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يف القرآن الكريم  شخصية املسيح 4
 الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هللوالمرسددجن، والصدد وهللوالمد لهلل جديهلل مندديهللا   ندل هللهللالعدللمن، الحمد هلل هللب هلل
هللالتمجنم.الص وهللوأزكيهللهللل جنهمهللو جيهلل  ننلهللأفض

يهلل تفريدددلهللالمندددلثروهللالبل نددد هلل دددن،هللويمدددرهلل ابهللامسددد لهللأمهلللتقددد لهلللجقدددلب هللالعر ددد
هلل-كمددلهللا ولدديهللهلل-الدد كت بهللقنقددسهللالمددقلبهللوالم دددرهللبيددن هلل مددلقي هللو دد هللاستضددلفتهلهلل

هلل.هد1443ب بهللهلل23لهللالم افقهلل2022ف رايرهللهلل24 تلبيخهللهلل نلوهللالكرق هللالممنحن 

وينحصرهلل مجنلهللفيهللإخراجهللهللن،هللالمنلثرلن،هلل تح يجهملهللقد،هللكد لهللهللقجقديهللإلديهلل
جيهلل صهللالمنلثرو هلللنصلهللإلديهللالقدلب هللالكدريمهلل   د هلل صهللقكت   هللقيهللالمحلفظ هلل 

وأقل دد  هللو دد هللأ ددفنلهلل عددتهللالكجمددل هلللضددروبلهلهللفدديهللفهددمهللالمددرا  هللف  ددعنلهلهلل ددن،هلل
هلل[هللل الل هللالقلب هلل جيهللأ هلهلللنسهللق،هللالنصهللا صجي.هللقعك فتن،هلل]

و قجنلهللصد بوهللالمرا ديهللالتديهللاسدت اهلل هدلهللكدلهللقد،هللالمتندلثري، هلللتكد مهللالصد بوهلل
هلللهللالعنلوي،هللالجل  ن هلللجفقرا هلللتمهنلهللقتل ع هللالح اب.أ فنكملهلليلقج هللقتكلقج  هلل

وا هلل مأاهللأمهلليجعلهلل مجنلهللفيهلل صروهللالحقهللو نل ههلللكلهللال ل بن،هلل د،هللالحقنقد  هلل
هللإ ههلل  ا هللكريم.

هلل ابهللامس لهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هللهلل
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 التالي:أهم الموضوعات التي طرحها الدكتور منقذ كانت ك

 .ولنسهلل إلههلل الممنحهللإ ملم (1

 قعلصريه.وهللل قنسههللالممنحهلل  يهللبس اهلل دهل لههلل ،هلل فمه هللويهل ا  (2

 والهلل جمهلللهمهلل    ىهللا ل هن .هلل الكلفرومهلل للممنحهللأ كرواهلل   له (3

 للبيخهللالممنحن هللفيهللالق يمهللوالح يثهلليده هلل  ط مهلل   ىهلللألنههللالممنح. (4

تدل هللالمقد وهللوفديهلللدلبيخهللفكروهللصجبهللال  يلهللو جلوهللالممنحهللق    وهللفيهللالك (5
 الممنحن هللالق يم.

 .(ك،)دالممنحهلله هللكجم هللا هللالمخج   هلل  (6

 .(ضنيي ههلليعنيهللفيهللالعر ن هلل) ل  نراًهلللجممنحهلل هللهلل(يم عالعر هلللركتهللاسمهلل) (7

 وأما أهم الموضوعات التي طرحها األستاذ رشيد حمامي فكانت كالتالي:
القرآمهللالكدريمهلل قدلهللفكرلدههلل د،هللالممدنحهللوأقدههللقد،هللكتدبهللا   كريفدلهلل)ا  ل ندلهلل (1

 غنرهللالمعترفهلل هل(.

  ن،هللغنَّرهللاسمههللق،هلل)يم ع(هللإليهلل) نمي(.هللالقرآمهللالكريمهللأسل هللإليهللالممنحهلل (2

 يخصهللالممنح.إليهلل هللوه هللإسل وهللو قجنلًهللهللق اهلل صجبهللالد نههللقرف ضهللكتل نلًهللال (3

 الممنحهلله هللكجم هللا  هللوالقرآمهلليعترفهلل هساهلل هللفيهلل   اهلل منيهلل تألنههللالممنح. (4

 . هللوهسههللإسل وهللإلنهالممجم مهلليق ل مهلل تحريفهللإ جنلهللالممنحهلل (5

هلل.(أ صنتهللفر هل) نهلهلل لاهللالممنحهلل ن،هللألهللالقرآمهللأسل هللإليهلل (6
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هلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هلل
هلل

هللقدله ينلهللالكرالهللقعكمهللالقسهلل  نلهللإ راهنم.
أب ددبهلل كددمهللفدديهللهددساهللالجقددل هللالبددل يهللالددسدهلل ق قددههلللكددمهلل عدد هلل جددل هللالمنددلثروهللهلل

)يخصدن هللالممدنحهللفديهللهلل ند ام المل ن  هللولقلؤ لهللالند لهللهد هللالمندلثروهللالبل ند هلللحدتهلل
هللمهللالكريم(.آالقر

يخصن هللالممنحهلليخصدن هلللمدتحقهللأمهلللد بوهللسد ا هللفديهللالكتدل هللالمقد وهللأوهلل
 هللسد لالقدرآم هللوهديهللقحد بهللأسلسديهللقد،هللقحدلوبهللالخد فهلل دن،هللالممدنحن هللوامفيهللهلل

هللوق،هللهنلهلللأليهللأهمن هللهسههللالمنلثرو.
أصددجيهللأمهلللكدد مهللهددسههللالمنددلثروهللسدد بهلل ركدد هلللكددلهللالمدددله ي،هللالكددرالهللفدديهللكددلهلل
قكددلم هلليدددرفنيهللقددروهللأخددرىهللأمهللأ يددرهللهددسههللالمنددلثروهللالبل ندد  هللوسددأ ر هللفنهددلهللقبددلهلل

أمهلليمدد  هللفنهددلهللاال تددرالهللوهللقمكندد  لهلل جدد هللالمددروهللالمل ددن هلل جدديهللأمهلللددتمهللفدديهللأفضدد
هللالمت ل اهللوالنقلشهللالفكردهللوااللتزالهلل ل ترالهللو تهللالم اخ  .هلل

هلل.هلللهللسأ رفهلل طرفيهللالمنلثروهلل نل هلل جيهللالمعج قل هللالتيهلل عبهلهللليهللاالثنلم هللوالعه وهلل جنهمهلل
أكدل يميهللسد بدهللهللهلل

هلل.ا  يلمق،هلل لقع هللألهللالقرىهللفيهللقجلاهللققلب  هللهلله جيهللال كت با لصلهلل
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فدديهللالفضددل نل هللهللهللهللسدد لهللقدد،هللالم سددلهللالعجمندد هلل دد اهللالممددنحن هللوامهلللددههللالع يدد هللو

هلل.قئل هللالحجقل هلل جيهلل نللههلل جيهللالن لن  إليهللهللإ لف هللالعر ن  هللهللهللوامذا ل هلل
هدلهلل"هللهللأهمهدل  ددرهللكتن دل هللهللإلديهللهللهللهلل  لهلللجمكت  هللالعر ن هللثمل ن هلل درهللكتل دل هللإ دلف 

و عددتهللكت ددههللهلل"هددلهللالعهدد هللالج يدد هللكجمدد هللا  "وكتددل  هللهلل"لعهدد هللالقدد يمهللكجمدد هللا  ا
هلل.والفر من قتر م هلللجغل هلل  ي و هللق،هلل ننهلهللام ججنزي هلل

ولج كت بهللقنقسهللقلهلليقر هللقد،هللث ثدن،هللقندلثروهللقديهلل عدتهللالقمدسهللوا كدل يمنن،هلل
هللهلل.الممنحنن،

  قدديهلل لصددلهلل جدديهللإ ل ددثهللوكللددبهللفهلل
هللوقل متنرهللفيهللالعج لهللالمنلسن .هللهلل اال لزوهللفيهللققلب  هللا  يلميهل وهلل

 ر لقجهللهللهللأيضلًهللوهللهلل" كلهللو   "مهلل ر لقجهللهللويق لهللاآلهللهلل "سؤااهلل رد "  لهلل ر لقجهللهلل
ويمكددنكمهللهلل  د لهللقدلهلليفدد ىهلل جديهللسد عمل  هلل جقد هللقر ندد هلل جديهللالتجفزيد مهلل "أ  ل  ندل"

هلل جيهللالن لن  .هللأيضلًهللقدله لهلهلل
 ا دددد هلل هلل"ل هللأخددددرىلغددددإلدددديهللهللكتددددبهللثدددد لهللكتددددبهلل للجغدددد هللالعر ندددد هللقتر مدددد هلل
هلل."مآإ جلزهللالقر"وهلل" هللس لقمتق لهللام" هلل"س لوام

أ ددرىهلل دد  اهللقدد،هللالمنددلثرا هلل صددجتهلل جدديهللق يددن،هللالمدددله ا هللقدديهلليددن  هلل
قمددجمن،هللقبددلهللالدددنخهللقحمدد هللالفددزازدهللوالدددنخهلللددلبىهللي سددفهللوالدددنخهللقحمدد  هلل

هلل لقروهللالدنخهلل ملبهللصللحهللق سي.

هلل لحدتهلل ند امأذكركمهلل أمهللالمنلثروهللالمل ن هللكل دتهللهللهللهلل  للنم  هلللدروطهللالمنلثرو
هلل هللوكلمهللالعن امهللوالم   عهللق،هللاختنلبهللا  هللبين هللهللهلل هلل (هللهلهلل درهللالكتل هللالمقسهلل محم هلل)هلل

هللهللهلل.هللوه هللق   عهللفيهللالممنحن هلل
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فهد هلل ند امهللوق  د عهللهلل(هللمهللالكدريمهلل  نلهللالن لهلل)يخصن هللالممنحهللفديهللالقدرآهللأقلهللق  هلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هلل.س لوه هللق   عهللفيهللامهلل اختلبههللالدنخهللقنقسهللالمقلب
لكد،هللالفدقهللالطرفدلمهللهللهلل يهللالمدروهللالمل دن  جنههللست قيهللالدروطهللكملهللكل تهللفهللهللو نل 

ق ا دنيهللإليهللهللهللهلل  لهللالخروجهلل ،هللالم   عهللالمطرو هللهللوه هللهلل  جيهللإ لف هلليرطهللآخر
هللالحكمهلللجمدله ي،.هللوي قيهلل أخرى

مهللل قدديهللإوهلل لكددلهلللددرفهللسددتهللقدد اخ  هلل  مللندد هلللجمنددلثروهللسددل تلمالمدد وهللام
هلليي هللق،هللال  تهلليمنحهلللجطرفن،هلل للتملود.

هلل.هسههللالمروهلللجدنخهللالفل لهللقنقسهللالمقلبهللوستك مهلل    أهللاآلمهللقيهللأواهللق اخج 
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هلل
هلل

هللقمل هللالخنرهلل جيهللالجمني.هللقمل هللالخنرهلل سهلل  نل.هلل
هلل للمل وهللالمدله ي،.هللهللأب ب هللوبين هللل ستلذ هللأب ب

هللل ل ه.هللأمهلليجعجنلهللق،هللأوهلل مهلليدر هللص وب لهلللجحقأسأاهللا هللل لبكهللولعلليهللأ
هلل  لي.هللهللهلل اهللوا جلهلل ق وهللق،هلللمل يهلليفقههللهللهلل هللدهللقرهللأهللويمرهللليهللهللهللهلل هللب هللاير هللليهللص بدهلل

هلل.«يخصن هللالممنحهلل جنههللالم لهللفيهللالقرآمهللالكريم» هللالجنج هللهللقنلثرلنلهللق   ع
  نددل هللا هلللعددللي.هللأهللأ ظددمقدد،هللهللالقددرآمهلليعت ددرهللالممددنحهلل نمدديهللا دد،هللقددريمهللوا دد اًهلل

 هللقعجزالدههللهللهلل بسدللتههللهلل قدن  ههللهلل لندلواهللفنهدل هللهلللح لهلل ،هلليخصههللفيهللق ا ديهلل  يد و
هللالصجبهلل جنههللالص وهللوالم ل.هللهلل جللههللق، هللهللخصل صه

هلل  ي و.هللآيل كلهللوا  هللق،هللهسههللالم    ل هلل ج هللفنههلل

هللأق ب ث تهللقص ا ن هللقلهلل للههللالقرآمهللالكريمهلل ،هللالممنحهللق،هللخ اهلل  وهللسأ
بيددن هللهللا سددتلذويعت ددرههللهلل المقدد وهللالددسدهللا ت ددرههللوثنقدد هللللبيخندد هللالكتددل هلل-أوالًهلل
هلليمل ن .هللإوثنق هلل
قدد،هللهلل قعلصددردهللالممددنحهلل جنددههللالصدد وهللوالمدد لهلل؛المعلصددري،هلليددهل ا هلل-ل نددلًهللث

هللالمؤقنن،هللوالكلفري،.
هللكسلكهلليهل ا هللالمؤبخن،هلل ع هم.هلل[-]ثللبلًهلل
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هللالممنحنن،هللوغنرهم.هللهللوا كل يمنن،هللمس  ااهللالقأهللسأستخ لهللأيضلًهللهلل[-]با علًهلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هلل.﴾يص وم  قكهللقنههللهللإذاولملهلل ر هللا ،هللقريمهللقب هلل﴿يق اهللالقرآم هلل*هلل
هلل .﴾إسرا نلو عجنلههللقب هللل نيهللهلل جنههللأ عمنلالهلل   هللإه هللهللإم﴿هلل  ايقثمهللهلل

 ددههلليع دد هللا هللأقدد،هللصددفل هللالع دد هللهللسكرهللأمفنددهلل يحكدديهللا هللل ددلبكهللولعددلليهلل نددههللثددم
مهلليكد مهلل  د اهلل هللوالهللالم  كد هللالمقر د مهللألد،هلليمدتنكفهللالممدنحهلل هلل﴿ل لبكهللولعللي

هلل.هلل﴾ منعللنههللإوق،هلليمتنكفهلل ،هلل  ل لههللويمتك رهللفمنحدرهمهلل
   هللهللإ ي﴿ هلل لاهلل جيهللال  نلهلل طجعتههللأيرىوالممنحهلل جنههللالص وهللوالم لهلل ن،هلل

هلل.هلل﴾لل يهللالكتل هللو عجنيهلل  نلآا هلل
العه هللالق يمهلل ن،هلللح لهلل ،هللالممنحهللذكدرههلل  صدفهللالع   يد هللقؤكد اهللهللهللأيضلًهلل*هللهلل

هلل.هلل( ض هأه هللذاهلل   دهللالسدهلل)هلل(42إيعنل)هلل قلهلل للههللالقرآم
الن دديهللهلللمددلملنددتمهللقددلهلل نددلهلل جدديهلل) هللهلل12هللحل ا صددهللفدديهللتدديوهددسههللالن دد  وهلل قجهددلهللق

هلل.هللفه هلل   هلل هللل لبكهللولعللي.هلل   د(ه هللذاهللهلل إيعنل
فهد هلل هللهلل(قجد هلل  د ههلليمد عهلل) د فقدلا هللهلل مدلاهللالرسدلأهللسدفرلحد لهلل ندههللهللهللأيضلًهلل*هللهلل

هلل   هلل هللل لبكهللولعللي.
هللفه هلل   هلل هللل لبكهللولعللي.هللهلل    ه(هلل للهللا هللأهلل)هلل خرآفيهلل صهللو
 لقعد هللبيتددم   هللب نسهلل ممهللال ي،هللفيهللهللهلل ليهللهللآ للمهللال ه  هللبو ر هللهلليق اهللهلل*هللهلل

 دههللكدلمهللل يدههللالجدرأوهللألخندلهلللجحظد هللأالهلللً هللهلليهد  دهلل قدهللهللمهلليمد عأهللهللىأب» هللهللالمعم ا ن 
مهللققدلليهللالكتدل هللالمقد وهللأ تقد هللأ»هلل  د األ هن هللا هللهلل ع هلليهللهللملهللهلل «ل هن ا هللهللا  ل  جيهللهلل

هلل .«هيهللقلهلل للتههللالكننم  هللال ق هللإ لفل هللالتيهلليتح لهللفنهلهلل ،هللا ،هللا هللهي



 

 

شخصية املسيح يف القرآن الكريم   11
 مبحمد ...؟

الع دل وهلل هلل دزهللو دل.هللفهدلهللكدلمهللهللهلل..هللهللالصد وهللهلل   دل يهدلهللا أق،هلللد ازلهللالع   يد هللهلل 
هللو ل الممنحهللالع  هلليصجيهلل هلل زهلل

هلل.هلل﴾ قتهلل نلًهللهللوالزكلوهللقلهللوصل يهلل للص وأو هلل﴿ عمهلل
و ضديهللالجندلهللهلل الج دلهلللنصدجيإلديهللهلليدللهللخدرجفيهلللجكهللا هللهلل)هللهلل فنق ال  لهللهلليخ ر لهللهلل

هلل  .هلليوه هلليصجهلل لجنلهللكجهيقضيهللا]الممنح[هلل.هلل(كجههللفيهللالص وهلل 
هلل لليعيصجيهلل هللل لبكهللولهلل   هللا هلللهللكلمهللالممنحهللأهللهلهللكلمهللا هلليصجيهلل  !ف

مهللإهلل  تددلهأيددلهلل هلل ًهللوكددلمهلليصددجيهلل ددل هلل  جدديهللو هددههللوخددرَّهلل)هلل الممددنحهللكددلمهلليمددج هلل 
هللهللهللهللهللهللهللهللهلليصجيهلل .هلل   هللا  هللأقك،هللفجتع رهلل نيهللهسههللالكأو(

ال ل ددلهلليددن  وهللفدديهلل  يبددههللقدديهللالدد ثننن،هلليضدديهللقعنددلبي،هلل منجددن،هلللجكدددفهلل دد،هلل*هلل
هلل.(له هللغنرهللالحقنقن اآل)له هللالمجلزي هللق،هللاآل]ولمننزهل[هللله هللالحقنقن هللاآل

لددههللالددسدهلل.هللام«لهدد هلل للحقنقدد آهددلهللالهلللكدد مهلللغنرمهللالتدديهلللمددج هللأهللل نعددي»يقدد ا هلل
هللقزيف.هللهلللهإ هللهساهلل قنقنلًهللهلللهلًهللإلغنرههللهساهلللنسهللهلليمج 

هلل«لهددلًهللإمهللالدددسدهلليمددد  هللويمددق هللالهلليكددد مهللأ» هللخددرآهللويددسكرهللقعندددلباًهلل ،هللصدددفتههلل.هللقددد 
هللقزيف.هللهللهساهللإلههلل  قنقنلًهللهلللهلًهللإالم  هلللنسهلل

لهدديهللإوهلل  ددنكمأ دديهللوأإلدديهللهللصددع أهللإ ددي)هلل يقدد اهللالممددنحهلل جنددههللالصدد وهللوالمدد لهلل
هلل.هلل(وإلهكم

ل هن هللفديهلليدخصهللفهلللجتميهللالع   ي هللوا كنهللهلل واهللفيهللقنلثروهللالجنج المؤااهللا 
هللهلل! لهلهللفيهللو تهللوا  هلللنفمههللوب لًهللهلليك مهللالممنحهلل   اًهللهلل!هللكنف وا  
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ذهلل مدبهلل هللإل هند القرآمهللكلمهللينفيهلل ،هللالممنحهلل جندههللالصد وهللوالمد لهللصدف هللا 
 مددلمهللإ ددههللأ ددن،هلليق لدد مهلل هللرهلل هددلهللالنصددلبىيقددالتدديهلللنددههللصددفل هللالضددعفهللال دددردهللإ

هللقدل﴿ هلليقد اهللا هلل دزهللو دل هللخدراجإكلهللوالددر هللوقدلهلليجدزلهلل جنهمدلهللقد،هللا هللهلل..هللهللكلقل
كل دلهلليدأك مهللهللهللصد يق هللهللوأقدههللهللالهللبس اهلل  هللخجتهللقد،هلل  جدههللالرسدلإهللهللالممنحهللا ،هللقريم

هلل﴾.الطعلل
هللهلل كلهللالطعللأقلذاهلليمتجزلهلل

خددراجهللالهلليجنددقهلل.هللام..هللهندد  ل ل الطعددللهللوالدددرا هلليمددتجزقلمهلل دد ا صهللالهلللجنددقهلل
هلل ل هللل لبكهللولعللي.هلل

هللهلل بين هللسؤاليهللالبل يهللا ستلذسأاهللأوهنلهلل
هدلهللفهللهلل يأكلهللويددر هللويت د اهللويتغد طهللهللكلق ًهللهللهلل مل لًهللإكلمهللهللالممنحهللهللمهللهللأ تهلللؤق،هللهللأ

 مدد هلليمددتحقهللهددلهللهلل الع ددل وهللفدديهلللحظدد هللالت دد اهللوالتغدد طهلليمددتحقهلل لسدد  هللالممددنحهلل
 هللالممدنحهلل  د هللهللأ د هدلهللهندلكهلل هللوددنن الم لس لههللالع ل وهللفيهللهسههللالجحظ هللهللوالممنحهللهلل

هللهلل ثنل هلل ضل ههلللحل تهأ جنههللالص وهللوالم لهلل

القنلقد هلليتحد لهلل د،هلليد لهللهللوهللهلل  دههللهد هللالدسدهلليعجدمهللكدلهلليدي أا هلل زهللو لهلليخ رهلل 
هددلهلليعجددمهللالممددنحهلل جنددههلل﴾ هللفالهللهدد إهللهددل مددلهلل جمهددلهلل ندد هللب دديهللالهلليججنهددلهللل  تإهلل ددل﴿

هللهلل المل  هلل   الص وهللوالم لهللق
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قلهللذلكهللالن لهللولجكهللالمدل  هللفد هلليعجدمهلل همدلهللأو هلل)ممنحهللالهللهلليق اهللهللال.]الج ا  [هللهلل

كمددلهلل ددلاهللا هللفدديهللهللالهللاآل (.هللإهلل ،والهللاال دد هللوالهللالم  كدد هللالددسي،هللفدديهللالمددمل هللهلل أ دد 
هلل .﴾ تهلل  لهللالغن  أهللإ ك جمهللقلهللفيهلل فمكهللأقلهللفيهلل فميهللوالهللهلللعجم﴿ هللالقرآم
هلل يعجدددقهلل جددديهللهدددساهللالدددنصهلليقددد اهلل  ددد هللالخندددرأصهلل  ددد هللالممدددنحهلل مدددن هللمدددالق*هلل

هلل.«المل  هلل   يعرفهللقالممنحهلل»
هلل« والهللاال ،هلل  لاهللملذال»]ويتمل ا [هلل

كددس هللهلل يعندديهلل « تدديهللالهلليجددحهللالت قنددسهللفدديهلللجددبهللقعرفدد هللذلددكهللالندد ل»يجنددب هلل
هلل..هللهلل.هللكدس هلل جدنهمهلل تديهللالهلليجحد اهلل جنده..قعنيهللقلهلليق لههلل ندل هللالقدسهللهلل هللهسا جنهم

هللالهلليعرفهللالمل  .هللهلل أ ههللأخ رهملحل همهللإلنتخجصهللق،هللو
هللمهلليك مهللكسا ل.هللأ ليلهلللجممنحهلل جنههللالص وهلل

الممنحهلل جندههللالصد وهللوالمد لهللوهد هللإليهللهللهللهلل ص هللسج  هللالمج وهللالسي،هلل ل واهلل
هلللفل.

هددلهللكددلمهللهلل مهللهدد هللا ألددههلليعجددمهللهددلهللكددلمهللالطفددلهللامهلل  ننمددلهللسددج هللالمجدد وهلللدده
الممدنحهللهللأسدأاهلل د،  بضوا  ههلله هللخللقهللالمدملوا هللأوهلل مهللا هللقتجم هللفنهأيعجمهلل

هللالطفل.هلل

 هللقددلهللذكددرههللالقددرآمهللالكددريمهللددد هخددرىهلللأالكتددل هللالمقدد وهلليخ ر ددلهلل دد،هلل دد ا صهلل
هلل .( تيهللالم  هلل فميهلل زين هلل  اًهللهلل فقلاهلللهمهلل يحزمهللويكتئبهلل)ا ت أ

هلل ا هللل لبكهللولعلليهللكتئل واالنلسبهللصف هللالحزمهلللهلهللهلل المؤاا
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هللإسرا نليلهلل نيهلل﴿القرآم هلل لاهللا هلل زهللو لهللفيهلل هللهللالممنحهللكلمهلليق لهلل فمههللكن يهلل
هلل  جيهللقلهلل للههللالقرآمهلليق اهللالممنحهلل ،هلل فمههللقص  لًهللهللفملذاهلل ﴾ا بس اهللهللإ ي
هلل إ مددل نتههدد هلليعتددرفهلل هلل( مددلمهلل دد هللكجمكددمهلل ددللحقهللالددسدهللسددمعههللقدد،هللا إ ددلهللأ)*هللهلل

كجمكدمهلل دللحقهللالدسدهللسدمعههلل)بسد اهللهللهللهلل يعنيهللهلل(كجمكمهلل للحق  هللهلل ملمهللهللإهللهلل لأ هلل)ويق ا
هللا (ق،هلل

 دلهللأ  ديهللهلل لد ملق لًهلل هللو مدنوسدن اًهللهلللجت قنس هلل)أ تمهللل    نيهللقعجمدلًهلل لاهللهللهللأيضلًهلل*هللهلل
هلل.قعجمهللفق هللقجر  لهللأهلل  للفعلوهلل كسلك(
والهللبسدد اهلل هلل)هللأ ددلهلل  دد هلل هللأ ددلهللقنددههلل (هللهقدد،هللسددن هللأ ظددم  دد هللهلل)لددنس هللويقدد ا*هلل
هلل.(سجهقرق،هللهللأ ظم
مهلليهجدكهللأالهلليمك،هلل)  نل هلليقتلهللفنهلهللا هللهللوبيجنمهلل  هأغل بهللهللأمهللهللأين غيهللهللهللهللويق ا هللهلل*

هللهلل(.وبيجنمأ ،هللهلل  يهللخلب لًهلل
هللستلذهللبين .أ،هللي يكهللوليهلل نالمنلثروهللالب ث هللا أسئج هلل

هلل
هلل***هلل
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هلل

هلل
هللالستضلف هللهسههللالمنلثرو.هللسيكرهلل نل هللالقأهلل والًهللأ

الممدنحهللفديهلل»هلل  كهلل ضروهللالدنخهللفيهللهسههللالمندلثروهللالتديهلل ن ا هدلهللهللأب بهللهلل ثل نلًهلل
هلل«.القرآم

هللالمدله ي،هللالكرالهللفيهللكلهللقكلم.هللهللوأ ني

 هللللمندلثروهلللدنسهلل ن ا هدلهللهلل هللفمهللالدنخهللسدنخرجهلل د،هللق  د عهللالمندلثروأل  عتهللهلل
هلل.هلل«الممنحهللفيهللالكتل هللالمق وهللوالقرآم»

المندلثروهللهللهلل هللوأقدلولديهللكل دتهللفديهللالكتدل هللالمقد وا هللهللثروو ط نع هللالحدلاهللالمندل
هلليهللالقرآم.هيهللففهللالبل ن 
ثددمهللهلل هللقندده واهلل مجددأا تدد أهللهدد هللهلل؛مهلليكجمنددلهللالدددنخهللفدديهللالقددرآمأهلللًهلل دد،فع  دد.هلل1هلل
 م  دد عهللهللااللتددزالالمددقلبهللهللسالهلليمددتطنيهللالدددنخهللقنقددهلل الكتددل هللالمقدد وإلدديهللهللذهددب

هللالمنلثرو.هللهلل

دهللكتددل هللأ هللالمددقلبهللفدديهللالمددروهللالمل ددن هلل ددلاهللهللسلت عنددلهللكدد لهللالدددنخهللقنقددهللإذاهلل.2
هلل روهللو ددلافجددل هللفدديهللهددسههللالمددهلل  ددههلل ددلاهللهددساهللالكدد لأو ط نعدد هللالحددلاهلل مدديهللهلل ققدد و

هلل.الكتل هللالمق وهللوثنق هللللبيخن 
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هلل عظم هلللمل ك.هلل جتهل..هللمق وهللوثنق هللللبيخن .الكتل هللالهلل  تهلللق اأ
هلل لمدددل لتهللالمدددروهللهللأ دددك مدددنتهللهلل يمل نددد إ هللبيدددن هلليدددؤق،هلل هدددلهللوثنقددد هللا هلل و جدددت 
هللالمل ن .
هلل.هللنق جهلسهلل منلًهلل

هلل أل هندد لدديهللقجحدد هللالهلليددؤق،هللآهلل.هللبو ددر ..هلللدديآرهللاستددده هلل رو ددر هللأقددرهللآخدد.هلل3
هللزال ههللق،هللقنص ه.أوهلل..هللالهلليؤق،هلل..هللالممنحهلل
هلل س لستده هلللكهلل للمجح ي،هللفيهللللبيخهللامأهلل هللهل منلًهللهلل

السدهلليمتدده هللهللمهللهساهللالدخصإهلل الهلليق اهلللهمهلل..هللسهلل جيهللالنلويج   هلل]ال كت ب[هللهلل
هلل.هللالهلليؤق،هلل للكتل هللالمق وهلل ه

هلل فدديهلل مددلهللق مددط هللسددأ معهوهلل ب اهلل جدديهللكددلهللك قددكأ  لددههللخددرهللاآلقددرهللا هلل.4
قدلهلل  دت هللالد يبهللقد،هلل دتهللهللأ"مهللالممنحهللثهرهللفيهللص بوهلل   هللهللأالممنحن مهلليؤقن مهلل 

هللهلل يجه".
هلل ولدههللالهد  هلل    هلل بوصثهرهللفيهللهلللًهللمهلللههلل لس لأالممنحن مهلليؤقن مهلل للممنحهللهلل

رىهللالهللا هللالددسدهللالهلليدد هللهلل اخجدده لكدد،هللا هللفدديهلل هللفهدد هلليأكددلهللويدددر هللفدديهللصدد بوهلل دددري هلل
هلل  .لفلاهللق ابوهللا أوا  هللق،هللأقرهلليعرفههللكلهللهساهللهللهلل..هللوالهللير لًهللهللك ًهللأيحتلجهلل
لكنههلليغمدتهللهلل  لس  هللالممنحهللهللالتيهلللتح لهلل ،هللهللاآليل الدنخهلليقت سهللكلهللهلل.هللهلل5

 مدلاهللأهللهللمدفر هللفالتديهلللتحد لهلل د،هللالهد  هللالممدنحهللهللهللاآليدل خرىهلل د،هللكدلهللهلل ننههللا 
دهللأ هللومدنحهللقتديهلليتحد لهلل د،هللالهد  هللالم هللوالرسلهلليتح لهلل ،هللالهد  هللالممدنحهلل

هلليتح لهلل ،هللاله  هللالممنح.هلل؛هللفرهللستقت سهللقنههللس
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وكدلمهللهلل فديهللال د  هللكدلمهللالكجمد )هللهلل ي  ندلهللهللإ جندلالممنحهللالسدهلل نلهلل ندههلل   ايد هللهلل*هللهلل

هللهلل(.وكلمهللالكجم هللا هلل الكجم هلل ن هللا 
مهلليغفددرهللأا دد،هللاال مددلمهلللددههللسددجطلمهللهللإمهلل و ددلاهلل الممددنحهللالددسدهللغفددرهللالددس   *هلل

هللالس   .هلل
هللالهللا .هللإهللب هللولنسهلللجم تهلل (ب هللالم تهلله ) لا هللالممنحهللالسدهلل*هلل
 هلل لسدمهللاآلهللهممد و هللو قدمهللاذه  اهللولجمدسواهلل منديهللا )هللهلل الممنحهللالسدهلل لا*هللهلل

هللالهلل لسمهللا .إيخصهلل لسمهللوالهلليعم هللهلل(الق وهللاال ،هللوالرو و
هللهم( كد مهللفديهللوسدطأ دلهللأفهلل؛وهللث ثد أهللهللاثندلم نبملهللا تمديهللهلل)هللهلل الممنحهللالسدهلل لاهللهلل*

هللالهللا .هللإهساهللالهلليفعجههلل هللو،ننالممنحهلليك مهللفيهللوس هللالمؤق
الهلليصجيهللالنه  هلل لسمهللهللهلل(  طنههلللكمأدهلليي هلللطج   ههلل لسميهللهللأ)هللهلل الممنحهلل لا*هللهلل

يددنل هلللدد اهلل جدديهللأإلدديهللهللولددسهبهلل لكنددكهلللتجلهددلهللكددلهللهددسا..هللهلل لسددمهللا هللالهللإهلل خددرآ
هلل.هلله ،هللكلهللقلهلليتح لهلل ،هللاله لهللالممنحهللقتغل نلًهللهلل لس  

هلل.طالممنحهللل  اهللولغ  هللثمهلللق ا
مهللكددددلمهللاسددددتنتل كهللإهلل  جندددلمفدددديهللاهللآيددد هللدأفدددديهللهلل يددد،هلل ددددرأ هللهدددساهللالكدددد لأهلل

هللوا  و.هللي آ استده هللليهللهلليجزقك هللفلستنتل ك
هللهلل لملذاهلللأل مهلل للغل  هللوال  ا

كدددلهللفقههدددلهللهددد هللفقدددههللغدددل  هللهلل ن هللقضدددرو  هلل للغدددل  هللوال ددد اسددد ققددد هللاممهللا  
هللسفلهللفق .هللالجز هللا إليهللهلللنظرومهلل ا ملًهللهلل..هللو  ا
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و ل ددنيهللفديهللالممدنحهللفديهللهللهلل فخسواهللغدل طكمهللو د لكمهللهلل..هللهللفللرك اهللهلل غل طكمهللو  لكم
هلل.ولنسهللخلبجهللالقرآم هللالقرآمهلل

هلللتزلهلل للم   ع.أ  نيهلل
لديهلل دههللالقدرآمهلليعرفدههللالصدغنرهللوالك ندرهلل  دلهللأقلهللهللهللهلل..هللهلل للنم  هلللجقص هللالقرآ ن هللكجهلهلل
هلل.قروم هللس لام

 هللن سدد قالمحل ددرهللفدديهللال باسددل هللامهلل الك نددرهللهللا سددتلذمدد مهللنيقدد اهلل نددلهللبو هلل
 ل ندددلهلل عهللوالتددديهللالهلليمكددد،هلللعق هدددلهللفددديهللا مددد عدددتهللق قدددحهللالتمبندددلهللالقرآ ددديهلللن»

.هلل«االطف لد هللالمنحد هللهللإ جندللمترومهللهيهللقدل ه هلللملهلل دل هللفديهللهلليلوهللفيهللال أالقل   ن هللهلل
هلل هللبفضتهلهللالممنحن هلل  رهللالعص ب.فيهللهرلقلهللاًهلل نلهللفيهللالقرآمهللكلمهللق    كلهللقلهلل
هلل هللهلل ميأقللهللالعللمهللهللألح اكهللهللأهلل يد هللآوالهللفديهللهللهللهلل هللهلل ،هللالممنحهللهللهلل ج ي هللهللالقرآمهلللمهلليأ  

هللوا  و.

هللالطف ل هللالعر يهللإ جنل
وهدد هللالمددؤب هللوالجغدد دهللالدددهنرهللالددسدهللكددلمهلليقددنمهللفدديهللهلللمدد يلسددنكجنرهلليقدد اهللهلل
الطف لد هللالعر ديهللهد هللوا د هللهللهللندلإ ج»هللهلل« صجن هلللجقدرآمالمصل بهللا »كتل هللهللفيهللهللهللهلل إيرام

لمهلللكد،هللالتيهللهللوهللق،هللللبيخهللقجه اهللهللأهللهلل ملاهللالمنتحج هللالمتأخروهللزقننلًهللق،هلل   هللق،هللا 
هلل.هلل«دهلللل ف هللقمنحن أقعتم وهللل ىهلل

 

هللخرىهللق،هللهساهللالن عهلللركتهلل صمللهلهلل جيهللالقرآم.هللأقصل بهللهللثم و
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 صد هللالكفللد هللهلل  صد هللوال وهللقدريمهلل ذكرهدلهللالقدرآمق بهللالتديهللهللال ح هللا هللهللسأ طنك

هلليعق  هللالمنحد اهللإ جنلكجهلهللقأخ ذوهللق،هللهللهلل  لق هللقريمهللفيهللالهنكلإ ص هللهللهللهلل   لوا 
هلللجمن  .هللالبل يوه هللق،هللالقرمهللهلل الكننم بفضتههللالسدهلل
وهدد هللقدد،هللهلل قتدديهللالمنحدد اهللإ جنددلخددس هللقدد،هللأهلل  صدد هللوال وهللالممددنحهللوالنخجدد *هلل

هللق،هلل صرهللقحم .هللهلللًهلل ري هلل..هللالقرمهللالمل و
هللإ جندلالطف لد هللالعر ديهللوهللهللإ جندلخدس هللقد،هللهللأهللهلل  ص هللك لهللالممنحهللفديهللالمهد *هللهلل

هللقتيهللالمنح اهللق،هللالقرمهللالمل وهللالمن  د.هلل
هللإ جنددلل قددلهللالمنحدد اهللوهللإ جنددل صدد هللخجددقهللالطنددرهللقدد،هللالطددن،هللقددأخ ذوهللقدد،هلل*هلل

هللا.قتيهللالمنح هللإ جنلالطف ل هللالعر يهللو
هلل.ير  هللقلهلل للههللالمهرلق مهللس لام !هللئلًهلليناخترعهللهللس لمهللامأوك
وهديهللهللهلل الغن صدن ق،هللققلل هللينتهللالعظدنمهللوبؤيدلهلل طدروهللهللهللهلل  ص هللالد نهلكهللهللكس*هللهلل

هللوالرا يهللالمن  د.هللثللبق،هللالقرمهللال
قملهلليعرفدههلل د،هللهلل جن ًهللهللهلل  هلللعجمهللينئلًهللهللهللاًهللمهللقحم أوي  وهللهلل»هللهلل لم يلسنكجنرهللهللق اهللهللي*هللهلل

مهللااللفلىهللأوسنرىهلل هلليل ل هللالتيهللالهلليمك،هللال ث ىهلل هلهللقطجقلًهلليم عهللوبسجههللق،هللام
قددلهلليددر هللفدديهللهللر هللفدديهللالقددرآمهلل دددأمهللهددسههللالم  دد  ل هللو ددن،قددلهلليددهللفدديهللالتفلصددنلهلل ددن،

هلل.«  هللك نرإليهللهلل  هللالهرلق هللالفتهلللجنظرأسفلبهللالمنتحج هللوفيهللا 
يهللفدهللق،هلل  ي هللذاهللق ه د هلل جن د هللاًهللوهنلهللي  وهللقحم »هلل با ع هلل  اًهلل مج هللثمهلليق اهللهلل

هلل.هلل«  سهللالصحنحهللو   اهللالزا ف
سدط بي .هللمهللالع يد هللقد،هللالقصدصهللا أقد،هللالقدرآمهللهللوي د وهللوا دحلًهلل»هللهلل ثمهلليق ا*هللهلل

 ل ندددلهللالمنتحجددد هللوهلللجدددكهلللدددر هللفددديهللا أهلل وهللالددددفهيأسددد ا هللفددديهلليدددكجهلهللالمكتددد  هلل
فكدلبهللالمهرلقد هلل د اهلليدتيهلل عدتهللا إلديهللهللهللهلل دلف إهللهلل  مدلاهللالمددل ه وغنرهلهللق،هللا 
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هلل.« جنلق،هللامهلل ز اًهلل

تقدد يمهلل هلل لر مدد هللاسددكن بهلليدد ي هللهلل هللقدد،( ل نددلهللالمنح لدد ا )لكددمهللقدد،هللهللسددأ رأ
المؤلدفهللهللهلل لجمدن  هللهللالبدل ييهللقد،هللالقدرمهللهللسدرا نجل قدلهللامهللهللإ جنل» هللهللزد هللي سفهلل  ا

خجددقهللالطنددرهللهلل و قددلهلل هجددههلل ددللحرفهلل خددسهللقنددههللالقددرآمأوهلل « لهددلهلل للعددللمهللالنهدد  د
كدلمهلل» هلل جندلق  د  هللفديهللهدساهللامهلل﴾لكدمهللقد،هللالطدن،هللكهنئد هللالطندرهللهللأخجدقهللهلليأ ﴿قب هللهلل
هلل  ددلهلللننددلًهللهللذإوهلل..هللسددل ن  لفدد هلل دد الهلليجعددبهلل جدديهللأفددلهلليمدد عهللو مددرههللخممدد هللالط

هلل.هنددلهلل فصددفقهلليمدد عهلل ن يددههللو ددلاهلللجطندد بهلل..هللاسددتخ قههلللنصددنيهللاثندديهلل دددرهلللددل را
هلل.هلل« جل هلل جيهللالنه  هللل ىهللبؤي هللهسههللالمعجزوواست ليهللامهلل فطلب هللقغر و

لكدد،هللكل ددتهللقنتدددروهلل ددن،هللهلل بفضددهلهللالممددنحن م هللوفكددلبهللكل ددتهللق  دد  وهللأهددسههلل
يم عهللإمهللهلل» هلل لشهللفيهللالقرمهللالرا يهللالمن  د هللو  هللي  نلهللذه يهللالفميق اهللهلل هللهللع الال

يدللهلللف لتدههللقد،هللاختدراعهللأوقلهللذكرهللخ فدلهلللدسلكهللهلل هلمهلليجتر هللقعجزا هلل  لهللا تمل 
هلل.هلل« عتهللالكس  

هلل ل نلهللالصحنح .وين سهللكبنرهللقلهلل ل هللفيهللا هلل القرآمهللير  هللقلهلل للههللالكس  

.هلل دل هلل..هلل عد هلللقد يرأمن  هلل جديهلللجهللالبل يلتمهن دهللق،هللالقرمهلليعق  هللاهللهللإ جنل*هللهلل
وهساهلل جد ههللفديهللهلل ب هللقلهللفيهلل طنهلس.هلل ..هلللهللقريمهللكملهللي   مأبهللاقرأوهلل مرامهللسفنههلل 

سد فهلل هللهللهلد أقدلهللهللهللهلللهلل نتدلًهللأهللهللسد ا هللكدلمهللصد نلًهللهللهلل إلهديهللهلللنحندلهللالدر »هللهلل يقد اهللهلل جنلهساهللام
هلللهن .هللس فهلليكروهلل نللههلللجخ ق هللامهلل«لجر هللأ  قه
هللهلل.هلهللقريمتوسم هللهلل﴾ بيأو عتهلهللوإ يهللهلل﴿قرأهلل   فسهللالدي هلل*هلل
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]فدديهللهللأيضددلًهلل جدد ههللهلل(36هللاهلل مددرامآ) فددسهللالدددي هللالم  دد  هللفدديهللالقددرآمهللفدديهللهلل*

ب دعتهلل ندلهللأوهللهلل  للتهللهلل. نتلًهللهللهلل أ ل تهللهلل قلذاهللول  هللهلل لا»إ جنلهلليعق  هللالتمهن د[ هللهلل
هلل.«قريمهلل وأسمتهلهلل لفجتهل
هلل﴾ز دلكجملهلل خلهلل جنهدلهللزكريدلهللالمحدرا هللو د هلل ند هلهللب﴿المحرا هللوالرزىهللهلل*هللهلل

هللوكل تهلللتجقيهلللعلقلًهللهلل كل تهللقريمهللقر ل هللكحملق هللفيهللهنكلهللالر »هللهللأيضلًهللق    وهللهلل
هلل.هلل«ق،هللي هللالم  ك 

وهلل  دلهللأ فسهلل رمهللقحم هللهلل..هللمن  لجالقرمهللالمل وهللهللهللق،هللهللالطف ل هللالعر يهللهللإ جنل
القدرآم.هللهللهلللدمهلليدأ هلل هدلهللهللهدسهف.هللهلل..هللهللالممنحهلليتكجمهللفديهللالمهد هللهلليق ا هللهلل رمهللقحم هلل قجنل

 دلهللالدسدهللأهلل قههللقريم لاهلل » ههللهللأوهللهلل المه هللهلليم عهلللكجمهللفيهللهلل هللفه هلليق ا ق    وهللهلللًهللأيض
هلل.«الكجم هللكملهلل سلكهللالم كهلل  را نلهلل  عهللا ،هللا هللم لهلليأهلل هول ل
  ددل هللأذلددكهللقدد،هلل﴿هلل  دد لهللالتدديهلليقدد اهلل نهددلهللالقددرآم تدديهلل ر دد هللا هلل كددلهلليددي هللهلل*هلل
وكل تهللقنتدروهللفيهللهلل نن،كلمهلليعرفهلهلل  الهللالممنحهللهلل   ل هللالغنبألنمتهللق،هللهللهللهلل﴾الغنب

لكندههللهلل وسمعهلهللقحمد هلل  لهللكل تهللق    و هللهلللمهلللحتجهللو نلًهلل هللوي ههللالجزيروهللالعر ن 
هلل.فهسههللق    وهلل﴾  ل هللالغنبأق،هللذلكهلل﴿هلل ويق اهلللهمهلل  جيهللالنلوهلليضحك
ا مددلهلل»]الطف لدد هللالعر ددي[ هللهللإ جنددلق  دد  وهللفدديهللهددساهللهللأيضددلًهلل دد لهلل ر دد هللا *هلل
هللخره.هللآإليهللهلل«...هللهنلكهللولت قهلل   او  وهللا إليهللهلل  لا 

هلل.هلل  ي اًهللهللمهلللعطننلهللينئلًهللألح اكهللأ لهللأوهلل الهلليي هلل  ي هللفيهلل ص هللالقرآم
هلل

هلل***هلل
هلل
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هلل

هلل
هلله هلل كمهللق،هلل  ي .هللأ

مهللأولكد،هللي د وهللهلل دل    هللهللهللهللهد هللااللتدزالوهللهلل  لل  دتهللهللااللتدزالهمهللق،هللهللأهنلكهللقلهلله هللهلل
هلله.عطنفل  هللالدي هللالهللي

مهللالقدرآمهلل د هللا تمد هلل جديهللأذكدرهللهللا سدتلذهللهللالكدرال هلل ندل   دل هللهلليهدلهللا أهللهلل م قلًهلل
هلل.كريفل  ا 

لدمهللهللهللم هللإو هللهللقهمد هلل د اًهللهللهللفهيهللكتدبهللهلل قصل بهللللبيخن هللهلل  كريفلا هللهلل عت رهللهلل  ل  اي هلل  هلل
هللهلللنمتهللكت لهللقق س . هللأد هلللعترفهللالكننم هلل ق سنتهل
هللهلل همنتهلأقلهلله هللال لنلهلل جيهلل

هلل  كريفل.ا نقلهللق،هللكتبهلللهللتو يهللالممل هللكل  هللوهيهللمهللالكتبهللالمق س هللأهلل*
هلل .ي  كريفا هللخن  أق،هللكتل هللهللقلقكمأوالنقلهلل هلل قجتهللهللذابسلل هلليه *هللهلل
هلل  كريفي.هلل ااهلل قجتهللق،هللكتل هللصع  هللق سيهللذبسلل هلليه هللأيضلًهلل*هلل
 قدلهللالقدرآمهللهللهللقد،المددكج هللهللهللهللفدأي،.هللهلل..الدر هللهللينقدلهلل ندههللهللقصد بهللهللكلم  كريفلهللهلل اهللهللإذاًهلل
هلل.  ههلل قلأهللصحهللهللإذا نههلل
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ا تددل هلل جدديهللاال ت ددلوهللقدد،هللهللذايهد »مهللأهللول دد،هلل نددرهللينقددل هللويجندللهلل ددلبكجيهللا *هلل
هللغنرهللالقل   ن .هللهللفلبسال  يهللكلمهللينقلهللق،هللا  هلل«لبهللغنرهللالقل   ن سفا 

والمدؤااهللهدلهلل دلاهلل هللهلل﴾كلندإهللهللنده  ل هللالغنبهلل   أق،هللهللهللهللذلك﴿ هللهلل للفعلهللالقرآمهلل لا
هلل  ا.أيحصلهللهللمهساهلللهلل ينل[ ]قعج ق هلللهللهل تهلللق لأالمعج قل هللالتيهللهلل!الهلل أ  لههلل

 ددتهللوالهللأقدلهللكندتهلللعجمهدلهللهللكلندإ  دل هللالغنددبهلل   نهدلهللأقد،هللهلللجدك﴿ هلل ننمدلهلل دلاهلل
هلل. ح،هلل عجمهللهسههللالمعج قل !هللالهلل أ  .هللهلهلل لاهلللههلل﴾  قكهللق،هلل  لهللهسا

هلل  ا.هللأ  اهللألمهلليحصلهللهساهللهلل
الهلللعنديهللهللفل  كريأهللكجم » هلليعق  هللقجطيلل بوهللهللهللهلليق اهللهلل بين هللهللا ستلذهللهلل نل *هللهلل

لكد،هلل عضدهلهللكدلمهلللدههللا ت دلبههللهلل مهللكل تهلللنمدتهلل ل   ند إوهللفإ هل هلللًهلل ق هلهلللنسهللهللهللقلهللهللمأ
وهدديهللفدديهللالحقنقدد هلللمبددلهللهلل هللوللبيخندد بو ندد هللهللكنمددن هللذا هلل نمدد هللككتددب هللالخددل هلل

لجلهدددل هللفكدددلبهللوااليكددددفهلل ددد،هللالكبندددرهللقددد،هللا هلل  للنمددد  هلللجمدددؤبخن،هللهلقدددلًهللهلللراثدددلًهلل
هلل.هلل«وليالكننم هللا الممتهلل هلهللوالعل ا هللالتيهلل

هللاهللهلل  زفهلل زديق اهللهللهللهللأيضلًهلل*هللهلل رهللفكمهللق،هللهساهللالمرف ضهللقدلهلليع د  هلل» هللهلل نههللهلللسدهلل قجت 
كدددمهللقددد،هللقعج قدددل هلل ددد،هللالطقددد وهللهلل و ل الدددههللكهللالزقدددلمخندددرهلللع ندددرهلل ددد،هلللقللنددد هللذا

لقددد هلل دددلشهللهلل قر عدددلًهللهللا تمددد  هللالمنحددد ال هلل ددد الهللالتلبيخنددد وا هلل تفدددلال واال
هلل.« هملهلليؤلفلمهللقعلهلل ز اهللق،هللالترالهللوالتلبيخهللأ ل بهللالمق  اهلل جيهللإليهللهللهللهللالمرف ض

هلل ل   ن هللالهلليعننني.هللأسفلبهللغنرهللكهلللهلهللك بيعنيهللهللذاًهللإف
 ل ندلهللغندرهللالكنمدن هلل عتهللالتقللن هللالمحف ث هللفديهللا »يرقلمهلل هللهللإ لب هللهلليق اهللهلل*هللهللهلل

هلل«قد،هللالكتدبهلل فمدهلهللهلل كبندرهللهللأ د ل طروهلل  هلللك مهللهللهللهللإ جنلل قلهللوهللهللإ جنلوخلص هللفيهللهلل
هلل ل نل. لهلل  يم هلل  لهللا  جيهللا ويعنيهللأ هلهلل
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هلل هللهساهلللحتهلل ن ام هللويضيهلل  يم هلل هللأد « ل نلهللالمخفن هلللهلهللقصل بهللق كروهلل م نلًهللا 
هلل.هلل« قل قهللللبيخن »

الممددنحن هللهلل  دد اعهللقدد،هللالممددنحن أكددلمهللي  دد هللث ثدد هللهللأ دده ددلب هللايرقددلمهلليخ ر ددلهلل*هلل
يد ينلهللهد هلل مدخ هللأقلهلل دن،هللهللهللهلل لممنحن هللالنه  ي ا هللهللهللهللبث ذكمن ا الممنحن هللهلل هللهللن هللهللصالغن 

هللوا ت در هللهلل سدتلذأو ضيهلل جنهلهلليدلهللهللهللهلل  مخهللكل تهللق    وهللهللثم لك،هللهللهللهلل ق،هللهسههللالنمخهلل
هللقزيف .هللهلللًهللكت هلهللكت 
الهللمهللالكتددبهللالعل دد وهلللجكننمدد هللأهنددلكهلل تنجدد هلل» هلل(قجحدد )هللمددنلمهلليددلليجفنيقدد اهلل*هلل

هللدأوالهللهللوهللهللدهللفل  أهللهللالهللي   هللهلل هللأد «ا خرى  نل هللالممنحن هللهلل ،هللا هللهللل  لًهللإلختجفهللهلل
هلل  كريفل.هللأ ،هلللجكهللالتيهلللممنهلهللهلللمنزهلللهل
هددددمهلل جمددددل هللالقددددرمهللأ ددددللمهلللدددد ثردهللقدددد،هلل هللوهدددد هللفهلل  لتمددددلمهللولددددبو يقدددد اهلل*هلل

هلل هللأد «قدد،هللك قددهأدهللكجمدد هللمهلل ب ددتهللصددح هللأالهلليمكدد،هلل» هللالممددنحهللهلل]العدددري،[هلل دد،
هللهللسدت لاهللهللالتديالكجمل هللهلل مهلل ق لدههلل د،هللأكدلهللقدلهلليمكد،هلل» هلللممدنحهللل هند هللاأ هدلهلل جديهللهللجت 

هلل .« ق اهللينئلًهللالهللأه هللهلليم ع نلوهلل
 دد،هللهددسههللالكتددبهللهلل«خرافدد هلليمدد ع»فدديهللكتل ددههللهللقمدد ر  دد مهللبهللا سددتلذيقدد اهلل*هلل

هللألفهللصهسههللكقص هلل»  كريفل ا هلهللو تركهللكتبهللهلل مت امهللألري  لهللهللالتي]ا  ل نل[هللهلل
هلل«.لنج هللولنج 

هللهلل!الطف ل هلللمتيهللإ جنل هلله لمتدهللأ كهلل-ستلذهللأيلهللهلل-هللالغريبهلل
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لدمهلليعدرفهلل للددرىهللوالهلل» هللهلل جندل  هلليقد اهلل د،هللهدساهللاملنإمهللالنل  هللهللأالهلللعجمهللهللأ*هللهلل

 هلل ننمدلهللكنفهلللق اهللهد هللقنتددرهللفديهللالجزيدروهللالعر ند هللهلل «فيهلللر مل هللالجغل هللالدر ن 
هلل !قعروفهللفيهلل   هللالعر هللغنرخ ر لهللأ ههللالنل  هللي
«هللقدد،هللقؤلددفهللاللنندديهللقدد،هللالقددرمهللالبددلق،هلل جنددلهددساهللام» هللهللهددل رهللكدد لننزيقدد اهلل*هللهلل
القرآمهلل !هللهلهلل قلهللهللق،هللقصل بهللالقرآمهللهللاًهللقص بهللهلله تهلللعت رأوهللهلل البلق،هللالمن  دهللهللالقرم

إلديهللهلليكجههللالحدلليهللفيهللب ملهلليع  » هللفيهللالقرمهللالمل وهللق،هللكتل هللفيهللالقرمهللالبلق،
هلل.«القرمهللالبلق،

هلل«.وهللالتلسيأهللالقرمهللالبلق،فيهللهلل جنلب ملهللكتبهللهساهللام» هللمل يفن هلل و جهلليق ا*هلل
 هللرآمدهلللعت رههللقد،هللقصدل بهللالقدسالهللهللقتيهللالمنح اهللهللإ جنل ،هللهللهللهللق يرهللهللنتلنيق اهللهلل*هللهلل

هلل.هلل«القرمهللالبلق،  لهلللمهلليؤلفهللهلل هللب ملل نروالق يسهللإليهللهلل مب»
كتدبهللفديهللالقدرمهللهللهلل جندلهدساهللام»هللهلل هللهلل« دل وهلل جديهللل  دلإ»هللهلل كتدل فديهللهللهللهللأيضدلًهلل قرأهللهلل*هللهلل
هلل.هلل !يعت رههللق،هللقصل بهللالقرآمهللالكريمهللا ستلذوهلل« وهللالتلسيأهللق،البل

كتددبهللقددلهلل ددن،هللقنتصددفهللالقددرمهلل»هلل  جنددل دد،هللهددساهللامهللبين لدد ز  ريددلهلليقدد اهلل*هلل
هلل.«هلي هللالبلق، والمل وهلل

يقد اهلل ندههللالنل د هلل هللهللق كدرهللهللإ جندل للفعدلهللهللفهد هللهلليعق  هللالدسدهللذكرلدههللهللهللهللإ جنلقلهللهللأ*هللهلل
هديهللغندرهلل هللو"لدرالهلل د ا يهللصدحنحهللإلديهللهللهللهللب مدلهلللعد  هللهلللفلصدنلنههللهللف»فتزقلير هللهلل  زيفهللهلل
هلل أ د لهللقد،هللأ ل نجدكلدرالهلل د ا يهللصدحنحهللإلديهللهللهللهلللكندههللب ديهللهللك فديهللأ ل نجدهللهللوق    
مهللهنلكهللأمهلللقرهللهللأنن غيهللهللفهللهلل هساهللالمص بإليهللهللهللهلل-هللهللكملهلللق اهللهلل-هللهللالقرآمهللهللب يهللهللإذاف للتلليهللهلل
مهللالقرآمهلللمهللينقلهللأقيهللالعجمهلل هللهلل]ام جنل[لنهلهللهساهللإق،هللقصل بكهلللجأهللهلل  لأقصل بهلل

هلل.هللص ًهللأوالهلليعرفههللهلل ق،هللهساهللالمص ب



 

 

يف القرآن الكريم  شخصية املسيح 30
مهلل صددفهللهددساهللأقدد،هللالخطددأهلل»هلل يعقدد  هلل دد،هللإ جنددلهللسددتر  دد اهللفهللالنل دد هلليقدد ا*هلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

وهلليكددل هلليكدد مهللأ هلل ددههلللحددتهلل ددل   يهللأ فضددلهللوصددفههللا هلل دد كريفي هللقدد،أ ددههللأ هلل جنددلام
مهللل ه لههلللأثنرهللك نرهلل جيهللإ.هللف..هلل لهلل للنم  هللل عتهللالترالهللالكنمي جيهللا هلل لًهلل ل   ن

هلل.هلل«لروقل ن  هللاالتص بهللالمريميهلللجكننم
هلل...كل  اهلليقت م مهللقندههلل حريد ..هللهلل ل هللالكننم هللهللآالع ي هللق،هللهلل»ز هللهللفستنف،هلل ييق اهللهلل*هللهلل

ال باسل هللهلل  أ هلل..هللخ وهلليم عأهللوفكرفيهللالقرمهللالبللثهللاستخ قههللفيهللهللهللأوبيجل  و
هلل قدد،هلللددأثنرهلليعقدد  هلل جدديهللالعجدد لهللالمريمندد هللال  قدد هللأك ددرخنددروهللفدديهللالنظددرهلل عنليدد هللا 

هللخرهللك قه.هللآإليهللهلل«وخلص هللفيهللالقرمهللالبلق،هلل تيهللالقرمهللالرا يهلل در

هللالهللاله او.إالهلليمتده هلل ههللهلل-ستلذهللأيلهللهلل- هللوهساهللالطف ل هللهلل إ جنللمتده هلل
هلل قلهللهيهللقنه..هللوهللهنلكهلل ص هللقنق ل أهنلكهلل  لبوهللهلل  ستلذهللبين []اهلليق ا

يددد،هلللدددد ههلل صددد هللالقدددرآمهللأهددسههللالقصددد .هللإلددديهللهللا ظدددرواهللالعصدددلفنرهلل..هلل صدد هللخجدددقهلل
هلل الكريم
أدهلل هلل]آلهد هللهللهللهلل فصلبهللهللالطن،هلل صلفنرهللهللفصل هللق، هللهللفخجقهللق،هللالطن،هللهللهللهلل ول هلليجعبهلل
هلل!! ن [
 هللخرهللالهلل   آلهللكلمهللالقرآمهلليسكرهللذلكهللفيهللق  يهللأهللهلل هلهللهساهللقلهلل كلههللالقرآمهلل
هلل.هلل] ملهللفيهللام جنل[هللله

هلل  جنددلصددجيهلللهددساهللام حدد،هللالهلل عددرفهللالمحتدد ىهللا هلل» هللمللب هللايرقدد دديقدد اهلل*هلل
مهللألددسلكهلل حدد،هللالهلل مددتطنيهللهلل «الن  ل ندد هللوالتر مددل هللخط لددل لكبددروهللاخددت فهللالم

هللهلل ه وقتيهلللمهللالت  بهللهلل  نفتهللهسهأ عرفهللقتيهلل
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الطف لددددد هلل إ جندددددلهللساهللمتدددددده هلل هددددديمهللأسدددددتلذهللبيدددددن هللأيدددددلهلل  ل دددددثهللالهلليجندددددقهلل 
هللهلل لملذا..العر يهلل

قدلهلل دن،هللهللوهللهلل الطف لد هللالعر ديهلل قد هلل د،هللالممدنحهللهللهللإ جندلال ظ اهللالفرىهلل ننمدلهلل للدههللهلل
هللهلل. للههللالقرآمهللالكريمهلل ،هلل  يبههللفيهللالمه 

للطف ل هللالعر يهلللممن هللقزوبوهللكمدلهلليقد اهلل هللتهمهللهسههلللممنأهمهللق،هللذلكهللهلللك،هللا 
هلل.هللزستنف،هلل يفن

هلل  جنلقتيهللكتبهللهساهللام
وهللالتلسددديهللكمدددلهلليقددد اهلل نندددلقن،هللهدددلبوهللكددد  رهللفددديهللكتل دددههللأالبدددلق،هللفددديهللالقدددرمهللهلل*

هلل.هلل«  كريفن ا  ل نلهللا »
ام جندلهللمهللهساهللهللأ جيهللال كت بهللف سترهلل ننملهللز مهللهللهللهللير  هللرىهللقر جن لهللهللالممتد*هللهلل

مهلليحصددددلهلل جدددديهللق افقدددد هللأقدددد،هللغنددددرهللالمددددر حهلل»هلل فقددددلاهلل كددددلمهللقصدددد باهلللجقددددرآم
هلل جندلمهللهساهللامأق بومهلل ومهللالن لهلل ج هلليع هلل.هللالنقل هللالسي،هللي هلل.هللهللالمتخصصن،هلل للعر ن 

]قد،هللهللهللخدسأهد هللالدسدهللهللهللهلل يق لد مال د هللالعجمدل هللهلل.هللهلل«خسهللق،هللالقدرآمهللالكدريمأه هللالسدهللهلل
هلل.هللالقرآمهللالكريم[

 هللهلل«وهللالتلسديأالقدرمهللالبدلق،هللإلديهللهللهللهلليعد  هللهلل جندلهدساهللام»هللهلل  يهلليدلبلر   يق اهلللد*هللهلل
هلل. هللالقرآمهللالكريمهللكلمهللينقلهللقنهبين هلليق اهللهللا ستلذ ننملهلل
هلل ،هلل  ا هللوا  هللقنهل.هللهلللذا ستسئجتيهللالتيهلل جزهللألجكهللهيهللهلل

هلليأكدلهديهللالط نعد هللالتديهللكدلمهلل هللولجممدنحهللهللهلل]إ مدل ن [هللهللهندلكهللل نعد  هللهلليق اهللهللا ستلذ
هلل هلهللويدر هلل هل.
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هللهدلهلل.وهلليددر .أوهلليأكدلهللأالخد  هللإلديهللهللالممدنحهلل ننمدلهلليد خلهللهلل سأاأمهللهللأبي هللهللأو الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هلل ح هللفنهقتال ه  هلليأكلهللوهلللهللكلمأهلل ل هن كلمهلليخجيهلل لكنتهللا 
هلل مهللالممنحهلل جنههللالم لهللكلمهلليأكلهللوه هللقتح هللفيهللال هد  أهللهللالممنحن هلللؤق،هلل
هللفيهللالسه،هللفق .هلليك مهلل  هللوال ه  هللسالتفريقهلل ن،هللالممنحهللالنلهلل م

والندددد لهللكددددلهللوالت دددد اهللوالتغدددد طهلل حدددد،هللقدددد،هلل هتنددددلهللالهلل ع دددد هللقدددد،هلليمددددلبوهللا 
هللوالهلل  ل.هلللههللالحيهللالقن لهللالسدهللالهلللأخسههللسن لهلل ع  هللا هللامم إ هللوواالكتئل 

هلل
هلل***هلل
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هلل

هلل
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هلل
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 الكتاب املقدس مبحمد ...؟

 

هلل
هلل.يكراهلل نل هللالقس

 قدددديهلل..هللهللغددددل  وهللينددددزعهلل قجدددههللقدددد،هللالت ددد اهللوالأمهلليعدددد  هللأالددددنخهلللدددد،هلليمدددتطنيهلل
كدلمهلللددراثكمهللهللإذاهلل..هلل دتهلللعندد هلأوهللالبل ند هدسههللالمددروهلل..هللسدت قيهللفدديهللالخد  ...هللهندلك

هلل.هلل] جيهللالممنحن [هللوقجي هلل للخ  هللف هلللمق هللهساهللفلوقجي هلل فقههللالحنتهللوالن
 

يد هلل رآ ند هللآ ددرهلل  دل قهلللدمهلللقدرأهلللندلهللهلل..هللالممنحهللفديهللالقدرآم هللق   عهللالمنلثروهللهلل
الممدنحهللهلل الم   عهلله هلل.ال..هلللهلل..يفر  ك ل نلهللا أ.هللوكأمهللالم   عهلله هلل..هللهللوا  و

هللفيهللالقرآم.
قد،هلل هللالمددله ي،هللهللأ  ده دلهللفقد هللأهلل سدتخرجهلل د،هللالم  د عهللهللأ دك جمهلل ن اهللهللأ لهللهللأو

هلليخرجهلل ،هللالم   ع.هلل
 

هلل هللهلل ن،[]ق،هللالمل قهللمهللالقرآمهلليأخسأو لاهلل هللأ   ترضهللأهلهللهلل  جت 
سدللنرهللأالهللإمهللهدساهللإل هلل ددل هلللقجندلهللقبدلهللهدساهللهللهلل﴿هللهلل  عمهللا تر  ا.هللو جملمهلل رآ ك

هلل .هلل عددمهلل ددلل اهلللدده﴾صددن ألتجدديهلل جنددههلل كددروهللوهلل﴿هلل.هللكددل  اهلليعرف  هددلهللو ددلل ا﴾ولددن،ا 
هللقر.هلللكنكهلللر ملهلل منتهللهساهللا 
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هللغجبهللال  تهلل مجح ي،.هللأهللالتيهلللطع،هللفنهلهللقمتده اًهللهلللأل ل نل للنم  هلل
هددلهلل هللفهللقجحدد الددسدهلللددسكرههللولمتددده هلل ددههللكددلهللقددروهللمهللل ددلب هللايرقددهلل  ددلهلللجنددلو

هلل  جيهلل  لهللصح هللالقرآمهللي،قجح هلل أ  ااستده هللأ
هدمهللالهللهلل. ل ندلهللفديهلل ندلوهللالممدنح.الهلل عتم هلل جديهللا  هلل لل اهلل أ همهللذكر السي،هللهلل

 هللق،هلل تهلللمتده هلل جزأهللذاًهللإ.هللف.ويخللف مهلل رآ ك هللهللص هللهللأيعت رومهللالممنحهللق    اهللهلل
هللصل.هلل همهلليضر  مهلل قن لكهللق،هللا أولنميهللهلل ك قه

هلل.ستده هلل مجح هللهنلأول،هلل هلل ملهلل للههلل  لوهللقحم  هللالعقل هللسأستده 
 مد وهللالهلليعد اهلل جنهدلهللهللهلل ل ندلهلل منعدلًهللا هللهللإمهللهلل مهلليقدلاألنسهللق،هللالصد ا هللهلل»هللهلل  لا

هلل هددلهللالعمدد وهللال  ندد وهللفدديهللكتل دد هللذلددكأ مددلهللالصدد ا هللإو.هللفدديهلللددلبيخهللالمددن هللالممددنح.
هلل«. وهللال  ن وهللفيهللكتل  هللذلكهللالتلبيخهلل هلهللالعم وهللال  نأ»هلل ن اًهللهللسمياهلل«التلبيخهلل

 ل ندلهللو تدركهللا هللهلل ليهللفيهللالقرمهللالمل يهللالمدن  دألقرآمهللالسدهللهللإليهللال،هلل سهبهللهلل
كلمهلليدروجهللقأخ ذوهللقملهللهللهللهلل أ  اا متده هللهللو..هللهللهللهللواهللالمن  دالتيهللكت تهللفيهللالقرمهللا 
هللعروفد وهلللمهلللك،هللقمهلللعطننيهللقعج ق هللوا  أل،هلللمتطنيهللهلل هللوفيهللي ههللالجزيروهللالعر ن 

هلل.آ ساك للنم  هلللجعر هلل

هللأثمهللهلل مهلللدسهبهللأ دتهلللريد هللأ هللو للم  د عهللهللسدألتزل دلهللهللأهللهلل.خطل هللالقدرآم.أإليهللهللهللهللذهب 
هللخطل هللالقرآمهللفيهلل ص هللالمن هللالممنح.هللأهساهلليأ ك.هلل عتهللهلل..هللخلبجهللالم   ع

 علهللقريمهللفديهللوهللهلل و علهللقريمهللا ن هلل مرامهللهلل ختهللهلبومأالقرآمهلل علهللقريمهللهلل*هللهلل
هلل مهللل  د هللاقدرأوهللفديهللالمحدرا أقمدتحنلهللهللهللهلل  ده هللهللالهلل لهدلإوالهلليق اهللهدساهللهلل هللهللالهنكل

هللهساهللالهلليعرفهللللبيخهللالنه  .هللهلل هلل]ق،هلليق ا[فيهللالهنكلهلل   اوفيهلل  وهللا 
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يدلهللهللهللل ههلل  قهلهلللحمجههلل لل اهلليلهللقريمهلللقد هلل ئدتهلليدنئلهللفريدهللهللفألت﴿ هللهللالقرآميق اهللهلل*هللهلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

وهددساهللفدديهللصددمنمهللهلل ﴾غنددل هللكأقدد دد كهللاقددرأهللسدد  هللوقددلهللكل ددتهللأخددتهللهددلبومهللقددلهللكددلمهللأ
هللالم   ع.هلل

هلل  لبفن،هلللملذاهلل عتتهلل أختهللهلبومهللغنر« هللفهمهللهلهللالتأويلأاختجفهلل»
 دلبفن،هللهللغندرهلل« ق،هللكلمهللهدلبومهللهدساهللالدسدهللذكدرههللا هلل﴾ختهللهلبومأيلهلل﴿ هللهلل نل»

هلل.ق،هللهلبوم
مهلل هلل الصد  إلديهللهلل م  هللقنهمهلللهلهلل﴾ختهللهلبومأيلهلل﴿ هللهلل نلهلللهلهللهللهللهلل  لاهلل عضهم»

دهللوا دد هللصددللحهللأ.هلليددلهللسدد ل!هللالنهدد  هلل«يمددم مهللهددلبومهددلهللالصدد  هللفددنهمهللكددل  اهللأ
هلل.هلل«خيهللق سيأولنسهلل هلبومهلل»يمم ههللهلبوم.هلل

كل دتهللقد،هلل نديهللهلل﴾خدتهللهدلبومأيدلهلل﴿ ،هللالمد دهلل»لخ  هللالمفمري،هللفيهللهلبومهللهلل
هلل.هللغنرهللصحنح.هلل«خيهللق سيأهلبومهلل

دهللأ.هلل«وكددلمهللهددلبومهللقصددجحلهللقح  ددلهللفدديهلل دددنرله»المفمددري،هللفدديهللهددلبومهلل نددروهلل
هلللفمدددنرهللهدددسا..هللهلللنمددد اهللقجحددد ي،هللوهدددؤال .هلل«يخددديهللق سدددأولدددنسهلل هدددلبومهلل»كددد لهلل

 دههلليدنيهللألندلهللهلل هللوذكدرخدر.هلل دلاآولكندههللهدلبومهلل»مجحد ي،.هلل ستده هللأهللال لهللأالط رد.هللهلل
وا  هللفيهلل نلزوهللهللألفب عن،هللألفل.هللكجهمهلليمم مهللهلبوم.هللأب ع مهللأ نلزلههللي لهللقل هللهلل

هلل.«ووا  هللألفب عن،هللأوا  هللاسمههللهلبوم.هلل
هللالهلليعرف مهللق،هلله هللهلبوم.هللهلل
هلل﴾خدتهللهدلبومأيلهللهلل﴿ هللهللمهلل  لههللهللأهللهلل مهللكع لهلل لاأتهللهللئي،هلل لاهلل  نرس ،هللقحم هللا ،هللهلل»

 دلاهلليدلهللهلل.كدس تهلل فقللتهلل ل د هلل  لا».هللكل  اهللفيهللوبل .هلل«خيهللق سيألنسهلل هلبومهللهلل
  هللل ننهمددلهللسددتمهللأ دد  يهللإالهللفددإوهلل وأخ ددر جددمهللأمهللكددلمهللالن دديهلل للددههللفهدد هللإلهللالمددؤقنن،هللأ

هللهلل.«فمكتتهلل  لا»وخمممئ هللسن هللهللألفوهيهللهلل«سن 
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لعرفهللق،هللهد هللهدلبومهلل حمدبهلللفمدنرهلللمهلللك،هللهللد هللهلل تيهلل ل هللهلل..هللهلل تيهللالممجم م

هلل. حمبهللالمجح ي،هلللنسوهلل الط رد

هلل ددن،هللم هلل خددتهللهددلبومأقدددكج هللهللمهللير عدد اأ ددلهللأقدد،هلل هللهلللر نعددل هللالممددجمن،
هللسن .هللهلل  لقهللوخمسهللألفلهللالممنحهللأقريمهللو ن،هللهللهلبوم
هلهلل جرام.هللأإليهللهلل  ا جهبسجنيهللالن يهللفيهلل عتهللأهلل  ،هللالمغنروهلل ،هلليع  هلل لا»

هللأب قددلهللهللأ ب هللفجددمهللهلل ق سدديهللأخدد قددريمهللهدد هللهللأخدد مهللهددلبومهللألددنسهلل  نددكهلليددز مهللأفقددلل اهلل
إلدديهللهلل تدديهللب عددت»مهلل ددلبفن،هللكنددفهلليددر وهللغنددروا ددلهللكددل  اهللالممددجم مهللا هلل«م جددنه
ولدمهللهللهلل« قد،هللكدلمهلل د جهمهللهلل أسدمل  هدمهللكدل  اهلليمدم مهللهللإ»هللهلل فسكر هلللههللذلكهللفقلاهللهلل الن ي

هلليحلهللالمدكج .هلل
هلل وا د هللقد،هلل  نجتهدل هللألهللهللخ هلهللهللأه هللهللهللهلل هللهلق،هلل  جهمهللهلل أسمل  اهللهللكل  اهلليممهللهلل  منلًهلل
هلل!.دهلليي أهلللمهلليحلهلل ق،هلله 
 هدمهللكدل  اهللأ» هللهللقمدجمهلل فدسهللالددي صدحنحهللهللفديهللهللهللهللأيضدلًهللو ل هللهلل هللهللالط ردهللهلللفمنرفيهللهلل
هللالممجم مهلللمهلليج واهلل  هلللسلك.هللو هلل« أ  نل هميمم مهلل

 

هلل المدكج هللقلهلله هللس ب
هلل.ختهللق سيأوهيهللهلل ختهللهلبومهللا ن هلل مرامأقريمهللهنلكهلل

هللفنح،هلل حنلهلل جيهللهلبومهللالمعروف.هلل  ن،هلل سكرهللهلبومهلل ومهلللعريفو
يكددد مهللأمهللممكددد،هللالهللغندددرهلل﴾هللفإ دددههللقددد،خدددتهللهدددلبومأيدددلهلل﴿ هلليهلللدددهلللقددد اهلل دددن،

 هلل جدديهللهددلبومهللالمعددروف ددتهلللحندلهللأ هللفقدد،هللالق نجد هللهدد هللهددلبومهللاوا دد ]المقصد  [هلل
هلل دلهللأف هللوق سدي.هلل هدساهللالتمجمدلهللقدب هللهللهلل دراهنمإوهلل د  هللوأ جتهلل   هللوق سديهللهللهللهللإذاكملهللهلل
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فحددن،هلللحنددلهلل جدديهللاسددمهللهلل  ددراهنمهللالمعددروفإ صدد هللأ ددلهللأ ددراهنمهلل نمددي.هللإ صدد هللأالهلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هللر ع هل. لول اهلليه هللالمعروف.هللوهسههللالمدكج هلل]فللمقص  [هللهللقعروف
هللهلل لملذاهللهلبومهلل للض  هلل

دهللوا د هللأخدتهللأيدلهللهللهلل..هللهللخدتهللفد مأيدلهللهلل..هللهللخدتهلليدمع مهللهللأيدلهللهللهللهلل لهلهللهلل هلللمهلليقل منلًهلل
هللهلل  للض  هلل﴾هلبوميلهللأختهلل﴿ هللاهلللملذهلل يه  د

هللختهللاسمهلهللقريم.أمهللهلبومهلللههلل]الج ا  [هلل 
هللهلل ا ن هللهلبومهلل لملذاهلللمهلليقلهلل ولنمتهللا ن  هللختهللأهلل لا هلللملذا

هللختأيلهللهلل الهلليق ل م]فللنلو[هللفيهللهساهللالخج .هلل]ل هلل للههلل[هلللملهلل جنل هللو ي
هلل ولددمهلللقددلهلل«و مدديهللق سدديهلل  دديهللهددلبومأ»هلل تصددفن هلل للددهلل فدديهللسددن،هللالترقددسدهلل

هللخت.هللأ
هللهلل فهلل صلهللالج سهللفيهللالقرآمكن

 تمدللهللهللهلل«خدتهللهدلبومأخدس هللقدريمهللالن ند هللهللأ» ج هللفيهللسفرهللالخدروجهللهلل]الج ا [ هللهلل
هللألف ددهلللهللالممددنحهللأ  ددلهللقددريمهللكل ددتهللهللخددتهللق سدديأخددتهللهددلبومهللوأمددريمهللفالجفدد .هلل
هللسن .هللهلل  لوخممم

لهللق سديهللأاقدرأوهلل مدرامهللهديهللهللهللهلللسدمفهللهلل أخدرىهللهللآيدل  مد بهللهللهللهللأيضلًهللو صلهللالج سهللهلل
هلللف لد  هلللعمدرا هللهللولد  هلللد ودهللهلل»لهللقدريم.هللهللأو عجهلهللالقدرآمهللهديهللهللهللهلل وقريمهللوهلبوم

هلل.هلل«ختهملأهلبومهللوق سيهللوقريمهلل
هللهلل فيهللالقرآمهللج سالكنفهلل صلهلل

هلل  هللقريم.هللأهللاملك،هللالقرآمهلل علهلل مر هللهلبومهللوق سيهللوقريمهلل ل ن هلل مرا*هلل
هللذهلل للدتهللاقدرأوهلل مدرامهللب ﴿إ  هلهلل مدرامهللأهللأيضلًهلل هلل لهللخ هلهللهلبومأفق هللهللهللهلللنس

هلل.هلل﴾ سب هلللكهللقلهللفيهلل طنيهللإ ي
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وقددريمهللا ندد هلل مددرامهللالتدديهلل﴿ا ندد هلل مددرامهللهلل قددريم دد،هللهللفنقدد اهللرآمثددمهلليكمددلهللالقدد

هلل.هلل﴾نتهللفر هلص أ
هلل فم سدديهللا دد،هلل مددرام هلل« دديهلل جدديهللق سدديهلل دد،هلل مددرامهللأسددردقددرب هلللنجدد هلل»*هلل

هللسمل .يعنيهلللدل ههللفيهللا هلل..هللوس حلمهللا هلل  ،هلل مراماهلبومهللهلل وقريمهلل نتهلل مرام
اهلل مدددرامهلليجددد اهللآمفدددروضهللالهلل﴾اهللا دددراهنمآوهللل لهللو   دددآمهللا هللاصدددطفيهللإ﴿هلل*

هلل.هللاقلهلل رف هلل اهلل مرامآ ع هم.هللق،هللهمهلل
هلل..هلل مرامهللوال هللق سي.هلل اهلل مرامهللفق هللاختجف اهللفنههللكللعل و.هللقنهمهللق،هلل لاآقلهللهللأ»

هلل.هلل« هللسن وثمل مل هللألفو ن،هللالعمرا ن،هلل..هلل مرامهللوال هللقريمهللهلل  لاهللهمقنو
هللهلل ي،هلل صلهللهساأق،هلل
 يلهللوهددد هلل دددللمهللقدددده بهلللدددههلل لل حدددثهللفددديهللهدددساهللالمجدددلاهللمددديقددد اهللكجندددرهللل*هلل

قدأخ ذوهلل للكلقدلهللهلل ي الن هللوا  ل يثقريمهللالمروي هللفيهللالقرآمهللهللهلل ص »هللهلل المتخصص
خددرهللقدد،هللآ خددلهللقحمدد هلل نصددراهللأوقدديهللذلددكهللفقدد هللهلل.. ل نددلهللالمنتحجدد قدد،هللا هلللقري ددلًهلل

و د هلليكد مهلل»هلل  ل نلهللالمنح لد هلللدمهلللقديهللفديهللهدساهللالخطدأ تيهللا هللهلل«الخطأهللفيهللالقص 
 هلل دلواهللو دهلل لكد،هلللدنسهلل دلل  يهلل فيهللالروقل مدنل هللال ينند هللهللقبلهللهساهللالخطأهللل نعنلًهلل

هلل.هلل«ال   هللالتلبيخن هلللالمفمرومهللالمحم ي مهلل  بلهلل  تهللهسههللالتهم هلل ع 
هلل مرام.هللهلل والهلللق اهلل نمكي اهلل  هلللق الالكتبهللالمنح 

خرىهلل ليتهلل  لهللألهللالممنحهللواقرأوهللهللأالخج هلل ن،هللهللهللهللإم»هللهلل لكجنرهلللم يمهلليق اهللهللث*هللهلل
وا دد هللفدديهللهلل هددلهلللمهللاسددميهللقددريمهللوقريددأ،هللمدديكهللهسددن .هللقدد،هللوال لددهلل1570 دد اليهلل

هللو عدتهللقحمد اًهللأمهللصع   هلللمجملهللالزقنديهلللتح يد هللاله يد هللهللأ.هللوي  وهللهللالدكلهللالعر ي
هلل.هلل«فيهللهساهللالخطأ
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وكفجهدلهللهللل  تهلهلل  للدلهلل مدنألق جهلهللب هلهلل ق  اهلل م،هللو﴿هلل قلهلل ،هللالمحرا هلليق اأ
هللهلل ه هللالمحرا هللقل.هلل﴾زكريلهللكجملهلل خلهلل جنهلهللزكريلهللالمحرا 

زكريلهللخرجهلل جيهلل  قههللق،هللالمحرا هللفيهللمهلل هلل   اوالمحرا هلله هلل  وهللا *هلل
هللالهنكل.هلل
هلل.هللأيضلًهلل  اوهلل ههلل  وهللا أمق وهلل عرفهللالكتل هللالوالمحرا هللق،هلل*هلل

هلل.([16 هلل6])هللوامج كهللا ال  اوهللق،هلل  وهللا 
هلل.هللأيضلًهللهللالبلق،هللا صحل هلل وامج كهللا ال  اوهللق،هلل  وهللا 

بل ندد هلل دددروهللقدد،هلل مرهددلهللا تمدديهللال جغددتهللهلل) ندد قلهلل المنح لدد  ل نددلهللوفدديهللا *هللهلل
هلل.هلل(  الهللفيهللالهنكلأقضتهلل دروهللأهللريمهلهللهيهللقهلل و لل اهلل لكهن هللفيهللهنكلهللالر ا

هلل  دلاهلللمدريم)مهللي سدفهللإمنح لد هللال ل نلهللا لملهلل صلهللالحملهلللق اهللهللهللأيضلًهللو*هللهلل
لمددلذاهلللصددرفتهلل جدديهللهددساهللهلل فدديهلل نندديهللالددر هللفل قدد  ددتهللالتدديهللكنددتهللصددل   هلل نمدد هللأ

هلل.هلل(  او تهللالتيهللب نتيهللفيهلل  وهللا أهللإلهك ولملذاهلل منتهللالر هللهلل النح 
،هللال خ اهلل تيهللعوالهلليمتطهللهلل فيهللهسههللالمل  هللهللي قن،هللهللالنمل هللهللمأدهللوا  هلليعرفهللهللأ

هلل   او  وهللا إليهللهلل ل  رىوكمهللهلل الق وإليهللهلل ل  رى.هللفكمهللهلللهسههللالمل  
ولسلكهلل قلهللالممنحن هللالدع ن هللالم نن هلل جديهللهللهلل قرقحم هلللمهلليك،هلليعرفهللهساهللا هلل

هلليروهللالعر ن .الطف ل هللالتيهللكل تهللقنتدروهللفيهللي ههللالجزهلل ل نلأالحكليل هللو
مهللفدديهلل صدد هللالخجدد هلل ددن،هللهددلبومهللآلمددلذاهللو دديهللالقددرأب دد هللأمهلليجن ندديهللالدددنخ هلل

هللهلل مهللفيهللالخج هللفيهللالمحرا آلملذاهللو يهللالقرهللوقريم هلل
هللمهلللقنمهلليه  ي هللفيهللالمحرا  هللأهلهلليمك،هلل

هلل***هلل
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هلل

هلل
هلل.هللسيكراهلللكهلل نل هللالق

هللل هن هللالممنح.أكبنروهلللتح لهلل ،هللهلللًهللمهللهنلكهلل ص صأكرهللذهللا ستلذهلل
الممددنحهلل دد،هللهللأ جدد،هددلهلل هلل)ولدد،هلللق ددلهللالتحدد دهللفدديهللقنددلثروهلل عندد امهللهلل لحدد اكأهلل

هلل.هلل لقل،هلللهللهلل( ل هنتهأ
هلليلهللأختهللهلبوم﴾﴿قعني هلل

 دل هللأهدسههللالدد ه هللهللهللهلل ﴾خدتهللهدلبومأيلهللهلل﴿فيهلل درهلل  ل قهلل ،هللهللهللهللا ستلذيتح لهللهلل
هللقمجم. جنهلهللالن يهللصجيهللا هلل جنههللوسجمهللفيهللصحنحهلل

خددتهللأقددريمهللهلللق لدد مهلل ددأمكنددفهللهلل لمددلهلل ددلاهلل صددلبىهلل جددرامهلللجمغنددروهلل دد،هلليددع  هللهلل
هللو ننهملهلل روم.هللبومهل

 هلل] مدرامهلليعندي«هللهلل  نل همهللوالصللحن،هلل د جهمأهللهلل أسمل كل  اهلليمم مهللهللهللهلل همإ» هللهلل لاهلل
هلل  هل.أهلللنسهللالمسك بهللفيهللاآلي [

هللهم هللاسدألكد،هللكدلمهلللهدلهللهللهللهلل قملف هللهل ج هلل ننهمهللهللل    ننهم.هللهللهللهلللًهللفر أمهللهنلكهللهلليعنيهللهللو
هللهلبوم.
هلل هلبومهلللملذاهللسم ههلل
هلل.هلل أسمل همهللفنمم مهلل   نل ا هلليعظم مهللكل  اهلل  همهلل

هللاسمههللهلبوم.هلليخصهللأدفيهللذلكهللالزقلمهللهلللمهلليك، ههللأهلهلللت  يهلل
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هللالسدهللهلل هللأووا  هللاسمههللهلبومهللهللآلخرهللهللالسه، ههللالزلهللينصرفهللهللأدهلل لاهلللكهللهللسالق،هللهلل
هلل سن هللألفكلمهلل  لهلل

هلل.قرآمهللأخطأالهلل ولق اهلل لضيهللالمغللط هلل "ب لهللالق "هسههللقغللط هلل
هللهساهللالم   ع.هللإليهللهلل م قلهللسنع  

هلل و ،هلل   وهللالممنحهلل جنههللالص وهللوالم لهللالممنحهللهللهلهلللح لهللالقرآمهلل ،
هلل﴾الهللبس اهلل  هللخجتهللق،هلل  جههللالرسلإقلهللالممنحهللا ،هللقريمهلل﴿ عم.هللهلل

هلل.المعلصري،هلليهل و هللهلل جيهللصح هللقلهلل للههللالقرآمهللالكريمهللال لنل
مهلللتعددرفهلل جدديهللأب  هللأهللإذا»هلل  زقدديهللأيددرفالدد كت بهللهللالقددسيقدد اهللصدد يقكهلل*هلل

هللاب ديروه.هلل لصدقد،هلل ليد اهللقعدههللوإلديهللهلليخصهلللمهلللعلصرههللولمهلللع هللقعه.هللاب ي
هللقعلصددردإلدديهللهللمهلل ر دديألددسلكهللالهلل دد هللهلل« يدده  هللالعنددلمهلللتعددرفهللقددلهللهدديهللسددنرلهإلدديهلل

لهللأهلل وبسدد الًهللهلليدده  هللالعنددلمهللالحقنقنددن،هلللنددرى.هللهدلهللكددل  اهلليؤقندد مهلل ددههلل  نددلًهلل هللالممدنحهلل
هللهلل لهلًهللإ

كددله،هلل هللوهدد هللب ددلهللقهددمهلل دد ا هللوهدد هلل ترسدد،هللسددمنثهلل هدد ليالعددللمهلللل دد أهلل أ*هلل
زقل ههللفق هللكلمهلل للط يهللهللهلللهأقلهللفيهللهللأ»هللهلل يق اهللهلل ق  تريلايملقم هللهللب نسهللهللهللهلل هللكلميإ جنج

فديهللهللغري دلًهللهلل دسا لًهللهللهلل ط فدلًهللهللهلل  دن ًهللهللهلل مدل لًهللإ»فق هللهللهللهلل مل لًهللإيعت رو ههللهللهللهللهزقل أهلهللهللهللهلل«فق هللهلل مل لًهللإ
هلل ملم.إق هللفهلل«الإلنسهللهلل مل لًهللإهلل؛ فمه
هللأقعتقد اهللهللهللهلليمد ع ملهللكلمهللهللإ»هللهلل  م هللهلل ستلفهللل يق اهللغ*هللهلل لمد،هللثهدرهللهللهلل دههلل  دي.هللخجدف 

واهللفديهللالقدرمهللا هلللهدلًهللإواهلليم عهللمهللالنلوهلل   هللأالهلليي هللي اهلل جيهللهلل..هللهللهللهللا   نل   جههللق،هللهلل
الهللفدديهللالقددرمهللالبددل يهلل ددن،هللالجمل ددل هللإهلل أل هنتددهيمددلمهلللددمهللينتدددرهللامهلل قدد،هللالنصددرا ن 

هللل هن هللالممنح.هللأ ،هللهلل مهللينئلًهللعجميالممنحهللالهللهللقعلصروأد هللهلل«النصرا ن 
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مهللأقدددلذاهلليمكددد،هلل..هللهلل  ندددل قمدددلهلليعمجهدددلهللا هللأكبدددر ظنمددد هللهلل مدددلالًهللألكندددههلليعمدددلهللهلل   دددي
هلل«لالممدن دههللهللأ ل هللفيهلل نلوهللالممنحهللقدلهلليؤكد هلللهدمهللهللفللت قنسهلل مع اهللق،هللا  هلل..هللهلليك م
هللق،هللذلك.هللهللأكبرالهللي بومهللهللفق  هللوالت قنسظرهللالمنتهللالممنحهلله هلل

أيهددلهلل»هلل  مددلاهللالرسددلهلليحدد لهللفنقدد اأهلل حمددبهللسددفر طددروهللهللسددمعلمهللو ددف*هلل
علمهلل طددروهللقددلذاهللسددمإلدديهللهلل.هللاسددمي« دد اان م.هللاسددمع اهللهددسههللا سددرا نجر ددلاهللامال

قدلهللهلل.الخسهلل مد اًهلل هللأوهللهلل لس  هلل لهللفيهللهللإلههللهلللمهلليقل هللهلل«النلصردهللب لهللهللعيم »هللهلل يق ا
هلل  ا.أهللذلكهلل لا
صدنعهلهللا هللهللهللوآيدل و جل دبهللهللهللهلل ا   هللل ره،هلللكمهللقد،هلل  دلهللا هلل قدب لهللهلل»هللهلل  لاهلل

هلل  نل .هللل رهللا س  يهللقبلهلل« هللفه هلل ن ههللفيهللوسطكم
يدلهلل» هللالممدنحهللفقدلاهلللدهإلديهللهللق،هللك لبهللقعجميهللالنهد  هلل دل نق  يم وهللهللالمعجمهلل *هللهلل
هلل.«لنتهللق،هللا هللقعجملًهللأ  هللهللأ ك عجمهلل» اهللبسيلهللهلل يعنيهلل«قعجم
كدلمهللفقدلهلل نق  يمد وهللهللأ»هللهلل ساهللالدنصهديق اهللالقسهللسمعلمهللكجهد مهللقعجقدلًهلل جديهللهللهلل
هددساهللقعلصددرهللقددؤق،هلل للممددنحهلليددؤق،هلل ددههللهلل«   نددل ا هللكأ دد هللنحهلل  دد اهللالممددإلدديهللهلليمنددل
هللي.هلل كن

هلل.ج هلسئج هللالتيهلللمهلللا إليهللهللهنلكهللسؤااهلللضنفه
إلدديهللهللماسددل رهلللثنددن،هللقدد،هللالت قنددسهللوهمددثهددرهللالممددنحهللالهلل فدديهلل ل ثدد هللالقنلقدد *هلل
هللللددمهللأ تمددهلل الممددنحهللهلللهمأفمددهلل  ددزينن،فكل ددلهللهلل-هللمددلهلل رفدد هفقتنكددرهلل هللوهدد هللو مدد ا
هللم ل زين
المختصدد هلل نمدد عهللهلل»وبيددجنم.هللأيهلل صددجتهللفدديهللتددالهللبخ ددلقددلهللسددمعتهللا أهلل  ددلل اهلل

هلل قللهللالممنحهلل جندههللالصد وهللوالمد لأهللهللايق المهللهسهللهلل«  نلًهللهللهلل مل لًهللإالسدهللكلمهللهللهللهلل النلصرد
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 م هللهلهلل لا هللالممجمق اهللكملهلليهلللً   نهلللمت لهللأالهللهلل ل لاهلللهمهلهللهللهلل للهمهلهللصححهللهللف

هللأ لهللإله 
 للدههلل مدلهلللهلليؤقندلمهللهللأهللهلل الممدنحهللهللهلل أل هند يؤقنلمهللهللهللهلللجمنساهلل م اوهلهللكلمهللهللهللهلل سؤالي

هللهلل القرآمهللالكريم

هللممددنحهللالهللوقعلصددرهلل هللأد «هللالقري دد مهللقدد،هلليمدد ع»هللوايدد،هلل ددر ول القددسهلليقدد اهلل*هلل
هلل.هلل« ملمهللفق إك»هلللًهللإلههلللنسهلل«فق  ملمهللإبأوههللك»

اهللقعددههللهددؤال هلل ليدد الددسي،هلل هلللددمهلليك  دد اهلليؤقندد مهلل دده..هللخ لددههللإ هلل»أيضددلًهللهللويقدد ا
.هلل«خدرهللصدللحهلل د اآق،هللقجر هللكل ،هلل ددردهللهللهللهللأكبر ههللهللأي بك اهللهللهللهللمسن .هللهؤال هلللهللهللث ثن،

هلل..هللهللب لهللصللحهلل
هللق،هلليق اهللهسا 

هللقعههللث ثن،هللسن .هللي اهلل لهلل،يسخ لههللالإهلل
فكدروهللهللأ  دي دههلللكد،هلللهدمهللأللظدلهرهللف»هللوايد،هلل در ول هللال هد ليهللالممدنحيهلليقد ا
هلل«.ا هلل  هلل ل هللفيهللالجم هلل  ،هللك  ه

 هلل ننمدلهلل ههللا أدهللفكروهلل جيهللأ ن همهللهلللنسهللقعههللث ثن،هللسن هللهللي ا لهللهللسي،الهللهللهخ ا إ
هللا .هللهللالممنحهلله  هللمأبين هلل ن ههللخ رهللهللا ستلذ
هلل  مدديهللالددسدهلليددفلههللالممددنحهلل جنددههللالصدد وهللوالمدد ل.هلل ددلل اهلللددههللقدد،هلليددفلكا *هلل

 هللوالهللهلللههللالخسهلل مد اًهللإهلللمهلليقل هللهلل« ملمهلليقلاهلللههلليم عإهللهلل  لاهللهللا فتحتهلل ننلك كنفهللهلل»
هلل  دلاهلل  دتهلل ندهأقدلذاهلللقد اهللهللهللهلل لل اهلللده د».هللهلل« مدلمإ»هللهلل  لاهللهلل.هلل لاله  هللو لس  هللهلل لا 
هلل.«  يهللإ ه

هللقلهلل للههللالقرآمهللكلمهلليصل ىهلل جنههللالكتل هللالمق و.هللهللإذاًهللهلل
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هلل  للدتهلللدههللالمدرأو»هللبخ لبهللقد،هللالغندأهلهللالممنحهلل ،هللث  لملهللهللي هللهللرالمرأوهللالملق*هللهلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هللهساهلل  اهللالممجمن،.هللهلل!الهلل« هللفجمهلليقلهلللهل هلل  يهللأ كهللبىأيلهللسن هلل
هلل  ي.هللهلل  ههلل م لهلل جنههللالص وهللوالهللالممنحهللهلل  لهللقنهللق هلل
 ر ل دههللوفديهللأالهللفديهللولندههللو دن،هللإكراقد هللهلللنسهلل  يهلل د » هللكلمهلليق اهلل ،هلل فمههلل*هللهلل
 دلوهللالهللأهللثمد لدسلكهللكدلمهللهلل« هللهلليطدر يهللالهللهللزاقدرهللالحد»كملهلليق ل مهللفيهللالمبلهلل هللهللهللهلل « نته

هلل. حل هللالججنلهللفق هلل  ج ههللكن يأقلهللسل رهللأ»يؤقن مهلل ه.هلل
كبددرهلليددن  لهللا هللوهددساهللالتفمددنرهللهدد  هللفقدد هلل  جدد ههللكن ددي» هللسددمعلمهللكجهدد مهلليقدد ا*هلل

هلل«.وا تملال
هلل ن يكلملذاهلل  ج ههلل

هلل ههلل  ي.هللأكلمهلليصفهلل فمههلل هلل  ههلل
 هللبأوهدلمهللأقدلذاهلل دلاهللالندلوهلل عد هللهللهلل ك ندروال ندل هللالمد ليهللهللقعجزوهللإ ننملهللصنيهللهلل*هللهلل

وقجدد واهللا هلل هلل»الحنددلوإلدديهللهلل ددل هلللًهللقنتددهلللًهلل مددل إ« هلل  هددمهللبأواهللخددسهللالجمندديهللخدد فأف»
هلل يهلل ظنم.هلل  هلل  يهلل ظنمهلل«   هلل للهللفننلهلل  يهلل ظنمهلل  ل جن،
إيجنددددلهللوالنددددديهلل..هللهللقبددددلهلللً«ا ت ددددرواهلليمدددد عهلل  ندددد»هلل د إولددددنمهلليقدددد اهللالمفمددددرهلل*هلل

لددمهللهلل هللفهددؤال حهلل ددههللالممددنأ  دد اههللكددلهلل ددرابهلل  ددههلل  دديهلللددنسهلل تمددللهللامأوا تددرافهمهلل »
هلل ههلل  ي.أمهللاستنتج اهللوالمعلصرهللإذاًهلل« هللمهلليم عهلل  يأقملهلليله واهللس ىهللهللايمتنتج 

 ددههلل للحقنقدد هللا دد،هللأمددتنتجهلل حدد،هلل يضددنفهللكمددلهللا سددتلذهللبيددن  هلل» دهللإولددنمهللكدد،هللل
هلل.هلل«ا 

هلل  دههلل مهلليمد عهلل  ديأثد،هللالندلوهلل»هلل  جيهللالدنصهللالتفمنرهللالتط نقيهلللعجنقلًهلليق اهللهلل*هللهلل
إيجنددلهللوكددلمهلليقددنمهللالمدد ليهللكمددلهللكددلمهللهلل العهدد هللالقدد يمهلل ددل ىهلل جددرأوهللويددجل  هللكأ  نددل 
هلل.هلل«يهلليقنم مهللالم ليدوالن
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هلل    هللق،هللال ه لنن،السدهللكت ههللقلذاهلليعجقهللالتفمنرهللالتط نقيهلل

مهلل  هلللحدقاهللقعهدمهللكدلهلل هللأد «مهلليمد عهلل  ديأهللا تقل همكلمهللالنلوهللقحقن،هللفيهلل»
هلل.هللالممنحهللكلمهلليق لهلل فمههلل  نلًهلل

لددمهللهللهلل..هلل ظنمددلًهللهللمهللالددر هلليمدد عهللكددلمهلل  نددلًهللأ ددقندد اهللآ»هلل ويجنددللهللقلك و للدد يقدد اهللهلل*
الممدنحهللهللمعلصدرو« هللفا هلل فمدهمهلليم عهللكدلمهللهد هللأهللهللأ بك اب حهلل  هللهلليك   اهلل جيهللا 

هلل!! ههلله هللا أ ن همهللخ رهلللنسهلل
هلل!!اكتدفتههللالممنحن هللفنملهلل ع هللاهللقلهسف
 هللبغفد أالفهللقد،هللخممد هللآالممنحهلليطعدمهللخممد هللبأ هللهللم عهللالمؤقن هللالتيهللهللجال*هللهلل

لديهللاآلهللمهللهساهلله هلل للحقنقد هللالن ديإهلل التيهللصنعهلهلليم عهلل لل اهللاآلي فجملهللبأىهللالنلوهللهلل»
هلل  هللالمتجم .هلل هالهلللنسوهلل الن يهلل« إليهللالعللم

 همهلل دههللرفدلالندلوهللهللهللهلل هللفدإم طدلاا  خد اهللهللهللهللبيدجنموأإليهللهللالممنحهللهللهللهلل ننملهلل خل*هللهلل
و عج هدلهلللحدتهللهلل غصدلمهللالددجرهللهللأ طع اهللهللوهللهلل يمل همهلل ههللفري اهللثنل همهللفيهللالطريقإو
هلل  الهللالممنح.أ

هللهلل قلهلله هللقعتق همهلل  منلًهلل
كددلهللهددؤال هلل هلل«الججنددلهددساهلليمدد عهللالن دديهللالددسدهللقدد،هلل لصددروهللهلل فقللددتهللالجمدد ع»

هلل ههلل  ي.هللأالمؤقنن،هللكل  اهلليق ل مهلل 
كلمهلل ند همهللقبدلهلل»هلللملذا هلل  هق،هللالنه  هللهللكل  اهلليخلف مهللهلل  لا]فيهلل صهللآخر[هللهلل*هللهلل
كدلمهللهلل  دههللكالتعرضهلللههلل نندساالنه  هلللمهلليجرؤواهلل جيهلل تلهللالممنحهللوالهلل جيهللهللهلل«  ي

هلل.«  يقبلهلل» ن هللالجم عهلل
هلل

هلل***هلل
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هلل

هللهلل
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هلل

هللهلل
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هلل
 

هلل.القرآممهلل ن امهللالمنلثروهلليخصن هللالممنحهللفيهللأذكرهللالمدله ي،هللأ
هللهلل هلل.دهللصج ألعن امهللالمنلثروهلل هللكلهللقلهلل للههللالدنخهللالهلليمت 
هلل خدرآهدساهللق  د عهللهلل( هللهلل جندلالممدنحهلل دن،هللالقدرآمهللوام)هللهلل  ن امهللالمنلثروهلللدنسهلل

هللهللهلل يجتزلالهللهلللك،هللالدنخهللهلل وقحتد اههللهلل هلللقطعدههللهلل ن امهللالمنلثروهلله هللو  هللهلل     ههللهللوالهلليف 
هللمهللي زلهللالعن ام.أين غيهلل
هلللك،هللالركهللالحكمهلللكم.هللهلل

مهللالم  دد عهللالهللأوكددهلل يددل هلل رآ ندد آ هللمتددده العدددرهلل  ددل قهلللددمهلليهللالدددنخهللفدديهللكددل
هلل.يخصهللالقرآم

هللخر.هللآوال اخلهلليي هلل هلله هلليختلبهللالعن امهللهلل

هللهلل النلوهلل أ  ااهلل ه هلليمتدهكلهللو تههلل
هلل  ددلل اهلل ندده هللقجندد مهلل  دلل اهلل نددههلل النددلوهلل دد،هللقحمدد هلله للدهلللددكهللقددلهللأ ضددر لد هلل
هللهلل لك ههللكسأ ج هللهللأ  الهمهلللههلل.يل ر

 هللهساهلل  ي.هللوالممنحن مهلليعت رومهللالممدنحهلل  ندلًهللهلل ] ،هللالممنح[هللهلل عمهللالنلوهلل لل ا
هللق،هلل  ي.هللأ ظمولكنههلل
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هللأ هللهلل« تهللقلهلل  ت هللال يبهللق،هلل يجهأ»هللهلل ملمإ  دتهلللعند هللقدلهلل للدههللأهلل! ج يد هللهلل تهلللمهلللدأ  
هللالممنحن م.هلل

هللهلل  تقل لك،هللهلهللاكتفيهللالممنحن مهلل هساهللاال
هلل ههلللط بهللال قلًهللأ تهلللق اهلل أ
 د لسهللالرسد اهللقد،هللالقدرمهللكتل ل هللهللمهللهللأهللهلل  ههلللمهلليتط بهللال قلًهللأسلسيهللهللال لنلهللا *هللهلل
ل  دددحهللهلل-هللواالقدددرمهللا هللههللقددد،وكتل للددد هلللددد فيهلل  دددلهللسددد عن،هلللجمدددن    دددههللهلل-هللواا 
هللل هن هللالممنح.هللأ

والحندلوهللكل دتهلل د بهللهلل فندههللكل دتهللالحندلو» هلل نلهلليق اهلل صريحهللالع لبوهللي هللهللإ جنل*هللهلل
وبأينلهللقج ههللكملهللل  ند هللقد،هلل هللهلل نننلهللهللو لهللهللوالكجم هللصلبهلل م اهللهلل» هللهللويق اهللهلل« هللهللالنلو

هللكلهللهساهلللجلهجته.هللهلل« اآل
هلل.« طروهلل   هلليم عهللالممنحهلل»هلل  طروهللالسدهلللمتده هلل ههلل لا*هلل
هلل جنددلياهلل  ددلاهللوا دد هلل«  ددلأهللأ دديقدد،هلليقدد اهللالنددلوهلل»هلل سددأاهللالممددنحهللل قنددسهلمددلهلل*هلل

ق،هللهللوأ تمهلل فقلاهلللهم»دهلليي .هللأوكلهللوا  هلليق اهلل هلل  نل هلل  يهللق،هللا هلل وا  هلليق او
لد  يهلللدكهلل هلل دلاهلللدههللهلل.الممنحهللا ،هللا هللالحي تهللهللأهللهلل  لاهلللههلل طروهللهلل  لأهللهللإ يهللهلل لق ل م

هللبا .هللأقلهللقنهمهللهللكلهللوا  هلليق اهللالنلوهلل   ا هللو جمكمهلليي هللأ لهللأيعنيهللهلل.«يلهللسمعلم
هلل.الممنحهلللمهلليعج،هلل ،هللاله له هلللق اهللن، هلل صلفهللالحقل قأ تهلللقت سهللأ

.كبنرو ،هللاله لههللقرا هللهللأ ج،الممنحهلل
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هلل

 تهللأ هللالركهلل نتريللك هللالركهلل نتريللكهللهلل يمن  امهلل لهلل جتهلللكهللفيأهللهلل!!لتح ا يهلل
فرصدد هلللعددرضهللهلللنمددتهددسههللهلل ميددطلبلكهللفدديهللالمنددلثروهللاآلهللأب ددلهلل مهللفدديهللقنددلثرواآل

 هللمهللهدساهللو دتهلللجمندلثروهللأمهلللعجدَّهللهللهلل هللهلللق لهلل للددي هلل فمدههللهلل ا مل هللفأ تهللهللقنلثرا هلل ل ق 
هللوالتزلهلل للم   ع.هللهلل الركهلل نتريللكهلل جيهلل نبهللهلل.ولنسهلللجتنمنقهلللمنلثرو.

 

هلل.!هلبومهلل هللاسمهأقريمهللكلمهلل ن هلهلل هلللق اهلل
هللهلل قلهلل لنجكهلل  منلًهلل

هلل ند قلهللبز دتهلل  ندت هللووهلل ندتأمهلليكد مهلل ند هلهللولد هللهللألتر ديهللهللهللهلل]ألهللقريمهللكل دت[
هلل ل يثكنفهللكلمهلل ن هلهللول هللفهلل لجهنكلهلل سبلهلهللكملهلللق ل م

هلل  هللاسمههللهلبومأ ن هلهللهللقلهلل لنجكهلل جيهللأم
 حندلهللهلل﴾خدتهللهدلبومأيدلهلل﴿و دن،هلل حندلهلل جديهللهدلبومهللهللهلل الهلللمدديلر نع هللهللهللهللهسههلل

مهلللخددرجهللأفدد هلليمكدد،هللهللوالهللهددلبومهللالمجهدد ا.هللهددسههلل ل دد هلل  جدديهللهددلبومهللالمعددروف
هللله ي،.هللمهلللدر هلللجمدأللل كهلل أوهلل قنهل

هلل.خرىأقمأل هللإليهللهلل   أوهلل  للم   عهللسألتزل

 دلهلل تجندلهللالممدنحهلل نمديهللا د،هللقددريمهللإهللو د لهم﴿ هللقمدأل هلليد ههلللهدم.هلليقد اهللالقدرآم
الهللال دلعهللإقد،هلل جدمهللهللهللهللهمهلل دهللق﴿وهللهلل.هللهلل﴾بس اهللا هللوقلهلل تج ههللوقلهللصج  ههلللك،هللي ههلللهم

هلل.﴾،ظال
هللهلل كنفهللي ههلللهمهلل  منلًهللهلل
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ل عدلهللهدمهللاختجفد اهللهللهلل«لجنهد  لهللفيهللصدف هللالتدد نههللالدسدهلليد ههللهللهلهللالتأويأاختجفهللهلل» الكتاب املقدس مبحمد ...؟

 هدمهللأوذلدكهلل»هلل ،ظدالهللهلليت عد اهللهللسي،هدمهللالدهللهلل أ همخري،هللهللاآلهللهللملك،هلليتهم هللهلل فيهللكلهلليي 
 بوهللصدكدل  اهللقديهلل نمديهلل  لد اهللفديهللهللهللالدسي،كدلهللهللهللهلل«   ل اهللفديهللصد بوهلل نمديهللهلل منعلًهلل
هللم.هلللايرقهلل  لبهلللنسهلل دهساهلللفمنرهللالط ر نمي.هلل

هلل ق،هللي ههلللهم
لدديهلل نمدديهللوقعددههللسدد ع هلل دددروهللقدد،هللالحدد ابين،.هللفجمددلهللأ دد،هللوهددبهللا دد،هللقن ددههلل»هلل

قد،هللهلل  صدحل ه خج اهلل جنهمهللص بهمهللا هللكجهمهلل جديهللصد بوهلل نمدي.هللفقدلاهلل نمديهلل
هلل  دلاهلللهدمهللهللأ   لهللقحم هللفيهللقعرك هللهللبقهللهللثن ههللهلل..هللهلل« يدتردهلل فمههللقنكمهللالن لهلل للجن 

هلل صلب.و حيهلل م ع هللق،هللا هلل الجن هللولههللق،هلللكهللق،هلللنلهلل هم
هلل.هللسلككهلللنسالممنحهلل هللهللالهلل
 ددلهلل نمددي.هللو دد هللصدد بههللا هلل جدديهللأهلل فقددلاهللإلددنهم ددلهللفخددرجهللأهلل قددلاهللب ددلهللقددنهمف»

 هدمهلل د هلل تجد اهللأوثند اهللهلل يد ههلللهدمهللثدمق،هللوو تج ههللوصج  ه.هللهللهللفأخسوههللهلل ص بوهلل نمي
هلل.هلل« ههلل نميأنتهللالنصلبىهللقبلهللذلكهللثوهلل  نمي

هلللجدنخ.هللهللألجقهوهساهللالتح دهللهلل ق،هللي ه منلهللهلل!القرآمقفمردهللقأسلوهلل
هلل صجبهلل  اهللالممنحهللق،هللهلل مهلللق اهلللنلأهلهلللمتطنيهلل

هللن .هللس قق هللاموالهللكلهللا ..هللزهرهللوالهللا هلل..هلل.هللالهلله .ل،هلليمتطنيهلل
هللالح ابين،.هللهللأ   هلل لل اهللهلل..اذيه هلل  لل اهلل..هللالحلبوهلل  لل اهلل..هللهلللنطلوو هلل لل اهلل

فقدلا هللهلل–هللمللنسهلل لب هللايرقهساهلللفمنرهللالرازدهللهللهللهلل-هللهللخنرهللهللاستمجمهللفيهللا الرازدهللهللهلل
 هلل جمأا هللهللهللهلل .هلل لاهلللك«ق ب جمهلل حقل قهللا أهللهللوا هللهلل قتعلب  هللقت افع هللهللهوهسههللال   »
هللستمجم.أ لهللأ
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لنطددلووهللهلل لددكهلل ميق لددهلل هللثددمهللواهلل ل نددلهللقدد،هللالقددرمهللا لركدد اهللا هلل]المفمددروم[

هلل.هللويه ذا

هلل﴾ي،مدلكرالهللوا هللخنرهللوقكرهللا وقكرواهللهلل هلل﴿ثمهللذكرهللالقرآمهلل اخلهللهسههللالقص *هللهلل
هللهقكدروهلل ذكديهللقدنهمهلل ط نعد هللالحدلاأيهللوهد هلللجدهلل خطد هللهللوا  هللهلليعنيهللالنه  هللخطط اهللهلل

هلل.هللأ م،
قددد،هلللكددد،هللهلل  مجنددد هللالصدددجبهللو عدددتهللأم دددلهللوالددددنخهلل تفدددقهللأهلل..هللمالمعضدددج هللاآل

هللالدنخهللالهلليعجم.هللهلل المصج  
هلل ههلليد ههللالممنحهللفه هللالممنح.هللأ  اهلل ملهللأ لهللأ
هلل مجن هللخفن هلللمت.هللهلل هللثم الهللالهللالهللهلل الدنخهلليق اهلللك*هلل
هلل.هلللهمهللا هللي ههلل هيهللقل
.هللكتدل هلل.هللالممنحن مهلل و  اهللقلهللبأوههلل هللالممنحن هلله هللا هللو  هلل قل  أالسدهللهللهللإذاًهللهلل

هللكل  اهللصل  ن،.هللهللإذا ل نلهللا 
هللا .هلل  ق،هللالمدكجهللإذا

 هللفدد هلللج قدد اهللالممددنحنن،هلل و دد الًهللهللفددإذاهللو دد  هللالممددنحن هللولعت رو هددلهلليددركلًهلل
قجندلبهللاآلمهلليؤقند مهللهللهللاثندن،ولدركهللهللهللهلل ل ق اهللإلهكمهللالدسدهللغددهمهلل عمجند هللالتدد نههللهدسهو

هللخرى.أص بهللق ين،هللوقجنلبا هلل للممنحن هللو  رهللالع
خجددقهللالممددنحن هللهلللع دد ومهللب ددلًهللهللأ ددتمذاهللإفدد هلليددكللن  هللهدد هللالمتمدد بهللفدديهللهددسههللاما

هلل تد نههللهسا.هللثمهلللج ق مهللالممنحن هلل جنهل.
هللخرهللصجب.هللآيخصهلل هلليق ل مهلل*هلل

هلل  ههللصجبهللقكلمهللالممنحهللأقلهللذ بهللهساهللالدخصهللهلل..هلل منل
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الندلوهللهللقدللأهللخر دهيهللاًهللأم دل بهللهللا يكد،هللهللهللهللألدمهللهللالمكرهللوالخد اعهللقد،هللصدفل هللا .هللهللهلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

 صدريحهللالع دلبوهللهللهللسد لامهللهلل خد عهللالنهد  هللوالممدنحنن،ل نجد هللهللإلديهللهللهللهلليججدأهللهللأمق،هللغنرهللهلل
هللل نيهلل قل  هللالغن صن .هلل

مهلل دلزهللإ»هلل يقد اهلل والهلليجنبهلل جنههلل مدلهلليددفيهللالغجندل..هللهلليطر هللسؤاالهللهللهللهللزدالرا*هللهلل
فهدددساهلليفدددتحهلل دددل هللهلل خدددرآ مدددلمهللإ مدددلمهلل جددديهللإلعدددلليهلليجقددديهلليددد ههللا هللهللإمهلل مهلليقدددلاأ

هللقمك،هللي ههلللكم.هللهلل..هللالمقلبالدنخهللقنقسهللهلللنسمهلللقيهللاآلقأهللالسد.هلليمك،هلل«المفمط 
  ز ددلهللهللإذا..هللهلللقدديهلليدد ههللزيدد هلل جنددهأولكنددههلل هللذاهللبأينددلهللزيدد اهللفجعجددههلللددنسهلل زيدد إفدد»

وذلددكهللهلل تدد الرالفدديهلل صدد اهللقبددلهللهددسههللالددد ه هللفدديهللالمحم سددل هللل  ددههللالطعدد،هلل
هلل.هلل«ي  بهللالق  هللفيهلل منيهللالدرا ي

هللفيهلللفمنرههلللم بوهللالنمل .هلليق اهللهساهللالك لهلل هللوه مجح  هلللنسقمجمهللهللهسا

مهلل   دد هللأيهلليجدبهللسدلصدللحهلل دلهللالغن »هلل مد منبو هللليقد اهللال روفنمد بهلل ند*هلل
مهللالنهد  هلل تجد اهللأينكرهلل دهللهلل قحلوبهللهللث لفيهللهللهللهللالغن صن مهللالقرآمهلليت افقهللقيهللالتعللنمهللهللأ 

هلل.هلل«ا قحضرهللإليهللهلل ههللابلفيأ تج ه.هللويصر هلل هلل أ هم ههلل  اهلللهمهللأالممنح.هلليعترفهلل 
قددد،هللهللفمدددب  قنددد وهللالدددد ههللهددديهللكل دددتهللقعروفددد هللفددديهلليددد ههللالجزيدددروهللالعر نددد .هلل*هلل

المددن  .هللهللالبللددثلرو دد هلليددنتهللالك نددرهللقدد،هللالقددرمهللأفدديهللهللقخط لددل هلل جدديهلل مددل د
 هلليقدد اهللالممددنحهلل حمددبهللالعلقدد هللير  هددلهللفدديهللالممددنحن هللالدددع ن هللالتدديهللوهددساهللا تدددر

مد بهللخطدأهمهلللقد هللثند اهللذلدكهلل هللهلل  دههلل د لأ للنمد  هلللمد ليهللالدسدهلليظند مهللهللبأيهم هلل»
هللأكد،لدمهللهللهللهلل خدرآهللهلللك،هللفيهللالحقنق هللكلمهلليخصدلًهللهللهلل  عمهلللق هللبأو يهللو س   ي هللهللو ملهم

سمعلمهللالسدهلل ملهللالصدجنبهلل جديهللهللهلل خرآلك،هللكلمهلليخصلهللهللهللهلل  ر   يهلل للعصيهللهلل  لأ
هلليا  دلل دلهللكندتهللفديهللألكد،هللهللهللهلل خدرآكجندلهللالدد كهلل جديهلليدخصهللهللإو دع اهللهللهللهلللقد هللهلل كتفه

هلل.هلل«ق،هلل هجهمهللسخرأ
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هللأ ل نددلهللالصددحنح هلللقدد اهلل لكدد،هللا *هلل  هلل هللفدديهللإ جنددلأ دد يدد هههلل جدديهللهلل ددههلللددمهلليجددق 
مهللكندتمهلللطج د  نيهللفد   اهللإ لهلله .هللفأهلليأ و لاهلل  هلل جتهلللكمهللهللهلل  ل هلليم عأ هلل)ي  نلهللهلل

هللالت قنس.هللهلل اولركهلل(هؤال هلليسه  م
مدن  هلل دلاهلل د،هلللجواهللوالقدرمهللالبدل يهللقد،هللالقدرمهللا للسنت وهللهللالمؤب هللالعظنمهللهلل*هللهلل

 جدديهلليدد هللاالق رالدد بهلل ددن لسهللهلللن ددلبي وفتددروهلل كددمهللهلل جدديهللفدديهللأ دد ل» هللالممددنحهلل
هللويججأهلللعقن وهللالد نه.هللهلل فللقرآمهلليكس هللكلهللهسا« هللال نطي
هلل هلللكهللقلهلل للههللا ،هللالروا  دهللهللهلل ضر هللأهللمهلللمتده هلل للمجح ي،هللقلهللبأيكهللل هللهللأهللب  هللهللأهللهللهللإذاهلل*هللهلل
ذلدكهللالجمهد بهللالعظدنمهللقتكدلثرهلل»يعنديهللقحمد هللهللهللهلل«مهللي طدلأمهللكلمهللسل غلهللهللإ»هللهلل  لاهلل
كلمهللب هللالدرذق هلل»هللهلل.هلليعنيهللالنه  هللوالممنحنن،«فكهللوالزوبامإليهللهللهللهللوينم هملهللهلل الع  
هلل.«  زأوهللأقك، نههللخ لبهللهسههللا هلل ق،هلل قجهلل القجنج

هللقر.هللا ،هللالروا  دهلل م بهللهساهللا ألح هللهللب مل
كدلمهللسدق طهللهللالتيهلل راهلذاهلل لزهللو  عهللالغج هللفيهللالم صرا هللإف»هلل دهلليق ازالرا*هللهلل

 طددلاهللإخددرههللآوهلل ط ولددههللسفمددأو للجمجدد هللففددتحهللهددساهللال ددل هلل هللولدديهللأالخ ددرهللالمتدد الرهلل
هلل«.الن  ا هلل للكجن 

مهللا هللإهلل يق لددد مهلل مهللالممدددنحهللقدددل أهللممهلل عدددتهللالممدددجمن،هلليؤقنددد أالمددددكج هلل*هلل
هلل قلهللاخت فهللهساهلل ملهلليق لههللالممنحن م.ثمهلل عبههللثمهللبفعههلل يللأقللههللث ث هللأ

لهكدددمهللقددد،هللهدددسههللهلل-هللوهددد هللكدددلمهللفددديهلل صدددرهلل ريدددبهلللمحمددد هلل-ي  ندددلهللال قددددقيهلل
هلل.دهللا ت لهأولمهلليعرهلهللهلل المق ل 
  لهلللنل.هللهلل هسههللالحنج إليهللهللولملذاهلليججأهللا هلل ق،هللالد نههللإذاًهلل

 *** 
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هلل

هلل
هلل.ه هلل كمهللق،هلل  ي أوهلل يكراهلللكهلل نل هللالقس

 دد لهللأب دد هلل..هلل  هللبيددن هلل ا مددلهلليمددلبوهللالدخصددن هللو جدد هللا هللا سددتلذهلل نددل 
هلل.هللهللالمؤاخسو
إلدديهللهللهددساهللقفددت»مهللأ ددههلليقدد اهلل ددأ ددههلل قددلهلل دد،هللالددرازدهللأ تددههللقلأقدد،هلل دد لهللهلل-أوال

ولدد هللهلل وب هلل جنددههلل مددلهللكددلمهلليمدد ىهلل دد لكم إ ندد قلهلل ددلاهللهددساهللهللوالددرازدهلل.«المفمددط 
هسههللالممأل هللفنهلهللسدت هللو د ه.هللوالدر هللهللهللإ ههللهلل ق ايهللهللهدهللستج زلفمنرهللالراإليهللهللهللهللب عت

هللهلل..هلل جدديهللالبددل يهلل..هللوا جدديهللال  ددههللا  ك قددههللالددسدهللب هلل جنددههللهلل جدديهللالبللددث.هللفنقجددت 
هللوهساهللفيهللالحقنق هلل  عهللق،هللالخنل  هللالعجمن .هللهلل  ههللك قهأ جيهلل

فكدلبهللقد،هللالغن صددن .هلل ننمدلهللالقدسهلل دد مهللخددسهللهدسههللا أالقدرآمهللهلل يقد اهللا سدتلذ*هلل
مهللفديهلل.هلللكد،هللاآل..هللهدساهللكندلهلل ظندههللسدل قلًهلل هلل»القرآمهللالكريمهلليق اهللهللقتر مهللهلللهللوه يبو 

هللالهرالقد هللكل دتمهللقعتقد ا هللهدؤال هللأللبيخيهلللجق اهلل ددهللقمتن هللأالحقنق هللالهللي   هللهلل
هلل  اهللالعجمل .هللهللهسا.هلل«وهلللنتدرهللفيهللالجزيروهللالعر ن أل بوهلل
يدد هللآ-هللاآليدد  نددلمهللهددسههلل نددلهللفدديهلل عددتهللا هلل نفددردهلل لبيندد ب هلل"يقدد اهلل هلل مددنلًهلل*هلل

 دههللأ(؛هللإالهللالظه بيد )ن هللتيهلللهلهلل  هلللأثرهلل للتعللنمهللال وسس قوهللالتفمنرهللامأهللهلل-الصجب
نن،هللفيهللالقرمهللالمل يهللفديهللصلعللنمهللال وستنن،هللوالغن هللهللا تدلبهللهللق ىهللهللق،هللغنرهللال ا حهلل
هلللق ل  ه.هللهللأ تم.هللهساهللك لهلللنسهلل جنههلل لنل.هللهساهلل«الجزيروهللالعر ن 
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و ددددههللالتددددل ههلل ددددن،هللأمهللأالهلليدددكهلل» هللاالستددددرا ن هللسدددد لق سددد   هللاملقددد اهلل*هلل

إلدديهللهلل  كريفددلهللالهلللدددنر اهللا  ل نددل دد  ا هللفدديهللا هللالم الروايددل هللالقرآ ندد هللوالمدد 
ب مدلهللهللهلل« د،هلللدرالهلليدفهيهللقددتركهللهلل(هساهللالمددترك)ب ملهلللكدفهللهللهللهلل..لم ليروهللهللاالت عن هللهلل
هللهللأ ددتمهللثددمهللهللهللهلل هلل ل نددلهللكت هددلهللل قنددسهللالممددنحهللأهللوهللهللأهللممددنحهللهلللهللاهللهللهللإ جنددلهللكهللهللهللأ دد لهللفدديهلللددرالهللهلليكدد مهلل

هللهللهللبقنتم هل.هلل

هلل ق،هلله هللالد نههللا ستلذيمأاهلل
وقددلهلل﴿نحهلل دد هلل جددلهللمهللالممددأ مددلهلليعننددههلل ددإهلل القددرآمهللالهلليعننددههللقدد،هللهدد هللذاكهللالددد نههلل

هلل.هلل﴾لهمهللولك،هللي ه تج ههللوقلهللصج  ههلل
هلل.هساهللالم   عهللالهلليهمنل هللف ع هللذلكهللهللالمصج  ق،هلللح ي هللأقلهلل
الهللفل ددد وهللقددد،هللهللفنمدددلهللمدددلنجفقدددلهللكتل ندددلهللأهلل  دددتهللكتل دددكهللقعنددديهلل هدددسههللالتفلصدددنلأهلل

هلللفصنجه.هلل

هلل جندددلامالدددسدهللكتدددبهللفندددههللتهللفددديهللال  ددد» هللننهدددلل   دددنسهللأبيدددكهللهلليقددد اهللالنل ددد *هلل
مهللسددمعلمهللأواهللكددلمهللهنددلكهلل  دد وهللقددده بوهلل ددفدديهللالقددرمهللالمددن  دهللا هللأدهلل« الرا ددي
هللوا.هللهساهللفيهللالقرمهللالمن  دهللا هلل.. ،هللالممنحهللهللصجبهلل  الًهللهللوا يالقنر
مهللأ ل ندلهللالب ثد هلللتحد لهلل دمهللا أ هللوهديهللهللواست اهلل جيهللذلكهللالعجمل هلل ممدأل *هللهلل

هللا يهلل ملهللصجنبهللالممنح.هللوسمعلمهللالقنر
هللألغيهللاسددمفددهلل واهللخددرهللالقددرمهللالمددن  دهللا آفدديهللهللفقدد هللكتددبهللإ جنجدده  نددلهلليهللأقددل

و عدددلهللالممدددنحهللهددد هللقددد،هلل مدددلهللصدددجن ههلل خددد فهللقدددلهلل  جدددههللهلل سدددمعلمهللالقنروا دددي
يدددد هلل ريقدددد اهللقعجقدددد هللالتر مدددد هللالحكمددددلهلل هللوهلليددددل ع هللبدددددلتال هلل هللوذلددددكندددد م جنجام
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هلل.هلل«صجبهللقحلهلليم عهللا يورنالق
التديهلل ليدتهللفديهللالقدرمهللهللالغن صدن مهللالط ا دفهللأالمفمرهلل  مهللفنت مهلليخ ر لهلل د*هللهلل

هللق،هلليم ع.هللهللجبهلل  الًهللصمهللسمعلمهللالقنروا يهلل  هللأالبل يهللكل تهلللؤق،هلل 
ل  د هللث ثد هللهلل كمدلهلل جدتهلللدكهلل] نندساك[ هلل د اعهللالممدنحن أ  عهللقد،هللهلل]الغن صن [هللهلل

هللهرل  ن .هللهللعت رو هل لالتيهللهللالغن صن هللوا  وهللقنهل هلل  اعهللق،هللالممنحن هللأ
هلللن  ندلب دلهللقعلصدرهللهللهللهلل هللوهد هللهللل135فديهلل دللهللهلل لسدجن وهللهللإيرينلووهللينقلهلل د،هللهلل*هللهلل

لغنرهلليكجههلل هللو  هلله هللالسدهللصجبالقنروا يهللهللهللهللسمعلمهللهلل يق اأ ههللهللهللهلل جنلامالسدهللكتبهللهلل
مهللالممددنحهللكددلمهللأ ددهللذكددر.هللو«و دد هللصددجبهلل دد،هلل هددلهللوخطددأ هلل ددههلليمدد عهللأ تدديهلليظدد،هلل»

هلليق بهلل جيهلللغننرهلليكجه.هللهساهلل للترالهللالق يم.هلل
  بلدههللوكدل  اهلليمدت ل مهلل جديهللهلل كلمهللير  هللهساهللفديهللالقدرمهللالبللدثبيجل  وهللهللوأ*هللهلل

هلل  ده هلل دههللهد أالممدنحهلل تديهلليعجمد اهللهللهللق،هلليق لإليهللهللهللهللا تل  اهللهلل أ همهللهلل جيهلللغننرهلليكجه
هللهساهللقلهلليق لههللللبيخكم.هلل..هللذلكإليهللهللفكل  اهللقحتل ن،هلل مهلليغنرهلليكجهأكلمهلليمتطنيهلل

يد يهمهلل طريقد هللأجهللقد،هللمهلليخدرأ جديهللهللالممنحهلل جندههللالصد وهللوالمد لهللكدلمهلل دل باًهلل
هللهللالن ل هللمهلليهر هللقنهمهللفيهللذلكأهللأ جزهملهللالسدهلل هللف جن  

لكد،هلل ند قلهلللقدرأهللفديهللالتد باوهللهللهلل جبصدالممدنحهلل د هلل دل هلللن هللهلل تهلللقد اأ هللهللستلذأيلهللهلل
لعمجندد هللهلل ددههللكددلمهللكلبهددلًهللأوهلل جبمهلليصدد ددههلللددألددرىهلل اللدد هللوا ددح هلل جدديهللهلل جنددلوفدديهللام

هددلهللكددلمهللهلل«  قتنييددلمددلهللهللايجدديهللايجددي» جدديهللالصددجنبهللهللالصددجب.هللفمددب هلل ندد قلهللصددر 
هللهلل للهلليل مأهللنلًهللبا 

« هلليددد اهلل جددديهللأمهللمهللسدددألتهللالهلللجن ددد  نيهللوالهلللطجقددد  ني»إهلل  ننمدددلهلل دددلاهلللهدددم
هلل.الممنحهلل جنههللالص وهللوالم لهللكلمهللكلبهلًهلل
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هلل.هلل﴾هقلهلل تج ههللوقلهللصج  وهلل﴿

هدساهللقدلهللهللهلل..هللهلل ندلملنهدلهلللنمدتهللقد،هللكتل د هلليده  هللهللإ ل نلهللالتيهلللطلل ندلهلل دللر  عهللهللا 
هلل..هللههللالعجمل هللليق 

 هللمهللالكللدبهللكدلمهلليدله هلل ندلمهللهللأالهللي د وهللهلل» هللهللقتديهللهللإ جنلنف،هللقنجرهلليق اهلل ،هللهللست*هللهلل
صري،هلللجممنحهلل جندههللللمهلليك   اهللقعهللإذاًهللهلل«أخرىوقصل بهللهللص نثهللا تم هلل جيهللقر 

هللوالم ل.الص وهلل
هللأ فمددهميك  دد اهللهللمندد مهلللدد جنجام»بيم  دد هلل ددراوم هللالقددسهللالكددلث لنكيهلليقدد اهلل*هلل

ق،هللهلل%95يه  هلل نلمهلل جيهللبسلل هلليم عهللالممنح.هللهسههللالفكروهللستضم،هللفيهلل  اليهلل
قد،هللهدؤال هلللدمهلليك  د اهللهلل العجمدل هلليق لد مقد،هللهلل%95هللهلل «ال باسل هللالنق يد هللالمعلصدرو

هلل. نلمهللولمهلليك   اهلليه  هلل حهللل قنسهللالممن
هلل.هلل  اًهللأهلل  اًهللأهللهمالهللفرىهلل ننهلل   كريفل الفرىهلل ننهمهللو ن،هللاهللقلهلل

هلله لنتهلللنلهلل فكروهللالد نأي،هللأق،هلل هللا ستلذيمأاهلل
هد هللهللهللصجبمهللالسدهللهللأ هللويمك،هلللك مهللق    وهللفيهللكتل كهللهللستلذهللهللأيلهللهللهللهلل]والج ا  [

هللخر.هللآيخصهللهلله هلل لهلل لنسهللالممنحهلل جنههللالص وهللوالم ل
 هلل ل ثد هللالصدجب دههلليتحد لهلل د،هللأهللميقد اهللالممدنحن هللالسدهللهلل22المزق بهللهلل قرأهللهلل*هللهلل

  د هللفد هللأفديهللالجندلهللهلل  هلللمدتجنبفد  د هللألبهللهفيهللالن..هللهللهلل ذاهلللركتنيلملهللإلهيهللهللإلهي»
الدسدهلل دلاهللهلل]الممدنح[هللمهللهدساهللالدسدهللالهلليمدتجنبهللا هلللدههللهد أ.هللهلهلللعتق هللهلل«ه و هلللي
 للتأكند هلللدنسهللهلل«ي!لدفديهللكدلهلل دن،هلللمدميهللهللهللأ دكهللهلل لهلل جمدت هللأو» هللهللفيهللي  نلهللهلل ،هلل فمههللهلل

هللخر.هللآيخصهللهلل له  هلل
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لنددكهللصددرخ اهللفنجدد ا.هلل جنددكهللإ» هللج  هللهلليقدد اهلل دد،هلل فمددهصددلممهللهددساهللاأهللدألدد بهلل
مهللالممنحهلليق اهلل ،هلل فمههللإهلهلللعتق هللهلل « ملمإف و وهللالهللهلل لأقلهللأهلل يخزواهللمالكج اهللفج

هللومهللالد و أ د اهلل دأوهللهلل الممنحهلل جنههللالص وهللوالم لهلل ،هللذلدكهللهللأ زه لهللهللأ..هللهللهللهلل  ههلل و وأ 
هللخر.هللآهلللًهللكلمهلليخص

فهلهللهللهلل« يقيهللفنهلهللهللفرهلل فرويحق،هللهلل» هللهلللهن هللهللإالكتل هللالمق وهلليخ ر لهلل ،هلل ل  وهللهلل*هللهلل
هلل خسهلل تجكهللالمؤاقروأ هللوهللالتيهلل فرهلهلللجممنحهللففر للحهللسخري ليذاهللا و يهلليه 

قددلهللأوهلل قددلهللالدددريرهللفنمددق هلل دددرهأهلل» هللقبددلارهللا فسددفنددههللهددلهلللحقددقهللفنددههللقددلهلل ددلاهللهلل*
هلل« الغل بومهللفنؤخسومهلل فمل هم

الدددريرهللهللويددأليهلل الصدد يقهللينجدد هللقدد،هللالضددنق»هلله   لددهللهددلهلللحقددقهللفدديهللالممددنحهلل*هلل
هللهلل   يلال فكروهللليهللالدريرهللقكل ه«هللأ»ويي  يهلللكهللالهللأهلل« قكل ه

هللهلل  ا  دتهلل دل زهلل د،هللالدر هلل جديهللهدسههللالعنتريد هلل دللقأوهلل-قلهللبأيكهلل عنتري هلل  ي وهلل
المزاقنددرهللهددلهلللن ددأ هلل)هلل مهلللنددلثر يألحدد اكهلل..هللأهللولدد،هلللق ددلهللالتحدد دهلل!!لحدد اكأهلل-

هللوالهلللق بهلل جيهللذلك.هللهلل( نجلله لهللأهلل  صجبهللالممنحهلل
وقكددلمهلل هللالدددريرهللف يدد هللالصدد يقهلل»هلل قبددلاا هللسددفرهللاسددتلذهلل دد أهددلهلللحقددقهلليددلهلل*هلل

هلل هلهلللحققهللهساهلل «الممتقنمن،هللالغل ب
هلل.المكرهللوالخ اع هللق،هللصف هللا هللهلل علالقرآمهلل هلليق اهللهللا ستلذهلل
قكددرواهللكمددلهللهلل هددمالقددرآمهلل هللإ مددلهلل ددلاهللإهلل. دد ا.ألددنسهللصددحنحلهللهلل الهلللددنسهللصددحنحلهلل

هلل لثركهللفيهللهساهللالم   ع.هللأمهللأ.هللوق،هللالممك،هلل] هم[هللكرهللا ق
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هلل.هللالمجح ي،إليهللهلللر يأ تهلليلهللقنقسهلل هلليق اهللهللا ستلذ 
هلل ندد قلرهللقمددنحي.هللقددلهللهدديهلل جتددههللصددوهدد هللقن هلل ااهلللمددإلدديهللهلللر دديهللأيضددلًهلل ددتهللأو

هلل لتح لهلل ،هللبأيههللفيهللالقرآمهللالكريم
هلل.القرآمهللالكريمهللينقلهلل ،هللقفمردهللا ستلذ
ألهللهلل المفمدري،أ د ااهللثركهللفديهللل د لندتهللألمهلليعرفد ا!هللهدلهللهللمهللهللوالمفمرهللهلل منلهللإذا

هلل فيهللالقرآمهللالكريم

 ههلليم  هللق،هللإهلل و ح لاهللخطنتههلليممكهللهلل آثلقهالدريرهلللأخسههللهلل» هللهللالكتل هللهلليق ا*هللهللهلل
هللهللذا وهلهلللحققهللفيهلليه هلل .هللهلهلللحققهللهساهللفيهللالممنحهلل«    لهللا 
لنب دتهلللندلهلل هللهلل134هللهللالمزقد بيقتد سهللقد،هللهللهللهللوه هللهلل19ي  نلهللهللهللهللملهلل ل هللفيفنقلهللبأيكهللهلل*هللهلل

هللالمزق ب ملذاهلليق اهللهساهلل هللف ،هللالممنحهللهلل   و  ههللأ
لعنديهلللدكهللقدلذاهلل« هللق،هلل منعهلهللينجنههللالر هلل كبنروهللهيهلل  يلهللالص يق»يق ا هللهلل*هللهللهلل
هلل« ق،هلل منعهلهللينجنههللالر »هلل كجم 
هلل وق غضدهللهلل الددرهلليمندتهللالددريرهللهلل وا د هللقندلهللالهللينكمدرهللهلل يحف هلل منيهلل ظلقده»*هللهلل

هللهلل قتيهللأخ ر يهلل امسخري ليفيهلليه ذاهللهلهلللحققهللهساهللهلل «الص يقهلليعل   م
الكلث لندكهلليؤق،هلل ههللهللوهللهلل الحكم هللالسدهللالهلللؤق،هلل هسفرهللهللقلهللبأيكهللفنملهلل ل هللفيهللهلل*هللهلل

هلهللهللهلل «ققلوقنهي دهللهللأوينقسههللق،هللهلل هللهلل،هللا هللفه هللينصره مهللكلمهللال لبهللاإف هلل»وا بث ذكس
هلل.هلل ا هللل لبكهللولعلليا هللال لبهللفأ قسههللكلمهللالممنحهللا ،هلل

هلل
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هلل

هلل

 

هلل لحدددد لهلل دددد،هللالقددددرآمأوهلل لتددددزلهلل للم  دددد عأقدددد،هللالغريددددبهللوالعجنددددبهلل ددددن،هلل
 دلثركهللفديهللالقدرآمهللالهلل مدلهلل للدههللأ دلهللأجن ندي هللهللالممدجمن،هلليهللهللقفمدروستده هلل ملهلل للههللهللأو

خدرىهللالهللأهللهلل أيدنل متدده هللهللي مدلهللهللإوهللهلل متده هلل للقرآميالهللهللهللهللهوكلهللق اخجتهللهلل..هللهللالمفمروم
هللهلل.وق،هللالمتنل ضل  هلللعجنبوق،هللا هللغريبهللالهساهللق،هلل هلل    هلل للم   عهلل

هلل سدفلب..هللهللفرهللالمزاقندرهللهللمدلهللهلل..هللهللقبدلافرهللا مديسهبهللل..هللهللكلهللو تههلليحلواهللهللفيهللهللثمهللهلل
فعجدههللأ كدسهللقدلهلل..هللهللويؤواهلل حمبهللقزا ههلل ومهللالتزالهلل ملهلل للههللالمفمدرومهللهللهلل خرىأ
هلل ل.هللأ

 دن،هلليكد مهلللد ينلهلل دصهللهللهلل -هللهللذ كهلليلهلليدنخهللأفيهللهلل جق هللهللعهلهللهلل وهللهلل-  اهلللكهلل ل  وهللهللأ
ر تهللصدالتديهللهلل ل ندلهللهللكدلهللا هللهللفديهللهلل جد ههللهللالنصهللالصريحهللهللهلل قجلاهلللجتأويل هللهللفصريحهللهلل

هلل.لجتأويلهلل هللقجلا هللفمهللالمصج  هللكلمهلليم عهللالممنحهللالنلصردأ 
هلل صج .هللهللامللبكلهللالك لهللالسدهلل جتههللالهلليهمهللفيهللهساهللهلل

هللخر.هللآهللكلمهلليخصلًهللهللالمصج  مهللأي هللوا  وهلللق اهلل آهللأ طني
هللكلهللهساهللالك لهلله هللقجر هلل د هللالهلللل لهللقنه.هلل
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 حج هلل] لسجن وو[هللوب واهلل جنههللب و اهللقفحم .هللفجنسهللهللهلل  ل هللفيهللو تهلب هلل جنهلهللاآلو
قند اهللآهلل  هدمهلل  جد هلل جندكهلل؛ن إسد قوهمهللهرلقد هلل هللخ امهللالصفلهللإالهللكلمهللهللإوهللهلل  جننل

وهدددمهللهرلقددد هلل هلل مددد ي مهلل جددد هلل جندددكهللالهللكدددلمهللا إوهلل الددسدهللصدددجبهللهددد هللالممدددنحهلل
 دددههللهددد هللالدددسدهللكدددلمهلل جددديهللأ هللو جندددههللهللأغمددديمهللالممدددنحهللأ ددد هلل دددلل ا هللهللأيضدددلًهللن هللإسددد ق

هللالصجنب.هلل
مهللالمصددج  هللأ هللغمددل هللقدد،هلل نظريدد هللامآهللأيضددلًهللهلل ندد مهلل ددهغالددسدهلللتهلل  مدد هلل يدد اأو

هللال قل.هللهللأ قسلكنههللهلل كلمهللالممنحهلل

هللالقرآمهللالهلليعطننلهللالتفلصنل.هلل ثمهلللق ا
هللهلل لملذاهلل

هلل.مهللالقرآمهللالهلللهمههللالتفلصنل لجنب هلل
هللسننقسددهلل هللأقددرا همندد  جدديهللهددساهللالقدد بهللقدد،هللهللأقددر]الهلليفصددلهللالقددرآم[هللفدديهللكنددفهلل

هدساهللهدسههلللالهلليكد مهللهللأهللهلل الممدنحن قجنلبا هللق،هللال درهللق،هلل  ل هللكملهلللز م مهللوهيهللهلل
هلل !همن ال ب  هللق،هللا 

ويفدر هلللهدلهللالقدرآمهللهلل أك درهمند هللألأخسهللهلل زوا هأقمأل هللفيهلل نتهللقحم هلل ن،هلل ننملهللهلل
هلل!!كبنروهللآيل 

 ددههلليدددر هلل قندد وهلللمجنددلبا هللقدد،هللالممددنحنن،هللأهددمهللقدد،هللأغرفدد هلل دد لهللقحمدد هللهللهددل
هللهساهلليي هلل جنبهللوغريب.هللهلل والممجمن،
هللسمعلمهللالقنروا يهلل  هلليك مهلله هللال  يل. هللثمهلللق ا
هلل قنروا يالمعلمهللسهللالقرآمذكرهللهلهللهللق،هللالقرآم.هلل لن ًهللهللأ طني هللهلل منل
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 دتهللأهلل.سدمل .لمعرفد هللا  ل ندلهللا إلديهللهلل تهلللحتدلجأ هلل ل نلا إليهللهللهللهلل تهلللحتلجأ

 ل نددلهلل تديهلللعددرفهللا إلديهللهلل دتهلللحتددلجأهلل..هللقددلك، ل نددلهلللمعرفد هللا ا إلديهللهلللحتدلج
هللمهللالقرآمهللالهلليعطنكهللهسههللالتفلصنل. هلل زقن ا 

هللسكرالهلليددهلل هللدهلليددي أالهلليعطدديهلللفلصددنلهلل دد،هللهلل هللالقددرآمهللهدد هلل ددرا هللالحكدد اليهلل
هلل جديكدلمهللالهللقد،هللهلل الزقدلمهللالدسدهلللدمهللفندههللالصدجبالمكلمهللالسدهلللمهللفندههللالصدجب.هللالهللهلل

هللدهلليي .هللأيق اهللهللالهلل..هللبنالصج
يهللهدديهللتددالهلل  جندد زمهلللكدد مهللفددليفهللأمهلل نلصددرهللالخ ددرهللأ حدد،هلل ددتعجمهللفدديهللالصددحلف هلل

(whoهللwhatهللwhenهللwhereهللكدددل)تددديهلليكددد مهللهللزقددد بهللالفدددليفهلل  جنددد هدددسههللا هلل 
هللخ را.
هللصدنعههدساهللالهلليهللهلل.الهلليدي .هللهلل هلللمدلذا هللهللقتديهللهلل يد،أهللهلل دهللقنهل.هللق،أالقرآمهللالهلليحترلهللهللهلل

هللهلل الك مهللكجههللإلههلل ل  رىهللا هللكخ ر.هللفكمصحفيهللهلودهللفيهلل ري وهللصفر
الممددجمن،هللهللأصدد حهللوهلل﴾ وقددلهلل تجدد ههللوقددلهللصددج  ههلللكدد،هلليدد ههلللهددمهلل﴿ هلليقدد اهلللددك

هلل.ق،هللي هالهلل هللوصجبهلليعرف مهللق،الهللهلل فيهلل عتمهلليضر  
هلل  عدرفهللهدساهللهلل حد،هللهلل ويقد اهلللدكهللهللو كبندرفمدروهلهلللفمدنرا هللهللهللهلل﴾لهمي ههللهلل﴿و تيهللهلل

هللوالقرآمهللالهلليهتمهلل هسههللالتفلصنل.هلل جنب!هلل

هللالممنحهللكجم هللق،هللا . هللوهي هللخرىأقمأل هللإليهللهللذهبأ  نيهلل
اسددمههللهللمهللا هللي دددركهلل كجمدد هللقنددهإذهلل للددتهللالم  كدد هلليددلهللقددريمهللإ﴿هلل يقدد اهللالقددرآمهلل

هدلهللالكتدل هللأهللهلليدل﴿ هللهللثدمهلليقد اهللهلل﴾خروالممنحهلل نميهللا ،هللقريمهللو نهلهللفيهللال  نلهللواآل
قدريمهللهلل مدلهللالممدنحهلل نمديهللا د،إالهللالحدقهللإالهلللغج اهللفديهلل يدنكمهللوالهلللق لد اهلل جديهللا هللهلل

هلل هيهللكجم هللا هللقلهلل﴾قريمهللوبو هللقنهإليهللهلللقلهلأبس اهللا هللوكجمتههلل
هللي  نل.هللإ جنلقأخ ذوهللق ليروهللق،هللهللهي
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هللك،.كجم هلل
 نمديهللهد هلل»هللهلل .هلل دلل اأيضدلًهللاختجف اهللفيهللكدلهلليدي .هللواختجفد اهللفديهللهدسههللهللهللهللهمل علهللهلل

اهللآلمدد بوهللهللردلفمددنرهللالط ددهللهددسا.هلل« ددلهللهدديهللاسددمهلللعنمددي»هلل .هلل ددلل ا«الكجمدد هللقدد،هللا 
هلل مرام.هلل

هللهلل هلهللالكجم هللهيهللك،*هلل
ل هللكل دتهللالكجمد هللهلل ﴾مهلليق اهلللههللك،هللفنك مأبا هللينئلهللهللأهللهللإذاقرههللهللأ ملهللهللإ﴿..هللهللالهللل عل

ك،.هللهلل  جقهلل كجمخ هللهلل  هكجم هللا هلله هللخنزيرهللهللاوأ!هللو لهلله هللكجم هللا آهللهللإذاًهللهللهلل؛هللهللك، هللهللهيهللهلل
كجم هللهيهلل  ل  هللهللاوأ..هللهللك، هللخجقهلل كجم هللهلل  ههلل  ملبهلله هللكجم هللا هللهللهللاوأوكسلكهللهلل

هلل.ك،
هلل كجمد هللا هد هللكدلهللوا د هلل هلل دلهللكجمد هللا هللأ هللالدنخهللقنقد هللالمدقلبهللكجمد هللا هللهللهللأيضلًهللهلل

هلل!الك مهللكجههللكجم هللا 
هلل (،ك)هلل كلمهلله هللإذالملذاهلللفر هللالممنحهلل هساهللالجقبهلل

هللاهللالمعنيهللسق .هسهللإذاًهلل
 نجدتهللهلل﴾ نحنديي ددركهلل﴿هلل ال ددرىهللهلهللكجم هللا هللهديهلل خرآيي هللإليهللهلل سهب*هللهلل
هللسدددلبوهلل هللوكدددسلكأيضدددلًهللىهلللسدددحوإهلل!يحنددديهللالمفدددروضهلليكددد مهللكجمددد هللا هللإذاًهللهلل لزكريدددل

هلل!سحلىهللكجم هللا إهللإذاًهللهلل﴾ إسحلىفضحكتهللف در لهللهلل﴿هللر هلل هد  هلل  هلل
[هللأدهللولك،هللوهلل هلل!كجم هللا  هللهللا  هللق،هللهؤال ]لمهلليممَّ

هلله هللالممنح.هللهللكجم هللا هللال  ن هللالسدهللسمي
هلل
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هللهلل قلهللقعنيهللكجم هللا  
هللكجم هللا هللالهلللنفصلهلل ،هللذا هللا .

مهلللددددر هللأهدددلهلللمدددتطنيهللهلل قدددلهللقعنددديهللالممدددنحهللكجمددد هللا هلل سدددأاهللالددددنخهللأ دددلهللأو
هدلهللكدلمهللا هللهللهلل لهللقخج  د أهدلهللكجمد هللا هللخللقد هللهللهللهلل قرهللق،هللالقدرآملجمدله ي،هللهساهللا 

هللهلل كجم  ومهلليللهللفيهللي لهللق،هللا 
 هللوو دعهلهللفديهللالقدرآمهللالهلليعجدمهللقعنلهدلهللال هد ليهللهلل سدهللا ت سهللهسههللالكجم مهللالإ

و للتددلليهللكللددبهلل هلللهدديهللالددسدهللخجددقهللالكدد مهدد هللالعقددلهللام هللفللكجمدد هللهدد هللالجدد  سهلل
كعددددل وهلل هللن،مددددكعددددل وهللالمقت  هللمهلليدددد بكأالقددددرآمهلليعتددددرفهلل  هدددد  هللالممددددنحهلل ومهلل

ميهللقلهلل ههللب ملهلليجأوالهلليعجمهلل هلل يجميهلل ص هللق،هللهنلهللو ص هللق،هللهنلك ن،هللهللهللهللالحك الي
هلليطع،هللفيهللقص ا نته.هلل

هلل.( نمي)هلل االسمقدكج هلل هللوهيهللخرىأقدكج هللإليهللهلل ألي
هلل.(يم ع)مهللاسمههللأفيهلل ن،هلل هللوسميهللالممنحهلل عنمي هللالقرآمهلللجرأهللهلل

هلل! ( نمي)إليهللرهللاالسمهلللكنههللغنَّهللهلل( ا هلليخجصلعني هلل)يم عهلل
هللهلل!لجرأ هلل جيهللهساهللاالسمهللإذالهللكراإدهللأهلل!يكرق مهللالممنحهللهلل أ همويق ل مهللهلل
ق  ندد هللالغري دد هلللعنمدديهلللظددلهللالكتل دد هللام»هلل مدد من روفنمدد بهلل نددلهللبو اليقدد اهلل*هلل
لكنههلليعترفهللهللهلل و تيهللهساهللخطأهللهلل ريل يماالسمهللاليد هللهللإق،هللهلل هلهللهللأويقتر هللب ملهللهللهللهلل« لغزا

هلل هلهلللظلهلللغزا.هللأ 
قدددل هلل)إلدديهللهلل(ا هلليخجدددص)مهلليتغندددرهللاسددمهللأ جنددبهلل..هللهددد هللقددل هللالفحدددلهللهللسنالعدد هلل*هلل
هلل.(الفحل
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هلل.لنمتهللق،هللالمريل ن هلل لنمتهللق،هللالن  ل ن إ هلهلل
العددر هلل هلليقدد اهلل«المفصددلهللفدديهلللددلبيخهللالعددر »مهلل دد ا هلل جدديهللفدديهللأهللوالغريددب*هللهلل

فجمددلذاهلللددمهلليمددتخ لهللالقددرآمهللهددساهللهلل   دد هلليددد عهللوايددد ع هللكدل  اهلليمددم مهلل  دد هلليمدد عهلل
هللماسدددهللا  ل يدددثولمدددلذاهللاسدددتخ قتهللهلل االسدددمهللقدددلهلل الهللكدددلمهللق  ددد  اهلل نددد هللالعدددر 

 نمديهلل د،هللهلل لدمهلليق لد افجمدلذاهللوهد هلل فدسهللاالسدم.هللهللهلل ي ييهلل ،هلل  مهللهلل مم هفهللهلل(يد ع)
هلل  م.
كجمد هللوهديهللهلل ولدمهلليمدتخ ق اهللالعنمديهلل فديهللالقدرآمهللهلل(النمدي)لملذاهللاسدتخ ق اهللهللهللهلل*
هلل.لنميهلللمهلليسكراهلل..هلله هلليم عهللالبل يوالدقهللهلل يقن،إليهللهلللنقمم
هللوقدديهللذلددكهلللعتقدد وم هلللعدد يتمهلل جدديهللاسددمهلليحترقددههللالممددنحن مهللويجج  ددههلللقدد هلل

هلل ! كمهلللكرق مهللالممنحهللأ 
لعلاهلل نل يههللهلل!وهللاسمههللق أوهللاسمههللق  لهللأمهللقحم هللاسمههلل م  وهللأقلذاهللل هلل جتهلل 

هللل،هلللق ج اهللذلك.هللهلل  مهلهللستق ج هللكرقتهأولق هللهلل..هلل م 
 تيهللفديهللالد  طهلل]اسدمهلل نمديهللأ ده[الممدنحنن،هللالعدر هللبفضد اهللهلل جيهللأمهللهللال لنلهللهلل

فديهللبفدتهللهدساهللهللهللل دلًهللقعإهللهلل؛وسم اهلل  د هلليمد عهللهلل ق دهللبفض اهللامهلليمم اهلل ع  هلل نميا 
هللليهلل ههللالقرآم.هللأاالسمهللالسدهلل

كجمدد هلللددتهللأيدد،هللأقدد،هللهلل نمددي مهلللدددر هللقعندديهللأمدددله ي،هللالقددللهللألحدد اكهللأ ددلهللأو
هللل،هلللعرف.هللهلل قلهلله هلل سبهللهساهللاالسمهللالعنمي قلهللهيهللهسههللهلل نمي 

 د ل ك.هللهللفدأ ا هللمهللفديهللقندلثروهلل دتهللهندلهللاآلأالركهل.هللهلل  جتهلللكق هللفهلل قلهلل نتريللكأ
قددلهللأهلل ملنددرىهلليددطلبلكهللاآلهلل  دد ل كهللأ ا هللتنمددقهلللمنددلثرا هلل ل قدد .هللل ددتهلللمددتهللهنددلهللأ

هلليمن  هللوفيهللقكل ه.هللهساهلليتمهللفيهللامنلثرا هللفالتنمنقهلللجم
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هلل هلل.الرازدفيهلل قلهللك لهللهللقننلًهللأهللأك، يهلللمهللأ هلل جت 
وب هلل جندددههللب اهللالهلليددددفيهللهلل  دددلاهللهدددساهللالكددد لهللالدددرازدمهللأال.هلل جدددتهلل دددللحرفهلل دددهلل

هللالغجنل.
 دلهللهلل قر  لهللق،هلليق لهلل هساهللاأفجمتهللهلل]ستج ههللكسلك[ هللالمنلثروإليهللهللب عتهللهللإذا
و لل لنلهلل د هللفضدحهلل هللهللفيهلل قلهللالمرا يهللهللقننلًهللأفيهللالمروهللالمل ن هلللمهلللك،هللهللهللهللأ كالضحهللهلل

هللفيهللهساهللالك ل.هللهللل سترسلاوالهلل ا يهللهلل هساهللالكبنروم
وايددر هلللنددلهللقددلهللهلل هددساهللالددد نههلليددر هلللنددلهللقدد،هللهدد اوهلل لتددزلهلل للم  دد عأهلل  عدد  هللذاًهللإ
هللواير هلللنلهللقدكج هللاالسم. هللكجم هللا هللهللقعني
هلل

هلل***هلل

 

هلل
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هلل

هلل

هلل.هللالقسلكهلل نل هللهلليكراًهلل
لكد،هللهلل ستلذهللالتنمنقهلللجمنلثروهلليك مهلل للفعدلهلل عد هللالمندلثروأيلهللهللهلل   لهبي هللهللأالسدهللهلل

 جدديهللهللثنددكهلل ددل باًهللأوالهللهلل كنددتهلل ددل باًهللهللإذا  دد اهللالتحدد دهلليكدد مهللفدديهللوسدد هللالمنددلثروهلل
هللذلك.هلل

هللهلل ي،هلل ل هللاسمهلل نميأق،هلل هللهللا ستلذيق اهلل
ق    هلل ن هللالعدر هلل  دلهلل هللهللفيهللالحقنق هللاسمهلل نميهللاسمهللق    هلل ن هللالصحل  هللهلل

كدددلمهللاسدددمهمهللهللسددد للدددسلكهللث ثددد هللقددد،هللالصدددحل  هللالدددسي،هللولددد واهلل  دددلهللام هللسددد لام
هللهدساهللقد،هللو د  هللآخدري،الهلليمنديهللهلل هللووالع ميهللهلل والبقفيهللهلل  نميهللالص ل يهللهلل ( نمي)

هلل.هلل(يم ع)هلل هللميمم 
هلل خسهللالعر هللاسمهلل نميأي،هللأق،هللهلل يق ا
قد،هللالممكد،هلل»هللهلل نق ا هللفولنفأ ن،هللهلل هللوه هللهلليجن كهلل جيهللذلكهللقمتدرىهللقهمهللهلل*هللهلل

يمكدد،هلليكدد مهللهدد هللهلل هللأد«صددجيهلللنمدد عهدد هللفدديهللال ا دديهللاالسددمهللا هلل نمدديمهلليكدد مهللأ
ق،هللاالسمهللالمل  هللهلل ر نلًهللهللمهلل نميهللكلمهلليك ًهللأ»لكنههللير حهللهللهلل صجيهلللنم عاالسمهللا 

قدد،هللهللئلًهلليدنهللقدرآمالهللفقعدلبهلل ا دروويدسكرهللفدديهلل« هللن،هلل للمدريل ن الندللقهلل دن،هللالممدنحنن،
هللهسا.هلل
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هللهساهللاالسمهللقأخ ذهللق،هللاسمهلل ر ي. هللكلمهلليق اهللأيضلًهلل فردهللهللآبثر*هلل
هلله.هلل  لل ملهللمهلللق اهللأملهلل جنكهللإ فهلل هؤال هللالعجمل هلليق ل مهللذلكهللكلمهللإذاهلل
  ندل هللويسكرهللاسدمهللغندرههللقد،هللا هلل القرآمهلليسكرهللاسمهللالنميهللهلللملذاهللهلل يق اهللهللا ستلذ*هللهلل
 نمديهلل جندههللإلديهللهللاسدمل نل.هللثدمهلليدأليهلل(هلل ،الر هللسمي)هلل(خجصهللهللالر  هلل)نلهقعهللهللقمل

هلل اسمههللفنغنرالص وهللوالم لهلل
مهللالممددنحنن،هلل  هللوسدد لالعددر هللكل ددتهلللمددمنههلل ددسلكهلل  ددلهللاممهلل هلل]الجدد ا [

هللالقص .هللهللكله هللهللاهلل لختصلبفهس هللريلمهللكل  اهلليمم  ههلل هساهللاالسممال
( هلليخجددصهلل الددرنددي هلل) هللاسددمهلليمدد عهلليعمهلليقدد اأالكددريمهلليريدد هللهللا سددتلذ نددل هلل

هلل.هلل نههللك ن أمهللأهللوأستطنيهلل ق لهلثنكهللأوالهللهلل وهساهللالك لهللغنرهللصحنحهلل

هلل ي،هللايتقهللهساهللاالسمأق،هللهلل مأاي
لددنسهلللددههللايددتقلىهللهلل أ جمددي ددههللاسددمهللأمهللالعجمددل هلل ددلل اهلل أ ددهللفددأ  ا  ن ددكهللأ  ندديهلل

هلل ر ي.
هللأهللهللإذالك،هللهللهلل هلل وهد هللالمنلسد هللهلل و  هللوهللالع هللأسهللهللن هللالع هللهللهلل قري،أهللهللأ  ايتقل ههللفج ينلهللهللهللهللب   

هلللممنحهلل جنههللالص وهللوالم ل.هللاسمهللايتقل لًهللالهللمهلليك مأهساهللق،هللالممك،هلل

هللهلل اسمهلل نميإليهللهلل ،هللاسمهلليم عهلل  لتالعر هللهلللملذاهلل  منلًهلل
دهللأ»لعهللسدأقعنديهللهلل( يضدني)هلل  للجغ هللالعر ند هلللعنديهللهلل«يم ع»مهللكجم هللهلل ]الج ا  [

هلل«.لقلههللفيهللالضنلعأوهللأهللالمنلعلقيهللفيهللأ
 للممدددنحهلل جندددههللالصددد وهللهللالهلليجندددقفددديهلللغددد هللالعدددر هللهدددساهللاالسدددمهللقعنددديهللمهلل و

هلل جنههللالص وهللوالم ل.هلل( نمي)إليهللهللس لههلل  لهللامورغنَّهللهلل هللفإمهللالعر والم ل
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تهللكل ددقدد،هلل  ددلهللالقددرآمهللهللأيضددلًهللمهللالعددر هللإوهللأمهللالقددرآمهللإهلل-هللا سددتلذهلل نددل هلل-هللإذاًهلل
رواهللهدساهللوغندَّهللهللهلل (الضنلع)مهلللدتقهلللههللاسمهلليم عهللق،هللهللأبفضتهللهللفإ هلهللهللهللهلل لعظمهللهساهللالن ي

هللم.هللقلهلللراههللاآلإليهللهللاالسم

هلله هللالممنحهلل جنههللالص وهللوالم ل.هللهلل(ا هللكجم )هلل هللا ستلذ نل هلليق اهلل
هلللهللا ترا ل . جننهلللنلهللههسهلل(الكجم )كجم هللهلل-والأالحقنق هلل

الممددنحهلل جنددههللهللقدد،هللأ دد ااولنمددتهللهلل  هددلهللقددأخ ذوهللقدد،هللالفكددرهللالن  ددل يأهلل واا *هلل
النهددد  دهللهللقددد،هللفنجددد هللقمدددتعلبوهلل» هللهللالقدددسهلل زيدددزهدددساهللقدددلهلليق لدددههلل هللالصددد وهللوالمددد ل

ولديهللاسدتفل  هللكبندراهللقد،هللالصد بهللوالتفكندرهللالكننم هللالممنحن هللا ..هللهللهللهللسكن با يهللهللام
.هللفهددساهلل للحقنقدد هللققتدد سهللقدد،هلل« جنددلم لدهللأوقأللددههلل للرسددلل هللالممددنحن هللهلل الن  ددل ي
هللالن  لم.هلل
قدلهلل للدههللالقد يسهللي  ندلهلل د،هلل»هلل يقد اهللفديهلللدلبيخهللالفجمدف هللهلل نرلر  هللباسلهللهللأيضلًهلل*هللهلل

هلل.«ف ل مأل  هللي ملهلله هللقأخ ذهللق،هللال ثننل هللق،هلل إالج   وهلل
هللهلل.منلمهلليلليجفن فسهللالك لهلليق لههللهلل*

هللهلل (كجم هللا )ملذاهلللعنيهلل هللفالممنحهللكجم هللا هلل   اأ
 نمديهللا د،هللقدريمهلل د اهللالحدقهللذلدكهللهلل﴿﴾هللهللقدريمهللوبو هللقندهإليهللهللهللهلللقلهلأكجم هللا هللهلل﴿

هلل.﴾يمترومالسدهللفنههلل
هلل (كجم هللا )هلل مهلل عرفهللقلذاهلللعنيأ ري هلل
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 ضديهللهللهللإذامهلليتخدسهللقد،هللولد هللسد حل ههللهللأكلمهلل هللهللهللهللقلهللهلليمتروم  اهللالحقهللالسدهللفنههللهلل﴿

 هلل كجمد هللا هللل دلبكهللولعدلليجدقهللخ هللمهللالممدنحهللأدهللأ﴾ هلليق اهلللدههللكد،هللفنكد مهللهللفإ ملقراهللهللأ
هللولنسهلله هللكجم هللا .هللهلل فه هللقخج ىهلل كجم هللا هلل(ك،) كجم هللهللجقخ هلل

لعنيهللا طهل هلل  هللهللوهللهلل ين،هلللجنه  زلعنيهللا طهل هللالنل  هللهلل( هللهللا طهل هللالنه  )كجم هللهلل
قددروهلللدد اهلل جدديهللاسددمهللوهلل قددروهلللدد اهلل جدديهللاسددمهللالفل ددل هللفهدديهللالنهدد  هللالفجمددطنننن،

هللالمفع ا.
لدنسهللالكجمد هلل» هللكبندرهللقللهللا ،ام كجم هللا .هلليق اهللجقهللهللخ هلل هللهلليعنيهللهللهللهلل(كجم هللا )هللهللأيضلًهلل
هلل.هلل«ولك،هلل للكجم هللصلبهلل نمي نمي هللصلب هلل

مهللذلددكهللقصدد اىهلل دد اهللا هلل ددزهللأويددرىهللهلل قددللهللال خددلبدامهللهو فددسهللالدددي هلليق لدد
هلل﴾. لهللخجقههللق،هلللرا هللثمهلل لاهللك،هللفنك مآمهللقبلهلل نميهلل ن هللا هللكمبلهللإ﴿ هللو ل

هلل لهللالمخج   أهلهلله هللكجم هللا هللالخللق هللهللستلذ يمأاهللا 
هلل﴾مهللا هللي دركهلل كجمد هللقندههللاسدمههللالممدنحهلل نمديهللا د،هللقدريمإ﴿ هللهللالقرآمهلليجنبهلل

هلل.هلل﴾فنك مهلليق اهللك،هللفإ ملقراهللأ ضيهللهللإذاهللكسلكهللا هلليخجقهللقلهلليدل ﴿ هللثمهلليق ا
هللجمددلذافخددره.هللآإلدديهللاا...هللا هلل ددزهللو ددلهللخددللقهللالخنددلزيرهللوخددللقهلل ا سددتلذيقدد اهلل

هلل (كجم هللا )هللفق هللحهللالممنسميهلل
هللهللأق ب لع وهللهلل]الج ا  [

هللذلكهللق،هلل ل هللالتعظنمهلللههلل جنههللالص وهللوالم ل.هلل واقرهللا ا 
هلل تهللخللقهللالخنلزير.أيلهللب هللهلل  تهللالهلللعظمهللا هللفتق اأهلل

هلل.الكرالهللهللخللقهلل تأهلل لكنكهلللق ا
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واهللخنزيددرهللأولدد هللكددلمهللهلل لنددههللكددلهلليددي إينمددبهللهللأال هلل ددزهللو ددلهللكددرالهللامفمدد،هلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

لدنسهللهللهلل( هلللكد،كد،) كجمد هللهللهللهللقخج  دلًهللواهلل مدلبهللهللأولد هللكدلمهللهللهللهللأيضدلًهللوهللهلل  كجم هللا هللهللقخج  لًهلل
هلل.ا هللل لبكهللولعلليإليهللهللمهللينمبهللهساأ  هللق،هللا 
هللهللهساهللالم   ع.إليهللهللو   لهلللنهلل
هلل

هلل***هلل
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 الكتاب املقدس مبحمد ...؟
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هلل

هلل

هلل.(ك،)خجقهلل كجم هللهلل لعنيهلل(كجم هللا )مهللأقلاهلل فهلل( ل هلل للمل فمرهللالم)
هلل خجدقهلل كد،هلل  دهالممدنحهللكجمد هللا هللسدميهللهللذاهللهللإفدهللهلل كلهلليدي هللخجدقهلل كجمد هللكد،*هللهللهلل
هللهلل]ين غيهللأمهلليمميهللكجم هللا [هلليي هللفكل
هللسمنههللكجم هللا .هللهلل..هللهلل لآ*هلل
هللسمنهلهللكجم هللا .هللهلل..هلل  ا *هلل
هددساهللهلل موهددساهللقمددتحنلهللهلل( كدد،) تدديهللالدددنطلمهللخجددقهلل كجمدد هللهلل..كددلهلليددي هلل*هلل
هللول بطهللفنهلهللالقرآم.هللهلل خسلمهللكجم أ كمهللأالهللل بومهللهللفأ تمخل هلل للممنح.هللهللسماال

هللهلل لهللخللقأالكجم هللقخج ىهللهلهلل
هللولدسلكهللالممدجم مهلل قدريهلل مد بهللهدساهللا سد قلق هلل لقتهللقحن هللفيهللالتلبيخهللام

 دههللأهللهلل(كجمد هللا )يعت رومهللك لهللا هلللنسهلل مخج ى.هللو للتدلليهللكندفهلللق لد مهلل د،هللهللهللهللماآل
هللك لهللا هلللنسهلل مخج ى.هللهللملعت روهللكنتمهللإذاهلل قخج ى

هللو رىهللقلهلل رىهللفيهللالتلبيخ.هللهلل و  هللا ت ههلللهلهللالمعتزل هللقنسهللزق،هلل هسههللوبل 
 

هلل ن هللالمريلم.هللاًهللمهللاسمهلل نميهللكلمهللق    إهلل ثمهلليق ا
اسدمهللوا د هللكدلمهللهللأ طنديهللهلل ريلمهللكدلمهللاسدمههلل نمديمداسمهللوا د هلل ند هللالهللهللأ طنيهلل
هلل.   هلل نميهلل اسمه
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 ل جد هلل خدتهلليدد عهللفديهللهللكأل دل سمل همهللق    ومهللأق،هللهلللمريلمهللالسي،هلللحققنال الكتاب املقدس مبحمد ...؟

يمددم اهلل خددتهلللددمهلل خددتهلليددد ع.هللفجمددلذاهللهلل..هلل دد طهللالخجفددل هللالممددجمن،.هلل خددتهلل  دد 
هللهلل لهلله هللالك لهللفق أهلل وا  اًهللهللاسملًهللهللأ طنلهلل  نمي

هللالممنحهللفيهللالقرآم.إليهللهلل ع  هللإذاًهلل
هددلهللذكددرهللهلليتن ددأهلل دد،هللقجددي هلل  دديهلل عدد ه.هلل    ددلهلل ددرىهللأيضددلًهللقددرآمهللالممددنحهللفدديهللالهلل

هللهلل يأليهللق،هلل ع ههلل  نلًهللالممنحهلل
لمدلهللهللهلللدنكمهللقصد  لًهللإبسد اهللا هللهللهللهللإ ديهللهللإسدرا نلذهلل لاهلل نميهللا ،هللقريمهلليدلهلل نديهللهللإو﴿

هلل.هلل﴾ م أ رس اهلليأليهللق،هلل ع دهللاسمههللهللوق دراًهلل ن،هللي دهللق،هللالت باوهلل
هللهلل  جنل م هللفيهللامأي،هللذكرهللأهلل مهلل ق ا ح،هللاآل

لمدلهللهللهلللدنكمهللقصد  لًهللإبسد اهللا هللهللهللهللإ ديهللهللإسدرا نلاهلل نميهللا ،هللقريمهلليدلهلل نديهللهللذهلل لإو﴿
ب اهللفيهللكلهللح.هللا ﴾ م أ رس اهلليأليهللق،هلل ع دهللاسمههللهللوق دراًهلل ن،هللي دهللق،هللالت باوهلل

اسدمههللالدسدهللهللي،هللي   هللهساهللالرسد اهللهللأبو لهللهللأ هللوكريفل  ا  ل نلهللهللأ ل نلهلل تيهللفيهللهللا 
هللهلل  م أ

 هلل ههللالفلب جن أز مهللهلل لجمن  هللثللبفيهللالقرمهللالهلل س لقل يهلل  لهللامهللمأالمدكج هللهلل
هلل.ال ،هللالن يمهللت حمبهللالفهرس

هلل« م دددرهلل ددههللقدد،هلل نمدديهللهددساهلل  ددلهللقحمدد الهللجن  ددههللالفددلب أز ددمهللقددل يهلل »هلل  ددلاهلل
هلليقج هللالهرلقل هللالتيهللثهر هلل  رهللالتلبيخ.هللس لفلم
 هللسددحلىهللفكددروهللالمعددزدهلللمحمدد إ مددبهللا دد،هللهلل هللوقبجددههللد ددههللالمعددزأقددل يهللا  دديهللهلل
سدد حلمهللا هلل جدديهللهلل..هللمهللالممددنحهلللددمهلليصددجبأا  دديهللهللل هللكمدد  نددل  ددههللخددللمهللا أا  دديهللو

 ل نددلهللا إلدديهللهللوالهلليددسهبهلل كددلمهلليقجدد هللالهرلقددل هللاًهللمهللقحمدد أي دد وهللهلل..هللهددساهللالتدددل ه
هللالصحنح .هلل
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مهللأوهلليد  يهلل دأ مد هللالدسدهلليقد اهللالقدرآمهلليد،هللي  د هللهدساهللا أهلل سدأاأ لهللأو للتلليهللهلل

هللهلل الممنحهلل  هللذكرههللفيهللالح يثهلل ،هللقجي هللالن يهللالمنتظر

دهلللكدريمهللأسدألهمهللهللأ دلهللهللأهللهلل. هدمهللكرقد اهللالممدنح.أهللهللمالممجم مهللي   هللهلل سأاأهللهلل  ني
هللهلل دهلللكريمأهلل هسا

 نمدي.هللوالممدنحن مهللالهللير د مهلل دسلكهللإلديهللهللهللهللرهللاسدمههللقد،هلليمد عغنَّهلل]القرآم[هللهلل*هللهلل
هللوهلل م  و.هللأهلل وهلل من وأهلل ق  يإليهللهللمهلل غنرهللاسمهللقحم أكملهللالهللير يهللالممجم مهلل

هللوالممنحن مهللالهللير  م.هلل  ،هللفرجهللوال لهلح لهلل]القرآم[هلل*هلل
لك،هللالهللير  مهللهلل..هللالق يم هللأوالعفنف هللهللأوالعسبا هللهلل هلللق اهلل نهلأمهللهللممك،هللهللالهللهللق،

هلل﴾ صدنتهللفر هدلهللفنفخندلهللفندهأوالتديهللهلل﴿ هساهللالدكلهللغنرهللال  قهللهللهللهلل يمتهم مهلللسكرهللهللأ
هلل.هللكراقلًهللإالهللير  مهلل سلك.هللهساهلللنسهلل

هلل دددههللقجدددر هللق ددددرأهللي  دددا هللوصدددج ههللو نلقتدددههللأ كدددر هللوأ كدددرهللاله لدددههلل]القدددرآم[هلل*هلل
هللهلل. محم 

مهلل ضددعههللفدديهللالعقندد وهللألكدد،هللقمكدد،هللهلل  هللولددنسهللفدديهللالقددرآمفدديهللالحدد يثهللو قددرأ
والصددجنبهللبقددزهللققدد وهلل ندد هللهلل..هللنع  هلللنكمددرهللالصددجنب هللأمهللالممددنحهللسددن سدد قام

هللالممنحنن،.هلل
هللغنددرهللقددلذاهللل قدديهللقدد،هللالممددنحهللهلل..حددرف.قههللإ جنجددمهللأا  دديهللالممددجم مهللكمددلهلل*هلل
هللهلل ملذاهللل قيفهلل مساال

هلل كمهلللؤقن مهلل للممنح.هللأمهللول   هلل قزوباًهللهلللق هللخجقتمهللقمنحلًهلل
هللجقرآم.هلل هللولنسهللل جنللإليسهبهللفإ ههللين غيهللأمهللمهلليعرفهللالممنحهللأق،هلليري هلل
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قمك،هللهللقمأل وهسههللهلل.. ل نلهلللمهلليك   اهلليه  هلل نلم.ا ]ك تل [هللمهللهللأ تهلللق اهلل أ الكتاب املقدس مبحمد ...؟

أكبدرهللقد،هللكتدبهلل عد هللهلل..هلللق هللوكأمهللالقرآمهلليله هلل نلم..هللهللهللهلل ل نل  حبهلهللفيهللللبيخهللا 
هللعن اهلل ،هللالح ل.هللكتبهلل وهلل ق،هللالح ل رومهللست هلل
 ل ندلهللالتديهللمهلل ص ىهللالقرآمهللو تدركهللا ألري  لهللهلل هللومهللالقرآمهلله هلليله هللالعنلمأك

هلل.!!وفري هلليي هلل جنبهلل..واكت تهللفيهللالقرمهللا 
هلل
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هلل

هللهلل

 

وهللألقهللهددلهللالممددنحهلل جنددههللالصدد وهللوالمدد لهللخددلهلل بيددن هلليتمددل اهللا سددتلذ نددل هلل
هلل قخج ى
هلل.هلل﴾كسلكهللا هلليخجقهللقلهلليدل ﴿ذكر هلللكهللقلهلل للههللالقرآمهللالكريمهللهلل

هلل.هللسئجتكأ جيهللهللأب مهللأ ن دهللق اخج هلل  لهلل

.هللهدلهللكدل  اهلليؤكد ومهللقدلهلل للدههللالقدرآمهلل..الممنحهلل جنههللالص وهللوالمد لهللهللقعلصرو
هللهلل ل هنتهأ  مهلللهللكل  اهلليق لأهلل الكريمهلل ،هلل   وهللالممنحهلل

ذكرهللوالقرآمهللهلل﴾ لنكمإبس اهللا هللهللإ يهللإسرا نلذهلل لاهلل نميهللا ،هللقريمهلليلهلل نيهللإ﴿
هلل.هلل( ملمهلل  هللكجمكمهلل للحقهللالسدهللسمعههللق،هللا إ لهللأ)هلل هقلهلل للههلليم عهلل ،هلل فم فسهلل
هللمنن،هللالنه  هللالسي،هللالهلليؤقن مهلل نم ع.يق،هللالفرهلل رىهللوا  اًهلل*هلل
هللهلل للهإلهلليكفرهلل ههللأهلل هلهلله هلليكفرهلل للممنحهلل  نلهلل نر هللل
هلل(لد هللكدلمهللهدساهلل  ندلًهللهللهلل السدهلل  لههللذلكهلللكجدمهللفديهلل فمدههلل دل  ًهللهللهللالفريميفجملهللبأىهللهلل)
هلل.هلل هقرهلللمهللي بهللفيهللخجل هنتههللفهساهللا أقلهللأهلل يكس هلل   لهفه هلل
مهللالممدنحهلللدنسهللأيهللبأىهلليدهل وهلل دمدالفري»هلل لسلكهلليق اهللالقسهللقتيهللالممكن،*هللهلل
هلل نه.هللهللذيعتأكلمهللينكرهلل   لههللالتيهللهللإذاًهلل« هللكملهلليساعهلل نههلل  نلًهلل
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 دههللأهللل،هلللدههلل قدو دنَّهللهلل فكدلبهللسدمعلمألقد هلل جدمهلليمد عهلل»هلل د مهللقدلكهللآبثدر هللهللويق ا*هللهلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هلل.«  ي
لدساهلل هللهللالممدنحهللهللهلل  د والنه  هللكل  اهلليرفضد مهللهللوهللهلل..هللهلل ههلل  ي هللإالممنحهللكلمهلليق اهللهللإذاًهللهللهلل*

هلل  كدلبهلل   لدهإقدلهلل دلل ههللهد هللهللفكدلهلل «مهلليقمهلل  يهللق،هللالججنل ههللل)إ هللهللم وننق  يلهللهلل الل 
هلل.هللرو ل هنتههللكلمهللغنرهللقطأمهللق   عهلل 

نن،هللكدل  اهللصد نمهللالغأالتلبيخهللالق يمهلليخ ر لهللال ل لهللل ا درووهلل دإليهللهللهللهللل هللب عنل*هللهلل
هللوالهلل ولدديقدد،هللال ب دد هللا هلللددنس هللوقدد،هللال ب دد هللالرا عدد هللإلددهمهللالممددنحهللأيؤقندد مهلل دد

هللالرا ع .هلل لهلل هللالبللب والهللهلل البل ن 
هلل.اًهللقمتلزهلللًهلل  نهللالممنحهللهللواهللكل  اهلليعت روم ن  ن مهللفيهللالقرمهللالمن  دهللا ا *هلل
هلل.أ كرواهللاله لهل قنسهللي  نلهللالمعم امهلل*هلل
يؤقند مهللكدل  اهللقد،هلل صدرهللالرسدلهللهلل هلل ري دلًهللواهلل لوهللفيهللالقرمهللا أ ل هللوآ ن  لهللهللهللهللإذاًهلل

هللهلل. ملمإهللمهللالممنحهللأ 
فديهللالممدنحن هلللندلبهلليدرىهللهلل  اًهللهلللق هللثهرهلل لكراًهلل»هللهللالكلب ينلاهلل لمهلل ا نلل  هللهلليق ا*هللهلل

 هللالهدد  هللهلل هلللددنسهللفنددههللأدلوهللكمددل رهللالنددهلل مددل لًهللإهلل« مددل رهللالنددلوكهلل مددل لًهللإفدديهلليمدد عهلل
هلل.هلل«العمل قبلهلل ع هلل ل ث هللالن يهللا هللأص حهلل ههللأوكل  اهلليرومهلل»

وافقددد اهلل جددديهللأسدددقفلًهللهلل31سدددأل اهلللً هللو نددد زهللاسدددت نل هللجيصدددحنف هللالددد يأ دددر هللهلل*
نكددلمهللفدديهللالكننمدد هللالتدديهلل ججسددل ف هللا ا هللأك ددرهلل39 ددن،هللا سددل ف هللالدددالمدددلبك هللقدد،هلل

هلل.هلل..هلللنهلإنتميهللل
هلل. مل لًهللإوهلللهلًهللإمهلليعت رواهللالممنحهللأين غيهلل جيهللالممنحنن،هللهلل فق هلل لاقنهمهللهلل11هلل
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هللمهلليعت رهلليم عهللوكنلهلل .أيكفيهللهلللهلل لل ا أسقفهلل19

هللمهلليتح لهلل دي .هللأوا  هللبفتهللهللأسقف
هلل.هلل25/6/1984 ن زهللفيهللللبيخهللجيهلل ري وهللال يهلل درلههساهلل

 هللكدلمهلليمدخرهللقد،هللالدسي،هلليؤقند مهلل  هد  هللالممدنحهللث لنكيهلل ننفدلوهللال ل لهللالكل*هللهلل
 ل دددلهلل.هللهدددساهلل«مهللوا ددد آمهللا هللوا ددد هللوث ثددد هللفددديهللأمهلل عتقددد هللأقددد،هللال  هددد هلل» هلليقددد او
مهللا هللأوهللهلل لفد مهللالعدسبا هلل د هللولد  هللهللأمهلللعتقد هللهللأ»هللهللهد ق،هللال  هللهلل لكننم .هللكلمهلليق اا

هلل.هلل« مل لًهللإ  هللصلبهلل
هلل  هلل ل لكنفهللصرهلل منل

قدلهللأهللهلل  مدلمهللقدتعجمإكملهلليدؤق،هللويعتقد هللكدلهللهللهللهلل  تق هأههللو هللهللأؤق،هساهللقلهللهلل»هللهلل]يجنب[
مهللأ جننددلهلل هللفنعتقدد ومهللغنددرهللهددسا»هلل]إلدده[هلل مددلمإمهللالممددنحهللأيؤقندد اهلل ددهلل،يسالددهلل« المدد  

هدساهلل ل دلهللقد،هللهلل«مهلل فكدرهللو عتقد هللكمدلهلليفكدرهللالقجد أو جنندلهللهلل هللهلل  تكجمهللكملهلليتكجمهللالمد  
هللستلذ.هللأالكننم هلليلهللهلل ل لوا 
هلل ههللالصد وهللوالمد لهلليؤقند مهلل دههلل  ندلًهلل للممدنحهلل جندهللهلليؤقند مالن لهللقعظدمهللالدسي،هللهللو

هلل.ه لهوالهلليؤقن مهلل  

 هللالمد لهلل ننمدلهللذكدرهللكجمد هللالفدرجهللل جنهدهلليمقدرإلديهللهللسل أالقرآمهللهلل يق اهللهللا ستلذ
هلللفلظهللالكنلي .أق،هللهللجمهللالفرأ  ههللالهلليعجمهلل

 هللوه هللفلظهللالكنلي هللهلللأفه هلللف هللق،هللهللهللهللجقلهللالفرأ.هللهللهلل..ر هللالجف هللالصريحهلله هلللف هللالح هللهلل
هلل.آ ا هللالقرآم  هللق،هللأ
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خرجهلل  دددد هللفنهددددلهللقكف فدددد هللالجنددددبهللوالكمددددن،هللأفدددد»لددددسلكهلل ددددل هللفدددديهللالروايدددد هللهلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

المدمل هللفد  همهللإلديهللهللينظدرواهللفجدمأ﴿ هللكمدلهللفديهلل  لدههلل هللفللفرجهلله هللالدق« هللهللوالفر ن،
هللقد،هللوهد هلللفد هلل فللفرجهللهد هللاسدمهلللجددق هلل﴾جكنفهلل نننلهلهللوزيننلهلهللوقلهلللهلهللق،هللفرو

هلل.هللالم أو[] جيهللهلللفلظهللالكنلي أ
هلل جهددساهلليمددميهللالفددر هللفالمقصدد  هللقدد،هللالفددرجهللهنددلهللالجنددبهللهلل لددسلكهللالعجمددل هلل ددلل ا

ولدمهلليدنفخهللفديهللهلل  ملهلل فخهللفديهلل ن هدلإو  ريلهللهللهللهلل ﴾فنفخنلهللفنههللق،هللبو نل﴿ هللهلل لاهللهللهللهلل  ه
هللدهللفيهللقكلمهلل سبيتهل.هللأ هللهللفر هل

 صددنتهللفر هددلهلليريدد هللفددرجهللأ»هلل المددهنجيهلليقدد اهلل هللوهدد خددرآقفمددرهللهلللدد ينلهللأيضددلًهلل
مهللالقدرآمهلل  هللهلللطدلفهللالكنليد أفهساهللقد،هللهللهللهلل هللهللغنرهللهساإليهللهللهللهللوهمكف هلليسه ،هللهلل هللهللالقمنص

لندههللإمهلليريد هللقدلهلليدسهبهللأقجحهلل  لبوهللق،هللهللأوهللهلل يلبوإلطفهللهللأوهللهلل وزمهلللفظلًهللأوهللهلل قعنيهللهللأ زه
هللك لهلل لهل.]السدهلللق له[هللهساهللالك لهلل« هللجلهلالوهمهلل
هللغنرههللق،هللالعجمل .هللهللكساو هلللج هللالفرا هلليق اهلل فسهللالدي هللهللأيضلًهللو

هلل مهلللددر هلللجمدل وهللالمددله ي،أ.هللقدلهللبأيدكهللهلل.هللهلل د اقؤ  هلل  اهللهللهللهللأ كلك،هللقلهلل الهللهلل
هلل لحمهددمهللكجحددمهللالحمنددر» هللهللقددلذاهلللعنددي هلل« رتهللب جنددكهلللكددلهلل ددل ددفر»قددلذاهلللعندديهلل

هلل.هلل«ننهمهللكمنيهللالخنلقو
هلل

هلل***هلل
هلل
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هلل

هلل
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هلل الكتاب املقدس مبحمد ...؟

هلل
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هلل

هلل

هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل

هلل

هلل

هلل.الفرجهلل قنههللم ظوا هلل قسك بهللفيهللالقرآممهلللجحواهلل المنيهللقسك بهللفيهللالقرآم
هللالجنب.هللهلل هلل]الفرج[ قللهللالجمه بهللذه تهلللق اأخججتهللهلل  كولك،هللهلل

 صدلبه،هللويحفظد،هللألجمؤقنل هلليغضض،هللقد،هللهللو ل﴿ هلليق اهللالقرآمهللهللذالملهللهلل منلًهلل
لمددديهللفدديهللهللوهددي ن هددلهللهلللممددكأمهللكددلهللوا دد وهلل جدديهللهللأمهلليعندديهللهددلهلل ﴾فددرو ه،
هللهلل.﴾حفظ،هللفرو ه،ي﴿ لهلل لفظ هلل ن ي.هللأ هللولق اهلل هللالطريقهلل
الزلهلل..هلل.هللالتر نيهلل.هللهللنعهل خرىهلليصعبهلللرأهللهللآيل ل   هللهلل ههللهللأا رف اهللهللهللهللملر ع  ن،هللهلل
هللخرى.هللأهللآيل هللل    ههللألعرف اهلل

كلهللوا  وهلللخدن هللهللهلل يعنيهللهللهلهللهلل﴾ يحفظ،هللفرو ه،﴿الخطل هلللجمؤقنل هللهللهللهلل منلًهلل
هلل.هساهللق،هللالمضحكل هللالم كنل هلل!!قب ًهللهلللًهلل ن 
كددلمهللقدد،هللهلل مهلللقدد اأهللهلل دد،لًهلل ددتهلل   ددأو هلللددههلل ددلفخهللفدديهللالفددروجإالممددجمهلليددؤق،هلل هلل

]كتددل [هللهللمهللالقددرآمهللأولقد اهلل ددهلل  دتهلللتمددل ىهللولر دديأهلل..يحصددلهللهددسا.هللأالالمفدروضهلل
هلل..هلل ههلليتكجمأ.هللو. نل هللوكسا

قديهللا تراقديهللالك ندرهلل هللدهلليي هللقد،هللهدساأوالهللهللهللهلل ولمتهلل  نلًهللهللهلل  تهلللمتهللالممنحهللأهلل
هلل مهلل نل  هللفرجهللال ال وهلل جيهللالدلي أهللتمنيهلهلللفلجمدله ي،.هلل هللولك
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فجمددلذاهلليندل  هللالقددرآمهللهلل مآفديهللالقدرهللولمنندتهلللدد هلللدمهلليددسكرهلل رقد د اهللهددساهللا أ دلهللأ الكتاب املقدس مبحمد ...؟

لهلل ددلفخهللفدديهللأهلل خددللقهللإلددههددلهللهدد هلل..هللهللفر هددلهللفدديهللنفخنددلهللف..هللهلل فددرجهللوالدد وهللالممددنحهلل
هللهلل الفروج
 كمهللأهللا لق ل الممنحن مهللالهللير  مهلل سلك.هللوالهللهللهللهلل.هللهللمهلللحج ه.أيي هللين غيهللهللهللهللاهس

هلللحترق مهللالممنحهلل نل هلل جيهللهسا.هلل
 

هلل الممنحهلليحترلهللهللنفك
الدسدهلل ند ههلل)هللهلل  دلاهللهلل هللفقد يحدبهللالممدنحهللويحترقدهلمد،هللهللهللهلل طل لهللقعنلباًهللأهللهللالممنحهللهلل
هلل.هلل(21 هلل14ي  نلهللهلل)هلل(فه هللالسدهلليح نيهلل ويحفظهلهللدوصليل
فهددساهللا  ددل هللالهللهلل لحفدد هلللحددبهللالممددنحهللوالهلللحفدد هللك قددههللأ ددكمهلللدد  يهللأقددلهللأ
هلل.هلل(حفظهلهللفه هللالسدهلليح نييوهللدالسدهلل ن ههللوصليل).هلل. ق جه
يد،هللأهلل ي،هللالم  ظد هلل جديهللالج دلهللفديهلل درآ كمأهللهللهلل الممنحهللفيهلل رآ كمهللهللي،هللوصليلأ

خ لبهللأالسدهلليجميهللهللكللحك الي هللهنلهللهللويسبا  هللهنلهللهلليسبا هلل هيهلللعللنمهللالممنحهلل
.هللهسههللقجر هلللقطل هللق،هلل ندلوهللالممدنحهلل..هساهلللنمتهلل نلوهللالممنحهلل هللق،هللهنلهللوهنلكهلل

هلل.هللكملهلل جتهللقراباًهللهلل صن غج هلهللغنأ هللقأخ ذوهللق،هللقصل بهللقختجف هلل
هللهلل   لهأمهللأخرهللالسدهللين غيهللاآلهللقرا 

هلل! جلههللق،هللالقتلأوهللأ هللالقرآمهلل رأهللالممنحهللق،هللالقتلهلل هللال كت بهللقنقسهلليق ا
هلللملذا هللهلل  منلًهللهلل

هلل.-هللال كت بهلليق اكملهللهلل-هلل  لهللالممنحهللهلل م]الج ا  [هلل
 هلل ددههلل تددلهلل مددمهلليه  يدد أوقدديهللذلددكهلللؤقندد مهللهللو نددربقحمدد هلل  ددلهللقددرا هللكهلل مددنلًهللهلل

هللهللاهلل مددرامهللآهلل هللقنهددلهلل)هللكبنددروهلليددل هللهللآهللفدديهللهللهللهلل  نددل هللقددسك بهللا هللهللهلل تددل هلل هللوهلل  ددلهللو تددلهللهللهللزكريددلهللوكددسلكهللهلل
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لقتجد مهللفجدمهلل﴿هلل﴾لقتجد مهللوفريقدلًهللهللكس تمهللفريقلًهلل﴿هلل﴾  نل هلل غنرهلل قويقتج مهللا ﴿هللهلل(هلل112

هللهلل ﴾  نل هللا أ
هلل  ن هللالممنحهللهللل  فهللا قرهلهللهلل مهلليقتلهللالممنحهللأفملهللالغريبهللهلل.  نل هللا هلل تج ا.أ
وقديهللذلدكهللهلل ولؤقند مهلل دسلكهللهلل   ندل هللا هلل  د اأكدلهللهللهللهلل ه هللال  ن هللالدسدهلل  دلهللهللهلهلل
هللج ا.هلل ت

 هللهللمهلليضددر هللكددلهلل قل دد هللالممددنحن أ ددههللالقددرآمهلليريدد هللإهلل ﴾يدد ههلللهددم﴿قعندديهللهللقددل
فتدأليهلل هللهلللهللس يمراهلللعملهللالمل ل هللالجن وبق هللوذلكهللهللالممنحهللق،هللكلهلليي يجر هللهللو

.هللقمددددنحكمهلل مددددخ هللب يئدددد هللقدددد،هللالممددددنحهلل..هللولقجدددد هلهلل مددددل ل هللب يئدددد هلل الصددددن،
هلل جنل رأ هللامذاهلل يهلللملهللإف هللبىهللالممنحهللفيهللالقرآمهللأ لهللكممجمهللكنتهللهللأهللهلل..هللهللالحقنقي
هلل.هلللنسهللهساهلله هللالممنحهللالسدهلل نلهللليهلل نه.هلل..هللخفنتهلل نلأهللالحقنق مهللأو   هلل

لقدديهللأوهلل وهددر هلل خددرهلللحظدد آخددلفهللولرا دديهللفدديهلل هللوقمددنحهللالقددرآمهللكددلمهلل  ل ددلًهلل
إلدديهللهلل ننمددلهللهدد هللذهددبهلللمصددنره ولددركهللهددساهللالدددخصهللهلل خددرآيدد هههلل جدديهلليددخصهلل

هللالممل .هلل
هللو  دلهللفديهللهلل و لسدنلًهللهللهللراًهللكدلمهللقد هللهللهللبغدمهللأ دههللهلل.هللوا دههللالمد  .هللهلليدجلعهللهلل جندلمقمنحهللا

هلل لكندههللوا هدههلل كدلهلليدجل  هلل والهلل خجدلهللقندههلل قدرهللالهلل نكدرهوكلهللهساهللا هللهلل  بالججج
هلل..هلل.هللالمدد  هلللددمهللينتصددر.هلل عددمهلل.هللوهدد هللا تصددلبهللالقنلقدد .هلل خنددرهللهنددلكهللا تصددلبوفدديهللا 

 نل  ددددلهللوكنل مددددنلهللأ قددددنمهلل هللوولددددسلكهلل حتفددددلهلل عندددد هللالقنلقدددد ..هللهلل القنلقدددد هللا تصددددر
هلل تصلب.ل هللكتسكلب  هللوا تمل للنلهللي لهللا 

 د هلل صدلهللالمد  هلل هللواللهلللحصلهللفيهلل نلوهللكلهللوا  اآلوهلل  عمهللالم  هلل صلهلل
هللفيهلل نلوهللالممنح.هلل
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 ددههلل عدد هللالجمعدد هللهنددلكهللألعجددمهلل..هلل ددلهللهللفقدد قددرهللهددساهللا مهللالهلللعجدد  هللهللن لكدد،هللالممددنح الكتاب املقدس مبحمد ...؟

 عد هللالمد  هللهندلكهللهلل..هلل عد هللالمد  هللهندلكهلل نلقد هلل..هلل ع هللالم  هللهندلكهللفدرج..هللوهللهللأ  
هللقل.أ

مهلللعرفدد اهللالممددنحهللالهللأهللب لددمأهللإذادددله وهللمهلللكددلهللقدددله هللوقل  ددههللاآلأولددسلكهلل
هلل الهللهد هلليدله هلل ندلمهلل لدمهلليكد،هلل ل دراهلل لسه  اهلللكتل هللق،هللالقرمهللالمل يهللالمن  د

هلل. لوهللقختجفن،أسللنرهللقختجف هللق،هللأكتل هلل ميهلل لهللدهلليي .هللأوالهلل
هللصجي.هللالكتل هللا إليهللهللاذه  ا

هللمهلللعرفدد اأب لددمهللأهللإذالهلل هللوأقددب لددمهلللعرفدد اهللقحمدد هللا حبدد اهلل نددههللفدديهللالقددرآمأهللإذا
 هللالمص بهللالحقنقيهلللجمعرف هلل ،هللالممنحن هللفه هللهللهلل  جنلل حب اهلل نههللفيهللامفالممنحهللهلل

هلل رآمهللقحم .هلللنس
هددسههللمهلل هلل مهلليفكددرهللفدديهللقصددنرهألجددبهللقدد،هللكددلهللوا دد هللأوهلل كددلهللوا دد هللريددكأ ددلهللأ

هلل.هللهيهلل ،هللالمصنر...هللالمنلثروهللهيهلل ،هللالمصنر
هلل

هلل**هلل***


