بسم هللا الرحمن الرحيم
ال يعلم الغيب إال هللا

أنواع الغيب هي :غيب استأثر هللا بعلمه ،وهو النوع األول ،وغيب ْ
لع هللا أنبياءه عليه تأييداً لهم وهمو
أط َ
أنواع ثالثة:غيب الماضي وغيب الحاضر وغيب المستقبل وهذا هو النوع الثاني ،وغيب يتوهمه الناس غيبا ً.
اوالا:غيب استأثر هللا بعلمه:
أوالً هناك غيـب أيها اإلخوة استأثر هللا به ،ال ي ُْطلع عليه أحداً من خلقه كائنا ً من كان ،حتى وال األنبيماء،
أجل :هناك نوع من الغيب استأثر هللا به ال يطلع أحداً عليمه ،ممن همذا ايما السماعة الكبمر  ،يعنمي ايما القياممة،
ومن هذا الغيب الذي أستأثر هللا به ايا الساعة الصغر  ،السماعة الصمغر مموإل اإلنسمان ،اإلنسمان لمه سماعة
صغر يموإل فيها ،وساعة كبر يبعث ويحاسب فيها ،الدليل اال تعالى:
ض ال َغي َب إِ َّال َّ
س َم َاوا ِ
هللا ُ َو َما َيش ُع ُرونَ أَ َّيانَ ُيب َع ُثونَ
ت َواْلَر ِ
قُل َال َيعلَ ُم َمن فِي ال َّ
( سورة النمل )

وهذه الساعة الكبر ،
اال تعالى:
س َم َاوا ِ
ت
ساهَا قُل إِ َّن َما ِعل ُم َها عِن َد َر ِّبي َال ُي َجلِّي َها ل َِوقتِ َها إِ َّال ه َُو َثقُلَت فِي ال َّ
سا َع ِة أَ َّيانَ ُمر َ
َيسأَلُو َن َك َع ِن ال َّ
اس َال َيعلَ ُمونَ
ض َال َتأتِي ُكم إِ َّال َبغ َت اة َيسأَلُو َن َك َكأ َ َّن َك َحفِي َعن َها قُل إِ َّن َما ِعل ُم َها عِن َد َّ ِ
َواْلَر ِ
هللا َولَكِنَّ أَك َث َر ال َّن ِ
( سورة اْلعراف )

فهذا النوع من الغيب الساعة الكبر والساعة الصغر عل استأثر هللا به ،ما َي ّ
طلمع أحمد عليمه كمائن ممن
كان ،حتى وال األنبياء ،آية ثالثة اال تعالى:
ب َغداا َو َما َتد ِري
سا َع ِة َو ُي َن ِّزل ُ ال َغي َث َو َيعلَ ُم َما فِي اْلَر َح ِام َو َما َتد ِري َنفس َما َذا َتكسِ ُ
هللا عِن َدهُ ِعل ُم ال َّ
إِنَّ َّ َ
ي أَرض َت ُم ُ
هللا َعلِيم َخ ِبير
َنفس ِبأ َ ِّ
وت إِنَّ َّ َ
( سورة لقمان )

لو بحثنا عن حكمة إخفاء ساعة الموإل لوجدنا خيراً كثيراً ،فلو أن هللا سمبحانه وتعمالى أطلمع إنسمانا ً علمى
ساعة موته ،فمثالً أنإل أيها اإلنسان تعيش سمتا ً وسمبعين سمنة وسمتة أومهر وسمبعة أيما وخممس سماعاإل وثمالث
داائق وثالث ثوان ،فماذا يكون ممن همذا اإلنسمان؟ يتوام
عر

أجله النتهى العمل كله.
أخواننا الكرا أدق ما في األمر اآلية الكريمة:

نوماطه و سمعيه وهمذه مومكلة كبيمرة ،لمو أن اإلنسمان

َف َل َت ُمو ُتنَّ إِ َّال َوأَن ُتم ُمسلِ ُمونَ
( سورة البقرة )

وهللا آية محيرة ،يا رب الموإل بيمدنا حتمى تأمرنما ّأال نمموإل إال ونحمن مسملمون ،المموإل بيمدك يما رب ال
بيدنا ،فما معنى هذه اآلية؟ يعني ال يأتيك الموإل إال وأنت مسلمون.
َف َل َت ُمو ُتنَّ إِ َّال َوأَن ُتم ُمسلِ ُمونَ
إذاً فالموإل ال تعل موعده ،فيجب أن تكون جاهزاً الستقباله ،جاهزاً بالتوبة والصلح ممع هللا ،وأداء الحقموق،
وأداء كل ما عليك من التزاماإل ،حتى إذا جاء ملك الموإل تكون جاهزاً للذهاب معه.
لع هللا أنبياءه عليه تأييداا لهم:
ثانيا ا:غيب أط َ
الغيب الثاني فغيب يعلمه هللا و يُعلمه لرسوله ،هذا ويء آخر تأييداً لألنبياء وتصديقا ً لما جاؤوا به ،يعني
يأتي إنسان و َي ّدعي اائالً " :أنا رسول هللا " ويء جميل ،فهمل نحمن ملزممون أن نصمدق كمل إنسمان ا ّدعمى همذا
االدعاء؟ ال .فالذي يقول :أنا رسول هللا ،ال بد من أن يأتي بوميء ال يسمتطيع أن يفعلمه أحمد ،فمنن فعلمه الرسمول
كان مؤيداً من هللا ولذلك من لواز الرسول أن تكمون معمه معجمزة ،فممن معجمزاإل الرسمل أنهم يعلممون الغيمب
الذي سمح هللا له به أن يعلموه فقط ،يؤخذ هذا من اوله تعالى:
َعالِ ُم ال َغي ِ
سول َفإِ َّن ُه َيسل ُ ُك مِن َبي ِن َيدَي ِه َومِن
ضى مِن َر ُ
ب َف َل ُيظ ِه ُر َعلَى َغيبِ ِه أَ َحداا ( )62إِ َّال َم ِن ار َت َ
صداا
َخلفِ ِه َر َ
( سورة الجن )

فهذا الغيب أيها اإلخوة أنواع ثالثة ،غيب الماضي ،وغيب المستقبل بعدان زمانيان وغيمب الحاضمر بعمد
مكاني،
 .1غيب الماضي:
اال تعالى:
اء ال َغي ِ
ب ُنوحِي ِه إِلَي َك َو َما ُكن َت لَدَي ِهم إِذ ُيلقُونَ أَق َل َم ُهم أَ ُّي ُهم َيكفُل ُ َمر َي َم َو َما ُكن َت لَدَي ِهم إِذ
َذلِ َك مِن أَن َب ِ
َيخ َتصِ ُمونَ
( سورة آل عمران )

من أين جئإل بهذه األخبار؟ لوال أنك رسول يوحى إليك لما جئإل بهذه األخبار ،هذا غيب الماضي،
 .6غيب المستقبل:
أما غيب المستقبل

مثال:1
اال تعالى:
ُغلِ َب ِ
س َيغلِ ُبونَ ( )3فِي ِبض ِع سِ نِينَ ِ َّ ِ
الرو ُم ( )6فِي أَد َنى اْلَر ِ
ض َوهُم مِن َبع ِد َغلَ ِب ِهم َ
ت ُّ
لِل اْلَم ُر مِن َقبل ُ
ح ال ُمؤ ِم ُنونَ
َومِن َبع ُد َو َيو َمئِذ َيف َر ُ
( سورة الروم )

فعالً بعد سبع سنواإل انتصر الرو على الفرس ،هذا من غيب المستقبل.
مثال:6
من هذا القبيل غيب أطلع هللا نبيه عليه ،تأييداً له ودعما ً له في صدق دعوته،
اال تعالى:
ِير لِ َتر َك ُبوهَا َو ِزي َن اة َو َيخل ُ ُق َما َال َتعلَ ُمونَ
َوال َخيل َ َوال ِب َغال َ َوال َحم َ
( سورة النحل )

َو َيخل ُ ُق َما َال َتعلَ ُمونَ
الطائرة دخلإل في مفهو اآلية ،والمركبة الفضائية دخلإل في اآلية ،والمركبة والقطار دخال كذلك،
 .3غيب الحاضر
أما غيب الحاضر بعد مكاني،
اال تعالى:
هللا َع َّل ُم ال ُغ ُيو ِ
ب
هللا َيعلَ ُم سِ َّرهُم َو َنج َواهُم َوأَنَّ َّ َ
أَلَم َيعلَ ُموا أَنَّ َّ َ
( سورة التوبة )

مثال:1
إنسان كتب إلى اريش أنّ محمداً سيغزوك فخذوا حذرك  ،هللا عز وجل أطلع النبي عليه،
مثال:6
عمير اال لصفوان بمن أميمة :يما صمفوان وهللا لموال ديمون ركبتنمي مما أطيمق سمدادها ،ولموال أوالد صمغار
أخوى عليه العنإل من بعدي لذهبإل واتلمإل محممداً وأرحمتك منمه ،امال لمه صمفوان :يما عميمر أمما ديونمك فهمي
عليّ بلغإل ما بلغإل ،وأما أوالدك فه أوالدي ما امتد بهم العممر ،فمامِ لمما أردإل ،وصمل عميمر إلمى المدينمة
رآه عمر رضي هللا عنه وعلى عاتقه سي  ،ايده بحمالمة سميفه وسمااه إلمى النبمي امال :يما رسمول هللا همذا عميمر
عدو هللا جاء يريد وراً فقال له النبي :أطلقه يا عمر و ابتعد عنمه فأطلقمه ،و ابتعمد عنمه ،أُدنُ منمي يما عميمر ،مما

الذي جاء بك يا عمير؟ اال :جئإل ألفك ابني من األسر اال :وهذا السي
سيو

الذي على عاتقك؟ اال :ااتلهما هللا ممن

وهل نفعتنا يو بدر ،فقال له :أل تقل لصفوان لوال ديون ركبتني ما أطيمق سمدادها ،ولموال أوالد صمغار

أخوى عليه العنإل من بعدي لقتلإل محمداً وأرحتك منه فقال لمك صمفوان كمذا وكمذا ،..وام

وامال :أومهد أنمك

رسول هللا ألن هذا الذي جر بيني وبين صفوان ال يعلمه أحد إال هللا.
مثال:3
ومرة أخر كان النبي عند اليهود في موضوع معين ،فائتمروا عليه وهمو عنمده أن يصمعد أحمده إلمى
ظهر البيإل الذي يجلس في ظلمه ويلقمي عليمه صمخر ًة ويقتلمه ،فجماءه الموحي وأخبمره ،فقما النبمي واما أصمحابه
وفسدإل خطته .
ثالثا ا:غيب الواقع غيب يتوهمه الناس أنه غيبا ا:
مثال:1
يعني في السماء اآلن تهب رياح ،تسمتمع إلمى النومرة الجويمة إلمى أن هنماك موجمة حمر آتيمة ممن المنطقمة
الومالية ،ترتفع الحرارة فوق معدلها وتهب رياح حارة ،و في الوتاء :ريماح بماردة ،وغمداً ممثالً تكمون الحمرارة
دون معدلها فكي

علموا الغيب؟ أوضمح ممن ذلمك أخبمار الممنخفِ الجموي ،يقولمون :ممنخفِ جموي متمركمز

فوق أوروبا سرعته ثالث مائة كيلو متمر فمي السماعة ممثالً ،بيننما وبمين أوروبما ثالثمة آال

كيلمو متمر تحسمب

المسافة وتقس على السمرعة يقولمون بعمد ثالثمة أيما سميكون عنمدنا ممنخفِ جموي ،ومعمه أمطمار غزيمرة ،همذا
العل يسمى عل غيب مجازاً لكن هناك وسائل تكوفه،
كذلك الجنين في بطن األ  ،يأخذ األطباء السائل األمينوسي وبالتحليمل يُعمر

الجنمين أهمو ذكمر أو أنثمى،

أو بالتصوير ،فهذا الذي يتوهمه العوا غيبا ً ليس غيبا ً ،همو حاضمر .فهمذا يسمميه النماس غيبما ً مجمازاً وهمو لميس
بغيب إنما هو غيب الوااع وهللا سمح به ،كل ويء سمح هللا به ل يعد غيبا ً،
اال تعالى:
َّ
س َم َاوا ِ
ض َمن َذا الَّذِي
ت َو َما فِي اْلَر ِ
هللا ُ َال إِلَ َه إِ َّال ه َُو ال َح ُّي ال َق ُّيو ُم َال َتأ ُخ ُذهُ سِ َنة َو َال َنوم َل ُه َما فِي ال َّ
شيء مِن ِعل ِم ِه إِ َّال بِ َما َ
َيش َف ُع عِن َدهُ إِ َّال بِإِذنِ ِه َيعلَ ُم َما َبينَ أَيدِي ِهم َو َما َخل َف ُهم َو َال ُيحِي ُطونَ ِب َ
شا َء َوسِ َع ُكرسِ ُّي ُه
س َم َاوا ِ
ض َو َال َي ُئو ُدهُ حِف ُظ ُه َما َوه َُو ال َعل ُِّي ال َعظِ ي ُم
ت َواْلَر َ
ال َّ
( سورة البقرة )

مثال:6
إال أن أكثر الناس الموككين يقولون :ماذا نفعل بقوله تعالى:
ب َغداا َو َما َتد ِري
سا َع ِة َو ُي َن ِّزل ُ ال َغي َث َو َيعلَ ُم َما فِي اْلَر َح ِام َو َما َتد ِري َنفس َما َذا َتكسِ ُ
هللا عِن َدهُ ِعل ُم ال َّ
إِنَّ َّ َ
ي أَرض َت ُم ُ
هللا َعلِيم َخ ِبير
َنفس ِبأ َ ِّ
وت إِنَّ َّ َ
( سورة لقمان )

َو َيعلَ ُم َما فِي اْلَر َح ِام
واد عل اإلنسان الجنين ما إن كان ذكراً أو أنثى ،الجواب بسيط جداً هللا جل جالله ل يقل ويعلم ممن فمي
األرحا  ،يعني ذكراً أو أنثى اال:
َو َيعلَ ُم َما
فمن يستطيع أن يعل أن هذا الجنين عال  ،وقي أو سمعيد ،مديمد العممر أو اصمير العممر ،مصملح كبيمر أو
مجر خطير ،ما لونه ما لون عينيه ،ما صفاته ،ممن سميتزو  ،كم سمينجب ،مما رزامه ،إلمى اآلن يوجمد حموالي
مليون مورث ،مليون معلومة مبرمجة متوضعة في خلية الحوين المنوي لم يسمتطع البومر أن يعرفموا إال ثممان
مائة نقطة منها فهذا ليس عل غيب ،عل الغيب أن تعل ويئا ً ليس له وجود الحاضر.
الجن ال يعلمون الغيب:
ويء آخر يجب أن نعلمه جميعا ً ،ما يوميع بمين العاممة ممن أَنج الجمن يعلممون الغيمب ،كمذلك كمل مما يفعلمه
الناس ولو كان لعبا ً ،أن غداً سيكون كذا عن طريق البر  ،عمن طريمق ال ُكهّمان ،عمن طريمق السمحرة ،نقمرأ فمي
فنجان القهوة ،هذا كله كذب ودجل ال أصل له ،ومن يفعله يأث .
صلجى ج
هللا ُ َعلَيْه َو َسلج َ :
َاا َل ال جنبيِّ َ
صلَّى َّ
سلَّ َم
هللا ُ َعلَي ِه َو َ
ص َّد َق ُه بِ َما َيقُول ُ َف َقد َك َف َر بِ َما أُن ِزل َ َعلَى ُم َح َّمد َ
َمن أَ َتى َكا ِه انا أَو َع َّرا افا َف َ
الجن ال يعلمون الغيب إطالاا ً ،والدليل اال تعالى:
سأ َ َت ُه َفلَ َّما َخ َّر َت َب َّي َن ِ
ت ال ِجنُّ أَن لَو
ضي َنا َعلَي ِه ال َمو َت َما َدلَّ ُهم َعلَى َموتِ ِه إِ َّال َدا َّب ُة اْلَر ِ
ض َتأ ُكل ُ مِن َ
َفلَ َّما َق َ
َكا ُنوا َيعلَ ُمونَ ال َغي َب َما لَ ِب ُثوا فِي ال َع َذا ِ
ين
ب ال ُم ِه ِ
( سورة سبأ )

سيدنا سليمان كل
متكئا ً عليها فواع.

الجمن بعممل وماق ومماإل ،ومما دلهم علمى موتمه إال حينمما انكسمرإل عصماه التمي كمان

الخلصة:
إذاً أنواع الغيب هي :غيب استأثر هللا بعلمه ،و هو النوع األول ،وغيب ْ
لمع هللا أنبيماءه عليمه تأييمداً لهم
أط َ
وهو أنواع ثالثمة:غيمب الماضمي و غيمب الحاضمر و غيمب المسمتقبل و همذا همو النموع الثماني ،و غيمب يتوهممه
الناس غيبا ً و هو النموع الثالمث يسممى غيبما ً مجمازاً ،كمالتنبؤاإل الجويمة أحيانما ً ،و األومياء التمي لهما دالئمل ،فهمذه
أيضا ً ليسإل غيبا ً إال أن العوا يسمونها غيبا ً ،و أما الجن فال تعل الغيب إطالاا ً
اال تعالى:
سأ َ َت ُه َفلَ َّما َخ َّر َت َب َّي َن ِ
ت ال ِجنُّ أَن لَو
ضي َنا َعلَي ِه ال َمو َت َما َدلَّ ُهم َعلَى َموتِ ِه إِ َّال َدا َّب ُة اْلَر ِ
ض َتأ ُكل ُ مِن َ
َفلَ َّما َق َ
َكا ُنوا َيع َل ُمونَ ال َغي َب َما َل ِب ُثوا فِي ال َع َذا ِ
ين
ب ال ُم ِه ِ
( سورة سبأ )
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