن َأْرَســاالً، إَِلــى َغاَيــِة االْنتَِهــاِء، َوَصيُّــوِر اْلَفنَــاِء. 
َوِســنَاٌد َمائِــٌل، َحتَّــى إَِذا َأنِــَس َنافُِرَهــا، َواْطَمــَأنَّ َناكُِرَهــا، َقَمَصــْت بَِأْرُجلَِهــا، 
ــَدًة  ــِة َقائِ ــاَق اْلَمنِيَّ ــْرَء َأْوَه ــِت اْلَم ــُهِمَها، َوَأْعَلَق ــَدْت بَِأْس ــا، َوَأْقَص ــْت بَِأْحُبلَِه َوَقنََص
، َوَثــَواِب اْلَعَمــِل،  َلــُه إِلــى َضنْــَك اْلَمْضَجــِع، َوَوْحَشــِة اْلَمْرِجــِع، وُمَعاَينَــِة اْلـــَمَحلِّ
ْنَيــا َرنـِـٌق َمْشــَرُبَها، َرِدٌغ َمْشــَرُعَها، ُيونـِـُق  ــَلِف، َفــإِنَّ الدُّ َوَكذلـِـَك اْلَخَلــُف بَِعْقــِب السَّ

ــٌل«))(. ــلٌّ زائِ ــٌل، َوظِ ــْوٌء آفِ ــٌل، َوَض ــُروٌر َحائِ ــا، ُغ ــُق َمْخَبُرَه ــا، َوُيوبِ َمنَْظُرَه

ــا  ــاَز َوَم ــْد َف ــَة َفَق نَّ ــَل اجْلَ ــاِر َوُأْدِخ ــِن النَّ ــِزَح َع ــْن ُزْح ــه تعــاىل: ﴿َفَم ــى قول وهــو معن
ــُرور﴾ِ ))(،  ــاُع اْلُغ ــا إاِلَّ َمَت ْنَي ــاُة الدُّ َي احْلَ

الغــرور: وكّل يشء متتعــت بــه فهــو متــاع، تقــول إّنــا العيــُش متــاُع أّيــام ثــم يــزول - 
أي بقــاء أيــام - ومّتعــك اهللُ بــه وَأْمَتَعــَك واحــٌد، أي: أبقــاك لتســتمتع بــه فيــا حتــب مــن 

الــرور واملنافــع. وكّل مــن مّتعتــه شــيئًا فهــو لــه متــاٌع ينتفــع بــه)3(.

ــاع الغــرور، وهــو وارد  ــا مت ــاة الدني ــى اللغــوي إن العمــل للحي ويتضــح مــن املعن

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /34).
))( سورة آل عمران: 85).

)3( العن، اخلليل الفراهيدي: ) /83.
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يف االشــخاص الذيــن يعتربوهنــا هدفهــم النهائــي ومنتهــى غاياهتــم: فايعــد يشء مــن 
ــن))(،  ــرد واآلخري ــة للف ــة واخلدع ــيلة وأداة للحيل ــا وس ــاء وأهن ــزوال والفن ــا إال ال الدني
ِذيــَن َيتَُّقــوَن َأَفــاَل  اُر اآْلِخــَرُة َخــْرٌ لِلَّ ــٌو َوَللــدَّ ْنَيــا إاِلَّ َلِعــٌب َوَلْ َيــاُة الدُّ وقــال تعــاىل ﴿َوَمــا احْلَ

ــوَن﴾))(. َتْعِقُل

ــا  ــا، فيصفه ــا ومنغصاهت ــر الدني ــع ذك ــام( يف موض ــه الس ــام )علي ــدث اإلم ويتح
بفكــره املســتوحى مــن القــرآن الكريــم بالرنــق، والرنــق: املــاء الكــدر املتكــون مــن القذى 
ــن  ــم مِّ ونحــوه ومــاء رنــق ورنــق. وقــد أرنقتــه ورنقتــه)3(، منــه قولــه تعــاىل ﴿َألَْ َنْخُلقكُّ

ِهــٍن﴾)4(، املــاء املهــن هــو املــاء احلقــر والضعيــف كــا وصفــه العلــاء. ــاٍء مَّ مَّ

فالدنيــا بزخارفهــا ومظهرهــا وخدعهــا كاملــاء املختلــط بالقــاذورات، تظهــر ألولئك 
ــروا واستوحشــوا منهــا، فلهــم عــودة هلــا بعــد ذلــك تأنــس النفــوس هلــا،  ــد ف ــن ق الذي
كــا عــرب عنــد ذلــك يف قولــه )واطمــأّن ناكرهــا قمصــت بأرجلهــا، وقنصــت بأحبلهــا، 
ــيلة  ــا وس ــا وملذاهت ــب الدني ــة(، فح ــاق املنّي ــرء أوه ــت امل ــهمها، وأعلق ــدت بأس وأقص
مؤثــرة يســتخدمها الشــيطان إليقــاع بنــي أدم يف حبائــل الــرشك مــن خــال زينتهــا 
وزبرجهــا، كــا حــذر القــرآن الكريــم وأهــل البيــت )عليهــم الســام( مــن ذلــك،: أهيــا 
النــاس إن اهلل تعــاىل خلــق الدنيــا فجعلهــا دار فنــاء وزوال، مترفــة باهلهــا حــاال بعــد 

ــه)5(. حــال، فاملغــرور مــن غرتــه، والشــقي مــن فتنت

واملعنــى ان الدنيــا حفــت باملــكاره واملخــاوف )يونــق منظرهــا، ويوبــق خمربهــا(. ظاهرهــا 

))( األمثل يف تفسر كتاب اهلل املنزل، الشيخ نارص مكارم الشرازي: 8) /58.
))(  سورة األنعام:)3.

))3( ينظر العن، اخلليل الفراهيدي: 5 /44)
)4( سورة املرسات: 0).

)5( أعيان الشيعة، السيد حمسن األمن: ) /)60.
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ــا  ــوا إليه ــى إذا ركن ــول حت ــاف العق ــدع ضع ــل( خت ــرور حائ ــذاب )غ ــا الع ــة، وباطنه الرمح
حتولــت عنهــم وغــدرت هبــم )وضــوء آفــل( كالــربق مــا إن يلمــع حتــى خيتفــي )وظــل زائــل(. 
ــه  ــد علي ــن اعتم ــل(. م ــناد مائ ــاء )وس ــا إىل فن ــي فيه ــاء، وكل ح ــا إىل انته ــم يف الدني كل نعي
ســقط وهــوى))(، فالنتيجــة التــي يتوخاهــا اإلنســان مــن الركــون واخللــود إىل الدنيــا هــو الفزع 
واالضطــراب يــوم االخــرة، وهــو مــن إخبــارات اإلمــام )عليــه الســام( والقــرآن الكريــم.

يقــول )عليــه الســام( واصفــا حالــة النــاس النفســية يــوم املعــاد، ومــا ينتاهبــم مــن 
اِجــِر بَِشــْولِِه، َفَمْن َشــَغَل  ــاَعِة َتْحُدوُكــْم َحْدَوالزَّ ُكــْم َبالسَّ تنفــر وفــزع واضطــراب: »َفَكَأنَّ
ْت بـِـِه َشــَياطِينُُه فـِـي  َنْفَســُه بَِغْيــِر َنْفِســِه َتَحيَّــَر فـِـي الظُُّلَمــاِت، َواْرَتَبــَك فـِـي اْلَهَلــَكاِت، َوَمــدَّ
طِيَن«))(. ــابِِقيَن، َوالنَّــاُر َغاَيــُة اْلُمَفرِّ نَــْت َلــُه َســيِّىَء َأْعَمالـِـِه، َفاْلَجنَّــُة َغاَيــُة السَّ ُطْغَيانـِـِه، َوَزيَّ

أي الــذي يزجــر إبلــه لتســر بشــوله؛ وشــول كركــع مجــع شــائل وهــي الناقــة التــي 
تشــول بذنبهــا للقــاح وال لبــن هلــا أصــا وأتــى عليهــا مــن نتاجهــا ســبعة أشــهر أو ثانيــة. 

وشــولت الناقــة بالتشــديد أي صــارت شــائلة )3(.

وفيــا ورد مــن كامــه )عليــه الســام( والــذي يمــزج فيــه بــن املســتقبل واحلــارض 
ــم كركــب وقــوف  ــا أنت ــة وقــوف )إن ــاة اإلنســان بوصــف الراكــب وهــو يف حال يف حي
ــَع ُهــداَي َفــال  َب ال يــدرون متــى بالســر يؤمــرون()4(، وهــو معنــى قولــه تعــاىل﴿ َفَمــِن اتَّ

ــقى ﴾)5(. ــلُّ وال َيْش َيِض

))( يف ظال هنج الباغة،حممد جواد مغنية: )/ 386.
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) / )5.

)3( جممع البحرين، الشيخ فخر الدين الطرحيي: 5 /405.
)4( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /)5.

)5( سورة طه: 3)).
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4 ـ  إثارة العاطفة يف النفس 

وهنــا يــأيت الــدور اآلخــر للقــرآن الكريــم، وهــو قدرتــه عــى إثــارة العاطفــة 
وتأجيجهــا يف النفــوس، فمــن هنــا نقــول: إن القــرآن الكريــم ليــس تذكــرة للعقــول فقــط 

ــس. ــف يف النف ــاعر والعواط ــر املش ــة تث ــا موعظ وإن

ــُح  ــَو النَّاِص ــْرآَن ُه ــوا َأنَّ هــَذا اْلُق ــرآن: »َواْعَلُم ــه الســام( يف فضــل الق يقــول )علي
ــَس  ــا َجاَل ــِذُب، َوَم ــِذي الَ َيْك ُث الَّ ، َواْلُمَحــدِّ ــِذي الَ ُيِضــلُّ ــاِدي الَّ ، َواْلَه ــِذي الَ َيُغــشُّ الَّ
ــْن  ــان ِم ــدًى، َأْو ُنْقَص ــي ُه ــاَدة فِ ــان: ِزَي ــاَدة َأْو ُنْقَص ــُه بِِزَي ــاَم َعنْ ــٌد إاِلَّ َق ــْرآَن َأَح ــَذا اْلُق ه
ــُه َلْيــَس َعَلــى َأَحــد َبْعــَد اْلُقــْرآِن ِمــْن َفاَقــة، َوالَ الَحــد َقْبــَل اْلُقــْرآِن ِمــْن  َعمــًى. َواْعَلُمــوا َأنَّ
ِغنــًى َفاْسَتْشــُفوُه ِمــْن َأْدَوائُِكــْم، َواْســَتِعينُوا بـِـِه َعَلــى الََْوائُِكــْم، َفــإنَّ فِيــِه ِشــَفاًء ِمــْن َأْكَبــِر 
ُهــوا إَِلْيــِه بُِحبِّــِه،  ــاَلُل، َفاْســَأُلوا اللــَه بـِـِه، َوَتَوجَّ اِء، َوُهــَو اْلُكْفــُر َوالنَِّفــاُق، َواْلَغــيُّ َوالضَّ الــدَّ
ٌع،  ــُه َشــافٌِع ُمَشــفَّ ــَه اْلِعَبــاُد إَلــى اللــِه بِِمْثلـِـِه.  َواْعَلُمــوا َأنَّ ــُه َمــا َتَوجَّ َوالَ َتْســَأُلوا بـِـِه َخْلَقــُه، إنَّ
َع فِيــِه، َوَمــْن َمَحــَل بـِـِه اْلُقْرآُن  ــُه َمــْن َشــَفَع َلــُه اْلُقــْرآُن َيــْوَم اْلِقَياَمــِة ُشــفِّ ٌق، َوَأنَّ َوَقائـِـٌل ُمَصــدَّ
ــًى  ــاِرث ُمْبَتل ــِة: َأالَ إنَّ ُكلَّ َح ــْوَم اْلِقَيام ــاد َي ــاِدي ُمنَ ــُه ُينَ ــه، َفإنَّ َق َعَلْي ــدِّ ــِة ُص ــْوَم اْلِقَياَم َي
ــَتِدلُّوُه  ــِه، َواْس ــِه َوَأْتَباِع ــْن َحَرَثتِ ــوا ِم ــرآِن َفُكوُن ــِة اْلُق ــَر َحَرَث ــِه، َغْي ــِة َعَملِ ــِه َوَعاِقَب ــي َحْرثِ فِ
ــِه  ــوا فِي ــْم، َواْسَتِغشُّ ــِه آَراَءُك ــوا َعَلْي ِهُم ــُكْم، َواتَّ ــى َأْنُفِس ــَتنِْصُحوُه َعل ــْم، َواْس ُك بِّ ــى رِّ َعل
ُكــْم َوِشــَفاٌء لَِــا ِف  ــا النَّــاُس َقــْد َجاَءْتُكــْم َمْوِعَظــٌة ِمــْن َربِّ َأْهَواَءُكــْم«))(، قــال تعاىل:﴿َيــا َأيَُّ

ــٌة لِْلُمْؤِمنِــَن﴾))(. ــُدوِر َوُهــًدى َوَرْحَ الصُّ

يتحــدث اإلمــام )عليــه الســام( عــن اســلوب آخــر يف إعجــاز القــرآن الكريــم وهــو 
ــد،  ــا يف آن واح ــة مع ــس والعاطف ــل والنف ــب العق ــه خياط ــاب، أي أن ــاوي يف اخلط التس

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /)9.
))( سورة يونس: 57.
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فيرتــب عــى ذلــك قناعــة الفكــر وإثــارة العواطــف يف النفــس، ممــا جيعــل تلــك القناعــة 
قنــاة يتدفــق منهــا االيــان إىل القلــب، فتتولــد القــوة الروحيــة الدافعــة للعمــل التــي تؤثــر 

يف اســتثارة العواطــف النفســية.

ونلحــظ هــذه اخلاصيــة يف لفــظ وبيــان اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( الــذي 
مــزج فيــه بــن املوعظــة والشــفاء وآهلدايــة.

 قوله تعاىل: ﴿َهَذا َبَياٌن لِّلنَّاِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لِّْلُمتَِّقَن﴾))(.

باملتقــن  الكريــم كتــاب هدايــة وموعظــة اختــص هــذه  القــرآن  إشــارة إىل أن 
اهلادفــن)*( الذيــن يتعظــون ويبحثــون عــن كل مــا يعمــق روح التقوى يف نفوســهم ويزيد 
بصرهتــم باحلــق،: وآهلــدى: بيــان لطريــق الرشــد، ليســلك دون طريــق الغــي. واملوعظــة 
ــاء إىل  ــح، والدع ــن القبي ــر ع ــن الزج ــه م ــا في ــك، ب ــو إىل التمس ــب ويدع ــن القل ــا يل م
ــا النَّــاُس  اجلميــل))(، وهــو قولــه )عليــه الســام(: لكــم علــا فاهتــدوا بعلمكــم: ﴿َيــا َأيَُّ

ــٌة لِْلُمْؤِمنِــَن﴾. ــُدوِر َوُهــًدى َوَرْحَ ــا ِف الصُّ ُكــْم َوِشــَفاٌء لَِ ــْن َربِّ ــْد َجاَءْتُكــْم َمْوِعَظــٌة ِم َق

ثانيا ـ أسلوب املثل 

ــز يف رضب  ــه املعج ــم بيان ــرآن الكري ــا الق ــي عرضه ــرى الت ــاليب األخ ــن األس م
األمثــال: قــال ) عليــه الســام (: »تدبــروا آيــات القــرآن واعتــروا بــه، فإنــه أبلــغ العــر... 
إن الل تبــارك وتعــاىل أنــزل القــرآن عــى ســبعة أقســام، كل منهــا شــاف كاف، وهــي: أمــر، 

وزجــر، وترغيــب، وترهيــب، وجــدل، ومثــل«)3(.

)*( يف مرحلة التسليم أمام احلق، وقبول ما ينطبق مع العقل والفطرة.
))( سورة آل عمران: 38).

))( التبيان يف تفسر القرآن، أيب جعفر حممد بن احلسن الطويس: )/ 598.
)3( عيون احلكم واملواعظ،عي بن حممد الليثي الواسطي: )0).
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ــَك  ــُروَن﴾))(. ﴿َوتِْل ــْم َيَتَذكَّ ُه ــاِس َلَعلَّ ــاَل لِلنَّ ُب اللُ اأْلَْمَث ــْرِ منــه قولــه تعــاىل: ﴿َوَي
ــَذا اْلُقــْرآِن لِلنَّــاِس ِمن  ْفنَــا ِف َهٰ ُروَن﴾))(.﴿َوَلَقــْد َصَّ ُهــْم َيَتَفكَّ ــا لِلنَّــاِس َلَعلَّ ُبَ اأْلَْمَثــاُل َنْرِ
ــُرونَ﴾)4(. ُهْم َيَتَذكَّ ْبنــا لِلنَّــاِس ِف هــَذا اْلُقــْرآِن ِمــْن ُكلِّ َمَثــٍل َلَعلَّ ُكلِّ َمَثــٍل﴾)3(.﴿ وَلَقــْد َضَ

يظهــر مــن املعاجــم اللغويــة أن للفــظ  )املثــل(  معــاٍن خمتلفة،منهــا النظــر والصفــة 
ــه إىل غــر ذلــك مــن املعــاين)5(، و املثــل -  والعــربة ومــا جيعــل مثــاال لغــره حيتــذى علي
ــة،  ــة، والصف ــة - احلج ــل - حمرك ــال، واملث ــع أمث ــبه، واجلم ــك - الش ــر والتحري بالك

ــال: املقــدار والقصــاص، إىل غــر ذلــك مــن املعــاين)6(. واملث

واملثــل: املثــل أيضــا، كشــبه وشــبه، واملثــل املــروب مأخــوذ مــن هــذا، ألنــه يذكــر 
ــا، ألن  ــذا أيض ــن ه ــو م ــكل، ه ــه إذا ن ــل ب ــه: مث ــى. وقول ــه يف املعن ــن مثل ــه ع ــورى ب م
املعنــى فيــه إذا نــكل بــه: جعــل ذلــك مثــاال لــكل مــن صنــع ذلــك الصنيــع أو أراد صنعــه. 
واملثــات أيضــا مــن هــذا القبيــل، قــال اهلل تعــاىل: ﴿َوَقــْد َخَلــْت ِمــن َقْبلِِهــُم اْلَُثــاَلُت﴾)7( 

أي العقوبــات التــي تزجــر عــن مثــل مــا وقعــت ألجلــه، وواحدهــا مثــل)8(.

وذكر العلاء معاٍن أخرى للمثل منها.

ــا اشــتمل  ــال يف القــرآن تذكــرا ووعظــا، ف ــا رضب اهلل األمث ــال الزخمــرشي: إن  ق
منهــا عــى تفــاوت يف ثــواب، أو عــى إحبــاط عمــل، أو عــى مــدح أو ذم أو نحــوه، فإنــه 

))( سورة ابراهيم: 5). 
))( سورة احلرش: )).

)3( سورة اإلرساء: 89.
)4( سورة الزمر: 7).

)5( لسان العرب، ابن منظور: 3) / ))، مادة مثل.
)6( القاموس املحيط، الفروز آبادي: 4 / 49، مادة مثل.

)7( سورة الرعد: 6.
)8( معجم مقاييس اللغة، ابن فارس: 5 / 96).
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يــدل عــى اإلحــكام))(.

ــل تشــبيه اخلفــي باجلــي، والشــاهد بالغائــب،  ــال الزركــي: إذ الغــرض مــن املث ق
فاملرغــب يف اإليــان مثــا، إذا مثــل لــه بالنــور تأكــد يف قلبــه املقصــود، واملزهــد يف الكفــر 
إذا مثــل لــه بالظلمــة تأكــد قبحــه يف نفســه وفيــه أيضــا تبكيــت اخلصــم، وقــد أكثــر اهلل 

تعــاىل يف القــرآن، ويف ســائر كتبــه مــن األمثــال))(.

يــرد عــى القــول االول والثــاين أن مــا ذكــروه راجع إىل نفــس األمثــال ال إىل الرب 
هبــا، فــإن األمثــال يشء ورضب األمثــال يشء آخــر، ألن إبــراز املتخيــل بصــورة املحقــق، 
واملتوهــم يف معــرض املتيقــن  ليــس مــن مهمــة رضب األمثــال، وإنــا هــي مهمــة نفــس 
ــه أن  ــة مبهمــة، فيصعــب علي ــة تعــرض للذهــن جممل ــال، وذلــك أن املعــاين الكلي األمث

حييــط هبــا وينفــذ فيهــا فيســتخرج رسهــا)3(.

واملثــل هــو الــذي يفصــل إمجاهلــا، ويوضــح إهبامهــا، فهو ميــزان الباغة وقسطاســها 
ومشــكاة اهلداية ونرباســها)4(.

وقــد خلــص لنــا اإلمــام )عليــه الســام( نتائــج تلــك الصــور مــن رضب االمثــال يف 
القــرآن الكريــم بأهنــا مواعــظ وعــرب، وقــد ورد احلــث عــى التدبــر فيهــا، والــذي جيتمــع 
ــرآن  ــات الق ــروا آي ــام( تدب ــه الس ــه )علي ــال قول ــن خ ــر، م ــر والتذك ــام التفك ــع مق م

))( االتقــان يف علــوم القــرآن، الســيوطي: ) ت: ))9 هــ  ( حتقيــق، حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم   394)هـــ/ 
974) م )د ط( ): ) / )04)(.

))( الربهــان يف علــوم القــرآن، بــدر الديــن الزركــي: )ت: 794هـــ( حتقيــق حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم(: دار 
إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللبــي 376) هـــ - 957) م ط ): ) / 488.

)3( األمثال يف القرآن الكريم، الشيخ السبحاين: مؤسسة اإلمام الصادق )عليه السام(
0)4) اعتاد - قم، ط ): 6).

)4( تفسر املنار، حممد رشيد رضا احلسيني: )ت: 354)هـ(، 366)  هـ - 947)م   ط ): ) / 37).
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واعتــربوا بــه، فإنــه أبلــغ العــرب.

ــْن َكاَن  ــْم بَِم ــُتُموَها، َوُوِعْظُت ْس ــوَر َوَضرَّ ــُم االُْْم ْبُت ــْد َجرَّ ــه الســام(: »َفَق يقــول )علي
َقْبَلُكــْم، َوُضِرَبــِت االَْْمَثــاُل َلُكــم، َوُدِعيُتــْم إَلــى االَْْمــِر اْلَواِضــِح َفــاَل َيَصــمُّ َعــْن ذلِــَك إالَّ 
ــْع  ــْم َينَْتِف ــاِرِب َل ــاَلِء َوالتََّج ــُه بِاْلَب ــُه الل ــْم َينَْفْع ــْن َل ــى. َوَم ــُه إالَّ َأْعَم ــى َعنْ ، َوالَ َيْعَم َأَصــمُّ

ــَن اْلِعَظــِة«))(. بَِشــْيء ِم

ُكــْم ُمَبيِّنــًا َحاَلَلــُه َوَحراَمــُه، َوَفَرائَِضــُه َوَفَضائَِلــُه،  وقــال )عليــه الســام(: »كَِتــاَب َربِّ
ــُه«))(. وعنــه  ــَرُه َوَأْمَثاَل ــُه، َوِعَب ــُه َوَعامَّ ــُه، َوَخاصَّ َوَناِســَخُه َوَمنُْســوَخُه، َوُرَخَصــُه َوَعَزائَِم
)عليــه الســام(: »نــزل القــرآن أرباعــا: ربــع فينــا، وربــع ف عدونــا، وربــع ســنن وأمثــال، 

وربــع فرائــض وأحــكام«)3(.

الفائدة من األمثال:

ال خيلــو ذكــر االمثــال يف القــرآن الكريــم مــن فائــدة عظيمــة أراد البــاري عزوجل أن 
ينتفــع هبــا النــاس بوجــه عــام. ومــن هــذه الفوائــد: 

ــه تعــاىل:      )ـ حمــاكاة العقــول عــرب إخــراج االمــور الغامضــة إىل الظاهــر كــا يف قول
ــال﴾)4(. ــُم األَْمَث ــا َلُك ْبنَ ﴿َوَضَ

)ـ تشــبيه املعقــول باملحســوس كتشــبيه الكلمــة الطيبــة بالشــجرة الطيبــة والكلمــة 

))( هنج الباغة،خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /94.
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /7).

)3( مســتدرك هنــج الباغــة، الشــيخ هــادي كاشــف الغطــاء: )ت: )36) هـــ(، منشــورات مكتبــة األندلــس 
ــان ) د ط (: )8).  بــروت - لبن

)4( سورة إبراهيم: 45.
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ــٍة  ــَجَرٍة َطيَِّب ــًة َكَش ــًة َطيَِّب ــاًل َكلَِم َب اللُ َمَث ــاىل:﴿َضَ ــه تع ــة، قول ــجرة اخلبيث ــة بالش اخلبيث
ــن  ــْت ِم ــٍة اْجُتثَّ ــَجَرٍة َخبِيَث ــٍة َكَش ــٍة َخبِيَث ــُل َكلَِم ــَاِء * َوَمَث ــا ِف السَّ ــٌت َوَفْرُعَه ــا َثابِ َأْصُلَه

ــَراٍر ﴾))(. ــن َق ــا ِم ــا َلَ ــْوِق اأْلَْرِض َم َف

ــاُس  ــَن النَّ ــَا آَم ــوا َك ــْم آِمنُ ــَل َلُ ــه تعــاىل: ﴿َوإَِذا ِقي 3ـ  تشــبيه العقــول باملعقــول قول
ــوَن ﴾))(. ــن الَّ َيْعَلُم ــَفَهاُء َوَلٰكِ ــُم السُّ ــْم ُه ُ ــَفَهاُء ۗ َأاَل إهِنَّ ــَن السُّ ــَا آَم ــُن َك ــوا َأُنْؤِم َقاُل

ا َأْوَحْينَا إَِلْيَك َكَا َأْوَحْينَا إىل ُنوٍح َوالنَّبِيَِّن ِمن َبْعِدِه﴾)3(. وقوله تعاىل: ﴿إِنَّ

ــْم﴾)4( لَُّ َتْســَتْعِجل  َواَل  ُســِل  الرُّ ِمــَن  اْلَعــْزِم  ُأوُلــو  َصــَرَ  َكــَا   ﴿َفاْصــِرْ 
وَن ﴾)5(. َّا َتُعدُّ وقوله تعاىل: ﴿َوإِنَّ َيْوًما ِعنَد َربَِّك َكَأْلِف َسنٍَة مِّ

فيتحصــل: إن التمثيــل القــرآين يعطــي صــورة حقيقيــة تســتقر يف االذهــان، فتكــون 
أرسع إىل تقبــل النفــوس وقناعــة العقــول بــه.

ثالثا. أسلوب القصة. 

يعــد أســلوب القصــة الــذي اعتمــده القــرآن الكريــم  مــن اآلثــار الربويــة النفســية 
والتوجيــه اخللقــي، إســهامًا يف عمليــة التغيــر اإلنســاين بجوانبهــا املتعددة، عــرب الدروس 
والعــرب والعظــة واملوعظــة التــي يقدمهــا القــرآن لإلنســان، وهبــذا الصــدد وعــرب عنــر 
التشــويق نجــد القصــة القرآنيــة تــكاد تســتوعب يف مضموهنــا وهدفهــا مجيــع األغــراض 

))( سورة إبراهيم: 4)ـ 6).
))( سورة البقرة: 3).

)3( سورة النساء: 63).
)4( سورة االحقاف: 35.

)5( سورة احلج: 47.
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ــر  ــام أم ــك اإلم ــار إىل ذل ــد أش ــم))(، وق ــرآن الكري ــا الق ــن أجله ــاء م ــي ج ــة الت الرئيس
ــُه َأْنَفــُع اْلَقَصــِص«))(. املؤمنــن )عليــه الســام( بقولــه: »َوَأْحِســنُوا تاَِلَوَتــُه َفإِنَّ

ومــن هــذا املفهــوم نجــد اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( خــال هــذه 
العبــارات يؤكــد عــى لــزوم االتيــان للمذكــورات، مــن خــال تصويــر القصــة القرآنيــة 
ــدة تشــر إىل أن القــرآن أحســن القصــص،  ــات عدي وأهدافهــا والغــرض منهــا عــرب آي
ــْرآَن  ــَذا اْلُق ــَك َهـ ــا إَِلْي ــَا َأْوَحْينَ ــَك َأْحَســَن اْلَقَصــِص بِ لقولــه تعــاىل: ﴿َنْحــُن َنُقــصُّ َعَلْي
﴾)4( ﴿َفاْقُصــِص  ــقُّ ــَو اْلَقَصــُص احْلَ ــَن﴾)3( ﴿إِنَّ َهــَذا َلُ ِــَن اْلَغافِلِ ــِه َل َوإِن ُكنــَت ِمــن َقْبلِ

ــُروَن﴾)5(. ــْم َيَتَفكَّ ُه ــَص َلَعلَّ اْلَقَص

ــر  ــول التغ ــة ح ــورة الواضح ــار الص ــص إظه ــن القص ــى أحس ــن معن ــح م ويتض
ــاء  ــع والبن ــث الترشي ــن حي ــر م ــة والتب ــب للهداي ــانية املوج ــريف لإلنس ــي واملع التكام
ــن  ــاوة بحس ــّق الت ــى ح ــه وأن يت ــن تاوت ــي أن حيس ــذا ينبغ ــدي: ل ــلوكي والعقائ الس
ــال  ــة )6(، ق ــد العظيم ــن الفوائ ــا م ــا فيه ــل م ــه وني ــع قصص ــر إلدراك مناف ــر والنظ الّتدّب
ٰى َوَلٰكِــن  ُوِل اأْلَْلَبــاِب ۗ َمــا َكاَن َحِديًثــا ُيْفــَرَ ٌة ألِّ تعــاىل: ﴿َلَقــْد َكاَن ِف َقَصِصِهــْم ِعــْرَ

ــوَن﴾)7(. ــْوٍم ُيْؤِمنُ ــًة لَِّق ــًدى َوَرْحَ ٍء َوُه ــَل ُكلِّ َشْ ــِه َوَتْفِصي ــْنَ َيَدْي ــِذي َب ــَق الَّ َتْصِدي

))( علوم القرآن، السيد حممد باقر احلكيم:354. 
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /7)).

)3( سورة يوسف: ).
)4( سورة آل عمران: )6.

)5( سورة االعراف: 76).
)6( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة،حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 8 /7.

)7( سورة يوسف: ))).
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منهج اإلمام علي )عليه السالم( يف حتليل االسلوب القصصي يف القرآن الكريم 
يعــد القصــص القــرآين يف منهــج اإلمــام )عليــه الســام( منطلقــا أساســيا يف عــرض 
احلقائــق والــرؤى يف حتقيــق االهــداف واالغــراض، الــذي مــن أجلــه تــم عــرض القصــة 
القرآنيــة، ومــن خــال االعتــاد عــى جتــارب االقــوام املاضــن، ومــا توصلــوا اليــه مــن 
ــات  ــع املجتمع ــى مجي ــة ع ــرآة عاكس ــون م ــية، لتك ــة وسياس ــة واجتاعي ــارب تارخيي جت
اإلنســانية مــن حماســن ومســاوئ، وتطــور وانحطــاط. وهــذا مــا يؤكــده اإلمــام )عليــه 
الســام( مــن االعتبــار بســنن املاضــن ودراســة تارخيهــم والوقــوف عــى منهجيــة 

ــة. ــة مــن التجــارب التارخيي حياهتــم، فيحصــل اإلنســان عــى جمموعــة هائل

ــه  ــى )علي ــن املجتب ــه احلس ــام( البن ــه الس ــه )علي ــال وصيت ــن خ ــك م ــم ذل ونفه
ــْرُت ُعُمــَر َمــْن َكاَن َقْبلِــي، َفَقــْد َنَظــْرُت فِــي  ــْم َأُكــْن ُعمِّ ــي َوإِْن َل ، إِنِّ ــيَّ الســام(: »َأْي ُبنَ
ــْل  ــى ُعــْدُت َكَأَحِدِهــْم، َب ــْرُت فِــي َأْخَباِرِهــْم، َوِســْرُت فِــي آَثاِرِهــْم، َحتَّ ــْم، َوَفكَّ َأْعَمالِِه
لِِهــْم إَِلــى آِخِرِهــْم، َفَعَرْفــُت َصْفــَو  ــْرُت َمــَع َأوَّ ــي بَِمــا اْنَتَهــى إَِلــيَّ ِمــْن ُأُموِرِهــْم َقــْد ُعمِّ َكَأنِّ

ــَك ِمــْن َكــَدِرِه، َوَنْفَعــُه ِمــْن َضــَرِرِه«))(. ذلِ

فيتبــن مــن كامــه )عليــه الســام( إن املعرفــة ال تقــاس باملوهبــة وحدهــا، وال 
ــاة  ــدت احلي ــد امت ــة، وق ــرة املارس ــربة، وكث ــة واخل ــاس بالرؤي ــا تق ــد، وإن ــر املدي بالعم
ــوا  ــر ممــا جرب ــر، ولكــن اإلمــام جــرب ورأى أكث ــه بكث ــر من ــن ســبقوا اإلمــام أكث بالذي
ــم األول  ــن يومه ــم م ــاش معه ــه ع ــى كأن ــن حت ــوال املاض ــرب أح ــه س ــذا )أن ورأوا، ه
ــوم فعرفــت صفــو ذلــك مــن كــدره، ونفعــه مــن رضره))(، وهــذا هــو املــراد  إىل آخــر ي

ٌة أِلُوِل اأْلَْلَبــاب﴾)3(. والعــربة يف قولــه تعــاىل( ﴿ َلَقــْد َكاَن ِف َقَصِصِهــْم ِعــْرَ

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: 3 /)4.
))( يف ظال هنج الباغة، حممد جواد مغنية: 3 /493.

)3( سورة يوسف: ))).
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ــاس،  ــوس الن ــا يف نف ــدى تأثره ــة وم ــة القرآني ــرض القص ــة ع ــربز أمهي ــا ت ــن هن  فم
ونعــرف أيضــا ملــاذا عنــي القــرآن الكريــم بتحليــل موضــوع القصــة يف أثنــاء عرضهــا لكــي 
ــذي  ــه يف مســتقبلها ال ــذي تعيشــه، لتســتفيد من تتعــرف األمــم مــن ذلــك عــى واقعهــا ال
تقــدم عليــه))(، فالقصــص القــرآين يف فكــر اإلمــام )عليــه الســام( عــربة، وفكــرة، وتنبيــه. 

وخلــص لنــا اإلمــام )عليــه الســام( أهــداف القــرآن الكريــم مــن عــرض القصــص 
بأســلوب خــاص يتناغــم مــع النفــس اإلنســانية، مــن خــال بيــان االهــداف االساســية 

واملهمــة يف خدمــة الرســالة الســاوية.
ومن هذه االهداف:

1. إثبات النبوة والرسالة.

ــْن  ــُه َم َي َل ــمِّ ــابِق ُس ــْن َس ــل واالنبياء:»ِم ــر الرس ــان توات ــام( يف بي ــه الس ــال )علي ق
ُهــوُر، َوَســَلَفِت  َفــُه َمــْن َقْبَلــُه َعــَى ْذلِــَك َنَســَلِت الُقــُروُن، َوَمَضــِت الدُّ َبْعــَدُه، َأْو َغابـِـر َعرَّ
ْنَجــاِز  ــدًا )صــى الل عليــه وآلــه( اِلِ االْبــاُء، َوَخَلَفــِت االَْْبنَــاُء إىَِل َأْن َبَعــَث اللُ ُســْبَحاَنُه ُمَمَّ

ــُه، َمْشــُهوَرًة ِســَاُتُه«))(. ــَن ِميَثاُق ــِه، َمْأُخــوذًا َعــَى النَّبِيِّ تِ ــِه َوَتــاِم ُنُبوَّ ِعَدتِ

وعنــه ) عليــه الســام (: كلــا مــى منهــم ســلف قــام منهــم بديــن اهلل خلــف، حتــى 
ــْلنَا  ــمَّ َأْرَس ــه()3(، ﴿ُث ــه وآل أفضــت كرامــة اهلل ســبحانه وتعــاىل إىل حممــد ) صــى اهلل علي

ٰى﴾)4(. أي متواتريــن متتابعــي بعضهــم بعضــا، وبعضهــم يف أثــر بعــض. ُرُســَلنَا َتــْرَ

ــي اهلمــداين   ــق: الشــيخ عــزة اهلل املوالئ ــة املعاجــز الســيد هاشــم البحــراين: )ت: 07))هـــ (، حتقي ))( مدين
ــران  ط ): ) /6. ــم - اي ــامية - ق ــارف اإلس ــة املع 3)4): مؤسس

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /4).
)3( املصدر نفسه: ) / 85).

)4( سورة املؤمنون: 44.
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يشــر اإلمــام )عليــه الســام(  إىل املعــامل االساســية العلميــة للقــرآن الكريــم  يف طــرح 
ــإن  ــوس. ف ــرا يف النف ــول وتأث ــاكاة للعق ــص حم ــلوب قص ــة بأس ــة الربوي ــور الغيبي االم
إثبــات نبــوة نبينــا حممــد )صــى اهلل عليــه وآلــه( ورســالته مــن خــال مــا ورد عــن حياتــه 
ــرآن  ــه الق ــا نــص علي ــاء )عليهــم الســام(، وهــذا م مــن قصــص األمــم الســالفة واألنبي
الكريــم عــى أن مــن أهــداف القصــة هــو هــذا الغــرض الســامي، وذلــك يف مقدمــة بعــض 
القصــص القرآنيــة أو ذيلهــا، فقــد جــاء يف ســورة يوســف: ﴿َنْحــُن َنُقــصُّ َعَلْيــَك َأْحَســَن 

ــَن﴾))(. ِــَن اْلَغافِلِ ــِه َل ــْرآَن َوإِن ُكنــَت ِمــن َقْبلِ ــَذا اْلُق ــَك َهٰ ــا إَِلْي ــَا َأْوَحْينَ اْلَقَصــِص بِ

ــد حممــد  ــأن هــذا القــرآن مل يكــن مــن عن ــه مذكــرا قومــه ب ــا نبي ــه تعــاىل خماطب وقول
نفســه بــل هــو مــن عنــد اهلل: ﴿َوَمــا ُكنْــَت بَِجانـِـِب اْلَغــْرِبِّ إِْذ َقَضْينـَـا إىَِل ُموَســى اأْلَْمــَر َوَمــا 
ــًا ِف  ــَت َثاِوي ــا ُكنْ ــُر َوَم ــُم اْلُعُم ــاَوَل َعَلْيِه ــًا َفَتَط ــْأَنا ُقُرون ــا َأْنَش ــاِهِديَن َوَلكِنَّ ــَن الشَّ ــَت ِم ُكنْ
َأْهــِل َمْدَيــَن َتْتُلــو َعَلْيِهــْم آَياتِنَــا َوَلكِنَّــا ُكنَّــا ُمْرِســلَِن َوَمــا ُكنْــَت بَِجانـِـِب الطُّــوِر إِْذ َناَدْينَــا 
ــُروَن﴾))(.  ُهــْم َيَتَذكَّ ــَك لُِتنْــِذَر َقْومــًا َمــا أَتاُهــْم ِمــْن َنِذيٍر ِمــْن َقْبلـِـَك َلَعلَّ ــًة ِمــْن َربِّ َوَلكـِـْن َرْحَ

ــرآن  ــا جــاءت يف الق ــات الكريمــة وغرهــا تشــر إىل أن القصــة إن فــكل هــذه اآلي
ــامية. ــة االس ــاس يف الرشيع ــرة األس ــي الفك ــي ه ــي الت ــرة الوح ــدا لفك تأكي

2. التباين يف وحدة الدين والعقيدة جلميع االنبياء )عليهم السالم(.
ــَتْأُدوُهْم)4(  ــاَءُه، لَِيْس ــْم َأْنبِي ــَر إَِلْيِه ــَلُه، َوَواَت ــْم ُرُس ــَث فِيه ــام(: »َفَبَع ــه الس ــه )علي قول
ــَن  ــُروا َلُهــْم َدَفائِ ــِغ، َوُيثِي ــوا َعَلْيِهــْم َبالتَّْبلِي ــِه، َوَيْحَتجُّ ُروُهــْم َمنِْســيَّ نِْعَمتِ ــِه، َوُيَذكِّ ــاَق فِْطَرتِ ِميَث
اْلُعُقــوِل، َوُيُروُهــْم آَيــاِت اْلَمْقــِدَرِة: ِمــْن َســْقف َفْوَقُهــْم َمْرُفــوع، َوِمَهــاد َتْحَتُهــْم َمْوُضــوع«)3(.

))( سورة يوسف: 3.
))( سورة القصص: 44.

)3( هنج الباغة،خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /4).
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ــاء والرســاالت الســاوية يف جوهرهــا وســاطة بــن  ــة األنبي  أكــدت القصــة إن بعث
ــة  ــدة والفكــر وهــو هداي ــن والعقي ــق واملخلــوق، وهدفهــا واحــد مــن حيــث الدي اخلال
ــه الواحــد القهــار، وتعاوهنــم  ــادة وطاعــة اإلل ــد وعب اخللــق إىل احلــق والدعــوة للتوحي
عــى مــا يكفــل األمــن والعيــش للجميــع، وهــذا الغــرض مــن االهــداف الرئيســة للقــرآن 
ــة الوثيقــة بــن  ــراز الصل ــه إىل اب ــة مــا هيــدف إلي ــم حيــث هيــدف القــرآن مــن مجل الكري
االســام احلنيــف وســائر األديــان اإلهليــة، فعندمــا يــورد القــرآن الكريــم قصــص األنبياء 
ــداد لكافــة  ــان أن هــذه الرســالة الســاوية أي اإلســام هــو امت ــد بي ــه يري الســابقن، فإن
الرشائــع الســابقة، فــا كان النبــي )صــى اهلل عليــه و آلــه( بدعــا مــن الرســل ومــا كانــت 
يــِن َحنِيفــًا فِْطــَرَت الل الَّتِــي َفَطــَر النَّــاَس  رســالته خمالفــة ملــا ســبقها، ﴿َفَأِقــْم َوْجَهــَك لِلدِّ

ــاِس ال َيْعَلُمــوَن﴾))(. ــَر النَّ ــنَّ َأْكَث ــُم ولكِ يــُن اْلَقيِّ ــَك الدِّ ــِق الل ذلِ ْل َعَلْيهــا ال َتْبِديــَل خِلَ

3. ثبات القلوب والنصر اإلهلي لألنبياء )عليهم السالم(.

ــُروا َأْحــَواَل اْلَماِضيــَن ِمــَن اْلُمؤِمنِيــَن  يقــول )عليــه الســام( يف النهــج: »َوَتَدبَّ
َقْبَلُكــْم، َكْيــَف َكاُنــوا فـِـي َحــاِل التـَّــمِحيِص َواْلَبــاَلِء؟ َأَلــْم َيُكوُنــوا َأْثَقــَل اْلَخاَلئـِـِق َأْعَبــاًء، 
َخَذْتُهــُم اْلَفراِعنَــُة َعبِيــدًا َفَســاُموُهم  ْنَيــا َحــاالً؟! اتَّ َوَأْجَهــَد اْلِعَبــاِد َبــاَلًء، َوَأْضَيــَق َأْهــِل الدُّ
ُعوُهــُم اْلُمــَراَر، َفَلــْم َتْبــَرِح اْلَحــاُل بِِهــْم فِــي ُذلِّ اْلَهَلَكــِة َوَقْهــِر  ُســوَء اْلَعــَذاِب، َوَجرَّ
ــدَّ  ــُه ِج ــى إَِذا َرَأى الل ــاع، َحتَّ ــى ِدَف ــبِياًل إَِل ــاع، َوالَ َس ــي اْمتِنَ ــًة فِ ــُدوَن ِحيَل ــِة، الَ َيِج اْلَغَلَب
ْبــِر ِمنُْهــْم َعَلــى االََْذى فـِـي َمَحبَّتـِـِه، َواالْحتَِمــاَل لِْلَمْكــُروِه ِمــْن َخْوفـِـِه، َجَعــَل َلُهــْم ِمــْن  الصَّ
ــْوِف، َفَصــاُروا  ــَكاَن اْلَخ ــَن َم ، َواالَْْم لِّ ــذُّ ــَكاَن ال ــزَّ َم ــُم اْلِع ــاَلِء َفَرجــًا، َفَأْبَدَلُه ــِق اْلَب َمَضايِ
ــاُل  ــْم َتْذَهــِب االَْم ــا َل ــْم َم ــَن اللــِه َلُه ــُة ِم ــًة َأْعاَلمــًا، َوَبَلَغــِت اْلَكَراَم امــًا، وَأئِمَّ ُمُلــوكًا ُحكَّ

ــْم«))(. ــِه بِِه إَِلْي

))( سورة الروم: 30.
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /)5).
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ــوا  ــف تعرض ــاء كي ــاء واالوصي ــال االنبي ــام( ح ــه الس ــام )علي ــا اإلم ــص لن يلخ
ــوا  ــك واصل ــم ذل ــم رغ ــاىل وأهن ــبحانه وتع ــبيل اهلل س ــاس يف س ــن الن ــر م ــأذى الكث ل

ــره. ــاىل بن ــم اهلل تع ــق فأيده ــى احل ــات ع ــاص والثب ــال اإلخ ــن خ الطريق،م

وقــد نــص القــرآن الكريــم عــى هــذا اهلــدف اخلــاص أيضــا بمثــل قولــه  قــال تعــاىل: 
ــقُّ  ــِذِه احْلَ ــاَءَك ِف َه ــَؤاَدَك َوَج ــِه ُف ــُت بِ ــا ُنَثبِّ ــِل َم ُس ــاِء الرُّ ــْن َأْنَب ــَك ِم ــصُّ َعَلْي ﴿َوُكالًّ َنُق

ــَن﴾))(. ــَرى لِْلُمْؤِمنِ ــٌة َوِذْك َوَمْوِعَظ

﴿َوَلَقــْد َأْرَســْلنَا ُنوًحــا إَِلــى َقْوِمــِه َفَلبـِـَث فِيِهــْم َأْلــَف َســنٍَة إاِلَّ َخْمِســيَن َعاًمــا َفَأَخَذُهُم 
ــْرٌ  ــْم َخ ــوُه َذلُِك ُق ــُدوا اللََّ َواتَّ ــِه اْعُب ــاَل لَِقْوِم ــَم إِْذ َق ــوَن *... َوإِْبَراِهي ــْم َظالُِم ــاُن َوُه الطُّوَف
ُقــوُه َفَأْنَجــاُه  َلُكــْم إِْن ُكنُْتــْم َتْعَلُمــوَن *... َفــَا َكاَن َجــَواَب َقْوِمــِه إاِلَّ َأْن َقاُلــوا اْقُتُلــوُه َأْو َحرِّ
ُكــْم َلَتْأُتــوَن  اللَُّ ِمــَن النَّــاِر إِنَّ ِف َذلـِـَك آَلََيــاٍت لَِقــْوٍم ُيْؤِمنـُـوَن *... َوُلوًطــا إِْذ َقــاَل لَِقْوِمــِه إِنَّ
ــا ُمنِْزُلــوَن َعــَى َأْهــِل َهــِذِه اْلَقْرَيــِة  ــا ِمــْن َأَحــٍد ِمــَن اْلَعاَلـِـَن *... إِنَّ اْلَفاِحَشــَة َمــا َســَبَقُكْم ِبَ
ــْوِم  ــا َق ــاَل َي ــَعْيًبا َفَق ــْم ُش ــَن َأَخاُه ــُقوَن *... َوإىَِل َمْدَي ــوا َيْفُس ــَا َكاُن ــَاِء بِ ــَن السَّ ــًزا ِم ِرْج
اْعُبــُدوا اللََّ َواْرُجــوا اْلَيــْوَم اآْلَِخــَر َواَل َتْعَثــْوا ِف اأْلَْرِض ُمْفِســِديَن *... َفــُكال َأَخْذَنــا بَِذنبِِه 
ــِه  ــْن َخَســْفنَا بِ ْيَحــُة َوِمنُْهــم مَّ ــُه الصَّ ــْن َأَخَذْت ــا َوِمنُْهــم مَّ ــِه َحاِصًب ــْن َأْرَســْلنَا َعَلْي َفِمنُْهــم مَّ
ــْن َأْغَرْقنَــا َوَمــا َكاَن اللُ لَِيْظلَِمُهــْم َوَلكـِـن َكاُنــوا َأنُفَســُهْم َيْظلُِمــوَن﴾))(. األَْرَض َوِمنُْهــم مَّ

فمــن خــال طــرح القصــة تتبــن النهايــة احلتميــة التــي يريــد أن يصورهــا لنــا القــرآن 
الكريــم ملعــاريض األنبيــاء واملكذبــن بدعوهتم.

))( سورة هود: 0)).
))( سورة العنكبوت 4) - 6) - 4)  - 8) - 34 - 36 - 40.
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4. مبشرين ومنذرين.

يشــر )عليــه الســام( إىل الصفــات احلميــدة التــي حتــى هبــا النبــي )صــى اهلل عليــه 
ــاء الســابقن  ــي تشــكل بمجموعهــا صفــات االنبي ــه( عــى مســتوى شــخصيته والت وآل
ــا  ــد فيه ــا وعــدم الزه ــاط بالدني ــر مــن االرتب ــر والتحذي ــدوة عــرب التبش كاألســوة والق
ــِه  تِ ــَح اِلُمَّ ــه: »َوَنَص ــام( بقول ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــك أم ــف ذل ــا، يص ــي عنه والتخ

رًا«))(. ــاِر ُمَحــذِّ ــَن النَّ َف ِم ــوَّ ــرًا، َوَخ ــِة ُمَبشِّ ــى اْلَجنَّ ــِذرًا، َوَدعــَا إَِل ُمنْ

يصــور اإلمــام )عليــه الســام( البشــارة االهليــة عــى لســان االنبيــاء، لعبــاده بالرمحــة 
ــن  ــم، وم ــاه منه ــن عص ــم مل ــذاب األلي ــن الع ــم م ــم وحذره ــه منه ــن أطاع ــرة مل واملغف
أجــل إبــراز هــذه البشــارة والتحذيــر بصــورة حقيقيــة متمثلــة يف اخلــارج عــرض القــرآن 
الكريــم لبعــض الوقائــع اخلارجيــة التــي تتمثــل فيهــا البشــارة والتحذيــر))(. فقــد جــاء يف 

ســورة احلجــر التبشــر والتحذيــر أوال، ثــم عــرض النــاذج اخلارجيــة لذلــك ثانيــا.

ــَذاُب  ــَو اْلَع ــَذاِب ُه ــُم* َوَأنَّ َع ِحي ــوُر الرَّ ــا اْلَغُف ــاِدي َأينِّ َأَن ــىْء ِعَب ــاىل: ﴿َنبِّ ــال تع  ق
األَلِيــَم﴾)3(.

وتصديقــا هلــذه أو ذلــك جــاءت القصــص عــى النحــو اآليت: قــال تعــاىل: ﴿َوَنبِّْئُهــْم 
ــا ِمنُكــْم َوِجُلــوَن* قَاُلــوْا الَ  ــِه َفَقاُلــوْا َســالًما َقــاَل إِنَّ َعــن َضْيــِف إِْبَراِهيــَم إِْذ َدَخُلــوْا َعَلْي
َك بُِغــالٍم َعلِيــٍم﴾)4(. وىف هــذه القصــة تبــدو الرمحــة والبشــارة مــن خال  ُ ــا ُنَبــرِّ َتْوَجــْل إِنَّ
عــرض اجلوانــب الربويــة يف تاريــخ االنبيــاء )عليهــم الســام(، وقــد طرحــت اآليــات 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /5)).
))( ينظرعلوم القرآن، السيد حممد باقر احلكيم: 353.

)3( سورة احلجر: 49 ـ 50.

)4( سورة احلجر: )5 ـ )5.
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ــاء )عليهــم  ــار مــن كا اجلانبــن، جانــب االنبي ــا  لاعتب ــا حي املباركــة  نموذجــا قصصي
الســام( وجانــب أتباعهــم ومواليهــم))(.

ُكــْم َقــْوٌم  وقولــه تعــاىل أيضــا يف ســورة احلجــر: ﴿َفَلــاَّ َجــاَء آَل ُلــوٍط اْلُْرَســُلوَن* َقــاَل إِنَّ
ــا َلَصاِدُقــوَن* َفــَأْسِ  ــقِّ َوإِنَّ وَن* َوَأَتْينَــاَك بِاحْلَ نَكــُروَن* َقاُلــوْا َبــْل ِجْئنَــاَك بـِـَا َكاُنــوْا فِيــِه َيْمــَرُ مُّ
بـِـْع َأْدَباَرُهــْم َوالَ َيْلَتِفــْت ِمنُكــْم َأَحــٌد َواْمُضــوْا َحْيــُث ُتْؤَمــُروَن*  ْيــِل َواتَّ ــَن اللَّ بَِأْهلـِـَك بِِقْطــٍع مِّ
ــدو  ــَن﴾))(. ويف هــذه القصــة تب ْصبِِح ــوٌع مُّ ــُؤالء َمْقُط ــَر َه ــَر َأنَّ َدابِ ــَك األَْم ــِه َذلِ ــا إَِلْي َوَقَضْينَ

)الرمحــة ( يف جانــب لــوط ويبــدو )العــذاب األليــم( يف جانــب قومــه املهلكــن.

ــم ظهــور  ــاء يف القــرآن الكري ــق األنب ويف جانــب أخــر مــن عــرض القصــة وتصدي
َب َأْصَحــاُب احِلْجــِر  العــذاب األليــم للمكذبــن. كــا يف قولــه تعــاىل: ﴿َوَلَقــْد َكــذَّ
َبــاِل ُبُيوًتــا  اْلُْرَســلَِن * َوآَتْينَاُهــْم آَياتِنَــا َفَكاُنــوْا َعنَْهــا ُمْعِرِضــَن * َكاُنــوْا َينِْحُتــوَن ِمــَن اجْلِ

ــُبوَن﴾)3(. ــوْا َيْكِس ــا َكاُن ــم مَّ ــى َعنُْه ــَا َأْغنَ ــَن * َف ــُة ُمْصبِِح ْيَح ــُم الصَّ ــَن * َفَأَخَذْتُ آِمنِ

 وهنــاك أهــداف وأغــراض تربويــة إســامية أخــرى يطرحهــا القــرآن الكريــم  
بالشــكل القصــي املوحــي للعــربة واالعتبــار واملوعظــة.

فقــد اســتهدف القــرآن بشــكل رئيــس تربيــة اإلنســان عــى االيــان بالغيــب وشــمول 
القــدرة اإلهليــة لــكل األشــياء، كالقصــص التــي تذكــر اخلــوارق واملعاجــز كقصــة خلــق 
ــه بعــد أن جعــل عــى كل  آدم،ومولــد عيســى، وقصــة إبراهيــم مــع الطــر الــذي آب إلي
ــَى  جبــل جــزءا منــه، وقصــة ﴿َأْو َكالَّــِذي َمــرَّ َعــَى َقْرَيــٍة َوِهــَي َخاِوَيــٌة َعــَى ُعُروِشــَها َقــاَل َأنَّ
ــا َفَأَماَتــُه اللُ ِماَئــَة َعــاٍم ُثــمَّ َبَعَثــُه َقــاَل َكــْم َلبِْثــَت َقــاَل َلبِْثــُت َيْوًمــا  يِــي َهــِذِه اللُ َبْعــَد َمْوِتَ حُيْ

))(  ينظر األمثل يف تفسر كتاب اهلل املنزل، الشيخ نارص مكارم الشرازي: 8/ 86. 
))( سورة احلجر: )6 - 66.

)3( سورة احلجر: 80 ـ )8 ـ )8 ـ 83 ـ 84.
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ابـِـَك َلْ َيَتَســنَّْه َوانُظــْر إىَِل  َأْو َبْعــَض َيــْوٍم َقــاَل َبــل لَّبِْثــَت ِماَئــَة َعــاٍم َفانُظــْر إىَِل َطَعاِمــَك َوَشَ
ــاَّ  ــًا َفَل ــمَّ َنْكُســوَها حَلْ ــَف ُننِشــُزَها ُث ــاِس َوانُظــْر إىَِل اْلِعَظــاِم َكْي ــًة لِّلنَّ ــَك آَي ــاِرَك َولِنَْجَعَل ِحَ
ٍء َقِديــٌر﴾))( وإحيــاء اهلل لــه بعــد موتــه مائــة عــام. َ َلــُه َقــاَل َأْعَلــُم َأنَّ اللَ َعــَى ُكلِّ َشْ َتَبــنَّ

وكذلــك اســتهدف تربيــة اإلنســان عــى فعــل اخلــر واألعــال الصاحلــة وجتنبــه الــرش 
ــة عــى هــذه األفعــال، كقصــة النبــي آدم وقصــة  ــان العواقــب املرتب والفســاد، وذلــك ببي
صاحــب اجلنتــن، وقصــص بنــي إرسائيــل بعــد عصياهنــم، وقصــة ســد مــأرب، وقصــة 
أصحــاب األخــدود. وممــا اســتهدفه القــرآن الكريــم يف الربيــة االستســام للمشــيئة اإلهلية 
واخلضــوع للحكمــة التــي أرادهــا اهلل ســبحانه مــن وراء العاقــات الكونيــة واالجتاعيــة 
ــق يف  ــد والعمي ــدف البعي ــة ذات اهل ــة اإلهلي ــن احلكم ــارق ب ــان الف ــك ببي ــاة، وذل يف احلي
احليــاة اإلنســانية والفهــم اإلنســاين للظواهــر يف احليــاة الدنيــا، واحلكمــة اإلنســانية القريبــة 
ــْن ِعَباِدَنــا  العاجلــة، كــا جــاء يف قصــة موســى التــي جــرت مــع عبــد ﴿... َفَوَجــَدا َعْبــًدا مِّ
ــا ِعْلــًا﴾))( إىل آخــر ذلــك مــن األغــراض الوعظيــة  ْمنَــاُه ِمــن لَُّدنَّ ــْن ِعنِدَنــا َوَعلَّ ــًة مِّ آَتْينَــاُه َرْحَ

والربويــة األخــرى التــي تناوهلــا القــرآن الكريــم هلدايــة النــاس. 

ــزل  ــم ن ــرآن الكري ــة،ألن الق ــة اإلهلي ــباب اهلداي ــد أس ــة أح ــإن القص ــة: ف واخلاص
بأســلوب مؤثــر يف نفــوس النــاس، ومــا مــن يشء أبلــغ أثــرا عــى النفــوس مــن أســلوب 
ــيس  ــل احل ــال الدلي ــن خ ــربة م ــة والع ــان املوعظ ــرآن يف بي ــده الق ــذي اعتم ــة ال القص

ــموع. ــوس واملس امللم

))( سورة البقرة: 59).

))( سورة الكهف: 65.
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متهيد:
أوال: إن اإلنســان وعــرب اخلزيــن العلمــي والثقــايف الــذي حيملــه، يمــر بمنعطفــات 

خــال مســرة حياتــه، تنعكــس ســلبا وإجيابــا عــى طبيعــة ترفاتــه وأفعالــه، فتظهــر عنــد 
ــه وعلومــه، فيتــرف بترفــات ناجتــة عــن  ذلــك االختافــات والتغــرات عــى ثقافت

تلــك التغــرات احلاصلــة عــى طبيعتــه وســلوكه.

ثاني��ا: أن هنــاك متغــرات نفســية حتصــل يف طبيعــة وســلوك اإلنســان خــال مــدة  

ــزن،  ــرح أو  واحل ــأس، أو  والف ــو والي ــا وه ــس منه ــى العك ــال، أو ع ــل اآلم ــه مث حيات
والقلــق، واهلــدوء  وغرهــا، فهــذه املتغــرات يف طبيعتهــا تؤثــر عــى ترفــات اإلنســان 
اإلعتياديــة االجتاعيــة منهــا، أو الشــخصية، فــإذا كان القــرآن الكريــم مــن صنــع 
اإلنســان البــد أن خيضــع هلــذه املتغــرات الطبيعيــة والنفســية، مــع اننــا نجــد أن القــرآن 
الكريــم كاشــفا ومتحديــا لإلنســان وعلومــه وحاكيــا عــن مســتقبل البرشيــة منــذ بدئهــا 
ــن  أن  ــذا فايمك ــإذا كان هك ــور، ف ــد العص ــى آم ــا ع ــدث عليه ــاذا حي ــتقبلها وم ومس
يشــهد القــرآن الكريــم إىل هــذه املتغــرات واإلختافــات، ومــن هنــا نكشــف عــن الــر 
األســاس يف بقــاء القــرآن واســتمراره، وأنــه ال يــزداد مــع مــرور الزمــن وتبــدل األفــراد 
واملجتمعــات واحلضــارات إال نضــارة وتألقــًا، وهبــذا الــر العظيــم واملكنــون للقــرآن 

ــة. ــة واملكاني ــرة الزمني ــاب اهلل خارجــًا وســابقًا للدائ ــم يكــون كت الكري

فيبقــى مــع الزمــن ويتحــرك أمامه، بينــا احلياة تتطــور، والنــاس خيتلفــون، واألجيال 
ختّلــف أجيــاالً، والعلــة يف ذلــك هــي أن القــرآن حيدثنــا عــن الســنن اإلهليــة الثابتــة، وال 



القرآن الكريم يف فكر اإلمام علي )( شواهد من هنج البالغة160

حيدثنــا عــن األحــكام والترشيعــات املتغــرة فــا جتــد يف الكتــاب الكريــم آيــة، إال وجتدها 
ثابتــة دائمــة. وحتــى أن احلديــث عــن األمــم الســابقة، فهــو حديــث عــن احليــاة العامــة 
ــن  ــرت يف املاض ــة ج ــنن إهلي ــة وس ــرب باقي ــن ع ــه م ــا في ــت وم ــرشي الثاب ــخ الب والتأري
وســتجري عــى الاحقــن  إىل يــوم القيامــة، ألهنــا ســنن غــر قابلــة للتبديــل أو التحويل. 
إذن فالســنن اإلهليــة ســنن ثابتــة، وكذلــك األمــر بالنســبة إىل الترشيعــات القرآنيــة، فهــي 
 ترشيعــات ثابتــة عــى الرغــم مــن وجــود التفــاوت يف تفســراهتا وتأوياهتــا  وتطبيقاهتــا.

فالــر الــذي يكمــن وراء خلــود هــذا الســفر العظيــم والــذي صــدر مــن عظيــم، إنــك 
تشــاهده كلــا تقــادم بــه الزمــن كلــا أزدادت معانيــه عــى الرغــم مــن إســتقرار الفاظــه، 
وهــذا مانلحظــه جيــدا يف خمتلــف الدراســات التــي تتعــرض للقــرآن الكريــم، فهــو 
ــاة تقدمــت معــاين القــرآن. ــا تقدمــت احلي ــوم فكل املناســب الطــردي للحضــارة والعل

ومن هنا نتحدث يف هذا الفصل عن رس خلود وديمومة القرآن يف املسائل اآلتية:

املسألة األوىل: تبيان لكل شيء:

ــوده: »َوِف  ــرآن وأرسار خل ــاء الق ــة بق ــام( يف حقيق ــه الس ــي )علي ــام ع ــول اإلم يق
ء«))(. اْلقــْرآِن َنَبــُأ َمــا َقْبَلُكــْم، َوَخــَرُ َمــا َبْعَدُكــْم، َوُحْكــُم َمــا َبْينَُكــْم...  َوفِيــِه تِْبَيــاٌن لـِـُكلِّ َشْ

ــد  ــة ابتع ــة موحي ــم بلغ ــص العظي ــذا الن ــود ه ــر وراء خل ــن ال ــام ع ــدث اإلم يتح
فيهــا ســام اهلل عليــه عــن املبــارشة حيــث حــرص عــى ايصــال املعنــى مــن خــال لغــة 
إشــارية ذهنيــة، عندمــا وصــف بعــض دالئــل اإلعجــاز يف هــذا الكتــاب العزيــز، حيــث 
قــص أخبــار األمــم املاضيــة ويتحــدث عــن املعــارصة عــى الرغــم مــن ان تلــك املعــارصة 
ــا إىل أن  ــد أن يلفــت انظارن ــه الســام يري ــه علي ــه فنحــن يف زمــن متغــر، اال ان غــر ثابت

))(  هنج الباغة: خطب اإلمام عي ) عليه السام (، 4 /74.
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القــرآن هــو دائــم مــع كل زمــان، وهــذا دليــل قطعــي عــى خلــوده ، فضــا عــن ذلــك 
ــْم(، وهــذا  ــا َبْعَدُك ــه الســام ( )َوَخــَرُ َم ــاره عــن الغيــب، مــن خــال كامــه ) علي إخب
دليــل  آخــر متعاضــد مــع ماســبقه للوقــوف عــى أهــم مواطــن بقــاء القــرآن عــى الرغــم 

مــن عاديــات الزمــن.

ويعــرب اإلمــام )عليــه الســام( يف إضــاءة هــذه احلقيقــة إىل أن القــرآن الكريــم 
نــور يســتضاء بــه عــى مــدى العصــور وتغــرات الزمــان ، يضــاف إىل ذلــك ســببا آخــر 
ــا ورد  ــر، ك ــة للتغ ــر قابل ــي غ ــة وه ــة الثابت ــنن اإلهلي ــن الس ــم ع ــرآن يتكل ــو أن الق ه
ــنَِّة  ــَد لُِس ــن َتِ ــُل  َوَل ــن َقْب ــْوا ِم ــَن َخَل ــنََّة الل ِف الَِّذي ــل: ُس ــز وج ــاري ع ــف الب يف وص
 ،)((ِويــاًل ــَد لُِســنَِّت الل َتْ ــَد لُِســنَِّت الل َتْبِديــاًل  َوَلــن َتِ الل َتْبِديــاًل ،)((َفَلــن َتِ
فاآليــات القرآنيــة ثابتــة دائمــة  واالحــكام الترشيعيــة متغــرة، ويتحــدث القــرآن الكريــم 
عــن األمــم  واحلضــارات واالجيــال الســابقة ومســتقبلها ومــا جــرى عليهــا مــن تغــرات 
عامــة ومــا فيهــا مــن عــرب، )إذن؛ فالســنن اإلهليــة ســنن ثابتــة، وكذلــك األمــر بالنســبة 
ــاوت يف  ــود التف ــن وج ــم م ــى الرغ ــة ع ــات ثابت ــي ترشيع ــة، فه ــات القرآني إىل الترشيع
تفســراهتا وتأوياهتــا وتطبيقاهتــا()3(، ألنــه نــور وضيــاء وهدايــة، وتطهــر للقلــب وأنــه 
 )( ــه. ويبــن االمــام عــي ــة مجعــاء هلــا أن تتكــىء علي رصاط  وركــن وثيــق  للبرشي
ــُأ َمَصابِيُحــُه،  حقيقــة مــن حقائــق األرسار العظميــة  للقــرآن الكريــم إنــه: »ُنــورًا الَ ُتْطَف
ــُدُه، َوَبْحــرًا الَ ُيــْدَرُك َقْعــُرُه، َوِمنَْهاجــًا الَ ُيِضــلُّ َنْهُجــُه، َوُشــَعاعًا الَ  َوِســَراجًا الَ َيْخُبــو َتَوقُّ

ــُه«)4(. ــَدُم َأْرَكاُن ــًا الَ ُتْه ــُه، َوتِْبَيان ــُد ُبْرَهاُن ــًا الَ ُيْخَم ــْوُؤُه، َوُفْرَقان ــُم َض ُيْظلِ

))(  سورة األحزاب: )6.
))(  سورة فاطر: 43.

)3(  يف رحاب القرآن، السيد حممد تقي املدريس: 9) / ).
)4(  هنج الباغة: خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /49|.
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املسألة الثانية: فصاحة القرآن وبالغته:

قــال )عليــه الســام(: »َوإِنَّ الُقــرآَن َظاِهــُرُه َأنِيــٌق، َوَباطِنـُـُه َعِميــٌق، الَ َتْفنَــى َعَجائُِبــُه، 
َوالََتنَْقِضــي َغَرائُِبــُه، َوالَ ُتْكَشــُف الظُُّلَمــاُت إالَّ بـِـِه«))(.

يشــر )عليــه الســام( هنــا إىل جمموعــة مــن عنــارص بقــاء وخلــود القــرآن الكريــم 
وأبرزهــا )الفصاحــة والباغــة القرآنيــة(، التــي حتــدى هبــا الفصحــاء والبلغــاء مــن عموم 
البــرش، فــا يمكــن إلحــد أن يصــل إىل عمــق أغــواره ويــدرك ختــوم اطرافــه، وهــذا مــا 

ســنوضحه مــن خــال البحــث. وقــد اشــارت معجــات اللغــة إىل معنــى الفصاحــة:

)الَفصاحــُة الَبيــان َفُصــَح الرجــُل َفصاحــة فهــو َفِصيــح مــن قــوم ُفَصحــاء وفِصــاٍح 
وُفُصــٍح، تقــول رجــل َفِصيــح وكام َفِصيــح َأي َبِليــغ ولســانه َفِصيــح َأي َطْلــٌق( ))(، منــه 
ُقنـِـي  إيِنِّ  قولــه تعــاىل: َوَأِخــي َهــاُروُن ُهــَو َأْفَصــُح ِمنِّــي لَِســاًنا َفَأْرِســْلُه َمِعــَي ِرْدًءا ُيَصدِّ

.)3(ُبــوِن َأَخــاُف َأن ُيَكذِّ

والفصاحــة: )هــي خلــوص الــكام مــن التعقيــد وضعــف التأليــف()4(. أّمــا الباغة 
)فهــي مصــدر قولــك بلــغ الرجــل بالضــّم إذا صــار بليغــا وهــو أن يبلــغ بعبارتــه أقــى 

))(  هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /55.
ــح: أمحــد شــمس  ــط وتصحي ــق: ضب ــرازي )ت: ))7هـــ(، حتقي ــن أيب بكــر ال ــار الصحــاح، حممــد ب ))( خمت
الديــن، 5)4) - 994) م دار الكتــب العلميــة - بــروت – لبنــان ط ): )6)، وينظــر: لســان العــرب - 
حممــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري الرويفعــى اإلفريقــى: )ت: 

))7هـــ (: دار صــادر – بــروت ط:3 - 4)4) هـــ: ) /544.
)3(   سورة القصص: 34.

)4(  احلدائــق النــارضة، املحقــق البحــراين )ت: 86))هـــ(، حتقيــق: حممــد تقــي اإليــرواين : مؤسســة النــرش 
ــة، )د ط(: 0)/)))  اإلســامي التابعــة جلاعــة املدرســن بقــم املرشف
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مــراده باللفــظ مــن غــر إجيــاز خمــّل())(.

وســميت )الباغــة(: )ألهنــا تبلــغ باملعنــى إىل القلــب( ))(، قال صاحــب اجلواهر)أنه 
ال معنــى هلــا إال وصــف الــكام بحســن الداللــة ومتامهــا، فــا كانــت داللتــه أتــم يرمجهــا 
يف صــورة هــي أهبــى وأزيــن وآنــق وأعجــب وأحــق بــأن يســتويل عــى هــوى النفــوس، 

وينــال احلــظ األوفــر مــن ميــل القلــوب)3(. 

ــوم  ــبة العم ــا نس ــبة بينه ــة، ونس ــة والباغ ــن الفصاح ــركة ب ــة مش ــاك عاق  إذ هن
ــون  ــا ( فتك ــح بليغ ــس كل فصي ــح ولي ــغ فصي ــه )إن كل كام بلي ــن وج ــوص م واخلص
الفصاحــة جــزء مــن الباغــة،  وهــذا مــا نجــده واضحــا مــن خــال كلــات اإلمــام أمــر 
املؤمنــن )عليــه الســام( عندمــا يتحــدث عــن القــرآن الكريــم بأنــه كائــن موجــود يمتــاز 

بالفصاحــة والباغــة، قــد حتــدى الفصحــاء والبلغــاء مــن العــرب.

ويعــرب اإلمــام )عليــه الســام( عــن فصاحــة القــرآن وباغــة بأنــه خلــوه مــن 
املتناقضــات اللغويــة التــي تــؤدي إىل تبعثــر املعــاين، بمعنــى )خلوصــه مــن تنافــر احلروف 

ــاس()4(. ــة القي ــا وخمالف وغرابته

فاإلمــام )عليــه الســام( يبــن مــن خــال كامــه أن القــرآن بــن يف فصاحتــه، 

ــي بتصحيحــه عــدة مــن األفاضــل  ــق: عن ــم البحــراين )ت: 679 هـــ( حتقي ــن ميث ))( رشح هنــج الباغــة، اب
وقوبــل بعــدة نســخ موثــوق هبــا )36):) ش: مركــز النــرش مكتــب االعــام االســامي - احلــوزة 

العلميــة - قــم – ايــران، ط: )/ 9)
))( التبيان يف تفسر القرآن، الشيخ الطويس: )/ 58)

)3( جواهــر الــكام، الشــيخ اجلواهــري )ت: 66))هـــ( حتقيــق: حتقيــق وتعليــق: الشــيخ عبــاس القوچــاين: 
365) ش،: دار الكتــب اإلســامية – طهــران، ط ): ))/ 9)3.

)4( تــاج العــروس، الزبيــدي )ت: 05)) هـــ(، حتقيــق: عــي شــري،  4)4)هـــ - 994)م: دار الفكــر 
للطباعــة والنــرش والتوزيــع – بــروت، )د ط(: )/57.
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وباغتــه وتناســق ألفاظــه ومضامــن موضوعاتــه، ومنتهــى جالتــه، وبــه ســمي بأســاء 
خمتلفــة ولقــب بألقــاب كثــرة، )أنــه كتــاب تفصيــل، وبيــان حتصيــل وهــو الفصــل ليــس 
باهلــزل، ولــه ظهــر وبطــن، فظاهــره حكمــة، وباطنــه علــم، ظاهــره أنيــق، وباطنــه عميق، 
ــح  ــه مصابي ــه، في ــى غرائب ــه، وال تب ــى عجائب ــوم، ال حت ــه نج ــى نجوم ــوم، وع ــه نج ل

اهلــدى، ومنــازل احلكمــة  ودليــل عــى املعــروف ملــن عرفــه.

 ثــم إنــه )عليــه الســام( أردف كامــه بالتنبيــه عــى أن الكتــاب العزيــز واف بجميــع 
املطالــب إن تدبــروا معنــاه والحظــوا أرساره فقــال )عليــه الســام(: »َوإِنَّ الُقــرآَن َظاِهــُرُه 
َأنِيــٌق« أي حســن معجــب بأنــواع البيــان وأصنافــه وغرابــة األســلوب وحســنه وائتــاف 
ــُه  ــة للقــرآن الكريــم، »َوَباطِنُ ــق الظاهري ــه باحلقائ النظــم وانســاقه، وهــذا مــا يطلــق علي
ــواع  ــم )التأويــل(، الشــتاله عــى أن ــة للقــرآن الكري ــق الباطني ــٌق« إشــاره إىل احلقائ َعِمي
ــح وخــرب عــن خمــرب صــدق ودعــاء إىل مــكارم  احلكــم مــن أمــر بحســن وهنــي عــن قبي
األخــاق وحــث عــى اخلــر والّزهــد واشــتاله عــى تبيــان كّل يشء وعــى مــا كان ومــا 

يكــون ومــا هــو كائــن())(.

كــا قــال  اإلمــام الصــادق )عليــه الســام( يف روايــة العيــايش: )نحــن واهللَّ نعلــم مــا 
ــّم قــال: إّن  ــار ومــا بــن ذلــك، ث ــة ومــا يف النّ يف الّســاوات ومــا يف األرض ومــا يف اجلنّ
.)3())((ٍء ْلنا َعَلْيــَك اْلكِتــاَب تِْبيانًا لـِـُكلِّ َشْ ذلــك يف كتــاب اهللَّ ثــّم تــا قوله تعــاىل  َوَنزَّ

ــه الســام(: »إيّن ألعلــم مــا ف الّســاوات ومــا ف األرض وأعلــم  ــه )علي ويف الــكايف عن
ــة فــرأى أّن  ــّم ســكت هنيئ ــار وأعلــم مــا كان ومــا يكــون ث ــة وأعلــم مــا ف النّ مــا ف اجلنّ

))( ينظر، منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 77/3).
))( سورة النحل: 89.

)3( بحار األنوار، العامة املجليس: 37/65).
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ــاب اللَّ عــّز وجــّل إّن اللَّ  ــه فقــال: علمــت ذلــك مــن كت ذلــك كــر عــى مــن ســمعه من
يقــول: فيــه تبيــان كّل شء«))(، )ال تفنــى عجائبــه ( أي األمــور املعجبــة منــه )وال تنقــي 
غرائبــه( أي النكــت الغريبــة فيــه )وال تكشــف الظلــات( أي ظلــات الشــبهات )إال بــه( 

أي بســواطع وكنــوز أنــواره ولوامــع أرساره وبراهــن معرفتــه))(.

ويمكــن إدراك فصاحــة وباغــة القــرآن الكريــم، مــن خــال طرحــه ملوضوعــات 
ــة املحتــوى وناطقــة،  ــة وغني ــارات قصــرة وعميقــة وحي ومســائل مهمــة مندجمــة يف عب
ــه  ــي )علي ــام ع ــك االم ــر إىل ذل ــا يش ــرى، ك ــة االخ ــاظ اللغوي ــاين وااللف ــة املع متحدي
الســام( يف كامــه: »َجَعَلــُه اللــُه ِرّيــًا لَِعَطــِش اْلُعَلَمــاِء، َوَربِيعــًا لُِقُلــوِب اْلُفَقَهــاِء، َوَمَحاجَّ 

ــْن َقــَى«)3(. ــْن َرَوى، َوُحْكــًا لَِ ــْن َوَعــى، َوَحِديثــًا لَِ َلَحــاِء... َوِعْلــًا لَِ لُِطــُرِق الصُّ

ــرآن  ــاء الق ــود وبق ــبب األول مــن أســباب خل ــك: ان الس   فيتضــح مــن خــال ذل
الكريــم هــو فصاحــة ألفاظــه وباغــة بيانــه تطمئــن لــه النفــوس وهتتــدي بــه القلــوب، 

ــاب يشــاطر األذهــان أو جيــرب املتلقــي عــى التعســف يف الفهــم. فهــو ليــس بكت

ــا  ــه، أو ك ــة معين ــدث لفئ ــه مل يتح ــم أن ــرآن الكري ــاء  للق ــذا البق ــف  ه ــن لطائ وم
يقولــون ال يفهمــه االمــن خطــب بــه، أنــا هــو كتــاب يستســقي منــه مجيــع النــاس، كــا 
وصفــه ســيد البلغــاء واملوحديــن عــي )عليه الســام(: »َجَعَلــُه اللــُه ِرّيــًا لَِعَطــِش اْلُعَلَماِء، 
ــْن  ــًا لَِ ــْن َوَعــى، َوَحِديث ــًا لَِ َلَحــاِء... َوِعْل ــُرِق الصُّ َوَربِيعــًا لُِقُلــوِب اْلُفَقَهــاِء، َوَمَحــاجَّ لُِط
َرَوى، َوُحْكــًا لَِــْن َقــَى«،  بمعنــى أن اإلنســان  مــن خــال القــرآن وعدلــه يتبــع النهــج 
ــَا  الســليم يف البحــث والتدبــر والتفكــر ويتقــرب ســلوكا وروحــا إىل اهلل تعــاىل: ُقــْل إِنَّ

))(  الكايف، الكليني: )/)6)
))(  ينظر: رشح هنج الباغة، ابن ميثم البحراين:) /))3.

)3(  هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /78)
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)((ــوَن ــٌة لَِّقــْوٍم ُيوِقنُ ــاِس َوُهــًدى َوَرْحَ ــُر لِلنَّ ــَذا َبَصائِ بِّ َهٰ بِــُع َمــا ُيوَحــٰى إَِلَّ ِمــن رَّ َأتَّ

ــاس  ــن عب ــن اب ــة ع ــام(: روى عكرم ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــار كام أم ــن خمت وم
قــال: ســمعت أمــر املؤمنــن وقــد ســأله رجــل عــن القــرآن فقــال: »عليكــم بكتــاب الل 
فإنــه احلبــل التــن، والنــور البــن، والشــفاء النافــع، والــري الناقــع، والعصمــة للمتمســك 
والنجــاة للمتعلــق، ال يعــوج فيقــوم، وال يزيــغ فيســتعتب، وال تلقــه كثــرة الــرد، وولــوج 

الســمع مــن قــال بــه صــدق، ومــن عمــل بــه ســبق«))(.

املسألة الثالثة: التناسق يف اللفظ واملضمون:

القــرآن الكريــم الكتــاب االهلــي الســاوي ومعجــزة النبــي )صــى اهلل عليــه والــه(، 
ــة،  ــالة االهلي ــن الرس ــا م ــن عام ــة وعرشي ــدة  ثاث ــال م ــة خ ــوادث املضطرب ــدى احل حت
وبالرغــم مــن املتغــرات واحلــوادث التــي حصلــت، مل يكــن هلــا تأثــرا يف تناســق كلــات 

وموضوعــات القــرآن الكريــم مــن حيــث الشــكل واملضمــون.

ــي  ــة الت ــة ومضمــون احلال ــرات اللفظي ــن التعب ــه، هــو التناســق ب ومــن أرسار بقائ
ــام( يف  ــه الس ــن )علي ــام أمــر املؤمن ــار إىل ذلــك االم ــم. أش ــرآن الكري ــا الق يصوره
ــَم اْلَحَكَمــاِن لُِيْحيَِيــا َمــا َأْحيــا اْلُقــْرآُن، َوُيِميَتــا َمــا َأَمــاَت اْلُقــْرآُن،  ــا ُحكِّ خطبــة لــه: »َفإَِنمَّ
َبْعنَاُهــم،  ــْرآُن إَِلْيِهــُم اتَّ ــا اْلُق َن ــإِْن َجرَّ ــُه، َف ــَراُق َعنْ ــُه االْفَت ــِه، َوإَِماَتُت ــاُؤُه االْجتَِمــاُع َعَلْي َوإِْحَي
ــِذي الَ  ــِر الَّ ائِ ــِل احْلَ اِه ــِه َكاجْلَ ــْرِ ِعْلِم ــَل بَِغ ــاِلَ اْلَعاِم ــا... َوإِنَّ اْلَع َبُعوَن ــا اتَّ ــْم إَِلْينَ ُه َوإِْن َجرَّ
ُة َلــُه َأْلــَزُم، َوُهــَو َعنْــَد اللِ َأْلــَوُم...  ــْرَ ــُة َعَلْيــِه َأْعَظــُم، َواحْلَ جَّ َيْســَتِفيُق ِمــْن َجْهلِــِه، َبــِل احْلُ

))( سورة اجلاثية: ))
ــاب تذكــرة اخلــواص،  63)، نقــا:  هنــج الســعادة يف مســتدرك هنــج الباغــة، الشــيخ املحمــودي،  ))(  كت

ــان )د. ط(: )/380 ــروت – لبن ــات - ب ــي للمطبوع ــة األعلم مؤسس
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ـُـْم َعْيــُش  ــُكوا بـِـِه َحتَّــى َتْعِرُفــوا الَّــَذي َنَبــَذُه َفاْلـــَتِمُسوا ذلـِـَك ِمــْن ِعنـْـِد َأْهلـِـِه، َفإهِنَّ َوَلــْن َتَسَّ
ــْن  ــْم َع ــْم، َوصْمُتُه ــْن ِعْلِمِه ــْم َع ــْم ُحْكُمُه ُك ِرُ ــَن ُيْ ــْم الَِّذي ــِل، ُه ْه ــْوُت اجْلَ ــِم، َوَم اْلِعْل
ــْم  ــَو َبْينَُه ــِه، َفُه ــوَن فِي َتلُِف ــَن َوالَ َيْ ي ــوَن الدِّ ــْم، الَ ُيَالُِف ــْن َباطِنِِه ــْم َع ــْم، َوَظاِهُرُه َمنْطِِقِه

ــٌق«))( ــٌت َناطِ ــاِهٌد َصــاِدٌق، َوَصاِم َش

ــص  ــون يف الن ــع املضم ــظ م ــق اللف ــه تناس ــام( يف كام ــه الس ــام )علي ــور اإلم يص
القــرآين، ويشــبه ذلــك عــرب كامــه »لُِيْحيَِيــا َمــا َأْحيــا اْلُقــْرآُن، َوُيِميَتــا َمــا َأَمــاَت اْلُقــْرآُن، 
َوإِْحَيــاُؤُه االْجتَِمــاُع َعَلْيــِه، َوإَِماَتُتــُه االْفَتــَراُق َعنْــُه«، االهتــداء بالقــرآن الكريــم مــن دون 

إمهــال واالعــراض عنــه، يعــد إحيــاء لــه  وتركــه يــؤدي إىل اماتتــه.

ويعــرب القــرآن الكريــم عــن ذلــك بصــور مــن أمهــا هــو وصــف حالــة الكفــار الذيــن 
ــم يف  ــم البك ــه بالص ــم ب ــدم أياهن ــال ع ــن خ ــام، م ــة االس ــور هداي ــن ن ــقوا م مل يستس

.)((ــمُّ اْلُبْكــُم الَِّذيــَن اَل َيْعِقُلــوَن َوابِّ ِعنــَد الل الصُّ قولــه تعــاىل: إِنَّ َشَّ الــدَّ

ــة املباركــة، نجــد التناســق  ــه الســام( وســياق اآلي فمــن خــال كام اإلمــام )علي
بــن اللفــظ واملعنــى، ألن اهلل ســبحانه وتعــاىل وصفهــم ونعتهــم بنعــوت خاصــة ملــا ســبق 
ــه  ــذوا القــرآن ونقضــوا ميثاق ــه، أي نب ــداء ب ذلــك يف تفريطهــم مــن تلقــي احلــق واالهت
وتركــوا رشــده وجعلــوا وراء ظهورهــم فجعلهــم اهلل رش الــدواب، حيــث أبتاهــم اهلل 
ســبحانه وتعــاىل بالصمــم والبكــم، فــا يســتطيعون أن يســمعوا كلمــة احلــق وال ينطقــوا 
بــه، )ألنــه تعــاىل مل جيــد عندهــم خــرا و مل يعلــم بــه و لــو كان لعلــم، لكــن مل يعلــم فلــم 
يوفقهــم للســمع والقبــول، و لــو أنــه تعــاىل رزقهــم الســمع و احلــال هــذه مل يثبــت الســمع 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: )، )/8 ـ )3، 6)).
))(  سورة األنفال: )).
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و القبــول فيهــم بــل تولــوا عــن احلــق و هــم معرضــون())(.

ــي  ــة الت ــع احلال ــقة م ــة متناس ــة املبارك ــياق اآلي ــي ورد ت يف س ــدواب الت ــة ال فكلم
صورهــا القــرآن الكريــم عــن حالــة ممــن مل ينتفــع هبــدي القــرآن الكريــم ورد بــا جــاء مــن 
ــا مثلهــم كمثــل  ــوا صــا ربكــا وعميان حجــة بالغــة ينتفــي حــال التعقــل عنهــم، فيكون

احليــوان ال يفهمــون وال يعقلــون كــا وصفهــم ســبحانه وتعــاىل بذلــك.

 ; ــرَّ ــَر َواْلشَّ ــِه اْلَخْي ــَن فِي ــًا َبيَّ ــًا َهاِدي ــَزَل كَِتاب قــال )عليــه الســام( »إنَّ اللــَه ُســْبَحاَنُه َأْن
ــرِّ َتْقِصــُدوا«))(. ــْمِت الشَّ ــْن َس ــوا َع ــُدوا، َواْصِدُف ــِر َتْهَت ــَج اْلَخْي َفُخــُذوا َنْه

فيتضــح إن القــرآن الكريــم مصــدر العلــم االهلــي اخلــارق لقوانــن الطبيعــة يف حتديه 
ــاق  ــه ب ــه، إن ــه ومضامين ــاص يف ألفاظ ــة، املتن ــة وباغ ــع فصاح ــجم م ــازه املنس وإعج
وخالــد عــى مــر العصــور هــو كــا وصفــه  موالنــا مــوال املوحديــن عــي )عليــه الســام( 

ــه، وال تنكشــف الظلــات إالَّ بــه.  ــه، وال تنقــي غرائُب بكامــه، ال تفنــى عجائُب

املسألة الرابعة: الصدق يف مطابقة الدعوة والتحدي:

ــى  ــة )ص ــي الرمح ــزة نب ــف معج ــام( يف وص ــه الس ــن )علي ــر املؤمن ــام أم ــول اإلم يق
ــه  ــول )علي ــرش يق ــة للب ــا حمسوس ــال وإهن ــككن واجله ــدى املش ــا تتح ــه ( باهن ــه وال اهلل علي
الســام(: »َوكَِتــاُب اللــِه َبْيــَن َأْظُهِرُكــْم، َناطــٌق الَ َيْعَيــا لَِســاُنُه، َوَبْيــٌت الَ ُتْهــَدُم َأْرَكاُنــُه، َوِعــزٌّ 
ــُق َبْعُضــُه  وَن بِــِه، َوَتنْطُِقــوَن بِــِه، َوَتْســَمُعوَن بِــِه، َوَينْطِ ــاُب اللِ ُتْبــِرُ الَ ُتْهــَزُم َأْعَواُنــُه....  كَِت
ــِه َعــِن الل«)3(.  ــُف بَِصاِحبِ الِ ــُف ِف اللِ، َوالَ ُيَ َتلِ بَِبْعــض، َوَيْشــَهُد َبْعُضــُه َعــى َبْعــض، َوالَ َيْ

))(  تفسر امليزان، العامة الطباطبائي: 9/ )).
))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: )/79.
)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: )/ 7).
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فاإلمــام )عليــه الســام( يتحــدث عــن القــرآن الكريــم ورس بقائــه وديمومتــه، 
ــَذا  وأنــه حجــة عــى كل مؤمــن، وخصــم لــكل معانــد، وهــو دليــل قولــه تعــاىل إِنَّ َه
ــْم َأْجــًرا  ــاِت َأنَّ َلُ احِلَ ُ اْلُْؤِمنـِـَن الَِّذيــَن َيْعَمُلــوَن الصَّ تـِـي ِهــَي َأْقــَوُم َوُيَبــرِّ ــِدي لِلَّ اْلُقــْرآَن َيْ
َكبـِـًرا))(، ورس بقائــه أنــه يفــر بعضــه بعضــا، ورسا مكنونــا كاشــفا عــن موضوعاتــه، 
ــا  ــاهبا، بعضه ــا ومتش ــا وحمك ــا وخاّص ــا وعاّم ــا ومبّين ــدا وجمم ــا ومقّي ــه مطلق ) ألن في
يكشــف القنــاع عــن بعــض ويستشــهد ببعضهــا عــى املــراد ببعــض آخــر())(، وهــذا دليــل 
ــاىل الل  ــال تع ــه، ق ــان بمثل ــول باإلتي ــدى العق ــد حت ــم ق ــرآن الكري ــى إن الق ــح ع واض
ــْم ُثــمَّ  ُ َشــْوَن َربَّ ــُه ُجُلــوُد الَِّذيــَن َيْ َثــايِنَ َتْقَشــِعرُّ ِمنْ ا مَّ َتَشــاِبً ِديــِث كَِتاًبــا مُّ َل َأْحَســَن احْلَ َنــزَّ
ــِدي بـِـِه َمــن َيَشــاُء  َوَمــن ُيْضلـِـِل  لـِـَك ُهــَدى الل َيْ ــْم إىَِلٰ ِذْكــِر الل  َذٰ َتلـِـُن ُجُلوُدُهــْم َوُقُلوُبُ
اللَُّ َفــَا َلــُه ِمــْن َهــاٍد)3(، و قولــه متشــاهبا )أي يشــبه بعضــه بعضــا يف احلســن و الصــدق و 

الثــواب و البعــد عــن اخللــل و التناقــض فهــو كلــه متشــابه مــن هــذا الوجــه()4(.

فالتحــدي مــن الرشائــط األساســية يف مفهــوم وحتقيق خلــود القرآن الكريــم، بمعنى 
إنــه قــد اهبــر عقــول املخالفــن واملشــككن، وقــد حتــدى ســبحانه وتعــاىل املرشكــن بــأن 
ــه هــي  ــة الواحــدة من ــة واحــدة، فثبــت أن القــرآن معجــزة خالــدة، بــل ان اآلي ــوا بآي يأت

معجــزة بحــد ذاهتــا.

وجيــب أن يكــون املتحــدي صادقــا يف دعــواه بكــون املتحــدى بــه هــو معجــزة لــه: 

))(  سورة اإلرساء: 9.
ــيد  ــق: س ــي )ت: 4)3) هـــ (، حتقي ــمي اخلوئ ــب اهلل اهلاش ــة، حبي ــج الباغ ــة يف رشح هن ــاج الرباع ))( منه
ــدي، ط4: 7/8)3. ــام امله ــگ ام ــاد فرهن ــارش: بني ــران، الن ــامية بطه ــة االس ــي ، مطبع ــم امليانج إبراهي

)3(  سورة الزمر: 3)
العلــاء واملحققــن  مــن  هـــ(،: حتقيــق وتعليــق: جلنــة  الطــربيس )ت: 548  الشــيخ  البيــان،  )4( جممــع 
األخصائيــن: 5)4) -   995)م، مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات - بــروت – لبنــان )د.ط(: )/)4)
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)وإنــا وجــب اشــراط هــذا الــرشط ألنــه لــو قــال املدعــي للرســالة: آيــة نبــويت ودليــل 
حجتــي أن تنطــق يــدي أو هــذه الدابــة فنطقــت يــده أو الدابــة بــأن قالــت: كــذب وليــس 
هــو نبــي فــإن هــذا الــكام الــذي خلقــه اهلل تعــاىل دال عــى كــذب املدعــي للرســالة، ألن 
مــا فعلــه اهلل مل يقــع عــى وفــق دعــواه. وكذلــك مــا يــروى أن مســيلمة الكــذاب))( لعنــه 
اهلل تفــل يف بئــر ليكثــر ماؤهــا فغــارت البئــر وذهــب مــا كان فيهــا مــن املــاء، فــا فعــل اهلل 
ســبحانه مــن هــذا، كان مــن اآليــات املكذبــة ملــن ظهــرت عــى يديــه، ألهنــا وقعــت عــى 

خــاف مــا أراده املتنبــئ الكــذاب())(. 

يعــرب اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( عــن صــدق دعــوة الرســول )صــى اهلل 
ــاء اإلنســان واإلنســانية، ويشــر إىل  ــه( بأهنــا  الدعــوة الصادقــة واهلادفــة يف بن ــه وال علي
ديمومــة بأهنــا لــكل زمــان ولــكل مــكان عــى مــر العصــور: »َبْحــٌر الَ َينِْزُفــُه اْلُْســَتنِْزُفوَن، 
اْلــَواِرُدوَن«)3(، حيــث جعلــه اهلل  َيِغيُضَهــا  َوَمنَاِهــُل الَ  ــوَن،  اْلَاِتُ ُينِضُبَهــا  َوُعُيــوٌن الَ 
ــوِل  ُس ــى الرَّ ــا َعَل ــاىل: َوَم ــه تع ــا يف قول ــاوية، ك ــالة الس ــا للرس ــاىل باغ ــبحانه وتع س
ــه  ــا يف قول ــا ك ــة هل ــة أو كفاي ــان الرشيع ــالة و بي ــُن)4( أي إاّل أداء الّرس ــاَلُغ اْلُمبِي إاِلَّ اْلَب
ــَا ُهــَو إَِلــٌه َواِحــٌد  تعــاىل يف وصــف القــرآن َهــَذا َبــاَلٌغ لِلنَّــاِس َولُِينـْـَذُروا بـِـِه َولَِيْعَلُمــوا َأنَّ
ــَر ُأوُلــو اأْلَْلَبــاِب)5( أي موعظــة بالغــة كافيــة، كــا وصفــه االمــام )عليــه الســام(  كَّ َولَِيذَّ
بالبحــر الــذي ال يغــور مــاؤه )َبْحــٌر الَ َينِْزُفــُه اْلُْســَتنِْزُفوَن(: )أي ال ينزحــه كّلــه و ال يفنيــه 

))( أنــه كان يدعــي أن هــذا املــاء يصعــد إىل االعــى مثــا، ولكنــه عندمــا قــراء التعويــذات نشــف مــاء البئــر، 
ألن معجــزه مل يكــن مطابــق ملــا أدعــاه.

))(  تفسر القرطبي: )/)7
)3( هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /77)

)4( سورة النور: 54
)5(  سورة ابراهيم: )5
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املســتقون، و هــو إشــارة إىل عــدم انتهــاء العلــوم املســتفادة منــه، فــإّن فيــه علــم مــا كان و 
مــا يكــون و مــا هــو كائــن إىل يــوم القيامــة())(.

)ومل يقتــر ســبحانه عــى جمــّرد بعثــه وإرســاله، بــل بعثــه )صــىَّ اهلل عليــه وآلــه( مــا 
يــدّل عــى صــدق دعــواه ومقالــه مــن الرباهــن والدالئــل الباهــرات واملعجــزات اخلارقــة 
ــا  ــه متقن ــه وأحكمــه())( أي كشــفه وأوضحــه وجعل ــد بّين ــرآن ق للعــادات وأعظمهــا )ق
مضبوطــا مســتقيا نظمــه خاليــا عــن اخللــل واالختــاف كــا قــال عــّز مــن قائــل: هــذا 
ــمَّ  ــُه ُث ــْت َآَياُت ــاٌب ُأْحكَِم ــَن)3( وقــال تعــاىل كَِت ــٌة لِْلُمتَِّق ــاِس َوُهــدًى َوَمْوِعَظ ــاٌن لِلنَّ َبي

.)4(َلــْت ِمــْن َلــُدْن َحكِيــٍم َخبِــٍر ُفصِّ

ــُروَن اْلُقــْرآَن َوَلــْو َكاَن ِمــْن ِعنــِد َغــْرِ الل َلَوَجــُدوْا فِيــِه  قــال تعــاىل: َأَفــاَل َيَتَدبَّ
.)5(َكثِــًرا اْختاِلًفــا 

ــا  َلَ َأْعنَاُقُهــْم  ــْت  َفَظلَّ َآَيــًة  ــَاِء  السَّ ِمــَن  َعَلْيِهــْم  ْل  ُننَــزِّ َنَشــْأ  إِْن  تعــاىل:  قــال  و 
ــائُِل:  ــا السَّ َخاِضِعــَن)6(. ويشــهد لذلــك قــول اإلمــام )عليــه الســام( أيضــًا: »َفاْنُظــْر َأيَُّ
ــْيَطاُن  َفَك الشَّ َفــَا َدلَّــَك اْلُقــْرآُن َعَلْيــِه ِمــْن ِصَفتـِـِه َفاْئَتــمَّ بـِـِه َواْســَتِىْء بِنُــوِر ِهَداَيتـِـِه، َوَمــا َكلَّ
ــِة  )صــى الل عليــه وآلــه( َوَأئِمَّ َّــا َلْيــَس ِف اْلكَِتــاِب َعَلْيــَك َفْرُضــُه، َوالَ ِف ُســنَِّة النَّبِيِّ ِعْلَمــُه ِم

ــَك«)7(. ــَك ُمنَْتَهــى َحــقِّ اللِ َعَلْي ــإِنَّ ذلِ ــْبَحاَنُه، َف ــُه إىَِل اللِ ُس ــكِْل ِعْلَم ــُرُه، َف ــَدى َأَث اْلُ

))( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: ))/308
))(  منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 65/9

)3( سورة آل عمران: 38)
)4( سورة هود: )

)5( سورة النساء: )8
)6(  سورة هود: 4.

)7(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /)6).
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املسألة اخلامسة: القرآن الكريم من االصول املعرفية واحلياتية للبشر:

أوال: يعتــرب القــرآن الكريــم مــن الكتــب املعرفيــة الــذي ال يتحــدث إال باحلــق 
ــبحانه  ــاري س ــح الب ــث أفص ــق، حي ــدق وح ــه ص ــكل يشء في ــدق ف ــول االالص واليق
وتعــاىل يف القــرآن الكريــم بقولــه: الَ َيْأتِيــِه اْلَباطِــُل ِمــن َبــْنِ َيَدْيــِه َوالَ ِمــْن َخْلِفــِه 
َتنِزيــٌل ِمــْن َحكِيــٍم َحِيــٍد))(، فالقــرآن الكريــم يتحــدث عــن الوقائــع التارخييــة عــى مــر 
العصــور يف ســابق والحــق  ويكشــف لنــا عــن احلقائــق الغيبيــة التــي ال تكــذب يف كتــاب 
اهلل املجيــد. وهــذه مــن األرسار العجيبــة يف بقــاء وديمومــة القــرآن الكريــم إنــه يتحــدث 
عــن اإلنســان والنجــوم والزمــن والطبيعــة ومتغراهتــا، والغرابــة يف ذلــك، ألنــه الصــادر 
مــن خالــق الكــون وقدرتــه وعظمــة، وال يمكــن ان يتحــول هــذا الــكام االهلــي املتمثــل 
بالقــرآن الكريــم إىل كام عتيــق  ككام البــرش يــردف يف رفــوف املكاتــب ومســتودعات 
املتاحــف، كــا كان مصــر أحاديــث البــرش وكتبهــم. يقــول االمــام عــي )عليــه الســام(: 
»ذلـِـَك اْلُقــْرآُن َفاْســَتنْطُِقوُه، َوَلــْن َينْطـِـَق، َوَلكـِـْن ُأْخبُِرُكــْم َعنـْـُه: َأالَ إِنَّ فِيــِه ِعْلــَم َمــا َيْأتــي، 

َواْلَحِديــَث َعــِن اْلَماِضــي، َوَدَواَء َدائُِكــْم، َوَنْظــَم َمــا َبْينَُكــْم«))(

فالقــرآن الكريــم يبقــى لإلنســان عــى مــر العصــور، وال حيــدث اإلنســانية اال 
بصــدق وحــق، ألنــه الــكام الــذي يعلــو وال يعلــو عليــه، فهــو العلــم املــيء يف ظــام 
ــة، ومــن شــأن ذلــك العلــم أن يطــرد اجلهــل واجلهــاء، وهــذا أحــد االســباب  اجلاهلي
املؤديــة إىل تأثــر الكثــر وانصياعهــم يف فــرة جهــاد الرســول )صــى اهلل عليــه والــه ( كــا 
أشــار اإلمــام أمــر املؤمنــن إىل ذلــك بقولــه )عليــه الســام(: »َوَمــا َجاَلــَس هــَذا اْلُقــْرآَن 
ــْن َعمــًى. َواْعَلُمــوا  ــاَدة ِف ُهــدًى، َأْو ُنْقَصــان ِم ــاَدة َأْو ُنْقَصــان: ِزَي ــُه بِِزَي ــاَم َعنْ َأَحــٌد إاِلَّ َق

))(  سورة فصلت: )4.
))( هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: )/58).
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ــُه َلْيــَس َعــَى َأَحــد َبْعــَد اْلُقــْرآِن ِمــْن َفاَقــة، َوالَ الَحــد َقْبــَل اْلُقــْرآِن ِمــْن ِغنــًى َفاْسَتْشــُفوُه  َأنَّ
ِمــْن َأْدَوائُِكــْم، َواْســَتِعينُوا بِــِه َعــَى الََْوائُِكــْم«))(.

ــه تســتطيع  ــة للبــرش، ومــن خال ــم مــن االصــول احلياتي ــا: يعــد القــرآن الكري ثاني
ــاالت  ــع جم ــيء يف مجي ــش اهلن ــش العي ــار وتعي ــي واالزده ــو الرق ــدم نح ــة أن تتق البرشي
احليــاة، ســواء عــى املســتوين املعــايش أو االجتاعــي، كــا عــرب عنهــا القــرآن الكريــم يف 
ــُه اَل حُيـِـبُّ  ُفواإِنَّ ُبــوا َوالَ ُتْرِ مســألة اإلرساف والتبذيــر كــا يف قولــه تعــاىل: َوُكُلــوا َواْشَ
ــوا  ــوا ُكوُن ــَن آَمنُ ــا الَِّذي ــا َأيَُّ ــاىل: َي ــه تع ــة قول ــات اإلجتاعي ــَن))(، ويف العاق فِ اْلُْرِ
ِرَمنَُّكــْم َشــنَآُن َقــْوٍم َعــَىٰ َأالَّ َتْعِدُلــوا  اْعِدُلــوا ُهــَو  اِمــَن للَِِّ ُشــَهَداَء بِاْلِقْســِط  َواَل َيْ َقوَّ
ُقــوا اللََّ  إِنَّ اللََّ َخبـِـٌر بـِـَا َتْعَمُلــوَن)3(، حيــث توضــح أن العــدل هــو  َأْقــَرُب لِلتَّْقــَوٰى  َواتَّ
صــام األمــان يف طبيعــة العاقــات بــن أفــراد اإلنســانية مجيعــًا)4(، وعــرب القــرآن الكريــم 
ترتقــي البرشيــة يف ســلم الصعــود ويف مــدارج القــرب االهلــي، يقــول اإلمــام عــي )عليــه 
ــَه  ــُه َمــا َتَوجَّ ُهــوا إَِلْيــِه بُِحبِّــِه، َوالَ َتْســَأُلوا بـِـِه َخْلَقــُه، إنَّ الســام(: »َفاْســَأُلوا اللــَه بـِـِه، َوَتَوجَّ
ــُه َمــْن َشــَفَع َلــُه  ٌق، َوَأنَّ ٌع، َوَقائِــٌل ُمَصــدَّ ــُه َشــافٌِع ُمَشــفَّ اْلِعَبــاُد إَلــى اللــِه بِِمْثلِــِه َواْعَلُمــوا َأنَّ

َع فِيــِه«)5(. اْلُقــْرآُن َيــْوَم اْلِقَياَمــِة ُشــفِّ

ــن  ــى كل م ــة ع ــار مرتب ــاك آث ــم إن هن ــرآن الكري ــة للق ــة الروحي ــب الربي ويف جان
ــة. ــا للهداي ــرآن طريق ــلك يف الق س

))( هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /)9.
))(  سورة االعراف: )3.

)3(  سورة املائدة: 8.
)4(  يف رحاب القرآن: السيد حممد تقي املدريس: 8) /).

)5(  هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: )/95.
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عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســام( قــال: »مــن قــرأ القــرآن وهــو شــاب مؤمــن اختلــط 
ــرآن  ــررة وكان الق ــرام ال ــفرة الك ــع الس ــل م ــز وج ــه الل ع ــه وجعل ــه ودم ــرآن بلحم الق
ــد أصــاب أجــر  ــا رب إن كل عامــل ق ــوم القيمــة يقــول: ي ــه ي ــزا ) أو حجــزا ( عن حجي
عملــه غــر عامــي فبلــغ بــه أكــرم عطائــك فيكســوه الل العزيــز اجلبــار حلتــن مــن حلــل 
اجلنــة ويوضــع عــى رأســه تــاج الكرامــة ثــمَّ يقــال لــه: هــل أرضينــاك فيــه ؟ فيقــول القرآن 
يــا رب: قــد كنــت أرغــب لــه فيــا هــو أفضــل مــن هــذا فيعطــى إال مــن بيمينــه واخللــد 
ــه  ــا ب ــة فيقــال لــه: اقــرأ واصعــد درجــة، ثــمَّ يقــال لــه: هــل بلغن بيســاره ثــمَّ يدخــل اجلن
ــاك ؟ فيقــول: نعــم قــال: ومــن قــرأه كثــرا وتعاهــده بمشــقة مــن شــدة حفظــه  وأرضين

أعطــاه الل عــز وجــل أجــر هــذا مرتــن«.))(

وخاتــم  اهلل،  كتــاب  إنــه  القــرآن  وبقــاء  ديمومــة  رس  إن  تقــدم:  ممــا  فيتحصــل 
ــة دون  ــه جلاع ــكل يشء، ومل خيصص ــًا ل ــه اهلل تفصي ــد جعل ــاوية، وق ــاالت الس الرس

غرهــا، بــل جعلــه كتــاب اجلميــع، ميــرًا هلــم ذكــره.

ومــن عظمــة  القــرآن أنــه مل يكــن كتــاب علــم خــاص، أو موضــوع حمــدد، بــل هــو 
ــاب  ــو كت ــم، وه ــع واحلك ــاب الترشي ــو كت ــارة، وه ــع واحلض ــان واملجتم ــاب اإلنس كت

ــاة. ــاب احلي ــه كت ــة أن ــد واالخاق..وبكلم ــاب العقائ ــو كت ــة، وه ــاد والسياس اإلقتص

وأكثــر مــن ذلــك إن آياتــه البينــات مل حتددهــا معــاين الكلــات، ومل تؤطرهــا عقــول 
العباقــرة.. بــل هــي كالشــمس تــرشق كل يــوم لتلبــس الكــون حلــة جديــدة مــن أشــعتها 
الذهبيــة. فــكل مــرة تقــرأ القــرآن تلمــس فيــه معــاين جديــدة، وتكتشــف آفاقــًا مل تكــن قــد 

خطــرت عــى بالــك مــن قبــل.

))(  روضــة املتقــن يف رشح مــن ال حيــره الفقيــه: حممــد تقــي املجلــيس ) األول (: 3)/)))، الــوايف: 
الفيــض الكاشــاين: 9 /699).
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ــذي  ــوم ال ــي القي ــاب احل ــه كت ــه، ألن ــراب من ــوت االق ــرأ امل ــي ال جي ــاب ح ــه كت إن
ال تأخــذه ســنة وال نــوم، مــن هنــا يتأكــد علينــا أن نعــي قيمــة القــرآن الكريــم، ونعظــم 
قــدره يف واقعنــا، وهنتــم بــه ونســتفيد منــه يف صياغــة شــخصياتنا وبنــاء امتنــا عــى غــرار 
مناهجــه وتوصياتــه. وجيــدر بنــا أن ال نتوانــى يف هــذا الطريــق، ألنــه يضمــن لنــا احليــاة 

الطيبــة يف الدنيــا والنجــاة مــن النــار والفــوز باجلنــة يف اآلخــرة.

املسألة السادسة: الشمولية والسعة

ــث  ــعة، حي ــمولية والس ــاز بالش ــه يمت ــوده أن ــرآن وخل ــة الق ــوارد رس ديموم ــن م م
ــمولية  ــدث بش ــل حت ــانية، ب ــب اإلنس ــن اجلوان ــد م ــد واح ــم عن ــرآن الكري ــف الق مل يق
ــده  ــا نج ــذا م ــا، وه ــان اليه ــاج اإلنس ــي حيت ــاة الت ــق احلي ــن كل مراف ــة ع ــة بديع إعجازي

ــب: ــذه اجلوان ــن ه ــة، وم ــة والتعبدي ــب الديني ــا يف اجلوان واضح

أوال: اجلانب الفكري العقدي الذي حتدث عنه القرآن الكريم واإلمام علي 
)عليه السالم(. 

ويتمثــل هــذا املــورد مــن الشــمول بيــان حقيقــة وتوحيــد اهلل ســبحانه وتعــاىل بصورة 
واضحــة مــن خــال بيــان ذاتــه املقدســة، وأســائه وصفاتــه ســبحانه وتعاىل.

ــَى  ــبحانه: َوَق ــال س ــْيئًا))(، وق ــِه َش ــوا بِ ُك ــُدوا اللََّ َوال ُتْرِ ــاىل: َواْعُب ــال تع ق
ــٍة َرُســواًل َأْن  ــاُه))(، وقــال عزوجــل َوَلَقــْد َبَعْثنَــا ِف ُكلِّ ُأمَّ ــَك َأالَّ َتْعُبــُدوا إاِلَّ إِيَّ َربُّ

.)3(ُاْعُبــُدوا اللََّ َواْجَتنُِبــوا الطَّاُغــوَت

))(  سورة النساء:36.
))(  سورة اإلرساء: 3).

)3(  سورة النحل:36.
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وبالتمعــن فيــا أثــر عــن أمــر املؤمنــن عــي )عليــه الســام( مــن نصــوص يف عمــق 
ــه:  ــة لقول ــبحانه العددي ــن اهلل س ــام( ع ــه الس ــي )علي ــاىل، ينف ــبحانه وتع ــد اهلل س توحي
بِــَأَداة،  ــِميُع الَ  بَِمْعنَــى َحَرَكــة َوَنَصــب، َوالسَّ الِــُق الَ  بَِتْأِويــِل َعــَدد، َواخْلَ »االََْحــُد الَ 
اِخــي َمَســاَفة، َوالّظاِهــُر  ــه، َواْلَبائِــُن الَبَِرَ ــاِهُد الَبُِمَاسَّ َواْلَبِصــُر الَ بَِتْفِريــِق آَلــة، َوالشَّ
ــام  ــرى االم ــا ي ــا ك ــي يف مضموهن ــة تعن ــة«))(، ألن العددي ــُن الَ بَِلَطاَف ــة، َواْلَباطِ الَبُِرؤَي
ــة فالواحــد بطبيعــة احلــال أول األعــداد وهــو  ــرة والتجزئ ــة والكث ــه الســام( القل )علي

ــبحانه. ــى اهلل س ــه ع ــتحيل تطبيق ــا يس ــو م ــه، وه ــن جتزئت ــن ويمك ــن األثن ــل م أق

ثــم أن توحيــد الــذات يعنــي، أن ال رشيــك هلل والمثيــل لــه وال يتصــور شــبهة كــا يف 
قولــه: »أشــهد أن ال إلــه إال الل وحــده الشيــك لــه، االول ال شء قبلــه، واآلخــر الغايــة 
لــه«))(، فاعتبــار أولويــة وهنايتــه مطلقــة تقتــي بذاتــه الــدوام األبــدي، ألنــه )ســبحانه أول 
ــه لــكان  بــا ابتــداء، وآخــر بــا انتهــاء، أبــدي رسمــدي، ولــو ســبقه العــدم أو انتهــى الي
حادثــا، وال بــد لوجــود احلــادث مــن ســبب، بمعنــى فــإن مل يكــن هــذا الســبب ذاتيــا - كــا 

هــو الفــرض - احتــاج إىل غــره، وإذن فــا مفــر مــن االنتهــاء إىل ســبب األســباب()3(.

ويف توحيــد الصفــات اهبــر القــرآن الكريــم العقــل اإلنســاين، حيــث يكشــف 
االرسار الباطنيــة يف معرفــة صفاتــه ســبحانه وتعــاىل، كالعــدل والقــدرة، واحللــم، 
والعلــم، والقــوة.. وتعــداد هــذه الصفــات قــد كشــف عنهــا القــرآن الكريــم، أن وجــود 

ــردة. ــه منف ــة يف ذات كل صف

لذلــك يــرى االمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( أن هــذه الصفــات التــي كشــفها 

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام( ) حتقيق صالح (،3)8.
))( يف ظال هنج الباغة هنج الباغة، خطبة: حممد جواد مغنية: ) / 84.

)3(   املصدر نفسه.
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القــرآن هــي يف حقيقتهــا صفــات ذهنيــة مــن ابتــكار العقــل  اإلنســاين، ويمكــن فهم ذلك 
ــٌف،  ــَرُه َضِعي ــِوي َغْي ــٌل، َوُكلُّ َق ــَرُه َذلِي ــز َغْي ــه الســام( »َوُكلُّ َعِزي مــن قــول االمام)علي
ــٌم، َوُكلُّ َقــاِدر َغْيــَرُه َيْقــِدُر َوَيْعَجــُز«))(. َوُكلُّ َمالـِـك َغْيــَرُه َمْمُلــوٌك، َوُكلُّ َعالـِـم َغْيــَرُه ُمَتَعلِّ

ثانيا: اجلانب التشريعي

يتضمــن القــرآن الكريــم ترشيعــات كاملــة ملختلــف جوانــب احليــاة، فيشــمل 
بــن دفتيــه العبــادات واملعامــات، والعقوبــات، والسياســة اخلارجيــة، ومعاهــدات 
الســلم واحلــرب واحليــاد، وســائر األنظمــة التــي يقــوم عليهــا املجتمــع، وتتصــف هــذه 

الترشيعــات القرآنيــة بصفتــن رئيســيتن ومهــا: الشــمولية والديمومــة))(.

ــدا  ــه خال ــا وشــافيا، وجعل ــاس دســتورا هادي ــه اهلل ســبحانه وتعــاىل للن وهلــذا جعل
ٍء  ْلنَــا َعَلْيــَك اْلكَِتــاَب تِْبَياًنــا لِــُكلِّ َشْ دائــا عــى مــر الزمــان واالجيــال، قــال تعاىل:﴿َوَنزَّ

ى لِْلُمْســلِِمَن﴾)3(. ــْرَ ــًة َوُب َوُهــًدى َوَرْحَ

ــِه،  ــاِب الل ــْم بِكَِت ــه الســام(: »َوَعَلْيُك ــن )علي ــال أمــر املؤمن  ويف هنــج الباغــة: ق
يُّ النَّاِقــُع، َواْلِعْصَمــُة  ــَفاُء النَّافِــُع، َوالــرِّ ــُه اْلَحْبــُل اْلَمتِيــُن، َوالنُّــوُر اْلُمبِيــُن، َوالشِّ َفإِنَّ
ــِق، الَ َيْعــَوجُّ َفُيَقــاَم، َوالَ َيِزيــُغ َفُيْســَتْعَتَب، َوالَ ُتْخلُِقــُه َكْثــَرُة  ــِك، َوالنََّجــاُة َلْلُمَتَعلِّ لِْلُمَتَمسِّ

ــَبَق«)4(. ــِه َس ــَل بِ ــْن َعِم ــِه َصــَدَق، َوَم ــاَل بِ ــْن َق ــْمِع، َم ــوُج السَّ ، َوُوُل دِّ ــرَّ ال

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) / ))).
))(  ينظر: علوم القرآن، حممد باقر احلكيم: )7.

)3(  سورة النحل: 89.
)4(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(:) /49.
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املسألة السابعة: االنسجام الفطري:

مــن عنــارص أرسار خلــود القــرآن الكريــم أنــه حياكــي الفطــرة اإلنســانية يف حقيقتها، 
ألن  يف باطــن كل فــرد يف املجتمــع  هنــاك ميــوالت كامنــة يف نفســه، كل واحــدة مــن هــذه 
امليــوالت حتقــق دورا مســتقل يف ســعادة اإلنســان، مــن خــال الربيــة واملنهــج الصحيــح 

القائــم عــى  الركيــزة واالســاس القويــم وهــو القــرآن الكريم.

وهــذا املنهــج  الــذي طرحــه القــرآن الكريــم والــذي يشــر اليــه اإلمــام أمــر املؤمنــن 
)عليــه الســام( يف بعــض خطبــه، هــو مــن أجــل إيقــاظ الفطــرة عند اإلنســان واســتغال 

الثــروات اإلهلاميــة  لــدى اإلنســان  عــرب تفجــر طاقاتــه النفســية والعقلية.

يقــول )عليــه الســام( يف هــذا الصــدد: »َفَبَعــَث فِيهــْم ُرُســَلُه، َوَواَتــَر إَِلْيِهــْم َأْنبِيــاَءُه، 
ــوا َعَلْيِهــْم َبالتَّْبلِيــِغ،  ُروُهــْم َمنِْســيَّ نِْعَمتِــِه، َوَيْحَتجُّ لَِيْســَتْأُدوُهْم ِميَثــاَق فِْطَرتِــِه، َوُيَذكِّ
َوُيثِيــُروا َلُهــْم َدَفائِــَن اْلُعُقــوِل، َوُيُروُهــْم آَيــاِت اْلَمْقــِدَرِة«))(، تعــد بعثــة األنبيــاء يف 
جوهرهــا وســاطة بــن اخلالــق واملخلــوق، وهدفهــا هدايــة اخللــق إىل احلــق، وتعاوهنــم 
عــى مــا يكفــل األمــن والعيــش للجميــع، وهــذا هــو أمــل الطيبــن األحــرار منــذ وجــد 

ــطح األرض))(. ــى س ــان ع اإلنس

املــراد بعهــد اهللَّ هنــا ميثــاق الفطــرة الــذي أشــار اليــه اإلمــام ) عليــه الســام ( بقولــه: 
يــِن َحنِيفــًا فِْطــَرَت  »لَِيْســَتْأُدوُهْم ِميَثــاَق فِْطَرتِــِه« كــا يف قولــه تعــاىل: َفَأِقــْم َوْجَهــَك لِلدِّ
ــاِس  ــُم ولكِــنَّ َأْكَثــَر النَّ يــُن اْلَقيِّ ْلــِق الل ذلِــَك الدِّ ــاَس َعَلْيهــا ال َتْبِديــَل خِلَ الل الَّتِــي َفَطــَر النَّ

.)3(ال َيْعَلُمــوَن

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(،) /4).
))(  ينظر: يف ظال هنج الباغة، حممد جواد مغنية: ) /56.

)3(  سورة الروم: 30.
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ومــن وظيفــة األنبيــاء أن يرشــدوا النــاس إىل مذاهــب احليــاة املرشوعــة، وحيذروهــم 
ــزوال. وهبــذا يتبــن  ــة هبــم إىل ال ــا  عــى آالمهــا وأحزاهنــا  ماضي مــن احلــرام، ألن الدني
ــا وال  ــد نفع ــون ألح ــم ال يملك ــر، واهن ــذار والتبش ــي االن ــاء ه ــة األنبي ــا ان وظيف معن
رضا، ومــا زاد عــى ذلــك مــن غرائــب األوصــاف، وعجائــب الصــور فليــس مــن الديــن 
ــْن  ــُه ِم ــْبَحاَنُه َخْلَق ــِل اللُ ُس ــه: »َوَلْ ُيْ ــه الســام( إىل ذلــك بقول يف يشء، كــا أشــار )علي

ــة َقائَِمــة«))(. ــة الَِزَمــة، َأْو َمَجَّ ــَزل، َأْو ُحجَّ ــاب ُمنْ َنبِــيٍّ ُمْرَســل، َأْو كَِت

ــد،  ــن العب ــة م ــاىل، واملعصي ــه تع ــان من ــد البي ــه إال بع ــى خلق ــة هللَّ ع ــوم احلج ال تق
ــل  ــان مــن رســول اهللَّ مشــافهة ووجهــا لوجــه، ب وليــس مــن الــروري أن يكــون البي
يكــون أيضــا بكتــاب اهللَّ كالقــرآن، وامــا بالنســبة إىل احلجــة الكاشــفة عــن حقائــق 
ــوم: »الَ  ــل واملعص ــام( بالعق ــه الس ــه )علي ــرب عن ــذي ع ــم، وال ــرآن الكري ــن الق وبواط
ــًا َمْغُمــورًا«. فعصمــة  ــا َظاِهــرًا َمْشــُهورًا، أْو َخائِف ــة، إِمَّ ــم لل بُِحجَّ ــْن َقائِ ــو االَْْرُض ِم ُل َتْ
القــرآن هــي التــي ال جتعــل الباطــل يأتيــه مــن بيــه يديــه أو مــن خلفــه، وهــذا التحصــن 
اإلهلــي املنيــع مــا جعــل القــرآن معجــزا لطاملــا هــو حمــرم عــى البــرش مــن حيــث الولــوج 

ــد إعجــازه.   إىل الفاظــه، فهــذا ســبب آخــر يؤي

املسألة الثامنة: ال تنقضي علومه وإنه حمفوظ إىل يوم القيامة:

ــم  ــول االعظ ــوة الرس ــاء نب ــل بق ــا دلي ــا وروح ــه نص ــرآن وديمومت ــاء الق إن رس بق
)صــى اهلل عليــه والــه(، وهــذا الدليــل يســتمر مــادام القــرآن باقيــا، إلنــه يعــرب عــن مبــادئ 
الرســالة والرشيعــة، ال ينقــص مــن قيمــة الدليــل االســاس عــى الرســالة اخلامتــة، ولكــن 
ليــس هــذا فقــط، بــل إنــه يمنــح أبعــادا جديــدة مــن املعرفــه البرشيــة، التــي عربهــا يتجــه 

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: 4 /37.
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اإلنســان إىل دراســة الكــون بأســاليب العلــم والتجربــة، وألمهيــة دور القــرآن الكريــم  يف 
ــاة، عــرض االمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( ذلــك الــدور مــن خــال عاقــة  احلي
الباطنيــة بالقــرآن فــرى للقــرآن ظهــر وبطــن، وأن آياتــه خزائــن للعلــم، وهــذه اخلزائــن 
بطبيعــة احلــال كــا يــراه عــي )عليــه الســام( هــي العمــق الفكــري والعلمــي لــكل آيــة 
مــن آيــات كتــاب اهلل، والينــال عامــة النــاس بالنظــرة البدائيــة األوىل العابــرة إىل كتــاب 
ــرآن  ــرآن، والتــكاد الرؤيــة تلــك الرؤيــة إىل الق اهلل هــذا العمــق الفكــري آليــات الق
تتجــاوز الســطح الظاهــر منــه، يقــول )عليــه الســام( »َوإِنَّ الُقــرآَن َظاِهــُرُه َأنِيــٌق، َوَباطِنُــُه 

ــِه«))(. ــُه، َوالَ ُتْكَشــُف الظُُّلــَاُت إالَّ بِ ــُه، َوالََتنَْقــِي َغَرائُِب ــى َعَجائُِب َعِميــٌق، الَ َتْفنَ

ــاه  ــروا معن ــع املطالــب إذا تدّب ــم يكــون واف بجمي ــم: ان القــرآن الكري ــن ميث قــال اب
ــا مل  ــول م ــوا إىل ق ــم أن يتّرع ــرم عليه ــه فيح ــى غوامض ــوا ع ــوا أرساره وتطَّلع والحظ
يســتند إليــه وذلــك يف قولــه ظاهــره أنيــق حســن معجــب بأنــواع البيــان وأصنافــه وباطنــه 
عميــق ال ينتهــى إىل جواهــر أرساره إالَّ أولــو األلبــاب، ومــن أّيــد مــن اهللَّ باحلكمــة وفصــل 
ــوارد  ــى ت ــه ع ــة في ــت الغريب ــي النك ــه وال تنق ــة من ــور املعجب ــي األم ــاب وال تفن اخلط
ــة  ــن ظلم ــئة م ــبه الناش ــات الش ــف ظل ــار وال تكش ــف األبص ــان وخواط ــوارم األذه ص

ــع أرساره))(. ــواره ولوام ــواطع أن ــل إالَّ بس اجله

ــاب رشع املناســك  ــه كت ــي: ولعمــري اّن ويقــول الســيد اهلاشــمي حبيــب اهلل اخلوئ
للناســك، ورشح املســالك للســالك، وهــو خــاص املتوّرطــن يف اهللــكات، ومنــاص 
ــة  ــتجر، مدين ــف مس ــاذ كّل خائ ــر، ومع ــس فق ــاذ كّل بائ ــوات، م ــن يف الفل املتحّري
املــآرب، وغنيــة للطالــب، ألّن مــا أودع فيــه كام عليــه مســحة مــن الــكام اإلهلــي، وفيــه 

))(  هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(، ) /55.
))(  ينظر: رشح هنج الباغة، ابن ميثم البحراين،) /))3.
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عبقــة مــن الــكام النبــوّي صــىَّ اهللَّ عليــه وآلــه، ظاهــره أنيــق وباطنــه عميــق، مشــتمل 
عــى أمــر وهنــي، ووعــد ووعيــد، وترغيــب وترهيــب، وجــدل ومثــل وقصــص، ال تفنــى 
عجائبــه، وال تنقــي غرائبــه، يــدّل عــى اجلنـّـة طالبهــا، وينجــي مــن النــار هارهبــا، شــفاء 
مــن الــّداء العضــال، ونجــاة مــن ظلمــة الضــال، دواء لــكّل عليــل، ورواء لــكّل غليــل، 
وأمــل لــكّل آمــل، وبحــر ليــس لــه ســاحل، وكنــز مشــحون بأنــواع اجلواهــر والــّدرر، 

تفــوح مــن نفحاتــه املســك األذفــر والعنــرب.

ــره  ــغ قع ــا ال يبل ــة م ــق الفصاح ــة ودقائ ــق الباغ ــن حقائ ــوى م ــد احت ــك ق ــع ذل وم
الفكــر، ومجــع مــن فنــون املعــان وشــئون البيــان مــا ال ينــال غــوره النظــر، وتضّمــن مــن 
أرسار العربّيــة والنــكات األدبّيــة واملحاســن البديعّيــة مــا يعجز عــن تقريره لســان البرش))(. 
واحلكمــة مــن ديمومــة القــرآن الكريــم فليــس هلــا حــد، كــا نــال منهــا اإلنســان نصيبــا مــن 
املعرفــة واحلكمــة، بــل يلتقــي بعــرق جديــد مــن املعــاين واالفــكار واحلكــم، وكأنــه العــن 
واملعــن الــذي ال يســتنزفه، كلــا اخــذوا منــه حــل حملــه مــاء جديــد مــن خزائــن اهلل تعــاىل 
حتــت األرض، وهــو مــا اشــار اليــه اإلمــام عــي بــن احلســن )عليــه الســام( يقــول: »آيــات 

القــرآن خزائــن فكلــا فتحــت خزانــة ينبغــي لــك أن تنظــر مــا فيهــا«))(.

وكان )عليــه الســام( يقــول يف صفــة القــرآن يف الدعــاء عنــد ختــم القــرآن: وفرقانــا 
فرقــت بــه بــن حالــك وحرامــك، وقرآنــا أعربــت بــه عــن رشائــع أحكامــك، وكتابــا 
فصلتــه لعبــادك تفصيــا، ووحيــا أنزلتــه  عــى نبيــك حممــد صــى اهلل عليــه وآلــه تنزيــا، 
وجعلتــه نــورا هتــدي مــن ظلــم الضالــة واجلهالــة باتباعــه، وشــفاء ملــن أنصــت بفهــم 
التصديــق إىل اســتاعه، وميــزان قســط ال حييــف عــن احلــق لســانه، ونــور هــدى ال خيفــي 

))(  منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: ) /5.
))(  وسائل الشيعة ) آل البيت (،احلر العامي، 6 /98).
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عــى الشــاهدين برهانــه، وعلــم نجــاة ال يضــل مــن أم قصــد ســنته))(.

ــن  ــاء الذي ــدا العل ــا جي ــة يعرفه ــذه احلقيق ــذه: وه ــه إىل ه ــي بكام ــار اآلصف واش
يغرفــون مــن بحــر القــرآن، فقــد مــر عــى هــذا الكتــاب اربعــة عــرش قرنــا، خيــوض يف 
بحــره العلــاء واملفــرون واحلكــاء واملفكــرون، وكلــا جــاء جيــل جديــد مــن املفكريــن 
والعلــاء واملفريــن فتــح اهلل تعــاىل هلــم مــن خزائــن كتابــه مــا مل يعرفــه مــن قبلهــم مــن 
املفريــن والعلــاء، فخزائــن املعــاين واملعرفــة يف القــرآن يشــبه املعــن الــذي ال ينضــب 
والعــن التــي ال تنقطــع عــن اجلريــان، واملعــدن الــذي تتصــل جــذوره بأعــاق األرض، 

الينفــذ مــا فيــه مهــا اخــذ النــاس منــه))(.

ــُه،  ــاِن َوُبْحُبوَحُت ــِدُن االْيَم ــَو َمْع ــرآن: »َفُه ــة الق ــن)( يف صف ــر املؤمن ــول أم يق
ــُة  ــُه، َوَأْوِدَي ــُه، َوَأَثافِــيُّ االْْســاَلِم َوُبنَْياُن ــُع اْلِعْلــِم َوُبُحــوُرُه، َوِرَيــاُض اْلَعــْدِل َوُغْدَراُن َوَينَابِي
اْلَحــقِّ َوِغيَطاُنــُه. َوَبْحــٌر الَ َينِْزُفــُه اْلُمْســَتنِْزُفوَن، َوُعُيــوٌن الَ ُينِضُبَهــا اْلَماتُِحــوَن، َوَمنَاِهــُل 
ــا  ــى َعنَْه ــاَلٌم الَ َيْعَم ــافُِروَن، َوَأْع ــا اْلُمَس ــاِزُل الَ َيِضــلُّ َنْهَجَه ــَواِرُدوَن، َوَمنَ ــا اْل الَ َيِغيُضَه
ــًا لَِعَطــِش اْلُعَلَمــاِء، َوَربِيعــًا  ــائُِروَن، َوآَكاٌم الَ َيُجــوُز عنَْهــا اْلَقاِصــُدوَن َجَعَلــُه اللــُه ِرّي السَّ
ــَس َمَعــُه  ــورًا َلْي ــَس َبْعــَدُه َداٌء، َوُن َلَحــاِء، َوَدَواًء َلْي ــُرِق الصُّ لُِقُلــوِب اْلُفَقَهــاِء، َوَمَحــاجَّ لُِط
ــْن  ــَوالَُّه، َوِســْلمًا لَِم ــْن َت ــّزًا لَِم ــُه، َوِع ــاًل َمنِيعــًا ِذْرَوُت ــُه، َوَمْعِق ــاًل َوثِيقــًا ُعْرَوُت ــٌة، َوَحْب ُظْلَم
ــَم بِــِه، َوَشــاِهدًا  َدَخَلــُه، َوُهــدًى لَِمــِن اْئَتــمَّ بِــِه، َوُعــْذرًا لَِمــِن اْنَتَحَلــُه، َوُبْرَهانــًا لَِمــْن َتَكلَّ
ــُه،  ــْن َأْعَمَل ــًة لَِم ــُه، َوَمطِيَّ ــْن َحَمَل ــاًل لَِم ــِه، َوَحاِم ــاجَّ بِ ــْن َح ــِه، َوَفْلجــًا لَِم ــْن َخاَصــَم بِ لَِم
ــَم، َوُجنَّــًة لَِمــِن اْســَتاْلَم، َوِعْلمــًا لَِمــْن َوَعــى، َوَحِديثــًا لَِمــْن َرَوى،  َوآَيــًة لَِمــْن َتَوسَّ

ــْن َقَضــى«)3(. َوُحْكمــًا لَِم

))(  الصحيفة السجادية )ابطحي(، اإلمام زين العابدين )عليه السام(94).
))(  يف رحاب القرآن، حممد مهدي اآلصفي، 05).
)3(  رشح هنج الباغة، ابن أيب احلديد، 0) /95).
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وعنــه ) عليــه الســام ( - أيضــا -: »َوفِيــِه َربِيــُع اْلَقْلــِب، َوَينَابِيــُع اْلِعْلــِم، َوَمــا لِْلَقْلِب 
ــُرُه«))(. َجاَلٌء َغْي

املسألة التاسعة: سالمته من التحريف

مــن القضايــا االساســية واالمــور اهلامــة التــي حــي هبــا القــرآن الكريــم أنــه خالــد 
ودائــم لــكل زمــان ومــكان، ســامل مــن شــبهات التحريــف، ألن هنــاك وثيقــة بــن إعجــاز 
ــان  ــون يفوق ــم ومضم ــى نظ ــتاله ع ــن إش ــا ع ــف، فض ــن التحري ــه م ــرآن وصيانت الق
قابليــة اإلنســان أو عــى األقــل حتــى مداركــه مــن حيــث النظــم، وأي عمــل مــن شــأنه 
اإلخــال هبــذا النســق الركيبــي واملضمــون الــذي يمــد العقــول بأشــكال مــن القصــص 
والعلــوم واإلشــارات الكونيــة واخللقيــة العجيبــة، والتــي أثبتــت قدرهتــا عــى التحــدي 
ــة  ــت اللغ ــس، وفاق ــن، أو اإلن ــن اجل ــواء كان م ــب س ــر املخاط ــاز اآلخ ــم إعج ــن ث وم
ونظمهــا تلــك الطاقــات التــي مل ختــرج مــن حيــز الفهــم عنــدي املتلقــي، وال يمكــن هلــا 
أن تدخــل ضمــن الطــور التأليفــي للقــران الكريــم، ولــو كان التأليــف اللفظــي وإنتاجــه 
ــن  ــدى اجل ــاىل حت ــارك وتع ــزا، وإن اهلل تب ــرآن معج ــى بالق ــة لكف ــذه الطريق ــاين هب للمع
ــا  ــي والتأليفــي، و اإل مل يتحداهــم ب ــه الركيب ــث بنائ ــه مــن حي ــون بمثل ــس أن يأت واإلن
هــو فــوق طاقاهتــم التكوينيــة مــن حيــث علــوم القــرآن وقصصــه عــن املاضــن وحديثــه 
عــن املســتقبل، ومــن هنــا فــإن مســألة حتريــف القــرآن تتطلــب إنــكار اإلعجــاز القــرآين 
بصــورة عامــة، ويرتــب عــى ذلــك إنــكار نبــوة الرســول االكــرم )صــى اهلل عليــه 
ــه،  ــتنباط من ــرآن أو اإلس ــتدالل بالق ــن اإلس ــف ال يمك ــوت التحري ــع ثب ــه م ــه(  ألّن ال
ــه  ــوكل الي ــذي ت ــتناد ال ــو اإلس ــم فه ــن ث ــع، وم ــدر األول للترشي ــو املص ــرآن ه وإن الق

))(  هنج الباغة: اخلطبة 76).
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الروايــات والتــي أمرونــا أهــل البيت)عليهــم الســام( بعرضهــا عــى القــرآن، وبثبــوت 
ــه، فيتعطــل بذلــك األخــذ هبــا))(. حيــث قــال  حتريفــه، اليمكــن عــرض الروايــات علي
ــا َلــُه َلَحافُِظــوَن))(. وقــال تعــاىل كَِتــاٌب ُأْحكَِمــْت  ْكــَر َوإِنَّ ْلنَــا الذِّ ــا َنْحــُن َنزَّ تعــاىل:  إِنَّ

َلــْت ِمــن َلــُدْن َحكِيــٍم َخبــٍر .)3(الَ َيْأتِيــِه اْلَباطِــُل ِمــْن َبْيــِن َيَدْيــِه َوالَ ِمــْن  آياُتــُه ُثــمَّ ُفصِّ

.)4(ــٍد ــٍم َحِمي ــْن َحكِي ــٌل ِم ــِه َتنِْزي َخْلِف

فــإّن القــرآن الكريــم املوجــود بــن أيدينــا هــو الكتــاب الــذي أنزلــه اهلل تعــاىل 
ــه حمّمــد )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( لإلعجــاز والتحــّدي وتعليــم األَحــكام  عــى نبّي
والتفريــق بــن احلــال واحلــرام، وقــد كان جمموعــًا عــى عهــد الوحــي والنبــوة عــى مــا 
هــو عليــه اآلن مــن عــدد ســوره وآياتــه، وهــو متواتــر عــى هــذه اهليئــة التــي هــو عليهــا 

ــم)5(. ــلمن وفرقه ــب املس ــن مذاه ــوم ب ــه الي ــق علي ــو متف اليوم،وه

ــرآن... ــام( فالق ــه الس ــي )علي ــام ع ــف يف كام االم ــن التحري ــع ع ــد ورد املن وق
ــل  ــوره وأكم ــم ن ــهم أت ــه أنفس ــن علي ــم وارهت ــه ميثاقه ــذ علي ــه اخ ــى خلق ــة اهلل ع حج
بــه دينــه وقبــض نبيــه صــى اهلل عليــه وآلــه وقــد فــرغ إىل اخللــق مــن احــكام اهلــدى بــه 
فعّظمــوا منــه ســبحانه مــا عظــم مــن نفســه فإنــه مل خيــف عنكــم شــيئا مــن دينــه ومل يــرك 
شــيئا رضيــه أو كرهــه اال وجعــل لــه علــا باديــا وآيــة حمكمــة تزجــر عنــه أو تدعــو اليــه 

فرضــاه فيــا بقــي واحــد وســخطه فيــا بقــي واحــد)6(.

))(  ينظر: سامة القرآن من التحريف وتفنيد االفراءات عى الشيعة، د. فتح اهلل املحمدي، 5.
))(  سورة احلجر: 9.

)3(  سورة هود: ).
)4(  سورة فصلت: )4.

)5(  ينظر: علوم القرآن، حممد باقر احلكيم، 54.
)6( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(،) /))).
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ــه  ــذ اهللَّ ويف ميثاق ــر يف أخ ــه« الضم ــم ميثاق ــذ عليه ــراين: »أخ ــارح البح ــول الش يق
للكتــاب، وذلــك األخــذ هــو خلقهــم وبعثهــم إىل الوجــود إىل أن يعملــوا بــا اشــتمل عليــه 
ــَك ِمــْن  الكتــاب مــن مطالــب اهللَّ احلّقــة، وهــو مــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم وإِْذ َأَخــَذ َربُّ

َتُهــْم))( اآليــة، والتقديــر أخــذ عليهــم ميثــاق بــا فيــه. يَّ َبنـِـي آَدَم ِمــْن ُظُهوِرِهــْم ُذرِّ

ــه  ــا في ــل ب ــى العم ــا ع ــهم رهن ــل أنفس ــهم«. أي جع ــه أنفس ــن علي ــه: »وارت وقول
ــا َينُْكــُث َعــى َنْفِســِه وَمــْن َأْوف بِــا عاَهــَد َعَلْيــُه الل  والوفــاء بــه َفَمــْن َنَكــَث َفإِنَّ
ــور املتّمــم  ــه للخلــق، والن ــور هدايت ــه نــوره«: أي ن ــّم ب ــًا))(، »وأت ــُيْؤتِيِه َأْجــرًا َعظِي َفَس
ــْم  ــوَر الل بَِأْفواِهِه ــُؤا ُن هــو نــور النبــّوة وهــو املشــار إليــه بقولــه تعــاىل ُيِريــُدوَن َأْن ُيْطِف
ــه بــا كانــوا يقولونــه مــن كونــه )صــىَّ اهللَّ عليــه  ــوَرُه)3( وإطفاُئ ــمَّ ُن ــى الل إاِلَّ َأْن ُيتِ وَيْأَب
ــم جمنــون وســاحر كــّذاب، وكــون القــرآن أســاطر األّولــن اكتتبهــا.  وآلــه وســلم( معلَّ
ــن  ــى م ــوره ع ــة وظه ــن املعارض ــامته م ــو س ــور ه ــام الن ــه. فإمت ــه دين ــرم ب ــك أك وكذل
أراد ضيــاع هويتــه. وقولــه: »وقبــض نبّيــه«. إىل قولــه: »بــه«. كقولــه تعــاىل اْلَيــْوَم 
َأْكَمْلــُت َلُكــْم ِدينَُكــْم، وأحــكام اهلــدى بيــان طرقــه وكيفّيــة ســلوكها وتثبيتهــا يف 

ــاىل. ــبحانه وتع ــم اهللَّ س ــر بتعظي ــّم أم ــن. ث ــوب املؤمن قل

ــوه  ــة: أي عظَّم ــا مصدرّي ــا هن ــه، وم ــال: عظَّمت ــا يق ــان. ك ــن ف ــت م ــال: عظَّم يق
ــار إىل  ــّم أش ــه. ث ــه نفس ــه كتعظيم ــم ل ــبة يف تعظيمك ــوا املناس ــه: أي اطلب ــه نفس كتعظيم
وجــه وجــوب تعظيمنــا لــه وهــو قولــه: مل خيــف عنكــم شــيئا مــن دينــه بل كشــفه لنــا وبّينه 
ــا  ــه عل ــه ومكارهــه إالَّ نصــب علي ــرك شــيئا مــن مراضي بأمجعــه بقــدر اإلمــكان، ومل ي

))( سورة األعراف:  )7).
))( سورة الفتح: 0).
)3( سورة التوبة: )3.
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ظاهــرا أو آيــة واضحــة مــن كتابــه يشــتمل عــى أمــر بــا يرضيــه أو زجــر عــّا يكرهــه))(.

منهــا: روايــة الــكايف بإســناده عــن الباقــر )عليــه الســام( أنــه كتــب يف رســالته إىل 
ســعد  اخلــر: »وكان مــن نبذهــم الكتــاب أن أقامــوا حروفه وحرفــوا حدوده فهــم يروونه 

وال يرعونــه واجلهــال يعجبهــم حفظهــم للروايــة والعلــاء حيزهنــم تركهــم للرعايــة«))(.

فــإن يف قولــه )عليــه الّســام( يعجبهــم هنــاك بــدل حيزهنــم هنــا داللــة عــى أن يكــون 
ــه  ــوز إرادت ــة وال جي ــال يف احلقيق ــم جه ــروف فإهن ــن للح ــاك احلافظ ــال هن ــراد باجله امل
ــؤدي إىل  ــة ي ــة مــن دون رعاي ــم احلــزن إال أن يقــال إن حفــظ الرواي ــه ال يائ ــا ألن هاهن
حزهنــم يف العاقبــة وفيــه بعــد. فــراع يرعــى حياتــه وهــو الــذي يريــد بذلــك وجــه اهللَّ عــز 
ــه  ــد ب ــذي يري ــو ال ــه وه ــى هلكت ــا وراع يرع ــا كان أو جاه ــرة عامل ــدار اآلخ ــل وال وج
الدنيــا واملباهــاة بــه فعنــد ذلــك أي عنــد النظــر إىل قلوهبــم وضائرهــم واالطــاع عــى 
نياهتــم ورسائرهــم اختلفــا وتغايــرا بعــد أن يكونــا متحديــن بحســب الظاهــر يف االهتــام 
ــر   ــى الرائ ــوم تب ــرة وي ــا يف اآلخ ــاس مجيع ــراه الن ــث ي ــك بحي ــف ذل ــا ينكش ــه، وإن ب

)3(ــِعِر ــِة َوَفِريــٌق ِف السَّ نَّ ــوَن َفِريــٌق ِف اجْلَ ُق ــٍذ َيَتَفرَّ َيْوَمئِ

ــه  ــه وآل القــرآن الكريــم كتــاب اهلل املنــزل عــى رســوله النبــي االمــن صــى اهلل علي
 ،ال يأتِيــِه الَباطـِـُل ِمــْن َبــِن َيَديــِه وال ِمــْن َخلِفِه وســلم، وهــو دســتور اإلســام اخلالــد
وقــد أمجــع املســلمون عــى أّنــه املصــدر األول يف الترشيــع ااِلســامي، واملرجع االســاس 
يف اســتقاء الفكــر والعقيــدة والنظــم واملفاهيــم اإلســامية؛ ولذلــك كلــه حــرص 
الرســول األعظــم )صــى اهلل عليــه وآلــه وســلم( عــى ســامة هــذا القــرآن وتبليغــه كــا 

))( رشح هنج الباغة، ابن ميثم البحراين، 3 /)40.
))( الوايف، الفيض الكاشاين،) /70).

)3( ينظر: الوايف، الفيض الكاشاين،) /)7).
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أنــزل حرفــًا بحــرف وكلمــة كلمــة، وكيــف ال حيــرص عــى ذلــك وهــو برهــان نبوتــه، 
ومعجــزة اإلســام اخلالــدة.

املسألة العاشرة: مقياس للحق والباطل:

أن التعايــش يف هــذه الدائــرة، أن حيكــم اإلنســان القــرآن عــى نفســه حتكيــا، 
ويتخــذه مقياســا للحــق والباطــل، وجيعلــه ميزانــا ومعيــارا لفهــم األشــياء واالشــخاص، 
ــه، وكلــا خــي عــى نفســه  ــه امــرا اســتوضح القــرآن في واخلطــوط، وكلــا التبــس علي
مــن الشــطط والزيــغ اســتنصح القــرآن يف نفســه، وكلــا رأى مــن نفســه ميــا ورغبــة إىل 

غــر مــا يميــل اليــه القــرآن ويرغــب فيــه اهتــم نفســه وصــّدق القــرآن.

يقــول اإلمــام أمــر املؤمنــن )عليــه الســام(: »َواْســَتنِْصُحوُه َعلــى َأْنُفِســُكْم، 
َأْهَواَءُكــْم«))(. فِيــِه  ــوا  َواْسَتِغشُّ آَراَءُكــْم،  َعَلْيــِه  ِهُمــوا  َواتَّ

ويف مقــام البيــان قــال اخلوئــي يف رشحــه: »َواْســَتنِْصُحوُه َعلــى َأْنُفِســُكم« أي اخّتــذوه 
ناصحــا لكــم رادعــا ألنفســكم األّمــارة عــن الّســوء والفحشــاء واملنكــر لتضّمنــه اآليــات 
ــْم« أي إذا أدت  ــِه آَراَءُك ــوا َعَلْي ِهُم ــذرة »َواتَّ ــرة املن ــدات الزاج ــذرة والوعي ــة املح الناهي

آرائكــم إىل يشء خمالــف للقــرآن فاجعلوهــا مّتهمــة))(.

ــوا  وهــو مــا أشــار اليــه ابــن ميثــم البحــراين يف بيــان قولــه )عليــه الســام(: »َواْسَتِغشُّ
ــس  ــل النف ــو مي ــوى ه ــوا، ألّن اهل ــوا ويف اآلراء اهّتم ــا استغش ــال هن ــْم«. ق ــِه َأْهَواَءُك فِي
األّمــارة مــن غــر مراجعــة العقــل فــإذا حكمــت النفــس عــن متابعتهــا بحكــم فهــو غــّش 

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(،) /)9.
))( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي،0) /04).
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رصاح، وأّمــا الــرأي فقــد يكــون بمراجعــة العقــل وحكمــه وقــد يكــون بدونــه، فجــاز ان 
يكــون حقــا وجــاز أن يكــون باطــا فــكان بالتهمــة أوىل.

 فــا خالــف مــن قــول، وقانــون ورأي كتــاب اهلل فهــو باطــل، ومــا وافقــه فهــو حــق، 
وهــذا هــو معنــى اختــاذ القــرآن مقياســا للحــق والباطــل.

عــن رســول اهلل )صــى اهلل عليــه والــه(: »إن عــى كل حــق حقيقــة، وعــى كل 
ــوه«))(. ــاب الل فدع ــف كت ــا خال ــه، وم ــذوا ب ــاب الل فخ ــق كت ــا واف ــورا، ف ــواب ن ص

وعــن اإلمــام جعفــر الصــادق )عليــه الســام(: »كل شء مــردود إىل الكتــاب 
والســنة وكل حديــث ال يوافــق كتــاب الل فهــو زخــرف«))(.

فمتــى اصبــح القــرآن مقياســا يف التفكــر كان ذلــك آيــة خضــوع اإلنســان للقــرآن، 
ودخولــه يف دائــرة نفــوذ القــرآن وتأثــره، ومــن دون ان يتخــذ اإلنســان القــرآن مقياســا 

للتفكــر والتصــور والتصديــق اليدخــل يف هــذا املجــال.

املسألة احلادية عشرة: أنه معجزة الرسالة اخلامتة

ــن  ــن م ــن واالخري ــه االول ــدى اهلل ب ــذي حت ــز ال ــاب اهلل املعج ــم كت ــرآن الكري الق
ــزة  ــو معج ــا، وه ــزا بين ــك عج ــن ذل ــزوا ع ــه فعج ــوا بمثل ــى أن يأت ــن ع ــس واجل االن
الرســول اخلاتم)صــى اهلل عليــه والــه( ومــن خالــه ثبتــت رســالته ونبوتــه اخلامتــة 
للرســاالت الســاوية، فإعجــاز القــرآن بــاق، وبقــاء اإلعجــاز دليــل عــى بقــاء الرســالة 
املحمديــة االصيلــة، وأهنــا رســالة عامــة للبــرش مجعــاء، ويف بقــاء الرســالة الســاوية لــكل 

))( اصول الكايف: )/55.
))( روضة املتقن يف رشح من ال حيره الفقيه، حممد تقي املجليس ) األول (،6 /34.
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ــامية. ــة االس ــاء للرشيع ــل بق ــكان دلي ــكل م ــان و ل زم

ومــن مظاهــر إعجــاز القــرآن مــاورد عــن أمــر املؤمنــن )عليــه الســام( يف وصــف 
ُكــْم َعنْــُه:  القــرآن أنــه معجــز قــال: »ذلِــَك اْلُقــْرآُن َفاْســَتنْطُِقوُه، َوَلــْن َينْطـِـَق، َوَلكِــْن ُأْخِرُ

ِديــَث َعــِن اْلَــاِض، َوَدَواَء َدائُِكــْم، َوَنْظــَم َمــا َبْينَُكــْم«))(. َأالَ إِنَّ فِيــِه ِعْلــَم َمــا َيــْأيت، َواحْلَ

ــرآن  ــا أّن الق ــاك أيض ــت هن ــد علم ــي: وق ــب اهلل اخلوئ ــمي حبي ــيد اهلاش ــال الس ق
ــه »َأالَ إِنَّ  ــا بقول ــه أشــار هن ــن وإلي مشــتمل عــى علــم مــا كان ومــا يكــون ومــا هــو كائ
حقــن كلّياهتــا وجزئياهتــا وأحــوال املــوت والــربزخ  ــار الاَّ ــْأيت« أي أخب ــا َي ــَم َم ــِه ِعْل فِي
والبعــث والنّشــور والقيامــة واجلنـّـة والنـّـار ودرجــات اجلنــان ودركات اجلحيــم وأحوال 
ــن يف  ــن واملعاقب ــب املثاب ــاوت مرات ــرى، وتف ــائرون إىل األخ ــابقن إىل األوىل والّس الّس
ــتقبل.   ــدث يف املس ــا حي ــك ممّ ــر ذل ــرة وغ ــة وكث ــا وقلَّ ــّدة وضعف ــاب ش ــواب والعق الث
ِديــَث َعــِن اْلَــاِض« أي أخبــار الّســابقن وكيفّيــة بــدء اخللــق مــن الّســاء واألرض  »َواحْلَ
ــم  ــلف وأممه ــاء الّس ــص األنبي ــوان وقص ــان واحلي ــات واإلنس ــر والنّب ــجر واحلج والّش

ــا مــى. ــك ممّ ــوك األرض والّســاطن وغــر ذل ومعارصهيــم مــن مل

»َوَدَواَء َدائُِكــْم« الشــتاله عــى الفضائــل العلمّيــة والعملّيــة هبــا حيصــل إصــاح النّفوس 
والّشــفاء مــن األمــراض النّفســانّية والــربء مــن داء الغفلــة واجلهالــة »َوَنْظــَم َمــا َبْينَُكــْم« 
تــي هبــا نظــام العــامل واســتقامة األمــور))(. لتضّمنــه القوانــن الرّشعيــة واحلكمــة الّسياســّية الَّ

فيتضــح مــن كام اخلوئــي ان اعجــاز القــرآن الكريــم دليــل واضــح عــى بقــاء 
ــرش. ــى الب ــة ع ــة بالغ ــة وحج ــة باقي ــه نعم ــوده، ألن ــرآن وخل الق

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /54.
))( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي، 9 /337.
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وأما وجوه اإلعجاز اليت للقرآن كثرية ومن أهمها

أوال: اإلعجاز اللغوي والبالغي.

إن كل نبــي يــأيت بمعجــزة عــره فكانــت معجــزة موســى )عليــه الســام( العصــا 
ألن الســحرة يف زمانــه كانــوا حيملــون العــي وخييلــوا للنــاس بأهنــا ثعبــان وجــاء النبــي 
ــه اشــتهروا بالطــب فــكان يشــفي املــرىض  ــه الســام( بالطــب ألن يف زمان عيســى )علي
ويــربء األكمــه واألبــرص وحييــى املوتــى بــإذن اهلل، أمــا إعجــاز القــران فكانــت باغتــه 
واحــدة مــن املعاجــز اجلّمــة حيــث أن العــرب كانــوا بلغــاء ومتتعــوا بقــدر عــال مــن اخلربة 
يف الــكام وجودتــه، وتلمســوا مواضــع أرسار اجلــال اللفظــي التــي بدورهــا كانــت بابــا 
مــن أبــواب الدخــول إىل اإلعجــاز البيــاين يف القــرآن الكريــم. فحينــا رأوا آيــات القــران 
عرفــوا أن هــذا الــكام ليــس مــن صنــع البــرش، بــل هــو كام مــن رب قديــر بديــع، وقــد 
ــا َعــَى  ْلنَ َّــا َنزَّ ــٍب ِم ــْم ِف َرْي حتداهــم اهلل بــأن يأتــوا بآيــة مــن مثلــه، قــال تعــاىل: َوإِْن ُكنُْت

.)((َعْبِدَنــا َفْأُتــوا بُِســوَرٍة ِمــْن ِمْثلِــِه َواْدُعــوا ُشــَهَداَءُكْم ِمــْن ُدوِن الل إِْن ُكنُْتــْم َصاِدِقــَن

فقــد أدهشــت فصاحتــه وباغتــه ونظمــه عقــول العلــاء، فالقــرآن هــو معجــز بلفظه 
ومعنــاه وهلــذا خضعــة هلــذا الــكام و إعــرف بــه مرشكــو قريــش بأنــه كام ربــاين، قــال 
َل  ــزَّ ا))(، وقــال تعــاىل: اللَُّ َن ــوًّ ــًا َوُعُل ــَتْيَقنَْتَها َأنُفُســُهْم ُظْل ــا َواْس تعــاىل َوَجَحــُدوا ِبَ
ــْم ُثــمَّ َتلِــُن  ُ َشــْوَن َربَّ ــُه ُجُلــوُد الَِّذيــَن َيْ َثــايِنَ َتْقَشــِعرُّ ِمنْ ا مَّ َتَشــاِبً ِديــِث كَِتاًبــا مُّ َأْحَســَن احْلَ
ــِل اللَُّ  ــن ُيْضلِ ــن َيَشــاُء ۚ َوَم ــِه َم ــِدي بِ ــَك ُهــَدى الل َيْ لِ ــِر الل ۚ َذٰ ــْم إىَِلٰ ِذْك ــْم َوُقُلوُبُ ُجُلوُدُه
ــُه َأْحَســُن اْلَحِديــِث،  ُمــوا اْلقــْرآن َفإِنَّ َفــَا َلــُه ِمــْن َهــاد )3(.  وقــال )عليــه الســام(: »َوَتَعلَّ

))( سورة البقرة: 3) .
))( سورة النمل: 14

)3( سورة الزمر: 3)
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ــنُوا  ــُدوِر، َوَأْحِس ــَفاُء الصُّ ــُه ِش ــوِرِه َفإِنَّ ــُفوا بِنُ ــوِب، َواْسَتْش ــُع اْلُقُل ــُه َربِي ــِه َفإِنَّ ــوا فِي ُه َوَتَفقَّ
ــِذي الَ  ــِر الَّ ائِ ــِل احْلَ اِه ــِه َكاجْلَ ــْرِ ِعْلِم ــَل بَِغ ــاِلَ اْلَعاِم ــُع اْلَقَصــِص، َوإِنَّ اْلَع ــُه َأْنَف ــُه َفإِنَّ تاَِلَوَت
ُة َلــُه َأْلــَزُم، َوُهــَو َعنْــَد اللِ َأْلــَوُم«))(.  ــْرَ ــُة َعَلْيــِه َأْعَظــُم، َواحْلَ جَّ َيْســَتِفيُق ِمــْن َجْهلـِـِه، َبــِل احْلُ

ثانيا: اإلعجاز يف االخبار عن ملغيبات:

فمــن إعجــازه هــو األنبــاء بالغيبيــات ســواء كانــت هــذه الغيبيــات متعلقــة باملــايض 
ــأ مــا  أو احلــارض أو املســتقبل، عــن أيب عبــد اهلل )عليــه الســام( قــال »كتــاب الل فيــه نب

قبلكــم وخــر مــا بعدكــم وفصــل مــا بينكــم ونحــن نعلمــه«))(.

فقــد أخــرب القــرآن الكريــم بأمــور كثــرة ســتقع يف املســتقبل ثــم وقعــت كــا اخــربه 
ــم الغيــب إال اهلل تعــاىل  ــد اهلل، إذ اليعل ــزل مــن عن ــه ن ســبحانه وتعــاىل، وهــذا يؤكــد أن
ومــن اخبــارات القــرآن الكريــم الغيبيــة هــو إخبــاره عــن املــايض عــن قصــص االقــوام 
ــه(  ــه وال ــي االعظــم )صــى اهلل علي ــار الصاحلــن، اخــرب هبــا الوحــي النب الســابقة وأخب
قــال تعــاىل: تِْلــَك ِمــْن َأنَبــاِء اْلَغْيــِب ُنوِحيَهــا إَِلْيــَك  َمــا ُكنــَت َتْعَلُمَهــا َأنــَت َواَل َقْوُمــَك 

.)3(ــَن ــَة لِْلُمتَِّق ــَذا  َفاْصــِرْ  إِنَّ اْلَعاِقَب ــِل َهٰ ــن َقْب ِم

ثالثا: اإلعجاز العلمي

ــم احلديــث  ــات وقوانــن توصــل إليهــا العل ــه مــا أورده القــرآن مــن نظري ــد ب ونري
ــاوات،  ــاد الس ــاك، وابع ــدد األف ــوم، وتع ــطار النج ــار األرض وإنش ــد يف مس ــا بع في
ــا  ــة وإن ــة واملعادل ــس والتجرب ــن احل ــرآن لقوان ــتعال الق ــات، دون إس ــة الكائن وزوجي

))( هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /6))
))( روضة املتقن يف رشح من ال حيره الفقيه: حممد تقي املجليس ) األول (: )) /98).

)3( سورة هود: 49.
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جــاء ذلــك ابتــداء، ومــا ورد فيــه كان دون ســابق معرفــة برشيــة باحليثيــات املتناثــرة فيــه 
حتــى ثبــت أن القــرآن ال يعــارض مــا يتوصــل إليــه العلــم بــل هــو األســاس يف ذلــك فيــا 

أفــاده مجلــة مــن املتخصصــن.

باإلســالم،  خّصكــم  قــد  تعــاىل  الل  »إّن  الســام(:  )عليــه  املؤمنــن  أمــر  قــال 
واســتخلصكم لــه، وذلــك ألّنــه اســم ســالمة وجــاع كرامــة، اصطفــى الل تعــاىل منهجــه، 
وبــّن حججــه مــن ظاهــر علــم، وباطــن حكــم، ال تفنــي غرائبــه، وال تنقــي عجائبــه، فيــه 
ــع النّعــم، ومصابيــح الظَّلــم، ال تفتــح اخلــرات إالَّ بمفاتــه، وال تكشــف الظَّلــات  مرابي
إالَّ بمصابيحــه، قــد أحــى حــاه، وأرعــى مرعــاه، فيــه شــفاء الشــتفي، وكفايــة الكتفــي«))(.

وقــال الشــارح اهلاشــمي: ثــّم أخــذ عليــه الّســام يف إظهــار منـّـة اهلل عليهــم بالقــرآن 
الكريــم وختصيصهــم بــه مــن بــن ســائر الكتــب واعدادهــم لقبولــه مــن ســائر األمــم. 
ثــّم نّبــه عــى بعــض أســباب إكرامــه تعــاىل هلــم بــه أّمــا مــن جهــة اســمه فأّنــه مشــتق مــن 

الّســامة بالّدخــول يف الطَّاعــة))(.

)الكــون مــن صنــع البــاري ســبحانه وتعــاىل، ومــن خــال القــرآن الكريــم والعلــوم 
احلديثــة  نســتطيع الوقــوف عــى أرسار وروائــع هــذا الكــون البديــع وىف هــذا مــا يؤكــد 
ــا يــدل عــى  أن الكــون هــو كتــاب اهلل الصامــت، وآن القــرآن هــو كتــاب اهلل الناطــق ب

علــم اهلل بــأرساره()3(.

والقــرآن الكريــم الــذي هيــدي للتــي هــي أقــوم، وكتــاب ينطــق بلغــة األعــال، وهــو 
الكــون فــكل يشء فيــه هــو آيــة تــدل عــى أنــه واحــد  ولكــن هــذه اآليــة ال يفهمهــا إالَّ ذو 

))( بحار األنوار: العامة املجليس: 30 /40.
))( منهاج الرباعة يف رشح هنج الباغة، حبيب اهلل اهلاشمي اخلوئي: 83/9).

)3( القرآن وإعجازه العلمي، حممد اساعيل إبراهيم: 48.
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ــا  ُبَ ْمَثــاُل َنْرِ قلــب ســليم وعقــل جمــرد عــن التحيــز والتقليد))(.قــال تعــاىل: َوتِْلــَك األَْ
)((لِلنَّــاِس َوَمــا َيْعِقُلَهــا إاِلَّ اْلَعالُِــوَن

ــة  ــا علمي ــه قضاي ــد في ــم، نج ــرآن الكري ــر يف الق ــن والتدب ــذا التمع ــال ه ــن خ وم
تبهــر العقــول وتعــد مــن اإلعجــاز يف االمــور والقضايــا العلميــة، عــى الرغــم مــن جهــل 
ــم  اجلاهلــن فيهــا عــى حــد تصورهــم وظــن عقوهلــم، التــي اوقفوهــا يف القــرآن الكري

عــى حــد القضايــا اللغويــة أو الســحر وماشــابه ذلــك.

فالقــرآن الكريــم خياطــب  اإلنســانية والعقــل البــرشي، لكــي يصــل اإلنســان بعقلــه 
وروحــه إىل اقــى درجــات الكــال يف فهــم اآليــات االهليــة التــي تتحــدث عــن الكــون 
ْم  َ َلُ وصانعــه، يقــول ســبحانه وتعــاىل: َســنُِريِْم آَياتِنـَـا ِف اآلَفــاِق َوِف َأنُفِســِهْم َحتَّى َيَتَبــنَّ
ٍء َشــِهيٌد)3(، وقــال تعــاىل: إِْن ُهــَو إاِلَّ ِذْكــٌر  ــُه َعــَى ُكلِّ َشْ ــَك َأنَّ ــقُّ َأَوَلْ َيْكــِف بَِربِّ ــُه احْلَ َأنَّ
ــة اإلعجــاز العلمــي للقــرآن  ــَد ِحٍن)4(.ويتضــح أن  قضي ــَأُه َبْع ــنَّ َنَب ِــَن * َوَلَتْعَلُم لِّْلَعاَل
ــامي  ــن اإلس ــة الدي ــن عظم ــأ ع ــا ينب ــذا م ــوم، وه ــد ي ــوم بع ــددة ي ــر متج ــم تظه الكري

وســعة آفاقــه يف مجيــع العلــوم واملعــارف إال وكان يف هــذا الكتــاب الكريــم بيانــه.

رابعًا: اإلعجاز التشريعي.

ويتمثــل بــا فصلــه القــرآن بآيــات األحــكام وفقــه القــرآن بــا ال عهــد ملنــاخ اجلزيــرة 
بتفصياتــه الدقيقــة، فقــد نّظــم حيــاة الفــرد واألمــة بأحــكام ال مزيــد عــى إبرامهــا بربــاط 
احلريــة دون فــوىض وبريــق اإلمتثــال دون إســتعباد، فاألحــوال الشــخصية قــد نظمــت 

))(  التفسر املبن، حممد جواد مغنية: )7).
))( سورة العنكبوت: 43

)3( سورة فصلت: 53.
)4( سورة ص: 87ـ 88.
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بأحكامهــا اجلديــدة يف الــزواج والطــاق والعــدة والنفقــة واملواريث والوصايــا واحلدود 
ــم  ــرق األم ــه أع ــبق إلي ــا مل تس ــود ب ــون والعق ــاص والدي ــروح والقص ــات واجل والدي
ــر  ــدة متأطــرة بإطــار التطوي ــاة جدي ــل كانــت مفــردات حي ترشيعــًا، وأعمقهــا تفقهــًا، ب
ــة  ــاة اليومي ــن احلي ــة ضم ــات منظم ــروض وواجب ــان ف ــرآن ببي ــل الق ــم تكف ــاين ث اإلنس
كالصــاة بفرائضهــا ونوافلهــا، ويف مجلــة مــن الشــهور كالصــوم واحلــج والعمــرة، ويف 

خــال الســنة كالــزكاة واخلمــس يف املحاصيــل والغنائــم.

إن هــذه األبعــاد املراميــة األطــراف يف الترشيــع ال يمكــن أن يصــدر تعاليمهــا 
ــة هــذا التفصيــل  إال خالــق هــذا الكــون ومنظــم شــؤونه، إذ مل تعــرف احلضــارة البرشي

ــا. ــكام وجزئيته ــة االح ــق يف نوعي الدقي

ُكْم ]فِيُكــْم:[ ُمَبيِّنــًا َحاَلَلــُه َوَحراَمُه،  يقــول أمــر املؤمنــن )عليه الســام(: »كَِتــاَب َربِّ
ــُه، َوِعَبــَرُه  ــُه َوَعامَّ َوَفَرائَِضــُه َوَفَضائَِلــُه، َوَناِســَخُه َوَمنُْســوَخُه، َوُرَخَصــُه َوَعَزائَِمــُه، َوَخاصَّ
ــًا َغَواِمَضــُه.  ــُه، َوُمَبيِّن ــرًا ُجَمَل ــُه، َوُمْرَســَلُه َوَمْحــُدوَدُه، َوُمْحَكَمــُه َوُمَتَشــابَِهُه، ُمَفسِّ َوَأْمَثاَل
ــِه، َوَبْيــَن ُمْثَبــت فــي الكِتــاِب  ــع َعَلــى الِعَبــاِد فــي َجْهلِ َبْيــَن َمْأُخــوذ ِميَثــاُق ِعْلِمــِه، َوُمَوسَّ
ــص فــي الكِتــاِب  ــنَِّة َأْخــُذُه، َوُمَرخَّ ــنَِّه َنْســُخُه، َوَواجــب فــي السُّ َفْرُضــُه، َوَمْعُلــوم فــي السُّ
ــر  ــْن َكبي ــِه، ِم ــَن َمَحاِرِم ــٌن َبْي ــَتْقَبلِِه، َوُمَباَي ــي ُمْس ــل ف ــِه، َوَزائِ ــب بَِوْقتِ ــَن َواِج ــُه، َوَبْي َتْرُك
ــع فــي  َأْوَعــَد َعَلْيــِه نِيَراَنــُه، َأْو َصِغيــر َأْرَصــَد َلــُه ُغْفَراَنــُه، َوَبْيــَن َمْقُبــول فــي َأْدَنــاُه، وُمَوسَّ

َأْقَصــاُه« ))(.

وقولــه )عليــه الســام( يف ذكــر يف احلــج:  »َوَفــَرَض َعَلْيُكــْم َحــجَّ َبْيتـِـِه الَحــَراِم، الَِّذي 
َجَعَلــُه ِقْبَلــًة لاِْلََنــاِم، َيِرُدوَنــُه ُوُروَد االَْنَعــاِم، َويْأَلُهــوَن إَِلْيــِه ُوُلــوَه الَحَمــاِم َجَعَلــُه ُســْبَحاَنُه 

))( هنج الباغة خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /6).
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اعًا َأَجاُبــوا إَِلْيــِه  تِــِه، َواْخَتــاَر ِمــْن َخْلِقــِه ُســمَّ َعاَلَمــًة لَِتَواُضِعهــْم لَِعَظَمتِــِه، َوإِْذَعانِِهــْم لِِعزَّ
ُقــوا َكلَِمتِــُه، َوَوَقُفــوا َمَواِقــَف َأْنبَِيائِــِه، َوَتَشــبَُّهوا بَماَلئَِكتِــِه الُمطِيِفيــَن  َدْعَوَتــُه، َوَصدَّ
ــُه  ــِه َجَعَل ــَدُه َمْوِعــَد َمْغِفَرتِ ــاَدُروَن ِعنْ ــِه، َوَيَتَب ــاَح فِــي َمْتَجــِر ِعَباَدتِ بَِعْرِشــِه، ُيْحــِرُزوَن االْْرَب
ــَب  ــُه، َوَكَت ــَب َحقَّ ــُه، َوَأْوَج ــَرَض َحجَّ ــًا، َف ــَن َحَرم ــًا، َولِْلَعائِِذي ــالِم َعَلم ــْبَحاَنُه لاِِلْس ُس
ــِه  ــَتَطاَع إَِلْي ــِن اْس ــِت َم ــجُّ اْلَبْي ــاِس ِح ــى النَّ ــِهِ َعَل ــْبَحاَنُه: َولل ــاَل ُس ــُه، َفَق ــْم ِوَفاَدَت َعَلْيُك

.)((»ــإِنَّ اللــَه َغنِــيٌّ َعــِن الَعاَلميــَن ــَر َف ــْن َكَف َســبِياًل َوَم

الرســول  معجــزة  الكريــم  القــرآن  ان  الفصــل:  هــذا  يف  تقــدم  ممــا  فيتحصــل 
ــم  ــاء عليه ــظ األنبي ــرب ومواع ــن ع ــه م ــر في ــا ذك ــن وم ــار املاض ــا أخب ــي فيه ــة الت األبدي
ــور  ــاوية كزب ــب الس ــر الكت ــه ذك ــى وفي ــى وعيس ــز موس ــم كمعاج ــام ومعاجزه الس
ــذه  ــوا ه ــم حّرف ــام إال أن أقوامه ــم الس ــى عليه ــل عيس ــى وإنجي ــورات موس داود وت
الكتــب الســاوية وغــروا مــا هبــذه الكتــب حســب مصاحلهــم لكــن مــن معاجــز القــران 
ــُه  ــا َل ــَر َوإِنَّ ْك ــا الذِّ ْلنَ ــُن َنزَّ ــا َنْح ــال تعاىل:إِنَّ ــا ق ــه ك ــد أن حيرف ــدر أح ــو ال يق ــم ه الكري
ــْن  ــْن ُدوِن الل َوَلكِ ى ِم ــَرَ ــْرآُن َأْن ُيْف ــَذا اْلُق ــا َكاَن َه ــاىل:  َوَم ــه تع ــوَن))(، وقول افُِظ حَلَ
َتْصِديــَق الَّــِذي َبــْنَ َيَدْيــِه َوَتْفِصيــَل اْلكَِتــاِب اَل َرْيــَب فِيــِه ِمــْن َربِّ اْلَعاَلـِـَن)3(. ويقــول 
االمــام )عليــه الســام(: »َفاْلُقرآُن...َأَتــمَّ ُنــوَرُه، َوأْكــَرَم بـِـِه ِدينـَـُه، َوَقَبــَض َنبِيَُّه)صلــى اللــه 
ــا  ــْبَحاَنُه َم ــُه ُس ــوا ِمن ــِه. َفَعظُِّم ــَدى بِ ــْن َأحــَكاِم اْلُه ــِق ِم ــى اْلَخْل ــَرَغ إَِل ــْد َف ــه( َوَق ــه وآل علي
ــُه َلــْم ُيْخــِف َعنُْكــْم َشــيئًا ِمــْن ِدينـِـِه، َوَلــْم َيْتــُرْك َشــيئًا َرِضَيــُه َأْو َكِرَهُه  َعظَّــَم ِمــْن َنْفِســِه، َفإِنَّ
إاِلَّ َوَجَعــَل َلــُه َعَلمــًا َباِديــًا، َوآَيــًة ُمْحَكَمــًة، َتْزُجــُر َعنـْـُه، َأْو َتْدُعــو إَِلْيــِه، َفِرَضــاُه فَِيمــا َبِقــَي 

))( هنج الباغة خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /6).
))( سورة احلجر: 9.

)3( سورة يونس: 37.
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ــٌد))(. ــَي َواِح َواِحــٌد، َوَســَخُطُه فَِيمــا َبِق

تــم إكــال هــذا البحــث املتواضــع بعــون اهلل تعــاىل، فــا هــذا إال جهــد قليــل فإننــي 
ــر  ــي الكث ــد فاتن ــا ق ــة البــرش، ولرب ــذا العمــل الكــال، فالنقــص مــن طبيع ال أدعــي هل
ــن ســام اهلل  ــه خلدمــة مــوالي أمــر املؤمن ــي أســأل اهلل عــز وجــل أن وفقــت في ولكنن
عليــه، وأن يكــون هــذا العمــل بدايــًة إلبــراز ميــدان مهــم مــن مياديــن التقــدم العلمــي 

ــن. ــد هلل رب العامل ــا أن احلم ــر دعوان ــة وآخ ــات القرآني ــال الدراس ــاري يف جم واحلض

))( هنج الباغة: خطب اإلمام عي )عليه السام(: ) /))).
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ــادر  ــن مص ــن م ــر يف مصدري ــي كب ــوع علم ــع موض ــزة م ــة املمي ــذه الرحل ــد ه بع
الترشيــع اإلســامي ومهــا القــرآن الكريــم املصــدر األول للترشيــع، وكام أمــر املؤمنــن 
عليــه الســام الــذي هــو املصــدر الثالــث بعــد الســنة النبويــة الرشيفــة والقــرآن الكريــم، 
لــذا كان هــذا البحــث يف بعــض القضايــا التــي جــاءت بــن القــرآن الصامــت والقــرآن 
الناطــق، وقــد وضعنــا فيــه جهدنــا؛ لنصــل إىل بعــض النتائــج التــي تضمنهــا هــذا العمــل 

يف طياتــه ومنهــا: 

ــة  ــدث بلغ ــه يتح ــا  أن ــم وجدن ــرآن الكري ــار الق ــى آث ــوف ع ــال الوق ــن خ )-  م
االعجــاز: بــأن يــأيت املدعــي ملنصــب مــن املناصــب االهليــة بــا خيــرق نواميــس الطبيعــة 

ــه غــره وتكــون شــاهدًا عــى صــدق دعــواه. وأن يعجــز عن

)- إن لــكل نبــي أو رســول معجــزة دليــل عــى صــدق  دعــوة نبوتــه ورســالة، وأنــه 
مبعــوث مــن قبــل اهلل تعــاىل، وخافــا لذلــك ال تظهــر احلجــة الربانيــة عــى اخللــق، حيــث 
إن القــرآن هــو معجــزة اهلل ســبحانه وتعــاىل ودليــل قاطــع عــى صــدق نبــوة نبينــا )صــى 

اهلل عليــه وآلــه(.

ــا  ــه، وم ــرآن وفصاحت ــة الق ــم باغ ــرآن الكري ــاز يف الق ــوه اإلعج ــن وج 3- إن م
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ــه ومعــاده،  احتــوى عــى املعــارف الكــربى التــي جــاء هبــا مــن صفــات اهلل تعــاىل  عدل
وإرســال االنبيــاء والرســل، واســتقامة بيانــه الترشيعــي، وأنبــاءه الغيبيــة والعلميــة التــي 

جــاء هبــا.

4- إن مــن معــامل آثــار القــرآن الكريــم يف منهــج اإلمــام أمــر املؤمنن )عليه الســام( 
هــو رس خلــوده واســتمراره  يف كل عــر وزمــان وأنــه كتــاب حمفــوظ حفظــت أصولــه 
وســلمت تعاليمــه إىل يــوم القيامــة، يقــول عليــه الســام: »َوَبْيــٌت الَ ُتْهــَدُم َأْرَكاُنــُه، َوِعــزٌّ 
افُِظــوَن﴾))(، بعكــس الرســاالت  ــا َلــُه حَلَ ْكــَر َوإِنَّ ْلنَــا الذِّ ــا َنْحــُن َنزَّ الَ ُتْهــَزُم َأْعَواُنُه«))(،﴿إِنَّ
الســاوية األخــرى التــي جــاءت يف وقــت معــن ثــم انتهــت عــى يــد املحرفــن واملزوريــن 
ُفــوَن اْلَكلِــَم َعــْن َمَواِضِعــِه  وجتــار الديــن، فهــو قولــه تعاىل﴿ِمــَن الَِّذيــَن َهــاُدوا حُيَرِّ
يــِن ۚ  ــا بَِأْلِســنَتِِهْم َوَطْعنًــا ِف الدِّ َوَيُقوُلــوَن َســِمْعنَا َوَعَصْينَــا َواْســَمْع َغــْرَ ُمْســَمٍع َوَراِعنَــا َليًّ
ــْم َوَأْقــَوَم َوَلٰكِــْن َلَعنَُهــُم  ا َلُ ـُـْم َقاُلــوا َســِمْعنَا َوَأَطْعنَــا َواْســَمْع َواْنُظْرَنــا َلــَكاَن َخــْرً َوَلــْو َأهنَّ

اللُ بُِكْفِرِهــْم َفــاَل ُيْؤِمنُــوَن إاِلَّ َقلِيــاًل﴾)3(.

ــة وليــس بوســع  ــة وإنســانية وعلمي ــة وحيوي ــان بالغيــب رضورة عقلي 5- إن اإلي
أي إنســان أن يربهــن عــى عــدم وجــوده، مــن حيــث إن منطــق إنــكار الغيــب لــو أذنــت 
ــكار  ــط وإن ــه والتخب ــي اإلنســان ســوى التي ــاة ومل جين ــة لتعطلــت مســرة احلي ــه البرشي ب
الرشائــع؛ ألن مســار الغيــب فــوق مــدارك العقــل البــرشي أمرنــا أن نؤمــن هبــا ألن ذلــك 
مــن متــام اإليــان وتعــد واحــدة مــن أركانــه، فضــًا عــن كــون إياننــا هبــا نابــع مــن طاقــة 

قــدرة اهلل ســبحانه وتعــاىل.

))( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /6).
))( سورة احلجر: 9.

)3( سورة النساء: 46.
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6- إن القــرآن الكريــم ســيبقى األقــوى أمــام كل الشــبهات التــي تثــار حولــه  ألنــه 
ــل االرض والســموات لعقــل اإلنســان،  حقيقــة اللطــف االهلــي والقــوة القاهــرة بتذلي
ــُن،  ــِه اْلَمتِي ــُل الل ــُه َحْب ــرآن، »َفإِنَّ ــذا الق ــل ه ــدا بمث ــظ أح ــاىل مل يع ــبحانه وتع ألن اهلل س
ــَاَواِت  ــا ِف السَّ َر َلُكــم مَّ ــَرْوا َأنَّ اللَ َســخَّ َوَســَبُبُه االَِْميــُن«))( قــال ســبحانه وتعــاىل: ﴿َألَْ َت
ــاِدُل ِف اللِ بَِغــْرِ  َوَمــا ِف اأْلَْرِض َوَأْســَبَغ َعَلْيُكــْم نَِعَمــُه َظاِهــَرًة َوَباطِنـَـًة َوِمــَن النَّــاِس َمــن ُيَ

نِــٍر﴾))(.  ــاٍب مُّ ــٍم َواَل ُهــًدى َواَل كَِت ِعْل

ــاب  ــلوب اخلط ــام( أس ــه الس ــام )علي ــر اإلم ــة يف فك ــار الربوي ــامل اآلث ــن مع 7 ـ م
القــرآين الربــوي يف خماطبــة العقــل والنفــس، مــن خــال تنظيــم وصياغــة حيــاة الفــرد 
واملجتمــع والســيطرة عــى الشــهوات واالهــواء، عــرب صناعــة اإلنســان واالنســانية، ممــا 
جيعــل املجتمــع طاهــرًا ومنظــًا تعمــه الرمحــة والســعادة، يقــول )عليــه الســام( يف وصف 
القــرآن بانــه شــفاء مــن مجيــع األمــراض: »َفاْسَتْشــُفوُه ِمــْن َأْدَوائُِكــْم، َواْســَتِعينُوا بـِـِه َعَلــى 
ــاَلُل«)3(. اِء، َوُهــَو اْلُكْفــُر َوالنَِّفــاُق، َواْلَغــيُّ َوالضَّ الََْوائُِكــْم، َفــإنَّ فِيــِه ِشــَفاًء ِمــْن َأْكَبــِر الــدَّ

8-  مــن خــال البحــث وجدنــا اإلعجــاز القــرآين  يتمثــل عــرب أمثلــة مــن القصــص 
ــُه،  ــى َعَجائُِب التــي حتتــوي يف طياهتــا احلكمــة والعلــم ومعــاين العــربة واملوعظــة، »الَ َتْفنَ

َوالََتنَْقِضــي َغَرائُِبــُه، َوالَ ُتْكَشــُف الظُُّلَمــاُت إالَّ بِــِه«)4(.

وآخر دعوانا ان احلمد هلل رب العاملن 

))( خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /95.
))( سورة لقان: 0).

)3( هنج الباغة، خطب اإلمام عي ) عليه السام (: ) /)9.
)4( املصد ر نفسه ) / 56.
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املصادر واملراجع
االتقــان يف علــوم القــرآن، الســيوطي: )ت: ))9هــ  ( حتقيــق، حممــد أبــو الفضــل إبراهيــم   . )

ط(. )د.  م   (974 394)هـــ/ 

ــورات . ) ــربيس )ت: 548هـــ (، منش ــب الط ــن ايب طال ــي ب ــن ع ــد ب ــور امح ــاج، ايب منص االحتج
الرشيــف الــريض )د  ط(.

اختيــار مصبــاح الســالكن، ابــن ميثــم البحــراين )ت: 679هـــ(: حتقيــق وتقديــم وتعليــق: . 3
ــة املقدســة، جممــع البحــوث  ــي، مؤسســة لآلســتانة الرضوي ــور شــيخ حممــد هــادي األمين الدكت

ط). 366)ش،   -  (408 االســامية، 

أعيــان الشــيعة، الســيد حمســن االمينــي )ت: )95)م(، حتقيــق الســيد حســن االمــن، دار . 4
) د. ط(. بــروت، 403)هـــ   للمطبوعــات  التعــارف 

األمثــال يف القــرآن الكريــم، الشــيخ الســبحاين: مؤسســة اإلمــام الصــادق )عليــه الســام( 0)4) . 5
اعتــاد - قــم، ط ).

األمثــل يف تفســر كتــاب اهلل املنــزل، الشــيخ نــارص مــكارم الشــرازي، مدرســة اإلمــام عــي بــن . 6
ايب طالــب عليــه الســام، ط): 6)4)هـــ.

األنــوار الســاطعة يف رشح زيــارة اجلامعــة، الشــيخ جــواد بــن عبــاس الكربائي: حتقيــق  مراجعة: . 7
حمســن األســدي، مؤسســة األعلمي للمطبوعات، 8)4) - 007)م ط).

ــرازي: . 8 ــاين الش ــم الرب ــد الرحي ــق: عب ــيس )ت: ))))هـــ(، حتقي ــة املجل ــوار، العام ــار األن بح
ــان، ط 3. ــروت - لبن ــاء - ب ــة الوف 403)هـــ  - 983)م: مؤسس

بحــوث يف تاريــخ القــرآن وعلومــه: الســيد مــر حممــدي زرنــدي، ))4)هـــ (، مؤسســة النــرش . 9
ــة، ط). ــم املرشف ــن بق ــة املدرس ــة جلاع ــامي التابع اإلس
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ــل . 0) ــو الفض ــد أب ــق حمم ــي: )ت: 794هـــ( حتقي ــن الزرك ــدر الدي ــرآن، ب ــوم الق ــان يف عل الربه
إبراهيــم(: دار إحيــاء الكتــب العربيــة عيســى البــايب احللبــي 376)هـــ - 957)م، ط ).

ــق: . )) ــي )ت: )8)هـــ(، حتقي ــر اهليثم ــن أيب بك ــي ب ــارث، ع ــند احل ــد مس ــن زوائ ــث ع ــة الباح بغي
ــرة  )د.  ــر - القاه ــع والتصدي ــرش والتوزي ــع للن ــعدين، دار الطائ ــد الس ــد حمم ــد احلمي ــعد عب مس

ط(.

البيــان يف تفســر القــرآن، الســيد اخلوئــي )ت: 3)4)هـــ(،: 395) - 975)م: دار الزهــراء . ))
ــان، ط 4. ــروت - لبن ــع - ب ــرش والتوزي ــة والن للطباع

تــاج العــروس، الزبيــدي )ت: 05))هـــ(، حتقيــق: عي شــري، 4)4)هـــ - 994)م: دار الفكر . 3)
للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــروت، )د.ط(: )/57.

تاريــخ اليعقــويب، أمحــد بــن اســحق اليعقــويب )ت: )9) هـــ (،دار الكتــب العلميــة، لبنــان، . 4)
ط). 9)4)هـــ، 

التبيــان يف تفســر القــرآن، شــيخ الطائفــة أيب جعفــر حممــد بــن احلســن الطويس)ت:460هـــ(، . 5)
حتقيــق وتصحيــح: أمحــد حبيــب قصــر العامــي:، 409)هـــ،: مكتــب اإلعــام اإلســامي، ط 

.(

حتفــة الســنية يف رشح نخبــة املحسنية،الســيد عبــد اهلل اجلزائــري )ت: 73))هـــ (، حتقيــق: رشح . 6)
اجلزائــري ) د ط(.

التعريفــات، اجلرجــاين )ت: 6)8هـــ( حتقيــق جمموعــة مــن العلــاء: 403)هـــ -983)م:  دار . 7)
ــان، ط ). ــروت - لبن ــة ب ــب العلمي الكت

تفســر اآلصفــي، املــوىل حممد حمســن الفيــض الكاشــاين)ت: 9)0)هـــ(، حتقيق: حممد حســن . 8)
الدرايتــي - حممــد رضــا نعمتــي : مركــز االبحاث والدراســات االســامية، ط)، 8)4)هـ.

تفســر الصــايف، حممــد بــن حمســن الفيــض الكاشــاين )ت: )09)هـــ (، صححــه وقــدم لــه وعلــق . 9)
عليــه: الشــيخ حســن االعلمــي ، مؤسســة اهلــادي إيــران )د. ط(.

تفســر الــراط املســتقيم، الســيد حســن الــرب وجــردي، صححــه وعلــق عليــه: الشــيخ غــام . 0)
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رضــا بــن عــي اكــرب ، قــم، مؤسســة أنصاريــان، 6)4)هـــ، ط ).

تفســر العيــايش، ابــو النــر حممــد بــن مســعود بــن عيــاش الســلمي الســمرقندي )ت: 0)3 هـ(، . ))
حتقيــق العامــة ســيد هاشــم املحــايت: منشــورات مؤسســة االعلمــي بــروت لبنــان، )د ط(.

ــم . )) ــة تنظي ــق: مؤسس ــي )ت: 398)هـــ (، حتقي ــى اخلمين ــيد مصطف ــم، الس ــرآن الكري ــر الق تفس
ــاين 8)4) - 376)ش، )د. ط(. ــادي الث ــي، مج ــام اخلمين ــار اإلم ــرش آث ون

التفســر املبــن، حممــد جــواد مغنيــة )ت: 400)هـــ (، مؤسســة دار الكتــاب اإلســامي: 403) . 3)
- 983)م، ط ).

تفسر املنار، حممد رشيد رضا احلسيني: )ت: 354)هـ(، 366)هـ - 947)م، ط).. 4)

التوحيــد، الشــيخ ايب حممــد املفضــل بــن عمــر اجلعفــي الكــويف )ت: يف اواخــر القــرن الثالــث( . 5)
حتقيــق قيــس العطــار، دار املرتــى - بــروت لبنــان، ط)، 037) ـ 0)))هـــ.

ثــواب األعــال، الشــيخ الصــدوق )ت: )38 هـــ(، حتقيــق: الســيد حممــد مهــدي الســيد حســن . 6)
ــم، ط). ــريض - ق ــف ال اخلرســان، 368) ش، منشــورات الرشي

اجلامــع ألحــكام القــرآن، القرطبــي) ت: )67هـــ(، حتقيــق و تصحيــح: أمحــد عبــد العليــم . 7)
الــربدوين، دار إحيــاء الــراث العــريب - بــروت - لبنــان ) د ط(.

مجهــرة اللغــة، أبــو بكــر حممــد بــن احلســن بــن دريــد األزدي )ت: ))3هـــ( حتقيق: رمــزي منــر . 8)
بعلبكــي، دار العلــم للمايــن - بــروت، )ط) 987)م (.

ــاس . 9) ــيخ عب ــق: الش ــق وتعلي ــق: حتقي ــري )ت: 66))هـــ( حتقي ــيخ اجلواه ــكام، الش ــر ال جواه
القوچــاين: 365)ش، دار الكتــب اإلســامية - طهــران، ط).

ــات، . 30 ــوث والدراس ــب البح ــق: مكت ــن )ت: )5))هـــ(، حتقي ــن عابدي ــار، اب ــية رد املحت حاش
5)4)هـــ - 995)م، دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــروت - لبنــان )د. ط(:

احلدائــق النــارضة، املحقــق البحــراين )ت: 86))هـــ(، حتقيــق وتعليــق: حممــد تقــي اإليــرواين: . )3
مؤسســة النــرش اإلســامي، قــم املرشفــة، )د ط(. 

حيــاة اإلمــام احلســن )عليــه الســام(، الشــيخ باقــر رشيــف القــريش )ت: 433)هـــ(، مطبعــة . )3
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اآلداب - النجــف األرشف  394) - 974)م، ط).

خزانــة األدب، البغــدادي )ت: 093)هـــ (، حتقيــق: حممــد نبيــل طريفي/إميــل بديــع اليعقــوب، . 33
بــروت - دار الكتــب العلميــة  998)م، ط ).

دائرة املعارف القرن العرشين، حممد فريد وجدي، دار املعرفة بروت ـ لبنان، ط ).. 34

الــدر املنثــور يف التفســر باملأثــور، جــال الديــن الســيوطي )ت: ))9 هـــ(،: دار املعرفــة للطباعــة . 35
والنــرش - بــروت ـ لبنــان، )د ط(.

ــي )ت:  45))هـــ(، . 36 ــوق القطيف ــح آل ط ــيخ صال ــن الش ــد ب ــي: أمح ــوق القطيف ــائل آل ط رس
حتقيــق: حتقيــق ونــرش رشكــة دار املصطفــى صــى اهلل عليــه وآهلإلحيــاء الــراث، ))4) - 0) م 

ــراث ط). ــاء ال ــه وآهلإلحي ــى اهلل علي ــى ص د ار املصطف

ــد . 37 ــيد أمح ــم: الس ــق: تقدي ــى )ت: 436 هـــ(، حتقي ــف املرت ــى، الرشي ــف املرت ــائل الرشي رس
احلســيني / إعــداد: الســيد مهــدي الرجائــي، مطبعــة اخليــام: دار القــرآن الكريم - قــم، 405))د 

ط(.

روضــة املتقــن يف رشح مــن ال حيــره الفقيــه، حممــد تقــي املجلــيس )األول(: )ت 003)هـــ(: . 38
ــاج  ــامي ح ــك اس ــاد فرهن ــاين: بني ــوي الكرم ــن املوس ــتهاردي - حس ــاه االش ــي بن ــق: ع حتقي

ــانيور، ط). ــن كوش ــد حس حمم

الســيد عــي خــان . 39 الســام(  الســاجدين )عليــه  الســالكن يف رشح صحيفــة ســيد  ريــاض 
ــي، مؤسســة النــرش  ــق: الســيد حمســن احلســيني األمين املــدين الشــرازي )ت: 0)))هـــ (، حتقي

اإلســامي، حمــرم احلــرام 5)4)، ط 4.

زاد املســر يف علــم التفســر ابــن اجلــوزي )ت:597هـــ(، حتقيــق: حممــد بــن عبــد الرمحــن عبــد . 40
اهلل، دار الفكــر للطباعــة والنــرش والتوزيــع: مجــادى األوىل 407) - كانــون الثــاين 987)م، 

ط ).

ــوث . )4 ــع البح ــي )ت: 94)) ـ 359)هـــ(، حتقيق: جمم ــاس القم ــيخ عب ــار، الش ــفينة البح س
ـ التابــع لآلســتانة الرضوّيــة املقّدســة. دار االســوة للطباعــة والنــرش6)4) ط). اإلســامّية 
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رشح أصــول الــكايف، مــويل حممــد صالــح املازنــدراين )ت: )08)هـــ (، حتقيــق  مــع تعليقــات: . )4
املــرزا أبــو احلســن الشــعراين / ضبــط وتصحيــح: الســيد عــي عاشــور، ))4) - 000)م، 

دار إحيــاء الــراث العــريب للطباعــة والنــرش والتوزيــع - بــروت - لبنــان، ط).

رشح رســالة احلقــوق، اإلمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( )ت: 94هـــ(، حتقيــق: رشح: . 43
حســن الســيد عــي القبانچــي، 406) هـــ، مؤسســة إســاعيليان للطباعــة والنــرش، ط3.

ــن . 44 ــدة م ــه ع ــي بتصحيح ــق: عن ــراين )ت: 679هـــ( حتقي ــم البح ــن ميث ــة، اب ــج الباغ رشح هن
األفاضــل وقوبــل بعــدة نســخ موثــوق هبــا:)36) ش: مركــز النــرش مكتــب االعــام االســامي 

ــران، ط. ــم - اي ــة - ق ــوزة العلمي - احل

رشح هنــج الباغة،ابــن أيب احلديــد، )ت: 656هـــ(، حتقيــق: حممــد أبــو الفضل إبراهيم::مؤسســة . 45
إســاعيليان للطباعــة والنرش والتوزيــع، )د ط(.

الصحيــح مــن ســرة النبــي األعظــم )صــى اهلل عليــه وآلــه(، الســيد جعفــر مرتــى العامــي، دار . 46
احلديــث للطباعــة والنــرش - قــم - ايــران، 6)4) - 385)ش، ط).

الصحيفــة الســجادية اإلمــام زيــن العابديــن )عليــه الســام( )ت: 94 هـــ(، حتقيــق: الســيد . 47
حممــد باقــر املوحــد االبطحــي األصفهــاين، مؤسســة اإلمــام املهــدي )عليــه الســام( / مؤسســة 

ــرام ))4)هـــ، ط). ــرم احل ــم 5) حم ــرش - ق ــة والن ــان للطباع األنصاري

الظــن، الســيد كــال احليــدري، حتقيــق: حممــود نعمــة اجليــايش: 9)4) - 008)م مطبعــة: . 48
ســتاره، دار فراقــد للطباعــة والنــرش، ط ).

العلــم واحلكمــة يف الكتــاب والســنة: حممــد الــري شــهري، حتقيــق مؤسســة دار احلديــث الثقافية، . 49
ط).

علــوم القــرآن، الســيد حممــد باقــر احلكيــم )ت: 5)4)هـــ(، مؤسســة اهلــادي - قــم: جممــع الفكــر . 50
اإلســامي، ربيــع الثــاين 7)4)هـ، ط3.

والدراســات . )5 األبحــاث  مركــز  حتقيــق:  44))هـــ(،  )ت:  النراقــي  املحقــق  األيــام،  عوائــد 
ط(. )د  اإلســامي  اإلعــام  ملكتــب  التابــع  النــرش  مركــز  375)م،   -  (4(7 اإلســامية، 
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ــي - . )5 ــدي املخزوم ــور مه ــق: الدكت ــدي )ت: 75)هـــ(، حتقي ــد الفراهي ــن أمح ــل ب ــن، اخللي الع
ــم،، 409)هـــ، ط). ــران - ق ــرة - اي ــة دار اهلج ــامرائي، مؤسس ــم الس ــور إبراهي الدكت

ــني . 53 ــن احلس ــيخ حس ــق: الش ــطي: حتقي ــي الواس ــد الليث ــن حمم ــي ب ــم واملواعظ،ع ــون احلك عي
البرجنــدي، دار احلديــث، ط)، 376)هـــ. ش.

ــان 397) - . 54 ــروت - لبن ــريب - ب ــاب الع ــي )ت: )39)هـــ (، دار الكت ــيخ األمين ــر، الش الغدي
977) م، ط 4.

الغيبيــات يف هنــج الباغــة دراســة تارخييــة موضوعيــة، غــزوان عبــد الكاظــم املــرزوك، مؤسســة . 55
علــوم هنــج الباغــة )العتبــة احلســينية(، 437)هـــ - 6)0)م،  ط).

فقــه القــرآن، قطــب الديــن الراونــدي )ت: 573هـــ( حتقيــق: الســيد أمحــد احلســيني، مكتبــة آيــة . 56
اهلل العظمــى النجفــي املرعــي، ط)ـ 405)هـــ.

الفقه واملسائل الطبية، الشيخ حممد آصف املحسني: ياران - قم،ط).. 57

الفوائــد الطوســية: احلــر العامــي )ت: 04))هـــ(، حتقيــق: علــق عليــه وصححــه العاملــان . 58
املتتبعــان احلــاج الســيد مهــدي الــازوردي والشــيخ حممــد درودي: شــعبان 403) املطبعــة 

العلميــة - قــم )د ط(.

يف رحاب القرآن: السيد حممد تقي املدريس: دار حمبي احلسن )عليه السام( )د ط(.. 59

يف ظــال هنــج الباغــة، حممــد جــواد مغنيــة )ت: 400)هـــ(، 7)4)هـــ، مطبعــة ســتاره: . 60
احلــق، ط ). انتشــارات كلمــة 

ــد . )6 ــد عب ــح أمح ــق: تصحي ــاوي )ت: )03)هـــ (، حتقي ــر، املن ــع الصغ ــر رشح اجلام ــض القدي في
الســام، 5)4) - 994)م، دار الكتــب العلميــة - بــروت )د ط(.

الــكايف، الشــيخ الكلينــي )ت: 9)3هـــ (، حتقيــق: تصحيــح وتعليــق: عــي أكــرب الغفــاري، . )6
اإلســامية - طهــران، ط 4. الكتــب  دار  365)ش، 

ــن فــروخ  . 63 ــن احلســن ب ــر الدرجــات، حممــد ب الــكايف، الشــيخ الكلينــي: )/9))، وينظــر: بصائ
الصفــار )ت:90)هـــ(، حتقيــق: تصحيــح وتعليــق وتقديــم: احلــاج مــرزا حســن كوچــه باغــي، 
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ــران )د. ط(. ــي - طه ــورات األعلم ــع: 404) - )36)ش، منش ــنة الطب س

كشــف املــراد يف رشح جتريــد االعتقــاد، العامــة احلــي )ت: 6)7 هـــ (، حتقيــق اآلمــي، )4)7 . 64
هـــ، مؤسســة نــرش اإلســامي - قــم، ط7.

ــي . 65 ــيني القريم ــى احلس ــن موس ــوب ب ــة،  أي ــروق اللغوي ــات والف ــم يف املصطلح ــات معج الكلي
الكفــوي، أبــو البقــاء احلنفــي )ت: 094)هـــ( حتقيــق: عدنــان درويــش - حممــد املــري: 

مؤسســة الرســالة - بــروت )د. ط(.

لســان العــرب - حممــد بــن مكــرم بــن عــى، أبــو الفضــل، مجــال الديــن ابــن منظــور األنصــاري . 66
الرويفعــى اإلفريقــى: )ت: ))7هـــ (: دار صــادر - بــروت ط 3 - 4)4)هـــ.

جممــع البحريــن، العــامل املحــدث الفقيــه الشــيخ فخــر الديــن الطرحيــي )ت: 085)هـــ (، حتقيــق . 67
أمحــد احلســيني:املكتبة املرتضويــة ال حيــاء االثــار اجلعفريــة )د. ط(.

جممــع البيــان، الشــيخ الطــربيس )ت: 548هـــ(،: حتقيــق وتعليــق: جلنــة مــن العلــاء واملحققــن . 68
ــان )د.ط(  ــروت - لبن ــات - ب ــي للمطبوع ــة األعلم ــن: 5)4) -995)م، مؤسس األخصائي

جممــع الفائــدة، املحقــق األردبيــي )ت: 993هـــ(، حتقيــق: احلــاج آغــا جمتبــى العراقــي، الشــيخ . 69
ــامي   ــرش اإلس ــة الن ــاين، مؤسس ــزدي األصفه ــن الي ــا حس ــاج آغ ــتهاردي، احل ــاه االش ــي پن ع

ــة 4)4)ط). ــة، ذي احلج ــم املرشف ــن بق ــة املدرس ــة جلاع التابع

ــه . 70 ــق  صحح ــاين )ت: )09)هـــ (، حتقي ــض الكاش ــاء، الفي ــب األحي ــاء يف هتذي ــة البيض املحج
ــوزه  ــن ح ــه مدرس ــه جامع ــته ب ــامي وابس ــارات إس ــاري، انتش ــرب الغف ــي أك ــه: ع ــق علي وعل

ــم، ط). ــه ق علمي

املحيــط يف اللغة،إســاعيل بــن عبــاد بــن العبــاس، أبــو القاســم الطالقــاين، املشــهور بالصاحــب . )7
بــن عبــاد )ت: 385 هـــ(، حتقيــق: حممــد حســن آل ياســن، 4)4) هـــ ـ 994)م بــروت ـ لبنــان  

ط ).

ــح: أمحــد . )7 ــق: ضبــط وتصحي ــرازي )ت: ))7هـــ(، حتقي ــن أيب بكــر ال ــار الصحــاح، حممــد ب خمت
ــان ط ). ــروت - لبن ــة - ب ــب العلمي ــن، 5)4) - 994)م دار الكت ــمس الدي ش
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ــح: . 73 ــص وتصحي ــق: تلخي ــي زاده، حتقي ــق، الباچچ ــوق واخلال ــن املخل ــارق ب ــاب الف ــر كت خمت
ــة قــم، )د. ط(. ــة حممــد األمــن، فــرع مركــز األمــن يف مدين هيئ

ــي . 74 ــزة اهلل املوالئ ــيخ ع ــق: الش ــراين: )ت: 07))هـــ (، حتقي ــم البح ــيد هاش ــز الس ــة املعاج مدين
اهلمــداين  3)4): مؤسســة املعــارف اإلســامية - قــم - ايــران  ط ).

مكتبــة . 75 منشــورات  )ت:)36)(،  الغطــاء  كاشــف  هــادي  الباغة،الشــيخ  هنــج  مســتدرك 
ط(. )د  األندلــس، 

مســند اإلمــام عــي )عليــه الســام(: الســيد حســن القبانجــي: حتقيــق: التحقيــق: الشــيخ طاهــر . 76
الســامي، منشــورات مؤسســة األعلمــي للمطبوعــات بــروت - لبنــان، )ط)، ))4) - 

000)م(.

ــان . 77 ــاح املتهجــد، الشــيخ الطــويس: )ت: 460هـــ(: مؤسســة فقــه الشــيعة - بــروت - لبن مصب
ســنة ))4) - )99) م، ط ).

مطارح األنظار،الشيخ األنصاري )ت: )8))هـ (، ط).. 78

معجــم مقاييــس اللغــة، أمحــد بــن فــارس بــن زكريــا )ت: 395 هـــ(، حتقيــق: عبــد الســام حممــد . 79
هــارون، مكتبــة اإلعــام اإلســامي،)د. ط(، 404)هـــ.

مفاتيــح اجلنــان، الشــيخ عبــاس بــن حممد رضا بن أيب القاســم القمــي )ت: 359) هـــ ـ  940)م( . 80
دار االضــواء بــروت لبنان )د. ط(.

مفاهيم القرآن، جعفر السبحاين، مؤسسة اإلمام الصادق، إيران،)د. ط(.. )8

املفــردات يف غريــب القــرآن، الراغــب األصفهــاين )ت: 5)4هـــ(، دفــر نــرش الكتــاب 404)هـــ . )8
)د ط(.

مــكارم األخــاق، الشــيخ ريض الديــن نــر احلســن بــن الفضــل الطــربيس )ت: 548 هـــ(، ط . 83
6، )39) - )97)م.

املائكــة يف هنــج الباغــة، حممــد محــزه اخلفاجــي، سلســلة الكتــب العلميــة مؤسســة علــوم هنــج . 84
الباغــة، ط).
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ــة: . 85 ــح ورشح ومقابل ــق: تصحي ــوب )ت: 588هـــ (، حتقي ــهر آش ــن ش ــب، اب ــب آل أيب طال مناق
جلنــة مــن أســاتذة النجــف األرشف، املطبعــة: احليدريــة - النجــف األرشف: 376) - 956)م 

)د. ط(.

منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج الباغــة، حبيــب اهلل اهلاشــمي اخلوئــي )ت: 4)3)هـــ (، حتقيــق: . 86
ســيد إبراهيــم امليانجــي، مطبعــة االســامية بطهــران، النــارش: بنيــاد فرهنــگ امــام املهــدي 

)عــج(، ط4.

منهــاج الرباعــة يف رشح هنــج الباغــة، قطــب الديــن الراونــدي )ت: 573هـــ(، حتقيــق: الســيد . 87
عبــد اللطيــف الكوهكمــري مكتبــة آيــة اهلل املرعــي العامة - قــم، 406)هـــ )د.ط(.
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009) م ط).
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اهلــدى إىل ديــن املصطفــى: الشــيخ حممد جــواد الباغــي )ت: 8)3)هـ(، 405) هـــ - 985)م، . 95
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الوســائل:  الشــيخ  حممــد بــن احلســن احلــر العامــي )ت:04))هـــ(، حتقيــق مؤسســة آل البيــت . 97
)عليهــم الســام( إلحيــاء الــراث، ايــران قــم )د. ط(.



)211(

احملتويات

5 .......................................................................... مقدمة املؤسسة
املقدمة .................................................................................. 7
أوال: أمهية البحث:.................................................................... 3)
ثانيًا: أهداف البحث:.................................................................. 4)
(4 ................................................................. ثالثا: منهجية البحث:
(5 ................................................................. رابعا: هيكلية البحث:

الفصل األول

 اآلثار الغيبية يف القرآن الكريم ونهج البالغة

(9 ................................................................................. متهيد:
(( ............................................................ السألة األوىل: معاين الغيب 
(4 ........................................................ السألة الثانية: تقسيات الغيب:
(4 ...... القسم االول: الغيب املختص بذات اهلل سبحانه واملسمى بالغيب املكنون أو غيب الغيوب: 
(5 ..................................................... القسم الثاين: الغيب النسبي املقيد 
(8 ....................... السألة الثالثة: منهج اإلمام عي )عليه السالم( ف تقسيات الغيب 
(8 .................................................................. األول: غيب املايض. 
(9 .......... الشواهد الغيبية التي ذكرها اإلمام )عليه السام( املستوحاة من القرآن الكريم 
(9 ................................................  ) ـ  قوله تعاىل يف قصة آدم عليه السام
(9 .......  ) ـ قصة موسى والتساؤالت املتكررة من قومه أوضحها الوحي لنبيه )صى اهلل عليه وآله(
3( ........................................................ )ـ قصة يوسف )عليه السام( 
3( .......  3 ـ ومن الشواهد الغيبية املاضية التي يتحدث هبا )عليه السام( قوله تعاىل يف قصة مريم:



)212(

33 .................................................................. الثاين: غيب احلارض.
33 ...... املقصد األول: أخبار القرآن الكريم عن العوامل الغيبية التي مل يرها الناس بحواسهم.
33 .............................................................. أوال: األساء والصفات.
35 .................................................................. ثانيا: املائكة واجلن:
38 .......................................................... ثالثا: املوت والربزخ والبعث 
46 ...... املقصد الثاين: االخبار الغيبية يف كشف مؤامرات املنافقن يف القضاء عى االسام  
46 ............................ أوال ـ مؤامرة قتل النبي )صى اهلل عليه وآله( والقضاء عليه  
48 ................................................................ ثانيا ـ بناء مسجد رضار
49 ................................................................ الثالث ـ غيب املستقبل 
50 .................................. النوع االول: وهو ما ال سبيل إىل انكار صدقه وحتققه 
) ـ اخبار القرآن الكريم عن انتصارات الروم يف املستقبل ............................... 50
5( ............................... )ـ االخبار عن عودة النبي )صى اهلل عليه وآله ( إىل مكة 
53 ....... 3ـ أخبار القرآن بحفظ النبي وصيانة )صى اهلل عليه وآله( من أخطار الناس وأذاهم 
53 ................................... 4ـ االخبار عن هزيمة املرشكن يف واقعة بدر الكربى 
5 ـ االخبار عن فتح مكة............................................................... 55
6ـ اإلخبار عن عدم مشاركة املنافقن يف احلرب بعد رجوع املسلمن من غزوة تبوك ....... 56
57 .................................................... 8 ـ اإلخبار عن ذرية النبي الطاهرة 
58 ..........................................................  9 ـ اإلخبار عن مصر اليهود
59 .......................................... 0) ـ اإلخبار عن مكائد اليهود ضد املسلمن 
60 ................................... ))ـ اإلخبار عن حفظ القرآن وصيانته من التحريف 
6( ........................ )) ـ اإلخبار عن حفظ االسام والرسول )صى اهلل عليه وآله( 
6( ....................................................... 3) ـ االخبار عن أرسار الطبيعة 
63 ..................................................................... أ ـ قانون الزوجية.
ب ـ بيان احلياة يف الكواكب واالجرام الساوية ......................................... 64
65 .................................... ج ـ إخبار القرآن الكريم عن منافع الرياح ومضارها



)213(

67 ................................................. د ـ اإلخبار عن  رتق السموات وفتقها 
68 ......... النوع الثاين ـ الغيب الذي جاء عن علم وقوع اخلرب املتواتر فيه من السنّة املطهرة 
68 ................................... النوع الثالث: إخبار وتوضيح االمور التي مل تقع بعد

الفصل الثاني

اآلثار العلمية يف القرآن الكريم ونهج البالغة

73 ................................................................................. متهيد:
75 ...................... السألة األوىل: آثار خلق اإلنسان ف كالم اإلمام عي )عليه السالم(
75 ....................................................................... املراحل األوىل: 
75 .................................................................. أوال: مرحلة الراب.
77 ..................................................................... ثانيا: مرحلة املاء. 
78 .................................................................... ثالثا: مرحلة اهليئة. 
رابعا: مرحلة الصلصال واحلمأ املسنون. ............................................... 79
8( ........................................................... خامسا: مرحلة نفخ الروح. 
85 ........................ السألة الثانية: أطوار تلق اإلنسان عند اإلمام عي )عليه السالم(
86 .................................................... املرحلة الثانية: أطوار خلق اإلنسان 
86 .................................................................... أوال: طور النطفة. 
88 ..................................................................... ثانيا: طور العلقة. 
90 ............................................................ ثالثا: طور املضغة والعظام 
9( .................................................................... رابعا: طور اجلنن:
95 .......................................... السألة الثالثة: األثر العلمي ف خلق احليوانات
98 ........................................... السألة الرابعة:  اآلثار العلمية ف خلق الكون 
98 .......................................................................... أوال: الساء.
(0( ....................................................................... ثانيا: النجوم: 
(04 .................................................................. ثالثا: خلق املائكة 
(09 ................................................................ رابعا:  خلق االرض:



)214(

الفصل الثالث

اآلثار الرتبوية يف القرآن الكريم ونهج البالغة

((5 ............................................................................... متهيد:
((7 ....... السألة األوىل: مضامن اخلطاب الربوي للقرآن عند اإلمام عي )عليه السالم(. 
((8 ................................................ أوال ـ احلوار اللن واملداراة يف الكام 
((0 ............................................................ ثانيا ـ التعايش مع الناس 
((( ........................................................... ثالثا ـ االحسان لآلخرين  
((5 ...................................................................  ) ـ البعد الفردي 
((5 ................................................................. ) ـ البعد االجتاعي 
((7 ....................... موارد االحسان يف كام اإلمام )عليه السام( والقرآن الكريم.
((7 .............................................................. ) ـ االحسان للوالدين 
((7 ................. َُا َقْواًل َكِريًا﴾. ا َوُقل هلَّ َُا ُأفٍّ َواَل َتنَْهْرمُهَ أ ـ القول اجلميل  ﴿َفَا َتُقل هلَّ
((7 ..... مْحَِة﴾. لِّ ِمَن ٱلرَّ ب ـ الرحم والتحنن عليها والتواضع هلا ﴿َوٱْخِفْض هَلَُا َجنَاَح ٱلذُّ
َيانِى َصِغًرا﴾................................. 8)) بِّ ٱْرمَحُْهَا َكَا َربَّ ج ـ الدعاء هلا ﴿َوُقل رَّ
) ـ االحسان لأوالد ................................................................ 8))
((8 ................................................................ 3ـ اإلحسان للزوجة 
((9 ................................................................ رابعا ـ الصرب واحللم 
(3( ...... السألة الثانية: األساليب الربوية للقرآن  الكريم ف خطاب اإلمام )عليه السالم(.
(3( ............................................................... أوال ـ أسلوب الكلمة 
(33 .......................................................................... ) ـ االنذار 
(34 .................................................................... مستويات االنذار
(34 ................................................................. أـ عى مستوى الفرد 
(35 ............................................................ ب ـ عى مستوى العشرة 
(37 ............................................................ ج ـ عى مستوى املجتمع  



)215(

)ـ التبشر ........................................................................... 38)
(38 .......................................... 3 ـ التنفر من الدنيا وإثارة الفزع يف اآلخرة 
(4( .......................................................... 4 ـ  إثارة العاطفة يف النفس 
(43 .................................................................. ثانيا ـ أسلوب املثل 
(47 ............................................................... ثالثا. أسلوب القصة. 
منهج اإلمام عي )عليه السام( يف حتليل االسلوب القصي يف القرآن الكريم ........ 49)
(50 ........................................................... ). إثبات النبوة والرسالة.
). التباين يف وحدة الدين والعقيدة جلميع االنبياء )عليهم السام(.................... )5)
(5( ............................ 3. ثبات القلوب والنر اإلهلي لأنبياء )عليهم السام(.
(54 ............................................................... 4. مبرشين ومنذرين.

الفصل الرابع

آثار بقاء القرآن الكريم ودميومته بني عرض القرآن الكريم ونهج البالغة

(59 ............................................................................... متهيد:
السألة األوىل: تبيان لكل شء:....................................................... 60)
السألة الثانية: فصاحة القرآن وبالغته:................................................ )6)
السألة الثالثة: التناسق ف اللفظ والضمون:........................................... 66)
(68 .................................. السألة الرابعة: الصدق ف مطابقة الدعوة والتحدي:
السألة اخلامسة: القرآن الكريم من االصول العرفية واحلياتية للبر:................... )7)
(75 ................................................... السألة السادسة: الشمولية والسعة
(75 ...... أوال: اجلانب الفكري العقدي الذي حتدث عنه القرآن الكريم واإلمام عي )عليه السام(. 
(77 .............................................................. ثانيا: اجلانب الترشيعي
السألة السابعة: االنسجام الفطري:................................................... 78)
السألة الثامنة: ال تنقي علومه وإنه مفوظ إىل يوم القيامة:............................ 79)
السألة التاسعة: سالمته من التحريف................................................. 83)



)216(

(87 .............................................. السألة العاشة: مقياس للحق والباطل:
(88 ....................................... السألة احلادية عرة: أنه معجزة الرسالة اخلاتة
وأما وجوه اإلعجاز التي للقرآن كثرة ومن أمهها..................................... 90)
أوال: اإلعجاز اللغوي والباغي..................................................... 90)
(9( ............................................... ثانيا: اإلعجاز يف االخبار عن ملغيبات:
(9( ............................................................... ثالثا: اإلعجاز العلمي
(93 ........................................................... رابعًا: اإلعجاز الترشيعي.
اخلامتة واالستنتاجات:............................................................... 97)
(0( .................................................................... املصادر واملراجع



)217(



)218(



)219(



)220(



)221(


