
  

احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسر  اددب اءددامل الني  ددو  الااا ددال 
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  ءاح ااكاموت:
 اخلَْز َجي ج ل بن مملوذ الهو كثريال، الفضوئاه ، نه هللا  ضي املوذ فض اة

 القهلل الاحلاار، بوحلسل األمة هذه الأ ام ااملام، َأاْلِ َ ة أحهلل األنيوو ي،
 المملاِ مو ، قوض و   فتحهو او مكة  اب ال ام  ا ه هللا صاب اانيب ا تخافه

 قوض و   اا من إىل ااملوءاال أال ااتو ملة ااىنة يف -أيضو   -أ  اه مث
  ا ه هللا صاب اانيب الفوال بملهلل اا من من جو  مث ،-  أيت كمو -المملاِ مو  
 هللا  ضي -هنوك التويف المملاِ مو ، قوض و   ااشور إىل  ما فأ  اه ال ام
 ااشهو . ُ ْمَواس طو ون يف ااشور يف - نه تملوىل

 أي ،  ادمل مبملىن:   ديف( اَلَ اَّمَ  َ َاْ هِ  َاّللَُّ  َصاَّب) اانيب  ديف كنت) 
 . خافه  اكب

 .  ا هو يشق مل إذا ااهللابة  اب اإل دامل جواز د
 املوذ)  اانيب قول القهلل ،)  اانيب خاف  كوبه جهة من)  املوذ فض اة ف ه

 داالد أبو  الاه( .  هللا يف أح ك إين: ) 
  ا ه مو خسمل احلمو   اب الاااكوا)  اانيب تواضع ف ه(  محو   اب) 

 . ااكرب أهل
 . أتملام:  أتهلل ي(  أتهلل ي ، مملوذ يو:  يل فقول) 
 
 

 مدددددددددو هدددددددددو:  اامل دددددددددود  ادددددددددب هللا حدددددددددق(  اامل دددددددددود  ادددددددددب هللا حدددددددددق مدددددددددو) 
 . به يملوماوه أن جيب المو ، متحتمو   الجيملاه ،  ا هم يىتحقه

 ، بدددددددددددده يملددددددددددددوماهم أن جيددددددددددددب مددددددددددددو:  أي(  هللا  اددددددددددددب اامل ددددددددددددود حددددددددددددق) 
  ادددددددب فضدددددددس   نيفىددددددده  ادددددددب أالج ددددددده هللا بدددددددل ، ءددددددد  و   يوج دددددددوا مل الاامل دددددددود
 نيفىددددددددده  ادددددددددب كتدددددددددب اادددددددددذي هددددددددو:  يقوادددددددددون ااىدددددددددنة فأهدددددددددل.   ددددددددوده

 . خماوق  ا ه يوج ه مل نيفىه  اب احلق هذا الأالجب ، ااامحة
 الغاطدددددددوا ، اخلادددددددق  ادددددددب بواق دددددددوس  ا ددددددده الاجدددددددب أنيددددددده يدددددددهلل ون ااملتزادددددددة

 . ذاك يف
 الأنيددددددددده ، اادددددددددتملام أدا حىدددددددددن ف ددددددددده( :  أ ادددددددددم ال  دددددددددواه هللا:  قادددددددددت) 

 أكثدددددددا خدددددددسمل ، ذادددددددك يقدددددددول أن ، يملادددددددم ل  مدددددددو ُ ددددددد ل ادددددددن ين غدددددددي
 . ااتكافل

 بوامل ددددددددددددددودال يوحددددددددددددددهللاله أي(  ءدددددددددددددد  و   بدددددددددددددده يشدددددددددددددداكوا الل يمل ددددددددددددددهللاله أن) 
 . ء  و   به يشاكوا الل الحهلله

 مندددددددده بددددددددهلل ل ااشدددددددداك مددددددددن ااتجدددددددداد أن ب ددددددددون:  اجلماددددددددة هددددددددذه الفوئددددددددهللال
 هللا بمل ددددددددودال آت ددددددددو   يكددددددددن مل ااشدددددددداك مددددددددن يتجدددددددداد مل المددددددددن ، اامل ددددددددودال يف

 . الحهلله
(  ءددددددددد  و   بدددددددده يشددددددددداك ل مددددددددن يملددددددددذا ل أن هللا  ادددددددددب اامل ددددددددود الحددددددددق) 

 . أحهلل  ا ه يوج ه المل ،   وده  اب به هللا تفضل حق الهذا
 : ااحهلليث اإلمجويل ااملىن

 الفضدددددددددددداه اامل ددددددددددددود  اددددددددددددب ااتوح ددددددددددددهلل الجددددددددددددوا ي ددددددددددددل أن)  ااندددددددددددديب أ اد
 الأباددددددددد  اادددددددددنف  يف أالقدددددددددع ا كدددددددددون ال دددددددددتفهور بوددددددددد غة ذادددددددددك فدددددددددأاقب

 ا ددددددددددتأذنيه ، ااتوح ددددددددددهلل فضددددددددددل املددددددددددوذ بددددددددددل   فامددددددددددو ، ااددددددددددتملام فهددددددددددم يف
 مدددددددددن)  اانددددددددديب فمنملددددددددده ، ا ىت شددددددددداالا ااندددددددددوس بدددددددددذاك خيدددددددددرب أن مملدددددددددوذ
 مددددددددددن ف قااددددددددددوا ذاددددددددددك  اددددددددددب اانددددددددددوس يملتمددددددددددهلل أن مددددددددددن خوفددددددددددو   ذاددددددددددك

 ءددددددددد  و، بددددددددده يشددددددددداك ل مدددددددددن يملدددددددددذا ل هللا الأن.  ااودددددددددوحلة األ مدددددددددول
 هللا صددددددددداب الهندددددددددب ااتوح دددددددددهلل، بتحق دددددددددق مغفدددددددددو ال تكدددددددددون ااملوصدددددددددي الأن

 اا شددددددددا  هددددددددذه  اددددددددب يملتمددددددددهللالا ادددددددد س إخ ددددددددو هم،  ددددددددن ال ددددددددام  ا دددددددده
 اجتنددددددددددددوا يىددددددددددددتازر ااتوح ددددددددددددهلل حتق ددددددددددددق ألن مقتضددددددددددددوهو، حتق ددددددددددددق دالن

 اهلو   ن صود ال ااملوصي ألن ااملوصي،
 

 { َهَواهُ  ِإهَلَهُ  اَّتََّذَ  َمنِ  أَفَدَاَأْيتَ : }تملوىل قول ااشاك، من نيوع الهذا ،
 : احلهلليث فوائهلل

 ااملاومدددددددددددوت بملددددددددددد  يطددددددددددداح أن اادددددددددددهلل س أال ااملدددددددددددومل يىدددددددددددتحب -1
 يف الأبادددددددددد  ، ااددددددددددنف  يف أالقددددددددددع ا كددددددددددون ال تفىددددددددددو  الجدددددددددده  اددددددددددب
 يملامهددددددددو ل مىددددددددأاة  ددددددددن ُ دددددددد ل إذا اإلنيىددددددددون فدددددددد ن ، ااددددددددتملام فهددددددددم

 ذاددددددددددك فدددددددددد ن ،  نهددددددددددو بواىدددددددددد ال المتحددددددددددون بملددددددددددهلل هبددددددددددو أخددددددددددرب مث ،
)  التملا مددددددده إ ءدددددددوده حىدددددددن مدددددددن الهدددددددذا ، الحفظهدددددددو افهمهدددددددو أال دددددددب

 . جهللا   كثريال ااىنة من الاألمثاة ،
 . أ ام هللا يقول أن يملام ل  مو   ل ان ين غي -2
 أمدددددددا مدددددددن كدددددددون  دددددددوا    ، يىدددددداه مبدددددددو ااىدددددددام بشدددددددو ال ا ددددددتح وا -3

 قدددددددددول ،)  إبدددددددددااه م ااسئكدددددددددة بشدددددددددات الادددددددددذاك. اادددددددددهللين أال اادددددددددهللني و
 مبددددددددو اإلخ ددددددددو  هددددددددي: الاا شددددددددو ال (  ادددددددد م بغددددددددسر البشددددددددااله ):  تملددددددددوىل
: تملدددددددوىل قواددددددده المنددددددده يضدددددددا، مبدددددددو اإلخ دددددددو  يف تىدددددددتململ القدددددددهلل. يىدددددددا

ْاُهمْ }  {َأاِ م   ِبمَلَذاا   فَدَ شِ 
  ددددددد  ل  ادددددددب كتمونيددددددده أمدددددددو ، ااموددددددداحة ااملادددددددم كتمدددددددون جدددددددواز -4

 . جيوز فس اإلطسق
 مددددددن باجددددددور   ُأجلددددددم فكتمدددددده  اددددددم    ددددددن ُ ددددددِ ل مددددددن) : )  ااندددددديب اقددددددول

 (  نيو 
 تاتددددددددب إذا فجددددددددوئز األءددددددددخو  بملددددددد   ددددددددن أال أح ونيددددددددو   كتمدددددددده الأمدددددددو

 ل: )  املدددددددددوذ)  قدددددددددول الادددددددددذاك ، متحققدددددددددة مفىدددددددددهللال إظهدددددددددو ه  ادددددددددب
 ، متأمثددددددددو   موتددددددده  ندددددددهلل مملدددددددوذ هبدددددددو أخدددددددرب القدددددددهلل ،(  ف تكادددددددوا ت شددددددداهم

 . اإلمث من حتاجو  :  أي
 الذادددددددددك ، ااودددددددددحوبة مدددددددددن كثدددددددددري يملافهدددددددددو ل ااىدددددددددأاة هدددددددددذه أن -5
 أن بملدددددددهلل ااكتمدددددددون إمث  دددددددن خاالجدددددددو   موتددددددده  ندددددددهلل هبدددددددو أخدددددددرب مملدددددددوذ أن

 . ااوحوبة من كثري موت
 التكددددددددول ألن ، هللا  محددددددددة  ددددددددملة  اددددددددب التكددددددددول مددددددددن اخلددددددددومل -6

 مدددددددن األمدددددددن:  هدددددددي  ظ مدددددددة مفىدددددددهللال يىددددددد ب هللا  محدددددددة  دددددددملة  ادددددددب
 . هللا مكا

 ذكدددددددا مبدددددددو ُخددددددد  اكونيددددددده ، ااملادددددددم مدددددددن المنزاتددددددده مملدددددددوذ فضددددددد اة -7
. 
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يَ - َجبَل   ْبن   َعْن ُمَعاذ   هُ  َرض  - َعْنهُ  اَللَّ

ب ي    رَد يفَ  ُكْنتُ  «َقاَل: هُ  َصلَّى اَلنَّ  اَللَّ

َمار   َعَلى َوَسلَّمَ  َعَلْيه    يَا ل ي َفَقالَ  ح 

ه   َحق   َما أََتْدر ي ُمَعاُذ؟ ، َعَلى اَللَّ بَاد   اْلع 

َباد   َحق   َوَما ؟ َعَلى اْلع  ه  هُ  ُقْلتُ  اَللَّ  اَللَّ

ه   َحق   َقالَ  أَْعَلُم، َورَُسوُلهُ  بَاد   َعَلى اَللَّ  اْلع 

 َوَحق   َشْيًئا، ب ه   ُيْشر ُكوا َولا يَْعُبُدوُه، أَنْ 

بَاد   ه   َعَلى اْلع   لا َمنْ  ُيَعذ  بَ  لا أَنْ  اَللَّ

ه   رَُسولَ  يَا ُقْلتُ  َشْيًئا، ب ه   ُيْشر كُ   أََفلا اَللَّ

رُ  اَس؟ ُأبَش   ْرُهمْ  لا َقالَ  اَلنَّ ُلوا(  ُتبَش   ك  َفيَتَّ

 متفق عليه

www.alukah.net



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 . ااملام من به ُخ  مو إءو ة يف ااتملام ا ت ذان -8
 . به ااتمىك الفضل ااتوح هلل فضل -9

 هبدو أخدرب مملوذا الذاك أن: ااوحوبة أكثا يملافهو ل ااىأاة هذه أن -11
 مدددن كثدددري مدددوت أن بملدددهلل موتددده،  ندددهلل ااكتمدددون إمث مدددن خاالجدددو أي تأمثدددو،

 كددون ال ددام  ا دده هللا صدداب ااندديب أن  ندده  اددم هللا الكأنيدده  ضددي ااوددحوبة،
 كتمهدو ال دام  ا ده هللا صداب يداد المل اليتكادوا، هبدو، ااندوس يفتدن أن خيشب

 .غريه الل مملوذا هبو خيرب مل ذاك أ اد او ألنيه مطاقو؛
 إن إذ إطسقهددو،  اددب ا ىددت هددذه: اامودداحة ااملاددم كتمددون جددواز-11

 أخدرب الهلدذا مبوداحة، اد   ألنيده جيوز ل اإلطسق    ل  اب ااملام كتمون
 ااملادم كتمدون الأمو مطاقو، ذاك يكتم المل مملوذا ال ام  ا ه هللا صاب اانيب

 اإلطدددسق،  ددد  ل  ادددب ل األءدددخو  بملددد   دددن أال األحدددوال، بملددد  يف
 بق ددة  ددن ذاددك ال ددام  ا دده هللا صدداب ااندديب كددتم كمددو اامودداحة، فجددوئز

 ف تكادددوا ت شددداهم ل: " املدددوذ القدددول  ا ددده، يتكادددوا أن خشددد ة ااودددحوبة؛
 ااندوس بشا: " هاياال أليب ال ام  ا ه هللا صاب قواه احلهلليث هذا النيظري".
 اجلنة . دخل قا ه من خواوو هللا إل إاه ل: قول من أن

 ت شداهم ل: " اقواه الذاك: هللا  محة  ملة  اب التكول من اخلومل -12
 األمدن هدي  ظ مدة مفىدهللال يىد ب هللا  محدة  ادب التكدول ألن ؛" ف تكاوا

 ااتوبدددة، مدددن اإلنيىدددون ي ملدددهلل هللا،  محدددة مدددن ااقندددو  الكدددذاك.هللا مكدددا مدددن
 يكددون أن ين غددي: "أمحددهلل اإلمددور قددول الهلددذا هللا،  محددة مددن اا ددأس اليىدد ب

 غاب ف ذا ،"صوح ه هاك غاب فأيهمو الاااجو ، اخلومل بل هللا إىل  وئاا
 ذاددك أد  اخلددومل غاددب الإذا هللا، مكددا مددن األمددن إىل ذاددك أد  اااجددو 

 .هللا  محة من ااقنو  إىل
 اانديب إلقداا  الذادك: أ ادم ال  دواه هللا: يملادم ل  مدو ااىد الل قول -13

 ال دام  ا ده هللا صداب اانديب ينكدا المل قوهلدو، ادو مملدوذا ال ام  ا ه هللا صاب
 بدواواال، هللا  ادب ال دام  ا ده هللا صداب هللا   ول  طف ح ث مملوذ،  اب

 مدو بدل! نيدهللا  ر أجملاتدي:القدول الءد ت، هللا موءو : " قول من  اب الأنيكا
 الحهلله هللا ءو 

 
 
 

 ا   مو ااشا  ة ااملاور من  نهلله ال ام  ا ه هللا صاب ااا ول إن: ف قول
 خبسمل مملوذ،  اب ال ام  ا ه هللا صاب ااا ول ينكا مل الهلذا ااقوئل،  نهلل

 .منهو  ام  نهلله ا   ال ام  ا ه هللا صاب فواا ول ااقهلل ية، ااكوني ة ااملاور
 الهلذا أ ام، ال  واه هللا: نيقول أن جوز اامل هللين  صور حيار هل: ق ل فاو
 هللا صاب هللا   ول إىل ذه وا ااىوئل؛  ا هم أءكات إذا ااوحوبة كون
 جيز مل ااشها  هذا يف مطا نيزالل يتوقع هل: ق ل الاو هلم، ف   نهو ال ام  ا ه

 .ااكوني ة ااملاور من ألنيه أ ام؛ ال  واه هللا: نيقول أن
 صاب اانيب أن الذاك: بمل  دالن بواملام اانوس بمل  َّتو   جواز -14
. ال اي ال ثمون ال ما بكا أيب دالن مبملوذ ااملام هذا خ  ال ام  ا ه هللا

 هللا صاب تواضمله -15 بمل ،. دالن بواملام اانوس بمل  خنو  أن ف جوز
 ال ام  ا ه هللا صاب اانيب:  ا ه اإل دامل مع احلمو  ااكوا ال ام  ا ه

 احلمو   كب ح ث تواضملو، اانوس أءهلل هو ذاك المع جوهو، اخلاق أءامل
 اإل دامل،  هللر ااكربا   ودال إن إذ ااتواضع، غوية يف الهذا  ا ه، الأ دمل
 يف منقوة الل أ اد، مو ااكب ءو  الاو احلمو ، ال ام  ا ه هللا صاب ال كب
 . فمله -الجل  ز -ر تواضع من إن إذ ذاك،

 أ دمل ال ام  ا ه هللا صاب اانيب أن الذاك: ااهللابة  اب اإل دامل جواز-16
 .ذاك جيز مل ءق، ف ن ااهللابة،  اب يشق ل أن اإل دامل يشرت  اكن مملوذا،

 مملوذا، ال ام  ا ه هللا صاب اانيب أخرب ح ث: ااىأاة هذه ءأن  ظم -17
 .هبو ي شا اايت األمو  من الجملاهو

 
 
 
 
 
 
 
 
 صاب هللا  اب ني  نو حممهلل ال اب آاه الصح ه ال ام .ال .....  ا امهللاال

َباد  أَْن ) ه  َعَلى اْلع  َحق  َاللَّ

َيْعُبُدوُه، َولا ُيْشر ُكوا ب ه  

 (َشْيًئا
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 امحد العراقي أبوأعدَّها 

 (   6رقم )   سلسلة العقيدة اإلصدار

أخي القارئ اختبر نفسك لبيان المناقشة: 

 مدى استفادتك من المطوية

أ. اشرح الكلمات الآتية: رديف النبي، حق هللا على 

 العباد، حق العباد على هللا، أبشر الناس، يتكلوا.

 ب. اشرح الحديث شرحا إجماليا.

الحديث مع ذكر  ج. استخرج سبع فوائد من

 المأخذ.

 د. وضح مناسبة الحديث للتوحيد.
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