
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 المحاضر ة االولى

 تعريف العقيدة اإلسالمية ، وبيان خصائصها

 لغة العقيدة معنىأوال : 

 والتوثق، واإلحكام، واإلبرام، الربط، وهو العقد؛ من: اللغة في العقيدة

 والعقد. والجزم اليقين ومنه واإلثبات؛ والمراصة، والتماسك، بقوة، والشد

 هللا قال والنكاح،،  اليمين عقدة ومنه عقداً، يعقده عقده: ويقال الحل، نقيض

اِخذُُكمُ  الا : }وتعالى تبارك انُِكمْ  فِي بِاللَّْغوِ  للّاُ  يُؤا لاِكن أاْيما اِخذُُكم وا ا يُؤا قَّدتُّمُ  بِما  عا

انا   [. 89: المائدة{ ]األاْيما

 اصطالحا العقيدة معنى: اثاني

 القلب، بها يصدق أن يجب التي األمور هي: االصطالح في( العقيدة)و

ً  تكون حتى النفس؛ إليها وتطمئن ً  يقينا  يخالطها وال ريب، يمازجها ال ثابتا

 أن ويجب معتقده، لدى شك إليه يتطرق ال الذي الجازم اإليمان: أي. شك

ً  يكون ً  يقبل ال للواقع، مطابقا  درجة إلى العلم يصل لم فإن ظنا؛ وال شكا

  قلبه عليه يعقد اإلنسان ألن عقيدة؛ وسمي. عقيدة يسمى ال الجازم اليقين

 ورسله، وكتبه، ومالئكته، ،باهلل الجازم اإليمان هي: اإلسالمية العقيدة

 وأصول الغيب، أمور من ثبت ما وسائر وشره، خيره والقدر اآلخر، واليوم

 والحكم، األمر، في تعالى هلل التام والتسليم ،مة اال عليه تأجمع وما الدين،

 م.وسل آله وعلى عليه هللا صلى لرسوله واالتباع والطاعة،

 :اإلسالمية العقيدة خصائص ثالثا :

 ولم تتغير لم وأنها هللا، عند من مصدرها أن أي :المصدر ربانية أنها -1

 تنفيذها، في تكمن السعادة وأن ألنفسنا، خير أنها النفس يطمئن وهذا تتبدل،

 :تركها على يترتب الشقاء وأن

 الشريعة تطبيق بركات من كلها اإلنتاج ووفرة والسعادة والبركة فالخير. أ

لاوْ : }العقيدة هذه على المبنية ى أاْهلا  أانَّ  وا نُوا اْلقُرا اتَّقاْوا آما لاْيِهمْ  لافاتاْحناا وا  عا



كاات   اءِ  ِمنا  بارا اأْلاْرِض  السَّما لاِكنْ  وا ْذنااُهمْ  كاذَّبُوا وا اخا ا فاأ ( 96{ )ياْكِسبُونا  كاانُوا بِما

 .األعراف سورة

 من سالمة النقص، من مبرأة فإنها وجل عز هللا من ربانية دامت وما. ب

 السماوات في األعلى المثل له هللا ألن والظلم، الحيف عن بعيدة العيب،

 .النساء سورة( 82{ .. )اْلقُْرآنا  ياتادابَُّرونا  أافاالا } واألرض

 منهاج إال يسدها ال للعبادة الفطرة جوعة تشبع التي فهي ربانية ومادامت. ج

 .المالي الثراء وال السياسي، السلطان وال الفلسفية، النظم تمألها وال هللا،

 أمام للعيان بادية تبرز عليا قوة إلى( تحول) للجوع الفطرية الجوعة وهذه

 إله ال: )يقول كان الذي( ستالين) فهذا والمحن، والكوارث األعاصير

 الحرب هول أمام يضعف( الشعوب دماء تمتص علقة والدين مادة، والحياة

 بالنصر، له يدعو حتى السجن من القساوسة يخرج به فإذا الثانية، العالمية

 .ويستغفر له يصلي حتى القسيس وراء يرسل المرض شدة أمام ثانية ومرة

 إال عجمي على لعربي فضل ال سواء أمامها فالناس ربانية ومادامت. د

 على لونا يفضل ال وهو عبيده، فكلهم أجمعين الناس خالق فاهلل بالتقوى،

نْ : }تعالى قال. لون اِلًحا عاِملا  ما ُهوا  أُْنثاى أاوْ  ذاكار   ِمنْ  صا  فالانُْحيِيانَّهُ  ُمْؤِمن   وا

يااةً  لاناْجِزيانَُّهمْ  طايِّباةً  حا ُهمْ  وا اْحسانِ  أاْجرا ا بِأ لُونا  كاانُوا ما  .النحل سورة( 97{ )ياْعما

 يقفون والناس بينهم، وتعدل الناس تنصف التي الوحيدة العقيدة فهي ولذا

تْ }سواء ومحكومهم حاكمهم المساواة قدم على فيها تامَّ ةُ  وا بِّكا  كاِلما  ِصْدقًا را

عاْداًل  لا  الا  وا اتِهِ  ُمبادِّ ُهوا  ِلكاِلما  .األنعام سورة( 115{ )اْلعاِليمُ  السَِّميعُ  وا

اقِمْ : }تعالى قال  :ثابتة أنها العقيدة هذه خصائص ومن -2 ْجهاكا  فاأ ينِ  وا  ِللدِّ

نِيفًا ةا  حا ِ  فِْطرا ا النَّاسا  فاطارا  الَّتِي للاَّ لاْيها ْلقِ  تاْبِديلا  الا  عا ِ  ِلخا ينُ  ذاِلكا  للاَّ  اْلقايِّمُ  الدِّ

لاِكنَّ   أنها عن ناتج العقيدة وثبات. الروم سورة(30{ )ياْعلاُمونا  الا  النَّاِس  أاْكثارا  وا

 عليه هللا صلى هللا رسول بالتحاق الوحي انقطع وقد هللا، عند من منزلة

 ال الدين يوم إلى ثابتة النصوص وبقيت الجنة، من األعلى بالرفيق وسلم

 .كافر يبدلها وال ناسخ ينسخها



 الذي الثابت العقيدة إطار داخل ولكن وينمو، ويتطور يتحرك واإلنسان

 فإنه الثابت اإلطار من اإلنسان خرج وإذا ونموه، اإلنسان لحركة يتسع

 إلى تؤدي التي نهايته إلى ويسير مداره، من يفلت الذي كالنجم يسبح

 .غيره معه ويحطم فيتحطم آخر، بكوكب اصطدامه

 ويكون ويستريحوا يطمئنوا حتى إليه، الناس يرجع ثابت شيء من بد وال

 يقولون الذين أما ووزنها، وعرضها األشياء طول يعرفون مقياس عندهم

 يؤدي فهذا والنظم، واألخالق الدين حتى الحياة في متطور شيء كل بأن

 شيء أي على الحكم نعرف فال كبيرة، فوضى إلى

 على موقوفة اإلسالم فعقيدة  :غيبية توقيفية أنها: العقيدة خصائص منـ 3

 فليست وسلم، عليه هللا صلى محمد رسوله سنة من صح وما هللا، كتاب

 .توقيفية مصادرها ألن لالجتهاد؛ محالً 

 تكون أن فالبد الجازم، اليقين من فيها البد الصحيحة العقيدة أن وذلك

 من صح وما هللا كتاب في إال يوجد ال وهذا بصحتها، مجزوم مصادرها

 . وسلم عليه هللا صلى رسوله سنة

 أن يصح ال البشري والعقل كالقياس الظنية، المصادر جميع فإن وعليه

ً  جعل فمن للعقيدة، مصادر تكون  جانب فقد للعقيدة مصدراً  منها شيئا

 .ويصيب يخطئ الذي لالجتهاد محالً  العقيدة وجعل الصواب،

 الفرد، حاجات لجميع شمول    :الشمول: وسماتها العقيدة خصائص ومنـ 4

 حياته متطلبات وفي جوارحه و مشاعره وفي وأحاسيسه وعاطفته قلبه في

 ما أو يحتاجه ما لكل شاملة فهي والعالمية، واالجتماعية واألسرية الفردية

 .واآلخرة الدنيا في للناس السعادة يحقق

 


