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في القرآن الكريم ــ الغيب1  

يمان، كما ن لإل.إذ هما الركنان األساسيايعتبر الغيب المسألة العقدية الكبرى بعد توحيد الله تعالىمقدمة

والجدال بين النبي والمشركين.أنهما موضوع الخالف   

ـ تعريف السمعيات1  

قال ابن منظور السمع حس األذن، وفي التنزيل)ألقى السمع وهوشهيد(أـ لغة  

 فيي سفارايينوعرفه ال. التي تتوقف معرفتها على السمع السمعيات هي القضايا االعتقادية ب ـ إصطالحا

يس للعقل لسمعالوارد في الكتاب أو السنةواآلثار مما لكتابه لوامع األنوار البهية)ما كان طريق العلم به ا

تقاد أن العقل ال يمنعها وال يوجبها، فمتى صح الخبر فإن الواجب اع فيه مجال(.وضابط السمعيات

اهد، ونصيب ذلكواإلقرار به، ألن القضايا السمعيةكلها أمور مغيبة ال تدخل في نطاق العالم الطبيعي المش

والشرع هو الذي يقررها. العقل فيها أنه يجيزها  

ـ تعريف الغيب 2  

كل ما غاب عن الحواس، وكان مستورا ومحجوبا عنها.يقال سمعت صوتا من وراء أ ـ لغة 

ي القرآن الغيب.وسميت الغابة كذلك ألنها تستر ما فيها بكثافتها.والغيب ضد الشهود والحضور. وف

 الكريم)ال تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب(.

يعجز االنسان عن إدراكه، أوكان  هو ما غاب عن حس االنسان، سواء بقي سرا مكتوما صطالحاب ـ ا

 مما يعلمه اإلنسان بالخبر اليقين.

دراك ليس من شرط وجود الموجود إدراكه بالحواس،بل يكفي إلدراك الشيء إـ الغيب حقيقة وجودية 3

بالله  الكهرباء فإلدراكناآثاره.فكذلك نؤمنآثاره، أو إخبار المصدر الموثوق به.فإذا كنا نؤمن بوجود 

كثر صدقية لكثرة اآلثار الدالة عليه، ونؤمن باليوم اآلخرلداللة الوحي المعصوم عليه .بل إن عالم الغيب أ

دة من عالم الشهادة، ألن األول دل عليه الوحي المعصوم بينما اآلخر دلت عليه الحواس واآلالت المعض

 لها وهي نسبية.

ينقسم الغيب باعتبارات عدةم الغيبـ أقسا 4  

ـ ـ مستقبل. 3ـ حاضر  2ـ ماض  1أ ـ باعتبار الزمان إلى   



 3ـ العوالم الغيبية كالمالئكة واليوم اآلخر... 2ـ الله قمة الغيوب واصلها  1الرتبة إلى  ـباعتبارب 

 ـالغيوب من عالم الشهادة.

ـ نسبي. 2ـ مطلق  1ج ـباعتبار العلم به إلى  

مطلق ومقيد.  ينقسم الغيب إلى ـ نسبية الغيب 5  

ه ـ قسم استأثر الله بعلمه، فلم يطلع علي1أ ـ المطلق وهوالذي ليس لإلنسان سبيل إلى العلم به،وهونوعان 

 يعلمها إال احدا من خلقه ال نبيا مرسال وال ملكا مقربا وهو المقصود بقوله تعالى )وعنده مفاتح الغيب ال

الله العباد به عن طريق الوحي كالمالئكة وسؤال القبر...ـ قسم أعلم  2هو(.  

ب ـ غيب مقيدوهو ما غاب عن الحس مثل بعض األحداث التاريخية.قال تعالى بعد ذكر قصة آل 

 عمران) ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك(

إن ف إذا كان الماديون ينكرون الغيب جملة، والمشركون ينكرون بعضه،ـ موقف المؤمن من الغيب 6

لوة ومما الِمؤمن يصدق بالغيب كلهن وذلك أول صفات المتقين) الذين يومنون بالغيب ويقيمون الص

واسها، فال تقوم رزقناهم ينفقون(.بل إن اإليمان بالغيب يرتفع باإلنسان عن البهيمة التي تضل حبيسة ح

وراء الحس من حقائق.حواجز الحس مانعا دون االتصال بين أرواحهم وموجد الكون، وكذلك سائر ما   

يم للتوحيد إذا كان الموقف الصحيح من الغيب هو االيمان ال النكران، فإن الموقف الصحيح كذلك هو التسل

غيب من دون محاولة التنقيب.ولترسيخ هذا المعنى أبطل اإلسالم كل طريق يدعي البشر أنهم يعلمون ال

فقد كفر  أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول والتنجيم)الطيرة شرك( ، )من الكهانة لطيروا .أبطل خالله

دا إال بما أنزل على محمد(، كذب المنجمون ولو صدقوا(.قال تعالى )عالم الغيب فال يظهر على غيبه أح

 من ارتضى من رسول(

يوجه ذلك إن انصراف االنسان عن محاولة استكناه الغيب يحفظ جهده من أن يضيع، وطاقته من أن تبدد، ل

تثمار عالم الشهادة.كله في اس  

ـ أهمية اإليمان بالغيب 7  

ــ تحرير عقل وروح 2ــ توسيع مدارك اإلنسان من خالل اإليمان بعالم يختلف عن عالم الشهادة  1

ــ تجاوز عتبة الحيوانية المقيدة 3االنسان من حواجز المادة، فيكون كمن ينظر إلى النجوم بمنظار عمالق.

لعالم عن طريق الروح وفي ذلت تحقيق لتوازن وسعادة االنسانــ االتصال بهذا ا4بالحواس   

الوحي بين الغيب والشهادة ــ 8  

قلية إغراق في الغيب إهمال للعلوم الع أن الوحي شبهة مفادها  يورد بعض الجاهلين بحقائق االيمان 

ر حقائق به دافع للبحث في أسرار الكون، وأن الوحي معجز في ذك نلمادية.والحقيقة أن الغيب وااليماوا

اشفة له فال علمية قبل أوانها.ثم إن عالم الشهادة هو بيئتنا التي نعيش فيها وكل طاقاتنا متوجهة إليه، وك

 نحتاج إلى مزيد تذكير به.

اقسام ةثينقسم إلى ثالادة الشهادة عكس الغيب ،وعالم الشه ـ العالقة بين عالم الغيب وعالم الشهادة 9ـ   



دركه يدرك من حال المريض ماال ي بيبط، فالأ ـ عالم مدرك، وجل الناس يدركه، وإن تفاوتوا في إدراكه

 غيره.والراصد يدرك من حال الطقس ما ال يدركه غيره.

 بـ ــ  عالم يمكن إدراكه إذا امتلك االنسان أدوات العلم والمعرفة.

النمل.طلع الله عليه بعض خلقه ، كإدراك سليمان عليه السالم لغة الطيروج ت عالم غير مدرك، وقد ي  

إن مهمة الوحي في عالم الشهادة هي إمداد االنسان بالعلم  مظاهر التكامل بين عالم الغيب والشهادة

ن تحقيق غاية المتصل بعالم الغيب ليربطه به، فينشأ تكامل للعقل مع الوحي والكون، ويتمكن االنسان م

.م الشهادة، فيتوحدعالم الغيب مع عالم الشهادة، والوحي مع العقل والكونجوده في عال و  

عالم الغيب وعالم الشهادة يمثالن الحقيقة الكونية الكاملة 1  

وجود أدلة عالم الغيب في عالم الشهادة 2  

تنظيم وإدارة عالم الشهادة انطالقا من عالم الغيب 3  

لى عالم الغيب.انتقال أعمال عالم الشهادة إ4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



عقيدة المالئكة في القرآن الكريم2  

 تتمة

ــ أسماء المالئكة 1  

 ــ الرسل / قال تعالى )الله يصطفي من المالئكة رسال ومن الناس إن الله سميع بصير( 

المبعوث يرــ السفرة/ قال تعالى ) بأيدي سفرة( والسفير الذي يسعى بين الناس في الصلح .والسف  

 ــ الجنود/ قال تعالى ) فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها(

 المأل األعلى/ قال تعالى ) ال يسمعون إلى المإل األعلى ويقذفون من كل جانب(

 ــ األشهاد/  قال تعالى )ويقول األشهاد هؤالء الذين كذبوا على ربهم(

أخالق المالئكة  2ــ   

جامع ألنواع الخير والشرف والفضائل قال تعالى) كرام بررة(ــ الكرم، الكريم ال  

 ــ البر،وهو التوسع في الخير، وهوجماع الطاعات الظاهرة والباطنة.قال تعالى)كرام بررة(

 ــ التواضع،قال تعالى ) لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله وال المالئكة المقربون(

من رجل تستحيي منه المالئكة( ــ الحياء ، ففي الحديث...) أال أستحيي  

) وإذ قال دلت النصوص الشرعية على أن المالئكة يتكلمون بكالم مسموع ،قال تعالىكالم المالئكة  ــ3

نحن نسبح ربك للمالئكة إني جاعل في االرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء و

وا الحق ا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالبحمدك ونقدس لك(.وهم يكلمون بعضهم بعضا)حتى إذ

حسب لغاتهم تسمع الجن كالم المالئكةفيسترقون السمع منهم. وهم يكلمون الناس بوهو العلي الكبير(.وقد 

قبورهم ويوم القيامة. يى فالموتكما حصل مع االنبياء.كما يكلمون   

ويمكن إجمالها في االتيللمالئكة وظائف كثيرة ومتعددة ــ وظائف المالئكة 4  

ة واألساسية.، وهي التسبيح والتمجيد وتنفيذ األوامر اإلالهية المختلفة.وهي الوظيف أ ــ ماله عالقة بالله  

ب ــ ماله عالقة باالنسان، وهي تمتد مذ كونه نطفة إلى نفح الروح وكتابة األجل والرزق، 

 وكتابةاألعمال وحفظ االنسان...

كون، فمنهم المكلفون بالقطر والنبات والرياح والجبال وغير ذلك.ج ــ ماله عالقة بال  

للناس في ذلك مذاهب منها ــ المفاضلة بين المالئكة والبشر 5  

ـ المأل واألولياء من البشر افضل من األولياء منهم. ـ ـ الرسل من البشر أفضل من الرسل من المالئكة

ار النهاية ــ باعتبار النهاية، والمالئكة أفضل باعتباألعلى أفضل من البشر ـــ صالحوا البشر أفضل 

ي خدمته ــ واستدلوا بأدلة منها الخلق باليد  ــ إسجاد المالئكة آلدم ــ تفضيله بالعلم ــ جعل المالئكة ف



كل باب  حديث الباهاة ــ ما أعده الله لصالحي المؤمنين من نعيم يوم القيامة) والمالئكة يدخلون عليهم من

عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار(.سالم   

.ه عنهمــ االيمان بهم والتصديق باالخبار الواردة فيهم، ومعرفة ماال يسع جهلــ واجبنا نحو المالئكة 6  

.                                               محبتهم وتعظيمهم، ألنهم عباد الله يحبوننا ويستغفرون لنا ــ  

                                     ن بغضهم وعداوتهم كفر.       ‘ستهزاء بهم، فعدم تنقصهم أو اال ــ 

البعد عما تكرهه المالئكة.ــ   

ــ أثر االيمان بالمالئكة 7  

. تحقيق االيمان ، فإن االيمان بهم ركن أساس في االيمان بالله تعالى. ــ تعظيم الله تعالىــ     

من أسرار الكون والخلق. ــاألمن والطمأنينة. ــ زيادة االيمان بمعرفة كثير  

 ــ إصالح األعمال باالقتداء بهم.  ــ محبة األعمال الصالحة واألماكن الشريفة.

ــ منهج القرآن في الحديث عن المالئكة 8  

النقاط اآلتية يرتكز منهج القرآن في الحديث عن الغيب عموما والمالئكة خصوصا على  

أهم ما يتعلق  إيماننا ويصلح حالنا   ــ بقدر ما ينفعنا في الدنيا واآلخرة. ــ التركيز علىــ بقدر ما يحقق 

 بالمالئكة   ــ  بقدر ما تطيقه عقولنا.

ــ معتقد مشركي العرب في المالئكة 9  

فتهم بالمالئكة أفسدت عبادة االوثان على مشركي العرب بقايا دين األنبياء السابقين، ومع ذلك تبقى معر

 أثرا عن دعوة االنبياء السابقين.

البنين ــ إقرارهم بالمالئكة فاسد، ألنهم زعموا أنها إناث، وأنها بنات اللهقال تعالى) أفأصفاكم ربكم ب

 واتخذ من المالئكة إناثا إنكم لتقولون قوال عظيما(.

ن علم إن هم إال ــ عبادتهم المالئكةقال تعالى ) وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك م

ا بعض يخرصون(. فلما كانت المالئكة بنات الله عبدوها مع الله، واحتجوا لذلك بالقدر.ولذلك صورو

 آلهتهم بصور النساء وعبدوها من دون الله تعالى.

ــ إقرارهم بالملكين الكاتبين المالزمين لالنسان، وفي ذلك يقول األعشى                                  

ـ الملكان  2ـــ لساني   1الله فاشهدي     2يا شاهد 1تحسبني كافرا لك نعمة على      شاهدي فال

 الكاتبان.

ثيرون ــإطالقهم لفظ الجن على المالئكة، للعالقة بينهما وهي االختفاء وعدم الظهور.وعلى ذلك فسر ك

أل أبو بكر ، فسهالئكة بنات اللقوله تعالى ) وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا(قال مجاهدقال المشركون الم

ر فمن أمهاتهن قالوا بنات سروات  الجن) المخدرات منهن(، وهو قول غير واحد من السلف ، وقيل غي

 ذلك.
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