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الثابت والمتغير في علم العقيدة

إذا كان علم أصول الدين والعقيدة  أو الكالم كما عرفه صاحب »املواقف« هو »العلم الذي يقتدر 
به على إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج ودفع الشبه«، أو هو »العلم بالعقائد الدينية عن األدلة 
اليقينية« -كما عرفه السعد التفتازاين-، أو هو بتعريف الفارايب »ملكة أو صناعه يقتدر بها اإلنسان 
على نصرة اآلراء واألفعال التي صرح بها واضع الملة )=الدين( وتزييف كل ما خالفها باألقاويل«. 
فإن الذي يستوقفنا يف هذه التعاريف  هو ألفاظ وتعابري: »الحجج«، »دفع الشبه«، »األدلة اليقينية«، 
و»ملكة أو صناعة«، و»نصرة آراء«، و»تزييف المخالف«، وهي ألفاظ أو تعابري تنبئ عن حضور 
الباحث واملتكلم وشخصيته، كما تشري إىل استعمال آليات حجاجية واستدالالت عقلية  فكر وعقل 
بشرية يف التعامل مع ما مساه الفارايب: بـ»المصرح به من طرف واضع الملة«، أو بـ»العقائد الدينية« 

بتعبري التفتازاين، واإلجيي. 

وهنا جندنا أمام جمالني ومساحتني يف الدرس العقدي أو علم العقيدة وأصول الدين: جمال قار ثابت 
متعلق بالوحي الرباين ومبا تضمن من إخبارات وجودية، ومساحة وجمال يقع فيها التدخل البشري إثباتا 
ودفاعا عن هذا الوحي التوقيفي، وردا على خصومه ممن يثريون الشبهات حوله، ويسعون إىل النيل منه 

وهدم أصوله. فما املقصود بالثابت واملتغري يف اللغة، وما هي حمدداهتما يف املوضوع الذي حنن بصدده؟

»الثابت« يف اللغة: اسم فاعل من ثبت الشيء ثباتا وثبوتا فهو ثابت وثبيت، وثبت، والثبات فيه 
معىن الدميومة واالستمرار واملالزمة والبقاء زمانني، ويف القرآن: )كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت 
وفرعها في السماء( ]ابراهيم/24[، وفيه: )يثبت اهلل الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 

عنوان البرنامج: مدخل إلى الفكر العقدي السني
الوحدة األولى: مدخل في تحديد المفاهيم وشرح االصطالحات
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وفيه غري  ]الرعد/29[  الكتاب(  أم  ويثبت وعنده  يشاء  ما  اهلل  )يمحو  وفيه:  ]ابراهيم/27[،  اآلخرة( 
هذه اآليات. 

إن الثابت يف دين وشريع اإلسالم هو ما يعرب عنه أحيانا بـ»المحكمات«، وقد قسمه بعض العلماء 
إىل مخسة أبواب:

األصول العقدية: واملتعلقة باألركان اإلميانية املختلفة.. 1
والنسل. . 2 والعرض،  واملال،  والعقل،  والنفس،  الدين،  حفظ:  يف  واملتمثلة  الكلية:  المقاصد 

وقد جاءت أحكام الدين والشريعة لتصون هذه املقاصد العامة الكلية.
األحكام القطعية: الذي ثبت بدليل قطعي يف الكتاب والسنة وأمجعت عليه األمة.. 3
الفرائض الركنية: كأركان اإلسالم وكل ما فرضه اهلل على الفرد واألسرة واجملتمع والدولة واألمة.. 4
القيم األخالقية: كالوفاء بالعهود والعدل واألمانة وغريها مما هو الثمرة احلقيقة لتمام اإلميان.. 5

أما »المتغير«، فهو: اسم فاعل من تغري اخلماسي، ومعناه حتّول،  الثابت،  هذا خبصوص معىن 
يغيروا  بقوم حتى  ما  يغير  التنزيل: )إن اهلل ال  إذا جعله غري ما كان وحوله، وبّدله، ويف  ه  ويقال: غريَّ
يغيروا  حتى  قوم  على  أنعمها  نعمة  مغيرا  يك  لم  اهلل  بأن  )ذلك  وفيه  ]الرعد/11[.  ما بأنفسهم( 
ما بأنفسهم( ]االنفال/53[. وال شك أن التغري إمنا اعترب يف دين اإلسالم ليسع البشرية على اختالف 
مشارهبا وعاداهتا، وفيها يُقرَّر االجتهاد على وفق احلاجة واملتغريات اليت تطرأ بأشكال خمتلفة، وحبسب 
طبيعة اجملتمعات، ويندرج التغري يف الشريعة حتت ما يسمى باملسكوت عنه أو منطقة العفو، ويتناوله حىت 

الفقهاء حتت ما يسمى باملصاحل املرسلة.

والثابت واملتغري اصطالحان حديثان سريا يف كالم أهل الشريعة من قبل األدباء، حيث تكلموا يف 
األدب عن الثابت واملتحول، وعرب بعضهم عن ذلك بالثابت واملتغري، وتوسع آخرون ـ يف ظل اضطراب 
املصطلحات يف عصرنا ـ إىل التعبري عن ذلك باألصالة واملعاصرة، وباملطلق والنسيب، وبالرتاث واحلداثة وكل 
من هذه املصطلحات الثنائية وضعت بإزاء معان خمتلفة، بينهما فوارق شىت إال أن األمر أصبح فوضى يف 

استعمال املصطلحات بإزاء املفاهيم.

والذي يهمنا حنن من كل هذا هو القول بأن التقابل بني الثابت واملتحّول، وبني األزيل واحلادث 
املتغري شغل بال األولني من الفالسفة وعلماء العقيدة؛ حيث مثّلت العالقة بينهما مشكلة كبرية نتج عنها 
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ـــ يف حماولة حلها ـــ القول باحللول واالحتاد، والقول بالقدر، واجلرب واالختيار، والقول حبوادث ال أول هلا، 
والقول بوجود ما ال هناية له يف عامل املوجودات وغريها من املسائل واملشكالت اليت نتجت عن تلك 

الثنائية، واليت ترشدنا اىل وجوب التدقيق يف فهم العالقة اليت من هذا النوع.

لذلك كان ال بد من إجالء مسألة أساسية يف موضوع »علم العقيدة« أو »أصول الدين« متعلقة 
العقيدة  يتعلق باجتهادات فكرية إنسانية إلثبات قضايا  البحث فيه  الديين، وهي أن  العلم  بطبيعة هذا 
القطعية، فكما سبق الذكر يف بعض التعاريف فعلم أصول الدين حياول إثبات ما نص عليه واضع امللة 
من الثوابت العقدية، ويف نفس الوقت يرمي إىل الدفاع عن تلك الثوابت يف حال ما إذا تعرضت للهجوم 
والتشكيك. وهنا يلزم التفريق بني اجلانب الثابت يف قضايا العقيدة املتعلق بوجود اهلل، ووحدانيته، وغريها 
من القضايا املتفق على ركنيتها يف أصول العقيدة، وبني املناهج واألساليب واألفكار االجتهادية اليت أبدعها 

املفكر املسلم إلثباهتا أو للدفاع عن كونيتها وحصول بعضها كما نص على ذلك وأخرب به الشارع. 

إن اإلميان بوجود إله واحد، وأنه أرسل الرسل إلرشاد الناس، وأنزل معهم كتبا تعليمية ومعجزات 
باجلنة  للفوز  بالناس  مؤديان  اآلخرة،  يف  وعقابا  وحسابا  وشياطني،  وجنا  مالئكة  هناك  وأن  مؤيدات، 
اخلالدة، أو لالرمتاء يف النار والعذاب السرمدي، وأن اهلل يتصف بصفات متعددة تفرضها ألوهيته وربوبيته 
ثابتة، ال ميكن حبال  للمخلوقات، وأنه مقدر األقدار، ومدبر األكوان...إخل، كل هذه حقائق وأخبار 
من األحوال وال يف ظرف من الظروف أن تعرف التغري أو التحول، بل هي إىل جانب القضايا الكلية 
واألهداف الكربى للشريعة ال ميكن حبال من األحوال أن يعتقد فيها غري ما بلغ به اخلرب الصادق منذ أول 
الرسل واألنبياء إىل آخرهم حممد صلى اهلل عليه وسلم، وال ميكن تغريها وال جتديدها بعده إىل قيام الساعة.

ولكن هذه األصول واحلقائق واألركان العقدية حتتاج للتعرف عليها، وإلفهام معانيها إىل املكلفني، 
حتتاج إىل طرق، وإىل لغة، وأسلوب، ومنهج لإلفهام والتقريب، وال شك أن اللغات متعددٌة، وأساليب 
التعليم واإلفهام خمتلفٌة، كما أن إثبات هذه األركان والدفاع عنها يف وجه املنكرين أو اجلاحدين واملشوشني 
حيتاج إىل أسلوب ومنهج وإىل أدوات علمية وحجاجية ال ميكن حبال من األحوال أن تكون واحدة أو قارة 
أو جامدة. ذلك أن لكل عصر أفكاره ومشاكله وخصومه، وباختالف هذه املتغريات الزمانية واملكانية 
والعلمية واجلدلية تتغري احلاجيات والوسائل واألساليب اللغوية واملنهجية واجلدلية يف التعامل مع املعطيات 

املتطورة، دفاعا عن عن العقيدة الثابتة املتمثلة يف املعتقدات الركنية اليت أشرنا إليها سلفا.
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العقيدة  البحث يف قضايا  أن علم  التأكيد على  واملتغري يف  الثابت  التفريق بني  أمهية هذا  وتظهر 
وأصول الدين عموما علم قابل للمراجعة وللتخطي، وللوقوع يف االنزالق والزلل؛ ألنه عمل متغري خاضع 
للتطور الفكري ولتغري االجتهاد البشري. أما الثوابت العقدية فال حديث عن تغريها وجتددها، ألهنا وحي 
أوحى اهلل به لألنبياء منذ نوح إىل حممد –عليهم الصالة والسالم-. فالعقيدة وثوابتها عامة خالدة للبشر 
أبد الدهر ملا هلا من األثر البني والنفع الظاهر يف حياة األفراد واجلماعات، ومنهج الدفاع عنها والرد على 

خصومها، وأسلوب تقدميها إىل األجيال خيتلف باختالف العصور واألحوال واحلاجيات واملتغريات. 

وأخريا ال بد من القول بأن الفهم الدقيق للمصطلحات اليت حتدثنا عنها يف دروس هذه الوحدة يقرب 
الفهم لطبيعة املصطلح يف الفكر اإلسالمي، وينبه إىل رحابة مساحة التداول االصطالحي، ويوفر أرضية 
واسعة لالنسجام مع املادة اليت سنقدمها الحقا، كما سيسمح كل ذلك من التعامل من العلم والعامل 
من حولنا واالستفادة من التجارب البحثية املختلفة يف ظل االختالف والتباين والتنوع يف املعاين واألفهام.


