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املقدمة



للناس ،وليعلم
الناس بالقسط ،وأنزل الحديد فيه بأس شديد ،ومنافع ه
بالبينات ،وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم ه
الحمد هّلل اهلذي أرسل رسله ه
ّللا عليه
ّللا وحده الً شريك ،وأشهد ه
ّللا من ينصره ورسله بالغيب ،ه
محمداً عبده ورسوله صهلى ه
قوي عزيز ،وأشهد أن الً إله إالً ه
إن ه
ه
ّللا ه
أن ه

وعلى آله وصحبه وسهلم تسليماً كثي اًر .وبعد:فال يشك أي مؤمن في أهمية اإليمان بالغيب ،الذي أكدته الديانات السماوية كافة ،وأن هذه
األهمية قد تزايدت في عصرنا هذا الذي غلبت فيه األفكار المادية ،والقيم األخالقية المرتبطة به ،وغلبت عليه التناقضات الفكرية ،وقد
أسهمت األزمات التي واجهت المسلمين في خلط األوراق ،بين من مؤمن ومنكر .فكان هذا البحث الموسوم (اإليمان بالغيب أقسامه

وأهميته) ،حاولت فيه أن أوضح حقيقة اإليمان بالغيب وأقسامه ،وأهميته في الحياة العامة ،لما أراه من حاجة الناس إلى فهم حقيقته بعيداً
عن الغلو في الدين الذي أسهم في النفرة من الدين ،وأدى إلى ظهور مفاهيم متطرفة ترمي الناس بالكفر لعدم نزولهم على الشروط التي

وضعوها لإليمان.وعلى الرغم من كثرة ما كتب في هذا الموضوع ،إال أن ضعف االستجابة داللة على أهمية التذكير فيه ،وعرضه بشكل
صحيح بعيداً عن الغلو ،وأن يتصف بالموضوعة العلمية التي تخاطب الفطرة السليمة.واقتضت خطة البحث أن أقسمه على ثالثة مباحث:

المبحث األول :في تعريف اإليمان بالغيب.المبحث الثاني :أقسام الغيب.المبحث الثالث :أهمية اإليمان بالغيب.وخاتمة أوجزت فيها أهم

النتائج التي توصلت إليها.وفي الختام أسأل هللا تعالى أن أكون قد وفقت؛ فإن أصبت فمن هللا وحسن توفيقه ،وإن أخطأت فمني وحسبي أني
حاولت.والحمد هلل أوالً وآخ اًر ،وصلى هللا على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسهلم تسليماً كثي اًر.

املبحث األول تعريف اإلميان بالغيب

اإليمان بالغيب مصطلح مركب ،من لفظتي اإليمان والغيب ،لذا فمن المناسب تعريفهما لغة واصطالحاً للوقوف على معنى اإليمان بالغيب.

أوالً ـ تعريف اإلميان:

صدق؛ ألن اإليمان مأخوذ من األمانة "(.)1وقال " واإليمان مصدر :آمن يؤمن إيم ًانا؛
 – 1اإليمان لغة :قال األزهري" :المؤمن معناه الم ه
فهو مؤمن ...واألصل في اإليمان :الدخول في صدق األمانة التي ائتمنه هللا عليها ،فإذا اعتقد التصديق بقلبه كما صدق بلسانه ،فقد أدى
األمانة وهو مؤمن ،ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد لألمانة التي ائتمنه هللا عليها وهو منافق"(.)2وقال الجوهري" :األمان واألمانة
ألنه آمن عباده من أن يظلمهم...
بمعنى ،وقد أم ْنت فأنا آمن ،وآم ْنت غيري ،من األمن واألمان .واإليمان :التصديق ،وهللا تعالى الم ْؤمن؛ ه
ً
واأل ْمن :ضد الخوف"(.)3وقال الجرجاني " :اإليمان في اللغة :التصديق بالقلب "(.)4وقال ابن منظور " :وأما اإليمان ،فهو مصدر آمن يؤمن
إيماناً ،فهو مؤمن  ،واتفق أهل العلم من اللغويين وغيرهم أن اإليمان معناه التصديق قال تعالى﴿ :ﱽ ﱾ ﱿﲀ ﲁ ﲂ ﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ﴾( ...)5واإلسالم إظهار الخضوع والقبول لما أتى به النبي (صلى هللا عليه وسلم) ،وبه يحقن الدم ،فإن كان مع ذلك اإلظهار
()6
أيضا" :لم يختلف أهل التفسير أن معنى قوله تعالى
اعتقاد وتصديق بالقلب ،فذلك اإليمان الذي يقال للموصوف به هو مؤمن مسلم" .وقال ً

حاكيا قول إخوة يوسف (عليه السالم)﴿ :ﱥ ﱦ ﱧ ﴾

()7

ما أنت بمصدق لنا"(.)8ومن المفسرين قال الطبري " :اإليمان :التصديق.

ومعنى اإليمان عند العرب :التصديق فيدعى المصدق بالشيء قوالً مؤمناً به ،ويدعى المصدق قوله بفعله مؤمناً ،ومن ذلك قول هللا جل
ثناؤه﴿ :ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﴾( ،)9يعني :وما أنت بمصدق لنا في قولنا ،وقد تدخل الخشية هلل في معنى اإليمان الذي
هو تصديق القول بالعمل ،واإليمان كلمة جامعة لإلقرار باّلل وكتبه ورسله وتصديق اإلقرار بالفعل "(.)10فاإليمان له معنيان:
األول :هو األمن ،أي إعطاء األمن واألمان ،الذي هو ضد الخوف ،وأمنته ضد أخفته ،قال تعالى﴿ :ﱒ ﱓ ﱔ ﴾( ،)11ومنه
اسم هللا تعالى (المؤمن) ومعناه أمن عباده أن يظلمهم.
الثاني :التصديق ،والتصديق ضد التكذيب .قال تعالى﴿ :ﲲ ﲳ ﲴ ﲵ ﴾( .)12والتصديق يتضمن األمن واألمان﴿ ،ﱥ ﱦ
ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﴾ ( .)13ولهذا يقدم هذا المعنى على غيره .وقيل :إن تعدى بنفسه يكون معناه التأمين أي إعطاء األمان،
ومنه قوله (صلى هللا عليه وسلم) « :النجوم أمنة السماء»( ،)14األمنة جمع أمين وهو الحافظ(.)15وقوله تعالى﴿ :ﲫ ﲬ ﲭ ﲮ
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ﲯ ﲰ ﴾(﴿ ،)16ﱡ ﱢ ﱣ ﴾( ،)17أي :ذا أمن فهو أمن﴿ ،ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﲊ ﴾( ،)18أي :أمنوا فيه التغير،

األمنة األمانة نقيض الخيانة ،وإن تعدى بالباء يكون معناه التصديق ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﴾( ،)19فقد أفادت هنا التصديق(.)20
وهذان المعنيان هما محل اتفاق عند أهل اللغة واالختصاص ،ولهذا ذهب إليه معظم أهل التفسير ،قال ابن كثير " :أما اإليمان في اللغة
فيطلق على التصديق المحض ،وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك ،كما قال هللا تعالى﴿ :ﲶ ﲷ ﲸ ﲹ﴾( ،)21وكما
قال إخوة يوسف ألبيهم ﴿ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﴾ ( ،)22وكذلك إذا استعمل مقروناً مع األعمال كقوله تعالى﴿ :ﲹ
ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﴾(.)23وقال النووي " :أصل اإليمان التصديق وأصل اإلسالم االستسالم واالنقياد "(.)24وقال ابن حجر
()25
أما تعديته بالباء
(رحمه هللا) " :واإليمان لغة التصديق " .وعن تعدية اإليمان بالباء ،قال الزمخشري "واإليمان :إفعال من األمن ...و ه
أما ما حكى عن العرب" :ما آمنت أن أجد صحابة ،أي :ما وثقت ،فحقيقته :صرت ذا أمن به ،أي :ذا
فلتضمينه معنى ه
أقر واعترف" ،و ه
سكون وطمأنينة"(.)26وقال الزبيدي ":آمن يتعدى وال يتعدى ،وقال بعض المحققين :اإليمان يتعدى بنفسه كصدق ،وبالالم باعتبار معنى

اإلذعان ،وبالباء باعتبار معنى االعتراف ،إشارة إلى أن التصديق ال يعد بدون اعتراف"(".)27واإليمان في اللغة عبارة عن التصديق مأخوذ

المصدق من التكذيب والمخالفة ،وتعديته بالباء لتضمنه معنى االعتراف وقد يطلق بمعنى الوثوق من حيث
المصدق أمن
من األمن ،كأن
ه
ه
إن الواثق بالشيء صار ذا أمن منه ،ومنه ما أمنت أن أجد صحابة وكال الوجهين حسن في يؤمنون بالغيب"(.)28
من هذا يظهر اتفاق أهل اللغة والتفسير على أن اإليمان هو التصديق.

 - 2اإليمان اصطالحا :قال الجرجاني في تعريف اإليمان " :وفي الشرع :هو االعتقاد بالقلب واإلقرار باللسان .وقيل :من شهد وعمل ولم
يعتقد فهو منافق ،ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو فاسق ،ومن أخل بالشهادة فهو كافر .واإليمان على خمسة أوجه :إيمان مطبوع ،وإيمان
مقبول ،وإيمان معصوم ،وإيمان موقوف ،وإيمان مردود ،فاإليمان المطبوع هو إيمان المالئكة ،واإليمان المعصوم هو إيمان األنبياء،
واإليمان المقبول هو إيمان المؤمنين ،واإليمان الموقوف ،هو إيمان المبتدعين ،واإليمان المردود ،هو إيمان المنافقين"(.)29
لكن ليس تعريف اإليمان بأنه التصديق مع اإلقرار محل اتفاق بين العلماء ،بل وقع اختالف بينهم في تعريف اإليمان الشرعي ،إال أن هذا

الخالف إنما هو في القدر الكافي لدخول المرء في حظيرة اإليمان ،والخالف فيه خارج نطاق هذا البحث.

إن اإلقرار بعيد جداً عن شمول معنى اإليمان،
وليس هناك من أحد من أهل االحتجاج في اللغة قال :إن اإليمان يأتي بمعنى اإلقرار ،ثم ه
أن اإلقرار مداره على النطق واإليمان مداره على القلب ،وهذا هو الثابت عن النبي (صلى هللا عليه وسلم) في حديث جبريل
ومن المسلم ه

(عليه السالم) ،فقد قال في اإلسالم(( :أن تشهد أن ال إله إال هللا وأن محمداً رسول هللا)) ،وهذا مدار على النطق باالتفاق ،أما في تعريفاته
(صلى هللا عليه وسلم) لإليمان ،فقال« :أ ْن ت ْؤمن باّلل ومالئكته»

()30

وهذا باالتفاق مداره على أن التصديق في القلب ال في اللسان(.)31

ثانيًا :تعريف الغيب:

 – 1الغيب لغة" :الغين والياء والباء أصل صحيح يدل على تستر الشيء عن العيون ،ثم يقاس من ذلك الغيب :ما غاب ،مما ال يعلمه إال
()32
حصالً في القلوب أو غير محصل ،تقول :غاب عنه غ ْيباً
هللا" ".واإليمان بالغيب :وهو كل ما غاب عن العيون ،وسواء كان م ه
وغ ْيبة"(.)33فالغيب في اللغة يدل على األشياء الغائبة عن حواس اإلنسان ،وله معان عدة منها:

 .1ما أخبر به األنبياء (عليهم السالم) من أمور اآلخرة ،وكل ما غاب عنهم مما أنبأهم به فهو غيب.

 .2ما غاب عن العيون وإن كان محصالً في القلوب ،يقال :سمعت صوتا من وراء الغيب ،أي :من موضع ال أراه.
طمأن من األ ْرض وج ْمعه غيوب.
 .3وما ا ْ
 .4كل مكان ال يدرى ما فيه فهو غيب ،وكذلك الموضع الذي ال يدرى ما وراءه وجمعه غيوب.
 .5والغيب يعني الشك.

 .6والغيب يدل على تستر الشيء عن العيون ،ثم يقاس من ذلك الغيب ما غاب مما ال يعلمه إال هللا تعالى ،ويقال :غابت الشمس تغيب
غيبة وغيوباً وغيباً ،وغاب الرجل عن بلده(.)34

ب  -الغيب اصطالحا :قال الماتريدي في تعريف العيب" :ما غاب عن الحواس الظاهرة"(.)35وقال الراغب :الغيب " :ما ال يقع تحت

الحواس وال تقتضيه بداهة العقول ،وإنما يعلم بخبر األنبياء (عليهم السالم) وبدفعه يقع على اإلنسان اسم اإللحاد"(.)36وقال ابن العربي" :
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وحقيقته" ما غاب عن الحواس مما ال يوصل إليه إال بالخبر دون النظر"(.)37وع هرف "بأنه كل ما ال سبيل إلى اإليمان به إال عن طريق
الخبر اليقيني"(.)38ومما جاء في تعريفه " :هو كل ما غاب عن مدركات الحس .فاألشياء المحسة التي نراها ونلمسها ال يختلف فيها
()39
أيضا " الشيء الذي ليس له مقدمات ،وال يمكن أن يصل إليه علم خْلق من خلق هللا حتى المالئكة "(.)40فاإليمان بالغيب هو
أحد" .وهو ً
أساس اإليمان كله؛ ألن أركان اإليمان كلها من الغيب ،وأوقف هللا تعالى اإليمان بكتابه وتصديقه على اإليمان بالغيب وجعله أول صفات

ﱈ ﱊ ﱋ ﱌ ﱍ ﱎ ﱏ ﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﴾( ،)41أي:
ﱆ ﱉ
المتقين فقال سبحانه﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱇ

"يؤمنون بالجنة والنار والبعث ،وسائر األمور التي كلفهم هللا جل ثناؤه اإليمان بها ،مما لم يروه ولم يأت بعد مما هو آت"(.)42

وعلى هذا فاإليمان بالغيب هو التصديق بما أخبرت به الرسل ،المتضمن النقياد الجوارح ،وليس الشأن في اإليمان باألشياء المشاهدة

بالحس؛ فإنه ال يتميز بها المسلم من الكافر ،إنما الشأن في اإليمان بالغيب ،الذي لم نره ولم نشاهده ،وإنما نؤمن به لخبر هللا وخبر رسوله
ه
(صلى هللا عليه وسلم).

املبحث الثاني أقسام الغيب

اختص هللا تعالى به
يمكن تقسيم الغيب على ثالثة أقسام:األول :غيب مطلق ال يعلمه إال هللا تعالى ،أو استأثر به سبحانه.الثاني :غيب
ه
بعض عباده.الثالث :غيب يمكن لإلنسان التوصل إليه والتعرف به بالبحث عنه.وفيما يأتي تعريف بهذه األقسام:
القسم األول :الغيب المطلق :هو الغيب الذي ال يمكن لإلنسان إدراكه بحواسه المجردة ،وال بكل ما امتلكه أو سيمتلكه من وسائل تتيح له
التعرف على مجاالت أوسع ما كان لحواسه إدراكها ،وهذا الغيب هو المتعلق بالذات اإللهية ،وصفاتها وأفعالها ،والمتعلقة بما بعد الموت،

والمتعلقة بمخلوقات ال نعلمها إال بخبر عن هللا تعالى كالمالئكة والجن وغير ذلك ،ويمكن تقسيم هذا القسم على نوعين:
اختص هللا
طل ْع عليه أحداً من خلقه ال نبياً مرسالً وال ملكاً مقرب ًا ،مثل قيام الساعة ،وهذا مما
النوع األول :ما استأثر هللا تعالى بعلمه ،فلم ي ْ
ه

تبارك وتعالى به ال يشاركه فيه أحد ،كما قال عز جل﴿ :ﲸ ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ ﳅﳆ ﳇ

ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓ ﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ﴾(.)43وقال سبحانه﴿ :ﲻ ﲼ
ﳌ ﳎ ﳏ ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ
ﳅﳇﳈﳉﳊﳋ ﳍ
ﳆ
ﲽﲾﲿﳀﳁ ﳂﳃﳄ
()44
اسم هو لك سم ْيت به نْفسك ،أ ْو عل ْمته أح ًدا م ْن خْلقك ،أ ْو أ ْن ْزلته في
ﳗ ﳘ ﴾ .وقال الرسول (صلى هللا عليه وسلم)« :أ ْسألك بك هل ْ
استأْث ْرت به في عْلم اْلغ ْيب ع ْندك»(.)45وقال ابن مسعود(( )46رضي هللا عنه)(( :أوتي نبيك ْم (صلى هللا عل ْيه وسلم) مفاتيح ك هل
كتابك ،أو ْ

ﳌ ﳎﳏ
ﳅﳇﳈﳉﳊﳋ ﳍ
ﳆ
شيء غ ْير خ ْمس﴿ :ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ ﲿ ﳀ ﳁ ﳂ ﳃ ﳄ
ْ
ﳐ ﳑ ﳒ ﳓﳔ ﳕ ﳖ ﳗ ﳘ ﴾ [لقمان.)47( ))]34 :

النوع الثاني :ما أعلم هللا تعالى اإلنسان ببعضه بذكره أو بذكر شيء من صفاته ،وذلك عن طريق الوحي للرسل واألنبياء (عليهم السالم)

ومن أمثلة هذا النوع ما أخبرنا به عن المالئكة والجن من صفاتهم وأحوالهم ،واليوم اآلخر وما فيه من مواقف وأحداث وأشراط الساعة.

اختص هللا تعالى به بعض عباده :إن هللا تعالى يختص بعض عباده بأمور من الغيب ال تدرك بالحواس أو
القسم الثاني :الغيب الذي
ه
أيضا ،وشواهده كثيرة جداً ،ومن ذلك على سبيل المثال ال الحصر:
بالوسائل المعتادة ،وقد يتحقق هذا في الرؤيا الصالحة ً

()48
فإنه يطلعه على
الرسالة ،ه
قوله تعالى﴿ :ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎ ﳏ ﳐ ﴾  ،أي " :ارتضاء ه
للن هبوة و ه
ما يشاء من غيبه"(.)49

ومن شواهده ،قوله تعالى حكاية عن يوسف (عليه السالم)﴿ :ﳄ ﳅ ﳆ ﳇ ﳈ ﳉ ﳊ ﳋ ﳌ ﳍ ﳎﳏ ﳐ
ﳑ ﳒ ﳓﳔ﴾(" ،)50أي لست أخبركما على جهة التكهن ،والتنجم ،إنما أخبركما بوحي من ّللا وعْلم"(.)51
ومعجزات الرسول (صلى هللا عليه وسلم) بإخباره بالغيبيات ،وكذلك قصة موسى مع الخضر (عليهما السالم) من الشواهد المشتهرة
المعروفة.وقال (صلى هللا عليه وسلم)« :رْؤيا الم ْؤمن ج ْزء م ْن ستة وأ ْربعين ج ْزًءا من النبوة»(.)52



 





االميان بالغيب اقسامه واهميته



القسم الثالث :غيب يمكن لإلنسان التوصل إليه والتعرف به بالبحث عنه ،من ذلك الكشف عن جنس الجنين بوساطة السونار ،أو معرفة
ما في عمق البحار ،أو ما في الفضاء ،أو في القمر ،أو معرفة ما يجري في دولة أخرى بوساطة األقمار الصناعية أو بواسطة األنترنت

وغير ذلك ،فهذا كله من الغيوب ،إال أن اإلنسان بما هيأ له هللا سبحانه من الوسائل استطاع كشف.والمعنى أن الوحي ينقطع بموت الرسول
(صلى هللا عليه وسلم) ،وما يبقى مما يعلم منه ما سيكون الرؤيا ،وكذلك اإللهام؛ فإن فيه إخبا اًر بما سيكون ،وهو لألنبياء بالنسبة للوحي

كالرؤيا ،ويقع لغير األنبياء كما ،وقد أخبر كثير من األولياء عن أمور مغيبة ،فكانت كما أخبروا(.)53وميكن تقسيم الغيب من وجه آخر
باعتبار الزمان على ثالثة أقسام:
القسم األول :الغيب الماضي ،مثل مجريات الحوادث الماضية ،كأخبار األمم السابقة ،وهذه على نوعين:

األول :بعض هذه األخبار ال يعرف إال بإخبار هللا تعالى ،كما في قصة آدم (عليه السالم) ،فيستحيل على أي بشر مهما أوتي من وسائل
أن يعرف قصته (عليه السالم) إال بإخبار هللا تعالى.

الثاني  :بعض الغيبيات يمكن معرفته بالوسائل العلمية ،مثل التنقيبات األثرية وغيرها مما يمكن أن تقدم فكرة واضحة عن األمم السالفة.
أيضا:األول :ما ال يمكن معرفته إال بإخبار
القسم الثاني :الغيب الحاضر ،وهو األمور التي ال تدرك بالحواس المعتادة ،وهو على نوعين ً
هللا تعالى ،مثل كتابة المالئكة ألعمال بني آدم ،أو ما تقوم به الحفظة ،أو سوسة الشيطان ،ونحو ذلك .الثاني :ما يمكن معرفته باألدوات

المناسبة التي يسرها هللا تعالى لعباده ،مثل معرفة ما يجري في بلد آخر عبر األقمار الصناعية.

أيضا :األول :ما ال يمكن معرفتة إال بإخبار هللا تعالى مثل أشراط الساعة والحياة
القسم الثالث :الغيب المستقبل ،وهو على نوعين ً
البرزخية ،فهذا ال سبيل إلى معرفته .الثاني :ما يمكن معرفته باألدوات المناسبة التي يسرها هللا تعالى لعباده ،مثل معرفة أحوال الطقس ،أو
جنس الجنين ،وغير ذلك ويمكن تقسيم الغيب أيضًا باعتبار مآله على قسمين:القسم األول :ما كان غيباً ،وأصبح من عالم الشهادة ،إما بإخبار

هللا تعالى ،أو بإخبار الصدوق (صلى هللا عليه وسلم) ،أو بما اكتشفه العلم الحديث.القسم الثاني :غيبيات لم تشاهد ،مثل رؤية المالئكة

والجن بشكلهم الحقيقي والجنة والنار.

املبحث الثالث أهمية علم الغيب
أوالً :أهمية اإلميان بالغيب ومثراته:

إن الحديث عن أهمية اإليمان بالغيب يعني الحديث عن أهمية اإليمان نفسه ،واإليمان أو اإليمان بالغيب ليسا موضع خيار ،فنحن

()54
مأمورون باإليمان شئنا أم أبينا ،ونحن خلقنا لنعبد هللا تعالى ﴿ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ﴾ .ويعد اإليمان بالغيب ركناً مهماً

في حياة البشرية سواء على مستوى األفراد ،أو المجتمعات ،أو الدول والسيما في العصر الراهن الذي غلبت فيه النزعات المادية ،بسبب
تشرذم الجماعات الدينية وتناحرها ،ونجاح التيارات المادية بملء الفراغ ،بكثرة اإلنتاج واالرتقاء في مستوى العيش المادي ووسائل

كل ال يتجزأ ،إذ يتفرع على اإليمان بالغيب اإليمان :اإليمان
الترفيه.واإليمان بالغيب من حيث العموم يعني :اإليمان بالغيب بوصفه ه
بمفرداته ،مثل اإليمان باإللهيات والسمعيات .وال تتحقق العبادة من دون اإليمان ،وإال لما كان للعبادة من معنى ،وكان اإليمان بالغيب هو
ﱈﱊ ﱋﱌﱍﱎ
ﱆ ﱉ
الحقيقة التي ميز هللا بها عباده ،وأنزلهم بسببه الدرجات العلى ،قال تعالى﴿ :ﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱇ
ﱧ
ﱨ
ﱏﱐﱑ ﱒﱓﱔﱕﱖﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝﱞﱟﱠﱡﱢ ﱣﱤﱥﱦ
ﱩ ﱪ ﱫ﴾(.)55فالوصف األول لهذه الفئة التي وصفت بالتقوى والفالح ،هي اإليمان بالغيب ،وأن اإليمان بما أنزل على
ا لرسول (صلى هللا عليه وسلم) وبما أنزل على سائر األنبياء (عليهم السالم) ،واإليمان بكل ما أخبر هللا تعالى به في كتابه ،أو أخبر به
رسوله (صلى هللا عليه وسلم) ال يعلم إال من طريق الوحي؛ إنما هو محصلة لإليمان بالغيب ،ونتيجة له ،وتفصيل لما أجمله ،لذلك
فاإليمان بالغيب أول عالمة يفترق بها صف المؤمنين عن غيرهم ،من الكفار والمنافقين.وأهمية اإليمان بالغيب متأتية من أنه يحتاج إلى
تأسيس ثقة العبد بخالقه سبحانه وتعالى؛ ألن العقل ال يمكنه أن يستقل بإدراكه ،وال تستطيع الحواس بلوغه ،وال المعارف من فهم كنهه،

وبهذا يفارق المؤمن غيره ،فاإليمان بوجود الشمس مثالً مدرك لجميع البشر ،فال يستطيع إنسان إنكار وجودها وهي تشرق عليهم كل يوم،

حتى إن اختلفت معارفهم ومداركهم أو تسمياتهم للشمس ،فهي ظاهرة للعيان ال تحتاج إلى إثبات .إن اإليمان بالغيب يعني ثقة اإلنسان بربه

تعالى ،وبرسله (عليهم السالم) ،لذلك فاإليمان بالغيب يعني :اإليمان " بما غاب عنهم مما أنبأهم به النبي (صهلى هللا عليه وسهلم) من أمر
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البعث والنشور والحساب وغير ذلك"(. )56ولو نظرنا إلى الخارطة الفكرية المعاصرة لموقف الناس من الغيب لرأينا مواقف متباينة شتى،

فبعضهم ينكر الغيب جملة وتفصيالً ،وبعضهم تساهل فنسب معرفة الغيب لكثير من البشر ،وبعضهم أنكر أن يختص هللا تعالى بعض

عباده بمعرفة الغيب وأن الغيب هلل تعالى فقط ،والصحيح ما قدمناه بأن الغيب هلل تعالى؛ ولكنه قد يختص به من شاء من عباده ،فذلك من

فضل هللا الذي يؤتيه من يشاء من عباده.واإليمان بالغيب ،من ضروريات الحياة اإلنسانية ،فهو ضرورة إنسانية ،وضرورة اجتماعية،
وضرورة أخالقية ،وضرورة سياسية ،وضرورة اقتصادية ،وضرورة قانونية ،وضرورة عقلية ،وضرورة فطرية(.)57

ثانيًا :أهمية اإلميان بالغيب على الصعيدين الفكري والنفسي:

إن لإليمان بالغيب ثمرات كثيرة مهمة ،منها ثمرات فكرية ونفسية وسياسية وإدارية واقتصادية ومالية ،وأخالقية وأسرية ،وهذا المطلب مكرس

لبيان بعض آثار اإليمان بالغيب .إن اإليمان بالغيب هو ضرورة عقلية؛ ألن العقل ذو مدارك محدودة ،يعتمد في بلوغ الحقائق على الحواس
اإلنسانية المحدودة ،في حين أن عقل المؤمن بالغيب يحلق في معالم روحانية واسعة ،تسمح له في إدراك كثير من الحقائق التي ال تدرك
بالعقل المجرد ،فاإليمان بالغيب يعني اإليمان بقوة غيبية هائلة غير مدركة ،وبعوالم غائبة عن حواس اإلنسان مما يحفزه للسعي الكتشاف
ما هو غائب عن الحواس .وهو ضرورة فطرية ،فالفطرة تميل إلى اكتشاف المجهول ،ولهذا يحاول اإلنسان أن يعرف كل ما خبيء عنه،
مما يدل على أن الفطرة تسعى وراء الغيب ،والسعي وراء الشيء يدل على وجوده ،فالفطرة تقتضي أن هذا العالم ليس هو وحده العالم ،بل

هناك ما أخفي عنا وهو أكبر وأكثر وأوسع ،وأن هذه الحياة تعيسة ،إذا لم يكن هناك حياة أخرى ،تزيل عنا األحزان ،وترفعنا من هذه
األحوال المحزنة في الدنيا إلى حيث الراحة والسعادة واالطمئنان(.)58واإليمان بالغيب قد يبدو للساذجين ترفا فكرياً ،ولكنه يشفي غليل
اإلنسان الذي جاهد منذ بداية وجوده على األرض في محاولة إيجاد إجابة مقنعة لكيفية وجدوده ،ومحاولة معرفة سر الحياة وسر هذا الكون
الذي يعيش فيه ،وعلى الرغم من ظهور أفكار وآراء ال حصر لها ،إال أن جميع هذه اإلجابات عجزت عن إدراك الحقيقة ،التي بات يعرفها
الطفل المسلم اليوم.لقد حار النمرود

()59

في سر الكون ،كما تنبئ عن ذلك مجادلته إلبراهيم الخليل (عليه الصالة والسالم) ﴿ﱝ ﱞ ﱟ

ﱳﱵﱶﱷ
ﱴ
ﱠﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲ
ﲃ ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉ ﴾(.)60أو ما تكشفه محاورة
ﲄ
ﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ
موسى وهارون (عليهما السالم) مع فرعون﴿ :ﳘ ﳙ ﳚ ﳛ ﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ ﳡ ﳢ ﳣ ﳤ ﳥ ﳦ ﳧ ﳨ ﳩ
ﳪ ﳫ ﳬ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌ﴾(.)61لقد كشفت العقيدة اإلسالمية الحقائق العظمى ،وسلكت الضوء
على أخطر أسرار الكون ،وعلى القوانين الكلية التي تسيره ،وسبرت أغوار المشكالت الغامضة التي حيرت أعظم العقول البشرية ،مثل

مشكلة الموت ،والحياة بعد الممات ،فالمؤمن مطمئن بما معه من المعارف ،واثق من نفسه ،وموقن بصحة دينه ،في حين يعيش غيره في
قلق بالغ ،واضطراب نفسي عنيف ،وكأني أتمثل حال المسلم مع غيره في قول المتنبي:نام ملء جفوني عن شواردها ...وي ْسهر الخلق جراها
وي ْختصم()62لقد عبر القرآن الكريم عن العالقة الوثيقة بين األمن والهداية وبين اإليمان في قوله تعالى﴿ :ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ
ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﴾( .)63فالمؤمن الذي لم يتلبس بالشرك له األمن والهدى في الدنيا قبل اآلخرة( ،)64فالمؤمن بعيد
عن األمراض النفسية مثل القلق والكآبة وغيرهما؛ ألنه واثق باّلل تعالى﴿ ،ﳖ ﳗ ﳘ ﳙ ﳚ ﳛﳜ ﳝ ﳞ ﳟ ﳠ
ﳡ﴾(.)65والمؤمن يعلم يقيناً أن النافع والضار هو هللا تعالى ،كما في قوله (صلى هللا عليه وسلم) البن عباس (رضي هللا عنهما)« :يا
اعل ْم أن األمة ل ْو
احفظ ّللا ي ْحف ْ
استع ْن باّلل ،و ْ
ظكْ ،
غالم إهني أعهلمك كلماتْ ،
استع ْنت ف ْ
اسأل ّللا ،وإذا ْ
احفظ ّللا تج ْده تجاهك ،إذا سأْلت ف ْ
اجتمعوا على أ ْن يضروك بشيء ل ْم يضروك إال بشيء ق ْد كتبه
اجتمع ْت على أ ْن ي ْنفعوك بش ْيء ل ْم ي ْنفعوك إال بش ْيء ق ْد كتبه ّللا لك ،ول ْو ْ
ْ
ْ
ْ
()66
ّللا عل ْيك ،رفعت األ ْقالم وجف ْت الصحف» .فالمؤمن ال يخاف غير هللا تعالى؛ ألن أجله محدود ورزقه محدود وخيره محدود ،وكلها بيد
هللا تعالى وحده؛ لكن غير المؤمن يخاف من كل شيء في الحياة لظنه أن للموجودات قواها الذاتية ،وتأثيراتها المستقلة ،لذا فإن" استقرار

هذه العقيدة في أعماق النفس يجعلها عزيزة فال تذل ،تقف أمام كل قوى األرض ،ال ترهب سلطاناً وال تستحذي أمام صولة الملك وإغرائه،
هذه العقيدة ترفع صاحبها من أوحال األرض ومستنقع الطين ،فيقف في المرتقى السامي ينظر إلى األرض من علو مع التواضع ،وبالعزة

مع المحبة والتضامن ،دون استطالة وال بغي على الناس ،يود أن يرفعهم إلى هذا المستوى الذي رفعه هللا إليه"(.)67إن الظروف المادية
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القاسية ،أو أسباب العيش الصعبة هي أكبر الدوافع للقلق ،وقد عالج اإلسالم هذا المرض الخطير بربط مصير اإلنسان كله باّلل تعالى،

أن يجعل صلته قائمة ومتجددة مع خالقه ،مع غرس قيم الزهد والورع والقناعة والرضا ،وأن قيمة المرء بإيمانه ال بأمواله﴿ ،ﱱ ﱲ
وْ
ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﴾(.)68إن العالج النفسي في اإلسالم يقوم على البناء العقدي لإلنسان ،فاإلسالم هو عقيدة التوحيد التامة ،وهو االستسالم هلل
تعالى الواحد ،والعقيدة اإلسالمية قوامها ألوهية هللا تعالى المطلقة ،وعلى هذا األساس تنبثق سائر البناءات األخرى ،وفرق كبير بين عالج
النفوس في اإلسالم وبين عالجات النفوس التي يستعملها الغرب ،والتي تبتعد كثي اًر عن معرفة النفس اإلنسانية معرفة حقيقية ،ولذلك فال
تنفع معها طرق عالجاتهم ووسائل تعليمهم ومختلف أساليبهم(.)69

ثالثًا :أهمية اإلميان بالغيب على الصعيد السياسي:

إن اإليمان بالغيب ،وهو ضرورة سياسية ،فالسياسة هي الطريقة التي تتبعها الفئة الحاكمة ،وفي غياب اإليمان بالغيب ،فستكون السياسة

لعبة كر وفر قائمة على الخداع ،والدسيسة ،ونصب الفخاخ ،واإليقاع بغيرك ،والتجسس على الناس ،وإتباع الطرق التي تؤمن مصالح الفئة

الحاكمة.والمنظومة السياسية واإلدارية في اإلسالم قائمة على اإليمان باّلل تعالى ،وتوجهها المنظومة األخالقية اإلسالمية ،وينشط فيها
الوازع الديني األخالقي ،لذلك يتصف هذا النظام في اإلسالم من حيث الواقع االفتراضي بقيم ال مثيل لها بين النظم الوضعية األخرى.

فالعدل في النظام اإلسالمي بوصفه أساس الملك ،ال يتعلق بأهواء البشر ورغباتهم ،بل هو في الحكم بما أنزل هللا تعالى ،فمن خرج عنه
ﲒ ﲔ ﲕ ﲖ ﲗ ﲘ ﲙ ﲚ ﲛ ﲜ ﴾(﴿ ،)70ﲶ ﲷ ﲸ
ﲓ
وتعدى فقد فسق وظلم وكفر ،كما قال تعالى﴿ :
ﲹ ﲺ ﲻ ﲼ ﲽ ﲾ﴾(﴿ ،)71ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ﴾(.)72
عد بعض األنظمة في العالم اإلسالمي على أنها الممثل الحقيقي لإلسالم ،فهذه األنظمة ال تمثل إال نفسها ،وشتان ما بينها
ومن الخطأ ه
وبين اإلسالم العظيم ،ولسنا في معرض ذكر الشواهد التاريخية الكثيرة على عدالة اإلسالم ،التي شاعت في المؤلفات العربية واإلسالمية،
فغرضنا توضيح العالقة الجدلية القائمة بين الغيمان بالغيب وبين النظام السياسي أو اإلداري ،وقدوة المسلمين في هذا قوله (صلى هللا عليه

وسلم)« :كلك ْم راع ،وكلك ْم م ْسئول ع ْن رعيته ،اإلمام راع وم ْسئول ع ْن رعيته ،والرجل راع في أ ْهله وهو م ْسئول ع ْن رعيته ،واْلم ْ أرة راعية في
ب ْيت زْوجها وم ْسئولة ع ْن رعيتها ،واْلخادم راع في مال سهيده وم ْسئول ع ْن رعيته»(.)73

رابعًا :أهمية اإلميان بالغيب على الصعيد االقتصادي:إن اإليمان بالغيب ضرورة اقتصادية؛ ألن االفتقار إلى اإليمان بالغيب سيؤدي إلى
سيادة العالقات االقتصادية النفعية ،والرغبة الكبيرة في االستحواذ على المنافع ،وإقصاء الخصوم ،وتشيع العالقات النفعية ،وتسحق الطبقات

الفقيرة ،ويكون االستغالل والنفعية هما السمة البارزة في العالقات االقتصادية .ويعد االقتصاد عصب الحياة اإلنسانية ،لذلك أواله اإلسالم
عناية كبيرة" ،فهو بهذا االعتبار خلق وعبادة فال يمكن فصله عنها ،وإقامته في مجتمع ال تسري فيه أنظمة الحياة على أساس العقيدة

اإلسالمية ،لهذا فإنه يخضع بخطوطه العامة إلى التوجيهات اإلسالمية التي ترسم وتخطط معالم المجتمع اإلسالمي المتميز عن
المجتمعات الجاهلية األخرى ومن هذه التوجيهات :إن المال عرض زائل ليس الغاية ،الدعوة إلى الخير ،العدل ،الوازع الديني،

اإلخوة"(.)74فالنشاط االقتصادي في اإلسالم كشأن جميع النشاطات اإلنسانية األخرى نشاط تعبدي؛ فكل عمل يؤديه المؤمن يثاب عليه إن
أحسن فيه ،ويذم عليه إن أساء فيه ،اقتصادياً كان أو غير ذلك ،وقد قال (صلى هللا عليه وسلم)« :إن ّللا يحب إذا عمل أحدك ْم عمالً أ ْن
ي ْتقنه»(.)75فضال عن ذلك فالنشاط االقتصادي في اإلسالم ال يهدف إلى تحقيق منفعة مادية فقط ،كأي نشاط اقتصادي وضعي ،وإنما يتخذ

من هذا الهدف وسيلة لغاية أخرى هي إعمار األرض ،وتهيئتها للحياة اإلنسانية ،تحقيقاً لخالفة اإلنسان في األرض ،وإيمانا بأن هللا تعالى
سيسأل عن هذه الخالفة( .)76من هنا تظهر العالقة الوثيقة بين اإليمان باآلخرة وبين النشاط االقتصادي ،وتتكشف أهمية اإليمان في تقويم

السلوك الفردي واالجتماعي ،فمن دون اإليمان ،لن ينتهي اإلنسان عن االحتكار والغش واستغالل اآلخرين ،إذ أن هدفه هو تراكم الثروات،
لذلك ذم القرآن الكريم الذي يكتنز األموال وال يراعي مصالح الضعفاء ،كما في قوله تعالى﴿ :ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱚ ﱛ
ﱜ ﱝ ﱞ ﱟ ﱠ ﱡ ﱢ ﱣ ﱤ﴾(" .)77إن اهتمام اإلسالم العظيم بخلق المجتمع العامل ينبع أساساً من قانون

اقتصادي ثابت هو أن اإلنتاج ال يتوقف على الرأسمال الممثل في الملكية الفردية فحسب ،بل يتوقف كذلك على العمل اإلنساني ،ولذلك

فإن اإلسالم يبارك العمل ويعتبره أعظم ركن في الحياة ،ولم يجعل العبادات عائقة عن طلبه ...وليس هنالك دافع أقوى على النفس في
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المجتمع اإلنساني من دافع اعتبار العمل عبادة؛ ألن ذلك سيدفع اإلنسان إلى اإلتقان في عمله ،واإلخالص فيه ،ويعتبر نفسه مقص اًر إذا

تقاعس ،أو لم يؤد واجبه على الوجه المطلوب"(.)78

خامساً :أهمية اإلميان بالغيب على الصعيد األخالقي:

إن اإليمان بالغيب ضرورة أخالقية؛ ألنه من دون التدين سوف لن تسود القيم األخالقية المنضبطة ،وسيفتقد إلى الوازع األخالقي الديني
الذي يضبط سلوك اإلنسان وينظم عالقة اإلنسان بغيره ،وبه يخلص في عمله ويتقن صنعته ،ولوال اإليمان لما تمسك الناس

باألخالق(. )79وهو ضرورة قانونية؛ ألنه يؤدي إلى الشعور بالمسؤولية ،ومراعاة األعراف السائدة ،واحترام القوانين وإن كانت وضعية ما
دامت ال تتعارض مع الدين ،فضالً عن الوازع الديني الذي يتصف به من آمن بالغيب ،الذي يجعله ينأى عن كثير من الممارسات
الالقانونية ،مثل السرقة ،والغصب ،واالعتداء على حقوق اآلخرين .وهو ضرورة إنسانية؛ ألن اإلنسان ال يستقيم وضعه البشري كإنسان إال

بما يلزم اإلنسان وهو التدين ،وبدون اإليمان بالغيب تفقد البشرية عنص اًر رئيساً من تكوينها ،يجعلها تقع في التيه ،وتتخبط في الضالل.وهو
ضرورة اجتماعية؛ ألن اإلنسان إذا فقد اإليمان بالغيب؛ فإنه سيفقد الدافع الرئيس ألثره االجتماعي ،فال يجد مسوغاً لنفع غيره ،فتتعطل

العالقات االجتماعية وتغلب النزعة الفردية.وإن "القيم الخلقية في اإلسالم ال تقل أهمية عن النصوص التشريعية الملزمة في توجيه سلوك

الفرد بالنسبة لغيره ،واحترامه لحقوق اآلخرين ،ورعايته لمصلحة الجماعة ،وغيرته على حرمات بالده والحفاظ عليها بطواعية واختيار ،ودفاع

ذاتي ،ورقابة داخلية للنفس على ذاتها ،فالبر واإلحسان والرحمة واإلخاء العام والتضحية واإليثار والمحبة والتناصر والتعاون على البر

والتقوى ،كل تلك السلوكيات التي هي من صميم الدين تؤثر تأثي اًر واضحاً في تكييف الحياة االقتصادية ،وتساند المذهب فيما ينشده من

غايات ،وتسمو باإلنسان دائماً إلى مواطن الخير ،وتبعده عن عوامل الشر"(.)80إن اإليمان بالغيب له تأثير بالغ في األخالق وتطبيق
القانون لحفظ األسرة والمجتمع؛ ويحقق أمن المجتمع ،ويحفظه من كل االنحرافات الخلقية واألمراض التي تشهدها المجتمعات البشرية اليوم،

وهذا األمن ال يعتمد على العقوبة وشدة البطش بأصحاب الجرائم في الدرجة األساس ،وإنما يعتمد على غرس اإليمان في القلوب ،وزرع
مخافة هللا في النفوس حتى تترك اإلجرام رغبة عنه وكراهية له ،بل تذهب إلى مقاومته والنهي عنه ،ثم يتبع ذلك تطبيق العقوبات الشرعية
على من لم تنفع معه الموعظة ،ولم تؤثر فيه النصيحة ،ولم يأتمر بالمعروف وينته عن المنكر ،فالعقوبة هي العالج األخير.

اخلامتة

الحمد هلل حق حمده ،والصالة والسالم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.وبعد :في خاتمة هذا البحث ألخص أهم النتائج بما

يأتي:
.1

إن تعريف اإليمان بأنه التصديق مع اإلقرار محل اتفاق بين العلماء ،ووقع اختالف بينهم في تعريف اإليمان الشرعي ،وهذا القدر

كاف لدخول المرء في حظيرة اإليمان ،والخالف فيه خارج من قبيل الغلو.
بالحس؛ وإنما في األشياء التي ال نرها وال نشاهدها ،والتي أخبر بها هللا ورسوله (صلى
 .2ليس اإليمان بالغيب اإليمان باألشياء المشاهدة
ه
هللا عليه وسلم).
اختص هللا تعالى به بعض
 .3يمكن تقسيم الغيب على ثالثة أقسام :غيب مطلق ال يعلمه إال هللا تعالى ،أو استأثر به سبحانه ،وغيب
ه
عباده ،وغيب يمكن لإلنسان التوصل إليه والتعرف به بالبحث عنه.
.4

ويقسم الغيب باعتبار الزمان على ثالثة أقسام :الغيب الماضي ،مثل مجريات الحوادث الماضية ،كأخبار األمم السابقة ،والغيب

.5

وأهمية اإليمان بالغيب متأتية من أنه يحتاج إلى تأسيس ثقة العبد بخالقه سبحانه وتعالىفهو ضرورة إنسانية ،وضرورة اجتماعية،

الحاضر ،وهو األمور التي ال تدرك بالحواس المعتادة ،والغيب المستقبل.

وضرورة أخالقية ،وضرورة سياسية ،وضرورة اقتصادية ،وضرورة قانونية ،وضرورة عقلية ،وضرورة فطرية.
وهللا ولي التوفيق.

املصادر واملراجع

.1

أحكام القرآن ،أبو بكر محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن أحمد المعافري اإلشبيلي المعروف بـ(ابن العربي) (ت543ه)،

راجع أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1424 ،3ه 2003-م.
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.2

أساس البالغة ،أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري (ت538ه) ،تحقيق محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية،

.3

اإلسالم واالقتصاد ،د .عبد الهادي على النجار ،سلسة عالم المعرفة ،الكويت ،عدد  ،63لسنة 1983م.

.4

اإلصابة في تمييز الصحابة ،أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني المعروف بابن حجر (ت852ه)،

بيروت1419 ،ه 1998-م.

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت1415 ،ه.

أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،أبو سعيد ناصر الدين عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي (ت685ه) ،تحقيق

.5

محمد عبد الرحمن المرعشلي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1418 ،ه 1997-م.
.6

تاج العروس من جواهر القاموس ،محيي الدين أبو الفضل محمد مرتضى الحسيني الواسطي الحنفي الزبيدي (ت1205ه) ،مكتبة

.7

تأويل مشكل القرآن ،أبو محمد عبد هللا بن مسلم المعروف بابن قتيبة (ت ،)276تحقيق إبراهيم شمس الدين ،دار الكتب العلمية،

.9

التعريفات ،أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف (ت816ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت1403 ،ه

تأويالت أهل السنة ،أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي (ت333ه) ،تحقيق الدكتور مجدي باسلوم ،دار الكتب العلمية ،بيروت،

.8
.10

تفسير الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي (ت1418ه) ،راجع أصله وأحاديثه أحمد عمر هاشم في جامعة األزهر .مطبعة أخبار اليوم

.11

تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر كثير القرشي الدمشقي (ت774ه) ،تحقيق محمد حسين شمس الدين،

.12
.13

تهذيب اللغة ،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري (ت370ه) ،تحقيق محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،

التيجان في ملوك حمير ،أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري البصري (ت213ه) ،مما رواه عن أسد بن

موسى عن إدريس بن سنان عن جده المه وهب بن منبه ،الدراسات واألبحاث اليمنية ،صنعاء  -اليمن1347 ،ه.
.14

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير بن غالب اآلملي الطبري (ت310ه) ،تحقيق

محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،مصر1420 ،ه 2000-م.

.15

الجامع الكبير  -سنن الترمذي ،أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي السلمي (ت279ه) ،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين ،دار

إحياء التراث العربي ،بيروت ،ط1395 ،2ه 1975-م.
.16

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأيامه المعروف بصحيح البخاري ،أبو عبد هللا

.17

حقوق اإلنسان في ضوء الكتاب والسنة ،يسري السيد محمد ،دار المعرفة ،بيروت2006 ،م.

.18

ساللة أرمينيا الكبرى ،تاريخ األرمن .موسى خورين ،وروبرت تومسون ،دار نشر جامعة هارفرد1978 ،م.

.19

شرح ديوان المتنبي أبي الطيب أحمد بن الحسين بن الحسن الجعفي الكوفي (ت354ه) ،محب الدين أبو البقاء عبد هللا بن الحسين

.20

شرح صحيح مسلم ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي (ت676ه) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1392 ،ه.

.22

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393ه) ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين،

محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت256ه) ،تحقيق محمد زهير ناصر الناصر ،دار طوق النجاة ،بيروت1422 ،ه.

بن عبد هللا العكبري البغدادي (ت616ه) ،تحقيق مصطفى السقا ،وإبراهيم األبياري ،وعبد الحفيظ شلبي ،دار المعرفة ،بيروت ،بال تاريخ.

.21
.23

شعب اإليمان ،أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي (ت458هـ) ،تحقيق محمد السعيد بسيوني زغلول ،دار الكتب العلمية ،بيروت،

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت354ه) ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،مؤسسة

الرسالة ،بيروت ،ط1414 ،2ه 1993-م.

.24

عالم الغيب بين الوحي والعقل ،د .يحيى مراد ،دار الكتب العلمية ،بيروت2003 ،م.

.25

العقيدة وأثرها في بناء الجيل ،د .عبد هللا عزام ،النور لإلعالم اإلسالمي ،بغداد ،ط2004 ،4م.

.26

علم النفس في الكتاب والسنة ،سميح عاطف الزين ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت1991 ،م.

.27

عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ ،أحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي (ت756ه) ،تحقيق محمد باسل عيون السود ،دار

الكتب العلمية ،بيروت1417 ،ه 1996-م.
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.28

عمل اليوم والليلة سلوك النبي مع ربه عز وجل ومعاشرته مع العباد ،أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري الشافعي المعروف بابن

.29

فتح الباري شرح صحيح البخاري ،أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقالني الشافعي (ت852ه) ،دار المعرفة ،بيروت،

السني (ت364ه) ،تحقيق كوثر البرني ،دار القبلة للثقافة اإلسالمية  -مؤسسة علم القرآن ،جدة  -بيروت ،بال تاريخ.

1379ه 1960-م.
.30
.31

كبرى اليقينات الكونية ،الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ،دار الفكر بدمشق ،ودار الفكر المعاصر ببيروت1997 ،م.

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ،أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (ت538ه)،

دار الكتاب العربي ،بيروت1407 ،ه.
.32

لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري (ت711ه) ،دار صادر ،بيروت1968 ،م.

.33

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807ه) ،تحقيق حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة،

.34

مدارك التنزيل وحقائق التأويل ،أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود النسفي (ت710ه) ،تحقيق يوسف علي بديوي ،راجعه وقدم

له محيي الدين ديب مستو ،دار الكلم الطيب ،بيروت1419 ،ه 1998-م.
.35

مسند أبي يعلى ،أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي التميمي (ت307ه) ،تحقيق حسين سليم أسد ،دار المأمون للتراث،

.36

مسند أحمد بن حنبل ،أبو عبد هللا أحمد بن حنبل الشيباني (ت241ه) ،تحقيق شعيب األرنؤوط ،وعادل مرشد ،وآخرين ،إشراف د

عبد هللا عبد المحسن التركي ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1421 ،ه 2001-م.

.37

مسند البزار (البحر الزخار) ،أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار (ت292ه) ،تحقيق الدكتور محفوظ الرحمن زين هللا،

.38

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المعروف بصحيح مسلم ،أبو الحسين مسلم بن

.39

معاني القرآن وإعرابه ،أبو إسحاق إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج (ت311ه) ،تحقيق عبد الجليل عبدة شلبي ،عالم الكتب،

وعادل بن سعد ،وصبري عبد الخالق الشافعي ،مؤسسة علوم القرآن ،بيروت ،ومكتبة العلوم والحكم ،المدينة2009 ،م.

الحجاج القشيري النيسابوري (ت261ه) ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،بال تاريخ.

.40
.41

المعجم األوسط ،أبو القاسم سليمان بن أ ْحمد الطبراني (ت360هـ) ،تحقيق طارق عوض هللا محمد ،وعبد المحسن ْإبراهيم الحسين،
معرفة الصحابة ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني (ت430ه) ،تحقيق عادل العزازي ،دار الوطن ،الرياض1419 ،ه -

.42

المفردات في غريب القرآن ،أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب األصفهاني (ت502ه) ،تحقيق صفوان عدنان الداودي،

.43

مقاييس اللغة ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت395ه) ،تحقيق عبد السالم هارون ،دار الفكر ،بيروت1399 ،ه 1979-م.

.44

مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ،د .عبد الكريم بكار ،دار القلم ،دمشق1420 ،هـ .1999-

.45

منهج التغيير االجتماعي ،د .محسن عبد الحميد ،مطبعة الزمان ،بغداد ،بال تاريخ.

دار القلم بدمشق ،والدار الشامية ببيروت1412 ،ه 1992-م.

.46

النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن األثير

(ت606ه) ،تحقيق زاهر أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،ه 1979-م.

اهلوامش
( )1تهذيب اللغة ،أبو منصور محمد بن أحمد األزهري (ت370ه) ،تحقيق محمد عوض مرعب ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت،
2001م :مادة (سلم) .313/12
( )2المصدر نفسه :مادة (أمن) .369- 368/15

( )3الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،إسماعيل بن حماد الجوهري (ت393ه) ،تحقيق أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليين،

بيروت ،ط1407 ،2ه 1987-م :مادة (أمن) .2071/5

( )4التعريفات ،أبو الحسن علي بن محمد بن علي الجرجاني المعروف بالسيد الشريف (ت816ه) ،دار الكتب العلمية ،بيروت1403 ،ه
1986-م.40 :



 





االميان بالغيب اقسامه واهميته



( )5سورة الحجرات اآلية.14 :

( )6لسان العرب ،أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن منظور األفريقي المصري (ت711ه) ،دار صادر ،بيروت1968 ،م :مادة
(أمن) .23/13
( )7سورة يوسف :اآلية .17
( )8لسان العرب :مادة (أمن) .23/13
( )9سورة يوسف :اآلية .17

( )10جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن كثير بن غالب اآلملي الطبري (ت310ه) ،تحقيق
محمود محمد شاكر وأحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،مصر1420 ،ه 2000-م.235/1 :
( )11سورة قريش :اآلية .4

( )12سورة البقرة :اآلية .75
( )13سورة يوسف :اآلية .17
( )14صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان ،أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي (ت354ه) ،تحقيق شعيب األرناؤوط ،مؤسسة
الرسالة ،بيروت ،ط1414 ،2ه 1993-م ،234/16 :رقم ( ،.)7249وقال محققه " :إسناده صحيح على شرط الصحيح".

( )15ينظر :النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين أبو السعادات محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري المعروف بابن
األثير (ت606ه) ،تحقيق زاهر أحمد الزاوي ،ومحمود محمد الطناحي ،المكتبة العلمية ،بيروت1399 ،ه 1979-م 70/1 :ـ .71
( )16سورة البقرة :اآلية .175
( )17سورة التين :اآلية .3
( )18سورة الدخان :اآلية .51
( )19سورة يوسف :اآلية .17

( )20ينظر :النهاية في غريب الحديث71/1 :؛ لسان العرب :مادة (أمن)  21/13ـ .22
( )21سورة التوبة :اآلية .61
( )22سورة يوسف :اآلية .17

( )23سورة الشعراء :اآلية  . 227ينظر :تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن عمر كثير القرشي الدمشقي (ت774ه)،
تحقيق محمد حسين شمس الدين ،دار الكتب العلمية ،بيروت1419 ،ه.76/1:

( )24شرح صحيح مسلم ،أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف بن مري النووي (ت676ه) ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1392 ،ه:
.145/1

( )25فتح الباري شرح صحيح البخاري.46/1 :،

( )26الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل.38/1:،
( )27تاج العروس من جواهر القاموس :،مادة (أمن) .187/34

( )28أنوار التنزيل وأسرار التأويل ،أبو سعيد ناصر الدين عبد هللا بن عمر بن محمد الشيرازي البيضاوي الشافعي (ت685ه) ،تحقيق محمد
عبد الرحمن المرعشلي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1418 ،ه 1997-م.37/1 :

( )29التعريفات.40 :

( )30متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي هللا عنه) .الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه

وأيامه المعروف بصحيح البخاري ،أبو عبد هللا محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي (ت256ه) ،تحقيق محمد زهير ناصر الناصر ،دار

طوق النجاة ،بيروت1422 ،ه :كتاب اإليمان ،باب سؤال جبريل النبي صلى هللا عليه وسلم عن اإليمان ،واإلسالم ،واإلحسان ،وعلم
الساعة ،19/1 ،رقم ()50؛ المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المعروف بصحيح مسلم،



 





االميان بالغيب اقسامه واهميته



أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت261ه) ،تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت ،بال تاريخ:
كتاب اإليمان ،باب معرفة اإليمان ،36/1 ،رقم (.)8
( )31ينظر :شرح صحيح مسلم.148/1 :
( )32مقاييس اللغة ،أبو الحسن أحمد بن فارس بن زكريا (ت395ه) ،تحقيق عبد السالم هارون ،دار الفكر ،بيروت1399 ،ه 1979-م:
.403/4

( )33النهاية في غريب الحديث.399/3 :

( )34ينظر :تهذيب اللغة :مادة (غيب) 183/8؛ أساس البالغة ،أبو القاسم جار هللا محمود بن عمر الزمخشري (ت538ه) ،تحقيق محمد

باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت1419 ،ه 1998-م :مادة (غيب) 717/1؛ لسان العرب :مادة (غيب) .655-654/1

( )35تأويالت أهل السنة ،أبو منصور محمد بن محمد الماتريدي (ت333ه) ،تحقيق الدكتور مجدي باسلوم ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1426ه 2005-م.483/6 :

( )36المفردات في غريب القرآن .617 ،وينظر :عمدة الحفاظ في تفسير أشرف األلفاظ.185/3 ،

( )37أحكام القرآن ،أبو بكر محمد بن عبد هللا بن محمد بن عبد هللا بن أحمد المعافري اإلشبيلي المعروف بـ(ابن العربي) (ت543ه) ،راجع
أصوله وخرج أحاديثه وعلق عليه محمد عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت ،ط1424 ،3ه 2003-م.15/1 :

( )38كبرى اليقينات الكونية ،الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي ،دار الفكر بدمشق ،ودار الفكر المعاصر ببيروت1997 ،م.301 :

( )39تفسير الشعراوي ،محمد متولي الشعراوي (ت1418ه) ،راجع أصله وأحاديثه أحمد عمر هاشم في جامعة األزهر .مطبعة أخبار اليوم
التجارية ،مصر1997 ،م.124/1 :
( )40المصدر نفسه.126/1 :
( )41سورة البقرة :اآليات.3- 1
( )42جامع البيان.239/1 :

( )43سورة األنعام :اآلية .59
( )44سورة لقمان :اآلية .34
( )45مسند أحمد بن حنبل ،247/6 :،رقم ( ،341/7 ،)3712رقم ( )4318من حديث ابن مسعود (رضي هللا عنه) ،قال محققه شعيب

األرنؤوط " :أبو سلمة الجهني لم يتبين ألئمة الجرح والتعديل من هو ،فهو في عداد المجهولين"؛ مسند أبي يعلى ،189/9:رقم (.)5297
قال الهيثمي " :ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني ،وقد وثقه ابن حبان" مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،نور الدين
علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807ه) ،تحقيق حسام الدين القدسي ،مكتبة القدسي ،القاهرة1414 ،ه 1994-م،136/10 :

( )46هو عبد هللا بن مسعود بن غافر بن حبيب ،أبو عبد الرحمن الهذلي حليف بني زهرة ،وأمه أم عبد بنت عبد ود بن سواء .من أكابر
الصحابة السابقين إلى اإلسالم من أهل مكة ،وهو أول من جهر بالقرآن بمكة ،سكن الكوفة وتوفي بالمدينة سنة (32هـ) .ينظر :معرفة

الصحابة ،أبو نعيم أحمد بن عبد هللا األصبهاني (ت430ه) ،تحقيق عادل العزازي ،دار الوطن ،الرياض1419 ،ه 1998-م1765/4 :؛
اإلصابة في تمييز الصحابة ،أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقالني المعروف بابن حجر (ت852ه) ،تحقيق
عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت1415 ،ه.200/4 :
( )47مسند أحمد ،173/6 :رقم ( ،232/7 ،)3659رقم ( ،286/7 ،)4167رقم ( .)4253قال محققه شعيب األرنؤوط" :صحيح لغيره"؛
( )48سورة الجن :اآليتان .27-26
( )49تأويل مشكل القرآن.244 ،
( )50سورة يوسف :من اآلية .37
( )51معاني القرآن وإعرابه.110/3،

( )52متفق عليه من حديث أبي هريرة (رضي هللا عنه) .صحيح البخاري :كتاب التعبير ،باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا
من النبوة ،30/9 ،رقم ()6988؛ صحيح مسلم :كتاب ،باب ،1773/4 ،رقم ( ،)2263واللفظ للبخاري.



 





االميان بالغيب اقسامه واهميته



( )53ينظر :فتح الباري.376/12 :
( )54سورة الذاريات :اآلية .56
( )55سورة البقرة :اآليات .5-1
( )56مدارك التنزيل وحقائق التأويل.41/1 ،
( )57ينظر :عالم الغيب بين الوحي والعقل ،د .يحيى مراد ،دار الكتب العلمية ،بيروت2003 ،م.167 :
( )58ينظر :عالم الغيب بين الوحي والعقل.198 :

( )59هو شخصية ذكرت في التوراة على أنه ملك شنعار جبار تحدى هللا ببنائه برج بابل بحسب سفر التكوين ،وذهب الطبري إلى احتمال
أنه الملك الذي تجادل مع إبراهيم (عليه السالم) وعاقبه بالحرق ،فقيل على وفق هذا هو نمروذ بن كنعان بن ريب بن نمروذ بن كوشى بن

نوح وهو أول من ملك األرض كلها وهو الذي بنى الصرح ببابل .وقيل :اسمه نمرود ،ولم يقف المؤرخون على حقيقة هذه الشخصية ،وإن
حاول بعضهم إثباتها تعسًفا لعدم تكذيب التوراة .ينظر :التيجان في ملوك حمير ،أبو محمد عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري

البصري (ت213ه) ،مما رواه عن أ سد بن موسى عن إدريس بن سنان عن جده المه وهب بن منبه ،الدراسات واألبحاث اليمنية ،صنعاء -
اليمن1347 ،ه55 :؛ جامع البيان192/17 :؛ ساللة أرمينيا الكبرى ،تاريخ األرمن .موسى خورين ،وروبرت تومسون ،دار نشر جامعة
هارفرد1978 ،م.88 :

( )60سورة البقرة :اآلية .258
( )61سورة طه :اآليات .52-49
( )62شرح ديوان المتنبي أبي الطيب .367/3 :
( )63سورة األنعام :اآلية .82
( )64ينظر :جامع البيان.499/11 :
( )65سورة الرعد :اآلية .28

( )66الترمذي ،أبواب صفة القيامة والرقائق والورع ،باب منه ،667/4 ،رقم ( ،)2516وقال الترمذي" :هذا حديث حسن صحيح".
( )67العقيدة وأثرها في بناء الجيل ،د .عبد هللا عزام ،النور لإلعالم اإلسالمي ،بغداد ،ط2004 ،4م.27 :
( )68سورة الحجرات :من اآلية .13

( )69ينظر :علم النفس في الكتاب والسنة ،سميح عاطف الزين ،دار الكتاب اللبناني ،بيروت1991 ،م.259/2 :
( )70سورة المائدة :من اآلية .44
( )71سورة المائدة :من اآلية .45
( )72سورة المائدة :من اآلية .47

( )73متفق عليه من حديث ابن عمر (رضي هللا عنهما) .صحيح البخاري :كتاب االستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس ،باب العبد راع
في مال سيده وال يعمل إال بإذنه ،848/2 ،رقم ()2278؛ صحيح مسلم :كتاب اإلمارة ،باب فضيلة اإلمام العادل وعقوبة الجائر والحث
على الرفق بالرعية والنهي عن إدخال المشقة عليهم ،1459/3 ،رقم ()1829

( )74اإلسالم في معترك الصراع الفكري الحديث.129 :

( )75مسند أبي يعلى ،349/7 :رقم ()4386؛ المعجم األوسط ،275/1 :،رقم ()897؛

( )76ينظر :اإلسالم واالقتصاد ،د .عبد الهادي على النجار ،سلسة عالم المعرفة ،الكويت ،عدد  ،63لسنة 1983م.105 :
( )77سورة الماعون :اآليات .3-1
( )78منهج التغيير االجتماعي ،د .محسن عبد الحميد ،مطبعة الزمان ،بغداد ،بال تاريخ.118 :
( )79ينظر :مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي ،د .عبد الكريم بكار ،دار القلم ،دمشق1420 ،هـ .38 :1999-
( )80حقوق اإلنسان في ضوء الكتاب والسنة ،يسري السيد محمد ،دار المعرفة ،بيروت2006 ،م.134 :



 



