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 ُجرأة عجيبة على تكذيب القرآن
 الشيخ أمحد شاكر

 
 املصدر: كتاب " كلمة احلق "

 
وددت لِو استطعُت وْصَف ما َصَنع األستاذ سليم بك حسن  برينه اناا العننواق ال،اسن   
ولكن  مننا صنننع كنناق افننًد َ،اأُنت نا  واسننوا َويْنع ننا ِ ًننا ننندإن هلينر العنننواقع أم ًننر ا نن     انناا العنناَ  

ء الًسابع م  كتابر "مص  ال،دمية"  ولسُت اآلق ِبصدد  ،د كتابر ااا  وَكْشف ما ننطوي اجلز 
هليننر مننَ  اةفننادي بوقنيًننة يُنندماء املصنن نَي  وِمنن  ا،نندن  األحابننار واألو ق  ولننو  ل،ننوإ دوق 

مننن  اننناا اجلنننزء ع  590الع،ينننديع بنننو ِمننن  َوْصنننف احننند الصننن اهي النننوقنيي بصنننصة النن نننوي   : 
ر َهنننَ     اننناا اجلنننزء يًصنننة ُ نننُ و  بَنننع ضسننن ائيو مننن  مصنننَ  ه   نننا   ن  نننا  أنننو  ُحنننُدود ولكنًننن

   كننًاب أيننر التننوراي اكننان  ا صنن   ا  ري   138 - 106الَعاَبنن   وأننو  ُحننُدود اجلُنن اي   : 
ًولوق واكان  ا ُمْلتوًي   ري   وكًاب أير ال، آق اكان  العلماء األأااذ   ااا العص   النان  نتن 

ال،ننن آق الونال  ال مَيُنننتن ضظ َلْصاِلنننر  وال ضظ معنننناب بسننن     ننن   بنننر هلننن  كنننوِ  داللنننة   وهلننن  كنننوِ  
ا    ننننت،ِ  الصننننعة كمنننا  ه،نننوع ضالً ه،نننوَّم اجل ًننناري املتدصنننزي لليَفنننْده  وكننناق   هملنننر اننناا ُمَ،ل ِننند 

 منا اق نت ال،ن آق واُناي نر  نُنَ،  ِرانا اا،نوا  وَكًابَر اكنان  ا آ ن   نه م افن   بت، نن  ح،نائق اُننا 
،ًدسننة 

ُ
بعالمننة العنناِ  املت  ننت  النناي ال نُنْ  ِننت صننًدة  ننَّ    ال،نن آق ضالً اق ادننندب األحابننار امل

 اليت َكتَنَ يفا وقنينوق جميفولوق  م  ُهً اد الص اهي  وُهً اد الُعاُبوإ  وُهً اد األو ق.
ا العناِ  املت  نت هن  يًصنة بنع ضسن ائيو  و ن و يفم من  وَم  ي ا ااا الصصو الاي َكتَنَ ر انا

ال ُ اجلننر فننكأ   اًق األسننتاذ ر نَ  هلنن  َمَ ننِّ  اْق نسننلِ م  -  138 - 106مصن    : 
ِبُوُ ود ف ء   مص    هيفد الص اهي امسر "بننو ضسن ائيو"  وون و يفم من  مصنَ  ب،ينادي ر نو  

لتصاصننيو ضْق اننو ضالً اسننااه واكاذننن   ضظ اق منننيفم امسننر "موسنن "  واًق مننا هنندا ذلننك مننَ  ا
 االيف  ادًلة ا  ى اُنْ  ت في  ا منيفا.
 : "ولك  لي  لدننا اين اَقَ  ُنََّْا  هل  و ود احتالإ 114ضْق ِف تم أاي ؤوا يولر   : 

 دِ ي   ألي صن،ع مصن ي  اكنوق من   تائابنر ُحنُدوة م سنايع كناليت ُم ِ لَنت   كتناب ا ن و   
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اليفننَ    األُأُننق بنن ااي يَفتلننف   فننكِليفا هننِ  الننيت   ُمتناولنننا اآلق  أننم  ِ اومنن   ًق وضظ اق ن
اصاصننننيو ال،ًصننننة ُنننن  اق اُنَعننننًد اسننننطوري  َم َليفننننا َكَم َننننو يصننننِة بَننننْدء ا لي،ننننة املنننناكوري   ِسننننْص  

أنن   التكنون   وهلينننا اق  سننع    اصسننه انناب الًتصاسننه ُكنناا  وصننًدُتيفا التصاصننيو ع هلنن  
 اًَّنا اسطوري".

دلننف نُنْنِكنن  كننًو التصاصننيو الننيت   يًصننة 
ُ
ا نشننكن بعنند انناا   اًق األسننتاذ امل ومننا انُنن ن احنند 

 ُ ُ و  بع ضس ائيو  وال ،ًية اليت.
ُدل ِننف 

نسننتريون النن نوو الوانيًننة ال،وميًننة الننيت اريلريننو   مصننَ ع ل فننادي  -أيمننا ارى  -ضًق امل
دًلصناتع  بُ،دماء املص ني

ُ
وأن اهينيفم واو َّننم  هلن  الًندنو الناي  ن اب   الصننُدف واُنالت وامل

ننن واا ومسنننتعم واا مننن  ُ اولنننة َانننْده  ا ألورو  مننن   يفنننة   و تيابنننة ملنننا َرمَسنننت اورو  وُم شِ  ا،ليننند 
اَد ضذا منا اةساله   بالدب  برتبية األًمة ا بية  است ط  اةحلاد مع ماليف  الًتدنن   او اُعل  اةحلن

 و دِت الُص صة لالَك.
واكنننَّ نَنننعِ  اًق املدلنننف   ن،ننن ا يًصنننة بنننع ضسننن ائيو   ال،ننن آق يننن   او انننو هلننن  األينننو   
سننتي،  ِبِصننْد  انناا ال،نن آق  و  ًننر وحنن  مننَ    ل سننولر لصال ننا ومعنن   

ُ
نت ًمْليفننا المنننو املنندم  امل

م ال شن ع بنو انو من  ينوإ  ناِلق الكنوق  الناي و  ًر اصد  مصدر  ر  ع أل ًر لي  م  ِهل
يفننيم  هلنن  مننا سنن ،ر ِمنن  ُكتُنن  األ  ينناء  و  ًننر ال 

ُ
نَنْعلَننم مننا ا،ننًده ومننا اَلًَ نن   و  ًننر الكتنناب امل

ُننومل ملسنننلم  نننندم     ورسننولر اق نع،نننَد ُم،ار نننة  بينننر وبننني  ُنُ،نننو  هلنن  احابنننار  او كتابنننة   
ولنننوق  َمنننًداحوق متملِ ،نننوق  ميننندحوق ملنننوكيفم  حلنننقِ   ري  و ل اانننو اورا   َكتَن َنيَفنننا وقنيننننوق جميف

 رات  ضالً اًق ااب النن،و  والكتا ت  َْ نتَ ي  ضظ اآلق معنااا هل  س يو الَ،ْطع والي،نيع بنو 
 او الاًل ن واال تيفاد   ا بلريْت ضلير اس اب دارِسييفا.

ق بي ندي الييفود  وال ه   سختيفا األ  ى اليت بني اان ال اداِأع هِ  التوراي املو ودِي اآل
ننندي النصننارى  سنننم "العيفنند ال،ننندر"ع أننم  ِ اهنن ه اَّننننا   اصننْو ضظ اننندالِء وال انندالِء بط ننننق 

بنو اكناد ا نزه اَّننا  -هلينر السناله  -ن،يع اَّنا ا  "التنوراي"  النيت ا نزإ   هلن    ينر موسن  
  أييفننا فنن ء مننَ  التننوراي الصننديدة  وأييفننا ازنننند ك ننه     رننن ك ُكتُنن  بعنند موسنن  بننَدْا   اونننو

أيمننا   ن  ننت ِمننن   -صننل    هلينننر وسننلم  -نع أننر موسنن  وال انناروق  ويننند اََمننَ ان رسننوإ   
اق  ،َف مننيفم موينف احلِيناد   -ا  ارام واحكاميفم   ال، آق  و  جنْد   كتاب   ما ننصير 
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نَننا َواُ ْننزَِإ ِضلَننْيُكْم َوِضََُّنَننا َوِضََُُّكننْم َواِحنندك  أننال  صنندييفم وال  كنناقم  و ،ننوإ: }َآَمنًننا ِ لًننِاي اُ ْننزَِإ ِضلَينْ
  .1َوََنُْ  َلُر ُمْسِلُموَق{ُ

وال ارى ملسننلم  اق نسننتريًو هننداء الييفننود للمسننلمَي منننا ينندر الزمنناق  وهنندوا،م هلينننا   
عننن    األ  يننناء السننناب،َي  كمنننا نصعنننو هصننن ان اننناا  أيكننناب ا  نننار   هننننيفم   ال،ننن آق  ونط

بعنِّ الننايف   اناب األًيه  واألسننتاذ سنليم بنك حسن  نكنناد نصعنو اناا او نُ،اربنر  أي،ننوإ   
كمنا ا،نوإ   - : "وكاق موس  مَ  الو يفة املص نًة ايًو ف ان  ِم  نوسف  أ،ند كناق 108   
 لة  مث متكلم ا ه  ه يد    ء".ل،يط ا   يص  الص هوق  مث اار   ِم  و ر العدا -الًتوراي 

ضق   -وو يفة النال  املص نة ااب ال ُومل ملسلم اق  ِكَييفا ضالً لهداا مبا نكاقا   ال، آق 
لُنننو َهَلْينننَك ِمنننْ   َن َنننِم  -سننن دا ر  -أنننا   -كننناق احننند منننَ  املصننن ني ياَّنننا ِمننن  ي نننُو  ن،نننوإ: } َنتنْ

ُنوَق * ِضًق ِأْ َهْوَق َهناَل ِ  اأْلَْرِ  َوَ َعنَو َاْاَليَفنا ِفنيَنع ا َنْسَتْ نِعُف ُموَس  َوِأْ َهْوَق ِ حلَْقِ  لَِ،ْوه  نُنْدمِ 
يُفْم نُننَابِ ُ  اَبْننَنناَءُاْم َوَنْسننَتْدِي  ِ َسنناَءُاْم ِض ًننُر َكنناَق ِمننَ  اْلُمْصِسننِدنَ  * َو ُ ِنننُد َاْق َ ُنن ً   َهلَنن  اَائَِصننة  ِمننننْ

نننَ  ََُّننننْم ِ  اأْلَْرِ  َو ُنننن َِي الًنننِانَ  اْسُتْ ننننِعُصوا ِ  اأْلَْر ِ   َوجَنَْعَليُفننننْم اَئًِمنننة  َوجَنَْعَليُفننننُم الْننننَوارِِقَي * َوُ َكِ 
يُفْم َمنا َكنا ُوا َ ْننَاُروَق{ُ َنا ِمنننْ َُ    وكلمنة ل،ني  النيت مَسَنَ  املدل ِنف لنصسننر 2ِأْ َهنْوَق َوَااَمناَق َوُ ُنوَد

  -ومنا انننر ن  نااا لن عِّ َمن  نعن ه او  ن   - نُسنو اق نصَف قا   يًّا ِم  اويل الَعْزه ِمَ  ال
كلمننةك  ار نننة هننن  كنننوِ  احلننندود  ال اُواأِنننق دنن نننا  وال ُ ُل، نننا  وال اََد    مث  عنننود ضظ الكننناله ِمننن  

 اولر..
 : اًق ِذْك  بع ضس ائيو   نُنْع َن  هلينر   اآل ر 107 - 106ناك  األستاذ املدلف    

ا لنناك ى ا تصنناراار املصنن نًة ضالً منن ًي  واحنندي   "ال،صننيدي ال ًائعننة"  الننيت  َنَ،َشننيفا م   تنناوع يفلينند 
هل  ايواه لوبيا وال دار  وا نر   ُندام "نناك وق بعند ذلنك هلن  اآل ر ضالً بعند ا ، ناء اربعنة 

 ي وق م  ذلك التارن ".
ير "ال،صيدي ال ائعنة"  وان  م  معا ييفنا ضظ ه بيتنر واو ِم  ي و ِذْك  ااا الش ء الاي ُنَسمِ 

   ويَننًدميفا ضظ يُننن ًاء كتابننر  َّنننا "يصننيدي هننِ  ا تصننار م   تنناو"  واننو اسننم 101 - 96   
احننند أ اهيننننر الننناي ننننزهم اًق  ننن و  بنننع ضسننن ائيو كننناق هلننن  هيفننندب  ويننناإ: "اننناب ال،صنننيدي 

يو"  ويد اييمنْت من،وفة هل  لوحة ااكارنًة مَ  اجل ا يت اأَلْسَود  وا  املسًماي: "لوحة ضس ائ
د لننا    مع د امللك اجلنائزي  مث ن،وإ   الًتميفيد ملتنيفا: "و   تاه اناب ال،صنيدي ال ائعنة نُنَعندِ 
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الشاه  ال، ائو اِو األياليم اليت ا  عيفا م   تاو  وم  بينيفا ي يلة بنع ضسن ائيو  واناب اوإ َمن ًي 
يَنْت اناب الًلوحنة  مسيفنم  وكنالك يينو هن  ذك  أييفا ادالء ال،وه   املتوق املص نةع ولالك مسُ ِ 

م   تنناو ض ننر أ هننوق موسنن   النناي ذكنن    ال،نن آق و ننهب مننَ  الُكتُنن  امل،دسننة  وانناا ا ع ننا ال 
 ن اكز هل  ح،ائق  ر ية".

ن اكننز  -اًق اناا الشن ء  النناي ال ن اكنز هلن  ح،نائق  ر ينة  -اننيفنا الننايف  -واهاب نوا 
 توراي وال، آق.هلير املدلِ ف   اكان  ال

يَفْليفو املتيفاأِنت 
ُ
ان  ينوإ  -واجلملة الوحيدي اليت   يصيدار ااب  واليت ب  هلييفا حب ر امل

فاه ب  ال ائع : "وضس ائيو   بت ولي  َّا بار"  ويد َهًلق املدلِ ف انا   اَّامش هل  كلمة 
وظ النيت ذكن  أييفنا االسنم  ضس ائيو  ب،ولر: "ااا او اوإ هيفِدان ب ع ضس ائيوع بو ان  املن ي األ

   ننٍّ   مصنن ي  ومبوامل تننر  مسنناء ا نن ى جننند اًق كلمننة ضسنن ائيو كت ننْت لتنندإ هلنن  فننع   ال 
هل  بلد  وهل  ذلك أمق الكاا  يد هد اةس ائيليي ي يلنة بدونًنة   ِأَلْسنطي"  وَهلًنق هلن   

 كلمة  بار  ب،ولر: "اش ير ك ه االستعماإ ل لدي   بْت".
ملة وحداا ا  اليت اينعِت املدلف األستاذ  ًق ضس ائيو كا وا   مصن   و   نوا أيفاب اجل

او ُاْ   ننوا منيفننا  وقننا وحننداا صنند  اصننو ال،صننة   ال،نن آق والتننوراي  وا كنن  بعنند ذلننك كننو 
التصاصنننيو النننيت   التنننوراي  واهتَّانننا اسنننااه صننن احة  كمنننا  ،لننننا ِمننن  كالمنننر آ ص نننا  وا كننن  كنننو 

ال،نننن آق  نننمن ا  كمننننا نصيفنننم منننن  جممنننو  كالمننننر  ومننن  بعننننِّ  صوصنننر الننننيت  التصاصنننيو النننيت  
سنننناك   مث ا تالننن  اق ناليفنننَ    األأنننق بننن ااي يفتلنننف   فنننكليفا هنننِ  النننيت   متناولننننر اآلق  

 ليدم  مبا ا  تر الَّااي املنتال ي.
 وما ااب الَّااي؟ وما ذلك الَّااق؟

ينند ينن اان ا  تيفننا الننيت ذك اننا املدلننف  وال امننا الَّانناق  أيفننو مننا مسنناب "ال،صننيدي ال ائعننة"  و 
استطيع اق امسَييفا "يصيدي"  أمًق يل راًي    الشنع  يند ال ن  ناب املدلنف  ويند ال ن  ناب اك ن  
املتعلِ منننني هلنننن  املنننننااال اةأ جنيننننة  وال نيفمننننع ر نننناام وال سننننخطيفم  وال اه نننن  مبُننننواأ،تيفم وال 

 دث التار   الاي َهً أَنا ضًياا بنر املدلنف  نندإ هلن  مبخالصتيفم  ولك  املعا  اليت ي ا،ا  وال
اَّننننا َكِم نننو  هاننننا منننَ  النننُ،نننو  الِصْ َهْو يًننننة الوقنينننة كنننالهك لنننننايف  جميفنننولَي  جميفولنننة افخاُصننننيفم  
وجميفولننة صننصاُ،م  وجميفولننة در ننتيفم مننَ  الصنند  او الكنناب  ولكًنيفننا   جمموهيفننا كننالُه احنند 
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،ننني  الننناي  عننن ه لنننوق كالميفنننم  ودر نننة اهت،ننناد يائلنننر   صننندة منننا املننًداحي الكننناذبي املتمل ِ 
 -ن،ننوإ  أصييفننا منن  الرُيلُننوِ    منندو أ هو ننر ومع ننودب مننا نكنناد ننندإ هلنن  ا ننر نيفننزا بننر  او ن ننند 

 مبرياالار اق نع َه ال،ارئ ا ر فاه  كاذب او كاا  كاذب. -هل  األيو 
ِاب يطع ننننا منننن  و يفننننة َ الَنننن ان وأييفننننا مننننَ  الصننننصات الننننيت نسنننن رييفا هلنننن  أ هننننوق مننننا اننننو َكنننن

اةسالمًية ال ابتة   ال، آق  واليت ال ان ن اًق للمدل ِنف منَ  الشناباهة منا ُ ئنر هلن  اق نكناقا 
صن احة   وضق كنناقا  نمن ا   حَلْنن  ال،نوإ  أم ننر حني َ ًننٍَّ يصنيدار انناب  ال ائعنة   ينناإ أيمننا 

املندائ   والنك األهمناإ اجلسناه    : "ون اه ضظ ذلك اًق الشناه  وسن  اناب96ياإ    
 -اليت ياه قا م   تاو للاود ه  حيا  بالدب  ويفليصيفا م   نارات اللنوبيي وكسن  فنوكتيفم 

   نُصْتر اق وصَف الص هوق  الست،امة والعدإ  أيفو نعط  كو ذي حق   ح،ر".
تابننر ن،ننوإ   ك -سنن دا ر  -أ هننوق: "مسننت،يم هنناِدإ  نُعطنن  كننو ذي حننق   ح،ننر"  و  

الك ر  الاي ال أياير ال اِاُو ِمن  بني ندننر وال ِمن   لصنر: }ِضًق ِأْ َهنْوَق َهناَل ِ  اأْلَْرِ  َوَ َعنَو 
يُفْم نُنننننَابِ ُ  اَبْننَننننناَءُاْم َوَنْسنننننَتْدِي  ِ َسننننناَءُاْم ِض ًنننننُر َكننننناَق ِمنننننَ   َاْاَليَفنننننا ِفنننننيَنع ا َنْسَتْ نننننِعُف اَائَِصنننننة  ِمنننننننْ

َنننا َكننننا ُوا َ ننناِاِ َي{ُ   ون،نننوإ: 3اْلُمْصِسنننِدنَ {ُ َُ    ون،ننننوإ   4}ِضًق ِأْ َهننننْوَق َوَااَمننناَق َوُ ُنوَد
   و كنن  هنن  5ينناه موسنن    الْننَيمِ : }أَنْليُنْلِ،ننِر الْننَيمن ِ لًسنناِحِو أَيُْ ننْاُب َهننُدوأ يل َوَهننُدوأ لَننُر{ُ

   ون،ننوإ آمنن  ا 6الالًننالِِمَي{ُموسنن  ا ًننر دهنناب حنني  نن    ائص ننا: }يَنناَإ َربِ  جَنِ ننِع ِمننَ  اْلَ،ننْوِه 
   ون،نوإ: }ِ  ِاْسنِع َآًَيت  ِضَظ ِأْ َهنْوَق َويَنْوِمنِر ِضًَّنُنْم 7موس : }اْذَاْ  ِضَظ ِأْ َهنْوَق ِض ًنُر َاريَن {ُ

ْم َكننا ُوا    ون،ننوإ: }أَننَااِ َك بُنْ َاننااَنِق ِمننْ  َرب ِننَك ِضَظ ِأْ َهننْوَق َوَمَل ِننِر ِضًَّنُنن8َكننا ُوا يَنْوم ننا أَاِسننِ،َي{ُ
   ون،ننوإ: }وََكننَاِلَك ملُن ِننَ  لِِصْ َهننْوَق ُسننوُء َهَملِننِر َوُصننًد َهننِ  الًسننِ يِو َوَمننا َكْيننُد 9يَنْوم ننا أَاِسننِ،َي{ُ

ُ}    ون،ننوإ }مُثً بَنَع ْننَننا ِمننْ  بَنْعننِدِاْم ُموَسنن  َوَانناُروَق ِضَظ ِأْ َهننْوَق َوَمَل ِننِر 10ِأْ َهننْوَق ِضاًل ِ  اَن َنناب 
   ون،نوإ: }َوَمنا اَْمننُ  ِأْ َهنْوَق ِبَ ِفنيد  * نَنْ،نُدُه يَنْوَمننُر 11اِنَنا أَاْسنَتْكََُّوا وََكنا ُوا يَنْوم ننا جُمْن ِِمَي{ُِبًَِيَ 

ْ َ  ال  ِأْنُد َياَمنِة بِننَنْوَه اْلِ،َياَمِة أََ ْوَرَدُاُم النًناَر َوبِنْ َ  الْنوِْرُد اْلَمنْوُروُد * َواُْاِ ُعنوا ِ  َانِاِب َلْعنَنة  َونَننْوَه اْل،ِ 
   ون،ننننننننوإ: }َواَاْن َنْعنَنننننننناُاْم ِ  َاننننننننِاِب النننننننندن ْنَيا َلْعنَننننننننة  َونَنننننننننْوَه اْلِ،َياَمننننننننِة ُاننننننننْم ِمننننننننَ  12اْلَمْ أُننننننننوُد{ُ
  .14   ون،وإ   ف ق أ هوق ويومر: }َوََُُّم الًلْعَنُة َوََُّْم ُسوُء الًداِر{13ُاْلَمْ،ُ وِحَي{ُ

كتابر   ف ق ِأْ هوق  وَمن  اصند  منَ    حندن  ا؟  اناا   ااا بعُِّ ما اَ ْنَزإ   هلينا  
النناي َلَعنَننر     ال،نن آق  واََمننَ اَن بَِلْعنننر مبننا امنن ان ِمنن  اننالوي آًياننر منندمنَي قننا مصننديي  اُننومل 
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ملسنننلم بعننند ذلنننك اق  كنننَ  وصنننصر بنننن"االست،امة والعننندإ" هننن  كااننن  وقنننع   جميفنننوإ  دوق اق 
نن يفة الننيت ينند يفننار بعننِّ يننارئ  كالمننر  حننء لننو كنناق منن  هلمنناء نع،نن  هليننر مبننا ن أننع بننر  الشن

 اآل ر؟
ااا الص هوق الناي اسنتابارِت ام اانر من  َ ََُّوانر وهملنرع ضذ آمننْت ب قنا و ل سنوإ الناي 
ت ننا ِ  اجْلَنًننِة  اْرَسننَلر ضلننييفم  واننو موسنن   أ،الننت أيمننا حكنن    هنيفننا: }َربِ  ابْننِ  يل ِهْنننَدَن بَنينْ

  .15ِع ِمْ  ِأْ َهْوَق َوَهَمِلِر َوجَنِ ِع ِمَ  اْلَ،ْوِه الالًالِِمَي{َُوجَن ِ 
ااا الاي مألب الِكنَّْ والريُنُ ور  حنء يناإ منا حكن    هننر   سنوري ال،صنٍّ: }ًَي اَنننيَفنا 

الالنلنمع كمنا    والناي دمرينر موسن   لِكنَّْ والُكْصن  و 16اْلَمأَلُ َما َهِلْمُت َلُكْم ِمْ  ِضَلر  َ ْهِي{ُ
َإ ِدنننَنُكْم اَْو -اعناظ  -يناإ  : }َويَناَإ ِأْ َهنْوُق َذُروِ  اَيْنتُنْو ُموَسن  َوْليَندُْ  َربًنُر ِض  ِ َاَ ناُه َاْق نُن َندِ 

ْدِمُ  َاْق ناُْليِفننَ  ِ  اأْلَْرِ  اْلَصَسنناَد * َويَننناَإ ُموَسنن  ِض  ِ ُهننْاُت بِنننَ ِْ  َوَربِ ُكننْم ِمننْ  ُكنننوِ  ُمَتَكننَِّ   اَل ننُننن
  .17بِيَنْوِه احلَِْساِب{ُ

ومننا اننن  بعنند ذلننك مننا يلنننا ضالً بين ن ننا وا نند ا  ال ننن  ب أيننر مسننلمك  و  نسننلِك املدل ِننف   
الشنك   صنندة مننا ق ننت   التننوراي مسننلك هلمناء اةسنناله  أننمًق انناا  ننعف ال نليننق بعلمنناء 

ن   ل ا بنصننننو  ال،نننن آق هالنننناه  أاملسننننلموق نعت،نننندوق اهت،نننناد ا معلوم ننننا مننننَ  النننندِ   نننن وري  مدننننند 
: اًق   ا زإ التوراي هل  موس ع ولكنيفم نشكوق   صدة ااب النصنو  النيت   -الًص  ة 

اندي ال،وهع ملا اْهتَنَوَرَاا مَ  التد نف والت دنوع وملا اُْدِ َو هلييفا ِم  اكاذن  الييفود و نهام  
يوق منيفا ضالً ما واأَق الُ، آق الاي ي ا لَِمنا بَنْيَ َنَدنْنِر ِمنَ  اْلِكتَناِب َوُميَفْيِمن نا  أال ُنَصدِ  ا زإ }ُمَصندِ 

بوق ضالً ما ق ت كابر  لًدليو ال،طع   واًما املدلِ ف األستاذ أم ًر ن  ب 18َهَلْيِر{ُ    وال ُنَكاِ 
ك       رننن  بننع ضسنن ائيو كلننر  سننواء مننا ق ننت منننر   التننوراي  ننا  ننالف ال،نن آق  اه  ننا   نننا 

ال، آق  اه  ا واأق ال، آق واهت،ند املسنلموق صندترع أل نر ننالن  ضظ  ر يفنم من  "و يفنة النالن  
 املص نة"  حوادة  أيفة ال استدق ذك  ا او ادونن ا.

نننْدب   107ا النن وا ضلينننر ن،نننوإ         مننن  كتابنننر: "و رنننن  بنننع ضسننن ائيو   مصنننَ    جنَِ
اجلملنة السناب،ةع ولكن   رنن  اندالِء كمنا ذََكن  مدل ِنف  الن،و    الأ ا ل فناري النيت  ناءت  

يد ا ص  هل  حوادقر اَية    طْ  ب اإ مدل ِنف مصن ي اق  -واو ضس ائيل  املن ت  -التوراي 
نسن رييفا هليننر   انناا العيفنند بعيننرع بننو رمبننا كنناق ال نعنن ه فني  ا هنيفننا  وحننء ضذا كنناق نعلميفننا  
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التاأيفنة  النيت ال اسنتدق ِذْكن  ا او اندونن اع ضذ ضًق ُكنًو منا كناق  أمًَّنا كا ْت    ال ب منَ  احلنوادة
نيفمن املدرَخ املصن ي   هصنورب التار يًنة كليفنا انو اندونَ  ا تصنارات الص هنوق ومصنا  ب  ومنا يناه 

 بر لآلَّة الان  كا وا نداملرو ر وننص و ر   املوايع كليفا".
لم   وننس  اق  رن  بع ضس ائيو ُ ِتم حبادقنة ن،وإ  املدر ِخ األستاذ املس -و   -اكاا 

 ننخمة  مللزلننِت النن الد  ومللزلننْت هنن   أ هننوق  وا رْت   نن ر وكننًَّيءب  حننء  نن   هننْ  اننورب  
وحء  س  ويار امللك  و  ناكْ  ضالً الَ ْطش واجَلََُّوت والطنريياق  ويد يًٍّ   هلينا ِيًصنتر   

ُا ص  هل  ااا احلادة اكنَّ اَيًنة ،نمن الن الد وملكيفنا  وانصن   صي نا ال، آق م ار ا ك هي  ِبِصَور  
  ًّ يااع ا ما اًدَهناب املدلنف العالمنة: اًق املندر ِخ املصن ي   ذلنك العيفند    طنْ  ب النر اق نسن َ  
ب هلييفنا اَينة  وا ننر "رمبنا كناق ال نعنن ه هنيفنا فني  ا"  وا ننر ضذا كناق نع أيفنا "أمًَّنننا كا نت    النن ِ 

مَ  احلوادة التاأيفة اليت ال استدق ِذْك ا او ادونن ا"  وما ان  اًق األستاذ سنليم بنك نسنتطيع 
اْق ننِصَ  صدة ما ورد   ال، آق  وال اْق ُنشكِ ك  صسر وُنَشكك النايف   ا ًر كتناب ا زلنر   

 صل    هلير وسلم. -هل  رسولر  مد 
  سننوري الناملهننات: }َاننْو َاَ َن َحننِدنُث ُموَسنن  * ِضْذ  -سنن دا ر  -ضذ اع أنناي ؤوا يننوإ   

  * اَنَداُب َربننُر ِ لْنَواِد اْلُمَ،نًديِف اُنو ى * اْذَانْ  ِضَظ ِأْ َهنْوَق ِض ًنُر َاريَن  * أَنُ،نْو َانْو لَنَك ِضَظ َاْق اَنزًَكن
َأَكًاَب َوَهَص  * مُثً اَْدبَنَ  َنْسنَع  * َأَدَشنَ  َوَاْاِدَنَك ِضَظ َربِ َك أَنَتْخَش  * أََ رَاُب اآْلَنََة اْلُكََّْى * 

  .19أَنَناَدى * أَنَ،اَإ َااَن َربنُكُم اأْلَْهَل  * أََ َ َاُب اَّلًلُ َ َكاَإ اآْلَِ  َِي َواأْلُوَظ{ُ
َ ِْك  ِ داإ أ هوق ملوس : }يَناَإ ِأْ َهنْوُق َوَمنا َربن اْلَعناَلِمَي *  -س دا ر  -واي ؤوا يولر 

ننُتْم ُمننوِيِنَي * يَنناَإ لَِمننْ  َحْولَننُر َااَل َاْسننَتِمُعوَق  نَنيُفَمننا ِضْق ُكننْ * يَنناَإ َربن الًسننَماَواِت َواأْلَْرِ  َوَمننا بَنينْ
 بن يَنناَإ َربنُكننْم َوَربن َآَ ِئُكننُم اأْلًَولِننَي * يَنناَإ ِضًق َرُسننوَلُكُم الًننِاي اُْرِسننَو ِضلَننْيُكْم َلَماْبنُننوقك * يَنناَإ رَ 

ننُتْم اَنْعِ،لُننوَق * يَنناَإ لَننِ ِ  ايًفَننْاَت ِضََّ ننا َ ننْهِي أَلَْ َعَلنًنن نَنيُفَمننا ِضْق ُكننْ َك ِمننَ  اْلَمْشنن ِِ  َواْلَمرْيننِ ِب َوَمننا بَنينْ
   مث ذََكننننَ  ا تمنننا  الًسننننَد ي وَ َل ننننة موسننن  ضًياننننم  مث ضميننناَّنم بننننر  وَاوهننننند 20اْلَمْسننناُبوِ ي{ُ

 -ْرُ ننو و لًصننْل   وقَن َننا،م   َوْ يفننر هلنن  اةمينناق  مث ينناإ أ هننوق ضًياننم بت،طيننع األننندي واألَ 
نَنا ِضَظ ُموَسن  َاْق َاْسنِ  ِبِع َناِدي ِضً ُكنْم ُمتًن َنُعنوَق * أََ ْرَسنَو ِأْ َهنْوُق ِ  اْلَمنَداِئِ  -س دا ر  : }َواَْوَحينْ

  .21ا َلرَياِئالُوَق{َُحاِف ِنَ  * ِضًق َاُداَلِء َلِشْ ِذَمةك يَِليُلوَق * َوِضًَّنُْم لَنَ 
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تَنَنا لُِتْخ َِ َنا ِمنْ  اَْرِ نَنا ِبِسنْد َِن ًَي ُموَسن   واي ؤوا   َنو ااب املوايف يوإ  : }يَاَإ َاِ  نْ
ا اَل ُُنِْلُصُر ََنُْ  َواَل اَْ َت َمَكاان  سُ  َنَك َمْوِهد  نَنَنا َوبَنينْ ى * يَناَإ و  * أَنَلَنْ اِيَنًنَك ِبِسْد   ِمْ ِلِر أَاْ َعْو بَنينْ
   ضظ 22َمْوِهدُُكْم نَنْوُه الز ِنَنِة َوَاْق ُ َْشنَ  النًنايُف ُ ند   * أَنتَننَوًظ ِأْ َهنْوُق َأاَبَمنَع َكْينَدُب مُثً اَاَن {ُ

اق  ل  السد ي أآمنوا واوهدام أ هوق  ألم نع دوا ِبَوِهيدب: }يَالُوا َلْ   ُنْدقَِ َن َهلَن  َمنا َ ناَءاَن 
  .23َواًلِاي َأَطَ اَن أَاْيِِّ َما اَْ َت يَا   ِضً َا اَنْ،ِ   َاِاِب احْلََياَي الدن ْنَيا{ُ ِمَ  اْل َنيِ َناتِ 

 ًي سليم بك:
اأيفاب حوادة  أيفة   َ اَل  املدرخ املصن ي   ذلنك العيفند؟ اه ان  منَ  احلنوادة النيت ال 

اَيننة؟ اال انن ى ا ًننَك  نع أيفننا ذلننك املنندرخ؟ اه انن  مننَ  احلننوادة الننيت ضذا ه أيفننا   نسنن   هلييفننا
اسننتدإ بنندليو  سننلن هلنن   َنْصنن  مننا اق تننر     ال،نن آق؟  كننون مننا لنندنك ا ًننر   او ننْد احابننار 
الننوقنيي  او كتننا ت  نننا نكت ننوق  اسنن د اننناب األحننداة ا طننهي النننيت َاننًزت امللننك وا   نننِت 

واورداننر انر  يفنننم  وبينننك امللننك هننْ  اَننْورب  مث ا   ْتننر منن  انناب احلينناي أ سننلمتر ضظ مصننهب  
وبننني اول نننك الننننايف آاله السنننني  واحنننداة الننندا   اأنننال ميكننن  اق نكنننوق  املننندرخ املصننن ي 
الوقع  الاي ا ق بر ق،ة همياء  كت  ااب األحداة ُمَصًصلة او جمَملة  مث  اهْت أيما  نا  

ق جتننننندوق مننننن  مننننن  آ رانننننم  بتكسنننننه األحابنننننار  او حِبَنننننْ   اورا  النننننَّدي؟  مث ا نننننتم ال ازالنننننو 
احابننارام وكتننا ،م مننا   اعلمنننوا  أمننا نُدمنُننَك اق نو نننَد ِمنن  ي ننن  او بعيننند  مننا ُنَسننابِ و اننناب 
األحننداة؟  أننال اكننوق ينند اَأَنندَت ضالً اق َكننًاْبَت ال،نن آق  مث َكننًابْتك األحابننار واألو ق  وال 

 املاإ اهت،د ا ك اه،و ِم  ااا.
َ  بع،ن  منا  ،ْلننا هننر منا نكناد نُنْصيَفنم مننر ا ًنر ال وبعد  أمًق األستاذ سليم بك حس  َكتَن

وال رسنالتر  او ا ًنر ال نعن ه اناب الننن ُنوي و  نسنمْع قنا   -هلينر السناله  -نعت،د بِنُن ُنًوي موسن  
واان ال اْ نُ ؤ اق ا،ًَِمننر قنناب التنيفمننة ا طننهي  ض  ِ ا ناه    ولكننع منناذا اصنننع؟ ومنناذا نصنننع 

   ما م الر ح أ ا حِبَْ ه:107ر    ال،ارئ   يول
  هنن  ضيامنة بننع ضسن ائيو   مصننَ  نَنْنَدصن    الَعيْفننَدْنِ  24"ومنا ذكنن ب لننا ُكتًنناب التنوراي ُ

كمننا   -اللًنانِ  الننال حينناي كننو   ِمنن  نوسننف وموسنن   وضذا كنناق موسنن  اننو املدل ِننف َّنناا التننارن  
ر مننَ  الط عنن  اق اكننوق  تننوًيت اننناا أم نن -نننًده  كننو مننَ  األسننتاذ انأيننو واألسننتاذ سننان  

 الكتاب كما ا ".
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ماذا اينوإ   اناا الكناله؟  ر نالق ِمن   هلمناء  اورً   ال ندمنناق  ألدًيق  وال نسنلماق 
كمننا نُصيفننم منن  سننيا  مننا  َنَ،ننَو   - ق انننان ُكتُن  ننا منزلننة  منن  هننند    ن د نناق    رننن  التننوراي 

  لنندنيفما اًق انناب التننوراي الننيت   اننندنيفم انن  اننوراي موسنن  أننُهَ ً  -هنيفمننا األسننتاُذ سننليم بننك 
 صسننر  ال كتابننة احنند ِمنن  بعنندب  أيزهمنناق اق موسنن  اننو مدلصيفنناع ولكنن  األسننتاذ سننليم بننك 
حس  املسنلم  الناي نعن ه من  دنننر وِمن  ي آ نر اًق   ا نزإ التنوراي هلن  موسن   ننرتدد   اًق 

صننو  او اننو كتنناب آ نن  ُصننِنع منن  بعنندب  امننا ضذا انناا الكتنناب النناي   اننندي النننايف اننو األ
أمويصننننر اينننن ب ضظ  -ر ننن  ا ننننر لنننني  اننننو األصننننو كمننننا  نننن    َنننن  ألدلننننة  ننننه الننننيت نعلميفننننا 

أم نر ال ُنومل لنر  -السالمة  واما ضذا َرً   ا نر انو األصنو  او احتمنو اق نكنوق كنالك هنندب 
ا اق نعَِّ َ  ق "موس  او املدل ِ  -  دننر دن  اةساله  - ف َّناا التنارن "  حنء لنو كناق م،لند 

ُلِددن   اًيًّ كناق العنار  واًيًّ كناق السن    وانن  اًق اناا منَ  الو نوو 
لريهب م  هلماء اور  امل

 حبيث ال نكوق مو ع رن ة او اَنَ دند او الونو.
مث امننا بعنند  مننن ي ا نن ى: أنننم  ِ   اكنن  ارنننند ألسننيف  ال،نننوإ   انناا املو نننو    الص ننا منننا 

ُت لنصس    "كلمة احلق" اق اكوَق كلمات مو زي   ِدًية وضحكناه  لنوال اْق راننُت كناله رمس
املدلف ااا  وما أير من  اكنان  ال،ن آق صن احة  و نمن ا  بنو منا أينر ِمن  سنخ نة واسنتيفزاء مبنا 

انبية هن   اق تر ال، آق  لًنٍِّ  الوا   الص ن   أمًق املدلِ ف األستاذ ر َ  لنصسر اق نعَِّ َ بع اري
ا نننخم حنننادة وينننع    رنننن  بنننع ضسننن ائيو  بنننو    رنننن  مصننن  كلنننر أيمنننا  علنننم  وهننن  اكنننَّ 

َأَسننًماب "ُ  اأنة  ن   الص هننوق"  مث اناسن  كنو مننا  -هلينر السناله  -معابنزي لننن   "موسنن " 
يفا لع  ا   َوَرَد ه  ااا احلدة العاليم   ال، آق الك ر  وذََكَ  آنة  واحدي  لع  بتصسهاا والونل

ن نن  بننر ضالً  صسننر  أم ًننر يصننا مننا لنني  لننر بننر ِهلننم  أكشننف هنن  ذات  صسننر   مع أتننر ب، آ ننر 
 ودننر.

وااب اجلُ اي مَ  املدلف األستاذ  اصون ب     أ هوق ال ابنت   ال،ن آق   نر "  اأنة" ان  
لكننع   اْسننَتاِبز الننيت َدَهْتننع للكتابننة   انناا املو ننو   هلنن  كنن اايت للاِبننداإ وضه ا نن  هنننر  و 
 لنصس  اق اسكَت هل  م و ااا التًنيَفابنم هل  ال، آق  اًيًّ كاق كااُ ر او يائلر.

واملدلِ ف األستاذ ن ط ب   ااا ال دث وَنرَتًَدد  أي  نت فني  ا مث ننصينر  او ُنَشنكِ ك أينر  
لينننر اق نسنننع       بعننند الننناي  َنَ،ْلننننا ِمننن  يولنننر آ ص نننا   اًق ه114أم ًنننَك اننن اب ن،نننوإ      
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اصسه التصاصنيو هن  يصنة بنع ضسن ائيو هلن  أن   اَّننا اسنطوري: "وهلن  ذلنك أنم  ِ بعيند هنِ  
ال،وإ  ق كًو يصة ا  و  ُ  اأًية  ويد او دُت واكدُت بكوِ  صن احة اهت،نادي  ًق ال،صنة 

 "  وا الن وا   جمموهيفا اعك  لننا صنوري حادقنة  ر يًنة  معيننة   وان  اَنْ د اَّكسنويف من  مصن
واهاب وا ضظ يولر "اهت،ادي"  كن ًق لنر اهت،ناد ا او راًي   بت نا  وانو الناي ن،نوإ ي نو ذلنك ب،لينو 

 : "هلنن  اًق كننو مننا ذكنن انب انننا هنن   رننن   نن و  بننع ضسنن ائيو ومْكنن يفم   ار  113  : 
ضْذ هلنن   -ا ن ننند احلابنناري واألو ق وَنوانن -مصنن  ال ن اكننز هلنن  ح،ننائق  ر يًننة اشننص  الريلًننة 

الن  م منن  كننوِ  منا استَنْعَ ْ ننناب   انناا املو نو   أننمًق بعننِّ هلمناء اآل ر ال نزالننوق ننالنن وق ضظ 
بعني احلنار واحليطنة  وُننٍّ  -مو و    و يفم وا ر ح،ي،ة  ر ية انط ق هلن  بنع ضسن ائيو 

 م  بينيفم األستاذ  ارد  "... ضخل.
ل نعف والت،ليند   املو نو   صسنر  ري ا ن ى  أيفو ن نند اق نسنت،و  لن اي  ري  ونريل نر ا

أنننال نسنننتطيع اق ن  نننت هلننن  راي  واحننند ع ضالً اق نكنننوَق   "ُ  اأنننة  ننن   أ هنننوق"  أم نننر كننناق 
 فاباه ا  بت ال اي    نرتدْد    ص  ااا الري    و  وصصر   ر "ُ  اأة".
لياْليَفَ  م مناب وا ند ا  وسنسو    ااب املس لة ا طهي كالمر  لًنٍّ  هل  اولر و،اأتر 

 نننه  تمنننو لت وننننو او   ننننف  ويننند ذََكننن  املدلنننف امسننناء املننندق واألمننناك  النننيت سنننار أييفنننا بننننو 
ا  هل  حس  ا اي يفا الط يع    ا أوحد  ضس ائيو كما ذك ْت   التوراي  مث اناوَّا  ل دث واحد 

وال حابننة  واننو      ننا ال نيفمنننا بشنن ءع أل ننر كلننر يفنن ن  منن   ننه دليننو  135 - 121   
 هندان ضظ ال طالِق اي ب منر ضظ الصِ دة.

     ف ق "حَبْ  سوه" أ،اإ:128 - 127واكلم اقناء ذلك    
"حب  سنوه  ًيه سنوه  او ر ال نو  : نعت،ند ك نه منَ  الكتناب  النان  انناولوا مو نو  

ق التار ية وال دوة   و  بع ضس ائيو: اًق "حب  سوه" ااا او ال د  األمح   بيَد اًق احل،ائ
احلدن ة اكشف ه   ه ذلك  وسنتددة انا ه  كو ذلك ب عِّ اال تصار  ُكِت ِت التوراي 

هلن  منا  -  األصو  للنرية العَّنًة  و   الإ ال، ق ال الث ي و امليالد ام  بطليمويف ال النث 
لرت نة الًسنْ عينًيةع  سن ة برت ة ااا الكتاب ضظ اللرية اة  ن،ًية  واناب الرت نة اعن ه   -ن،اإ 

ضظ الَكيَفنة الس عي الان  ا  واا  و ا ندَسف لر  د األسف ا ر   اصْو ضلينا  سخة واحدي 
مَ  األصو ال،در الاي ا  م هنر  وايده  سخة لدننا  لعَّنًة ن  ع هيفنداا ضظ ال،ن ق العافن  
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   دِة ا تالأات ك هي بي  سنخة ال،ن ق ال النث امليالدي  و ملوامل ة بي الننْسَخَتْيِ ُوِ د ا ر 
ي ننو املننيالد املرت ننة  و سننخة ال،نن ق العافنن  بعنند املننيالد  وحينمننا و نندْت أنن و  أمَّنننا اَاَننْت هنن  
ا نق املرت ني النان  ارادوا اق نَنَتَصنً أوا   ان  تيفم  بندال  ِمن  ات ننع الرت نة احل أيًنة  ومن  ذلنك 

اري  ًيه سوه   حب  سوه  ه ناري  ال دن  األمحن    او  حبن  الَ،ْلنزه   اَّنم و عوا بدال  م  ه 
وال  زا    اًق ااا الترييه كاق ذا اَقَ   َبيِ   أيما َكتَن َنُر اول نك النان  َأَدصنوا اناا املو نو   كمنا 
نيفننننن  اقننننن ُب كننننننالك   حبنننننوة هلمنننننناء اآل ر النننننان  يننننناموا  همنننننناإ احلصننننن      ائنننننن  وادي 

 اميالت".
     تنناه  نن و  بننع ضسنن ائيو: "اليننوه ال ابننع: وكنناق 136 - 134إ املدلننف    مث يننا

موس  حار اع أل ر هل  الً  م من  ا ًنر يند حصنو هلن  ضذق  ِمن  أ هنوق   ن و  منَ  الن الد منع 
اا اهنر  كناق  نناه اق نرينهِ َ رانننر ع ولنالك سننلك ا ن، نا  نه الطنن   املعتنادي  ألننم أي نا ا نننق 

وهلن  الن  م من   -كمنا فن حنا ذلنك من  ي نُو   - هل  ال  م م  اَّنا كا نت ي ن نة  الِصَلْسِطينييَ 
حنننارب  أنننمق الص هنننوق َ نننًهَ راننننر أعنننال   وا نننع موسننن  ويومنننر   سنننتمائة ه بنننة مننن   نننهي ه  انننر 
نسنننوييفا ُن نننة مننن  أ سنننا ر  ويننند حلنننق املصننن نوق  ةسننن ائيليي   معسنننك ام  ل،ننن ب مننن   ًيه 

ح أيًّننا  حبننهي ال ننو   والننيم  لع بيًننة: ال دنن   و ننًٍّ بنيننو مصنن  كمننا سننوه  ومعنااننا العننَّي 
   وميكنننن  اة سنننناق اق ن ااننننا هلنننن  املصننننًور  واشننننريو 104   5 نننناء   لسنننناق العنننن ب   

منخص  ا يد ب،َ  حء اآلق  ت مستوى ال د   ويد كتن  هلينر   مصنًور املسناحة املصن نة: 
ي ض ر ضذا همو يطع   الشاائ الش ي  م  يناي السنون  ميك  ملدب  ملاء ضذا احتا  األم ع ا

أمق ماء ال د  ميَلُدب  ويد منعت يناي السنون  ميناب مصن ه حبن  ال ،ن  ال،ندر من  ضمندادب مبيناب 
النينننو   نننا مننننع  نننو ال نننو  أينننر  وميكننن  اق ند نننَا مننننر امللننن  كمنننا كا نننت احلننناإ اًيه الكااننن  

من مل   َحن     أ،ند كا نت حبنهي ال نو  هلن  مييننر    بي سا   ويد اصن   موسن  قناا املوينف  
وحصننن  جمننندوإ مبنننا أينننر منننن  حامينننة امامنننر  سنننادًّا الط ننننق منننن   يفنننة الشنننماإ  وهلننن  نسننننارب 
مستن،عات أن   النينو ال لنوملي  و لصنر الص هنوق و ننودب  ألنم نكن  لدننر اي وسنيلة  نه الن  

دننهي هلنن  ميينننر  مث ارسننو   ر  نننا العننوق وال محننة مننَ     وينند انَّمننا  وافننار بعصنناب َنننو ال 
ف يية  ويد  اء   التوراي اَّنا رنن  فن يية هااينة نلًنت ،ن  انواإ اللينو  واناب ان  املعابنزي  
ا حننء َ ًصننَف  أكناق النن  ِن  نيفنن    االجتنناب الصندي     الويننت املناِسنن   وكنناق ا وبنر فنندند 
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سن  نندب هلن  ال دن  أ رسنو النً بن األر   وبالك سار موسن  ويومنر هلن  اليناب : "وَمنًد مو 
هلنن  ال دنن  ر  ننا فنن يية فنندندي اننوإ الليننو  حننء  عننو ال دنن   صاأ ننا وا شننًق املنناء"ع  را ننع 

    وال ننزاإ منسنوب املناء حنء اآلق متن ق  ا بدر نة هاليمنة  لن  ِن    21ُ25 - 14ا  و  
الَّل  اريطن   ملناء هنندما نيفن   حبهي املنزلة والَُّل   ونالحظ اًق الط نق م  بلطيم حء ب  

اَّننواء  نن     مث اصنن    اأننة هننندما نيفنن  اَّننواء منن  الشنن    وميكنن  اة سنناق اق نسننه هلييفننا 
   مث كشنننف املدلنننف هننن  ذات  صسنننر  أ،ننناإ بع،ننن  ذلنننك: "امنننا مو نننو   ننن   26 لع بنننة"ُ

والوايع ا نر ال    27أ هوق  أيفو ام  يد أيُِفَم  ط  هل  حس  ما  اء   الُكُت  الًسَماونًةُ
ميك  اة ساق اق نُنَتَصًور     الص هوق وه بتر وم  معر   ماء  د او ال نزنند هم،نر هلن  
يدمي او قالةع بِو املع،وإ اق  يو الص هنوق وه  انر يند سنا ْت   األوحناإ وسن،  بعنِّ 

 : "و لنننع دواليننن  25 – 14ركاقنننا مريشنننيًّا هلينننر  واننناا نصسننن  منننا  ننناء   سنننص  ا ننن و   
مل اكنن  أسننايواا مبشنن،ة"  و ننا سنن ق  علننم اق   اأننة  نن   الص هننوق   ال دنن  األمحنن  ومواننر ال ا

 اسايف َّا مَ  الصدة.
كو ذلك ا ل  م  ا  ة "ًيه سوه"  ل دن  األمحن  او حبن  الَ،ْلنزه  اناا أ نال  هن  اًق 
منننا  ننناء   ال،ننن آق ال نشنننع   ق الص هنننوق الننناي هاصننن  موسننن  يننند  ننن   ومنننات  بنننو هلننن  
يننننَك  العكنننن  جننننناب   بَِ َد ِننننرع ليكننننوق آنننننة للنننننايف هلنننن  ينننندري ا ننننالق  والتع ننننه: }أَنننناْليَنْوَه  ُنَنابِ 

   نُعننننادإ التع ننننه العننننام  " لننننٍّ  لنننندب"  انننناا ونالحننننظ اق كلمننننة 92بِ َننننَدِ َك{ ُنننننو  : 
"ُاطلننق هلننن   -  103   5كمننا  نناء   "لسنناق العنن ب"      -"ال دنن "   اللريننة الع بيًننة 

امللنن  والعنناب هلنن  الًسننواء"  وينند سنن ق اْق يلنننا: ضًق الننَيًم نُطلننق هلنن  النِ يننو  وهلنن  ذلننك املنناء 
ميك  َأيفم اآلنة ال، آ ية اليت  عنِت ال،صنة كليفنا   ا تصنار  رائنع   هلن  حسن  منا ذكن ان من  

ْ َهنْوُق َوُ نُنوُدُب بَنرْيي نا َوَهنْدو ا ضن احات وب ااي ساب،ة: }َوَ ناَومْلاَن بِ َنِع ِضْسن َائِيَو اْلَ ْدنَ  أَن َاْن َنَعيُفْم أِ 
َ  اْلُمْسنِلِمَي َحًء ِضَذا اَْدرََكُر اْلرَيَ ُ  يَاَإ َآَمْنُت اَ ًُر اَل ِضَلَر ِضاًل اًلِاي َآَمنَنْت بِنِر بَننُنو ِضْسن َائِيَو َوَااَن ِمن

ينَك بِ َنَدِ َك لَِتُكنوَق لَِمنْ  َ ْلَصنَك * َآآْلََق َوَيْد َهَصْيَت يَنْ ُو وَُكْنَت ِمنَ  اْلُمْصِسنِدنَ  * أَناْلينَ  ْوَه  ُنَنابِ 
  .92- 90َآنَة  َوِضًق َكِ ه ا ِمَ  الًنايِف َهْ  َآًَياَِنا َلرَياِأُلوَق{ ُنو  : 

: اًق املدلننف األسننتاذ سننليم حسنن  احنناإ اق نتصننور -اننيفننا ال،ننارئ الكنن ر  -أ  ننت انن ى 
ال نزنند ُهْم،نر هلن  يَنَدَمْي او قالقنة  وا نر َ نَزه  اة ساق     الص هوق وه بتر وم  معر   ماء
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 ًق "ُ  اأنة   ينر وموانر ال اسنايف َّنا منَ  الصِ نًدة"  ول،ند كناب هلن  ال،ن آق واأنرتى   يولننر: 
"ضًق مننا  نناء   ال،نن آق ال نشننع   ًق الص هننوق النناي هاَصننَ  موسنن  ينند  نن   ومننات"  وايوَُّننا 

 وإ: ض ًننر "كنناب واأننرتى هلنن  ال،نن آق"  واان مسنندوإ همننا صنن  ة  وا نندة    ننه مننرتدد وال متنن
ايننوإ  وامحننو ا عتننر امنناه املدلننف  وامنناه العننا  كلننر  وامنناه انننة  يفننة فنناء اق  ننتكَم ضلييفننا  واان 
يًنة  واهن ه كينف اينيم النًدليو ال،نااع منَ  ال،ن آق  اه ه مع  منا اينوإ  وايصند ضظ معنناب  لدِ 

ة الكنناب واالأننرتاء هلنن  ال،نن آق   ميننة التالهنن   لصانننر هلنن  صنندتر  وا ننر ا نناه ضظ   مينن
ضظ اح،ن  املعنا   -والعيناذ     -واصسهب اصسه ا ال ايوإ: ض ر  طن ع بنو اينوإ: ض نر  نزوإ بنر 

َتَالنننة   عنننو ينننوإ    ُ نْ
ينننَك بِ َنننَدِ َك{ ُننننو  : -سننن دا ر  -العامينننة امل    92: }أَننناْليَنْوَه  ُنَنابِ 

 -ام : " لننننٍّ  لننندب"  مث   ضفنننارار ضظ اق اآلنننننة النننيت افنننار ضلييفننننا   "نعنننادإ التع نننه العننن
    ًق   جَنًنناُب بَِ َد ِننرع ليكننوق 92  يولننر: }لَِتُكننوَق لَِمننْ  َ ْلَصننَك َآنَننة { ُنننو  :  -سنن دا ر 

 آنة للنايف هل  يدري ا الق".
اء  د ناو ال نزنند وليت فع ي: ان  اآلنة واملعابنزي   جنناي أ هنوق و نندب كليفنم من  من

هم،ر هل  يدمي او قالقة؟  وماذا   ااا مَ  الداللنة هلن  يندري ا نالقع ضال اق ن نند املدلنف 
 السخ نة بع،وإ النايف؟ 

وي ننو اق اسننوَ  األدلننة هلنن  كنناب املدلننف هلنن  ال،نن آق واأرتائننر  احنن  اق اسنن لر سننداال  
ا وا د ا  واح  اق ُيَ   وا   وا د ا  ال نلتنوي   -أينر وال نتن وإ وال ُنادإ  ضذ انو واحد 

 بط يعتر ال نصل  مو ع ا للابداإ  واو: -اهع السداإ 
 : اًق التنوراي كت نْت   األصنو  لِعَّْنًنة  وذكن َت منا 128 - 127ض ك ذك َت      

فنن َت هننن  ا  تيفننناع واق املرت ننني "و نننعوا بننندال  منن  ه ننناري "ًيه سنننوه"  حبننن  سنننوه  ه ننناري 
او "حبنن  ال،لننزه"  و علننت   اوإ ذلننك الكنناله اق كلمننة "ًيه سننوه" اننواملي  "ال دنن  األمحنن "

"ر ال و "  وال، آق الك ر   ناك    يصة     أ هنوق "ال دن  األمحن "   وال "حبن  ال،لنزه"ع 
ولكنر ذكن  كلمنيت "النيم" و"ال دن "  أيفنو ا نند قناب اةفنارات امللتوننة ضنيفناه الننايف اًق ال،ن آق 

 ي اليت َحً َه املرْتِ وق ا  تيفا؟ ،و هِ  التورا
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ال منننناَ  لنننك مننن  اق جتينننَ   ولننن  ادَ  لنننك أ صنننة للديننندي او التخلنننف  أس رسنننو لنننك 
َسابو  وس ود  لك مننر  سنخة ا ن ى   املكت نة النيت اهامليفنا 

ُ
 سخة م  ااا امل،اإ  لَّند امل

 ائو؟واعامليفا  حء ال نكوَق انان فك   وصولر ضليك  مث سن ى: ماذا ا ت ي
وس  شنننن ب كننننامال  ضذا  -هلنننن  م،ننننايل  -ضق رددت  -وسنننن ي ا  وابننننك هنننن  سنننندايل  وردن 

فننار  يولننة بعابندن    وار ننو اق ا ننَق    لنن   8ارسنلتر ضيًل بعنننواق انناب اُلننة  اَّندي الن ننوي 
ا    م  ف ء  ا ست،وإ  وا  ِ س ي  احلق ضق انيف اع هل   ط    م،ايل  وس فنيد بنك 

  ك ور عت  وضق ابيَت وَسَكًت أيفاا ف  ك  وااا حسن  اداان   وضًيَن.ضق اي رت وط
مث  عننود ضظ مننا َننن  ِبَصننَددب  أيفننا انن  ذي آًيت ال،نن آق الكنن ر الننواردي    نن   أ هننوق  
لي، ااا املدلف األستاذ سليم حسن   ولي، اانا الننايف  ولنهى ونن وا م،ندار منا  ن  أيمنا كتن   

 ر نوه احلساب  ومويصر م  دننر  ومويصر مَ  الع،وإ السليمة.حء  دد مويصر م  رب ِ 
نَننناُكْم َوَاْ َ يْننَنننا َآَإ  -اعننناظ  -ينناإ     اا  نننا بنننع ضسننن ائيو: }َوِضْذ أَنَ يْننَننا ِبُكنننُم اْلَ ْدنننَ  أََ جْنَينْ

  .50ِأْ َهْوَق َواَ ْنُتْم اَنْنالُُ وَق{ ُال ، ي: 
ْ نُز يَنالُوا ًَي ُموَسن  ادُْ  لَنَنا َربًنَك مبَنا َهيِفنَد ِهْننَدَن لَنِ ْ  َكَشنْصَت وياإ: }َوَلًما َوَيَع َهلَنْييِفُم ال  ِ 

يُفُم ال  ِْ ننَز ِضَظ اَ  َ ننو  ُاننْم َهنًننا ال  ِْ ننَز لَنُنننْدِمَنً  لَننَك َولَنُنْ ِسننَلً  َمَعننَك بَننِع ِضْسنن َائِيَو * أَنَلًمننا َكَشننْصَنا َهننننْ
يَفنننا َ لريُنننوُب ِضَذا ُانننْم نَنْنُك ُنننوَق * أَ  يُفْم أََ ْ َ يْننَننناُاْم ِ  الْنننَيمِ  ِ ًََّنُنننْم َكنننًابُوا ِبًََِياِنَنننا وََكنننا ُوا َهننْ ا ْنتَنَ،ْمنَنننا ِمنننننْ

  .136 - 134َ اِأِلَي{ ُاأله اه: 
ِننننْم أََ ْاَلْكنَنننناُاْم بِننننُا ُو  ِقِْم ويننناإ: }َكننننَدْاِب َآِإ ِأْ َهننننْوَق َوالًننننِانَ  ِمننننْ  يَننننْ ِليِفْم َكننننًابُوا ِبًََِيِت َرقِ 

  .54َوَاْ َ يْنَنا َآَإ ِأْ َهْوَق وَُكوأ َكا ُوا نَالِِمَي{ ُاأل صاإ: 
َكننُر ويناإ: }َوَ نناَومْلاَن بِ َننِع ِضْسنن َائِيَو اْلَ ْدننَ  أَنن َاْن َنَعيُفْم ِأْ َهننْوُق َوُ نُننوُدُب بَنرْيي ننا َوَهننْدو ا َحننًء ِضَذا اَْدَر 

اًل الًننِاي َآَمنَننْت بِننِر بَننُننو ِضْسنن َائِيَو َوَااَن ِمننَ  اْلُمْسننِلِمَي * َآآْلََق َويَننْد اْلريَننَ ُ  يَنناَإ َآَمْنننُت اَ ًننُر اَل ِضلَننَر ضِ 
يَك بَِ َدِ َك لَِتُكوَق لَِمْ  َ ْلَصنَك َآنَنة  َوِضًق َك ِن ه ا َهَصْيَت يَنْ ُو وَُكْنَت ِمَ  اْلُمْصِسِدنَ  * أَاْليَنْوَه  ُنَنابِ 

  .92 - 90رَياِأُلوَق{ ُنو  : ِمَ  الًنايِف َهْ  َآًَياَِنا لَ 
نَننا ُموَسنن  ِاْسننَع َآًَيت  بَنيِ نَننات  أَاْسننَ ْإ بَننِع ِضْسنن َائِيَو ِضْذ َ نناَءُاْم أَنَ،نناَإ لَننُر  وينناإ: }َوَلَ،ننْد َآاَنينْ

الًسننَماَواِت  ِأْ َهننْوُق ِض  ِ أَلَنُننننَك ًَي ُموَسنن  َمْسننُدور ا * يَنناَإ َلَ،ننْد َهِلْمننَت َمننا اَ ْنننَزَإ َاننُداَلِء ِضاًل َربن 
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يْننَنناُب َوَمننْ  َواأْلَْرِ  َبَصننائَِ  َوِض  ِ أَلَنُننننَك ًَي ِأْ َهننْوُق َم ْن ُننور ا * أَننَ رَاَد َاْق َنْسننَتِصًزُاْم ِمننَ  اأْلَْرِ  أََ ْ  َ 
يع ا{ ُاةس اء:    .103 - 101َمَعُر  َِ

نَننا ِضَظ ُموَسنن  َاْق َاْسننِ  ِبِع َننادِ  ننا اَل وينناإ: }َوَلَ،ننْد اَْوَحينْ ي أَاْ ننِ ْب ََُّننْم َا ِن، ننا ِ  اْلَ ْدننِ  نَنَ س 
ْ َهنْوُق يَفَاُه َدرَك ا َواَل يَفَْش  * أَ َاْن َنَعيُفْم ِأْ َهنْوُق ِ ُنُنوِدِب أَنرَيِشنيَنيُفْم ِمنَ  الْنَيمِ  َمنا َ ِشنيَنيُفْم * َوَاَ نًو أِ 

  .79 - 77يَنْوَمُر َوَما َاَدى{ ُار: 
نَنا ِضَظ مُ  وَسن  َاْق َاْسنِ  ِبِع َناِدي ِضً ُكنْم ُمتًن َنُعنوَق * أََ ْرَسنَو ِأْ َهنْوُق ِ  اْلَمنَداِئِ  وياإ: } َواَْوَحينْ

َ ْ نَناُاْم َحاِف ِنَ  * ِضًق َاُداَلِء َلِشْ ِذَمةك يَِليُلوَق * َوِضًَّنُْم لََنا َلرَياِئالُوَق * َوِضاًن جَلَِميعك َحناِذُروَق * أََ  ْ 
وَُكُنومل  َوَمَ،اه  َكنِ ر  * َكنَاِلَك َواَْوَرقْنَناَانا بَنِع ِضْسن َائِيَو * أَن َاْن َنُعوُاْم ُمْشن ِِيَي * ِمْ  َ ًنات  َوُهُيوق  * 

أَنَلًمننا اَننن َاَءى اجْلَْمَعنناِق يَنناَإ َاْصننَداُب ُموَسنن  ِضاًن َلُمننْدرَُكوَق * يَنناَإ َكنناًل ِضًق َمعِننَ  َرِْ  َسننيَنيْفِدنِ  * 
َنا ِضَظ ُموسَ    َاِق اْ نِ ْب ِبَعَصناَن اْلَ ْدنَ  أَنا ْنَصَلَق َأَكناَق ُكنون أِنْ    َكنالًطْوِد اْلَعاِلنيِم * َوامَْلَلْصنَنا أََ ْوَحينْ

  .64 - 52مَثً اآْلََ  ِنَ { ُالشع اء: 
َنا اَل نُنْ  َ  ُعوَق * أََ َ ْااَنُب وياإ: }َواْسَتْكَََّ ُاَو َوُ ُنوُدُب ِ  اأْلَْرِ  ِبرَيْهِ احلَْقِ  َونَننوا َاًَّنُْم ِضلَينْ

   ويناإ: 40  39َوُ ُنوَدُب أَننَنَ ْااَنُاْم ِ  الْنَيمِ  أَناْ الُْ  َكْينَف َكناَق َهاِي َنُة الالًنالِِمَي{ ُال،صنٍّ: 
يُفْم أَ َ  ْ َ يْننَنناُاْم }أَاْسننَتَخًف يَنْوَمننُر أََ اَنناُهوُب ِضًَّنُننْم َكننا ُوا يَنْوم ننا أَاِسننِ،َي * أَنَلًمننا َآَسننُصواَن ا ْنتَنَ،ْمنَننا ِمننننْ

   ويناإ   دهناء موسن : 56 - 54َاْ َِعَي * َأاَبَعْلَناُاْم َسَلص ا َوَمنَ ال  ِلآْلَِ ن ِنَ { ُالز ن ه: 
ْم  َرْانو ا ِضًَّنُن}َأَدَها َربًُر َاًق َاُداَلِء يَنْوهك جُمْ ُِموَق * أََ ْسِ  ِبِعَ اِدي لَْيال  ِضً ُكنْم ُمتًن َنُعنوَق * َوااْننُ ِن اْلَ ْدن َ 

  .24 - 22ُ ْندك ُمرْيَ يُوَق{ ُالد اق: 
وينناإ: }َوِ  ُموَسنن  ِضْذ اَْرَسننْلَناُب ِضَظ ِأْ َهننْوَق ِبُسننْلطَاق  ُم ِنني  * أَنتَنننَوًظ ِب ُْكنِننِر َويَنناَإ َسنناِح ك اَْو 

  .40 - 38: جَمُْنوقك * أََ َ ْااَنُب َوُ ُنوَدُب أَننَنَ ْااَنُاْم ِ  اْلَيمِ  َوُاَو ُمِليمك{ ُالاارًيت
اأ عند انناب اآلًيت ال يننات ُننومل ملسنلم ميفمننا نكن  م لريننر منَ  العلننم اِو اجليفنو  اْق نَننًده  
اق  نن   أ هننوق "ينند أيُِفننم  طنن  هلنن  حسننن  مننا  نناء   الكتنن  السننماونة  وا ننر "  اأنننة ال 

 اسايف َّا مَ  الصِ ًدة"؟ 
الننصننو  الواِ نندة الصنن  ة  مننع انناب -اوال نكننوق كنناذ   ُمْصننرتًي  هلنن  ال،نن آق َمنن  نَننًده  

 "اًق ما  اء   ال، آق ال نشع   ًق الص هوق الاي هاص  موس  يد     ومات"؟ 
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اق  -انستطيع األسنتاذ سنليم حسن   او اي فنخٍّ ا ن ا مننر  ن  ننتسن  ضظ اةسناله 
نَننا ِضَظ ُموَسنن  َاِق اْ ننِ ْب ِبَعَصنناَن اْلَ ْدنن-اعنناظ  -ن،نن ا يننوإ    َ  أَننا ْنَصَلَق َأَكنناَق ُكننون : }أََ ْوَحينْ

: }مُثً َاْ َ يْننَننا اآْلََ نن ِنَ { ُالشننع اء: -اعنناظ  -   ويولننر 63أِننْ    َكننالًطْوِد اْلَعاِلننيِم{ ُالشننع اء: 
   مثً ُننع هليننر لسننا ر أيننزهم اق "الوايننع ا ننر ال ميكنن  اة سنناق اق نتصننور  نن   الص هننوق 66

د هم،ر هل  يدمي او قالة"  اأيدس    الع،نوإ وه بتر وَم  معر   ماء  د او  ال نزن
اق نكوق "كو أ  " من  املناء  اي: كنو  نزء منصصنو مننر هنِ   -حء ه،وإ هلماء اآل ر  -

اآل    "كالطود العاليم"ع اي كاجل و العاليم امل اصع ضظ السماء    ماء "ال نزنند هم،نر هلن  
نا أتيفنوي بنر سن عي   نص نا   يدمي او قالة"؟ اه ا  الكلمة ن،وَّا ال،ائو   ال  ن ى قا  س 

  . 28النار  ؟ُ
يع ننننا{ ُاةسننننن اء: -سننننن دا ر  -ومنننناذا اننننو يائنننننو   يننننوإ    : }أََ ْ َ يْننَنننناُب َوَمننننْ  َمَعنننننُر  َِ

   قاا التوكيد الشدند  الًداإِ  هل  55    و  يولر: }أََ ْ َ يْنَناُاْم َاْ َِعَي{ ُالز  ه: 103
نننندب الكنننوا  يع نننا   يَننن    َْ ننننناُل مننننيفم احننندك  انسنننت،يم معنننر ل ُ نننو  نع،نننو دنننننر  اًق ِأْ هنننوق و 

اق نشنًك  -صنل    هلينر وسنلم  -وندم  ب بِ ر  و ًق ااا ال، آق ا زلر   هل  رسولر  مند 
 أير  أ ال  ه  اق ُعَلر  ا ال ميك  اة ساق اصورب؟ 

ه  او نده  لر احد م  النايف ا نر   ن،ن ا اناب ضًق احس  حاالت املدلف األستاذ اق َندً 
اآلًيت و  نسمع قا  وال نُعَار مسلم ُيفو م و ااا من  دنننر وي آ نر  أ نال  هن  ر نو ينارئ 
مطلننع  م نننو األسننتاذ سنننليم حسنن   واان اهننن ه اًق لدنننر مكت نننة حاألننة  لُكتُننن  وامل ا ننع  ومنننا 

  النيت معيفنا أيفن يف ا ندي ملصن دات اننيفا يفلو ه  مصدف  ولو م  ا عنة املستشن   ألو نو
 ال، آق  ضق  ص  هلير ااب اآلًيت مَ  ال، آق  ضق ف  ر لعاب .

 اننيفا األستاذ املدلِ ف سليم بك حس :
ار ع ضظ ربك  واي و موهالنة ر نو  لنٍّ   ال ن نند ضال اق ن صن ن موينع يندميك  ضذا منا 

ك: "ااًنق  "  أناألم   ند ال انزإ  ا،دمت ضظ ربك نوه ال،يامة  وال ال نان العنزًي ضذا يينو لن
ينند ينناإ:   واننو نكنن ن النننايف   النننار هلنن   -صننل    هليننر وسننلم  -واهلننم اًق رسننوإ   

  . 29ُوُ وايفم ضالً حصائُد الِسنتيِفْم  ُ
--------------------------------- 
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 م  سوري العنك وت.  46    اآلنة 1ُ
 ،صٍّ. م  سوري ال 6 - 3    اآلًيت 2ُ
 م  سوري ال،صٍّ  4    اآلنة 3ُ
 م  سوري ال،صٍّ.  8    اآلنة 4ُ
 م  سوري ار.  39    اآلنة 5ُ
 م  سوري ال،صٍّ.  21    اآلنة 6ُ
 م  سوري الناملهات.  17م  سوري ار  واآلنة  24    اآلنة 7ُ
 م  سوري النمو.  12    اآلنة 8ُ
 م  سوري ال،صٍّ.  32    اآلنة 9ُ
 م  سوري  اأ .  37    اآلنة 10ُ
 م  سوري نو  .  75    اآلنة 11ُ
 م  سوري اود.  99 - 97    اآلًيت 12ُ
 م  سوري ال،صٍّ.  42    اآلنة 13ُ
 م  سوري  اأ . 52    اآلنة 14ُ
 م  سوري التد ر.  11    اآلنة 15ُ
 م  سوري ال،صٍّ.  38    اآلنة 16ُ
 م  سوري  اأ .  27  26    اآلنتاق 17ُ
 م  سوري املائدي.  48اآلنة     18ُ
 م  سوري الناملهات  25 - 15    اآلًيت م  19ُ
 م  سوري الشع اء.  29 - 23    اآلًيت 20ُ
 م  سوري الشع اء.  55 - 52    اآلًيت م  21ُ
 م  سوري ار.  60 - 57    اآلًيت 22ُ
 م  سوري ار.  72    اآلنة 23ُ
 ل  املن ت"ع كما ياإ آ ص ا.     ن ند "مدلِ ف التوراي  واو ضس ائي24ُ
     نُ ند سص  ا  و   ا نسمو ر "التوراي" او "العيفد ال،در". 25ُ

This file was downloaded from QuranicThought.com



 18 

    نالَحنننظ اننننا اق املدلنننف   نسنننتطع اق نصنننََّ هلننن  منننا  علنننر  املعابنننزي  ملوسننن   26ُ
علنر فني  ا  واو ا وب ال ن     االجتاب الصندي    الوينت املناسن    أيكناد ننكن ب ان  نا  ُو

عيًّنننا معتننناد ا  ونكننناد ُعنننو اةهابنننامل   اق دهننناء موسننن  صننناده الوينننت املناسننن  أ،ننن   ا ي
أسواء ادها او   ند  أمًق ااا او الش ء املتوينع الناي سنيكوق   ذلنك الوينت  وان   طنة 
  ننصنن د قننا املدلننف و   رتهيفننا  بننو كننو الننان  ال ندمنننوق  لريينن  و ملعابننزات  الننان  ن وَّنننا 

الف سنننن  الكننوق  نَنتَنننَ ًولوق معابننزات األ  يننناء السنناب،ي ال ابتنننة   ال،نن آق هلننن  فنني  ا  ننناال   نن
الندننو النناي اواأِننق بننر السننن  الط يعيننة  حننء يفنن َ  هنن  معنن  اةهابننامل  ضظ الشنن ء الط يعنن  
 املعتاد   شية اق نيفزا قم األوربيوق  أهوام مت   ن   امدن  ندمنوق مبا ال نواأق ه،وَّم. 

اع ه ُملتو   هابي ك   اْلتوائر  أما  كناد  صيفنم: ان نند املدل ِنف اًق الننايف يند      ااا27ُ
أيفمْتر  ط    الُكُت  السماونًة  حء لنو كا نت صن  ة الًلصنظ؟ اه ن نند اًق الُكتُن  الًسنماونة 

كننم انن  الننيت أيفمْتننر  طنن ؟ ال  نندري  والكنناله بنني ننندي ال،ننارئ  أْلننيَنْصيفم  ولْننَيْدكم مثً    
 ونعلم  واو احكم احلاكمي.

    ضفنناري ضظ حنندنث صنندي   رواب الرتمنناي وابنن  ما ننر واحلنناكم  ورواب ال خننناري 28ُ
 ومسلم ان  ا بندوب معناب.

    حنننندنث صنننندي   رواب امحنننند والرتمنننناي وابنننن  ما ننننر  وينننناإ الرتمنننناي" حنننندنث 29ُ
 حس  صدي ".

 
 

 ات والعربالبيان املعترب ملا يف قصة "موسى وفرعون" من العظ
 استنباط من القرآن ملآل الفرعون "األمريكان" رأس الكفر والطغيان

 
 أمحد ابزز

 
هلن  املسنلم اق ن،ن ا كتناب    النناي ال ان، ن  هابائ ُنر  ين اءي انندبن  حنًء نكنوق لنر مننع 

ويصننات للِعالننة واالهِت ننار  أاملسننلم واننو نتع ًنند اننالوي   -هلنن  سنن يو الًتم يننو  -يصننٍّ ال،نن آق 
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ت الُص ياق استوِيُصر ااب ال،ًصة العابي ة  بو ان  من  اهاَبن  ال،صنٍّ كمنا يناإ ابن  ك نه ِبًي
ه 1995اننن/  1416  مكت ننة النننور العلميننة  بننهوت 408 /2اةحالننة:    -  اصسننهب 

والنننيت اكنننً رت لل يننناق   سنننْ ع وهشننن ن  مو نننع ا مننن  سنننور الُ،ننن آق الكننن ر  احيننناان   ة ننناإ  -
 وُا  ى  لتصصيو.

اليسنننت اننناب ال،ًصنننة العابي ننننة  ننندن ي  قننناب الويصنننات املتواِ ننننعة  وبتنزنليفنننا   كنننوِ  ملمنننناق 
ومكاقع اط ي، نا ملنا يالنر اانو العلنم: "العنَّي بعمنوه الًلصنظ ال ِوصنو  السن  "ع لنالك كت نت 
اناب ا نواا   وضق كنننُت يند رك نت قننا املخناا   أنال املننك ضال اق اينوإ ابتنداء : مننا كناق أييفننا 

 اب  أم    وْحَدب  وما كاق أييفا م  مللو و طو أمعِ  وم  الشيطاق.م  صو 
 العناص  األساسية للمدا  ي:

 * يًصة موس  وأْ هوق كاملة  زئًياِ،ا وحي ًيا،ا.
نَنناُكْم ِمننْ  َآِإ ِأْ َهننْوَق َنُسننوُموَ ُكْم ُسننوَء اْلَعننَااِب  -اعنناظ  -ينناإ    انناب ال،ًصننة: }َوِضْذ جَنًينْ

َ ْدننَ  حبِ ُوَق اَبْننَنناءَُكْم َوَنْسننَتْدُيوَق ِ َسنناءَُكْم َوِ  َذِلُكنْم بَنناَلءك ِمننْ  َربِ ُكننْم َهاِلنيمك * َوِضْذ أَنَ يْننَننا ِبُكننُم الْ نُناَ 
َناُكْم َوَاْ َ يْنَنا َآَإ ِأْ َهْوَق َواَ ْنُتْم اَنْنالُُ وَق{ ُال ، ي:    .50  49أََ جْنَينْ

ننطور اق   ،ننف هلنن  وايننع املسننلمي اليننوه مننع الِص هننوق اجلدننند * ارنننُد منن   ننالإ انناب السن
"ام نكننا" رايف الكصنن  والطريينناق  انناب بتلننك   ،طننة   نن ى  واق  نننز ِإ آَي ال،نن آق هلنن  وايعنننا 

 املعيش انزنال .
 بدانة املعااني:

* نعيد املشيفد الدام    يًصة موسن  وأ هنوق  صسنر   األهنواه األ نهي  بني األم نكناق 
العنننا   األم نكنناق ن،تلنننوق املسننلمي ونننناحبوََّنم   كننوِ  مكننناق  ضذا الحننْت أنننييفم واملسننلمي   

ضْرااصنننات الًتصاُهننننو مننننع اةْسنننناله  لتط يننننق واالمت نننناإ التع نننندي ا ننننالٍّ  وجَت ننننند الع ودنًننننة   
الواحد ال،يًفار ا الق  وذلك  الهِتماد هل  يو،م العسك نًة  وا سا تيفم م  األسلدة واجلند  

 اهواَّنم واذانقم م  كوِ  ب،عة م  ار اء املعموري.و 
والسنن     ارِاكنناب انناب اُنناملر   حننقِ  انندالء األبنن ًيء اننو: حبننوة ال نناح ي وان نننداُ،م  
 -واسِتما  رؤويف الكْص  األم نكاق ملنابِ مييفا بتكيفننا،م لكنْوق َّناننة ام نكنا امتومنة وح نار،ا 

 دي املم ِ لي ل ساله دًي ة  واط ي، ا.ستكوق هل  ان -ح اري الًس اب 
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وهلينرع نن ى انناا العندو اًق اةسناله اننو ا طن  األ  ن   النناي نعتنَّب املنالِ ن وق للسياسننة 
نننننا نلعننننن  هلننننن  ضذالإ الشنننننعوب  ا ار يًنننننة األم نكيًنننننة اانننننم مننننن  ا طننننن  األمحننننن   والريننننن ب دوم 

عد   و  االحِتالإ م  بلداَّنم, بعد اةسالمًية  مع احلصاظ هل  حالة الريصلة اليت استُنْد ِصت ب
النك ننات والًنكسنننات واَّنننزائم  وروى ال،نن آق احلالنننة هننن  الص هننوق األصنننل : }أَاْسنننَتَخًف يَنْوَمنننُر 

  .1  54ُأََ اَاُهوُب ِضًَّنُْم َكا ُوا يَنْوم ا أَاِسِ،َي{ ُالز  ه: 
يولد مننيفم ر نو اكنوق َِّناننة ااا ما أعلر متام ا أ هوق مع بع ضس ائيو  نوَه ُاْ نَّ ا ًنر سن -

د م  حو   سوى يْتو الصن ية النانكور  أناب  ويتنو حنًء ُاْ نَّ اًق اناا  َُ الص هوق هل  ندْنر    
لي  حبوع أ،د اْأ  يوَمر بالك  أريًه  ًططنر ضظ ينتليفم هام نا دوق آ ن   أشناءت حكمنة   

ل ًاحننة  و ملعابنننزي نولنند النًننن الً سنننوإ   هنناه ا -هلينننر السنناله  -اق نُولنند انناروق  -اعنناظ  -
   العاه املوايل. -هلير الساله  -موس  
 

الص هوق: ال،ًوي العالم  والًدولة الكَّى اليت اْوفك الًنايف اق نساُبدوا َّا  سنابوَد ضْك نار 
اق  وان  وا ِ يفار  أيف  الًدولة  صنف ال،ناري النيت اًدهنت ال بوبيًنة  واع ًندت بنع ال شن  َّناا الزمن

 ع لننالك اسننع  24انن دِ د يننوَإ أْ هوق كمننا حكنناب ال،نن آق: }َااَن َربنُكننُم اأْلَْهلَنن { ُالناملهننات: 
 اًدي ل،ْطع كنوِ  رؤويف  اْننعنت  وضْاصناء مصنابي  اسنتنارت واانرت  أتمًكننت من  بعنِّ ذلنك 

ناد ال - لًتعاوق مع العا   -حب وب دامية  كِتْلك اليت ياد،ا  سنوأييت سناب، ا والينا ق   ًد اال ِ 
ضظ ابعننند احلنننندود  وكنننو النننندوإ النننيت يفشنننن  اق اشنننكِ و َّننننا  طنننوري   يابننننو األًيهع كالصنننني 

 واأريا ستاق و كستاق  والع ا  وضن اق.
ومنننا أعنننو أ هنننوق موسننن  ب نننع ضسننن ائيو مننن  الًتابوننننع والًت،تينننو  ومصنننادري اْمنننواإ األ ِنيننناء 

ذلنننك ضال ليسنننتْ ِ،  اَّالنننة النننيت حصنننو هلْييفنننا مننن  ادِ هائنننر واْصنننليِ يفم وسنننْصك دمنننائيفم  منننا أعنننو 
ال بوبًية  والسننلطة النيت متًكن  منيفناع }َواَنَدى ِأْ َهنْوُق ِ  يَنْوِمنِر يَناَإ ًَي يَننْوِه اَلَنْيَ  يل ُمْلنُك ِمْصنَ  

  .51َوَاِاِب اأْلََّْنَاُر جَتْ ِي ِمْ  َ ْيِت اََأاَل اُنْ ِصُ وَق{ ُالز  ه: 
م نكاق ن،ولوق بلساق احلناإ وامل،ناإ مع نا: الني  يل ملنك العنا   اان ال،نًوي النيت ال وك ق األ

اُنْ،يَفننن   و يشننن  ال نُنيْفنننَزه   نننهايت  نننه متنااينننة  احتنننون امل ااننن  األوظ   احتياانننات ال ًننن وات 
يفا واملعادق والريااء  ح،وإ ال،م  والانري هندي فاسعة أايت ا ياإ  بو هدُت الينوه اسنتعِمل
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 يال نا وموانوا  وه نا  مسناهدايت لكنم رايننةك  -ًي سنكاق العنا   -لتدصيو الطاية  وموانوا ا نتم 
 ِونوِهكم وا ِصياِهكم ل، ارايت وانصيا ُ ًططايت.

سنند ي أ هننوق ام نكننا: اننم ال،نننوات األم نكيًننة اةهالميًننة  وصنندصيفا الننيت أايننت اهننداُداا 
 ياسًية وق،اأًية  وض  ارنًة وو ئ،ًية  وفيفوا ًية.ا ياإ  وانًوهت يفصنصاُ،ا  م  س

والننيت جتتمننع هلنن  ال،ْصنند النناي افننار ضليننر ال،نن آق الكنن ر   اآلنننة امل اركننةع }َوِضَذا َ نناَءُاْم 
 ع حلصنوإ ال شناري  او للخنوه واسن ابر  83اَْمن ك ِمنَ  اأْلَْمنِ  اَِو اْ َنْوِه اََذاُهنوا بِنِر{ ُالنسناء: 

يُفْم  اًمننا املسننلم أمننا هليننر ضال اق نتم ًننو ب ،يننة اآلنننةع }َولَننْو َردنوُب ِضَظ الً ُسننوِإ َوِضَظ اُويل اأْلَْمننِ  ِمننننْ
يُفْم َولَنننْواَل َأْ نننُو اَّلًلِ َهلَنننْيُكْم َوَرمْحَتُنننُر اَلاًن َنْعنننُتُم الًشنننْيطَاَق  { َلَعِلَمنننُر الًنننِانَ  َنْسنننتَنْنِ طُو َُر ِمنننننْ ِضاًل يَلِنننيال 

  .83 ُالنساء:
ولننو اًَّنننم  ننت  -وانندالء الًسنند ي اجلُننُدد ال نعملننوق وال َ نندموق الِصْ هننوق اجلدننند ام نكننا 

بندوق م،ابنو  أيفنم نت،اَ نوق امنواال  اائلنة لتد ننك ِسنْد ام وضْهمالنر  وضْل،ناء  -حكمر وضم ار 
،نوا ا ِتصنار ا  اأاهييفم وح اَّم  ااا  ة اأة ضظ احلاْلوي اليت اكوق َّم هند الص هوق ضذا ما ح،ً 

ا ًنننر وانننم مننننيفم و يننناإ  بننندليو يًصنننة موسننن   -َنننن  املسنننلمي  -اال تصنننار الننناي ال  شنننكن 
 وأ هوق  وضً ا  عت،د ذلك ن،ين اع أاحلقن اكوق لر الريل ة   النِ يفانة.

ننوه الزننننة: موِهنند املع كننة   يًصننة ال،نن آق  اًمنا اليننوه أكننو أ هننوق اهتلنن  ك سننً  الوالنننة   
ام نكننا لننر وهننود  لًسننصك وا،تيننو املسننلمي  وملرْ  ال نهنن    يلننوِقم  وردِ  االهِت ننار لألم نكنناق  

أيفنننو  لنِ سننن ة َّنننم ننننوه الزنننننة  ننننوه املع كنننة والَّاننناق   -حافنننا وكنننال  -ك،نننًوي هالمننن  ال اُ،يفننن  
لعننا  الدا ليًننة  أيخنو  الص هننوق املع كننة  ونكننوق الًتْشنن ند والًتابوننع والتًنند نو   فنندوق دوإ ا

 أصرتي الوالنة ألي رئي  منيفم  ا  مب ابة نوه الزننة.
اه موسنن : اتابًسنند   وايِعنننا اليننوه   املسننلمي الننان  هننندام ن،ننيك  هأ  ًق العِننزًي سننتعود 

 هنننزً  -ال َ النننة ضظ اةسننناله واملسنننلمي  أنننار حوا وافنننتريلوا  لع نننادي والنننا ِْك  والت،ننن نب ضظ   
نن  والعلننم  -و ننًو  وضً ننا حصننو َّننم ذلننك ب،نن اءِ،م للُ،نن آق الكنن ر  ال،نن اءي الشنن هية مبنننيفال التل،ِ 

والنننتعلم مبننننيفال املدارسنننة  والًتزكينننة مبننننيفال التننندبن   أيتدًصنننو لننندنيفم ا نننه ا: النننا ِك  مث التننناكن  مث 
  .2اةبصارُ
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همليفننم  لننوح   حينيفننا نننناه وحصننو َّنندالء املنندمني مننا حصننو َّننم ان  ننا بننوْح    َّننم و 
سنهدن لنر االهِت نار بعند  -سن دا ر واعناظ  -الواحد منيفم ي نَ  العني  واق، نا من   ْصن     وا نر 

 وااا م  سن      ه اِدبع ليميَز ا  يَث م  الطيِ  . -بعد أرتي االبتالء واال ت ار  -يليو 
وان   -هلينر السناله  -ل سنوإ الكن ر موسن  ام اي أ هوق: امل اي اليت سًخ اا   حلماننة ا

مدمنة حيُث يالت لص هوق و نوِدب  وا   ِمو بي ذراهْييفا الً  يع  الاي سايْتر األْيدار هَّ 
املنينف: "ين ًي هني يل ولنك   –يصن  أ هنوق  -يناي فً،ت م  َّن  النيو لسْ،  حدن،ة ال،ْص  

 اأنننت هلينننر امننننر أ ل،ْتنننر   النننيمِ    ميًّنننا بتنننابوت  مننن   ال ا،تلنننوب"ع لعْلِميفنننا اًق اننناا املولنننود ضً نننا
 ا ش   أمآلُر ال،تو  شية اق نكوق او ال ُ و الاي ستكوق َِّنانة الصْ هوق هل  ندنر.

وفنناءْت يُننندري   اق ننننرتًد هننند هننندو ِب  متام نننا مننا وينننع لألم نكننناقع حيننث و نننعوا ينننوا ي 
ة  ومنننا نتمتًنننع بنننر األم نكننن  مننن  احل،نننو   ومنننا  منننييفم ومتينننزام همنننا هنننداام  كد،نننو  اجلنسنننيً 

ن ن    َ صو هلير م  الًتعون ات    ااا اجلنو ل،ن  النان  اْسنلموا من  بنع ِ ْلند،م  من  املصكِ 
لُ،نوا محاننة  من    -ر نم ا نوأيفم  -واملنالِ  ن  الك ار  وهلمائيفم   الطِ  ِ   وفًء مشنارب العلنوه 

بنني الصيننننة واأل نن ى نصننت  ملنننًف ال دننث   ح،ي،ننة امننن ام  كْينند الطا يننة  وضق كننناق الص هننوق
 -هليننر السنناله  -وم ننان،تيفم  متام ننا كمننا كنناق نصعننُو الص هننوق ضذا مننا و نند منن  سننلون موسنن  

 واو صريه ما نوح  لر بعداوار ضًًيب ل،اِبو األًًيه.
ا هل  أ هنوق األم نكناق  كناآل ًيت النيت ارسنليفا اآلًيت اليت ارسليفا ون ِسُليفا   دوم ا وابد 

  هلننن  أ هنننوق  مننن  السنننني والطوأننناق  واجلننن اد وال،ًمنننو  والً نننصاد  والنننده  اَمنننا مسعننننا هننن  
اهاصننننَه  نننن بت ام نكننننا  وملالملإ وأي نننناانت  و ،ننننٍّ   األمننننواإ واأل صنننن  وكنننناا الً منننن ات  

 وكوارة؟ 
نا  وانو  صسنر  ا نوه الناي  اه موس    ال دانة م  كْيد أ هوقع أل ًنر يتنو مننيفم  صس 

َ اأُننننر اليننننوه العننننا  اةسننننالم ع  تيابننننَة الننننان وب الننننيت اراك يفننننا مننننع اا يننننة العْصنننن  األم نكنننناق   
كاالسِتدا ة منيفم  وضق،اإ كوااو ميزا ًياِ،م م  ال نك الدويل  والت عًية االيتصادنًة  والًصص،ات 

األم نكننناق  ومننن  ه،نننو ،م  التابارنًنننة  الشننن ء الننناي  عنننو الننندنوإ اةسنننالمًية يَفننناه مننن  كْيننند
 وحصارام  وا ييق ا نا  هلْييفم  يِ  فكو م  األفكاإ.
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ِقنننا رسنننالة موسنن ع يننناإ اعننناظ:  -هنننًز و ننًو  -العصننا: كا نننت انن  املعابنننزي النننيت انًنند   
يَفنا َوَاُانشن ِقَنا هَ  لَن  َ َنِمن  َويلَ ِأييَفنا }َوَما اِْلَك بَِيِميِنَك ًَي ُموَس  * يَاَإ ِانَ  َهَصناَي اَاَنوًَكن ُ َهَلينْ

َمننَآِرُب ُاْ ننَ ى * يَنناَإ اَْلِ،يَفننا ًَي ُموَسنن  * أَ َْلَ،اَاننا أَننِمَذا ِاننَ  َحيًننةك َاْسننَع  * يَنناَإ ُ ننْاَاا َواَل يَفَننْف 
   ويولننر اعنناظ: }َواَلْننِق َمننا ِ  مَيِينِننَك اَنْلَ،ننْف َمننا 21 - 17َسننُنِعيُدَاا ِسننهََ،َا اأْلُوَظ{ ُمنن ر: 

  .69ُعوا ِضً َا َصنَنُعوا َكْيُد َساِح   َواَل نُنْصِلُ  الًساِحُ  َحْيُث اََا { ُار: َصننَ 
وال، آق او معابزي اةساله الاي ال ا،وى اين يًوي اق اصُمَد امامر  كعصا موس ع }َبْو 

  .18ْنُو ِ ًا َاِصُصوَق{ ُاأل  ياء:  َنْ،ِاُه ِ حلَْقِ  َهَل  اْلَ اِاِو أَنَيْدَمرُيُر أَِمَذا ُاَو ملَاِاقك َوَلُكُم اْلوَ 
نن ا  ال،ننائم الينننوه بنني احلننقِ  وال اانننو يًصننتر يدمينننة حدن ننة  أكمننا وينننع ملوسنن  وأ هنننوق  الصِ 
وحافنننيتر ومل  يتِنننر   اال تمنننا  التنننار    وحل نننة الصننن ا  الً اي نننة   صنننع  األوينننات واحلنننك 

حلقن معر  وضًما اق متوت العص ة املدمننة أينتص  ا -إبذق    -الال وه  ضًما اق ننتص  موس  
 سد، ا م  الطًا ية أ هوق الاي ال ن حم.

فناءت حكمننة   اق االيفنن  ح،ننائق سنند ي أ هننوق ود ا لتِننر  وملنْننف يمصنناَّنم   حل ننة 
الصنننن ا   أا تصنننن  احلننننقن  متيننننامل  ب نننن بة يا ننننية لص هننننوق اْربكننننت حسننننابَر    ننتِصنننن  موسنننن  

 َم  كا وا لر اهداء  الًداء ي و  أاهتن،وا اةساله بطواهية وا تيار.أدس   بو حامل ضظ صصِ ر 
ااب ال،ًصنة  حينث الصن ا  بني  -ن،ين ا وه،يدي مًنا  َن  ااَو اةساله  -سُيعيد التارن  

, وام نكننا واذانِقننا منن  الريننْ ب   الصننفِ  اآل نن    ننه اًق املتت  ِننع  اةسنناله واملسننلمي   صننف  
  حننننهي فنننندندي منننن  امنننن بع حيننننث ضًق املشننننكلة اًق اآل نننن ن  أعننننال  نل،ننننوق مننننا  ملشننننااد احلل ننننة

  مْياَّنم  أ،د اْلَ،وا اليوه "هْوَلمتيفم"  لكًننا َن  الان  ال  ُنْلِ،  ما   اميا ِنا 
هننند يولنر اعنناظ: }أَنِمَذا ِح َنناَُُّْم َوِهِصنيننيُفْم ُ َيًننُو ِضلَْينِر ِمننْ   -مننع األسنف  -ون،نف املشنيفد 

   مث ال نكتِمنننو 67  66ِسنننْد ِِاْم َاًَّنَنننا َاْسنننَع  * أَنننَ ْوَ َ  ِ   َنْصِسنننِر ِ يَصنننة  ُموَسننن { ُانننر: 
  .3السيا   والك مصي تنا   ااا العص ُ

منندم  آإ أ هننوق: اننو كنننو صننوت َ نن   منن  األهمنننا  نسننا د احلننًق  ونتدنندة  حليننناد  
ق من  االيفنم وذونيفننم  و ال  نا مننا نكنوق منن  ُ اان  الع،نو  حلاًبننة والندليو والَّانناق  من ًي نكننو 

فعوب العا  املْ،يفوري  ننص  ب  ات ويًوي هابي َتي  ونُنادي  هلن  صنواِر ُنْسنِمعنا كناله العلنيم 
 َويَنننْد املنًنناق: }َويَننناَإ َرُ ننوك ُمنننْدِم ك ِمننْ  َآِإ ِأْ َهنننْوَق َنْكنننُتُم ِضميَا َننُر اَاَنْ،تُنلُنننوَق َرُ ننال  َاْق نَنُ،نننوَإ َرِْ َ اَّللًُ 
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ِاي َ نناءَُكْم ِ ْل َنيِ نَنناِت ِمننْ  َربِ ُكننْم َوِضْق نَننُك َكنناِذ   أَنَعَلْيننِر َكِابُننُر َوِضْق نَننُك َصنناِدي ا ُنِصننْ ُكْم بَنْعننُِّ الًنن
{ ُ اأ :    .28نَِعدُُكْم ِضًق اَّلًلَ اَل نَنيْفِدي َمْ  ُاَو ُمْسِ هك َكًاابك

 لشنن ء ضال اق ن،ولننوا: ربنننا    وننند لوا كيننف اُنْ،تننو فننعوب وامننم  اأنن اد ا و اهننات  ال
َ ننت مسننًم  اةسنناله منن  ي ننن  او بعينند؟  األمنن  او نن  منن  اق نصًسنن   ولكننًنيفم هنن  احلننقِ  

 هموق.
 نننننننننننننننننننننننننننننننننن

ذي احلابنة  43    م،اإ َنارب اةرااب أيفو  ع ه معناب؟   ندي الس يو  العندد  1ُ
 . 2008د نَّ  1ان  املواأق 1429
    ا ال : املش و  الدهوي للندكتور أ نند األ صناري  من  كتناب  نت هننواق: جمنال  2ُ

 ال، آق مدارسات   رساالت اَّدى م  التل،  ضظ ال الغ  واو كتاب  ت الط ع.
 .37    جمال  ال، آق   : 3ُ
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