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 معهد العلوم الشرعية العاملي 

  -حفظه اهلل  –الشيخ حممد العويد  \مادة العقيدة اإلسالمية 

 املستوى األول 

 6341الفصل الدراسي األول 

 

 الثالثالدرس 

 .احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني

  .{ُمْؤِمِننَي ُكنُتم ِإن َوَخاُفوِن َتَخاُفوُهْم َفاَل } :تعاىل هقول اخلوف ودليل: قال املؤلف رمحه اهلل

 [. 671:عمران آل]

 َرِّبِه ِّبِعَباَدِة ُيْشِرْك َوَلا َصاِلحًا َعَماًل َفْلَيْعَمْل َرِّبِه ِلَقاء َيْرُجو َكاَن َفَمن }:تعاىل قوله الرجاء ودليل

 [. 661:الكهف] .{ َأَحدًا

 َوَمن:  وقوله ،[34:املائدة]  ُمْؤِمِننَي ُكنُتم ِإن َفَتَوَكُلوْا الّلِه َوَعَلى } :اىلتع قوله التوكل ودليل

 [. 4:الطالق] .{ َحْسُبُه َفُهَو الَلِه َعَلى َيَتَوَكْل

 َغبًاَر َوَيْدُعوَنَنا اْلَخْيَراِت ِفي ُيَساِرُعوَن َكاُنوا ِإَنُهْم } :تعاىل قوله واخلشوع والرهبة الرغبة ودليل

 [. 01:األنبياء] .{ َخاِشِعنَي َلَنا َوَكاُنوا َوَرَهبًا

 [.611:البقرة] .{ َواْخَشْوِني َتْخَشْوُهْم َفاَل } :تعاىل قوله اخلشية ودليل
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، لكن صرف اخلوف كعبادة إال هلل تعاىل ، وال جيوزاخلوف من اهلل تعاىل عبادة عظيمة: الشرح

ية ، كما قال تعاىل حكاألن اإلنسان جبل على اخلوف ؛وف الطبيعي، ال يدخل  ي ارحمرماخل

 ِمَن َوَجَعَلِني ُحْكمًا َرِّبي ِلي َفَوَهَب ِخْفُتُكْم َلَما ِمنُكْم َفَفَرْرُت} :عن موسى رضي اهلل عنه  ي قوله

واخلوف من اهلل تعاىل جيتمع مع كمال حمبته، فإن الغالب أن . [36الشعراء. ]{ اْلُمْرَسِلنَي

إذا خاف من شخص فإنه يكرهه أو تقل حمبته ّبقدر خوفه، لكن املؤمن كلما ازداد اإلنسان 

 .، زاده خوفه منه سبحانه وتعاىلبة وتعظيمًا هللحم

، رّبه سبحانه وتعاىل، وحسن ظنه ّبه، والرجاء ثقة العبد ّبخلوف مكمالن لبعضهماوالرجاء مع ا

  .ع اخلوف منه سبحانه وتعاىلوالّبد من اجلمع ّبني الثقة ّباهلل تعاىل وحسن والظن ّبه م

والتوكل على اهلل تعاىل عبادة املؤمنني املتقني، ومع ما يصيب املسلم من مصائب واّبتالءات  

حال  فإنه حيتاج إىل التوكل على اهلل تعاىل وّبذل األسباب للخروج من تلك املصائب، وحتى  ي

، لكن التوكل على اهلل يتأكد هفهو حمتاج إىل ذلك  ي كل أحوال ،السراء هو حمتاج إىل التوكل

 عليه اهلل صلى اهلل نيب مسع أنه عنه اهلل رضي اخلطاب ّبن عمر عند احلاجة، وقد ثبت عن

 وتروح امخاًص تغدو الطري يرزق كما لرزقكم توكله حق اهلل على تتوكلون أنكم لو : "يقول وسلم

 .رواه أمحد. " ّبطانًا

العظيم اجلزيل، ونيل مرضاته وجنته، والرهبة فيها والرغبة فيما عند اهلل تعاىل من الثواب 

 معنى اخلوف من اهلل تعاىل، واجتماع الرغبة مع الرهبة ال يكون إال هلل تعاىل، وقد ثبت عن

 وضوءك فتوضأ مضجعك أتيت إذا :"وسلم عليه اهلل صلى النيب قال: قال  عازب ّبن الرباء

 إليك أمري وفوضت إليك وجهي لمتأس اللهم قل ثم األمين شقك على اضطجع ثم للصالة

 ّبكتاّبك آمنت اللهم إليك إال منك منجا وال ملجأ ال إليك ورهبة رغبة إليك ظهري وأجلأت
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 تتكلم ما آخر واجعلهن الفطرة على فأنت ليلتك من مت فإن أرسلت الذي وّبنبيك أنزلت الذي

 أنزلت الذي ّبكتاّبك تآمن اللهم ّبلغت فلما وسلم عليه اهلل صلى النيب على فرددتها قال ّبه

 .متفق عليه. " أرسلت الذي ونبيك ال قال ورسولك قلت

 وقد ثبت عن. غاية التذلل هلل تعاىل، مع سكون اجلوارح وخضوعها خلالقها: واملراد ّباخلشوع

 الصالة إىل قام إذا كان أنه وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول طالب رضي اهلل عنه عن أّبي ّبن علي

 خشع أسلمت ولك آمنت وّبك ركعت لك اللهم ":قال ركع وإذا، " .... وجهي وجهت ":قال

 .رواه مسلم. "وعصيب  وعظمي وخمي وّبصري مسعي لك

 .{ َنْسَتِعْين َوِإّياَك َنْعُبُد ِإّياَك }: تعاىل قوله االستعانة ودليل: قال املؤلف رمحه اهلل

 [. 3:الفاحتة]

 [. 0:األنفال] .{ َلُكْم َفاْسَتَجاَب َرَّبُكْم يُثوَنَتْسَتِغ ِإْذ } :تعاىل قوله االستغاثة ودليل

 َلُه َشِريَك اَل العاملني رب هلل ومماتي وحمياي ونسكي صالتي إن قل }: تعاىل قوله الذّبح ودليل

 [. 614:األنعام] .{ اْلُمْسِلِمنَي َأَوُل َوَأَنْا ُأِمْرُت َوِّبَذِلَك

 . " اهلل لغري ذّبح من اهلل لعن " السنة ومن

 [.7:اإلنسان] .{ ُمْسَتِطريًا َشُرُه َكاَن َيْومًا َوَيَخاُفوَن ِّبالَنْذِر ُيوُفوَن } :تعاىل قوله النذر ودليل

 عباس اّبن ، وقد ثبت عنستعانة طلب العون من اهلل تعاىل، مع تفوي  األمر إليهاال: الشرح

 كلمات أعلمك إني غالم يا ": فقال ايوًم وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول خلف كنت: قال

 ّباهلل فاستعن استعنت وإذا اهلل فاسأل سألت إذا جتاهك جتده اهلل احفظ حيفظك اهلل احفظ

 ولو لك اهلل كتبه قد ّبشيء إال ينفعوك مل ّبشيء ينفعوك أن على اجتمعت لو األمة أن واعلم
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 وجفت قالماأل رفعت عليك اهلل كتبه قد ّبشيء إال يضروك مل ّبشيء يضروك أن على اجتمعوا

 .رواه الرتمذي وأمحد. " الصحف

، قال اّبن تيمية رمحه ملسلمطلب الغوث منه سبحانه وتعاىل  ي األزمات اليت تلم ّبا: االستغاثة

 االستغاثة ألحد جيوز فال املستغيثني غياث فهو اهلل إال يستحقه فال"  والغياث الغوث لفظ: اهلل

 هـ.ا. مرسل نيب وال مقرب مبلك ال ّبغريه

، فمن ذّبح لغري اهلل فهو مشرك شركًا أكرب اهلل تعاىلما الذّبح فال جيوز صرفه مطلقًا لغري وأ

، قال اّبن تيمية رمحه  رّبه، وهو من أعظم العبادات اليت يتقرب ّبها العبد إىلمن امللة خمرجًا

 .النحر املالية العبادات وأجل: اهلل

 .ّباألدلة سالماإل دين معرفة: الثاني األصل: قال املؤلف رمحه اهلل

 ثالث وهو وأهله، الشرك من والرباءة ّبالطاعة، له واالنقياد ّبالتوحيد، هلل االستسالم وهو

 . أركان هلا مرتبة وكل واإلحسان، واإلميان، اإلسالم،: مراتب

، كما أن اإلميان رفة دين اإلسالم ّبأدلته أصل عظيم، ألن إميان العبد ال يتم إال ّبهمع: الشرح

  .، ومبصادرها وهي الكتاب والسنةىل يلزم منه اإلميان ّبأدلة الشرعّباهلل تعا

 الشرك من والرباءة ّبالطاعة، له واالنقياد ّبالتوحيد، هلل االستسالم: عرفه املؤلف ّبقوله واإلسالم

 .وأهله

 :ذا التعريف يشتمل على ثالثة أموروه
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ما ، وجتريد القلب من كل وصفاٍت رّبوّبيًة وألوهيًة وأمساًءالتسليم التام هلل تعاىل ّبتوحيده  -6

 ، واعتقاد أنه ال يشركه أحد من خلقه مبا له سبحانه وتعاىليتعارض مع توحيد اهلل تعاىل

 َأْمِرِه َعْن ُيَخاِلُفوَن اَلِذيَن َفْلَيْحَذِر }، نقياد له سبحانه ّبالطاعة التامة، وعدم خمالفة أمرهاال -3

كل ما يأمر  واتباع نبيه املبلغ عنه  ي. [ 14النور] { َأِليٌم َعَذاٌب َبُهْمُيِصي َأْو ِفْتَنٌة ُتِصيَبُهْم َأن

 الَلَه ِإَن الَلَه َواَتُقوا َفانَتُهوا َعْنُه َنَهاُكْم َوَما َفُخُذوُه الَرُسوُل آَتاُكُم َوَما}. واجتناب ما ينهى عنه

 . [ 7احلشر. ]{ اْلِعَقاِب َشِديُد

، ومن أخل ّبهذا األصل فقد أخل ّبالتوحيد ،  ّبالترب  من الشرك وأهلهاهلل إالال يتم توحيد  -4

 اْسَتْمَسَك َفَقِد ِّبالّلِه َوُيْؤِمن ِّبالَطاُغوِت َيْكُفْر َفَمْن اْلَغِي ِمَن الُرْشُد َتَبَيَن َقد الِديِن ِفي ِإْكَراَه اَل }

 [. 311البقرة. ]{ َعِليٌم ِميٌعَس َوالّلُه َلَها انِفَصاَم اَل اْلُوْثَقَى ِّباْلُعْرَوِة

 وأن اهلل إال إله ال أن شهادة: مخسة اإلسالم فأركان: األوىل املرتبة: قال املؤلف رمحه اهلل

 . احلرام اهلل ّبيت وحج رمضان، وصوم الزكاة، وإيتاء الصالة، وإقام اهلل، رسول حممدًا

 اَل ِّباْلِقْسِط َقآِئَمًا اْلِعْلِم َوُأْوُلوْا َواْلَماَلِئَكُة ُهَو ِإاَل َلـَهِإ اَل َأَنُه الّلُه َشِهَد } :تعاىل قوله الشهادة فدليل

 [. 61:عمران آل] .{ اْلَحِكيُم اْلَعِزيُز ُهَو ِإاَل ِإَلـَه

 . اهلل دون من يعبد ما نافيًا( إله ال) وحده اهلل إال حبق معبود ال: ومعناها

 . ملكه  ي شريك له ليس أنه كما عبادته،  ي له شريك ال وحده هلل العبادة مثبتًا( اهلل إال)

 َتْعُبُدوَن ِمَما َّبَراء ِإَنِني َوَقْوِمِه ِلَأِّبيِه ِإّْبَراِهيُم َقاَل َوِإْذ }: تعاىل قوله يوضحها الذي وتفسريها

. { َيْرِجُعوَن َلَعَلُهْم َعِقِبِه ِفي َّباِقَيًة َكِلَمًة َوَجَعَلَها( 37) َسَيْهِديِن َفِإَنُه َفَطَرِني اَلِذي ِإَلا( 31)

 [. 31-31:الزخرف]
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 َواَل الّلَه ِإاَل َنْعُبَد َأاَل َوَّبْيَنُكْم َّبْيَنَنا َسَواء َكَلَمٍة ِإَلى َتَعاَلْوْا اْلِكَتاِب َأْهَل َيا ُقْل } :تعاىل وقوله

 ُمْسِلُموَن ِّبَأَنا اْشَهُدوْا َفُقوُلوْا َتَوَلْوْا َفِإن الّلِه ُدوِن ِمن ًاَأْرَّباّب َّبْعضًا َّبْعُضَنا َيَتِخَذ َواَل َشْيئًا ِّبِه ُنْشِرَك

 [. 13:عمران آل] .{

، كر واحدًا منها فقد كفر ّباإلمجاع، فمن أنّبهذه األركان اخلمسة شرط للتوحيداإلميان : الشرح

  .على خالف فيمن ترك ّبعضها مع إقراره ّبوجوّبها

 للمسلم أن ينطق ّبالشهادتني ويعتقد معناهما ، وحتى من دخل  ي ، فالّبدالشهادتانوأعظمها 

  .، وهذا ّباإلمجاعاإلسالم فيجب عليه أن ينطق ّبها

نافية جلميع املعبودات (: ال ) ، فـ تعين أنه ال معبود حبق إال اهلل ،وشهادة أال إله إال اهلل

النفي واإلثبات هو مع ّبني ، واجلفيها إثبات األلوهية له سبحانه (إال اهلل ) ، و سوى اهلل

 .حقيقة التوحيد

 ، كما ثبت عنم ّبقية األركان، فإذا آمن ّبها ونطق ّبها ُيَعَلما ُيدَعى إليه الكافر الشهادتانوأول 

 ّبعثه حني جبل ّبن ملعاذ وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول قال: قال عنهما اهلل رضي عباس اّبن

 اهلل إال إله ال أن يشهدوا أن إىل فادعهم جئتهم فإذا كتاب أهل قومًا ستأتي إنك " :اليمن إىل

 صلوات مخس عليهم فرض قد اهلل أن فأخربهم ّبذلك لك أطاعوا هم فإن اهلل رسول احممًد وأن

 من تؤخذ صدقة عليهم فرض قد اهلل أن فأخربهم ّبذلك لك أطاعوا هم فإن وليلة يوم كل  ي

 املظلوم دعوة واتق أمواهلم وكرائم فإياك ّبذلك لك أطاعوا هم فإن فقرائهم على فرتد أغنيائهم

 .متفق عليه. "حجاب  اهلل وّبني ّبينه ليس فإنه
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، داللًة على أن النطق رطًا  ي ذكر ما ّبعدها وهي الصالةفبدأ ّبالشهادتني وجعل قبوهلا ش

 .ّبالشهادتني مع اإلميان ّبهما هما الركن األول ملن أراد الدخول  ي اإلسالم

 ِمْن َرُسوٌل َجاءُكْم َلَقْد }: تعاىل قوله اهلل رسول حممدًا أن شهادة ودليل: اهللقال املؤلف رمحه 

 [. 631:التوّبة] .{ َرِحيٌم َرُ وٌف ِّباْلُمْؤِمِننَي َعَلْيُكم َحِريٌص َعِنُتْم َما َعَلْيِه َعِزيٌز َأنُفِسُكْم

 نهى ما واجتناب أخرب، فيما وتصديقه أمر، فيما طاعته: اهلل رسول حممدًا أن شهادة ومعنى

 . شرع مبا إال اهلل يعبد ال وأن وزجر، عنه

يه وسلم، وأنه توحيد اهلل تعاىل يستلزم اإلميان ّبنبوة ورسالة نبينا حممد صلى اهلل عل: الشرح

القرآن وأمر الناس  ّباإلميان  ، وأنزل عليهمرسل من عند اهلل، جاءه جربيل ّبالوحي من عند اهلل

 َنَهاُكْم َوَما َفُخُذوُه الَرُسوُل آَتاُكُم َوَما }، ًا للشرع وأوجب على الناس طاعتهغ، كما جعله مبلّبه

ون فكان أن ّبلغ الرسالة كاملة د. [7احلشر. ]{ اْلِعَقاِب َشِديُد الَلَه ِإَن الَلَه َواَتُقوا َفانَتُهوا َعْنُه

 َوَرِضيُت ِنْعَمِتي َعَلْيُكْم َوَأْتَمْمُت ِديَنُكْم ْمَلُك َأْكَمْلُت اْلَيْوَم } نقص وأدى األمانة على خري وجه،

 [.4املائدة]. { ِدينًا اإِلْساَلَم َلُكُم

 الَرُسوُل آَتاُكُم َوَما }، عل ما أمر ّبه واجتناب ما نهى عنه، فومن طاعته عليه الصالة والسالم

وجعل سبحانه . [ 7احلشر. ]{ اْلِعَقاِب َشِديُد الَلَه َنِإ الَلَه َواَتُقوا َفانَتُهوا َعْنُه َنَهاُكْم َوَما َفُخُذوُه

 َحِفيظًا َعَلْيِهْم َأْرَسْلَناَك َفَما َتَوَلى َوَمن الّلَه َأَطاَع َفَقْد الَرُسوَل ُيِطِع َمْن }، اعتهطاعة نبيه من ط

 [.11النساء. ]{

 

 


