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 األهداف
 

 

 :علىيتوقع من الطلبة في نهاية الدرس أن يكونوا قادرين 

 .اإليمان تعريف ( 1

 .توضيح آثار اإليمان في حياة الفرد( 2

 .المجتمع بيان آثار اإليمان في حياة ( 3
على  آثراإليمانمن القرآن الكريم على  اإلستدالل( 4

 .المجتمع 

 

 

 



 املقدمة
                                                             

 

اإليمان معيار صالح األعمال،وأساس قبولها، أو 

 المبين،رفضها، وبدونه يكون الخسران 

 
 ئِكَ ﴿ َوَمْن أََراَد اْْلِخَرةَ َوَسعَٰى لََها َسْعيََها َوُهَو ُمْؤِمٌن فَأُولَٰ تعالى قال 

ْشُكوًرا﴾َكاَن َسْعيُُهم   مَّ

 

 

 



 ما تعريف إلايمان 

إقرار باللسان وعمل بالجوارح وألاركان: تعريف إلايمان  . تصديق بالجنان و



 ما هي مقومات إلايمان



 
 

 مقومات  إلايمان ثالثة

 اإلقرار باللسان التصديق الجازم بالقلب

 العمل بالجوارح



والتسليم بحقائق إلايمان، كاأليمان باهلل  باإلعتقادويكون 
 ومالئكته وكتبه ورسله

 .التصديق الجازم بالقلب: أولً 

 
 
 .إلاقرار باللسان: ثانيا

 
 
 .العمل بالجوارح: ثالثا

 ملسو هيلع هللا ىلص رسول هللا
 
 بأن يشهد أن ال إله إال هللا،وأن دمحما

ويشمل الشعائر الدينية املعروفة، وأهمها أركان إلاسالم، 
كما يتسع ليشمل كل عمل نافع يبتغي فيه املسلم وجه 

 .هللا تعالى



 نتأمل ونستنتج

 
 
 موجها

 
جاء الخطاب باإليمان في القرآن الكريم خطابا

للجماعة،وفي ذلك إشارة لعالقة إلايمان بالعمل 
 ماذا نستنتج من ذلك؟ .الجماعي

 عن الفرقة 
 
ألن إلاسالم يدعو إلى الوحدة بعيدا

 .وإلاختالف



 
، والتزام أوامره سبحانه وإلايمان يزيد ويقوى بطاعة هللا 

 .واجتناب نواهيه
 
 

 .وإلايمان ينقص ويضعف بمعصيته، ومخالفة أوامره
 



 ما آثار إلايمان على الفرد؟

 في نفس 
 
 فاعال

 
لإليمان على إلانسان املسلم آثار عظيمة، تظهر وتزداد كلما كان إلايمان قويا

 :صاحبه، فتنعكس عليه في حياته، ويحصد ثمارها في دنياه، وآخرته، ومن هذه آلاثار



 
 

 آثار اإليمان على الفرد

 الصبر والرضا استقامة السلوك واألخالق

 التضحية والبذل العزة والشجاعة

 المسارعة إلى التوبة



 

 استقامة السلوك واألخالق: أولً 

.: 
 

فاملؤمن يستشعر رقابة هللا عليه، في السر والعلن،   
 أخالقه ،هللا، وتستقيم  بشرعفينضبط سلوكه 

ِ يَْهِد قال تعالى  قَْلبَهُ ۚ ﴾﴿ َوَمن يُْؤِمن بِاَّللَّ
  



 

 ً  :.والرضاالصبر : ثانيا

.: 
 

فاملؤمن بقضاء هللا وقدره ال يجزع، بل يشعر بالطمأنينة   
ويستبشر بالفرج، مع حرصه على السعي، وألاخذ 

 .باألسباب
  



 

 ً  :.والشجاعةالعزة : ثالثا

.:  
فاملؤمن بقدرة هللا وعظمته، وقوته، يشعر أن هللا معه،   

 إال 
ً
يستمد منه عزة النفس، ويشعر بالقوة فال يخاف أحدا

 .هللا تعالى

ةُ َوِلَرُسوِلِه ﴿ ۚتعالىقال  ِ اْلِعزَّ  َوِلْلُمْؤِمِنيَن ﴾ َوَّلِلَّ

  
  



 

 ً  :.والشجاعةالعزة : ثالثا

.:  
فاملؤمن بقدرة هللا وعظمته، وقوته، يشعر أن هللا معه،   

 إال 
ً
يستمد منه عزة النفس، ويشعر بالقوة فال يخاف أحدا

 .هللا تعالى

ةُ َوِلَرُسوِلِه ﴿ ۚتعالىقال  ِ اْلِعزَّ  َوِلْلُمْؤِمِنيَن ﴾ َوَّلِلَّ

  
  



 

 ً  :.والبذلالتضحية : رابعا

.: 

 

   
فاملؤمن بكرم هللا وسعة فضله، يسخو بالعطاء املادي 

 في ألاجر،وحسن الثواب
ً
 .واملعنوي، طمعا

 

ن َشْيٍء فَُهَو قال تعالى  يُْخِلفُهُ ۖ ﴾﴿ َوَما أَنفَْقتُم م ِ

 
  
  



 ً  :.التوبةالمسارعة إلى : خامسا
 

   
، يرده إيمانه إلى معصية ، أو ارتكب خطأ فإذا وقع املرء في 

 .، فيتراجع عن سوء فعله وإلاستغفارالتوبة 

 
  
  



 ما آثار إلايمان على املجتمع؟

 عديدة منها
 
 :إلايمان يحقق للمجتمع املسلم أمورا



 
 

 آثار اإليمان على المجتمع

 والضمأنينةاألمان  النصر والغلبة

 النهضة والتقدم البركة في الرزق



 
 
 :.والغلبةالنصر : أوال

 

وهذه نتيجة حتمية، ووعد إلهي لعباده المؤمنين يستحقونه 

بفضل ما يبذلونه من جهد وجهاد، وطاعة هلل وحده، 

 .واعتصام بدينه

ْؤِمِنينَ  نَْصر   َعلَْينَا َحقًّا ﴿ َوَكانَ : تعالىقال   ﴾ اْلم 

  

 



 
 
 :.والطمأنيةألامان : ثانيا

 

 المجتمع،وهي نتيجة طبيعية الستقامة 

 فتنتفي أسباب الجريمة،ودوافعها ( 1 

  حدوثها،ويقل ( 2

   األمن،فيعم ( 3

   العدل،وينتشر ( 4

 .األفراد وتتحقق المساواة بين ( 5

  

 



 
 
 :.والنعمالبركة في الرزق : ثالثا

 

وهو وعد هللا سبحانه لعباده بالخير والنماء، في كل ما 

 .بشرعهرزقهم وأنعم عليهم، وذلك جزاء إيمانهم والتزامهم 

 

﴿ َولَْو أَنَّ أَْهَل اْلق َرٰى آَمن وا َواتَّقَْوا لَفَتَْحنَا َعلَْيِهْم : تعالىقال 

 َواأْلَْرِض ﴾بََرَكاٍت ِمَن السََّماِء 

    

  

 



 
 
 :.والتقدمالنهضة : رابعا

 

 

وهي نتيجة طبيعية مؤكدة، لبذل المؤمنين كل أسباب 

االجتهاد في عمارة األرض، وقد تجلت هذه النهضة في 

أعظم صورها في حضارتنا اإلسالمية العريقة، حيث برع 

العلماء المسلمون في كل المجاالت، وكانوا رواداً مهدوا 

    .الحديثةالدرب للنهضة العلمية والمدنية 

    

  

 



 
 

فإذا تحققت تلك اآلثار في المجتمع المسلم امتدت إلى المجتمعات 

 جمعاء،البشرية 

 فمن يعش في ظالل المجتمع االسالمي من المجتمعات األخرى  

 ينعم باألمن واألمان1)

 يحظ بعدل اإلسالم2)

(3 ً  ينطلق حراً كريما

 ومن تحققت له الهداية فآمن نال خيري الدنيا واآلخرة4)

وقد أثبت التاريخ أن من عاش في المجتمع اإلسالمي من أبناء ( 5

 .المجتمعات األخرى تحقق له األمان والسعادة والكرامة

 

    

  

 



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
 .اختار اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي  

ومن ”تعالى ما أثر اإليمان على الفرد في قوله   

 ؟“قلبهيؤمن باهلل يهِد 

 .التضحية والبذل.ب                .والرضاالصبر .أ

    .التوبةالمسارعة ألى  .د   .واألخالقاستقامة السلوك .ج



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس
 .اختار اإلجابة الصحيحة لكل مما يلي  

 اإليمان؟ما تعريف   

 .عمل بالجوارح وتصديق بالقلب.أ

 .وإقرارباللسانعمل بالجوارح  .ب

    .بالجوارحوعمل  وإقرارباللسانتصديق بالجنان .ج

     .بالقلبتصديق جازم  .د



 اسئلة اللجنة على هذا الدرس

أذكر أربعة آثار لإليمان على المجتمع   

 .مستشهداً على أثرين منها

ما أثر اإليمان الذي ينشأ عن استشعار هللا في   

 والعلن؟السر 

 سؤال

 .الصبر والتمكين.ب                .والرضاالصبر .أ

    .والشجاعةالعزة  .د   .واألخالقاستقامة السلوك .ج




