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الحمد هلل هللب هللالادملم ،وهلللالةددالهلللالعدا هللميد هللألم،دءهللاالم،دميهلللالم ددي ،وهلل
مي،همهلللمي هلللم،نمهللأفضلهللالةالهلللأزك هللالتعي،م .هلل
ليع هللدابهللاإل ا هللأنهللتتق هللليقمبئهللالك يمهللبتف يد هللالمندمة لهللااللد هللبد ،هللالد كت بهلل
منقذهللالعقمبهلللالممش هللبش ،هللحممميوهلللق هللا تضمفتهمهللقنملهللالك مةهللالمع،ح،ةهللبتمبيخهلل
الخمدد ،هلل 2021/6/10هللالم اف د هلل1442/10/30هدددوهلللكمل دبهللبان د انلهللبه دلهللبش د هلل
الكتم هللالمق سهللبمحم هلل...؟) .هلل
لينحة هللممينمهللفيهللإخ اجهللهمت ،هللالمنمة ت ،هللبتح ييهممهللمد هللكدا هللهللميقد هللإلد هلل
ل دمهللمكت د

هللمق د ليوهللم دءهللالمحمف دةهللمي د هللل دمهللالمنددمة لهلللك دلهللم دمهلللبدهللف،هدمهللم د هلل

ش اه هلللا دت الال هلللأفكدمبهلللممدمبا وهللل،ةدلهللإلد هللالقدمبئهللالكد يمهللب قدةهلللأمملدةوهلل
لق هللأضفنمهللباضهللالكيمم هلللض لبتهمهللفديهللفهدمهللالمد ادوهللف ضدانمهمهللبد ،هللماقد فت ،هلل
[هلل]هللل اللةهللالقمبئهللمي هللألهمهللل،عبهللم هللالنمهللااصيي .هلل
لأضددفنمهللفدديهلللهميددةهللكددلهللم اخيددةهللصدد بلهللالم األددءهللالتدديهللا دددت هللبهددمهللكددلهللمدد هلل
المتنمة ي وهلللتك نهللالة بلهللشمميةهللمتكمميةوهللكممهللأضفنمهللالانملي هللالجملم،ةهللليفق ا هلل
لتعه،لهللمتمباةهللالح اب .هلل
لا هلللعأ هللأنهلليجالهللممينمهللفيهلللة لهللالح هلللب،ملههلللكلهللالممحث ،هللمد هللالحق،قدةوهلل
إلههللأل ادهللك يم .هلل
هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللدابهللاإل ا هلل
هلل
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أهم الموضوعات التي طرحها الدكتور منقذ كانت كالتالي:
)1

ليكتم هللالمق سهلللعخهللكث ،لوهللفأيهمهلليتاي هللبههللمن انهللمنمة تنم؟

)2

االائلهللاتهمد اهللال،هد دهللبحدذلهللالنمد يا هللالمتايقدةهللبملمعد ،هلل
هلل
آبميهللالمع،ح،ةهلل
هللالنم يا هللبأخ،ههللمحم هللﷺ.
بالوهلللل هلليت بم هللاهللم هللتح يف هلل
م هللالت هلل

)3

النمدديهللدال،دددم هللتحدد نهللمدد هللأمددةهللم ،مددةهللتقهدد هللال لمدددمنوهلللهدددذاهللمددمهللفايددههلل
المعيم نهللفقط.

)4

ددف اهللالتثن،دةهلللحمقد بهللتنمدبهللمد هلللمديهلليماداهللفديهللأباهللفددمبانهللالتديهللمددم هلل
مي،همهللإ ممم،ل.

)5

اادلةهللمي هللأنهللفمبانهللهديهللالحجدمزهللمد هللخدا هللتدمبيخهللالاد

هلللالجغ اف،دمهلل

الكتمب،ة.
)6

النمديهللدالدهللفديهللالم مد بهلل84هلليتحد نهللمد هللالحدبهللإلد هللب،دبهللا هللفدديهللبكددةوهلل
لالعايهللم هللألملهللإل هللألمل.

)7

المح فد نهللر،د لاهللكيم دةهللببكددم)هللإلد هللالمكددميهلللالميعددمنهلللالجفددملهللوهلللكيهدمهلل
كيمم هللمتايقةهللبمكةهللب اللةهللالمفع ي هللال،ه دهلللالمع،ح. ،،

)8

مكةهللم أل دلهللمنذهللزم هللم

هللمي،ههللالعا هللب اللةهللالكتم هللالمق س.
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وأما أهم الموضوعات التي طرحها األستاذ رشيد حمامي فكانت كالتالي:
)1

الق آنهللذك هلللأل دهللالنمد يا هللفديهللالكتدم هللالمقد سوهلللهد هللمدمهللالهلللألد دهلللدههلل
فيهللأيهللم هللأ فمبههللبشهمدلهللال،ه دهلللالمع،ح. ،،

)2

لق هللكتم هللال كت بهللمنقذهلل«هلهللبش هللالكتم هللالمق سهللبمحم هللﷺ؟».
.

)3

ال،ه دهلللالنةمبىهللقملهللاإل ا هلللمهللينت لاهلللم،مًهللم هللالا

)4

الهلليمك هللاالحتجمجهللبعف هللدال،م هللانهللالمعيم ،هللالهلليؤمند نهللبدأنهللدال،دم هلللدههلل
كتم .

)5

فمبانهللهيهللمنطقةهللفيهلل ،نميوهلللالهللماقةهلللهمهللبملحجمز.

)6

لدمهلل ددف هللالتثن،دةهللتددذك ،هللمد هللم د هلللشدداتهللإ د ائ،لهللبد حيتهمهللفديهللأباهلل
الت،ه.

)7

اختالهللالنعخهللالكتمب،ةهللفيهللكيمةهللببكم)هلل ممههللالمت ألم ن.

)8

الم ادهللب اديهللالمكمي ٍ
هلللادهللفديهللفيعدط ،وهللليتايد هللبحدبهللال،هد دهللإلد هللب،دبهللا هلل
فيهللألبشي،م.هلل
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هلل
ل حتهللبكمهللمشمه ينمهللالك ا هللفيهللكلهللمكمنهللفيهللهذاهللاليقميهللالخمصوهلللالذيهلله هلل
مممبلهللم هلللقميهلللمنمة لهللتحبهللمن انلهللبهلهللبشهلل هللالكتم هللالمق هللسهللبمحم ؟) هلل
هذاهللالم ض عهللمهمهللأل ً اهللليممحث ،هللم هللالح وهللخمصةهللفيهللمجم هللالمقمبلم هللب ،هلل
اإل ا هلللالمع،ح،ة.هلللأص ّييهللأنهللتك نهللهذههللالمنمة لهلل متهللب كةهلللكلهللالمشمه ي هلل
فيهللكلهللمكمن .هلل
ماكمهللالق هلللم،لهللإب اه،موهللليشد فنيهللأنهللأدديد هللهدذههللالمندمة لوهللل دأح صهللف،هدمهلل
مي هللأنهللتتمهللفيهللأفضلهللااأل ايهللالممكنةوهللأل هللم هللاالحت ا هللالمتممد وهلللم هللالنقم هلل
الفك د يهللالممن ديهللمي د هللمنمقش دةهللاافكددمبهلللالحقددمئ وهلللألدهللأنهللتك د نهللهددذههللالمنددمة لهلل
هللمعتقما .هلل
ذألم دهلليحتذىهللبههللفيهللمجم هللالمنمة ا هللال ين،ة
ً
لم ً
بنميهللمي هللالماي مم هللالتيهللباثهمهللليهللاالثنمنوهلللالاه لهللمي،همم .هلل
ً
الطرررا األو  :األ رشرريد هللبمح داهلللكمت دتهلللإمامدديوهللحمص دلهللمي د هللشددهمدلهلل
اإلألمزلهللفيهللمقمبلةهللااديمنوهلللممألعدت ،هللفديهللالايد هللالع،م د،ةوهللقد هللب لدممبهللب دؤا هلل
أل يي)وهللليق هللاآلنهللب لممبهللببكلهلللض ح)وهلللق هللممهلليق هللم هلل700هللحيقةهللم ئ،دةهلل
هللأيضمهللمي هللال ،ت . ،هلل
مي هللالتيف ي نوهللليمك هللمشمه تهم ً
كتدددتهللثاثدددةهللكتدددتهللبملا ب،دددةهللمت ألمدددةهللإلددد هلللغددددم هللأخددد ىوهلللهدددديلهللبدامددد هلل
لاإل ا )وهللبمعتقملهللاإل ا )وهلللبإمجمزهللالق آن) .هلل
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هللأأل ىهللم ًداهللم هللالمنمة ا هللمءهللش ،خهللمعيم ،هللم هللدل هللمختيفة.
الطرا الثاني :الدكتور منقذ بن محمرو القرقار هللحمصدلهللميد هللالد كت باههللمد هلل
ألمماةهللأ هللالق ىهللفيهللمجم هللمقمبلةهللااديمنوهللللدههللالا يد هللمد هللالعا دلهللالايم،دةهللفديهلل
الفضمئ،م هلللاإلذامم هللالا ب،ةهلللفيهللقنمتههللمي هللال ،ت. ،هلل هلل
كتمب دموهللإضددمفةهلللاش د هللكت،مددم وهلللبا دضهللكتم دههللمت ألم دةهلل
ق د هللليمكتم دةهللالا ب ،دةهلل18هلل ً
ليغددم هللم ي د لهللم د هللب،نه دمهللاإللجي ،ي دةهلللالف لعدد،ةوهلللألم،اه دمهللمنش د بلهللمي د هللالشددمكةهلل
ليتحم،لهللالمجملي .هلل
للي كت بهللمنقذهللممهلليق
المع،ح . ،،هلل

هللمد هللثاثد ،هللمندمة لهللمدءهللبادضهللال دقعد هلللااكدمديم ،،هلل

دم ليهللأق ّ هللش لطهللالمنمة لل هلل
اتف هللالمنمة انهللمي هللممهلليييل هلل
)1هللالمندمة لهللااللد لهلللهديهللمندمة لهللال،د هللباند انهللبهدلهللبشد هللالكتددم هللالمقد سهلل
بمحم ؟)وهللبم تضمفةهللااخهللبش ،وهلللالثمل،ةلهللبشخة،ةهللالمعد ،هللفديهللالقد آنهللالكد يم)هلل
بم تضمفةهللال كت بهللمنقذوهللل ،تمهللتح ي همهللالح ًقم .هلل

)2هللالمد لهللاإلألممل،دهللةهلللكدلهللمنددمة لهلل ددممتمنوهلللكدلهللدد لهلل دبهللمد اخا هللب10هلل
دقدددمئ هلل 10هلل 10هلل 10هلل 6هلل )6وهلللإنهللتمقد دهلل هللشدددييهللمد د هللال قد دب دهللهلليمدددن هللليطد د ف ،هلل
بملتعملي .هلل
)3هللالهلليح د هللايهللم د هللالط د ف ،هللاحتكددمبهللالمنددمة لهللبمن دءهللدمممته دمهللألهلللش د همهللف ديهلل
مختيفهللالمنةهللم وهللليك نهللالنش هللالم ئيهلللالمكت هللبأمملةهلللدقةهللتممهللةهللدلنهللاألت ايهلل
ألهللحذلهللألهللإضمفة .هلل
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)4هللمهمةهللمقد ّهلل هللالمندمة لهللهديهللفقدطلهللالتقد يمهلللالختدم وهلللالتا يدفهللبملمندمة ي وهلل
لاإلش الهللمي هللال قبوهللللقلهللالكيمةهللب،نهمدموهللمد هللر،د هللأنهلليتد خهلللهللبدأيهللشدكلهللفديهلل
المنمة لهللبملتاي ،هللألهللد حهللاا ئية .هلل
ليمدن هللهللكممدلهللالشمشدةهلللح دةهلل
هللمنمة هلللههللح هللم اهللمدمهللل يدههللمد هلللثدمئ وهلل دهلل
)5هللكل هلل
م ضههلللي ث،قة .هلل
لم أهللمءهللأل هللم اخيةوهللل تك نهلللألخهللبش ،وهللتفضهلللهللأخهللبش .. ،هلل
هلل
***هلل هلل

10

هل بشر الكتاب املقدس مبحمد ...؟

شك اهللالق هلللم،لهللإب اه،موهلللتح،ةهلللكهلللشك اهللمي هللا تضدمفتكهلللهدذههللالمندمة لهلل
ً
ً
يضددمهلل
ّ هلل
حددتهللبملدد كت بهللالشدد،خهللمنقددذهللالعددقهللمبهللضددً ،فمهللمندد لمو
لإدابتهددموهلللأب ّ هلل
هلللأبحددتهللأ ً
بملمشمه ي هللالك ا هللفيهللكلهللمكمن.هلل هلل
هللبش هللالكتم هللالمق سهللبمحم ؟) هلل
هذههللالمنمة لهللمن الهملهللبهل ّ
هددذاهللالان د انهللأل ،د هللأل د ً اهلللمه دمهللوهللال دههللف ديهللل د يهللتتاي دهلل هللب دههلللم د لهللمحم د ؛هللف داهلل
ش م،هللةهلللمحم هللفديهلللم هللتدههللإالهللإذاهللا دتم هللهمهللمد هللأقد ا هللاالم،دميهللالعدمبق ،وهلللبملضدمطهلل
م هللالكتم هللالمق سوهللفهيهللمهمةهللليمعيم ،هلللليمع،ح . ،،هلل
هللألخمهللماضيةهللالمعيم ،هللمءهللالمشمبا لهلل هلل
دم لي ّهلل

محم هللادهللم هللأنهللكتتهللالعمبق ،هللتح هللثبهللمنهوهلللكنهللههلللمهلليح ّهللدهلللنمهللم األءهللاآليم هلل
اهللب دف هللإشدا،ميوهللألهلل دف هللالتكد ي وهللألهلل دف هللالخد لجوهلل
أي ؟هلللمهلليح ّهللدهلللنمهللالعف هللمدث ً هلل
ألهلل ف هللالتثن،ة..هللاآليةهللالفال،ة)..وهلللمهلليح ّهللدهللمي هللاإلدابهللفيهللكلهللااحمديداهلللفديهلل
ك دلهللاآليددم هللالق آل ،دةهللله دي دهللهللتا د هللبددمآلاللوهللل دمهلليح د ّهللدهللمنط د بهللاآليددم هللألهلليقتمعددهمهلل
ح ف،موهللالهلللج هلللالهللآيةهللم هللالكتم هللالمق هللسهللمقتمعةهللح ف،مهللفيهللالق آنهللحت هلليمك هلل
ً
ً
اإلحمل دةهللمي،هددموهلللبملتددمليهللت د لهللمحم د هللالمعدديم ،هللتددمئه ،هلليمحث د نهللمن دههللف ديهللكت دتهلل
العمبق . ،هلل
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لأل دفهللمددمهلل نشددمه ههللف ديهللهددذههللالمنددمة لهلله ديهللبحي دةهللت ،دههللتشددمههللبحي دةهللت ،دههللبن ديهلل
إ د ائ،لوهللبند هللإ د ائ،لهللتددمه اهللفديهللالم يدهللةهللأببادد ،هلل ددنةهلليمحثد نهللمد هللأباهللالم،اددمدوهلل
لالمعيم نهللتمئه نهلللم لهللألفهلللأببءهللمئةهلل نةهللألهللي ي هللوهلللهدمهلليمحثد نهللمد هللمحمد هلل
فيهللكتتهللالعمبق ! ،هلل
مددمهلل نشددمه ههللف ديهللالعددممت ،هلله د هللميخ دمهللهددذههللال حيددةوهلل ددن ىهللال د كت بهللمنق دذهلل
العقمبهللينتقلهللم هللمكمنهللإل هللمكمنهللفيهللبحيةهللالت،ههللهذههللبمح ًثمهللم هللمحمد هللفديهللأ دفمبهلل
ال،ه دهلللالمع،ح . ،،هلل
دن اههلليمحداهللمندههللفديهلل ددف هللالتكد ي هلللالهلليجد ههللوهلل ددن
التثن ،دةهلللالهلليج د هوهلل ددن اههللف ديهللأ ددفمبهللأخ د ىهللمث دلهللالم ام ،د
إشا،مي..هلليمحاهللمنههلللالهلليج هوهلل ،محاهللمنههللفيهللإلج،لهللي
كتتهللكث ،ل..هلل ن افقههللفيهللهذههللال حيةوهلللفديهللكدلهللمحطدةهلل
همهللهنم..هللإلههللميخهللمهللهذههللال حيةهللببحيةهللالت،ه) .هلل

اههلليمحداهللمندههللفديهلل ددف هلل
هللللشدد ،هللاالشددمدهللل ددف هلل
حنهللموهللل ،محاهللمنههللفديهلل
دنق هلللدههلللهللمحمد هلللد ،هلل

هللااد ّمديهللالدذيهلل
دم ليهللأق أهلللكمهللمدمهللقملدههللالقد آنلهلل﴿الدذي هلليتم داد نهللال د د هللالنمدي ِّ
يج د لل دههللم ِّك دت ًبمهللمن دهمهللفيهللالت ِّ بالهللل ِّاإللج،ل﴾هلل[اام اللهلل]157وهلللكنههلللمهلليقلهلللنمهلل
ِّ
أي ؟هللأي هلللبدهللفيهللالت بالهلللاإللج،ل؟هللممهللبقمهللاآلية؟هللممهللا مهللاآلية؟هللفديهللأيهلل دف هللمد هلل
اا فمب؟هلللمهلليقل.هلل هلل
هللشخةمهللإل هللم ينةهللالقمه لهلللتق هلللدهلهللابحداهللمد هللممدكوهللممدكهلل
لكألهللكهللتماا
ً
هنملوهللف،ذهتهللالمعك ،هللإل هللالقمه لوهللليت،ههللفيهللش ابمهمهللبح ًثمهللم هللممهوهلللالهلليجد هلل
ممهوهللالههللالهلليميكهللالان ان.هللأي هللالان ان .هلل
هللأي هلللج هللمحم هللفيهللالت بالهلللاإللج،ل؟هلل هلل
أي هللي أل هللأحم ؟ هلل
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هللاب د هللم يمهلليمهللبنيهللإ ِّ ائ،لهللإ ّلديهلل
هللفيهلل بلهللالةفهللقم هللالق آنلهلل﴿لإ ِّذهللقم هللم،ع
ِّ ِّ
هللمة ّ ًقمهلللّهللممهللب ،هللي يهللم هللالت ِّ بالهللل دمم ّش اهللبهلل د هللد ٍ هلليد ِّأتيهللمد هللب ِّاد يهلل
ب د د هللا هللإل ِّ ،دكم ُّ
ِّ
ً
ا ِّ د دم دههللأ ِّحم د دهلل﴾هلل[الةددفلهلل]6وهلللك د هللأي د هللي أل د هللأحم د ؟هللق ل د اهلللنددملهللأي د هلله د هللهددذاهلل
ااحم ؟هللهلهلله هللفيهلل ف هللالتك ي ؟هللأ هللفيهللبؤيمهللي حنم؟هللالهلللا لهللأي ؟ هلل
فملم،ندةهللميد هلل
هللهد هللا ّهللدمدميهللدلنهللدل،ددلوهلللهدذاهللاالدمدميهللبمدمهللألدههللكم،د هللبهددذاهللالحجدموهلل هلل
ّ
هللاالدمدميهللكيمدمهللاحتدمجهللإلد هللدل،دلهللأكمد هللالهلل
ّهلل
هللالم،نةهللميد هللالد كت بوهلللكيهللمدم هلل
هللكمد
الم ميو هلل
د
ّ
أل ا هللف،ه .هلل
أيض دمهللف ديهلل د بلهللالمق د لهلليق د هلللن دمهللالق د آنهللم د هللالمعدد،ح ،نهلللال،ه د دلهلل﴿ال دذي هلل
ً
مهمهللا ِّلكتم هللهللي ِّا دف ل دهللههلل[م هللمحم ]هللكممهللي ِّا دهللف نهللأ ِّبنمي دهلله هللم﴾هلل[المق للهلل]146وهلللكد هلل
آت،ن
ِّ
ِّ د د
ق ل اهلللنملهللأي هلليا ف ن؟هللك،فهلللتأكهلل هللألهمهلليا ف لههللكممهلليا فد نهللأبندميهم؟هللهدلهللكتمد اهلل
منه؟هلل هلل
آبميهللالكن،عدةهللكتمد اهللمشد ا هللالكتدتهللبدلهللمئدم وهللهدلهللتكيدهللمهللمندههللألرعدط،ن س؟هلل
هلهللتكيهللمهللمنههللألبيجمل س؟هللهلهللتكيمهللمنههللت ت،ي،مل س؟هللهلهللتكيمهللمنههللألم ت هللديهلل
هللادمميا هللفمبرةهللدلنهللدل،ل .هلل
ممبت ؟هللأيهلللاح هللم هللهؤالي؟هلللالهلللاح وهللإلهمهللمج هللد ّهلل

هللأيضمهللأق لهللإنهللالد كت بهللالهلليتهللمدءهلللصد،ةهللمحمد وهللألدمهللقد أ هللكتمبدههللمد هللا هلل
دم لي ً
هللبش هللالكتم هللالمق هللسهللبمحم ؟)وهلللمهلليتهللمءهلللص،ةهللمحمد هللفديهللالحد ياهلل
لم هللا هللبهل ّ
الةددح ،هللالددذيهللقددم لهللبالهللتةد ّهللق اهللأه دلهللالكتددم هلللالهللتكد ّهللذب هموهلللق ل د اهللآمندمهللبددم هلل
لبممهللهللأدلد هللإل،ندمهلللمدمهللهللأدلد هللمد هللقمدل)وهللحتد هللمحمد هلللدمهلليتجد هللأهللأنهلليحد ّهللدهللآيدةهلللاحد لهلل
تذك ههللفيهللالكتم هللالمق هللسوهلللالهللالةحمبةهلللالهللالتمبا ن .هلل
هللأيضدمهللأحمد هللديد ا هلللر،د همهللبحثد اهلل
فقددطهللأمثددم هللالد كت بهللمنقدذهللالعددقمبوهلللقميده ً
للمهلليتهللما اهلللص،ةهللمحم وهللكمنهللكممبهللالةحمبةهللالهلليج ؤنهللأنهلليمحث اهللفيهللكتتهللال،ه دهلل
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لالنةددددمبىهللمددد هللمحمددد وهللإ ًهللذاهللالهللتةددد ّهللق اهللأهدددلهللالكتددددم هلللالهللتكددد ّهللذب هموهلللابقددد اهلل
دهللمحمي ي هللدلنهللتة ي هلللدلنهللتكذيت .هلل
قد د أ هللكتدددم هللالشددد،خهللالد د كت بهللمنقد دذهللالعدددقمبهللبهد دلهللبشد د هللالكتدددم هللالمقد د سهلل
بمحم د ؟)وهلللمن د يهللالطما دةهللاالل د هللم د هللمكتم دةهللالنمفددذلوهللل ددأقتم هللمنه دمهللف ديهللهددذههلل
الحيقةوهللليمك هللأنهللت لاهللالان انهلللالطماة .هلل
الشدد،خهللينك د هللأنهللالمعدد ،هلله د هللالمعدد ،هللالمنت دهلل وهللتخ،هللي د اهللأل دههللينك د هللأنهللالمعدد ،هلل
يع عهللالنمص يهللل ،هلله هللالمع ،هللالمنت ! هلل
لهددذههللأق دلهللمددمهلليقددم هللمنه دمهللألهدمهللب مدةهللإ ددام،ةهللله دق دةهللمعدد،ح،ةوهلليقد لهلل"ه دلهلل
ادهللم هللالمع ،هللألههللالمع ،هللهللالمنت ؟"هللثمهلليخيمهللإلد هللهدذههللالخاصدةلهلل"لممدمهللتقد هلل هلل
ةهد هللألي،دمهللأنهللالمعدد ،هلللدمهلليد هللعهللهللألدههللالمعد ،هللالددذيهللتنت د ههللال،هد دوهلللإنهللزمدمهللذلدكهلل
ً
باضهللمامص يه"هللهكذاهلليق هللب لنهللا تح،مي! هلل
لالشييهللالغ يتهلللالاج،تهللألههللألالهللمحم ًهللاهلله هللالمع ،هللوهلليق لهلل"فهذاهللاليقدتهلل
هللخمصمهللبملمع ،هللم،ع هللب هللم يموهللبلهلله هلللقتهلليعتحقههللالنميهللالقمد "هلل
الش يفهللل،
ً
ليقة هللمحم ً ا .هلل
حت هللمحم هللفيهللآاللهللاآليم هلللااحمدياهلللمهلليقلهللبألههللالمع ،هللوهلللالهللقم هللذلكهلل
الةدددحمبةهلللالهللكمددددمبهللالشددد ،خوهلللحددد ههللالشدددد،خهللمنقد دذهللالعددددقمبهلليد دأتيهللبهددددذههللالم مدددةهلل
اإل ام،ة..هللأنهللمحم ًهللاهلله هللالمع ،هلل..هللأمطنيهللآيةهلللاح لهللألهللح يًهللثمهلللاح ًهللاهلليق هللبأنهلل
محم ًهللاهلله هللالمع ،هلل؟هللالهللي أل  .هلل
ح ،لهللالش،خهللمنقذهللالعقمبهللق أتهمهللفديهللكتمبدههللمد هللاال هللإلد هللااخ،د وهللمد لهلليجادلهلل
محمد ًهللاهللهد هللالمعدد ،هللالمنت د هللفديهللبصددفحةهلل)8وهلللمد لهلليجايدههللهد هللالماد ّهلليهللبالد لحهلل
الق س)هللبصدفحةهلل)11٩وهلللمد لهللألايدههللهد هللإيي،دمهللالنمديهللبصدفحةهلل)117وهلللمد لهللألايدههلل
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وهلللفيهللااخ ،هللختمهمهللبكمبثةهللم هللالا،مبهللالثق،لهللأنهللمحم ً اهلله هللبئ ،هللهدذاهلل
ه هللم
الاملمهللفيهللبالةفحةهلل .)11٩هلل
هللمهلل لهللالمع،ح ،،؟ هلل
م هلله هللبئ ،هللهذاهللالاملمهللفي د
هللالش،خوهللقم هللفديهللبالةدفحةهلل124هللمد هللالطمادةهللااللد هلللمكتمدةهلل
هلل
دم لمهلللق أهللممهللقمله
النمفذل)لهلل"القمد هللالمنت هلل د ،هللهدذاهللالادملمهلللدمهلليدأ هللهللباد هلل-ليتحد هللنهللمد هللمحمد -وهلل
ففيهللالت ألمةهللال هممل،ةهللال،عد م،ةلهللانهلل د ،هللهدذاهللالادملمهللآ ٍ هللوهللللد ،هلللدههلليد هللميدي"وهلل
 ،هللهذاهللالاملمهللفيهللل ههلله هللمحم  .هلل
لكن دههللف ديهللل د هللالمعدد،ح ،،هلللف ديهللالعدد،مبهلللف ديهللالتفم دد ،هلله د هللالشدد،طمنوهللفك ،دفهلل
ينعتهللالش،خهلللقممهللش،طمل،مهلللمحم ؟!هللك،فهللتاتق هللبأنهللمحم ًهللاهلله هللالش،طمنهلللفعه؟ هلل
ً
ً
هللأيض دمهلل
دم ل دمهلللق د أهللف ديهللاآليددم هللالت ديهللاقتمعددهمهللف ديهلل[ي حن دمهلل]30/14لهلل"الهللأتكي دهللم ً
ماكمهللكث ،اوهللانهللبئ ،هللهذاهللالاملمهلليأتهلليوهلللل ،هلللههللفيهللهللشديي"وهللمانمهدمهللبئد ،هللهدذاهلل
ً
الاملمهللل ،هلللههللمن يهللحمألةوهللدم لدمهلللضدءهللبد ًالهللمنهدمهللبمحمد )لهللمحمد هلللد ،هللمند ههلل
ليهللأيهللحمألة .هلل
فيهلل[ي حنمهلل/11هلل]16لهلل"أممهللمي هللدين لةهللفألنهللبئ ،هللهذاهللالاملمهللق هللدهللي "وهللدم لمهلل
لضءهللب ًالهللمنهمهللبمحم )لهللمحم هللق هللدي  .هلل
إذاهللأخددذلمهللب د أيهللالد كت بهللمنق دذهللالعددقمبلهلل"اآلنهللدين ل دةهللهددذاهللالاددملموهللاآلنهللدهلليط د حهلل
الهللمنهدمهللبمحمد )لهللاآلن دهللهلليطد حهللمحمد هلل
هللخمبألدم"وهللللد هلللضددانمهللبد ً هلل
بئدد ،هللهددذاهللالاددملم
ً
خمبألم .هلل
ًهلل
ثددانهللم د ا هلللبدهللمةددطي هللببئدد ،هللهددذاهللالا دملم)هللف ديهللإلج ،دلهللي حن دمهللكيه دمهللم د هلل
الةغ ،هللم هللالمع،ح ،،هللهللوهللحت هللأدفم هللم ابسهللااح هللهلل .هلل
هللل هلل
الش،طمنهللوهلليا لهللهذاهللالكم ،هلل
هلل
*هلللفيهللالتفم  ،هلليق هللهذاهللبتفع ،هللها هللأم) ،لهلل"الش،طمنهللبئ ،هللهذاهللالاملم" .هلل
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*هللف ديهللتفعدد ،هللبليي،ددم هللممك للمل د )لهلل"الج د ي هللبملددذك هللأنهللبئدد ،هللهددذاهللالاددملمهلله د هلل
الش،طمن" .هلل
*هللببن،مم ،هللبنك ت )لهلل" هللف،يقهللتهللإبي ،هللبئ ،هللهذاهللالاملم" .هلل
د
دم ليهللأختمهللبهذههللاا ئيةلهلل هلل
هلهللتعتط،ءهللتح ي هللأيهللبشمبلهللب،ق ،؟ هلل
هلللممذاهلللمهلليخم كمهللمحم هللم هللأممك هللالمشمبا هللبملضمط؟هلل هلل
لممذاهلللمهللينت هللأيهللمع،حيهللةه بهللأيهلللميهللم بي؟ هلل
هللتحتبهللب ث،قةهللتاتق هللألهمهللم لهللبل؟ هلل
ُّهلل
هللك،ف
ه دلهللمحم د هلله د هللالمعدد ،هللالمنت د ؟هللأ هللإيي،ددم؟هللأ هللم د ؟هللأ هللال د لحهللالق د س؟هللأ هلل
الش،طمن؟! هلل
هلل
***هلل هلل
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هلل
بعمهللا هللال حم هللالد ح،موهللالحم هلل هلللالةالهلللالعا هللمي هللب

هللا  .هلل

معميهللالخ ،هلل امدلهللالق وهللمعميهللالخ ،هللأ دتمذهللبشد ،وهللمعدميهللالخ،د هللميد هللألم،دءهلل
العمدلهللالمشمه ي  .هلل
ب ايدةهللأشددك هلللكدمهللتفضدهلليكمهللبم تضددمفتيهللفديهللالقنددملوهلللأشددك هلللإلخد لهللالمتددمبا ،هلل
ألم،امهللال تمتممهمهللمانمهللفيهللهذههللالي،يةوهلللأ أ هللا هللتممبلهلللتامل هللأنهلللق ّهلل هللمندمة لهلل
لتا،نهمهللفيهللبحيةهللالمحاهللم هللالح  .هلل
ميم،ةهللبص،نةهللتف ،همهللفيهللهللأدخ اهموهلل دهلل
دهاهلليددمهلل
اليهدمهللالهلل ددهلهللإالهللمددمهللألايتدههلل د ً هلل
دهاوهلللألدبهللإذاهللشددئبهللتجادلهللالحد نهلل د ً
ك يم.هلل هلل
ب ّ هللهللاش د حهللل ديهللص د بيوهللليع د هللل ديهللأم د يوهلللاحي دلهللمق د لهللم د هلللعددمليهلليفقه د اهلل
ق لي .هلل
م ض منمهللال ،هللبهلهللبش هللالكتم هللالمق سهللبمحم هللﷺ؟)هلل هلل
هددذاهللالم ضدد عهلللدد ،هللبددذيهللبددم هللمندد هللالمعدديم ،؛هللفملمعدديم نهلليؤمن د نهللبنمدد لهلل
محمدد هللﷺهللبمددمهللثمددبهلللدد يهمهللمدد هللدالئددلهلللم تددههللالمختيفدددةلهللالماجدد ا وهللالكتدددم وهلل
النم يا ..هلللهذاهللل ،هللم ضاهوهللم هللر ،هللحمألةهللإل هللشهمدلهللالكتم هللالمق هللس .هلل
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خا ًفمهلللممهللقملههللاا تمذهللبش ،وهللل ،هللم هللش طهللالنمديهللالةدمدبهللأنهلليتنمدهللأهللمندههلللمديهلل
قميده؛هللمد هللالددذيهللتنمدهللأهللمد هللإبد اه،م؟هللمد هللالددذيهللتنمدأهللمد هللم د ؟هللمد هللالددذيهللتنمدأهللمد هلل
يش ع؟هللم هللالذيهللتنمأهللم هللدالد؟هللكدلهللهدؤاليهللاالم،دميهلللدمهللتعدمقهمهلللمد لهللبشدهلل هللبهدموهلل
هذاهللالش طهللالذيهللألايههللاا تمذهللبش ،هللش طهللر ،هللصح . ،هلل
ل دمهلليهددتمهللالمعدديم نهللكث ،د اهللبهددذههللالنم د يا هللالكتمب،ددةوهللاله دمهلللبد هللف ديهللكتددم هلل
ً
مح هلللهللب ،هللأي ينمهللال . ،هلل
أ ددتمذهللبشدد ،وهللحدد ،هلليتح د هللنهللالق د آنهللالك د يمهللم د هللالمشددمبلهللبمحم د هللﷺهللفه د هللالهلل
يتح هللنهللمد هللكتمبدكهللالمقد هللسوهللإلمدمهلليتحد هللنهللمد هللتد بالهللا هلللإلج،دلهللا وهللتد بالهللا هلل
هيهللالتيهلللبدهللف،همهللذك هللمحم هللﷺهلللإلج،لهللا  .هلل
أممهللالت بالهللالم أل دلهللب ،هللأي ينمهللال،د وهللفهديهللكمدمهلليقد هللمممدةهللالنقدمدهللهديهللتد بالهلل
مد باوهللابأل دءهللإلد هللكتددم هللب?)who wrote the bibleهللل يتشددمبدهللف ي د ممنوهللله د هلل
يه ديهللمختمهللبملنق هللاامي هلليق لهللالذيهللكتتهللهذههللالت بالهللألهللالذيهللألماهدمهللهد هلل
م با.هلللح هللالهلللمحاهللفيهللت بالهللم باوهلللالقد آنهلللدمهلليتحد هللنهللمد هللتد بالهللمد باوهللإلمدمهلل
تح هللنهللم هللت بالهللا  .هلل
أيضمهلللح هلللتح نهللم هللإلج،لهللا هللالذيهللل هللمي هللالمع ،هلللل ،هللم هللاإللج،لهلل
ً
الذيهللكتمههللالتام،ذوهلللذلكهللالهللتقلهلللديلهلل"ي حندمهللمدمهللكتدتهلل..هللل قدمهللمدمهللقدم هلل"..وهلللحد هلل
لتح نهللم هللإلج،لهللا هللالذيهللألبهللالهللتؤم هللبه .هلل
يعأ هللاا تمذهلليق لهللإذاهللكمنهللالكتم هللمح هلل ًهللفمهللفك،فهللتعتشههلل هللبه؟ هلل
يق،نن دمهللبتح ي دفهللالكتددم هللالهلليان ديهللخي د هللههللم د هللالح د وهلللم د هللبقمي دمهلله د يهللاالم،ددميهلل
للح،هموهلليمكننمهللأنهلللعتخيمهللم هللبكم هللالتح يفهللبا ًضدمهللمد هللالحق،قدةهللالتديهللأل لهدمهلل
ا هللم هلللألل .هلل
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حدد ،هلللعتشدده هللبهددذههللال ث،ق دةهللالم د لهللبلهللب أينددموهللإلم دمهلللعتشدده هللبهددموهللالك دمهللألددتمهلل
تؤمن نهللبهموهلللل ،هللم هللأألينمهلللح  .هلل
أق ّهلل هللخا هللهذههللالمنمة لهللمش لهللأ ئيةهللفقطوهللأت قءهللأنهلليج،منيهللمي،همهللاا تمذهلل
بش ،هلللل هللبكيمم هللم أل لهلللكلهلل ؤا وهلللل هلل ط هللاهلللاح هللألمهللأقملهللمنهوهلللكد هللأنهللالهلل
ً
يج،منيهللل هلليك نهللال ضءهللأل ً ،ا .هلل
)1هللأ تمذهللبش ،هللح،نممهلللتح هللنلهللهلهللبش هللالكتم هللالمقد هللس؟هللأيهللكتدم هللمقد هللسهلل
هذاهللالذيهلللمحاهللم هللالمشمبا هللف،ه؟ هلل
*هللالكن،عةهللالحمش،ةهللمن همهللب)81هلل ف هللاوهللالكمث ل،ك،ةهللب)73وهللالم لتعدتملبهللب)66وهلل
ً
ال،ه د دهللالعددمم ي ،هللب)5هللفقددطوهللال،ه د دهللالام د ال ،،هللب)3٩هلل ددف هللاوهللفان د ممهلللمح داهللم د هلل
ً
المشمبا ..هللت ي ليهللأنهللأبحاهللفيهللأيهللكتم هللمنهم؟! هلل
*هللكتددم هللال د كت بهللأل د نهللم ،د هللا ددمههللبق د ائمهللالكتددم هللالمق د هللسهللم د هللالمعدد،ح،ةهلل
الممك ل)هلليتح هللنهللأنهللاآلبميهلللمهلليك هلللهمهللكتم هلللاح وهللكمنهللمن همهللمجم مم هللم هلل
الكتتوهلللهذههلللحد همهللكمف،دةهلللد حضهللمدمهللقملدههللاا دتمذلهلل"أحضد لاهلللندمهللمد هللالكتدم هلل
المق سهللالمشمبا هللبمحم هللﷺ" ..هلل
*هللإكي،مند د سهللال لمدددمليهللالمتد د ف هلل دددنةهللب)101هلليقد د لهلل"انهللالد د هلليقد د هللفد ديهلل
...الخ)"وهللأي هللهذاهلل
هلل
اإللج،للهللبإنهلللمهللتك ل اهللأمنميهللفيهللالقي،لهللالهلللأتمهللنكمهللمي هللالكث،
النمهللفيهللاإللج،ل؟هللالهلللج هوهللر ،هللم أل دهللفيهللاإللج،لهللالدذيهللبد ،هلليد ينموهللأحضد لاهلل
لن دمهللهددذاهللاإللج ،دلهللالددذيهللكددمنهللينق دلهللمن دههللهددذاهللالق د ي هللإكي،من د سهللا ددتخ جهللمن دههلل
المشمبا هللبملنميهللمحم هللﷺ!هلل هلل
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*هلليق هللإكي،من سهللالعكن بيهللب) 220لهلل"يق هللالكتم هللالمق هللس"..هللللضءهلللنمهلل
ط ي هللبا هموهللل ،هللم أل ًهللداهللمنهمهللأيهللكيمةهللفيهللالكتم هللالمق هللسهللالدذيهللبد ،هلليد يهلل
اا دددتمذهللبشددد ،وهللأحضدد لاهلللنددمهللالكتدددم هللالمقدد هللسهللالدددذيهللكدددمنهللياتمدد ههللإكي،مندد سهلل
العكن بي! هلل
*هللفديهلللدمهللآخد هلليقد لهلل"أديد هللالكتدم هللالمقد هللسهللميد هللأفكدمبهللالةدملح ،هللا دمهلل
المةمب ،هللالتيهللالهللتنم "وهللأي هللهذاهللفيهللالكتم هللالمقد هللسهللالدذيهللمند هللاا دتمذهللبشد ،؟هلل
ر ،د هللم أل د دوهلللح د هلل ددنمحاهللم د هللالمشددمبا هللفديهللالكتددم هللالددذيهللكددمنهللمق هلل ً هللدمهللمن د هلل
إكي،من سوهللأحض لههلللنم! هلل
*هللالمايددمهللت تي،ددمنهللمدد هللكمدددمبهللمايمدديهللالمعددد،ح،ةهللب) 225لهلل"الكتدددم هللالمقدد هللسهلل
يق د "..هلللياط،ندمهلل ددط اوهللهددذاهللالعددط هللر ،د هللم أل د دهللف ديهللكتددم هللاا ددتمذهللبشدد ،وهللث دمهلل
ً
يطملمنيهللبملمحاهللم هللبشمبا هللالنميهللﷺوهللأحض لاهلللنمهللكتم هللت تي،منهلللنمحاهللمنه .هلل
*هللالق ي هللألرعط ،هلليق لهلل"لممهللألميهللفيهللالكتم هللالمقد سلهللبمد هلللدمهلليكد هللف،دههلل
المخمفةهللالهللشفميهللله)" .هلل
د،ئمهللمج،مدمهلل..هللاتهدمهللال،هد دهللبحددذلهلل
*هللالقد ي هللأل دت ،هللالشده ،هللب) 165هللقدم هللشد ً
ً
المشمبا هللب،ع عهللم هللالاه هللالق يموهللإذاهللحذلهللال،ه دهللالمشمبا هللب،عد عهللمد هللالاهد هلل
الق يمهلل؛هللأل هلليحذف اهللالمشمبا هللبمحم هللﷺ؟! هلل
فديهللحد ابههللمدءهللت يفد نوهلليقد هللت يفد نلهلل"ا هلللحد ههلليايدمهللإذاهللكددمنهللمايم لدمهللقد هلل
حذف اهللأأل ايهللم هللالكتم هللالمق هللسهللكممهللتق " .هلل
ممذاهللبدهللمي،ههللالق ي ؟ هلل
"يم لهللألكهلللمهللتعمءهللم هللالكتتهللالمق هلل ةهللالتيهللقمتمهللبمت هدم"؛هلللادمهللهندملهللكتدتهلل
ممت بل! هلل
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*هللفيهللم لهللأخ ىهلليق هلللهلهلل"لق هللحذف اهللهذاهللالج يهللم هللالفقد ا وهلليتحد نهللف،هدمهلل
م باهللم هللقمل نهللالفة "وهللإ ًهللذاهللال،ه دهللحذف اهللم هلل ف هللمد زاهللقدمل نهللالفةد وهلللهندملهلل
أبباةهللأ ط هللمحذلفةهللم هللكتمبكهللالمق س .هلل
*هللفديهلللدمهللثملداهلليقد لهلل"حددذف اهللهددذههللالكيمددم هللمد هلل ددف هللإبم،ددملهللالد
تذكهلل هللم تمه"وهللإ ًهللذاهللكمل اهلليحذف نوهلللممذا؟هللانهللف،همهللبشمبا هللالهللي ي للهم .هلل

هللاإللدههلل

*هللف ديهلل[الم م د بهلل]٩6هللهنددملهللممددمبلهللمهم دةهللأل د ًهللالهلل"ق ل د اهللبدد ،هللاامددملهللال د هللق د هلل
ميددك"وهللهكددذاهلللبد هللفديهللك دلهللاا ددفمبهللالمق هلل ددةوهلللكد هللاا هللي ددت،ن سهللالشدده ،هلل
يق د لهللهددذههللالامددمبلهللل دمهللتك د هللهكددذاوهللبددلهللكملددبلهللبهللال د هللق د هللمي دكهللمي د هللخشددمة)وهلل
فحذلهللال،ه دهللمنهمهللكيمةهللبمي هللخشمة)هلل..هلللممذا؟ هلل
هللحت هللالهلليمق هللفيهللالنمهللداللةهللمي هللالمع ،هللالمةي

 .هلل

*هللفيهلل[إلج،لهللمت ]هلليتح نهللبأنهللالمع ،هلللبد هللالنم يلهللمنههللفيهللالاهد هللالقد يملهلل
"لكيهلليتمهللممهللق،لهللبمالم،ميلهللإلههلل  ،م هلللمص ًيم" .هلل
هذههللالنم يلهلليقد هللمنهدمهللاا هللبيم لد هللبد النهللالكدمث ل،كيلهلل"أصداتهلللمد يلهللفديهلل
الكتم هللالمق س" .هلل
ليي،ددم هللبددمبكييهلليقد لهلل"ت األهندمهللصددا بةهللكم،د لهللالدههللمددمهللمد هللشددييهللفديهللالكتددم هلل
المق سهلليتح نهللم هللالنمص ل"وهلليق لهلل"لمهللي أل هللحل ٍ
هللكملهلللهذههللالمشكية" .هلل
*هللالق د ي هللي حن دمهللف دمهللالددذهتهللالمتد ف هللب) 407هللاتهلله دمهللال،ه د دهللبتضدد،،ءهللالكتددم هلل
هللتاي،قدمهللميد هللهدذههللالنمد يلهللالمفقد دللهلل"مدهلل هللمدهلل هللاالم،دميهللقدم هلل
لإفعمدهلللة صهوهلليقد
ً
هذا؟هللالهللتعتغ ب اهللانهللكث ،هللاهللم هللكتمبم هللاالم،ميهللق هلل دهللفق "وهللإ ًذاهللاالم،ميهللكتم اهلللح،مهلل
ً
ً
م هللا وهللل دهللفقهلل هللهذاهللال حي .هلل
أحض لاهلللنمهللممهللفق تمهلللنعتخيمهللمنههللالنم يا هللبمحم هللﷺ .هلل
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هللإببددمهلل
يقدد لهلل"باددضهللهدددذههللالكتددتهللهللأدفعدد وهلللالدددماضهللاآلخدد هللأح قدد هوهلللم هللقدد ه ً
بألفعهم هلل..هلللق هللخمل اهللكتمهم" .هلل
من يهللثاثةهللأ ئيةهللأديتهللالج ا هللمنهمل هلل
اال لهللأيهللكتم هللمق هللسهللتمحاهللمنه؟ هلل
الثمليلهللم هللحذلهللالنم يا هللم هلليع عهللهلل-كممهللقم هللي ت،ن سهلل-؛هللأالهلليمكد هللأنهلل
يحذلهللالمشمبا هللالمتا ّهلليقةهللبمحم هللﷺ؟ هلل
لح هللالمعيم نهلل[بحعدتهللادمدمئكم]هللل،عدبهللمند لمهللمادمي ،هللميم،دةهللال دتخاصهلل
هللمتد هلللاإللج،ي،د نهللال دتخاصهلل
النم يا وهللفممهللهيهللالمامي ،هللمن كمهللالتديهللامتمد هم ّ
المشمبا هللب،ع عهللمي،ههللالةالهلللالعا هلللنعتخ جهللمي هللأ م همهللالمشدمبا هللبمحمد هلل
ﷺ؟ هلل
اا ددتمذهللبشدد ،هلليق د أهللف ديهللالطما دةهللاالل د هللم د هللكتددمبيوهللألفته دمهللقم دلهللمش د ي هلل ددنةهلل
ح،نممهللكنبهللدملممهللألهللح ،هللتخ ألبوهللاآلنهلللصينمهللإلد هللالطمادةهللال ابادةهللباد هللمشد ي هلل
ً
ددنةوهللله ديهللمنش د بلهللمي د هللاإللت ل دبهللحددمل هللأنهللت أل دءهللله دمهلليددمهللأ ددتمذهلللاي دكهللتج د هلل
تح يًهللثم .هلل
اا دتمذهلليق د لهللالق د آنهللل دمهلليح د ّهللدهللاآليددم هللف ديهللببحي دةهللالت،دده)هللهددذهوهللل دمهلليح د ّهللدهلل
اآليم هلللممذا؟هللانهللهذاهللالم ض عهللر ،هللمهم؛هللفاهللتت قهللفهلللم لهلللم،ندمهللمحمد هللﷺهللميد هلل
هذا .هلل
هللمانيهللبهذا..هللأهاهللل هاهللبكم..هلللشك ًهللا هلل
ٍهلل
هللأصاهللر،
الق آن ً
ّ
***هلل هلل
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هلل
فيهللميمهللالمندمة ا هلل..هللمند ممهلليتهللفد هللمندمة هللميد هللمند انهللماد،هلل وهللليدأتيهللليخد عهلل
النمسوهللليخ عهللالمتنمة هللاآلخ هللل،نمق هللم ض عهللآخ هللفدمميم اهللألدههللالهد وهللهدذاهللهد هلل
التق،دد،مهللالايمديهللليمنددمة لوهلللقد هللاتهللفقندمهلليددمهللدكتد بهللأنهلللتنددمة هللفدديلهللبهدلهللبشدهلل هللالكتددم هلل
المق هللسهللبمحم ؟)هلل هلل
الان انهللل ،لهللتح يفهللالكتم هللالمق هللسوهلللل ،لهللتح يدفهللالقد آنوهللفألدبهللاآلنهلل
هللتممم دم.هللف د ذاهللأبد هللأنهلل
تتح د هللنهللف ديهللم ض د عهللآخ د هللوهلللهددذاهللخ د لجهللم د هللالم ض د ع ً
دهللتنمة هللفملت هللبملم ض عهللالمط لح .هلل
هللح ،هلليك نهللالم ض عهللم هللتح يفهللالكتم هللالمقد هللسهلل دأأل،مكهللمد هللأ دئيتكوهلل
لكنكهلللمهللتجهللتهلللالهللمي هلل ؤا هلللاح هللم هللاا ئيةهللالتيهللد حتهم .هلل

حت د هللأثمددبهللل دكهللبأل دكهللريطددمنوهللهددذاهللالكتددم هللالددذيهللألهللفت دههلللالددذيهللأمددمميهللف ،دههلل
ب)142هللصفحةهللكيهمهللتقتم هللم هللالكتدم هللالمقد هللسوهلللمدمذاهللألهللفتدههللإذاهلللدمهللتكد هللتاد لهلل
أيهللهللكتم هلل تقتم هللمنه؟!هللأيهللكتم هللاقتمعبهللمنههللفيهللالدب)142هللصفحة؟هلللممذاهللذهمبهلل
إلد هلل ددف هللالتكد ي هللإذاهللكندبهللالهللتاد لهللأيهللكتددم هلل ددتمحاهللف،دده؟هلللمددمذاهللذهمدبهللإلد هلل
إلج،لهللي حنم؟ هلل
قلهلللينمسلهللإليهلللمهللأؤلّهللفهللهذاهللالكتم وهلللألههللالهللميمهللليهللب أل دهللإلج،لهللي حنم! هلل
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ألبهللذهمبهللإل هللكلهللأ دفمبهللالكتدم هللالمقد هللسهللالتديهلللا فهدموهلللذهمدبهللإلد هلل دف هلل
هللبداهللقمضد،مهللميد هلل
التثن،ةوهلللك هللتخجلهللأنهللتنمق هللممهللكتمتهوهللالكهللتا لهللألديهللألهدهلل
ً
ً
كلهللكامك .هلل
م اهللأنهللتنمق هللمدمهللكتمتدههللذهمدبهللإلد هللم ضد عهللآخد وهللللدذلكهلل دأت لهللالحكدمهلل
ليمشمه ي  .هلل
مهمهلل
هللأيضدددملهللمنددد ممهلليقددد هللالقددد آنلهلل﴿الدددذي هللآت،نددد
دمد د ليهللأقددد هللليمشددددمه ي
ً
ِّ د د
ا ِّلكتم هلل﴾..هلليتح هللنهللم هلليه دهللمة ههلللم هللمع،حيهللمة هوهلل﴿يهلل ِّهللا دف ل دههللكممهللي ِّا دف نهلل
هللم ِّن دهمهلللِّ ،ك دت دمد نهللا ِّلحدهلل هللل دهدمهللي ِّاي دمد نهلل﴾هلل[المقد للهلل]146هلليتحد هللنهلل
أ ِّبنمي دهمهللۖهلللإنهللف يقم
ِّ
ً ّ ِّ
ِّ
ليخمدتهللهدؤاليهللإلهدمهللأهدلهللالكتدم وهلللمدمذاهلل دممهمهللأهدلهللالكتدم هللإذاهللكدمنهللكتدمبهمهلل
مح هلل ًهللفم؟هلللممذاهللقم لهلل﴿ دمة ّ ًقمهلل ّلممهللب ،هللي هلل ِّيههللم هللا ِّلكتم هلل﴾هلل[الممئ للهلل]48هلله هللمة ّهللبهلل
ِّ
مي هللالكتم هللالم أل دهللفيهللمة هوهلللك هلل أتجملزهللم هللكلهللذلك .هلل
لدمهللتجدتهللميد هلل ددؤا هلللاحد هللمد هللاا ددئيةهللالتديهللد حتهددموهلللهددذاهللي ّضدهلل هللبألدكهلل
مح جهللأل ًهللاهللأمم هللالمشمه ي  .هلل
هللكتمبمهللوهلللم ألبهللف،ههللمي هللكدلهلل دف هلل..هللتمحداهللمد هللمحمد وهللهدلهلل
ممهللدمبهللكتمب ً
تعتط،ءهللأنهللتذك هللأيهللبشمبلهللتتح هللنهللم هللمحم ؟هللأي ؟هلل هلل
ذك
دل،يك؟هلل هلل

هلل ف هللالتك ي وهللهلهللالمشدمبلهللفديهلل دف هللالتكد ي هللتتحد هللنهللمد هللمحمد ؟هللمدمهلل

لإالهللوهللقلهللليمشمه ي لهللكتمبيهللكمنهللريطةوهلللألمهللريطب .هلل
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لك هللتق لهموهللقيبهلللهللهذاهللالكتدم هللألهللفتدههللمد هللمشد ي هلل دنةهللهدذههللالطمادةوهللد،دتهلل
لممذاهللقيبهللبأنهللمحم ًهللاهلله هللبئ ،هللهذاهللالاملم؟هلللأدبكبهللبأنهللهللبئد ،هللهدذاهللالادملمهللفديهلل
دهللم لهللالمع،ح ،،هلله هللالش،طمن .هلل

تج د هللأهلللق دلهلللينددمسلهللأخطددأ د هللوهلللق د هلللعددمبهلللقم دمهللشدد،طمل،مهلللمحم د هللف ديهلللعددختيهلل
ً
ً
االل د وهللللك د هللخجي دبهللأنهللأمتددذبهلللأق د هلللينددمسهللب دأليهللأخطددأ وهللفقم دبهللبملطما دةهلل
الثمل،ةوهلللحذفتههللبةمبهلل..هللالهللامتذابهلللالهللتةح ،هلللالهللأيهللشييوهللك،فهلللث هللبكهللإذاهلل
د،طمل،موهللث دمهللت األا دبهللمن دههللدلنهللأنهللتق د هلللينددمسهللأيهللشددييوهلل
لعددمبهلللمحم د هلللقمهللدمهللشد هلل
ً
ً
ك،فهلللث هللبكهلللألبهللتنعتهلللم يلهللش،طمل،ةهلللمحمد هلللتت األدءهللمنهدم؟هللهدلهلل دنث هللبدكهلل
هللفاا! هلل
فيهللالنم يا هللااخ ى؟هللشييهللمضحك ً هلل
فادداهللأخطددأ هللفدديهللالنعددخةهللااللدد وهللللمديددبهلل
تمي دهللكهللالجدد ألهللوهلللقددلهلللينددمسلهلل ً هلل
محم د ًهللاهللبملشدد،طمنوهلللاآلنهللأل دمهللأمتددذبوهلللأ ددحتهللهددذههللالمشددمبلهللم د هللهددذاهللالكتددم وهلل
م أل دهللمن يوهللل ألش همهلللينمسوهللل أبيهمهللممذاهللقيبوهللفماحع هلللكهللأنهللتتح هللنهلل
لدممبوهللمد اهللأنهللتدذهتهللإلد هللم ضد عهللآخد هلللدمهلل
هلل
منهمهللبكلهلللضد حوهلللهد هللا دمهللالم
لتهللفد د هللمي،د دههللميد د هللاإلددددابهلل..هلللد دمهلللنمقشد دههللميد د هللاإلددددابوهلللهدددذاهللتحميد دلهللمندددكوهلل
ليحعتهللمي،كوهللالت هللبملم ض عهللالمط لحهللحت هللتك نهللالمنمة لهللميم،ة .هلل
دهلل
ث دمهللل دمهللتيت د هللبم ض د عهللقيت دههلللددكوهللمحم د هلللفع دههللقددم هلللددكلهللبالهللتة د ّهللق اهللأه دلهلل
هللريطملدمهلل
ًهلل
الكتم هلللالهللتك ّهللذب هم)وهللاآلنهللألبهللتك ّهللذ هللأهدلهللالكتدم وهللفهدلهللكدمنهللمحمد
من ممهللقم لهللالهللتك ّهللذب هم؟هللاآلنهللألبهللتك ّهللذ هللالمع،ح ،،وهللتق هللبأنهللكتمبهمهللمح هللل! هلل
ثددمهللأ دددألكلهللهددلهللهندددملهللشدددخمهللممقددلهلليدددذهتهللإلدد هللمحكمددةهللب ث،قددةهللمدد لهللبلهلل
ليعتشددههلل هللبه دمهللمي د هلللم د لهللمحم د ؟هللث دمهلله دلهللي أل د هللشددخمهللممق دلهلليق د هلللهددملهللأل دمهلل
أ تط،ءهللالتم ،،هللب ،هللالم لهللبهلللر ،هللالم لهللب؟هللك،فهلل تا ل؟هللهلهللمن لهللاادلا ؟هلل هلل

هل بشر الكتاب املقدس مبحمد ...؟

29

الهللتمتيكهللأيهللشيي .هلل
هللإذاهللكمنهللمحم هلللفعدههلللدمهلليعدتطءهللالتم،،د هلل..هلللدمهلليقدلهلللكدمهللمدمهللالمد لبهلللمدمهللر،د هلل
ميممهللم هللمحم ؟! هلل
الم لبوهللك،فهللتعتط،اهمهللألب؟هللهلهللألبهللأحع هلل ً
هلللمهللتقلهلللينمسلهللألنيهللقيبهللفيهللكتمبيهللأنهللالمع ،هللل ،هلله هللالمع ،هللالمنت د وهلل
ثم هلل
ِّ
هللل،كفد لهللالمعديم نوهللقدلهلللهدمهللألدمهلل
لأنهللمحم هلله هللالمع ،هللالمنت وهللقلهللهذاهللمال،دة ّهلل
قي دبهللهددذاهللف ديهللكتددمبيوهللامتي دكهللالجدد ألهللوهلللق دلهللبددأليهلل ددم،بهللمحمدد هلله د هللالمعدد ،هلل
المنت وهللقلهللهذاهللمال،ةوهلللامتيكهللالج ألوهلللقلهلللهملهللألمهللأخذ هلللقتهللالمعد ،هللوهلللدمهلل
تقد دلهللبهدددذاهللأيهللب مد دةهللإ دددام،ةوهلل دددتك نهللألد دبهللمعدددتح هللنهللهدددذههللالم مد دةهللفد ديهللهدددذههلل
ذك لهللبهذا .هلل
المنمة لوهللل هللأدل مكهللل أ ّهلل
هللألقمبدمهلللمحمد هلل..هللألايتدههلل
إ ًهللذاهللقلهلللينمسهللكلهللهذههللاام بهلل..هللقلهلللهدمهللألدمهللأمط،دب ًهلل
وهلللألايتههللالمع ،هللوهلللألايتههللالما ّهلليهللالد لحهللالقد سوهلللألايتدههلل
إيي،موهلللألايتههللم
أيضمهللالش،طمنوهلللكلهللهذههللاآليم هللاقتمعتهمهللم هللكتمبندمهللالدذيهللتد ممهللبألدههللمحد هلللوهللإذاهلل
ً هلل
كددمنهللمح هلل ًفهللدمهللفمت كددهوهللقددللهللالهللت أل د هللأيهلللم د يلهللم د هللمحم د هلللالته،نددموهلللمددمذاهللتؤل دفهلل
كتمبم؟! هلل
ً
ثمهلليق لهللهذاهللاام هللر ،هللمهم .هلل
محمنهللا !هللر ،هللمهمهللثدمهللتند هللف،دههللآيدم هللق آل،دةوهللهدلهللا هللمند كمهلليتحد هللنهللفديهلل
هللمهمهللدمهلللكددموهللفيمددمذاهللل لدبهللف،دههللآيددم هللق آل،ددة؟هلل
أمد بهللتمفهددة؟!هللدملمدمهللهددذاهللاامد هلللدد،
ً
لألم يلهللمتكيدهللفهللوهللليند هللالد حيهللميد هللالنمديوهلللمدمذاهللكدلهللهدذاهللالتادتهللإ ًهللذا؟هللإ ًهللذاهللهديهلل
آيددم هللزائ د لهللالهللتحتمأل له دموهللدملم دمهللاام د هللتمفددهوهلللك دأنهللا هلليتح د هللنهللف ديهللالتفمهددم هلل
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من كموهللم ض عهللبملنعمةهلللكهللالهلليهموهلللممذاهللدملتهللمحم هللالمع،ح ،،هللبمإليممنهللبده؟هلل
للممذاهللدملتهللال،ه دهللبمإليممنهللبههللدملممهللأنهللالنم يا هللمنههللر ،هللمهمة؟ هلل
ثدمهللتق د لهللإنهللماجد ا هللمحم د هللهديهللال د ل،لوهللالقد آنهلليكددذبكلهلل﴿لمدمهللمناندمهللأنهلل
هللاال دل نهلل﴾هلل[اإل د ايلهلل]5٩هللوهللالهللت ألد هلللالهللماجد لهلل
ُّهللل هلل لهللب ِّمآليم هللإالهللأنهللكذ هللبهم ِّ
ِّ
لاح لهللفيهللالق آنهللكيهوهللبلهلللعمتمهللالماج ا هلللمحم هللفيهللااحمديا .هلل
حدد ،هللتقد هللبددأنهللالمعدد ،هلللدمهلليد هللعهللهللقدطهللبألدههللهد هللالمعدد ،وهللدمنديهللأقد أهلللدكهللهددذاهلل
النموهلللهذاهللقيتههللفيهللكتمبكلهلل"للممهللألميهللي دعد دعهللإلد هلللد احيهللق،ةد يةهللف د،يد ُّم هلل دأ هلل
ِّ
هللاب د د هللاإل ِّلع دمن؟هللفق دملد الهللق د ِّ ي دهللي حن دمهللا ِّلم ِّام د ا دنوهلل
مسهللإ ّل ديهللأل دم ِّ
تام،ددذ دهلهللم د ِّ هللي دق د د هللالن د د
لآخ لنهللإيي،موهلللآخ لنهللإ ِّبم،مهللأ ِّلهلللاح ي هللم هللهللااهلل ِّلم،ميهللوهللقم هللل دهدملهلللأ ِّلد دتموهللمد ِّ هللت دق دلد نهلل
ِّ
ِّ
د
د
يوهللفأألدهللم هلل
هللابد د هللا هللا ِّلحد هلل
إ ّليهللألم؟هللفأألدم هلل د ِّمام دن دهللب ِّطد د دسهلللقدم لهللأ ِّلدب د
هللهد هللا ِّلمعد ،د ِّ
ّ
يهلل دع دعهلللقم هللل دهلهللدد ب هلللكهلليمهلل ِّمام دن ِّهللب دهللي لمهللبيانيهللأق هللههللميد هللهدذاهللالمةدطي هلل)هللإهللنهللهلل
ل ِّح ًممهلللد ًممهلللم دهللي ِّاي ِّ هلللكهللبيانيهلللدمهللتأخدذهللكامدكهللمد هللالندمس)هلللكد هللأبديهللالدذيهللفديهلل
ِّ
العمملا هلل".؛هللا هللالذيهللفيهللالعمملا هلله هللالذيهللأمي هلللكهللذلكوهلللبملتمليهللالمعد ،هلل
امت لهللبألههللالمع ،هلل .هلل
دمئاهلل
ل ،هللهذاهللالنمهللفحعتوهللمن ممهللبااهللي حنمهللتيم،ذيههللل،عأالوهللقم هللي حنمهلل ً هلل
المع ،هللمم هللتيم،ذيهلهلل"أ ِّلدبهلل دهد هلل اآلتدي أ ِّهلل ل ِّنت د هللآخد ؟هللفأألدم هللي دعد دعهلللقدم هللل دهمدم:هلل
د
ا ِّذهم دم لأ ِّخم د ا دي حن دمهللبم دمهللت ِّع دمامنهلللت ِّن د د انهلل:هللا ِّل دا ِّم دي دهلليمة د لنوهلللا ِّل دا د جهللي ِّم دش د نوهلل
ِّ
ِّ د
الةددمهللي ِّعددم دا نوهلللا ِّلمدد ِّ ت هللي دق دمدد نوهلللا ِّلمعددمك ،دهلليمشدد لنهلل
لا ِّل دمدد ِّ ص دهلليطهدد د لنوهللل ُّ
د
لدد ب لم ِّهلل الهلل ي ِّاثد هللفيهلل" .هلل
د
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هللل دمهللينت د هللالمعدد،ح ،نهللأيهلللم ديهللآخ د وهلل"ه دلهللأل دبهلله د هللاآلتددي؟هللأ هلللنت د هللآخ د ؟"هلل
المعدد ،هللقددم لهلل"د د ب هلللم د هللالهللياث د هللفددي"؛هللالهللتنت د لاهللآخ د وهللال ديهللأل دمهللأفددت هللأمدد ،هلل
الاميوهلللأألالهللالا جهلليمش ن .هلل
هللمم،دمهللوهلللذلدكهللفديهللقةدةهللالاد ل ،،وهلللألادلهللالدذي هلل
هلل
أممهللمحم هللفجادلهللالممةد ي
ً
هللأيضمهللفيهللقةةهللالا ل . ،،هلل
ً هلل
ألمهللفيهللقةةهللالا ل ،،وهلللألالهللااح،ميهللم ت
يمش نهللم ًهلل
المع ،هلله هللال ح ،هللالذيهلليتهللةفهللبتيكهللالةفم وهللفاهللتع بهلللقتهللالمع ،وهللالهلل
تع بهلللقتهللالمع ،هللوهلللتاط،ههلللمحم وهللمحم هلللفعههلللمهلليج ؤهللمي هللذلك.
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هلل
هاهللبك .هلل
أهاهللل ً هلل
ً هلل
ب ايةهللدمنيهللأبيدكهللشدجممتي..هللهدذههللالماي مدةهللالتديهللذك تهدمهللفديهللالطمادةهللااللد هلل
كملبهللخطأهللمنيوهلللق هللت األابهللمنههللفيهللالطماةهللالثمل،ةهلللالثملثةهلللال اباة .هلل
جلهللمييهلللهللل ،هللهذاهلله هللالخطأهللال ح،د هللالدذيهللأخطأتدههللفديهللكتمديوهلل
لبملمنم مةهلل ّهلل
فألدمهلللدمهللأدهللعهللهللالاهللةددمةهلللهدمهللفديهلليد هللمد هللاايددم وهلللمدمهلله د هللمكتد هللال،د هللفديهللالطمادةهلل
ال اباةهللق هللأتنمز هللم هللباضههللفيهللالطماةهللالخممعة .هلل
إذاهللكمنهللالكتم هللالمق هللسهللالذيهللتؤم هللبدههلليتغ،دهلل هللمد هللدمادةهلللطمادةوهللفهدلهلل دتق هلل
م هللكتم هللمنقذلهلللممذاهللتغهلل ،هلليمهللمنقذ؟! هلل
ّ
ال! هلل
هللهذاهللالكا هللل ،هللماق ً هلل
إذاهللكددمنهللمنق دذهللق د هللأخط دأهللهددذههللالم د لوهللفألدمهللمعددتا هلللمنمة ت دكهللبان د انلهللبأخطددميهلل
الكتم هللالمق س)هللاثمبهلللكهللبد هللالخطدأهللمشد لهلللممئدةهللمد هللكتمبدكهللالمقد هللسوهللكدلهلل
النددددمسهللتخطدددئوهللإذاهللالكهللتهللمدددةهللالمق هلل دددد ،هللأخطدددؤلا!!هللألددد هلليخطدددئهللمنقددددذ؟!هللأبأيددددبهلل
شجممتي! هلل
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اام د هللالثددمليلهلليق د لهلل"منقددذهللر ،دهلل هللالم ض د ع"وهللالحق،قددةهللل دمهللأر،هللد هللالم ضدد ع؛هلل
ّ
الان انلهللبهلهللبشهلل هللالكتم هللالمق هللس..؟)هلللألمهللتح هللثبهللم هللالكتدم هللالمقد هللسوهللأبيد هلل
أنهللأم لهللأي هللأبحاهللمنهوهللألمهللأبحاهللم هللال ث،قةهللااصي،ةهللالتيهللألبهلللمهللتج هم.
يق هلل[اا تمذهللبش] ،لهلل"هلهللهنملهللشخمهللممقلهلليعتشه هللب ث،قةهللم بلل؟"هلل هلل
لامهللألم؛هللإذاهللألبهللبفابهللمييهللهللدم لهللفيهللمحكمةهللت هللميهللأنهللهدذاهللالم،دبهللهد هلللدكوهلل
لتق ّهلل هلللث،قةوهللألمهللأذهتهللإل هللالمحكمةهلللأق هلللهملهلليمهللألمممةهللهدذههللال ث،قدةهللمد لهللبلوهلل
لك هللف،همهللدل،لهللمي هللألههللالهلليميكهللالم،ب .هلل
دثاهللال ث،ق دةهللت دذك هللألندديهللبهللا دبهللالم ،دبهللف ديهللمددم هلل1٩50هللوهلللأل دمهللم ل د دهللف ديهللمددم هلل
مد ً هلل
1٩67هللإ ًهللذاهللال ث،ق دةهللم د لهللبلوهللفأل دمهللا تشدده هللبمل ث،ق دةهللالم د لهللبلهللمي،ددكوهلللالهلليح د هللل دكهلل
ألبهللأنهللتعتشه هللبمل ث،قةهللالم بلل .هلل
*هلل﴿ دمة د ّ ًقمهلللّم دمهللب د ،هللي ِّي ده﴾؛هللبي يدده)هللتاندديلهللالت د بالهلللاإللج،ددلوهللللدد ،هللالاه د هلل
ِّ
الق يمهللالمح هلللهلللالاهد هللالج يد هللالمحد هلللوهللتانديلهللإلج،دلهللالمعد ،هللللد ،هللإلج،دلهلل
التام،ذ .هلل
*هللل خلهللإل هللم ض منمهللالثدمليلهلليعدأ هللاا دتمذلهللك،دفهلليقد هللالقد آنهلل﴿لم ِّند دهمهلل
د
الت ِّ با دهللل﴾؟هلل هلل
ه هللالهلليا لهللد يقةهللالق آنهللفيهللالخطم  .هلل

بهللميدهلل ،دكمهلللأ ّلدي فضد ِّي دت دك هللم﴾هلل[المقد للهلل
﴿يمهللبنيهللإ ِّ ائ،لهللا ِّذ دك د لاهللل ِّامتيهللالتيهللأ ِّلا ِّم د
ِّ
ِّ ِّ
]47هلليتحد د هللنهللمدددنهمهللكأمد دةهلللاحد د لوهلليخدددمدمهمهللبخطدددم هلللاحد د وهللميد د هللاخدددتالهلل
الاة ب .هلل
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مكم﴾..وهلل﴿ي دع دم ل دك هللم﴾..هللهؤاليهللالذي هلللجهللمهمهللل مم همهللممت اهللم هلل
هلل﴿لإ ِّذهلللج ِّ،ن د
ِّ
هللدائممهلليتح هللنهللمنهمهللكممهلللد هللكدمل اهللأمدةهلللاحد لوهللمتجدمل ًهللزاهللحد لدهلل
زم وهلللك هللالق آن ًهلل
ال م  .هلل
دمنيهللالتقلهللإل هللأل هللبشمبلهللاح ّقهلل هللممهللديمتهل هلل
هللمي،ههللالعدا لهلل"ألدميهللالد
هللمممبكمهلليع قههللم
ًهلل
هللفيهلل ف هللالتثن،ةهلللق أهللخم هللا
ً
،نمي وهلللأش بهلللهمهللم هلل ا ،وهلللتألاهللم هللألملهللفمبان" .هلل

هللمد هلل

هلللفددديهلل دددف هللحمقدد بهللالنمدديهلليؤكدد هللهدددذاهللالماندد هلليقدد لهلل"ا دهللهللألددهللميهلل مدد ِّهلل ت،مددمنوهلل
لس م ِّهلل ألملهللفمبانهلل" .هلل
لا ِّل دق ُّ د هلل
أي هللألملهللفمبانهللالذيهلل تتألاهللالنم لهللم هللف قه؟ هلل
هلل دف هللالتكد ي هللي شد لمهللإلد هللالمكدمنهللف،قد هلللهد هلليتحد هللنهللمد هللإ ددممم،لهللمي،دههلل
العا لهلل"ل ك هلل في ب يدةهللفدمبانهلل"؛هللإ ًهللذاهللإ دممم،لهلل دك هللفديهللب يدةهللفدمبانوهلللالقد لسهلل
ّ
،تااهللم هللف بهللألملهللفمبان .هلل
هللأي هلل ك هللإ ممم،ل؟ هلل
ا أ هللأيهللم بيهللميد هلللألدههللااباوهللا دأ هللقةديهللبد هللكدا وهللا دأ هللأبدمهللألهدلوهلل
ا ددأ هللحددمتمهللالطددمئيوهللمنت د لهلللإنهللأحمم دبهلل[ا ددأ ]هللمميددةوهللكيه دمهلل دد،ج،م لكلهللبددأنهلل
إ ممم،لهللمي،ههللالعا هللكمنهلليا ،هللفيهللمكةهللالمك مة .هلل
هللالمؤبخد نهللالاد
ّهلل
*هلليقد هلللاشددنط هللاي ف،ند لهلل"هدذا هد هللالتددمبيخهللالددذي دهللهلليجمدهللء
مي،دده ح د الج ي د لهللالا ب،ددة"وهللهددذاهلللدد ،هللمي ،دههللخددالهللمن د هللالا د وهللك دلهللالا د
يؤمن نهللبأنهللإ ممم،لهللق هللمم هللفيهللمكةهللالمك مة.

هلل
هلل
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المؤبخهللاابمنديهللالمعد،حيهلل د،م ،سوهلللكدمنهللمامصد هللاهللليةدحمبةهللبضد انهللا هلل
ّهلل
*هلل
ً
ميدد،هموهلللمدمهللبأىهللالةددحمبةهلليفتحد نهللبددادهللالشددم هللقددم هللمد هللالةددحمبةلهلل"الطهلليهللقد اهللمد هلل
صح ايهللفمبان»هلللفت هللفيعط ،هللإل هللر ،هللذلك.
*هللالمط ي د لهللاب د هللالمط ي د هلليق د هللله د هلليتح د هللنهللم د هللإب د اه،ملهلل"ف د فءهللإل د هللابن دههلل
الهللوهلللزلهللدههلللأخ أل دههللم دءهللأم دههللإل د هللأباهلليث د هلللإل د هللأباهللالدد،م "؛هلل
إ ددممم،لهللمددم ً هلل
ياند ديهللبمتجدددمههللالحجدددمزوهللفهدددذاهللالمط يد د لهللياتد د لهللبدددأنهللالمكدددمنهللالدددذيهللذهد دتهللإل،د دههلل
إ ممم،لهلللهمأل هلله هللفمبانهلل..هلله هللالحجمز.
هللمفعد يهللال،هد دهللفديهللالاةد بهللال دط وهلليعتشده هللبشدمه هلل
ّ هلل
*هللاب هللم باهللم هللأشه
مج،تهلليق لهللبئ هللزم هللهيهللبئ هللهمأل هللالذيهللتح نهللمنههلل ف هللالتكد ي وهللهدذاهللدل،دلهلل
مي هللأنهللفمبانهللالتيهللذهتهللإل،هموهلللمم هللف،همهللإ ممم،لهللكملبهللمكة .هلل
دمداهلل
ليق د لهلل"ل ددميهللالمئ د هللبهددذاهللوهللانهللاإل ددممم،ي ،،هللكددمل اهلليق،م د نهللمن د ههللأم،د ًهلل
ن يةوهللالهللي ا هللم أل ًهللداهلليعم هللبئ هللزم " .هلل
هللهذاهلللاح هللم هللأكمب هللميمميهللال،ه دوهلليق لهللبئ هللزم هللهيهللبئ هللهمأل .

لد هللبألا دبهللإل د هلللعددخةهللم د هلللع دخهللالكتددم هللالمق د سهللالق يم دةهللدما دةهللبل ،كم دلهلل
)1811هلليق هللم هللهمأل لهلل"ف أل همهللمهلليهللكهللا هللمي هللم ،هللمميهللفيهللالم يدة؛هللميد هللالاد ،هلل
التيهللفيهللد ي هللحج هللالحجمز"؛هللإ ًهللذاهللهمأل هللكملبهللتا ،هللفيهللالحجمز .هلل
لك هللهنملهللمامةهللمهمةهللتنمئنمهللأي هلله هللهذاهللالفمبانوهلليق هللالنمهللبحعدتهللالدنمهلل
العما،نيلهلل"لتألاهللم هللألملهللفمبانوهلللماههللمش لهللآاللهللق ي " .هلل
أبألدد هللأنهللالهللت ألددءهللإلدد هللالدددنمهللفدديهلللعدددخةهللالفملدد يكهللالددههللمحدد هلللهللفددديهللهدددذاهلل
الع،مب.هلل هلل
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إ ًهللذاهلللح د هلللمح داهللم د هللفددمبانهللالت ديهللت د تمطهللباش د لهللآاللهللق د ي وهللهددذههللالت د األمهلل
هللتد بدهللهدذاهللالدنمهلل
اإللجي ،يةهلل[ال دمه لهللميد هللالشمشدة]هلللما دمهللالتد األمهللاإللجي ،يدة دهلل
من هللالح ياهللم هللمش لهللآاللهللق ي هللبخالهللالفمل يك .هلل
*هللآد هللكابلهلليق لهللالايمميهللت ك اهللهذههللالاش لهللآاللهللق ي وهلللاختمبلاهللالق ايلهلل
التمل،ةلهلل"لألمؤلاهللم هللبب ا هللالق س"وهللفيممذاهللاختمبلاهللهذههللالق ايل؟هلل هلل
قم هللكابللهللالهمهللممهلليج لاهللأيهللشييهلليتايهلل هللبفمبانهلللههللمش لهللآاللوهللفمختمبلاهلل
الق ايلهللالثمل،ة .هلل
يغ،هلل لنهللبحعتهللممهللي لن .هلل
ّ
ألمهلل أحلهلللههللالمشكية؛هللالنميهللﷺهللح ،هللألميهللإل هللفت هللمكة؛هللدخيهدمهلللمادههللمشد لهلل
آاللهللكممهللقم هللاإلمم هللالمخمبيهللفديهللصدح،حهوهللدخي هدمهلللهدمهللصد،م وهللثدمهللباد هللذلدكهلل
صنممهللح هللالكامةهللله هلليق لهللبألميهللالح هللوهلللزه هللالممدلهللوهللإنهللالممدلهلل
ه هلل360هلل ًهلل
كمنهللزه ًهللقم)وهللثمهللألميهمهللبا هلل نت ،هللحمألهللمهلللماههلل120هللأل ًهللفم .هلل
اا دددئيةهللالثاثد دةهللااللد د هلللد د هلليج،د دتهللمي،هدددمهللالمندددمة وهللفقد د هللأخم لد ديهللبألد دههلللد د هلل
يج،ت !..هلل
ؤاليهللال ابءهلليمهللأ تمذهللبش ،لهللأي هللتقءهللفمبانهللالم تمطةهللباش لهللآاللهللق ي ؟ هلل
هنملهللبشمبلهللقة ،لهللم هللالنميهللدال،م هللبمميكةهلل تعح هللال لمدمنهلل..هلللم خدذهلللةدهلل هلل
بأىهللبؤيمهللفيهللمنممدههللوهلللالنمديهللدال،دم هللقةدهللهمهللمي،دههللمد هللميدمهللا هللمد هلللألدلهللوهلللأخمد ههلل
بتفع ،هم .هلل
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دمالهللبأ دههللم د هللذهددتوهللص د بههلللذبام ،دههللم د هلل
ال ؤي دمهللتق د لهللبددأنهللالميددكهللبأىهللتمثد ً هلل
فضدةوهللبطندههلللفخددذاههللمد هلللحددمسوهلل ددمقههللمد هللح يد وهللفجددميهللحجد هلل دهللقطدءهللبغ،د هلليد ي وهلل
فض هللالتمثم هللميد هللالقد هللالتديهللهديهللمد هللح يد وهللفمدمذاهللحةدل؟هلل"فملعدح هللح،نئدذهلل
الح ي هلللالخ لهلللالنحمسهلللالفضة" .هلل
ممهلله هللتفع ،هم؟هلل هلل
دال،م هللفع همهلللمختنة هللقم لهللهذاهللح ياهللمد هللأببدءهللممملدكوهللالمميكدةهللااللد وهلل
المميكةهللالثمل،ةوهللالثملثةوهللال اباةوهلللممذاهلل ،حةلهلل[با هم]؟هلل هلل
،أتيهللالحج هلل"لفيهللأيم هللهؤاليوهلليق،مهللإلههللالعمملا هللمميكةهللل هللتنق اهللأبد ًهللا"وهلل
هلللتفنيهللكلهللهذههللالممملكوهلللهيهللتثمبهللإل هللااب " .هلل
ممذاهللتفال؟هلل"تعح دهلل
*هللي ،ف سهللمم هللبا هللالمع ،هلليق لهللهذههلللم يلهللم هللالمعتقمل .هلل

لل دمهلليفع د همهللال دههللياي دمهللأنهللأ دد،مدههللال لمددمنهلل دد،ن مج نهللم د هللتفعدد ،هموهللاله دمهلل
تتح نهللم هللزلا هللمميكتهم .هلل
لامهللمميكةهللبمبلوهللثدمهللمميكدةهللمدمديوهللثدمهللمق لل،دةوهللثدمهللاإلمم اد بيدةهللال لممل،دةوهلل
فم هللالذيهلل ح هللاإلمم اد بيةهللال لممل،ة؟هلل هلل
المعيم نوهللأخ أل همهللم هللبادهللالشم وهللم هللمة وهللمد هللت ك،دموهللثدمهللأخدذلاهللمدنهمهلل
ممصمتهمهللالقعطنط،ن،ةهللوهللفةمب هللممصمةهلللإل ا  .هلل
العؤا هللالخمم هلللأل تمذهللبش ،لهللإذاهللكمنهللالنمهلليتحد نهللمد هللمميكدةهلل تعدح هلل
لتفنديهللال لمددمنوهللللحد هلللإيددمكمهللمتهللفقد نهللميد هللأنهللال لمددمنهللهدمهللالمقةد دلنوهللمتد هلل
دحقبهللمميكدةهللالمعد ،هللاإلمم اد بيدةهللال لممل،ددة؟هلللقد هللمدم هللالمعد ،هللهلللهد هلليد فءهلل
الج يةهلللهموهلللحعتهللماتق كمهللمم هللله هللمايهلل هللمي هللصي،تهللبلمملي؟ هلل
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ي دذك هللاا ددتمذهلل[ح د يا]لهللبالهللتة د ّهللق همهلللالهللتكددذب هم)؛هللأيهللمن د ممهلليخم للنددمهلل
بماخمددمبهللالتديهللالهللماند هلللهددموهلللكث،د هللمد هللاامد بهللم ألد دلهللفديهللالتد بالهللوهللللدد ،هلللهدمهلل
مان  .هلل
أممهللح ،هلليخم للمهللبح هللفنح هلللة قهموهلللحد ،هلليخم للدمهللبممددلهللفدنح هللل فضدهوهلل
ل ينمهللم،د انهللالحد هلللالممددلوهللكتمبندمهللهد هللالدذيهللياط،ندمهللالم،د انهللالةدح ،هللليحد هللمد هلل
الممدل .هلل
يق هللاا تمذلهلل"النميهللﷺهللل ،هلللههللأيهللماج ا هلللالهللفيهللالق آن"وهللالقد آنهللميدييهلل
بماخممبهللالغ،م،ةوهلللأ تط،ءهللأنهللأق هلللكهللم هلل بلهللالفت هللفقطهللمشد هللأخمدمبهللمغ،هللمدم هلل
الهلليا فهمهللإالهلللمي.هللهلل هلل
***هلل هلل
هلل
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هلل
هلل

هلل
ألم،لهللأل ًهللاهللأنهللالش،خهللممدهللفيهللالم اخيةهللالثمل،دةهللإلد هللالم ضد عوهللللدذلكهللأمتقد هلل
أنهللهذاهللمي هللااقلهللب ايةهللم فهللقة .هلل
د،طمل،مهللمي د هللمحم د ؟هللقددم لهلل
حدد ،هللأألددم هللمي د هلل ددؤاليلهلللمددمذاهللأديقددبهلللقمهللدمهللشد هلل
ً
ً
أخطأ  .هلل
د،توهللأي هللأمينبهللتةح ،هللالخطأ؟هللق هللحذفبهللالجميدةهللدلنهللإمدانهللأيهللشدييوهلل
هللش،طمل،مهلللمحمد وهلللت األادبهللمندههلل
هلل
هلللقمم
هذههللأل هللم لهلل ،عمءهللالمشمه هللبألكهلللعمب هلل
ً
ً
ما،ندمهللوهلللالهللي يد هللأنهللينتمدههللأيهلل
بعك وهللبعك !هللمثلهللال اح هللالذيهللابتكدتهللشدً ،ئمهلل ًهلل
شخمهلللفايته .هلل
لتق لهللممهللالا،تهلل أر ،هللآبائي؟! هلل
هللإ ًهللذاهلليمكد هللحتد هللفددمبانهللتغ،د هللبأيدكهللباد ممهللأأل،مدكهللمي،هددموهلللألت د هللفديهللالنعددخةهلل
هللكتمبدمهللمد هللر،د هللفدمبانوهلللالهللتاتدذبهللحتد هللأكشدفهمهللليمشدمه ي هللباد هلل
القمدمةهللأنهللتامدل ًهلل
ذلددكوهلل ددننت هللبددأنهلللم ياتدكهلل ددهللدتحذلهلللاح د لهللتيد هللااخد ىوهللكم دمهللحددذفبهللاليقدتهلل
الش،طمليهللم هللمحم وهلللألبهللامت فبهللبألكهللتخطئوهللإ ًهللذاهللفهذاهللخطأهللكم ،هللمنك .هلل
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ألمهللأقلهلللكمهللألنمهلل نتمءهللالش،خهللفيهللبحيةهللالت،ه؟!هللهمهلله هلليمت ئهللمد هلل دف هللالتثن،دةوهلل
يمت ئهللبحيةهللالت،هوهللتام هلللتماههللفيهلل ف هللالتثن،ة ..هلل
يق هللبأنهلل"لهذههللالم كةهللالتيهللبمبلهللبهمهللبأللهللا هللبنديهللإ د ائ،لهللقمدلهللم تده"هلليانديهلل
وهللفقم لهلل"ألميهللال هللم هلل ،نميوهلللأشد بهلللهدمهللمد هلل دا ،وهلللتدألاهلل
لهميةهللخ مةهللم
م هللألملهللفمبانوهلللأت هللمد هللببد ا هللالقد س"وهللهد هلليتحد هللنهللمد هللبحيدةهللبنديهللإ د ائ،لهلل
وهلليتح هللنهللمممهللاختم لهوهللفممهللماقةهللمحمد هلل
إل هلللص لهمهللإل هللألملهلللم هلللهميةهللم
يدذك همهللبمادمما هللا هللماهدموهللمدمهلل
با هللألف ،هلل نةهللحت هلليتح نهللمنه؟هللهد هللي يد هللأنهلل ّهلل
ماقةهللمحم هللبملكا ؟هلللأي هللا مهللمحم ؟هلل محمنهللا هللوهللهلهللبتألاهللم هللألملهللفمبان)هلل
صمب هللتانيلهللبمحم )؟ هلل
د،خوهلللحت م دكهلل
هللمتنمقضهللدمهلللينددمسوهلللامددذبليهللأيه دمهللالشد هلل
دؤاالوهلل ددتم ل
ثدمهللأ ددألكهلل د ً هلل
ً
لك هلليم لهللبألكهللتنمقضهلللفعكهللبنفعكلهلل ف هللالتثن،ةهللهدذاهللمد هللالكتدم هللالدذيهللتاتقد هلل
ألههللمح هلللهلل..هلل محمنهللا ..هللفهلهللالمع،ح ،نهللالذي هللح هللف اهللكتدمبهمهلل[حعدتهللبأيدك]هلل
لعد د اهللألمد دلهللفدددمبانهللالدددذيهلليد د هللميد د هللمحمد د وهللحتد د هللألدددميهللالد د كت بهللمنقد دذهللالعدددقمبهلل
لاكتشفهم؟هلليمهلللذكمئك!هلل هلل
مند لمهللفا ددفةهللمثدلهللالقد ي هللألرعددط،ن هلللالقد ي هللت ت،ي،دمل سهلللأبيجددمل سهلل
الذي هللكمل اهلليتقن نهلللغم هللكث ،لهللوهللليتقن نهللالام يةوهللليتقن نهللال ،لمل،ةوهللليتقند نهللكدلهلل
هددذههللاليغددم وهللل دمهللي د بك اهللأنهللهددذههللالنم د يلهللم د هللمحم د وهلللل دمهلليا فه دمهللمحم د هللحت د هلل
يق لهمهللفيهللالق آنوهللللمهلليا فهمهللالةحمبةوهللفهلهللألدبهللأفهدمهللمد هللآبدميهللالكن،عدةهلللأفهدمهلل
م هللمحم هلللأفهمهللم هللالةحمبةوهللهلهللألبهللأفهمهللمنهمهللكيهم؟! هلل
ف ًهللذاهلللحد هلللاد دهللإلد هللالم كدةلهلل"أشد بهلللهدمهللمد هلل دا ،وهلللتدألاهللمد هللألمدلهللفدمبانوهلل
لأت هللم هللبب ا هللالق س" .هلل
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لممذاهلل ،نمي؟هلللممذاهللذك هلل ،نميهللفيهللاال ؟هلل هلل
هللخد لجهللبندي إ ِّ د ائ،لهللمد ِّ هلل
لق أهللهذاهللفيهلل ف هللالخ لجلهلل"في الشد ِّه هللالثملداهللباد
ِّ د د
أ ِّباهللم ِّة د وهللف ديهللذل دكهللا ِّل ،د ِّ هللأل دمؤلاهللإل دهلل هللبهلل ي دةهلل د،نميهلل"وهللأل هللمحط دةهللله دمهللذك د هلل
ّ
فةا إلد ا هلل
للذلكهللذكهلل همهللبهملهلل"هنملهللل هللإ ائ،لهللمقمبل الجملوهلللأممهللم
فنمداههللال هللم الجمل"وهللللذلكهلل دهللذك هللب يةهلل ،نمي .هلل
ثمهلللممذاهللفمبان؟هلل هلل
هللأيضمهللفيهلل ف هللبالا دهلل10هللاآليةهلل)12لهلل"فمبتحلهللبن هللإ د ائ،لهللفديهللبحاتهدمهلل
لق أ ً هلل
مد هللب يدةهلل دد،نميوهللفحيدهللبهللالعددحمبةهللفديهللب يدةهللفددمبان"؛هللإلهدمهللمحطددمتهموهللللددذلك دهللتهللدذك هلل
لاح لهللتي هللااخ ىوهلل"لبا هللذلكهللابتحلهللالشاتهللم هللحض ،ل هللوهلللل ل اهللفديهللب يدةهلل
فمبان"هللللذلكهللذك  .هلل
لممذاهلل ا ،؟هلل هلل
"ثمهللتح لنمهللوهلللابتحينمهللإل هللالم يدةهللميد هللد يد هللبحد هلل د لهللكمدمهللكيمنديهللالد وهلل
هللقمئالهللكفمكمهللدلبانهللبهذاهللالجمل" .هلل
ً هلل
هللأيمممهللكث ،لوهللثمهللكيمنيهللال
ًهلل
لدبلمهللبجملهلل ا،

اآليةهللالتيهللقيبهللببهللب ا هللالق س)هللمن هللرملم،ةهللالمفع ي هللتعدم هللبم يمدةهللقدمد )لهلل
"لأت هللبن هللإ ائ،لهللالجمممةهللكيهمهللإل هللب يةهللص ،هللفديهللالشده هللاال وهلللأقدم هللالشداتهلل
فيهللقمد وهللفت ايىهلللهممهللمج هللال " .هلل
كممهللل ىهلل..هللكيهدمهللمحطدم لهلل"ألدميهللالد هللمد هلل د،نميهللبالمحطدةهللااللد )وهللأشد بهلل
لهمهللم هلل ا ،وهللتألاهللم هللألملهللفمبانوهللأت هللم هللببد ا هللالقد س"هللكيهدمهللمحطدم هللفديهلل
 ،هللبنيهللإ ائ،لهللفيهللالم ية .هلل
هلل ألضحهمهللفيهللهدذههللالخمبددةهلل[ال دمه لهللميد هللالشمشدة]لهللذهمد اهللفديهلل د،نميوهللثدمهلل
هنمهللألملهلل ،نميهللهنمهللفيهللألملهللح بيتوهللثمهللب يةهللفمبانهلللج همهللهنموهللثمهللقدمد هللب ل،دءوهلل
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هللألم،ادموهللللدذلكهلل
ًهلل
ل ا ،هللفيهللهذاهللالمكمن..هللهمهللهيهللبحيةهللبنيهللإ ائ،لهلللاضحةهلللكم
هللبمامماتههللفيهللهذههللال حية .هلل
ذكهلل همهللا هللفيهللآخ هللأيم هللم
هللأي هللهذه؟هلللح هلللتح نهللم هللهنمهلل..هلللمكةهللهنمهلل..هللمدمهللالدذيهللأتد هللبهدذههلللهدذه؟هللمدمهلل
الااقدةهللبدد ،هللهددذههلللتيددك؟هللمدمهللالااقدةهللبدد ،هللمكدةهلللبحيدةهللبنديهللإ د ائ،لهللفديهللبحيددتهمهلل
لي خ هللإل هللأباهللالم،امد؟ هلل
ثمهلليحتبهللال كت بهللبعف هللدال،م هلل
ممهللأالح ههللفيهللالشد،خهلل د ايهللمد هللكتمبدههللألهللم اخاتدههللاآلنهللألدههللالهللييتد هللبمادمي ،هلل
التفعدد ،وهللكم دمهللل دمهللييت د هللبان د انهللالمنددمة لوهللأل دمهللحدد ،هللأق د هللب امج ديهللأق د هللاآليددم هلل
الق آل،ةوهلللأق هللممهللقملههللاب هللكث ،وهلللممهللقملههللالطم يوهلللالق دمي .هلل
هللمفعد هلللاحد هلليهد ديهللألهلل
فمحت هلل هللالع،مبوهلللاحت هلل هللأقد ا هللالمفعد ي وهللهدلهللهندمل ّ هلل
مع،حيهللقم هللبألهمهللتتح هللنهللم هلللميهللقمد ؟هللأمط،نيهللالم ألءهللحت هللل ىهللألههلللميهللقمد ؟هللهلل
ألبهللتأخذهللاآليم هللم هلل ،مقهموهلللتاط،همهللماند هللمد هللمند لهلللدمهلليقدلهللبدههللأيهللشدخموهلل
هللفايدبهللهدذاهللمدءهللآيدم هللالقد آنهللممكد هللأديدءهلللدكهللأممأل،دتوهللالتد هلل هللبمادمي ،هلل
د هلل
تخ،لهللل
التفع ،هلل..هللكلهلللمهلللههللخيف،ةهللوهللللههلل ،مب .هلل
ثمهللأ ألكلهللهلهللي أل هللفيهللكلهللأحمدياهللاإل دا هللألهللفديهللكدلهللآيدم هللاإل دا هللأنهلل
دال،دددم هللالنمد ديهللكدددمنهللمند د ههللكتدددم ؟هللألددد ،هللإيمدددملكمهللكمعددديم ،هللأنهللالتد د بالهلللال بد د بهلل
لاإللج،لهلل[هيهللكتتهللا ]؟هلل هلل
م هللأي هللم فبهللأنهللدال،م هللمن ههللكتم ؟ هلل
أل ،هللم هلللف هللالكتم هللالمق هللسهللالذيهللتاتق هللألههللمح هللل؟ هلل
قي دبهلللددكلهللأل دكهللتاتق د هللأنهللال ث،ق دةهللم د لبلوهللث دمهللت دأتيهللبملددذيهللف،ه دمهلللتق د لهلله ديهلل
تتح نهللم هلللم،نم .هلل
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حض لهللال كت بوهللألبهلللعبهللأذك هلللاح وهللهنملهللم هللكمنهللأذكد هللمندكهللبكث،د هللفديهلل
تددمبيخهللالمعدد،ح،ةوهللميمددميهللكم دمبهللقمددلهللمجددييهللمحم د هلل..هلللمددمذاهلل دد،خف له؟هللإنهللكددمنهلل
محم هلل ،أتيهلللكمنهلله هللالح هلل نتماههللكينم هلل
هللأصداهلل..هللكدمنهللقميدهوهلللمدمذاهلل
ً هلل
لممذاهلل ،خف،ههللالق ي هللأرعط،ن س؟هلللدمهلليكد هلليا فده
هللثمندموهللباضددهمهلل
دد،خف،ههللألبيجددمل س؟هلللمددمذاهلل دد،خف،ههللت ت،ي،ددمل س؟هلللهددؤاليهللدفاد ً ا ً
مم هللشده ً ،اهللفديهلل دم،لهللمدمهلليدؤم هللبدهوهلللمدمذاهلل د،خف نهللمحمد ً ا؟هللإذاهللكدمنهللمحمد هللمد هلل
تشهمداهللم هللهؤاليهللألهمهللتتح نهلل
من هللا هلل نتماهوهلللك هللهمهلللمهلليج لاهللذلكوهللأمطنمهللا
ً
م هللمحم  .هلل
قلهلللنملهللأي هلللبدهللفيهللكتمبكهللألهللأحمديثكهللأنهللدال،م هلللههللكتم ؟هلل هلل
داوهلللكندكهللتحددتبهللبدههللحدد ،هللت يد هللأنهللتيادتهللبمآليددم هلل
لدد ،هلللدههللكتددم هللمند كمهللأصد ً هلل
لتغ ،د هللمانمه دمهلللتخ أله دمهللم د هلل دد،مقهموهلللتاط،ه دمهللمان د هللآخ د وهللالهللي دمهلل دد ،يهللدال،ددم هلل
إ ائ،ييهلللمهلليتح نهللم هللمحم وهللالهللماقههلللههللبهوهللالهللي أل هلل..هلل هلل
لا ماهمهللألً ،هللاهللوهلللل،عماهمهللأيهللمعيملهللفيهللتمبيخهللال،ه دهلللفيهللتمبيخهللالمعد،ح،ةهلل
لدمهللينت د هللبند هللإ د ائ،لهلللم،هللدمهللخددمبجهللبنديهللإ د ائ،لوهللللدمهللينت د هللالمعدد،ح ،نهلللم،هللدمهللباد هلل
ً
ً
المعدد ،هللوهللانهللالمعدد ،هللقددم هلللهددملهلل"أل دمهللاال دفهلللال،ددمي"هللل دمهللينت د لههللقددطوهلللل د هللكددمنهلل
هللمتنمئمهللمنههللاللت ههللأح هللمي هللااقل .هلل
ًهلل
محم

هللمخ،يدتكمهللتاتقد لنهللأنهلل
هلللم،دمهللم ب،دموهللهدذاهللفدي هلل
هلل
حت هلله دقم هللالمع،ح،ةهلللمهللتنت
ّ
ً
ً
المع،ح ،،هللكمل اهللينت لنهللالنميهللالا بيوهللأدملمكمهللبد ل،لهلللاحد هللمد هللأيهللكتدم هللمد هلل
ألاهللدموهلل
كت دتهللالعددمبق ،هللقم دلهللمحم د هللكددمنهلليتح د هللنهللم د هلللم ديهللم ب ديهللقددمد وهللأمطهللن ديهللم ً
هللدل،ا..هللألتمهللت هللم نهللدلنهللأدلةهللوهلللهذههللهيهللمشكيتكم .هلل
أمطهللني ً هلل
***هلل هلل
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هلل
***هلل هلل
هلل
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ب ايةهلليق هللليهللاا تمذهللبش ،لهلللمدمذاهللر،دهلل
لممذاهلللمهللتاي هللذلك؟ هلل

هلل[الفقد لهللفديهللكتمبدك]هللفديهلل دك

؟هلل

مؤلفدمهللكم،د اهلل
م هللممدلهللالمؤلف ،هلليمهللأ تمذهللبش ،هللوهلل-هلللح ،هللتةد ،هلل-إنهللشدميهللا -هلل ً
ً
كتمبدهللدمهللثمل،دهللدمهللر،د د هللالكتدددم هللالدددذيهللبخةد د صهللدامد د هللوهللالدددذيهللتحد د يتكهللأنهلل
لتنشد د هلل ً
ً
تنمة ليهللف،ههلللكنكهللبفضبوهلل-هلل هلل
حدد ،هللينش د هللالمؤلددفهللالطما دةهللالثمل،ددةوهلللكددذلكهللف ديهللالكتددم هللالمق د سهلل..هللحدد ،هلل
ينش لنهللالطماةهللالثمل،ةهلليت األا نهللم هللأش،ميهللفديهللالطمادةهللااللد وهلللمدمدلهللالهلليق مد نهلل
بأيهللامتذابهلللالهللأيهللشيي؛هللانهللالنمسهللالتيهللتقد أهللتفهدمهللأنهللالطمادةهللالثمل،دةهللمانمهدمهللأنهلل
هنملهللتح يثم هلللهنملهللأخطمي .هلل
مم ًهللممهلليدمهللأ دتمذوهللأيهللدمادةهللأل يد لهللمد هللكتدم هلللديهلل..هللاميدمهللألنديهللت األادبهللمد هلل
أش،ميهللفيهللالطماةهللالعمبقة..هللممهللمن يهللأيهللمشكيةهلليمهللأ تمذهللأب ًهللاهللأب ًهللا .هلل
اا تمذهللت لهللكلهللم ض عهللفمبانهللالذيهللألمهللقيتههللم هللإ دممم،لوهلللكألدههلللدمهلليعدمءهلل
ف،هوهلللالهللخم هللمن ههللمنهوهللللمهلليجمنيهللمي هلل ؤالي .هلل
اآلنهللدم لمهللل ىلهللممذاهلليق هللالكتم هللالمق سهللم هللفمبان؟ هلل

48

هل بشر الكتاب املقدس مبحمد ...؟

دمنهلل
دمبانهلل"وهللإذاهللك هلل
مم،لهللوهللهلل"لالق لسهلل د،تألاهللمد هللفد بهللألمدلهللف هلل
فمبانهللهيهللم د هللإ هللم هلل
ممم،لهللق هللهللمم هللفيهللمكةهللكممهللقملبهللألم،ءهللالاد هللهللوهللمثيمدمهللقدم هلللاشدنط هللاي ف،ند هللهللوهلل
هلل
إ
هللفمان هللذلكهللبأنهللفمبانهللهيهللالمكمنهللالذيهلل ،شه هللةه بهلللم،نمهللمي،ههللالةالهلللالعا هللهلل .هلل
يق هللاا تمذهللبش ،لهللفمبانهللهذههللفيهلل ،نميوهلللل،عبهللفيهللالحجمزوهلللبن هللإ ائ،لهلل
كمل اهللفيهللبحيةهللالت،ههللم لاهللمي هلل ،نميوهللفكمنهللهنملهللمكمنهللا مههللفمبان .هلل
هذاهللالكا هلليمهللأ تمذهللر،د هللصدح ،هلل؛هللف ألد دهللفدمبانهللفديهلل د،نميهللالهلليمندءهللأنهلليكد نهلل
هنملهللفمبانهللأخ ىهللر ،هللمذك بلهللفديهللهدذاهللالم ضدءوهللففديهللالادملمهللالقد يمهللكدمنهللهندملهلل
تشددمبههللفدديهللاا ددمميوهلللم ألد دهللحتد هللفديهللمملمندمهللال،د وهللاإل ددكن بيةهلل..هللهنددملهللمشد هلل
م نهللأخ ىهللا مهمهللاإل كن بية .هلل
فيهللكتم هللاا تمذهللممم هللالجم،ييهللبأ مميهللالم نهلللالم اقءهللالجغ اف،ةهللالمتشمبهةهلل
قام)هلليذك هللبأنهللباضهللاا مميهللتك ب وهللفماضهللالهد الهلللمدمهلليقد أهلل
لف ًهللمهلللالمختيفةهللم ًهلل
ب ،نمي)هللهنمهلليحعتهللكلهلل ،نميهلل[هي]..هللمانمهمهللل ،هللهنملهللإالهلل ،نميهلللاح ل .هلل
يق أهللبفمبان)هللف،

هللألههللل ،هللهنملهللر ،هللفمبانهلللاح ل .هلل

ب ا) ،هلللد ،هللهندملهللإالهلل دا ،هلللاحد لهلل[بحعدتهللاا دتمذهللبشد] ،وهلللالهلليد بيهللأنهلل
اال دمهللق د هلليتك د بهللف ديهللأكث د هللم د هللم ضددءوهللاأل دلهللهددذاهللقددم هللاا ددتمذهللمددمم هللالجم،ي ديهلل
بكتمبةهللهذاهللالكتم وهلللألبدهلللممذجهللبأب وهللأد وهللأبع،موهللأبممن)هللكيهمهللأ دمميهللم ألد دهلل
لم نهللم ي لهلللهمهلللف هللاال م .هلل
*هلل نم أهللب ،مب ،سهللالق،ةد يوهللأبد هللالتدمبيخهللالكنعديهللفديهللالقد نهللال ابدءوهلللاحد هلل
جم دءهللل،ق،ددةوهلللكددمنهللقمئ د هللإح د ىهللالمجم مددم هلل
م د هللأكم د هللميمددميهللالكن،عددةوهللشددههلل هللمهلل ِّهلل
الم ألد د دلهللفد ديهللالمجمدددءوهلليقد د لهلل"فدددمبانهللم يند دةهلللبايهللالا ب،د دةهللمجدددملبلهلللةدددح ايهلل
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الع ازي هللبالا )...هللتقءهللخمبجهللالا ب،ة"؛هلليانديلهللخدمبجهلل د،نميهلللخدمبجهللالا ب،دةهلل..هلل
الا ب،ةلهللمنطقةهللشمم هللالج ي لهللالا ب،ةهلليعم همهلللهللبالا ب،ة)وهلل"تقءهللخمبجهللالا ب،ةهللفديهلل
الجن "هللل،عبهللمنطقةهللتم لوهللألن هللمنطقةهللتم لوهللتقءهللفيهللالحجمزوهللهذاهللممهلليق لههلل
ي مب ،سهللالق،ة ي .هلل
*هللآد هللكددابلهلليقد لهللي أل د هللاثنددمنهللبفددمبان)؛هللفددمبانهللالتديهللبجمل دتهللح بيدتهللالتديهلل
تح نهللمنهمهللاا تمذهللبش ،وهلللمن لمهللفمبانهللأخ ىهللمدذك بلهللفديهلل دف هللالتثن،دةوهلليقد لهلل
هيهللبا ،لهللمي هللمعمفةهللشم اةهللم هللفمبانهللالع،نمئ،ة .هلل
هذههللالتيهلللشأهللف،همهللإ ممم،لوهلللهذههللالتيهلل ،أتيهللالق لسهللم هللف بهللألميهم .هلل
هلليهتم نهللبهوهلليتحد هللنهلل
هلل*هللبالم مةهللال،ه دية)هللم ألءهللمحت هللأل ًهللاوهللااكمديم ،ن ُّهلل
بأنهللهنملهللفمبانهللفيهلل ،نميوهلللهذاهللممهللمند يهللإشدكم هللمادهوهللليتحد هللنهللأنهللمدمهللألدميهللفديهلل
هللالمفعهللد لنهللكددمل اهللي بط د نهلل
دائمهللدم
ّ
ددف هللالتثن ،دةهلللم دمهللألددميهللف ديهلل ددف هللحمق د بهللالنمدديهلل-هلل ً
هللمكميدد ،هلللماضدددهممهللالدددماضهلل-هلليقدد لهللمددمهللألدددميهللفدديهللهدددذي هلل
ب،نهمددمهللوهلللياتم للهمددم ّهلل
العف ي هللالهلليمك هللأنهلليك نهللفيهلل ،نميوهللهذاهللفيهللم ضءهللآخ هللر ،هلل ،نمي .هلل
*هللالكتددم هللالمقدد سهللهدد هللالدددذيهلل دد،خم لمهللأيدد هللمدددم هللإ ددممم،لهللمي،ددههللالةدددالهلل
لالعا هلللنا لهللأي هلل تتألاهللالنم لهللم هللف بهللألملهللفمبان.هلل هلل
الكتم هللالمق سهلليتح هللنهللم هللأبنميهللإ ممم،لهلليق لهلل" كن اهللمد هللحهلل هللييدةهلل-هللفديهلل
الجند د هلل-هللإلد د هللشد د ب"وهللح ييد دةهللمنطقد دةهللفد ديهللشدددمم هللالددد،م وهلللشد د بهللفد ديهللألند د هلل
فيعط . ،هلل
م هللالذيهلليق هللهذا؟ هلل
هللميمددميهللالكتددم هللالمق د سوهللقددمم سهللالكتددم هللالمق د سهلليخم ل دمهللبددأنهللش د بهللف ديهلل
ألن هللفيعط ،وهلللأنهللح ييةهللفيهللشمم هللال،م وهللإ ًهللذاهللأبنميهللإ دممم،لهللممشد اهللفديهللهدذههلل
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هللشدممالهلللألن ًهللبدمهللبمتجدمههللشد بهلللبمتجدمههلل
ً هلل
المنطقةوهللفيهللل طهموهللفيهللالحجمزوهلللالطيقد ا
ح يية .هلل
*هللهنملهلللعخةهللم هلللعخهللالت بالهلل-هلللذلكهللألمهلل ألتكهللأيهلللعخةهللم هلللعخهللالتد بالهلل
ألبهللتؤم هللبهم؟هلل ،ي منيهللهذاهللالجد ا هلل-هللتقد هللالت ألمدةهللالا ب،دةهللليتد بالهللبحد للهلل
مم يةهللم هللهذاهللالنملهلل" كن اهللم هللزلييةهللإل هللالم صلهللالذيهللبحض لهللمة هللإل هللأنهلل
تجددييهللإل د هللمكددة"وهللفهددذههللالت د بالهللتات د لهللبددأنهللمك دةهلله ديهللالمكددمنهللالددذيهللمددم هللف ،دههلل
إ ممم،لهللمي،ههللالعا  .هلل
قد هللتقد هلللديلهللمح هللفدةوهلللقد هللتقد هلللدديلهللمد لبلوهللقد هللتقد هلللديلهللالهللأمتد لهللبهددموهلل
لذلكهلل ألتكلهللأيهللكتم هللذالهلل[الذيهللتؤم هللبه]؟ هلل
*هللالمع،حيهللااكمديميهللحع،تهللشهمدلهلليحق هلللنمهللالت بالهللالعمم يةوهلللمن ممهللألميهلل
إل هلللملهلل"ل ك هللفيهللب يدةهللفدمبان"هللقدم لهللهديهللالحجدمزهللبندميهللميد هللمخط ددةهللأخد ىهلل
ليت بالهللالعمم ية .هلل
لددذلكهلل ددألتكلهلله دلهللتددؤم هللب دملت بالهللالعددمم ية؟هللأ هللالهللتددؤم هللبهددم؟هلله دلهللم ف دبهلل
العددمتهلل[فديهلل ددؤاليهللمد هللالكتددم هللالمقد سهللالددذيهللتددؤم هللبدده]هلللألديهلللدمهللأخد جهللمد هلل
الم ض ع؟ هلل
هللأيضمهللفديهللمخط ددةهللمد هلل
*هللفيهلللمهللااصحمحهللب)33لهلل"لتألاهللم هللألملهللفمبان"و ً هلل
مخط دم هللالتد بالهللالعدمم يةهللالتديهلليدؤم هللبهدمهللالعدمم ي نهلللبد هللكيمدةهللبالحجدمز)وهلل
لذلكهلل ألتكهللم هللأيهللكتم هللتؤم هللبه ..هلل
*هللدمادةهللبل ،كم ددل)هللتقد هللم د هللالمنطقدةهللالتديهللذهمدبهللإل،ه دمهللهددمأل هلللم د هللبئ هددملهلل
"ف أل همهللمهلليهللكهللا هللميد هللمد ،هللمدميوهللفديهللالم يدةهللوهللميد هللالاد ،هللالتديهللفديهللد يد هللحجد هلل
الحجمز"؛هللإ ًهللذاهللإ ممم،لهللمي،ههللالعا هللمم هللفيهللالحجمز .هلل
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*هللالت د بالهللالا ب ،دةهللالت ديهللحقهللقه دمهلل ددامديمهللألددمؤلنهللالددذيهلليق د هللمن دههللم د هللب د هلل
م،مد نلهلل"لد الهلل دد ،لمهلل ددامديمهللبد هللألددمؤلنهللل دهللفقد هللالتد بالوهللالدههللهد هللالددذيهللألضد هلل
الغممضهلللالمخفيهللهللمنهم" .هلل
ممذاهلليق هلل امديم؟ هلل
يق د لهلل"لأل د همهللمي د هللمدد ،هللمددميهلل..هللف ديهللد ي د هللحج د هللالحجددمز"وهللهددذههللت د بالهللي دمهلل
أ تمذوهللهذاهللكتم هللمق هللسهلليقد هللبدأنهللحجد هللالحجدمزهللهد هللالمكدمنهللالدذيهللممشدبهللف،دههلل
همأل هلللإ ممم،ل .هلل
يق هللاا دتمذهللبشد ،لهلل دا ،هللهللفديهللأدل هللوهلللالهللماقدةهلللهدمهللب،عد عوهلللهدذههللمتايقدةهلل
ب حيةهللبنيهللإ ائ،ل .هلل
الهللي بيهللاا تمذهللبأنهلل ف هلليش عهللفيهللبااصحمحهلل)15هلليتحد هللنهللمد هللمنطقدةهللفديهلل
ل طهللفيعط ،وهللفيهللشمم هللر هللب،بهلللحمهلل-الحد هللميد هللالخ يطدةهلليدمهللأ دتمذ-هللفديهلل
تخمهلل مطهللبنيهلليه ذاهللهنملهللمنطقدةهللا دمهمهلل دا ،وهللإذاهلللألد هللهلل دا ،هللفديهلل د،نميهللفداهلل
يمنءهللأنهلليك نهللهنملهلل ا ،هللأخ ى .هلل
دائ لهللالمامبلهللالكتمب،ةهللتخم لمهللبأنهلل مم ،هللهيهللمنطقةهللأخ ىهللر ،هللالمنطقدةهللالتديهلل
كنبهللتتح نهللمنهمهللفيهلل ،نمي .هلل
لذلكهللمن يهلل ؤاالنوهللأضفهمهلللأل ئيةهللالتيهللل دهللتج،تهللمي،همل هلل

هللهدددلهللالكتدددم هللالمقدد سهللماةدد هللمدد هللالخطدددأهللفددديهللماي ممتدددههللالجغ اف،دددةهللحددد ،هلل
يتح نهللم هللتح ي هللمكمنهللفمبانهللبألهمهللفيهللمكمنهللالحجمز؟هلل
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ددؤا هللثد ٍ
دمنلهللهددلهلليمك د هللأنهلليطي د هللاال ددمهللال اح د هللمي د هللمكددمل ،هللمختيفدد ،هللفدديهلل
الاملمهللالق يمهلللالح يا؟هلل
اا تمذهلليق لهلل"بب ا هللالق س" .هلل
ألاللهللالق ايلهللخمدئةوهللالفق لهللالهللتتح نهللم هللبب ا هللالق س .هلل
لمددمهللبأيددكهللل د هللألددمهللاخت د د هللهللالق د ايلهللالثمل،ددةوهلللقيددبلهلل"لأت د هلللماددههللمش د لهللآاللهلل
دخهلل
قد ي "هللكمددمهللذهمددبهللالت ألمددةهللالعددما،ن،ةوهلللكمددمهللقملددبهللالف لجمتددمهلللمشد ا هللالنعد هلل
اإللجي ،يةهللالتيهللم ضتهمهللمي،كوهللهلهللتاتم همهللمح فة؟هلللممذاهللتاتم هللالق ايلهللالتيهللألبهلل
اخت تهللهمهللهيهللالق ايلهللالةح،حة؟!هلل هلل
ثمهللالح ياهللل ،هللم هللببد ا هللالقد سوهللالحد ياهلليتحد نهللمد هللمشد لهللآاللهلل..هلل
بب د لهللبمان د هللمش د لهللآاللهللفدديهللالكتددم هللالمق د سوهلللالق د سهللالمقة د دهللأيهللمش د لهلل
آاللهللق ي وهلللذلكهللالق ايلهللالتيهللتختمبهمهللل،عبهللق ايلهللصح،حة .هلل
اا تمذهلليق هللبأليهلللدمهللألتد هللبمادمي ،هللالتفعد ،وهللأخم لديهللمدمهللهديهللمادمي ،هللالتفعد ،هلل
التيهللمن كموهلللالتيهللألمهلللمهللألتد هللبهدم؟هللكدلهللإلعدمنهلل-يدمهللأ دتمذ-هلليعدتط،ءهللأنهلليقد هللمدمهلل
هللدل،اهلل[مي هللممهلليق له] .هلل
ً هلل
يشميوهلللك هللينمغيهللأنهلليق ّ
اا تمذهللبش ،هلليق لهللفمبانهللل ،هلللهمهللماقةهللبملش ياةهلللالهللبشييوهللالمعألةهللمممبلهلل
م هللب كة..هللل ،هلللهمهللأيهللماقةهللبملش ياة ..هلل
*هللالنمهلليق لهلل"لم هلليم،نههلللمبهللش ياةهللله" .هلل
*هلللالقدد ي هللأل،د د ل هلليقدد لهلل"ا هلل د د لهلليدددأتيهللمدد هللالجندد
ش ياتهوهللليأخذلمهللإل هللأباهللالم،امدهللالحقة" .هلل

وهلل ددد،أتيهللل،اط،نددمهلل
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*هللفيهللالتيم دهلليتح نهللم هلل دف هللالتثن،دةهللف،قد هلللهللا هللبمد هلللألدل)هللأمطد هللالتد بالهلل
لإل ممم،ي ،،هللبلهمهللالا )هللفيهللفمبانوهللللكنهمهلللمهلليقمي هم .هلل
لأيضدمهللمد هلل دف هلل
لأ تط،ءهللأنهللأمط،كهلللف هللالماي مةهللمد هللبت ألد هللألبشدي،م)وهلل ً
بم با هللتنح مم)وهلللم هللبف قيهللديهللببديهلللادمزب)وهلللالمفعد هللبباشدي)وهلللمد هللر،د همهلل
لر ،هم ..هلل
هلل
***هلل هلل
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هلل
يم د لهللأنهللبحي دةهللالت ،دههللهددذههللا ددتق هلل هللف ديهللفددمبانوهللالهللي ي د هللأنهلليغددمدبهللفددمبانوهللأل دمهلل
الت تكهللأنهللتذهتوهللامتق هللألكهلل تاتذبهللم هللهذهوهلللتذهتهللإلد هللمحطدةهللأخد ىوهلل
هللأيمممهللفيهللفمبان .هلل
للك هلللاض هللألكهلل تق،م ً
هلللقمدمهلل
الكهللميهللقبهللمي هللاالمتذابوهللدمنيهللأق هلللكهلللهلللامهللحد ،هللتقد هللبدأنهللهندمل هلل
ً
ش،طمل،مهللببئ ،هللهدذاهللالادملم)هللهد هللمحمد هللمي،دكهللأنهللتاتدذبوهللالهللي ألد هللقدمبئهلليشدت يهلل
هلل
ً
الطماةهللاالل هلللالثمل،ةهلللالثملثدةهلللال ابادة؛هللألدمهلللد ،هلليجدتهللميديهللأنهللأشدت يهللمد هللكدلهلل
كتم هللألم،ءهللالطمام هللحت هللأم لهللممهللكتمبهللفديهللالطمادةهللااخد ىوهللمي،دكهللأنهللتقد هلل
امتذابا .هلل
ً

مثاهلللقطدةهلل دلعد،بوهلل
هنملهللأخطميهللالهلليق هلل هللمنهمهللامتذابهللوهللمثلهللااخطميهللالمطما،ةوهلل ً
ريدطهلللحد يوهلللكد هللأخطددميهللكم،د لهللمثدلهللألدكهللفعد هلللقمهللدمهللشدد،طمل،مهللوهلللأديقتدههللميد هلل
ً
محم وهللمي هللااقلهللامتذبهللم هللالمعيم ! ،هلل
امبهللتيف ي ل،ةهللم هلل2006هللإل هللال ،هللخمعدةهللمشد لهلل دنةوهللللدمهللأقدلهلل
ألمهللمميبهللب هلل
مي هللمحم هللقطهللبألههللالش،طمنوهلللك هللحض تكهللكف،دبهللللف،دبوهللل دم،تهلهللالشد،طمن.هلل
مي د هللفك د لهللالكث ،د هللم د هللالنددمسهللببم دمهلل دد ،افق لكهللمي د هللهددذههللالنم د يلهللف ديهللالكتددم هلل
المقد د سهللمد د هللمحمد د هلل..هللت يدد هللأنهللتعدددم،ههللببئددد ،هللالادددملم)؟هلل دددم،ههللبئددد ،هللالادددملمهلل
،ةددف هلللدكهللالكث،د لنوهللفاي،دكهللأنهللتحت د هللقد ايلوهلللتاتددذبهلللهددموهلللتقد هللأديقدبهلل
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خطأهللهذاهللاليقتوهلللأمتذبهللمندهوهلللأ دحمهوهللالديهللأدبكدبهللألدههلللقدتهللالشد،طمنوهلللمثدلهلل
ذلكهلل تفالهللفيهللالنم يا هللااخ ى ..هلل
تاددم هلللاد دهللإلد هللب كدةهللم د هلللفددمبان؛هللمد لهللأخد ىهللالدههلليمد لهللألدكهللالهللت يد هللأنهلل
تفهمهللأنهللهذههللالفق لهللالهللماقةهلللهمهللبمحم  .هلل
لنفتد اهللأنهللفددمبانهلل-ألدمهللأفتد اهللمادك-هللأيد هللمحمد ؟هللأيد هللا دمهللمحمد ؟هللألدد ،هلل
ٍ
دمههللأحم د )؛هللأبلل دمهللأي د هللهددذاهللااحم د ؟هللأبلل دمهللأي د هللهددذاهلل
ألددتمهللتق ل د نلهللبب د هللا د د
هللتيفهلللت لبهللح هلللف هللالنقطة! هلل
المحم ؟هللالهللشييهللإل هللاآلنهللوهلللألب ُّ هلل
دعهللبنيهللإ ائ،لهللال داعهللالنهمئيوهللهلهللتتخ،هلللهللألدههلل د،كيمهمهلل
هللي ّهلل
قيبهلللكلهللم
يذك همهللب حيتهمهللمادههللإلد هللأنهلللصدلهلل
م هلللاح هلل لهلليأتيهللبا هللألفيهلل نة؟هللألهللألههلل ّهلل
لينهمية؟هللممهلله هللالمنط ؟هللممذاهلليق هللالمنط ؟هللممذاهلليق هللالتفع ،هللالمنطقيهلللهذه؟ هلل
"ألميهللال هللم هلل ،نمي"وهللهلهللمحم هلله هللالد ؟هلل"أشد بهلللهدمهللمد هلل دا" ،وهللالد هلل
لفعددهوهلل"تددألاهللمد هللألمدلهللفددمبان"وهللالد هلللفعدده!هللهدلهللمحمد هللهد هللالد ؟هللإالهللإذاهللكددمنهلل
محم هلله هللال هللفقلهلللندموهللالدكهللمد لهللتجايدههللالشد،طمنوهللليمكد هللمد لهللتجايدههللالد هلل
أيضم؟!هلل"لأتد هللمد هللببد ا هللالقد س"وهللهد هلللفعدههللالد !هللالد هللكدمنهللم اف ًهللقدمهلللهدمهللفديهلل
ً
هذههللال حيةوهلللكملبهلللههللةه با هلللمنيهللإ ائ،ل .هلل
"لمد هلليم،ندههلللددمبهللشد ياةهلللهددم"هلللادمهللأمطددمهمهللالشد ياةوهلل"فأحدتهللالشدداتهللألم،دءهلل
أمم،دمهلل..هللل،عد اهلل
شداممهلل هلل
هللمد لهللال،هد دهللهدمهللشداتهللا وهللل،عد اهلل هلل
ق يع،ه"وهللالق يع نهللفدي دهلل
ً
ً
ق يعدد ،وهلل"له دمهللألملع د نهللمن د هللق د مكهلليتقمي د نهللم د هللأق الددك"هللم د هللالددذيهللكددمنهللم دءهلل
م د هلليتقم دهلللهللأق د ا هللا ؟هلله دلهللكددمنهللالا د هللآلددذال؟هلللددمقمهللأنهللتق د هلللدديهللأنهللبن ديهلل
إ ائ،لهللكمل اهللفيهللب يةهللفمبانهللوهللفيهللمكةوهلللأنهللمكةهلللي،ه دوهللفيهللهذههللالحملةهلل د،ك نهلل
الم ض عهللمختي ًهللفم ..هلل
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"بنددمم سهللألصددملمهللم د "هللالضددم ،هللتغ ،د هللاآلنوهلللف د هللالش د ياةهللألصددملمهللم د هلل
"م ،ا ًثمهلللجمممةهللياق "؛هللالع،مبهلليق هللأنهللهدذاهلليدتكيمهللمد هللألمممدةهللياقد وهلللد ،هلل
لههللماقةهللبجمممةهللالا هللالهللم هللبا ،هلللالهللم هللق يتوهللهم هللكلهللالتفم  ،هللالتيهللت يد هلل
للفهلللدلبوهللألملهللفمبانهللل ،هلللههللماقةهللبمحم  .هلل
تجملزلمهلللةفهللالمنمة لهلللألبهلللمهللتأتنيهللببيةهلللاح لهللتتحد هللنهللمد هللمحمد وهلللقد هلل
فشدديبهللإلد هللحد هللاآلنهللأنهللتثمدبهللأنهللهنددملهلللمد يلهلللاحد لهللفديهللالكتددم هللالمقد سهللمد هلل
محم وهلللت ميهلللي ميهللالق آنهللألنمهلللا فهوهللألهللمي هللااقلهللال،ه دهلللالمع،ح ،نهللممد هلل
الاة بهلليا ف لههللكممهلليا ف نهللأبنميهم .هلل
المف لاهللألههللم أل دهللالكهللتق هلليا ف لهوهلللل ،هللكممهللقيبلهللفيهللالنعخةهللر،د هلل
المح فة؛هلليتكهلليمهللم هللأهلهللالكتم وهلليا ف لههللم هللكتمهمهللالم أل دلهللمند هموهلليا ف لدههلل
د،ح،مهلللاح د ًهللاهللقم دلهلل
ح د هللالما ف دةهللكم دمهلليا ف د نهللأبنددميهموهللأبل ديهللحت د هللاآلنهللكمتمهللدمهللمعد هلل
ً
ً
محم هللذك هلللنمهللمحم ًهللاهللبملتفة،لوهلللق هللكتم اهللمئم هللالكتتهلل..هللأبلمهلللاح ًهللا؟هللل هللتجد وهلل
ألمهللقيبهلللكلهللالهللي أل هللأيهللشييهللم هللهذاهللالقم،ل .هلل
يق هلللنمهللال كت بلهللهنملهللاثنمنهللفمبانوهللمن مم دهللهلليذك هللشييهللما للهللالهلليحتمجهللإلد هلل
تا يفوهللفمبانهللذك هللدلنهللأنهللتحتمجهللإل هللتا يفوهللفهيهللما لفةهللمند هللال،هد دوهللب ّيدةهلل
فمبان .هلل
ميدد هللفكدد لهللهلل..هللهدددذاهللالنشددد ،هلليدد ددههللال،هدد دهللوهللالددههلليدددذك همهللبدد حيتهمهللإلدد هللأنهلل
لصي اهللإل هللأباهللالم،امدوهلللبملتمليهلللق هللفشهلليبهللفيهللأنهللتجالهللهذههللم هللالنم يا  .هلل
أتمن هللألكهللتنتقلهللفديهللبحيتدكهللإلد هللشدييهللآخد هللحتد هللت يندمهللهدذههللالنمد يا هللالتديهلل
تتح نهللم هللمحم وهللالهللتجي هللفيهللفمبانهلللتةمم ..هلل

هل بشر الكتاب املقدس مبحمد ...؟

61

قيبهلللكهلللهللهيهللالهللماقةهلللهمهلل[بمحم ]وهللبلهلللهمهللماقةهللبأبنميهللياق وهللب د ائ،لهلل
يدذك هموهللمدمهللماقدةهللم د هلل
لشاتهللإ ائ،لوهلللمهلليذك هللالهللإ دممم،لهلللالهللمحمد هلل..هلل ّهلل
د،ذك همهللمن د هللم ت دههللبمحم د هلل..هللبأل دههلل دد،أتي؟هللم دمهللال د اميهللإل د هلل
ب ددممم،ل؟هلللمددمذاهلل د ّهلل
ذلك؟هلللهمهلليحتمأل نهللأنهلليذك همهللبمامما هللا هللماهم .هلل
[م د ]هلليشددجاهمهللبألدههللل د هللألدمهللبحيددبهللف د نهللا هللكددمنهللماكدمهللفديهللهللك دلهللال حيددةوهلل
لذل دكهللم د هللالمنطقددي؛هللأنهلليددذك همهللبددأنهللا هلله د هللال دذيهلل دد ،ممهموهللللدد ،هللم د وهلل
هلل ،م وهللل ،خيفههللشخمهللآخ وهللللذلكهللم هللالمنطقيهللأنهلليك نهللالمقة دهلل
م
مامما هللا هللفيهللبحيتهموهلللل ،هللالح ياهللم هللشخمهلل ،أتيهللبا هللألفيهلل نة .هلل
ر،د هللماقد !هللللدمهلليفعد همهلللاحد هللمد هللالمعد،ح ،،هللبهدذاهللالتفعد ،وهللللدمهلليفعد همهلل
يه د ديهلللاح د هللبهددذاهللالتفعدد ،وهلللح د كمهللت ي د لنهللأنهللتج د لاهللأيهللشددييوهللتتمع دهللك نهلل
بشا لهلللتثمت اهللأنهللمحم ًهللاهللم ألد دهللفديهللكتدتهللال،هد دهلللالمعد،ح ،،وهلللفديهللالحق،قدةهللالهلل
ي أل هللمحم هللفيهللكتتهللال،ه دهلللالمع،ح ،،هللكنميهللآ ٍ هللوهلللمهللينت د هللال،هد دهلللم،دمهللخدمبجهلل
ً
بنديهللإ د ائ،لوهلللدمهللينت د هللالمعدد،ح ،نهلللم،دمهللباد هللالمعدد ،هللوهللالهلليحتمأل لددهوهلل د ايهللكددمنهلل
ً
م ب،مهللألهللر ،هللم بيوهللالهلليحتمأل لههللمي هللاإلدابوهللانهللالمع ،هللمي هللالةي،تهللقدم لهلل
ً
"ق هللهللأدكمل"وهللالهلليحتمأل له .هلل
لمهللينت هللالمع،ح ،نهللفيهللالكن،عةهللاالل هللأيهللشخمهلل ،أتيهللباد هللالمعد ،وهللمدمهلل
لفءهللالمع ،هللإ ًذا؟هلللممذاهلل ،أتيهللالمع ،هللإذاهللكمنهلل ،أتيهللمحم هللم هللبا ه؟ هلل

يق لهلل﴿لهلل دمم ّش اهللب د ٍهللهللي ِّأتيهللم هللب ِّا يهللا ِّ دم دهللههللأ ِّحم د ﴾هلل[الةفلهلل]6وهللأبللمهللأي هلل
ً
قم هللالمع ،؟هلل تق هللليلهللح هلللوهللإذاهللكمنهلل دح هلللهللأبللمهللالنعدخةهللااصدي،ةوهللأبللدمهللمدمهلل
ّ
ّ
هللح هلللهللبملضمط؟هلل هلل
الذي
دّ
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الهللي ألد هللهلل..هللفد ًذاهللألددتمهللتد هللم نهللالشددييوهلللحدد ،هلللطدملمكمهللبملد ل،لهللتق لد نلهللهددذاهلل
الشددييهللاختفد وهللهددذههللح،يدةهللممكد هلليفايهدمهللأيهلللاحد !هللألدمهللممكد هللأدهللمديهللأنهللا ددميهلل
م ألد دهللفديهللالقد آنوهلللأنهللالقد آنهللتنمدأهللمندديوهللثدمهللحدد ،هللتقد هلللدديلهللأيد ؟هللأقد هلللددكلهلل
هللح هلللهللاختف !هللإ ًذاهللهذاهللممك هللياميههللأيهللشخم .هلل
الق آنهللااصيي
دّ
لمقش دنيهلللقددم هللالايمددميوهللأمط،ن ديهللاادلددةوهللأمطن ديهللالتفم دد ،وهللأمطن ديهللالعدد،مبوهلل
أمطنيهللأش،ميهللممكد هللأبدهللمي،هدموهللالهللتدتكيمهللمد هللتفعد ،ا هللمد هللخ،ملدكوهلللالتد هللبمدمهلل
قملههللالمفع لنوهللالت هللبملع،مبوهللالت هللبايمهللباله م لتك ) .هلل
ألبهللت ميهللألكهللدب بهللمقمبلةهللااديمنهللمن لهللدكت باههللف،هموهللهدلهللمد هللالماقد هلل
حدمماًهللليد كت باههللالهللييتد هللبملعد،مبهلللكدا هللالمفعد ي وهللليفعد هللاآليدم هلل
هلل
أنهللشخةمًهللهلل
مد هللمند هوهللهدلهللهددذاهللياقددل؟هللاحتد هللدبألتدكهللااكمديم،ددةوهللقد ّهلل هلللندمهللشددً ،ئمهلليمكد هللالد دهلل
مي،ددهوهللحت د هللاآلنهللل دمهللأأل د هللأيهللشددييهلليمكن ديهللال د دهللمي،ددهوهللأله د هللأكث د هللم د هللممئ دةهلل
لمش د ي هللش د يحةهللم د اهلل..هللل دمهللتاطهللن ديهللأيهللشددييهلل"مددمهللفدد ،هلللحددم"وهللأمطن ديهللشددً ،ئمهلل
يمك هللال دهللمي،ههللحت هللأ تط،ءهللأنهللأق هللممدل دهللهللتاجت..هلليانيهللتف،د هللالجمهد بوهلللتف،د هلل
المع،ح ،،هلللالمعيم . ،هلل
حت د هللاآلنهللل دمهللتق د ّهلل هللأيهللشددييوهللأل دمهللأتمبا دكهللف ديهللهددذههللال حيددةوهللأتمن د هللالمحط دةهلل
هللدل،اهلللعتمتءهللبههللفيهللهذههللال حيةوهلللل دهللمي،ك .هلل
القمدمةهللتق هلللنم ً
هلل
***هلل هلل
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هلل
هاهللف،كهللأ تمذهللبش ،هلل
أهاهللل ً
ً
إ ًذاهللألمهلللمهللأق هلل-يمهللإخ النم-هللأيهللشييهللمف ،وهلللالهللحك،نمهللمد هلللمد يلهللدال،دم وهلللالهلل
م هللفمبانهللوهلللالق لسهللالدذيهلل د،تألاهللمد هللفد بهللألمدلهللفدمبانوهللكدلهللهدذاهلللد ،هللمف،د ً اهلل
[ب أيهللاا تمذهللبش !!] ،هلل
اا تمذهللي ي هللالنعخةهللااصدي،ةوهللإذاهلللدمهلللدأ هللهللبملنعدخةهللااصدي،ةوهللفملكتدم هلللد ،هلل
مح هلل ًهللفم! هلل
هللالهلليدمهللأ دتمذوهللمدمهللبأيدكهللأنهللتندمة ليهللمد هللتح يدفهللكتمبدكهللالمقد هللس؟هللهللأدثمدبهلللددكهلل
التح يددفوهلللإذاهللأثمددبهلللددكهللالتح يدددفهللألددبهلل دددتق هلللدديهلللهلل دددأبحاهللمدد هللالنعدددخةهلل
ااصي،ة .هلل
دمنمهللل دهللمي هللباضهللالنقمطهللالتيهللذك همهللاا تمذ .هلل
ه هلللمهللياي هللميد هللفدمبانهللالحجدمزهلللمدمهللقملدههللالايمدميهللوهلللكدذلكهللالدنمهللالتد باتيهلل
الذيهللأمممههللأنهللفمبانهللهيهللالحجمز؛هللهذاهللكيههللر ،هللمهمهللحت هلليفع ه!!؟ هلل
اا تمذهلليق لهللهذههللاآليةهللتتح هللنهللم هللحض بهللا هللف بهللألملهللفمبان .هلل
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يمهللأ تمذهلل..من ممهلليتح نهللا هللم هللمج،ئهوهللفق هلليد ادهللحضد بهلللمديهللمد هللألم،مئدهوهللألهلل
هللقماهللم هللقضمتهوهللألهللش ياتهوهللهذههللد يقةهللالت بالهللفيهللالتام ،ل هلل
ميكهللم هللمائكتهوهللأل ٍ هلل
جم دهللءهللا "؛هللياندديلهللالقمض ديهلللاق دفهللف ديهللمجمددءهللالقضددملوهلل"ف ديهلل
*هلل"ا هللقددمئمهللف ديهللمهلل ِّهلل
ل طهللاآللهةهلليقضي"هلليانيلهلللاقفهللفيهللل طهللالقضمل .هلل
*هللدائ لهللالمامبلهللالكتمب،دةهللتخم لدمهللأنلهلل"ا دمهللبا )هللا دمهللمدم هللأكثد هللمندههللشخةديهلل
محد دهلل ..هللي د هللميد هللمد هلليمثيد نهللا هللم د هلللألددل"؛هللي د هللميد هللاالم،ددميوهلليد هللميد هلل
المائكة .هلل
*هلليق د هللالحمخددم هللم د هللب د هللم،م د نلهلل"هللمي دهللمهللك دلهللمم ال ديهللأنهللا دمهللا هللبيان ديهلل
حعدتهللالتد بال)هللمشددتهلل هلللهلللإللدههلللالمائكدةهلللالحكدهللم هللم د ب يهللالمد ن"؛هلللددذلكهللحدد ،هلل
يق هللا لهلل"ألميهللال "هللفملمقة دلهللألميهللمالهللال وهللألهللألميهلللميهللال وهللألهللش ياةهلل
ال وهللفكلهللهذاهللصح . ،هلل
لقملهللأنهللأدخدلهللفديهللالمشدمبلهللااخد ىوهلل ،ةد بهللكتدم هللباد هللأ دم عهللإنهللشدميهللا هلل
لي كت بهلل مميهللممم يوهللكتدم هللبالمشدمبلهللبنمديهللاإل دا )وهلللهد هللمد هللأفضدلهللالكتدتوهلل
هللأحض هلللهذههللالمنمة لوهللفأفمدليهللهذاهللالكتم هللكث،د اوهلل
لألمهللاديابهللمي هللمع دتهوهلللألم ّ هلل
ً
لألةحكهللأ تمذهللبش ،هللأنهللتقتن،هوهللل تعتف ،هللمنههللإنهللشميهللا  .هلل
بملمنم ددمةهللوهللأل دمهللي دمهللإخ د لهللل دمهللأق دلهللأنهللمحم د ً اهللﷺهلله د هللشدد،طمنوهلللإلم دمهللقيددبهللف ديهلل
الطماةهللالتيهللت األابهللمنهمهللم هللمشد ي هلل دنةلهللألدههللبئد ،هللالادملموهللثدمهللباد هللذلدكهلللمدمهلل
بألابهللإل هللالع،مقم هلللأل هللألههللخطأ .هلل
هلليمهللإخ لهللألمهللأخطئهلل..هللفيهللهذههللالم لهللأخطأ وهللل أخطئهلللأخطئهلللأخطئ .هلل
ميم اهلل
لم هللاآلنهللاميم اهلليمهللإخ اليهلل..هللكيممهللأخ ألبهللدماةهللأل ي لهللم هللكتميوهللفم دهلل
أليهللت األابهللم هللباضهللااش،ميوهللكممهلليةنءهللدمبا هللالكتدم هللالمقد هللسوهلللد ،هللهندملهلل
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دماةهللإالهلللهيهللتت األءهللمد هللأشد،ميهللوهلللمنهدمهلل"الاشد لهللآاللهللقد ي "هللالتديهللهد هللت كهدمهلل
لذهتهللإل هلل"بب ا هللالق س"هللالتيهللهيهللم أل حةوهلللهيهللااضاف .هلل
ديهللدهلليما داهللف ديهللبבּכא)هللبك دهللمهللألهللبבכא)هللبهللك دهللموهللالف د بهللب،نهم دمهلله ديهللالنقط دةهلل
المشددمبلهللبنمد هلل
ّ
بال ار )هللفيهللالح لهللاال طهللبּכ)هلل..هللهذاهلله هللالف بهللب،نهمم .هلل
النمهلليق هلل ف هللالم ام ،ل هلل
"د ب هللليعمكن ،هللفيهللب،تك"؛هللح ياهللم هللب،بهللا  .هلل
"د بهللب،تكهللفيهللقي بهم"هللم لهللثمل،ةهللم هللب،بهللا  .هلل
هلليغطد نهللمدهلل بل"وهللالهلل
ُّهلل
أيضدمهللبم كدم
"ممب ي هللفيهلللاديهللالمكميهللية ،للههللينم ًمدموهلل ً
الهلل..هللهذههللالاممبلهللر ،هللصح،حةهلليمهللأ تمذ؛هللكدلهللالنعدخهللالا ب،دةهلللما دمهللالنعدخهلل
ااألنم،ةهللت كتهموهلللامتم تهمهللتح ي ًهللفمهلللخطأهللوهلللذلكهللل هلللتح نهللمنهم ..هلل
"يدذهم نهللمد هللقد لهللإلد هللقد ل"وهلللفديهللبادضهللالنعدخهلللهلل"مد هللألمدلهللإلد هللألمددل"هللألهلل
"م هللذبللهللإل هللذبلل".
"دهللي لنهلل دهللق هللا هللا هللفيهللصهلله،هلل ِّهللن"هللبلل ،هللص ِّه ،ن).
هلل"ي هلللاح هللفيهللهذههللالد يمبهللخ،د هللمد هللألدف"وهللالامدلهللفديهللمكدةهللخ،د هللمد هللألدفهلل
خمبجهللمكة .هلل
النمهللالعما،نيهلل-يمهللإخ النم-هللف،ههللاختالهللكم ،هللفيهللهذاهللالنموهلليق لهلل"فطد ب هلل
لي أللهللالذيهلللة تههللم هللمن لوهللالدذيهللمقد هللفديهللقيمدههللميد هللأنهلليةدا "هللوهلللكدلهللهدذاهلل
ر ،هللم أل دهللفيهللالنمهللالذيهللق أتههللقملهللقي،لوهلل"إل هللالمكمنهللالذيهلليقة وهللالههللهنملهلل
يمن هللال يمن" .هلل
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دؤااللهللأيهللكتددم هللتاتمد هللحت د هللألمقشدكهللمندده؟هللفي د هلل
هلل ددألتكهللمد هللأل هللالمنددمة لهلل د ً هلل
قيبهللليهللالنمهللالعما،نيهلللنمقشتكهللمد هللالدنمهللالعدما،نيوهللللد هللقيدبهلللديهللالفملد ايكهلل
لكن دبهلللمقشددتكهللمنددهوهلل ددألتكهللي دمهللأ ددتمذوهلللكن دكهللل دمهللتجمن ديهللوهللال دكهللالهللتق د بهللمي د هلل
الج ا  ..هلل
هنملهللم لهللمنمص هللاألتمابهللفيهللهذاهللالم م بل هلل
هللبملحب.
هلل
• ألههلليتاي هللبملحبوهللكلهللالمفع ي هلليق ل نهللألههلليتاي
• ألههلليتاي هللبشخمهللينة ههللا ؛هلل"د ب هلللي أللهللالذيهلللة تههللم هللمن ل".
• ألههللمكمنهللمممبل؛هلل"لاح هللفيهللديمبلهللخ ،هللم هللألف".
• النمسهللينتقيد نهللف،دههللبد ،هللالةدفمهلللالمد للوهلل"مد هللألمدلهللإلد هللألمدل"هللكمدمهللفديهلل
لعخةهللااخممبهللالعمبهلللوهلل"مد هللميد هللإلد هللميد "هللكمدمهللفديهللاإللج،دلهللالشد يفوهلل
ب،نممهلللعخةهللال هممل،ةهللال،ع م،ةهللتق لهلل"م هللذهللبللهللإل هللذهللبلل".
• ف،ههللح ياهللم هللينم عهللمميوهللليذك ليهللبمميهللزم .
• المكمنهلليتح نهللم هللصهلل ِّهللههلل ،نهللوهلللل ،هللم هللصهلله،هلل نوهللأتحد الهللأنهللتتحد هللنهلل
فيهللهذههللالمعألة! هلل
الق د هللأل د بجهللب د هلل–له د هللر ،د هللال د ئ ،هللأل د بجهللب د -هللينق دلهللم د هللالمفع د هلل
بلزلم ل هللق لهلهلل"إنهللالج يهللاال هللم هللالم مد بهللالهلليمكد هللإيضدمحههللبمثدم هللخ،د هللمد هلل
أللئكهللالذي هلليحج نهللإل هللمكة"وهللليق لهلل"أبأل هللأنهللالهللتع،ئ اهللفهمهللمقة ي" .هلل
لمهلللعئهللفهمهللمقة ل! هلل
يق هلل[المفع ]لهللإذاهللأبدتمهللأنهللتفهم اهللهذاهللالم م ب؛هللال لاهللإل هللالحبهللفيهللمكةهلل
تفهم نهللهذاهللالنم .هلل
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ب ايد ًةهللوهللهددذاهللالددنمهللتا د اهللإلد هللم د دهللم د هللالتح يف دم وهللل ددنقفهللماه دمهلللاح د ً اهلل
لاح ًهللال هلل
ألاللهللالف بهللب ،هللالنمهللالمم بيهلللالعما،ني .هلل
ً

الهللب دههللإلد هللالق د نهلل
ال د لاهلل-هللي دمهللإخ د لهلل-هللالددنمهللالعددما،نيهللهددذاهللالددذيهللكددمنهللمامد ً هلل
الخمم هللألهللالعمبءهللالم،اديوهللثمهللبا هللذلكهللةه هللالدنمهللالمم د بيوهللفدألغ اهللالدنمهلل
العما،نيهلل .هلل
عخوهلللأزال ه .هلل
ممهللكمنهلله هللالكتم هللالمق سهللق هلل دل هلل

بخذهللفقطهللف ًهللقمهلللاح ًهللالهلل"دد ب هلللي ألدلهللالدذيهلللةد تههللمد هللمند لوهللالدذيهللمقد هلل
هللكتمبمهللمق ً مهللفيهللزم هللالمع ،هللوهللهكذاهللكمل اهلل
م مههللفيهللقيمههللمي هللأنهلليةا "هللهذاهللكمن ً
يق ؤللههللقملهللالنمهللالمم بي .هلل
ب،نم دمهللالددنمهللالمم د بيهلليق د لهلل"د د ب هللالددمسهللم د همهللبددكوهللد د بهللب،ت دكهللف ديهلل
قي د بهم"؛هللال د لاهللالفدد بهللبدد ،هللالنةدد ،هلللتايم د اهلللمددمذاهلل ددألتههلللهللأيهللكتددم هللمقدد سهلل
يطملمنيهللأنهللأ تشه هللبه! هلل
يهللمددددؤم هلل
*هللدال،ددددم هلللاالسهللوهللمددد هللأم دد دمهللميمددددميهللالنقدد د هللالنةدددديوهلللهدد د هللدفددددمم هلل
ّ
متخةمهللفيهللالاه هللالج ي هلل..هلليقد هلللهد هلليتحد نهللهدذههللالمد لهللمد هلل
ّ هلل
بملمع،ح،ةوهللل
الاه هللالق يملهلل"فيهللم اضءهللم ي لهللكلهللالش اه هللمح هللفدة"؛هللالشد اه هللالم ألد دلهللفديهلل
النمهللالمم بيوهللالم ألد دلهللفديهللالدنمهللالعدما،نيوهللفديهللالت ألمدم هللالق يمدةوهلل"كدلهلل
الش اه هللمح هللفةهللبة بلهللبملغة" .هلل
ممهلله هللالحلهلليمهللدال،م هلللاالس؟ هلل
هلليق لهلل"ينمغيهللأنهلللعتخ هللالتخم ،هللالح

ي" .هلل
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ي؟هلل هلل

أنهللتمحاهللألبهللم هللالكيمةهللالةدح،حةهللحتد هلللد هلللدمهللتجد همهللفديهللالمخط ددم وهلل
تخت عهللكيمةهللم هللمن لهللوهللفتضاهمهللفيهللالنمهللوهللانهللالش اه هللكيهمهللمح هللفةهللوهللفتمحداهلل
م هللمقيكوهلللتحض هللممهللت اههللمنم ممهللوهلللتضاههللفيهللالنم .هلل
ً
يمهللإخ لوهللأل هللتح يفهللفيهللالنملهللأنهللالنمهلليذك هللا مهللميدمهلليتحد هللنهللمد هللبבכאهللهلل
بكم)هللبمالفوهلللهذههللالكيمةهللل ،هلللهمهللمان هللبمليغةهللالام يةوهللالهمهللكيمةهللمدأخ ذلهللمد هلل
اليغدةهللالا ب،ددةوهلللالهدمهللا ددموهلللاا ددمميهللمددمدلهللالهلليكد نهلللهدمهللماند وهللألهلليمكد هللأنهللالهلل
يك نهلللهمهللمان  .هلل
لالنمهللالهلليتح نهللم هللببكههللבכה)هللالتيهللتانيهللالمكمي .هلل
*هللقمم سهلللل،مهللأل ل ،سهلل"ماجمهللالكيمم هللالام ية"وهلليخم لمهللم هللبבכאهللبكم)هللفيهلل
اامي هللوهلللهديهللالتديهلللبد هللفديهللالم مد بوهلللمد هللببكدههللבכהهلل-هللالمكدمي)هللالكيمدةهللالتديهلل
لبد هللتحتهم .هلل
الكيم دةهللالتديهلللبد هللفديهللالم مد بهللهدديلهللببكددمهللבכא)هللبددمالفوهللللدد ،هللببكددههللבכה)هلل
بملهددميوهللفقددمم اهللبتغ ،،ه دمهللم د هلللاديهللببكددمهللבכא)هللألهللببك دهللمهللבּכא)هللانهللالف د بهللب،ددنهمهلله د هلل
النقطةهللبּכ)هللإل هللالمكميهللببكههللבכהهلل) .هلل
*هلليق د هللالمفع د هللف ال د هللدل،ي،ددت لهلل"إنهللألمي دةهللببا،م د هلله دمهللبكددم)هللالهللتان ديهللبلاديهلل
المكمي)هللانهللالمكميهللفيهللالام يةهلليانيلهللببكدههللבכה)هللالتديهللتانديهللالمكدميوهلللالهلليانديهللببكدمهلل
בכא)هلل" .هلل
*هلليق هللالمفع هللألكعن بهللك يدكهللبمت يدكلهلل"كيمدةهللببكدمهللבכא)هللمشدتقةهللمد هللالجدذبهلل
الذيهلليانيهلليمكيوهلللكنهمهللالهللتانديهللالمكدميهللفديهللأيهللمكدمنهللآخد "؛هللالهللتمحثد اهللمنهدمهللفديهلل
أيهللمكمنهللآخ وهلللمهللت دهللهذههللالكيمةهللبمان هللالمكمي.هلللممذا؟ هلل
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هللانهللالددذيهللي د دهللبمان د هللالمكددميهللببكددههللבכה)وهللللدد ،هللببكددمهللבכא)هللالت ديهلللبد هللف ديهلل
الكتم  .هلل
هللالنعخل هلل
هلل
لق هللتامم اهللبم مهللال اديهللالا ،موهللال لا
هلللاح لهللتق هلل"المكمي" .هلل
للاح لهللتق لهلل"الميعمن" .هلل
للاح للهلل"الجفمل" .هلل
هللللاح للهلل"المكميهللالجمل" .هلل
للاح للهلل"ال اديهللالقمحل" .هلل
كلهلللاح هلليضءهللالذيهللي ي !هللأيهدمهللهد هللالةدح ،هلليدمهللأ دتمذهللخم لدي؟هللأيهدمهللالكتدم هلل
الذيهللكتمههللصمحتهلل ف هللالم ام ،هللحت هلللق هللبق ايته؟! هلل
ما دمهللالنع دخهللاإللجي ،ي دةهلل-كم دمهللت د لن-هللتعددتخ هللب)Bacaهللوهلللتعددتخ هللب)Bهلل
بهلل دلضدءهللهللليندهللمسهللهللليدذيهلل
لي اللدةهللميد هللألدههللهددذاهللالد اديهللهد هلللاديهللبكددموهلل﴿إنهللهللأل هللهللب،د ٍ هلل
ِّ
بمكةهللهلل دمممب ًكمهللل ده ً ىهلل ّل ِّياملم﴾ ،هلل[آ هللمم انلهلل .]٩6هلل

لهنمهللالنمهلليتح هللنهللم هللالحجمجهللإل هللب،بهللا هللوهللالذي هلليام لنهللفيهلللاديهللببكم)هلل
لل ،هللبالمكميهللבכה) .هلل
ل هللتأميبهللمدمهللألدميهللفديهللالنعدخهللالمختيفدةلهللبلاديهللالمكدمي)وهللبالميعدمن)هلل دتج هللأنهلل
هددذههللالامددمبا هللالمعددتخ مةهللكيهدمهلل-مدءهللألديهللمددتح ّهللف هللمي،هددم-هللكيهدمهللتشدد ،هللإلد هللمكدةهلل
المك مة .هلل
هلل
***هلل هلل
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هلل
ألمهللأقلهلللكمهلللهللإلهمهللبحيةهللالت،ه!هللاآلنهللالتقلهللم هللفمبانهللإل هللالم ام . ،هلل
الحم هلل هللهنملهللمحطةهللأخ ىوهللفيمهلللم هللهللل لبهللفيهللفمبان .هلل
الم ام ،هلل-هلللاديهللالمكمي هلل
دمند ديهللأ دددأ هللالد د كت بهللمنقد دذهللالعدددقمبلهللمد د هللهد د هللكمتد دتهللهدددذاهللالم مد د بهللالدددذيهلل
ا تشه هللمنه؟هللهلهللتا لهللم هلله هللكمتتهللهذاهللالم م ب؟هللهلهلله هللدالدهللكممهللتاتق ؟هلل هلل
إلهمهللبن هللق بحوهللبن هللقمبلنوهللقمبلنهللمن كمهلله هللق بح .هلل
ه دلهللمن د لهللف ديهللاإل ددا هللأنهللبن ديهللق د بحهلليددأت،همهللال د حي؟هللهددلهلللهددمهللمن د لهللف ديهلل
اإل ا هللأيهللكتم ؟ هلل
هللالهللل ،هللل يكوهللفألبهللتا لهللفقطهللالت بالهلللال ب بهلللاإللج،لوهللبن هللقد بحهللل،عد اهلل
مذك بي هللمند لهلللهمئ،دموهللفألدبهللتأخدذهللم مد بهللبنديهللقد بحوهلللتعتشده هللبدههللميد هلللمد يلهلل
ً
محم ! .هلل
هذاهللمضحكهللأل ً اهللمن هللكلهللاله تيهللدبسهللفيهللمقمبلةهللااديمنهللوهللانهللبنديهللقد بحهلل
يخدد م نهللفدديهللب،ددبهللا وهلللب،ددبهللا هللالدددذيهلليخدد م نهللف،ددههللهدد هللاله،كدددلوهللهدد هللخ،مددةهلل
االألتممعهللقملهللاله،كلوهللإ ًذاهللهلهللتاتق هللألهمهلل ،كتم نهلللش ً ،اهلل-لالم ام ،هللهيهللألشمد-هلل
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م هللمكةهللالتيهلللمهلليخ م اهللف،همهللقط؟هللأ هلل ،كتم لههللم هللالم،بهللالذيهللهمهللخ هللا هللف،ه؟هللممهلل
هللشغلهللمخكهلليمهللحض لهللال كت بوهللشغلهللمخكهللمايهللش ية!هلل هلل
ه هللالمنط ؟ ّهلل

شخمهللخ متههللفيهللب،بهللا هللفيهللإ ائ،لوهللهلهلل ،كتتهلللشً ،هللاهللم هللمكة؟هلل هلل
إالهللإذاهللكنبهللتؤم هللأنهللمكدةهللهديهللميدكهلللي،هد دوهلللأنهللب،دبهللا هللأيلهللهد،كيهمهللكدمنهلل
فيهللمكةوهلللقتهمهللممك هلللتكيم! هلل
أصا؟ هلل
لك هللدمنيهللأب أوهللك،فهلليم أهللالم م بهلل ً
لقتدمهللمد هلل
الم م بهلليام هللم هللحملةهللاشت،مبوهللل اح هللفيهللالمنف وهللالهمهللكمل اهللدهلللفد اهلل ً
االقم وهللفقم ل هلل
"تشتمبهللبلهللتت بهلللفعيهللإل هللديمبهللال "هللهدذاهلل[الم مد بهلل]84وهللألدمهللمشدتمبهلل

د
أذهتهللإل هللاله،كلوهللأت بهللأنهللأبألءهللليه،كلوهللاليهللكنبهللأخ هللف،ه .هلل
"دد ب هللليعدمكن ،هللفديهللب،تددك"..هلليدمهلل ددا هللميد هللالشددا بهللوهلللألدمهلل ددمك هللفديهلل
ب،بهللا ..هلله،كلهللا  .هلل
هلليعمح لك"هللكنمهلللعمحكهللهنمل .هلل
"أب ً ا هلل
ّ
"دد د ب هللالدددمسهللمد د ّهللهمهللبدددكوهللدد د بهللب،تد دكهللفد ديهللقيد د بهم"؛هللكألند دمهللحف ندددمهلل
الط ي وهلللصمب هللد بهللب،بهللا هللفيهللقي بنم .هلل
"ممب ي هللفيهلللاديهللالمكمي"هلللاديهللالمكميهللالذيهللبك
مان هللالت ألمة...هلل هلل

دممهللألهلل
هللمي،دههلل د ايهللكدمنهللا ًهلل

مي هللفك لهلل..هللال كت بهلليق هللف،ههللتح يف .هلل
ال؛هللهدددذاهللاخدددتالهللليت ألمدددم وهللأمددمهللااصددلهللفهدد هلللاحدد وهللكمددمهللأنهللالقدد آنهللف،ددههلل
دممهلل
ت ألمدددم هللكث،دد لوهللإ ًذاهللالهللتقددلهللليندددمسهللألددههللف،ددههللتح يدددفوهللالهلل..هللفيدد هللامتمدد لههللا دد ًهلل
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فعهلل،ت ألمهللمي هللشكلوهلللل هللامتم لههللبلاديهللالمكمي)هللفم هللالممك هللأنهلليت ألم ههللميد هلل
د
شكلهللآخ  .هلل
لك هللدمنمهلللت لهللهذاهللألملممهللوهللللشغلهللالمنط هللقي،ا .هلل
ً
"ية،هلل للههللينم ًمم"هلل هلل
ّ
همهللممب لنهللفيهلللاديهللالمكميوهللأممهللشدج هللالمكدميهللفهدذاهللم ألد دهللفديهللألبشدي،موهللألهلل
ألهمهلليمك نوهللفيهللكيتمهللالحملت ،هلللمهلليتكيم اهللم هللمكة .هلل
أيضمهللبم كم هلليغط نهللم بلوهلليذهم نهللم هللقد لهللإلد هللقد لهللوهلليد لنهللهندملهللقد هللا هللا هلل
" ً
فديهللصدهلل ِّهلله،هلل ن"؛هللصدهلله ،نهللهديهللألبشددي،مهللأبد هللأ هلللدمهللتد دوهللحددمل هللمد لهللأخد ىوهللألدبهلل
تحمل هللأنهللتجايهمهللشً ،ئمهللآخ  .هلل
دمنيهللأق هلللكلهللالم م بهلله هلللمنيهللق بحوهلللل ،هللل الد .هلل

بن د هللق د بحهلله دمهللم د هللضددم هللالمنش د ي هللف ديهللاله،كددلوهلل"الق بح ،د نهللمي د هللممددلهلل
الخ م دةهللح د اسهللأب د ا هللالخ،مددةوهللل ل د اهللح د هللب ،دبهللا "هللالددذيهلله د هللالخ،مددةوهلل"انهلل
ميدد،همهللالح ا دةهلللميدد،همهللالفددت هللكددلهللصددممحوهلللمتث،ددمهلللاحد هللمد هللالاليدد" ،هللهددذاهللفديهلل
بأخممبهللاايم )وهلليانيهللخ متهمهللكيهمهللفيهللاله،كلوهلللل،عبهللفيهللمكة .هلل
ممذاهللقم هللبن هللق بحهللفيهللم ام ،هللأخ ى؟ هلل
هلليتكيم د نهللم د هللا لهلل"أ م دههللف ديهللالجمددم هللالمق دة"هللألمددم هللألبشددي،موهلل"ال د هلل
أحتهللأب ا هللصهلله ،ن"هللالتيهللهيهللألبشي،موهلل"أكث هللم هللألم،دءهللمعدمك هللياقد "وهللهدلهلل
هللأيضم؟هلل هلل
تاتق هللألهمهلليتكيم نهللم هللمكةهللفيهللهذاهللالم م ب ً
"ق هللق،لهللف،كهللأمجمدهلليمهللم ينةهللا "هللل،عبهللمكة!هللل،عبهللمكةهللم ينةهللا  .هلل
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هللفيهلل[م م بهلل]87هللي ضح نلهلل"ق هللق،دلهللف،دكهللأمجدمدهلليدمهللم يندةهللا وهللللةده ،نهلل-
ألبشددي،م-هلليقددم هلله دذاهللاإللعددمنوهلللهددذاهللاإللعددمنهلللل د هللف،هددم"وهللكددمل اهلليفتخ د لنهللأله دمهلل
لل لاهللفيهللصهلله ،نوهلل"لهيهللالاييهلليثمتهم"هللصهلله ،نهللألبشي،موهللالاييهلليثمتهم .هلل
هللممهللماقةهللهذاهللبمكة؟هللممهللماقةهللهذاهللبمحم ؟هللممهللماقتههللهذاهللبممهللتتح نهللمنه؟ هلل
الهللماقةهلللههللإدا ًقموهللهلهللتاتق هللأنهللبن هللق لحهللكمل اهلليخ م نهللفيهللمكة؟هلل هلل
أصاهللمكةهللالهلللأل دهلللهمهللقملهللالق نهللالثملاهللالم،اديوهللب،نممهللبن هللق بحهللمي هللأقلهلل
ً هلل
تق ي هللممش اهللفيهللالق نهللالعمبءهللألهللالق نهللالثمم هللقملهللالم،ادوهللفك،فهللااح ىهللتثمدبهلل
لندمهللأنهللمكدةهللم ألد دلهللفديهللالقد نهللالثدمم هللقمدلهللالمد،ادوهللأبهلللدمهللأيهلللدمهلليدذك هللمكدةهللفديهلل
الق نهللالثمم هللقملهللالم،اد؟ هلل
هللالهللشييوهللفكمهللبماح ىهللألههلليتكيمهللم هللبنيهللقد بحهلل؛هللمد هللاإل د ائ،ي ،،هللالخد هللا هلل
فيهللاله،كلوهللفيهللب،بهللا ؟ هلل
لالهلليطيد د هللال،هد د دهلللف د دةهللبب،د دبهللا )هللميد د هللشدددييهللآخد د هللر،د د هللاله،كد دلهلللخ،مد دةهلل
االألتممعوهللالهلليطيق لههللمي هللكلهللمامب كموهللياتم للهمهللمامبد هللألثدمنهلل..هللمامبد هللاامدموهلل
لالهللحمألةهلللهمهللبمكةوهللللذلكهللم هللالمعتح،لهللأنهلليكد نهللهدذاهللالم مد بهللمد هللمكدةهللألهلل
م هللالحبهللاإل امي .هلل
هلل
***هلل
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أ تمذيهللالك يمهللبن هللم اخيتههللكيهمهللمي هللأنهللهللمؤلفهللالم م بهللهمهللبن هللقهلل ِّهللبهللحوهلللأنهلل
هؤاليهللألمممةهللكمل اهللمشتمق ،هللليم،بوهلللهمهللفيهللالعميهللالممبيي .هلل
فممهللبأيكهلليمهللأ تمذهللإذاهللقيبهلللكلهللهذههللالماي مةهللر ،هللصح،حة .هلل
لن هللممهللقملههللالايمميهللفيهللهذاهللالشأنل هلل
*هلللم أهللبألط ل ،سهللفك يهللح،اهلليق لهللكث ،هللم هللالنمسهلليق ل نهللأنهللهذاهللالم م بهلل
كتتهللأثنميهللفت لهللالعميهلل–كممهللقيبهللهللألب-وهلل"للك هللبأىهللآخ لنهللأنهللهذاهللالم م بهلله هلل
بيعمنهللدالدوهللإذهلليحملهللألفم ههلللاشت،مقمته" .هلل
هلليدم هلل
لدالدهللكمنهللقملهللأن دهللهلليمن هللاله،كلوهللفك،فهلليشتمبهللإل هللاله،كدلوهلللاله،كدلهلللدم دهلل
با وهللإذهلل هلل،من هللفيهللمه هلل ي،ممن؟! هلل
د
هللب،تدهللدمهلل
*هللالمةدد بهللالثدددمليهلليقدد لهلل"بتددهلللهللهدددذاهللالم مدد بهللدالدهللح،نمددمهللأبادهللأنهلليمنددي ً
لي "وهلللكنههلللمهلليمنهللهوهللف نهللالذيهللبنمههللهد هللابندههلل دي،ممنوهلللدالدهللكدمنهللقمدلهللبنديهللقد بحهلل
بح اليهلل تممئةهلل نة .هلل
*هللالمة بهللالثملالهلل"التاي ،هللميد هللت ألمدةهللالكتدم هللالمقد س"هلليقد لهلل"قد هلليانديهلل
هللكتمددبهلللهددمهلل
هددذاهللإمددمهللأنهللاارددمليهللكتمهددمهللأللئددكهللالمنحدد بلنهللمدد هللقدد بحوهللألهللألهددم دهلل
ل،غن هددم"وهلليان ديهلله دمهللرن هددموهلللك د هللم د هللالددذيهللكتمهددم؟هللكتمه دمهللالنم ديهللدالدوهللله د هللم دمهلل
ّهلل
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ي حضهللكلهللكامكهللالفمبغهللم هللالمشتمق ،هللليه،كلهلل..هللل،ع اهللبمشتمق ،وهللإذهللالكمتتهلل
ه هللدالدهللمي،ههللالةالهلللالعا  .هلل
*هللالمة بهللال ابءلهللآد هللكابلهللله هللمفع هللشه ،هلليق لهلل"ق هلليك نهللهذاهللالم م بهلل
ق هللأب لهللإل،همهللل،نش لاوهلللببممهللكمنهللمؤلفههلللاح هللمنهم"هلللببممهللكمنهللشخة ًمهللآخ .هلل هلل
اآلنهلللا دهللإل هللالتامتهللفيهللا مهللال اديهللالمق س هلل
اا دددتمذهللبشددد ،هلليقدد لهللكد دلهللالتدد األمهللمثد دلهللباضدددهموهلللهد دمهلليختدددمبلنهلل[الماند د هلل
المنم ت] .هلل
أخم ليهللممهللهد هللااصدل؟هلللمدمهللهد هللماندمه؟هلللمدمهللبأيدكهللفديهللهدذههللالنعدخهلللالتد األمهلل
التيهللاختمب هللبكةهللب)Bacaهللبح لهللب)B؟هللهلهللتاتم ههللم هللالتح يف؟! هلل
هللمامهلللممذاهللتحد ث اهللمد هللببكدم)وهلللمدمذاهللتانديهللالميعدمنهلللشدج هللالمكدم؟هلللهدلهلللدههلل
لن ًهلل
ماقةهللبمكةهللالمك مةهللأ هللل ،هلللههللأيهللماقة؟ هلل
*هلللم أهللبملم مةهللال،ه ديدةهللتقد لهلل"أمطد هللالمت ألمد نهللالقد ام هلللددببكم)هللماند هلل
بلاديهللالمكمي)"وهلللهدذاهللر،د هللصدح ،هللوهلللا دمءهللمانمهدمهلليدمهللأ دتمذهللبشد ،هلل"لكنهدمهللتانديهلل
بددماح ىلهللأيهلللادهلليفتق د هللإل د هللالمددمي...هلللكددمنهللم د هللالمفت د اهللأنهلليعددم هللبال د اديهلل
الجمل)هللبم مهللهذههللالشج لهللبشج لهللالميعمن)" هلل
هلللممذا؟ هلل
يقد لهلل"يأخ دذهللك يند هللكيم دةهللببكددم)هللمد هللالمقادةهللالا ب،ددةهللببكددمي)وهللليت ألمهدمهللإلد لهلل
بتفتق هللإل هللأل ال هللالممي) .هلل
لممذاهلل م همهللالميعمن؟هللأي هلله هللهذاهللالميعمن؟ هلل
*هلليق لهلل"بالميعمنهللالحق،قي)هللالذيهللذك ههللالمؤلف نهللالق مميهللفه هللببيعمهللمكة)" .هلل
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*هللقمم سهللالكتم هللالمق سهلليخم لمهلللممذاهللأ دم اهللشدج هللالمكدميهللبشدج هللالميعدمنلهلل
"ففيهللبادهللالا هللق هللمكةهللشج هللبهذاهللاال م"هللأيلهللشج هللالمكمهللألهللالميعمنهلل"يشدمههلل
شج هللالميعمهللألهللالميعمن" .هلل
هللفهلهللم فبهلللممذاهلل م ههللبالميعمن)؟ هلل
هللبيعمهللمكة .هلل
*هللالمفعدد هللألكعدددن بهللك،دد لهللبمت يددكهلليقدد لهلل"أشدددجمبهللالميعددمهللتحددتهللال دد للهلل
المنمخ ،دةهللالجمفددة"هللأيهللكددملتيهللف ديهللالحجددمزوهلل"لتنم د هللب د ف لهللمي د هلل ددم،لهللالمثددم هللف ديهلل
قمحاوهلليم هللم هللخالههللالحجمجهلل
لاديهللمكةهللالقمحل..هلللكمنهلللاديهللبكةهللقي،لهللالمميهللل ً هلل
هللالحدبهلليكد نهلل
هلل
دمادمهللالدههللمفعد هللمعد،حيهلليةد ُّهللهللميد هللأن
فيهللد يقهمهللإل هللالقد س"وهللهلل ً
إل هللالق س .هلل
*هلليق هللالمفع هللالمع،حيهللأبل ل هللأل ب نهللفديهللتفعد ،هلهلل"هندمل ٍ
هلللادهللألدملهللفديهلل

أيضدمهللأنهلليكد نهلل
الط ي هللإل هللالحبهللفديهللألبشدي،موهللف،دههللهدذاهللالنمدم "وهلللقد هللألكد هللهد هلل ً
هذاهللالنمم هللق هللةه هللفيهللفيعدط" ،وهللفهد هلليقد لهلللمدم هللالميعدمنهلللدمهللي هد هللأصداًهللفديهلل
فيعط ،وهللليق لهللهذاهللالهللتج ههللإالهللفيهللبادهللالا  .هلل
*هللليقدد هللألدد نهللب خمب ددبهللفدديهللقمم ددههلل[الامدد يهلللاإللجي،دد ي]لهلل"ينمغدديهللأنهلل
تاتق هللأنهللببكم)هللممهلله هللإالهللل عهللم هللالنمم هللينم هللفيهللبادهللالا " .هلل
*هلليخم لمهللالمفع هللف ال هللديي،ت هللم هلل متهللتعم،ةهللشدج هللالميعدمنلهلل"تشدمههللشدج لهلل
هللأيضمهللمي هلل
الميعموهلللهيهللشمئاةهللأل ًهللاهللفيهلللاديهللمكةهللالقمحلوهلللبملتمليهللأدي هللا مهم ً هلل
بادضهللال ديددمنهللالقمحيدةهللفديهللااباهللالمق ددة"وهللأيهللا ددتامبلاهللهددذاهللاال دمهلل..هللا دمهلل
مكةهللال اديهللالقمحل .هلل
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*هللليق هللالحم هللإب اه،مهللب هللم باهللم هلللاديهللبكدةلهلل"الشدج لهللببكدم)هللالا ب،دةهللتكثد هلل
ف ديهلللاديهللمك دةهللالقمحددلوهللللهددذاهللهللأدمط ديهللا ددمهمهللإل د هلللادهللآخ د "وهللليق د هللبددأنهللا دمهلل
ببلفمئ،م)هللالذيهلليق لههللباضهللالمفع ي هللا مهللخمدئ .هلل
إ ًهللذاهللأي هلله هلللاديهللببكم)هلليمهللميمميهللالكتم هللالمق س؟ هلل
*هلليق ل نلهلل"مكملههللمجه ..هلليم لهللألههللبقاةهللأل دايهلليجيتهللالحج،بهللإل،همهللر ًثم" .هلل
*هللتق د هللدائ د لهللالماددمبلهللالكتمب ،دةهلللقددمم سهللالكتددم هللالمق د سلهللالهللتمحث د اهللمن دههلل
هللما،ندموهللللكندههلل
مي هللااباهلل..هللل ،هللم أل ًهللداهللمي هللاابالهلل"ل ،هللم
ضدامهللألغ اف،دم ً
ً
تة ي هللمجمزيهللالختممبهللالمؤمن." ،هلل هلل
لممذاهلليق ل نهللهذا؟هلل هلل

الهمهللخمئف نهللم هللاإلق ابهللبأنهللببكم)هلل ٍ
لادهلليتح نهللم هللمكة .هلل
أختمهللبملمفع هللمتدهلل هللهند يهلللهد هلليقد لهلل"مد هللالمفتد اهللأنهللدالدهللهد هللمد هللكتدتهلل
هددذاهللالم مد ب"وهلللالهللماق دةهللل دههللبمن ديهللق د بحهللوهلللالهللألهدمهللمشددتمق نهللليه،كددلوهللقم دلهللأنهلل
دهلليمن هللاله،كلهللب م هللد يل .هلل
هلل

***هلل هلل
هلل
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هلل هلل
ه هلليختمبهللم هللالتفم  ،هللممهللي يد وهللليتجمهدلهللمدمهللالهللي يد وهللكدلهللالتفم د ،هللالتديهللأتد هلل
بهمهللال كت بهلل..هللأتح اههللأنهلليق هللشخمهللم هللهؤاليهللأنهللالمقة دهللبد اديهللالمكدميهللهد هلل
مكةوهلللأنهللبنيهللق بحهللألهللدالدهللمي هللف اهللقمد هللتفعد ،ههللكدمل اهلليتحد ث نهللمد هللمكدةوهلل
أمطنيهلللاح ًاهللمنهمهللقم هللبأنهللدالدهللألهللبنيهللق بحهللكمل اهلليتح ث نهللم هللمكة .هلل
يمهلل  ،يوهلللمهلليك هللاله،كلهللم أل داهللفيهلللقبهللدالدوهللللك هللدالدهللكمنهللمن ههللب،بهلل
ا هللبخ،مدةهللاالألتمددمع)هللكمل دبهللم ألد دلهللقم دلهلللألد دهللاله،كددلوهللدالدهلليا د لهللمدمهللماند هلل
ب،بهللا وهلللكمنهللهنملهللخ مةوهلللبن هللق بحهللكمل اهللفيهللخ،مةهللاالألتممعوهللإ ًهللذاهللفألبهللتنتقيهلل
أيضمهللمي هللاله،كل .هلل
اله،كلهللفقطوهلللألمهللقيبلهللبب،بهللا )هللدهلليطي هللمي هللالخ،مةوهللليطي هلل ً هلل
أيضمًوهللالم ام،د هللهديهللألمشد ،هللي ّهللددهدمهللال،هد دهلل..هللهدذاهللالم مد بهلليد ّهللددههللال،هد دهللمندذهلل
القد يموهللأالهللتاتقد هلل[بضد لبلهلللألد د]هللألمممدةهلليه ديدةهللميد هللااقدلهللتحدبهللإلد هللمكددة؟هلل
ال،ه دهلللمهلليك ل اهلليحج نهللإل هللمكةهللالههللمكمنهلللثني .هلل
لقيبهلللكلهللل هللتعتط،ءهللأنهللتثمبهلللأل دهللمكدةهللفديهللمةد هللدالدوهللحدمل هللأنهللتثمدبهلل
لأل دهمهللفيهللالق نهللالثملاهللبا هللالم،ادوهللفضاهللأنهللتعتط،ءهللأنهللتثمتهمهللقملهللالم،اد .هلل
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هللأصداهللفديهللمةد هللدالدوهلللإالهلللكدمنهللدالدهلل
ً هلل
مكةهللالهلللأل دهلللهموهللللمهللتكد هللم ألد دل
حبهلللهمهللمي هللااقلهللم لوهللألهلل ي،ممنهللابنهوهللهؤاليهلليا ف نهللالش ياةوهللهلهللتعتط،ءهللأنهلل
هلل
تثمبهللأنهللدالدهللألهلل ي،ممنهللق هللذهم اهللإل هللمكة؟هلل هلل
لالهلللاح هللمنهمهلل..هللألبهللت ميهللأش،مي!هلل هلل
ائممهللتغند اهللبألبشدي،موهللتغند اهللبم،دبهللا وهلللتغند اهللبدملحبهللإلد هللب،دبهللا وهلللادمهلل
همهللد ً
هللدائممهلليحج ن .هلل
ال،ه دهللكمل ا ً
ثمهللتق لهللأشجمبهللالميعمنهلللأشجمبهللالمكميهللم أل دلهللفيهللمكة .هلل
الهلليدمهلل د ،يهلل..هللهديهللم ألد دلهللفديهللأمدمك هللكث،د لوهلللم ألد دلهللفديهللألبشددي،موهلللإذاهلل
ذهمدبهللإلد هللب ددف هللصددم ئ،لهللالثددمليهللااصددحمحهللخمعددة)هلل ددتج هللبددأنهللأشددجمبهللالمكددميهلل
م أل دلهللفيهللألبشي،مهلللح هللألبشي،م.هلل هلل
حت هللاآلنهللتح ثبهللم هللااممك لهللمد هللفدمبانوهلللتحد ثبهللمد هللبكدموهلللم ضد منملهلل
هدلهللبشدهلل هللالكتددم هللالمقد سهللبمحمد ؟هللهدلهللتتخ،دهلللهللأنهللالكتددم هللالمقد هللسهللتكيدهللمهللمد هلل
مكددمنهللمحم د هلللم د هللمكددمنهللإ ددممم،ل؟هللفددأي هللبأحم د )هللالددذيهللص د ّ متمهللبؤل ددنمهللبأل دههلل
م أل د دهللف ديهللكت دتهللال،ه د دهلللالنةددمبى؟هللأل دبهللتي دفهلللت د لبهللف ديهللح د يثكهللم د هللمك دةهلل
لفمبان .هلل
تكيمهللم هللم ض منملهللهلهللبش هللالكتم هللالمق سهللبمحم ؟هللأي هللأي هللأي ؟! هلل
ل هللتعتط،ءهللأنهللتج هللأي هللي أل هللمحم ؟ هلل
أم دهللإلد هللأ دئيتيهللالتديهللهديهللفديهللم ضد منموهلللل،عدبهللخمبألدةهللمندهوهللللدمهللتجدتهلل
منهمل هلل
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)1هللهلهللتعتط،ءهللتح يد هللأيهللبشدمبلهللب،قد ،؟هللأ هللتدذهتهللمد هللمكدمنهللإلد هللمكدمنهللفديهلل
هللمعدتقماهللفديهللالطمادةهلل
بحيةهللالت،ده؟هلللمدمهللأدبالديهللألدكهلل دتت األءهللمد هللفدمبانهلللمد هللبكدم
ً
القمدمة؟هلل هلل
)2هلللممذاهلللمهلليخم كمهللمحم هللم هللأمدمك هللالمشدمبا هللبملضدمط؟هلل[للد هللفادل]هلللكدمنهلل
لف هللمي،كهللالانميهللفيهللهذههللالمنمة لوهللللكنبهلل[أخم تنمهللمنهم]هللبكلهلل ه لة.
ألم يلهللكمنهلليتكيمهللم هللأخمدمبهللمحمد هللفديهللب،دبهللال لأل،دةهلللفديهللأشد،ميهللالهللتخةدنمهلل
بشييوهللأالهلليق بهللمي هللذك هللآيةهلللاح لهللم هللالعف هللالفاليهلللاآليةهللالفال،دة؟هللأيتحد نهلل
م هللص امم هللزلألم هللمحم هللله هللر ،هللقمدبهللأنهللياط،كمهللآيةهلللاح لهللتخ د نهللبهدمهلل
المع،ح ،،هلللال،ه د؟هللل هللتعتط،ا اهللمي هللاإلدابهللأنهللتأت اهللببيةهلللاح ل .هلل
)3هلللممذاهلللمهللينت هللأيهللمع،حيهللةه بهلللميهللم بي؟هللهلهللكلهللالمعد،ح ،،هلللال،هد دهلل
ب،دم؟هللأبللدمهلل
هلللم،دمهللم هلل
مح هللف نهلللل ،هللمن همهللضم ،؟هلللممذاهلللمهللت ه هللأيهلله دقةهللتنت د هلل
ً
ً
ّ
كتمبمًهلللاح اً .هلل
)4هللهندددملهللشدددييهللتامد د هللأنهللتتجنمدددهلهللهد دلهللمحمد د هللهد د هللالمعددد ،هللالمنت د د ؟هللأ هلل
؟هللأ هللال لحهللالق س؟هللأ هللالش،طمن؟ هلل
م
ادهللم،بهللفديهللكتمبدكهللأنهللالمعد ،هلللد ،هللهد هللالمعد ،هللالمنت د وهلللدمهللتد دهللأنهللتتطد هللبهلل
إل هللهذاوهللهلهللتعتط،ءهللأنهللتخم هللالمشدمه ي هللبألدكهللقيدبلهللالمعد ،هللالمنت د هلللدمهلليقدلهلل
بألههلله هللالمع ،هلل[المنت ]وهلللأنهللمحم ًهللاهلله هللالمع ،هللالمنت ؟ هلل
هللقلهللليمشمه ي لهللألمهللقيبهللهذاهللالكا هللفديهللهدذاهللالكتدم هللوهللألدمهللقيدبهللبدأنهللمحمد هلل
ه هللإيي،موهللألمهللقيبهللبأنهللمحم هللهد هللم د وهللبألدههللهد هللالد لحهللالقد س..هللوهللفهدلهللمحمد هلل
ه د هللالمعدد ،هللالمنت د ؟هللأ هللالمعدد ،هلله د هللالمعدد ،هللالمنت د ؟هلله دلهللمحم د هلله د هللم د هلل
لإيي،مهلللال لحهللالق س؟ هلل
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هلهللمحم هلله هللا هللالذيهللأش بهللم هللفمبانهلللم هلل ،نمي؟هللهلهلله هللالمع ،هللالمنت هلل
فكمنهللالمع ،هلللعخةهللبب،طة)هللأيهللليتج بة؟هللهلهلله هللإيي،م؟
أبالهللالهللت يدد هللالدد خ هللفدديهللهدددذاهللالم ضدد عهلللتحدد هللح لدددهوهللم ضدد منمهلللددد ،هلل
ت ألمم هللالكتم هللالمق سوهلللل ،هللتح يفهللالكتم هللالمق سوهللم ض منمهللهد لهللهدلهلل
بش هللالكتم هللالمق سهللبمحم ؟ هلل
أذك لهللأمم هللالمشمه ي هللبألكهللحتد هللاآلنهلللدمهللتعدتطءهللاإلت،دمنهللببيدةهلللاحد لهللتدذك هلل
ا ددمههللبددملح لوهللألهللتددذك هلللندمهللم د هلله د هلللم د هلليك د نوهللإ ًهللذاهللمحم د هللدمل دتهللالمعدد،ح ،،هلل
لال،ه دهللبمإليممنهللبههللبد لنهللشد م،ةوهللللدمهلليقد ّهلل هللأيهللدل،دلوهلللألدبهللفديهللهدذههللالمندمة لهلل
فشيبهللأنهللتق هللأيهللدل،لهللمي هلللأل دههللفيهللكتتهللالمع،ح ،،هلللال،ه د .هلل
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هلل
اا تمذهللبش ،هلليعأ لهللهلهلل دهللذك هللا مهللمكةهللقملهللالق نهللال ابءهللالم،ادي؟ هلل
الة احةهلليمهللأ تمذهللماي ممتكهللتحتمجهللإل هللم األاةهللبشكلهللكم ،وهللفق هللذك هللمكةهلل
هللمي،ههللالعا وهللفماند هلل
فيهللكتمبكهللالمق هللسوهللف ذاهللكمنهلل ف هللالتك ي هللم هللكتمبةهللم
هللذك هللمكةهللفيهللالق نهللال ابءهللمش هللقملهللالم،اد .هلل
ذلكهللأنهللم
*هلليق هلل ف هللالتك ي هللم هللبنيهللقحطدمنهللفديهلللعدخةهللبل ،كم دلهلل) 1811لهلل"لكدمنهلل
معكنهمهللم هللمكةهللإل هللأنهللتجييهللإل هللالم ينة"وهللالطمام هللالح يثةهللتق لهلل"م هللم،شم"هلل
الهللتغ لهللهذههللالطمام  .هلل
*هللالحم هلل امديمهللألمؤلنهللحمد هللمد هللااحمدمبهللالكمدمبوهلللهد هللالدذيهللأفهمندمهللالغدممضهلل
مد هللالتد بالوهلليقد هللفديهلللعددخةهللت بات،ددةهللمت ألمدةهللليا ب،دةهلللمكت بدةهللبحد للهللمم يددةوهلل
ف هللالتك ي لهلل"لكمنهللمعكنههللم هللمكةهللإل هللأنهللتجييهللإل هللالم ينة" .هلل
هللمي،دههللالعدا هللقد هللكتدتهللهدذههللالتد بالوهللفماندمهلهللأنهللمكدةهللذكد
هللف ذاهللكمنهللم
فيهللالق نهللال ابءهللمش هللقملهللالم،ادوهلللل ،هللال ابءهللبا ه .هلل

هلل

لهذاهلل ألتكلهللأيهلللعخةهللم هلللعخهللالت بالهللتاتم ؟هلللألبهللبفضبهللاإلألمبة .هلل
*هللف ديهللالت د األمهللالح يث دةهللالددماضهلليكت دتهلل"مش دم"هللوهلللالددماضهلليكتددتلهلل"م،شددم"هللألهلل
"معم"..هللكلهللشخمهلليكتتهللكممهللي ي  .هلل
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تعأ هللم هللذك هللمكةهلل[فيهللالتمبيخهللقملهللالق نهللال ابءهللالم،ادي]؟ هلل
دمبيخ)هللله د هلل
*هللدي د دلبهللالة دقييهللبت د فيهللمددم هلل) 30وهلليق د هللفديهللكتمب دههللبخ ال دةهللالتد هلل
يتحد نهللمد هللالاد لهلل"يحةددي نهللميد هللداددممهمهللبةدد ،هللالح ،الددم وهلللي ألد هللهنددملهلل
أيضمهللمام وهللله هللمق سهلللممجهلللهللليغميةهللم هللالا هللألم،اهم"هللأي هلللحد هللمد هللالقد نهلل
ً
ال ابء؟ .هلل
*هللهدددذههللخ يطددةهللبطي،مدد سهللبتدد فيهللفدديهللالادددم هلل) 170وهللتتحدد نهللمدد هللمك بابددمهلل
macorabaهللبمك باب دمهلله ديهللمك دةهللالمك مددة)وهلللبالث يددت)هلليان ديهلليث د وهلللبث،مددمي)هلل
ت،ممي...هلل هلل
مك بابمهللهيهللمكةهللمن هللبطي،م س .هلل
*هللالق هللتشمبل هللف ب ت هلليق لهلل"مك بابمهللبطي،م سهللهيهللمكة" .هلل
*هلليق هللالم لفع بهللإيمنهللم بي لهلل"هنملهللإألممعهللفديهللاال دمطهللالايم،دةهللأنهللمكدةهلل
هيهللمك بابم" .هلل
هللأيضملهلل"ممك بابمهللالتيهللهيهللمكة"هلل..هللإلخ .هلل
ً هلل
*هلللل ينمهللكمه هللكمث ل،كيهلليق
دم لمهلللنتقلهللإل هللباضهللاا ئيةهللالتيهللذك همهللاا تمذلهلل هلل
يق د هللاا دتمذهللبشدد ،لهللأي د هلل﴿ل دمم ّش د اهللب د د ٍ هللي د ِّأتيهللم د هللب ِّا د يهللا ِّ د دم دههللأ ِّحم د دهلل﴾هلل
ً
[الةفلهلل]6؟
ألمهللقيبهلللكلهللهذههللفيهللإلج،لهللالمعد ،وهللأحضد هلللديهللإلج،دلهللالمعد ،هلللألدمهللأخد جهلل
لكهللالمشمبلهللبأحم وهللأممهللألتمهللفق هللض،اتمهللإلج،لهللالمع ،هللوهلللكتمتمهللألمأل،لهللالتام،دذوهلل
لتطيتهللمنيهللأنهللأبحاهللف،همهللم هللأحم !هلل هلل
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ميددد،كمهللألدددتمهللأنهللتمحثدد اهلل[مدد هللإلج،ددلهللالمعددد] ،وهلل دددتج هللالمشدددمبلهللفدديهللإلج،ددلهلل
المع ،هللوهلللل ،هللفيهللإلج،لهللمت وهلللالهللفيهللإلج،دلهللل قدمهلل﴿ل دمم ّشد اهللب د د ٍ هلليد ِّأتيهللمد هلل
ً
ب ِّا يهللا ِّ دم دههللأ ِّحم دهلل﴾هللهذاهللفيهللإلج،لهللالمع ،هللالذيهللالهللتؤمن نهللبه.
اا تمذهلليق لهلللممذاهلللمهلليح دهلل[الق آنهللألهللالنمي]هللهذههللالم اضء؟

ألدمهللقيدبهلللددكلهللالمشددمبا هللل،عدبهللمد هللدالئدلهللالنمد لهللالا ،مددةوهللهددذاهللمد هللأضددافهلل
دالئلهللالنم ل..هللأت بيهلللممذا؟هلل هلل
النمهلللعتشه هللب ث،قةهللمح هللفةوهلللذاهللالهلليمك هللأنهلللةلهللإل هلليق ،هللبدأنهللهدذههللالامدمبلهلل
بملفالهللقملهمهللألم،ميهللا هللتممبلهلللتامل وهللانهللالتح يفهللفيهللكلهلل ط هللم هللالعط ب .هلل
لأتح د الهللفديهللمنددمة لهللأثم دبهللل دكهللالتح ي دفهللف،هددموهللللكن دكهللل د هللتقمددلوهللفأل دبهللالهلل
تج ؤهللمي هللمثلهللهذههللالم ض مم  .هلل
اا ددتمذهلللج دأهللإل د هللأ ددي هللاإللكددمبوهلليق د هللالهللي أل د هللدل،ددل..هلللم دمهللكمل دبهللمك دةهلل
م أل دلهلللالهللما لفةهللقملهللالق نهللال ابءهلللر ،ه..
يدمهللأ ددتمذهللألدمهللأقد هلللدكهللالنمددمذجوهلللأقد هلللدكهللااقد ا وهلللددمق هللهدذههللااقد ا وهللمدمهلل
ماقتكهللهلهللمايهللدكت باههللأ هللال؟!هللالهللتض،ءهلللقتكهللللقبهللالمشمه ي  .هلل
اا تمذهلليق لهللقلهللليمشمه ي هللبألكهللقيبهللم هللالنميهللمحم هللبألههللإيي،م .هلل
لقيبهللبأنهللبإيي،م)هللا مهللميغ زوهلللل ،هللالمقة دهللبههللالنميهلل
د هلل
ألمهللقيبهللمنههللبألههللإيي،موهلل
ته .هلل
هللإيي،مهللميغ ًهللاوهللهذاهللالذيهللذك هلل
هللبلهلله هللمحم هللﷺوهللإلممهللا دتخ هللا م هلل
إل،مسهللمي،ههللالعا هللو هلل
[يعأ هللاا تمذ]لهللال لحهللالق سهلل[ه هللمحم ]؟ هلل
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النمهلليق لهلل"بلحهللمق هلل ة"هلللل ،هلل"ال لحهللالق س" .هلل
ممهلله هللال لحهللالق س؟هلل هلل
ال لحهللالطمه لهلل..هلليمك هللأنهلليطي هللمي هللمالهللا هللمد هلللألدلوهلللبحعدتهللكتدمبكمهلل
أيضهللدمهللوهلللإنهللأحمم دبهلللتنددمة هللمد هللماند هللالد لحهللالق د سوهلللهنددملهللم ض د مم هللكث ،د لهلل
ً
هللبلحمهللمق ة .هلل
يمك هللأنهللألمة لهللف،همهلللت ىهللأنهللمحم ً اهللﷺهللكمن ً
ﷺ

أ ددتمذيهللألدبهللقيددبلهللالنمدديهللمحمد هللﷺهللالهلليميدكهللأيهللدل،دلهلللمد لهلل[بد ل،لهللق لددهل]هلل
هللاال دل نهلل﴾هلل[اإل ايلهلل .]5٩هلل
﴿لممهللمنانمهللأنهلل ُّل لهللب ِّمآليم هللإالهللأنهللكذ هللبهم ِّ
ِّ
النمهلليتح نهللم هللاآليم هللالتيهللديمهمهلل[المش ك ن]هللتاج ً ،اوهللفيمهلليأتهمهللا هللبمدمهلل
هللﷺهلللمهللتك هلللههللماج لهلل..هلل هلل
ديم اوهلللك هللالهللتانيهللهذههللاآليةهللأنهللال
قيبهلللكلهللي أل هللفيهللالق آنهللمئم هللااخممبهللالغ،م،ةهللالتيهللت هللمي هللألههلللمي .هلل
هللال،ه دهللبفمبان؟هللممهللالفمئ لهللم هللح ياهللم
هللينمئهللم
ألبهللتق لهلللممذا هلل
ّ
لفمتههللم هللفمبان؟هللأل ،هلليفت اهللأنهلليح ثهمهللم هللبحاتهمهللالعمبقة؟ هلل

هللقملهلل

الهلليد دمهللأ دددتمذوهللالخمد د هللالممدددمبلهللالدددذيهلل دددمقههلللهد دمهلليتايد دهلل هللبشد دييهلليدددنفاهمهللفد ديهلل
المعتقملوهللكممهللفالهللياق هللمي،ههللالعا هللوهللفق هللقم هللابنمئهلهلل"األتما اهللابيكمهللبمدمهلل
يحةلهللفيهللآخ هللاايم "وهللفأخم همهللبممهلليحةلهللفيهللآخ هللاايم وهللإذاهللكنبهللتق هللهدذاهلل
هللأيضدمهللهد هللر،د هللمنطقديهلللر،د هلل
ر،د هللمنطقديهلللر،د هللماقد وهللفد ًذاهللالددذيهللفايدههللياقد
ً
ماق ! هلل
المنطقيهللأنهلليح ثهمهللم هللخم هللممدمبلوهللهد هللمجدييهلللمديهللم د،مهللفديهللآخد هللال مدمنهلل
ل،ؤمن اهللبهوهلللإذاهلللمهلليؤمن اهللفهذههللمشكيتهموهلللل،عبهللمشكيةهللمحم هللﷺ .هلل
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هلل
ليد دهللميد هللمعددألةهللمكددةلهللممك بابدمهللهديهللل،عدبهللمكددةوهلللهددذاهلليمكنندمهللالنقددم هللف،دههلل
لعممم  .هلل
أيضدمهللالت ألمددم هللالتديهللأت ،دبهللبهدمهلله ديهللت ألمددم وهلللل،ع دبهللااصددلوهللف داهللتحددتبهلل
ً
بملت ألمددةوهللالدههلليمكد هللالشددخمهللأنهلليحددتبهللبمكددمنوهللليعددم،ههللبمدمهلليعددمهلل هللفديهللذلدكهلل
الاة وهلللل ،هللألههللفيهللااصلهللهكذاوهللل هللتج هللبمكة)هللفيهللالنعخهللااصي،ة .هلل
لا دهللإل هللم ض منملهللهلهللمحم هللمذك بهللفيهللالكتم هللالمق س؟هلل هلل
لامهللمذك بهللضم هللاالم،ميهللالكذبةوهلللل ،هللضم هللاالم،ميهللالةمدق ،وهللفق هلللصملمهلل
الع ،هللالمع ،هلللقم لهلل"احت زلاهللم هللاالم،ميهللالكذبة"هلللاح هللم هللهؤاليهللمحم هلل"الذي هلل
هللالحمانوهللللكنهمهللم هللداخلهللذئم هللخمدفة" .هلل
دهلل
يأت لكمهللبث،م
لق هللأبالمهللك،فهلللا فهم؟هلل"م هللثممبهمهللتا ف لهموهللهلهلليجتند نهللمد هللالشد لهللمنمدمهلل
ً
دمباهللأل،د لوهلللأمدمهللالشددج لهلل
هللت،ندم؟هللهكددذاهللكدلهللشددج ل
ألهللمد هللالحعدك ً
هللأل،د لهللتةددنءهللأثمد ً
ّ
دمباهللبديددة...هللك دلهللشددج لهللالهللتةددنءهللثم د اهللأل ،د ً اهللتقط دءهلللتيق د هللف ديهلل
دي دةهللفتةددنءهللأثمد ً
ال ّ
ً ّ
النمب" .هلل
ممذاهللق هلل هلللنمهللمحم ؟هلل هلل
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ق هلل هلللنمهللالعميهلللالغ لهلللقطءهللااي يهلللر لهللال،ه دهللالدذي هلليجملبللدهوهلللدد دهمهلل
م هللب ،تهموهللل ميهللبنمتهمهللمثلهللصدف،ةوهلللر،د هللذلدكهللمد هللالثمدمبهللالتديهللمدمهللزلندمهلللجن،هدمهلل
إل هللال ،هلل..هللألمممم هللإ ام،ةهللكث ،لهللةه هللتنمديهللبم دمهللمحمد هللوهلللتحمدلهللا دمههلل
فيهللأمامهدمهلل..هللالهللزلندمهلللجنديهللثمدمبهللهدذاهللالنمديهللإلد هللال،د هللفديهللتفج،د ا وهلللفديهللبد هلل
الدنوهلللفيهللالقمم لوهلللفيهللب ك هللح ا وهلللكلهللهذههللالجمممم  ..هلل
هللثممباهللر ،هلل
لامهللي أل هللمحم هللفيهللالكتم هللالمق سوهللللك هللكنميهللكمذ وهللت لهلللنم ً
صملحةوهلللل ،هللكنميهللصمل  .هلل
هلل
***هلل هلل
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هلل
ألنم هللاا تمذهللبش ،هلليق لهللمك بابمهللل،عبهللهيهللمكة .هلل
إذاهللالايمميهللكيهمهللقمل اهللهذاهللالكا وهللفممهللفمئ لهللكامك؟هلللممهللأهم،ةهللق لك؟! هلل
اا تمذهلليق هللبأنهللمحم ًهللاهللﷺهلله هللالنميهللالكمذ هللالذيهللأخمد هللمندههللالمعد ،هللمي،دههلل
الةالهلللالعا  .هلل
الهلليمهللأ تمذوهللألمهللأدم لهللإل هلل يعيةهللمنمة ا ل هلل
.1هللبماددمي ،هللالنم د لهللبدد ،هللاإل ددا هلللالمعدد،ح،ة)هلللتطم،قه دمهللمي د هللاالم،ددميوهللمد هلله د هلل
الذيهللينمغيهللأنهلليك نهلللم،م؟هلللم هللالهللينمغيهللأنهلليك نهلللم،م؟هللممهللهيهللمامي ،هللالنم ل؟ هلل
ً
ً
"م هللثممبهمهللتا ف لهم"هللكممهللقيبهللفيهللالنمهللالذيهللذك ته.
.2هللبالقتلهلللاإلبهم هللفيهللالنةد صهللالمق
مي هللالم افقة.

دةهلللالقد آن)وهللأتحد الوهللللد هللتجد ؤهلل

.3هللالعددميهلللاال ددت قمبهللالددذيهللذك تدههللهلل..هللأتحد الهللفديهللمنددمة لهللمد هللبالعددميهللبدد ،هلل
اإل ا هلللالمع،ح،ة) .هلل
.4هلل"م هللثممبهمهللتا ف لهم"وهللإذاهللت كنمهللالكتتهللالمق هلل ةهللوهللل يد هللأنهلللتحد هللنهللمد هلل
دمبيخوهلله دلهلليعددتط،ءهللاا ددتمذهللبشدد ،هللأنهللينددمة ليهللف ديهلل
ال حشدد،ةهللالتديهللةه د هللف ديهللالتد هلل
م ض علهللبال حش،ةهللب ،هللح،ملهللالمعيم ،هلللب ،هللب لهللالمحمةهلللالعا )هللالذي هللميؤلاهلل
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الادددملمهللبملمشدددمملهللالمحت قد دةهلللااألعدددمدهللالتدديهللأح قد دبهللفددديهلل دددم،لهللالمعددد ،هللكمد دمهلل
يق ل ن؟هلل هلل
لاد دمهلليد دمهللأ دددتمذوهللهدددذاهللمد دمهللأدمد د لهللإل،د دههللإذاهللكند دبهللتدددؤم هللبدددنمهلل"مد د هللثمدددمبهمهلل
تا ف د لهم"وهللف د منمهلللمت د ئهللبهددذههللالمنددمة ا هللااببددءهللبا د هللأنهلللنته ديهللم د هللالمنددمة لهلل
الثمل،ة.
أشك هلللجنم هللالق هللتفضيههللب دابلهللهذههللالمنمة لوهلللأيضًهللمهللأشك هلللأل دتمذهللبشد ،هلل
ألههللأتحفنمهللماههللفيهللهدذههللالي،يدةوهلللالشدك هللأيضدمهللهللم صد هللليعدمدلهللالمشدمه ي هللالدذي هلل
شمبك لمهللألم،امهللفيهللهدذاهللاليقدميوهلللأ دأ هللا هلل-تمدمبلهلللتادمل -هللأنهلليكد نهللمدمهللقد منمههلل
لمفامهلللهمهللوهلللأنهلللك نهللق هللق منمهللميممًهللهللد،ممًهللهلللمفامًهللوهلليك نهلللنمهللفيهللدل،ملمهلللأخ الم .هلل
شك ًهللاهلللكم .هلل
هلل
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هلل
القد هلللم،ددللهللشددك اًهلل..هللهللال قددبهللالتهد هلل..هللشددك اًهللهللدكتد بهللمنقددذوهللشددك اًهللهللأخهللبشدد ،وهلل
أشك كم .هلل
ااخهللبش ،لهللشك اهلللكهللق هلللم،لوهلللشك اهلللدكهللدكتد بهللمنقدذهللالعدقمبوهلللاختافندمهلل
الهلليفع هلللي دهللقض،ةوهلللح هلللنمق هللأفكمبًهللاوهلللل ،هللأشخمصًهللم .هلل
القد هلللم،ددللهللشددك اهللألد ياهلللحضد اتكمهلللاللتد امكمهللبمل قددبوهللللهددذههللالمنددمة لهلل
المحت مة .هلل
هللأصييهللم هللكلهللقيميهللأنهللتك نهلل دمتهللب كدةهلللا دتنمبلهلللاقد هللكث،د لهللتمحداهللمد هلل
الح هللفيهللكلهللمكمن .هلل
هللشك اهلللكمهللأم ائيهللالمشدمه ي هللميد هللحعد هللالمتمبادةوهلللإلد هللاليقدميوهلليحف كدمهلل
الق ي وهلللحت هللليتقيهللم هللخا هللشمشةهللالك مةهلللت ككمهللفيهللبمميةهللال  .هلل
هلل
*****هلل هلل

