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

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

وفي هذا العـدد   ،همية العقيدة وحاجة الناس إليها بشكل عامتحدثنا في العدد السابق عن أ      
  .فنقول وباهللا التوفيق  ،نتحدث عن أهمية العقيدة اإلسالمية بشكل خاص

  :أهمية العقيدة اإلسالمية : ثانياً 
وما دام األمر كذلك فإن هذا العلم هو أهم العلوم ، إن شرف العلم بشرف المعلوم: لقد قيل  -١

ومنزلة هذا العلـم مـن بقيـة     –بعقائده وشرائعه ونظمه  –أساس الدين كله  وأشرفها، ألنه
   .العلوم كمنزلة القلب من الجسد

 معـه  وتصـح  الـدين  عليـه  يقوم الذي ساساأل أنهاسالمية في اإل العقيدة أهمية تكمن -٢  
لَي {:  تعالى قال كما األعمال نَّما أَنَا بشر مثْلُكُم يوحى إِ به  قُلْ إِ قَاء رو لجري ن كَانفَم داحو لَه لَهكُم إِ نَّما إِ أَ

به أَحداً ر ة ادبرِكْ بِعشلَا ي حاً والص الملْ عمع١١٠:   الكهف(} فَلْي(.  
فالعقيدة اإلسالمية هي األساس الذي يقوم عليه الشريعة، فال يتأتى وجود الشريعة بـدون       

ألنه ال قيمة ألي عمل بدون العقيدة، كما ال يتأتى وجود العقيدة بدون الشريعة، فهمـا  العقيدة، 
أمران متالزمان ال يجوز الفصل بينهما، فمن آمن بالعقيدة ال بد أن يؤمن بالشريعة، ومن عمل 

وعليه فمن أخذ بالعقيدة ولم يعمل بالشـريعة، أو عمـل   ... بالشريعة فال بد أن يربطها بالعقيدة
  .شريعة دون ربطها بالعقيدة ال يكون مسلماًبال

وما لم يقم العمل على هـذه  ، "بناء الشريعة " فالعقيدة هي األساس الذي يقوم عليه البناء      
  . فإنه سيكون هباءاً منثوراً، ال ينفع صاحبه، العقيدة
وقال تعالى ). ٢٣:  الفرقان(}باء منثُوراً وقَدمنا إِلَى ما عملُوا من عملٍ فَجعلْناه ه {: قال تعالى   

 :} ئاً ويش ه جِدي لَم اءهتَّى إِذَا جاء حم آنالظَّم هبسحي ةيعابٍ بِقركَس مالُهموا أَعكَفَر ينالَّذو فَّاهفَو ه ندع اللَّه دجو
  ).٣٩:  النور(}حسابه واللَّه سرِيع الْحسابِ 

ـ  -٣  دة العقيدة اإلسالمية ضرورية لإلنسان ضرورة الماء والهواء، إذ هو بدون هذه العقي
العقيدة اإلسالمية وحدها هي التي تجيب على التساؤالت التـي  ضائع تائه يفقد ذاته ووجوده، ف

  : شغلت وال تزال الفكر اإلنساني بل تحيره 
 من أين جئت ؟ -
 لم جئت ؟   -
  ير ؟ إلى أين المص -
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يها الناس إِن كُ {: بقوله تعالى  من أين جئت ؟: فأجابت عن السؤال األول  نتُم في ريبٍ من يا أَ
نُقر في الْأَرحامِ ما الْبعث فَإِنَّا خلَقْناكُم من تُرابٍ ثُم من نُّطْفَة ثُم من علَقَة ثُم من مضْغَة مخَلَّقَة وغَيرِ و لَكُم نيبلِّن خَلَّقَةم 

لِ الْعمرِ لكَيلَنَشاء إِلَى أَجلٍ مسمى ثُم نُخْرِ ا يعلَم جكُم طفْال ثُم لتَبلُغُوا أَشدكُم ومنكُم من يتَوفَّى ومنكُم من يرد إِلَى أَرذَ
  ).٥:  الحج(}...من بعد علْمٍ شيئاً 

ـق  {: وقال تعالى      ل خ مم اننظُرِ الْإِنس٥{فَلْي {   ـاء د ـن م م ـق ل ـقٍ خ ـلْبِ     } ٦{اف نِ الصـي ـن ب م ج ـر يخْ
  ) .٧ – ٥: الطارق (}٧{والتَّرائبِ

ـدونِ   {: بقوله تعالى  لم جئت ؟: وأجابت عن السؤال الثاني  ب عيلَّا ل نس إِ ت الْجِن والْإِ وما خلَقْ
  ).٥٦:  الذاريات(}

ـم    { :الى بقوله تع إلى أين المصير ؟: وأجابت عن السؤال الثالث      ه ثُ يـدعي ثُم ق لْ أُ الْخَ دبي اللَّه
 ونعجتُر هلَي ك الرجعى {: وقوله ، )١١:  الروم(}إِ ب إِلَى ر ٨:  العلق(} إِن.(  

والمحبـة ال   إن إخالص الدين هللا تعالى ال يبلغ كماله إال بإخالص المحبـة هللا المعبـود،   -٤
والعقيدة اإلسالمية تقدم لإلنسان كل ما يجب عليه معرفته في حق  .تكتمل إال بتمام المعرفة

وبذلك يبلغ كمال المحبة، وبالتالي يسعى لكمال اإلخالص هللا تعـالى ألنـه أتـم     ،اهللا تعالى
ـ  واهللا أمـا : "  eولذلك قال  ،"أنا باهللا وأعلمكم أتقاكم إن: "  eمعرفته به، كما قال   يإن

  ". له وأتقاكم هللا ألخشاكم
أن العقيدة هي أساس يناء المجتمع اإلنساني، فإن كانت العقيـدة سـليمة انضـبط ذلـك      -٥

المجتمع، وارتقى إلى ذرى الكمال اإلنساني، وإن كانت عقيدته منحرفة تفكك ذلك المجتمـع  
  .وهبط إلى الحضيض

وقد دلت التجارب أن صالح الفرد يتناسب مع صالح عقيدته وسالمة أفكاره، وأن فسـاد       
  .سلوك الفرد يتناسب مع مدى تضاؤل عقيدته، أو انحرافها

ولذلك اتجهت جهود األنبياء والمرسلين ومن تبعهم من المصلحين إلـى صـالح عقائـد    
المجتمعات البشرية قبل كل شيء، فكانت العقيدة هي المحور الـذي دارت حولـه رسـاالت    

  .الرسل جميعاً عليهم الصالة والسالم
لَقَ {: قال تعالى  وواْ الطَّاغُوتبتَناجو ه   ).٣٦:  النحل(} د بعثْنا في كُلِّ أُمة رسوالً أَنِ اعبدواْ اللّ

ه أَفَلَا تَتَّقُون{ : وكان كل نبي يبدأ قومه بقوله  رغَي لَه ، ٥٦: األعراف (} اعبدوا اللَّه ما لَكُم من إِ
  ). ٢٣: والمؤمنون 

يدعو الناس إلى العقيدة الصحيحة والتوجه إلى اهللا بالعبادة ثالثـة   eحمد وقد لبث نبينا م
عشرة عاماً يركز على تثبيت العقيدة في النفوس لتكون األساس الذي تبنـى عليـه التكـاليف    

  .وهذا كله يدل على أهمية العقيدة ومكانتها ، والتشريعات فيما بعد
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