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ُِتٚب  مًِقمٚت اف

ر افّرابع(ِحقار حقل افثٚفقث اشؿ افُتٚب:  , اجلزء افثٚفٞ )احِلقا

 اإلشُْدري )بٚبٚ اإلشُْدريٜ يف افَرن اخلٚمس ادٔالدي( ـرفُّس ادٗفِّػ:

 جقزيػ مقريس ؾِتس ادُسجؿ:

ٓٔد ُمراجًٜ:  ُٕهحل ظبد افنَّ

يس أنىقٕٔقس, ادرـز إ افِّْٚذ: سٜ افَدِّ راشٚت أبٚئٜ بٚفَٚررةمٗشَّ  روقكـز فِدِّ

 م2008إوػ, مٚيق  افىَّبًٜ:

ُتٛ:  رؿؿ اإليداع: ُُ  م2008/  10127بدار اف

ٍحٜافًْٚويـ يف   مـ ووع افّتِٚظٛ اجلٕٚبٜٔمٖخقكة مـ افُتٚب, افًْٚويـ  َوَشط افهَّ

 اإلصٚرة افُٚمِٜ فُِتٚب:◄ 

ر  , اجلزء افثٚفٞثٚفقثِحقار حقل افم(: 444اإلشُْدري )ت  ـرفُّس بع)احِلقا (, ادرـز افّرا

راشٚت أبٚئٜ, ٕهقص آبٚئٜ   م2008 يق, مٚإوػ, افىبًٜ 133إروقكـز فِدِّ
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يس  ًِٔؿت  يف رذا احِلقار افثٚفقث ظَٔدة ظـ ـرفُّسافَدِّ

ر ◄  ُْ ر ادًُٚروغ وؾِ ُْ  ـرفُّسؾِ

ر افرّ ويف رذا احلِ ]. م26م, 25صـ -جلزء افثٚفٞ , اِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس يسيستّر  ,ابعقا ؾٚظف يف دِ  ـرفُّس افَدِّ

َـّ ادُ  رُْ ؾِ  إك أنَّ , ف مقفقد مـ جقرر أبأنَّ  د ظذندِّ ؾُٔ ظـ إفقرٜٔ آبـ,   ,ٚوفٜ إوبٚت أنَّ آبـ لخِقق ومهْقعز يف ُم ًٚروغ ـٚن يس

افقٓدة. ام يهٔٛ ضبًٜٔ أب رء ٕتٔجٜ بَّ ف رُ ؿ ـٕٚقا شخنقن مـ أنَّ بٜ هلؿ, اهلل رق آب, ؽر أّنَّ س, وبٚفِّْ وبٚفتٚيل ؽر مقفقد مـ أب

ٍِ  ـرفُّسيس وبٚفتٚيل ؾَد ظّؾ افَدِّ  ِِّ رق يُ ومل ينٌِف ور, ُْ ظذ إيوٚح خىٖ رذا اف  , بؾ ـٚن ـّؾ خقرٜٔ أبأثبٝ أن يُ , ؿ ظـ افثٚفقثً

ًٚروقن يتيٚررون , افذي ـٚن ادُ ٕنَّ رذا يًْل يف ٍٕس افقؿٝ متجٔد هلل أب ,د مـ جقرر أبرٜٔ آبـ ادقفقخقأف يف إوبٚت هّ 

, فق أنَّ أب ـٚن ؿد َوَفَد آبـ. رُّ ٌَ  [بٚخلنٜٔ ظذ جقرره مـ أن يهٔبف َت

 افزارغ افتل ُتثبٝ افِقٓدة َحَسٛ افىَّبًٜٔ فالبـ وحٔد اجلْس

 .م28-م26صـ -, اجلزء افثٚفٞ فثٚفقثِحقار حقل ااإلشُْدري:  ـرفُّس

1-  َّٕ َِّ إ ِّّل افالرقت ْٚ ؿد تس  .شؿٕٚقن إيامْٕٚ»ّْٚ مـ أبٚء ُمً

2-  ًٚ َِّ رٗٓء أجو ف رق وّرة ٓؿ ينٓدون أنَّ فَُّْ ف ؿد ُخَِِؼ, , بًّْك أنَّ ف لخِققّقا أن ٓ يسجدوا فالبـ افقحٔد ـِّٜ اهلل ظذ أنَّ تً

 جقرر أب.

3-  ًٚ  ه.دَ فَ ف رق أب افذي وَ بؾ أنَّ  ,رق خٚفؼ آبـ افقحٔدبٖنَّ اهلل  أبٚء مل يُرزوا إضالؿ

ًٚ لخِقمع أب يف اجلقرر,  يف افقؿٝ افذي رق واحدٌ نَّ آبـ لخِقق, أافَقل  -4 ِِْهؼ بٚهلل أب ٍٕسف أنف رق أجو يسَي فَدِّ  ا

 .يَّسّقن جقرر اهلل افبسٔط , ورؿ بذفؽر جقرر اهلل أب ٕتٔجٜ وٓدتف فالبـيتٖثَّ ًٚروقن شخنقن مـ أن ادُ  -5

َّٕ ظْدمٚ يُ  -6 رُّ يف أنَّ  صّؽ  جيٛ أن ٕرؾض أّي  ,ف َوَفدَٚل ظـ اهلل إ ٌَ ريَٜ افتل د بٚفىَّ ِِ بؾ يَ  ,د ٕحـِِ د ـام َٕ , ٕنَّ اهلل ٓ َيِِ ف يًسيف َت

 .ْٚشبفتُ 

يف ضبًٔتف مـ ضبًٜٔ افُٚيْٚت افتل  ؾسُٔقن رُذا أؿّؾ د, ِِ بْٔام يف ٍٕس افقؿٝ ٓ يَ  ,ويَدر أن شخِؼ ًٚ,خٚفَ إن ـٚن اهللُ  -7

 ورذا ٓ ئِؼ بف. ,وأظىك هلٚ إمُٕٜٚٔ افقٓدة ,خَِٓٚ

ًٚ ٕنَّ أب يُ  -8 وظْدمٚ يقجد افقاحد يقجد  ,ُينران إػ آوْغ شابـ» و شآب»أنَّ آشّغ  , وبٚفتٚيل رق ؿقل حّؼ ف َوَفددظك أب

 .ورة أخربٚفّضَّ 
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ًٚ ؟الل وشٔط وبٚرؾ يًّؾ أب مـ ِخ   فتٚيل يهر رق ٍٕسف مًروؾ

وحٚهتٚ ◄ ُِتٚبٜٔ وادهدر إشٚد فُؼُ  أيٚت اف

ح ادًْك قوِّ أن يُ  ـرفُّسيس فَِدِّ  دّ ـٚن ٓبُ  ,وأخراً ]. م35م, 34صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ُِ ادُ  فقرٜٔ إُٕٚررؿ ٕٜ ْٓ ْحرؾٜ مـ جِ وبٚفتٚيل اشتخدمقرٚ يف تًٚفّٔٓؿ ادُ , تٚبٜٔ افتل أشٚء ادخٚفٍقن ؾّٓٓٚستَٔؿ فبًض أيٚت اف

يسْٚ ٕجد أنَّ ـتٚبٚت ورُ . ف لخِقق ومهْقعوؿقهلؿ بٖنَّ , ادسٔح, آبـ ؿد ـٕٚٝ , افتل شبؼ أن أذٕٚ إفٔٓٚ مـ ؿبؾ, أثْٚشٔقس افَدِّ

 يٚت:حٔح هلذه أمـ خالل ؾّٓٓٚ افهَّ  ,ٔسٜ وظٚصٝ بفورق يؼح اإليامن افذي اشتِّتف افُْ ـرفُّسيس ادهدر إشٚد فَِدِّ 

ََِدممـ ؿَِبؾ أظامفف مُ  ,ل ضريَف( أوَّ خَِْل) ب ؿْٚينافرَّ ( »1) يسقع رذا افذي صِبتّقه  َؾ ًَ َج وأنَّ اهلل ( »2) .(8/22)إمثٚلش ْذ اف

ًٚ ومسٔحًٚ  َُ ٚفُ أؿٕٚٔؿ افثّ د, بُقٕف أحد خقرٜٔ آبـ ادـُتجسِّ أ. ؽر أنَّ (2/36)أظاملش أنتؿ رب ِٔؿ ُّـ إوبٚهتٚ بٚفٍٓؿ افسَّ ٓ يُ وس, دُّ قث اف

ُِ ٍسر افهَّ وافتَّ  ًٚ مـ ِخ , أو بٌررٚ مـ افَرايـ ؾَط, تٚبٜٔحٔح فميٚت اف َُّ الل افتَّ بؾ أجو ّ ؼ مّ ح رق اهلل افذي بُقٕف , دف آبـ ادـُتجسِّ ٚ أمت

 [.مـ آمْقا بف يف حٔٚة ـّؾ  ,يف اجلسد رَ َٓ طَ 

 ّرابع: يف أنَّ آبـ ؽر لخِقق وؽر مهْقعاحِلقار اف

 شوحٔد اجِلْْس»برارغ ُتثبٝ افِقٓدة َحَسٛ افىَّبًٜٔ فالبـ 

 !افتَّحريض ظذ ؿتؾ أريقشٔغ ◄

 .1صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

َّٓ  ُّـ فنخصٍ , ؾٓؾ مـ ادُ بػ مـ اهلل أوؿد ُوفَِد بىريَٜ ٓ ُتقَص , ؾ٘ن ـٚن رق اهلل :ـرفُّس  يوًف يف مرتبٜ آبـ حسٛ مٚ أ

ًٚ, افىَّ  ًٚ أو مهْقظ ًٚ يدظقه لخِقؿ ؿ ظذ رذا افنَّ وٓ ُي بًٜٔ, وأجو َُ ًُ ـْ اظتٚدوا أن يًقؿقا جمد اهلل؟َُ خص ب يف افقؿٝ افذي تَقل  قبٜ َم

 ُُ فُ »هبٚ شٜ ادـُقحك َدَّ ٛ ادُ تُ ؾٔف اف َّٛ إََِلَ ـْ َش ؾُّ َم ـُ ؾ َخىََِّٔتفُ  إنَّ 
ِّ
َتُؾ  ,َيْ َْ َُّٕف ُي ِ٘ بَّ َؾ َف َظَذ اْشِؿ افرَّ ـْ َجدَّ ِٜ َرُْجًٚ  ,وَم ؾُّ اجْلاََمَظ ـُ  ,َيْرُُجُُف 

ْٚفَقَضِْلِّ  ـَ  ُٛ ِري ٌَ ُف ِظَْْدَمٚ  ,اْف َتُؾ جُيَدِّ َْ  .!(16-24/15)ٓويغ شَظَذ آْشِؿ ُي

ًُ ِْ رب مـ تِ أن هيخص ف فـ يَدر رذا افنَّ أظتَد أنَّ  إينِّ  إرمٔٚ: َّ َُ ؽ اف  ٓٚ.قبٜ افتل يستح

ِِّّل افالرقت ◄  أؿقال أبٚء ُمً

 .2, 1صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ِّ  :ـرفُّس َّٓ ًٕتٚد أن ٕرتًٛ مـ فٌق أخريـ ـْ وبٚفتٚيل ؾ ً ٓ ؿّٜٔ فف, ُْ ؿ َيًروقن ظِْٔٚ ؾِ ّٕنَّ  ,إؾوؾ جدًا يٚ إرمٔٚ أ أن يُقن  بؾرا

ًٚ مٍِ تَّ ؿٕٚقن إيامْٕٚ مُ  َ ِِّ َْٕن » هبٗٓء أبٚء, أن ٕهٍٓؿ وَٕقل: وبٚحلرّي ْٚ وفٔس بآخريـ, ف ئِؼ بِ : ٕنَّ ّل افالرقتع أؿقال أبٚء ُمً
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ِِّّغَ َفْسُتْؿ  َُ ؿْ  ,َأنُْتُؿ اْدـَُت ُُ ُِّؿ ؾِٔ َُ ُؿ افَِّذي َيَت ُُ َِّ بٚفهَّ  إرمٔٚ: .(10/20)متَّكش َبْؾ ُروُح َأبٔ  ؿ.قاب تتُ

ُجقد فثّرة جقرر أب ◄  افسُّ

َِّ  ,إكاً  :ـرفُّس]. 3, 2صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ّٓ َيسجدوا فالبـ فَد َتً ؿ رٗٓء )أبٚء( أ

ُّّ  ,, ورق ـٚيـ مًف أزفًٔٚ أب ف رق وّرة جقررٓؿ َينٓدون أنَّ فَُّْ , ف ؿد ُخَِِؼ بًّْك أنَّ , ف لخِققافقحٔد ـِّٜ اهلل ظذ أنَّ  قٕف ابـ وُيس

ًٚ يُ  ,اهلل احلََٔل ُّّ وأجو  َؿْد : »قٕف احلٔٚة إبديٜ, وافقاؿع أنَّ يقحْٚ افالرقيت يَقلس
ِ
ـَ اهلل َُِؿ َأنَّ اْب ًْ َٕ ِرَف  ,َجٚءَ َو ًْ َٕٚ َبِهَرة فَِْ َوَأْظَىٚ

ـُ يف احْلَؼِّ يف اْبِِْف َيُسقَع اْدَسٔ ,احْلَؼَّ  َْٕح ِٜ  ,ِح َو  [.(21-5/20يقح1ْٚش )َرَذا ُرَق اإِلََلُ احْلَؼُّ َواحْلََُٔٚة إَبَِديَّ

ُشؾ ◄  تًٚفٔؿ أبٚء افرُّ

قفٜ ُٓ ُّـ هلٗٓء افذيـ يرؽبقن أن يبتًدوا بُس ؾُٔ  :ـرفُّس]. 5, 4صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ؾ مل ُش ٕنَّ أبٚء افرُّ يسغ: افَدِّ يف افٌِبٜ بٚشتخدام أؿقال  تَقى بُّؾ  , أن يثَقا ِسد وادـُِِٓؽًٚروغ ادٍُـالم ادُ ويىردوا ظْٓؿ 

ًٚ بٖنَّ اهلل رق خٚفؼ آبـ افقحٔد وا ٕقررؿ وؿد اشتّدُّ قرًا فًِٚمل, ؿ افذيـ ـٕٚقا ُٕ , ورٗٓء أبٚء رُ بؾ أب افذي َوَفَده, يُرزوا إضالؿ

ش ؿِ ـَ ٚفًَ افْ  قرُ ُٕ  ؿْ تُ نْ أَ » :ةف ؿٚل هلؿ مرَّ وا ٕقررؿ مـ ادسٔح, وكفؽ ٕنَّ ؿ اشتّدُّ : أظْل أّنَّ اهلل أب مـ كفؽ افذي فف ٍٕس ضبًٜٔ

ِِّ , (5/14)متَّك  ـِ وآبْ  أِب  ؿِ بْٚش  ؿْ ورُ دُ ِّّ ظَ وَ  ؿِ مَ إُ  ٔعَ وا َُجِ ذُ ِّ ِْ تَ وَ  قا بُ رَ ٚكْ ؾَ » ف ؿٚل هلؿ:ّغ وٚبتغ وحََٔٔغ, ٕنَّ وؿد جًِٓؿ ُمً

 [.(28/19)متَّكش سِ دُ َُ افْ  وِح فرُّ اوَ 

ٍراً  ◄ ـُ ًٚ فٔس   افَقل بٖنَّ اهلل َوَفد ابْ

يسومـ اجلدير أنَّ ] (:11رٚمش ) .7صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس  َؼ بَ ؿد َش أثْٚشٔقس  افَدِّ

فذفؽ  وٓ بتَسٔؿ )بتٌٔر( افقٓدة فٔسٝ بوًػإنَّ » َٔقل:ؾ ,ٓدة آبـ مـ جقرر أب ٓ تًْل تَسٔامً جلقرر اهللوِ وأووح أنَّ 

ـُ بٚرك. اجلقرر ادُ  َّٕ  ,مقفقد مـ كات جقرره, دفَ )اإليامن( أن يُقن هلل وَ  ٍراً وفٔس  ؾال يًْل رذا  ش,مقفقد» و شابـ» فوحْٔام َٕقل إ

ً وٓ تَسٔامً جلقرر اهلل ادرـز إروقكـز  ,ّقئؾ ـٚمؾ ود.ٕهحل ظبد افنٓٔدأريقشٔغ: ترُجٜ أ. ص دّ ادَٚفٜ إوػ ِو ش. تٌٔرا

 [.63 -62ـص م,2002افىبًٜ افثٕٜٚٔ  ,16ؾَرة:  ,افٍهؾ اخلٚمس ,فِدراشٚت أبٚئٜ

َِِٕد ٕحـ ◄  اهلل ٓ َيِِد ـام 

ؾٔجٛ أن ُيرؾض  ش,َوَفدَ »ف ظْدمٚ ُيَٚل ظـ اهلل أنَّ  ,إكاً  (ـرفُّس)]. 8صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

, يف  صّؽ  أّي  ٍِ أنَّ اهلل يًسيف تٌرُّ َِِٕد: ًىل ضبًٜٔ اهلل مٚ ئِؼ هبٚر افذي يُ ُْ بؾ أن يسقد اف ريَٜ بؾ َيِِد بٚفىَّ , ٕحـ ٕنَّ اهلل ٓ َيِِد ـام 

 [.ْٚشبفافتل تُ 
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 متجٔد أب ٕنَّف َوَفَد ابًْٚ  ◄

أن  دّ ػ بٚحلُّٜ ٓبُ ِه حديٞ يتَّ   أظتَد أنَّ ـّؾ ٕينِّ ( ـرفُّس)]. 9, 8صـ -اجلزء افثٚفٞ  ,ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

َِؼٓ بسبٛ أنَّ  ,ف َوَفدد اهلل أب بسبٛ أنَّ جيٛ أن ُيّجَّ ف ًَْْٚ أنَّ يُ  وُيًّد مـ بغ رٗٓء  ,د أـثرريَٜ ُيّجَّ ف هبذه افىَّ ٕنَّ  ,آبـ افقحٔد ف َخ

َُ أي مع آبـ وافرُّ ) بٜٔقبُ هلؿ مُٕٜٚ رُ افذيـ  ّٕف يًِق (,سدُ وح اف ًٚ ٕنَّ  ,ٚ ٕحـ افبؼظّْ  َٚرنبام ٓ يُ  حٔٞ إ ف جيًؾ اإلٕسٚن يف وأجو

 [ٚ رق ؾٔف.مّ  ا ق  ُِ ووع أـثر ظُ 

 افقٓدة بغ افىَّبًٜٔ اإلَلٜٔ وافىَّبًٜٔ ادخِقؿٜ ◄

بْٔام يف ويَدر أن شخِؼ,  ,خٚفًَٚ  ف إن ـٚن اهللُ ؽر أنَّ  فُّس(ـر)]. 9صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ًٚ ٓ َئُِؼ بف ؾ٘ينِّ , افقؿٝ ٍٕسف ٓ َيِِدُ  ًٚ ؾٔف, ومع كفؽ ؾسقف أؿقفف مع أينِّ  أرتًٛ مـ أن أؿقل صٔا  ٓ أرؽٛ يف كفؽ ـثراً, ومنُقـ

بًٜٔ ادخِقؿٜ إمُٕٚٔٚت ف بْٔام ييٓر أنَّ فِىَّ ٕنَّ , ظاّم رق أؾوؾ وأووحبًٜٔ اإلَلٜٔ ؿد ابتًدت بٚفًٍؾ ؾ٘نَّ افىَّ ورق إن ـٚن إمر رُذا, 

ُِّ  هرَ دِ َْ ومَ  ,دةتًدِّ مُ  ٕجد أنَّ افىبًٜٔ اإلَلٜٔٓ  , ًىٔٓٚ ظيّٜإمر افذي يُ , مع مَدرهتٚ ظذ افقٓدةٜ, مْٚطر ضبًٜٔٔ ؾّْٔ ؾ ظذ أن ُتن

 [رظٛ!مُ  , ورذا أمرٌ ع هبذه ادَدرةتتّتَّ 

 ّل جلقرر اهللوفٔد حََٔ ◄

رق وفٔد حََٔل ٛ مٚ ٕٗمـ, َس ؾ٘نَّ آبـ, َح  إكًا يٚ إرمٔٚ, :ـرفُّس]. 9صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ًٚ حلُّٜوفٔس ِٕ  , جلقرر اهلل ٍٜ  ,تٚج ً فهًْ ِّ ٕنَّ  ,ووّرا  [.ريَٜٚ ُخَِِٝ هبذه افىَّ ٓٚ إّنَّ ْٚ َٕقل ظـ اخلَِٜٔ ـ

 سٔح ابـ اهلل احلّل أنٝ اد ◄

أي , قن ويٗمْقن بٚحلّؼ بُّ افذيـ ُي  ئُٚؾٕنَّ اهلل يُ  (ـرفُّس)]. 11صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ـْ رق مهْقع,  ,بٚٓبـ احلََٔل َّ ؾ ؿد وصٍقا ُش , وهلذا ؾ٘نَّ أبٚء افرُّ ف لخِقق رق إيامن مريض وؽر مْىَلٕنَّ اإليامن أنَّ وفٔس ب

ب, ؾٍل احلََٜٔ, ظْدمٚ شٖخف ادُ يس بىرس بٖنَّ افَدِّ  ِِّ ف ُمَىقَّ ـْ يَقل افْٚس ظـ ابـ اإلٕسٚن, ؾِٔبسص, ظْدمٚ ـٚن يف ؿٔكيٜ خ  ,َم

َٚل مـ شخٚؾٚت ظـ ابـ اإلٕسٚن, وؿٚل بُؾ حُّٜ مٚ يُ  حْٔاٍذ ترك بىرس ـّؾ  ,وأي آراء ُتَٚل وتْتؼ ظْف يف بالد افٔٓقديٜ

 افـَْحلِّ » :ومًرؾٜ
ِ
ـُ اهلل ِسُٔح اْب َّ َٝ ُرَق افـْ  [.(16/16)متَّكش َأنْ

خرة ◄  بىرس افهَّ

افذي ٕىؼ بف  يسقع يف مدح احلّؼ  بر افرَّ ومل يتٖخَّ  :ـرفُّس]. 11صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ًٚ فدَ امً وَ حْ ـَ نَّ فإِ  ,ٚقَٕ يُ  ـُ بْ  ٚنُ ًَ ّْ ٚ ِش يَ  َؽ ك فَ قبَ ضُ »ؾَٚل فف:  ,ىرسب َٝ . اِت وَ اَم  افسَّ ي يِف ذِ  افَّ ِب أَ  َـّ ُِ فَ  ,َؽ فَ  ـْ ِِ ًْ يُ  ؿْ ـَ م ًٚ: َأنْ َوَأنَٚ َأُؿقُل َفَؽ َأجْو
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َِْٔستِل ,ُبْىُرُس  ـَ ْخَرِة َأبِْْل  ٚ ,َوَظَذ َرِذِه افهَّ َٓ َِْٔ َقى َظ َْ ـْ َت ٓ ٕمر  ,شصخرة» بـ وُدظل شًّٚن. (18-16/17)متَّك شَوَأبْقاُب افـَْجِحِٔؿ َف

 َّٓ ـــ, ٔذ بىرسِّع إيامن افتِّ م تزظزُ دَ ٚت وظَ بَ  ٕجؾ وَ آخر إ ْٝ وظذ رذا اإليامن َتــــثــَــــبـَـّ َسٝ ـْٔسٜ ادسٔحَت حتك  ,وشتبَك إػ إبد, وَتَٖشَّ

 [أبقاب اجلحٔؿ فـ تَقى ظِٔٓٚ.

 اهلل أب وبذل ابْف فٍِداء ◄

َٓ  :ـرفُّس]. 14, 13صـ -, اجلزء افثٚفٞ ٚفقثِحقار حقل افثاإلشُْدري:  ـرفُّس ؿأ َٓ ٍْ َىك ؿّٜٔ أؿؾ   ًت ًْ أنَّ مبٜ اهلل فًِٚمل ـٕٚٝ شُت

ورذا ر جدًا, )ضٚحٚ رق ـذفؽ ـام يّدظقن(, بْٔام ـٕٚٝ تِؽ ادحبٜ شُتَدَّ  ف أرشؾ خلالص افًٚمل, ابْف افذي رق جزء مـ افًٚملأنَّ فق 

أن هيٛ اًل بذفؽ ٍّو مُ  ,ومل ينٍؼ ظذ وّرتف افذي أشِّف فِّقت بٚجلسد, ؾداء ظـ حٔٚة افًٚمل ل ابْفذَ ؿد بَ أب اهلل  إكا َظِِّْٚ أنَّ , حّؼ 

 [ًٚدة؟.افبؼ افسَّ  ـّؾ 

ٚرة وـقن آبـ اهلًإ حًََٔٔٚ  ◄ ٍّ ٍِداء وافُ  اف

ّٓ َيٌوٛ أحدٌ , تٖـٔد أظتَد وبُّؾ  :ـرفُّس]. 14صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس مـ ضريَٜ  وأرجق أ

 َّٕ ًىل حٔٚتف أو أن يُ , أو أن يٍدي افًٚمل, ُّـ أن يُقن واحدًا مـ اخلَِٜٔـٚن ٓ يُ أنَّ ادسٔح أْوَىّر هلذا مـ أجؾ مبٜ هلل, ام حديثل, إ

 ٍّ ٍِؽ دمف افُريؿ ظّْ , ٚرةكبٔحٜ ـ ًٚ وجزءًا مـ اخلَِٜٔوفٔ ,إن مل يُـ آبـ رق إَل حؼ مـ اإلَل احلََٔلٚ, أو أن َيْس   [.س لخِقؿ

 أشامء تُدّل ظذ ظالؿٜ مع آخر ◄

ظذ ظالؿٜ  ّل رق مـ إشامء افتل تدُ  ,إكاً  شآب »ؾٚٓشؿ  (ـرفُّس)]. 16صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

؟ وإػ أي ظالؿٜ ُتنر؟ شآبـ»و  شأب»إشامء  ّل ء تدُ أي ريدّل ظذ ٍٕس افًالؿٜ, وبٚفتٚيل ؾ٘ػ  شابـ», ـام أنَّ آشؿ مع آخر

 [رؾ شخرج احلديٞ ظاّم ئِؼ؟ ,وظْد اشتخدامٓٚ

 أب رق اخلٚفؼ وآبـ رق ادخِقق ◄

ك رٗٓء ادجٕٚغ وادُ  ,إكاً  :ـرفُّس]. 16صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ِّّ  اهلل ْحرؾقنؾِامكا ُيَس

َٓ  ؟ظقن أنَّ آبـ لخِققٓؿ يدَّ وفَُّْ  ش,بٚٔب»  ُيْٚطر شادخِقق» و ش,أب» ُيْٚطر شاخلٚفؼ» إنَّ م فٔٚؿٜ أن َٕقل دَ  ُيًتز جٓاًل وظَ أ

ًٚ فًِالؿٜ افتل تقجد بغ اوْغ؟ش, آبـ»  [ضبَ

ورة أخر ◄  ظْدمٚ يقجد افقاحد يقجد بٚفّضَّ

ًٚ ٕنَّ أب ُيْدظَ  (ـرفُّس)]. 17صـ -اجلزء افثٚفٞ , ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس أنَّ  , وبٚفتٚيل رق ؿقل حّؼ ف َوَفدٕنَّ ك أب
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ْغ  َّ  بٛ ؾٔام ُيَٚل ظـ ـْٔقٕٜ ـّؾ ورذا رق افسَّ , ورة آخروظْدمٚ يقجد افقاحد يقجد بٚفّضَّ ُينران إػ آوْغ,  شابـ» و شأب» آْش

 [مْٓام.

 ٖخٔف آبـأب فـ ُيوٚر يف رء بت ◄

َِّ ضٚحٚ أنَّ  ,إكاً  :ـرفُّس]. 18صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ٚ أن ٕوع اهلل  ,بٚحلّؼ  ؿْٚ ٕتُ ؾٔجٛ ظِْٔٚ إِمَّ

مـ جٜٓ ضبًٔتف  أي ,بَ٘ل أو أن ٕرؾع آبـ إػ مرتبٜ تِٔؼ, يف ادجدف َيتٍّقق ظذ آبـ حتك ٓ ييٓر أنَّ , أب يف مْزفٜ ادخِقؿٚت

 [.بًٜٔآبـ فف ٍٕس افىَّ ٕنَّ اهلل أب فـ ُيوٚر يف رء إن ـٚن وجقرره, 

 ؾقق اجلّٔع ◄

رق ؾقق ف ٓ َٕهد هبذا أنَّ  ش,ؾقق اجلّٔع» فوبَقفْٚ أنَّ  (ـرفُّس)]. 19صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

 [ورق واحد يف اجلقرر مع أب افذي َوَفده., فُـ َٕهد أنَّ جقرره افٍٚيؼ يًِق ؾقق اجلّٔع, طمـ حٔٞ ادرتبٜ وادجد ؾَ اخلَِٜٔ

ر افبؼي ◄ ُْ ٍِ  ضبًٜٔ اهلل أبًد مـ ُحُدود اف

 ؽر مرئٜ وؽر)اإلَلٜٔ( افٍٚيَٜ  ضٚحٚ أنَّ افىبًٜٔ (ـرفُّس)]. 21, 20صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ٛ َس ف مـ ؽر افاليؼ أن ٕبحٞ يف مٚرٜٔ اهلل َح ؾْحـ ٕٗمـ بقجقد اهلل, فَُّْ  ,بط فدى أي ـٚيـ مـ افُٚيْٚتمًروؾٜ مٚرٔتٓٚ بٚفوَّ 

ٍِ دُ إك أنَّ ضبًٜٔ اهلل رل أبًد مـ ُح درك رذا, ٓؾ أن ُٕ ضبًٔتف اإلَلٜٔ, ؾِٔس مـ افسَّ  إن ـٚن آبـ رق لخِقؿًٚ  وؿَّ . ر افبؼيُْ ود اف

ًٚ مـ أب؟ ُّْف وحده أن يًرف أبؾُٔػ يُ , ومهْقظًٚ  ًٚ مًروؾ ستحٔؾ متٚمًٚ أمر مُ ٕنَّ مًرؾٜ ضبًٜٔ اهلل , وأن يُقن وحده أجو

ًٚ  ,فٔس أمر يٍقق إدراك افًَؾومٚرٔتٓٚ,  , بْٔام أن ُيًَرف رء ظـ تِؽ ادخِقؿٚتسبٜ فِّخِقؿٚتبٚفِّْ  حتك وفق ـٚن رذا إمر صًب

ف ؿد بٖنَّ ظٚء إكًا شٔتالصك آدِّ , ورق ؾَط افذي ُيًَرف مـ أب, أبؾىٚحٚ أنَّ آبـ وحده رق افذي َيًِرف  ,ؿِٔاًل ظِْٔٚ, وبٚفتٚيل

ِرُف ٍٕسٓٚ, بًٜٔ افٍٚيَٜ ؽر ادقصقؾٜ رل ؾَط افىَّ  ٕنَّ , ُخَِِؼ  ًْ  [.قأن يَسبقا مْٓٚ ظذ اإلضالقا َُ وٓ يستىٔع أوئلؽ افذيـ ُخِِ افتل َت

 امٜ دـ رق وحده اهلل احلََٔلتَديؿ افُر ◄

ـُ بًّْك أنَّ  (ـرفُّس)]. 21صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ـُ  ,ٚ ًٕٔنف يف جٓؾّْ ف يف افقؿٝ افذي  ٚ ّْ و

ُبد اخلَِٜٔ, ٚ ُمسَتًَبديـ حتٝ أرـٚن ّْ ـُ ؿٚسيـ,  ًْ َٕ ـْ بىبًٔتف رق وحده اهلل امٜ فِ م افُرَدِّ ف ـٚن جيٛ ظِْٔٚ أن ُٕ مع أنَّ افًٚمل, وـْٚ  َّ ـ

 [. احلََٔل
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ّْٚ ٕٗمـ بٖنَّ آبـ لخِقق ◄ ـُ  أخـ ُٕقن يف والل إن 

ًٚ وـقاحد ٓ يُ  :ـرفُّس]. 23, 22صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ُّـ أن يُقن آبـ افقحٔد لخِقؿ

, بؾ فْٚ افًَؾ افتٚمّ وٓ َٕدر أن ٍٕخر بٖنَّ  ,وٕحـ مٚزفْٚ أضًٍٚٓ يف أؾُٚرٕٚ. مـ أرـٚن رذا افًٚمل وُيسٛ مـ وّـ ادخِقؿٚت

وؼفديْٚ حََٜٔ افرَّ  , مع أنَّ ختدظْٚ بًض إؾُٚر ؽر ادُْجِدَيٜ بٚحلرّي  ف يف أي رء شُٔقن آبـ ؿد ٕنَّ  جٚء يف آبـ:أي افرَّ  ,جٚء افقا

 ُُ ًٚ, إن مل ي ـُ  رٕٚ مـ ظبٚده ادخِقؿٚت؟حرَّ ـ ؿد أؾٚدٕٚ بُقٕف ؿد صٚر إٕسٕٚ ـْ ُٕقن يف والل إن  ف مثؾ أي ابـ ٚ ٕٗمـ بف ظذ أنَّ ّْ أَخ

 [آخر)لخِقق(؟

 إيامن أشّك مـ افذيـ آمْقا بٚفّْٚمقس ◄

َُ  :ـرفُّس]. 24, 23صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس دمٚء بقاشىٜ مقشك إنَّ افْٚمقس افذي ُأظىل فِ

يِ ْهَ ٚ إِ يَ  عْ َّ ْش اِ » ُٔؿ, ؿد أوصٚرؿ ؿٚياًل:احل َثًٚٓ » ويف مقوع آخر ؿٚل هلؿ:, (6/4)افتثْٜٔش دٌ احِ وَ  بُّ ٚ رَ َْ َلُ إِ  بُّ افرَّ : ُٔؾ ا ّْ ٓ َتْهَْْع َفَؽ تِـ

ًٚ ُصقَرًة َمٚ ِمـامَّ يِف  ُؾ َمُْْحقت ٍَ ـْ َأْش ـْ َؾْقُق وَمٚ يِف إَْرِض ِم  ِم
ِ
اَمء بًٔدًا ظـ ظبٚدة  ,ؿد ارتَك هبؿ إػ أظذورق  .(20/4)اخلروجش افسَّ

 » أرـٚن افًٚمل ظْدمٚ ؿٚل هلؿ:
ِ
اَمء ؾ ُجِْْد افسَّ ـُ َر َوافُُّْجقَم  َّ ََ َس َواف ّْ  َوَتُْْيَر افنَّ

ِ
اَمء بُّ إَُِلَؽ  فِااَل َتْرَؾَع َظََْْْٔٔؽ إِػ افسَّ ٚ افرَّ َٓ َّ افتِل َؿَس

قِب  ًُ ِٔع افنُّ
ِّ
ؾِّ اجِلَ ـُ  َٝ  افتِل حَتْ

ِ
اَمء ُبَدَرٚفسَّ ًْ َسَّ َو َتْسُجَد هَلٚ َوَت ٌْ دظٚرؿ فإليامن بٚفقاحد افذي  بًّْك أنَّ افْٚمقس ؿد, (4/19)افتثْٜٔش َؾَت

ًٚ مٚ رق خىٖ وذبًٜٔحسٛ افىَّ رق بٚحلََٜٔ إَل  , قد فِخَِٜٔ بجٕٚٛ اخلٚفؼجُ ىٚفبٓؿ بّضورة افسُّ افْٚمقس مل يُ  ٕنَّ  ,, وأظتَٓؿ ّنٚئ

ـْ ٓ يرؽٛ يف ظبٚدتف. ؾ٘ن ـٚن رذا رق بٚفتٖـٔد مٚ ف أوصفَُّْ  َّ د بًَٚب ادقت فـِ ـْ دظٚرؿ إػ آظتامد افُّع ظذ اخلٚفؼ, وردَّ  َم

ـْ ؿد دظٕٚٚ ـالم اإلٕجٔؾؾدظْٚ ٕتحدَّ يَقفف افْٚمقس,  ع ٕقر ىَ وَش  ,ورمزاً  فَد إَٙ افْٚمقس افذي ـٚن طاِل  أن ًٕتّد ظِٔف.  ث ظـ َم

ًٚ أشّك مـ ؾٓؾ ٕحـ جمٕٚغ إك ؿد آمّْ , لخِقق ومهْقع, خٚفٍقنمٚ يًتَد ادُ ٛ َس َح  فمع أنَّ  ,ْذ أن َؿبَِِْٚ اإليامن بٚٓبـ, مُ احلََٜٔ ٚ إيامٕ

بٜ أنَّ رٗٓء دون أن يَبِقا ٕقر احلََٜٔ  بًٜٔ؟بٚفقاحد افذي رق بٚحلََٜٔ إَل حسٛ افىَّ  وؾؼ افْٚمقس أوئلؽ افذيـ آمْقا  وإـثر ؽرا

َدرؿ, بًٜٔ, ا اإلَل بحسٛ افىَّ ؿد ظرؾق ًْ َْْٔٚ َب ـْ  ْٚ َؿبَِِْٚ احلّؼ وٍٕتخر أنَّ بْٔام ٕحـ ؿد َأتَ َّٕ , ـٕٚقا ؿبِْٚافذي مل ُيستًِـ فِـّ ْٚ يف رأهيؿ ؿد ؾ٘

 [.قر اإلَللقد افُّْ ُج رؽؿ وُ  ,وٕقجد يف طالم ٓ اشتْٚرة ,إحرؾْٚ ظـ رذه احلََٜٔ

 افْٚمقس افذي ييِّْٚ ؾٔام ًٍٕؾ ◄

وافذي بْٚ, ؾ٘ن ـٚن افْٚمقس افذي رق مٗدِّ  ,إكاً  :ـرفُّس]. 26, 25صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  سـرفُّ 

َرز بٚفقاحد افذي رق بٚحلََٜٔ إَل َح  ْٚ إػ مًرؾٜ َؿ ـ, فبًٜٔٛ افىَّ َس ـَ ّٓ , حْٔاٍذ ٓ جيٛ أن يُقن (42)ادسٔحأشقأ ؾٔام شختص بّن ُيَقج

ًٚ, آبـ لخِق َِّْٚ ؾٔام ًٍٕؾحتك ٓ ييٓر افْٚمقس ـٖنَّ ؿ أو ـٖنف ُييٓر أنَّ مًرؾٜ ادخِقق أؾوؾ مـ مًرؾٜ اهلل اخلٚفؼ, وبذفؽ , ف ؿد َط

َّٚ ومهٔدة َيستخدمٓٚ افنَّ   [ٔىٚن.ُيهبح افْٚمقس ؾخ
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 افْٚمقس وّه ادسٔح ◄

َِّ ] (:42رٚمش ) .26صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ف جيٛ أن ُيًبد اهلل ؿ بٖنَّ بام أنَّ افْٚمقس ؿد ظ

ومـ ٕٚحٜٔ أخرى , رذا مـ ٕٚحٜٔ, د فٔس لخِقؿًٚ تجسِّ إكًا ؾٚدسٔح آبـ ادُ  ش,إػ ادسٔح بْٚمٗدِّ »وافْٚمقس رق  ,وحده دون ادخِقؿٚت

يًِْف اهلًإ  أن ورق افقحٔد افذي يستىٔع ,ف أبؾٓق افقحٔد افذي يًر ,ؾٚدسٔح بُقٕف رق آبـ احلََٔل ادقفقد مـ جقرر اهلل

 ًٚ َِّ  ش,بنِّ ادسٔح» ورذا مٚ يَهده ,حََٔٔ  [.بًٜٔ ادخِقؿٜدون افىَّ , ويَقدٕٚ إػ أن ًٕبد اهلل اخلٚفؼ ,ِٜافذي جيًؾ مًرؾتْٚ ؽر ُمَو

ٜ بَِٛ  ر»رّد ظذ آظساوٚت اخلٚصَّ ُْ  شبِ

ر ـّؾ خَِٜٔ ◄ ُْ  بِ

 .27, 26صـ -, اجلزء افثٚفٞ قار حقل افثٚفقثحِ اإلشُْدري:  ـرفُّس

 .ظذ إخقتف ويُقن ؿد ُوفَِد ؿبِٓؿ م أحدٌ تًْل أن يتَدَّ  شبُر» ـِّٜ :ـرفُّس

ربِ » ُدظل آبـ ,ـام يَقفقن, إكًا حٚكا إرمٔٚ: ِّ  ,(1/15)ـِقدش اخلَِٜٔ ـّؾ  ُْ ومـ ٍٕس  ,أختف بىريَٜ مٚ ٓٚ فٔسٝفق أنَّ اخلَِٜٔ ـ

 مـ ضبًٔتٓٚ؟وفٔس رق , جْسف

ًٚ يُقن آبـ ؿد ُدظِ  وٕتٔجٜ فذفؽ :ـرفُّس , ـام أنَّ احلديٞ ظـ أب ٓدتف فٔسٝ وٓدة حََٜٔٔووِ بدون ردف,  ظذ مٚ يبدو َل ابْ

 سبٜ فْٚ بّثٚبٜ أشىقرة بال ؿّٜٔ!شُٔقن بٚفِّْ 

َّٕ ظِ دَّ مُ  ,ٚفغ ؾٔٓٚبإنَّ احلديٞ ظـ آب فالبـ ؿد تؿَّ بىريَٜ مُ ٓ, بؾ ظذ افًُس: ؾٓؿ يَقفقن  :إرمٔٚ ؿٔؾ ظـ أبْٚء  ,ف يف مقوع آخرغ إ

ئؾ ْٖهُتُؿْ » :ريَٜوبٍْس افىَّ  ,إها َٕنَّ ُٝ َبَِْغ َو ْٔ  .(1/2)إصًٔٚءش َربَّ

ًٚ بٚفتَّ إكًا شُٔقن وحُٔد اجلْس  :ـرفُّس ًٚ:  ـام يَقفقن مثِْٚ بْلؿد أصبح ابْ َٓ فُل يُقن ابْ  رق لخِقق؟ يف افقاؿع ف يًْل رذا أنَّ وأ

ظقن كفؽرُ  إرمٔٚ:  .ؿ افذيـ َيدَّ

 متك ُدِظل افُِّٜ بُراً  ◄

َِؿ ,رء ف ؿبؾ ـّؾ أظتَد أنَّ  (ـرفُّس)]. 28, 27صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ًْ َٕ متك ُدظَل  ظِْٔٚ أن 

ً؟ را ُْ ـْ رُ  افُِّٜ ب راً؟ ٕنَّ وَم ُْ حٔحٜ قبْٚ جتٚه ادًٚين افهَّ ُِ َشُْنع يف أن ٕرؾع ؿُ  ريَٜه افىَّ هبذ ْٚؿ افذيـ أتك بْٔٓؿ وُدظَل وشىٓؿ ب

ر:فُِِامت افتل تُ  ستَّٜٔ وؽر قفٜ مًْك افُِامت ادُ ُٓ حٚن فْٚ بُس قوِّ ٚ أمران يُ ٕنَّ مًرؾٜ إزمْٜ ومتٔٔز إصخٚص ُه  ِٔؼ بٕٚها

ُُ ْحرؾٜ افتل تٖيت إفْٔٚ مُ ادُ   [.شَٜدَّ ٛ ادُ تُ بٚذة مـ اف
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ذ صُؾ افًبدأخذ ٍٕ◄  سف واختَّ

رذا ادجد  رؾ شُْخوع كفؽ افذي فف ـّؾ  ,إكًا يٚ إرمٔٚ :ـرفُّس]. 30صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

 ًُ َذ صُؾ افًبدحتك وفق ؿٔؾ ظْف أنَّ  ,قديٜبُ افالمع حتٝ ٕر اف َٓ ف أخذ ٍٕسف واختَّ َّٕ  يُقن رذا دفٔاًل ظذ اجلٓؾ؟ ٕينَّ ؟ أ ف  أريد أن أؿقل إ

ذَ  ّٓ أنَّ صُؾ افًبد,  مع ـقٕف اختَّ َّٔدةإ ََ ة وؽر ُم ُّْف أن وٓ حتك أي ـٚيـ آخر يُ  ,, ومـ ٕٚحٜٔ أخرى(51)ف َؿْبؾ كفؽ ـٕٚٝ ضبًٔتف ُحرَّ

َّٕ  ,مٚ ـٚن ظِٔف آبـ, ورق ظْدمٚ َيَتَخذَّ ظـ مٚ ـٚن ظِٔفيهر  ِّّ ف بىريَٜ ضبًٜٔٔ يُ ؾ٘ ً آخر.ت  [ؿ أمرا

 [أنَّ افىبًٜٔ اإلَلٜٔ صٚرت مدودة بٚجلسد. رذا ٓ يًْل بٚفتٖـٔد: ](51)رٚمش 

 إزمْٜ وإوؿٚت وادًٚين◄

ُؿ ٓ تَبِقن أن خٚفٍقن: ؾىٚحٚ أنَّ إكًا ادُ  ؾِٔسّع :ـرفُّس]. 31, 30صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ـْ فُؿ كرـ ذير مُ ٓ أن مُتَِّٔزوا إصخٚص, دؿٔؼ إزمْٜ وتٍحهقا بٚفتَّ  ؟ وحٚكا َِتقٍ ؾ٘ػ أجـ أنتؿ ُمَْٚدون؟ ومٚكا تًٍِقن يٚ َم

ِغ إزمْٜ وإوؿٚت وادًٚين افتل يُ ط, ِْ قر ٓ تَبؾ اخلَ مُ ختِىقن بغ أُ  ِّ أيٚت افتل ؿِِٔٝ ظـ آبـ  تهبح ـّؾ  ُّـ مـ خالهلُٚمٓ

ـٌ فمب, حتك ؿبؾ جتسده, ُؿ جيٛ أن َتْسبقا هلل افُِّٜٕنَّ ؟ قحُو افقُ  واوحٜ يف مًٕٚٔٓٚ ـّؾ  أي ادجد , ـؾُّ مٚ ئِؼ بٚهلل, إك رق اب

َُ واحلريٜ افتل ٓ ُتَٚرن,  ُُ  ٕنَّ بقاشىٜ افُِّٜ صٚرت ـّؾ ة افتل فمب: قَّ وٍٕس اف  [ـ مقجقدة.إصٔٚء افتل مل ت

 ٕخِؼ اإلٕسٚن ظذ صقرتْٚ◄

ًَ  ٕنَّ أب وافُِّٜ هلام ٍٕس اإلرادة (ـرفُّس)]. 31صـ -, اجلزء افثٚفٞ حقل افثٚفقثِحقار اإلشُْدري:  ـرفُّس  نسكؾ ادُ َّ واف

ـَ  َٛ ظْف مقشك, ٕنَّ مقشك  َت ـَ أي آبـ افذي ؿد ُوفَِد مْف وافُٚيـ , ٛ فْٚ ـٔػ أنَّ اهلل أب ؿٚل فُِِّٜتَ ـام رق واوح يف ـؾ مٚ 

َْٕسَٚن َظَذ : »مًف َْٚ ُصقَرتِ فَْخِِْؼ اإِل ِٓ َنَب ـَ ِّؿ رق واحد ّل ٓ يدُ  شفْخِؼ» ٕنَّ تًبر, (1/26)افتَُّقيـش َْٚ  بؾ ظذ أـثر مـ , ظذ أنَّ ادتُ

 [.وأـثر مـ اوْغ ,واحد

 افذي َوَوَع مـ ظيّتف بسببْٚ ومـ أجِْٚ ◄

ك ؾتحرَّ , ْٚبّ بْٚ وُي  ف هيتؿّ ٕنَّ  ,ٚحٜٔ أخرىومـ ٕ (ـرفُّس)]. 32, 31صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

َٚن : »فحتك أنَّ  ,ؾتف ومرامحف اإلَلٜٔأبداؾع مـ ر ـَ ًَ إِْك  قَن ُم ُُ ًٜ َأن َي َِْس ْٛ ُخ , مَلْ َيِْس
ِ
 ٚيِف ُصقَرِة اهلل

ِ
َسُف, آِخذًا ُصقَرَة  ,ِدًٓ هلل ٍْ َٕ َُّْف َأْخَذ  ُِ َف

سِ َظْبٍد,  ً يِف ِصْبِف افَّْٚ َْٕسٍٚن, َوإِ  ,َصٚيِرا ِ٘ ـَ  ِٜ َسفُ ْك ُوِجَد يِف اهْلَْٔاَ ٍْ َٕ ْٚ ٕحـ افذيـ ًٕتَُد يف , وأي ـالم يُ (8-2/6ؾِٔبلش )َوَوَع  ًُ ُّـ أن ُيَْ

ِّٔ آبـ  َُٕ ؟ َوَع مـ ظيّتف بسببْٚ ومـ أجِْٚؾ بَٕ٘ٚص ؿّٜٔ كاك افذي وَ أو أن ٕتًجَّ ؿ درجٜ اإلخالء رذه, بىريَٜ شِّٜٔ, حتك 

راً افقحٔد ؾحْٔذاك ُدظل آبـ  ُْ َٛ بغ إخقة ـثريـ, ب  [, ورق آبـ افقاحد افقحٔد افذي ُوفَِد مـ أب.وُحِس
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 مل يتخؾَّ ظـ مٚ رق فف ◄

ٓ فُل مّْٚ,  ـقاحدٍ  رَ َٓ فَد وَوَع ٍٕسف وطَ  ,إكاً  (ـرفُّس)]. 32صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ًٚ ظْف افىَّ ٕحـ فف ظٚدةً ض مّٚ ٕتًرَّ  ض ٕمرٍ يتًرَّ  تف ـٚبـ حََٔل, , تٚرـ ٍَ ـْ بًٜٔ اإلَلٜٔ وِص , ـٚن بىبًٔتف ظبدًا ولخِقؿًٚ  فُـ فُل يرؾع َم

ب, بًّْك ـل يرؾًْٚ فِّجد اددَّ  ً, ,. إكاً وؿد دظٕٚٚ ـل ُٕقن أبْٚءخر ؾٔف وحده: ؾٓق افرَّ  ظْدمٚ تًتزه واحدًا ِمَّْٚ حغ ٕدظقه بُرا

ًٚ ظـ ضبًٔتف, ُقن لُخ جزه ـل يؾْحـ ٓ ُٕ  َّٕ تٍِ ف ؿد خَتذَّ ظـ ضبًٔتف ؾٓذا ٓ يًْل أنَّ , ف ؿد ارتَك بْٚوظذ اجلٕٚٛ أخر ظْدمٚ َٕقل إ

َر أحدٌ  ؾ٘نْ بًٜٔ ادخِقؿٜ ؿد شٚدت ظِٔف, ث رذا شتُقن افىَّ دَ ف فق َح , ٕنَّ افٍٚيَٜ َُّ َٓ هبذه افىَّ  َؾ ًٚ ـٚماًل؟  يُقن ريَٜ, أ رذا رذيٕٚ

ًٚ َظَزٕٚ ُح , بسبٛ ًّٕتف ْٚ ٕحـ افذيـ ارتَْٔٚ إفٔف, فَُّْ رق ففؾٓق مل يتخؾَّ ظـ مٚ , )آبـ( مثِْٚ ْدمٚ صٚروبٚفتٚيل ؾً ود ضبًٔتْٚ دُ وأجو

 [.وارتَْٔٚ إػ مٚ رق أرؾع وأظذ, بسبٛ ًّٕتف افتل ـّرمتْٚ

ده ◄  ٕنَّ رذا رق َرَدف جتسُّ

 .33صـ -ثٚفٞ , اجلزء افِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ُٕدظَ خَ أَ  :ـرفُّس  وح؟ك أبْٚء هلل مقفقديـ مـ افرُّ ؿ 

 ًٕؿ. إرمٔٚ:

َّٔ  :ـرفُّس َّٓ هلذا ؾْحـ فديْٚ وص ًٚ ظذ إرض, ٜ أ ر افذي ؿد جٚء , وكفؽ بسبٛ افبِ م ظبٚدتْٚ هلل ؾَط بُقٕف أبَٕٚٚدِّ بؾ أن ُٕ  ٕدظق فْٚ أب ُْ

ًٚ أبْٚء: ٚ ٕحـ أفٔس فسبٛ آخر, شقى أن جيًؾ مّْ بْْٔٚ,  دهجو  .ٕنَّ رذا رق ردف جتسُّ

 يٍقق بام ٓ ُيَٚرن افُٚيْٚت افتل ُيّسٛ مـ وّْٓٚ◄

 .34, 33صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

َّّ أنَّ ٓؿ يَقفقن فَُّْ  إرمٔٚ: ً فِخَِٜٔك ف ُيس را ُْ  .ف مـ وّْٓٚٛ أنَّ َس افتل ُي  افُٚيْٚت ّؾ ـ َٚرنبام ٓ يُ  ويٍقق ,ف شختِػ ـثراً ٕنَّ , ب

ـ :ـرفُّس ُّ ِّقه, حتك وإن ـٚن يُ جمده افذي ٓ يُ  وأجـ َيُ ُِّ  َٚل فَْٚٚرن؟ ومٚ رق مَدار ظ ف أنَّ افُثر ظْف وظـ مٚرٔتف,  ٌٜ افتل ٍّٕٓٓٚبٚف

ٚ يدور حقل فُـ َبحثْمٜ أو جمد: تدؿٔؼ ٓ ظـ مٚ رق افُٚيـ, أو رؾ تَْهف ـرا  ؟ إنَّ َبحَثَْٚ أن يدور بُّؾ ٓبد أن يُقن ؿد ُخِِؼ

َـّ قدُج ًٜٔ ادخِقق افذي جٚء إػ افقُ ضب ًٚ يس افذي يَقفقن , حقل ضبًٜٔ آبـ افقحٔد ز, ومٚ رق افقء إظذ مْف وافذي يٍقؿف, وأجو

 افُٚيْٚت ادخِقؿٜ. ـّؾ  ضبًٜٔ ًغَّ تٍِٜ ظـ بٚؿل ادخِقؿٚت, وافتل شقف ترتَل إفٔٓٚ بًد وؿٝ مُ ورؾ ضبًٔتف لُخ , ف ُخَِِؼ ظْف أنَّ 
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د تٍُٚخر ُمزيَّػ ◄  جُمرَّ

وُيل مًْٚ  ,مـ بغ ادهْقظٚتؾِق أنَّ آبـ ُيًّد  (ـرفُّس)]. 35صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

قرًا مُ ويْسبقن إفٔف أُ , آبـ بٚمتٔٚزات خٚرجٜٔ ـٕنَّ افبًض ُيزيِّ : د تٍٚخر مزّيػرَّ ق آبـ يف ادجد رق جُم فُٚن تٍٚخرٕٚ بتٍقُّ , ـّخِقق

ـْ ُيسٜٛ, ٜ ظٚمَّ ٍَ قرة حسْٜ. وبِه أن جيًِقا فتجٚديٍٓؿ ُص , ثرةوهبتٚؾٚت مُ  ,ٓ ؿّٜٔ هلٚق رُ بىُ  ٚوفقنؿ ُي ورُ  ,وؿتٜٔ ؼ ؾْ وِ  ؾ٘نَّ َم

ًٚ ورب ٚوٓ بٚفتٖـٔد اب ,فٔس رق بىبًٔتف اهلإً , وُيًّد بغ ادخِقؿٚت ,مـ ادهْقظٚت ضبًٔتف ًٚ حََٔٔ وفُـ رق صخص لختِػ بغ  ,ْ

 [ويتٍرّد ظْٓؿ ؾَط بّجد متقاوع.افًبٔد 

 شوحٔد اجلْس»و ش بُر»افتَّْٚؿض بغ آشّغ  ◄

وأن ؿ يف حتٚصٔٓؿ أن يًرؾقا احلََٜٔ جٔدًا إّنَّ  :ـرفُّس]. 36, 35صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

 , رافبِ »فَٛ  ن بٖنَّ هيذويٗمْقا ـْ يُ قن افبُ ظؿ يف رذا شخد, ورُ مًْٚه أنَّ ادسٔح رق دايامً وحٔد اجلْس شُْ ًٚ سىٚء, مع أنَّ َم ريد أن يَقل صٔا

 َِّ دُّ واحدًا بغ إخقة ـثريـ, جيًؾ مـ آبـ لخِقؿًٚ  شرُْ بِ » ف فق ـٚن فَٕٛنَّ : َٚ  ؼ هبذا إمر ٓ يُقن ُم يتً ًَ  ,هلؿ ورق يُقن بُراً  ,وُي

ر رذا افَِٛ أنَّ آبـ وحٔد اجلْس لُخ  ِٓ ُٔي َٕف وحٔد اجلْس يًْل أنَّ مـ جٜٓ ضبًٔتف:  ـ أخريـظتِػ ؾحْٔاٍذ ش ق ـَ ْٚك ف فٔس رُ ٕنَّ 

ًٚ أنَّ , آخر مثِف مـ جٜٓ ضبًٔتف َّٓ ف مـ ادُ وأجو ً بسبٛ ـقٕف وحٔد اجلْسحتّؾ أ , رُْ ف بِ أو فـ يُقن وحٔد اجلْس بسبٛ أنَّ  , يُقن بُرا

 و شبُر» بغ آشّغْٚؿض ف شٔقجد ٕقع مـ افتَّ ٕنَّ , ظذ اإلضالق ف وٓ يقجد حتك ابـورُذا شُٔقن مـ احلتّل أن يًتَدوا أنَّ 

ً  ,خصمـ آشّغ فٍْس افنَّ  ُّـ إكًا أن ُيسَتخدم ـّؾ : ؾُٔػ يُ مْٓام أخر مـ مًْٚه وَشٍُِٔرغ ـّؾ  ,شوحٔد اجلْس» ويًتز رذا أمرا

ًٚ؟  [.صحٔح

ِِّّق افالرقت وأخقرٜٔ ادسٔح ◄  ُمً

ًٚ  :ـرفُّس]. 37, 36صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ؽ مل تٗمـ بٖي رء آخر أنَّ  بٚفتٖـٔد ؾِتًِؿوأجو

ِِّّق افالرقت, يسقنشقى كفؽ افذي رآه افَدِّ  َِّ ف صحٔحأنَّ , ُمً َِّّقٕٚ وذحقا فْٚ مٚ يتً ؾٚفقاؿع    .(59)قرمُ ؼ هبذه إُ . رٗٓء افذيـ ش

د, وبٖنف رق اهلل ش,وحٔد اجلْس», افذي أتك مـ اهلل, ٚ افُِّٜأنَّ يقحْٚ افالرقيت ؿد َدظَ  َـّ      [.مـإك فٔس فف بدايٜ يف افزَّ  ,قرٔتفخُ أُ  وأ

ُّ رُ ] :(59)رٚمش  قع فتًٚفٔؿ أبٚء ُج مـ افرُّ  دّ إك ٓبُ , فُْٔسًِٜٔؿ يف ابٚظتبٚره مهدرًا فِتَّ  ,َِٔد افُْزـ مبدأ آظتامد ظذ افتَّ ْٚ يُ

 ُِ  [قاره إول.أن أصٚر إػ رذه إهٜٔ يف حِ  ـرفُّسيس فَِدِّ  َؼ بَ , وفَد َش ظَٔدة افُْٔسٜ وإيامّنٚ ّص بٚر ؾٔام شخُ اف
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ُِّؿ ◄  فَٛ آبـ وبْق افًع ـ

ـْ رُ  شآبـ»إنَّ فَٛ ؿ يَقفقن ؽر أّنَّ  إرمٔٚ:]. 38صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ؿ مـ ُيستخدم فـِّ

ِّ  ,ُؿ آخٜٓأنٚ ؿِٝ أنَّ »ٕنف ؿٚل: : بغ ادخِقؿٚت  [.(82/6)ادزامرش ُؿوبْق افًّع ـ

ذ ٕجِْٚ جسدًا لخِقؿًٚ  ◄ ر رق افذي اختَّ ُْ  افبِ

ًٚ تَقل يٚ صديَل,  س:ـرفُّ ]. 41, 40صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس واحد  ف يف افقاؿع ـّؾ ٕنَّ حسْ

َّٕ  بقاشىٜ ـِامت وؤًٜ. اَل حتك وإن ظَ , َيتٍُظ بىبًٔتف ٕجِْٚ ذ ُينر إػ آبـ ظْدمٚ اختَّ  شرُْ بِ »ضٚحٚ أنَّ تًبر ف, ورٔٚ بْٚ فَْقل إ

ًٚ وصٚر مثِْٚ َّٕ , جسدًا لخِقؿ ْٚ مل ٕرتٍع إػ مٚ رق ؾقق ضبًٔتْٚ ظْدمٚ ُدظْٔٚ ف ـام أنَّ ٕنَّ , ًٚ بٚحلََٜٔبًٜٔ وابْظـ ـقٕف اهلًإ بٚفىَّ  ف مل يتخؾَّ ؾ٘

 [.مـ بغ ادخِقؿٚت بسبٛ ضبًٔتف افبؼيٜ ف صٚر ـقاحدٍ  ضبًٔتف بسبٛ حََٜٔ أنَّ مل تتٌرَّ  حسبام أؤمـ رُذا آبـآخٜٓ, 

 ادٔزة افىَّبًٜٔٔ وافقء اإلوٚيف اخلٚرجل ◄

 بًٜٔٔ يٚ إرمٔٚ يف بًض افُٚيْٚت ٓ ُتُتَسٛإنَّ ادٔزة افىَّ  :ـرفُّس]. 43صـ -, اجلزء افثٚفٞ حقل افثٚفقثِحقار اإلشُْدري:  ـرفُّس

 ُّ إنَّ اإلٕسٚن ظْد . وأؿهد بام أؿقل أيت: ن جقرررٚوتُقِّ  ,بؾ رل مقجقدة ؾٔٓٚ دايامً , أو ُتٍرض ظِٔٓٚ بقاشىٜ آخر ,ور افقؿٝرُ ب

ـٌ  تِف رق ـٚي ََ ًٚ بًد. إكاً ٛ ضبًٔتف, ؽر أنَّ َس َح  ظٚؿٌؾ  ِخِ ؾٓؾ رذا مًْٚه أنَّ , إوٚيف وخٚرجل ـقء روةؾ٘ن جٚءتف افثَّ  ,ف مل يهبح ؽْٔ

َّٓ , وظذ مٚ أظتَد, ـٕٚٝ ٕٚؿهٜ؟ وبٚفتٚيل ظٚؿؾٍ  ضبًٔتف ـٕ٘سٚنٍ  ًٚ أ ُّ شُٔقن حََٔٔ ًٚ شٔحهؾ ب مـ ظذ رء ور افزَّ رُ  ٕتهقر أنَّ صخه

                                   [  )أي افًَؾ(. قدُج ؾ ظْدمٚ جٚء إػ افقُ َه ؿد َح 

ـ فديْٚ ◄ ُُ  اهلِبَٜ افتل مل ت

ًٚ فْٚ ,إكاً  :ـرفُّس]. 44صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ًٚ دايامً مـ , فق أنَّ آبـ ـٚن دايامً أخ وـٚن مسقب

ً بْٔٓؿُْ بِ وـٚن , فُقٕف مـ ٍٕس ضبًٔتٓؿ, بغ ادخِقؿٚت ُُ بَ , ؾًذ رذا إشٚس مٚ رل اهلِ را ـ فديْٚ, وؿد مْحٓٚ رق فْٚ, ٜ افتل مل ت

ـْ آمْقا بف ؾَط رذه افًىٜٔة؟ قَّ ُخ ٜ إُ بَ وأؿهد بذفؽ رِ  ُّـ أن يهؾ ظِٔف لخِقق مـ لخِقق مثِف؟ رؾ ؟ ومٚ رق افذي يُ وحٚكا مْح َم

 [إكًا إػ أجـ يَقدٕٚ مْىؼ رٗٓء ادخٚفٍغ؟أدرـٝ 

ً مـ أجِْٚ ◄ را ُْ  آبـ ُدِظل بِ

ارتامم هبذه إؾُٚر  ـّؾ ٚ إكًا يٚ صديَل, ؾِْسك ظّْ  :ـرفُّس]. 44صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ًٚ أنَّ آبـ ؿد ُدظل بِ وْٕتٓل إػ افَقل افَٔغ,  ,ٚكجٜافّس  ف ٓ ٕنَّ  ,ف رق وحٔد اجلْسأنَّ ـام , مـ أجِْٚ ظْدمٚ صٚر مثِْٚ راً ُْ مٗمْغ حَ

َّٕ  ,اموِفيُ  يقجد أحدٌ   [.ف افقحٔد افذي ُوفَِد مـ جقرر اهلل أبحٔٞ إ
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 ٛ ََ َّٔزة شآبـ»رؾ ُيًزِّ َف  ؟ظـ أنَّف خَِٜٔ ُم

◄  ََٛ  شوحٔد اجلْس»مًْك َف

 .45, 44صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ؾامكا شتُقن إجٚبتؽ ظذ , ف رق افقحٔد افذي جٚء مـ أب افٍريدٕنَّ  شوحٔد اجلْس»جيٛ أن ٕدظقه ف ن َؿبِؾ رٗٓء أنَّ إ فؽر أنَّ  إرمٔٚ:

 رذا؟

ًٖ ـبراً مـ ؿ ؾَدوا ًّٕٜ افًَؾ افذي جيٛ أن يرى بىريَٜ ٓيَٜ وبنٓٚمٜ, بؾ إّنَّ بع شٖظتَد أّنَّ ـْٝ بٚفىَّ  :ـرفُّس ؿ يرتُبقن خى

 ,مـ آخر بًٜٔٛ افىَّ َس َح  يًْل كاك افذي ُوفِدَ  شوحٔد اجلْس»ٕنَّ ٛ مٚ يرؽبقن: َس ٚرٚ مًٍٚن بحَ ك إشامء, ُمًىغ إيّ جٜٓ مًرؾتٓؿ دًْ

 ستخدم فٔهػ ظّالً ًبر يُ جٔبقٕٚ ظْدمٚ ٕسٖخٓؿ أجـ ؿرأوا أنَّ رذا افتَّ ْٚ فُٔ . وفِٖٔت رٗٓء إػ رُ وفٔس كاك افذي ُصَِْع بىريَٜ مٚررة

يٍٜ, ٜٔ أو افًِّٜٔ, ٕنَّ مـ إظامل افٍّْ  خٚضاٜ  ؿ يف تقجٔٓٓؿ دًٚين افُِامت بىريَٜريدوٕف رُ ـ مٚ يُ أن ُتَِّْ ْٚ فـ ٕسّح ٕؾُٚررؿ افزا

 .ةورٚ تٍسراً ؽر شِٔؿ بٚدرَّ ٍنِّ جدًا فُل يُ 

ُدس ◄ َُ وح اف ؾ اهلل ادُنسك مع آبـ وافرُّ َّ  َظ

ـَ  :ـرفُّس]. 47, 46صـ -فثٚفٞ , اجلزء اِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ًٚ ؽر ٛ فْٚ مقشك ادىقَّ تَ إكًا, ؾِامكا  ب ـالم

ُؾ اإلَوَؿَٚل اهلُل: »ادًٚروغ ؿٚياًل: سبٜ هلٗٓء صحٔح بٚفِّْ  َّ ًْ ََْٕٚ ِٓ َنَب ـَ ش فَْخِْؼ » ظبٚرة ٕنَّ  ,(1/26قيـُتَّ اف) ؟شَْٕسَٚن َظَذ ُصقَرتَِْٚ 

ؾ افًّؾ ادنسك مع ـٚن ُيٍوِّ  بؾ بٚحلرّي ظذ اإلضالق أن شخِؼ: بًّْك أن شخَِْٚ ٕحـ أنٍسْٚ,  )أب( مل يتحٚصك ح أنَّ اهللقوِّ تُ 

ََِؼ اهلُل اإل : »ف مُتقبرذا بٚفًٍؾ ٕنَّ  وؿد تؿَّ , آبـ وافروح افَدوس ًٚ ٕنَّ وـالم مقشك فـ يُقن ـش. َْٕسَٚن َظَذ ُصقَرتِفِ َؾَخ ف ـٚن ذب

ًٚ بُٕٚ   [ـٚن ُيُّرم ضبًٜٔ اهلل.و ,قر افالرقتٜٔمُ ظٚح

ؾ أب وؾٚظِٔتف افّدايّٜ يف اخلَِٜٔ ◄ َّ  اشتّرار َظ

 بٔا نَّ أ َٜضا رهلا دَتظا دَف .41/01ْٚحقي] :(73) شمٚر .84 ,74 صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

 سيدِّ َفا نَّ أ ىرٕ ْٚرُ و ,ؾًّي نأ ـظ ػَّ ـ بٔا نَّ أ اذر كًْم نقُٔش يلٚتفٚبو ,تٚؿقِخدا لؿٚب ؼِْ َخ  ِّٜٔظ فٔفإ دْشأو ـبٓا ؼَِ َخ  دؿ

 فتدٓو ؿؽر َِٜٔخلا يف ّٜيادّ فا فتِٔظٚؾو بٔا ؾَّ ظَ  را رّتشا حٚويإل ؽفكو (41/01ْٚحقي) ٜيآ ـم رخٕا ػهِّْ فا مدختسي سفُّ رـ

 سٍٕ حٚويإل ,ْٚحقي سيدِّ َفا ٚررـكو ,ًٚ وجأ حٔسدا دٔسفا ٚهلٚؿ ٜهبٚنمُ  ىرخأ ٜيآ سقٔشْٚثأ سيدِّ َفا مدختشا دَفو ,ـبالف ٜٔفزٕا

 لقَي امـ الً مٚظ بٔا ّؾ يي ,ـبٓا دقُج وُ  ؿؽر اك قرُ  فنَّ ٕ ,تٚؿقِخدا ؾَّ ظَ  ؾجأ ـم ـبٓا ؾًجي مل بٔاو» :لقَي هدجْؾ ,ََٜٔحلا هذر

 سيدِّ َفا نَّ أ رؽ .16ـص ,92 ةرَؾ ,71 ؾهؾ ,غٔشقيرٔا دو ٜٕٔٚثفا         ٜفَٚدا :ريٕا .ش"ؾَّ ظْ أَ  ٚنأو نٔا كتّ ح ُؾ َّ ًْ يَ  بأ" :فسٍٕ برَّ فا

 حٚويإ دارأ فنَّ ٕ ؽفكو ش  يِفَّ  بٔاو بٔا يف ٚنأ ينِّ أ ـُ مِ ْٗ تُ  َٝ ْس خَ أَ » :(41/01ْٚحقي) ـم لوٕا ءزجلا مدختشا رخآ عوقم يف سفُّ رـ
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 غرا زفا دحأ ٜئا هذر ِٝثَّ م عبىَّ فٚبو .36ـص ,2ج ,ثقفٚثفا لقح را قحِ  :ريٕا .ًٜٔبىَّ فٚب هللا قر فنَّ أو ,ـبٓاو بٔا ررقج ةدْح وِ 

 بٔا ررقج ةدحو نٚٔبف فتٚبٚتـ يف تا رّ م ةدَّ ًف ٚٓمدختشا دؿ هدجٕ اذف ,حٔسدا ٜٔرقخُ أُ  ـظ سقٔشْٚثأ سيدِّ َفا عٚؾد يف ٜمَّ ٚهلا

                                                                                                                                     [.ـبٓاو

 هلذا ؾٓق لُختِػ ظـ ُجٔع ادخِقؿٚت ◄

ؾ يّل رٗٓء إكًا,  :ـرفُّس]. 48صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس َُ َٔ َِّ  أُ ٕينَّ َؾِ فق ـٚن آبـ  ,ؿريد أن أتً

ف أب: بّ ام ٓ ُي , ؾٖهيُّ ف رق افقحٔد افذي صٚر بقاشىٜ أب ؾَطٕنَّ , تِػ ظـ ُجٔع ادخِقؿٚتوهلذا ؾٓق لُخ  ,ٔبؾَط رق افذي خَِف ا

ََٝ بًد آبـ وبقاشىتف ظـ ع ف يسؾَّ ٕنَّ  ,قبكأن تهؾ إػ درجٜ ظٚفٜٔ مـ افىُّ  بٛهلذا افسَّ  وافتل مل ُيسّح هلٚ ,ادخِقؿٚت افتل ُخِِ

                [   ؟قدُُجُ د وـّؾ َس َح  َٔقفقن إنَّ أب رق ؾقق ـّؾ ؿ شأم أّنَّ خَِتٓٚ, 

 أؾُٚر افٍالشٍٜ افٔقٕٕٚٔغ ◄

ؿ ـٕٚقا يٗمْقن حتك هبذا ؾَط. شَٔقفقن رذا فق أّنَّ  :ـرفُّس]. 49صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

َّٕ »: ؿد ؿٚل ظـ اهلل ,ورق أؾالضقن ,أحدرؿ حٔٞ إنَّ , يف رذا إمرٚر افٍالشٍٜ افٔقٕٕٚٔغ ؾ أن َيِهِقا إػ أبًد مـ أؾُ ٓ أتخَّٔ ٕينِّ  ف إ

وبٚفتٚيل الح, وبٚحلري رق ٍٕسف مًدن افهَّ  ,. إكًا ضٚحٚ أنَّ أب رق صٚفحشجتٚه أي رء ةوبٚفتٚيل ٓ يقجد ؾٔف َحَسد بٚدرَّ  ,ـٚن صٚحلًٚ 

ٜ فِجّٔع ًٚدة ظٚمَّ ؾِامكا إكًا مل جيًؾ رذه افسَّ , ًٚدةخِقؿٚت أن تهؾ إػ درجٜ ظٚفٜٔ مـ افسَّ فِّ, ؾٓق ؿد شّح ب٘رادتف وؾًِِف وحده

ًٚ بذفؽ اخلَِٜٔ مـ أمر ؾٚيؼ ٓ يُ , )آبـ( أن يًٍؾ رذا وحٚكا أشْد ٔخرٚفح, بدون أن يسد بُقٕف رق افّه              [ ؟َٚرنحٚرم

 مٚ رل ُمسٚهٜ آبـ يف ظِّٜٔ اخلِؼ؟ ◄

رؾ ؼ؟ ِْ يف ظِّٜٔ اخلَ سٚهٜ آبـ ومٚ رل إكًا مُ  :ـرفُّس]. 50, 49صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  فُّسـر

وهلذا ؾِؿ  ,أدٕك مْف؟! أم ـٕٚٝ تٔٚجحسٚهٜ ظـ اف َؿبَِؾ رذه ادُ وأنَّ  ,, وهلذا ؾَد ـٕٚٝ ضوريٜ فف ؾٔام يًٍؾـٕٚٝ تٍقق ُؿْدَرة أب

َِٓٚ, ؾ٘نَّ رذا افُالم شُٔقن بال مًْك,  اف هلذوضوريٜ, وأنَّ ف ٍقؿُ ؟! ؾ٘ن ـٕٚٝ تَ فف تُـ ضوريٜ : ٕنَّ آبـ بؾ بٚحلري جتديػَؿبِ

ـْ جٚء مْفتٍقّ شُٔقن مُ  ًٚ ظذ َم ِٓٚ بام حتتٚجفبؾ وشُٔ  ,وشٍٔقق ضبًٜٔ اهلل أب ,ؿ ّّ        [وبُؾ مٚ رق صٚفح. ,َُ

 آبـ إمر افذي أؿْع أب فًّٔؾ مع ◄

َُ  ,إكاً  (ـرفُّس)]. 50صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ـل يًّؾ مع مٚ رق إمر افذي أؿْع أب , ؾ يلؾ

ف أنَّ  بًّْك ,ؽ بام مل يُـ أظذوٓ أظرف بٖي ضريَٜ بْٔام أراد أن يتّسَّ  , ظام رق أظذأب ختذَّ بٚفَقل إنَّ  بٚدر أحدٌ ؟ ورؾ فـ يُ آبـ

ف َؿبَِؾ آبـ وأنَّ , ُّـ أن تيٓر روظٜ اخلَِٜٔقاشىتف يُ ف وحده وظـ ضريَف وبُ رؽؿ أنَّ , أن شخِؼ بٍْسف اخلَِٜٔ بسبٛ اخلقف يتحٚصك
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       [ؾ بال أي صٚيبٜ؟َّ حتك يُقن إحوٚر اخلَِٜٔ رق ظَ  ,ذيًُٚ 

 مٚ رق لخِقق فٔس رق اهلل ◄

ٍُقن ؿ ظذ جِٓٓؿ أّنَّ  وـٔػ ٓ يُقن دفٔالً  :ـرفُّس]. 54صـ -اجلزء افثٚفٞ , ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس إظامل َيِه

ٝ بقاشىٜ آبـ أّنَّ  َّّ ـام فق ـٚن فف ٍٕس ضبًٜٔ  ,ـ ادخِقؿٚتّْ بؾ يسبقٕف ِو  ,أنف رق اهلل ومع كفؽ ٓ يٗمْقن, شإَلٜٔ»ٚ افتل َتـ

ُُ , وفـ تستىٔع ادخِقؿٚت أن تنًر بتٍقُّ ٕنَّ مٚ رق لخِقق فٔس رق اهللإصٔٚء ادخِقؿٜ؟  ـ ق ضبًٜٔ خٚفَٓٚ ظذ ضبًٔتٓٚ إن مل ت

 [تٍِٜ ظـ ضبًٜٔ اهلل افذي خَِٓٚ.بؾ ولُخ  ,ضبًٔتٓٚ أؿّؾ 

ًٚ ؟  رؾ يًّؾ أب مـ ِخالل وشٔط, بٚفّتٚيل يهر رق ٍٕسف مًروؾ

 افًٚمل ينٓد أن افُِّٜ رق خٚفَٜ ◄

 ,ؼ آبـِْ درة أب اخلٚفَٜ يف ظِّٜٔ َخ ؿ يكون ؿُ إّنَّ  :ـرفُّس]. 55صـ -, اجلزء افثٚفٞ قثِحقار حقل افثٚفاإلشُْدري:  ـرفُّس

ِْؼ افًٚمل فالبـَدَّ افُتٚب ادُ ْذ أن ُخَِِؼ افًٚمل, مع أنَّ إنَّ أب ُأطٓر مُ ويَقفقن:  َُ »إك رق مُتقب:  ,س يْسٛ َخ  ُص  بِّ افرَّ  ِٜ َّ ِِ ب
ِْ ًَ ِٝ 

  [.فتٔرقخأو فتقّ ؿ حوِّ قي فنَّ أ امـ ,فَفٚخ قر ُِّٜفا نَّ أ ْٚمٚمأ ملًٚفا دٓني اً كإ ,(33/6رما زدا) شٚرَ دِ قُْ ُج   ؾُّ ـُ  فِ ِّ ؾَ  ِٜ َّ َس بَْ وات وَ اَم افسَّ 

ُٕقجد يف والل ◄  ٚ ٚم بٖنَّْ  آهتِّ

قجد يف ُٕ ْٚ ٚم بٖنَّ هتِّ ُْر آشُْ ْٚ هبذا ؾَط ٕنَّ  (ـرفُّس)]. 56, 55صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ًٚ يِف جْ اهلل أَ  ؿُ ُٓ َّ َِ ْش أَ  َؽ فِ ذَ فِ » ب بقفس بَقفف:نر إفٔف ادىقَّ وشْْجق مـ افًَٚب افذي يُ  ,وشْبًده ظـ أكرْٕٚٚ ,والل  اِت قَ َٓ  َص و

ـَ ؿ افَّ اهِتِ وَ كَ  ْغِ بِ  ؿْ رِ ٚدِ َس ْج أَ  ِٜ َٕ ٚرَ إلِ  ِٜ َٚش جَ افَّْ  َػ إِ  ؿْ قهِبِ ُِ ؿُ    ؼَّ قا َح فُ دَ بْ تَ اْش  ذي
ِ
 كٌ رَ ٚبَ مُ  قَ رُ  ي ذِ افَّ  ِؼ ٚفِ اخلَ  ونَ قق دُ ُِ خْ وا ادَْ دُ بَ ظَ ا وّ قْ َّ اتَّ وَ  ِب ذِ َُ بٚفْ  اهلل

 اذُرو .هللا فتًٔبىب قر ـْ مَ  نود َِٜٔخلا ـيدبٚظ ,ؾضٚبفٚب ّؼ حلا نقفدِ بتسيو ٜجَّ قَ ًْ مُ  قرُ ىُ ب نقُِسي ـيذفا ءٓٗر يأ ,شغَ مِ آ .دِ بَ َٕ ا َػ إِ 

 ْٚنَّ أ كًّْب :ٜؿقِخدا ًٜٔبىفا ـيدبٚظ غْٔوقفا عم ًٚ وجأ ـحٕ ِْْٚ َِ َو ؾَ  ,ءلضٚخلا رٍُفا اذر يف عٚؾدٕٚب طََ َش و ,َز تَ لُخْ  رؽ ـرذِّ فا رٚص

  [!؟ًٚ ؿقِلخ مدَ ًَ فا ـم رٌ يٚص قر ٚم ّؾ ـ َس ٔفوَ أَ  ,ققِلخ ءٓٗر ففقَي ٚم َٛس حَ ب قر يذفا ,ـبٓا ٕٚدبظ

الٓت افَديّٜ ◄  ترك افوَّ

ـٌ  مٚ تًٍِف افًبٚدات افقؤْٜ رق أمرٌ ؾىٚحٚ أنَّ  (ـرفُّس)]. 57, 56صـ -, اجلزء افثٚفٞ ار حقل افثٚفقثِحقاإلشُْدري:  ـرفُّس  صٚي

وظٚدوا إػ  ,يسقع بوآمْقا بٚشؿ افرَّ  ,احلّل  بٚدة اإلَلؿد رجًقا إػ ظِ ؿ مَ وضٚحٚ أنَّ إُ , )دون اخلٚفؼ( إك يًبدون اخلاليؼ ,ولُخجٌؾ 

أو أنَّ اظتَٚدٕٚ ٕحـ يف اهلل رق  ,أَو أنَّ اإليامن رق بال ؾٚيدةف لخِقق؟! ُّـ اظتبٚر آبـ أنَّ ؾُٔػ مٚزال مـ ادُ , بقد فالبـ مع أجُ افسُّ 

 [؟الٓت افَديّْٜٚ ؿد ترـْٚ افوَّ ف بٚفتٖـٔد ُيَٚل أنَّ مع أنَّ  ,ـٚكب
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 اإليامن بٚٓبـ رق اإليامن بٚهلل احلل احلََٔل ◄

أنَّ اإليامن بٚٓبـ رق رٗٓء إكًا يقاؾَقن ظذ  :ـرفُّس]. 59, 58صـ -, اجلزء افثٚفٞ ل افثٚفقثِحقار حقاإلشُْدري:  ـرفُّس

ََّ ورذا يتَّ , اإليامن بٚهلل احلّل احلََٔل  »ظْدمٚ ٕسّع آبـ ورق يَقل:  ,ٜوح وبدون من
ِ
ِمُْقَن بِٚلل ْٗ . (14/1يقحْٚ) شَؾآِمُْقا ب ,َأنُْتْؿ ُت

ْٚ رق إيامن هلذا ؾ٘نَّ اإليامن رُ  ,بؾ ظذ افًُس, ؾإلنَّ آبـ رق مـ ٍٕس جقرر أب , بٚخلَِٜٔ واهلل مًًٚ  ورذا فٔس مًْٚه أن يٗمْقا 

ـُ ب» ويف مقوع آخر يَقل:بًٜٔ اإلَلٜٔ افقاحدة, بٚفىَّ  ِم ْٗ ـُ ب ,افَِّذي ُي ِم ْٗ َِْل ,َفَْٔس ُي ٕنَّ اإليامن  (,12/44يقحْٚ) شَبْؾ بٚفَّذي َأْرَش

 [إػ أب افذي َوَفَدُه. ظـ ضريؼ آبـ بؾ إنَّ اإليامن بٚٓبـ رق افذي يَقد ادٗمـ احلََٔل ,يٍْهؾ ظـ اإليامن بٚٔببٚٓبـ ٓ 

 ِسٕٚ ُذـٚء افىُّبًٜٔ اإلَلٜٔ ◄

 .60صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

 شٜ, وٓدة أصِٜٔ وبال َأجَّٜ صٚيبٜ.َدَّ شتبَك وٓدتْٚ اجلديدة بٚدًّقديٜ ادُ  ف رُذإنَّ , آبـ رق اإلَل احلََٔل ,إكاً  :ـرفُّس

  مل أؾٓؿ مٚ ؿِٝ.ومٚكا يًْل رذا؟ ٕينِّ  إرمٔٚ:

ًٚ أخؿ ُٕ  :ـرفُّس َُّ آخذيـ صقرة ابْف, , يٚ صديَل قَفد روحٔ َُ ٛ هبٚيف اإلَلل ظـ ضريؼ افرُّ َس ِْٚ َح وتن بًٜٔ ـٚء افىَّ ؾكٕٚ ُذ , سدُ وح اف

بتْٚ فالبـ افذي رق اهلل, َلٜٔاإل  ؟وكفؽ فَرا

 بع.بٚفىَّ  إرمٔٚ:

ًٚ؟ )وؿد أتّؿ ـؾ رذا ؾْٔٚ(. :ـرفُّس  إكًا ـٔػ يُقن آبـ لخِقؿ

ًٜ بٚفىَّبًٜٔ ادخِقؿٜ ◄  افىَّبًٜٔ اإلَلٜٔ ُمَٚرٕ

ًٚ أنَّ اهلل أب ٍٕسف أن تٗمـ  جيٛ ظِٔؽ ,وأن (ـرفُّس)]. 62صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس أجو

َٓ ٚوبْل ظذ شٗايل رذا: ريدك أن جُت . أُ أن تنبف إصؾ دّ ٓبُ قرة ٕنَّ افهُّ , رق خٚفؼ قرة ويف أي ُص , بًٜٔ اإلَلٜٔقاؾَْل ظذ أنَّ افىَّ  تُ أ

َٚرن بٚفىَّ ٓ يُ , درـٓٚ أنُّٝـ أن تُ يُ  ََ مـ  أّي  ,حٚل مـ إحقال نٚبف أّي ٚ ٓ تُ وأّنَّ  ,تٍِٜ ظْٓٚ متٚمًٚ , ورل لُخ بًٜٔ ادخِقؿُّٜـ أن ُت

       [ادخِقؿٚت؟

 ُذـٚء افىَّبًٜٔ اإلَلٜٔ بُقٕف رق اهلل ◄

بًٜٔ ـٚء افىَّ ٕٚ ُذ ِس , افذيـ آَمَّْٚ ْٚ ٕحـٕنَّ  (ـرفُّس)]. 64, 63صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

َُ بقاشىٜ افرُّ بٚٓبـ ظـ ضريؼ ظالؿتْٚ , اإلَلٜٔ ِْْٚ حََٜٔٔ, بؾ بىريَٜ  ,ث رذا فٔس بىريَٜ طٚرريٜدَ , وؿد َح سدُ وح اف إك ظْدمٚ َؿبِ

 ,ػقَص قر داخِْٚ بىريَٜ ٓ تُ ٛ رذا افبٓٚء افذي يٍقق ـّؾ اخلَِٜٔ: ٕنَّ ادسٔح يتهَّ َس َتْٚ َح ِْ ؾَد ُأظٔدت ِخ  قرة اإلَلٜٔ,رذه افهُّ 

ُِّ مُ , داخؾ ضبًٜٔ لخِقؿٜ وجمبقفٜ, فُـ بُقٕف رق ؽر ادخِقق ورق اهلل ,ِقؿغ)افبؼ( ادخ فٔس ـّخِقق داخؾ ٚرٚ مـ اًل إيّ ن
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َُ ٛ صقرتف بقاشىٜ افرُّ َس جديد َح  ًٚ رذه اخلِٔس, دُ وح اف  [.ادخِقؿٚت تبٜ ـّؾ يف مرتبٜ أظذ مـ رُ , أي ٕحـ, َٜواوً

ٌٛ جٚرٌؾ ٓ يٍٓؿ ◄  صً

ف وٕٗمـ أنَّ , حََٔل   ف إَلٌ وكفؽ أن َٕبؾ ؾًاًل أنَّ ًٕؿ,  :ـرفُّس]. 65صـ -اجلزء افثٚفٞ , ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

م ِمَّْٚ ومـ ـّؾ  رَّ َُ َظَبدٕٚ اخلَِٜٔ دون اخلٚفؼ, ف فق . ٕنَّ ادجد وافُرامٜ اإلَلٜٔ فف ـّؾ  وبٖن ُيًَىك, قدجُ يسغ بٚفسُّ اداليُٜ افَدِّ  جيٛ أن ُي

ًُِٕط افىَّ  ُُ ٜٔ افتل تٍقق بًٜٔ اإلَلومل  مٜ,  ّؾ اف صًٛ » :ؿقل افْبل ,ٓشتحََْٚ أن ٕسّع ظـ حّؼ , ٕٚشبغ ـرامٜ اخلٚفؼ فِّخِققـرا

     [.(5/21)إرمٔٚ شجٚرؾ ٓ يٍٓؿ

 إظىٚء آبـ ادجد افاليؼ بٚهلل ◄

ويدظق  ,تْٚشؼر مُ ؽ وـٔػ ٓ يُقن ؿقًٓ  :ـرفُّس]. 66, 65صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ًُٕىٔف ادجد افاليؼ بٚهلل, (103)شأب صقرة» فمثؾ أنَّ , دةتًدِّ نسـٜ وأخَٚب مُ ك آبـ بٖشامء مُ ُيدظَ أن  ,خريٜفِسُّ  , ويف ٍٕس افقؿٝ ٓ 

َّٕ ؟! ـ ادخِقؿٚتّْ ِو  حٚشبغ إيٚه ًٚ أن َٕقل إ ً صٚيْ  [؟!ف رق اهللْٚ ًٕبده ظذ أنَّ مع أنَّ  ,ف لخِققأم فٔس أمرا

 ,مٚ فمب وفف ـّؾ  ,ف مسٍٚو فمب يف اجلقررْٚ ٕٗمـ بٖنَّ ؾٓذا يًْل أنَّ  ,شأب   صقرة »ظْدمٚ ٕٗمـ أنَّ آبـ رق (: ]103رٚمش )

                     [ .ويْبٌل فف ادجد افاليؼ بٚهلل

 اتِّبٚع افىَّريؼ ادُستَٔؿ ◄

مٗمْغ أنَّ افُِّٜ رق اهلل , ريؼ ادستَٔؿبع افىَّ ْٚ شْتَّ ٕنَّ  (ـرفُّس)]. 66صـ -ٞ , اجلزء افثٚفِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

 [.احلََٔل افذي ُوفَِد مـ اهلل احلََٔل بىريَٜ ٓ ُتقَصػ

ًٚ وإّمٚ أن يُقن اهلإً  ◄  إّمٚ أن يُقن لخِقؿ

ُُ , رق اهللٕٚقا يٗمْقن أنَّ آبـ ؾ٘ن ـ( ـرفُّس)]. 67صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ًٚ ظـ ٍُّ ؾِٔ قا متٚم

ؾٍل , ف رق اهللحْٔاٍذ ٓ جيٛ أن يًسؾقا بف ظذ أنَّ , ف مـ بغ ادخِقؿٚتَتًْغ أن يٗمْقا بف أنَّ ٚ إن ـٕٚقا مُ أمّ , أن يسبقه بغ ادخِقؿٚت

َجَرَة َجَِّٔدًة وَ »: خريٜشقف َٕقل يف ُش  ,رذه احلٚفٜ ُِقا افنَّ ًَ َرَرٚ َجِّٔداً اِْج َّ ُِقا  ,َو ًَ ًٚ َأِو اْج َرَرٚ َرِديَّ َّ ًٜ َوَو َجَرَة َرِديَّ  [.(12/33متَّك) شافنَّ

 جتديد افبؼيٜ وإظٚدهتٚ إػ ُرتبتٓٚ إوػ ◄

ًٜ افبؼ د أنَّ ضبَٔج وَ د آبـ افقحٔد, ؾًْدمٚ جتسَّ  (ـرفُّس)]. 70, 69صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ٚخٚفٜٔ مـ افهَّ  َٓ
تِ ََ ِْ ْبٍع, ؿٚياًل: : الح افذي وربف اهلل إفٔٓٚ يف افَديؿ ظْد ِخ َٕ ـْ  ِاِف مثِام ِم ِْ ـٓٚ يف ِم  وَح قا افرُّ ُِ بَ اؿْ »هلذا أهع بٖن ُيْؼِ
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 َُ ًٚ ٍٕخٜ روحف  ,(20/22يقحْٚ) شَس دُ اف َخ يف وجقرٓؿ. ومبْٔ ٍَ َٕ حٚ , ُمٚواًل تبتٓٚ إوػإػ رُ  ورُذا ـٚن جتديد افبؼيٜ وإظٚدهتٚظْدمٚ 

ف ابتًٚد رذه اخلَِٜٔ ظـ أنَّ  بؾ بٚحلرّي ف ابتًٚد مُٚين, بًٜٔ ادخِقؿٜ ٓ ًيٍٓؿ أنَّ ث ظْد خَِٓٚ يف افبدء, بْٔام ٕجد أنَّ إٍهٚل افىَّ دَ ؿد َح 

َُ وظـ ذـٜ آبـ وافرُّ اهلل  ورل  ,وحلجديد افرُّ ٝ افتَّ بَ ٚ ُورِ ضٚحٚ أّنَّ , ُّـ أن ترجع إػ حٚفتٓٚ إوػ فق أرادتهلذا ؾُٔ . سدُ وح اف

َُ بًٜٔ اإلَلٜٔ ظـ ضريؼ افرُّ ة فؼـٜ افىَّ قَّ مدظُ   [.سدُ وح اف

َّٕف َوَوَع ٍٕسف؟ ◄  ـٔػ ُيَٚل إ

 .70صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ـْ رُ ّْ سٛ مـ ِو ف ٓ ُي ضٚحٚ أنَّ , ع ٍٕسفَو ؿد وَ ف وـٔػ ُيَٚل أنَّ  (ـرفُّس) أو أي تْٚزل (؟ ٛ اظتَٚدرؿَس مثِْٚ َح  ف لخِقٌق ٕنَّ ) ؿ أظذـ َم

ُُ د هبذا افًٚمل وصٚر جزءًا مْف, ه, يُقن ؿد احتَّ قّ ُِ ف يف تْٚزفف رذا مـ ظُ ؿد احتٚجف حتك أنَّ   ؟ـ رق أشّك مـ افًٚمل واخلَِٜٔإن مل ي

 ٗال؟افسُّ  قبٜ يف اإلجٚبٜ ظـ رذاًُ ؿ شٔجدون ُص أظتَد أّنَّ  إرمٔٚ:

خٚفٍغ مبْٜٔ ظذ ُش  ُّ ُِ ْٓ قء ؾَ اظساوٚت فِ  تٚبّٜٔٓؿ فبًض أيٚت اف

س يذـر أنَّ آبـ لخِقق ◄ تٚب ادَُدَّ
ُِ  اف

ـّ  إرمٔٚ:]. 71صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس  جدًا. ؽر أينِّ  واوٍح  ؽ ذحٝ رذا إمر بنُؾٍ أنَّ  أط

ِٔامن احلُٔؿ ظْدمٚ ؿٚل ورُذا اظسف بف ُش , ْذ افَديؿ أنَّ آبـ لخِققس مُ َدَّ ورؾ مل يذـر افُتٚب ادُ فٍغ يتسٚءفقن: خٚأظتَد أنَّ ادُ 

ِ ََ َِ َخ ) َؿَْٚيِن  بُّ افرَّ »: يف إمثٚل ََِدملْ ـْ َؿْبِؾ َأْظاَمفِِف ُمُْْذ اْف ِف ِم
َِ َل َضِري ًٚ شَٔقفقن إنَّ بىرس (8/22إمثٚل) ش( َأوَّ َّٔ ادُ . وأجو مـ بغ ز ّ

ًٚ َُجِ َِ يَ  ؿْ َِ ًْ َٔ ِْ ؾَ » :ؿد ؿٚل ؾُش افرُّ   ْٔ بَ  ٔعُ ْٔ
يِ ْهَ إِ  ِٝ . ؾامكا (2/36أظامل) شٔحًٚ ِس ًٚ ومَ بَّ رَ  ؿْ تُ نْ أَ  قهُ ُّ تُ بْ َِ ي َص ذِ ا افَّ ذَ رَ  قعَ ُس يَ  َؾ ًَ َج  نَّ اهللَ أَ  َٔؾ ا

                     [    ٕستىٔع إكًا أن َٕقل فق أّنؿ ؿد حٚسوٕٚ بّثؾ رذه إؿقال؟

َّٕف لخِقق ◄  آبـ ؿد ؿٚل ؾًاًل إ

َِ ؾٓاّل ٍٕحص بًْٚيٜ وبذرـ مُ  (ـرفُّس)]. 72صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس د روحل, مًٚين رذه تَّ

َّٕ ٕدرـٜ ؾٔٓٚ. ع آوٚر احلَٚيؼ ؽر ادرئٜ وؽر ادُ ٕنتؿ وٕتتبَّ  ,بٜدرَّ مُ  ٜ صؿّ وبحٚشَّ  ,أيٚت َُ فَُّْ , ف لخِققنَّ آبـ ؿد ؿٚل ؾًاًل إ ؾ ف مل ي

ُّـ وبٚفتٚيل ؾٚخلِؼ يف رذه احلٚفٜ ٓ يُ , شوٕجؾ أظامفف, ق اهلل أبرُ يف بدايٜ ضُ »فُـ ؿٚل إنَّ رذا ؿد تؿَّ بٛ, كفؽ بدون إيوٚح افسَّ 

ًَ أنَّ أن يًْل  ـْ رق ـٚيـ بٚفًٍؾ ٕداءمدَ ف ُخَِِؼ مـ اف            [  زمع أن جتري.رذه إظامل ادُ  , بؾ يًْل اشتخدام َم
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ؾقن ◄  ادًْك افذي ُينر إفٔف ادُحرِّ

ػ ِو ومل يُ  ,شإنَّ افرّب خَِْل»: ؾِق أنَّ آبـ ؿٚل ؾَط (ـرفُّس)]. 72صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ًٚ بٚدّرة ظذ رذا افَقل,  َُ , فَُّْ ؾقنحرِّ نر إفٔف ادُ ؿقفف بٚدًْك افذي يُ  أن ُيٍٓؿفُٚن مـ اجلٚيز صٔا ف ؿد ؾ ؾَط رذا, بؾ أوٚف أنَّ ف مل ي

 [.ودظٓؿ يسـقن ظْٓؿ آشتخدام افزء دًْك رذه أيٜؿف. رُ ل ضُ ٕجؾ أظامفف ٕوّ  َؼ ُخِِ 

ِْؼ يتهٚرظٚن ◄  تًبرّي افِقٓدة واخلَ

َّٕ  ,وؽر كفؽ (ـرفُّس)]. 73صـ - , اجلزء افثٚفِٞحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس أن أؿقل , ٛ مٚ أطـَس ظذ َح  ف جيٛؾ٘

ًٚ بٖنَّ , ف ؿد ُخَِِؼ يف ؿقفف أنَّ أيت:  ـْ ؿِْبِؾ َأْن »: ف ؿٚلٕنَّ  ,ف ُوفِدَ أوٚف أجو َبُٚل َؿْبَؾ افتِّاَلِل ُوفِدَت ِم َرِت اجْلِ رَّ ََ ٚ أن ؾ٘مّ . (8/25إمثٚل) شَت

َٝ ؿٚل إينِّ  فٕنَّ  ,ٓدةٌِٕل ظِّٜٔ افقِ  مْٓام  بام يِّف ـّؾ , ًبريـ يتهٚرظٚن ؾٔام بْٔٓامافتَّ ٕنَّ . ف ُوفِدَ ًبر وٕٗمـ بٖنَّ أو ٕسك رذا افتَّ ,  ُخَِِ

ًٚ ؾ٘نَّ جسده لخِقوبٚفتٚيل ؾٚٓبـ كاتف ؿد ُوفَِد ؾًاًل مـ أب بُقٕف رق اهلل,  ,ّؼ ٚ حًبريـ ُه ؽر أنَّ افتَّ مـ مًٍٚن,   [.قوأجو

 ف ظٚد إػ ُرُبقبّٔتفٕنَّ  ◄

َّٕ  :ـرفُّس]. 75صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس َؾ رب  وظْدمٚ ُيَٚل إ
ًِ ًٚ,  ٚف ُج ف جيٛ أن تٍٓؿ أنَّ ومسٔح

ّٓ وري, بؾ ـٚن مـ افّضَّ , ظذ مٚ أظتَد ف ؿد صٚهبْٚ. وواوح, بسبٛ أنَّ صُؾ افًبدَوَوَع ٍٕسف آخذًا  بًٜٔ اإلَلٜٔ بخهٚيص فىَّ ر اتتٖثَّ  أ

ًُ , ظْدمٚ تقاوع بٚجلسد, حٚماًل ؾٔف دايامً ِص ضبًٔتْٚ افبؼيٜ َٛ فِّجد اإلَلل مٚ ئِؼ ؾَط قديٜ وادذفٜ, بُ ٍٚت اف ُِٕس بؾ حتك ظْدمٚ 

: ٚ يف ضبًٔتفّنَّ أٍٚرؿف إك تُ وافتل مل , تف افتل ـٕٚٝ ففقبّٔ بُ ف ظٚد إػ رُ وٕنَّ يف صُؾ افًبد,  مـ أجِْٚ ف صٚر. وبٚفتٚيل ؾألنَّ بوًػ افبؼ

َّٕ ؾِٓذا يُ  ًٚ َٚل إ ًَِؾ رب ذ جسدًا., وأنَّ ف ؿد ُج      [ف جٚء إػ ظٚدْٚ ظْدمٚ اختَّ

 ٕسبٜ إُُمقر ؽر افُريّٜ فىبًٜٔ افُِّٜ ◄

ـُ  )ـرفُّس(]. 76, 75صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ده( )ؿبؾ جتسُّ  ٜٚ بهدد أن ْٕسٛ فُِِّّْ ؾِق 

َّٕ د, جسُّ ث وؿٔؾ بسبٛ افتَّ دَ مٚ َح  ـّؾ  د, أّي َس بٚجلَ  مٚ رق خّٚص  ـّؾ  ََّ ُْريـ فِتَّ ْٚ ُٕقن مُ ؾ٘ ف ؿد ٕنَّ ة. وؿٚر بٚدرَّ  ٜ بدون أّي ًٚفٔؿ احل

ًٚ ومِّقشًٚ  ,ٚمقسع فِّْ َو َخ  ٍٜ », ؿِٔاًل ظـ اداليُٜ عَ وُوِو , وصٚر مرئ َّ ْبِح ِمْثَؾ َص », شوُأحِِصَ َمَع َأثَ ض ٔٓم وتًرَّ , شٍٚة ِشَٔؼ إَِػ افذَّ

ّٓ  ,ادقت افَٚشٜٔ       [ .تقاوًٜ وؽر افُريّٜقر ادُ مُ مثؾ رذه إُ , دتجسِّ ُتْسٛ فىبًٜٔ افُِّٜ ؽر ادُ ؾٔجٛ أ

 ذيؽ افًرش اإلَلل مع أب ◄

د ,وحْٔاذٍ  (ـرفُّس)]. 76صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس إك رق ذيؽ  ,حٚكا بْٔام رق بٚفتٖـٔد ُيّجَّ

َُ افًرش اإلَلل مع أب ؿ افذيـ ات, ورُ قّ , ٕجد أنَّ اداليُٜ تَػ حقفف مٚوِٜ ٕوامره ـًبٔد؟ ورق افذي بٚفَىع ُيدظك رّب اف
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ّٔ بُ ظذ رُ  ّل وٕف بتسٚبٔح تدُ دُ ّجِّ يُ  َّٕ ٚيل ؾ٘ن ؿٚل ادُ وبٚفتامء وإرض مِقءتٚن مـ جمده, تف ؿٚيِغ إنَّ افسَّ قب د ف ُيّجَّ مع أنَّ , ف لخِققًٚروقن إ

 [بؾ ومريوٜ جدًا؟ ,َِٜ ِّ ؿ وَ قهلَُ  ؿقهلؿ رذا أنَّ ظُ بغِّ أؾال يُ , حتك مـ اداليُٜ افٍٚيَٜ ادجد

ـٝ ادخِقؿٚت ◄  إداة افتل حرَّ

ًٚ, بٚفًٍؾ, ؾٓذ إرمٔٚ:]. 77صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ٓؿ يَقفقن إنَّ آبـ فَُّْ ا رق رأجل أنٚ أجو

ؾهٚر مثؾ إداة افتل ذ آبـ صُِْٚ, فُـ ظْدمٚ ُوفَِد مـ أب فُل يًّؾ بف أب أظامفف, فٔس ظْدمٚ اختَّ , ُخَِِؼ ٕجؾ أظامل أب

ـٝ ادخِقؿٚت  [.حرَّ

 احتٔٚج أب فالبـ ◄

ورؾ ـٚن مـ إصِح فف أن يَبؾ حٚكا يٚ صديَل؟  :ـرفُّس]. 78صـ -فثٚفٞ , اجلزء اِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ْل ٓ أرى مٚ رل ٕنَّ , ؾام افذي ـٚن أب يف احتٔٚج إفٔف؟ إنَّ مثؾ رذه إؿقال شتَقد إػ أؾُٚر ـثرة ؽر مْىَٜٔ؟ سٚظدة آخريـمُ 

ََِؼ آبـوٕجؾ  ,ف بسبٛ رذا آحتٔٚجوأنَّ ٔٚج حََٔل, ف ـٚن يف احتْٚ فق رأجْٚ أنَّ ٕنَّ . افٍٚيدة مـ إداة أو افقشٔط , رذا اهلدف ؿد َخ

َُ ؾُٔػ مـ ادُ ـ اخلاليؼ, ّْ ف ِو ًسوقن أنَّ وافذي يًتزه رٗٓء ادُ  حْٔام , رة افُٚمِٜ بُقٕف رق اخلٚفؼدْ ُّـ أن تُقن فمب اف

ٛ َس ف َح إك أنَّ  ,بؾ أؿقل مٚ رق أبنعمٚ رق فف بٚفىبًٜٔ؟  ـّؾ  تف ـل يستُّؾ متٚمًٚ قّ ؿُ ويف آخر حليٜ,  ,بقاشىٜ أداة يستجّع يف ٍٕسف

ِّّ شُٔقن ادخِقق مُ تٍُررؿ رذا,        [ .اًل فألفقرُٜ

ٍرده ◄ ُّ ََِؼ ـّؾ رء ب ـْ يَقل إنَّ اهلل أب َخ  َم

 .79صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ٚ ٓ؟ ؽر أنَّ  إرمٔٚ:
ِ
ُّ  ؼ ـّؾ َِ ؿد َخ  مثؾ أن يَقفقا إنَّ اهلل أبحتّؾ أن تسّع أصٔٚء أخرى. ف مـ ادُ وح , ٕنَّ رذا أمر ٍردهإصٔٚء ب

 بسٔط.

ِّ , وأنٝ تبتًد ظـ إشبٚب وبًٔدًا ظـ أي جتديػ شُٔقن أصّح  :ـرفُّس ل»ف, أن تَقل: ادٗديٜ هلذا ـ ِّ ٍَ ِ ًٚ ف ْؾ َيٚ َربُّ َحِٚرش ًَ  ,اْج

ْظ  ٍَ َتلَّ اْح ٍَ ِّ َمَع ُأنٍَٚس  ,َبَٚب َص َِِؾ افؼَّ ًِ ََِّؾ بِ ًَ َتَ
ِٕ  
ٍ
ِْبل إَِػ َأْمٍر َردِيء  ءر ّؾ ـ َؼ َِ َخ  دؿ بٔا هللا نَّ إ لقَي ـْ مَ  نَّ ٕ .شؿٍ وْ  ِ َؾِٚظِع إَٓ مُتِْؾ َؿ

 ,غتززَدُ او غتأسَّ فا غتٍهِّ فا غتٚر ؾثم هلل ٛسْي قٓؾ اذُرو ,فتاذب ٛجَ ًمُ و زُتم هللا نَّ إ لقَي فنَّ ٖـ ,طٔسب رمأ اذر نَّ ٕ هدرٍُّ ب

           [ .مالُفا كًْم فرًي ٓو ؾرٚج صخنَّ فا اذر ؾثمو
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ََِؼ ـّؾ رء بٚٓبـ ◄  أب َخ

 .82, 81صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ََِؼ ـّؾ إكًا حٚكا  إرمٔٚ:  ؟رء بٚٓبـ ُيَٚل إنَّ أب ؿد َخ

ََِؼ ـّؾ ذا ُيَٚل رُ :ـرفُّس َُ  ٕنَّ أب َخ  ٍنِّ فُـ دظْٚ ُٕ  ,مٚ رق فمب رق فالبـ . ٕنَّ ـّؾ ة اددخرة ؾٔفقّ رء بٚفُِّٜ واحلُّٜ واف

َٓ  ّؼ,قـل, شٚفُغ بٚشتَٚمٜ يف احلُِ ريؼ ادُ  افىَّ غبًتَّ ريَٜ أتٜٔ, مُ رذا بٚفىَّ  ف ضٚحٚ تَقل إنَّ أب أنَّ  قاؾَْل,ة يف أن تُ دَّ ِن رؽٛ بِ ت أ

 ؟ة أو بدون حُّٜ وٓ بدون ـِّٜقّ بدون ؿُ ف ٓ شخِؼ ورة أنَّ ؾبٚفّضَّ , خٚفؼ

َٝ »يَقل إنَّ اخلَِٜٔ  ٜ أخرىَٓ مـ جِ  ؿ كفؽ, وهلذا ؾ٘نَّ ادزمقرتِّ ورة حُت ؾٚفّضَّ بٚفىبع,  إرمٔٚ: ًْ  َصَْ
ٍٜ
َّ ُْ ٚ بِِح َٓ ِّ وْٚ إرمٔٚ ُيدِّ بْٔام  ,شـُ

اَمَواِت » قر بويَقل إنَّ افرَّ  ,بل بىريَٜ رايًٜافَّْ  ِف َبَسَط افسَّ
ِّ
ْٓ ٍَ تِِف وبِ َّ ُْ  بِِح

ِٜ َٕ ق ُُ ُس اْدَْس شِّ َٗ تِِف ُم قَّ َُ  .شَصُِٕٚع إَْرَض بِ

 اهلل شخِؼ ب٘رادتف وحده ◄

 .84صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

 ؟دتف وحدهأنَّ اهلل فٔؼ بف جدًا أن شخِؼ ب٘راُْر ُؿؾ يل: رؾ فِّرء أن يُ  إرمٔٚ:

 ؿّ وأنَّ اخلَِٜٔ مل تتِ , َؼ َِ ؿٚياًل إنَّ اهلل رق افذي َخ قبٚوي مقشك أووح فْٚ رذا, ٕنَّ افىُّ ُْر رذا, أن يُ  ُّـ ٕحدٍ بع ٓ يُ بٚفىَّ  :ـرفُّس

ُٕقرٌ  َوَؿَٚل اهلُل:» وكفؽ ظْدمٚ ـتٛ: ,خرىبىريَٜ أُ  ـْ  ُُ ُٕقرٌ  ,فَِٔ َٚن  َُ ُّ ورذا يًْل أنَّ . (1/3افتَُّقيـ) شَؾ ََٕىَؼ اهللُ جرَّ ف ب ؼ مٚ , د أن  ََّ حت

 .ؼ بف بدون أي تٖخرىٕ

 اخلٚفؼ وادخِقق وافهٕٚع وادهْقع◄

ٍُّ  :ـرفُّس]. 86صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ُِّ بٖهٜٔ أن يُ  ون تبكُّ بدُ  قنحٚكا إكًا يستخ روا بىريَٜ ٍ

ؽ إصٔٚء ِْ تِ ٕٚشغ أنَّ مٚ شخَِف اإلٕسٚن ٓ يستىٔع أن يهْع ؟ ف شِٔؿؿ ؾَط أنَّ تٚبًغ مٚ يرون رُ  ,ويْحرؾقا جتٚه مٚ رق أّذ شِّٜٔ, 

ـْ ُيهَْع بقاشىٜ آخر , افتل شخَِٓٚ اإلٕسٚن ٍٕسف  [؟ٕٚعخهٚيص جقرر افّه , بًٜٔ وبٍُٜٔٔ ٓ تتٌرَّ ٛ افىَّ َس ٓ تُقن فف َح أو أنَّ َم

ََِؼ ؾًالً  ◄  آبـ ؿد َخ

ٜٔ افتل يًِّٓٚ ف ـام أنَّ ادهْقظٚت وإظامل افٍّْ ٕنَّ  :ـرفُّس]. 87صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثإلشُْدري: ا ـرفُّس

َّٕ  - ام أؤمـحسب - اإلٕسٚن بٔديف, ٓ تَدر وٓ تستىٔع أن تًّؾ مٚ يًِّف اإلٕسٚن ٍٕسف, رُذا وبٚفىريَٜ ظْٔٓٚ ف وٓ حتك ؾ٘

َؾ . ورُذا, تستىٔع أن تًّؾ مٚ يًِّف اهلل كاتف, د اإلَلٜٔادخِقؿٚت افتل خَِتٓٚ افٔ ًَ ََِؼ وَؾ ُّـ أن يُقن رق ٓ يُ , ٕنَّ آبـ ؿد َخ

ًٚ مـ بغ  ٜ اخلِؼ رذه يف َّٔ ؾٓق يِّؽ خٚصِّ , ُخَِِؼ مـ افًدم فٔهر خٚفًَٚ أو يُقن ؿد , خِقؿٚت افتل خَِتٓٚ افٔد اإلَلٜٔادٍٕسف لخِقؿ

 [.ٚ يُِّف أب كاتفمّ  وبدرجٜ فٔسٝ أؿّؾ  ,جقرره
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د افُِّٜ ◄  ِهّ تدبر جتسُّ

ًٚ أنَّ رذا رق رأي ادُ  :ـرفُّس]. 88, 87صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ؿ ٓ ّٕنَّ ًٚروغ, أظرف متٚم

 ُُ ُِّ ومٚ ـٚن جيٛ ظِٔٓؿ أن يُ , ظـ حتريػ احلََٜٔ قنٍُّ ي َُّ دجسُّ افتَّ  دبر اإلَلل يف ِهّ ٜ افتَّ َٓ مـ جِ روا ؾٔف بىريٜ حُّٜٔ ٍ ّقن ظِٔف , يتٓ

ٛ رؽبتٓؿ أي أؿقال َس يـ َح ٍنِّ ومُ , د افُِّٜ تدبر جتسُّ أؽِبٓؿ راؾوغ وُمُْريـ ِهّ  - ؿ صٚروا بٚفًٍؾبٕٚـٚكيٛ افُثرة. ؾِق أّنَّ 

ًٚ يتَّ ؿ وفق أّنَّ , ريدوّنٚيُ  َُ أجو ًٚ مُ ِقن أن يٗمْقا إيٍوِّ قن مع أوئلؽ افذيـ يُ ٍ ًٚ  دؿد جتسَّ , افُِّٜ افذي رق اهللستَٔامً بٖنَّ امٕ , وصٚر إٕسٕٚ

ًٚ مع رذه احلُّٜدبر اإلَلل إكًا ؾِامكا ييِّقن حُّٜ افتَّ   ,ريدون مـ مًٚينٚرٚ مٚ يُ ًىغ إيّ مُ , ويّرؾقن مًٚين افُِامت افتل تتٍؼ متٚم

 [؟قن أتبٚظٓؿ ظذ إُٕٚر ضبًٔتف وجمد آبـ افقحٔدويثُّ 

ؿِهّ  ◄ ْٓ ٍَ ًٚ وَظِن اف   افتَّدبر اإلَلل ـٚن صًب

ًٚ افتَّ  ؽر أنَّ ِهّ  (ـرفُّس)]. 88صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس ً صًب  افٍٓؿ ِن وظَ , دبر اإلَلل ـٚن أمرا

 نأ دارأ فنَّ ٖـو ,ِْٚثم ًٚ ٕٚسٕإ رٚصو ِْٚجأ ـم ـِِ ًتُ شا دؿو ,ّؼ ح َلِ إ ـم ّؼ ح َلٌ إ فنّ أ نقـ يأ ,ٜفٚحلا ؽِْ تِ  يف اودجِ وُ  ـيذفا سبٜ ٕوئلؽ بٚفِّْ 

 رختؾأ ٓ ٚنأو ,ٛستَ ُمُ  رؽ ينٚىُِش  نَّ إ ًٚ وجأو ,تا زجًدُ ا ّؾ ـ يف ؾظٍٚفا لْنَّ أ امـ ,ةقؿو ُّٜح ؾًٍفٚب لَّْٕ إ» :حقوو ّؾ ُُ ب لقَي

      [.شيدحو ب ٜصَّ ٚخ لامظأ ّٚنَّ ٕ ,ؾّظأ ٚم ّؾ ُب رختؾأ نأ ّؼ حلا يلو ,يتاك يف ًٚ ٕٚىُِش  يل نَّ إ ؾب ,لْظ ٛيرؽ ءقب

 ٕسبٜ افَّْتٚيٟ ادُبٓرة إػ ُؿّقة أب ◄

قر مُ ث ؾٔٓٚ مًٓؿ يف أُ ة يتحدَّ مرَّ  ه يف ـّؾ ؿد وٚروا ودّ  (ـرفُّس)]. 89صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ٍَ ويدًا رُ ٚدرؿ رُ ؿهتؿ افُبرة و. ورق ؿد أبًدرؿ ظـ محٚؿٚتٍقق إدراـٓؿ افبؼي ؿ افًّٔؼ وبىريَٜ حُّٜٔ جدًا, أبًدرؿ ْٓ ويدًا إػ اف

, قصػة أب افتل ٓ تُ قّ أؾًٚفف إػ ؿُ  بٓرة فُّؾ تٚيٟ ادُ ٛ افَّْ َس حٔٞ َٕ ًجزات بٚشؿ بًِزبقل, ظـ اظتَٚدرؿ بٖنَّ رّب افُّؾ يًّؾ ادُ 

ًٚ افىَّ  ًٚ, وبسبٛ حََٜٔ أّنَّ , هدَ فَ آبـ ـٚيـ يف أب افذي وَ  وٕنَّ مٚ ئِؼ هبٚ.  بًٜٔ اإلَلٜٔ ـّؾ ُمًىٔ ؾَد ؿٚل آبـ ام واحد يف اجلقرر متٚم

 [.إنَّ أب ـٚيـ ؾٔف ويًّؾ رذه إظامل

 ُموٚف إفٔف مـ خٚرجف ◄

َٓ  - صديَل يٚ - آخر فنخصٍ  إنَّ مٚ يًىٔف صخٌص  :ـرفُّس]. 90صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس  أ

َُّ . وحتك إن مل يًٍؾ, ؾذفؽ ٕنَّ ه مْفُّْف أن يسسدّ يُ  َّٓ ر يف أنَّ ف ؾ َُ ٕنَّ  - ه يسسدّ ف جيٛ أ ومٚ ٓ يُِّف ؟! درة ظذ كفؽف يِّؽ اف

َٓ , وٚف إفٔف مـ خٚرجفبؾ رق مُ  ,اإلٕسٚن يف ضبًٔتف ك وإن ـٚن رذا مْف ضٚحٚ أنَّ رذا افقء ؿٚبؾ فالشسداد, حت ُّـ أن ُيسَسدّ  يُ أ

 [ة؟!إمر ٓ يدث بٚدرَّ 
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ِْؼ آبـ ـّضورة حتّٜٔ ◄  َخ

مًْٚ بنٖن ؿ تسًّٓؿ أخراً ظْدمٚ ـٕٚقا يتْٚؿنقن أخَ  :ـرفُّس]. 91صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

ِّقا مـ صٖنف جداً أب,  ( َؼ )ُخِِ  ف حْٔاٍذ ؿٚفقا إنَّ آبـ ؿد جٚء إػ افقجقدٕنَّ نغ؟ َٚرٕٜ بٚٓبـ( افذي أرٕٚقه بُالم مُ )بٚدُ  ظْدمٚ ظ

ِّّ )آبـ( افذي رق أؿؾ مْف فُٔ  آخر َؼ َِ فذا َخ , ف ٓ ئِؼ بٚٔب أن شخِؼ بٍْسفوٕنَّ , ـّضورة وحتّٜٔ ؼ ِْ . وٕنَّ َخ ؼ رذهِْ ؿ بف ظِّٜٔ اخلَ ت

ـَ  أحّض أُب أن يدث, ؾِٓذا,  اخلَِٜٔ ـٚن وصًُٔٚ   [.مْف )بٚٓبـ( اخلَِٜٔ إخرى افتل أؿّؾ  قد ـل شخِؼُج افقُ إػ  آب

 آبـ افقحٔد رق اهلل ◄

َِّ  :ـرفُّس]. 92صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس  ,ؾَط وٕذـر مٚ رق حّؼ  ,يٜجدّ  ؿ بُّؾ ورٔٚ بْٚ ٕتُ

 َِّ ٍِ  شاهلل»وٕنَّ . مـ اهلل أب بًٜٔٛ افىَّ َس َح  ف ؿد أيتوأنَّ  ,ورق أنَّ آبـ افقحٔد رق اهللّْٚ أن ًٕسف بف, وافذي تً ؾ ـٚيـ وأنَّ ًْ رق بٚف

      [ .ضبًٔتف ؽر ادخِقؿٜ رل بال بدايٜ وأزفٜٔ

 افُٚيـ احلََٔل إكًا رق واحد ◄

ريَٜ, ظذ وبٍْس افىَّ  .رق واحد وافُٚيـ احلََٔل إكاً  (ـرفُّس)]. 94صـ -, اجلزء افثٚفٞ ِحقار حقل افثٚفقثاإلشُْدري:  ـرفُّس

َّٓ مٚ أظتَد مع أنَّ ـثريـ يدظقن آخٜٓ وأبْٚء,  مـ ضبًٜٔ أب بىريَٜ  ف مقفقدٌ , إك أنَّ بًٜٔ ورق آبـ ورق اهللٛ افىَّ َس أنَّ واحدًا رق َح  إ

َّٕ قصػ. ٓ تُ  َِؼ مثؾ بَٜٔ ادخِقؿٚتوبٖنَّ , ف أزيل مع أبـ جدًا أن ًٕسف ٕحـ بف مع اداليُٜ أنَّ َس ف مـ احلَ هلذا ؾ٘ ٛ مٚ َس َح  ,ف مل شُخ

َُ افذي رق ادسٔح, افذي فف مع أب وافرُّ  جيِٓقن احلّؼ  ؿمع أّنَّ  ,ًتَد صحٔحأنَّ ؾُررؿ رذا رق مُ  ْحرؾقنر ادُ يتهقَّ  س دُ وح اف

 [ادجد مـ أن وإػ إبد آمغ.

 احلّد هلل افذي بًّْتف تتّؿ افهٚحلٚت
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ُِتٚبٜٔ أيٚت◄  وحٚهتٚ إشٚد وادهدر اف  4 ........................................................................... فُؼُ

بع احِلقار  4 ............................................................................. مهْقع وؽر لخِقق ؽر آبـ أنَّ  يف: افّرا
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َّٕف ؾًالً  ؿٚل ؿد آبـ◄   20 .......................................................................................... لخِقق إ



تُٛ ُُ وع َظِهر اف  اجلزء افثٚفٞ -حقار حقل افثٚفقث  شُْدريـرفُّس اإل -ِحقار حقل افثٚفقث, اجلزء افثٚفٞ  [29] َمْؼُ

 

تُٛ ُُ   www.alta3b.wordpress.com/books/juice صٍحٜ َظِهر اف

ؾقن إفٔف ُينر افذي ادًْك◄   21 ...................................................................................... ادُحرِّ

ِْؼ افِقٓدة تًبرّي ◄   21 .................................................................................... يتهٚرظٚن واخلَ

 21 ................................................................................................... ُرُبقبّٔتف إػ ظٚد ٕنَّف◄ 

 21 ............................................................................... افُِّٜ فىبًٜٔ افُريّٜ ؽر إُُمقر ٕسبٜ◄ 

 21 .......................................................................................أب مع اإلَلل افًرش ذيؽ◄ 
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