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   ااكاموت:ءاح 
 أاليل ااملزر من ااا ل. أحهلل-ااىسر ا ه -إبااه م: هو إبااه م اخلا ل 

أمة: إمومو مملامو ااخري، المسوه أمة ائس يىتوحش  واك طايق اخلري مع 
  قاة ااىواكل.

  قونيتو: خوءملو مط ملو ر. الااقنوت: دالار ااطو ة.
  حن فو: موئس  ن ااشاك قوصهللا إىل ااتوح هلل.

 من ااشاكل:  واو من ااشاك يف ااقول الااململ الال تقود. مل يك
 ظوهاال  بنملم  ا ه الأنيملم حىنة، ااهللني و يف هللا آتوه: أي{  ألنيْدمُلِمهِ  َءوِكًاا} 
   وده الخ و  خاقه، صفوال من الجملاه خباته الاختوه  به{  اْجَتَ وهُ } 

 .ااقابل
  اب الآثاه بوحلق فملام ال ماه  امه يف{  ُمْىَتِق م   ِصَااط   ِإىَل  اَلَههلَلاهُ } 

 .غريه
  ااشاح اإلمجويل:

-يف هذه اآلية ااكامية أن   واه إبااه م  -  حونيه التملوىل-خيربنيو هللا 
كون إمومو يف ااهللين المملامو ااخري، الدائمو يف خشو ه   - ا ه ااىسر

اابه، الأنيه مملاض  ن ااشاك بكاه، مق ل  اب ااتوح هلل جبممله  الطو ته
  جبم ع أنيوا ه قول ال مس الا تقودا.خواوو من ااشاك 

 : صفوت بأ بع إبااه م خا اه يوف التملوىل   حونيه هللا أن
 . اخلري يف قهللالال كون أنيه:  األالىل ااوفة
  هللا   ودال  اب مهللاالموً  مط ملوً  خوءملوً  كون أنيه:  ااثوني ة ااوفة

 
 

 . ااشاك  ن مملاضوً  كون أنيه:  ااثواثة ااوفة
 اامشاكل المفو قته ااشاك  ن بملهلله:  اااابملة ااوفة

 ااودددددددددددفوت هبدددددددددددذه اآليدددددددددددة هدددددددددددذه يف)  إبدددددددددددااه م الصدددددددددددف تملددددددددددوىل هللا أن
 يف تاغ  ددددددددددوً  ، ااتوح ددددددددددهلل حتق ددددددددددق د جددددددددددوت أ اددددددددددب هدددددددددد  ااددددددددددي اجلا اددددددددددة
 )اقددددددددهلل:  قوادددددددده يف بدددددددده بولقتددددددددهللا  أمانيددددددددو ح دددددددد  ، ااتوح ددددددددهلل يف ات و دددددددده

 . ( ممله الااذين إبااه م يف حىنة أ وال اكم كونيت
ااىدددددددسر هددددددددو إمدددددددور ازققددددددددل ااتوح دددددددهلل، بملثدددددددده هللا  ددددددددز  إبدددددددااه م  ا دددددددده 

الجدددددددل  ادددددددو غط دددددددب ااشددددددداك  ادددددددب الجددددددده األ ض يف القتددددددده، الهدددددددو القدددددددت 
اانَّمدددددددددداالد ااكددددددددددوفا اااحددددددددددهلل ااددددددددددذي اد ددددددددددب ااابوب ددددددددددة، الكددددددددددون قومدددددددددده 
يمل دددددددددددهللالن ااكواكدددددددددددُ، الي ندددددددددددون  دددددددددددو ا  وكدددددددددددل الُيَىدددددددددددمَّْون بواودددددددددددوبئة، 

وددددددددودمة الهدددددددم يف أ ض بوبدددددددل مدددددددن ااملددددددداا ،   حودددددددل ب نددددددده الب دددددددن م م
 ا دددددددددددده  -ذكاهدددددددددددو هللا تملدددددددددددوىل يف ااقدددددددددددداآن، انيت دددددددددددب هب دددددددددددداال إبدددددددددددااه م

مدددددددددددددددن أ ض ااملددددددددددددددداا  إىل أ ض ااشدددددددددددددددور الإىل  -ااودددددددددددددددسال الااىدددددددددددددددسر
احل دددددددوج، ح ددددددد  جملدددددددل قىدددددددموً مدددددددن ذ يتددددددده يف ااشدددددددور الهدددددددم إ دددددددحو  
الذ  يتددددددددددده، أاللد جالجددددددددددده ي  دددددددددددو ال، الذهدددددددددددُ ب مسو  دددددددددددل بدددددددددددن ُ دددددددددددا ِيته 

ونيه التملددددددددددوىل: هددددددددددوجا الأمدددددددددده إىل مكددددددددددة، أ ض احلددددددددددار، بددددددددددأما هللا  دددددددددد ح
ُي ِإىَل َ مِ  َ دددددددددددددد َدْ هلِليِن{ أي: م ددددددددددددددوجا مددددددددددددددن أ ض  }اَلقَددددددددددددددوَل ِإَل ِ َذاِهدددددددددددددد
ااكفدددددددددددددا الااشددددددددددددداك إىل أ ض اات وح دددددددددددددهلل بواشدددددددددددددور الاحل دددددددددددددوج، تادددددددددددددك 
ااددددددددواطن اا و كددددددددة، ااددددددددي صددددددددو  ف  ددددددددو ب ددددددددت ااقددددددددهلل ، الف  ددددددددو اا  ددددددددت 
ااملت دددددددددق أالل ب دددددددددت اُلضدددددددددع ااندددددددددو ، الهدددددددددو ااكمل دددددددددة ااشدددددددددافة  كدددددددددة، 

 ا ددددددده  -سد الهدددددددذه اا  دددددددوت إكاامدددددددوً اددددددده الاذ ي تدددددددهفأال ثددددددده هللا هدددددددذه ااددددددد 
 ا دددددددددتهللل ،  و ضددددددددده هللا أ ضدددددددددوً خدددددددددرياً مدددددددددن أ ضددددددددده-ااودددددددددسال الااىدددددددددسر

  دددددددددو الاتودددددددددف فملدددددددددل مدددددددددن الأن ااتوح دددددددددهلل، حتق دددددددددق  ادددددددددب اآليدددددددددة هبدددددددددذه
 ال ددددددددس جددددددددل الهللا ااتوح ددددددددهلل، حقددددددددق فقددددددددهلل ااددددددددا ن خا ددددددددل بدددددددده اتودددددددف
 حن فددددددددوً، كددددددددون بأنيددددددده فوصددددددددفه: اآليدددددددة هددددددددذه يف صدددددددفوت بددددددددأ بع الصدددددددفه
 .مااده إىل هللا مااد غري  ن قوهللاً  ااوئل: الاحلن ف

 بكا تدددددددده ال ددددددددس جددددددددل  بدددددددده إىل مت  ددددددددوً  كددددددددون صددددددددفته، هددددددددذه فدددددددد بااه م
 النيشددددددوط بملددددددزر  ا دددددده مقدددددد سً  ف دددددده  اغ ددددددوً  كددددددون أنيدددددده أي ذاددددددك، قوصددددددهللاً 

 أمة كونيه الأمو حن فوً، كونيه مملىن الهذا القوال، الجهلل
 
 
 

:  ملن ددددددددددل ااىدددددددددداف  دددددددددن اآليددددددددددة هددددددددددذه يف تفىدددددددددريهو جددددددددددو  فوألمدددددددددة
 اخلددددددددددددري يف قددددددددددددهللالال كددددددددددددون أنيدددددددددددده.اخلددددددددددددري يف ااقددددددددددددهللالال: األالل ااملددددددددددددىن

  ا دددددددده الاإلق ددددددددول الح دددددددده هللا   ددددددددودال يف قددددددددهللالال ف ددددددددو إا دددددددده، الااددددددددهلل وال
 بددددددددددددددوا قل إل تنددددددددددددددول ل ااقددددددددددددددهللالال الهددددددددددددددذه ذاددددددددددددددك، إىل الااددددددددددددددهلل وال

 اادددددددي البواج وتددددددده ال دددددددس جدددددددل هللا بدددددددأما اامل دددددددهلل أيقدددددددن فددددددد ذا الااودددددددرب،
 .قهللالال يكون ف نيه الد وال  مسً   ا  و الصرب  ا ه أالج  و

  اددددددددددددددب داالر فمددددددددددددددن ااطو ددددددددددددددة، دالار هددددددددددددددو: اااغددددددددددددددة يف الااقنددددددددددددددوت
 أطددددددددول إذا الكددددددددذاك قونيتددددددددوً، يكددددددددون ف نيدددددددده  ا  ددددددددو مىددددددددتق موً  ااطو ددددددددة

 قونيتددددددددوً، يكددددددددون ف نيدددددددده الااىدددددددد ود اااكددددددددو  الأطددددددددول ااوددددددددسال اإلنيىددددددددون
 ََيْددددددَذ ُ  اَلقَوِئًمددددددو َ ددددددوِجهلًلا اااَّْ ددددددلِ  آنيَددددددو َ  قَونيِددددددتي  ُهددددددوَ  َأمَّددددددنْ : } تملددددددوىل قددددددول

 قونيتدددددددددددددوً، المسدددددددددددددوه ،[9:اازمددددددددددددا{ ]  َب ِدددددددددددددهِ  َ ْ َددددددددددددةَ  اَليَدْاُجدددددددددددددوا اآلِخددددددددددددَاالَ 
 اخلشدددددددددو  مدددددددددع الازالم دددددددددو ااطو دددددددددة  ادددددددددب ااهللاالمدددددددددة هدددددددددو فدددددددددواقنوت

 .ال س جل ر الاخلضو  الااذل
 ممل دددددددم كدددددددون فمدددددددو ااشددددددداكل، مدددددددن كدددددددون مدددددددو أنيددددددده: اااابملدددددددة ااودددددددفة

 ااددددددددددهللين يف كددددددددددون المددددددددددو ااكددددددددددون، يف كددددددددددون الل الاإل ادال، ااقوددددددددددهلل يف
 الهدددددددو األحدددددددوال، مج دددددددع يف  دددددددم مفو قدددددددوً  كدددددددون بدددددددل ممل دددددددم، الااملمدددددددل
 يف  ندددددددده ال ددددددددس جددددددددل هللا أخددددددددرب ال ددددددددذا ااشدددددددداك، يف يقددددددددع مل كددددددددذاك
 كدددددددددون الل نيودددددددددااني وً  الل ي وديدددددددددوً  كدددددددددون أنيددددددددده مدددددددددو متملدددددددددهللدال مواضدددددددددع
 فددددددددوا  ود طايقتدددددددده،  اددددددددب أنيدددددددده يددددددددهلل   اخلاددددددددق مددددددددن الكددددددددل مشدددددددداكوً،
 الاانوددددددددددو   ماتدددددددددده، هن دددددددددده ال اددددددددددب ال اددددددددددب أت و دددددددددده أهنددددددددددم يددددددددددهلل ون

 مددددددددددددن بدددددددددددداأه ال ددددددددددددس جددددددددددددل الهللا كددددددددددددذاك، الااشدددددددددددداكون كددددددددددددذاك،
 اَلَهدددددددددَذا اتدَّ َدمُلدددددددددوهُ  اَاَّدددددددددِذينَ  بددددددددد بااه م ااندددددددددو  أالىل أن الأخدددددددددرب اجلم دددددددددع،

 هدددددددددم ف ددددددددد ل   ا ددددددددده، ال دددددددددسمه هللا صددددددددداوات ني  ندددددددددو الهدددددددددو اانَّدددددددددِ  ،
 .إا ه الأقاهبم به اانو  أالىل

 حقدددددددددددق فقددددددددددهلل اامل دددددددددددهلل هبددددددددددو حتاددددددددددب إذا األ بملدددددددددددة األالصددددددددددومل ف ددددددددددذه
 يملدددددددددذا ل ممدددددددددن اليودددددددددري اادددددددددا ن، خا دددددددددل أ دددددددددوته الكدددددددددون ااتوح دددددددددهلل

 ااددددددددددذين مددددددددددع اجلنددددددددددة إىل يىدددددددددد ق بددددددددددل َيو ددددددددددُ، الل ااق ومددددددددددة يددددددددددور
 .إا  و يى قون

 
 
 
 

   4      3    2           

ة   َكانَ  إِْبَراِهيمَ  )إِن  : تعالى هللا قال  أُم 
ِ  قَانِتا    اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  يَكُ  َولَمْ  َحنِيفا   لِِل 

 ِصَراط   إِلَى َوهَدَاهُ  اْجتَبَاهُ  ََلَْنُعِمهِ  َشاِكرا  
)   ُمْستَِقيم 

 .021سورة النحل آية: 
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 مو غوية يف أنيه الجهلل  ا ه جا  المو ااىسر  ا ه إبااه م حول تأمل المن
 ل ألنيه اا قل، مااتُ من يكون مو غوية اليف ااورب، مااتُ من يكون
أال  ءك  نهلله فمن بواثواا، أيقن من إل ااملظ مة األمو  هذه  اب يورب
 إا  و أحُ هو او إل ء ئو تهلل  ل اانفس ألن هذا،  اب يورب ل تادد
 .ت قنت أال فوئهللته، ظنت مو إل ء ئو حتُ الل منه،

 إا نو يول أن منه يقوهلل ل خاقه من أحهلل  اب هللا ثنو  أن نيملام أن الجيُ
 :هومون أماان منه يقوهلل اكن فقط، ااثنو 
 ءاا،  ا ه هللا أثىن من أن كمو خريا،  ا ه هللا أثىن ااذي هذا حم ة: األالل
 حن فو إمومو كون ألنيه ااىسر،  ا ه إبااه م فنحُ النيكاهه، ني غضه ف نينو
 الحنُ ضوال، كونيوا ألهنم قومه، النيكاه ااشاكل، من يكن المل ر قونيتو

 النيكاه هللا، بأما قوئمون ألهنم جنىنو، غري من كونيوا الإن ااسئكة
 ألهنم ااش وطل، أت و  النيكاه الر، انو الأ هللا  ر  وصون ألهنم ااش وطل،

 .الانو ر الأ هللا  أيضو ر  وصون
 حمل ألهنو  ا ه، هبو هللا أثىن ااي ااوفوت هذه يف به نيقتهللي أن: ااثوَل

 يف  َكونَ  اََقهللْ : }تملوىل قول ف  و، به اقتهللينو مو بقهلل  ااثنو  من الانو ااثنو ،
َاالي  َقَوِوِ مْ   ُأْ َوالي  َاُكمْ  َكونَيتْ  َقهللْ : }تملوىل القول ،{  األَْاَ واِ  أُلاليل  ِ  دْ

 ُأْ َوالي  ِف ِ مْ  َاُكمْ  َكونَ  َاَقهللْ : }تملوىل القول{   َممَلهُ  اَلااَِّذينَ  ِإبْدَااِه مَ  يف  َحَىَنةي 
 ألن م مة، مىأاة الهذه{   اآلِخاَ  اَلاْا َدْورَ  اّللََّ  يَدْاُجو َكونَ  ِاَمنْ  َحَىَنةي 

 هللا أثىن ااذي هذا حم ة الهو األالل، ااغاض بواه  ن يغ ُ أح ونيو اإلنيىون
 هللا يف الاا غض هللا، يف احلُ ألن يغ ُ، أن ين غ  ل الاكن خريا،  ا ه
 اإلميون  ا  أالثق من

 اافوائهلل:
  . أن ااتوح هلل أصل األديون كا و.1
  . الجوا القتهللا  ب بااه م يف إخسصه ر.2
  . ين غ  ااهللا  ة أن يكون قهللالال بنفىه ااغري.3
  . دالار اامل ودال من صفوت األني  و .4
  . ل يوح ااتوح هلل إل ب نيكو  ااشاك.5
 اب ماة إبااه م يف . اااد  اب قايش اجلوها ة ااذين ج موا أهنم 6

 ءاك م.
 

  ا ه ااوسال الااىسر إبااه م أب نو فض اة -7
األكرب، الهو أن جتملل ر جيُ أن نيفا  بل أنيوا  ااشاك، فمنه ااشاك  -8

الهو ااقمة يف ااشاك. المنه ااشاك اخلف ، بأن جتملل األ  وا ااي  ءاكو ،
 تكون األء و  خاق و دخل يف

 امانيو هللا بوت و  ماته الااتأ   به .-9
ااواجُ  اب ااىام أن يتق  هللا   حونيه التملوىل، الإذا كون يايهلل أن  -11

المو ه  أصول ااهلل وال، المو ااطاوا  يهلل و إىل هللا فا ملامل مو ه  ااهلل وال،
من ااهللا  ة، الأن يكون  اب طايقة إبااه م  ا ه ااىسر الغريه من اان   ل 
ااذين ترب أالا من ااشاكل القوطملوهم بملهللمو ترب الا من ااشاك الأخاووا اامل ودال 

 ه.ر الحهلل
  منو  ة اآلية اا وا:

أل بع، فقهلل ح   دات اآلية ااكامية  اب أن من اتوف هبذه ااوفوت ا
  ا تحق اجلنة كمو ا تحق و إبااه م بغري حىوا الل  قوا.

 : اآلية هذه يف هللا   ه ااش خ حممهلل بن   هلل ااوهوا  قول) 
 . ااىواكل قاة من ااطايق  واك يىتوحش ائس ( أمة كون إبااه م إن )
 . اارتفل اات و  الل ااماوك ل ( ر قونيتوً  )
 . اافتونيل ااملامو  كفملل مشولً  الل مي نوً  َي هلل ل ( حن فوً  )
 . ااىامل من أنيه الج م ،  وادهم كثا ان خسفوً  ( ااشاكل من يكُ  المل )

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

 ُأم ة   كَانَ  إِبْرَاِهيمَ  )إِن  : تعالى هللا قال

هِ  َقانِتا    اْلُمشْرِِكينَ  ِمنَ  يَكُ  َوَلمْ  َحنِيفا   ِلل 

 ِصَراط   إَِلى َوَهَداهُ  اْجَتبَاهُ  لَأَْنُعِمهِ  َشاِكرا  

)  .021سورة النحل آية:  ُمْسَتِقيم 
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 امحد العراقي أبوأعدَّها 

 (01)رقم  سلسلة العقيدة اإلصدار

اختبر نفسك لبيان مدى المسلم أخي المناقشة: 

 استفادتك من المطوية

أ. اشرح الكلمات الآتية: إبراهيم، أمة، قانتا، حنيفا، 

 المشركين.ولم يك من 

  ب. اشرح الآية شرحا إجماليا.

ج. استخرج خمس فوائد من هذه الآية مع ذكر 

  المأخذ.

د. وضح مناسبة الآية لباب من حقق التوحيد دخل 

 الجنة بغير حساب.
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