
 بسم هللا الرحمن الرحيم

 ثانية : تتمة خصائص العقيدة المحاضر ة ال

 الدين، بحفظ محفوظة فهي  :محفوظة أنها العقيدة خصائص ومنـ 5

 كنز عن عبارة فهي وأصوله، قواعده فقط وليس جزئياتها بجميع محفوظة

-وسلم عليه هللا صلى- النبي يقول غموض، فيه ليس نقي بيّن واضح موجود

 فهالك ،4(هالك إال عنها يزيغ ال كنهارها ليلها البيضاء، على تركتم: )

 حل أو المسائل بعض عن البحث في يقصرون جعلتهم التي هي الناس

 وإلى محفوظ الدين فإن شيء، منه ضاع الدين ألن ال الدين، من مشكالتهم

 .الساعة قيام

 ال واضحة عقيدة اإلسالمية فالعقيدة  :الوضوح: العقيدة خصائص ومنـ 6

 واحدا   إلها   المخلوقات لهذه أن في تتلخص فهي تعقيد، وال فيها غموض

 شيء كل وقدر المنسق البديع الكون خلق الذي تعالى هللا هو للعبادة مستحقا  

 فهذا ولد، وال صاحبة وال شبيه وال شريك له ليس اإلله هذا وأن تقديرا، فيه

 عند والوحدة الترابط يطلب دائما العقل ألن السليم؛ العقل يناسب الوضوح

 .واحد سبب إلى المختلفة األشياء يرجع أن ويريد والكثرة، التنوع

 األعمى االتباع إلى تدعو ال كذلك فهي واضحة اإلسالمية العقيدة أن وكما

 َسبِيِلي َهِذهِ  قُل  : }تعالى قال والتعقل التبصر إلى تدعو فإنها العكس على بل

 ِمنَ  أَنَا   َوَما للّاِ  َوسُب َحانَ  اتَّبَعَنِي َوَمنِ  أََنا   بَِصيَرة   َعَلى للّاِ  إِلَى أَد عُو

 المجردة العقول تحار مما العقيدة وألن. يوسف سورة( 108{ )ال ُمش ِرِكينَ 

 من كثير رجع فقد الحكيم، الشارع طريق من إال إدراكها إلى تصل وال فيها

 منهج إلى المجردة العقلية مناهجهم عن المسلمين من الكالم وأهل الفالسفة

 المسلمين الفالسفة كبار من وهو- الرازي الفخر هؤالء ومن والسنة الكتاب

      :العقلي البحث في طويل عمر بعد يقول إذ

 ضالل العاملين سعي وأكثر             عقال العقول إقدام نهاية  

 فيها ليس اإلسالمية العقيدة :واليسر بالسهولة تتميز أنها خصائصها ومنـ 7

 يفهمها ميسورة سهلةاالسالمية  فالعقيدة غموض، وال فلسفات، وال ألغاز،



 كل   بقدر، الراسخ والعالم بقدر، العلم وطالب بقدر، والمثقف بقدر العامي

 .يُفهم ال ما العقيدة ثوابت في ليس يفهمها،

: تعالى قال  :تفريط وال فيها إفراط ال وسط عقيدة أنها خصائصها ومنـ 8

ة   َجعَل نَاكُم   َوَكذَِلكَ }  بين وسط -مثال  - فهي. البقرة سورة( 143{ )َوَسط ا أُمَّ

 بالعقل والتوغل الغلو وبين العقائد، في األعمى والتقليد الساذج التسليم

 عاب حيث األعمى، التقليد عن تنهى فهي األلوهية، حتى شيء كل إلدراك

ة   َعلَى آَباءنَا َوَجد نَا إِنَّا: }القائلين على هللا ق تَدُونَ  آثَاِرِهم َعَلى َوإِنَّا أُمَّ ( 23{ )مُّ

 عز الرب صفات كيفية إلدراك بالعقل التوغل عن وتنهى. الزخرف سورة

ا بِهِ  يُِحيطُونَ  َواَل : }تعالى فقال وجل  َوالَ : }وقال. طـه سورة( 110{ )ِعل م 

 التوسط إلى وتدعوهم. اإلسراء سورة (36{ )ِعل م   بِهِ  لَكَ  لَي سَ  َما تَق فُ 

ِض  َوفِي: }تعالى قال كوسائط بالمدركات واألخذ َر   َوِفي*لِّل ُموقِنِينَ  آيَات   األ 

 .الذاريات سورة( 21-20{ )تُب ِصُرونَ  أَفاََل  أَنفُِسكُم  

 

 

 


