
 أركان اإلیمان
        من النساء ـ الحدیث:" اإلیمان أن تؤمن..............شره."136اآلیة: ة :النصوص المعتمد

 شرح المفردات: 
 القرآن  :الكتاب الذي نزل
 الكتب األخرى(التوراة.....الخ), ضل: تاه عن الحق, انحرف. :الكتاب الذي أنزل

 :تعریف اإلیمان
اإلیمان ھو التصدیق القطعي باہلل ومالئكتھ ورسلھ وكتبھ والیوم اآلخر والقضاء والقدر خیره 

 وشره.
 أركان اإلیمان:

 : اإلیمان باہلل-1
 اإلیمان باہلل یعني التصدیق بوجوده وعبادتھ وحده وإثبات صفات الكمال لھ وتنزیھھ عن صفات 

 النقص.
 اإلیمان باہلل یغرس فینا التواضع والطمأنینة والتوكل علیھ مع السعي وفعل  ما أمرنا بفعلھ 

 واالبتعاد عما أمرنا بتركھ .
 : اإلیمان بالمالئكة- 2

اإلیمان بالمالئكة یعني التصدیق بوجودھم وبأنھم یطیعون هللا حسب وظائفھم وال یعصونھ أبدا 
 وبأنھم الیشبھون البشر في أكل أو شرب ...

 اإلیمان بالمالئكة یغرس فینا حب الطاعة والنظام و یحسسنا بمنزلة اإلنسان عند هللا.
 :اإلیمان بالكتب السماویة- 3

أـ اإلیمان بالكتب السماویة یعني التصدیق بأنھا نزلت من عند هللا على رسلھ لھدایة الناس وأن 
 منھا ما حرف كالتوراة واإلنجیل ومنھا ما یحفظھ هللا كالقرآن.

ب ـ الكتب التي نعرفھا ھي: القرآن(محمد(ص) )- التوراة(موسى)- اإلنجیل(عیسى)- 
 الزبور(داود)- الصحف(ابراھیم) علیھم السالم.

ج ـ اإلیمان بالكتب یغرس فینا تدبر القرآن واتخاذه دستورا في حیاتنا ویربینا على عدم قبول 
 شيء بغیر علم أو برھان.

 :اإلیمان بالرسل- 4
أ ـ اإلیمان بالرسل یعني التصدیق بأن هللا اختارا رسال من عباده لتبلیغ رساالتھ إلى الناس 

 فیھتدون بھدیھا.
 ب ـ اإلیمان بالرسل یحسسنا بوحدة اإلنسانیة وبأن األدیان السماویة مصدرھا واحد ھو هللا .

 :اإلیمان بالیوم اآلخر - 5
أ ـ اإلیمان بالیوم اآلخر یعني التصدیق بأن هللا سیفني الكون في األجل الذي ال یعلمھ إال ھو وأنھ 

 سیبعث الناس ویحاسبھم على أعمالھم .
ب ـ اإلیمان بالیوم اآلخر یحسسنا بالمسؤولیة ویبث فینا المراقبة الذاتیة فنلتزم بحسن الخلق 

 الواجبات . والعمل الصالح وأداء
 :اإلیمان بالقضاء والقدر- 6

أ ـ اإلیمان بالقضاء والقدر یعني التصدیق بأن كل ما یقع في الكون یقع بعلمھ وإرادتھ وقدرتھ 
 وأن اإلنسان لیس مجبرا على أي عمل.



ب ـ اإلیمان بالقضاء والقدر یربینا على عدم الندم على مافات وعلى االستفادة من الخطأ وعلى 
 استخدام العقل في تفسیر الظواھر الكونیة فنأخذ من فوائدھا ونبتعد عن أضرارھا .

 :من ثمار اإلیمان 
اإلیمان یھدینا إلى الخیر ویبعدنا عن الشرور ویجنبنا كید الشیطان ویجلب لنا الرزق والبركة 

    ویبعث فینا السعادة  والرضى بما عندنا ."
 


