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Abstract 

This article tries to compare the relationship between science and Islam. 

There is no contradiction between the two truths, Islam and science, Both 

of them are gifts of God to the humanity. 

This article explains the meaning of the invisible world and its different 

partitions. It paraphrases the accurate meaning of every store-key of the 

invisible world and its comparison to what science has attained in that 

domain, to remove all ambiguity. 

 

 

 ممخصال

وأنه ال تعارض بيف الحقػاقؽ اإلسػالمية والحقػاقؽ , يبيف هذا البحث جانبًا مف عالقة العمـ باإلسالـ
 .فكالهما مف اهلل تعالى, العممية

وبينػػت المعنػػى الػػدقيؽ لكػػؿ واحػػد مػػف م ػػاتي  القيػػب , وقػػد وتػػحت معنػػى القيػػب وأقسػػامه
 .التباس وقارنته بما توصؿ إليه العمـ في ذلؾ المجاؿ إلزالة أي

وتوصػػمت إلػػػى أف الم ػػػات  الةمػػس داةمػػػة تػػػمف المسػػػتقبؿ وأف التحػػدي ب ػػػا هػػػو التحػػػدي 
 .بالعمـ القطعي لممستقبؿ الذي ليس له قانوف ثابت



 

 المقدمة

 وتوصػػػمت إلػػػى, بالنسػػػبة لمقػػروف السػػػابقة, تقػػػدمت العمػػػوـ التجريبيػػة فػػػي هػػػذا القػػػرف تقػػدما كبيػػػرالقػػد 
 .ابقيفف يةطر عمى باؿ السبعض ما لـ يك

أـ , وهؿ يمكػف لننسػاف أف يتوصػؿ إليػه, وبدأت بعض األسقمة تبرز حوؿ موتوع القيب
 .ال؟

 صػمى اهلل عميػه وسػمـ العمـ مع ما في كتػاب اهلل وسػنة رسػولهوهؿ يتعارض ما وصؿ إليه 
 .مف أف القيب ال يعممه إال اهلل تعالى؟

ب ػػا هػػذا الػػديف أف الحقػػاقؽ  يػػد اهللأأف مػػف المعجػػزات التػػي   - بػػادئ ذي بػػد   - وال شػػؾ
 .ال يمكف أف تتعارض مع الحقاقؽ العممية الثابتة  - في اإلسالـ - الدينية

وأف أبػػػيف المعنػػػى الػػػدقيؽ , فػػػتردت فػػػي هػػػذا البحػػػث أف أو تػػػ  الحػػػؽ فػػػي هػػػذ  المسػػػتلة
وأبػػيف كػػذلؾ حقيقػػة مػػا وصػػؿ إليػػه العمػػـ حتػػى ا ف فػػي هػػػذا , لمنصػػوص الػػواردة فػػي هػػذا الجانػػب

 .لتتت  بعد ذلؾ اإلجابة عمى ما يطرحه بعض الناس مف أسقمة ,المجاؿ

ُل اْلَغْيَث َوَيْعَمُم َماا ِفاي اأْلَْرَحااِم َوَماا يقوؿ سبحانه وتعالى ِإنَّ المََّو ِعنَدُه ِعْمُم السَّاَعِة َوُيَنزِّ
اَذا َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبَأيِّ َأْرٍض َتُموتُ  ِإنَّ المََّو َعِميٌم َخِبيرٌ  َتْدِري َنْفٌس مَّ

 . 

ـَ َقػػاَؿ و  َمَفاااِتيُح اْلَغْيااِب )َعػػفا اباػػِف ُعَمػػَر َرِتػػَي المهػػُه َعناُ َمػػا َعػػفا النهِبػػَي َصػػمهى المهػػُه َعَمياػػِه َوَسػػمه
َماُم َماا ِفاي َغاٍد ِإالَّ المَّاُو َواَل َيْعَماُم َخْمٌس اَل َيْعَمُمَيا ِإالَّ المَُّو اَل َيْعَمُم َما َتِغيُض اأْلَْرَحااُم ِإالَّ المَّاُو َواَل َيعْ 

َتقُااوُم  َمتَااى َيااْأِتي اْلَمَطااُر َأَحااٌد ِإالَّ المَّااُو َواَل تَااْدِري َنْفااٌس ِبااَأيِّ َأْرٍض َتُمااوُت ِإالَّ المَّااُو َواَل َيْعَمااُم َمتَااى
 .7 (السَّاَعُة ِإالَّ المَّوُ 

                                                
 .43سورة لقماف   
 .القاهرة, المطبعة السم ية, المقدمة, بشرح ابف حجر العسقالني( 52 ت ) البةاري صحي   

, ب ذا الم ظ, 3435 رقـ الحديث, عالـ القيب فال يظ ر عمى غيبه أحداً , الباب الرابع, كتاب التوحيد,  4/42 
كتاب , 34, 45/ , القاهرة, دار إحيا  الكتب العربية, بتحقيؽ محمد فؤاد عبد الباقي(  2 ت)مسمـ صحي  و 

 .عف أبي هريرة, 4,5 رقـ الحديث , اإليماف



 

 الغيب

والقابػة سػميت بػذلؾ ألن ػا , وغاب الرجػؿ, غابت الشمس :تقوؿ, ما غاب عف اإلنساف: القيب لقة
 . يبة سميت بذؿ ألن ا تقاؿ في غيبة اإلنسافوالقِ , يقاب في ا

ن أدركو العقل :فالغيب لغة  .ما غاب عن الحواس وا 

ومػن ـ مػف   أي مػا غػاب عػف الحػواس, ف و عند بعت ـ بالمعنى المقػوي: وأما اصطالحاً 
 .4 عقؿ معاً يرى أنه ما غاب عف الحواس وال

حسػػب  - عمػػـ كثيػػرًا مػػف األشػػيا  التػػي تعػػدولعػػؿ الػػرأي األوؿ هػػو الػػراج  ألف العقػػؿ قػػد ي
 .مف عالـ القيب وليست مف عالـ الش ادة - النصوص الشرعية

, ومعرفػة كثيػر مػف صػػ اته, فالعقػؿ يسػتطيع التوصػؿ إلػى العمػـ بوجػػود اهلل سػبحانه وتعػالى
وشػػػي  مػػػف الماتػػػي دوف أف يػػػدرؾ ذلػػػؾ بشػػػي  مػػػف , وقػػػد يسػػػتطيع التوصػػػؿ إلػػػى وجػػػود ا ةػػػرة

 .حواسه

وكؿ ما أدركػه الحػس مباشػرة أو بوسػاطة شػي   ةػر , وهكذا فالقيب ما غاب عف الحواس
 .3 كالوساقؿ العممية الحديثة واالةتبارات ف و مف عالـ الش ادة ال مف عالـ القيب

 .تدركو الحواس بشكل مباشر أو غير مباشر ما ال :يب إذنفالغ

                                                
مادة , القاهرة, مطبعة مصط ى الحمبي, بتحقيؽ عبد السالـ هاروف( 455ت )فارس بفالمعجـ مقاييس المقة   

 .غيب

تعريؼ عاـ و  , 3/ , بيروت, دار إحيا  التراث العربي( 333ت )بف كثير الدمشقيالت سير القر ف العظيـ   
لمدكتور عبد العقيدة اإلسالمية و , 25 ص , بيروت, مؤسسة الرسالة, الطنطاوي لمشيخ عميبديف اإلسالـ 

دار , محمد سعيد البوطيلمدكتور ة كبرى اليقينيات الكونيو , 4 دمشؽ ص , دار القمـ, الرحمف حبنكة الميداني
 .في ال امش   4ص , بيروت, ال كر

 .4/ , القاهرة, دار الكاتب العربي(  23ت )مقرطبي لالجامع ألحكاـ القر ف  4

 . 4/42, الشركة المتحدة بيروت, محمود ناظـ النسيميلمدكتور الطب النبوي والعمـ الحديث  3



 

 أقسام الغيب

 :ينقسـ عالـ القيب إلى أقساـ مف عدة اعتبارات هي

 :وهو عمى ثالثة أقساـ,   مف حيث الزمافُ  . 

ـا َةماػَؽ السهػَماَواِت : قاؿ تعػالى, كةمؽ السماوات واألرض واإلنساف: الماتي - أ ػَ دُتُ  َمػا َأشا
ـا  ِض َواَل َةماػػػَؽ َأنُ ِسػػػِ  َرا َواألا

ِتماػػػَؾ ِمػػػفا َأنَبػػػا  : تعػػػالى قػػػاؿ, وكقصػػػة نػػػوح عميػػػه السػػػالـ,  
ػػػِبرا ِإفه الاَعاِقَبػػػَة  ػػػِؿ َهػػػػَذا َفاصا ُمػػػَؾ ِمػػػف َقبا َمُم َػػػا َأنػػػَت َواَل َقوا الاَقياػػػِب ُنوِحي َػػػا ِإَلياػػػَؾ َمػػػا ُكنػػػَت َتعا

ِلماُمتهِقيفَ 
4. 

وال يقػػع تحػػت حواسػػي بشػػكؿ , مثػػؿ مػػا يجػػري ا ف فػػي مكػػاف  ةػػر مػػف العػػالـ: الحاتػػر - ب
ومثػػػػؿ تسػػػػجيؿ . كنقػػػػؿ ذلػػػؾ بالبػػػػث المباشػػػر بالصػػػػوت والصػػػورةمباشػػػر أو غيػػػػر مباشػػػر 

وكػػذلؾ مػػا يػػدور فػػي أذهػػػاف ا ةػػريف ون وسػػ ـ فكػػؿ ذلػػؾ مػػف عػػػالـ , المالقكػػة لمعمػػاؿ
 .القيب

يقػػوؿ  ,وكػػؿ مػػا سػػيحدث, ومتػػى سػػتحدث أشػػراط ا, كعمػػـ وقػػت قيػػاـ السػػاعة: 3 المسػػتقبؿ - ت
ُت ِمػػَف  َوَلػػوا ُكنػتُ : صػمى اهلل عميػػه وسػػمـ تعػالى عمػػى لسػػاف رسػػوله َثرا ػػَتكا ـُ الاَقياػػَب اَلسا َمػػ َأعا

ِمُنوفَ  ـٍ ُيؤا الاَةياِر َوَما َمسهِنَي الُسوُ  ِإفا َأَناا ِإاله َنِذيٌر َوَبِشيٌر َلَقوا
5. 

 :2وهو عمى قسميف, عمـ اإلنساف به مف حيث إمكافُ  . 

مس فػػي كوقػػت طمػػوع الشػػ, قسػػـ يمكػػف أف يعممػػه اإلنسػػاف إمػػا بالوسػػاقؿ الماديػػة التجريبيػػة - أ
ألف اهلل جعػػػؿ لػػػذلؾ قانونػػػًا ثابتػػػًا يمكػػػف , والةسػػػوؼ ومتػػػى سػػػيحدث الكسػػػوؼ, المسػػػتقبؿ

َبافٍ : يقوؿ سبحانه ,البشر أف يعرفو  ُس َوالاَقَمُر ِبُحسا الشهما
 . 

                                                
تعريؼ , , والطنطاوي 4/ , القاهرة, عيسى الحمبي( 43  ت)معجمي لال توحات اإلل ية بتوتي  الجالليف   

 .24  عاـ

 . 5سورة الك ؼ   
 .35سورة هود  4
, لقاهرةا, المطبعة السم ية, المقدمة(  45ت )بف حجر العسقالنيالفت  الباري بشرح صحي  البةاري  3

 4/423. 

 .44 سورة األعراؼ  5
العقيدة و , 24 مطنطاوي تعريؼ عاـ لو ,   / مجمؿ ات اإلل ية لال توحو , 4/425 بف حجرفت  الباري ال 2
 .4 ,5 مميدانيل



ُقػػػؿا ِسػػػيُروا ِفػػػي : ألف اهلل سػػػبحانه يقػػػوؿ ,وكي يػػػة بػػػد  الةمػػػؽ والحيػػػاة عمػػػى وجػػػه األرض
ِض َفانُظُروا َكياؼَ  َرا َبَدَأ الاَةماؽَ  األا

 . 

ُقػػؿا ِسػػيُرواا : لقولػػه تعػػالى ,ومثػؿ معرفػػة مػػا حػػؿ بػػاألمـ السػػابقة مػػف ةػػالؿ عمػػـ ا ثػػار
ـه انُظُرواا َكياَؼ َكاَف َعاِقَبُة الاُمَكَذِبيفَ  ِض ُث ِفي اأَلرا

4. 

مػػا بالعقػػؿ كو  , ةمػػؽ ن سػػهوأف الشػػي  ال يَ , ف الكػػوف مةمػػوؽوأ, جػػود اهلل سػػبحانهوا 
ومػا شػاكؿ ذلػؾ مػف أمػور يعمم ػا العقػؿ دوف أف تػدرك ا , ال بد له مػف ةػالؽ وأف المةموؽ

 .الحواس

مػا أف يعمػػـ اإلنسػػاف مػػا غػػاب عنػػه بػػالةبر الصػػادؽ الصػػحي  وهػػذا يحتػػاج إلػػى  ,وا 
 :3 شرطيف هما

 .االعتقاد بمصدر الةبر: أوالً 

 .االطمقناف إلى دقة ناقؿ الةبر: وثانياً 

يقػػوؿ تعػػالى مادحػػًا الػػذيف  ,والصػػراط والميػزاف ولػػـ نرهػػافػنحف نػػؤمف بالجنػػة والنػػار والحشػػر 
ِمُنػػوَف ِبالاَقياػػبِ  منػػوا بمػػا أةبػػرهـ بػػه اهلل دوف أف يػػدركو  بحواسػػ ـ  الهػػِذيَف ُيؤا

 - ويقػػوؿ مبينػػًا أنػػه, 5
ـُ الاَقياػِب َفػاَل ُيظاِ ػُر َعَمػى َغياِبػِه َأَحػًداطمع بعض ةمقػه عمػى بعػض القيػب يُ  - سبحانه َمػِف  ِإاله  َعػاِل

َتَتى ِمف رهُسوؿٍ  ارا
2. 

وهػػو معمػػػوـ لػػبعض النػػاس مج ػػػوؿ , شػػػاهد بعػػد معرفتػػه, وهػػذا القسػػـ غيػػب قبػػػؿ العمػػـ بػػه
 .سبيولذلؾ يمكف أف يسمى القيب النِ  , ةريف

وهػػذا القسػػـ , كوقػت قيػػاـ السػاعة ,وهػو القيػػب المطمػػؽ ,قسػـ ال يمكػػف لننسػاف أف يعممػػه - ب
فػال  ,ولػـ يػرد بػه الػدليؿ النقمػي ,أو المعرفػة العقميػة ,غير داةؿ في مجػاؿ العمػـ التجريبػي

 .يمكف ألحد أف يعممه كما سيتتي

 
 

                                                                                                                                       
 .5سورة الرحمف   
 .4 سورة العنكبوت   
 .  سورة األنعاـ  4
 .4 4لمبوطي كبرى اليقينيات 3

 .4سورة البقرة  5
 .2 ,3 سورة الجف  2



 :مف حيث ثبوته وهو قسماف .4

وهػػو غيػػب يجػػب اإليمػػاف  ,كػػا ةرة والجنػػة والنػػار والبعػػث والحشػػر ,غيػػب قطعػػي الثبػػوت - أ
و فػي أ ,الكػريـ فػي القػر ف بنصوص قطعية الثبوت والداللة ألنه وارد ,ويك ر منكر  ,  به

فالتكذيب به تكذيب هلل ورسػوله وهػذا مػف الك ػر وال , السنة المتواترة تواترًا ل ظيًا أو معنوياً 
 .شؾ

وهػػذا يجػػب اإليمػػاف بػػه  ,حاديػػةالػػوارد فػػي السػػنة الصػػحيحة ا غيػػب ظنػػي الثبػػوت وهػػو  - ب
 .ولكنه ال يك ر ,ويتثـ منكر 

                                                
 .األردف,مكتبة المنار, 43 العموشبساـ لمدكتور اإليماف بالقيب   



 

 المفاتح

َمُمَ ا ِإاله ُهوَ َوِعنَدُ  َمَ اِتُ  الاَقياِب اَل : قاؿ تعالى َيعا
 . 

َمُمَ ا ِإاله المههُ )وفي الحديث  ٌس اَل َيعا  .(َمَ اِتيُ  الاَقياِب َةما

 فما هو المقصود بالم ات ؟

 : لمعمما  في ذلؾ ثالثة أقواؿ

وعمػى هػذا فم ػػات  , أف م ػات  القيػب َم اػِت  ب ػػت  المػيـ وكسػر التػا  كمةػزف وزنػػًا ومعنػى: أول ػا
 .تي ال يعمـ ما في ا إال اهللالقيب ةزاقنه ال

قػاؿ بػف أبػي . وهػو ا لػة التػي ي ػت  ب ػا ,  بكسػر المػيـ وفػت  التػا  ػتَ أف م ات  جمػع مِ : ثاني ما
يػب عػؿ بينػؾ وبينػه حجػاب فقػد غُ عبر بالم ات  لتقريب األمػر عمػى السػامع ألف كػؿ شػي  جُ : جمرة
فػذذا كػاف , لبػاب احتػيإ إلػى الم ػات فػذذا أغمػؽ ا ,والتوصؿ إلى معرفتػه فػي العػادة مػف البػاب, عنؾ

 .4 فكيؼ يعرؼ القيب؟, الشي  الذي ال يطمع عمى القيب إال بتوصيمه ال يعرؼ موتعه

وصػؿ إلػى عمػـ القيػب ال يعمم ػا اإلنسػاف وعمى هذا يكوف المعنػى أف األدوات والوسػاقؿ التػي تُ 
 .وال يمكف له أف يعمم ا حتى تقوـ الساعة

والمعنػػى أف اهلل عنػػػد  وحػػػد  فتػػػوح ,  اػػػَت  ب ػػت  المػػػيـ والتػػػا  كمػػػذهبأف م ػػػات  جمػػػع مَ : ثالث مػػا
والحػديث , 3 ولكػف هػذا المعنػى بعيػد. عمػـ بػه مػف شػا  مػف عبػادةويُ  ,ف و وحد  ي ت  القيب, القيب

 .ي سر الم ات  بما ال يت ؽ مع هذا الرأي

 .5 :وأما المقصود ب ذ  الم ات  في ا ية السابقة فممم سريف في ا أقواؿ من ا

 .أن ا الةمسة المذكورة في الحديث . 

 .هي ةزاقف األرض وعمـ نزوؿ العقاب: قاؿ التحاؾ ومقاتؿ . 

 .ما غاب عنكـ مف الثواب والعقاب: قاؿ عطا  .4
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 .أن ا ةزاقف غيب السموات واألرض مف األقدار واألرزاؽ: وعف ابف عباس .3

 .وة وةواتيـ أعمال ـانقتا  ا جاؿ وعمـ أحواؿ العباد مف السعادة والشقا: وقاؿ بعت ـ .5

فكػؿ مػن ـ ذكػر مػا ذكػر  عمػى سػبيؿ , بػؿ هػي مكممػة لبعتػ ا, وال تعارض بيف هػذ  ا را 
وكػػؿ مػػػا ذكػػر داةػػؿ تػػمف الػػػرأي األوؿ الػػذي ورد بػػه الحػػػديث , وبمػػا يتناسػػب مػػػع الحػػاؿ ,المثػػاؿ

 .الصحي 

 .وال شؾ أف الحديث هو ةير ت سير ل ذ  ا ية

ولكػف كػال من ػا ,   ى سػبيؿ التمثيػؿ فػال غيػب غيرهػاوأما الةمس ف ي لمحصر وليست عمػ
لـ اوالمطػػػر إلػػػى أمػػػور العػػػ, فاألرحػػػاـ تشػػػير إلػػػى عػػػالـ الػػػن س, يشػػػير إلػػػى عػػػالـ واسػػػع مػػػف القيػػػب

ومػػػا فػػػي غػػػد يشػػػير إلػػػى عػػػالـ , أو إلػػػى عػػػالـ المكػػػاف, والمػػػوت إلػػػى أمػػػور العػػػالـ السػػػ مي, العمػػػوي
 .أعمـ واهلل.   والساعة تشير إلى عالـ ا ةرة, الزماف

إثبػػات  - عمػػى صػػمت ا الوثيقػػة باإلنسػػاف ومصػػير  - ولعػػؿ الحكمػػة مػػف تقييػػب هػػذ  األمػػور
فػال , إنػؾ ال تعمػـ معاشػؾ ومعػادؾ: ف اهلل سػبحانه يقػوؿ لػهوكػت,  ؿ اإلنساف م ما أوتي مػف عمػـج

فكيػػؼ , وال تعمػػـ أيػػف تمػػوت مػػع أنػػه شػػقمؾ ومكانػػؾ, تعمػػـ مػػاذا تكسػػب غػػدًا مػػع أنػػه فعمػػؾ وزمانػػؾ
 .4 متى تقوـ الساعة؟ تعمـ

ذا كػػاف هػػذا هػػو مبمػػ  اإلنسػػاف مػػف الج ػػؿ فيجػػب عميػػه أف يتةػػذ لدينػػه ودنيػػا  مػػف النبػػع  وا 
وهػػو القػػر ف , وال يتتيػػه الباطػػؿ مػف بػػيف يديػػه وال مػػف ةم ػػه, الصػحي  الصػػافي الػػذي ال يشػػوبه ةطػػت

 .ب ما ولف تتؿ أمة تمسكت, ف ما مف العميـ الةبير, الكريـ والسنة النبوية المط رة

 .ونتتي ا ف إلى ت صيؿ الكالـ في هذ  الةمس واحدة تمو األةرى
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 ال يعمم ما تغيض األرحام إال اهلل: أوالً 

وكػاف , العشػريف لـ يكف أحد مف الناس يعمـ شيقا مما يتعمؽ بالجنيف وهػو فػي بطػف أمػه قبػؿ القػرف
 .ث واتحًا ال يناقش فيه أحدوهكذا كاف معنى ا ية والحدي, ذلؾ مما ال يعممه إال اهلل سبحانه

, العشػريف القػرف وبةاصة في النصػؼ الثػاني مػف, ؿولكف مع التقدـ العممي في هذا المجا
فقػد أصػب  بمقػدور العممػا  أف يعرفػوا فػي كثيػر مػػف , فقػد بػدأت األسػقمة تظ ػر حػوؿ هػذا الموتػوع
,   ض أمراتػػهوحالتػػه مػػف حيػػث التشػػو  أو عدمػػه وبعػػ, الحػػاالت جػػنس الجنػػيف وهػػو فػػي رحػػـ أمػػه

أو , أو رؤيتػػػػه بمنظػػػػار ةػػػػاص عبػػػػر عنػػػػؽ الػػػػرحـ, وذلػػػػؾ مػػػػف ةػػػػالؿ دراسػػػػة السػػػػاقؿ األمنيوسػػػػي
 . بالتصوير الشعاعي

فكيػػؼ نوفػػؽ بػػيف مػػا ذكػػر فػػي ا يػػة والحػػديث وبػػيف مػػا توصػػؿ إليػػه العمػػـ؟ وهػػؿ يمكػػف أف 
 .يعمـ اإلنساف ما تقيض األرحاـ؟

 :لى  را إانقسـ العمما  في ذلؾ 

, ومف أعممػه اهلل مػف ةمقػه, أف ما في األرحاـ غيب ال يعممه إال اهلل سبحانه: الرأي األول
مػػػػه المالقكػػػػة فػػػػذذا أمػػػػر اهلل الممػػػػؾ الموكػػػػؿ بكتػػػػب رزؽ الجنػػػػيف وأجمػػػػه وعممػػػػه وشػػػػقي أو سػػػػعيد عمِ 

 .4 الموكموف بذلؾ ومف شا  مف ةمقه

يسػػػػتطع ألنػػػه ال , ومقتتػػػى هػػػذا الػػػػرأي أف اإلنسػػػاف ال يمكنػػػػه عمػػػـ مػػػػا فػػػي األرحػػػػاـ ا ف
ولكػف بعػض المالقكػة , صػمى اهلل عميػه وسػمـ وألف الوحي انقطػع بعػد رسػوؿ اهلل, معرفة ذلؾ بن سه

 .يعمموف ذلؾ بذعالـ اهلل ل ـ

أف عمػػـ مػػا فػػي األرحػػاـ لػػيس ةاصػػًا بػػاهلل تعػػالى كمػػا هػػو الشػػتف فػػي عمػػـ : الاارأي الناااني
ِإنَّ المَّاَو ِعناَدُه :قػاؿ تعػالى ف ػي أمػر السػاعة, ويدؿ عمى ذلؾ اةتالؼ الصػيقة فػي ا يػة, الساعة

 .ال اهللإأي ال يعمـ الساعة , وهذ  الصيقة ت يد الحصر, ِعْمُم السَّاَعةِ 

وعنػػد  عمػػـ مػػا فػػي  :ولػػـ يقػػؿ َوَيْعَمااُم َمااا ِفااي اأْلَْرَحااامِ :وأمػػا فػػي أمػػر األرحػػاـ فقػػاؿ تعػػالى
لكػػف عمػػـ اهلل أزلػػي , ي األرحػػاـفقػػد يعمػػـ العممػػا  مػػا فػػ ,فا يػػة عمػػى هػػذا ال ت يػػد الحصػػر, األرحػػاـ
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وعمػػـ , وعمػػـ اهلل ال يةطػػ , , وعمػػـ اإلنسػػاف بوسػػاطةوعمػػـ اهلل بػػال وسػػاطة, وعمػػـ اإلنسػػاف مكتسػػب
 .  وعمـ اهلل شامؿ وعمـ البشر قاصر, البشر قد يصيب وقد يةط 

 .أف عمـ ما في األرحاـ ةاص باهلل سبحانه وتعالى ال يعممه إال هو: الرأي النالث

ذا كانػػت داللػػة ا يػػػة فػػي أمػػر األرحػػاـ غيػػػر , رأي هػػو مػػا تصػػػرح بػػه النصػػوصوهػػذا الػػ وا 
ال يعمام ماا تغايض األرحاام إال ) ؿفال يجوز لنا أف نق ؿ الحديث النبوي الصحي  الذي يقػو , قطعية

 .وال شؾ أف هذ  الصيقة قطعية الداللة (اهلل

, وعنػد  عمػـ مػا فػي األرحػاـ :ولػـ يقػؿ َوَيْعَمُم َما ِفي اأْلَْرَحامِ :وأما السبب في قوله تعػالى
 وألف فػػػي قولػػػه, لشػػػدة ة اق ػػػا, ف ػػػو الداللػػػة عمػػػى مزيػػػد مػػػف اةتصػػػاص عمػػػـ اهلل تعػػػالى بالسػػػاعة

يعمـ استمرار تجدد التعمقات بحسب تجدد المتعمقات  . 

وأما التوفيؽ بػيف هػذا الػرأي وبػيف العمػـ ف ػو ميسػور إف شػا  اهلل تعػالى إذا الحظنػا مػا هػو 
 فما هو المتحدى به؟, ى به بشكؿ دقيؽالمتحد

نمػا فػػي مرحمػة معينػة مػػف مراحمػه .  نتةػذ هػػذا مػف كممػػة  ,أف التحػدي لػيس فػػي كػؿ مػدة الحمػػؿ وا 
 :الواردة في الحديث ولمعمما  في القيض  را ( تقيض)

فقػػػد يولػػػد , أي مػػػا يػػػنقص مػػػف مػػػدة الحمػػػؿ أو يزيػػػد, 4 مػػػا دوف التسػػػعة أشػػػ ر: القػػػيض - أ
فػػال يعمػػـ كػػـ مػػف الػػزمف سػػتحمؿ بػػه , ة أو ألقػػؿ من ػػا أو ألكثػػرالمولػػود لتسػػعة أشػػ ر تامػػ

 .أمه إال اهلل

 .فقد يولد ناقصًا أو فيه زيادة في جسمه, 3 ما ينقص مف الةمقة - ب

 .5 وما يزيد مف األوالد بعد, ما ينقص مف األوالد قبؿ - ت

 . ةر سيتتي بيانه ولكنه يندرج تحت أمر, ف و قوي الرأي األولأما 

فػػذف األطبػػا  يعممػػوف ا ف كثيػػرًا مػػف التشػػوهات فػػي الجنػػيف كمػػا ذكػػرت : نيالاارأي الناااوأمػػا 
 .سابقاً 
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 .فال أرى له عالقة بالموتوع ألف ذلؾ ليس مما في األرحاـ: الرأي النالثوأما 

تقػػوؿ غػػاض المػػا  إذا ذهػػب فػػي , ولعػػؿ مػػف أحسػػف مػػا قيػػؿ فػػي ذلػػؾ أف غػػاض بمعنػػى اةت ػػى
 .  األرض واةت ى وغار

فتكػوف ال تػػرة , ود هػو االةت ػػا  داةػؿ الػرحـ كمػػا يػذكر الػنص ال داةػػؿ الػبطفواالةت ػا  المقصػ
قبػؿ أف , هػا داةػؿ جػدار الػرحـ, أي انقرازهػا واةت اؤ المتحدى ب ا هي فترة غيض البويتة الممقحػة
 .  يبدأ تشكؿ الجنيف وظ ور  إلى جوؼ الرحـ

 .4 مقي وهذ  ال ترة تنت ي طبيًا مع ن اية األسبوع الثالث مف بداية الت

وعمى هذا فتكوف ال تػرة المتحػدى ب ػا هػي األسػابيع الثالثػة األولػى فقػط والجنػيف فػي هػذ  ال تػرة 
كمػػا تحمػػؿ بػػذرة  ,ولكنػػه يحمػػؿ صػػ اته المسػػتقبمية فػػي كروموسػػوماته ,ال يكػػوف التةمػػؽ قػػد بػػدأ فيػػه

 .الشجرة ص ات ا قبؿ أف تكوف شجرة

فػػػذذا تشػػػكؿ . 3 تشػػػكؿ الجنػػػيف ال بعػػػد ذلػػػؾفالتحػػػدي واهلل أعمػػػـ فػػػي عمػػػـ مػػػا فػػػي األرحػػػاـ قبػػػؿ 
ألنػػه أصػػب  شػػيقا موجػػودًا مةمقػػًا ال شػػيقًا سػػيوجد  ,اسػػتطاع العممػػا  أف يعرفػػوا بعػػض األشػػيا  عنػػه

 .ويتةمؽ

مػػػا تقػػػيض بػػػه ( ال يعمػػػـ) أف المتحػػدى بػػػه فػػػي هػػػذ  المرحمػػػة هػػػو العمػػػـ ولػػيس الظػػػف والتةمػػػيف . 
وهػػو الػػذي , ف الػذي ال يتطػػرؽ إليػػه أدنػػى شػػؾومػػف المعمػػوـ أف العمػػـ هػػو اليقػػي, األرحػاـ إال اهلل
مثال ف ػذا يسػمى ظنػًا وال % 54فذذا وصمت معرفة اإلنساف إلى , %44 بنسبة  يطابؽ الواقع
 .والمتحدى به هو العمـ وليس الظف, يسمى عمماً 

ومػػف المعمػػوـ حسػػب قػػانوف االحتمػػاالت أف أي إنسػػاف إذا سػػقؿ عمػػا فػػي بطػػوف مجموعػػة مػػف 
فػػي بطػػػف كػػػؿ واحػػدة مػػػن ف بشػػػكؿ عشػػواقي فػػػذف احتمػػػاؿ مطابقػػة قولػػػه لمواقػػػع النسػػا  فػػػتةبر عمػػػا 

ف ؿ معنى هذا أنه يعمـ ما في األرحاـ؟ كػال فمػيس ذلػؾ مػف  ,وذلؾ دوف أية أج زة, %54سيكوف 
ولػػػو زادت , ألف األجنػػػة ال تكػػػوف ذكػػػورًا أو إناثػػػاً , قبيػػػؿ العمػػػـ بػػػؿ هػػػو مػػػف قبيػػػؿ الموافقػػػات ال غيػػػر

 .بة المطابقة وهكذالقمت نس - االحتماالت

                                                
بف فت  الباري الو ,  4/34, المكتبة اإلسالمية( 242ت) بف األثيرالالن اية في غريب الحديث واألثر   

 .4/435حجر

 .اإلعجاز العممي في القر ف والسنة :عبد المجيد الزنداني بعنوافلمشيخ محاترة   

الطبعػػة الةامسػػة , الػػدار السػػعودية لمنشػػر والتوزيػػع, لبػػارلمػػدكتور محمػػد عمػػي ا ةمػػؽ اإلنسػػاف بػػيف الطػػب والقػػر ف 4
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ولػيس فقػط , مف ص ات جسمية وعقمية ون سػية,   أف المتحدى به العمـ بكؿ ما يتعمؽ بالجنيف .4
الػػوارد ( مػػا) وهػػذا ي  ػػـ مػػف االسػػـ الموصػػوؿ الجنػػيف كمػػا يتػػوهـ كثيػػر مػػف النػػاس, العمػػـ بجػػنس
 .وهو ي يد العموـ, في النصوص

ًا مػف الصػ ات المتعمقػة بػالجنيف فػذف التحػدي فمو استطاع العممػا  فػي المسػتقبؿ أف يعممػوا كثيػر 
ومػػف  ,ومػػف طػػوؿ أو قصػػر ,مػػف ذكػػورة وأنوثػػة :سػػيظؿ قاقمػػًا حتػػى يعممػػوا كػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػالجنيف

نػػػػاقص , الةمػػػؽ أـ سػػػػميـ  مشػػػػو , اـمػػػػقط أـ تهػػػؿ هػػػػو ِسػػػ, ومػػػف طبػػػػاقع موروثػػػػة, صػػػ ات ومالمػػػػ 
سػقؼ حنكػه تػاـ , رة شػرما  أـ كاممػةبش ة مبتػو , فواحدة أـ بعيني فبعي, األطراؼ مبتورها أـ كامم ا

غػدد  , أوردتػه, شػرايينه, جمػد , أعصػابه, دماغػه, مقيػةقمبه سميـ التكويف أـ به عيػوب ةِ , أـ ناقص
, وأسػػػرار البروتينػػػات, أسػػػرار الوراثػػػة, ومػػػا تحممػػػه كػػػؿ ةميػػػة مػػػف أسػػػرار, كروموسػػػوماته, المةتم ػػػة

 .ص اتإلى  ةر ما في اإلنساف مف أسرار و ,   وأسرار األنوية

وال أرى أف التحػدي يشػمؿ العمػـ بمػػا سػيحدث لػه بعػد والدتػػه مػف صػالح أو انحػراؼ ومػػف رزؽ 
 .فمماذا جا  النص بتةصيص الجنيف؟ عمـ عف الكبير أيتًا,فذلؾ ال يُ , وأجؿ

وألف عمػـ مػا , بعمـ ما في األرحاـ في ا ية والحديث والتحدي, وألف ذلؾ ليس مما في األرحاـ
فػالمطموب عمػـ كػؿ   وما تدري ن ٌس ماذا َتكِسب غػدا داةؿ تحت قوله تعالى تهدسيكوف بعد وال

 .عمـ عف الكبير واهلل أعمـما يتعمؽ بالجنيف مما يمكف أف يُ 

بكػػؿ مػػا يتعمػػؽ بػػالجنيف فػػي األسػػابيع  - ولػػيس الظػػف - وهكػػذا فيكػػوف المتحػػدى بػػه هػػو العمػػـ
ى أي مػػدى وصػػؿ عمػػـ اإلنسػػاف فػػي فػػذل, وكػػؿ ذلػػؾ مػػتةوذ مػػف النصػػوص بوتػػوح, الثالثػة األولػػى
 .هذا المجاؿ؟

أما مػف حيػث العمػـ فكػؿ مػا يذكرونػه إنمػا هػو مػف قبيػؿ الظػف أو غمبػة الظػف حتػى فيمػا يتعمػؽ 
فقػد تكػػوف األعتػا  الظػػاهرة ألنثػى وتكػػوف القػػدة , بػؿ حتػػى فػي جػػنس الجنػػيف, بالصػ ات الجسػػمية

, وقػد يكػوف العكػس, الحقيقػياعه إلى جنسػه ويحتاج الط ؿ بعد الوالدة لعممية إلرج, التناسمية لذكر
 حقيقة تحمؿ صػ ات الػذكورة واألنوثػة ةنثىوقد يكوف إال بعد الوالدة وبعد فحوص طويمة, وال يعمـ 

4. 
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وتكػوف النتيجػة , أما بزؿ الساقؿ األمنيوسي فال يتتي حتمًا بةاليػا الجنػيف فقػد يػتتي بةاليػا األـ
 .  ةطت

أمػا فػي مرحمػة القػيض واالةت ػا  فػذف العمػـ ال يعمػـ , القػيض وكؿ هذا ال يكوف إال بعد مرحمة
شػػيقا فػػالجنيف مػػثال يبقػػى حتػػى األسػػبوع  - ولػػـ يتشػػكؿ بعػػد - عػػف صػػ ات الجنػػيف الػػذي سيتشػػكؿ
 .  حتى ولو نزؿ سقطًا وشرح تشريحا كامالً , السابع غير معروؼ الجنس إطالقاً 

مكػف قبػؿ متػي أربعػة أشػ ر عمػى أما معرفة جنسه مف ةالؿ فحص الساقؿ األمنيوسػي فػال ي
 .4 األقؿ

وهكذا يتت  جميًا أف الطب ال يعمـ شيقًا عف الجنيف في مرحمة القيض ف ي ات أف يعمػـ عنػه 
 .!!كؿ شي 

, وال مبػػرر بعػػد ذلػػؾ لػػبعض ا را  القريبػػة فػػي التوفيػػؽ بػػيف النصػػوص والعمػػـ فػػي هػػذا المجػػاؿ
أو كمػف , جػرا  أيػة اةتبػاراتاطة أي مػف غيػر إكالرأي الذي يقوؿ أف المتحدى به هو العمـ بال وس

يػػرى مػػا فػػي  - فػػي األشػػ ر األةيػػرة مػػف الحمػػؿ - ف الػػذي يػػرى الجنػػيف مػػف ةػػالؿ الج ػػازيقػػوؿ إ
 .األرحاـ وال يعمـ ما في األرحاـ ألف المتحدى به أف يعمـ ال أف يرى

أف العمػـ لػه طػرؽ  فػال شػؾ, ظاهر كما أف التكمؼ فيه, ف ذا الكالـ وأمثاله ال يدؿ عميه الدليؿ
بقػض  بػالعمـ فػي ا يػة والحػديث فالتحػدي, ما أف يحصؿ بالحواس أو بالعقؿ أو بػالةبر الصػادؽفذ

واهلل سػبحانه وتعػالى إذا تحػدى النػاس بشػي  تحػداهـ , هػذا العمػـ منه جا الذي طريؽ ال النظر عف
ف اسػػػتعاف بعتػػ ـ بػػػبعض, بػػه يريػػدوف مػػػف  مػػع اتةػػػاذ كػػؿ مػػػا, وأثبػػت عجػػػزهـ عػػف اإلتيػػػاف بػػه وا 

 .واهلل أعمـ. وهذ  هي قمة التحدي واإلعجاز, أسباب ومف وساقؿ وقوانيف وأج زة
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 وال يعمم ما في غد إال اهلل: نانيا

 وقد سمؾ الناس لذلؾ سبال شتى,, بؿيتطمع اإلنساف منذ أقدـ العصور إلى معرفة المستق

طالعنػػػا الصػػػحؼ فػػػي كػػػؿ وت, فمػػػن ـ مػػػف يػػػدعي أنػػػه يعمػػػـ ذلػػػؾ مػػػف النجػػػوـ والكواكػػػب والبػػػروج
 (.أنت والبروج)أو ( حظؾ اليوـ)صباح بما يسمونه

إنػػه يعمػػـ ذلػػؾ مػػف ةػػالؿ قرا تػػه لمكػػؼ أو ال نجػػاف أو الحصػػى ومػػا شػػاكؿ : ومػػن ـ مػػف يقػػوؿ
 .ذلؾ

دورات , ةويػػػػدعي بعتػػػػ ـ أف لننسػػػػاف دورات لمسػػػػعادة والتعاسػػػػة تعتمػػػػد عمػػػػى دورات منتظمػػػػ
ودورات ذهنيػػػػة , يومػػػػاً  (4 )رات عاط يػػػػة ومػػػػدة كػػػػؿ دورةودو , يومػػػػاً ( 4 )جسػػػمية ومػػػػدة كػػػػؿ دورة 

فػذذا تطابقػت دورتػاف من مػا , تبػدأ كػؿ هػذ  الػدورات يػوـ الػوالدة, يومػاً  (44) ومدة كػؿ من ػا, وعقمية
ف تطابقػػت الػػدورات الػػثالث ف ػػو يػػوـ حػػرج  - كمػػا يقػػوؿ هػػؤال  - ف ػػو يػػوـ حػػرج, فػػي يػػوـ واحػػد وا 

 .وهكذا, !!!جداً 

وطرحػػت فعػػال , صػػة صػػقيرة لتبػػيف لكػػؿ إنسػػاف أيػػاـ سػػعادته وتعاسػػتهنعت حاسػػبات ةاوقػػد ُصػػ
 . اتيفي األسواؽ في أواقؿ الثمانين

 .نه يستطيع عمـ ذلؾ مف ةالؿ اتصاله بالجف أو مف ةالؿ الرؤيا وهكذاإ: ويقوؿ بعت ـ

ومػػا هػػػي إال , وادعػػا  ذلػػؾ محػػض كػػذب وافتػػرا , وال شػػؾ أف كػػؿ هػػذا ال ي يػػد عمػػـ المسػػتقبؿ
 :وذلؾ لما يمي دة لالستقالؿ واالبتزاز والدعاية,عدأساليب مت

ليس هنالؾ ما يدؿ عمى وجػود عالقػة بػيف النجػوـ أو الكػؼ أو ال نجػاف أو مػا شػابه ذلػؾ وبػيف  . 
 .وشيوع مثؿ هذا االعتقاد ليس دلياًل عمى صحته, ما سيحدث لننساف في مستقبؿ أيامه

فقػػاؿ  ,يػػوـ مػػات ابنػػه إبػػراهيـ ـصػػمى اهلل عميػػه وسػػم وقػػد كسػػ ت الشػػمس فػػي حيػػاة الرسػػوؿ
إف الشػمس والقمػر ال : صػمى اهلل عميػه وسػمـ فقاؿ رسػوؿ اهلل, كس ت الشمس لموت إبراهيـ :الناس

 . ينكس اف لموت أحد وال لحياته

وهػػذا , مػػع أف فيػػه تعظيمػػًا لػػه, هػػذا االعتقػػاد صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ وهكػػذا أبطػػؿ رسػػوؿ اهلل
 .التي ال تحصى ـصمى اهلل عميه وسممف أدلة صدقه 
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 : لما يمي, أما دورات السعادة والتعاسة فميس ل ا نصيب مف الصحة . 

واألمثمػػػة التػػي يتػػػرب ا المؤيػػػدوف ل ػػا تتعػػػارض مػػػع , ال دليػػؿ عمي ػػػا مػػػف العمػػـ أو الواقػػػع - أ
 .أمثمة واقعية كثيرة يوردها المعارتوف لذلؾ

فقػػالوا إف لننسػػاف , يبػػدو أف أصػػؿ ال كػػرة جػػا ت مػػف قياسػػ ا عمػػى الػػدورة الشػػ رية لممػػرأة - ب
كمػػػا أف مػػػدت ا , وهػػػذا لػػػيس دلػػػيال فمػػػف النسػػػا  مػػػف ال تتتي ػػػا الػػػدورة, إذف دورات أةػػػرى

 .تةتمؼ مف امرأة إلى أةرى

وهػػو أمػػر ال يةتػػار  اإلنسػػاف , أف هػػذ  ال كػػرة ال تقػػيـ وزنػػًا لممػػؤثرات الةارجيػػة مػػف البيقػػة - ت
 .أبداً 

فػال شػػؾ أف هػػذ  , الذهنيػة ةطػػت فػػاحشأف ال صػؿ بػػيف حالػػة اإلنسػاف البدنيػػة والعاط يػػة و  - ث
 .الجوانب تؤثر في بعت ا

ف المؤيديف ل ذ  ال كػرة يةتم ػوف فيمػا بيػن ـ عمػى مػدة كػؿ دورة وعمػى نقطػة البدايػة ل ػذ  أ - ج
 .الدورات

,  نػػادراً وال يطػػابؽ كالم ػػـ الواقػػع إال,  ػػاف الػػذيف سػػبؽ ذكػػرهـأف الواقػػع يكػػذب كػػؿ أصػػناؼ الكُ  .4
 .عمى سبيؿ العمـ ال وهذا عمى سبيؿ المصادفة

ومف األمثمة عمى كذب ـ أف عميًا رتي اهلل عنه لما أراد الةػروج لقتػاؿ الةػوارج عػرض لػه 
بػؿ أسػافر  :فقػاؿ عمػي, ـز أصػحابؾفذف سافرت هُ , ال تسافر فذف القمر في العقرب: منجـ وقاؿ له

ر عمػي ـ نصػرًا مػؤزرًا وانتصػ, فسػافر فبػورؾ لػه فػي ذلػؾ السػ ر, وتكذيبًا لؾ, وتوكاًل عميه, ثقة باهلل
 . حتى قتؿ عامت ـ

فقػد أةبػر  المنجمػوف أن ػا ال ت ػت  إال فػػي , وقصػة المعتصػـ فػي فػت  عموريػة مشػ ورة جػدا
ولػـ يثنػه كالمػه عػف نصػرة المػرأة , فمـ يصدق ـ لعممه أنه ال يعمـ القيب إال اهلل, زمف التيف والعنب

وقتػػػؿ مػػػف , وفػػػت  عموريػػػة, وانتصػػػر (ا معتصػػػماو ) وبمقتػػػه صػػػرةت ا, المسػػػممة التػػػي اسػػػتنجدت بػػػه
 :وُةَمد ذلؾ في القصيدة المش ورة, الروـ عشرات ا الؼ

 د والمعبالسيؼ أصدؽ إنبا  مف الكتب       في حد  الحد بيف الجِ   
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ولكػػػف أقػػػوال ـ المنشػػػورة فػػػي , لػػػو كػػػاف مػػػا يدعيػػػه هػػػؤال  عممػػػًا الت قػػػت أقػػػوال ـ داقمػػػًا أو غالبػػػاً  .3
عمػى اثنػي  جميعػا ثػـ هػؿ النػاس فتي ػا يصػدؽ؟, صػحي ة إلػى أةػرىؼ مف الصحؼ مثاًل تةتم

 .!!!عشر قسمًا فقط؟ بعدد األبراج؟ وهؿ كؿ مواليد كؿ برج متشاب وف في أحوال ـ وأقدارهـ

إنمػػػػا هػػػػو  - الػػػػذي يقولػػػػه المتنبقػػػػوف العػػػػالميوف فػػػػي بدايػػػػة كػػػػؿ سػػػػنةك - ف مػػػػا يػػػػذكر  هػػػػؤال أ .5
فيقػوؿ أحػدهـ سػيحدث فػي هػذا العػاـ تقيػر فػي , دوف ذكػر لمت اصػيؿ, عموميات يتوقع حػدوث ا

وهػؿ يحػدث ذلػؾ , والكي يػة, واليػوـ, أحد أنظمة الحكـ في أفريقيا مثال ولكف دوف تحديػد الدولػة
ومػف الػذي سػيتولى , وبثورة شعبية أـ بعصياف مدني أـ بانقالب عسػكري, بعد إراقة دما  أـ ال

 .وما مصير الحاكـ السابؽ وهكذا, الحكـ

ف ػي كػؿ سػنة , ومػا هػذا إال مػف قبيػؿ التوقػع,   في أفريقيا قػاؿ بعتػ ـ صػدؽ فػالففذف حدث شي
 !فما هو الجديد في هذا؟, حد أنظمة الحكـ في أفريقياأتقريبا يحدث تقير في 

فعنػدهـ , وأما الجف فال شؾ أف ل ـ قدرات ت ػوؽ قػدرات اإلنػس فػي بعػض النػواحي عمػى األقػؿ .2
, وكػانوا يسػتطيعوف اسػتراؽ السػمع مػف السػما , إلى  ةػر القدرة عمى االنتقاؿ بسرعة مف مكاف

ولكػػػػن ـ غيػػػػر قػػػػادريف عمػػػػى عمػػػػـ , وهػػػػـ قػػػػادروف عمػػػػى التشػػػػكؿ بتشػػػػكاؿ اإلنػػػػس أو الحيوانػػػػات
ولػػػػيس هنػػػػاؾ دليػػػػؿ واحػػػػد مػػػػف النصػػػػوص أو مػػػػف الواقػػػػع يػػػػدؿ عمػػػػى أن ػػػػـ يعممػػػػوف , المسػػػػتقبؿ
قيػػب بػػؿ إف الجػػف ال يعممػػوف غيػػب وا يػػة والحػػديث دلػػيالف عمػػى أن ػػـ ال يعممػػوف ال, المسػػتقبؿ

شتن ـ في ذلؾ شتف اإلنس تمامًا قد يعممػوف منػه أشػيا  وتقيػب عػن ـ , الماتي والحاتر كمه
روح سميماف عميه السالـ لف تعمـ الجف بػذلؾ قػاؿ سػبحانه ولذلؾ لما قبض اهلل سبحانه , أشيا 
ـا عَ :وتعػالى َت َمػا َدله ُػ ػا َقَتػياَنا َعَمياػِه الاَمػوا ػا َةػره َفَممه ِض تَتاُكػُؿ ِمنَسػَتَتُه َفَممه َرا ِتػِه ِإاله َدابهػُة األا َمػى َموا

تََبيهَنِت الاِجُف َأف لهوا َكاُنوا َيعاَمُموَف الاَقياَب َما َلِبثُوا ِفي الاَعَذاِب الاُمِ يفِ 
 . 

 .فذذا لـ يعمموا ما حدث وانت ى فكيؼ يعمموف ما لـ يحدث بعد؟؟

كمػػا , رؤيػػا تتحقػػؽ وهػػي الرؤيػػا الصػػادقة أحيانػػا أف بعػػض النػػاس قػػد يػػرى فػػال شػػؾ, أمػػا الرؤيػػا .3
والرؤيػػا الصػػادقة , يػػهتم يػػدا لنػػزوؿ الػػوحي عم صػػمى اهلل عميػػه وسػمـ كػاف يحػػدث مػػع رسػػوؿ اهلل

 صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـوقػػد قػػاؿ رسػػوؿ اهلل , الشػػةص تمامػػًا بكامػػؿ الت اصػػيؿ تحػدث كمػػا رأى

قػػالوا ومػػا المبشػػرات؟ , بػػؽ مػػف النبػػوة إال المبشػػراتلػػـ يَ : )هفيمػػا يرويػػه أبػػو هريػػرة رتػػي اهلل عنػػ
 . (الرؤيا الصالحة: قاؿ
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هػذا أف الػذي يػرى رؤيػا  عػف والجػواب, وقد يظػف بعػض النػاس أف هػذ  الرؤيػا ت يػد العمػـ بالمسػتقبؿ
أمػػػا قبػػػؿ , فػػػذذا تحققػػػت عمػػـ أن ػػػا رؤيػػػا صػػادقة ,ال يعمػػـ هػػػؿ هػػػي رؤيػػا صػػػادقة أـ ال حتػػػى تتحقػػؽ

 . يعمـ هؿ ستتحقؽ أـ ال ولذلؾ ال يحصؿ بالرؤيا العمـ الذي ال شؾ معهتحقق ا فال

, ووقوعػػه داقمػػا كمػػا أةبػػروا ف ػػذا ال شػػي  فيػػه, وأمػػا إةبػػار ال مكيػػيف عػػف الكسػػوؼ قبػػؿ وقوعػػه .4
وهػػو كاإلةبػػار بموعػػد شػػروؽ الشػػمس أو غروب ػػا قبػػؿ عشػػرات , وهػػو غيػػر داةػػؿ فػػي التحػػدي

ألف اهلل جعػؿ لمشػمس والقمػر قػوانيف ثابتػة ال تتقيػر إال  ,ف ذا أمر ممكػف بػؿ هػو واقػع, السنيف
ويمكػػف معرفػػة هػػذا القػػانوف وحسػػاب دورات القمػػر وطمػػوع الشػػمس وغروب ػػا , إذا شػػا  اهلل ذلػػؾ
ػَبافٍ :وقد أعممنا اهلل بذلؾ فقاؿ, بشكؿ دقيؽ جدا ُس َوالاَقَمػُر ِبُحسا الشهما

َوالاَقَمػَر :وقػاؿ تعػالى,  
َناُ  َمَنازِ   . ؿَ َقدهرا

ومػػف هنػػا صػػار بعػػض العامػػة إذا رأى المػػنجـ قػػد أصػػاب فػػي ةبػػر  عػػف : قػػاؿ ابػػف تيميػػة
 .4وهذا ج ؿ أف ةبر  عف الحوادث مف هذا النوع,الكسوؼ المستقبؿ يظف 

 :وباةتصار فذف المتحدى به في ا ية والحديث في عمـ ما في غد ما يمي

وهػػذا أمػر ال يمكػف لمبشػػر  ,ـكمػػا سػبؽ بيانػه فػػي موتػوع األرحػا - ولػيس الظػف - العمػـ - أ
 .والواقع يؤكد ذلؾ, أف يصموا إليه

ويؤةػذ هػذا مػف االسػـ الموصػوؿ الػذي ي يػد  - ال بعتػه - عمـ كؿ مػا سػيحدث فػي غػد - ب
ال يعمػـ مػا فػي غػػد إال : بػؿ قػاؿ, وال يعمػـ أحػد شػيقًا ممػػا فػي غػد: ولػذلؾ لػـ يقػؿ, العمػوـ

 .اهلل

ماتػي أو الحاتػر الػذي يحػدث فػي مكػاف ولػيس ال, 3ف المتحدى به هػو عمػـ المسػتقبؿأ - ت
وأمػػا الحاتػػر فقػػد , أو باالكتشػػافات األثريػػة, فالماتػػي قػػد يعممػػه اإلنسػػاف بػػالةبر,  ةػػر

يعممػػه اإلنسػػاف بػػاألج زة الحديثػػة التػػي تنقػػؿ األحػػداث بالصػػوت والصػػورة الممونػػة لحظػػة 
 .حصوؿ الحدث أو بعد  بمحظات

وهػو أمػر , بل مما لايس لاو قاانون ناباتعمم كل ما سيحدث في المستق :فالمتحدى بو ىو
 .صمى اهلل عميه وسمـ وصدؽ اهلل ورسوله, لـ يصؿ ولف يصؿ إليه اإلنساف إطالقاً 
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 وال يعمم متى يأتي المطر أحد إال اهلل: نالنا

ٍ  َحػػي  :قػػاؿ تعػػالى, فػػال حيػػاة بقيػػر , ارتبطػػت أرزاؽ النػػاس بػػالمطر َوَجَعماَنػػا ِمػػَف الاَمػػا  ُكػػؿه َشػػيا
 
 ,

واسػػتطاع اإلنسػػػاف , هػػذ  الحاجػػة الماسػػػة جعمػػت النػػػاس يحػػاولوف معرفػػػة وقػػت نزولػػػه بتيػػة طريقػػػةو 
بالةبرة واألج زة والمعمومػات الحديثػة أف يتوقػع نػزوؿ المطػر بعػد ظ ػور أسػبابه ف ػؿ يتعػارض هػذا 

لى أي مدى وصؿ اإلنساف في هذا المجاؿ؟ مع الديف؟  .وما هو المتحدى به؟ وا 

وال يعمػـ متػى يػتتي المطػر )ومػف الحػديث( وينزؿ القيث)  ـ مف ا يةالمتحدى به هو ما ي 
 (.أحد إال اهلل

 .ف ؿ المتحدى به هو إنزاؿ القيث أـ العمـ بوقت نزوله؟

ألف ا يػػة فػػي مجػػاؿ  ,نػػزوؿ القيػػث وقػػت يت ػػؽ الم سػػروف عمػػى أف المتحػػدى بػػه هػػو عمػػـ
وينػػزؿ القيػػث بوقػػت ال يعممػػه إال  :ويكػػوف المعنػػى عمػػى هػػذا, وألف الحػػديث ورد بػػذلؾ, عمػػـ القيػػب

 .4وفي بمد ال يتجاوز , مف غير تقديـ وال تتةير , هو

إنػػزاؿ القيػػث ألف النػػاس قػػد يعرفػػوف وقػػت  :أف المتحػػدى بػػه هػػو ويػػرى بعػػض المعاصػػريف
 .3نزوؿ المطر ولو بشكؿ ظني ال قطعي

ًا فػػػي  يػػػة تحػػػدانا أيتػػػ اهلل فمػػػع أ, لحػػػديثداللػػػة ال, وال شػػػؾ أف الػػػراج  هػػػو الػػػرأي األوؿ
ػػػػػَرُبوفَ :أةػػػػػرى بػػػػػذنزاؿ القيػػػػػث فقػػػػػاؿ ـُ الاَمػػػػػا  الهػػػػػِذي َتشا ػػػػػُف , َأَفػػػػػَرَأياُت ـا َنحا ِف َأ ـا َأنَزلاُتُمػػػػػوُ  ِمػػػػػَف الاُمػػػػػزا َأَأنػػػػػُت

الاُمنِزلُػػػػوفَ 
سػػػػنناقش فوعمػػػػى كػػػػؿ حػػػػاؿ , بذنزال ػػػػا وتحػػػػدٍ , ف ػػػػي هػػػػذ  ا يػػػػة امتنػػػػاف ب ػػػػذ  النعمػػػػة. 5
 .االحتماليف

وكػػؿ مػػا  ,كمػػا هػػو واتػػ  فػػي الحػػديث ,2ولػػيس الظػػف ,عمػػـأمػػا األوؿ فالمتحػػدى بػػه هػػو ال
ولػيس  ,وصؿ إليه العمما  في أكثر الدوؿ تقػدما فػي مجػاؿ األرصػاد الجويػة إنمػا هػو التوقػع والظػف

وف فػػي توقعػػات ـ لحالػػة   التػػي يقػػع في ػػا الراصػػدوف الجوُيػػوكمنػػا يعمػػـ كثػػرة األةطػػا, 3العمػػـ القطعػػي
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والمرت عػػات , وذلػػؾ ألف الجب ػػات ال واقيػػة, ؿ كػػؿ األسػػبابميمػػة قادمػػة رغػػـ تشػػكالطقػػس لسػػاعات ق
أو أقػػؿ , أو تصػػب  أكثػػر سػػرعة, أو يتقيػػر اتجاه ػػا, أو تتعمػػؽ, والمنة تػػات الجويػػة قػػد تتالشػػى

 .بيف لحظة وأةرى, سرعة

وهػػػو , والتوقعػػػات الجويػػػة مبنيػػػة عمػػػى أسػػػاس بقػػػا  الظػػػروؼ الجويػػػة كمػػػا هػػػي دوف تقيػػػر
ألف احتمػاؿ تقيػر الطقػس فػي يػوميف مػثاًل , ا ازدادت مػدة التوقػعويزداد تع ًا كممػ, أساس تعيؼ

 .أكثر مف احتماؿ تقير  في ست ساعات بثمانية أتعاؼ

بتنػه سػيتتي اليػوـ الػذي يسػتطيع فيػه اإلنسػاف أف يعمػـ دوف أي  - جػدال - وحتى لو سممنا
ألف , تحػػديفػػذف ذلػػؾ واهلل أعمػػـ ةػػارج عػػف نطػػاؽ ال, ةطػػت متػػى سػػينزؿ المطػػر بعػػد حػػدوث أسػػبابه

 .التحدي إنما هو في عمـ متى يتتي المطر قبؿ حدوث األسباب المباشرة لذلؾ

عة العاشػػػرة وعممنػػػا أف إلػػػى جػػػدة فػػػي السػػػا - مػػػثال - فمػػػو أف طػػػاقرة انطمقػػػت مػػػف عمػػػاف
فقػاؿ الشػةص , في السػاعة كـ( 444 )وعممنا أف سرعة الطاقرة  - مثال - كـ( 544 )المسافة 

ف ػػؿ معنػػى هػػذا أنػػه يعمػػـ , فوصػػمت كمػػا قػػاؿ, الحاديػػة عشػػرة والنصػػؼ ستصػؿ الطػػاقرة فػػي السػػاعة
 ؟!!القيب

وكػذلؾ الراصػد الجػوي عنػػدما تتتيػه المعمومػات مػف محطػػات األرصػاد الجويػة أف منة تػػًا 
وأنػػػه يسػػػير باتجػػػا  , وأنػػػه مصػػػحوب بعػػػدة جب ػػػات هواقيػػػة - مػػػثال - جويػػػًا قػػػد تشػػػكؿ شػػػماؿ تركيػػػا
إف : حقيقػػة قػػاؿ لراصػػد بنػػا  عمػػى هػػذ  المعمومػػات التػػي تكونػػتفقػػاؿ ا, الجنػػوب وبسػػرعة قػػدرها كػػذا

ألنػػه لػػـ يػػزد , ف ػػذا لػػيس مػػف عمػػـ القيػػب فػػي شػػي , األمطػػار ستسػػقط غػػدًا فػػي األردف بعػػد الظ ػػر
كمػػف شػػاهد مػػوزع البريػػد مػػف النافػػذة , قبػػؿ أف يعممػػه غيػػر  - ولػػيس القيػػب - عمػػى أف عمػػـ الواقػػع

وكمػػف يحمػػؿ منظػػارًا يتػػعه , زع البريػػد بعػػد ةمػػس دقػػاقؽسػػيتتي مػػو  :متج ػػًا إلػػى دار  فقػػاؿ ألهمػػه
 . قبؿ ظ ورها لمعياف فيةبر ب ا عمى عينيه فيرى السيارة القادمة

فػي المكػاف ال النػي , منة تًا جويًا سيتشكؿ في الوقػت ال النػي أف إف عمـ القيب أف يعمـ
ر غزيػرة أو ة ي ػة وستسػقط أمطػا, وسيصػؿ فػي وقػت كػذا, وبسػرعة قػدرها كػذا, وسيتجه باتجا  كذا
, إلى  ةػر هػذ  الت صػيالت الكثيػرة ,وسيستمر سقوط ا كذا, في الساعة ال النية يفي المكاف ال الن

بػػؿ وال يتوقعونػػه فػػي  ,وهػػذا مػػا ال يسػػتطيعه البشػػر, ثػػـ يصػػدؽ قولػػه فػػي كػػؿ مػػرة دوف أدنػػى ةطػػت
ب إلػػػى الػػػرجـ ولػػػو قػػػاؿ المػػػذيع أف يػػػوـ كػػػذا بعػػػد سػػػنتيف صػػػحو أو مطػػػر لكػػػف ذلػػػؾ أقػػػر , المسػػػتقبؿ

 . بالقيب ولما صدقه أحد
                                                

 .34 لطنطاويعمي ال تعريؼ عاـ  

 .4 لطنطاويعمي ال ال تاوى  



وأما االحتماؿ الثاني وهو أف المتحدى بػه هػو إنػزاؿ القيػث فمػـ يصػؿ فيػه العمػـ حتػى ا ف 
ولػػيس كػػؿ , فالمتحػػدى بػػه هػػو إنػػزاؿ القيػػث( المطػػر الصػػناعي) إلػػى شػػي  يػػذكر بػػرغـ مػػا يسػػمونه

, اسػػػب والكميػػػات المناسػػػبةفينػػػزؿ فػػػي الوقػػػت المن, قيػػػث النػػػاسفالقيػػػث هػػػو الػػػذي يُ , المطػػػر غيثػػػاً 
, فػػالمطر الػػذي ينػػزؿ بعػػد أف تجػػؼ الػػزروع وتيػػبس مػػف قمػػة المطػػر لػػيس غيثػػاً , والمكػػاف المناسػػب

والػذي ينػزؿ بكميػات كثيػرة جػدا  ,والػذي ينػزؿ بكميػات قميمػة ال تصػؿ إلػى جػذور النباتػات لػيس غيثػاً 
التػي ال يػزرع في ػا وال ينػزؿ والػذي ينػزؿ فػي الصػحرا   في مؾ الزروع والناس والحيوانات ليس غيثػا,

 .ولذلؾ لـ يذكر المطر في القر ف إال إذا كاف لمعذاب فقط, في األماكف الزراعية ليس غيثاً 

وأمػػا مػػا يسػػمى بػػالمطر الصػػناعي ف ػػو عبػػارة عػػف إنػػزاؿ بةػػار المػػا  الموجػػود فػػي القيػػوـ 
دور ال تػة, أو رة يػو أو مسػحوؽ أو أبةػ ,وذلؾ برش البمورات الثمجيػة, الموجودة فوؽ منطقة معينة

, حولػه إلػى قطػرات مػا  فتسػقطوتُ , ويات وتكاثؼ البةار حول االما  تساعد عمى تشكؿ النُ ف منقط 
بؿ ال يعػرؼ حتػى ا ف عمػى سػبيؿ اليقػيف أف , دوف إمكاف التحكـ في كميات ا أو مكان ا أو زمان ا

لػػو لػػـ يتػػدةؿ اإلنسػػاف بسػػبب تػػدةؿ اإلنسػػاف أـ أنػػه كػػاف سػػينزؿ حتػػى و  هػػؿ نػػزؿ المطػػر الػػذي نػػزؿ
 . في ذلؾ

 المػث - أفرأيت لو تحديت شةصػًا أف يةمػؽ ت احػاً , بؿ وال لممطر, وهذا ليس تنزياًل لمقيث
 ؟!!ذلؾ ةمقًا لمت اح واحدة من ا هؿ يعد فدةؿ إلى بستاف فيه شجرة ت اح مثمرة فقطؼ -

ارة التػي بةػرت فاإلنسػاف لػـ يػتحكـ فػي درجػة الحػر , وكذلؾ األمر بالنسبة لممطر الصناعي
ولػـ يػتحكـ فػي الريػاح التػي سػاقت ا , ولـ يتحكـ في درجة حرارة الجو, الما  مف المحيطات والبحار

 فمػو لػـ يرسػؿ اهلل, وال بالكميػات, ولػـ يػتحكـ فػي الزمػاف الػذي وصػمت فيػه ى هذا المكػاف بالػذات,إل
 .ساف أف ي عؿ؟سحابًا محماًل ببةار الما  إلى هذ  المنطقة فماذا بوسع اإلن سبحانه

لسػػػنوات مػػػف الج ػػػاؼ  - مػػػثال - وكػػـ مػػػف مػػػرة تعرتػػػت في ػػا الػػػدوؿ المتقدمػػػة فػػػي أوروبػػا
, وتػدمر مسػاحات شاسػعة من ػا, وكانػت تشػتعؿ الحراقػؽ التػةمة فػي غابات ػا نتيجػة لشػدة الج ػاؼ

 .؟ؿ أمطارًا اصطناعية لمعالجة الج اؼ أو إلط ا  الحراقؽزَ نَ فمماذا لـ تُ 

ض العمما  ذلػؾ مطػرًا اصػطناعيًا ألنػه لػـ يصػنع مطػرًا بػؿ هػو مةمػوؽ ولذلؾ ال يسمي بع
نما يسمونه, موجود  .موجود فعالً ال ممطرأي إنزاؿ ل(تمطير اصطناعي) وا 

                                                
 .مطبعة جامعة القاهرة, 52 ,53 لمحمد جماؿ ال ندي األرصاد الجوية  



وعػػاجز كػذلؾ عػػف , وهكػذا فاإلنسػػاف عػاجز عػػف عمػـ متػػى يػتتي المطػػر قبػؿ تشػػكؿ أسػبابه
َوُهػَو الهػِذي ُيَنػَزُؿ  نػه شػي ال يقيػب عفسػبحاف الػذي , إال إذا هيػت اهلل لػه كػؿ األسػباب لػذلؾ, إنزاله

َمَتُه َوُهَو الاَوِلُي الاَحِميدُ  الاَقياَث ِمف َبعاِد َما َقَنُطوا َوَينُشُر َرحا
 . 

 

                                                
 .4 سورة الشورى   



 

 وال تدري نفس بأي أرض تموت إال اهلل: رابعا

ا تَػداِري َوَمػ بعمػـ زمانػه ومكانػه وقػد اةػتص اهلل سػبحانه, الموت حقيقة ال يشؾ في ا مسمـ وال كافر
ٍض َتُمو  ِسُب َغًدا َوَما َتداِري َن اٌس ِبَتَي َأرا اَذا َتكا  . تُ َن اٌس مه

أف اإلنساف ال يستطيع عمـ ذلؾ بكؿ ما أوتػي مػف  لمداللة عمى( يدري)كممة والتعبير هنا ب
 . حيؿ ووساقؿ

ذا كػػاف اإلنسػػاف ال يػػدري متػػى يمػػوت وأيػػف يمػػوت مػػع كون مػػا مػػف أهػػـ مػػا يةصػػه فعػػدـ  وا 
 .4عممه بما ال يةصه مف باب أولى

ولػػيعمـ أف  ,وهػػذا إلظ ػػار ج ػػؿ اإلنسػػاف بالنسػػبة لعمػػـ اهلل حتػػى ال يصػػيبه القػػرور والكبػػر
 .وأنه ما أوتي مف العمـ إال قمياًل فيمـز مقاـ العبودية هلل سبحانه ,يـفوؽ كؿ ذي عمـ عم

المباشػػرة عممػػًا أف  وذلػػؾ قبػػؿ بػػد  األسػػباب - ولػػيس الظػػف - والمتحػػدى بػػه هنػػا هػػو العمػػـ
 .اإلنساف ال يعمـ أيف يموت عممًا يقينيًا حتى بعد حدوث األسباب المباشرة لمموت

وقػػاؿ قبيػػؿ تن يػػذ ذلػػؾ بػػذطالؽ النػػار عمػػػى  - والعيػػاذ بػػاهلل - فمػػو أف إنسػػانًا أراد االنتحػػار
العػػـز وذلػػؾ بعػػد اسػػتكماؿ األسػػباب و , سػػتموت هنػػا, إننػػي أعمػػـ أيػػف سػػتموت :قػػاؿ - مػػثال - ن سػػه

نمػػا هػػو ظػػف, عمػػى ذلػػؾ وقػػد يجػػد المسػػدس غيػػر , فقػػد يتراجػػع فػػي  ةػػر لحظػػة, ف ػػذا لػػيس عممػػًا وا 
وقػػد , وقػػد يطمػػؽ النػػار فػػال يمػػوت فػػي مكانػػه بػػؿ أثنػػا  نقمػػه إلػػى المستشػػ ى, صػػال  إلطػػالؽ النػػار
وهكػذا ال يمكػف الجػـز بشػي  مػف , وقد ال يموت بؿ تجرى لػه عمميػة ويشػ ى, يموت في المستش ى

 ؟!!فكيؼ قبؿ استكمال ا, حتى بعد استكماؿ األسبابذلؾ 

إذا : )صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـ يقػػوؿ, فكػػـ مػػف إنسػػاف يمػػوت فػػي مكػػاف ال يةطػػر عمػػى بالػػه
 .3(قتى اهلل لعبد أف يموت بترض جعؿ له إلي ا حاجة

                                                
 .43سورة لقماف   

 .4  /  لملوسي وروح المعاني, 53 /3ألبي حياف البحر المحيط  
 .  4/3اإلل ية لمجمؿ وال توحات, 3  / البف حجر فت  الباري 4

باب ما جا  أف الن س تموت حيث ما , أبواب القدر, 4/444, بيروت, دار ال كر( 35 ت)مترمذي الجامع ل 3
 .اؿ حديث صحي وق, 43  رقـ الحديث , كتب ل ا



  يعمـ أف بينػه وبػيف المػوت لحظػات,وكـ مف إنساف يةطط لعشرات السنيف القادمة وهو ال
نما ةص  المكاف بن ي عممه ألف عمـ مكاف الموت أقرب عػادة مػف عمػـ زمانػه فػذذا ج ػؿ المكػاف وا 

 .فال تعمـ ن س أيف ومتى ستموت,  ج ؿ الزماف مف باب أولى

 

                                                
 .  4/3اإلل ية لمجمؿ ال توحات  



 

 وال يعمم متى تقوم الساعة إال اهلل: خامسا

, وعممػػا  الطبيعػػة عمػػى أف الحيػػاة عمػػػى ظ ػػر األرض سػػتنت ي فػػي يػػوـ مػػف األيػػػاـ, تت ػػؽ األديػػاف
واهلل سػبحانه وتعػالى يةبرنػا فػي غيػر  يػة أف , يحاوؿ بعتػ ـ قػديمًا وحػديثًا أف يحػدد لػذلؾ موعػداً و 

ػػاَعةِ  قػػاؿ تعػػالى, السػاعة ال يعمم ػػا إال اهلل ـُ السه ذا ي يػػد الحصػػر فػػال يعمم ػػا وهػػ ِإفه المهػػَه ِعنػػَدُ  ِعماػػ
َسػا ويقػوؿ إال هػو, ػػَتُلوَنَؾ َعػِف السهػاَعِة َأيهػػاَف ُمرا َها ُقػؿا ِإنهَمػػا ِعماُم َػا ِعنػَد َرَبػػي اَل ُيَجَمي َػا ِلَوقاِت َػػا ِإاله َيسا

ـا ِإاله َبقاَتةً  ِض اَل تَتاِتيُك ُهَو ثَُقَمتا ِفي السهَماَواِت َواأَلرا
 . 

ـُ السهاَعةِ  ويقوؿ ِإَلياِه ُيَرُد ِعما
 . 

وأشػػ ر , 4ال نبػػي مرسػػؿولػػذلؾ فقػػد ات ػػؽ العممػػا  عمػػى أف السػػاعة ال يعمم ػػا ممػػؾ مقػػرب و 
ػػحسػػاب الجُ )المحػػاوالت لتحديػػد السػػاعة تعتمػػد عمػػى مػػا يسػػمى إف كػػؿ حػػرؼ  وهػػي فكػػرة تقػػوؿ( ؿمه

 .جممة تساوي رقماً  كؿ كممة أوذف فوهكذا , يساوي رقماً 

 :ما يمي (هوز أبجد)عوف أف قيمة األحرؼ بنا  عمى ترتيب ويده 
 

 2=و  5=ػه  3=د  4=ج   =ب   =أ

  44=ؿ  4 =ؾ  4 =ي  5=ط  4=ح  3=ز

 54=ص  44=ؼ  34=ع  24=س  54=ف     34ـ
 244=خ 544=ث 344=ت 444=ش 44 =ر 44 =ؽ
 444 =ظ 544=غ 444=ض    344=ذ
 

فممػا أنػزؿ اهلل , ولعؿ أوؿ مف حاوؿ تقدير موعد الساعة بنا  عمػى هػذ  الطريقػة هػـ الي ػود 
: فممػا نػزؿ غيرهػا مػف ال ػوات  قػالوا ,بقػا  هػذ  الممػة إحػدى وسػبعوف سػنة: قػاؿ بعتػ ـ ألػـتعالى
 .3س عمينا األمربَ لقد لُ 

                                                
 .43 سورة األعراؼ   
 .33سورة فصمت   
 .4/354ابف كثيرت سير و ,  3/4 لمقرطبي الجامع ألحكاـ القر ف 4

 . 45/  البف حجر وفت  الباري, 54 /45بف تيميةال تاوى الو , 44/ ابف كثيرت سير  3



وقد جمع بعت ـ كؿ األحرؼ المذكورة في فوات  السور مػع حػذؼ المكػرر وعػددها أربعػة 
 . تقوـ الساعة عاـ ثالث وتسعيف وستماقة :وقالوا, عشر حرفاً 

ى حسػػػاب ـ بنػػػا  عمػػػ44  الموافػػػؽ لعػػػاـ  هػػػػ4 3 د ةمي ػػػة أن ػػػا سػػػتقوـ عػػػاـ وزعػػػـ رشػػػا
ـا ِإاله َبقاتَػةً   ةذا ذلؾ مف قوله تعػالى ,الجمؿ فوجػدها تسػاوي ( ةبقتػ) فجمػع أحػرؼ كممػة اَل تَػتاِتيُك
, فتتاؼ إليه مػا يجعمػه قػابال لمقسػمة عميػه ,5 لكنه وجد هذا الرقـ ال يقبؿ القسمة عمى  , 34 

ألف السػػنة التػي تقػػوـ في ػػا , 5 وليكػوف العػػاـ المػيالدي الموافػػؽ لػػه قػاباًل كػػذلؾ لمقسػػمة عمػى الػػرقـ 
 .الساعة ال بد أف تقبؿ القسمة عمى هذا الرقـ كما يزعـ

وتػاب بعػض , وقد ذكرت بعض الصحؼ في بعػض الػبالد اإلسػالمية موعػدًا لقيػاـ السػاعة
 ؽ مثػؿ هػػذا يعػػددَ َصػػومػػا عممػوا أف مػػف يُ , العصػاة وأنػػابوا حتػى جػػا  اليػػوـ المحػدد فعممػػوا أنػػه كػذب

 .كذب اهلل ورسولهألنه يُ , كافراً 

واالعتمػػاد عمػػى حسػػاب الجمػػؿ لمعرفػػة موعػػد قيػػاـ السػػاعة ال أسػػاس لػػه مػػف الصػػحة لمػػا 
 :يمي

 .!ما الدليؿ عمى أف كؿ حرؼ له قيمة عددية؟ . 

مػػػا الػػػدليؿ عمػػػى أف القيمػػػة هػػػي مػػػا ذكػػػروا؟ فمػػػا ذكػػػرو  يوافػػػؽ الترتيػػػب المشػػػرقي لمحػػػروؼ أمػػػا  . 
 . بالترتيب المقربي ل ا فتةتمؼ النتاقإ

 .ا الدليؿ عمى أف أواقؿ السور نزلت لتحديد الساعة؟م .4

مػػف ( 5 )مػػا الػػدليؿ عمػػى أف السػػنة التػػي تقػػوـ في ػػا السػػاعة يجػػب أف تقبػػؿ القسػػمة عمػػى الػػرقـ .3
 .غير زيادة وال نقصاف؟

هػؿ تعتمػد التػاريخ ال جػري الػذي لػـ يكػف موجػودًا فػي ع ػد  هي نقطة البداية ل ذا الحسػاب؟ما  .5
أـ تعتمػػد البعثػػة؟ أـ تعتمػػد وقػػت نػػزوؿ هػػذ  ال ػػوات ؟ وفاتحػػة أيػػة , سػػمـصػػمى اهلل عميػػه و  النبػػي

 .وما الدليؿ؟ سورة نعتمد؟

 . كيؼ نوفؽ بيف هذا وبيف ا يات التي ذكرناها؟ وهي قطعية الثبوت والداللة أيتاً  .2

 .أسقمة كثيرة ال نجد ل ا جوابًا مما يجعؿ هذا الرأي ال قيمة له إطالقاً 
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 . 45/  البف حجر يفت  البار   



بػػرى التػػي عػػف أشػػراط السػػاعة الك ةبرنػػا رسػػوؿ اهلل صػػمى اهلل عميػػه وسػػمـألػػـ ي :يقػػوؿ قاقػػؿ قػػدو  
 .عمى إمكاف معرفة موعد الساعة في  ةر الزمف؟ تكوف قبؿ الساعة مباشرة؟ أفال يدؿ ذلؾ

وربما يدؿ حػدوث بعتػ ا عمػى أف السػاعة لػف , والجواب أف هذ  األشراط تدؿ عمى قرب ا فقط 
ولكف اليوـ الذي تقػوـ فيػه يبقػى مػف القيػب الػذي ال يعممػه إال اهلل , تتتةر إال سنوات أو ربما أش راً 

 .تعالى

 



 

 نتائج البحث

, أف اهلل تعالى تحدى الناس حتى يوـ القيامة أف يعمموا عممًا يقينيًا أيػة واحػدة مػف هػذ  الةمػس . 

 .بتية وسيمة مف الوساقؿ

وحػػد  الػػذي ال يعممػػه إال  فالمسػػتقبؿ هػػو, أف القاسػػـ المشػػترؾ بين ػػا جميعػػا أن ػػا مػػف المسػػتقبؿ . 

, أمػػا الماتػػي والحاتػػر القاقػػب عنػػا مكانػػا فربمػػا إال أف يكػػوف لػػه قػػانوف ثابػػت ال يتقيػػر, اهلل

 .يعممه اإلنساف

 .كؿ ما يتعمؽ بالجنيف في األسابيع الثالثة األولى إال اهلل - يقيناً  - ال يعمـ .4

 .ت إال اهللمما ليس له قانوف ثاب, كؿ ما يحدث في غد - يقيناً  - ال يعمـ .3

وال يػتحكـ  ,وبةاصػة قبػؿ تشػكؿ أسػبابه المباشػرة إال اهلل, متػى يػتتي المطػر  - يقينػاً  - ال يعمـ .5

 .في أسباب إنزاؿ القيث كم ا إال اهلل

وبةاصػة قبػؿ بػد  األسػباب المباشػرة إال , ومتػى يمػوت, أيػف يمػوت اإلنسػاف - يقينػاً  - ال يعمـ .2

 .اهلل

 .ال يعمـ متى تقوـ الساعة إال اهلل .3

دًا حتػػى  ػػا أحػػأف اهلل قػػد يطمػػع بعػػض رسػػمه عمػػى بعػػض القيػػب إال السػػاعة فمػػـ يطمػػع اهلل عمي .4

 .األنبيا  والمالقكة

 والحمد هلل الذي بنعمته تتـ الصالحات
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