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ملخص البحث الموسوم:
دالئل نفي علم الغيب 

عن رسول اهلل � في القرآن الكريم 
)دراسة موضوعية(

فإن قمة اإليمان باهلل تعالى وتوحيده أن يعتقد 
مما  وأنــه  سبحانه،  بيده  الغيب  علم  أن  المسلم 
منح  ــد  وق خلقه،  مــن  غــيــره  دون  بعلمه  اســتــأثــره 
التي  الكونية  اآليــات  من  العباد  سبحانه  الخالق 
تجعل العبد متيقنًا ومعتقدًا أن لهذا الوجود خالقًا 
ألن  صدفًة،  وجــوده  يكون  أن  يمكن  فال  ومنعمًا، 
الصدفة عبارة عن أحداث ليست مرتبًة ومنتظمًة، 
ولو قيل أنه وجد بطريق الصدفة ألختل النظام لهذا 
الكريم من خالل  الــقــرآن  كــد  أ وقــد  بــأســره،  الكون 
الدين،  هــذا  في  مسلمات  على  آياته  من  جملة 
وأصول في شريعته، وثوابت في عقيدته، أن خزائن 
جعل  ــذا  ولـ ســبــحــانــه،  عــنــده  ومفاتيحه  الــغــيــب 
الحق سبحانه اإليمان بالغيب اول مراتب الهدى 
والنجاة من النار، ونفيه لعلم الغيب يشمل الخلق 
رسوله �، رغم  جميعهم، بمن في ذلك نبيه و
تلك المنزلة الرفيعة والمكانة العظيمة، فرسول اهلل 
ية  � بشر قد اصطفاه ربه لحمل الرسالة السماو
بينهم، فهو �  إلى الخلق، وجعله واسطة بينه و
مبلغ عن ربه سبحانه، وهذه خصوصية له في هذا 
األفضلية  وله   ،� البشر  خير  وهو  العظيم،  األمر 

يعلن  على بقية خلقه سبحانه، وهو � يصرح و
والتي  ــات  اآلي من  جملة  في  للغيب  علمه  بعدم 

تناولتها صفحات هذا البحث.

* * *
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Summary of the tagged research:

)Evidence of the denial of the knowledge 
of the unseen of the Messenger of Allah 
peace be upon him in the Koran - an 
objective study -(

Assistant Professor Dr. Mahmoud Abdel 
Sattar Shalal AL Dahan University of Fallujah 
/ Faculty of Islamic Sciences

The supreme belief in God Almighty 
and unite him to believe that the Muslim 
knowledge of the unseen God Almighty, and 
that which he took his knowledge without 
other than his creation, has given the Creator 
Almighty worship of the universal verses that 
make the believer believable and believed 
that this existence Creator and prevent, can 
not be a coincidence, Because chance is an 
event that is not orderly and systematic, even 
though it is said to have been accidentally 
found to disrupt the system of the entire 
universe.

The Holy Quran, through a number of 
its verses, emphasized the Muslims in this 
religion, and the fundamentals of its law, and 

the constants in its doctrine, that the treasures 
of the unseen and its keys to him Almighty, 
and therefore made the right to faith in the 
unseen the first orders of guidance and escape 
from the fire ,the Prophet )peace and blessings 
of Allaah be upon him( forbade all mankind, 
including His Prophet and His Messenger 
)peace be upon him(, despite this high status 
and great status. The Messenger of Allaah 
)peace and blessings of Allaah be upon him( 
was a man who was lined up by his Lord to 
carry the heavenly message to creation.

* * *
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المقدمة

الحمد هلل الذي ال يعلم الغيب سواه، والصالة 
كملين على نبيه ومصطفاه. تمين األ والسالم األ

وبعد؛ فقد بعث اهلل تعالى نبيه ورسوله محـمدًا 
والمستقيمة،  السليمة  العقيدة  معه  يحمل   �
الى  للناس  والــرشــاد  الهداية  طياتها  فــي  يحمل  و
كل  متجردة  بعقيدة   � فجاء  السوي،  الصرط 
فسبحانه  وصـــوره،  الشرك  أنـــواع  شتى  من  التجرد 
الواحد األحد متفرد بصفات ال يشاركه فيها أحد من 
إن كان ذلك المخلوق متصف بصفة  مخلوقاته، و
منقاد  هو  إنما   � اهلل  فرسول  الرسالة،  أو  النبوة 
ألوامر وتعاليم، يتلقاها � عن ربه وخالقه سبحانه 
مر الخالق 

َ
بطريق الوحي، فرسول اهلل � منقاد أل

سبحانه ومتبع لوحيه، وهو � يقدم تلك العقيدة 
كونه رسول من قبل الخالق سبحانه وتعالى،  بصفة 
فهو  يدعوهم،  ية  سماو بتعاليم  البشرية  إلــى  جــاء 
� ال يملك الخزائن ال في السماء وال في األرض، 
يادة  كونه نبي ورسول فإنه ال يملك لغيره ز وهو مع 
الرزق وسعته، فمثله � كمثل غيره ُيرزق من قبل 
إنما خزائن السموات واألرض هلل تعالى  اهلل تعالى، و

وحده، يرزق من يشاء من خلقه وكيف يشاء، ﴿ وئ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ﴾«)١(، ورسول اهلل � 
بشر من خلقه تعالى، مقيد بقيود الجسد البشري، 
ولو  المقربين،  تعالى  اهلل  مالئكة  من  ملك  هو  فال 
ال  مــا  يفعل  أن  على  ولــقــدر  الستطاع  كــذلــك  كــان 
الــعــادات، فهو � ملزم  البشر من خــوارق  يفعله 
بأن يكون ممتثاًل ألوامر الحق سبحانه وتعالى، وأن 
ُكلف بها في تبليغ رسالة  يقف عند الحدود التي 
يادة، وقد  اهلل تعالى التي جاء بها، من غير نقٍص أو ز
يد � بآياٍت بيناٍت قاطعة تدل على أّنَ ما جاء 

ُ
أ

به الحق والصدق من عند ربه سبحانه، وهو � 
ومنقادًا  ونذيرَا،  بشيرًا  كونه  غير  مغايرًا  أمــرًا  يــّدِع  لم 
م بذلك � 

َّ
 وحيه، لُيعل

َّ
 ألمره سبحانه وال يتبع إال

ما لم يكن يْعلم، لذلك فما نفاه � عن نفسه هو 
البشرية،  طبيعته  من  المنبثقة  الواضحة  الحقيقة 
والتي رسمها القرآن وبينها، وال يمكن أن يكون ذلك 
الكالم صــادرًا منه �، فليس له من أمر الغيب 
كله ملك له وحده سبحانه،  وأمره شيئًا، فالغيب 
وأمُر الخلق كله موكول إلى الخالق عّزَ وجّل، لذا جاء 
ئل نفي علم الغيب عن رسول  عنوان البحث )دال
الكريم- دراسة موضوعية-(،  القرآن  اهلل � في 
لكنه  الرسالة  بأمر  متصف  كونه  مع   �  فالنبي 
ال يستطيع أن يعطي أو يهب، فمن يعطي هو المولى 
اإلسالم  لعقيدة  تتم  وبذلك  لتتم  سبحانه،  وحده 
كل خصائص التجرد المطلق من أي شائبة تذكر، 

)١( سورة األنبياء: اآلية ٢3.
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أي  يشاركه  ال  المتعال بخصائص  الخالق  ولينفرد 
وحــده،  تعالى  هلل  وعلمه  فالغيب  يــذكــر،  مخلوق 
وقد جاءت خطة البحث مكونة من تمهيد وثالثة 

مطالب وخاتمة غير هذه المقدمة.
المطلب األول:	 

م غيب وليس عالم غيـــب.
َّ
كونه � ُمَعل في 

المطلب الثاني: 	 
كون وظيفة � التعليم واإلرشاد ال الخلق  في 

واإليجاد.
المطلب الثالث: 	 

وحده  الخالق  بيد  موكول  ئق  الخال أمر  كون  في 
سبحانه.

التي  النتائج  أهــم  لتبين  الخاتمة  جــاءت  ــّمَ  ث
اليها من خالل هذا البحث، معتمدا  التوصل  تم 
سائاًل  والمراجع،  المصادر  من  جملة  على  بذلك 
الرشاد  يمنحني  و الخطى  أن يسدد  القدير  المولى 

والهدى لخدمة القرآن وأهله.
وصل اهلل على سيدنا مـحمٍد وعلى آله وصحبه 

وسلم

الباحث     

* * *

التمهيد

أوال/ تعريف الغيب لغة واصطالحا.
١- الغيب لغة:

)غيب(: »الغين، والياء، والباء، أصل صحيح 
يقاس  ثــم  الــعــيــون،  عــن  الــشــيء  تستر  على  ــدل  ي
اهلل  إال  يعلمه  ال  مما  غــاب،  ما  الغيب:  ذلك  من 

تعالى«)١(. 
األمــر  هــو  الــيــاء  الغين وســكــون  بفتح  والــغــيــب: 
الخفي، فهو خالف الشهادة، فكل ما غاب عنك 
الشمس،  غابت  يقال:  مصدر،  وهو  الغيب،  فهو 
كل  فالغيب:  األعــيــن،  عــن  وغــابــت  استترت   إذا 
كان ذلك محصال في القلب  ما يغيب عنا سواء 
صوتا  سمعت  القائل:  قول  ومنه  محصل،  غير  أو 
أراه،  ال  موضع  أو  مكان  من  أي  الغيب،  راء  و من 
وطالت  أطــلــت  ــد  وق لــفــالن،  الغيبة  وأوحشتني 
الغيبة لك عنا، وطالت غيبتك، وفالن من الناس 
عند  فالن  لقيته  وقد  والمحضر،  المغيب  حسن 
م وتحدث بذلك عن ظهر 

ّ
الغيبوبة للشمس، وتكل

غيب، وأستعمل القرآن الكريم لفظ الغيب بمعناه 
في  الغيب  ذلك  بين  التفريق  دون  أيضًا،  اللغوي 
كونه مستقباًل، ففي الماضي  الماضي أو الحال أو 

ٴۇ  ۈ   ۈ  ۆ  ۆ  »﴿ۇ  تــعــالــى:  قــولــه 

ــادة  )م فـــــارس:٤/٤03  ــن  الب الــلــغــة:  مقاييس  معجم   )١(
غيب(.
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﴾«)١(، وفي الحاضر قوله تعالى:« ﴿ڀ ٺ ٺ 
»﴿جتحت  تعالى:  قــولــه  المستقبل  وفــي   ،)٢(  »﴾
ما  األرض:  مــن  والــغــيــب   ،)3(»﴾ مت  خت 
كـــذا،  غــيــبــك، وجــمــعــه غـــيـــوب، وغــــاب عــنــي 
كل ما يغيب عن الحواس،  فأستعمل الغيب في 
يقال  اإلنسان، وحين  يغيب عن علم  لما  وكذلك 
باهلل  ال  بالناس  باعتباره  غائٌب  أو  غيٌب  للشيء 
سبحانه، فإنه سبحانه وتعالى ال يغيب عن علمه 
بمعنى  يأتي  و السماء.)٤(  في  وال  األرض  في  شيء 

حب  جب  يئ   ىئ    ﴿ تعالى:«  قال  مصدر،  وهو  الَغيبة 
أيضًا.)6(  الغيب  أو بمعنى ظهر   ،)5(»﴾ خب مب 
ى ما فيه، فهو غيب؛ وكل  وأي مكان ال يعلم وال يدر
راءه فهو غيب أيضا،  ى ما و موضع ال يعلم وال يدر
وَغيبًة  َغيبًا  َيغيُب  فالن  وغاب  غيوب،  والجمع: 
وِغيابًا وَمغيبًا وتغيْب إذا سافر، أو بان، والمغايبة: 

هي الخالف للمخاطبة.)٧(

)١( سورة آل عمران: من اآلية٤٤.
)٢( سورة البقرة: من اآلية3.
)3( سورة سبأ: من اآلية ١٤.

)٤( ينظر: معجم مفردات ألفاظ القرآن: للراغب األصفهاني: 
وأســاس   ،٤٩٧  /3 بيدي:  للّزَ الــعــروس:  وتــاج   ،٤١٢  -٤١١
البالغة: للزمخشري:١/ ٧٧١، ومختار الصحاح: للرازي: 
اصطالحات  وكشاف   ،65٤  /١ العرب:  ولسان   ،٢3١  /١
الفنون: للتهانوي: ٢/ ١٢56، والقاموس الفقهي: لسعدي 

أبو جيب:١/ ٢٧٩- ٢80 )مادة غيب(.
)5( سورة يوسف: من اآلية 5٢.

ير: البن عاشور:١/ ٢٢٩. )6( ينظر: التحرير والتنو
)٧( ينظر: لسان العرب: البن منظور:١/ 65٤- 655 )مادة 

وغيبوبًة  ِغيابًا  والشمس  القمر  »غــاب  يقال:  و
وتغيب مثل غاَب أيضًا، وهو التواري في المغيب، 
وجمعه غيوب« قال تعالى: » ﴿ٺ ٿ ﴾«)8(، 
يقال:  »وتغيب عني فالن، وامرأة مغيب، ومغيبة، و
مغيب:  فهي  المرأة،  وأغابت  بالهاء،  مغيبه  هي 
زوجها  غــاَب  لِف  باأل المرأُة  وأغابت  عنها،  غابوا 
وَغيابة  ومغيبٌة،  مغيٌب  فهي  أهلها،  من  واحــد  أو 

ُجّبِ بالفتِح قعرُه، والجمُع َغَياَباٌت«)٩(.
ْ
ال

:
ً
2- الغيب اصطالحا

 اهلل تعالى، 
َّ
هو علم ال يختص بإدراكه وعلمه إال

دون الخلق جميعهم، وهو جملة حقائق ال يمكن 
للعقل أن يدركها، وال يستطيع المخلوق أن يتعامل 
معها بم يملكه من حواس.)١0( أو هو ما يغيب عن 
تدركه  وال  لــهــم،  لمعرفته  سبيل  ال  مما  الخلق، 
الحواس لديهم، وهو جميع ما أخبر به رسول �، 
بأنه واقع أو أنه سيقع، والذي ال يمكن أن تهتدي 
الــخــالــق سبحانه،  كــوجــود  الــخــلــق،  إلــيــه عــقــول 
وحشر  وعذابه،  ونعيمه  والقبر  وأشراطها،  والساعة 
والجنة  المالئكة  ووجــود  والحساب،  القيامة  يوم 

غيب(.
)8( سورة المائدة: من اآلية ١0٩.

 ،٤03  /٤ ــارس:  ف البــن  اللغة:  مقاييس  معجم  ينظر:   )٩(
والــمــحــيــط األعـــظـــم: البـــن ســـيـــده: 6/ ٢5،  والــمــحــكــم 
والمصباح المنير: للفيومي: ٢/ ٤5٧، ولسان العرب: البن 
آبــادي:١/  ز  للفيرو المحيط:  والقاموس   ،65٤  /١ منظور: 

١٢١، وتاج العروس: للزبيدي: 3/ 50١ )مادة غيب(.
)١0( ينظر: القاموس الفقهي: لسعدي أبو جيب:١/ ٢80.
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والنار، والميزان، والمواقيت لأشياء، وغيرها مما 
في علمه تعالى وحده.)١(

/ أقسام الغيب.
ً
ثانيا

كان للعلماء تقسيمًا لآليات التي تناولت   لقد 
ارتباط  له  التقسيم  وهــذا  الغيب،  عن  الحديث 
كبير بعلمه سبحانه وتعالى للغيب، فعلم الغيب 
قاصر عليه وحده سبحانه، وقد يصطفي سبحانه 
بعٍض من ذلك  ليطلعه على  من يشاء من عباده 
عظيمة  وغــايــة  لحكمة  االطــــالع  ــذا  وهـ الــغــيــب، 

يرتضيها هو سبحانه وتعالى.
األول: الغيب المطلق. 

عن  وتعالى  سبحانه  المولى  غيبه  الــذي  وهــو 
وحــده   

ّ
اال يعلمه  ال  الــذي  فهو  جميعهم،  خلقه 

تعالى، واألمثلة كثيرة ومتنوعة على ذلك، كميعاد 
اآلخرة، وغيرها من الغيبيات التي أحتفظ بعلمها 
معرفته،  ألحٍد  يمكن  وال  وتعالى،  سبحانه  الخالق 
 االطالع عليه من األمور المستحيلة بالنسبة 

ُ
يعّد و

إدراكه حتى  و كذلك يستحيل معرفته  للحواس، 
الت واألدوات المادية، وهذا ما أخبر  باستخدام اآل
به القرآن الكريم في عدد من آياته، فهو نوع أستأثر 
خلقه،  من  غيره  دون  به  بالعلم   

َ
وجــّل عــّزَ  الخالق 

سواء في األرض أو في السماء، وهذا النوع يسمى 

 ،١63  /١ للقرطبي:  الــقــرآن:  ألحــكــام  الجامع  ينظر:   )١(
والتفسير   ،٢٧0  -٢٢٩  /١ عاشور:  البن  ير:  والتنو والتحرير 
الوسيط: لسيد طنطاوي: 5/ 8٧، والقاموس الفقهي لغة 

واصطالحا: لسعدي أبو جيب: ١/ ٢80. 

يعلمها  ال  والتي  الغيب،  مفاتيح  العلم  أهل  عند 
ولكنه  مطلق  غير  وغيب  وتعالى،  سبحانه  هو   

َّ
إال

والمعلوم  عنك  الغائب  األمــر  وهو  إضافي،  غيب 
أمامك  معينة  حالة  حصول  تشهد  كــأن  لغيرك، 
في مكان ما، وغيرك ال يعلم بها، ألنه لم يشهدها 
عن  بعيد  آخر  مكان  في  يكون  قد  لكونه  يراها،  أو 
موقع حصولها، فهذا األمر هو غائب عنك ومعلوم 
لغيرك، لذا فإن هناك فارق بين غيب عنك، لكنه 

ليس غيبا عن غيرك.)٢(
الثاني: الغيب النسبي.

سبحانه  اهلل  يكشف  الـــذي  هــو  القسم  وهـــذا 
الغيب،  وتعالى لبعض من عباده جزٍء من قضايا 
يكون  إنما  و إليهم  بالنسبة  غيبًا  يكون  ال  فحينها 
ذلك من عالم الشهادة، يعلمه اهلل سبحانه لبعض 
كاألنبياء والّرسل، فقد يعلم سبحانه بعض  الخلق 
الخلق بعض الغيب دون غيرهم، وليس هناك ما 
غيبية،  ألمــور  خلقه  لبعض  الخالق  إطــالع  يمنع 
وهذا ما يمكن أن يعلمه المخلوق بطرق مختلفة، 
أو  الوحي  مثل  والرسالة،  بالنبوة  تعلق  له  نوع  وهو 
أو  الفراسة  أو  لهام  اإل أو  المنام،  في  الصادقة  يا  الرؤ
غير ذلك، مما يمكن به االستعالم عن الكثير من 

 ،١63  /١ للقرطبي:  الــقــرآن:  ألحكام  الجامع  ينظر:   )٢(
والتفسير   ،٢٧0  -٢٢٩  /١ عاشور:  البن  ير:  والتنو والتحرير 
الوسيط: لسيد طنطاوي: 5/ 8٧، والقاموس الفقهي لغة 

واصطالحا: لسعدي أبو جيب: ١/ ٢80. 
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الخفايا بالوسائل والطرق الممكنة.)١( 
المطلب األول.	 
ولــيــس عالم 	  ــم غيب 

َّ
ُمــَعــل كــونــه �  فــي 

غيـــب.
لتقذف  بتعاليمها  لقد جاءت عقيدة اإلسالم 
بالحق على الباطل فتدمغه فإذا هو زاهق، ولتعيد 
وتلك  والوضوح،  الصدق  ذلك  اإليمان  تصور  إلى 
والنبي  النبوة  صورة  ولتنقي  والواقعية،  البساطة 
واألوهام  واألضاليل،  الخرافات  أصناف  شتى  من 
الجاهليات،  جميع  في  انتشرت  التي  واألباطيل 
العرب  مشركي  إلى  قربها  في  السبب  كان  والتي 
من  الكتاب  أهل  عليها  كان  التي  الجاهليات 
باختالف  مشتركة  وجميعها  ى،  ونصار يهود 
الحّقة  الصورة  يه  وتشو تزييف  في  ونحلها  مللها 
المحضة  للحقيقة  البيان  ليأتي  والنبي،  للنبوة 
مبرأة  واضحة  وتقديمها  وللرسول،  للرسالة 
النبوة  بصورة  علق  ما  كل  من  ومنزهة  للخلق، 
القرآن  وليقدم  واألباطيل،  األوهام  من  والنبي 
المتجردة  السليمة  الصحيحة  العقيدة   الكريم 
هذه  في  طبيعتها  عن  اإلغراءات  جميع   من 

ڻ  ڻ   ڻ  ں  ﴿ں  تعالى:  قال  الحياة.)٢( 

للبيضاوي:١/  يل:  التأو وأســـرار  التنزيل  أنــوار  ينظر:   )١(
لــلــتــهــانــوي: ٢/  ــفــنــون:  ال وكــشــاف اصــطــالحــات   ،38
وتفسير  ير: البن عاشور: ٢٩/ ٢٤8،  والتنو والتحرير   ،١٢56
الــوســيــط:  والتفسير   ،36٧0  -366٩  /6 ــراوي:  ــع ــش ال

للزحيلي: ١/ 56١. 
ير: البن عاشور: ٧/ ٢٤0، والتفسير  )٢( ينظر: التحرير والتنو

ے  ھھ   ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ 
ۆۈ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے 
ڻ   ڻ  ں  ں   ﴿« فقوله:   ،)3(»﴾ ٴۇ  ۈ 
لالستئناف،  االبتداء  بمثابة   »﴾ ۀ  ڻ  ڻ 
شيء،  إلى  شيء  من  الكالم  به  ينتقل  حيث 
بالقول  باألمر  كالمه  وتعالى  سبحانه  أفتتح  إنما  و
تعالى:  قوله  في  كما  بإبالغه،  واالهتمام  للعناية 

ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  »﴿ں  
األمر  وكرر   ،)٤(»﴾ ھ  ھ  ھ  ھ  ہ   ہ 

ۇئ  ۇئ   ﴿« سبحانه:  قوله  إلى  هاهنا  من  بالقول 
إنما  و مرة،  عشرة  اثنتي   )5(»﴾ ۈئ  ۈئ  ۆئۆئ 
أقتصر هنا على نفي االدعاء لهذه الثالثة المذكورة 
التي  اآليات  ذكر  من  تقدم  ما  إلى  راجع  اآلية  في 

وئ  وئ   ەئ   »﴿ەئ  تعالى:  قوله  من  سألوها 
 ،)  6(»﴾ ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئۇئ 

ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ    ٴۇ  ۈ  ۈ   ﴿ وقوله: 
وقوله:  ،)٧(»﴾ ائ   ى  ى  ې  ې   ې  ې   ۉ 
مئ  حئ  جئ  ی  ی  ی  ی   ىئ   ﴿
حتخت  جت  يب  ىب  مب  خب   حب  جب  يئ  ىئ 
جح  مج  حج  ىثيث  مث  جث  يت  ىت    مت 

زة: ٤/ ٩٤.  الحديث: لمحـمد عزت درو
)3( سورة األنعام: اآلية 50.
)٤( السورة نفسها: اآلية٤0.

)5( السورة نفسها: اآلية 6٧.
)6( السورة نفسها: اآلية 8.
)٧( سورة األنعام: اآلية ٧.
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اآلية  هذه  في  الكالم  وافتتاح   ،)١(»﴾ مح 
بدعوى  يقترن  لم  أنه  منه  ليفهم  للقول،  بالنفي 
والقضايا  األمور  تلك  قتراح  ال مجال  فال  الرسالة، 
شأن  من  ألن   ،� الرسول  على  قولها  المنفي 
المعجزة أن تأتي على ضوء دعوى الرسالة، والالم 
تفيد  وهي  التبليغ،  الم  هي   »﴾ ڻ   ﴿« قوله  في 
السياق  حيث  من  فاآلية  القول.)٢(  لفعل  ية  التقو
هنا متصلة اتصال تعقيب وتوضيح، وفيها ضمير 
الموضوع  وهو  المشركين،  إلى  يعود  الذي  الجمع 
والتي  اآلية،  لهذه  السابقة  اآليات  تناولته  الذي 
جاءت تفضح المواقف المشينة للكفار، ونددت 
رائعة  بهم وأنذرتهم، فهذه اآلية بهذا األسلوب تعد 
النبي  التقرير لحالة  ونافذة في  ية،  وقو السياق  في 
في  بها  الموكل  والمهمة  البشرية،   � الكريم 
النبي  لشخص  فيها  األمر  بيان  و واإلنذار،  التبشير 
يقول إنه � ليس بملك، وال  � بأن يصرح و
تعالى،  اهلل  خزائن  يملك  وال  الغيب،  علم  عنده 
 الوقوف عند الحدود التي يوحى 

ّ
فليس له � إال

إليه به ربه سبحانه.)3( و »﴿ں ﴾« أمر من المولى 
يبلغ  إنما  والرسول   ،� رسوله  و لنبيه  سبحانه 
ما أمره به سبحانه، وكان باإلمكان أن يقول الرسول 
 ،)٤(»﴾ ۀ  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں   ﴿«  :�

)١( السورة نفسها: اآلية 35.
ير: البن عاشور: ٧/ ٢٤0. )٢( ينظر: التحرير والتنو

زة: ٤/ ٩٤. )3( ينظر: التفسير الحديث: لمحمد عزت درو
)٤( سورة األنعام: من اآلية 50.

عن  البالغ  في  الدقة  ولكنها  ذلك،  منه  يكفي  و
ومعنى  توقيفي،  الكريم  فالقرآن  سبحانه،  المولى 
الباري  من  نزلت  إنما  حواها  كلمة  كل  أن  ذلك 
جبريل  األمين  وبلغها  هي،  كما  وتعالى  سبحانه 
عليه السالم لرسول اهلل �، ومن ثّمَ بلغها رسول 
كما هي، ومما يدل على ذلك أنه  اهلل � ألمته 
 ال يملك أحدًا وال يستطيع التصرف فيه ولو باللفظ، 
َثّمَ فإنه  النقل، ومن  فال بد من األمانة المطلقة في 
� أبلغنا أن اهلل سبحانه قد أرسله لهداية الناس 
التبليغ  في  صدقه  على  قاطعة  لة  دال تدل  بآيات 
عنه سبحانه، وهذه اآليات تتمثل بالقرآن، وال يحق 
ألحد أن يطلب من رسول اهلل � آيات أخرى غير 
ع شيئا 

َ
التي أنزلها اهلل تعالى عليه، ألنه � لم يّد

آخر غير أنه هاديًا ومبشرًا ونذيرًا عن اهلل تعالى، لذا 
فالمقابلة له يجب أن تكون في إطار هذا االدعاء، 
من  طلبوا  حين  ذلك  زوا  تجاو فقد  المشركون  وأما 
األرض  كتفجير  أخرى،  آيات   � اهلل  رسول 
بينابيع المياه، أو أن يكون لرسوله � بيت من 
يرشده إلى  زخرف، ولذا يبين له المولى سبحانه و
 أنه ال يملك 

َّ
رسول، اال أن يبلغهم أنه مع كونه نبي و

مع اهلل سبحانه خزائن السموات واألرض، فكيف 
منه  وتطلبون  والقصور،  البيوت  منه  تطلبون  إذن 
معرفة علم الغيب، لتقبلوا وتميلوا بعد ذلك على 
ما ينفعكم وتتجنبوا ما يضركم؟ اال تكتفوا بالمنهج 
ينفعكم  ما  كل  صنع  الى  يرشدكم  الذي  لهي  اإل
كل ما يضرك؟ ثم إن رسوله لم يقل لهم  يجنبكم  و
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إنه مطلع على الغيب، وهم بشهادتهم يقولون عنه 
گ  گ  گ    ﴿« بقوله:  الكريم  القرآن  به  أخبر  ما 
گ ڳ ڳ  ڳ ڳ ڱڱ  ڱ  ڱ 
ہ    ۀ   ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   
ے   ھے  ھ   ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  
 ،)١(»﴾ ڭ  ڭ  ڭ     ڭ  ۓ     ۓ  
فقد سخروا منه � وطالبوه بآيات أخرى، وبدأوا 
وحاله  رسول،  و نبي  أنه  زعمه  كيفية  عن  يسألوه 
يرتاد  و كلون،  يأ هم  كما  الطعام  كله  أ في  كحالهم 
من  الباقون  يفعل  كما  عيشه،  لكسب  األسواق 
رسول لكفاه ربه  كما يزعم نبي و كان  البشر، فلو أنه 
ومرسله المشقة في الكسب لعيشه، ولجعل معه 
يساعده في إبالغ دعوته، أو  يكفيه، و ملكًا يعينه و
كنزًا من السماء ينفق منه، ولجعل  لقى إليه ربه  أل
كل من خيراته وثماره، وهذا ما قاله كبار  له بستان يأ
الكفار والمشركين، حينما ظلموا أنفسهم بكفرهم 
كبر من  وصدهم عن دعوته �، بل وعمدوا إلى أ
ذلك بصدهم الناس عن اإليمان والتصديق بدعوة 
رسوله �، واتهموه بالسحر والجنون والهذيان، 
الحق  فيدحض  اعاجم،  من  القرآن  تعلم  وبتلقيه 
افتراءاتهم  كل  يمحق  و كاذيبهم،  أ هذه  سبحانه 
فهو  غيرهم،  بها  وأضلوا  أنفسهم  بها  ضلوا  التي 

رسول من رسله، قال تعالى:  � نبي من أنبيائه و
ى   ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ   ﴿«

)١( سورة الفرقان: اآليتان ٧- 8.

وئ  ەئوئ  ەئ  ائ  ائ   ى  
ېئ  ۈئ  ۆئۈئ  ۆئ  ۇئ   ۇئ  
الطعام،  كل  تأ كانت  قبلك  فالرسل   ،)٢(»﴾ ېئ 
إذا  و األسواق،  في  عملها  من  العيش  وتتكسب 
ذلك،  كل  عليك  يعيبون  والمشركون  الكفار  كان 
يريدون إضالل الخلق بوسائل وأساليب مختلفة  و
ومتعددة، فإنك ومن معك من المؤمنين سيكون 
يعمل،  بما  للكل  يًا  ومجاز ومعينًا  ناصرًا،  لكم  اهلل 
إنما  والمشركون  الكفار  بها  يطالب  التي  واآليات 
رسول اهلل � بعد ذلك لم  كانت تعنتًا وتكبرًا، و
رسول  يقل لهؤالء المشركين انه َملك، بل هو نبي و
هو   � يؤديه  فما  لهم،  وخالقه  ربه  دعوة  يبلغ 
الصدق في األداء عن المولى سبحانه وتعالى، فأّنى 
أمورًا   � اهلل  رسول  من  يطلبوا  أن  الكفار  لهؤالء 
 بملكية الخالق سبحانه 

َّ
وأشياء ليس لها تعلق إال

وتعالى المالك لخزائن األرض؟ وأّنى لهم أن يطلبوا 
على  يعترضون  وكيف  بل  الغيب؟  تعليمهم  منه 
يتزوج النساء  كل الطعام و رسالته وبشريته، وكونه يأ
فيها  تلك  أقوالهم  إن  و األسواق؟  في  يمشي   و
الت التعنت، فهم يطلبون من رسول  ما فيها من دال
مبلغ  رسول  كونه  أمر  عن  تخرج  أشياء   � اهلل 
عن اهلل تعالى، لذا نجدهم يطالبونه بالخير النافع 
والذي يجري من الينابيع، والقصور والجنان، وكل 
رسول اختاره اهلل تعالى  ر نبي و ذلك ليس في مقدو
كل  يهب  فالذي  إليهم،  الرسالة  لحمل  واصفاه 

)٢( السورة نفسها: اآلية٢0.
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هذه هو اهلل تعالى وحده، والمراد من ذلك كله نفي 
للَملك  ألن   ،� اهلل  رسول  عن  الملكية  ماهية 
والصفات  الخصائص  تغاير  وصفات  خصائص 
مفردها   »﴾ »﴿ڻ  و  البشر،  في  الموجودة 
يكنز  و فيه  يجمع  الذي  الشيء  بها  يراد  و )ِخزانة( 
كل شيء نفيس وليخرج منه عند وقت الحاجة، 
»وال يقال ِخزانة إال لشيء تجعله ظرفًا لشيء نفيس 
زمان  و َواِن 

َ
أ غير  في  تخرجه  أن  من  عليه  تخاف 

أنه  يصرح  بأن   � تأمره  اآلية  فهذه  إخراجه«)١(، 
ال يدعي لنفسه ملك خزائن اهلل تعالى، أو ينسب 
نبي  هو  إنما  و َملك،  بأنه  أو  الغيب،  علم  لنفسه 
القدير وأرسله للدعوة بشيرًا  المولى  رسول خصه  و
منه  بوحي  إال  أمرًا  يفعل  أو  شيئيًا  يقول  وال  ونذيرًا، 

»﴿ٹ ٹ  القائل:  فهو  وتعالى،  سبحانه 
ٹ ڤ   ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
  ﴾ چ  چ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ   ڄ 
ڌ     ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ    ﴿ 
وتعالى  سبحانه  الحق  فجاء   ،  )٢(»﴾ ڎ  
في  والنفائس  األسرار  أن  وهي  الكلية،  بالقضية 
هذا الوجود بيده سبحانه وفي خزائنه، وهو يظهرها 
جلت  مشيئته  وفق  لوقتها  يكشفها  و يخفيها  و

قدرته؟)3( 

وتفسير   ،538 لـــلـــرازي:١٢/  الكبير:  التفسير  ينظر:   )١(
الشعراوي: 3633/6- 3635.

)٢( سورة الحجر: اآليات ١٩- ٢١.
زة: ٤/ ٩3. )3( ينظر: التفسير الحديث: لمحمد عزت درو

ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں   ﴿« ســبــحــانــه:  فــقــولــه 
ے  ھھ   ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ   ۀ  ڻ 
﴾«)٤( إقرار منه � وعلى لسانه،  ے ۓ ۓ ڭ 
ــرون فيه قــوى ال يــراهــا هــو نفسه،  يــواجــه بــه مــْن ي
التي  الفضائل  يستكثر من  أن  اإلنسان  والشأن في 
عن  الفضائل  بهذه  يتكلم  لم  فــإن  إليه،  تضاف 
فأن  عــنــه،  بها  يتكلموا  أن  ــى  إل غــيــره  دعــا  نفسه 
يــراه  لــم يتحرج هــو مما  الــحــرج مــن ذلـــك،  وجــد 
أو يحملهم  ابتداء، من دون أن يدعوهم  غيره فيه 
عليه، وها هنا نراه � يعرض نفسه على القوم، 
ثواب الفضفاضة، التي  مجردًا نفسه عن جميع األ
القوم  مخيالت  نسجته  والتي  إياه،  القوم  يلبسها 
وأوهامهم، لنجده � مجّردا نفسه من أي قوة، 
على  مستقيمًا  األحـــد،  بــالــواحــد  اإليــمــان  قــوة  إال 
 � فهو  إليه،  الناس  ودعا  به  جاء  الذي  الحق 
السعة  لغيره  يملك  ال  والرسالة  النبوة  جانب  مع 
ُيرزق مثلهم، وال يملك رزق  الرزق، ألّنه �  في 
يعطي  وحــده،  تعالى  له  تعالى  اهلل  فخزائن  الغير، 
رسول  كيف يشاء سبحانه لمن يشاء من خلقه، و
اهلل � ال يعلم الغيب، فعالم الغيب والشهادة 
بشر   � الكريم  والنبي  وحـــده،  تعالى  اهلل  هــو 
البشر، وهو مثلهم مقّيد  ممن خلق اهلل تعالى من 
ــبــشــري، وهـــو � ليس  بــقــيــود هـــذا الــجــســد ال
كذلك  كــان  ــو  ول سبحانه،  مالئكته  مــن  بملك 

)٤( سورة األنعام: من اآلية 50.
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الستطاع أن يفعل ماال يفعله اإلنسان من الخوارق 
باالمتثال  ملزم   � اهلل  رســـول  و والــمــعــجــزات، 
بها،  رســل 

ُ
أ التي  للرسالة  الــحــدود  عند  والــوقــوف 

كما أنزلها إليه ربه وخالقه، فال يزيد  يبلغها للناس 
شيئًا عليها، وال ينقص شيئًا منها، وهذا إقرار منه 
�، فيكون اعترافه الصريح الواضح على نفسه 
وآية قاطعة لصدق  الحّقة،  النبوة  ئل  دليل من دال
إليه  ُيلقى  ما  الّناس  يبلغ  بــأن  مأمور  وهــو   ،�
األمر يتعلق به  كان هذا  إن  من اهلل تعالى، حتى و

ۓ  ۓ  ے  ے   ﴿« يقول:  لذا  أهله.)١(  في  أو  خاصة 
يادة  ڭ ڭڭ ﴾«)٢(، فإن الرسول الكريم � مع ز
سبحانه  الحق  عن  يبلغ  حين  الصدق  في  رقيه 
يعلم  بطبيعته  والبشر  بشر،  بأنه  حقيقته  يعلن 
غير  متبعا  الرسول  يكون  وحين  آخرًا،  يجهل  و أمرًا 
رسل 

ُ
مبتدعًا فإن ذلك يكون من مصلحة الذين أ

التكاليف  إليهم  ينقل  الرسول  ألن  ذلك  اليهم، 
من قبل اهلل تعالى الخالق، بألفاظ ال بأفكار البشر 
أراد أن يبتدع شيئًا لكان  التي تتبدل وتتغير، فلو 
ذلك االبتداع إطار البشرية له، وفي هذا نزول منه 
يجيء  أتــبــاعــه  شــأن  فــي   � ولكنه  ــقــاء،  ارت ال 

والتفسير   ،538  /١٢ للرازي:  الكبير:  التفسير  ينظر:   )١(
 ،١8٩  -١88  /٤ الخطيب:  الكريم  لعبد  للقرآن:  القرآني 
وتفسير   ،٢٤٢  -٢٤١  /٧ عاشور:  البــن  ير:  والتنو والتحرير 

الشعراوي: 6/ 3635. 
)٢( سـورة األنعـام: مـن اآليـة50، وسـورة األعـراف: مـن اآليـة 
مـن  األحقـاف:  وسـورة   ،١5 اآليـة  مـن  يونـس:  وسـورة   ،٢03

.٩ اآليـة 

إليه  يوحى  لما  متبع   � فهو  للبشر،  باالرتقاء 
من قبل اهلل الخالق الذي خصه بالنبوة واصطفاه 
ة فيه شرفا له � ولنا،  كانت األمّيَ لرسالته، ولذا 
وأما  عيب،  فهي  البشر  من  غيره  في  ــة  األمــّيَ وأمــا 
ة المصطفى � فهي الكمال بعينه، وكلمة  ّمّيَ

ُ
أ

مي يراد بها من ولدت ولد ولم يتعلم أو يأخذ أي 
ُ
أ

ثقافة تذكر من أحد من البشر، أما رسول اهلل � 
بوحي  كله  وذلــك  فوقية،  كلها  وثقافته  فتعليمه 
يعلن  حين   � اهلل  رســول  و األحــد،  الواحد  من 
كان في ذهن  كل ما  بأنه أمي، فإن معنى ذلك أن 
الخلق،  من  أحــد  من  يتلقاه  لم   � اهلل  رســول 
فيه  األمّية  تكون  بهذا  و تعالى،  اهلل  عن  أخــذه  بل 
وأما  أمــتــه.)3(  من  ونحن  ال  كيف  لنا،  شرفًا   �

ڭ ۇ ۇ ۆ ۆۈ  ۈ   ﴿ قوله تعالى:« 
ٴۇ ﴾«)٤( فهو تذييل جيء به للتعقيب على 
هذا االعتراف من قبله �، ليلقى به إلى الذين 
األعمى  بين  وهــم  االعــتــراف،  هــذا  إلــى  يستمعون 
الوصول  يستطيع  وال  الخير،  مواقع  يبصر  ال  الذي 
إلى طريق الحق والصواب، وبصير يهتدي للخير 
يقًا مستقيما، وأنه ليس  يتخذ له طر يصل إليه، و و
بين من  و والجاهل،  العالم  بين  االستواء  باإلمكان 
بين   و

َ
هو أعمى ومن هو بصير، وال بين الذي ضّل

الذي اهتدى، وجيء باالستفهام اإلنكاري هاهنا 
لتنبيه الغافل من غفلته، والنائم من نومه، ولكي 

)3( ينظر: تفسير الشعراوي: 6/ 36٤0- 36٤3.
)٤( سورة األنعام: من اآلية 50.
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جاء  الذي  النور  الستقبال  النفوس  تلك  تستعد 
متفتحة  العيون  تلك  ولتكون   ،� النبي  بــه 
ألنفسهم  أحبوا  إن  وهديه  نهجه  ليمتثلوا  عليه، 
ختامًا  الجملة  هذه  كانت  لذا  والفالح،  الصالح 
أبتدأ  الذي  للكالم  وتذيياًل  المشركين،  لمجادلة 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  »﴿ں  تــعــالــى:   بــقــولــه 
بعد  التذييل  بهذا  أخبرهم  والمعنى   ،)١(»﴾  ۀ 

ۈ  ﴿ ــعــالــى:«  ت ــه  قــول ــا  ــ وأم ل.)٢(  االســــتــــدال  ذاك 
به  جــيء  لإنكار،  استفهام  فهو   )3(»﴾ ٴۇ 
في  وهو  والتفكر،  والتدبر  التأمل  على  للتحريض 
األول،  االستفهام  على  بالفاء  عطفه  المقام  هــذا 
األعمى  بين  االســتــواء  ة  عدمّيَ ألن  عليه  ومترتب 
يعترفوا  إال أن  الخلق  أمر بديهي، وال يسع  والبصير 
بــعــدم االســـتـــواء بــيــن الــضــاللــة لــلــشــرك والــهــدايــة 
ــات لــلــخــالــق ســبــحــانــه  ــف ــص لـــإســـالم، وذكــــر ال
والصفات للمخلوق، فال غرو أن ينتج عليه ذلك 
وأشــبــه.)٤(  أقــرب  بأيهما  تفكيرهم  لعدم  اإلنــكــار، 
الحقيقة  هو  نفسه  عن   � نفاه  فالذي  ولذلك 
التي  البشرية،  طبيعته  مــن  المنبثقة  الناصعة 

)١( سورة األنعام: من اآلية 50.
)٢( ينظر: التفسير القرآني للقرآن: لعبد الكريم الخطيب: 
 /5 طنطاوي:  لسيد  الوسيط:  والتفسير   ،١٩0  -١8٩  /٤
ير: البن عاشور: ٢٤3/٧- ٢٤٤، وتفسير  ٧٩، والتحرير والتنو

الشعراوي: 6/ 36٤3.
)3( سورة األنعام: من اآلية 50.

 ،٧٩  /5 طنطاوي:  لسيد  الوسيط:  التفسير  ينظر:   )٤(
ير: البن عاشور: ٧/٢٤3- ٢٤٤. والتحرير والتنو

يم مرة تلو األخرى، عن أن الحق  القرآن الكر قررها 
يكون  أن  يمكن  وال  بذلك،  أمــره  من  هو  سبحانه 
وبذلك  مباشرة،  بــصــورة   � منه  الــكــالم  هــذا 
بتنفيذه  وأخاذا،  رائعًا  و موقفه � عظيمًا  يكون 
آمن  كلهم ممن  للخلق  فأعلن  ومواله،  ألمر خالقه 
منهم وممن بقي على وثنيته على السواء، ما أمره 

الحق سبحانه أن ينفيه عنه نفسه �.)5( 
المطلب الثاني:	 
واإلرشـــاد 	  التعليم  الــرســول  وظيفة  كــون   فــي 

ال الخلق واإليجاد.
لمـا كان النفـع والضـر ُملُكـه خاصـا بـاهلل تعالـى، 
العبـادات  مـن  وكشـفه  والضـر  وطلبـه،  النفـع  كان 
التـي ال يجـوز ان يتوجـه فيهـا العبـد لغيـره سـبحانه 
 � نبيـه  تعالـى  اهلل  أمـر  وقـد  خلقـه،  قبـل  مـن 
بأنـه ال يملـك  فـي قرآنـه أن يصـدع بالتبليـغ عنـه، 
األمـر  هـذا  وجـاء  لغيـره،  وال  والضـر  النفـع  لنفسـه 
كيـد  مـرارًا وتكـرارًا مـن بـاب المبالغـة فـي األمـر، والتأ
تعالـى:  يقـول  لـذا  عـدة.)6(  وسـوٍر  آيـات  فـي  عليـه 

ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   ﴿«
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ 
 ،)٧(»﴾ ڦ  ڤ  ڤ     ڤ   ڤ   ٹ  ٹ    ٹٹ  ٿ 
 � لنبيـه  تعالـى  اهلل  قبـل  مـن  األمـر  ذلـك  وفـي 

زة: ٤/ ٩٤. )5( ينظر: التفسير الحديث: لمحمد عزت درو
 -٤٢5  /٩ رضــا:  رشيد  لمحمد  المنار:  تفسير  ينظر:   )6(

.٤30
)٧( سورة األعراف: اآلية ١88.
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والتجـرد  واالستسـالم،  االنقيـاد  فـي  المبالغـة  فـي 
ليخبـر  وقدرتـه،  سـبحانه  غيبـه  فـي  المشـاركة  مـن 
لنفسـه،  والضـر  النفـع  كـه  امتال عـدم   � نبيـه 
ـر، ومـن ثـم  يّسَ  مـا قـدر الحـق سـبحانه لـه وأراد و

َّ
إال

يخبـر النبـي � بأنـه لـو كان لـه مـن األمـر في شـأن 
كحـال مـن يعلـم  الغيـب شـيء ألسـتعد لـكل أمـر، 
كل   ألجلـه، واللفـظ هنـا للعمـوم فـي 

َ
قـدر مـا يتعـّد

ئـل العظـام فـي  شـيء.)١( وهـذه اآليـة فيهـا مـن الدال
التـي  الجهالـة  فمـن  تعالـى،  هلل  العبوديـة  إظهـار 
الطريـق  عـن  بـه  فتنحـرف  العقـل  علـى  تهيمـن 
أنـه � إذا  المسـتقيم، أن يعتقـد بعـض الخلـق 
كان علـى أتصـال بالّسـماء، فإنـه بإمكانـه ومقدرتـه 
مشـاركة الحـق سـبحانه فـي ملكوتـه وسـلطانه، وأن 
مـن  الحـق سـبحانه  بيـد  هـو  مـا  بيـده �  يكـون 
مـن  كان  ولـذا  والسـلطان،  والقـدرة  واإلرادة  العلـم 
أشـراط الكفـار لقريـش علـى الرسـول الكريـم �، 
أنهـم لـن يصدقـوا بـه حتـى يأتيهـم بمـا يريـدون وبمـا 
القديـر  المولـى  حـكاه  مـا  وهـذا  عليـه،  يشـترطون 

بقولـه: »﴿ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  علـى لسـانهم 
ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ   ڌ  ڌ 
گ  گ  گ  ک  ک   ک  ک 
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ 
ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں 
ۓ  ے  ے   ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ  ہ 

)١( ينظر: المحرر الوجيز: البن عطية األندلسي: ٢/ ٤85.

ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۈ   ٴۇ ۋ ﴾«)٢(، السـؤال الـذي لطالمـا الـّحَ بـه 
مـن يسـأل به رسـول اهلل � عن القيامـة وأهوالها، 
ظانيـن ومعتقديـن أنـه � ليـس مـن البشـر، وأن 
والقـدرة  العلـم  لـه  تجعـل  الغيـب  مـن  قـوى  لديـه 
كان رسـول اهلل � مـن  كلهـا، فلـو  علـى األشـياء 
يبتغـون  الذيـن  ومـن  لحسـابهم،  يعملـون  الذيـن 
ألجـرى  الخلـق،  بيـن  ألنفسـهم  والمجـد  السـلطان 
يعتقد فيه ذلك، بل ولسـعى  الثنـاء علـى من يظن و
وشـياعها  والمعتقـدات  الظنـون  تلـك  ُيـرّوج  لكـي 
بيـن الخلـق، ليعلـو فـي األعيـن وتكبر منزلتـه فيهم، 
 
َّ
إال الخلـق  مـع  يتعامـل  وال  يعمـل  ال   � ولكنـه 
بالحـق وللحـق سـبحانه وتعالـى، ولهـذا جـاء قولـه 

پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   ٱ   ﴿ سـبحانه:« 
ڀ ڀڀ ﴾«)3( ليصـدع بـه النبـي � بيـن الخلـق 
يملـك  ال  مثلهـم،  بشـر  أنـه  وليعاينـوا  جميعهـم، 
كل ذلـك بيـد الواحـد  إنمـا  النفـع والضـر لنفسـه، و
يصـدر  أن  يمكـن  ال  األمـر  وذلـك  سـبحانه،  األحـد 
فـال  والصـدق،  الحـق  قـام شـأنه علـى  بشـر  مـن   

َّ
إال

إن   بمـا يؤمـر بـه مـن قبـل اهلل تعالـى، حتى و
َّ
يخبـر إال

بيـن قومـه.)٤( وقـد  كان االخبـار يزيـد الشـقاق بينـه و
يظـن البعـض أنـه � لـه االسـتطاعة فـي الوصـول 

)٢( سورة اإلسراء: اآليات٩0- ٩3.
)3( سورة األعراف: من اآلية ١88 .

)٤( ينظر: التفسير القرآني للقرآن: لعبد الكريم الخطيب: 
.535 -53٤ /5
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كسـب غيـره مـن  إليـه  إلـى مـا يصـل  إلـى الكسـب 
الخلـق، مـن جلبه لنفسـه النفع ومنعـه الضر عنها، 
أو   � قلبـه  فـي  محبتـه  تكمـن  عمـن  لربمـا  أو 
عمـن يريـده �، وهـذا الظـن قـد يـرد عمـن عرف 
بحداثـة عهـده باإلسـالم خاصـة، لذلـك جـاء أمـره 
الخلـق  يعلـم  بـأن   � رسـوله  و لنبيـه  سـبحانه 
هكـذا  تقتضـي  ال  والرسـالة  النبـوة  أن  يخبرهـم،  و
أمـور، بـل أن الرسـالة ووظيفتهـا أعظـم وأسـمى مـن 
كل نبـي تقتصـر علـى التعليـم  كلـه، فوظيفـة  ذلـك 
والهدايـة واإلرشـاد، وليـس لهـا عالقـة ال فـي العـدم 
 ممـا 

َّ
وال اإليجـاد، وانـه � ليـس لـه مـن الغيـب إال

يعلمه الحق سبحانه بطريق الوحي، وما عدا ذلك 
كغيـره مـن البشـر: »﴿ يئ  جب   حب خب   مب ىب  فهـو 
تعالـى:«  قولـه  وأمـا   )١(.)٢(»﴾ متىت  خت    حت   جت   يب 
ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ   ﴿
ٿ ٿ ٹٹ  ﴾«)3( مثـل شـاهد وصريـح ال يمكـن 
رده علـى أنـه � ال يعلـم الغيـب، إذ لـو أن لديـه 
أن  قبـل  العواقـب  لعِلـم  الغيـب  علـم  مـن  شـيء 
تأتـي، ولمـا توجـه إلـى مـا تسـوء بـه العاقبـة فـي األمر، 
العاقبـة  فيـه  تحمـد  مـا  إلـى  أبـدًا  متجهـه  وألصبـح 
وتعظـم فيـه الثمـرة، ومثـل ذلـك أنـه � لـو علـم 
قـاه  مـن الغيـب شـيئًا، لمنـع جميـع األذى الـذي ال
عـن  والمشـاعر  واالحاسـيس  الجسـد،  فـي  وأصابـه 

)١( سورة الكهف: من اآلية١١0.
)٢( ينظر: تفسير المنار: لمحمد رشيد رضا: ٩/ ٤٢٤.

)3( سورة األعراف: من اآلية ١88.

نفسه، ولو وكل إليه علم الغيب لما أذن للمنافقين 
العسـرة.)٤(  سـاعة  فـي  تبـوك  غـزوة  عـن  بالتخلـف 
شـخصه  عـن  ينفـي  أن  سـبحانه  الحـق  أمـره  لـذا 
 عليـه بامتنـاع أظهـر 

ً
ال � العلـم للغيـب، اسـتدال

ٺ   ڀ   ﴿« سـبحانه:  فقـال  القريبـة،  المنافـع 
ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ 
مـن  الخلـق  فيـه  يرغـب  الـذي  هـو  فالخيـر   ،)5(»﴾
ية  منافـع متعـددة، تتمثـل بالماديـة وكذلـك المعنو
مثـل المـال والعلـم، وأمـا السـوء فهـو مـا يبتعـد عنـه 
يـراد  وهاهنـا  يسـوئهم،  و يؤذيهـم  ممـا  ألنـه  الخلـق، 
بهمـا الجنـس الـذي يصـدق بعـض أفـراده بعضـًا، 
كـه،  إدرا وهمـا الخيـر الـذي باإلمـكان اسـتحصاله و
لـه ودفعـه بعلـم مـا  التهيـؤ  باإلمـكان  الـذي  والسـوء 
علـى  لـة  دال الجملـة  هـذه  ففـي  بـه،  الغـد  يجـيء 
النبـي  فـكأن   ،� قبلـه  مـن  الغيـب  علـم  نفـي 
� يقـول: لسـت أملـك لنفسـي جلـب النفـع وال 
كان لـي علـم  دفـع الضـر وال أدرك علـم الغيـب، ولـو 
بـه، وأقربـه الـذي يكـون فـي ايامـي المسـتقبلية فـي 
هـذه الحياة، السـتكثرت لنفسـي من ذلـك الخير، 
بجملتهـا  وهـذه  الصالحـة،  واألعمـال  كاألمـوال 
تعتمـد علـى المعرفـة لمـا يقـع فـي األيـام القابلـة مـن 
ولمـا  متغيـرة،  وأزمنـة  واحـوال  وُعسـر  وغـالء  شـدة 
منـه،  التحـوط  باالسـتطاعة  الـذي  األذى  أصابنـي 

)٤( ينظر: التفسير القرآني للقرآن: لعبد الكريم الخطيب: 
.535 /5

)5( سورة األعراف: من اآلية ١88.
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كثيـرة  أمثلـة  ذلـك  وفـي  الغيـب،  بمعرفـة  ودفعـه 
أعـرض  حيـن   � لـه  ربـه  معاتبـة  منهـا  ـة،  وجّمَ
الفـداء  وأخـذه  لأغنيـاء،  ليتصـدى  األعمـى  عـن 
مـن األسـرى فـي بـدر، وغيرهـا مـن األمثلـة األخـرى، 
وليكـون المعنـى المـراد مـن هـذه اآلية النفـي للرفعة 
فـي  جعلـه  مـن  والنفـي  لوهيـة،  األ برتبـة  المتعلقـة 
لـه  األمـر  مـن  للحقيقـة  والبيـان  البشـرية،  رتبـة  أقـل 
بـأن  قـدره  مـن  سـبحانه  المولـى  رفـع  ومـا   ،�
جعـل لـه المكانـة الرفيعـة العاليـة، بجعلـه فوق كل 
بيـن  و تعالـى  اهلل  بيـن  والوسـاطة  بوحيـه،  البشـرية 
عبـاده، ولكـن جميـع ذلك في تبليغ دعـوة الخالق 
فـي  عالقـة  لـه  فليـس  لعبـاده،  إرشـاده  و سـبحانه 
شـأن يتعلـق فـي خلق وال إيجاد البتة، وال في تسـيير 
 

َ
جـّل بـه  مختـص  شـأن  فهـذا  الخلـق،  أمـر  وتدبيـر 
وأرفـع  أعلـى  فـي   � رسـوله  و نبيـه  إنمـا  و وعـال، 

ٹ     ﴿« تعالـى:  قولـه  وأمـا  للعبوديـة.)١(  مقـام  وأنبـل 
اسـتئناٍف  بيـان   »﴾ ڦ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ   ٹ 
منـه سـبحانه وتعالـى لتعليـل ذكـر نفـي امتيـاز نبيـه 
رسـوله علـى الخلـق، كـون أن له قـدرة النفع والضر  و
مـن دون واألسـباب والسـنن للخالـق سـبحانه فـي 
خلقـه، فالنفـي الـذي يذكـر في حقـه � لالمتياز 
فـي  منـه  اإليضـاح  عللـه  للغيـب،  بعلمـه  عليهـم 
البـاري  بالتبليـغ عـن  الخلـق  االمتيـاز علـى  حصـر 

الكريم الخطيب:  للقرآن: لعبد  القرآني  التفسير  )١( ينظر: 
 -٤٢6  /٩ رضا:  رشيد  لمحمد  المنار:  وتفسير   ،535  /5

.٤٢٧

نـوع  نوعـان:  ذلـك  علـى  والتبليـغ  عـاله،  فـي   
َ

جـّل
علـى  والعقـاب  الحسـاب  مـن  يـف  بالتخو قتـرن 

ُ
أ

ونـوع  اإلنـذار،  بـه  يـراد  و والمعاصـي  ثـام  واآل الشـرك 
قتـرن بالترغيـب فـي األجـر علـى الطاعـة واالعمـال 

ُ
أ

البشـارة.)٢(  بـه  يـراد  و باإليمـان،  المتمثلـة  الحسـنة 
فالنذيـر: هـو المبالغـة لإنـذار بالمعاقبـة علـى فعـل 
والواجبـات،  األوامـر  وتـرك  والمعاصـي،  المنكـرات 
والبشـير: هـو المبالغة للبشـارة باألجـر والثواب على 
والمعاصـي  ثـام  اآل وتـرك  والواجبـات،  األوامـر  فعـل 
الكفـار  إلـى  يوجـه  حيـن  والتبشـير  والمنهيـات.)3( 
كقولـه  وهـو  التهكـم،  بـه  فيـراد  بلقبهـم  والظالميـن 
وأمـا   ،)٤(  »﴾ ڑ  ڑ  ژ   ﴿« سـبحانه: 
اإلنـذار فيوجـه إلـى المتقيـن الصادقيـن، والمـراد بـه 
كقولـه  هاهنـا بـأن المتقيـن هـم مـن ينتفـع بـه، وهـو 

ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ﴿« تعالـى: 
»﴿ے  أيضـًا:  تعالـى  وكقولـه   ،)5(»﴾ ىئ ىئىئ 
ڭۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  
علـى  وبنـاًء   ،)6(»﴾ ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 
قولـه:  إن  التفسـير  أهـل  مـن  العلمـاء  يقـول  ذلـك 
»﴿ڤ ڦ ﴾« لـه تعلـق بالوصفيـن، بمعنـى أن 

)٢( ينظر: تفسير المنار: لمحمد رشيد رضا: ٩/ ٤٢٧.
ومحاسن   ،٤٢6  /١5 للرازي:  الكبير:  التفسير  ينظر:   )3(
 /8 الــشــعــراوي:  وتفسير   ،٢3٤  /5 للقاسمي:  يــل:  الــتــأو

.٤5١3
)٤( سورة التوبة: من اآلية 3٤.

)5( سورة فاطر: من اآلية ١8.
)6( سورة يس: اآلية ١١.
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المؤمنيـن الصادقيـن هـم مـن ينتفعوا بذلـك اإلنذار 
مـن قبـل اهلل تعالـى، فيـزدادوا بذلـك وجـاًل وخشـيًة 
التبشـير  وبذلـك  يسـخطه،  ممـا  سـبحانه  للمولـى 
يـزداد المؤمنـون شـكرا وخضوعـًا لـه فـي العبـادات 
وأداء السـنن، وذهـب البعـض مـن المفسـرين إلـى 
يـد بهـا عبـاد اهلل  أر ذكـر وجـه آخـر، وهـو أن البشـارة 
تصالهـا  ال الخصـوص  علـى  المؤمنيـن  مـن  تعالـى 
ولغيرهـم.)١(  للمؤمنيـن  عامـا  يكـون  واإلنـذار  بهـم، 
لـة إلـى أن  فقولـه تعالـى: »﴿ڤ ڦ ﴾« فيـه دال
الثمـر  ثـر، وتعطـي تلـك  تؤّثـر ذلـك األ رسـالته � 
لـكل مـن كان مسـتعدًا للتفاعل معها، واالسـتجابة 
ينتفـع بالخيـر الـذي تحملـه  لهـا والتصديـق بهـا، و
هـذا  إلـى  رسـول  و نبـي   � فإنـه  جنباتهـا،  بيـن 
بأسـماعهم  يصغـون  الذيـن  البشـر،  مـن  الجنـس 
باإليمـان، فينقـادون  وعقولهـم وقلوبهـم، فينيرونهـا 
يصدقون، أما غيرهم  بـكل تلك الجوارح فيؤمنـون و
والضـالل،  والجهالـة  والسـفاهة  الكفـر  أهـل  مـن 
فليـس اإليمـان منهـم فـي شـيء، ألنهـم ال يملكـون 
كانـت  فلذلـك  شـيء  لـكل  وفاقـدون  شـيء، 
البضاعة عندهم خاسـرة وكاسـدة، ال يرجون شـيئا 
الـذي عنـده ضـوع الشـمس  كاألعمـى  منهـا، فهـم 
السـاطع كظلمـة الليـل، فالشـمس في حقـه آية غير 

عاملـة.)٢(  وال  نافعـة 

)١( ينظر: تفسير المنار: لمحمد رشيد رضا: ٩/ ٤٢٩.
)٢( التفسير الكبير: للرازي: ٧٩/٢8-80، وتفسير الخازن: 
الخطيب:  الكريم  لعبد  للقرآن:  القرآني  والتفسير   ،١60 /٤

المطلب الثالث:	 
الخالق 	  بيد  مــوكــول  ئق  الخال أمــر  كــون  فــي 

وحده سبحانه. 
ما إن قام الدليل بالحجة القاطعة صدق الذي 
جاء به النبي �، كان اقتراح المشركين المطالبة 
خرى، مما ال طائل له في ثبوت وتقرير النبوة 

ُ
بآية أ

والرسالة، فمثل هكذا حالة أمرها متروك لمشيئته 
الذي  المكنون  غيبه  إلــى  فمردها  لــذا  سبحانه، 
تنزل،  أو لم  آية  أنزلت  ال يطلع عليه ســواه، وســواء 
وقد  واضحة،   � رسالته  و ثابتة،   � فنبوته 
بين الحق سبحانه حال هؤالء المشركين، وما هم 
وعناد،  إلــحــاد  و وكفر  وسفاهة  مجادلة  من  عليه 
ولو  حتى  يذعنون،  وال  ينصاعون  ال  بأنهم  مبينًا 
سفاسف  من  وطالبوه  اقترحوه  لما  وأجيبوا  عطوا 

ُ
أ

ېئ  »﴿ېئ  تعالى:  فقوله  ــذا  ل ــور.)3(  ــ األمـ
حئ  جئ  ی   ی  یی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ 
هو   ،)٤(»﴾ حب  جب  يئ  ىئ  مئ 
من الطلبات الغريبة والعجيبة التي ال تصدر عن 
الجدية، ولكنها تصدر عن السخرية والهزل، وعن 
بالوظيفة الحقيقية للقرآن الكريم وحقيقة  الجهل 
 من أناس 

َّ
نزوله وجديتها، وهذا الطلب ال يصدر إال

١3/ ٤١٧، التفسير الوسيط: لسيد طنطاوي: ١3/ ٢٧6، 
والتفسير المنير: للزحيلي: ٢6/ ١8٢-١83.

يل: للقاسمي:6/ ١6. )3( ينظر: محاسن التأو
)٤( سورة يونس: اآلية ٢0.
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ومثل  سبحانه.)١(  لربهم  بمالقاتهم  يعتقدون  ال 
هكذا طلب جاء تكراره وحكايته على لسان أهل 
كتاب  من  كثيرة  مواضع  في  المشركين  من  مكة 
اهلل تعالى، وبأساليب متنوعة ومختلفة، وقد جاء 
بيان  ذكر البعض منها في اآليات التي تم تفسيرها و
فيها،  تعالى  أودعها اهلل  التي  الحكم  محتواها من 
إجابته  عدم  من  العظيمة  الحكمة  تلك  ولتدرك 
يظهر من ذلك أن  سبحانه لطلبهم، والذي يبدو و
المنفذ  التحدي  كانوا يظنون في ذلك  المشركين 
من  والمخرج  وللتعجيز،  للتشفي  يقودهم  الــذي 
فيه،   � النبي  وضعهم  الــذي  والحرج  الضيق 
من  به  يلزمهم  و القرآن  من  يتلوه  و عليهم  يقرأه  وما 
يفحمهم ومقابلتهم بالمثل،  إقامة الحجة عليهم و
الحق  قبل  من  لهم  االستجابة  عدم  كانت  ربما  و
كالم  سبحانه لتحديهم، ومن ثم اإلجابة عليه من 
كل مشهد  اهلل تعالى بما جاء الورود له وتكراره في 

من مشاهد التحدي األخرى.)٢( 
فالمشركون يفترضون أنه سبحانه يحرص على 
التكذيب  وأن   ،� رسوله  و لنبيه  الصدق  بيان 
من قبلهم له يستفزه فيؤدي إلى غضبه، مما يؤدي 
ليكفوا  العناد  لــذلــك  الــمــجــاراة  فــي  اإلســـراع  إلــى 
استطاعوا  فقد  يعمل ذلك  لم  فإذا  يمتنعوا،  و عنه 
القادر سبحانه، وهم  القدير  وهو  إعجازه  و إفحامه 

)١( ينظر: التفسير الوسيط: لسيد طنطاوي: ٧/ ٤6.
 /3 زة:  درو عــزت  لمحمد  الحديث:  التفسير  ينظر:   )٢(

٤5٧، والتفسير الوسيط: لسيد طنطاوي: ٧/ ٤6.

اهلل  عن  الرسالة  ادعــى  من  بأن  وتوهموا  وهموا  قد 
وما  دعــوتــه،  في  ادعــاه  فيما  بصادق  ليس  تعالى 
بعلمه  كل شيٍء  قّدر  قد  الحق سبحانه  أن  علموا 
وسببها،  حقيقة  لكل  ووضعه  تقديرا،  ومشيئته 
نظام ووقت  الدهر على  تعالى أجرى حوادث  وأنه 
كذب  هو من حدده وقدره، فسبحانه لن يضره من 
وبحكمته  والمعاندين،  المكذبين  من  عاند  أو 
فكل  بــهــم،  يليق  مــا  للكل  جعل  سبحانه  أيــضــًا 
نظم  وعلى  عظيمة،  حكمة  وفق  على  قدره  ذلك 
متكاملة اقتضتها أزليته، وال يضطره على تغييرها 
سفيه  قبل  من  التسفيه  وال  سائل  قبل  من  السؤال 
وهو العليم الخبير، فهم عللوا ديمومة االستمرار له 
القاطعة  باألدلة  القوم  دعوة  على  واستمراره   �
من اآليات، والتي أمره الحق سبحانه أن يدعوهم 
يشتهون  ما  بحسب  بأخرى  لها  تغييره  وعدم  بها، 
كونه �  كله حجة على  يرغبون، فعّدوا ذلك  و
يد من قبل المولى سبحانه وتعالى،  غير مسدد ومؤ
ألنه  أرســلــه،  قد  سبحانه  الحق  يكون  ان  فأنكروا 
بما  أرسله،  من  قبل  من  يــد 

ُ
وأ لُعزز  كذلك  كان  لو 

رسل 
ُ
أ الذين  القوم  عند  والقبول  الرضى  له  ُيفرض 

أرســل   � أنــه  دروا  ومــا  هــؤالء  يعلم  ولــم  إليهم، 
وإلصالحهم،  بهم  رحمة  سبحانه  الحق  قبل  من 
الرحمة  لتلك  القبول  عــدم  يضره  لن  تعالى  فــاهلل 
يفهموا  أو  يدركوا  لم  فهم  العظيمة،  النعمة  ولتلك 
األمر  كــان  ولــذا  األزلــي،  وعلمه  لهي  اإل الحكم  سر 
اقترحوه  مــا  على  بــاإلجــابــة   � لــرســولــه  لــهــي  اإل
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كانت  إن  بالحقيقة الواضحة المرشدة الناصعة، و
وفهمهم،  ادراكهم  من  وأعلى  أرفــع  الحقيقة  هذه 
طياته  في  يحمل  الــذي  الجواب  حقيقة  فكانت 

ی   ﴿ تعالى:«  قوله  وهو  بالتهديد  لهم  التعريض 
ی جئ حئ ﴾«)١(، حيث جيء بالفاء للتفريع في 
وهو  بالجواب،  لكالمهم  التعقيب  إلى  منه  إشارة 
فيه،  والمتثبت  المتيقن  أمــره،  للمتمكن  الحال 
الخلق  حــواس  عن  يغيب  ما  الغيب  من  والــمــراد 
من أمور وأشياء، والالم للملكية، أي أن المغيب 
ال يعلمه ال يقدر عليه إال العليم الخبير، والكالم 
المشركين،  على  والـــرد  للجواب  القصر  صيغته 
وهو   � إمكانه  في  بأن  ومعتقدهم  زعمهم  في 
من  الــقــوم  منه  يطلبه  بما  يجيء  أن  رســـول  و نبي 
إيمانهم،  عليه  علقوا  مــا  وهــو  ــادات،  ــع ال خـــوارق 
فلما لم يحقق لهم ما طلبوه واقترحوه فكان ذلك 
قبل  من  بمرسل  ليس  كونه  على  لــة  الــدال بمثابة 
المكذبين  الرد على هؤالء  ولذا جاء  اهلل سبحانه، 
ليس   � أنــه  على  تــدل  والــتــي  الصيغة،  بهذه 
ليعلم  يطلبوه،  و يسألوه  الذي  تحقيق  في  األمر  له 
الخالق  على  جرأة  ذلك  سؤالهم  في  أن  مكة  أهل 
على  به  جــاء  بما  سبحانه  فقوله  لــذا  سبحانه.)٢( 

)١( سورة يونس: من اآلية ٢0.
إرشاد العقل السليم:  )٢( ينظر: تفسير المراغي: ١١/ 86، و
ير: البن عاشور: ١١/  ألبي السعود: ١33/٤، والتحرير والتنو

 .١3١- ١30

 )3(»﴾ ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ   ﴿« لسانهم: 
إقرار من هؤالء المكذبين من أهل مكة أّنَ لمحمد 
ّبًا، وهو حين يبلغ إنما يبلغ عن ربه، فأنى  ر  �
يــنــكــرون رســالــتــه مــن قــبــل اهلل  يــجــحــدون نــبــوتــه و
هذا  في  بأنفسهم  أنفسهم  يناقضون  إنهم  تعالى؟! 
المقام خاصة وفي غيره عامة، وهذا التناقض في 
األمر الواحد منهم في أمره � يؤدي إلى بعثرتهم 
سبحانه:  قوله  فيكون  حكمهم،  في  واضطرابهم 
طلبوه  مــا  على  ردا   )٤(»﴾ حئ   جئ  ی    ی   ﴿«
منه � واقترحوه من آيات حسية، وليعلمه ردًا 
ومن   ،� منه  طلبوه  ما  على  احتياطيًا  وجوابًا 
ة وعدم إنزالها من قبل  اإلمكان إنزال اآليات الحسّيَ
اهلل تعالى، فالنبي الكريم � ليس حكمًا على 
خالقه ومواله سبحانه وتعالى، ومسألة الغيب من 
 في عاله، فإن يشأ يجعله مشهدًا 

َ
اختصاصه جّل

والمراد  االنتظار،  وحالكم  مطلقًا  يجعله  يشأ  إن  و
آية من  من اآلية التي طلبها المشركون واقترحوها، 
هذا  بطلبهم  فكأنهم  قــرآنــه،  عــدا  الكونية  اآليــات 
قبل  من  عظمى  لــة  ودال آية  يعتبرونه  وال  يعدونه  ال 
من  فيها   � لرسوله  كبرى  ومعجزة  تعالى،  اهلل 
به، ومبتغاهم من  الذي جاء  ئل على صدق  الدال
النبي  يــدي  بين  وظهورها  وضوحها  عليه  أنزالها 
طلبوا  هــم  إنــمــا  و أعينهم،  م 

ُ
بـــأ ليعاينوها   �

العناد  إنما ألجل  و والرشاد،  الهداية  ذلك ال ألجل 

)3( سورة يونس: من اآلية ٢0.
)٤( السورة نفسها: من اآلية ٢0.
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، وانهم لما طلبوا واقترحوا عليه 
َّ
والمجادلة ليس إال

� معجزة حسية، كما هو الحال في المعجزات 
يد بها كليم اهلل موسى عليه الصالة والسالم، 

ُ
التي أ

تغافلوا وتناسوا أن الكليم قد خصه اهلل تعالى ببني 
من  كــان  ما  وأمــا  الخصوص،  وجــه  على  إسرائيل 
للناس  كانت  فقد  ودعوته   � اهلل  رســول  شــأن 
كافة، ولذا جاءت معجزته بالعطاءات المتجددة، 
يصلح  الــذي  يم  القو النهج  عاتقها  على  وتحمل 
لجميع اإلنسانية في أي زمان وفي أي مكان، على 
خالف المعجزة الحسية التي ال تبرح أن تنقضي 
ــان.)١(  ــك ــم وال الــزمــان  وانــتــهــاء  بــانــقــضــاء   وتنتهي 
جب  يئ  ىئ  مئ   ﴿« تــعــالــى:  ــه  ــولـ وقـ
على  وجـــوابـــًا  يــعــًا  تــفــر ــه  ب جـــيء   )٢(»﴾ حب 
في  يحمل   ،)3(»﴾ حئ   جئ  ی   ﴿« تعالى:  قوله 
العناد  على  للمشركين  والتهديد  اإلمهال  طياته 
تعالى،  اهلل  كــتــاب  لــشــأن  ين  والتهو والتكذيب 
كونه المعجزة العظيمة الخالدة لرسول  بالرغم من 
يشاء  ما  القرآن  من  ينزل  تعالى  والحق   ،� اهلل 

سبحانه وكما يشاء.)٤( 

 ،٤6  /٧ طنطاوي:  لسيد  الوسيط:  التفسير  ينظر:   )١(
وتفسير الشعراوي: ١0/ 583٢- 5833. 

)٢( سورة يونس: من اآلية ٢0. 
)3( السورة نفسها: من اآلية ٢0. 

العقل  وارشاد   ،٢8  /٤ للبروسوي:  البيان:  روح  ينظر:   )٤(
لسيد  الوسيط:  والتفسير   ،١33/٤ السعود:  البي  السليم: 
 /١١ عاشور:  البــن  ير:  والتنو والتحرير   ،٤6  /٧ طنطاوي: 

.١33-١3١

تعالى  اهلل  أنــبــيــاء  أعــظــم   � كــونــه  فمع  ــذا  ل
شيئًا،  المغيبات  أمــر  من  له  ليس  لكنه  رسله،  و
والنبي �  تعالى وحده،  كله ملك هلل  فالغيب 
العباد  فأمر  شيئًا،  الخلق  أمر  من  له  ليس  كذلك 
كله موكول إلى اهلل الواحد األحد، وهو � تتجلى 
تحدي  يزحزحه  فلم  للقلب،  الثبات  عظمة  فيه 
بأن  المأ  على  وليعلن  مكة،  أهل  من  المشركين 
وهو  سبحانه،  اهلل  بيد  وغائبه  حــاضــره  األمـــر،  كــل 
� يبلغ ما يوحى إليه وما يؤمر به ، ألن الرسالة 
على  منتظر   � وهو  والتبليغ،  اإلعــالن  تقتضي 
كيف  لأمور  تعالى  اهلل  لتصريف  واطمئنان  ثقة 
يلفه  االنتظار منهم معه، لكنه طلب  يشاء، طالبًا 
هذا  وعلى  تعالى،  اهلل  قبل  من  والتهديد  اإلنـــذار 
مقام  تــجــاه  للمخلوق  للعبودية  المقام  يتحدد 
الحقيقتين  هاتين  بين  ز  وليمّيَ لوهية،  واأل الربوبية 

يبة أو شبهة تذكر.)5(  تمييزًا واضحًا وبارزًا، بال ر

* * *

الحديث:  والتفسير   ،86  /١١ المراغي:  تفسير  ينظر:   )5(
للقرآن:  القرآني  والتفسير   ،٤58  /3 زة:  درو عزت  لمحمد 

لعبد الكريم الخطيب: 6/ ٩80.
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الخاتمة

تم  الــتــي  النتائج  أهــم  بــيــان  يمكن  تــقــدم  ومــمــا 
كاآلتي:  التوصل إليها وهي 

١-  إن الغيب منه ما هو مطلق، وهذا النوع مما 
الخلق،  بقية  دون  بعلمه  سبحانه  الخالق  استأثر 
هو   

َّ
إال يعلمها  ال  والتي  الغيب،  مفاتيح  يسمى  و

إضافي،  غيب  ولكنه  مطلق  غير  ونــوع  سبحانه، 
يعلم عند غيرهم،  وهو غيب يغيب عن البعض، و
عباده  من  لبعض  تعالى  اهلل  يكشفه  نسبي  ونــوع 
كاألنبياء والرسل عليهم الصالة والسالم، فال يكون 

إنما هو من علم الشهادة.  غيبًا بالنسبة إليهم، و
٢- إن اهلل سبحانه وتعالى حين ذكر علم الغيب 
علم  ان  يخبرنا  أن  أراد  فإنه  بــه،  وتمدح  قرآنه  في 
يعلمه سواه سبحانه، وهو يستثني  ال  الغيب مما 
من خلقه ما يشاء ومن يرتضيه، خاصة وخصوصًا 

الرسل صلوات اهلل وسالمه عليهم أجمعين. 
خلق  حين  وتعالى  سبحانه  المولى  إن   -3
مملوكة  والسماء  األرض  خزائن  يجعل  لم  الخلق 
ــك مــن الحكم  ــي ذل ــد مــن هـــؤالء الــخــلــق، وف ألح
البعض  استعالء  عــدم  اجلها  من  التي  العظيمة 
ذلك  يقتصر  ولــم  خلقه،  من  اآلخــر  البعض  على 
انبيائه  على  حتى  إنما  و فقط،  الخلق  عامة  على 
كأنبياء  الخصوصية  لهم  كونهم  فمع  رســلــه،  و
رسل لكنهم بشر، فاحتفظ سبحانه لنفسه بتلك  و

الخزائن ليطمئن الخلق جميعًا عليها.
جنس  مـــن  ــيــســوا  ل ــل  ــرسـ والـ األنـــبـــيـــاء  ان   -٤
كان � من  إنما هم من البشر، فلو  المالئكة، و
يفعله  أن  يستطيع  ال  ما  يفعل  الستطاع  المالئكة 

البشر من خوارق ومعجزات.
لغيره  وال  لنفسه  يمتلك  ال  النبي �  إن   -5
السعة في الرزق، ألنه � بشر ُيرزق وال يملك رزق 
الجسد  هذا  بقيود  مقيد  مثلهم   � وألنه  الغير، 

البشري. 
غيب،  عالم  وليس  غيب  ُمعلم   � إنه   -6
يعلمه عن طريق  وتعالى هو من  والمولى سبحانه 

وحيه. 
تعالى  اهلل  اســتــأثــر  مــمــا  الــغــيــب  عــلــم  إن   -٧
بعلمه، واإليمان والتصديق به واجب على الخلق 
سعادة  ــى  إل يـــؤدي  اإليــمــان  ذلــك  ألن  جميعهم، 
الشوائب  كل  من  وتخلصها  واطمئنانها،  النفس 
تعالى  اهلل  قــدره  بما  فترضى  صفوها،  تعكر  التي 
النعمة  المصيبة نجدها تصبر، وعند  لها، فحين 

تشكر.
قبل  من  والبشارة  بالنذارة  ينتفع  الذي  إن   -8
فهم  فقط،  باإليمان  اتصفوا  من  هم   � النبي 
به  جاء  الذي  األمر  حقيقة  يدركون  الذين  وحدهم 

�، وما أمر بتبليغه من قبل اهلل تعالى.
باهلل  مخصوصًا  والضر  النفع  أمــر  الــذي  إن   -٩
كشف ضِر أصابه  المخلوق  تعالى، وحين يطلب 

فإنه يطلب ذلك من الخالق وحده سبحانه. 
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والــضــر  الــنــفــع  يملك  ال   � الــنــبــي  إن   -١0
، كما انه ليس 

ً
رسوال لنفسه وال لغيره رغم كونه نبيًا و

الخالق  به  أختص  مما  هو  الذي  الغيب  ملك  له 
سبحانه دون الخلق.

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين.
وصل اهلل على سيدنا محـمد 

وعلى آله وصحبه وسلم.

* * *

المصادر والمراجع 

* القرآن الكريم.
الكتاب  مــزايــا  ــى  إل السليم  العقل  إرشـــاد   -١
محـمد  بن  محـمد  العمادي  السعود  ألبي  الكريم: 
بن مصطفى)ت٩8٢هـ(، الناشر: دار إحياء التراث 

العربي، بيروت. 
بن  محمود  القاسم  ألبــي  البالغة:  أســاس   -٢
عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهلل )ت538هـ(، 
دار  الناشر:  السود،  عيون  باسل  مـحمد  تحقيق: 
١٤١٩هـــ-  ط١،  لبنان،  بيروت،  العلمية،  الكتب 

١٩٩8م.
الدين  لناصر  يل:  التأو وأسرار  التنزيل  أنوار   -3
الشيرازي  مـحمد  بن  عمر  بن  اهلل  عبد  سعيد  أبــو 
عبد  مـحمد  تحقيق:  الــبــيــضــاوي)ت685هـــ(، 
التراث  إحــيــاء  دار  الناشر:  المرعشلي،  الرحمن 

العربي، بيروت، ط١، ١٤١8هـ.
ــعــروس مــن جــواهــر الــقــامــوس: ألبي  ٤- تــاج ال
الفيض محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسيني، 
تحقيق:  بيدي)ت١٢05هـ(،  الّزَ بمرتضى  الملّقب 

مجموعة من المحققين، الناشر: دار الهداية. 
السديد  المعنى  ير)تحرير  والتنو التحرير   -5
ير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد(:  وتنو
للشيخ محـمد الطاهر بن محـمد الطاهر بن عاشور 
التونسية  الـــدار  الناشر:  الــتــونــســي)ت١3٩3هـــ(، 
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للنشر، تونس ١٩8٤هـ. 
زة  درو عــزت  لمحـمد  الحديث:  التفسير   -6
العربية،  الكتب  إحياء  دار  الناشر:  )ت١٤0٤هــــ(، 

القاهرة، ط١، ١383هـ.
للشيخ  )الـــخـــواطـــر(:  ــشــعــراوي  ال تفسير   -٧
الناشر:  ـــ(،  )ت١٤١8هــ الشعراوي  متولي  محـمد 

مطابع أخبار اليوم. 
المنار(:  )تفسير  الحكيم  الــقــرآن  تفسير   -8
لمحمد رشيد رضا بن محـمد بهاء الدين بن مال 
الحسيني)ت١35٤هـ(،  القلموني  خليفة  علي 

الناشر: الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩0م.
٩- التفسير القرآني للقرآن: للشيخ عبد الكريم 
دار  الــنــاشــر:  ــعــد١3٩0هـــ(،  ب الخطيب)ت  يونس 

الفكر العربي، القاهرة. 
الغيب(:ألبي  )مفاتيح  الكبير  التفسير   -١0
التيمي  الحسين  بــن  عمر  بــن  محـمد  اهلل  عبد 
الري  الــرازي خطيب  الدين  بفخر  الملقب  الــرازي 
العربي،  التراث  إحياء  دار  الناشر:  )ت606هــــ(، 

بيروت، ط3، ١٤٢0هـ.
مصطفى  بــن  ألحــمــد  الــمــراغــي:  تفسير   -١١
مكتبة  شــركــة  ــنــاشــر:  ال ـــ(،  ــراغـــي)ت١3٧١هـ ــمـ الـ
بمصر،  وأوالده  الحلبي  البابي  مصطفى  ومطبعة 

ط١، ١365هـ- ١٩٤6م.
لمحمد  الكريم:  للقرآن  الوسيط  التفسير   -١٢
للطباعة  مصر  نهضة  دار  الناشر:  طنطاوي،  سيد 

يع، الفجالة، القاهرة، ط١. والنشر والتوز

بن  وهــبــة  لــلــدكــتــور  الــوســيــط:  التفسير   -١3
مصطفى الزحيلي، الناشر: دار الفكر، دمشق، ط١، 

١٤٢٢هـ.
١٤- الــجــامــع ألحــكــام الـــقـــرآن: ألبـــي عــبــد اهلل 
الخزرجي  األنــصــاري  فــرح  بن  بكر  أبــي  بن  محـمد 
البردوني  أحمد  تحقيق:  الــقــرطــبــي)ت6٧١هـــ(، 
المصرية،  الكتب  دار  الناشر:  أطفيش،  إبراهيم  و

القاهرة، ط٢، ١38٤هـ- ١٩6٤م.
١5- روح البيان: ألبي الفداء إسماعيل حقي بن 
البروسوي اإلستانبولي الحنفي الخلوتي  مصطفى 

)ت١١٢٧هـ(، الناشر: دار الفكر، بيروت.
١6- القاموس الفقهي لغة واصطالحا: لسعدي 
ية، ط٢،  أبو جيب، الناشر: دار الفكر، دمشق، سور

١٤08هـ- ١٩88م.
الدين محـمد  القاموس المحيط: لمجد   -١٧
تحقيق:  آبـــادي)ت8١٧هــــ(،  ز  الفيرو يعقوب  بن 
الــرســالــة،  مــؤســســة  فــي  الــتــراث  تحقيق  مكتب 
الــنــاشــر:  الــعــرقــُســوســي،  نعيم  محـمد  بـــإشـــراف: 
يع، بيروت،  مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوز

لبنان، ط8، ١٤٢6ه- ٢005م.
أبــي  مــكــرم  ــن  ب لمحمد  الــعــرب:  لــســان   -١8
يفعي  الفضل جمال الدين بن منظور األنصاري الرو
بيروت،  صــادر،  دار  الناشر:  اإلفريقي)ت٧١١هـ(، 

ط3، ١٤١٤هـ.
جمال  مـحمد  للشيخ  يل:  التأو محاسن   -١٩
الدين بن مـحمد سعيد بن قاسم الحالق القاسمي
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عيون  باسل  محـمد  تحقيق:  ـــ(،  ــ )ت١33٢ه
بــيــروت،  العلمية،  الكتب  دار  الــنــاشــر:  ــســود،  ال

الطبعة األولى ١٤١8هـ.
العزيز:  الكتاب  تفسير  في  الوجيز  المحرر   -٢0
عطية  ــن  ب غــالــب  ــن  ب الــحــق  عــبــد  محـمد  ألبـــي 
ـــ(، تــحــقــيــق: عــبــد الــســالم  ــي)ت5٤٢هـ ــسـ ــدلـ األنـ
الشافي مـحمد، نشر: دار الكتب العلمية، لبنان، 

ط١، ١٤١3هـ- ١٩٩3م.
الحسن  ألبي  األعظم:  والمحيط  المحكم   -٢١
علي بن إسماعيل بن سيده المرسي)ت٤58هـ(، 
تحقيق: عبد الحميد هنداوي، الناشر: دار الكتب 

العلمية، بيروت، ط١، ١٤٢١هـ- ٢000م.
محـمد  اهلل  عبد  ألبــي  الصحاح:  مختار   -٢٢
ـــ(،  ــرازي)ت666هـ بــن أبــي بكر بــن عبد الــقــادر الـ
المكتبة  الناشر:  محـمد،  الشيخ  يوسف  تحقيق: 
بيروت، صيدا، ط5،  النموذجية،  الدار  العصرية، 

١٤٢0هـ- ١٩٩٩م.
الشــرح  يــب  غر فــي  المنيــر  المصبــاح   -٢3
بــن  مـــحمد  بــن  أحمــد  العبــاس  ألبــي  الكبيــر: 
علــي الفيومــي ثــم الحموي)ت٧٧0هـــ(، الناشــر: 

بيــروت.   ، العلميــة  المكتبــة 
٢٤- معجم مفردات ألفاظ القرآن: للعالمة أبي 
القاسم الحسين بن محـمد بن المفضل المعروف 
بالراغب األصفهاني)ت503هـ(، ضبطه وصححه 
ــه وشـــواهـــده إبــراهــيــم شــمــس الــديــن،  ــات ــّرج آي ــ وخ
الكتب  دار  بــيــضــون،  عــلــي  محـمد  مــنــشــورات 

العلمية، بيروت، لبنان ١٤٢5هـ- ٢00٤م.
٢5- معجم مقاييس اللغة: ألبي الحسين أحمد 
ــرازي)ت3٩5هـــ(،  ال يني  القزو زكريا  بن  فــارس  بن 
دار  الناشر:  هــارون،  محـمد  السالم  عبد  تحقيق: 

الفكر ١3٩٩هـ - ١٩٧٩م.
الفنون  اصــطــالحــات  كــشــاف  مــوســوعــة   -٢6
مـحمد  القاضي  بــن  علي  بــن  لمحمد  والــعــلــوم: 
تقديم  )ت١١58هـــ(،  التهانوي  الحنفي  الفاروقي 
الــعــجــم، تحقيق:  ومــراجــعــة: د.رفــيــق  إشــــراف  و
العربية  إلى  الفارسي  النص  نقل  دحــروج،  د.علي 
الترجمة األجنبية: د.جورج  د.عبد اهلل الخالدي، 
بيروت،  نــاشــرون،  لبنان  مكتبة  الناشر:  يناني،  ز

ط١، ١٩٩6م.

* * *




