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 جدلقىهس

هنً جإلْالم جلؼظُن، ػي جلطقلُى جألػوً، وجخلىٜ هغ جخلحتٌٟن، وجػطودى ػلدً جلؼلدن وجلدُقٌن     

فدال َٛدف   . (66/ جإلْدٍج  ) (...وَال ضَقْفُ هَدح لَدَُِّ لَدبَ ذ دَٔ ػٔلْدنْ      : )قحل ضؼحىل. يف رلحل جإلديحى ٍجلؼقل

و ػلً غًن جلدطكريًن جلٓدلُن، وجهؼدحى جلؼقدن، هدي لؾدن جلىٚدىل        هي جدلٓلن، يف رلحل جلؼقُىز، جالػطوح

 .ئىل جحلقُقس جلٛحوقس، وجالػطقحو ججلحَم، ذىؾىو جهلل ضؼحىل

ولًج، فٌكي، يف جلكٛىل جلقحوهس، ْىف ًؼطوى جلؼقن، لْحْحً للركع، فٌطٌدحول ذ٣ٍَقدس جلدطكريًن    

 ضؼدددحىل، و ُدددف لى جإلوٌج  ئىل جإلديدددحى ذىؾدددىو جهلل جلؼقلدددٍ،  ُدددف لى جلٌظدددحم جلريدددى  َدددإوٌ قطودددحً  

 .جلؼقلُس، ضقىوجى ذال ٌَد ئىل جإلديحى ذىؾىو جهلل ضؼحىل، ويلب يف جلكٛن جألول جلىؾىج  وجلرىجُس

ويف جلكٛن جلػح ، ًر١ٓ جلريالم يف ػٌحٍٚ جإلديحى ذحهلل ضؼحىل، فٌطكىظ ػي ضىقُى جهلل، وػي 

 . ٚكحضَ، وجمسحتَ

جلٓلى  وجدلٗحػٍ وجلؼىج٢ف، وَرين ػلُهح جلكريٍ جإلًٓح ،  ضٍْن آغحٌُح ػلً: ودلح  حًص جلؼقُىز

 .فقى ضٌحولٌح يف جلكٛن جلػحلع ًطحتؽ جإلديحى ذحهلل ضؼحىل ذحجيحَ ٖىَى

 

 :جلكٛن جألول

 :جغرحش وؾىو جهلل

 :جلٌظحم جلريى  وجإلديحى ذحهلل: لوالً

 ٍجلٌظحم جلريى  يف ٞى  جلطحهن جلؼقل. 

 طؿٍَرُسجلٌظحم جلريى  يف ٞى  جلؼلىم جل. 

 جلٌظحم جلريى  يف ٞى  جلقٍآى. 

 ٌحقٗطهحهٖرهس جلٛىفس و. 

 

 :وجإلديحى ذحهلل وجلىؾى: غحًُحً

 جلىؾىو جلػحذص ذحلىؾىجى َقىو ئىل جإلديحى ذحهلل. 

 هي لوؾى جهلل؟: ٖرهس 

 جهلل؟ يهي ٌل: ٖرهس 

 

 جلٌظحم جلريى  وجإلديحى ذحهلل: لوالً

 :جلٌظحم جلريى  يف ٞى  جلطأهن جلؼقلٍ

ى  لدددَ، دبدددح فُدددَ، َٓدددًن يف ًظدددحم وقُددد ، ئىل غحَدددس زلدددىوز، يف قريودددس وضدددىذًن، وضٌحْددد    جلريدددى

 هي لووع فَُ ًُج جلٌظحم جلؼؿُد؟... وضريحهن

 ....جلٓوح  هلُثس ذحلٗوىِ، وجلريىج د وجألقوحٌ،  لهح ضًٓن يف ًظحم وقُ 
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وٚدكحٌي  جألٌٜ، دبح فُهح هي زل٣ُحش وجْؼس، وحبحٌ ػؿُرس، ولهنحٌ غَُدٍز، وؾردحل ٌجْدُس،    

ٖحْؼس، وووَحى ػوُقس، وجلطؼحوى وجلطٌُٓ  جلىجتد ذٌن جلٌردحش وجحلُدىجى وجلزدحَجش جة٣ُدس ذدحألٌٜ      

 .وجلطٍذس، و ن ٖة ًَٓن ذٌظحم وقُ ، وذقىٌ هىَوى

طددىز ئىل جألػوددح ، جدلوػددس، طٌىدلججلؼٗددرُس، وؾددًوٌُح  جلٌرحضددحش ذحٖددؿحٌُح جلٗددحُقس، وقٗحتٗددهح 

هدي ٢رقدحش قٗدٍَس، ولوٌجقهدح، وهدح ذبهدُش ذدَ هدي هؼحهدن ٞدهوس،           دلهطلكس وهدح َريٓدىُح   ج حهنحوُْق

لدىجى ؾًجذددس وقدى ضريدىى هؼطوددس،    لجلزٍَردس ولَُحٌُددح جدلؼقدىز جلطٍ ُدد، وهددح فُهدح هدي       ظحتكهدح ىم ذىقد طل

لىجهنح، و لهح ضٓقً لوػ٣ىٌ ي ُس، وقى ضريىى اليػس، حبٓد جلرُثس وجدلٌحل، وهح ذلح هي شبحٌ، سلطلف 

 .. .ون ذٌظحم وقريوس وضىذًنهي هح  وجقى، و لهح ضؼ

هكطٍْهح وللُكهح، هح ٣ًَن هٌدهح هدي جلٓدوح ، وهدح َٓدرف يف جدلدح ، وهدح َُقدف ػلدً          : جحلُىجًحش

جألٌٜ، وهح ديًٗ ػلً جألٌؾن، هٌهح هح لَ ظلف، وهٌهح هح لَ نف، وهٌدهح هدح لدَ سللدد، وهٌدهح هدح       

وسبىٌَددَ جلٌددحِ  يف شللريطددَ، لددَ قددحفٍ، َريٓددىُح ٌَددٕ، لو ٖددؼٍ، لو ٚددىف، لو وذددٍ، لو قٗددىٌ، جلٌكددن 

ذحلؼٓن، وجلٌون يف قريىهطَ، وضٌظُوحضَ جإلوٌجَس، ومنىٍ، وضريحغٍٍ وُؿٍضَ، ووفحػَ ػي ًكَٓ، ونًُدَ  

 ...... . ن ًَٓن وف  ًظحم، وَؼون لزحَس، ػلً ُىي وذًٛنز. ل٣ؼحهَ، وربٌُٛحضَ جلىقحتُس

ُس جلىجقىز، ضىلى، وضٌوى، وضطريحغٍ،  ن جلريحتٌحش جحلُس هي لٌقحُح وُى جإلًٓحى، ئىل لوًحُح  حخلل

وضؼُٕ يف ًٍُ جحلُحز، هغ ْحتٍ جلريحتٌحش يف ضٌحْد ، وضىجفد ، ػلدً لٖدى هدح َريدىى هدي جلىٞدىـ لريدن          

 ... .يٌ ػقن ْلُن

َهي وٌج   دن ُدًٍ جدلىؾدىوجش؟ هَدي لضقدي ٚدٌؼهح، ولقريدن ْدًنُح، ووذدٍ لهٍُدح، وْد٣ٍُ ػلُهدح،             

 ولػ٣حُح ُىجُح؟

 ُى جهلل ٌخ جلؼحدلٌن

 

 :ٌظحم جلريى  يف ٞى  جلؼلىم جلطؿٍَرُسجل

لددى ضأهلٌددح جلظددىجٍُ جلريُوحتُددس، وجلكَُُحتُددس، وفٓددلؿس جألػٟددح  يف جلريحتٌددحش جحلُددس، ولووجٌُددح        

وغًن يلب هي رلحالش جلؼلن يف ًُج جلريىى جلؼظدُن لٍلٌَدح جلؼؿدد جلؼؿدحخ، و لودح جًكدطف       . ٓلىؾُسجل

والقددص لٌددح هالَددٌن جدلالَددٌن هددي جألْددٍجٌ    ٌلٌَددح هٓددحقحش ٖحْددؼس هددي ججلهددن،  ،لٌددح ذددحخ هددي جلؼلددن 

 .. جلؼؿُرس، يف ًُج جلريىى جلكُٓف

فوي جألهػلس جلؼلوُس جلر٣ُٓس ؾىجً ػلً وؾىو جخلحل ، جلىقس يف ًٓرس قٍجٌز جلٗدوّ جلٟدٍوٌَس   

للكُدددحز جلدددإ ضٛدددن ئىل جألٌٜ، وًٓدددرس جألو ٓدددؿٌن وْدددحتٍ جلزدددحَجش يف جذلدددىج ، وجدلدددحوز، وجلٌردددحش، 

ضطهًٍ هي ووٌجش جلطٍ ُد وجلطكلن وجالًطقحل، وهح ذلح هي لووجٌ يف جلطٌكّ، وجلزًج   وجحلُىجًحش، وهح

ججلددى وجلطٍذددس، ولغٍُددح يف جلطهوددٍ، وجلطكٓددم، وجلطكلُددن وجألمسددىز        وجالقطددٍج ، ووؾددىو جلرريطٍَددح يف  

ولغٍُدح   وًٓرس جألهالـ جلؼحلُس يف جلركحٌ، وجة٣ُحش، ووظُكطهح يف قُحز جحلُىجًحش جدلحتُدس، . جلٌرحضُس

يف ووٌز جدلح  يف جل٣رُؼس، و وُس جدلؼحوى جدلىؾىوز يف جلىم، وجألٌٜ، وجلكح هس، وجدلح  ولغٍُح يف قُدحز  

 .جإلًٓحى وجحلُىجى
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وًٓددرس جإلفددٍجَجش جلزىوَددس جدلهطلكددس يف ؾٓددن جإلًٓددحى، يف جلددىم، وجللكددن، وجلؼظددحم، وججلهددحَ        

 .جذلٟوٍ، وغًنُح

وجذلُوى لددىذٌن، وْددحتٍ ضٍج ُددد جلددىم، يف ًقددن جلزددًج ،      ووظُكددس جلريٍَددحش جحلوددٍج  وجلرُٟددح ،    

 ... .وجلىفحع ٞى جألهٍجٜ وزبػًن جلىم، ػلً ججلٍـ وغًن يلب

جل٣رقددس  و٢ٍَقددس جإلٌْددحل وجلطلقددٍ جخلح٢كددس جلددإ َقددىم صددح ججلهددحَ جلؼٛدد ، يف ججلٓددن، وووٌ

وؿودس، وهدح َطٛدن صدح     جلٌٓؿحذُس يف جلىهحؽ، وه٣ٌقس جلؼقن فَُ، وجلطؿحوَف جلىهحغُدس، وضٍ ُدد ججل  

وْقى٠ جلرُٟدس يف ٌقدن جألم، و٢ٍَقدس ْدؼٍ جحلدى ديدي جلدً ٌٍ ئىل ضلقُكهدح، ولووجٌ         . هي لػٛحخ

منى ججلٌٌن، وهح حي١ُ ذَ هي لغُٗس وقحتُس غالظ، دلٌغ جحلٍجٌز، وجلٛدىش، وجلٟدى ، و٢ٍَقدس والوز    

٢ُدس، وجألوٌوز وجلٗدٍجٌَن   ججلٌٌن، وضٍ ُد جحللُدد هٌدً والوضدَ قدا ف٣حهدَ، و ػدٍز جأللُدحف جالقطُح       

 .ئخل... و... جلقحذلس للطلف، وًىٌز هح لُّ قحذالً للطلف يف ؾٓن جإلًٓحى

وذحنطٛحٌ، ديريي لى ضإلف هالٌَن ججمللىجش جلٟهوس جدلىْىػُس فُوح وٚن ئلَُ جلؼلن، هدي وقدس   

ن  دن  ولريدي َٓدطكُن لى حيٛدً جلؼلد     ًظحم جلريىى، وهح فَُ هي  حتٌحش، وهح حيىظ فَُ هدي ضزدًنجش،  

 لوح جضٓؼص لهحهَ ػظوس جهلل، : ، ذن ػلً جلؼريّ  لوح ضقىم جلؼلن، ن٣ىزًٍُ جلؼؿحتد، جقٛح  ضحهحً

ف جلؼلودح  جلريردحٌ جالنٛدحتٌُن، يف    الوقدى لقدٍ ج  . ووٞكص ٖىجُى وؾىوٍ... وجهطىش جَج ٍ آغحٌ قىٌضَ

ربقُقدحمن   سلطلف جلؼلدىم، هػدن وَريدحٌش، وجْدكح  ًُدىضي، وٍُضٓدن وغًنُدن ذدأى هدح لوٌ دىٍ ندالل           

جلؼلوُس، وزلحوالمن جلطؿٍَرُس، وضأهالمن، ُى لى جلىؾىو ذريدن هدح فُدَ، َٓدًن يف ًظدحم، وهدي وٌجتدَ        

 ... .ػلُن قريُن

 

 :جلٌظحم جلريى  يف ٞى  جلقٍآى جلريٍمي

جلقٍآى جلريٍمي، َىؾَ ػقىلٌح، ئىل جدلالقظس وجلطكريًن وجلطكقُ  يف جإلًٓدحى ذريدن هدح فُدَ، هدي       ىّئ

 ...(فَلٌَُِْظُددددٍ  جإلًَِٓددددحىُ هٔددددنٖ نُلٔدددد َ )لطٍج ُرددددَ جلزٍَرددددس، ولْددددٍجٌ نلقددددَ،   وضٌظددددُنلؾهددددُز هؼقددددىز، 

 .(5/جل٣حٌ )

وَلكددص جلقددٍآى ًظًٍددح ئىل جل٣رُؼددس، ذريددن لقىجذلددح وظٍوفهددح، هددي ضؼحقددد جللُددن وجلٌددهحٌ، وقٍ ددس    

ى ذٌح، ججملوىػحش جلٗوُٓس، و٣ُىل جدل٣ٍ، وضٓهًن جلٓكحخ، وووٌ ججلرحل يف ضػرُص جألٌٜ، لى سبُ

وؾٍَحى جلكلب يف جلركٍ، وػؿُ جإلًٓحى، ًُج جدلهلى  جدلطكى  ػلً صبُغ جدلهلىقحش، وٞدؼكَ ػدي لى   

وَئ ىْ ََِٓددلُرِهُنُ جلددًبذَحخُ َٖددُِثًح ال ََِٓددطٌَِقًُٔوٍُ هٌِٔددَُ َٞددؼُفَ      )َقددحوم لققددٍ سللىقددحش جهلل، وُددً جلرؼىٞددس     

 .(76/جحلؽ) (جل٣َحلٔدُ وَجلْو٣َْلُىخُ

آى جلريٍمي، ذؼى  دن ُدًٍ جلطىػُدس وجلطرٛدٍز، لى ًكريدٍ، وًطدىذٍ، هدي لؾدن جلىٚدىل          مث ٣َلد جلقٍ

 :ذقٌحػس ػقلُس ْلُوس، ئىل ققُقس وؾىو جهلل ضؼحىل

 (ٍ ٍَِٖ ِلَوَلَنِ ٌََِظٍُُوج فٍٔ هَلرَيُىشٔ جلٖٓوَحوَجشٔ وَجألٌِٜ  وَهَح نَلَ َ جللََُ هٔي) (585/ جألػٍجف). 

 (شٔ وَجألٌِٜ  وَجنِطٔالفٔ جللَُِن  وَجلٌٖهَحٌ  ََِحشٕ ألولٍٔ جأللْرَحخ ئ ىَ فٍٔ نَلْ   جلٖٓوَحوَج) (آل ػوٍجى /

591). 
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 (َحل  ؾُىَوْ لَلَنِ ضٍََ لَىَ جللَََ لًََُِلَ هٔيَ جلٖٓوَح ِ هَح ً فَأَنٍَِؾٌَِح ذ َٔ غَوٍََجشٕ هُهِطَلٔكًح لَلْىَجًُهَح وَهٔيَ جلْؿ ر

دُ ُْىوْ ذ ُْٝ وَقُوٍِْ هُهِطَلٔفْ لَ وَهٔيَ جلٌٖحِ  وَجلىٖوَجخ ّ وَجألًِؼَحم  هُهِطَلٔفْ لَلْىَجًَُُ * لْىَجًُهَح وَغٍََجذُ 

ُْ غَكُىٌْ  .(78-77/ فح٢ٍ) ( ًََلٔبَ ئ ًٖوَح ََهًَِٗ جللَََ هٔيِ ػٔرَحؤٍٔ جلْؼُلَوَح ُ ئ ىَ جللَََ ػََُ 

 

 :ٖرهس جلٛىفس

قىجًٌن وضٍج ُد، قص ًُج جلريىى، وًظوص هح فَُ هي جلٛىفس ٍُ جلإ نل ىّئ: قى َقىل ؾحُن

 .ئخل... وًٗح٠

فرحلٛىفس نل  جإلًٓحى، وٚىفس ٚحٌش لَ ػٌُحى للرٍٛ، وليًحى للٓوغ، ولًف للٗن وجلطٌكّ 

 ... .و... و

وذحلٛىفس ٚحٌ جحلحؾد فى  جلؼٌن لُوٌغ ٖىز جلٟى ، وٚحٌش جألُىجخ زل٣ُس ذحلؼٌن ٚىفس، 

وُريًج  ن . ٚىفس... وضٍ رص هي جلٓحتن جلُؾحؾٍ وجلرإذإ وجألػٛحخ و وضريىًص هقلس جلؼٌن ٚىفس،

هح يف جإلًٓحى ٚحٌ ذحلٛىفس، و ن هح يف جلريحتٌحش جحلُس، وهح حيىظ يف ًُج جلريىى ئمنح جيٌٍ 

 ... .ذحلٛىفس

 

 :هٌحقٗس ٖرهس جلٛىفس

ىظ يف جلؼلوح  َػرطىى لًَ لُّ للٛىفس هؼىن، و ن هح حي هح ٍُ جلٛىفس؟ لىّ: حني ًطٓح ل

 .ئمنح حيىظ ذٌظحم، ووف  قٓحذحش وقُقسجلريىى، هي ٚزًن لو  رًن 

جألقوحٌ جلٌٛحػُس ضٌٛغ ٚىفس، وض٣ٌل  ٚىفس،  لىّ: ُن َٛف هي ػحقن لى َىػٍ:  وح ًطٓح ل

 ولىّ... وضؼون ٚىفس،، لؾهُز جلٍجوجٌ ضٌٛغ ٚىفس ولىّ... وضىوٌ ٚىفس، وضؼىو ئىل جألٌٜ ٚىفس

 ... .وال... فس، وضؼون ٚىفس، ذال ٌُىْس وال ػلن وال قٓحخ واللؾهُز جلريورُىضٍ ضٌٛغ ٚى

فلثي جْطكحلص جلٛىفس يف جألؾهُز جلٛوح  جدلُطس، فهٍ يف جلريحتٌحش جحلُس، وجلٌظحم جلريى  

 .جلٍجتغ جلرىَغ لوىل ذحالْطكحلس

وهػحل ذ١ُٓ آنٍ ػلً جْطكحلس جلٛىفس يف رلحل جلٌظحم، فلى وٞؼٌح جدلثحش هي قٍف 

جذلؿحتُس، يف  ُّ، ، وُريًج جدلثحش هي  ن قٍف هي جحلٍوف (جلرح )وجدلثحش هي قٍف  ،(جأللف)

مث ًًٍٗحُح هالٌَن جدلٍجش ػلً جألٌٜ، ُن ديريي لى ضٌٗة ًٍُ جحلٍوف ذحلٛىفس قُٛىز 

ضبحُْس؟ لو حبػح ػلوُحً؟ لو هقحالً ُْحُْحً؟ لو قٛس وٌجهُس؟ ذن جى ًٍُ جةحولس لطػًن جلٓهٍَس 

 . ن هي ٍَجُح، وحيرين ذطكحُس فريٍز جلٛىفسوجذلُ ، لىي 

 

 جلىؾىو وجإلديحى ذحهلل: غحًُحً

 :جلىؾىو جلػحذص ذحلرىجُس َقىو ئىل جإلديحى ذحهلل

لىٌَح قٟحَح ذىَهُس، حنٓهح ذحلىؾىجى، وٍُ غحذطس، ال ٍَضحخ فُهح ئال ًحقٙ جلؼقن هؼطىٍ، لو 

 .هريحذٍ ؾحقى ٍَفٝ جحلّ وجلىؾىجى

 :ٍٓوُح ػلً ٚىٌز ضٓحؤل َػًنٍ ٖهٙ هغ ًكَٓ فُقىلح جلرىُُس ًَوًٍُ جلقٟح
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 .ذححلّ وجلىؾىجى -لًح مل ل ي، ولًح جِى هىؾىو -5

 "(.ع"وُريًج ذحلٌٓرس لرين ئًٓحى قا جذٌُح آوم )

 .هىؾىجً( شلريي)ىّ لرين هٌٛىع ٚحًؼحً، ولرين هىؾىو ئ -7

 (.ألى جلىؾىو هي جلؼىم زلحل)

 .لًح مل لوؾى ًكٍٓ -6

وؾىوٌ ػي ئجيحوٌ، وأل  لى لًح لوؾىش ًكٍٓ حلٛن ووٌ وُى أل  لى  ٌص هىؾىوجً لريكً )

 (.ذح٢ن

زلطحؼ ئىل جل٣ؼحم، وجلٍٗجخ، وجدلريحى، وجلُهحى، : جلًٌ لوؾى ، الديريي لى َريىى هػلٍ لىّ -4

لريحى ًحقٛحً، : وجذلىج ، وجحلٍجٌز وغًن يلب، ألًَ لى  حى زلطحؾحً ئىل ٍٖ  هي ًٍُ جألهىٌ

حؼ ئىل آنٍ، وُريًج َٓطوٍ جلطٓلٓن هي ووى هنحَس، وُى وزلطحؾحً ئىل آنٍ، وجِنٍ زلط

 .هٓطكُن ذحل٣رغ

فحقى جلٍٗ  ال َؼ٣َُ، فال ديريي لى َريىى  ودبح لىّ. لًح لهلب جحلُحز، ذححلّ وجلىؾىجى -5

 .ال ئٌجوز ذلح وال قُحز فُهح ججلوحو، لو جدلحوز لو جل٣رُؼس جدلُطس، وُرطين جحلُحز، ألهنح

وُى غين غًن زلطحؼ، لَ ئٌجوز، وقريوس، وقٛى  ،ديلب جحلُحز نحل ، ئيى الذى لى َريىى يل

 .وُُوٌس ل رب هي  ن ٍٖ ، وفى   ن ٍٖ  وُى جهلل ٌخ جلؼحدلٌن

 

 وفغ ٖرهس هي لوؾى جهلل؟

 :هي لوؾى جهلل؟ وججلىجخ ذاجيحَ: قى َػحٌ ْإجل

وًُج جدلىؾى ُى  لرين جدلىؾىوجش جدلوريٌس هىؾىجً، وَٓطكُن لى ضىؾى ذىوًَ، لىّ: لًٌح لغرطٌح: لوالً

ال حيطحؼ ئىل غًنٍ، ئي ال ديريي لى َريىى ُى لَٟحً زلطحؾحً ئىل هىؾى، ألى وؾىوٍ  ٌجدلرىل جألول، جلً

 .ال الْطوٍ جلطٓلٓن وُى ذح٢نئو (6/جإلنال٘) (لَنِ ََلٔىِ وَلَنِ َُىلَىِ)يجيت 

ي جلًٌ لوؾى لهٍ هٓلن ذَ لىي ججلوُغ، فو( جلىؾىو هي جلؼىم زلحل) لىّ: وٍٖـ ًُج جلريالم

هح لى َقحل لٌح افٌكي ًٓأل هي لوؾى جدلحوز؟ ف. ًٍُ جدلىؾىوجش جةٓىْس؟ قى َقحل لوؾىمح جدلحوز

جدلحوز لَلُس قىديس مل َىؾىُح هىؾى، وٍُ غًن زلطحؾس ئىل غًنُح، ػٌىتً دلحيج ٌَريٍوى ػلٌُح  لىّ

 . ضؼحىل ٌخ جلؼحدلٌنغًن زلطحؼ ئىل غًنٍ وُى جهلل جدلىؾى ذلًج جلريىى قىمي لَيل قىلٌح لىّ

جدلحوز لوؾىمح هحوز لنٍي قرلهح، وًٍُ جدلحوز جلػحًُس لوؾىمح هحوز لنٍي  لهح ئيج قُن لٌح لىّ

غحلػس قرلهح، وُريًج ضٓطوٍ جألْرحخ وجلؼلن، فٌقىل ذلن ًُج ضٓلٓن ئىل جلالهنحَس وُى جْطىالل 

 .فحْى

 ْطوٍجٌ ًُج جلطٓلٓن ئىل هح ال هنحَس، فاىّلًٌح ئيج قلٌح ذح: وذُحى وؾَ جلكٓحو يف ًُج جالْطىالل

زلطحؾس يف وؾىوُح ئىل غًنُح، وال َىؾى هي ذٌُهح هح ُى غًن  صبُغ جدلىجو جلٌطُؿس ْطريىى لىّ

جلىؾىو غحذص ذحلرىجُس  هٌهح، يف قٌن لىّ ٍ ال ديريي لى َىؾى ٖ زلطحؼ ئىل غًنٍ، وذحلطحيل

. جلٗوُٓس، وْحتٍ هح يف جلريىى، هي هىؾىوجشوجلىؾىجى، فٌكي ًٍي جلريحتٌحش جحلُس، وججملوىػحش 

 .وحنّ صح فريُف وؾىش؟ ئيى الذى ذلح هي هىؾى غًن زلطحؼ ئىل غًنٍ، ويلب ُى جهلل ٌخ جلؼحدلٌن
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 .(6/ جحلىَى) (ُُىَ جألوٖلُ وَجِنٍُٔ وَجلظَحٍُُٔ وَجلْرَح٢ٔيُ وَُُىَ ذ ريُن ّ ٍَِٖ ٍ ػَلُٔنْ)

، ذن  حى  أقى جدلىؾىوجش جةطحؾس ئىل نحل ، "ذلحئ" حى جهلل  لى  حى هلل ضؼحىل هىؾى، دلح: غحًُحً

جلزىن جدل٣ل ، وجلريوحل جدل٣ل ، وجلًٌ ًإهي ذَ ُى هي لوؾى  ن ٍٖ ،  هؼىن جأللىُُس ُى ويلب ألىّ

 .وُى قحتن ذٌكَٓ، غًن زلطحؼ ئىل غًنٍ، يلب ُى جهلل ٌخ جلؼحدلٌن

 

 وفغ ٖرهس هي ٌلي جهلل؟

 ؟دلحيج ال ًٍي جهلل ضؼحىل

 ُن ٌلَص ٌذب؟(: ع) ٍن جإلهحم ػلثُْٔ: فحجلىجخ

 ؟! ُف لػرى ٌذح مل لٌٍ(: ع)فأؾحخ جإلهحم 

َ ٌلي ذرًٛنز ػقلَ، آغحٌ جهلل جةٓىْس، ضىل وضٗهى ذٛى ، وضؼلي ، لًٓ(ع)وَقٛى جإلهحم 

لقىٌز، جلزحَس، وجلٌظحم، وجلىقس، وجلقٛى، وجإلٌجوز، وجحلريوس، وج ذٍٛجقس، ػلً وؾىو جهلل ضؼحىل، ألىّ

ويف  ن هريحى، هي ًُج جلريىى، و لهح ضىل ػلً وؾىو جهلل  وجلطىذًن، ظىجٍُ ذحٍُجش، يف  ن ٍٖ 

 .ضؼحىل

 ن هح ضقغ  ٍي ذحلؼٌن، وال ديريي لى َطٛىٌٍ ئًٓحى، لو َطىمهَ خبُحل، ألىّولريي جهلل ضؼحىل ال َُ

فى   ن ٍٖ ، ول رب  ػلَُ قىجٌْح، لو حي١ُ ذَ نُحلٌح، فهى زلىوو، زلطحؼ، ًحقٙ، وجهلل ضؼحىل

 .هي  ن ٍٖ 

 .وحني ًإهي ذىؾىو لهىٌ ال ًٍجُح ذحلؼٌن، ذن حنٓهح ذآغحٌُح،  حلريهٍذح  وججلحيذُس وحنىمهح

ُٖح  ًٍجُح ذأػٌٌُح، وال ًٛىقهح،  حلٍٓجخ، وج٣ًرح  جلٓوح  ػلً جألٌٜ، أ وح لًٌح ال ًإهي ذ

 قٍ٘ جخلرب، وحنى  ػًن وووٌجى جألٖؿحٌ وججلرحل ػٌى ٌ ىذٌح جلق٣حٌ لو جلُٓحٌز، وًٍي جلٗوّ 

 .شلح ُى غًن ققُقٍ

 .فلُّ  ن هح ضٍجٍ جلؼٌن ٚحوقحً، ولُّ  ن هح ال ضٍجٍ غًن هىؾىو

 

 :جلكٛن جلػح 

 :حى ذحهللػٌحٍٚ جإلدي

 ضىقُى جهلل ضؼحىل 

 ٚكحش جهلل ضؼحىل 

 لمسح  جهلل ضؼحىل 

 

 :ضىقُى جهلل ضؼحىل

 :هؼىن جلطىقُى

لَ جلريىى وجقى، ُى جهلل، ال ٍَٖب لَ، فُوح َكؼلَ يف ًُج ئ ىّأُى جإلديحى ذ: هؼىن جلطىقُى ىّئ

 .جلريىى

 :جلىلُن
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 :جألولس ػلً ضىقُى جهلل ضؼحىل  ػًنز، ولٍَُٓح ىّئ

 نحلقَ يف غحَس جلريوحل وجلزىن ػي جلٍَٗب، شلح َىل ػلً لىّ. ظحم جلريىى جدلطقيوقىز ً: ُى

هح لُى لى  حى هغ جهلل ضؼحىل ٍَٖب، فأهح لى َطٓحوَح يف جلكؼن و( ذحنطٛحٌ ٖىَى)وٍٖـ يلب 

جْطزٌح لقىمهح ػي جِنٍ، الًطكح   ج  حًح هطٓحوٌَن، سبحهحً يف  ن جألفؼحل، وجإلٌجوجشايلى خيطلكح، ف

 .جإللَ جيد لى َريىى غًن زلطحؼ ئىل غًنٍ ؾس ئلَُ، ألىّجحلح

 .لهح ئيج  حًح سلطلكٌن لكٓى جلؼحمل،  وح لى لٌجو لقىمهح نل  ٍٖ  ولٌجو جِنٍ ػىم نلقَ

 .ضكحقهوح زلحل النطالفهوح ذحلكٍٜ، وجنطالفهوح فٓحو جلؼحملاف

 

 :جلقٍآى ٍَٖى جلؼقن ئىل جلطىقُى

 :قحل ْركحًَ

 "َؼُىٍ؟لم هي َرىل جخلل  مث  

 (وَهَيِ ٍَََُِقُريُنِ هٔيَ جلٖٓوَح ِ وَجألٌِٜ  لَئ لََْ هَغَ جللََٔ قُنْ َُحضُىج ذٍَُُِحًرَيُنِ ئ ىْ  ٌُِطُنِ َٚحؤقٌٔنَ)

 .(64/ جلٌون)

 (ئ لََُِٔ ضٍُِؾَؼُىىَوَال ضَىِعُ هَغَ جللََٔ ئ لَهّح آنٍََ ال ئ لَََ ئ ال ُُىَ  ُنب ٍَِٖ ٍ َُحلٔبْ ئ ال وَؾِهََُ لََُ جلْكُريْنُ وَ)

 .(88/ جلقٛٙ)

ػَلًَ هَح جضٖهًََ جللََُ هٔيِ وَلَىٕ وَهَح  َحىَ هَؼََُ هٔيِ ئ لََٕ ئ يًج لًَََُدَ  ُنب ئ لََٕ ذ وَح نَلَ َ وَلَؼاَل ذَؼُِٟهُنِ )

 .(95/ جدلإهٌىى) (ذَؼٍِٝ ُْرِكَحىَ جللََٔ ػَوٖح ََٛٔكُىىَ

 .(77/ جألًرُح ) (ال جللََُ لَكََٓىَضَح فَُٓرِكَحىَ جللََٔ ٌَخ ّ جلْؼٍَِٔ  ػَوٖح ََٛٔكُىىَلَىِ  َحىَ فُٔه وَح آلٔهَسٌ ئ )

قُنْ لٌََلََِطُنِ هَح ضَىِػُىىَ هٔيِ وُوىٔ جللََٔ لٌَُوً ٍ هَحيَج نَلَقُىج هٔيَ جألٌِٜ  لَمِ لَهُنِ ٍِٖٔ ْ فٍٔ )

 .(4/ جألققحف) (ًَج لَوِ لَغَحٌَزٕ هٔيِ ػٔلْنٍ ئ ىْ  ٌُِطُنِ َٚحؤقٌٔنَجلٖٓوَحوَجشٔ جٔتْطُىً ٍ ذ رئطَحخٍ هٔيِ قَرِن  َُ

 

 :يف جلطىقُى( ع) الم لُن جلرُص 

هحهٌح جحلٓي ئذي ليب ٢حلد، لىلىٍ  ٍهحهٌح لهًن جدلإهٌٌن، ػلئيف هٟوىى جَِحش جلٓحذقس، قحل 

 :ػلُهوح جلٓالم، ذقٛى ضؼلُن لهطٌح جإلْالهُس

 حى لٍذب ٍَٖب، ألضطب ٌْلَ، ولٍلَص آغحٌ هلريَ وْل٣حًَ، ولٍلَص َ لى وجػلن َح ذين، لًٓ"

 ".لفؼحلَ، وٚكحضَ، و كً ذحهلل وجقىجً،  وح وٚف ًكَٓ

 

 :ٚكحش جهلل ضؼحىل

 :ٚكحش جلريوحل

 :جهلل ضؼحىل هىؾىو ذًجضَ، هطٛف جبوُغ ٚكحش جلريوحل، فهى ىّئ

 :قحوٌ سلطحٌ -5

جلؼؿُ ًقٙ، فلى  ألٌٜ وال يف جلٓوح ، ألىٍّٖ  يف ج  ن ٍٖ  قىٍَ، ال َؼؿٍُ َ ػلًلًٓ :دبؼىن

 .، فلَ جلريوحل جدل٣ل ذلحًئ حى جهلل ضؼحىل ػحؾُجً، دلح  حى 
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 :قحل ْركحًَ

 .(6/ جحلؽ) (يَلٔبَ ذ أَىَ جللَََ ُُىَ جلْكَ ٗ وَلًََُٖ َُكُِ ٍ جلْوَىِضًَ وَلًََُٖ ػَلًَ  ُن ّ ٍَِٖ ٍ قَىٍَْٔ)

 : ػحمل -7

زبكً ػلَُ  قرن قىوغَ،  ؼلوَ ذَ ػٌى قىوغَ، فال ٍ ٠ ذرين ٖلقح ًٌػلوَ جل لىّ: دبؼىن

 .نحفُس، قا نىج٢ٍ جألفهحم، ووقحت  جألوُحم، وًُحش جلقلىخ، وهح زبكً جلٛىوٌ

 .ضكٍو ذحلريلوحل جدل٣ل  ٌلَ، جلًػىم جلؼلن ػلً ًُج جلٌكى ؾهن، وججلهن ًقٙ ال َلُ  ذحإل ألىّ

 :قحل ْركحًَ

 (وَهَح ََهٍُِؼُ هٌِٔهَح وَهَح ٌََُِ لُ هٔيَ جلٖٓوَح ِ وَهَح ََؼٍُِؼُ فُٔهَح وَُُىَ جلٍٖقُٔنُ ََؼِلَنُ هَح ََلٔؽُ فٍٔ جأل  ٌِٜ

 .(7/ ْرأ) (جلْزَكُىٌُ

 ( ٌََؼِلَنُ هَح فٍٔ جلٖٓوَحوَجشٔ وَجألٌِٜ  وَََؼِلَنُ هَح ضٍُِٓٗوىَ وَهَح ضُؼِلٌُٔىىَ وَجللََُ ػَلُٔنْ ذ ًَجشٔ جلٛٗىُو) 

 .(4/ جلطزحذي)

  ...( وَهَح ََؼُُِخُ ػَيِ ٌَذ ّبَ هٔيِ هٔػْقَحل  يٌَٖزٕ فٍٔ جألٌِٜ  وَال فٍٔ جلٖٓوَح ِ وَال لَِٚزٍََ هٔيِ يَلٔبَ وَال

 .(65/ َىًّ) (لَ ْرٍََ ئ ال فٍٔ  ٔطَحخٍ هُر ٌنٍ

 :قٍ -6

وُد جحلُحز لألقُح ، هي ئًٓحى وقُىجى وًرحش، الذى لى ديلب  ٌجهلل ضؼحىل جلً لىّ: دبؼىن

 .جحلُحز

ًٍُ  ىّاَ َريرب، وَطكٍ ، وديىش، فلَ ؾٓوحً، ربن فَُ جحلُحز، ولًٓ ولريي لُّ هؼىن يلب، لىّ

 :ٚكحش جةطحؼ ئىل جدلريحى وجلُهحى وجحلٍ س، وجهلل ضؼحىل غين ضبُى، قحل ْركحًَ

 .(65/ غحفٍ) (ٌَخ ّ جلْؼَحلَؤٌنَ ُُىَ جلْكٍَٗ ال ئ لَََ ئ ال ُُىَ فَحوِػُىٍُ هُهِلٌٔٛٔنَ لََُ جلىَّٔيَ جلْكَوِىُ لٔلََٔ)

 :هٍَى -4

ضريىٌَُس وضٍَٗؼُس، فرحإلٌجوز جلطريىٌَُس نل  ًُج جلريىى ووذٍٍ ولقرين وؾىوٍ، : هلل ضؼحىل ئٌجوضحى

وههوح ٍََى جهلل ضؼحىل هي ٍٖ  فاٌجوضَ ًحفًز خلًن جلٌحِ وٚالقهن، وال ٍََى ٍٖجً ذؼرحوٍ وال 

 :.جلٓوح يف جألٌٜ وال يف  ٍ وال َؼؿٍُ ٖ. ْى جً

 .(87/ َّ) (ئ ًٖوَح لَهٍٍُُِ ئ يَج لٌََجوَ َُِٖثًح لَىْ ََقُىلَ لََُ  ُيِ فََُريُىىُ)

ٍََٖعَ لَريُنِ هٔيَ )وذحإلٌجوز جلطٍَٗؼُس، ٍٖع للٌحِ ًظحم قُحمن، دلٛلكس هؼحٖهن وهؼحوُن، 

ٔ ئ ذٍَِجُُٔنَ وَهُىًَْ وَػًَُٔٓ لَىْ لَقُٔوُىج جلىَّٔيَ جلىَّٔي  هَح وًَٖٚ ذ َٔ ًُىقّح وَجلًٌَٔ لَوِقٌََُِح ئ لَُِبَ وَهَح وَُِٖٚ ٌَح ذَ 

 .(56/ جلٗىٌي) (...وَال ضَطَكٍَٖقُىج فَُٔٔ

وقى قرد جهلل ضؼحىل للٌحِ جإلديحى، وٌَََ يف قلىصن، و ٍٍٓ ئلُهن جلريكٍ وجلكٓى  وجلؼُٛحى، 

 .ي جهلل، وفٟحتن جإلْالموهنحُن ػٌَ، لطكٓي قحذلن، وٍَغى ػُٗهن، وضٓؼى قُحمن، يف ظن ضقى

 :هىٌ  -5

َ لى  حًص لَ قحْس مسغ لو ذٍٛ، جهلل ضؼحىل َىٌ  صبُغ جألُٖح  ذىوى قىجِ، ألًٓ لىّ: دبؼىن

 .هٌهح ٍ لريحى زلطحؾحً، ودلح  حى ئذلحً، فهى َؼلن صبُغ جدلٓوىػحش وجدلرٍٛجش، وال خيكً ػلَُ ٖ

 :قحل ػُ وؾن
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 .(516/ جألًؼحم) (جألذَِٛحٌَ وَُُىَ جلل٣َُٔفُ جلْهَر ًنُ ال ضُىٌِ  َُُ جألذَِٛحٌُ وَُُىَ َُىٌِ  ُ)

 :هطريلن -6

َ قحوٌ ػلً نل  جلريالم، فُوح َٗح  هي جألُٖح ،  وح نل  جلريالم يف ٖؿٍز جل٣ىٌ لًٓ: دبؼىن

 (.وًٍُ آَس هي آَحضَ جلرحٍُجش( )ع)لطريلن هىًْ 

لوكطحؼ، وجهلل ضؼحىل غين ضبُى، لس لآجللٓحى  لس  الم  حللٓحى، ألىّآلىََ  لىّ: ولُّ هؼىن هطريلن

 . ٍ ضزنٍ ػي جحلحؾس ئىل ٖ

 :قحل ضؼحىل

 (ذ ؤػْلَٔٔ هَىَوّج قُنْ لَىِ  َحىَ جلْرَكٍُِ هٔىَجوّج لرٔيَلٔوَحشٔ ٌَذ ٍّ لٌََكٔىَ جلْرَكٍُِ قَرِنَ لَىْ ضٌَِكَىَ  َلٔوَحشُ ٌَذ ٍّ وَلَىِ ؾ ثٌَْح)

 .(519/ جلريهف)

هٔيِ َٖؿٍََزٕ لَقْالمْ وَجلْرَكٍُِ ََوُىٍُٗ هٔيِ ذَؼِىٍٔٔ َْرِؼَسُ لَذِكٍٍُ هَح ًَكٔىَشِ  َلٔوَحشُ جللََٔ وَلَىِ لًَٖوَح فٍٔ جألٌِٜ  )

ُْ قرَئُنْ  .(77/ لقوحى) (ئ ىَ جللَََ ػََُ 

 :ٚحو  -7

وَٛى  يف وػىٍ لٌٍٛز جدلإهٌٌن، . جهلل ضؼحىل ٚحو  يف هح ٍَٗع لٛالـ جلٌحِ لىّ: دبؼىن

 .َ، وَٛى  يف  ن ٍٖ  وَٓطكُن ػلَُ جلريًخججملحُىَي يف ْرُل

 .جلريًخ ٚكس يهُوس، وُى ضؼحىل هزنٍ ػي جلًهحتن ألىّ

 :قحل ْركحًَ

 .(64/ جحلؿٍ) (وَلَضٌََُِح َ ذ حلْكَ  ّ وَئ ًٖح لََٛحؤقُىىَ)

 .(546/ جألًؼحم) (يَلٔبَ ؾٌََََُِحُُنِ ذ رَزُِ ه نِ وَئ ًٖح لََٛحؤقُىىَ)...

 : ٍذح ٌقىمي لذى لَيل -8

ػلس  ، ال َؼٍوٍ جلؼىم، ألىَّ ذح ٍَ هىؾىو قرن  ن ٍٖ ، مل ضٓرقَ ػلس هي جلؼلن، ولًٓدبؼىن لًٓ

 .وؾىوٍ يجضُس فَُ

 :قحل ْركحًَ

 .(6/ جحلىَى) (ُُىَ جألوٖلُ وَجِنٍُٔ وَجلظَحٍُُٔ وَجلْرَح٢ٔيُ وَُُىَ ذ ريُن ّ ٍَِٖ ٍ ػَلُٔنْ)

 

 :ٚكحش جلطزنَس

 :ُغ ٚكحش جلٌقٙ، فهى ْركحًَجهلل ضؼحىل هزنٍ ػي صب ىّئ

 .جدلٍ د زلطحؼ ئىل لؾُجتَ، وجهلل  حهن ألىّ: لُّ دبٍ د -5

 (. وح ْر  ذُحًَ)ئي لى  حى لَ ٍَٖب، لكٓى جلؼحمل : لُّ لَ ٍَٖب -7

ػٌهح، ولى  حى  َ قحتن ذًجضَ، وصبُغ جألُٖح  ضكطقٍ ئلَُ وُى غيندبؼىن لًٓ: لُّ دبكطحؼ -6

 .زلطحؾحً دلح  حى ئذلح

فلى  حى جهلل ضؼحىل زلىووجً، لريحى زلطحؾحً ئىل جدلريحى، وجهلل ضؼحىل غين غًن : لُّ دبكىوو -4

 .زلطحؼ ئىل ٍٖ ، وزل١ُ ذحلريىى  لَ وههُوي ػلَُ

 .ججلٓن زلىوو، وجهلل ضؼحىل ه٣ل  غًن زلىوو ألىّ: لُّ جبٓن -5
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يف جدلٍتً جلًٌ ضىٌ َ جألذٛحٌ، الذى لى َريىى ؾٓوحً، لَ ٚىٌز، و ألىّ: ال ضىٌ َ جألذٛحٌ -6

هريحى، وًُج  لَ شلطٌغ ذحلٌٓرس ئىل جهلل ضؼحىل، فهى ال ضىٌ َ جألذٛحٌ، ال يف جلىًُح وال يف 

 : وح قحل ْركحًَ دلىًْ ذي ػوٍجى. جِنٍز

 .(546/ جألػٍجف) (...قَحلَ لَيِ ضٍََجً ٍ وَلَرئي  جًِظٍُِ ئ لًَ جلْؿَرَن )...

ؼحىل لريحى جهلل ضؼحىل يف هريحى آنٍ، َ لى نال هريحى هي وؾىو جهلل ضألًٓ: ال خيلى هٌَ هريحى -7

وألٚرف زلىووجً، ومل َريي زل٣ُحً وههُوٌحً وًُج َٓطكُن ػلً جلل٣ُف جخلرًن، ُى ال 

 ".جألول ذال لولُس، وجِنٍ ذال جنٍَس"حيىََ هريحى، وال خيلى هٌَ هريحى 

 :ػىل جهلل ضؼحىل

فحهلل ضؼحىل ال . ُف وجلرزٍضزنٍ جهلل ضؼحىل ػي فؼن جلقرُف، وجإلنالل ذحلىجؾد، هػن جلظلن وجحل

 .َظلن لقىجً، وال َأهٍ ذحلظلن، وال حيد جلظحدلٌن

 .هزنٍ ػٌهح صبُؼحً لو لؼؿُ، لو لؼرع، وجهلل ضؼحىل  حهن غين ئهح حلحؾس، لو جلهن،: جلظلن ألىّ

 :قحل ْركحًَ

 (ٌَََِهًَ ػَي  جلْكَكَِٗح ِ وَجلْوٌُِريٍَ  وَجلْرَزٍِ  ئ ىَ جللَََ ََأْهٍُُ ذ حلْؼَىِل  وَجإلقَِٓحىٔ وَئ َطَح ِ ئٌ جلْقٍُِذًَ و

 .(91/ جلٌكن) (ََؼٔظُريُنِ لَؼَلَريُنِ ضًََ ٍَُوىَ

 (َئ ىَ جللَََ ال ََظْلٔنُ جلٌٖحَِ َُِٖثًح وَلَرئيٖ جلٌٖحَِ لًَِكَُٓهُنِ ََظْلٔوُىى) (ًّ44/ َى). 

 (...َوَجللََُ ال َُكٔدٗ جلظَحلٔؤٌن) (57/ آل ػوٍجى). 

 

 :جخلالٚس يف جلٛكحش

وال َؼؿٍُ ٍٖ  وال حي١ُ ذَ ٍٖ ، ػحول  ٍ ال َٗرَ ٖ جهلل ضؼحىل ل رب هي لى َىٚف، ىّئ

 .قريُن ػلُن قىٍَ

وجلٛكحش جلإ ضىٌ هح ػقىلٌح ٍُ ٚكحش سللىقحش، ذٌُوح ٚكحش جهلل ضؼحىل ٚكحش نحل ، 

ٍ لُٓص  ٛكحش ٚكحش جلريٍْ ٚكحش جلقوُٙ، لُٓص  ٛكحش جخلُح٠، ولىّ فوي جدلؼلىم، لىّ

 .جلٌؿحٌ

 .(55/ جلٗىٌي) (لََُِّ  َؤػْلَٔٔ ٍَِٖ ٌ وَُُىَ جلٖٓؤُغُ جلْرًَٛٔنُ)

 

 :جمسح  جهلل ضؼحىل

 :قحل ْركحًَ: هٌهح. هلل جألمسح  جحلٓىن جدلرحٌ حش ىّئ

ُُىَ جللََُ جلًٌَٔ ال ئ لَََ (77)ٍٖقُٔنُ ُُىَ جللََُ جلًٌَٔ ال ئ لَََ ئ ال ُُىَ ػَحلٔنُ جلْزَُِد  وَجلٖٗهَحوَزٔ ُُىَ جلٍٖقِوَيُ جل)

* وٖح ٍَُِٗ  ُىىَ ئ ال ُُىَ جلْوَلٔبُ جلْقُىٗوُِ جلٖٓالمُ جلْوُإِهٔيُ جلْوُهَُِؤيُ جلْؼَُ َُُ جلْؿَرٖحٌُ جلْوُطرَيَر ٍُّ ُْرِكَحىَ جللََٔ ػَ

 .(74-77/ جحلٍٗ) (...كًٌَُُُِٓىَ جللََُ جلْهَحلٔ ُ جلْرَحٌ بُ جلْوَُٛى ٌُّ لََُ جألِْوَح ُ جلْ

 .جدل٣هٍ هي  ن ػُد لو ًقٙ: جلقىوِ

 .جألهحى خللقَ: جلٓالم

 .ًجلٛحو  فُوح وػى ذَ نلقَ، وجدلإهي ذلن هي ػًجذَ ئيج ئ٢حػىٍ فُوح لهٍ وهن: جدلإهي
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 .جدل٣ٍُٓ، جدلٍَى، جدلطٍٛف يف سللىقحضَ: جدلهُوي

 .جلقحٍُ، جلزحلد، ججملُى: جلؼَُُ

 .إلٌجوضَ جدلٌكً: ججلرحٌ

 .جدلطكٍو ذٛكحش ؾاللَ، و وحلَ وػظوطَ و ربَحتَ ججللُن ػي ٚكحش سللىقحضَ،: جدلطريرب

 .جخلحل  جدلٛىٌ، هي غًن ضؼد وال ًٛد، وال قحؾس ئىل ٍٖ : جلرحٌب

 

 :جلكٛن جلػحلع

 :ًطحتؽ جإلديحى ذحهلل ضؼحىل

 ضىقُى جهلل يف رلحل جلؼقُىز. 

  ضىقُى جهلل يف رلحل جلٓلى. 

 . ضؼحىلٌقحذس جهلل -

 .زلرس جهلل ضؼحىل -

 

 :ضىقُى جهلل يف رلحل جلؼقُىز

ُى جهلل ضؼحىل، وُى وجقى ال ٍَٖب لَ، وذُىٍ : نحل  جلريىى وجحلُحز وجإلًٓحى هي َإهي ذأىّ ىّئ

 :ًُج جدلإهي جألهٍ وجحلرين، وُى ػلً  ن ٍٖ  قىٍَ، فاىّ

  وجهلل جدلٓطؼحى"ئيج جْطؼحى فامنح َٓطؼٌن ذحهلل ضؼحىل." 

 جهلل جلٛوى"ًص لىََ قحؾس ٢لرهح هي جهلل ضؼحىل وئيج  ح." 

  وُى جلٍَج "وئيج لٌجو ٌَقحً ٢لرَ هي جهلل ضؼحىل." 

  جوػى  جْطؿد لرين"وئيج لٚحذَ ٍٖ وػح جهلل ضؼحىل." 

  وجهلل حيد جلٗح ٍَي"وئيج  حى يف ًؼوس ٖريٍ جهلل ضؼحىل." 

 غ جلٛحذٍَيجهلل ه ىّئ. "وئيج  حى يف ؾهحو، ٚرب يف ْرُن جهلل ػلً جلٗىز." 

  وجهلل ػٌىٍ قٓي جلػىجخ"وئيج فؼن نًنجً، ٢لد جلػىجخ هي جهلل ضؼحىل." 

  فكٍوج ئىل جهلل"وئيج لٌجو جلٌؿحز فٍ ئىل جهلل." 

وُريًج َطىؾَ جإلًٓحى ئىل جهلل ذرين ػقحتىٍ وهٗحػٍٍ وػىج٢كَ وقحؾحضَ، وَطٛن ذَ يف جلٍٓج  

 . (66/ جلُهٍ) (...َّ جللََُ ذ ريَحفٕ ػَرِىٍَُلَلَُِ: )وجلٍٟج ، وُى لقٍخ ئلٌُح هي قرن جلىٌَى

ال ٍَٖ َبَ لََُ وَذ ًَلٔبَ لُهٍِٔشُ وَلًََح لَوٖلُ * قُنْ ئ ىَ َٚالضٍٔ وًَُٓرُئٍ وَهَكَُِحٌَ وَهَوَحضٍٔ لٔلََٔ ٌَخ ّ جلْؼَحلَؤٌنَ )

 .(566-567/ جألًؼحم) (جلْوُِٓلٔؤٌنَ

 

 :ضىقُى جهلل يف رلحل جلٓلى 

 :ضؼحىلٌقحذس جهلل 
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جهلل ضؼحىل ٌقُد ػلَُ،  َ َٗؼٍ يف قٍجٌز قلرَ، ذأىّهي لْلن وؾهَ هلل ضؼحىل يف  ن ٍٖ ، فآً ىّئ

، فهى َرطؼى ػي  ن هىقف َزٟد جلٍخ (59/غحفٍ) (ََؼِلَنُ نَحتٌَٔسَ جألػُُِي  وَهَح ضُهِكٍٔ جلٛٗىُوٌُ)

جهلل  جلٌحِ، لو مل ٍٍَ لقى، ألىّ ججللُن، وَطقٍخ ئىل  ن قحلس ضٍٍٞ ٌخ جلؼحدلٌن، ْىج  ٌآٍ لقى هي

 ... .ٌَوح َريىىلضؼحىل هؼَ 

 

 :زلرس جهلل ضؼحىل

لًؼن َ جإلديحى ذحهلل ضؼحىل، وجلطٓلُن لَ، جيؼن ُىف جدلإهي زلرس جهلل ْركحًَ، ألًٓ  وح لىّ

ٌُىج لََٖىٗ وَجلًََٔيَ آهَ...)فهى حيد جهلل ل ػٍ هي جلىًُح وهح فُهح. ػلَُ، ذأ رب جلٌؼن، وٍُ ًؼوس جلطىقُى

 .ولول وٌؾحش جةرس جل٣حػس يف  ن ٍٖ . (565/ جلرقٍز) ...(قُر٘ح لٔلََٔ

فايج ٚحٌ زلرحً هلل ضؼحىل،  وح ي ًٍح،  حى هغ جهلل و حى جهلل ضؼحىل هؼَ، َؼُٕ يف جلىًُح ػَُُجً 

 .ويف جالنٍز هي جلٓؼىج  يف ؾٌس جلٌؼُن

 ها جلٓحػس؟: فقحل جألػٍجيب. وْلن ػٍجيب ئىل ٌْىل جهلل، ٚلً جهلل ػلَُ وجلَئؾح  

 وهح لػىوش ذلح؟( ٘)قحل 

 .قد جهلل وٌْىلَ: قحل جألػٍجيب

 .لًص هغ هي لقررص(: ٘)قحل 

وجلٓالم، قرحً ولًلب هي  حى حيد جهلل وٌْىلَ ولُن ذُص جلٌرىز جدلؼٛىهٌن، ػلُهن جلٛالز 

 . ضؼحىلٚحوقحً هطؿٓىجً يف ػقحتىٍ وْلى َ  حى هؼهن يف ججلٌس ئى ٖح  جهلل

ٌَٖح َْؤؼٌَِح هٌَُحؤَّح ٌََُحؤٌ لٔإلديَحىٔ لَىْ آهٌُٔىج ذ ٍَذ ّريُنِ فَآهٌَٖح ٌَذٌَٖح فَحغْكٍِٔ لٌََح يًُُىذَ) ٌَح وَ َكٍِّٔ ػٌَٖح ٌَذٌَٖح ئً 

ئ ًٖبَ ال ال ضُهُِ ًَح ََىِمَ جلْقَُٔحهَسٔ ٌَذٌَٖح وَآضٌَٔح هَح وَػَىِضٌََح ػَلًَ ٌُُْلٔبَ وَ(596)َُْ ّثَحضٌَٔح وَضَىَفٌََح هَغَ جألذٍَِجٌ  

 .(594/آل ػوٍجى( )ضُهِلٔفُ جلْؤُؼَحوَ

 .وجحلوى هلل ٌخ جلؼحدلٌن


