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 ءاح ااكاموت:
: يض ف بملض أجزا  أحهللمهو يوجل ااا ل يف اانهو  اليوجل اانهو  يف ااا ل

 إىل اآلخا ف زيهلل أحهللمهو بنقص اآلخا.
: هو يور ااق ومة، أال ااهللال اايت يقطع أحهللمهو يف مثاهو أجل مىمب

 اافاك، الهي ااىنة ااشمس الااشها ااقما.
 : ااواك ااملومل ااتوامل ف ه ااتوامل ااطاق.اه اااك
 تمل هللالن التىأاون. تهلل ون:
 هو ااافوفة  اب نيواال ااتماال. قطمري:

 : هذا يف حق األصنور ألهنو مجودات.ل يىمملوا د و كم
: هذا يف حق ااملقس  من ااسئكة الاألني  و  الاو مسملوا مو ا تجوبوا اكم

  ق مو تطا ون منهم.الااووحلل، الذاك أهنم ل يقهلل الن  اب حتق
 : جيحهللالن الينكاالن ءاككم هبم.اليور ااق ومة يكفاالن بشاككم

الل ين ئك مثل خ ري: الل خيربك حبق قة األمو  ال واق هو مثل خ ري، الهو 
 .-  حونيه التملوىل-هللا 

أنيه يهللخل ااا ل يف  -  حونيه التملوىل-: خيربنيو هللا ااشاح اإلمجويل
ف طول هذا اليقوا هذا حبىب دال ال اانهو  اليهللخل اانهو  يف ااا ل، 

اازمن اجلو ي بقهلل  هللا، الأنيه هو  خا ااشمس الااقما هذين اانريين 
 اااذين حيول هبمو كثري من اانوفع اا شا

 

الأن ذادددددك ااقدددددود   ادددددب مثدددددل هدددددذا هدددددو ااىدددددتحق ااابوب دددددة الاألاوه دددددة،  ، 
ك دددددددف ل الهدددددددو ااوادددددددك جلم دددددددع ا ادددددددق، الكدددددددل ممل دددددددود  دددددددوا  ل  ادددددددك 

الل يىددددمع د ددددو  مددددن د دددددو ، الاددددو أهنددددم مسملددددوا  اددددب اافدددددا  مل  قطمددددريا،
يىدددتج  وا  دددم، بدددل  ددد نكاالن يدددور ااق ومدددة إءدددااكهم هبدددم، الل خيدددربك  دددن 

  هذا بملام الأمونية مثل خ ري به البملواق ه الهو هللا تملوىل.
دددددددنو ِدالنيددددددددهد القواددددددده  ددددددد حونيه التملدددددددوىل:   ِ وَن مد { أي: غدددددددري هللا اَلااَّدددددددذديَن تَدددددددهللو

هدددددذا يشدددددمل كدددددل مدددددو ِ  دددددهلل مدددددن دالن هللا، ألن ال دددددم  ددددد حونيه التملدددددوىل، ال 
ااوصدددددول مدددددن صددددد   ااملمدددددور، ف شدددددمل كدددددل مدددددو ِ  دددددهلل مدددددن دالن هللا مدددددن 
آدم  ددددددل، أال أحجدددددو ، أال أءدددددجو ، أال مسئكدددددة، أال غدددددري ذادددددك. الااقطمدددددري 
هدددددو اااشدددددو  اااق دددددق اادددددذي يكدددددون  ادددددب ااندددددواال الهدددددو ءدددددي  حقدددددري:  إدنو 

ددددَممِلوا ِدَ دددددو َِكمو  ِ وِهمو ل َيىو ددددَتَجوبِوا َاِكددددمو{. ِيشددددد   تَددددهللو مِلددددوا َمدددددو ا و اَلاَددددوو مسَد
 يف ااهللِ و ثسثة ءاال :

 األالل: أن يكون مواكوً او يطاب منه.
 ااثوين: أن يكون يىمع ااهللا ي.

 ااثواث: أن يكون يقهلل   اب اإلجوبة.
الهدددددددددذ  األمدددددددددو  ل تت فدددددددددق إل  يف هللا  ددددددددد حونيه التملدددددددددوىل، ف نيددددددددده ااوادددددددددك، 

وبددددة، أمددددو هددددذ  اامل ددددودات فهددددي أالًل: فقددددريال، ااىددددم ع، ااقددددود   اددددب اإلج
ادددد س  ددددو ماددددك. ثوني ددددوً: ل تىددددمع مددددن ال د وهددددو. الثواثددددوً: اددددو مسملدددد  ف هنددددو 

 ل تقهلل   اب اإلجوبة.
 ففي قواه تملوىل:  َمو َ وادِكوَن مدنو قدطومدرٍي{ انيتفب ااشا  األالل.

دددددددددددَممِلوا ِدَ دددددددددددو َِكمو{ انيتفدددددددددددب ا ِ وِهمو ل َيىو اشدددددددددددا  اليف قواددددددددددده:  إدنو تَدددددددددددهللو
دددددددَتَجوبِوا َاِكدددددددمو ااثدددددددوين.اليف قواددددددده:   مِلدددددددوا َمدددددددو ا و { انيتفدددددددب ااشدددددددا  اَلاَدددددددوو مسَد

َر  ااثوادددددددددددث.إذاً َبطدددددددددددل د وىلهدددددددددددو.   قدددددددددددول  ددددددددددد حونيه التملدددددددددددوىل:  اَليَددددددددددددوو
دددددددددددداوكدِكمو{ إذا جددددددددددددو  يددددددددددددور ااق ومددددددددددددة يتددددددددددددرب ىلالن  ِفددددددددددددِاالَن بدشد ااوقدَ وَمددددددددددددةد َيكو
مددددددددددنكم، الكددددددددددل اامل ددددددددددودات مددددددددددن دالن هللا تتددددددددددرب أ  ددددددددددن   ددددددددددهللهو يددددددددددور 

ددددددددددَي اا ددددددددددو ِقضد دددددددددد وطَوِن َامَّ ق ومددددددددددة، حددددددددددَ ااشدددددددددد طون يتددددددددددربأ:  اَلقَددددددددددوَل ااشَّ
ِتِكمو اَلَمدددددددو َكددددددددوَن  َافو ِتِكمو فَدددددددَأخو َددددددددق د اَلاَلَ دددددددهللو َََّ اَلَ دددددددهللَِكمو اَل ودددددددهلَل احلو دددددددِا إدنَّ ا َمو األو
دددددددددددددَتَج وِتمو يلد فَدددددددددددددس  ِتِكمو فَو و دددددددددددددنو ِ ددددددددددددداوطَوٍن إل  َأنو َدَ دددددددددددددوو َ َ اَددددددددددددد وِكمو مد يلد

ِكمو{،تَدِاوِمويند اَلِاوِمو   ا َأنيدوِفَىِكمو َمو َأنيَو ِبدِووادخد
 

يملددددددددد : مدددددددددو أنيدددددددددو ِبا دددددددددثكم. الااوددددددددداي : ااا دددددددددث. يملددددددددد : ل أقدددددددددهلل  
{ أنيدددددددددتم ل تقدددددددددهلل الن  ادددددددددب  ادددددددددب إغدددددددددوثتكم  اَلَمدددددددددو  يَّ دددددددددادخد َأنيدودددددددددِتمو ِبدِوو

 إغددددددددددددوثيت، كقوادددددددددددده  دددددددددددد حونيه:  َ ددددددددددددمِلَف ااطَّوادددددددددددددِب اَلااوَمطواِددددددددددددوِا{.
 الكذاك ااسئكة يتربىلالن  ن   هللهم يور ااق ومة

ددددددددَن ااَّددددددددذديَن  كددددددددذاك  ددددددددوئا اامل ددددددددودات:  إدذو تَد َددددددددداََّأ ااَّددددددددذديَن ات  دمِلددددددددوا مد
دددددددددَ وِا  اَلقَدددددددددوَل ااَّدددددددددذديَن اتدَّ َدمِلدددددددددوا اَل ََأاِلا ااومَلدددددددددَذاَا  َ و اَلتَدَقطَّمَلددددددددد و هبدددددددددددِم األو

اتدَّ َدمِلدددددددوا اَددددددددوو َأنَّ اَنَدددددددو{ يتمنددددددددون  َكدددددددداَّاًل{ يملددددددد :  جو ددددددددوً إىل ااددددددددهللني و   
ِهمو{ نيتدددددددددرب أ مدددددددددن هدددددددددذ  األصدددددددددنور الاامل دددددددددودات،  َكَمدددددددددو  دددددددددندو فَدَنَت َدددددددددداََّأ مد

ِ َأ وَمدددددددددددددو َِ  ََّ ِم ا نَّدددددددددددددو{ اكدددددددددددددن أيدددددددددددددن ،  َكدددددددددددددَذادَك يِددددددددددددداديهد مو تَد َدددددددددددددداَِّأالا مد
َل مدَن اانَّو د{ نيملوذ بور. َو دجد  َحَىَااٍت َ َا وهدمو اَلَمو ِهمو ِبد

ددددددددَتجد ِب اَددددددددِه إدىَل  ََّد َمددددددددنو ل َيىو ددددددددنو ِدالند ا ِ و مد  اَلَمددددددددنو َأَ ددددددددل   دَّددددددددنو يَددددددددهللو
رد ااوقدَ وَمدددددددددددددةد اَلِهدددددددددددددمو َ دددددددددددددنو ِدَ دددددددددددددوئدهدمو غَدددددددددددددوفدِاوَن{ ل يىدددددددددددددمملون  يَددددددددددددددوو

ددددددددددد َا اانَّدددددددددددوَِل َكدددددددددددونيِوا َ ِدددددددددددمو َأ ودددددددددددهلَلاً  د دددددددددددو هم يف اادددددددددددهللني و،  اَلإدَذا ِحشد
الََكدددددددددونيِوا بدملد َدددددددددوَدهددمو َكدددددددددوفداديَن{ هدددددددددذا خدددددددددرب مدددددددددن هللا  ددددددددد حونيه التملدددددددددوىل 
 ددددددددن موددددددددري هددددددددُيل  ااشدددددددداكل يددددددددور ااق ومددددددددة، خِيددددددددربهم ِبددددددددو يكددددددددون 
إا ددددددددده األمدددددددددا يدددددددددور ااق ومدددددددددة مدددددددددن أجدددددددددل أن يتوبدددددددددوا إىل هللا  ددددددددد حونيه 

ثودددددددِل التملددددددوىل، الهددددددذا  هدددددددة مندددددده بمل دددددددود ، ال ددددددذا قدددددددول:   اَلل يِدَن  دئِددددددَك مد
َخ ددددددددرٍي{ ل ين ئدددددددك الخِيدددددددربك  دددددددن األءددددددد و  مثدددددددل خ دددددددري هبدددددددو الهدددددددو هللا 
 دددددددد حونيه التملددددددددوىل، هددددددددو ااددددددددذي يملاددددددددم األءدددددددد و  الااملواقددددددددب، اليملاددددددددم 
ااددددددصل الااوددددددري، الهددددددو خِيددددددربكم أيهددددددو اانددددددوَل بددددددأن مددددددن   ددددددهلل غددددددري هللا 
ف نيدددددده  دددددد ترب أ مندددددده يددددددور ااق ومددددددة، فخددددددذالا حددددددذ كم. الهددددددذا  هددددددة مددددددن 

 حونيه التملددددددددددوىل، الأخددددددددددرب أنيدددددددددده ل ين ئددددددددددك بددددددددددوألمو  ال واق هددددددددددو هللا  دددددددددد
النيتوئجهدددددددددددو الخلااهدددددددددددو إل  ا  دددددددددددري بدددددددددددوألمو ، أمدددددددددددو اجلوهدددددددددددل ف نيددددددددددده ل 
يىددددددددتط ع أن خِيددددددددربك  ددددددددن ءددددددددي ، الاددددددددو أخددددددددربك فدددددددد ن خددددددددرب  يكددددددددون 
غددددددددري صددددددددح إ، أمددددددددو هللا جددددددددل ال ددددددددس إذا أخددددددددرب ِبددددددددرب ف نيدددددددده يكددددددددون 

هللا الاقملدددددددددددوً لبدددددددددددهلل منددددددددددده، الكدددددددددددذاك ِ ِ دددددددددددِاه، ألهندددددددددددم خيدددددددددددربالن  دددددددددددن 
 دددددددد حونيه التملدددددددددوىل. أمدددددددددو هددددددددُيل  ااشدددددددددملوذالن الااودددددددددوف  ة الااخا فدددددددددون 
ااددددددددددددددذين يِددددددددددددددهلل ون اانددددددددددددددوَل إىل   ددددددددددددددودال األ دددددددددددددداحة الااقومددددددددددددددوت، 
اليقوادددددددون: هدددددددذ  ف هدددددددو باكدددددددة، الف هدددددددو.. الف هدددددددو. هدددددددُيل  كذبدددددددة، فدددددددس 

 .توهللقوهم
 
 

اللَّْيَل فِي النََّهاِر َويُوِلُج  يِوادجِ } هللا تعالى قال

َر الشَّْمَس َواْلقََمَر ُكلٌّ  النََّهاَر فِي اللَّْيِل َوَسخَّ

ُ َربُُّكْم لَهُ اْلُمْلُك  يَْجِري ألََجٍل ُمَسّمًى ذَِلُكُم اَّللَّ

َوالَِّذيَن تَْدُعوَن ِمْن دُونِِه َما يَْمِلُكوَن ِمْن 

َمعُوا دَُعاَءُكْم َولَْو قِْطِميٍر إِْن تَْدُعوُهْم ال يَسْ 

َسِمعُوا َما اْستََجابُوا لَُكْم َويَْوَم اْلِقيَاَمِة 

 (يَْكفُُروَن بِِشْرِكُكْم َوال يُنَبِّئَُك ِمثُْل َخبِيٍر{
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 اافوائهلل:
 . أن ااشمس جتاي التىري الا ى  ثوبتة.1
 . أن األصنور ل متاك امل ودهو نيفملو الل  اا ل يف ااهللني و الل يف اآلخاال.2
 . أن ااشاك   ب ااملهللاالال بل ااملوبهللين الاامل ودين.3
 . يُيخذ ااملام من موود  .4
إن هذ  األصنور الااق و  او د ومتوهو مو مسمل ، الاو فا  أهنو  -5

 و ا تجوب ، ألهنو ل تقهلل   اب ذاك،مسمل  م
يف اانددددددددواال ثسثددددددددة أءدددددددد و  ذكاهددددددددو هللا يف ااقدددددددداآن ا  ددددددددون حقددددددددو ال  -6

 ااشي .ااقطمري: الهو ااافوفة اااق قة اايت  اب اانواال.
 اافت ل: الهو  اك يكون يف ااشق ااذي يف اانواال.

 اانقري: الهي اانقاال اايت تكون  اب ظها اانواال.
قطمددددددري، فدددددد ن ق ددددددل: أادددددد س اإلنيىددددددون  اددددددك فهددددددُيل  ل  اكددددددون مددددددن 

اانخددددددل كادددددده كومًس أج ددددددب: إنيدددددده  اكدددددده، الاكندددددده ماددددددك نيددددددوقص ادددددد س 
حق ق ددددوً، فددددس يتوددددامل ف دددده إل  اددددب حىددددب مددددو جددددو  بدددده ااشددددا ، فددددس 

  اك مثسً إحااقه اانهي  ن إ و ة ااول.
هددددددددددُيل  اامل ددددددددددودالن إن كددددددددددونيوا ي ملثددددددددددون الحيشدددددددددداالن، فكفدددددددددداهم  -7

 زيزاً الااى إبشاكهم ظوها كمن يمل هلل  
 يقول اكل أمة: اتت ع كل أمة مو كوني  تمل هلل من دالن هللا "، -8
إنيددده ل خيدددربك بدددو رب مثدددل خ دددري بددده، الهدددو هللا ، ألنيددده ل يملادددم أحدددهلل  -9

 مو يكون يف يور ااق ومة إل هللا ، الخرب  خرب صهللق
 ا  ري: ااملومل ب واطن األمو  -11
تكفددددا بشدددداك مددددن يشدددداك أن هللا يددددأه هبددددذ  األحجددددو  ال وهددددو، ف -11
 هبو

كددددل مددددهلل و مدددددن دالن هللا ل  اددددك هددددذا ااقدددددهللا ، الهددددذا يف كدددددل  -12
 .مهلل و  وا  كون مجوداً أال كون  وقسً 

ااشدددددد طون جملددددددل ااددددددذي ينهددددددب  ددددددن هددددددذا ااشدددددداك، اليددددددأما بددددددأن  -13
 تكون اامل ودال كاهو ر، م اضوً ااا ول الم اضوً األالا و ،

 

جو  ااش طون اكثري من اانوَل بوا وطل يف قواب احلق، فجملل د وال -14
غري هللا جلَّ ال س من األالا و  الاألني  و  يف قواب احمل ة، القول: هذا دا ل 

ح هم الموالهم! فجملل د وهم الااتضا  إا هم الإنيزال اافقا هبم، الطاب 
 احلوجوت منهم حم ًة  م التملظ موً.

او خاجوا  ا هم  -إن كونيوا أالا و -أن هُيل  ااذين يتجهون إا هم  -15
 اقوتاوهم؛ ألهنم خوافوا دينهم الخوافوا أما  هبم، فس  كن أن يقاالهنم  ا ه

ل  اك  -كل مهلل و من دالن هللا-هللا أن ااهلل و  يف هذ  اآلية خيرب -16
 اهللا  ه قطمريًا، المملىن هذا أنيه ل  اك ء ئوً 

أن ااهلل و جيب أن تتوافا ف ه أمو : أالًل: اااك.الااثوين:  -17
 ااىمو .الااثواث: ا تطو ة اإلجيود.

او تملاق أهل اا وطل بشي   و هو حق، فا  ل  م اافهم ااوح إ  -18
 ه ل تملاق  م ِبو ا تهللاوا بهالاحلق، الأني

  منو  ة اآلية اا وا:
 ح ث دا  اآلية  اب نيفي اانفع الااقهلل ال  ن اامل ودين دالن هللا.

  منو  ة اآلية ااتوح هلل:
  ح ث دا  اآلية  اب أن د و  غري هللا ءاك.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 صاب هللا  اب ني  نو حممهلل ال اب آاه الصح ه ال ام .ال .....  ا امهللاال
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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: يولج الليل في النهار،  أ

ويولج النهار في الليل، أجل مسمى، له الملك، 

سمعوا ما تدعون، قطمير، لا يسمعوا دعاءكم، ولو 

استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ولا 

 ينبئك مثل خبير.

 ب. اشرح الآيتين شرحا إجماليا.

 ج. استخرج أربع فوائد من الآيتين مع ذكر المأخذ.

د. وضح مناسبة الآية لباب أيشركون ما لا يخلق 

 شيئا ... الآية.

 هـ. وضح مناسبة الآية للتوحيد
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