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 مفهوم العقيدة اإلسالمية أواًل:

  العقيدة في اللغة:

شّد وشدِة وثوٍق، مأخوذة من العْقد، وىو اجلمع بُت أطراف الشيء والربُط  عقد : العُت والقاف والدال أصل واحد يدل على
 .]ٔ[والشدُّ بقوة

 :العقيدة في االصطالح

 ذلا معنيان:  - علماء العقيدة -العقيدة اصطالًحا عند أىل ىذا العلم 

معٌت عام يشَمل كل عقيدة، فالعقيدة بادلعٌت العام ىي اإلديان واليقُت اجلازم الذي ال يتطرَّق إليو شكّّ لدى معتقده،   :األول
 .سواء أكان ىذا االعتقاد حقِّا أم باطالً 

وأمسائو وصفاتو.  معٌت خاص َيشمل العقيدة اإلسالمية فقط وىو: اإلديان اجلازم با، وما جيب لو يف ألوىيتو وربوبيتو :الثاني
واإلديان دبالئكتو وكتبو ورسلو واليوم اآلخر، وبالقدر خَته وشره، وبكل ما جاءت بو النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور 

 .]ٕ[الغيب وأخباره

 ثانياً: موضوعات علم العقيدة:
تشمل موضوعات:  التوحيد،  واإلديان،  واإلسالم،  والغيبيات،   -دبفهوم أىل السنة واجلماعة-من حيث كوهنا علمًا العقيدة 

والنبَّوات،  والقدر،  واألخبار،  وأصول األحكام القطعية،  وسائر أصول الدين واالعتقاد،  ويتبعو الرد على أىل األىواء والبدع،  
 .[ٖ]ىب الضالة،  وادلوقف منهموسائر ادللل والنّْحل وادلذا

  ثالثاً: أسماء علم العقيدة:  

نَّة واجلماعة، منها: العقيدة، واالعتقاد، والعقائد، والتوحيد، والسنَّة، والش دة عند أَىل السُّ ريعة، للعقيدة اإِلسالمية َأمساء ُمتعدّْ
ين، وما ِمن اسٍم ِمن ىذه األمساء إال وذبد بعض األئمة قد صنَّف كتابًا ومساه ّٔذا االسم، فكم ِمن كتاب  واإلديان، وأصول الدّْ

ين أو ضلو ذلك، وسنقتصر على بعض من تلك ادلسميات ىي:  ألئمة السلف امسو اإلديان أو التوحيد أو أصول الدّْ

 مصطلح السنة: .1
 -صلى ا عليو وسلم  -لرسول ، وُتطَلق السنَّة دبعٌت شرعيٍّ عام يشمل ما كان عليو ا"السنَّة" ِمن أمساء العقيدة الصحيحة

وخلفاؤه الراشدون ِمن االعتقادات واألعمال واألقوال، وىذه ىي السنَّة الكاملة، وذلذا كان السلف قدديًا ال يُطِلقون السنة إال 
 .على ما َيشمل ذلك كلو

http://www.alukah.net/web/sohaym/0/63961/#_ftn1
http://www.alukah.net/web/sohaym/0/63961/#_ftn2
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تكليفية، وىي أن السنَّة ما يُثاب وليس ادلقصود بالسنَّة ىنا االصطالح الفقهي، أو االصطالح األصويل ادلتعلّْق باألحكام ال
فاعلها وال يُعاقب تاركها، ىذا اصطالح خاص عند الفقهاء، لكن السنَّة كُمصطلح شرعيٍّ وَرد يف النصوص النبوية يُراد بو 

 .العقيدة الصحيحة اليت خالفها البدع

ت الِفَرق الضالة؛ ألن العقيدة الصحيحة وقد أطلق العلماء على العقيدة الصحيحة اسم "السنَّة"؛ لتمييزىا عن عقائد ومقوال
 .اليت ىي ُمبيّْنة للقرآن -صلى ا عليو وسلم  -ُمستَمدة ِمن سنة النيب 

اتباع العقيدة الصحيحة، وأطلقوا على عقيدة السلف الصاحل اسم: "السنة"؛ بسبب اتباعهم  :وقد اعترب العلماء معٌت السنَّة
 يف ذلك. -رضي ا عنهم  -وأصحابو  -وسلم صلى ا عليو  -لطريقة رسول ا 

؛ البن أيب عاصم، "السنة" ؛ لإلمام أمحد بن حنبل، وكتاب"السنة" كتاب :وِمن ادلؤلَّفات اليت ألَّفها العلماء ربت اسم السنَّة
؛ مد بن نصر "السنة" ؛ أليب بكر اخلالل، وكتاب"السنة" ؛ أليب بكر ادلرَوزي، وكتاب"السنة" ؛ لألثرم، وكتاب"السنة" وكتاب
 .ادلرَوزي

 مصطلح أصول الدين: .2
ين ىي ما يقوم  :وِمن أمساء العقيدة الصحيحة ين؛ ألن أصول الدّْ ين، وقد أُطِلق على العقيدة الصحيحة اسم أصول الدّْ أصول الدّْ

ين اإلسالمي يقوم على عقيدة التوحيد؛ فسائر أمور  ين عليها، وتُعترَب أصالً لو، والدّْ ين كلها تُبٌت على العقيدةالدّْ  .الدّْ

ين الشرح "؛ لإلمام أيب احلسن األشعري، و"اإلبانة عن أصول الديانة" :(وِمن ادلؤلَّفات اليت ألَّفها العلماء ربت اسم أصول الدّْ
 .؛ البن بطة العكربي"واإلبانة عن أصول السنَّة والديانة

ويُعَمل ّٔا فحسب، ودُيكن االستغناء عن الفروع، فهذا الفهم خطأ؛ ألن  ويَنبغي أال يَرِد على بالك أن األصول ىي اليت تؤخذ
 .الدين كلّّ ال يتجزأ، وقد عاب ا على أىل الكتاب أهنم يؤمنون ببعض الكتاب، وَيكفرون ببعضو اآلَخر

ين يُقَصد ّٔا العقيدة والقطعيات وادلسائل الُكربى اليت رَبكم قواعد الشرع، والذين ك رىوا ىذا االسم أو ىذا الوصف وأصول الدّْ
ين إىل أصول وفروع، فِمن ىنا قد يفهم العامة أن الفروع أقل منزلة ِمن األصول يف االعتقاد  م الدّْ ِمن السلف، كرىوه ألنو يُقسّْ

ى بعض والعمل، وأنو ردبا يسع اإلنساَن إذا عرف األصول واعتَقدىا اإلخالُل بالفروع أو ببعضها، وىذا فهم خاطئ؛ فلذلك ير 
ين واحد، أصولو وفروعو سواء، وال جَيوز أن يقسم إىل أصول وفروع  .السلف أن الدّْ

 مصطلح التوحيد: .3
التوحيد، وقد أُطِلق على العقيدة الصحيحة اسم التوحيد؛ ِمن باب تسمية الشيء بأشرف أجزائو؛  :وِمن أمساء العقيدة الصحيحة

 .ِعلم العقيدةىو أشرف مباِحث  -عز وجل  -ألن توحيد ا 

أما ادلباحث اأُلخرى؛ ِمن إدياٍن بادلالئكة، والكُتب، والرُسل، واليوم اآلِخر، والقضاء والقدر، ومباحث اإلمامة، والصحابة، 
 وغَتىا، فهي تعتمد عليو، وتستند إليو؛ إذ ىو أساسها وجوىرىا، فهي تدخل فيو باالسِتلزام. 
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كتاب "؛ البن منده، و"كتاب التوحيد"؛ البن خزدية، و"كتاب التوحيد" :ت اسم التوحيدوِمن ادلؤلَّفات اليت ألَّفها العلماء رب
 .؛ البن سريج البغدادي"كتاب التوحيد"؛ البن رجب، و"التوحيد

 مصطلح اإليمان: .4
والسنَّة النبوية  ، اإلديان، وكلمة اإلديان وُمشتقاهتا ِمن أكثر الكلمات استعمااًل يف القرآن الكرمي  :ومن أمساء العقيدة الصحيحة

 .وقد أُطلق على العقيدة الصحيحة اسم اإلديان، وىو التصديق اجلازم بالعقائد الواردة يف القرآن والسنَّة والعمُل دبُقتضاىا

 كتاب"؛ البن منده، و"كتاب اإلديان"؛ البن أيب شيبة، و"كتاب اإلديان" :وِمن ادلؤلَّفات اليت ألَّفها العلماء ربت اسم اإلديان
 .[ٗ]؛ البن تيمية "كتاب اإلديان"، و"صحيح البخاري" ِمن "كتاب اإلديان"؛ أليب ُعَبيد القاسم بن سالم، و"اإلديان

 رابعاً: مصادر العقيدة اإلسالمية

 تعتمد العقيدة اإلسالمية على مخسة مصادر، وىي:

 الذي ال يأتيو الباطل من بُت يديو وال من خلفو تنزيل من حكيم محيد. :كتاب اهلل تعالى )القرآن الكريم( -1
 البيان صلد مل فإذا .ومعانيو لفظو من أراده دبا وأعلم أدرى  فهو نفسو؛ القرآن إىل القرآن تفسَت يف الرجوع . أ

 ادلعٌت يبُت ما صلد مل فإذا .سواه شلن دبقاصده أعلم فهو ربو عن ادلبلغ ألنو ؛ النيب سنة إىل رجعنا القرآن يف
 أسباب ويعلمون تنزيلو شاىدوا الذين وىم ا، كتاب َفهم على األحرص ألهنم الصحابة؛ تفسَت إىل رجعنا
 على حريصون ذلك مع وىم العرب، بلغة الناس أعلم وىم مشاكلهم، وعاجل وقائعو، حضروا وقد نزولو،

 الصحابة، تالميذ فهم التابعُت أقوال إىل رجعنا ادلعٌت، يبُت ما الصحابة أقوال يف صلد مل فإذا وفهمو، تدبره
 فنستفيد القرآن ّٔا أنزل اليت العرب، لغة إىل رجعنا صلد مل فإذا .والعمل اإلديان يف ّٔم ادلقتدون علمهم ونقلة

 .  ّٔا التعبَت وطرق استعماالهتا من معانيو
 ومن: ) يقول ، مراده بغَت  ا لكالم وتفسَت, للهوى ميل فيو ألن آّرد؛ بالرأي القرآن تفسَت حيرم . ب

 ."علم بغَت: "للًتمذي رواية ويف وحسنو، الًتمذي أخرجو( النار من مقعده فليتبوأ برأيو القرآن يف قال
 ال أهنا مع عليو اآليات حيمل مث معينا معتقداً  ادلفسر يتبٌتَّ  كأن معُت، مذىب على اآليات تفسَت حيمل أال . ت

  .إليو ويرجع عليو يبٌت إماماً  القرآن جيعل أن الواجب بل بعيد، من وال قريب من عليو تدل
 .الشارع مراد على الداللة يف أخص اللغوي ادلعٌت ألن اللغوية؛ احلقائق على الشرعية احلقائق تقدم . ث

 الواضح، البُت اكم إىل ادلتشابو رد وجب لذا متصادقة متوافقة ىي بل تتعارض وال تتناقض ال القرآن ألفاظ . ج
 وادلذاىب الفرق مسلك أخذ ّٔا عمل من متشأّة آيات ىناك ألن باكم؛ العمل العقيدة تأصيل فمن

 آيَاتٌ  ِمْنوُ  اْلِكَتابَ  َعَلْيكَ  أَنَزلَ  الَِّذي ُىوَ : }  تعاىل قال كما الزيغ أىل صفات من ادلتشابو فاتباع ، الضالة
َنةِ  ابِْتَغاءَ  ِمْنوُ  َتَشابَوَ  َما فَ َيتَِّبُعونَ  َزْيغٌ  قُ ُلؤِِّمْ  يِف  الَِّذينَ  فََأمَّا.  ُمَتَشأَِّاتٌ  َوُأَخرُ  اْلِكَتابِ  أُمُّ  ُىنَّ  زلَُّْكَماتٌ   اْلِفت ْ

 .[٘][ ٚ/ عمران ال...{ ] اللَّوُ  ِإالَّ  تَْأِويَلوُ  يَ ْعَلمُ  َوَما.  تَْأِويِلوِ  َوابِْتَغاءَ 
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 العقيدة يف السنة مكانة ، فهو ال ينطق عن اذلوى، إن ىو إال وحٌي يوحى.ما صح من سنة الرسول  :النبوية  السنة -2
 : االسالمية

 السنة فإن وشريعة، عقيدة الدين، مصدر ىو الكرمي القرآن كان إذا :الكريم القرآن مثل مستقل وحي أنها . أ
 ا صلى- نبيو عن يصدر ما-سبحانو- وصف فقد تعاىل، ا من وحي ألهنا ذلك؛ يف القرآن مثل النبوية

 وعن [.ٗ - ٖ/ النجم{ ]يُوَحى َوْحيٌ  ِإالَّ  ُىوَ  ِإنْ  اذْلََوى، َعنِ  يَ ْنِطقُ  َوَما} :فقال وحي، بأنو-وسلم عليو
 يعلمو كما إياىا فيعلّْمو بالسنة،  النيب على ينزل-السالم عليو- جربيل كان: ) قال عطية، بن حسان

 الكتاب أوتيت إين أال:  )  قال كما االمتثال، وجوب جهة من ادلكانة يف القرآن مثل فالسنة. (القرآن
 . [ٙ]( بسنيت عليكم: ) قال. النبوية السنة: بذلك وادلراد. صحيح وىو داود أبو أخرجو ،(  معو ومثلو

 بعقائد جاءت بل ُمْطلقو، وتُقّيد, عاّمو وزبصص, القرآن رُلمل تُبُّت  اليت ىي السنة: للقرآن السنة بيان . ب
 الساعة أشراط من كثَت وبيان الزمان آخر يف ادلهدي اإلمام كخروج الكرمي القرآن يف تذكر مل كثَتة وأحكام

 إال بعدي عنها يزيغ ال كنهارىا ليلها البيضاء على تركتم قد: )   قال ذلك، وغَت القبور يف ادلوتى وأحوال
 زبلف ومن صلى ركبها من نوح سفينة السنة: ) مالك اإلمام قال. صحيح وىو ماجو ابن أخرجو(   ىالك

 السنة من للسنة أحوج القرآن": )السنة شرح" يف الربّٔاري اإلمام ذكره فيما السلف بعض وقال ،( غرق عنها
 .[ٚ] مبيَّنة مفصلة فهي السنة وأما وأحكامو، عقائده بيان إىل حيتاج رلمل أغلبو يف القرآن ألن ؛( للقرآن

 :شروط ولو ديٍت أمر على األمة علماء اتفاق ىومجما:: اإل -3
 .أن يكون االتفاق بُت العلماء إذ ال عربة خبالف غَت العلماء على القول الراجح الشرط األول: . أ

 .أال خيالف عامِل بالدليل، فإن خالف بغَت دليل ال عربة خبالفو الشرط الثاني: . ب
أن يكون االتفاق يف أمر شرعي، فاألحكام العقلية كالرياضيات واألحكام التجريبية   الشرط الثالث: . ت

 .كالطب واألحكام الوضعية كقواعد اللغة والتجويد ال تدخل يف اإلمجاع

ويعد اإلمجاع مصدرا من مصادر األدلة االعتقادية؛ ألنو يستند يف حقيقتو إىل الوحي ادلعصوم من كتاب وسنة، وأكثر 
عتقاد زلل إمجاع بُت الصحابة والسلف الصاحل، وال ذبتمع األمة يف أمور العقيدة وال غَتىا على ضاللة مسائل اال

وباطل. )فاإلمجاع ىو األصل الثالث الذي يعتمدون عليو يف العلم والدين، واإلمجاع الذي ينضبط ما كان عليو 
إمجاع السلف الصاحل يف أمور االعتقاد حجة السلف الصاحل؛ إذ بعدىم كثر اخلالف وانتشرت األمة(. وعلى ىذا ف

شرعية ملزمة دلن جاء بعدىم، وىو إمجاع معصوم، وال ذبوز سلالفتو، )فدين ادلسلمُت مبٍت على اتباع كتاب ا وسنة 
 [ٛ]نبيو وما اتفقت عليو األمة، فهذه الثالثة أصول معصومة(. 

 

 الشرع، تنبيو إىل حيتاج بل مستقاًل؛ مصدراً  ليس أنو إال الدينية، ادلعرفة مصادر من مصدر العقل: العقل الصريح -4
 ال والوحي بالوحي، إال يهتدي لن فالعقل والتنازع، للتفرق سبيل العقل، زلض على االعتماد ألن األدلة؛ إىل وإرشاده

 .العقل يلغي
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 العقالء، على وأثٌت التعقل، على وحث العقل قيمة من الوحي رفع :اإلسالمية العقيدة في العقل مكانة . أ
رْ : }تعاىل قال  أُْولُوا ُىمْ  َوأُْولَِئكَ  اللَّوُ  َىَداُىمُ  الَِّذينَ  أُْولَِئكَ  َأْحَسَنوُ  فَ َيتَِّبُعونَ  اْلَقْولَ  َيْسَتِمُعونَ  الَِّذينَ  ِعَبادِ  فَ َبشّْ

 كدر، كل من صافية العقلية األدلة متضمنة جاءت قد الشرعية والنصوص. [ٛٔ-ٚٔ/الزمر{ ]األْلَبابِ 
 َفُسْبَحانَ  َلَفَسَدتَا اللَّوُ  ِإال آذِلَةٌ  ِفيِهَما َكانَ  َلوْ :} تعاىل قولو: ذلك فمن وإدراكها، فهمها إال العقل على فما
ا اْلَعْرشِ  َربّْ  اللَّوِ  { اخْلَالُِقونَ  ُىمُ  أَمْ  َشْيءٍ  َغَْتِ  ِمنْ  ُخِلُقوا أَمْ :}سبحانو ،وقال[ ٕٕ/األنبياء{ ] َيِصُفونَ  َعمَّ

/ النساء سورة{ ] َكِثَتًا اْخِتالَفًا ِفيوِ  َلَوَجُدواْ  الّلوِ  َغَْتِ  ِعندِ  ِمنْ  َكانَ  َوَلوْ : }وعال جل وقال [.ٖ٘/الطور]
 صحة فميزان ، الضالل وسبيل اذلالك مظنة الوحي عن باستقالل اإلذليات أمور يف العقل وخوض[. ٕٛ

 .  والسنة للكتاب ادلوافقة ىي ادلعقوالت
 سبيل على الكبار االعتقاد مسائل إىل بنفسو يهتدي قد والعقل :العقائد على االستدالل في العقل منزلة . ب

 أن ربسنب ال:) ا رمحو اإلسالم شيخ قال .أوالً  الفطرة يف ذلك ثبوت مع ا وجود كإثبات اإلمجال،
 وجو على وأمسائو بصفاتو مفصلة معرفة ا عرفت النظر، دبجرد تستفيدىا اليت وعلومها تركت لو العقول

 [ٜ] (. اليقُت
 كصفات وذلك وكيفيتها، حقيقتها العقول تدرك ال ّٔا والعلم معرفتها بعد االعتقاد مسائل من كثَتاً  إن مث

 وال العقل، يردىا أو حييلها ال اليت الغيبيات من اآلخر اليوم أمور من ورد ما وحقائق وأفعالو، تعاىل ا
 للعقول تنبيهاً  الغيب، مسائل لتقرير الكرمي القرآن يف األمثال تعاىل ا ضرب وذلذا  ، يطلبها أو يوجبها

 السماوات خبلق اإلنسان خلق وعلى األوىل، بالنشأة اآلخرة النشأة على فاستدل وجودىا، إمكان على
 .عليها ادلاء إنزال بعد ادليتة األرض بإحياء ادلوت بعد البعث وعلى القدرة، يف وأبلغ أعظم وىي واألرض

 يتخالفان؛ وال أمره، والثاين تعاىل ا خلق فاألول الصحيح؛ النقل خيالف ال الصريح العقل فإن: وأخَتاً 
 [ . ٗ٘/ األعراف{ ]َواأَلْمرُ  اخْلَْلقُ  َلوُ  َأالَ : }سبحانو احلق وىو واحد مصدرمها ألن
 الصريح؛ العقل خيالف شيء األمة وإمجاع والسنة الكتاب يف وليس:)ا رمحو تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
 ال قد ألفاظ فيو ولكن باطل، واإلمجاع والسنة الكتاب يف وليس باطل، الصريح العقل خالف ما ألن

 . [ٔٔ] -[ٓٔ](والسنة الكتاب من ال منهم فاآلفة باطالً، معٌت منها يفهمون أو الناس، بعض يفهمها
 قال .القيم والدين اإلسالم ىي أو للتوحيد، والتهيؤ اإلسالم قبول على اخلليقة خلق فهي الفطرة أما: الفطرة السليمة .٘

ينِ  َوْجَهكَ  فَأَِقمْ :} تعاىل َها النَّاسَ  َفطَرَ  الَّيِت  اللَّوِ  ِفْطرَةَ  َحِنيًفا لِلدّْ ينُ  َذِلكَ  اللَّوِ  خِلَْلقِ  تَ ْبِديلَ  ال َعَلي ْ  النَّاسِ  َأْكثَ رَ  َوَلِكنَّ  اْلَقيّْمُ  الدّْ
 اجلبلة على الفطرة يف كلهم خلقو بُت ساوى ا أن: معناه اللَّوِ  خِلَْلقِ  تَ ْبِديلَ  ال: تعاىل وقولو .[ٖٓ/ الروم{ ] يَ ْعَلُمونَ  ال

 البهيمة كمثل ديجسانو، أو ينصرانو أو يهودانو فأبواه الفطرة، على يولد مولود كل: )الصحيح احلديث ويف .ادلستقيمة
 على الكفر من سليماً  خلق الطفل أن: ىو الفطرة على ادلولود خلق فمعٌت . [ٕٔ](  جدعاء؟ فيها ترى ىل البهيمة، تنتج

 القابلة، اخلصبة كاألرض فهي اإلسالم، قبول والفطرة صلبو، من أخرجهم حُت آدم ذرية على ا أخذه الذي ادليثاق
 .ّٔيج زوج كل من وتنبت وتربو هتتز حىت عليها ينزل إن ما السماء، من النازل كالغيث والوحي
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 الناشئ الطفل يف آثارىا تظهر كلية، قوانُت من اخلالئق ا أودع دبا اخلالق وجود إىل وهتتدي اإلسالم تقبل السوية والفطرة
 بُت اجلمع يستحيل وأنو الكل، دون اجلزء وأن زلدث، من لو البد احلادث أن يدرك فهو يتكلم، أو يتعلم مل الذي

 االستعداد ىذا ولوال احلق، وإدراك اإلسالم قبول على مفطورة آدم بٍت وقلوب وبواكَته، العقل أوائل من وىذا ادلتناقضُت،
 ولوال والشراب، بالطعام واالغتذاء لالنتفاع قابلة تعاىل ا فطرىا األبدان، شأن ذلك يف شأهنا الربىان، وال النظر أفاد ما

 . [ٖٔ] انتفاع حصل دلا االستعداد ىذا

 :خامساً: أهمية العقيدة اإلسالمية
 :للعقيدة اإلسالمية أمهية كبَتة تظهر يف األمور التالية

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قَ ْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ نُوِحي إِلَْيِو أَنَُّو اَل  } :أن مجيع الرسل أرسلوا بالدعوة للعقيدة الصحيحة، قال ا تعاىل .1
 [   ٕ٘إَِلَو ِإالَّ أَنَا فَاْعُبُدوِن{ ]األنبياء/ 

َوَما َخَلْقُت  ﴿ :أن ربقيق توحيد األلوىية وإفراد ا بالعبادة ىو الغاية األوىل من خلق اإلنس واجلن، قال سبحانو وتعاىل   .2
ْنَس ِإالَّ لِيَ ْعُبُدونِ اجلِْ   [  ٙ٘﴾]الذاريات/  نَّ َواإْلِ

أن قبول األعمال متوقف على ربقق التوحيد من العبد، وكمال أعمالو على كمال التوحيد، فأي نقص يف التوحيد قد   .3
 حيبط العمل أو ينقصو عن كمالو الواجب أو ادلستحب.

على صحة العقيدة، شلا يربز أمهية تعلمها واعتقادىا على ادلنهج الصحيح. متوقفة  -ابتداًء أو مآالً  -أن النجاة يف اآلخرة   .4
     [ٗٔ] : ) إن ا حّرم على النار من قال: ال إلو إال ا يبتغي بذلك وجو ا(-صلى ا عليو وسلم-قال 

اىل: باخلوف والرجاء، وادلراقبة أن ىذه العقيدة ربدد العالقة بُت العبد وخالقو: معرفة، وتوحيًدا، وعبادة شاملة  تع  .5
والتعظيم، والتقوى واإلنابة... ورعاية تامة من ا للعبد: نطفة، وصغَتًا، وكبَتًا، يف الرب والبحر، رزقًا وإنعاماً، وحفظاً 

  .وعناية
طمأنينة إال بأن يعرف العبد أن السعادة يف الدنيا أساسها العلم با تعاىل، فحاجة العبد إليو فوق كل حاجة، فال راحة وال  .6

   .ربو بربوبيتو وألوىيتو وأمسائو وصفاتو
أن ىذه العقيدة ذبيب عن مجيع التساؤالت اليت ترد على ذىن العبد، ومن ذلك: صفة اخلالق، ومبدأ اخللق، وهنايتو،   .7

    ...وغايتو، والعوامل الكائنة يف ىذا الوجود، والعالقة بينها، وموضوع القضاء والقدر
 تركيز القرآن والسنة على موضوع العقيدة: بياناً وتقريراً، وتصحيحاً، وإيضاحاً، ودعوًة.  .8
أن العقيدة الصحيحة سبب الظهور والنصر والفالح يف الدارْين، فالطائفة ادلتمسكة ّٔا ىي الطائفة الظاىرة والناجية   .9

 تزال طائفة من أميت ااىرين على احلق، ال يضرىم : )ال-صلى ا عليو وسلم-وادلنصورة اليت ال يضرىا من خذذلا. قال 
 [٘ٔ] من خذذلم حىت يأيت أمر ا وىم كذلك(

 .العقيدة الصحيحة ىي ما يعصم ادلسلم من التأثر دبا حييط بو من عقائد وأفكار فاسدة .11



 خصائصها( -أهميتها  -مصادرها –أسمائها  -الدرس الخامس: العقيدة اإلسالمية )مفهومها 
 

7 
 

َفَمْن َكاَن يَ ْرُجو  } :قال تعاىلويف اجلملة فإن )العقيدة الصحيحة ىي األساس الذي يقوم عليو الدين، وتصّح معو األعمال، كما 
َوَلَقْد أُوِحَي إِلَْيَك َوِإىَل الَِّذيَن ِمْن  }:[، وقال تعاىلِٓٔٔلَقاَء رَبِّْو فَ ْليَ ْعَمْل َعَماًل َصاحِلًا َواَل ُيْشرِْك بِِعَباَدِة رَبِّْو َأَحًدا{]الكهف/ 

 [٘ٙونَنَّ ِمَن اخْلَاِسرِيَن{ ]الزمر: قَ ْبِلَك لَِئْن َأْشرَْكَت لََيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َولََتكُ 

فدّلت ىذه اآليات الكرديات، وما جاء دبعناىا، وىو كثَت، على أن األعمال ال تُقبل إال إذا كانت خالصة من الشرك، ومن مَثّ   
عبادة ا وحده،  بإصالح العقيدة أّواًل، فأّول ما يدعون إليو أقوامهم ىو -صلوات ا وسالمو عليهم  - كان اىتمام الرسل 

 [َٖٙوَلَقْد بَ َعثْ َنا يِف ُكلّْ أُمٍَّة َرُسواًل أَِن اْعُبُدوا اللََّو َواْجَتِنُبوا الطَّاُغوَت{ ]النحل/  وترك عبادة ما سواه، كما قال تعاىل: }

وإصالح العقيدة؛ ألهنا  يف مكة بعد البعثة ثالثة عشر عامًا يدعو الناس إىل التوحيد، -صلى ا عليو وسلم-وقد بقي النيب  
األساس الذي يقوم عليو بناء الدين. وقد احتذى الدعاة وادلصلحون يف كل زمان حذو األنبياء وادلرسلُت، فكانوا يبدؤون بالدعوة 

 .[ٙٔ]إىل التوحيد وإصالح العقيدة، مث يتجهون بعد ذلك إىل األمر ببقية أوامر الدين

 سادساً: خصائص العقيدة اإلسالمية

 للعقيدة اإلسالمية مسات وخصائص سبيزىا عن غَتىا من العقائد واألفكار األخرى،  ومن أىم ىذه اخلصائص :

 التوقيفية: .1

،  فال رلال فيها لزيادة أو نقصان أو تعديل أو تبديل،  فهي فهي عقيدة يوقف ّٔا على احلدود اليت بيَّنها وحددىا رسول ا 
 ا عز وجل،  فال تستمد أصوذلا من غَت الوحي.ربانية ادلصدر موحى ّٔا من عند 

وىذه اخلاصية سبيزىا عن غَتىا من ادلعتقدات الوثنية اليت تنشئها األوىام والتصورات البشرية من تلقاء نفسها،  كما أهنا سبيزىا 
ا حذفوه منها،  ودبا غَّتوا فيها عن العقائد السماوية يف صورهتا األخَتة اليت آلت إليها على يد األتباع دبا أضافوه إليها،  ودب

 وبّدلوا حسب ما أملتو عليهم أىواؤىم وشهواهتم ومصاحلهم البشرية،  فتحولت تلك الديانات والعقائد إىل ديانات وثنية.

كة وكوهنا ربانية فإن كل حقيقة من حقائقها تتفق مع فطرة اإلنسان وال تتناقض معها،  كما أهنا تتفق مع العقل كقوة واعية مدر 
للحقائق،  فالعقيدة تنظر إىل العقل كمحٍط للخطاب،  ومناط للتكليف وأداة للكشف والتبصر والتدبر يف الكون وما فيو من 

 سللوقات،  وكوهنا ربانية فهي عقيدة بسيطة واضحة ال غموض فيها وال تعقيد.

 الثبات: .2

كاملة وضعها ا تعاىل،  فهي ال نقص فيها وال   العقيدة اإلسالمية ليست نظريات وضعها البشر،  وإمنا ىي حقائق ثابتة
 أخطاء،  فال ربتاج إىل إسبام أو تعديل أو تطوير أو تصويب.

وثبات العقيدة يظهر يف كل ركن من أركاهنا،  وىذا الثبات ال يعٍت ذبميد النشاط اإلنساين،  وإمنا يعٍت االلتزام دبقاييس ثابتة 
 من الشر.  ويف نطاق حقائق اإلسالم الثابتة،  يستطيع اإلنسان أن يتحرك،  ويرتقي،  يعرف دبوجبها احلق من الباطل، واخلَت

ويكتشف،  ويطّور من وسائل معيشتو.  فمثاًل قواعد وأسس احلكم يف اإلسالم واسعة ثابتة ال تتغَت على مدى األزمان،  إال أن 
 شكل احلكومة يتغَت حسب مصلحة ادلسلمُت والعصر الذي يعيشون فيو .
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 الشمول: .3

وصلد ىذه اخلاصية بارزة واضحة يف اإلسالم،  فهو دين شامل كامل،  مل يًتك جانباً من جوانب احلياة الفردية واالجتماعية إال 
وقد نظّمو تنظيماً دقيقًا شاماًل جلميع نواحي احلياة؛ ولذلك فإن العقيدة اإلسالمية   وىي أساس ىذا الدين   عقيدٌة شاملة فيما 

من أركان اإلديان وقواعده وما يتفرع عن ذلك،  وشاملة يف نظرهتا للوجود كلو، فهي تُعرّْفنا على ا تعاىل،  والكون  تقوم عليو
 واحلياة واإلنسان معرفة صحيحة شاملة.

 التكامل: .4

ل والًتابط، تتجمع وإذا كان الدين اإلسالمي قد بلغ ذروة الكمال والشمول والواقعية،  فإن العقيدة كذلك عقيدة تتميز بالتكام
فيها كل األجزاء وتًتابط ترابطاً دقيقاً ال يقبل التجزئة واالنفصام، ولذلك فإن األحكام فيها تؤخذ "كالصورة الواحدة حبسب ما 

ر بب ها، ومطلقها امول على مقيّدىا، ورلملها ادلفسَّ يّْنها.. إىل ثبت من كلياهتا وجزئياهتا ادلرتَّبة عليها،  وعاّمها ادلرتب على خاصّْ
 ما سوى ذلك من مناحيها"  .

ل كلّّ منها اآلخر ويرتبط بو،  حبيث  لو وللعقيدة اإلسالمية صوٌر شىت للتكامل،  فأركان اإلديان كلها مًتابطة ارتباطاً وثيقاً،  ُيكمّْ
ع حول الركن الرئيس وىو حصل إخالل بواحد منها أو إنكار لو،  كان تأثَته على سائرىا  واضحاً،  بل إن ىذه األركان تتجم

اإلديان با عز وجل،  ومن ىنا تأيت أركان اإلديان كلها يف سياق واحد حيقق صفة اإلديان لصاحبها،  وتأيت النصوص القرآنية  
اإلديان  كذلك لتؤكد على االرتباط بُت اإلديان با،  واإلديان بادلالئكة،  وتقرن اإلديان با مع اإلديان باليوم اآلخر،  وذبعل

ىل بالرسل أمراً ال يتجزأ،  فمن كفر بواحٍد منهم فقد كفر ّٔم مجيعاً،  بل قد كفر با تعاىل،  ألهنم مجيعاً أُرسلوا من عند ا تعا
 برسالة واحدة،  وقد قرر ا تعاىل ذلك يف كثَت من آيات القرآن الكرمي.

 التوازن: .5

ة بارزة يف العقيدة اإلسالمية تتصل بأىم السمات العامة لإلسالم وىي الوسطية وجبانب ىذا التكامل وذاك الشمول،  صلد خاصي
واالعتدال،  تلك ىي خاصية التوازن بُت األمور ادلتقابلة،  فقد أقامت العقيدة توازنًا رائعًا بُت مكونات النفس والكون واحلياة،  

اة الدنيا واحلياة اآلخرة، وبُت ادلطالب الفردية والنزعات االجتماعية،  فقد وازنت بُت ادلادة والروح،  وبُت الدين والدنيا،  وبُت احلي
 .(ٔ)وبُت ضرورات العمل وواجبات العبادة،  وبُت حب النفس وحب اآلخرين والعمل ذلم

فراد ذلا وقد ترتب على توازن العقيدة:  خلوىا من اخلصام والتناحر ادلوجود يف العقائد األخرى اليت وضعها البشر،  مث قبول األ
 والتزامهم ّٔا يف احلياة.

يتميز اإلسالم عن سائر األديان وادلذاىب األخرى،  حيث تعٌت جبانب على حساب اجلوانب األخرى،   -أيضاً -ؤّذه اخلاصية 
 .[ٚٔ]إما أن يكون ذلك ابتداًء،   وإما أن يكون ردة فعل أو معاجلة خلطأ سابق

 

 



 خصائصها( -أهميتها  -مصادرها –أسمائها  -الدرس الخامس: العقيدة اإلسالمية )مفهومها 
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 للدرس الخامسملراجع ا

 انظر: لسان العرب مادة عقد ؛ القاموس المحٌط مادة ) عقد( ]1[

(؛ رسائل فً العقٌدة ، 121عثمان ضمٌرٌة) مدخل لدراسة العقٌدة اإلسالمٌة، (؛ 2/614أنظر: المعجم الوسٌط ) ]2[

 (.129-128(؛علم العقٌدة ، محمد ٌسري)13محمد الحمد)

 (.13( ؛ رسائل فً العقٌدة ، الحمد)2/ 1انظر: شرح العقٌدة الواسطٌة، الشٌخ صالح آل الشٌخ)  -[ 3]

-22العقٌدة اإلسالمٌة ،البرٌكان )( ؛ المدخل لدراسة 203-198انظر:  مدخل لدراسة العقٌدة اإلسالمٌة، ضمٌرٌة) [4]

 ( بتصرف.36

 ( بتصرف بسٌط.26-23انظر: المدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة، البرٌكان ) [5]

 (.163انظر : مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة ، عثمان ضمٌرٌة )  [6]

 ( .53-45انظر : أفً السنة شك ، أحمد السٌد )  -[7]

( بتصرف ؛ وانظر اٌضاً : علم العقٌدة عند أهل 193-179فقه ، عبدالكرٌم زٌدان )انظر : الوجٌز فً اصول ال [8]

 (.193السنة ، محمد ٌسري ) 

 (.2/459انظر: الصارم المسلول، ابن تٌمٌة ) [9]

 (.11/490مجموع الفتاوى ، ابن تٌمٌة ) [10]

ة العقٌدة االسالمٌة ، عثمان ( ؛ مدخل لدراس198-193انظر: علم العقٌدة عند اهل السنة ، محمد ٌسري) [11]

 (.193-186ضمٌرٌة)

  (.  1385اخرجه البخاري فً صحٌحه من حدٌث أبً هرٌرة )ح:  [12]

(؛ المدخل 138-127،ٌسري)( بتصرف؛ علم العقٌدة 125-84أنظر: مدخل لدراسة العقٌدة االسالمٌة، ضمٌرٌة) ]13[

 (.13-10(؛ عقٌدة أهل السنة والجماعة، محمد الحمد)12017لدراسة العقٌدة ،ابراهٌم البرٌكان )

 (50رواه البخاري فً صحٌحه، كتاب :الصالة ،باب: المساجد فً البٌوت)رقم: ]14[

 (1920اخرجه مسلم فً صحٌحه ،كتاب: اإلمارة ،باب: قوله )ال تزال طائفة من أمتً...()رقم: ]15[

( ؛ عقٌدة أهل 21-15(؛رسائل فً العقٌدة، محمد الحمد)42-31اإلسالمٌة، ضمٌرٌة )انظر: مدخل لدراسة العقٌدة  ]16[

 13 -11( ؛ وكتاب مدخل لعقٌدة السلف ، عٌسى السعدي )10-8(؛عقٌدة التوحٌد، صالح الفوزان)39-18السنة، الحمد)

 ( بتصرف.

( ؛ مدخل 21-15فً العقٌدة ،الحمد) ( ؛ رسائل6انظر: مختصر تسهٌل العقٌدة اإلسالمٌة ، عبد هللا الجبرٌن ) [17]

 (.       394-381لدراسة العقٌدة اإلسالمٌة ،ضمٌرٌة)
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