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 بسم الله الرحمن الرحيم
 
  1843إن أول حماولةةل لة ةةل آل ةةكرن آل ةةكغ إا آليدةةل آلعةة    ل  ةة   ةةا  -1

 يى      هان فكدرك سباستني ككوسنت لب آلذي  مل ساب اً مة   سعةل   ةك 
  1847تريآً يف آل نصييل آلع    ل يف طنجل ابملدكب، كما  مل  ا   اماً س ك 

  ُ ةةةةنيئ قا مةةةةاً اب  مةةةةال 1860قنصةةةةً  ص قنصةةةةً   امةةةةاً يف آم آ ةةةةك، ويف  ةةةةا  
 . و بةةة أ اقةةة آً لة تةةة  يف 1866وقنصةةً   امةةةاً يف ل ةةةب ّيل، ص ُ ةةةنيئ و  ةةكآً  ةةةا  

عةةةت يل تك ةةةل وىلي ةةةل إا لدةةةل آلعةةةن آل آلتاليةةةل بتلكيةةة  آلةةةكأي آل ا ةةةل  ن مةةة  آمل
أجنبيل تعّبئ    ّيظةك  ليعةاغ يك بةل  امةاً  ة  تصة رآل آل ةكآمت، ولة   ة  ف  ةا تعة ئ 
يف أحعةة  آ حةة آل قآل قيمةةل ّيعةةبيل. و  ةة لب إن آل تةةاب آلةةذي    ةة   د ةة  
حممةةةةة   هللا ةةةةةيى م  ييةةةةة  وسةةةةةيف   نةةةةة ر   ةةةةة  هةةةةةذآ آلصةةةةةن  مةةةةة  آلة ةةةةةال. 

ةاً ل ة ن لدتة  هة   فالصع ابل آليت ت تنة  ملةل هةذآ آلعمةل تة دآد آ دادآً مي ً 
وال -وتتمي   ،آلعكبيل آليت ختتي  طبيعتها آخت فاً كبريآً    آليدال آلدكبيل  م ماً 

يها هللاهيئتهةا  ابلةآبط بني معناهةا آلة آخي  و ة  -سيما فيما  تعيق منها ابل عك
لة آخي ، ر معها آلفصل بينهما س ى  يةى حعةاب آملعة  آآخلارج  ل رجل  تعذ

  Crusentolpeح ف قلك آلناق   يى تك ل ككوسةنت ليب  أن       مي  و 
آإل  ةةا  وميضةة  وهةة   عةةيك يف قلةةك معةةيك   ي و ةة  يةةري و ةة  آلي ةة 

ّيفعةةةة  بن ةةةةةل  حبيةةةةّ قيئةةةة  Saleوآإلجنييةةةة ي جةةةة ر  سةةةةيل  Marracciمكآت ةةةة  
آلكوحةةةا  ليكسةةة ل  ةةةيى م  ييةةة  وسةةةيف  سةةةي ب آلفةةةيمل آملتةةة هل بةةةل آلّبكةةةا ، 
هللاال مع  ل  . و يي  ف ن هذآ آل ةكرن هللاأي تك تة   ال ّيلكي س   ي جاٍف وفارغ 

ت ةك مع آلنص آ  ي  إال يف آالسةف. وهةذآ مةا  ف ةل أي جهة   بذلة  أحةذ  
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آل كآمت وأكلكهف آجتهادآً ل كآمت  هذآ آجملي  آلضخف. وميضة  آلناقة  قةا ً   ن آلةنص 
ا أدل إا  دةةةصئ بةةة الالل جييئةةةل  يةةةى آالفت ةةةار لي رآ ةةةل ابليدةةةل آلعكبيةةةل وق آ ةةة ه

س مت فهةف م  ليع  ة  مة  آلف ةكآل. ولةيم  ةل مةا  ة ل  يةى أن آملةةجف قة  آطيةع 
جملةال . و عةّب آلناقة   ة  آب  ل معت ل  يى ما كتب  آملفعكون آلعةكب هللايف هةذآ 

ت ةةة  آل تينيةةةل هللاملعةةةا  آل ةةةكرن آقنا تةةة   ن آملةةةةجف أتئ تك تةةة  معةةةتعيناً بة ةةةل مك 
ل. ولعل قلك ق  تئ دومنا آط ع  يةى آلةنص آلعةك  آل كغ  وتك ل سيل آإلجنيي  

ابقتباسةال  ررآ   آل اسيل ع  غلت ّي  غ جي  متععاً أإال ما ّي ر. إال أّي    كئر أ ضاً 
يف أّية  عةةع فيهةةا آملةةجف مة  آلةنص. و بة أ آلناقةة  ابقتبةامل مة  آمل  مةةل آلةيت  ةذكك 

تعيئةةةةق بةةةةني آلعةةةةمامت وآ ر . لنةةةةذ آلةةةذي  ل آ ةةةباب  وهةةةة  يف آملدةةةةكب قصةةةل مبةةةة
كاّيةة  لتيفةةل. وّيظةةكآً إّيةة  ال  ةةذكك كيةة  هتئةةى لةة  معكفةةل أن تيةةك آل صةةل   بو  ةة ل

رل أن أّي ةل آل ةكرن قةك رخك   قة     ّية ن قة  ُ ةيئ ي آ اةذص آل صةل ال ت ادي  ن 
إا لدتنةةةا لتعك ةةة  بةةةا قةةة م  بصةةةاحب  ةةةك عل وقةةةاّي ن غ    ّيةةة آ يف و ةةةع بعةةة  

 ةةب لت ةة    تصةة ر سةةييف  نةة . و ةةكى آلناقةة  هةةذآ آلتفعةةري لةة وآفع آملةةةجف جةة  يك 
آملؤلةة   ةة رد بعةة  إن  بب حملةةل  ةة  حممةة  ود نةة  نص آملعن نوسةةاق . و  ةة ل يف آلةة

آإلجنيي  ةل تتنةاول أهةف  (Sale)بل لة ةل سةيل آمل  مل م ت فاً مة  آمل  مةل آملصةاح
 . ج آّيب آإلس   وما  ُعكف  م ماً    حيا  حمم  هللا يى م  يي  وسيف

وال جنةةة  ج  ةةة آً يف هةةةذآ آمل ت ةةة  سةةة ى رأ ةةة   ّيةةة  غ   ةةة  لةةة ى آلنةةةذ  
فيمةا  ية  و هللا يى م  يي  وسيف  يف ب آ ل بعلت  خ ط أو طم حال سياسيل.  

حةةةة ل آلةةةنص وآلتصةةةة  بال آمل ةحةةةل ت ةةةةمل آلعةةةة رتني  الظةةةجمم  ةةةل مةةةة  آمل ح
 . ومة  بةني أمة ر أخةكى   ةري 93آ وا وآللاّييل هللام  آل كرن آل كغ  حة  آي ةل 

آلناقة   ن آملةةجف قةة  تصةكئف يف أ منةل آلفعةةل تصةكفاً آ تباطيةاً كبةةريآً مةع آلتجاهةةل 
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 و أّيةة   عيئةةق آلتةةا  ليعةةيا  ومت يبةةال آملن ةةق. وإال فةة ن م حظاتةة  آل يييةةل ال  بةة
 -مة  سة ر  آلب ةك  18-17لة ى تك ةل آي تةني - فةكد   ييها أمهيل كبري  مع أّية 

آل ا ةةيل  ن  (Sale)مها مةة  سةةيل هوجهةل ّيظةةك آملةةةجف آلةةيت   ةة ل إّية  ر ةةا آسةةتي
مميةل ج  ة   وأن آي ةل آلعةاب ل تتضةم  ت ة    ذهب هللا هللانوبهمه آل يمال  

خةةريآً ف ّيةة  يف آل قةةة  آلةةذي  سةة  فيةةة  حةةذفًا، وهةة  مةةةا  عةةة   ييةة  آلناقةةة . وأ
ف ّيةة    ةة ل إّيةة  كةةان  تمةة  أن  آلناقةة  بعةة   إفعةةا  جمةةاٍل كةةاٍف تةةذص آمل حظةةال

هةةذص آل ىلي ةةل هللا عةةا آل ةةكرن آل ةةكغ  آلةةيت  لئةةل أسةةم آلةة    آإلسةة م  قةة   نت ةة  
وقع  يف    مةجف أمهك وأكفل لي يا  اذص آملهمل آلصعبل إقآ ق ئر تةا أن تةةجف 

 Crusentolpe ضةةةاف إا ملالةةةب ككسةةةنت لب آليدةةل آلعةةة    ل. وال بةةة  أن إا 
لإلسةة    ك ةةاً إجيابيةةاً بصةةفل  امةةل يةةري أّيةة   فةةة  جييئةةاً  ّيةة  ابلةةكيف مةة   ك ةة أ

  ن حمم آً هللا يى م  يي  وسيف  ه  مؤل  آل كرن آل كغ.
يف  أمةةا آملةةك  آللاّييةةل آلةةيت تصةة ئى فيهةةا  ةةخص لة ةةل آل ةةكرن آل ةةكغ ف اّيةة -2

جنةة ب  يف (Lund) . وقةةا  اةةذص آملهمةةل معت ةةك  يف جامعةةل لُن ةة  1874 ةةا  
آلةةذي Carl Johannes Tornbergتةة رّيّبغ    هةةاّيمآلعةة     ةة  ى كةةارل 

 . وقة  فةا ل آلة ةل  1847  دل ككس  آليدال آل كقيل يف تيك آمامعةل منةذ
مةةًا، وال سةيما فيمةةا أ ةا غ ت ةة  مك ةيل  ا جبةا    آ كادمييةل آلعةة    ل ليعية   ريةةف

 أن أمهيةةةةل آملةةةةةجف ري تعيةةةةق  عةةةةت ى لدتهةةةةا آلعةةةة    ل آملعةةةةتخ مل يف آلة ةةةةل يةةةة
 ّي  كما  ي ب ل ة  لةلال ست كآ  آلع   ي ُو ف  م  قبل  اغ م   يمامت  م

  وجعيهةةا ت ةةك  هللات ةةع   يةةى آلع  ةة  مةة  ك ملت هجةةل إا ّيةة ر آل ةةآ  سةةل آلعيةةف 
 (Nordling)ّيةة ردلنل ح ةةف آلةة كت ر  قةة . و مر ةةا آل ةةك  وآلعةةاغ آلدةةك ئ  ج آّيةةب

آل ةةةكقيل يف جامعةةل أبعةةةاال  آملخةةتص ابليدةةةل آلعكبيةةل وآلةةةذي  ةةدل ككسةةة  آليدةةال
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(Upp-sala)   آملةذك ر  مة  وجهةل ّيظةك لد  ةل   ، ح ف  يى آلة ةل1876 ا
حبتةل. ووف ةاً لةبعمل آملصةادر فة ن ح مة  كةان قاسةياً جة آً. و عةةف ّية ردلنل  ن 

يدةةل سةةهيل إا حةةٍ  مةةا  عةةهل فهمهةةا، ريةةف  ةة   س سةةل ب آلة ةةل تتعةةف  م مةةاً 
 .ا يالباً أسي ا

و  ةةةةري آلناقةةةة  كةةةةذلك إا كلةةةةك  آسةةةةتخ آ  آلعبةةةةارآل آلت  ةةةةي يل سةةةة آمًت  
أكاّيةةة  ابخلةةةط آملا ةةةل أو بةةةني آ قةةة آمل آسةةةتخ آماً مفكطةةةًا، وال سةةةيما أن آلةةة آفع 

لعةمل ورآمت قلك ميل آملةجف إل ةاد  آلصةيايل. و ضةي  آلناقة   ن هةذص آ آلك يم
ُتظهك آلنص  يى أّي  ّيعيل يةري سة يئ هللا ةاق  أحة   ة ك   تك ةل وآل ة ك آللةا  

 ةةةكى أن ئ أو آل ةة آّيني آلةةيت دلنل بعةةمل آملبةةادتعيي ةةال تفعةةري ل. كمةةا   ةةك  ّيةة ر 
  ةةف تك ةةال اةةذص آ مهيةةل وآلةةيت آ تمةة ل يف آلعةة    وأملاّييةةا يف جمةةال تك ةةال 

. هللاوهنةةةةا أودئ أن أ ةةةةي  اةةةة ف آمل ةةةة مل ابل تةةةةابهف  نةةةة ّيصةةةة   مةةةةا  عةةةةكف 
آلبيةة  آ جنةةذ آلةةذي كةةان لةة   آلت  ةةي   ن أملاّييةةا كاّيةة  يف آل ةةكن آلتاسةةع   ةةك

ىلري  ىل ايف وح  لد ي  يى آلت  رآل يف آلع   ، وه  آل ور قآت  آلةذي ّيف ق هللاه
 مارست  فكّيعا يف آل كن آللام    ك .

آٍع در هةةةذص آملبةةةادئ آملةةةةجف مةةةة  إ ةةةاد   ةةةيايل  يةةةل كاميةةةةل دون و ةةةذ 
رص م      آلت ية  لذلك، وكذآ آحلال ابلنعبل   باص آممل وآلتعبريآل. كما  ذ

بتعيعةةل آل يمةةال وأ ةةباص آممةةل، ومةة  آلتديةةريآل آال تباطيةةل يف آلتبعيةةل وآلةةكبط 
آملبةا ليمعية   مة   ة ئل  وم  تديري يف  ب   يل كةلن ،آلتناس   يف أ باص آممل

إا آملبةا ليمجهةة ل أو تديةةري فعةةل  ي مةة  حةةكف جةةك إا تككيةةب مضةةاف إليةة  هللاأو 
آملبا ك أو آملنص ب هللاآملفعة ل بة   وآلع ةم  ة ي . جمكور  أو إا حالل آملفع ل 

آسةةةةتعار  تعةةةةادل آسةةةةتعار  يف آليدةةةةل  اوأخةةةةريآً ف ّيةةةة  إن ُوجةةةة  يف آليدةةةةل آملةةةةةج ف إليهةةةة
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آملةج ف منها ف ن  يى آملةجف أال خيتةار تعبةريآً لتيفةاً إال  سةباب وجيهةل. و  ة ل 
   ةةكر مةة  تيةةك قةة ّبغّي ر تةةإّيةة  يالبةةاً مةة   يةةع هةةذص آلنةة آح   بةة و أن  بّيةة ردلنل

آل ي د هللاآلض آبط   يةى وة  آ تبةاط  وتصةكف تصةكفاً ممةًا، ص  ضةكب  ة دآً مة  
 نصة  آملةةجف اً آ مليل لتعة  غ هةذص آلن  ةل. كمةا  ةذكك ّية ردلنل مبة أ رخةك مهمة

آلتعبري يف ىلنةاا تك تة  آملعادلةل لي يمةل أو آلتعبةري  دومًا ابستخ آ  قآل آل يمل أو
ي يمةةةل يف لا أن آلعةةيا  ال   ةةري إ ةةار  وآ ةة ل أن يف لدةةل آلةةنص آ  ةةي  طاملةة
 سيا  رخك داللل لتيفل.

غ  يتةة   يف تك تةة   ّبغّي ر تةةويف هةةذآ آماّيةةب أ ضةةاً تبةةني ليناقةة  أن آملةةةجف  
ل بةني اذآ آملب أ. أما فيما  تعيق ابل كو  آلع     آمل ت بل خبةط ما ةل أو م  ة  

 ةةةةل هةةةةذآ آملةةةةنهل ليتفةةةةادى ب ةةةة ر أّيةةةة   ق سةةةني، فةةةة ن آملةةةةةجف    ةةةة  يف م  متةةةة 
ل جةة د آملةة  ل لعةة د كبةةري مةة  آحل آ ةة . و ةةكى آلناقةة  أن وجهةةل آلنظةةك آآإلم ةةان 

ال ت    تا آحلاجل بتامً أو أ ا  الب فال كو  إما أ  تيك ال أسامل تا م  آلص
 ُجعي   كور ل بعبب آالفت ار إا آل قل وآ ماّيل يف ّي ل آلنص آ  ي .

آملهمل آليت ُ  ئدل فة ن آلة ةل  آال تبارآل ّي  إ افل إاو   ل ّي ردلنل إ 
تتضةةم   ةة دآً كبةةريآً مةة  آ خ ةةامت آليد  ةةل آحل ي يةةل وهةة  مةةا ال  ت قةةع مةة  آلناحيةةل 

 آملن  يل أن   ع في   خص اذآ آملعت ى آلعيم  هللاآ كادمي  .
 ل تيةةك ف ّيةة   تنةةاول ّي  ةةل أخةةكى جةة ل أن خيةةتف آلناقةة   ك ةة  لية ةةبةةوق 
نص آلعةك . ل   بصفتها من  لل م  آهللاخ ري  . و  كر آلناق  أن آلة ل ُت    مهمل 

وفعةةةةةة ر سةةةةةةّبجنك ّب إال أن هنةةةةةةاك كتةةةةةةاابً   ةةةةةةع يف ىل ىلةةةةةةل جميةةةةةة آل مةةةةةة  هليةةةةةة  آل
Sprenger   ةةةجف  آلع  عةكي هللامةة  م  نةةل بةةرين  بعنةة آن  حيةةا  حممةة  وتعاليمةة 

ّييةةل اةة ف و ةةع أسةةامل فيةة  أجةة آمت كبةةري  مةة  آلةةنص آل ةةكر  بكمتةة  إا آليدةةل آ ملا
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 لألف ار آمل كوحل يف هذآ آل تاب وت  ي ها. 
هةة  يف معظمهةةا يف آل آقةةع، مبنيةةل  يةةى  ّبغّي ر تةةو عت ةة  آلناقةة  أن تك ةةل  

آمل ت فال آ ملاّييل م  تك ل آل كرن آل كغ آليت     يى  ة  آلّبوفعة ر سةّبجنك. 
إليةة  هللااةةةذآ  وميضةة  آلناقةة  يف إ ةةكآد م تبعةةال  ةة   تةةة لل  يةةى  ةة ل مةةا قهةةب

ن هةةذص آ جةة آمت مةة  تك ةةل آلةةنص آل ةةكر  إا آليدةةل آلعةة    ل إآلصةة د . وحيةةّ 
تع ةةةةم تك ةةةةل آلّبوفعةةةة ر سةةةةّبجنك آ ملاّييةةةةل، وهةةةة  آلة ةةةةل آحلةةةةك  هللايةةةةري آحلكفيةةةةل  
آملعتم    يى إ اد  آلصيايل وهة  ت  ة  مة  آل بيعةل آإلسةهابيل تةذص آلة ةل. ويف 

آلة ةةةل، ولت  ةةةي  ف كتةةة  هللا ةةة  مصةةة ر  معةةةتهل آمةةة مت آ خةةةري مةةة   ةةةك  تيةةةك
وما  ناًكهةا مة  آلة ةل آ ملاّييةل  ّبغّي ر تآلة ل  ف ن آلناق  ميلئل  ج آمت م  تك ل 

آلةةنص آملةةةج ف ملةةةجف جةة آمت آملنةةاًك  مةة   ابلعةةّبجنك. كمةةا ميلئةةل اةة ف آمل ارّيةةل، 
وآ ةتمل  يةى تك ةل سة ر    ،1840، ّي ةك  ةا  Ullmanملة  و خك ه  أرأملا  

 109عةةة ر  آلمةةة  سةةة ر  آ  ةةةكآف إ ةةةافل إا تك ةةةل  101لفا ةةةل حةةة  آي ةةةل آ
آل بةةةري لة ةةةل  آلتةةةلىلري تبةةةنيئ   م حظةةةل بعضةةةها ط  ةةةل 91وقةةة  دو ن  هللاآل ةةةافكون 

حيةة ي  سةةّبجنك  يةةى آلة ةةل آملعنيةةل ابلعةةك . و تبةةع هةةذص آمل حظةةال جةة مت قصةةري
مةةة  سةةة ر  آلب ةةةك . و  ةةةري قلةةةك إا أن  51إا آي ةةةل  13م تبعةةةال مةةة  آي ةةةل 

 ةا تعةة د إّيةة  ال دآ ة  تةةا، أو إ إمةا آلتعيي ةال آمل ت بةل خبةةط ما ةل أو بةةني ق سةني
 إا أسي ب آإلطناب آلذي آتبع  آملةجف.

وحيةة ي آمةة مت آ خةةري مةة  هةةذص آمل حظةةال م تبعةةال مةة  ب آ ةةل آلعةة ر   
. و  ص  اذص آمل تبعةال آلتمليةل 53آي لب آلعابعلإا آلع ر   15آي لب آللاّييل

عةةهبل وجنةة ف  ةة  د   ةةيايل ما ةةإل ةةافال يةةري  ةةكور ل إا آلةةنص آملةةةجف وإ
 ّية ردلنلآلنص آ  ي  غ ت  ئ  ب تابتها خبط ما ل أو أق آمل أو يريهةا. و  ة ل 
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آلة ةةل يف  ا ةةل  ك ةةة  تةةاب إن هةةذآ آلعةةك   خةةمل  ةةة   ميخصةةاً ح مةة   يةةى
ّيةةة آٍ  أساسةةةيل كمةةةا  ظهةةةك أخ ةةةامًت و يةةة ابً يف  ةةة ل   ّيتيجةةةل يةةةري مك ةةةيل يف  ةةة 

آلة ةةل م ةة  ك يف أ ةةيها ّيظةةكآً آلة ةةل ومضةةم  ا.  ضةةاف إا قلةةك كيةة ، أن 
 ت فةةال ابليدةةةل آ ملاّييةةةل معةةةت ا  مل ّيةة  تبةةةني أن آلة ةةةل يف معظمهةةا هةةة  تك ةةةل 

ومة ةل مة  مؤلةة  آلّبوفعة ر سةّبجنك آملعنةة ن  حيةا  حممة  وتعاليمةة   ولةيم مةة  
 ا بذلك.نهام آلنص آلعك  لي كرن آل كغ كما حياول إ

رل فةةةييهيف تعةسةةةتني كةةةا   ّي ةةةك معت ةةةك  رخةةةك هةةة 1917ويف  ةةةا   
(Karl Vilhelm Zettersteen)جامعةةةل لُنةةة   ، أسةةةتاق آليدةةةال آلعةةةاميل يف

Lund ليةنص   آ ستاق جبامعل أبعاال فيما بع ، ّي ك تك ل ت اد ت  ن حكفيلص
آمل  مل هللاآل كر  . وق   ة ئ  يمةامت آلعكبيةل آلدكبية ن آلة ةل ابر ةل هللارآقيةل ، إال أّية  

مة  آملة ةني آملةذك ر  ، يةري معةيف ف ة   ة ئر آلةة ح    عةاب يل ة ن تعةسةتني ك
 ه بةةةل هللافةةةذ   و ييةة  فةةة ن آلة ةةةل تفت ةةةك كلةةةريآً إا آلةةة    م ّيةة  اتةةةل  ةةة    ييةةةل 

هللاآلفهف  آل  ا. كما أن آلتعيي ال آملكآف ل لية ةل، وليعةبب قآتة   يةى آ رجة ، 
آلعةةخط  تتضةةم  أخ ةةامًت جعةةيمل ابلنعةةبل لتفعةةري آلةةنص آ  ةةي . وكملةةال  لةةري

حيةّ  عجةب أهةل تاسةعل   ةك  لآ  عة ر مة  آل 28 يةى قلةك تعييةق  يةى آي ةل 
آل فةةةةةل  يعةةةةةى هللا ييةةةةة  آلعةةةةة      مةةةةكغ هللا ييهةةةةةا آلعةةةةة     نةةةةة ما  كو ةةةةةا  تضةةةة

قا ينيب ا أخ  هةارون . ففة  تعييةق آملةةجف  يةى آي ةل حيمةل  يةى آلنةذ حممة  
غ   ّية  مؤلة  آل تةاب آمل ة مل هللاآل ةكرن آل ةك  ل ك ّي هللا يى م  يي  وسيف  بصف

خيةةط بةةني مةةكغ أ   يعةةى هللا ييهةةا آلعةة    ومةةكغ أخةة  هةةارون وم سةةى. ومةةة  
آلعيةةةة ب آلبةةةةار   تةةةةذص آلة ةةةةل أسةةةةي اا آلدك ةةةةب آملهجةةةة ر آملصةةةة نع آلةةةةذي  ةةةةذكك 
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وآلةةذي جيعةةل مةة    1هللالنصةة   كتةةب آليهةة د وآلنصةةارى آل  نيةةلابلة ةةال آل  ميةةل 
 ةك    اهيةك  ة  آملتعذر قكآمتهتا ابلنعبل لي كآمت يف قلك آلعصك هللام يع آل كن آلع

 قارئ آلي  .
ومما      م   ع بل آلة ل تيك حكفيتها، آلةيت أ ةكا إليهةا سةاب ًا، آلةيت  

حاول آملةجف جاه آً آل   ل إليها، وق  فعةل، لتميية  ّيفعة   ة  آملةةجف سةال  
تةةك آل ةارئ  تخيةل  فةكدص معة   حكفيةل  آلذكك آلذي تعك  لين   آل    . وهة

ا ، حيةةّ  ُهيةةل لي ةةارئ يةةري آلعةةك  مةة  آلناحيةةل آليد  ةةل أن   بةةارآل  ةة     آإلجيةة
ب سع آملةجف أن    ة ها  وكانكيمال أو ح   بارآل ب اميها تب و اقصل. 

إب ةةةافل بعةةةي ل بةةةني آ قةةة آمل معةةةت ا  مةةة  كنةةة   آلتفاسةةةري آلعكبيةةةل. وكةةةان مي ةةة  
ال ليتعيي ال آملتفكقل أن ت    ما  ي مة  ت  ةي  إال أّية  ال   جة  سة ى إ ضةاح

ب  مةةا قةة  جنةة ص يف  معاهةة    ةةب   ةةا ت ئييل، وتتعةةف آلتعيي ةةال ب ةة ل ر ةةيم ةة
ىل افيل ليعة  م جهةل لي ةكآمت  يعةاً بةل إا طب ةل آملل فةني مة  أ ة آمت آملةةجف ومة  
أ ةةة قا  . وابل بةةةع فةةة ن أحةةة  آ سةةةباب آل افيةةةل ورآمت قلةةةك أن  ةةة د آملعةةةيمني 

 م  آلنامل.رّيذآك يف آلع    ب اميها غ      تجاو  آحلفنل 
وق  و ع حمم  كن  بريّيعة  هذص آلعي ب ّيصب  ينية  إ ةافل إا أن  

ما ةةل ألةة  عآ قييةةل آملعةةيمل يف آلعةة    قةة  و ةةي  يف  ا ةةل آل ةةكن إا حةة آ  أرب
% مة  جممةة ع آلعةة ان  وقلةك حةةني  ةةكع يف تك ةل معةةا  آل ةةكرن 4هللاأكلةك مةة  

 The)        ل آل ةكرن  آل ةكغ إا آليدةل آلعة    ل آملعا ةك   ة   نة آن هللارسةال

Message of the Quran)   إسة م  بعةامني. وبنةةامًت  أي بعة   1988 ةا

                                 
 . آملعكوفل ل ى آلنصارى ابل تاب آمل  مل  1هللا
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قةةةةا   ةةةة د مةةةة  آلعيمةةةةامت آملعةةةةيمني يف آلعةةةة      1هللا يةةةةى طيةةةةب أكادمييةةةةل آ  هةةةةك 
 كآجعل آلة ل حيّ أ  رل أكادمييل آ  هك   جب قلك ح ماً  ّي  ال ماّيع 

ال  آل ةةةةك عل آإلسةةةة ميل. مةةةة  طبا ةةةةل آلة ةةةةل وت   عهةةةةا وأ ةةةةا ال  ةةةة ي مةةةةا خيةةةة
و عا    ماليل م  آحل  مل آلع    ل ومن ةل ماليةل مة  ح  مةل دولةل آل   ة ، 

آل ةهري  بكوبةةك م   يف دآر آلن ةك آلعةة    ل 1999  اّي ةكل آلة ةةل يف  ا ةل  ةة
Propriusميةةةةني آلصةةةةف ل وآلة ةةةةل   يةةةةى آلةةةةنص آلعةةةةك   يةةةةى . و تةةةة ي آلة ةةةةل

 اغ ةةةافيل حملمةةة  أسةةة ، آلعةةةتةةة ي  يةةةى تعيي ةةةال آلعةةة    ل  يةةةى  عةةةارها. كمةةةا  
حيةّ هنةاك إحةاالل    ة    يةى  آملعيف آلنمعةاوي آمل لة    ةب آلةنص مبا ةك 

تك ةةل  ررآمت وتفعةةريآل كبةةار  يمةةامت آلتفعةةري آملعةةيمني. و  آف ةةل حممةة  أسةة   ةة 
  مضةةيفاً إليةة  أحيةةااً ومعةةهباً يف أحيةةان أخةةكى. ةو قلةةك آلتعييةةق  يةةى  ةة  بريّيعةة

ل طبعةةل يّييةةل مكآجعةةل تتضةةم  فهكسةةاً اب عةةامت وآمل  ةة  ال وت عةةيف وقةة   ةة ر 
آلنص  يكآ  آل كآمت  إا أج آمت وأح آب وأرابع وأ ان، وإ ار  إا آمل آ ةع آلةيت 

 عيف ل ى قكآمتهتا أو آالستماع إليها. فة  أن  عج   ن ها آمل

                                 
 .لعل آملةجف   ص  جامعل آ  هك  1هللا
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