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  ءاح ااكاموت:

أمو اجلاح إذا كون يف  ءج: ااشجة: هي اجلاح يف اااأس الااوجه خوصة.
ًة، الإمنو ُيىمب جااحة   اا هللن فهذا ل ُيىمب َءجَّ

أحهلل: هو ج ل يف ااهللينة مملاالمل هبذا ال م اآلن، القملت ااغزالال 
  إا ه.ااشهو ال  نهلله يف ااىنة ااثواثة من اهلجاال، فنى ت 

  كىات  بو  ته: هي كل  ن بملهلل ثن ة.
 ك ف يفاح: ك ف يفوز.

ا س اك من األما ء ئ: ا س اك من احلكم ءي  يف   ودي إل مو 
  أماتك به ف هم.

 أال يتوا  ا هم أال يملذهبم: إن أ اموا أال يملذهبم إن موتوا  اب كفاهم.
 فإهنم ظواون: مشاكون.

  :ااشاح اإلمجويل
أن اانيب صاب هللا  ا ه ال ام جاح يف  أ ه جاحو  خيربنيو أنيس بن مواك

 ول منه ااهللر يف غزالال أحهلل، الكىات إحهللى أ نونيه، فو ت ملهلل إ سر 
هؤل  ااشاكل او  آه من بغ هم ال هللالاهنم، فأنيزل هللا هذه اآلية: َ}اْ َس 
َاَك ِمَن اأَلْمِا َءْيٌ {  ت ل اه اخلط ااذي ين غي أن يىاكه، الأن ااتوبة 

دالن من  -  حونيه–ل  ااشاكل أال  ذاهبم موكول أماه إىل هللا  اب هؤ 
  واه.

 
 
 

"يدددددددددددور أحدددددددددددهلل": ج دددددددددددل ي ددددددددددد  يف ااشدددددددددددمول ااشددددددددددداقي مدددددددددددن ااهلليندددددددددددة، 
حودددددددددات  ندددددددددهلله القملدددددددددة أحدددددددددهلل يف ااىددددددددددنة ااددددددددد  بملدددددددددهلل القملدددددددددة بددددددددددهلل ، 
فواشدددددددددددداكون امملددددددددددددوا الأ ادالا النيتوددددددددددددو  ألنيفىددددددددددددهم ف ددددددددددددا  إادددددددددددد هم 

ه ااكددددددددددددداار مدددددددددددددن   دددددددددددددول هللا صددددددددددددداب هللا  ا ددددددددددددده ال دددددددددددددام بأصدددددددددددددحوب
ااهددددددددوجاين الاألنيوددددددددو ، الاْات ددددددددب هبددددددددم يف هددددددددذا ااكددددددددون، الني  ددددددددم صدددددددداب 
هللا  ا ددددددددده ال ددددددددددام اا دددددددددوتال، الجملددددددددددل  ادددددددددب اجل ددددددددددل اادددددددددذي خافهددددددددددم 
مجو دددددددددددة مدددددددددددن ااا مدددددددددددوال  مدددددددددددون ظهدددددددددددو  ااىدددددددددددامل، الدا ت ااملاكدددددددددددة، 

 الااا موال  اب اجل ل  ا ون ااىامل،
ن  اددددددددب ُخ  ددددددددة الصددددددددو  اانوددددددددا يف األالل اامىددددددددامل اددددددددو كددددددددونيوا  شددددددددو  

ااا ددددددددول صدددددددداب هللا  ا دددددددده ال ددددددددام، الءددددددددا وا  مملددددددددون ااغنددددددددو م، فامددددددددو 
 آهدددددددددددم ااا مدددددددددددوال اادددددددددددذين  ادددددددددددب اجل دددددددددددل ظن دددددددددددوا أن ااملاكدددددددددددة انيتهدددددددددددت، 
ف دددددددددواوا: نيَدْندددددددددِزل نيىدددددددددو هلل إخوانيندددددددددو  ادددددددددب مجددددددددد  ااغندددددددددو م، ف دددددددددول هلدددددددددم 
قو ددددددددددددهللهم   ددددددددددددهلل هللا بددددددددددددن ج دددددددددددد    ددددددددددددي هللا  ندددددددددددده: ل تنزاددددددددددددوا، ألن 

قدددددددول اندددددددو: ل تءكدددددددوا اجل دددددددل،  دددددددواً   ااا دددددددول صددددددداب هللا  ا ددددددده ال دددددددام
 انيتوانيو أال ُهزمنو. 

 -الاكدددددددددنهم خدددددددددوافوا قو دددددددددهللهم النيزادددددددددوا فامدددددددددو  أى خوادددددددددهلل بدددددددددن ااوا دددددددددهلل
الهددددددددو كددددددددون مددددددددن  -، اددددددددو  أى اجل ددددددددل فَدددددددددَا -الكددددددددون يددددددددور ذا  مشدددددددداكوً 

دددددددددددجملون ال و دددددددددددة احلددددددددددداا  دددددددددددامل أن هدددددددددددذه ااثغددددددددددداال انيفتحدددددددددددت  -ااش 
اخلادددددددف، المدددددددو هلدددددددم، فدددددددهللا  ادددددددن مملددددددده، الاني  دددددددوا  ادددددددب ااىدددددددامل مدددددددن 

ءدددددددددملا ااىدددددددددامون إل  الااشددددددددداكون ي دددددددددابوهنم مدددددددددن اخلادددددددددف، فح ن دددددددددذ 
اخدددددددددددددتاط اجلمملدددددددددددددون: ااىدددددددددددددامون الااكف دددددددددددددو ، الدا ت ااملاكدددددددددددددة مدددددددددددددن 
جهلليدددددددهلل، الأصددددددد ة ااىدددددددامون   وبدددددددة هلدددددددم بىددددددد ة  وافدددددددة أمدددددددا اانددددددديب 
صددددددددداب هللا  ا دددددددددده ال دددددددددام الااندددددددددديب صددددددددداب هللا  ا دددددددددده ال دددددددددام ُءددددددددددجَّ يف 

صددددددددت حا تددددددددون يف الجنتددددددددده  أ دددددددده، الهشددددددددم ااغفددددددددُا  اددددددددب  أَ دددددددده، الغو
 ا دددددددددددده ااوددددددددددددسال  -صدددددددددددداب هللا  ا دددددددددددده ال ددددددددددددام، الُكِىددددددددددددات  ُبوِ   تدددددددددددده

، الالقدددددددددد  يف حفدددددددددداال، الأءددددددددددو  ااشدددددددددداكون أن حممددددددددددهللاً قددددددددددهلل -الااىددددددددددسر
قُتددددددددددل، فامددددددددددو أءددددددددددو  ااشدددددددددداكون هددددددددددذه ااشددددددددددو ملة الصددددددددددوح ااشدددددددددد  ون 
بدددددددذاك، حودددددددل  ادددددددب ااىدددددددامل موددددددد  ة أكدددددددرب مدددددددن موددددددد  ة اا تدددددددل،  

 كل هذا بى ة ااملو ة.
 
 

اني ددددددددداالا يدددددددددو   دددددددددود هللا، مملوددددددددد ة الاحدددددددددهللال الا ىدددددددددت مدددددددددن اجلم ددددددددد ، 
ااوددددددددحوبة حوددددددددل بىدددددددد  هو هددددددددذه اامل وبددددددددة الإمنددددددددو هددددددددي مددددددددن بملدددددددد  

 اددددددددددب خدددددددددد  اخلادددددددددد ، فك ددددددددددف بنددددددددددو  ددددددددددن، ال ددددددددددن نياتكددددددددددة مددددددددددن 
ااملوصددددددددددي الاا وافددددددددددوت ااشددددددددددي  ااكثدددددددددد  ، الل حددددددددددول الل قددددددددددوال إل  
بددددددددور، فهددددددددذا ف دددددددده خ ددددددددو ال ااملوصددددددددي، ال وافددددددددة أمددددددددا ااندددددددديب صدددددددداب 

 هللا  ا ه ال ام.
و { هدددددددذا ت مدددددددل هلدددددددم بددددددد  مدددددددداَلَاَ دددددددهلْل َ َفدددددددو َ ددددددددْنُكمْ مث قدددددددول تملدددددددوىل: }

هم صاب هللا  ا ه ال ام، ألهنم أح وبه الأالا وؤه.  اَلَّبَّ
 اافوا هلل:

 مشاال  ة ااورب الحتمل األذى الاا ا  يف    ل هللا .-1
قدددددددددول ااندددددددددوالي: اليف هدددددددددذا القدددددددددو  األ ددددددددد ور الاإلبدددددددددتس  بوألني  دددددددددو  -2

صددددددددددداوات هللا ال دددددددددددسمه  اددددددددددد هم ا ندددددددددددواوا بدددددددددددذاك جزيدددددددددددل األجدددددددددددا 
 هبم.الااثواا. الاتملامل األمم مو أصوهبم اليأتىوا 

قواددددددددددده: } األمدددددددددددا { ، أي: ااشدددددددددددأن، الاادددددددددددااد: ءدددددددددددأن اخلاددددددددددد ، -3
صددددددددددداب هللا  ا ددددددددددده  -فشدددددددددددأن اخلاددددددددددد  إىل خدددددددددددوا هم، حددددددددددد  اانددددددددددديب 

ادددددددد س ادددددددده فدددددددد هم ءددددددددي . ففددددددددي اآليددددددددة خ ددددددددوا ااا ددددددددول  -ال ددددددددام 
 صاب هللا  ا ه ال ام -
نيىددددددددتف هلل مددددددددن هددددددددذا احلددددددددهللي  أنيدددددددده  ددددددددة احلددددددددذ  مددددددددن إ ددددددددس  -4

بواملوصددددددددددددددي، فددددددددددددددس اااىددددددددددددددون ف مددددددددددددددو إذا  أى اإلنيىددددددددددددددون م تاددددددددددددددب 
 نيىت ملهلل  محة هللا منه، فإن هللا تملوىل قهلل يتوا  ا ه.

مدددددددددددو دار اإلنيىدددددددددددون    دددددددددددت، فكدددددددددددل ءدددددددددددي   كدددددددددددن، كمدددددددددددو أن -5
قددددددددهلل يزيدددددددده قا دددددددده اددددددددو كددددددددون ف دددددددده  -نيىددددددددأل هللا احلمويددددددددة  -ااىددددددددام 

 من  اياال فو هللال. 
أن هددددددددذا احلددددددددهللي   ددددددددة أن يت ددددددددذ  ددددددددربال اامملتددددددددرب يف أنيددددددددك ل -6

 إنيىون كون  وص وً.تىت ملهلل  محة هللا من أي 
. أن األني  دددددددددو  اددددددددداي  اددددددددد هم األمددددددددداا  الاأل ددددددددد ور  دددددددددو يث دددددددددت -7

  بشايتهم.
أن األني  ددددددددددددو  ل ي ددددددددددددهلل الن  اددددددددددددب ءددددددددددددي  إل مددددددددددددو أقددددددددددددهلل هم هللا  -8

   ا ه، فك ف حبول من دالهنم 
 
 

في )الصحيح( عن أنس قال: ُشجَّ 

 يوم-هللا عليه وسلم  صلى-النبي 

أحد وكسرت رباعيته، فقال: 

وا نبيهم(؟  )كيف يفلح قوم َشجُّ

لََك ِمَن األَْمِر  لَْيسَ }فنزلت: 

 {َشْيء  
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  . ل يملام خوات م األ مول إل هللا.-9
  أن ااتوبة متحو مو ق اهو. -11
 أن اا ام   ة ااملذاا. -11
"ُءدددددددجَّ اانددددددديب صددددددداب هللا  ا ددددددده ال دددددددام" الهدددددددذا دا دددددددل  ادددددددب أن  -12

ااا دددددول صددددداب هللا  ا ددددده ال دددددام ل  ادددددك انفىددددده  دددددا ا الل نيفملدددددوً، فدددددس 
 اوز   ودته.

هدددددددذا مدددددددن أدادددددددة ب دددددددسن ااشدددددددا   أن اا ادددددددو  الإن باددددددده مدددددددن  -13
اانزادددددة ااملوا دددددة فإنيددددده  ادددددو ، ل يىدددددتح  ءددددد  وً مدددددن اامل دددددودال، فأءدددددامل 

 ا ددده  -اخلاددد  حممدددهلل صددداب هللا  ا ددده ال دددام القددد   ا ددده اا دددا ،  الُجددداح
، فددددددهللل   اددددددب أنيدددددده ل اددددددوز   ودتدددددده مددددددن دالن هللا، -ااوددددددسال الااىددددددسر

، فددددددس اددددددوز   ددددددودال األالا ددددددو  الإذا كددددددون كددددددذاك فغدددددد ه مددددددن بددددددوا أالىل
الااودددددددوحلل الَمدددددددن دالن ذادددددددك، ألن كدددددددل اخلاددددددد  ل ادددددددوز   دددددددود م، ل 

 ااس كة، الل اان   ون، الل األالا و ، الل ااووحلون
 اامل ودال ح  ر   حونيه التملوىل، ل  وز صافهو اغ ه -14
ا دددددت ملهلل صددددداب هللا  ا ددددده ال دددددام فسحهدددددم، الا دددددت ملهلل ا دددددتجوبتهم  -15

م باغددددوا مددددن ااملنددددود، الباغددددوا مددددن ااشددددوقة إىل هددددذا احلددددهلل، ااددددهلل وال، ألهندددد
 فهؤل  بمل هلل أن يىتج  وا، الإذا   يىتج  وا فان يفاحوا، 

الاكددددددن هللا جددددددل ال ددددددس يملاددددددم ااىددددددت  ل المددددددو يكددددددون، فملوت دددددده القددددددول: 
بَدُهْم } اَددددْ َس اَددددَك ِمددددَن اأْلَْمددددِا َءددددْيٌ  َأاْل يَدتُددددوَا َ اَددددْ ِهْم َأاْل يُدمَلدددددذِ 

دا دددددل آخدددددا  ادددددب  دددددهللر  -أي دددددوً  -({ الهدددددذا128) ُمونَ فَدددددِإنيدَُّهْم ظَدددددواِ 
ا ددددددتح وقه اشددددددي  مددددددن اامل ددددددودال، األمددددددا يف هددددددذا ااكددددددون الااتددددددهللب  ر 

   حونيه التملوىل،
أن جاددددددة اانفدددددد  الدفدددددد  اا ددددددا مددددددن األ مددددددول اخلوصددددددة بددددددور ،  -16

 ف كون  ا هو من غ  هللا ءاكوً به .
}اَددددْ َس اَددددَك ِمددددَن اأْلَْمددددِا َءددددْيٌ {" ل أمددددا اانوددددا، الل أمددددا اهلز ددددة،  -17

الل أمددددددددا ااتوبددددددددة، الل أمددددددددا اافددددددددسح، الل أمددددددددا ااددددددددهللخول يف اإل ددددددددسر 
الاهلهللايددددة، الإمنددددو كددددل هددددذا ب ددددهلل هللا  دددد حونيه التملددددوىل، أنيددددت ادددد س  ا ددددك 

 إل  اا س : }ِإْن َ َاْ َك إل  اْاَ سُ {
 
 

هذه الظ فة ااا ول صاب هللا  ا ه ال ام أنيه م اِ ه  ن هللا ف ط، أمو  -18
أنيه  اك اانف  الاا َّا الاانوا الاااَّز  الاحل وال الااوت  فهذا ل  اكه أحهلل إل  

 هللا   حونيه التملوىل.
ب سن ااشا  بوألالا و  الااووحلل ، ألنيه إذا كون اانيب ل  اك من  -19

 األما ء  وً ، فغ ه من بوا أالىل
أن األني  و  بشا ، تو  هم حمن ااهللني و ، الي اأ  اب أجىومهم مو ي اأ  -21

 اب أجىور اا شا ، اُ َت  ن أهنم  اوقون مابوبون ، الل يُفتنت او ظها  اب 
 أيهلليهم من ااملجزات

 أن ااتوبة متحو مو ق اهو . -21
قواه: "فنزات": اافو  ااى   ة، ال ا ه، ف كون   ة نيزالل هذه اآلية -22

 هذا ااكسر: " ك ف يفاح قور ءجوا الجه ني  هم
  منو  ة اآلية اا وا:

ح   دات اآلية  اب أن األني  و  أصاح اانوس ل  اكون نيفملو الل  اا، 
  فك ف ان دالهنم 
  توح هلل:منو  ة اآلية اا

ح   دات اآلية  اب أن جاة اانف  الدف  اا ا من األفملول اخلوصة بور، 
  ف كون  ا هو من غ  هللا ءاكو به.

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

وا  كيف
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 عزمي إبراهيم عزيزأعدَّها 

 (   36رقم )   سلسلة العقيدة اإلصدار

اختبر نفسك لبيان مدى المسلم أخي المناقشة: 

 استفادتك من المطوية

أ. اشرح الكلمات الآتية: شج، أحد، كسرت رباعيته، 

كيف يفلح، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب 

 ظالمون.عليهم أو يعذبهم، فإنهم 

 ب. اشرح الآية شرحا إجماليا.

 ج. استخرج أربع فوائد من الآية مع ذكر المأخذ.

د. وضح مناسبة الآية لباب أيشركون ما لا يخلق 

 شيئا.... الآية.

 هـ. وضح مناسبة الآية للتوحيد.
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