
 

 (75)القرآن  تِ كَ ن نُ مِ 

 غًدا ب  ماذا تكس   وما تدري نفس  

 

 ماذا دري نفٌس ما في األرحام وما تَ  عممُ ويَ  الغيثَ  لُ نزّ الساعة ويُ  ممُ ه عِ عندَ  اللَ  إنّ )
 .34لقمان ( خبيرٌ  عميمٌ  اللَ  إنّ  تموتُ  أرضٍ  بأيّ  دري نفٌس غًدا وما تَ  بُ تكسِ 

 

 ن ورقةٍ مِ  سقطُ وما تَ  عمم ما في البّر والبحرِ ويَ  ىو يا إالال يعممُ  بِ يْ الغَ  مفاتحُ ه وعندَ )
األنعام ( بينٍ مُ  إال في كتابٍ  وال يابسٍ  بٍ طْ وال رَ  األرضِ  ماتِ مُ في ظُ  ةٍ يا وال حبّ إال يعممُ 

59. 

 

 :مفاتيح

 .بمعنى واحد: حمفاتيح ومفاتِ  -

 أو معقوالً  غمق محسوًسا كالقفل،سواء كان ىذا المُ  ،غمًقامُ  ما يحلّ  المفتاح ىو كلّ  -
 .كالنظر



، لمشرّ  لمخير مغاليقَ  مفاتيحَ  ن الناسِ مِ  إنّ  :قال رسول الل صمى الل عميو وسمم -
نّ  عمى  الخيرِ  مفاتيحَ  اللُ  ن جعلَ مَ وبى لِ فطُ  .لمخير مغاليقَ  لمشرّ  مفاتيحَ  ن الناسِ مِ  وا 

 (.سنن ابن ماجو! )عمى يديو الشرّ  مفاتيحَ  اللُ  ن جعلَ مَ لِ  يديو، وويلٌ 

 

 (:ينصحيحالخمسة كما في ) :مفاتيح الغيب خمسة

 .الساعة ه عممُ عندَ  -1
 .نّزل الغيثَ يُ  -2
 .عمُم ما في األرحاميَ  -3
 .ما تدري نفٌس ماذا تكِسب غًدا -4
 .ما تدري نفٌس بأّي أرٍض تموتُ  -5

 

 .الغيب إلى الل معرفةُ  سبتنُ : الثالثة األولىفي 

 .الغيب إلى النفس سب جيلُ نُ : الرابعة والخامسةفي 

 

 :التقديرو 

 .عمم الل عن كل نفس ماذا تكسب غًدايَ  -
 .تموت عمم الل عن كل نفس بأي أرضٍ يَ  -



 

عظم درون ما ىو أيم، فكيف يَ درون ما يخصّ ولعل المقصود أن البشر إذا كانوا ال يَ 
 منو بكثير، كالساعة وأمثاليا؟

 

 :التقدير العام لآلية

 .عممونياوال تَ  الساعةَ  عممُ يَ 

 .لونو أنتمنزّ وال تُ  الغيثَ  لُ نزّ ويُ 

 .عممونو أنتمما في األرحام وال تَ  عممُ ويَ 

 .أنتم ذلك عممونَ غًدا وال تَ  بُ ماذا تكسِ  نفسٍ  كلّ  عممُ ويَ 

 .أنتم ذلك عممونَ وال تَ  تموتُ  أرضٍ  بأيّ  نفسٍ  كلّ  عممُ ويَ 

 

 ىل ىي خمس فقط؟

ال فإنّ لسائلٍ  ىي جوابٌ  -  !ىوحصييا إال ستأثر بعمم أشياء ال يُ الل يَ  ، وا 
 ، إليكَ 187األعراف  (ساىارْ مُ  انَ أيّ  الساعةِ  عنِ ) تسألُ  إنكَ  يا السائلُ يا أيّ  -

 !ياعممُ منيا ال تَ  أشياء أىمّ 

 



 :الساعة مُ مْ عِ 

 .(أبو حيان) يقينٍ  عممُ : المعنى: ِعمم

 .القيامة: الساعة

أّياَن ُمْرساىا ُقْل سألونَك عِن الساعِة يَ ) :بٌ قرّ مُ  كٌ وال ممَ  لٌ رسَ مُ  ال يعممو نبيّ ىذا العمم 
 .187األعراف ( يا إال ىوييا لوقتِ جمّ ال يُ  ِعمُميا عنَد رّبي إّنما

خبر بما رسول الل صمى الل عميو وسمم يُ  ن زعم أنّ مَ  :عن عائشة رضي الل عنيا
 (.صحيح مسمم) يةرْ الل الفِ  فقد أعظم عمى يكون في غدٍ 

 .50 األنعام (الغيبَ  وال أعممُ  اللِ  ندي خزائنُ لكم عِ  ال أقولُ )

 

 :يعمم ظنّ  عمم البشر

  .فيو متفاوتونَ  ، والناُس يظنّ  البشر عممٌ  ، وعممُ يقينيٌ  الل عممٌ  عممُ 

 .الل عممُ  وما كان من عمم البشر يقينًيا فمصدره

 

 :الغيثَ  لُ نزّ ويُ 

نّ : أيْ   .الغيثَ  لُ ينزّ  اللَ  وا 



 .الغيث لِ نزو  وقتِ  عممُ ، أو الغيثِ  وعنده عممُ : لم يقل

 !ُل الغيَث فكيف ال َيعممو؟إذا كان الُل ينزّ 

 مونَ الموكّ  و المالئكةُ عممتْ  الُل بو رَ الغيث إذا أمَ  إنزالُ (: )ه774-)ابن كثيرقال 
 نِ عمى غيبو أحًدا إال مَ  رُ ظيِ فال يُ  الغيبِ  عالمُ ) .(ومقِ ن خَ مِ  ن شاء اللُ مَ عممو ، و بذلك

 .27-26الجن  (ن رسولٍ ارتضى مِ 

 

 :ما في األرحام

 .أرحام النساء

 .ومضغةٍ  وعمقةٍ  ن نطفةٍ أطواره، مِ  جميعَ الُل  عممُ يَ 

 .فاسد أو ، صالحذكر أو أنثى، أبيض أو أسود

إذا  سواه، لكنتعالى مما يريد أن يخمقو الل  ألرحامما في ا ال يعممُ : )ابن كثيرقال 
 ن شاء اللُ ، ومَ مون بذلكالموكّ  المالئكةُ  عممَ ، شقًيا أو سعيًدا، بكونو ذكًرا أو أنثى رَ أمَ 
 (.ون خمقِ مِ 

 

 :وما تدري نفٌس 

 .بّرة، فاجرة: نفسٍ  أيّ 



 .جنّ  ،إنس ،نبيّ  ،مَمك

 

 :أرضٍ  بأيّ 

 .ظرفية: الباء .أرضٍ  في أيّ 

 .في بمدىا أو غيره

 .بّر بحر، سيل جبل

 ، فاللو إلييا حاجةً  جعلَ  بأرضٍ  عبدٍ  وحِ رُ  َض تعالى قبْ  إذا أراد اللُ : في الحديث
 .(، والطبرانيماجو بمعناه ابنسنن الترمذي، و ) يامَ ينتيي حتى يقدُ 

 

 :لم يقل

 .دري ما في األرحاميَ  -
 .نفٌس  عممُ وما تَ  -

 

 :درييَ  :عمم وال يقاليَ  اللُ  :يقال

 (.ما في األرحام عممُ يَ )، (الساعة ممُ ه عِ ندَ عِ : )قال



 (.دري نفٌس وما تَ : )بالمقابل قال

 .لموصول إلى المعموم الدراية عمم، ولكن فيو معالجة

 .إلى النفس إلى الل، والدرايةُ  د العممُ أسنِ 

 

بتعريف الل تعالى  ،ن الغيبعممون كثيًرا مِ األنبياء يَ  إنّ : )(ه671-) القرطبيقال 
 من ذكورة الحمل وأنوثتو إلى غير ذلك ،التجارب أشياء عرف بطولِ قد يُ و ... إياىم 

 (.هلل وحدَ  ، ويبقى العممُ العادةُ  وتنكسرُ  التجربةُ  وقد تختمفُ  ...

 

 :بُ ماذا تكسِ 

 !غيره عمى أحدىما فعممتْ نفُس  وربما عزمتْ  .ن خير أو شرّ مِ 

 .ماذا تعملُ 

 .أو تمرُض  تموتُ  لعميا

 .غًدا في دنياىا وأخراىا بُ ماذا تكسِ 

 .تموتُ  وقتٍ  في أيّ  دري نفٌس وال تَ : ولعل المعنى أيًضا

 (.تموتُ  أرضٍ  بأيّ  دري نفٌس وما تَ : )نْ قارِ 



 .، والل أعمموال المكانَ  الزمانَ  في الموت دريال تَ : فصار المعنى

وىناك ترابط ذىني  .أشار إلى الزمان بداللة المكان، فمم يذكره صراحة: وربما يقال
ال بد وأن  معينٍ  في مكانٍ  نتو اآليةُ وواقعي بين الزمان والمكان، فوقوع الموت الذي بيّ 

 . معينٍ  يقع بالضرورة في زمانٍ 

 

 :في قراءة

 .أرضٍ  بأيةِ 

 (.أي)اكتفى بتأنيث األرض عن تأنيث : اءقال الفرّ 

 .أراد باألرض المكان فذّكر: وقيل

 . جاريةة أيّ جارية، أو  أيّ بجارية  مررتُ : يجوز: قال األخفش

 .لغة ضعيفة (:أّية: )قال بعضيم

 

 :البيان أساليبِ  عُ تنوّ 

 .الساعة عنده عممُ : األسموب األول -
 .ل الغيثَ نزّ يُ : األسموب الثاني -
 .عمم ما في األرحاميَ : األسموب الثالث -



 .دري نفٌس وما تَ : األسموب الرابع -

 

 .أسموب لمساعة

 .وأسموب لمغيث

 .وأسموب لؤلرحام

 .أسموب واحد في الجممتين ألن كمتييما متعمقتان بالنفس. وأسموب لمنفس

 

 :والبحر ما في البرّ  عممُ يَ 

 .الموجوداتحيط عممو بجميع يُ 

 (.األصول)محاسبي يرادفو مصطمح آخر، ىو مصطمح (: الموجودات)

 

 :ياعممُ إال يَ  ن ورقةٍ مِ  سقطُ وما تَ 

 .الستغراقزائدة لتأكيد النفي، ول: نمِ 

  !ـتْ ميما دقّ  وبالجزئيات ،متْ ميما عظُ  بالكميات عالمٌ  اللُ 



 رئيُس  ون أن اللَ يم يظنّ كأنّ ! بالكميات دون الجزئيات ىو عالمٌ : يقولونالفالسفة بعض 
 !مًوا كبيًراتعالى الل عن ذلك عُ  !دولة

 .االقتصاد الكمي، واالقتصاد الجزئي: مصطمحان اقتصاديان(: ي والجزئيالكمّ )

 

 رفيق يونس المصري   م                               2/5/2012األربعاء 

 


