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مستخمص فكرة الورقة
الغيب ىو الشك ،ويدل عمى الستر والخفاء ،والغيب ىو كل ما غاب عن الحواس.

 / 1استاذ مشارك  ،مركز البحوث والدراسات اإلفريقية ،جامعة إفريقيا العالمية.

ويكاد ال يخمو نشاط من األنشطة اإلنسانية من جوانب غيبية ،وىو ما شغل العقل منذ القدم بثورة

السؤال عن ماىيتو ،ألنو ال يقع تحت الحواس وال تقتضيو بداىة العقل؛ فيو خالف الشيادة.

وعمى الرغم من أن البعد الغيبي يمثل أىمية عالية في جميع األديان والفمسفات القديمة والمعاصرة.إال

أن ىذه األىمية قد اتخذت بعداً إضافياً في العقيدة اإلسالمية ،وأصبح من أركان اإليمان .فوردت كممة الغيب
في القرآن  ٗ8مرة ..وىذا يوضح أن العقيدة اإلسالمية قد اتخذت بعداً إضافياً لمفيوم الغيب يقربو من

األذىان ..وان فيمو ال بد وأن يؤخذ من اهلل سبحانو وتعالى.

والغيب منو مقيداَ ومطمقاً ..فاألول :يكون بالزمان أو المكان ..وىو الذي تخبر بو الجن أو المالئكة

أو ما يراه الصالحين من البشر ..أو ما ينقل عبر أجيزة اإلعالم ..وىو ما يراه البعض ويغيب عن اآلخرين..
وىنالك غيب في الماضي يعممو العرافين والكينة والسحرة ..وجميع ىذا ىو :الغيب المقيد.

أما الغيب المطمق فيو بالزمان والمكان ..وىذا الغيب ال يطمع عميو وال يعممو إال اهلل سبحانو وتعالى.

"كالقيامة ..والبعث ..وما يكون في المستقبل"...

وىذا الغيب األخير يدعيو بعض الناس ..ويقولون أن الجن تعمم ىذا الغيب؟! وىو إدعاء باطل ليس

لو مجال من الصحة والعقالنية ،فالجن ال يعممون الغيب المطمق ..ولكن الشياطين من اإلنس والجن يدعون

ذلك بغرض االستر ازق وخداع الناس ..واهلل المستعان.

Abstract
Absentee is doughtiness. It means hiding. Absentee is everything can’t be

obtained by senses.

Almost all human activities has an unseen or hidden ( absent) elements, this

fact has been talked by thoughts and studying since ancient times, that
(absentee) cant be detected by normal senses and mind, and it counteract the
presence.

In spite that (absentee) has a special necessity in all religions and believes

and philosophies, it has an additional importance in Islam religion and compose
one of the main principle in Islamic religion.

Absentee had been mentioned 48 times in Holy Quran, saying that we must

take the concept of (absentee) from: Allah, the God.

Absentee either “absolute: or: bounded. The bounded absentee is concerning

Time or Place, which can be known by eagles and Jinn, or some holly people,
and modern communication technologies. That type of absentee can be known
by some people and hidden from other people.

The absentee of the past events can be known by some magicians and

Astronomists.

The absolute (Absentee) is concerning Time and Place, and can't be known by

any one except Allah, such as future events of (The Quiama day)

Some people thought that Jinn can know the absolute Absentee, but it is

false. Jinn can never know the Absentee. Those people say that false to deceive
some other people and stall their money.

