
 لوريا ااالولى باك: درس العقيدة

 والغيب   االيمان

 : مدخل التزكية

 اهداف التعلم

 اتعرف مفهوم الغيب وعالقته باليوم االخر و طرق تعلمه   ❖
ن السلوك والمعاملة ❖ ي تحسي 

ن
 ادرك حقيقة االيمان بالغيب و اثره ف

ي صحة العقيدة  ❖
ن
 اكتشف اثر االيمان بالغيب ف

 النصوص المؤطرة للدرس

 102يوسف    ذلك من انباء الغيب نوحيه اليك وما كنت لديهم اذ اجمعوا امرهم وهم يمكرون   •
لمها اال هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة اال يعلمها وال حبة في  ع وعنده مف اتيح الغيب ال ي  •

 60االنعام  ظلمات االرض وال رطب وال يابس اال في كتاب مبين  

صوص
ن  الن  امي   مض 

ذكر ما اخبر به هللا سبحانه وتعالى نبيه صلى هللا عليه وسلم من اخبار النبي يوسف عليه السالم وما  •

 اخوته بهكان من مكر 

 انفراد هللا سبحانه وتعالى بعلم الغيب و علم ما يقع في الكون •

 مفهوم االيمان و الغيب: اوال

 مفهوم االيمان .1

 لغة/ التصديق والتسليم واالقرار  

 تصديق بالقلب واقرار وقول باللسان وعمل بالجوارح اإليماناصطالحا/ 

 .مفهوم الغيب2                     

 لغة /كل ما ال يرى او غاب عن ادراك الحواس ويقابله عالم الشهادة  

 هللا بعلمه ولم يطلع عليه احدا من خلقه اال من ارتضى من رسول  واستأثرعلمه اصطالحا /هو ما خفي 

 .مفهوم االيمان بالغيب 3                   



 تعالى ورسوله صلى هللا عليه وسلم دون تردد او شك.التصديق الجازم بكل المغيبات التي اخبرنا بها هللا 

 حكم االيمان بالغيب و اقسامه: ثانيا          

 .حكمه1                  

بالمالئكة و الكتب  كاإليمانكل ما اخبر به الوحي من غيب فهو من مقتضيات االيمان باهلل وجل واركانه 

 جنة و النار والرسل و اليوم االخر و القدر خيره وشره و ال

 .اقسامه2                  

 استأثروهو قسم غير قابل الن يكون من عالم الشهادة ويشمل هذا القسم كالمغيبات التي غيب مطلق/ ➢

 والحساب والبعثوالساعة  ونعيمه وعذابههللا تعالى بعلمها مثل حقائق اليوم االخر من فتنة القبر 

 .والنار والجنة والميزان والصراط

 شروط مشاهدته. لإلنسان تهيأتوهو قسم ال يكون من عالم الشهادة اال اذا غيب نسبي/ ➢

 : مثل وشمل هذا القسم كل االمور الغيبية التي تم التوصل اليها عن طريق العلم

 العلم. الغيبيات التي اخبر بها النبي صلى هللا عليه و سلم امته عن طريق_  

 المختلفة._اجتهاد العلماء في مجاالت العلوم 

 _ما وصل اليه العصر من التقدم و في مجال المخترعات الحديثة.

 

 اثر االيمان بالغيب : ثالتا     

 القلب   وطمأنينةاستقرار النفس  ✓

 اليقين بالجزاء على االعمال  ✓

 السعي الى االرتفاع بالقيم العليا واالخالق الفاضلة والمثل الرفيعة. ✓

 


