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 :مدخل متهيدي

ألم عضة  بعد أن أيقن عباس، ان ال أحد يراه من أفراد أسرته، أو يعلم  بتصرفه يف البيت، تعمد األكل والشرب يف �ار رمضان،

  ..مث خرج على أهله وكأنه صائماجلوع �لت منه، وال رعغبة له يف االنتظار إىل حني أذان املغرب، 

  ؟هي صفة هللا تعاىل اليت مل يستحضرها عباس وهو ينتهك حرمة شهر رمضانما  

  ؟هل التخفي على أعني الناس خيول للمسلم االعتداء عل حدود هللا تعاىل 

  :النصوص املؤطرة للدرس

 

  

  

  

  

  

  :قراءة النصوص ودراستها

I - توثيق النصوص والتعريف �ا: 

  :التعريف بسورة احلجرات -  1

مسيت ، "ا�ادلة"نزلت بعد سورة  الشريف، املصحف التاسعة واألربعون يف ترتيبهاآية،  18، عدد آ��ا مدنية :احلجراتسورة 

تتضمن ، عليهن هللا  رضوان  الطاهرات  املؤمنني  أمهات  كانت تسكنها  اليت  احلجرات  وهي   النيب،  بيوت  فيها  ذكر  تعاىل  هللا  ألن   االسم�ذا 

  ".سورة األخالق"السورة حقائق الرتبية اخلالدة، وأسس املدنية الفاضلة حىت مساها بعض املفسرين 

II  - نشاط الفهم وشرح املفردات: 

  :مدلوالت األلفاظ والعبارات – 1

o ما غاب عن احلواس :الغيب. 

o مطلع على ما تعملون يف السر :بصري مبا تعملون.  

 :للنصوصاملضامني األساسية  -  2

 بيان اآلية الكرمية علم هللا الواسع الذي يعلم غيب السماوات واألرض، بصري �عمال العباد، خريها وشرها. 

 :احتليل حماور الدرس ومناقشته

I - أقسام الوجود ومفهوم اإلميان �لغيب وأنواعه: 

 :أقسام الوجود -1

 :ينقسم الوجود إىل عاملني

 .هو العامل الذي ميكن إدراكه �لعقل واحلواس، ومصدر املعرفة يف هذا العامل هو احلواس :عامل الشهادة .1

ومصدر  هو كل أمر خفي وحمجوب عن اإلنسان، ويعجز العقل واحلواس عن إدراكه، وال يعرف إال عن طريق الوحي، :عامل الغيب .2

  .املعرفة يف هذا العامل هو النقل املتمثل يف الوحي الر�ين الذي �يت به األنبياء والرسل

   

َ�َل ا��َّ�ُ �َ�َ�رَكَ وَ�َ�َ��َ� �: 

َ� �َ�ْ�َ�ُ�نَ  ﴿ �ِ� ٌ���َِ� ُ� �ّ ْرِض وَا�� �َ�وَاِت وَا��� �َ �َ�ْ�َ�ُ �َ�َْ� ا�ّ�� �ّ ّن� ا��  ﴾ إ�

 18: ����ا، ا����ات��رة 

 هللا عالم الغيب والش�ادة
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 :مفهوم اإلميان �لغيب -  2

هو ما استأثر هللا بعلمه ومل يطلع عليه أحدا من خلقه إال من ارتضى : كل ما غاب عن إدراك احلواس، واصطالحا: لغة :الغيب

  .من رسول

 : أنواع الغيب - 3

 َوِعْنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب : هو الغيب الذي استأثر هللا بعلمه لنفسه وليس ألحد معرفة به ال نيب وال ملك، لقوله تعاىل :غيب مطلق ﴿

ليكون دليال  ما أظهره هللا تعاىل من غيب مطلق على يد بعض األنبياء،، و ...الروح، املوت، الساعة : مثل. ال يـَْعَلُمَها ِإال ُهَو ﴾

  .عالمات الساعة: على صدق نبوته ورسالته، مثل

 هو الذي يعلمه بعض اخللق دون البعض حسب الزمان واإلمكانيات والظروف، كتحديد نوع اجلنني  :غيب نسيب...  

 :املقصود �إلميان �لغيب وآ�ره على الفرد -  4

. اليت اخرب� هللا ورسوله عنها دون ترد أو شك، كأركان اإلميان الستةهو التصديق اجلازم بكل املغيبات : املقصود �إلميان �لغيب

  ...والروح، واجلن 

II – مقتضيات اإلميان �لغيب وآ�ره: 

 :آ�ر اإلميان �لغيب على الفرد -1

 توسيع اإلنسان حدود حميطه املادي الضيق احملسوس. 

 ،وأن الكون أوسع من هذا احليز الضيق الذي يعيش فيه إدراك اإلنسان لعلم هللا الواسع.  

 حترير فكر اإلنسان من االشتغال �سئلة تتجاوز إمكا�ته ووسائله. 

 اإلجيابية يف احلياة.  

 تنمية التقوى يف الضمري ومراقبة هللا يف السر والعالنية.  

 الشعور �لراحة الفكرية والطمأنينة النفسية.  

 ات والشعوذةحصانة من الوقوع يف اخلراف.  

  اإلميان �آلخرة"ربط اإلنسان �ملصري واجلزاء الذي ينتظره، وإدراك الغاية من وجوده."   

 :آ�ر إنكار اإلميان �لغيب -  2

 اخلوف واحلرية واحلرص على احلياة واخلوف من اهلالك. 

 الوقوع يف الضالل والتبعية. 

  العيش يف قلق وضيق وضنك... 

 :إنكار عامل الشاهدة آ�ر -  3

 :من آ�ر إنكار عامل الشاهدة

 تعطيل القدرات االبداعية لإلنسان. 

 تعطيل عمل العقل والعجز عن فهم حقائق احلس . 

 عزل القرآن عن الواقع. 
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