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احلمد هلل وحده ،والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده أ ّما بعد:
فقد طلب منِّي أحد اإلخوة الكرام الرد عىل الضالالت واالنحرافات العقدية ،بل
والكفريات لدى حممد شحرور املتخصص يف اهلندسة املدنية «فهو دخيل عىل علوم
خاص ًة بعد احتفاء بعض القنوات الفضائية به يف رمضان ،وإظهارهم له بأنه
الرشيعة» ّ
املجدد! ويريد نقد الرتاث ،ونحو هذه العبارات؛ للتلبيس عىل عامة الناس؛ لرتويج
ضالالته وانحرافاته.
فقرأت بعض كتبه منها« :القصص القرآين» و«الكتاب والقرآن» و«الدولة والسلطة»
و«الدولة واملجتمع» وغريها ،وأخرجت ما يتعلق بيشء من انحرافاته ،مع تعليق يسري
عليها؛ ّ
ألن بعض أقواله واضحة الضالل ،ويف حكايتها غنًى عن تكلف الر ِّد عليها،
فأقول مستعينًا باهلل:
منهج شحرور قائم عىل حتريف نصوص الوحي ،فهو يدعو إىل حتريف معاين القرآن
حتت ستار :إعادة قراءة نصوص الرتاث ،أو ما يسمى بـ«القراءة املعارصة للنصوص»
عىل طريقة أسالفهم من الباطنية األوائل كإخوان الصفا وغريهم.
ومن أوائل كتب شحرور يف هذا األمر «الكتاب والقرآن قراءة معارصة» صدر يف عام
1990م ،وفيه من التحريفات والتالعب بمعاين اآليات القرآنية ما اهلل به عليم.
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فيقول يف كتابه :الكتاب والقرآن صـ « :566املغالطة الكربى هي أننا نريد أن نفهم
اإلسالم فنرجع من القرن العرشين إىل القرن السابع يف طريقة تفكرينا».
أقول :فهو يلغي رصا ح ًة فهم النبي  وفهم الصحابة  ملعاين القرآن .وهذا أصل
الحظته عند املعارصين من يرى إعادة قرا ءة نصوص الرتاث ،أو بزعمهم الباطل:
«القراءة املفتوحة للنص» من احلداثيني والليرباليني هو :إلغاء أصل مهم عندنا -أهل
السنة -يف االستدالل وهو« :حجية فهم السلف للنصوص» وهم الصحابة  بل
واحتقار فهمهم.
ويقول يف كتابه :الدِّ ين والسلطة صـ« :24إمكانية االجتهاد ضمن األطر التي ر ِّسخت منذ
القرنني الثاين والثالث اهلجريني قد استنفدت ،ومل يعد االجتهاد ضمنها مكنًا إال إذا
جتاوزها ،والعودة إىل قرا ءة التنزيل عىل أساس معارف اليوم ،واعتامد أصول جديدة
للترشيع اإلسالمي».
صح ً
قائال« :اتباع أقوال من سلف
ويف كتابه :القصص القرآين قرا ءة معارصة صـ 24ي ِّ
خطأ فادح ،وتضليل للناس».
فهو يرى إلغاء ّ
كل ما اعتمده السلف من الصحابة  ومن بعدهم يف منهج االستدالل
واالستنباط من النص ،وبدهي عنده :إلغاء علم أصول الفقه السابق ،وجتديده وفق
معطيات العص.
يصح بوضوح يف كتابه :أم الكتاب وتفصيلها صـً 20
قائال:
وال يقتص عىل ذلك ،بل ِّ
«وضعنا ّ
كل الرتاث جان ًبا وبارشنا العمل من الصفر».

الرد عىل كفريات وضالالت حممد شحرور

4

فهو قد وضع له قواعد من رأسه؛ لينسف هبا منهج االستدالل عند أئمة اإلسالم قاطب ًة
من الصحابة  إىل علامء أصول الفقه؛ لذا نجده هياجم هذا العلم املهم وهو «أصول
الفقه» الذي يضبط منهج االستدالل بالنصوص.
ويقول يف كتابه :السنة الرسولية والسنة النبوية رؤية جديدة صـ« :211ما يسمى قواعد
الفقه وضوابط الرشيعة ،فقدت صالحيّتها يف معظم األمور إن مل يكن ك ّلها».
الشافعي يف
ويقول يف كتابه :الدولة واملجتمع صـ« :21هل استطعنا نحن أن نتجاوز
ّ
ً
أصوال جديدةً؟».
أصول الفقه ونضع
وذلك ليتسنى له التحريف والتالعب بمعاين القرآن والسنة؛ ألن علم أصول الفقه هو
السياج الذي حيمي النصوص من تغيريها وحتريف مدلوالهتا.
ِّ
وما استخدمه شحرور إللغاء فهم العلامء السابقني للنص قضية خطرية وهي« :نسبية
املعرفة أو احلقيقة»؛ ليجعل كل أفهام من سبق من العلامء إىل الصحابة  حمتملة ،وبالتايل
ال قيمة هلا!
فهو يقول :يف الكتاب والقرآن صـ « :496نحن نسبيون»
أيضا« :التنزيل احلكيم مطلق يف ذاته ،لكنه نسبي لقارئه؛ ألن نسبيته تتبع تطور
ويقول ً
نظم املعرفة وأدواهتا لدى اإلنسان».
ويقول يف كتابه :القصص القرآين (« :)120/1فهمنا للتنزيل احلكيم خضع ملعارفنا
وعلومنا احلالية ،ومن أجل ذلك ك ِّله آمنا وال نزال نؤمن بمنطلقنا».
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أيضا يف نفس الكتاب (« :)242/1أما قراءتنا فتفرتض سل ًفا أن فهم التنزيل ال
ويقول ً
يكون إال يف ضوء العلوم واملعارف املعارصة».
وكالمه واضح يف أنه ال يرى فهم سلف األ ّمة للنصوص؛ لذا ال غرابة أن يأتينا بدين
جديد ليس الذي جاء به حممد .
يفِس آيات القرآن!!
أقول:
ويصح هذا ِّ
الزنديق بأن امللحد داروين من أفضل من ِّ
ِّ
ففي كتابه :الكتاب والقرآن صـ 106يقول« :خري من أول آيات خلق البرش عندي هو
العامل الكبري تشارلز داروين ،فهل عرف داروين القرآن؟»
أقول :ليس من الرضوري أن يعرف ،فقد كان داروين يبحث عن احلقيقة يف أصل
اإلنسان ،والقرآن أورد احلقيقة يف أصل اإلنسان ،فيجب أن يتطابقا إن كان داروين عىل
حق ،وأعتقد أن نظريته يف أصل البرش يف هيكلها العام صحيحة.
فيصح يف كتابه:
أقول :فشحرور يقر بفرضية وخرافة داروين يف كتابه« :أصل األنواع»
ِّ
القصص القرآين ( )255/1قائالً« :مر البرش بصور خمتلفة خالل سريورة تطوره من شبيه
بالقرد يميش عىل أربع إىل صورة اإلنسان احلايل».
الرب جل وعال
ومن أشنع االنحرافات العقدية لدى شحرور ما يتعلق بموقفه من
ِّ
وأفعاله وصفاته ،فقد وقفت له عىل انحرافات خطرية يف هذا الباب ،فمن ذلك:
موقفه من وجود اهلل جل وعال ،فهو يرى أن الشك يف وجود اهلل هو السبيل لإليامن به!!
فيقول كام يف كتابه :دليل القرا ءة املعارصة للتنزيل احلكيم صـ « :60جيب عىل املسلم أن
ذرة شك يف وجود اهلل ،وامللحد عنده شك يف اإلحلاد».
يكون عنده ّ
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وبقرا ءيت ملوقفه من وجود اهلل ذكر أصل املسألة التي تنبني عليها يف نظره وهي« :العالقة
بني الوعي والوجود املا ّدي» فيقول كام يف الكتاب والقرآن صـ « 31- 30مشكلة الفلسفة
الكربى هي حتديد العالقة بني الوجود يف األعيان وصور املوجودات يف األذهان».
الرب عنده خارج ِّ
يوضحه كالمه
متعني يف اخلارج أم وجود ذهني؟ ِّ
فهل وجود ِّ
الذهن ِّ
بعد ذلك:
يف نفس الكتاب صـ « :72الوجود املوضوعي خارج الوعي هو الوجود اإلهلي».
وهذا معناه :أن كل الوجود خارج ِّ
الذهن هو وجود هلل ،وهذه عقيدة وحدة الوجود
الكفريةّ ،
أن الوجود كله واحد -نعوذ باهلل من ذلك-
ويصح بذلك ً
املتلو أو املكتوب
قائال- :يف نفس الصفحة«:-لوكان النص القرآين
ّ
ِّ
املوجود بني أيدينا هو عني كالم اهلل فهذا يعني أن اهلل له جنس ،وجنسه عرب ،وأن كالم
اهلل ككالم اإلنسان يقوم عىل عالقة بني ِّ
الدال واملدلول ،ولكن بام أن اهلل أحادي الكيف
وواحد يف الكم ،وأن اهلل ليس عربيًا وال إنكليز ًيا لزم أن يكون كالمه هو عني املدلوالت
نفسها ،فكلمة (الشمس) عند اهلل هي عني الشمس ،وكلمة (القمر) عني القمر ،وكلمة
(األنف) عني (األنف) ،أي أن الوجود املا ّدي (املوضوعي)ونواميسه العا ّمة هي عني
كلامت اهلل».
فهو يرى أن كالم اهلل هو عني هذه املوجودات ،فالشمس والقمر واألنف هي بعينها
كالم اهلل .كام قال ابن عرب صاحب وحدة الوجود:
وكـ ــل كــالم يف الــوجــود كــالمـ ــه

***

سـ ـ ـ ـ ــواء ع ـل ـي ـنـ ــا ن ـثــره ون ـظـ ــامـ ــه
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والطامة اخلطرية أن هذا الشحرور ينسب عقيدة وحدة الوجود للمسلمني –كذ ًبا -فيقول
كام يف الكتاب والقرآن صـ « :264نحن املسلمني نعتقد بوجود حقيقي هلل ،وبوجود
حقيقي لكلامته التي هي عني املوجودات ،وكالمها خارج الوعي اإلنساين».
ومن انحرافاته العقدية :أن روح اإلنسان جزء من ذات اهلل جل وعال ،أو من صفاته ،أو
بعبارة أخرى :تأليه الذات اإلنسانية ،وقد رصح بذلك يف عدة مواضع منها:
يقول يف كتابه :الكتاب والقرآن متحد ًثا عن روح اإلنسان صـ « :379الروح هي إزالة
التناقض ،والربط بني املجرد ،وهي سبب الترشيع ،وسبب اخلالفة ،وهي من اهلل مبارشةً؛
ألّنا من صفات اهلل».
ّ
أيضا :يف نفس الكتاب صـ « :390جيب علينا أال ننسى خليفة اهلل يف األرض ،وأنه
وقال ً
يوجد يف اإلنسان -وليس يف الكائنات احلية األخرى -يشء من ذات اهلل ،وهو الروح،
قادرا عىل املعرفة والترشيع».
وهبذا أصبح خليفة اهلل يف األرض واكتسب املعارف وأصبح ً
أمرا مشرت ًكا بني اهلل واإلنسان وهو الروح!! ويف تصيح واضح
فهو يرى أن هناك ً
يقول« :اهلل –حسب التنزيل احلكيم -حقق ذاته بنفخه الروح ،ورأى ذاته جمازيا يف
اإلنسان.»..
بل يقول« :اإلنسان الذي هو اإلهل الصغري باملعنى املجازي» كام يف القصص القرآين
(.)292/1
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أقول :ألفاظه فيها إساءة أدب مع اهلل ،وتنقص للذات اإلهلية –قبحه اهلل ،-فهو
يتحدث عن اهلل ّ
إنجازا من اإلنجازات التي حيققها البرش.
جل جالله وكأنه حقق
ً
رب ما أعظم شأنك.
{وما قدروا ّ
اّلل حق قدره} [األنعام ]91:سبحانك ِّ
ومن انحرافاته العقدية فيام يتعلق بعلم اهلل جل وعال :كام يف القصص القرآين ()160/1
علام حتميا
يقول« :علم اهلل هو علم بكافة االحتامالت ،قبل وقوع احلدث ،ولكنه ليس ً
بأي خيار أو احتامل سيتخذه زيد أو عمر».
ِّ
قلت :وبتحليل كالمه يتبني أن شحرور يرى أن علم اهلل للغيب جمرد علم باالحتامالت
التي ستحدث يف الكون ،دون إدراك لتفاصيل ما سيحدث ،وهذا قول كفري؛ ألنّه
تصيح بقول ابن سينا ومن تبعه من الفالسفة بأن اهلل يعلم الك ِّليات ال اجلزئيات.
قال امللحد ابن سينا :يف اإلشارات والتنبيهات ،القسم الثالث صـ « :295واجب الوجود
علام زمانيا حتى يدخل فيه اآلن واملايض واملستقبل،
جيب أال يكون علمه باجلزئيات ً
فيعرض لصفة ذاته أن تتغري ،بل جيب أن يكون علمه باجلزئيات عىل الوجه املقدّس العايل
عن الزمان والدهر».
ويف تعليق الطويس عىل كالم ابن سينا قال« :يريد التفرقة بني إدراك اجلزئيات عىل وجه
ِّ
بتغريها».
كّل ال يمكن أن يتغري ،وبني إدراكها عىل وجه جزئي يتغري ّ
وقد كفر الغزايل يف هتافت الفالسفة قول الفالسفة القائلني بأن اهلل ال يعلم اجلزئيات ،فقال
كام يف هتافت الفالسفة صـ « :247ال تالئم اإلسالم بوجه ،ومعتقدها ك ّذب األنبياء
صلوات اهلل عليهم وسالمه».
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وقد أكّد شحرور ذلك بقوله« :علم اهلل ِّ
كّل».
وقال يف نفس الصفحة« :علم اهلل هو أرقى أنواع علوم التجريد ،وأرقى أنواع علوم
التجريد هو الرياضيات ،..فإن علم اهلل باألشياء علم ريايض بحت ،..فليس يف علم اهلل
تفاحة صفراء وأخرى محراء ،ولكنها موجودة يف علمه كلها عىل شكل عالقات رياضية
عددية بحتة».
وهذا تصيح منه بأن متعلق علم اهلل هو الكلّيات ال اجلزئيات .وهو تكذيب منه
كل يشء ،كام يف قوله ّ
لنصوص القرآن التي ذكرت أن اهلل يعلم ّ
جل وعال{ :وعنده
مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف ال ِّرب والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها
وال حبة يف ظلامت األرض وال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني}

[األنعام]59:

ومن انحرافاته العقدية فيام يتعلق باهلل جل وعال :وصفه اإلهل بأنّه جمرد ،وليس شي ًئا.
ففي كتابه :القصص القرآين ( )158/2يقول« :أخذت الرسالة املحمدية بيد
اإلنسان لتنقله من التشخيص إىل التجريد ،ومن عبادة األشياء إىل عبادة الواحد األحد
املجرد».
ّ
ذهني ،ليس متع ِّينًا يف اخلارج .وحقيقته :إنكار وجود اهلل جل
قلت :التجريد وجود
ّ
وعال.
يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية :كام يف منهاج السنة («:)141/2ما يثبته املشاؤون من
اجلواهر العقلية كالعقول والنفوس املجردة كاملا ّدة ،واملدّ ة ،واملثل األفالطونية ،واألعداد

الرد عىل كفريات وضالالت حممد شحرور

10

املجردة التي يثبتها-أو بعضها-كثري من املشّ ائني أتباع فيثاغورس وأفالطون وأرسطو،
وإذا حقق األمر عليهم مل يكن ملا أثبتوه من العقليات وجود إال يف األذهان ال يف األعيان».
الرشك الذي ال
ويرى شحرور أ ّن تسمية اهلل بـ يشء من الرشك الذي ال يغتفر ،فقالِّ « :
يغتفر بتحويله إىل يشء ،وهو ليس كمثله يشء».
وهذا ّ
يدل عىل أن وجود الرب عنده وجود ذهني ليس متعينًا يف اخلارج؛ ألنه قد
رصح يف موضع آخر «أن األشياء هي املوجودة ً
فعال» كام يف كتابه :الكتاب والقرآن.
واهلل ّ
سمى نفسه شي ًئا كام يف قوله تعاىل{ :قل أي يشء أكرب شهاد ًة قل
جل وعال قد ّ
اّلل} [األنعام]19:
ّ
وقد ذكر األشعري يف مقاالت اإلسالميني (ّ )338/1
أن اجلهم بن صفوان قال« :ال
أقول إن اهلل سبحانه يشء» .فهذا امللحد شحرور متابع ألخيه اجلهم بن صفوان.
وقد رد اإلمام الدارمي يف نقضه عىل برش املرييس استدالل اجلهمية بقوله{ :ليس
كمثله يشء} [الشورى ]11:فقال« :وقول اجلهمية :ليس كمثله يشء يعنون أنه ال يشء؛
ألّنم ال يثبتون يف األصل شيئًا ،فكيف املثل؟ وكذلك صفاته ليست عندهم بيشء
 ...واختذوا ليس كمثله يشء دلس ًة عىل اجل ّهال؛ لريوجوا عليهم هبا الضالل ،كلمة
حق يبتغى هبا باطل ،ولئن كان السفهاء يف غلط من مذاهبهم ،إن الفقهاء منهم لعىل
يقني» .مع ّ
أن اآلية تنفي أن يكون ماث ً
ال ليشء غريه ،وال تدل عىل نفي اليشء عنه.
ومن انحرافات شحرور العقدية يف باب القدر :دعواه الكفرية بأن اهلل ال يعلم األشياء
إالّ بعد وقوعها.
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ففي كتابه :الدولة واملجتمع صـ  20يقول« :هل قىض اهلل سل ًفا أن حيكم هتلر أملانيا،
ويسبب كوارث احلرب العامليّة الثانية؟ وهل حكم املستبدّين والطغاة من قضاء اهلل؟
واجلواب :كالّ؛ ألّنا مل ختضع لقوله كن فيكون».
فهو يرى أن هذه احلروب وغريها ال تدخل ضمن أقدار اهلل جل وعال ،ويكفي ذكر
بعض النصوص من القرآن والسنة؛ إلبطال قوله الكفري:
قال تعاىل{ :أمل تعلم أن اّلل يعلم ما يف السامء واألرض إن ذلك يف كتاب إن ذلك
عىل اّلل يسري}

[احلج]70:

وقال جل وعال{ :إنا كل يشء خلقناه بقدر}

[القمر]49:

وقال ّ
جل وعال{ :ما أصاب من مصيبة يف األرض وال يف أنفسكم إال يف كتاب ِّمن
قبل أن نربأ ها إن ذلك عىل اّلل يسري} [احلديد]22:

وقال « :كتب اهلل مقادير اخلالئق قبل أن خيلق الساموات واألرض بخمسني ألف
سنة ،قال :وعرشه عىل املاء» رواه مسلم (.)2653
فكل هذه املصائب واحلروب وغريها مكتوبة مقدرة منذ األزل.
ويؤ ِّكد شحرور عىل عقيدة القدرية األوائل الذين أنكروا علم اهلل لألشياء قبل وقوعها
بقوله« :اهلل مل يكتب الشقاء والسعادة ،والغنى ،والفقر ،وطول العمر وقصه عىل أحد
أبداً منذ األزل» .وهذا يف كتابه الدولة والسلطة صـ .294
وهذا رد وتكذيب لقوله  كام يف حديث ابن مسعود « :إن أحدكم جيمع خلقه يف بطن
أ ِّمه أربعني يو ًما ،ثم يكون علقة مثل ذلك ،ثم يكون مضغة مثل ذلك ،ثم يبعث اهلل مل ًكا
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فيؤمر بأربع كلامت ،بكتب رزقه ،وأجله ،وعمله ،وشقي أو سعيد» رواه البخاري
( ،)3208ومسلم ( .)2643والنصوص الدا ّلة عىل هذا املعنى كثرية جدً ا.
قلت :وما قاله شحرور هو بعينه ما عليه القدرية األوائل الذين كفرهم كبار الصحابة 
كابن عمر  حني قال له رجل :قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ،ويتقفرون العلم،
وذكر من شأّنم ،وأّنم يزعمون أن ال قدر ،وأن األمر أنف ،قال« :فإذا لقيت أوئلك
فأخربهم أين بريء منهم ،وأّنم برآء مني» ،والذي حيلف به عبد اهلل بن عمر « :لو أن
ألحدهم مثل أحد ذهبا ،فأنفقه ما قبل اهلل منه حتى يؤمن بالقدر» رواه مسلم (.)8
ومن انحرافاته العقدية :حرية االعتقاد ،وأن لإلنسان أن يتدين بام يشاء من األديان ،فهو
يرى عقيدة وحدة األديان الكفرية.
يقول يف كتابه اإلسالم واإلنسان صـ « :125-124جمال احلرية الدينية مفتوح للجميع،
ّ
وكل إنسان من ح ِّقه أن يتبع امللة الدينية التي يريد؛ ألن كل امللل الدينية من اإلسالم!!»
وهذا كذب واضح ال نحتاج لكبري عناء للرد عليه.
فاإلسالم هو دين التوحيد احلق الذي ال يقبل اهلل من أحد سواه ،بينام مجيع الدِّ يانات
مبنية عىل الرشك والوثنية واإلحلاد.
قال تعاىل{ :ومن يبتغ غري اإلسالم دينًا فلن يقبل منه وهو يف اآلخرة من
اخلاِسين}

[آل عمران]85:
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وقال النبي « :والذي نفس حممد بيده ،ال يسمع ب أحد من هذه األمة هيودي ،وال
نصاين ،ثم يموت ومل يؤمن بالذي أرسلت به ،إال كان من أصحاب النار» رواه
مسلم (.)153
أقول :ولشحرور انحرافات أخرى أشري إليها باختصار فمنها:
ترشع»( .)1واهلل يقول{ :أم هلم
 -1يقول« :بعد سيدي رسول اهلل البرشية مؤهلة ِّ
رشكاء رشعوا

هلم ِّمن الدِّين ما مل يأذن به اّلل} [الشورى.]21:

 -2يقول« :سيدي رسول اهلل ما رشح التنزيل احلكيم»( )2واهلل يقول{ :وأنزلنا
إليك ِّ
الذكر لتب ِّني للناس ما ن ِّزل إليهم ولعلهم يتفكرون}
 -3يقول« :النبي حممد ما جاء بمعجزات ما ّدية ،طلبوا

[النحل.]44:

منه معجزات قال ما فيه!»()3

واهلل يقول يف كتابه{ :اقرتبت الساعة وانشق القمر}

[القمر]1:

حر!
 -4يقول« :اهلل حر ونحن أحرار»( )4وقال« :اهلل خلق اإلنسان منشان يكون ّ
وهدف اخللق هو احلرية»( .)5واهلل يقول{ :وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدون}
[الذاريات]56:

( )1برنامج لعلهم يعقلون عىل قناة أبو ظبي  -احللقة الثانية  -الدقيقة)26:22( :
( )2برنامج لعلهم يعقلون عىل قناة أبو ظبي  -احللقة الثالثة  -الدقيقة)4:40( :
( )3برنامج لعلهم يعقلون عىل قناة أبو ظبي  -احللقة الثانية  -الدقيقة)27:29( :
( )4برنامج لعلهم يعقلون عىل قناة أبو ظبي  -احللقة التاسعة  -الدقيقة)40:55( :
( )5برنامج لعلهم يعقلون عىل قناة أبو ظبي  -احللقة التاسعة  -الدقيقة)43:22( :
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 -5يقول« :احلديث النبوي غري مقدس!»( )1واهلل جل وعال يقول{ :وما ينطق
عن اهلوى * إن هو إال وحي يوحى} [النجم ]4 - 3
وبعد :فهذا غيض من فيض من ضالالت وكفريات حممد شحرور ،ولوال تأثّر بعض
الناس بام يطرحه من ضالل وكفر ملا كتبت هذا الرد املختص عىل هذا املجرم الذي طعن
الرب جل وعال ،ويف نب ِّيه  ،ويف مصادر الترشيع ،ومنهج االستدالل لدى املسلمني.
يف ِّ

وصىل اهلل وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

وكتبه :د .أيمن بن سعود العنقري
األستاذ املساعد بقسم العقيدة واملذاهب املعارصة
بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
يف 1439/10/10ـه

( )1برنامج لعلهم يعقلون عىل قناة أبو ظبي  -احللقة الثالثة  -الدقيقة.)2:22( :

