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 المقدمة 

 الحمد هلل رب العالمٌن والصالة والسالم على سٌدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

 اما بعد ...

فأن عقٌدة التوحٌد هً العقٌدة التً بعث هللا بها رسله ، وأنزل بها كتبه من لدن آدم علٌه السالم 

الى محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم ، وقد كان كل رسول ٌدعو قومه الى التوحٌد الخالص 

 بأقرب الطرق وأٌسرها على أفهام الناس ، بحٌث كان القوم كلهم ٌفهمون ماٌرٌده رسولهم منهم

بكل وضوح وٌسر حتى جاء آخر الرسل ونبً االنسانٌة كافة محمد صلى هللا علٌه وآله وسلم 

الذي أنزل هللا علٌه القرآن هدى وشفاء ورحمة للمؤمنٌن ، وداعٌاً الى عقٌدة التوحٌد متبعاً فً 

ذلك منهجاً ٌناسب جمٌع الناس ومختلف الفئات ، وكان الصحابة رضً هللا عنهم ٌفهمون هذه 

عقٌدة من القرآن الكرٌم مباشرة ، ومن النبً صلى هللا علٌه وآله وسلم دون أن ٌنهجوا طرق ال

الجدل العقٌم ، حتى ساد السلم المجتمعً فً ربوع المعمورة . وهناك أسباب كثٌرة ادت الى 

عدم السلم االجتماعً ، لعل اهمها بعد االمة عن الكتاب والسنة والجهل باالسالم وعقائده ، 

التربٌة االسالمٌة الصحٌحة الداعٌة الى أن ننظر بمنظار االسالم ال بمنظارنا الى  وضعف

 االسالم .

ومن هنا احسست بظرورة البحث فً سبب أختالف المسلمٌن ، وألن كل امرئ رهٌن بمعتقده 

 واسٌراً لعقٌدته كانت لً قناعة ان معالجة الفرقة تبدأ اوالً بالعقٌدة .

العقائدٌة ودورها فً المجتمع المسلم ( عنواناً لبحثً ، مستنبطاً أبرز  فاخترت ) االصول

 ماٌمكن جعله ضابطاً لٌحكم اصول مسائل العقٌدة . 

 

 



(1) 

 

 

 وأما خطتً فً البحث فقد كانت على النحو اآلتً : 

 المبحث االول: تعرٌف االصول العقائدٌة وأركانها .

 العقائدٌة ودورها فً المجتمع . المبحث الثانً: االصول

 وفً الخاتمة كانت الخالصة وأهم ماتوصلت الٌه الباحثة من نتائج .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(2) 

 

 

 

 

 املبحث االول 

 

تعريف االصىل العقائديت العقيدة 

  وأركانها

 

(3) 



 

 المبحث االول 

 دية العقيدة وأركانها تعريف االصول العقائ

 لغة واصطالحاً . المطلب االول: تعرٌف االصل

االصل لغة: أصل كل شًء ماٌستند وجود ذلك الشًء الٌه فاالب أصل االبن والنهر أصل 

 .(1)للجدول

 .( 2)االصل: أسفل كل شًء جمعه أصول

 . (3): اصل الدٌن أصول العلماصطالحاً واالصول: القواعد والقوانٌن التً ٌبقى علٌها العلم

فتقر الٌه وال ٌفتقر هو الى غٌره ، وفً الشرع هو واالصول: جمع اصل وهو عبارة عما ٌ

 . (4)ماٌبنى علٌه غٌره والٌبنى هو على غٌره واالصل ماٌثبت حكمه بنفسه

 تعرٌف العقٌدة:

 . (5)لغة: من عقد ، واعتقد كذا بقلبه

 

هـ 77(المصباح المنٌر فً غرٌب الشرح الكبٌر: أحمد بن محمد بن علً المقري القٌومً ت 1)

، مصطفى الباب الحلبً بمصر ، نسخة مصححة على النسخة  22/ 12طفى السقا: صححه مص

 المطبوعة .

، دار صادر بٌروت  17 – 16/ 11لسان العرب: جمال الدٌن محمد بن مكرم بن منظور: (2)

، تحقٌق: أحمد عبد  .وأٌضاً: الصحاح: تاج اللغة وصحاح العربٌة: اسماعٌل بن حماد الجواهري

 . 1171،  2، دار العلم للمالٌٌن بٌروت ، ط 1623/ 4الغفور عطار: 

/ دار المشرق 12(المتجد فً اللغة واالعالم ألقه جماعة من العلماء ذكروا فً المقدمة: 3)

 م . 2222،  32لبنان ، ط –بٌروت 

انً أو الشرٌف الجرجانً (التعرٌفات : علً بن محمد بن علً الحسٌتً الشهٌر بالسٌد الجرج4)

 ، بال تارٌخ . 1لبنان ، ط –، دار الفكر بٌروت  24هـ ( ، ص 226، ) ت 

(مختار الصحاح: محمد بن ابً بكر عبد القادر الرازي ، مادة عقد ، دار الكتاب العربً ، 5)

 م . 1121، هـ  1421لبنان ، بدون طبعة ،  –بٌروت 

 



(4) 

 وأصطالحاً: 

 .( 1)علٌه القلب والضمٌر او ما تدٌن به االنسان واعتقده العقٌدة: ماعقد

 تعرٌف علم العقٌدة:

هو علم ٌقتدر معه على اثبات الحقائق الدٌنٌة بأٌراد الحجج علٌها ودفع الشبه عنها ، وموضوعه 

 . (2)ذات هللا تعالى وصفاته عند المتقدمٌن

أثبات العقائد الدٌنٌة تعلقاً قرٌباً أو وعند المتأخرٌن: موضوع الكالم المعلوم من حٌث ٌتعلق به 

بعٌداً ، وأرادوا بالدٌنٌة المنسوبة الى دٌن نبٌنا محمد ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( وٌشترط فً 

 الكالم ان القصد فٌه تاٌٌد الشرع بالعقل .

 

 

 

 . 511: (المتجد1)

الشهٌر بـ ) طاش (مفتاح السعادة ومصباح السٌادة فً موضات العلوم: أحمد بن مصطفى 2)

 م . 1125،  1لبنان ، ط –، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت  133 – 132/ 2كبري زاده ( : 



(5) 

للمنكرٌن والجاحدٌن لوجوده ، على الرغم من ان النص لم ٌأت معرفاً بقضٌة اثبات وجود هللا 

ب آٌاته أحادٌث النها مسألة بدٌهٌة وفطرٌة والتحتاج الى طرح ومناقشة ، غٌر أنه التخلوا أغل

 سنة نبٌه منها فقد جاءت مقرونة بوحدانٌته او صفاته ، أو أوامره ونواهٌه .

، )) واذا اغشٌهم موج كالظلل ( 1)ٌقول هللا تعالى: )) أفً هللا شٌك فاطِر السموات واالرض ((

دعاه وٌكشف السوَء  ، وٌقول تعالى: )) أمن ٌجٌُب المضطر اذا( 2)دعوا هللا مخلصٌن لُه الدٌن ((

))(3 ). 

وعلى الرغم من توسع االدلة عند المتكلمٌن الثبات وجود هللا غٌر انها التخلو من اثبات 

 مقدمتٌن: 

 حادث . (4)ان هذا العالم -1

 وانه ٌحتاج الى محدث . -2

 

 . 12(ابراهٌم االٌة: 1)

 . 32لقمان االٌة: (2)

 . 62(النمل االٌة: 3)

(ٌقول البغدادي فً الفرق ) فقد اجمعوا على ان العالم كل شًء هو غٌر هللا عز وجل وعلى 4)

ان كل ماهو غٌر هللا تعالى وغٌر صفاته االزلٌة مصنوع مخلوق ( . ) البغدادي ، عبد القاهر 



 –هـ ( الفرق وبٌان الفرقة الناجٌة منهم ، منشورات دار االفاق الجدٌدة  421بن طاهر ) ت 

 ( . 315م / 1422 – 4وت ، طبٌر

(6) 

 دٌة لمطلب الثانً: اركان االصول العقا

 الركن االول التوحٌد: 

ا ناول اركان هذا الدٌن الذي قامت علٌه قواعده هو ) التوحٌد ( أي ان هللا عز وجل واحٌد 

ي الشرٌك له ، خالق كل شًء وأنه تعالى اوجد هذا العالم بجهاته وحدوده وأطرافه ، وهذا الذ

اتفق علٌه اهل التوحٌد وتتطافرت االدلة النقلٌة والعقلٌة وتظاهرت وتعاضدت على ذلك ، وعلى 

 ذلك اتفقت كلمة االنبٌاء والرسل من آدم الى النبً الخام صلوات هللا تعالى وسالمه علٌهم .

 تعالى فهو االله االحد الفرد الحمد لم ٌلد ولم ٌولد ولم ٌكن له كفواً أحد ، وعلى ذلك فطر هللا

الخلق ، والقرآن مشحون باالدلة القاطعة على وجود واجب الوجود ومبدع الكائنات بعد العدم 

 . (1)الى الوجود

 وان لهذا االصل اسساً ٌبنى علٌها وهً: 

 االعتقاد بوجود هللا: -1

 فقد جاء المتكلمون بأدلة عقلٌة الثبات وجوده وكان أغلبها موجهاً 

 

محمد بن احمد بن حزم / مراتب االجماع فً العبادات و المعامالت واالعتقادات  (ٌنظر: ابو1)

. وابو اسماعٌل السٌد مصطفى نوري  167م /  1125 -3بٌروت / ط –/ دار الكتاب العربً 

 . 7هـ /  1321بغداد  –الحسٌنً / االرشاد لمن أنكر المبدأ والنبوة والمعاد / مطبعة اآلداب 



(7) 

ص فً كل ذلك فبالنسبة الى المقدمة االولى: ٌقول تعالى: )) كل شًء هالك اال وقد أٌدهم الن

 ( 1)وجهه ((

ٌقول صاحب االنصاف ....... وكذلك الخلٌل علٌه السالم انما استدل على حدوث الموجودات 

 .( 2)ٌرها وانتقالها من حالة الى حالةبتغ

 واستدل المتكلمون على وجوده كذلك بأدلة عقلٌة منها:

لٌل العناٌة واالختراع: وخالصة هذا الدلٌل: أن كل موجود فً هذا الكون من مخترعات البد د

له من مخترع وهذا المخترع هو هللا تعالى ، كما أن هذه المخترعات جاءت موافقة لوجود 

 .( 3)االنسان وهذه الموافقة جاءت من علٌم حكٌم قادر

هذا الدلٌل مستوحى من كتابه تعالى بقوله تعالى: )) الم نجعل االرض  والبد من االشارة الى ان

مهاداً    والجبال اوتاداً    وخلقناكم أزواجاً    وجعلنا نومكم سباتاً    وجعلنا اللٌل لباساً    

 ( 4)وجعلنا النهار معاشاً ((

 . 22(القصص اآلٌة: 1)

االنصاف فٌما ٌجب اعتقادها والٌجوز الجهل هـ (  423(ابو بكر بن الطٌب الباقالنً ) ت 2)

م / مؤسسة الخاتجً /  1163 – 2به / تحقٌق االمام محمد بن زاهد بن الحسن الكوثري / ط

32 . 

(ٌنظر: ابن رشد ، مناهج االدلة فً عقائد أهل الملة ، تقدٌم وتحقٌق: محمود قاسم: مكتبة 3)

 . 154 – 152/  2مصر / ط –االنجلو 



 . 11 -6(النبأ: 4)

(2) 

 دلٌل على ان العالم واجب الوجود: 

هو ان موجود العالم اما أن ٌكون واجباً أو مستحٌاًل أو ممكناً ، فال ٌجوز أن ٌمون موجود العالم 

مستحٌالً كما الٌكون ممكناً ، مستخدمٌن الدلٌل العقلً والقٌاس المنطقً فوجب ان ٌكون موجود 

 .( 1)العالم واجب الوجود

 عن الشرٌك والندتوحٌد هللا  -2

قال تعالى: )) وما أرسلناك من قبلك من رسول اال نوحً الٌه انه ال اله اال انا فاعبدون 

))(2 ) 

وقال )صلى هللا علٌه وسلم(: )) أمرت ان اقاتل الناس حتى ٌشهدوا ان ال اله اال هللا وان 

 ( 3)محمداً رسول هللا ((

، وتوحٌد االلوهٌة ، وتوحٌد االسماء  وهو ما اراده بعض العلماء بتوحٌد للربوبوبٌة

 (4)والصفات.

واستدل المتكلمون على وحدانٌته تعالى بدلٌل قرآنً هو قوله تعالى: )) لو كان فٌهما 

 ( 5)آلهة اال هللا لفسرتا ((

 

هـ ( دار الكتب  1272(اللقانً ، تحفة المرٌدرشرح جوهرة التوحٌد ، الشٌخ ابراهٌم ) ت 1)

 . 52م /  1123 1طروت / العلمٌة بٌ

 . 25(االنبٌاء االٌة: 2)

النٌسابوري مسلم الحجاج ، محمد فؤاد عبد الباقً ، صحٌح مسلم ، دار احٌاء التراث (3)

/ كتاب االٌمان / باب االمر بقتال الناس حتى ٌقولوا ال اله اال 21بٌروت رقم الحدٌث  –العربً 

 هللا محمداً رسول هللا .

ن هللا وحده خالق كل شًء وتوحٌد االلوهٌة هو استحقاقه سبحانه (توحٌد الربوبٌة اي ا4)

وتعالى العباده له وحده الشرٌك له وتوحٌد االسماء والصفات: اثباتها اثبته هللا لنفسه من االسماء 

 ( 365والصفات ) ٌنظر: شرح قصٌدة ابن القٌم/ 



 . 22(االنبٌاء اآلٌة: 5)

(1) 

ومختصره ، أننا لو قدرنا الهٌن وفرضنا الكالم فً جسم وقدرنا من أحدهما  وسموه بدلٌل التمانع

ادارة تحرٌكه ومن الثانً ادارة تسكٌنه فأما ان ٌنفذ مرادهما معاً ، وعندئذ لزم اجتماع النقٌضٌن 

أو ان ٌنفذ مراد أحدهما من دون اآلخر وعندئذ ٌلزم عجز من لم ٌنفذ مراده ، وان لم ٌنفذ مراد ، 

 . ( 1)ا لزم عجز كل منهما وكل هذه الوجوه مستحلٌةكلٌهم

 تنزٌه هللا عن كل ما الٌلٌق به ز -3

أثبت المتكلمون ماٌصح ان ٌثبت له من القدرة ، واالرادة ، والعلم ، والحٌاة ، والسمع 

 .( 2)والبصر ، والكالم ، ونفوا عنه كل ماالٌلٌق به

 ( 3)(( ٌقول تعالى: )) لٌس كمثله شًء وهو السمٌع البصٌر

وكمحاولة لرد كل ماكتب فً االلهٌات الى المنبع الصافً البد من رد كل الخالفات الى هذه 

 االسس: االعتقاد بوجود هللا تعالى ووحدانٌته وتزٌهه عما الٌلٌق به .

 

(ٌنظر: الجوٌنً ، امام الحرمٌن عبد الملك تعلٌق الشٌخ زكرٌا عمٌرات ، كتاب االرشاد الى 1)

 . 53م /  1165 – 1بٌروت / ط –ة فً اصول االعتقاد ، دار الكتب العلمٌة قواطع االدل

، شرح العقٌدة الطحاوٌة ، تحقٌق: د. عبد هللا بن هـ (  712(ٌنظر: علً بن محمد ، ) ت 2)

م /  1112 – 3بٌروت / ط –عبد المحسن التركً وشعٌب االرنؤط ، مؤسسة الرسالة ناشرون 

332  . 

 .  11(الشورى االٌة: 3)



 

(12) 

 الركن الثانً: النبوة

 النبً والرسول فً اللغة واالصطالحتعرٌف 

، النبً مأخوذ منه أي انه ( 1)اوالً: النبً فً اللغة: النبً مشتق من النباوة وهً الشًء المرتفع

فً تفسٌر هذه اآلٌة قول  ، جاء( 3)، قال تعالى: ورفعناه مكاناً علٌاً (( 2)شرف على سائر الخلق

. وقٌل النبً من النبأ: الخبر ألنه أنبأ ( 4): ) هو شرف النبوة والزلفى عند هللا تعالى (السعودابً 

، قال ابن جرٌر:   ( 6)، وقال عز وجل: ) عم ٌتساءلون     عن النبأ العظٌم (( 5)عن هللا أي خبر

وجل: ) قالت من  النبً: فهو مخبراً وحى هللا تعالى الٌه ، قال عز( 7)) ٌعنً: عن الخبر العظٌم (

وهو ( 1)، قال البغوي: ) أي من أخبرك بأنً أفشٌت السر (( 2)هذا قال نبأنً العلٌم الخبٌر (أنبأك 

 الخبر عن هللا تعالى فٌما ٌبلغه للناس .

 

 ( . 162/  1(ابن منظور ، لسان العرب ) 1)

 ( . 622(محمد الرازي ، مختار الصحاح ) 2)

 . 57( سورة مرٌم االٌة :3)

(محمد بن محمد ابً السسعود العمادي ، ارشاد العقل السلٌم الى مزاٌا القرآن الكرٌم ، دار 4)

 ( . 271/  5احٌاء التراث العربً ، بٌروت ) 

(المبارك بن محمد ابو السعادات الجزري ، النهاٌة فً غرٌب الحدٌث واألثر ، تحقٌق طاهر 5)

( 5/2م ) 1171هـ  1311العلمٌة ، بٌروت ،  احمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناحً ، المكتبة

 . 2-1(سورة النبأ االٌة: 6)

 (  161/  11( ، والقرطبً ، الجامع الحكام القرآن )  141 – 24(الطبري ، جامع البٌان ) 7)

 . 3سورة التحرٌم االٌة: (2)

 (البغوي معالم النتزٌل .1)



 

(11) 

، قال ابن كثٌر: ) اي: أخبر ٌامحمد  (1)( قال عز وجل: ) نبئ عبادي أنً أنا الغفور الرحٌم

      ، ٌكون االصل فً البنً الهمز ، قال النحوٌون: ( 2)عبادي أنً ذو رحمة وذو عقاب ألٌم (

. فالنبً على هذا ان ٌكون هو المخبر من الباري عز وجل  (3)) أصله الهمز ، فترك همزه (

من أختاره الباري عز وجل من عباده المخلصٌن لتلقً الرسالة الخاصة  عن طرٌق الوحً ، الى

  (4)بالعبادة ، للعباد (

 ثانٌاً: الرسول فً اللغة: 

قال الراغب االصفهانً: ) أصل الرسل: االنبعاث ، وتصور منه تارة الرفق ، فقٌل: على رسلك 

 ( 5)، اذا أمرته بالرفق ، وتارة االنبعاث فاشتق منه الرسول (

 

 . 41(سورة الحجر االٌة: 1)

 ( . 531/ 4(ابن كثٌر ، تفسٌر القرآن العظٌم ) 2)

هـ ( ،  522المفضل ابو القاسم المعروف بالراغب االصفهانً ) (الحسٌن بن محمد بن 3)

 ( . 425/ 2مفردات ألفاظ القرآن ، دار القلم ، دمشق )

 ( . 173/ 2(ٌنظر: التفتازانً ، شرح المقاصد ) 4)

 ( . 311/ 1لراغب االصفهانً ، مفردات الفاظ القرآن ) (ا5)

 



 

(12) 

الرسول: ) انسان بعثه هللا الى الخلق لتبلٌغ االحكام . والرسول فً الفقه: وهو الذي أمره 

والرسول فً اللغة اٌضاً: مأخوذ من االرسال بمعنى ( 1)المرسل بأداء الرسالة بالتسلٌم اوالقبض (

معنى التتابع أخذ من قولهم: رسل اللبن اذا تتابع دره ، جاء فً لسان التوجٌه ، أو من الرسل ب

... واالرسال: التوجٌه ، وقد ارسل الٌه ، واالسم الرسالة والرسالة والرسول ... العرب: )

والرسول بمعنى الرسالة ٌؤنث وٌذكر والرسول المرسل .... والرسول: هو الذي ٌتابع أخبار 

اءت االبل رساًل اي متتابعة .... وسمى الرسل رسوالً ألنه ذو من بعثه ، أخذ من قولهم: ج

. وعلى ذلك فالرسول فً ( 2)رسول أي ذو رسالة والرسول اسم من أرسلت وكذلك الرسالة (

اللغة اما ان ٌكون مأخوذاً من االرسال بمعنى التوجٌه وهو ظاهر من حٌث المعنى واما ان 

 . ( 3)هو من تتابع علٌه الوحًٌكون مأخوذاً من التتابع فٌكون الرسول 

 هذا بالنسبة للمعنى اللغوي المدلول النبً والرسول .

 

 ( .142(الجرجانً ، التعرٌفات )1)

 ( .224-223/ 11(ابن منظور لسان العرب )2)



(ٌنظر: عبد القاهر بن طاهر البغدادي ، أصول الدٌن ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، الطبعة 3)

 ( . 154هـ ( ) ص: 1421الثالثة ، 

(13) 

 ثانٌاً: النبً والرسول فً االصطالح:

اوالً: النبً فً االصطالح هو: ) من اوحى الٌه بملك ، او ألهم فً قلبه أو انبأه بالرؤٌا 

، وقٌل: هو انسان مبعوث من هللا تعالى الى عباده لٌكلمهم بأن ٌعرفهم ماٌحتاجون ( 1)الصالحة

 . ( 2)عن معصٌته الٌه فً طاعته ، وفً االحتراز

وقٌل اٌضاً فً تعرٌف النبً ) صلى هللا علٌه وسلم (: وهو ) من قال له هللا تعالى من أصطفاه 

 .( 3)من عباده أرسلتك الى قوم كذا ، والى الناس جمٌعاً ، أو بلغهم عنً (

 .( 4)وقٌل: هو انسان اوحى هللا الٌه بشرع سواء أمر بتبلٌغه والدعوة الٌه ، أم لم ٌؤمر

وعرفه الراغب: ) من ٌصطفٌه هللا تعالى من عباده البشر ، ألن ٌوحً الٌه بالدٌن والشرٌعة فٌها 

 .( 5)هداٌة للناس (

 . 114-113/ 6(الجرجانً: التعرٌفات 1)

(ٌنظر: نصٌر الدٌن الطوسً والحسن بن ٌوسف بن المطهر الحلً كشف الفوائد فً شرح 2)

 1113هـ  1431عاملً ، دار الصفوة ، بٌروت ، لبنان ، قواعد والعقائد ، تحقٌق حسن مكً ال

 ( .261م ، )

 ( .331/ 3(االٌجً ، كتاب المواقف )3)



( ، 3/262( ، و التفتازانً ، شرح المقاصد )223(ٌنظر ، رشدي علٌان ، أصول الدٌن )4)

 ( .136-135حسن كافً البوسوي ، نور الٌقٌن فً اصول الدٌن )

 ( .361لمفردات فً غرٌب القرآن ، )(الراغب االصفهانً ، ا5)

(14) 

. وقٌل: الرسول (1)الرسول فً االصطالح: الرسول انسان بعثه هللا الى الخلق لتبلٌغ االحكام

 . ( 2)الذي أرسل الى الخلق بارسال جبرٌل )علٌه السالم( الٌه عٌاناً 

، وقٌل: الرسول من جمع الى المعجزة  واٌضاً: هو من بعثه هللا بشرٌعة محددة ٌدعو الناس الٌها

 . (3)كتاباً منزالً علٌه

ان الحكمة هلل تعالى فً خلقه اقتضت بوجود التكلٌف والتكلٌف اال بالوسائط بٌن هللا تعالى وبٌن 

خلقه اال ان حكمته البالغة اقتضت ان ٌوصل الٌهم جمٌع ذلك بواسطة النبً ٌبلغهم كالمه 

لبشر دفعاً للحرج عنهم وللتلقً بال كلفه منهم وواجب على كافة وٌعرفهم احكامه وكانوا من ا

الخلق االٌمان بهم وتصدٌقهم فً جمٌع ما آتوا به ربهم والشهادة لهم بأنهم على حق . وان 

  الرساالت قد ختمت بسٌد االنبٌاء ابً القاسم سٌدنا محمد بن عبد هللا بن عبد المطلب بن هاشم 

( وجعلت رسالته عامة الى سائر الخلق االحمر منهم واالسود  ) صلى هللا علٌه وآله وسلم

والنبً بعده وأنزل هللا علٌه كتاباً عربٌاً أودع فٌه علوم االولٌن واالخرٌن والطرٌقة المحمدٌة 

 . (4)كملت على ماقال خالقنا

 

 ( .21(الجرجانً ، التعرٌفات )1)

 ( . 22/ 12(القرطبً ، الجامع الحكام القرآن )2)



 ( .133/ 4)(البٌضاوي ، انوار التنزٌل وأسرار التأوٌل ، 3)

(الحسٌنً ، ابو اسماعٌل السٌد مصطفى نوري ، االرشاد لمن انكر المبدأ والنبوة والمعاد ، 4)

 . 13هـ / ص: 1321مطبعة االداب بغداد 

 

(15) 

 

 والذي اجمع علٌه المتكلمون فً ركن النبوة مسائل عدة اهمها: 

 حق واالٌمان بها واجب:  اوالً: النبوة

وقد كان ( 1)قال تعالى: ) ولكن البر من آمن باهلل والٌوم اآلخر والمالئكة والكتاب والنبٌٌن (

فً النبوات مقتصراً على الرد على شبهات  –علم الكالم  –مجمل شغل أصحاب هذا الفن 

االله تعالى والٌعترف المنكرٌن والجاحدٌن منهم فمن انكر النبوات والرساالت فذلك النه ٌنكر 

 .( 2)بوجود هللا ولكن ٌنكر النبوة كالبراهمة وقد جوبهوا بأدلة شافٌة الٌمكن ردها بحال

 ثانٌاً: االنبٌاء والرسل بشر ٌوحى الٌهم: 

 . ( 3)قال تعالى: ) وما ارسلنا قبلك اال رجاالً نوحً الٌهم فاسألوا أهل الذكر ان كنتم التعلمون (

النبً ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( كان بشراً من البشر ٌغلً ثوبه وٌحلب وقد جاء فً وصف 

 .( 4)شاته ، وٌخدم نفسه

 . 177(البقرة االٌة: 1)



(ٌنظر: محمد بن عمر الخطٌب الرازي / النبوات وماٌتلق بها/ تحقٌق: د. احمد حجازي 2)

 م . 1126 – 1بٌروت / ط –السقا/ دار ابن زٌدون 

 . 2-7: (االنبٌاء اآلٌة3)

هـ ( / مسند ابً ٌعلً ، تحقٌق:  327(احمد بن علً بن المثنى ابو ٌعلً الموصلً ) ت 4)

/ رقم الحدٌث:  226/ 2م /  1124 – 1دمشق / ط –حسٌن سلٌم أسد دار المأمون للتراث 

4273 . 

(16) 

والمتكلمون مجمعون على بشرٌة الرسل غٌر أن بشرٌتهم هذه مقٌدة بشرط أنهم منزهون عن 

 .( 1)المنفرات او اي نقص فً الخلق والخلق

 ثالثاً: النبوة ختمت بمحمد ) صلى هللا علٌه وآله وسلم (:

 ، وٌقول نبٌه   ( 2)ٌقول تعالى: ماكان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول هللا وخاتم النبٌٌن (

بٌتاً فاحسنه وجمله  ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( )) مثلً ومثل االنبٌاء من قبلً كمثل رجل بنى

اال موضع لبنة من زاوٌة فجعل الناس ٌطوفون به ٌعجبون له وٌقولون هال وضعت هذه اللبنة 

 .( 3)فأنا اللبنة وأنا خاتم النبٌٌن ((

 رابعاً: ان النبوة هً منحة الهٌة: 

بمحض اختٌار من هللا عز وجل كما قال فً محكم كتابه ) هللا  ومعنى ذلك ان الرسالة التأتً اال

. وذهب المتكلمون الى تأكٌد هذا االصل رداً على كل من خالفت ( 4)اعلم حٌث ٌجعل رسالته (

 . (5)عقولهم صرٌح القرآن من الذٌن ذهبوا الى ان النبوة فٌض ٌفٌض على االنسان

 

ب البداٌة من الكفاٌة فً الهداٌة فً اصول الدٌن / (ٌنظر: الشٌخ نور الدٌن الصابونً / كتا1)

 . 15م /  1161مصر /  –تحقٌق فتح هللا خلٌف / دار المعارف 

 . 42(االحزاب االٌة: 2)



هـ ( ، صحٌح البخاري ، تحقٌق: د.مصطفى دٌب البغا ،  256(محمد بن اسماعٌل ، ) ت 3)

/ كتاب المناقب / باب خاتم  3342م / رقم الحدٌث:  1127 – 3بٌروت / ط –دار ابن كثٌر 

 ( .217/  4النبٌٌن ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( . )ج

 . 124(االنعام: اآلٌة: 4)

(ٌنظر: الحكمً ، الشٌخ حافظ احمد ، معارج القبول شرح الوصول الى علم الكالم والتوحٌد 5)

 . 217/  1م ،  1111، تحقٌق: سٌد عمران وعلً محمد علً ، دار الحدٌث القاهرة ، 

 

(17) 

 ( .1)بحسب استعداده وهذا قول بعض الفالسفة وكذلك الرقوطً صاحب مذهب االتحادٌة

 الركن الثالث: المعاد: 

المعاد عبارة عن احٌاء الموتى واخراجهم وسوقهم الى موقف واحد وصرف الناس من الموقف 

. لما كان الحق تعالى شأنه ملكاً جلٌالً مقتدراً عظٌماً كان شأنه أن ٌكون  (2)الى الجنة أوالنار

آمراً ناهٌاً ٌعد وٌوعد ، وٌثٌب وٌعاقب ، فاقتضت ارادته ان ٌجعل الدار الدنٌا دار تكلٌف والدار 

. قال سبحانه فً  (3)اآلخر دار جزاء ان خٌراً فخٌر وان شراً فشر والعاقبة اما الجنة او النار

. وبعد ان بٌن انه انما خلقهم ( 4)ال ترجعون(م كتابه: )افحسبتم انما خلقناكم عبثاً وانكم الٌنا محك

لحكمة واثبت البعث نزه لنفسه عن فعل العبث بقوله تعالى: ) ربنا ماخلقت هذا باطالً سبحانك 

 .( 5)فقنا عذاب النار (

 

ولد سنة اربع عشر وستمائة عبد الحق بن ابراهٌم المقدسً الرقوطً  (وهو ابن سبعٌن1)

 ( . 217/ 1واشتغل بعلم االوائل والفسفة فتولد له االلحاد . ) معارج القبول / 



(ٌنظر: اللقانً ، تحف المرٌد شلرح جوهرة التوحٌد ، للشٌخ ابراهٌم بن محمد الباٌجوري 2)

 . 172م /  1132دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، 

 . 33 -32دأ والنبوة والمعاد / (ٌنظر: االرشاد لمن أنكر المب3)

 . 115(المؤمنون االٌة: 4)

 .  111(آل عمران االٌة: 5)

 

(12) 

. فكانت ( 1)وقد اتفق أهل القبلة على تباٌن فرقهم على القول بالعبث وعلى تكفٌر من انكر ذلك

 مباحث المتكلمٌن فً اتلمعاد الثبات حقٌقة ، فقد شرعوا فً بٌان المعاد هل هو جسمانً ام

 .  (2)روحانً ام جسمانً وروحانً ، وكٌف ٌكون معاد االجسام أبعد التفرق ام بعد االنعدام

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ٌنظر: الفصل فً الملل واالهواء والنحل البً محمد علً بن احمد بن سعٌد بن حزم 1)

 –هـ ( ، تحقٌق: محمد ابراهٌم نصر و د. عبد الرحمن عمٌرة دار الجٌل  542الظاهري ت ) 

 ( . 137/  4، ب . ط )  1125بٌروت / 

هـ ( ، الموافق فً  72(ٌنظر: االٌجً ، عضد الدٌن عبد الرحمن بن احمد االٌجً ) ت . 2)

م . عالم  1117 -هـ  1417علم الكالم تحقٌق عبد الرحمن عمٌرة ، دار الجٌل لبنان بٌروت 

 . 374 – 371، االرشاد /  373-371بٌروت /  –الكتب 

 

(11) 

 

 

 

 

  املبحث الثاني

 



االصىل العقائديت ودورها يف 

 اجملتمع املسلم 

 

 

 

(22) 

 المبحث الثاني

 االصول العقائدية ودورها في المجتمع المسلم

عن النص واالعتماد على  لقد كثرت البدع فً عقائد المسلمٌن وكان من اسباب ذلك االعراض

الرجال ، فاختلفوا فً الكتاب وقالوا على هللا بغٌر علم وتكلموا بالمتشابه وخدعوا جهال الناس 

بذلك . ونرى الكتاب والسنة الٌوافقان ماجعلوه اصواًل لعقٌدتهم فهً لٌس بأصول الدٌن الذي 

السنة الى البدعة لضاللة ومن بعث هللا به رسول وأنزل به كتابه ، ففروا بذلك من الهدى الى ا

 . ( 1)ومن تالنور الى الظلمات فضل سعٌهم فً الحٌاة الدنٌا وهم ٌحسبون أنهم ٌحسنون صنعاً 

 والسبٌل الرجاع العقٌدة صافٌة اال بالرجوع الى الكتاب والسنة وبااللتزام الشدٌد بهما .

 المطلب االول 

الرسول ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( سواء عرفنا معناه ام لم  وجوب االٌمان بكل ماأخبر به

 نعرف .

ان ما أخبر به الرسول ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( عن ربه تعالى ٌجب االٌمان به ،  -1

سواء عرفنا معناه ام لم نعرف ، فما جاء فً الكتاب والسنة الصحٌحة وجب على كل 



قال تعالى: ) لكن هللا ٌشهد بما انزل الٌك أنزله . ( 2)مؤمن االٌمان به وان لم ٌفهم معناه

 ( 3)بعلمه والمالئكة ٌشهدون وكفى باهلل شهٌداً (

وهذا ٌقتضً أن ما بلغه الرسول ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( حق من عند هللا تعالى ٌوافق علم 

 هللا ومراده 

 

هـ ،  722مد بن عبد الحلٌم . وابن تٌمٌة ، اح 147/ 1(ٌنظر: الحكمً ، معارج القبول ، 1)

. االسفراٌٌنً / االمام ابو  137/ 1هـ /  1326النبوات ، المطبعة السلفٌة ، القاهرة ، ب ط ، 

هـ ( ، التبصٌر فً الدٌن و تمٌٌز الفرقة الناجٌة ، تحقٌق: كمال ٌوسف الحوت  471مظفر ) ت 

سحاق ابراهٌم تحقٌق: سٌد . الشاطبً ، ابو ا 126هـ  1423 – 1بٌروت ، ط –، عالم الكتب 

 . 534/ 2م ،  2223ابراهٌم ، االعتصام ، دار الحدٌث القاهرة / 

 –(ٌنظر: عثمان بن علً حسن / منهج االستدالل على مسائل االعتقاد / مكتبة الرشد 2)

 . 223/ 1م /  1117الرٌاض / 

 . 166(النساء االٌة: 3)

 

 

(21) 

اتباعه ، وقد جعل هللا تعالى بعض الكتاب محكماً  فأن ما أمر به الرسول أمر به هللا وٌجب

، فال بد من االٌمان بالمحكم ( 1)ٌعرف معناه وتدرك حقٌقته وبعضه متشابهاً وهو مالم تعلم حقٌقته

والعملٌة ، واالٌمان بالمتشابه وتفوٌض العلم بحقٌقته الى قائله ، )) هو الذي انزل علٌك الكتاب 

الكتاب وأخر متشابهات فأما الذٌن فً قلوبهم زٌغ فٌتبعون ماتشابه منه  منه آٌات محكمات هن ام

ابتغاء الفتنة وابتغاء تأوٌله وماٌعلم تأوٌله اال هللا والراسخون فً العلم ٌقولون آمنا به كل كل من 

 ( 2)عند ربنا وماٌذكر اال ألوا االلباب ((

حق ، وقد نهى ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( عن معارضة حق  –المحكم والمتشابه  -وكالهما 

بحق ، الن ذلك ٌقتضً التكذٌب بأحد الحقٌن واالشتباه والحٌرة والواجب التصدٌق بكل 



مجرد سؤىل عنها بدعة  –رحمه هللا  –النصوص وان لم ندرك حقٌقتها ، فقد جعل االمام مالك 

 النه ٌؤدي الى التكذٌب بالنصوص 

 

هـ( أقاوٌل الثقاة فً تأوٌل االسماء والصفات  1233: مرعً بن ٌوسف المقدسً )ٌنظر(1)

 1بٌروت / ط –واالٌات والمحكمات والمتشابهات / تحقٌق شعٌب االرناؤوط / مؤسسة الرسالة 

 .  41هـ /  1426 –

 .  7(آل عمران االٌة: 2)

(22) 

ٌر معقول واالٌمان بحواجب فلما سئل عن االستواء قال: االستواء غٌر مجهول ، والكٌف غ

. فأن عدم العلم بالحقائق الٌعنً وجودها وعدم الوجود ان للشًء الٌعنً  (1)والسؤآل عنه بدعة

. فٌجب  (2)عدم الوجود له فما أخبر به ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( هو حق ثابت الشك فٌه

 به ، فأقول المبتدعة اتباع أمر هللا وما اخبر به وجب بصدٌقه كما ٌجب تصدٌق م اخبر هللا

تضمنت تكذٌب كثٌر مما جاء به الرسول ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( ولما انتشر الكالم 

 .( 3)المحدث ودخل فٌه ماٌناقض الكتاب والسنة صاروا ٌعارضون به الكتاب والسنة

فأنما  او عجز فٌه عن معرفة الحق ،ٌقول فٌه شارح الطحاوٌة ان عامة من ضل فً هذا الباب 

هو لتفرٌطه فً اتباع ماجاء به الرسول وترك النظر واالستدالل الموصل الى معرفته فلما 

 .( 4)اعرضوا عن كتاب هللا ضلوا



هـ ( ، كتاب االسماء والصفات ، تحقٌق:  452(البٌهقً ، الحافظ ابو بكر بن الحسٌن ) ت 1)

 .  151/ 2م  1125 – 1بٌروت / ط –عماد الدٌن احمد حٌدر ، دار الكتاب العربً 

الرٌاض  –(ٌنظر: عثمان بن علً حسن / منهج االستدالل على مسائل االعتقاد مكتبة الرشٌد 2)

 . 236/ 1م /  1117 – 4/ ط

هـ ( الصارم المسلول على شاتم الرسول /  722(ٌنظر: احمد بن عبد الحلٌم بن تمٌمة ) ت 3)

/ 72 1بٌروت / ط -ردري / دار ابن حزم تحقٌق: محمد بن عبد هللا الحلوانً ، محمد عبٌر ش

14 /2 /321 . 

هـ / شرح شرح العقٌدة  712(ٌنظر: االمام القاضً علً بن علً بن ابً العز الدمشقً ت 4)

الطحاوٌة / تحقٌق: د. عبد هللا بن عبد المحسن التركً ، وشعٌب االرنؤوط  / مؤسسة الرسالة 

 .  77بٌروت /  –ناشرون 

(23) 

ه تعالى من اسمائه وصفاته سواء صفات الذات او االفعال أو الصفات الموهمة فكل ماورد بحق

 للتشبٌه وافعاله نؤمن بها سواء عرفنا معناه ام لم نعرف .

واالمر ذاته فً النبوات والسمعٌات فاصول العقٌدة فً النبوات ، حق وأمرنا أن نؤمن بها وان 

ة من ربهم وان خاتم االنبٌاء محمد ) صلى االنبٌاء والرسل بشر ٌوحى الٌهم وهً منحة ربانٌ

 هللا علٌه وآله وسلم ( .

وماٌتعلق بالغٌبٌات من الجن والمالئكة والروح فكل ماذكره النص من كتاب وسنة فهو من 

 اصول الدٌن وما ورد مجمالً وما ورد مفعاًل فهو بتفصٌالته من أصول الدٌن .

 المطلب الثانً:النص جاء بأصول النص جمٌعاً 



. ٌقول شارح قصٌدة  (1)ان كل ماٌستحق ان ٌسمى اصول الدٌن قد جاء بٌانه فً الكتاب والسنة

أصل الدٌن ماتم الهدى به وبه قوي االٌمان وسواه لٌس بموجب من ))ابن القٌم بٌاناً الصل الدٌن 

 . ( 2(()لم ٌحط علماً به

 فالكتاب والسنة اشتمال على أصول الدٌن وكل براهٌن هذه االصول 

 

 . 245/ 1(ٌنظر: منهج االشدالل / 1)

(أحمد بن ابراهٌم بن عٌسى / توضٌح المقاصد وتصحٌح القواعد فً شرح قصٌدة االمام ابن 2)

 . 321/ 1هـ /  1426 – 3/ طبٌروت  –القٌم / تحقٌق: زهٌر الشاوٌشً / المكتب االسالمً 

 

(24) 

القرآن بٌن أصول الدٌن فً المسائل والدالئل فً غاٌة االحكام ونهاٌة  ٌقول ابن تٌمٌة: ان

. فسواء كانت أصول الدٌن مسائل او دالئل فقد جاء فً الكتاب والسنة بٌانها شافٌاً  (1)التمام

قاطعاً للعذر ، بل كون هذه المسائل من اصول الدٌن ٌقتضً بٌان الرسول ) صلى هللا علٌه وآله 

ناس ، وهو من اعظم ما قام به هللا سبحانه وتعالى الحجة على عباده فٌه بالرسل وسلم ( وبٌنه لل

 الذٌن بلغوه وبٌنوه ، وكتاب هللا الذي نقله الصحابة ثم التابعون ألفاضه و معانٌه .

والحكمة التً هً سنة رسول هللا ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( والتً نقلوها اٌضاً عن الرسول 

 .( 2)وآله وسلم ( مشتملة من ذلك على غاٌة المراد وتمام الواجب والمستحب ) صلى هللا علٌه

ودلٌل ذلك ( 3)وٌقول صاحب أبجد العلوم: وأعلم أن اصول الدٌن اثنان الثالث لهما الكتاب والسنة

، فقٌل ٌقصد به اللوح المحفوظ وقٌل المقصود  (4)قوله تعالى: ) مافرطنا فً الكتاب من شًء (

 ( 5)به القرآن

 



هـ ( / بٌان تلبس الجهمٌة فً تأسٌس بدعهم الكالمٌة /  722(احمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة ) 1)

هـ /  1312 – 1مكة المكرمة / ط –تحقٌق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم/ مطبعة الحكومة 

1 /246 . 

 . 242/ 1(ٌنظر: منهج االستدالل / 2)

العلوم والوشً المرقوم فً بٌان أحوال العلوم  هـ ( أبجد 1327(صدٌق بن حسن القنوجً ) 3)

 .  425/ 2م / 1172بٌروت /  –/ عبد الجبار زكار / دار الكتب العلمٌة 

 . 32(سورة االنعام / االٌة: 4)

هـ ( / شفاء العلٌل فً مسائل القضاء والقدر  751ٌنظر:محمد بن ابً بكر بن القٌم ) ت (5)

 . 42هـ /  1312بٌروت /  -ر الدٌن الحلبً/ دار الفكروالحكمة والتعلٌل / تحقٌق: محمد بد

 

 

 

(25) 

قد تركتم  ) ومنه مارواه ابن ماجه عن ابً الدرداء عن النبً ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( قوله:

 .  (1)على المحجة البٌضاء ، لٌلها كنهار الٌزٌغ عنها اال هالك (

فمن أصول العقٌدة فً النبوات أنها حق وأننا أمرنا أن نؤمن بها وأن االنبٌاء والرسل بشر 

ٌوحى الٌهم وهً منحة ربانٌة من ربهم وأن النبوة قد ختمت بمحمد ) صلى هللا علٌه وآله وسلم 

. ) 

بهذا الباب من مسائل طال الخالف حولها كمعنى النبً والمقصود من  وٌخرج بذلك ماتعلق

 الرسول وطرق اثبات النبوة ان تكون بالمعجزة فحسب أم لها ادلة أخرى على صدق الرسول ؟ 

كما ان كل ماورد ذكره فً النص من الكتاب والسنةفهمو من أصل الدٌن كالموت وعذاب القبر 

 ٌوم القٌامة . ونعٌمه والمعاد الجسمانً ومشاهد

 مطلب الثالث ال



االحتكام الى الكتاب والسنة فٌما أختلف فٌه من أصول الدٌن ان كل ماتنازعت االمة واختلفت 

فٌه من اصول الدٌن ٌجب رده الى الكتاب والسنة ، وظاهرة التنازع واالختالف بٌن البشر 

 ظاهرة ازلٌة 

 

 

 

 

 

هـ ( ، المستدرك على الصحٌحٌن ،  425ت  (النٌسابوري ، محمد بن عبد هللا الحاكم )1)

/ رقم  1/175،  1112،  1تحقٌق: مصطفى عبد القادر عطا ، دار الكتب العلمٌة ، بٌروت ، ط

 .  331الحدٌث: 

 

(26) 

    ، قال تعالى: ( 1)من القدم وقد أكد القرآن حتمٌة ذلك الخالف حسبما شاءت ارادة هللا وحكمته

) ولو شاء ربك لجعل الناس أمٌة واحدةٌ والٌزالون مختلفٌن    اال من رحم ربك ولذلَك خلقهم 

رحم ربك فهداهم ولذلك خلقهم ))قوله والٌزالون مختلفٌن على أدٌان شتى اال من  (2)(

فربما ٌكون الخالف ممدوحاً شرعاً ، كمخالفة المسلمٌن ( 3)ولألختالف خلقهم وقٌل لهما ((

، ألنه من لوازم استمساكهم بدٌنهم الحق . والشرٌعة االسالمٌة أمرت بمخالفة للمشركٌن 

المشركٌن ونهت عن التشبه بهم سواء كان أمرها ونهٌها على وجه الحتم وااللزام أو على وجه 

  ، ) ثم جعلناك على شرٌعة من االمر فاتبعها والتتبع أهواء الذٌن الٌعلمون     (4)الندب واالستحباب

  (5)لن ٌغنوا عنك من هللا شٌئاً وان الظالمٌن بعضهم اولٌاء بعض وهللا ولً المتقٌن (انهم 

 ومن لوازم ذلك مخالفة المسلم ألعٌاد وعبادات وتقالٌد الجاهلٌة 



 

، وعبد هللا احمد / شرعٌة االختالف  227/ 1، ومنهج االستدالل /  14/ 1(ٌنظر: النبوات / 1)

 .  21م /  2226 -1بٌروت / ط –دار الهادي 

 . 111-112(سورة هود: 2)

(ابو الفضائل احمد بن محمد المختار الرازي / كتاب حجج القرآن / تحقٌق: احمد عمر 3)

 . 11م / 1122بٌروت /  –المحمصانً/ دار الرائد العربً 

 2بٌروت / ط –(ٌنظر: عبد الكرٌم زٌدان/ الخالف فً الشرٌعة االسالمٌة / مؤسسة الرسالة 4)

 . 11م / 1122 –

 ( .  22 – 11 – 12(سورة الجاثٌة / االٌات: ) 5)

(27) 

 ( 1)قال تعالى: ) التبرجن تبرج الجاهلٌة االولى (

النمط فهم من الذٌن فرقوا دٌنهم و كانوا شٌعاً الذٌن ٌجعلون كل فاختالف اهل البدع ىهو من هذا 

هو المتشابه وهذا االختالف هو الذي ٌؤول  ما ٌوافق رأٌهم المحكم الذي ٌجب اتباعه وماٌخالفه

الى العداوة والبغضاء بٌن االمة ألن كالً من الطائفتٌن التعترف باالخرى وبما معها من الحق 

 . ( 2)والتنفعها ، بل تزٌد كل ماعندها من الحق زٌادات من الباطل واالخرى كذلك

ى هللا والرسول ان كنتم تؤمنون باهلل ٌدل على ذلك قوله تعالى: )) فأن تنازعتم فً شًء فردوه ال

 ( 3)والٌوم االخر ذلك خٌر واحسن تأوٌالً ((

 



 

 

 

 

 . 33(سورة االحزاب / االٌة:1)

(ٌنظر: شٌخ االسالم ابن تٌمٌة / الجماعة والفرقة / جمعة ابو الفضل عبد السالم / المكتبة 2)

 . 41-37م /  2221 2مصر / ط –االسالمٌة 

 . 51الٌة (سورة النساء / ا3)

 

(22) 

 الخاتمة

ان االصول العقدٌة هً المسائل العقدٌة المعروفة لدى المسلمٌن حق المعرفة ،  -1

المثبتة بالنص المصدق بالعقل التً التتقبل التشكٌك والجاهل بها خارج عن ملة 

 االسالم وهً من المسائل المهمة فً السلم االجتماعً . 

العقٌدة هو ) التوحٌد ( اي ان هللا عز وجل واحٌد الشرٌك له ،  ان أول اركان اصول -2

خالق كل شًء وأنه تعالى أوجد هذا العالم بجهاته وحدوده وأطرافه ، وعلى ذلك 

اتفقت كلمة االنبٌاء والرسل من آدم الى النبً الخاتم صلوات هللا علٌهم اجمعٌن ، 

 عقٌدة سلٌمة . فالتوحٌد اساس مهم فً جمع الكلمة وتوحٌد الصف على



ان حكمة هللا تعالى فً خلقه اقتضت بوجود التكلٌف والتكلٌف اال بالوسائط بٌن هللا  -3

تعالى وبٌن خلقه وذلك بواسطة النبً ٌبلغهم كالمه وٌعلرفهم احكامه ، وكانوا من 

البشر دفعاً للحرج عنهم وللتلقً بال كلفة منهم ، وواجب على كافة الخلق االٌمان بهم 

فً جمٌع ما اتوا به من عند ربهم والشهادة لهم بأنهم على حق ، فاالنبٌاء  وتصدٌقهم

 هم أصحاب السلم واالسالم .

ان ما اخبر به الرسول ) صلى هللا علٌه وآله وسلم ( عن ربه تعالى ٌجب االٌمان به  -4

، سواء عرفنا معناه ام لم نعرف ، فما جاء فً الكتاب والسنة الصحٌحة وجب على 

 ٌمان به وان لم ٌفهم معناه .كل مؤمن اال

غٌاب العلم الشرعً وتفشً الجهل سبب عظٌم لوقوع الخالف فً العقٌدة ، فوجب  -5

 العناٌة بطلب العلم الشرعً من مصادره االصلٌة الصحٌحة .

ان العقٌدة االسالمٌة النقٌة هً السبٌل لتحقٌق االمن المجتمعً . وهً خٌر ضابط  -6

 لسلوك االنسان . 

(21) 

 المصادر والمراجع

 القرآن الكرٌم 

هـ ، النبوات ، المطبعة السلفٌة ، القاهرة ، ب.ط  722ابن تٌمٌة ، احمد بن عبد الحلٌم  -1

 هـ . 1326، 

ابن رشد ، مناهج االدلة فً عقائد أهل الملة ، تقدٌم وتحقٌق : محمود قاسم: مكتبة  -2

 .  2ط –مصر  –االنجلو 

 ترجمة . ابن منظور ، لسان العرب -3



ابو اسماعٌل السٌد مصطفى نوري الحسٌنً /االرشاد لمن أنكر المبدأ والنبوة والمعاد /  -4

 هـ . 1321بغداد /  –مطبعة اآلداب 

ابو الفضائل احمد بن محمد المختار الرازي / كتاب حجج القرآن / تحقٌق: احمد عمر  -5

 م . 1122 – 2بٌروت / ط –المحمصانً / دار الرائد العربً 

هـ ( / االنصاف فٌما ٌجب اعتقاده والٌجوز  423طٌب الباقالنً ) ت ابو بكر بن ال -6

م / مؤسسة  1163 – 2الجهل به / تحقٌق: االمام محمد زاهد بن الحسٌن الكوثري / ط

 الخاتجً . 

ابو محمد بن احمد بن حزم / مراتب االجماع فً العبارات والمعامالت واالعتقادات /  -7

 م .  1125 -3بٌروت / ط –دار التاب العربً 

 456ابو محمد علً بن احمد بن سعٌد بن حزم االندلسً القرطبً الظاهري ) المتوفى:  -8

هـ ( ، الفضل فً الملل واالهواء والنحل ، تحقٌق: د. محمد ابراهٌم نصر و د. عبد 

  ، ب. ط . 1125بٌروت /  –الرحمن عمٌرة ، دار الجلٌل 

(32) 

 

وتصحٌح القواعد فً شرح قصٌدة االمام احمد بن محمد بن عٌسى / توضٌح المقاصد  -1

 هـ . 1426 – 3بٌروت/ ط –بن القٌم / تحقٌق: زهٌر الشاوٌشً / المكتب االسالمً 

هـ ( / الجماعة والفرقة / جمعة ابو  722احمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة )  -12

 م .2221 – 2مصر / ط  -الفضل عبد السالم / المكتبة االسالمٌة 

هـ ( / بٌان تلبٌس الجهمٌة فً تأسٌس  722احمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة )  -11

مكة  –بدعهم الكالمٌة / تحقٌق: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم / مطبعة الحكومة 

 هـ . 1312 -1المكرمة/ ط



هـ (/ الصارم المسلول على شاتم الرسول  722احمد بن عبد الحلٌم بن تٌمٌة )  -12

-1بٌروت / ط –شودري/دار ابن حزم / تحقٌق: محمد عبد هللا الحلوانً ، محمد كبٌر 

 م . 1417

هـ ( / مسند ابً ٌعلً ،  327احمد بن علً بن المثنى ابو ٌعلً الموصلً ) ت  -13

 م . 1124 – 1دمشق / ط –مون للتراث تحقٌق: حسٌن سلٌم أسد ، دار المأ

هـ ( ، البصٌر فً الدٌن وتمٌٌز  471االسفراٌٌنً ، االمام أبو مظفر ) ت  -14

 1423 – 1بٌروت ، ط –الفرقة الناجٌة ، تحقٌق: كمال ٌوسف الحوت ، عالم الكتب 

 هـ . 

هـ / شرح العقٌدة  712االمام القاضً علً بن احمد ابً العز الدمشقً ت  -15

/ تحقٌق: د. عبد هللا بن المحسن التركً وشعٌب االرنؤوط / مؤسسسة الطحاوٌة 

 بٌروت . –الرسالة ناشرون 

 

(31) 

 

هـ ( ، المواقف فً علم الكالم ،  722االٌجً ، عضٌد الدٌن عبد الرحمن ) ت  -16

 بٌروت . –عالم الكتب 

 هـ ( ، الفرق وبٌان الفرقة الناجٌة 421البغدادي ، عبد القاهر بن طاهر ) ت  -17

 م . 1422 – 4بٌروت ، ط –منهم ، منشورات دار االفاق الجدٌدة 

هـ ( ، كتاب االسماء والصفات  452البٌهقً ، الحافظ ابو بكر بن الحسٌن ) ت  -12

 م . 1125 – 1بٌروت / ط –، تحقٌق: عماد الدٌن احمد حٌدر ، دار الكتاب العربً 



، محمد علً بن الشٌخ بن القاضً ، كشاف اصطالحات الفنون  التهانوي -11

 بٌروت . -والعلوم االسالمٌة ، دار صادر 

الجوٌنً ، امام الحرمٌن عبد الملك تعلٌق الشٌخ زكرٌا عمٌرات ، كتاب  -22

 – 1بٌروت / ط –االرشاد الى قواطع االدلة فً اصول االعتقاد ، دار الكتب العلمٌة 

 م .  1165

و اسماعٌل السٌد مصطفى نوري ، االرشاد لمن أنكر المبدأ والنبوة الحسنً ، اب -21

 هـ . 1321بغداد  –والمعاد ، مطبعة اآلداب 

الحكمً ، الشٌخ حافظ احمد ، معارج القبول شرح سلم الوصول الى علم الكالم   -22

 م . 1111التوحٌد ، تحقٌق: سٌد عمران وعلً محمد علً ، دار الحدٌث القاهرة ، 

 –ابو اسحاق ابراهٌم تحقٌق: سٌد ابراهٌم ، االعتصام ، دار الحدٌث الشاطبً ،  -23

 م . 2223القاهرة / 

 

(32) 

 

الشٌخ نور الدٌن الصابونً / كتابة البداٌة من الكفاٌة فً الهداٌة فً اصول  -24

 م . 1161مصر /  –الدٌن / تحقٌق: فتح هللا خلٌف / دار المعارف 

اعٌل بن حماد الجوهري ، تحقٌق: أسم –الصحاح تاج اللغة وصحاح العربٌة  -25

 م . 1171،  2بٌروت ، ط –احمد عبد الغفور عطا ، دار العلم للمالٌٌن 

م ( / ابجد العلوم والوشً المرقوم فً بٌان  1327صدٌق بن حسن القنوجً )  -26

 م . 1172بٌروت  -اصول العلوم / عبد الجبار زكار / دار الكتب العلمٌة 



بٌروت  –فً الشرٌعة االسالمٌة / مؤسسة الرسالة عبد الكرٌم زٌدان / الخالف  -27

 م . 1122 – 2/ ط

 م . 2226 – 1بٌروت / ط –عبد هللا احمد / شرعٌة االختالف / دار الهادي  -22

 –عثمان بن علً حسن / منهج االستدالل على مسائل االعتقاد ، مكتبة الرشٌد  -21

 م . 1117 – 4الرٌاض / ط

هـ ( ، شرح العقٌدة الطحاوٌة ، تحقٌق: د. عبد هللا  712علً بن محمد ، ) ت  -32

 3بٌروت / ط –بن عبد المحسن التركً وشعٌب االرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ناشرون 

 م . 1112 –

هـ ( ،  1272تحفة المرٌد شرح جوهرة التوحٌد ، الشٌخ ابراهٌم ) ت اللقانً ،  -31

 م . 1123 1بٌروت / ط –دار الكتب العلمٌة 

 

 

(33) 

 

هـ ( / شفاء العلٌل فً مسائل القضاء و  751محمد بن ابً بكر ابن القٌم ) ت  -32

 1312بٌروت /  -القدر والحكمة والتعلٌل / تحقٌق: محمد بدر الدٌن الحلبً / دار الفكر 

 م . 

هـ ( ، صحٌح البخاري ، تحقٌق: د. مصطفى  256محمد بن اسماعٌل ، ) ت  -33

 م . 1127 – 3بٌروت / ط –بن كثٌر دٌب البغا ، دار ا



محمد بن عمر الخطٌب الرازي / النبوات وماٌتعلق بها / تحقٌق: د. أحمد  -34

 م .  1126 – 1بٌروت / ط –حجازي السقا / دار ابن زٌدون 

هـ ( أقاوٌل الثقات فً تأوٌل االسماء  1233مرعً بن ٌوسف المقدسً )  -35

حقٌق: شعٌب االرناؤوط / مؤسسة والصفات واآلٌات والمحكمات والمتشابهات / ت

 م . 1426 – 1بٌروت / ط –الرسالة 

النٌسابوري مسلم الحجاج ، محمد فؤآد عبد الباقً ، صحٌح مسلم دار احٌاء  -36

 بٌروت . –التراث العربً 

هـ ( ، المستدرك على  425النٌسابوري ، محمد بن عبد هللا الحاكم ) ت  -37

دار الكتب العلمٌة ،  1112،  1، ط الصحٌحٌن ، تحقٌق: مصطفى عبد القادر عطا

 بٌروت . 

 

 

 

(34) 


