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مفهوم اإليمان باهللا
وحقيقته:

إن راحـة النفس ال تتأتى إالَّ باإليامن باهللا جل   
وعـز، ونفس غـري مؤمنة سـتبقى خائفـة وتائهة 
وضعيفة ال اسـتقرار هلا. واإليامن الذي به النجاة 
هـو اإليـامن بـاهللا، ومعنـاه التصديق اجلـازم بأن 
اهللا رب كل يشء ومليكـه وخالقـه، وأنـه الـذي 
يستحق وحده أن يُفرد بالعبادة من صالة وصوم 
ودعـاء ورجـاء وخـوف وذل وخضـوع، وأنـه 
املتصـف بصفـات الكـامل كلهـا، املنـزه عن كل 

نقص وعيب جل وعز.
ويتضمن اإليـامن باهللا اإليامن بمالئكته وكتبه   
ورسـله واليوم اآلخر والقدر خريه ورشه، وهذا 
اإليـامن هو أصل سـعادة اإلنسـان، بـل هو جنة 
الدنيا للمؤمن، وخامتته جنة اآلخرة إن شاء اهللا.

قَولٌ  ا هـو: اعتقـاد بالقلـب وَ " اإليـامن رشعً
ا ". باللسان معً

لِمَ هذا، فليعلم أن أساس قبول العمل  وإذا عُ  
عنـد اهللا هـو اإليـامن؛ لقوله جـل وعـز: (َفَمن 

ٰلَِحِٰت َوُهَو ُمۡؤِمٞن) [األنبياء: ٩٤]. َيۡعَمۡل ِمَن ٱلصَّ

اإلميان الصادق حياة األرواح وميدان األفراح

  ا�يمان با� نور إلى العدل،
 ونور إلى الحرية، ونور إلى

 العلم والمعرفة، ونور إلى
 الهداية، ونور إلى السكينة

وا<مان الروحي.
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١٦

أهمية اإليمان:
اهللا  عند  األعامل  أفضل  إن   
و أبو ذر  وأزكاها هو اإليامن؛ ملا رَ
 من سؤاله لرسول اهللا ملسو هيلع هللا ىلص بقوله: 
أفضل؟  األعامل  أي  اهللا،  ”يارسول 
يف  واجلهاد  باهللا  اإليامن  ملسو هيلع هللا ىلص:  قال 

سبيله“ (رواه مسلم).
ن َيۡهِديَُهۥ 

َ
ُ أ َّ  وهو سبب للهداية والسعادة الدنيوية واألخروية، لقوله جل وعز: (َفَمن يُرِدِ ٱ

ۡسَلِٰم) [األنعام: ١٢٥]. ۡح َصۡدَرهُۥ لِۡلِ يَۡشَ
ُهۡم َطٰٓئِٞف  َقۡواْ إَِذا َمسَّ ِيَن ٱتَّ واإليامن صارف للمؤمن عن املعصية، لقوله جل وعز: (إِنَّ ٱلَّ

وَن ٢٠١) [األعراف: ٢٠١]. ۡبِصُ ُرواْ فَإَِذا ُهم مُّ ۡيَطِٰن تََذكَّ ّمَِن ٱلشَّ
لَئِْن  َقبْلَِك  ِمْن  ِيَن  الَّ  َ إَِلَْك  وِحَ 

ُ
أ تعاىل: (َولََقْد  اهللا  قال  العمل،  لقبول  ط  رشَ اإليامن 

به  اهللا  بارك  يُ اخلَالِص  فاإليامن  اْلَاِسِيَن) [الزمر:٦٥]،  ِمَن  َوَلَُكوَننَّ  َعَملَُك  َلَْحَبَطنَّ  ْكَت  ْشَ
َ
أ

العمل، ويتقبل به الدعوات.

ثمرات اإليمان:
ۡصلَُها ثَابِٞت 

َ
ٗ َكَِمٗة َطّيَِبٗة َكَشَجَرةٖ َطّيَِبٍة أ ُ َمَث َّ لَۡم تََر َكۡيَف َضََب ٱ

َ
يقول اهللا جل وعز: (أ

ُكلََها ُكَّ ِحي بِإِۡذِن َرّبَِها) [إبراهيم: ٢٤ـ ٢٥]، ومن ثمرات اإليامن 
ُ
َمآءِ ٢٤ تُۡؤِتٓ أ َوفَرُۡعَها ِف ٱلسَّ

اآليت:
اإليامن الصادق يُضفي الطمأنينة والراحة النفسية واالنرشاح للصدر، وهذا مصداق قوله . ١

َ ُهْم َيَْزنُوَن)[يونس: ٦٢]. َ َخوٌْف َعلَيِْهْم َو  ِ َّ ْوِلَاَء ا
َ
َ إِنَّ أ

َ
تعاىل: (أ
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