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الحمد هلل هللب هللالادملم، وهلللالةددالهلللالعدا هللميد هللألم،ددءهللاالم،دميهلللالم  ددي، وهلل
هللمي،همهلللمي هلللم،نمهللأفضلهللالةالهلللأزك هللالتعي،م.

بد، هللالد كت بهللهللللد بتف يد هللالمندمة لهللااهلليمك ليع هللدابهللاإل ا هللأنهللتتق  هللليقمبئهللال
منقذهللالعقمبهلللالممش هللبش، هللحممميوهلللق هللا تضمفتهمهللقنملهللالك مةهللالمع،ح،ةهللبتمبيخهلل

وهلللكملددبهللباندد انلهللبهددلهللبشدد هللهددد30/10/1442 هللالم افدد هلل10/6/2021الخمدد، هلل
هلل.الكتم هللالمق سهللبمحم هلل...؟(

ميقد هللإلد هلل هللهللهللالينحة هللممينمهللفيهللإخ اجهللهمت، هللالمنمة ت، هللبتح ييهممهللمد هللكد
لكددلهللمددمهلللبدهللف،هددمهللمدد هللهللوهللمددءهللالمحمف ددةهللميدد هلللددمهللالمنددمة لمقدد ليهلللددمهللمكتدد  

وهللل،ةدلهللإلد هللالقدمبئهللالكد يمهللب قدةهلللأمملدةوهللش اه هلللا دت الال هلللأفكدمبهلللممدمبا 
 فت، هللقدلق هللأضفنمهللباضهللالكيمم هلللض لبتهمهللفديهللفهدمهللالمد ادوهللف ضدانمهمهللبد، هللما

هللصيي.م هللالنمهللااهللب[هللل اللةهللالقمبئهللمي هللألهمهللل،عهلل]

صددد بلهللالم األدددءهللالتددديهللا دددت  هللبهدددمهللكدددلهللمددد هللفددديهلللهميدددةهللكدددلهللم اخيدددةهللهللمفنأضدددل
أضفنمهللالانملي هللالجملم،ةهللليفق ا هللالمتنمة ي وهلللتك نهللالة بلهللشمميةهللمتكمميةوهللكممهللهلل

هلللتعه،لهللمتمباةهللالح اب.

لا هلللعأ هللأنهلليجالهللممينمهللفيهلللة لهللالح هلللب،ملههلللكلهللالممحث، هللمد هللالحق،قدةوهلل
هللإلههللأل ادهللك يم.

هللدابهللاإل ا هللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهللهلل
هلل
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 أهم الموضوعات التي طرحها الدكتور منقذ كانت كالتالي:

 منمة تنم؟من انهللليكتم هللالمق سهلللعخهللكث، لوهللفأيهمهلليتاي هللبههلل (1

اتهمد اهللال،هد دهللبحدذلهللالنمد يا هللالمتايقدةهللبملمعد، هللهللهللاالائلهللالمع،ح،ةهللآبميهلل (2
 .ملسو هيلع هللا ىلص نم يا هللبأخ،ههللمحم هللاهللم هللتح يفهللالهلليت بم هللوهلللل هللهللم هللالت بالهلل

 هللتحددد نهللمددد هللأمدددةهللم ،مدددةهللتقهددد هللال لمدددمنوهلللهدددذاهللمدددمهللفايدددههللل،دددمالنمددديهللدا (3
 المعيم نهللفقط.

التثن،ددةهلللحمقدد بهللتنمددبهللمدد هلللمدديهلليمادداهللفدديهللأباهللفددمبانهللالتدديهللمددم هللهللا ددف  (4
 مي،همهللإ ممم،ل.

لالجغ اف،دمهللالاد  هللتدمبيخهللاادلةهللمي هللأنهللفمبانهللهديهللالحجدمزهللمد هللخدا هلل (5
 الكتمب،ة.

بكددةوهللهللفدديهلليتحدد نهللمدد هللالحددبهللإلدد هللب،ددبهللا هلل84النمدديهللدالدهللفدديهللالم مدد بهلل (6
 لالعايهللم هللألملهللإل هللألمل.

المح فدد نهللر،دد لاهللكيمددةهللببكددم(هللإلدد هللالمكددميهلللالميعددمنهلللالجفددملهللوهلللكيهددمهلل (7
 كيمم هللمتايقةهللبمكةهللب اللةهللالمفع ي هللال،ه دهلللالمع،ح،، .

 مكةهللم أل دلهللمنذهللزم هللم   هللمي،ههللالعا هللب اللةهللالكتم هللالمق س. (8
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 كالتالي: انتوأما أهم الموضوعات التي طرحها األستاذ رشيد حمامي فك

ذك هلللأل دهللالنمد يا هللفديهللالكتدم هللالمقد سوهلللهد هللمدمهللالهلللألد دهلللدههللهللهللالق آن (1
 فيهللأيهللم هللأ فمبههللبشهمدلهللال،ه دهلللالمع،ح،، .

 «.ملسو هيلع هللا ىلص؟هلهللبش هللالكتم هللالمق سهللبمحم هلل»لق هللكتم هللال كت بهللمنقذهلل (2

   لاهلللم،مًهللم هللالا  .ال،ه دهلللالنةمبىهللقملهللاإل ا هلللمهللينت (3

المعيم، هللالهلليؤمند نهللبدأنهللدال،دم هلللدههللنهللالهلليمك هللاالحتجمجهللبعف هللدال،م هللا (4
 كتم .

 فمبانهللهيهللمنطقةهللفيهلل ،نميوهلللالهللماقةهلللهمهللبملحجمز. (5

لددمهلل ددف هللالتثن،ددةهللتددذك، هللمدد هللم  دد هلللشدداتهللإ دد ائ،لهللبدد حيتهمهللفدديهللأباهلل (6
 الت،ه.

 اختالهللالنعخهللالكتمب،ةهللفيهللكيمةهللببكم(هلل ممههللالمت ألم ن. (7

إلد هللب،دبهللا هللهللهد دالم ادهللب اديهللالمكميهلللاٍدهللفديهللفيعدط، وهللليتايد هللبحدبهللال، (8
 هللفيهللألبشي،م.
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هلل
ل حتهللبكمهللمشمه ينمهللالك ا هللفيهللكلهللمكمنهللفيهللهذاهللاليقميهللالخمصوهلللالذيهلله هلل

هلل(؟سهللبمحم  هللالكتم هللالمق  هللهلهللبش هللمممبلهللم هلللقميهلللمنمة لهللتحبهللمن انلهللب
المقمبلم هللب، هللم هللهذاهللالم ض عهللمهمهللألً اهللليممحث، هللم هللالح وهللخمصةهللفيهللمج

اإل ا هلللالمع،ح،ة.هلللأصّييهللأنهللتك نهللهذههللالمنمة لهلل متهللب كةهلللكلهللالمشمه ي هلل
هلل.فيهللكلهللمكمن

ماكمهللالق هلللم،لهللإب اه،موهللليشد فنيهللأنهللأدديد هللهدذههللالمندمة لوهللل دأح صهللف،هدمهلل
م هللاالحت ا هللالمتممد وهلللم هللالنقم هللمي هللأنهللتتمهللفيهللأفضلهللااأل ايهللالممكنةوهللأل هللهلل

قشددةهللاافكددمبهلللالحقددمئ وهلللألدهللأنهللتكدد نهللهددذههللالمنددمة لهللمنمالفكدد يهللالممندديهللميدد هلل
هلللم ذأًلمهلليدحتذىهللبههللفيهللمجم هللالمنمة ا هللال ين،ةهللمعتقمًا.

هللنوهلللالاه لهللمي،همم.مبنمًيهللمي هللالماي مم هللالتيهللباثهمهللليهللاالثن
بمحدداهلللكمتددتهلللإمامدديوهللحمصددلهللميدد هللشددهمدلهللهللرشرريد  الطرررا األو : األ 

قمبلةهللااديمنوهلللممألعدت، هللفديهللالايد  هللالع،م د،ةوهللقد   هللب لدممبهللب دؤا هلليهللماإلألمزلهللف
حيقةهللم ئ،دةهللهلل700أل يي(وهللليق  هللاآلنهللب لممبهللببكلهلللض ح(وهلللق   هللممهلليق  هللم هلل

هلل.مي هللالتيف ي نوهللليمك هللمشمه تهمهللأيًضمهللمي هللال، ت،  
ب،ددددةهللمت ألمددددةهللإلدددد هلللغددددم هللأخدددد ىوهلللهدددديلهللبدامدددد هللكتددددتهللثاثددددةهللكتددددتهللبملا 

هلللهللاإل ا (وهلللبإمجمزهللالق آن(.تقملاإل ا (وهللبمع
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 أأل ىهللم ًداهللم هللالمنمة ا هللمءهللش، خهللمعيم، هللم هللدل هللمختيفة.هلل

مد هللهللهحمصدلهللميد هللالد كت باهللالطرا الثاني: الدكتور منقذ بن محمرو  القرقار 
العا دلهللالايم،دةهللفديهللألمماةهللأ هللالق ىهللفيهللمجم هللمقمبلةهللااديمنوهللللدههللالا يد هللمد هلل

هللتههللمي هللال، ت،  .هللقنمالفضمئ،م هلللاإلذامم هللالا ب،ةهلللفيهلل
موهللإضددمفةهلللاشدد هللكت،مددم وهلللباددضهللكتمددههللمت ألمددةهللهلل18قدد   هللليمكتمددةهللالا ب،ددةهلل كتمبددً

ليغددم هللم يدد لهللمدد هللب،نهددمهللاإللجي، يددةهلللالف لعدد،ةوهلللألم،اهددمهللمنشدد بلهللميدد هللالشددمكةهلل
هللليتحم،لهللالمجملي.

 هللمندمة لهللمدءهللبادضهللالقدعد هلللااكدمديم،، هللللي كت بهللمنقذهللممهلليق  هللمد هللثاثد،
هللالمع،ح،، .

هللدم ليهللأقّ  هللش لطهللالمنمة لل
هللات ف هللالمنمة انهللمي هللممهلليييل

سهللهلل(1 المندمة لهللااللدد لهلللهدديهللمندمة لهللال،دد  هللباندد انهللبهدلهللبشدد  هللالكتددم هللالمقدد  
م(هللبمحم ؟(وهللبم تضمفةهللااخهللبش، وهلللالثمل،ةلهللبشخة،ةهللالمعد، هللفديهللالقد آنهللالكد ي

هللل ،تمهللتح ي همهللالحًقم.هللوال كت بهللمنقذبم تضمفةهلل
هلل10بهللةهلللكددلهللمنددمة لهلل ددممتمنوهلللكددلهللددد لهلل ددبهللمدد اخا  لهللاإلألممل،دد هللالمددهلل(2

هللوهلل(6 هلل6 هلل10 هلل10 هلل10دقدددمئ هلل  مدددن هللليطددد ف، هلل هللشدددييهللمددد هللال قدددبهلليدهلللإنهللتمقددد 
هللبملتعملي.

فدديهلليحدد هللايهللمدد هللالطدد ف، هللاحتكددمبهللالمنددمة لهللبمنددءهللدمممتهددمهللألهلللشدد همهللهللالهلل(3
هللالمنهللهللمختيف ألت ايهللاةهللدلنهللم هللتمهللمملةهلللدقةأالم ئيهلللالمكت  هللبهللش م وهللليك نهللالنة 

هللألهللحذلهللألهللإضمفة.
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 هللالمندمة لهللهديهللفقدطلهللالتقد يمهلللالختدم وهلللالتا يدفهللبملمندمة ي وهللمهمةهللمقدّ  هللهللهلل(4 
فديهلللهللبدأيهللشدكلهللمد هللر،د هللأنهلليتد خ هللوهللهللللقلهللالكيمةهللب،نهمدموهللهللش الهللمي هللال قبلاإل

هللية.المنمة لهللبملتاي، هللألهللد حهللاا ئ
مدلهللالشمشدةهلللح دةهللكمهللهللمدن هللليدهللوهللهللل يدههللمد هلللثدمئ هللهلل هلللههللح هللم اهللمدمكلهللمنمة هللهللهلل(5

هللم ضههلللي ث،قة.
هللهللولم أهللمءهللأل هللم اخية هلل.لهللأخهللبش، .ل تك نهلللألخهللبش، وهللتفض 

هلل
هلل***هلل
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تح،ةهلللكهلللشكً اهللمي هللا تضدمفتكهلللهدذههللالمندمة لهلللب اه،موهللهللإشكً اهللالق هلللم،لهللهلل
هلللإدابتهددموهلللأب هللتهللبملدد كت بهللالشدد،خهللمنقددذهللالعددق هللحددّ مهللتهللأمبهللضدد،ًفمهللمندد لموهلللأبحددّ  يضددً
هللفيهللكلهللمكمن.هللهللالك ا هللبملمشمه ي 

هللهذههللالمنمة لهللمن الهملهللبهلهللبّش هللالكتم هللالمق سهللبمحم ؟(
فدداهللهلل؛ هللبددههلللمدد لهللمحمدد الددههللفدديهللل دد يهللتتايدد هللوهللهددذاهللالاندد انهللأل،دد هللألددً اهلللمهددمهلل

بملضدمطهلل وهلللهمهللمد هللأقد ا هللاالم،دميهللالعدمبق،تدههللإالهللإذاهللا دتم  هلللم  هللةهلللمحم هللفديهللهللش م، هلل
هللم هللالكتم هللالمق سوهللفهيهللمهمةهللليمعيم، هلللليمع،ح،، .

هللهللمهللماضيةهللالمعيم، هللمءهللالمشمبا لدم ليهللألخهلّل
دهلللنمهللم األءهللاآليم هللحّ  هللههلللمهلليثبهللمنهوهلللكن هللم هللأنهللكتتهللالعمبق، هللتح  هللد هللامحم هلل

ف هللمدثلمهلليحّ  هللهللهلل؟أي  تكد ي وهللألهلل دف هللالخد لجوهللالوهللألهلل دف هلليشدا،مإ دف هللهللبهللهللًاهللدهلللنمهللالع 
ااحمديداهلللفديهللفيهللكلهللدهللمي هللاإلدابهلللمهلليحّ  هللهللهلل..(واآليةهللالفال،ةهللهلل..ألهلل ف هللالتثن،ة

دهللمنطدد بهللاآليددم هللألهلليقتمعددهمهللادد هللبددمآلاللوهلللددمهلليحددّ  هللكددلهللاآليددم هللالق آل،ددةهلللهدديهللتدهلل
نهللحت هلليمك هلللق آسهللمقتمعةهللح فً،مهللفيهللالج هلللالهللآيةهللم هللالكتم هللالمق  هللهللهللح فً،موهللال

اإلحملددةهللمي،هددموهلللبملتددمليهللتدد لهللمحمدد هللالمعدديم، هللتددمئه، هلليمحثدد نهللمنددههللفدديهللكتددتهلل
هلل.العمبق، 
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بندديهللت،ددههلل نشددمه ههللفدديهللهددذههللالمنددمة لهللهدديهللبحيددةهللت،ددههللتشددمههللبحيددةهللهلللأل ددفهللمددم 

وهللالم،اددمدهلليمحثدد نهللمدد هللأباةهللأببادد، هلل ددنةهللفدديهللالم يدد هللهللابندد هللإ دد ائ،لهللتددمه هللوإ دد ائ،ل
لهدمهلليمحثد نهللمد هللمحمد هللألهللي ي هللوهللمئةهلل نةهللببءهللألفهلللأهللهلللم لهللهلللالمعيم نهللتمئه ن
هلل!فيهللكتتهللالعمبق، 

مهلل نشددمه ههللفدديهللالعددممت، هللهدد هللمددم  ددن ىهللالدد كت بهللمنقددذهللوهللهددذههللال حيددةهللميخدد 
العقمبهللينتقلهللم هللمكمنهللإل هللمكمنهللفيهللبحيةهللالت،ههللهذههللبمحًثمهللم هللمحمد هللفديهللأ دفمبهلل

هلل،ح،، .ال،ه دهلللالمع
فدديهلل ددف هللمحدداهللمنددههللياههللوهلل ددن هلليجدد ههلللالفدديهلل ددف هللالتكدد ي هلل دن اههلليمحدداهللمنددههلل

لالهلليجدد هوهلل ددن اههللفدديهللأ ددفمبهللأخدد ىهللمثددلهللالم ام،دد هللللشدد، هللاالشددمدهللل ددف هللهللةالتثن،دد
 ،محاهللمنههللفديهلللهللوميج هوهلل ،محاهللمنههللفيهللإلج،لهللي حن هللهللهلليمحاهللمنههلللالهللهلل..يشا،مإ

محمد هلللد، هلللهلل دنق  هلللدههللهلل ن افقههللفيهللهذههللال حيةوهلللفديهللكدلهللمحطدةهللهلل..كتتهللكث، ل
هلل.يةهللالت،ه(ببحهللمهللهذههللال حيةإلههللميخ هلل.هللهنم.هللهم

يهلللهلل﴿قملدههللالقد آنهللهللق أهلللكمهللمدمأدم ليهللهلل ذ  هللالد  ي 
دمدّ  هللااِّ ي  هللالن مد  هللال   دد    ادد ن  هللي ت م  ي  

ذ  الد 
هللف يهللال مِّ هد ن   تد ًبمهللم  كِّ هللم  لل هد ﴾ي ج  د ،ل  لج  اإلِّ  هللل  ال  ب  نمهللقلهللللكنههلللمهللي[وهللهلل157]اام اللهللهللهللهللت  ِّ

فديهللأيهلل دف هللمد هللهلل؟بقمهللاآلية؟هللممهللا مهللاآليةهللفيهللالت بالهلللاإللج،ل؟هللممهلللبدهللهللأي هللهللأي ؟
هلللمهلليقل.هللهللاا فمب؟
ممدكهللهللوابحداهللمد هللممدكهلللكهللتمااهللشخًةمهللإل هللم ينةهللالقمه لهلللتق  هلللدهلكأل هلل
هلليجد هلللالهللوبحًثمهللم هللممهش ابمهمهللهللهللهللليت،ههللفيهللهللوالقمه لهللهللإل ف،ذهتهللالمعك، هللهللهللهللوهنمل
هو هللان.هللأي هللالان ان.ن لااهلليميكالههللالهللهللمم 
هللهلل؟أي هلللج هللمحم هللفيهللالت بالهلللاإللج،لهلل

هلل؟أي هللي أل هللأحم 
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يهلللهلل﴿فيهلل  بلهللالةفهللقم هللالق آنهلل لّد  هللإ  ائ ،ل  يهللإ  ِّ  
هللي مهللب ن  ي م  هللم  ِّ ،ع  هللابِّ د هللم  هللق م   ذِّ إ  ل 

ًقمهلللّ هلل   ّ ة  كدمهللمُّ ل ،ِّ هللإ 
هللا    ً اهللب هللب  د  د ّش  م  مد هللل  ال  ب  هللالت  ِّ هللم    ي  هللي    مهللب ،ِّ   هللم  يهلل   دد أِّت يهللمد  هللب ادِّ    ٍ هلليد 

مدد  دهلل هللأ حِّ هد مد هددذاهللهدد هللأيدد هللهلللق لدد اهلللنددمهلللكدد هللأيدد هللي ألدد هللأحمدد ؟[وهلل6﴾هلل]الةددفلهللا ددِّ
هلل؟لا لهللأي هللالهللأ هللفيهللبؤيمهللي حنم؟هلل؟فيهلل ف هللالتك ي هللهلهلله هللااحم ؟

ندةهللميدد هللفملمّ، هللهللو،د هللبهددذاهللالحجدمدمدميهللبمددمهللألدههللكملهدذاهللاالهللومدميهللدلنهللدل،ددلّد هللاهد هللهلل
هللمدميهللكيمدمهللاحتدمجهللإلد هللدل،دلهللأكمد هللال هللاالّد هللمدمهللكمددهلللكي هللهللوت بنةهللميد هللالد كالم ميوهللالمّ، هلل
هللأل ا هللف،ه.

مهللفدديهلل دد بلهللالمقدد لهلليقدد  هلللنددمهللالقدد آن هلللهلل﴿المعدد،ح، نهلللال،هدد دمدد هللهللأيضددً ي   ذ  الدد 
هلل ت م   هللالِّك  مد ن مهد فد ل هدهللهللهللآت ،ِّ فدهللهللهلل[م هللمحم ]هللهللي اِّ   مهللي اِّ   هدهللك م  ن مي  هللأ بِّ لكد هلل[وهللهلل146﴾هلل]المق للهللهللمِّهلل ن 

هدلهللكتمد اهللهللهلل؟بندميهمأ هللألهمهلليا ف لههللكممهلليا فد نهللهللك،فهلللتأك هللهللهلل؟ ف نأي هللياهللهلللق ل اهلللنم
هللهلل؟منه

هلل؟ سنعدط،ألرمهللمندههللهدلهللتكيد هللهللهللوكتمد اهللمشد ا هللالكتدتهللبدلهللمئدم هللهللآبميهللالكن،عدة
ديهلل ت هللمهلهللتكيمهللمنههللألهلل؟،مل سيهلهللتكيمهللمنههللت ت،هلل؟لبيجمل سأمهللمنههللهللهلهللتكي هلل

هلل.دلنهللدل،لهللةرفمبهللمميا دهللاّد هللمج  هللهللمإلههللولالهلللاح هللأيهلللاح هللم هللهؤالي؟هلل؟ بتمم
ا هللمدءهلللصد،ةهللمحمد وهللألدمهللقد أ هللكتمبدههللمد  هلليت هللهللهللنهللالد كت بهللالإهللهلللدم ليهللأيًضمهللأق  

مءهلللص،ةهللمحمد هللفديهللالحد ياهلللمهلليت هلل؟(وهللهللسهللبمحم هلهللبّش هللالكتم هللالمق  هللبهللهللا لم  هلل
لق لدد اهللآمنددمهللبددم هللهللوب همتكددذهلّلهلللالق اهللأهددلهللالكتددم هللتةددّ  هللهللباللهللالةددح، هللالددذيهللقددم 

دهللآيدةهلللاحد لهللأهللأنهلليحدّ  هللحتد هللمحمد هلللدمهلليتجد  هللوهللهللمد هللقمدل(هللهلللد  لد  هللإل،ندمهلللمدمهللأدهلللبممهللأدهلل
هلللالهللالةحمبةهلللالهللالتمبا ن.هللوسفيهللالكتم هللالمق  هللهللتذك ه

مهللأحمدد هللديدد ا هلللر،دد همهللبحثدد اهللهللوالدد كت بهللمنقددذهللالعددقمبهللأمثددم هللفقددط لقميددههللأيضددً
يج ؤنهللأنهلليمحث اهللفيهللكتتهللال،ه دهللهللممبهللالةحمبةهللالما اهلللص،ةهللمحم وهللكمنهللكللمهلليت هلل
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لابقدددد اهللهللوب همتكددددذهلّلهللق اهللأهددددلهللالكتددددم هلللالتةدددد هلّلهللالهللاحمدددد وهللإذهلًلمدددد هللملالنةددددمبىهلل 
هللحمي ي هللدلنهللتة ي هلللدلنهللتكذيت.مدهلل

بهدددلهللبشددد هللالكتدددم هللالمقددد سهللهللقددد أ هللكتدددم هللالشددد،خهللالددد كت بهللمنقدددذهللالعدددقمب
 ددأقتم هللمنهددمهللفدديهللهددذههلللهللوتمددةهللالنمفددذللمندد يهللالطماددةهللااللدد هللمدد هللمكهللوبمحمدد ؟(
هللان انهلللالطماة.اهللالليمك هللأنهللت لهللوالحيقة

يدد اهللألددههللينكدد هللأنهللالمعدد، هللتخ، هللهللو الشدد،خهللينكدد هللأنهللالمعدد، هللهدد هللالمعدد، هللالمنت دد هلل
هلل!يع عهللالنمص يهللل، هلله هللالمع، هللالمنت  

هددلهلل"هللليقددم هللمنهددمهللألهددمهللب مددةهللإ ددام،ةهللله دقددةهللمعدد،ح،ةوهلليقدد  هلللهددذههللأقددلهللمددم
هلل قد  هللتهللهلللممدمهدذههللالخاصدةلهلل"ثمهلليخيمهللإلد هللهللهللهلل؟"المنت  هللهللألههللالمع، هللم هللالمع، هللهللاد هلل

مهللةهد هلل لإنهللزمدمهللذلددكهللهللوألدههللالمعد، هللالددذيهللتنت د ههللال،هدد دهللع هللأنهللالمعدد، هلللدمهلليدد  هللألي،دً
هلل!هكذاهلليق  هللب لنهللا تح،ميهلل"باضهللمامص يه

فهذاهللاليقدتهلللهلل"يق  وهللهللاهلله هللالمع، هللألههللألالهللمحم هلًللالاج،تهللهللالشييهللالغ يتهللهللل
"هللبلهلله هلللقتهلليعتحقههللالنميهللالقمد هللهللوع، هللم،ع هللب هللم يمالش يفهللل، هللخمًصمهللبملم

هللمً ا.ح هللميقةل
لالهللقم هللذلكهللهللهللواللهللاآليم هلللااحمدياهلللمهلليقلهللبألههللالمع، هللآحت هللمحم هللفيهللهلل

بهددددذههللالم مددددةهللهللأتيالةدددحمبةهلللالهللكمددددمبهللالشددد، خوهلللحدددد ههللالشدددد،خهللمنقدددذهللالعددددقمبهلليددد
يق  هللبأنهللهللاًهللح لاهللمأمطنيهللآيةهلللاح لهللألهللح يثهلًلهلل..اهلله هللالمع، هللأنهللمحم هلًلهللهلل..اإل ام،ة

هللي أل .هللالهلل؟ه هللالمع، هللهللامحم هلًل
مد لهلليجادلهللهللهللوالعقمبهللق أتهمهللفديهللكتمبدههللمد هللاال هللإلد هللااخ،د نقذهللهللح، لهللالش،خهللم

 لحهللالددبيهللوهلللمدد لهلليجايددههللهدد هللالمادد هلّل(8صددفحةهللبهدد هللالمعدد، هللالمنت دد هللفدديهللهللامحمدد هلًل
وهلللمد لهللألايدههلل(117صدفحةهللبوهلللمد لهللألايدههللهد هللإيي،دمهللالنمديهلل(11٩هللهللةصدفحبهللهلل(الق س
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اهلل هللهدذ هللختمهمهللبكمبثةهللم هللالا،مبهللالثق،لهللأنهللمحمً اهلله هللبئ،ااخ،لفيهللهللهللهللوه هللم   
هلل.(11٩الةفحةهللبالاملمهللفيهلل

هلل؟ لهللالمع،ح،، م هلله هللبئ، هللهذاهللالاملمهللفيهللمدهلل
مكتمدةهلللمد هللالطمادةهللااللد هللهلل124الةدفحةهللبقم هللفديهللوهللهللقملههللالش،خهللهللهللدم لمهلللق أهللمم

هلل"هللهلللل(النمفذ وهلل-محمد هللمد نهللليتحد  هلل-باد هللهللالقمد هللالمنت  هلل د، هللهدذاهللالادملمهلللدمهلليدأ  
"وللد، هلللدههلليد هللميدهللهللوملمهللآٍ هللالادهللهللنهلل د، هللهدذااهللهلللفيهللالت ألمةهللال هممل،ةهللال،عد م،ةف هللي 

هلل.ههلله هللمحم  ، هللهذاهللالاملمهللفيهللل  
فك،ددفهللهللوالمعدد،ح،، هلللفدديهللالعدد،مبهلللفدديهللالتفم دد، هللهدد هللالشدد،طمنهلللكنددههللفدديهللل دد 

هلل؟لفعهالش،طمنهلله هللاهللاتق هللبأنهللمحم هلًلتينعتهللالش،خهلللقًممهللش،طملً،مهلللمحم ؟!هللك،فهلل
مكيدد هللالهللأت[لهلل"14/30ي حنددمهلل] أهللفدديهللاآليددم هللالتدديهللاقتمعددهمهللفدديهللمهلللقدددم لدد هللمهللأيضددً

وهللمانمهدمهللبئد، هللهدذاهلل"شدييهللهلللل، هلللههللفي هللهللهلليوانهللبئ، هللهذاهللالاملمهلليأت هللهللهللوماكمهللكث،ً ا
محمد هلللد، هللمند ههللهلل(لمحمد بالاملمهللل، هلللههللمن يهللحمألةوهللدم لدمهلللضدءهللبد اًلهللمنهدمهلل

هللليهللأيهللحمألة.
دم لمهللهلل "ويد هللهللنهللبئ، هللهذاهللالاملمهللق فألةهللهللل نأممهللمي هللدي[لهلل"16هللهلل/11ي حنمهلل]فيهلل

هللدي .هللمحم هللق هللل(م حمبلضءهللب اًلهللمنهمهلل
طدد حهلليدهللهللوهللاآلنةهللهددذاهللالاددململدد ناآلنهللدي"هلللإذاهللأخددذلمهللبدد أيهللالدد كت بهللمنقددذهللالعددقمب

م طدد حهللمحمدد هللاآلنهلليدهللبمحمدد (لهللهللمنهددمهللللدد هلللضددانمهللبدد اًلهللهللو"بئدد، هللهددذاهللالاددملمهللخمبألددً
هلل.مخمبألهلًل

فدديهللإلج،ددلهللي حنددمهللكيهددمهللمدد هللهلل(ملمبئدد، هللهددذاهللالاددبثددانهللمدد ا هلللبدهللمةددطي هلل
هلل.هللحت هللأدفم هللم ابسهللااح هللهللهللوهلل، هللم هللالمع،ح،، هللالةغهلليا لهللهذاهللالكم، هلللهللهللهللوهللالش،طمنهلل
هلل."الش،طمنهللبئ، هللهذاهللالاملم"لهلل(تفع، هللها هللأم، بلفيهللالتفم ، هلليق  هللهذاهلل*هلل
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الجدد ي هللبملددذك هللأنهللبئدد، هللهددذاهللالاددملمهللهدد هلل(لهلل"ليي،ددم هللممك للملدد بفدديهللتفعدد، هلل*هلل 

هلل."الش،طمن
هلل".تهللإبي، هللبئ، هللهذاهللالاملميق هللف،دهلل"هللل(بنك ت هللبن،مم، ب*هلل

هلل ئيةلهللختمهللبهذههللااأهلل ليمد
هللهلهللتعتط،ءهللتح ي هللأيهللبشمبلهللب،ق، ؟

هللهلللممذاهلللمهلليخم كمهللمحم هللم هللأممك هللالمشمبا هللبملضمط؟هلل
هلللممذاهلللمهللينت  هللأيهللمع،حيهللةه بهللأيهلللميهللم بي؟

هللبل؟ب ث،قةهللتاتق هللألهمهللم ل هللهللك،فهللتحتبُّهللهلل
أ هللهلل؟ لحهللالقدد سالددأ هللهلل؟ هللم  دد أهلل؟أ هللإيي،ددمهلل؟المنت دد  هللالمعدد، هللهددلهللمحمدد هللهدد

هلل!؟طمنالش،
هلل

هلل**هلل*
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هلل
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هلل
هلل.لالةالهلللالعا هللمي هللب   هللا الحم هلل هللهللو ح،مدبعمهللا هللال حم هللال

ميد هللألم،دءهللمعدميهللالخ،د هللهللهللومعميهللالخ، هللأ دتمذهللبشد، هللهللومعميهللالخ، هلل امدلهللالق 
هللشمه ي .العمدلهللالم

هلل هللمتددمبا، اللهلللإلخدد لأشددك هللهللويكمهللبم تضددمفتيهللفدديهللالقنددملب ايددةهللأشددك هلللكددمهللتفضدد 
 هللمندمة لهللتامل هللأنهلللق هلّللهللهللتممبلهللهلللأ أ هللا هللهللوال تمتممهمهللمانمهللفيهللهذههللالي،يةهللهللألم،ام

هللا،نهمهللفيهللبحيةهللالمحاهللم هللالح .لتدهللهللوخ اهمأدهللميم،ةهللبص،نةهللتف، همهللفيهلل
هللتجاددلهللالحدد نهلل ددهًاهلليددمهللاهللشددئبلددبهللإذألهللوألايتددههلل ددهًاهللهلل ددهلهللإالهللمددمهللاليهددمهللال

هللك يم.هلل
هلل حيددلهللمقدد لهللمدد هلللعددمليهلليفقهدد اهلللاهللوليعدد هلللدديهللأمدد يهللواشدد حهلللدديهللصدد بيهللبّ  
هللق لي.

هللهلل؟(ملسو هيلع هللا ىلصبهلهللبش هللالكتم هللالمق سهللبمحم هللهللم ض منمهللال،  
ملمعدديم نهلليؤمندد نهللبنمدد لهللفهلل؛هددذاهللالم ضدد عهلللدد، هللبددذيهللبددم هللمندد هللالمعدديم، 

هللوالماجددد ا وهللالكتدددم هللللهلللم تدددههللالمختيفدددةبمدددمهللثمدددبهلللددد يهمهللمددد هللدالئدددهللملسو هيلع هللا ىلصمحمددد هلل
هلل.س هللحمألةهللإل هللشهمدلهللالكتم هللالمق  هلل هللر،لهذاهللل، هللم ضاهوهللمهلل..ا  يالنم
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أهللمندههلللمديهللل، هللم هللش طهللالنمديهللالةدمدبهللأنهلليتنمد هللهللهللو تمذهللبش، خاًفمهلللممهللقملههللاا
مد هللالددذيهللتنمدأهللمدد هللهللمد هللالددذيهللتنمدأهللمدد هللم  د ؟هللبد اه،م؟إأهللمدد هللمد هللالددذيهللتنمد هلل؛هللقميده

هللكدلهللهللتنمأهللم هللدالد؟هللهلللذيهللهللم هللاهللهلليش ع؟   هللبهدموهللهدؤاليهللاالم،دميهلللدمهللتعدمقهمهلللمد لهللبشد 
هلل تمذهللبش، هللش طهللر، هللصح، .لش طهللالذيهللألايههللااذاهللاه

الهددمهلللبد هللفدديهللكتددم هللهللوا هللالكتمب،ددة يلددمهلليهددتمهللالمعدديم نهللكث،ددً اهللبهددذههللالنمدد
هلللهللب، هللأي ينمهللال،  .مح  هلل
هللفهدد هللالهللملسو هيلع هللا ىلصمدد هللالمشددمبلهللبمحمدد هللالكدد يمهللنهللالقدد آنهللحدد، هلليتحدد  هللوهللشدد، ذهللب ددتمأ
نهللمد هللتد بالهللا هلللإلج،دلهللا وهللتد بالهللا هللإلمدمهلليتحد  هللوهللسمد هللكتمبدكهللالمقد  هللنهللهلليتح  هلل

هلل.لإلج،لهللا هللملسو هيلع هللا ىلصهيهللالتيهلللبدهللف،همهللذك هللمحم هلل
كمدمهلليقد  هللمممدةهللالنقدمدهللهديهللتد بالهللهلليفهدهللوأممهللالت بالهللالم أل دلهللب، هللأي ينمهللال،د  

لهدد هللهللف يدد ممنو يتشددمبدهلللهلل(?who wrote the bibleبهللابألددءهللإلدد هللكتددم وهللمدد با
الذيهللكتتهللهذههللالت بالهللألهللالذيهللألماهدمهللهد هللهللهللختمهللبملنق هللاامي هلليق  لمديهللهلليه 

إلمدمهللهللونهللمد هللتد بالهللمد بانهلللدمهلليتحد  هللآالقد للمحاهللفيهللت بالهللم باوهللهللهللهللم با.هلللح هللال
هلل.نهللم هللت بالهللا تح  هلل

لهللذيهللل  هللمي هللالمع، هلللل، هللم هللاإللج،أيًضمهلللح هلللتح نهللم هللإلج،لهللا هللال
لحد هللهلل"و..قدم هللهللهللهللمدمل قدمهللهللهللهلل..كتدتهللهللهللهللمدمي حندمهللهلل"هللهللللديلهللهللتقهللهللالذيهللكتمههللالتام،ذوهلللذلكهللال

هللتؤم هللبه.هلللتح نهللم هللإلج،لهللا هللالذيهللألبهللال
هلل هللبه؟فك،فهللتعتشه هللهللمفهلًلكمنهللالكتم هللمح  هللهللذا تمذهلليق  لهللإيعأ هللاا

قميددمهللهدد يهللاالم،ددميهلل هللبلمددهللوههللمدد هللالحدد ياندديهللخيدد  هللهلليق،ننددمهللبتح يددفهللالكتددم هللال
مهللوهلليمكننمهللأنهلللعتخيمهللم هللبكم هللالتح يفهللبامللح،ه مد هللالحق،قدةهللالتديهللأل لهدمهللضدً

هللا هللم هلللألل.
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الكددمهللألددتمهللهللوإلمددمهلللعتشدده هللبهددمهللوبلهللب أينددمحدد، هلللعتشدده هللبهددذههللال ث،قددةهللالمدد ل هلل 

هلللل، هللم هللأألينمهلللح .هللوتؤمن نهللبهم

 تمذهللأت قءهللأنهلليج،منيهللمي،همهللااوهللفقط ئيةهللأ هللخا هللهذههللالمنمة لهللمش لهلل أق هلّل
هللقملهللمنهوهلللكد هللأنهللالألاح هللألمهللهللهللهللال هلل ط هلًلل وهللهللبش، هلللل هللبكيمم هللم أل لهلللكلهلل ؤا

هلل.يج،منيهللل هلليك نهللال ضءهللأل،ً ا

سهللأيهللكتدم هللمقد  هللهللهلل؟سهلهللبش هللالكتم هللالمقد  هللهللهلللن تمذهللبش، هللح،نممهلللتح  هلل(هللأ1
هللهذاهللالذيهلللمحاهللم هللالمشمبا هللف،ه؟

وهلل(66بوهللالم لتعدتملبهلل(73بكمث ل،ك،ةهللالوهللا ف هلًلهلل(81بالكن،عةهللالحمش،ةهللمن همهلل*هللهلل
محدداهللمدد هلللاندد ممهللفوهللا ددف هلًل(هلل3٩بفقددطوهللال،هدد دهللالامدد ال،، هللهلل(5بال،هدد دهللالعددمم ي، هلل

هلل؟!ت ي ليهللأنهللأبحاهللفيهللأيهللكتم هللمنهمهلل..المشمبا 
لمعدد،ح،ةهللمدد هللاسهللالمقدد  هللهللقدد ائمهللالكتددم بكتددم هللالدد كت بهللألدد نهللم،دد هللا ددمههلل*هلل

 وهللكمنهللمن همهللمجم مم هللم هلللاحهللهللهمهللكتم لنهللأنهللاآلبميهلللمهلليك هللهلليتح  هللهللهلل(الممك ل
حضد لاهلللندمهللمد هللالكتدم هلل"أهللل دتمذقملدههللااهلللد حضهللمدمهللهللةهذههلللحد همهللكمف،دلالكتتوهللهلل

هلل.".ملسو هيلع هللا ىلصالمق سهللالمشمبا هللبمحم هلل
نهللالددد  هلليقددد  هللفددديهلل"اهلليقددد  لهلل(101بهلل دددنةهلل ال لمدددمليهللالمتددد فمنددد سهلل،إكي*هلل

اهللهذ هللهللأي"وهللهلل(نكمهللمي هللالكث، ...الخهللالقي،لهللالهلللأتم هللهللهللفيهللهلليإنهلللمهللتك ل اهللأمنمبهللهلللاإللج،ل
حضد لاهللأوهللنملج هوهللر، هللم أل دهللفيهللاإللج،لهللالدذيهللبد، هلليد يهللهللالهللهلل؟فيهللاإللج،لهللهللنمال

 ددتخ جهللمنددههللمندد سهللا،كيإلنددمهللهددذاهللاإللج،ددلهللالددذيهللكددمنهللينقددلهللمنددههللهددذاهللالقدد ي هلل
هللهلل!ملسو هيلع هللا ىلصهللمحم هللالمشمبا هللبملنمي
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لنمهللضءهللللهلل.."سالكتم هللالمق  هلل(لهلل"يق  هللهلل 220بهللهلليمن سهللالعكن ب،كيإهللهلليق  *هلل
الدذيهللبد، هلليد يهللهللهللسالكتم هللالمق  هللهللهللفيكيمةهللهللهللهللمهللأيمنههللهللال، هللم أل دهلًلهللهللو ط ي هللبا هم

منددد سهلل،كيإسهللالدددذيهللكدددمنهللياتمددد ههللحضددد لاهلللندددمهللالكتدددم هللالمقددد  هللأهللو دددتمذهللبشددد، اا
هلل!العكن بي

سهللميدد هللأفكدمبهللالةدملح، هللا ددمهللديد هللالكتدم هللالمقد  هلل"أهللفديهلللدمهللآخد هلليقدد  ل*هلل
هللالدذيهللمند هللاا دتمذهللبشد، ؟هللسفيهللالكتم هللالمقد  هللهللاي هللهذ"وهللأتنم هللهللةمب، هللالتيهللالالم
هللمق  هللالددذيهللكددمنهلللحدد هلل ددنمحاهللمدد هللالمشددمبا هللفدديهللالكتددم هللوهللم ألدد دهللر،دد  مندد هللهللم ددً

هلل!حض لههلللنمأهللومن س،كيإ
سهللالكتدددم هللالمقددد  هلل"هلل(ل 225بهللةنهللمددد هللكمدددمبهللمايمددديهللالمعددد،ح،م،ددديت المايدددمهللت*هلل
ثددمهللهللو ددتمذهللبشدد، يهللكتددم هللاار،دد هللم ألدد دهللفددهددذاهللالعددط هللهللولياط،نددمهلل ددطً اهلل.."يقدد  

هلللنمحاهللمنه.هللي،منت لنمهللكتم هللتاهلل لحضوهللأملسو هيلع هللا ىلصلنميهللايطملمنيهللبملمحاهللم هللبشمبا هلل
مد هلللدمهلليكد هللف،دههللبهللللممهللألميهللفيهللالكتم هللالمقد س"هللل، هلليق  طعرلأالق ي هلل*هللهلل

هلل(".شفميهلللههللالمخمفةهللال

مهلل( 165بهللالشده، هلل دت،  ألالقد ي هلل*هلل اتهدمهللال،هد دهللبحددذلهللهلل..هللقدم هللشدد،ًئمهللمج،مدً
مد هللالاهد هللهللهللب،عد عالمشمبا هللهللال،ه دهللهللحذلهللهللهللهللذاإوهللهللالق يمهللهلللاه المشمبا هللب،ع عهللم هللا

هلل؟!ملسو هيلع هللا ىلصبمحم هللالمشمبا هللهللاأل هلليحذف هلل؛الق يمهلل
قدد هللهللما هلللحدد ههلليايددمهللإذاهللكددمنهللمايم لدد"هلل نلفديقدد  هللت يهللو نفددفديهللحدد ابههللمددءهللت ي

هلل".كممهللتق  هللسحذف اهللأأل ايهللم هللالكتم هللالمق  هلل
هللممذاهللبدهللمي،ههللالق ي ؟

كتدتهللهللهندملهلللادم"؛هللبمت هدمهللقمتمالتيهللهللة يم لهللألكهلللمهللتعمءهللم هللالكتتهللالمق  هلل"
هلل!ممت بل
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يتحد نهللف،هدمهللهللولق هللحذف اهللهذاهللالج يهللم هللالفقد ا "هللهللم لهللأخ ىهلليق  هلللهلفيهللهلل*هللهلل 

فةد وهلللهندملهللقدمل نهللالم هلل ف هللمد زاهللهللاهللال،ه دهللحذف اهللهللذهلًلفة "وهللإم باهللم هللقمل نهللال
هللةهللم هللكتمبكهللالمق س.ط هللمحذلفأبباةهللأ 
لددههللاإلهللالدد  لهللبم،ددمإحددذف اهللهددذههللالكيمددم هللمدد هلل ددف هلل"هلللفدديهلللددمهللثملدداهلليقدد  *هلل
هللي ي للهم.هللانهللف،همهللبشمبا هللالهلللممذا؟هللوكمل اهلليحذف نهللاذهلًلإهلل"و هللم تمهتذك هلل

الدد  هللقدد هللهلللق لدد اهللبدد، هللاامددم"هلللاهنددملهللممددمبلهللمهمددةهللألدد هلًلهلل[٩6فدديهلل]الم مدد بهلل*هلل
الشدده، هللوهلللكدد هللاا هللي  ددت،ن سهلل ددةالمق  هللهكددذاهلللبد هللفدديهللكددلهللاا ددفمبهللهلل"وميددك

هلل(وةميددكهللميدد هللخشددمهلل  هللقددالدد هللبهللكملددبلهللبددلهللوالامددمبلهلللددمهللتكدد هللهكددذاهلللهللهددذهقدد  ي
هلللممذا؟هلل..هلل(مي هللخشمةبمنهمهللكيمةهللهللال،ه دهللفحذل
هلل.ةي  يمق هللفيهللالنمهللداللةهللمي هللالمع، هللالمهللحت هللالهلل
لهلللهللمنههللفيهللالاهد هللالقد يم ييتح نهللبأنهللالمع، هلللبد هللالنمهللهلل [إلج،لهللمت]فيهللهلل*هللهلل

هلل".إلههلل ، م هلللمص ًيمهللللم،ميق،لهللبماهللكيهلليتمهللمم"ل
لهللفديهلل يأصداتهلللمد"هللهلللكدمث ل،كيالهللهللنبد الهللهلل منهدمهللاا هللبيم لدهللهلل يقد لهللهلل يهذههللالنم

هلل."الكتم هللالمق س
شددييهللفدديهللالكتددم هللهللمدد هللت األهنددمهللصددا بةهللكم،دد لهللالددههللمددم"هلللليي،ددم هللبددمبكييهلليقدد  

هلل".يةلمهللي أل هللحلهللكمٍلهلللهذههللالمشكيق  لهلل"وهلل"المق سهلليتح نهللم هللالنمص ل
هددمهللال،هدد دهللبتضدد،،ءهللالكتددم هللات هللهلل( 407بهلل القدد ي هللي حنددمهللفددمهللالددذهتهللالمتدد ف*هلل

مهللميد هللهدذههللالنمديقد هللهللولإفعمدهلللة صه  هللاالم،دميهللقدم هلل هللمد هللمد هلللهلل"لهللالمفقد دل ي هللتاي،قدً
االم،ميهللكتم اهلللحً،مهللإًذاهللوهلل"ق  اهللم هللكتمبم هللاالم،ميهللق هللفدهللانهللكث، هلًلهللهللتعتغ ب اهللهللالهللهلل؟هذا

هلل. هللهذاهللال حيق هللم هللا وهلللفدهلل
هلل.ملسو هيلع هللا ىلصمحم هللبا هلل ينمالفق تمهلللنعتخيمهللمنههللهللحض لاهلللنمهللممأ
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مهلللم  هللهللوح قددد هأخددد هللضهللاآللالدددماهللوفعددد أدهللبادددضهللهدددذههللالكتدددتهلل"هللليقددد   قددد ههللإببدددً
هلل".لق هللخمل اهللكتمهمهلل..هلل بألفعهم

هللأ ئيةهللأديتهللالج ا هللمنهملهللةمن يهللثاث
هللسهللتمحاهللمنه؟اال لهللأيهللكتم هللمق  هلل
نهللأالهلليمكد هللأهلل؛-هللي  ت،ن سكممهللقم هلل-هللع عهللا هللم هللي يالثمليلهللم هللحذلهللالنم
هلل؟ملسو هيلع هللا ىلصقةهللبمحم هلليحذلهللالمشمبا هللالمتاّي هلل

مند لمهللمادمي، هللميم،دةهللال دتخاصهللل،عدبهللهللدمدمئكم[هللهللاعدتهللهلل]بحنهللهلل لح هللالمعيم
لج،ي،د نهللال دتخاصهللهيهللالمامي، هللمن كمهللالتديهللامتمد همهللمتدّ هلللاإلهللهللممفا وهللهلل يالنم

مشدمبا هللبمحمد هللمهللال م هأالعا هلللنعتخ جهللمي هللالةالهللل،ع عهللمي،ههللبالمشمبا هللهلل
هلل؟ملسو هيلع هللا ىلص

مهللقمددلهللمشدد ي هلل ددنةهللفتهددلأوهلل ددتمذهللبشدد، هلليقدد أهللفدديهللالطماددةهللااللدد هللمدد هللكتددمبياا
نهلللصينمهللإلد هللالطمادةهللال ابادةهللباد هللمشد ي هللح،نممهللكنبهللدملًممهللألهللح، هللتخ ألبوهللاآل

 ددتمذهلللايددكهللتجدد هللأهللت ألددءهلللهددمهلليددمهللأنهلللت لددبهللحددمل ميدد هللاإلهلللمنشدد بهلليلهددهللو ددنة
هلل.متح يثهلًل
دهلللددمهلليحدد هلّلهللوهددذههلل(بحيددةهللالت،ددهبيددم هللفدديهللدهللاآلنهلللددمهلليحددّ  هللآالقدد هلللمذهلليقدد  ت دداا

ميد هللهللملسو هيلع هللا ىلصفهلللم لهلللم،ندمهللمحمد هللتت ق هللهللافهلل؛عهللر، هللمهم ضم انهللهذاهللالهللهللاآليم هلللممذا؟
هلل.هذا

هللأهاهللل هاهللبكم..هلللشك اًهلل.هللبهذا.هللالق آنهللأصًاهللر، هللمانّيٍهلل
هلل***هلل
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هلل 
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هلل 

هلل
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هلل

ليدأتيهللليخد عهللهللهللو فد هللمندمة هللميد هللمند انهللماد، هللمند ممهلليت هللهللهلل..هللهللفيهللميمهللالمندمة ا 
هدذاهللهد هللهللوعهللالمتنمة هللاآلخ هللل،نمق هللم ض عهللآخ هللفدمميم اهللألدههللالهد  ليخ هللهللوالنمس

هللبهلللفدديهللأنهلللتنددمة هللدكتدد بهللفقنددمهلليددملقدد هللات هللوهللالتق،دد،مهللالايمدديهللليمنددمة ل  هللالكتددم هللهددلهللبشدد 
هللهلل(؟سهللبمحم المق  هلل

نهللنوهللفألدبهللاآلآتح يدفهللالقد هللهللللل، هللهللوستح يفهللالكتم هللالمق  هللهللهلللل، الان انهللهلل
م.لجهللمددلهددذاهللخدد وهللنهللفدديهللم ضدد عهللآخدد هللتتحدد  هلل ذاهللأبد هللأنهللفدد هلل هللالم ضدد عهللتمممددً

هلل.نمة هللفملت  هللبملم ض عهللالمط لحتدهلل
 دئيتكوهللأسهلل دأأل،مكهللمد هلليك نهللالم ض عهللم هللتح يفهللالكتم هللالمقد  هللهللهللح، هلل

هلل. ئيةهللالتيهللد حتهماتهلللالهللمي هلل ؤا هلللاح هللم هللالكنكهلللمهللتج هلل

لددذيهللأمددمميهللف،ددههللالههللفتددلددكهللبألددكهللريطددمنوهللهددذاهللالكتددم هللالددذيهللأل هللهللثمددبحتدد هللأ
فتدههللإذاهلللدمهللتكد هللتاد لهللسوهلللمدمذاهللأل هللصفحةهللكيهمهللتقتم هللم هللالكتدم هللالمقد  هللهللهلل(142ب

لممذاهللذهمبهللهللصفحة؟هلل(142دبأيهللكتم هللاقتمعبهللمنههللفيهللال؟!هللكتم هلل تقتم هللمنههللهللأي هلل
لمددمذاهللذهمددبهللإلدد هللهللتادد لهللأيهللكتددم هلل ددتمحاهللف،دده؟هللالتكدد ي هللإذاهللكنددبهللالهللإلدد هلل ددف 

هلللج،لهللي حنم؟إ
هلل!لج،لهللي حنمإلههللالهللميمهللليهللب أل دهللأفهللهذاهللالكتم وهللللّهللؤأليهلللمهلللهللإقلهلللينمس
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لد هلل دف هللإذهمدبهللهلللسهللالتديهلللا فهدموهللهلللبهللذهمبهللإل هللكلهللأ دفمبهللالكتدم هللالمقد  هللأ 

  هللبًداهللقمضدً،مهللميد هللألهد هللالكهللتا لهللألديهللهللوكتمتههللتخجلهللأنهللتنمق هللممهللهلللك هللهللوالتثن،ة
هلل.كلهللكامك

هلللحكدمللدذلكهلل دأت لهللاهللوكتمتدههللذهمدبهللإلد هللم ضد عهللآخد هللهللم اهللأنهللتنمق هللمدم
هللليمشمه ي .

ملهللمندددد ممهلليقدددد  هللالقدددد آن هلل﴿هلللدمددد ليهللأقدددد  هللليمشددددمه ي هللأيضددددً مد مهد ندددد  هللآت ،ِّ ي   ذ  الدددد 
هلل ت م   هللاِّهللي هللوهلل﴿نهللم هلليه دهللمة ههلللم هللمع،حيهللمة هيتح  هلل..﴾هللهللالِّك  فد ن  مهللي اِّ   هللك م  فد ل هد   

هللا تدمدد ن  هللل ، كِّ مِّ نِّهد يًقمهللّم  هللف    ن  إ  هللۖهللل  مِّ هد ن مي  ي مدد ن هلللِّحد هللأ بِّ هللي اِّ مِّ هدد هللل  نهلليتحد  هللهللهلل[146﴾هلل]المقد للهللهلل  
هللمليخمدتهللهدؤاليهللإلهدمهللأهدلهللالكتدم وهلللمدمذاهلل دممهمهللأهدلهللالكتدم هللإذاهللكدمنهللكتدمبه

هللي   هلللهلل﴿لممذاهللقم هللهلل؟مفهلًلمح  هلل مهللب ،ِّ   ًقمهلللّ م    ّ ة  هللمد ت م   هللالِّك  هللم    ه  بهللمةّ  هللهلل [هلله48﴾هلل]الممئ للهلليِّ
هللذلك.هلل هللكلمي هللالكتم هللالم أل دهللفيهللمة هوهلللك هلل أتجملزهللم

هللهللوالتدديهللد حتهددمهللة ددئيلددمهللتجددتهللميدد هلل ددؤا هلللاحدد هللمدد هللاا  هللبألددكهلللهددذاهللي ضددّ 
هللمم هللالمشمه ي .أاهللمح جهللأل هلًل

 هللمحمد وهللهدلهللاهللمدتمحد..هللهلللم ألبهللف،ههللمي هللكدلهلل دف هللهللوهللهللدمبهللكتمبهللكتمًبمهللهللهللهللمم
هللأي ؟هللهللنهللم هللمحم ؟أيهللبشمبلهللتتح  هللذك هللتعتط،ءهللأنهللت

هللمدمهللنهللمد هللمحمد ؟ دف هللالتكد ي هللتتحد  هللهلللهللفديذك  هلل ف هللالتك ي وهللهلهللالمشدمب
هللهللدل،يك؟

هلل.طبيلمهللرألهللوكتمبيهللكمنهللريطةهلللقلهللليمشمه ي لإالهللوهلل
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هلللك  هللتق لهموهللهلل فتدههللمد هللمشد ي هلل دنةهللهدذههللالطمادةوهللد،دتهللل هللأهذاهللالكتدم هلللهللقيب 

بئد، هللهدذاهللالادملمهللفديهللهللهللن هللبأدبكبهللهللألهللهلل؟بئ، هللهذاهللالاملمهللهللاهلله قيبهللبأنهللمحم هلًللممذاهللهلل
هلل.،طمن لهللالمع،ح،، هلله هللالشمدهلل

مهللشدد،طملً،مهلللمحمدد هللفدديهلللعددختيهللخطددأ دهللأهللأهلللقددلهلللينددمسلتجدد  هلل وهلللقدد هلللعددمبهلللقمددً
قمددبهللبملطماددةهللفهللوأليهللأخطددأ بددمتددذبهلللأقدد  هلللينددمسهللأللكدد هللخجيددبهللأنهللهللوااللدد 
لث هللبكهللإذاهللالهللتةح، هلللالهللأيهللشييوهللك،فهللالهللامتذابهلللهلل..هللهلللحذفتههللبةمبهللهللوالثمل،ة

سهللأيهللشددييوهلللينددمثددمهللت األاددبهللمنددههللدلنهللأنهللتقدد  هللهللوممهللشدد،طمل،هلًللعددمبهلللمحمدد هلللقمددهلًل
 دنث هللبدكهلل؟هللهدلهلللهللش،طمل،ةهلللمحمد هلللتت األدءهللمنهدم يتنعتهلللمهللهلللألبهللهللك،فهلللث هللبك

هلل!شييهللمضحكهللفاًاهللهلل؟خ ىا هللاا يفيهللالنم
للمديددبهللهللوخطددأ هللفدديهللالنعددخةهللااللدد أهللفاددًاهللهللللقددلهلللينددمسوهللكهللالجدد ألهللتميدد هلل
وهلل ددحتهللهددذههللالمشددمبلهللمدد هللهددذاهللالكتددم ألهللومتددذبأنهللألددمهللبملشدد،طمنوهلللاآلهللامحمدد هلًل

نهللحع هلللكهللأنهللتتح  هللمافهللوأبيهمهللممذاهللقيب لينمسوهلللهللهللش همل ألهللهللو دهللمن يألم 
نهللتدذهتهللإلد هللم ضد عهللآخد هلللدمهللأهللمد  اهللومنهمهللبكلهلللضد حوهلللهد هللا دمهللالم لدممبهلل

هللولهللمندددكتحميدددهلللهدددذاهللوددددابلدددمهلللنمقشدددههللميددد هللاإلهلل..هللددددابفددد هللمي،دددههللميددد هللاإللت هلل
هللحعتهللمي،كوهللالت  هللبملم ض عهللالمط لحهللحت هللتك نهللالمنمة لهللميم،ة.ليدهلل

ق اهللأهددلهللتةدد هلّلهللالبثددمهلللددمهللتيتدد  هللبم ضدد عهللقيتددههلللددكوهللمحمدد هلللفعددههللقددم هلللددكلهلل
هللمهدلهللكدمنهللمحمد هللريطملدهلًلف هللأهدلهللالكتدم وهللهلللبهللتكذهلّلأوهللاآلنهللهلل(ب همتكذهلّلهللهللالكتم هلللال
هلل!لتق  هللبأنهللكتمبهمهللمح  هللهللو هللالمع،ح،، اآلنهللألبهللتكذهلّلهللهلل؟ب همتكذهلّلهللهللالهللهلللمن ممهللقم 
بلهللشدددخمهللممقدددلهلليدددذهتهللإلددد هللمحكمدددةهللب ث،قدددةهللمددد ل هللهللهندددملأ دددألكلهللهدددلهللثدددمهلل
ألددمهللهللليقدد  هلللهددمي ألدد هللشددخمهللممقددلهللهددلهللثددمهللهلل؟ هللبهددمهللميدد هلللمدد لهللمحمدد ليعتشدده هلل

هللدلا ؟هللهلهللمن لهللااهلل؟ك،فهلل تا لهللب؟بهلللر، هللالم ل هللالم ل هللهلل تط،ءهللالتم،، هللب، أ
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هللتمتيكهللأيهللشيي.هللال 
هللر،د هللهللالمد لبهلللمدممهللهلللدمهلليقدلهلللكدمهللمدهللهلل..هللهللإذاهللكمنهللمحم هلللفعدههلللدمهلليعدتطءهللالتم،،د هلل
هلل؟!م هللمحم ميًممهللهلهللألبهللأحع هللهلل؟ لبوهللك،فهللتعتط،اهمهللألبمال

هللوألنيهللقيبهللفيهللكتمبيهللأنهللالمع، هللل، هلله هللالمع، هللالمنت د هللهلللتقلهلللينمسهللهللثمهلللمِّهلل
قدلهلللهدمهللألدمهللوهلل لهللالمعديم نل،دةهللل،كفدهلّللمنت  وهللقلهللهذاهللمانهللمحم هلله هللالمع، هللاأل

،بهللمحمدد هللهدد هللالمعدد، هلل ددميهللألبددلقددلهللوهللقيددبهللهددذاهللفدديهللكتددمبيوهللامتيددكهللالجدد ألهلل
لدمهللهللوخذ هلللقتهللالمعد، هللأألمهللهللهللهللللامتيكهللالج ألوهلللقلهلللهمهللهللوالمنت  وهللقلهللهذاهللمال،ة
نهللهدددذههللالم مدددةهللفددديهللهدددذههلل دددتك نهللألدددبهللمعدددتح  هللهللو دددام،ةإتقدددلهللبهدددذاهللأيهللب مدددةهلل

هلل لهللبهذا.ذكهلّل أل مكهلللل أدهللهللوالمنمة ل
ألايتدههللهلل..هللمهلللمحمد مط،دبهللألقمبدهلًلأقلهلللهدمهللألدمهللهللهللهلل..هللهللقلهلللينمسهللكلهللهذههللاام بهللهللاإذهلًل
لألايتدههللهللهللو لحهللالقد سالديهللهللما هلّلاللألايتههللهللهللهللولألايتههللالمع، هللهللهللولألايتههللم   هللهللومإيي،
ذاهللإلوهلليم هللاقتمعتهمهللم هللكتمبندمهللالدذيهللتد ممهللبألدههللمحد  هلللكلهللهذههللاآلهللومهللالش،طمنأيًضهلل

لهللمدد هللمحمدد هلللالته،نددموهلللمددمذاهللتؤلددفهلل يت ألدد هللأيهلللمددهللالهلللوهللقددلت كددهمهللفمفددهلًلكددمنهللمح  هلل
هلل!كتمًبم؟

هلل.ر، هللمهماام هللهذاهللهلللثمهلليق  
نهللفديهللا هللمند كمهلليتحد  هللهدلهللهلل محمنهللا !هللر، هللمهمهللثدمهللتند  هللف،دههللآيدم هللق آل،دةوهللهلل

؟هلليمددمذاهللل لددبهللف،ددههللآيددم هللق آل،ددةفهللومهلللكددمدملمددمهللهددذاهللاامدد هلللدد، هللمهمددًهلل؟!هللأمدد بهللتمفهددة
هديهللهللهللاإذهلًلهللهللا؟يند  هللالد حيهللميد هللالنمديوهلللمدمذاهللكدلهللهدذاهللالتادتهللإذهلًللوهللهللفهللهللمتكيد هللهللهلليلم ألل

هللنهللفدديهللالتفمهددم أنهللا هلليتحدد  هللكددلهللومدد هللتمفددهملمددمهللاادهللومتحتمأل لهددهللائدد لهللالزآيددم هلل
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هلل؟يممنهللبدهمع،ح،، هللبمإلليهموهلللممذاهللدملتهللمحم هللاهللهللوهللم ض عهللبملنعمةهلللكهللالمن كم
هلل؟ا هللمنههللر، هللمهمة يالنمهلليممنهللبههللدملممهللأنللممذاهللدملتهللال،ه دهللبمإل

مهللأ نهلللهلل﴿نهلليكددذبكآالقدد وهللنهللماجدد ا هللمحمدد هللهدديهللالدد ل،لإهللثددمهللتقدد  ل ندد  ن ا  مهللم  مدد  ل 
لد ن هلل ِّهلللُّهلل مهللااِّ ل  هللب ه  هللأ نهللك ذ    هللإ ال  ي م   هللب مآلِّ ل  ماجد لهللهللت ألد هلللالهللهللوهللالهللهلل[5٩﴾هلل]اإل د ايلهللهلل  

هللحمديا.بلهلللعمتمهللالماج ا هلللمحم هللفيهللااهللونهللكيهآفيهللالق هللللاح 

قدد أهلللددكهللهددذاهللأقددطهللبألددههللهدد هللالمعدد، وهللدمندديهللهللع هللحدد، هللتقدد  هللبددأنهللالمعدد، هلللددمهلليدد  هلل
هلل"لهللهللفيهللكتمبكيتههللهللالنموهلللهذاهللق أ    هلل د  مُّ   ،يدد هللف  ي ة  ةد    يهللق ،ِّ اح  لد  هلللد    هللإ  هللي عدد عد مي  مهللأل  ل م  ل 

ملد  ؟هللف قدد  من  لِّعدد  هللاإل  مهللابددِّ د يهللأ لدد  لددّ  هللإ  مسد هللالندد  هللي قددد  د لهللمدد  ِّ هد ،ددذ  وهللت ا م  اند مدد    اِّ مهللالِّم  ندد  هلليد ح  الهللقدد  ِّ ي
هللم   هلل اح  ي هللل  ، مهللأ لِّ م  بِّ هللإ  لن  آخ  د ، موهللل 

يي  هللإ  لن  آخ  د ، مي هللهللاا هللل  م  هللوهلللِّ هللت قد لدد ن  وهللمد  ِّ تدمِّ أ لدِّ لهللل  مِّ هللل هدد ق م  
لّ يهللأ ل م؟ ّي هللهللهللإ  هللا  هللالِّحد  هللابدِّ د ، د عد  هللالِّم  هللهدد   ب  لهللأ لدِّ م   قد  هللل  سد هللبدطدِّ د مند ا  مِّ

هلل د  م   هللف أألد هللوهللهللف أ ألد  م  
هلليد ل مهللي هلل هللبِّ   مند ا  مِّ هللي مهلل   هللل هدلهللدد ب  هللل ك  ق م   هللل  هللن هللإ هللهلل(ههللميد هللهدذاهللالمةدطي هلليانيهللأق  هللبعد عد

هللهلل هللل ك  ي  ِّ هلليداِّ ًممهللل مِّ د  ًممهللل  يهللهلل(يانيهلللدمهللتأخدذهللكامدكهللمد هللالندمسبل حِّ يهللفد  ذ  يهللالد  هللأ بد  لكد   
هلل ا   مل  م  ، هللليهللالمعدلبملتمهللهللوا هللالذيهللفيهللالعمملا هلله هللالذيهللأمي هلللكهللذلكهللهلل"؛.الع 

هلل.امت لهللبألههللالمع، هلل
هللقم هللي حنمهلل دمئًاهللوهللهللمن ممهللبااهللي حنمهللتيم،ذيههللل،عأالهللهللول، هللهذاهللالنمهللفحعت

هلللهلل"مع، هللمم هللتيم،ذيهال ب  ي هدد  هلل أ لدِّ ؟ أ  ِّهلل اآلتد  هللآخد     د
ت  د  مهللل نِّ مد  هللل هد م   قد  هللل  هللي عدد عد م   هلل:ف أ ألد 

م مدد  ه  ا اذِّ مدد    أ خِّ ان هلل ل  ت نِّ ددد   هللل  من  ا  م  مهللت عددِّ مهللب مدد  ندد  وهللهلل:يد ح  شددد ن  هللي مِّ ج  الِّاددد ِّ وهللل  لن   د
ةدد  هلليدمِّ ي  مددِّ الِّاد

اد  م  هللي عدددِّ م  الةدددُّ وهللل  لن  هلليدط هددد  د ص  مدددد ِّ الِّ وهللل  هللن  لن  هلليدم شددد  د مك ،   عددد  الِّم  وهللل  ت  هللي قد مدددد ن  الِّمددد  ِّ ل 
دد ب   ي هلل ال هلل ل م  ِّهلل ل 

هللف  ثد د هلل."ي اِّ
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هلل؟"أ هلللنت دد هللآخدد هلل؟هددلهللألددبهللهدد هللاآلتددي"لددمهللينت دد هللالمعدد،ح، نهللأيهلللمدديهللآخدد وهللهلل 
الهللتنت دد لاهللآخدد وهللالدديهللألددمهللأفددت هللأمدد، هللهلل"؛ددد ب هلللمدد هللالهللياثدد هللفددي" هللقددم لهللمعدد،ال

هلل.لأألالهللالا جهلليمش نهللوالامي
لألادلهللالدذي هللهللولذلدكهللفديهللقةدةهللالاد ل،، وهللمهللحم هللفجادلهللالممةد ي هللمم،دهلًلمهللهللممأ

هلل.مهللفيهللقةةهللالا ل،، م ت هللأيًضهللح،ميهللاالألالهللهللومهللفيهللقةةهللالا ل،، يمش نهللم ألهلًل
فاهللتع بهلللقتهللالمع، وهللالهللهللهللوةفهللبتيكهللالةفم  هللالذيهلليت هللالمع، هلله هللال ح،
مي هللذلك.هلليج ؤلتاط،ههلللمحم وهللمحم هلللفعههلللمهللهللوتع بهلللقتهللالمع، هلل
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هلل
هلل.كبهللهللل هًاهللأهًاهلل

لد هللهدذههللالماي مدةهللالتديهللذك تهدمهللفديهللالطمادةهللاالهللهلل..ب ايةهللدمنيهللأبيدكهللشدجممتي
هلل.لق هللت األابهللمنههللفيهللالطماةهللالثمل،ةهلللالثملثةهلللال اباةهللوكملبهللخطأهللمني

خطأتدههللفديهللكتمديوهللألخطأهللال ح،د هللالدذيهلله هللال، هللهذاهللهللهللهللللهللميي هلللمنم مةهلل ّج هللبمل
فدديهللالطماددةهللهللال،دد  هلللمددمهللهدد هللمكتدد  هللوةددمةهلللهددمهللفدديهلليدد  هللمدد هللاايددم الا هللهللع هللفألددمهلللددمهللأد هلل

هلل.ال اباةهللق هللأتنمز هللم هللباضههللفيهللالطماةهللالخممعة
هدلهلل دتق  هللفهللهللو هللمد هللدمادةهلللطمادةههلليتغ،د هللبدتؤم هللهللسهللالذيهللهللالكتم هللالمق  هللكمنهللهللإذاهللهلل

هلل؟!يمهللمنقذهلل ،هلّلغتلممذاهللهلللكتم هللمنقذهللم 
هلل!ماق اًلهللل، هللهذاهللالكا هللهلل

فألددمهللمعددتا هلللمنمة تددكهللباندد انلهللبأخطددميهللهللوهددذههللالمدد لهللأأخطددقدد هللمنقددذهللكددمنهللإذاهلل
سوهللكدلهللمبدكهللالمقد  هلل هللكتئدةهللمدمالكتم هللالمق س(هللاثمبهلللكهللبد  هللالخطدأهللمشد لهلللم

هللأبأيددددبهلل؟!منقددددذهللئيخطددددلدددد هللأهلل!!لاؤخطددددأ دددد، هللمددددةهللالمق  هللت هللوهللإذاهللالك هللئالنددددمسهللتخطدددد
هلل!شجممتي
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هلل؛ هللالم ضدد عوهللالحق،قددةهلللددمهللأر،ددهلّل" هللالم ضدد عمنقددذهللر،دد هلل"هلللاامدد هللالثددمليلهلليقدد  
أبيد هللهللوس  هللثبهللم هللالكتدم هللالمقدلألمهللتح  هللهلل..؟(س هللالكتم هللالمق  هللهلهللبش هللبهللهللالان انل

 .همج ألمهللأبحاهللم هللال ث،قةهللااصي،ةهللالتيهللألبهلللمهللتهللوهأي هللأبحاهللمنأم لهللهللأن

 

هللهلل؟"عتشه هللب ث،قةهللم بلليممقلهللهللشخمهلل"هلهللهنملهللل]اا تمذهللبش، [هلليق  
ميهللأنهللهدذاهللالم،دبهللهد هلللدكوهللدم لهللفيهللمحكمةهللت  هللهللهللألبهللبفابهللميي هللإذاهللهللهللهلل؛لامهللألم

بلوهللل هللالمحكمةهلللأق  هلللهملهلليمهللألمممةهللهدذههللال ث،قدةهللمد ل هللإهللذهتمهللأ هلللث،قةوهللأللتقّ  هلل
هلل.،بالمهلللك هللف،همهللدل،لهللمي هللألههللالهلليميك

لألددمهللم لدد دهللفدديهللمددم هللوهللهلل1٩50اددبهللالم،ددبهللفدديهللمددم هللب هللهللألندديهللذك هللال ث،قددةهللتددمددثًاهلل
لهللمي،ددكوهلللالهلليحدد هلللددكهللببلوهللفألددمهللا تشدده هللبمل ث،قددةهللالمدد ل هللاهللال ث،قددةهللمدد ل هللإذهلًلهلل1٩67

هلل. ث،قةهللالم بللألبهللأنهللتعتشه هللبمل
ه ﴾﴿*هلل يددِّ هللي      ِّ، مهللبدد  ًقمهللل ّمدد  ّ ةدد    هللاهدد لاللدد، هللهللواندديلهللالتدد بالهلللاإللج،ددلتهلل(ي يددهبهلل؛مد

لد، هللإلج،دلهلللإلج،دلهللالمعد، هللهللتانديلهللهلللوهللهلللهلللالاهد هللالج يد هللالمحد  هللالق يمهللالمح  هلل
هلل.التام،ذ
هلل﴿القد آنهللهلليقد  ك،دفهللهلللاا دتمذهللهللعدأ يهللهلللل خلهللإل هللم ض منمهللالثدملي*هللهلل مد هد ندِّ   م  ل 
الدهلل ب  هللهلل﴾؟الت  ِّ

هلل.لهللد يقةهللالق آنهللفيهللالخطم هلليا ه هللال
هللهلل﴿ بد مِّ هللال ت يهللأ لِّا  ي 

ت  م  لاهللل اِّ كد د هللاذِّ ،ل 
ائ  يهللإ  ِّ  

يد هللي مهللب ن  يم  أ لد ّ هللل  كدمِّ تدكدمِّهلل ،ِّ يِّ ]المقد للهللهللهلل﴾ف ضد 
نهللمدددنهمهللكأمدددةهلللاحددد لوهلليخدددمدمهمهللبخطدددم هلللاحددد وهللميددد هللاخدددتالهلليتحددد  هلل[هلل47

هلل.الاة ب
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ن مكدم﴿هلل ِّ، هللل ج  ذِّ إ  همهللممت اهللم هلل مهمهللل ممي هلللج هلليهللالذهؤالهللهلل..﴾ي عد مد ل كدمِّهلل﴿هلل..﴾ول 
اهللحد لدهللزهلًلجدملمتهللونهللمنهمهللكممهلللد هللكدمل اهللأمدةهلللاحد لمهلليتح  هلللك هللالق آنهللدائمهلًلهللهللوزم 
هلل.ال م 

هللل هللممهللديمتهدمنيهللالتقلهللإل هللأل هللبشمبلهللاحّق هلل
ألدميهللالد  هللمد هلللهلل"مهلليع قههللم   هللمي،ههللالعدا اهللمممبكهلًلفيهلل ف هللالتثن،ةهلللق أهللخم هلًلهلل
هلل."لتألاهللم هللألملهللفمبانهللولأش بهلللهمهللم هلل ا، وهلل  ،نمي
هللا  دهلل" دددف هللحمقددد بهللالنمددديهلليؤكددد هللهدددذاهللالمانددد هلليقددد  لهللهلللفددديهلل وهلل مددد  ِّهلل مي هللهللألددد  من  ت ،مددد 

هلل لسد قد ُّ الِّ ان هلل م  ِّهلل ل  هللف مب  م ل  هلل."أل 

هلل؟ي هللألملهللفمبانهللالذيهلل تتألاهللالنم لهللم هللف قهأ
نهللمد هللإ ددممم،لهللمي،ددههللقدد  هلللهد هلليتحدد  هلللدد هللالمكدمنهللف،إ دف هللالتكدد ي هللي شد لمهللهلل

ك   هلللهلل"العا  ان هلل ف ي ل    مب  هللفد  ة  يد  ّ لالقد لسهللهللومبانيدةهللفداهللإ دممم،لهلل دك هللفديهللب إذهلًلهللهلل"؛ب   
هلل. ،تااهللم هللف بهللألملهللفمبان

هللأي هلل ك هللإ ممم،ل؟هلل
ألهدلوهللهللما أ هللأيهللم بيهللميد هلللألدههللااباوهللا دأ هللقةديهللبد هللكدا وهللا دأ هللأبد

بددأنهللهلللمميددةوهللكيهددمهلل دد،ج،م لك [هلل ددأ]اا ددأ هللحددمتمهللالطددمئيوهللمنتدد لهلللإنهللأحممددبهلل
هلل.إ ممم،لهللمي،ههللالعا هللكمنهلليا، هللفيهللمكةهللالمك مة

خدد نهللالادد  هللءهللالمؤبهلّلجمدد هلل هللالتددمبيخهللالددذيهلليدهللهدد ذالهلل"هددلاشددنط هللاي ف،ندد *هلليقدد  هلل
هددذاهلللدد، هللمي،ددههللخددالهللمندد هللالادد  وهللكددلهللالادد  هللهللوالج يدد لهللالا ب،ددة" حدد   مي،دده

 .يؤمن نهللبأنهللإ ممم،لهللق هللمم هللفيهللمكةهللالمك مة
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اهللليةدحمبةهللبضد انهللا هلللكدمنهللمامصد هلًلهللهللوخهللاابمنديهللالمعد،حيهلل د،م، سالمؤبهلّل*هللهلل 

قدد اهللمدد هللي هللقددم هللمدد هللالةددحمبةلهلل"الط هللميدد،هموهلللمددمهللبأىهللالةددحمبةهلليفتحدد نهللبددادهللالشددم هلل
 .لفت هللفيعط، هللإل هللر، هللذلكهلل«صح ايهللفمبان

"فدد فءهللإلدد هللابنددههللهللنهللمدد هللإبدد اه،مليقدد  هلللهدد هلليتحدد  هللهلل لهللابدد هللالمط يدد المط يدد*هلل
هلل؛مددههللإلدد هللأباهلليثدد  هلللإلدد هللأباهللالدد،م "أدههلللأخ ألددههللمددءهلللزل هللوهللهللاًلهللإ ددممم،لهللمددم

الدددذيهللذهدددتهللإل،دددههللكدددمنهلللهللياتددد لهللبدددأنهللالم يانددديهللبمتجدددمههللالحجدددمزوهللفهدددذاهللالمط يددد
 .الحجمز..هلله هللهلله هللفمبانإ ممم،لهلللهمأل هلل

هلل اب هللم*هللهلل  يهللال،هد دهللفديهللالاةد بهللال  دط وهلليعتشده هللبشدمه هللباهللم هللأشه هللمفعدّ
وهللهدذاهللدل،دلهلل ف هللالتكد ي هللهللتح نهللمنهالذيهللهللهللهللبئ هللزم  هللهيهللبئ هللهمأل لهللهللمج،تهلليق  

هلل.لمم هللف،همهللإ ممم،لهللكملبهللمكةإل،هموهللمي هللأنهللفمبانهللالتيهللذهتهلل
اهللي،، هللكددمل اهلليق،مدد نهللمندد ههللأم،ددمدهلًل،انهللاإل ددممموهلليهللالمئدد هللبهددذاهللل ددم"يقدد  لهللل
هلل.اهلليعم هللبئ هللزم  "الهللي ا هللم أل دهلًلهللو ن ية
 . بئ هللزم  هللهيهللبئ هللهمألهلللهذاهلللاح هللم هللأكمب هللميمميهللال،ه دوهلليق  هلل

هللل كم ددبل،لدد هللبألاددبهللإلدد هلللعددخةهللمدد هلللعددخهللالكتددم هللالمقدد سهللالق يمددةهللدماددةهلل
ميد هللالاد، هللهللهلل؛ي هللم، هللمميهللفيهللالم يدةهللمكهللا ي هلليق  هللم هللهمأل لهلل"ف أل همهللم هللهللهلل(1811

هلل.اهللهمأل هللكملبهللتا، هللفيهللالحجمزإذهلًلهلل؛حجمز"الالتيهللفيهللد ي هللحج هلل

اهللالفمبانوهلليق  هللالنمهللبحعدتهللالدنمهلله هللهذهللهللنمهللأي ئلك هللهنملهللمامةهللمهمةهللتنم
هلل."لهللق ي آاللماههللمش لهللهللولتألاهللم هللألملهللفمبان"هلللالعما،ني

هدددذاهللهلللهللفددديالدددههللمحددد  هللهللالدددنمهللفددديهلللعدددخةهللالفملددد يكأبألددد هللأنهللالهللت ألدددءهللإلددد هلل
هللهلل.الع،مب
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هددذههللالتدد األمهللهللواهلللحدد هلللمحدداهللمدد هللفددمبانهللالتدديهللتدد تمطهللباشدد لهللآاللهللقدد ي إذهلًل
دلما دمهللالتد األمهللاإللجي، يدةهللتددهلل]ال دمه لهللميد هللالشمشدة[هللهللاإللجي، يةهللهلل هللهدذاهللالدنمهللهلل ب 

هلل الفمل يك.الح ياهللم هللمش لهللآاللهللق ي هللبخالهللهللمن 
لاختمبلاهللالق ايلهللهللهللوالايمميهللت ك اهللهذههللالاش لهللآاللهللق ي   لهللهللآد هللكابلهلليق*هلل

هللهلل؟اختمبلاهللهذههللالق ايلهلليممذافوهلل"م هللبب ا هللالق سهللؤلالألم"هللل،ةلمتال
ختمبلاهللفمهللو هللبفمبانهلللههللمش لهللآاللج لاهللأيهللشييهلليتاي هلليممهللهللهللهللملهللالهكابلهللهللقم 

هلل.الق ايلهللالثمل،ة
هللن. لنهللبحعتهللممهللي ليغ،هلّل

دخيهدمهلللمادههللمشد لهللهللهلل؛ألميهللإل هللفت هللمكةهللهللح، هللهللملسو هيلع هللا ىلصالنميهللهللهللهلل؛ألمهلل أحلهلللههللالمشكية
ثدمهللباد هللذلدكهللهللهللوهدمهلللهدمهللصد،م  صدح،حهوهللدخيهللهللفديلهللكممهللقم هللاإلمم هللالمخمبيهللهللالآ

إنهللالممدلهللهللوهلللممدللزه هللاوهللألميهللالح هللهلللهللبح  هللالكامةهللله هلليق  هللمصنمهلًلهللهلل360ه  هللهلل
هلل.مألفهلًلهلل120مهلللماههللثمهللألميهمهللبا هلل نت، هللحمأل هللهلل(ومكمنهللزه قهلًل

أخم لددديهللبألدددههلللددد هللفقددد هللهللوالمندددمة هللمي،هدددمتهلل،دددجاا دددئيةهللالثاثدددةهللااللددد هلللددد هللي
هلل..!ت،يج

هللأي هللتقءهللفمبانهللالم تمطةهللباش لهللآاللهللق ي ؟هلللال ابءهلليمهللأ تمذهللبش، هللي ؤال

هلل..هللهللهللهلل لمدمنالنميهللدال،م هللبمميكةهلل تعح هللهللالهنملهللبشمبلهللقة، لهللم هللهلل  هلللم خدذهلللةد 
هللالنمديهللدال،دم هللقوهلللفيهللمنممدههللهللهللهللمبأىهللبؤي لأخمد ههللوهللهللمي،دههللمد هللميدمهللا هللمد هلللألدلهللهللهللهللمهةد 
هلل.بتفع، هم
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بأ ددههللمدد هللذهددتوهللصدد بههلللذبام،ددههللمدد هللهللبأىهللتمثددماًلهللهللالميددكهللبددأنهلللتقدد  هللمال ؤيدد 

هلل وطددءهللبغ،دد هلليدد ي هللقدهللفضدةوهللبطنددههلللفخددذاههللمدد هلللحددمسوهلل ددمقههللمد هللح يدد وهللفجددميهللحجدد
فملعدح هللح،نئدذهلل"هديهللمد هللح يد وهللفمدمذاهللحةدل؟هللهللهللهللالتديفض  هللالتمثم هللميد هللالقد  هللهلل
هلل".فضةلالهللالح ي هلللالخ لهلللالنحمس

هللممهلله هللتفع، هم؟هلل
دال،م هللفع همهلللمختنة هللقم لهللهذاهللح ياهللمد هللأببدءهللممملدكوهللالمميكدةهللااللد وهلل

هللهلل؟[با هم]هللالمميكةهللالثمل،ةوهللالثملثةوهللال اباةوهلللممذاهلل ،حةل
هلل"وافيهللأيم هللهؤاليوهلليق،مهللإلههللالعمملا هللمميكةهللل هللتنق اهللأبد هلًل"لهللهلل ،أتيهللالحج 

هلل.إل هللااب "ثمبهلللهيهللتهللوفنيهللكلهللهذههللالممملكتعح هلللتدهلل"ممذاهللتفال؟هلل
هلل.هذههلللم يلهللم هللالمعتقملهلللبا هللالمع، هلليق  هللمم ي  ،ف سهلل*هلل

 دد،ن مج نهللمدد هللتفعدد، هموهللالهددمهللال لمددمنهللللددمهلليفعدد همهللالددههلليايددمهللأنهللأ دد،مدههلل
هلل.تهمتتح نهللم هللزلا هللمميك

لامهللمميكةهللبمبلوهللثدمهللمميكدةهللمدمديوهللثدمهللمق لل،دةوهللثدمهللاإلمم اد بيدةهللال لممل،دةوهلل
هللة؟هلل،مملم هللالذيهلل ح هللاإلمم اد بيةهللال لف

ثدمهللأخدذلاهللمدنهمهللهللهللومد هللت ك،دمهللهللوم هللمة هللهللوأخ أل همهللم هللبادهللالشم هللهللوالمعيم ن
هلل.فةمب هللممصمةهلللإل ا وهللممصمتهمهللالقعطنط،ن،ةهلل

مميكدةهلل تعدح هللهللهللتحد نهللمد النمهللينهللهللمكإذاهللهللهللهللل تمذهللبش، لألالعؤا هللالخمم هللهلل
نوهللمتدد هلللنهللميدد هللأنهللال لمددمنهللهددمهللالمقةدد د فقددلإيددمكمهللمت هللهلللحدد لهللولتفندديهللال لمددمن

لهد هلليدد فءهللهللالمعد، هللهلللقد هللمدم هللإلمم اد بيدةهللال لممل،ددة؟، هللا دحقبهللمميكدةهللالمعد
هلل؟ هللمي هللصي،تهللبلممليالج يةهلللهموهلللحعتهللماتق كمهللمم هللله هللماي هلل
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هلليخم للنددممندد ممهللهللأيهلل(؛ق همهلللالهللتكددذب همالهللتةدد هلّلبهللل[حدد يا]هلل ددتمذااهللذك يدد
لهددمهلللدد، هلللوهللهللفدديهللالتدد بالم ألدد دلهللهلل هللمدد هللاامدد ب،ددكثلهللوبماخمددمبهللالتدديهللالهللماندد هلللهددم

هلل.مان 
نح هللل فضدهوهللفدلحد، هلليخم للدمهللبممددلهللهللونح هلللة قهمفح، هلليخم للمهللبح هللهللهللهللأمم

، هللليحد هللمد هللكتمبندمهللهد هللالدذيهللياط،ندمهللالم،د انهللالةدحهللهللول ينمهللم،د انهللالحد هلللالممددل
هلل.الممدل

وهللالقد آنهللميدييهلل"ل، هلللههللأيهللماج ا هلللالهللفيهللالق آنهللهللملسو هيلع هللا ىلصالنميهللهلل"هللهلللاا تمذهللهلليق  
مدم هللمشد هللأخمدمبهللمغ، هللهللفقطالفت هلل بلهللبماخممبهللالغ،م،ةوهلللأ تط،ءهللأنهللأق  هلللكهللم هلل 

هللهللالهلليا فهمهللإالهلللمي.هلل
هللهللهلل***
هلل
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هلل

هلل
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هلل

هلل
هلل
هلل
هلل
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هلل 

هلل

هلل
للدذلكهللأمتقد هللهللوفيهللالم اخيةهللالثمل،دةهللإلد هللالم ضد عهللهللخهللممدالش،هللهللنأاهللهللألم،لهللأل هلًل

هلل.قةأنهللهذاهللمي هللااقلهللب ايةهللم ف هلل
 

قددم لهللهلل؟مهللميدد هللمحمدد مهللشدد،طمل،هلًليقددبهلللقمددهلًلاهللأدحدد، هللأألددم هللميدد هلل ددؤاليلهلللمددمذ
هلل. أأخط

دلنهللإمدانهللأيهللشدييوهللهللهللةأي هللأمينبهللتةح، هللالخطأ؟هللق هللحذفبهللالجميدهللهللود،ت
لت األادبهللمندههللهللومهلللمحمد مهللش،طمل،هلًلشمه هللبألكهلللعمبهلللقمهلًلهذههللأل هللم لهلل ،عمءهللالم

لالهللي يد هللأنهللينتمدههللأيهللوهللهللهللهللمما،ندهلًلهللهللًئممثلهللال اح هللالذيهللابتكدتهللشد،بعك  !هللهللبعك  وهللهلل
هلل.هشخمهلللفايت

هلل؟!ممهللالا،تهلل أر، هللآبائيهلللتق  ل
لت دد هللفدديهللالنعددخةهللألهللواهلليمكدد هللحتدد هللفددمبانهللتغ،دد هللبأيددكهللبادد ممهللأأل،مددكهللمي،هددمإذهلًلهلل

كشدفهمهللليمشدمه ي هللباد هللألالهللتاتدذبهللحتد هللهللهللهللوبان،د هللفدممد هللرهللهللمالقمدمةهللأنهللتامدلهللكتمبدهلًل
يقددتهللالكمددمهللحددذفبهللهللوحذلهلللاحدد لهللتيدد هللااخدد ىتددكهلل ددتدهلليا ددننت  هللبددأنهلللم هللوذلددك

هللك.خطأهللكم، هللمنهللااهللفهذإذهلًلهللئوبألكهللتخطهللب فمتاهللبلألهللوالش،طمليهللم هللمحم 
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هللومد هلل دف هللالتثن،دةهللئهمهلله هلليمت هلل؟!همهلل نتمءهللالش،خهللفيهللبحيةهللالت،نألمهللأقلهلللكمهللأل
هلل..تام هلللتماههللفيهلل ف هللالتثن،ةهللوبحيةهللالت،ههللئيمت 

قمدلهللم تده"هلليانديهللئ،لهلليق  هللبأنهلل"لهذههللالم كةهللالتيهللبمبلهللبهمهللبأللهللا هللبنديهللإ د ا
اهلللهميةهللخ مةهللم   وهللفقم لهلل"ألميهللال  هللم هلل ،نميوهلللأشد بهلللهدمهللمد هلل دا، وهلللتدأل

نهللمد هللبحيدةهللبنديهللإ د ائ،لهلليتحد  هللهللهلل هدهللهللوم هللألملهللفمبانوهلللأت هللمد هللببد ا هللالقد س"
محمد هللفممهللماقةهللهللوممهللاختم لهنهللمإل هللألملهلللم هلللهميةهللم   وهلليتح  هللإل هلللص لهمهللهلل

مدمهللهللهللو همهللبمادمما هللا هللماهدميدذكهلّلهللهللي يد هللأنهد هللهللهللهلل؟همنهللهللح نيتهللهللت با هللألف، هلل نةهللح
هلل(تألاهللم هللألملهللفمبانبهللهلهللو محمنهللا هللهلل؟لأي هللا مهللمحم هللهلل؟كا بملمحم هللهللهللهللماقة
هلل؟(م حمبهللتانيلهللصمب 

هللهللوثددمهللأ ددألكهلل ددؤااًلهلل لحت مددكهللهللومهلللينددمسوهلللامددذبليهللأيهددمهللالشدد،خهلل ددتم لهللمتنمقضددً
 هللالدذيهللتاتقد هلللكتدم ف هللالتثن،ةهللهدذاهللمد هللاهللهلللألكهللتنمقضهلللفعكهللبنفعكبلك هلليم لهللهلل
هلل]حعدتهللبأيدك[هللف اهللكتدمبهمح  هللالذي هلللمع،ح، نهلل..هللفهلهللا محمنهللا هللهلل..هللهلللألههللمح  هلل

منقدددذهللالعدددقمبهللالددد كت بهللحتددد هللألدددميهللوهلللعددد اهللألمدددلهللفدددمبانهللالدددذيهلليددد  هللميددد هللمحمددد 
هللهلل!يمهلللذكمئكهلل؟لاكتشفهم

مل سهلللأبيجددمل سهللي،ددلالقدد ي هللت ت،هلل مندد لمهللفا ددفةهللمثددلهللالقدد ي هللألرعددط،ن
ليتقند نهللكدلهللهللوليتقن نهللال، لمل،ةهللوليتقن نهللالام يةوهللكث، لهللغم هللهللالذي هللكمل اهلليتقن نهللل

لددمهلليدد بك اهللأنهللهددذههللالنمدد يلهللمدد هللمحمدد وهللللددمهلليا فهددمهللمحمدد هللحتدد هللهللوهددذههللاليغددم 
بدميهللالكن،عدةهلللأفهدمهللآأفهدمهللمد هللهللألدبفهلهللللمهلليا فهمهللالةحمبةوهللهللهللوفيهللالق آنيق لهمهللهلل

هلل؟!أفهمهللمنهمهللكيهمهلهللألبهللم هللمحم هلللأفهمهللم هللالةحمبةوهلل
هللواهللمد هللألمدلهللفدمبانلتدألهللهللوأشد بهلللهدمهللمد هلل دا، "هللهللل دهللإلد هللالم كدة هلللاداهلللحدف ذهلًل

هلل".لأت هللم هللبب ا هللالق س
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هلللممذاهللذك هلل ،نميهللفيهللاال ؟هللهلل؟لممذاهلل ،نمي 

ي ف ي"هللهللل ف هللالخ لجهللهلللق أهللهذاهللفي هللب ند  لج  هللخدد د هللب ادِّ   ا 
هللالث ملد  هِّ   هلل الشد  هللمد  ِّ ائ ،ل  إ  دِّ  

م هللألدد  ،دد  ِّ   هللالِّ ك  يهللذلدد  وهللفدد  ةددِّ   هللم  ا  لدد هللؤأ بِّ ،ن مي هلل هللب هلللاهللإ  هلل دد  ة  يدد  ّ أل هللمحطددةهلللهددمهللذكدد  هللهلل"و  
هللا  لد إ فةا  م   هلللأممهللوالجمل "هنملهللل  هللإ  ائ،لهللمقمبلهللهلللهمب همهللهللللذلكهللذك هلل

هلل.ك  هللب يةهلل ،نميللذلكهللذدهللهللوجمل"لا فنمداههللال  هللم 
هللثمهلللممذاهللفمبان؟هلل

"فمبتحلهللبن هللإ د ائ،لهللفديهللبحاتهدمهللهللل(12اآليةهللهلل10مهللفيهلل ف هللبالا دهلللق أهللأيًضهلل
ذك هللللددذلكهللتدددهللهللوإلهددمهللمحطددمتهمهلل؛بهللالعددحمبةهللفدديهللب يددةهللفددمبان"فحيدد هللهللونميةهلل دد،مدد هللب يدد

هلللل ل اهللفديهللب يدةوهلل"لبا هللذلكهللابتحلهللالشاتهللم هللحض، ل هللوهللهلللاح لهللتي هللااخ ى
هلل.ذك  فمبان"هللللذلكهلل

هلللممذاهلل ا، ؟هلل
لابتحينمهللإل هللالم يدةهللميد هللد يد هللبحد هلل د لهللكمدمهللكيمنديهللالد  وهللوهللهلل"ثمهللتح لنمهللهلل

هلل.لهللكفمكمهللدلبانهللبهذاهللالجمل"مهللكيمنيهللال  هللقمئًاهلللوهللثمهللكث، لدبلمهللبجملهلل ا، هللأيممهلًل
هلل(لم يمدةهللقدمد بمن هللرملم،ةهللالمفع ي هللتعدم هللهلل(ب ا هللالق سب هللباآليةهللالتيهللقيبهلل

لأقدم هللالشداتهللهللهللوإل هللب يةهللص، هللفديهللالشده هللاال هللهللميهائ،لهللالجمممةهللك"لأت هللبن هللإ  
هلل.فيهللقمد وهللفت ايىهلللهممهللمج هللال  "

وهللأشد بهلل(المحطدةهللااللد بهلل د،نميهلل هللمد ألدميهللالد "هلللكيهدمهللمحطدم هللهلل..كممهللل ىهللهلل
كيهدمهللمحطدم هللفديهللهللهلل"لهمهللم هلل ا، وهللتألاهللم هللألملهللفمبانوهللأت هللم هللببد ا هللالقد س

هلل. ، هللبنيهللإ  ائ،لهللفيهللالم ية
ذهمد اهللفديهلل د،نميوهللثدمهللهللهللل]ال دمه لهللميد هللالشمشدة[هللهلليهللهدذههللالخمبددةحهمهللف ألضهلل

،دءوهللب لهللهنمهللألملهلل ،نميهللهنمهللفيهللألملهللح بيتوهللثمهللب يةهللفمبانهلللج همهللهنموهللثمهللقدمد 
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للدذلكهللهللوم.هللهمهللهيهللبحيةهللبنيهللإ  ائ،لهلللاضحةهلللكمهللألم،ادهلًل.ل ا، هللفيهللهذاهللالمكمن
هلل. همهللا هللفيهللآخ هللأيم هللم   هللبمامماتههللفيهللهذههللال حيةذك هلل

مدمهللهلللهدذه؟..هللمدمهللالدذيهللأتد هللبهدذههلللمكةهللهنمهللهلل..هللهلللح هلللتح نهللم هللهنمهللهللهللهلل؟أي هللهذههلل
يهللبحيددتهمهلل،لهللفددالااقددةهللبدد، هللهددذههلللتيددك؟هللمددمهللالااقددةهللبدد، هللمكددةهلللبحيددةهللبندديهللإ دد ائ

هلل؟لي خ  هللإل هللأباهللالم،امد

هللبعف هللدال،م حتبهللال كت بهللثمهللي
لدههللالهللييتد  هللبمادمي، هللأم اخاتدههللاآلنهللهللهللهللألكتمبدههللهللهللهللممهللأالح ههللفيهللالشد،خهلل د ايهللمد 

ييتدد  هللباندد انهللالمنددمة لوهللألددمهللحدد، هللأقدد  هللب امجدديهللأقدد  هللاآليددم هللهللمكمددمهلللددهللوالتفعدد، 
هلل.الق دميالطم يوهلللهللهقملهللاب هللكث، وهلللممهللهقملهللق  هللمملأهللوالق آل،ة

هللهللهللو هللأقد ا هللالمفعد ي لاحت  هللهللهللو هللالع،مبفمحت  هلل  هلللاحد هلليهد ديهللألهللهدلهللهندملهللمفعدّ
هلل؟هلللههلللميهللقمد أأمط،نيهللالم ألءهللحت هللل ىهللهللهلل؟نهللم هلللميهللقمد ح  هللع،حيهللقم هللبألهمهللتتم

شدخموهللهللههللأيقدلهللبدلتاط،همهللماند هللمد هللمند لهلللدمهلليهللهللوألبهللتأخذهللاآليم هللم هلل ،مقهم
 هللبمادمي، هلل آنهللممكد هللأديدءهلللدكهللأممأل،دتوهللالتد  هللقدهدذاهللمدءهللآيدم هللالهللهللتخ،لهللل هللفايدبدهلل

هلل ،مب.للههللوهللكلهلللمهلللههللخيف،ةهلل..هللالتفع، هلل
كدلهللآيدم هللاإل دا هللأنهللهللألهللفديهللأحمدياهللاإل دا هلل هللفيهللكلهلهللي ألهلللثمهللأ ألك

التددد بالهلللال بددد بهللهللأنإيمدددملكمهللكمعددديم، هللهللألددد، هلل؟دال،دددم هللالنمددديهللكدددمنهللمنددد ههللكتدددم 
هللهلل؟كتتهللا [هلل]هيهلللاإللج،ل
هلل؟دال،م هللمن ههللكتم هللأني هللم فبهللأم هلل

هلل؟لسهللالذيهللتاتق هللألههللمح  هلللف هللالكتم هللالمق  هللأل، هللم هلل
ملددذيهللف،هددمهلللتقدد  لهللهدديهللأتيهللبثددمهللتددهللوألددكهللتاتقدد هللأنهللال ث،قددةهللمدد لبلهلللقيددبهلللددك

هلل.تتح نهللم هلللم،نم
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مندكهللبكث،د هللفديهللهلل ألبهلللعبهللأذك هلللاح وهللهنملهللم هللكمنهللأذكدهللهللوحض لهللال كت ب 

إنهللكددمنهللهلل؟لمددمذاهلل دد،خف لههلل..قمددلهللمجددييهللمحمدد هللمبهلليهللكمددتددمبيخهللالمعدد،ح،ةوهللميمددم
هللمحم هلل ،أتيهلللكمنهلله هللالح هلل نتماههللكينم

قميدهوهلللمدمذاهللمنهللكد..هللهلللدمهلليكد هلليا فدههللأصدًاهللهلل؟ سأرعط،نلممذاهلل ،خف،ههللالق ي هللهلل
موهللهددؤاليلمددمذاهلل دد،خف،ههللت ت،ي،ددمل س؟هلللهلل دد،خف،ههللألبيجددمل س؟ باضددهمهللهللدفاددً اهللثمنددً

نهللمحمدً ا؟هللإذاهللكدمنهللمحمد هللمد هلل،خف مم هللشده،ً اهللفديهلل دم،لهللمدمهلليدؤم هللبدهوهلللمدمذاهلل د
من هللا هلل نتماهوهلللك هللهمهلللمهلليج لاهللذلكوهللأمطنمهللا تشهمًداهللم هللهؤاليهللألهمهللتتح نهلل

هلل.م هللمحم 
هللل،م هلللههللكتم ؟هللمبكهللألهللأحمديثكهللأنهللداأي هلللبدهللفيهللكتهلللقلهلللنم

لكنددكهللتحددتبهللبددههللحدد، هللت يدد هللأنهللتياددتهللبمآليددم هللهللولدد، هلللددههللكتددم هللمندد كمهللأصددًاهلل
الهلليددمهلل دد، يهللدال،ددم هللهللولتاط،هددمهللماندد هللآخدد هللومقهمتخ ألهددمهللمدد هلل دد،لتغ،دد هللمانمهددمهللل

هللهلل..هللالهللي أل هللوالهللماقههلللههللبههللولمهلليتح نهللم هللمحم إ  ائ،ييهلل

هللةفيهللتمبيخهللال،ه دهلللفيهللتمبيخهللالمعد،ح،هللللل،عماهمهللأيهللمعيموهللهللاهللهلللا ماهمهللأل، هلًل
مهللبادد هلل هللالمعدد،ح، نهلللم،ددهلًلت ددنيللددمهللهللومهللخددمبجهللبندديهللإ دد ائ،لائ،لهلللم،ددهلًل  ددإلددمهللينت دد هللبندد هلل

للدد هللكددمنهللهللولددمهللينت دد لههللقددطهلللددفهلللال،ددمي"لهلل"ألددمهللااانهللالمعدد، هللقددم هلللهددمهللوالمعدد، هلل
هلل.لمي هللااقلت  ههللأح هللالمنههللهللممحم هللمتنمئهلًل

موم بهللملمهللتنت  هلللم،دهلًلهللةحت هلله دقم هللالمع،ح، يدتكمهللتاتقد لنهللأنهللهدذاهللفديهللمخ،هلّلهلل،دً
مد هللحد هللمد هللأيهللكتدم هلللهلللاالمع،ح،، هللكمل اهللينت  لنهللالنميهللالا بيوهللأدملمكمهللبد ل،

هللموندديهللم ألاددهلًلأمط هللهللونهللمدد هلللمدديهللم بدديهللقددمد قمددلهللمحمدد هللكددمنهلليتحدد  هللكتددتهللالعددمبق، هلل
هلل.كيتكمهيهللمشلهذههللوهللم نهللدلنهللأدلةهللألتمهللت  هللهلل..نيهللدل،ًاهللأمط هلل

هلل***هلل
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هلل***هلل

هلل
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هلل؟فديهلل دك  هللكتمبدك[هلللهللفدي]الفقد هلل  لمدمذاهللر،د هلللهللب ايةهلليق  هللليهللاا تمذهللبش، 
هلل؟لمهللتاي هللذلكهلللممذا

مهللكم،دً اهللهلل-إنهللشدميهللا -تةد، هللهلللح، هلل-وهلليمهللأ تمذهللبش، هللمؤلف، هللهللم هللممدلهللال مؤلفدً
هللثمهللمكتمبدددًهللهللنشددد تل الدددذيهللتحددد يتكهللأنهللوهللهللدامددد هللبخةددد صالدددذيهللر،ددد هللالكتدددم هللهللمل،دددً

هللهلل-وهللتنمة ليهللف،ههلللكنكهللبفضب
..هللحدد، هللهللمقدد سفدديهللالكتددم هللالهللكددذلكلهللالطماددةهللالثمل،ددةوهللمؤلددفالهللينشدد هللحدد، 

هللالهلليق مد نم هللأش،ميهللفديهللالطمادةهللااللد وهلللمدمدلهللهللهللنالطماةهللالثمل،ةهلليت األا هللهللنلنش ي
أنهللالطمادةهللالثمل،دةهللمانمهدمهللهللهللأنفهدمهللهلليهللتقد أهللتتانهللالنمسهللالهللهللشيي؛أيهللامتذابهلللالهللأيهللهللب

هلل.أخطميهلللهنملتح يثم هللهللهنمل
اميدمهللألنديهللت األادبهللمد هلل..هللهللكتدم هلللديدمادةهللأل يد لهللمد هللأيهللهللهللهللومهلليدمهللأ دتمذمم مهلًل

هلل.ااهللأب هلًلممهللمن يهللأيهللمشكيةهلليمهللأ تمذهللأب هلًل..هللعمبقةالهللماةطالهللفيهللأش،مي
 

عدمءهلللدمهلليلكألدههللهللهللهللومم،لاا تمذهللت لهللكلهللم ض عهللفمبانهللالذيهللألمهللقيتههللم هللإ دم
هللي.منيهللمي هلل ؤالجمهلليهوهللللمنمن ههللهللخم لالهللهللوف،ه

هلل؟ممذاهلليق  هللالكتم هللالمق سهللم هللفمبانهلل ىل لمهلللدماآلنهلل
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هللكدمنهللوهللإذاهللهلل"هلللالق لسهلل د،تألاهللمد هللفد بهللألمدلهللفدمبانهلل"هللهللهللوهللمم،لهللفمبانهللهيهللم د هللإ مهلل
هللوهلللاشدنط هللاي ف،ند هللمثيمدمهللقدم هللهللوهللمم هللفيهللمكةهللكممهللقملبهللألم،ءهللالاد  هللهللهللق هللهللهللإ ممم،لهلل

هلل.هللمان هللذلكهللبأنهللفمبانهللهيهللالمكمنهللالذيهلل ،شه هللةه بهلللم،نمهللمي،ههللالةالهلللالعا هللفهلل

هلللبن هللإ  ائ،لهللولل،عبهللفيهللالحجمزهللهللوفمبانهللهذههللفيهلل ،نميهللهلللبش، هللهلل تمذيق  هللاا
هلل.ا مههللفمبانهللمكمنهللهنملفكمنهللهللوكمل اهللفيهللبحيةهللالت،ههللم لاهللمي هلل ،نمي

أنهلليكد نهللالهلليمندءهلل ألد دهللفدمبانهللفديهلل د،نميهللف؛هللهللالكا هلليمهللأ تمذهللر،د هللصدح، هللهذاهللهلل
هندملهللهللفديهللالادملمهللالقد يمهللكدمنفهنملهللفمبانهللأخ ىهللر، هللمذك بلهللفديهللهدذاهللالم ضدءوهلل

مشدد هللهللهنددملهلل..هلللم ألدد دهللحتدد هللفدديهللمملمنددمهللال،دد  وهللاإل ددكن بيةهللواا ددمميهللفدديهللتشددمبه
هلل.ا مهمهللاإل كن بيةهللأخ ىهللم ن

أ مميهللالم نهلللالم اقءهللالجغ اف،ةهللالمتشمبهةهللب،ييهللهللمفيهللكتم هللاا تمذهللممم هللالج
ماضهللالهد الهلللمدمهلليقد أهللفبأنهللباضهللاا مميهللتك ب وهللهللهللهللذك يهللهلل(ممهلللالمختيفةهللم قاهلًللف هلًل
هلل.لاح لهلل ،نميهللل، هللهنملهللإالهللهممانم..هلل]هي[مهلليحعتهللكلهلل ،نميهللهنهلل( ،نميب

هلل.ح لار، هللفمبانهلللل، هللهنملهللهلل(هللف،  هللألهفمبانبيق أهلل
الهلليد بيهللأنهلللهللو[بحعدتهللاا دتمذهللبشد، ]هللحد لا هلللا،لد، هللهندملهللإالهلل دهللهلل( ا، ب

،يدديهللماا ددتمذهللمددمم هللالجاألددلهللهددذاهللقددم هللهللواال ددمهللقدد هلليتكدد بهللفدديهللأكثدد هللمدد هللم ضددء
ميهللم ألد دهلللألبدهلللممذجهللبأب  وهللأد وهللأبع،موهللأبممن(هللكيهمهللأ دمهللهللوبكتمبةهللهذاهللالكتم 

هلل.م لم نهللم ي لهلللهمهلللف هللاال
 

أبد هللالتدمبيخهللالكنعديهللفديهللالقد نهللال ابدءوهلللاحد هللهللو،  مب، سهللالق،ةد يب نم أهلل*هللهلل
لكددمنهللقمئدد هللإحدد ىهللالمجم مددم هللهللومددءهللل،ق،ددةجِّهلل هللم هللشدده هللهللومدد هللأكمدد هللميمددميهللالكن،عددة
لهلل"فدددمبانهللم يندددةهلللبايهللالا ب،دددةهللمجدددملبلهلللةدددح ايهلليقددد  هللوالم ألددد دلهللفددديهللالمجمدددء

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03l10fqhEmU4eYVBdgb-foC3ssbpg:1623581193101&tbm=bks&q=inauthor:%22%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86+%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D9%81%D9%8A%D9%86%D8%BA%22&sa=X&ved=2ahUKEwjMiZ2it5TxAhWLTsAKHXzjDckQ9AgwBHoECAQQBg
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..هللهللخدمبجهلل د،نميهلللخدمبجهللالا ب،دةهلللنديياهلل"؛خمبجهللالا ب،ةهللهلل..هللتقء.بالا  (هللهللالع ازي  

فديهللتقءهللخمبجهللالا ب،ةهلل"وهلل(الا ب،ةلهللبالا ب،ةلهللمنطقةهللشمم هللالج ي لهللالا ب،ةهلليعم همهلل
 لههللتقءهللفيهللالحجمزوهللهذاهللممهلليقهللوألن  هللمنطقةهللتم لهللومنطقةهللتم لهللهللالجن  "هللل،عب

هلل.ي  مب، سهللالق،ة ي
التدديهللهللتلددتهللح بيددمفددمبانهللالتدديهللبجهلل؛(فددمبانبي ألدد هللاثنددمنهللهللليقدد  آد هللكددابلهلل*هلل

هللليقد  هللولمن لمهللفمبانهللأخ ىهللمدذك بلهللفديهلل دف هللالتثن،دةهللوتح نهللمنهمهللاا تمذهللبش، 
هلل.هيهللبا، لهللمي هللمعمفةهللشم اةهللم هللفمبانهللالع،نمئ،ة

هلل.ألميهمهللالق لسهللم هللف بهلل ،أتييهللتالهللهلهذهللوف،همهللإ ممم،لهللأهذههللالتيهلللش
نهلل نهللبهوهلليتحد  هللااكمديم، نهلليهتمُّهللهللوام ألءهللمحت  هللأل هلًلهللهلل(الم   مةهللال،ه ديةب*هللهللهلل

نهللأنهللمدمهللألدميهللفديهلليتحد  هلللهذاهللممهللمند يهللإشدكم هللمادهوهلللهللوبأنهللهنملهللفمبانهللفيهلل ،نمي
هللدائمددًهللهلل-هلل ددف هللالتثن،ددةهلللمددمهللألددميهللفدديهلل ددف هللحمقدد بهللالنمددي نهللكددمل اهللي بطدد نهللل مهللالمفعددّ

مدددمهللألدددميهللفددديهللهدددذي هللهللليقددد  هلل-هللالدددماضهلل هلللماضدددهمم،يدددلياتم للهمدددمهللمكّم هللوهللب،نهمدددمهلل
هلل.خ هللر، هلل ،نميهذاهللفيهللم ضءهللآهللوالعف ي هللالهلليمك هللأنهلليك نهللفيهلل ،نمي

مدددم هللإ ددممم،لهللمي،ددههللالةدددالهلل دد،خم لمهللأيدد هللهللالكتددم هللالمقدد سهللهدد هللالدددذي*هلل
هللهلل.لالعا هلللنا لهللأي هلل تتألاهللالنم لهللم هللف بهللألملهللفمبان

فديهللهلل-ييدةهلل  هللح هلل كن اهللمد هلل"هللهلللنهللم هللأبنميهللإ ممم،لهلليق  الكتم هللالمق سهلليتح  هلل
لشددد بهللفددديهللألنددد  هللهللووهللح ييدددةهللمنطقدددةهللفددديهللشدددمم هللالددد،م "إلددد هللشددد بهلل-هللالجنددد  

هلل.ط، فيع
هللم هللالذيهلليق  هللهذا؟

ميمددميهللالكتددم هللالمقدد سوهللقددمم سهللالكتددم هللالمقدد سهلليخم لددمهللبددأنهللشدد بهللفدديهللهلل
اهللأبنميهللإ دممم،لهللممشد اهللفديهللهدذههللح ييةهللفيهللشمم هللال،م وهللإذهلًلأنهللهلللهللهللون  هللفيعط، أل
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مهللبمتجدمههللشد بهلللبمتجدمههللهلللألن بدهلًللطيقد اهللشدمماًلهلللاهللوفيهللالحجمزوهللالمنطقةوهللفيهللل طهم
هلل .ح يية
لذلكهللألمهلل ألتكهللأيهلللعخةهللم هلللعخهللالتد بالهللهللهلل-هللهللهنملهلللعخةهللم هلللعخهللالت بال*هللهلل

تقد  هللالت ألمدةهللالا ب،دةهللليتد بالهللبحد للهللهللهلل-هللهللجد ا  ،ي منيهللهذاهللالهللهلل؟ألبهللتؤم هللبهم
" كن اهللم هللزلييةهللإل هللالم صلهللالذيهللبحض لهللمة هللإل هللأنهللهللهلللم هللهذاهللالنمهللهللمم ية
إلدد هللمكددة"وهللفهددذههللالتدد بالهللتاتدد لهللبددأنهللمكددةهللهدديهللالمكددمنهللالددذيهللمددم هللف،ددههللهللتجدديي

هلل.العا هللإ ممم،لهللمي،ه
هللومتد لهللبهددمأالهللهلللتقد  هلللديقد هللهللومد لبلهلللتقد  هلللدديهللوهلللقد فدةمح  هللهلللتقد  هلللديهللقد 

هلل؟]الذيهللتؤم هللبه[هللأيهللكتم هللذالهللللذلكهلل ألتك
من ممهللألميهلللهللوالت بالهللالعمم يةيهللااكمديميهللحع،تهللشهمدلهلليحق هلللنمهللالمع،ح*هلل
هديهللالحجدمزهللبندميهللميد هللمخط ددةهللأخد ىهلللهللهلل"ل ك هللفيهللب يدةهللفدمبان"هللقدم ملهللهللإل هللل
هلل.الهللالعمم يةليت ب

م فددبهللهددلهللهلل؟الهللتددؤم هللبهددمهلل أهلل؟ملت بالهللالعددمم يةهددلهللتددؤم هللبددهللللددذلكهلل ددألتك
لألدديهلللددمهللأخدد جهللمدد هلل[هللمدد هللالكتددم هللالمقدد سهللالددذيهللتددؤم هللبددههلل]فدديهلل ددؤاليالعددمتهلل

هلل؟الم ض ع
مهللفديهللمخط ددةهللمد هللوهللأيًضهلل"مبانلتألاهللم هللألملهللف(لهلل"33بصحمحهللهللفيهلللمهللاا*هللهلل

وهلل(الحجدمزبم ي نهلللبد هللكيمدةهللهللمخط دم هللالتد بالهللالعدمم يةهللالتديهلليدؤم هللبهدمهللالعدم
هلل..لذلكهلل ألتكهللم هللأيهللكتم هللتؤم هللبه

هللللمدد هللبئ هددمهللهددمأل التدديهللذهمددبهللإل،هددمهللمنطقددةهللالتقدد  هللمدد هللهلل(ل، كم ددلبدماددةهلل*هلل
ميد هللالاد، هللالتديهللفديهللد يد هللحجد هللوهللهللفديهللالم يدةهللهللهللهللوكهللا هللميد هللمد، هللمدميي هلل"ف أل همهللم هلل

هلل.اهللإ ممم،لهللمي،ههللالعا هللمم هللفيهللالحجمزإذهلًلهلل؛حجمز"ال
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قهددمهلل ددامديمهللألددمؤلنهللالددذيهلليقدد  هللمنددههللم  دد هللبدد هللالتدديهللحق هللالتدد بالهللالا ب،ددةهلل*هلل 

قد  هللالتدد بالوهللالددههللهدد هللالددذيهللألضدد هلللدد الهلل دد، لمهلل ددامديمهللبدد هللألددمؤلنهلللفدهلل"م،مد نلهلل
هلل."منهمهللالغممضهلللالمخفي هلل

هللممذاهلليق  هلل امديم؟
هددذههللتدد بالهلليددمهللهللوحجددمز"ال يدد هللحجدد هللفدديهللدهلل..هلليقدد  لهلل"لألدد همهللميدد هللمدد، هللمددمي

المكدمنهللالدذيهللممشدبهللف،دههللهلل لحجدمزهللهدسهلليقد  هللبدأنهللحجد هللاهذاهللكتم هللمق  هللهللهللوأ تمذ
هلل.همأل هلللإ ممم،ل

هدذههللمتايقدةهلللالهللماقدةهلللهدمهللب،عد عوهللوهللل دا، هللهللفديهللأدل هللهللهللهلللبشد، اا دتمذهللهللهللهلليق  
هلل.ب حيةهللبنيهللإ  ائ،ل

نهللمد هللمنطقدةهللفديهلليتحد  هللهللهلل(15صحمحهللهللاافيهللببأنهلل ف هلليش عهللهللالهللي بيهللاا تمذهللهلل
هللفديهلل-الحد هللميد هللالخ يطدةهلليدمهللأ دتمذ-فيهللشمم هللر  هللب،بهلللحمهللهللهللهللو، ل طهللفيعط

هللهللإذاهلل دا، وهللا دمهمهللمنطقدةهللهنملهلليه ذاهللتخمهلل مطهللبني هللافدهلل د،نميهللفديهلل دا، هلللألد   
هللأخ ى.هلل ا، هللهنملهلليك نهللأنهلليمنء

هللالتديهللالمنطقدةهللر، هللأخ ىهللمنطقةهللهيهللهلل  مم،هللهللبأنهللهللتخم لمهللهللالكتمب،ةهللهللدائ لهللالمامبل
نهللكنب هلل. ،نميهللفيهللمنهمهللتتح  

 

هللمي،هملهللل هللتدج،تهللالتيهلللأل ئيةهللأضفهمهلل ؤاالنوهللمن يهلللذلك
سهللالكتدددم هللهدددلهلل هللحددد، هللالجغ اف،دددةهللماي ممتدددههللفددديهللالخطدددأهللمددد هللماةددد  هللالمقددد  

ن  هللالحجمز؟هللمكمنهللبألهمهللفيهللفمبانهللمكمنهللتح ي هللم هلليتح  
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هللفدديهللمختيفدد، هللمكددمل، هللميدد هللال احدد هللاال ددمهلليطيدد هللأنهللكدد يمهللهددلهللثددمٍنلهلل ددؤا 
 هللا؟لالح يهللالق يمهللالاملم

 

هلل.الق س"هلل"بب ا هلليق  لهللاا تمذ
هلل.بب ا هللالق سهللم هللتتح نهللالفق لهللالهللخمدئةوهللالق ايلهلللألال
هللآاللهللمشدد لهلللماددههلل"لأتدد هللقيددبللهللوالثمل،ددةهللالقدد ايلهللاختدد  دهللهللألددمهلللدد هللبأيددكهلللمددم
هللالنعددخهللهللمشدد ا لهللالف لجمتددمهللقملددبهللكمددملهللالعددما،ن،ةوهللالت ألمددةهللذهمددبهللمددمكهللقدد ي "

فة؟هللهللتاتم همهللهللهلهللهللمي،كوهللهللم ضتهمهللهللالتيهللهلللجي، يةاإل هللألبهللالتيهللهللالق ايلهللهلللممذاهللتاتم هللهللمح  
هللهللالةح،حة؟!هللالق ايلهللهيهللهماخت ت هلل
هلل..هللهللآاللهللهللمشد لهللهللمد هللهلليتحد نهللهللالحد ياهللهللالقد سوهللهللم هللببد ا هللهللل، هللهللالح ياهللهللثم
سوهللالكتددم هللفدديهللمشدد لهللآاللهللبماندد هللببدد ل هللمشدد لهللأيهللالمقةدد دهلللالقدد سهللالمقدد  
هللصح،حة.هللق ايلهللل،عبهللتختمبهمهللالتيهللالق ايلهلللذلكهللق ي وهللآالل

هللالتفعد، هللهللالتفعد، وهللأخم لديهللمدمهللهديهللمادمي، هللهللبمادمي، هللهللألتد  هللهلللدمهللهللبأليهللهلليق  هللهللاا تمذ
يعدتط،ءهللأنهلليقد  هللمدمهللهلل-يدمهللأ دتمذ-إلعدمنهللهللهللهللكدلهللهلللمهللألتد  هللبهدم؟هللهللألمهللهللمن كموهلللالتيهللهللالتي

هلل.]مي هللممهلليق له[هللك هللينمغيهللأنهلليقّ   هللدل،ًاهلليشميوهللل

مممبلهللهللمعألةل، هلللهمهللماقةهللبملش ياةهلللالهللبشييوهللالهللهللفمبانيق  لهللهللهللهللبش، هللهللتمذاا 
هللل، هلللهمهللأيهللماقةهللبملش ياة..هلل..م هللب كة
هللالنمهلليق  لهلل"لم هلليم،نههلللمبهللش ياةهللله".*هلل
  وهلل ددد،أتيهللل،اط،ندددمهلللالقددد ي هللأل،ددد ل هلليقددد  لهلل"ا هلل ددد لهلليدددأتيهللمددد هللالجنددد*هلل

ة". هللش ياتهوهللليأخذلمهللإل هللأباهللالم،امدهللالحق 
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أمطد هللالتد بالهللهللهللبمد هلللألدل(هللهللا لهللهلل،قد  هللهللفتيم دهلليتح نهللم هلل دف هللالتثن،دةهللهللفيهللال*هللهلل 

هللللكنهمهلللمهلليقمي هم.هللولإل ممم،ي،، هللبلهمهللالا  (هللفيهللفمبان
مهللمد هلل دف هللوهلللأ تط،ءهللأنهللأمط،كهلللف هللالماي مةهللمد هللبت ألد  هللألبشدي،م( لأيضدً

لالمفعد هللبباشدي(وهلللمد هللر،د همهللوهلللادمزب(ببديهللهلليهللهللم هللبف قيهللدوهلللمم(بم با هللتنح 
هلللر، هم..

هلل
هلل***هلل
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هلل
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هلل
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هلل
ألددمهللهللوالهللي يدد هللأنهلليغددمدبهللفددمبانهللوفدديهللفددمبانهلل يمدد لهللأنهللبحيددةهللالت،ددههللهددذههللا ددتق  هلل

هللومحطدةهللأخد ىإلد هللهلللتذهتهللهللهللهللوهذهم هللهللمتق  هللألكهلل تاتذبهللهللاالت  تكهللأنهللتذهتوهللهلل
هلل.للك هلللاض هللألكهلل تق،مهللأيمًممهللفيهللفمبان

 

هللملامهللحد، هللتقد  هللبدأنهللهندملهلللقمدهلًلهللهلللدمنيهللأق  هلللكهللهللهللهللوقبهللمي هللاالمتذابالكهللمي هلل
الهللي ألد هللقدمبئهلليشدت يهللهللوهد هللمحمد هللمي،دكهللأنهللتاتدذبهللهلل(بئ، هللهدذاهللالادملمبهللهللمش،طمل،هلًل

كدلهللهللشدت يهللمد أهللأنهللهللميديهللهلليجدتلثمل،ةهلللالثملثدةهلللال ابادة؛هللألدمهلللد، هللهلللاهللهلل الطماةهللاالل
مي،دكهللأنهللتقد  هللهللهللولطمام هللحت هللأم لهللممهللكتمبهللفديهللالطمادةهللااخد ىاكتم هللألم،ءهللهلل

هلل.امتذاًبا
مثًاهلللقطدةهلللدعد،بوهللهللومثلهللااخطميهللالمطما،ةوهلل هللمنهمهللامتذابهللأخطميهللالهلليق  هللهللهللهنمل

ميدد هلللأديقتددههللوهلل، مهللشدد،طملهللملكدد هللأخطددميهللكم،دد لهللمثددلهللألددكهللفعدد  هلللقمددهلًلهللوريددطهلللحدد ي
هلل!مي هللااقلهللامتذبهللم هللالمعيم، محم وهلل

للدمهللأقدلهللهللوإل هللال،  هللخمعدةهللمشد لهلل دنةهلل2006تيف ي ل،ةهللم هللهللألمهللمميبهللب امبهلل
الشد،طمن.هللهللهلللل دم،تههللهللولك هللحض تكهللكف،دبهللللف،دبهللهللوش،طمنالمي هللمحم هللقطهللبألههللهلل

ميدد هللهددذههللالنمدد يلهللفدديهللالكتددم هللهللكميدد هللفكدد لهللالكث،دد هللمدد هللالنددمسهللببمددمهلل دد، افق ل
؟هلل دددم،ههللبئددد، هللالادددملمهلل(بئددد، هللالادددملمبت يددد هللأنهللتعدددم،ههللهلل..هللسهللمددد هللمحمددد المقددد 

لتقدد  هللأديقددبهللهللولتاتددذبهلللهددمهللوليفاي،ددكهللأنهللتحتدد  هللقدد اهللوالكث،دد لن ،ةددف هلللددكهلل
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لمثدلهللهللهللوالديهللأدبكدبهللألدههلللقدتهللالشد،طمنهللهللولأ دحمههللهللولأمتذبهللمندههللهللوخطأهللهذاهللاليقت 

هلل.ذلكهلل تفالهللفيهللالنم يا هللااخ ى.
 

أنهللهللتاددم هلللادد دهللإلدد هللب كددةهللم  دد هلللفددمبان؛هللمدد لهللأخدد ىهللالددههلليمدد لهللألددكهللالهللت يدد 
هلل.الهللماقةهلللهمهللبمحم الفق لهللتفهمهللأنهللهذههلل

أيدد هللا دمهللمحمدد ؟هللألدد، هللهلل؟أيدد هللمحمد هلل-ألدمهللأفتدد اهللمادك-لنفتد اهللأنهللفددمبانهلل
هللأحمدد لهللببألددتمهللتق لدد ن أبللددمهللأيدد هللهددذاهللهلل؟؛هللأبللددمهللأيدد هللهددذاهللااحمدد (  دد ٍ هللا ددمهد

هللوهللآلنهللإل هللاهللالمحم ؟هللالهللشيي هلل!لت لبهللح  هلللف هللالنقطةهلللألبهللتيفُّ
،كيمهمهلل دلهللألدههللتتخ، هللهلهلل،لهللال داعهللالنهمئيوهللبنيهللإ  ائهللم   هللي دّع هللهلللقيبهلللك

 همهللب حيتهمهللمادههللإلد هللأنهلللصدلهلليذكهلّلألههللألهللهللهللهلل؟ نةهللهللبا هللألفيم هلللاح هلل  لهلليأتيهللهلل
هلل؟لينهمية؟هللممهلله هللالمنط ؟هللممذاهلليق  هللالمنط ؟هللممذاهلليق  هللالتفع، هللالمنطقيهلللهذه

وهللالد  هلل"ا،  دشد بهلللهدمهللمد هلل"أالد  ؟هلله هللوهللهلهللمحم هلل"ألميهللال  هللم هلل ،نمي"
وهللالدد  هلللفعدده!هللهددلهللمحمدد هللهدد هللالدد  ؟هللإالهللإذاهللكددمنهلل"تددألاهللمدد هللألمددلهللفددمبان"هللولفعدده

مد لهللتجايدههللالد  هللمكد هلليلهللولدكهللمد لهللتجايدههللالشد،طمناهللهللوقلهلللندمفمحم هلله هللال  هللهلل
لهدمهللفديهللهللهللمقدهلًلوهللهد هلللفعدههللالد  !هللالد  هللكدمنهللم اف"لأتد هللمد هللببد ا هللالقد س"هللهلل!أيًضم؟

هلل.لكملبهلللههللةه با هلللمنيهللإ  ائ،لهللوهذههللال حية
فأحددتهللالشدداتهللألم،ددءهلل"هللولاددمهللأمطددمهمهللالشدد ياةلهددم"هللشدد ياةهلللمدد هلليم،نددههلللددمبهلل"

ل،عد اهلل..هللهللمأمم،دهلًلهللمشدامهلًلهلل ال،عدهللو لهللال،هد دهللهدمهللشداتهللا وهللالق يع نهللفديهللمددهلل"ق يع،ه
ق يعدد، وهلل"لهددمهللألملعدد نهللمندد هللقدد مكهلليتقميدد نهللمدد هللأق الددك"هللمدد هللالددذيهللكددمنهللمددءهلل

بندديهللأنهللهلللدديهللتقدد  أنهلللددمقمهللهددلهللكددمنهللالادد  هللآلددذال؟هلللهللأقدد ا هللا ؟هلل هلليتقمدد هللم  دد
فيهللهذههللالحملةهلل د،ك نهللهللولأنهللمكةهلللي،ه دهللهللوفيهللمكةوهللهللفمبانهللهللهللهللكمل اهللفيهللب يةهللهللائ،لإ  

هللم..الم ض عهللمختيفهلًل
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لفدد هللالشدد ياةهللألصددملمهللم  دد هللهللوالضددم، هللتغ،دد هللاآلن"هللم  دد هللألصددملمهللم سبنددم"
لد، هللهللويدتكيمهللمد هللألمممدةهللياقد  هللهللاهدذهللهلل؛هللالع،مبهلليق  هللأن"م، اًثمهلللجمممةهللياق  "

هم هللكلهللالتفم ، هللالتيهللت يد هللهللهللوم هللق يتلههللماقةهللبجمممةهللالا  هللالهللم هللبا، هلللالهللهلل
هللفمبانهللل، هلللههللماقةهللبمحم .هللوهللألملللفهلللدلب

 

لقد هللهللو نهللمد هللمحمدلمهللتأتنيهللببيةهلللاح لهللتتحد  هلللبهللهلللةفهللالمنمة لهلللأهللهللتجملزلم
مدد هللهللفشدديبهللإلدد هللحدد هللاآلنهللأنهللتثمددبهللأنهللهنددملهلللمدد يلهلللاحدد لهللفدديهللالكتددم هللالمقدد س

المع،ح، نهللممد هللال،ه دهلللمي هللااقلهللهللهللوهللأللت ميهلللي ميهللالق آنهللألنمهلللا فههللهللومحم 
هلل.هميالاة بهلليا ف لههللكممهلليا ف نهللأبنم

فيهللالنعخةهللر،د هللهللهلللقيبهللهلللل، هللكممهللهللوالمف لاهللألههللم أل دهللالكهللتق  هلليا ف له
يا ف لدههللهللويا ف لههللم هللكتمهمهللالم أل دلهللمند همهللويمهللم هللأهلهللالكتم تك هلليالمح فة؛هللهلل
قمددلهللهللالاحدد هلًلهللممعدد،ح،هلًلهللمبلدديهللحتدد هللاآلنهللكمتمددهلًلأهللوهمي فددةهللكمددمهلليا فدد نهللأبنددمحدد هللالما

هللو؟هللل هللتجد ابلمهلللاح هلًلأهلل..هللكتم اهللمئم هللالكتتلق هللهللوبملتفة،لهللامحم هللذك هلللنمهللمحم هلًل
هلل.الهللي أل هللأيهللشييهللم هللهذاهللالقم،لهلللألمهللقيبهلللك

 

إلد هللهللهللذك هللشييهللما للهللالهلليحتمجممهلليدهللمن وهللهللفمبانهللهللنملهللهنملهللاثنال كت بهللهلليق  هلللنم
فهيهللما لفةهللمند هللال،هد دوهللب يّدةهللهللوتا يفأنهللتحتمجهللإل هللهللفمبانهللذك  هللدلنهللهللهللهللتا يفو
هللفمبان.

الدددههلليدددذك همهللبددد حيتهمهللإلددد هللأنهللهللول،هددد دهلليددد ددههللاهدددذاهللالنشددد، هلل..هللهللميددد هللفكددد لهلل
هلل.ا النم يم هلليبهللفيهللأنهللتجالهللهذههلللبملتمليهلللق هللفش هللهللومدلصي اهللإل هللأباهللالم،ا

لهللفديهللبحيتدكهللإلد هللشدييهللآخد هللحتد هللت يندمهللهدذههللالنمد يا هللالتديهللأتمن هللألكهللتنتق
هللوهللالهللتجي هللفيهللفمبانهلللتةمم..تتح نهللم هللمحم 
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لهمهللماقةهللبأبنميهللياق  وهللب  د ائ،لهللهللبلوهلل]بمحم [هللهيهللالهللماقةهلللهملهللقيبهلللكهللهلل 

مدمهللماقدةهللم  د هللهللهللو هميدذّك هللهللهلل..هللهلل،لهلللالهللمحمد الهللإ دمممهللهلللمهلليذك هللهلللشاتهللإ  ائ،لو
مددمهللالدد اميهللإلدد هللهلل؟بألددههلل دد،أتيهلل..هلل هللم تددههللبمحمدد  همهللمنددلمددمذاهلل دد،ذّك هللهلل؟ب  ددممم،ل

هلل.بمامما هللا هللماهمهللذلك؟هلللهمهلليحتمأل نهللأنهلليذك هم
وهللكددلهللال حيددةهللا هللكددمنهللماكددمهللفدديهللهللفدد نهللألددمهللبحيددبلدد هلليشددجاهمهللبألددههللهلل[م  دد ]

للدد، هللم  دد وهللهللممهموذيهلل دد، هدد هللالددهللا هللأنهلليددذك همهللبددأنهلل؛لذلددكهللمدد هللالمنطقددي
المقة دهللك نهلليمنطقيهللأنهللل ،خيفههللشخمهللآخ وهللللذلكهللم هللالهللهللوم   هلل ،م  

هلل. نةهللم هللشخمهلل ،أتيهللبا هللألفيالح ياهلللل، هللهللومامما هللا هللفيهللبحيتهم
 

للدمهلليفعدد همهللهللو، هللبهدذاهللالتفعد، ،للدمهلليفعد همهلللاحد هللمدد هللالمعد،حر،د هللماقد  !هلل
هللهللولحدد كمهللت يدد لنهللأنهللتجدد لاهللأيهللشددييهللو ديهلللاحدد هللبهددذاهللالتفعدد، يهدد نهللك تتمعدد 
الهلللفديهللالحق،قدةهللهللهللهللوال،هد دهلللالمعد،ح،، م ألد دهللفديهللكتدتهللهللهللهللالتثمت اهللأنهللمحم هلًلهللهلللشا ب

مهللخدمبجهللهللومحم هللفيهللكتتهللال،ه دهلللالمع،ح،، هللكنميهللآٍ هللي أل هللهلل لمهللينت د هللال،هد دهلللم،دً
مهللبادد هللالمعدد، هللهللوبندديهللإ دد ائ،ل  دد ايهللكددمنهللهللوالهلليحتمأل لددههللولددمهللينت دد هللالمعدد،ح، نهلللم،ددً

هلللانهللالمع، هللمي هللالةي،تهللقدم هللهللودابالهلليحتمأل لههللمي هللاإلهللهللوم بً،مهللألهللر، هللم بي
هلله.الهلليحتمأل لهلل"وكملق هللأدهلل"

كن،عةهللاالل هللأيهللشخمهلل ،أتيهللباد هللالمعد، وهللمدمهللالمع،ح، نهللفيهللاللمهللينت  هللهلل
هلللفءهللالمع، هللإًذا؟هلللممذاهلل ،أتيهللالمع، هللإذاهللكمنهلل ،أتيهللمحم هللم هللبا ه؟

ً الهلل﴿ل هلليق   ّش  م  يهللم  هللي أِّت يهللب    د  هلٍلهللهللمد هدهللهللب اِّ   مد ﴾هلل]هللا ِّ م  د بللمهللأي هللأوهلل[6الةفلهللأ حِّ
ّ  هللهللهللإذاهللكمنهللهللولحّ  هللهللهلللقم هللالمع، ؟هلل تق  هلللي بللدمهللمدمهللأهللهللوبللمهللالنعدخةهللااصدي،ةألهللهللحد

ّ  هلل هلللهللبملضمط؟هللالذيهللحد
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هددذاهللهللللحدد، هلللطدملمكمهللبملدد ل،لهللتق لدد نهللوم نهللالشددييفدد ًذاهللألددتمهللتد  هلل..هللهللالهللي ألد هلل
مدديهللأنهللا ددميهللهددذههللح،يددةهللممكدد هلليفايهددمهللأيهلللاحدد !هللألددمهللممكدد هللأد هللهللوفدد ختاالشددييهلل

هلللأقدد  هلللددكهلل؟أيدد هلللتقدد  هلللدديحدد، هللثددمهللهللوأنهللالقدد آنهللتنمددأهللمندديلألدد دهللفدديهللالقدد آنوهللم 
ّ  هلل هلل.ختف !هللإًذاهللهذاهللممك هللياميههللأيهللشخمالهللالق آنهللااصييهللحد

هللومطندديهللالعدد،مبأهللوفم دد، مطندديهللالتأهللومط،ندديهللاادلددةأهللوالايمددميهللنيهلللقددم قشددمل
التد  هللبمدمهلللتفعد، ا هللمد هللخ،ملدكوهللهللهللهللالهللتدتكيمهللمد هللهللومطنيهللأش،ميهللممكد هللأبدهللمي،هدمأ

هلل.(اله م لتك بالت  هللبايمهللهللوالت  هللبملع،مبهللوقملههللالمفع لن
هللت ميهللأل هدلهللمد هللالماقد  هللهللوف،همهللهدب بهللمقمبلةهللااديمنهللمن لهللدكت باهللهللكألب 

ليفعد هللاآليدم هللهللهللولمفعد ي كدا هللاملعد،مبهلللالهللييتد  هللبهللهللهليد كت باهللهللحدمماًهللهللهللمًهللأنهللشخة
يمكدد هللالدد دهللهللًئم هلللنددمهللشدد،قددّ  هللهللومديم،ددةهددلهللهددذاهللياقددل؟هللاحتدد  هللدبألتددكهللااكهللومدد هللمندد ه

ئددةهللمالدد دهللمي،ددهوهللألهدد  هللأكثدد هللمدد هللمهللي هللأيهللشددييهلليمكنددألددحتدد هللاآلنهلللددمهللأهللومي،دده
هللًئممطندديهللشدد،أهللوفدد، هلللحددم"هللندديهللأيهللشددييهلل"مددملددمهللتاط هللهلل..هلللمشدد ي هللشدد يحةهللمدد ا

لتف،د هللهللويانيهللتف،د هللالجمهد بهلل..اجتدلهللتدهلليمك هللال دهللمي،ههللحت هللأ تط،ءهللأنهللأق  هللمم
هلل.المع،ح،، هلللالمعيم، 

أتمندد هللالمحطددةهللهللوألددمهللأتمباددكهللفدديهللهددذههللال حيددةهلليوشدديأيهلل هللاآلنهلللددمهللتقددّ  هللهللحتدد 
هلللل دهللمي،ك.هللوالقمدمةهللتق  هلللنمهللدل،ًاهلللعتمتءهللبههللفيهللهذههللال حية

هلل
هلل***هلل
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هلل
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هلل
هللأهًاهللل هًاهللف،كهللأ تمذهللبش، 

لالهللهللهللودال،دم لالهللحك،نمهللمد هلللمد يلهللهللهللهللومف، أيهللشييهللهللهللهلل-منيمهللإخ ال-ًذاهللألمهلللمهللأق  هللهللإ
هللكدلهللهدذاهلللد، هللمف،دً اهللولالق لسهللالدذيهلل د،تألاهللمد هللفد بهللألمدلهللفدمبانوهللهللم هللفمبانهللهلل

هلل!![ب أيهللاا تمذهللبش، ]
 

هلل فملكتدم هلللد، هللهللوبملنعدخةهللااصدي،ةهللهللاا تمذهللي ي هللالنعخةهللااصدي،ةوهللإذاهلللدمهلللدأ  
هلل!مفهلًلمح  هلل
هللثمدبهلللددكأدهللهلل؟سمهللبأيدكهللأنهللتندمة ليهللمد هللتح يدفهللكتمبدكهللالمقد  هللمدهللوأ دتمذيدمهللالهللهلل

النعدددخةهلل هللمددهللبحالهلل دددأألددبهلل دددتق  هلللدديهللهللأثمدددبهلللددكهللالتح يدددفهللالتح يددفوهلللإذا
هللااصي،ة.

هلل.دمنمهللل دهللمي هللباضهللالنقمطهللالتيهللذك همهللاا تمذ
الدنمهللالتد باتيهللكدذلكهللهلللوهللهللهللهللالايمدميمدمهللقملدههللهلله هلللمهللياي هللميد هللفدمبانهللالحجدمزهللل

هلل!!؟الذيهللأمممههللأنهللفمبانهللهيهللالحجمز؛هللهذاهللكيههللر، هللمهمهللحت هلليفع ه
هلل.ف بهللألملهللفمبانهللنهللم هللحض بهللا هذههللاآليةهللتتح  هللهلللمذهلليق  اا ت
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ألهللهللولم،مئدهأق هلليد ادهللحضد بهلللمديهللمد هللهللفهللهللوا هللم هللمج،ئههللهللمن ممهلليتح ن..يمهللأ تمذهللهلل 

هلللتام، هذههللد يقةهللالت بالهللفيهللالهللهللوألهللش ياتههللهللوم هللقضمتههللألهللقمٍاهللهللهللوهتكئميكهللم هللما
فدديهلل"هللوالقضددملهللالقمضدديهلللاقددفهللفدديهللمجمددءهلللياندديهلل"؛ءهللا مدد هللجِّهللا هللقددمئمهللفدديهللم هلل"*هلل

هلليانيلهلللاقفهللفيهللل طهللالقضمل.هلل"ل طهللاآللهةهلليقضي
شخةديهللههللا دمهللمدم هللأكثد هللمندهلل(ا با دمهللهلل"هللهلللتخم لدمهللأنهللهللالكتمب،دةدائ لهللالمامبلهللهلل*هللهلل

دهلل ..هلل لم،ددميوهلليدد  هللميدد هلليدد  هللميدد هللااهلل"؛يدد  هللميدد هللمدد هلليمثيدد نهللا هللمدد هلللألددلمحدد  
هلل.المائكة

ياندديهللبا ددمهللا هللهللمهللكددلهللمم الدديهللأنميدد هللهلل"لهللم  دد هللبدد هللم،مدد نالحمخددم هللهلليقدد  هلل*
حدد، هللالمدد ن"؛هلللددذلكهللم هللمدد ب يهللإللددههلللالمائكددةهلللالحكدد هللللهلل  هللمشددت هللهلل(حعددتهللالتدد بال

ألهللش ياةهللهللوألهللألميهلللميهللال  هللومالهللال  ملمقة دلهللألميهللفال  "هللهللألميهللهلللهلل"يق  هللا 
هللفكلهللهذاهللصح، .هللوال  
 ،ةد بهللكتدم هللباد هللأ دم عهللإنهللشدميهللا هللوهللهللبلهللااخد ىقملهللأنهللأدخدلهللفديهللالمشدمل

هللومد هللأفضدلهللالكتدتلهد هللهللوهللهلل(نمديهللاإل دا بمشدمبلهللهللبالكتدم هللهللهللهللومم يلي كت بهلل مميهللم
هللهللوديابهللمي هللمع دتهالألمهللهلل هللوفأفمدليهللهذاهللالكتم هللكث،دً اهللو هلللهذههللالمنمة للألمهللأحّض 
هلل ل تعتف، هللمنههللإنهللشميهللا .وهللبش، هللأنهللتقتن،ههلل تمذألةحكهللأل

 

فدديهللهللوهلللإلمددمهللقيددبشدد،طمنهدد هللهللملسو هيلع هللا ىلصألددمهلليددمهللإخدد لهلللددمهللأقددلهللأنهللمحمددً اهللوهللبملمنم ددمةهلل
لمدمهللثدمهللباد هللذلدكهللهللوالادملمهللم هللمشد ي هلل دنةلهللألدههللبئد، الطماةهللالتيهللت األابهللمنهمهللهلل

هلل.لأل  هللألههللخطأبألابهللإل هللالع،مقم هلل
هلل.ل أخطئهلللأخطئهلللأخطئهللوفيهللهذههللالم لهللأخطأ هلل..هلليمهللإخ لهللألمهللأخطئهلل

هلل اميمدهللمفهللوكيممهللأخ ألبهللدماةهللأل ي لهللم هللكتميهلل..هللهلليمهللإخ الياميم اهللهلللم هللاآلنهللهلل
هللهندمللد، هللهللهللهللوسالكتدم هللالمقد  هللهللهلل كممهلليةنءهللدمباهللهللوت األابهللم هللباضهللااش،ميأليهللهلل
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كهدمهلل يهللهد هللتتدالهللهلل"الاشد لهللآاللهللقد ي "لمنهدمهللهللهللهللودماةهللإالهلللهيهللتت األءهللمد هللأشد،ميهللهلل
هلللهيهللااضاف.هللوالتيهللهيهللم أل حةهلل"بب ا هللالق س"ل هللذهتهللإل

هدديهللالنقطددةهللهللمالفدد بهللب،نهمددهللومكدد هللب هللهلل(בכאبهللألهللمبكدد هللهلل(בּכאبمادداهللفدديهلليدهللهللالمشددمبلهللبنمددّي هلل
هلل .هذاهلله هللالف بهللب،نهمم..هللهلل(ּכبهللح لهللاال طالفيهللهلل(ال ار ب

هللالنمهلليق  هلل ف هللالم ام، ل
 "هلل.ح ياهللم هللب،بهللا هلل"؛كد ب هللليعمكن، هللفيهللب،ت
 "هلل.م لهللثمل،ةهللم هللب،بهللا هلل"فيهللقي بهمد بهللب،تكهلل
 "مالمكميهللية، للهللهلليممب ي هللفيهلللاد مهللبم كدم هلليغطدُّهللهللوههللينم مدً الهللوهللل" ب نهللمد هللأيضدً

النعدخهللهلللما دمهذههللالاممبلهللر، هللصح،حةهلليمهللأ تمذ؛هللكدلهللالنعدخهللالا ب،دةهلل..هللهللالهللهلل
هلل..ل هلللتح نهللمنهمهلللذلكوهلللخطأهللهللملامتم تهمهللتح يفهلًلهللوألنم،ةهللت كتهماا
 "ألهللهلل"مدد هللألمدلهللإلدد هللألمددل"هللللفدديهللبادضهللالنعددخهللهللو"يدذهم نهللمدد هللقدد لهللإلد هللقدد ل
 ."م هللذبللهللإل هللذبلل"

 "هلل  هلل لنهللقدهلليدهلل ، ن(هلل"ن ِّهلله، هللا هللا هللفيهللص  هِّ  .بلل، هللص 

 وهللالامدلهللفديهللمكدةهللخ،د هللمد هللألدفهللي  هلللاح هللفيهللهذههللالد يمبهللخ،د هللمد هللألدف"هلل"
هللخمبجهللمكة.

طد ب هلل"فيق  لهللهذاهللالنموهللفيهلل، هللف،ههللاختالهللكمهلل-منيمهللإخ ال-هللهلليالنمهللالعما،ن
كدلهللهدذاهلللوهللهلل"الدذيهللمقد هللفديهللقيمدههللميد هللأنهلليةدا هللهلللولي أللهللالذيهلللة تههللم هللمن 

الههللهنملهللهللوإل هللالمكمنهللالذيهلليقة "هللور، هللم أل دهللفيهللالنمهللالذيهللق أتههللقملهللقي،ل
هلل."يمن هللال يمن
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فيدد هللهلل؟أيهللكتددم هللتاتمدد هللحتدد هللألمقشددكهللمنددههللل ددؤااًلهللهللالمنددمة لهلل ددألتكهللمدد هللأل هلل 

هللكفملد ايللد هللقيدبهلللديهللالهللهللونمقشتكهللمد هللالدنمهللالعدما،نيليهللالنمهللالعما،نيهللهللقيبهللل
الددكهللالهللتقدد بهللميدد هللوهلللكنددكهلللددمهللتجمندديهللهللو ددألتكهلليددمهللأ ددتمذهللكنددبهلللمقشددتكهللمنددهول

هلل.الج ا .
هلللم بالم م لهللمنمص هللاألتمابهللفيهللهذاهللهللهنمل
 .كلهللالمفع ي هلليق ل نهللألههلليتاي هللبملحبهللهللألههلليتاي هللبملحبو •

 ل".د ب هلللي أللهللالذيهلللة تههللم هللمن "هلل؛نة ههللا ألههلليتاي هللبشخمهللي •

 ".خ، هللم هللألفهلللديمبهللفيلاح هلل"هلل؛ألههللمكمنهللمممبل •

كمدمهللفديهلل"هللهللمد هللألمدلهللإلد هللألمدل"هللهللوالنمسهللينتقيد نهللف،دههللبد، هللالةدفمهلللالمد لل •
هللولج،دلهللالشد يفكمدمهللفديهللاإل"هللهللمد هللميد هللإلد هللميد "هللهللولخممبهللالعمب هلللعخةهللاا

 ."بللإل هللذ هللهللبللم هللذ هلل"هلللال هممل،ةهللال،ع م،ةهللتق  ب،نممهلللعخةهلل

 .زم  مميهلليذك ليهللبوهلللف،ههللح ياهللم هللينم عهللممي •

هللهللهللالمكمنهلليتح ن • هللوهللهلل نهللهلل، هللهِّهللم هللص  نهللأتحد الهللأنهللتتحد  هللوهلل نه، هلللل، هللم هللص 
هللفيهللهذههللالمعألة!

ينقددلهللمدد هللالمفعدد هللهلل-ر،دد هللالدد ئ، هللألدد بجهللبدد  لهدد هلل–القدد هللألدد بجهللبدد  هلل
ضدمحههللبمثدم هللخ،د هللمد هلليم هللالم مد بهللالهلليمكد هللإإنهللالج يهللاال هللهلل"لهللهللق لهبلزلم ل هللهلل

هلل."أبأل هللأنهللالهللتع،ئ اهللفهمهللمقة ي"هلللليق  هللو"أللئكهللالذي هلليحج نهللإل هللمكة
هلل!لمهلللعئهللفهمهللمقة ل

ال  لاهللإل هللالحبهللفيهللمكةهللهلل؛إذاهللأبدتمهللأنهللتفهم اهللهذاهللالم م بهللهللل[المفع ]هللهلليق  
هلل تفهم نهللهذاهللالنم.
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 ددنقفهللماهددمهلللاحددً اهلللهللم ومهللتادد اهللإلدد هللمدد دهللمدد هللالتح يفددهددذاهللالددنوهللب ايددًةهلل
هلللالاح هلًل

هلل.بهللب، هللالنمهللالمم  بيهلللالعما،نيألاًللهللالف 
بددههللإلدد هللالقدد نهللهللالددنمهللالعددما،نيهللهددذاهللالددذيهللكددمنهللمامدد اًلهللهلل-هلليددمهللإخدد لهلل-ال دد لاهلل

فدألغ اهللالدنمهللهللوثمهللبا هللذلكهللةه هللالدنمهللالمم د بيهللوالم،اديهللبءالخمم هللألهللالعم
هلل.العما،نيهلل

هلل.لأزال ههللولدعخهللهللق هللكتم هللالمق ساله هللكمنهللهللمم
هللوهللالدذيهللمقد مد هللمند للدذيهلللةد تههللهللاي ألدلهللهلللدد ب هللهللالهلل"لاح هلًلهللهللمف قهلًلهللهلل بخذهللفقط

ذاهللكمل اهللكههللوفيهللزم هللالمع، هللكمنهللكتمًبمهللمق ً مهللهذاهللهلل"مههللفيهللقيمههللمي هللأنهلليةا  م
هلل.للههللقملهللالنمهللالمم  بيؤيق 

ددد بهللب،تددكهللفدديهللهللولددمسهللمدد همهللبددكددد ب هللا"الددنمهللالمم دد بيهلليقدد  لهللب،نمددمهلل
أيهللكتددم هللمقدد سهلللهلل؛هللال دد لاهللالفدد بهللبدد، هللالنةدد، هلللتايمدد اهلللمددمذاهلل ددألتههلل" بهمقيدد

هلل!يطملمنيهللأنهللأ تشه هللبه
مددددؤم هللهللّيهللدفددددمملهدددد هللهللومدددد هللأم ددددمهللميمددددميهللالنقدددد هللالنةدددديوهللسهللالادال،ددددم هللل*هلل

هلللهللهللوبملمع،ح،ة هلل لهد هلليتحد نهللهدذههللالمد لهللمديقد  هللهللهللهلل..هللهللمهللفيهللالاه هللالج ي متخّة 
فديهللالشد اه هللالم ألد دلهللهللهللهلل"؛فدة  هللفيهللم اضءهللم ي لهللكلهللالش اه هللمح"الاه هللالق يملهللهلل

كدلهلل"هللوالق يمدةهلل ألمدم التهللوهللفدينيالدنمهللالعدما،فديهللالم ألد دلهللهللوالنمهللالمم  بي
هلل."فةهللبة بلهللبملغةالش اه هللمح  هلل

هلل؟لاالسهللممهلله هللالحلهلليمهللدال،م 
هلل."ينمغيهللأنهلللعتخ  هللالتخم، هللالح  ي"يق  لهللهلل
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هللممذاهلليانيهللالتخم، هللالح  ي؟هلل 

هللو هلللدمهللتجد همهللفديهللالمخط ددم أنهللتمحاهللألبهللم هللالكيمةهللالةدح،حةهللحتد هلللد
فتمحداهللوهللفةهللالش اه هللكيهمهللمح  هللهللهللانهللهللوفتضاهمهللفيهللالنمهللهللوهللهللتخت عهللكيمةهللم هللمن لهللهلل

هللضاههللفيهللالنم.تلوهلللتحض هللممهللت اههللمنم ًممهللهللوم هللمقيك

هللهللבכאبنهللمد هللا مهللميدمهلليتحد  هلليذك هللالنمهللأنهللأل هللتح يفهللفيهللالنملهللهللهللويمهللإخ ل
هلللهمهللكيمةهللمدأخ ذلهللمد اهللهللوةهللل، هلللهمهللمان هللبمليغةهللالام يةلهذههللالكيمهللهللوالفبمهللهلل(بكم

مكدد هللأنهللالهلليألهللهللولاا ددمميهللمددمدلهللالهلليكدد نهلللهددمهللماندد هللولالهددمهللا ددموهللاليغددةهللالا ب،ددة
هلل.يك نهلللهمهللمان 

هلل.التيهللتانيهللالمكميهلل(בכהهللهبكبالهلليتح نهللم هلللالنمهلل
فيهللهلل(بكمهللבכאب هلليخم لمهللمهللو"ماجمهللالكيمم هللالام ية"قمم سهلللل،مهللأل ل، سهللهلل*هللهلل

الكيمدةهللالتديهللهلل(المكدميهلل-هللבכהببكدههلللمد هللهللهللولهديهللالتديهلللبد هللفديهللالم مد بوهللهللاامي هللهلل
هلل.لبد هللتحتهم

هلل(בכהهللبكددهبللدد، هللهللوبددمالفهلل(בכאهللبكددمبهللهدديلهللالكيمددةهللالتدديهلللبد هللفدديهللالم مدد ب
انهللالفدد بهللب،ددنهمهللهدد هللهلل(אּכבهللمبكدد هللبألهللهلل(בכאهللبكددمبفقددمم اهللبتغ،، هددمهللمدد هلللاديهللهللوبملهددمي
هلل.(هللבכהببكههللهللميإل هللالمكهلل(ּכبهللالنقطة
لاديهللبالهللتاندديهللهلل(مدد هللهددمهللبكددمببا،إنهللألميددةهلل"لهللالمفعدد هللف الدد هللدل،ي،ددت يقدد  هلل*هلل
هللبكدمبوهلللالهلليانديهللالتديهللتانديهللالمكدميهللهلل(בכהهللهللبكدهبهللهللليةهللياني انهللالمكميهللفيهللالامهللهلل(المكمي
هلل."هلل(בכא

مشدتقةهللمد هللالجدذبهللهللهلل(בכאهللهللبكدمبكيمدةهللهلل"هللهلللكيد ت يدكهللبمكالمفع هللألكعن بهللهلليق  هللهلل*هللهلل
الهللتمحثد اهللمنهدمهللفديهلل"؛هللهللالمكدميهللفديهللأيهللمكدمنهللآخد هللهلللكنهمهللالهللتانديهللهللوالذيهلليانيهلليمكي
هللدهللهذههللالكيمةهللبمان هللالمكمي.هلللممذا؟ت هللملهللوأيهللمكمنهللآخ 
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التدديهلللبد هللفدديهللهلل(בכאهللبكددمبللدد، هللهللو(בכהهللبكددهبالددذيهلليدد دهللبماندد هللالمكددميهللانهللهلل
هللالكتم .
هلللبم مهللال اديهللالا ،موهللال  لاهللالنعخهللهللاتامم لق هلل

هلل."المكمي"لاح لهللتق  هللهلل
هلل.ن"الميعم"هلللللاح لهللتق  

هلل."الجفمل"هللللللاح 
هلل."المكميهللالجمل"هلللللاح لهلل
هلل."قمحلال اديهللال"هلللللاح ل

أيهدمهللالكتدم هللهلل؟لاح هلليضءهللالذيهللي ي !هللأيهدمهللهد هللالةدح، هلليدمهللأ دتمذهللخم لديهللهللكل
هلل!الذيهللكتمههللصمحتهلل ف هللالم ام، هللحت هلللق  هللبق ايته؟

هلل(Bبلتعددتخ  هللوهللهلل(Bacaبتعددتخ  هللهلل-كمددمهللتدد لن-لجي، يددةهللما ددمهللالنعددخهللاإل
ن هللهللولدد اديهللهدد هلللاديهللبكددملي اللددةهللميدد هللألددههللهددذاهللا ٍبهللهللأ ل   هللهلل﴿إ  ء هللهللب ،ددِّ ضدد  هللل يندد هللهلللد يهللمس  ذ  هللل يدد 

ًكمهللب م ك ة هلل مب  م  ً ىهللمد هد ﴾هلل]آ هللمم انلهللهللل    ، مل م  ا  هلل[.٩6لّ يِّ
هلل(مبكبلنهللفيهلللاديهلل الذي هللياموهللنهللم هللالحجمجهللإل هللب،بهللا هلللهنمهللالنمهلليتح  هلل

هلل.(בכהهللالمكميبلل، هلل
هلل دتج هللأنهللهلل(نالميعدمبهللهللو(المكدميديهللهلللابلهللهللل هللتأميبهللمدمهللألدميهللفديهللالنعدخهللالمختيفدة

كيهددمهللتشدد، هللإلدد هللمكددةهللهلل- هللمي،هددممددءهللألدديهللمددتحّف هلل-يهددمهللكهللةهددذههللالامددمبا هللالمعددتخ م
هللالمك مة.

هلل
هلل***هلل
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هلل
هلل.إل هللالم ام، م هللفمبانهللاآلنهللالتقلهللهلل!لهمهللبحيةهللالت،هلكمهلللهللإألمهللأقلهلل

هلليمهلللمفهللومحطةهللأخ ىهللهنملالحم هلل هلل هلل.ل لبهللفيهللفمبانهلل  

هلليلاديهللالمكمهلل-الم ام، هلل
مددد هللهددد هللكمتدددتهللهدددذاهللالم مددد بهللالدددذيهللهلللدمنددديهللأ دددأ هللالددد كت بهللمنقدددذهللالعدددقمب

هللهلل؟هلهلله هللدالدهللكممهللتاتق هلل؟ا تشه  هللمنه؟هللهلهللتا لهللم هلله هللكمتتهللهذاهللالم م ب
هلل.ق بحهلله هللمن كمهللقمبلنهللوبن هللقمبلنهللوإلهمهللبن هللق بح

مندد لهللفدديهللهلللهددمهللهددلهلل؟الدد حيهللهميددأت،هللأنهللبندديهللقدد بحهللهددلهللمندد لهللفدديهللاإل ددا 
هللكتم ؟هللأياإل ا هلل

هلل ابن هللقد بحهللل،عدهللوألبهللتا لهللفقطهللالت بالهلللال ب بهلللاإللج،لفالهللل، هللل يكوهللهلل
م لتعتشده هللبدههللميد هلللمد يلهللهللوفألدبهللتأخدذهللم مد بهللبنديهللقد بحهللهللومذك بي هللمند لهلللهمئ،دً

هلل.محم !

قد بحهللهلليانهللبندوهللهللهذاهللمضحكهللألً اهللمن هللكلهللاله تيهللدبسهللفيهللمقمبلةهللااديمن
هددد هللخ،مدددةهللهللوب،دددبهللا هللالدددذيهلليخددد م نهللف،دددههللهددد هللاله،كدددللهللوخددد م نهللفددديهللب،دددبهللا ي

هلل-لالم ام، هللهيهللألشمد-إًذاهللهلهللتاتق هللألهمهلل ،كتم نهلللش،ً اهللهللهللواالألتممعهللقملهللاله،كل
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ممهللهلل؟ هللف،هاأ هلل ،كتم لههللم هللالم،بهللالذيهللهمهللخ  هللهلل؟م هللمكةهللالتيهلللمهلليخ م اهللف،همهللقط
هللة!هللمخكهللمايهللش يشغلهللهللولهللمخكهلليمهللحض لهللال كت به هللالمنط ؟هللشغهلّل

هللهلل؟م هللمكةهللا،كتتهلللش، هلًلهلهلل هللوخ متههللفيهللب،بهللا هللفيهللإ  ائ،لهللشخم
هد،كيهمهللكدمنهللهللأيللأنهللب،دبهللا هللهللهللوإالهللإذاهللكنبهللتؤم هللأنهللمكدةهللهديهللميدكهلللي،هد د

هلللقتهمهللممك هلللتكيم!هللوفيهللمكة
هللأصًا؟ك،فهلليم أهللالم م بهللهللوب أألك هللدمنيهلل

مهللهللهللهللافد مهللكمل اهلللدهللالههللهللو اح هللفيهللالمنف لهللهللوالم م بهلليام هللم هللحملةهللاشت،مب مد هلللقتدً
هللاالقم وهللفقم ل

 هللهلل وهللألدمهللمشدتمبهلل[84الم مد بهلل]هدذاهللهلل"بلهللتت بهلللفعيهللإل هللديمبهللال  "تشتمبد
هلل.كنبهللأخ  هللف،ههلليالهللوأبألءهللليه،كلهللأت بهللأنهللوأذهتهللإل هللاله،كل

 "هللفدديهللكلألددمهلل ددموهلل بهلليددمهلل ددا هللميدد هللالشدداهلل"ن، هللفدديهللب،تددك..كمددد ب هللليعدد 
هلل.ه،كلهللا هلل..ب،بهللا 

 "هلل.كنمهلللعمحكهللهنملهلل"ح لكأبً اهلليعمهلّل
 "هللندددمهللحف ندددمكألهلل"؛دددد بهللب،تدددكهللفددديهللقيددد بهمهللوهمهللبدددكدددد ب هللالدددمسهللمددد هلّل

هللصمب هللد بهللب،بهللا هللفيهللقي بنم.لهللوالط ي 
 

ألهللهللمبك  هللمي،دههلل د ايهللكدمنهللا دمهلًلهللهللالذيهللهلل"هلللاديهللالمكميممب ي هللفيهلللاديهللالمكمي"
هللهلل...مان هللالت ألمة
هلل.تح يفهللهال كت بهلليق  هللف،هلل..مي هللفك لهلل

مدددمهللأنهللالقددد آنهللف،دددههللكهللوأمدددمهللااصدددلهللفهددد هلللاحددد هللوت ألمدددم لياخدددتالهللهللهدددذاهلل؛ال
هللما دددمهلًلهللامتمددد لهيددد هلل..هللفليندددمسهللألدددههللف،دددههللتح يدددفوهللالهللهلللقدددإًذاهللالهللتهللوت ألمدددم هللكث،ددد ل
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يت ألم ههللميد هللأنهللممك هللهللفم هللالهللهلل(ديهللالمكميلابهللهللامتم لهل هللهلللهللهللوت ألمهللمي هللشكل،دهللفع 

هللآخ .هللشكل
هللقي،ا.هللالمنط للشغلهللوهللألملًممهلللك هللدمنمهلللت لهللهذاهلل

 

هللهلل" للههللينم ًمم،هلّلةي"
ألهللهللوهدذاهللم ألد دهللفديهللألبشدي،مفشدج هللالمكدميهللهللممأهللونهللفيهلللاديهللالمكميلهمهللممب 

هللة.مكم هللهلللمهلليتكيم افيهللكيتمهللالحملت، هللهللويمك نهللمأله
ا هللا هللهندملهللقد  هللهللوهلليد لنيذهم نهللم هللقد لهللإلد هللقد لهللهللهللو كم هلليغط نهللم بلأيًضمهللبم"

هلل هلل" ن، هللهِّهللفدديهللصدد  ألددبهللهللوحددمل هللمدد لهللأخدد ىهللوه، نهللهدديهللألبشددي،مهللأبد هللأ هلللددمهللتدد د؛هللصدد 
هلل.آخ هللًئمتجايهمهللش،أنهللتحمل هلل

هلل.لل، هللل الدهللوالم م بهلله هلللمنيهللق بحهلللدمنيهللأق  هلللك
هللممددلهللالق بح،دد نهللميدد "هللوه،كددلمدد هللضددم هللالمنشدد ي هللفدديهللالهددمهللبندد هللقدد بحهلل

انهلل"هللوالددذيهللهدد هللالخ،مددةهلل"بهللا ل لدد اهللحدد  هللب،ددهللوخ مددةهللحدد اسهللأبدد ا هللالخ،مددةال
فدديهللهددذاهللهللمدد هللالاليدد، "هلللاحدد هللتث،ددملمهللصددممحوهللميدد،همهللالح ا ددةهلللميدد،همهللالفددت هللكددل

هلل.ل،عبهللفيهللمكةلهللواله،كليانيهللخ متهمهللكيهمهللفيهللهلل(وأخممبهللاايم ب
هللأخ ى؟ق بحهللفيهللم ام، هللممذاهللقم هللبن هلل

الدد  هللألبشددي،موهلل"هللألمددم هللة"أ م ددههللفدديهللالجمددم هللالمق  دد"هللليمدد نهللمدد هللا يتكهلل
هللهللهللأحت هدلهللهلل"وأكث هللم هللألم،دءهللمعدمك هللياقد  "هللهللوالتيهللهيهللألبشي،مهللهلل"ه، نأب ا هللص 

هللتاتق هللألهمهلليتكيم نهللم هللمكةهللفيهللهذاهللالم م بهللأيًضم؟هلل
هللمكةهللم ينةهللا .هللبمكة!هللل،عهللبل،عهلل"ق هللق،لهللف،كهللأمجمدهلليمهللم ينةهللا "
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- نهللهلل،للةدههللهللوق هللق،دلهللف،دكهللأمجدمدهلليدمهللم يندةهللا "هللهللنلضح ي هللهلل[87م م بهللهلل]فيهللهللهلل
وهللكددمل اهلليفتخدد لنهللألهددمهلل"لهددذاهللاإللعددمنهللللدد هللف،هددمهللوذاهللاإللعددمنيقددم هللهددهلل-ألبشددي،م

هلل هللهلل"لهيهللالاييهلليثمتهم"هللوه، نلل لاهللفيهللص  هلل.الاييهلليثمتهمهللوه، نهللألبشي،مص 
هللبممهللتتح نهللمنه؟هذاهللممهللماقتههللهللقةهللهذاهللبمحم ؟؟هللممهللماممهللماقةهللهذاهللبمكةهلل

هللهلل؟نهللبن هللق لحهللكمل اهلليخ م نهللفيهللمكةأهلهللتاتق هللهللإداًقموهللالهللماقةهللله

أقلهللهللمي هللحبن هللق بب،نممهللهللوقملهللالق نهللالثملاهللالم،اديالهلللأل دهلللهمهللهللمكةهللهللأصًاهلل
تثمدبهللهللااح ىهلل،ففكهللقملهللالم،ادوهللالق نهللالثمم ألهللالق نهللالعمبءهللهللممش اهللفيتق ي هللهلل

مكدةهللفدديهللأيهلللدمهلليدذك هلللدمهللأب هللهللمهللأنهللمكدةهللم ألد دلهللفديهللالقد نهللالثدمم هللقمدلهللالمد،ادولند
هللقملهللالم،اد؟هللالق نهللالثمم 

ا هلل هللالخد  هلل، د ائ،ي،اإل؛هللمد هللحهللبقد هلليبنم هللهللماح ىهللألههلليتكيمهللهللكمهللبفهللهللوالهللشييهلل
هلل؟فيهللب،بهللا هللوفيهللاله،كل

ميددد هللشدددييهللآخددد هللر،ددد هللاله،كدددلهلللخ،مدددةهللهلل(ب،دددبهللا بالهلليطيددد هللال،هددد دهلللف دددةهللل
هللواامدممامبد هللهللهللهلل..هللهللثدمنياتم للهمهللمامبد هللألهللهللوالهلليطيق لههللمي هللكلهللمامب كمهللهللوعاالألتمم

للذلكهللم هللالمعتح،لهللأنهلليكد نهللهدذاهللالم مد بهللمد هللمكدةهللألهللهللهللوحمألةهلللهمهللبمكةهللهلللال
هللم هللالحبهللاإل امي.

هلل
 ***هلل
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أنهلللهللوحب هلل ِّهللبن هللق هللهللهمالم م بهللمؤلفهللهللأن هللهلل همهللميم اخيتههللكيهلل أ تمذيهللالك يمهللبن
هلل.عميهللالممبييلهمهللفيهللالهللوم،بليل اهللمشتمق، هللهؤاليهللألمممةهللكم

هلل.هذههللالماي مةهللر، هللصح،حةهلللفممهللبأيكهلليمهللأ تمذهللإذاهللقيبهلللك
هللللن هللممهللقملههللالايمميهللفيهللهذاهللالشأن

كث، هللم هللالنمسهلليق ل نهللأنهللهذاهللالم م بهللهلليق  لهللهللح،اهللهلللم أهللبألط ل، سهللفك يهللهلل*هلل
هلل–هللالعميتتهللأثنميهللفت لهللك الم م بهلله هللنهللأنهللهذاهلللآخ هللىللك هللبأ"هللو-ألبهللكممهللقيب 

هلل."وهللإذهلليحملهللألفم ههلللاشت،مقمتهبيعمنهللدالد
م هلللاله،كدلهلللدمهلليددهللهللهللوله،كدلإل هللافك،فهلليشتمبهللهللهللهللواله،كلهللهلل منقملهللأنهلليدهللهللهللكمنلدالدهللهلل

هلل؟!فيهللمه هلل ي،ممنهلل من،دهلل إذهللهللوبا 
مهللبادهللأنهلليمنددديهللب،تدددهلًللهللهدددذاهللالم مددد بهللدالدهللح،نمدددمهللأبتددد هلل"المةددد بهللالثدددمليهلليقددد  لهلل*هلل
كدمنهللقمدلهللبنديهللقد بحهللهللدالدلهللوبندههلل دي،ممناهللالذيهللبنمههللهد ف نهللهللهللهللوهلكنههلللمهلليمن هللهللهلل"ولي  

هلل.بح اليهلل تممئةهلل نة
يقد  لهلل"قد هلليانديهللهللهلل"ت ألمدةهللالكتدم هللالمقد سهللهلل تاي، هللميد"الهللهلللالمة بهللالثملا*هللهلل
تمدددبهلللهدددمهللألهللألهددمهللكدهللهللونهللمدد هللقددد بحلاارددمليهللكتمهدددمهللأللئددكهللالمنحددد بهللاهللإمدددمهللأنهددذ
مددمهللهلللهدد هللودالدلكدد هللمدد هللالددذيهللكتمهددم؟هللكتمهددمهللالنمدديهللهللواندديهللهددمهللرن هددميهللو هددم"ل،غنّهلل
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إذهللالكمتتهللهللهللول،ع اهللبمشتمق، هللهلل..هللهللالمشتمق، هللليه،كلم هللهللهللهللالفمبغهللهللكلهللكامكهللهللحضي  
هللمي،ههللالةالهلللالعا .هللدالده هلل

ق هلليك نهللهذاهللالم م بهلل"المة بهللال ابءلهللآد هللكابلهللله هللمفع هللشه، هلليق  لهلل*هلل
هللهلللببممهللكمنهللشخةمًهللآخ .هلل"مؤلفههلللاح هللمنهمق هللأب لهللإل،همهللل،نش لاوهلللببممهللكمنهلل

 

هلل مهللال اديهللالمق سافيهللالتامتهللهللإل اآلنهلللا دهلل
المانددد هلل]هلللهدددمهلليختدددمبلنكدددلهللالتددد األمهللمثدددلهللباضدددهموهللهلللاا دددتمذهللبشددد، هلليقددد  

هلل.[المنم ت
التد األمهلللنعدخهللهللالهللهللهدذهلمدمهللبأيدكهللفديهللهللهللهلل؟لمدمهللهد هللماندمههللهلل؟أخم ليهللممهللهد هللااصدل

هلل؟!م ههللم هللالتح يفهلهللتاتهلل؟(Bببح لهلل(هللBacaبختمب هللبكةهللاهللالتي
لهدلهلللدههللهللم؟لمدمذاهللتانديهللالميعدمنهلللشدج هللالمكدهللو(مبكدبمهلللممذاهللتحد ث اهللمد هلللن هللماهلًل

هلل؟ماقةهللبمكةهللالمك مةهللأ هللل، هلللههللأيهللماقة
هلل ماندهللهلل(بكمدبالمت ألمد نهللالقد ام هلللدهللهلل أمطد"لم أهللبملم   مةهللال،ه ديدةهللتقد  لهللهلل*هللهلل

نهدمهللتانديهلللك"هلللا دمءهللمانمهدمهلليدمهللأ دتمذهللبشد، هللهللولهدذاهللر،د هللصدح، هللهللهللو"(لاديهللالمكميب
الدد اديهللب.هلللكددمنهللمدد هللالمفتدد اهللأنهلليعددم هلل..أيهلللادهلليفتقدد هللإلدد هللالمددميهللىلبددماح 
هلل" مهللهذههللالشج لهللبشج لهللالميعمن(مبهلل(الجمل
هلل؟مذالمهلل

 لهللليت ألمهددمهللإلددهللوببكددمي(هللمدد هللالمقاددةهللالا ب،ددةهلل(بكددمبكيمددةهللهلل يأخددذهللك يندد"هللليقدد  
هلل.(أل ال هللالمميهلل تفتق هللإلب

هلل؟أي هلله هللهذاهللالميعمنم همهللالميعمن؟هلللممذاهلل 
هلل"بالميعمنهللالحق،قي(هللالذيهللذك ههللالمؤلف نهللالق مميهللفه هللببيعمهللمكة(".هللليق  *هلل
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بشدج هللالميعدمنلهللهللهلليشدج هللالمكدمهللهلليخم لمهلللممذاهللأ دم اهللهللقمم سهللالكتم هللالمق س*هللهلل
يشدمههلل"هللهلل"هللأيلهللشج هللالمكمهللألهللالميعمن مففيهللبادهللالا  هللق  هللمكةهللشج هللبهذاهللاال"

هلل."عمنشج هللالميعمهللألهللالمي
هلل؟(الميعمنبم فبهلللممذاهلل م ههللفهلهللهلل
هللعمهللمكة.يبهلل
أشدددجمبهللالميعدددمهللتحدددتهللال ددد للهلل"ألكعدددن بهللك،ددد لهللبمت يدددكهلليقددد  لهللالمفعددد هلل*هلل

 ددم،لهللالمثددم هللفدديهللهلل لتنمدد هللبدد ف لهللميدد"وهلل"هللأيهللكددملتيهللفدديهللالحجددمزالمنمخ،ددةهللالجمفددة
وهلليم هللم هللخالههللالحجمجهللقمحًاهللللكمنهلللاديهللبكةهللقي،لهللالمميهللهللهللهلل.لاديهللمكةهللالقمحل.

مهللالدههللهللهللهللهلل"والقد سهللهلل مهللإلفيهللد يقه هلليكد نهللهللأنهللالحدبهللهللهللهللميد مفعد هللمعد،حيهلليةد ُّهللدمادً
هللالق س.هلل إل

هندملهلللاٍدهللألدملهللفديهلل"فديهللتفعد، هلهللهللالمفع هللالمع،حيهللأبل ل هللأل ب  نهللهلليق  هللهلل*هللهلل
مهللأنهلليكد نهللهللهد هللألكد لقد هللوهللهلل"ف،دههللهدذاهللالنمدم هللهللوالط ي هللإل هللالحبهللفديهللألبشدي،م أيضدً
منهلللدمهللي هد هللأصداهلًلفديهلل"وهللفهد هلليقد  لهلللمدم هللالميعدهذاهللالنمم هللق هللةه هللفيهللفيعدط، 

هلل.هذاهللالهللتج ههللإالهللفيهللبادهللالا  هللل  يقلوهلل، فيعط
ينمغددديهللأنهلل"لهلل[الامددد يهلللاإللجي،ددد ي]هللهيقددد  هللألددد نهللب خمب دددبهللفددديهللقمم  دددل*هلل
هلل."إالهللل عهللم هللالنمم هللينم هللفيهللبادهللالا  هلله ممهللهلل(بكمبأنهللهللق تات

تشدمههللشدج لهلل"شدج هللالميعدمنلهللهلل متهللتعم،ةهللالمفع هللف ال هللديي،ت هللم هللهلليخم لم*هللهلل
هلل مهللمي مهمهللأيًضهللالاديهللمكةهللالقمحلوهلللبملتمليهللأدي هللهللهللاهللفيلهيهللشمئاةهللأل هلًلهللهللومالميع

ا ددمهلل..هللوهللأيهللا ددتامبلاهللهددذاهللاال ددمهلل"باددضهللال ديددمنهللالقمحيددةهللفدديهللااباهللالمق  ددة
هلل.مكةهللال اديهللالقمحل
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الا ب،دةهللتكثد هللهللهلل(بكدمبالشدج لهللهلل"يق  هللالحم هللإب اه،مهللب هللم باهللم هلللاديهللبكدةلهللهللل*هللهلل 

 ددمهللاقدد  هللبددأنهللليهللوآخدد "مهللإلدد هلللادهلل ددمهاهلليمطددفدديهلللاديهللمكددةهللالقمحددلوهللللهددذاهللأدهلل
هلل.ئ مهللخمداالذيهلليق لههللباضهللالمفع ي هللهللهللم(فمئ،لبب

هلل؟يمهللميمميهللالكتم هللالمق سهلل(بكمباهللأي هلله هلللاديهللإذهلًل
هلل."يم لهللألههللبقاةهللأل دايهلليجيتهللالحج،بهللإل،همهللر ًثمهلل..مجه  هللهمكمل"هللليق ل ن*هلل
منددههللالهللتمحثدد اهللهلللكتددم هللالمقدد سقددمم سهللاللمب،ددةهللدائدد لهللالماددمبلهللالكتتقدد  هلل*هلل

موهللللكندههلل"اابالهللهللهللهلل ميهللهللال، هللم أل دهلًلهللهلل..هللهللااباهللهللي م ل، هللم ضدًامهللألغ اف،دمهللما،ندً
هلل.هلل"ختممبهللالمؤمن، تة ي هللمجمزيهللال

هلللممذاهلليق ل نهللهذا؟هلل
هلللاٍدهلليتح نهللم هللمكة.هلل(بكمبنهللم هللاإلق ابهللبأنهلل الهمهللخمئف

لدهللهد هللمد هللكتدتهلل"مد هللالمفتد اهللأنهللداند يهلللهد هلليقد  لهللهللههللهلل ملمفع هللمتد هللأختمهللب
قمددلهللأنهللهللونهللليه،كددل لالهللألهددمهللمشددتمقوهللقدد بحهللهلليلالهللماقددةهلللددههللبمنددهلل"وهددذاهللالم مدد ب

هلل.اله،كلهللب م هللد يلهلل منيدهلل
هلل

هلل***هلل
هلل
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هلل
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هللهلل

هلل أتدهلليالتدهللي يد وهللكدلهللالتفم د، هللالهللليتجمهدلهللمدمهللويختمبهللم هللالتفم ، هللممهللي يد هللهلله 
هد هللهلليالمكدمهلليشخمهللم هللهؤاليهللأنهللالمقة دهللبد ادهللاههللأنهلليق  أتح هللهلل..هللهللبهمهللال كت ب

وهللتفعد، ههللكدمل اهلليتحد ث نهللمد هللمكدةقمد  هلللأنهللبنيهللق بحهللألهللدالدهللمي هللف اهللهللهللومكة
هلل.كمل اهلليتح ث نهللم هللمكةهلللدهللألهللبنيهللق بحأمطنيهلللاح اًهللمنهمهللقم هللبأنهللدا

كمنهللمن ههللب،بهللهللدالدهللللك لقبهللدالدوهللهللم أل داهللفيلمهلليك هللاله،كلهلليمهلل ، يوهللهلل
هلل اله،كددلوهللدالدهلليادد لهللمددمهللمانددلألدد دهللألتمددمع(هللكملددبهللم ألدد دلهللقمددلهللا هللبخ،مددةهللاال

اهللفألبهللتنتقيهللإذهلًلهللهللوألتممعلبن هللق بحهللكمل اهللفيهللخ،مةهللاالهللهلللكمنهللهنملهللخ مةوهللهللوب،بهللا 
هللاله،كل.هلل مهللميأيًضهللهللطي ليهللوالخ،مةهلل ميهللي طيدهللهلل(ب،بهللا بهللللألمهللقيبهللوطاله،كلهللفق

دههللال،هد دهللمندذهللهدذاهللالم مد بهلليد ّد هلل..هللهللهللهللدهدمهللال،هد دالم ام،د هللهديهللألمشد، هللي ّد هللهللهللأيضمًو
هلل؟مكددةتحدبهللإلد هللهللميد هللااقدلألمممدةهلليه ديدةهللهلل]بضد لبلهلللألد د[أالهللتاتقد هللهللوالقد يم
هلل.مكةهللالههللمكمنهلللثنيهلل لإيحج نهللهلليك ل المهللال،ه دهلل

هللثمدبحدمل هللأنهللتل هللتعتط،ءهللأنهللتثمبهلللأل دهللمكدةهللفديهللمةد هللدالدوهللهللهللهللللقيبهلللك
هللتثمتهمهللقملهللالم،اد.تعتط،ءهللأنهللهللبا هللالم،ادوهللفضاهللأنهللفيهللالق نهللالثملالأل دهمهلل
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لإالهلللكدمنهللدالدهللهللهللوهللفديهللمةد هللدالدللمهللتكد هللم ألد دلهللأصدًاهللهللهللومكةهللالهلللأل دهلللهم 
ؤاليهلليا ف نهللالش ياةوهللهلهللتعتط،ءهللأنهللوهللهبنهاألهلل ي،ممنهللهللهللهللولهللم للهمهللمي هللااقهللهللحب هلل

هللهللذهم اهللإل هللمكة؟هللدالدهللألهلل ي،ممنهللق تثمبهللأنهلل
هللألبهللت ميهللأش،مي!هللهلل..هلللاح هللمنهملالهلل
لتغند اهللبدملحبهللإلد هللب،دبهللا وهلللادمهللهللهللو،دبهللا متغند اهللبهللهللوائًممهللتغند اهللبألبشدي،مهمهللد

هلل.ال،ه دهللكمل اهللدائًممهلليحج ن

هلل.م أل دلهللفيهللمكةهلليالمكمبهللالميعمنهلللأشجمأشجمبهللهلللثمهللتق  
لإذاهللهللولم ألد دلهللفديهللألبشددي،مهللوهديهللم ألدد دلهللفديهللأمدمك هللكث،دد ليدمهلل د، يهلل..هللالهلل

هللي ددتج هللبددأنهللأشددجمبهللالمكددمهلل(صددحمحهللخمعددة ددف هللصددم ئ،لهللالثددمليهللاابذهمددبهللإلدد هلل
هلل.هللفيهللألبشي،مهلللح  هللألبشي،مم أل دلهلل

هللللم ضد منمهللولتحد ثبهللمد هللبكدمهللوفدمبانااممك لهللمد هللتح ثبهللم هللحت هللاآلنهلل
هلل مهللمدد هللسهللتكيدد هلللهللأنهللالكتددم هللالمقدد  هللهددلهللتتخ،دد هللهلل؟ هللالكتددم هللالمقدد سهللبمحمدد هددلهللبشدد 

صددّ متمهللبؤل ددنمهللبألددههللالددذيهللهلل(أحمدد بفددأي هللهلل؟مكددمنهللمحمدد هلللمدد هللمكددمنهللإ ددممم،ل
فدديهللحدد يثكهللمدد هللمكددةهللهللبهللتيددفهلللتدد لبألددهلل؟لالنةددمبىال،هدد دهللم ألدد دهللفدديهللكتددتهلل

هلللفمبان.
هللتكيمهللم هللم ض منملهللهلهللبش هللالكتم هللالمق سهللبمحم ؟هللأي هللأي هللأي ؟!

هلل؟ل هللتعتط،ءهللأنهللتج هللأي هللي أل هللمحم 
للدمهللتجدتهللهللةهللمندهولل،عدبهللخمبألدهللوم ضد منمهلليهديهللفدهللهلليالتدهللهلليأم دهللإلد هللأ دئيت

هلللمنهم
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هلليإلد هللمكدمنهللفدهللهللأ هللتدذهتهللمد هللمكدمنهللهلل؟هلهللتعتط،ءهللتح يد هللأيهللبشدمبلهللب،قد، هللهلل(1
لمدمهللأدبالديهللألدكهلل دتت األءهللمد هللفدمبانهلللمد هللبكدمهللمعدتقمًاهللفديهللالطمادةهللهللهللبحيةهللالت،ده؟
هللالقمدمة؟هلل

كدمنهلل]للد هللفادل[هللللممذاهلللمهلليخم كمهللمحم هللم هللأمدمك هللالمشدمبا هللبملضدمط؟هللهللهللهلل(2
 .وهللللكنبهلل]أخم تنمهللمنهم[هللبكلهلل ه لةمي،كهللالانميهللفيهللهذههللالمنمة لهلللف 

أشد،ميهللالهللتخةدنمهللهلليفدلهللب،دبهللال لأل،دةهللهللألم يلهللكمنهلليتكيمهللم هللأخمدمبهللمحمد هللفدي
يتحد نهللأالفاليهلللاآليةهللالفال،دة؟هللمي هللذك هللآيةهلللاح لهللم هللالعف هللهللهللأالهلليق بهللهللوييبش

ياط،كمهللآيةهلللاح لهللتخ  د نهللبهدمهللهللأنهللقمدبهلله هللر، م هللص امم هللزلألم هللمحم هللل
هللت اهللببيةهلللاح ل.أل هللتعتط،ا اهللمي هللاإلدابهللأنهللتهللالمع،ح،، هلللال،ه د؟

ميهللم بي؟هللهلهللكلهللالمعد،ح،، هلللال،هد دهللمع،حيهللةه بهلللهللهلليلممذاهلللمهللينت  هللأهللهلل(3
أبللدمهللهللهللم؟م ب،دهلًلهللهلل،دملمهللت ه هللأيهلله دقةهللتنت د هلللمهلًللممذاهللهللهللهلللل، هللمن همهللضم، ؟هللهللف نمحّ  هلل

هللكتمبمًهلللاح اً.
 

أ هللهلل؟هددد هللالمعددد، هللالمنت ددد هدددلهللمحمددد هللهندددملهللشدددييهللتامددد  هللأنهللتتجنمدددهلهللهلل(4
هللأ هللالش،طمن؟هلل؟أ هللال لحهللالق سهلل؟م   
بهلللدمهللتد دهللأنهللتتطد  هللهللهللوالمعد، هلللد، هللهد هللالمعد، هللالمنت د فديهللكتمبدكهللأنهللهللم،بهللهللد هللا

المعد، هللالمنت د هلللدمهلليقدلهلللهللإل هللهذاوهللهلهللتعتط،ءهللأنهللتخم هللالمشدمه ي هللبألدكهللقيدب
هلله هللالمع، هللالمنت  ؟هللاًهلللأنهللمحم هلل[والمنت  ]بألههلله هللالمع، هلل

وهللألدمهللقيدبهللبدأنهللمحمد هللهللهللفديهللهدذاهللالكتدم هللهللقلهللليمشمه ي لهللألمهللقيبهللهذاهللالكا هلل
وهللفهدلهللمحمد هللم  د وهللبألدههللهد هللالد لحهللالقد س..هللهللبأنهللمحم هللهد هلله هللإيي،موهللألمهللقيب

هددلهللمحمدد هللهدد هللم  دد هللهلل؟أ هللالمعدد، هللهدد هللالمعدد، هللالمنت دد هلل؟هدد هللالمعدد، هللالمنت دد 
هللإيي،مهلللال لحهللالق س؟ل
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هلله هللالمع، هللالمنت  م هلل ،نمي؟هللهلهلللهلهللمحم هلله هللا هللالذيهللأش بهللم هللفمبانهلل
 هلهلله هللإيي،م؟هلل؟فكمنهللالمع، هلللعخةهللبب،طة(هللأيهللليتج بة

م ضددد منمهلللددد، هللهللوهدددذاهللالم ضددد عهلللتحددد  هللح لدددههلليأبالهللالهللت يددد هللالددد خ  هللفددد
هدلهللهللهلللم ض منمهللهد هللهللولل، هللتح يفهللالكتم هللالمق سهللهللوت ألمم هللالكتم هللالمق س

هللبش هللالكتم هللالمق سهللبمحم ؟
حد لهللتدذك هللءهللاإلت،دمنهللببيدةهلللااآلنهلللدمهللتعدتطأذك لهللأمم هللالمشمه ي هللبألكهللحتد هللهلل

اهللمحمدد هللدملددتهللالمعدد،ح،، هللإذهلًلا ددمههللبددملح لوهللألهللتددذك هلللنددمهللمدد هللهدد هلللمدد هلليكدد نوهلل
المندمة لهللهللهلألدبهللفديهللهدذهللهللودل،دلهللهللي هللأللدمهلليقد هلّلهللهللوبد لنهللشد م،ةهللهللمإليممنهللبهبال،ه دهللهللل

هللكتتهللالمع،ح،، هلللال،ه د.هلليدل،لهللمي هلللأل دههللفهلليفشيبهللأنهللتق  هللأ
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هلل

هلل مهللمكةهللقملهللالق نهللال ابءهللالم،ادي؟اك هللهلهللذدهللهلللاا تمذهللبش، هلليعأ 
مكةهللذك  هللوهللفق هللبشكلهللكم، هللهللم األاةإل هللهللماي ممتكهللتحتمجهللالة احةهلليمهللأ تمذهللهلل

فماند هللهللهللوف ذاهللكمنهلل ف هللالتك ي هللم هللكتمبةهللم   هللمي،ههللالعا هللهللوسكتمبكهللالمق  هللهللهلليف
هلل.ال ابءهللمش هللقملهللالم،ادهللالق نهلليأنهللم   هللذك هللمكةهللفهللذلك
لكدمنهلل"هللل( 1811لعدخةهللبل، كم دلهللهللفديهللهللقحطدمنالتك ي هللم هللبنيهللهللهللهللق  هلل ف ي*هللهلل

م هللم،شم"هلل"هلللالطمام هللالح يثةهللتق  "وهللالم ينةهللييهللإل معكنهمهللم هللمكةهللإل هللأنهللتج
هللالهللتغ لهللهذههللالطمام .

فهمندمهللالغدممضهللالدذيهللألهد هللوهللحمد هللمد هللااحمدمبهللالكمدمبهلل امديمهللألمؤلنالحم هلل*هللهلل
وهللمت ألمددةهللليا ب،ددةهلللمكت بددةهللبحدد للهللمم يددةهلللعددخةهللت بات،ددةهللييقدد  هللفددهللومدد هللالتدد بال

هلل".إل هللالم ينةهللييلكمنهللمعكنههللم هللمكةهللإل هللأنهللتج"هللل ف هللالتك ي 
أنهللمكدةهللذكد  هللهلللفماندمههللوكتدتهللهدذههللالتد بالقد هللمي،دههللالعدا هللهللهلل ف ذاهللكمنهللم  هلل

هلللل، هللال ابءهللبا ه.هللوفيهللالق نهللال ابءهللمش هللقملهللالم،اد
هلل.لبهللبفضبهللاإلألمبةألهلل؟لعخهللالت بالهللتاتم لعخةهللم هللهلليأهلل ألتكلهذاهللل
ألهلل"م،شددم"هللهللللالددماضهلليكتددتوهلل"هللمالتدد األمهللالح يثددةهللالددماضهلليكتددتهلل"مشددهلليفدد*هلل

هلل.ي ي كممهللشخمهلليكتتهللكلهلل"معم"..هلل
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هللتعأ هللم هللذك هللمكةهلل]فيهللالتمبيخهللقملهللالق نهللال ابءهللالم،ادي[؟
لهدد هللهلل(خ الددةهللالتددمبيخهللبيقدد  هللفدديهللكتمبددههللهللو( 30قييهللبتدد فيهللمددم هللديدد دلبهللالةدد*هلل

داددممهمهللبةدد، هللالح، الددم وهلللي ألدد هللهنددملهللهلل يحةددي نهللميدد"هلليتحدد نهللمدد هللالادد  ل
أي هلللحد هللمد هللالقد نهللهلل"لهللليغميةهللم هللالا  هللألم،اهمله هللمق سهلللممج هللهللهللوأيًضمهللمام 

هلل.ال ابء؟
تتحددد نهللمددد هللمك بابدددمهللوهلل( 170خ يطدددةهللبطي،مددد سهللبتددد فيهللفددديهللالادددم هللهدددذههلل*هلل

macorabaوهلللبالث يددت(هللياندديهلليثدد  وهلللبث،مددمي(هللمكددةهللالمك مددةبمك بابددمهللهدديهللهلل)
هلل..هللت،ممي.

هللمك بابمهللهيهللمكةهللمن هللبطي،م س.
هلل."مك بابمهللبطي،م سهللهيهللمكة"الق هللتشمبل هللف ب ت هلليق  لهلل*هلل
هنملهللإألممعهللفديهللاال دمطهللالايم،دةهللأنهللمكدةهلل"هللهلليق  هللالم لفع بهللإيمنهللم بي ل*هللهلل

هلل".هيهللمك بابم
هللهيهللمكة"هلل..هللإلخ.التيهللبمهللملهلل"ممك باكمه هللكمث ل،كيهلليق  هللأيًضهللل ينمهللل*هلل

 

هللذك همهللاا تمذلهللهلليباضهللاا ئيةهللالتهلل دم لمهلللنتقلهللإل
مدد  دهلل﴿أيدد هللهلللتمذهللبشدد، اا ددهلليقدد   هللأ حِّ هد مد يهللا ددِّ أِّت يهللمدد  هللب اددِّ   ً اهللب    ددد ٍ هلليدد 

م شددّ  مد ﴾هللل 
 ؟[6]الةفلهلل

خد جهللأألدمهلل،دلهللالمعد، هلللهذههللفيهللإلج،لهللالمعد، وهللأحضد هلللديهللإلجهلللألمهللقيبهلللك
هللوألمأل،لهللالتام،دذهللهللكتمتملهللهللوإلج،لهللالمع، هللهللهللتمض،افق هللهللألتمهللهللأممهللهللهللهللولكهللالمشمبلهللبأحم 

هلل!هللم هللأحم ف،همهلللتطيتهللمنيهللأنهللأبحاهلل
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 دددتج هللالمشدددمبلهللفددديهللإلج،دددلهللهللو]مددد هللإلج،دددلهللالمعددد، [هللميددد،كمهللألدددتمهللأنهللتمحثددد ا
ً اهللب    دد ٍ هللهلل﴿مهللهللقدلالهللفيهللإلج،دلهللل هللهللوإلج،لهللمت هللهلليفهللهلللل، وهللهللالمع، هللهلل

م شدّ  مد أِّت يل  مد  هللهللهلليد 
م  دهلل هللأ حِّ هد مد يهللا ِّ  هذاهللفيهللإلج،لهللالمع، هللالذيهللالهللتؤمن نهللبه.هلل﴾ب اِّ  

 ؟م اضءهذههللالهلليح دهلل]الق آنهللألهللالنمي[لممذاهلللمهللاا تمذهلليق  لهلل

هددذاهللمدد هللأضددافهللهللول،عددبهللمدد هللدالئددلهللالنمدد لهللالا ،مددةهللالمشددمبا هلللألددمهللقيددبهلللددك
هللأت بيهلللممذا؟هلل..هللدالئلهللالنم ل

هلليمك هللأنهلللةلهللإل هلليق، هللبدأنهللهدذههللالامدمبلهللهلللذاهللالهللهللوفةالنمهلللعتشه هللب ث،قةهللمح  هلل
هلل.كلهلل ط هللم هللالعط بهلليانهللالتح يفهللفهلل وقملهمهللألم،ميهللا هللتممبلهلللتاملهللبملفال

وهللفألددبهللالهللللكنددكهلللدد هللتقمددلهللولأتحدد الهللفدديهللمنددمة لهللأثمددبهلللددكهللالتح يددفهللف،هددم
هلل.تج ؤهللمي هللمثلهللهذههللالم ض مم 

لمددمهللكملددبهللمكددةهللهلل..يقدد  هللالهللي ألدد هللدل،ددلهللو ددتمذهلللجددأهللإلدد هللأ ددي  هللاإللكددمباا
 ..م أل دلهلللالهللما لفةهللقملهللالق نهللال ابءهلللر، ه

مددمهللهللولددمق هللهدذههللااقدد ا هللولأقد  هلللددكهللااقد ا هللويدمهللأ ددتمذهللألدمهللأقدد  هلللدكهللالنمددمذج
هلللقبهللالمشمه ي .لقتكهلللالهللتض،ءهللهلل!ال؟هلل أهللهدكت باهلليماهلهللماقتكهلل

هللبألههللإيي،م.هللالنميهللمحم هللقلهللليمشمه ي هللبألكهللقيبهللم ا تمذهلليق  لهللا
هللهللهللوألمهللقيبهللمنههللبألههللإيي،م لل، هللالمقة دهللبههللالنميهللهللو مهللميغ زاهللهلل(إيي،مببأنهللهللهللهلللقيبد

هللوهللهذاهللالذيهللذك ته.هللميغ ًاهللهللهللوهللإلممهللا تدخ  هللا مهللإيي،مهللملسو هيلع هللا ىلص ه هللمحم هللهللهللهللوهللبلهللإل،مسهللمي،ههللالعا هلل
هلل]ه هللمحم [؟هللال لحهللالق س هللاا تمذ[لهللأ]يع
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هلل". لحهللالق سال"لل، هللهلل" ةلحهللمق  هللب"هلللق  النمهللي 

هللهلل؟ممهلله هللال لحهللالق س
لبحعدتهللكتدمبكمهللهللهللومالهللا هللمد هلللألدلهللهلل يمك هللأنهلليطي هللمي..هللهللهللهللال لحهللالطمه ل

هلل وهلللهنددملهللم ضدد مم هللكث،دد لهللمدد هللماندد هللالدد لحهللالقدد سهلللإنهللأحممددبهلللتنددمة وهللمهللأيضددً
هللكمنهللبلًحمهللمق  ة.هللملسو هيلع هللا ىلصيمك هللأنهللألمة لهللف،همهلللت ىهللأنهللمحمً اهلل

ملسو هيلع هللا ىلص

هلل[بدد ل،لهللق لددهل]هللدل،ددلهلللمدد لهلليالهلليميددكهللأهللملسو هيلع هللا ىلصمحمدد هللهللالنمدديهلللمذيهللألددبهللقيددبأ ددت
لد ن هلل﴿ مهللااِّ ل  هللب ه  هللأ نهللك ذ    هللإ ال  ي م   هللب مآلِّ ل  ن مهللأ نهلللُّ ِّ   ن ا  مهللم  م  هلل.[5٩﴾هلل]اإل  ايلهللل 

تاج،ً اوهللفيمهلليأتهمهللا هللبمدمهللهللالمش ك ن[]هللهماآليم هللالتيهللديمهللهللنمهلليتح نهللم ال
هللهلل..هلل للمهللتك هلللههللماجهللملسو هيلع هللا ىلص  هللديم اوهلللك هللالهللتانيهللهذههللاآليةهللأنهللال  

هلل.ألههلللميهللمي هللت  هلليفيهللالق آنهللمئم هللااخممبهللالغ،م،ةهللالتي أل هللهلللقيبهلللك

قملهللهلل بفمبان؟هللممهللالفمئ لهللم هللح ياهللم  هللال،ه دهلل م  هللئلممذاهللينمهلّلهللهلللألبهللتق  
هلل؟عمبقةالهللمم هللبحاتههمهلليح ثهلل؟هللأل، هلليفت اهللأنلفمتههللم هللفمبان
هللهللوالهلليدددمهللأ دددتمذ يدددنفاهمهللفددديهللهلليي هللبشدددالخمددد هللالممدددمبلهللالدددذيهلل دددمقههلللهدددمهلليتايددد 

ألتما اهللابيكمهللبمدمهلل"الهللهللابنمئهقم هللهللوهللفق هللهللالمعتقملوهللكممهللفالهللياق  هللمي،ههللالعا هللهلل
وهللإذاهللكنبهللتق  هللهدذاهللفأخم همهللبممهلليحةلهللفيهللآخ هللاايم هللهللو"يحةلهللفيهللآخ هللاايم 

مهلل ًذاهللالددذيهللفايددههلليافددماقدد  وهللهلل منطقدديهلللر،ددهلل ر،دد يهلللر،دد هللر،دد هللمنطقددهدد هللقدد  هللأيضددً
هللماق  !

لمديهللم د،مهللفديهللآخد هللال مدمنهللهللييهد هللمجدهللهللوالمنطقيهللأنهلليح ثهمهللم هللخم هللممدمبل
هلل.ملسو هيلع هللا ىلصلل،عبهللمشكيةهللمحم هللهللولإذاهلللمهلليؤمن اهللفهذههللمشكيتهمهللول،ؤمن اهللبه
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هلل
هلل
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هلل
،ددههلللهددذاهلليمكننددمهللالنقددم هللفهللوك بابددمهللهدديهللل،عددبهللمكددةممهللمكددةلهللليدد دهللميدد هللمعددألة

هلل.لعممم 
مهلل لل،عددبهللااصددلوهللفدداهللتحددتبهللهللولت ألمددم هللالتدديهللأت،ددبهللبهددمهللهدديهللت ألمددم اأيضددً
فدديهللذلددكهللهلل ليعددم،ههللبمددمهلليعددم هللهللويحددتبهللبمكددمنأنهللمكدد هللالشددخمهلليهللهالددهللوبملت ألمددة
هلل.فيهللالنعخهللااصي،ةهلل(مكةبل هللتج هللهللوهلللل، هللألههللفيهللااصلهللهكذاوالاة 

هللالكتم هللالمق س؟هللهللهلهللمحم هللمذك بهللفيلهلللا دهللإل هللم ض منم
ق هلللصملمهللفهللهللولل، هللضم هللاالم،ميهللالةمدق، هللهللولامهللمذك بهللضم هللاالم،ميهللالكذبة

الذي هلل"هلل"هلللاح هللم هللهؤاليهللمحم احت زلاهللم هللاالم،ميهللالكذبة"الع، هللالمع، هلللقم لهللهلل
هلل".للكنهمهللم هللداخلهللذئم هللخمدفةهللومانيأت لكمهللبث،م هللالحدهلل

مهللههللهللوثممبهمهللتا ف لهمم هللهلل"هللهلللق هللأبالمهللك،فهلللا فهم؟ لهلليجتند نهللمد هللالشد لهللمنمدً
م لأمددمهللالشددج لهللهللوهكددذاهللكددلهللشددج لهللأل،ددّ لهللتةددنءهللأثمددمًباهللأل،دد لهلل؟ألهللمدد هللالحعددكهللت،نددً

ةهللفتةددنءهللأثمددمًباهللبديددة ً اهللتقطددءهلللتيقدد هللفدديهلل..ال ديددّ .هللكددلهللشددج لهللالهللتةددنءهللثمددً اهللأل،ددّ
هلل".النمب

هلل هلللنمهللمحم ؟هللممذاهللق  هلل
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لدد دهمهللهللوه،ه دهللالدذي هلليجملبللد هلللنمهللالعميهلللالغ لهلللقطءهللااي يهلللر لهللالق  هلل 

زلندمهلللجن،هدمهللهللهلللر،د هللذلدكهللمد هللالثمدمبهللالتديهللمدمهللهللول ميهللبنمتهمهللمثلهللصدف،ةهللهللوم هللب، تهم
 دمههللالتحمدلهللوهلل دمهللمحمد هللمألمممم هللإ ام،ةهللكث، لهللةه  هللتنمديهللبهلل..هللال،  هللهلل إل

لفديهللبد هللهللوفديهللتفج،د ا هللإلد هللال،د  هللهللزلندمهلللجنديهللثمدمبهللهدذاهللالنمديهللهلل..هللالهللهللفيهللأمامهدم
هلللهللهذههللالجمممم ..لكهللولفيهللب ك هللح ا هللولفيهللالقمم لهللوالدن

للك هللكنميهللكمذ وهللت لهلللنمهللثممًباهللر، هللهللهللولامهللي أل هللمحم هللفيهللالكتم هللالمق س
هللصملحةوهلللل، هللكنميهللصمل .

هلل
هلل***هلل
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هلل
هلل.مك بابمهللل،عبهللهيهللمكةهلللاا تمذهللبش، هلليق  ألنم هلل

هلل!لممهللأهم،ةهللق لك؟هلل؟مهللفمئ لهللكامكمفهللومل اهللهذاهللالكا إذاهللالايمميهللكيهمهللق
 

ه هللالنميهللالكمذ هللالذيهللأخمد هللمندههللالمعد، هللمي،دههللهللهللملسو هيلع هللا ىلصهللهللااا تمذهلليق  هللبأنهللمحم هلًل
هلل.الةالهلللالعا 

هلللالهلليمهللأ تمذوهللألمهللأدم لهللإل هلل يعيةهللمنمة ا 
 هللهدد هللوهللمدداالم،ددميهلل مهللميددهددتطم،قلهلل(ماددمي، هللالنمدد لهللبدد، هللاإل ددا هلللالمعدد،ح،ةب.هلل1

هللممهللهيهللمامي، هللالنم ل؟هلل؟لم هللالهللينمغيهللأنهلليك نهلللمً،مهلل؟نهلللمً،مالذيهللينمغيهللأنهلليك 
 كممهللقيبهللفيهللالنمهللالذيهللذك ته.هلل"م هللثممبهمهللتا ف لهم"

وهللللد هللتجد ؤهللوهللأتحد ال(القد آنليهللالنةد صهللالمق  دةهلللاإلبهم هللفلقتلهللهللا.هللب2
 .مي هللالم افقة

بدد، هللالعددميهللب لهللمدد هللنددمةأتحدد الهللفدديهللم..هللهلل ددت قمبهللالددذيهللذك تددههللالعددميهلللاال.هلل3
هلل.(ح،ةاإل ا هلللالمع،

نهللمد هللل يد هللأنهلللتحد  هللهللو ةهللإذاهللت كنمهللالكتتهللالمق  هللهلل"وم هللثممبهمهللتا ف لهم".هللهلل4
هددلهلليعددتط،ءهللاا ددتمذهللبشدد، هللأنهللينددمة ليهللفدديهللهللوال حشدد،ةهللالتدديهللةهدد  هللفدديهللالتددمبيخهلل

لاهللؤالذي هللميهلل(ب، هللب لهللالمحمةهلللالعا المعيم، هلللهللهللال حش،ةهللب، هللح،ملبهللهلللم ض ع
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 دددم،لهللالمعددد، هللكمدددمهللهلللمشدددمملهللالمحت قدددةهلللااألعدددمدهللالتددديهللأح قدددبهللفددديالادددملمهللبم 

هللهلل؟يق ل ن
هدددذاهللمدددمهللأدمددد لهللإل،دددههللإذاهللكندددبهللتدددؤم هللبدددنمهلل"مددد هللثمدددمبهمهللهللولادددمهلليدددمهللأ دددتمذ

بادد هللأنهلللنتهدديهللمدد هللالمنددمة لهللهللااببددءهللوهللفدد منمهلللمتدد ئهللبهددذههللالمنددمة ا تا فدد لهم"
 الثمل،ة.

 هلللأل دتمذهللبشد، هللأشكهللهللأشك هلللجنم هللالق هللتفضيههللب دابلهللهذههللالمنمة لوهلللأيضمًهلل
م صد  هللليعدمدلهللالمشدمه ي هللالدذي هللهللهلللي،يدةوهلللالشدك هللأيضدم هللألههللأتحفنمهللماههللفيهللهدذههللا

أنهلليكد نهللمدمهللقد منمههللهللهلل-تمدمبلهلللتادمل - دأ هللا هللهللأشمبك لمهللألم،امهللفيهللهدذاهللاليقدميوهللل
هلل.وهلليك نهلللنمهللفيهللدل،ملمهلللأخ الملمفامًهللهللد،ممًهللهلللأنهلللك نهللق هللق منمهللميممًهللهللوهلللهملمفامهلل

هلللكم.هللشك اًهلل
هلل
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هلل
أخهللبشدد، وهللهللدكتدد بهللمنقددذوهللشددك اًهللهللشددك اًهللهللالتهدد هلل..هللال قددبهلل..هللشددك اًهللالقدد هلللم،ددللهلل

هللأشك كم.
لشك اهلللدكهللدكتد بهللمنقدذهللالعدقمبوهلللاختافندمهللهللوااخهللبش، لهللشك اهلللكهللق هلللم،ل

هلل.لل، هللأشخمصمًهللهللوالهلليفع هلللي دهللقض،ةوهلللح هلللنمق هللأفكمباًهلل
للهددذههللالمنددمة لهللهلللهللشددك اهللألدد ياهلللحضدد اتكمهلللاللتدد امكمهللبمل قددبولم،ددلهللالقدد 
هللالمحت مة.

قيميهللأنهللتك نهلل دمتهللب كدةهلللا دتنمبلهلللاقد  هللكث،د لهللتمحداهللمد هللأصييهللم هللكلهللهلل
هللالح هللفيهللكلهللمكمن.

لإلد هللاليقدميوهلليحف كدمهللهللهللوشك اهلللكمهللأم ائيهللالمشدمه ي هللميد هللحعد هللالمتمبادةهلل
هللالق ي وهلللحت هللليتقيهللم هللخا هللشمشةهللالك مةهلللت ككمهللفيهللبمميةهللال  .

هلل
هلل*****هلل


