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شخصية املسيح يف القرآن الكريم
الكتاب املقدس مبحمد ...؟

الحمد هلل هللب هللالعدللمن ،هللوالصد وهللوالمد لهلل جديهلل منديهللا

ندل هللوالمرسددجن ،هلل

جنهمهللو جيهلل ننلهللأفضلهللالص وهللوأزكيهللالتمجنم .هلل
ويمد درهلل ابهللامسد د لهللأمهلللتقد د لهلللجقدددلب هللالعر د ديهلل تفريد دلهللالمندددلثروهللالبل ند د هلل دددن،هلل
الد كت بهللقنقدسهللالمددقلبهللوالم ددرهللبيددن هلل مددلقي هللو د هللاستضددلفتهلهلل-هللكمدلهللا ولديهلل-هلل
نلوهللالكرق هللالممنحن هلل تلبيخهلل24هللف رايرهلل2022لهللالم افقهلل23هللب بهلل1443هد .هلل
وينحصرهلل مجنلهللفيهللإخراجهللهللن،هللالمنلثرلن،هلل تح يجهملهللقد،هللكد لهللهللقجقديهللإلديهلل
صهللقكت

هللقيهللالمحلفظ هلل جيهلل صهللالمنلثرو هلللنصلهللإلديهللالقدلب هللالكدريمهلل د هلل

وأقل د هللو د هللأ ددفنلهلل عدتهللالكجمددل هلللضددروبلهلهللفديهللفهدمهللالمددرا هللف

ددعنلهلهلل ددن،هلل

قعك فتن،هلل[هلل]هللل الل هللالقلب هلل جيهللأ هلهلللنسهللق،هللالنصهللا صجي .هلل
و قجنلهللصد بوهللالمرا ديهللالتديهللاسدت اهلل هدلهللكدلهللقد،هللالمتندلثري ،هلللتكد مهللالصد بوهلل
يلقج هللقتكلقج هللكملهللأ فنلهللالعنلوي،هللالجل ن هلللجفقرا هلللتمهنلهللقتل ع هللالح اب .هلل
وا هلل مأاهللأمهلليجعلهلل مجنلهللفيهلل صروهللالحقهللو نل ههلللكلهللال ل بن،هلل د،هللالحقنقد هلل
إ ههلل ا هللكريم .هلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل ابهللامس ل هلل
هلل هلل
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شخصية املسيح يف القرآن الكريم
مبحمد ...؟
أهم الموضوعات التي طرحها الدكتور منقذ كانت كالتالي:
 )1الممنحهللإ ملم هللولنسهلل إله.

 )2الممنحهلل يهللبس اهلل دهل لههلل ،هلل فمه هللويهل ا هللل قنسههللوقعلصريه.
 )3الكلفرومهلل للممنحهللأ كرواهلل له هللوالهلل جمهلللهمهلل

ىهللا ل هن .

 )4للبيخهللالممنحن هللفيهللالق يمهللوالح يثهلليده هلل ط مهلل
 )5فكروهللصجبهللال يلهللو جلوهللالممنحهللق
الممنحن هللالق يم.
 )6الممنحهلله هللكجم هللا هللالمخج

ىهلللألنههللالممنح.

وهللفيهللالكتدل هللالمقد وهللوفديهلللدلبيخهلل

هلل د(ك.)،

 )7العر هلللركتهللاسمهلل(يم ع)هللل نراًهلللجممنحهلل هلل ههلليعنيهللفيهللالعر ن هلل(يضني).
وأما أهم الموضوعات التي طرحها األستاذ رشيد حمامي فكانت كالتالي:
 )1القرآمهللالكدريمهلل قدلهللفكرلدههلل د،هللالممدنحهللوأقدههللقد،هللكتدبهللا
غنرهللالمعترفهلل هل).

كريفدلهلل(ا ل ندلهلل

هللالممنحهلل ن،هللغنرهللاسمههللق،هلل(يم ع)هللإليهلل( نمي).
هلل
 )2القرآمهللالكريمهللأسل هللإلي
َّ
 )3الق اهلل صجبهللالد نههللقرف ضهللكتل نلًهللهللو قجنلًهلل هللوه هللإسل وهللإليهلليخصهللالممنح.
 )4الممنحهلله هللكجم هللا هللوالقرآمهلليعترفهلل هساهلل هللفيهلل اهلل منيهلل تألنههللالممنح.
هللالممنح هللوهسههللإسل وهللإلنه.
هلل
 )5الممجم مهلليق ل مهلل تحريفهللإ جنل
 )6القرآمهللأسل هللإليهللألهللالممنحهلل ن،هلل لاهلل نهلهلل(أ صنتهللفر هل) .هلل
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هلل

الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هلل

هلل
قدله ينلهللالكرالهللقعكمهللالقسهلل نلهللإ راهنم .هلل
هللأب دبهلل ك دمهللف ديهللهددساهللالجقددل هللالبددل يهللالددسدهلل ق ق دههلللك دمهلل ع د هلل جددل هللالمنددلثروهلل
المل ن هللولقلؤ لهللالند لهللهد هللالمندلثروهللالبل ند هلللحدتهلل ند ام هلل(يخصدن هللالممدنحهللفديهلل
القرآمهللالكريم) .هلل
يخصن هللالممنحهلليخصدن هلللمدتحقهللأمهلللد بوهللسد ا هللفديهللالكتدل هللالمقد وهللأوهلل
فيهللالقدرآم هللوهديهللقحد بهللأسلسديهللقد،هللقحدلوبهللالخد فهلل دن،هللالممدنحن هللوامسد ل هلل
وق،هللهنلهلللأليهللأهمن هللهسههللالمنلثرو .هلل
أصددجيهللأمهلللكد مهللهددسههللالمنددلثروهللسد بهلل ركد هلللكدلهللالمدددله ي،هللالكددرالهللفديهللكدلهلل
قكددلم هلليدددرفنيهللقددروهللأخددرىهللأمهللأ ي درهللهددسههللالمنددلثروهللالبل ن د هللوسددأ ر هللفنه دلهللقب دلهلل
المددروهللالمل ددن هلل ج ديهللأمهلللددتمهللف ديهللأفض دلهلل ج د هللقمكن د هللوأمهلليم د هللفنه دلهللاال تددرالهلل
المت ل اهللوالنقلشهللالفكردهللوااللتزالهلل ل ترالهللو تهللالم اخ .هلل هلل
جنهمهلللهلل .هلل
سأ رفهلل طرفيهللالمنلثروهلل نل هلل جيهللالمعج قل هللالتيهلل عبهلهللليهللاالثنلم هللوالعه وهلل هلل
هللأكدل يميهللسد بدهلل
لصلهلل جيهللال كت باههللق،هلل لقع هللألهللالقرىهللفيهللقجلاهللققلب هللا يلم .هلل
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هللوامسد هلللهللفديهللالفضددل نل هلل
...؟ي د هللقد،هللالم سدلهللالعجمند هلل د اهللالممددنحن هلل
مبحمدهللالع
ولده
وامذا ل هللهللالعر ن هللهللإ لف هللإليهللقئل هللالحجقل هلل جيهلل نللههلل جيهللالن لن  .هلل
لهلللجمكت هللالعر ن هللثمل ن هلل درهللكتل دل هللإ دلف هللإلديهلل ددرهللكتن دل هللأهمهدل هلل"هدلهلل
العه د هللالق د يمهللكجم د هللا "هللوكتددل هلل"ه دلهللالعه د هللالج ي د هللكجم د هللا "هللو ع دتهللكت دههلل
قتر م هلللجغل هلل ي و هللق،هلل ننهلهللام ججنزي هللوالفر من  .هلل
ولج كت بهللقنقسهللقلهلليقر هللقد،هللث ثدن،هللقندلثروهللقديهلل عدتهللالقمدسهللوا كدل يمنن،هلل
الممنحنن.،هلل هلل
هللف ل دثهللوكلل دبهللإ ق ديهلل لص دلهلل ج ديهلل
يهل وهللاال لزوهللفيهللققلب هللا يلم هللوقل متنرهللفيهللالعج لهللالمنلسن .هلل هلل
"هللوأيضلًهللهلل ر لقجهلل
لهلل ر لقجهلل"سؤااهلل رد " هللويق لهللاآلمهلل ر لقجهلل" كلهللو
"أ ل ندل" هلل د لهللقدلهلليفد ىهلل جديهللسد عمل هلل جقد هللقر ند هلل جديهللالتجفزيد م هللويمكددنكمهلل
قدله لهلهللأيضلًهللهلل جيهللالن لن  .هلل
هللكتدددبهللثددد لهللكتدددبهلل للجغددد هللالعر نددد هللقتر مددد هللإلددديهلللغدددل هللأخددددرى هلل" ا ددد هلل
وامس ل" هلل"قمتق لهللامس ل" هللهللو"إ جلزهللالقرآم" .هلل
أ ددرىهلل د اهللق د،هللالمنددلثرا هلل صددجتهلل ج ديهللق يددن،هللالمدددله ا هللق ديهلليددن هلل
قمددجمن،هللقب دلهللالدددنخهللقحم د هللالفددزازدهللوالدددنخهلللددلبىهللي س دفهللوالدددنخهللقحم د هلل
لقروهللالدنخهلل ملبهللصللحهللق سي .هلل
للنم هلللدروطهللالمنلثرو هللأذكركمهلل أمهللالمنلثروهللالمل ن هللكل دتهلللحدتهلل ند ام هلل
هلل(هلهلل درهللالكتل هللالمقسهلل محم هلل هلل)هللهللوكلمهللالعن امهللوالم عهللق،هللاختنلبهللا هللبين هللهللهلل
وه هللق عهللفيهللالممنحن هللهلل.هلل هلل
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...؟ د عهلل
مبحمدمهللوق
املقدس هلل ند ا
دريمهلل)هللفهد
الكتاب هلل
درآمهللالك
أقلهللق هلل نلهللالن لهلل(يخصن هللالممنحهللفديهللالق هلل
عهللفيهللامس ل .هلل
اختلبههللالدنخهللقنقسهللالمقلب هللوه هللق
و نل هلل جنههللست قيهللالدروطهللكملهللكل تهللفيهللالمدروهللالمل دن هلللكد،هللالفدقهللالطرفدلمهلل
عهللالمطرو هللإليهللق ا دنيهلل
جيهللإ لف هلليرطهللآخر هللوه هلل لهللالخروجهلل ،هللالم
أخرى هللوي قيهللالحكمهلللجمدله ي .،هلل
الم د وهللام مللن د هلللجمنددلثروهللسددل تلم هلللك دلهلللددرفهللس دتهللق د اخ
يي هللق،هللال تهلليمنحهلللجطرفن،هلل للتملود .هلل

هللوإمهللل ق ديهلل

أهللاآلمهللقيهللأواهللق اخج هللوستك مهللهسههللالمروهلللجدنخهللالفل لهللقنقسهللالمقلب .هلل
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مبحمد ...؟

هلل

هلل
قمل هللالخنرهلل جيهللالجمني.هللقمل هللالخنرهلل سهلل نل.هلل هلل
أب بهلل ل ستلذهللبين هللوأب بهلل للمل وهللالمدله ي.،هلل هلل
أسأاهللا هللل لبكهللولعلليهللأمهلليدر هللص وب لهلللجحق هللوأمهلليجعجنلهللق،هللأل ل ه.هلل هلل
لي .هلل
هلليفقه هللاهلل هلل
دهللهللوا جلهلل ق وهللق،هلللمل ي هلل
قر هلل
بدهللهللويمرهللليهللهللأ هلل
ب هللاير هللليهللص هلل
ق

عهللقنلثرلنلهللالجنج هلل هلل«يخصن هللالممنحهلل جنههللالم لهللفيهللالقرآمهللالكريم» .هلل

القددرآمهلليعت درهللالممددنحهلل نم ديهللا د،هللقددريمهللوا د اًهللهللق د،هللأ ظددمهللأ نددل هللا هلللعددللي.هلل
لح لهلل ،هلليخصههللفيهللق ا ديهلل يد و هلللندلواهللفنهدل هللقدن ه هللبسدللته هللقعجزالدههلل هلل
خصل صههلل هلل جللههللق،هللالصجبهلل جنههللالص وهللوالم ل.هلل هلل
كلهللوا

هللق،هللهسههللالم

ل هلل ج هللفنههللآيل هلل ي و .هلل

سأث تهللقص ا ن هللقلهلل للههللالقرآمهللالكريمهلل ،هللالممنحهللق،هللخ اهلل وهللأق ب هلل
الً-هللالكتددل هللالمقد وهللالددسدهللا ت ددرههللوثنقد هللللبيخند هللويعت ددرههللا سددتلذهللبيددن هلل
أو هلل
وثنق هللإيمل ن .هلل هلل
ثل ن دلًهلل-هلليددهل ا هللالمعلصددري،؛هللقعلصددردهللالممددنحهلل جن دههللالص د وهللوالم د ل هللق د،هلل
المؤقنن،هللوالكلفري .،هلل
[ثللبًهللل]-هللكسلكهلليهل ا هللالمؤبخن،هلل ع هم .هلل
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مبحمد ...؟
املقدس
الكتاب
هللوغنرهم.هلل هلل
الممنحنن،
يمنن،هلل
[با عًهللل]-هللأيضًهلللهللسأستخ لهللأ ااهللالقمسهللوا كل
*هلليق اهللالقرآم هلل﴿ولملهلل ر هللا ،هللقريمهللقب هللإذاهلل قكهللقنههلليص وم﴾ .هلل
هللثمهلليق ا هلل﴿إمهلله هللإالهلل

هللأ عمنلهلل جنههللو عجنلههللقب هللل نيهللإسرا نل﴾ .هلل

ثددمهلليحك ديهللا هللل ددلبكهللولعددلليهلل ندده هللفن دسكرهللأمهللق د،هللصددفل هللالع د هللأ دههلليع د هللا هلل
ل لبكهللولعللي هلل﴿لد،هلليمدتنكفهللالممدنحهللأمهلليكد مهلل د اهلل هللوالهللالم كد هللالمقر د مهلل
وق،هلليمتنكفهلل ،هلل ل لههللويمتك رهللفمنحدرهمهللإلنههلل منعل﴾.هلل هلل
والممنحهلل جنههللالص وهللوالم لهلل ن،هللأيرىهلل جيهللال نلهلل طجعتههلل لا هلل﴿إ يهلل
ا هللآلل يهللالكتل هللو عجنيهلل نل﴾.هلل هلل

هلل

*هللأيضًهلللهللالعه هللالق يمهلل ن،هلللح لهلل ،هللالممنحهللذكدرههلل صدفهللالع يد هللقؤكد اهلل
قلهلل للههللالقرآم هلل(إيعنل)42هلل(ه هللذاهلل دهللالسدهللأ ض ه).هلل هلل
وهددسههللالن د وهلل قجهدلهللقتدديهللفدديهللا صدحل هلل12هلل هلل(لنددتمهللقدلهلل ندلهلل جديهلللمددلمهللالن ديهلل
إيعنل هلله هللذاهلل د).هللفه هلل هلل هللل لبكهللولعللي.هلل هلل
*هللأيضًهلللهلللحد لهلل ندههللسدفرهللأ مدلاهللالرسدلهللفقدلا هلل( د هللقجد هلل د ههلليمد ع)هلل هللفهد هلل
هلل هللل لبكهللولعللي .هلل
وفيهلل صهللآخر هلل(هللأ للهللا هلل

ه)هلل هللفه هلل

هلل هللل لبكهللولعللي.هلل هلل

*هلليق اهلل للمهللال ه هللبو ر هللآليهلل هللب نسهلل ممهللال ي،هللفيهلل لقعد هللبيتددم هلل
المعم ا ن هلل«أبىهللأمهلليمد عهلليهد دهلل قد ًل هللالهللألخندلهلللجحظد هللأ دههللكدلمهللل يدههللالجدرأوهلل
جيهللا ل هللا ل هن » هلللمهللي عهللهللا ل هن هللأ د ا هلل«أ تقد هللأمهللققدلليهللالكتدل هللالمقد وهلل
التيهلليتح لهللفنهلهلل ،هللا ،هللا هللهيهللإ لفل هللال ق هللهيهللقلهلل للتههللالكننم » .هلل
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مبحمد ...؟
ق،هلللد ازلهللالع يد هللأيهدلهللا دل
الممنحهللالع هلليصجيهلل هلل زهللو ل هلل

هللالصد وهلل..هللالع دل وهلل هلل دزهللو دل.هللفهدلهللكدلمهلل

هلل عم هلل﴿وأوصل يهلل للص وهللوالزكلوهللقلهلل قتهلل نًهللل﴾.هلل هلل
يخ ر لهللل لهللفنق ا هلل(هللفيهلللجكهللا يدللهللخدرجهللإلديهللالج دلهلللنصدجي هللو ضديهللالجندلهلل
كجههللفيهللالص وهلل ).هلل[الممنح]هلليقضيهللالجنلهللكجه هللوه هلليصجيهلل  .هلل
هللالممنحهلل
هلل
فهلهللكلمهللا هلليصجيهلل !هللألهللكلم

هللا هلليصجيهلل هللل لبكهللولعللي هلل

الممددنحهللكددلمهلليمددج هلل هلل(وخد هللدرهلل جديهللو هدده هللوكددلمهلليصددجيهلل ددل هللً هلليدلهللأ تددله هللإمهلل
َّ
أقك،هللفجتع رهلل نيهللهسههللالكأو) هلل هللا هلليصجيهلل .هللهللهللهللهللهللهللهلل هلل
*هللال ل دلهلليددن وهللف ديهلل يب دههللق ديهللال د ثننن،هلليض ديهللقعنددلبي،هلل منجددن،هلللجكد دفهلل د،هلل
اآلله هللالحقنقن هلل[ولمننزهل]هللق،هللاآلله هللالمجلزي هلل(اآلله هللغنرهللالحقنقن ) .هلل
يقد ا هلل«ل نعدديهللأمهللالتديهلللمددج هلللغنرهدلهللالهلللكد مهللآلهد هلل للحقنقد ».هللاملدههللالددسدهلل
يمج هلللغنرههللهساهلللنسهللإلهًهلللهلل قنقنًهللل هللهساهللإلههللقزيف.هلل هلل
ويددسكرهللقعندددلباًهللهللآخددر هلل«أمهللالدددسدهلليمدد
الم هلللنسهللإلهلًهللهلل قنقنلًهلل هللهساهللإلههللقزيف.هلل هلل

هللويمددق هللالهلليكدد مهللإلهددلًهلل».هللقددهلل،هللصدددفتههلل

هلليقد اهللالممددنحهلل جندههللالصد وهللوالمد ل هلل(إ دديهللأصددع هللإلديهللأ ديهللوأ ددنكم هللوإلهديهلل
وإلهكم).هلل هلل
المؤااهللا واهللفيهللقنلثروهللالجنج هللكنفهلللجتميهللالع ي هللوا ل هن هللفديهلليدخصهلل
وا !هللكنفهلليك مهللالممنحهلل ًهللاهلللنفمههللوب ًهلللهلللهلهللفيهللو تهللوا !هلل هلل
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قعضج هلللنسهلللهلهلل ا ! هلل

الكتاب املقدس مبحمد ...؟

القرآمهللكلمهللينفيهلل ،هللالممنحهلل جندههللالصد وهللوالمد لهللصدف هللا ل هند هللإذهلل مدبهلل
إلن دههللصددفل هللالضددعفهللال دددردهللالت ديهلليق درهلل ه دلهللالنصددلبىهلل ددن،هلليق ل د مهلل أ دههللإ مددلمهلل
كلقلهلل..هللا كلهللوالددر هللوقدلهلليجدزلهلل جنهمدلهللقد،هللإخدراج هلليقد اهللا هلل دزهللو دل هلل﴿قدلهلل
الممنحهللا ،هللقريمهللإالهللبس اهلل هللخجتهللقد،هلل جدههللالرسدلهللوأقدههللصد يق هللكل دلهلليدأك مهلل
الطعلل﴾ .هلل
قلذاهلليمتجزلهللأكلهللالطعلل هلل هلل
الطعددللهللوالدددرا هلليمددتجزقلمهلل د ا صهللالهلللجن دقهلل ل ل هن د هلل...هللامخددراجهللالهلليجن دقهلل
ل هللل لبكهللولعللي.هلل هلل
وهنلهللأسأاهللا ستلذهللبين هللسؤاليهللالبل ي هلل هلل
أ تهلللؤق،هللأمهللالممنحهللكلمهللإ مل ًهلللهللكلق هللًهلليأكلهللويددر هللويت د اهللويتغد ط هللفهدلهلل
دنحهللالع ددل وهللفديهلللحظد هللالت د اهللوالتغد ط هللهدلهلليمددتحقهلل مد هلل
يمددتحقهلل لسد هللالممد هلل
الممنحهللو لس لههللالع ل وهللفيهللهسههللالجحظ هللالمددنن هللوهدلهللهندلكهللأ د هلل دهلل هللالممدنحهلل
جنههللالص وهللوالم لهللأثنل هلل ضل ههلللحل ته هلل هلل
ا هلل زهللو لهلليخ رهلل أ دههللهد هللالدسدهلليعجدمهللكدلهلليدي هللويتحد لهلل د،هلليد لهللالقنلقد هلل
﴿ ددلهللإ مدلهلل جمهدلهلل ند هللب ديهللالهلليججنهدلهللل تهددلهللإالهللهد ﴾ هللفهدلهلليعجدمهللالممددنحهلل جندههلل
الص وهللوالم لهللق هللالمل هلل هلل
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مبحمد
ممنح هلل(وأقلهللذلكهللالن لهللولجكهللالمدل هللفد هلليعجدمهلل همدلهلل
هلل
...؟ ]هللال.هلليق اهللال
[الج ا
أ د هللوالهللالم كد هللالددسي،هللفديهللالمددمل هلل هللوالهللاال د ،هللإالهللاآل ).هللهللكمدلهلل ددلاهللا هللفديهلل
القرآم هلل﴿لعجمهللقلهللفيهلل فميهللوالهللأ جمهللقلهللفيهلل فمكهللإ كهللأ تهلل لهللالغن ﴾ .هلل
*هللالقمد دصهلل د د هللالممدددنحهلل مدددن هللأ د د هللالخندددر هلليعجد دقهلل جد ديهللهدددساهللالدددنصهلليقد د ا هلل
«الممنحهلليعرفهللق هللالمل » .هلل
[ويتمل ا ]هلل«لملذاهلل لا هللوالهللاال  » ،هلل
يجنددب هلل« ت ديهللالهلليج دحهللالت قن دسهللف ديهلللج دبهللقعرف د هللذل دكهللالن د ل» هلليعنددي هللكددس هلل
جنهم هللهساهللقعنيهللقلهلليق لههلل ندل هللالقدس...هللكدس هلل جدنهمهلل تديهللالهلليجحد اهلل جندههلل..هلل
ولنتخجصهللق،هللإلحل همهللأخ رهمهلل أ ههللالهلليعرفهللالمل .هلل هلل
ليلهلللجممنحهلل جنههللالص وهللأمهلليك مهللكسا ل.هلل هلل
هلل ص هللسج هللالمج وهللالسي،هلل ل واهللإليهللالممنحهلل جندههللالصد وهللوالمد لهللوهد هلل
لفل .هلل
ننمدلهللسددج هللالمجد وهلللدده هللهدلهللكددلمهللالطفدلهللاملدههلليعجدمهللأمهللهد هللا هللهدلهللكددلمهلل
يعجمهللأمهللا هللقتجم هللفنه هللوأ ههلله هللخللقهللالمدملوا هللوا بض أسدأاهلل د،هللالممدنحهلل
الطفل.هلل هلل
الكتددل هللالمقد وهلليخ ر دلهلل د،هلل د ا صهللأخددرىهلللدد ههللقدلهللذكددرههللالقددرآمهللالكددريم هلل
(ا ت أهلليحزمهللويكتئب هللفقلاهلللهم هلل فميهلل زين هلل ًهللاهلل تيهللالم ) .هلل
المؤاا هللهلهلللنلسبهللصف هللالحزمهللواالكتئل هللا هللل لبكهللولعللي هلل
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الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هللالممنحهللكلمهلليق لهلل فمههللكن ي هلل لاهللا هلل زهللو لهللفيهللالقرآم هلل﴿يلهلل نيهللإسرا نلهلل
إ يهللبس اهللا ﴾ هللفملذاهلليق اهللالممنحهلل ،هلل فمههللقص لًهللهلل جيهللقلهلل للههللالقرآم هلل
هلل*هلل(أ دلهللإ مددلمهلل د هللكجمكدمهلل ددللحقهللالددسدهللسددمعههللقد،هللا ) هللهد هلليعتددرفهلل إ مددل نتههلل
ويق ا هلل(أ لهللإ ملمهلل هللكجمكمهلل للحق)هلليعني هللبسد اهلل(كجمكدمهلل دللحقهللالدسدهللسدمعههلل
ق،هللا ) هلل
نيهللقعجمدًهلللهللوسدن ًهللا هللو مدن ًلهلللق لد م هلل ديهللأ دلهلل
*هللأيضًهلللهلل لاهلللجت قنس هلل(أ تمهللل
كسلك) هللو للفعل هللأ لهللقجر هللقعجمهللفق  .هلل
*هللويق د ا هلل(لددنسهلل د هللأ ظددمهللق د،هللسددن ه)هلل هللأ دلهلل د هلل هللأ دلهللقنددههلل هلل(والهللبس د اهلل
أ ظمهللق،هللقرسجه) .هلل
*هللويق ا هللين غيهللأمهللأغل بهللأوبيجنمهلل ههلليقتلهللفنهلهللا
يهللخلب لًهللهلل ،هللأوبيجنم).هلل هلل

نل هلل(الهلليمك،هللأمهلليهجدكهلل

أسئج هللالمنلثروهللالب ث هللا وليهلل ن،هللي يكهللأستلذهللبين  .هلل
هلل
***هلل هلل
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مبحمد ...؟

هلل

هلل
الً هللأيكرهلل نل هللالقسهللالستضلف هللهسههللالمنلثرو .هلل
أو هلل
ثل نًهللل هللأب بهلل كهلل ضروهللالدنخهللفيهللهسههللالمندلثروهللالتديهلل ن ا هدل هلل«الممدنحهللفديهلل
القرآم» .هلل
وأ نيهللالمدله ي،هللالكرالهللفيهللكلهللقكلم.هلل هلل
ل عتهللأمهللالدنخهللسدنخرجهلل د،هللق د عهللالمندلثرو هللفللمندلثروهلللدنسهلل ن ا هدلهلل هلل
«الممنحهللفيهللالكتل هللالمق وهللوالقرآم».هلل هلل
و ط نع هللالحدلاهللالمندلثروهللا ولديهللكل دتهللفديهللالكتدل هللالمقد و هللوأقدلهللالمندلثروهلل
البل ن هللفهيهللفيهللالقرآم .هلل
هلل.1هللفع د ًلهلل دد،هللأمهلليكجمن دلهللالدددنخهللفديهللالقددرآم؛هلله د هللا تد أهللأواهلل مجد هللقندده هللثدمهلل
ذهددبهللإلديهللالكتددل هللالمق د و هللالهلليمددتطنيهللالدددنخهللقنقدسهللالمددقلبهللااللتددزالهلل م د عهلل
المنلثرو.هللهلل هلل
.2هللإذاهلللت عن دلهللك د لهللالدددنخهللقنق دسهللالمددقلبهللف ديهللالمددروهللالمل ددن هلل ددلاهلل هللأدهللكتددل هلل
ققد و هللو ط نعد هللالحددلاهلل مديهللأ دههلل ددلاهللهددساهللالكد ل هللفجددل هللفديهللهددسههللالمدروهللو ددلا هلل
الكتل هللالمق وهللوثنق هللللبيخن  .هلل
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هللوأ لهللأسألكهللاآلمهللأدهللكتل هللقق و هلل هلل

الكتاب املقدس مبحمد ...؟

أ تهلللق ا هللالكتل هللالمق وهللوثنق هللللبيخن ...هلل جتهلهلل عظم هلللمل ك .هلل
و جدددتهلل هللا
المل ن  .هلل

هللبيدددن هلليدددؤق،هلل هد دلهللوثنقد د هللإيمل ند د هلل مدددنتهللأ دددكهلللمدددل لتهللالمدددروهلل

منًهلللهللسنق جهل.هلل هلل
.3هللأقدرهللآخدرهللاستددده هلل رو ددر هللآلدديهلل...هللبو ددر هللآلديهللقجحد هللالهلليددؤق،هلل أل هند هلل
الممنحهلل..هللالهلليؤق،هلل..هللوأزال ههللق،هللقنص ه .هلل
هلل
هلل منلًهلل هللهلهللأستده هلللكهلل للمجح ي،هللفيهللللبيخهللامس ل هلل
[ال كت ب]هلليجهللسهلل جيهللالنلوهلل..هللالهلليق اهلللهم هللإمهللهساهللالدخصهللالسدهلليمتدده هلل
ههللالهلليؤق،هلل للكتل هللالمق وهلل .هلل
.4هللا ق درهللاآلخ درهللأ ل دههللب اهلل ج ديهللك دلهللك قددك هللوسددأ معههللف ديهلل م دلهللق مددط هلل
الممنحن مهلليؤقن مهلل أمهللالممنحهللثهرهللفيهللص بوهلل هلل"أ دتهللقدلهلل دت هللالد يبهللقد،هلل
يجه".هلل هلل
الممنحن مهلليؤقن مهلل للممنحهللأمهلللههلل لس لًهلللهللثهرهللفيهللص بوهلل هللولدههللالهد هلل
فهد هلليأكدلهللويدددر هللفديهللصد بوهلل دددري هلل هلللكد،هللا هللفديهلل اخجدده هللا هللالددسدهللالهلليدهللرىهللالهلل
 .هلل
يحتلجهللأك هللًهللوالهللير لًهللهلل..هللهللهساهللأقرهلليعرفههللكلهللوا هللق،هللألفلاهللق ابوهللا
هللالممنح هلللكنههلليغمدتهلل
هلل
.5هللالدنخهلليقت سهللكلهللاآليل هللالتيهلللتح لهلل ،هلل لس
هللالممدنح هللفمدفرهللأ مدلاهلل
هلل
ننههللا خرىهلل د،هللكدلهللاآليدل هللالتديهلللتحد لهلل د،هللالهد
مدنح هللوأدهلل
هللالممدنح هللوقتديهلليتحد لهلل د،هللالهد هللالم هلل
هلل
الرسلهلليتح لهلل ،هللالهد
سفرهللستقت سهللقنههلل؛هلليتح لهلل ،هللاله هللالممنح.هلل هلل

19

شخصية املسيح يف القرآن الكريم

مبحمد
...؟حهللالسدهلل نلهلل ندههلل ايد هللإ جندلهللي ندل هلل(فديهللال د هللكدلمهللالكجمد هللوكدلمهلل
الممن
*هلل
الكجم هلل ن هللا هللوكلمهللالكجم هللا ).هلل هلل
*هللالممددنحهللالددسدهللغف درهللالددس
الس .هلل هلل

هللو ددلا هللإمهللا د،هللاال مددلمهللل دههللسددجطلمهللأمهلليغف درهلل

*هللالممنحهللالسدهلل لا هلل(ه هللب هللالم ت) هللولنسهلللجم تهللب هللإالهللا .هلل هلل
*هللالممنحهللالسدهلل لا هلل(اذه اهللولجمدسواهلل منديهللا قدمهلل هللو مد وهمهلل لسدمهللاآل هلل
واال ،هللوالرو هللالق و)هللوالهلليعم هلل لسمهلليخصهللإالهلل لسمهللا  .هلل
*هللالممنحهللالسدهلل لا هلل( نبملهللا تمديهللاثندلمهللأوهللث ثد ؛هللفأ دلهللأكد مهللفديهللوسدطهم) هلل
الممنحهلليك مهللفيهللوس هللالمؤقنن ،هللوهساهللالهلليفعجههللإالهللا .هلل هلل
*هللالممنحهلل لا هلل(أدهلليي هلللطج ههلل لسميهللأ طنههلللكم) هللالهلليصجيهللالنه هلل لسمهلل
آخددر هللإالهلل لس دمهللا هللهلل..هلللكن دكهلللتجله دلهللك دلهللهددسا هللولددسهبهللإل ديهللأيددنل هللل د اهلل ج ديهلل
لس هللالممنحهللقتغل نلًهللهلل ،هللكلهللقلهلليتح لهلل ،هللاله له.هلل هلل
ثمهلللق ا هللالممنحهللل اهللولغ ط .هلل
هللأيد د،هلل ددددرأ هللهدددساهللالكددد ل هللفددديهللأدهللآيد د هللفددديهللام جندددل هللإمهللكددددلمهللاسددددتنتل كهلل
فلستنتل كهلليجزقك هللاستده هللليهلل آي هللوا و .هلل
لملذاهلللأل مهلل للغل هللوال ا هلل هلل
مهللا قدد هللامسدد قن هللقضدددرو هلل للغدددل هللوال دد ا هللكددلهللفقههددلهللهد د هللفقددههللغدددل هلل
و اهلل..هلل ا مًهلللهلللنظرومهللإليهللالجز هللا سفلهللفق .هلل هلل
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...؟
الكتاب
سهلل جديهلل
مبحمدولدن
املقدسندل هلل هلل
جديهللالرو
ام جنلهلللمهلليتح لهلل ،هللهساهللا قر هلل ههلليركدزهلل
غل طكمهللو لكم هللفللرك اهلل..هللفخسواهللغدل طكمهللو د لكم هللو ل ددنيهللفديهللالممدنحهللفديهلل
القرآمهلل هللولنسهللخلبجهللالقرآم .هلل
نيهللألتزلهلل للم

ع .هلل

هلل للنم هلللجقص هللالقرآ ن هللكجهلهلل..هللقلهللألديهلل دههللالقدرآمهلليعرفدههللالصدغنرهللوالك ندرهلل دلهلل
امس لهلل قروم .هلل
هلليق د اهلل ن دلهللبو نم د مهللا سددتلذهللالك ن درهلل هللالمحل درهللف ديهللال باسددل هللامس د قن هلل
« عددتهللق قددحهللالتمبند دلهللالقرآ دديهلللنمدد عهللوالتدديهللالهلليمكدد،هلللعق هددلهللفدديهللا ل ند دلهلل
القل ن هللأوهللفيهللال يللمترومهللهيهللقدل ه هلللملهلل دل هللفديهللإ جندلهللالطف لد هللالمنحد ا».هلل
ًهللاهللفيهللهرلقل هللبفضتهلهللالممنحن هلل رهللالعص ب .هلل
كلهللقلهلل نلهللفيهللالقرآمهللكلمهللق
هللالممنحهلل هللوالهللفديهللآيد هلل
هلل
هللألح اكهللأقللهللالعللمهللأ مي هللالقرآمهلللمهلليأ هللهلل ج ي هلل ،
وا و .هلل
إ جنلهللالطف ل هللالعر ي هلل
هلليق د اهللسددنكجنرهلللم د يلهللوه د هللالمددؤب هللوالجغ د دهللالدددهنرهللالددسدهللكددلمهلليقددنمهللف ديهلل
إيرام هللفيهللكتل هلل«المصل بهللا صجن هلللجقدرآم» هلل«إ جندلهللالطف لد هللالعر ديهللهد هللوا د هلل
ق،هلل هللق،هللا ملاهللالمنتحج هللالمتأخروهللزقننلًهللهللأوهللق،هللللبيخهللقجه اهللالتيهلللمهلللكد،هلل
قعتم وهللل ىهللأدهلللل ف هللقمنحن ».هلل هلل
وثم هللقصل بهللأخرىهللق،هللهساهللالن عهلللركتهلل صمللهلهلل جيهللالقرآم.هلل هلل
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مبحمد ...؟
طنكهللال ح هللا ق بهللالتديهللذكرهدلهللالقدرآم هلل صد هللوال وهللقدريم هلل صد هللالكفللد هلل
سأ
ل هلل ص هللإ لق هللقريمهللفيهللالهنكل هللكجهلهللقأخ ذوهللق،هللإ جنلهلليعق هللالمنحد اهلل
وا
السدهللبفضتههللالكننم هللوه هللق،هللالقرمهللالبل يهلللجمن  .هلل
*هلل صد هللوال وهللالممددنحهللوالنخجد هللأخددس هللقد،هللإ جنددلهللقتديهللالمنحد ا هللوهد هللقد،هلل
القرمهللالمل وهلل..هلل ري ًهلللهللق،هلل صرهللقحم .هلل هلل
*هلل ص هللك لهللالممنحهللفديهللالمهد هللأخدس هللقد،هللإ جندلهللالطف لد هللالعر ديهللوإ جندلهلل
قتيهللالمنح اهللق،هللالقرمهللالمل وهللالمن د.هلل هلل
*هلل ص د هللخج دقهللالطن درهللق د،هللالطددن،هللقددأخ ذوهللق د،هللإ جنددلهللل ق دلهللالمنح د اهللوإ جنددلهلل
الطف ل هللالعر يهللوإ جنلهللقتيهللالمنح ا .هلل
وكأمهللامس لهللاخترعهللينئلًهلل !هللامس لهللير هللقلهلل للههللالمهرلق م .هلل
*هللكسلكهلل ص هللالد نه هللق،هللققلل هللينتهللالعظدنمهللوبؤيدلهلل طدروهللالغن صدن هللوهديهلل
ق،هللالقرمهللالبللثهللوالرا يهللالمن د .هلل
*هلليق اهللسنكجنرهلللم يل هلل«وي وهللأمهللقحم ًهللاهلل هلللعجمهللينئًهلللهلل جن هللًهللقملهلليعرفدههلل د،هلل
يم عهللوبسجههللق،هللاميل ل هللالتيهللالهلليمك،هللال ث ىهلل هلهللقطجقًهللل هللوسنرىهللأمهللااللفلىهلل
فديهللالتفلصددنلهلل ددن،هللقدلهلليدر هللفديهللالقددرآمهلل دددأمهللهددسههللالم د ل هللو ددن،هللقدلهلليددر هللفديهلل
ا سفلبهللالمنتحج هللوفيهللأ هللالهرلق هللالفتهلللجنظرهللإليهلل هللك نر» .هلل
ثمهلليق اهلل مج هللبا ع هلل ًهللا هلل«وهنلهللي وهللقحم ًهللاهللق،هلل
سهللالصحنحهللو اهللالزا ف».هلل هلل

ي هللذاهللق ه د هلل جن د هللفديهلل

*هللثمهلليق ا هلل«وي د وهللوا دحًهلللهللقد،هللالقدرآمهللأمهللالع يد هللقد،هللالقصدصهللا سدط بي .هلل
سدد ا هللفدديهلليدددكجهلهللالمكتدد هللأوهللالددددفهي هللأوهلللجددكهلللدددر هللفدديهللا ل نددلهللالمنتحجدد هلل
وغنرهلهللق،هللا مدلاهللالمددل ه هللإ دلف هللإلديهلل عدتهللا فكدلبهللالمهرلقد هلل د اهلليدتيهلل

22

شخصية املسيح يف القرآن الكريم

...؟هلللدكلهلل
مبحمدهللأ هل
املقدس هللوث،
الكتابهللصحنح
الم ا نيهلل هللوصجتهللإليهللقحم هللواستق جهلهلل جيهللأ هل
ز اًهللهللق،هللام جنل» .هلل
سددأ رأهلللك دمهللق د،هلل(ا ل ن دلهللالمنح ل د ) هللقدد،هلللر م د هللاسددكن بهللي د ي هلل هلل تق د يمهلل
ا هللي سفهلل زد هلل«إ جنلهللل قدلهللامسدرا نجيهللقد،هللالقدرمهللالبدل يهلللجمدن هللالمؤلدفهلل
لهدلهلل للعددللمهللالنهد د» هللوأخدسهللقندههللالقددرآم هللو قدلهلل هجدههلل ددللحرف هللخجدقهللالطندرهلل
قب هلل﴿أ يهللأخجدقهلللكدمهللقد،هللالطدن،هللكهنئد هللالطندر﴾هللق د هللفديهللهدساهللام جندل هلل«كدلمهلل
الطف دلهلليم د عهللو مددرههللخمم د هللأ د الهلليجع دبهلل ج ديهلل لف د هللسددل ن هلل..هللوإذهلل دلهلللنن دلًهللهلل
اسددتخ قههلللنصددنيهللاثن ديهلل د درهلللددل راهلل..هللفصددفقهلليم د عهلل ن ي دههللو ددلاهلللجطن د ب هللهنددل.هلل
فطلب هللقغر و هللواست ليهللام جل هلل جيهللالنه هللل ىهللبؤي هللهسههللالمعجزو».هلل هلل
هددسههللأفكددلبهللكل دتهللق د وهلل هللوبفضددهلهللالممددنحن م هلللك د،هللكل دتهللقنتدددروهلل ددن،هلل
الع ال هلليق اهللي نلهللذه يهللالفم هللو هلل لشهللفيهللالقرمهللالرا يهللالمن د هلل«هللإمهلليم عهلل
لمهلليجتر هللقعجزا هلل لهللا تمل ه هللوقلهللذكرهللخ فدلهلللدسلكهللأيدللهلللف لتدههللقد،هللاختدراعهلل
عتهللالكس ».هلل هلل
القرآمهللير هللقلهلل للههللالكس هللوين سهللكبنرهللقلهلل ل هللفيهللا ل نلهللالصحنح  .هلل
*هللإ جنلهلليعق هللالتمهن دهللق،هللالقرمهللالبل يهلللجمن هلل جديهللأ عد هلللقد يرهلل...هلل دل هلل
فنههلل سبهللاقرأوهلل مرامهللألهللقريمهللكملهللي مهلل...هلل سب هللقلهللفيهلل طنهل هللوهساهلل جد ههللفديهلل
هساهللام جنلهلليقد ا هلل«لنحندلهللالدر هللإلهدي هللسد ا هللكدلمهللصد نلًهللهللألهلل نتدلًهللهللقدلهللألد ه هللسد فهلل
أ قههلللجر »هللس فهلليكروهلل نللههلللجخ ق هللاملهن .هلل هلل
*هلل فسهللالدي هلل قرأهلل ﴿هللوإ يهللو عتهلهللأ بي﴾هلل هللوسمتهلهللقريم.هلل هلل
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...؟هللالدددي هللالم د هللف ديهللالقددرآمهللف ديهلل(آاهلل مددرامهلل)36هلل ج د ههللأيض دًهلللهلل[ف ديهلل
مبحمدف دس
*هلل
هللأ ل ت هلل نتلًهلل.هلل للت هللوأب دعتهلل ندلهلل
إ جنلهلليعق هللالتمهن د] هلل« لاهللقلذاهللول
لفجتهل هللوأسمتهل هللقريم» .هلل
*هللالمحرا هللوالرزىهلل﴿كجملهلل خلهلل جنهدلهللزكريدلهللالمحدرا هللو د هلل ند هلهللبز دل﴾هلل
وهللأيضًهلللهلل«كل تهللقريمهللقر ل هللكحملق هللفيهللهنكلهللالر هللوكل تهلللتجقيهلللعلقًهلللهلل
ق
ق،هللي هللالم ك ».هلل هلل
إ جنلهللالطف ل هللالعر يهللق،هللالقرمهللالمل وهلللجمن هلل..هلل فسهلل رمهللقحم هللأوهلل دلهلل
رمهللقحم هلل قجنلهلليق ا هللالممنحهلليتكجمهللفديهللالمهد هلل...هللفهدسههلللدمهلليدأ هلل هدلهللالقدرآم.هلل
و هللفه هلليق ا هلليم عهلللكجمهللفيهللالمه هللوأ ههلل« لاهلل قههللقريم هللأ دلهللالدسدهلل
أيضلًهللهللق
ول له هللأ لهلليم عهللا ،هللا هلل هللالكجم هللكملهلل سلكهللالم كهلل را نل» .هلل
*هللهللكدلهلليددي هلل هلل تديهلل ر د هللا د لهللالتديهلليقد اهلل نهدلهللالقددرآم هلل﴿ذلدكهللقد،هللأ ددل هلل
الغنب﴾هلللنمتهللق،هللأ ل هللالغنب هللكلمهلليعرفهلهلل الهللالممنحنن ،هللوكل تهللقنتدروهللفيهلل
و هللوسمعهلهللقحمد هلللكندههلل
ي ههللالجزيروهللالعر ن هللولمهلللحتجهللو نلًهلل هلل لهللكل تهللق
و .هلل
يضحكهلل جيهللالنلو هللويق اهلللهم هلل﴿ذلكهللق،هللأ ل هللالغنب﴾هللفهسههللق
*هلل ر د هللا د لهللأيض دلًهللهللق د وهللف ديهللهددساهللإ جنددلهلل[الطف ل د هللالعر ددي] هلل«ا م دلهلل
لهللإليهلل وهللا او هللولت قهللهنلكهلل»...هللإليهللآخره.هلل هلل
ا
الهلليي هلل

ي هللفيهلل ص هللالقرآم هللوأ لهللألح اكهللأمهلللعطننلهللينئًهلللهلل

هلل
***هلل هلل
هلل

ي ًهللا.هلل هلل
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هلل

هلل
أه هلل كمهللق،هلل

ي .هلل هلل

هنلكهللقلهلله هللأهمهللق،هللااللتدزالهلل لل دت هللوهد هللااللتدزالهلل دل
فل هللالدي هللالهلليعطنه .هلل

ا

م قًهلللهللأيهدلهللا
كريفل .هلل

هللولكد،هللي د وهللأمهلل

دل هللالكدرال هلل ندل هللا سدتلذهللذكدرهللأمهللالقدرآمهلل د هللا تمد هلل جديهلل

هلل اي هلل لهلل عت رهللا كريفلهللقصل بهللللبيخن هللفهيهللكتدبهللقهمد هلل د ًهللا هللوإمهللهلللدمهلل
لعترفهللالكننم هلل ق سنتهل هللأد هلللنمتهللكت لهللقق س .هلل هلل
قلهلله هللال لنلهلل جيهللأهمنتهل هلل هلل
*هللأمهللالكتبهللالمق س هلل هللوهيهللو يهللالممل هللكل تهلللنقلهللق،هللكتبهللا
هلل*هللبسلل هلليه ذاهلل قجتهلل هللوالنقلهللأقلقكمهللق،هللكتل هللأخن هللا
*هللأيضلًهللهللبسلل هلليه ذاهلل قجتهللق،هللكتل هللصع هللق سيهللا

كريفل .هلل

كريفي .هلل

كريفي.هلل هلل

إذًهللاهللا كريفلهللكلمهللقصد بهللينقدلهلل ندههللالدر ...هللفدأي،هللالمددكج هللقد،هلل قدلهللالقدرآمهلل
صحهللأ ههلل قل  .هلل
نههللإذاهلل هلل
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هللويجندللهلل ددلبكجيهللينقددلهلل د،هلل نددرولهللأمهلل«يهد ذاهللا تددل هلل جديهللاال ت ددلوهللقد،هلل
*هللا
ا سفلبهللغنرهللالقل ن » هللال يهللكلمهللينقلهللق،هللا سفلبهللغنرهللالقل ن .هلل هلل
للفعلهللالقرآمهلل لا هلل﴿ذلكهللق،هللأ ل هللالغنبهلل ندههللإلندك﴾ هللوالمدؤااهللهدلهلل دلاهلل
لههللأ هللال!هللالمعج قل هللالتيهللأ تهلللق لهلهلل[قعج ق هللل ينل] هللهساهلللمهلليحصلهللأ ا .هلل
هلل ننمدلهلل دلا هلل﴿لجدكهللقد،هللأ دل هللالغندبهلل نهدلهللإلندكهللقدلهللكندتهلللعجمهدلهللأ دتهللوالهلل
قكهللق،هلل لهللهسا﴾.هللهلهلل لاهلللههللأ هللال!هلل ح،هلل عجمهللهسههللالمعج قل  .هلل
هلللمهلليحصلهللهساهللأ اهللأ ا.هلل هلل
*هلل نل هللا ستلذهللبين هلليق اهلللل بوهلليعق هللقجطي هلل«كجم هللأ كريفلهللالهلللعنديهلل
أمهللقلهلل هلهلللنسهلل قلًهلل هللفإ هلهللوإمهللكل تهلللنمدتهلل ل ند هلللكد،هلل عضدهلهللكدلمهلللدههللا ت دلبههلل
الخددل هلل هللككتددبهللكنمددن هللذا هلل نم د هللبو ن د هللوللبيخن د هلل هللوه ديهللف ديهللالحقنق د هلللمب دلهلل
لراثددلًهللهللهلقددلًهللهلل للنمدد هلللجمدددؤبخن ،هلليكدددفهلل دد،هللالكبنددرهللقدد،هللا فكدددلبهللوااللجلهدددل هلل
والعل ا هللالتيهللالممتهلل هلهللالكننم هللا ولي».هلل هلل
*هللأيضلًهللهلليق اهلل زفهلل زدهللالسدهلل قجتهللهلل نه هلل«فكمهللق،هللهساهللالمرف ضهللقدلهلليع دهللرهلل
خنددرهلللع نددرهلل دد،هلللقللندد هللذاكهللالزقدددلمهللو ل الددده هللكددمهللقدد،هللقعج قدددل هلل دد،هللالطقدد وهلل
واال تفدددلال هللوا دد الهللالتلبيخندد هللا تمدد هللالمنحدد ال هللقر عددًهللل هلللقدد هلل دددلشهلل
هللوالتلبيخ» .هلل
هلل
المرف ضهللإليهلل ل بهللالمق اهلل جيهللأ هملهلليؤلفلمهللقعلهلل ز اهللق،هللالترال
فإذاًهللهلليعنيهللب كهلللهلهللكأسفلبهللغنرهلل ل ن هللالهلليعننني.هلل هلل
هلل*هلليق اهلل لب هللإيرقلمهلل هلل« عتهللالتقللن هللالمحف ث هللفديهللا ل ندلهللغندرهللالكنمدن هلل
وخلص هللفيهللإ جنلهللل قلهللوإ جنلهلل طروهلل هلللك مهللأ د لهلل كبندرهللقد،هللالكتدبهلل فمدهل»هلل
ويعنيهللأ هلهلل جيهللا لهلل يم هلل لهللا ل نل .هلل
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املقدس
الكتاب
...؟لهللقد،هلل
مبحمدهلل« جند
هللالج يد ]
هللالعهد
*هللأيضًهلللهلليق اهللا راهنمهللالطرزدهللفيهللكتل دههلل[أ كريفدل
ا ل نلهللالمخفن هلللهلهللقصل بهللق كروهلل م نلًهلل» هللأد هلل يم هللويضيهللهساهلللحتهلل ن ام هللهلل
« قل قهللللبيخن ».هلل هلل
*هلليخ ر دلهلل ددلب هللايرقددلمهللأ ددههللكددلمهللي د هللث ثد هللأ د اعهللقد،هللالممددنحن هللالممددنحن هلل
الغن صن هلل هللالممنحن هللا بث ذكمن هلل هللالممنحن هللالنه ي هللقلهلل دن،هللأيد ينلهللهد هلل مدخ هلل
و هللو ضيهلل جنهلهلليدلهللأسدتلذ هللوا ت در هلل
هللالنمخ هلللك،هللثم هلل مخهللكل تهللق
هلل
ق،هللهسه
كت هلهللكت لًهللهللقزيف .هلل هلل
*هلليقد اهللفنجمددنلمهلليددلليهلل(قجحد ) هلل«هنددلكهلل تنجد هللأمهللالكتدبهللالعل د وهلللجكننمد هللالهلل
لختجفهللإل لًهللهلل ،هللا نل هللالممنحن هللا خرى» هللأد هللالهللي هللأدهللفل وهللوالهللأدهلل
لمنزهلللهلهلل ،هلللجكهللالتيهلللممنهلهللأ كريفل.هلل هلل
*هلليقددد اهللبو ولدددفهلل لتمددددلمهلل هللوهددد هلل ددددللمهلللددد ثردهللقددد،هللأهدددمهلل جمددددل هللالقددددرمهلل
[العدددري]،هلل دد،هللالممددنحهلل هلل«الهلليمكد،هللأمهلل ب دتهللصددح هللأدهللكجمد هللقد،هللك قدده» هللأد هلل
لممدنح هلل«كدلهللقدلهلليمكد،هللأمهلل ق لدههلل د،هلل
هلل
الكجمل هللالتديهللاسدت لجتهلل هدلهلل جديهللأل هند هللا
نلوهلليم عهلله هللأالهلل ق اهللينئلًهلل» .هلل
*هلليق د اهللا سددتلذهلل د مهللبقم د ر هللف ديهللكتل دههلل«خراف د هلليم د ع»هلل د،هللهددسههللالكت دبهلل
[ا ل نل]هللالتيهلللري لهللأمهلل مت اهلل هلهللو تركهللكتبهللا كريفل هلل«هسههللكقصصهللألفهلل
لنج هللولنج » .هلل
هللالغريبهلل-هلليلهللأستلذهلل-هللأ كهلللمتده هلل إ جنلهللالطف ل هلللمتي!هلل هلل
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...؟مهللأمهللالنل هللإلن هلليقد اهلل د،هللهدساهللام جندل هلل«لدمهلليعدرفهلل للددرىهللوالهلل
مبحمدالهلللعج
*هللأ
فيهلللر مل هللالجغل هللالدر ن » هللكنفهلللق اهللهد هللقنتددرهللفديهللالجزيدروهللالعر ند هلل ننمدلهلل
النل هلليخ ر لهللأ ههللغنرهللقعروفهللفيهلل هللالعر ! هلل
هلل*هلليق د اهللهددل رهللك د لننزهلل هلل«هددساهللام جنددلهللقؤل دفهللاللننديهللق د،هللالقددرمهللالبددلق»،هللق د،هلل
القرمهللالبلق،هللالمن د هللوأ تهلللعت رههللقص بًهللاهللق،هللقصل بهللالقرآم !هللهلهلل قلهللالقرآمهلل
فيهللالقرمهللالمل وهللق،هللكتل هللفيهللالقرمهللالبلق ،هلل«ب ملهلليع هللفيهلليكجههللالحدلليهللإلديهلل
القرمهللالبلق .»،هلل
*هلليق اهلل يفن هلل و جلم هلل«ب ملهللكتبهللهساهللام جنلهللفيهللالقرمهللالبلق،هللأوهللالتلسي» .هلل
*هلليق اهلللننتهللق يرهلل ،هللإ جنلهللقتيهللالمنح اهللالسدهلللعت رههللقد،هللقصدل بهللالقدرآم هلل
« مبهللإليهللالق يسهلل نرول هللب ملهلللمهلليؤلفهلل لهللالقرمهللالبلق.»،هلل هلل
*هلل قرأهللأيضدلًهللهللفديهللكتدل هلل«إ دل وهلل جديهللل دل»هلل هلل«هدساهللام جندلهللكتدبهللفديهللالقدرمهلل
البلق،هللأوهللالتلسي» هللوا ستلذهلليعت رههللق،هللقصل بهللالقرآمهللالكريم !.هلل هلل
*هلليق د اهلل ري دلهللبين ل د زهلل د،هللهددساهللام جنددل هلل«كت دبهللق دلهلل ددن،هللقنتص دفهللالقددرمهلل
المل وهللو هلي هللالبلق .»،هلل
*هللأقلهللإ جنلهلليعق هللالدسدهللذكرلدههللفهد هلل للفعدلهللإ جندلهللق كدر هلليقد اهلل ندههللالنل د هلل
هللصدحنح" هللوهديهللغندرهلل
هلل
زيفهللفتزقلير هلل«فنههلللفلصدنلهللب مدلهلللعد هللإلديهلللدرالهلل د ا ي
وهللفديهللأ ل نجدك هلللكندههللب ديهللإلديهلللدرالهلل د ا يهللصدحنحهللأ د لهللقد،هللأ ل نجدك هلل
ق
ف للتلليهللإذاهللب يهللالقرآمهلل-هللكملهلللق اهلل-هللإليهللهساهللالمص ب هللفنن غيهللأمهلللقرهللأمهللهنلكهلل
قصل بهللأ لهللق،هللقصل بكهلللجأهللإلنهلهللهساهلل[ام جنل]هلل هللقيهللالعجمهللأمهللالقرآمهلللمهللينقلهلل
ق،هللهساهللالمص ب هللوالهلليعرفههللأص هللً.هلل هلل
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...؟
املقدس
فهللهددساهلل
مبحمدص د
هللالخط دأهللأمهلل
الكتابق د،
*هلليق د اهللالنل د هلل د اهللف سددترهلل د،هللإ جنددلهلليعق د هلل«
ام جنددلهلل أ دههللأ د كريفي هللقدد،هللا فضدلهللوصددفههلل أ دههلللحدتهلل ددل يهلل هللأوهلليكددل هلليكد مهلل
ل نلًهلل هلل جيهللا لهلل للنم هللل عتهللالترالهللالكنميهلل...هللفإمهللل ه لههلللأثنرهللك نرهلل جيهلل
التص بهللالمريميهلللجكننم هللالروقل ن ».هلل هلل
*هلليق اهللستنف،هلل يفز هلل«الع ي هللق،هللآ ل هللالكننم هلل..هللكل اهلليقت م مهللقندههلل حريد ...هلل
أوبيجل وهللفيهللالقرمهللالبللثهللاستخ قههللفيهللفكروهللأخ وهلليم عهلل..هلل أ هللال باسل هلل
ا خنددروهللفديهللالنظدرهلل عنليد هللأك ددرهللقد،هلللددأثنرهلليعقد هلل جديهللالعجد لهللالمريمند هللال قد هلل
وخلص هللفيهللالقرمهللالبلق،هلل تيهللالقرمهللالرا يهلل در»هللإليهللآخرهللك قه.هلل هلل
لمتده هلل إ جنلهللالطف ل هلل هللوهساهلل-هلليلهللأستلذهلل-هللالهلليمتده هلل ههللإالهللاله او .هلل
يق اهلل[ا ستلذهللبين ] هللهنلكهلل لبوهللأوهللهنلكهلل ص هللقنق ل هللقنه..هللقلهللهي هلل
هلل صدد هللخجدددقهللالعصدددلفنرهلل..هللا ظدددرواهللإلدديهللهددسههللالقصدد .هللأيدد،هلللددد ههلل صدد هللالقدددرآمهلل
الكريم هلل
هللول هلليجعب هللفخجقهللق،هللالطن،هلل هللفصل هللق،هللالطن،هلل صلفنرهللفصلب هللآلهد هلل[أدهلل هلل
ن ]!! هلل
هللهلهللهساهللقلهلل كلههللالقرآم هللألهللكلمهللالقرآمهلليسكرهللذلكهللفيهللق
لههلل[ ملهللفيهللام جنل].هلل هلل

يهللآخرهللالهلل

هلل

*هلليق د اهلل دلب هللايرق دلم هلل«هلل ح د،هللالهلل عددرفهللالمحت د ىهللا صددجيهلللهددساهللام جنددل هلل
لكبددروهللاخددت فهللالمخط لددل هللالن ل ند هللوالتر مددل » هلللددسلكهلل حد،هللالهلل مددتطنيهللأمهلل
عرفهللقتيهللأ نفتهللهسه هللوقتيهلللمهللالت بهلل ه هلل هلل
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مبحمد ...؟

الهلليجنددد دقهلل ل ددد دثهلليددد دلهللأسدددددتلذهللبيدددددن هللأمهلليمتدددددده هلل هددد دساهلل إ جنددد دلهللالطف لددد د هلل
العر يهلل..لملذا هلل هلل
هللالممدنح هللو دن،هللقدلهلل
هلل
ال ظ اهللالفرىهلل ننمدلهلل للدههللإ جندلهللالطف لد هللالعر ديهلل قد هلل د،
للههللالقرآمهللالكريمهلل ،هلل يبههللفيهللالمه .هلل هلل
لك،هللا همهللق،هللذلكهللأمهللهسههلللممنتههلل للطف ل هللالعر يهلللممن هللقزوبوهللكمدلهلليقد اهلل
ستنف،هلل يفنز.هلل هلل
قتيهللكتبهللهساهللام جنل هلل
*هللفد ديهللالقدددرمهللالبدددلق،هللأوهللالتلسد ديهللكمد دلهلليقد د اهلل نندددلقن،هللهدددلبوهللكد د رهللفد ديهللكتل د دههلل
«ا ل نلهللا كريفن ».هلل هلل
*هللالممتدرىهللقر جن لهللير هللهلل جيهللال كت بهللف سترهلل ننملهللز مهللأمهللهساهللام جندلهلل
كددددلمهللقصدد د باهلللجقددددرآم هللفقددددلا هلل«قدد د،هللغندد درهللالمددددر حهللأمهلليحصدد دلهلل جدد ديهللق افقدد د هلل
المتخصصن،هلل للعر ن هلل..هللالنقل هللالسي،هلليهللعهلل ومهللالن لهلل ج هلليق بومهللأمهللهساهللام جندلهلل
ه هللالسدهللأخسهللق،هللالقدرآمهللالكدريم».هللال د هللالعجمدل هلليق لد م هللهد هللالدسدهللأخدسهلل[قد،هلل
القرآمهللالكريم].هلل هلل
*هلليق اهلللد يهلليدلبلر هلل«هدساهللام جندلهلليعد هللإلديهللالقدرمهللالبدلق،هللأوهللالتلسدي»هلل هلل
ننملهللا ستلذهللبين هلليق اهلل هللالقرآمهللالكريمهللكلمهللينقلهللقنه .هلل
هلللجكهللهيهللأسئجتيهللالتيهلل جزهللا ستلذهلل ،هلل ا هللوا

هللقنهل.هلل هلل

لجممدنح هللوهديهللالط نعد هللالتديهللكدلمهلليأكدلهلل
هلل
ا ستلذهلليق ا هللهندلكهللل نعد هلل[إ مدل ن ]هلل
هلهللويدر هلل هل .هلل
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مبحمد
هلليددر...؟..هللهدلهلل
املقدسلهللأو
الكتابهللأوهلليأكد
وأبي هللأمهللأسأا هللالممدنحهلل ننمدلهلليد خلهللإلديهللالخد
كلمهلليخجيهلل لكنتهللا ل هن هللألهللكلمهلليأكلهللوال ه هللقتح هللفنه هلل
هللالممنحن هلللؤق،هللأمهللالممنحهلل جنههللالم لهللكلمهلليأكلهللوه هللقتح هللفيهللال هد
مهللالتفريقهلل ن،هللالممنحهللالنلس هللوال ه هلليك مهللفيهللالسه،هللفق .هلل هلل

هلل

حددد،هللقددد،هلل هتندددلهللالهلل ع ددد هللقددد،هلليمددددلبوهللا كدددلهللوالت ددد اهللوالتغددد طهللوالنددد لهلل
واالكتئل هللوإ ملهلل ع هللا هللاملههللالحيهللالقن لهللالسدهللالهلللأخسههللسن هللوالهلل ل .هلل
هلل
***هلل هلل
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مبحمد ...؟

هلل

هلل
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الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هلل
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الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هلل
يكراهلل نل هللالقس .هلل
الددددنخهلللددد،هلليمدددتطنيهللأمهلليعددد هللأوهللينددددزعهلل قجد دههللقددد،هللالت د د اهللوالغددددل هلل..هلل قددديهلل
هندلكهلل..سدت قيهللفديهللالخد ...هللهدسههللالمددروهللالبل ند هللوأ دتهلللعند هلهلل..هللإذاهللكدلمهلللددراثكمهلل
قجي هلل فقههللالحنتهللوالنفلوهللوقجي هلل للخ هللف هلللمق هللهساهلل[ جيهللالممنحن ].هلل هلل
عهللالمنلثروهلل هللالممنحهللفديهللالقدرآمهلل..هلل ددرهلل دل قهلللدمهلللقدرأهلللندلهللآيد هلل رآ ند هلل
ق
عهلله هللالممدنحهلل
عهلله هللأ ل نلهللا كريفلهلل...هللال..هللالم
وا وهلل...هللوكأمهللالم
فيهللالقرآم .هلل
وأ لهللأ جمهلل ن اهللأ دكهللسدتخرجهلل د،هللالم
ع.هلل هلل
يخرجهلل ،هللالم
جتهلل هللهلهللأ ترضهللأ

د ع هللأ دلهللفقد هللأ دههللالمددله ي،هلل هللقد،هلل

هللو لاهلل أمهللالقرآمهلليأخسهلل[ق،هللالمل قن ]،هلل هلل

عمهللا تر ا.هللو جملمهلل رآ ك هلل﴿هللل هلل ددل هلللقجندلهللقبدلهللهدساهللإمهللهدساهللإالهللأسدللنرهلل
ا ولددن.﴾،هللكددل اهلليعرف ه دلهللو ددلل اهلل﴿هلللتج ديهلل جن دههلل كددروهللوأصددن ﴾.هلل ع دمهلل ددلل اهلللدده هلل
لكنكهلللر ملهلل منتهللهساهللا قر.هلل هلل
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مبحمد ...؟
للنم هلللأل ل نلهللالتيهلللطع،هللفنهلهللقمتده ًهللاهللأغجبهللال تهلل مجح ي.،هلل هلل
دلهلللجنددلو هلل ددلب هللايرق دلمهللالددسدهلللددسكرههللولمتددده هلل دههللك دلهللقددروهللقجح د هلل هللفه دلهلل
أستده هلل أ ااهللقجح ي،هلل جيهلل لهللصح هللالقرآم هلل
السي،هللذكر هلل أ همهلل لل ا هللالهلل عتم هلل جديهللا ل ندلهللفديهلل ندلوهللالممدنح..هللهدمهللالهلل
اهللأص هلل هللويخللف مهلل رآ ك..هللفإذًهللاهللأ تهلللمتده هلل جز هللق،هلل
يعت رومهللالممنحهللق
ك قه هللولنميهللأ همهلليضر مهلل قن لكهللق،هللا صل.هلل هلل
سأستده هلل ملهلل للههلل لوهللقحم هللالعقل هللول،هللأستده هلل مجح هللهنل .هلل
لا هلل«لنسهللق،هللالصد ا هللأمهلليقدلا هللإمهللا ل ندلهلل منعدًهلللهلل مد وهللالهلليعد اهلل جنهدلهلل
فديهلللددلبيخهللالمددن هللالممددنح..هللوإ مدلهللالصد ا هللأ هدلهللالعمد وهللال ند وهللفديهللكتل د هللذلددكهلل
هللالتلبيخ» .هلل
هلل
التلبيخ»هللاسميهلل ن اًهللهلل«أ هلهللالعم وهللال ن وهللال ن وهللفيهللكتل هللذلك
هلل
ل،هلل سهبهللإليهللالقرآمهللالسدهللأليهللفيهللالقرمهللالمل يهللالمدن د هللو تدركهللا ل ندلهلل
التيهللكت تهللفيهللالقرمهللا واهللالمن دهلل..هللو متده هلل أ ااهللقأخ ذوهللقملهللكلمهلليدروجهلل
فيهللي ههللالجزيروهللالعر ن هللول،هلللمتطنيهللأمهلللعطننيهللقعج ق هللوا وهلللمهلللك،هللقعروفد هلل
للنم هلللجعر هللآ ساك .هلل
ثمهللأذهبهللهللإليهللأخطل هللالقدرآم..هللأ دلهللسدألتزلهلل للم د ع هللوأ دتهلللريد هللأمهلللدسهبهلل
عهلل..هللهساهلليأ ك.هلل عتهللأخطل هللالقرآمهللفيهلل ص هللالمن هللالممنح.هلل هلل
خلبجهللالم
*هللالقرآمهلل علهللقريمهللأختهللهلبوم هللو علهللقريمهللا ن هلل مرام هللو علهللقريمهللفديهلل
الهنكل هللوالهلليق اهللهدساهللإالهلل لهدل هلل دههللقمدتحنلهللأمهللل د هللاقدرأوهللفديهللالمحدرا هلل
فيهلل وهللا او هللفيهللالهنكل هلل[ق،هلليق ا]هللهساهللالهلليعرفهللللبيخهللالنه .هلل هلل
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مبحمد
الكتاب
هللفريدلهلليدلهلل
هلليدنئل
املقدس ئدت
هللقريمهلللقد هلل
*هلليق اهللالقرآم هلل﴿فألتهلل ههلل قهلهلللحمجههلل لل اهلليل
أخدتهللهددلبومهللقدلهللكددلمهللأ د كهللاقددرأهللسد هللوقدلهللكل دتهللأقدكهلل غنددل﴾ هللوهددساهللفديهللصددمنمهلل
ع.هلل هلل
الم
«اختجفهللأهلهللالتأويل» هللفهمهللغنرهلل لبفن،هلللملذاهلل عتتهلل أختهللهلبوم هلل
« نل هلل﴿يلهللأختهللهلبوم﴾هللق،هللكلمهللهدلبومهللهدساهللالدسدهللذكدرههللا »هللغندرهلل دلبفن،هلل
ق،هللهلبوم .هلل
« لاهلل عضهم هلل نلهلللهلهلل هلل﴿يلهللأختهللهلبوم﴾هلل م هللقنهمهلللهلهللإلديهللالصد هلل مهلل
أه دلهللالص د هللفددنهمهللكددل اهلليمددم مهللهددلبوم».هللي دلهللس د ل!هللالنه د هللأدهللوا د هللصددللحهلل
يمم ههللهلبوم.هلل«ولنسهلل هلبومهللأخيهللق سي».هلل هلل
لخ هللالمفمري،هللفيهللهلبومهلل« ،هللالمد دهلل﴿يدلهللأخدتهللهدلبوم﴾هللكل دتهللقد،هلل نديهلل
هلبومهللأخيهللق سي».هللغنرهللصحنح.هلل هلل
نددروهللالمفمددري،هللفديهللهددلبومهلل«وكددلمهللهددلبومهللقصددجحلهللقح دلهللفديهلل دددنرله».هللأدهلل
كد د لهلل«ولدددنسهلل هدددلبومهللأخد ديهللق سد دي».هللوهدددؤال هلللنمد د اهللقجحد د ي،هلل..هللهدددساهلللفمدددنرهلل
الط رد.هللأ لهللالهللأستده هلل مجحد ي.،هلل«ولكندههللهدلبومهللآخدر.هلل دلا هللوذكدرهلللندلهللأ دههلليدنيهلل
نلزلههللي لهللقل هللأب ع مهللألفل.هللكجهمهلليمم مهللهلبوم.هللأب عن،هللألفهللوا هللفيهلل نلزوهلل
وا هللاسمههللهلبوم.هللأب عن،هللألفهللووا » .هلل
هللالهلليعرف مهللق،هلله هللهلبوم.هلل هلل
« ،هللقحم هللا ،هللسنري،هلل لاهلل ئتهللأمهللكع لهلل لا هللأمهلل لههلل هلل﴿يلهللأخدتهللهدلبوم﴾هلل
لنسهلل هلبومهللأخيهللق سي».هللكل اهللفيهللوبل .هلل« لا هللفقللتهلل ل د هللكدس ت.هلل دلاهلليدلهلل
ألهللالمددؤقنن،هللإمهللكددلمهللالن ديهلل للدههللفهد هللأ جدمهللوأخ ددر هللوإالهللفدإ يهللأ د هلل ننهمدلهللسددتمل هلل
سن »هللوهيهللألفهللوخمممئ هللسن هلل« لا هللفمكتت».هلل هلل
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مبحمدي...؟
هللالممجم مهلل..هلل تيهلل ل د هلللمهلللك،هلللعرفهللق،هللهد هللهدلبومهلل حمدبهلللفمدنرهلل
ت
الط رد هللولنسهلل حمبهللالمجح ي .،هلل
لر نعددل هللالممددجمن،هلل هللق د،هللأ دلهللأمهللير ع د اهللقدددكج هللأخ دتهللهددلبوم هلل مهلل ددن،هلل
هلبومهللو ن،هللقريمهللألهللالممنحهللألفهللوخمسهللقل هللسن .هلل هلل
« ،هللالمغنروهلل ،هلليع هلل لا هللأبسجنيهللالن يهللفيهلل عتهلل ا جههللإليهللأهلهلل جرام.هلل
فقددلل اهللألددنسهلل ندكهلليددز مهللأمهللهددلبومهللأخد هللقددريمهللهد هللأخد هللق سددي هللفجدمهللأ بهللهللقدلهللأب هلل
جددنهم»هللالممددجم مهللا وا دلهللكددل اهللغنددرهلل ددلبفن،هللكن دفهلليددر ومهلل« تديهللب عددتهللإلديهلل
الن ي هللفسكر هلللههللذلكهللفقلا هلل«إ هدمهللكدل اهلليمدم مهلل أسدمل هللقد،هللكدلمهلل د جهم» هللولدمهلل
يحلهللالمدكج .هلل هلل
منًهللل هللكل اهلليمم اهلل أسمل هللق،هلل جهم هللهلهلله هللأخ هلهلل هللألهللوا د هللقد،هلل نجتهدل هلل
ق،هلله هلللمهلليحلهللأدهلليي ! .هلل
فيهلللفمنرهللالط رد هللو ل هللأيضدًهلللهللفديهللصدحنحهللقمدجمهلل فدسهللالددي هلل«أ هدمهللكدل اهلل
يمم مهلل أ نل هم» هللوالممجم مهلللمهلليج واهلل هلللسلك.هلل هلل
قلهلله هللس بهللالمدكج هلل
هنلكهللقريمهللأختهللهلبومهللا ن هلل مرام هللوهيهللأختهللق سي .هلل
و ن،هلل سكرهللهلبومهلل ومهلللعريف هللفنح،هلل حنلهلل جيهللهلبومهللالمعروف .هلل
دددن،هلللقد د اهلللد ديهلل هلل﴿يد دلهللأخد دتهللهدددلبوم﴾هللفإ د دههللقددد،هللغندددرهللالممكد د،هللأمهلليكد د مهلل
[المقصد ]هللوا د اهللقد،هللالق نجد هللهد هللهددلبوم هللفأ دتهلللحندلهلل جديهللهددلبومهللالمعددروف هلل
كملهللإذاهلل جتهلل هللوق سديهللأوهلل د هللوإ دراهنمهللوق سدي.هلل هدساهللالتمجمدلهللقدب هلل هللفأ دلهلل هلل
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...؟
الهللأ صد هللإ ددراهنمهلل نمددي.هللأ دلهللأ ص د هللإ ددراهنمهللالمعدالكتاب
يهللاس دمهلل
مبحمدهلل ج د
املقدس،هلللحن دل
دروف هللفحددن
قعروفهلل[فللمقص ]هلله هللالمعروف.هللوهسههللالمدكج هلل لول اهللير ع هل .هلل
هلللملذاهللهلبومهلل للض

هلل هلل

منلًهلل هلللمهلليقلهلللهل هلليدلهللأخدتهلليدمع مهلل..هلليدلهللأخدتهللفد مهلل..هلليدلهللأخدتهللأدهللوا د هلل
يه د هلللملذاهلل هلل﴿يلهللأختهللهلبوم﴾هلل للض هلل هلل
[الج ا

]هلل مهللهلبومهلللههللأختهللاسمهلهللقريم .هلل

لملذاهلل لا هللأختهلل هللولنمتهللا ن هلللملذاهلللمهلليقل هللا ن هللهلبوم هلل هلل
[ل هلل للههلل]هلللملهلل جنل هللو يهللفيهللهساهللالخج [.فللنلو]هللالهلليق ل م هلليلهللأخت هلل
هللف ديهللسددن،هللالترقددسد هللصددفن هلل لل دت هلل«أ ديهللهددلبوم هللو م ديهللق سددي»هللول دمهلللقددل هلل
أخت.هلل هلل
كنفهلل صلهللالج سهللفيهللالقرآم هلل هلل
[الج ا ] هلل ج هللفيهللسفرهللالخدروجهلل«أخدس هللقدريمهللالن ند هللأخدتهللهدلبوم»هلل تمدللهلل
دنحهلل دألفهلل
الجف د .هللفمددريمهللأخ دتهللهددلبومهللوأخ دتهللق سدديهللكل دتهلل دلهللقددريمهللألهللالممد هلل
وخمممل هللسن .هلل هلل
و صلهللالج سهللأيضًهلللهلل مد بهللآيدل هللأخدرى هللفلسدمهللاقدرأوهلل مدرامهللهديهللألهللق سديهلل
وقريمهللوهلبوم هللو عجهلهللالقدرآمهللهديهللألهللقدريم.هلل«ولد هلللد ودهلل هللف لد هلللعمدرالهلل
هلبومهللوق سيهللوقريمهللأختهمل».هلل هلل
كنفهلل صلهللالج سهللفيهللالقرآم هلل هلل
*هلل ن هلل مرال هللهلبومهللوق سيهللوقريم هلللك،هللالقرآمهلل علهلل مرامهللأ هللقريم.هلل هلل
لنسهللفق هللأخ هلهللهلبوم هلل لهللأيضًهلللهللأ هلهلل مدرامهلل﴿إذهلل للدتهللاقدرأوهلل مدرامهللب هلل
إ يهلل سب هلللكهللقلهللفيهلل طني﴾.هلل هلل
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...؟لهللالق درآمهللفنق د اهلل د،هللقددريم هللا ن د هلل مددرامهلل﴿وقددريمهللا ن د هلل مددرامهللالت ديهلل
مبحمدهلليكم د
ث دم
أ صنتهللفر هل﴾.هلل هلل
*هلل«قددرب هلللنج د هللأسددردهلل ديهلل ج ديهللق س ديهلل د،هلل مددرام» هللفم س ديهللا د،هلل مددرام هلل
وقريمهلل نتهلل مرام هللهلبومهللا ،هلل مرام هللوس حلمهللا هلل..هلليعنيهلللدل ههللفيهللا سمل  .هلل
*هلل﴿إمهللا هللاصدددطفيهللآ لهللو د دلهللوآاهللا دددراهنم﴾هللالمفدددروضهللآاهلل مدددرامهلليجد د اهلل
ع هم.هللق،هللهمهللآاهلل مرام هللقلهلل رف ا.هلل هلل
«أقلهللآاهلل مرامهللفق هللاختجف اهللفنههللكللعل و.هللقنهمهللق،هلل لا هلل مرامهللوال هللق سي...هللهلل
وقنهمهلل لا هلل مرامهللوال هللقريمهلل..هللو ن،هللالعمرا ن،هللألفهللوثمل مل هللسن ».هلل هلل
ق،هللأي،هلل صلهللهسا هلل هلل
*هلليقد د اهللكجند درهلللمد د يلهللوهد د هلل دددللمهللقدددده بهلللد دههلل لل حد دثهللفد ديهللهدددساهللالمجدددلاهلل
المتخصص هلل« ص هللقريمهللالمروي هللفيهللالقرآمهللوا ل يثهللالن ي هللقدأخ ذوهلل للكلقدلهلل
لقري دلًهللهللق د،هللا ل ن دلهللالمنتحج د ..هللوق ديهللذل دكهللفق د هللأ خ دلهللقحم د هلل نصددراهللآخ درهللق د،هلل
الخطأهللفيهللالقص »هلل تيهللا ل نلهللالمنح لد هلللدمهلللقديهللفديهللهدساهللالخطدأ هلل«و د هلليكد مهلل
قبلهللهساهللالخطأهللل نعنلًهللهللفيهللالروقل مدنل هللال ينند هلللكد،هلللدنسهلل دلل ي هللو د هلل دلواهلل
المفمرومهللالمحم ي مهلل بلهلل تهللهسههللالتهم هلل ع لهللال هللالتلبيخن ».هلل هلل
الكتبهللالمنح ل هلللق ا هللي اكنم هللوالهلللق ا هلل مرام.هلل هلل
*هللثمهلليق اهللكجنرهلللم يل هلل«إمهللالخج هلل ن،هللألهللالممنحهللواقرأوهللأخرىهلل ليتهلل لهلل
د اليهلل1570هللسددن .هللق د،هللوال ل دههلليكم د،هللأمهللاسددميهللقددريمهللوقري دللهلله د هللوا د هللف ديهلل
الدكلهللالعر ي.هللوي وهللأمهللصع هلللمجملهللالزقنديهلللتح يد هللاله يد هللأو عدتهللقحمد اًهللهلل
فيهللهساهللالخطأ».هلل هلل
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الكتاب املقدس مبحمد ...؟

أقلهلل ،هللالمحرا هلليق ا هلل﴿لق جهلهللب هلهلل ق اهلل م،هللوأ تهلهلل للدلهلل مدنلهللوكفجهدلهلل
زكريلهللكجملهلل خلهلل جنهلهللزكريلهللالمحرا ﴾.هللقلهلله هللالمحرا هلل هلل
*هللالمحرا هلله هلل وهللا
الهنكل.هلل هلل

او هلل مهللزكريلهللخرجهلل جيهلل قههللق،هللالمحرا هللفيهلل

*هللوالمحرا هللق،هللالكتل هللالمق وهلل عرفهللأ ههلل وهللا

اوهللأيضًهللل.هلل هلل

وهللا

اوهللق،هللالمج كهللا واهلل[( 6هلل .])16هلل

وهللا

اوهللق،هللالمج كهللا وا هللا صحل هللالبلق،هللأيضًهللل.هلل هلل

هلل*هللوفديهللا ل ن دلهللالمنح ل د هلل( ن د قلهلل جغ دتهللالبل ن د هلل دددروهللق د،هلل مره دلهللا تم ديهلل
الكهن هللفيهللهنكلهللالر هللو لل ا هللهلهللهيهللقريمهللأقضتهلل دروهللأ الهللفيهللالهنكل).هلل هلل
*هللوأيضلًهللهلللملهلل صلهللالحملهلللق اهللا ل نلهللالمنح لد هللإمهللي سدفهلل( دلاهلللمدريم هلل
أ دتهللالت ديهللكن دتهللصددل هلل نم د هللفل ق د هللف ديهلل نن ديهللالددر هلللمددلذاهلللصددرفتهلل ج ديهللهددساهلل
النح هللولملذاهلل منتهللالر هللإلهك هللأ تهللالتيهللب نتيهللفيهلل وهللا او).هلل هلل
أدهللوا هلليعرفهللأمهللالنمل هللي قن،هللفيهللهسههللالمل
لهسههللالمل هلل.هللفكمهلل ل رىهللإليهللالق و هللوكمهلل ل

هللوالهلليمتطع،هللال خ اهلل تيهلل
رىهللإليهلل وهللا او هلل

هللقحم هلللمهلليك،هلليعرفهللهساهللا قر هللولسلكهلل قلهللالممنحن هللالدع ن هللالم نن هلل جديهلل
الحكليل هللوأ ل نلهللالطف ل هللالتيهللكل تهللقنتدروهللفيهللي ههللالجزيروهللالعر ن  .هلل
أب د هللأمهلليجن ن ديهللالدددنخ هلللمددلذاهللو ديهللالقددرآمهللف ديهلل ص د هللالخج د هلل ددن،هللهددلبومهلل
وقريم هللهلللملذاهللو يهللالقرآمهللفيهللالخج هللفيهللالمحرا هلل هلل
هلهلليمك،هللأمهلللقنمهلليه ي هللفيهللالمحرا

هلل هلل

***هلل هلل
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هلل

هلل
يكراهلللكهلل نل هللالقس.هلل هلل
هللا ستلذهللذكرهللأمهللهنلكهلل ص صلًهللهللكبنروهلللتح لهلل ،هللأل هن هللالممنح .هلل
هللألح د اك هللول د،هلللق دلهللالتح د دهللف ديهللقنددلثروهلل عن د امهلل هلل(ه دلهللأ جدد،هللالممددنحهلل د،هلل
أل هنته )هللهللل،هلللق ل.هلل هلل
قعني هلل﴿يلهللأختهللهلبوم﴾ هلل
يتح لهللا ستلذهللفيهلل درهلل ل قهلل ،هلل﴿يلهللأخدتهللهدلبوم﴾ هللهدسههللالدد ه هللأ دل هلل
جنهلهللالن يهللصجيهللا هلل جنههللوسجمهللفيهللصحنحهللقمجم .هلل
هلللمدلهلل ددلاهلل صددلبىهلل جددرامهلللجمغنددروهلل د،هلليددع هلل هللكندفهلللق لد مهلل ددأمهللقددريمهللأخدتهلل
هلبومهللو ننهملهلل روم .هلل
هلل لا هلل«إ همهللكل اهلليمم مهلل أسمل هللأ نل همهللوالصللحن،هلل د جهم»هلليعندي هلل[ مدرامهلل
المسك بهللفيهللاآلي ]هلللنسهللأ هل .هلل
ويعنيهللأمهللهنلكهللفر ًهلللهلل ننهم.هللل
هلبوم .هلل

هللقملف هللهل ج هلل ننهم هلللكد،هللكدلمهلللهدلهللأ هللاسدمههلل

هلللملذاهللسم ههللهلبوم هلل
هلل همهللكل اهلليعظم مهللا

نل هللفنمم مهلل أسمل هم.هلل هلل

هلهلللت يهللأ ههلللمهلليك،هللفيهللذلكهللالزقلمهللأدهلليخصهللاسمههللهلبوم .هلل
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...؟
دهلل لاهلللكهللأ ههللالزلهللينصرفهللالسه،هللآلخرهللوا
مبحمدهللالس
ق،
كلمهلل لهللألفهللسن هلل

هللاسمههللهلبوم هللأوهللالسدهلل

هسههللقغللط هلل"ب لهللالق " هلللضيهللالمغللط هللولق ا هللالقرآمهللأخطأ .هلل
م قلهللسنع هللإليهللهساهللالم

ع.هلل هلل

الممنحهللو ،هلل وهللالممنحهلل جنههللالص وهللوالم ل هلل
هلل
هلهلللح لهللالقرآمهلل ،هلل
هلل عم.هلل﴿قلهللالممنحهللا ،هللقريمهللإالهللبس اهلل هللخجتهللق،هلل جههللالرسل﴾ هلل
ال لنلهلل جيهللصح هللقلهلل للههللالقرآمهللالكريمهلل هلليهل وهللالمعلصري .،هلل
*هلليق د اهللص د يقكهللالقددسهللال د كت بهللأيددرفهلل زقددي هلل«إذاهللأب هللأمهلللتعددرفهلل ج ديهلل
يخصهلللمهلللعلصرههللولمهلللع هللقعه.هللاب يهللإلديهللقد،هلل ليد اهللقعدههللو لصدروه.هللاب ديهلل
إلديهلليدده هللالعنددلمهلللتعددرفهللقدلهللهديهللسددنرله» هلللددسلكهللالهلل د هللأمهلل ر دديهللإلديهللقعلصددردهلل
الً هللألهلل
الممدنحهلل هلليدده هللالعنددلمهللالحقنقنددن،هلللنددرى.هللهدلهللكددل اهلليؤقند مهلل دههلل ندلًهللهللوبسد هلل
إلهًهللل هلل هلل
*هللأ د أهلل للعددللمهللال هد ليهلل ترس د،هللسددمنث هللوه د هللب دلهللقه دمهلل د ا هللوه د هللكددله،هلل
إ جنجي هللكلمهللب نسهلليملقم هللق تريلا هلليق ا هلل«أقلهللفيهللأهلهللزقل ههللفق هللكلمهلل للط يهلل
إ مل ًهلللهللفق »هللأهلهللزقل ههلليعت رو ههللإ مل ًهلللهللفق هلل«إ مدل ًهلللهلل دن هللًهلل ط فدًهلللهلل دسا ًهلللهللغري دًهلللهللفديهلل
فمه؛هللإ مل ًهلللهلللنسهللإال»هللفق هللإ ملم .هلل
*هلليق اهللغ ستلفهللل هلل م هلل«إ ملهللكلمهلليمد عهللقعتقد اهللأ دههلل دي.هللخجدفهللهلللمد،هللثهدرهلل
جههللق،هللا نل هلل..هللالهلليي هللي اهلل جيهللأمهللالنلوهلل هللواهلليم عهللإلهدلًهللهللفديهللالقدرمهللا واهلل
ق د،هللالنصددرا ن هللل دمهللينتد درهللاميمددلمهلل أل هنتددههللإالهللف ديهللالقددرمهللالبددل يهلل ددن،هللالجمل ددل هلل
النصرا ن »هللأد هللقعلصروهللالممنحهللالهلليعجم مهللينئًهلللهلل ،هللأل هن هللالممنح.هلل هلل
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مبحمدهللا...؟
ف املقدس
الكتاب
تقدل هللأ دههلل
هلللفكندرهمهلل ند
*هلليق اهللالقسهللا هللقتيهللالممكن ،هلل«الت قندسهللو د
الًهلل ظنمد د هللأكبدددرهللقمد دلهلليعمجهد دلهللا ندددل هلل..هللقدددلذاهلليمكد د،هللأمهلل
دددي هلللكند دههلليعمد دلهللأ مدددل هلل
يك م هلل..هللفللت قنسهلل مع اهللق،هللا ل هللفيهلل نلوهللالممنحهللقدلهلليؤكد هلللهدمهللأ دههللالممدنل»هلل
الممنحهللالمنتظرهللفق هللوالت قنسهللالهللي بومهللأكبرهللق،هللذلك.هلل هلل
هلل
ه هلل
*هللو ددفهللسددمعلمهلل طددروهلل حم دبهللسددفرهللأ مددلاهللالرس دلهلليح د لهللفنق د ا هلل«أيه دلهلل
الر ددلاهللامسددرا نجن م.هللاسددمع اهللهددسههللا د اا».هللاسددميهللإل ديهللسددمعلمهلل طددروهللقددلذاهلل
يق ا هلل«يم عهللالنلصردهللب ل»هلللمهلليقل هللإلههلل لهللفيهلل لس هلل هللأوهللالخسهلل مد اًهلل.هللقدلهلل
لاهللذلكهللأ ا .هلل
هلل لا هلل«ب لهلل هللل ره،هلللكمهللقد،هلل دلهللا هلل قد ا هللو جل دبهللوآيدل هللصدنعهلهللا هلل
ن ههللفيهللوسطكم» هللفه هلل يهللقبلهللسل رهللا نل .هلل هلل
*هللالمعجمهلل نق يم وهللق،هللك لبهللقعجميهللالنهد هلل دل هللإلديهللالممدنحهللفقدلاهلللده هلل«يدلهلل
قعجم»هلليعني هلليلهللبس اهلل« عجمهللأ كهلل هللألنتهللق،هللا هللقعجملًهلل» .هلل
هلليق اهللالقسهللسمعلمهللكجهد مهللقعجقد ًلهلل جديهللهدساهللالدنص هلل«أقدلهلل نق يمد وهللفكدلمهلل
نحهللكأ د هللا نددل » هللهددساهللقعلصدرهللقددؤق،هلل للممددنحهلليددؤق،هلل دههلل
يمنددلهللإلديهلل د اهللالممد هلل
كن ي.هلل هلل
هنلكهللسؤااهلللضنفههللإليهللا سئج هللالتيهلللمهلللج هل .هلل
*هللف ديهلل ل ث د هللالقنلق د هللثه درهللالممددنحهللالثنددن،هللق د،هللالت قن دسهللوهم دلهللسددل رامهللإل ديهلل
دنح هللل دمهللأ تم دلهلل
م د او هللوه د هللقتنك درهللفم دلهلل رف د ههلل-هللفكل دلهلل ددزينن ،هللفم دألهمهللالممد هلل
زينلم هلل
هلل ددلل ا هللأقدلهللسددمعتهللا خ ددلبهللالتديهلل صددجتهللفديهللأوبيددجنم.هلل«هللالمختصد هلل نمد عهلل
النلصرد هللالسدهللكلمهللإ مل لًهللهلل نلًهلل»هلليق المهللهساهللأقللهللالممنحهلل جندههللالصد وهللوالمد ل هلل
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مبحمد
...؟لهمل هللهلهلل لاهلللهمل هللالهللأ لهلللمتهلل ن ًل هللكملهلليق اهللالممجم م هللهلهلل لا هلل
هللصححهلل
فهل
أ لهللإله هلل
الممدنح هللألهلليؤقندلمهلل مدلهلل للدههلل
هلل
سؤالي هللهلهللكلمهلللجمنساهلل م اوهلليؤقنلمهلل أل هند هلل
القرآمهللالكريم هلل هلل
دنحهلل
*هلليقد اهللالقدسهللوايد،هلل ددر ول هلل«القري د مهللقد،هلليمد ع»هلل هللأد هللقعلصددروهللالممد هلل
«بأوههللكإ ملمهللفق »هلللنسهللإلهًهلللهلل«كإ ملمهللفق ».هلل هلل
ويق د اهللأيض دلًهلل هلل«إخ ل دههلل..هللل دمهلليك د اهلليؤقن د مهلل دده هللالددسي،هللهددؤال هلل لي د اهللقع دههلل
ث ثن،هللسن .هللهؤال هلللمهللي بك اهللأ ههللأكبرهللق،هللقجر هللكل ،هلل ددردهللآخدرهللصدللحهلل د ا».هلل
هللصللحهلل..هلل هلل
هلل
ب ل
ق،هلليق اهللهسا هلل
هللإخ لههللالسي،هلل لي اهللقعههللث ثن،هللسن .هلل هلل
يقد اهللال هد ليهللالممدنحيهللوايد،هلل در ول هلل«فللظدلهرهللأ دههلللكد،هلللهدمهللأ ديهللفكدروهلل
،هللك ه هللا هلل هلل ل هللفيهللالجم » .هلل
إخ ا ههللالسي،هلل لي اهللقعههللث ثن،هللسن هلللنسهلل ن همهللأدهللفكروهلل جيهللأ ههللا هلل ننمدلهلل
ا ستلذهللبين هلل ن ههللخ رهللأمهللالممنحهلله هللا .هلل هلل
*هللا م ديهللالددسدهلليددفلههللالممددنحهلل جن دههللالص د وهللوالم د ل.هلل ددلل اهللل دههللق د،هلليددفلك هلل
«كنفهللا فتحتهلل ننلك هلل لا هللإ ملمهلليقلاهلللههلليم ع»هلللمهلليقل هللإلههللالخسهلل مد اًهللهلل هللوالهلل
لا هللاله هللو لس .هلل لهلل لا هلل«إ مدلم».هلل« دلل اهلللده هللقدلذاهلللقد اهللأ دتهلل نده هلل دلا هلل
إ ههلل ي» .هلل
هللإذاًهللهللقلهلل للههللالقرآمهللكلمهلليصل ىهلل جنههللالكتل هللالمق و.هلل هلل
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...؟
املقدس
الكتاب
هللالمدرأو هلل
مبحمدهلللده
بهلل« للدت
،هللالغند
*هللالمرأوهللالملقري هلللملهلل ثهلهللالممنحهلل ،هللأخ لبهللقد
يلهللسن هللأبىهللأ كهلل ي» هللفجمهلليقلهلللهل هللهللال!هللهساهلل اهللالممجمن.،هلل هلل
الممنحهلل جنههللالص وهللوالم لهلل هلل ههلل ي.هلل هلل
هلل
لق هلل لهللقنهلهلل
*هللكلمهلليق اهلل ،هلل فمههلل هلل«لنسهلل يهلل د هللكراقد هللإالهللفديهللولندههللو دن،هللأ ر ل دههللوفديهلل
نته» هللكملهلليق ل مهللفيهللالمبلهلل هلل«زاقدرهللالحديهللالهلليطدر » هلللدسلكهللكدلمهللثمد هللأ دلوهللالهلل
يؤقن مهلل ه.هلل«أقلهللسل رهللأ حل هللالججنلهللفق هلل ج ههللكن ي .هلل
*هلليقد اهللسددمعلمهللكجهد م هلل«فقد هلل جد ههللكن ددي هللوهددساهللالتفمددنرهللهد هللا كبدرهلليددن لهلل
وا تملال» .هلل
لملذاهلل ج ههللكن ي هلل
هلل ههللكلمهلليصفهلل فمههلل أ ههلل ي.هلل هلل
*هلل ننملهللصنيهللقعجزوهللإ ندل هللالمد ليهللالك ندرو هللقدلذاهلل دلاهللالندلوهلل عد هللأمهللبأوهدل هلل
«فأخ دسهللالجمن ديهللخ د ف» هلل ه دمهللبأواهللإ مددل ًهلللهللقنت دًهلللهلل ددل هللإل ديهللالحنددلو هلل«وقج د واهللا هلل
ل جن ،هلل هلل للهللفننلهلل يهلل ظنم» هلل يهلل ظنم هلل يهلل ظنم.هلل هلل
*هلليقدد د اهللالمفمدد درهللولددددنمهللإ د هلل«ا ت ددددرواهلليمدد د عهلل ندد دلً»هللقبددددلهللإيجندد دلهللوالنددد ديهلل..هلل
ح هللفهددؤال هللل دمهلل
«وا تددرافهمهلل أ دههلل ديهلللددنسهلل تمددللهللام ددرابهلل ك دلهلل د اههللأ دههللالممددن هلل
يمتنتج اهللقملهلليله واهللس ىهللأمهلليم عهلل ي» هللإذًهللاهللالمعلصرومهللاستنتج اهللأ ههلل ي .هلل
لكد،هللولددنمهللإ دهلليضددنفهللكمدلهللا سددتلذهللبيددن هلل« حد،هلل مددتنتجهللأ دههلل للحقنقد هللا د،هلل
ا ».هلل هلل
*هلليق اهللالتفمنرهللالتط نقيهلللعجنقلًهللهلل جيهللالدنص هلل«ثد،هللالندلوهللأمهلليمد عهلل دي هلل دههلل
كأ نددل هللالعه د هللالق د يمهلل ددل ىهلل جددرأوهللويددجل هللوكددلمهلليقددنمهللالم د ليهللكم دلهللكددلمهللإيجن دلهلل
والنديهلليقنم مهللالم لي».هلل هلل
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...؟قهللالتفمنرهللالتط نقيهللالسدهللكت ههلل
مبحمداهلليعج
قلذ

هللق،هللال ه لنن ،هلل

«كلمهللالنلوهللقحقن،هللفيهللا تقل همهللأمهلليمد عهلل دي» هللأد هللقعهدمهللكدلهللالحدق هلل مهلل
الممنحهللكلمهلليق لهلل فمههلل نًهللل.هلل هلل
*هلليق د اهللويجنددللهللقلك و لل د هلل«آقن د اهلل دأمهللالددر هلليم د عهللكددلمهلل ن دلًهللهلل ظنم دلًهللهلل..هللهللل دمهلل
يك اهلل جيهللا ب حهلل هللأ بك اهللأمهلليم عهللكدلمهللهد هلل فمدههللا » هللفمعلصدروهللالممدنحهلل
لنسهلل ن همهللخ رهللأ ههلله هللا !! هلل
فهساهللقلهللاكتدفتههللالممنحن هللفنملهلل ع !! هلل
*هللالجم عهللالمؤقن هللالتيهللبأ هللالممنحهلليطعدمهللخممد هللآالفهللقد،هللخممد هللأبغفد هلل
«فجملهللبأىهللالنلوهللاآلي هللالتيهللصنعهلهلليم عهلل لل ا هللإمهللهساهلله هلل للحقنقد هللالن ديهللاآللديهلل
إليهللالعللم» هللالن ي هللولنسهللال ه هللالمتجم .هلل هلل
*هلل ننملهلل خلهللالممنحهللإليهللأوبيدجنمهلل خد اهللا طدلا هللفدإمهللالندلوهلللفدر همهلل دههلل
وإيمل همهلل ههللفري اهللثنل همهللفيهللالطريق هللو طع اهللأغصدلمهللالددجرهلل هللو عج هدلهلللحدتهلل
أ الهللالممنح .هلل
منًهللل هللقلهلله هللقعتق هم هلل هلل
«فقلل دتهللالجم د ع هللهددساهلليم د عهللالن ديهللالددسدهللق د،هلل لصددروهللالججنددل» هللك دلهللهددؤال هلل
المؤقنن،هللكل اهلليق ل مهلل أ ههلل ي.هلل هلل
*هلل[فيهلل صهللآخر]هلل لا هللكل اهلليخلف مهللق،هللالنه هلللملذا هلل ههلل«كلمهلل ند همهللقبدلهلل
ي»هللالنه هلللمهلليجرؤواهلل جيهلل تلهللالممنحهللوالهلل جيهللالتعرضهلللههلل نندساكهلل دههللكدلمهلل
ن هللالجم عهلل«قبلهلل ي» .هلل
هلل
***هلل هلل
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هلل
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مبحمد ...؟

هلل
أذكرهللالمدله ي،هللأمهلل ن امهللالمنلثروهلليخصن هللالممنحهللفيهللالقرآم .هلل
هللكلهللقلهلل للههللالدنخهللالهلليمتهللهلللعن امهللالمنلثروهلل أدهللصج  .هلل
هلل ن امهللالمنلثروهلللدنس هلل(الممدنحهلل دن،هللالقدرآمهللوام جندل) هللهدساهللق د عهللآخدر هلل
ه هلل ن امهللالمنلثروهلله هللو هلللقطعده هللهللوقحتد اههلل
لك،هللالدنخهللالهلليجتزل هللوالهلليفهللهلل
ين غيهللأمهللي زلهللالعن ام .هلل
هلللك،هللالركهللالحكمهلللكم.هلل هلل
الدددنخهللفديهللكددلهللالعد درهلل ددل قهللل دمهلليمتددده هلل آيددل هلل رآ ن د هللوك دأمهللالم
يخصهللالقرآم .هلل

د عهللالهلل

هلله هلليختلبهللالعن امهلل هللوال اخلهلليي هللآخر.هلل هلل
كلهللو تههلله هلليمتده هلل أ ااهللالنلو هلل هلل
لد هللأ ضددر هلللدكهللقددلهلل للدههللالنددلوهلل د،هللقحمد هلل دلل اهلل ندده هللقجند م هلل ددلل اهلل ندده هلل
يل ر.هللهلهللأ الهمهلل ج هللأ ههللكسلك هلل هلل
عمهللالنلوهلل لل اهلل[ ،هللالممنح] هللهساهلل ي.هللوالممنحن مهلليعت رومهللالممدنحهلل ندلًهلل هلل
ولكنههللأ ظمهللق،هلل ي .هلل
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املقدس
الكتاب
...؟يدكلهلل
مبحمدرهللفديهلل
[إله ًل]هللثه
هللالممنحهلل
النلوهلل لل اهلل نه هللإ ملم.هللوالممنحن مهلليعت روم
إ ملمهلل«أ تهللقلهلل ت هللال يبهللق،هلل يجه» هللأ تهلللمهلللدأ هللهلل ج يد !هللأ دتهلللعند هللقدلهلل للدههلل
الممنحن م.هلل هلل
لك،هللهلهللاكتفيهللالممنحن مهلل هساهللاال تقل هلل هلل
أ تهلللق اهلل أ ههلللط بهللال قًهللل هلل
*هللال لنلهللا سلسيهللأ ههلللمهلليتط بهللال قلًهلل هللأمهللكتل ل هلل د لسهللالرسد اهللقد،هللالقدرمهلل
ا واهلل-هلل ددههلللدد فيهلل ددلهللسدد عن،هلللجمدددن هللوكتل للددههللقددد،هللالقدددرمهللا واهلل-هللل ددحهلل
أل هن هللالممنح.هلل هلل
*هللإ جنلهللي نلهلليق اهلل صريحهللالع لبوهلل هلل«فندههللكل دتهللالحندلو هللوالحندلوهللكل دتهلل د بهلل
النلو» هللهللويق ا هلل«والكجم هللصلبهلل م اهللو لهلل نننلهلل هللوبأينلهللقج ههللكملهللل ند هللقد،هلل
اآل »هللكلهللهساهلللجلهجته.هلل هلل
*هلل طروهللالسدهلللمتده هلل ههلل لا هلل« طروهلل

هللالممنح» .هلل
هلل
هلليم ع

*هلللمدلهللسددأاهللالممددنحهللل قنددسه هلل«قد،هلليق د اهللالنددلوهللأ دديهللأ ددل »هللوا د هلل ددلا هللايجنددل هلل
ووا هلليق ا هلل يهللق،هللا نل هلل هللوكلهللوا هلليق اهللأدهلليي .هلل«فقلاهلللهم هللوأ تمهللق،هلل
لق ل م هللإ يهللأ ل هلل لاهلللههلل طرو هللأ تهللالممنحهللا ،هللا هللالحي.هلل دلاهلللدههلل هلللد يهلللدكهلل
يلهللسمعلم».هلليعنيهللأ لهللأ جمكمهلليي هلل هللو اهللالنلوهلليق اهللكلهللوا هللقنهمهللقلهللأبا .هلل هلل
أ تهلللقت سهللأ صلفهللالحقل قهلل ن،هلللق ا هللالممنحهلللمهلليعج،هلل ،هللاله له .هلل
الممنحهللأ ج،هلل ،هللاله لههللقرا هللكبنرو.
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مبحمد ...؟

هلل

هللالركهلل نتريللك هللالركهلل نتريللك هللأ تهلل
هلللتح ا ي!!هللأ لهلل جتهلللكهللفيهللاميمن
اآلمهللف ديهللقنددلثرو هللأب ددلهلليددطلبلكهللف ديهللالمنددلثروهللاآلم هللهددسههلللنمددتهللفرص د هلللعددرضهلل
لعجدمهللأمهللهدساهللو دتهلللجمندلثروهلل هلل
قنلثرا هلل ل ق هللفأ تهلل ا ملهلللق لهلل للددي هلل فمده هللهلل َّهلل
ع.هلل هلل
ولنسهلللجتنمنقهلللمنلثرو..هللالركهلل نتريللكهلل جيهلل نبهلل هللوالتزلهلل للم
لق اهلل هللقريمهللكلمهلل ن هلهللأ هللاسمههللهلبوم! .هلل
منًهللل هللقلهلل لنجك هلل هلل
[ألهللقريمهللكل دت]هلللتر ديهللأمهلليكد مهلل ند هلهللولد هللأوهلل ندت هللو ند قلهللبز دتهلل ندتهلل
سبلهلهللكملهلللق ل مهلللجهنكل هللفكنفهللكلمهلل ن هلهللول هللثل ي هلل
قلهلل لنجكهلل جيهللأمهلل ن هلهللأ هللاسمههللهلبوم هلل
هللهسههلللر نع هللالهلللمددي هللو دن،هلل حندلهلل جديهللهدلبومهلل﴿يدلهللأخدتهللهدلبوم﴾هلل حندلهلل
ج ديهللهددلبومهللالمعددروف هللالهللهددلبومهللالمجه د ا.هللهددسههلل ل د وهللف د هلليمك د،هللأمهلللخددرجهلل
قنهل هللوأللل كهلل أمهلللدر هلللجمدله ي.،هلل هلل
سألتزلهلل للم

ع هللوأ

هللإليهللقمأل هللأخرى .هلل

قمدأل هلليد ههلللهدم.هلليقد اهللالقدرآم هلل﴿و د لهمهللإ دلهلل تجندلهللالممدنحهلل نمديهللا د،هللقددريمهلل
بس اهللا هللوقلهلل تج ههللوقلهللصج ههلللك،هللي ههلللهم﴾.هللوهلل﴿قللهمهلل دههللقد،هلل جدمهللإالهللال دلعهلل
الظ .﴾،هلل
هلل منلًهلل هللكنفهللي ههلللهم هلل هلل
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هللهدم...؟
مبحمد
هللاختجفد اهلل
املقدسهللل عدل
الكتابلجنهد »
«اختجفهللأهلهللالتأويلهللفيهللصدف هللالتدد نههللالدسدهلليد ههلل
فيهللكلهلليي هلللك،هلليتهم مهللاآلخري،هلل أ همهللهدمهللالدسي،هلليت عد اهللالظد ،هلل«وذلدكهللأ هدمهلل
منعلًهللهلل ل اهللفديهللصد بوهلل نمدي» هللكدلهللالدسي،هللكدل اهللقديهلل نمديهلل لد اهللفديهللصد بوهلل
نمي.هللهساهلللفمنرهللالط رد هلللنسهلل لب هللايرقلم.هلل هلل
ق،هللي ههلللهم هلل
هلل« د،هللوه دبهللا د،هللقن دههللأل ديهلل نم ديهللوقع دههللس د ع هلل دددروهللق د،هللالح د ابين.،هللفجم دلهلل
خج اهلل جنهمهللص بهمهللا هللكجهمهلل جديهللصد بوهلل نمدي.هللفقدلاهلل نمديهلل صدحل ه هللقد،هلل
يدتردهلل فمههللقنكمهللالن لهلل للجن »هلل..هللثن ههللقبلهللقحم هللفيهللقعرك هللأ هلل دلاهلللهدم هلل
ق،هلللكهللق،هلللنلهلل همهللولههللالجن هللو حيهلل م ع هللق،هللا صلب .هلل
هللالهلل هللالممنحهلللنسهللكسلك.هلل هلل
«فقددلاهللب دلهللقددنهم هللأ دلهللفخددرجهللإلددنهمهللفقددلا هللأ دلهلل نمددي.هللو د هللص د بههللا هلل ج ديهلل
ص بوهلل نمي هللفأخسوههللو تج ههللوصج ه.هللوق،هللثدمهلليد ههلللهدم هللوثند اهللأ هدمهلل د هلل تجد اهلل
نمي هللوثنتهللالنصلبىهللقبلهللذلكهللأ ههلل نمي».هلل هلل
قأسلوهللقفمردهللالقرآم!هلل منلهللق،هللي ه هللوهساهللالتح دهللألجقههلللجدنخ.هلل هلل
هللالممنح هلل
هلل
هلهلللمتطنيهللأمهلللق اهلللنل هللق،هللصجبهلل ا
هللل،هلليمتطني..هللالهلله هلل..هللوالهللا زهرهلل..هللوالهللكلهللا ق هللامس قن .هلل هلل
لل اهلل هلللنطلووهلل..هللهلل لل ا هللالحلبوهلل..هلل لل ا هلليه ذا..هلل لل اهلل هللأ

هللالح ابين.،هلل هلل

هللالرازدهللاستمجمهللفيهللا خنرهللهلل-هللهساهلللفمنرهللالرازدهلللنسهلل لب هللايرقلمهلل–هللفقدلا هلل
«وهسههللال ههللقتعلب هللقت افع هللوا هللأ جمهلل حقل قهللا ق ب».هلل لاهلللك هللا هللأ جم هلل
أ لهللأستمجم .هلل
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...؟
مبحمد
دروم]هلللركد اهللا ل ندلهللقد،هللالقددرمهللا واهلل هللثدمهللهلليق لد مهلللددك هلللنطددلووهلل
[المفمد
ويه ذا.هلل هلل
*هللثمهللذكرهللالقرآمهلل اخلهللهسههللالقص هلل﴿وقكرواهللوقكرهللا هللوا هللخنرهللالمدلكري﴾،هلل
يعنيهللالنه هللخطط اهلل هللوا هللخطد هللوهد هلللجديهللأذكديهللقدنهمهلل ط نعد هللالحدلا هللوقكدرههلل
أ م.،هلل هلل
المعضدددج هللاآلمهلل..هللأ د دلهللوالددددنخهلل تفد دقهللأمهلل مجند د هللالصدددجبهللو عدددت هلللكد د،هللقد د،هلل
هللالدنخهللالهلليعجم.هلل هلل
المصج
أ لهللأ اهلل ملهللأ ههلليد ههللالممنحهللفه هللالممنح.هلل هلل
*هللالدنخهلليق اهلللك هللالهللالهللالهلل هللثم هلل مجن هللخفن هلللمت.هلل هلل
قلهللهي هللا هللي ههلللهم.هلل هلل
إذاًهللهللالسدهللأو هلل قل هللالممنحن هلله هللا هللهللالممنحن مهلل و اهللقلهللبأوههلل..هللكتدل هلل
ا ل نلهللإذاهللكل اهللصل ن.،هلل هلل
إذاهللق،هللالمدكج هللا  .هلل
الً هللف د هلللج ق د اهللالممددنحنن ،هلل
فددإذاهللو د هللالممددنحن هللولعت رو ه دلهلليددركًهلللهللو د هلل
ول ق اهللإلهكمهللالدسدهللغددهمهلل عمجند هللالتدد نههللهدسه هللولدركهللاثندن،هللقجندلبهللاآلمهلليؤقند مهلل
للممنحن هللو رهللالعص بهللق ين،هللوقجنلبا هللأخرى .هلل
ا هللهد هللالمتمد بهللفديهللهددسههللاميددكللن هللفدإذاهللأ ددتمهلللع د ومهللب دًهلللهللخجدقهللالممددنحن هلل
تد نههللهسا.هللثمهلللج ق مهللالممنحن هلل جنهل .هلل
*هلليق ل مهلل هلليخصهللآخرهللصجب.هلل هلل
هللالممنح هلل
هلل
منلهلل..هللقلهللذ بهللهساهللالدخصهللأ ههللصجبهللقكلم
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...؟الندلوهلل
مبحمدأقدللهلل
املقدسخر دههلل
الكتاب ب ًاهللأمهللي
هللالمكرهللوالخد اعهللقد،هللصدفل هللا .هللألدمهللهلليكد،هللا هلل دل
ق،هللغنرهللأمهلليججدأهللإلديهلل نجد هلللخد عهللالنهد هللوالممدنحنن ،هللامسد لهلل صدريحهللالع دلبوهلل
ل نيهلل قل هللالغن صن .هلل هلل
*هللالرازدهلليطر هللسؤاالهلل..هللوالهلليجنبهلل جنههلل مدلهلليددفيهللالغجندل هلليقد ا هلل«إمهلل دلزهلل
أمهلليقدددلا هللإمهللا هلللعدددلليهلليجقد ديهلليد د ههللإ مدددلمهلل جد ديهللإ مدددلمهللآخدددر هللفهدددساهلليفدددتحهلل دددل هلل
المفمط ».هلليمك،هللالسدهللأقلقيهللاآلمهلللنسهللالدنخهللقنقسهللالمقلبهلل..هللقمك،هللي ههلللكم.هلل هلل
«ف دإذاهللبأين دلهللزي د اهللفجعج دههلللددنسهلل زي د هللولكن دههللألق ديهللي د ههللزي د هلل جنددههلل..هللإذاهلل ز دلهلل
ص د اهللقب دلهللهددسههللالد د ه هللف ديهللالمحم سددل هللل دههللالطع د،هللف ديهللالت د الر هللوذل دكهلل
ي بهللالق هللفيهلل منيهللالدرا ي».هلل هلل
هساهللقمجمهلللنسهلل مجح هللوه هلليق اهللهساهللالك لهللفيهلللفمنرههلللم بوهللالنمل  .هلل
*هلليقد اهللال روفنمد بهلل ندلهللبو نمد م هلل«لصدللحهلل دلهللالغن سديهلليجدبهللأمهلل د هلل
أمهللالقرآمهلليت افقهللقيهللالتعللنمهللالغن صن هللفيهللث لهللقحلوب هللينكرهلل دأمهللالنهد هلل تجد اهلل
الممنح.هلليعترفهلل أ ههلل اهلللهمهلل أ همهلل تج ه.هللويصر هلل أ ههللابلفيهللإليهللقحضرهللا ».هلل هلل
*هلل قند د وهللالدد د ههللهد ديهللكل د دتهللقعروفد د هللفد ديهلليد د ههللالجزيدددروهللالعر ند د .هللفمدددب هللقد د،هلل
قخط لددل هلل جديهلل مددل دهللفديهللألرو د هلليددنتهللالك ندرهللقد،هللالقددرمهللالبللددثهللالمددن .هلل
وهددساهللا تدددرهللف ديهللالممددنحن هللالدددع ن هللالتدديهللير هددلهللالعلق د هلليق د اهللالممددنحهلل حم دبهلل
بأيهم هلل« للنمد هلللمد ليهللالدسدهلليظند مهللأ دههلل د ل هلللقد هللثند اهللذلدكهلل مد بهللخطدأهمهلل
و ملهم هلل عمهلللق هللبأو يهللو س ي هلللك،هللفيهللالحقنق هللكلمهلليخصدًهلللهللآخدر هلللدمهللأكد،هلل
أ ل هلل ر يهلل للعصي هلللك،هللكلمهلليخصلهللآخر هللسمعلمهللالسدهلل ملهللالصدجنبهلل جديهلل
كتفه هلللقد هللو دع اهللإكجندلهللالدد كهلل جديهلليدخصهللآخدر هلللكد،هللأ دلهللكندتهللفديهللا دلليهلل
أسخرهللق،هلل هجهم».هلل هلل
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*هلللك د،هللا ل ن دلهللالصددحنح هلللق د اهلل أ دههللل دمهلليجددقهللهللي د هههلل جديهللأ د هللف ديهللإ جنددلهلل
ي نلهلل هلل(أ ل هلليم ع هللو لاهلل هلل جتهلللكمهللأ يهللأ لهلله .هللفإمهللكندتمهلللطج د نيهللفد اهلل
هؤال هلليسه م)هللولرك اهللالت قنس.هلل هلل
*هللالمؤب هللالعظنمهللللسنت وهللقد،هللالقدرمهللا واهللوالقدرمهللالبدل يهلللجمدن هلل دلاهلل د،هلل
دنح هلل«أ د لهلل ج ديهللفدديهللفتددروهلل ك دمهلللن ددلبي وهلل ج ديهللي د هللاالق رال د بهلل ددن لسهلل
الممد هلل
ال نطي» هللفللقرآمهلليكس هللكلهللهسا هللويججأهلللعقن وهللالد نه.هلل هلل
إذاهللهللأب
*هلل هلل

دهلل هلل
هللهللأمهلللمتده هلل للمجح ي،هللقلهللبأيكهللل هللهللأ ضر هللهلللكهللقلهلل للههللا ،هللالروا هلل

هلل لا هلل«إمهللكلمهللسل غلهللأمهللي طدل»هلليعنديهللقحمد هلل«ذلدكهللالجمهد بهللالعظدنمهللقتكدلثرهلل
الع هللوينم هملهللإليهللامفكهللوالزوب».هلليعنيهللالنه هللوالممنحنن،هلل«كلمهللب هللالدرذق هلل
القجنج هللق،هلل قج هللهسههللا خ لبهلل نههللأقك،هللوأ ز» .هلل
ب ملهللألح هللا ،هللالروا دهلل م بهللهساهللا قر.هلل هلل
*هللالرازدهلليق ا هلل«فإذاهلل لزهللو عهللالغج هللفيهللالم صرا هللالتيهلل راهلهللكدلمهللسدق طهلل
الخ درهللالمتد الرهللأولديهلل هللو للجمجد هللففددتحهللهددساهللال ددل هللأولدههللسفمدط هللوآخددرههللإ طددلاهلل
الن ا هلل للكجن » .هلل
*هللالمددددكج هللأمهلل عددتهللالممدددجمن،هلليؤقندد مهللأمهللالممدددنحهللقدددل هلليق لدد م هللإمهللا هلل
أقللههللث ث هللأيلل هللثمهلل عبههللثمهللبفعه.قلهللاخت فهللهساهلل ملهلليق لههللالممنحن م هلل
ي نددلهللال قددددقيهلل-هللوهدد هللكدددلمهللفدديهلل صددرهلل ريددبهلللمحمدد هلل-هلللهكددمهللقدد،هللهدددسههلل
المق ل هللولمهلليعرهلهللأدهللا ت له .هلل
إذًهللاهللق،هللالد نه هللولملذاهلليججأهللا هللإليهللهسههللالحنج هلل لهلللنل.هلل
***
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هلل

هلل
يكراهلللكهلل نل هللالقس هللوأه هلل كمهللق،هلل

ي  .هلل

نددل هللا سددتلذهللبيددن هلل ا م دلهلليمددلبوهللالدخصددن هللو ج د هللا
المؤاخسوهلل.هلل هلل

هلل..هللأب د هلل د لهلل

أوال-هللق د،هلل د لهللأقل ت دههللأ دههلل ق دلهلل د،هللالددرازدهللأ دههلليق د اهلل دأمهلل«هددساهللقفددتهللإل ديهلل
المفمددط ».هللوالددرازدهلل ن د قلهلل ددلاهللهددساهللإ م دلهللكددلمهلليم د ىهلل د لكم هللوب هلل جندده هللول د هلل
ب عتهللإليهلللفمنرهللالرازدهللستج ههلليق ا هللإ ههللهسههللالممأل هللفنهلهللسدت هللو د ه.هللوالدر هلل
ج ديهللال دههللا واهلل..هلل ج ديهللالبددل يهلل..هلل ج ديهللالبللددث.هللفنقجددتهللهللك ق دههللالددسدهللب هلل جن دههلل
جيهللأ ههللك قه هللوهساهللفيهللالحقنق هلل عهللق،هللالخنل هللالعجمن .هلل هلل
*هللا سدتلذهلليقد ا هللالقدرآمهللأخدسهللهدسههللا فكدلبهللقد،هللالغن صددن .هلل ننمدلهللالقدسهلل د مهلل
بو يلهللوه هللقتر مهللالقرآمهللالكريمهلليق ا هلل«هدساهللكندلهلل ظندههللسدل قلًهللهلل...هلللكد،هللاآلمهللفديهلل
الحقنق هللالهللي هللأدهللقمتن هللللبيخيهلللجق اهلل دأمهللقعتقد ا هللهدؤال هللالهرالقد هللكل دتهلل
ل بوهللأوهلللنتدرهللفيهللالجزيروهللالعر ن ».هللهساهلل اهللالعجمل .هلل هلل
*هلل مددنًهللل هلليق د اهلل نفددردهلل لبين د ب هلل"هلل ن دلهللف ديهلل ع دتهللا نددلمهللهددسههللاآلي د هلل-آي د هلل
الصجب-هللأوهللالتفمنرهللامس قيهلللهلهلل هلللأثرهلل للتعللنمهللال وستن هلل(الظه بيد )؛هللإالهللأ دههلل
حهللق ىهللا تدلبهلللعللنمهللال وستنن،هللوالغن صنن،هللفيهللالقرمهللالمل يهللفديهلل
ق،هللغنرهللال ا هلل
الجزيروهللالعر ن ».هللهساهللك لهلللنسهلل جنههلل لنل.هللهساهللأ تمهلللق ل ه.هلل هلل
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مبحمد
...؟ق سد د هللامسددد لهللاالستددددرا ن هلل«الهلليد دكهللأمهللأو دددههللالتددددل ههلل ددددن،هلل
لقد د اهلل
*هلل
الروايددل هللالقرآ ن د هللوالم د ا هللالم د ا هللف ديهللا ل نددلهللا كريف دلهللالهلللدددنرهللإل ديهلل
الت عن هللالم ليروهلل..هللب ملهلللكدفهلل(هساهللالمددترك)هلل د،هلللدرالهلليدفهيهللقددترك»هللب مدلهلل
دتمهلل
دنحهللهللثدمهللأ د هلل
دلهللهللاهلللممددنحهللهللأوهللهللأ ل ندلهللكت هدلهللل قندسهللالممد هلل
يك د مهللفديهلللددرالهللأ د هلللهلل هللكإ جند هلل
هل.هلل هلل
بقنتم هلل
يمأاهللا ستلذهللق،هلله هللالد نه هلل
هللالقددرآمهللالهلليعنن دههللق د،هلله د هللذاكهللالد د نه هللإ م دلهلليعنن دههلل دأمهللالمم دنحهلل د هلل ج دلهلل﴿وق دلهلل
تج ههللوقلهللصج ههللولك،هللي ههلللهم﴾.هلل هلل
أقلهلللح ي هللق،هللالمصج

هلل ع هللذلكهلل هللفهساهللالم

عهللالهلليهمنل .هلل

هللأ ددتهللكتل ددكهللقعندديهلل هدددسههللالتفلصدددنل هللأقددلهللكتل نددلهللفنجمدددلهللفنمدددلهللالهللفل دد وهللقدد،هلل
لفصنجه.هلل هلل
*هلليقدد اهللالنل دد هلل دددنسهللأبيددكهلل ننهدددلل هلل«فدديهللال ددتهللالدددسدهللكتددبهللفنددههللام جندددلهلل
الرا ددي» هللأدهللف ديهللالقددرمهللالمددن دهللا واهللكددلمهللهنددلكهلل د وهللقددده بوهلل دأمهللسددمعلمهلل
هللالممنح..هللهساهللفيهللالقرمهللالمن دهللا وا.هلل هلل
هلل
الًهلل ،
القنروا يهللصجبهلل هلل
*هللواست اهلل جيهللذلكهللالعجمل هلل ممدأل هللوهديهللأمهللا ل ندلهللالب ثد هلللتحد لهلل دأمهلل
سمعلمهللالقنروا يهلل ملهللصجنبهللالممنح.هلل هلل
أقددلهللي ن دلهللفق د هللكت دبهللإ جنجددههللف ديهللآخ درهللالقددرمهللالمددن دهللا واهلل هللف دألغيهللاسددمهلل
سدددمعلمهللالقنروا دددي هللو عد دلهللالممدددنحهللهد د هللقد د،هلل مد دلهللصدددجن ههلل خد د فهللقد دلهلل جد دههلل
ام جنجنددد م هللوذلددددكهللال تدددددلبهلليددددل ع هلل هللوكمدددلهلليقدد د اهللقعجقددد هللالتر مددد هللالح ريددد هلل
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...؟ددمعلمهلل
مبحمدإمهللسد
املقدسهلللقدد ا هلل
الكتابهلليدددل ع
الكلث لنكندد هلل«لعددلهللإهمللددههللهدددساهللكدددلمهللب وهللفعددلهلل جددي
القنروا يهللصجبهللقحلهلليم ع».هلل هلل
*هللالمفمرهلل مهللفنت مهلليخ ر لهلل دأمهللالط ا دفهللالغن صدن هللالتديهلل ليدتهللفديهللالقدرمهلل
الًهللق،هلليم ع.هلل هلل
البل يهللكل تهلللؤق،هلل أمهللسمعلمهللالقنروا يهلل هللصجبهلل هلل
[الغن صن ]هلل عهللقد،هللأ د اعهللالممدنحن هلل[ نندساك] هللكمدلهلل جدتهلللدك هللل د هللث ثد هلل
أ اعهللق،هللالممنحن هلل هللوا وهللقنهلهللالغن صن هللالتيهلللعت رو هل هللهرل ن .هلل هلل
*هللإيرينلووهللينقلهلل د،هلل لسدجن وهللفديهلل دللهلل135لهلل هللوهد هللب دلهللقعلصدرهلللن ندلهلل
السدهللكتبهللام جنلهللأ ههلليق ا هللسمعلمهللالقنروا يهلله هللالسدهللصجب هللو هلللغنرهلليكجههلل
« تديهلليظد،هللأ دههلليمد عهلل هللو د هللصددجبهلل د،هلل هدلهللوخطددأ».هللوذكددرهلل دأمهللالممددنحهللكددلمهلل
يق بهلل جيهلللغننرهلليكجه.هللهساهلل للترالهللالق يم.هلل هلل
*هللأوبيجل وهللكلمهللير هللهساهللفديهللالقدرمهللالبللدث هللوكدل اهلليمدت ل مهلل جديهلل بلدههلل
جيهلللغننرهلليكجههلل أ همهللا تل اهللإليهللق،هلليق لهللالممدنحهلل تديهلليعجمد اهللأ دههللهد هلل دههلل
كلمهلليمتطنيهللأمهلليغنرهلليكجه هللفكل اهللقحتل ن،هللإليهللذلكهلل..هللهساهللقلهلليق لههللللبيخكم .هلل
الممنحهلل جندههللالصد وهللوالمد لهللكدلمهلل دل باًهللهلل جديهللأمهلليخدرجهللقد،هللأيد يهمهلل طريقد هلل
جن هللفملهللالسدهللأ جزههللأمهلليهر هللقنهمهللفيهللذلكهللالن ل هلل هلل
يلهللأستلذ هللأ تهلللقد ا هللالممدنحهلل د هلل دل هلللنصدجب هلللكد،هلل ند قلهلللقدرأهللفديهللالتد باوهلل
وفديهللام جنددلهلللددرىهلل اللد هللوا ددح هلل جديهللأ دههلللدمهلليصدجب هللوأ دههللكددلمهللكلبهدلًهللهلللعمجند هلل
الصددجب.هللفمددب هلل ند قلهللصددر هلل جديهللالصددجنبهلل«ايجدديهللايجدديهلللمدلهلليد قتني »هللهدلهللكددلمهلل
با نًهلللهللألهلليل مل هلل هلل
ننمد دلهلل دددلاهلللهدددم هلل«إمهللسدددألتهللالهلللجن د د نيهللوالهلللطجقد د ني» هلليد د اهلل جد ديهللأمهلل
الممنحهلل جنههللالص وهللوالم لهللكلمهللكلبهلًهلل .هلل
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...؟تج ههللوقلهللصج ه﴾.هلل هلل
مبحمدوقلهلل
﴿هلل
ا ل نلهللالتيهلللطلل ندلهلل دللر عهللإلنهدلهلللنمدتهللقد،هللكتل د هلليده هلل ندلمهلل..هللهدساهللقدلهلل
يق لههللالعجمل هللهلل ..هلل
*هللستنف،هللقنجرهلليق اهلل ،هللإ جنلهللقتدي هلل«الهللي د وهللأمهللالكللدبهللكدلمهلليدله هلل ندلمهلل هلل
نثهللا تم هلل جيهللقر صهللوقصل بهللأخرى»هللإذًهللاهلللمهلليك اهللقعلصري،هلللجممنحهلل جندههلل
الص وهللوالم ل .هلل
*هلليق د اهللالق دسهللالكددلث لنكيهللبيم د هلل ددراوم هلل«ام جنجن د مهللل دمهلليك د اهللأ فمددهمهلل
يه هلل نلمهلل جيهللبسلل هلليم عهللالممنح.هللهسههللالفكروهللستضم،هللفيهلل اليهلل%95هللق،هلل
ال باسل هللالنق يد هللالمعلصدرو» هلل%95هللقد،هللالعجمدل هلليق لد م هللهدؤال هلللدمهلليك د اهللقد،هلل
ح هللولمهلليك اهلليه هلل نلم .هلل
ل قنسهللالممن هلل
هللقلهللالفرىهلل ننهمهللو ن،هللا

كريفل هللالهللفرىهلل ننهمهللأ اًهللهللأ اًهلل.هلل هلل

يمأاهللا ستلذ هللق،هللأي،هللألنتهلللنلهلل فكروهللالد نه هلل
وهللفيهللكتل كهلل هللوأمهللالسدهللصجبهللهد هلل
[والج ا ]هلليلهللأستلذهلليمك،هلللك مهللق
لنسهللالممنحهلل جنههللالص وهللوالم ل هلل لهلله هلليخصهللآخر.هلل هلل
*هلل قرأهللالمزق بهلل22هللالسدهلليقد اهللالممدنحن مهللأ دههلليتحد لهلل د،هلل ل ثد هللالصدجب هلل
«إلهيهللإلهيهلللملذاهلللركتني هللهلل..هللفيهللالنهلبهللأ د هللفد هلللمدتجنب هللفديهللالجندلهللأ د هللفد هلل
ه و هلللي».هللهلهلللعتق هللأمهللهدساهللالدسدهللالهلليمدتجنبهللا هلللدههللهد هلل[الممدنح]هللالدسدهلل دلاهلل
،هلل فمههللفيهللي نلهلل هلل«وأ لهلل جمدتهللهللأ دكهللفديهللكدلهلل دن،هلللمدميهلللدي!»هلل للتأكند هلللدنسهلل
ه هلل لهلليخصهللآخر.هلل هلل

68
لسلكهلل ح،هلل ق ا هللهنلكهلل يل .هلل
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هللألد بدهللأمهللهددساهللالمصدج هللهلليقد اهلل د،هلل فمدده هلل«إلندكهللصددرخ اهللفنجد ا.هلل جندكهلل
الكج اهللفجمهلليخزوا هللأقلهللأ لهللف و وهللالهللإ ملم» هللهلهلللعتق هللإمهللالممنحهلليق اهلل ،هلل فمههلل
أ ههلل و و هلل..هللأ لهللأ زههللالممنحهلل جنههللالص وهللوالم لهلل ،هللذلدك هللوأ د اهلل دأمهللالد و وهلل
كلمهلليخصًهلللهللآخر.هلل هلل
*هللالكتل هللالمق وهلليخ ر لهلل ،هلل ل وهللإلهن هلل هلل«ق،هلليحفرهلل فروهلليقيهللفنهل» هللفهلهلل
و يهلليه ذاهللا سخري ليهلل للحفروهللالتيهلل فرهلهلللجممنحهللفأهللخسهلل تجكهللالمؤاقرو هلل
*هللهدلهلللحقدقهللفندههللقدلهلل ددلاهللفندههللسدفرهللا قبددلا هلل«هللأقدلهللالدددريرهللفنمددق هلل دددره هللوأقدلهلل
الغل بومهللفنؤخسومهلل فمل هم» هلل
دنحهلل ل ده هلل«الص د يقهللينج د هللق د،هللالضددنق هللويددأليهللالدددريرهلل
*هلله دلهلللحق دقهللف ديهللالممد هلل
قكل ه» هللأالهللي يهلللكهلل«ويأليهللالدريرهللقكل ه»هلل فكروهللال يل هلل هلل
قلهللبأيكهلل عنتري هلل ي وهلل-هللوأ دتهلل دل زهلل د،هللالدر هلل جديهللهدسههللالعنتريد هلل دللق ا هللهلل
هللألح د اك!!هللول د،هلللق دلهللالتح د دهلل..هللألح د اكهللأمهلللنددلثر ي هلل(ه دلهلللن ددأ هللالمزاقن درهللهللالممنح هللألهلل نجلله )هللوالهلللق بهلل جيهللذلك.هلل هلل
هلل
صجب
*هلله دلهلللحق دقهللي دلهللأسددتلذهلل د اهللسددفرهللا قبددلا هلل«الدددريرهللف ي د هللالص د يقهلل هللوقكددلمهلل
الممتقنمن،هللالغل ب» هللهلهلللحققهللهسا هلل
هللا ستلذهلليق اهلل هللالقرآمهلل علهللق،هللصف هللا هلل هللالمكرهللوالخ اع .هلل
هللالهلللددنسهللصددحنحل هلللددنسهللصددحنحلهللأ د ا..هللإ مدلهلل ددلاهللالقددرآمهلل هللإ هددمهللقكددرواهللكمدلهلل
ع.هلل هلل
قكرهللا هلل[ هم].هللوق،هللالممك،هللأمهللأ لثركهللفيهللهساهللالم
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مبحمد ...؟
ا ستلذهلليق اهلل هلليلهللقنقسهللأ تهلللر يهللإليهللالمجح ي.،هلل هلل
وأ دتهللأيضدًهلللهلللر دديهللإلديهلللمد ااهلل هللوهد هللقنصدرهللقمددنحي.هللقدلهللهديهلل جتدههلل ند قلهلل
لتح لهلل ،هللبأيههللفيهللالقرآمهللالكريم هلل
ا ستلذهللينقلهلل ،هللقفمردهللالقرآمهللالكريم .هلل
منلهللإذاهللالمفمرومهلللمهلليعرفد ا!هللهدلهللألندتهلل دلثركهللفديهللأ د ااهللالمفمدري ،هللألهلل
فيهللالقرآمهللالكريم هلل
هلل*هلليق اهللالكتل هلل«الدريرهلللأخسههللآثلقه هللو ح لاهللخطنتههلليممك هللإ ههلليم
هللالممنح هللوهلهلللحققهللفيهلليه ذا هلل هلل
هلل
».هللهلهلللحققهللهساهللفي
لهللا

هللق،هلل

*هللقلهللبأيكهللفنملهلل ل هللفيهللي نلهلل19هللوه هلليقتد سهللقد،هللالمزقد بهلل 134هلللنب دتهلللندلهلل
هللالممنح هللفملذاهلليق اهللهساهللالمزق ب هلل
هلل
أ ههلل وهلل ،
هلل*هلليق ا هلل«كبنروهللهيهلل يلهللالص يق هللق،هلل منعهلهللينجنههللالر » هللقدلذاهلللعنديهلللدكهلل
كجم هلل«ق،هلل منعهلهللينجنههللالر » هلل
*هلل«يحف هلل منيهلل ظلقده هللوا د هللقندلهللالهللينكمدر هللالددرهلليمندتهللالددرير هللوق غضد هلل
الص يقهلليعل م» هللهلهلللحققهللهساهللفيهلليه ذاهللامسخري لي هللأخ ر يهللقتي هلل هلل
*هللقلهللبأيكهللفنملهلل ل هللفيهللسفرهللالحكم هللالسدهللالهلللؤق،هلل ه هللويؤق،هلل ههللالكلث لندكهلل
وا بث ذكس هلل«فإمهللكلمهللال لبهللا ،هللا هللفه هللينصره هللوينقسههللق،هللأي دهللققلوقنه» هللهلهلل
كلمهللالممنحهللا ،هللا هللال لبهللفأ قسههللا هللل لبكهللولعللي .هلل هلل
هلل
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هلل
هلل

قددد،هللالغريدددبهللوالعجندددبهلل ددددن،هللألتددددزلهلل للم ددد ع هللوألحددد لهلل ددد،هللالقددددرآم هلل
وأستده هلل ملهلل للههللقفمدروهللالممدجمن،هلليجن ندي هللأ دلهللأ دلثركهللفديهللالقدرآمهللالهلل مدلهلل للدههلل
المفمرومهلل..هللوكلهللق اخجتههللالهلليمتده هلل للقرآم هللوإ مدلهلليمتدده هلل أيدنل هللأخدرىهللالهلل
عهلل هللهساهللق،هللالغريبهلل هللوق،هللالعجنب هللوق،هللالمتنل ضل .هلل هلل
هلل للم
ثمهللفيهللكلهللو تههلليحلواهلل..هلليسهبهلللمدفرهللا قبدلاهلل..هلللمدفرهللالمزاقندرهللهلل..هلل سدفلبهلل
أخرى هللويؤواهلل حمبهللقزا ههلل ومهللالتزالهلل ملهلل للههللالمفمدرومهللهلل..هلل كدسهللقدلهللأفعجدههلل
أ ل.هلل هلل
هلليدنخهلل -هلل دن،هلليكد مهلللد ينلهلل دصهلل
هلل
أ اهلللكهلل ل وهلل-هللو عهلهلل جق هللفيهللأذ كهلليل
هللالصريحهلل جد ههللفديهللكدلهللا ل ندلهللالتديهللصدر تهلل
هلل
صريحهللف هللقجلاهلللجتأويل هللالنص
أمهللالمصج هللكلمهلليم عهللالممنحهللالنلصرد هللف هللقجلاهلللجتأويل .هلل
هللكلهللالك لهللالسدهلل جتههللالهلليهمهللفيهللهساهللامللبهلل صج .هلل هلل
أ طنيهللآي هللوا

وهلللق اهلل أمهللالمصج

هللكلمهلليخصلًهللهللآخر.هلل هلل

كلهللهساهللالك لهلله هللقجر هلل د هللالهلللل لهللقنه.هلل هلل
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مبحمد
دنحنن،هلل هلل
هللالممد
املقدسهلل ند
الكتابقعروفد
*هللثدمهلللمتدده هلل هرلقد هلل لسددجن وو هللوهديهللهرلقد هلل
وب هلل جنهلهللاآل ل هللفيهللو تهل هللوب واهلل جنههللب و اهللقفحم .هللفجنسهلل[ لسجن وو]هلل حج هلل
جننل هللوإالهللكلمهللإخ امهللالصفلهلل هللوهمهللهرلقد هللإسد قن ؛هلل جد هلل جندك هلل هدمهللآقند اهلل
دنح هللوإالهللكدددلمهللا مدد ي مهلل جدد هلل جنددكهلل هللوهددمهللهرلقدد هلل
الددسدهللصدددجبهللهدد هللالممدد هلل
إسدد قن هللأيضد دًهلللهلل هلل دددلل ا هلل د دأمهللالممدددنحهللأغمددديهلل جنددههلل هللوأ د دههللهد د هللالدددسدهللكدددلمهلل جد ديهلل
الصجنب.هلل هلل
وأ مد هلل يد ا هللالددسدهلللتغند مهلل دده هللأيضدلًهللهللآقد،هلل نظريد هللامغمددل هلل هللأمهللالمصددج
هللالممنح هلللكنههللأ قسهللال قل.هلل هلل
هلل
كلم

هلل

ثمهلللق ا هللالقرآمهللالهلليعطننلهللالتفلصنل .هلل
هلللملذا هلل هلل
لجنب هلل مهللالقرآمهللالهلللهمههللالتفلصنل .هلل
كن دفهلل[الهلليفص دلهللالقددرآم]هللف ديهللأقددرهلل ج ديهللهددساهللالق د بهللق د،هللا همن د هللأقددرهللس دننقسهلل
قجنلبا هللق،هللال درهللق،هلل ل هللكملهلللز م مهللوهيهللالممدنحن هللأالهلليكد مهلللهدساهللهدسههلل
ال ب هللق،هللا همن ! هلل
ننملهللقمأل هللفيهلل نتهللقحم هلل ن،هللأزوا ه هلللأخسهللأهمند هللأك در هللويفدر هلللهدلهللالقدرآمهلل
آيل هللكبنرو!! هلل
هددلهللغرف د هلل د لهللقحم د هللأه دمهللق د،هللأ دههلليدددر هلل قن د وهلللمجنددلبا هللق د،هللالممددنحنن،هلل
والممجمن ،هللهساهلليي هلل جنبهللوغريب.هلل هلل
ثمهلللق ا هللسمعلمهللالقنروا يهلل هلليك مهلله هللال يل .هلل
منلهلل هللأ طنيهلل لن هللًهللق،هللالقرآم.هللهلهللذكرهللالقرآمهللسمعلمهللالقنروا ي هلل
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مبحمد
هلللحتلجهللإليهللا ل نل هللأ تهلللحتدلجهللإلديهللا ل ندلهلللمعرفد هللا سدمل ..هللأ دتهلل
أ
لحتدلجهللإلديهللا ل ندلهلللمعرفد هللا قددلك،هلل..هللأ دتهلللحتددلجهللإلديهللا ل ندلهلل تديهلللعددرفهلل
ا زقن هلل مهللالقرآمهللالهلليعطنكهللهسههللالتفلصنل .هلل
هللالقددرآمهلله د هلل ددرا هللالحك د الي هللهللالهلليعط ديهلللفلصددنلهلل د،هللأدهلليددي هللهللالهللي دسكرهلل
المكلمهللالسدهلللمهللفندههللالصدجب.هللالهللالزقدلمهللالدسدهلللدمهللفندههللالصدجب هللالهللقد،هللكدلمهلل جديهلل
الصجنبهلل..هللالهلليق اهللأدهلليي .هلل هلل
حد،هلل ددتعجمهللفديهللالصددحلف هللأمهلل نلصدرهللالخ درهللأمهلللكد مهللفددليفهلل جند زهللالتديهللهديهلل
(whoهللwhatهللwhenهلل)whereهللكدددلهللهدددسههللا قد د بهللالفدددليفهلل جند د زهلل تد ديهلليكد د مهلل
خ را .هلل
هللالقرآمهللالهلليحترلهللأدهللقنهل.هللق ،هللأيد ،هللقتدي هلللمدلذا هللهللالهلليدي ..هللهدساهللالهلليصدنعههلل
صحفيهللهلودهللفيهلل ري وهللصفرا هللكخ ر.هللفكمهلل ل رىهللإلههللالك مهللكجه هلل هلل
حهللالممددجمن،هلل
يق د اهلللددك هلل﴿هللوق دلهلل تج د ههللوق دلهللصددج ههلللك د،هللي د ههلللهددم﴾ هللوأص د هلل
يضر مهللفيهلل عت هللالهلليعرف مهللق،هللصجب هللوالهللق،هللي ه .هلل
و تيهلل﴿ي ههلللهم﴾هللفمدروهلهلللفمدنرا هللكبندرو هللويقد اهلللدك هلل حد،هلل عدرفهللهدسا هلل
والقرآمهللالهلليهتمهلل هسههللالتفلصنل.هلل جنب!هلل هلل
نيهللأذهبهللإليهللقمأل هللأخرى هللوهي هللالممنحهللكجم هللق،هللا  .هلل
هلليق د اهللالقددرآم هلل﴿إذهلل لل دتهللالم ك د هلليدلهللقددريمهللإمهللا هللي دددركهلل كجم د هللقنددههللاسددمههلل
الممنحهلل نميهللا ،هللقريمهللو نهلهللفيهللال نلهللواآلخرو﴾هللثدمهلليقد ا هلل﴿يدلهللأهدلهللالكتدل هلل
الهلللغج اهللفديهلل يدنكمهللوالهلللق لد اهلل جديهللا هللإالهللالحدقهللإ مدلهللالممدنحهلل نمديهللا د،هللقدريمهلل
بس اهللا هللوكجمتههللألقلهلهللإليهللقريمهللوبو هللقنه﴾هللقلهللهيهللكجم هللا هلل
هيهللقأخ ذوهللق ليروهللق،هللإ جنلهللي نل .هلل
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املقدس
...؟ هلله ديهلل
مبحمد ددلل ا
عنمددي.هللو
الكتابددريمهلل
هلل ددلاهللالمفمددرومهلل هلليعن ديهلل دددرىهللا هللهلل دددرىهللا هلللم
كجم هللك .،هلل
ل علهللهمهللاختجف اهللفيهللكدلهلليدي .هللواختجفد اهللفديهللهدسههللأيضدًهللل.هلل دلل ا هلل« نمديهللهد هلل
الكجم د هللق د،هللا ».هلل ددلل ا هلل« دلهلله ديهللاس دمهلللعنمددي».هللهددساهلللفمددنرهللالط دردهلللم د بوهللآاهلل
مرام.هلل هلل
*هللهلهللالكجم هللهيهللك ،هلل هلل
الهللل عل..هلل﴿إ ملهللأقرههللإذاهللأبا هللينئلهللأمهلليق اهلللههللك،هللفنك م﴾ هللل هللكل دتهللالكجمد هلل
هيهلل هللك،هلل؛هللإذاًهللهللآ لهلله هللكجم هللا !هللوأواهللخنزيرهلله هللكجم هللا هلل ههللخهللجقهلل كجم هللك.،هلل
وكسلكهللأواهلل ملبهلله هللكجم هللا هلل هلل ههللخجقهلل كجم هلل هللك،هلل..هللأواهلل ل هللهيهللكجم هلل
ك .،هلل
هللأيضلًهللهللالدنخهللقنقد هللالمدقلبهللكجمد هللا هلل هللأ دلهللكجمد هللا هلل هللكدلهللوا د هللهد هللكجمد هللا هلل
الك مهللكجههللكجم هللا ! هلل
لملذاهلللفر هللالممنحهلل هساهللالجقبهللإذاهللكلمهلله هلل(ك )،هلل
إذًهللاهللهساهللالمعنيهللسق  .هلل
*هلل سهبهللإليهلليي هللآخر هللهلهللكجم هللا هللهديهللال ددرى هلل﴿ي ددركهلل نحندي﴾هلل نجدتهلل
لزكريدددل هللإذًهللاهلليحندديهللالمفدددروضهلليكدد مهللكجمدد هللا !هللوإسدددحلىهللأيضددًهللل هللوكدددسلكهللسدددلبوهلل
هللدهللر هلل ههلل﴿هللفضحكتهللف در لهلل إسحلى﴾هللإذًهللاهللإسحلىهللكجم هللا ! هلل
هللق،هللهؤال هلل هللكجم هللا ! هلل

هللولك،هلل[لمهلليمم]هللأدهللوا
َّ
ال ن هللالسدهللسميهللكجم هللا هلله هللالممنح.هلل هلل
هلل
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قلهللقعنيهللكجم هللا هلل هلل
كجم هللا هللالهلللنفصلهلل ،هللذا هللا  .هلل
دنخ هللقد دلهللقعند ديهللالممدددنحهللكجمد د هللا هللهد دلهلللمدددتطنيهللأمهلللددددر هلل
وأ د دلهللأسدددأاهللالددد هلل
لجمدله ي،هللهساهللا قرهللق،هللالقدرآم هللهدلهللكجمد هللا هللخللقد هللألهللقخج د هللهدلهللكدلمهللا هلل
فيهللي لهللق،هللا يللهلل ومهللكجم هلل هلل
إمهللالسدهللا ت سهللهسههللالكجم هللوو دعهلهللفديهللالقدرآمهللالهلليعجدمهللقعنلهدلهللال هد لي هلل
فللكجم د هلله د هللالج د سهلل هلله د هللالعق دلهللامله ديهللالددسدهللخج دقهللالك د م هللو للتددلليهللكلل دبهلل
القددددرآمهلليعتددددرفهلل هدد د هللالممددددنحهلل ومهللأمهلليدد د بك هللكعددددل وهللالمقت مدد دن ،هللكعددددل وهلل
الحك اليهلل ن،هلليجميهلل ص هللق،هللهنلهللو ص هللق،هللهنلك هللوالهلليعجمهلل أ ههللب ملهلليجميهللقلهلل
يطع،هللفيهللقص ا نته.هلل هلل
أليهللإليهللقدكج هللأخرى هللوهيهللقدكج هللاالسم هلل( نمي) .هلل
هللالقرآمهلللجرأهلل هللوسميهللالممنحهلل عنمي هللفيهلل ن،هللأمهللاسمههلل(يم ع) .هلل
هللغنرهللاالسمهللإليهلل( نمي)! هلل
يم عهلللعني هلل(ا هلليخجص) هلللكنه هلل
َّ
هللالممنح!هللأدهللإكرالهللإذاهلللجرأ هلل جيهللهساهللاالسم!هلل هلل
هلل
هللويق ل مهلل أ همهلليكرق م
*هلليق د اهللال روفنم د بهلل ن دلهللبو نم د م هلل«الكتل د هللامق ن د هللالغري د هلللعنم ديهلللظ دلهلل
لغزا» هللويقتر هللب ملهللأ هلهللق،هللإيد هللاالسمهللالمريل ي هللو تيهللهساهللخطأ هلللكنههلليعترفهلل
أ هلهلللظلهلللغزا.هلل هلل
*هللالعددهللنسهللهدد هللقددل هللالفحددلهلل..هلل جنددبهللأمهلليتغنددرهللاسددمهلل(ا هلليخجدددص)هللإلدديهلل(قدددل هلل
الفحل) .هلل
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إ هلهلللنمتهللق،هللالن ل ن هلللنمتهللق،هللالمريل ن  .هلل
هلل*هللوالغريددبهللأمهلل د ا هلل جديهللفديهلل«المفصدلهللفديهلللددلبيخهللالعددر »هلليقد ا هللالعددر هلل
كدل اهلليمددم مهلل د هلليمد عهلل هلل د هلليدد عهللوايدد ع هللفجمددلذاهلللدمهلليمددتخ لهللالقددرآمهللهددساهلل
االسددمهللقددلهلل الهللكدددلمهللق دد اهلل ندد هللالعدددر هللولمدددلذاهللاسدددتخ قتهللا ل يدددثهللاسددمهلل
(يد ع)هللفمم ه هللي ييهلل ،هلل م هللوهد هلل فدسهللاالسدم.هللفجمدلذاهلللدمهلليق لد ا هلل نمديهلل د،هلل
م .هلل
*هلللملذاهللاسدتخ ق اهلل(النمدي)هللفديهللالقدرآم هللولدمهلليمدتخ ق اهللالعنمدي هللوهديهللكجمد هلل
لنقممهللإليهلليقن ،هللوالدقهللالبل يهلله هلليم عهلل..هللالنميهلللمهلليسكر .هلل
هلللق د هلللع د يتمهلل ج ديهللاس دمهلليحترق دههللالممددنحن مهللويجج دده هللوق ديهللذل دكهلللعتق د ومهلل
هللالممنح ! هلل
هلل
أ كمهلللكرق م
قلذاهللل هلل جتهلل أمهللقحم هللاسمههلل م وهللأوهللاسمههللق لهللأوهللاسمههللق !هلللعلاهلل نل يههلل
م هلل..هللولق هللأكرقته هللهلهللستق ج م هللل،هلللق ج اهللذلك.هلل هلل
ال لنلهلل جيهللأمهللالممدنحنن،هللالعدر هللبفضد اهلل[اسدمهلل نمديهللأ ده] تيهللفديهللالد طهلل
ا ق دهللبفض اهللامهلليمم اهلل ع هلل نمي هللوسم اهلل د هلليمد ع؛هللإقعل دًهلللهللفديهللبفدتهللهدساهلل
االسمهللالسدهللأليهلل ههللالقرآم.هلل هلل
وأ دلهللألح د اكهللأقددللهللالمدددله ي،هللأمهلللدددر هللقعن ديهلل نمددي هللق د،هللأي د،هللأل دتهللكجم د هلل
نمي هللقلهللهيهللهسههللالعنمي هللقلهلله هلل سبهللهساهللاالسم هللل،هلللعرف.هلل هلل
أقلهلل نتريللك هللفق هلل جتهلللك هللالركهل.هللأ دتهللهندلهللاآلمهللفديهللقندلثروهللفدأ اهللهلل د ل ك.هلل
أ دتهلللم دتهللهن دلهلللتنم دقهلللمنددلثرا هلل ل قد .هللأ اهللهلل د ل ك هلللنددرىهلليددطلبلكهللاآلم هللأقدلهلل
التنمنقهلللجمنلثرا هللفهساهلليتمهللفيهللاميمن هللوفيهللقكل ه.هلل هلل
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جتهللهلل أ يهلللمهللأك،هللأقننًهلللهللفيهلل قلهللك لهللالرازد .هلل

هللال.هلل جد دتهلل دددللحرفهلل د دأمهللالدددرازدهلل دددلاهللهدددساهللالكد د ل هللوب هلل جند دههللب اهللالهلليددددفيهلل
الغجنل .هلل
إذاهللب عتهللإليهللالمنلثروهلل[ستج ههللكسلك] هللفجمتهللأ لهللق،هلليق لهلل هساهللا قر هلل دلهلل
الضحهللأ كهللفيهللالمروهللالمل ن هلللمهلللك،هللأقننًهلللهللفيهلل قلهللالمرا ي هللو لل لنلهلل د هللفضدحهلل
هساهللالكبنروم هللوالهلل ا يهللل سترسلاهللفيهللهساهللالك ل.هلل هلل
إذاًهللهلل ع د هللألتددزلهلل للم د ع هللوايددر هلللندلهللق د،هلله د هللهددساهللالد د نه هللوايددر هلللن دلهللق دلهلل
قعنيهللكجم هللا هلل هللواير هلللنلهللقدكج هللاالسم .هلل
هلل
***هلل هلل

هلل
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هلل
هلل

يكراًهللهلللكهلل نل هللالقس.هلل هلل
السدهللأبي هلل له هلليلهللأستلذهللالتنمنقهلللجمنلثروهلليك مهلل للفعدلهلل عد هللالمندلثرو هلللكد،هلل
د اهللالتحد دهلليكد مهللفديهللوسد هللالمنددلثروهللإذاهللكندتهلل ددل باًهلل هللوالهللأثندكهلل ددل باًهللهلل جديهلل
ذلك.هلل هلل
يق اهللا ستلذهلل هللق،هللأي،هلل ل هللاسمهلل نمي هلل هلل
هلل ن هللالعدر هلل دلهلل
هلل ن هللالصحل هلل هللق
فيهللالحقنق هللاسمهلل نميهللاسمهللق
امسدد ل هلللدددسلكهللث ثدد هللقدد،هللالصدددحل هللالدددسي،هللولدد واهلل ددلهللامسدد لهللكدددلمهللاسدددمهمهلل
( نمي) هلل نميهللالص ل ي هللوالبقفي هللوالع مي هللوالهلليمنديهللهدساهللقد،هللو د هللآخدري،هلل
يمم مهلل هلل(يم ع).هلل هلل
يق ا هللق،هللأي،هللأخسهللالعر هللاسمهلل نمي هلل
*هلليجن كهلل جيهللذلكهللقمتدرىهللقهمهلل هللوه هلل ن،هللأولنف هللفنق ا هلل«قد،هللالممكد،هلل
أمهلليك د مهلل نمدديهلله د هللف ديهللال ا ديهللاالس دمهللا صددجيهلللنم د ع» هللأدهلليمك د،هلليك د مهلله د هلل
االسمهللا صجيهلللنم ع هلللكنههللير حهلل«أمهلل نميهللكلمهلليك هللًهلل ر نًهلللهللق،هللاالسمهللالمل هلل
دن،هللالممدنحنن،هللالندللقن،هلل للمدريل ن » هللويدسكرهللفديهلل ا دروهللقعدلبفهللالقدرآمهلليدنئًهلللهللقد،هلل
هسا.هلل هلل
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مبحمد
...؟فردهللأيضًهلللهللكلمهلليق ا هللهساهللاالسمهللقأخ ذهللق،هللاسمهلل ر ي .هلل
آبثرهلل
*هلل
هللإذاهللكلمهللهؤال هللالعجمل هلليق ل مهللذلك هللفإ ملهلل جنكهللأمهلللق اهلل ملهلل لل ه.هلل هلل
*هللا ستلذهلليق ا هلللملذاهللالقرآمهلليسكرهللاسمهللالنمي هللويسكرهللاسدمهللغندرههللقد،هللا ندل هلل
قملهللقعنله هلل(الر هللخجص)هلل(الر هللسمي)هلل ،هللاسدمل نل.هللثدمهلليدأليهللإلديهلل نمديهلل جندههلل
الص وهللوالم لهللفنغنرهللاسمه هلل
[الج د ا ]هلل مهللالعددر هللكل دتهلللمددمنههلل ددسلكهلل دلهللامس د ل هللو مهللالممددنحنن،هلل
المريلمهللكل اهلليمم ههلل هساهللاالسم هللفهساهلل لختصلبهلله هللكلهللالقص .هلل هلل
نددل هللا سددتلذهللالكددريمهلليري د هللأمهلليق د ا هللاس دمهلليم د عهلليعنددي هلل(الددر هلليخجددص) هلل
هللصحنح هللوالهللأثنكهلللق له هللوأستطنيهللأمهللأ ن كهلل نه.هلل هلل
هلل
وهساهللالك لهللغنر
يمأا هللق،هللأي،هللايتقهللهساهللاالسم هلل
نديهللأ ن دكهللفددأ ا هلل دأمهللالعجمددل هلل ددلل اهلل أ دههللاسدمهللأ جمددي هلللددنسهلللدههللايددتقلىهلل
ر ي .هلل
هلللك،هللإذاهللأب هللهللايتقل ههللفج ينلهللأ هللأقري ،هللالعهللنهللسهللأوهللالعهلل هللو هللوهد هللالمنلسد هلل
هساهللق،هللالممك،هللأمهلليك مهللايتقل لًهللالسمهللالممنحهلل جنههللالص وهللوالم ل.هلل هلل
منلًهلل هلللملذاهللالعر هلل لتهلل ،هللاسمهلليم عهللإليهللاسمهلل نمي هلل هلل
[الج ا ] مهللكجم هلل«يم ع»هلل للجغ هللالعر ند هلللعندي هلل(يضدني) هللقعنديهللأسدلعهلل«أدهلل
ألقيهللفيهللالمنلعهللأوهللألقلههللفيهللالضنلع» .هلل
و مهللقعند ديهللهدددساهللاالسد دمهللفد ديهلللغد د هللالعدددر هللالهلليجندددقهلل للممدددنحهلل جند دههللالصد د وهلل
غنروههلل لهللامس لهللإليهلل( نمي)هلل جنههللالص وهللوالم ل .هلل
والم ل هللفإمهللالعر هلل هلل
َّ
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إذًهللاهلل-هلل نددل هللا سددتلذهلل-هللإمهللالقددرآمهللأوهللإمهللالعددر هللأيضدًهلللهللقد،هلل دلهللالقددرآمهللكل دتهلل
وغندرواهللهدساهلل
لعظمهللهساهللالن ي هللفإ هلهللبفضتهللأمهلللدتقهلللههللاسمهلليم عهللق،هلل(الضنلع) هلل هلل
َّ
االسمهللإليهللقلهلللراههللاآلم.هلل هلل
يق اهلل نل هللا ستلذهلل هلل(كجم هللا )هلله هللالممنحهلل جنههللالص وهللوالم ل.هلل هلل
الحقنق هللأوال-هللكجم هلل(الكجم )هللهسههلللنلهلل جننلهللا ترا ل  .هلل
*هللا وا هللأ هدلهللقددأخ ذوهللقد،هللالفكدرهللالن ددل ي هللولنمدتهللقد،هللأ د ااهللالممددنحهلل جندههلل
الصدد وهللوالمدد ل هللهدددساهللقددلهلليق لددههللالقد دسهلل زيدددزهلل هلل«هللقمدددتعلبوهللقدد،هللفنجدد هللالنهدد دهلل
امسكن با يهللهلل..هللالكننم هللالممنحن هللا ولديهللاسدتفل هللكبندراهللقد،هللالصد بهللوالتفكندرهلل
الن ددل ي هللوقألل دههلل للرسددلل هللالممددنحن هللأدهلل لم جنددل».هللفهددساهلل للحقنق د هللققت د سهللق د،هلل
الن لم.هلل هلل
*هللأيضلًهللهلل نرلر هللباسلهلليقد اهللفديهلللدلبيخهللالفجمدف هلل«قدلهلل للدههللالقد يسهللي ندلهلل د،هلل
الج وهللإ ملهلله هللقأخ ذهللق،هللال ثننل هللق،هلل يل هللأف ل م» .هلل
*هلل فسهللالك لهلليق لههللفنجمنلمهلليللي.هلل هلل
أ ا هللالممنحهللكجم هللا هللفملذاهلللعنيهلل(كجم هللا ) هلل هلل
﴿كجم هللا هللألقلهلهللإليهللقدريمهللوبو هللقنده﴾هلل﴿ذلدكهلل نمديهللا د،هللقدريمهلل د اهللالحدقهلل
السدهللفنههلليمتروم﴾ .هلل
ري هللأمهلل عرفهللقلذاهلللعني هلل(كجم هللا ) هلل
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مبحمد ا...؟
هللالحقهللالسدهللفنههلليمترومهللقلهللكلمهلل هللأمهلليتخدسهللقد،هللولد هللسد حل ههللإذاهلل ضديهلل
﴿
أقراهللفإ ملهلليق اهلللدههللكد،هللفنكد م﴾ هللأدهللأمهللالممدنحهللخهللجدقهلل كجمد هللا هللل دلبكهللولعدللي هلل
خهللجقهلل كجم هلل(ك)،هللفه هللقخج ىهلل كجم هللا هللولنسهلله هللكجم هللا .هلل هلل
كجم هلل(ا طهل هللالنه ) هلل هلللعنيهللا طهل هللالنلزين،هلللجنه هللو هلللعنيهللا طهل هلل
النه د هللالفجمددطنننن ،هللفه ديهللقددروهللل د اهلل ج ديهللاس دمهللالفل ددل هللوقددروهللل د اهلل ج ديهللاس دمهلل
المفع ا .هلل
أيضًهلللهلل(كجم هللا )هلليعنيهلل هللخهللجقهلل كجم هللا .هلليق اهللامقللهللا ،هللكبندر هلل«لدنسهللالكجمد هلل
صلب هلل نمي هللولك،هلل للكجم هللصلبهلل نمي».هلل هلل
و ف دسهللالدددي هلليق ل دههللامقددللهللال خددلبد هللويددرىهللأمهللذل دكهللقص د اىهلل د اهللا هلل دزهلل
و ل هلل﴿إمهللقبلهلل نميهلل ن هللا هللكمبلهللآ لهللخجقههللق،هلللرا هللثمهلل لاهللك،هللفنك م﴾ .هلل
يمأاهللا ستلذ هللهلهلله هللكجم هللا هللالخللق هللألهللالمخج

هلل

هللالقرآمهلليجنب هلل﴿إمهللا هللي دركهلل كجمد هللقندههللاسدمههللالممدنحهلل نمديهللا د،هللقدريم﴾هلل
ثمهلليق ا هلل﴿كسلكهللا هلليخجقهللقلهلليدل هللإذاهلل ضيهللأقراهللفإ ملهلليق اهللك،هللفنك م﴾.هلل هلل
يقد اهللا سددتلذ هللا هلل دزهللو دلهللخددللقهللالخنددلزيرهللوخددللقهللاا...إلديهللآخددره.هللفجمددلذاهلل
حهللفق هلل(كجم هللا ) هلل
سميهللالممن هلل
[الج ا

]هلللع وهللأق ب هلل هلل

ا قرهللا وا هللذلكهللق،هلل ل هللالتعظنمهلللههلل جنههللالص وهللوالم ل .هلل
هللأ تهللالهلللعظمهللا هللفتق ا هلليلهللب هللأ تهللخللقهللالخنلزير .هلل
لكنكهلللق ا هللأ تهللخللقهللالكرالهلل .هلل
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...؟
هللخنزي درهلل
مبحمدأوا
املقدس هللكددلمهلل
الكتابدي هللول د
فم د،هللامكددرالهلل هلل دزهللو دلهللأالهللينم دبهللإلن دههللك دلهلليد
قخج لًهللهلل كجم هللا هللوأيضدلًهللهللولد هللكدلمهللأواهلل مدلبهللقخج دلًهللهلل كجمد هلل(كد )،هلللكد،هلللدنسهلل
هللأمهللينمبهللهساهللإليهللا هللل لبكهللولعللي .هلل
ق،هللا
هلللنلهلل

وهللإليهللهساهللالم

ع.هلل هلل

هلل
***هلل هلل
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هلل
هلل

(فمرهللالمل هلل للمل ) هللفقلاهلل أمهلل(كجم هللا )هلللعني هللخجقهلل كجم هلل(ك .)،هلل
هلل*هللكلهلليدي هللخجدقهلل كجمد هللكد ،هللفدإذاهللسدميهللالممدنحهللكجمد هللا هلل دههللخجدقهلل كد ،هلل
فكلهلليي هلل[ين غيهللأمهلليمميهللكجم هللا ]هلل هلل
*هللآ لهلل..هللهللسمنههللكجم هللا .هلل هلل
*هلل ا هلل..هللسمنهلهللكجم هللا .هلل هلل
*هللك دلهلليددي هلل..هلل ت ديهللالدددنطلمهللخج دقهلل كجم د هلل(كدد )،هللوهددساهللقمددتحنلهلل مهللهددساهلل
االسمهللخل هلل للممنح.هللفأ تمهللالهللل بومهللأ كمهللأخسلمهللكجم هللول بطهللفنهلهللالقرآم.هلل هلل
هلهللالكجم هللقخج ىهللألهللخللق هلل هلل
لق هلل لقتهللقحن هللفيهللالتلبيخهللامسد قيهلل مد بهللهدساهللا قدر هللولدسلكهللالممدجم مهلل
اآلمهلليعت رومهللك لهللا هلللنسهلل مخج ى.هللو للتدلليهللكندفهلللق لد مهلل د،هلل(كجمد هللا )هللأ دههلل
قخج ى هللإذاهللكنتمهلللعت رومهللك لهللا هلللنسهلل مخج ى.هلل هلل
هسههللوبل هللو هللا ت ههلللهلهللالمعتزل هللقنسهللزق ،هللو رىهللقلهلل رىهللفيهللالتلبيخ.هلل هلل
ثمهلليق ا هللإمهللاسمهلل نميهللكلمهللق

اًهللهلل ن هللالمريلم .هلل

هللأ طنيهللاسمهللوا د هلل ند هللالمدريلمهللكدلمهللاسدمههلل نمدي هللأ طنديهللاسدمهللوا د هللكدلمهلل
اسمه هلل هلل نمي .هلل
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مبحمد
...؟عهللفديهلل
تهلليدد
املقدسجد هلل خد
الكتابدل هلل ل
ومهللكأل
المريلمهللالسي،هلللحققنلهللق،هللأسمل همهللق
د طهللالخجفددل هللالممددجمن.،هلل خ دتهلل د ..هللهلل خ دتهلليد د ع.هللفجمددلذاهللل دمهلليمددم اهلل خ دتهلل
نمي هللأ طنلهللاسملًهللهللوا اًهلل هللألهلله هللالك لهللفق هلل هلل
إذًهللاهلل ع هللإليهللالممنحهللفيهللالقرآم .هلل
هللالممددنحهللفديهللالقددرآمهللأيضدًهلللهلليتن دأهلل د،هللقجددي هلل ديهلل ع د ه.هلل
الممنحهلل نًهلللهلليأليهللق،هلل ع ه هلل هلل

دلهلل ددرىهللهدلهللذكدرهلل

﴿وإذهلل لاهلل نميهللا ،هللقريمهلليدلهلل نديهللإسدرا نلهللإ ديهللبسد اهللا هللإلدنكمهللقصد لًهللهلللمدلهلل
ن،هللي دهللق،هللالت باوهللوق دراًهللهلل رس اهلليأليهللق،هلل ع دهللاسمههللأ م ﴾.هلل هلل
ح،هللاآلمهلل ق ا هللأي،هللذكرهللأ م هللفيهللام جنل هلل هلل
﴿وإذهلل لاهلل نميهللا ،هللقريمهلليدلهلل نديهللإسدرا نلهللإ ديهللبسد اهللا هللإلدنكمهللقصد ًهلللهلللمدلهلل
ن،هللي دهللق،هللالت باوهللوق درًهللاهلل رس اهلليأليهللق،هلل ع دهللاسمههللأ م ﴾.هللا حب اهللفيهللكلهلل
ا ل نلهلل تيهللفيهللأ ل نلهللا كريفل هللوأبو لهللأي،هللي هللهساهللالرسد اهللالدسدهللاسدمههلل
أ م هلل هلل
المدكج هللأمهللقل يهلل لهللامس ل هللفيهللالقرمهللالبللثهلللجمن
حمبهللالفهرستهللال ،هللالن يم .هلل

هللز مهللأ ههللالفلب جن هلل

هلل ددلا هلل«ز دمهللقددل يهلل أ دههللالفددلب جن هللالم د درهلل دههللق د،هلل نم ديهللهددساهلل دلهللقحم د » هلل
فلمس لهلليقج هللالهرلقل هللالتيهللثهر هلل رهللالتلبيخ .هلل
هللقددل يهللا ديهللأ دههللالمعددزدهلل هللوقبجددههلل مدبهللا د،هللإسددحلىهللفكددروهللالمعددزدهلللمحمد هلل
وا ديهللأ دههللخددللمهللا نددل هللكمدلهللا ديهللأمهللالممددنحهلللدمهلليصددجبهلل..هللسد حلمهللا هلل جديهلل
هددساهللالتدددل ههلل..هللي د وهللأمهللقحمد ًهللاهللكددلمهلليقجد هللالهرلقددل هللوالهلليددسهبهللإلديهللا ل ندلهلل
الصحنح .هلل هلل
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...؟أ لهللأسدأا هللأيد،هللي د هللهدساهللا مد هللالدسدهلليقد اهللالقدرآمهللأوهلليد يهلل دأمهلل
مبحمدللتلليهلل
و
الممنحهلل هللذكرههللفيهللالح يثهلل ،هللقجي هللالن يهللالمنتظر هلل هلل
نيهللأسأا هللالممجم مهللي
هسا هللأدهلللكريم هلل هلل

مهللأ هدمهللكرقد اهللالممدنح..هللأ دلهللأسدألهمهللأدهلللكدريمهلل

غنرهللاسدمههللقد،هلليمد عهللإلديهلل نمدي.هللوالممدنحن مهللالهللير د مهلل دسلكهلل
*هلل[القرآم]هلل هلل
َّ
كملهللالهللير يهللالممجم مهللأمهلل غنرهللاسمهللقحم هللإليهللق ي هللأوهلل من و هللأوهلل م و.هلل هلل
*هلل[القرآم]هلللح لهلل ،هللفرجهللوال له هللوالممنحن مهللالهللير

م .هلل

ق،هللالممك،هللأمهلللق اهلل نهل هللهللالعسبا هللأوهللالعفنف هللأوهللالق يم هلل..هلللك،هللالهللير مهلل
أمهلللسكرهلل يمتهمهلل هساهللالدكلهللغنرهللال قهلل﴿والتديهللأ صدنتهللفر هدلهللفنفخندلهللفنده﴾هلل
الهللير مهلل سلك.هللهساهلللنسهللإكراقلًهلل.هلل هلل
*هلل[القدددرآم]هللأ كددرهللاله لددههلل هللوأ كدددرهللصدددج ههللو نلقتددده هللوا دديهللأ ددههللقجدددر هللق ددددرهلل
محم .هلل هلل
و قددرأهللف ديهللالح د يث هللولددنسهللف ديهللالقددرآم هلللك د،هللقمك د،هللأمهلل ضددعههللف ديهللالعقن د وهلل
امس د قن هللأمهللالممددنحهللس دنع هلللنكم درهللالصددجنبهلل..هللوالصددجنبهللبق دزهللقق د وهلل ن د هلل
الممنحنن.،هلل هلل
دنحهللغنددرهلل
*هللكم دلهللا ديهللالممددجم مهللأمهللإ جنج دههللقحددرف...هللقددلذاهللل ق ديهللق د،هللالممد هلل
االسم هللفملذاهللل قي هلل هلل
لق هللخجقتمهللقمنحلًهللهللقزوباًهلل هللول

مهللأ كمهلللؤقن مهلل للممنح.هلل هلل

ق،هلليري هللأمهلليعرفهللالممنحهللفإ ههللين غيهللأمهلليسهبهلللإل جنل هللولنسهلللجقرآم.هلل هلل
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مبحمد
...؟قمك،هلل
قمأل هلل
املقدسوهسههلل
الكتاب نلم...هلل
أ تهلللق اهلل أمهلل[كتل ]هللا ل نلهلللمهلليك اهلليه هلل
حبهلهللفيهللللبيخهللا ل نلهلل..هللوكأمهللالقرآمهلليله هلل نلمهلل..هلللق هللكتدبهلل عد هللأكبدرهللقد،هلل
ست هلل رومهللق،هللالح ل هللوكتبهلل عن اهلل ،هللالح ل.هلل هلل
كأمهللالقرآمهلله هلليله هللالعنلم هللولري لهللأمهلل ص ىهللالقرآمهللو تدركهللا ل ندلهللالتديهلل
كت تهللفيهللالقرمهللا وا..هلليي هلل جنبهللوفري !! .هلل
هلل
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هلل

هلل هلل

نددل هللا سددتلذهللبيددن هلليتمددل ا هلله دلهللالممددنحهلل جن دههللالص د وهللوالم د لهللخددللقهللأوهلل
قخج ى هلل
هللذكر هلللكهللقلهلل للههللالقرآمهللالكريمهلل﴿كسلكهللا هلليخجقهللقلهلليدل ﴾.هلل هلل
ن دهللق اخج هلل لهللأمهللأب هلل جيهللأسئجتك.هلل هلل
قعلصروهللالممنحهلل جنههللالص وهللوالمد ل...هللهدلهللكدل اهلليؤكد ومهللقدلهلل للدههللالقدرآمهلل
هللالممنح هللألهللكل اهلليق ل مهلل أل هنته هلل هلل
هلل
الكريمهلل ،هلل و
﴿إذهلل لاهلل نميهللا ،هللقريمهلليلهلل نيهللإسرا نلهللإ يهللبس اهللا هللإلنكم﴾ هللوالقرآمهللذكرهلل
فسهللقلهلل للههلليم عهلل ،هلل فمه هلل(أ لهللإ ملمهلل هللكجمكمهلل للحقهللالسدهللسمعههللق،هللا ).هلل هلل
*هلل رىهللوا اًهللهللق،هللالفريمنن،هللالنه هللالسي،هللالهلليؤقن مهلل نم ع .هلل
لنرهلل هللهلهلله هلليكفرهلل للممنحهلل نل هللألهلليكفرهلل ههللإلهل هلل هلل
(فجملهللبأىهللالفريميهللالسدهلل لههللذلكهلللكجدمهللفديهلل فمدههلل دل هللً هلللد هللكدلمهللهدساهلل ندًهللل)هلل
فه هلليكس هلل له هللأقلهللأل هنتههللفهساهللا قرهلللمهللي بهللفيهللخج ه.هلل هلل
*هلللسلكهلليق اهللالقسهللقتيهللالممكن ،هلل«الفريمديهللبأىهلليدهل وهلل دأمهللالممدنحهلللدنسهلل
نًهلللهللكملهلليساعهلل نه» هللإذًهللاهللكلمهللينكرهلل لههللالتيهللأذيعتهلل نه.هلل هلل
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...؟قدلهللأ دههلل
مبحمدهلللدههلل
املقدس هللو هللدن،
الكتابهللسدمعلم
*هللويق اهلل د مهللقدلكهللآبثدر هلل«لقد هلل جدمهلليمد عهللأفكدلب
َّ
ي» .هلل
الممدنح هلللدساهلل
هلل
*هللإذًهللاهللالممنحهللكلمهلليق ا هللإ ههلل يهلل..هللوالنه هللكل اهلليرفضد مهلل د وهلل
لل اهلللننق يم و هلل(إ ههلللمهلليقمهلل يهللق،هللالججنل» هللفكدلهللقدلهلل دلل ههللهد هللإ كدلبهلل لده هلل
عهللأل هنتههللكلمهللغنرهللقطرو .هلل هلل
مهللق
*هللل هللب عنلهللإليهللالتلبيخهللالق يمهلليخ ر لهللال ل لهللل ا درووهلل دأمهللالغن صدنن،هللكدل اهلل
يؤقن د مهلل دأمهللالممددنحهللإلددههللق د،هللال ب د هللالرا ع د هللولددنسهللق د،هللال ب د هللا ولددي هللوالهلل
البل ن هللوالهللالبللب هلل لهللالرا ع .هلل هلل
الممنحهلل نًهلللهللقمتلزًهللا .هلل
هلل
*هللا ن ن مهللفيهللالقرمهللالمن دهللا واهللكل اهلليعت رومهلل
*هللل قنسهللي نلهللالمعم امهللأ كرواهللاله له .هلل
إذًهللاهلل ن لهللآ ل هللوأ لوهللفيهللالقرمهللا واهلل هلل ري دًهلللهللقد،هلل صدرهللالرسدلهللكدل اهلليؤقند مهلل
هللالممنحهللإ ملم.هلل هلل
هلل
أم
*هلليق اهللالكلب ينلاهلل لمهلل ا نلل هلل«لق هللثهرهلل لكرًهللاهلل ًهللاهللفديهللالممدنحن هلللندلبهلليدرىهلل
ف ديهلليم د عهللإ مددل ًهلللهللكمددل رهللالنددلو» هللإ مددل ًهلللهللكمددل رهللالن دلوهلل هلللددنسهللفن دههللأدهللاله د هلل هلل
حهللالن يهللا قبلهلل ع هلل ل ث هللالعمل ».هلل هلل
«وكل اهلليرومهللأ ههللأص هلل
*هللأ دددر هللصدددحنف هللالد د يجيهلل ند د زهللاسدددت نل ًل هللوسدددأل اهلل31هللأسدددقف ًلهللوافقد د اهلل جد ديهلل
المدددلبك هللق د،هلل ددن،هللا سددل ف هللالددد39هللأك ددرهللا سددل ف هللا ججنكددلمهللف ديهللالكننم د هللالت ديهلل
لنتميهللإلنهلهلل...هلل هلل
هلل11هللقنهمهللفق هلل لا هللين غيهلل جيهللالممنحنن،هللأمهلليعت رواهللالممنحهللإلهًهلللهللوإ مل ًهللل .هلل
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مبحمدهلل ...؟
أسقفلهلل لل ا هلليكفيهللأمهلليعت رهلليم عهللوكنلهلل  .هلل
19
أسقفهللوا

هللبفتهللأمهلليتح لهلل دي .هلل هلل

هساهلل درلههلل ري وهللال يجيهلل ن زهللفيهللللبيخهلل.1984/6/25هلل هلل
هللالممدنح هلل
هلل
*هللال ل لهللالكلث لنكيهلل ننفدلوهللكدلمهلليمدخرهللقد،هللالدسي،هلليؤقند مهلل هد
ويقدد ا هلل«قدد،هللال هدد هللأمهلل عتقدد هللأمهللا هللوا دد هللوث ثد د هللفدديهللآمهللوا د د ».هللهدددساهلل ل ددلهلل
الكننم .هللكلمهلليق ا هللق،هللال هد هلل«أمهلللعتقد هللأمهللالعدسبا هلل د هللولد هلللفد هللوأمهللا هلل
هللصلبهللإ مل لًهلل».هلل هلل
منلهللكنفهللصر هلل ل ل هلل
[يجنب]هلل«هساهللقلهللأؤق،هلل ههللوأ تق ه هللكملهلليدؤق،هللويعتقد هللكدلهللإ مدلمهللقدتعجم هللأقدلهلل
الم د »هللال دسي،هلليؤقن د اهلل دأمهللالممددنحهللإ مددلمهلل[إلدده]هلل«فنعتق د ومهللغن درهللهددسا هلل جنن دلهللأمهلل
تكجمهللكملهلليتكجمهللالمد هللو جنندلهللأمهلل فكدرهللو عتقد هللكمدلهلليفكدرهللالقجد »هللهدساهلل ل دلهللقد،هلل
ل لوا هللالكننم هلليلهللأستلذ.هلل هلل
والن لهللقعظدمهللالدسي،هلليؤقند مهلل للممدنحهلل جندههللالصد وهللوالمد لهلليؤقند مهلل دههلل ندًهللل هلل
والهلليؤقن مهلل ه له .هلل
ا ستلذهلليق ا هللالقرآمهللأسل هللإلديهللقدريمهلل جنهدلهللالمد لهلل ننمدلهللذكدرهللكجمد هللالفدرج هلل
ههللالهلليعجمهللأمهللالفرجهللق،هللألفلظهللالكنلي  .هلل
هللالجف هللالصريحهلله هلللف هللالحهللرهللهلل...هللأقلهللالفرجهللفه هلللف هللق،هللألفلظهللالكنلي هلل هللوه هلل
أ هللق،هللآ ا هللالقرآم .هلل
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ب ...؟
مبحمد
الكتاب
هللوالكمددددن،هلل
املقدسهللالجنددد
هللقكف فددد
هلللددددسلكهلل ددددل هللفددديهللالروايددد هلل«فدددأخرجهلل ددد هللفنهدددل
والفر ن »،هللفللفرجهلله هللالدق هللكمدلهللفديهلل لدههلل هلل﴿أفجدمهللينظدرواهللإلديهللالمدمل هللفد همهلل
كنفهلل نننلهلهللوزيننلهلهللوقلهلللهلهللق،هللفروج﴾ هللفللفرجهللهد هللاسدمهلللجددق هللوهد هلللفد هللقد،هلل
ألفلظهللالكنلي هلل[ جيهللالم أو].هلل هلل
لددسلكهللالعجمددل هلل ددلل ا هللالمقصد هللقد،هللالفددرجهللهندلهللالجندبهلل هللفهددساهلليمددميهللالفددرج هلل
ههلل لاهلل هلل﴿فنفخنلهللفنههللق،هللبو نل﴾ هللو ريلهللإ ملهلل فخهللفديهلل ن هدل هللولدمهلليدنفخهللفديهلل
فر هلهلل هللأدهللفيهللقكلمهلل سبيتهل.هلل هلل
أيض دًهلللهللل د ينلهللقفم درهللآخددر هللوه د هللالمددهنجيهلليق د ا هلل«أ صددنتهللفر ه دلهلليري د هللفددرجهلل
القمنص هللف هلليسه ،هللوهمكهللإليهللغنرهللهسا هللهللفهساهللقد،هللألطدلفهللالكنليد هلل مهللالقدرآمهلل
أ زههللقعني هللوأوزمهلللفظلًهلل هللوألطفهللإيلبو هللوأقجحهلل لبوهللق،هللأمهلليريد هللقدلهلليدسهبهللإلندههلل
وهمهللالجلهل» هللهساهللالك لهلل[السدهلللق له]هللك لهلل لهل .هلل
وأيضلًهللهلللج هللالفرا هلليق اهلل فسهللالدي هلل هللوكساهللغنرههللق،هللالعجمل .هلل هلل
لك،هللقلهلل الهللأ كهللقؤ هلل اهلل د اهلل..هللقدلهللبأيدكهللأمهلللددر هلللجمدل وهللالمددله ي ،هلل
قددلذاهلللعن ديهلل«فر دتهللب جن دكهلللك دلهلل ددل ر» هللقددلذاهلللعندديهلل هلل«لحمه دمهللكجح دمهللالحمنددر هلل
وقننهمهللكمنيهللالخنل».هلل هلل
هلل
***هلل هلل
هلل
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مبحمد ...؟

هلل

هلل
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الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هلل
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مبحمد ...؟

هلل

هلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هلل
هلل

المنيهللقسك بهللفيهللالقرآم هللوالجحمهللقسك بهللفيهللالقرآم هللوا

ظمهللقنه هللالفرج .هلل

هللولك،هلل كهللخججتهللأقللهللالجمه بهللذه تهلللق ا هلل[الفرج] هللالجنب.هلل هلل
منًهلللهلللملذاهلليق اهللالقرآم هلل﴿و لهلللجمؤقنل هلليغضض،هللقد،هللأ صدلبه،هللويحفظد،هلل
فددرو ه ﴾،هللهددلهلليعندديهللأمهلل ج ديهللك دلهللوا د وهللأمهلللممددكهلل ن ه دلهللوهدديهلللمد ديهللف ديهلل
الطريقهلل هللولق اهلل هللأ لهلل لفظ هلل ن ي.هلل﴿يحفظ،هللفرو ه.﴾،هلل هلل
ن،هلللر ع مهللا رف اهللأ ههللل
لعرف اهللأ ههللل هللآيل هللأخرى.هلل هلل

هللآيل هللأخرىهلليصعبهلللر نعهلهلل..هللالتر نيهلل..هللالزلهلل

منلًهللهللالخطل هلللجمؤقنل هلل﴿يحفظ،هللفرو ه ﴾،هللهلهلليعني هللكلهللوا
ن لًهللهللقب هللً!!هللهساهللق،هللالمضحكل هللالم كنل  .هلل

وهلللخدن هلل

دلًهللهلل دد،هللأمهلللقد ا هللكددلمهللقد،هلل
هللالممددجمهلليددؤق،هلل إلدههلل ددلفخهللفديهللالفددروج هللوأ دتهلل
المفدروضهللأالهلليحصدلهللهددسا...هللأ دتهلللتمددل ىهللولر ددي هللولقد اهلل دأمهللالقددرآمهللهلل[كتددل ]هلل
نل هللوكسا..هللوأ ههلليتكجمهلل ..هلل
هللالممنح هللولمتهلل نلًهلل هللوالهللأدهلليي هللقد،هللهدسا هللقديهللا تراقديهللالك ندرهلل
هلل
هللأ تهلللمت
لك هللولجمدله ي.،هللفهلهلللتمنيهللأمهلل نل هللفرجهللال ال وهلل جيهللالدلي هلل
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مبحمد ...؟
املقدس
الكتاب
هللالقددرآمهلل
فجمددلذاهلليندل
هللالقدرآم هلل
أ دلهللأ د اهللهددساهللا قدر هللولمنندتهلللد هلللدمهلليددسكرهللفدي
دنح هلل..هللفنفخن دلهللف ديهللفر ه دلهللهلل..هلله دلهلله د هللإلددههللخددللق هللألهلل ددلفخهللف ديهلل
فددرجهللوال د وهللالممد هلل
الفروج هلل هلل
هساهلليي هللين غيهللأمهلللحج ه..هللهللالممنحن مهللالهللير
لحترق مهللالممنحهلل نل هلل جيهللهسا.هلل هلل

مهلل سلك.هللوالهلللق ل ا هللأ كمهلل

الممنح هلل
هلل
كنفهلليحترلهلل
الممنحهللأ طل لهللقعنلباًهللهلللمد،هلليحدبهللالممدنحهللويحترقده هللفقد هلل دلا هلل(الدسدهلل ند ههلل
هلل
هلل
وصليلدهللويحفظهل هللفه هللالسدهلليح ني)هلل(هللي نلهلل 14هلل.)21هلل هلل
أق دلهللأمهللل د يهللأ ددكهلللحف د هلللح دبهللالممددنحهللوالهلللحف د هللك قدده هللفهددساهللا ددل هللالهلل
ق جه..هلل(السدهلل ن ههللوصليلدهللويحفظهلهللفه هللالسدهلليح ني).هلل هلل
أي،هللوصليلهللالممنحهللفيهلل رآ كم هللهللأي،هللالم ظد هلل جديهللالج دلهللفديهلل درآ كم هللأيد،هلل
هللالممنح هلليسبا هللهنلهلل هللويسبا هللهنلهلل هللكللحك اليهللالسدهلليجميهللأخ لبهلل
هلل
هيهلللعللنم
هللالممنح...هللهسههللقجر هلللقطل هللق،هلل ندلوهللالممدنحهلل
هلل
ق،هللهنلهللوهنلكهلل هللهساهلللنمتهلل نلو
قأخ ذوهللق،هللقصل بهللقختجف هلل هللأغج هلهللغن صن هللكملهلل جتهللقراباًهلل.هلل هلل
ا قرهللاآلخرهللالسدهللين غيهللأمهللأ له هلل هلل
يق اهللال كت بهللقنقس هللهللالقرآمهلل رأهللالممنحهللق،هللالقتل هللأوهللأ جلههللق،هللالقتل! هلل
هلل منلًهلل هلللملذا هلل هلل
[الج ا

الممنحهلل لهلل-هللكملهلليق اهللال كت بهلل .-هلل
هلل
]هلل مهلل

هلل مددنًهلللهللقحم د هلل دلهللقددرا هللكبنددرو هللوق ديهللذل دكهلللؤقن د مهللأ دههلل ت دلهلل م دمهلليه ي د هلل
درامهلل
درو هللقنه دل هللهلل(هللآاهلل مد هلل
دلهللا هلل نددل هللقددسك هللبهللف ديهللهللآيددل هللكبند هلل
هللو تد هلل
دل هلل
وكددسلكهللزكريدهللدلهلل دلهللو تد هلل
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مبحمد﴿...؟
ويقتج مهللا
112هلل)هلل
أ نل هللا ﴾ هلل هلل
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نل هلل غنرهلل ق﴾هلل﴿فريقًهلللهللكس تمهللوفريقدًهلللهلللقتجد م﴾هلل﴿فجدمهلللقتجد مهلل

هللالممنح هلل
هلل
هللالممنح هللهلهللل فهللا قرهلل ن
هلل
أ نل هللا هلل تج ا..هللفملهللالغريبهللأمهلليقتل
هللهلهلله هللال ن هللالدسدهلل دل هللكدلهللأ ندل هللا هلل د ا هللولؤقند مهلل دسلك هللوقديهللذلدكهلل
تج ا.هلل هلل
قددلهللقعن ديهلل﴿ي د ههلللهددم﴾ هللإ دههللالقددرآمهلليري د هللأمهلليضددر هللك دلهلل قل د هللالممددنحن هلل هلل
ويجر هللالممنحهللق،هللكلهلليي هللوذلكهللقبلهللس يمراهلللعملهللالمل ل هللالجن و هللفتدأليهلل
الصددددن ،هللولقجدد د هلهلل مددددل ل هللب يئدد د هلل...هللقمددددنحكمهلل مددددخ هللب يئدد د هللقدد د،هللالممددددنحهلل
الحقنقيهلل..هللأ لهللكممجمهللكنتهللأبىهللالممنحهللفيهللالقرآمهلل هللفإذاهلل يهلللملهلل رأ هللام جنلهلل
هللأمهللالحقنق هللأخفنتهلل نلهلل...هلللنسهللهساهلله هللالممنحهللالسدهلل نلهللليهلل نه.هلل هلل
و
قمددنحهللالقددرآمهللكددلمهلل ل دلًهلل هللوخددلفهللولرا ديهللف ديهللآخ درهلللحظ د هللوهددر هللوألق ديهلل
ي د هههلل ج ديهلليددخصهللآخددر هللولددركهللهددساهللالدددخصهلللمصددنره هلل ننم دلهلله د هللذهددبهللإل ديهلل
الممل .هلل هلل
قمنحهللام جندلهلليدجلعهلل..هللوا دههللالمد هللبغدمهللأ دههللكدلمهللقدهللراًهللهللو لسدنلًهلل هللو دلهللفديهلل
الجججب هللوكلهللهساهللا قدرهللالهلل نكدره هللوالهلل خجدلهللقنده هلللكندههللوا هدههلل كدلهلليدجل هلل
وف ديهللا خن درهللهنددلكهللا تصددلب هللوه د هللا تصددلبهللالقنلق د ..هللهلل عددمهلل..هللالم د هللل دمهللينتصددرهلل..هلل
القنلقدد د هللا تصددددر هلل..هللولددددسلكهلل حتفدد دلهلل عندد د هللالقنلقدد د هللو قددددنمهللأ نل دد دلهللوكنل مددددنلهلل
هللكتسكلبهللل تصلب .هلل
وا تمل للنلهللي لهللا
هلل عمهللالم هلل صل هللواآلاللهلللحصلهللفيهلل نلوهللكلهللوا
فيهلل نلوهللالممنح.هلل هلل

هللو د هلل صدلهللالمد

هلل
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الكتاب
...؟هللهنددلكهلل
هللالجمع د
لعج دمهللأ دههلل
لك د،هللالممددنحن هللالهلللعج دهللمهللهددساهللا ق درهللفق د هلل..هلل دلهلل
أ هلل..هللو ع هللالم هللهندلكهللفدرجهلل..هلل عد هللالمد هللهندلكهلل نلقد هلل..هلل عد هللالمد هللهندلكهلل
أقل .هلل
ولددسلكهللأل دههللاآلمهلللك دلهللقدددله هللوقدددله وهللإذاهللأب لددمهللأمهلللعرف د اهللالممددنحهللالهلل
لسه اهلللكتل هللق،هللالقرمهللالمل يهللالمن د هلللدمهلليكد،هلل ل درا هللالهللهد هلليدله هلل ندلم هلل
والهللأدهلليي .هلل لهللكتل هلل ميهللأسللنرهللقختجف هللق،هللأ لوهللقختجفن .،هلل
اذه اهللإليهللالكتل هللا صجي.هلل هلل
إذاهللأب ل دمهلللعرف د اهللقحم د هللا حب د اهلل ن دههللف ديهللالقددرآم هللوأق دلهللإذاهللأب ل دمهللأمهلللعرف د اهلل
الممنحهللفل حب اهلل نههللفيهللام جنل هللفه هللالمص بهللالحقنقيهلللجمعرف هلل ،هللالممنحن هلل هلل
لنسهلل رآمهللقحم  .هلل
أ دلهللأيددكرهللكدلهللوا د هللوألجدبهللقد،هللكدلهللوا د هللأمهلليفكدرهللفديهللقصددنره هلل مهللهددسههلل
المنلثروهللهيهلل ،هللالمصنرهلل...هللهيهلل ،هللالمصنر .هلل
هلل
*****هلل هلل

