
مل ححححح حححححال: ما  مر ححححح ل م ححححح ححححح  ملال:حححححهللم ملالرحححححهللة م   الححححح حححححةحححححال
فنضعماآلنممجة  ةممنماأل ئ ةمح لمالر بملالفالاءم،مم جهحةمللح م

 الة:ي يينمل  نامنجالملهاملجا ة.ملىذهماأل ئ ةمىيم:

اد  مالحةح:حيح حيح نمأنممح حبمالحةح:حيح ملحانملح ح ح حيح مالح حاللمم-م1
 فأيم اللملأيمرحةحةمفحيمعذح حذيحبمذحيحرممحذنحبملمح ح حوم لالرحةةم،م

قالمي  ل نم:ملنومى مالذيمق لمذلكم،ملن  لملهمملنممحنميح حيحعميحالهم
 فإنوممذنبم،ملل ملانميريالمذلكم.ألمي ذبم النومألمين  رم،م

لأينملحانحتممفأينملانتم اطفةماأل  ةلذاملانمالة:ي ما نما م،مم-م2
الرحةةمحينةاملانماال حنمالح ححيحالميحهللقحيمدلنمذنحبمألح انمالح ح حذيحبم

 الر بممعمدقمالة:اميرمفيمياليوم 

الذيمالميحرىح مم-جلمفيم هللهمم-مامى معر رمالة:ي يينم مم-م3
الذيمي:ة نومم-لالمأنمينزلمال ذابمالةهينم الناسم،ملال هالمفيما م
ما ممح ح حةم،ما مرححةحةم أنميحمح نملا حعمم-اآلبمليي ح ح نم ح حيحوم:

 الةغفرةم،ملثيرمالرحةاتم 

لألزموملج حلم ح حيحومم-   انوملع ال مم-منمىذامالذيمقيالما مم-م4
أنمي  زممال اللملأنمي  زممالرحةةم،ملأنميح ح حنم حنمطحريح ملح ح ح فحيح م
م حأنميحنحزلما حنحومالح ححيحالم،مفحيممح رةم م،  ينهةام،م ينمال اللملالحرححةحة

 نا  تم،مير بمعمفيرام نمخييئةمآدمم 

يال يمالة:ي ي نمأنمذريةمآدمملزمهممالح ح حابم :ح حبمخحيحيحئحةمم-م5
ملفحيمأيمرحريميح ح حزمماألححفحادم حأخحيحاءماألجحالادم خحامحةملأنمأ يهم،

الم ابمالة السمينصم   مأنوم"مالمي  لماأل اءم نماأللالد،ملالمي  لم
  م(16:24األلالدم نماآل اء.مفململن:انم خييئ ومي  ل"م)عثنية

 

مالح ىحع،مفح حةحاذاممم-مم6 م ح ح مىحذا لذاملانمم بمالة:ي م ةهلًلمعةحثحيح حيحا
 يمرهمالة:ي ي نماليه دمليرلنهممآثةينمم  الينم   مال:يالمالة:ي م 

ماأل حخحريح طحيمم-لنماليحهح دم ميحهح ذا لحانح امح:حبمالحفحهحمممم-لخحامحة
الة:ي يملة ى يمالرح حبمألحثحرمالحنحاسم ح حادةم م،مألنحهحمم حذلحكم
مىحمم ح حنحفحيحذمذلحكم ما مالح حيمقضحتم رح حبما حنحومفح حامح ا ملرادة نفذلا

 ال ةلم.

مالح ح حرمم-م7 ىحلملحانمنحزللما حنما ملمح ح حوملح ح حمحفحيحرم حنمخحيحيحئحة
ىرلريا،مأمملانتمىناكمل ائلمأخرىممنمالحةحةحمحنمأنميحغحفحرما م حهحام

 خييئةمال  رم 

ميح حالمحومم مال:ح الم،ملحةحا ماذامي  لمالة:ي ي نملإلجا ةم حنممحثحلمىحذا
 لاعبمم:ي يمى مال سم  لسم ا اطم،ملذمي  لم:

"ملمميمنمعج:المالم ةةمىرلريامإلن اذمال  رم،ملالمي ر رمذلحكممحعم
ثممي: ر لمىذامالماعبم،مفحيحذلحرمم-مال الرةماإللهيةمالفائ ةمالي ي يةم"

 ال: بمفيماخ يارمالم ةةمل م نمفالاءملخييئةمال  رم،مفي  لم:

"ملنما م   ملفرةمماملوممنمالذرائعملل مفالاءمالن يمال ح حريمللنح حاذهم
م-منمالههللكمالذيمن جممنمالخييئةملم ريةمأمرهماإللهيم،مقحالمرحاءم

مفحيحوممحنمالح ح ةم ح ح مم-   انوم ملحةحا أنميم نمالفالاءم أ زمماملحاليحوم،
م"م.ملنمأ :حىمالحذرائحعملحالىما م م-ع ح حيح مالحغحرومل ح ح ذحوم حريح حا

لذاما  خالمناملغةمذلكمال سم،مىيمأنمي  لما م:م فح تمم-   انوم
مرذ  حْومم نكميامآدمم.ملنمىذاممامي  لومال رآنمالمريمم مْمحَن }مفحذ حذ ذح ىح مآدذمم
مالرىْحيممم{م مال حى ىابم م ذ ذَيْومْلنىوممىم ذ ْ ةذاٍتمفحذ ذابذ  .لذ

لنررخمفيملجومىذامالماعبمفن  لملنومليسممنمال حمحةحةمفحيمرحيءم
 أنمنف اليم الينارممامن: ييعمأنمنف اليوم ف سم.

 

ملحانمم-م8 لن  دملل مال سم  لسم حا حاطم،ملن:حألحوملحةحام حألم:ملذا
الم ةةمقالمعج:الملة  مالخييئةماألم يةم،مفةامال ةحلمفحيمالحخحيحايحام
م: ميحح ححي م ححةححا مالححمححاعححب مىححذا ميححجححيححب مذلححكم  م حح ححال معحح ححالث  الحح ححي
م،مفحالحذنحبمذنح حهحممألنحهحممن:ح ام "ملذام ادمالناسملل ماج راحمالخيايا

 الن رمل   ام نومم ثرينمالظ ةةم إرادعهمم"م.
لم ن مىذامأنمخييئةملاحالةمم حيحتم،ملأنممحهلليحيحنمالحخحيحايحام ح اىحام
  يتملجالتم  المذلكم.مل ي ا بمالناسم   مماماق رف هم،مل  ضم
ماماق رف همأق: ممنم ريانمآدمم.مف  المأنمرم  ضمالناسملج دما م
ملحانحتم حاىحرةم ملنحارهم.مفح حةحاذا ممحنمجحنح حو ،ملىاجةومآخرلنمل خحرلا
 ال ج:الملخييئةملاحالةم،ملعرلتمخيايامأل رم،مالمع الملالمع ر م 

أينملانم اللما ملرحة وممنذمحادثةمآدممح  مم بمالة:ي  مم-م9
مم-لم ن مىذامأنما م ملح حيحرا م حيحنمم-ع ال م نمذلكم ح ح ا  حلمححائحرا

ال اللملالرحةةمأل فمال:نينم،مح  مق لمالة:ي ممنذمألفيم اممف حىم
 أنمير بمعمفيرام نمخييئةمآدمم.

أنمعح حنحا حبمالح ح ح  حةممحعمم-لةامفيمجةحيحعمال حرائحعممم-ي زممم-م11
مالحنح ح مل حيحنم الذنبم،مفهلمي ممال  ازنم ينمم بمالة:ي م   مىحذا

 الخييئةمال يمارعم هامآدمم 
لل مأنمخييئةمآدممال يملممعزدم نمأنمعم نمألهللممحنمم-ىذامم-م11

 اعفاقمالة:ي ينملالة: ةينمم-رجرةمنهيم نهامقالم اق وما م  يهام
 إخراجوممنمالجنةم،ملالمرحكمأنحوم ح حابملحافم،مفحالح حرمحانممحنمم-

الجنةملالخرلجمللح مالحمحالحملالحنحرحبم ح حابملحيحسم حالحهحيحنم.ملىحذام
ال  ابمقالماخ ارهما م نف:وم،مللانمي: ييعمأنميف لم آدممألحثحرممحنم
مال:ح ءم ذلكم،مللمنومال ف م ذلكم.مفميفمي: :اغمأنميظلممضحةحرا

 ذاى امأل فمال:نينمح  ملقتمم بمالة:ي م 



 رحةهام.
مفحيمم-ال حيحهحيحرمم-لي  دمالماعبمي:أل:ملذاملانما مي: ييعم ىحمحذا

 ه لةملي:رملذمييهرم  ضمخ  و،مف ةاذاملممييهرمخ  وممنمالخييئةمم
لذلكم ةثلمىذهمال:حهح لحةملذلحكمالحيح:حر،م حاللنملنحزالما حنحومل حاللنم
عةثي يةمال الدةملالر ب ملنضيحفمللح منح حاشم ح حالماألححالمدالد،مأنم
ما ح ح حزمم ق لهمم ضرلرةمأنميم نمال فيعمميهرًاممنمخييئةمآدمم،ممةحا
أنمي لالم ي: ممنمذيرمأبمألمأنمييهرما ممريممق لمدخح لم حيح:ح م
رحةهام،مي  اجملل مطري مط يلمم  الم،مللانمأي:رممنومأنميحنحزلما حنم
ا مم اررةمفيممظهرماإلن:انمدلنمأنميةرم الخ لمالحرححمملالح الدةم.م
لنضيفملذلكمأنماعجاهمالة:ي يينمىذامي  اروممعماعجاهمم:حيح حيم
آخرم،مى مأنما نما مدخلمرحمممريممليأخذممظهرماإلن:انمللي  ةلم
فيمالظاىرم  ضمخييئةمآدممالذيمي اللما نما ملأنومللالممنمألالدهم،م
م حنمخحيحيحئحةمالح ح حرمالحذيحنمأمح ح ملح اححالم ثممير بما نما معمفيحرًا

 منهمم.

م: مىحححي مالحححةححح ىححح ي مىحححذا مفحححي مأخحححيحححرة مأ حححئححح حححة من:حححأل مأن  ليححح ححح ححح 
ىلملانماألن ياءمجةي ًام،من حململ راىيمملمم   ...،ممالن:ينم : حبم

 خييئةمأ يهمم 

لىلملانما مذاى ًام  يهمملذلكم،ملليفماخ ارىمممعمذلكملحهحالايحةم
 ال  رم 

 ىذهماأل ئ ةمنض هام ينمياليمالنرارىمل  هممي الل نماإلجا ةم نهام.

 
   من كتاب "مناظرة بين إلاسالم والنصرانية" 

لقالممرتم ال  حرممحنحذم حهحالمآدممللح م حهحالم حيح:ح مأححالاثمم-م12
لأحالاثملى كملثيرلنممنماليغاةمل خامةمفيم حهحالمنح حمححيحنملحمم
ينجملالممنمآمنم ن حملاع  وملرلبمم ومال:فينةم.م.مفه الءمىممالذيحنم
رىيما م نهمم،مفميفمع   م  المذلكمىغينةمألملراىيةمع  حاجمألنم

 يض يم ي: م نف:ومفالاءمل   ريةم.

 ح حالماألححالمدالدمللحانمم-لالماعبمالة:يح حيمالحذيمأ ح حممم-م13
ين  المقرةمال مفيرم نمالخييئةمىذهمان  ادام  يةامم-ميرانامل ة ملم

مال:حرم ملنممحنمالح حجحيحبمأنميح ح ح حالمالحةح:حيح حيح نمأنمىحذا م" في  لم:
الهللى عيم،ملى مخييئةمآدمملذضبما م   مالجنسمال  ريم :  هام
 لممم  مام نمللماألن ياءمال:ا  ينمللممعم  فوملالمالحمحنحيح:حةم ح حالم

 حادثةمالر بم"م.
:م"ملنممحامححةح حومم-  الماألحالمدالدمم-لي  لمىذامالماعبمم-م14

م،ملذمأمحرعحوم مالحةح:حألحةمل حهح رم حيحهللنحهحا مىح مىحذه    معركمالة:ي ية
 المني:ةم ألامرملممي: :غهام   وملىيم:

 ن يمال  رممذنبم ر رةمقي يةملي:   مالههللكماأل اليم.م-أم

ممحنمىح الءمالحةحذنح حيحنممحنمالحنحارماأل حاليحةمم-بم ا مالميحخح حصمأححالا
 الة:   ةم  يهمم اللنمرفيعم.

 ال فيعمالم المأنميم نمللهامعامامل  رامعامام"م.م-جحم

ليالخلمىذامالماعبمفيمن اشمطح يحلممحعمالحةح:حيح حيحيحنم :ح حبمىحذهم
ممحنمخحيحيحئحةم األلامرم،مفهمميرلنمأنمال فيحعمالم حالمأنميحمح نممحيحهحرا
آدم،مليرلنمأنوملذلكمللالم يح:ح ممحنمذحيحرمأبملحيحنحجح ممحنمانح حالارم

 الخييئةملليوممنمأ يوم.
 لي:ألهممالماعب:مألمميأخذم ي: منري اًممنمالخييئةم نمطري مأموم 

ليجيبمى الءم:م أنما مطهرممريمممنمالخييئةمق لمأنميحالخحلماال حنم
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