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 الباب األول

 المقدمة

 ثحبواعث الب . أ

إىل مرحلة البلوغ. كما تصبح النساء  نهمكيغذيكمن حُت آلخر، فإف النساء أمهات ينجنب أطفاال 

 شقيقة -كقذفو عندما تعب بعد العمل، كقاؿ انو أصبح أيضاصوهتا يريح قلب زكجها زكجات زلبة. 

ادلرأة ىي أيضا أمَتة تشجع أيضا عائلتها  فرحة احلياة األسرية. شعرتساعدت على إحياء ادلنزؿ، ك 

 ُ.ظائف، كالطبيعةالو لتكوف ادلرأة يف مجيع األبعاد، ك 

رأة مع االىتماـ الكامل، يرفع موقفها، متصص  يف ادجمد كاخلَت. اإلسالـ ادلعلى اإلسالـ حافظ 

الرجاؿ كالنساء ىو الدين األكؿ الذم يثبت أف الرجاؿ كالنساء ينحدركف من أصل كاحد، كلذلك فإف 

كما ذكر اهلل يف القرآف الكرمي,  ِ.تقوللباال دييزكف إال  كانةانب اإلنسا ي للمساكاة يف ادلمن اجل

اـ، يف اآليات القرآنية اليت تذكر أك تناقش النساء بشكل ع .ُٓٗعمراف: -ؿآ، ك ُسورةالنسآء: 

ات النسائية كثَتة ض الشصصيإىل عدة أجزاء، كاآليات اليت زبرب بع خاصكديكن تقسيمها على كجو 

                                                             
 .ٗ ،(ُْٗٗ)بَتكت: دار اجليل،  ّلد ادجم، نسآء انزؿ اهلل فيهم القرآف رجاؿ كمَتة ،ععبد الرمحن  ُ

2 M. Quraish Shihab,  Perempuan ( Jakarta: Lentera Hati , 2005), 6. 
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العديد من النساء يف الفًتة اليت سبقت النيب كادلرأة يف  ْكادلدنية. ّمن سورة ادلكية هاكل  كجدا كتنتشر، 

حىت يأخذ اجليل القادـ درسا  زمن النيب صلى اهلل عليو كسلم خالدا يف القرآف كشصصيات من القصة

ن قص  عن ادلرأة، بشكل مكبصرؼ النظر  ٓ.باألمة األكىلعلى ما كرد يف القرآف الكرمي فيما يتعلق 

 .َُِ :سورة ىوداليف القرآف الكرمي  قاؿ تعاىلعاـ، القرآف نفسو 

ًذًه احلٍىقُّ كىمىٍوًعظىةه كىذً  ٍكرىل كىكيال نػىقي ُّ عىلىٍيكى ًمٍن أىنٍػبىاًء الرُّسيًل مىا نػيثىبِّتي ًبًو فػيؤىادىؾى كىجىاءىؾى يف ىى

 ٔ.(َُِ )لًٍلميٍؤًمًنُتى 

لىقىٍد كىافى يف قىصىًصًهٍم ًعبػٍرىةه ألكِل األٍلبىاًب مىا كىافى  .ُُُكقاؿ اهلل تعاىل أيضا يف سورة يوسف: 

ٍيًو كىتػىٍفًصيلى كيلِّ شىٍيءو كىىيدنل كىرىمٍحىةن ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى  ًديثنا يػيٍفتػىرىل كىلىًكٍن تىٍصًديقى الًَّذم بػىٍُتى يىدى حى
ٕ 

. كلذلك، فإف اآليات ال هتدؼ كعرب عديدة دركسية ذلا قص  القرآنالكقد أكدت ىذه اآلية أف 

 ٖ.اضيُتادلن تاريخ ع عربزباذ التحذيرات كالكال، كلكن ادلقصود أيضا للقراء فحسب إىل توفَت ادلعلومات

                                                             

ما نزؿ ، كاإلصطالح ماكقع خطابا ألىل مكة. ك ادلشهور أف ادلكي اٌف ادلكى مانزؿ دبكة كلوبعد اذلجرة ّ 
)بَتكت: دار الكتب مناىل العرفاف يف علـو القراف، زلمد عبد العظيم الزرقا ي، : أنظر قبل اذلجرة كإف كاف بغَت مكة،

 .ُُِ-ُُُ(َُِّالعلمية، 
( اف ادلد ي ما نزؿ بادلدينة. كاالصطالح ماكقع خطابا ألىل ادلدينة، كما صدر فيو بلفظ )ياايها الذين آمنوا ْ

مناىل العرفاف يف علـو ىذه اذلجرة كاف كاف نزكلو دبكة. زلمد عبد العظيم الزرقا ي،  نزؿ بعد كادلشهور أف ادلد ي ما
 .ُُِ-ُُُ(َُِّ)بَتكت: دار الكتب العلمية، القراف، 

5
 Ali Dawwani, Wanita Mulia, Wanita Keji “Contoh-Contoh  dalam al-Qur’an, terj. Toha 

Musawa (Bogor: Penerbit cahaya,  2003),  4.  

  َُِسورة ىود:  6
 ُُُيوسف:  ٕ
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  نبياءزكجات األ، فإف اآليات اليت ربكي قصة نبياءف القرآف ال خيرب كل زكجات األإعلى الرغم 

كثَتة جدا يف ىذين األمرين تظهر على األقل األكلُت ىو الدكر ادلركزم للزكجة يف جناح الدعوة أك رسالة 

كمرأة ككذلك زكجة.   هاالتوجيو للمرأة ادلسلمة يف منصب النيب، كالثا ي ىو انعكاس للمثل األعلى ككذلك

لقرآف، تعٍت كجود امرأتُت، نساء فاضالت، إف ركاية القص ، ككذلك صورة الشصصيات النسائية يف ا

من  زماف جديدك ادلسلمُت  حياةمن  قدمي زمافنساء بغيضات. ىذه اآليات توضح كجود عالقة بُت 

 .هتمحيا

مسية، إىل دكر عوة اإلسالمية. منذ البداية، بدءا من تضحية يف الد تساعد لمرأة دكرا ىاما جداإف ل

  .كانتشار ىذا الدين تطوريف تشغل أيضا كانت ادلرأة يف مجع األحاديث،  عائشة 

. إف الزكجة درع كراء جناح زكجها أك العكس وةجناح دعادلرأة دكرا يف  ساعدعلى سبيل ادلثاؿ، ت

وفر الراحة كانت ت(،  ضي اهلل عنهاالسابق، خدجية )ر صلى اهلل عليو ك سلم  ت النيبالزكج، كزكجا

على أمهية ىذا الدكر. كانت دليلة كاضحة ،  صلى اهلل عليو ك سلم  ادلساعدة كالدعم للنيب زلمدك 

الذين اختاركا مغادرة منازذلم للذىاب إىل مكاف على بعد آالؼ  صلى اهلل عليو كسلم أصحاب النيب

 .يف األياـ األكىل من انتشار اإلسالـ يف مكة ادلكرمة حصلوا أيضا على دعم زكجاهتم مكة األمياؿ من

اهلل . أرسل لوط عليو السالـ ذلا دكر ضركرم يف جناح دعوة الزكج ككذالك زكجة  أدكار ن ذلنككله

من أرض سدـك يف أكردكف أك األردف، رلتمع من سدـك الذم ال يتسبب السالـ  عليو االنيب لوط
                                                                                                                                                                              

 .ٕٔ(، ت) اإلسكندارية، دار العقيدة، دقص  األنبياء عظات ك عرب سعيد عبد العظيم،  8
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 زكجةما ا ٗ.باخليانة و زكجتولما تفع شديدا ابباكتإالنيب لوط اكتب باستمرار الضرر كالشر. يف الواقع 

 .َُ:موصوفة يف القرآف الكرمي يف سورة التحرميقصتها ف لوط عليو السالـ

انػىتىامهيىا وي مىثىال لًلًَّذينى كىفىريكا اضىرىبى اللَّ  ٍيًن ًمٍن ًعبىاًدنىا صىاحًلىٍُتً فىصى انػىتىا ربىٍتى عىٍبدى ٍمرىأىةى نيوحو كىاٍمرىأىةى ليوطو كى

اًخًلُتى فػىلىٍم يػيٍغًنيىا عىنػٍهيمىا ًمنى اللَّ  ٍيئنا كىًقيلى اٍدخيال النَّارى مىعى الدَّ  َُ.ًو شى

بياف لنا أهنما )أم زكجيت نوح كلوط عليهما السالـ( خانتا زكجهما مع أهنما ربت يف ىذه األية ك 

     ُُ.عبدم اهلل الصاحلُت، كىذه اخليانة تؤثر يف دعوة زكجهما

حية كالبيولوجية الركحية كالبدنية أك العناصر الرك  سللوقات حاؿ النساء كالرجاؿ ىمبطبيعة 

حياة الزكجية ىناؾ ميل من الكفاءة ادلتبادلة بُت الزكج كالزكجة إلظهار األنا اخلاصة هبم. )نفسا ي(. يف 

يف بعض األحياف تصبح العناصر البيولوجية مهيمنة جدا يف شص  أنو ليس من غَت ادلألوؼ إمهاؿ 

، كسوؼ يضر شريكو يف هناية اادلوقف دييل ادلرء أف يكوف أنان  مثل ىذااجلانب الركحي للدين. يف

 ُِ.ادلطاؼ

 نيب اهلل لوط عليو السالـدعوة  ادلرأة يفحبث عصياف كخالفا ذلذه ادلشكلة، فإف رغبة الباحثُت يف 

ة أف الدراسة اخلاص ، ألف ادلرأة ىي جزء من حياة العامل، لذلك ال بد من حيثهم على عمياؽ البحث

                                                             
9
Ali Dawwani, Wanita Mulia, Wanita Keji“Contoh-Contoh dalam al-Qur’an, 32.  

 َُالتحرمي:  َُ 
11

M. Quraish Shihab, Tafsir al-Misbah “ Pesan, Kesan, dan Keserasia nal-Qur’an” vol, 14 

(lentera hati, 2002), 184.  
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 Hasbi Indri, Gambaran Wanita Sholehah ( Jakarta: Pena Madani, 2004), 1.  
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ت من النقاش. كسوؼ يكوف خطابا ىاما دلواصلة مناقشتو، كاستنادا إىل احلقائق يف حياة و للمرأة لن تف

، سواء كانت حقيقية أـ ن يت ال يؤيدف جناح دعاء زكجهالالكبار ىذه كفقا للرأم ىناؾ بعض النساء ال

الزكجة ىي ما إذا كانت تدعم ال، كما ىو احلاؿ يف سلوؾ احلياة اليومية. كقد انعكست كيف أف طبيعة 

 جناح دعاء زكجها أك العكس.

مرأة لوط عليو إعصياف بعنواف  تريد الباحثة  أف تبحثاليت ربدث اآلف كمن تلك البيانات 

كىذاالبحث عبارة عن زلاكلة بياف صورة  .قريش شهابتفسَت ادلصباح حملمد دعوة يف عن الالسالـ 

 السالـ خالؿ تعميق النظر يف تفسَت ادلصباح حملمد قريش شهاب.اخليانة اليت فعلتها زكجة لوط عليو 

 تنظيم المشكالت . ب

ادلشكالت ىذه عن بحث الباحثة تفيما سبق، س باحثةها التبناء على بواعث البحث اليت قدم

 يلي: كما  على التنظيم

 ؟ تفسَت ادلصباحيف  كما معٌت خيانتهامرأة لوط عليو السالـ اعصياف  ةصور كانت  كيف. ُ

 يف تفسَت ادلصباح؟ا عصياهن .  ما عاقبةِ

 ج.  تحديد الموضوع

ادلعاىن  ةالباحثقدـ تتوضيح البحث كاحلذر على خالؼ الفهم كذبنب اإلرتباؾ سك  لزيادة الفهم

 ادلتعلقة هبذا البحث كما تلي:
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 عصياف ادلرأة  .ُ

الطاعة، ، كالعصياف خالؼ يعصي كمصدره عصياف دبعٌت التمريد -عصياف من كزف فعل عصى

كعصيانا كمعصية اذا مل يطعو فهو  عصى العبد ربو إذا خالف امرأه، ك عصى فالف امَته بعصيو عصا

بُت الرجل كادلرأة لتعزيز أسرة مباركة من اهلل اليـو  دو موح الزكاج احلقيقي ىو رابط ُّعاص كعصي.

 كالزكج كزعيم ليس ملزما .لبعض اؾ التزامات كحقوؽ جيب القياـ كالوفاء هبا من قبل بعضهاغدا. ىنالك 

ب يف احلديث أنو يفسر . ىذا ىو السبأيضا ادلسؤكلية الكاملة عنو، بل فحسب بتوفَت سلوؾ الزكجة

عندما يتم التحدث موافقة، يهز عرشو بسبب الوزف اذلائل للزكاج الزكج إىل اهلل. كلكن الزكجات عادة ال 

فإف األزكاج أك الزكجات ال  االفتقار إىل الفهم،يفهمن ذلك، عن غَتقصد حيًتمن أزكاجهن. بسبب 

ض ادلطاؼ يسمح أف حيدث ذالك لتقو ىذا يدركوف عادة أف عدـ ادلطابقة ىذا يشكل ربديا. يف هناية 

 مرأة على زكجو كما يلي:ا عصيافصور ك  الغرض من الزكاج.

، ك العاقة لزكجهاالزكجة بأف تتمٌت أسرة كاملة ناقصة من العيوب، ك تعصى أكامر زكجها، ك 

 تشتغل نفسها يف اخلارج، ك الغَتة تكره عائلة زكجها، ك الهتتم بنفسها زكجها، ك سبنن احلسنات ، ك

العصياف إف شكل  ُْاالعمى، ك الهتتم دبشاعر زكجها، ك تشويو دين زكجها، التباِل باكامر زكجها.

 اخليانة يف السؤاؿ. خيانة، لذالك من الضركرم العثور على معٌت الذم كصفو القرآف ىي

                                                             
 .ِٓٗ(، َُِّ)القاىرة: دار احلديث،  ٔ، ادجملد لساف العربابن منظر،  13

14
 Irah, “Bentuk-Bentuk Sikap Isteri Yang Durhaka Kepada Suami,” dalam  http///www. 

Islampos. Com diakses pada Minggu 31 Desember 2017.  
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 العصياف عواقب .ِ

. كعقب كل شيئ كعقبو، كعاقبتو، عيقيوبىا دبعٌت العاقبةي -يعقيب-عواقب مجع عقبة من كزف عقىب

، العواقب كالعقب كالعقباف كالعقىب: كالعاقبة كالعقب. عاقبة كعاقبو، كعقبتو، كعقباه، كعقباتو: آخره

معظم النساء قد ال  ُٓبطاعتو أم جازاه كالعقىب جزاء األمر.ماعمل أف يرجع عليو يف العاقبة. كأعقبو 

يف اجلحيم. كمع ذلك، ىناؾ اهلل كن كضعها سب يتأزكاجهم ال ن أف ىناؾ بعض اإلجراءات ضديدرك

على الرغم أف اهلل سبحانو  كشكل من خيبة األمل للزكجُت.  امتعمدتعصي النسآء عن الزكج  أيضا

الزكجة غَت الشرعية لزكجها. حىت ذكر رسوؿ اهلل أف يف احلياة اآلخرة زكجة بال قانوف  كيهدد كتعاىل يكره

إىل الزكج سوؼ ربصل على عقوبة مؤدلة جدا. كباإلضافة إىل ذلك، كقاؿ انو سوؼ ربصل أيضا على 

 ا.عصياهنارة بسبب موقف خس

 تعريف الدعوة  .ّ

مصدر  ي( ىدعاءن دعوةن ، دعا، يدعوزف فعل )الدعوة من حيث اللغة ادلستمدة من اللغة العربية من ك 

دعا ت من كلمة كلمة استصدم  ُٔاليت تعرؼ يف موسوعة اإلسالـ بأهنا" دعوة لإلسالـ" دعامن كلمة 

ككاف نوح ك لوط عليهما السالـ.  .لشكول" أم طلب ادلساعدة إىل اهللألكؿ مرة يف القرآف دبعٌت "ا

                                                             
 .ِّٓ، ٔ، ادجملد لساف العربابن منظر،   15

16
Salmadanis, Da’I dan Kepemimpinan (Jakarta: TMF Press, 2004)13.  
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الدعاء، كىو الطلب، كيف الشرع: قوؿ يطلب بو اإلنساف طلبا ىذه ادلساعدة. الدعول: مشتقة من 

 ُٕإثبات حق على الغَت.

 د.  أهداف البحث وأهمياته

 ؼ البحثاأىد   .ُ

 كأما األىداؼ يف ىذاالبحث تعٍت: 

يف تفسَت  كما معٌت خيانتها عليو السالـ  عن الدعوة مرأة لوطا دلعرفة صورة عصياف . أ

 ادلصباح.

 .يف تفسَت ادلصباح دلعرفة عاقبة عصياهنا عن الدعوة   . ب

 أمهيات البحث .ِ

ترجو الباحثة من نتيجة ىذا البحث العلمي أف تكوف ذلا أمهية كفائدة كتنطبق على اإلنساف، 

 كىي

خاصة توفَت معلومات إضافية كالبصَتة يف جانب كاحد من اإلسالـ لألكاددييُت على  . أ

  امة.ع لقراءلك 

.لادلتعلقة بدكر ادلرأة يف الدعوة النبوية اليت ستكوف ذلا درسا  لزيادة اخلزانة  . ب  لمرأة اليـو

 .الزكجدعوة جناح دكر ادلرأة يف  ك تحديد الرسالة األخالقية كمالءمةل . ج
                                                             

 .َُِ( تللطبعة كالنشرك التوزيع، درمُت: ) احلالتعريفات الشريف على بن زلمد اجلرجا ي،  17
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 ىذه ادلشكلة. زلاكلة لذين يريدكف ادلزيد يفا ُتحثاكمواد أساسية للب . د

 ه.  الدراسات السابقة

من كجوه متنوعة  اإلنًتنيت كغَتىايف ادلكتبات ك شكلة عن ىذه ادل السابقوف وفقد حبث الباحث

 . فوجدت الكاتبة كمنها

ُ. Zakiah بعنواف، حبث،Maryam dalam Al-Qur’an (Sebuah Studi Komparatif 

antara Tafsir Klasik dan Tafsir Modern)  شعبة علم ، الدين ك علـو االنسانية  وؿصأ كلية

هتدؼ إىل معرفة قصة مرمي باحثة ال هىذ ة عن حبثي. كتلفك ىذه الباحثة سل. َََِالقرآف كالتفسَت، 

التعليقات الكالسيكية كالتفسَت  كالتشابو بُت سَتية احلديثة كمعرفة االختالؼكفقا للنسخ التف

 ك حبثي اف تبحث بعنواف امرأة لوط عليو السالـ.  ُٖ.احلديث

ِ. Marlina بعنواف: ، حبثKisah Figur Perempuan dalam Al-Qur’an Menurut Tafsir 

Al-Azhar  ، ك ىذه الباحثة . ََِٔ ،القرآف كالتفسَتشعبة علم  الدين ك علـو اإلنسانية، وؿصأ كلية

ك حبثي اف تبحث بعنواف  ُٗعاما. هتدؼ إىل معرفة النساء يف القرآفباحثة ال هىذ ة عن حبثى. كتلفسل

 هىذك عينة كاحدة كأكثر عمقا أيضا تتصل الناس من حولو،  أخذت  أنٍتخاصا.  النساء يف القرآف

 عليو السالـ يف تفسَت ادلصباح حملمد قريش شهاب. لوطامرأة  عصياف بعنواف ةحثاالب
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ّ.  Saifurrahman :حبث بعنواف ،Homoseksual kaum Nabi Luth as dalam al-

Qur’an. ، ،   ك ىذا  .َُِٔ، القرآف كالتفسَت شعبة علم  ، اإلنسانيةك علـو  الدين وؿصأ كلية

حبث ك حبثي اف أ َِقـو لوط عليو السالـ يف القرآف. هتدؼ إىل معرفةىو  ة عن حبثى. كتلفسل الباحث

 بعنواف امرأة لوط عليو السالـ.

 هج البحثو.  من

 . نوع البحث1

مجع اآليات ادلتعلقة بإمرأة ( كىذا البحث library researchكاف نوع ىذا البحث مكتبيا )

لوط عليو السالـ يف القرآف ك تفسَته من تفسَت ادلصباح حملمد قريش شهاب. كأما صفة ىذاالبحث ىو 

 (.qualitativeادلنهج الكيفي )

 مصادرهاالبيانات و   .2

 الثانوية.ك تنقسم إىل قسمُت، كمها البيانات األساسية  البحث احملتاجة يف ىذاكالبيانات   

 البيانات األساسية  ( أ
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 اليتيف القرآف الكرمي  ك معٌت خيانتهايات ادلتعلقة بعصياف امرأة لوط عليو السالـ ك ىي اآل

سورة  ،َُسورة التحرمي:  ادلصباح. كماذكر اهلل يف القرآف الكرمي، هفسرىا زلمد قريش شهاب يف تفسَت 

، ُّٓ، اٌلصٌفت: ِّ-ّّ: العنكبوت، ٕٓ، النمل: ُُٕ، الشعراء: َٔ،  احلجر: ّٖاألعراؼ: 

  ، َُ، التحرمي: ُٖىود:

 البيانات الثانوية  ( ب

بالرجوع اىل كتب ىذا  ادلرأة يف نظر اإلسالـ ك دكرىا يف الدعوة اإلحبات اليت تتعلق عن ىيك 

مقاصد األسرة يف  نسآء األنبياء يف ضوء القرآف ك السنة، ك كتاب ادلرأة يف اإلسالـ ك العلم ككتاب

القرآف ، ككتاب حقوؽ الزكجية،  ككتاب قص  األنبياء، ككتب احلديث، كالكتب األخرل ككتب 

 السَتة ك التاريخ كغَتىا. 

ك  ساسيصدر األادلمها قسمُت در البيانات ادلستصدمة يف ىذا البحث إىل اكينقسم مص

 .الثانوم

لى عصياف تفسَت ادلصباح حملمد قريش شهاب ع يف ىذاالبحث يعٍت ىو در األساسيصادل  (ُ

 .رأة لوط عليو السالـما

 علقة هبا. لبحث كقفت على األمور ادلتباىي الكتب ادلتعلقة ك  ادلصادر الثانوية، (ِ

 كربليلها طريقة مجع البيانات  (ّ



ُِ 
 

كما ذكرت الباحثة سابقة  أف نوع ىذا البحث حبث مكتيب مجعت فيها البيانات خبطوات  

 كاآل يت:

الكتب كالنصوص ادلتعلقة بالبحث من القرآف ك السنة سواء كانت الكتب  مجع ( أ

 مأخوذة من تفسَت ادلصباح أك احلديث ك كتب غَتىا ادلتعلقة بالبحث.

ك  ت القرآف ادلتعلقة بالبحث فأطلعكبعد مجع الكتب ك النصوص أك اآلية من آيا  ( ب

 قة بُت اآليات كموضوع حبثها.نظرت إىل مناسبة أياهتا كمعانيها كمراجعتها حىت ذبد العال

كبعد ذالك مجعت ادلعلومات أك األخبار ادلتعلقة دبوضوع البحث من الكتب العجمية  ( ج

  أك القص  أك ادجمالت كغَتىا. 

 نظر تفسَت عن عصياف امرأة لوط عليو السالـ كبعد ذالك  ( د

استصراج معا ي األلفاظ السابقة اليت اخًتهتا، كبعد استصراج معانيها يقـو الباحثة  ( ق

 ببياف الصلة بُت ىذه األلفاظ ادلتقاربة، مث تربط بُت ىذه األلفاظ ك بُت ادلوضوع القرآ ي الذم تبحثو. 

 ربليل البيانات مث أخذ اإلستنباط عن تفسَت ادلؤلف.مث   ( ك

 ز.  ترتيب البحث

 لي:يترتيب ىذا البحث العلمي على أربعة أبواب كما 



ُّ 
 

الباب األكؿ: ادلقدمة، اليت تتكوف من: بواعث البحث، كتعبَت ادلشكلة، كربديد ادلوضوع، 

 ىج البحث، كترتيب البحث.االسابقة، كمنكأىداؼ البحث كأمهياتو، كالدراسات 

، كىو يتكوف من: تعريف  الدعوةيف دكرىا ادلرأة يف نظر اإلسالـ ك  عن البحث الباب الثا ي:

 من جهة"صوره كعواقبو"الدعوة،  يف األسرة ك ادجمتمع،عصياف ادلرأة يف ادلرأة، مكانة ادلرأة

. كىو يف تفسَته ادلصباح زلمد قريش شهاب عصياف إمرأة لوط عليو السالـ عندالباب الثالث:

رأة إم زلمد قريش شهاب عن عصيافتفسَت ة ادلفسر، ك التعريف بتفسَت ادلصباح، ك يتكوف من: ترمج

 يف القرآف. لوط عليو السالـ

 .التوصيات  النتائج ك اخلاسبة كىي تتكوف منالباب الرابع: 


