
  

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

 

 

 

 

 

 
 
 

  ءاح ااكاموت:
  جي ب: يىتج ب اه.

  ااضطا: ااكاالا ااذي مىه ااضا.
أي ي ملهلله الااىو  هو مو  يكشف ااىو : يزيل ااضا   نه ال ن غريه.

  يىو  ااا  من ماض الجوع ال طش القحط الجهللا
  خافو  األ ض: كل قان خياف ااذي ق اه قهلل انيقاض.

أي مو تتملظون إل قا س مبو تىمملون التاالن من آيوت  تتملظون. تذكاالن:
 هللا.

  : اإلمجويل ااشاح
يقا  هللا يف هذه اآلية ااكامية بملض احلقوئق اايت خيتص هبو دالن من 
 واه، المن ذاك ا تجوبة د وال ااكاالا الإزااة ااضا   نه، الاحملوفظة 

أن من مل  -  حونيه– اب جنس اا شا بوصل حوضاه مبوض ه، مث ي ل 
 يتملظ مبثل هذا اليملترب اليمل هلل هللا الحهلله فان يتملظ بغريه.

القواه: }َأمَّْن جيِج بج اْامجْضَطاَّ ِإَذا َدَ وهج{" هذا ا تفهور من هللا تملوىل 
اامشاكل، يقول: أنيتم تشاكون بور  ّز الجّل يف حواة اااخو ، الاكن إذا 

ااهللين فأنيقذكم،  القملتم يف ااشهللال الالضطاا  د ومت هللا خماول اه
اَلِإَذا َمىَّكجمج ااضُّاُّ فاموذا تجشاكون به يف حواة اااخو ؟، كمو قول تملوىل: }

يف اْاَ ْحِا َضلَّ َمْن َتهلْل جوَن ِإلَّ ِإيَّوهج فَدَامَّو ََنَّوكجْم ِإىَل اْا َداِّ َأْ َاْضتجْم الََكوَن 
نْيَىونج َكفجو ا     .({"76) اأْلِ

 
 
 

التملدددددددددوىل يقدددددددددول: إذا كدددددددددون ل ينقدددددددددذكم مدددددددددن ااشدددددددددهللائهلل فدددددددددور  ددددددددد حونيه 
، فك دددددددددف تجشددددددددداكون بددددددددده يف حوادددددددددة اااخدددددددددو ، هدددددددددل -إلَّ هللا بدددددددددو  افكم
 هذا إلَّ ااتنوقض؟.

ددددددددددددددددوَ {" أي: ل أحددددددددددددددددهلل يكشددددددددددددددددف ااىددددددددددددددددو   القواه:"}اَلَيْكِشدددددددددددددددفج ااىُّ
 دددددددددواه، الااشددددددددداكون يمل فدددددددددون أنيددددددددده ل أحدددددددددهلل يكشدددددددددف ااىدددددددددو  إلَّ هللا 

 ن غريه؟.  حونيه التملوىل، فاموذا يمل هللال 
دددددددددْم خجَاَفدددددددددوَ  اأْلَْ ِض َأِإاَددددددددده  َمدددددددددَ  ا َِّ قَِاددددددددد س  َمدددددددددو  المتدددددددددور اآليدددددددددة: }اَلجَيْمَلاجكج
تَددددددذَكَّاجالَن{ مددددددن هددددددو ااددددددذي يددددددهللاالل ااددددددهللني و بددددددل اانددددددو ، يددددددهللاالل ااغدددددد  
الاافقددددددددددا، اليددددددددددهللاالل ااملددددددددددز الااددددددددددذل، اليددددددددددهللاالل اااددددددددددك بددددددددددل اانددددددددددو ، 

دددددددددْم خجَاَفدددددددددوَ  اأْلَْ ِض{  افدددددددددون  اجل دددددددددل اادددددددددذي قددددددددد اكم فقواددددددددده: }اَلجَيْمَلاجكج
يف ااادددددددددددك، اليف األمدددددددددددوال، اليف ااملقدددددددددددو ات، اليف كدددددددددددل ءددددددددددد  ، ج دددددددددددل 
خياددددددف جدددددد س ، مددددددن هددددددو هددددددذا ااددددددذي يددددددهللبا هددددددذا ااتددددددهللبري؟، هددددددل هدددددد  

 األصنور؟، كس، بل هو هللا، الهم يمل فون هبذا.
{ هددددددددددل يىددددددددددتحق أحددددددددددهلل اامل ددددددددددودال مدددددددددد  هللا  مث قددددددددددول: }َأِإاَدددددددددده  َمددددددددددَ  ا َِّ

م بدددددد طسن مددددددو هددددددم  ا دددددده مددددددن   ددددددودال  ددددد حونيه التملددددددوىل؟، هددددددذا إاددددددزار  دددددد
 غري هللا.

 ال ذا قول: }تَدمَلوىَل ا َّج َ مَّو يجْشاِكجوَن{ أي: تنزه  ن ااشاك.
قواددددددددده: } أإاددددددددده مددددددددد  هللا { ، ال دددددددددتفهور ا نيكدددددددددو ، أال مبملددددددددد  اانفددددددددد ، 

 المهو متقو بون، أي: هل أحهلل م  هللا يفملل ذاك؟!
دال ر اجلدددددددددددواا: ل، الإذا كددددددددددددون ذاددددددددددددك، ف جدددددددددددب أن توددددددددددددامل اامل ددددددددددددو

الحددددددددددددهلله، الكددددددددددددذاك ااددددددددددددهلل و ، فواواجددددددددددددب  اددددددددددددب اامل ددددددددددددهلل أن يوجدددددددددددده 
ااىددددددددددعال إىل هللا تملددددددددددوىل، الل يطاددددددددددب مددددددددددن أحددددددددددهلل أن يزيددددددددددل ضدددددددددداال ته 

 اليكشف  و ه الهو ل يىتط  .
"إءددددددددددكول الجوابدددددددددده: الهدددددددددددو أن اإلنيىددددددددددون ااضدددددددددددطا يىددددددددددأل غدددددددددددري هللا 
اليىددددددددددتجوا ادددددددددده، كمددددددددددن اضددددددددددطا إىل  ملددددددددددور ال اددددددددددب مددددددددددن صددددددددددوحب 

 وز أر ل؟ااطملور أن يملط ه فأ طوه، فهل جي
"اجلدددددددددواا: أن هدددددددددذا جدددددددددوئز، اكدددددددددن جيدددددددددب أن نيملتقدددددددددهلل أن هدددددددددذا  ددددددددداد 
 ددددددد ب ل أنيددددددده مىدددددددتقل، فدددددددور جيملدددددددل اكدددددددل ءددددددد    ددددددد  و ، فددددددد مكن أن 
يوددددددددامل هللا قا دددددددده فددددددددس يملط ددددددددك، الميكددددددددن أن تأكددددددددل الل تشدددددددد   فددددددددس 

. 
 
 

 تزالل ضاال تك، الميكن أن يىخاه هللا اليملط ك.
ي ددددددددل  دددددددد حونيه أن ااشدددددددداكل مددددددددن ااملدددددددداا ال ددددددددوهم ، قددددددددهلل  امددددددددوا ال 

أنيددددددددده ل جي دددددددددب ااضدددددددددطا اليكشدددددددددف ااىدددددددددو  إل هللا الحدددددددددهلله ، فدددددددددذكا 
ذادددددددك  ددددددد حونيه حمتجددددددددو   اددددددد هم يف ا دددددددوذهم ااشددددددددفملو  مدددددددن دالنيدددددددده ، 

مددددددد  هللا   يملدددددددإ يفملدددددددل ذادددددددك ، فددددددد ذا كونيددددددد   َأِإاَددددددده  ال دددددددذا قدددددددول :   
اح أن آ ددددددددددددددتهم ل ض دددددددددددددد هم يف حددددددددددددددول الضددددددددددددددطاا  ، فددددددددددددددس يودددددددددددددد

جيملاوهدددددددددو ءددددددددداكو  ر اادددددددددذي جي دددددددددب ااضدددددددددطا إذا د دددددددددوه اليكشدددددددددف 
هدددددددذه اآليدددددددة مدددددددن اآليدددددددوت ااددددددديت ت طدددددددل ااتملادددددددق بغدددددددري هللا ال ااىدددددددو  . 

جدددددددلَّ ال دددددددس، الف هدددددددو احلجددددددددة ااواضدددددددحة  ادددددددب ااشددددددداكل، الإاددددددددزامهم 
بددددددددددأن يمل ددددددددددهللالا هللا الحددددددددددهلله، القوادددددددددده جددددددددددلَّ ال ددددددددددس: } َأمَّددددددددددْن جيِج ددددددددددبج 

ددددددددددددوَ  {  اانمددددددددددددل:اْامجضددددددددددددَطاَّ ِإَذا َدَ ددددددددددددوهج اَلَيْكِشدددددددددددد [ هددددددددددددو 76فج ااىُّ
 ددددددددددعال مددددددددددن هللا جددددددددددلَّ ال ددددددددددس الا ددددددددددتفهور  ددددددددددم اليطاددددددددددب جددددددددددواهبم 
 ا ددددددددددددده، الاجلدددددددددددددواا: أنيددددددددددددده هللا الحدددددددددددددهلله، الكاهدددددددددددددم يملددددددددددددد مل هبدددددددددددددذا، 
الااضددددددددطا هددددددددو ااددددددددذي القدددددددد  يف ااضدددددددداال ال، الالقدددددددد  يف ءددددددددهللال أجلأتدددددددده 
إىل أن يافدددددددددددد  يهلليدددددددددددده إىل  بدددددددددددده، الاإلنيىددددددددددددون إذا القدددددددددددد  يف ااكدددددددددددداا 

ه إىل  بدددددددده الجيملاددددددده متجهدددددددو  إا دددددددده الااشدددددددهللال فددددددد ن يف فطاتدددددددده مدددددددو جيذبددددددد
الحددددددددددددهلله، إلَّ إذا تغددددددددددددريت اافطدددددددددددداال  وئ ددددددددددددو ، الأصدددددددددددد ح  منكو ددددددددددددة 
منتكىدددددددددة، فامبدددددددددو د دددددددددب الضدددددددددطاا  ااق دددددددددو  الاضددددددددده إا ددددددددده الهدددددددددو ل 
يزيددددددددددهلله إلَّ ضددددددددددسل ، الل يزيددددددددددهلله إلَّ بملدددددددددددهللا   ددددددددددن هللا جددددددددددلَّ ال دددددددددددس، 
الاخلطددددددددددوا هنددددددددددو ااملقددددددددددس  ل اامجددددددددددونيل ااددددددددددذين ذه دددددددددد   قددددددددددو م 

 قدددددددل الل فطددددددداال  دددددددم إندددددددو هدددددددو ااملقدددددددس  اادددددددذين كدددددددونيوا الأصددددددد حوا ل 
يف زمددددددددددن اانددددددددددإ صدددددددددداب هللا  ا دددددددددده ال ددددددددددام، فدددددددددد ن ااشدددددددددداكل كددددددددددون 
أحدددددددهللهم إذا  كدددددددب اا حدددددددا ال ودددددددف  بددددددده اادددددددايح ف نيددددددده يق دددددددل  ادددددددب 
هللا الحدددددددددددهلله، اليدددددددددددهلل وه الحدددددددددددهلله، الإذا كدددددددددددون مملددددددددددده صدددددددددددنم أاقدددددددددددوه يف 
اا حدددددددددا الكفدددددددددا بددددددددده، حددددددددد  ينجدددددددددو إىل اادددددددددرب، فددددددددد ذا َندددددددددو الذه ددددددددد  

ءددددددددددداكه ااقدددددددددددهلل ، الانيدددددددددددتكس، فدددددددددددوحت  هللا جدددددددددددلَّ  ااشدددددددددددهللال  دددددددددددود إىل
ال ددددددددس  ادددددددد هم هبددددددددذا: } َأمَّددددددددْن جيِج ددددددددبج اْامجضددددددددَطاَّ ِإَذا َدَ ددددددددوهج { الهددددددددم 
يملامدددددددددون  امدددددددددو  يق ن دددددددددو  أنيددددددددده هللا، فجدددددددددواهبم  ادددددددددب هدددددددددذا: هللا هدددددددددو 

 ااذي جي ب ااضطا
 
 
 

ْن يُِجيُب }هللا تعالى  قال أَمَّ

 اْلُمْضَطرَّ إِذَا دََعاهُ َويَْكِشُف السُّوءَ 

َويَْجعَلُُكْم ُخلَفَاَء األَْرِض أَإِلَهٌ َمَع 

ِ قَِليالً َما   {تَذَكَُّرونَ اَّللَّ
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)) اَلَيْكِشفج ااىُّوَ  (( الإذا الق   و   ور أال خدو  فدس تىدتط   األصدنور 
الاألالثدددون ااددديت يمل دددهللال و أن تكشدددفه، الإندددو يكشدددفه هللا جدددلَّ ال دددس، الهدددم 
يمل فون هبذا، فاهذا جملل هللا جلَّ ال س ذاك داد س   ادب الجدوا إخدس  
اامل ودال اه، ال ذا قول: } َأِإَاه  َمَ  ا َِّ { أي: أتتدأ ون ءد ًو  مدن ااخاوقدوت 

ااضطا إل هو؟! أا س هدذا م  هللا جلَّ ال س، الأنيتم تمل فون أنيه ل جي ب 
إهدهللا   ااملقددل الاافطداال الااددهللا ل الات ددوع  -يف ااواقدد -تندوقض؟! أادد س هدذا 

ااهوى؟ إن ااتقا دهلل الا دوى ينكشدفون اليدذه ون إذا جدو ت ااشدهللائهلل، فد ذا 
القدد  اإلنيىددون يف ااشددهللائهلل الااىددو  ذهددب  ندده ا ددوى الااتقا ددهلل فوددو  هددذا 

د دددو  هللا ال  ودتددده، الأن داددد س  الاضدددحو  جا دددو   ادددب الجدددوا اإلخدددس  يف 
تكون اامل ودال اه الحهلله، الأن يكون ااتأاه ر الحهلله، الكون ذاك دا س   ادب 
ااشاكل، الأص حوا ل  ذ   م يف ءاكهم، إلقومة األدادة الاحلجد   اد هم 

 المنهو هذا.
 اافوائهلل:

  اإلخس  يف ااهلل و    ب اس تجوبة.-1
  . إث وت باكة ااهلل و  النيفمله.6
  اشا مقهلل  من هللا  زالجل.. أن اخلري الا3
 . ال ددددددددددددددتهلللل  اددددددددددددددب توح ددددددددددددددهلل األاوه ددددددددددددددة بتوح ددددددددددددددهلل ااابوب ددددددددددددددة.4
  . إجوبة هللا اهلل و  ااضطا الكشف  و ه.5
  . مملافة هللا بوافطاال.7
ل جي دددب ااضدددطا إل هللا، اكدددن ق دددهلله بقواددده: )إذا د دددوه(، أمدددو إذا مل -6

 يهلل ه، فقهلل يكشف هللا ضاه، القهلل ل يكشفه.
هللا خافدددددددددددددددددددو  األ ض هدددددددددددددددددددم   دددددددددددددددددددود هللا  اادددددددددددددددددددذين جيملاهدددددددددددددددددددم-8

نَدددددددو يف اازَّبجددددددوِ  ِمدددددددْن بَدمْلددددددهلِل اادددددددذِّْكِا  ااوددددددوحلون، قددددددول تملدددددددوىل: }اَلَاَقددددددهلْل َكَت دْ
 َأنَّ اأَلْ َض يَاِثدجَهو ِ َ وِدَي ااوَّوحِلجوَن{

{ ال تفهور ا نيكو ، أال مبمل  اانف -9  } َأِإَاه  َمَ  ا َِّ
ىل هللا تملدددددددددددوىل، اواجدددددددددددب  ادددددددددددب اامل دددددددددددهلل أن يوجددددددددددده ااىدددددددددددعال إا-11

الل يطاددددددددب مددددددددن أحددددددددهلل أن يزيددددددددل ضدددددددداال ته اليكشددددددددف  ددددددددو ه الهددددددددو 
 ل يىتط  .

 
 

 ف مو ل يقهلل   ا ه إل هللا .ل تغوثة بغري هللا ابطسن  -11
إجوبة ااضطا، كشف ااىو ، جملاكم خافو  يف األ ض، كاهو ظوهاال -16

 يف أ و خوصة بور جلَّ ال س،
لبهلل أن يكون اامخاوق خواق قهلليا بوري  ا م، غإ بذاته  ن كل مو -13

 واه، الكل من  واه مفتقا إا ه، الكل أهل ااملقول الاافطا ااىا مة يقاالن 
 هبذا
األمو  ااثسثة الاضحة ااهلللاة  اب الجوا   ودال هللا، فكونيه جي ب -14

ااضطا، الكونيه يكشف ااشهللائهلل الاألمااض الااكابوت اايت يق  ف هو اانو  
 مومو ، الكونيه جيملل اانو  خياف بملضهم بملضو : يىتوجب   ودته الحهلله 

   حونيه.
جي ب ي ل تملوىل أن ااشاكل من ااملاا ال وهم قهلل  اموا أنيه ل -15

ااضطا اليكشف ااىو  إلَّ هللا الحهلله، فذكا ذاك   حونيه حمتجو   ا هم يف 
 ا وذهم ااشفملو  من دالنيه

كوني  آ تهم ل ض  هم يف حول الضطاا ، فس يواح أن جيملاوهو -17
 ءاكو  ر ااذي جي ب ااضطا إذا د وه، اليكشف ااىو  الحهلله

  منو  ة اآلية اا وا:
، -  حونيه التملوىل-ل يىتج ب اامضطا إل هللا ح ث دا  اآلية  اب أنيه 

 ف كون د و  ااضطا الهو ال تغوثة   ودال، الصامل اامل ودال اغري هللا ءاك.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صاب هللا  اب ني  نو حممهلل ال اب آاه الصح ه ال ام .ال .....  ا امهللاال

 
َّ
ر
َ
ط

ْ
ض

ُ
م

ْ
 ال

ُ
جِيب

ُ
 ي

ْ
ن

َّ
َأم

 
ُ
اه

َ
ع

َ
ا د

َ
 ِإذ

 

 

  
 عزمي إبراهيم عزيزأعدَّها 

 (   36رقم )   سلسلة العقيدة اإلصدار

اختبر نفسك لبيان مدى المسلم أخي المناقشة: 

 استفادتك من المطوية

الآتية: يجيب، المضطر، يكشف أ. اشرح الكلمات 

 السوء، خلفاء الأرض، تذكرون.

 ب. اشرح الآية شرحا إجماليا.

 ج. استخرج خمس فوائد من الآية مع ذكر المأخذ.

د. وضح مناسبة الآية لباب من الشرك أن 

 .يستغيث بغير هللا أو يدعو غيره
 

   5   6   1 

w
w
w
.a
lu
k
a
h
.n
e
t

w
w
w
.a
lu
k
a
h
.n
e
t


