
ّا   ا  
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ّا   ا   ّا   ا 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢ 

ّا   ا  
  

  

  

  

  احلريّة عصر يف اإلعالم تدليس
  

  رًدا �ىل بعض الش�هبات اليت یثريها إال�الم

  

  

  

  

  

  حممد عبيد
  



 

٣ 

ّا   ا  
  

  

  

ا ّا ا ّ ت اا    
ا    دا  مما ا   

   أم  رهوإظ رة ا  نوُ
  .إدراك ا امم  ه اة

  

 ووضعت _مع بعض الضبط_ هذه الردود وقد مجعت
  ..يف ُكت�ّب �هذا �كون بني یدي القارئ الكرمي

  

  .نسأل هللا أن يُفيد به، آمين 
  

 



 

٤ 

ّا   ا  
  

، ٕاال ٔ�ن �زیّف احلقائق بغري عندما �رون فر�ة املسلمني ت�ٔىب بعض الق�وات
�مل وال جحة، ف�ٔقل ٕا�سان يف الثقافة واملعرفة یُ�درك ببداهة ٔ�ن النقض هو 
الهدم، وهو طریق الضعفاء �لمًیا وفكرً� يف مسائل العلوم واملعرفة، ؤ�ن 

امء وطلبة العمل والباح�ني النقد هو التقومي وا�هتذیب والبناء، وهو طریق العل
 .عن احلق

ـص �ىل املسلمني هذه الفر�ة  !لكن ق�وات إال�الم ترص �ىل ٔ�ن تُ�مغِّ

فقد رٔ�ینا بعض الق�وات، والصحف، واملواقع، ت��قض بتدل�س و�ل املظهر 
العام �لخطاب ا�عوي إالساليم �سني ٔ�و �اهلني حق�قة النقض اليت يه 

 .جًیامن ش�مي الفقراء فكرً� ومهن 

و�متثل جترحي هذا إال�الم وكذبه يف قضا� �دیدة حيرفون حق�قهتا ٕاىل 
  ..ش�هبات تطعن يف عقائد املسلمني ؤ�فاكرمه

 

 

 

 

 



 

٥ 

ّا   ا  
  

 الش�هبة أ�وىل

  

 !إالسالم مهنج عنرصي ضد املرٔ�ة

 :عرض الش�هبة

ٕان املسلمني صاروا �حلب ُخيالفون نصوص د�هنم، فها مه املسلمون : یقولون
�ل�ساء �ري املسلامت ومينعون املسلامت من الزواج بغري الر�ال یزتوجون 

 مفا هذا الظمل �ل�ساء املسلامت، وما هذا ا�متیزي؟.. املسلمني

 :الرد �ىل الش�هبة

 :�لطت هذه الق�وات بني ٔ�ش�یاء �دة، ولتوضیح زیفها نقول –

فقط، » ٔ�هل الك�اب«ٕان املسمل �ا�ز � الزواج من �ري املسلمة من : ٔ�وًال 
 .ول�س � احلق يف الزواج من �ري ٔ�هل الك�اب من املرشاكت

ٔ�هل الك�اب ل�سوا كفاًرا ُم�رشكني يف مجلهتم؛ بل مهنم ذ�، لكن : �نًیا
ق ب�هنم وبني املرشكني والكفار  معو�م ٔ�هل كتاب كام ساممه القر�ٓن الكرمي وفر�

�ن كفروا من ٕان ا�«، …»مل �كن ا��ن كفروا من ٔ�هل الك�اب واملرشكني«
 .«…ٔ�هل الك�اب واملرشكني

  



 

٦ 

ّا   ا  
  

ق هللا عز و�ل بني من كفر من ٔ�هل الك�اب ؤ�رشك وبني معوم  فقد فر�
ٔ�هل الك�اب، وهذا ا�متیزي یدل �ىل �دم ٕاطالق الكفر ٔ�و الرشك �لهيم 

ق هللا يف �سمیهتم  !ٕاجامًال؛ وٕاال ملا فر�

يف الكوافر، ول�ست يف  فا�ٓیة» وال متسكوا بعصم الكوافر«: ؤ�ما قو� تعاىل
كام وحضنا الفرق بني معوم ٔ�هل الك�اب، ومن كفر .. ٔ�هل الك�اب معوًما

 .ؤ�رشك

�َن ��وتُوا اْلِك�َاَب «: وهللا عز و�ل قال ِ َباُت ۖ َوَطَعاُم ا�� ّیِ الَْیْوَم ��ِ�ل� لَُمكُ الط�
�هُْم ۖ َوالُْمْحَصنَاُت مِ  �ُمكْ َوَطَعاُمُمكْ ِ�ل� ل �َن ِ�ل� ل ِ َن الُْمْؤِم�َاِت َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن ا��

َذا �ٓتَ�ُْ�ُموُهن� ��ُجوَرُهن� ُمْحِصنَِني �َْريَ ُمَساِفِ�َني َوَال 
�
��وتُوا اْلِك�َاَب ِمن قَْ�ِلُمكْ ا

ُ�ُ َوُهَو ِيف اْ�ِٓخَرِة مِ  ميَاِن فََقْد َحِ�طَ َمعَ
�
َن ُم��ِ�ِذي ��ْ�َداٍن ۗ َوَمن �َْكُفْر ِ�ْال

 .«الَْ�اِرسِ�نَ 

 .فقد ٔ��ل هللا عز و�ل الزواج �حملصنات العف�فات من ٔ�هل الك�اب

ٕان ا�متیزي القامئ �ىل العدل ال حرج ف�ه، ومن العدل ٔ�ن �ُراعى طبیعة : �لثًا
لك من الر�ل واملرٔ�ة، فللر�ل �مة إالدارة يف النظام أ�رسي إالساليم 

ُ بَْعَضهُْم  الّرَِ�الُ «: وهذا ما ٔ�شار هللا ٕالیه َل ا�� َِّساِء ِبَما فَض� اُموَن �ََىل ال� قَو�
 .«�ََىلٰ بَْعٍض َوِبَما ��نَفُقوا ِمْن ��ْمَواِلهِمْ 

  



 

٧ 

ّا   ا  
  

فك�ف ت�ٔمن املرٔ�ة املسلمة اليت �رید الزواج من �ري املسمل �ىل ٔ�بناهئا من 
ا �جنرار ٕاىل عق�دة ی�ٔ�ها إالسالم، ومعلوم ٔ�ن من مقاصد الرشیعة العلی

 حفظ ا��ن؟

و�سا�د لك مهنام ا�ٓخر يف �رتقاء . فأ�ساس ٔ�ن الر�ل یُد�ر واملرٔ�ة �ريب
ومن هنا فٕان ��رتام والتوقري �لمرٔ�ة الك�ابیة ود�هنا موجود . �ٔ�رسة وا�متع

يف فكر املسمل وعق�دته، ٔ�ما يف فكر �ري املسمل فٕان محمد رسول هللا 
أ�رسة ود�هنا، �� فعندما ید�ر الر�ل  وهذا یؤ�ر سلًبا �ىل ح�اة» اكذب«

 .املسمل الب�ت فٕان ذ� ٔ�حرى حبفظ ا��ن وأ�رسة واملشاعر بني الزو�ني

هناك ���س من ٔ�هل الك�اب �رميي اخللق، حيس�نون معام� زو�اهتن : رابًعا
لكن هذا إالحسان لغري الك�ابیة �دًرا ما یو�د . حىت لو �ن �ىل �ري دینه

 ! محمد، ورؤیته لٕالسالم �ىل ٔ�نه افرتاء ود�للتكذیبه �لنيب

وهذا النادر ال هيدم القا�دة اليت تقرر حفظ ا��ن وأ�رسة وسد ذرائع 
 .الفساد

اكنت ُمهانة ق�ل إالسالم و�ري ُمصانة جفاء إالسالم ف�ٔ�ىل من قميهتا : �امًسا
 :وحررها من الق�ود اليت تق�دها، قال تعاىل عهنا

ي �َلَْهيِن� ِ�لَْمْعُروِف َوِ�لّرَِ�اِل �َلَْهيِن� َدَرَ�ةٌ َولَهُن� ِم�ُْل ا» ِ ��». 

  .«ٔ�ّينِ َال ��ِضیُع َمعََل �َاِمٍل ِم�ُْمكْ ِمْن َذَكٍر ��ْو ��نَْىث بَْعُضُمكْ ِمْن بَْعٍض »



 

٨ 

ّا   ا  
  

ا اْك�ََسْنبَ » َِّساِء نَِص�ٌب ِمم� ُبوا َوِ�ل� ا اْك�َس�َ  .«ِ�لّرَِ�اِل نَِص�ٌب ِمم�

ن� » �
ُ «ٕاىل �ِٓخر ا�ٓیة » الُْمْسِلِمَني َوالُْمْسِلَماِت َوالُْمْؤِمِ�َني َوالُْمْؤِم�َاِت ا ���َد� ا��

 .«لَهُْم َمْغِفَرًة َو��ْجًرا َعِظميًا

وقد وردت �دة ٔ��ادیث نبویة رشیفة تدل �لك وضوح ٕاىل �كرمي املرٔ�ة يف 
ملؤم�ني ٕامياً� ٔ�مكل ا«: قول الرسول صىل هللا �لیه وسمل: إالسالم ومهنا

 .«ٔ�حس�هنم �لقًا وخ�ارمك ل�ساهئم

 .«ٕامنا ال�ساء شقائق الر�ال»

�ريمك �ريمك ٔ�ه�، ؤ�� �ريمك ٔ�هيل، ما ٔ��رم ال�ساء ٕاال �رمي، وال ٔ�هاهنن ٕاال »
 .«لئمي

ومعىن ال یفرك . »ال یَُفرك مؤمن مؤم�ة ٕان �ره مهنا �لقًا ريض مهنا �ٓخر»
 .نه ی��اىف مع حسن العرشة�ٔ   ال یبغضها؛: مؤمن مؤم�ة ٔ�ي

 .«ٕامنا ال�ساء شقائق الر�ال« :وقال ٔ�یًضا

ون���ة هذه القمية �لمرٔ�ة يف إالسالم يه ما جرت �ىل لسان املس�رشقني؛ ال 
ٕان إالسالم، ا�ي رفع املرٔ�ة كثًريا، بعیٌد «: س�� غوس�تاف لوبون ا�ي یقول

فقد س�بق�ا ٕاىل م�� من خفِضـها، ومل �كن ٔ�ول من دافع عن هذا الرٔ�ي، 
  .«.�وسان دو�رسفال، مث مس�یو �رتلمي س�ت هیلر



 

٩ 

ّا   ا  
 

 الش�هبة الثانیة
  

 !التعدد حرام بنص القر�ٓن

 :عرض الش�هبة

ٕان القر�ٓن ملا ٔ��ح تعدد الزو�ات �رشط العدل يف قو� : قالت هذه الق�وات
ْن ِخْفُمتْ ��ال� تُْقِسُطوا ِيف الَْیَتاَمٰى فَا�ِكُحوا «: تعاىل

�
َِّساِء َوا َن ال� َما َطاَب لَُمك ّمِ

 َ�ِ ْن ِخْفُمتْ ��ال� تَْعِدلُوا فََواِ�َدًة ��ْو َما َملََكْت ��یَْما�ُُمكْ ۚ َذ�
�
َم�َْىنٰ َوثَُالَث َوُرَ�َع ۖ فَا

 .«��ْدَىنٰ ��ال� تَُعولُوا

تَِطیُعوا ��ن تَْعِدلُوا بَْنيَ «: بّني ٔ�ن العدل ُمـ�ال ٔ�یًضا فقال َِّساِء َولَْو َولَن �َس�ْ ال�
 َ �ن� ا��

ن تُْصِلُحوا َوتَت�ُقوا فَا
�
�َقِة ۚ َوا َحَرْصُمتْ ۖ فََال تَِمیلُوا ُلك� الَْمْیِل فَ�ََذُروَها َاكلُْمَعل

ِحميًا  .«َاكَن غَُفوًرا ر�

 .وهبذا ی��في الرشط و�كون التعدد والز�دة �ىل وا�دة حرام

 :الرد �ىل الش�هبة

 جيئ �لتعدد؛ بل �اء �لت�دید، فقد اكن التعدد موجود ق�ل إالسالم مل: ٔ�وًال 
إالسالم حىت يف ا�هيودیة ومل �رفضه النرصانیة، واكن التعدد �لعرشات، بل 

 .فلام �اء إالسالم �دد ٔ�ربًعا فقط.. �ملئات



 

١٠ 

ّا   ا  
  

َو��َحب� «: ففي ا�هيودیة بعیدا عن �ون النص حمرف ٔ�م ال موجود عن سل�ن
ُمو�ِٓبی�اٍت َوَمع�وِنی�اٍت : َماُن ِ�َساًء غَرِیَبًة َكِثَريًة َمَع ِب�ِْت ِفْرَعْونَ الَْمِ�ُ ُسلَیْ 

ِّی�اٍت  َِّساِء  َوَاكنَْت َ�ُ  ٣َو��ُدوِم��اٍت َوِصیُدوِنی�اٍت َوِح� ْبُع ِم�ٍَة ِمَن ال� س�َ
، فَ��َمالَْت ِ�َساُؤهُ  اِرّيِ َ َداِت، َوثََالُث ِم�ٍَة ِمَن الرس� ّیِ  .«قَلَْبهُ  الس��

َال تَُظن�وا ��ّينِ ِج�ُْت ��نُْقَض « ١٩ – ١٧: ٥مىت : و�اء املس�یح فقال
ِّلَ . الن�اُموَس ��ِو ا��نِْ��َاءَ   .«َما ِجْ�ُت ��نُْقَض بَْل ِ��َمك

وما �اء يف �كتفاء �زو�ة وا�دة يف املس�یحیة، ٕامنا هو قول بولس ول�س 
�ىل س��ل إالذن ال �ىل س��ل أ�مر، قول املس�یح، كام ٔ�ن النص یبني ٔ�نه 

ا ِمْن « ١ :٧انظر ٕاىل رسا� بولس الرسول أ�وىل ٕاىل ٔ�هل �ورنثوس  َو��م�
�ِيت َكَت�ُْمتْ ِيل َعْهنَا ِة ا��ُموِر ال ُ�ِل ��ْن َال یََمس� اْمَر��ةً : ِ�َ  .«فََحَسٌن ِ�لر�

َ�، ِلَیُكْن ِلُلكِّ َواِ�دٍ » 2  .«اْمَر��تُُه، َولَْیُكْن ِلُلكِّ َواِ�َدٍة َرُ�لُهَا َولِكْن ِلَس�َِب الّزِ

ُ�لَ » 3 ُ�ُل الَْمْر��َة َحق�هَا الَْواِجَب، َوَكذِ�َ الَْمْر��ُة ��یًْضا الر�  .«ِلُیوِف الر�

ُ�لِ » 4 ُ�ُل ��یًْضا لَ�َْس . لَ�َْس ِ�لَْمْر��ِة �ََسل�طٌ �ََىل َجَسِدَها، بَْل �ِلر� َوَكذِ�َ الر�
 .«�ََسل�طٌ �ََىل َجَسِدِه، بَْل ِ�لَْمْر��ةِ  َ�ُ 

َىل ِ�ٍني، ِلَيكْ » 5
�
ال� ��ْن �َُكوَن �ََىل ُموافََقٍة، ا

�
َال �َْسلُْب ��َ�ُدُمكُ ا�َٓخَر، ا

ْیَطاُن  ّرِ�َُمكُ الش�� َتِمُعوا ��یًْضا َمًعا ِلَيكْ َال ُجيَ َالِة، ُمث� َجتْ ْوِم َوالص� ُغوا ِ�لص� ِلَس�َِب تََتَفر�
  .«�ََدِم �ََزاَهِتُمكْ 



 

١١ 

ّا   ا  
 

ْذِن َال �ََىل َسِ��ِل ا��مر» 6
�
 .«َولِكْن ��ُقوُل هَذا �ََىل َسِ��ِل اال

یُع الن�اِس َ�َ ���َ » 7 ُة . ��ّينِ ��ِریُد ��ْن �َُكوَن َمجِ لِكن� ُلك� َواِ�ٍد َ�ُ َمْوِهَبُتُه الَْ�اص�
 .«ُر هَكَذاالَْواِ�ُد هَكَذا َوا�ٓخَ . ِمَن هللاِ 

َِّساِء َم�َْىنٰ «العدل املرشوط يف ا�ٓیة : �نًیا َن ال� فَا�ِكُحوا َما َطاَب لَُمك ّمِ
ْن ِخْفُمتْ ��ال� تَْعِدلُوا فََواِ�َدةً 

�
» العدل املادي«املراد م�ه هنا  »َوثَُالَث َوُرَ�َع ۖ فَا

 .يف املسكن واملل�س والطعام والرشاب والنفقة

َِّساِء َولَْو ٔ�ما العدل املقصو  َتِطیُعوا ��ن تَْعِدلُوا بَْنيَ ال� د يف ا�ٓیة َولَن �َس�ْ
 .العدل يف املیل القليب«املراد م�ه » َحَرْصُمتْ 

ویدل �ىل ذ� سرية رسول إالسالم وتطبیقه �لمهنج إالساليم تطبیقًا 
 .حصیً�ا

یُـحب بعض زو�اته كثًريا عن _ صىل هللا �لیه وسمل _ وقد اكن النيب 
عض ا�ٓخر، فقد اكن ُحيب �ا�شة كثًريا، وملا قالت � �ا�شة عن �دجية الب
 .«وهللا ما ٔ�بدلين �ًريا مهنا«قال » ٔ�بد� هللا �ًريا مهنا«

فهذه طبیعة القلوب ال�رشیة قد متیل ٕاىل بعض الزو�ات عن بعضهن ا�ٓخر، 
ا�لهم ٕان هذا قسمي ف� «: یقول_ صىل هللا �لیه وسمل _ وقد اكن النيب 

 . «ٔ�م� فال تلومين ف� مت� وال ٔ�م�

  



 

١٢ 

ّا   ا  
  

�ىل ما یو�د يف التعدد �ل�س�بة �لمرٔ�ة لٔ�زواج من ٔ�رضار طبیة : �لثًا
ٕاال ٔ�ن إالسالم ٔ�راد ٔ�ن �كون أ�بناء يف حصن الرشع والقانون .. معروفة

حماطني �لعنایة واحملافظة دون �رشد يف ا�متع وٕاقصاء مرتتب �ىل �لطة ٔ�مه 
 .ؤ�بیه

فاملرٔ�ة يف فرتات احلیض والوالدة والفرتة أ��رية من امحلل یتعطل اس�تعدادها 
مفاذا یصنع ٔ�ربعة .. لزو�ا �س�ب ما یعرتهيا من ٔ��ذار �ار�ة عن ٕارادهتا

 ر�ال �مرٔ�ة �ري مس�تعدة ��س�ًیا يف هذه الفرتات؟

 وٕان محلت فلمن ین�سب الو�؟

 وٕان �سب ٔ��دمه، مفا در�ة قرابة الباقني �؟

ٔ��ل هذا و�ريه اكن التعدد مضبوط �لعدل ا�ي یصوغ ح�اة أ�رسة 
 .�لسعادة و�دم الشقاق

   

  

  

  

  



 

١٣ 

ّا   ا  
  

  الش�هبة الثالثة
  

 !زواج الطف�

هبذا الفهم یت�دث بعض إال�الم�ني عن الس�یدة �ا�شة ٔ�م املؤم�ني زوج 
ویقولون ٕاهنا ٔ�صبحت زو�ة ويه يف سن . رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

 !الطفو�

 عرض الش�هبة

قد �زوج  - صىل هللا �لیه وسمل-اس��عدت هذه الق�وات ٔ�ن �كون النيب 
�لس�یدة �ا�شة ويه ب�ت �سع س�نني لــ �دیث الس�یدة �ا�شة ريض هللا 

ْبعٍ «عهنا  َ َو��َ� ِب�ُْت ِسّتٍ ��ْو س�َ ِ َصىل� ُهللا �َلَْیِه َوَسمل� َجِين َرُسوُل ا�� �ََزو�
ٍ ِبَمك�َة، َوبََىن  �یف لر�ل يف امخلسني ٔ�ن : ، قائلني»ِيب ِ�لَْمِدینَِة َو��َ� ِب�ُْت ِ�ْسع

 !یزتوج ب�ت �سع س�نني؟

 الرد �ىل الش�هبة

 :رشوط الزو�ة يف إالسالم: ٔ�وًال 

رشط إالسالم الزواج �ملرٔ�ة البالغة اليت متزيت ببلوغها عن طبیعة  )١
  .أ�طفال والصبیان



 

١٤ 

ّا   ا  
  

العاق� الرش�یدة اليت تُــحسن الترصف يف رشط إالسالم الزواج �ملرٔ�ة  (2
 .أ�مور وتُــجید الر�ایة

 .رشط إالسالم الزواج �ملرٔ�ة اليت تُـطیق الزواج جسدً� ونفس�ًیا (3

َذا بَلَُغوا النَِّاكحَ «: ویُـــجمل هذه الرشوط قو� تعاىل
�
وتفصل هذه . »َحىت� ا

 .ا�ٓیة سرية النيب صىل هللا �لیه وسمل

ء العرب أ�وائل �ن ُمـهیئات هبذه الرشوط وُم�س�توف�ات لهن؛ �سا: �نًیا
ويه  -صىل هللا �لیه وسمل-حىت لقد �زوجت فاطمة الزهراء ب�ت النيب 

ب�ت العارشة ٔ�و احلادیة عرش من معرها ب�س�ید� �يل �رم هللا و�ه، ومل 
یت�دث العرب �ٓنذاك عن هذا ومل یت�ذوا هذه املس�ٔ� طعًما لیطعنوا يف 

 ملاذا؟.. ل هللا �ىل ما ب��ه وب�هنم من �داوة وخصومةرسو 

ٔ�ن هذه اكنت العادة �ني ذاك يف زواج البعض �رشط ٔ�ن �كون ُم�س�توف�ة 
 .رشوط الزو�ة اليت تصلح ٔ�ن �كون زو�ة �رعى ��رسة وتُ�قمي ُمـجمتًعا

زواج الك�ار �لصغريات مل �كن بد�ة محمد وٕامنا اكن �ادة العرب، ومما : �لثًا
 :یدل �ىل ذ�

وب�هنام من » حفصة«عرض معر �ىل ٔ�يب �كر ٔ�ن یزتوج اب��ه الشابة  )١
فارق السن م�ل ا�ي بني املصطفى صىل هللا �لیه وسمل وبني 

  .«�ا�شة«



 

١٥ 

ّا   ا  
 

و�زوج عبد املطلب �د الرسول من ها� ب�ت مع �ٓم�ة اليت �زو�ا  (2
 .ٔ�صغر ٔ�بنائه عبد هللا وا� الرسول

من ابنة �يل �ن ٔ�يب طالب وهو ٔ�كرب س�نا من �زوج معر �ن اخلطاب  (3
 .ٔ��هيا

ما یعاب الیوم �ىل من یُــطالبون �زواج القارصات ٔ��ابه إالسالم : ٔ��ًريا
ؤ�یده، فال جيوز يف نظر إالسالم ٔ�ن یُ�قام ب�ت �ىل عقول أ�طفال 

 .والصبیان، وهذا ما قرره فقهاء املسلمني

عتربة، فل�س �لناكح انعقاد من ٔ�ما مع �دم املصل�ة امل «: یقول الشواكين
 .«أ�صل، ف�جوز �ل�امك بل جيب �لیه التفرقة بني الصغرية ومن �زو�ا

وذهب الفقهاء ٕاىل ٔ�ن من موانع ال�سلمي الصغر، فال �سمل صغرية ال حتمتل 
ولو قال : الوطء ٕاىل زو�ا حىت �كرب و�زول هذا املانع؛ وقال الشافعیة

ىت حتمت�، فٕانه ال �سمل � وٕان اكن ثقة؛ ٕاذ سلموها يل وال ٔ�طؤها ح: الزوج
 .ال یؤمن من هی�ان الشهوة

املراد �لصغرية والصغري من ال یت�ٔىت ): روضة الطالبني(یقول النووي يف 
 .جام�ه، و�لك�ري من یت�ٔىت م�ه امجلاع، وید�ل ف�ه املراهق

  

  



 

١٦ 

ّا   ا  
  

الباب وٕامنا  ٔ�كرث املشاخي �ىل ٔ�نه ال �ربة �لسن يف هذا: ويف الف�اوى الهندیة
العربة �لطاقة، فٕان اكنت حنیفة �زو� ال تطیق امجلاع، وخياف �لهيا املرض ال 

 .حيل �لزوج ٔ�ن ید�ل هبا وٕان كرب س�هنا

ولهذا ت�ٔخر بعد العقد �لهيا بنحو ثالث س�نوات لعدم طاقهتا �ٓنذاك، كام يف 
�زو�ا ويه ب�ت «الصحی�ني عن �ا�شة ٔ�ن النيب صىل هللا �لیه وسمل 

 .«س�نني، وبىن هبا ويه ب�ت �سع س�نني ست

وقد قرر نيب إالسالم قا�دة عظمية يف هذا بفع� عندما خطب ٔ�بو �كر ومعر 
. ٕاهنا صغرية: ريض هللا عهنام فاطمة، فقال رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل

 .رواه ال�سايئ. خفطهبا �يل، فزو�ا م�ه

دلیل �ىل » ٕاهنا صغرية«زو�ا ويه مل تتعد الثالثة عرش من معرها، وقو� 
�دم صغرها عند زوا�ا من �يل ريض هللا عنه، واذا �لمت ٔ�ن زوا�ا يف 
هذا السن ا�ي ذ�ر�؛ �لمت حمكة إالسالم يف وضع رشوط الزو�ة اليت 

 .ال یُــ�الفها ُم�صف طالب �لحق

هذه يه ا�درات اليت تد�ل لك ب�ت من �الل إال�الم ا�ي بعد عن 
ة يف تعلمي الناس، وبث الوعي ب�هنم، وتقدمي احلق النافع وظیف�ه أ�ساس�ی

 .الصحیح هلم لُ�ــحیوا وق�ه ال ٔ�ن یُـضیعوه �لسفسطة والضالل

  



 

١٧ 

ّا   ا  
  

مع ٔ�ن القانون جيرم ما حيض �ىل اخلصومة والكراهیة ٔ�و الطعن الشارد بغري 
ال جيوز ب�ٔى �ال من أ�حوال «: حق، وقد �اء يف القانون املرصي

الترصحي ٕ��شاء ٔ�یة وس�ی� حصف�ة ٔ�و ٕا�الم�ة ٔ�و موقع الرتخ�ص ٔ�و 
ٕالكرتوين، ٔ�و السامح � �الس�مترار يف ممارسة �شاطه مىت اكن یقوم �ىل 

ٔ�ساس متیزي دیين ٔ�و مذهيب، ٔ�و التفرقة �س�ب اجل�س ٔ�و أ�صل، ٔ�و �ىل 
ٔ�ساس طائفي ٔ�و ِعْريق، ٔ�و تعصب َ�وي، ٔ�و ٕاىل ممارسة �شاط معاد 

راطیة، ٔ�و �ىل �شاط ذي طابع رسي، ٔ�و حتریض �ىل ملبادئ ا�ميق
إال�ح�ة، ٔ�و �ىل الكراهیة ٔ�و العنف، ٔ�و تدعو ٕاىل ٔ�ي من ذ� ٔ�و �سمح 

 .«به

 فهل ن�ٔمل ٔ�ن �رجع هذا إال�الم لوظیف�ه امل�شودة؟

وهل یبرص القامئون �ىل هذا الرصح الك�ري هذه السفسطة اليت حتمل معها 
، كام يه �مهتم املوضو�ة يف القانون وا�ي التعصب اجلاهل والفكر الهادم

و�لم�لس أ��ىل، لالعتبارات اليت یق�ضهيا أ�من القويم، ٔ�ن «: ینص �ىل
مينع مطبو�ات، ٔ�و حصف، ٔ�و مواد ٕا�الم�ة ٔ�و ٕا�النیة، صدرت ٔ�و جرى 

�هثا من اخلارج، من ا�خول ٕاىل مرص ٔ�و التداول ٔ�و العرض، و�ىل ا�لس 
بو�ات ٔ�و املواد إال�ح�ة، ٔ�و اليت تتعرض لٔ�د�ن ٔ�ن مينع تداول املط 

واملذاهب ا�ی��ة تعرًضا من ش�ٔنه �كد�ر السمل العام، ٔ�و اليت حتض �ىل 
 !؟»ا�متیزي ٔ�و العنف ٔ�و العنرصیة ٔ�و الكراهیة ٔ�و التعصب



 

١٨ 

ّا   ا  
   

  !�ٓ�ت تُفهم خط�ٔ 
  

ن قدميًا عندما اكنت �س�شلك �ٓیة من كتاب هللا عند البعض، اكنوا یُ�سارعو
لیب��وها هلم ویُ�در�وا حق�قهتا؛ ٔ�ما ا�ٓن وقد �اجلت » الثقات«ٕاىل العلامء 

ٔ�فاكر� الش�هبات املزیّفة من لك �انب، ٕا�الم�ًا، ويف مؤسسات التعلمي �ري 
 .ٕاىل �ٓخره… املؤه�، ويف الشوارع والطرقات

فقد الحظنا يف ا�ٓونة أ��رية س�یًال �ارًما من �نتقاص من كتاب هللا، 
ٕالظهاره �ىل �ري هی��ه العظمية، ومن الواجب �ىل لك ) فاش�(او� وحم

 .مسمل ٔ�ن یُ�سارع ٕاىل معرفة احلق�قة كام و�ه دینه ون��ه

ونقف يف هذا املقال مع ست �ٓ�ت من كتاب هللا تُ�فهم خط�ًٔ عند البعض، 
 .وس�ن�اول ٕازا� هذا إالشاكل بعون هللا وقدرته

 :ا�ٓیة أ�وىل

�ُه ِمن َكْیِدُكن� ۖ : (یقول هللا تعٕاىل ن
�
ا َر��ٰى قَِمیَصُه قُد� ِمن ُد�ٍُر قَاَل ا ن� فَلَم� �

ا
 )َكْیَدُكن� َعِظميٌ 

ملاذا ٔ�صدر هللا حمكًا یظمل ال�ساء �هذا، مع ٔ�ننا �رى بعض : ی�ساءل البعض
  !ال�ساء حمرتمات بعیدات عن الك�د؟



 

١٩ 

ّا   ا  
 

ٕان �یدي «: یط، وم�ه قول هللا تعٕاىلالك�د هو التدبري والتخط : اجلواب-
 .، ٔ�ي تدبريي قوي وشدید»م�ني

، ل�س قول هللا عز و�ل ول�س حمكًا ٕالهیا ب�ٔن �ید )ٕان �ید�ن عظمي: (وقو�
 .ال�ساء عظمي

وٕامنا هذا قول الشاهد ٔ�و قول العز�ز ال قول هللا عز و�ل، ٕامنا حاكه هللا لنا 
ائل وقد �كون حصیً�ا ٔ�و �اطئًا عهنم لنعرفه، وهو تعبري من و�ة نظر الق

 .حسب الواقعة واحلال

وقد وردت �دة ٔ��ادیث نبویة رشیفة تدل �لك وضوح �ىل �كرمي املرٔ�ة يف 
 :إالسالم ومهنا

ما ٔ��رم ال�ساء ٕاال �رمي، وال ٔ�هاهنن ٕاال ) :-صىل هللا �لیه وسمل-قول الرسول 
 .(لئمي

ا هذه الكرامة بعید لك فإالسالم ا�ي ٔ�عطى املرٔ�ة هذه احلقوق، وجعل له
 !البعد عن �سفهيها ٔ�و �نتقاص من قدرها

 :ا�ٓیة الثانیة

ال� َمن ُظِملَ : (یقول هللا تعٕاىل
�
وِء ِمَن الَْقْوِل ا ُ الَْجهَْر ِ�لس� ب� ا��  َوَاكَن  ۚ ال� ُحيِ

یًعا �َِلميًا ُ َمسِ  .«ال�ساء«) ا��



 

٢٠ 

ّا   ا  
 :ی�ساءل البعض

 س�يئ أ��الق؟هل یطلب هللا م�ا ٔ�ن �كون 

 !�یف حيب هللا اجلهر �لسوء؟

 :اجلواب-

احلُث واحلُض �ىل ماكرم «جيب ٔ�ن نعمل ٔ�ن من ٔ�عظم مقاصد إالسالم 
حىت لقد جعلها النيب صىل هللا �لیه وسمل الغرض العام من . » أ��الق

 .«ٕامنا بُ�عثُت ٔ�متم ماكرم أ��الق«: م�عِثه فقال

 !ٕاذا ما معىن ا�ٓیة؟

 :هللا ال حيب ش�ی�ني: املعىن

 .ٔ�ن تذ�ر الصفات الس��ة اليت يف ا�ٓخر�ن: ٔ�والً 

 .ٔ�ن تدعو �ىل ا�ٓخر�ن: �نیا

ٕاذا ُظ�لمت ٔ�و اعتدى �لیك ٕا�سان ُم�عني، يف : ٕاال يف �ا� وا�دة ويه
هذه احلا� م�اح � ٔ�ن تدعو �ىل هذا إال�سان الس�� ؤ�ن تَذ�َر صفاته 

 .الس��ة اليت ظلمك من �اللها

 :احلمكة من هذاو 

 .لتبني �لناس عورته، ولی�ذروا من سوئه ٔ�ن یصیهبم: ٔ�والً 



 

٢١ 

ّا   ا  
 .ٔ�ن يف ا��اء تطی�ُب لقلب من وقع �لیه الرضر: �نًیا

ال یبغي املترضر وال : ٔ�ي» العدل«لكن جيب ٔ�ن نعمل ٔ�ن لك هذا يف ٕاطار 
یتعدى �دوده يف ا��اء �ىل من ظلمه ٔ�و یذ�ر صفاً� مذمومة ز�دة �ىل 

 .يت ف�ه، ٔ�ن هللا عز و�ل ال یُــحب إال�سان البذيء الفاحشال

 :ا�ٓیة الثالثة

اُموَن �ََىل الِ�َّساءِ «: یقول هللا تعٕاىل ُ بَْعَضهُْم �ََىل  الر�ال قَو� َل ا�� ِبَما فَض�
 .«..بَْعٍض َوِبَما ��نَْفُقوا ِمْن ��ْمَواِلهِمْ 

مة اليت جعلها وظیفة �لر�ل القوامة يف نظر إالسالم يه املسؤولیة العا –
 .�كرميًا �لمرٔ�ة، فه�ي ٕاًذا در�ة �لكیف ال قهر

فالر�ل مسؤول عن ر�ایة ٔ�رسته مسؤولیة �مة، فهو ا�ي �لیه ٔ�عباء النفقة 
ؤ�عباء إالدارة هلم، ووظیفة املرٔ�ة أ�وىل واملهمة يه �ربیة أ�والد �ربیة صاحلة 

 .سلمية

لنرصانیة يف رسا� بولس ٕاىل ٔ�هل ٔ�فسس وقد یقارب هذا املعىن ما �اء يف ا
 .«الر�ل هو رٔ�س املرٔ�ة«): ٤،٢٢_ ٥(

لكن يف إالسالم الر�ل ل�س الرٔ�س وال القدم وٕامنا هو عضو اكٔ�نىث دون 
فالر�ل ميثل .. متیزي، فكام ٔ�ن دور الر�ل �م فكذ� دور املرٔ�ة ٔ�یًضا �م

و�هام یت�دان خلدمة  ا�راع أ�مين يف اجلسد واملرٔ�ة متثل ا�راع أ��رس،
 .الب�ت وا�متع ف�صنعون ح�اة ملیئة �حلب والسعادة والصالح



 

٢٢ 

ّا   ا  
  

 :ا�ٓیة الرابعة

ُ �َلَْیِه َو��نَْعْمَت �َلَْیِه ��ْمِسْك �َلَْیَك «: یقول هللا تعٕاىل ي ��نَْعَم ا�� ِ ْذ تَُقوُل ِ���
�
َوا

 َ �ِق ا�� ِفي ِيف نَْفِسَك َماَزْوَ�َك َوات ُ ُمْ�ِدیهِ  َوُختْ ُ ��َحق�  ا�� َوَختَْىش الن�اَس َوا��
َشاُه ۖ   .« ��ن َختْ

» زید �ن �ارثة«ٕان محمد ��عـِج�ب �زو�ة م�بناه : یقول صاحب الفهم الشارد
 .فطلقها م�ه و�زو�ا، ؤ�نه ٔ�خفى يف نفسه عشقها

ين من زو�ة ابنه �لت� -صىل هللا �لیه وسمل-ٕان زواج النيب محمد : اجلواب-
زید �ن �ارثة ٕامنا اكن حلمكة �رشیعیة ٔ�رادها إالسالم ٕالبطال هذه العادة 

اليت اكنت تُــحرم �ىل املت�ين ما حيل �لمت�ىن وم�ه الزواج ) �ادة الت�ين(
الزواج من  -صىل هللا �لیه وسمل-�زوج�ه ٕان طلقها، ولو ٔ�راد النيب محمد 

�ارثة ٕاذ ٕان زی�ب ب�ت  زی�ب ٔ�هنا ٔ�جعب هبا لاكن قد �زو�ا ق�ل زید �ن
والنيب هو نفسه من  -صىل هللا �لیه وسمل-حجش يه ب�ت معة الرسول 

زو�ا لزید، ولو اكنت به رغبة فهيا الخ�ارها لنفسه، فأ�مر لكه یدور �ىل 
 .ٔ�ن هذه يه ٕارادة هللا وال د�ل لٕالرادة ال�رشیة ف�ه

ْذ (ء يف قو� يف نفسه كام �ا - صىل هللا �لیه وسمل-وا�ي ٔ�خفاه النيب 
�
َوا
 َ �ِق ا�� ُ �َلَْیِه َو��نَْعْمَت �َلَْیِه ��ْمِسْك �َلَْیَك َزْوَ�َك َوات ي ��نَْعَم ا�� ِ تَُقوُل ِ���

ا  َشاُه ۖ فَلَم� ُ ��َحق� ��ن َختْ ُ ُمْ�ِدیِه َوَختَْىش الن�اَس َوا�� ِفي ِيف نَْفِسَك َما ا�� َوُختْ
ْهنَا ْج�َاَكهَا ِلَيكْ َال �َُكوَن �ََىل الُْمْؤِمِ�َني َحَرٌج ِيف ��ْزَواجِ  قََىضٰ َزیٌْد ّمِ   َوَطًرا َزو�



 

٢٣ 

ّا   ا  
  

ِ َمْفُعوًال  َذا قََضْوا ِمْهنُن� َوَطًرا ۚ َوَاكَن ��ْمُر ا��
�
ْم ا ل�س هو )) ٣٧(��ْدِعَیاِهئِ

العشق لزی�ب والولع هبا كام فهمت عقول الشارد�ن عن الصواب؛ وٕامنا هو 
خلرب هللا ا�ي ٔ��لنه ب�ٔن زی�ب س�تكون زوً�ا �، لك�ه مل یرصح به  ٕاخفاء

خش�یة ٔ�ن یقول الناس ٕانه �زوج زو�ة ابنه �لت�ين، ولو اكن النيب مدعًیا 
اليت تعاتبه �ىل �دم ترصحيه …» وختىش الناس وهللا ٔ�حق«لكمت هذه ا�ٓیة 

 .قع ب�هنامب�ٔن زی�ب س�تكون زو�ه يف املس�تق�ل، وقد طلقها زید �ل�الف الوا

  

 :ا�ٓیة اخلامسة

، »الر«، »امل«: یقول هللا عز و�ل يف بدا�ت بعض سور القر�ٓن
 .«عسق«، »مح«، »�هیعص«

 ؟ملاذا یعطینا هللا تبارك وتعٕاىل لكامت ال نفهمها: ی�ساءل البعض

هللا عز و�ل ال یعطینا ما ال نفهمه، وهذه احلروف املُ�قطعة لها : اجلواب-
 .القر�ٓين وٕاظهار فصاح�ه دور عظمي يف البیان

 .ملا س�یعق�ه من حتّد وبیان ملن یعرض عن القر�ٓن) التن��ه(فهذه احلروف تف�د 

ٔ�هيا العرب، � ٔ��مل الناس ��لغة، � ٔ��مل الناس �لفصا�ة، � من : ف�ٔنه یقول
  ا ل م ، ا ل : (ت��اهون �للكمة وتُقميون هبا أ�سواق بیًعا ورشاًء، ٔ�هيا البلغاء



 

٢٤ 

ّا   ا  
  

ٔ�ل�ست هذه يه حروف ا�لغة ..) ح م ، ع س ق ، ك ه ي ع س ق ر ، 
 العربیة اليت تتفاخرون هبا وتؤلفون هبا أ�شعار واله�اء؟

لقد �اءمك كتاب من ر�مك العظمي هبذه ا�لغة یت�دى العاملني ٔ�ن ی�ٔتوا مبث�؛ بل 
 !ب�ٔقرص سورة من م��

لْ «: یقول تعٕاىل ا �َز� م� ن ُكنُمتْ ِيف َریٍْب ّمِ
�
�ِْ�ِ َوا ن ّمِ نَا �ََىلٰ َعْبِدَ� فَ��تُوا ِ�ُسوَرٍة ّمِ

ن ُكنُمتْ َصاِدِقَني 
�
ِ ا ن ُدوِن ا�� �ْم تَْفَعلُوا َولَن تَْفَعلُوا * َواْدُعوا ُشهََداَءُمك ّمِ ن ل

�
فَا

ْت ِ�ْلَاكِفرِ�نَ  �ِيت َوُقوُدَها الن�اُس َوالِْحَ�اَرُة ۖ ��ِ�د� �ُقوا الن�اَر ال  .» فَات

�ْم تَْفَعلُوا َولَن تَْفَعلُوا«: قال القرطيب يف تفسريه لقو� تعٕاىل ن ل
�
فٕان (قو� : (»فَا

لن تطیقوا ذ� ف� ی�ٔيت، : ٔ�ي ) ولن تفعلوا(یعين يف ما مىض، ) مل تفعلوا
وف�ه ٕا�رة هلممهم وحتریك لنفوسهم، لیكون جعزمه بعد ذ� ٔ�بدع، وهذا من 

 .(�ل وقوعهاالغیوب اليت ٔ��رب هبا القر�ٓن ق 

  

 :ا�ٓیة السادسة

وو�دك «: قال تعٕاىل يف سورة الضحى عن رسول هللا صىل هللا �لیه وسمل 
 "ضاال فهدى

 .«ما ضل صاح�مك وما غوى«: وقال يف سورة النجم



 

٢٥ 

ّا   ا  
 :ی�ساءل البعض قائال

 هل ضل رسول هللا؟

 وٕاذا مل �كن قد ضل فلامذا قال هللا عنه ذ�؟

ومل یقل فهداك، هل » �دك ضاال فهدىوو«وملاذا قال يف سورة الضحى 
 هناك خط�ٔ لغوي يف القر�ٓن؟

ومل » وو�دك ضاال فهدى«ملاذا قال يف سورة الضحى : اجلواب، ٔ�والً  –
 یقل فهداك؟

هذا ل�س خط�ٔ لغو�؛ وٕامنا هو فصا�ة وبال�ة؛ حفذف املفعول؛ وقال 
 ومل یقل فهداك،» وو�دك ضاال فهدى«

فع�ّــر هكذا لغرض . بل هو ٔ�فصح ال�م ٔ�ن القر�ٓن ل�س جمرد �م عريب؛
إالطالق والعموم، وليك ال یظن البعض ٔ�ن الهدایة م�حرصة يف : لطیف وهو

 .النيب صىل هللا �لیه وسمل

. فا� عز و�ل هدى النيب �لو� وجع� هدایة للك من �رید من ال�رش
وقال . ٔ�ي فهداك � محمد وهدى �لقا كثريا» وو�دك ضاال فهدى«فقال 

وو�دك �ائال «وقال . ومل یقل ف�ٓواك ٔ�ن هللا �ٓواه و�ٓواي �لقا كثريا» ف�ٓوى«
 .ومل یقل ف�ٔغناك ٔ�ن هللا ٔ�غناه ؤ�غىن �لقا كثريا» ف�ٔغىن

 ما معىن الضالل؟: �نیا



 

٢٦ 

ّا   ا  
لقد نفى هللا س�ب�انه عن ن��ه �حنراف نف�ا قاطعا يف تبلیغه �لرسا� فقال يف 

غوى، وما ینطق عن الهوى، ٕان هو ٕاال ما ضل صاح�مك وما «: سورة النجم
 .«و� یو�

 .«وو�دك ضاال فهدى«: ٔ�ما قو� تعٕاىل

 :ب�ٔكرث من معىن يف القر�ٓن الكرمي» الضالل«فقد وردت لكمة 

َواْس�َْشهُِدوا َشهِیَدْ�ِن ِمْن ِرَ�اِلُمكْ «: وردت مبعىن ال�س�یان، حنو قو� تعٕاىل-1
ْن لَْم �َُكوَ� َرُ�لَْنيِ فََر�ُ 

�
هََداِء ��ْن تَِضل� فَا ْن �َْرَضْوَن ِمَن الش� ٌل َواْمَر��َ�ِن ِمم�

ْ�َداُمهَا اْ��ْخَرى
�
ْ�َداُمهَا فَُ�َذِكَّر ا

�
 .«ا

و�اءت مبعىن الغف�، حنو قو� س�ب�انه �ىل لسان س�ید� موىس �لیه -2
اِلّنيَ «: السالم لفرعون ًذا َو��َ� ِمَن الض�

�
 .«قَاَل فََعلُْهتَا ا

ْذ «: ءت مبعىن احملبة، حنو قو� تعٕاىل �ىل لسان ٔ�والد س�ید� یعقوبو�ا-3
�
ا

ن� ��َ�َ� لَِفي َضَالٍل ُمِ�ٍني  �
ُن ُعْصَبٌة ا َىل ��ِب��َا ِم��ا َوَحنْ

�
قَالُوا لَُیوُسُف َو��ُخوُه ��َحب� ا

ٔ�ي يف حب ظاهر لیوسف، وهو املشار ٕالیه يف قو� تعٕاىل �ىل لساهنم «
�َك لَِفي َضَالِ�َ الَْقِدميِ قَالُو «: ٔ�یًضا ن

�
ِ ا  .«ا َ���

ٔ�ي وو�دك حمًبا : �ىل الو�ه الثالث» وو�دك ضاال فهدى«و�كون معىن 
 .�لهدایة فهداك ٕا�هيا

 :و�شهد لص�ة هذا الو�ه والت�ٔویل ما یيل

  



 

٢٧ 

ّا   ا  
  

ما حص من سرية رسول هللا ق�ل النبوة، و�لوته يف �ار حراء ح�ا يف : ٔ�وًال 
 .وطلًبا �لهدایة، حىت �زل �لیه �ربیل �لیه السالم �لو� الوصول ٕاىل احلق

، ومن ذ� قول الشاعر »الضالل«ٔ�ن من ٔ�سامء احملبة عند العرب : �نیا
 :العريب ُم�عربا عن ح�ه

 والعارضني ومل ٔ��ن م�حققا*** هذا الضالل ٔ�شاب مين املفرقا 

 لفابعد الضالل حفبلـها قد ٔ��*** جعبا لعزة يف اخ�یار قطیعيت 

   

  

  

  

  

  

  

  

  



 

٢٨ 

ّا   ا  
  

  !التعارض املزعوم يف القر�ٓن
  

ٕان ما �سمى �لتعارض يف القر�ٓن الكرمي ل�س من نتاجئ ٕاجهتادات الطاعنني 
يف القر�ٓن ، وٕامنا هو �مل اس�ت��طه املسلمون ٔ�نفسهم و�لموه لقلیيل اخلربة يف 

  ! �لقر�ٓن

 

معارضهتا ٕان �لامء املسلمني مه من اس�تخرجوا هذه النصوص، اليت تومه 
لبعضها البعض، وب�ّ�وا لعامة الناس ٔ�مرها، وهذا هو دور �لامء إالسالم يف 

  :جمال التصحیح لٔ�فهام اخلاطئة، ومن هذه النصوص ا�ٓيت

 

َهيُمْ {: قال تعاىل * َ فَ�َس�ِ َوِق�َل الَْیْوَم {، }َوَكَذِ�َ الَْیْوَم تُ�َْىس {، }�َُسوا ا��

 }نَ�َسامكُْ 

ث عن احلق ٔ�ن هذه ا�ٓ�ت و�ريها تتعارض مع قو� یّدعي صدیقي الباح
ی�ا{: تعاىل �َك �َس�ِ  .}ال� یَِضل� َرِيبّ َوَال یَ�َىس { ،}َوَما َاكَن َرب

َهيُمْ {ٕان : واجلواب عنه َ فَ�َس�ِ �ر�وا طا�ة هللا، ؤ�عرضوا عن : ، ٔ�ي}�َُسوا ا��
ی�ا{. اتباع ٔ�مره، فرت�هم هللا من توف�قه، وهدایته، ورمحته �َك �َس�ِ   ، }َوَما َاكَن َرب



 

٢٩ 

ّا   ا  
  

ول�س املراد م�ه معناه املعهود بني الناس من قصور العمل وا�ا�رة، وا�ٓیة 
وهذا من ٔ�سلوب املشالكة واملقاب� وا�اراة، .س�ب�انه�ف�ة � يف حق هللا 

وهو ٔ�سلوب معهود يف �م العرب، حبیث یذ�رون اليشء بلفظ �ريه؛ 
فـــهو من ق�یل ٕاطالق امللزوم وهو ال�س�یان، وٕارادة . لـــوقو�ه يف حصبته

 :الالزم وهو الرتك؛ ومن هذا ما �اء يف قول معرو ا�ن لكثوم

 ف�جهل فوق �ل اجلاهلینا.. نا ٔ�ال ال جيهلن ٔ��د �لی 

  .فسمى جزاء اجلهل �ًال، مصاح�ة �ل�م، ومشالكة �

  

 

ِعَني َمع�ا َاكنُوا یَْعَملُونَ {: قال تعاىل * ُْم ��ْمجَ ُْم {، }فََوَرِبَّك لَ�َْس���َهن� هن� �
َوِقُفوُمهْ ا

ُئولُونَ  ونَ  َمس�ْ   }فَ�َُقوُل َماَذا ��َجْ�ُمتُ الُْمْرَسِلنيَ َویَْوَم یُنَاِدِهيْم {، }َما لَُمكْ َال تَنَاَرصُ

�ٌْس َوَال {: هذه النصوص تتعارض مع قو� تعاىل
�
فَ�َْوَمِ�ٍذ َال �ُْس��ُل َعْن َذنِْبِه ا

ُم الُْمْجرُِمونَ {، }َ�ان�    .)َوال �ُْس��ُل َعْن ُذنُوِهبِ

 

وسؤال مل، : سؤال توبیخ وتقریع ؤ�داته �الًبا: ٕان السؤال قسامن: واجلواب
  .هل: اس�تخبار واس�تعالم ؤ�داته �الًبا



 

٣٠ 

ّا   ا  
 

فاملث�ت هو سؤال التوبیخ والتقریع، واملنفي هو سؤال �س�تخبار 
  .، ل�توبیخ ا��ن كذبومه}َماَذا ��َجْ�ُمتُ {: و�س�تعالم، وسؤال هللا �لرسل

  

 

َ ال یَ��ُمُر ِ�لَْفْحَشاءِ {: قال تعاىل * ن� ا�� �
َذا ��َرْدَ� {: یتعارض مع قو� ،}قُْل ا

�
َوا

ِْ�َ قَْریًَة  ِفهيَا فََفَسُقوا ِفهيَا��ن هن�  }��َمْرَ� ُمْرتَ

ِفهيَا{: ٕان معىن قو�: واجلواب بطا�ة هللا وتصدیق الرسل : ٔ�ي} ��َمْرَ� ُمْرتَ
  .بتكذیب الرسل، ومعصیة هللا تعاىل: ٔ�ي} فََفَسُقوا{

 

َذا ِيهَ ثُْعَبان ُمِ�نيفَ��لَْقى َعَص {: قال تعاىل *
�
: یتعارض مع قو� تعاىل ،}اُه فَا

َا َ�ان� { ا َر�َٓها َهتَْزت� َ��هن�  }فَلَم�

ل�قد ش�هبها �لثعبان يف عظم �لقهتا، و�جلان يف اهزتازها وخفهتا، : واجلواب
ورس�ة حركهتا، فه�ي �امعة بني العظمة، وخفة احلركة �ىل �الف العادة؛ 

 .إالجعاز املتنو�ة اخلارقة �لعادةوهذا من مظاهرة 

  



 

٣١ 

ّا   ا  
  

، }ِلُتْجَزى ُلك� نَْفٍس ِبَما �َْسَعى{، }َوَال �َِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ��ْخَرىٰ {: قو� تعاىل *

�َن {: یتعارض مع قو� تعاىل ِ ِلَیْحِملُوا ��ْوَزاَرُمهْ َاكِمَ�ً یَْوَم الِْق�َاَمِة َوِمْن ��ْوَزاِر ا��
َع ��ثَْقاِلهِم{} یُِضل�وَهنُمْ   }َولََیْحِملُن� ��ثَْقالَهُْم َو��ثَْقاًال م�

ٕان أ�صل هو ٔ�ن املرء حماسب عن مع�، لكن من اكن مع� س��ًا : واجلواب
-وقد قال النيب . يف ٕاضالل �ريه، فهذا مع� ٔ�یًضا؛ ٔ�نه هو امل�س�ب ف�ه

ن�ةً «: -صىل هللا �لیه وسمل ْسَالِم س�ُ
�
نًَة فَُعِمَل ِهبَا بَْعَدُه  َمْن َسن� ِيف اْال َحس�َ

ءٌ  َوَمْن َسن� ِيف . ُكِتَب َ�ُ ِم�ُْل ��ْجِر َمْن َمعَِل ِهبَا، َوَال یَْنُقُص ِمْن ��ُجوِرِمهْ َيشْ
�ًَة فَُعِمَل ِهبَا بَْعَدُه ُكتَِب �َلَْیِه ِم�ُْل ِوْزِر َمْن َمعَِل ِهبَا، َوَال  ِّ ن�ًة َس� ْسَالِم س�ُ

�
اْال

ءٌ یَْنُقُص مِ   .«ْن ��ْوَزاِرِمهْ َيشْ

َىل ُهًدى َاكَن َ�ُ ِمَن ا��ْجِر ِم�ُْل ��ُجوِر َمْن «: ويف روایة ٔ�خرى
�
َمْن َد�َا ا

َىل َضَالَ�ٍ َاكَن �َلَْیِه ِمَن 
�
تَِبَعُه، ال یَْنُقُص ذِ�َ ِمْن ��ُجوِرِمه َش�ْ�ًا، وَمْن َد�َا ا

 َ ْمثِ ِم�ُْل �َٓ�ِم َمْن تَِبَعُه، ال ی �
  .«ْنُقُص ذَ� ِمْن �َٓ�ِمهِْم َش�ْ�ًااال

 

ْشُد ِمَن الَْغيّ {: قو� تعاىل * َ الر� �ِن قَْد تََبني� ْكَراَه ِيف اّ�ِ
�
 .}ال ا

ُ {، }َوقَاِتلُوُمهْ َحىت� ال �َُكوَن ِفْ�نَةٌ {: یتعارض مع قو� تعاىل ْهبُُم ا�� قَاتِلُوُمهْ یَُعِذّ
ِزِمهْ  ْم َو�َْشِف ُصُدوَر قَْوٍم ُمْؤِمِ�نيَ ِب��یِْد�ُمكْ َوُخيْ ُمكْ �َلَْهيِ   .َویَْنُرصْ



 

٣٢ 

ّا   ا  
  

ٕان �دم إال�راه م�دٔ� ٔ�صیل يف القر�ٓن ٔ�كد هللا تعاىل �لیه كثًريا، : واجلواب
ُل {: وم�ه قو� تعاىل ا ��ْمعَ لُُمكْ ��نُمت �َرِیُئوَن ِمم� بُوَك فَُقل ِيلّ َمعَِيل َولَُمكْ َمعَ ن َكذ�

�
َوا

ا تَْعَملُونَ َو��َ� �َِر  م�  .يٌء ِمّ

�َما َهيَْتِدي ِلنَْفِسِه  ن
�
َا الن�اُس قَْد َ�اَءُمكُ الَْحق� ِمْن َرِ�ُّمكْ فََمِن اْهَتَدى فَا ُقْل َ� ��هي�

�َما یَِضل� �َلَْهيَا َوَما ��َ� �َلَْیُمكْ ِبَوِكیلٍ  ن
�
 .َوَمْن َضل� فَا

ي نَعِ  ِ ا �ُرِیَن�َك بَْعَض ا�� ن م�
�
�َما �َلَْیَك الَْبَالُغ َو�َلَْینَا َوا ن

�
ُدُمهْ ��ْو نََتَوف��َن�َك فَا

  .الِْحَساُب 

 

ٔ�ما ا�ٓ�ت اليت یظن ٔ�هنا تتعارض مع �دم إال�راه، فه�ي �لمعتد�ن �ىل 
ُ َوُمهْ {: املسلمني، وس�یاق ا�ٓ�ت یدل �ىل ذ� َهبُُم ا�� َوَما لَهُْم ��ال� یَُعّذِ

وَن َعِن الْ  ِكن� یَُصد� ـ� َ ال� الُْمت�ُقوَن َول
�
ْن ��ْوِلَیاُؤُه ا

�
َمْسِ�ِد الَْحَراِم َوَما َاكنُوا ��ْوِلَیاَءُه ۚ ا

ُمهْ َال یَْعلَُموَن  ال� ُمَاكًء َوتَْصِدیًَة ۚ فَُذوُقوا * ��ْكَرثَ
�
َوَما َاكَن َصَالُهتُْم ِعنَد الَْب�ِْت ا

ن� * الَْعَذاَب ِبَما ُكنُمتْ �َْكُفُروَن  �
وا َعن  ا �َن َكَفُروا یُنِفُقوَن ��ْمَوالَهُْم ِلَیُصد� ِ ا��

َىلٰ  �
�َن َكَفُروا ا ِ ًة ُمث� یُْغلَُبوَن ۗ َوا�� ْم َحْرسَ ِ ۚ فََس�ُ�ِفُقوَهنَا ُمث� �َُكوُن �َلَْهيِ َسِ��ِل ا��

وَن  َرشُ َ ُحيْ عَ * َ�َمن� ِب َوَجيْ یِّ ُ الَْخِب�َث ِمَن الط� َل الَْخِب�َث بَْعَضُه �ََىلٰ ِلَیِمَزي ا��
وَن  ِئَك ُمهُ الَْ�اِرسُ ـ� َ َ ۚ ��ول یًعا فَ�َْجَعَ�ُ ِيف َ�َمن� ُمكَُه َمجِ �َن َكَفُروا * بَْعٍض فََريْ ِ ��ِّ ُقل �

ِلَني  �ُت اْ��و� ن یَُعوُدوا فََقْد َمَضْت ُس�
�
ا قَْد َسلََف َوا ن یَ�َهتُوا یُْغَفْر لَهُم م�

�
  * ا



 

٣٣ 

ّا   ا  
  

َ ِبَما َوقَاِتلُ  �ن� ا��
ِن ا�َهتَْوا فَا

�
ِ ۚ فَا �ُن ُلك�ُه ِ�� ٰ َال �َُكوَن ِفْ�نٌَة َو�َُكوَن اّ�ِ وُمهْ َحىت�

َ َمْوَالُمكْ ۚ ِنْعَم الَْمْوَىلٰ َوِنْعَم الن�ِصريُ * یَْعَملُوَن بَِصٌري  �ْوا فَاْ�لَُموا ��ن� ا�� ن تََول
�
 .{َوا

ن �� {: وا�ٓیة أ�خرى
�
ن بَْعِد َعهِْدِمهْ َوَطَعُنوا ِيف ِدیِنُمكْ فََقاِتلُوا َوا َك�ُوا ��یَْماَهنُم ّمِ

�هُْم یَ�َهتُوَن  ُْم َال ��یَْماَن لَهُْم لََعل هن� �
َة اْلُكْفِر ۙ ا ��َال تَُقاِتلُوَن قَْوًما ��َك�ُوا ��یَْماَهنُْم * ��ئِم�

ُسوِل َوُمه بََدُءومكُْ  ْخَراجِ الر�
�
َشْوُه َوَمه�وا ِ� ُ ��َحق� ��ن َختْ َشْوَهنُْم ۚ فَا�� ٍة ۚ ��َختْ َل َمر�  ��و�

ْؤِمِ�َني  ن ُكنُمت م�
�
ْم َو�َْشِف * ا ُمكْ �َلَْهيِ ِزِمهْ َویَنُرصْ ُ ِب��یِْد�ُمكْ َوُخيْ ْهبُُم ا�� قَاِتلُوُمهْ یَُعّذِ

ْؤِمِ�نيَ    .ُصُدوَر قَْوٍم م�

  

 

: ، یتعارض مع قو� تعاىل}تَْنِكُحوا الُْمْرشَِاكِت َحىت� یُْؤِمن� َوال {: قو� تعاىل *

�َن ��وتُوا اْلِك�َاَب ِ�ل� لَُمكْ َوَطَعاُمُمكْ ِ�ل� لَهُْم َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن { ِ َوَطَعاُم ا��
�َن ��وتُوا اْلِك�َاَب الُْمْؤِم�َاِت  ِ  .}َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن ا��

 

ك�اب ب��َهنم هللا يف كتابه، ومه ا�هيود والن�صارى، ُمس�وا ٕان ٔ�هل ال : واجلواب
ٔ�هَل الك�اب؛ ٔ�ن� هللا ٔ��زل كتابَْني �ىل بين ٕارسائیل؛ أ�ول �ىل موىس، 

م  وهو التوراة، والثاين �ىل ��ىس، وهو إالجنیل، فهم ٔ�هل كتاب، لكهن�
م   .حّرفوا كُتَهبم، وكَفروا ِ�َرّهبِ



 

٣٤ 

ّا   ا  
 

�حئ ٔ�هل الك�اب، و�ل �ساهئم احلرا�ر العف�فات، ولكن هللا ٔ��از لعباده ذ
�ُمكْ {: كام قال تعاىل �َن ��وتُوا اْلِك�َاَب ِ�ل� ل ِ ِیَّباُت َوَطَعاُم ا�� الَْیْوَم ��ِ�ل� لَُمكُ الط�

�َن ��وتُ  ِ �هُْم َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن الُْمْؤِم�َاِت َوالُْمْحَصنَاُت ِمَن ا�� وا َوَطَعاُمُمكْ ِ�ل� ل
َذا �ٓتَ�ُْ�ُموُهن� ��ُجوَرُهن� 

�
، فهذا حمك �ام بعدم �ل الزواج }اْلِك�َاَب ِمن قَْ�ِلُمكْ ا

  .مهنم، مث خصص طائفة مهنم حبمك �اص

  

 

ِ�ُّمكْ فََمن َشاَء فَلُْیْؤِمن َوَمن َشاَء فَلَْیْكُفرْ {: قو� تعاىل * ، }ُقِل الَْحق� ِمن ر�

ُ َرب� الَْعالَِمنيَ َوَما {: یتعارض مع قو� تعاىل ال� ��ن �ََشاَء ا��
�
 .}�ََشاُءوَن ا

 

من نعمه �ىل إال�سان ٔ�ن جع� خمًريا ف� یرتتب  -عز و�ل-ٕان هللا : واجلواب
�لیه من ثواب وعقاب، ويه أ�عامل اليت لكف هللا هبا عباده؛ ؤ�ن 

وجود  إال�سان حر خمتار يف هذا اجلانب، ا�ي �شمل احلیاة اكن ال بد من
الرش، فاحلریة اليت �متتع هبا إال�سان جتع� یفعل أ�ش�یاء؛ فٕان اكنت صائبة 

    .حصی�ة �رتب �لهيا اخلري، وٕان اكنت �اطئة �رتب �لهيا الرش

  



 

٣٥ 

ّا   ا  
-فالرش نتاج �لحریة كام ٔ�نه �س�يب، ول�س مطلقًا وموظًفا دامئًا �ل�ري، فاُ� 

والرش الزم لوجود  مل ی�ٔمر الرش بل هن�ى عنه، ؤ�مر �خلري، -عز و�ل
 التلكیف، وٕاال مفا فائدته ٕاذا اكنت احلیاة لكها �ًريا؟

يف هذه ا�ٓیة : یقول الطاهر ا�ن �اشور. وملعرفة اخلري ٔ�یًضا یلزم وجود الرش
وصف هللا تعاىل �رب العاملني، وهو مف�د التعلیل الرتباط مش��ة من شاء 

العاملني فهو اخلالق فهيم  �س�تقامة من العاملني ملش��ة هللا؛ ذ� ٔ�نه رب
دواعي املش��ة، ؤ�س�باب حصولها امل�سلس� وهو ا�ي ٔ�رشدمه لالس�تقامة 
�ىل احلق، وهبذا الوصف ظهر مزید االتصال بني مش��ة الناس �س�تقامة 

  .�لقر�ٓن، وبني �ون القر�ٓن ذ�ًرا �لعاملني

 

ُ {: ویقول البغوي ال� ��ن �ََشاَء ا��
�
؛ ٔ�ي ٔ��لمهم ٔ�ن }َرب� الَْعالَِمنيَ  َوَما �ََشاُءوَن ا

املش��ة يف التوف�ق ٕالیه، ؤ�هنم ال یقدرون �ىل ذ� ٕاال مبش��ة هللا، وف�ه 
�ركه : ٕا�الم ٔ�ن ٔ��ًد� یعمل �ًريا ٕاال بتوف�ق هللا، وال ًرشا ٕاال خبذالنه، ٔ�ي

  .لنفسه و�دم توف�قه

 

ل �ىل احلق ؤ�راده، وهنا ند�ل يف التوف�ق واخلذالن؛ فالتوف�ق معونة ملن ٔ�ق�
واخلذالن �كون �ل�ا�د�ن �لحق املنكر�ن �، مفن ٔ��ب ٕاىل احلق وطلبه فٕان 

لَْیِه َمْن ��َ�َب {هللا 
�
ُ َال َهيِْدي الَْقْوَم {، ومن زاغوا }َهيِْدي ا ُ قُلُوَهبُْم َوا�� ��َزاَغ ا��

  .الَْفاِسِقنيَ 



 

٣٦ 

ّا   ا  
  

 

َذا َ�اَء ��َ�َدُمكُ {: قو� تعاىل *
�
ٰ ا ُطونَ  الَْمْوُت تََوف�ْ�ُه ُرُسلُنَا َحىت� ، }َوُمهْ َال یَُفِرّ

ُ یَتََوىف� {: یتعارض مع قو� تعاىل  .اْ��نُفَس ِ�َني َمْوِهتَا ا��

َ {، واملال�كة -عز و�ل-ٕان املَُتَوّيفِ احلق�قي هو هللا : واجلواب َال یَْعُصوَن ا��
، واملال�كة تَتوىف� ب�ٔمر هللا وٕارادته، ففي لكتا }ونَ َما ��َمَرُمهْ َویَْفَعلُوَن َما یُْؤَمرُ 

  .احلالتني هللا هو املُتََوّيفِ احلق�قي

  

  

ا َرَزْق�َاُمكْ ِمْن قَْ�ِل ��ْن یَ��ِيتَ یَْوٌم ال بَْیٌع ِف�ِه َوال { * �َن �َٓم�ُوا ��نِْفُقوا ِمم� ِ َا ا�� َ� ��هي�

 ٌ اِلُمونَ  َوال َشَفا�َةٌ ُ��� َمْن َذا {: ، یتعارض مع قو� تعاىل}َواْلَاكِفُروَن ُمهُ الظ�
ي �َْشَفُع ِعْنَدهُ  ِ ْذِنهِ  ا��

�
ال� ِ�

�
 .}ا

  

 -ٕ�ذن هللا-ٕان الشفا�ة املنف�ة �لكفار واملرشكني، والشفا�ة املث��ة : واجلواب
: الثةلعصاة املؤم�ني، فاملؤمن ل�س معصوًما، وقد یقرتف ا�نوب، وا�نوب ث

   .الك�ا�ر، والصغا�ر، وا�لمم

 



 

٣٧ 

ّا   ا  
  

َتِ�ُ�وا َكَبا�َِر َما �ُْهنَْوَن َعْنُه �َُكِفّْر َعنُمكْ َسِ�ّ�َاِ�ُمكْ َونُْدِ�ْلُمك {: وهللا قال ن َجتْ
�
ا
ْدَ�ًال َكرِميًا  .م�

مفن وقع يف الصغا�ر من املؤم�ني �ري مّرصٍ �لهيا � الشفا�ة ٕ�ذن هللا یوم 
ُلك� «: -صىل هللا �لیه وسمل-�ب هللا �لیه لقول النيب الق�امة، وٕان �ب؛ 

ابُونَ  ائَِني الت�و� اٌء َوَ�ْريُ اخلَط�   .«اْ�ِن �َٓدَم َخط�

 

َ َهيِْدي َمن �ََشاءُ {: قو� تعاىل * ِكن� ا�� ـ� َ �َك َال َهتِْدي َمْن ��ْح�َْبَت َول ن
�
 ،}ا

َىل {: یتعارض مع قو� تعاىل
�
�َك �ََهتِْدي ا ن

�
َتِقميٍ  َوا اٍط ُمس�ْ   .}ِرصَ

 

 :ٕان الهدایة نو�ان: واجلواب

 .هدایة توف�ق، ويه �لمؤم�ني من هللا

 .هدایة بیان وٕارشاد، ويه مجلیع الناس من الرسول

  .واملنف�ة يه التوف�ق، واملث��ة يه البیان وإالرشاد

  

 



 

٣٨ 

ّا   ا  
  

ن تُِصْهبُْم َسِ�ّ�ٌَة {: قو� تعاىل *
�
ِ َوا ِذِه ِمْن ِعنِد ا�� ـ� نٌَة یَُقولُوا َه ن تُِصْهبُْم َحس�َ

�
َوا

ِذِه ِمْن ِعنِدَك  ـ� ِ یَُقولُوا َه ْن ِعنِد ا�� َما {: ، یتعارض مع قو� تعاىل}ُقْل ُلك� ِمّ
 ِ نٍَة فَِمَن ا��  .}ِ�ّ�ٍَة فَِمْن نَْفِسكَ َوَما ��َصابََك ِمْن سَ ��َصابََك ِمْن َحس�َ

لك من عند هللا تقد�ًرا، وما ٔ�صابك من س��ة مفن نفسك : واجلواب
قُْل {: وملا ٔ�مر هللا رسو� ٔ�ن جيیهبم قال«: اك�ساً�، یقول الطاهر ا�ن �اشور

 ِ ْن ِعنِد ا�� ؛ مشالكة لقوهلم، وٕاعراً� عن التقد�ر أ�زيل عند هللا، ؤ�ما }ُلك� ِمّ
ِ َوَما ��َصابََك ِمْن َسِ�ّ�ٍَة فَِمْن نَْفِسكَ َما {:قو� نٍَة فَِمَن ا�� فمل }��َصابََك ِمْن َحس�َ

،ٕامياء ٕاىل ٔ�ن ابتداء جميء احلس�نة من هللا، وجميء »عند«: یؤت ف�ه �لكمة
الس��ة من نفس ا�اطب ابتداء امل�س�ب لس�ب الفعل، ول�س ابتداء املؤ�ر 

  .يف أ��ر

 

َما َضل� {: یتعارض مع قو� تعاىل ،}َ�َدَك َضاال� فَهََدىٰ َووَ {: قو� تعاىل *

 }َصاِحُ�ُمكْ َوَما غََوىٰ 

 :ب�ٔكرث من معىن يف القر�ٓن الكرمي» الضالل«وردت لكمة : واجلواب

  

  



 

٣٩ 

ّا   ا  
  

ْن لَْم {: مبعىن ال�س�یان، حنو قو� تعاىل
�
َواْس�َْشهُِدوا َشهِیَدْ�ِن ِمْن ِرَ�اِلُمكْ فَا

ْ�َداُمهَا  �َُكوَ� َرُ�لَْنيِ 
�
هََداِء ��ْن تَِضل� ا ْن �َْرَضْوَن ِمَن الش� فََرُ�ٌل َواْمَر��َ�ِن ِمم�

ْ�َداُمهَا اْ��ْخَرى
�
 }فَُ�َذِكَّر ا

 -�لیه السالم-مبعىن الغف�، حنو قو� س�ب�انه �ىل لسان س�ید� موىس 
اِلّنيَ {: لفرعون ًذا َو��َ� ِمَن الض�

�
 }قَاَل فََعلُْهتَا ا

ْذ قَالُوا {: �ىل لسان ٔ�والد س�ید� یعقوب -عز و�ل-حملبة، حنو قو� مبعىن ا
�
ا

ن� ��َ�َ� لَِفي َضَالٍل ُمِ�نيٍ  �
ُن ُعْصَبٌة ا َىل ��ِب��َا ِم��ا َوَحنْ

�
، }لَُیوُسُف َو��ُخوُه ��َحب� ا

: ٔ�ي يف حب م�ني لیوسف، وهو املشار ٕالیه يف قو� تعاىل �ىل لساهنم ٔ�یًضا
} ِ �َك لَِفي َضَالِ�َ الَْقِدميِ قَالُوا َ��� ن

�
 .} ا

 .وو�دك حمًبا �لهدایة فهداك ٕا�هيا: و�كون املعىن �ىل الو�ه الثالث

 :و�شهد لص�ة هذا الو�ه والت�ٔویل ما یيل

ما حص من سرية رسول هللا ق�ل النبوة، وحتنثه يف �ار حراء طلًبا �لهدایة، .  �ٔ 
 .حىت �زل �لیه �ربیل �لیه السالم �لو�

 :، قال الشاعر»الضالل«ٕان من ٔ�سامء احملبة عند العرب .ب

 والعارضني ومل ا�ن م�حققا.. هذا الضالل ٔ�شاب مين املفرقا 

  بعد الضالل حفبلها قد ا�لفا.. جعبا لعزة يف اخ�یار قطیعيت 



 

٤٠ 

ّا   ا  
  

  

 ..يف اخلتام

  ،ت اه ا ت إإذا م   إم
   أم  ف  ة أو أم ،

  . ا ا ا   اآن
 

 لزيول مس�تف�ض �شلك �لناس املُشلك وب��وا هذا، عن العلامء ٔ��اب وقد
 �خ�الف ظاهره یومه مبا الفن، هذا العلامء مسى وقد وإالشاكل، ا�ل�س

 !احلق عن الباحث صدیقي � � فلرتجع. القر�ٓن مشلك ٔ�و والتناقض،

   

  

  

  

  

  



ّا   ا  

٤١ 

ّا   ا   ّا   ا 
  

 


