
  

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

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 :ااكاموت ءاح
نيأِس{" اإلنيس: بنو آدر.}  اَلَأنيَُّه َكوَن  َِجوٌل ِمَن اْلأِ

نِ {" اْلن ااُااد هبم:  ومل من  ومل ااغ ب،  }يَدمُلوُذالَن ِباَِجوٍل ِمَن اْلِأ
يمل شون مملنو يف هذه اْل ض، الهم مكا فون، مأمو الن بطو ة هللا، 
الَمنأِه ُّون  ن مملو ة هللا، مثل اإلنيس، اكننو ل نيااهم، قول تملوىل: }ِإنيَُّه 

: مجو ته من اْلن }ِمنأ َح أُث ل يَدَااُكمأ{ يملين: إبا س }ُهَو اَلقَِ  ُاُه{ يملين
نيَدُهمأ{، فهم ياالنينو الحنن ل نيااهم، القهلل يتوو  الن بوو  متشك اة،  تَدَاالأ
اليتوو  الن بوو  ح  وت، البوو  ح وانيوت، البوو  آدم ل، أ طوهم هللا 
ااُقهلل ال  اب ذاك، الهم  ومل خماوق من نيو ، الاإلنيس ُخاقوا من ااطل، 

 ({ يملين: من 41نيأَىوَن ِمنأ َصاأَووٍل َكواأَفخَّوِ )كمو قول تملوىل: }َخَاَق اْلأِ 
َونَّ ِمنأ َمو ٍِج ِمنأ نيَوٍ ) ، ُُسُّوا 41ااطل، }اَلَخَاَق اْلأ ({ اْلون: مجع جينِ 

بوْلن لجتنوهنم أي: ا تتو هم  ن اْلنيظو ، المنه ُُسِ ي اْلَنل يف بطن أمه 
ااذي يت خذ يف احلاا  ْلنيه ل يُاى، فهو ُُمأََت  يف بطن أمه، المنه اِاجن

يتوق ب به ااقوتل  هور ااملهللال، ُُسِ ي ُِمَنًّو ْلنيه ُيُِنُّه من ااىهور، المنه قواه 
صاب هللا  ا ه ال ام: "ااوور ُجن ة" مبملىن: أنيه  وتا بل اامل هلل البل 
ااملوصي، يىترت به من ااملوصي، المن ك هلل ااش طون، المنه قواه تملوىل: 

 اااَّ أُل  َأى َكوأَك ًو{ }َجنَّ َ َا أِه{ يملين: غط وه ظسر ااا ل.}فَدَامَّو َجنَّ َ َا أِه 
. 

 

فوحلوصل؛ أن اْلن  ومل خفي، ل نيااهم، الهم يمل شون مملنو، الهم مكا فون  
 كمو ُكاِ فنو بوْلالاما الاانواهي.

 الاإلميون بوجودهم من اإلميون بواقاب، توهلليقوً خلرب هللا 
هللا  ا ه ال ام، فوجود اْلن ثوبت   حونيه التملوىل، الخرب   واه صاب 

 بواكتوا الااىنة الاإلمجوع،
 يملوذالن: ااملوذ هو الاتجو  الال توور.

 فزادالهم: أي زاد اإلنيس اْلن.
  هقو: تكربا الطغ ونيو يف اْلن، الذ اا الخوفو يف اإلنيس.

 ااشاح اإلمجويل:
نيس يف هذه اآلية ااكامية أنيه كون  جول من اإل -  حونيه التملوىل-خيربنيو هللا 

ياتجئون إذا خوفوا إىل  جول من اْلن طا و حلمويتهم من أت و هم، فزاد 
 اإلنيس اْلن بو تملوذهتم هبم طغ ونيو التكربا، الزاد اْلن اإلنيس خوفو الإضسل.

ال  ب نيزالل هذه اآلية يف أنيوس كونيوا يملوذالن بىودات اْلن ، الكونيت 
هذا ااوادي من  فهو  ااملاا يف اْلوها ة إذا نيزاوا منزلً قواوا : نيملوذ بملزيز 

 قومه ، فهذا كون من  مل اْلوها ة .
قواه ? فزادالهم ? ااواال ااجن ، الاهلو  اإلنيس ، أي زاد اْلن اإلنيس  هقوً ، 

 الهو اخلومل الااذ ا .
القول بملض ااىاف : ااواال اإلنيس ، الاهلو  ااجن ، أي زاد اإلنيس اْلن 

ملوذال : الاتجو   هقوً ، اليكون مملىن اااهق ااطغ ون الال تك و  ال ت
 الال توور ، الحق قتهو : اهلاالا من ءي  ختوفه إىل من يملومك منه .

القول ابن كثري : ال تملوذال هي الاتجو  إىل هللا الالاتووق جبوني ه من ءا  
 كل ذي ءا .

فت ل هبذا أن ال تملوذال بور   ودال ر ، الهلذا أما هللا بول تملوذال به يف غري 
  ن اانيب  بذاك آية ، التواتات ااىنن

فإذا كون تملوىل هو  بنو الماكنو الإهلنو فس مفزع انو يف ااشهللائهلل  واه ، الل 
ماجأ انو منه إل إا ه ، الل ممل ود انو غريه ، فس ين غي أن يهلل ب الل خيومل 

 الل ياجب الل حيب  واه.
الهدددددذا كدددددوْلبواا اادددددن ق اددددده يف ب دددددون أنيدددددواع ااشدددددا  اادددددن ميو  دددددهو بملدددددض 

 خمتاف اْلزمون، الل تزال ُُتو س  نهلل كثري من اانوس.اانوس يف 
، 

 

الكونيددددددددددددت ااملدددددددددددداا يف اْلوها ددددددددددددة إذا نيزاددددددددددددوا يف الاد نيددددددددددددودالا بدددددددددددددأ اب 
 أصواهتم: أ وذ بى هلل هذا ااوادي من  فهو  قومه.

مملنوهددددددددددددددو: ال توددددددددددددددور الالاتجددددددددددددددو  إىل هللا  دددددددددددددد حونيه الال ددددددددددددددتملوذال 
 التملوىل يف دفع ااكااله الااشاال .

الهددددددو نيدددددددوع مدددددددن أنيدددددددواع اامل ددددددودال، ْلن دفدددددددع اا دددددددا ، الدفدددددددع ااشددددددداال  
ل يقدددددددهلل   ا ددددددده إل هللا  ددددددد حونيه التملدددددددوىل، فكدددددددل مدددددددو ل يقدددددددهلل   ا ددددددده 
إلَّ هللا فإنيدددددددده ل يُطاددددددددب إلَّ مددددددددن هللا، فددددددددإن طُاددددددددب مددددددددن غددددددددريه كددددددددون 

هدددددددذا الجددددددده كدددددددون ال دددددددتملوذال بغدددددددري هللا مدددددددن ااشدددددددا ، ذادددددددك ءددددددداكوً، 
ْلن ال دددددددددتملوذال   دددددددددودال، الصدددددددددامل اامل دددددددددودال اغدددددددددري هللا ءدددددددددا ، ادددددددددوذا  
كونيدددددددت   دددددددودال ، ْلهندددددددو طادددددددب دفدددددددع اا دددددددا  اادددددددذي ل يقدددددددهلل   ادددددددب 
دفملدددددددددده إلَّ هللا، الطاددددددددددب مددددددددددو ل يقددددددددددهلل   ا دددددددددده إلَّ هللا مددددددددددن غددددددددددري هللا 

قددددددددول ابددددددددن  ءددددددددا ، الْلن هللا تملددددددددوىل أمددددددددا بول ددددددددتملوذال بدددددددده دالن غددددددددريه 
كثدددددددري : أي: كندددددددو نيددددددداى أن اندددددددو ف دددددددسً  ادددددددب اإلنيدددددددس؛ ْلهندددددددم كدددددددونيوا 
يملدددددددددددوذالن بنددددددددددددو، أي: إذا نيزاددددددددددددوا الاديددددددددددددوً أال مكونيددددددددددددوً موحشددددددددددددوً مددددددددددددن 

 -كمددددددددددو كونيددددددددددت  ددددددددددودال ااملدددددددددداا يف جوها تهددددددددددو-ااددددددددددربا ي الغريهددددددددددو 
يملدددددددددوذالن بملظددددددددد م ذادددددددددك ااكدددددددددون مدددددددددن اْلدددددددددون أن يوددددددددد  هم بشدددددددددي  

وا  يىدددددددددو هم، كمدددددددددو كدددددددددون أحدددددددددهللهم يدددددددددهللخل بدددددددددسد أ هللائددددددددده يف جددددددددد
 جدددددددددددل ك دددددددددددري الذمومددددددددددده الخفو تددددددددددده، فامدددددددددددو  أت اْلدددددددددددن أن اإلنيدددددددددددس 
يملدددددددددوذالن هبدددددددددم مدددددددددن خدددددددددوفهم مدددددددددنهم زادالهدددددددددم  هقدددددددددوً، أي: خوفددددددددددوً 
الإ هوبددددددوً الذ دددددداًا، حددددددا ي قددددددوا أءددددددهلل مددددددنهم خموفددددددة الأكثددددددا تملددددددوذاً هبددددددم 
دددددددد إىل أن قدددددددول د قدددددددول أبدددددددو ااملوا دددددددة ال اااب دددددددع ال زيدددددددهلل بدددددددن أ دددددددام : 

  هقوً أي: خوفوً.
 : فزادالهم  هقوً أي: إمثوً، القول ااملويف  ن ابن   وس

فواقوددددددددود مددددددددن اآليددددددددة: أن اادددددددد منل مددددددددن اْلددددددددن أخددددددددربالا أن اإلنيددددددددس 
ا ددددددتملوذالا هبدددددددم، الأن هدددددددذا ل ُيددددددوز، الأنيددددددده مدددددددن ااشددددددا  اادددددددذي جدددددددو  
ااقدددداآن الااا ددددول صدددداب هللا  ا دددده ال ددددام بإبطوادددده، فهددددم يتددددرب الن مندددده، 
الخيددددددربالن  ددددددن أمددددددا القددددددع الهددددددم يقاملددددددون  ددددددن ذاددددددك يملددددددين: اادددددد منل 

ل ذادددددك  ادددددب أن ال دددددتملوذال   دددددودال، الُيدددددب أن تكدددددون بدددددور منهم.فدددددهلل
الحددددهلله، الأهنددددو إذا القملددددت ال ددددتملوذال بددددواخاوق فددددإن هددددذا ءددددا  بددددذاك 

 ااىتملوذ به.
 
 

هللا تعالى: }َوأَنَّهُ َكاَن قال 

ِرَجاٌل ِمَن اأِلْنِس يَعُوذُوَن 

بِِرَجاٍل ِمَن اْلِجن ِ فََزادُوُهْم 

 َرَهقاً{ 

 [6]الجن:
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  اافوائهلل:
  . حتامي ال تملوذال بغري هللا.4
  . أن من ااتجأ إىل غري هللا خذاه.2
  . إث وت الجود اْلن 3
 حتامي ال تملوذال بغري هللا . -4
ذر ااىدددددددددددددتمل ذين بغدددددددددددددري هللا ، الااىدددددددددددددتمل ذ بواشدددددددددددددي  ل ءدددددددددددددك  -2

 أنيه  اق  جو ه به ، الا تمهلل  ا ه ، الهذا نيوع من ااشا 
 بغري هللا تو ث اخلومل الاا ملف . أن ال تملوذال -1
 يفهم من اآلية أن ال تملوذال بور تو ث قوال الأمنوً  -6
أن هللا أمدددددددددا بول دددددددددتملوذال بددددددددده الحدددددددددهلله، المندددددددددع مدددددددددن ال دددددددددتملوذال  -7

بغدددددددددريه، فدددددددددهللل   ادددددددددب أن ال ددددددددددتملوذال   دددددددددودال، ل ُيدددددددددوز أن ُتوددددددددددامل 
 اغري هللا   حونيه التملوىل.

ار، ْلهنددددددددو هددددددددذه اآليددددددددة تددددددددهللل  اددددددددب أن ال ددددددددتملوذال بددددددددوْلن حددددددددا  -8
 ل تف هلل ااىتمل ذ، بل تزيهلله  هقو

أن ااجدددددددددن  جدددددددددول، الهلدددددددددم إنيدددددددددوث، ال مبدددددددددو ُيدددددددددومع اااجدددددددددل مدددددددددن  -9
اْلددددددددن اْلنيثددددددددب مددددددددن بددددددددين آدر، الكددددددددذاك ااملكددددددددس اااجددددددددل مددددددددن بددددددددين 

 آدر قهلل ُيومع اْلنيثب من اْلن
أن مددددددددددددنهم ااوددددددددددددوحلل المددددددددددددنهم دالن ذاددددددددددددك، البددددددددددددأن مددددددددددددنهم  -41

 ااىامل الااقو طل
دال، التكدددددددون ودددددددو حيددددددددذ  الخيدددددددومل أمدددددددداه، ال دددددددتملوذال مدددددددن اامل ددددددددو -44

الااا دددددددددددوذ يكدددددددددددون ودددددددددددو ياغدددددددددددب الياجدددددددددددب، الااىدددددددددددتملوذ هدددددددددددو اادددددددددددذي 
 يملتوم به الياتجأ إا ه وو خيومل القو ه،

مدددددددددددن ا دددددددددددتملوذ بغدددددددددددري هللا فقدددددددددددهلل القدددددددددددع يف ا دددددددددددذال ، القدددددددددددع يف  -42
 ااشا 

أخددددددددرب ااددددددددداا جدددددددددل ال دددددددددس أن ااشدددددددددا  ل يدددددددددزداد بشددددددددداكه إل  -43
 ذا أخرب أهنم زادالهم  هقوً ضااً الخىاانيوً البملهللاً  ن اخلري، هل

 

أن اامل هلل ل غىن اه  ن  به جل ال س طافة  ل، ف جب أن يكون -41
دائموً، الُيب أن يكون لجئوً إا ه دائموً،  وئذاً به، مملتوموً به من  مفتقاًا إا ه

 ءا نيفىه أالًل، المن ءا اخلاق ااذين ف هم ااشا،
ال تملوذال تكون  ومة يف كل مو ل يقهلل  اإلنيىون  اب صهلله  ن نيفىه  -41

 وا  كون حى وً أال مملنويوً، أمو إذا كون حى وً فقهلل يىتمل ذ اإلنيىون مبن يقهلل  
ه إذا كون قود ًا حوضاًا  ومملوً، أمو إذا كون مملنويوً فس ُيوز ال تملوذال أن يوهلل

 إل بور جل ال س.
ال تملوذال جو  اْلما هبو مطاقوً ف جب  ا هم أن تكون ا تملوذهتم بور  -46

 الحهلله.
  نو  ة اآلية اا وا:م

 ح ث دات اآلية  اب حتامي ال تملوذال بغري هللا؛ اذا تكون ال تملوذال   ودال
  ر، الصامل اامل ودال اغري هللا ءا .

 مسحظة:
ضمري ااافع يف قواه تملوىل )زادالهم( إن قانو:  وئهلل  اب اإلنيس صو  مملىن 
" هقو" طغ ونيو التكربا، الإن قانو:  وئهلل  اب اْلن صو  مملىن " هقو" إضسل 

 الإخوفة..
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ال ام .صاب هللا  اب ني  نو حممهلل ال اب آاه الصح ه ال .....  ا امهللاال
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 [6]اجلن:

 
 

 

  
 عزمي إبراهيم عزيزأعدَّها 

 (  05رقم )   سلسلة العقيدة اإلصدار

اختبر نفسك لبيان مدى المسلم أخي المناقشة: 

 استفادتك من المطوية

أ. اشرح الكلمات الآتية: يعوذون، فزادوهم، 

 رهقا.

 إجماليا. ب. اشرح الآية شرحا

ج. استخرج ثلاث فوائد من الآية مع ذكر 

 المأخذ.

د. وضح مناسبة الآية لباب من الشرك 

 الاستعاذة بغير هللا.
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