
 (ٔ) 

 ا ا ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاب تسميتياب تسميتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوأسبوأسب  أسماء هذا العلم

                                 
 
 أي تعريف كل مفردة عمى حدة . إضافيا: تعريفو باعتباره مركبا الأو 
 أكافما يبنى عميو غيره سواء  المغةومعناىا في  ,أصل: ىي جمع مفرده أصوؿمعنى كممة  -ٔ
بتناء إلبتناء عقميا كإاكاف  أـلو .  أصلالذي يشيد عميو البناء فيو  كاألساسبتناء حسيا إلا

 الجزئية عمى القواعد الكمية . األحكاـ
بو كما  تعالىاسـ عاـ يطمق في المغة عمى كل ما يتعبد هللا  الديفمعنى كممة الديف:  -أ -ٕ

والديف مصدر داف , والجزاء ستسالـالانيا: الطاعة والخضوع و يطمق عمى عدة معاف مختمفة م
 يديف دينًا : إذا خضع وذؿ .

 باطال . أـمف عبادة سواء كانت حقا  اإلنسافالديف بعناه العاـ: ىو كل ما يديف بو  -ب
وىو عمى   لعباده عمى لساف خاتـ رسمو دمحم  تعالىما شرعو هللا  الديف بمعناه الخاص ىو-ػج

نقياد لو بالطاعة والخموص مف الشرؾ الاستسالـ هلل بالتوحيد و الاالذي ىو  اإلسالـىذا بمعنى 
 . وأىمو

؛ االوؿالمعنى , فالمقصود بالديف ىنا ىو والديف يشمل القضايا العقائدية واالحكاـ العممية الفقيية
, والذي , اما القضايا العقائدية فيي موضوع البابالف االحكاـ العممية مضانيا في كتب الفقو

   القواعد العامة التي تثبت مف خالؿ االدلة الشرعية نقصد بيا
 الدين باعتباره علم مخصوص . ولأصثانيا: تعريف 

مف خالؿ ما تقدـ في بياف معرفة جزئي التعريف المغوي نستطيع اف نعرؼ عمـ اصوؿ الديف 
الكتاب والسنة  اثباتيا ؽ التي طر  العقائدية قضاياالتي ُيْبَنى عمييا معرفة الاألصوؿ بانو: 

 .واالجماع
 
 

  
  
 

 . أسماءالدينية بعدة سمي ىذا العمـ الذي يدور موضوعو عمى العقائد 
والفقو في العمـ فرع وفضل  أصلالفقو في الديف مي بذلؾ عمى اعتبار اف : ساألكبرالفقو  -ٔ

 عمى الفرع معمـو . األصل
أسمائو وصفاتو في ذاتو و  -عز وجل  -ألف أعظـ مسائمو مسألة توحيد هللا  ؛التوحيدعمـ  -ٕ

 .وأفعالو وعبادتو
لما سألو عف اإليماف بذكر  جبريل  رسوؿ  بو أجابذي ؛ لكونو الجواب الاإليماف -ٖ

األصوؿ الستة , وىي اإليماف باهلل , ومالئكتو , وكتبو , ورسمو , واليـو اآلخر , والقدر خيره 
 وشره .

ثباتيايتكفل ببحث العقائد الدينية,  ألنوسـ الاعمـ العقائد: سمي بيذا  -ٗ اليقينية,  باألدلة وا 
 المخالفة ليا . واألفكارعقائد والدفاع عنيا ضد ال

 :أسبابسـ لعدة الاعمـ الكالـ: اشتير بيذا  -٘
 كانت مسالة)كالـ هللا( . األولىالف أىـ مسالة وقع الخالؼ فييا في القروف  -أ

دارة الكالـ بيف الجانبيف . ألنو أو  -ب  يتحقق بالمباحثة وا 

 صول الدينأ علمتعريف 



 (ٕ) 

 ن عند جمهور المسلمينأركان اإليما
 

ف لسمف مف الصحابة والتابعيف يسكتو أف المتكمميف تكمموا فيما كاف ا األسبابجو أو لعل  -جػ
مف الباطل في األدلة واألحكاـ ما أوجب تكذيب بعض ما أخبر بو  ؛ لكونو تضمف كثيرفيو

 . الرسوؿ
 
 
  
باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو  اإليمافىي  أركافية عند جميور المسمميف ستة اإليمان األركاف إف

 وبالقدر خيره وشره  . اآلخرواليـو 
ِ قبل تعبنى: عمييا مف الكتاب والدليل  ًِ َواْنُمْؤِمىُىَن كُمٌّ آَمَه ثِبَّللَّ ًِ ِمْه َسثِّ ُسىُل ثَِمب أُْوِزَل إِنَْي }آَمَه انشَّ

ًِ َوقَبنُىا َسِمْعىَب َوأََطْعىَب ُغْفَشاوََك سَ  ُق ثَْيَه أََحٍذ ِمْه ُسسُِه ًِ ََل وُفَّشِ ًِ َوُسُسِه ًِ َوكُتُجِ إِنَْيَك ثَّىَب وَ َوَمََلئَِكتِ
 .[94}إِوَّب ُكمَّ َشْيٍء َخهَْقىَبيُ ثِقَذٍَس { ]انقمش: قبل تعبنى: ودليل القدر ,  [582اْنَمِصيُش { ]انجقشح: 
قاؿ  اإليمافما رواه مسمـ في حديث جبريل والذي جاء فيو ) قاؿ فأخبرني عف والدليل مف السنة 

 مف بالقدر خيره وشره( .وتؤ  اآلخرأف تؤمف باهلل ومالئكتو وكتبو ورسمو واليـو 
عتقاد الجاـز بأف هللا موجود , وأنو الاو  واإلقراروىو العمـ والتصديق : باهلل اإليماف :األولالركن 

 واحد في أفعالو , واحد في عبادتو , واحد في أسمائو وصفاتو .
ليـ أجساـ خمق مف مخموقات هللا ,  وىو اإليماف الجاـز بانيـ :بالمالئكة اإليماف ني:الركن الثا

نورانية لطيفة قادرة عمى التشكل والتمثل والتصور بالصور الكريمة , وليـ قوى عظيمة , وقدرة 
هللا , قد اختارىـ هللا واصطفاىـ لعبادتو  إالكبيرة عمى التنقل , وىـ خمق كثير ال يعمـ عددىـ 

 , ويفعموف ما يؤمروف .بأمره, فال يعصوف هللا ما أمرىـوالقياـ 
الكتب والصحف التي حوت كالـ ب : وىو اإليماف الجاـزالسماويةبالكتب  اإليماف الث:الركن الث

أنزلو عف  أورسمو عمييـ السالـ . سواء ما ألقاه مكتوبا كالتوراة ,  إلىحاه أو الذَي  تعالىهللا 
 طريق الممؾ مشافية فكتب بعد ذلؾ كسائر الكتب .

بعث في كل أمة رسوال يدعوىـ  تعالىجاـز بأف هللا ىو التصديق ال :بالرسل اإليماف الركن الرابع:
 عبادة هللا وحده ال شريؾ لو والكفر بما يعبد مف دوف هللا . إلى

, فيؤمف كل واحد منا بأف اآلخراليـو  اإليماف الركن الخامس: : التصديق الجاـز بوقوع ىذا اليـو
ماليـ, حتى يستقر أىل الجنة يبعث الناس مف القبور, ثـ يحاسبيـ ويجازييـ عمى أع تعالىهللا 

 في منازليـ, وأىل النار في منازليـ .
 أوفي خمقو مف إيجاد  تعالىما قضى بو هللا سبحانو و اإليماف ب ىو و القضاء:  الركن السادس:

 تغيير . أوإعداـ 
, أف يكوف في خمقو بناء عمى عممو  األزؿفي  تعالىما قدره هللا اإليماف بوالقدر في الشرع : ىو 

 لسابق بذلؾ .ا
ذكر العمماء في التفريق بيف القضاء والقدر . أف القدر : ىو تقدير لشيء قبل قضائو . والقضاء 

 ىو الفراغ مف الشيء .
 
 
 
 
 
 



 (ٖ) 

و و ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبحبحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسس  تعالى ود هللاـوج
 ووػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفاتفاتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوصوص

 أدلة وجود هللا تعالى

 
  

هللا سبحانو, إال أف يكوف مكابرًا غير معتقد بما يقوؿ,  وجودلـ يعمـ أف أحدًا مف الخمق أنكر      
ـُ اأْلَْعَمى{ ]سورة النازعات, اآلية: حيف قاؿ لق -فرعوف  -كما حصل مف  [ ٕٗومو: }َأَنا َربُُّك

ـْ ِمْف ِإَلٍو َغْيِري{ ]سورة القصص, اآلية:  [ لكف ذلؾ ليس عف ٖٛوقاؿ: }َيا َأيَُّيا اْلَمََلُ َما َعِمْمُت َلُك
ـْ ُظْممًا قاؿ هللا تعالى: }َوَجَحُدوا ِبَيا َواْسَتْيَقَنتْ كما بل عف جحود وظمـ واستكبار عقيدة,  َيا َأْنُفُسُي

[ وقاؿ موسى لفرعوف فيما حكى هللا عنو: }َقاَؿ َلَقْد َعِمْمَت َما َأْنَزَؿ َٗٔوُعُمّوًا{ ]سورة النمل, اآلية: 
نِّي أَلَُظنَُّؾ َيا ِفْرَعْوُف َمْثُبورًا{ ] سورة اإلسراء, ا َماَواِت َواأْلَْرِض َبَصاِئَر َواِ  آلية: َىؤالِء ِإالا َربُّ السا

ٕٔٓ.] 
بو في  , مع إشراكيـتويقروف بربوبيفي الجاىمية يعترفوف بوجود هللا تعالى و وليذا كاف المشركوف 

َماَواِت َواأْلَْرَض َلَيُقوُلفا َخَمَقُيفا اْلَعِزيُز الْ  ـْ َمْف َخَمَق السا ـُ{ األلوىية, قاؿ هللا تعالى: }َوَلِئْف َسَأْلَتُي َعِمي
ُ َفَأناى ُيْؤَفُكوَف{ ]سورة ٜ: ]سورة الزخرؼ, اآلية ـْ َلَيُقوُلفا َّللاا ـْ َمْف َخَمَقُي [ وقاؿ: }َوَلِئْف َسَأْلَتُي

 [.ٚٛالزخرؼ, اآلية: 
 
 
  

 . يأتيفيما  أىمياكثيرة نذكر  بأدلة تعالىاستدؿ العمماء عمى وجود هللا 
 واالختراع, وىذا الدليل تضمن قسمين: دليل العناية الدليل االول:

 دليل العناية: :أ
 وىذا يظير في العناية باإلنساف وخمق جميع الموجودات مف اجمو. ويبنى عمى أصميف:

 إف جميع الموجودات التي ىينا موافقة لوجود اإلنساف . -أ
إف ىذه الموافقة ىي )ضرورة( مف قبل فاعل قاصد لذلؾ مريد, إذ ليس يمكف أف تكوف ىذه  -ب

تحصل باعتبار موافقة الميل والنيار والشمس والقمر لوجود اإلنساف, والموافقة . الموافقة باالتفاؽ
وكذلؾ موافقة الزماف والمكاف الذي ىو فيو أيضا, والحيوانات والنبات والجماد واألمطار واألنيار 

 والبحار والنار واليواء .
اتو وكذلؾ أيضا تظير العناية في أعضاء اإلنساف وأعضاء الحيواف . أي كونيا موافقة لحي

ـْ َنْجَعِل اأْلَْرَض ِمَياًدا )قاؿ تعالى: كما  ووجوده . ـْ َأْزَواًجا )ٚ( َواْلِجَباَؿ َأْوَتاًدا )ٙ}َأَل ( ٛ( َوَخَمْقَناُك
ـْ ُسَباًتا ) ـْ َسْبًعا ( َوَبَنْيَنا َفْوَقكُ ٔٔ( َوَجَعْمَنا الناَياَر َمَعاًشا )ٓٔ( َوَجَعْمَنا الماْيَل ِلَباًسا )َٜوَجَعْمَنا َنْوَمُك

اًجا )ٖٔ( َوَجَعْمَنا ِسَراًجا َوىااًجا )ِٕٔشَداًدا ) ( ِلُنْخِرَج ِبِو َحبًّا ٗٔ( َوَأْنَزْلَنا ِمَف اْلُمْعِصَراِت َماًء َثجا
 [٘ٔ - َٙوَنَباًتا{ ]النبأ: 

 
 : دليل االختراع .ب

دراكات ار, واالوىو ما يظير مف اختراع جواىر األشياء الموجودات. كاختراع الحياة في البح
 ويدخل فيو: وجود الحيواف كمو, ووجود النبات, ووجود السموات .  الحسية, والعقل .

 وىذا الدليل يبنى عمى أصميف موجوديف بالقوة في جميع فطر الناس ىما:
إف ىذه الموجودات مخترعة, فانا نرى أجساما جمادية, ثـ تحدث فييا الحياة, فنعمـ قطعا أف  -أ

 محياة ومنعما بيا, وىو هللا تعالى .ىينا موجدا ل



 (ٗ) 

إف كل مخترع فمو مخترع, فعمى مف أراد معرفة هللا حق معرفتو, أف يعرؼ جواىر األشياء,  -ب
ليقف عمى االختراع الحقيقي في جميع الموجودات, الف مف لـ يعرؼ حقيقة الشيء, لـ يعرؼ 

ِ  }يَبأَيَُّهب انىَّبُس ُضِشةَ قبل تعبنى:  حقيقة االختراع . َمثٌَم فَبْستَِمعُىا نًَُ إِنَّ انَِّزيَه تَذُْعىَن ِمْه دُوِن َّللاَّ
بِنُت َواْنَمْطهُىُة نَْه يَْخهُقُىا رُثَبثًب َونَِى اْجتََمعُىا نًَُ َوإِْن يَْسهُْجُهُم انزُّثَبُة َشْيئًب ََل يَْستَْىِقزُويُ ِمْىًُ َضعَُف انطَّ 

 . [37{ ]انحج: 
 غير مف بخالقو اإليماف عمى فطر قد مخموؽ  كل فإف :وجوده على الفطرة : داللةالثانيالدليل 
 وأعظـ وأكبر أجل وأنو , بالخالق االعتراؼ واإلقرار عمى مفطوروف  تعميـ فالخمق أو تفكير سبق
 وال , الرياضية العمـو مبادئ مف رسوخا أشد الفطرة في راسخ األمر وىذا , شيء كل مف وأكمل
 بو, تسمـ عما يصرفيا ما األحواؿ مف ليا وعرض , فطرتو تغيرت مف إال يلالدل إقامة إلى يحتاج
يفُ  َذِلؾَ  َّللااِ  ِلَخْمقِ  َتْبِديلَ  الَ  َعَمْيَيا النااَس  َفَطرَ  الاِتي َّللااِ  ِفْطَرةَ : }  تعالى قاؿ  صمى وقاؿ ,{ اْلَقيِّـُ  الدِّ
 يمجسانو أو ينصرانو أو ييودانو أبواهف , الفطرة عمى يولد إال مولود مف ما: »  وسمـ عميو هللا
 عميو هللا صمى - أيضا - وقاؿ ؟ جدعاء مف فييا تحسوف  ىل جمعاء بييمة البييمة تنتج كما
 عبدا نحمتو ماؿ كل:  ىذا يومي عممني مما جيمتـ ما أعممكـ أف أمرني ربي إف أال: »  وسمـ
ني , حالؿ نيـ , كميـ حنفاء عبادي خمقت وا   وحرمت , دينيـ عف فاجتالتيـ يفالشياط أتتيـ وا 
 «. سمطانا بو أنزؿ لـ ما بي يشركوا أف وأمرتيـ , ليـ أحممت ما عمييـ

 : العقلية داللة الضرورة : الثالثالدليل 
 مخموقا الكوف  يرى  العقل ألف , عظيما خالقا الكوف  ليذا بأف اإلقرار مف بدا العقوؿ تجد ال

 . محدث مف لو بد ال والمحدث , نفسو يوجد لـ وأنو , محدثا
 خالق مف ليا البد والحقيا سابقيا المخموقات ىذه فَلف: تعالى هللا وجود عمى العقل داللة وأما

 .صدفة توجد أف يمكف وال بنفسيا, نفسيا توجد أف يمكف ال إذ أوجدىا
 يكوف  فكيف معدـو وجوده قبل ألف نفسو, يخمق ال الشيء ألف بنفسيا نفسيا توجد أف يمكف ال
 ىذا عمى وجودىا وألف محدث, مف لو البد حادث كل ألف صدفة, توجد أف يمكف القًا؟ والخ

 الكائنات وبيف ومسبباتيا, األسباب بيف الممتحـ واإلرتباط المتآلف, والتناسق البديع, النظاـ
 في نظاـ عمى ليس صدفة الموجود إذ صدفة, وجودىا يكوف  أف باتاً  منعاً  يمنع بعض مع بعضيا
ذا !وتطوره؟ بقائو حاؿ منتظماً  يكوف  فكيف ودهوج أصل  المخموقات ىذه توجد أف يمكف لـ وا 
 هللا ذكر وقد .العالميف رب هللا وىو موجد ليا يكوف  أف تعيف صدفة توجد أف وال بنفسيا, نفسيا
 ْيءٍ شَ  َغْيرِ  ِمفْ  ُخِمُقوا َأـْ : }قاؿ حيث الطور, سورة في القطعي والبرىاف العقمي الدليل ىذا تعالى

 الذيف ىـ وال خالق, غير مف يخمقوا لـ أنيـ يعني[ ٖ٘: اآلية الطور, سورة{ ]اْلَخاِلُقوفَ  ُىـُ  َأـْ 
 لو فإنو ذلؾ, يوضح مثالً  ولنضرب وتعالى, تبارؾ هللا ىو خالقيـ يكوف  أف فتعيف أنفسيـ, خمقوا
 الفرشب وممئ األنيار, بينيا وجرت الحدائق, بو أحاطت مشيد, قصير عف شخص حدثؾ

 قد كماؿ مف فيو وما القصر ىذا إف: لؾ وقاؿ ومكمالتو, مقوماتو مف الزينة بأنواع وزيف واألسرة,
 حديثو وعددت وتكذيبو, ذلؾ إنكار إلى لبادرت موجد, بدوف  صدفة ىكذا وجد أو نفسو, أوجد



 (٘) 

 حوالو,وأ وأفالكو وسمائو, بأرضو الواسع الكوف  ىذا يكوف  أف ذلؾ بعد أفيجوز القوؿ, مف سفيا
 .! ؟ موجد بدوف  صدفة وجد أو نفسو, أوجد قد الباىر, البديع ونظامو
 وما بذلؾ, تنطق كميا السماوية الكتب فَلف :تعالى هللا وجود على الشرع : داللةالرابعالدليل 
 بمصالح عميـ حكيـ رب مف أنيا عمى دليل الخمق لمصالح المتضمنة األحكاـ مف بو جاءت
 قادر رب مف أنيا عمى دليل بصدقيا الواقع شيد التي الكونية األخبار مف بو جاءت وما خمقو,
باُروا ُمَباَرؾ   ِإَلْيؾَ  َأْنَزْلَناهُ  ِكَتاب  }قاؿ تعالى: . بو أخبر ما إيجاد عمى { اأْلَْلَبابِ  ُأوُلو َوِلَيَتَذكارَ  آَياِتوِ  ِلَيدا

 .[ٜٕ: ص]
 واالستدالؿ هللا آيات في ولمنظر.  عليو الدالة هللا آيات في والتفكر النظر : داللةالخامسالدليل 

 : طريقاف وأشيرىا اآليات تنوع بحسب كثيرة طرؽ  ربوبيتو عمى بيا
 إذا اإلنسافف ,( األنفس داللة) بػ يعرؼ ما وىو البشرية النفس خمق في هللا آيات في النظر  -أ

 كاففي الخمقة, فانو  تكونت مف حاالت النقص الى اف وصمت الى الكماؿ رآىا نفسو في فكر
, وىذه التحوالت في االطوار ليست باردتيا بل بارادة ولحما عظاما ثـ مضغة ثـ عمقة ثـ نطفة

 وقدخارجية, والنو في حاؿ كمالو ال يستطيع اف يزيد او ينقص شيئا مف اجزاءه وال في مظيره, 
 الشيخوخة حاؿ إلى قوةوال الشباب حاؿ مف نفسو ينقل لـ وىو شيخا ثـ كيال ثـ شابا نفسو يرى 
 أنو بذلؾ فيعمـ الشباب قوة ويراجع المشيب حاؿ يزايل أف وسعو في وال لنفسو اختاره وال واليـر
 ولوال حاؿ إلى حاؿ مف نقمو وناقال صنعو صانعا لو وأف بنفسو األفعاؿ ىذه فعل الذي ىو ليس
( ٕٓ) ِلْمُموِقِنيفَ  آَيات   اأْلَْرضِ  يَوفِ } , لذلؾ قاؿ تعالى: مدبر وال ناقل بال أحوالو تتبدؿ لـ ذلؾ
 .[ٕٔ ,ٕٓ: الذاريات{ ] ُتْبِصُروفَ  َأَفاَل  َأْنُفِسُكـْ  َوِفي
 مف آية كذلؾ وىذه ,( اآلفاؽ داللة) بػ يعرؼ ما وىو الكوف  خمق في هللا آيات في النظر:  -ب

 َأْنُفِسِيـْ  َوِفي اآْلَفاؽِ  ِفي آَياِتَنا َسُنِريِيـْ : }  تعالى هللا قاؿ , ربوبيتو عمى الدالة العظيمة هللا آيات
 ( .ٖ٘:  فصمت{ ) َشِييد   َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَمى َأناوُ  ِبَربِّؾَ  َيْكفِ  َأَوَلـْ  اْلَحقُّ  َأناوُ  َلُيـْ {}  َيَتَبيافَ  َحتاى
 نجـو مف السماء عميو اشتممت وما , وأرض سماء مف الكوف  ىذا في وما اآلفاؽ تأمل ومف

 يكتنف وما , وأنيار وبحار وأشجار جباؿ مف األرض عميو اشتممت وما , وقمر وشمس وكواكب
 ليذا خالقا ىناؾ أف عمى ذلؾ دلو ؛ الدقيق النظاـ بيذا كمو الكوف  ىذا وتسيير ونيار ليل مف ذلؾ

 بدائع في فكره وتغمغل المخموقات ىذه في العاقل تدبر وكمما , لشؤونو مدبًِّرا لو موجًدا , الكوف 
 عمى ودالالت براىيف وكتب , آيات صحائف وأنيا , وبالحق لمحق ُخمقت أنيا عمـ ئناتالكا

 . وحدانيتو عمى وأدلة نفسو عف هللا بو أخبر ما جميع
 
 
 
 



 (ٙ) 

 اإللحاد
  
  
 
كل جزئية  أساس, ىو اعتقاد الفطرة التي فطر الناس عمييا, وىو تعالىعتقاد بوجود هللا الا

 . اإلسالمييشتمل عمييا الديف 
ف تشخيص أسباب اإللحاد مف أىـ الخطوات في طريق و فيو طارئ عمى الفطرة,  حاداإلل أما ا 

 سببيف رئيسيف:متعددة, ومف أىـ ىذه األسباب  أسباب ودوافع اإللحادو الوقاية والعالج, 

 .اوال: اسباب دينية
اف االسباب الدينية التي قد تؤدي بأصحابيا الى االلحاد كثيرة لكف يمكف تمخيص اىـ ىذه 

 سباب واختصارىا الى ما يأتي:اال
بالقراف الصحيحة, فاألمية  جاء بيا القراف الكريـ ودلت عمييا السنةالجيل بالعقائد التي  -ٔ

, وخاصة في ظل االنفتاح الثقافي ووسائل العولمة وثورة التقنيات الحديثة والسنة النبوية
, مع ألخبار بغثيا وسمينيامعمومات واواالتصاالت السريعة, التي أدت إلى سرعة انتشار ال

 قد تميد لإللحاد أو تقود إليو أو توقع فيو. ضعف المناعة اإليمانية والجفاؼ الروحي
االنحراؼ عف الثوابت الدينية: بسبب الفرؽ التي ظيرت في االسالـ وشوىت عقائده وما بثتو  -ٕ

حوؿ قضايا  سمـالمخاطئة ترتسـ في ذىف معمومات مغموطة وتصورات بيف المسمميف عمى شكل 
سواء فيما يتعمق بالذات اإلليية أو مسائل القضاء والقدر ووجود الشرور واآلالـ أو مسائل  معينة,

الوعيد والعقاب األخروي أو حقيقة الديف وأحكامو وتشريعاتو أو الفيـ الخاطئ لبعض جوانب العمـ 
فادت الى نفور الناس عنيا  مما ادى الى تشويو لجماليات الحقائق الدينية, الحديث أو غير ذلؾ.

 ومف ثـ قادىـ ذلؾ النفور الى الوقوع في براثف االلحاد.
 :واالنغالؽ العقميالتطرؼ  -ٖ

كمما ابتعد االنساف عف الوسطية في تبني االفكار حوؿ قضية معينة كمما انحدر الى جيتي 
باتجاه الغمو ومجاوزة التطرؼ, فينغمق فكره ويجمد عقمو عف تقبل اآلراء االخرى, فإما اف يتطرؼ 

فانو وحيف تتغير بعض أفكاره ويرتبؾ أماـ بعض التساؤالت الحد كالغمو في القضايا الدينية, 
فينتيي بو االمر الى االلحاد, واما اف يتطرؼ نحو االنخالع  يتخذ موقفا معادًيا لمديف والتديفس

تيارات االلحادية فيرتمي مف قيود االخالؽ والميوعة في السموؾ فيصبح لقمة سائغة تمضغو ال
 مف إف) :قاؿ  هللا رسوؿ أف  موسى أبي عفبانسيابية في احضانيا, وفي سنف ابي داود 

كراـ عنو الجافي وال فيو الغالي غير القرآف وحامل المسمـ الشيبة ذي إكراـ هللا إجالؿ  ذي وا 
 إبميس فيو أعترض إال شيء إلى العباد هللا ندب ما:"الحسيف بف مخمد(, وقاؿ  المقسط السمطاف
ما فيو غموا إما ظفر بأييما يبالي ما بأمريف  ". عنو تقصيرا وا 

 
 حوؿ خالق الكوف:ت تساؤالالوساوس التي يمقييا الشيطاف عمى شكل  -ٗ



 (ٚ) 

تعد مرحمة المراىقة بداية نضوج العقل االنساني فيحاوؿ الشيطاف فييا اف يمقي في نفس المراىق 
ثـ يتدرج بو الى اف يسالو عمف خمق الخالق, فاذا لـ يجد المراىق تساؤالت حوؿ خالق الكوف, 

االلحاد, وفي الى مف يسعفو باألجوبة الشافية سيطرت عميو ىذه الوساوس حتى تنتيي بو 
 أحدكـ الشيطاف يأتي ):   هللا رسوؿ قاؿ: قاؿ  ىريرة أبي عف البخاري  الحديث الذي رواه

( وفي ولينتو باهلل فميستعذ بمغو فإذا ربؾ خمق مف يقوؿ حتى كذا خمق مف كذا خمق مف فيقوؿ
 هللا: فيقوؿ السماء؟ خمق مف: فيقوؿ أحدكـ, يأتي الشيطاف إفلفظ عند االماـ احمد في مسنده: )

 بشيء أحدكـ أحس فإذا هللا؟ خمق مف: فيقوؿ هللا,: فيقوؿ األرض؟ خمق مف: فيقوؿ وجل, عز
 أحد هللا}  :فقولوا ذلؾ قالوا فإذاوفي لفظ ابي داود في سننو: ( وبرسمو باهلل آمنت: فميقل ذلؾ, مف
 مف[  باهلل]  وليستعذ ثالثا يساره عف ليتفل ثـ{  أحد كفوا لو يكف ولـ يولد ولـ يمد لـ الصمد هللا

 . (الشيطاف
 اطير المنسوبة الى الديف:األسو  الخرافات االنقالب عمى -٘

ت غير الثابتة التي ية بسبب كثرة القصص والحكاياحينما ينتج الخطاب الديني عقمية أسطور 
تتناقض مع القوانيف التي وضعيا هللا في ىذا الكوف, فإف ىذا األمر  تحكايارويات و تروي م

وعالـ الواقع, أو أف  تمؾ االساطيريدفع البعض ألحد أمريف: إما أف يعيش بتناقض بيف عالـ 
ثبت منيا في القرآف والسنة الصحيحة! ولذا  يكفر بكل تمؾ المرويات صحيحيا وضعيفيا حتى ما

مف الميـ أال يكوف الخطاب الديني سببا في تشكيل عقميات أسطورية عف طريق نقل قصص 
لـ تثبت ونشرىا بيف الناس ظنا منيـ أنيا ستزيد في إيمانيـ عمى حيف قد تكوف النتيجة  توحكايا

 ىي العكس!
 ثانيا: االسباب النفسية

ة التي خمفتيا االسباب الدينية والضغوطات االجتماعية السمبية اثرا سيئا جدا اف لمعوامل النفسي
 في تغمل نزعة االلحاد في نفوس المسمميف, ولعل مف اىـ تمؾ االسباب ما يأتي:

الغرور المعرفي ف, الخطيرة النفسيةمراض األ وىو مف, االستكبار وحب التعالي عمى االخريف -ٔ
ومحاولة الشخص إشباع رغبتو بالشعور بأنو  إلى االنحراؼ الفكري.والثقافي قد يقود اإلنساف 

وأنو فوؽ الناس في عقمو وذكائو وعبقريتو, وأف الناس دونو, فيجد في اإللحاد وسيمة  األفضل,
اد قمة العبقرية والنخبوية, وأنو ال يبمغو إال إلشباع ىذه الرغبة, محاوال إقناع نفسو بأف اإللح

مساكيف رجعيوف,  مف المؤمنيف بالغيبيات أصحاب العقوؿ الفريدة, وأنو منيـ, وأف كل مف حولو
 ومتخمفوف.

 االعتقاد بأف سبب تخمف االمة ىو الديف االسالمي: -ٕ
السيء الذي يعيشو  بعض شبابنا يترؾ الديف أو يشؾ بو ألجل الواقعاف مف العوامل النفسية ف

التخمص مف عقدة  محاوال ,المسمموف, وبسبب ما نعانيو مف تخمف سياسي واقتصادي ونيضوي 
تنجـ عف التي النقص والشعور بالدونية والتي تتسمل إلى الشخص نتيجة اليزيمة النفسية, و 



 (ٛ) 

 الصفات اإللهية

لحديثة, المقارنات الخاطئة بيف بعض المجتمعات اإلسالمية وغيرىا, وخاصة في مضمار العمـو ا
جده فتجده يربط كل نقص وتخمف يجده عند بعض المسمميف باإلسالـ, ويربط كل نجاح وتطور ي

 , ليقنع نفسو بأف اإلسالـ ال يمكف أف ُينتج تطورا وازدىارا.في الغرب أو الشرؽ باإللحاد
 الضمير: تأنيبسطوة الشيوات ومحاولة اليروب مف  -ٖ

ما يقترؼ ما يرى ويعتقد أنو خطأ, وىذه داللة عمى أف مف طبيعة اإلنساف أف ضميره يؤنبو عند
ممف ال يستطيعوف الصبر أماـ المد  المراىقيفىناؾ بعض اال ضمير اإلنساف ما زاؿ حيًّا, 

ضميرىـ  في ظل االنفتاح عمى العالـ عبر وسائل االعالـ, ولما كاف الجارؼ مف الشيوات,
الشيوات, فيمجؤوف لإللحاد كي ييربوا بو مف  يؤلميـ ويؤنبيـ إف عمموا المعاصي, وساروا وراء

 وخز الضمير ويقترفوف ما شاؤوا مف الشيوات دوف أف يؤنبيـ ضميرىـ!
مثل اإلرىاب الفكري, والتشكيؾ في عقيدة  التي ُتشف لبث اإللحاد, العالمية الحرب النفسية -ٗ

في تكثير عدد الممحديف,  المؤمنيف, والسخرية منيا, واالزدراء بيا, وتضخيـ اإللحاد, والمبالغة
, مما تقـو بتضخيمو عبر وسائل االعالـ المختمفة لتصنع ىزة نفسية وخمل في فكري وغير ذلؾ

في قموب المسمميف ليميد الطريق اماـ االلحاد ليدخل الى كل بيت مسمـ عبر تمؾ النوافذ 
 .المأجورة

ب النفسية التي تدفع بأصحابيا وسوء الظف باهلل تعالى, وىو مف اخطر االسبااليأس والقنوط  -٘
نحو اتخاذ قرارات خطيرة تتعمق بمصير االنساف, فسوء ظف االنساف باهلل تعالى بنسبة الظمـ اليو, 
وعدـ العدالة في ىذا الكوف, وأف هللا تعالى الو يتعاظـ عميو ذنب العبد فال يغفره لو, وفقد االمل 

اما الى االنتحار, او تقوده الى األلحاد ليتخمص  بالنجاح والتغيير نحو االحسف كميا عوامل تدفعو
مف تمؾ العقد النفسية, مع اف هللا تعالى قد بيف خطأ مف وصل الى ىذه االستنتاجات في حياتو 

ـْ اَل َتْقَنُطوا ِمْف َرْحَمِة َّللااِ ِإفا َّللااَ كما قاؿ تعالى:   َيْغِفُر } ُقْل َياِعَباِدَي الاِذيَف َأْسَرُفوا َعَمى َأْنُفِسِي
ـُ{ ]الزمر:  َب اْلُمَناِفِقيَف َواْلُمَناِفَقاِت , وقاؿ تعالى:  [ٖ٘الذُُّنوَب َجِميًعا ِإناُو ُىَو اْلَغُفوُر الراِحي }َوُيَعذِّ

ْوِء{ ]الفتح:  ـْ َداِئَرُة السا ْوِء َعَمْيِي يَف ِباَّللاِ َظفا السا  .[َٙواْلُمْشِرِكيَف َواْلُمْشِرَكاِت الظاانِّ
 
  
  
 

لقد ورد بياف االسماء والصفات االليية في محكـ اآليات القرآنية واالحاديث النبوية الصحيحة, 
وكل اسـ سمي بو ربنا سبحانو, وكل صفة وصفت ما هلل تعالى مف معاني انما تدؿ عمى كماؿ 
وعظمة الخالق سبحانو, وتفرده بيذا الكماؿ عف بقية خمقو, وفي ىذا المبحث سنناقش اىـ 

 بشكل مختصر: وبعض احكاميا مباحث االسماء والصفات



 (ٜ) 

 القرآن في الواردة العلى وصفاتو الحسنى بأسمائو هللا إفراد ىو: والصفات األسماءب االيمان
 .وأحكاميا بمعانييا واإليمان والسنة,

أي االعتقاد بان هللا تعالى واحد  :وصفاتو الحسنى أوال: معنى "افراد هللا" تعالى بأسمائو
د صمد ال يشاركو احد في اسم وال صفة, وال فعل, وال يشبيو احد من خلقو, فال سمي لو وال فر 

َماَواتِ  َربُّ }. قاؿ تعالى: يكافئو احد  َلوُ  َتْعَمـُ  َىلْ  ِلِعَباَدِتوِ  َواْصَطِبْر  َفاْعُبْدهُ  َبْيَنُيَما َوَما َواأْلَْرضِ  السا
َمدُ  َّللااُ ( ٔ) َأَحد   َّللااُ  وَ ىُ  ُقلْ }, وقاؿ تعالى: [٘ٙ: مريـ{ ] َسِميًّا  َوَلـْ ( ٖ) ُيوَلدْ  َوَلـْ  َيِمدْ  َلـْ ( ٕ) الصا
  النبي عف  ىريرة أبي عف, والدليل مف السنة: [ٗ - ٔ: اإلخالص({ ]ٗ) َأَحد   ُكُفًوا َلوُ  َيُكفْ 
 لف فقولو يايإ تكذيبو فأما ذلؾ لو يكف ولـ وشتمني ذلؾ لو يكف ولـ آدـ ابف كذبني هللا قاؿ) :قاؿ

 ولدا هللا اتخذ فقولو إياي شتمو وأما إعادتو مف عمي بأىوف  الخمق أوؿ وليس بدأني كما يعيدني
 ( رواه البخاري أحد كفئا لي يكف ولـ أولد ولـ ألد لـ الصمد األحد وأنا

 الحسنى" األسماءمعنى ": ثانًيا
 .ًزاتميي أو تعييًنا لمعًنى الموضوع اللفظ ىو: اللغة في االسم -1

 .الصفات من بيا قام وما الذات على دل ما: واالسم في االصطالح
 أكبر, تأنيث ككبرى  أحسف, تأنيث فحسنى التفضيل, أفعل تأنيث" ُفعَمى" وزف  عمى :ُحسَنىو 

لقولو  العاـ معنىلذى فاف ال .غايتو الحسف في البالغة أي: حسنى معنى, و أصغر تأنيث وصغرى 
 .وأشرفيا المعاني أحسف عف إلنبائيا وأجميا األسماء أحسف هلل{ : اْلُحْسَنى اءُ اأْلَْسمَ  َوَّللاِ : }تعالى
 -البصير -السميع -القدير -العزيز -الغفور -الرحيـ -الرحمف -هللا: تعالى هللا أسماء ومف

 .الباري 
 والمعاني المستفادة من االسماء وأحكاميا: الحكم -2
 األمر جاء ما وىذا. وأحكاـ مقتضيات مف عمييا ترتب وبما المعاني مف تضمنتو بما اإليماف أي
 ,{ِبَيا َفاْدُعوهُ  اْلُحْسَنى اأْلَْسَماءُ  َوَّللاِ : }تعالى قولو: القرآف فمف .والسنة القرآف في عميو والحث بو

 يعرفوه أف إلى عباده يدعو هللا أف: االستشياد ووجو ".بيا فادعوه: "قولو اآلية مف والشاىد
 عبوديتيا. مف بحظيـ ويأخذوا بيا, عميو ويثنوا تو,وصفا بأسمائو

 مف واحًدا, إال مائة اسًما, وتسعيف تسعة هلل إف: "وسمـوآلو  عميو هللا صمى قولو: السنة ومف
 مف: "وسمـوآلو  عميو هللا صمى قولو: الحديث مف الشاىد .عميو متفق" الجنة دخل أحصاىا
 ومدلوالتيا, معانييا وفيـ ألفاًظا, حفظيا أي: أحصاىا معنى أف: االستشياد ووجو ".أحصاىا
 .وأحكاميا بمقتضياتيا وعمل
دراؾ العبادة مف ىو بيا واتصافو هللا تسمي واعتقاد وصفاتو هللا بأسماء فالعمـ  لمعانييا, القمب وا 
 سالمة إلى يؤدي الذي بالقدر لذلؾ وتجاوبو واستشعاره والمقتضيات, األحكاـ مف تضمنتو وما

  . وىذه االحكاـ ىي:أيًضا عبادة ىو سموكو, استقامةو  تفكيره



 (ٔٓ) 

وآلو  عميو هللا صمى رسولو لساف عمى أو كتابو في بو هللا أخبر ما كل بأف الجاـز اإليماف -أ
 .وجل عز هلل االسـ ذلؾ بثبوتمف االسماء و وسمـ 

 بوجو يياف نقص ال كماؿ صفاتوانيا  ".الصفة" أي المعنى مف االسـ عميو دؿ بما اإليماف -ب
 .الوجوه جميع مف المطمق لمكماؿ المستحق سبحانو فيو الوجوه, مف
  .والمقتضى والحكـ اآلثار مف بو يتعمق بما اإليماف -جػ

 :مف بو اإليماف مف فالبد الحسنى, هللا أسماء مف اسـ ".السميع: "ذلؾ مثاؿ
 الحسنى هللا أسماء مف اسًما باعتباره" السميع" اسـ إثبات. 

  لو صفة" السمع" إثبات. 

 والنجوى  السر يسمع هللا أف وىو" الفعل أي" الحكـ إثبات. 

 منو سبحانو. والحياء وخوفو ومراقبتو هللا خشية وجوب وىو: واألثر المقتضى إثبات 

 ":  صفات هللا تعالىثالثا: معنى "
 .للشيء الالزمة األمارة: والصفة, الشيء تحلية ىوالوصف لغة  -1

 أو معنوية أو ذاتية أمور من غيرىا عن يميزىا مما بالذات قام ما: ىي والصفة اصطالحا
 .فعلية

 فعمى ىذا التعريف تنقسـ الصفات اؿ ثالثة اقساـ:
ىي الصفات الالزمة لمذات ال تنفؾ عنيا وال يمكف تصور الذات بدونيا, وال : الصفات الذاتية - أ

 اْلَجاَلؿِ  ُذو َربِّؾَ  َوْجوُ  َيْبَقىوَ }اليديف. قاؿ تعالى:  -العينيف –تتعمق بالمشيئة, كصفة الوجو 
ْكَراـِ  : طو{ ]َعْيِني َعَمى َوِلُتْصَنعَ  ِمنِّي َمَحباةً  َعَمْيؾَ  َوَأْلَقْيتُ }, وقولو تعالى: [ٕٚ: الرحمف{ ]َواإْلِ

ٖٜ]. 

متصفًا بيا متعمقة  هللا يزاؿ وال يزؿ لـ صفات الزمة لمذات وىي: الصفات المعنوية - ب
ذاتية باعتبار لزوميا لمذات, وفعمية لتعمقيا  بيف الذاتية والفعمية, فيي  بمشيئتو, وىي متوسطة

: البقرة{ ]اْلَقيُّوـُ  اْلَحيُّ  ُىوَ  ِإالا  ِإَلوَ  الَ  َّللااُ }قاؿ تعالى:  .اإلرادة -الحياة -القدرة -كالعمـ بالمشيئة
 .[ٔٛٔ: البقرة{ ]  َعِميـ   َسِميع   َّللااَ  ِإفا }, وقولو سبحانو: [ٕ٘٘

 شاء إف , وقدرتو هللا بمشيئة متعمقةلكنيا  صفات ليست الزمة لمذات وىي :الصفات الفعمية - ت
ف , فعميا  َعَمى الراْحَمفُ }قاؿ تعالى:  .الرزؽ  -الخمق -كاالستواء لحكمتو, يفعميا تبعاً  لـ شاء وا 

{ َوِكيل   َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَمى َوُىوَ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َخاِلقُ  َّللااُ }, وقولو سبحانو: [٘: طو{ ]اْسَتَوى  اْلَعْرشِ 
 .[ٕٙ: الزمر]



 (ٔٔ) 

 في الحياةفي الحياة  ىاىاتأثير تأثير و و   عقيدة التوحيدعقيدة التوحيدأىمية أىمية 

 وأحكاميا: الصفاتوالمعاني المستفادة من  الحكم -2
 األمور يراعي أف -حقيقة هلل تثبت كماؿ صفات بأنيا واإليماف الصفات إثبات أراد مف عمى
 بو وصفو وبما نفسو, بو وصف بما هللا يوصف أف, والتي جمعت في قاعدة مشيورة وىي التالية
 بل تمثيل, وال تكييف غير ومف تعطيل, وال تحريف غير مف وسمـوآلو  عميو هللا صمى رسولو
 .المخموقات مشابية عنو وتنِفي والصفات, األسماء لو تثِبتُ 

 .واإلنكار بالنفي يعامميا فالعمى الوجو الالئق باهلل تعالى  الصفة تمؾ إثبات  - أ

 فال الصفة, يحتـر كما االسـ يحتـر بل بو, هللا سماىا الذي الخاص يغير معناه ال أف - ب
 آخر. اسًما حرؼ لياوي اسميا يغير وال الصفة يعطل

 في وال ذاتو في ال( شيء كمثمو ليس) سبحانو هللا فإف ,تشبيو صفة الخالق بالمخموؽ  عدـ - ت
 .أفعالو في وال صفاتو

 معنى وىذا ,هللا مف هللا بماىية وحقيقةفال احد اعمـ  وكيفياتيا, ماىيتيا عدـ تكمف إدراؾ - ث
 تعرؼ كيف وماىيتو ذاتو حقيقة تعمـ ال مف فإف البشر, يعقمو كيف بال أي":  كيف بال: "قوؿ
 وصفاتو؟ نعوتو كيفية

 موجباتيا مف ىي خاصة عبودية صفة فمكل الصفات, لتمؾ واألثر المقتضى تحقيق - ج
 بالخمق الرب فردبت العبد فعمـ -بمعرفتيا والتحقق بيا العمـ موجبات مف أعني -ومقتضياتيا

 يثمر وعزه, وعظمتو هللا بجاللو العبد وعمـ ".التوكل"  عبودية لو يثمر واإلماتة, واإلحياء والرزؽ 
 .والمحبة واالستكانة الخضوع لو

 
 
 
 
 

          
 

 أىمية عقيدة التوحيدأواًل: 
 يستحقيا اال الو اف لعقيدة التوحيد القائمة عمى االعتقاد بأف العبادة الروحية والبدنية والقمبية ال

واحد وىو هللا تعالى, وىذا االستحقاؽ سببو كونو المنفرد بالخمق فالبد اف يفرد بالعبادة؛ ولمكانة 
ىذه العقيدة في االدياف السماوية فاف ليا اىمية عظمى اكتسبتيا مف كونيا حق هللا تعالى عمى 

 لتوحيد.عباده, وفيما يأتي بعض ىذه المسائل الدالة عمى اىمية عقيدة ا
اف عقيدة التوحيد اجابت عف اىـ سؤاؿ يؤرؽ البشرية, وىو لماذا نحف موجودوف؟ وما ىي  -ٔ

لحكمة عظيمة وغاية حميدة, وىي الغاية مف وجودنا؟ فوجود الناس في ىذه العالـ انما ىو 



 (ٕٔ) 

 . وقاؿخمقت الجف واإلنس إال ليعبدوف { عبادتو تبارؾ وتعالى كما قاؿ سبحانو وتعالى: } وما
أيحسب اإلنساف أف  . وقاؿ تعالى : }ثًا وأنكـ إلينا ال ترجعوف {تعالى: } أفحسبتـ أنما خمقناكـ عب

إلى غير ذلؾ مف اآليات الدالة عمى أف هلل تعالى حكمة بالغة مف خمق الجف يترؾ سدى { 
ناب واإلنس وىي عبادتو والعبادة ىي : " التذلل هلل عز وجل محبة وتعظيمًا بفعل أوامره واجت

 .نواىيو عمى الوجو الذي جاءت بو شرائعو
عقيدة التوحيد ىي أعظـ قضية ووظيفة يتبناىا االنساف في حياتو؛ لذلؾ جعميا هللا تعالى  أف -ٕ

وما مف نبي إال قاؿ  اقواميـ, الرسل عمييـ الصالة والسالـالتي دعا الييا  ية العظمىالقض
ـْ ِمْف ِإَلٍو َغْيُرُه { ]المؤمنوف:لقومو: } َيا َقْوـِ اْعُبُدوا َّللااَ َما  }َوَلَقْد َبَعْثَنا ِفي , وقاؿ تعالى: [ َٖٕلُك

 .[ُٖٙكلِّ ُأماٍة َرُسواًل َأِف اْعُبُدوا َّللااَ َواْجَتِنُبوا الطااُغوَت{ ]النحل: 
 
وىو اوؿ ما يدخل االنساف أف يعرفو ويتعممو بادلتو, أف التوحيد ىو أوؿ واجب عمى المكمف  -ٖ
وىو أف يعمـ أنو ال معبود بحق اال هللا تعالى, فال يقدـ عمى محبة هللا تعالى ي االسالـ ف

والخضوع لو أحدا كائنا مف كاف ال ممؾ مقرب وال نبي ومرسل وال ولي معظـ, كما قاؿ تعالى: 
ُ َواْسَتْغِفْر ِلَذْنِبَؾ َوِلْمُمْؤِمِنيَف  ـْ َأناُو اَل ِإَلَو ِإالا َّللاا { ]دمحم: }َفاْعَم ـْ ـْ َوَمْثَواُك ـُ ُمَتَقماَبُك ُ َيْعَم َواْلُمْؤِمَناِت َوَّللاا

 .[ٕ٘: }َوَما َأْرَسْمَنا ِمْف َقْبِمَؾ ِمْف َرُسوٍؿ ِإالا ُنوِحي ِإَلْيِو َأناُو اَل ِإَلَو ِإالا َأَنا َفاْعُبُدوِف { ]األنبياء[ ٜٔ
 
, واف بمغت ذنوب العبد ما بمغت ايا الكبيرةالخطهللا بيا كفر ي ىو اعظـ حسنةأف التوحيد  -ٗ

في دعاء او صالة او طواؼ او ذبح  وىو ال يشرؾ بو شيئامخمصا لو,  بشرط أف يمقى العبد ربو
}ِإفا َّللااَ اَل َيْغِفُر َأْف ُيْشَرَؾ ِبِو َوَيْغِفُر َما ُدوَف َذِلَؾ ِلَمْف َيَشاُء َوَمْف كما قاؿ تعالى:  او نذر...الخ

ِ َفَقْد َضلا َضاَلاًل َبِعيًدا { ]النساء: ُيْشرِ  أنس بف مالؾ قاؿ , وعند الترمذي مف حديث [ْٙٔٔؾ ِباَّللا
يا ابف آدـ إنؾ ما دعوتني ورجوتني غفرت لؾ عمى ما  :قاؿ هللا : )يقوؿ : سمعت رسوؿ هللا 

لؾ وال أبالي يا كاف فيؾ وال أبالي يا ابف آدـ لو بمغت ذنوبؾ عناف السماء ثـ استغفرتني غفرت 
 (.ابف آدـ إنؾ لو أتيتني بقراب األرض خطايا ثـ لقيتني ال تشرؾ بي شيئا ألتيؾ بقرابيا مغفرة

 
التوحيد ىو اعظـ اسباب االمف واالستقرار النفسي, فقمب الموحد سالـ مف التشتت في أف  -٘

لخوؼ مف غير هللا اودية التعمق بغير هللا تعالى, او الخوؼ مف احد غيره سبحانو: وذلؾ اف ا
تعالى يجمب لصاحبو اليمع والجزع ويمقي عميو الذؿ والميانة, اما الخوؼ مف هللا تعالى فانو 

ُو ؛ كما قاؿ تعالى: زرع في قمب صاحبو العزة والكرامةيجمب لصاحبو االمف والطمأنينة, وي }َوَحاجا
ِ َوَقْد َىَداِف َوالَ   َأَخاُؼ َما ُتْشِرُكوَف ِبِو ِإالا َأْف َيَشاَء َربِّي َشْيًئا َوِسَع َربِّي َقْوُمُو َقاَؿ َأُتَحاجُّونِّي ِفي َّللاا

ُروَف ) ـْ ُٓٛكلا َشْيٍء ِعْمًما َأَفاَل َتَتَذكا ِ َما َل ـْ ِباَّللا ـْ َأْشَرْكُت ـْ َواَل َتَخاُفوَف َأناُك ( َوَكْيَف َأَخاُؼ َما َأْشَرْكُت
ـْ ُسْمَطا ْؿ ِبِو َعَمْيُك ـْ َتْعَمُموَف )ُيَنزِّ ـْ َيْمِبُسوا ( ًٔٛنا َفَأيُّ اْلَفِريَقْيِف َأَحقُّ ِباأْلَْمِف ِإْف ُكْنُت } الاِذيَف آَمُنوا َوَل

ـُ اأْلَْمُف َوىُ  ـٍ ُأوَلِئَؾ َلُي ـْ ِبُظْم  .[ٖٛ, ٔٛ, ٓٛ{ ]األنعاـ: ـْ ُمْيَتُدوفَ ِإيَماَنُي
 

 ثانيا: تأثير ىذه العقيدة في الحياة 
عف  النور, وتميز حياتو إلىلظممات ظيمة عمى حياة المسمـ. تنقمو مف اع آثاراحيد لعقيدة التو 

 :يأتيحياة الممحد والمشرؾ. تتجمى في ما 



 (ٖٔ) 

 هللا تعالىويجوز ويجب في حق ما يستحيل 

ليا رب يكمؤىا برعايتو, ويرعى مف فييا بعنايتو,  واألرضباف السموات يمكف المرء مف العمـ  -ٔ
فانو يعتقد بوجود  المشرؾ أمابنفسو.  فيرزقيـ ويربييـ. ويعممو باف ليس في ىذا الكوف شيء يقـو

 .مف يشارؾ الرب سبحانو في الرزؽ والتدبير لمكوف 
المشرؾ فيرى غيره قادرا عمى نفعو  أما, واألنفةالعزة  اإلنسافبالتوحيد ينشيء في  اإليماف -ٕ

 , ويرتعب منو .إليووضره, فيتضرع 
حدثت لو نعمة  إذاحد الذي يبطر بالتوحيد ينشيء في المرء التواضع. بخالؼ المم اإليماف -ٖ

 عمى غيره . بأنفوعاجمة, ويشمخ 
المشرؾ  أمابتزكية النفس, والعمل الصالح.  إالالنجاة والفالح ال تكوف  أفالمؤمف يرى  -ٗ

 أو, فمف يعذبنا بذنوبنا, وأحباؤههللا  أبناءنحف  أوكفارة عف ذنوبنا,  أصبحابف هللا قد  إففيقوؿ: 
 .اإللو إلىبتقديـ النذور والقرابيف  أوتقيائنا, نستشفع بكبرائنا وا

المشرؾ والممحد فال يقوى قمبو عمى الوقوؼ بالمحف, وقد  أما, اليأس إليوالمؤمف ال يتسرب  -٘
 . أالنتحار إلىبيـ  اليأسيفضي 

 
  

   
 

 والجائز في حق هللا ستحيليعمـ الواجب والم أف بو ومعرفة هللا تعالى جممة عمـ التوحيد فاف مف
 ما كاف جائزا مف وجو مستحيال مف وجو., و جائز, و مستحيل, و واجب: أقساـ أربعة, وىي تعالى

 
 هللا تعالى, وثبت مع ذلؾ كمالو ىا ال يتصور عدمو بالنسبة إلمىو كل الواجب في حقو :  -ٔ

ود في حق هللا تعالى لعدـ تصور وج فمثاًل : الحياة مف الواجب, بوجٍو مف الوجوه نقص فيوبال 
مف فيو العمـ لصفة  وكذلؾ الحاؿ بالنسبة ,الو بال حياة, وصفة الحياة صفة كماؿ ال نقص فيو

ُ مثل قولو تعالى:  .الواجب , واألمثمة في ىذا كثيرة القدرة مف الواجب , القوة مف و , الواجب }َّللاا
 .[ٕ٘٘اَل ِإَلَو ِإالا ُىَو اْلَحيُّ اْلَقيُّوـُ{ ]البقرة: 

 
 متنعم يونقصا ال كماؿ ف كافو  ي حق هللا تعالى,فكل ما ال يتصور وجوده ىو : المستحيل  -ٕ

 اؿقكما  في حق هللا تعالى, كالموت, والجيل, والنسياف, والعجز, والعمى, والصمـ, ونحوىا,
ْل َعَمى اْلَحيِّ الاِذي ال َيُموُت{, وقولو عف موسى }ِفي ِكَتاٍب ال َيِضلُّ َربِّي َوال  تعالى: }َوَتَوكا

ـْ َيْحَسُبوَف  َماَواِت َوال ِفي اأَلْرض{, وقولو: }َأ ُ ِلُيْعِجَزُه ِمْف َشْيٍء ِفي السا َيْنَسى{, وقولو: }َوَما َكاَف َّللاا
ـْ َيْكُتُبوَف{. ـْ َبَمى َوُرُسُمَنا َلَدْيِي ـْ َوَنْجَواُى  َأناا ال َنْسَمُع ِسراُى



 (ٔٗ) 

و مف الممتنع كماؿ فيو مف الواجب , وكل نقص في كل: أف األوؿ والثانيالنوعيف الضابط في ف
 .في حق هللا عز وجل

 
 .ز وجوده وعدمو بالنسبة لمخالق ما جا:  في حق هللا تعالى ىو الجائز -ٖ

ىذا مف األمور , أو خمق السماوات وخمق األرضخمق الذباب مثاًل كمثل : خمق شيء معيف , 
شيء ويجوز أف يخمقو , لو لـ يخمقو لـ يكف ذلؾ ألنو يجوز أف ال يخمق هللا ىذا ال الجائزة ,

الدنيا كذلؾ مف  نقصًا , ولو خمقو لـ يكف نقصًا االستواء عمى العرش كذلؾ النزوؿ عمى السماء
{ ]الزمر: كما قاؿ تعالى:  .األمور الجائزة   .[ٕٙ}َّللااُ َخاِلُق ُكلِّ َشْيٍء َوُىَو َعَمى ُكلِّ َشْيٍء َوِكيل 
ف كاف  فإذا قاؿ قائل : إف إثبات الجائز ممنوع ألنو إف كاف وجوده كمااًل كاف عدمو نقصًا , وا 

 عدمو كمااًل كاف وجوده نقصًا فال يتصور شيء  جائز  في حق هللا ؟
فالجواب : أف نقوؿ : ىو كماؿ  في حاؿ وجوده نقص  في حاؿ عدمو إف كاف مف الموجودات أو 

 ,ىو كماؿ  في حاؿ عدمو نقص  في حاؿ وجوده 
فمثاًل : إذا اقتضت الحكمة أف يوجد ىذا الشيء فوجد صار كمااًل ووجوده قبل اقتضاء الحكمة 

ذا اقتضت الحكمة عدمو كاف وجوده نقصًا ووجوده في حاؿ اقتضاء الحكمة  وجوده نقص وا 
 .عدمو نقص 

 
  ما كاف جائزا مف وجو مستحيال مف وجو -ٗ

عمى  افي حق هللا, وال ممتنع كف جائزةيلـ  كمااًل في حاؿ, ونقصا في حاؿ كاف وىو كل ما
 .سبيل اإلطالؽ

فال ُتْثَبت لو إثباتا مطمقا, وال ُتْنَفى عنو نفيا مطمقا, بل ال بد مف التفصيل, فتجوز في الحاؿ التي 
تكوف كمااًل, وتمتنع في الحاؿ التي تكوف نقصا, وذلؾ كالمكر, والكيد, والخداع, ونحوىا, فيذه 

اًل إذا كانت في مقابمة مف يعامموف الفاعل بمثميا, ألنيا حينئٍذ تدؿ عمى أف الصفات تكوف كما
فاعميا قادر عمى مقابمة عدوه بمثل فعمو, أو أشد, وتكوف نقصا في غير ىذه الحاؿ, وليذا لـ 
نما ذكرىا في مقابمة مف يعاممونو ورسمو  يذكرىا هللا تعالى مف صفاتو عمى سبيل اإلطالؽ, وا 

ـْ َيِكيدُ  بمثميا, كقولو وَف َكْيدًا َوَأِكيُد تعالى: }َوَمَكُروا َوَمَكَر َّللااُ َوَّللااُ َخْيُر اْلَماِكِريَف{ وقولو: }ِإناُي
 .َكْيدًا{


