
  

الااسدد ع ى ددر ااددبي ا واملددوني الااب دد ل احلمددهلل ر  ا ااملددوال الاا دد   
 واملنو حممهلل الى ر آاه الصحاه ال  م .

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ابح ااك موت:
  أيشبكون: اهلمز  ا  تفهوع، الا  تفهوع ا توبملخ.

  يشبكون: يملاهللالن مع هللا.
  مو   خي ق املئو:   يستطملع إجيود ايني.

  الهم خي قون: الهؤ ني ااملاودالن أوفسهم خم قون الحمهللثون.
  يستطململون هلم و با:   يستطملع هؤ ني ااملاودالن و ب ىوبهلليهم إذا 

  ط اوا منهم ذاك.
ال  أوفسهم ين بالن: ال  يستطملع هؤ ني ااملاودالن أن ين بالا أوفسهم 

  إذا اىتهللي ى ملهم، الذاك غوية ااملجز.
  ااشبح اإلمجويل:

ااملبا يف هذه اآلية ااكبمية ى ر مشبكي  - احووه التملوىل-ينكب هللا 
الغريهم ىاود  أالائك ااخ وقل ااذين   يستطململون إجيود ايني، الهم 
خم قون الحمهللثون من ااملهللع، ال  يستطململون و ب مملاوديهم إذا ط اوا 
منهم ذاك، بل ال  يستطململون و ب أوفسهم إذا اىتهللي ى ملهم، الذاك 

إيباد هذا اااوا بملهلل األبواا ااتقهللمة هو من  غوية ااملجز الاهلوان.ال
اإليباد المن أىظمهو فقهو ال  وخو يف اامل م؛ ذاك أن ببهون  أحسن

يف إ هملته هو مو  كز يف ااِفَطب من أوه  -جل الى -الجوا توحملهلل هللا 
 .جل الى  الاحهلل يف  بوبملته. القهلل أقب هبذا ال  م به ااشبكون،

 
 

بددددددددل كددددددددل أحددددددددهلل ى ددددددددر اإلقددددددددبا  هبددددددددذا الا ىدددددددد اي بدددددددده فهددددددددي اا هددددددددون 
دددددددددهلل يف ااببوبملدددددددددة، فهدددددددددذا ى دددددددددر أن ااسدددددددددتِحق  ا ملادددددددددود  هدددددددددو مدددددددددن تَدَوح 

اااددددددددددددوا الاااددددددددددددوا ااددددددددددددذي بملددددددددددددهلله أي ددددددددددددو: ببهددددددددددددون   ددددددددددددتحقو  هللا 
 ااملاود  الحهلله دالن مو  واه بهللاملل فطبي،

المن اامل وع أن األداة ااملق ملة ىنهللوو أهل  الداملل الاقملي، الداملل ىق ي.
ااسنة الاجلموىة تؤخذ من ااكتوا الااسنة؛ ألن يف ااكتوا الااسنة من 

داة ااملق ملة مو ين ي ىن تك   أداة ىق ملة أخب  كمو هو اوهب ان تممل األ
و وص ااوحملل. فهذا اااوا فمله بملون أن ااذي خي ق هو هللا الحهلله، الااذي 

 -جل الى -يبز  هو هللا الحهلله، الااذي مي ك هو هللا الحهلله، الأن غري هللا 
ب من املس اه و ملب من اخل ق، الاملس اه و ملب من اابز ، الاملس اه و مل

اإلحملوني، الاملس اه و ملب من اإلموتة، الاملس اه و ملب من األمب، الاملس اه 
ى مله -م ك حقملقي يف أمب من األمو  حىت أى ر اخل ق مقومو، الهو اانيب 

: } امَْلَس َاَك ِمَن اأْلَْمِب َاْينٌي { -جل الى -قول اه هللا  -اا    الااس ع
من األمب، الاملس من  ( يمل ي: است مواكو اشيني821)آل ىمبان: من اآلية

األمب ايني مت كه، فد)اا ع(هنو  ع اا ك، فمن ااذي مي ك إذًا؟ ااذي 
َفر ىنه  -ى مله اا    الااس ع-مي ك هو هللا جل الى . فإذا كون اانيب  يُدندْ

 ذاك األمب، فإوه منفي ىمن هو دالوه من بوا أالىل.
الااتوجهددددددددددددددون إىل أصددددددددددددددحوا ااقاددددددددددددددو  أال إىل اا ددددددددددددددوحلل الاألالاملددددددددددددددوني 
الاألواملدددددددوني يملتقدددددددهللالن بددددددددمن هدددددددؤ ني ااتوجدددددددده إادددددددملهم مي كددددددددون ادددددددملئوً مددددددددن 

 -جددددددددددددل الىدددددددددددد -ااددددددددددددبز  أال ااتو دددددددددددد  أالااشددددددددددددفوىة بددددددددددددهللالن إذن هللا 
أحددددددددددددهلل األبددددددددددددواا اادددددددددددد  فملهددددددددددددو  -إذاً  -المشددددددددددددملئته. فهددددددددددددذا اااددددددددددددوا 

 اا هون ى ر ا تحقو  هللا ا ملاود  الحهلله دالن مو  واه.
سددددددددددتحق الااقددددددددددبآن فملدددددددددده كعددددددددددري مددددددددددن األداددددددددددة الاا اهددددددددددل ى ددددددددددر أن اا

الحدددددددهلله دالن مدددددددو  دددددددواه، فمدددددددن ت دددددددك  -جدددددددل الىددددددد -ا ملادددددددود  هدددددددو هللا 
األداددددددددة الاا اهددددددددل مددددددددو يف ااقددددددددبآن مددددددددن أداددددددددة فملهددددددددو إقددددددددبا  ااشددددددددبكل 
بتوحملدددددددهلل ااببوبملدددددددة، فكدددددددل ذادددددددك ااندددددددو  مدددددددن األدادددددددة فملددددددده داملدددددددل ى دددددددر 

المددددددددن األداددددددددة  أن ااسددددددددتحق ا ملاددددددددود  هددددددددو مددددددددن أقددددددددب   ادددددددده بواببوبملددددددددة.
جددددددددوني يف ااقدددددددبآن مددددددددن و ددددددددب  مدددددددو -أي ددددددددوً  -الاا اهدددددددل ى ددددددددر ذادددددددك 

 --ىز الجل  --هللا 
 

 

  ددددددددد ه الأالاملدددددددددو ه ى دددددددددر أىدددددددددهللا هم، مدددددددددن طوا ددددددددد  ااشدددددددددب  الكملددددددددد  
الغ ادددددددوا أمدددددددوع طوا ددددددد  أهدددددددل اإلميدددددددون الجندددددددهلل أهندددددددم ذادددددددوا الخ دددددددملوا 

 من ااب ل الاألواملوني الأتاوىهم. -جل الى -هللا 
فهددددددذا وددددددو  آخدددددددب مددددددن األدادددددددة: الهددددددو أوددددددده مددددددو مدددددددن طو فددددددة موحدددددددهلل  

إمومهدددددددددو ال  دددددددددوهلو بقتدددددددددول ااشدددددددددبكل إ   -جدددددددددل الىددددددددد -بملددددددددد  هللا 
 و بهو الأافبهو حىت صو ت ااملوقاة هلم.

 اافوا هلل :
ااملادددددددددددود . قددددددددددددول اافسددددددددددددبالن: يف قواددددددددددده } أيشددددددددددددبكون { أي يف  -8

هدددددددددددذه اآليدددددددددددة تدددددددددددوبملخ التملنملددددددددددد  ا مشدددددددددددبكل يف ىادددددددددددود م مدددددددددددع هللا 
تملددددددددددوىل مددددددددددو   خي ددددددددددق اددددددددددملئوً الهددددددددددو خم ددددددددددو ، الااخ ددددددددددو    يكددددددددددون 
ادددددددددبيكوً ا خدددددددددواق يف ااملادددددددددود  اادددددددددد  خ قهدددددددددم هلدددددددددو، البدددددددددل أهنددددددددددم   
يسددددددددتطململون هلددددددددم و ددددددددباً ال  أوفسددددددددهم ين ددددددددبالن، فكملدددددددد  يشددددددددبكون 

يدددددددددده ال  و ددددددددددب وفسدددددددددده؟ الهددددددددددذا بدددددددددده مددددددددددن   يسددددددددددتطملع و ددددددددددب ىوبهلل
ببهدددددددددون ادددددددددوهب ى دددددددددر بطددددددددد ن مدددددددددو كدددددددددوووا يملاهللالوددددددددده مدددددددددن دالن هللا ، 
الهددددددددددددددذا الصدددددددددددددد  كدددددددددددددددل خم ددددددددددددددو ، حدددددددددددددددىت اا  كددددددددددددددة الاألواملدددددددددددددددوني 

 الاا وحلل.
بطددددددد ن دىدددددددو  غدددددددري هللا كو ندددددددوً مدددددددن كدددددددون. فدددددددإن كدددددددون واملدددددددوً أال  -2

صدددددددوحلوً فقدددددددهلل ادددددددبفه هللا تملدددددددوىل بدددددددإخ ص ااملادددددددود  اددددددده، الااب دددددددو بددددددده 
  جيدددددددوز أن جيملدددددددل ااملوبدددددددهلل مملادددددددوداً مدددددددع توجملددددددده  بدددددددوً المملادددددددودًا، فكملددددددد

 . اخلطوا إامله بوانهي ىن هذا ااشب 
قواددددددده: } مدددددددو   خي ددددددددق { ، هندددددددو ىددددددد  بددددددددد } مدددددددو { دالن  مددددددددن ،  -3

اليف قوادددددددددددده: } المددددددددددددن أ ددددددددددددل  ددددددددددددن يددددددددددددهللىو مددددددددددددن دالن هللا مددددددددددددن   
 [ ىدددددددددددددددد  بددددددددددددددددد } مددددددددددددددددن { .5يسددددددددددددددددتجملب ادددددددددددددددده {  األحقددددددددددددددددوي: 

منزادددددددددة ااملوقدددددددددل، الاانو ددددددددداة ادددددددددوهب ، ألن اادددددددددهللاىل هندددددددددو  وزادددددددددوهم 
أمددددددددو هنددددددددو، فواددددددددهللىو مجددددددددود، ألن ااددددددددذي   خي ددددددددق اددددددددملئوً ال  ي ددددددددنمله 

 مجود   يفملهلل.
 قواه: } املئوً { ، وكب  يف  ملو  اانفي، فتفملهلل ااملموع. -4
الاألحجدددددددو  قواددددددده: } الهدددددددم خي قدددددددون { ، الصددددددد  هدددددددذه األصدددددددنوع  -5

 الاانقص. بواملجزالااقاو  
 
 

أَُيْشبُِكوَن َمو   خَيُْ ُق } هللا تعالى قال
َيْسَتِطملمُلوَن هَلُْم  اَل -َامْلئوً اَلُهْم خُيَْ ُقوَن 
 يَدْنُ ُبالَن{َوْ باً اَل  أَوْدُفَسُهْم 

 (.892-898)األىباي:  
 

2 3   4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 بملون جهل ااشبكل. -6
إثاوت ىجز ااملاودين غري هللا، الىهللع ص حملتهم ا ملاود  بواهللاملل  -7

 ااملق ي.
اابا ااملاود   ميكن أن يكون خم وقوً، بل هو اخلواق، ف  جيوز ى مله  -1

احلهللالث ال  اافنوني. الااخ و : حودث، الاحلودث جيوز ى مله ااملهللع، ألن 
مو جوز اوملهللامه أالً ، جوز ىق ً اوملهللامه آخبًا. فكمل  يملاهلل هؤ ني من 
أن مل  دالن هللا ، إذ ااخ و  هو بنفسه مفتقب إىل خواقه الهو حودث بملهلل

 .يكن، فهو ووقص يف إجيوده البقو ه
قواه: } ال  يستطململون هلم و باً { ، أي:   يقهلل الن ى ر و بهم  -9

او هومجهم ىهللال، ألن هؤ ني ااملاودين قوصبالن. الاان ب: ااهللفع ىن 
 ااخذالل حبمل  ينت ب ى ر ىهللاله.

أهنددددددددددو   ت دددددددددد   الااقاددددددددددو  بددددددددددل هللا ىجددددددددددز هددددددددددذه األصددددددددددنوع،  -81
 من أ بملة الجوه، هي:أن تكون مملاود  

 أهنو   خت ق، المن   خي ق   يستحق أن يملاهلل.-أ
أهندددددددددددم خم وقدددددددددددون مدددددددددددن ااملدددددددددددهللع، فهدددددددددددم مفتقدددددددددددبالن إىل غدددددددددددريهم  -ا

 ابتهللانًي الدالاموً.
 أهنددددددددددددم   يسدددددددددددددتطململون و دددددددددددددب ااددددددددددددهللاىل هلدددددددددددددم، القواددددددددددددده: }   -ج

يسددددددددتطململون { أب ددددددددص مددددددددن قوادددددددده:    ين ددددددددبالهنم ، ألودددددددده اددددددددو قددددددددول: 
قو دددددددددل: اكدددددددددنهم يسدددددددددتطململون، اكدددددددددن    ين دددددددددبالهنم ، فقدددددددددهلل يقدددددددددول 

أب دددددددددص اظهدددددددددو   ادددددددددو قدددددددددول: } ال  يسدددددددددتطململون هلدددددددددم و دددددددددباً { كدددددددددون
 ىجزهم.

 أهنم   يستطململون و ب أوفسهم.-د
فواددددددددذي ُيشددددددددب  بددددددددور أي ددددددددو كددددددددون هددددددددذا ااشدددددددديني قددددددددهلل قومددددددددت  -88

ى ملددددددددددده هدددددددددددذه احلجدددددددددددة يف أن هدددددددددددذا ااملادددددددددددود ىدددددددددددوجز، اكدددددددددددن أيدددددددددددن 
دددددددددب؟، هدددددددددؤ ني اادددددددددذين يزىمدددددددددون أهندددددددددم دددددددددبالن،  ااملقدددددددددول ااددددددددد  تفكِز مفكِز

الأهنددددددددم َمَهددددددددَب ، الأهنددددددددم معقفددددددددون، الأهنددددددددم.. الأهنددددددددم،  ددددددددهللهم خي ددددددددملون 
ا قادددددددددددو ، اليملادددددددددددهللالن األمدددددددددددوات، اليدددددددددددذحبون هلدددددددددددو، اليندددددددددددذ الن هلدددددددددددو، 

 اليستنملعون هبو، الهم يسمملون هذا ااقبآن.
 
 

اان ب من هللا  احووه التملوىل، الاو كووت هذه ااملاودات تُن ي ىن  -82
ااشبكل املئوً مو اهنزموا يف بهلل ، ال  اهنزموا يف األحزاا، ال  اهنزموا يوع فت  

اليف يوع حنل، الأمو ااؤمنون فور و بهم  احووه التملوىل، الهم ِق زة،  مكة، 
 كوووا يف بهلل  ث مثو ة الب ملة ىشب، الااشبكون يزيهللالن ى ر األا ،

}اَل  َأوْدُفَسُهْم يَدْنُ ُبالَن{ أي: هذا ااملاود اا ململ  إذا وزل به آفة   -83
ااهللفون   هذا ااملت ااقاو   يستطملع أن يُنقذ وفسه، فكمل  ينقذكم؟

يستطملع أن يتخ ص من ااوت المن ااق  ال و هو فمله، مشنول ىنكم بنفسه؛ 
 إمو يف ىذاا الإمو يف وململم،   يسمع دىونيكم.

  :منو اة اآلية ا اوا
حمل  وفت اآلية وفع كل مملاود  و  هللا، الهذا يت من بط ن ىاود م 

  الأاجو  الغري الإوكو هو، اليهللخل يف هذا كل من توجه إامله دالن هللا من قاو 
 ذاك.

  منو اة اآلية ا توحملهلل:
حمل  دات اآلية ى ر أن ااتوجه إىل غري هللا جل ب اانفع أال دفع اا ب 

 اب .
 م حظة:

ى  ىن ااملاودين هنو ب مري ااملوقل، مع أن بمل هو مجودات مباىو  
  ىتقودهم.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ال  م . ص ر هللا ى ر واملنو حممهلل الى ر آاه الصحاهال .....  اى مهللاال
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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: أيشركون، ما لا يخلق شيئا، 

وهم يخلقون، لا يستطيعون لهم نصرا، ولا 

 أنفسهم ينصرون.

 ب. اشرح الآيتين شرحا إجماليا.

 ج. استخرج فائدتين من الآيتين مع ذكر المأخذ.

مناسبة الآية لباب أيشركون ما لا يخلق د. وضح 

 شيئا.... الآية.

 هـ. وضح مناسبة الآية للتوحيد.
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