
  )١( أهمية العقيدة في حياة اإلنسان
  سعد عبد اهللا عاشور. د                                                

  كلية أصول الدين –األستاذ المشارك بقسم العقيدة 
  غزة –الجامعة اإلسالمية                                                 

جازم بالقضايا اإليمانية الواردة في الكتـاب والسـنة،   التصديق ال :العقيدة اإلسالمية هي 
  .المتعلقة باإللهيات والنبوات والسمعيات تصديقاً جازماً ال شك فيه وال ريب 

اإليمان الجازم باهللا، وما يجب له في ألوهيتـه وربوبيتـه وأسـمائه وصـفاته،      :أو هي 
وشره، وبكـل مـا جـاءت بـه     واإليمان بمالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر، والقدر خيره 

. النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره، وما أجمع عليه السلف الصالح 
  . بالطاعة والتحكيم واإلتباع eوالتسليم هللا تعالى في الحكم واألمر والقدر والشرع، ولرسوله 

له، وليست اعتقـاد أي  فالعقيدة في اإلسالم تدور حول قضايا معينة، أخبر بها اهللا ورسو       
  .شيء

هذا العلم هو أهم العلوم على اإلطالق، بالنسبة للفـرد المسـلم، ألنـه علـم العقائـد      و       
والعقائد في اإلسالم هي األصول التي تبنى عليها فروعه، واألسس التي يقوم عليها ، اإلسالمية

ماية فكر المسلم من أخطار الشـك وأعاصـير التضـليل    بنيانه، والحصون التي ال بد منها لح
  .والتزييف

ويدلنا ، وال شك أن العقيدة لها أهمية عظيمة في حياة اإلنسان، بل في حياة البشرية جمعاء
  :على ذلك أمور كثيرة يمكن أن نوجزها فيما يلي 

  :أهمية العقيدة وحاجة الناس إليها : أوالً 
  .وم عليها المبادئ والشرائع، فالبشر أسرى المعتقدات واألفكارالعقائد هي الركائز التي تق -أ
فالذين يعتقدون أن اهللا هو ربهم ومعبودهم وأن مصيرهم إليه، وأن الدنيا معبـر وطريـق،    - 

  .يقيمون حياتهم وفق شريعة اهللا، بحيث تهيمن هذه الشريعة على تصرفاتهم وأعمالهم 
والذين كفروا باهللا تعالى وقالوا بأزلية المادة أقاموا حياتهم وفق معتقـداتهم وعملـوا لهـذه     - 

لَّا الدهر  {:الحياة  نْيا نَموت ونَحيا وما يهلكُنا إِ ا الداتُنيلَّا ح   ).٢٤:  الجاثية(}وقَالُوا ما هي إِ
وقدموا لها القرابين، وحرمـوا ذبحهـا،   ، وأمهاتهم والذين ألهوا األبقار فضلوها على آبائهم - 

  .وأهلكوا أنفسهم في سبيلها
أموالهم وأنفسهم في سبيل تحقيـق مـا    لبذل العقائد تستولي على أنفس أصحابها، وتدفعهم -ب

  .يعتقدونه، وهم راضون مطمئنون، وهذا يفسر لنا سر انتصار أصحاب العقائد 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ه البالء، واعتبر فـي هـذا بالـذين قدسـوا األبقـار      ضالل اإلنسان في معتقده يجر علي -ج
واألصنام، كيف أهانوا أنفسهم ؟ وكيف ضيعوا أموالهم ؟ وكيف سـفكت دمـائهم عنـدما    

  حاربهم المسلمون ؟
أعظم خالف حصل على مدى التاريخ هو االختالف في العقائد، واالختالف حول قضـايا   -د

  .تصحيح العقائد الفاسدة  –ليهم السالم ع –ولهذا كانت أعظم مهمات الرسل ، داالعتقا
وتدله على ، ألنها تُفسر لإلنسان لغز الحياة، والعقائد التي جاء بها الرسل ضرورية للبشر 

ومصدر وجود هذا الكون، كما تعرفه بالعالقة بينه وبين اهللا، وبينه بـين هـذا   ، مصدر وجوده
  .توتحدثه عن عالم الغيب وتبصره بمصيره بعد المو، الكون
قلقاً، ، حائراً، واإلنسان إذا لم يجد اإلجابة الشافية الكافية عن هذه القضايا فإنه يبقى متعباً 

، والذي ينظر إلى حال الفالسفة والمفكرين الذين لم يهتـدوا سيشـعر بهـذا التعـب النفسـي     
  .الذي عانى منه هؤالء الرجال ، واإلرهاق الفكري
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