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 : املقدمة 

  يف   الكفار  كحال   متاًما  غريه،   عىل  نفسه   يف  الذي   واللؤم  بالتهم   يرمي  النفس   لئيم

  بي   كان  الكفار   من  واحد  وكل  بالعكس،  والعكس  الكرباء  منهم  الضعفاء  فيلوم  اآلخرة،

  ملا   تعال   باهلل  كفر  املستضعف  الكافر  أن   ومع   احلق،  سبيل  عىل   الدالة  والبينات  اآليات  يديه

  أننا  إل   ،الشيطان وسبل هلواه   منه  واتباًعا اإليامن، عىل   للكفر  وإيثار حب  من   قلبه يف حيمله

  اهلل   عند  يعتذرون   فتارة  ومتبوعيه،  بكربائه  التهمة  هذه  يلزق  احلساب  يوم  يف  نجده

نَا   }َوَقاُلوا  تعال:   قوله  يف  كام  هذا   بمثل  وتعال   سبحانه  اَءَنا   َساَدَتنَا   َأَطْعنَا  إِنَّا   َربَّ   َوُكرَبَ

بِيَل   َفَأَضلُّوَنا نَا  (67)   السَّ   ]األحزاب:  َكبرًِيا{  َلْعنًا   َواْلَعنُْهمْ   اْلَعَذاِب   ِمنَ   ِضْعَفْيِ   آِِتِمْ   َربَّ

نَا إِنَّا    جهنم:   يف   القيامة   يوم   الكافرون  "وقال  اهلل:  رمحه   الطربي  اإلمام  قال  [، 68  ،67 }َربَّ

اَءَنا{    الضللة   يف  أئمتنا   َأَطْعنَا{  بِيَل{  ،الرشك   يف}َوُكرَبَ السَّ   فأزالونا   يقول:  }َفَأَضلُّوَنا 

  يف   طاعتك  وإخلص  بوحدانيتك  واإلقرار   بك   واإليامن  اهلدى  وطريق   احلق   حمجة  عن

  إِذِ   َتَرى  }َوَلوْ   تعال:   قوله   يف   كام  الِتام   بذلك  مبارشة   يواجهوهنم  وتارة   .(1) الدنيا"

ِمْ   ِعنْدَ   َمْوُقوُفونَ   الظَّاملُِونَ  ِذينَ   َيُقوُل   اْلَقْوَل   َبْعض    إَِل   َبْعُضُهمْ   َيْرِجعُ   َرِّبه   اْسُتْضِعُفوا   الَّ

وا  لِلَِّذينَ    بعضا؛   بعضهم  حياور  "فيتلومون،  [،31  ]سبأ:  {ُمْؤِمنِيَ   َلُكنَّا  َأْنُتمْ   َلْوَل   اْسَتْكرَبُ

  باهلل   مؤمني  لكنا  -الدنيا  يف  والكرباء  الرؤساء  أهيا-  أنتم  لول   املستضعفون:  يقول

 
 (. 484/ 6(، وينظر: تفسري ابن كثري )331/ 20( جامع البيان )1)
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  : هذه  ورقتنا  به  اعنون    الذي  العريب  باملثل  املقصود  ذاته  هو  هؤلء  فعله  وما  .(1) وآياته"

 متاًما.   عنه  نتكلم الذي اإلسقاط وهو ،(2) وانسلَّت  بدائها   رمتني 

 تلك   يتتبع  ومن   اإلسلمي،  الدين  إل  هةاملوجَّ   الشبهات  موجة   عظمت  وقد   واليوم

  قاهلا   من   وأوائل  أصوهلا   يف  ويتفكر   اإلسلم  ِّبا  يوصم   التي   واإلشكالت   الشبهات 

  نصارى الو  يهودال  نو املسترشقف  ، متاًما  منهجهم  هذا   أن  سهولة  وبكل  يلحظ   أن   يستطيع 

  فقد   اإلسقاط؛  بمنهجية   ذلك   يف   ساروا   ولكنهم   الشبهات،   تلك   أثاروا   من   أول  هم

  الفكر   ميادين  يف  وأسقطوها   عقائدهم  يف  وعيوِّبم  دينهم  يف   إشكالِتم   اصطحبوا

  وشهوات   اإلشكالت  مزقتها  التي   ثياِّبم  اإلسلم  يلبسوا  أن  حياولون   فهم  ،اإلسلمي 

  فكثري  اآلخر،  عن  دين  كل  أصول  اختلف  وإن  ،الثني  قياس  اختلف   وإن  الدين،  رجال

  اإلسلم   هو   بام  ل  ،وبواقعهم   بعيوهنم  ينظرون  اإلسلم  إل  ينظرون  حي  املسترشقي  من

  ما   نتابع   الورقة  هذه  ويف  اإلسقاطات،   من  مجلة   ذكرنا   أن   سبق   وقد  وواقعه،   حقيقته   يف

  الرتاث   يف  بأسهمنا  ضاربي  ،إسقاطاِتم  عىل  الضوء  تسليط  وهو  املنهج،  بذات  بدأناه

 البحث.  يطول كيل  الشبهة وحقيقة  الشبهة أصل إلبطال  تعرضال   دون ،سترشاقيال

  الورقة   هذه   ويف  السترشاقية،   اإلسقاطات   من   مخسة   السابقة  الورقة   يف   تناولنا  وقد

 
 (. 406/ 20( جامع البيان )1)

)ص:  2) سلم  لبن  األمثال  ينظر:   )73( العسكري  هلل  أليب  األمثال  مجهرة  جممع  475/  1(،   ،)

 (. 102/  1األمثال أليب الفضل امليداين ) 
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 اإلسقاطات:  تلك  مجلة  فمن الباقي،  تناولنس

 أربابه:  ويضطهد   العلم  حيرم   اإلسلم  -1

  اإلسلم   بأن  عريض  زعم    اإلسلمي   للدين  املعادين   رسب  يف  الناعقي   بي   يشيع  مما

ا  !وأهله  للعلم  معادًيا   خيه رتا   يف   عاش    والتجربة!   التفكري  عن   البرشية   العقلية  وصادًّ

 عصوره!  كل  يف والفكر العلم لرجال  ومضطهًدا 

 حرقتوأُ   والفلسفة   الفكر  أهل  واضطهد  حارب  إلسلما   أن  رينان  أرنست  فيزعم

 .(1) كتبهم

  للزمن   إل  صاحلا  يكن   ومل  ،للمدنية  مناف  دين  اإلسلم  "إن   كرومر:  اللورد  ويقول

ن   احلضارة  سلم  يف   يرقوا  أن  يمكن  ل  املسلمي  وإن  فيهام،  وجد   اللذين   واملحيط   والتمدُّ

ا   وأوامره  القرآن   وينبذوا  دينهم  يرتكوا  أن   بعد   إل   باخلمول   يأمرهم   ألنه  ؛ظهريًّ

 . (2)"النتقام... وحب والشقاق لألغيار  لبغضا روح  فيهم ويبث ،والتعصب

  ذلك  يف   كتب  وقد  العلم  من  اإلسلم  موقف   يف  والستطراد  اخلوض  عن   وبعيًدا 

  العلم   اضطهد   من   التهمة  ِّبذه   اإلسلمَ   هم تَّ يَ   أن  من   حقيقة   ليعجب  املرء  إن ف  اب، تَّ الكُ 

ب  التفتيش  حماكم  له  وأقام   يف   خاطفة   نظرة  إن  ،وأقساها  التعذيب  أنواع  أشدَّ   رجاله  وعذَّ

ى  التي الوسطى  القرون تاريخ    األوربية  األمة مظاهر   أظهر أن  لنا  تبيه  الظلم بعصور  تسمَّ

 
 (. 41/ 2اإلصلح، أمحد أمي )( نقل عن: زعامء 1)

 (. 13اإلسلم روح املدنية، مصطفى الغلييني )ص: ينظر: (  2)
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  يفعل  وكيف  احلقيقة،   عن متعام   أو  أعمى  إل هذا  ينكر  ول العلم،  واضطهاد اجلهل  آنذاك 

ر  التي   بالنصوص  النصارى   أولئك    "ل   القائل:   كالنص  كتبهم؟!   يف  وأهله  العلم  عن  تنفه

  لكي   جاهًل   فيرص  الدهر،   هذا   يف   بينكم  حكيم   أنه  يظن   أحد   كان   إن  نفسه،   أحد   خيدعن 

  احلكامء   اآلخذ   مكتوب  ألنه  اهلل؛  عند   جهالة  هي   العامل   هذا   حكمة   ألن   حكياًم؛  يصري

  أسامء   العاملَ   ينسى  كيف   .(1) باطلة..."  أهنا   احلكامء  أفكار   يعلم  الرب   وأيًضا   بمكرهم، 

  اسم   البرشية  عن  أغاب  العذاب؟!  سوء  وسامتهم  الكنيسة  أذاقتهم  الذين  العلامء  أولئك 

  الكنيسة   تقرره  كانت  ملا  خمالف  وهو   الشمسية  املجموعة  اكتشف   الذي  كوبرنيكس

  حكمت   الذي  جاليليو  أذهاهنم  عن  غاب  أم  بالكفر،  واِتمته  كتبه   وأحرقت  فاضطهدته

 ؟! بيته  يف املؤبد بالسجن  عليه  الكنيسة

  رجال  اإلمجال   عىل   ميز  الذي  الطابع  كان  الديني  الفتور  وهذا"  :موسنييه   رولن  يقول

  الكهنة   ومجاعة  املادية،  مصاحلهم  عىل   السهر  لواأل  الدرجة  يف  مههم  كان  إذ  الدين؛

  الربجوازية   يف  العليا   الطبقة   بي   من   أعضاءها   تنتخب  كانت   نوتردام  كنيسة   يف   القانونيي 

  القانوين،   واحلق  اللهوت  رجال  مشاهري  بي  من  تنقيبهم  كان  كام  األرشاف.  طبقة  وبي

  الدفاع   عىل  حترص  وأهنا  الكنيسة،  أملك  بإدارة  مهتمة  بأهنا  الناس  يشعر  أن   هيمها  وكان

  هذا   وعىل  باريس،  يف  الرعايا   كهنة  حذوها   حيذو   أن   عجب   فل  وامتيازاِتا،   حقوقها  عن

  الدرجة   يف   هيمهم  كان  الذين  الريفية  األوساط  يف  الواقعة  املدن  يف   كلريوساإل   رجال  قس

 
 (. 21-8/  3( رسالة بولس األول إل أهل كورنثوس )1)
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  يدقق   منالنذور...    وحتصيل  هلم  العائدة  الرسوم  واستيفاء  املادية  مصاحلهم  تأمي  األول

  تقع   ما   لكثرة  الدهشة   تعرتيه   ذاك   إذ  الكنسية   والوثائق  والصكوك   الرسمية   السجلت   يف

  وترصفاِتم   الفاسدة  ألخلقهم   الدين  رجال   عىل   املقامة  والقضايا  الدعوى  عىل   العي  منه

  يكن   مل  واخلنجر  السكي  ورضب  املوبقات،  هذه  مقدمة  يف  يأيت  والعربدة  فالسكر  ،السيئة

  لستخدامهم   اإلكلريوس  من  رجال  أو  كهنة   عىل  صدرت  األحكام  من  وكم  قط،   نادًرا

  منطقة   أو   ناحية  عىل  يقترص   ل  الوصف  هذا  بفضائلهن...   مشكوك  شابات   أو  فتيات

 .(1) "املسيحية أوروبا  أنحاء مجيع   عىل  ينطبق  فهو خاصة

 ذكر  فقد  هلا،  حقيقة  ل  زائفة  بتهم   العلامء  يتهمون  كانوا  أهنم  ديوارنت  ول  ويذكر

  نفاقهم  وكثرة  الدينية   الوظائف   وبيع  الفسق  يف  منغمسون   الشيطان   خدم  أهنم  عنهم

 .(2) وجهلهم ورشهم

  نحو  سواء   وجهك  وليت   أينام   إنك "  : قوهلا  السينائية   كرتين   عن   ديورانت  ول   وينقل

  أو   املختلفة  الدينية   الطوائف   أو  الدين  رجال  من  غريهم   أو  األساقفة  أو  القساوسة 

  رشا   إل  تر  مل  ،كبارا  أو  السن  يف  صغارا  كانوا  سواء  ،العليا   أو  الدنيا  الطبقات  من  األحبار

  رشهي  العقل   ضيقو  كانوا  إهنم  ، البشعة   اآلدمية  اخلطايا  رائحة  أنفك  تزكم  ورذيلة

  مال   من   بناءهم أ  ويطعمون  ،هلم   إهلا  بطوهنم   واختذوا   ،األرواح  رعاية  عن  واختل  .  .بخلء

 
 وما بعدها(. 70/ 4( تاريخ احلضارات العام ملجموعة من املؤلفي )1)

 (. 85/  21( ينظر: قصة احلضارة )2)
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 .(1)"السجن من فرارهم الدينية اخلدمات  من  ويفرون ،الفقراء 

  لوبون:   غوستاف   يقول   املسلمي،  بفضل  اعرتف   من   الغربيي  من   نعدم   مل  ولكننا 

  هنالك   كانت  وإذا  البحث،  عىل  العرب  ِّبا  أقدم  التي  اهلمة  من  العجب  يقيض  واإلنسان"

  والعرب   حيتمل،   ما   عىل   العرب  فاقت  أمة   جتد  ل  فإنك  ذلك  يف  والعرب  هي   تساوت   أمم 

  ما   وإذا  فيها،  مدرسة  وإقامة  مسجد  إنشاء  إل  مهَّهم  رصفوا  مدينة  عىل  استولوا  ما  إذا  كانوا

  روى   التي  العرشون  املدارس  ومنها  كثرية،   مدارس  فيها  أسسوا  كبرية  املدينة  تلك  كانت

  منهاج   عن  ونشأ...  اإلسكندرية   يف  شاهدها  أنه  م1173  سنة  املتوىف  التطبيل  بنيامي

  العرب   أعامل   يف  مباحثنا   من  وسرتى  مهمة،   اكتشافات   إل   وصوهلم   التجريبي   العرب 

  حققه   ما  عىل  يزيد  ما  الكتشافات   من  قرون  أربعة   أو   قرون   ثلثة  يف   أنجزوا  أهنم  العلمية

  إل   انتقل  قد  العلمي  اليونان  تراث  وكان  ،كثرًيا  ذلك  من  أطول  زمن  يف  األغارقة

  إل   حولوه   العرب   إل   آل   وملا   طويل،  زمن   منذ   منه   يستفيدون  ل   عادوا   الذين  البيزنطيي 

  األمم   أساتذة  كانوا  وحدهم  العرب آخر...    خلًقا  خملوًقا   ورثتهم  فتلقاه  ،عليه  كان   ما  غري

  العرب،   بفضل  إل  والرومان   اليونان   قدماء  علوم  عىل   نطلع  مل  وأننا   قرون،  عدة  النرصانية 

  األزمنة  يف   إل   العرب  مؤلفات  من  لغاتنا   إل   نقل  عام   يستغن  مل   جامعاتنا   يف   التعليم   وأن

 .(2) "احلارضة

 
 (.  159  ينظر: حضارة اإلسلم، جلل مظهر )ص:و(،  85/  21( قصة احلضارة، ول ديورانت )1)

 وما بعدها(.  434( حضارة العرب )ص: 2)
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 اِتام   أن   لقارئا   يدركو  ، والعلامء  للعلم   وإقصائهم   الكنيسة   تعامل  شناعة   تبيَّ ي  وِّبذا

 عليه.  دليل ل إسقاط  جمرد العلم بمحاربة اإلسلم

 واملكتبات:   الكتب   أحرقوا   فقد   العلم  حيرتمون  ل  املسلمون -2

عي  للعلم  املسلمي  كراهية  لدعوى  امتداًدا كره    شدة  من  أهنم  املسترشقي  بعض  يدَّ

  بقاع   من   ما   بقعة  عىل   استيلئهم   بمجرد  الكتب  ودور  املكتبات   حيرقون   للعلم   املسلمي

  أو   هداضطُ   املسلمي  من  بالفلسفة  اشتغل  "ومن  رينان:  أرنست  قول  ذلك  فمن  األرض،

 .(1) كتبه" أحرقت

  ومن   ،ذلك   قوهلم  ِّبا  ضدون يع  التي   املغلوطة   التارخيية   الروايات  من  هؤلء  يعدم  ومل

  حييى   سلميياإل  بي  اشتهر  الزمان  هذا   ويف"  قال:  حيث  العربي  ابن  تاريخ  يف  ما  ذلك

،  يأ  بغرماطيقوس  عندنا  املعروف   النصارى   اعتقاد  يعتقد  سكندرياإ  وكان   النحوي 

  ليه إ  فاجتمع  التثليث،  يف  النصارى  يعتقده  عام  رجع  ثم  ساوري.  عقيدة  ويشيد  اليعقوبية

  وعاش   ،منزلته  عن  فأسقطوه  ،يرجع  فلم   عليه،  هو  عام  الرجوع  وسألوه  بمرص   ساقفةاأل

  موضعه   عرف  وقد   عمرو  عىل  ودخل  ،سكندرية اإل  مدينة  العاص  بن  عمرو  فتح  نأ  لإ

  هاله   ما  نسةأ  ِّبا  للعرب  تكن  مل  التي  الفلسفية  ألفاظه  من  وسمع  عمرو  فأكرمه  العلوم  من

  ثم   ،يفارقه   ل  وكان  فلزمه   ،الفكر  صحيح   الستامع  حسن  عاقل  عمرو  وكان   به.  ففتن

  األشياء  كل   عىل  وختمت  اإلسكندرية  بحواصل  أحطت  قد  إنك  يوًما:  حييى  له  قال

 
 (. 41/ 2( نقل عن: زعامء اإلصلح، أمحد أمي )1)



8 
 

  فقال   به،  أول   فنحن  به  لك  انتفاع  ل  وما  فيه،  أعارضك  فل  انتفاع  به  لك  فام  ِّبا،  املوجودة

  له   فقال  امللوكية،   خزائن  يف  التي  احلكمة  كتب  قال:  إليه؟  حتتاج  الذي  وما  عمرو:  له

  عمر  إل  وكتب  اخلطاب،   بن   عمر  املؤمني  أمري   استئذان   بعد   إل  آمر  أن  يمكنني   ل  :عمرو

فه   كان   فإن  ذكرِتا؛  التي  الكتب  وأما  فيه:   يقول  عمر  كتاب   عليه  فورد  حييى،  قول   وعرَّ

  فل   اهلل   كتاب  خيالف  ما   فيها   كان  وإن  غنى،   عنه  اهلل   كتاب  ففي  اهلل  كتاب  يوافق  ما   فيها 

م  إليه  حاجة   اإلسكندرية   محامات   عىل  تفريقها  يف  العاص  بن  عمرو   فرشع  بإعدامها،  فتقدَّ

 .(1) واعجب!" جرى  ما فاسمع أشهر،  ستة يف  فاستنفدت مواقدها،  يف وإحراقها

 يف   أننا  إل  ،الشبهة  وإبطال  الرد  يف  الستطراد  البحث  هذا  يف  منهجنا  من  ليس  أنه  مع

  مل   اخلرب  هذا  فإن   منها،  لنتأكد  الرواية  هذه  حقيقة  يف   الغوص  إل  مضطرون   الفقرة  ههذ

  مرص   فتح   ووصف   ، اإلسلمي  للفتح   معارص  مؤرخ  أنه   رغم  )أوتيخا(  املؤرخ  يذكره

  أسطول   إحراق   إثر  عىل  م.   ق.  48  عام  للكتب  حرق  من  فيها  كان   ما  وذكر  بإسهاب، 

 م. 1391 عام تيودوسيس القيرص عهد يف حصل  وما قيرص،  يوليوس

  املكتبة   كتب  أن  تزعم  اأهن  التارخيية  الرواية  هذه  قبول  يف  يقف   املرء  جعل  مما  وأيًضا

  يف   كام  آنذاك  اإلسكندرية   محامات   عدد  هذا ف  أشهر!  ستة   ملدة  محام  آلف   أربعة  يف   أحرقت

 
الدول )1) يفارقه(، ويذكر  102/  1( تاريخ خمترص  اليوم إل قوله: )وكان ل  الطبعات  (، واملوجود يف 

بعدم  األ لعلمه  النارش  الباقي يف طبعة سابقة، وقد حذفه  النص  أنه عثر عىل  أبو خليل  ستاذ شوقي 

 صحة ذلك الكلم. 
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 العربي.  ابن كتاب

مت  ولو  خمطوط،   ألف  سبعامئة  املكتبة   تلك   يف   ذكرت  التي   املخطوطات  عدد   ثم  قسه

  بضعة   إل   حيتاج  ل   العدد   هذا   وحرق  ، خمطوط  175  محام  لكل  لكان   محام  آلف   أربعة  عىل 

 واحًدا!  يوًما  يكن مل إن أيام

  احلاممات،   إل   املخطوطات   تلك  إلرسال   داعي   فل  املكتبة  تدمري  عمرو  أراد   ولو

 مكاهنا.  يف وألحرقها 

  ، عياًنا  لنا  ولظهر  ،يشء  منها   بتسَّ لَ   أشهر  ستة   احلاممات  يف  بقيت  أهنا  افرتضنا   إذا   ثم

ثنا   القصة.  هذه  يف  كام النحوي  يوحنا  حرص مع  خاصة  ذلك،  عن   التاريخ وحَلدَّ

 سنة!  بثلثي ملرص  اإلسلمي الفتح قبل مات قد  هذا  يوحنا أن املؤرخون يذكر ثم

  فوجد   امليلدي،  اخلامس  القرن  أوائل  يف  اإلسكندرية  يف  كان   أنه  أورازيوس  ويذكر

  عرشين   قبل   أتلفت  حيث  البوم،  فيها  ينعق  زيارته  عند  الكتب  من  خالية   املكتبة   رفوف

 اإلمرباطور.  من  بأمر اإلسكندرية بطريق تيوفيل يد عىل رؤيته من   سنة

من    العكس   عىل  بل  ، املكتبات  حرق  اإلسلمي   التاريخ   يف   املعروف  من   ليس  ثم

  عند   ِّبا  عرفوا  التي  املسلمي  لعادات  خمالف  فهو  وأدواته،  وأهله  العلم  احرتام  ذلك، وهو

 . اتحوالفت 

  جول  عهد   عىل  وحتديًدا  النصارى،  يد  عىل  أحرقت  اإلسكندرية  مكتبة   أن  احلقيقةف

  املدينة   يف  ثورة  لقيام  األسباب  أدنى  انتحل  اإلسكندرية  بطريق  تيوفيل  إن  ثم  قيرص،
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 أورازيوس.  ذكر كام البطالسة مكتبة  يف  كتب  من  بقي ما  وإتلف

  الشعب  عىل  له   مفوًها،  خطيًبا  وكان   ،سرييل  أخته   ابن  األمر   تول  تيوفيل  وبعد

  دين   عىل  الرياضية(   )هيبايت   تسمى   بنت  اإلسكندرية  يف  وكانت  بفصاحته،   سلطان 

  علمها   إل  الناس   يميل  ل   حتى   عليها   الشعب   فأثار   ، بالفلسفة  وتشتغل   القدماء   املرصيي 

  الكنيسة   إل  وأخذوها   ثياِّبا،   من   وجردوها  ، ندوِتا  دار   إل   سائرة  وهي   عليها   قبضوا   حتى 

د  جسمها  قطع  ثم  هناك،  وقتلوها   ،العورة   مكشوفة    بقي   ما  وألقي  العظم،  عن   اللحم  وجره

 . النار يف

حرق  كذَّ   وقد قصة  باإلسكندريةب  للكتب    عقد  حيث   أيًضا  بتلر  ألفريد  املسلمي 

  إل  ذلك   نسبة  وأن   ، أحرقوها   من   هم  النصارى   أن  وبيان   ،التهمة   هذه   إلبطال   كامًل   فصًل 

 .(1)بصلة والعقل للعلم يمت  ل  وختريف سخف  العرب 

  أهل  من   الكنيسة  قصدِتم  الذين  والعلامء  والكتب  املكتبات  تفصيل  يف  نستطرد  ول

 النصارى.   مع احلدودية املناطق من  غريها أو  األندلس يف سواء   اإلسلم

  الرواية  عىل  تعليًقا  قال   حيث  هؤلء  عىل   الرد  رش  لوبون  غوستاف   كفانا  وقد

  عادات   تأباها  التي  اهلمجيَّة  األعامل  فِمن  املزعوم  اإلسكندرية  مكتَبة  إحراُق   "أما  املزعومة:

  زمنًا   األعلم  العلامء   بعض   عىل  القصة  هذه  جازت   كيَف :  يسأل   املرء  جتَعل   والتي ،  العرب 

  يشء   ول،  فيها  البحث   إل  نعود  أن  نرى  فل  زماننا،   يف  ُدحضت  القصة  وهذه  !؟طويًل 

 
 وما بعدها(. 418( ينظر: فتح العرب ملرص، ألفريد بتلر )ص: 1)
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  كتَب   أحَرقوا  الذين  هم  النصارى  أن   الواضحة  األدلة  من  لدينا  بام  ُنثبت  أن  ِمن  أسهَل 

  يبَق   ومل  التامثيل،  ِّبا  هدموا   كالتي ،  بعناية    -العريب  الفتح   بلق-  اإلسكندرية  يف   امُلرشكي

 .(1)حُيرق" ما منها

  املكتبة   وثراء  ، واملكتبات  بالكتب  اإلسلمية   األمة  اهتامم  يف   القول  تفصيل  كفانا  كام

  املدن   اشتامل  عدا   "وهذا   قال:   حي  أمامهم  غريهم  جهد  وضعف   ، ِّبا  املسلمي   عناية   بعد

  خمتربات   عىل   مشتملة   جامعات   عىل  إلخ  وقرطبة   وطليطلة   والقاهرة   كبغداد  الكربى 

  إسبانية   يف   للعرب   وكان   العلمي،   البحث  عىل   يساعد  ما  وكل  غنية،   ومكتبات   ومراصد 

  ألف   ستامئة  بقرطبة   الثاين  احلكم  اخلليفة  مكتبة  يف   وكان  عامة،   مكتبة   سبعون  وحدها 

  بسبب   قيل  وقد  العرب،  مؤرخو  روى  كام  الفهارس  من  جملًدا  وأربعون   أربعة   منها  ،كتاب

  أكثر   امللكية  فرنسة  مكتبة  يف  جيمع  أن  سنة  أربعامئة  بعد  يستطع  مل  احلكيم  شارل  إن  ذلك:

ا يكون ثلثها  يكاد جملد  تسعامئة من  .(2)اللهوت" بعلم خاصًّ

  أحرقوا  من  هم   النصارى   أن   للقارئ  بان   والروايات   الدلئل  هذه  كل  إيراد  وبعد

   فحسب. اإلسقاط  هيوون ولكنهم اإلسكندرية،  مكتبة

 اإلسلم:  يف   احلقوق   ومسلوبة  مضطهدة   املرأة -3

  العصور  يف  عاشت  وأهنا  ،حقها   املرأة   يعط  مل  أنه  اإلسلم  عن  اليوم  وقبل  اليوم  يروج

 
 وما بعدها(.  208( حضارة العرب )ص: 1)

 وما بعدها(.  434)ص:  العرب ( حضارة 2)
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  من   بذلك  اإلسلمَ   يرمَي   أن  الغريب  ولكن  اجلانب،  مهضومة  احلقوق   مسلوبة  اإلسلمية

  حقوقها   عن   فضًل   اإلنسانية  ها حقوقَ   وسلبها  املرأة  ظلم  يف  وأرصح  أشنع  دينه  كان

  براء   احلقيقة  يف   ولكنه  األباطيل،  من  اكثريً   القرآن  إل  نسبنا  "لقد  فولتري:  يقول  اخلاصة، 

  -العد  حيرصهم  ل  وهم-  تابنا كُ   وكتب  املسلمي،   ذم  يف  كثرية  كتًبا   صنفوا   فالقسس  منها،

  بأن   إليهن  نقلوا  بأهنم  ذلك  حزِّبم،  من   النساء   جيعلوا  أن   ِّبا  استطاعوا   واسعة  مؤلفات 

  يملكن   ل  إماء  إل  تراهن  ل  اإلسلمية  الرشيعة  وأن  ذكاء،  ذات  حيوانات  يعتربهن  حممًدا

 .(1)اآلخرة" احلياة يف  هلن  حظ  ول شيًئا،   دنياهن من

  أسباًبا،   اجتامعي  كنظام  اإلسلم  لفشل  إن"  يقول:  حيث  كرومر  اللورد  أولئك  ومن

 .(2)الرجل" عن كثرًيا  منحط مركز يف املرأة  جعل أنه  منها

  عليهم  الرد  يف  أيًضا   نخوض   ول  الباب،  هذا  يف  املسترشقي   عن   النقل   نكثر  ولسنا

  مكانة   عن   ماذا   ولكن   الورقة،   هذه   يف   شأننا  هذا  فليس   ،اإلسلم  يف   املرأة  مكانة   وتقرير

ا بكونه اإلسلم رموا  الذين  هؤلء عند املرأة  للمرأة؟   عدوًّ

 فضل   يف فضح ذلك،   يغني   ما  فيهام  اليوم  املوجودتان  واإلنجيل  التوراة   نصوص  إن

  وأبحث   ألعلم   وقلبي   أنا   "درت   القديم:  العهد   يف  جاء  فقد  والقساوسة،  الرهبان   ن ع

  من   أمرَّ   فوجدت  جنون،  أهنا  واحلامقة  جهالة  أنه  الرش  وألعرف  وعقًل،  حكمة  وألطلب

 
 (. 89والصليب )ص: ( اهللل 1)

 (. 257اإلسلم روح املدنية، مصطفى الغلييني )ص: ينظر:  (2)
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ام الصالح  قيود، ويداها ،أرشاك  وقلبها شباك،  هي التي  املرأة املوت  . (1)"منها  ينجو  اهلل قدَّ

  تتسلط  ول ُتعلَّم أن للمرأة آذن  "لست  إيموثاوس: إل  الرسول بولس رسالة  يف وجاء

  املرأة   لكن  يغو  مل  وآدم  حواء،  ثم  أوًل   ُجبل  آدم  ألن  سكوت؛  يف  تكون  بل  ،الرجل   عىل

 .(2)التعدي" يف فحصلت أغويت،

  أمم   دخلت  "وملا  السباعي:  مصطفى  الشيخ  يقول  الغريب  املجتمع  يف  املرأة  حال  وعن

  فعقد   املرأة،  لإ  نظرِتم  يف   أثرت   قد   الدين   رجال  آراء   كانت  املسيحية   يف   الغرب 

  إنسان؟   غري  أم  ا نسانً إ  املرأة  تعد   هل  للبحث:  ا مؤمترً   للميلد  586  عام  يف  الفرنسيون 

  للمرأة   الغربيي  احتقار  واستمر  فحسب.  الرجل  خلدمة  خلقت  إنسان  أهنا  قرروا  اوأخريً 

  أن   فيه   يظن  كان   الذي  الفروسية  عهد  نإ  حتى  الوسطى  القرون  طيلة  حلقوقها   وحرماهنم

  من   ويرفعون  ِّبا  يتغزلون  الفرسان  كان   حيث  الجتامعية   املكانة  من   ا شيئً   احتلت  املرأة

  قارصة  تعترب  ظلت  فقد  والجتامعي،  القانوين  لوضعها   بالنسبة  هلا  خري   عهد   يكن  مل  شأهنا

 زوجها.   إذن دون  بأمواهلا الترصف يف هلا   حق ل

  أن  للرجل  يبيح  كان  1805  عام  حتى  نجليزياإل  القانون  أن  نذكر  أن  الطريف  ومن

  فقد   سورية(  لرية  ربع  -  شلن  )نصف  بنسات  بستة  الزوجة  ثمن  حدد  وقد  زوجته،  يبيع

  عنه:   الدفاع  يف   حماميه   وقال   جنيه،  بخمسامئة   1931  عام   زوجته   نجليزيإ  باع   أن  حدث 

 
 وما بعدها(.  25/ 7( اجلامعة )1)

 وما بعدها(.  13/  2( رسالة بولس إل إيموثاوس )2)
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  القانون  وكان  زوجته،  يبيع  أن  للزوج  يبيح  كان  عام  مائة  قبل  نجليزياإل  القانون  إن

  بموافقة   البيع  يتم  أن   برشط  بنسات   بستة  الزوجة   ثمن   حيدد  1801  عام  نجليزياإل

  بيع   يمنع  بقانون  1805  عام  ألغي  قد  القانون  هذا   بأن   املحكمة  فأجابت  الزوجة، 

  بالسجن  زوجته   بائع  عىل  املحكمة  حكمت   املداولة  وبعد  عنهن،  التنازل  أو  الزوجات

 أشهر.  عرشة

  امتنع   فلام   أقساط،   عىل  آلخر   زوجته  يطايلإ  باع   أن  املايض  العام  يف  حدث   وقد

 .(1)البائع" الزوج قتله األخرية األقساط  سداد  عن املشرتي

  حقوقها،   وسلبها  لمرأةل  اإلسلم  عداوة  بادعاء   هؤلء   يأبه  ل  كله  هذا   بعد  ثم

 إسقاط.   هواة احلقيقة يف  ولكنهم

 بالعرب:   خاص   دين  اإلسلم  -4

  كانوا   ولذلك   اإلسلم؛   عن   أوربا  صدُّ   هو  الشاغل  وشغلهم  املسترشقي   همُّ   كان

  وصحة   باإلسلم  منهم  أحد  اقتنع  فإن  اإلسلم،  عن  الناس  تبعد  التي  الشبهات  يثريون

  ودلئله   وحججه   اإلسلمي   الدين  بصحة  سلمنا  وإن  فقالوا:  أخرى  بشبهة  جاؤوا  أدلته

  العرب   نبي   وحممد  ،كلهم  للعاملي  ادينً  هو  وليس  بالعرب  خاص  الدين  هذا  ولكن

 خاصة. 

  من  الرغم   عىل  الفكرة  هذه  وأن  بعد،   فيام  جاءت  الرسالة  عموم  "فكرة  :مور   يقول

 
   (.1078سلم: السنة الثانية )ص:  اإل( نقل عن جملة حضارة 19( املرأة بي الفقه والقانون )ص:  1)
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  فيها   فكر  أنه  فرض  وعىل   نفسه،   حممد  فيها  يفكر  مل  تؤيهدها  التي   واألحاديث   اآليات  كثرة

  أن   كام  العرب،  بلد  كان   إنام   فيه   يفكر  كان   الذي  ه عاملَ   فإن  غامضا؛  تفكرًيا  تفكريه  كان   فقد

ه   مل  ا حممدً   وأن  هلا،   إل  هييأ   مل   اجلديد   الدين   هذا    إل   مات   أن  إل   بعث  منذ  دعوته  يوجه

  قد   كانت  إذا   ولكنها  غرست،  قد  اإلسلم  عاملية  نواة  أن  نرى  وهكذا  غريهم،  دون  للعرب

  اخلطط   إل  منه  أكثر  واألحوال   الظروف  إل   هذا   يرجع  فإنام  ذلك   بعد   ونمت  اختمرت 

 .(1) واملناهج"

  القساوسة  زعم  هو  بل  املسترشقي،  بي  بشدة  متداول  الزعم  هذا  فإن  ذكرنا  وكام

  أئمة   نقاشات  يف  حارًضا   ونجده  وسلم،   عليه  اهلل   صىل  النبي   بعثة  منذ  النصارى  وأرباب 

  ، مور   فمنهم  ،ذكرنا  كام  املسترشقون  تلقفه  وقد  ، وكتبهم  األديان  يف  ألفوا  الذين  اإلسلم

 .(2) وغريهم وفنسنك ريسلر  س.  جاك ومنهم

  علينا   الواجب  ولكن  عليها،  الرد  يف  نفيض  ولسنا  ،الشبهات  أقدم  من  الشبهة  وهذه

  يف   بام  ذلك  فيناكُ   وقد  ،عناء   مزيد  إل   بحاجة  ولسنا  فيها،  اإلسقاط  وجه  بيان  هو  هنا

  يف   جاء  حيث  إرسائيل،  لبني  املسيح   دين  خصوصية  تؤكد  نصوص  من  املقدس  الكتاب 

 
(1  )44-Muir. Tha Caliphate, p 34  ،  ،واملبرشين املسترشقي  مناهج  يف  اإلسقاط  عن  نقل 

 (.  108شوقي أبو خليل )ص:

 (. 27( ينظر: احلضارة العربية، جاك س. ريسلر، ترمجة غنيم عبدون )ص:2)
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  فيه   وجاء،  (1) الضالة"  إرسائيل   بيت  خراف  إل   إل   أرسل  "مل  املسيح:  قول  متى  إنجيل

  وإل   متضوا،   ل   أمم  طريق  إل   قائًل:   وأوصاهم   يسوع   أرسلهم   عرش   الثنا   "هؤلء  أيًضا: 

  وملا   .(2)الضالة"   إرسائيل   بيت   خراف  إل   باحلري  اذهبوا   بل   تدخلوا،  ل  للسامريي  مدينة 

  حسنًا   "ليس  هلا:  قال  املريضة،  لبنتها  يدعو  أن  إليه  وتطلب  تستعطفه،  كنعانية  امرأة  جاءته

 .(3) للكلب" ويطرح البني  خبز يؤخذ  أن

  املوجود   اآلخر  النص  إل  تنظرون  ول  النصوص  هذه  ترددون  إنكم  :قائل  يقول  وقد

  مجيع   وتلمذوا  "اذهبوا   : فيه  جاء  يوالذ  النرصانية   الديانة  لعاملية   املقرر  املقدس  الكتاب   يف

  من   النص  هذا  أن   فالرد  ،(4) القدس"  والروح  والبن  اآلب   باسم   وعمدوهم  ، األمم

  الرصيح   السابق   للنص  مناقًضا  كونه  فمع  املسيح،  أقوال  من  وليست  املستحدثة  النصوص

  هذه  تكن  "مل  يقول:  توضيًحا  املقدس  الكتاب  يف  النص  هذا  هامش  يف  نجد  املسيح  يف  من

 اليونانية".  األصلية النسخة  يف موجودة  العبارة

  ذلك  فإن  ،وعممها   النرصانية  الديانة   يف  البدعة  هذه  ابتدع  الذي  فمن  :سألت  وإن

  املسيح   رسالة  عموم  عىل  الدالة  النصوص  من  يشء   فيها   ليس  األناجيل   إن  حيث  واضح؛

 
 (. 24/ 15( إنجيل متى )1)

 (. 6-5/  10( إنجيل متى )2)

 (. 26/ 15( إنجيل متى )3)

 (. 19/  28)( إنجيل متى  4)
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  الذي   اليهودي  بولس  نصوص  من  العموم  عىل  الدالة  النصوص  وإنام  اخلصوص،  بل

  التي   نصوصه  ومن   منه،  حيلة   املحرفة  والرشائع  العقائد  من   مجلة  املسيح   دين  عىل  أدخل

  أجمد   لألمم   رسول  أنا  أين  بام  األمم،  أهيا  لكم  أقول   فإين"  املسيح:  رسالة   عموم  رشعت

  يعلن   أن  بنعمته  ودعاين  أمي  بطن  من  أفرزين  الذي  اهلل  رس  ملا  "ولكن  ويقول: ،  (1) خدمتي"

 . (3)األمم" بي أبرش أن النعمة هذه  "أعطيت ويقول:، (2)األمم" بي به ألبرش  يف ابنه

ا  وليس  عاملي  دينهم   أن  يزعمون  املسيحيي   نرى  ولكننا    من   وهو  إرسائيل،  ببني  خاصًّ

  سوى   علينا   وليس  ، إسقاًطا  اإلسلم  دين   إل  جروها  التي  وعيوِّبم  دينهم   إشكالت   أكرب 

   وانسلت. بدائها رمتني  نقول: أن

 الضعيف:   فيه القوي  يأكل   طبقي نظام   اإلسلم  -5

ن   ظامل؛   طبقي  دين  أنه  اإلسلم  عىل  الشبه  يثري  ممن  املسترشقي  من   مجلة   عييد     يمكه

ر   الصلحيات،  ويعطيه  للقوي   آيات   بجملة  لذلك   ويستدلون   لألقوياء،   الضعيف  ويسخه

  َبْعًضا   َبْعُضُهمْ   لَِيتَِّخذَ   َدَرَجات    َبْعض    َفْوَق   َبْعَضُهمْ   }َوَرَفْعنَا   تعال:   اهلل   قول   منها: 

َل   }َواهللَُّ  تعال:  وقوله   ،[ 32  ]الزخرف:   ُسْخِريًّا{ ْزِق{  يِف   َبْعض    َعىَل   َبْعَضُكمْ   َفضَّ   الره

  يف   ولسنا  ،قبل  من  وعلامء  باحثي  قبل   من  مناقشتها  متت  الدعوى  وهذه  ،[71  ]النحل:

 
 (. 13/ 11( رومية ) 1)

 (. 15/  1( غلطية )2)

 (. 8/ 3( أفسس )3)
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 املسترشقي.  إسقاطات  من كوهنا بيان  هنا املقصود  ولكن ،زيفها  كشف صدد

  وظل  الطويلة،   عصورها  يف   سحيقة  طبقية   عاشت  النرصانية  األمة  أن  فيه  شك  ل  فمام

ل  حقوقهم  أدنى  يملكون  ل  كالعبيد   الشعب  عامة  عاشوا  و  وغريمها،  والتملُّك  كالتنقُّ

  أنواع   ديورانت  ول   فبي    والعرشين،   احلادي  القرن   ابن   يتخيلها  يكاد  ل  وأحوال  أهوال

  هذه  وضمت السيف(، )نبلء  النبلء   طبقة، فكان منهم  الفرتة تلك  يف  املجتمعية الطبقات 

  هم ويلي   وأخواته،  إخوته  وأولد  امللك  ذريَّة  رشحية  أعلها  متحاسدة،   رشائح   الطبقة

ابقي،  امللوك  أبناء  من   األمراء    ثم   )مركيز(،  لقب  عىل  احلاصلون  ثم  )األدواق(،   ثم  السَّ

الطبقات    )بارون(،  ولقب  )فيكونت(،  لقب   ثم   )كونت(،   لقب و)شيفالييه(. ومن تلك 

رأسها  رجال  طبقة وعىل  ل  )اإلكلريوس(،  الدين،    العملية   الوجهة   من  أفرادها  ويشكه

  العقارات   ودخل  والوصايا،  اهلبات  إل  باإلضافة  ،العشور  هلم  وكانت  النبلء،   من  فرًعا

  :الفلحي  الطبقة  هذه  وتضم  الشعب(:  )سواد  العامةثم الطبقة الثالثة وهي طبقة    الثابتة.

 هيجروا  أن   يستطيعون   يكونوا   ملو  الكنسية،   والعشور  اإلقطاعية  للرسوم  خضعوا   الذين

عليهم    وكانسيدهم،    موافقة  دون  إقامتهم  حمال  يغريوا  أو  ينقلوها  أو  يبيعوها   أو   أرضهم

والكنيسة  وعشور   اإلقطاعية  الرسوم  دفع  بعد   للدولة   وا يعمل  بأنأيًضا    ملزمي   واكان ، 

  )أعامل   إصلحها  أو  الطرق  وبناء  اجلسور  إقامة  يف  السنة  يف  يوًما  15  إل  12  من  أجر  دون

جن  يعاقب   وكان  السخرة(، أيًضا  توانى.   أو   قاوم  إذا   بالسه   وهم   املنازل(  )خدم  وتضم  

  القليل   إل  هييئ   مل   حد  إل   فقراء   وكانوا  جتامعي،ال   السلم   يف  الفلحي   من  مكانة   أدنى

جوا.  أن  منهم   الفلحي،   رشحية   من   قليًل   أعىل  وهم  املدن  يف  العاملية(  )الطبقة  وتضم    يتزوَّ
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ل وكانت ل  اخلدمات  ومتعهدي البضائع  ومحَّايل واملصانع احلوانيت  يف  احلرفيهي تشكه   وعامَّ

  الطبقة   هذه  يف  العليا  العاملرشحية  و  الدنيا   لفلحيا  رشحية  بي  وفيام  .الرتميم   أو  البناء

  وكانت   الثانية،  وتزدرهيا  والكراهية   البغض  األول   هلا   تضمر  الوسطى،  الرشحية   قامت

ار،  املصانع وأصحاب  اإلدارة   ورجال واألساتذة األطباء  تضم   وهذه  املال، ورجال  والتجَّ

ت  الوسطى  الرشحية   وصرب   ومهارة  حذق  يف  والسلطة   والنفود   الثروة  إل  طريقها   شقَّ

  وسائل   متلك  وبالتايل  السلطان،   متلك  املال  متلك  التي   العليا   الطبقة   وكانتوجلد.  

  كثري   من   حمرومة  لسلطاهنا   خاضعة  العامة  وإلبقاء  نفسها  حلامية  ترشيعاِتا   فتأيت  الترشيع،

 .(1)بالرضائب مرهقة احلقوق من

 ! هذه؟ من  تعنًتا وأشد أشنع طبقية فأي

ع  أنه  بدعوى  اإلسلم  يف  عنه  يتحدثون  الذي  هذا   متييز  أي  ثم أكل    لقوي ل  يرشه

  ! الضعفاء؟  عىل  األقوياء  عطف  أركانه  من   الثالث  الركن   اإلسلم  جيعل  أمل  الضعيف،

اَم   القرآن:   يف   أليس َدَقاُت   }إِنَّ    الصَّ
ِ
  آيات   من  أليس  ![؟60  ]التوبة:   َواملََْساكِِي{  لِْلُفَقَراء

ُسولِ   َفلِلَّهِ   اْلُقَرى  َأْهلِ   ِمنْ   َرُسولِهِ   َعىَل   اهللَُّ   َأَفاءَ   }َما   القرآن:    َواْلَيَتاَمى   اْلُقْرَبى   َولِِذي   َولِلرَّ

بِيلِ   َواْبنِ   َواملََْساكِيِ     َبْيَ   ُدوَلةً   َيُكونَ   َل   َكْي   السَّ
ِ
  يقل   أمل  ![؟ 7  ]احلرش:   ِمنُْكْم{   اأْلَْغنَِياء

َا   }َيا  وتعال:   سبحانه   املول ا  النَّاُس   َأهيُّ   ُشُعوًبا   َوَجَعْلنَاُكمْ   َوُأْنَثى   َذَكر    ِمنْ   َخَلْقنَاُكمْ   إِنَّ

  : األنصاري  ينادي  أمل  ؟![13  ]احلجرات:  َأْتَقاُكْم{  اهللَِّ  ِعنْدَ   َأْكَرَمُكمْ   إِنَّ   لَِتَعاَرُفوا  َوَقَبائَِل 

 
 ( بترصف. 6/ 36( قصة احلضارة )1)
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  وسلم:   عليه  اهلل  صىل  النبي  فيهم  ونادى  ،للمهاجرين   يا   :املهاجري  وينادي  ،لألنصار   يا

  دينهم   يف  بام  املسلمي  يعيبون  فهم  إسقاط،  هواة  القوم  ولكن  ،(1) «منتنة   فإهنا   دعوها» 

ف  العيوب.   من املحرَّ

 : اخلامتة

  ممن   كثرًيا   أن  املؤسف  ومن  اإلسلمي،  الدين  إل  املوجهة  الشبهات  موجة  عظمت

  تلك   أصول  عن  يدري  ل  ببغاء؛  كحال  حاله  اإلسلمية  األوساط  من  الشبهات  تلك  يردد

  اليهود  املسترشقي من   قاهلا من وأول  أصوهلا يف بحث  ومن مثريهيا،  أوائل  عن ول  الشبهة

  من   كثري  يف  نرصانية  أو  هيودية  إسقاطات  أهنا  سهولة  وبكل  يلحظ  أن  يستطيع  والنصارى

ف  دينهم   يف  إشكالِتم  اصطحبوا   فقد  األحيان؛    وأسقطوها   عقائدهم   يف   وعيوِّبم   املحرَّ

 اإلسلمي.  الفكر ميادين يف

  عنهم  ينقل  ملن  مربًرا  نجد  ل  فإننا  والنصارى  اليهود  املسترشقي  منهج  ذاك  كان  ولئن

  الورقة   هذه  يف   ظهر  وقد   ِّبا،   قالوا  أولئك  أن  ملجرد  جزاًفا   املسلمي  بي  ويثريها   الشبه   هذه

  بام   ل  وبواقعهم  بعيوهنم  ينظرون  اإلسلم  إل  ينظرون  حي  املسترشقي  من  كثرًيا  أن  جليًّا

  لدى   البحثية  املنهجية  يف  اجلوهرية  األخطاء   من  وهذا  وواقعه،  حقيقته  يف  اإلسلم  هو

  يقولوهنا   مجلة  كل   يف   فقط  خيطئون   "ل  : نيتشه  يقول   كام   ل   الظن   ِّبم   أحسنَّا  إن   املسترشقي

 
 (. 2584( ومسلم )4905أخرجه البخاري )  (1)
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 .(1) اجلهل" وبسبب برباءة يكذبوا أن  يف أحراًرا يعودوا  مل إهنم  أي:  يكذبون، بل

  اإلِّبار  من  نوع  خلَْلق  خاص؛  استعرايض  بشكل    أكاذيبهم  يبثُّون  نجدهم  ثم

ي  ذهن  يف  ينقدح  حتى  اهلوليودي   املكذوبة   واملعاين   املنحولة  الثياب  تلك  تناسب  قوة  املتلقه

 اإلسلم.  مع

  (7)  اْلَكافِِرينَ   َدابِرَ   َوَيْقَطعَ   بَِكلِاَمتِهِ   احْلَقَّ   حُيِقَّ   َأنْ   اهللَُّ  و}ُيِريدُ   مكرهم   من   نوع  هذا 

 . [ 8 ،7  ]األنفال:  املُْْجِرُموَن{ َكِرهَ   َوَلوْ   اْلَباطَِل  َوُيْبطَِل  احْلَقَّ   لُِيِحقَّ 

 

 

 
 (. 38)فقرة:  املسيح( عدو 1)


