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 بالقرآن الكريم البشرىشروط 

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 ستقبِل والغيِب؟ُمعرفِة أموِر اْلًمهل جيوُز االستعانُة بالقرآِن الكريِم ْل

 

كوُن خرًيا تس تجاَبَةاالسبأنَّ  منَّا علينا استعاَنَتنا بالقرآِن الكريِم إمياًنااْلُمقصِّرُة واحلشويَُّة ينكُر 

َََرَرَنة  ِق لقوِلِه تعاىل: )َما َأصرَراَبَك ِمُمطَلألنَّ اهلَل مصرردُر اِرِي اْلوذلَك القرآِن الكريِم،  ُبشررَر  األنَّه ن ْ 

ََِك،، ولكنَّهم يَ َفِمَن  ْْ اِد على األَالِم اليت واالعتم األوهاِملجؤوَن إىل الّلِه َوَما َأصَراَبَك ِمن َسيََِّة  َفِمن نَّ

ِّرونها ويتَّخُذتأتيهم، فُي  األَالُم؟األوهاُم ولقرآُن الكريُم أم أُق: وَن اجلواَب!! فأيُّ األمريِن أصَدْ

 

 :أمورثالثِة البدَّ هنا من االنتباِه إىل 

قوله  بدليلإنَّ علَم الغيِب ال ميكُن الوصرروُ  إليِه، وهو علُم الَررَّماِ  ال علُم األرِ ،  األول: األمُر -

َّتعاىل: ) ،، وقوله وَنرررُراَن ُيب َْعثاهلُل َوَما َيش ُْعُروَن َأيَّ َماَواِت َواأَلر ِْ  اْلَغي َْب ِإالَُّقل ْ ال َيع َْلُم َمن ْ ِفي ال

قا   هموفي ،،شرَراُ اهلَل َيج َْتِبي ِمن ْ ُرسرُرِلِه َمن ْ َي َعُكم ْ َعَلى اْلَغي ِْب َوَلِكنََّكاَن اهلُل ِلُيْطِلَوَما سرربنانه: )

 .ؤمِن فإنَُّه ينظُر بنوِر اهلِل،ُمرسوُ  اهلِل )ص،: )اتَّقوا فراسَة اْلسيِّدنا 

خاُص األَالِم!؟ هؤال  األشباألوهاِم وَتقبِل ُمكيَف يبينوَن ألنَِْرهم اسرتشراَق الْ   اني:األمُر الث -

 .ِنَيُث أنَّ الرُّؤيا من اهلِل، واحُللَم من الشررَّيطا  لِمهٍم، فهناَك فرٌق بني الرُّؤيا واحُليعيشرروَن و وَ 

 َوِفي الدُّن َْيا اِةاْلَني ِفي اْلُبشرررر َْر  َلُهُملقوله تعاىل: ) قويًّا البدَّ أن يكوَن مؤمًنا تأتيِه الرُّؤياَمن و

َلُه  ؤمُن أو ُيَر ُمرسرروُ  اهلِل )ص،: )هي الرُّؤيا احَلَرَرنُة َيراها الْ سرريِّدنا ،، والذي فَررَّرُه اآلِخَرِة

رسو  سيِّدنا ، كما قا  ،فُيَبشرَُّر بها و الدُّنيا، وو اآلخرِة هي الرُّؤيا الصرَّاحلُة اليت ُتبشُِّرُه اجلنَّةَ  

احلُة. وإذا بشِّراُت؟ فقاَ : )الرُّؤيا الصَُّمراُت،، قالوا: ما اْلبشُِّماْل اهلل )ص،: )مل َيبَق من الُّنبوَِّة إالَّ

ؤمِن جزٌ  من ستَّة  وأربعنَي جز   من النُّبوَِّة،.ُمؤمِن تكذُب، رؤيا اْلُممل َتَكد ْ رؤيا اْلاقرتَب الزَّماُن

بالقرآِن الكريِم هو من أنواِع الُقرعِة اليت قاَ   الُبشررررر إنَّ اتَّخاذ القراِر بناً  على  :األمُر الثالث -

ْْصُل بنَي األقوياِ ، الُقر ْعَ النَّيبُّ فيها سريُِّدنا   ُُِصوماِت وَت ُة سرليمان احلكيم )ع،: )الُقرَعُة ُتب ِْطُل ا

َُْكُمها،، كما ورَد عن اإلمام جعْر الصَّادق  ضيَّة  أصدُق ق قوله: )أيَُّةعلينا سالُمُه ُتْلَقى َوِمَن الرَّبِّ 
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ََضررِرنَي،، وذلَك و  من جواِب القرعِة إذا ُفوَِّ  األمُر إىل اهلل ِلَقوِلِه تعاىل: َفَررَراَهَم َفَكاَن ِمن ْ اْلُمد ْ

َّْي ،علينا سالُمُهيونس رسوِ  الواليِة قصرَّة سيِّدنا   نَة عنَد َيث َبَعَث اهلُل َوًتا عظيًما َفَنَبَس ال

ِِ الَبنر، َفَتََراهَ   فألَقوُه و  ،الُمُهعلينا سيونس رسروِ  الواليِة  ُموا َفَوَقَع الَرَّه ُْم على سريِّدنا   َتَوسرُّ

َوَبقي  ،علينا سالُمُه يونسسيِِّدنا َوِقيَل: اْقَتَرُعوا َوَوَقَعت ْ َسبَع َمرَّات  على . َتَقَمُه احلوُتالبنِر فاْل

 أربعني يوًما و بطِن احلوِت.

 

 واخلالصُة:

هم َن بالدِّيِن وغرِيواْلُمتاجري واْلُمقصررِّريَن واْلُمشرَرك كنَي بُرسرُرِل احلقِّاإلمياِن  لضررعيْيلن يتنقََّق 

َّيَِِّة و هذه األيَّاِم    ، فال ُبشر  ُةم أيَّتمَّ هلَتلن ، وأو ُقرب أيُّ اتِّصاٍ  الكثري من أصرناِب الصرِّْاِت ال

اصَُّة كما ُدها اِاِرَوهلا َم الُبشر بالقرآِن الكريم، وال هم أهٌل للرُّؤيا الصَّاحلِة، ألنَّ  للُبشرر  هم أهٌل 

 .نار ْذَك

ِب لقاَ  أجٍر دَّعنَي علَم الغيوَن بهذه األموِر ُمتاجُرِّبنَي الذيَن ُيَكَتُموجيُب حماربُة األشخاِص اْل

يِن َن طيبَة البعِض وبَرراطَتهم ونظرَتهم القدسرريََّة إىل الدِّ َررتغلُّواِ ، وتنبيُه النَّاس منهم، فهم َيَممن اْل

َََمورجاِ  الدِّيِن للوصوِ  إىل غاياِتهم و مجِع اْل اوي رال تَ ويَّالقؤمَن ُمألنَّ اْل ؛ا اهلُل بطوَنهم ناًراَشاِ  

َََر ُدُخ َيحَماْلالنَّيبِّ عيَى يِّدنا رشًَّة لقوِ  سكلُّ أمواِ  الدُّنيا و عيِنِه َق وَ  اْلُمتَِّكِلنَي َعَلى )ع،: )َما َأع ْ

 ،.أَلم َْواِ  ِإَلى َمَلُكوِت اهلِلا

 

 نكتْي لعدم اإلطالة واهلل أعلم

 الباَث الديين العلوي الدكتور أمحد أديب أمحد


