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:تعريف اإلميان يف االصطالح بأنه التصديق

الح مننننن  ظانننننر مءننننناهر اإلرجننننناا انتانننننار ا تعرينننننف اإلمينننننان يف االصنننننط
بأننننننننه التصنننننننديق  أهنننننننملا التعرينننننننف منننننننأ و   ننننننن  املرج نننننننة الاننننننننر   

هننن  املتقننندمخ أ اصنننة ا، نننا رو  أقننند ببنننوىل  ننن  منننا ن نننبوىل    ظ 
.اللغة م  ظنهم ظجمعوا    ظن اإلميان هو التصديق

.ارصاملعالواقعيفاإلرجائيةاملفاهيمترسبمءاهرظبرز:ا،ألاملطلب



:يجاب     لك بأأجه  مبها

نقنننننننا ج نننننننو  اإلجننننننن    ننننننن  ظن . ظ
رآن اإلمينننان يف اللغنننة قبننن  نننن أل القننن
لننه  هننو التصننديق  يلننم يوجنند منن  نق

أ  ا انننننان ننقننننن   ننننن  أا ننننند ظأ ا بنننننخ 
.يال يعد  ج   ا

:ديقليس اإلميان مراجي ا للتص. ب
م  أ لنننك ظن لفنننن اإلمينننان ال ي نننتع

 ال يف الخنننننننننننو  ننننننننننن   ائنننننننننننب  أظمنننننننننننا 
: اإل بنننننننننننار  ننننننننننن  املاننننننننننناهد اقنننننننننننول

طلعنننننننننو الاننننننننننمس  أ ربنننننننننو يننننننننننال 
.آمبا ا  يقال صدقبا: يقال

ق   ا ينننننره ظنننننه مننننراج  للتصنننندي. ج
 ال  ن التصنننننننديق ال ي نننننننون: يقنننننننولهم

: به جوابانبالقلب ظأ الل ان؛ 
املبننننننننننننع  يا،يعننننننننننننال ت ننننننننننننم  :ا،أل

ا .تصديق 
ديق ظنننه   ا اننان ظصننله التصنن:الثنناين

يهنننننننننو تصنننننننننديق مخصنننننننننو  اننننننننن  ظن 
الصنننننننننالو ج ننننننننناا مخصنننننننننو  أالحننننننننن  

.قصد مخصو 
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:التهوي  م  االلت ام بأ  ام الرش  الءاهرو بحجة ظن اإلميان يف القلب

عيننار ا يوجنند يف ا،مننة منن  يننر  ظن االلتنن ام با،  ننام الءنناهرو لننيس م
.للصالح  أظن الباط  هو املهم بحجة ظن اإلميان يف القلب



:الد و هملىلآ ار

التهنننننننننوي  مننننننننن  ا،  نننننننننام التننننننننن  
جننننننننننننننااا الرشينننننننننننننننعة ب يجابهننننننننننننننا 

.االحجاب

ينننننننتل بننننننناب للجهلنننننننة أظصنننننننحاب
.ا،هواا للوقو  يف املحرماا

م انتقننننننننا  منننننننن  يلتنننننننن م بأ  ننننننننا
امنننه الاننننر ؛ ،ن اثننن  ا مننن  ظ  

.ظيعال ظاهرو

:  ننمخأتلتقنن  هننملىل النند و  مننع مننا يننرأج لننه العل نيننخ منن  تق ننيم النندي     ق
.جوهر ألباب:  انيه   لياا أقاور  أ: ظأله 



أهملا املءهر مثرو  قيدو املرج نة النملي  ظ رجنوا العمن 
منننن  م ننننم  اإلمينننننان  أهننننو مننننا ظننننننت  نفننننيهم للننننتالزم بنننننخ

.الباط  أالءاهر

ط  ا تقنناج الننتالزم بننخ صننالح البنناظهنن  ال ننبة أمننملهب 
و أالءاهر  ي  يءهر    البدن م  ا،قوال أا، ن ل هن

ن م  موجب ما يف القلب أالزمه  ا  ظن ما يقوم بالبد
؛ ي ننن  ا،قنننوال أا، ننن ل لنننه ظيينننا تنننأ   يننني  يف القلنننب

.ل   القلب هو ا،ص مبه  يؤ ر يف اآل ر  
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:االضطراب يف مفهوم ال  له  ال الله
  ننننننراج املرج ننننننة للعمنننننن  منننننن  م ننننننم  اإلميننننننان ظج     اضننننننطراب 

ال لمة مفهوم المة التو يد  يتجد مءاهر الرشك املباقية لهملىل
د أهنو ينر  م   بل أنملر لغ  الله يقنوم بهنا من  يبطنق ب لمنة التو ين

.بالل ان،ن اإلميان  بدىل تصديق بالقلب أ قراربأنه ال يبقيها  
نننننه ال لهننننا مقتيننننياتها ألوازمهننننا  ألهننننا منننندلولها الصنننننريل بأ الاننننهاجوأ

.معبوج بحق  ال الله
ينه قولنه   أي-ريض اللنه  بنه-أي تدل بعينهم ثثن   نديث  تبنان 

  لنه  ن الله قد  رم  ن  البنار من  قنال ال: )-ص  الله  ليه أسلم-
(. ال الله يبتغ  بمللك أجه الله



:يجاب     لك

مننننن  ظن املنننننبه  ال نننننليم يف التعا
هننو ضننمالانننر ية البصننو  مننع 

يهنننا بعينننها    بعنننا  أالبءنننر  ل
جملننننننننننننننننننننننننة  أرج متاننننننننننننننننننننننننابهها    

.مح مها

أرج بنننننننالبءر يف البصنننننننو  التننننننن 
  ييهنننننا تعلينننننق ج نننننول الجبنننننة ثننننن

قننننننننننال المننننننننننة التو ينننننننننند نجنننننننننند ظن 
البصنننننو  املطلقنننننة قننننند جنننننااا 
مقينندو يف ظ اجيننث ظ ننر   انن 
يف  نننننننننديث  تبننننننننننان هنننننننننملا ييننننننننننه 
: ا ننننننننننيفاق اإل ننننننننننال  يف قولننننننننننه

(.يبتغ  بمللك أجه الله)

ن جننننااا ظ اجيننننث اثنننن و تفينننند ظ 
ه الاننننننننهاجتخ تعبنننننننن   بنننننننناجو اللنننننننن
ن أ نننندىل أتننننرك الانننننرك  أالنننننتلف

هنننننو  بنننننوان  لنننننك أجليلنننننه  يعننننن  
ظن -ريض اللنننه  نننبه -ابننن   منننر 

صننننننن  اللنننننننه  لينننننننه -رسنننننننول اللنننننننه 
ببننن  اإلسنننالم  ننن : قنننال-أسنننلم
ر ثنا ظن ينعبند اللنه  أين فن:  مس

جأننننننننننه  أ قنننننننننام الصنننننننننالو  أ يتننننننننناا 
(.  ال ااو  أصوم رميان



يهنننننننملا الحنننننننديث أمنننننننا يف معبننننننناىل مننننننن  
ا، اجينننننننث الهنننننننا ميفاجينننننننة أيجمعهنننننننا 

ظن القننول هبنننا لنننيس : أجننه أا ننند أهنننو
هننننننننو مجننننننننرج الننننننننتلفن بنننننننن  هننننننننو القيننننننننام 
ثننننننننننندلولها مننننننننننن   بننننننننننناجو اللنننننننننننه أتنننننننننننرك 

.الرشك
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(: ن العم  رشق ا ل يف اإلميان: )ترجيد مقولة. ظ
ل أهنن  منن  مقنننوالا ال ثنن  منن  املرج نننة الننملي  يننرأن ظن ا، ننن 
ق لي ننننو جا لننننة يف م ننننم  اإلميننننان أظن اإلميننننان هننننو التصنننندي

بالقلنننننب أاإلقنننننرار بالل نننننان  أظمنننننا ظ ننننن ل الجنننننوارح يهننننن  رشق
.ا ل يقط

.نأهملا مخالف إلج   ال لف    رابية العم  يف اإلميا



:ظمري   املقولةبهملىلقالم بعااستبدأقد

يهمهننم لننبعا ا، اجيننث  أهننو يهنننم م
يلت منننننننننوا ييننننننننننه ثننننننننننبه  ظهنننننننننن  ال ننننننننننبة يف
االسنننننننتدالل مننننننن  الجمنننننننع بنننننننخ البصنننننننو 

  بهننننننا بحيننننننث تتفننننننق أال تختلننننننف  أينعمنننننن
ا .جميع 

اسننننننتبدأا    ظقنننننننوال لننننننبعا ظهننننننن  العلنننننننم  
ابن  أم   لك ما ا تهر م  تف   الحناين

إلج نننال ال نننلف للعمننن  -ر منننه اللنننه- جنننر 
ظن ظراجأا بنمللك"يف م م  اإلمينان؛ بنأنهم 

ا، نننننن ل رشق يف ا لننننننه  أمنننننن  هبننننننا ناننننننأ 
".القول بال ياجو أالبقص



لفهنننننم -ر منننننه اللنننننه-ثعارضنننننة يهنننننم الحننننناين :يجننننناب  ننننن   لنننننك
.ال لف  يهم يرأن رابية العم  يف م م  اإلميان

ننننا بف نننناجىل أظيننننراجىل  يقنننند يصنننن لوا أال يجعننن  ال ننننلف العمنننن  متعلق 
ا منا القول ييه  يم  ا،  ل ما هو رشق يف صحة اإلمينان أمبهن

أال نبة هو رشق يف ا له  أالفيص  يف  لك نصنو  ال تناب
.أيهم ال لف


