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ة غیر مسبوقة لتسویق االسالم في الغرب لقد اطلق العالم االسالمي حملة دعائیة اعالمی

بعیدة   Scud" سكود " مطلقین صواریخ من طراز ! كدیانة سالم وتسامح ومحبة 
الذي ترجموه الى لغات عدیدة للدعوة " القرآن " المدى لقصف العواصم الغربیة ، بــ 

ایدون فیھا لیتسنى لھم السیطرة الكاملة على اوربا التي یتز. الى االسالم بین الغربیین
ففي امریكا وحدھا قاموا بحملة لنشر مالیین النسخ من . بالھجرة المكثفة والتكاثر

  !القرآن مجاناً على الشعب االمریكي 
 صاروخلكن ھذا الكتیب الصغیر سیمكنك من اعتراض صاروخھم ، بل تحویلھ الى   

  .لضروریةلكن قبالً علیك القیام ببعض الخطوات ا" !  باتریوت " طراز من مضاد
ثم قم بالصاق ھذا . علیك الحصول على نسخة من القرآن بحجم مناسب:  الخطوة األولى

الكتیب بواسطة صمغ، داخل الغالف االمامي للقرآن ، لیتحول بذلك الى فھرس ابجدي 
  .للمواضیع القرآنیة االنسب في محاورة المسلمین والرد علیھم

  .للتعرف على محتویاتھ قراءة ھذا الكتیب جیداً :  الخطوة الثانیة
اختر موضوعاً من الكتیب ، ثم افتح على شاھده من القرآن ، وارسم :  الخطوة الثالثة

ثم اكتب على الھامش العلوي للصفحة القرآنیة موضوع . تحت اآلیة األحمرخطاً باللون 
ذات ثم انتھج على .. تناقض ، أو خطأ علمي ، أو اساطیر الخ : اآلیة التي لونتھا ، مثل 

 وھكذا ستتحول بین یدیك نسخة. المنوال مع جمیع المواضیع االخرى في الفھرس 
  . جاھزة لمحاورة وتبشیر المسلمین منظمة شفرة ذو القرآن ، من خاصة
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  ابراھیمـ 1

  140، 133، ، 132،  130،  127، 124اآليات  2سورة البقرة ( ففي :  كيف يكتب اسمه
فما "  ابراهيم" هكذا  75بينما في غيرها مثل االنعام " ابرهم" إبراهيم كُتبت هكذا  نجد أن

 هو الصحيح وكيف هو مكتوب في اللوح المحفوظ ؟
قال  ).74:األنعام " (..اتَتَّخذُ اصنَاما آلهةً  آزَربِيه  اهيم واذْ قَال ابر"  ؟ ما هو اسم أبيه

 :الطبري
 " في المعنى بآزر وما هو؟ اسم أم صفة؟ وان كان اسماً فمن  اختلف أهل العلم

 " المسمى به؟
 "  وجاء فيه  .)القرطبي ( "  .اسم والد ابراهيم تارحوليس بين الناس اختالف في ان

  :ايضاً 
 "   .. وهي أشد كلمة قالها ابراهيم ألبيه. بلغني أنها أعوج  ." 
  " ومعناه في كالمهم المعوج وعيب بهو س: وقال سليمان التيمي ، ." 

  : ولو كانت سباً من ابراهيم فهذا فحش وعيب والقرآن يقول 
وكل هذا  .)11:49الحجرات " ( نِ بِىس اسم الفُسوق بعدَ ايما وَ تَنَابزوا بِاْلْقَابِ" 

 ،هو والد ابراهيم " آزر " فان كان ! التخبط في اسم والد ابراهيم سببه انه كان مشركاً كافراً 
في زعمه بأنه  غير صادقوبذلك يكون محمد . نجس  ، كافر ،اذن نسب محمد يحوي مشرك 

الشهير الشيخ ي استشعره ولنقرأ المأزق الذ !لم ينتقل اال من اصالب الطاهرين للطاهرات 
 -والذي اضطر ان يقول بأن آزر لم يكن ابداً هو والد ابراهيم  ،محمد متولي الشعراوي

  :لنقرأ ما قاله . من تلك الوصمة محمدكي يعتق ل -مخالفاً بذلك القرآن 
  " ..هما زلت أتنقل من أصالب الطاهرين إلى : " قال ص؛ ألن الرسول وأرى أنه عم

الشريف مطهر من الشرك من جهة اآلباء  ، وهو قول يدل على أن نسبه" ات هرأرحام الطا
إذن فال يصح أن نعتقد أن أبا إبراهيم هو آزر؛ ألنه كان على ومن جهة األمهات، 
واذْ قَال ابراهيم البِيه { : ، لكن كيف نفسر قول الحق سبحانه وتعالىهذا الوضع مشركا

 ؟}آزَر" . 
  ).محمد متولي الشعراوي تفسير خواطر (
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 قال ابراهيم ربِ ارِني كَيف تُحيِـي الْموتَى قال واذْ : "  يشك في قدرة ربهابراهيم 
  ).260: 2البقرة " (  اولَم تُومن قال بلَى ولَـكن لِّيطْمئن قلْبِي

قال ) مع ان بينهما قرون ! انه نمرود  قال المفسرون( بينما حين حاجج ابراهيم الملك الوثني 
هذا يعني انه )  258:2البقرة " (  اذْ قال ابراهيم ربِي الَّذِي يحيِي ويميت: " ابراهيم له 

 ! يؤمن بذلك ولكن بينه وبين ربه كان يشك ويريد ان يطمئن قلبه 
وكذبته )  89:37لصافات ا " ( إني سقيم" ذكر القرآن كذبته االولى  :  كذب ابراهيم

انه قال عن : اما كذبته الثالثة فكانت  .) 63:21االنبياء  " ( بل فعله كبيرهم هذا "الثانية 
  !سارة بأنها أخته 

 " ه    قال       أبي هريرة   عنلم   قال    ..    إال ثالثا   إبراهيم     لم يكذب   ص   قال رسول ال
:  ثنتين منهن في ذات اله عز وجل قوله إال ثالث كذبات   عليه السالم    يكذب إبراهيم 

إذ أتى    وسارة    وقال بينا هو ذات يوم  ". بل فعله كبيرهم هذا " وقوله  "سقيم    إني "
من الجبابرة فقيل له إن ها هنا رجال معه امرأة من أحسن الناس فأرسل إليه  على جبار
ليس على وجه األرض    سارة    قال يا    سارة     فأتى قال أختي فقال من هذه فسأله عنها

 ..فأرسل إليها  أختي فال تكذبيني أنك فأخبرتهمؤمن غيري وغيرك وإن هذا سألني 
  . )3108: رقم  - صحيح البخاري( "  

ذَا اللَّيل فَلَما جن علَيه : "  ابراهيم المشرك يعبد الكواكب هـ الكَباً قى كَواِي ربا  رفَلَم
ينلاآلف بحال ا قَال فَله ال يغفر الشرك بينم ) . 76األنعام " (انَّ ": الن  اا رفغي ال هال

كَ بِهشْرا يم رغْفيكَ وونَ ذَلجاء في الطبري  ).48النساء("د :  
  "من ملكوت السماوات واألرض وليكون  وكذلك نري إبراهيم:"قوله عن ابن عباس

جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا  فلما"، يعني به الشمس والقمر والنجوم "الموقنين
فلما رأى القمر بازغًا قال  "اآلفلين ال أحب: فلما غاب قال ،غاب فعبده حتى ،"ربي

  ! .."غاب حتىفعبده  ،"هذا ربي
   لماذا عبده ابراهيم ؟ولو اردنا المقارنة فالكوكب يظهر ويختفي بينما اله مختفي تماماً ، ف 

وتلك ). 98-97:37والصافات  70- 68:21االنبياء : (  القاء ابراهيم في النار ونجاته
سفر ( قصة مشوشة عن قصة الرجال الثالثة ونجاتهم من النار في بابل على يد نبوخذنصر 

 ). 3 دانيال
تاريخ ال يذكر اي بينما ال). 96:3و ال عمران  129-127:2البقرة (  :ابراهيم يبني الكعبة

 !هم على تتبع اخبار ابيهم ابراهيمدليال على ذلك، ولم يذكر اليهود اي كلمة عنه مع حرص
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ولم يذكر ان اله طلب ). 100:37الصافات : (  ابراهيم يقدم ابنه ذبيحة بناء على حلم 
   هل هو اسحق ام اسماعيل ؟، وال ذكر النص اسم االبن الذبيح ابداً  ،اليه

  

  آدمـ 2

   ! أول مشرك في التاريخ البشري
  " نم ذِي خَلَقَكُمال وهدَةاحو سا نَفنْهم لعجا وهجا  زَوا فَلَمهيلا كُنسيل لَتما حشَّاهتَغ

ًمح تَنَا صآتَي  نئا لمهبر ها الوعد قَلَتثا افَلَم بِه تريفًا فَما خَففَلَم رِينالشَّاك نم نَكُونَنا لحال
 – 189األعراف " (عما يشْرِكُونَفَتَعالى اله  جعَ لَه شُركَاء فيما آتَاهماآتَاهما صالحا 

190.(  
 ..لقد اعترفت التفاسير بأن المقصودين في النص القرآني هما آدم وحواء 

! كبير الكتشاف هذه الحقيقة اذ ان النص القرآني واضح ال لبس فيه  وال يحتاج األمر لعناء
ولقد حاول المفسرون ان يزعموا بأن شرك النبي آدم وزوجته كان مجرد في تسمية اسماء 

!  "شركاء  ": مع كون النص القرآني يقول  !باسماء تختص بالشيطان وليس باله : ابناءهما 
فترض تنازال حدوث ذلك ، وانه أشرك باالسم فقط ، فهذا ولن. والشركاء ليسوا مجرد أسماء 

 " الشرك "ية تاريخية في واضع حجر االساس لمسيرة بشرك“ آدم “ يجعل من النبي المسلم 
  !!بالرب 

 :أول اشراك كوني بأمر اله  سجود المالئكة آلدم
 "َملَى الع مهضرع ما ثكُلَّه اءمسا مآد  لَّمعو كُنْتُم ئكَة فَقَال انْبِىوني بِاسماء هوء انْ 

حبوا سقَال ينادِقبصنَا ال لْمع  َانَك مهنْبِىا ما آدي قَال يمكحال يملعال نْتنَّكَ اتَنَا الَّما عم
 هِمائمسبِا مهانْبا افَلَم هِمائمسا  بِام لَمعاو ضرااتِ واومالس بغَي لَمعنِّي اا كُمل قُلا ملا قَال

ا ابليس ابى واستَكْبر  واذْ قلْنَا للْمَئكَة اسجدُوا دم فسجدُواتُبدُونَ وما كُنْتُم تَكْتُمونَ 
 رِينكَافال نكَانَ مو"  

  ).34 - 31 :2البقرة ( 
 " مدُواثجسف مد دُواجاس كَةئَلْملْنَا لكَ  قنَعا مم قَال اجِدِينالس نم كُني مل يسلبا ا

 ينط نم خَلَقْتَهنَارٍ و ني مخَلَقْتَن نْهم رنَا خَيا تُكَ قَالرمذْ ادَ اجتَس ا اا فَمنْهم بِطفَاه قَال
 116:20طه ) ( 33-28:15الحجر (  ).13 – 11: 7األعراف " (يكُونُ لكَ انْ تَتَكَبر فيها 

  ).61:17االسراء 
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). 121:20؛ طه  23-22:7االعراف " (  وعصى آدم ربه فغوى ":   خطية آدم وعصيانه
 72سورة الجن  ( " عص اله ورسولَه فانَّ لَه نَار جهنَّمومن ي: "  والعصيان من الكبائر

 فكيف يكون األنبياء معصومين ؟ ).23:
مِنِّي هدًى فَمن  فَاما ياتينَّكُماهبِطُواْ منْها جميعاً قُلْنَا : "  طرد الجنس البشري من الجنة

و هِملَيع فخَو فَال دَايه تَبِع مه نُونَ الزح24:7؛ األعراف  36:2البقرة  ( " ي.( 
مما كَانَا فيه وقُلْنَا  فاخْرجهمافَازَلهما الشَّيطانُ عنْها " :  آدم كان نائباً عن نسله بخطيئته

(  )38ـ       36: 2البقرة ( "ض مستَقَر ومتَاع الى حين ولكُم في ار  بعضكُم لبعض عدُواهبِطوا 
 ).24:7االعراف 

فالعداوة دخلت بسبب خطأ  ).123: 20طه " ( بعضكُم لبعض عدُوقَال اهبِطا منْها جميعا " 
  !آدم 
 "  وخطئ شجرة فنسيت ذريته، فجحد آدم فجحدت ذريته، ونسي آدم فأكل من ال

،  173ابن كثير في تفسير األعراف (اخرجه الترمذي وغيره   آدم فخطئت ذريته
174.(  

  

  هـلـال ـ 3
  :  اله يشهد لنفسه

"وه َّا لَها َ نَّها ها شَهِدَ المقَائ لْمعو الولاكَةُ وئَمالو يمكحال زِيزعال وه ا هلا  طسقبِال "
  ، هل يذكر نفسه ؟ن سمعها ؟ وان لنفسه فما المنفعةان شهد للناس فم). 18:3آل عمران ( 

من العزِيز هو اله الذِي  اله ا هو الملكُ القُدُّوس السَم المومن المهي" :  اله متكبر
اربجال  ِرتَكَبه كبير ولكن لماذا هو متكبر؟ والتكبر هي  ).23:59الحشر (  "الْمنفهم ان ال

  ! صفة الشيطان 
-165:  37الصافات " ( وانَّا لَنَحن الصافونَ  وانَّا لَنَحن الْمسبِحونَ "  :   اله يسبح

166.(  
  : اله على صراط مستقيم

  هل هو عبد ؟ ).56:11هود " ( علَى صراط مستَقيمانَّ ربِي "  
  : يبعث جواسيس من المالئكة على رسله ليعلم ان كانوا قد اتموا رسالتهم

ليعلَم انْ قَدْ  .اَّ من ارتَضى من رسولٍ فانَّه يسلُكُ من بين يدَيه ومن خَلْفه رصدًا " 
  ).28و27:72الجن " ( ابلَغُوا رِساتِ ربِهِم واحاط بِما لدَيهِم واحصى كُل شَيء عدَدا 
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 8؛ األنفال 54: 3انآل عمر" (  واله خَير الْماكرِينومكَروا ومكَر اله : "  اله المكار
:30 .(  
  ).50: 27النمل" (  وهم  يشْعرونَ  ومكَرنَا مكْراومكَروا مكْرا  "

 10يونس" ( يكْتُبونَ ما تَمكُرونَ انَّ رسلَنَا اله اسرع مكْرا قل آياتنَا  اذَا لهم مكْر في" 
:27.(  

فيها  ليمكُروا جعلْنَا في كُلِ قرية اكَابِر مجرِميهاو َكَذَلكَ : "  يجعل الناس يمكروناله 
 هِمنْفُسال بِاونَ اكُرما يمونَ  ورشْعا يم123:  6االنعام " ( و.(  

 " ( ا القَوم الخَاسرونَ فَ يامن مكْر اله  كْر الهمافَامنُوا : "  ال تستأمن مكر اله
وقد مكَر به من باب نصر فهو  والخديعة المكْر االحتيال :م ك ر: مكر "). 99:7األعراف 

  ).الميم باب -ألبي بكر الرازي  -مختار الصحاح ( "مكَّار ماكر و
  ).142:  4 النساء" (  خَادِعهم  وهو منَافقين يخَادِعونَ اله انَّ ال ":  اله المخادع
  ).55: 55الرحمن" ( لكُم ايها الثَّقََنِ سنَفرغُ  : " اله المشغول

   ).الطبري  –جامع البيان " ( دنا من اله فراغ لخلقه : قال.. عن قتادة "
التين  ( "التِّين والزيتُونِ وطورِ سينين وهذَا البلَدِ االمينو" :اله يقسم بالتين  :  اله الحالف

  :بل يقسم بكل شيء حتى بالجراثيم الغير مرئية ). 1-4: 95
"  مقْسا ََونَ فرصا تُبا , بِممونَ  ورصتُب َ ) " ا " فال زائدة). " 39و 38 :69 الحاقةم بِمقْسا

اما في الكتاب المقدس فاله ال يقسم اال  ).تفسير الجاللين " (  المخلوقات من "تُبصرونَ
  ؛ تكوين 13:49؛  ارميا 13:6عبرانيين  " ( اعظم يقسم به اقسم بنفسه اذ لم يكن له: بنفسه 

16:22 .(  
  : اله ينفخ في فرج

  ).12: 66 التحريم(  " من روحنَا ا فيه فَنَفَخْنَ فَرجها احصنَت  ومريم ابنَت عمرانَ التي"  
؛  5:  20 طه" ( الْعرش استَوىالرحمن علَى : " اله يستوي على عرش محدود

  ). 4: 57؛ الحديد 54: 7 ؛ األعراف 2: 13؛ الرعد 59: 25الفرقان
 ربِكَ فَوقَهم يومئذٍ ل عرش ويحم والملَكُ علَى ارجائها " :  اله يحمل عرشه ثمانية مالئكة

كيف يحمل المحدود ، للغير محدود المستوي على عرش  ).17 :69 الحاقة( "ثمانيةٌ
  محدود ؟

  ). 126 :20 طه( )51 : 7األعراف( "كَما نَسوا  نَنْساهمفَاليوم " :  اله ينسى
 يلقواكُمنَنْس موالْي  ل يتُما نَسكَم رِيننَاص نم كُما لمو النَّار اكُموامذَا وه كُمموي قَاء
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  ). 34 : 45الجاثية(
  ).14 : 32 السجدة( " انَّا نَسينَاكُم فَذُوقُوا بِما نَسيتُم لقَاء يومكُم هذَا " 

  : اله يشتم
 108 سورة الكوثر " ( بترهو اال شائنك ان"   :شتم العاص بن وائل والد عمرو بن العاص

:3.(  
كَمثل الْكَلْبِولو شىنَا لرفَعنَاه بِها ولكنَّه اخْلَدَ الى ارض واتَّبع هواه : " بكالكل  لُهثمنْ  فا

كَذَّ  ذِينال مقَوال ثَلكَ مذَل ثلْهي كْهتَتْر وا ثلْهي هلَيع لمنَا تَحاتوا بِآي176:7األعراف .." (ب.(  
كَانْعام" : كالحيوانات    ا منْ هلُونَ اقعي وونَ اعمسي مهكْثَر نَّ اا بستَح ما  لضا مه لب

 ًبِي179 :7 االعراف) ( 44 :25الفرقان " (س.(  
وتَب ما اغْنَى عنْه ماله وما كَسب سيصلَى نَارا ذَات  تَبت يدَا ابِي لهبٍ " : شتم عم محمد 

  ).5-1:111سورة المسد" (لهبٍ وامراتُه حمالةَ الحطبِ في جِيدِها حبل من مسدٍ
 "هب وتب وقال في سورة تبت يدا أبى ل قل ما السبب في أنه لم يقل: السؤال الثالث

ألن قرابة العمومة : من وجوه األول: الجواب  ؟}يا ايها ٱلكَـٰفرونَ  ل قُ{: الكافرون
 يكون مشافهاً لعمه بالشتم لئال قل ذلك: رعاية الحرمة فلهذا السبب لم يقل له تقتضي

أن الكفار في : ما كانوا أعماماً له الثاني بخالف السورة األخرى فإن أولئك الكفار
 قُل يا ايها ٱلكَـٰفرونَ : يا محمد أجب عنهم: تعالى فقال اله تلك السورة طعنوا في اله

 :أنت فإني أشتمهم فقال اله تعالى أسكت ،وفي هذه السورة طعنوا في محمد 
  ).الرازي (" تَبت يدَا ابِى لهبٍ 

كَما آمن واذَا قيل لهم آمنُوا كَما آمن النَّاس قَالوا انُو : " السفهاء هم   نماءهفالس  منَّها ا
اءهفالس مونَ هلَمعي  نكل13:2البقرة ( " و.(  
كَفَرواْ لو  ربما ":  "ربما " اله ال يعلم   ذِينال دوي  ينملس2:15الحجر" ( كَانُواْ م.(  

ن علَى القتَالِ انْ يكُن منْكُم عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا ماىتَين وانْ يا ايها النَّبِي حرِض المومني"
كَفَروا بِانَّهم قَوم  يفْقَهونَ  ذِينال نفًا ملوا ابغْلةٌ ياىم نْكُمم كُني . نْكُمع هال فنَ خَفْا

فعض يكُمنَّ فا ملعوا  اوبغْلي فلا نْكُمم كُننْ ياو نتَياىوا مبغْلةٌ يابِرةٌ صاىم نْكُمم كُنْن يفَا
ذْنِ البِا نفَيلاابِرِينالص عم هالو ه"  

  ).66-65 :8األنفال(
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" لَمتَّى نَعح نَّكُملُولَنَبابِرِ والصو نكُمم دِيناهجمال كُمارخْبا لُونَبو 31:47 محمد" ( ين.(                                                                      
" النَّاس نيا بهنُدَاوِل املْكَ األيتو ِثْلُهم حقَر مقَوال سفَقَدْ م حقَر كُمسسمن يا هال لَمعيلذِي وال ن

 ينمالالظ بحي ال هالدَاء وشُه نكُمذَ متَّخينُواْ و140:3آل عمران" (آم.(   
  : علماله يختبر البشر لي

" ( من يومن بِاخرة ممن هو منْها في شَكٍّ اَّ لنَعلَم وما كَانَ له علَيهِم مِن سلْطانٍ "
   ). 21:34سبأ

" كُماحرِمو دِيكُميا هدِ تَنَاليالص ِنم ءبِشَي هال نَّكُملُوبينُواْ لآم  ذِينا الهيا ايهال لَمعين  لم
  . )94:5المائدة " ( يخَافُه بِالغَيبِ

   : اله ينسخ القبلة القديمة ليعلم من يتبع الرسول
 "بقلْنَا العا جما وهلَيع ي كُنتتلَةَ اللَمنَعل الا  هيبقلَى عع بنقَلن يمم ولسالر تَّبِعن يم "
   ).13:2البقرة(

الذِين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اله  فتَنَّا ولقَدْ" : اله يفتن البشر ليعلم الصادق من الكاذب
   ).3:29العنكبوت " ( الكَاذِبِين  علَمن ولَيالذِين صدَقُوا 

لقَدْ ارسلْنَا رسلَنَا بِالبيِنَاتِ وانزلنَا معهم الكتَاب والميزانَ ليقُوم " :اله يرسل الرسل ليعلم 
ورسلَه  وليعلَم اله من ينصرهاس النَّاس بِالقسط وانزلنَا الحدِيدَ فيه باس شَدِيدٌ ومنَافع للنَّ

  .)25:57الحديد " (له قَوِي عزِيز بِالغَيبِ انَّ ا
والمَئكَةُ اَّ انْ ياتيهم اله في ظُلَل من الْغمام  هل ينْظرونَ  ":  اله يركب الغمام

ى اللاو رما يقُضوورما عجتُر 210 :2 البقرة( " ه.(  
  " ويدْعونَ الى السجودِ فََ يستَطيعونَ يوم يكْشَف عن ساقٍ  "  : اله يكشف عن ساقه

  ).42 :68 القلم( 
  : من الحوريات لو اراد اله ان يتزوج لتزوج حورية

كُنَّا فَاعلين  ذَ لَهوا َتَّخَذْنَاه من لَدُنَّاانْ نَتَّخ لو اردنَا  "     ).17: 21 األنبياء( " انْ 
"  من الحور العين والمالئكةمن عندنا " التخذناه من لدنا"ما يلهى به من زوجة أو ولد  "
  ).الجاللين(

   : اله يرسل الشياطين
 " تَر ملايناطلْنَا الشَّيسرنَّا الَ اا عزا مزُّهتَو رِينكَاف83 :19 مريم(" ى ال(.   
 "مدْهعو باذْه الا قورغُر انُ اطالشَّي مدُهعا يم64 - 63 :17 اإلسراء( "و (.  
بعض زُخْرف يوحي بعضهم الى  جعلْنَا لكُلِ نَبِيٍ عدُوا شَياطين اْنْس والْجِنِ وكَذَلكَ " 
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  .)112 :6 األنعام(" القَولِ غُرورا ولو شَاء ربكَ ما فَعلُوه فَذَرهم وما يفْتَرونَ 
  ).8 -  7 :91الشمس(" وتَقْواها  فالْهمها فجورهاونَفْس وما سواها " 

  :  اله يأمر بالفسق
" فَحق علَيها القَول فَدَمرنَاها تَدْميرا  قريةً امرنَا متْرفيها ففسقُوا فيها واذَا اردنَا انْ نُهلكَ "
  ).16 :17اإلسراء(

كَانُوا بِه يستَهزِىونَ  يا حسرةً علَى الْعبادِ"   : اله يتحسر  ولٍ اسر نم يهِمتاا ي36يس( "م: 
30.(  
 "  هقالللعباد متوجعا ال :   }  نم يهِمتاا يادِ مبعلَى الةً عرسا حي  كَانُوا بِه ولٍ اسر

عناءهم، وأشد جهلهم، حيث كانوا بهذه  ما أعظم شقاءهم، وأطول  : أي  } يستَهزِىونَ
 -ان تيسير الكريم المن"  ( ونكال الصفة القبيحة، التي هي سبب لكل شقاء وعذاب

  ).تفسير السعدي 
   : اله يشعر باألسف

  ).55 :43 الزخرف( "انْتَقَمنَا منْهم فَاغْرقْنَاهم اجمعين فلَما آسفونَا" 
   : ( ! ) يتعجب اله

 " لب تجِبونَ  عخَرسي12 :37 الصافات( " و.(  
  :  !دعني : اله يقول 

 .)11 :74المدثر" ( ن خَلَقْت وحيدًاومذَرني  "
  " ) ينذَر ( ينعد يدِيد ; اتَهيد وعة ومكَل يهو) " القرطبي .(  

   :  اله له جد
  ).3 :72 الجن(" ما اتَّخَذَ صاحبةً و ولدًا  جدُّ ربِنَاوانَّه تَعالى "

  .) 125 :37الصافات( " احسن الْخَالقينً وتَذَرونَ اتَدْعونَ بع"  :  اله معه خالقين
 "امظعنَا الوا فَكَسامظغَةَ عضمغَةً فَخَلَقْنَا الضلَقَةَ معلَقَةً فَخَلَقْنَا الفَةَ عخَلَقْنَا النُّط مث  ما ثمحل

 هكَ الارفَتَب خَلْقًا آخَر نَاهنْشَااسحاينقالْخَال 14 :23المؤمنون("  ن.(  
سنَدْع  .فَلْيدْع نَادِيه . اصية كَاذِبة خَاطىةكََّ لئن لم ينْتَه لنَسفَعا بِالنَّاصية نَ ":  اله وزبانيته

  ).18-15 :95العلق(" الزبانيةَ
يا ايها الذِين آمنُوا صلُّوا علَيه وسلِّموا  انَّ اله ومَئكَتَه يصلُّونَ علَى النَّبِيِ" :  اله يصلي

  ).56:33األحزاب " (تَسليما 
  :فكيف اذن يصلي على المؤمنين مع الرحمة : ولو قالوا ان صالة اله هي رحمة قلنا 
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"  هِملَيكَ عئولةٌ امحرو ِهِمبر نم اتلَوتَدُونَ صهمال مكَ هئولا157-156 :2 البقرة( "و.(  
األحزاب  " ( ورسوله لعنَهم اله في الدُّنْيا واخرة  الَّذِين يوذُونَ اله انَّ : " اله يتأذى

57:33(.  
  ).20: 25 الفرقان( " اتَصبِرونَ وكَانَ ربكَ بصيرا وجعلْنَا بعضكُم لبعض فتْنَةً" :  اله يفتن

  ).85: 20 طه(" من بعدِكَ  فانَّا قدْ فتَنَّا قومكَقَال " : اله فتن اليهود ليعبدوا العجل 
كَانَ اله يرِيدُ انْ يغوِيكُم " :  اله يغوي   .)34: 11هود( "هو ربكُم واليه تُرجعونَ  انْ 

 " ي قَالتَنيوغا ابِم ِبر  ينعمجا منَّهغْوِيو ضري اف مهل ِنَنزَي" )39: 15الحجر.(  
  .)5: 61الصف( " واله  يهدِي القَوم الفَاسقين ازَاغَ اله قلُوبهم لَما زَاغُوا فَ " 

  : قاموس المحيط
فيخرِجونَهم عن ؛ يغوي المنافقون السذَّج أضله: ـه -]:غوي[غَوى يغَوِي غَوِ تَغْوِيةً " 

  ".النَّهج
علَى علْم وخَتَم علَى سمعه وقَلْبِه وجعل واضلَّه اله  افَرايت من اتَّخَذَ الهه هواه" : اله يضل

  .)23:  45الجاثية( "علَى بصرِه غشَاوةً 
 " هال لضا ندُوا منْ تَهتُرِيدُونَ ااهال للضي نمو  فَلَن ًبِيس ه88: 4النساء( "تَجِدَ ل (.  

  .)16: 86 الطارق( " واكيدُ كَيدًاانهم يكيدون كيداً " :  اله يكيد
  .) 45: 68 القلم() 183:7االعراف (  " كَيدِي متين  واملي لهم انَّ " 

  : "سادية " اله سيمأل جهنم بالناس 
  " نكلا ودَاهه نَفْس نَا كُلتَي نَاىش ولو النَّاسو الْجِنَّة نم نَّمهنَّ جَمَ نِّيم لالْقَو قح

ينعمج13: 32 السجدة("   ا.(  
كَلمةُ ربِكَ "   تتَمو نَّمهنَّ جَمَ َّجِنال نم ينعمجا النَّاسو 119:11هود " ( ة.(  

  : اله يستشير المالئكة
قَالوا اتَجعل فيها من يفْسدُ فيها  قال ربكَ للْمَئكَة انِّي جاعل في اْرض خَليفةًواذْ "  

  .)30 : 2 البقرة(س لكَ قَال انِّي اعلَم ما  تَعلَمونَ ويسفكُ الدِّماء ونَحن نُسبِح بِحمدِكَ ونُقَدِّ
  " ابن كثير " ( المالئكة في خلق آدم استشار .. عن قتادة قال.(  

  :  اله خلق االنسان بعجلة
آياتي فََ تَستَعجِلُونِ من عجل  خُلق اْنْسانُ "   رِيكُما37:21األنبياء " ( س .(  
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  " ه اياه أيه في : وقالوا . ومن سرعة فيه وعلى عجلمن تعجيل في خلق الخلقه ال
" (  قبل مغيبهاآخر النهار يوم الجمعة قبل غروب الشمس على عجل في خلقه اياه 

 ).الطبري 
اليس  ؟ من قبل ان تغيب الشمس من يوم الجمعة..لماذا تعجل رب محمد في خلق ادم  

  ؟سمية لهيوم السبت هو العطلة الر ألن
  

  أخطاء علميةـ 4

كَّرونَ كُلِ شَيء خَلَقْنَا زَوجين ومن " :كل المخلوقات زوجية  : 51الذاريات " (لعلَّكُم تَذَ
ذكر ) Chemidophoras(ال يوجد في بعض أنواع السحالي  ).12: 43؛ الزخرف 49

يتكاثر  Elodeaلك نبات وكذ –البكتيريا  –وال في الكائنات ذوات الخلية الواحدة . وأنثى
  !باالنتشار النباتي 

 :  أخطاء حول النحلة والعسل
"  ماتِثرمالث ِكُل  ني مكُل  نم جخْري ًِكِ ذُلبر لبي سلُكفَاس فخْتَلم ابا شَرهطُونب

انُهلْوا ا لنَّاسل فَاءش يهونَ فتَفَكَّري مقَوةً لي َكي ذَل69:16النحل " ( نَّ ف.(  
  !النحلة ال تأكل من الثمار والفواكه ، انما تجمع رحيق األزهار   - أ

 نحلةانما يتم على مرحلتين خارج جسم ال: العسل ال يخرج من بطون النحل   - ب
  أم هناك عسل أخضر أو أزرق ؟! العسل ليس مختلف األلوان   - ت

  : والمرجان يخرج من األنهار هل اللؤلؤ
 " ٌزَخرا بمنَهيانِ بيلْتَقي نيرحبال جمر  جخْرانِ يا تُكَذِّبِكُمبء رآ ِيانِ  فَبِايغبي لُوا اللُّومنْهم

  ).22-19:55 سورة الرحمن" ( والْمرجانُ 
بعكس ما قاله . لمياه المالحة ، وليس العذبة بينما اللؤلؤ والمرجان ال يتشكالن اال في ا

  !القرآن 
  : في الجنين العظام قبل اللحم

"خَلَقْنَا النُّط مث ينكارٍ مي قَرفَةً فنُط لْنَاهعج مث ينِن طم ةاللن سانَ منسقَدْ خَلَقْنَا اللَقَةً وفَةَ ع
ثم انشَانَاه خَلْقًا آخَر  عظَاما فكَسونَا الْعظَام لَحماخَلَقْنَا المضغَةَ فَخَلَقْنَا العلَقَةَ مضغَةً فَ

ينقخَالال نسحا هكَ الاراخطاء القرآن العلمية هنا كالتالي . )14-12: 23المؤمنون " (فَتَب:  
 !ال يذكر القرآن ابداً عن بويضة المرأة لحدوث الحمل   - أ
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أ جنيناً اجهض وكانت مجرد فلم نرى ابد! العظام أوال يكسوها اللحم  ال تتكون  - ب
 !؟عظاماً

  : ما هي فترة الحمل
  )15: 46األحقاف (فترة الحمل والرضاعة هي ثالثون شهراً  -
  ).233: 2والبقرة  14: 31لقمان (فترة الرضاعة هي أربعة وعشرون شهراً  -

  مل الطبيعي ام التسعة اشهر ؟فهل هذه الفترة هي فترة الح!  اشهر 6=  24 -30
   : هل النهار يأتي بالشمس ؟

 الشمس" (  واللَّيل اذَا يغْشَاها.اذَا جَّها والنَّهارِ. والقَمرِ اذَا تََها. والشَّمس وضحاها" 
1:91 -4.(  

أن الشمس هي فهل النهار يجلّي قرص الشمس ويظهره أم . في اللغة يعني ضهر وتبين جلى 
  السبب في ظهور النهار ؟

  : هل الشمس مكعبة ؟
 " تِركُو  سذَا الشَّمالكرة ال تكور ). 1: 81التكوير" ( ا . ألنها مكورة اصال .  

  : ( ! )الشمس تغرب في بئر حمئة 
 " سالشَّم غْرِبلَغَ مذَا بتَّى احح نيي عف برا تَغدَهجو ةىا ذَا  مماً قُلْنَا يا قَوندَهدَ عجوو

 ذِّبن تُعا اما ننَيقَرناً  السح يهِمذَ فن تَتَّخا اما86: الكهف " ( و.(  
  ! ها رآ: ولم يقل " وجدها : " ل وقا! اللغة وصل  بلغ وتعني في

  : للشياطين وصواريخ النجوم رجوم
"نَّا السقَدْ زَيلو ابِيحصا بِمالدُّنْي اءميناطوما للشَّيجا رلْنَاهعجلك  ( " و5: 67الم.(  
كُلِ شَيطانٍ مارِدٍ ال يسمعونَ الى ا"   نفْظاً محبِ واكالكَو ا بِزِينَةالدُّنْي اءمنَّا السنَّا زَيا اللم

 ِكُل  نقْذَفُونَ ميلَى وعفَةَ االالخَط فخَط نم الا باصو ذَابع مهلوراً وحبٍ دانج هعتْباف
باقث ابه10-6: 37الصافات ("ش  .(" رِينا للنَّاظنَّاهزَيوجاً ورب اءمي السلْنَا فعقَدْ جلو

كُلِ شَيطان رجِيم اال من استَ  نا منَاهظفحو عمالس قربِينم ابهش هعتْباجر ( "ف15الح :
16-18.(  

وجعل طباقًا   سبع سماواتٍ اله  الم تَروا كَيف خَلَق  "  هل القمر نور للسموات السبع ؟
نير هل حقاً ي ). 16-15:  71نوح " ( الشَّمس سراجا  وجعل  الْقَمر فيهِن نُورا

 بنوره ؟  القمرالسماوات السبع الطباق ؟ و هل يضيء القمر المجرة
  



12 
 

  : سبع اراضي
 " الذِي خَلَق هال عباتٍ ساومسنلَهثم ضراال نم12: 65الطالق ( "و.(  
  " سبع أرضين في كل أرض نبي كنبيكم وأدم كأدم ونوح كنوح : عن ابن عباس قال

  ).ابن كثير " ( ى كعيسى وابراهيم كابراهيم وعيس
  : االرض مسطحة

"  تحطس فكَي ضرْلَى اا20 :88الغاشية " ( و.(  
  " وعليه علماء الشرع , أن األرض سطح ظاهر في " سطحت : " وقوله .. أي بسطت

تفسير " (وإن لم ينقض ركنا من أركان الشرع ال كرة كما قاله أهل الهيئة, 
 ).الجاللين

  : ةاالرض ممدود
" ضرْااونَاهدَد19 :15الحجر " (م.(  
  " دحاها واألرض بعد ذلك: " كما قال ; على وجه الماء بسطناها : قال ابن عباس  "

" [ فنعم الماهدون  فرشناهاواألرض : " وقال . بسطها  أي]  30: النازعات[
  ).قرطبي ال" ( وقد تقدم.  يرد على من زعم أنها كالكرةوهو ] . 48: الذاريات 

  : السماء تقع على االرض ؟
 " رِهمرِ بِاحبي الرِي ففُلْكَ تَجالوهذْنبِا َّا ضرْلَى اع نْ تَقَعا اءمكُ السسميو  هنَّ الا

 يمحر وفءرل 65: 22الحج( " بِالنَّاس.(  
  .ألنها فضاء واالرض تسبح فيه! رض السماء بما تحويه من نجوم ال يمكن ان تقع على اال

  .القمر لكان حقاً وليس السماء التي كان يظنها كالسقف لالرض : فلو قال  
  : ( ! )السماء سقف 

  "وعفرقْفِ الْمالس5:  52الطور " ( و.(  
  ).القرطبي" ( سماها سقفاً ألنها لالرض كالسقف للبيت . يعني السماء" 

  : الحركة الجبال ال تثبت األرض من
" ضري الْنَا فعجو  ياسوجباال(ر (يدَ بِهِمن تَما) " 31: 21األنبياء " .( ضرا لعنَج ملا

: 27؛ النمل 15: 16؛ النحل 11-10: 31؛ لقمان 7- 6: 78النبأ " (والْجِبال اوتَادامهادا، 
وهذا خطأ علمي ، ألن الجبال  ).19، 17: 88؛ الغاشية 7: 50؛ قاف 41: 35؛ فاطر 61

كما ان االرض دائمة الحركة ، اذ تدور حول نفسها وتدور حول . تتكون أصال بفعل الزالزل
  ).7: 26أيوب " (ويعلِّق االرض علَى ال شَيء" : يقول كتاب اله الحقيقي ! الشمس 
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  تاريخيةأخطاء ـ 5

  : من هوذو القرنين 
وآتَينَاه من  انَّا مكَّنَّا له في االرضقُل ساتْلُو علَيكُم منْه ذِكْراً  عن ذِي القَرنَين ويسالُونَكَ"

ءشَي ِتَّى  كُلباً حبس عتْبباً فَابسةىمح نيي عف برا تَغدَهجو سالشَّم رِبغلَغَ مذَا با 
وماً قُلْنَا يا ذَا القَرنَين اما انْ تُعذِّب واما انْ تَتَّخذَ فيهِم حسناً قَال اما من ظلَم ووجدَ عنْدَها قَ

من هو هذا  ).88-83: 18الكهف ( ".فَسوف نُعذِّبه ثم يرد الى ربِه فَيعذِّبه عذَاباً نُكْراً
  ؟" ذو القرنين  "الشخص االسطوري المدعو 

 "  ه بن القرنين ذو :عن ابن عباس قال ..وقد اختلف في اسمهالضحاك بن  عبد ال
" وبه جزم كعب األحبار وذكره ابن هشام في  الصعب اسمه :وقيل..، معد بن عدنان

هو  " المحبر" وقال أبو جعفر بن حبيب في كتاب  .عباس أيضا عن ابن" التيجان 
جشم،  د ملوك الحيرة وأمه ماء السماء ماوية بنت عوف بنأح المنذر بن أبي القيس

 هو وقال الطبري.من ملوك حمير همال بن اسمه الصعب بن قرن :قال وقيل
اسمه  :وبالثاني جزم المسعودي، وقيل وقيل فيلبس إسكندروس بن فيلبوس

وكنيته أبو الصعب وهو ابن عمرو بن : قال ذكره الهمداني في كتب النسب الهميسع
بن منصور بن عبد اله  ابن عبد اله بن قرين :ب بن زيد بن كهالن بن سبأ، وقيلعري
ابن هشام  بإسقاط عبد اله األول، وأما قول ابن إسحاق الذي حكاه: األزد، وقيل بن

بأنه  صرح بزاي فقد: ، بدال مهملة وقيلمرزبان بن مردية القرنين عنه أن اسم ذي
فتح الباري في ( "لشهرة السيرة البن إسحاق نة، ولذلك اشتهر على األلساإلسكندر

باب  -كتاب أحاديث االنبياء –لإلمام ابن حجر العسقالني  - شرح صحيح البخاري
  ).قصة يأجوج ومأجوج 

  هل القرآن يعتمد عليه كتاريخ ؟ف هل احصيتم االسماء المقترحة لذي القرنين؟
  :  خطأ تاريخي وعلمي وجغرافي

وجدَ من دونهِما قَوماً ال يكَادونَ يفْقَهونَ قَوال   قَالواْ يذَا ٱلقَرنَين  بين السدَّين بلَغَ حتَّٰى اذَا " 
تَجعل بينَنَا وبينَهم انَّ ياجوج وماجوج مفْسدُونَ في ٱالرض فَهل نَجعل لكَ خَرجاً علَٰى ان 

آتُوني زُبر ٱلْحدِيدِ ما مكَّنِّي فيه ربِي خَير فَاعينُوني بِقُوة اجعل بينَكُم وبينَهم ردماً   قَال  سدّاً
آتُوني  النَاراً ق لَهعذَا جتَّٰى اخُواْ حٱنف  الق نيدَفٱلص  نيٰى باوذَا ستَّٰى اح ۤ ◌  هلَيرِغْ عفا

ۤ فما ٱسطَاعو قطْراً قَال هـٰذَا رحمةٌ مِن ربِي فَاذَا جآء  اْ ان يظْهروه وما ٱستَطَاعواْ لَه نَقْباً◌
كَّآءوعدُ ربِي  د لَهعقّاً جِي حبدُ رعكَانَ و94:18الكهف " (و.(  
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  ).96:21األنبياء " (  كُلِ حدَبٍ ينْسلُونَ وهم من  وماجوج اذَا فتحت ياجوج حتَّى " 
اطوالهم شبر وشبرين وثالثة كما نصت األحاديث .. يأجوج وماجوج هم قوم من بني آدم 

وهم موجودين اليوم في مكان ما ولم يخرجوا بعد ، بدليل ان السد الذي بناه ذي . الصحيحة
ونسأل . اه بين جبلين ، وانهم يحاولون اختراقه يومياً دون جدوىالقرنين لكي يحجزهم قد بن

 !ولم تعثر على اي اثر لهم ؟, والرحالت العلمية  جغرافيةكيف لم تكتشفهم االكتشافات ال: 
, كيف لم تتمكن االقمار الصناعية والتكنلوجيا الحديثة المتطورة من رصد مكان وجودهم 

هل ذهب مع  وحديد ، مما يسهل عملية اكتشافه ؟وموقع السد الضخم المبني من نحاس 
  !الريح ؟ أم كان مجرد خيال 

  : حكاية اسطورية اهل الكهف
 " تبسح مايمقالرفِ والْكَه ابحصنَّ اا ابجنَا عاتآي  نفِ . كَانُوا مكَهى اللةُ اتْيفى الوذْ اا

فَضربنَا علَى آذَانهِم في الكَهفِ ..نْكَ رحمةً وهيِى لنَا من امرِنَا رشَدًافَقَالوا ربنَا آتنَا من لدُ
ناسدَدع دًا. ينمبِثُوا اا لمى لصحا نيبزحال يا لَمنَعل مثْنَاهعب مث ... مهابِعةٌ رثَقُولُونَ ثيس

كَلْبهم كَلْبهم ويقُولُو  منُهامثةٌ وعبقُولُونَ سيبِ ويا بِالْغمجر مهكَلْب  مهادِسةٌ سسنَ خَم
 هِمدَّتبِع لَمعِي ابر لق  يهِمتَفْتِ فتَس ا وراهظ اءرم ا يهِمارِ فتُم ََف يلقَل ا مهلَمعا يم

" قُل اله اعلَم بِما لبِثُوا . ولبِثُوا في كَهفهِم ثَث ماىة سنين وازْدادوا تسعا..  منْهم احدًا
  .)26-9: 18الكهف(

  ؟ هل هذا تاريخ صحيح ؟" الرقيم " من هم ؟ واين عاشوا ؟ وما دينهم ؟ وما هو هذا 
  : وفرعون في زمن هامان

 "ي ودْ لقورِي فَاغَي هلا نم كُمل تملا عم َما الهيا انُ يوعرف انُ قَالاما هي ِينلَى الطع ) "
: 40غافر " (ابن لي صرحا لعلِّي ابلُغُ االسباب وقال فرعونُ يا هامانُ"  ).38:28القصص 

36.(  
الفارسي،  فرعون، بينما يثبت التاريخ أن هامان كان وزيراً ألحشويرشل اًهامان وزيرلم يكن 

غير معروف ولم يكتشفه العلماء بين االسماء " هامان " واسم ! زهاء ألف سنة فبينهما
  !الفرعونية في مصر 

  : )؟ ( متى حدثت  عبادة اليهود لعزير 
 "يزع ودهالَتِ الْيقو هال ناب ر هِماهفْوبِا مهلكَ قَوذَل هال ناب يحسمى الارتِ النَّصقَالو

كَفَروا من قَبل قَاتَلَهم اله انَّى يوفَكُونَ   ذِينال لونَ قَوىاهض30:9التوبة ( " ي.(  
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  !هو ابن اله ، وانهم يعبدونه ؟"  رعزي" هل قالت اليهود يوماً وعلى طوال تاريخهم بأن  
او انهم .. ال نقرأ في اي فترة او حقبة من تاريخ اليهودية بأنهم قد قالوا يوماً بأن عزير ابن اله 

ال أثر لهذا في التوراة وال التلمود  !او انهم عبدوا شخصاً باعتباره ابن اله .. اتخذوه الهاً يعبد 
  .طوال خدمته بهذه التهمة ولم يتهم المسيح  !وال أي مرجع 

   : زمن محمدهل كان مبنياً  ، المسجد االقصى
 " امرحجِدِ السمال نم ًيل دِهبى بِعرسذِي اانَ الحبىسصقْجِدِ اسلَى الْما  هلوكْنَا حارذِي بال

الس ونَّه هنَا ااتآي  نم هنُرِيل يرصبال يع1:17االسراء" ( م. (  
  ميالدية  في اورشليم بعد غزوها؟ 685/ هجرية 66أم الذي بناه عبد الملك بن مروان عام  

 : )؟ ( فرعون اله المصريين الوحيد 
  ).38: 28القصص ( " ما علمت لَكُم مِن الَه غيرِييا ايها المَ  وقال فرعونُ" 
ما جاء في سورة االعراف  وكذلك يناقض. هذا مخالف لتاريخ الفراعنة ، المتعدد اآللهة و

   !نقرأ بأن سحرة فرعون كانوا يعبدون آلهة عديدة  127:7
  : الجاف الصحراوي زيتون في جبل سيناء

  ).20:23المؤمنون " (صبغ لْكلينو بِالدُّهن  تَنْبت  وشَجرةً تَخْرج من طُورِ سينَاء" 
  : يوسف في زمن دراهم

 " هوشَرو  خْسب نبِثَم ماهرد دِيناهالز نم يهكَانُوا فو ةدُودع20:12يوسف " ( م.(  
  :راجع ! السابع  –الدراهم لم يخترعها االنسان اال في القرن السادس 

Davies, Glyn. A history of money from ancient times to the present day, 
3rd ed. Cardiff: University of Wales Press, 2002  . وايضاً هذا الرابط:  

om/Con...n/invention.htmhttp://www.worldcoincatalog.c  
  : باالنجليزية في اشهر ترجمتين للقرآن كيف ترجموا هذا الخطأ التاريخي الفظيع

Yusuf Ali : The (Brethren) sold him for a miserable price, for a few 
dirhams counted out: in such low estimation did they 
hold him!  

Pickthal : And they sold him for a low price, a number of silver 
coins; and they attached no value to him.  
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  :  سامري في زمن موسى
  ).88-87: 20طه ". (له خُوار  جسدا السامرِي فاخْرج لَهم عجال القَى فَكَذَلكَ "  

فهذا شطط تاريخي ! السامرة التي ينسب اليها السامري لم تُبنى اال بعد عصر موسى بقرون 
  .شنيع 

  : إسرائيل مصر هل ورثت
"وا ابِراصو هينُوا بِالتَعاس همقَوى لوسم ةُ قَالباقالعو ادِهبع نم شَاءي نا مهورِثي هل ضرنَّ اال

يهلكَ عدُوكُم  ان للْمتَّقين قَالوا اوذِينَا من قَبل انْ تَاتينَا ومن بعدِ ما جِىتَنَا قَال عسى ربكُم
ضري االف كُمفتَخْلسيو كَي رنْظلُونَفَيمتَع 129و128: 7األعراف ( ".ف.(  

 واضلَّهم السامرِي قَال فَانَّا قَدْ فَتَنَّا قَومكَ من بعدِكَ ":  العجل الذهبي من صنع السامري
سداً حعو كُمبر دْكُمعي ملا ما قَوي فاً قَالسانَ ابغَض همى قَولى اوسم عجفَر كُملَيع الفَطناً ا

عوخْلَفْنَا ما اوا مدِي قَالعوم خَلَفْتُمفَا ِكُمبر نم بغَض كُملَيع لحنْ يا تُمدرا مدُ اهدَكَ الع
فَاخْرج لهم عجال  السامرِي الْقَىبِملْكنَا ولكنَّا حمِلْنَا اوزَاراً من زِينَة القَوم فَقَذَفْنَاها فَكَذَلكَ 

 ارخُو دا لهس88- 85: 20طه ( ".ج.(  
  : ) ؟(  اصنام قوم نوح هي اصنام العرب

آلهتَكم وال تذرنّ "  سورة نوح " (  وداً وال سواعاً وال يغوث ويعوق ونَسراً وقالوا ال تَذَرنّ 
  !الجاهلية ، فخلط بينها القرآن زمنياً  أصنام العرب في اسماء وهذه كانت ).23: 71

  

  نحويةأخطاء ـ  6

كثربعدد األحرف األبجدية  القرآن يكتض باالخطاء النحوية واللغوية ،     : أو أ
كَمثَل الذِي استَوقَدَ نَاراً فَلَما اضاءت ما حوله ذَهب اله"    - أ  مثَلُهم مالبقرة ( "  بِنُورِه

  !ذهب اله بنوره : اب الصو). 17:2
آل عمران ( " اال وانتُم مسلمونَ  تَموتُن  وال حق تُقَاته  يا ايها الذِين آمنُواْ اتَّقُواْ اله "   - ب

 !تموتوا :   الصواب  ).102:3
للنَّاس و تَكْتُمونَه فَنَبذُوه وراء  لَتُبيِنُنَّه وتُوا الكتَابواذْ اخَذَ اله ميثَاق الذِين ا"   - ت

 مورِههليبينونه : والصواب  ).187:3آل عمران (" ظ!  
  !كالم القرآن فيه ثقل. )القرطبي" ( دون النون الثقيلة" ليبينونه"وفي قراءة ابن مسعود "

الصَةَ والموتُونَ والْمقيمين  بِما انْزِل اليكَ وما انْزِل من قَبلكَ  والمومنُونَ يومنُونَ"   - ث
 هنُونَ بِالمومالكَاةَ و المقيمون : والصواب  ).162:4النساء(" الز!  
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كُن معهم  فَانْ اصابتْكُم مصيبةٌ قَال قَدْلَمن لَيبطِّىن وانَّ منْكُم "   - ج ا مذْ لا لَيع هال منْعا
وانّ منكم : كأن معنى الكالم : " الصواب أصلحه المفسر . )72:  4النساء(" شَهِيدًا 

 ه ليبطئنالطبري " ( أيها القوم لمن وال!! ( 
 !قريبة : الصواب ). 56:7االعراف (" من المحسنين قرِيب انَّ رحمةَ اله "   - ح
!"  من قومه : والصواب . )155:7االعراف ( " سبعين رجال  وٱخْتَار موسٰى قومه"   - خ

 لماذا حذف الجار ؟ ) !!البيضاوي " ( أي من قومه فحذف الجار وأوصل الفعل إليه 
 !شر سبطاً اثني ع: الصواب ). 160:7األعراف ( "  اثنَتَي عشْرةَ اسباطاًوقَطعنَاهم "  - د
كالذين : الصواب  ).69:9التوبة (" خَاضوا اولئكَ حبِطت اعمالهم  كَالَّذِي وخُضتُم "  - ذ

! 
" بِرِيح طيِبة  موجرين بِهِهو الذِي يسيِركُم في البرِ والبحرِ حتَّى اذَا كُنْتُم في الفُلْكِ "   - ر

 !وجرين بكم : والصواب . )22:10يونس (
انَّ اله سيبطلُه انَّ اله  يصلح عمل ما جِىتُم بِه السِحر  فَلَما القَوا قَال موسى"   - ز

أي ما جئتم به !"  سحر بدون أل التعريف : والصواب ). 81:10يونس (" سدِين المفْ
 ).القرطبي " ( سحرا، ثم دخلت األلف والالم زائدتين 

 !هذا سبيلي : والصواب . )108:12يوسف (" ادعو الى اله  قل هذِه سبِيلي"   - س
كَفَرتُم انَّ عذَابِي لشَدِيدٌ  لئن  واذْ تَاذَّنَ ربكُم"   - ش  نئلو زِيدَنَّكُم تُمابراهيم ( " شَكَر

وكان " ؟" تأذن : " فال معنى لكلمة غريبة مثل ! واذ قال ربكم : والصواب . )7:14
 ).القرطبي " .." ( وإذ قال ربكم: "ابن مسعود يقرأ

من بين فَرثٍ ودم لبنًا خَالصا  مما في بطُونهوانَّ لكُم في انْعام لعبرةً نُسقيكُم "   - ص
 لشَّارِبِينغًا لائاذ اصلح خطأه في آية ! بطونها : والصواب ). 66:16النحل ( " س

المؤمنون " (  مما في بطُونهافي انْعام لعبرةً نُسقيكُم وانَّ لكُم " :اخرى هكذا 
21:23 .( 

كُم "   - ض الكهف ( " الى المدِينَة فَلْينْظر ايها ازْكَى طعاما   بِورِقكُم هذِهفَابعثُوا احدَ
  !بورقكم هذا : والصواب ). 19:18

 !هذين : الصواب  ).63:20طه (  " احرانانْ هذَانِ لَسقَالوا "  -  ط
 !أسر: الصواب . )3: 21األنبياء (" النَّجوى الذِين ظلَموا  واسروا"  -  ظ
 !اختصما في ربهما: الصواب) 19: 22الحج (" في ربِهِم  اخْتَصموا هذَانِ خَصمانِ"  -  ع
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الذِين لم يظهروا علَى عوراتِ  الطِّفل  ن الرِجالِ اوِ اوِ التَّابِعين غَيرِ اولي اربة م "   -  غ
 هِنزِينَت نم ينخْفا يم لَمعيل هِنلجربِا نرِبضي و اءوالصواب  ).31:24النور( " النِّس :

 البمعنى األطف" أو الطفل": " وقد أصلح الجالالن خطأ القرآن. األطفال بالجمع 
 ) !!الجاللين " ( للجماع" على عورات النساء"يطلعوا " الذين لم يظهروا"

) 11:50سورة ق ) ( 11:34الزخرف . ( )49:25الفرقان ( " بلْدَةً ميتًا لنُحيِي بِه "   - ف
 :بينما في مكان آخر قد اصاب ! وقد كرر هذا الخطأ ثالث مرات ! ميتة : والصواب 

 ).15:34سبأ " ( ورب غَفُور لْدَةٌ طَيِبةٌب و "  
 !أضله : الصواب . )29:30الروم ( " نَّاصرِين وما لهم مِن اله اضل  من  فَمن يهدِي "  - ق

 ).4:26الشعراء ( " خَاضعين إنْ نَشَا نُنَزِل علَيهِم من السماء آيةً فَظلَّت اعنَاقُهم لها "   - ك
 !خاضعة : والصواب

 !الياس : الصواب  )130: 37الصافات ( "  الْياسينسالم علَى "   -  ل
: والصواب ). 10:48الفتح ( " اله فَسيوتيه اجرا عظيما  علَيهومن اوفَى بِما عاهدَ "   - م

وقرأ حفص "  !للغوية اقرأها ثانية واكتشف مدى الركاكة ا! عليه بالكسر وليس الضم 
 ).القرطبي ." ( وجرها الباقون . بضم الهاء " عليه "والزهري 

الصواب ).  9: 49الحجرات (" فَاصلحوا بينَهما  اقتَتَلُوامن المومنين  طَائفتَانِوانْ "   - ن
 !اقتتلتا : 

" قَرضا حسنًا يضاعف لهم ولهم اجر كَرِيم  هواقرضوا الانَّ المصدِّقين والمصدِّقَاتِ "    - ه
 !اقرأها ثانية واكتشف ركاكة الصيغة !  والذين أقرضوا : والصواب  )18:57الحديد (

: والصواب  ).49:68القلم ( "  نعمةٌ من ربِه لنُبِذَ بِالعراء وهو مذْمومتَدَاركَه لو انْ "   - و
 ) !!القرطبي " ( وهو خالف المرسوم . تداركته: ابن عباس وابن مسعود ! " تداركته

وشَجرةً " :كما قال في آية اخرى ! سيناء : الصواب  )2: 95التين ( "  سينين وطورِ"   - ي
 نم جتَخْر  نَاءيبِا طُورِ س تتَنْبينلكْل غبصو ن20:23 المؤمنون" (لدُّه.( 

  

ـ ارتداد7  

كَاةَ فَاخْوانُكُم في الدِّين ونُفَصِل اآلياتِ لقَوم يعلَ"  اْ الزآتَوةَ والواْ الصقَاماواْ ون تَابونَفَان .ماو
ائمةَ الكُفْرِ انَّهم ال ايمانَ لهم  واْ في دِينكُم فقَاتلُواْنَّكَثواْ ايمانَهم مِن بعدِ عهدِهم وطَعنُ

البخاري  صحيح( "  من بدل دينه فاقتلوه : قال ص  ").12و11 :9التوبة " (لعلَّهم ينتَهونَ
 ،2794(.  
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  ارهابـ 8

عدُوstrike TERROR(   (  تُرهبونَ بِه الخَيل  لهم ما استَطعتُم من قُوة ومن رِباط واعدُّوا "
 مونَهلَمال تَع هِموند نم آخَرِينو كُمدُوعو هال  مهلَمعي ه60: 8ألنفالا(                 "ال.(  

 " ثيح نم هال متَاهوا  فَابتَسحي مل ف ذَفقو لُوبِهِمي قبعالر  )TERROR(  َونخْرِبي
 موتَهيب يننمومدِي الياو دِيهِميبِا                                                                            "

  ).2: 59الحشر( 
" اصيص نتَابِ مالك لها نم موهراهظ الذِين لنْزاو يهِم لُوبِهِمي قف ذَفقو بعفَرِيقاً  الر

  .)26: 33 االحزاب(                                                         "تَقْتُلُونَ وتاسرونَ فَرِيقاً 
كَفروا"   لُوبِ الَّذِيني قي فلْقاس  بعوا  الررِبنَفَاضعْا قونَانٍ اقِفب كُل  منْهوا مرِباضو"  

  ).12:  8االنفال(                                                                                           

  أساطيرـ  9

انَّ النَّاس  تُكَلِّمهم دابةً من االرضواذَا وقَع القَول علَيهِم اخْرجنَا لهم : "  !دابة تتكلم 
  ).82:27سورة النمل " (كَانُوا بِآيآتنَا ال يوقنُونَ

كثر منه الهدهد يحاور سليمان   ).28-20: 27النمل (:  ويعلم أ
آتَينَا داود منَّا فَضال  " : الجبل يتكلم  " .لحدِيدَ له ا والطير والنَّا يا جبال اوِبِي معهولقَدْ 

  )10: 34سبأ ( 
سورة " ( له خُوار  وا تَّخَذَ قَوم موسى من بعدِه من حليِهِم عجال جسدا : عجل له خوار

: 20طه ( ." له خُوار جسدافَكَذَلكَ القَى السامرِي فَاخْرج لهم عجال  ". )148: 7األعراف 
87-88.(  

   ! : ماروت مالكان يعلمان الناس السحرهاروت و
 " ابِلبِب نلَكَيلَى المع نْزِلا امو رِحالس ونَ النَّاسلِّمعي وتارمو وتاردٍ  هحا نانِ ملِّمعا يمو

 قُوتَّى يتْنَةٌحف نا نَحنَّما  تَكْفُر ََففا يا ممنْهونَ ملَّمتَعيف جِهزَوو ءرالم نيب ونَ بِهِقا  رمو
مهنفَعي و مهرضا يونَ ملَّمتَعيو هذْنِ البِا دٍ احا نم بِه ِيناربِض م102: 2سورة البقرة " (ه.(  

  :  الشمس تغرب في ماء وطين
كُلِ ويسالونَكَ عن ذِي القَرنَين قُل ساتْلُ"  نم نَاهآتَيو ضري االف كَّنَّالهنَّا مذِكْراً ا نْهم كُملَيو ع

 سالشَّم غْرِبلَغَ مذَا بتَّى اباً حبس عتْبباً فَابس ءشَيةىمح نيي عف برا تَغدَهجدَ  وجوو
  ).86-83: 18سورة الكهف " (.عنْدَها قَوماً 
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 وجعلْنَاها رجوما للشَّياطينولقَدْ زَينَّا السماء الدُّنْيا بِمصابِيح " : رجوم للشياطيننيازك 
  ).5: 67سورة الملك " (دْنَا لهم عذَاب السعيرِواعتَ

كُلِ شَيطان رجِيم اال من استَرق  ولقَدْ جعلْنَا في السماء بروجاً وزَينَّاها للنَّاظرِين وحفظنَاها"  نم
 عمالسبِينم ابهش هعتْباجر ( ".ف18- 16: 15سورة الح.(  

  ).26-9: 18سورة الكهف (  :  !سنين  309أهل الكهف ناموا 
  ).13: 13سورة الرعد ( :  الرعد مالك ؟

  

  اسحقـ 10

  :اسحق هو هبة اله إلبراهيم
 37الصافات (  " من الصالحينربِ هب لي " : من ربه ابناً من الصالحين إبراهيم طلب

:99 - 100 (.  
 " هنَا لبهووقُوبعيو اقحسنَا  ادَيه ُ84:  6األنعام ( " ك (.   
 " هنَا لبهووقُوبعيو اقحسا  ينحاللْنَا صعج ُكلَةً و72:  21األنبياء ( " نَاف (.  
 " هنَا لبهووقُوبعيو اقحسا  تَابكالةَ ووالنُّب هتِيي ذُرلْنَا فعج27:  29العنكبوت ( " و (.  
 " هونِ الد ندُونَ مبعا يمو مهلتَزا اعفَلَم قُوبعيو اقحسا نَا لَهبها  ولْنَا نَبِيعج ُكمريم (  "و

جاءت على لسان  المرة الوحيدة التي قيل فيها ان اسماعيل هو هبة فقد. ) 49-50:  19
فالهبة التي كررها اله كثيراً فقد اختصت ). 39:14ابراهيم . ( ابراهيم وليس على لسان اله 

  !ونالحظ انه ال يذكر ابداً نسل اسماعيل . باسحق فقط ويعقوب
  : الذبيح هو اسحق

 " قَال يعالس هعلَغَ ما بفَلَمنَامي الْمى فرنِّي اا نَيا بكَ يحذْبنِّي اا  اي ى قَالاذَا تَرم رفَانْظ
 ابِرِينالص نم هال نْ شَاءي اتَجِدُنس رما تُوم لتِ افْعبنقرأ التفسير). 102:37الصافات " ( ا:  

  " كثرهم . اختلف العلماء في المأمور بذبحه وممن قال .  الذبيح إسحاق: فقال أ
روى الثوري وابن . وهو الصحيح عنه  وابنه عبد الهالمطلب  بن عبد العباسبذلك 

عبد اله بن وهو الصحيح عن .  الذبيح إسحاق: جريج يرفعانه إلى ابن عباس قال 
ذلك يوسف بن يعقوب : فقال عبد اله . يا بن األشياخ الكرام : أن رجال قال له مسعود 

وقد روى حماد بن . ه عليه وسلم ابن إبراهيم خليل اله صلى ال بن إسحاق ذبيح اله
إن الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم : ( زيد يرفعه إلى رسول اله ص قال 

: قال  عن جابروروى أبو الزبير ) . يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم ص 
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وعن . رضي اله عنه  عن علي بن أبي طالبوذلك مروي أيضا .  الذبيح إسحاق
فهؤالء سبعة . رضي اله عنه  قول عمروهو .  الذبيح إسحاقأن :  ن عمرعبد اله ب

علقمة والشعبي ومجاهد وسعيد بن جبير وغيرهم  من التابعينوقال به .  من الصحابة
وكعب األحبار وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي بزة وعطاء ومقاتل وعبد الرحمن 

: كلهم قالوا ,  ي الهذيل ومالك بن أنسبن سابط والزهري والسدي وعبد اله بن أب
واختاره غير واحد منهم , وعليه أهل الكتابين اليهود والنصارى .  الذبيح إسحاق

  ).القرطبي ." ( النحاس والطبري وغيرهما 
  :غيرها الوعد لذرية اسحق دون

ربكَ ويعلِّمكَ من تَاوِيل احادِيثِ ويتم نعمتَه علَيكَ وعلَى آلِ ) يوسف ( وكَذَلكَ يجتَبِيكَ "
 لقَب نكَ ميوبلَى اا عهتَما اكَم  قُوبعي اقحساو يماهرب6:  12يوسف (  " ا (.  

 " هنَا لبهوواقُوبعيو اقحلْنَا  سعجوتَابالْكةَ ووالنُّب هتِيي ذُر27:  29العنكبوت "(  ف (.  
ورزَقْنَاهم من الطيِباتِ وفَضلْنَاهم علَى  آتَينَا بني اسرائيل الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَولقَدْ "

 ينمالع16:  45ة الجاثي( "ال (.  
آتَينَا موسى الهدَى"   .) 53:  40غافر (  "الكتَاب واورثنَا بني اسرائيل  ولقَدْ 

  

  اسراءـ  11

  ؟زمن محمد المسجد االقصى هل كان موجوداً  
 " امرحجِدِ السمال نم ًيل دِهبى بِعرسذِي اانَ الحبسىاصقْجِدِ اسلَى الْم  هلوكْنَا حارذِي بال

 يرصبال يعمالس ونَّه هنَا ااتآي  نم هنُرِي1:17االسراء("  ل (. 
ما هو ذلك المسجد األقصى ؟  ؟ لماذا لم يره أحد ؟ ليال معجزة االسراء المزعومة لماذا تمت

   كان االقصى الذي بناه عبد الملك بن مروان ؟  هل كان الهيكل أم كنائس النصارى ؟ هل
  : حادثة االسراء مجرد رؤيا وفتنة للناس

   .)60:17االسراء( "  اَّ فتْنَةً للنَّاس التي ارينَاكَ  الروياوما جعلْنَا  " 
  

  اسرائيلـ  12

  ).32:44سورة الدخان " ( علَى علْم علَى العالمين  اخْتَرنَاهم ولقَدِ "   : الشعب المختار
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  : الشعب المفضل 
" فضلْتُكُم علَى الْعالَمينيا بني اسرائيل اذْكُروا نعمتي التي انْعمت علَيكُم وانِّي " 
 ).122( ومكررة بالحرف في االية  )47:2البقرة(
آتَينَا بني اسرائيل الكتَاب والحكْم والنُّبوةَ ورزَقْنَاهم من الطيِباتِ " وفضلْنَاهم علَى ولقَْد 

ينالَم16:  45الجاثية " ( الْع (.  

  : اسرائيل ترث أرض الموعد
 " ما قَوي لَكُم هال ي كَتَبةَ الَّتقَدَّسالْم ضرْخُلُوا اوا  ادبفَتَنْقَل ارِكُمبدلَى اتَدُّوا عتَر و

رِين21:5المائدة " (خَاس.(  
  " أو الشام أرض بيت المقدسأي المطهرة أو المباركة وهي { ىتال  كُمل هال كَتَب } 

  ).تفسير النسفي" ( أنها مساكن لكم كتب في اللوح المحفوظ و سماها أوقسمها لكم أ
  "رد: بعض و يندمشق وفلسطالقرطبي " ( نّا.(  
  " الزمخشري " ( بيت المقدسيعني أرض.(  

ارِبها مشَارِق اْرض ومغكَانُوا يستَضعفُونَ  واورثنَا القَوم الذِين ":  من النيل الى الفرات
كَلمةُ ربِكَ الحسنَى فيها الَّتي باركْنَا  تتَملَى وع  يلائرسي انوا بربا صا كَانَ  بِمنَا مرمدو

 نَعصرِشُونَ يعا كَانُوا يمو همقَونُ ووعر137:  7االعراف " (ف.(  
  " النسفي " (  مصر والشاميعني أرض.( 
  "والعمالقة وتمكنوا في نواحيهاالفراعنة  بعد أرض الشام ملكها بنو إسرائيل يعني "

  ).البيضاوي(
  !فهو اجماع من كبار علماء القرآن ! لطبري والبغوي والطبرسياوذات التفسير جاء في تفسير 

ذِه واذْ قُلْنَا  " خُلُواْ هـةَ اديغَد الْقَرر تُمىش ثيا حنْهفَكُلُواْ م اببخُلُواْ الادداً  اً وج2البقرة( "س 
:58 .(  
 "  وقيل إنها أريحاء قرية من قرى  . المقدس القرية هي بيت: جمهور المفسرينقال

  ).الشوكاني -تفسير فتح القدير" ( بيت المقدس، 
 "  مهل يلذْ قاو  ـذِهكُنُواْ هةَ  اسيتُ الْقَرىش ثيا حنْهكُلُواْ مةٌ وطواْ حقُولو دًا  مجس اببخُلُواْ الادو

  ).161: 7االعراف( "المحسنين نَّغْفر لكُم خَطيىاتكُم سنَزِيدُ 
 "  الجاللين( " المقدس بيت القريةو اذكر إذ قيل لهم اسكنوا هذه .(  

 . الْوارِثين  ونَجعلَهم  رض ونَجعلَهم ائمةً ال ونُرِيدُ ان نَّمن علَى الذِين استُضعفُواْ في  "
 كِّننُمو ضري الف مه5:28القصص " (  ل.(  
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  " ن لهم في أرض مصرتفسير البغوي " ( والشامنوط.(  

  :  القرآن يمدح يشوع وكالب
 " قَال  منْعونَ اخَافي ٱلَّذِين ننِ مالجا رهِملَيع هذَا ٱلفَا اببٱل  هِملَيخُلُواْ عٱد  وهخَلْتُمد

ۤ فَانَّكُم غَالبونَ وعلَى ٱله فَتَوكَّلُو   ).23:5المائدة " ( مومنين اْ ان كُنتُم◌
 " ذكره ه عزيوشع بن : الصالـحين من قوم موسى عن الرجلـين وهذا خبر من ال

ـموسى بـما عهد إلـيهما من ترك إعالم قومه بنـي ل أنهما وفـيا ،نون، وكالب بن يوقنا
الكنعانـيـين، بـما رأيا  من بدخول األرض الـمقدسة علـى الـجبـابرة إسرائيـل الذين أمرهم

خـلقهم، ووصفهما اله بأنهما مـمن يخاف اله  وعاينا من شدة بطش الـجبـابرة وعظم
 رجالنِ من الذِين يخافُونَ أنْعم اله { : عن مـجاهد، قال ..:كما ويراقبه فـي أمره ونهيه

: عن مـجاهد فـي قصة ذكرها، قال ...نون كــالب بن يوقنا ويوشع بن :قال} علَـيهِما 
بن نون، وكــالب بن يوقنا،  إال يوشع النقبـاء كلهم ينهى سبطه عن قتالهم، فرجع

 فهما عصوهما، وأطاعوا اآلخرين،ف ،يأمران األسبـاط بقتال الـجبـارين ومـجاهدتهم
  .) الطبري( "الرجالن اللذان أنعم اله علـيهما

  : أهل كنعان كفرة
 "ما قَوي  لَكُم هال ي كَتَبةَ الَّتقَدَّسالْم ضرْخُلُوا اوا  ادبفَتَنْقَل ارِكُمبدلَى اتَدُّوا عتَر و
المائدة " ( منْها وانَّا لن نَدْخُلَها حتَّى يخْرجوا جبارِين  قوما انَّ فيهاقَالوا يا موسى   اسرِين خَ

21:5 -22.(  
  " ارِينبا جمقَو   قَال :  مق لَهََخ َ لَةفللطبري - البيان  جامع (" . س .(  
الْقَوم  وانْصرنَا علَى صبرا وثبِت اقْدَامنَا قَالوا ربنَا افْرِغ علَينَا جنُودِهلجالُوت وولما برزُوا " 

 رِينالْكَاف.  هذْنِ البِا موهمزهف  وتالج داود قَتَل251و 250:  2البقرة "( و.(  
  "وا بذين كفَرفَجح كالبعا وهوثان أرو وا غَيركددُوك إلْتّخَذوا اااابب." 

  ).الطبري -جامع البيان  ( 
  )171 :7 ؛ االعراف 93و 63: 2البقرة(        !طائر فوق بني اسرائيل الجبل اسطورة ال
  )59-57:26سورة الشعراء  (                              يل ارض مصر ؟ئاسرا بنو هل ورثت

  ) 166: 7 االعراف(                    :  هود الى قردة، تحويل الي نظرية داروين مقلوبة
  )88-87:  20 طه( ) 148: 7 االعراف(                                  !عبدوا عجل له خوار 

  )30:9التوبة  (                                              : ؟ إتهام بال دليل عبدوا عزيرهل 
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ـ أسرى13  

 :  جب على النبي ان يقتل األسرىي
عرض الدُّنْيا واله يرِيدُ  تُرِيدُونَ  لنَبِيٍ انْ يكُونَ لَه اسرى حتَّى يثخن في اْرض ما كَانَ " 

 يمكح زِيزع هالةَ ورخ67: االنفال (                                                            " ا.( 

  :  االحسان الى األسير المسلم فقط
  " ايمتيينًا وكسم ِهبلَى حع امعونَ الطمعطياويرساوهو نص ). 8:76ن االنسا" (  و

[ ير وإطعام األس; إطعام المسكين آية الصدقات نسخ  :وقيل : " منسوخ عند بعضهم
 " السيف] آية 

  ).تفسير القرطبي ( 
  

  اسماعيلـ 14

  :  ال نبي من نسل إسماعيل
" يلائرسي اننَا بآتَي وفضلْنَاهم علَى ورزَقْنَاهم من الطيِباتِ  الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَ ولقَدْ 

ينالَما ابداً عن اسماعيل أو نسله ولم يقل هذ ).  16:  45الجاثية (" الْع!  
 " قُوبعيو اقحسا نَا لَهبهوو  هتِيي ذُرلْنَا فعجوتَابالْكةَ وو27:  29العنكبوت " (  النُّب (.  
  

  : لو كان نبياً فهذا يناقض كون محمداً وحده نبي العرب
"  نم منَاها آتَيما وونَهسدْرنَذِيرٍ كُتُبٍ ي نلَكَ مبق هِملَيلْنَا اسرا ام34سورة سبأ (    "  و :

44(  
  )3: 32سورة السجدة (            " لعلَّهم يهتَدُونَ  لتُنْذِر قوماً ما اتَاهم من نَذِيرٍ من قبلكَ ."

  ) 46: 28القصص (     "  تُنْذِر قوما ما اتَاهم من نَذِيرٍ من قبلكَلولكن رحمةً من ربِكَ " 
  

 Cannibalismأكلة اللحم البشري ـ 15

 " هرِ الغَيل بِه لها امنْزِيرِ وخال محلو الدَّمتَةَ ويمال كُملَيع مرا حنَّمااغب ريغ طُراض نمف  َو
هلَيع مثا َادٍ فع يمحر غَفُور هنَّ الالبقرة (                                                      " ا

173:2.( 
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 .. "كل لحم ابن آدم:  وقال الشافعي وال يجوز له أن يقتل ذميا ألنه محترم الدم، وال  .يأ
كل منهجاز قتله كان حربيا أو زانيا محصنا فإن . مسلما وال أسيرا ألنه مال الغير . ... واأل

الصحيح عندي أال يأكل اآلدمي إال إذا تحقق أن ذلك ينجيه ويحييه، : قال ابن العربي
 ".واله أعلم

  ).تفسير القرطبي ( 
  

  امرأةـ 16

  49: ص  أنظر نساء 
  
  

  اعرابـ 17

كُفراً و" : ونفاقاً كفراً األشد نفاقاً واجدَر اّ يعلَموا حدُود ما انْزل اله اْعراب اشَدُّ 
يمكح يملع هالو هولسلَى ر9 التوبة(                                                                    "ع :

97(.   
 !م بما أنزل في القرآن االعراب االشد كفراً ونفاقاً ، ويجب ان ال يتم تعليمهم وال تعريفه

 
  

  إنجيلـ 18

  : االنجيل اليوناني لشعب عبراني
بينما المسيح كان لبني اسرائيل ولغتهم . االنجيل كلمة يونانية تعني البشارة الخبر السار 

  العبرانية واالرامية فلماذا اعطاه اله كتاباً بعنوان يوناني ؟
 " لّمهعيالمسيح(و (َةكْمحالو تَابكاةَ  الرالتَّوونْجِيلْاو ) "  48: 3آل عمران(.   
بينما كل رسول ارسل ). 110: 5المائدة  ( " واْنْجِيلعلّمتُكَ الكتَاب والحكْمةَ والتَّوراةَ " 

  ).4:14ابراهيم " ( بيِن لهم لي اَّ بِلسانِ قومهوما ارسلْنَا من رسولٍ : " بلسان قومه 
  : االنجيل فيه هدى ونور وموعظة للمتقين

" اةرالتَّو نم هدَيي نيا بمدِّقاً لصم ميرم نى ابيسبِع مارِهلَى آثنَا عَقفَّيو يهف نْجِيلاال نَاهآتَيو
دَيي نيا بمدِّقاً لصمو نُوردًى وينهتَّقلْمظَةً لعومدًى وهو اةرالتَّو نم سورة المائدة " (ه

5 :46(.  
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  :وهذا النص سبب لهم مشاكل فحرفه البعض في ترجمته لالنجليزية لخداع الغربيين 

Pickthall: .. and We bestowed on him the Gospel wherein is 
guidance and a light,  

Yusuf  Ali 
: 

.. We sent him the Gospel: therein was guidance and 
light, .. 

  !فاالنجيل هو هدى ونور كما نص القران ،وال يحوي النص العربي على فعل ماضي ابداً 
تالعبت بالمعنى "  Yusuf Ali" ولكن اشهر ترجمات القرآن لالنجليزية وهي ترجمة 

" ليصبح سهال االدعاء بأن االنجيل ..  WAS" فعل ماضي " واضاف المترجم من عندياته 
بينما النص العربي ال يحوي زمناً  .وانه لم يعد كلمة اله ، ) ماضي فعل ( نوراً وهدى " كــان 

  .او فعل ماضي 
 " ..   IS: " فالمفروض ان تترجم االية بشكل صحيح بعبارة 

  ". Pickthall" كما فعلت ترجمة  
 

  : االنجيل يجب الحكم به وهو موجود في زمن محمد
" ءلَى شَيع تُمستَابِ لالك لها اي قُلنْجِيلاةَ واالروا التَّويمتَّى تُقح  نم كُميلا نْزِلا امو

ِكُمب68: 5سورة المائدة ( "  ر (.  
ومن لم يحكُم بِما انْزل اله فَاولئكَ هم  النْجِيل بِما انْزل اله فيهولْيحكُم اهل ا"

  ).47: 5سورة المائدة  (  "الفَاسقُونَ

  أهل الكتابـ 19

  : تارة يمدحهم ويأمر بسؤالهم واالقتداء بهم  
    :ال خوف عليهم ولهم األجر الحسن

 " لمعرِ وخا مويالو هبِال نآم  نم ينابِئالصى وارالنَّصوا واده ذِينالنُوا وآم ذِيننَّ الا احالص
 ا ملَهفهِملَيع فخَو َو ِهِمبنْدَ رع مهرنُونَ  جزحي مه المائدة( )62:2البقرة( "و 

69:5(.  
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  : األكثر مودة هم النصارى
ربهم مودةً للَّذِين ولَتَجِدَنَّ اقلتَجِدَنَّ اشَدَّ النَّاس عدَاوةً للَّذِين آمنُوا اليهود والذِين اشْركُوا " 

 المائدة" (ذَلكَ بِانَّ منْهم قسِيسين ورهبانًا وانَّهم  يستَكْبِرونَ  آمنُوا الَّذِين قالُوا انَّا نَصارى
82:5(.  

آتَينَاهم الكتَاب والحكْ: "  على محمد االقتداء بالنصارى  ذِينكَ الئولا كْفُرنْ يةَ فَاوالنُّبو م
 رِينا بِكَافوا بِهسيا لما قَوكَّلْنَا بِهفَقَدْ و ءوا هبِه . هدَى اله ذِينكَ الئولا  تَدِهاق مدَاهبِهف"  

  .)90-89:  6 االنعام(
  : على محمد ان يسألهم لو شك في القرآن

لقَدْ جاءكَ  فاسالِ الَّذِين يقْرءونَ الْكتَاب من قبلكَكُنْت في شَكٍّ مما انْزلنَا اليكَ  فَانْ" 
 تَرِينممال نم تَكُونَن ََِكَ فبر نم قح94:10يونس("  ال(.  

  : ليسوا سواء
آياتِ اله آنَاء اللَّيل وهم يسجدُونَ  لَيسوا سواء من اهل الْكتَابِ امةٌ"  . قائمةٌ يتْلُونَ 

يومنُونَ بِاله والْيوم اْخرِ ويامرونَ بِالْمعروفِ وينْهونَ عن الْمنْكَرِ ويسارِعونَ في 
 ينحالالص نكَ مولَئااتِ ور114و 113:3آل عمران " ( الْخَي.(  

  :بحسب ظروفه السياسية او االقتصادية ! وتارة يذمهم ويكفرهم ويأمر ببغضهم وقتالهم 
كَفر الَّذِين قالُوا انَّ اله هو الْمسيح ابن مريم  " : فهم الكافرون سورة (  "..لَقَدْ 

  ).72:  5المائدة 
"  ركَف من الَه اال الَه واحدٌ وانْ لَم ينْتَهوا عما  ثالثة وما ثالث  الَّذِين قالُوا انَّ اله  لَقَدْ 

كَفروا منْهم عذَاب اليم  يقُولُونَ  الَّذِين نسم73: 5المائدة (  "  لَي .(  
  : وهم المشركون

احبارهم ورهبانَهم اربابا من دونِ اله والْمسيح ابن مريم وما امروا اَّ اتَّخَذُوا  "
  ).31: 9سورة التوبة ( "ليعبدُوا الَها واحدًا َ الَه اَّ هو سبحانَه عما يشْرِكُونَ 

و تَتَّبِعوا ل الْكتَابِ َ تَغلُوا في دِينكُم غير الْحقِ قل يا اه "  : الذين غلوا في دينهم 
  ).77: 5المائدة ( "اهواء قَوم قَدْ ضلُّوا من قَبل واضلُّوا كَثيرا

  : ليسوا أبناء اله
فلم يعذِّبكُم بِذُنُوبِكُم بل انْتُم  والنَّصارى نَحن ابنَاء اله واحباوه قلاليهود  وقالَتِ" 

شَرب  شَاءي نم ذِّبعيو شَاءي نمل رغْفي خَلَق نم18: 5المائدة ( " م.(  
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ود كَثير من اهل الْكتَابِ لَو يردونَكُم من بعدِ ايمانكُم  ":  )؟ (  يحسدون المسلمين
اركُفقالْح ملَه نيا تَبدِ معب نم هِمسنْفنْدِ اع ندًا مس109:  2سورة البقرة (  " ا ح.(  

  : ضالون ومضلين
ودت طَائفةٌ من اهل الْكتَابِ لَو يضلُّونَكُم وما يضلُّونَ اَّ انْفسهم وما يشْعرونَ  يا  "

  ).71 -69: 3آل عمران (  ". ابِ لم تَكْفرونَ بِآياتِ اله وانْتُم تشعرون اهل الْكتَ
الَم تَر الَى الَّذِين اوتُوا نَصيبا من الْكتَابِ يشْتَرونَ الضَلَةَ  ":  يشترون الضاللة

 بِيللُّوا السنْ تَضرِيدُونَ اي44: 4النساء (   " و.(  
  !خلوا االسالم لكي يهتدوا أن يد يجب

 3آل عمران (  "وقل للَّذِين اوتُوا الْكتَاب واْمِيِين ااسلَمتُم فانْ اسلَموا فقَدِ اهتَدَوا  "
:20.(  

   !فإن وجوههم ستطمس  واوان لم يدخل
من قبل أن نطمس يا ايها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكُم  "

كَما لَعنَّا اصحاب السبتِ   منَهنَلْع وها على أدبارها اوجوهاً فنرد والفْعم هال رمكَانَ او " 
  ).47:  4النساء (

  : عدم اتخاذهم اصدقاء وال أولياء
" ى اارالنَّصو ودهذُوا الْيتَتَّخ َ نُواآم  ا الَّذِينهيا اياءيلو  مهلتَوي نمو ضعب اءيلوا مهضعب

 منْهم نَّهفَا نْكُم51: 5 المائدة( "م  .(  
كَفَروا بِما  َ تَتَّخذُوا عدُوِي وعدُوكُم اولياء يا ايها الذِين آمنُوا  " تُلْقُونَ اليهِم بِالمودة وقَدْ 

).1:60الممتحنة (  " ءكُم من الحقِجا  
والنصارى الذين هم أعداء  ينهى تبارك وتعالى عباده المؤمنين عن مواالة اليهود" 

ثم تهدد وتوعد من  ثم أخبر أن بعضهم أولياء بعض - قاتلهم اله - اإلسالم وأهله
  )ابن كثير (  .."يتعاطى ذلك 

"  لَكُم دْ كَانَتةٌ  قوسنَ اسةٌ ح يماهربي اف  هعم ذِينالا  وممو نْكُمم آءرنَّا با هِممقَووا لذْ قَالا
 ندُونَ مبتَع  نَا بِكُمكَفَر هونِ الةُ ددَاوالْع نَكُميبنَنَا ويدَا ببو اءضغالْبدًا  وبالممتحنة(  "ا 

4:60(.  
  : وهم نجس

 "هيا اذَا يه هِمامدَ ععب امرجِدَ الْحسوا الْمبقْري َف سشْرِكُونَ نَجا الْمنَّمنُوا اآم ا الَّذِين
 نْ شَاءا هلضف نم هال يكُمنغي فوسلَةً فيع تُمفنْ خا28: 9 التوبة( " و.(  
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  : لذا وجب قتالهم ألنهم ال يؤمنون باالسالم
وَ يدِينُونَ و بِاليوم اخرِ و يحرِمونَ ما حرم اله ورسوله  الذِين  يومنُونَ بِاله قاتلُوا "

(  " دِين الْحقِ من الَّذِين اوتُوا الْكتَاب حتَّى يعطُوا الْجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغرونَ
).29: 9 ةالتوب  

 اله يقاتلهم بنفسه بسبب كفرهم :  فيقول في االية التالية من ذات السورة  :
"  هال ناب يحسى الْمارالَتِ النَّصقو هال ناب ريزع ودهالَتِ الْيقو  هِماهفْوبِا مهلكَ قَوذَل

كَفروا  الَّذِين لوونَ قىاهضقَ ي نم لبهال ماتَلَهفَكُونَ قونَّى ي30: 9 التوبة(  "ا.(  
"  بعالر لُوبِهِمي قف ذَفقو يهِماصيص نتَابِ مالك لها نم موهرظَاه الذِين لنْزاو

  ). 26: 33 سورة االحزاب(  " فرِيقاً تَقْتُلُونَ وتاسرونَ فرِيقاً

  : هم شر الخليقة
 " ذِيننَّ الاينشْرِكالْمتَابِ والْك لها نوا مري نَارِ  كَففنَّمهكَ  جئولا ايهف دِينخَال شَر مه

ةرِيه"  ).6:سورة البينة " (الْبوذرأها  أي شر الخليقة التي برأها ال".                            
 )ابن كثير(
  

  بولسـ 20

  : الهرسول  
فَكَذَّبوهما  اذْ ارسلْنَا الَيهِم اثنَين. واضرِب لهم مثًَ اصحاب القَرية اذْ جاءها المرسلُونَ " 

  ).14- 13: 36 سورة يس" ( فَقَالوا انَّا اليكُم مرسلُونَ  بِثالثٍفَعززْنَا 
اتَّبِعوا من  يسالكُم . اتَّبِعوا الْمرسلين ينَة رجل يسعى قَال يا قَوم وجاء من اقْصى المدِ" 

  ).21و  20 : 36 يس" ( اجرا وهم مهتَدُونَ 
  "ن شيلون ايسولسم الرون واعنَّا يمالوحاسم الثقري بولُصث والةوياكنْطابن " (  ة ا

 ).كثير
  " والثالث بولس,شمعون ويوحنا : هما ,  14:يس " اذ ارسلنا اليهم اثنين  ." 

في : فصل  2االتقان للسيوطي ج (                                                      
  ).المبهمات 

  "والعيون تفسير النكت( "قول جميع المفسرين  هذه القرية هي أنطاكية من- 
 .)الماوردي
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ورسً قدْ  ": انه من الرسل الذين لم يقصصهم القرآن : قالوا انه لم يذكر باالسم ، قلنا  ولو
 لبق نكَ ملَيع منَاهصصكَ  قلَيع مهصنَقْص لَم ًسرا ويمى تَكْلوسم هال كَلَّمالنساء("  و 

صحيح أو ضعيف، ولم يشر اليه  مد في اي حديثولم ينتقده القرآن وال مح. )164  :4
 !بكلمة سوء واحدة

  

  تثليثـ 21

فلماذا لم ! في القرآن ولو مرة واحدة ؟ كال “ الثالوث “ او “ التثليث “ هل وردت كلمة 
لينتقد عقيدة المسيحيين لو كان حقاً ) الواحد في ثالثة " ( تثليث " يستخدم القرآن لفظة 

يكن موجهاً الى عقيدة التثليث القويمة ،انما الى تعدد  يريد نقضها ؟ بل النقد القرآني ، لم
وهذا ليس ايمان المسيحية ). مريم  –عيسى  –اله ( وضد من قالوا بأن االلهة ثالثة .. االلهة 

انما عن تعدد االلهة ، " التثليث " وهذه هي نصوص القرآن وكلها ال تتحدث ضد .  الحقيقية
  :د أهل البدع فهي غير موجهة ضد المسيحية انما ض

انْتَهوا خَيرا لكُم انَّما اله اله واحدٌ سبحانَه انْ يكُونَ له ولدٌ له ما في ثَثةٌ  و تَقُولوا" 
ًيكو هكَفَى بِالو ضري اا فماتِ واوم171: 4سورة النساء " (الس .(  

" ذينال كَفَر ،  72: 5سورة المائدة ( "وما من اله ا اله واحدٌ ثالث ثَثةقَالوا انَّ اله  لقَدْ 
73(.   
 " من دونِ اله وامِي الَهينواذْ قَال اله يا عيسى ابن مريم اانْت قُلْت للنَّاس اتَّخذُوني " 
من صاحبة  تناسليةالبنوة الفهي  ناقضها القرآنأما البنوة التي  . )116: 5سورة المائدة (

 : لعقيدة المسيحية في بنوة المسيحوهي تعارض ا، وزوجة
 " ضرااتِ واومالس دِيعةٌ بباحص لَه تَكُن لَملَدٌ وو كُونُ لَهنَّى ي6سورة األنعام ( " ا :

101 (.  
   .)3: 72سورة الجن " (ما اتَّخَذَ صاحبةً وال ولَداً جدُّ ربِنَا وانَّه تَعالى " 
  

  تحريفـ 22

؛  46:4سورة النساء (بفريق من اليهود  فقط وتتعلق ال غير ، مرات أربعةكلمة تحريف وردت 
  . في عصره وليس سواهم ، وتحديداً عن كالم محمد)  41و 13:5؛ المائدة  75:2البقرة 

  : يقول المفسر يف يعني باللسان او التفسير الباطل وليس ازالة الحروفوهذا التحر
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  " وهذا التحريف يحتمل التأويل الباطل ، ويحتمل تغيير اللفظ ، وقد بينا فيما تقدم أن
  ). الرازي " ( األول أولى ألن الكتاب المنقول بالتواتر ال يتأتى فيه تغيير اللفظ 

  "يزيلون ، وليس أحد يزيل لفظ ) يحرفون ( شر ، وقال ابن عباس يكتب الخير وال
  ).البخاري " ( كتاب من كتب اله عز وجل ، ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله

بِالكتَابِ لتَحسبوه من  يلْوونَ الْسنَتَهموانَّ منْهم لفَرِيقًا " : "  بلي اللسان" والمسألة تتعلق 
أي بالتالوة وليس التحريف الفعلي بالزيادة والنقصان في  ).77:3عمران  آل( "الكتَابِ

  .النصوص 
البقرة " ( ثم يقُولونَ هذَا من عنْدِ اله يكْتُبونَ الْكتَاب بِايدِيهِمفَويل للَّذِين : " اما قوله 

الذي اعتبره بعض اليهود  ! عل ولم يحدد اي كتاب ربما التلمودفلم يحدد من الفا). 79:2
 منزال.  

  : لم يتم تحريف الكتاب المقدس قبل االسالم 
 " نُورو دىا هيهاةَ فرنَا التَّولنْزنَّا ا44: 5سورة المائدة (                             " ا (.  
 "نُوردًى وه يهف نْجِيلا نَاهآتَيو ..تَّقلْمةً لظعومو46: 5سورة المائدة (        " ين (. 

  ، هل يصدق كتاب محرف ؟   لما في الكتاب المقدسالقرآن مصدق 
"  كُمعا ممدِّقاً لصم تلنْزا انُوا بِمآم41،  40: 2سورة البقرة (         "و(.   
"هدَيي نيا بمدِّقاً لص97: 2سورة البقرة (                                  " م (.  
"  دِّقصممهعا مم89: 2سورة البقرة ( "ل. ("  ًدِّقاصممهعا ممل ") 91: 2سورة البقرة (.  

  .) 47: 4سورة النساء "( لما معكُم مصدِّقاً " 
" ِقحبِال تَابككَ اللَيع لنَزهدَيي نيا بمدِّقاً لصم لنْزاو  لقَب نم نْجِيلااةَ ورالتَّو دىه

لنَّاس4،  3: 3سورة آل عمران ( "ل(. "  ولسر كُماءج مث كُمعا ممل دِّقصم ) " سورة آل
  .) 81: 3عمران 

"  دِّقصم هدَيي ني92: 6سورة األنعام (" الّذي ب (.  
 "نْ يآنُ اقُرذَا الا كَانَ همو نكلو هونِ الد نى مفْتَرهدَيي نيالّذي ب دِيقسورة يونس " ( تَص

10 :37 .(  " نكلو هدَيي نيالّذي ب دِيقتَص  ءشَي كُل  يل12سورة يوسف " (وتَفْص :
111(. "  هدَيي نيا بمدِّقاً لصم ") 31: 35سورة فاطر (.  

  : سالمغير محرف في زمان اال
 " هنْدِ الع نتَابٍ متُوا بِكفَا اقُلمنْهدَى مها وه ينادِقص كُنْتُم : 28القصص " (اتَّبِعه انْ 

49.(  
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  . فهو يتحدى بالقرآن مع الكتاب المقدس في زمانه 
 " هِميلي انُوح االرِج الكَ القَب نلْنَا مسرا املُواا سالذِّكْرِ ف لهونَوا الَمتَع ال كُنْتُم  "انْ 
  )43: 16النحل  (
  " ذلك فإنهم "  تعلمونإن كنتم ال" العلماء بالتوراة واإلنجيل" أهل الذكرفاسألوا

 ).الجاللين " (يعلمونه 
  " وقاله مجاهد  ل الكتابالمراد بأهل الذكر أهروي عن مجاهد عن ابن عباس أن

 ). ابن كثير" (واألعمش
كُنْت في شَكٍّ مما انْزلنَا اليكَ "  سورة يونس (" فاسالِ الّذين يقْراونَ الْكتَاب من قبلكَفَانْ 

10 :94 (  
  " فرضاً فاسأل الذين يقرأون الكتاب  كنت في شك مما أنزلنا إليك من القصصفإن

  .) الجاللين" ( .من قبلك فإنه ثابت عندهم يخبروك بصدقه
 " هال كْما حيهاةُ فرالتَّو منْدَهعونَكَ وكِّمحي فكَيكَ  وئولا امكَ ودِ ذَلعب ننَ مولتَوي مث

يننموماله ، وليس فيها تحريف ! عندهم  .)43: 5المائدة " ( بوفيها حكم ال!  
يكْفُر بِه فَاولئكَ هم  اولئكَ يومنُونَ بِه ومنذِين آتَينَاهم الْكتَاب يتْلُونَه حق تَوته لَّا" 

  !وحق تالوته ، اذ ليس محرفاً ! يتلونه في زمانه ). 121:2البقرة "(الخَاسرونَ
"هال لنزا ابِم نجِيلاال لها كُمحلْيو يهف  مكَ هـئلوفَا هال لنزا اكُم بِمحي من لمو 

لَستُم علَى شَيء حتَّى تُقيمواْ التَّوراةَ قُل يا اهل الكتَابِ " ).47: 5المائدة " (الفَاسقُونَ
نجِيلاالو  ِكُمبِن ركُم ميلا نزِلا امكانت هذه آخر سورة في القرآن ). 68: 5المائدة ..." (و

  .هجرية 10في سنة 
  : بعد ظهور اإلسالم وغير محرف

  ). 9: 15الحجر " ( الذِّكْر وانَّا لَه لَحافظُونَانَّا نَحن نَزلنَا " 
  " الجاللين " ( إنه يحفظ ما أنزله من التبديل والتحريف والزيادة والنقص .( 

  :كل الكتب المنزلة  والذكر ليس هو فقط القرآن بل
 " اءيضقَانَ وفُرونَ الارهى ووسنَا مآتَي   ).48:21األنبياء " ( للْمتَّقين  وذِكْراولقَدْ 
كَتَبنَا في الزبورِ "  االنبياء " ( انَّ ارض يرِثها عبادِي الصالحونَ من بعدِ الذِّكْرِولقَدْ 

105:21.(  
كُنْتُم ال تَعلَمونَ  اهل الذِّكْرِفَاسالوا "     ).7:21االنبياء " ( انْ 
  " الطبري " ( ما كانوا يخبروكم عنهم أهل الكتب من التوراة واإلنجيلفاسألوا.(  
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 " دِّلبم ال  هاتمكَل27: 18الكهف  "  (ل( . "دِيلتَب اتِ المكَلل  هال) " 64: 10يونس(.  
 " دِّلبم َ  هاتِ المكَل115،  34: 6األنعام " ( ل (.  

  : يستشهد بنصوص الكتاب المقدس كما هي لدينا
كَتَبنَا في الزبورِ من بعدِ الذِّكْرِ " : 21األنبياء " (انَّ اْرض يرِثها عبادِي الصالحونَولقَدْ 

   ."يسكُنُونَها الى االبدِالصِدِّيقُونَ يرِثونَ االرض و: "  29: 37قتباس مباشر من مزمور ا)  105
واالذُنَ بِاالذُنِ  وكَتَبنَا علَيهِم فيها انَّ النَّفس بِالنَّفس والْعين بِالْعين واالنف بِاالنفِ"

رجالو ِِنبِالس ِنالسواصصق 45: 5المائدة " (وح( .  
وانْ حصلَت اذِيةٌ تُعطي نَفْساً بِنَفْس : "25-23: 21 سفر الخروج: (  اقتباس آخر من التوراة 

ٍضاً بِرضرو حرحاً بِجرجو ٍاً بِكَيكَيو لبِرِج الرِجدٍ وداً بِييو ٍننّاً بِسسو نيناً بِعيعو".  
  

  تعذيبـ 23

  : ذي القرنين يعذب شعب ان أراد 
 "..  ننَيقَرا ذَا الا قُلْنَا يما قَونْدَهدَ عجوو ذِّبنْ تُعا امنًا اسح يهِمذَ فنْ تَتَّخا اماالكهف " ( و

86:18.(  
ويخْزِهم وينْصركُم  بِايدِيكُم  م اله يعذِّبه قَاتلُوهم ": تعذيب الناس بأيدي المسلمين

  ).14: 9 التوبة" (صدُور قَوم مومنين  علَيهِم ويشْفِ 
كُم بِهِما"  رافَةٌ في دِين اله انْ  الزانيةُ والزاني فَاجلدُوا كُل واحدٍ منْهما ماىةَ جلْدَة و تَاخُذْ

  ).2:24النور " ( طائفَةٌ من المومنين  ولْيشْهدْ عذَابهماكُنْتُم تُومنُونَ بِاله واليوم اخرِ 
  

  تقيةـ 24

"ذل لفْعن يمو نينؤمونِ المد نم اءأولي ريننُونَ الكافؤمذِ المتَّخال ي في شيء هال نم سكَ فَلَي
  ).28:3آل عمران (  "إال أنْ تَتَّقُوا منْهم تُقَاةً 

  "مخالفة ومعاشرة ظاهرة راد بتلك المواالة رخص لهم في مواالتهم إذا خافوهم والم
 ).الزمخشري –الكشاف " ( وانتظار زوال المانع  والقلب مطمئن بالعداوة والبغضاء

 " أي أن يكون للكافر عليك سلطان فتخافه . تخافون جهتهم أمرا يحب اتقاؤه  إال أن
" (  فحينئذ يجوز لك إظهار المواالة، وإبطان المعاداةعلى نفسك، ومالك 

  ).النسفي
 "ركَف  نم  هدِ إيمانعب نم هباإليمانبال ئنطْمم هلبقو كْرِه ا نم 106:  27 النحل( "  إال( .  
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   " هوذكر آلهتهم بخير فلما  صأخذ المشركون عمارا فلم يتركوه حتى نال من رسول ال
حتى نلت منك أتى رسول اله قال ما وراءك قال شر يا رسول اله واله ما تركت 

فإن عادوا قال فكيف تجد قلبك قال مطمئنا باإليمان قال  وذكرت آلهتهم بخير
عمدة القاري شرح صحيح " (مطمئن باإليمان وفيه نزل إال من إكراه وقلبه  فعد

  ). 29الصفحة   2البخاري  ــ جزء
  

  تناقضاتـ 25

  :المسافة الى اله   - أ
كَانَ مقْدَاره خَمسين الْف يوم تَعرج المَئكَةُ والروح اليه في " :  ألف سنة 50

نَة4:70المعارج "(س .(  
السجده  (   "مقْدَاره الْف سنَة مِما تَعدُّونَرج اليه في يوم كَانَ ثم يع ":  أم ألف سنة

32:5.( 
 هل خلق كل شيء من ماء ؟  - ب

كل حي ). 30:21االنبياء" (كُل شَيء حيٍ من الْماءوجعلْنَا : "  نعم كل شيء من ماء
   ؟حتى الجن 

  ).15: 55الرحمن" (من نَارٍالجانَّ من مارِج  وخَلَق"   : لكن الجن مخلوق من نار
  "ابليس( قَال ( نْهم رنَا خَينَارٍا ني مخَلَقْتَن ينط نم خَلَقْتَهو) "وهل  ). 12: 7ألعراف

  المالئكة من ماء؟ خلق
 : أيهما خلق اوال  - ت

  :  خلق األرض وكل ما فيها من جبال قبل السماء 
في يومين وتَجعلُونَ له انْدَاداً ذَلكَ رب  خَلَق االرضكُم لتَكْفُرونَ بِالذِي قُل ائنَّ" 

 ينمالالع ياسوا ريهف لعججبال(  و ( ةعبري اا فاتَهقْوا ايهف قَدَّرا ويهكَ فاربا وهقفَو نم
 ينلائلسل اءوس اميا اءملَى السى اتَواس مث  وعاً اوا طيتاى ضرْلا وهل خَانٌ فَقَالد يهو

 نيموي ياتٍ فاومس عبس ناهفَقَض ينعائنَا طتَيتَا اهاً قَال12-9: 41سورة فصلت " (كَر.(  
فَسواهن سبع  ثم استَوى الَى السماء ميعاً خَلَق لَكُم ما في اْرض جهو الذِي "  

يملع ءشَي ِبِكُل وهاتٍ واوم29: 2البقرة"  (س.(  
  : خلق السماء قبل األرض والجبال
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 " مشَّدُ خَلْقاً اا نْتُمااانَاهب اءمالس اا ولَهيل شغْطاا واهوا فَسكَهمس فَعا راهحض جخْر
سورة " (ارساها  والجِبالدحاهاَ اخْرج منْها ماءها ومرعاها  واالرض بعدَ ذَلكَ

  ).32- 27: 79النازعات 
 : السيئة تأتي ممن  - ث

يقُولوا هذِه من  يِىةٌس  يقُولوا هذِه من عنْدِ اله وانْ تُصبهم حسنَةٌ  وانْ تُصبهم"  : من اله 
كُل من عنْدِ اله عنْدِكَ   لدِيثًا قونَ حفْقَهونَ يكَادي  مقَوال ءوالِ هالنساء ( " فَم
78:4.(  

 بكَ من سيِىة فمن نَفسكَوما اصاما اصابكَ من حسنَة فَمن اله "   :من نفسك  
 وسر لنَّاسلْنَاكَ لسراتناقض في آيتين متتاليتين ؟). 79:4النساء ( "  و!  

  هل هناك ابن بدون صاحبة ؟  - ج
  ). 101:6 االنعام سورة(  : اله ال يمكن ان يكون له ولد بدون صاحبة

اذن ما فائدة ). 4:39 الصف(  : صاحبةله يمكن ان يكون له ابن باالصطفاء دون ا
  االية االولى ؟

 إكراه في الدين أم ال اكراه ؟  - ح
: 2البقرة " (ال اكْراه في الدِّين ). "6: 109الكافرون " (لكُم دِينُكُم ولي دِين:  "ال اكراه 

256 .(  
" وهو في اآلخرة من الخَاسرِين فَلَن يقْبل منْه  غير االسالم دِينًاومن يبتَغ : " بل اكراه

الذِين ال يومنُونَ بِاله وال بِاليوم اآلخرِ وال يحرِمونَ ما حرم قاتلُواْ ). "85: 3آل عمران (
 هولسرو هِالقالْح دِينُونَ دِيني التَ) اإلسالم( وكوتُواْ الا ذِينال نواْ مطعتَّى يح اب

  ).29: 9التوبة " (الجِزيةَ عن يدٍ وهم صاغرونَ
 هل لكل قرية نذير ؟  - خ

  ).51:25الفرقان " ( في كُلِ قَرية نَذِيرا  ولَو شىنَا لَبعثنَا: "  لم يبعث ، ولو شاء لبعث
  ).208:26الشعراء " ( اَّ لَها منْذِرونَ ا من قَرية وما اهلَكْنَ: "  أم بعث

  
  كم عدد األيام التي استغرقها اله في تدمير قوم عاد ؟  - د

القمر " ( مستَمرٍ  نَحس  يوم  في صرصراً  رِيحاً علَيهِم ارسلْنَا انَّا: "   يوم نحس واحد
54:19.(  
  ).16:فصلت" ( نَحساتٍ  ايام  في صرصراً رِيحاً علَيهِم  لْنَافَارس:  "  نحسات أم أيام
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 :الرسل وجنسهم فقط  - ذ
يوسف " ( نُوحي اليهِم من اهل القُرى اَّ رِجاً  من قَبلكَ  وما ارسلْنَا" : من البشر 
كُلُونَ الطَّعام من وما ارسلْنَا قَبلَكَ )." 7:21؛ االنبياء 109:12 الَي منَّها َّا ينلسرالْم

" ( وجعلْنَا بعضكُم لبعض فتْنَةً اتَصبِرونَ وكَانَ ربكَ بصيرا  ويمشُونَ في اْسواقِ
 ).20:25الفرقان 

يقُصونَ علَيكُم  رسل مِنكُم يا معشَر الجِنِ واالنس الم ياتكُم: "  أم من الجن ايضاً
  ).130: 6األنعام" (آياتي وينذِرونَكُم لقَاء يومكُم هـذَا 

 ما هي اجابة قوم لوط؟  - ر
اىتنَا بِعذَابِ اله ان كُنت من  ان قَالوا ا فَما كَانَ جواب قَومه : "  هذه االجابة

 ينادِقفما كان " هذه هي االجابة الوحيدة بدليل االستثناء ). 29:  29كبوتالعن(" الص
  " !إال .. 

قَريتكُم انَّهم انَاس  ان قَالواْ اخْرِجوهم مِن وما كَانَ جواب قَومه اال : "  أم هذه االجابة
فما هي ". إال .. ن وما كا" وايضاً مع اداة االستثناء ). 82:7االعراف " (يتَطهرونَ
   ؟اجابتهم

 :  ماذا قال موسى ألهله   - ز
 "مِنْها بِخَبرٍ او آتيكُم بِشهابٍ قَبس لعلَّكُم تَصطلُونَ سآتيكُم انِّي آنَست نَاراً : "  هل قال

  .)27:7النمل (
 :20طه" ( و اجِدُ علَى النَّارِ هدًىآتيكُم مِنْها بِقَبس ا لَّعلِّيانِّي آنَست نَاراً : "  أم قال 

10(.   
 "آتيكُم مِنْها بِخَبرٍ او جذْوة مِن النَّارِ لعلَّـكُم تَصطلُونَ  لَّعلِّي انِّي آنَست نَاراً: "  أم قال

  .)29 :28القصص(
 :هل العصا تحولت الى ثعبان أم جان  - س

كَانَّها جانٌّ ولى مدْبِرا ولم يعقِّب والق عصاكَ فَلَما رآ: "جان   تَزا تَهالنمل " ( ه
10:27 .(  

  ).  107:7االعراف " ( فَالقَى عصاه فَاذَا هي ثعبانٌ مبِين:  "  أم ثعبان
 الذين آمنوا من قوم موسى ام من قوم فرعون ؟  - ش
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"نا آممى فوسمل َّا  نةٌ مِيذُر  همولَى قع  منَهفْتنْ يا هِملَئمنَ ووعرف نفٍ ميونس " ( خَو
بينما في نص آخر يقول بانه قد . اي لم يؤمن سوى من ذرية قوم موسى). 83- 79:12

  :نقرأ ! آمن لموسى من غير قومه اي من المصريين
"  يقلةُ فَارحسحرة فرعون ( الس (دًاجس الُوا آمى  نَّاقوسمونَ واره ِببِر ) " 20طه :

70.(  
 : متى تابوا عن عبادة العجل قبل عودة موسى أم بعد عودته  - ص

قَالوا لئن لم  وراوا انَّهم قدْ ضلُّواولما سقط في ايدِيهِم :"  هل قبل عودة موسى
محرنَا يبلَنَانَا ر رفغيو  رِينخَاسال نم نَكُونَنى. لوسم عجا رلَمفًا  وسانَ ابغَض همى قَولا

ساخَذَ بِراو احولقَى الاو ِكُمبر رما جِلْتُمعدِي اعب ني مونا خَلَفْتُممسبِى قَال  هرجي يهخا
 هيل150-149:7االعراف " ( ا.(  

لَن نَبرح علَيه عاكفين حتَّى يرجِع الَينَا قَالوا : "  أم بقوا يعبدونه حتى عاد موسى
طه ". (ا تَتَّبِعني افَعصيت امرِي  كَ اذْ رايتَهم ضلُّوا قَال يا هارونُ ما منَع .  موسى
91:20 -93.(  

 : "لو شاء اله ما أشركوا : " من القائل   - ض
: 6النعاما(" وما جعلْنَاكَ علَيهِم حفيظا  ولَو شَاء اله ما اشْركُوا: "  القائل هو اله

107(  
وقال الَّذِين اشْركُوا لَو شَاء اله ما عبدْنَا من دونه من : "  المشركين القائل هوأم 

ءشَي  هِملقَب نم ذِينال لكَ فَعكَذَل ءشَي نم هوند ننَا ممرح نَا واوآب و ننَح "
  : اعتبرهم كاذبين لكنه) . 35: 16النحل(
كَذَلكَ و حرمنَا من شَيء  سيقُول الَّذِين اشْركُوا لَو شَاء اله ما اشْركْنَا وَ آباونَا" 

نَا  كَذَّبل وهفَتُخْرِج لْمع نم كُم تَتَّبِعونَ  انْالذِين من قَبلهِم حتَّى ذَاقُوا باسنَا قُل هل عنْدَ
! أليس قال اله بمثل ما قالوا). 148: 6االنعام("  اَّ الظَّن وانْ انْتُم اَّ تَخْرصونَ

  ؟لماذا يكذبهم ؟ أم كان يكذب نفسهف
 :االطفال في حيرة   -  ط

النور " ( ..  م فلْيستَاذِنُواواذَا بلَغَ اْطْفال منْكُم الْحلُ: "  هل يستأذنون اذا بلغوا
59:24.(  
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آمنُوا "  : أم يستأذنون حتى قبل البلوغ  ذِينا الهيا ايذِنْكُمتَاسيل  لَكَتم ذِينال
 انُكُمميا لُموا الْحلُغبي لَم الَّذِيناتٍ ورم ثَث نْكُمفهل االطفال ). 58:24النور " ( م

  يستأذنون أم ال يستأذنون؟الذين لم يبلغوا الحلم بعد ، 
 يقسم بيوم القيامة ام ال ؟  -  ظ

  ).1:75القيامة " ( بِيوم القيامةَ   اقسم " :  ال يقسم
  ).2:85البروج " ( عودِ المو والْيوم " :  بل يقسم

  ).القرطبي " ( وهو يوم القيامة ، من غير اختالف بين أهل التأويل " 
 يقسم بالنفس اللوامة ام ال ؟  -  ع

  ).2:75القيامة " ( اللَّوامة  وَ اقسم بِالنَّفس" :  ال يقسم
  ).8و7:91الشمس " (  فَالهمها فُجورها وتَقْواها  وما سواها  ونَفس" :  بل يقسم

 ام ال ؟) مكة ( بالبلد  مهل يقس  -  غ
  ).1:90البلد " ( بِهذَا البلَدِ  َ اقسم " :  ال يقسم

  ).3:95التين " ( مين ا وهذَا الْبلَدِ" :  يقسم
 هل يقسم بالرب ام ال ؟  - ف

  ).40: 70المعارج" (المشَارِقِ والمغَارِبِ انَّا لقَادِرونَ  فَ اقسم بِربِ" :  ال يقسم
  ).23 :51 الذاريات( "تَنْطقُونَ  السماء وارض انَّه لحق مثْل ما انَّكُم فوربِ" : يقسم 

  : تعدلون أو التعدلون مع النساء  - ق
النساء " (  ..بين النِّساء ولو حرصتُم ولَن تَستَطيعواْ ان تَعدِلُواْ : " لن يستطيعوا العدل

129:4 .(  
حواْ ما طاب لكُم مِن النِّساء وانْ خفْتُم اال تُقْسطواْ في اليتَامى فَانك : " امكانية العدل

  اعبرو ثالثثْنَى ودَةًماحودِلُواْ فتَع الا تُمفنْ خاف  انُكُمميا لَكَتا مم والنساء " ( ا
3:4 .( 

 : محلل الزواج بالمسيحيات ).221:2البقرة : ( محرم  : الزواج بالمشركات  - ك
 ). 33:9-28التوبة : (  حيين اعتبرهم كفار ومشركينوالمسي).  5:5المائدة (  

 يحل أم ال ؟
 ) 67: 16النحل : ( رزق حسن  :السكر بالخمور  -  ل

 ).90: 5المائدة (؟  من عمل الشيطانأم هو  
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  :يأمر بالفحشاء أو ال يأمر  - م
انَّ اله ال يامر مرنَا بِها قُل ْ واذَا فَعلُواْ فَاحشَةً قَالواْ وجدْنَا علَيها آباءنَا واله ا : "  ال يأمر

 ).  28:7االعراف " ( اتَقُولونَ علَى اله ما ال تَعلَمونَ بِالْفحشَاء
فَحق علَيها القَول  امرنَا متْرفيها ففسقُواْ فيهاواذَا اردنَا ان نُّهلكَ قَريةً : "  يأمر بالفسق

  ).16:17االسراء " ( دَمرنَاها تَدْميرا فَ
 "انَّه هو الغَفُور الرحيم يغفر الذُّنُوب جميعاًانَّ اله " : يغفر  :هل يغفر الشرك أم ال   - ن

" من يشَاء ويغْفر ما دونَ ذَلكَ لاله ال يغفر انْ يشْركَ بِه انَّ  : " ال يغفر.)53: 39الزمر(
)  78- 75:6األنعام ( ألم يشرك النبي ابراهيم بعبادة الكواكب ؟     ).48:4النساء ( 

الم يكن أبو بكر وعمر وعلي وعثمان وباقي الصحابة مشركون ؟ فكيف فكيف غفر له ؟ 
لكن   اسلموا وغفر لهم اله شركهم ان كان ال يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك ؟

! انه يقصد الشرك الذي ال يتوب عنه حتى موته : هذه الثغرة بقولهم مفسرين يرقعونال
فما المخصوص ر له ؟ ئة ال يتوب عنها حتى الموت لن تغفخطي أيان : وهنا أقول 

 بالشرك اذن ؟
 هل االنبياء خبثاء ؟  - ه

يِبات للطيِبِين الخَبِيثَات للْخَبِيثين والخَبِيثُونَ للْخَبِيثَاتِ والط: "  الخبيثات للخبثاء
. اذن المراة الخبيثة للرجل الخبيث والطيبة للطيبين) . 24:26النور" (والطيِبونَ للطيِباتِ 

  ولكن كيف تكون زوجات االنبياء نوح ولوط خبيثات ؟ 
كَفَروا امرات نُوح وامرات: "  خبيثات لطيبين  لَّذِينل ثَالم هال برض  تكَانَتَا تَح وطل

ر مع عبدَين من عبادِنَا صالحين فَخَانَتَاهما فَلَم يغْنيا عنْهما من اله شَيئاً وقيل ادخُال النَّا
ينلوكيف تكون امرأة فرعون طيبة وزوجها خبيث ؟ بقوله ). 66:10 التحريم" (الدَّاخ:  

آمنُوا امراةَ فرعونَ اذْ قَالت ربِ ابن لي : "  طيبات لخبيثين  لَّذِينل ًَثم هال برضو
فال معنى اذن لالية االولى ). 11:66التحريم " ( عنْدَكَ بيتًا في الجنَّة ونَجِني من فرعونَ 

  !!وال فائدة 
 : ا مريمالمالئكة الذين بشرو  - و

  ).45، 42: 3سورة ال عمران :  ( مجموعة من المالئكة
مع أجابة مريم في ). 21-17: 19سورة مريم : (  أم مالك واحد متجسد بصورة رجل

: 3ال عمران " (انَّى يكُونُ لي غَُم ولم يمسسني بشَر: "كال الحالتين بنفس الكلمات
  !انها بشارة واحدة مما يدل على ).  20: 19؛ مريم 47
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 يحملون أوزار غيرهم ؟ال تزر وازرة أم   - ي
ومن ضل فانَّما يضل علَيها  من اهتَدَى فَانَّما يهتَدِي لنَفْسه " :  ال يحملون اال وزرهم

 ).15:17االسراء " (  وَ تَزِر وازِرةٌ وِزْر اخْرى
ومن اوزَارِ الَّذِين  كَاملَةً يوم القيامة  اوزَارهم ليحملُوا ":  مأم يحملون أوزار غيره

 ملُّونَهضي ا لْمرِ عونَ  بِغَيزِرا يم اءفالكفار سيحملون خطاياهم  ).25:   16النحل" (  س
 .. على نفسه اي"  فعليها من ضل " ما دام. وخطايا الذين اضلوهم ايضاً يوم القيامة

 :  لنقرأ قوله؟  بل سيحملون أثقال اخرى فكيف اذن سيحمل اوزار من اضلهم دون علمه
"  هِمقَالثا عم ًقَاثاو مقَالَهثا لُنمحلَيونَ وفْتَرا كَانُوا يمع ةاميقال موي نلاسيلو  "
إال كان على ابن آدم ا قُتلت نفس ظلماً م: وفي الصحيح )." .. 13:  29العنكبوت(

  ).  ابن كثير (  "األول كفل من دمها ألنه أول من سن القتل
 :كمية من يدخلون الجنة  - أ أ

-11: 56الواقعة ( ."مِن اخرِينوقليل مِن اولين ثلَّةٌ في جنَّاتِ النَّعيم : " قـليـل 
14 .(  

-34: 56الواقعة ."( مِن اخرِين  وثلَّةٌمِن اولين  ثلَّةٌ اليمينِ  صحابِ: "  أم كثير
40.(  

 : هل سيسأل عن ذنوبهم أم لن يسأل  - ب ب
  ). 92:15الحجر "( اجمعين  لَنَسالَنَّهمفَوربِكَ :            "  سيسـأل

                                       " هلَتَال لُناونَتُستَفْتَر ا كُنْتُمم56:16النحل " ( ع.(  
  ). 78:28القصص " ( عن ذُنُوبِهِم المجرِمونَ وَ يسال :           "  لن يسأل              

                                      " لاسي َ ٍذئمويانٌّ فج و نْسا ذَنْبِه ن39:55الرحمن " ( ع.(  
أم ). 56:7األعراف : (  ثالثة فرق من البشر: كم فرقة في يوم الحساب  - ت ت

  ؟) 8-6:99الزلزلة ) ( 19-18:90البلد : ( فرقتان فقط سيكونوا
  من يتوفى النفس يوم الموت ؟  - ث ث

  " الذِي وكِّل بِكُم ثم الى ربِكُم تُرجعونَ  لْموتِيتَوفاكُم ملَكُ ا قُل : "  مالك الموت
  ).11:32السجدة (                                                                                            

يضرِبونَ وجوههم  تَوفتْهم الْمَئكَةُفَكَيف اذَا : "  أم مجموعة من المالئكة
ومهاربد27:47محمد (                                                               "ا.( 
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 :ما هو طعام الكفار في جهنم ؟   - ج ج
بمعنى ال  " اال" . ) 6:  88الغاشية  ( " ضرِيعمن  اَّ ليس لهم طعام "  :ضريع فقط 

  :  يناقض هذا ان طعام الكفار في جهنم  هو ! غير ، اي نفي اي طعام سواه
 :ويناقضه ايضاً ). 36:  69الحاقة " ( غسلين من  اَّ و طعام  : " غسلين فقط

كلون من شجرة  الزقوم انَّا جعلْنَاها  . الزقوم  شَجرةُ  اذَلكَ خَير نُز ام  : "  انهم سيأ
 ينماللظتْنَةً لف.  يمحجال لصي اف جةٌ تَخْررا شَجنَّها . وسءر نَّها كَاهلْعط  يناطالشَّي.  منَّهاف
 ).66-63:  37الصافات" (فمالىونَ منْها الْبطُونَ َكلُونَ منْها

 : الكفار يوم القيامة عمي وبكم أم يتكلمون ويبصرون  - ح ح
ماواهم جهنَّم عميا وبكْما وصما علَى وجوههِم  يوم الْقيامة حشُرهم ونَ  ": عمي وبكم 

  ).97:17االسراء " ( كُلَّما خَبت زِدنَاهم سعيرا 
كَما تَبرءوا منَّا الذِين اتَّبع وقال" :  يتكلمون ويبصرون  منْهم ارةً فَنَتَبنَا كَرنَّ لا ووا ل

). 167:2البقرة " ( اله اعمالهم حسراتٍ علَيهِم وما هم بِخَارِجِين من النَّارِ  يرِيهِم  كَذَلكَ 
  !يتكلمون ويرون 

  

  توراةـ 26

) 44: 5المائدة (                                               "فيها هدى ونُور ةَ وانَّا انْزلنَا التَّورا" 
.  

  .  )53: 2البقرة (                           " لعلّكُم تَهتَدُونَ موسى الْكتَاب والْفرقانَواذْ آتَينَا " 
 "ونَ الارهى ووسنَا مآتَي   .) 48: 21األنبياء (                 " للْمتَّقينوذِكْراً فُرقَانَ وضياء ولقَدْ 
آتَينَا بني اسرائيل الكتَاب والحكْم والنُّبوةَ" و   .) 16: 45الجاثية (                            "لقَدْ 
 114: 37الصافات (       "  الْكتَاب الْمستَبِين وآتَينَاهما  .. ولقَدْ منَنَّا علَى موسى وهارونَ"
  ) .117و
 " هقَائل نم ةيري مف تَكُن فَال تَابكى الوسنَا مآتَي   "لبني اسرائيل  وجعلْنَاه هدى ولقَدْ 

  .)23: 32السجدة (                                                                                           
) 91: 6األنعام (   "قُل اله  ..نُوراً وهدى للنَّاس قُل من انْزل الكتَاب الذي جاء بِه موسى " 
.  

 " يلائرسي اننَا بثروادَى وهى الوسنَا مآتَي    " ولي البابِ  رىوذِكْ هدى  الْكتَابولقَدْ 
  ) .54، 53: 40غافر (                                                                                        
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 " هلقَب نمأي من قبل القرآن(و ( ىوسم تَابةً كمحراماً وما "                 ) 17: 11هود( .   
 "فكَيونَكَ  وكِّمحاةُيرالتَّو منْدَهعو  هال كْما حيه43: 5المائدة (                         " ف. (  
  

  تيممـ 27

يا ايها الذِين آمنُواْ اذَا قُمتُم الى الصالة فاغْسلُواْ وجوهكُم وايدِيكُم "  : الوضوء بالتراب 
لمرافق وامسحواْ بِرووسكُم وارجلَكُم الى الكَعبين وان كُنتُم جنُبا فَاطهرواْ وان كُنتُم الى ا

فلَم تَجِدُواْ ماء فتَيممواْ مرضى او علَى سفَرٍ او جاء احدٌ منكُم مِن الغَائط او المستُم النِّساء 
ِنْهدِيكُم مياو كُموهجواْ بِوحساما فِبيدًا طَيعفهل االغتسال بالتراب ).6:5المائدة ( " ص 

  وماذا ان كان هذا التراب قد تنجس بسبب روث حيوانات ؟ !نظافة ؟ال من دواعي
  

  جنـ 28

  :  الجن فيهم المؤمنون والكافرون
كُنَّا طرائق قدَداً ومنَّا منَّا الصالحونَوانَّا "    ) .11: 72 الجن(  "دونَ ذَلكَ 

انَا آتيكَ  عفريت مِن الْجِنِقَال "  : يسرق عرش الملكةمن الجن خاص بسليمان عفريت 
 ينما قَوِيل هلَينِّي عاكَ وقَامن مم ن تَقُوما لقَب 39:  27النمل(   "بِه.(  

  : الجنةالجن ينكحون في 
  ).56:55الرحمن " ( وَ جانٌّقَبلَهم  انْس لَم يطْمثهن  فيهِن قَاصرات الطرفِ "  
  "أرطاة بن المنذر سئل ضمرة  قال . وهذه أيضا من األدلة على دخول مؤمني الجن الجنة

" توينكحون للجن جنيات ولإلنس إنسيانعم  بن حبيب هل يدخل الجن الجنة ؟ قال
 ).ابن كثير( 

  

  جنةـ 29

  :، وفاكهة ولحوم وخمور ، وولدان بأساور، ونساء حوريات عذارىسرر وفرش متقابلة
ثلَّةٌ من اّولين وقَليل من اخريِن  في جنَّاتِ النَّعيملسابِقُونَ السابِقُونَ اولئكَ المقَربونَ وا" 

ضورٍ مرلَى سع ينتَقَابِلا مهلَيع ينئتَّكم ونَة هِملَيع وفطخَلَّدُونَيابٍ  وِلْدَانٌ مكْوبِا
 ارِيقباو سكَانْزِفُونَ  وي الا ونْهونَ عدَّعصي ال ينعم نرٍ مطَي ملَحونَ ورتَخَيا يمم ةهاكفو

ع ورحونَ وشْتَها يمكْنُونِملُؤِ الْمالِ اللُّوثمكَا  ين ..  ٍلظودٍ ونْضم لْحطودٍ وخْضدْرٍ مي سف
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 ةنُوعمم الو ةوعقْطم ال ةيركَث ةهفَاككُوبٍ وسم اءمدُودٍ ومم ننَاهنْشَانَّا اا ةوعفرم شرفو
  "عرباً اتْراباً  اًانْشَاء فجعلْنَاهن ابكَار

 .)37-10: 56سورة الواقعة (
ال يرونَ فيها شَمساً وال  جنَّةً وحرِيراً متَّكئين فيها علَى اْرائكِ وجزاهم بِما صبروا " 

يو يالا تَذْلوفُهقُط ِلَتذُلا وهلالظ هِملَيةً عياندرِيراً وهزَم هِملَيع افابٍطكْواو ةضف نم ةيبِآن 
كَانَ مزاجها زَنْجبِيال عيناً فيها ويسقَونَ فيها كَاساً كَانَت قَوارِيرا من فضة قَدّروها تَقْدِيراً 

 هِملَيع وفطيو بِياللْسى سمتُساذَا رخَلَّدُونَ اوراً وِلْدَانٌ منْثلُؤاً ملُو متَهبسح متَهذَا ياو
 قرتَبساو رخُض نْدُسس ابيث مهياللْكاً كَبِيراً عميماً ونَع تيار مث تيارةضف نم اوِرسلُّوا احو 

  " وسقَاهم ربهم شَراباً طهوراً 
  .)21-12: 76سورة اإلنسان (
كُلِ فَاكهة زَوجانِ فَبِايِ آالء ربِكُما تُكَذِّبانِ  ...ولمن خَاف مقَام ربِه جنَّتَانِ "   نا ميهِمف

شرلَى فع ينئتَّكانِ  ما تُكَذِّبِكُمبر ءآال ِيانٍ فَبِاد ننَّتَيجنَى الجقٍ ورتَبسا نا منُهائطبف يهِن
كَانَّهن فَبِايِ آالء ربِكُما تُكَذِّبانِ  قاصرات الطَّرفِ لَم يطْمثهن انْس قبلَهم وال جانٌّ

 وتاقالْي....  يهِنانِ فا تُكَذِّبِكُمبر ءآال ِيانٌ فَبِامرو نَخْلةٌ وكها فَايهِمانٌفسح اترخَي  ِيفَبِا
لَم يطْمثهن انْس فَبِايِ آالء ربِكُما تُكَذِّبانِ  حور مقْصورات في الْخيامآالء ربِكُما تُكَذِّبانِ 

سورة ( " حسانٍ  فَبِايِ آالء ربِكُما تُكَذِّبانِ متَّكئين علَى رفْرفٍ خُضرٍ وعبقَرِيٍ قبلَهم وال جانٌّ
  ).78-46: 55الرحمن 

  

  جهادـ 30

  : ص  انظر قتال 
  

  جمعةـ 31

  : لم يفرضه كعطلة رسمية أو يوم مخصص للرب
" ةَلصل ذَا نُودِينُوا اآم  ذِينا الهيا ايةعمالْج موي نم  كُمذَل عيبوا الذَرو هى ذِكْرِ اللا اوعفَاس

كُنْتُم تعلمونخَ وابتَغُوا من فَضل اله  فاذَا قضيتِ الصَةُ فانْتَشروا في اْرض .ير لكُم انْ 
كَثيرا لعلَّكُم تُفْلحونَ   هوا الكُر   )10و 9 : 62 الجمعة(  "واذْ

  !الرزق والشغل  والنص صريح على امر القران التباعه باالنتشار في االرض لطلب
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  جنسـ 32

  : تحليل الجنس العبثي 
  .) 3:4النساء  (حلل القرآن الجنس بنكاح أربعة نساء في وقت واحد 

  .) 24:4:النساء  (ي ملكات اليمين راضافة الى ما ال حصر له من جوا 
  ). 230: 2البقرة (! المطلقة ثالثاً يجب ان ينكحها رجل آخر ويذوق عسيلتها و 

  : مرأة مجرد حرث يحرث بها بمحراثه ألن ال، بكافة الطرق والممارسة 
  "ثرح كُماوستُوا  نفَا كُمل تُمىنَّى شا كُمثرالمجتمعات تقريباً  كل ).223:2البقرة " (  ح

  "!حراثة االرض"  :ما عدا االسالم الذي يسميها  "ممارسة الحب"تدعو الجماع بـ 
  .)54:44؛ الدخان  22:56؛ الواقعة  77:55الرحمن  ( : في الجنة مع الحورياتوالجنس 

 .)33:78النبأ (  "اتْرابا  وكَواعب : "  وصف حتى جمال أثدائهن وقد
  " ! ثديهن جواري تكعبت"  :و يفسر الجاللين كلمة كواعب 

  " ابن كثير" ( واهد لم يتدلينن ثديهنأي نواهد يعنون ان.(  
كَانَّهم  غلْمانٌويطوف علَيهِم : " صف جمال الغلمان والولدان ايضاً وو   مهكْنُونٌ لم لُولُو " 
 " ا لُولُوا منْثورتَهم حسبتَهم اذَا راي وِلْدَانٌ مخَلَّدُونَ  ويطوف علَيهِم "  .) 24:52الطور (  

  ).19:76االنسان ( 
  " أي " مخلدون : " ثم قال . فإنهم أخف في الخدمة , أي ويخدمهم ولدان مخلدون

  ).القرطبي " ( باقون على ما هم عليه من الشباب والغضاضة والحسن
 شُغل فاكهونَ صحاب الجنَّة اليوم فيانَّ ا: "  الشغل الشاغل في الجنة هو افتضاض األبكار

  .)56و  55:36يس  ( "في ظالل على األرائك متكئون  وأزواجهمهم 
  " ن الجنة ال نصب فيهاال شغل يتعبون فيه ألكافتضاض األبكار مما يتلذذون به "

  ).الجاللين(
الطور " (  وزَوجنَاهم بِحورٍ عينوفَة مصفُ سررٍمتَّكئين علَى " :  ) سرير ( على األسرة   

20:5.(  
  ).13:88الغاشية " ( مرفُوعةٌ  سررفيها  " 

  ).44:37الصافات " ( سررٍ متَقَابِلين علَى : "  جنس جماعي - متقابلين 
  :  استخدام كلمات جنسية

    ). 3:24النور : ( التي تعني الممارسة الجنسية  :   النكاح
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 ). 29 :70 و المعارج 5 :23المؤمنون " ( حافظونَ لفروجِهِم  والذِين هم "  : الفروج
كَى لهم انَّ اله خَبِير بِما فروجهم  من ابصارِهم ويحفَظوا قُل للْمومنين يغُضوا "   ذَلكَ ازْ

زِينَتَهن ا ما  و يبدِين فروجهن  يغْضضن من ابصارِهن ويحفَظن وقُل للْمومنَاتِ . يصنَعونَ
 ( " من روحنَا فرجها فنَفخْنَا فيه : " ومريم احصنت  ).31 – 30:  24 النور" (ظهر منْها 
  ).12:66التحريم 

  .)45:54القمر " ( الدُّبر  ولونَ سيهزم الجمع وي" :  األدبار –الدبر 
 "  ذِينا الهيا اي  موهلفًا فَال تُووا زَحكَفَر  ذِينال يتُمقذَا لنُوا اآماربدذٍ ومن. االئموهِم يلوي  هربد 

فولوكم ). " 22 :48الفتح "(  اْدبار لولوا )." 16و 15:8 االنفال  " (متحرفًا لقتَالٍ  اال
  ).الطبري" ( أعجازهم
  ).56:55الرحمن " ( انْس قَبلَهم و جانٌّ يطْمثهن  فيهِن قَاصرات الطرفِ لم"  :يطمثهن 

 " مل نهثطْمايج و ملَهقَب نْس74:55الرحمن " ( نٌّ ا.(  
  " إذا  طمثا طمثها يطمثها ويطمثها , االفتضاض وهو النكاح بالتدميةوالطمث

 ).القرطبي " (افتضها
  " النسفي" ( الجماع بالتدميةوالطمث.( 
  "ثم أطلق على كل الجماع المؤدى إلى خروج دم الفتاة البكر: وأصل الطمث ،

  ).طنطاوي" (جماع
باكستان الأن مصر وأظهرت : و ياهو حول البحث في النت ل احصائيات غوغوان آخر 

  !!وكلها دول اسالمية !  جنسكلمة والسعودية من بين الدول العشرة االوائل في البحث عن 
  

  جهنمـ 33

" ( كَانَ علَى ربِكَ حتْماً مقْضياً  وانْ منْكُم اَّ وارِدها:"  كل المسلمين سيدخلون جهنم
 وبِىس الوِرد  فاوردهم النَّار يقْدُم قَومه يوم القيامة : " الورود هو الدخول  ).71:19مريم 

 ودرو98: 11هود " ( الْم.(  " هونِ الد ندُونَ مبا تَعمو نَّكُما  بصح  نَّمها جهل نْتُمونَ اارِدو "
  ).98: 21االنبياء(
  

  ملك اليمين - واري جـ 34

 " مه ذِينالووجِهِمرفونَ  لظافح . اجِهِمزْولَى اع امانُهميا لَكَتا مم وفَ اينلُومم رغَي منَّها "
  ).30و 29:70المعارج (
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  "ه لهم  أي ال يقربونأو ما ملكت أيمانهم من السراريسوى أزواجهم التي أحلها ال "
  ).ن كثير اب( 

  ).3:4النساء " ( ذَلكَ ادنَى ا تَعولوااو ما ملَكَت ايمانُكُم فَانْ خفْتُم ا تَعدِلوا فَواحدَةً " 
  "اقتصروا على" أو" انكحوها" فواحدة" فيهن بالنفقة والقسم" تعدلوا"أن ال " فإن خفتم 

  ).الجاللين" ( من الحقوق ما للزوجات نإذ ليس له من اإلماء" ما ملكت أيمانكم"
 " نهورجا تي آتَيتَّكَ الاجزْوكَ الَلْنَا لحنَّا اا ا النَّبِيهيا اينُكَيمي لَكَتا ممو  هال فَاءا امم

  ).50:33األحزاب " (علَيكَ 
 " اءالنِّس نم نَاتصحمالانُكُم وميا لَكَتا مم َّا  كُمذَل اءرا وم كُمل لحاو كُملَيع هال تَابك

 ينحافسم رغَي يننصحم كُمالومتَغُوا بِانْ تَباورجا نآتُوهف ننْهم بِه تُمتَعتَما اسمف نه
  ).24:4النساء " ( و جنَاح علَيكُم فيما تَراضيتُم بِه من بعدِ الفَرِيضة فرِيضةً 
  " أو بشراء ، فإنها تحل ولو كانت ذات زوجإال ما ملكت أيمانكم منهن، أما يسبي

 ).فتح القدير للشوكاني (  "تحل ولو كانت مزوجة فإنها
  " البيضاوي  (  "ن أزواج كفار فهن حالل للسابينسبين ولهمن الالتي.(  

 شرعية االغتصاب وتحليل فروج المتزوجات من االسيرات احلها اله في القران واجازها
  : ووضعت كعناوين البواب كتب الصحاح،  رسول الرحمة

  ) !انفسخ وإن كان لها زوجبعد االستبراء  جواز وطء المسبية -الرضاع  -صحيح مسلم( 
  

  )عقوبات شرعية ( حدود  ـ35

  : قطع يد السارق
  ).38:5المائدة " ( جزاء بِما كَسبا نَكَا من اله  فاقطَعوا ايدِيهماوالسارِق والسارِقَةُ "  

  : جلد وتعذيب الزانية علناً
كُم بِهِما رافَةٌ في دِين اله  ا كُل واحدٍ منْهما ماىةَ جلْدَةفا جلدُوالزانيةُ والزاني " وال تَاخُذْ

يننموالم نفَةٌ مائا طمهذَابدْ عشْهيلرِ واآلخ مواليو هنُونَ بِالمتُو ُكنْتُم  ).2: 24النور " .( انْ 
  :يناقض هذا الحكم

  : حبس الزانية مؤبد
فامسكُوهن والالتي ياتين الفَاحشَةَ من نسائكُم فَا ستَشْهِدُوا علَيهِن اربعةً منْكُم فَانْ شَهِدُوا " 

 توالم ناهفتَوتَّى يوتِ حيي البفبِيالس نهل هال لعجي و15: 4النساء " (ا.(  
  : الصلب وتقطيع االطراف
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 "ا اادفَس ضري انَ فوعسيو هولسرو هونَ الارِبحي ذِينال اءزا جنَّما ووا الَّبصي وقَتَّلُوا انْ ي
" ..ي الدُّنْيااو ينْفَوا من ارض ذَلكَ لهم خزي ف  تُقَطَّع ايدِيهِم وارجلُهم من خَفٍ 

؛ طه  124:7االعراف ( وهذا العقاب هو تقليد حرفي لعقوبة فرعون ). 33:5المائدة (
71:20.(  

  

  ختانـ 36

  فلماذا ؟ ما الذي منع ذكره واألمر بممارسته شرعاً ؟! غير مذكور في القرآن وال مرة واحدة  
كفرض "  عهيشر  "ديث ، ولكن ال أثر لح"خصال الفطرة " ث تصفه بأنها من هناك أحادي

فال ذكر له في . فالختان عادة في االسالم وليس فرضاً . تشريعي واجب على المسلمين 
  ! القرآن وال بالتلميح 

  

  خطايا االنبياءـ 37

  :والعصيان جزاءه جهنم ). 121: 20سورة طه " (وعصى آدم ربه فغوى: "  عصيان آدم
" صعي نمو  هال سرو هول  هدُوددَّ حتَعيا ونَار لْهدْخا ييهدًا فخَال  هِينم ذَابع هلو  "
  ).14:4النساء(

قَال اولم تُومن قَال بلَى كَيف تُحي الْموتَى  ربِ ارِنيواذْ قَال ابراهيم :  ابراهيم يشك
 نلَكلْبِي وق نئطْميه قال ). " 260 :2البقرة"( لنحن أحق عن أبي هريرة  أن رسول ال

رقم  -صحيح مسلم " (   . رب أرني كيف تحيى الموتى  : إذ قال  . إبراهيم من بالشك
الَّذِين " : فابراهيم يتكلم مع اله و قلبه غير مطمئن ، بينما القران يقول  ).2369الحديث 

 الْقُلُوب نئتَطْم هبِذِكْرِ ال َا هبِذِكْرِ ال مهلُوبق نئتَطْمنُوا وفإذا ). 28:13الرعد " ( آم
  !؟ كان ذكر اله وحده كافيا لجعل القلوب تطمئن فما بالك بالتكلم مع اله

  : ابراهيم يطلب الغفران يوم الحساب على خطاياه
  ).41: 14سورة إبراهيم " (ولوالدَي وللْمومنين يوم يقُوم الحساب  غفر ليربنَا ا "

  ). 44:28سورة ص ( " وخُذْ بِيدِكَ ضغثا فاضرِب بِه وَ تَحنَث  " : أيوب يضرب امراته
  : موسى يقتل

" غَفْلَة ينلَى حدِينَةَ عمال خَلدا وهلها نم  نذَا مهو هتيعش نذَا منِ هَقْتَتي نلَيجا ريهدَ فجفَو 
 نذِي ملَى الع هتيعش نذِي مال هتَغَاثفَاس ِهدُوع  ِهدُوع  هلَيى عقَضى فوسم هكَزوذَا  فه الق
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القصص " (  انِّي ظَلَمت نَفسي فاغفر ليمضل مبِين قَال ربِ عدُو  انَّه من عمل الشَّيطَانِ
15:28 -17(. 

 
  : كان ضاالموسى 

" نينَا مف بِثْتليدًا ولينَا وِكَ فبنُر ملا قَال  نم نْتاو لْتي فَعتلَتَكَ الفَع لْتفَعو يننرِكَ سمع 
 رِينكَافال ا قَاللْتُهعف الِّينالض ننَا ماذًا و20-18:26الشعراء " (  ا.( 

 : داود الزاني القاتل
اذْ دخَلُوا علَى داوود فَفَزِع منْهم قَالوا  تَخَف خَصمانِ بغَى بعضنَا علَى بعض فَاحكُم بينَنَا " 

لدِنَا ااهو طتُشْط و ِقحنَّ بِالا  اطِرالص اءوى س يلةً وجونَ نَععستو عست ي لَهخذَا اه
كْفلْنيها وعزني في الخطابِ  قَال  نَعجةٌ واحدَةٌ ا لَى فَقَالكَ اتجالِ نَعوكَ بِسلَقَدْ ظَلَم

اجِهعن ي بغبيل اءخُلَطال نا ميركَث عضهم علَى بعض ا الذِين امنُوا وعملُوا الصالحاتِ وانَّ 
 ما هم يلقَلوظَنكَ وذَل نَا لَهرفغف  نَاباا وعاكر خَرو هبر رفتَغاسف تَنَّاها فنَّما وداود 

  .)25-22:38 سورة ص("
  " إذ وقعت عليه حمامة من ذهب فأراد أن , به فبينا هو في محرا.. عن ابن عباس

فرأى , فاطلع من الكوة , فطارت , فذهب ليأخذها , فطار إلى كوة المحراب , يأخذها 
فسألها عن , فأرسل إليها فجاءته , من المحراب ص فنزل نبي اله ,  امرأة تغتسل

ة أن فكتب إلى أمير تلك السري, فأخبرته أن زوجها غائب , زوجها وعن شأنها 
  ).الطبري .." (ففعل , يؤمره على السرايا ليهلك زوجها

  : يلتهي بالخيل عن ذكر ربه الذي فتنه سليمان
"ِيشعبِال هلَيع رِضذْ عاد اجِيال نَاتافالص , ِيفَقَالبذِكْرِ ر نرِ عالْخَي بح تببحنِّي اتَّى  اح

فتَنَّا سلَيمانَ والْقَينَا ولقَدْ , طفق مسحا بِالسوقِ واعنَاقِ ف ها علَيردو, تَوارت بِالحجاب
 ملْكًا  ينْبغي حدٍ من بعدِي وهب لي قال ربِ اغفر لي, ثم انَاب  علَى كُرسيِه جسدًا

  ). 35ـ  31 :38ص سورة" (  انْت الوهاب انَّكَ 
 "    ه من خطيئته التي أخطأها تواب إنهيقول تعالى ذكرهالطبري " (   إلى ال.( 

  : نوح يدعو للضالل
 " ِبي رل رفاغ دَيالولو  نملنَاتِ  ومومالو يننمولْملنًا وموم يتيب خَلتَزِدِ د َو  ينمالظَّال

 " اَّ تَبارا
 ).28 :71نوح( 
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  " فر: يقولنِّي ب اعذنر عواست , ع الطبري" (يوالد لَىوع وبِيلَي.( 
  

  : يونس يظن ان اله ال يقدر عليه
ا انت  علَيه فَنَادى في الظلُماتِ ان  اله  فظَن ان لَّن نَّقْدِر  وذَا النُّونِ اذ ذَّهب مغَاضبا" 

  !!ويعترف انه من الظالمين ).87 :21األنبياء  " ( من الظَّالمين انِّي كُنت  كَ سبحانَ 
 ).24 :12يوسف"( ربِه  لو انْ راى برهانَ  وهم بِهاولقَدْ همت بِه " : يوسف يهم بالزنا

" ( نوى وإنما لكل امرئ ما  بالنيات    إنما األعمال   :يقول    سمعت رسول اله  عمر قال   "  
  ).1صحيح البخاري حديث 

  " بِه تمقَدْ هلا. قصدت منه الجماعوبِه مهه. قصد ذلك:  وبان رهرى بانْ را ول .
وجواب لوال . أنامله قال ابن عباس مثل له يعقوب فضرب صدره فخرجت شهوته من 

 ).الجاللين " ( لجامعها
  "حل : عن قوله ولقد همت به وهم بها ما بلغ من هم يوسف قال سئل ابن عباس

 حدثنا أبو كريب وابن وكيع قاال ثنا ابن إدريس قال سمعت. الهيمان يعني السراويل
حل السراويل حتى التبان  :األعمش عن مجاهد في قوله ولقد همت به وهم بها قال 

الك بن سعير قال ثنا األعمش حدثنا زياد بن عبد اله الحساني قال ثنا م. له واستلقت
حل سراويله حتى وقع على  :في قوله ولقد همت به وهم بها قال  عن مجاهد

أما همها به فاستلقت له  :ثني القاسم بن أبي بزة ولقد همت به وهم بها قال . التبان
أخبرني عبد اله بن أبي مليكة قال .بها فإنه قعد بين رجليها ونزع ثيابه وأما همه

استلقت له وجلس بين رجليها ينزع  :قال  ن عباس ما بلغ من هم يوسفقلت الب
  ).الطبري( " ثيابه

  خمرـ 38

  : تحليل السكر بالخمور
  ).67:16النحل " ( ورِزْقًا حسنًا تَتَّخذُونَ منْه سكَرا  ومن ثمراتِ النَّخيل واعنَابِ" 
  ).الجاللين " ( تحريمها مصدر وهذا قبلسميت بال خمرا يسكر" 
الدر المنثور في التفسير " (قبل أن يحرمها عليهم الخمر ذكر اله نعمته عليهم في" 

  ).السيوطي -بالمأثور
  :  تجنب السكر وقت الصالة فقط

آمنُوا "  ذِينا الهيا اىيكَارس نْتُماةَ وَوا الصبتَقْر َ لَمتَّى تَعونحا تَقُول43: 4النساء " (وا م  
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كَبِير عن الْخَمرِيسالونَكَ  ": الخمر فيه منافع للناس  مثا ايهِمف رِ قُلسيمالو لنَّاسل عنَافمو 
  ).219:2  سورة البقرة( "واثمهما اكْبر من نَفْعهِما

  : الخمر عمل الشيطان فاجتنبوه
"هيا اي ابنْصاو رسيمالو رخَما النَّمنُوا اآم  ذِينا ال  سرِج مْزاطَانِ والشَّي لمع نم

 وهبتَناجفلَّكُمع90:5المائدة (  " ل.(  
  !ثم تحولت الى عمل شيطاني " رزقاً حسناً " كانت 

آن عمل الشيطان منذ البداية ؟ ثم ان لو كانت الخمر من عمل الشيطان فلماذا لم يحرم القر
األمر القرآني األخير في اجتناب الخمر نزل في سورة المائدة وهي من أواخر السور نزلت سنة 

. اً من دعوة محمدعام 20اي استمر تعاطي المسلمين للخمر والتجارة بها اكثر من . للهجرة  7
لسنوات اليقافه عن تعاطي  هل اذا اسلم اليوم شخص سيسمح له التدرج! بحجة التدرج 

البقرة " ( حرمت "وليس التحريم مثل "  اجتنبوه" استخدم عبارة  القرآن قد ؟ كما انالخمر
  !محددة على شارب الخمر في االسالم) عقوبة شرعية (كما ال يوجد حد ). 173:2

  : عمل الشيطان في الجنة
ونَ فيها انْهار من ماء غَيرِ آسن وانْهار من لبن لم يتَغَير طعمه مثَل الجنَّة التي وعدَ المتَّقُ " 

  ).15:47محمد " ( لذَّة للشَّارِبِين  وانْهار من خَمرٍ
  
  

  خنزيرـ 39

   : وما عداه محلل. الحيوان الوحيد المحرم أكله 
اضطر غَير باغ  وما اهل بِه لغَيرِ اله فَمن  والدَّم ولَحم الْخنزِيرِ  تَةَ حرم علَيكُم الْمي انَّما" 

 غَفُور هنَّ الا هلَيع مثا ََادٍ فع و يمح173:2البقرة " ( ر.(  
 " الدَّمتَةُ ويمال كُملَيع تِمرنزِيرِ حالْخ ملَح3:3ئدة الما" ( و.(  
 " ملَى طَاعا عمرحم لَيا يوحا اي مجِدُ فا َ لق همطْعي َّا  امد وتَةً ايكُونَ منْ يا

  ).145:6األنعام " ( فَانَّه رِجس  او لَحم خنزِيرٍ  مسفوحا
من .." ال أجد : " ارة وعب. واالستثناء من النفي هو حصر"  إال: " الحظتم اداة الحصر 

كله سوى حيوان واحد وهو الخنزير فلم يحرم لحوم الحمير وال . ولم يذكر سواه . المحرم أ
  ..الضباع وال االفاعي وال الجرذان وال السحالي وال الضفادع الخ 
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 " كل الضب واليربوع والورل : وقال مالك  وجائز عنده أكل الحيات . ال بأس بأ
وكذلك األفاعي والعقارب والفأر  . بن أبي ليلى واألوزاعيوهو قول ا; إذا ذكيت 

كل خشاش األرض  : وقال ابن القاسم . والضفدع والعظاية والقنفذ وال بأس بأ
ال  : وقال مالك. موته في الماء ال يفسده  : ألنه قال; في قول مالك وعقاربها ودودها

كل فراخ النحل بأس ملقام بن  له حديثوالحجة  . والتمر ونحوه ودود الجبن بأ
حرام وما  ما أحل اله فهو حالل وما حرم فهو: وقول ابن عباس وأبي الدرداء , تلب 

قل ال أجد " وقرأت  , ما هي بحرام : وقالت عائشة في الفأرة . سكت عنه فهو عفو
  ).146 :  االنعام –القرطبي  –الجامع الحكام القران ( " .  فيما أوحي إلي محرما

كل الضبع ومحلل للمسلم   : أ
    "    هكتاب  – سنن أبي داود" (هو صيد   فقال  عن الضبع   ص    سألت رسول ال

كل الضبع –األطعمة  وإليه  , والحديث يدل على جواز أكل الضبع "  ). باب في أ
 بين الصفا ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها: ذهب الشافعي وأحمد قال الشافعي 

عون المعبود شرح سنن أبي " (العرب تستطيبه وتمدحهوألن  ,والمروة من غير نكير 
  ). داود

كل المسلم كل شيء يتسائل القرآن   كُلُوا: " فلماذا ال يأ تَا َّا ا لَكُمما ومم  هال ماس رذُك
 هلَيع  مرا حم لَكُم لصدْ فقو  كُملَيفأين هو ؟ ال  لقد فصل المحرم). 119:6األنعام " (  ع ،

  .ولو اراد تحريم غيره لحرمه! اي حيوان واحد فقط ، تجده اال في تحريم لحم الخنزير
  

  قلوبهم المؤلفة –رشوة ـ 40

" يناكسمالو اءلْفُقَرل دَقَاتا الصنَّما اهلَيع ينلامعالو  ةلَّفوالْمو  مهلُوبِقَاب قي الرفو غَارِمالو ين
 هال بِيلي سفيم وكح يملع هالو هال نةً مفَرِيض بِيلالس ناب60:9التوبة " ( و.(  

 "  الكفار الذين كان  هم: هم قوم كانوا في صدر اإلسالم، فقيل" والمؤلفة قلوبهم
 بل والسيف، بالقهر وكانوا ال يدخلون في اإلسالم ليسلموا، النبي ص يتألفهم

إسالمهم، فكان رسول اله ص  هم قوم أسلموا في الظاهر ولم يحسن: ، وقيلبالعطاء
إنما كانت المؤلفة ). "  60التوبة  –الشوكاني  – فتح القدير(  .."يتألفهم بالعطاء،

." انقطعت الرشافلما ولي أبو بكر رحمة اله تعالى عليه , قلوبهم على عهد النبي ص 
الدر  تفسير(".االسالم قطع الرشا في أبو بكر رضي اله عنهفلما أن كان " ).الطبري( 

  ).السيوطي - المنثور في التفسير بالمأثور
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 ! رشوة: في التفاسير وغيرها هو بصريح العبارة وكما ورد،بالمال والوالء والدين ،شراء الذمم 
  

  رهبانية - رهبانـ 41

   ).82:5المائدة (  ال يستكبرون الرهبان
ثم قَفَّينَا علَى آثارِهم بِرسلنَا وقَفَّينَا بِعيسى ابن مريم وآتَينَاه "  :  تبها اله لهمالرهبانية  ك

 نْجِيلةً ايانبهرةً ومحرةً وفار وهعاتَّب لُوبِ الَّذِيني قلْنَا فعجتَدَ واب هِملَيا عنَاها كَتَبا موهع
 هانِ الورِض اءغتاب َّا  اهتايرِع قا حهوعا ر27:57الحديد " ( فَم.(  

 الفقيه المفسر اللغوي الشيخ عبد اله بن محمد الهرري الشيبي في كتابهوقال اإلمام المحدث 
وجعلْنَا في قُلُوبِ الذِين  :عالى في كتابه العزيزقال اله تبارك وت" : ) 1/280صريح البيان ج( 

رِضوانِ اله فَما رعوها حق  ورهبانيةً ابتَدَعوها ما كَتَبنَاها علَيهِم ا ابتغَاء  اتَّبعوه رافَةً ورحمةً 
الذين  معناها مدح، ألن دعة الحسنةاآلية يستدل بـها على الب فهذه. 27:رِعايتهاالحديد

أمة عيسى متبعين له عليه السالم بااليمان والتوحيد، فاله تعالى  كانوا مسلمين مؤمنين من
كانوا أهل رأفة ورحمة وألنـهم ابتدعوا رهبانية، والرهبانية هي  مدحهم ألنـهم

فمعنى . م للعبادةحتى إنـهم انقطعوا عن الزواج رغبة في تجرده ،االنقطاع عن الشهوات
فاله التقرب إلى اله،  أي نحن ما فرضناها عليهم إنما هم أرادوا ما كَتَبنَاها، :قوله تعالى

االنجيل وال قال لهم المسيح بنص  على ما ابتدعوا مما لم ينص لهم عليه فيتعالى مدحهم 
االنشغال بالزواج ونفقة الزوجة والتجرد بترك  منه، إنما هم أرادوا المبالغة في طاعة اله تعالى

بيوتًا خفيفة من طين أو من غير ذلك على المواضع  واألهل، فكانوا يبنون الصوامع أي
  اهـ" .للعبادة المنعزلة عن البلد ليتجردوا

  

  روحـ 42

   "ما اوتيتُم من العلْم ا قَليً ويسالونَكَ عن الروح قُل الروح من امرِ ربِي و" :  يجهلها
  .)85: 17االسراء(

  : الروح شيء والمالئكة شيء آخر
 " قُومي موكَةُيئَالْمو وحا  الرابوص قَالو نمحالر هذِنَ لا نم ونَ اتَكَلَّمي  افالنبأ " ( ص

38:78.(  
  ).2:16النحل " ( من امرِه علَى من يشَاء من عبادِه بِالروح ينَزِل المَئكَةَ " 
كُلِ امرٍ  والروحتَنَزل المَئكَةُ "   نم ِهِمبذْنِ را بِايه4:97القدر " ( ف.(  
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  Bastard زنيم  ـ 43

  ).13:86القلم " ( زَنيم عتُلٍ بعدَ ذَلكَ : "   ابن زنا
  " زنيم تداعاه : قال الشاعر . عن ابن عباس وغيره ;  الملصق بالقوم الدعيوالزنيم

زنيم كانت له ستة : وقال مجاهد .. . الرجال زيادة كما زيد في عرض األديم األكارع 
: وعنه أيضا وسعيد بن المسيب وعكرمة . في كل إبهام له إصبع زائدة , صابع في يده أ

 ).القرطبي ." (الملحق في النسب بالقوم  هو ولد الزنا
   "ذو حسب لئيم وبنحو الذي قلنا في ذلك قال  زنيم ليس يعرف من أبوه بغي األم

  ).الطبري " ( أهل التأويل
  

  سليمانـ 44

  ). 13-12:34؛ سبأ  82:21االنبياء : (  اريتسليمان والجن والعف
  .)33-31:38سورة ص : (  سليمان والخيل التي الهته عن ذكر ربه  

  ).19-18:27النمل : (  سليمان والنملة المتكلمة
  : البساط السحري الطائر

 " ِيحانَ الرملَيسلو  را شَههغُدُو  را شَههاحورو يع هلْنَا لسارِ وطقال ن نمو  لمعي نم ِالْجِن
 هدَيي نيب  منْهم زِغي نمو ِهبذْنِ ريرِ بِاعذَابِ السع نم رِنَا نُذِقْهما ن12:34سبأ " ( ع.(  

  " تحمل بساطهعطف بذكر ما أعطى ابنه سليمان عليهما السالم من تسخير الريح له 
من دمشق فينزل  كان يغدو على بساطهر قال الحسن البصري غدوها شهر ورواحها شه

بين دمشق وإصطخر شهر بإصطخر يتغدى بها ويذهب رائحا من إصطخر فيبيت بكابل و
  ).ابن كثير " ( كامل للمسرع

  قصص السندباد واسطورة عالء الدين وبساطه السحري ؟  صدرتاآلن من أين  هل علمتم
  : سليمان يكلم الهدهد ويتحداه 
كَانَ من الغَائبِين  مالي ال ارى الهدْهدَ الطير فَقَال ).سليمان(وتَفقَّدَ  "  مذَاباً اع نَّهذِّبعَ

 نَّهحذْبَ وشَدِيداً ا يدٍ فَقَالعب رغَي كَثفَم بِينانٍ ملْطنِّي بِسيتايل واطْ بِهتُح المبِم طْتحا 
وظع شرا عهلو ءشَي ِكُل  نم تيوتاو مكُهلةً تَمارام دْتجنِّي وا ينقي أبِنَب أبس نتُكَ مجِى يم

 نع مدَّهفَص مهالمعانُ اطالشَّي مهل نزَيو هونِ الد نم سلشَّمدُونَ لجسا يهمقَوا ودْتُهجو
لسبِيل فَهم ال يهتَدُونَ اال يسجدُواله الذِي يخْرِج الخَبء في السماواتِ واالرض ويعلم ما ا

 قَال يمظالع شرالع بر وه الا هلا ال هنُونَ اللا تُعمتُخْفُونَ و نم كُنْت  ما تدَقصا نَنْظُرس
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: 27النمل " (اذْهب بِكتَابِي هذا فَالقه اليهِم ثم تَول عنْهم فَا نْظر ماذَا يرجِعونَ بِين الكَاذِ
20-28.(  

  : اقبل اسالمه ملكةالسرقة سليمان لعرش 
"  َا المهيا اي ن قَالا لبا قهشري بِعينتاي كُميي املسي متُوناي38: 27النمل ( "ن.(  
  "وكان من ذهب وقوائمه لؤلؤ وجوهر وكان مسترا  فأعجبه وكان قد ذكر له عرشها

وقد علم  فكره أن يأخذه بعد إسالمهمبالديباج والحرير فكانت عليه تسعة مغاليق 
يا أيها المأل أيكم يأتيني " ودماؤهم فقال متى أسلموا تحرم أموالهم نبي اله أنهم 
وهكذا قال عطاء الخراساني والسدي وزهير بن محمد " أن يأتوني مسلمين بعرشها قبل 

 .)ابن كثير ." (  فتحرم علي أموالهم بإسالمهم" قبل أن يأتوني مسلمين" 
  " كثر العلماء لو  وألنها" . قبل أن يأتوني مسلمين : " لقوله تعالى ; والقول األول عليه أ

  ).القرطبي ." ( بإذنها  فال يؤتى به إالأسلمت لحظر عليه مالها 
  :  الجن تصنع التماثيل واالصنام لسليمان

" لُونَ لَهمعي  شَاءا يم  نم  ارِيبحم  يلاثتَمجِفَانٍ  وو  داود لُوا آلماتٍ اعياسقُدُورٍ رابِ ووجكَال
 نم يلقَلا وشُكْر الشَّكُور ادِيب13: 34سبأ " ( ع.(  

محرمة عند ابراهيم نبي االسالم " التماثيل " بينما نجد ذات  ).ابن كثير" (  الصوريل التماث" 
 :لنقرأ

" همقَوو بِيه ذْ قَالا ذِها هم  يلاثا التَّملَه نْتُمي اونَ الَّتفاك52:  21االنبياء " ( ع.(  
 !!  فالتمثال يعتبر كالصنم في فكر ابراهيم نبي اله المسلم

  لكي يضرب بهذا التحريم عرض الحائط ارضاء لشياطينه ؟ فكيف يأتي ابنه سليمان
  : موت سليمان على عصا لزمن طويل

 "هلَينَا عيضا قلَمف ضرةُ االابد الا هتولَى مع مه لا دم توالم  تَهانْسم كُل تَا
سبأ ." (الجِن انْ لو كَانُوا يعلَمونَ الغَيب ما لبِثُوا في العذَابِ المهِين  فَلَما خَر تَبينَتِ ).العصا(

34 :14.( 
  

  سؤالـ 45

وان  تَسوكُم  ال تَسالُواْ عن اشْياء ان تُبدَ لَكُم  يا ايها الذِين آمنُواْ :"  ال تسألوا عن اشياء
 ينا حنْهواْ علاآنُ تَسقُرال لنَزي  يملح غَفُور هالا ونْهع هفَا الع كُمدَ ل101:5  المائدة" (تُب.(  

 : ال تسألوا رسولكم
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بِااليمانِ فَقَدْ  ومن يتَبدَّلِ الكُفْر كَما سئل موسى من قَبل  تَسالُواْ رسولَكُم  ام تُرِيدُونَ ان" 
وس لض بِيل108:2سورة البقرة " (  اء الس.(  

 :ال تسألوا عن ايات القرآن 
 " اجِزِينعنَا ماتي آيا فوعس الَّذِينو  يملزٍ اِجِن رم ذَابع مهكَ لئلو38و  5: 34سبأ " ( ا.(  
  

  عبوديةـ 46

  ).32:  43الزخرف( "عضهم بعضا سخْرِيا بورفَعنَا بعضهم فَوق بعض درجاتٍ ليتَّخذَ " 
بالحرية  :وقيل . قال مقاتل ; أي فاضلنا بينهم فمن فاضل ومفضول ورئيس ومرءوس " 

  ).القرطبي.." (مالك وبعضهم مملوك، فبعضهم والرق 
  : ال يقتل الحر اذا قتل عبد

 " بنُوا كُتآم ذِينا الهيا اي صقال كُملَيقَتْلَىعي الف ٰى اصنْثْادِ وبدُ بِالْعبالْعو ِربِالْح رالْح 
 !األحرار والعبيد والنساء : فالقرآن يقسم البشر الى طبقات  ).178: البقرة.. " (بِاْنْثٰى

ر واذا قتل عبداً فال يقتل الح! وطبقاً للنص فإن الحر بالحر ، أي ان الحر لو قتل حراً يقتل به 
 !  
  "العبد سلعة من السلع فإن .. ,  والجمهور من العلماء ال يقتلون الحر بالعبد

وال  فال مساواة بينه وبين الحر, ويتصرف فيه الحر كيف شاء , يباع ويشترى
  ).القرطبي ." (مقاومة 

  

  شيع ومذاهب واحزابـ 47

  فهل االسالم دين موحد ال فرق فيه وال مذاهب مختلفة بل ومتقاتلة ؟
  ).159:6االنعام " (  نَّ الَّذِين فرقوا دِينَهم وكَانُوا شيعا لَست منْهم في شَيء إ "

  ).32:30الروم " (  من الَّذِين فرقوا دِينَهم وكَانُوا شيعا كُل حزبٍ بِما لَدَيهِم فرِحونَ" 
  ).105:3أل عمران " (  من بعدِ ما جاءهم البيِنَات  وَ تَكُونُوا كَالَّذِين تَفرقوا واخْتَلَفوا" 
 "هِمنيب نم ابزحْا اخْتَلَفشْ فم نوا مكَفَر  لَّذِينل ليفَو يمظع مودِ ي؛ 37:19مريم " ( ه

الرعد " ( قُل انَّما امرت انْ اعبدَ اله ومن اْحزابِ من ينْكر بعضه "  ).65:43الزخرف 
36:13.(  

" (  يعقلُونَ ومَ بِانَّهم ق ذَلكَ  تَحسبهم جميعا وقلُوبهم شَتَّى باسهم بينَهم شَدِيدٌ" 
  ).14:  59الحشر
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  " مختلفة أهواؤهم وهم مجتمعون في , مختلفة شهادتهم , فأهل الباطل مختلفة آراؤهم
 ).القرطبي " ( عداوة أهل الحق

: قال محمد  واالن من يحصي عدد المئات من الفرق والمذاهب والطوائف االسالمية ؟ 
" في النار واثنتان وسبعون؛ فواحدة في الجنة،  لتفترقن أمتي على ثالث وسبعين فرقة"
كيف تعلم عزيزي المسلم انك من ). 1082األلباني صحيح الجامع  - صحيح  حديث (

  !!! 73 \1: فنسبة نجاتك هي ! الفرقة الناجية التي لن تدخل النار ؟
  

  لاقتـ 48

  : قتل االطفال
" شَيىا نُكْرا  لقَدْ جِىت  بِغَيرِ نَفْس  اقتَلْت نَفسا زَكيةً  قال  ه لَقيا غَما فقَتَلَ حتَّى اذَافَانْطلَقَا " 
 : لنقرأ من التفاسير.  لقد قتل الخضر طفال بريئاً بغير حق ).74الكهف (
 "  لَقَا "  يقول تعالىذَا"  أي بعد ذلك" فَانْطتَّى اا  حيقل قَتَلَها فمَن كا وقد تقدم انه غ

وأجملهم  وكان أحسنهم من بينهم وانه عمد اليه من القرى الغلمان في القرية يلعب مع
و  اقْتلَعه بيده ةوفي رِواي روقيل رضخَه بحج حتَز راسها ه انّوروي لَه فقَتَ وأضوأهم

أي " نُكْرا  جِىت شَيىالقَدْ " ه تْلقَد لستنَاي بغير م" بغير نفْس  " لْتهعملَت اثما بعد فَقَت
  ).ابن كثير (  ". ةظاهر النَّكَار

 : قول القرآن اذ نحيلهم سراعاً الى .. ولكي ال يتعللوا بأن القرآن ذكر قتل طفل بريء واحد
" يلائرسي انلَى بنَا عكَتَب في اْرض  فسادٍ انَّه من قتَل نَفسا بِغيرِ نَفس او  من اجل ذَلكَ 

رسلُنَا  ومن احياها فَكَانَّما احيا النَّاس جميعا ولقَدْ جاءتْهم فكَانَّما قتَل النَّاس جميعا
كَثيرا منْهم بعدَ ذَلكَ في    ).32 :5 المائدة( "ارض لمسرِفُونَ  بِالبيِنَاتِ ثم انَّ 

  ل االنبياء بحق ؟هل يقت
 "ّقرِ حيبِغ قْتُلُونَ النَّبِيِّينيأيجوز قتل االنبياء بالحق؟ ).21:2البقرة " (  و  
  ).61:2البقرة "( يعتَدُونَ عصواْ وكَانُواْ  ذَلكَ بِما بِغيرِ الْحقّ النَّبِيِّين  ويقْتُلُونَ " 

  : مطلق ودائم حتى يسلموااسالمي قتال 
 "فَا مرحال رشْهلَخَ اذَا انْس موهدْتُمجو ثيح ينشْرِكتُلُوا الْماقف  موهرصاحو مخُذُوهو

 مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّوا س ا الزآتَوةَ وَوا الصقَاماوا ونْ تَابدٍ فَاصرم كُل  مهدُوا لاقْع5: 9 التوبة"(و.(  
كَافةًوقاتلُو"   ينشْرِكا الْم  ينتَّقمال عم هنَّ الوا الَماعكَافَّةً و  لُونَكُمقَاتا ي9التوبة " (كَم :

36(.  
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  : الرعب وضرب الرقاب
كَفرواسالْقي في قلُوبِ الَّ معكُم فَثَبِتُوا الذِين آمنُوا  اذْ يوحي ربكَ الى المَئكَة انِّي"   ذِين 

 بعوا  الررِبنَاقِفَاضعْا قونَانٍ فب كُل  منْهوا مرِباض12:  8 االنفال" ( و(.  
كَفروا فضرب الرِقابِ"   الَّذِين يتُمذَا لَقادُ  فعا بنا ممفَا اقثوفَشُدُّوا ال موهخَنْتُمثذَا اتَّى اح

ا فماا وهزَاروا برحال عتَّى تَضح 4: 47 سورة محمد" ( دَاء.(  
  : القتال لنشر االسالم وليس الدفاع 

 " هل كُلُّه  كُونَ الدِّينيتْنَةٌ وتَكُونَ ف َ تَّىح ملُوهاتق39: 8األنفال( "و.(  
  " ويكون : " ه تعالى لدليل ذلك قو.  أمر بقتال مطلق ال بشرط أن يبدأ الكفاروهو

  ).القرطبي " (الدين له 
  : القتال يشفي صدور المسلمين

 "دِيكُميبِا هال مهذِّبعي ملُوهاتق  هِملَيع كُمرنْصيو مخْزِهيودُورشْفِ صيو  يننموم مقَو"   
  ).14: 9التوبة (

سورة " (واله معكُم  وانْتُم اْعلَونَ عوا الَى السلْمفَ تَهِنُوا وتَدْ " : ال تدعوا للسالم
  ).35: 47محمد

  : محمد يحرض على القتل
"هال بِيلي سف لقَاتكَ  فنَفْس ا تُكَلَّف يننموالْم ِضرحو  ساب كُفنْ يا هى السع

 هالوا وكَفَر  ذِينال ًيشَدُّ تَنْكاا وساشَدُّ ب84: 4النساء( "ا(.  
انْ يكُن منْكُم عشْرونَ صابِرونَ يغْلبوا ماىتَين يا ايها النَّبِي حرِض الْمومنين علَى الْقتَالِ " 

كَفَرو  ذِينال نفًا ملوا ابغْلةٌ ياىم نْكُمم كُننْ ياونَ وفْقَهي  مقَو منَّه65: 8األنفال(" ا بِا(. 
" و تَتَّخذُوا منْهم وليا و نَصيرا  فخُذُوهم واقتُلُوهم حيث وجدْتُموهم فَانْ تَولوا " 
  .)89: 4النساء(
  

  قرآنـ 49

فكيف يحوي ). 103: 16النحل " ( لسانٌ عربِي مبِين "  :  ؟ وبلسان قريش قرآن عربي
) ن في علوم القرآن االتقا( ؟ وقد افرد االمام السيوطي في كتابه الشهير كلمات غير عربية 

  ).النوع الثالث والثمانون –اإلتقان " (فيما وقع فيه بغير لغة العرب :"فصال بعنوان
  : وفيه ايات متشابهات ال يعلم معناها احد ؟ قرآن مبين
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آيات محكَمات هن ام الكتَابِ هو ا"   نْهم تَابكَ الكلَيع لنْزلذِي ا اتتَشَابِهم خَراا  ومفَا
 تْنَةالف غَاءتاب نْهم ها تَشَابونَ متَّبِعغٌ فَيزَي ي قُلُوبِهِمف الذِين وِيلَهتَا لَمعا يمو هوِيلتَا اءغتا بو َّا

هابِ  البلو االولا ا ذَّكَّرا يمِنَا وبنْدِ رع نم كُل نَّا بِهآم سورة "(والراسخُونَ في العلْم يقُولونَ 
  ).7: 3آل عمران 

  : قصص غريبة
  :لن يفهمها أحد من القرآن اال بالرجوع الى اساطير المفسرين وحكاياتهم العجيبة 

  .)259: 2البقرة(            خيالية عن رجل مر على قرية ومات مائة عام ثم قامالقصة كال
  ).244-243: 2البقرة(                          !وقصة االلوف الذين ماتوا ثم أحياهم إن اله 

  ).189-176: 26الشعراء(                                   يوم الظلة واأليكة  أصحاب وقصة
  ).33-17: 68القلم(               !كالصريم أصحاب الجنة الذين بالهم واصبحوا وقصة 

  ).82-60: 18الكهف(                    !ستقرأ العجب .. قصة موسى والخضر والحوت و
  .  )68: 27النمل)( 5: 25فرقانال( "  أساطير األولين اكتتبها تملى عليه بكرة وأصيال" حقاً

  : نصوص غير مفهومة
فوسطْن بِه .فاثرنَ بِه نَقْعا .فالْمغيراتِ صبحا.فالْمورِياتِ قدْحا .والْعادِياتِ ضبحا" 

  .)4 -1:100 العاديات" (جمعا
 .فالسابِقَاتِ سبقًا  . اتِ سبحاوالسابِح .والنَّاشطَاتِ نَشْطًا. والنَّازِعاتِ غرقا" 

  ).7-1:79النازعات " (  تَتْبعها الرادِفة .الراجِفةُ  يوم تَرجف . فالْمدَبِّراتِ امرا
 التفاسير التي تعرض عشرات المعاني المتضاربة عشرات بقراءة ولو  ! لن تفهمصدقني 

  !" اله أعلم: " وتختمها بعبارة 
اذ كانت  ؟ " سجع الكهان " االلغاز تضاهي اليست هذه ؟ "العربي المبين " هذا هوهل 

، " االلغاز " ان اله القرآن قد اقسم بهذه : واسأل  . ولكن دون معنى ،قوافيبال تتسمايضاً 
فعلى ماذا !  " محذوف وجواب هذه األقسام ": ؟ قال الجاللين ولكن اين جواب القسم

  اقسم اذن ؟
آية او نُنْسها نَاتِ بِخَيرٍ منْها او مثلهاما "  : وخقرآن منس  نخْ ملَى  نَنْسع هنَّ الا لَمتَع ملا

قَدِير ءشَي ِ106: 2البقرة  " (كُل.(  
أي ) الناسخ والمنسوخ ( القرآن لكونه يكتض بالتناقضات ، فقد اخترع له المسلمون فكرة 

ال يوجد حديث واحد عن محمد و ! اي آيات تبطل وتلغي ايات اخرى ! الناقض والمنقوض 
انما هذا يرجع الى المفسرين والتابعين ! يحدد ما هي االيات الناسخة وااليات المنسوخة 



59 
 

الناسخ قبل يجيء  ومن غرائب النسخ أن! وليس بوحي الهي  .وباجتهادهم أو هواهم
  : المنسوخ

 "نَ مفَّوتَوي ذِينالو هِننْفُسبِا نصبتَراجاً يزْوونَ اذَريو شْراً نْكُمعرٍ وشْهةَ اعبر2البقرة " ( ا :
والذين يتَوفَّون منكم ويذَرون أزواجاً وصيةً : " واردة بعدها  آية هذه اآلية نسخت).  234

  . )240: 2بقرة ال" (  غير اخراج ) الى عام كامل (  إلى الحولألزواجهم متاعاً 
" ا النَّبِيهيا الَلْنَا لَكَيحنَّا اكَ ااجزْونسخت آية جاءت بعدها هي).  50: 33األحزاب " ( ا : 
األحزاب " (وال انْ تَبدَّل بِهِن من ازْواج ولو اعجبكَ حسنُهن ال يحل لَكَ النِّساء من بعدُ"

33 :52.(  
  :  تحدي القرآن ليس موجه ألهل الكتاب

كُنْتُم صادِقين منْهما قُل فَاتُوا بِكتَابٍ من عنْدِ اله هو اهدَى"    ).49: 28القصص " (اتَّبِعه انْ 
  :؟  القرآن محرف

  ).91:15الحجر " (  الْقُرآنَ عضين الذِين جعلُوا " 
التوراة : هنا يعني " ن القرآ" المسلمين فقد افتروا وبكل تبجح بأن لصعوبة هذه الحقيقة على 

  ! واالنجيل
  "حيث آمنوا ببعض وكفروا ببعض  أجزاء" عضين" أي كتبهم المنزلة عليهم "

  ).الجاللين(
  " جزءوه أجزاء فآمنوا  هم أهل الكتابقال " جعلوا القرآن عضين" عن ابن عباس

  ).كثير ابن .." ( ببعضه وكفروا ببعضه 

  محمدـ 50

  :  ومذنب خاطئبل  غير معصوم محمد
  ).55: 40غافر "(  وسبِح بِحمدِ ربِكَ بِالعشيِ وا بكَارِ  واستَغفر لذَنْبِكَ" 
  " هرِ الفتَغاسيماً  وحكَانَ غَفُوراً ر  هنَّ ال106: 4النساء " (ا(.  

 "رتَغْفاسذَنْبِ  ونَاتِ  كَ لموما لو يننمولْمل19: 47محمد " (و(.  
" ا تَقَدَّمم هكَ الل رغْفيبِيناً لكَ فَتْحاً منَا لنَّا فَتَحاخَّرا تَامذَنْبِكَ و ن2و 1: 48الفتح " (م.(  
  ).الطبري" ( ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيهاوغفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك "

 39: 55كلمة ذنب المستعملة لمحمد في القرآن ليست أقل من خطية ففي سورة الرحمن 
نرى كلمة ذنب مساوية  78: 28كلمة ذنب مستعملة لألنس والجان وفي سورة القصص 
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 29: 12لكلمة جرم وايضاً  للكذب واالفتراء والشهوة وعدم اإليمان كما في سورة يوسف 
  فأين العصمة من محمد ؟ .14: 91ورة الشمس وس 11: 67وسورة الملك 

 
  : أوزار محمد نقضت ظهره

  .) 3-1:  94الشرح " ( وِزْركَ الَّذِي انْقَض ظَهركَ الم نَشْرح لكَ صدْركَ ووضعنَا عنْكَ "  
  " ه كان يقولاللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي، وإسرافي " :وفي الصحيح أن رسول ال

اللهم اغفر لي هزلي وجدي، وخطئي وعمدي، وكل . ما أنت أعلم به منيفي أمري، و
  ).ابن كثير " ( ذلك عندي

  : ال يعلم ان كان على هدى
 "بِينلٍ مَي ضف ودًى الَى هلَع اكُميا ونَّا اا24:34سبأ " (  و.(  

  .)25: 34سبأ " ( و نُسال عما تَعملُونَ  اجرمنَا عمالونَ قُل  تُسا  " : إجرامه
  ).7:23الضحى " ( فَهدَى  ووجدَكَ ضا"  : محمد الضال

  !كان من الغافلين 
 " كُنْت   .)3:12يوسف " (  ه لَمن الْغافلينمن قبلوانْ 

وقوم محمد المشركون ، وصفهم بذات الوصف الذي . اً وال شرعاً اال الكفراي لم يكن له دين
ولهم آذَانٌ ال يسمعونَ  لهم قُلُوب ال يفْقَهونَ بِها ولهم اعين ال يبصرونَ بِها:" وصفه غافلون 

 لضا مه لب امنْعكَاال   .)179:  7 االعراف" (  افلُونَالْغ اولَئكَ هم  بِها اولئكَ 
  ).6: 36 يس" (   غافلُونَ  فهم ما انْذِر آباوهم  لتُنْذِر قَوما"

  : ما كان يدري ما االيمان
 "يحوكَ اكَذَلرِنَا وما نا موحكَ ريلانُ نَا ايمْا َو تَابا الْكتَدْرِي م ا كُنْتالشورى " ( م

52:42.(  
 : كان يعبد رجز األوثان

-1 :74سورة المدثر " ( فاهجر والرجز فَكَبِر  وثيابكَ فَطهِر  ياايها المدَّثِر  قُم فَانْذِر وربكَ "
5(.  
  "قوله, عن مجاهد.. واترك خدمتها  ،واألوثان فاهجر عبادتها :معنى الكالم: 

 صنمانوهما , إساف ونائلة :عن قتادة والرجز فاهجر . .األوثان: والرجز فاهجر قال
 أن يجتنبهما صفأمر اله نبيه , عليهما كانا عند البيت يمسح وجوههما من أتى

  ).الطبري  .." ( ويعتزلهما
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 للْمشْرِكين ولَو كَانُوا اولي قربى ما كَانَ للنَّبِيِ والذِين آمنُوا انْ يستَغْفروا: "  اهله مشركين
يمحالج ابحصا منَّها مهل نيا تَبدِ معب ن114و 113: 9سورة التوبة " (م.(  

حتى ابو طالب والد . مه كلهم ما عدا حمزة والعباس وكذلك أعما. وأبويه ماتا على الشرك
  ).3:24سورة النور( وزناة ). 28:9سورة التوبة ( والمشركين نجس  !علي مات مشركاً
  :   باكرام االصنام له وحي الشيطان

فَينْسخُ اله  انُ في امنيته وال نَبِيٍ اال اذَا تَمنَّى الْقَى الشَّيطَوما ارسلْنَا من قَبلكَ من رسولٍ "
هاتآي  هال مكحي مانُ ثطي الشَّيلْقا ي52: 22سورة الحج " (م(.  

 "زَّتااشْم دَهحو هال رك ذُكر الَّذِين من دونه قُلُوب الذِين  يومنُونَ بِاخرة واذَا  واذَا ذُ
ذَا هونَارشتَبسي 45:39الزمر " (  م.(  

وهناك شبه اجماع من المفسرين بأن هذه االية تعني حين قرأ محمد سورة النجم ومدح  
  :نقرأ باختصار أوثان قريش ، ثم زعم بأن االيات كانت وحياً شيطانياً 

  "ين يعني األوثانلْقَى  حمالنَّ  عند قراءته سورة ص  الشيطان في أمنية النبياج : 
 ).القرطبي " ( تلْكَ الغَرانيق العلَى وانَّ شَفَاعتهم تُرتَجى

  "السالم سورة النجم عند الكعبة  عليه نزلت في قراءة النبي  :قال مجاهد وغيره
أفرأيتم الالت  :فقال ،أمنيته وعند ذلك ألقى الشيطان فيبمحضر من الكفار، 

تفسير "(  الغرانيق العلى، وإن شفاعتهم لترتجى إنهن والعزى ومناة الثالثة األخرى،
 ).ابن عطية -المحرر الوجيز 

  " تفسير بحر (" استبشروا وذكر آلهتهمسورة النجم  -ص  -وذلك أنه حين قرأ النبي
 .)السمرقندي –العلوم

  " الزمخشري(" فسجدوا معه لفرحهم عند باب الكعبة،) والنجم(ذكر آلهتهم حين قرأ.(  
  : محمد المسحور

نزلتا بسبب سحر محمد من ساحر يهودي . 6 - 1: 114الناس  و 5-1: 113سورة الفلق  
  !سحره 

روي أن يهودياً سحر النبي في إحدى عشرة عقدة في وتر دسه في بئر، فمرض النبي ونزلت " 
  :فكيف سحروه بينما القرآن يقول  ).البيضاوي " ( المعوذتان

"  راحالس حلفال يو  ثيتَى حفلماذا أفلح مع محمد ؟ ).69:  20 طه" (  ا  
   ."ستة أشهر فيها في السحر صالمدة التي مكث النبي  ":وبقى محمد مسحوراً لستة أشهر 
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 - بإسناد الصحيحوجدناه موصوال : خالصة الدرجة - ابن حجر العسقالني  -فتح الباري (
  ).10/237: الرقم

 : بقولهم للمسلمين) ولو لستة اشهر ( الم يصدق عرب قريش  
  ).47: االسراء  " ( انْ تَتَّبِعونَ اال رجال مسحورا "

  : لم يكن له معجزة

آيةٌ قَالوا "  متْهاءذَا جاوهال لسر يوتا ام لثتَى متَّى نُوح نمنُو لن  لعجي ثيح لَمعا هال
 تَهال124: 6األنعام " (رِس  (.  

كْثَـرهم ـ  آيـةً لوَ نُزِل علَيه آيةٌ من ربِه قل انَّ اله قادِر علَى انْ ينَزِل وقالُوا" ا ـنكلو
  ).37: 6األنعام " (يعلَمونَ 

كَفَروا "   الذِين قُوليونْتا انَّما ِهبر نةٌ مآي هلَيع نْزِلا اللو نْذِرـادٍ  مه مقَـو ِكُللالرعـد " (و
13 :7.(  

كَفَروا "    الذِين قُوليو ِهبر نةٌ مآي هلَيع نْزِلا اللو نم هيلدِي اهيو شَاءي نم لضي هنَّ الا قُل
 نَاب27: 13الرعد " (ا  .(  

"هِمانميدَ اهج هوا بِالمسقاو هنْدَ الع اتا اآلينَّما لا قبِه نُنموةٌ لَيآي  متْهاءج نا  لَئمو
  ). 109: 6األنعام " (يشْعركُم انَّها اذَا جاءت  يومنُون 

كَذَّب بِها اّْولُونَ"    .)59: 17اء سورة اإلسر" ( وما منَعنَا انْ نُرسل بِا ْياتِ اال انْ 
لماذا اذن : وحينها نسأل ! فالمعجزة ممنوعة عنه ، بحجة ضعيفة وهي ان االقدمون كذبوا بها 

يقول المسلمون بأن محمد قد شق القمر بعد ان طلب منه اهل قريش معجزة ، وقد كذبوها ؟ 
   !ولماذا لم يهلكهم اله بعد تكذيبهم ؟

  : أم األممي النبي األمي
  "فَآمنُوا بِاله ورسوله النَّبِيِ االمِيِ ... النَّبِي االمِي عونَ الرسول الذِين يتَّبِ" 
  ).158و157:7األعراف (  

من ال ينتمي ألهل  فكل. األممي أي من األمم الذين ال كتاب مقدس لديهم  هواألمي 
  :الكتاب هو أمي

 " لَّذِينل قُلِوماالو تَابوتُوا الكاِيني تُملَمسا20: 3سورة آل عمران ( "ا.(  
 "يعني اليهود والنصارى“ ِينِيماالقرطبي" (ذين ال كتاب لهم وهم مشركو العربال“ و.(  
 " ثعالذِي ب وهِينِيمي االف  هاتآي  هِملَيتْلُو عي منْهم والس2: 62سورة الجمعة " (ر.(  
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  "ألنهم لم  األميون العرب كلهم ، من كتب منهم ومن لم يكتب: قال ابن عباس ،
  ).القرطبي " ( يكونوا من أهل الكتاب 

  : النبي الخاتم اي المصدق وليس الخاتمة
 " هال ولسر نكلو كُمالرِج ندٍ محا ابدٌ امحا كَانَ ممِينالنَّبِي خَاتَم40:33االحزاب ( " و.(  

  :وهذه كلمة عليها قراءتان تختلفان بالمعنى  ".خاتم : " بل " خاتمة " القرآن لم يقل 
وليس  التصديق: آلة الختم بمعنى ). الجاللين " (  كآلة الختمالتاء  بفتح وفي قراءة" 

بل جاء بِالحقِ : " كقوله  .وهذا المعنى تدعمه العديد من النصوص القرآنية. معنى األخير
 ينلسرالْم دَّقصبينما ال توجد آية  .اي صدقهم " ختم النبيين " اي ). 37:37الصافات " ( و

  .قرآنية تقول أنه آخر االنبياء
  : ال شفاعة له

ذَلكَ بِانَّهم هم سبعين مرةً فلَن يغفر اله لَهم استَغفر لَهم اوَ  تَستَغفر لَهم انْ تَستَغفر لَ " 
 ينقفَاسال مقَودِي الهي  هالو هولسرو هوا بِال80:9التوبة " ( كَفَر.(  

  )19: 39الزمر" ( ي النَّارِ افانْت تُنْقذُ من فافَمن حق علَيه كَلمةُ العذَابِ " 
 " ءرِ شَيمْا نلَكَ م سونَ  لَيمالظ منَّهفَا مهذِّبعي وا هِملَيع تُوبي و128:3آل عمران " ( ا(  
 " القُلا وعي نَفسنَفكُ للما  ال ار188: 7األعراف" (ض.(  
 " لسالر نا مبِدْع ا كُنْتم قُلبِكُم َبِي و لعفا يرِي مدا ام9:46األحقاف " (  و.(  
 "ءشَي نم ابِهِمسح نكَ ملَيا عم  ءشَي نم هِملَيابِكَ عسح نا مم52:6ام األنع" ( و.(  
 " نَفْس ي كُلتتَا موايهسنَف نع ادِلونَ تُجلَمظي  مهو لَتما عم نَفْس فَّى كُلتُوالنحل " ( و

111:16.(  
  : عسى ان يبعثه مقاماً محموداً

  ).79:  17االسراء  " (انْ يبعثَكَ ربكَ مقَاما محمودا عسى ومن اللَّيل فَتَهجدْ بِه نَافلَةً لكَ "
Yusuf Ali: soon will thy Lord raise thee to a Station of Praise and 
Glory 
Pickthall  : It may be that thy Lord will raise thee to a praised estate. 
 

  :  دعوته قومية
 " هدَيي نيذِي بال دِّقصكٌ ماربم نَاهلنْزا تَابذَا كهى والْقُر ما تُنْذِرلاوهلوح نماألنعام " ( و

  !لمكة والقبائل ما حولها ). 7:42الشورى (؛ ) 92:6
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 " نَّهاكَ ومقَوللَكَ و ونَ لَذِكْرلاتُس فوسلقومك اي العرب فهي . )44:43الزخرف " ( و
  : لذلك كان كتابه عربياً وبلسان عربي! دعوة قومية

  ).2:12يوسف  " (لعلَّكُم تَعقلُونَ  عربِياانَّا انْزلنَاه قُرآنًا " 
األحقاف " ( لينْذِر الذِين ظلَموا وبشْرى للْمحسنين  عربِياوهذَا كتَاب مصدِّق لسانًا " 

12:46.(  
  ).4:14ابراهيم " ( قَومه ليبيِن لهم وما ارسلْنَا من رسولٍ ا بِلسانِ " 

  : والقرآن ليس لألجانب واالعاجم
 " ينمجعْا ضعلَى بع لْنَاهنَز لَوو  يننموم ا كَانُوا بِهم هِملَيع هاقَرالشعراء " (  ف

198:26 -199.(  
  : هيد على أمته فقطمحمد هو ش

  ).36:16النحل " (  كُلِ امة رسوًولقَدْ بعثْنَا في " 
كُلِ امة بِشَهِيدٍ وجِىنَا بِكَ "   ننَا مذَا جِىا ففَكَيولَى هشَهِيدًاع ءَ  ) " 41:4النساء.(  
 "ولسر ةما ِكُللونَ  ولَمظي  مهو طسقبِال منَهيب يقُض مهولسر اءذَا جيونس " ( فَا

47:10.(  

  احوال محمد الشخصيةـ 51

  : ينكح جاريته على فراش زوجته ثم يحرمها
"ا الَكَ ي هال لحا ام ِمرتُح مل ا النَّبِيهي  يتَغاجِكَ تَبزْوا اتضرقَدْ  م يمحر غَفُور هالو

 يمكالح يملالع وهو كُمالوم هالو كُمانميلَّةَ اتَح كُمل هال ض2و 1: 66التحريم ." (فَر.(  
بأن معه ربه وجبريل وكل  تهديداًشة وحفصة بسبب هذا ، انزل وبعد ان ضايقته زوجاته عائ

  :ضد فتاتين ضعيفتين  ، والمالئكة ظهير له, المؤمنين من اصحابه
موَه وجِبرِيل  وانْ تَظَاهرا علَيه فانَّ اله هو  انْ تَتُوبا الى اله فَقَدْ صغَت قُلُوبكُما"

الْم حالصكَ ودَ ذَلعكَةُ بئَالْمو يننمو  هل هذا كالم اله ام  ).4:  66التحريم "( ظَهِير
  رجل يستقوي على زوجتيه ؟

  :  ينكح زوجة ابنه بالتبني بعد ان رءاها حاسرة
واتَّق اله وتُخْفي في  واذْ تَقُول للَّذِي انْعم اله علَيه وانْعمت علَيه امسكْ علَيكَ زَوجكَ" 

 دِيهبم ها الكَ منَفْستَخْشَى النَّاسو  نْ تَخْشَاها قحا ها والطَرا ونْهدٌ مى زَيضا قلَمف
  "(..ا منْهن وطراً لكَي ال يكُونَ علَى المومنين حرج في ازْواج ادعيائهِم اذَا قَضو زَّوجنَاكَها
  .)38،  33:37األحزاب 
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ال عجب فقد . وهو االسم الوحيد من صحابته الذي ذكره في القرآن " ! زيد " الحظوا اسم 
  !!التي نكحها دون ولي وال شهود وال عقد وال مهر ! تنازل لمحمد عن زوجته 

بال ولي وال أن يدخل عليها  وكان الذي ولي تزويجها منه هو اله عز وجل بمعنى أنه أوحى "
  .)ابن كثير" ( البشر من عقد وال مهر وال شهود

  :  يستنكح أي إمرأة تهب نفسها له
انْ اراد النَّبِي انْ يستَنْكحها خَالصةً لَكَ من دونِ للنَّبِيِ انْ وهبت نَفسها وامراةً مومنَةً " 

يننموالْم قَدْ ع مانُهميا لَكَتا ممو اجِهِمزْوي اف هِملَينَا عضا فَرنَا ممكَ للَيكُونَ عي َكَيل
 جركَا حاويمحا رغَفُور ه50:33األحزاب " (نَ ال .(  
  " وعجل واستعجل , مثل عجب واستعجب ,  واستنكحنكح : يقال , أي ينكحها .

   .)القرطبي " (  طلب الوطءأو , بمعنى طلب النكاح  احاالستنكويجوز أن يرد 
بل حلل له  ).3: 4سورة النساء (بينما حرم على باقي المسلمين نكاح فوق االربعة نساء 

  :االعجب
 "  في امرأة خلية كان له أن يدخل بها من غير لفظ نكاح أو  إذا رغب صوأنه

ت جحش رضي اله تعالى في زينب بن كما وقع له ص شهود هبة ومن غير ولي وال
متزوجة يجب على زوجها  وأنه إذا رغب في امرأة  .رضاها ومن غير. عنها كما تقدم

 ." ص أن يطلقها له
 .)صنبذ من خصائصه  باب ذكر -برهان الدين الحلبي  –السيرة الحلبية  (
  

  : ال يعدل بين نساءه
 ومن ابتَغَيت ممن عزلت فَال جنَاح علَيكَ  تَشَاء  الَيكَ من  تُرجِي من تَشَاء منْهن وتُووِي "

 ننُهيعا نْ تَقَرنَى ادكَ اذَل  نيضرينَّ وزحي وال  نكُلُّه  نتَها آتَي51:  33 سورة األحزاب ( " بِم.(  
  "ه عنها قالت أن عائشةه إني أرى ربك  :رضي الع في هواكيسار يا رسول ال. 

. تشاء منهن تترك مضاجعة من: تضم، يعني  تؤخر  وتُىوِى: تُرجِى  بهمز وغير همز
أو تقسم أليتهن شئت، وتقسم . تشاء، وتمسك من تشاء أو تطلق من .وتضاجع من تشاء

  ).الزمخشري " ( نساء أمتك، وتتزوج من شئت أو تترك تزوج من شئت من. لمن شئت
  : بشدة هكان يغار على نسائ

" وقلُوبِهِنذَلكُم اطهر لقُلُوبِكُم  حجابٍ فاسالوهن من وراء واذَا سالتُموهن متَاعاً  "
  لماذا ؟ السن أمهات المؤمنين ؟ هل سيشتهي المسلم أمه ؟ ).53:33 األحزاب(
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  : وحرم على أحد ان ينكحهن بعد موته
" ا كُما كَانَ لمو هال ولسذُوا ركَانَ نْ تُو  كُمنَّ ذَلدًا ابا دِهعب نم هاجزْووا احنْ تَنْكا َو

  ).53:33 األحزاب(" عنْدَ اله عظيما
كَانَ عنْدَ اله " ما عالقة اله بكل هذه الخشية من نكاح زوجات محمد بعد موته   كُمنَّ ذَلا

بكل  البشروما شأن  فهل هذا كالم اله ام كالم زوج غيور كان يحدث به نفسه ؟؟ " عظيما 
  وما فائدة هذه اآليات للناس اآلن ؟ ؟ عن محمد هذه التفاصيل الشخصية

  : شتم عمه في سورة كاملة
"تَببِي لَهبٍ ودَا اي تلَى نَاراً ذَا تَبصيس با كَسمو هالم نْهغْنَى عا اةَ مالمح تُهارامبٍ وهل ت

  ).5 -1: 111سورة المسد " (الحطب في جِيدِها حبل من مسدٍ
عم والتي هي عبارة عن شتم وردح ضد .. فما الذي يعني البشرية من خالل هذه السورة 

ميت قرناً ، اليس الضرب في ال 14العم وزوجته اندثرا من  ؟، وزوجة عمه لهب  ابومحمد ، 
  !حرام ؟

  : ال تدخلوا بيته دون استئذان
غَير نَاظرِين انَاهَ   تَدْخُلُوا بيوت النَّبِيِ اَّ انْ يوذَنَ لَكُم الَى طَعاميا ايها الذِين آمنُوا " 

كَانَ فاذَا طَعمتُم فانْتَشروا وَ مستَولكن اذَا دعيتُم فَادخُلُوا   كُمنَّ ذَلدِيثٍ احل ينسنا
 نْكُميِي متَحسيف ذِي النَّبِيوي  ِقحال نيِي متَحسي  هال53:33األحزاب " ( و.( 

 !ال تنتظروا لكي ينضج الطعام على النار  " غير ناظرين اناه "
 
  

  : ال ترفعوا اصواتكم عند محمد
"يا انُوا يآم  ذِينا الِهتِ النَّبِيوص قوف اتَكُموصوا اعفتَر َ  ِرهلِ كَجقَوبِال هوا لرهتَج و

  ).2:  49الحجرات" ( بعضكُم لبعض انْ تَحبط اعمالكُم وانْتُم  تَشْعرونَ 
  : ينادون محمد من وراء الحجرات وهذا ازعاج

صبرواْ حتَّٰى تَخْرج  ولو انَّهم  اكْثَرهم  يعقلُونَ  من وراء الْحجراتِ الَّذِين ينَادونَكَ انَّ  "
 غَفُور هٱلو مهراً لكَانَ خَيل هِميلا يمحالحجرات : اسم السورة و) 5و 4:  49 الحجرات " ( ر .

  ؟..ما حاجة البشرية بهذا الكالم  !حمد اي حجرات نساء م
  "كناية عن خلوته بالنساءوفيها  عليه الصالة والسالم النبي حجرات نساء والمراد 

  ).البيضاوي " ( ومناداتهم من ورائها
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لَكُم تَفسحواْ في ٱلْمجالس  اذَا قيل  يايها ٱلذِين آمنُواْ : " افسحوا المجالس عند محمد
ٱنشُزواْ فَانشُزواْ  يفْسح ٱله لكُم  ٱفْسحواْ فَ  يلذَا قا11: 58 المجادلة" ( و.(  
  " المهاجرين واألنصار؛ فجاء أناس من أهل بدر  يكرم أهل بدر من صوكان النبي

على  صفقاموا حيال النبي  وقد سبِقوا في المجلس، فيهم ثابت بن قيس بن شماس
، فقال ص فشق ذلك على النبي لهم،  يوسع لهم فلم يفسحوا أرجلهم ينتظرون أن

بعدد القائمين من أهل بدر، " يا فالن وأنت يا فالن  قم: " لمن حوله من غير أهل بدر
  ).القرطبي" (الكراهية في وجوههم صالنبي  فشق ذلك على من أقيم، وعرف

 : كان يهدد من يشيعون عليه ويرجفون ، باللعنة او القتل
"قُونَلَئنَافالْم نْتَهي لَم ن  ي قُلُوبِهِمف ذِينالو  دِينَةمي الجِفُونَ فرمالو ضرم  ال مث نَّكَ بِهِمنُغْرِيل

خَلَوا  ي الذِين سنَّةَ اله ف اخذُوا وقتِّلُوا تَقْتيال  ملْعونين اينَما ثقفوا اال قَليال  يجاوِرونَكَ فيها
دِيالتَب هال نَّةستَجِدَ ل نلو لقَب ن62-60:33 سورة األحزاب" ( م.( 

 هل هذا كالم اله ، ام كالم رجل. اينما ثقفوا" تقتيال " والقتل  والمعنى انه يهددهم باللعن
  ؟ أو قتلهم تقتيال عسكري ضد خصومه مهدداً اياهم بالسكوت والصمت المطبق

  نهاية محمدـ 52

  : هل سيموت أم يقتل
 " لسالر هلقَب نم قَدْ خَلَت ولسر دٌ امحا ممولتق وا اتنْ مافا قَابِكُمعلَى اع تُمآل " (انْقَلَب

  ؟..هل اله ال يدري ان كان محمد سيموت أو يقتل  ).144: 3عمران 
  :  اع وتين قلبهاً بانقطمسموممات محمد 

"  لتَقَو لَوو  اوِيلقْا ضعنَا بلَيع  ينميبِال نْهخَذْنَا م . نَالَقَطَع مث  نْهم  ينتالْو  ِننكُم ما مفَم
 اجِزِينح نْهدٍ عح47- 44: الحاقة  ورةس("  ا.(  

"  عرق القلب: الوتين "  .لبقطع شريان الق فان عقابه سيكون موته عن طريق ،لو كذب 
إذا قطع مات لقطعنا وتينه وهو نياط القلب ). " ابن كثير " (  نياط القلب). "الطبري(

  ).النسفي " (صاحبه
  :وهكذا مات محمد بالسم مقطوع الوتين باعترافه 

  " أجد ألم  ما أزاليا عائشة ، : يقول في مرضه الذي مات فيه  ص كان النبي
كلت " إنقطاع أبهري من ذلك السم فهذا أوان وجدت بخيبر ، الطعام الذي أ

   ).صحيح البخاري ( 
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أما بولس الرسول فقد نشبت أفعى بيده ، فنفضها ، ولكن الناس ظنوا بأنه سيموت ولكنهم 
  ).6-1:28أعمال الرسل  ! (انتظروا طويال ولم يحدث له شيء 

  

  مريمـ 53

دونهِم حجابا فَارسلْنَا اليها روحنَا  ذَت من فَاتَّخَ" :  جاءها مالك متجسد كرجل ليحبلها
كُنْت تَقيا .سوِيا فتَمثل لَها بشَرا قَال انَّما انَا رسول . قالَت انِّي اعوذُ بِالرحمن منْكَ انْ 

كيا  هب لَكِربِكِ    :؟ يقول التفسير لماذا جاء كرجل). 21-19:  19 سورة مريم" (غَُما زَ
 .. " }لْنَاسراً  فَاوِيشَراً سا بهل ثَّلنَا فَتَموحا رهيلقعدت في مشرفة لالغتسال  قيل} ا

 متحجبة بشيء يسترها ـ وكانت تتحول من المسجد إلى بيت خالتها إذا من الحيض
أتاها جبريل عليه السالم  فبينما هي في مغتسلها حاضت وتعود إليه إذا طهرت ـ

 لتهييج شهوتها به لتستأنس بكالمه، ولعله متمثال بصورة شاب أمرد سوي الخلق
  ) .البيضاوي - واسرار التأويل تفسير انوار التنزيل (".رحمها  فتنحدر نطفتها إلى

 من روحنَا نَا فيهفنَفخْ فرجها ومريم ابنَت عمرانَ التي احصنَت " :  نفخ في فرجها
 ينتقَانال نم كَانَتو كُتُبِها وِهباتِ رمبِكَل دَّقَتص12:  66 التحريم" ( و.( 

قالَت  النَّخْلَة  فَاجآءها المخَاض الى جِذْع "  : مريم تقنط من رحمة اله وتتمنى الموت
  ).23: مريم  " ( منسياً  سياً وكُنت نَ قبل هذَا مت  يلَيتَني

 " ِهبر ةمحر نقْنَطُ مي نمالُّونَ والض َّ56 :15الحجر" ( ا.(  
 قَبل هذَا مت قَالت يلَيتَني النَّخْلَة  فَاجآءها المخَاض الى جِذْع : "  ! مريم حيضة ملقاة

  ).23:  19مريم " (منسياً وكُنت نَسياً 
 .. " لم تطلب ولم تذكر ،كخرق الحيض التي إذا ألقيت وطرحت ؛نسي، فترك طلبه 

 ).كثير ابن( "..
 يا اخْت تَحملُه قَالوا يا مريم لقَدْ جِىتِ شَيئاً فَرِياً  فَاتَت بِه قَومها: "  مريم أخت هارون ؟

  ).28و 27:  19مريم" (ما كَانَت امكِ بغياًما كَانَ ابوكِ امرا سوء و  هارونَ
  :  مريم تلد في الهواء الطلق تحت نخلة وتهزها

 " النَّخْلَة كِ بِجِذْعلَيِي ازهو طاقا  تُسينا جبطكِ رلَي25: 19 مريم" (ع .(  
ازْواجا خَيرا منْكُن  بدِلَه ي عسى ربه انْ طلَّقَكُن انْ : " مريم زوجة لمحمد في الجنة
  ).5 :66 التحريم ( " اوابكَارعابِدَاتٍ سائحاتٍ ثيِباتٍ  مسلماتٍ مومنَاتٍ قَانتَاتٍ تَائباتٍ 
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 ".. "ه نبيه ص في هذه اآلية  قال" ثيبات وأبكارافالثيب آسية امرأة  يزوجه أنوعد ال
العذراء سيتزوجها محمد في  ).تفسير ابن كثير". ( مرانوباألبكار مريم بنت عفرعون 
  !!الجنة 

  

  مسيحـ 54

  : المسيح هو روح اله وكلمته
" هال ولسر ميرم نى ابيسع يحسما النَّماِنْهم وحرو ميرلَى ما الْقَاها تُهمكَلالنساء " ( و

171:4 .(  
آل " ( عيسى ابن مريم بِكَلمة مِنْه اسمه الْمسيح يا مريم انَّ اله يبشِّركِ  اذْ قَالتِ المآلئكَةُ"

  ). 45:3عمران 
  : المعجزة للعالمين –المسيح هو اآلية 

آيةً "   هماو ميرم نلْنَا ابعجارٍ وذَاتِ قَر ةوبى رلا امنَاهيآوو ينعم50:23المؤمنون " ( و.(  
األنبياء " ( وجعلْنَاها وابنَها آيةً للْعالَمين والتي احصنَت فَرجها فَنَفَخْنَا فيها من روحنَا " 

91:21.(  
 " ِنيه لَيع وكِ هبر كِ قَالكَذَل  ةً قَالآي  لَهعنَجلنَّا وةً ممحرو لنَّاسا  ليقْضا مرمكَانَ او ) "

 ).21:19مريم 
  : المسيح وأمه خاتمة الذرية المصطفاة على العالم

ذُرِيةً بعضها من .  وآل عمرانَ علَى الْعالَمينآدم ونُوحا وآل ابراهيم  اله اصطَفىانَّ " 
ضعب  يملع يعمس هالفال نسب وحسب أعظم من نسب المسيح ). 34و33:3آل عمران " ( و

  !!ولم يذكر ابداً آل اسماعيل أو آل محمد . وأمه على العالمين 
انَّ اله اصطَفاكِ واذْ قَالتِ المَئكَةُ يا مريم "  : أم المسيح مصطفاة على نساء العالمين

 ينالَمالْع اءسلَى ناكِ عطَفاصكِ ورطَه42:3آل عمران " ( و.(  
  : من الذنوب والشيطان المسيح وحده المعصوم

  ).36:3آل عمران " ( الرجِيم  وذُرِيتَها من الشَّيطَانِوانِّي سميتُها مريم وانِّي اعيذُها بِكَ " 
ومسلم  4548رواه البخاري !(وأمه  اال عيسى كل بني آدم طعنه الشيطان: والحديث يقول

2366.(  
لزكي اي الطاهر من وا). 19:19مريم " (  غَما زَكياقَال انَّما انَا رسول ربِكِ هب لكِ " 

  .الذنوب
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كَاة  وجعلَني مباركًا اين ما كُنْت :"  وعصمته في كل مكان وزمان الزو ةَي بِالصانصواو
  ).31:19مريم " ( ما دمت حيا

 " ينحالالص نمفال استغفار له وال ذنب وال معاتبة ). 46:3آل عمران " ( و!  
  : والدته من عذراء بتول

كَذَلكِ اله يخْلُق ما يشَاء اذَا قَضى ام ولَم يمسسني بشَر قَالت ربِ انَّى يكُونُ لي ولدٌ "   ا قَالر
كُن فَيكُونُ   هل قُولا ينَّموهذا لم يحدث ألي بشر في التاريخ). 47:3: آل عمران " ( فَا .

آيةً للنَّاس: " وبهذا فهو بشخصه آية للناس   لَهعنَجلا  ويقْضا مرمكَانَ انَّا وةً ممحرمريم "  ( و
20:19.(  

  : المؤيد بالروح القدس دائماًالمسيح 
 اذْ ايدْتُكَ بِروح الْقُدُس اذْ قَال اله يا عيسى ابن مريم اذْكُر نعمتي علَيكَ وعلَى والدَتكَ " 

المائدة " ( لحكْمةَ والتَّوراةَ وانْجِيل تُكَلِّم النَّاس في المهدِ وكَهً واذْ علَّمتُكَ الكتَاب وا
110:5.(  

خاصية شريفة كانت حاصلة له، وهذه . وذلك من غير ان يتفاوت كالمه فى هذين الوقتين" 
  !أي وال لمحمد  ).الرازي " ( وما حصلت ألحد من األنبياء، قبله وال بعده

وهذا الشمول ". لحكمة، والتوراة واالنجيلالكتاب وا: "والمسيح قد أوتى الوحى والتنزيل كله
  .وتلقاه مباشرة بدون واسطة وال وسيط . فى النبوة لم ينله أحد من الرسل أجمعين

  " لسلْكَ الرتضعلَى بع مهضعلْنَا بضف  فَعرو هال كَلَّم  نم منْهاتٍمجرد مهضعنَا  بآتَيو
الْقُدُس وحبِر دْنَاهياِنَاتِ ويالْب ميرم نى ابيسفحين يذكر التفضيل ). 253:2البقرة " (  ع

 !وليس غيرهذكر عيسى تي
  

  : الشفيع الوجيه في الدنيا واآلخرةالمسيح هو 
  ).45:3آل عمران " ( قَربِين ومن الم  واآلخرةوجِيهاً في الدُّنْيا  "

  ).البيضاوي " ( وفي اآلخرة الشفاعة  والوجاهة في الدنيا النبوة" 
). الطبري " ( فيسكنه فى جوراه ويدنيه منهوجيهاً يعنى انه ممن يقربه اله يوم القيامة، "

  !اال عيسى } في االخرة .. وجيه { ولم يخبر القران عن احد انه 
  : ه الشفاء واحياء الموتى وعلم الغيبرسالته معجزة وبيد

 "  ا ِكُمبر نم ةبِآي تُكُمنِّي قَدْ جِىاالطِّين نم لَكُم خْلُقرِ  نِّي ايالط ةىيكَه يهخُ فنْفاكُونُ  ففَي
 هذْنِ الا بِاريط رِىباتَىوويِي الْمحاو صربْاو هكْم ْا و هذْنِ البِا كُمِىنَبا امكُلُونَ و ا تَابِم
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كُنْتُم مومنينَ  يةً لَكُم تَدَّخرونَ في بيوتكُم انَّ في ذَلكَ  أما محمد ). 49:3آل عمران " ( انْ 
  !ولم يخلق جناح بعوضة  ).59:17االسراء (فمنعت عنه المعجزة 

  : يخلق الخليقة من الطينالمسيح 
آل عمران ( " كَهيىة الطيرِ فَانفُخُ فيه فَيكُونُ طيراً بِاذْنِ اله  الطِّين مِن  انِّي اخْلُق لَكُم" 

49:3.(  
  ). 110:5المائدة " ( يها فَتَكُونُ طيراً بِاذْنيكَهيىة الطيرِ بِاذْني فَتَنفُخُ ف تَخْلُق من الطِّينواذْ "

  : الحي في السماء
كَفَروا  ورافعكَ الَياذْ قَال اله يا عيسى انِّي متَوفِّيكَ "   ذِينال نكَ مِرهطمآل عمران " ( و

له المعجز الى العالم أمتاز على البشر بدخو!كلهم ينتظرون يوم يبعثون اال المسيح ). 55:3
  .فهو سيد البشر واالنبياء. وختمه بالصعود حياً في نهايته 

  : أتباعه فوق الذين كفروا الى يوم القيامة
 " لاعجو ةاميالْق مولَى يوا اركَف  الَّذِين قووكَ فعاتَّب 55:3آل عمران " (  الَّذِين.(  

  : تالميذه ورسله موحى اليهم
 "ِينارِيولَى الْحا تيحوذْ ااي  وولسبِرنُوا بِي وآم ولم يوحي ). 11:5المائدة " ( انْ 

  .لصحابة أحد غيره
  : هو شرط وعلم للساعة

 " ةاعلسل لْملَع نَّهاو ونِ هاتَّبِعا ونَّ بِهتَرتَم ََف يمتَقسم اطر61:43الزخرف " ( ذَا ص.(  
 " لْم للساعة(وان عيسى عليه السالمعتُعلم به، فسمى الشرط شرط من أشراطهاأى ) ل ،

 ). الزمخشري ". ( العالمةوهو ) لعلَم(وقرأ ابن عباس . علْما لحصول العلم به
! زمان ويدوم الى اليوم األخير ما عدا المسيح فدوره فوق ال. كل الرسل أدوا رسالتهم وانتهت

  .فهو الخاتم والخاتمة 
  : المسيح ابن اله

 ام الْكتَابِ يمحوا اله ما يشَاء ويثْبِت وعنْدَه: " هذا التعبير ليس حرفياً كقول القرآن 
 )39:13الرعد("

فهل أبو الكتاب تزوج أم الكتاب فولدت  .)4:43الزخرف(" لدَينَا  امِ الْكتَابِ وانَّه في" 
  ! الكتاب؟ ال 

  :ثبت ذلك ولكن كل ما احاطه به ي.  صحيح ان القرآن لم يدعو المسيح انه ابن اله
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1-  " هال ادرا وذَ لتَّخنْ يى اطَفصَ لَدًاو  ارقَهدُ الاحوال هال وه انَهحبس شَاءا يم خْلُقا يمم 
  .فاالمكانية موجودة. )4:39الزمر(" 

 ).42:3آل عمران ( اختار المرأة ، واتخذ مريم واصطفاها وهكذا فعل اذ  -2
التحريم (  ونفخ في فرجها - ب عذراء - أ:  طريق االبن جاء به واصطفاه عن -3

يقول اإلمام ابن القيم الجوزي عن النفخة  ).171:4النساء ( روحه من  – ج ).12:66
  :في فرج مريم 

  " كان  نفخته لما دخلت في فرجهافكان لمريم بمنزلة األب لسائر النوع، فإن
 1جزء  –ابن قيم الجوزي  –كتاب الروح (  ." بمنزلة لقاح الذكر لألنثىذلك 

 ).  155ص  –
ينسب اليه الولد ويصير ) مصطلح إسالمي وهو  " (  ناكح الفرج" المعلوم بأن ومن  -4

 -فاالبن يشابه أباه   -، لذلك نجد بأن عيسى وكانت له صفات األلوهية ابنه شرعاً
أبيه  -، تماماً مثلما يخلق اله ) 110: 5المائدة" (  يخلق من الطين"فكان المسيح 

! ، مثل اله ) 49: 3آل عمران( وهي رميم " ىيحيي الموت"وكان ! من الطين  -
فبنوة عيسى له هي نتيجة حتمية يفرضها  .فكان شبيه بابيه ، كاالمير الشبيه بأبيه الملك

يقول  لكن ترى ما الفارق بين اله وابن اله ؟. النص القرآني الصريح كما رأينا 
كَانَ للرحمن ولَدٌ فانَا اول الْعابِدِين قل ا " :القرآن فابن  ).81:43الزخرف( " نْ 

  !لهذا االبن "  فأنا أول العابدين" اله يستحق العبادة كأبيه 
 

  مالئكةـ 55

  : أسماء المالئكة عبرانية
 "رو هكَتئَمو ها لدُوكَانَ ع  نم هلس يكَالمو رِيلجِبو  رِينلْكَافل دُوع هنَّ الالبقرة " ( فَا

98:2 .(  
  ؟...لماذا قام اله بتسمية مالئكته باسماء عبرانية وليس عربية 

  "جبريل بكسر الجيم والراء : وفيهما لغات من أسماء المالئكة جبريل وميكائيل وفيه
 بعد األلف، بهمزة وجبرائيل سر الراء بال همز،وك بال همز، وجبريل بفتح الجيم

. وجبرئيل بهمز وياء بال ألف، وجبرئل مشددة الالم وقرئ بها بياءين بال همز، وجبراييل
االتقان " ( ما ترى وطول االستعمال إلى فغير بالتعريب وأصله كوريال :قال ابن جني

  ).69النوع  –للسيوطي  –
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باسماء عبرانية ،  فلماذا قام بتسميتهم ، ، قام بخلق المالئكةقبل ان يخلق اله البشر واللغات 
  ان كانت العربية عنده أعظم واكرم ؟ 

  هل يعترض العبد على سيده ؟ .)30: 2البقرة (:   يعترضون على اله بعد ان استشارهم

  نساءـ 56

   ).228: 2البقرة" (كيمواله عزِيز ح وللرِجالِ علَيهِن درجةٌ" : للرجال عليهن درجة
  : شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ولو كانت وزيرة

 " كُمالرِج نم نتَشْهِدُوا شَهِيدَياستَانِوارامو لجرف نلَيجكُونَا ري نْ لَماف  ننَ موضتَر نمم
 دَاءدَاالشُّهحا كِّر ألن المرأة ناقصة  ).282: 2البقرة" (هما اْخْرى انْ تَضل احدَاهما فتُذَ

  !عقل ودين 
  :ميراث المرأة نصف ميراث الرجل

" دِكُموي اف هال يكُموصينيينْثْظِّ اح لثلذَّكَرِ ما  للُثَا مث نفَلَه ننَتَياث قفَو اءسن كُن فَانْ 
  .)11: 4النساء " (تَركَ 

  : ضرب النساء بعد هجرهن في المضجع
" اءلَى النِّسونَ عاموق الِجالر  هِمالوما ننْفَقُوا ما ابِمو ضعلَى بع مهضعب هال لا فَضبِم

وزَهن فَعظوهن فَالصالحات قَانتَات حافظات للْغَيبِ بِما حفظ اله والَّتي تَخَافُونَ نُشُ 
اجِعضي الْمف نوهرجاهو  نوهرِباضو  ًبِيس هِنلَيغُوا عتَب ََف نَكُمعطنْ ا4النساء "(فَا :

34.(  
  : مع زوجها أو عدد ال نهائي من ملكات اليمين المرأة تشارك ثالثة نساء

"يي الوا فطتُقْس ا فْتُمنْ خاى وتَام اعبرو ثَثنَى وثم اءالنِّس نم لَكُم ا طَابوا محانْكف
  ).3: 4النساء" (ذَلكَ ادنَى ا تَعولوا او ما ملَكَت ايمانُكُم فَانْ خفْتُم ا تَعدِلوا فَواحدَةً 

  : المطلقة ال تعود لزوجها إال بعد أن ينكحها رجل آخر
"هريا غجزَو حتَّى تَنْكدُ حعب نم لَه لتَح َا فنْ طَلَّقَهانْ  فا اهِملَيع نَاحج ََا فلَّقَهنْ طفَا

وما ذنبها هي ، لكي تعاقب بممارسة الجنس مع رجل آخر ليوم  ).230: 2البقرة " (يتَراجعا 
  واحد ؟

  : ع لها األجر بعد اإلستمتاع بهاالمرأة هي للمتعة الجنسية و يدف
كتَاب اله علَيكُم واحل لكُم ما وراء ذَ"  انُكُمميا لَكَتا مم ا اءالنِّس نم نَاتصحمالنْ وا كُمل

 بِه تُمتَعتَما اسفَم ينحافسم رغَي يننصحم كُمالومتَغُوا بِاتَب ةً وفَرِيض نهورجا نفَآتُوه ننْهم
 ةفَرِيضدِ العب نم بِه تُمياضا تَريمف كُملَيع نَاح24: 4النساء" (ج.(  
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  : اكراه الفتيات على البغاء
 " لَى البِغَاءع كُماتوا فَتَيتُكْرِه الناوصنَ تَحدرنْ اا ضرتَغُوا علتَب  نهكْرِهي نما والدُّنْي اةيالح

 نم هنَّ الفَا يمحر ورفغ هِناهكْردِ اع33: 24النور ." ( ب.(  
   !المرأة والغائط 

 "ج ونَ وا تَقُولوا ملَمتَّى تَعى حكَارس نْتُماةَ وَوا الصبتَقْر  نُواآم ذِينا الهيا اي ا انُب
نم نْكُمدٌ محا اءج وفَرٍ الَى سع وى اضرم كُنْتُم الْغائط او  عابِرِي سبِيل حتَّى تَغْتَسلُوا وانْ 

 اءالنِّس تُمسمَ  اِبييدًا طعوا صممفَتَي اءتَجِدُوا م (  :وكررها بالحرف في ) 43:4النساء " ( فَلَم
  ).6:5المائدة 

  نكاحـ 57

  :  ممارسة جنسية
ا زَانٍ او مشْرِكٌ وحرِم ذَلكَ علَى  والزانيةُ َ ينْكحهااو مشْرِكَةً  الزاني َ ينْكح اَّ زَانيةً" 

 يننموملزانية والزاني ؟فلو كان مجرد زواج فكيف يصفها با). 3:24النور " ( ال  
"اجِكُمزْوا نم كُمبر كُمل ا خَلَقونَ متَذَره خلقها للنكاحيعني  "وفروج النساء فإن ال  ) "

اي وطء المرأة بالممارسة ( الوطء : والنكاح في اللغة يعني  ).166:الشعراء  –القرطبي 
  : )الجنسية 

 سببه ، وقيل للتزوج نكاح النالوطءاصل النكاح في كالم العرب : قال االزهري" 
 –ابن منظور  –لسان العرب .." ( وقد يكون العقْدَ النكاح الوطء: الجوهري. المباح للوطء

  ).نكح 
  : نكاح المتعة

كتَاب ا"   انُكُمميا لَكَتا مم ا اءالنِّس نم نَاتصحمالنْ وا كُمذَل اءرا وم كُمل لحاو كُملَيع هل
 ينحافسم رغَي يننصحم كُمالومتَغُوا بِاةً تَبرِيضف نهورجا نآتُوهف ننْهم بِه تُمتَعتَما اسمف

كَانَ عليما حكيما  لْفرِيضةوَ جنَاح علَيكُم فيما تَراضيتُم بِه من بعدِ ا  هنَّ الالنساء " ( ا
24:4.(  

يستأجر الرجل المرأة بمال معلوم  أن، وهي عبارة عن بهذه اآلية حكم المتعةالمراد " 
تفسير " ( أنها كانت مباحة في ابتداء االسالم ، واتفقوا علىإلى أجل معين فيجامعها

  ).الرازي 
  :  نكاح المحارم

 "ا وشَرب اءمال نم ذِي خَلَقال واهرهصا وبنَس لَهعجا  فكَ قَدِيربكَانَ ر54:25الفرقان " ( و.(  
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  " النسب : قال ابن العربي . النسب والصهر معنيان يعمان كل قربى تكون بين آدميين
عصية كان فإن كان بم; عبارة عن خلط الماء بين الذكر واألنثى على وجه الشرع 

حرمت عليكم : " ولذلك لم يدخل تحت قوله ,  خلقا مطلقا ولم يكن نسبا محققا
في أصح  ألنها ليست ببنت له; بنته من الزنى ]  23: النساء " [ أمهاتكم وبناتكم 

اختلف الفقهاء في نكاح الرجل ابنته : قلت  ..القولين لعلمائنا وأصح القولين في 
اختلفوا في نكاح المحارم   ).القرطبي " (ه من زنىأو بنت ابن من زنى أو أخته

  !!!يجوز أم ال 
   ) :  253:  11( قال إبن حزم في المحلّى 

 " .. في ذلك بعقد النكاح وبين الوطء في بعض ذلك  إال أنّ مالكاً فرق بين الوطء
بنت أخته ، وعمته ، وخالته ،  فقال فيمن ملك بنت أخيه ، أوبملك اليمين 

الرضاعة ، وإبنته من الرضاعة  ه ، وإمرأة إبنه بالوالدة ، وأمه نفسه منوإمرأة أبي
ثم وطئهن هن منه ، بقرابت ، وأخته من الرضاعة ، وهو عارف بتحريمهن وعارف

،  حدّ عليه ، لكن يعاقب فإنّ الولد الحق به والفي ذلك  بما عليه كلّهن عالماً
ساعة يملكهن فان وطئهن  بأنهن حرائر ورأى إن ملك أمه التي ولدته ، وإبنته وأخته

ال حدّ عليه في ذلك كلّه وال حدّ على من تروج   :حنيفةوقال أبو  حدّ حدّ الزنا ،
وجدّته ، وعمته ، وخالته ، وبنت أخيه ، وبنت  ، أمه التي ولدته ، وإبنته ، وأخته

الولد الحق ووطئهن كُلّهن فبتحريمهن عليه  عالماً ، أخته ، عالماً بقرابتهن منه
وهو قول  دون األربعين فقط التعزير عليه إال به ، والمهر واجب لهن عليه وليس

  ." الثوري سفيان
  : ونكاح المحارم في الجنة

 "..  ةرخي افو كُمسنْفا تَشْتَهِي اا ميهف لَكُمونَ  وا تَدَّعا ميهف كُمل31:41فصلت " (و.(  
  " ه ما تشتهي أنفسكم من اللذات والشهواتالطبري " ( ولكم في اآلخرة عند ال.( 
 " وجمع األختينفي الدنيا كالحرير والخمر  ولهم فيها ما يشتهون ولو كان حراما 

 األم والبنت في الجنة إالالمحارم  سائريجوز نكاح بأنه القرطبي بل صرح : ، قال
يعة الرحم وهي منتفية هناك ، ال ما فيه رذيلة كوطء في العلة هنا التباغض وقطألن ؛ 

الجنة ذكرا مثل يعطى أحدكم في : " ؛ وقد ورد دبر ومنه وطء األبعاض كبنته وأمه
 " " .. النخلة السحوق وفرجا يسع ذلك

   .)  للشيخ سليمان البجيرمي كتاب النكاح –تحفة الحبيب على شرح الخطيب ( 
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والَّئي يئسن من المحيض من نسائكُم انِ ارتَبتُم فَعدَّتُهن ثَثةُ اشْهرٍ : "  نكاح األطفال
 نضحي ي لَمئَّالو نم هل لعجي هال تَّقي نمو نلَهمح نعضنْ يا نلُهجالِ امحا تواو

رسي رِهم4:65الطالق " ( ا ا.(  
  "ابن " ( ة اآليسة ثالثة أشهرالالئي لم يبلغن سن الحيض أن عدتهن كعد وكذا الصغار

  ).كثير
  "الجاللين " ( فعدتهن ثالثة أشهر لصغرهن" والالئي لم يحضن.(  
 " نضحي مي لئَّالالقرطبي " (  فعدتهن ثالثة أشهر الصغيرة يعنيو.(  
  "البغوي " ( فعدتهن أيضاً ثالثة أشهر ئي لم يحضنيعني الصغار الال.(  
  "األلوسي  –روح المعاني " ( الصغار الالئي لم يبلغن سن الحيض.(  
 " ه    عائشة  عن    أبيه    عن    هشام    عن    سفيان    حدثنا    محمد بن يوسف    حدثنارضي ال

 عليه وهي بنت تسع تزوجها وهي بنت ست سنين وأدخلت   ص    أن النبي  عنها 
باب انكاح الرجل ولده  - كتاب النكاح -صحيح البخاري ".  (تسعا ومكثت عنده

  ).الصغار
  

  يوسفـ 58

  ).24:12يوسف : (  مع سيدته يوسف يهم بالزنا
 : تلك المرأة يوسف ،اذ اجاب التهمة تماماً  من هذه يوسف اما الكتاب المقدس فقد برأ

"  هذا الشَّر نَعصا فه كَيلَى الا ىخْطاو يمظ9:39التكوين  سفر( " الع.(  
  ).29-28:12يوسف : (  )؟ (   مع زوجته العزيز يبرئ يوسف ويبقيه في البيت

  : يوسف ينقاد الى مخطط سيدته
" نا عفَتَاه اوِدزِيزِ تُرةُ العارام دِينَةي المةٌ فوسن قَالا وقَدْ شَغَفَه هلٍ  نَفْسالي ضا فاهنَّا لنَراً ابح

كُل واحدَة منْهن سكِّيناً  سمعت بِمكْرِهن ارسلَت اليهِن واعتَدَت لهن متَّكَا  مبِين فَلَما  آتَتو 
  .)31- 30:12يوسف " ( اكْبرنَه فَلَما راينَه  اخْرج علَيهِن  وقَاَلتِ 

يستعرض جماله امام حشد من .. نبي . ال كلمة له وال موقف وال حزم وال نخوةلم يعترض 
كبرنه  :"اللواتي تجمعن في وليمة لالستمتاع بجمال النبي بل . نساء المدينة حضن له من  :أ
  يصورهم القرآن؟ هل هذا يليق باالنبياء كما. )البيضاوي" ( شدة الشبق

  : دة جمال يوسفالنساء قد قطعن أيديهن من ش
 " نطَّعقو هل اشح لْنقو نهدِييلَكٌ  ام النْ هذا اشَراً اا هذا بم  31:12يوسف " ( كَرِيم.(  
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هل يتقبل ). للسيوطي  –الدر المنثور " ( حتى ألقينها حزا بالسكين: قال: وقطعن أيديهن  "
  !العقل السليم هذه المبالغات ؟

  : ع في شهوتهميوسف يكاد يق
 " ندَهنِّي كَيع رِفتَص إالو بصا هِن33: 12يوسف" (إلَي.(  

  !قاطعوا سورة يوسف 
 یوسف لما تضمنتھ سورة ، على نساء المسلمین یوسف المسلمین ال یحبون قراءة سورة

   :) شیخ االسالم( ابن تیمیة  االمام یقول!  عشق من مشاھد ومناظر
 " من یحب سماع ھذه السورة لما فیھا من ذكر  لناس والنساءفمن ا ومع ھذا

 إن من الناس من حتى لمحبتھ لذلك ورغبتھ في الفاحشة، وما یتعلق بھ؛ العشق
 -مجموع فتاوى ابن تیمیة (" . ..لمحبتھم للسوء،  وغیرھن یقصد إسماعھا للنساء

ین یرمون فصل تفسیر قولھ تعالى والذ -تفسیر سورة النور  -والتصوف  اآلداب
 ). یأتوا بأربعة شھداء المحصنات ثم لم

ولكن علماءھم .. ونساءھن یحبون سماع ھذه السورة لما فیھا من عشق رجال المسلمین
ً .  قراءتھا حذروھم من جاء في كتاب  .یوسف حذروا نساءھن من سورة ،والشیعة ایضا

  : الشیعة وسائل
 "  وعلموھن  فیھا الفتن فإن اھاوال تقرؤوھن إی یوسف ال تعلموا نساءكم سورة

 من ابواب مقدمات 92الباب  -وسائل الشیعة  (" المواعظ سورة النور فإن فیھا
 ).النكاح وآدابھ

  ! ن محرماو لیقرأوھا ومعھ ،لما فیھا .. یوسف من سورةحذروا النساء 
  

**************  
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