
 

 

Ÿξ sù ã� Îγôà ãƒ   

4’ n? tã ÿÏµ Î7øŠ xî # ´‰ tn r& 

  
عن ، بعيد  مطلق هو علم،  بكلِّ ما يف السماوات واألرض احمليطتعاىل  اهللا علم.. 

  ..حتكمنا وقوانني الزمان واملكان اليت قيود الغيب 
óΟ s9 r& ) öΝ n=÷ès? �χr& ©! $# ãΝn=÷è tƒ $ tΒ ’ Îû Ï !$ yϑ¡¡9 $# ÇÚ ö‘F{$# uρ 3 ¨βÎ) š� Ï9≡sŒ ’ Îû A=≈ tF Ï. 4 ¨βÎ) y7 Ï9≡sŒ 

’ n? tã «! $# ×��Å¡ o„  (   ] ٧٠:  احلج  [    

صفةٌ مطلقةٌ تتعلَّق بذاته علم اهللا تعاىل ، والفاعل  د قوة الفعل تتعلَّق حبدود قوةحدو ..
املكان والزمان اليت تحد علمنا ويقيننا ، ال حتكم علم اهللا سبحانه قوانني وأغطية الغيب و ،

 علم اهللا تعاىل مبا سيكون يف املستقبل ومبا كان يف املاضي ، ال خيتلف عن علمهف ،وتعاىل 
  ..، وعلم اهللا تعاىل بظاهر األمور ال خيتلف عن علمه بباطنها مبا يكون يف احلاضر 

uθ èδ ) ãΑ ¨ρ F{$# ã� ÅzFψ $#uρ ã� Îγ≈ ©à9 $# uρ ß ÏÛ$ t7ø9 $# uρ ( uθ èδ uρ Èe≅ ä3Î/ > óx« îΛÎ= tæ (   ] ٣:  احلديد  [   

 ..يف كتابه الكرمي ، عن مسائل هي بالنسبة لنا والنصياعنا تعاىل ثنا اهللا ولذلك حيد
وينقلها القرآن الكرمي املتعلِّق بصفات  ،لقوانني املكان والزمان ، تعد غيباً مل يأت وقته بعد 
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انه وتعاىل بعيداً اهللا تعاىل ، صوراً حية ماثلة أمام أعيننا على حقيقتها متاماً ، فهو يراها سبح
  ..عن أغطية الغيب وقوانني املكان والزمان ، اليت حتكمنا 

Ÿ≅ t7 ø%r' sù ) öΝåκ ÝÕ÷è t/ 4’ n?tã <Ù ÷èt/ tβθä9 u !$ |¡tF tƒ ∩∈⊃∪ tΑ$s% ×≅ Í←!$ s% öΝ åκ÷] ÏiΒ ’ ÎoΤ Î) tβ%x. ’ Í< ÖƒÌ� s% ∩∈⊇∪ 

ãΑθà) tƒ y7 ¯ΡÏ r& z Ïϑs9 tÏ%Ïd‰ |Áßϑø9 $# ∩∈⊄∪ # sŒÏ r& $ oΨ ÷FÏΒ $̈Ζ ä. uρ $ \/#t� è? $̧ϑ≈ sà Ïã uρ $ ¯Ρ Ï r& tβθãΖƒÏ‰ yϑs9 ∩∈⊂∪ tΑ$s% 

ö≅ yδ Ο çFΡ r& tβθãè Î=©Ü•Β ∩∈⊆∪ yìn=©Û$$ sù çν# ut� sù ’ Îû Ï !# uθ y™ ÉΟŠÅs pgø:$# ∩∈∈∪ tΑ$s% «!$$ s? β Î) £N‰Ï. ÈÏŠ÷� ä)s! ∩∈∉∪ 

Ÿω öθs9 uρ èπ yϑ÷èÏΡ ’ În1 u‘ àMΖ ä3s9 z ÏΒ t Î� |Øós ßϑø9    ] ٥٧ – ٥٠:  الصافات [  ) #$

ق لَاليت ربما مل يخ –املستقبلية بالنسبة لنا  – علم اهللا تعاىل املطلق حييط ذه املسألة ..
فهو جلّ وعال يراها ويعلمها قبل خلق أولئك الذين تتحدث عنهم هذه  ،أفرادها بعد 

زمان املقيدة بإطار املكان وال ل من علمنا وتصوراتنا وقدراتناوال حيق لنا أن جنع.. الصورة 
والغيب قيداً على علم اهللا تعاىل وقدرته ، وكأنَّ علم اهللا تعاىل وقدرته ال حدود هلا إال 

  ..ضمن اإلطار الذي يستطيع عقلنا اإلحاطة به وإدراكه 
مييز بني العلم اإلهلي الكاشف ، من وجهة نظر الوجود اإلهلي املطلق غري وال بد من الت

، وبني العلم اإلهلي املُشاهد ، أثناء وجود املخلوقات ضمن  احملكوم لقوانني املكان والزمان
  ..إطار املكان والزمان الذي تعيش فيه 

 حادثة يعلمها اهللا تعاىل علماً مطلقاً ، قبل نزوهلا إىل إطار املكان والزمان ،  فأي
نظر هذا العلم اإلهلي هو علم مطلق بغض ال.. وأثناء وجودها فيه ، وبعد خروجها منه 

  ..عن وجود احلادثة ضمن إطارها املكاين والزماين ، أو خارج هذا اإلطار 
أما العلم اإلهلي باحلادثة أثناء نزوهلا إىل عامل الوجود املادي ، ضمن إطار املكان .. 

هو حالة خاصة من العلم اإلهلي  ، هذا العلموالزمان ، وعيشها عمرها يف هذا اإلطار 
لم مشاهدة مكانية زمانية للحادثة أثناء وجودها ضمن إطار املكان املطلق السابق ، فهو ع

Ο (ويف كتاب اهللا تعاىل يصور هذا العلم عرب الصيغ املختلفة لكلمة  ..والزمان  n=÷è tƒ (  ،
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zΝ ( [[: املضارع الفعل نعين صيغ  n=÷èuΖ Ï9 ( ،  ) zΝ n=÷è u‹ Ï9uρ ( ،  ) ÉΟ n=÷è tƒ (  ،) zΟ n=÷èu‹ Ï9 (  ،

) zΟ n=÷è tΡ ( [[ ..  

) $tΒ uρ $ oΨ ù=yè y_ s's# ö7 É)ø9 $# ÉL©9 $# |MΖ ä. !$pκ ö� n=tæ �ωÎ) zΝ n=÷è uΖ Ï9 tΒ ßìÎ6®K tƒ tΑθß™ §�9$# £ϑÏΒ Ü=Î= s)Ζtƒ 4’ n? tã 

Ïµø‹ t7 É) tã 4 (    ] ١٤٣: البقرة [  

) βÎ) öΝä3ó¡ |¡ôϑtƒ Óy ö� s% ô‰ s) sù ¡§tΒ tΠöθ s)ø9 $# Óy ö� s% … ã&é# ÷VÏiΒ 4 y7 ù=Ï? uρ ãΠ$−ƒF{$# $ yγä9 Íρ# y‰ çΡ t ÷t/ Ä¨$̈Ψ9 $# 

zΝ n=÷è u‹Ï9 uρ ª! $# šÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u x‹ Ï‚−G tƒuρ öΝ ä3Ζ ÏΒ u !# y‰ pκà− 3 (   ] ١٤٠: آل عمران [  

) ôΘ r& ÷Λä ö7Å¡ ym β r& (#θè=äzô‰ s? sπ̈Ψ yf ø9$# $£ϑ s9uρ ÉΟ n=÷ètƒ ª! $# tÏ%©!$# (#ρß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ zΝ n=÷è tƒ uρ tÎ� É9≈ ¢Á9 $# 

   ] ١٤٢: آل عمران [   )

) !$tΒuρ öΝ ä3t7≈ |¹r& tΠöθ tƒ ‘ s)tGø9 $# Èβ$yè ôϑpgø:$# ÈβøŒÎ*Î6 sù «! $# zΝ n=÷èu‹ Ï9 uρ tÏΖ ÏΒ÷σ ßϑø9 : آل عمران [   ) #$
١٦٦ [   

) $ pκš‰ r' ¯≈ tƒ tÏ%©!$# (#θãΖ tΒ# u ãΝä3̄Ρ uθ è=ö7 uŠs9 ª! $# &ó ý Î/ z ÏiΒ Ï‰ øŠ¢Á9 $# ÿ… ã&è!$oΨ s? öΝ ä3ƒÏ‰÷ƒ r& öΝä3 ãm$tΒÍ‘uρ 

zΟ n=÷è u‹ Ï9 ª!$#  tΒ … çµèù$sƒs† Í= ø‹tó ø9 $$Î/ 4 (   ] ٩٤: املائدة [  

) ôΘr& óΟ çFö6Å¡ ym βr& (#θä. u� øIè? $ £ϑs9 uρ ÄΝ n=÷è tƒ ª! $# tÏ%©! $# (#ρß‰ yγ≈ y_ öΝ ä3Ζ ÏΒ (   ] ١٦: التوبة [     

) ¢Ο èO öΝßγ≈ uΖ ÷Vyèt/ zΟ n=÷èuΖ Ï9 ‘“r& È÷ t/÷“Ïtø:$# 4|Â ômr& $ yϑÏ9 (#þθ èW Î6s9 # Y‰ tΒr& (   ]١٢: لكهف ا [  

) $ tΒuρ tβ%Ÿ2 … çµ s9 Ν Íκö� n= tã ÏiΒ ?≈ sÜ ù=ß™ �ω Î) zΝ n=÷èuΖ Ï9  tΒ ß ÏΒ÷σãƒ Íοt� ÅzFψ $$ Î/ ô£ϑÏΒ uθ èδ $ yγ ÷Ψ ÏΒ ’ Îû 

7e7 x© 3 y7 š/ u‘uρ 4’ n? tã Èe≅ ä. > óx« Ôá‹ Ïÿ ym (   ] ٢١: سبأ [   

) öΝ ä3̄Ρ uθ è=ö7uΖ s9 uρ 4®L ym zΟ n=÷è tΡ tÏ‰ Îγ≈ yf ßϑø9 $# óΟ ä3Ζ ÏΒ tÎ� É9≈¢Á9 $#uρ (# uθè=ö7 tΡ uρ ö/ ä. u‘$ t6÷zr&  (   ] دحمم :
٣١ [    
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علم اهللا تعاىل املطلق الكاشف ارد عن جتلّي احلادثة يف إطارها املكاين بينما .. 
تعاىل والزماين ، نراه جلياً يف الصور القرآنية التالية ، حيث يصور هذا العلم يف كتاب اهللا 

zΝ ( عرب الصيغ املختلفة لكلمة Î=tæ ( عين صيغ الفعل املاضي ن: ]] ) zΝ Î=tæ (  ،،) zΝ Î=tæuρ ( 

 ،،) zΝ Î=yè sù ( [[ ..  

) zΝ Î=tæ ª!$# öΝ à6̄Ρ r& óΟçGΨ ä. šχθçΡ$tFøƒ rB öΝà6|¡ àÿΡr& z>$ tGsù öΝ ä3ø‹ n=tæ (    ] ١٨٧: البقرة [  

) zΝ Î=tæ ª!$# öΝ ä3̄Ρ r& £ßγ tΡρã� ä.õ‹ tGy™ (  ] ٢٣٥: البقرة [  

) öθ s9uρ zΝ Î=tæ ª! $# öΝÍκ� Ïù #Z� ö� yz öΝßγ yè yϑó™̀{ ( (   ] ٢٣: األنفال [  

) z≈ t↔ø9 $# y# ¤ÿ yz ª! $# öΝ ä3Ψ tã zΝ Î=tæ uρ �χ r& öΝ ä3ŠÏù $Zÿ ÷è|Ê 4 (   ] ٦٦: األنفال [  

) zΝ Î=yèsù $ tΒ ’ Îû öΝÍκ Í5θè=è% tΑ t“Ρ r' sù sπuΖŠÅ3¡¡9 $# öΝ Íκö� n= tã öΝ ßγt6≈ rO r&uρ $[s ÷Gsù $ Y6ƒÌ� s% (   ] ١٨: الفتح [   

) zΝ Î=yèsù $ tΒ öΝ s9 (#θßϑn=÷è s? Ÿ≅ yè y∨ sù ÏΒ ÈβρßŠ š� Ï9≡sŒ $ [s÷G sù $ ·6ƒÌ� s% (   ] ٢٧: الفتح [  

) zΟ Î=tæ β r& ©9 çνθÝÁ øtéB z>$tGsù ö/ä3 ø‹ n=tæ ( (#ρâ t� ø%$$sù $ tΒ u� œ£uŠs? zÏΒ Èβ# u ö�à) ø9 $# 4 zΝ Î=tæ β r& ãβθä3u‹ y™ 

Ο ä3Ζ ÏΒ 4 yÌó�   ] ٢٠: املزمل [   )   ∆£

zΝ (يف كتاب اهللا تعاىل نرى أنَّ دالالت الصور القرآنية احمليطة بكلمة ..  إذاً..  Î=tæ ( 

Ο (بصيغة املاضي ، ختتلف عن دالالت الصور القرآنية احمليطة بكلمة  n=÷ètƒ (  بصيغة
.. تصور علم اهللا تعاىل الكاشف ارد أزالً  –كما رأينا  –فصيغة املاضي .. املضارع 

ع أقرب إىل داللة علم اهللا تعاىل املتعلّق باملشاهدة للحادثة أثناء وقوعها يف وصيغة املضار
عاملها املكاين والزماين ، تلك احلادثة اليت علمها اهللا تعاىل أزالً قبل حدوثها ووجودها يف 

  ..عاملها احلادث 
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نبياء عليهم السالم يعلمون الغيب ، يستشـهدون بـالنص   األأنَّ والذين يزعمون  ..
  ..التايل على ذلك 

) ö≅ è% ÷β Î) ü” Í‘ ÷Š r& Ò=ƒ Ì� s% r& $ ¨Β tβρ ß‰ tãθ è? ôΘ r& ã≅ yè øg s† … çµ s9 þ’ În1 u‘ # ´‰ tΒ r& ∩⊄∈∪ ãΝ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# Ÿξ sù 

ã� Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ∩⊄∉∪ �ω Î) Ç tΒ 4 |Ó s? ö‘ $#  ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ … çµ ¯Ρ Î* sù à7 è= ó¡ o„ . ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô ÏΒ uρ 

 Ïµ Ïÿ ù= yz # Y‰ |¹ u‘ ∩⊄∠∪ zΟ n= ÷è u‹ Ïj9 β r& ô‰ s% (#θ äó n= ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝ Íκ Íh5 u‘ xÞ% tn r& uρ $ yϑ Î/ öΝ Íκ ö‰ y‰ s9 4 |Â ôm r& uρ ¨≅ ä. 

> ó x« # OŠ y‰ tã (   ] ٢٨ – ٢٥: اجلن [  

≅ö (قوله تعاىل ..  è% ÷β Î) ü” Í‘÷Šr& Ò=ƒÌ� s%r& $ ¨Β tβρß‰tãθè? ôΘr& ã≅ yèøgs† … çµs9 þ’ În1 u‘ #́‰ tΒr& (  ينقض
األمد ف..   :بأنه قال  r النيب يفترى علىما 

Šuθ– (: يكون قريباً وبعيداً  s? öθs9 ¨βr& $ yγ oΨ ÷� t/ ÿ… çµ uΖ÷� t/ uρ #J‰ tΒr& # Y‰‹Ïè t/ 3 (  ] وكلُّ  ] ٣٠: آل عمران ،
 ، بأنه قال  r النيبذلك ينفي ما يفترى على 

  ..ذه احليثية من الصياغة 
≅ö (ية الكرميـة  واآل..  è% ÷β Î) ü” Í‘ ÷Š r& Ò=ƒ Ì� s% r& $ ¨Β tβρ ß‰ tãθ è? ôΘ r& ã≅ yè øg s† … çµ s9 þ’ În1 u‘ # ´‰ tΒ r& ( 

 تنفي علم النيبr هو غيب ،  الغيب ، فما يوعدونب والنيبr  ـغ  يأمره اهللا تعاىل بأنلبي
   ..عدم علمه ذا الغيب 

الغيب وعالقتـه مبـا    تالية هلا تبين هذه احلقيقة بتفصيلٍ يشمل مفهومواآليات ال ..
ãΝ (العبارة األوىل هي  ...من هذا الغيب تتضمنه رساالت اهللا تعاىل للبشر  Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# ( 

ÿ (ر على غيبه املُطلَق هِال يظْالغيب  واهللا تعاىل عامل اهللا تعاىل هو عامل الغيب ،ف ، Ïµ Î7 øŠ xî (  
حداً ، فغيب اهللا تعاىل املُطلق ال توجد له مقدمات بني أيدينا يف عاملنا احملسوس نسـتطيع  أ

Ÿξ ( االنطالق منها حنوه sù ã� Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ( ..  
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ÿ (وما نراه أنَّ كلمة ..  Ïµ Î7 øŠ xî ( لفظ مفرد مضـاف ، فهي  عمومالصيغة  ال حتمل ، 
بداية ونرى الفاء يف  ..لتصور لنا الغيب املتعلِّق باهللا تعاىل  ، ىلحيث يضاف الغيب هللا تعا

Ÿξ (قوله تعاىل  sù ã� Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& (  وذلك بعد قوله تعاىل) ãΝ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 $# (  ..
، وهذا ما نقرؤه بـورود  الغيب  يتعلَّق بكونه عالمجلَّ وعال إظهار أحد على غيبه عدم ف

Ÿξ (ف الفاء يف كلمة حر sù (  واليت تقع بني قوله تعاىل ، :) ãΝ Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9 وبني قوله  ) #$

�ã (:  تعاىل Îγ ôà ãƒ 4’ n? tã ÿ Ïµ Î7 øŠ xî # ´‰ tn r& ( ..  

ÿ (الغيب املُطلق فهذا .. هناك استثناء .. ولكن ..   Ïµ Î7 øŠ xî ( ، ْظر اُهللا تعـاىل  هِقد ي

�ω (جانباً منه ملن ارتضى من رسول  Î) Ç tΒ 4 |Ó s? ö‘ $#  ÏΒ 5Αθ ß™ فمـاذا يعـين هـذا     .. ) ‘§
  ..االستثناء ؟ 

Ÿξ (يف قوله تعاىل ..  sù ã� Îγ ôàãƒ 4’ n?tã ÿÏµ Î7øŠ xî #́‰ tnr& (  نرى كلمة) ã� Îγôà ãƒ (  ، دون

�ã (كلمة و ..... )لم يع( أو ،  )ع ليطْ(  كلمة Îγôà ãƒ (  يف كتاب اهللا تعاىل تعينعيي ل
  ..ويجلِّي وينشر  يبينو

) tΑ$s%uρ Üχöθ tã ö� Ïù þ‘ÏΡρâ‘ sŒ ö≅ çFø% r& 4y›θãΒ äíô‰ u‹ ø9 uρ ÿ… çµ−/ u‘ ( þ’ ÎoΤÎ) ß∃% s{r& β r& tΑ Ïd‰ t7 ãƒ öΝ à6oΨƒÏŠ 

÷ρ r& β r& t� Îγôà ãƒ ’ Îû ÇÚö‘F{ $# yŠ$ |¡xÿ ø9    ] ٢٦: غافر [   ) #$

  .. وهذا ما نراه يف قوله تعاىل .. 
) uθ èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘r& …ã& s!θß™u‘ 3“y‰ ßγø9 $$Î/ ÈÏŠuρ Èd,ys ø9$# …çνt� Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã ÇƒÏe$!$# Ï& Íj# à2 öθs9 uρ 

oνÌ� Ÿ2 šχθä.Î� ô³ßϑø9    ]  ٣٣: التوبة [   ) #$
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) uθ èδ ü” Ï%©!$# Ÿ≅ y™ ö‘r& … ã&s!θß™ u‘ 3“y‰ ßγø9 $$Î/ ÈÏŠ uρ Èd,ys ø9$# …çν t�Îγ ôà ã‹ Ï9 ’ n? tã ÈÏd‰9$#  Ï&Íj# ä. 4 4’ s∀ x. uρ 

«! $$Î/ # Y‰‹Îγ x© (   ] ٢٨: الفتح  [   

) uθ èδ ü“Ï%©!$# Ÿ≅ y™ö‘r& …ã& s!θß™ u‘ 3“y‰ çλù; $$ Î/ ÈÏŠuρ Èd,ptø:$# …çν t�Îγ ôà ã‹Ï9 ’ n?tã ÈÏd‰9$# Ï&Íj# ä. öθs9 uρ oνÌ� x. 

tβθä. Î� ô³ßϑø9$# (   ] ٩: الصف [     

ã�Îγ (ورود كلمة .. لذلك ..  ôàãƒ (  صياغة أُخرى ليس الكرمي دون أي يف هذا النص
م غيبه لفال يع(  : ، ومل يقل )ع على غيبه أحداً لفال يطْ(  : فاهللا تعاىل مل يقل.. بثاً ع

  .. )علم ( أو  )اطّلع ( فاستشراف الغيب واإلطّالع عليه تناسبه كلمة ..  )أحداً 
) $̈Β tβ%x. ª! $# u‘x‹ uŠÏ9 tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4’ n? tã !$ tΒ öΝçFΡ r& Ïµø‹ n=tã 4®Lym u”� Ïϑtƒ y]ŠÎ7 sƒø:$# zÏΒ É= Íh‹ ©Ü9$# 3 $ tΒuρ 

tβ%x. ª! $# öΝ ä3yèÎ=ôÜ ãŠÏ9 ’ n?tã É= ø‹ tóø9 $# £Å3≈s9 uρ ©! $# É<tGøg s† ÏΒ Ï&Î# ß™ •‘  tΒ â !$ t±o„ ( (#θãΨ ÏΒ$t↔ sù «! $$ Î/ 

Ï& Î#ß™ â‘uρ 4 βÎ) uρ (#θãΨ ÏΒ÷σ è? (#θà)−G s?uρ öΝ ä3n=sù í� ô_r& ÒΟŠÏà tã (   ] ١٧٩: آل عمران [   

) ≅è% Hω ãΑθè% r& óΟ ä3s9 “Ï‰ΖÏã ßÉ !# t“yz «! $# Iωuρ ãΝ n=ôã r& |= ø‹ tóø9 $# Iω uρ ãΑθè%r& öΝ ä3s9 ’ ÎoΤ Î) î7 n=tΒ ( ÷β Î) 

ßìÎ7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ # yrθãƒ ¥’ n<Î) 4 ö≅ è% ö≅ yδ “Èθ tGó¡o„ 4‘yϑôã F{$# ç�� ÅÁt7 ø9$# uρ 4 Ÿξsù r& tβρã� ©3xÿ tGs? (   ] األنعام :
٥٠ [    

) ≅ è% Hω à7 Î=øΒ r& Å¤øÿ uΖ Ï9 $ Yèøÿ tΡ Ÿωuρ #…� ŸÑ �ω Î) $ tΒ u !$x© ª! $# 4 öθ s9 uρ àMΖ ä. ãΝ n=ôã r& |= ø‹ tóø9 $# 

ßN ÷� sYò6tGó™ ]ω zÏΒ Î� ö� y‚ø9 $# $ tΒuρ z Í_¡¡ tΒ â þθ�¡9 $# 4 ÷βÎ) O$ tΡ r& �ωÎ) Ö�ƒÉ‹ tΡ ×�� Ï±o0 uρ 5Θöθ s)Ïj9 tβθãΖ ÏΒ÷σ ãƒ (   ]
    ] ١٨٨: األعراف 

) |M ÷ƒu t� sù r& “Ï%©!$# t� xÿ Ÿ2 $uΖ ÏG≈ tƒ$t↔Î/ tΑ$s%uρ �y s?ρ_{ Zω$ tΒ #µ$ s!uρ uρ ∩∠∠∪ yìn=©Û r& |= ø‹ tó ø9$# ÏΘr& 

x‹ sƒªB $# y‰ΖÏã Ç≈ uΗ÷q§�9 $# #Y‰ ôγ tã (   ] ٧٨ – ٧٧: مرمي [    
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) ≅ è% �ω ÞΟ n=÷è tƒ  tΒ ’ Îû ÏN≡uθ≈ yϑ¡¡9 $# ÇÚö‘F{$# uρ |= ø‹ tó ø9$# �ω Î) ª! $# 4 $ tΒuρ tβρâ� ßê ô±o„ tβ$−ƒ r& 

šχθèWyè ö7ãƒ (   ] ٦٥: النمل [   

.. ومل يطّلع على الغيب ، ال يعلم الغيب  rأنَّ النيب  ما يؤكِّديف هذه النصوص و ..
  ..هذه احلقيقة  –أيضاً  –التايل الذي يؤكِّد إضافة لقوله تعاىل 

) ö≅ è% $tΒ àMΖ ä. %Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ ß™ ”�9$# !$tΒ uρ “Í‘÷Šr& $tΒ ã≅ yè øÿãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ ä3Î/ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

#yrθãƒ ¥’ n<Î) !$ tΒuρ O$ tΡ r& �ω Î) Ö�ƒÉ‹ tΡ ×Î7 •Β (   ] ٩: األحقاف [  

ã�Îγ (ورود كلمة  .. إذاً..  ôà ãƒ (  دون كلمة )ْطي( أو  ) علعم يليس عبثاً  )ل ..
وهذه  ..م الغيب واالطّالع عليه لْزها عن دالالت عهلا حدودها اليت متيدالالت وحيمل 

�ã ( بالعبارةاحملمولة الدالالت  Îγôà ãƒ 4’ n? tã ( إ العلو ن مفهوماالطِّالع علىمستوى  ىلتبي 

ÿÏµ (الغيب املعين بقوله تعاىل  Î7øŠ xî (  ذا كون هذا الغيب كامناً بني أيدي املعنيني ،
وما ينقصهم لالطِّالع عليه هو البيان  وهم الذين ارتضاهم اهللا تعاىل لذلك ، االستثناء ،

  .. تنباطهاسوالعلو إىل مستوى 
�ωÎ) ÇtΒ 4 ( فاملستثىن..   |Ós? ö‘$# ÏΒ 5Αθß™  طلقاملغيب اهللا تعاىل االطّالع على من  ) ‘§

ر عليه أحداًهِظْالذي ال ي ) ÿÏµ Î7øŠ xî ( ..  غيب اهللا تعاىل .. هذا املستثىن وكامن موجود

 وذلك بأن،  ) ‘§™ÏΒ 5Αθß ( ليظهرة على هذا الغيب ، وقد ارتضاه اهللا تعاىل هبني يدي

 .. ) ‘§™5Αθß (يف ساحة الرسالة لرفع الغطاء عن هذا الغيب الكامن اهللا تعاىل يهديه 

5Αθ (صـيغة الرسـالة    حكمة ورودمن هنا نرى  .. ß™ �ω ( يف االسـتثناء  ) ‘§ Î) Ç tΒ 

4 |Ó s? ö‘ $#  ÏΒ 5Αθ ß™ .. ق به ، ويف هذا دليلٌ على أنَّ املعين هو منهج اهللا تعاىل ، وما يتعلَّ ) ‘§
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5Αθ (فكلمة  ß™ وبالتـايل  .. تعين املنهج وتعين حامل املنهج مبا يتعلّق به من هذا املنهج  ) ‘§
ستنبط من مناهج اهللا تعاىل اليت يرتهلا على رسله ، فغيـب اهللا  يكون االستثناء متعلِّقاً مبا ي

ب الكامن يف رسـاالته  إالَّ من ارتضاه كمستنبط للغي، عليه  اًاهللا تعاىل أحد رهِتعاىل ال يظْ
  .. زهلا على رسله عليهم السالم ناليت أ

مبعىن أنَّ الغيب املُطلق هذا يكون جانب منه متضمناً يف نص الرسالة ، مبعىن أنـه  .. 
فالكتب السماوية حتملُ الكثري من .. موجود يف باطن نصوص الكتاب السماوي وظاهره 

�ω (هذا االستثناء و.. ... األمور الغيبية كأمور اآلخرة وغريها Î) Ç tΒ 4 |Ó s? ö‘ $#  ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ ( 
  ..هو الكامن يف مناهج هذه الرساالت السماوية 

الكـامن يف  وحنن نعلم أنَّ نصوص الرساالت السماوية حتمل جوانب مـن الغيـب   
ستنباط وأنَّ معرفة دالالت هذه النصوص واال يعلمه إالَّ اهللا تعاىل ، دالالت عباراا ، مما 

  ..لبحث وتدبرٍ وتعقّل  وبعض جوانب الغيب احملمولة فيها ، حيتاجهذه املعرفة 
�ωÎ) Ç (قوله تعاىل ويف ..  tΒ 4 |Ós? ö‘$# ÏΒ 5Αθß™§‘ … çµ̄Ρ Î*sù à7 è=ó¡o„ .ÏΒ È÷t/ Ïµ ÷ƒy‰ tƒ ôÏΒuρ 

Ïµ Ïÿù= yz #Y‰ |¹u‘ ( د الرسوله وحنرى أن ) 5Αθß™§‘ (  ،اىل تع مث مجع يف قوله) zΟ n=÷èu‹ Ïj9 β r& 

ô‰ s% (#θäó n=ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝ Íκ Íh5u‘ ( ..  ة  بيانٌويف ذلكأنَّ العبارة القرآني) �ω Î) Ç tΒ 4|Ó s?ö‘$#  ÏΒ 

5Αθß™ ،  كامنة يف باطن نصوصها تتعلَّق بالرساالت السماوية مبا حتمله من أُمور غيبية ) ‘§

zΟ (وأنَّ العبارة القرآنية  n=÷è u‹Ïj9 β r& ô‰ s% (#θäó n=ö/r& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ öΝ Íκ Íh5u‘ (  تتعلَّق بالرسل عليهم السالم
، ومن بعدهم حباملي منهج املُكلَّفني بإبالغ تلك الرساالت وتلك األمور املتضمنة فيها 

  ..الداعني إليها املتدبرين لنصوصها هذه الرساالت من 
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… (وقوله تعاىل ..  çµ̄Ρ Î*sù à7 è=ó¡o„ .ÏΒ È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒuρ  ÏµÏÿ ù=yz #Y‰ |¹u‘ (  نرى فيه ورود ،

à7 (كلمة  è=ó¡ o„ (  من اجلذر ) يف ) س ، ل ، ك ( ذر ومشتقّات اجل. ....) س ، ل ، ك
  .. وضع فيهالو لهوك الشيء دخوفسل ..... والوضعتدور يف إطار الدخول كتاب اهللا 
) ò�è=ó™ $$ sù $ pκ� Ïù ÏΒ 9e≅ à2 È÷ ỳ ÷ρ y— È÷uΖ øO $# š� n=÷δ r&uρ ....... (   ] ٢٧: املؤمنون  [  

) ô7 è=ó™$# x8 y‰ tƒ ’ Îû y7 Î6 øŠy_ ólã� øƒ rB u !$ŸÒ ø‹ t/ ôÏΒ Î� ö� xî & þθ ß™ (   ] ٣٢: القصص  [  

) öΝ s9 r& t� s? ¨β r& ©!$# tΑ t“Ρ r& z ÏΒ Ï !$yϑ¡¡9 $# [ !$tΒ …çµ s3n= |¡sù yì‹ Î6≈ oΨ tƒ † Îû ÇÚö‘F{$# (  ] ٢١: الزمر [    

  .. ويئته هعك الشيء وضووسل.. 
) “Ï%©!$# Ÿ≅ yè y_ ãΝ ä3s9 uÚ ö‘F{$# #Y‰ ôγtΒ y7 n=y™ uρ öΝä3 s9 $ pκ�Ïù Wξç7 ß™ (   ] ٥٣: طه [   

çµ… (ويف قوله تعاىل  .. ¯ΡÎ*sù à7 è=ó¡o„ .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒ uρ ÏµÏÿ ù=yz # Y‰ |¹u‘ (  نرى ورود

‰Y# (كلمة  |¹u‘ (  مشتقّات اجلذر من ) ر ، ص ( ات اجلذر ومشتقّ .....) ر ، ص ، د
 .. مرات ، تدور معانيها فيها ضمن إطار املراقبة)  ٦( يف كتاب اهللا تعاىل ترد ) ، د 

والرصد احلرس والراصد الراقب والترصد ، واملرصد موضع املراقبة ، فاإلرصاد االنتظار 
  .. الترقّب
) óΟ èδρä‹ äzuρ …….  öΝ èδρç� ÝÇ ôm $#uρ (#ρß‰ ãèø%$# uρ öΝ ßγs9 ¨≅à2 7‰ |¹ó� s∆ 4 (   ] ٥: التوبة  [  

) $K)ƒÌ� øÿ s? uρ š÷ t/ šÏΖ ÏΒ÷σßϑø9 $# #YŠ$|¹ö‘Î) uρ ô yϑÏj9 šUu‘%tn ©!   ]  ١٠٧: التوبة [   ) ..... #$

) ....... yϑsù ÆìÏϑ tGó¡o„ tβFψ $# ô‰ Ågs† …çµ s9 $ \/$pκ Å− #Y‰    ]  ٩: اجلن [   ) ‘§¹|

) ....... …çµ ¯Ρ Î*sù à7 è=ó¡ o„ .ÏΒ È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒuρ Ïµ Ïÿù= yz # Y‰ |¹u‘ (   ] ٢٧: اجلن  [  

) ¨βÎ) zΟ ¨Ψ yγy_ ôM tΡ%x. # YŠ$|¹ó� É∆ (   ] ٢١: النبأ  [  
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) ¨βÎ) y7 −/u‘ ÏŠ$ |¹ö� Ïϑø9$$ Î7 s9 (   ] ١٤: الفجر [   

Ÿξ (قوله تعاىل .. إذاً ..  sù ã� Îγ ôàãƒ 4’ n? tã ÿÏµÎ7 øŠxî # ´‰ tnr& ∩⊄∉∪ �ω Î) ÇtΒ 4 |Ós? ö‘$#  ÏΒ 5Αθß™ §‘ 

… çµ̄Ρ Î*sù à7 è=ó¡o„ .ÏΒ È÷t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒuρ Ïµ Ïÿù= yz # Y‰ |¹u‘  (جلِّ:  يعينه ال ين ي فإنغيبه ألحد وال يبي
،  له إالّ من ارتضى من مستنبطله ئ من رسالة من رساالت اهللا تعاىل ، فإنَّ اهللا تعاىل يهي

فكلُّ رسالة فيها ..  لةهو حممول يف هذه الرساشياطني ، حىت يبلغ ما المن وساوس  حفظاً
  ..من حفظ اهللا تعاىل هلا ما يثبت أنها من عنده جلَّ وعال 

هو من أجل أن يشهد اهللا تعاىل مشاهدة زمانية مكانية على إبالغ  احلفظوهذا .. 
فيها ، ومن أدلّة ودالئل كامنة ومتدبريها هلا من حفظ ملبلّغيها رساالته بناء على ما أرصده 

zΟ ( : قد أحاط بعلمه وقدرته مبا لديهمواهللا تعاىل  n=÷è u‹Ïj9 βr& ô‰ s% (#θäó n=ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ öΝ Íκ Íh5u‘ 

xÞ%tnr& uρ $yϑÎ/ öΝ Íκ ö‰y‰ s9 4 |Âôm r&uρ ¨≅ ä. > óx« # OŠy‰ tã ( ..  

zΟ (ويف قوله تعاىل ..  n= ÷è u‹ Ïj9 β r& ô‰ s% (#θ äó n= ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝ Íκ Íh5 u‘ (   نرى كلمـة ،) zΟ n= ÷è u‹ Ïj9 ( 
، وقد بينـا  ومن أجل أن يعلم صيغة املضارع ، ومسبوقة حبرف الالم ، مبعىن لكي يعلم ب

 ..كيف أنَّ هذه الصيغة تعين علم اهللا تعاىل املشاهد للحادثة أثناء جتلّيها يف عاملنا احلسـي  
.. رساالت رم  الرسلأن قد أبلغ  ويكون املعىن ليشهد اهللا تعاىل مشاهدة مكانية زمانية

  ..حبفظ اهللا تعاىل هلم يف ذلك  نيهي ، حمروسليبلغوا رساالت رم كما  عىنمب
�ω ( : قوله تعاىلاحملمولة بدالالت ال.. إذاً ..  Î) Ç tΒ 4 |Ó s? ö‘ $#  ÏΒ 5Αθ ß™ §‘ … çµ ¯Ρ Î* sù à7 è= ó¡ o„ 

. ÏΒ È ÷ t/ Ïµ ÷ƒ y‰ tƒ ô ÏΒ uρ  Ïµ Ïÿ ù= yz # Y‰ |¹ u‘ ( حممولٍ بدالالت  حتمل مةً هلدفةالعبامقدرة القرآني : 

) zΟ n= ÷è u‹ Ïj9 β r& ô‰ s% (#θ äó n= ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝ Íκ Íh5 u‘ (  .. نه منغيبٍ كامنٍ فرساالت اهللا تعاىل مبا تتضم
وما يهيئه اهللا تعاىل من حفظ ملتدبرها ومبلِّغها ، هو من أجل أن يشهد اهللا  يف نصوصها ،
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بإبالغهـا واسـتنباط   أنَّ املكلَّفني ) ف إضافة لعلمه الكاش ( تعاىل مشاهدة مكانية زمانية
  ..أبلغوا رساالت ربهم دالالا قد 

xÞ%tn (والعبارة قبل األخرية ..  r&uρ $ yϑÎ/ öΝÍκ ö‰ y‰ s9 (  ة مذهبنا يف هذا التفسريتؤكِّد صح ،
اهللا تعاىل الذي حييط إحاطة مطلقة مبا  هي من عندفمكامن الغيب الكامنة يف رساالته 

وهو ذاته جلَّ وعال من حيفظ مبلّغيها ويعصمهم من شياطني اإلنس واجلن ، لدى الناس 
4|Â (والعبارة األخرية ..  ôm r&uρ ¨≅ ä. > óx« #OŠ y‰ tã ( ن أنَّ كلَّ شيءسواٌء يف عامل  – تبي

  .. تعاىل عدداً أحصاه اهللا –الشهادة أم يف عامل الغيب 
جلَّ  بأنهوحفظ مبلّغيها تعاىل لرساالته ، يف حفظ اهللا حنن أمام بيان إهلي .. إذاً .. 

وكلُّ ذلك ليشهد .. من أجل ذلك رصداً وعال يسلُك من بني يدي مبلغيها ومن خلفهم 
zΟ (اهللا تعاىل مشاهدة مكانية زمانية أنَّ رساالته اليت أرادها قد متَّ إبالغُها  n=÷èu‹ Ïj9 β r& ô‰ s% 

(#θäó n=ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™ Í‘ öΝ Íκ Íh5u‘ (  .. فالرساالت اليت حفظها اهللا تعاىل وسلك من بني يديها ومن
ر عليه أحداً ، هِخلفها رصداً ، واليت حتمل بأعماقها جزءاً من غيب اهللا تعاىل الذي مل يظْ

يريد اهللا تعاىل أن يشهد مشاهدة الذي يرتضيه اهللا تعاىل لذلك ، لنصوصها إالَّ املتدبر 
  ..الذي منتحن فيه االت يف هذا العامل مكانية زمانية إبالغ هذه الرس

، من وجود بعض جوانب غيب اهللا تعاىل وهذا املعىن احملمول ذا النص الكرمي .. 
  ..املطلق املتضمن يف رساالته ، نراه يف اآلية الكرمية 

) $̈Β tβ% x. ª!$# u‘x‹ uŠÏ9 tÏΖÏΒ÷σ ßϑø9 $# 4’ n?tã !$ tΒ öΝ çFΡ r& Ïµø‹ n=tã 4®L ym u”�Ïϑ tƒ y]ŠÎ7 sƒø:$# zÏΒ É= Íh‹©Ü9 $# 3 $ tΒuρ 

tβ%x. ª! $# öΝ ä3yèÎ=ôÜ ãŠÏ9 ’ n?tã É= ø‹ tóø9 $# £Å3≈s9 uρ ©! $# É<tGøg s† ÏΒ Ï&Î# ß™ •‘  tΒ â !$ t±o„ ( (#θãΨ ÏΒ$t↔ sù «! $$ Î/ 

Ï& Î#ß™ â‘uρ 4 βÎ) uρ (#θãΨ ÏΒ÷σ è? (#θà)−G s?uρ öΝ ä3n=sù í� ô_r& ÒΟŠÏà tã (   ] ١٧٩: آل عمران [   
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 ..طْفالغيب ال يع اهللا تعاىل املؤمنني عليهل ) $ tΒuρ tβ%x. ª! $# öΝ ä3yèÎ=ôÜ ãŠÏ9 ’ n? tã É= ø‹ tóø9 $# (   
عرب ما خيتاره اهللا ، ولكن يف رساالت اهللا تعاىل هناك استثناء يتعلَّق ذه الرساالت .. 

£ (تعاىل من مبلّغيها  Å3≈ s9 uρ ©!$# É< tGøgs† ÏΒ Ï& Î#ß™ •‘  tΒ â !$t± o„ ( ( ..  
ره اهللا تعاىل على أحد ، استثىن منه ما يضمنه يف هِالغيب الذي ال يظْ.. اً إذ.. 

سله عليهم السالم ، وهذا ال يعين أبداً أنَّ أنبياء اهللا تعاىل أو ررساالته اليت أرسلها عرب 
  ..غريهم يعلمون الغيب 

≅ (: فقوله تعاىل ..  è% Hω ãΑθè%r& óΟ ä3s9 “ Ï‰ΖÏã ß É!# t“yz «! $# Iω uρ ãΝ n=ôã r& |= ø‹ tóø9 األنعام [   ) #$

≅ (: ، وقوله تعاىل  ] ٥٠:  è% Hω à7 Î=øΒr& Å¤øÿ uΖ Ï9 $ Yèøÿ tΡ Ÿω uρ # …�ŸÑ �ω Î) $ tΒ u !$ x© ª! $# 4 öθs9 uρ àMΖ ä. 

ãΝ n=ôã r& |= ø‹ tó ø9 $# ßN ÷� sY ò6tGó™]ω zÏΒ Î�ö� y‚ ø9 $# $tΒ uρ z Í_¡¡ tΒ â þθ�¡9 ، وقوله  ] ١٨٨: األعراف [   ) 4 #$

Iω ( :وح عليه السالم عن ن تعاىل uρ ãΑθè%r& öΝ ä3s9 “Ï‰Ψ Ïã ßÉ !# t“yz «! $# Iω uρ ãΝ n=÷æ r& |= ø‹ tóø9 $# (   ]

≅ö ( : ، وقوله تعاىل ] ٣١: هود  è% $ tΒ àMΖ ä. %Yæô‰ Î/ zÏiΒ È≅ ß™”�9 $# !$tΒuρ “Í‘÷Š r& $ tΒ ã≅ yèøÿ ãƒ ’ Î1 Ÿω uρ 

ö/ ä3Î/ ( (   ] ب وما سيكون ال يعلمه حىت ألكرب دليلٍ على أنَّ علم الغي ، ] ٩: األحقاف
  ..األنبياء عليهم السالم 

ãΝ (فقوله تعاىل .. وهكذا ..  Î=≈ tã É= ø‹ tó ø9$# Ÿξsù ã� Îγ ôàãƒ 4’ n?tã ÿÏµ Î7øŠ xî # ´‰ tnr& ∩⊄∉∪ �ωÎ) ÇtΒ 

4|Ó s?ö‘$# ÏΒ 5Αθß™§‘ …çµ ¯ΡÎ*sù à7 è=ó¡o„ . ÏΒ È÷ t/ Ïµ÷ƒ y‰ tƒ ôÏΒuρ Ïµ Ïÿù=yz #Y‰ |¹ u‘ ∩⊄∠∪ zΟ n=÷è u‹ Ïj9 β r& ô‰ s% 

(#θäó n=ö/ r& ÏM≈ n=≈ y™Í‘ öΝÍκ Íh5u‘ xÞ%tn r&uρ $ yϑÎ/ öΝ Íκ ö‰y‰ s9 4 |Âôm r&uρ ¨≅ ä. >ó x« # OŠy‰ tã (   ] ٢٨ – ٢٦: اجلن [ 
،  ال يعين أنَّ النيبr  وبالتايل فاستشهاد بعضهم .. وغريه من األنبياء كانوا يعلمون الغيب

 الكرمي على أنَّ النيب ذا النصr ببيان كتاب اهللا تعاىل يف  كان يعلم الغيب ، هو جحود
  .. أنَّ الغيب ال يعلمه إالَّ اهللا تعاىل  –كما رأينا  –آيات أُخرى تؤكِّد 
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ومن أهم دوافعهم لإلعراض عن دالالت هذا النص الكرمي وغريه هو االنتصار .. 
ن كوا لروايات وضعها بعض أسالفهم ، مع أنها تناقض روايات أُخرى ، فضالً ع

  ..تناقض صريح آيات كتاب اهللا تعاىل 
 .. ن يف أنَّ النيباحلديث التايل صريح وبيr  ال يعلم الغيب..  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٦٨٣٢(البخاري  
 عـن  حدثَنا محمد بن يوسف حدثَنا سفْيانُ عن إِسماعيلَ عن الشعبِي عن مسروقٍ

رضي اللَّه عنها قَالَت من حدثَك أَنَّ محمدا صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم رأَى ربه فَقَـد   عائشةَ
ارصالْأَب رِكُهدقُولُ لَا تي وهو قُولُ لَا  كَذَبي وهو كَذَب فَقَد بيالْغ لَمعي هأَن ثَكدح نمو

إِلَّا اللَّه بيالْغ لَمعي  
بعد هذه احلقيقة اليت يقرها القرآنُ الكرمي وحتملُها هذه الرواية ، نرى رواية أُخرى .. 

  ..هذه احلقيقة  ما يناقض ويف صحيح مسلم ، حتمل ري ذاتهيف صحيح البخا
  : حسب ترقيم العاملية ) ٦١١٤( البخاري 

ودعسم نى بوسا مثَندح   ـيضفَةَ رذَيح نلٍ عائأَبِي و نشِ عمالْأَع نانُ عفْيا سثَندح
قَالَ لَقَد هنع ـامِ    اللَّهيئاً إِلَـى قيا شيهف كرا تةً مطْبخ لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيا الننطَبخ

ع نم هملع هإِلَّا ذَكَر ةاعالس   ِسـيتن َء قَـديى الشلَأَر تإِنْ كُن هِلَهج نم هِلَهجو همل
فَهرفَع آهفَر هنع لُ إِذَا غَابجالر رِفعا يم رِففَأَع  

  : حسب ترقيم العاملية ) ٥١٤٧( مسلم 
 يماهرإِب نب قحإِسةَ وبيأَبِي ش نانُ بثْما عثَندو ح   قـحا و قَـالَ إِسثَندانُ حثْمقَالَ ع

قَام فينا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه   أَخبرنا جرِير عن الْأَعمشِ عن شقيقٍ عن حذَيفَةَ قَالَ
عة إِلَّا حدثَ بِه حفظَه من وسلَّم مقَاما ما ترك شيئاً يكُونُ في مقَامه ذَلك إِلَى قيامِ السا

راه حفظَه ونِسيه من نِسيه قَد علمه أَصحابِي هؤلَاِء وإِنه لَيكُونُ منه الشيُء قَد نِسيته فَأَ
و حدثَناه أَبو بكْرِ  رآه عرفَهفَأَذْكُره كَما يذْكُر الرجلُ وجه الرجلِ إِذَا غَاب عنه ثُم إِذَا 
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ن نم هِسينو هلإِلَى قَو ادنذَا الْإِسشِ بِهمالْأَع نانَ عفْيس نع يعكا وثَندةَ حبيأَبِي ش نب  هِسـي
هدعا بم ذْكُري لَمو  

 .. كيف يعلم النيبr ث الغيب لدرجةدحون من فنت إىل قيام الساعة مبا سيك أن ي
ال يعلم الغيب ، وال يعلم ما  rد اُهللا تعاىل يف كتابه الكرمي أنّ نبيه ، يف الوقت الذي يؤكِّ
  !!! .. سيحدث له ولغريه ؟

فتح الباري ولننظر يف النصني التاليني املقتطعني من تفسري هذا احلديث يف كتاب .. 
  .. بشرح صحيح البخاري

 ]]

 [[   

  ]]


 [[   
عتربها جزءاً مـن  هل خندم السنةَ احلق عندما نفرض هذه الروايات على الناس ون.. 
هذه الروايـات   اهللا تعاىل ، ولو اُعتربت تدبر حقيقي لكتاب لو كان هناك.. !!! املنهج ؟
هل كنا .. لو كان ذلك  ..معياراً ملعرفة صدقِ الروايات  قدس ، ولو متَّ اعتبار املنتدونَ املُ

  ..!!! هذه الروايات ؟ سنرى مثل
ه يعلم مىت تقوم الساعة ، ينقضها كتاب اهللا بأنr املفتراة على النيب والرواية التالية .. 

  ..تعاىل وتنقضها روايات أُخرى 
  : حسب ترقيم العاملية ) ٦٠٣٠( البخاري 
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ةَ قَالَتشائع نع أَبِيه نامٍ عشه نةُ عدبا عنربقَةُ أَخدثَنِي صدح    ـنـالٌ مكَانَ رِج
اعى الستم هأَلُونسفَي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص بِيونَ النأْتفَاةً يابِ جرإِلَى  ةُالْأَع ظُرنفَكَانَ ي

قَـالَ هشـام    يعش هذَا لَا يدرِكْه الْهرم حتى تقُوم علَيكُم ساعتكُم إِنْ أَصغرِهم فَيقُولُ
مهتونِي معي  

يف هذا احلديث يسألُ األعراب عن الساعة وليس عن موتهم ، وتكون اإلجابـة  .. 
 املفتراة على النيبr رجلٍ منه ا قولُ هشام بأنَّ القول.. م بأنَّ الساعة ال تتجاوز أصغرأم 
 املنسوب إىل النيبr  :]]  [[  ،

ال دليل عليه على اإلطـالق ،  فهذا .. إِنْ يعش هذَا لَا يدرِكْه الْهرم حتى متوتون :  يعين
فالسؤال املزعوم هـو عـن    ، وحيملُ إساءةً ال تقلُّ عن اإلساءة اليت حيملُها احلديثُ ذاته

   ..الساعة 
 أُخرى فإنَّ النيب ومن جهةr   ، الناس مىت ميوت وال يعلم الغيب وتأويـلُ  ال يعلم

 هشام يقتضي أنَّ النيبr كلٌّ من أ ولئك األعراب ،يعلم مىت ميوت هـم  وبالتايل يعلم أن
ينقضه القرآن وهذا ما .. علم بالغيب وهذا  ..بلوع هذا الغالم للهرم قبل مجيعاً  سيموتون

  .. الكرمي مجلةً وتفصيالً 
 [[: من كان يقولُ عنه  مل يكن يعلم حىت عمر rويف الرواية ذاا دليلٌ على أنه .. 

 [[  فكلمة ، ]]  [[  هأن تؤكّد
r كلّ مل يكن جيزم أصالً أنَّ الغالم املعين سيعيش أم أفـراد   ال ، فكيف يعلم إذاً أعمار

هم هذا ينسف تأويلَو!!! .. ذلك القرن وبأنهم سيموتون قبل أن يدرك اهلرم ذلك الغالم ؟
بأنه كان يعلم مىت ميوت الناس هو خمالفةٌ صرحيةٌ لكتـاب   rاالفتراُء عليه ف.. من أساسه 

  :اهللا تعاىل ، الذي نقرأُ فيه 
) ö≅ è% $tΒ àMΖ ä. %Yæô‰Î/ zÏiΒ È≅ ß™ ”�9$# !$tΒ uρ “Í‘÷Šr& $tΒ ã≅ yè øÿãƒ ’ Î1 Ÿω uρ ö/ ä3Î/ ( ÷βÎ) ßìÎ7 ¨? r& �ω Î) $ tΒ 

#yrθãƒ ¥’ n<Î) !$ tΒuρ O$ tΡ r& �ω Î) Ö�ƒÉ‹ tΡ ×Î7 •Β  (   ] ٩: األحقاف [  
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 .. فتراةٌ على النيبأنَّ هذه املسألة م والروايات التالية تؤكّدr  ة الفصياغتها اللغوي ،
  ..تسعف تأويلَهم الذي وضع دف عدم االعتراف بعدم صحة هذه الروايات 

  : حسب ترقيم العاملية )٥٢٥١(مسلم  
رونُ بن عبد اللَّه حدثَنا عفَّانُ بن مسلمٍ حدثَنا همام حدثَنا قَتادةُ عن أَنـسٍ  حدثَنا ها

فَقَالَ النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم إِنْ   مر غُلَام للْمغرية بنِ شعبةَ وكَانَ من أَقْرانِي قَالَ
  ا فَلَن يدرِكَه الْهرم حتى تقُوم الساعةُيؤخر هذَ

  : حسب ترقيم العاملية ) ٥٢٤٩( مسلم 
 ثَابِت نةَ علَمنِ سب ادمح نع دمحم نب سونا يثَندةَ حبيأَبِي ش نكْرِ بو با أَبثَندو ح

للَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم متى تقُوم الساعةُ وعنده غُلَام أَنَّ رجلًا سأَلَ رسولَ ا عن أَنسٍ
دمحم قَالُ لَهارِ يصالْأَن نم  لَامذَا الْغه شعإِنْ ي لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسفَقَالَ ر
تح مرالْه رِكَهدى أَنْ لَا يسةُفَعاعالس قُومى ت  

  : حسب ترقيم العاملية ) ١٣٣٤٧( أمحد 
كالنِ مسِ بأَن نع ا ثَابِتنربةَ أَخلَمس ننِي ابعي ادما حثَندفَّانُ حا عثَندلًـا   حجأَنَّ ر

فَقَـالَ إِنْ   لْأَنصارِ يقَالُ لَه محمدقَالَ يا رسولَ اللَّه متى تقُوم الساعةُ وعنده غُلَام من ا
  يعش هذَا فَعسى أَنْ لَا يدرِكَه الْهرم حتى تقُوم الساعةُ

 [[: يف هذه الروايات نرى صياغةً أكثر وضوحاً ، فالعبارة .. 
 [[  ..

  ..، اليت تعين قيام الساعة ، ال أي أمرٍ آخر  ]]  [[هذه العبارة نرى فيها كلمة 
 .. النيب كيف يستطيعr الذي نقرأ فيه احلديث التايل  يف الوقت الغيب أنْ يعلم:  
  : حسب ترقيم العاملية ) ٦٤٥٢( بخاري ال

 أُم نةَ علَمس أُم تبِن بنيز نةَ عورع نامٍ عشه نانَ عفْيس نريٍ عكَث نب دمحا مثَندح
م تختصمونَ إِلَي ولَعلَّ وإِنكُ عن النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم قَالَ إِنما أَنا بشر سلَمةَ
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فَمن قَضيت لَه  وأَقْضي لَه علَى نحوِ ما أَسمع بعضكُم أَنْ يكُونَ أَلْحن بِحجته من بعضٍ
  من حق أَخيه شيئًا فَلَا يأْخذْ فَإِنما أَقْطَع لَه قطْعةً من النارِ

نا به هذا البحث ، بأنَّ غيب اهللا تعاىل املُطلَق الـذي ال توجـد لـه    أا بدنعود ملو.. 
مقدمات بني أيدينا ال يعلمه إالَّ اهللا تعاىل ، وهذا خيتلف عن الغيب املقيد الذي ال نعلمـه  
نتيجة عوامل مادية حتول بيننا وبني رؤيته ، مثل غيب املكان ، حيث ال نعلم ما حيدث يف 

يف ذلك املكان ملا أصبح غيباً بالنسبة لنا ، ما رت لنا كامريا تنقل لنا ولو توفَّ مكان آخر ،
تحول إىل علم عندما منتلك املقدمات املادية الـيت  مثل غيب الظروف اجلوية ، والذي يو

تحول والذي يحركة الكواكب غيب نستنبط منها ما سيكون عليه الطقس الحقاً ، ومثل 
فة مصـري مسـارها يف   ادية اليت نتمكّن من خالهلا معرتلك املقدمات املإىل علم عندما من

وكلُّ ذلك هو غيب مقيد ال نعلمه نتيجـة عـدم    ..األمور املادية املستقبل ، وغري ذلك 
وهذا خيتلف عن الغيب املطلق الذي  ..امتالكنا للعلوم وللمقدمات املادية اليت تفصلنا عنه 

  ..تعاىل  ال يعلمه إالَّ اهللا
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