
  

احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسر  اددب اءددامل الني  ددو  الااا ددال 
 ني  نو حممهلل ال اب آاه الصح ه ال ام .

 

 

 

 

 

 
 
 
 

  شرح الكلمات:

قواه: "من نيزل منزًل" يشمل من نيزاه  اب    ل اإلقومة ااهللائمة، أال 
ااطو ئة، بهللا ل أنيه نيكاال يف   وق ااشاط، الاانكاال يف   وق ااشاط تف هلل 

 ااملمور.
  أ وذ: أ توم الأاتجئ.

ال"كاموت": مجع قاة دال  اب ااكثاال اوجود  كاموت هللا: هي ااقاآن.
ااهللا ل، قول تملوىل: } قل او كون اا حا مهللادًا اكاموت  يب انفذ اا حا 

[. 901ق ل أن تنفهلل كاموت  يب الاو جئنو ميثاه مهللادًا { ]ااكهف: 
الأباغ من هذا قواه تملوىل: } الاو أن مو يف األ ض من ءجاال أقسر 

 [.72مو نيفهللت كاموت هللا { ]اقمون: الاا حا ميهلله من بملهلله   ملة أحبا 
  الااااد بواكاموت هنو: ااكاموت ااكوني ة الااشا  ة.

قواه: "ااتوموت"،  ااتوموت: ااكومست اانزهوت  ن كل نيقص ال  ب.
 متور ااكسر بأماين:

ااوهللق يف األخ و . ااملهللل يف األحكور. قول ااقاطيب: ق ل: مملنوه 
 ب، كمو ياحق كسر اا شا. الق ل ااكومست اايت ل ياحقهو نيقص الل  

مملنوه: ااشوف ة ااكوف ة. الق ل ااكاموت هنو هي ااقاآن. فإن هللا أخرب 
 نه بأنيه" ههللى الءفو  " الهذا األما  اب جهة اإل ءود إىل مو يهللفع به 
 األذى. الاو كون ذاك ا تملوذال بوفوت هللا تملوىل كون من بوا اانهللالا 

 
. 

هددددددددذا فحددددددددق ااىددددددددتمل ذ بددددددددور أال بأ وئدددددددده  إا دددددددده اااوددددددددب ف دددددددده، ال اددددددددب
الصدددددددددددددفوته أن يودددددددددددددهللق هللا يف ااتجوئددددددددددددده إا ددددددددددددده، اليتوكدددددددددددددل يف ذاددددددددددددددك 
 ا ددددددددددده، اللبدددددددددددا ذادددددددددددك يف قا ددددددددددده، فمددددددددددد  فملدددددددددددل ذادددددددددددك الصدددددددددددل إىل 
منتهدددددددب طا ددددددده الم فددددددداال ذني ددددددده. قدددددددول ءددددددد   اإل دددددددسر   ددددددده هللا : القدددددددهلل 
نيدددددددص األئمدددددددة كأ دددددددهلل الودددددددله  ادددددددب أنيددددددده ل  دددددددو  ال دددددددتملوذال   ادددددددوق. 

اوا بدددددده  اددددددب أن كددددددسر هللا وددددددل  اددددددوق. قددددددواوا: ألنيدددددده الهددددددذا دددددددو ا ددددددتهلل
أنيددددددددددده ا دددددددددددتملوذ  -صددددددددددداب هللا  ا ددددددددددده ال دددددددددددام  -ث ددددددددددد   دددددددددددن اانددددددددددديب 

بكامددددددددددوت هللا الأمددددددددددا بددددددددددذاك، ال ددددددددددذا  ددددددددددب ااملامددددددددددو   ددددددددددن ااتملددددددددددو   
 الااتملواليذ اايت ل يملامل مملنوهو خش ة أن يكون ف هو ءاك.

القدددددددددول ابدددددددددن ااقددددددددد م: المدددددددددن ذبددددددددد  ااشددددددددد طون الد دددددددددوه، الا دددددددددتملوذ بددددددددده 
إا ددددددددده  دددددددددو  دددددددددب فقدددددددددهلل   دددددددددهلله، الإن   يىدددددددددم ذادددددددددك   دددددددددودال التقددددددددداا 

اليىددددددددم ه ا ددددددددت هللاموً، الصددددددددهللق، هددددددددو ا ددددددددت هللار مددددددددن ااشدددددددد طون ادددددددده، 
ف وددددددددل مددددددددن خددددددددهللر ااشدددددددد طون ال وبهلليدددددددده، البددددددددذاك  هللمدددددددده ااشدددددددد طون، 
اكدددددددن خهللمدددددددة ااشددددددد طون اددددددده ا ىددددددد  خهللمدددددددة   دددددددودال، فدددددددإن ااشددددددد طون 

 ل  بع اه الل يمل هلله كمو يفملل هو به
قواددددده: "مدددددن ءدددددا مددددددو  ف ددددده ءدددددا.مدددددن ءدددددا مدددددو خادددددق: مدددددن كدددددل  اددددددوق 

خادددددددددق"، أا: مدددددددددن ءدددددددددا اادددددددددذا خادددددددددق، ألن هللا خادددددددددق كدددددددددل ءدددددددددي : 
اخلددددددددل الااشددددددددا، الاكددددددددن ااشددددددددا ل ينىددددددددب إا دددددددده، ألنيدددددددده خاددددددددق ااشددددددددا 
حلكمدددددددددة، فملدددددددددود ادددددددددذه احلكمدددددددددة خدددددددددلًا، فكدددددددددون خدددددددددلًا. ال ادددددددددب هدددددددددذا 
تكدددددددون "مدددددددو" موصدددددددواة ل ودددددددل، أا: مدددددددن ءدددددددا اادددددددذا خادددددددق، ألنيدددددددك 

ءددددددددا خاقدددددددك، اكدددددددون اخلاددددددددق ادددددددو أالاتهدددددددو إىل ااوددددددددهلل ية القاددددددد : مدددددددن 
هنددددددو موددددددهلل اً  ددددددو  أن يددددددااد بدددددده اافملددددددل، ال ددددددو  أيبددددددوً اافملددددددول، اكددددددن 
اددددددو جملاتهددددددو ا ددددددوً موصددددددسً تملددددددل أن يكددددددون ااددددددااد اددددددو اافملددددددول، الهددددددو 
اا ادددددددوق. الاددددددد ف كدددددددل مدددددددو خادددددددق هللا ف ددددددده ءدددددددا، اكدددددددن تىدددددددتمل ذ مدددددددن 
ءددددددددددداه إن كددددددددددددون ف ددددددددددده ءددددددددددددا، ألن  اوقدددددددددددوت هللا تنقىددددددددددددم إىل ثسثددددددددددددة 

،ض، كوانددددددددو  الإبادددددددد ف بو ت ددددددددو  ذات همددددددددو، أمددددددددو أقىددددددددور هددددددددي: ءددددددددا حمدددددددد
بو ت دددددددو  احلكمددددددددة ااددددددديت خاقهمددددددددو هللا مدددددددن أجاهددددددددو، فهدددددددي خددددددددل. خددددددددل 

 .ف ه ءا الخل، حم،ض، كوجلنة، الااا ل، الااسئكة
 
 
 

كدددوإلنيف، الاجلدددن، الاحل دددوان. الأنيددد  إ دددو تىدددتمل ذ مدددن ءدددا مدددو ف ددده ءدددا. 
قدددددول ابدددددن ااقددددد م   ددددده هللا : أا مدددددن كدددددل ءدددددا يف أا  ادددددوق قدددددور بددددده 
ااشدددا مددددن ح ددددوان أال ودددله، إنيىدددد وً أال جن ددددوً، أال هومدددة أال دابددددة، أال  لددددوً 
أال صدددددو قة، أال أا نيدددددو  مدددددن أنيدددددوا  ااددددد س  يف اادددددهللني و الا خددددداال. ال مدددددو 
ههندددددددو موصدددددددواة الاددددددد ف اادددددددااد ادددددددو ااملمدددددددور اإلطسقدددددددي، بدددددددل اادددددددااد 
ااتق  دددهللا ااوصدددفي، الااملدددك: مدددن ءدددا كدددل  ادددوق ف ددده ءدددا، ل مدددن ءدددا  
كددددل مددددو خاقدددده هللا ، فددددإن اجلنددددة الااسئكددددة الاألني  ددددو  ادددد ف فدددد هم ءددددا، 

ياحل: الااشددددا يقددددول  ادددددب ءدددد ئل:  ادددددب األ ، ال اددددب مدددددو يفبددددي إا ددددده.
  ينتقل.

  و ه أذى الل مو يؤّدا إىل األذى.  يباه ءي :   ي
  ااشاح اإلمجويل:

ختربنيددددو خواددددة بندددد  حكدددد م   لددددي هللا  نهددددو  بددددأن ااندددديب صدددداب هللا  ا دددده 
ال ددددام  ددددن اامىددددامل هددددذه ال ددددتملوذال  ولددددو  ددددن ال ددددتملوذال بددددوجلن 
الودددددلهم مدددددن اا اوقدددددوت، الأخدددددرب أن مدددددن ا دددددتملوذ الا تودددددم بكامدددددوت 

فددددإن هللا  دددد كف ه ءددددا كددددل  هللا ااكومادددة اانزهددددة  ددددن كددددل نيقددددص ال  دددب،
   اوق ف ه ءا ح  ينتقل من مكونيه ااذا ا تملوذ ف ه.

قواددددده: "  يبددددداه ءدددددي "، نيكددددداال يف  ددددد وق اانفدددددي، فتف دددددهلل ااملمدددددور مدددددن 
ءدددددا كدددددل ذا ءدددددا مدددددن اجلدددددن الاإلنيدددددف الودددددلهم الاا دددددوها اخلفدددددي حددددد  
ياحتدددددل مدددددن منزادددددده، ألن هدددددذا خدددددرب ل ميكددددددن أن يت ادددددف  دددددربه، ألنيدددددده  

الق، اكددددددن إن ختاددددددف، فهددددددو اوجددددددود مددددددونيع ل كددددددسر ااوددددددودق ااوددددددهلل
اقوددددو  ااىدددد ب أال ختاددددف اخلددددرب. الني ددددل ذاددددك كددددل مددددو أخددددرب بدددده ااندددديب 

مددددددن األ دددددد وا ااشددددددا  ة إذا فملادددددد  ال   -صدددددداب هللا  ا دددددده ال ددددددام  -
لوددددل ااىدددد ب، فادددد ف ذاددددك خلاددددل يف ااىدددد ب، الاكددددن اوجددددود مددددونيع، 
ل مثدددددل: قددددداا ال اافوحتدددددة  ادددددب ااالدددددب ءدددددفو ، اليقاأهدددددو بملددددد،ض ااندددددو  ال 

يشدددفب ااددداي،ض، الاددد ف ذادددك قودددو اً يف ااىددد ب، بدددل اوجدددود مدددونيع بدددل 
 ااى ب الأثاه

الااشددددوههلل مددددن احلددددهلليو: قوادددده: "أ ددددوذ بكامددددوت هللا ". الااؤاددددف يقددددول 
يف اارتمجددددددددة: ال ددددددددتملوذال ب ددددددددل هللا ، الهنددددددددو ا ددددددددتملوذال بواكامددددددددوت، ال  

 يىتملذ بور، فاموذا؟ أج ب: أن كاموت هللا صفة من صفوته، 
 
 

َعن َخْوَلةَ بِْنت الَحِكيِم قالت: سمعت 

-هللا عليه وسلم  صلى-َرُسوِل هللا 

َمْن نََزَل َمْنِزالً فقَاَل أَُعوذُ : »يقَولَ 

بِكِلَماِت هللا التّاّماِت ِمن َشّر َما َخَلَق لَْم 

يَُضّرهُ شيٌء َحتّى يَْرَحَل ِمْن َمْنِزِلِه 

 « ذَِلكَ 

  رواه مسلم
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ال دددذا ا دددتهللل ااملامدددو  ادددذا احلدددهلليو  ادددب أن كدددسر هللا مدددن صدددفوته ودددل 
 اددوق، ألن ال ددتملوذال بددوا اوق ل مددو  يف مثددل هددذا األمددا، الاددو كونيدد  

إىل ال دتملوذال  -صداب هللا  ا ده ال دام  -ااكاموت  اوقة مو أ ءهلل اانديب 
ال دتملوذال ب دل هللا ، أا: أال صدفة او. ال ذا كون ااااد مدن كدسر ااؤادف: 

مددددن صددددفوته. اليف احلددددهلليو: "أ ددددوذ بملددددزال هللا القهلل تدددده مددددن ءددددا مددددو أجددددهلل 
الأحددوذ "، الهنددو ا ددتملوذ بملددزال هللا القهلل تدده، ال  يىددتملذ بددور، الااملددزال الااقددهلل ال 
مددن صددفوت هللا ، الهددي ا ىدد   اوقددة. ال ددذا  ددو  ااقىددم بددور البوددفوته، 

 أل و ول  اوقة.
 يدوت، فددإن أ اد ا يددوت ااشدا  ة، فجددوئز، الإن أ اد ا يددوت أمدو ااقىددم بو

 ااكوني ة، ف ل جوئز.
أمو ال تملوذال بوا اوق، فف هو تفو ل، فدإن كدون اا ادوق ل يقدهلل   ا ده، 
فهدددي مدددن ااشددداك، قدددول ءددد   اإل دددسر ابدددن ت م دددة: "ل  دددو  ال دددتملوذال 

اادهم ددو بوا اوق  نهلل أحهلل من األئمة"، الهدذا اد ف  ادب إطسقده، بدل مد
ل يقهلل   ا ه إل هللا ، ألنيه ل يملودمك مدن ااشدا اادذا ل يقدهلل   ا ده إل 
هللا ،  ددوى هللا . المددن ذاددك أيبددوً ال ددتملوذال بأصددحوا ااق ددو ، فددإ م ل 
ينفملون الل يباالن، فول تملوذال ام ءاك أكرب،  وا  كون  نهلل ق دو هم أر 

 بمل هللاً  نهم.
 ده، فهدي جدوئزال، القدهلل أءدو  إىل ذادك أمو ال تملوذال   ادوق ف مدو يقدهلل   ا

ااشدددددو ح ااشددددد    دددددا مون يف "ت ىدددددل ااملزيدددددز احلم دددددهلل"، الهدددددو مقتبدددددب 
صدداب هللا  ا دده  -األحوديددو ااددوا دال يف "صددح   مىددام" اددو ذكددا ااندديب 

 . اافنت، قول: "فمن الجهلل من ذاك ماجأ، فا ملذ به -ال ام 
  اافوائهلل:

  . ب ون باكة هذا ااهلل و .9
  ول  اوق.. أن ااقاآن منزل 7
  أن ال تملوذال ل تكون إل بور أال بوفة من صفوته .. 3
  . ب ون ك ف ة ال تملوذال ااشاال ة.4
 . ب ون مشول ااقاآن الكمواه.5
 
 

هدددددددددذا مدددددددددو ءدددددددددا ه هللا ألهدددددددددل اإل دددددددددسر ، أن يىدددددددددتمل ذالا بددددددددده بدددددددددهلللً  .6
 مددددددددددو يفملادددددددددده أهددددددددددل اجلوها ددددددددددة مددددددددددن ال ددددددددددتملوذال بددددددددددوجلن ، فشددددددددددا  هللا 

 اامىامل أن يىتمل ذالا به أال بوفوته .
 فبل هذا ااهلل و  ، الأنيه ين  ي ااململ به . .2
يىددددددددتحب قددددددددول هددددددددذا ااددددددددهلل و   نددددددددهلل نيددددددددزالل منددددددددزل ، اليددددددددهللل  اددددددددب  .8

فبدددددددل هددددددددذه ال دددددددتملوذال الأ ددددددددو مددددددددن أ ددددددد وا ااملوف ددددددددة مدددددددن ءددددددددا اجلددددددددن 
 الاإلنيف .

 ف ه ااتو ل بوفوت هللا . .1
أن ااقدددددددددددداآن مندددددددددددددزل وددددددددددددل  ادددددددددددددوق ، الاادددددددددددداد  ادددددددددددددب اجلهم دددددددددددددة  .90

الااملتزادددددددددة يف قددددددددددو م  ادددددددددق ااقدددددددددداآن ، ألنيدددددددددده ادددددددددو كونيدددددددددد  كامددددددددددوت هللا 
اددددددددددددو ااندددددددددددديب   بول ددددددددددددتملوذال اددددددددددددو ، ألن ال ددددددددددددتملوذال  اوقددددددددددددة   يددددددددددددأما 
 بوا اوق ءاك .

  منو  ة احلهلليو اا وا:
ح دددددددددددددو دل احلدددددددددددددهلليو  ادددددددددددددب أن ال دددددددددددددتملوذال ل مدددددددددددددو  ب دددددددددددددل هللا أال 
بودددددددفة مدددددددن صدددددددفوتهب ادددددددذا تكدددددددون ال دددددددتملوذال   دددددددودال، الصدددددددامل اامل دددددددودال 

 ا ل هللا ءاك.
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 عزمي إبراهيم عزيزأعدَّها 

 ( 54رقم )   سلسلة العقيدة اإلصدار

اختبر نفسك لبيان مدى المسلم أخي المناقشة: 

 استفادتك من المطوية

أ. اشرح الكلمات الآتية: أعوذ، كلمات هللا 

التامات، من شر ما خلق، لم يضره شيء، 

 يرحل.

 ب. اشرح الحديث شرحا إجماليا.

ج. استخرج أربع فوائد من الحديث مع ذكر 

 المأخذ.

د. وضح مناسبة الحديث لباب من الشرك 

 . الاستعاذة بغير هللا
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