
ومفھومھاالیمان بالغیب ضرورتھ

: قال اهللا تعالى

َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقوَن والَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ُھًدى لِّْلُمتَِّقیَن الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباْلَغْیِب َوُیِقیُموَن الصَّالَةالم َذِلَك اْلِكَتاُب َال َرْیَب ِفیِھ"
" مِّن رَّبِِّھْم َوُأْوَلـِئَك ُھُم اْلُمْفِلُحوَنَوَما ُأنِزَل ِمن َقْبِلَك َوِباآلِخَرِة ُھْم ُیوِقُنوَن ُأْوَلـِئَك َعَلى ُھًدىِبَما ُأنِزَل ِإَلْیَك
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: ىقال اهللا تعال

ِبالّلِھ َواْلَیْوِم اآلِخِر َواْلَمآلِئَكِة َواْلِكَتاِب َوالنَِّبیِّیَن ُوُجوَھُكْم ِقَبَل اْلَمْشِرِق َواْلَمْغِرِب َوَلـِكنَّ اْلِبرَّ َمْن آَمَنلَّْیَس اْلِبرَّ َأن ُتَولُّوْا"
الزََّكاَة السَِّبیِل َوالسَّآِئِلیَن َوِفي الرَِّقاِب َوَأَقاَم الصَّالَة َوآَتىَمَساِكیَن َواْبَناْلَماَل َعَلى ُحبِِّھ َذِوي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَوآَتى

" اْلُمتَُّقوَنَوُأوَلـِئَك ُھُم اْلَبْأَساء والضَّرَّاء َوِحیَن اْلَبْأِس ُأوَلـِئَك الَِّذیَن َصَدُقواَواْلُموُفوَن ِبَعْھِدِھْم ِإَذا َعاَھُدوْا َوالصَّاِبِریَن ِفي
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:التحلیل

:الغیبتعریف1
.كل ما ال تدركھ الحواس:لغة

.رسولكل ما استأثر اهللا بعلمھ أن یطلع علیھ أحدا من خلقھ إال من ارتضى من:اصطالحا

:بالغیبمفھوم اإلیمان2

إیمان باهللا و مالئكتھ و كتبھ و رسلھ و الیوم اآلخر و ھو التصدیق الجازم بما جاء بھ النبي صلى اهللا علیھ و سلم من
.القدر خیره و شره

:بالغیبضرورة اإلیمان3

:لالعتبارات اآلتیة
.اإلدراك عند اإلنسان تمیزا لھ عن الحیوانتوسیع محیط•
.بقضایا غیبیة لیتفرغ لمھمة االستخالف و عمارة األرضتغالتحریر فكر اإلنسان من االش•

:الجماعةأثر اإلیمان بالغیب في حیاة الفرد و4

.البشریة و وحدة خالقھاإعطاء معنى إیجابي للحیاة في ھذه الدنیا من خالل استشعار وحدة•

.سل علیھم السالمالراستشعار رعایة اهللا عز و جل للبشریة من خالل بعثة األنبیاء و•
.ھذه الغایة ھي التي تحدد مصیره في األخیرةبل خلق لغایة معینة و، استشعار اإلنسان أنھ لم یخلق عبثا•
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: قال اهللا تعالى

رُُّسِلِھ َوَقاُلوْا ِبالّلِھ َوَمآلِئَكِتِھ َوُكُتِبِھ َوُرُسِلِھ َال ُنَفرُِّق َبْیَن َأَحٍد مِّنالرَُّسوُل ِبَما ُأنِزَل ِإَلْیِھ ِمن رَّبِِّھ َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَنآَمَن"
" اْلَمِصیُرْیَكَسِمْعَنا َوَأَطْعَنا ُغْفَراَنَك َربََّنا َوِإَل
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:التحلیل

:ضرورة اإلیمان في حیاة اإلنسان1-

.و من جھة أخرى المثمر الستقامة السلوكالمحفز على العمل الصالحألنھ من جھة

(الحیاة الطیبة(الدنیا و اآلخرةنیل سعادة

:الفرد و الجماعةأثر اإلیمان في حیاة2-

.األرضسمو المؤمن عن المادیات التي تشده إلى•
.اإلصالح في المجتمعتوجیھھ نحو القیم األخالقیة و االجتماعیة الفاضلة التي تحقق الصالح و•
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