أهمية العقيدة اإلسالمية
تتجلى أمهية العقيدة اإلسالمية من خالل عدة أمور منها:
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أن العقيدة اإلسالمية هي األصل واألساا لاد ن اإلساالوا واألم ااو الةاكعية ملهاا مت كعاة
عن هذا األصلا ولذا م ث النيب صلى اهلل عليه وسلم يف م ة ثالث عةاكة سانة مان أ ال
تقك ك العقيدةا فقد رىب صلى اهلل عليه وسلم الصحابة رضوان اهلل علايهم علاى هاذا العقيادةا
وغكسها يف قلوهبما فلما رسخت هذه العقيدة عندهم حتقق منهم التساليم للةاكا ،ا فاامتالوا
األوامك وا تنبوا النواهي.
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أن تصحيح العقيدة هو م تاح دعوة الكسل عليهم السالوا فما من رسول بعااه اهلل تعلاى
وقد ابتدأ بإصالح عقا،د قومها فدعاهم ىل عقيدة اإلسالو.
ِ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
اعب ُاد ِ
ِ ِ
ون}1ا
قال تعاىلَ { :وَما أ َْر َسا ْلنَا م ْان قَاْبلا َ م ْان َر ُساول َ نُاومي لَْياه أَنَاهُ َ لَاهَ َ أَنَاا فَ ْ ُ
فإذا صلحت العقيدة صلحت ساا،ك األماورا فاإن صاالح سالور ال اكد وأخالقاه تناسا ما
صالح عقيدته.
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أن العلاام بالعقياادة اإلسااالو هااو أوااكأ العلااوو وأع مهااا وأعالهاااا ألن وااكأ العلاام بةااكأ
املعلااووا والعقياادة اإلسااالمية تتعاامن العلاام اااا سااتحقه اهلل تعاااىل ر العااامل ماان ص ا ا
ال مال واجلاللا وما جي على العبااد مان تيليهاه وعبادتاها مماا تتعامن العقيادة اإلساالمية
العلام ققااوب نبيناا صمااد صالى اهلل عليااه وسالما وأماوال الياوو ااخااكا وما ل النااا

ىل اجلنااة

أو النارا والعلم بالعقيدة اإلسالمية فيه العصمة من ا حنكاأ ىل مسال ال كب العالة.
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هباااا

أن العقياادة اإلسااالمية هااي العقياادة الومياادة الااة حتقااق التمينينااة واألماان للمتمس ا
َسالَ َم َو ْ َهاهُ لِلَ ِاه َوُه َاو ُْص ِسان فَالَاهُ أَ ْ ُاكهُ ِعْن َاد َربِّ ِاه َوَ َخ ْاوأ َعلَ ْاي ِه ْم َوَ
قال تعااىل{ :باَلَاى َم ْان أ ْ
ُه ْم ََْيَزنُو َن}.2
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أن العقي اادة اإلس ااالمية س ااب للنص ااك والع اازة والللب ااةا فيه اال العقي اادة الس االيمة ه اام الن ااا ون
املنصااورون ىل ااوو القيامااةا ممااا قااال صاالى اهلل عليااه وساالم :ز تازال ما ،ااة ماان أمااة قا،مااة

[ 1األنبياء]25 :
[ 2البقكة]112 :

باايمك اهلل

عااكهم ماان خااذلم أو خااال هم ما اايا أمااك اهلل وهاام اااهكون علااى النااا 3ا

فمن متس هبذه العقيدة أعزه اهلل تعاىلا ومن تكمها خذله اهلل تعاىل.
-6

ا اال املسا االم وتوميا ااد

أن العقيا اادة اإلسا ااالمية ها ااي مبا اال اهلل املت ا ا وها ااي السا اابيل جلم ا ا
صااموا ِقبا ِال اللَا ِاه َِ
ِ
َج ًيعااا َوَ تَا َ َكقُاوا}4ا وقااال تعاااىلَ { :وَ
ص ا وفهم ممااا قااال تعاااىلَ { :و ْاعتَ ُ َْ
تَانَ َازعُوا فَاتَا ْ َةلُوا َوتَ ْذ َه َ ِرَيُ ُ ْم }.5

 3أخك ه مسلما متا اإلمارةا با قوله صلى اهلل عليه وسلم « :تزال ما ،ة من أمة اهك ن على احلق
من خال هم»ا رقم ز1331
[ 4آل عمكان.]133 :
[ 5األن ال]46 :

عكهم

