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قناة مكافح الشبهات  .أبو عمر الباحث
نسف أكاذيب النصارى حول الرسول الكريم
صلى اهلل عليه وسلم
شبهة قول النبي "أما ابن عمي فهتك عرضي"

احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله

وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية عىل شبهات النصارى حول أخالق رسولنا الكريم بأيب هو وأمي صىل
اهلل عليه وسلم.
ا َّدعى النصارى َّ
أن أبا سفيان بن حرب كان قد فعل برسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كذا وكذا!.
وإين ألستحي من رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن أكتب عنه ما قاله هؤالء األنجاس األرجاس
عليهم لعائن اهلل ترتا متتابعة إىل يوم القيامة !!
 واستدلوا بام رواه احلاكم قال:
{ ح َّدثنا أبُو الع َّباس ُُم َّم ُد ب ُن يع ُقوب ،ثنا أْح ُد ب ُن عبد اْل َّبار ،ثنا ُيو ُن ُس ب ُن ُبك ٍ
ْي ،عن ابن إسحاق،
اّلل بن ُعتبة ،عن ابن عبَّ ٍ
اّلل عن ُهمـا قال:
قال :ح َّدثني ُّ
اّلل بن عبد َّ
الزهر ُّي ،عن ُعبيد َّ
اس ريض َّ ُ
ول اّلل ص َّىل اّلل عليه وس َّلم وأصحابه عام الفتح حتَّى نزل مر ال َّظهران ف عَشة آال ٍ
ف
ُُ
مض ر ُس ُ َّ
َّ
َّ ُ
اّلل
من اْلُسلمي  ،فسبَّعت ُسليم وألَّفت ُمزين ُة وف كُل القبائل عدد وإسالم وأوعب مع ر ُسول َّ
اّلل عليه وسلَّم اْلُهاج ُرون واألنص ُار  ،فلم يتخلَّف عن ُه من ُهم أحد  ،وقد عميت األخب ُار عىل
ص َّىل َّ ُ
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قُري ٍ
اّلل عليه وسلَّم وال يد ُرون ما ُهو صانع  ،وكان أبُو ُسفيا ُن
ب ر ُسول َّ
اّلل ص َّىل َّ ُ
ش  ،فال يأتي ُهم خ ُ
اّلل عليه وسلَّم ثنيَّة العقاب
اّلل ب ُن أيب ُأم َّيـة بن اْلُغْية قد لقيا ر ُسول َّ
ب ُن احلارث وعب ُد َّ
اّلل ص َّىل َّ ُ
اّلل  ،اب ُن عمك ،
فيام بي مكَّة واْلدينة  ،فالتمسا ُّ
الد ُخول عليه  ،فكلَّمت ُه ُأ ُّم سلمة فقالت :يا ر ُسول َّ
واب ُن ع َّمتك  ،وصه ُرك  ،فقال " :ال حاجة ل فيهمـا  ،أ َّما اب ُن عمي فهتك عريض  ،وأ َّما اب ُن ع َّمتي
ب إليهمـا بذلك ومع أيب ُسفيان بن
وصهري ف ُهو ا َّلذي  ،قال ل بمكَّة ما قال " فل َّمـا خرج اْل ُ
اّلل ليأذن َّن ر ُس ُ
اّلل عليه وسلَّم أو َل ُخذ َّن بيد ابني هذا ُ ،ث َّم لنذهب َّن
احلارث ابن ل ُه فقال :و َّ
ول ص َّىل َّ ُ
اّلل عليه وسلَّم ر َّق َلُمـا
ف األرض حتَّى ن ُموت عطشا أو ُجوعا  ،فل َّام بلغ ذلك ر ُسول َّ
اّلل ص َّىل َّ ُ
فدخال عليه فأنشد ُه أبُو ُسفيان قول ُه ف إسالمه ،واعتذاره ِمَّا كان مض فيه  ،فقال:
لعم ُرك إين يوم أْح ُل راية  ...لتغلب خي ُل َّ
الالت خيل ُُم َّمد
لكا ْلُدلج احلْيا ُن أظلم ليلة  ...فهذا أوا ُن احلق أهدي وأهتدي
يف ال أُري ُد قتالكُم  ...و ُقل لثق ٍ
ف ُقل لثق ٍ
يف تلك عندي فاوعدي
ٍ
ت ك َُّل مطرد
اّلل من طرد ُ
هداين هاد غْي نفس ود َّلني  ...إىل َّ
أف ُّر َسيعا جاهدا عن ُُم َّم ٍد  ...وأ َّدعي ولو ل أنتسب ْلُح َّمد
واهم  ...وإن كان ذا رأ ٍي ُيلم و ُيفنَّد
ُهم ُعصب ُة من ل ي ُقل ِب ُ
ت بالف ٍ
ظ  ...مع القوم ما ل أُهد ف كُل مقعد
أُري ُد ألرضي ُهم ولس ُ
ت ف اْليش ا َّلذي نال عامرا  ...وال ك َّل عن خ ٍ
ْي لساين وال يدي
فام كُن ُ
قبائ ُل جاءت من بالدٍ بعيدةٍ  ...تواب ُع جاءت من سها ٍم و َُسدد
وإ َّن ا َّلذي أخرجتُم وشتمتُم سيسعى  ...لكُم سعي امر ٍئ غْي قعدد

ت ك َُّل مطرد َ ،ضب ر ُس ُ
اّلل
اّلل من ُطرد ُ
ول َّ
اّلل عليه وسلَّم :إىل َّ
قال :فل َّام أنشد ر ُسول َّ
اّلل ص َّىل َّ ُ
اّلل عليه وسلَّم ف صدره  ،فقال " :أنت طردتني ك َُّل مطرد "  ،قال اب ُن إسحاق " :ماتت أُ ُّم
ص َّىل َّ ُ
ور خواَلا من بني الن ََّّجار }.
ر ُسول َّ
اّلل عليه وسلَّم باألبواء  ،وهي ت ُز ُ
اّلل ص َّىل َّ ُ

()1
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وللرد عىل هذه الفرية أقول:
 أوال :الرواية صحيحة:
فليس ألحد أن يطعن فيها بسبب أنه جيهل معناها الصحيح أو ألن النصارى يريدون الطعن ِبا ف
سيدنا وحبيب قلوبنا صىل اهلل عليه وسلم ،فالرواية صحيحة ال مطعن فيها.
 قال الشيخ األلباين:
{ فاحلديث صحيح ِبذه الطرق والشواهد}.

()2

 ثانيا :اْلعنى الصحيح للرواية من كتب اللغة:
من اْلعلوم لكل ذي عقل أن النبي ُممدا صىل اهلل عليه وسلم كان عربيا ،وكان ينطق بالعربية،
فإذا ما أراد شخص ما أن يفهم كالمه عليه الصالة والسالم ،فعليه أن يرجع للغة العرب حتى
يفهم كالم النبي صىل اهلل عليه وسلم فهام صحيحا ،وال ُيرف هذا التخريف الذي قاله اْلفرتي.
ُمل استدالل النصارى من الرواية هو قوله { أ َّما اب ُن عمي فهتك عريض }.
فام هو معنى "هتك العرض" ف لغة العرب؟
 قال اإلمام ابن منظور:
{ وعر ُض الرجل حسب ُه وقيل نفسه وقيل خليقته اْلحمودة وقيل ما ُيمدح به و ُيذ ُّم ،وف احلديث
كحرمة يومكم هذا ،قال ابن األثْي :هو مجع العرض اْلذكور عىل
إن أعراضكم عليكم حرام ُ
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ٍ
اء ،قال ابن األثْي:
اختالف القول فيه ،قال حسان :فإ َّن أيب ووالده وعريض لعرض ُُم َّمد منكُم وق ُ
خاص للنفس يقال أكرمت عنه عريض أي ُصن ُت عنه نفس وفالن نق ُّي العرض أي بريء من
هذا
ّ
أن ُيشتم أو ُيعاب ،واْلمع أعراض وعرض عرضه يعر ُضه واعرتضه إذا وقع فيه وانتقصه وشتمه
أو قاتله أو ساواه ف احلسب ،أنشد ابن األعرايب وقوما آخرين تع َّر ُضوا ل وال أجني من الناس
اعرتاضا أي ال أجتني شتام منهم ،ويقال ال ُتعرض عرض فالن أي ال تذكُره بسوء }.

()3

وحتى ال ي َّدعي أحد أنه ال يعرف كيف يبحث ف كتاب مثل لسان العرب البن منظور ،وال من
أين حيصل عليه ،فنستطيع أن ُنسهل عليه األمر جدا بأن نذكر له كتابا سيجده ف بيته وف كُل ٍ
بيت
تقريبا وهو كتاب اْلعجم الوجيز.
 قال ُمررو اْلعجم الوجيز:
{ العر ُض :ما ُيمدح و ُيذ ُّم من اإلنسان ،سواء كان ف نفسه ،أو سلفه ،أو من يلز ُم ُه أم ُره }.

()4

وهذه صورة للقارئ الكريم من كتاب اْلعجم الوجيز:
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كذلك جاء ف لسان العرب معنى كلمة انتهاك العرض.
 قال اإلمام اب ُن منظُور:
{ والنَّهك :اْلبالغة ف كل يشء ،والنَّاهك والنَّه ُ
يك :اْلبالغ ف مجيع األشياء .األصمعي :النَّهك :أن
تبالغ ف العمل فإن شتمت وبالغت ف شتم العرض قيل :انتهك عرضه }.

()5

الزبيد ُّي:
 قال
اإلمام َّ
ُ
{ ومن اْلجاز َ :نك عرضه  :بالغ ف شتمه }.

()6

{ وانتهك عرضه  :بالغ ف شتمه عن األصمعي }.

()7

ف.
إذا فقوله صىل اهلل عليه وسلم (أما ابن عمي فهتك عريض) تعني خاض ف عريض وتكلم َّ
واْلعنى احلاصل من هذه الرواية َّ
أن أبا ُسفيان ريض اهلل عنه قبل إسالمه قام ِبجاء الرسول صىل
اهلل عليه وسلم ،وأطلق لسانه فيه.
وليس فيها أبدا هذا اْلعنى القبيح الذي فهمه ُج َّه ُال النصارى الذين ال يعرفون شيئا ف اللغة
العربية ،وهذا اْلعنى ال يفهمه إال من ُمسخ عقلُه ،وانقلب فك ُره ،وسلَّم إىل غْيه مفاتيح رأسه.
 ثالثا :فه ُم ُعلامء اإلسالم للرواية:
 قال اإلمام احلاكم بعد ذكره للرواية:
الرضاعة أرضعت ُهام حليم ُة،
{ وأبُو ُسفيان ب ُن احلارث أ ُخو ر ُسول َّ
اّلل عليه وسلَّم من َّ
اّلل ص َّىل َّ ُ
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وابن عمه ُ ،ثم عامل النَّبي ص َّىل اّلل عليه وسلَّم بمعامال ٍ
ت قبيح ٍة  ،وهجا ُه غْي م َّرةٍ حتَّى أجاب ُه
ُ
ُ
َّ
َّ
َّ ُ
ٍ
اّلل عن ُه بقصيدته ا َّلتي  ،ي ُق ُ
ول فيها:
ح َّسا ُن ب ُن ثابت ريض َّ ُ
اء}.
هجوت ُُم َّمدا فأجب ُت عن ُه  ...وعند َّ
اّلل ف ذاك اْلز ُ

()8

احلاكم الرواية بعد أن ذكرها بأ َنا تعني أن أبا سفيان قبل إسالمه هجا النبي
اإلمام
وعليه فقد ف َّّس
ُ
ُ
صىل اهلل عليه وسلم وتكلم ف عرضه.
 قال اإلمام ابن سعد:
اّلل ّ
صىل اهلل عليه وسلم وكان ُمباعدا
{ وكان أبُو ُسفيان شاعرا  ،فكان َي ُجو أصحاب ر ُسول َّ
اّلل َّ
الرضاعة
لْلسالم شديدا عىل من دخل فيه ،وكان أخا ر ُسول َّ
صىل اهلل عليه وسلم من َّ
صىل اهلل عليه وسلم وكان ل ُه تربا ،فل َّمـا ُبعث ر ُس ُ
اّلل ّ
ول
أرضعت ُه حليم ُة أيَّاما ،وكان يأل ُ
ف ر ُسول َّ
اّلل َّ
اّلل ّ
صىل
صىل اهلل عليه وسلم عادا ُه وهجا ُه وهجا أصحاب ُه ،فمكث عَشين سنة ع ُد ًّوا لر ُسول َّ
َّ
اّلل ّ
صىل اهلل عليه وسلم}.
ْي فيه ُقريش لقتال ر ُسول َّ
اهلل عليه وسلم ،وال َتلَّف عن موض ٍع تس ُ

()9

 قال اإلمام أبو عمر بن عبد الب:
{ وكان أبُو ُسفيان بن احلارث بن عبد اْلطلب من الشعراء اْلطبوعي ،وكان سبق له هجاء ف
ُ
حسان ب ُن ثابت بقوله:
اّلل عليه وسلَّم ،وإياه عارض
ر ُسول َّ
اّلل ص َّىل َّ ُ
أال أبـلـغ أبا ُسفيان عـنـي ُ ...مـغـلـغـلـة فـقـد بـرح الـخـفـا ُء
هجوت ُُم َّمدا فأجب ُت عن ُه  ...وعند اهلل ف ذاك الـجزا ُء
وقد ذكرنا األبيات ف باب حسان .والشعر ُمفوظ .ثم أسلم فحسن إسالمه فيقال :إنه ما رفع
رأسه إىل ر ُسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم حياء منه}.

()11

 قال اإلمام ابن األثْي:
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{ و ُروي َّ
اّلل عليه وس َّلم من مَشكي قريش :أبُو سفيان بن
أن الذين كانوا َيجون ر ُسول َّ
اّلل ص َّىل َّ ُ
اّلل بن الزبعري ،وعمرو بن العاص ،وَضا ر بن اْلطاب}.
احلارث بن عبد اْلطلب ،وعبد َّ

()11

 قال اإلمام ابن حجر العسقالين:
{ وكان أبو سفيان مـ َّمن ُيؤذي النَّب َّي َّ
اّلل عليه وسلَّم وَي ُجو ُه ويؤذي اْلسلمي ،وإىل ذلك
صىل َّ
أشار حسان بن ثابت ف قصيدته اْلشهورة:
اْلزاء }.
اّلل ف ذاك
هجوت ُمـح َّمدا فأجب ُت عن ُه  ...وعند َّ
ُ

()12

 قال اإلمام ابن تيمية:
{ ومن ذلك أبو سفيان بن احلارث بن عبد اْلطلب  :قصته ف هجائه النبي صىل اهلل عليه و سلم و
النبي
ف إعراض النبي صىل اهلل عليه و سلم عنه ملا جاءه مسلام مشهورة مستفيضة  ...أهدر ُّ -
صىل اهلل عليه وسلم  -دم أيب سفيان بن احلارث دون غْيه من صناديد اْلَشكي الذين كانوا أشد
تأثْيا ف اْلهاد باليد و املال وهو قادم إىل مكة ال يريد أن يسفك دماء أهلها بل يستعطفهم عىل
اإلسالم ،ول يكن لذلك سبب يتص بأيب سفيان إال اَلجاء ،ثم جاء مسلام ،وهو يعرض عنه هذا
اإلعراض ،وكان من شأنه أن يتألف األباعد عىل اإلسالم فكيف بعشْيته األقربي؟ ُّ
كل ذلك
بسبب هتكه عرض ُه كام هو ُمف َّّس ف احلديث

})13( .

 رابعا :األنبياء معصومون من هذه النقائص:
اتفقت األمة اإلسالمية عىل عصمة أنبياء اهلل ورسله من الوقوع ف مثل هذه القاذورات والتي ال
توجد إال ف كتاب النصارى ،فاإلسالم العظيم ينزه أنبياء اهلل مجيعا عن مثل هذه النقائص.
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 قال اإلمام ابن تيمية:
{ إن القول بأن األنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر  :هو قول أكثر علامء اإلسالم  ،ومجيع
الطوائف  ...وهو أيضا قول أكثر أهل التفسْي واحلديث والفقهاء  ،بل ل ُينقل عن السلف واألئمة
والصحابة والتابعي وتابعيهم إال ما يوافق هذا القول }.

()14

علامء األمة القول بعصمة األنبياء من الكبائر والفواحش.
فبهذا يقرر
ُ
وال ش َّك وال ريب أ َّن هذا الفعل الذي يتخيله النصارى ُيع ُّد من النقائص التي ُتلح ُق باإلنسان
اهلل أنبياءه ورسله من الوقوع ف مثلها.
العار والشنار ،فلذلك ن َّزه ُ
 خامسا :هذا الفعل ل يكن إطالقا عند العرب:
ُ
أقول َّ
أن هذا الفعل اْلشي القبيح ل يكن معروفا عند العرب ،وإنام كان فاشيا ف غْيهم من األمم
مثل الروم النصارى.
 قال اإلمام ابن كثْي:
ف ل ُه
يد ب ُن عبد اْللك هذا فقد كان صينا ف نفسه ،حازما ف رأيه ،يُق ُال :إ َّن ُه ال ُتعر ُ
{ وأ َّما الول ُ
صبوة .ومن ُمجلة ُماسنه ما صح عنه أنَّه قال :لوال أ َّن اّلل قص علينا قصة قوم ُل ٍ
وط ف كتابه ما
َّ
َّ َّ
َّ ُ ُ
اء }.
ظنن ُت أ َّن ذكرا يأت ذكرا كام ُتؤتى النس ُ

()15

فهذا دليل قاطع عىل عدم وجود هذا الفعل القبيح ف العرب قبل وبعد النبوة ،فالوليد بن عبد
ص علينا قصة قوم لوط ف القرآن الكريم ،أنه ما يتخيل
اْللك يقول أنه لوال أ َّن اهلل عز وجل ق َّ
إطالقا أن ذكرا يأت ذكرا كام تؤتى النساء ،فهو ل يسمع عن هذا الفعل ف قومه مطلقا!.
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 سادسا :فه ُم النصارى للرواية ال يستقيم عقال:
أقول َّ
أن فهم النصارى السقيم العقيم للرواية ال يستقيم والعقل البَشي السليم الصحيح.
ٍ
اهلل عليه وسلَّم قال الكلمة هكذا ول يجل منها ،ومعلوم َّ
ألن النبي َّ
إنسان ُفعل به هذا
أن أي
صىل ُ
الفعل يجل من اإلفصاح عن ذلك أمام الناس ،إذ َّ
أن األمر منقصة وليس بمفخرة ليقوَلا اإلنسان
عىل اْلأل هكذا أمام الناس.
 سابعا :حتريم النبي صىل اهلل عليه وسلم َلذا الفعل:
إذا علمت أَيا القارئ الكريم أن النبي صىل اهلل عليه وسلم َنى عن فعل قوم ُلو ٍ
ط وجعل له
عقوبة قاسية.
 روى اإلمام أبو داود ف سننه قال:
ول اّلل صىل اهلل عليه وسلم :من وجد ُُتوه يعم ُل عمل قوم ُل ٍ
{ عن ابن عبَّ ٍ
وط فاقتُلُوا
ُ ُ
اس قال ر ُس ُ َّ
الفاعل واْلف ُعول به }.

()16

هذا ما جاء ف كتبنا ف معنى هذه الرواية ،فامذا قال النصارى ف كتبهم بخصوص هذا األمر ؟
ففي كتاب النصارى أفعال يشيب لـها الولدان ومع ذلك ينسبها النصارى إىل األنبياء واْلرسلي!!.
 يقول كاتب سفر صموئيل الثاين:
{ قد تضايق ُت عليك يا أخي ُيوناث ُ
ب من ُم َّبة النساء }.
ان ،كُنت ُحلوا ل ج ّداُ .م َّبتُك ل أعج ُ

()17
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وحتى ال يتهمني أحد بسوء النية فلننظر ما قالت ترمجة احلياة:
{ وُم َّب ُتك ل كانت ُمبَّة عجيبة ،أروع من ُمبَّة النساء }.

()18

 يقول القمص تادرس يعقوب ملطي:
{ ُمبة النساء لرجاَلن عجيبة ،إذ يرتكن بيوت آبائهن وأهلهن ويلتصقن برجاَلن ،إن مر ُضوا
ٍ
يشء أعذب من
أي
ب يوناثان فكان أعذب وأحىل ...كان بحق ُحلوا ف ُحبه! ُّ
يدمنهن...أما ُح ُّ
احلب األخوي اْلالص الذي ال يطلب ما لنفسه بل ما لصديقه! }.

()19

ص عىل الزنا والدعارة والفجور والتي ُيلص ُقها
فرتك النصارى نصوص كتاِبم اْلنسية التي تن ُ ُّ
ف بأنبياء اهلل وراحوا يستدلون برواية ثم حيرفون معناها ليقدحوا ف رسولنا الطاهر
كتاِبم
اْلحر ُ
َّ
تربى
حرف النصارى معنى الرواية لتتوافق مع ما َّ
اْلطهر الذي فاضت طهارته عىل العاْلي ،وإنام َّ
عليه النصارى ف كتاِبم من روايات وقصص عن اْلنس والزنا والدعارة اْلقدسة.

 مراجع البحـث:
( )1اْلستدرك عىل الصحيحي لْلمام احلاكم النيسابوري ج 3ص 48ط دار احلرمي  -القاهرة ،ت :مقبل بن هادي الوادعي.
( )2سلسلة األحاديث الصحيحة للشيخ ُممد نارص الدين األلباين ج 7ص 1131ط مكتبة اْلعارف  -الرياض.
( )3لسان العرب لْلمام أيب الفضل مجال الدين ابن منظور ج 4ص ، 2887ط دار اْلعارف  -القاهرة .
( )4اْلعجم الوجيز من إصدار جممع اللغة العربية ص 414ط وزارة الرتبية والتعليم  -مرص.
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( )5لسان العرب لْلمام أيب الفضل مجال الدين ابن منظور ج 6ص ، 4561ط دار اْلعارف  -القاهرة.
فراج.
( )6تاج العروس من جواهر القاموس لْلمام الزَّ بيدي ج 27ص 378ط وزارة اإلرشاد واألنباء  -الكويت ،ت :عبد الستار أْحد َّ
فراج.
( )7تاج العروس من جواهر القاموس لْلمام الزَّ بيدي ج 27ص 381ط وزارة اإلرشاد واألنباء  -الكويت ،ت :عبد الستار أْحد َّ
( )8اْلستدرك عىل الصحيحي لْلمام احلاكم النيسابوري ج 3ص 51ط دار احلرمي  -القاهرة ،ت :مقبل بن هادي الوادعي.
( )9الطبقات الكبى لْلمام ُممد ابن سعد الزُّ هر ّي ج 4ص 46ط مكتبة اْلانجي  -القاهرة ،ت :د/عيل ُممد عمر.
( )11االستيعاب ف معرفة األصحاب لْلمام أيب عمر بن عبد الب ج 4ص 1674ط دار اْليل  -بْيوت ،ت :عيل ُممد البجاوي.
( )11أسد الغابة ف معرفة الصحابة لْلمام أيب احلسن ابن األثْي ج 2ص 6ط دار الكتب العلمية  -بْيوت.
( )12اإلصابة ف ُتييز الصحابة لْلمام ابن حجر العسقالين ج 12ص 314ط مركز هجر  -اْليزة ،ت :د/عبد اهلل بن عبد اْلحسن الرتكي.
( )13الصارم اْلسلول عىل شاتم الرسول لْلمام ابن تيمية ج 2ص 268ط رمادي  -ال َّد َّمام ،تُ :ممد عمر احللواينُ ،ممد كبْي شودري.
( )14جمموع الفتاوى لشيخ اإلسالم ابن تيمية ج 4ص 319ط خادم احلرمي الَشيفي  -السعودية ،ت :عبد الرْحن بن ُممد بن قاسم.
( )15البداية والنهاية لْلمام عامد الدين ابن كثْي ج 12ص 413ط دار هجر  -اْليزة ،ت :د /عبد اهلل بن عبد اْلحسن الرتكي.
( )16سنن أيب داود لْلمام أيب داود السجستاين ص 812ح 4462ط دار اْلعارف  -بْيوت ،ت :مشهور بن حسن آل سلامن.
( )17كتاب النصارى  -ترمجة الفانديك  -العهد القديم  -سفر صموئيل الثاين فصل  1فقرة  26ص 362ط دار الكتاب اْلقدس  -القاهرة.
( )18كتاب النصارى  -ترمجة احلياة  -العهد القديم  -سفر صموئيل الثاين فصل  1فقرة  26ص 398ط جي يس سنرت  -القاهرة.
( )19تفسْي سفر صموئيل الثاين للقمص تادرس يعقوب ملطي ص 14ط مركز الدلتا  -االسكندرية.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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