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 مقدمة
احلمددهلل ر  ا ااملددوال الااوددسال الااىددسمت األددي ءددومل الني سددوا الاا وددألل وددسهللنيو  مددهلل الاألددي  ادد  

فهذه  وال ال األمسة مع أ بملة اش  من  الاد ااملألومت :البملهلل .الصح   الااتوبملل هلم بإحىون إىل يومت ااهللين
مهو األقد اا يف ذدذا اااتدوا الذدو يردم أ بدع نيقدهلل (إنيد  احلد )ااملوص ال يف شد  اففدومج تملد  يف شد ي  

 دددون اا ددد ذ مدددن ذدددذه ااقدددوبس  ممل فدددة   ،اشددد ال مقوبألدددة مدددع األمدددوا  دددونيسل يف  تألددد  اات وودددو 
مدع بسدون أن ديدن امودسمت حد  األدي ااملألدم  ،احلقوئ  ااملألمسة اايت أشو   إاسهو بملد  افيدو  ااق  نيسدة

الذؤالا ااملألموا ااذين أج يد  .وئ  ااملألم ااتج ييبالأني  ال ميان أن يقع صهللامت بل ااوحي الحق ،الاامل فة
الااددمهم  ددونيوا يقدد  الن حقددوئ  األسمددة كوصددألوا إاسهددو بملددهلل اا حدد   ،مملهددم كألددق ااقددوبس  مدد  مىددألمل

وو الإمدو كألمسحدوو ممدذ  ،الااهلل اوة الحسممو خيربالن بأن مو كوصألوا إاس  قهلل أشو  إاس  ااق  ن ااا مي إمدو كودً 
إال  ،فددإ م يوددوبون بواهللذشددة الاالوددت  اا الريتألدد  كمل دد ا م يف  اددق ،أ ثدد  مددن أادد  الأ بملموئددة اددومت

بدددن إن مدددمهم مدددن أاألدددن  .أ دددم يادددودالن عمملدددون األدددي أن ذدددذا ااقددد  ن ال ميادددن أن يادددون مدددن اا شددد 
المدمهم مدن شدههلل شدهودال احلد  فملد  بواشدهودكل  ،ص احة بأن  مهللاو صألي ار األس  الوألم  ودو  ار

الإ ا  ون ذؤالا قودال ااملألدومت يقوادون  ،سة الام س  صألي ار األس  الوألم بوا وواةالأق  ر از الجن بواوحهللاني
 ،ذذا فإ م يقسمون احلجة بذاق األي من ذم يف ممزاتهم ااملألمسة فرسو امن دال دم مدن أبمدوا قدومهم

فمددو  ،الميهددهللالن هلددم اال يدد  ااوصددن إىل امميددون بددور  ا ااملددوال ،إ ددم يحتحددون هلددم البددواا ااوصددهللال
الصددهللمج  .الشددهودال ااملألمددوا األددي  اددق ،الال ددوا اةجددة ،حجددة اامل  ددل اددن امميددون بملددهلل قسددومت احلجددة

﴿قل أرأيتم إن كان من عنـد ا  وكفـرتم بـه وشـهد شـاهد مـن بنـي  :قو  ار كملوىل يف أمثو  ذؤالا
 ،وددددو ال الحقددددو ) إســــرائيل علــــى م لــــه فــــ من واســــتكبرتم إن ا  ن يهــــد  القــــوم الظــــالمين 

الذي أقوى  .الأصن ذذه اةوال ا  الااقوبس  مع أالائق ااملألموا مىجن بواوو  الااوو ال(.01:افية
إال أن  ثدد او مددن اامددوو ال كتددوف  هلددم الجهددزال اادديت يشددوذهللالن  ،كددأا او الأال ددا بسونيددوو بوامىدد ة األمشددوذهلل

الاوتجوبة  ،ال م ة ممو يف كملمسم ااحوئهللال النيش ذو. األسهو اارتافو  ااملألموا الشهودا م بوهللمج اا وو 
ااث  من االأل و  الاا م و  فقهلل ازممو األي ط واة كألق احلألقو  الإء اجهدو يف  تسدي يىدهن كهللاالاد  

 مألدل أن يمحدع ار ادذا ا هدهلل الأن  ،مدع اةوفةدة األدي اادمر الم اادوال ااهللقدة يف اامقدن ،الاالطسع األسد 
 امصدسا مدو اودتلملمو المدو كوفسقمدو المو ني يدهلل إال ،عملأل  و  وو موصسو إىل ط يقة ااقومي الص اط  ااىتقسم

 .إال بور األس  كو ألمو الإاس  أني مو الإاس  ااو  الاحلمهلل ر  ا ااملوال
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 :(أ) أطوار خلق اإلنسان: الحلقة األولى
وما أرسلناك إن رحمة ﴿ :قو  كملوىل.اقهلل أ ون ار  مهللاو صألي ار األس  الوألم  ووالو األملوال

ال ودو  إىل ااملددور ال اا  ،فهدو  ودو  إىل اا ددهللالا يف ااودح اا) 011:افيددة ،ودو ال الني سدوا(﴾للعـالمين
 .ال وو  إىل  ن ااملوو  ، ترباك  يف او نيو

ولكـل ﴿ فوا ون ق ن  مهلل صألي ار األس  الوألم  دون  دن  ودو  مدمهم ي ودن إىل قومد  ءوصدة
الادذاق  .تسملدوو  أمدو  ودواة  مدهلل صدألي ار األسد  الودألم فهدي األمدوو) 1:افيدة ،ودو ال اا ادهلل(﴾قوم هاد

ف سمددو  اا وددن ق ددن  مددهلل  .جملددن ار بسمددة  مددهلل صددألي ار األسدد  الوددألم  تألحددة اددن بسمددو  اا وددن ق ألدد 
مث ي ملد  ار  ودوالو  ،صألي ار األسد  الودألم ي اذدو ااملوصد الن هلدم المدن جدوا بملدهللذم مدن أجسدو  متقو بدة

م ذددو اا وددو  اإددومل إىل يددومت ااددن  مددهللاو صددألي ار األسدد  الوددأل ،جهلليددهللاو فسجددهللد ااددهللين العددهللد ااملجددزال
فألددو طأل مددو مددن يهددودا أال نيودد ا  أن ي يمددو مملجددزال مووددي أال اسىددي .ااقسومددة جملددن ار مملجزكدد  بوقسددة

ال أودتلسع أن  .األسهمو الاألي ني سمدو ااودسال الااىدسمت اقدو   دن مدن ااسهدودا الاامود ا  ال أمألدق  ادق
ومام ذدذا المد  ادسن امدو فسد  إال الال أوتلسع أن أحر  اسىي اسحسي ااوكي أمد ،أحر  اوو مووي

إ دو مملجدزال  :اان ااىألم او وئن ان أ رب مملجزال ةمهلل صألي ار األس  الودألم لجدوا.اإرب ااتو خيي
﴿قـل  :ااق  ن ااا مي ل و مملجزال بوقسة بل أيهلليمو الميادن األمدوو أن يتححودوا مدو فسهدو  مدو قدو  كملدوىل

ــه ومــن  أ  شــيء أكبــر شــهادة قــل ا  شــهيد بينــي وبيــنكم وأوحــي إلــي هــرا القــرآن ألنــرركم ب
الط سملدددة ااملجدددزال يف ذدددذا اااتدددوا ذدددي ااملألدددم اادددذا فسددد   مدددو قدددو   (01:افيدددة ،النيملدددومت ودددو ال) بلـــ  
المياددن لذددن  (011:افيددة :وددو ال اامىددوا) ﴿لكــن ا  يشــهد بمــا أنــزن إليــل أنزلــه بعلمــه  :كملددوىل

منيىدو  أن يحودحوا ااملألدم اادذا يف  تدوا ار او نيو األ وحثل األووكذال يف ا ومملو  اقدودال ااحاد  ا
الاقدهلل كاألدم ااقد  ن ادن ااادون الاددن  .إ دم يف اود نيو قدهلل كح قدوا يف اااشدو  اااونيسدة.ود حوني  الكملدوىل

أحدهلل   دو  ااملألمدوا يف ااملدور "مدو  . سد   "ذذا ذو ااربالفسىو ؟اامحن امنيىونيسة فمو ا  وني  اامتسجة
طألي مم  أن ياون مىتشو او األمسوو مبهللاا  أي  من ا ونيدي ااملألمدي  (.ااتش يا الاألم الجمة)يف جمو  

ذدددددذا الودددددتو  مؤاددددد  .حدددددو  بملددددد  افيدددددو  ااق  نيسدددددة الالحوديددددد  اام ويدددددة ااتملألقدددددة  جدددددو  ريووددددد 
الذددذا اااتددوا مددرتجم بثمددون  (أطددوا  ءألدد  امنيىددون) (The Developing Human) ااتددوا
 ،الامجنألسزيدددددددددددة ،الااربك واسدددددددددددة ،الاميلواسدددددددددددة ،اودددددددددددسمسةالا ،الالاونيسدددددددددددة ،الااسوبونيسدددددددددددة ،اا الودددددددددددسة :ا دددددددددددو 

الامهللمو طأل مو مم  أن ي دهللا  أيد  فسمدو مدع مدن  يدو  ااقد  ن اااد مي الالحوديد  اام ويدة .الااسومووسفسة
اددومت أن يودد   0011 سدد  ياددون ةمددهلل صددألي ار األسدد  الوددألم ق ددن   ،انيددهللذو الأاألددن دذشددت  ذددذه
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الود اون  ؟يتمان ااملألموا من ممل فت  إال ممذ اسال اوموو ا مل الأطوا ه ذذا ااوص  ااهللقس  ااذا ر 
مدددو تواددد  دذشدددت  إىل إاجدددوا ادددذا اا سدددون الذدددذا اهلدددهللا فت ددد  ذدددذه اف اا يف ا دددومع ااملألمسدددة القدددهللمت 

"القددهلل قهللمدد  ااددهلل تو  ا ددهللار نيوددس  مددهللي  .ملوبقددة األددم الجمددة اددو يف ااقدد  ن الااىددمة" و دد ال بملمددوان
 :قوو الالمددل ااملددومت ا ابلدددة ااملددور اموددسمي حواسددوو ماقددوا  و دد ك  بقواددد جومملددة ااألددق ا ددهللااملزيز وددوب

 و  نيو ااسومت ذو الودتو   سد  مدو  أودتو  األدم ااتشد يا الالجمدة يف جومملدة كو نيتدو بامدهللا القدهلل كدهلل   
فسهدو حدد  الصددن إىل ذددذه اا ك ددة يف جومملددو  اهلليدهللال ممهددو جومملددة كويموبددق يف اا دد ا ااامددهللا حسدد   

ممهددو األددي ود سن ااثددو  تملسددة األمددوا  .ودمة ال أو ااملهلليددهلل مددن ا مملسددو  ااهللالاسدة 00ال  دون ذمددود اددهلل
 مدو انيت دي اردواو بو مملسدة   .الجمألن اتود ااملألدومت احلسويدة الءد ى ،ااتش يا الالجمة يف  مهللا الأم ياو

الارواو يف  ،االاالتود الم ياي لط وا ااتش ي ،الال ودميسة ااهللالاسة املألومت اإسيو ،اال سة ااألاسة بامهللا
بمل  ذذه اااتي يف جمو  ااتش يا  ،القهلل أا  ااملهلليهلل من اااتي ،إتود الم ياتل يف ااتش يا أيروو 

القدهلل ك تد  إىل ود   ،الا  مثونيسة  تدي كملتدرب م جملدوو الدسا  ألسدو  االدي ،ال ألسماي الاألم الجمة
 :التددهللا ااددهلل تو  مددو  فقددو .الااوددسمسة ،الااسونيونيسددة ،الامودد ونيسة ،الااربك واسددة ،الالاونيسددة ،اميلواسددة :ا ددو 

اقهلل أودملهلل  جدهللاو أن أشدو د يف كو دسا ذدذه افيدو  الالحوديد  ااديت كتحدهللا ادن اإألد  يف ااقد  ن 
اليتردا   أن ذدذه الدادة حتمدوو جدوا  ةمدهلل مدن امدهلل ار لن  دن ذدذه  ،ااا مي الاحلهللي  ااشد ي 

القددهلل اقدددي . ددد    أن  مددهللاو  وددو  ارااملألومددو  ر كاتشدد  إال حددهلليثوو البملدددهلل قدد الن اددهللال الذددذا يث
كأمددن مددو قوادد  ذددذا الوددتو  ااا دد  مددن مشددوذ  األمددوا ااملددور يف الجمددة امددهللمو  :ااشددسا اازنيددهللا  بقوادد 

إنيدد  ال بددهلل أن ياددون  مددهلل  :د و افيددو  ااتملألقددة  جددو  اءتووصدد  يف ذددذا اااتددوا كأمددن مددو ا قددو 
سد  مدو  ااملألقدة ااديت كوجدهلل يف اادربد القدو ن بسمهدو البدل الامدهللمو شدوذهلل ااربالفسىدو   . ووالو من امهلل ار

إن ا مددل يف م حألددة ااملألقددة  :ا مددل يف م حألددة ااملألقددة الجددهلل كشددواو   دد او بددل االامددل مث قددو  بملددهلل  اددق
الك دد  ذددذه ااقرددسة الجددوا بملددهلل  اددق بوددو ال هلددذه ااملألقددة اادديت كملددسو يف ااددربد  .يشدد   ذددذه ااملألقددة  ومددوو 
 ى األجمل التع بسمهمو يف شان كو سحي الا ص  األي الط وا يف اهللد من الال ملهو جبوا  صو ال أء

ال ذاق .البل ااربالفسىو   س  مو  أيروو أن ا مل يف م حألة ااملألقة ياون مملألقوو يف  حم أم .ااؤ  ا 
القددهلل   دد  ااربالفسىددو   سدد  مددو  أن ا مددل يف م حألددة  .فددإن ااملألقددة يف ا ددة ااملدد ا كملددج ااددهللمت ااتجمددهلل

اون ااهللموا فس    ووة يف اامل المج ااهللموية ق ن أن كتم ااهللال ال بل ا مدل البدل ااشدسمة فسةهد  ااملألقة ك
تسددع أالصددو  ا مددل فمددن أءددرب  (ااملألقددة)الذاددذا كشددمن  ألمددة .شددان ا مددل  شددان ااددهللمت ااتجمددهلل

ل الجوا بقلملة من اال .مث تهللا ااربالفسىو   س  مو  ان اار ة؟. مهللاو صألي ار األس  الوألم اذا
إن ا مددددل يشدددد    :ااوألوددددو  المردددد هو بحمدددد  مث جددددوا بوددددو ال مددددن جمددددل القددددو ن بددددل االامددددل القددددو 
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و  ااربالفسىدو   سد  مدو .اار ة الأءد او قدهللمت   .الاقدهلل نيشد   بملد  ااودح  ااامهلليدة  ثد او مدن كودً 
ادومت المدو   0011 س  مو  اسا حألقو  يف ااتألحزيون ااامهللا ان ااتواف  بل مو   د ه ااقد  ن ق دن 

يدو أودتو  مدو  مملد   ادق أنيدق  :الاألي أا   اق الج  ا  ذذا ااىدؤا .  ام  ااملألم يف ذذا اازمون ش
 س  كؤمن  حمهلل الأنيد    :فقسن ا  .ر أجهلل صملوبة يف ق و  ذذا :فأجوا؟كؤمن بأن ااق  ن  سمت ار

 الذاددذا مياددن املألمددوا ااملددور يف اودد نيو أن.أاتقددهلل أ مددو مددن مهلل وددة الاحددهللال :فأجددوا ؟كددؤمن بواىددسا
ــه ﴿ مددو قددو  كملددوىل  ،يملألمددوا أن ذددذا اااتددوا قددهلل نيددز  بملألددم ار لكــن ا  يشــهد بمــا أنــزن إليــل أنزل

 . فسملألمون إ او أن  مهللاو  وو  ار(.011:افية،وو ال اامىوا) ﴾بعلمه

ويرى الرين أوتـوا العلـم الـر  أنـزن إليـل مـن ربـل هوالحـق ويهـد  إلـى صـرا  العزيـز ﴿
 .(1:افية ،وو ال و أ) ﴾الحميد

 :(ب) أطوار خلق اإلنسان: الحلقة ال انية 
فهدددذا  تدددوا :احلمدددهلل ر  ا ااملدددوال الااودددسال الااىدددسمت األدددي ودددسهللنيو  مدددهلل ال اددد  الصدددح   البملدددهلل

(The Developing Human) (أطدوا  ءألد  امنيىدون)  الذدو م جدع األمدي ادواي مدرتجم بثمدون
امهللمو  وني   مدة يف أم يادو الءتسدو  أحىدن  تدوا يف ااملدور  ،ا و  مؤاح  ذو ااربالفسىو   س  مو 

صددوحي ذددذا اااتددوا ااتقسمددو بدد   .أاحدد  مؤادد  الاحددهلل  ددون ذددذا اااتددوا ذددو ااحددوئز امددهلل كألددق ااألجمددة
الا  دمو األسد   ثد او مدن افيددو  الالحوديد  ااتملألقدة  جدو  ريوود  يف األددم الجمدة فدوقتمع  دو ا  ددمو 

 توبق ااق الن ااوولي القأل  إن ذدذه ااقد الن ر يادن فسهدو كقدهللمت املألدم إنيق      يف   :األس  القألمو ا 
الجمة بن ر يملألم فسهو إال ااشيا ااقألسن اليف ذذه ااملوو  امهلل م  ون ااق  ن يمز  امهللنيو ال ون  مهلل 
صألي ار األس  الوألم يملألم ااموو اهلهللا ااذا جوا من امدهلل ار ود حوني  الكملدوىل الفسد  ااوصد  اادهللقس  

الأنيددد   جددن ادددواي فألمددو ا ر كموددد  الكرددع يف  توبدددق ذدددذه .اللطددوا  ءألددد  امنيىددونإألدد  امنيىدددون 
 .احلجددة امددهلل م الاسىدد  امددهللا قددهللموذو امددو فحملألمددو فاددون ذددو  ددذاق اواددوو شددجواوو  :فقددو  ؟احلقددوئ 

فو ع إ وفة يف اال ملة ااثواثة الذي افن ممتش ال يف ااملور بثمون ا و  يق ؤذو أ وب  ااملألموا يف ااملور 
ملقدددددون بواأل دددددة امجنألسزيدددددة الاا الودددددسة الااودددددسمسة الااسوبونيسدددددة الالاونيسدددددة الاميلواسدددددة الااسوموودددددسفسة اادددددذين ي
أ وب  ااملألموا يف ااملور ااموطقون ادذه ااأل دو  يقد ؤالن مدو أ دوف  ااربالفسىدو   سد  مدو  يف  .الااربك واسة
كقدهللمت ااملألدومت يف   دون:ااملودو  ااوودلي :يقو  ااربالفسىو   سد  مدو  يف  توبد  تد  امدوان.ذذا اا وا

ااملوو  ااوولي بلسئوو الر نيملألم ان األم الجمة إال ااشيا ااقألسن اليف ااقد  ن اااد مي اااتدوا ااقدهللو 
اددهللى ااىدددألمل ال د أن امنيىدددون خيألدد  مدددن مدددزي  مددن امفددد اقا  مدددن ااددذ   الالنيثدددي القدددهلل ال د  ادددهللال 
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اموجتدة كىدتق  يف ااد أال   دذ ال بملدهلل إشو ا  بأن امنيىون خيأل  من نيلحة من ااج البل أيروو أن ااملحة ا
الاامل ال  أن اا سرة ااألقحدة بملدهلل أن كادون قدهلل بدهللأ  يف االنيقىدومت ك دهللأ يف ااممدو بملدهلل ودتة  ،وتة أيومت

كتلدو  اتود ا قلملدة مدن دمت جومدهلل  (اادج)إن ااملحدة  :أيومت من امءووا اليقو  ااقد  ن اااد مي أيردوو 
بدهللأ  يف االنيقىدومت أال أن اا ُسسردة ااألقحدة ااديت بدهللأ  الأن اا ُسسردة ااألقحدة بملدهلل أن كادون قدهلل  (األقة)

بومنيقىدومت أال احلمدن ا هدد  كألقوئسدوو مياددن أن كشد   ااملألقددة الميادن  ؤيددة مةهد  ا مددل يف كألدق اا حألددة 
الياون .فإن اا وم ال خيتأل  ان شان ااملألقة أال موص ااهللموا(:ااشان)يش   ااملألقة  مو ذو مو ا 

ال دأن فسهدو (:ااشدان)مةه  ا مل يف ذدذه اا حألدة يشد   شدسئوو اردوموو  واأل دون أال اإشدي اليةهد  يف 
الاقهلل ااترب ا مل يف ااشان امنيىو  بملهلل مري أ بملدل أال اامدل الأ بملدل  ، او  الومون اايت مر تهو

اسدددزا  امنيىدددون يف ذدددذه لن ا مدددل اا شددد ا ي دددهللأ بو تىدددوا  .يومدددوو الال يشددد   بملدددهللذو جمدددل احلسدددوان
يخلقكم في بطـون أمهـاتكم خلقـان مـن بعـد خلـق ﴿ :قو  كملوىل(:ااشان) مو ذو م ل يف   ،اا حألة

الذدذا قدهلل  .إن ا مل يتلدو  داءدن اسادة حجدي مةألمدة(.1:افية ،وو ال اازم ) ﴾في ظلمات ثالث
 :يش  إىل
 .جهللا  اا لن اإو جي األم أال -0
 .جهللا  اا حم -2
الال يتىددع ا ددو  اموقشددة مو ددواو  ذومددة  ،هللاءألي ااددذا ًددس  بددو مل م وشدد الاا شددوا اادد -3

ذدذا اادذا  ت د  .أء ى مشوقة ال د  يف ااق  ن ااا مي الكتملأل  بتلو  امنيىون يف م حألة مو ق ن الالدك 
اقدهلل اقتمدع  . س  مو  الأص ا ممتش او يف ااملور ااسومت الر احلمهلل ذذا مدو أمدسه األسد  اا حد  ااملألمدي  .د

الودتو   سد  مدو  أيردوو بدأن ااتقىدسم اادذا كقىدم إاسد  أطدوا  ا مدل يف بلدن أمد  افن يف ااملدور  ألد  
 اددق لنيدد  يقىددم اا احددن كقىددسموو  ،كقىددسم صددملي مدد  محهددومت الال يمحددع يف فهددم م احددن كلددو  ا مددل

بددواق  ن ال يملتمددهلل األددي الااتقىددسم ااددذا جدوا .الذاددذا 5أال اا حألددة  قدم  ،0،2،3،0 قمسدوو أا اا حألددة 
-األقدددة-نيلحدددة"ال قدددومت بدددن يملتمدددهلل األدددي الشددداو  ااتمسدددزال ا ألسدددة فاونيددد  ااتقىدددسمو  يف  تدددوا ار

الاددن .الذمددود كحوصددسن متحوالكددة يف  ددن ممهددو"اامشددأال ءألقددوو  ءدد - ىددوا ااملةددومت بددواألحم-اةددومت-مردد ة
فءدد  قددو  ااربالفسىددو   ذددذه ااتقىددسمو  ااق  نيسددة اادديت كملتمددهلل األددي ااشددان اةددهللد ااتمسددز اددن ااشددان ا

الالق  يف أحهلل ااؤ  ا   ،الكقىسمو  وهألة المحهومة النيوفملة ،ذي كقىسمو  األمسة دقسقة : س  مو 
ًمدي ا مدل يف  حدم المت اسادة أحج د  أال ط قدو  مو دحة يف :"اادهلل تو   سد  مدو :يملألن ذذا فقدو 
ة ااتواسة  :ااشً 
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 .ا هللا  اا لج -أ
 .ا هللا  اا محي -ا
 .اا شوا - 
ن م احددن كلددو  ا مددل اا شدد ا مملقددهللال ال اددق بىدد ي اات دد ا  ااىددتم ال اادديت كلدد أ األسدد  فإنيدد  ل

يو ا بومماون ك ج نيةومت جهلليهلل يف ااتومس  بووت هللامت االصلسحو  الااحوذسم ااديت ال د    ذدو يف 
اليتمسددددز اامةددددومت ا هلليددددهلل بوا ىددددوطة الااشددددمواسة إ ددددوفة إىل انيىددددجومت مددددع األددددم الجمددددة  ،ااقدددد  ن الااىددددمة

اقهلل  شح  ااهلل اوو  اااثحة األق  ن الاحلهللي  ءس  ااىموا  ال بملة الء ال جهوق كومس  .حلو ا
الجمة اا شد ية اادذا يملتدرب مهللذشدوو حسد  إنيد  ودجن يف ااقد ن ااىدوبع بملدهلل اادسسد فسمدو يتملألد   دو ذدو 

و  مملألددومت مددن كددو يا األددم الجمددة ر ياددن يملدد   شدديا اددن كلددو  الكوددمس  الجمددة اا شدد ية حدد  حألدد
ااق ن ااملش ين الهلذا ااى ي فإن أالصو  الجمة اا ش ية يف ااق  ن ااا مي ال ميان بموؤذو األي اامل فدة 

مدن   االوتمتو  ااوحسهلل ااملقو  ذو أن ذذه الالصو  قدهلل أالحسد  إىل  مدهلل .ااملألمسة األق ن ااىوبع
ن قددددهلل نيددددو  كددددهلل ي وو إ  مددددو  ددددون ادددد  أن يملدددد   مثددددن ذددددذه ااتحوصددددسن لنيدددد   ددددون أمسددددوو الهلددددذا ر يادددد .ار

إن ذذا ااذا قألت  صحسا الاام  أقن او ا ذ األسدق مدن  :القألمو األهلل تو  مو  :ااشسا اازنيهللا .األمسوو 
حقوئ  اااتدوا الااىدمة يف جمدو  األدم الجمدة فألدم ال كادون ممودحوو الكحىدا ا دو  ا سدون تسدع افيدو  

اقددهلل  ت دد  ااقددهلل  اامووددي يف  :قددو  .الالحوديدد  اادديت ال د  يف ااقدد  ن ااتملألقددة  جددو  اءتووصددق
اااون اامووي يف  توا األمي مت ور الاادج أمدا ادق أن كردس  إىل  تدوف إ دوفو  إودسمسة 
جتمددع فسهددو تسددع افيددو  الالحوديدد  اادديت تددهللامو امهددو النيوقشددموذو الكرددملهو يف موا ددملهو ااموودد ة مددن  

مث بملدهلل  ادق ال دع  .ملألد   ادق توف ذذا البملهلل  اق كقهللمت الك دل أالجد  اماجدوق يف ذدذا اااتدوا فح
ااهلل تو   س  مو  مقهللمة ذذه ام وفو  اموسمسة فاون ذذا اااتدوا ذدو اادذا اقرتحد  ااربالفسىدو   

اقدددهلل  جملمدددو إىل  دددن صدددححة مدددن  . سددد  مدددو  مدددع ام دددوفو  امودددسمسة  مدددو يددد اه ااقدددو   بدددل يهلليددد 
الحوديد  اام ويدة ااديت ك دل ااوححو  اايت فسهو حقوئ  من األم الجمة فو ملمو يف مقوبألهدو افيدو  ال 

إنيمدددو ااسدددومت بدددإ ن ار كملدددوىل األدددي موادددهلل مدددع امودددسمت يف فدددتا جهلليدددهلل األملقدددو  اا شددد ية .الجددد  اماجدددوق
 .ااموحة
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ـــى صـــرا  ﴿ ـــل هوالحـــق ويهـــد  إل ـــزن إليـــل مـــن رب ـــر  أن ـــوا العلـــم ال ـــرين أوت ـــرى ال وي
 (1:افية ،وو ال و أ)﴾العزيزالحميد

 اكزه في الجلد واألعصاب والتصوير القرآنيعن اإلحساس ومر  :الحلقة ال ال ة
 ."ن إله إن   محمد رسون ا ":أق  ااهلل تو  كوجو  كوجووون يف ذذه احلألقة بأني 

 دون ذدذا يف اادؤ   االديب ااىدملودا ااثدومن   ،إني  يملألن ااشدهودكل :الاقي ااشسا اازنيهللا  بقوا 
إنيددد  ااربالفسىدددو  كوجدددو  كوجوودددون  ئدددسن قىدددم ااتشددد يا الالجمدددة يف جومملدددة شدددويم  مدددوا  ،بوا يدددوذ

بهللأ  صدألتمو بواربالفسىدو  كوجدو  كوجوودون امدهللمو ا  دمو األسد   .بتويسنيهلل الافن امسهلل  ألسة االي او
بمل  افيو  الالحودي  اام وية ااتملألقة  جو  ريوو  يف جمدو  األدم ااتشد يا الامدهللمو أجدوا األسهدو 

حندن  :الحنن  ذاق يوجهلل اهلليمو يف  ت مو ااقهللوة اا و ية أالصو  دقسقة لطوا  ا مل فقألمو ا  :موقو  ا
الامهللمو جوا اتحموو  .بشومج ااي نيمل   ذذه الالصو  الني يهلل أن نيلألع األي مو  تي يف ذذه اااتي

أج تام   م  قهلل  :ءو جسوو السا االي يف جومملة ااألق ا هللااملزيز بملهلل اومت وأاموه فواتذ  امو القو 
امهللئددذ   .دالن أن أكث دد  هلددذا المدد  الاددو وثدد  امدد  الجددهلل  أنيدد  ال كوجددهلل ااموددوص اادديت     ددو ااددم

ملوبقددة األددم الجمددة اددو يف ااقدد  ن "قددهللممو ادد   و دد ال ماتوبددة األددهلل تو   سدد  مددو  ال ددون امددوان اةو دد ال
ااملدور ااشدهو ين يف إني   جن مدن   دو  األمدوا  :قو  ؟الوأاموه ان الوتو   س  مو  ذن كمل ف "الااىمة

الوددأاموه اددهللداو مددن الوددئألة يف جمدددو   .البملددهلل أن اطألددع األددي ذددذه اةو دد ال انيددهللذو أيرددوو  .ذددذا ا ددو 
إ ا  ددون احلدد مج  ،نيملددم :الــدكتور تاتــات تاتاســون:ريوودد   ددون ممهددو مددو يتملألدد  بو ألددهلل فأجوبمددو قددوئسو 

أنيددد  يف ذدددذا اااتدددوا  ودددسهمق أن كملددد   :المتـــرتم المنـــاقش.امسقدددوو دمددد  اردددو امحىدددوو بدددولر
ااقهللو ااق  ن ااا مي إشو ال ممذ أا  الأ بملموئدة ودمة إىل يدومت اقدوا ااادوف ين بملدذاا اامدو  يف جهدمم 
اليذ   ااق  ن أني  امهللمو يمر  ا ألهلل خيألد  ار هلدم جألدوداو أءد ى حد  يدذالقوا ااملقدوا بوامدو  ادو يشد  

رين كفروا ب ياتنا سـو  نصـليهم نـاران  إن ال﴿:إىل حقسقة أط ا  الاووا يف ا ألهلل النير افية ذو
ودو ال )﴾كلما نضجت تلودهم بدلناهم تلودان غيرها ليروقوا العراب إن ا  كان عزيزا ن حكيما  

ذددن كوافدد  األددي أن ذددذه إشددو ال إافأاسددة أطدد ا  الاوددوا يف ا ألددهلل بوامىدد ة إىل (.51:اامىددوا، افيددة
االافدد  أن ذددذه ممل فددة إ ا امحىددوو  ،نيملددم :ااهلل تو  كوجوكددو  كوجووددون؟وددمة0011امحىددوو ممددذ 

جألدهلله خيألد   ا ف  ممذ قمن طوين ق دن  ادق لنيد  مدذ و  أنيد  إ ا ا كادي أحدهلل ءلسئدة الاوقدي ود مج
ودمة أن 0011ار جألهللاو جهلليهللاو الي لسد   ملألد  يدذالمج الر مد ال أءد ى ذدذا يملدج أنيد   دون ممل الفدوو ممدذ 

الشـيخ .الاذاق فس بهلل أن خيأل  هلم جألهللاو جهلليهللاو مىتق ن امحىوو بولر ال بهلل الأن ياون يف ا ألهلل 
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إن ا ألددهلل ذددو م  ددز امحىددوو بددوحل ي  إ ا حدد مج ا ألددهلل بوامددو  فددإ ا نيردد  فقددهلل امحىددوو،  :الزنــداني
إن الــرين كفــروا ﴿:اددذاق يملوقددي ار اااحددو  يددومت ااقومددة بإاددودال ا ألددهلل مدد ال بملددهلل مدد ال  مددو قددو  كملددوىل

ــــــاران كلمــــــا نضــــــجت تلــــــ ــــــا ســــــو  نصــــــليهم ن ــــــدلناهم تلــــــودان غيرهــــــا ليــــــروقوا ب ياتن ودهم ب
الذاذا    نيو ا  اهللداو من افيو  الالحودي  الودأاموه بملدهلل  ادق ذدن ميادن أن كادون  ﴾…العراب

 ؟ذذه افيو  قهلل جوا  إىل  مهلل صألي ار األس  الوألم من موهلل  بش ا
ال مياددن أن كاددون موددهلل او  :قددو  ؟فمددن أيددن جددوا  :قألمددو .ال مياددن أن ياددون  اددق :فأجددوا

فقو   .من امهلل ار و حوني  الكملوىل :قألمو ا  ؟بش يوو الاان أوأاام أنيتم من أين كألقي  مهلل ذذه ااملألومت
الإ ا  ،احلامة كهلل  األي احلادسم ،إ ا  أي  احلامة .إني  اإوا  هلذا ااوجود :قألمو ا  ؟المن ذو ار :امو

الإ ا  أيدددد  اإددددربال يف كاددددوين ذددددذه  ،ع ااملألددددسم أيدددد  ااملألددددم يف ذددددذا ااوجددددود داددددق األددددي أنيدددد  مددددن صددددم
الإ ا  أي  اا محة شههلل  اق األدي أ دو مدن صدمع ااد حسم  .اا ألوقو  داتق األي أ و من صمع اإ  

الذاذا إ ا  أي  اامةومت ااواحهلل يف ذدذا ااوجدود الاادرتاب  اةادم دادق  ادق األدي أنيد  مدن صدمع اإدوا  
ود إىل بدسده الأاقدي ادهللداو مدن اةو د ا  ادن ذدذه ااةدوذ ال مث اد ،فدأق   دو قألمدو.ااواحهلل و حوني  الكملدوىل

مث جددوا مواددهلل ااددؤ   االدديب .اادديت   ذددو الاطألددع األسهددو البأل مددو أنيدد  أوددألم بملددهلل  و دد ك   ىددة مددن طسبدد 
ااىددملودا ااثددومن الاوددتمع يف ااوددواة اااددربى اادديت ءوودد  الاجددوق االدديب يف ااقدد  ن الااىددمة طددوا  

اماجددوق )مددن ااىددألمل المدد  ااىددألمل يتحددهللاون اددن ذددذه ااةددوذ ال أ بملددة أيددومت املددهللد مددن الوددوكذال 
اليف ءتددومت ذددذه ا ألىددة القدد  ااربالفسىددو  كوجوكددو  كوجىددون يقددو  ذددذه (.ااملألمددي يف ااقدد  ن الااىددمة

يف ااىموا  ااثسا الء ال أص ح  مهتموو برتتة مملو  ":البروفيسور تاتاتات تاتاسون.اااألمو 
ال و د ا  ااربالفسىدو   سد   ، ااشسا ا هللا سهلل اازنيهللا  يف ااملدومت ااو ديااق  ن ااا مي ااذا أالوه  

مددو  اادديت طألددي مددج ااشددسا اازنيددهللا  أن أك تهددو إىل ااأل ددة ااتويسنيهلليددة الأن أاقددي فسهددو بملدد  اةو دد ا  
ومة ال بهلل  0011فإنيج أؤمن أن  ن شيا     يف ااق  ن ممذ  ،األمىألمل ااذا أالست  يف د اوويت

الحسدد  إن اامدديب صددألي ار األسدد  الوددألم ر ياددن  ،المياددن إا وكدد  بواووددوئن ااملألمسددة ،صددحسحوو أن ياددون 
اقدهلل بملد   ،يىتلسع ااق ااال الاااتوبة فس بهلل أن  مدهللاو صدألي ار األسد  الودألم  ودو  جدوا ادذه احلقسقدة

الاددذاق  ،ذددذا اإددوا  ال بددهلل أن ياددون ذددو ار ،إادد  ذددذا اددن ط يدد  الحددي مددن ءددوا  األددسم باددن شدديا
أء او عي أن أشا  م . أاتقهلل أني  حون ااوق  لن أشههلل أن ال إا  إال ار الأن  مهللاو  وو  ارفإنيج

إن ااحقد ا  ااديت أادهلل   .األي جههلل م ماهللاد ذذا اامقوش الااذا  ون األي د جة اواسة مدن اامجدوا
بو ونيدي ااملمألدي  ثن ذذا احلجم ال بهلل الأ و  وني  صمل ة جهللاو اقهلل اذتمم   ثد او ادسن  (هلذا ااؤ  )

إن أمثن شيا  .فق  الاان بولمونية ااملةسمة اايت أص ح    ازيو ال ااملألموا الكاوين صهللاقو  جهلليهللال
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ااشددددسا .فأصدددد ح  مىددددألموو" (ال إادددد  إال ار  مددددهلل  وددددو  ار) ا تىدددد ت  بواتمددددومج ذددددذه ااملقسددددهللال ذددددو
ـــــه فتعرفونهـــــا﴿ :الصدددددهللمج ار ااقوئدددددن :اازنيدددددهللا   ،ودددددو ال ااممدددددن) ﴾وقـــــل الحمـــــد   ســـــيريكم آيات

 (.13:افية

ويـــرى الـــرين أوتـــوا العلـــم الـــر  أنـــزن إليـــل مـــن ربـــل هوالحـــق ويهـــد  إلـــى صـــرا  ﴿ 
 (1:وو ال و أ افية)﴾العزيزالحميد

عن تصـريحات البروفيسـور كرونـر بشـأن األخبـار القرآنيـة عـن الجيولوتيـا : الحلقة الرابعة
 :وتكون األترام

إن  ث او من ااقرويو اامل ال دة يف  ادق ااوقد  ر يادن مدن اامادن  :البروفيسور ألفريد كرونر
إا و و الاان ااوووئن ااملألمسة احلهلليثة افن يف ال ع كىتلسع فس  أن كث   مو قوا   مهلل صألي ار األس  

 .ومة 0011الوألم ممذ 

ــداني ذددذا ذددو ااربالفسىددو  أاح يددهلل   النيدد  مددن أشدده  األمددوا ااملددور يف  :الشــيخ عبدالمجيــد الزن
ااتقسمو ب  الا  مو  .ا سواوجسو اشته  بل ااملألموا بمقهلله امة يو  أ وب  األموا ااملور يف األم ا سواوجسو

األسددد  ادددهللداو مدددن افيدددو  الأحوديددد   ودددو  ار صدددألي ار األسددد  الودددألم فأجدددوا األسهدددو النيوقشدددموه فسهدددو 
امت مدن أيدن جدوا ادو إن ااتحا  يف  ثد  مدن مىدوئن ا سواوجسدو النيشدأال الجد   :البروفيسور كرونر:فقو 

 مهلل صألي ار األس  الوألم فقهلل  ون بهللاليوو األي أية حو  عملألمو نيملتقهلل أني  من ااىتحسن أن يادون قدهلل 
ا فهدددو بمحىددد  أال  ملدددو   اوددد ه لن ااملألمدددوا ا تشدددحوا  ادددق فقددد  ءدددس  ااىدددموا  ااقألسألدددة ااو دددسة 

الاقهلل اءتو  مثسو األتهللاسن  :انيالشيخ عبدالمجيد الزند.بوووئن مملقهللال جهللاو المتقهللمة جهللاو كامواوجسوو 
 دون ااثدن اادذا اءتدو ه   .األي أن ذدذا ااقد  ن ال ميادن أن يادون قدهلل جدوا مدن امدهلل  مدهلل اامديب المدي

ااربالفسىدددددو  أاح يدددددهلل ذدددددو ااتملألددددد  بوصددددد  ااقددددد  ن األ هللايدددددة ااواحدددددهللال هلدددددذا ااادددددون الااتملألقدددددة بقدددددو  ار 
تـا رتقـان ففتقناهمـا وتعلنـا مـن المـاء كـل أولم ير الرين كفـروا أن السـماوات واألرك كان﴿ :كملدوىل

 مو قو  ابن ا وو الجموذهلل الم او  ﴾كانتا رتقان ففتقناهما﴿(.31:افية ،وو ال الني سوا)﴾شيء حي
مدثسو ادذه افيدة ا سدون  البروفيسـور كرونـر د ا.  ي ار امهمدو  ونيتدو مألتدزقتل أال مألتودقتل فحودألتو

الال مياددددددن أن ياددددددون مددددددن ااملألومددددددو  اا شدددددد ية يف أن ذددددددذا ال مياددددددن أن ياددددددون مددددددن امددددددهلل  مددددددهلل 
ومة مو  ون ا  يف  أيي  0011الش ر ال يمل   ان ااحسزيوا ااموالية ممذ  :البروفيسور كرونر.او ه

أن يادون يف ال دع ياشد  فسد  بملقألد  ذدو مدثسو أن ال ذ الااىدموالا   ونيد  هلمدو نيحدن الصدو  أال  
اقهلل  ون ااربالفسىو    الني   :يخ عبدالمجيد الزندانيالش. ث او من ااىوئن الء ى اايت نيوقشموذو ذمو
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ال يرتد امدو ف صدة ميامد  أن يحد  ممهدو إال فد  ودأ    مثدوالو األدي  ادق الحندن نيتمدوقو مملد   سد   ونيد  
 ؟مد   دون ذدذا :فقألمدو ،نيملدم :فأجدوا ؟ذن  وني  بسد اامل ا بىوكل الأ و او  :بسد اامل ا اقهلل وأاموه

بدول ذ إن ا ألسدهلل يدرتا م يف ااقلدي ااتجمدهلل ااشدمو  مث يزحد   يف ااملو  ا ألسدهللا اادذا مد  :قو 
حنو ا موا فإ ا اقرتا من جزي ال اامل ا ق بدوو نيىد سوو ط ملدوو ك د  االقدن الكادون بدسد ااملد ا مدن أ ثد  

ذدذه حقسقدة  ،نيملدم :قدو  ؟الذدن ودتملود بدسد ااملد ا بىدوكل الأ دو او  :قألمدو اد  ،بسد ااملور بىوكل الأ و او 
 ؟او ا :فىأاموه . مو  س  يقو  ذذه حقسقة األمسة الذي مىأاة كتملأل  بواىتق نفملج .األمسة

فهذه ااثألو  كزح  من ااقلدي ااتجمدهلل ااشدمو  مد ال اونيسدة  ،لن ااملو  ا ألسهللا قهلل بهللأ :قو 
إن مدن أداتمدو األدي  :مث قدو .حندو ا مدوا الذدي يف ط يقهدو اتقدرتا مدن اامدوط  ااق ي دة مدن بدسد ااملد ا

 ادددق مدددو كىدددمملون امددد  مدددن ااملواصددد  ااثألجسدددة ااددديت كرددد ا يف  دددن شدددتوا اادددهللن ااشدددمواسة يف أال البدددو 
إن ذدذا اادذا  :فقألمدو اد  .هلم أداة  ث ال إ و حقسقدة األمسدة ،ذذه من أداة ااملألموا األي  اق .الأم ياو

بملدهلل  ال  دقسقدة يىد   هلدم كذ  ه أني  ر يون إاس  ااملألموا إال بملهلل حشهلل طوين من ام تشدوفو  ال 
قدو  .ادومت 0011مثن ذذه ااهلل اوو  اامو قهلل الجهللنيو ذذا مذ و او األدي اىدون  مدهلل اامديب المدي ق دن 

"ن تقــــوم (:11حددددهللي  01يف ااز ددددوال بددددوا) :األسدددد  ااوددددسال الااىددددسمت يف احلددددهللي  ااددددذا  الاه مىددددألم
مدن قدو  ةمدهلل صدألي ار  :اد  أا بىوكل الأ و او فقألمو"الساعة حتى تعود أرك العرب مروتان وأنهاران 

اا المددون فتددذ    قهلل كدد   :فأجددوا األددي ااحددو  قددو  ؟األسدد  الوددألم أن بددسد ااملدد ا  ونيدد  بىددوكل الأ ددو او 
المددن أءددربه بأ ددو وددتملود م الجددوو  :إ او نيوجدد  ادد  وددؤاالو  ءدد  فقألمددو ادد  :األددي ااددت ألر مددن اادداقمج فقألمددو

  إ ا الجددهلل احلقسقددة ياددون شددجواوو اليملألددن  أيدد  الاامدد ،اقددهلل  ددون يحدد  إ ا أحدد   الإ ا الجددهلل ف صددة؟.الأ و او 
البملددهلل مموقشددتمو مملدد  األدد  األددي ذددذه .إن ذددذا ال مياددن أن ياددون إال بددوحي مددن أاألددي :بودد احة قددو 

 :ااموقشة باألمت  ذذه

أاتقددهلل أنيددق اددو تملدد   ددن ذددذه الشددسوا التملدد   ددن ذددذه ااقرددويو اادديت  :البروفيســور كرونــر
 :ميامق جوذ يوو أن كقو  ،ول ذ الكاوين ال ذ الااملألم اومةبىل  يف ااق  ن ااا مي الاايت كتملأل  ب

الميادن إىل  ،الميادن افن كأ سدهللذو بوودوئن األمسدة ،إن ااقرويو اامل ال ة ذمود صدحسحة بلد مج اهلليدهللال
إن ااقد  ن ذدو  تدوا ااملألدم اا ىد  األ جدن اا ىدس  الإن  ثد او مدن ااقردويو اامل ال دة  :حهلل مو أن نيقدو 

الاامدددق بواوودددوئن ااملألمسدددة احلهلليثدددة افن يف ال دددع  .فسددد  يف  ادددق ااوقددد  ر يادددن مدددن اامادددن إا و دددو
الصدهللمج  :لشـيخ الزنـدانيا.ومة 0011كىتلسع فس  أن كث   مو قوا   مهلل صألي ار األس  الوألم ممذ 

 (.11-11 :ص )﴾إن هو إن ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين﴿ :ئن يف  توب ار ااقو
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ـــى صـــرا  ﴿ ـــل هوالحـــق ويهـــد  إل ـــزن إليـــل مـــن رب ـــر  أن ـــوا العلـــم ال ـــرين أوت ـــرى ال وي
 (1:وو ال و أ افية)﴾العزيزالحميد

ألطـــوار التخلــق اإلنســـاني فـــي القـــرآن  التوصـــيف الظــاهر  والـــداخلي: الحلقــة الخامســـة
 :الكريم

احلمدددهلل ر  ا ااملدددوال الااودددسال الااىدددسمت األدددي ودددسهللنيو الني سمدددو  مدددهلل صدددألي ار األسددد  الاألدددي  اددد  
 :الصح   أتملل البملهلل

فهذا ذو ااربالفسىو  مو شو  جونيىون  ئسن قىم ااتش يا المهللي  مملههلل دانيسدو  جبومملدة كومدوو 
االيب ااىملودا ااثدومن القدهلل اقهلل ااتقسمو ب  يف ااؤ    ،جسح وون بحسداحسو بواواليو  ااتحهللال الم ياسة

ءوو  امو  مة ك ح  يف مو وع اماجوق ااملألمدي يف ااقد  ن الااىدمة فواتقسمدو بد  أال  مدو ااتقسمدو يف 
مو دوامو ذدو د اودة ااملسقدة بدل :فقألمو اد  ؟مو ذو مو وع  متمو ذذه :بهللأ بواىؤا  فقو .ذذه ااألجمة

مدثسو   د   :قألمدو ؟مثن مو ا :ألومت احلهلليثة فقو اومت المو    ك  اامل 0011مو     يف ااق  ن الااىمة ق ن 
 ددون جواىددوو   .اددومت0011ااملألددم أن امنيىددون خيألدد  يف أطددوا  ال  دد  ااقدد  ن ااادد مي ذددذه الطددوا  ق ددن 

 مو نيهلل د أاد  ذدذا   ؟أجألن مو ذذا اااسمت ااذا كقوا  :ال اجألن يو د تو  قو  .ال .فوق  يوسا ال
ادو يملألدم أن اا شد ية بملدهلل ا تشدو  ااسا الوداوا يف ااقد ن األس  الذدو أحدهلل ااملألمدوا ااشدهو ين يف أم ي

ااىدددودو اشددد   دددون الط دددوا طدددوا  ااقددد ن ااىدددوبع اشددد  يملتقدددهللالن أن امنيىدددون خيألددد  ءألقدددوو  دددومسو يف 
ذددذا (:ذددذا ااشددان)احلسددوان اامددوا أا يف نيلحددة اا جددن أا يف ااىددساة اادديت ريدد   مددن اا جددن  مددو يف 

اسدددهللاألوا األدددي أن امنيىدددون خيألددد  ءألقدددوو  دددومسو يف ذدددذا احلسدددوان ااشدددان  مددد  الط دددوا يف  ادددق ااملوددد  
م  ااملألموا  01البملهلل ا تشو  اا ُسسرة يف ااق ن .الاوتم  ذذا االاتقود إىل ااق ن ااثومن اش  ،ااموا

الأادن دال  اا جدن بملدهلل  ،إن امنيىدون خيألد  ءألقدوو  دومسو يف بُسسردة ااد أال ل دو أ درب :تسملوو   ااذم قواوا
البدددهللأ ااملألمدددوا  ،فقددد  بدددهللأ امنيىدددون 01اليف ممتوددد  ااقددد ن  ،ااقددد ن ااىدددوبع اشددد  دال  ااددد أال أن أادددن

اددذاق اددو قسددن األربالفسىددو  مو شددو  جونيىددون ذددذا مددذ و  يف .ياتشددحون أن امنيىددون خيألدد  يف أطددوا 
كحرددن اقدد أ  :اددومت القدد  يودد ال ال ال ال فقممددو إاسدد  القددهللممو ادد  ااوددح  القألمددو ادد  0011ااقدد  ن ق ددن 

 ،ودددو ال نيدددوا) ﴾مـــا لكـــم ن ترتـــون   وقـــارانأ وقـــد خلقكـــم أطـــوارا﴿ :األسددد  قواددد  وددد حوني الق أنيدددو 
يخلقكم ﴿ :مث ق أنيو األس  قو  ار و حوني  الكملوىل .الق أ ك تة مملموذو بواأل ة امجنألسزية (00-03:افية

 :قدو  ،فجألدن (1:افيدة ،ودو ال اازمد ) ﴾في بطون أمهاتكم خلقان من بعد خلق في ظلمات ثـالث
فجمملمددو ادد  أ ثدد  مددن  ىددة  .أن ياددون صددهللفة :الال  ،ااددن ذددذا مياددن أن ياددون ادد  اساددة كحىدد ا 
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مث إن ااق  ن ااا مي قهلل  ؟ ن ذذه اامووص قهلل كاون صهللفة  :القألمو ،الاش ين نيووو الال ملموذو بل يهللي 
الااذا أالي هلذه الطوا  أموا ذذا نيلحة الااذا بملهلله األقة الااذا بملهلله مر ة الااذا بملهلله ااملةومت 

فمددو ا  :قألمدو .ال:فقدو  ؟إنيد  مدي ذدذه الطددوا  بأمدوا أيادون ذدذا صددهللفة .بملدهلله  ىدوا ااملةدومت بددواألحم
أنيدد  كملألددم أن مثددن ذددذه  :قألمددو :إن  مددهللاو امددهلله مسا الودداوبو   دد مة :مياددن أن يقددو  :قددو  ؟بقددي

الطددوا  الااددهللقوئ  الااتحوصددسن المددو ا فدد  ااملألددم مددن كحوصددسن ذددذه الطددوا  ال  دد ه ااقدد  ن  ددذاق ذددذا ال 
يتسى  إال  سا الواوبو    مة جهللاو الااذا امدهلله ذدذه ااسا الوداوبو  اارد مة ال بدهلل أن يادون 

أن يتألقدي ذدذا مدن ا سدن اادذا ا  كقمسة اواسة جهللاو الكمملان األي طملوم  الش اب  الح ب  الوألم  الال بهلل 
اقددهلل  أيدد  يف مملدد ذ مددن ااملددو ذ أال   :اليىددألم  األجسددن ااددذا بملددهلله فرددحق بملددهلل  اددق القددو  ،ق ألدد 

الال يىددتلسع أن يةهدد  ااودددو ال  ،إنيدد  ال ياددرب أ ثددد  مددن اشدد  مددد ا  .مسا الودداوا اءددرتع يف ااملدددور
ذدو  ودو  مدن امدهلل  ر يادن امدهلل  مدهلل أجهدزال الال ما الوداوبو  فمدو بقدي إال أن نيقدو  .ال.الا حة

 ،ار مث بملهلل  اق ك   ذذه الووا ااتملألقة بوماجوق ااملألمي ال  ز يف بمل  أووا  األي أطوا  ا مدل
ف سممو  ون ااهلل تو   س  مو  الم ه من اادهلل وك ال يتاألمدون ادن ااشدان ااةدوذ ا أءدذ يقدهللمت وثد  ذدو 

البروفيســور مارشــان .ااهللاءألسددةاددن الصدد  ااقدد  ن ااددهللقس  اشددان ا مددل اإددو جي الارت س ددو  ا مددل 
ااق  ن يف ااواقدع شد ا اا احدن اإو جسدة الاامد  يؤ دهلل أيردوو اا احدن ااديت داءدن ا مدل أامدوا  :تونسون

 .ءألق  الكلو ه مؤ هللاو األي أحهللاا  ئسىسة كمل   األسهو ااملألموا ااملوص الن

قدددهللمهو  ذدددذا ااشدددان ااددذا نيددد اه األمرددد ة  ددمن الشدددسوا ااددديت :الشــيخ عبدالمجيـــد الزنـــداني
كمللسمو ااشان اإو جي األجمل إني  ياون مقوودوو  مدو نيد ى اليادون يف  ويدة ذدذا ااقدوو  .الاوتهلل  او

 او  ال أ و ط ع الومون اسوحي بشان اار ة الني ى انيتحوءو  الأءوديهلل الني ى ودلحوو ممح جدوو يمللدي 
الجددزاا ااهللاءألسددة اددو أنيمددو ال ددملمو قلواددوو ممهددو جئمددو نيشدد ا .وددم 0ذددذه ااردد ة طوهلددو ،انيل ددوع ااردد ة

الوددم ى يف ذددذا ااشددان ااةددوذ   ،وددمجهلل مملةددم الجهددزال قددهلل ريألقدد   مددو ذددو الا ددا يف ذددذا ااشددان
إ ا أ دنيددو أن نيودد  ذدددذه  .الجدددزااو  ءدد  ر يت ألدد  بملددهلل ،أن جددزااو مددن اإسيددو قددهلل ريألدد  -أموممددو افن

يمل   األدي ا دزا  ذذا ؟ذن نيقو  ذي  ألقة ؟مو ا نيقو –ذذا مو يقوا  ااربالفسىو  جونيىون  .اار ة
فددس بددهلل امددو أن  :قددو  .وسوددهللمج ذددذا األددي ا ددزا ااددذا ر خيألدد  فقدد  ؟نيقددو  مدد   ألقددة .ااددذا ريألدد 

ثـم ﴿ :نيو  اار ة يف ك  س هو ااهللاءألي بواوص  ااذا الصح  ب  يف ااق  ن فمقو   مو قو  ااقد  ن
 :مث جوا  أل ر ا حث  ذذا فقو  ﴾من مضغة مخلقة وغير مخلقة

إنيج  ملور أوتلسع فق  أن أكملومن مع أشسوا أوتلسع أن أ اذو  :مارشان تونسونالبروفيسور 
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بواتحهلليهلل أوتلسع أن أفهم األم الجمة الكلو  األم الحسوا أوتلسع أن أفهم اااألمو  اايت كرتجم   
إ ا افرت مو أنيج نيقأل  نيحىي اتألق ااحرتال امسو  و كملألمت   .من ااق  ن  مو   ب  اام أمثألة من ق ن

اقدهلل اودتلمل  أن أصد  الشدسوا ااديت كدرتجم   مدن ااقد  ن  مدو  دد ب   .  ااسدومت الالاصدحوو الشدسواحد
إ ا افرت ددمو أنيددج نيقألدد  نيحىددي اتألددق ااحددرتال امددسو  ددو كملألمتدد  حدد  ااسددومت الالاصددحوو  .ااددم أمثألددة مددن ق ددن

أ ى دادسسو  إنيدج ال أ ى شدسئوو ال أ ى ود  وو ال .اقهلل اوتلمل  أن اص  الشسوا ااديت الصدح  .الشسوا
األي حقسقة كحمهلل محهومت ذذا ااح د  مهلل صألي ار األس  الوألم ااذا ال بهلل الأني  يتألقي ذذه ااملألومدو  
من ماون مو الاذاق إنيج ال أ ى شسئوو يترو ا مع محهومت أن ااتهللءن امهلي  ون مشدموالو فسمدو  دون 

ون ااذا بهللأ  افروو او قألمدوه ذذا ذو ااربالفسىو  مو شو  جونيى :الشيخ الزنداني.بووتلوات  أن ي أل  
امدهللمو وددئن اددن  أيدد  يف  .مدن أال  الذألددة الانيتهددي بد  المدد  مت مسددوو هلددذه الودوا يف اهلليددهلل مددن ااددؤ  ا 

 :أجددوا بقوادد  -ظددوذ ال مددو  شددح  ااملألددم مددن كوددهللي  اددو جددوا يف ااقدد  ن الااىددمة -كحىد  ذددذه ااةددوذ ال
كق   مو يق  ذؤالا ااملألموا بدأن ار قدهلل أالحدي إىل ال ط ي  أمومت اا ش ية إال أن  ،نيملم .إني  ااوحي ،نيملم

 مهلل صألي ار األس  الودألم  توبدوو أنيزاد  بملألمد  الالادهلل اا شد ية أامدوا ود ذو أن كاتشد  طدوا  ود ذو مدو 
 :افيدة ،ودو ال ص) ﴾ولتعلمن نبأه بعد حـين﴿:يهللهلو األي أن ذذا ااق  ن من امهلل ار  مو قو  كملوىل

ال مدو قددو  (.11:افيددة ،وددو ال النيملدومت) ﴾مسـتقر وســو  تعلمـونلكـل نبــأ ﴿ :ال مدو قدو  كملددوىل(.11
سنريهم آياتنا في اآلفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحقأ أولـم يكـف بربـل أنـه ﴿ :كملدوىل

 (.53:افية ،وو ال فوأل ) ﴾على كل شيء شهيد

ـــى صـــرا  ﴿ ـــل هوالحـــق ويهـــد  إل ـــزن إليـــل مـــن رب ـــر  أن ـــوا العلـــم ال ـــرين أوت ـــرى ال وي
 (1:وو ال و أ افية)﴾يدالعزيزالحم

 :عن تطابق بعض الكشو  الكونية مع األخبار القرآنية: الحلقة السادسة
 .إنيج متأا  جهللاو بو تشو  احلقسقة يف ااق  ن" :قأل :"البروفيسور يوشيود  كوزان

 .ااىسمت األسام ال محة ار الب  وك  :الشيخ الزنداني
ااربالفسىددو  يوشددسودا  دددوقان مددهللي  م صددهلل طو سدددو إنيدد  يددتاألم بأل تدد  الصدددألسة ااأل ددة ااسوبونيسددة إنيددد  

ا  مو األس  اهللداو من افيو  ااتملألقة بوصد  بهللايدة اإألد  البوصد  ااىدموا البملسقدة ال ذ بواىدموا 
اددومت  0011فألمددو قدد أ مملددو  ذددذه افيددو  الوددأامو اددن ااقدد  ن الاددن قمددن نيزالادد  فأءربنيددوه أنيدد  نيددز  ممددذ 

و ذدذه افيدو  فأجدوا ال دون بملدهلل  دن إجوبدة عسدي ادو الوأاموه حنن ان ذذه احلقوئ  ااديت كمل  د  هلد
إن ذذا ااق  ن يو  اااون مدن أاألدي نيقلدة :"الاقهلل ارب ان دذشت  فقو  .نيمل ذ األس  اامر ااق   
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 ،يدد ى  ددن شدديا يف ذددذا اااددون ،يف ااوجددود فاددن شدديا أمومدد  ماشددو  إن ااددذا قددو  ذددذا ااقدد  ن
ازممسدة ااديت مد   ادو ااىدموا يدومت أن  ونيد  يف ودأاموه ادن ااحدرتال ا .فألسن ذمود شديا قدهلل ءحدي األسد "

اقددهلل كرددوف   الداددة الحشددهلل  الأصدد ح  افن شددسئوو م ئسددوو مشددوذهللاو نيدد ى افن  :صددو ال أءدد ى فأجددوا
ذددذه (:ذددذا ااشددان)جنومددوو يف ااىددموا كتاددون مددن ذددذا ااددهللءون ااددذا ذددو أصددن اااددون  مددو نيدد ى يف 

ااحرددوا إ ددو كوددو  جنمددوو مددن اامجددومت الذددو  ااوددو ال حوددن األسهددو ااملألمددوا أءدد او بملددهلل أن أطألقددوا وددحن
انيةددد الا إىل الطددد ا  احلمددد اا األدددهللءون اادددذا يف بهللايدددة االاتهدددوا الااتجمدددع الإىل  .يتاددون مدددن اادددهللءون

ااوو  ااذا اشتهلل  ب  ااودال الكاهللو  فأص ا شسئوو مرسئوو الذاذا اامجومت اارسئة  وني  ق ن  اق 
ثـــم اســـتوى إلـــى ﴿ :يدددة الذدددي قدددو  ار جدددن الادددسالا  دددمو األسددد  اف .دءونيدددوو ال دددون ااادددون  ألددد  دءونيدددوو 

ــــا طــــائعين ــــا أتين ــــا طوعــــان أو كرهــــان قالت ــــ رك ائتي وددددو ال ) ﴾الســــماء وهــــي دخــــان فقــــان لهــــا ول
إن بمل  ااملألموا يتاألمون ان ذدذا اادهللءون فسقوادون إنيد   د وا ف دل ااربالفسىدو  (.00:افية،فوأل 

لن اار وا ياون بو داو الأمدو  ،ااهللءونيوشسودا  وقان أن احظ اار وا ال يتمووي مع الص  ذذا 
 .ااهللءون ا دو ال ادن مدوقا  كملألد  فسهدو مدواد صدأل ة ،نيملم .ذذا ااهللءون اااو  فإن فس  شسئوو من احل ا ال

ق ددن أن كتاددون اامجددومت  ددون ا ددو ال اددن  .الياددون مملتمددوو الذددذا الصدد  ااددهللءون ااددذا بددهللأ ممدد  اااددون
 ،فس يوهللمج األس  الص  اار وا ،ذاق  ون حو او ال  :قو  .موقا  كملأل  فسهو مواد صأل ة ال ون مملتموو 

 .ذو دءون :بن إن أدمج الص  ذو أن نيقو 
مدو  أيدق يف ذدذه ااةدوذ ال ااديت  :الذاذا أءذ يحودن فسمدو اد ذ األسد  مدن  يدو  الأءد او ودأاموه

فإ ا باث  من ذذه الو ا  قهلل      يف ااقد  ن  ،ااملألم ياش  بتقهللم  أو ا  اااون ، أيتهو بمحىق
  ؟ااىمة ذن كةن أن ذذا ااق  ن جوا إىل  مهلل صدألي ار األسد  الودألم مدن مودهلل  بشد ا أال      يف

الق ألمددو  ددون ذددؤالا ااحألاسددون ااملوصدد الن  :البروفيســور يوشــيود  كــوزان. مددو نيدد ى ذددذه اةددوال ال مملددوو 
اقهلل   زنيو جمهودنيو احهم ذذه الجزاا ااود  ال لنيمدو نيىدتلسع  .يهلل وون كألق ااقلع ااو  ال يف ااىموا

الادددذاق أاتقدددهلل أنيددد  بقددد ااال ااقددد  ن  ،ودددت هللامت ااتألىددداوا أن نيددد ى  دددن الجدددزاا اا ئسىدددسة يف ااىدددموابو
الشـــيخ عبدالمجيـــد .البإجوبدددة الودددئألة أنيدددج أودددتلسع أن أجدددهلل ط يقدددوو يف ااىدددتق ن األ حددد  يف ااادددون

ألدي إنيمدو حندن ااملألمدوا ني  دز ا :القدو  .ال ميان أن ياون من موهلل  بش ا .قو   مو  أيمو ال :الزنداني
إنيددج ا فدد   :قددو  .أمددو مددن يقدد أ ااقدد  ن فإنيدد  يدد ى صددو ال الاوددملة هلددذا اااددون ،جددزا صدد   يف د اوددتمو

ممهجددوو جهلليددهللاو يف د اوددة اااددون ال بددهلل أن نيمةدد  إاسدد  نيةدد ال شددومألة ال أن نيمةدد  إاسدد  مددن ذددذه اامقلددة 
إنيج وأ   ذذا اامه  القدهلل ا فد  بملدهلل أن قد أ  ااقد  ن الذدذه افيدو   :قو  .اارسقة ا زئسة اةهللالدال

أا إنيددج وددأءل  أوددواي األددي ذددذه اامةدد ال ااشددومألة اادديت اوددتحهلل و  ،ااتملألقددة بددوااون ا فدد  مىددتق ألي
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و حونيق يو  ا و حونيق ذو ذم األموا ااش مج الاألموا اا  ا ًمون  ؤالوهم إجسالو .من  توا ار
ذدذه  ،ذذه ذي مملجزك  اا وقسدة ااتجدهللدال .ذذه حجة  مهلل صألي ار األس  الوألم ،هلذا اااتوا ااا مي

 .ذي ااملجزال احلسة اايت كقمع ااىألمل الم  ااىألمل الكقمع الجسو  إىل يومت ااهللين

﴿وقـــل (.011:افيددة ،وددو ال اامىددوا) ﴾…لكــن ا  يشــهد بمــا أنــزن إليــل أنزلــه بعلمــه﴿
 (.13:افية ،و ال ااممنو)الحمد   سيريكم آياته فتعرفونها 

ويـــرى الـــرين أوتـــوا العلـــم الـــر  أنـــزن إليـــل مـــن ربـــل هوالحـــق ويهـــد  إلـــى صـــرا  ﴿ 
 (1:وو ال و أ افية)﴾العزيزالحميد

 اإلسالم والعلم: الحلقة السابعة
 ،البملهلل… احلمهلل ر  ا ااملوال الااوسال الااىسمت األي وسهللنيو  مهلل الاألي  ا  الصح   أتملل

فإن ااحا  اا  ف يملسو ممل  ة قوية او مة بل ااهللين الااملألم فس ميان احا  م ف أن يتق دن أن يادون 
إن ااشدج ال ااديت ممدع  دمت  :ذمود اقوا بل ااهللين الااملألم  اق لن ااتدو اال ااقهللودة امدهلل اامودو ى كقدو 

أال البدو كتحدوال  مدهللال ادذاق أءدذ   ،فإني  بملهلل أن أ دن ممهدو اقداد بود ال .من أ ألهو ذي شج ال اامل فة
ذن كق ن ذذه ااملألومت اااونيسة ااقودمة من بسد ااىألمل أمت ك دذو األي ااىألمل لن  ،ق نيل من اازمون

ااقىددن حامددوا األددي ذددذه ااملألددومت الااملددو   بأ ددو ااملوددسة الالىل الاوددتهللاوا بددأن ااتددو اال كقددو  بددأن  دمت 
اددذاق  فرددوا ذددذه  ،طدد ده مددن  محتدد امددهللمو أ ددن مددن ذددذه ااشددج ال اقداد بودد ال المرددي ار األسدد  ال 

ااملألددومت تألددة الكحوددسسو الصددود الا ذددذا ااملألددم مددن أووودد  فألمددو انيتودد  قددودال ااملألددم األددي  جددو  ااامسىددة 
انيتقموا و  ة يف اجتوه مملو ن فأ ادالا أن يوود الا اادهللين مدن أووود  الفملألدوا  ادق الااتىدحوا أا شديا 

الاددذاق امددهللمو  .سىددة يف أ ددس  دائدد ال هلددومددن أجددن أن يمجحددوا يف مملدد  تهم حدد  جنحددوا يف حودد  ااام
ال يمل فدون أن  ،إ دم ال يمل فدون امودسمت ؟مدو ا كقدو  :كتاألم مع م ف ان اادهللين الااملألدم يملجدي يقدو 

اموسمت   مت ااملألم الااملألموا الجملن ااملألموا ذدم ااشدهود األدي أن ال إاد  إال ار بملدهلل ااسئادة  مدو جدوا 
 ،ودددددو ال    امددددد ان) هـــــو والمالئكـــــة وأولــــوا العلـــــم  شـــــهد ا  أنــــه ن إلـــــه إن﴿:يف قوادددد  كملدددددوىل

اليملألمدددون أن (.01:افيددة ،وددو ال  مددهلل) ﴾﴿فــاعلم أنـــه ن إلــه إن ا  :ال مددو قددو  كملددوىل(.01:افيددة
ااوحة اايت   مت ار  دمت او األدي ااسئادة ذدي صدحة ااملألدم الأن ااقودة امدهللنيو يف ااقد  ن كملدو ن اادذا 

إن ااملألددم ذددو ودد ي كادد مي  دمت ال ودد ي  .قددو  ار جددن الاددسجددوا امددهللذم يف ااتددو اال بملددهلل أن ح فددوا 
ط ده ذذا مو يق  ه ااق  ن الاذاق إ ا حهللاتهم ان اموسمت الااملألدم ظمدوا أنيدق تدهللاهم ادن أمد  مشدوب  
او يف ديمهم الان موق  مشوب  اهلليمهم الاألملألم الاادمهم يحدوجؤالن بملدهلل  ادق إ ا الجدهللالا احلقدوئ  جألسدة 
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 .الا حة
ااربالفسىدو  جدو  مىدون الذدو أودتو  أمد اذ اامىدوا الاادوالدال يف  :اذا من ذؤالا ااذين فوجئوا

–ااتقسمو ب  ال ون يف شدق أال  المد   .جومملة نيو ا الوتون يف شساومو بواواليو  ااتحهللال الم ياسة
فألمدددو اطمأنيددد  نيحىددد  ال أى  ؟ذدددن ذدددذه نيودددوص ااىدددمة ؟ي يدددهلل أن يتأ دددهلل ذدددن ذدددذه نيودددوص ااقددد  ن

الادد   دقددة  ،يت تددهللا يف اا احددن الالىل يف ا مددل امددهللمو ياددون نيلحددةااموددوص ااتملألقددة بواو ااددة الاادد
البملهلل  ،الالصو  ال س  أن ااق  ن يق   أن امنيىون خيأل  بملهلل أن جتمع ااملحتون فستق   ءأل  امنيىون

ذدددذه ااا الموقالمددو  فسهدددو  . اددق يقدد   ااربنيدددوم  ااددو ااي يف ذددذه ااا الموقالمدددو  اادديت نيشددوذهللذو افن
 ثد  مددن كحوصدسن امنيىدون مقدد  ال   ،اددون ااشدمل  ،ادون ا ألدهلل ،ذا يوادهلل ادون ااملسمددلكحوصدسن امنيىدون اادد

إ او فهدذا امنيىدون  ،الذذه ااا الموقمو  يف م حألة ااملحة ،فومنيىون يف ذذه ااا الموقمو  مقهلل  ،ذمو
قتل اإلنسان ما أكفره أ من أ  شيء خلقه أ مـن نطفـة ﴿ :قو  كملوىل.يقهلل  الذو يف م حألة ااملحة

 -ءس  ال بملل يوموو الالىل–الا مل ق ن أ بملل يوموو (.01-01:افية ،وو ال ا ن) ﴾رهخلقه فقد
بدهللأ  الجهدزال كت ألد  .الإن  وني  كةهد  ك وادوو  ،فتاون تسع الجهزال قهلل ظه   ،جتمع تسع أجهزك 

إن أحـدكم يجمــع :"الاا ودو  صدألي ار األسد  الودألم يقدو  ،الا مدل يادون ممحمسدوو األدي نيحىد  ،الجتمدع
إذا :"كمل ذ ااربالفسىو  جو  ممىون هلذا احلهللي  الاحلهللي  افءد "خلقه في بطن أمه أربعين يومان 

ــان وأربعــون ليلــة بعــل ا  إليهــا ملكــان فصــورها الأءددذ يقددو ن بددل احلددهلليثل الاحلددهلل "مــر بالنطفــة اثنت
حددو  ذددذا ااحوصددن بسمهمددو البملددهلل أن  أى ذددذه ااددهللقوئ  الااتحوصددسن القدد  يف أحددهلل ااددؤ  ا  يملألددن  أيدد  

مددن ذددذين احلددهلليثل مياممددو اوددت سص جددهللال   ددهللالد  :البروفيســور تــولي سمســون:ااو ددوع فقددو 
 .الم ال أء ى كا    ذذه اامقلة من ق ن .حو  ااتلو  اا ئسىي األجمل ق ن أ بملل يوموو 

إن بإماون ااهللين أن يقود ااملألم قسودال نيوجحدة انيةد الا ذمدود اادهللين  :إني  يقو  :الشيخ الزنداني
أن يقدود ااملألدم قسدودال  -أا امودسمت–ميادن األدهللين  :الذمو ذدذا ااربالفسىدو  الم يادي يقدو  ،املألم هلل ا

أني  إ ا دءأل  مومملوو من ااوونيع الاهلليق إ شودا  يف اااتواو  فإنيق وتتمل   األي  ،نيملم .نيوجحة
 إىل .ااومع بىهواة لن مملق إ شودا  من ااوونيع أمو ااذا يهللءن الذو ال يملألم ال يتمل   بىهواة

 .األموا ااىألمل نيىومج ذذه اااألمو  األربالفسىو  جو  مىون

الاألس  أاتقهلل أني  ال يوجهلل ءس  بل اامل فة ااملألمسة البل ااوحي  :البروفيسور تولي سمسون
الجدوا ااقد  ن ق دن ادهللال قد الن  .بن إن ااوحي اسهللام أوواسي اااش  ااملألمسة ااتقألسهللية اامل الفدة حسمئدذ  

مياددن  :الأقددو  ،نيملددم :الشــيخ الزنــداني.مؤيددهللاو اددو كل قمددو إاسدد  اددو يددهلل  األددي أن ااقدد  ن ذددو  ددسمت ار
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الأن يردملوه يف مو دمل  دادسسو  ،الأن يمزادوا ااملألدم ممزاتد  ااودحسحة ،األمىألمل أن يقودالا احل  دة ااملألمسدة
 .ار صألي ار األس  الوألم األي امميون بور و حوني  الكملوىل الموهللقوو ا وو 

ســنريهم آياتنــا فــي اآلفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبــين لهــم أنــه الحــقأ ﴿ :الصدهللمج ار ااقوئددن
 (.53:افية ،وو ال فوأل ) ﴾أولم يكف بربل أنه على كل شيء شهيد

ـــى صـــرا  ﴿ ـــل هوالحـــق ويهـــد  إل ـــزن إليـــل مـــن رب ـــر  أن ـــوا العلـــم ال ـــرين أوت ـــرى ال وي
 (1:افيةوو ال و أ )﴾العزيزالحميد

 الحقائق التي في البحار والمحيطات: الحلقة ال امنة
 :احلمهلل ر  ا ااملوال الأصألي الأوألم األي ني سمو  مهلل الاألي  ا  الصح   أتملل البملهلل

ذدددذا ذدددو ااربالفسىدددو  ذدددوا ء جمدددو مملددد  يف  حألدددة و يدددة ا يمدددو بملددد  ااةدددواذ  اا ح يدددة ااتملألقدددة 
فواربالفسىو  ذوا من أشده  األمدوا اا حدو  .ااق  ن الااىمة  و وع أووامو ممل  ان اماجوق ااملألمي يف

الااديت كتملألد  بوحلدهلل ااحوصدن  ،وأاموه ان  ث  من ااةواذ  اا ح ية اايت كتملألد  بىدلا اا حد  ،يف أم ياو
ودأاموه .الاايت قهلل كتملأل  أيروو بقدوع اا حدو  الجسواوجسدو اا حدو  ،بل اا ح  ااىلحي البل اا ح  ااملمس 

الادن احلدواجز ااوئسدة بدل مسدوه اا حدو   ،ه ادن احلدواجز ااوئسدة بدل اا حدو  اا تألحدةالوأامو ،ان ذذا  أل 
الامدهللمو كمل  دمو اشد ا احلدواجز بدل اا حدو  ااوحلدة  ،وأاموه ان ذذا  أل  ال دون عس مدو بتحودسن .الال و 

ألد  يف د جدة ريت ،إ و وو   تألحدة ،ال ا امو أن اا حو  ااوحلة اسى   مو كشوذهللذو ااملل و او الاحهللاو 
ة  .الااألوحدة الاااثوفددة ،احلد ا ال حسد  نيد ى فسهددو ءلوطدوو بسرددوا  ثدن احلددواجز  . مدو نيدد ى يف ذدذه ااشددً 

يف احلد ا ال الااألوحددة  ،ال دن حددوجز يحودن بدل  تألتدل ود يتل  تألحتددل فسمدو بسمهمدو ،بدل اااتدن اا ح يدة
اذا  0102و ال أال  مو ا ف  يف اومت ذذه ااو .الالحسوا ااوئسة القوبألسة  البون الال ىسجل ،الاااثوفة

الذدي كو دا  .ااشان بملهلل أن أقومت ااملألموا مئو  اةلدو  ااوئسدة يف اا حدو  اهلل اودة ءودوئر اا حدو 
يف ااوو  ااذا يف ااوو ال مثأل  ذو  .حهللاو فوصسو بل اا ح  البس  ااتوو  البل اةس  الطألملي

الذددو م ددل  ،هددو  سدد  يوجددهلل احلددهلل ااحوصددنات ددة ج ددن طددو مج أوددحن الذددذه مملقددة ج ددن طددو مج نيدد ى فس
ذددذا أمدد  ال كشددوذهلله البوددو  الاامدد  أصدد ا افن حقسقددة  .بدواألون بددل اااتألتددل ااددوئستل يحوددن بسمهمددو

الا ددحة البتلددو  القمددو  ااوددمواسة الد اوددتهو الاوتشددملو ذو مددن بملددهلل  امدد  ذددذه القمددو  ااوددمواسة أن 
 مو ني ى يف ذذا ااشان ااذا ااتق  .احلهللالد اا ح ية بل اااتن اا تألحة ،كوو  ذذه ااموط  اا ح ية

 مدو نيد ى بملردهو بألدون أق مج فدوكا   ،بولقمو  ااومواسة بوإوصسة احل ا ية فةه   اا حو  بدأاوان  تألحدة
ذدذه الادوان اا تألحددة  .البملردهو بألدون أق مج قدومل البملرددهو بألدون أودود البملرددهو بألدون ميسدن إىل الءردد 
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الاامددق اددو القحدد  األددي وددلا اا حدد  ال  ،سهددو اءددتس  د جددو  احلدد ا ال األددي وددلا اا حددو ااىدد ي ف
إ دو حدواجز ال كد ى إال بواهلل اودة البواتقمسدة  .ال ك ى إال مواو أق مج يف  ن ذدذه اا حدو  الاةسلدو  .ك ى

 ،ناقهلل  ون ااحى الن الذم يتمل  ون اتحى  ذدذه افيدة يقحدون أمدومت ممهجسدة أال  أيدل متمدويزي .احلهلليثة
ـــرز  ن ﴿ :تهدددو  ااحىددد ين  دددونيوا يقوادددون يف كحىددد  قواددد  كملدددوىل مـــرل البحـــرين يلتقيـــانأ بينهمـــا ب

ااددن   ، مدو  أيمدو ذددذه اادرباقال افن ااديت كحوددن بدل اا حدو (.21-01:افيددة ،ودو ال ااد محن) ﴾يبغيـان
ن مــــرل البحــــري﴿ : أا ا مهددددو  يف قوادددد  كملددددوىل ، مددددو قألدددد  ظهدددد  يف  تددددي ااتحىدددد   أيددددون بددددو قان

ــان أا يألتقددي بملرددهو مددع  "مــرل البحــرين يلتقيــان"ءألدد  ذاددذا يف ااأل ددة :قددواوا مدد   مملموذددو ﴾يلتقي
ااد أا ااثدو   .ال يل ي أحهللاو األدي افءد  : أا"ن يبغيان"أا حوجز""بينهما برز .بمل  الخيتأللون

  ،إن مدد   مملموذددو ءألدد  :الكقواددون ؟ال سدد  يوصددحون بأ مددو ال ي  سددون ؟ سدد  ياددون بسمهمددو بدد قال  :قددواوا
إ او االءدتس   :فقدواوا ،قهلل نيحي ار جن الادس ب دي أحدهللاو األدي افءد  ؟ س  خيتأللون البسمهمو ب قال

الوثدددوا ادددن مملددد   ءددد  األحدددظ مددد   اادددذا يدددهلل  األدددي اإألددد  الاادددن  د األدددسهم ا مهدددو  بدددأن  ،ال يدددتم
و  ريدتأل  ب ملردهو مدع اا حد ،نيملدم .فجوا  ذذه ااملألومت ال شح  ذذه ااهللقوئ  ،اوتهللالهلم م  صحسا

المسددوه اةددس  كددهللءن مسددوه  ،فمسددوه اا حدد  البددس  كددهللءن يف مسددوه اةددس  الطألملددي ، مددو  أيمددو  ،بملدد 
ذذا ااربقال يمتقن فس  موا  ن من اا حد ين إىل اا حد   .البسمهمو ب قال موئي بهلل جة موئألة ،اا ح  البس 

فددإ ا دءددن مددوا  ،ااددذا يددهللءن فسدد  الاامدد  أامددوا انيتقوادد  يحقددهلل ءووئودد  اليتجددونين مددع اا حدد  .افءدد 
الإ ا دءن مدوا اةدس  إىل مدوا اا حد  البدس  أءدذ  ،اا ح  البس  إىل موا اةس  أءذ صحو  اةس 
فتأمدددن  سددد  كدددأيت .فدددس ي  دددي أحدددهللاو األدددي افءددد  ،بواتدددهلل ي  يف ذدددذا اادددربقال صدددحو  اا حددد  البدددس 

و مددع ااربالفسىددو  ذددوا اددن ذددذه كاألممدد :الكتجألددي  يددو  اماجددوق ،اليتقددهللمت األددم امنيىددون ،اااشددو 
نيوددوص  ؟مددو  أيددق يف ذددذه ااةددوذ ال .مث يف اامهويددة الجدد  ادد  ااىددؤا  ،الاددن ذددذه افيددة م ذددو ،ااةددواذ 

الجددوا ااملألددم ااسددومت  ،اددومت كودد  دقددوئ  ال مياددن ا شدد  أن يمل فهددو يف  اددق اازمددون 0011نيزادد  ق ددن 
إنيدج أجدهلل مدن  :البروفيسـور هـا .فجد   مملد  ذدذه اةودادة ؟شوذهللاو او م سموو ادهللقوئقهو فمدو ذدو  أيدق

الاسى  اهللا ط يقة أا   او  ،ااث  جهللاو أن ذذا ااموع من ااملألومو  موجود يف  يو  ااق  ن ااا مي
الأن ااملمددن مىددتم  ااشدد   ،الاامددج أاتقددهلل أنيدد  مددن ااثدد  األ ويددة أ ددو موجددودال فسدد  ،مددن أيددن جددوا 

 .مملو  بمل  ااحق ا 

اددن إ ن يددأيت يف ااتقددودد أصددن أال  :إ ن فقددهلل أنيادد    ومددوو أ ددو مددن موددهلل  بشدد ا :المتــرتم
 ؟موهلل  ذذه ااملألومو 
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حقدوو إنيد  ااملألدم امهلدي  :الشيخ الزنـداني.أاتقهلل أني  الال بهلل أن ياون مدن ار :البروفيسور ها 
مــا مــن ":ألمااددذا أيددهلل ار بدد   مددهللاو صددألي ار األسدد  الوددألم الاقددهلل قددو   وددو  ار صددألي ار األسدد  الودد

وإنمـا كـان الـر  أوتيتـه وحيـان أوحـاه  ،األنبياء نبي إن أعطي من اآليات ما م له آمن عليـه البشـر
وفيـه البينـة للبشــرية  ،إنـه وحـي فيــه المعجـزة"فـأرتو أن أكـون أك ـرهم تابعــان يـوم القيامـة ،ا  إلـي

 .(1)إلى قيام الساعة

ربـــل هوالحـــق ويهـــد  إلـــى صـــرا  ويـــرى الـــرين أوتـــوا العلـــم الـــر  أنـــزن إليـــل مـــن ﴿ 
 (1:وو ال و أ افية)﴾العزيزالحميد

 ظهور األمراك واألوتاع بظهور الفاحشة: الحلقة التاسعة
إنيددج ال أجددهلل صددملوبة يف أن أالفدد  يف اقألددي أن ذددذا امهلددومت إهلددي أال الحددي  :البروفيســور برســود

 .قوده إىل ا ذ ااقرويو

 ئددسن قىددم ااتشدد يا باألسددة االددي  سموكوبددو ب وددود … الذددذا ذددو ااربالفسىددو  :الشــيخ الزنــداني
ذمددود األمددوا أحدد ا  يهمهددم اا حدد  اددن  :ا  ددمو األسدد  ااددهلل تو   سدد  مددو  القددو  ااددهلل تو  مددو  .بامددهللا
الذذا أحهللذم ااربالفسىو  فون ب وود مؤا  مشهو  ا  اهللد من اااتي أاحهو يف األم أم اذ  ،احلقسقة
الأشدددو  إىل ذدددذه افيدددو   ،ااقددد  ن الااىدددمةالأ دددو  أيردددوو يف ذدددذه اااتدددي بملددد  مدددو جدددوا يف  ،اامىدددوا

ال دون مدن  دمن أوواد  مدو قهللمد   .الالحودي  يف  ت   القهللمت اهللداو مدن اا حدوا يف ادهللد مدن اادؤ  ا 
حدو  حدهللي   وددو  ار صدألي ار األسد  الوددألم اادذا  الاه مىددألم الذدو قدو   وددو  ار صدألي ار األسدد  

وخلـق سـمعها وبصـرها  ،إليهـا ملكـان فصـورها إذا مر بالنطفـة ثنتـان وأربعـون ليلـة بعـل ا :"الوألم
 مدو نيد ى يف .(2)فيقضي ربل ما شـاء" ؟يا رب أذكر أم أن ى :ثم قان ،وتلدها ولحمها وعظامها

الذددذه  .ذددذه صددو ال األجمدل يف ااسددومت اإددومن الااثساددل ال نياددود اسدز فسدد  صددو ال امنيىددون ،ذدذه ااوددو ال
 .إىل افن  مو يقو  ااربالفسىو    .ااوو ال اايت ني اذو ذي صو ال األجمل يف ااسومت ااثو  الال بملل  وموو 

 .الني ى ذذه ااوو ال ااتو سحسة ااديت قدهللمتهو شد  ة ودس و .ب وود ر يت ل ااشان امنيىو  فس  .ن . 
أا يف ءدددس   ،هلل ذدددذا بأوددد وعالبملددد . ومدددوو  02ذدددذه ااشددد  ة قدددهللم  ذدددذا األط دددوا يف ااملدددور يف ااسدددومت 

يقدو  اا ودو  صدألي  ،الاحلهللي .الو وع ااىوبع بملهلل اامتل الأ بملل  وموو كت   ااوو ال  مو ني اذو ذاذا
وخلـق سـمعها  ،إذا مـر بالنطفـة ثنتـان وأربعـون ليلـة بعـل ا  إليهـا ملكـان فصـورها:"ار األس  الوألم
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 .…"وتلدها ولحمها وعظامها ،وبصرها
القددهللمت ااربالفسىددو  ب وددود أوواددوو  ثدد ال حددو  اسقددة ااقدد  ن  ،ااوددو ال اادديت مدد   بمددو مددو  أيمددو يف 

ال ددون مددن  ددمن أووادد  مددو قهللمدد  يف مملدد  حددهللي   وددو  ار صددألي ار األسدد   ،الااىددمة بددواملألومت احلهلليثددة
مـا ظهـرت الفاحشـة :"الوألم ااذا  الاه ابن موج  الاحلو م الذو قو   ودو  ار صدألي ار األسد  الودألم

ـــم تكـــن مضـــت فـــي فـــي قـــوم قـــ ـــوا بهـــا إن فشـــا فـــيهم الطـــاعون واألوتـــاع التـــي ل ط حتـــى يعلن
مددن  :البروفيســور برســود.ذددو ذددو  ا ااربالفسىددو  ب وددود يشدد ا امددو ذددذا ا ددزا مددن وثدد  .(3)أســالفهم"

 ،ااملددرت  بدد  افن األددي نيلددومج الاوددع أن ذددذه اات دد ا  اإ سثددة يف امدد  اادد حم هلددو صددألة بملمدد  اامىددوا
اهلليهلل من د اوو  األم الالبئة قهلل أظهد   بو دوا اسقدة  .الاهللد م ا  ااوالدال ،عالاهللد م ا  ا مو 

الااىدد طون اامل  ددي اةتمددن احلددهللالا بهلل جددة  ،مت وداددة ذومددة بددل ااتملدد ذ األملسقددو  ا مىددسة ااتملددهللدال
قدهلل   د   يف  ،الاامو ودو  ا مىدسة اامح فدة ،إن نيتوئ  ال وط  ااملسقدو  ا مىدسة مد  ااشد اسة.اواسة

"ما ظهرت الفاحشة .مش او إىل م ذ اميهللق""ومة الأ جو أن أ ون موس وو  0011هللي  ممذ ذذا احل
ـــم تكـــن مضـــت فـــي  ـــوا بهـــا إن فشـــا فـــيهم الطـــاعون واألوتـــاع التـــي ل فـــي قـــوم قـــط حتـــى يعلن

 ،ال دن ااملسقدو  ا مىدسة الءد ى ،ااحوحشة اإسونية الااشذال  ا مىي مد  ااملألدن الاا وذسمسدة"أسالفهم
الاددسن مددن اكىددوع اإسددو  أن نيملتددرب اهل بددز الاميددهللق  أمثألددة الا ددحة لمدد اذ جهلليددهللال يف ااوقدد  احلو دد  

انيةددد الا إىل ذدددذا ااددد ب  بدددل قدددو  اا ودددو  صدددألي ار األسددد   :الشـــيخ الزنـــداني.ادددسن ادددهلليمو ااملدددس  هلدددو
لم  ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إن فشا فيهم الطاعون واألوتاع التي:"الوألم

فألمو أاألم  أال البدو الأم يادو إبوحدة ااشدذال  الإبوحدة اازنيدو الااحجدو  بأشداوا  "تكن مضت في أسالفهم
الصدهللمج  .مو إن أاألموا ذذا الأ ااوا ب  ح  ظه   بملهلل  اق بأاوامت ذذه الم اذ اايت  دز  سدو م ذدزاو 

ا بدل اامدوو الأمد اذ كحشدو الكىد   .طدواون فشدو ، وو  ار صألي ار األس  الوألم إ و أم اذ جهلليهللال
ااربالفسىدو  ب ودود اد  جهدهلل .إال فشو فسهم االدواون الالالجدوع ااديت ر كادن يف أودسفهم ،الذم خيوفو و

مشاو  يف ذذا اا وا الامهللمو وئن ان  أيد  يف ذدذه ااةدوذ ال ااديت اطألدع بمحىد  األسهدو الشدو د بأوواد  
صألي ار األس  الودألم  دون  جدسو اال يقة اايت ش ا   او ذو أن  مهللاو  :البروفيسور برسود:فسهو قو 

الحندن نيتحدهللا امد  أنيد   دون ممدذ  ،بدن  دون يف ااواقدع أمسدوو  ،الر يادن يقد أ الر يادن ياتدي ،اوديوو جدهللاو 
و  امسقددة الدقسقددة بوددو ال مهللذشددة 0011 الأنيددو  ،ال ا  ط سملددة األمسددة ،وددمة  جددسو أمسددوو يددهلل  بتوددً 

ذمود أشسوا  ث ال دقسقة مثن د تو   س   ،ش وسوو ال أوتلسع أن أ ى  س  ياون ذذا جم د موودفة
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الشـــيخ .مدددو  ال أجدددهلل صدددملوبة يف أن أالافددد  يف اقألدددي أن ذدددذا إهلدددومت إهلدددي أال الحدددي قدددوده إىل اا سونيدددو 
إنيد  اادوحي اادذا جدوا مدن امدهلل ار إىل  مدهلل صدألي ار األسد  الودألم ذدذا اادوحي اادذا نيدز   :الزنداني
 ،فهدو اهلدهللى (011:افيدة ،ودو ال اامىدوا) ﴾بعلمـه لكن ا  يشهد بما أنـزن إليـل أنزلـه﴿ بملألم ار

 .الذو احل  اا وقي بل أيهلليمو إىل قسومت ااىواة ،الذو ااهللاو  األس  ،الذو ااهللاسن ،الذو اا سمة

ـــى صـــرا  ﴿ ـــل هوالحـــق ويهـــد  إل ـــزن إليـــل مـــن رب ـــر  أن ـــوا العلـــم ال ـــرين أوت ـــرى ال وي
 (1:وو ال و أ افية)﴾العزيزالحميد

 كونية وتغرافيةأخبار  : الحلقة العاشرة
احلمدددهلل ر  ا ااملدددوال الأصدددألي الأودددألم األدددي ودددسهللنيو الني سمدددو  مدددهلل صدددألي ار األسددد  الودددألم ال اددد  

 :الصح   أتملل أمو بملهلل
فاس  كقومت احلجة اذا ااهللين األي ااذين ال يملقون بأل ة اامل ا الال يمل فون اماجوق اا سمدي 

أمت أن ار و حوني  الكملوىل قهلل  ؟يتقموا األومهوذن عي األسهم أن يتملألموا ااأل ة اامل بسة ال  ؟يف ذذا اازمون
 محهم ال حم الجسو   ألهو فأقدومت مدن الدادة مدو ياحدي األ شد ية  ألهدو األدي اءدتس  أجموودهم الا و دو 

مملمدددو يف ذدددذه احلألقدددة ااربالفسىدددو  بوادددو  مدددن أشددده  األمدددوا ا سواوجسدددو يف ااواليدددو  .الأقممتهددو الاودددو ذو
اادددديت أشدددد ف  األددددي االحتحددددو  اائددددوا األجمملسددددة ا سواوجسددددة   ددددون  ئددددسن ااألجمددددة  ،ااتحددددهللال الم ياسددددة

الأ     . ون يمهللذو  .امهللمو ااتقسمو ممل  الا  مو األس  أالج  اماجوق ااملألمي األق  ن الااىمة .الم ياسة
إن ااق  ن يذ   أءح  مملقة يف ال ذ البدل أ دو قد ا بسد   :قوة السحة بهللأ  ممل  امهللمو قألمو ا 

الـمأ ﴿ : مو جوا  امشو ال إىل  ادق يف قواد  كملدوىل  .بل ااح و الاا المتحس  دا   اامل  ة  ،ااقهللو
الأدىن (.3-0:افيددة ،ودو ال اادد المت)﴾غلبـت الــرومأ فــي أدنـى األرك وهــم مــن بعـد غلــبهم ســيغلبون

أا "أدىن ال ذ"الااحىد الن   دوان ار األدسهم  ذ دوا إىل مملد  ،الكأيت  مل  أءحد  ،كأيت  مل  أق ا
ااألحظ ااواحهلل  ،الذاذا ااق  ن ااا مي .الاان اامل  ااثو  أيروو مقوود ،اامل ا أق ا ال ذ إىل جزي ال

أوتيــــــت توامــــــع :" مددددددو الصددددددح  اا وددددددو  صددددددألي ار اسدددددد  الوددددددألم بقوادددددد   ،ممدددددد  ًمددددددن مملددددددو   ثدددددد ال
الامددهللمو د وددمو أءحدد  مملقددة يف ال ذ الجددهللنيو أ ددو ذددي نيحددن ااملقددة اادديت دا   فسهددو .(1)الكلــم"
ممددوط   … ال :قددو  ،فألمددو قألمددو ذددذا األربالفسىددو  بواددو .أدنــى األرك  ﴿غلبــت الــرومأ فــي ااملددو د

يدو  :فقألمدو اد  ،الأءذ يذ   امو مموط  يف أال البو الممدوط  يف أم يادو ، ث ال ذي أءح  من ذذه ااملقة
 ،فاددون مملدد  موددو  ج دد ايف جمىددم فسدد  اال كحواددو  الاال حو ددو  .د تددو  حنددن قددهلل كأ ددهللنيو مددن  اددق
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 –فدددأدا  اااددد ال ال  دددسة بسدددهلله  ،ذدددذا ذدددو ا ىدددم ي دددل امدددو أءحددد  مملقدددة ،إ او المددد  بىدددس  :فقدددو 
الالجد  نيةد ه األدي ااملقدة اةدهللدال الذدي قد ا بسد  ااقدهللو فدإ ا بد  يد ى ودهموو قدهلل ءد   مدن  -ا ىمة

ذددذا   :مث بملددهلل  اددق تددو  بىدد اة القددو  .كألددق اإ يلددة ماتوبددوو األسدد  أءحدد  مملقددة األددي الجدد  ال ذ
مددو نيدد ى افن الذددو يددتاألم يف اإ يلددة اليقددو  اددن ذددذه ااملقددة إ دددو مث أءددذ يشدد ا   . ددسمت صددحسا

أءح  مملقة يف ااملور جبونيي  :إن ذذا يف ااواقع يقو  :البروفيسور بالمار.أءح  مملقة يف ااملور
اقهلل انيهللذو ااربالفسىو  بواو  امهللمو الجهلل ااقد  ن يود  ااو دي  سد   :الشيخ الزنداني.اا ح  ااس 

أُ وددس   ،ء جدد  ااسددوه مددن بددوطن ال ذ  سدد  ،ءألدد  ااىددموا  سدد  ،بددهللأءألدد  ال ذ  سدد   ،بددهللأ
مث  سد  يود  ودلا ال ذ  ، سد  حدهللا  ذدذه الحدهللاا  .ء ج  اام وكو   سد  ،ا  و   س 

 مو حدهللا   ،مث يو  الحوا  اايت    او ال ذ ،ااسومت اليو  ا  و  اليو  مو األسهو من ظواذ 
المدددو ودددساون األسددد  حدددو   ،األسددد  حدددو  بدددسد ااملددد ا بدددن اليوددد  مدددو ودددساون ،بوامىددد ة  زيددد ال ااملددد ا

 ،اليودد  امددو ااىددتق ن ،اليودد  امددو احلو دد  ،ذددذا اااتددوا اجسددي يودد  امددو ااو ددي :فقددو .ال ذ
 .يقحون مرتددين يف أال  الم  مث بملهلل  اق يملألمون مو يملتقهللالن ،الاام     ه من ااملألموا

أنيدو  :مث ءدتم وثد  ذدذا بقواد  ،ا سواوجسدوالاقهلل قهللمت وثوو يف ااقوذ ال حو  اماجوق يف جمو  األم 
ال أاألم ااىتوى ااثقدويف اادذا  دون األسد  اامدوو يف قمدن  مدهلل صدألي ار األسد  الودألم الال أد ا يف أا 

فإ ا  ون الم   مو نيمل   ان أحوا  الالال الااىتوى ااملألمي ااتوا دع الاادذا  ،مىتوى األمي  ونيوا
ااملألددم ااددذا نيقدد ؤه افن يف ااقدد  ن ذددو نيددو  مددن ااملألددم  فددس شددق أن ذددذا ،اددسن فسدد  ذددذه امماونيسددو 

 .ذو ذو  ا يمهي وث  بواتو يا ااتو  .امهلي قهلل أالحي ب  إىل  مهلل صألي ار األس  الوألم

اقددهلل قمدد  ب حدد  يف كددو يا احلرددو ال اا ادد  األشدد مج الالودد  لادد   إ ا   :البروفيســور بالمــار
يادن ذمدود ودجن  هدذا فدإن ذدذا يقدوا االاتقدود  إ ا ر ، ون يف ااواقع قدهلل ال د  أني دوا جدودال  هدذه

بأن ار قهلل أ ون من ءس   مهلل صألي ار األس  الودألم مقدودي   دئسألة مدن األمد  ا تشدحموذو فقد  يف 
الشـيخ .إنيمو نيتلألع إىل حوا  مىتم  يف مو دوع ااملألدم يف ااقد  ن يف ودسومج ا سواوجسدو ،القممة احلهلليثة

سواوجسددو يف اوامددو ااملوصدد  يف ااواليددو  ااتحددهللال الم ياسددة ال ذددذا األددم مددن أاددسمت ا  ،نيملددم :الزنــداني
اقدهلل ادوش اا  بسدون ال دذاق  ،يرتدد يف أن يملرت  اليقهللمت الي ل الاام  ووجة إىل من يو دا اد  احلقسقدة

لن  ن الديون قهلل ح ف  المو  ،ال ون ال بهلل أن تهللا ذذه اامل  ة ،ااش قسون ممل  ة بل ااهللين الااملألم
وستىددوا  متىددوئن  .صددألي ار األسدد  الوددألم بوموددسمت إال اتوددحسا مددو أفىددهلله ذددؤالابملدد  ار  مددهللاو 

إن ااملألدم يحدتا  :أقدو  ؟ال س  وسق ن ممو ذؤالا ااموو الحنن يف ريأل  الحنن يف بملهلل ادن ديممدو :اليقو 
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إن  صدسهلل امودسمت ااسدومت ذدو ذدذا ااملألدم  ،إ م يمة الن إىل احلقوئ  الال يمة الن إىل ااوو  ،بووئ  أذأل 
مث إن ااحلد ال ااديت  . فإن ذذا ااملور ًج  أو  إجسالو ااتوا ار الومة  ودو  ار .قهللمت ااملألميالاات

مث إن ذذه احل ية .إن ااموو بهللالن إميون يف قأل  ال سوع .فل  ار ااموو األسهو ال كلمئن إال مع امميون
الذددم ال ي ددواون الال  ،يملتقددهللال وااديت يتمتددع اددو أذددن اا د ا كملددل األمددواذم األددي أن يقواددوا اااألمدة اادديت 

يقددد الن اليملرتفدددون بدددواملجزال  ،الذدددو ذدددم  مدددو مملمدددوذم يف  ثددد  مدددن ذدددذه احلألقدددو .ًىددد ون أا حىدددوا
 .ااق  نيسة احلسة ااتجهللدال إىل قسومت ااىواة

﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر  أنزن إليل من ربـل هـو الحـق ويهـد  إلـى صـرا  العزيـز 
 (.1:افية ،وو ال و أ) الحميد 

 الجبان: الحلقة الحادية عشرة
احلمهلل ر  ا ااملوال الأصألي الأوألم األي وسهللنيو  مهلل صألي ار األس  الاألي  ا  الصح   الوألم 

وددمألتقي ااسددومت مددع اددو   مددن ااملألمددوا خيتألدد  اددن بملدد  ااملألمددوا افءدد ين الميثددن قلواددوو :أتملددل البملددهلل
الذدو  ،ألموا جسواوجسو اا حدو  يف ااسوبدونااربالفسىو  وسواليهللا من أشه  ا.إني  ااربالفسىو  وسواليهللا ،ممهم

قدهلل مألئد   أود  كشويشدو  الشد هو  ادن  ،ااربالفسىدو  ودسواليهللا.من ااملألموا ااشوذ   دذاق يف ااملدور
لن امودسمت خيتألد  ادن  .ا  ح  فسمو يقو  ان الديون  ألهدو إال امودسمت .الان  ن الديون ،ااهللين

ال يوا أن كتحهللاوا أذن اادهللين  :امهللمو ااتقسمو ممل  أال  م ال قو  امو .ووئ  الديون اايت يتحهللا امهو
لنياددم إن كاألمددتم  :قو ؟او ا؟اددو ا يددو ب الفسىددو  :فقألدد  ادد  ،عددي أن كىدداتوا يف ااددهللنيسو  ألهددو .أبددهللاو 

الحأل  الا وو الحأل  الطألىي او ا ًشهللالن ذدذه  :فقأل  ا .أشملألتم احل ا بل ااموو يف ااملور  أل 
 ؟او ا ذدذا ؟ئألة من الوألحة ااموالية يف ااحروا اليف اا حو  الاألي ال ذ الت  ال ذاارتوونيو  اهلو
األي أا حو  حنن نيملألم أنيق كت ذ موقحوو من ااهللين  ألد  الاادن ني يدهلل  :قألمو ا  .فىا  ؟أبى ي ديج

فوجهمدو اد  ادهللداو مدن الودئألة  .طواو أني  ال كمل   مو ذو امودسمت أن كىدمع أالالو الأن نيد ى مدو امدهللد
ال دون ممهدو  ،الان افيو  الالحودي  اايت كو  كألق ااةدواذ  ااديت يتحدهللا امهدو ،جمو  ريوو  يف

ذددددن ذدددو يف شدددان الكددددهلل  ؟ودددأاموه مددددو ذدددو شدددان ا  دددن .مدددو طأل مدددو ممددد  أن ي سمدددد  يف مو دددوع ا  دددو 
ة فو  دو  ااقو يد .ا  و  ااقو ية الا  و  اةسلسة كتاون من مواد مموود ة :البروفيسور سياويدا.فأجوا

ا  و  ااقو ية كاونيد   .بمسمو ا  و  اةسلسة ماونية من ص و  ب  ونيسة .ماونية جوذ يوو من مواد  او ة
الاان اامقو  ااشدرت ة بدل  ،بسممو ا  و  اةسلسة كاوني  بواولة قوى  هلليهللية ،بواولة قوى  وملة

و ية فإن اادودال اإحسحدة ااقألسألدة يف حواة ا  و  ااق .أن هلو جذال او اتهللام ا  و  :ااموال من ا  و  ذي
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يف حوادة ا  دو  اةسلسدة ذمدود أيردوو مدودال ءحسحدة  ،اااثوفة اايت كاون ا  ن  تدهلل تد  ال ذ  جدذ 
كهللام ا  ن  جذال  الاان يف حواة ا  و  اةسلسة فإن مود و اإحسحة مموو ة األرت سي اإحس  الاامد  

من الجهة نية  اااثوفة فإ مو كؤديون نيحدن ااهمدة الذدو  ووءن الاذاق فإ و اتهللال بل يقة  قسقة الاان
الشــــيخ .االحددددو""داددددم ا  ددددن الاددددذاق فددددإن مهمددددة ا ددددذال  ذددددي داددددم ا  ددددو  الفدددد  قددددونيون أ  سددددهللو

اقهلل ش ا امو ااربالفسىو  وسواليهللا شان  ن ج ن وواا  ون األي ااسوبىدة يف ااقدو ا  أال يف  :الزنداني
ون أحدهلل يملألدم ذدذا ااشدان يف قمدن اا ودو  صدألي ار الاادن ذدن  د ،إنيد  يف شدان الكدهلل ،قوع اةسلدو 
ذددن مياددن أن يتوددو  امنيىددون أن ذددذا ا  ددن ااددذا نيدد اه ا ددو ال اددن  تألددة  دد مة األددي  ؟األسدد  الوددألم

إن  ثد او مدن اااتدي ااديت  .ولا ال ذ هلو امتدهللاد يف بدوطن ال ذ المدو يىدمي بو دذ  امدهلل ااملألمدوا
 ،كتاألم ان ا   افسو الاسن امهللذو ريور يف ذذا اا وا ال كو  ا  دو  إال مدن ا دزا الاألدي فقد 

﴾والجبــان أوتــادا﴿ :يف الصددحهو"ا  ددو "الار كملددوىل يقددو  اددن ،الااددن ذددذا مددو  شددح  ااملألددم وددو ال ) ًو
 (.1:افية ،اام أ

 ؟ا  ددو  أهلددو دال  يف كث سدد  ااقشدد ال اال  ددسة اددن الظسحددة -ااربالفسىددو  وددسواليهللا–الامددهللمو وددأامو 
فأءددذنيو ني حدد  النيىددأ  فوجددهللنيو  ثدد او مددن األمددوا ا سواوجسددو  .إىل افن ر ياتشدد  ااملألددم ذددذا :فقددو 

 -ال ذ-.عس ون األسمو بمحن ا واا إال ااقألسن المن ذؤالا أصحوا ذذا اااتدوا اادذا نيد اه أموممدو
ذدو افن  ئدسن  ،أحهلل ااذين  ت وه ذو ف انيدق بد و .ملورالذو م جع األمي يف  ث  من ا ومملو  يف اا

مددو ا  .ال ددون ق ددن  اددق ااىتشددو  ااملألمددي األدد ئسن الم ياددي يف قمددن  ددو ك  .أ ودميسددة ااملألددومت يف أم ياددو
ال دذاق يف صددححة  .بدل شددان ا  دن الأنيدد  يف شدان الكددهلل 011إنيد   مددو نيد ى يف صددححة  ؟يقدو  ذددذا

التت  ا ذ  مدوئ  يف اال قدة  ،ص    مو يف ذذا ااشان ا  ن جزا ، مو ني ى يف ذذه ااوو ال  ،003
اليف ذذا ااشان ااذا ال دمل  يف صدححة أ بملموئدة ال ىدة الاسادل نيد اه قدهلل  تدي ادن الظسحدة  .ااىحألي

ادومت  0011الذدذا اادذا قد  ه ااقد  ن ق دن  ،إن األج و  دال او   د او يف كث سد  قشد ال ال ذ:ا  و  يقو 
والجبـــــــان ﴿ :القدددددددو  كملدددددددوىل (32:افيدددددددة ،ودددددددو ال ااموقادددددددو ) ﴾والجبـــــــان أرســـــــاها﴿ :قدددددددو  كملدددددددوىل

وددو ال )﴾ وألقــى فــي األرك رواســي أن تميــد بكــم﴿ :القددو  كملددوىل (1:افيددة ،وددو ال اام ددأ) ﴾أوتــادان 
فمددن أءددرب  مددهللاو صددألي ار األسدد  الوددألم اددذا مث كوجهمددو بواىددؤا  إىل ااربالفسىددو  (.05:افيددة ،اامحددن

 ذذا ااذا  أيت  من ظوذ ال حهللي  ااقد  ن الااىدمة امدو يف ذدذا يو أوتو  مو  أيق يف :وسواليهللا القألمو ا 
فأجددددددوا األددددددي وددددددؤاامو  ،المدددددد  ااددددددذا ر ياتشددددددح  ااملألددددددم إال يف ذددددددذا اازمددددددون ،اااددددددون مددددددن أودددددد ا 

إنيددج أاتقددهلل  ،أاتقددهلل أنيدد  ي ددهللال   مومرددوو جددهللاو جددهللاو مدد  مملقددو  كق ي ددوو  :البروفيســور ســياويدا:بقوادد 
الشـــيخ .إنيدددج أالافقددق ،فددإن ذددذا اااتدددوا جددهللي  جدددهللاو بواسحةددة ،حقسقددة إن  ددون مدددو قألتدد  صدددحسحوو 
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ال ميامهم أن يمى وا ذذا ااملألدم اادذا أنيزاد  ار األدي  مدهلل  ،مو ا يىتلسع ااملألموا أن يقواوا :الزنداني
ال مياددمهم أن يمىدد وا ذددذا ااملألددم يف ذددذا اااتددوا إىل موددهلل   ،صددألي ار األسدد  الوددألم يف ذددذا اااتددوا

فدددإن تسدددع ااملألمدددوا مدددو  دددونيوا يملألمدددون شدددسئوو ادددن ذدددذه  .ألمسدددة يف  ادددق ااملوددد أال إىل جهدددة ا ،بشددد ا
إ دم ال ميألادون أن عدهللالا كحىد او إال أن يقوادوا ذدذا  ،إن اا ش ية  ألهو ر كملألدم شدسئوو ادن  ادق.الو ا 

أالحي ب  إىل ا هلله ااميب  ،إني  الحي من ار و حوني  الكملوىل ،نيملم .من جهة أء ى ذي ال اا ذذا اااون
 .الجملأل  مملجزال بوقسة دائمة كىتم  مع اا ش ية إىل قسومت ااىواة ، مهلل صألي ار األس  الوألم المي

﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر  أنزن إليل من ربـل هـو الحـق ويهـد  إلـى صـرا  العزيـز 
 (.1:افية ،وو ال و أ) الحميد 

 حقائق علم الفلل: الحلقة ال انية عشرة
الأوألم األي وسهللنيو  مهلل صألي ار األس  الاألي  ا  الصح   الوألم احلمهلل ر  ا ااملوال الأصألي 

 :أتملل البملهلل
فدددإن ار وددد حوني  الكملدددوىل بدددل امدددو أن ذدددذا اااتدددوا ااقددد  ن اااددد مي قدددهلل أنيزاددد   محدددة األملدددوال قدددو  

فهو   د  (.11-11:افية ،وو ال ص)﴿إن هو إن ذكر للعالمينأ ولتعلمن نبأه بعد حين  :كملوىل
 ،فهدذا ااقد  ن نيدز  بملألدم ار ،الفس  من الني وا مو يتجهللد مع م ال  اادزمن ،ومت ااىواةاأل ش ية  ألهو إىل قس

ودو ال )﴿لكن ا  يشهد بمـا أنـزن إليـل أنزلـه بعلمـه  : مو قو  كملوىل  ،ال ن  ية فس  نيزا  بملألم ار
إىل فدإ ا ا كحدي اا شد   ،الاا شد  ي كقدون ،فان  يدة تمدن األدم ار ،أا الفس  األم (.011:افية ،اامىوا

الاألمدوا أن ذدذه  ،مىتوى األمي  اموا ممل  أن يحهموا ذذا اامل  امهلي ااذا أشو   إاس  كألق افيدة
فدإ ا كقدهللموا ااتقدوا مدع  ،فإ ا كقهللمت اا ش  الجهللالا  شوفو  ال يو  أء ى ،افية قهلل جوا  من امهلل ار

 .الذاذا ال يزا  اا ش  عهللالن مو يؤ هلل هلم أن ااق  ن ااا مي من امهلل ار و حوني  الكملوىل ، يو  أء ى
يملمن يف ال واة ااحردوا  ،أحهلل مشوذ  األموا ااحألق يف أم ياو ،ذذا ذو ااربالفسىو    مىرتالني 

ااتقسمددو بدد  الوددأاموه اددن اددهللد مددن افيددو  اااونيسددة ااتملألقددة  ،ذددو مددن مشددوذ  األموئهددو .الم ياسددة نيووددو
وددأحهللاام  سدد  كاونيدد   ددن ااملموصدد   :فقددو  ؟وددأاموه اددن  سدد  كاددون. جددو  ريوودد  يف ااحألددق

إن ااملموصد   .بن اقهلل أقم  اهللداو مدن ااتجدو ا ما دو  مدو أقدو  اادم ،اقهلل ا تشحموذو ،األي ال ذ
ااددددي كتحددددهلل ذددددذه  .ااارتالنيددددو  الب الكونيددددو  الم ذددددو اا تألحددددة جتتمددددع فسهددددو ا ىددددسمو  اا تألحددددة مددددن

الامهلل حىوبمو األلوقة ااسقمة اتاوين   ال احلهلليهلل الجهللنيو  .ا ىسمو  يف   ال  ن امو  ًتو  إىل طوقة
اسىددد  طوقدددة ال ذ الال  ،أن االوقدددة ااسقمدددة عدددي أن كادددون  لوقدددة ا موادددة ااشمىدددسة أ بدددع مددد ا 
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اشددرتا  ددن ذددذه ا مواددة ااشمىددسة بأ مألهددو ال كاحددي ااشددمن الال ااقمدد  الال الددود  الال قحددن الال ا
مث قدو  ذدو  .بدن تتدو  إىل طوقدة مثدن طوقدة ا موادة ااشمىدسة أ بدع مد ا  ،طوقتهو اتاوين   ال حهلليهلل
الادذاق يملتقددهلل ااملألمدوا أن احلهلليدهلل امودد  م يدي الفددهلل إىل ال ذ الر  :قددو  ،مدن نيحىد  بددهللالن  دسمت ممدو

ودددو ال ) ﴿وأنزلنـــا الحديـــد فيـــه بـــأس شـــديد ومنـــافع للنـــاس  :فدددذ  نيو قدددو  ار كملدددوىل.يتادددون فسهدددو
إنياددم كتاألمددون اددن فدد ع  ،ال :قددو  ؟مث وددأاموه ذددن يف ذددذه ااىددموا فدد ال  الشددقومج(.25:افيددة،احلهلليهلل

ادو أءدذ  نيقلدة  ،ذذا اااون ااتدومت مدو ا فد  ااملألمدوا إال أءد او .من ف الع األم ااحروا ام  اااون ااتومت
إىل اجتدددوه الت  ددد  بدددمحن ااىدددوفة يف اجتدددوه  ءددد  اوجدددهلل  أن القن يف ااحردددوا الت  ددد  مىدددوفة مملسمدددة 

اااتألددة يف  ددن االجتوذددو  متىددوال لن ذددذه اامقلددة متزنيددة فسجددي أن كاددون ااردد و  األسهددو مددن  ددن 
الاو ر يادن ذدذا االكدزان اتحد د ااادون الحدهللا فسد   .الاااتألة عي أن كاون  ذاق .جونيي متىوالية
﴿أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف  :و  ار جن الاسفذ    ق :ااشسا اازنيهللا .كوهللع الشقومج

التدهللامو مملد   دذاق ادن جهدود ااملألمدوا يف (.1:افيدة ،ودو ال مج) بنيناها وزيناها ومـا لهـا مـن فـرول 
حنددن يف ممل  ددة األوصددو  إىل  :قددو  ؟ذددن الصددألوا إىل حوفددة اااددون . ددوالال م ااوصددو  إىل حوفددة اااددون

إنيمو نيارب أجهزال مث نيمة  من ءسهلو فماتش  جنوموو النياتش  أنيمو مو قامدو بدهللاءن ذدذه  .حوفة اااون
ـــدنيا بمصـــابي   :الأنيدددو أاألدددم مدددن قواددد  كملدددوىل ؟اامجدددومت مدددو الصدددألمو إىل احلوفدددة ـــا الســـماء ال ﴿ولقـــد زين
 .إن  ددن ذددذه اامجددومت ذددي قيمددة األىددموا ااددهللنيسو(.5:افيددة ،وددو ال ااألددق)وتعلناهــا رتومــان للشــياطين 

الادددددذاق حندددددن نيمحاددددد  يف إقومدددددة  :قدددددو  .ر نيودددددن إىل اامهويدددددة .ر نيودددددن إىل احلوفدددددة :يقدددددو  امدددددوالذدددددو 
ااتألىاوبو  يف ااحروا ح  ال ياون ذذا اا  و  الالشدسوا مدن ااةدواذ  ا ويدة ااوجدودال األدي ال ذ 

اا ود  إن ااتألىداوبو  اا ود ية ااديت كىدتملمن ااردوا أال  .من ااملوائ  اايت تدو  بسممدو البدل ذدذه اا ؤيدو
فملو مو ان ذذه ااتألىاوبو  اا و ية بتألىاوبو   ،اجز  الر كىتلع أن كتجوالق بمو مىوفو     ال

فددددددذ    قددددددو  ار جددددددس .الااددددددن ال قامددددددو داءددددددن احلددددددهللالد ،ال وددددددألاسة فوجددددددهللنيو مىددددددوفو  جهلليددددددهللال
﴿فــارتع البصــر هــل تــرى مــن فطــور أ ثــم ارتــع البصــر كــرتين ينقلــب إليــل البصــر خاســ ان :الاددس

 ألمو     امو حقسقدة    نيدو اد    ، ن ذذا الحنن ني ي  افيو (.0-3:افية ،وو ال ااألق) وهو حسير 
ذدذا أنيد   ا قدهلل  أيد  بمحىدق حقدوئ  األدم ااحألدق احلدهللي   :مث قألمدو اد  ،افية الذدو يوافد  األدي  ادق

ذو أني   ،بملهلل أن اوت هللمت امنيىون ذذه الجهزال الااووا يا الوحن ااحروا الا تشح  ذذه ااملألومو 
 ؟اددومت فمددو  أيددق يف ذددذا 0011تهددو مث  أيدد   سدد  جددوا  يف نيوددوص ااقدد  ن ااادد مي ق ددن  ا قددهلل  أي
ذذا وؤا  صملي ظألأل  أفا  فسد  ممدذ أن كموقشدمو ذمدو الإنيدج متدأا  :البروفيسور آرمسترونج:فأجوا

 ،جهللاو  س  أن بمل  اااتوبو  ااقهللمية ك دهللال متلوبقدة مدع األدم ااحألدق احلدهللي  بودو ال مألحتدة األنيةدو 
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الافسوو يف كدو يا اا شد ية اليف صدو ال يملتمدهلل األسهدو وسد  أاقدي بمحىدي  ومدوو يف ظد ال  قهللميدة  اى  اواوو 
 ،الااددج بواتأ سددهلل أالد أال أقيددهلل األددي أن مددو  أيمددوه جددهللي  بواسحةددة ،وددمة 0011 ونيدد  وددوئهللال ممددذ 

قددهلل ياددون ذمددود شدديا فسمددو ال اا فهممددو   ددربال بشدد ية  ،المددع  اددق قددهلل ال يددرتد جمددوالو األتحىدد  ااملألمددي
الاادن ادسن يف نيسديت أال ال دملي امدهلل ذدذه اامقلدة أن أقدهللمت إجوبدة  ،ودية اسش ا اااتوبدو  ااديت  أيموذدوا

إنيد   .اقهلل قأل   ألمو   ث ال األي مو أظن دالن أن أارب بوار   امدو أ دكدج أن أادرب امد  ،األي  اق
الجد  الأاتقدهلل أن ذدذا امدهللمو كوقحد  األدي أفردن  ،من الاجيب  ملور أن أظن مىتقسو ان مىوئن مملسمة

أمد  صدملي أن  ،نيملدم :الشيخ الزنـداني؟امهلل نيقلة أقن قألسسو من إالوئق امجوبة اايت قهلل ك مي فسهو
اددومت قددهلل جددوا إىل  مددهلل صددألي ار األسدد   0011يتوددو  أن ذددذا ااملألددم ااددذا نيددز  يف  تددوا ار ق ددن 

يعلـم ﴿قـل أنزلـه الـر   ال بدهلل أن ذمدود مودهلل او ال اا كحاد  ذدؤالا ااملألمدوا ،الوألم من مودهلل  بشد ا
إنيمدو  مدو شدوذهللنيو ال مدو  أيمدو مدن ااألقدواا  (.1:افية ،وو ال ااح قون) السر في السماوات واألرك 

الااددن  ،ذدذا ااملود  اود  كملددوني  اادهللين الااملألدم .اا تألحدة مدع ذدؤالا ااملألمددوا األدي أبدواا اود  جهلليددهلل
 ،الال مياددن أن ياددون بسمهمددو كملددو ذ ،فددس مياددن أن ياددون بسمهمددو كمددوق  .ااملألددم احلدد  الااددهللين احلدد 

ال ميادن أبدهللاو أن كتمدوق  حقسقدة األمسدة قلملسدة مدع حقسقدة  ،الذذا مو ق  ه األموا ااىألمل ارب ااقد الن
إ ا  ونيوا يقواون حنن يف او  ااحروا اليف اود  اادذ ال فادذاق  ،ش اسة قلملسة يف دالاتهو اليف مملموذو

وشددق أن يلددن األسمددو ذددو اودد  االكحددومج بددل الااددن اودد او أذددم مددن  اددق ي ،ذددذا صددحسا :حنددن نيقددو 
الااددهللين اموددسمي ااددذا ححةدد  ار مددن  ددن  ،الال ياددون  اددق إال بددل ااملألددم ااوددحسا ،ااملألددم الااددهللين

 .ك هللين الت ي 

﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر  أنزن إليل من ربـل هـو الحـق ويهـد  إلـى صـرا  العزيـز 
 (.1:افية ،وو ال و أ) الحميد 

 األطوار الجنينية: عشرةالحلقة ال ال ة 
احلمهلل ر  ا ااملوال الأصألي الأوألم األي وسهللنيو الني سمو  مهلل صألي ار األس  الاألي  اد  الصدح   

جددو جن  أوددتو  يف  ألسددة االددي قىددم ااتشددد يا يف  .و .فهددذا ذددو ااربالفسىددو   :الوددألم أتملددل البملددهلل
ذددن   ددد  يف كددو يا األددم الجمدددة أن  :ااتقسمددو اددذا الودددتو  الوددأاموه .جومملددة جددو   كددوالن يف الاشدددملن

الذدن ذمدود مدن اااتدي ااتملألقدة بملألدم الجمدة مدو قدهلل أشدو  إىل ذدذه الطدوا  يف  ؟ا مل خيأل  يف أطوا 
أمت أن ذددذا ااتقىدددسم إىل أطدددوا  ر يملددد   إال يف  ،قمددن اا ودددو  صدددألي ار األسدد  الودددألم أال بملدددهلله بقددد الن

القدهلل  ،ذمود امويدة مدن ااسونيدونيسل بهلل اودة ا مدل اقهلل  وني  :أجوبمو بقوا  ؟ممتو  ااق ن ااتووع اش 
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إن ذمددود  ،نيملألددم ذددذا ،نيملددم :قألمددو ادد  .حددوال  اددهللد مددمهم أن يودد  مددو يددهللال  األجمددل المددو ًددهللا فسدد 
لنيمدو نيملألدم أن  ؟الاان ذن ذمود من     أن ذمود أطوا او  ،نية يو  ا مل  ااملألموا ممهم أ ولو الم ه

ف ملدددهلل .الر كث ددد  إال يف أالائدددن ااقددد ن ااملشددد ين ،ع اشددد الطدددوا  ر كملددد   إال يف ممتوددد  ااقددد ن ااتووددد
ذددن ذمددود موددلألحو  أطألقدد  األددي ذددذه الطددوا   واوددلألحو  اادديت  :قألمددو .ال :نيقددوش طويددن قددو 

بملدهلل  ؟قألمو فمو  أيق يف ذذه ااولألحو  اايت ك لي أطدوا  ا مدل .ال :قو  ؟ال د  يف ااق  ن ااا مي
ادؤ   االديب ااىدملودا ااثدومن ادن ذدذه الطدوا  ااديت ال د  يف مموقشة طويألة ممل  قهللمت وثدوو الأاقدوه يف ا

الان  و  الدقدة ذدذه ااودلألحو  ااديت أطألقهدو ااقد  ن اااد مي  ،الان جهن اا ش ية او ،ااق  ن ااا مي
مث ذددو  ا  .األددي ذددذه الطددوا  لحددوا  ا مددل بمل ددو ا  مددوجزال الأاحددوق  تودد ال  ألدد  حقددوئ  الاوددملة

إني  الص  األتلو  اا شد ا ممدذ كادوين المشدو   :البروفيسور تورنجر: يتاألم ان  أي  يف ذذا فسقو 
ان ذذا ااوص  الاميروحو  ا ألسة الااشومألة اان م حألة من م احن  ،إىل أن أص ح   تسو اروية

كلددو  ا مددل يف مملةددم احلددوال  إن ر ياددن يف تسملهددو يملددود ذددذا ااوصدد  يف قهللمدد  إىل قدد الن اهلليددهللال 
الشــيخ .حددة األتلددو  ا مسددج اا شدد ا اادديت ال د  يف ااملألددومت ااتقألسهلليددة ااملألمسددةق ددن كىددجسن اا احددن اا تأل

الكلدد مج اا حدد  مددع ااربالفسىددو  جددو جن  حددو  ذددذه ااةددوذ ال اادديت  شددح  األمسددوو ال شددح   :الزنــداني
اامودو ى يقوادون ذدو ذدو  ا اسىدي األسد  ااىدسمت  .حهلليثوو أ و اتزين امشاو  ااذا  ون يث ه ااموو ى

 .يثدد الن ذددذا امشدداو  ال يتوددو الن أن ياددون ذمددود ءألدد  بددهللالن أا ؟مددن ذددو أبددوهقدهلل ءألدد  مددن أمت ف
﴿إن م ــل عيســى عنــد ا   :أجددوا األددسهم ااقدد  ن ااادد مي البددل هلددم ال دد ا هلددم مددثسو بددادمت قددو  كملددوىل

إنيمدو جندهلل اسادة (.51:افيدة ،ودو ال    امد ان) كم ل آدم خلقه من تـراب ثـم قـان لـه كـن فيكـون 
اسىددي األسدد  ااىددسمت  ألددومج  .حددواا  ألوقددة بددهللالن أمت . دمت  ألددومج بددهللالن أا الال أمت .أنيددواع مددن اإألدد 

الاادددذا قدددهلل  أن خيألددد   دمت األسدد  ااىدددسمت بدددهللالن أا الأمت قدددود  األددي أن خيألددد  اسىدددي األسددد   .بددهللالن أا
اليشوا ار و حوني  الكملوىل أن ياش   ،المع  اق ال يزا  ااموو ى عوداون ،ااىسمت من أمت بهللالن أا

لنيدو ال نيد ى أبدهللاو  :قدواوا ؟ادو ا كىتشداألون ذدذا أيهدو اامودو ى.الب ذونيوو بملهلل ب ذدون هلم حجة بملهلل حجة
فددإ ا بددواملألم ياشدد  أن  ثدد او مددن احلسوانيددو  ااددهللنيسو ال ثدد او مددن  . ألوقددوو مياددن أن يددأيت ب دد  أا الال أمت

 يألقا تسع   و ه ا و ال ان بس  ر :فهذا اامحن ،اااوئمو  افن كتوااهلل الكمجي بهللالن كألقسا ااذ و 
أمو ااذ و  فهي  ألوقة من بس  ااألادة  . وا ااذ و  الاا سرة اايت كألقا  وا ااذ و  كاون ش واة أنيثي

بدن اقدهلل حدهللا يف ااتقدهللمت ااملألمدي أن  ادن امنيىدون  .بهللالن موا ااذ و  الذمود أمثألة  ثد ال األدي  ادق
الذدو ذدو  ا  .ا اادذ  أن يم   بمل  اا س  اد مل  اااوئمدو  فتممدو ذدذه اا سردة بدهللالن حوجدة إىل كألقدس

يف نيددوع  ءدد  اتمددوال  ااو ددوع فددإن  :البروفيســور تــورنجر.ااربالفسىددو  جددو جن  ًددهللامو اددن ذددذا المدد 
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اا س  م  اا وي ااث  من احلسوانيو  ااسفقو ية الااربموئسة الااثهلليسدة ااىدحألي ميادن كمشدسل  بوودوئن 
أال بووددوئن  سمسوئسددة بددأا اددهللد مددن  ،يدةأال بووددوئن موديددة  واوددهللمة احل ا   ، ددواوءز بددومب ال  ،مساونيساسدة

يف بملدد  الجمددوو يملتددرب ذددذا  ،اليىددتم  اا ددس  إىل م احددن كلددو  متقهللمددة ،ااددواد اااسموئسددة اا تألحددة
يقوادون مىدتحسن  ؟أيدن امشداو  إ او امدهلل اامودو ى :الشـيخ الزنـداني.ااموع من ااتلدو  ا سدج ط سملسدوو 

اادهللاسن اليود ا  اددق مدن المدو  ااديت مياددن أن  اليقدهللمت ذدذا .أن يادون ذمدود  ألدومج مدن أمت بددهللالن أا
اقددهلل أجددوا ار كملددوىل ا ددواا ااقددوطع ااشددويف ال دد ا مددثسو  ؟كقددوو فسمددو بملددهلل فددأا إشدداو  بملددهلل  اددق

أنيتم كىتشاألون  ألوقوو مدن أمت بدهللالن أا فدإن ار  .بادمت ااذا ذم يؤممون ب  اسن ا  أا الاسن ا  أمت
﴿إن  .قهلل قدهللمت اادم مدثسو  ألوقدوو أنيدتم كمل فونيد  الكؤممدون بد  بدهللالن أا البدهللالن أمت الذدو  دمت األسد  ااىدسمت

اليشدوا ار جدن الادس أن .م ل عيسى عند ا  كم ل آدم خلقه من تراب ثم قـان لـه كـن فيكـون 
 ،اسقسم داسسو بملهلل داسن األي بسون احل  ااذا جوا ب  ااق  نيأيت ذذا ااتقهللمت ااملألمي الاااش  ااملألمي 

الكتردددا ل دددوب  األمدددوا اوددد نيو  ،الذاددذا يتجألدددي ذدددذا اااتدددوا اااددد مي مدددع مددد ال  ااددزمن الكتجألدددي  يوكددد 
 .فهو اااتوا ااذا ال يش ع مم  ااملألموا الال كمقري اجوئ   ،الاألملألموا جسسو بملهلل جسن

من ربـل هـو الحـق ويهـد  إلـى صـرا  العزيـز ﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر  أنزن إليل 
 (.1:افية ،وو ال و أ) الحميد 

 أعماق البحار والمحيطات: الحلقة الرابعة عشر 
احلمهلل ر  ا ااملوال الأصألي الأوألم األي وسهللنيو الني سمو  مهلل صألي ار األس  الاألي  اد  الصدح   

يمل فهددو اامددوو األددي  ،قسددومت ااىددواةفددإن ااملجددزال ااق  نيسددة مملجددزال بوقسددة متجددهللدال إىل :الوددألم أتملددل البملددهلل
اليدد ى فسهددو  ،يدد ى فسهددو اا ددهللالا يف ااوددح اا مددو ياحسدد  ،اءددتس  اقوفددو م الاألددي اءددتس  اوددو ذم

 ،ذدذا ذدو ااربالفسىدو  د جدو ب ودود  اال إنيد  أودتو  يف األدم جسواوجسدو اا حدو .الوتو  ا ومملي مو ياحس 
الا  مو األس  اهللداو من افيو  ااتملألقدة بوماجدوق  ااتقسمو ب  ،الأوتو  افن جبومملة ااألق ا هللااملزيز جبهللال

ااملألمددي يف ااقدد  ن الااىددمة فونيددهللذو اددو مددع الاددو  أى الذددو يقدد أ مملددو   يددو  ااقدد  ن يف بملدد  اااتددي 
﴿أو كظلمــات فــي بحــر لجــي  : ددون اددو كملدد ذ اشدد ح  ذددو قددو  ار جددن الاددس  .اا ووددة اددذاق

ا فـوق بعـض إذا أخـرل يـده لـم يكـد يغشاه مول من فوقه مول من فوقـه سـحاب ظلمـات بعضـه
ذدددذه  ،نيملدددم :قدددو (.01:افيدددة ،ودددو ال اامدددو ) يراهـــا ومـــن لـــم يجعـــل ا  لـــه نـــوران فمـــا لـــه مـــن نـــور 

ال  ،ااةألمو  ا فهو ااملألمدوا افن بملدهلل أن اودتملمألوا اا واصدو  ال امدوا مدن اا دوص يف أامدومج اا حدو 
ااددذين ي وصددون مددن أجددن  .اددل مددرتاو يىددتلسع امنيىددون أن ي ددوص بددهللالن  اددة أ ثدد  مددن اشدد ين إىل اس
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فددإ ا مددوص امنيىددون إىل  .ااألؤاددؤ يف ممددوط  اإألددس  ي وصددون يف ممددوط  ق ي ددة ال كزيددهلل األددي ذددذا ااملمدد 
الذددذه افيددة  ،مددرت ال مياددن أبددهللاو أن ي قددي حسددوو  211أامددومج شددهلليهللال حسدد  يوجددهلل ااةددسمت األددي امدد  

﴿أو كظلمـــــات فـــــي بحـــــر  :كتحدددددهللا ادددددن ظدددددوذ ال كوجدددددهلل يف اا حدددددو  ااملمسقدددددة الادددددذاق قدددددو  كملدددددوىل
الااةألمددو   ،اددسن يف أا ودد  الصددح  ذددذه ااةألمددو  بأ ددو مرتا مددة بملرددهو فددومج بملدد   …لجــي

ااى  ون ياونيون نيتسجة اءتحوا الاوان يف ط قدة  ،اارتا مة الاايت كرتا م يف اا حو  ااملمسقة كمشأ بى  ل
رددوئي إىل ااددوا كددوقع إىل فددإ ا نيددز  ااشددملوع اا ،فواشددملوع اارددوئي ماددون مددن ودد ملة أاددوان .بملددهلل ط قددة

فددو زا الاألددي قددهلل امددتر ااألددون  ،نيدد ى يف ذددذا ااشددان ااددذا أموممددو ااشددملوع يف ااددوا ،الاددوان ااىدد ملة
او أن مواصوو ي دوص األدي امد  اسادل مدرتاو الجد ا جىدم   .المح  يف ااملش ال المتو  ااىلحسة ااملألسو

شدملة احلمدد اا مد  موجدودال البملددهلله ميدتر ااألددون الءد   اادهللمت الأ اد أن يدد اه فدس يد ى ااألددون المحد  لن ال
مدرتاو  51ال مو ني ى يف ذذا ااشدان ااشدملوع ااردوئي الذدو يمدز  يف أامدومج اادوا األدي مىدوفة  ،ااربكقو 

النيدد ى  .مددرت ياددون امتوددوص ااألددون الءردد  الذاددذا 011الاألددي امدد  ،ي ددهللأ امتوددوص ااألددون الصددح 
مدرت  011ظألمة ااألون الءر  ت  امدهلل امد  فإ او  ،ت  موئيت مرت ياون االمتووص األون الق مج

فهددي  ،الق ألهددو ظألمددة ااألددون ااربكقددو  الظألمددة ااألددون المحدد  ،مددرتاو  51الظألمددة الصددح  كاددون األددي امدد  
فواشدملوع  ،الأمو ااى ي ااثو  فساون بىد ي احلدواجز ااديت تجدي ااردوا .ظألمو  بملرهو فومج بمل 

ااردوئي اادذا نيدد اه ذمدو يمددز  مدن ااشدمن فتمددتر ااىدحي بملردد  الكشدت  بملرد  فتمشددأ ظألمدة تدد  
فإ ا نيز  ااشملوع ااروئي إىل ولا اا حد  ااتمدو  انيملادن األدي ودلا  ،ذذه ااةألمة الالىل،ااىحي

الاددذاق نيدد ى إ ا حددهللا مددو  يف اا حدد   ددون ااألمملددون شددهلليهللاو األددي حىددي مسددن  .ااددو  فددأالي املونيددوو 
 ،فواو  إ او يى ي ااىدوو األشدملة أا يىد ي ظألمدة مث يمدز  ااشدملوع ااردوئي إىل أودحن .ا ااو ول

أمددو ااىددلحي فهددو ااددذا يوجددهلل فسدد   .قىددم وددلحي القىددم امسدد  ،الجنددهلل اا حدد  ذمددو يمقىددم قىددمل
خيتألددد  اا حددد ان يف ءووئودددهمو الصدددحو مو الاادددن يوجدددهلل مدددو  فوصدددن بدددل اا حددد   .ااةدددسمت الاادددربالدال

مت تد  اادو  ااملمسد  اادذا 0111ذذا ااو  ااهللاءألي ر ياتش  إال اومت  ،ااملمس ااىلحي الاا ح  
الي دددهللأ ااةدددسمت حددد  إن المدددود يف ذدددذه اامدددوط  ال كددد ى  ،يحودددن بدددل اا حددد ين يوجدددهلل اا حددد  ااملمسددد 

 ،بأاسمهو بن هلو موهلل  األروا يوهلل  من جىمهو يف ذذه ااةألمو  اايت ك ا م  بملرهو فدومج بملد 
الإ ا نية نيدو أودحن ااشدان  ﴾..أو كظلمـات فـي بحـر لجـي يغشـاه مـول﴿:كملدوىل جوا    ذو يف قوا 

يغشـاه مـول ﴿ ني ى ااةسمت الني ى فدومج اادو  الال  اادذا يحودن بدل اا حد  ااىدلحي الاا حد  ااملمسد 
مــن فوقــه "ذددو ااددذا ياددون األددي وددلا اا حدد  ،أا مددن فددومج ذددذا ااددو  مددو   ءدد  ﴾مــن فوقــه مــول

ظألمدددو  ذددذه احلدددواجز الظألمددو  الادددوان يف ط قدددو  "ظلمــات بعضـــها فـــوق بعــض"فدددوقهمســحاب"
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يف  ﴾﴿إذا أخرل يده لم يكد يراها ومن لم يجعل ا  لـه نـوران فمـا لـه مـن نـور بملرهو فومج بمل 
الكىددت هللمت موددود   ،الاا واصددو  كمددز  إىل ذددذه ااىددوفو  فددس كدد ى شددسئوو  ،ذددذه اامددوط  ظددسمت شددهلليهلل

 ون ذذا ؟فمن أءرب  مهللاو صألي ار األس  الوألم ان ذذه افيو  .األروا الام واال ح  ك ى ط يقهو
مث اوتمل  مو ممل   ث او من افيو  ااتملألقة بوا حو  اليف جمو  ريوو  مث  ،او حهللامو ام  ااربالفسىو   اال

ظددوذ ال اماجدوق ااملألمددي يف ااقد  ن الااىددمة  سدد   ؟مدو ذددو كحىد د يددو أودتو   اال هلددذه ااةدوذ ال :قألمدو ادد 
المدن ااودملي  :البروفيسور راو:اومت فقو  0011صألي ار األس  الوألم اذه احلقوئ  ممذ  أءرب  مهلل

الااددن  ،وددمة ذج يددة0011أن نيحددرتذ أن ذددذا اامددوع مددن اامل فددة  ددون موجددوداو يف  اددق ااوقدد  ممددذ 
الادذاق  ،بمل  الشسوا كتموال  فا ال اومدة الاادن الصد  ذدذه الشدسوا بتحودسن   د  أمد  صدملي جدهللاو 

ال يىددتلسع امنيىددون ااملددودا أن يشدد ا ذددذه ااةددواذ   ،ذا اددسن األمددوو بشدد يوو بىددسلوو فمددن ااؤ ددهلل أن ذدد
اقددهلل جددوا   ،الاددذاق فقددهلل فادد   يف قددوال ءو قددة اال سملددة ءددو   امنيىددون ،بددذاق ااقددهلل  مددن ااتحوددسن

ال بددهلل أن ياددون موددهلل  ذددذا ااملألددم مددن  ،نيملددم:الشــيخ الزنــداني.ااملألومددو  مددن موددهلل  ءددو مج األل سملددة
إ دو فدومج  ،إ دو ال ااذدو ،اا شد  الال يف مىدتوى اال سملدة  مدو يقدو  الودتو   االجهة اسى  يف مىدتوى 

إني  ي يهلل أن يقو  ال ميان أن ياون ذذا من  سمت موجود من موجودا   ،اال سملة فومج االوقة اا ش ية
﴿قل أنزله الـر  حقوو إني   سمت ااذا يملألم ذذه اال سملة اليملألم ذذا اااون اليملألم الو ا  فسد  ،اال سملة

الذاددذا كترددوف  شددهودا   .إنيدد  مددن امددهلل ار ودد حوني  الكملددوىللــم الســر فــي الســماوات واألرك يع
مدددن ب ذدددون صدددهللق  فسددد  فهواهلدددهللى  أن ذدددذا اهلدددهللى الأن ذدددذا:ااملألمدددوا شدددهودال بملدددهلل شدددهودال ا سدددون ااموً 

 .الذواحلجة الذواا سمةااتجهللدال إىل قسومت ااىواة

الحـق ويهـد  إلـى صـرا  العزيـز ﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر  أنزن إليل من ربـل هـو 
 (.1:افية ،وو ال و أ) الحميد 

 واآليات القرآنية الظواهر البحرية بين الكشو  العلمية: الحلقة الخامسة عشرة
المدو  ،اقهلل أ انيو ااشسا اازنيهللا  أن ااملألم يف احلقسقة يؤ دهلل مدو يقواد  ااقد  ن :البروفيسور شرويدر

الشـــــيخ .ال د يف ااقددددد  ن اااددددد مي ممدددددذ اهلليدددددهلل مدددددن ااىدددددمل ذدددددو حقسقدددددة مدددددو ياشدددددح  ااملألمدددددوا ااسدددددومت
احلمددهلل ر  ا ااملددوال الأصددألي الأوددألم األددي وددسهللنيو الني سمددو  مددهلل صددألي ار األسدد  الاألددي  ادد   :الزنــداني

اتقسمدو بد  ذذا ذو ااربالفسىو  ش اليهلل  مدن األمدوا اا حدو  يف أاونيسدو اا  بسدة ا:الصح   الوألم أتملل البملهلل
الطألدددي مدددج أن أاقدددي  و ددد ال ادددن  .يف نيدددهللالال املألمدددوا اا حدددو  نيةمتهدددو جومملدددة ااألدددق ا دددهللااملزيز جبدددهللال

البملددهلل أن أاقسدد  اةو دد ال القدد  ااربالفسىددو   ،ااةددواذ  اا ح يددة بددل اااشددو  ااملألمسددة الافيددو  ااق  نيسددة
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أالد أن أاألد   :شـرويدرالبروفيسـور :ش اليهلل  يف ااسومت ااثدو  يملقدي األدي ذدذه اةو د ال فادون ادو قواد 
إنيج أقهلل  ذذه اةو  ال يف إطو   :األي اةو  ال اايت أاقوذو األسمو ااشسا اازنيهللا  بولمن الأالد أن أقو 

حدد  بوامىدد ة    مىددسحي مددن ااهددم أن أ ى  .اجتمددوع األمددي  هددذا ال ًتددو  اادد ا أن ياددون مىددألموو 
الوددع الأقوبألدد  بواددهللين أا أن أ اه يف إطددو  ااملألددم اددسن فقدد   مددو ذددو األسدد  الااددن أيرددوو أن أ اه بوددو ال أ

إني  يتحهللا ان  ،مث أءذ ااربالفسىو  ش اليهلل  ي ل ااملسقة بل الديون الااملألم :الشيخ الزنداني.ااهللين
فهمدود كمدوف  الا ددا بدل قدودال ااملألددومت ااهلليمسدة القددودال  ،كألدق ااحجدوال اهلوئألددة بدل الديدون  ألهددو البدل ااملألددم

هللمو مع  يو  ااق  ن ااا مي المدع احلقدوئ  ااديت    ذدو ذدذا اااتدوا الاام  انيهللذو ام ،ااملألومت اااونيسة
يف أديدون  ثدد ال جندهلل أن ااقددودال  :البروفيســور شـرويدر:اددومت فملألد  األدي  اددق القدو  0011اااد مي ق دن 

 ،إ ا  دون ااملألدم يتقدهللمت فدإن األدي اادهللين أن يتقهقد  ،يةمون أن ااملألم يىتلسع أن يأءذ شسئوو من ااهللين
تألد   ومدوو اقدهلل أ ا  ااشدسا اازنيدهللا  أن ااملألدم يف احلقسقدة يؤ دهلل مدو يقواد  ااقد  ن المدو ذمو اهلليمو كموال   

ال د بواحملن ممذ اهلليهلل من ااىمل يف ااق  ن ذو حقسقة مو ياتشدح  ااملألمدوا ااسدومت أاتقدهلل أنيد  مدن ااهدم 
إىل أالطونيمددو  الإنيددج الاادد  أنيمددو تسملددوو وددمملود .بوامىدد ة امددهللالال  هددذه أن ك ألددل إىل ااملألمددوا مددن تسددع المددم

اددسن ذمددود األددم يف جونيددي الديددن يف جونيددي  .الحنددن نيحادد  أ ثدد  يف ااملسقددة بددل ااددهللين الاألددومت اا حددو 
 . ء 

الامدو  .ادومت 0011يت ل أن مو ياتشح  ااملألموا ااسومت قهلل   د  يف ااقد  ن ق دن  :الشيخ الزنداني
إ دو اا سمدة ااديت  ،سد  ادومدن اادذا أالحدي إا .أن نيتىوا  من ااذا أءرب  مهللاو صألي ار األس  الوألم ادو

يمل فهو األموا او نيو وواا  دونيوا مدن األمدوا ااحألدق أال مدن األمدوا اا حدو  أال مدن األمدوا ا سواوجسدو أال 
من أا جمو  من جموال  اات ووو  اايت يمل فهو األموا او نيو ااسومت من ا وال  اايت    ذو ااقد  ن 

الفسىددو  شدد اليهلل  باددن اقددة بملددهلل أن مددع مددو مددع إن اارب  .ااادد مي أال أشددو   إاسهددو ااىددمة اام ويددة االهدد ال
 .اسن ذمود األم يف جونيدي الديدن يف جونيدي  ءد  :البروفيسور شرويدر:يتاألم ان ذذا الم  فسقو 

اسن ذمود أنيوو ال يتاألمدون إىل بملردهم ااد مل  الاادمهم تسملدوو يىد الن يف اجتدوه الاحدهلل إ دم يقوادون 
ا دددة جمددد دال جدددهللاو يف ا دددة افيدددو   مدددو ادددرب امهدددو  نيحدددن ااشددديا يف ا دددة  تألحدددة يف ا دددة األمسدددة جدددهللاو يف

 .ااشسا

إني  يلواي جألسوو البو وا أن يقهللمت ذدذا األملدور تسملدوو الاألمدوو تسملدوو الاألملألمدوا  :الشيخ الزنداني
ءوصة يف جمومملهم ااملألمسة بان ا دو م اسحهمدوا ذدذه ااةدوذ ال الاست دل هلدم ااملسقدة احلقسقسدة بدل اادهللين 

الااملألدم اادذا يادون صدحسحوو ال بدهلل أن يتحقدو الال بدهلل  .ذا وألم من ااتح يد إني  ااهللين اا ،نيملم.الااملألم
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﴿هـــل يســـتو  الـــرين .أن ًددد  اادددهللين ااودددحسا األدددي ااملألدددم ااودددحسا  مدددو ذدددو المددد  يف امودددسمت
 ،وددو ال  مددهلل) ﴿فــاعلم أنــه ن إلــه إن ا  (.1:افيددة ،وددو ال اازمدد ) يعلمــون والــرين ن يعلمــون 

﴿إن فـــي (.010:افيدددة ،ودددو ال يدددونين) فـــي الســـماوات واألرك ﴿قـــل انظـــروا مـــاذا (.01:افيدددة
 .وفــي خلقكــم ومـــا ي بــت مــن دابـــة آيــات لقــوم يوقنـــون .الســماوات واألرك آليــات للمـــ منين

واختال  الليل والنهار وما أنزن ا  مـن السـماء مـن رزق فأحيـا بـه األرك بعـد موتهـا وتصـريف 
ا عليــل بــالحق فبــأ  حــديل بعــد ا  وآياتــه تلــل آيــات ا  نتلوهــ .الريــاآ آيــات لقــوم يعقلــون

ااددهللين ًد  األدي ااملألدم اليأم نيددو أن نيمةد  يف ااادون مدن حوامددو (.1-3:افيدة ،ودو ال ا واسدة) ي منـون 
الااملألددم ًددج  أودد  إجددسالو هلددذا ااددهللين احلدد  الذاددذا حنددن يف اودد  جهلليددهلل بددإ ن ار اودد  ااألقددوا بددل 

ااملألم ااودحسا اتةهد  اا سمدة الاتتجدهللد يف ذدذا اازمدون بأل دة ااهللين الااملألم بن ااتروف  بل ااهللين الاحل  ال 
 .يحهمهو أذن ذذا ااملو 

﴿ويرى الرين أوتوا العلم الر  أنزن إليل من ربل هو الحق ويهـد  إلـى صـرا  العزيـز  
 (.1:افية ،وو ال و أ)الحميد 

 :مقتطفـــات
 .الذذا يث     أن  مهللاو  وو  ار .يترا   أن ذذه الداة حتموو جوا  ةمهلل من امهلل ار

 (كيل مور)
 .حون ااوق  لن أشههلل أن ال إا  إال ار الأن  مهللاو  وو  ار

 (.تاتاتات تاتاسون)
الااددن ااووددوئن ااملألمسددة احلهلليثددة افن يف ال ددع كىددتلسع أن كث دد  مددو قوادد   مددهلل صددألي ار األسدد  

 .وم  0011الوألم ممذ 

 (.كرونر)
يترددددو ا مددددع محهددددومت أن ااتددددهللءن امهلددددي  ددددون مشددددموالو فسمددددو  ددددون  الاددددذاق إ  ال أ ى شددددسئوو 

 .بووتلوات  أن ي أل  
 (مارشان تونسون)

 .إنيج متأا  جهللاو بو تشو  احلقسقة يف ااق  ن
 (.يوشيود  كوزان)
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بددن إن ااددوحي اسددهللام أوددواسي  ،أاتقددهلل أنيدد  ال يوجددهلل ءددس  بددل اامل فددة ااملألمسددة البددل ااددوحي
 .اااش  ااملألمسة

 (.سمسونتولي )
 .أاتقهلل أني  ال بهلل الأن ياون من ار

 (.ها )
إنيددددج ال أجددددهلل صددددملوبة يف أن أالافدددد  يف اقألددددي أن ذددددذا امهلددددومت إهلددددي أال الحددددي قددددوده إىل ادددد ذ 

 .ااقرويو

 (.برسود)
إ ا ر ياددن ذمددود وددجن  هددذا فددإن ذددذا يقددوا االاتقددود بددأن ار قددهلل أ وددن مددن ءددس   مددهلل 

ا تشحموذو فق  يف القممة احلهلليثة إنيمو نيتلألع إىل حوا  مىتم  صألي ار األس  الوألم مقودي  من األم  
 .يف مو وع ااملألم يف ااق  ن يف وسومج ا سواوجسو

 (.بالمار)
 .قهلل ياون ذمود شيا فسمو ال اا فهممو   ربال بش ية اودية اسش ا اااتوبو  اايت  أيموذو

 (.آرمسترونج)
ومة  0011وداو يف  اق ااوق  ممذ من ااوملي أن نيحرتذ أن ذذا ااموع من اامل فة  ون موج

 .ذج ية الاذاق فمن ااؤ هلل أن ذذا اسن األموو بش يوو 

 (.راو)
الادذاق فقدهلل فاد   يف قدوال ءو قدة األل سملدة ءددو   امنيىدون اقدهلل جدوا  ااملألومدو  مدن موددود  

 .ءو   اال سملة اا ش ية

 (.راو)
ياشددح  ااملألمددوا ااسددومت مددو قسددن بواحملددن ممددذ اهلليددهلل مددن ااىددمل يف ااقدد  ن ااادد مي ذددو حقسقددة مددو 
يف أديدون  ثد ال جندهلل  .أاتقهلل أني  من ااهم بوامى ة امهللالال  هذه أن ك ألل ذذا إىل ااملألموا من تسع المم

 .أن ااقودال يةمون أن ااملألم يىتلسع أن يأءذ شسئوو من ااهللين
 .ذمو اهلليمو كموال   تأل   وموو .إ ا  ون ااملألم يتقهللمت فإن األي ااهللين أن يتقهق 



 (38 ) 

  (.شرويدر)
 (اإلضافات المكملة)

ذذه ذي ااملجزال ااهللائمة بل أيهلليمو  .إن ذذه ذي اا سمة ااتجهللدال احلسة اا وقسة :الشيخ الزنداني
اددومت فوجددهلل فسهددو األمددوو إهلسددوو ا فدد  ب بدد   0011نيةدد  فسهددو اا ددهللالا يف ااوددح اا ق ددن  .إىل قسددومت ااىددواة

الشههلل ا  بوهللمج  وواة  مهلل صألي ار األس  الودألم اليمةد  فسهدو ااسدومت األمدوا اود نيو يف شد  ا دوال  
اااونيسة فسجهللالن  اق ااملألم امهلي يهللهلم  ذاق اليشدههلل هلدم بأنيد  مدن امدهلل ءدوا  ااادون اليشدههلل هلدم  

مج اا وددو  صددألي ار األسدد  الوددألم القددهلل  أيمددو طوئحددة مددن ذددؤالا ااملألمددوا فمددمهم مددن  أيمددوه  ددذاق بوددهلل
مددن ااوددملي أن  :البروفيســور درتــا راو.يشددههلل أن ذددذا ااملألددم ال مياددن أن ياددون مددن موددهلل  بشدد ا

ودمة ذج يدة الاادن بملد   0011نيحرتذ أن ذذا ااموع من اامل فدة  دون موجدوداو يف  ادق ااوقد  ممدذ 
ادد ال اومددة الااددن الصدد  ذددذه الشددسوا بتحوددسن   دد  أمدد  صددملي جددهللاو الاددذاق فمددن الشددسوا كتمددوال  ف

المدمهم مدن قدو  إن ذدذا ااملألدم ال ميادن إال  :الشـيخ الزنـداني.ااؤ هلل أن ذذا اسن األمدوو بشد يوو بىدسلوو 
 .أن ياون من ال اا ذذا اااون

اسشدد ا  قددهلل ياددون ذمددود شدديا فسمددو ال اا فهممددو   ددربال بشدد ية اوديددة :البروفيســور آرمســترونج
 .اااتوبو  اايت  أيموذو

اقدهلل جدوا  ااملألومدو  .الادذاق فقدهللفا   يف قوالاألل سملدةءو   امنيىدون:البروفيسور درتا راو
 .من موهلل  ءو مج األل سملة

الممهم من كقهللمت بهللالن الجن اسق   بأن ذدذا ااملألدم ال ميادن أن يادون إال مدن  :الشيخ الزنداني
 .ار ءوا  ذذا اااون

 .يف ااتقودد أصن أال موهلل  ذذه ااملألومو ان إ ا يأيت  :المناقش

 .أاتقهلل أني  الال بهلل أن ياون من ار :البروفيسور ها 

الااددن ااووددوئن ااملألمسةاحلهلليثددةافن يف ال ددع كىددتلسع فسدد  أن كث دد  مددو قوادد  :البروفيســور كرونــر
 .ومة 0011ممذ    مهلل

أن ااتدهللءن امهلدي  الادذاق إنيدج الأ ى شدسئوو يتردو ا مدع محهدومت :البروفيسورمارشان تونسون
  ون مشموالوفسمو  ون بووتلوات  أن ي أل  
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مددو قسددن بواحملددن ممددذ اهلليددهلل مددن ااقدد الن يف ااقدد  ن ااادد مي ذددو حقسقددة مددو  :البروفيســور شــرويدر
 .ياشح  ااملألموا ااسومت

إنيدج ال أجددهلل صدملوبة يف أن أالافدد  يف اقألدي أن ذددذا امهلدومت إهلددي أال الحددي  :البروفيسـور برســود
 .قرويوقوده إىل ا ذ اا

 :الممهم من أ من شهودك  فقو  :الشيخ الزنداني

لن  دن  .اليتردا   أن ذدذه الدادة حتمدوو جدوا  ةمدهلل مدن امدهلل ار :البروفيسور كيل مـور
 .ذذه ااملألومو  ر كاتش  إال حهلليثوو البملهلل ق الن اهللال الذذا يث     أن  مهللاو  وو  ار

 :فقو الممهم من أاألن شهودال اموسمت  :الشيخ الزنداني

أاتقهلل أني  حون ااوقد  افن لن أشدههلل أن ال إاد  إال ار الأن  :البروفيسور تاتاتات تاتاسون
 . مهللاو  وو  ار

﴿قل أ  شيء أكبر :إ و ااملجزال اا وقسة بل أيهلليمو يقو  ار جن الاس ،نيملم :الشيخ الزنداني
ودددو ال ) بـــه ومـــن بلـــ  شـــهادة قـــل ا  شـــهيد بينـــي وبيـــنكم وأوحـــي إلـــي هـــرا القـــرآن ألنـــرركم 

مددن امنيددذا  الط سملددة ذددذه  (01:افيددة،النيملومت المددن بألددل إاسدد  ذددذا ااقدد  ن فهددو أيرددوو ًمددن ااشددهودال اًل
ااشددهودال ذددي كألددق ااشددهودال ااملألمسددة اادديت كرددممتهو  ددن  يددة يف  تددوا ار فاددن  يددة تمددن األمددوو إهلسددوو 

مددن اودد  إال الياتشدد  أذألدد  األمددوو الااملألمددوا اددرب ااقدد الن يتقددهللمون يف األددومهم يف شدد  ا ددوال  فمددو 
ودو ال ) ﴿لكـن ا  يشـهد بمـا أنـزن إليـل أنزلـه بعلمـه  :جهلليهللاو موجوداو يف ذذا اااتوا قو  كملوىل

﴿لكـــل  :إ دددو ااملجدددزال ااددديت كتجدددهللد لذدددن  دددن اوددد   دددو يمووددد هم قدددو  كملدددوىل(.011:افيدددة ،اامىدددوا
﴿لكل نبأ مسـتقر وسـو   افيدةيقو  ابن ج ي  االربا يف كحى  ذذه  نبأمستقر وسو  تعلمون 

يملدج قد ا  يىدتق  امدهلله ال ويدة يمتهدي  :اادن ءدرب مىدتق  :قدو  (11 :افيدة ،ودو ال النيملدومت) تعلمون 
يقدو  الودو  كملألمدون أيهدو ااادذبون  ﴿وسو  تعلمـون  إاسهو فست ل حق  الصهللق  من  ذب  البوطأل 

القددو  ابددن  ثدد  أيرددوو يف كحىدد  ذددذه افيددة قددو  ابددن  (1/321كحىدد  االددربا )بوددحة مددو أءددرب م بدد  
﴿الادتملألمن  :ا وو الم  الاحهلل أا اان ني أ حقسقة أا اان ءرب القوع الادو بملدهلل حدل  مدو قدو  كملدوىل

ذذا ااذا  أيموه ذو مو فهم  ااحى الن مدن الادود ااقد  ن .(5) (11 :افية ،وو ال ص) ني أه بملهلل حل﴾
الذددذا ابددن حجدد  يف فددتا اا ددو ا يشدد ا حددهللي   وددو  ار صددألي ار األسدد  الوددألم  ،بددأن ذددذا وددساون
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ما من األنبيـاء نبـي إن أعطـي مـن اآليـات مـا م لـه آمـن عليـه :"ااذا قو  فس  األس  ااوسال الااىسمت
البشــــر وإنمــــا كــــان الــــر  أوتيتــــه وحيــــان أوحــــاه ا  إلــــى فــــأرتو أن أكــــون أك ــــرهم تابعــــان يــــوم 

المملجددزال ااقدد  ن مىددتم ال إىل يددومت ااقسومددة الء قددة  :حجدد  يف شدد ا ذددذا احلددهللي  قددو  ابددن.(6)القيامــة"
األملودال يف أوألوب  البسمت  الإء و ه بوا س و  فس مي  او  من الاوو  إال اليةه  فسد  شديا ادو أءدرب 

فملددم نيحملدد  مددن حردد  المددن مددوا المددن الجددهلل المددن  :مث قددو  .بدد  أنيدد  وددساون يددهلل  األددي صددحة داددواه
﴿ســنريهم آياتنــا فــي اآلفــاق وفــي أنفســهم حتــى يتبــين لهــم أنــه  :الاددس يقددو  ار جددس .وددسوجهلل
ذدذا الادهلل مدن ار ود حوني  الكملدوىل بدأن ذدذه ااملجدزال ااتجدهللدال يف (.53:افيدة ،وو ال فودأل ) الحق 

ذذا اااتوا ااا مي وت قي دائموو األموو ظوذ ال بسمة جألسة يف اففومج كشههلل بوهللمج ذذا ااق  ن الكشههلل 
قدو  ااحىد الن يف كحىد  ذدذه افيدة ذدذه ااملدو  الدا الا  .امهلل ار ود حوني  الكملدوىل أني  ذو احل  الأني  من

وددم يهم صددهللمج دالال  صددهللمج ااقدد  ن  :قدو  ﴿ســنريهم آياتنــا فــي اآلفــاق  :فقددو  ااشددو و  ،حوهلدو
﴿سـنريهم  :القدو  ابدن  ثد  يف قواد  كملدوىل.(7)ااا مي الاسمة  وني  من امدهلل ار يف اففدومج اليف أنيحىدهم

أا ومةه  هلم دالالكمو الحججمو األي  ون ااقد  ن حقدوو ممدزالو مدن  في اآلفاق وفي أنفسهم  آياتنا
القدددو  ااز شددد ا يف .(8)امدددهلل ار األدددي  ودددو  ار صدددألي ار األسددد  الودددألم بدددهللالئن ءو جسدددة يف اففدددومج

المملمدددوه أن ذدددذا ااوادددهلل مدددن إظهدددو   يدددو  ار يف اففدددومج اليف أنيحىدددهم وددد الني  اليشدددوذهللالني   :كحىددد ه
ت سمون امدهلل  ادق أن ااقد  ن كمزيدن ادور اا سدي اادذا ذدو األدي  دن شديا شدهسهلل أا ملألدع المهدسمن فس

القو  أبو اامل وو ابدن .(9)يىتوا امهلله مس   الشهودك  فساحسهم  اق داسسو األي أني  ح  الأني  من امهلله
ي دل هلدم أن  الأمو اال ي  ااملسو  فهو أن ي ى اامل ود من افيو  الفقسة الاامحىدسة مدو :كسمسة يف ااحتوالى

﴿سـنريهم آياتنـا فــي اآلفـاق وفـي أنفســهم  :اادوحي اادذا بأل تد  اا ودن اددن ار حد   مدو قدو  كملددوىل
اليتجألدي يف  دن اود  فهدذا اادذا جتألدي  (11)(53:افيدة ،ودو ال فودأل )حتى يتبين لهـم أنـه الحـق 

اليتوقع ااىألمون  ،الفهم  ااحى الن ،من بسمو  ااق  ن ااتجهللدال ذو مو الاهللنيو ب  ااق  ن الفهم  ااىأل 
الالجسو  ااتملوق ة أن مملجزال ذدذا ااقد  ن الأن بسمدة ذدذا ااقد  ن كتجدهللد قممدوو بملدهلل قمدن الجدسسو بملدهلل جسدن 

ئدة الذدذه ااملجدزال ااملمألسدة ااديت جتألد  يف فهذه المدو  اسىد  محوج.إىل أن ي ا ار ال ذ المن األسهو
مو  ون ااىألمون يملألمو و الال  ون ااحىد الن يتوقملو دو بدن الادهلل ااقد  ن  ،او نيو اسى  مىأاة محوجئة
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اددددو الالادددددهلل اددددو اا ودددددو  صددددألي ار األسددددد  الوددددألم الفهمهدددددو ااحىدددد الن فجدددددوا   ققددددة مودددددهللقة اوادددددهلل 
 ،ودددو ال فوددددأل )لهـــم أنـــه الحـــق  ﴿ســـنريهم آياتنـــا فـــي اآلفـــاق وفـــي أنفســـهم حتــــى يتبـــين ار

الال  ذو أن ذدذا ااقد  ن اااد مي .الأء و  ااق  ن ان ذذه المو  اااونيسة كشمن اساة أالج  (53:افية
خيرب بولم  ااذا القع يف بهللايدة اإألد  يف ااو دي الخيدرب بولود ا  ااديت يقدومت األسهدو ااادون الكقدومت األسهدو 

لن األدم ااو دي الاحلو د   ،امنيىدون المىدتق ن ااادوناا ألوقو  افن الخيدرب فدومج  ادق ادن مىدتق ن 
ال مو أنيمو  أيمو يف او نيو افن مو  ون يىدممل   .الااىتق ن و حوني  الكملوىل فاتوب  اشتمن األي ذذا  أل 

﴿مــرل   ددونيوا يىددمملون اددن ااددربقال بددل اا حدد ين  . بوؤنيددو الأجددهللادنيو فقدد  اددن بملدد  احلقددوئ  اااونيسددة
يملألمدون أن ذمدود ب قءدوو  (21-01 :افيدة ،ودو ال ااد محن) غيـان البحرين يلتقيان بينهما بـرز  ن يب

يملألمدون أن ذمدود  ،يملألمون أن ذمود األقة المر ة الاةوموو يف ءأل  ا مل الال يمل فو و ،الال يشوذهللالني 
 ددون ااقدد  ن خيددرب اددو ال ثدد  اددو  شددح  ااملألددم ااسددومت امددو  ددون   .ظألمددو  يف اا حددو  ااملمسقددة الر يشددوذهللالذو

نيحدن اااتدوا يقدر  .ون يىمع فق  يف  تدوا ار فأصد ا ااسدومت م ئسدوو امدو المشدوذهللاو  جوبوو ال ي ى  
األسمو ءرب ااىتق ن اليواصن مملمو اا حألة إىل يومت ااقسومة إىل أن يهللءن أذن ا مة ا مدة الإىل أن يدهللءن 

﴿ولقـد خلقنـا اإلنسـان  .يقدو  ار جدن الادس يف قودة ءألد  امنيىدون ااديت مد   بمدو .أذن اامدو  اامدو 
هرا الخبر الر   ﴿ثم تعلناه نطفة في قرار مكين " دمت بهللاية اإأل  الال "من ساللة من طين 
﴿ثــم خلقنــا النطفــة علقــة فخلقنــا العلقــة مضــغة فخلقنــا المضــغة عظامــان  يجــر  اآلن ونشــاهده

 :افيدة ،ودو ال اادؤممل) فكسونا العظام لحمان ثم أنشأناه خلقان آخر فتبارك ا  أحسن الخـالقين 
اامدوو ال يمل فدون مدو يدهللال  يف ااد حم فاشدح   ،ذذا  ون مدن المدو  اا س سدة ااديت ال كملد  (.02-00

﴿ثــم إنكــم بعــد ذلــل لميتــون ثــم  يف اودد نيو ال أيموذددو ااددن افيددة ال كقدد  امددهلل ذددذا احلددهلل بددن كتملددهللاه
فامدو  أيمدو ااملألقدة ااديت مدو  ونيد  كد ى  (01-05 :افيدة ،ودو ال اادؤممل) إنكم يوم القيامـة تبع ـون 

ال أيمو اار ة اايت ر كان ك ى ال أيمو  س     ذذه الطدوا  المدو  دون أحدهلل يشدوذهللذو ودم ى الطدوا  
ااقودمة من قوة حسوكمو وم اذو حقوو  مدو  أيمدو كألدق الطدوا  حقدوو  مدو  أيمدو ااملألقدة حقدوو الاارد ة حقدوو 

ودم ى ا مدة حقدوو الاامدو  حقدوو الودم ى اا ملد  حقدوو الودم ى  ادق   الااملةومت حقوو  مو  أيمو ذدذا  ألد  حقدوو 
قالوا يا  .﴿ونفخ في الصور فإذا هم من األتداث إلى ربهم ينسلون: مو قو  ار و حوني  الكملوىل

إن كانـت إن صـيحة واحـدة  .ويلنا من بع نا من مرقـدنا هـرا مـا وعـد الـرحمن وصـدق المرسـلون
إن  .م ن تظلـم نفـش شـي ان ون تجـزون إن مـا كنـتم تعملـونفإذا هـم تميـع لـدينا محضـرون فـاليو 

لهــم  .هــم وأزواتهـم فـي ظـالن علـى األرائـل متك ـون .أصـحاب الجنـة اليـوم فـي شـغل فـاكهون
نيملددسم اةددسم اليددأكسهم بملددهلل  اددق وددسمت (.51-50:افيددة ،وددو ال يددن) فيهــا فاكهــة ولهــم مــا يــدعون 
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﴿قــونن مـــن رب "مــن رب رحــيم؟"إنيددد  بددواقو  اددن"وددسمت قددوالو ؟"المددو ذددو أبومشددو ال أمت بوااتوبة ؟اددن
ذددذا حددو  أذددن ا مددة الامددهللمو يألتقددي أذددن ا مددة يف ا مددة يتددذا  الن  (51:افيددة ،وددو ال يددن) رحــيم 

إن هـرا لهـو  .إن موتتنا األولى وما نحن بمعربين .﴿أفما نحن بميتين أحوا  ااهللنيسو فسقو  قوئألهم
إ ا دءن أذن ا مة (.10-51:افية ،وو ال ااووفو ) لم ل هرا فليعمل العاملون  .الفوز العظيم

حــدائق وأعنابــان وكواعــب  .إن للمتقــين مفــازان ﴿ : مددو قددو  كملددوىل.ا مددة ال أالا مددو فسهددو مددن نيملددسم مقددسم
رب  .تـــزاءن مـــن ربـــل عطـــاءن حســـابان  .ن يســـمعون فيهـــا لغـــوان ون كـــرابان  .وكأســـان دهاقـــان  (11)أترابــان 

ــــان  ــــه خطاب ــــرحمن ن يملكــــون من -30:افيددددة ،وددددو ال اام ددددأ) الســــماوات واألرك ومــــا بينهمــــا ال
ودم ى ذددذه احلقدوئ  اادديت أءدرب اددو اااتدوا إنيدد  نيحدن اااتددوا اادذا أءددرب بتألدق ااملجددزا  اادديت (.31

إنيددد  اااتدددوا اادددذا يتجدددوالق بوا شددد ية حدددواجز اادددزمن الياشددد  هلدددم  فدددومج  .أ ادددن هلدددو األمدددوا اوددد نيو
م ااذا إاس  يىد الن ودم ى ذدذه افيدو  يف ذدذا اااتدوا ااديت ريربنيدو ادن مىدتق ألمو حقدوو  مدو مىتق أله

أذدددن ا مدددة أذدددن اامملدددسم . أيمدددو  يدددو  ذدددذا اااتدددوا ااددديت ريربنيدددو ادددن  ونيمدددو الأنيحىدددمو  مدددو  أيموذدددو حقدددوو 
آخــــرين مــــا آتــــاهم ربهــــم إنهــــم كــــانوا قبــــل ذلــــل  .﴿إن المتقــــين فــــي تنــــات وعيــــون ااقددددسم

﴿وأزلفــــت الجنــــة  ق بدددد  ا مددددة""وأزلفــــت الجنــــة(.01-05:افيددددة ،وددددو ال ااددددذا يو ) محســــنين 
مـن خشـي الـرحمن بالغيـب وتـاء بقلـب  .هرا ما توعدون لكـل أواب حفـي  .للمتقين غير بعيد

 ،ودددو ال مج) لهـــم مـــا يشـــاءون فيهـــا ولـــدينا مزيـــد  .ادخلوهـــا بســـالم ذلـــل يـــوم الخلـــود .منيـــب
 مددو  أيمددو  يددو  ذددذا اااتددوا اددرب ااقدد الن حقددوو الأمددو أذددن   أا الار وددم ى ذددذا حقددوو (.35-30:افيددة

﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند  :اامو  فىو  ي الن  ذاق اامو  حقوو  مو قو  كملوىل
افن (02 :افيددة ،وددو ال ااىددجهللال) ربهــم ربنــا أبصــرنا وســمعنا فارتعنــا نعمــل صــالحان إنــا موقنــون 

ال يدمحملهم أن  ،ال يدمحملهم  ادق ،الورتانيو نيملمن ااودوحلو  قدهلل أيقمدو أ جملمو إىل ااهللنيسو يو  ا :يملرتفون
﴿وقـالوا لـو كنـا نسـمع أو نعقـل مـا كنـا :يمهللموا القواوا يف  ية أء ى  مدو حادي ار جدن الادس ادمهم

اددو  مددو نيىددمع ذددذا ااقدد  ن أال نيملقددن مددو فسدد  القددواوا اددو  مددو نيىددمع أال نيملقددن  فــي أصــحاب الســعير 
﴿وقالوا لو كنا نسمع أو نعقـل مـا كنـا  .بوو نيو او  مو نيىتحسهلل من  اقنيىتحسهلل من مملمو الاقوامو الأ

-01:افيدددة ،ودددو ال ااألدددق)فـــي أصـــحاب الســـعير فـــاعترفوا بـــرنبهم فســـحقان ألصـــحاب الســـعير 
﴿إن الـــرين كفـــروا ب ياتنـــا ســـو  نصـــليهم نـــاران كلمـــا نضـــجت تلـــودهم  :اليقدددو  ار ادددمهم(.00

ذددددن ي كددددوحون مددددن ذددددذا  (51:افيددددة ،وددددو ال اامىددددوا) بــــدلناهم تلــــودان غيرهــــا ليــــروقوا العــــراب 
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ودو ال ) ﴿ن يقضى عليهم فيموتوا ون يخفف عنهم من عرابها كرلل نجز  كل كفور .ااملذاا
الامهللئددذ  يتمددودى أصددحوا ا مددة الأصددحوا اامددو  فسمددودا أصددحوا ا مددة أصددحوا (.31:افيددة ،فددوط 

د وتدنا ما وعدنا ربنا حقان فهل ﴿ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن ق:اامو   مو قو  كملوىل
حندن الار قدهلل  أيمدو اادذا  دون خيربنيدو بد  ار يف ذدذا ااقد  ن مدن أالصدو  .وتدتم ما وعد ربكم حقان 
ذدن الجدهللمل مدو أءدرب  ؟فأنيتم يو أذن اامو  ذن الجهللمل مو الاهلل  بادم حقدوو  .ا مة النيملسمهو قهلل  أيموه حقوو 

 ،وو ال الا ا ) ينهم أن لعنة ا  على الظالمين فأذن م ذن ب .﴿قالوا نعم؟ب  ذذا اااتوا حقوو 
مدددددددهللالن ار جدددددددن الادددددددس (.00:افيدددددددة نيملدددددددم الامهللئدددددددذ  ًمدددددددهلل ااؤممدددددددون لنيحىدددددددهم ذدددددددذه ااملوق دددددددة اًل

﴿الحمد   الـر  صـدقنا وعـده وأورثنـا األرك نتبـوأ مـن الجنـة حيـل نشـاء فـنعم أتـر :اليقواون
ال  ،فدددمملم أجددد  ااملدددومألل ،ااملدددومألل ادددذا اااتدددوافدددمملم أجددد  (.10 :افيدددة ،ودددو ال اازمددد ) العـــاملين 

فهسددو إىل ذددذا اااتددوا نيقدد ؤه النيتددهللب ه النيحهددم  :فددمملم أجدد  ااملددومألل ،ال ااملجددزال ،ال اااىددوىل ،اامددوئمل
فهددذه بسمددة قوئمددة .مملونيسدد  الذسددو إىل ذددذا اااتددوا امل قدد  الامملمددن بدد  اماددون مددن أذددن ا مددة مددن ااحددوئزين

الذدذه ذدي اا سمدة (.25:افيدة ،ودو ال احلهلليدهلل) ا رسـلنا بالبينـات ﴿لقد أرسلن شوذهللال كقلع ااش هو 
﴿رسـالن مبشـرين ومنــررين :اتقدومت بوا ودن احلجدة الاا سمدة  مدو قدو  كملدوىل  ااادربى أيدهلل ار ادو  مدهللاو 

الاحلمددهلل ر  ا ااملددوال (.51:افيددة ،وددو ال اامىددوا)لــ ال يكــون للنــاس علــى ا  حجــة بعــد الرســل 
 .سهللنيو  مهللالاألي  ا  الصح  الااوسال الااىسمت األي و

 :تساؤنت مهمة
فردددسألة ااشدددسا ذمدددود بملددد  كىدددوؤال   سددد  فهدددم ااىدددأل  الااحىددد الن ذدددذه افيدددو   :الســـائل

 ؟ااتملألقة بواملألومت اااونيسة

ااتأاليددن جددوا يف ااقدد  ن  .أنيدد  كىددأ  افن اددن كأاليددن ااقدد  ن الكحىدد  ااقدد  ن :الشــيخ الزنــداني
أا  ملدد  فهددم محدد دا  الاحددوق الفهددم ك ا سددي ا مددن لن ذددذه ا ددة  .ااتحىدد  :ااملدد  الال  ، ملمسددل

ا بسدددة فودددسحة  مدددو  دددون  ادددق يتردددا يف دادددوا اا ودددو  صدددألي ار األسددد  الودددألم البدددن ا دددوو امدددهللمو 
أا كأاليدن ممل فدة ااملدو  ااديت نيدز   :مملد  األمد  ااتأاليدن (12)ااألهم فقه  يف ااهللين الاألمد  ااتأاليدن":"قو 

اليقددو  أذددن :"احهددم ااددذا امددهلل ااىددأل  ابددن ج يدد  االددربا المدد ه يقواددوناددو ااقدد  ن الذددذا ذددو نيحددن ا
﴿مـــرل  :فوفيدددة مملموذدددو الا دددا امأءدددذ ادددذاق مثدددوالو قدددو  ار جدددن الادددس .أا أذدددن ااتحىددد "ااتأاليدددن

مملألدددددددومت إ ا أطألددددددد  اا حددددددد  د  األدددددددي اادددددددوا "البحـــــــرين"يملدددددددج ءألددددددد "مـــــــرل"البحـــــــرين يلتقيـــــــان 
                                                 

 .003. الا مألة الالىل مم  يف صحسا اا  و ا يف  توا ااو وا حهللي 0/211 الاه أمحهلل يف ااىمهلل ( 02)
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ذدذه  ،يل دي أحدهللاو األدي افءد  :أا"ال ي  سون"بسمهمو حوجزأا "بينهما برز "الا ا""يلتقيانااوحل
  ،حقسقتهدددو :ا مألدددة برتا س هدددو الأاحوظهدددو مملألومدددة امدددهلل ااحىددد ين الامدددهلل ااىدددأل  اادددن ذمدددود شددديا  ءددد 

ذددذه اااسحسددة الذددذه احلقسقددة  ثدد  مددن افيددو  ال كملدد    سحستهددو الحقوئقهددو إال مددع  . سحستهددو يف ااواقددع
 ،وددو ال يددونين) كــربوا بمــا لــم يحيطــوا بعلمــه ولمــا يــأتهم تأويلــه   ﴿بــل:مد ال  ااددزمن  مددو قددو  كملددوىل

فمددو ذددو  ﴿ولــتعلمن نبــأه بعــد حــين :الممهدو مددو قوادد  كملددوىل امدد  ،أا اددو يددأ  بسددون  شددح (.31:افيدة
يوو   .ذو ااتحقس   مو قو  يوو  األس  ااىسمت :اام أ ااقوود ذمو الااتأالين ااقوود ذمو ؟ذذا اام أ

﴿هــرا :هو األددي أبسد  فألمدو تققدد  ال أى أمد  الأبدوه الإءوانيدد  بدل يدهللا ا شدد  قدو  أى  ؤيدو ممومسدة القود
كأاليدن أال تقد  فدإ او  .كأالين أا تق  ذذه اا ؤيو(.011افية ،وو ال يوو ) تأويل رؤيا  من قبل 

ــان غيــر ذ  عــول  ااملددو  ااق  نيسددة جددوا  إاسمددو بأاحددوق البرتا سددي ا بسددة ــان عربي  ،وددو ال اازمدد ) ﴿قرآن
كحىدد  ذددذه ا مددن مملدد ال  مملألددومت الاددذاق فددإن  ،مملددو  ذددذه افيددو  كحىدد  ذددذه افيددو (.21:افيددة

اادن ذمدود  يدو  وسحىد ذو اازمدون  ،تسع ااحى ين اسن ذمود  يدة مدن  يدو  ااقد  ن إال القدهلل فىد الذو
﴿وقـل  :ال يو  ال يملألمهو ااموو إال امهلل مشوذهلل م هلو وواا يف ااهللنيسو أال يومت ااقسومدة  مدو قدو  كملدوىل

ممل فدة ااتحقسد   ؟فوامل فدة ذمدو مدو ذدي(.13:افية ،وو ال ااممن) مد   سيريكم آياته فتعرفونها الح
الادددذاق فدددإن موقددد  ااملألمدددوا اةققدددل يف ذدددذا المددد  أن صدددحو  ار مملألومدددة نيملددد   ااألحدددظ  ،الاااسحسدددة

 ،حنددن نيملدد   مملدد  االوددتواا(.5:افيددة ،وددو ال طدد ) ﴿الــرحمن علــى العــرى اســتوى  النيحهمدد  مثددن
الااىددأل  ااوددوحل الااحىدد الن ااىددوبقون   ددوان ار  ،فواملددو  الالاحددوق مملألومددة .ن اااسدد  جمهددو الاادد

الامددهللمو كماشدد   ،المددمهم نيقألمددو ذددذه ااملألددومت ،الا فددوا الاحددوق ،الا فددوا اارتا سددي ،األددسهم ا فددوا ااملددو 
﴿وقــــل الحمــــد   ســــيريكم آياتــــه : مددددو قددددو  كملددددوىل  ،ذددددذه احلقددددوئ  كىددددتق  كألددددق ااملددددو  الكتجألددددي

 مل  فهم ااتحى  ااأل وا الاارتا سي الذذه مملألومة امهلل ااىأل   :فإ او ااتأالين يأيت  ملمسل.فتعرفونها 
بددن ذمددو  يددو  يف ااقدد  ن ال  .بملدد  افيددو  مددو يملدد   فسهددو تققهددو الالقواهددو :الااثددو  ،الا ددحة جألسددة

نيمل   حقوئقهو ال سحسو و ال أنيو الال أني  الال من ذو ادوئو افن الال  دن مدن يوجدهلل األدي الجد  ال ذ 
فددإ ا دءددن أذددن ا مددة ا مددة  .إىل قسددومت ااىددواة ال نيملألددم إال إ ا دءددن أذددن ا مددة ا مددة الأذددن اامددو  اامددو 

 ،وددددو ال اازمدددد )   الــــر  صــــدقنا وعــــده ﴿وقــــالوا الحمــــد .قددددواوا احلمددددهلل ر ذددددذا مددددو الاددددهللنيو ار
﴿أن قـــد وتــــدنا مـــا وعــــدنا ربنــــا  الاااحدددو  يدددد الن  ادددق اليقددددو  أذدددن ا مددددة لذدددن اامددددو (.10:افيدددة
﴿فهـل  ذذه ذي احلقسقة  مو نيمل فهدو مملد  فأصد ح  ذدي احلقسقدة (00:افية ،وو ال الا ا ) حقان 

الااتحقد   ،فدة ااأل دة الممل فدة ااتحقد إ او ممل  (.00:افيدة ،ودو ال الاد ا ) وتدتم ما وعد ربـل حقـان 
المدع  ادق فدإن  .فوااسحسو  الااتحوصدسن ذدذه ذدي ااديت ر كادن مملألومدة .يهللءن تت  اااس  الااتحوسن
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مددن مملألدد  ذددذه افيددو  ااق  نيسددة اجتهددهللالا يف  .األمحىدد ين جهددوداو مشدداو ال   ددي ار اددمهم الأ  ددوذم
ق يددد  ادددهللد مدددن احلقدددوئ  ااملألمسدددة ق دددن فهدددم اااسحسدددو  ااددديت أودددملحتهم ادددو األدددومت اوددد ذم فوصدددألوا إىل ك

أن السماوات واألرك كانتا  ﴿أولم ير الرين كفروا:مثسو ابن ا وو   ي ار امهمويقو .ا تشوفهو
يق   ونيتدددو مألتودددقتل متودددألتل فحودددألتو ق دددن أن ياتشددد  (31:افيدددة،ودددو ال الني سوا)رتقـــان ففتقناهمـــا 
جتهلل من ااحى ين من ر يش  الاو بل يقة ق ي دة القن أن  .فإ ا  ون هلم جههلل اةسم.ااموو ذذه احلقوئ 

نيود او مو ياون ذذا ل م  ونيوا أذن جهلل الأذن و  الأمو حنن  .إىل مو  ش  ام  ااملألم يف ذذا اازمون
افن فقددهلل أصدد ا امددهللنيو شدديا قائددهلل الذددو تقدد  المدد  مشددوذهللال ااشدديا الاددسن مملدد   اددق أنيمددو أفرددن 

مثددن أن يددأيت  .الاددمهم نيمقددن ذددذه ااملألددومت الااددن حنددن شددوذهللنيو فقدد  ،ذددم أفرددن ممددو الأاألددم ،ال ،مددمهم
ش ر يهللءن إىل ماون ي ى ذمدود ظسمدوو يف ذدذا ااادون مث كقدو  اد  الذدو يف ااةدسمت صد    ذدذا 

فسحددوال  أن يودد  مددن بملدد  أالصددوفق مث بملددهلل قألسددن كردديا ااودد وا يف ذددذا اااددون فستجألددي ؟اااون
ااذا يف ظدسمت ال ،ون فسو  ذذا االحن أحىن من الال ص    ذذا ااا:اليأيت طحن فتقو  ا ،ا 

ل دم ودسذالقو و ،بدن اااحو ودساونيون أاألدم وقدوئ  اامو ممدو افن ،فمحن كسىد  امدو ذدذا،يتسى  ا   ادق
 .اسىوا بأفرن الإاو انياش  هلم مو  ون  حسوو ،ال،الوسملألمون مملونيسهو فهن ذم أفرن ممو افن

 ؟ذذه ااملو  ااملألمسة مع كقهللمت اال تشوفو  إ او مو ذو اارمون من ك   :السائل

افن جددوا   شددو  األمسددة فقددهلل  .ذددذا وددؤا  دائمددوو يىددأا   ثدد  مددن اامددوو :الشــيخ الزنــداني
الءوصدددة اامة يدددو   ،الااملألدددم يت دددهلل  ،كددأيت  شدددو  األمسدددة أءددد ى كمللددي مملدددو  مددد  ذدددذه ااددديت كقواددون

﴿سـنريهم آياتنـا  :يقدو  ار ود حوني  الكملدوىلإن اارمون موجود يف  توا ار  :نيقو  .ااتقأل ة الاات هللاة
المدد  إ ا أصدد ا م ئسددوو مشددوذهللاو ذددو  .فدد ب   اددق بوا ؤيددة الااشددوذهللال مملددوو  فــي اآلفــاق وفــي أنفســهم 

فوارددددمون  ؤيتددد  المشددددوذهللك  مدددثسو ااددددربقال بددددل اا حددد ين أصدددد ا افن م ئسدددوو مشددددوذهللاو يوددددو   .ااردددمون
 .أنيددو ال أءشددي ؟فمهمددو كقددهللمت ااملألددم أوددسأيت ااملألددم اليقددو  ال مدد  موجددود ،بولقمددو  ااوددمواسة اليقددوو
ذذا موح  بدل يدهللا أنيدو ال أءشدي أن يتقدهللمت ااملألدم  ،الذو أنيو  ا أمومق .افن بسهللا ذذا ااوح 

اليث ددددد  أن ذدددددذا ادددددسن مودددددححوو إنيددددد  مودددددح  أصددددد ا مشدددددوذهللاو فواقسدددددوو  دددددمم  ار امدددددو يف  توبددددد  
ق وفي أنفسهم حتـى يتبـين لهـم أنـه الحـق أولـم يكـف بربـل أنـه ﴿سنريهم آياتنا في اآلفا:اااد مي

فمددو  ددون م ئسددوو أال يف حاددم .علــى كــل شــيء شــهيد ﴿وقل الحمــد   ســيريكم آياتــه فتعرفونهــا 
اا ئي بولداة ااملألمسة ااقلملسة ذو ااذا نيقو  ب  الاألي ذذا فمحن نيتاألم ان احلقوئ  ااملألمسة ااقلملسدة 

 .ال األي اامة يو  اات هللاة
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فرددددسألة ااشددددسا ذمددددود كىددددوؤ   ءدددد  اددددو ا ال يددددتاألم ااىددددألمون اددددن احلقددددوئ  اااونيسددددة :ســــائلال
نيقددو  ذددذا اسددي يف  :الشــيخ الزنــداني؟ااددذ و اليف ااقدد  ن الااىددمة إال بملددهلل ا تشددو  مدد  ااىددألمل هلددو

إن ااحىددد ين إ ا  جملددد  إىل  تددد هم ودددتجهلل  :ااىددألمل الادددسن يف امودددسمت الادددسن يف ااملألدددم قألددد  ادددق
 ،هلل أن ااحىدد  يف ااقدد ن الال  أال يف ااقدد ن ااثددو  يتحددهللا اددن حقددوئ  اااددون ال أنيدد  ء دد اج ددوو وددتج

يملج ذرم األومت او ه الفهم  ن مو ذو متسى  اسش ا او ذذه افية ااتملألقدة ادذا ااملألدم ااادو  الكد ى  
بسددهلل  فملمدهللمو  ونيدد  اا يددودال ااملألمسدة الااهلليمسددة . ثد او مددن ااملجدي يف أالصددوفهم مهتددهللين بوااتدوا الااىددمة

﴿قل  ار يأم ذم يف ااق  ن بوامة  .الاان او نيومت ااىألمون ريألحوا ،ااىألمل  ونيوا ذم أذن ذذا ااى  
 ،الال أحددهلل مددمهم يمةدد  اليتحادد (.010:افيددة ،وددو ال يددونين) انظــروا مــاذا فــي الســماوات واألرك 

فمددن  .اليتأمددنالمدد ذم مددن اااحددو  يمةدد   ،جددوا  فددرتال مددن ااحددرتا  ك  ددوا ذددذا األممجمددل الااشددملو ين
فمقددو   .ار يدأم ذم بددواملألم فىدد قهم مد ذم بدد  ؟ااددذا يمةدد  أمت اادذا ال يدد ى ؟اادذا وددسمل   احلقدوئ 

ذددذا نيقددر  ددوئن يف ااىددألمل الااددن إ ا بددو د ار يف  رددة ااىددألمل افن فمتوقددع أ ددم وسىدد قون إن 
اادهلل تو  أمحدهلل ااقو دي يف أم يادو الذدو مدن أط دوا  .المثدو  األدي  ادق اادهلل تو  أمحدهلل ااقو دي ،شوا ار

الحبــة الســوداء :"ااىددألمل المددن أط ددوا ااملددور ااشددهو ين قدد أ حددهللي   وددو  ار صددألي ار األسدد  الوددألم
جهدوق  :املألد  ؟إ او احلهللي  يتاألم ادن شديا اد  اسقدة جبمسدع المد اذ :فقو  (13)شفاء من كل داء"

فقددومت بتجو بدد  الد اوددوك  الإ ا بوامتسجددة كةهدد   .األددي جهددوق اامواددةإ او فمددو كددأا  احل ددة ااىددوداا  ؟اامواددة
 :اليقددو  .يىد قهم العملألهدم ال ااه ،يف قوادهللال ااهللنيسدة ،جألسألدة اد  اليىد   ادو مد ه مدن اااحدو  يف أم يادو

ال كملدج  دن "الشدحوا .ذذه مودال    ذو  وو  ار صألي ار األس  الوألم هلدو دال  يف كقويدة جهدوق ااموادة
  مدددن ااشدددحوا يتحقددد  فهدددو ااقودددود يف ذدددذا احلدددهللي  أا قدددهلل  ودددواا  دددون   ددد او أال فدددأا قدددهلل"ااشدددحوا

الاادن ذدن ذدذا  ،فإ او ااىدأاة امدهللنيو حندن.الجهوق اامواة إ او يىتحسهلل فوئهللال قوية من احل ة ااىوداا.قألسسو 
 -مد  ااىدألم–إن احلجة ك قدي أقدوى لن ااادوف   ،ال :نيقو  ؟يىق  حجتمو األي ااموو اذه افيو 

 ا ا تش  ذذه احلقسقة ا تش  أن األج و  جذال او الأن ا  و   ولالكود الأن ذمود ب قءوو بل اا حدو  إ
لن ااددذا قددهللمت ذددذه اااشددو   ،الذددو صددو ذو الجددوا اددو فتاددون احلجددة األمىددألمل أقددوى الاا سمددة أاةددم

أجألددي  فتاددون بددذاق ااشددهودال ،مدد  مىددألم ال يددهلل ا مددو ا يف ااقدد  ن الال يملألددم مددو ا يف اااتددوا ااادد مي
 .إنيدد  اددهللهلو :ا  ددو قددو  بملدد  اامددوو ،اددو أن مىددألموو ذددو ااددذا قدد   ذددذا الودد   يف كق يدد  ذددذا .الأال ددا
بدن إ  لادا مدن  .الاادن إن ا تشدحهو اااحدو  فدإن احلجدة ك قدي بوقسدة ،صومهو اتادون مموود ة ،ذذاو

﴿ســـنريهم آياتنـــا فـــي  اإلدددوا أن احلجدددة كقدددومت األدددي اااحدددو   ملددد فتهم هلدددذه احلقدددوئ  لن ار يقدددو 
                                                 

 متح  األس   الاه اا  و ا يف االي المىألم يف ااىسمت.( 03)
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﴿سـنريهم آياتنـا فـي اآلفـاق وفـي أنفسـهم  أا أن ااذين ر يت دل هلدم أن ااقد  ن ذدو احلد  اآلفاق 
أا أن ذذا ااق  ن ذو احل  فت ل اااحو  هلذه احلقوئ  البسو دو الال دوحهو  حتى يتبين لهم أنه الحق 

ياتشددح  مدددن  ،قدد  ن مددن امدددهلل اريف  تددوا ار ااادد مي الكق ي ذدددو ذددذا يتحقدد  بددد  ااشددهودال بددأن ذدددذا اا
الاحلمددهلل ر  ا ااملددوال .ا تشددح  مىددألم أمت ا تشددح  مد  مىددألم فوحلجددة بوقسددة الاحلقسقدة قوئمددة ،ياتشدح 

 . الااوسال الااىسمت األي وسهللنيو  مهلل الاألي  ا  الصح   أتملل
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 01 .................. احلألقة ااىودوة: ان كلوب  بمل  اااشو  اااونيسة مع الء و  ااق  نيسة:

 01 ........................................................ احلألقة ااىوبملة: اموسمت الااملألم
 21 ......................................... احلألقة ااثوممة: احلقوئ  اايت يف اا حو  الاةسلو 

 22 ................................ احلألقة ااتووملة: ظهو  الم اذ الالالجوع بةهو  ااحوحشة
 20 ................................................... احلألقة ااملوش ال: أء و   ونيسة الج  افسة

 21 ........................................................... احلألقة احلودية اش ال: ا  و 
 21 ................................................. احلألقة ااثونيسة اش ال: حقوئ  األم ااحألق

 31 .................................................... احلألقة ااثواثة اش ال: الطوا  ا مسمسة
 32 ............................................احلألقة اا ابملة اش : أامومج اا حو  الاةسلو 

 30 ............... احلألقة اإومىة اش ال: ااةواذ  اا ح ية بل اااشو  ااملألمسة الافيو  ااق  نيسة
 31 .......................................................................... مقتلحدددو :

 31 .................................................................. )ام وفو  ااامألة(
 03 ..................................................................... كىوؤال  مهمة:

 01 .........................................................................فه و اةتويو 
 


