
  

احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسر  اددب اءددامل الني  ددو  الااا ددال 
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  شرح الكلمات:

)ااذين آمنوا ( أي : الحهللالا هللا ، الأخاووا اه اامل ودال ، الآمنوا أن إهلهم 
 احلق .

المل يا ىوا( مل خياطوا ، الا س ااشي  بواشي  : تغط ته به ، الإحوطته ) 
 به من مج ع جهوته .
 ) إميوهنم ( توح هللهم .

) بظام ( ااظام هنو ااقوود به ااشاك .الاذاك  الى اا خو ي  ن   هلل 
هللا بن مىملود قول : ) او نيزات هذه اآلية ) المل يا ىوا إميوهنم بظام ( 

أينو ل يظام نيفىه ، فقول ) : " ا س األما كمو قانو يو   ول هللا ، 
تظنون ، إمنو ااااد به ااشاك ، أمل تىمملوا إىل قول اااجل ااووحل : إن 
ااشاك اظام  ظ م " ( .قول ء خ اإل سر : ) ااذي ءق  ا هم ظنوا 
أن ااظام ااشاالط هو ظام اامل هلل انفىه ، الأنيه ل أمن الل اهتهللا  إل 

ف ل هلم اانيب ) مو دهلم  اب أن ااشاك ظاٌم يف   ان مل يظام نيفىه ،
كتوا هللا ، الح نئٍذ فس حيول األمن الالهتهللا  إل ان مل يا ىوا إميوهنم 
بظام قول ء خ اإل سر : ) فمن  ام من أجنوس ااظام ااثسث ، يملين 
ااظام ااذي هو ااشاك ، الظام اامل ود ، الظامه انفىه مبو دالن ااشاك ،  

 ااتور الالهتهللا  ااتور ( كون اه األمن
 ااملىن اإلمجويل اآلية :

خيرب   حونيه أن ااذين أخاووا اامل ودال ر الحهلله المل خياطوا توح هللهم 
بشاك هم اآلمنون ااهتهللالن يف ااهللني و الاآلخاال ال أهنو دات  اب فضل 
ااتوح هلل التكفريه ااذنيوا . فواتوح هلل الاجب، الا س من األ مول ءي  

ن ااا ول صاب هللا  ا ه ال ام أنيه قول: ) أفضل منه، الهلذا جو   
 أفضل مو قات أنيو الاان  ون من ق اي: ل إاه إل هللا الحهلله ل ءايك اه، 

 
 

 

اه اااك الاه احلمهلل الهو  اب كل ءي  قهلليا (؛ ألن هذا هو ااتوح هلل ااذي 
خاق هللا جل ال س   وده ا مل هللاله به، ال  ق أن اامل ودال ل تىمب   ودال إل 

: وقوله وعال، جل هلل خالصة كانت إذا: أي ،كونيت توح هللاً.  إذا

 .الذنوب جميع يكفر أنه يعني( الذنوب من يكفر وما)
 فوائهلل ااتوح هلل:

-التملوىل   حونيه-رااوحهلل يململ  ااطو ة ألن. أنيه أكرب د ومة اااغ ة يف 1
، ال ا ه، فهو يململ  اا ال سني ة، أمو غري ااوحهلل، كوااائي مثس، فإنيه 
يتوهللق اليواي، اليذكا هللا إذا كون  نهلله من يااه فقط، الهلذا قول بملض 

 ااىاف: " إين ألالد أن أتقاا إىل هللا بطو ة ل يملامهو إل هو ".
}ااَِّذيَن آَمُنوا اَلمَلْ . أن ااوحهللين هلم األمن الهم مهتهللالن، كمو قول تملوىل: 2

 .2يَدْاِ ُىوا ِإميَونيَدُهْم ِبظُْاٍم ُأالاَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن اَلُهْم ُمْهَتهلُلالَن{ 
 : خياطوا.يَدْاِ ُىوا{ أيقواه: }اَلمَلْ 

قواه: " بظام ": ااظام هنو مو يقوبل اإلميون، الهو ااشاك، الاو نيزات هذه 
 يظام نيفىه  فقول اانيب صاب اآلية ءق ذاك  اب ااوحوبة، القواوا: أينو مل

أمل تىمملوا  3هللا  ا ه ال ام " ا س األما كمو تظنون، إمنو ااااد به ااشاك "
ْاَك َاظُْاٌم َ ِظ ٌم{  : }ِإنَّ -اقمون يملين-ااووحلإىل قول اااجل   .54ااشِ 
 الااظام أنيواع:

 ااشاك يف حق هللا. ااظام: الهو. أظام 1
حقهو، مثل أن يوور فس يفطا، اليقور  . ظام اإلنيىون نيفىه: فس يملط هو2

 فس ينور.
. ظام اإلنيىون غريه: مثل أن يتملهللى  اب ءخص بواضاا، أال ااقتل، أال 3

أخذ مول، أال مو أء ه ذاك. الإذا انيتفب ااظام; حول األمن، اكن هل هو 
 أمن فوألمن مملو ة، خيواطه مل كومس اإلميون كون إن إنيه: اجلواا أمن كومل 
 مطاق فاه ،-كومل غري -إميون مطاق اإلميون كون الإذا كومل، أي مطاق،
 يف اخلاود من آمن ااك ريال، ماتكب: ذاك مثول.نيوقص أمن: أي األمن،
 اّللََّ  ِإنَّ : }تملوىل هللا قول ااش ئة، حتت هو بل ااملذاا، من آمن الغري اانو ،
 قوهلو اآلية الهذه 1{  َيَشو ُ  ِاَمنْ  َذِاكَ  ُدالنَ  َمو اَليَدْغِفاُ  ِبهِ  ُيْشَاكَ  َأنْ  يَدْغِفاُ  ل
 َأْءاَْكُتمْ  َمو َأَخوملُ  الََكْ فَ : }هلم قول حل القومه إبااه م بل حكمو تملوىل هللا
 {تَدمْلَاُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ : } قواه إىل{ 
 

  اب اآلية، 3{  ِبظُْامٍ  ِإميَونيَدُهمْ  يَدْاِ ُىوا اَلملَْ  آَمُنوا ااَِّذينَ : }تملوىل هللا فقول
: بملهللهو قول الهلذا اقومه؛ ا  ل إبااه م كسر من إهنو: قوئل يقول قهلل أنيه
تُدَنو اَلتِْاكَ } َنوَهو ُحجَّ  .5{  قَدْوِمهِ  َ َاب ِإبْدَااِه مَ  آتَد دْ

 أمن إمو بأنيه األمن فىانيو الهلذا ااجنس، ف هو أل":  بوألمن: " القواه
 .به تا س ااذي ااظام حىب أمن، مطاق الإمو مطاق،
 الااململ، بواملام هللا ءاع إىل ااهللني و يف: أي":  مهتهللالن الهم: " القواه

 الهم توف ق، ههللاية: بواململ الالهتهللا . إ ءود ههللاية بواملام فولهتهللا 
 اا  ون الجهال  أصحوا يف تملوىل هللا قول كمو. اجلنة إىل اآلخاال يف مهتهللالن

 بواسر، مملافوً  جو  الاألمن األمن، هلم أن أخرب أنيه: األالىل: جهتل من ف ه
 هللا  ذاا ف أمن ااهللني و يف األمن أمو اآلخاال، اليف ااهللني و يف األمن فشمل
 جل هللا بل القهلل بواتوح هلل، يملماون ل ااذين ااشاكل  اب ينزاه ااذي
 هم أهنم أخرب أنيه: ااثوني ة اجلهة .كثرياً  األني  و  قوص يف ذاك ال س

 الهي ااملاب، ااهلل جوت  كون يف بواىملودال ينتهي الالهتهللا  ااهتهللالن،
 اه حول الإن فهو ااشاك من  واوً  كون إذا ااذنيب الاكن .اجلنة د جوت

 مآاه األمن، إىل فمآاه ااملذاا من ءي  اه الحول خومل األمن  هللر من
 يكف مل الإن اه، كفو ال ذاك صو  ااهللني و يف  ذا فإن اللبهلل، اجلنة إىل

  ذا ذاك يكف مل فإن اه، كفو ال فوو  ااقرب يف  ذا ااهللني و يف تملذي ه
 مث ااتملذيب، آخا الهذا اانو ، يف  ذا ذاك يكف مل فإن ااوقف، يف

 فأهل ااتوح هلل، أهل من أحهلل اانو  يف ي قب الل اجلنة إىل منهو خياج
 هو ااذي األمن مطاق  نهم ينتفي الإمنو األمن،  نهم ينتفي ل ااتوح هلل
  ن األمن ينتفب الإمنو ذنيوا،  نهللهم كون إذا ااتور الالهتهللا  ااتور األمن
 الل أمن اه فا س ءاكه،  اب الميوت ال س جل بور يشاك ااذي ااشاك
 ااذي: يملين ،( ااشاك هو: ) ال ام  ا ه هللا صاب قول فاهذا اهتهللا ،
 من ءي  ينواه الل ااملذاا، اه اليكون خو اًا، يكون بشاك إميونيه خياط
 صاب ااا ول ات ملوا: يملين(( آمنوا ااذين: ))يقول فهنو .الالهتهللا  األمن
 بوألما فملماوا  نه، هنوهم مو الاجتن وا به جو  مو الق اوا ال ام  ا ه هللا

 اإلميون هذا خياطوا مل: يملين(( بظام إميوهنم يا ىوا المل)) اانهي، الاجتن وا
 يف  ذاا ممله ينوهلم ل ااذي ااتور األمن(( األمن هلم أالائك)).بشاك
 بوت وع ااهللني و يف(( مهتهللالن الهم)) اآلخاال، يف الل ااقرب يف الل ااهللني و
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ِذين  } قال هللا تعالى  ُنوا الَّ ل م   آم   و 

ِبُسوا ُهم   ي ل  ان  ئِك   ِبُظل م   إِيم  ل   ل ُهمُ  ُأو 

ُهم   الأ م نُ  ُدون   و  ت   [28:الأنعام]{  ُمه 
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احلق ال اوكهم خاف   ول هللا صاب هللا  ا ه ال ام، الكذاك اهلهللاية إىل 
منوزهلم اايت أ هللهو هللا جل ال س هلم يف اآلخاال، فهذا هو آخا اهلهللاية، 

بأن يملماوا بملهلل احلىنة حىنة، اليزدادالن بملهلل اخلري ف ههللالن يف ااهللني و 
خريًا، اليهتهللالن يف اآلخاال بأن يملافوا مىوكنهم أكثا من مملافتهم 

 مىوكنهم يف ااهللني و ق ل أن ياالهو، الهذا من متور اهلهللاية.
 من فوائهلل اآلية :

دات اآلية  اب فضل ااتوح هلل التكفريه ااذنيوا ، ألنيه من أتب به  -1
 الهتهللا  ااتور ، الدخل اجلنة بس  ذاا .توموً فاه األمن ال 

أنيه كامو انيتفب ااظام اُلجهلل األمن الالهتهللا  ، الكامو كمل ااتوح هلل ،  -2
 الانيتفت ااملو ة ،  ظم األمن الالهتهللا 

 أن ااشاك أ ظم ااظام .) الااظام أنيواع : -3
أاللً / ااشاك بور ، الهو أ ظم ااظام كمو قول تملوىل : ? إن ااشاك اظام 

 م ? . ظ 
 ثوني وً / ظام اامل هلل نيفىه بواملوصي ، قول تملوىل : ) مث أال ثنو ااكتوا ااذين 

 اصطف نو من   ودنيو فمنهم ظومل انفىه المنهم مقتوهلل ( .
ثوني ًو / ظام اامل هلل اغريه ، الهو ظام اامل ود بملضهم ا ملض . قول تملوىل :) 

ق أالائك إمنو ااى  ل  اب ااذين يظامون اانوس الي غون يف األ ض بغري احل
 هلم  ذاا  ظ م( .

 أن ااشاك يى ب اخلومل يف ااهللني و الاآلخاال . -5
هدددددددذا ل يددددددددهللل  ادددددددب أن ااددددددددذنيوا ا ىدددددددت ظامددددددددوً، الاكدددددددن يددددددددهللل -4

 اددددددددب أن ااظاددددددددم ااطاددددددددق ااددددددددذي ل يكددددددددون مملدددددددده أمددددددددن الل اهتددددددددهللا  
هدددددددو ااشددددددداك، أمدددددددو اادددددددذنيوا الااملوصدددددددي فدددددددإن القملدددددددت مدددددددن اإلنيىدددددددون 

هلل، بدددددددل يملادددددددم يق ندددددددوً فإنيددددددده ياجدددددددب اددددددده اخلدددددددري إذا مدددددددوت  ادددددددب ااتوح ددددددد
بأنيددددددده مدددددددن أهدددددددل اجلندددددددة، الأن مآاددددددده إا هدددددددو الإن  دددددددذا الإن نيواددددددده مدددددددو 

 نيواه مو دار ا س ممله ءاك.
أن ااوددددددددددددوئب اادددددددددددديت تقددددددددددددع ا نيىددددددددددددون  ددددددددددددوا  يف ااددددددددددددهللني و اليف  -6

نيفىددددددددددددده أال يف مواددددددددددددده أال يف الادددددددددددددهلله أال يف أقابوئددددددددددددده، هدددددددددددددذه تكفدددددددددددددا 
 ذنيوبه، تكون كفو ات اذنيوبه.

 ااىددددددددد ئوت، يدددددددددذهن احلىدددددددددنوت فدددددددددإن منددددددددده تقدددددددددع ااددددددددديت ااطو دددددددددوت -7
 ااددددددددديت بوحلىدددددددددنوت ااملدددددددددذاا مدددددددددن اادددددددددونيع مدددددددددن أيضدددددددددوً  ذادددددددددك اليكدددددددددون
 يملماهو

 اا منددددددددون إخوانيدددددددده  ددددددددوا  اادددددددد منل مددددددددن ادددددددده حتوددددددددل اادددددددديت ااددددددددهلل وال-8
 كمدددددددددددددو اامددددددددددددد منل، اليىدددددددددددددتغفاالن يدددددددددددددهلل ون فواسئكدددددددددددددة ااسئكدددددددددددددة، أال

 مددددددددددن بملضددددددددددهم اا منددددددددددون الكددددددددددذاك بددددددددددذاك، ال ددددددددددس جددددددددددل هللا أخربنيددددددددددو
 ااددددددددد منل كودددددددددسال مدددددددددوت، إذا  ا ددددددددده ااودددددددددسال منهدددددددددو الكدددددددددذاك بملدددددددددض،
 مونيملدددددددوً  يكدددددددون قدددددددهلل هدددددددذا فدددددددإن اددددددده، الءدددددددفو تهم اددددددده الا دددددددتغفو هم  ا ددددددده

 .يملذا أن من اه
 الهددددددددو ظاددددددددم، بملددددددددهلله ادددددددد س ااددددددددذي ااطاددددددددق ااظاددددددددم هددددددددو فواشدددددددداك -9

 .اانو  يف صوح ه أن ال س جل هللا أخرب ااذي
 يف ااشددددددددي  الضددددددددع هددددددددو ااىددددددددنة أهددددددددل  نددددددددهلل تفىددددددددريه ااظاددددددددم إن -11
 .موضمله غري
 الااشددددددددددداك ،(هللا إل إاددددددددددده ل) كامدددددددددددة ت دددددددددددهللدهو ااشددددددددددداك ظامدددددددددددوت -12

 الهلددددددددددددذا اجملتمددددددددددددع، يف الظامددددددددددددوت ااددددددددددددنفس الظاددددددددددددم ااقاددددددددددددب يف ظامددددددددددددة
 ااشدددددددددددداك، خطددددددددددددا اانددددددددددددوس ا   نددددددددددددوا ااا ددددددددددددل الجددددددددددددل  ددددددددددددز هللا أ  ددددددددددددل
 .بوامل ودال الإفااده الجل  ز هللا توح هلل إىل الا هلل وهم

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

ِذين   قال هللا تعالى ُنوا }الَّ م   آم  ل   و 

ِبُسوا ُهم   ي ل  ان  م   ِإيم  ِئك   ِبُظل  ل  ُهمُ  ُأو   ل 

ُهم   الأ م نُ  { و  ُدون  ت   [28:الأنعام] ُمه 
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 امحد العراقي أبوأعدَّها 

 (  7)  رقم  سلسلة العقيدة اإلصدار

أخي القارئ اختبر نفسك لبيان المناقشة: 

 مدى استفادتك من المطوية

يلبسوا ، الذين امنواأ. اشرح الكلمات الآتية: 

 الامن، ايمانهم بظلم

 ب. اشرح الحديث شرحا إجماليا.

الحديث مع ذكر ج. استخرج سبع فوائد من 

 المأخذ.

 د. وضح مناسبة الحديث للتوحيد.
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