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  . هللاِ  بسم هللا والحمد  والصالة والسالم على رسولِ 
ِ الذي ھداني  من عمري تبق لحظةٍ  عليھا في كلِّ   هللاَ  حمدُ أوكفى بھا نعمة، اإلسالمِ  الحمد  على نعمةِ  ؛ الحمُد 

  . مضت تقريبًا ستة عشرا سنةٍ  لنعمِة ونوِر اإلسالِم والتوحيِد ،بعد أربعين عاًما عشتُھا في ضالٍل ،وذلك منذُ 
 ستخدمة في صالةِ الم( والتسبحةِ  القبطيةِ  حانِ لا لألومعلمً  ، األحدِ  ا في مدارسِ و أستاذً ،) مساعد قسيس(ا كنت شماسً 

سيرتي  وتجد تفاصيلَ . مصر باإلسكندريةِ بمحرم بك  العذراء مريمَ  ا في كنيسةِ أيضً  القبطيةِ  ا للغةِ وأستاذً ) القداس
   www. wadee3.s146.comعلى موقعي  الذاتيةِ 

رين ضد اإلسالم ،وتحذير المنصّ  على ھجومِ  للردِ ھو أن يتكاتف المسلمون  في ھذا العصرِ  إن أھم موضوعٍ 
 وفي المدارسِ ، والمقروءةِ  ،والمرئيةِ  ، ةِ المسموع اإلعالمِ  ھم التي يبثونھا في أجھزةِ المسلمين من سمومِ 

  ........والجامعاتِ 
،بل  العظيمِ  نِ آالقر،وعن  األنام وعن سيدِ  اإلسالمِ ھم عن ا يدفعون بھا شبھاتَ أفاضل كتبً  خوةٌ إكتب  وفي ھذا المجالِ 

  .....ا ،وھذا جھد مشكور وفوائده عظيمة عليه أيضً  تجرؤاالذي   ناوعن ربِّ 
رين وعلى المنصّ  ا في كتبِ حاليً  المتداولةِ  الشبھاتِ  يحتوي على بعضِ  كتابٍ  كلَّ  أنووجدت  ،ولقد قرأت ھذه الكتب

  ....... العنكبوتيةِ  الشبكةِ 
من  السابقةِ  الكتبِ  أكرم حسن، الدارس الواعد ،قد فاق كلَّ /الفاضل األخُ ،الذي كتبه  أما ھذا الكتاب الذي بين أيدينا

عظيم وسھل  علميٍّ  إسالميٍّ  بأسلوبٍ عليھا  ود،ومن حيث تنسيق الرد -حفظه هللاُ  - التي فندھا الشبھاتِ  حيث عددِ 
 وكتبِ ، اإلسالمي التاريخِ  وكتبِ ،  النبويةِ  واألحاديثِ ،  نِ آ،والرد عليھا من القر كل شبھةٍ  ؛اشتملت ردوده على أصلِ 

  . ...يسرم واضحٍ  وشرحٍ  مقنعٍ  ا بأسلوبٍ ا ،حتى فندھا تفنيدً رون أيضً التي يؤمن بھا المنصّ  والكتبِ ،الفقه 
 عن خيرِ  السھامَ  حتى الغريب منھا ليردَّ   الشبھاتِ  أفلح وأجاد ،وتوسع في جمعِ فا ،ا إسالميً علميً  مسلًكاھنا  الشيخُ  سلك
   محمدٍ  األنامِ 

من يريد أن يتثبت من دينيه إذا تزعزع  رين ،ولكلِّ المنصّ  من سمع شبھاتِ  ا لكلِّ ا وافيً ا كبيرً مرجعً  ني أجده بحقٍ إو
أن يثبت   هللاَ  ،ونحن نسألُ  واآلخرةالدنيا :الدارين ،فيفوز بسعادةِ  ه عن نبيِّ  من يحب أن يدافعَ  بسببھم ،ولكلِّ 
ا كبيرً  ومجھودِ  ه سنواتٍ ھذا العلم النافع ؛الذي استغرق من كاتبِ  من يعمل على نشرِ  سن ،وكلَّ أكرم ح/أخانا الشيخ 

  .على أحسن ما يكون وقد كان بفضله   بھذا العملِ  ا ،وبحث شاق للخروجِ جدً 
  .إِلَْيكَ  بُ َوأَتُو أَْستَْغفُِركَ  أَْنتَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  أَْشھَدُ  َوبَِحْمِدكَ  اللَّھُمَّ  ُسْبَحانَكَ 

  
  وديع أحمد فتحي/ دالشماس السابق                                                                            

 dr-wadee3.comالمنتدى                                                                                  
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  -الصالة والسالم هعلي -رد السھام عن خير األنام محمد 
  

 أكرم حسن مرسي/ تأليف
  بالجيزة الشرعيةِ  الجمعيةِ  من دعاةِ 

  
  بسم هللا الرحمن الرحيم                                                   

  
  المؤلف مقدمة

   
ِ  ونعوذ ونستغفره ونستعينه، نحمدهِ   الحمد إن  هللا دهــيھ من أعمالنا، سيئاتِ من  و أنفسنا، رورش من با
د ـبع هِ سبحانه على حلمِ  ،له شريك ال وحده هللا إال إله ال أن وأشھد له، ھادي فال يضلل ومن له، مضل فال

خلق عيسى من  ،وال يصلبُ  ، تلُ ــال يقو ، لبُ ــوال يغ، سبحانه ال يھزمُ  هِ بعد قدرتِ  فوهِ سبحانه على عَ  ،هِ علمِ 
نص عليه  هورسولُ  هعبدُ  امدً ـمح أن وأشھد ، رابٍ ــمن ت دمَ آوخلق  ،أنثى من غيرِ  واءَ ــوخلق ح ،ذكر غير

  .وبعد -عليه وعليھم أجمعين صلى هللاُ  -إبراھيمَ  وھو دعوةُ  ىبه عيس موسى وبشر
  
اشتدت فيه  ازمانً  والشك أننا نعيشُ  ،جاھلٍ  وإذا أدبرت عرفھا كلُّ  ،عالمٍ  إذا أقبلت عرفھا كلُّ  ن الفتنةَ إف

 ، فتارةً  نللمسلمي على الكيدِ  الشيطانِ  ،وأعوانُ  الشرِ  ىفقد تكاتفت قو ، والمسلمين على اإلسالمِ  الحروبُ 
خرى ، وأُ  والمخدراتِ  ھم بالجنسِ ھم عن دينِ لصرفِ  ينفقون الملياراتِ  فيھا ،وتارةً  ا ال ھوادةَ وبً ضون حرُ ويخ

ھا ؛ألن أصحابَ اإلسالمعلى  الحروبِ  أخطرَ  األخيرةُ  وتعدُّ  ھم ،في عقيدتِ  المسلمين تشكيكِ ل ھاتِ بُ الشُ  بإثارةِ 
 ،والشبھاتُ  ةٌ كثير  ؛فالمغرياتُ  ھا الزائلِ وطالبي الدنيا ومتاعِ  ، الضعيفةِ  وذوي النفوسِ  ءالبسطا يستھدفون

ھم في صدورَ شيھم ،فال يجدون من يَ ،فيتخبطون حيارى ،يريدون من يأخذ بأيدِ  إليھملقى على من تُ  شديدةٌ 
كما  وا ،وفتنتُ لما تعرضُ  إني تعرضتُ  - وأصدقكم القول -  وريبةٍ  ھم ،ويزيل ما بھا من شكٍ قلوبَ  ،ويريحُ 

كان ذلك إال  عى صداقتي لينال مأربه وما،وادّ إليَّ منھم ؛تقرب  ا ،فقد ألم بي طائفٌ شديدً  زلزالً  وا ،وزلزلتُ نُ فتِ 
فقد كنت  ه ،ه ،وأصاب مني مأربَ عليھا ،وقد وجد ضالتَ  جتُ رَ صرفي عن ديني وتشكيكي في عقيدتي التي دَ 

أن يجعلني  -الشبھةِ  إلقاءِ ه في براعتِ  غم عدمِ رُ  -واستطاع  ...في الشھوات  ا ،أتخبطُ ضائعً  في ذلك الوقتِ 
 فارغ ٌ وقلبٌ  ضالٌ  ا ؛عقلٌ خاويً  ،فقد كنتُ  شافيةً  جابةً إ ،وال أجدُ  ا فيما يقولُ مفكرً  ،وأبيتُ  الليالي الطوالَ  أسھرُ 

، ثم أراد هللاُ بي خيًرا ،وتغمدني بواسِع رحمتِه ،وعظيم فضلِه ،فقد قيض هللاُ لي من يأخذ بيدي ، وينتشلُني 
 ه بمكنونِ وأخبرتُ  ، األسئلةِ مما أنا فيه ؛شاٌب نجيٌب ،له سمت العلماء وفطنة المفكرين ، فطرحت عليه تلك 

ھا ،وليلتَ  والحجةِ ◌ِ  باإلقناعِ ما في نفسي  ،فأذھبَ  الالتٍ وض في عقلي من شكوكٍ  صدري ،وما كان يموجُ 
على يديه  تُ وقد ولد ، والشكوكُ  ني الوساوسُ عُ قد كنت قبل ذلك تتنازف ، العينِ  ،قريرَ  البالِ  مستريحَ  نمتُ 
 الدينِ  ،وأتفقه في العلمَ  بأن التمسُ  -حفظه هللاُ  -الكريمُ  األخُ ،وأوصاني ھذا ا آخرَ بعثً  ا ،وبعثتُ ا جديدً مولدً 

أينما  هُ ،أطلبُ  مِ لا بالعشغوفً  ا فشيئا أصحبتُ ،وشيئً  بتدبرٍ   الكريمِ  القرآنِ  ،وقراءةِ  المحاضراتِ  بسماعِ  ،وبدأتُ 
 بقدر هللا" اإلنترنت " دخلت على  األيامومع مرور  بمن صدق العبرةَ  بمن سبق ولكنّ  العبرةُ  ليستفكان 

ا قادرً  ني اليومَ وأظنُ  ھم ،لي أالعيبُ  ھم ،فانكشفتھم ومسالكِ رقِ بط  ذلك خبرةً  فاكتسبنيھم وحاوروني ،وحاورتُ 
ھا ،ويوقظھا ربِّ  ىإل األمةَ  ا يردُّ خيرً   هذكرتُ ولعل فيما  ،-بإذن هللا  - ھمنحورِ  ىإلھم كيدِ  ھم وردِ مجاراتِ  على

الَِّذيَن َكفَُروْا يُنفِقُوَن أَْمَوالَھُْم  إِنَّ  : إذ يقول ،وصدق هللاُ  على الساحرِ  السحرُ  فينقلبُ  بھا ، ھا وما يرادُ اتِ بَ من سُ 
وْا َعن َسبِيِل ّهللاِ فََسيُنفِقُونَھَا ثُمَّ تَُكوُن َعلَْيِھْم َحْسَرةً ثُمَّ يُْغلَبُوَن َوالَِّذيَن َكفَُروْا إِ  لَى َجھَنََّم يُْحَشُروَن لِيَُصدُّ

)هللاَ  وقد صحت عزيمتي بعد أن استخرتُ  ) .36األنفال    فيه أباطيلَ  ا أكشفُ أكتب كتابً  أنعلى 
  .رين حول ھذا الموضوع المنصّ  شبھاتِ  أغلبفيه على  أردُّ    الرسولِ  ھم ضدَّ ھاتِ بُ رين وشُ المنصّ 
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  :نقاط  أربع  إلى أن أشيرَ  وأودُ 
الذين يلقون بالشبھات ،  نوھم  المنّصرھؤالء  من الناسِ  معينةً  فئةً  إنني  أخاطب بھذا الكتاب -1

، ولم ھم ھا بأسلوبِ ھم بعد عرضِ ھاتِ بُ أحًدا غيَرھم فإني أرد على شُ  وال أخاطبُ  .... راءات على نبيِّناواالفت
وكان بمقدوري ذلك ، وأنا بذلك ال أخاطُب  ....لمزٍ و، ھمزٍ و ستھزاٍء،وا سخريٍة ،ألجأ إلى ما لجئُوا إليه من 

وأدفع الشبھةَ بالُحجِة ،وعلم هللاُ أن لي جيرانًا من كلَّ نصراني ،وال قصدُت مھاجمتِھم فأنا أُذوُد عن ديني ،
اَل يَْنھَاُكُم  :  به في قولِه أمرني هللاُ  النصارى ما أخطأُت يوًما في حِق واحٍد منھم وليس بيني وبينھم إال ما

يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم مِّن ِديَاِرُكمْ  ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن  هللاَّ وھُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْيِھْم إِنَّ هللاَّ أَن تَبَرُّ
  )8الممتحنة(  .  
وعلى رأِسھم الشخصيات الدينية في بعض    وكذلك أرد به على كلِّ من أساَء األدَب  مع نبيِّنا الكريم  

،وعلى كل من تسوُل له  نفُسهُ أن وسائل األعالم،وراسمي  الصوِر المسيئِة في صحف الغرب السيَّارة 
  .... يجترَئ على النيِل من رسولِنا األعظِم ونبيِّنا األكرِم 

  
 والرد عليھا بأسلوبٍ   من الرسولِ  تنالُ  التي الشبھاتِ  معِ جعلى  ھذا الكتابِ  في منھجِ  اعتمدتُ  إنني -2

 ھؤالء  ،ولم أسلك مسلكَ  والمغاالةِ  الشططِ  وركوبِ  العواطفِ  وراءَ  واالنسياقِ  عن االنفعالِ  بعيدٍ  ھادئ
 علومِ مومن ال دھا ،حأن يج ومنصفٌ نكرھا أن يُ  عاقلٌ  يستطيعُ  ال التي الحقائقِ  على القارئ وإخفاءِ  بالتعميةِ 

يعتمدون في  لمعترضينأ ولكنني وجدتُ  ما شاء لقال من شاءَ  هُ فلوال اإلسنادِ على  تعتمدُ  األحاديثَ عندنا أن 
ھم أو ھا إما لجھلِ ولم يفھم ،أو صحيحةٍ  اإلسنادِ  ضعيفةِ  -جلھا – على أحاديثَ   حول الرسولِ  ھمھاتِ بُ شُ  إثارةِ 
بما ليس فيھا وذلك لما تنطوي  واالستداللِ  األحاديثِ وبتر  والتدليسِ  الكذبِ  إلىون دُ ھم يعمَ ھم ،ووجدتُ نيتِ  لسوءِ 

   ....وبھم عليه قلُ 
  

ا مني على أن كلَّ ما فيه مقدس فھذا ليس إقرارً ... :المقدس يقوللما ذكرُت في كتابي أن الكتاَب  إنني - 3  
ا مني بأنه رسول فھذا ليس إقرارً :... إن بولس الرسول قال:وحينما أقول.....،ولكن ھذا بحسب اعتقادھم ھم 

  .....بل ذلك بحسب اعتقادھم ھم   من عند هللاِ 
  
ما عن استخدامي لنصوص الكتاب أو.... قائله ،وعزو القول إلى  قمت بتحقيق كل ما جاء في الكتابِ  -4

غيرھا بينُت ذلك من ا نصً  من نسخة الفاديك ،ولو ذكرتُ  الذي اعتمدُت عليه ھو المقدس فكان األساس
إن كان الحديُث في صحيِح البخاري ومسلم : ھو اجً منھ سلكتُ  األحاديث، فقدبالنسبة لتخريج وتحقيق  وأما....

 شعيب األرنؤوطكان غير ذلك رجعت إلى كتِب تحقيق الشيخ األلباني ،و الشيخ  اكتفيت بالتخريج فقط ،وإن
فإن لم أجد ما أريد ذھبت إلى كتب التراجم  ).القاھرة –مؤسسة قرطبة : الناشر (لمسند اإلمام أحمد 

  ...والرجال
  

أال  ،ھما في دعوتِ مقصرون جدً  في المساجدِ  على الساحةِ  الدعاةِ  بعضَ  ن إ -أسفٍ  مع كلِّ  - أقول  :اوأخيرً 
  !!...ھمدينِ  أمورَ  ھم ويعلموا الناسَ ھم ودروسِ طبِ خُ  في تحضيرِ  يجتھدون

 وكنتُ  ....نھا تدمر القلبَ الشبھات فإ مواقعِ  يدخلوا على ال أن خواني البسطاء في العلمِ إأنصح ثم إنني  
  2996 برقم )الشُّبُـَهاتِ  َوتـَْركِ  َاللِ احلَْ  َأْخذِ ( بَاب مسلم صحيحِ في  الثابت   النبيِّ  بحديثِ  أتعلقُ  وال زلتُ 

ٌ  احلََْاللَ  ِإنَّ :"  قال ٌ  اْحلََرامَ  َوِإنَّ  بـَنيِّ نَـُهَما بـَنيِّ َرأَ  الشُّبُـَهاتِ  اتـََّقى َفَمنْ ،  النَّاسِ  ِمنْ  َكِثريٌ  يـَْعَلُمُهنَّ  َال  ُمْشَتِبَهاتٌ  َوبـَيـْ  اْسَتبـْ
 َمِلكٍ  ِلُكلِّ  َوِإنَّ  َأَال  ِفيهِ  يـَْرَتعَ  َأنْ  يُوِشكُ  احلَِْمى َحْولَ  يـَْرَعى َكالرَّاِعي اْحلََرامِ  ِيف  َوَقعَ  بُـَهاتِ الشُّ  ِيف  َوَقعَ  َوَمنْ  ،َوِعْرِضهِ  ِلِديِنهِ 
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 ُكلُّهُ  اجلََْسدُ  َفَسدَ  َسَدتْ فَ  َوِإَذا ُكلُّهُ  اجلََْسدُ  َصَلحَ  َصَلَحتْ  ِإَذا ُمْضَغةً  اجلََْسدِ  ِيف  َوِإنَّ  َأَال  َحمَارُِمهُ  اللَّهِ  ِمحَى َوِإنَّ  َأَال  ِمحًى
  " . اْلَقْلبُ  َوِهيَ  َأَال 
َرأَ  الشُّبُـَهاتِ  اتـََّقى َفَمنْ  "  هقولَ  الحظ    . " ِلِديِنهِ  اْسَتبـْ

  : ما بالشبھةِ وإ بمرضين إما بالشھوةِ  يمرضُ  اعلم أن القلبَ  لذلك
َ  يَتَّقِ  َوَمنْ    :قال  ؛ ھا تقوى هللاِ فعالجُ  فأما الشھوةُ   اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َويَْرُزْقهُ  2 َمْخَرًجا لَهُ  يَْجَعلْ  هللاَّ

ِ  َعلَى يَتََوكَّلْ  َوَمنْ  يَْحتَِسبُ  َ  إِنَّ  َحْسبُهُ  فَھُوَ  هللاَّ ُ  َجَعلَ  قَدْ  أَْمِرهِ  بَالِغُ  هللاَّ وأما  .) الطالق(  3  قَْدًرا َشْيءٍ  لُِكلِّ  هللاَّ
ُ فَ   : قال  ؛ ھا العلمُ فعالجُ  الشبھةُ  ه وبه ربَّ  اإلنسانُ  يعرفُ  بالعلمِ  اإذً .  )19محمد(  اْعلَْم أَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ

إذ   ناھم وصدق نبيُّ من أمرِ  في حيرةٍ  الناسُ  حتى أصبح !نا ھذافي زمانِ  الشبھاتِ  وما أكثرَ  ةَ الشبھ يھدمُ 
 َخدَّاَعاتُ  َسنَـَواتٌ  النَّاسِ  َعَلى َسَيْأِيت  ":  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   4026برقم سنن بن ماجةيقول كما في 

 ِبَضةُ الرَُّويْ  َوَما :ِقيلَ  .الرَُّوْيِبَضةُ  ِفيَها َويـَْنِطقُ ، اْألَِمنيُ  ِفيَها َوُخيَوَّنُ  اْخلَاِئنُ  ِفيَها َويـُْؤَمتَنُ ،  الصَّاِدقُ  ِفيَها َوُيَكذَّبُ  اْلَكاِذبُ  ِفيَها ُيَصدَّقُ 
  . ) 1887(  الصحيحة ، صحيح : األلباين حتقيق .ِ"اْلَعامَّة َأْمرِ  ِيف  التَّاِفهُ  الرَُّجلُ  :قَالَ  ؟

الذي يتكلمون  اتوما أكثر الرويبض ،فما أكثر الكاذبين وما أكثر الخائنين، نا ھذا وھذا ما شاھدناه في زمانِ 
ِ إ وال قوةَ  وال حولَ  - علمٍ  في ديننا بغيرِ  حسناتي يوم  في ميزانِ  أن يجعل ھذا العملَ   وأسال هللاَ ، - ال با

   وآخر دعونا أن الحمد  رب العالمين ،أدرج في أكفاني
  

          
  أكرم حسن مرسي /تأليف                                                                                                

            باحث في مقارنة األديان                                                                                                 
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 -الصالة والسالم هعلي -رد السھام عن خير األنام محمد 
  

  أكرم حسن مرسي/ تأليف
  
  

  !ا سيأتي من نسل إسماعيل؟أن محمدً  ھل أخبر القرآنُ 
  

  ...يأتي من نسل إسماعيلساإلسالم   الكريم أن نبيَّ  خبر القرانُ أھل : قال لي أحدھم
  

  الرد على الشبھة
  

،وال يضرنا أن القران الكريم  ،والنبوةِ  بالرسالةِ  الكريم في القرانِ  احمدً ه ميكفي أن هللا خطاب نبيَّ  :أوالً 
... نفسه الكريم نآالمھم أنه رسول هللا بشھادة القر ؛أو إسحاق يأتي من نسل إسماعيل  نهأأخبر  

  :دليل ذلك اآلتي
  
ُ  َحْسبُكَ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا : قوله -1 ْؤِمنِينَ  نَ ِم اتَّبََعكَ  َوَمنِ  هللاَّ ا) 64( اْلُم ا يَ يُّ  أَيُّھَ رِّضِ  النَّبِ ْؤِمنِينَ  َح ى اْلُم  َعلَ

 قَْومٌ  بِأَنَّھُمْ  َكفَُروا الَِّذينَ  ِمنَ  أَْلفًا يَْغلِبُوا ِمائَةٌ  ِمْنُكمْ  يَُكنْ  َوإِنْ  ِمائَتَْينِ  يَْغلِبُوا َصابُِرونَ  ِعْشُرونَ  ِمْنُكمْ  يَُكنْ  إِنْ  اْلقِتَالِ 
  )األنفال(  )65( ونَ يَْفقَھُ  اَل 
ُ  يَْعلَمِ  إِنْ  اأْلَْسَرى ِمنَ  أَْيِديُكمْ  فِي لَِمنْ  قُلْ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا:  قوله -2 ًرا يُْؤتُِكمْ  َخْيًرا قُلُوبُِكمْ  فِي هللاَّ ا َخْي ذَ  ِممَّ  أُِخ

مْ  َويَْغفِرْ  ِمْنُكمْ  ُ  لَُك ورٌ  َوهللاَّ يمٌ  َغفُ ُدوا َوإِنْ ) 70( َرِح كَ  يُِري دْ  ِخيَانَتَ انُوا فَقَ َ  َخ نْ  هللاَّ لُ  ِم أَْمَكنَ  قَْب ْنھُمْ  فَ ُ  ِم يمٌ  َوهللاَّ  َعلِ
 )األنفال(  )71( َحِكيمٌ 

ه -3 ا : قول ا يَ يُّ  أَيُّھَ قِ  النَّبِ َ  اتَّ عِ  َواَل  هللاَّ افِِرينَ  تُِط افِقِينَ  اْلَك َ  إِنَّ  َواْلُمنَ انَ  هللاَّ ا َك ا َعلِيًم ا عْ َواتَّبِ) 1( َحِكيًم  َم
َ  إِنَّ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  يُوَحى ِ  َعلَى َوتََوكَّلْ ) 2( َخبِيًرا تَْعَملُونَ  بَِما َكانَ  هللاَّ ِ  َوَكفَى هللاَّ َّ  )األحزاب(  )3( َوِكياًل  بِا

يُّ  أَيُّھَا يَا : قوله -4 ا النَّبِ ْلنَاكَ  إِنَّ اِھًدا أَْرَس ًرا َش ِذيًرا َوُمبَشِّ اَوَدا) 45( َونَ ى ِعيً ِ  إِلَ هِ  هللاَّ َراًجا بِإِْذنِ ًرا َوِس  ُمنِي
ِ  ِمنَ  لَھُمْ  بِأَنَّ  اْلُمْؤِمنِينَ  َوبَشِّرِ ) 46(   )األحزاب(  )47( َكبِيًرا فَْضاًل  هللاَّ
ْؤِمنِينَ  َونَِساءِ  َوبَنَاتِكَ  أِلَْزَواِجكَ  قُلْ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا : قوله -5 ْدنِينَ  اْلُم ْيِھنَّ  يُ نْ  َعلَ بِِھنَّ  ِم كَ  َجاَلبِي ى َذلِ  أَنْ  أَْدنَ

ُ  َوَكانَ  يُْؤَذْينَ  فاََل  يُْعَرْفنَ   )األحزاب(  )59( َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ
ه -6 ا :قول ا يَ يُّ  أَيُّھَ دِ  النَّبِ ارَ  َجاِھ افِقِينَ  اْلُكفَّ ظْ  َواْلُمنَ ْيِھمْ  َواْغلُ أَْواھُمْ  َعلَ نَّمُ  َوَم ْئسَ  َجھَ ي َوبِ   )9( رُ اْلَمِص
 )التحريم(
ُسولُ  أَيُّھَا يَا  :قوله -7 ِذينَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  فِي يَُساِرُعونَ  الَِّذينَ  يَْحُزْنكَ  اَل  الرَّ الُوا الَّ ا قَ أَْفَواِھِھمْ  آَمنَّ مْ  بِ ْؤِمنْ  َولَ  تُ

اُعونَ  ھَاُدوا الَِّذينَ  َوِمنَ  قُلُوبُھُمْ  ِذبِ  َسمَّ اُعونَ  لِْلَك مَّ ْومٍ  َس رِ  لِقَ مْ  ينَ آَخ أْتُوكَ  لَ ونَ  يَ فُ مَ  يَُحرِّ نْ  اْلَكلِ دِ  ِم ِعهِ  بَْع  َمَواِض
ُ  يُِردِ  َوَمنْ  فَاْحَذُروا تُْؤتَْوهُ  لَمْ  َوإِنْ  فَُخُذوهُ  ھََذا أُوتِيتُمْ  إِنْ  يَقُولُونَ  نَ  لَهُ  تَْملِكَ  فَلَنْ  فِْتنَتَهُ  هللاَّ ِ  ِم ْيئًا هللاَّ كَ  َش ِذينَ  أُولَئِ  الَّ

ُ  يُِردِ  لَمْ  ْنيَا فِي لَھُمْ  قُلُوبَھُمْ  يُطَھِّرَ  أَنْ  هللاَّ  )المائدة(  )41( َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآْلِخَرةِ  فِي َولَھُمْ  ِخْزيٌ  الدُّ
ُسولُ  أَيُّھَا يَا  :قوله -8 كَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  َما بَلِّغْ  الرَّ مْ  َوإِنْ  َربِّ لْ  لَ ا تَْفَع الَتَهُ  بَلَّْغتَ  فََم ُ  ِرَس نَ  ْعِصُمكَ يَ  َوهللاَّ  ِم

َ  إِنَّ  النَّاسِ   )المائدة(  )67( اْلَكافِِرينَ  اْلقَْومَ  يَْھِدي اَل  هللاَّ
  

 الكنه لمح أن محمدً  سيأتي من نسل إسماعيل  إن القران الكريم لم يذكر صراحة أن النبيَّ : ثانيًا
من –ي من نسل إسحاق يأت  أنه ا منھم،وذلك ألن اليھود كانوا ينتظرونه ظنً  جاء من نسل إسماعيل

www.kalemasawaa.com



 6

َمان آِخر اْلَمْبُعوث بِالنَّبِيِّ  َعلَْيِھمْ  اُْنُصْرنَا اللَّھُمَّ  :يَقُولُونَ  في حروبھم مع العرب واوكان -إسرائيل يبن ا" الزَّ  فَلَمَّ
  ...وانكروا نبوته حسدا وكرھا ،لما خرج من نسل إسماعيل كفروا به ا  وھو محمدَعَرفُو َما َجاَءھُمْ 
ا:  وذكرتھا التفاسير لقوله ،قة ذكرھا القران الكريمھذه حقي ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكتَابٌ  َجاَءھُمْ  َولَمَّ  لَِما ُمَصدِّقٌ  هللاَّ

ا َكفَُروا الَِّذينَ  َعلَى يَْستَْفتُِحونَ  قَْبلُ  ِمنْ  َوَكانُوا َمَعھُمْ  ِ  فَلَْعنَةُ  بِهِ  َكفَُروا َعَرفُوا َما َجاَءھُمْ  فَلَمَّ  اْلَكافِِرينَ  َعلَى هللاَّ
)89(  )البقرة(  
 قـَْبلُ  ِمنْ  وََكانُوا َمَعُهمْ  ِلَما ُمَصدِّقٌ  اللَّهِ  ِعْندِ  ِمنْ  ِكَتابٌ  َجاَءُهمْ  َوَلمَّا{ : يعين القصة هذه نزلت :تفسير ابن كثير-1

 وهم شرك أهل وحنن اجلاهلية، يف دهًرا علوناهم قد كنا الواق}  ِبهِ  َكَفُروا َعَرُفوا َما َجاَءُهمْ  فـََلمَّا َكَفُروا الَِّذينَ  َعَلى َيْستَـْفِتُحونَ 
 اهللا بعث فلما. وإرم عاد قتل معه نقتلكم زمانه، أظل قد نتبعه، اآلن يبعث] األنبياء[ من نبًيا إن: يقولون فكانوا كتاب، أهل
 النساء[}  اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اللَّهِ  فـََلْعَنةُ  ِبهِ  َكَفُروا واَعَرفُ  َما َجاَءُهمْ  فـََلمَّا{ : تعاىل اهللا يقول. به كفروا] واتبعناه[ قريش من رسوله

 النيب هذا ابعث اللهم: يقولون العرب، مشركي على  مبحمد تستنصر اليهود كانت: العالية أبو وقال ....] .155: 
 حسًدا به كفروا غريهم، من  أنه ورأوا  حممًدا اهللا بعث فلما. ونقتلهم املشركني نعذب حىت عندنا مكتوبًا جنده الذي
َلْعَنةُ  ِبهِ  َكَفُروا َعَرُفوا َما َجاَءُهمْ  فـََلمَّا{ : اهللا فقال  اهللا رسول أنه يعلمون وهم للعرب،   أھـ .} اْلَكاِفرِينَ  َعَلى اللَّهِ  فـَ

 من وعرفوا ، وراةالت من عليهم أنزل ملا مصدق اهللا عند من كتاب وهو - بالقرآن رسولنا جاءهم وملا :تفسير المنتخب-2
 ، إسرائيل بىن شعبهم غري من رسول به جاءهم قد ألنه وحسداً  عناداً  به كفروا -  الكتاب هذا يف ما صدق نفسها التوراة
م مع  الذي النبيني خامت بإرسال سينصرهم اهللا أن ذكروا جديل أو حريب صراع يف املشركني مع اشتبكوا إذا قبل من كانوا أ
م به بشر   أھـ. اجلاحدين املعاندين من أمثاهلم على اهللا لعنة أال.  حممد صفات مع االتفاق كل صفاته تتفق الذيو  ، كتا

 وهو الكرمي القرآن ومعه  حممد اليهود إىل جاء وملا:  الكرميتني اآليتني ومعىن-رحمه هللا–تفسير سيد طنطاوي -3
 به يستنصرون ذلك قبل وكانوا ، ونعته  النيب ببعثة خيتص فيما ةالتورا من معهم ملا مصدقاً  ، إليه اهللا أوحاه الذي الكتاب
. }  الكافرين َعَلى اهللا فـََلْعَنةُ {  كتابه وكذبوا ، نبوته جحدوا الكرمي القرآن ومعه املرتقب النيب جاءهم ملا ، أعدائهم على
م خالط الذي واحلسد.  أنفسهم به باعوا الذي الشيء بئس  فباءوا   العريب حممد على وحيه اهللا لينز  ألن وكراهية ، قلو
  . وحسدهم كفرهم جزاء}  مُِّهنيٌ  َعَذابٌ  َوِلْلَكاِفرِينَ {  - تعاىل - اهللا من متكاثر مرتادف بغضب ، الذميم اخللق هذا بسبب
 تعظيم زيادة تنكريه ويف ، الكرمي القرآن}  مْ َمَعهُ  لَِّما ُمَصدِّقٌ  اهللا ِعندِ  مِّنْ  ِكَتابٌ  َجآَءُهمْ  َوَلمَّا{  تعاىل قوله يف بالكتاب واملراد
 وحسن بالقبول يتلقى بأن جدير - سبحانه - به يوحى ما أن إىل إشارة ، اهللا عند من بأنه عنه األخبار ويف ، له وتشريف
 يف ويوافقها دهايؤي أنه ، هلا مصدقاً  القرآن كون ومعىن ، التوراة هو اليهود مع والذي ، اخلبري احلكيم من صادر ألنه الطاعة
  . وصفته  النيب ببعثة خيتص وفيما ، الدين أصول
م باملذمة عليهم تسجيل زيادة ، معهم ملا مصدق بأنه الكرمي القرآن وصف ويف م أصول خيالف بشيء يكفروا مل أل  كتا
م يصدق الذي بالكتاب كفروا وإمنا   . كتا
  .}  َكَفُرواْ  الذين َعَلى ُحونَ َيْستَـْفتِ  قـَْبلُ  ِمن وََكانُواْ { :  تعاىل وقوله
 قبل  بالنيب عليهم يستنصرون ، نزاع أعدائهم وبني بينهم حيصل عندما كانوا اليهود فإن ، احملمدية البعثة قبل حلالتهم بيان
  أھـ . التوراة يف نعته جند الذي بالنيب عليهم انصرنا اللهم: نو فيقول بعثته
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من  اريخ ھي من تذكر األنساب واألحساب ، وقد جاء فيھا  أن محمًداإن كتب السنة ،والسير ،والت: ثالثا

  :المراجع كثيرة منھا..ا كاف جًدا وھذا أيضً .. نسل إسماعيل
 املطلب عبد بن اهللا عبد ابن  اهللا رسول حممد «:  قال ، إسحاق بن حممد عن 88 :دالئل النبوة للبيھقي برقم -1
 بن كنانة بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن بكال بن قصي بن مناف عبد بن هاشم بن

 بن يشجب بن يعرب بن تارح بن ناحور بن املقوم بن أدد بن عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن خزمية
 بن شاخل بن عابر بن فاخل بن سارح نب أرغوى بن ناحور بن تارخ ابن:  التوراة يف وهو.  آزر بن إبراهيم بن إمساعيل بن نابت

 البشر أبو آدم بن شيث بن أنوش بن قينان بن مهالييل بن يرد بن أخنوخ بن متوشلخ بن ملك بن نوح بن سام بن أرفخشذ
 أھـ .» وسلم األخيار الطيبني اهللا أنبياء وعلى عليه اهللا صلوات

  
 بن املطلب بن اهللا عبد بن حممد أنا: " يقول  اهللا رسول مسعت قال عباس ابن عن -35512 برقمكنز العمال -2

 خزمية بن كنانة بن النضر مالك بن بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كالب بن قصي بن مناف عبد بن هاشم
 بن قيدار بن مجيل بن بنت بن يشحب بن اهلميسع بن أدد بن أد بن عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن

 بن أرفخشد بن شاخل ابن  النيب هود وهو عابر بن فالغ بن ارعوش بن اشوع بن ناحور بن تارح بن إبراهيم بن إمساعيل
  أھـ .الديلميورواه  . ".آدم بن شيث بن أنوش بن قينان بن أزد بن إدريس وهو أخنوخ بن متوشلخ بن ملك بن نوح بن سام

  
 قصي بن مناف عبد بن هاشم بن املطلب عبد بن اهللا عبد بن حممد هو: ) 70ص/  1ج (زاد الميعاد البن القيم -3
 مضر بن إلياس بن مدركة بن خزمية بن كنانة بن النضر بن مالك بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كالب بن
   عدنان بن معد بن نزار بن
   أن بينهم خالف وال فيه خمتلف عدنان فوق ماو  البتة فيه خالف وال النسابني بني عليه متفق الصحة معلوم هاهنا إىل 
  أھـ .بعدهم ومن والتابعني الصحابة علماء عند الصواب القول على الذبيح هو:  وإمساعيل  إمساعيل ولد من عدنان 
  

، ويذُكر أتباعه الذين ھم  المقدس يذكر لنا في سفِر التكوين نبوءة عظيمة إلسماعيَل  ◌َ الكتابإن : رابًعا
من نسل بأنه  يأتي  وبذلك يكون الكتاب المقدس ھو الذي بشر بمحمد ، ة على رأسھم محمد أمة عظيم
ا إِْسَماِعيُل فَقَْد َسِمْعُت لََك فِيهِ  20عدد  17اإلصحاِح  وذلك في....إسماعيل ھَا أَنَا أُبَاِرُكهُ َوأُْثِمُرهُ . َوأَمَّ

ا   .ئِيًسا يَلُِد، َوأَْجَعلُهُ أُمَّةً َكبِيَرةً اِْثنَْي َعَشَر رَ . َوأَُكثُِّرهُ َكثِيًرا ِجّدً
  

سفر التكوين إصحاح ،جاء في  اسابقً  كما بينتُ  ه محمد قيدار من أبناء إسماعيل الذي من نسلِ  ھو وھذا
، َوقِيَداُر، َوأََدْبئِيُل نَبَايُوُت بِْكُر إِْسَماِعيلَ : َوھِذِه أَْسَماُء بَنِي إِْسَماِعيَل بِأَْسَمائِِھْم َحَسَب َمَوالِيِدِھمْ 13عدد 25

ا 14َوِمْبَساُم    ! تعليق ال .َوَحَداُر َوتَْيَما َويَطُوُر َونَافِيُش َوقِْدَمةُ 15َوِمْشَماُع َوُدوَمةُ َوَمسَّ
  
  

  ...!هلنفساإلنسان يأمر بحبه أكثر من حب  نبيٌّ                   
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 ھل ھكذا يكون الحب باألمرِ ف...له أكثر من أنفسھم ناسِ ال بحبِ  -من تلقاء نفسه  -اإلسالم  أمر رسولُ : قالوا

  ....أيھا المسلمون والغصبِ 
 ِمنْ  ِإلَْيهِ  َأَحبَّ  َأُكونَ  َحىتَّ  َأَحدُُكمْ  يـُْؤِمنُ  َال :"   النَِّيبُّ  قَالَ  :قَالَ  أََنسٍ  َعنْ  14  برقمجاء ذلك في صحيِح البخاري 

  ".َأْمجَِعنيَ  َوالنَّاسِ  َوَوَلِدهِ  َواِلِدهِ 
  

  الرد على الشبھة
  

  :إن الرد على ھذه الشبھة يكون بطرح سؤالين: أوالً 
  

  أكثر من نفسه ؟ لماذا  يجُب على المسلِم أن يحب محمًدا :السؤال األول
ما عرفنا  ولوال محمد ....فھذا حب للشھوات والملذات  ألن المسلم لو أحب نفسه عن النبي: الجواب

  ...هللا ودينه 
  فقط؟  ھل ھذا األمر خاص بالنبيِّ  :انيالسؤال الث
ألمنه مبلغ ھذه  خص النبيّ  بل نحُب موسى وعيسى أكثر من أنفسنا ولكن ليس خاًصا بالنبيِّ : الجواب
  ....األمة

  ...،مثل أبي بكر ،وعمر ثم إننا نحب الصحابة أكثر من أنفسنا
  

 يَتَِّخذُ  َمنْ  النَّاسِ  َوِمنَ  :  كما قال -  باوال حول وال قوة إال-  إننا نجد من يحب األنداد كحب هللاثم 
ِ  ُدونِ  ِمنْ  ِ  َكُحبِّ  يُِحبُّونَھُمْ  أَْنَداًدا هللاَّ ِ  ُحبًّا أََشدُّ  آَمنُوا َوالَِّذينَ  هللاَّ َّ  أَنَّ  اْلَعَذابَ  يََرْونَ  إِذْ  ظَلَُموا الَِّذينَ  يََرى َولَوْ  ِ

ةَ  ِ  اْلقُوَّ َّ َ  َوأَنَّ  َجِميًعا ِ   )البقرة(  )165( اْلَعَذابِ  َشِديدُ  هللاَّ
إلى الناس بھذا حب مكتسب تكليفي كي يصل ) مكتسبة(جبلية ، وشرعية ؛محبة فرضية ثم إن  ھذه المحبة 

  ....تلقاء نفسه كم يزعم المعترضون ال من  كان بوحي من هللا  وما قاله النبيُّ ... مراضاة الرب
  
  

جاء ذلك في عدة مواضع .... اإلطراء فيه المبالغة و ه بعدمكان يأمر أصحابَ  ھو من  ا إن محمدً :اثانيً 
  :منھا 
ثـََنا ُعَمرَ  ْبنُ  ُعْثَمانُ  َأْخبَـَرنَا  2840 سنن الدارمي برقم: أوالً   َعنْ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  اللَّهِ  ُعبَـْيدِ  َعنْ  الزُّْهِرىِّ  َعنِ  َماِلكٌ  َحدَّ
  . » َوَرُسولُهُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ُقوُلوا َوَلِكنْ  ، َمْرميََ  اْبنَ  ِعيَسى النََّصاَرى ُتْطِرى َكَما ُتْطُروِىن  الَ  «: قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُعَمرَ 

  صحيح إسناده:  أسد سليم حسني قال 
:"  َلهُ  فـََقالَ ، فـََراِئُصهُ  تـُْرَعدُ  َعلَ َفجَ  َفَكلََّمهُ  رَُجلٌ   النَِّيبَّ  قَاَل أََتى َمْسُعودٍ  َأِيب  َعنْ   3303 سنن ابن ماجة برقم:اثانيً 
َا؛ ِمبَِلكٍ  َلْستُ  فَِإينِّ  َعَلْيكَ  َهوِّنْ    ". اْلَقِديدَ  تَْأُكلُ  اْمَرَأةٍ  اْبنُ  أَنَا ِإمنَّ
  . اجلامع صحيح يف 7052:  رقم حديث انظر)  صحيح(  :األلباين حتقيق

  
األب ،واألم ، والمرأة، والولد، اإلخوة، واألخوات  المسيح أمر ببغضِ  إن األناجيَل ذكرت أن يسوعَ : ثالثًا
ُجُموٌع َكثِيَرةٌ  َوَكانَ 25عدد 14 إنجيل لوقا إصحاحوذلك في  ...له تالميذ  الكي يحبونه فقط ويصبحو...
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أُمَّهُ َواْمَرأَتَهُ َوأَْوالََدهُ َوإِْخَوتَهُ إِْن َكاَن أََحٌد يَأْتِي إِلَيَّ َوالَ يُْبِغُض أَبَاهُ وَ «26: َسائِِريَن َمَعهُ، فَاْلتَفََت َوقَاَل لَھُمْ 
  .َوأََخَواتِِه، َحتَّى نَْفَسهُ أَْيًضا، فاَلَ يَْقِدُر أَْن يَُكوَن لِي تِْلِميًذا

وذلك في ...أكثر من يسوع فال يستحق محبة  يسوع له  ....واألم، أن من يحب األب  متى انجيلُ ويذكر 
ا أَْكثََر ِمنِّي فاَلَ يَْستَِحقُّنِي، َوَمْن أََحبَّ اْبنًا أَِو اْبنَةً أَْكثََر ِمنِّي فاَلَ  َمْن أََحبَّ 37اإلصحاح العاشر عدد أَبًا أَْو أُّمً

  .يَْستَِحقُّنِي
  

،أم  -ربھم يسوع-لماذا االعتراض على أمر مقدس جاء على لسان : ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو
 !؟...ھو الذي قال  ا سول هللاأن االعتراض سببه أن محمدً 

 
 
  
  !؟ مذنبٌ  نبيٌّ  ھل ھناك                                                        
  

، وأنتم أيھا المسلمون  مذنبٌ أنه ب عليه يعترفُ   -صلى هللا عليه وسلم -  الذي جاء به محمدٌ  القرآنَ إن :  قالوا
  ! إلسالمومن بينھم محمد رسول ا وناألنبياء معصوم:  تقولون

ُ يَْعلَُم    : هاعتمدوا في شبھتھم على قولِ   ُ َواْستَْغفِْر لَِذنبَِك َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوهللاَّ فَاْعلَْم أَنَّهُ اَل إِلَهَ إاِلَّ هللاَّ
  ).19محمد(ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمْثَواُكْم 

  
  الرد على الشبھة •

  
فھم ال  ،منھا هللاِ  ىإلتابوا  ن فعلوا صغيرةً وإ ،دون الصغائر ن الكبائرِ م مونمعصو األنبياءَ إن  :  أوالً 

والجماھير من  ، ةَ تيمي بنِ اوھذا مذھب  ... الصغائرِ  وال يقعون في محقراتِ ،  صغيرةٍ  يصرون على فعلِ 
: منھا أدلةٍ  لعدةِ  العلمِ  أھلِ   

 الترغيبِ  في صحيحِ  األلبانيُّ وصححه ،   والحاكمُ ،   ةَ ماج وابنُ ،  الترمذيُّ  رواهالحديث الذي  -1 
ُ  َصلَّى -النيبَّ  أن - عنه اهللاُ  رضي -أنسٍ  عن  3139والترھيب برقم   وخري خطاء آدمَ  ابنِ  كل : "قال -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  ". التوابون اخلطائني
 2984 برقم لصحيحةِ ا السلسةِ  في وصححه األلبانيُّ ،  2600 برقم همسندِ  في الحديث الذي رواه أحمدُ  -2

ِ." زََكرِيَّا ْبنَ  َحيَْىي  لَْيسَ  ِخبَِطيَئةٍ  َهمَّ  َأوْ ،  َأْخطَأَ  َوَقدْ  ِإالَّ  النَّاسِ  ِمنَ  َأَحدٍ  ِمنْ  َما :"قَالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ   
(  ھي من بابِ بل  فيھا ع نحنُ التي نق وھي ليست كالصغائرِ  ،قد تقع منھم بعض الصغائرِ  األنبياءَ ن فإ وبالتالي

...)حسنات األبرار سيئات المقربين   
ُ  َصلَّى - نه أ هنبوتِ  من دالئلِ إن  ـ  :وبالتالي أقول   للجميع فال يوجد زعيمٌ  ظاھرةً  كانت حياته -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى -  محمد إالحياته  معظم ِ فيوتجد الغموض  إالمن الرؤساء  رئيسٌ  أو،  من الزعماءِ   - َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
فأين ھي ھذه الذنوب التي جاءت في  ،عليھا طلعوايھا وويعرفحتى  الناسِ  كلِ لالمفتوح  فكانت حياته كالكتابِ 

؟  هللاِ  أو في كتابِ ،  رةِ ه العطسيرتِ   
قلتُ : لن يجدوا ،وعليه فإن ما سبق ھو توضيح وتصحيح  لقولِھم : أنتم أيھا المسلمون تقولون: األنبياء 

  .    ... معصومون ومن بينھم محمد رسول اإلسالم
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  : يكون على وجھين ؛ )19محمد( َواْستَْغفِْر لَِذنبَِك   :  للنبيِّ  ه قولِ  إن معنى :اثانيً 

 حسنأھو  ترك ما  ولكنه  ،ا ا حسنً اجتھادً  -وحيٍّ  من غيرِ  -جتھد فيھا االتي  األمورِ من أن يستغفر  : األول
شيء  إليهالتي لم يوح  األفعالِ كانت تصدر عنه بعض   ومما الشك فيه أن الرسولَ  ..... )األولىترك (

وعدم  ، األحسنويترك  الحسنَ  ا يختار الفعلَ نً االخاص فكان أحي هالجتھادِ ا وكان أمرھا متروكً ، ھا بخصوصِ 
ه في ا لمكانتِ نظرً  )سيئات المقربين  األبرارِ  حسناتِ ( وھي من بابِ باعتبار مكانته تعد ذنبًا في ذلك  هإصابتِ 
  :ما يلي  أحسنھو  ا وترك ماحسنً  ااجتھادً   جتھد فيھا النبيُّ االتي  األمورھذه  من جملةِ  ....والعقلِ  العلمِ 

1  - ِبِيَن َعفَا ّهللاُ َعنَك لَِم أَِذنَت لَھُْم َحتَّى يَتَبَيََّن لََك الَِّذيَن َصَدقُوْا َوتَْعلََم اْلَكاذ )أيھا- عنك هللا عفا. )43التوبة 
ا - النبي  أَِذْنتَ  سبب ألي الجھاد، عن القعود في للمنافقين إذنك وھو واألكمل، األولى تَْرك ِمن منك وقع عمَّ
أھـ  ذلك؟ في منھم الكاذبين وتعلم اعتذارھم في صدقوا الذين لك يظھر حتى الغزوة، عن بالتخلف لھؤالء

   .لتفسير الميسرا
2 -  ِْنيَا َوّهللاُ يُِريُد اآلخ َرةَ َوّهللاُ َعِزيٌز َما َكاَن لِنَبِيٍّ أَن يَُكوَن لَهُ أَْسَرى َحتَّى يُْثِخَن فِي األَْرِض تُِريُدوَن َعَرَض الدُّ

 يـُْثِخنَ  حىت أسرى َلهُ {  والياء بالتاء}  َيُكونُ  َأن لنيبٍّ  َكانَ  َما{ :  بدر أسرى من الفداء أخذوا ملا ونزل .)67األنفال( َحِكيٌم 
 اآلخرة{  لكم}  يُرِيدُ  واهللا{  الفداء بأخذ حطامها}  الدنيا َعَرضَ {  املؤمنون أيها}  ُترِيُدونَ {  الكفار قتل يف يبالغ}  األرض ِيف 
ا :أي}   . الجاللينتفسير   أھـ. } َدآءً فِ  َوِإمَّا بـَْعدُ  َمنًّا فَِإمَّا{ :  بقوله منسوخ وهذا}  َحُكيمٌ  َعزِيزٌ  واهللا{  بقتلهم ثوا
3 -  ََوتََولَّى َعبَس 1  ْاأْلَْعَمى َجاَءهُ  أَن 2 كَّى لََعلَّهُ  يُْدِريكَ  َوَما ْكَرى فَتَْنفََعهُ  يَذَّكَّرُ  أَوْ  3 يَزَّ ا 4 الذِّ  أَمَّ

كَّى أاَلَّ  َعلَْيكَ  َوَما 6 تََصدَّى لَهُ  فَأَْنتَ  5 اْستَْغنَى َمنِ  ا 7 يَزَّ  9 يَْخَشى َوھُوَ  8 يَْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  َوأَمَّ
 َأن{ .  ألجل أعرض}  وتوىل{  وجهه كلح:   النيب}  َعَبسَ {  . 11  تَْذِكَرةٌ  إِنَّھَا َكالَّ  10 تَلَھَّى َعْنهُ  فَأَْنتَ 
 على حريص هو الذين قريش أشراف من إسالمه يرجو ممن به مشغول هو عما فقطعه مكتوم أم بن اهللا عبد}  األعمى جآَءهُ 

 نزل مبا ذلك يف فعوتب بيته إىل  النيبُّ  فانصرف ، اهللا علمك مما علمين ، فناداه بذلك مشغول أنه األعمى يدر ومل ، إسالمهم
  .لينالجالتفسير   أھـ. »رداءه له ويبسط ريب فيه عاتبين مبن مرحباً «:  جاء إذا له يقول ذلك بعد فكان ، السورة هذه يف
  

فَاْعلَْم أَنَّهُ اَل إِلَهَ  :ه تعالىلقولِ  الجاللين جاء في تفسيرِ ما  وذلك ... الخطاب له في أمتِه لتستن به  : الثاني
ُ يَْعلَُم ُمتَقَلَّبَُكْم َوَمْثَواُكْم  ُ َواْستَْغفِْر لَِذنبَِك َولِْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َوهللاَّ }  هللا إال إله الَ  أَنَّهُ  فاعلم{  ).19محمد(  إاِلَّ هللاَّ

 فعله وقد أمته به لتسنتّ  عصمته مع ذلك له قيل ألجله}  ِلَذنِبكَ  واستغفر{  القيامة يف النافع بذلك علمك على حممد يا دم :أي
 يـَْعَلمُ  واهللا{  هلم باالستغفار نبيهم بأمر هلم إكرام فيه}  واملؤمنات َوِلْلُمْؤِمِننيَ {  »مرة مائة يوم كل يف اهللا ألستغفر إين«:   قال

 عليه خيفى ال أحوالكم جبميع عامل هو :أي ، بالليل مضاجعكم إىل مأواكم}  َوَمثْـَواُكمْ {  بالنهار ألشغالكم متصرفكم}  ُمتَـَقلََّبُكمْ 
  ـأھ .وغريهم للمؤمنني واخلطاب ، فاحذروه منها شيء
والدليل على أنه  ....حتى تتعلم األمةُ عبادةَ االستغفار به  نتسلت هالخطاب له في أمتِ ف عرائنه تفسير إ :◌ُ قلتُ 

  :يدلل على ذلك ما يلي...  التي لم يعملھا  هنه مغفورة خطاياأو ، ليس له ذنبٌ 
َر َويُتِمَّ نِْعَمتَهُ َعلَْيَك َويَْھدِ    : قوله -1 َم ِمن َذنبَِك َوَما تَأَخَّ ُ َما تَقَدَّ ْستَقِيماً لِيَْغفَِر لََك هللاَّ   يََك ِصَراطاً مُّ
   .)2الفتح(
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برقم  } ُمْسَتِقيًما ِصَراطًا َويـَْهِدَيكَ  َعَلْيكَ  نِْعَمَتهُ  َويُِتمَّ  تََأخَّرَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما اللَّهُ  َلكَ  لِيَـْغِفرَ { بَابصحيح البخاري  -2
َها اللَّهُ  َرِضيَ  -  َعاِئَشةَ  َعنْ  4460  يَا َهَذا َتْصَنعُ  ملَِ  :َعاِئَشةُ  فـََقاَلتْ  َقَدَماهُ  تـَتَـَفطَّرَ  َحىتَّ  اللَّْيلِ  ِمنْ  يـَُقومُ  َكانَ   اللَّهِ  َنِيبَّ  َأنَّ  -َعنـْ
  ." ُكورًاشَ  َعْبًدا َأُكونَ  َأنْ  ُأِحبُّ  َأَفَال  :"قَالَ  تََأخَّرَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلكَ  اللَّهُ  َغَفرَ  َوَقدْ  اللَّهِ  َرُسولَ 

 َصلَّى ِإَذا  اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ   :قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  5046برقم )  اْلِعَباَدةِ  ِيف  َواِالْجِتَهادِ  اْألَْعَمالِ  ِإْكثَارِ ( بَابمسلم صحيح  -3 
 َأَفَال  َعاِئَشةُ  يَا :"فـََقالَ  تََأخَّرَ  َوَما َذْنِبكَ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلكَ  ُغِفرَ  َوَقدْ  َهَذا أََتْصَنعُ  ،اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  رِْجَالهُ  تـََفطَّرَ  َحىتَّ  قَامَ 

  ". َشُكورًا َعْبًدا َأُكونُ 
   ".َشُكورًا َعْبًدا َأُكونُ  َأَفَال " : هبقولِ  وعلل،ه وما تأخرمن ذنبِ  مما تقدفر له عليھا  أنه غُ  نكرلم يُ   أن النبيَّ  نالحظ

  
   ؟ ...يستغفر  النبيُّ كان  ذالما:  يلإن ق  : اثالثً 

 : نقول بعد الصالةِ  أن  علمنا النبيُّ  فقد ؛ األحوالِ  في كلِّ  ذنبٍ  من أن يكون طال يشتر االستغفارَ إن  : قلتُ 
  ... معصيةً رتكب في حين أننا كنا نصلي ولم ن استغفر هللا ثالثً ا
  دليل ذلك في...ذلكعلى  فنستغفر هللاَ  قلة خشوع في الصالةِ ألنه قد يقع منا  ؛ بعد الصالةِ  هللاَ  فنحن نستغفرُ  
 َخمَْرًجا ِضيقٍ  ُكلِّ  َوِمنْ  فـََرًجا َهمٍّ  ُكلِّ  ِمنْ  َلهُ  اللَّهُ  َجَعلَ  اِالْسِتْغَفارَ  َلزِمَ  َمنْ : "   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ   1297 برقم سنن أبي داود 

  ، 1518أيب داود برقم  يف سننِ  األلباين ضعفه ." َحيَْتِسبُ  َال  َحْيثُ  ِمنْ  َوَرزََقهُ 
 السََّماءَ  يُْرِسلِ  10 َغفَّاًرا َكانَ  إِنَّهُ  َربَُّكمْ  اْستَْغفُِروا فَقُْلتُ   :  عن نوحٍ  ه قولِ معناه قريب من والحديث 

  ).نوح ( 12   أَْنھَاًرا لَُكمْ  يَْجَعلْ وَ  َجنَّاتٍ  لَُكمْ  َويَْجَعلْ  َوبَنِينَ  بِأَْمَوالٍ  َويُْمِدْدُكمْ  11 ِمْدَراًرا َعلَْيُكمْ 
إذً ا االستغفار يكون سببً ا في اتساعِ  الرزقِ  ، والمددِ  من هللاِ  ، ورفعِ  الھم...  وال يشترط  أن يكون من 

 ألنه تعالى االستغفار عبادةِ  من األنبياءَ  يحرم لم تعالى؛ ثم إن هللا  -بفضل هللا تعالى -معصية كما أسلفتُ 
....ھايحبُ   

 
نجدھم  للبشرِ  أنھم أسوةُ  فمن المفترضِ  ... الئقةٍ  غيرِ  بأوصافٍ  هللاِ  أنبياءَ يذكر  المقدس الكتابَ إن   :  ارابعً 

 تلك ما سلم من  المسيحَ أن حتى  .....يكذبونو،  ويرقصون عراة  ، ويسكرون، محارم اليزنون زنا 
سبيل المثال  علىف.... ا األناجيل الذين جعلوه مذنبً  كتبةُ  هما كتب وذلك بحسب،  بت إليهسِ التي نُ  الكثيرةِ  األخطاءِ 

  :  تياآل ذكرأال الحصر 
ني لست إ : طلبوا منه الصعود للعيد فقال وذلك لما ....هخوتِ إعلى يكذب  هبأن نجيل يوحناإ وصفه كاتبُ  -1

أَنَا . أَْنتُْم إِلَى ھَذا اْلِعيدِ  اِْصَعُدوا8 عدد 7يوحنا إصحاح  إنجيلفي نجد ذلك !  بصاعد ثم صعد بعدھا في الخفاء
ا َكاَن إِْخَوتُهُ قَْد 10 .قَاَل لَھُْم ھَذا َوَمَكَث فِي اْلَجلِيلِ 9. »لَْسُت أَْصَعُد بَْعُد إِلَى ھَذا اْلِعيِد، ألَنَّ َوْقتِي لَْم يُْكَمْل بَْعدُ  َولَمَّ

  .ظَاِھًرا بَْل َكأَنَّهُ فِي اْلَخفَاءِ َصِعُدوا، ِحينَئٍِذ َصِعَد ھَُو أَْيًضا إِلَى اْلِعيِد، الَ 
اقٌ "  :يقول عنھم ...ا جميعً  األنبياءَ  يسبُ بأنه  نجيل  يوحناإ كاتبُ  هوصف -2   ! "  و لصوص ُسرَّ

ي  ك ف د ذل ل إنج ا نجي دد  10 إصحاحيوحن ا7ع وُع أَْيًض ْم يَُس اَل لَھُ مْ «:فَقَ وُل لَُك قَّ أَقُ قَّ اْلَح اُب : اْلَح ا بَ ي أَنَ إِنِّ
اٌق َولُُصوٌص، َولِكنَّ اْلِخَراَف لَْم تَْسَمْع لَھُمْ 8. ِخَرافِ الْ    .َجِميُع الَِّذيَن أَتَْوا قَْبلِي ھُْم ُسرَّ
 اإلصحاحِ في وذلك ، "  يَا أَْغبِيَاءُ :"  لھم  قائالً   نسيييسب الفرإنجيل لوقا بأنه  وصفه كاتبُ  -3

اِخَل أَْيًضا؟  يَا أَْغبِيَاُء، أَلَْيَس الَِّذي َصنَعَ 40عدد 11 بَْل أَْعطُوا َما ِعْنَدُكْم َصَدقَةً، 41اْلَخاِرَج َصنََع الدَّ
  .فَھَُوَذا ُكلُّ َشْيٍء يَُكوُن نَقِيًّا لَُكمْ 
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 :يلي كما -  الحواريين –سب المؤمنين من اليھود بأنه  األناجيلُ تصفه  -4
 .) 23 / 16متى " (  نيا شيطا" : قال لبطرس كبير الحواريين  - 1 
  ....  )25 / 24 (لوقا  "  في اإليمانِ  أيھا الغبيان والبطيئا القلوب" : آخرين منھم بقوله  سب  -2 

    ... األوصافھذه  ثلِ ممن    المسيح مما وصف به هللاِ  ىإل ونبرأ
 !بال خطيئة  ھو الذي؛ ين يعتقدون أن الجميع زاغوا وفسدوا إال المسيح فقط عترضأن المواألعجب من ذلك 

تُنِي َعلَى َخِطيٍَّة؟ فَإِْن 46عدد 8يوحنا إصحاح  إنجيلِ في  لليھودِ  ويستشھدون على ذلك بما قاله يسوعُ  َمْن ِمْنُكْم يُبَكِّ
، فَلَِماَذا لَْستُْم تُْؤِمنُوَن بِي؟     ُكْنُت أَقُوُل اْلَحقَّ

  !؟....أليس السب خطيئة!  يسب هأن يسوعَ  ىإل تسبنترد عليھم  النصوص السابقة وغيرھا  التي  :  قلتُ  
 يئةالذي بال خط هللا  وحده ھو فالصالح ، أخطاءله  بشرا بل ھو أنه ليس صالحً  نفسه يسوعقول بويرد عليھم 

الُِح، َماَذا أَْعَمُل ألَِرَث اْلَحيَا«:َوَسأَلَهُ َرئِيٌس قِائاِلً 18عدد 19إنجيل لوقا إصحاح في ذلك  جاء؛ ةَ أَيُّھَا اْلُمَعلُِّم الصَّ
    .لَِماَذا تَْدُعونِي َصالًِحا؟ لَْيَس أََحٌد َصالًِحا إاِلَّ َواِحٌد َوھَُو هللاُ «:فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ 19» األَبَِديَّةَ؟

  : فالواضح من النصين التعارض البيّن 
تُنِي َعلَى َخِطيٍَّة؟"  : يقول فيه نصٌ     ؟  تهفعل أخط يمن  منكم يثبت عل :أي"  َمْن ِمْنُكْم يُبَكِّ
 نيألماذا تقولون عني  :أي " لَْيَس أََحٌد َصالًِحا إاِلَّ َواِحٌد َوھَُو هللاُ  لَِماَذا تَْدُعونِي َصالًِحا؟:"  يقول فيه آخر ونصٌ  

 على عدمِ  واضحٌ  فيه دليلٌ  ھذا النصَ   أنكما  وحده ، بال خطيئة ھو هللاُ  الذي ال أفعل أخطاء ، الصالحُ  صالحٌ 
    .....المعترضونما يعتقد  بخالفِ  هألوھيتِ 

  
  !؟سحرنبيٌّ يُ                                                        

  
  !ا ؟لماذا ال يصلح أن يكون نبيًّ  : ن قلناإف !ا ال يصلح أن يكون نبيًّ  ا أن  محمدً  ونيزعم

 يـَْفَعلُ  أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  ُخيَيَّلُ  َكانَ   " :ليقو صحيح البخاريوالحديث في  ،ا أصابه السحركان مسحورً  امحمدً  إن: يقولون 
ا من يصلح أن يكون نبيً  فھل محمدٌ  .... وھو مسحور ةفكان من الممكن أن يقول آيات شيطاني " يـَْفَعُلهُ  َوَما الشَّْيءَ 

   : كما يلي صحيح البخاريوھذه ھي أدلتنا من  !؟ ....نبي يتحكم فيه شيطان !؟ عند هللاِ 
يِّ  َعنْ  ُيْعَفى َھلْ  ( َباب) ْزَيِة اْلجِ  (ِكَتاب -1 مِّ َثِين   2939برقم  ..) َسَحرَ  إَِذا الذِّ ثـََنا اْلُمثـَىنَّ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ ثـََنا َحيَْىي  َحدَّ  َحدَّ

َثِين :قَالَ  ِهَشامٌ    . َيْصنَـْعهُ  َوملَْ  َشْيًئا َنعَ صَ  أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  ُخيَيَّلُ  َكانَ  َحىتَّ  ُسِحرَ   النَِّيبَّ  َعاِئَشَة َأنَّ  َعنْ  َأِيب  َحدَّ
ثـََنا  3028برقم  ..) َوُجُنوِدهِ  إِْبلِيسَ  ِصَفةِ  (َباب) اْلَخْلقِ  َبْدءِ  (ِكَتاب -2  ِهَشامٍ  َعنْ  ِعيَسى َأْخبَـَرنَا ُموَسى ْبنُ  ِإبـَْراِهيمُ  َحدَّ

َها اللَّهُ  َرِضيَ  -  َعاِئَشةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َعهُ  أَنَّهُ  ِهَشامٌ  ِإَيلَّ  َكَتبَ : اللَّْيثُ  َوقَالَ   ِيبُّ النَّ  ُسِحرَ  :قَاَلتْ  - َعنـْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َوَوَعاهُ  مسَِ
 اللَّهَ  َأنَّ  َأَشَعْرتِ  :قَالَ  مثَُّ  َوَدَعا َدَعا يـَْومٍ  َذاتَ  َكانَ  َحىتَّ  يـَْفَعُلهُ  َوَما الشَّْيءَ  يـَْفَعلُ  أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  ُخيَيَّلُ  َكانَ  َحىتَّ   النَِّيبُّ  ُسِحرَ : قَاَلتْ 
 قَالَ  ؟الرَُّجلِ  َوَجعُ  َما: ِلْآلَخرِ  َأَحُدُمهَا فـََقالَ  رِْجَليَّ  ِعْندَ  َواْآلَخرُ  رَْأِسي ِعْندَ  َأَحُدُمهَا فـََقَعدَ  رَُجَالنِ  أَتَاِين  ِشَفاِئي ِفيهِ  ِفيَما َأفْـَتاِين 

 :قَالَ ؟ ُهوَ  فَأَْينَ  :قَالَ  ذََكرٍ  طَْلَعةٍ  َوُجفِّ  َوُمَشاَقةٍ  ُمُشطٍ  ِيف  :قَالَ  ؟ َذا ِفيَما :قَالَ  اْألَْعَصمِ  ْبنُ  لَِبيدُ  :قَالَ  ؟◌ُ  طَبَّه َوَمنْ  :قَالَ  َمْطُبوبٌ :
َها َفَخَرجَ  َذْرَوانَ  بِْئرِ  ِيف  "   َال  :فـََقالَ  اْسَتْخَرْجَتهُ :  فـَُقْلتُ  اِطنيِ الشَّيَ  رُُءوسُ  َكأَنَّهُ  َخنُْلَها :رََجعَ  ِحنيَ  ِلَعاِئَشةَ  فـََقالَ  رََجعَ  مثَُّ   النَِّيبُّ  ِإلَيـْ
رُ  ُدِفَنتْ  مثَُّ  َشرًّا النَّاسِ  َعَلى َذِلكَ  يُِثريَ  َأنْ  َوَخِشيتُ  اللَّهُ  َشَفاِين  فـََقدْ  أَنَا َأمَّا   ." اْلِبئـْ
ْحَسانِ وَ  بِاْلَعْدلِ  يَْأُمرُ  اللَّهَ  ِإنَّ    :  هللاَِّ  َقْولِ  ( َباب) اأْلََدِب  ( ِكَتاب-3 َهى اْلُقْرَىب  ِذي َوِإيَتاءِ  اْإلِ  َواْلُمْنَكرِ  اْلَفْحَشاءِ  َعنْ  َويـَنـْ

ثـََنا  (5603 َتذَكَُّرونَ  َلَعلَُّكمْ  يَِعُظُكمْ  َواْلبَـْغيِ  ثـََنا اْحلَُمْيِديُّ  َحدَّ ثـََنا ُسْفَيانُ  َحدَّ  للَّهُ ا َرِضيَ  - َعاِئَشةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّ
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َها َتاِين  اللَّهَ  ِإنَّ  َعاِئَشةُ  يَا :يـَْومٍ  َذاتَ  ِيل  فـََقالَ  :َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  يَْأِيت  َوَال  َأْهَلهُ  يَْأِيت  أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  ُخيَيَّلُ  وََكَذا َكَذا  النَِّيبُّ  َمَكثَ  :قَاَلتْ  -َعنـْ  َأفـْ
 بَالُ  َما :رَْأِسي ِعْندَ  ِللَِّذي رِْجَليَّ  ِعْندَ  الَِّذي فـََقالَ  رَْأِسي ِعْندَ  َواْآلَخرُ  رِْجَليَّ  ِعْندَ  َأَحُدُمهَا َلسَ َفجَ  رَُجَالنِ  أَتَاِين  ِفيهِ  اْستَـْفتَـْيُتهُ  َأْمرٍ  ِيف 

 َحتْتَ  َوُمَشاَقةٍ  ُمْشطٍ  ِيف  ذََكرٍ  طَْلَعةٍ  ُجفِّ  ِيف  :قَالَ  َوِفيمَ  :قَالَ  َأْعَصمَ  ْبنُ  لَِبيدُ  :قَالَ  طَبَّهُ  َوَمنْ  :قَالَ  َمْسُحورًا يـَْعِين  َمْطُبوبٌ  :قَالَ  الرَُّجلِ 
رُ  َهِذهِ  :فـََقالَ   النَِّيبُّ  َفَجاءَ  َذْرَوانَ  بِْئرِ  ِيف  َرُعوَفةٍ   ِبهِ  فََأَمرَ  اْحلِنَّاءِ  نـَُقاَعةُ  َماَءَها وََكَأنَّ  الشََّياِطنيِ  رُُءوسُ  َخنِْلَها رُُءوسَ  َكَأنَّ  ُأرِيتُـَها الَِّيت  اْلِبئـْ
 أُِثريَ  َأنْ  فََأْكَرهُ  أَنَا َوَأمَّا َشَفاِين  فـََقدْ  اللَّهُ  َأمَّا :" النَِّيبُّ  فـََقالَ  تـََنشَّْرتَ  تـَْعِين  فـََهالَّ  :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـَُقْلتُ  :َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  فَُأْخِرجَ   النَِّيبُّ 
  .لِيَـُهودَ  َحِليفٌ  ُزرَْيقٍ  َبِين  ِمنْ  رَُجلٌ  َأْعَصمَ  ْبنُ  َولَِبيدُ : قَاَلتْ  " َشرًّا النَّاسِ  َعَلى

  
  الرد على الشبھة •

  
  : صحة الحديثِ  من حيثُ  : أوالً 
  هوالقاسمي في تفسيرِ  ، )ه أحكام القرآنكتابِ (الجصاص في  :مثل من العلماءِ  أنكره البعضُ  ھذا الحديثَ إن 

  أنكروا ) القديانية( ةِ وأخيرا جماعة نختلف معھا  تسمى باألحمدي ، والشيخ محمد عبده ، )محاسن التأويل(
  الحديث أنھم  صحةِ  على عدمِ ھم أدلتِ  من بعضِ ف ، على ھذه الشبھةِ  الحديث حينما قاموا بالردِ 

  :كما يليالكريم  يتعارض مع القرآنِ  إنه:قالوا
ْسُحوراً  : قوله -1   ).8 الفرقان(َوقَاَل الظَّالُِموَن إِن تَتَّبُِعوَن إاِلَّ َرُجالً مَّ
لُوَن  إِنَّهُ لَْيَس لَهُ ُسْلطَاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعلَى َربِِّھمْ   : عن الشيطانِ   قوله -2   .)99النحل( يَتََوكَّ
  .) 67المائدة( َوّهللاُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ ّهللاَ الَ يَْھِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن    :ه لنبيِّ   قوله -3

ٌ  السابقةِ  اآلياتِ يتعارض مع إن الحديث : ھم أما عن قولِ : قلتُ  ھذا و فال تعارض بين اآلياتِ  .... بيّنٌ  فھذا خطأ
   :تي آلل الحديثِ 

ْسُحوراً  :   األولى اآليةُ    .)8الفرقان( َوقَاَل الظَّالُِموَن إِن تَتَّبُِعوَن إاِلَّ َرُجالً مَّ
والحديث  ، نه مسحورٌ إ   النَّبِيِّ عن  :قالوا ؛ألنھم ظالمون  يقول عن الكافرين بأنھم  نجد أن هللاَ   في اآليةِ  

  ؟   فھل ھناك تعارض! نه سحر إ :يقول
ُ ف  ،يوجد تعارض  ال : قلتُ   في كلِّ  مسحورٌ     ن النبيَّ إ :ألنھم قالوا؛ بأنھم ظالمون ينفراقال عن الك   ا
 َأْهَلهُ  يَْأِيت  أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  ُخيَيَّلُ كان  " معين ھو في أمرٍ  وقع  سحرَ ال نوالواقع أ ،حتى القرآن نتيجة السحرِ  ، هه وأفعالِ أقوالِ 

،فھذا ليس من ھذا  مسحور في كل أقواله وأفعالهإنه   :قالوا ؛ألنھم المشركينِ  وھذا ليس له عالقة بكالمِ  " يَْأِيت  َوَال 
   .البابِ 
مجنون ، ساحر،  : ما قالوا عنهمثل ،مكة في  سحرل أن يُ قب  النبيِّ حول  ھمافتراءاتِ  ةِ من جمل ھذا قولھم ثم إن
  .. .، شاعر كاھن
 النحل(  إِنَّهُ لَْيَس لَهُ ُسْلطَاٌن َعلَى الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعلَى َربِِّھْم يَتََوكَّلُونَ  :  عن الشيطانِ   قوله :الثانية اآليةُ 
99.(  

ه وتزينِ ،  والكفرِ  ، واإلضاللِ ،  يكون في اإلغواءِ  أنه في اآليةِ  الشيطان عن سلطانِ  ه من قولِ  المرادَ إن :  قلتُ  
 . وليس ذلك في الحديثِ  ، اأبدً   ال شك أن ھذا لم يحدث للنبيِّ و ،اإليمان    وإفسادِ ، والشر  ،   للباطلِ 

    ْھِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن َوّهللاُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ ّهللاَ الَ يَ   : ه لنبيِّ  قوله  : اآلية الثالثة
  ... فال يقتل حتى يتم الرسالةَ  من القتلِ   نبيَّه يعصمُ   هللاَ  إن:  قلتُ 

  ! الذي معنا وھذا ليس له عالقة بالحديثِ ،من الوقوع في الكبائر  ھو معصوم  :المفسرين وقال بعضُ  
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  :- بفضل هللا  - أقول .  رد على المعترضينوال، صحة الحديث  بعد إثباتِ  الرد على الشبھةِ  : ا  ثانيً 

   
 واللذةِ  ، والمرض من الصحةِ  البشرَ  يصيبه ما يصيبُ  بشرٌ   أن النبيَّ  به  المقطوعِ  من المعلومِ   إن:   أوالً 

ثْ    : لنبيه قال  ... عبديُ  لهٌ إنه إوالموت ، ولم نقل عنه  والحياةِ ، واأللم   لُُكْم يُوَحى إِلَيَّ قُْل إِنََّما أَنَا بََشٌر مِّ
). 110الكھف(  َربِِّه أََحداً أَنََّما إِلَھُُكْم إِلَهٌ َواِحٌد فََمن َكاَن يَْرُجو لِقَاء َربِِّه فَْليَْعَمْل َعَمالً َصالِحاً َواَل يُْشِرْك بِِعبَاَدةِ 

مراض ،والدليل على من األ مرضٌ  يصيبه ما يصيب البشر ، فالسحرُ  ؛ ألنه بشرٌ  فوقع السحر على النبيِّ 
شفاه من مرٍض  من  أن هللا:أي  ؛ 5912 برقم صحيح البخاري"   أما أنا فقد شفاين اهللاُ  :"  قوله ذلك

ھا التي ليس لھا عالقة بالوحي وال بالرسالة التي ُكلَِف بھا ، وعوارضِ  البشريةِ  التي تتعلق بالصفاتِ  األمراضِ 
  .كان المالكان   روحيٍّ  طبيبٍ  إلىحتاج لذلك ا ،روحي فالسحر مرض   ..النبيُّ 

  ذكر ھذا الحديثَ   -رحمه هللاُ  - أن البخاريَّ  :ھو  من األمراضِ  مرضٌ  أن ھذا السحرَ  ىومما يدلل أكثر عل 
  ).الطب (  كتابِ في 

  
   ؟"َيْصنَـْعهُ  َوملَْ  َشْيًئا َصَنعَ  أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  ُخيَيَّلُ  َكانَ "  : ما معنى   :ه ھونفسَ  يطرح الً سؤا إن ھناكَ  :ا  ثانيً 

ُ  َرِضيَ  - عائشةَ  من كالمِ  واضحٌ المعنى إن  : الجواب   في صحيحه الذي رواه البخاريُّ  في الحديثِ  - َعْنھَا هللاَّ
  ". يَْأِيت  َوَال  َأْهَلهُ  يَْأِيت  أَنَّهُ  ِإلَْيهِ  ُخيَيَّلُ كان " : لما قالت  

فھذا ليس  ؛نه يأتي زوجاته ولم يأتيھن أيخيل له   كان النبيُّ ؛ العلماءُ ك كذلو،  في الفتحِ  حجرٍ  بنُ اوھذا ما قاله 
   ....لف بھا التي كُ  له عالقة بالوحي وال بالرسالةِ 

فال يستطيع  ،ا ا أحيانً ا نفسيً أوقد يكون متعبً  ،دواء فال يستطيع أن يأتي أھله المن معينًا   ااإلنسان قد يأخذ قرصً ف
عالقة بالوحي  ليس لھاو، ه من األمراض التي لھا عالقة بالصفات البشرية وكل ھذ ، أن يأتي أھله
  ....والرسالة

  
   :لعدة أدلة منھا وذلك...اأبدً  فال يزيغ عن الوحيِّ  ه للرسالةِ في تأديتِ  معصومٌ   النبيَّ  إن :ا  ثالثً 
  .)4 النجم ( إِْن ھَُو إاِلَّ َوْحٌي يُوَحى  :    هعن نبيِّ   قوله -1
بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوّهللاُ يَ    : قوله -2 ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ ْعِصُمَك ِمَن يَا أَيُّھَا الرَّ

  ). 67المائدة ( النَّاِس إِنَّ ّهللاَ الَ يَْھِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ 
لَ  َولَوْ     : قوله -3  46اْلَوتِينَ  ِمْنهُ  لَقَطَْعنَا ثُمَّ  45 بِاْليَِمينِ  ِمْنهُ  أَلََخْذنَا 44 اأْلَقَاِويلِ  بَْعضَ  َعلَْينَا تَقَوَّ
َحاِجِزينَ  َعْنهُ  أََحدٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  فََما  ) الحاقة .(  
  ..  لم يحدث للنبيِّ  األخيرةِ  ةِ في اآلي الوعيدَ  أن  نالحظ 
  ...ا ليس له عالقة بالوحي أبدً السحر الذي أصابه  إًذا 

  
السحر الذي  نوعِ  من نفسِ  رَ حِ سُ  ألننا نجد أن موسى  ؛ قط هال يقدح في نبوتِ   النَّبِيِّ  سحرَ  إن :ا رابعً 

يَُخيَُّل إِلَْيِه ِمن    :عن سحِر موسى  قوله  ل على ذلكليد... .وھو سحر التخيل  تعرض له النبيّ 
   ).66طه( َعى ِسْحِرِھْم أَنَّھَا تَسْ 

  ....يھن نه أتى زوجاته ولم يأتِ أكان يخيل إليه   والنبيُّ  ، تخيلٍ  موسى ُسحر حرسِ 
  ! ؟...رَ حِ ألنه سُ  ھل موسى ليس برسولٍ  :يبقى السؤال 
نَِي الشَّْيطَاُن َواْذُكْر َعْبَدنَا أَيُّوَب إِْذ نَاَدى َربَّهُ أَنِّي    :ه عنه لنبيِّ  قال  ؛مسه الشيطانُ   أيوبَ ثم إن   َمسَّ

  ). 41ص(  بِنُْصٍب َوَعَذابٍ 
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  !؟ ...مسه ن الشيطانَ أل ؛ ھل أيوب ليس بنبيٍّ : يبقى السؤال
  

  :لوجھين  ه نبوتِ  على صدقِ  واضحةٌ  فيه داللةٌ   النَّبِيِّ  سحرَ  إن :ا خامسً 
 إن":عصم قالتألخت لبيد بن ان أأ :198صفحة  الكبرى الجزء الثاني في الطبقاتِ  سعدٍ  بنِ اجاء عند  :األول
 اهللاُ  هفدلّ  ديننا، وأهل قومنا من نال مبا فيكون هعقل يذهب حىت السحر هذا يدهله فسوف ذلك غري يك وإن ،فسيخرب انبيً  يكن
  . " خربفسيُ  انبيًّ  يكن إن " :ولألا ع الشقِ ووق من النص نالحظ ."  عليه

  ؟ أخت الساحر نفسھا بشھادةِ  ه نبوتِ  صدق على واضحٌ  أليس ھذا دليلٌ  :أتساءلوعليه  
  .بلى  :الجواب 

   : لينفيه تساؤ : الثاني
 أن الذي سحره ھو كان فاخبراهلوجاء الم،  دعا ربه فشفاه هللاُ   أن النبيَّ  جاء في الحديثِ  :السؤال األول 

 من المكانِ  السحرَ  اجوليستخر  هالذي أرسل أصحابَ  فھو  ،السحر أخبراه عن مكانِ و،   ماألعصلبيد بن 
  :عدة تساؤالت أتساءلعليه و ،كما جاء في الحديث  الذي وضع فيه

  ؟ ملبيد بن األعص ھو  أن الذي سحره خبره أمن الذي  ـ 1
     .  كانلنھما المإ:  الجواب 

  ؟أنه سحر خبره أومن الذي ـ  2
  .  كانلنھما المإ:  الجواب 

  ؟  ـ ومن أخبره بمكان السحر  3
    .كانلالم انھمإ  :الجواب 

   ؟ه كما جاء في الحديثِ نبيِّ  يستجيب لدعاءِ    أن هللاَ  النبوةِ  أليس من دالئلِ ـ 4
  .فشفاه  لدعائه   وقد استجاب هللاُ ، بلى : الجواب

   
  أ النبيُّ فكلما قر ، حرسُ حينما عليه   لما أنزلھما هللاُ  المعوذتين  بقراءةِ  السحرَ فك   النبيَّ إن   :الثاني السؤال 
 هللاِ  كالمُ  القرآنَ  على أن يالً ھذا دلأليس  ؛نحلت عقدهاكلما  َالً ودلي ، )السحر ( الشياطين  عملَ  ؛ ألنه أبطل 

  ؟  يوحى إليه بحقٍ  من عند هللاِ  نبيٌّ   ا أن محمدً على 
  .  بلى :الجواب 

  
  ! ذا تعارض ل ھفھ والسحر كان في المدينةِ ،  الفلق مكية سورةَ إن :  إن قيل :ا سادسً 

والسحر كان  ،ةمدني أنھاالفلق  ه لسورةِ تفسيرِ  في  ةَ و قتاد عباسٍ  عن ابنِ نقل  - رحمه هللاُ  -يَّ القرطب  إن: قلتُ  
  . - بفضل هللا - وعليه يزول اإلشكال ،  في المدينة

  
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي  : قال   .... همتِ حياته أسوة أل  النبيَّ  إن  :ا سابعً  َرُسوِل هللاَّ

َ َكثِيراً  َ َواْليَْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر هللاَّ   ) .21األحزاب( هللاَّ
 قَالَ   25832 برقم  يف مسنِد أمحدَ ؛ ثبت  كما ھو حال األنبياء قبله  السحر من االبتالءات التي تعرض لھا النبيُّ 

   ". يـَُلونـَُهمْ  الَِّذينَ  مثَُّ  يـَُلونـَُهمْ  الَِّذينَ  مثَُّ  يـَُلونـَُهمْ  الَِّذينَ  مثَُّ  اْألَْنِبَياءَ  َبَالءً  النَّاسِ  َأَشدِّ  ِمنْ  ِإنَّ  :"  اللَّهِ  َرُسولُ 
  .حسن إسناد وهذا لغريه صحيح حديث:  األرنؤوط شعيب تعليق
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وغيرھما ، وال ، ، ويقرأ المعوذتين   عو هللاَ يد  من ھذه األمة فليتأسى بالنبيِّ  أصيب بھذا المرضِ فمن ُ وعليه
 َمنْ  :"قَالَ   النَِّيبِّ  َواحلََْسِن َعنْ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   9171 برقم محدَ أ يف مسندِ  نا ثبت عن نبيِّ  ؛أو كاھنٍ  ،ساحرٍ  ىيذھب إل

   ."  ُحمَمَّدٍ  َعَلى ْنِزلَ أُ  ِمبَا َكَفرَ  فـََقدْ  يـَُقولُ  ِمبَا َفَصدََّقهُ  َعرَّافًا َأوْ  َكاِهًنا أََتى
  .الصحيح رجال ثقات رجاله حسن:  األرنؤوط شعيب تعليق

  
أََكاَن لِلنَّاِس َعَجباً أَْن أَْوَحْينَا إِلَى  : أنه ساحرٌ   النبيِّ على المشركين الذين قالوا عن  ردً  إن ھذا الحديثَ : ا ثامنً 

ْنھُْم أَْن أَنِذِر النَّاَس َوبَشِّرِ  بِيٌن  َرُجٍل مِّ   الَِّذيَن آَمنُوْا أَنَّ لَھُْم قََدَم ِصْدٍق ِعنَد َربِِّھْم قَاَل اْلَكافُِروَن إِنَّ ھَـَذا لََساِحٌر مُّ
  ) .2يونس(
  !؟... -سبحان هللا -سحر ويُ  ھل ھناك ساحرٌ :  وأتساءل 

  
النبوية قد وضعھا  إن السنةَ  :والمستشرقين عندما قالوا عترضينالم على كذبِ  دليلٌ   ھذا الحديثَ إن  :ا تاسعً 

   ....،وأوصافه وأنه كامل في كل صفاته،  ليثبتوا أنه نبيّ   النبيِّ  أصحابُ 
على -   ن فيه إساءة للنبيِّ أل ؛لينا ولم ينقلوه إ ، الحديثَ  ھذا   ا لحذف الصحابةُ لو كان كالمھم صحيحً  :قلتُ 
  .بلى: الجواب؟  أليس كذلك -  ھمھم وفھمِ زعمِ  حدِ 

 ونضعفيو،   منقبة للنبيِّ  افيھ تإذا كان األحاديثإن المسلمين  يصححون :  ھو رد على من يقولكذلك 
   .....  إساءة للنبيِّ  اإذا كان فيھ األحاديث

  .- بفضل هللاِ  - نسفًا ھااوقد نسفن... لھم ضدنا  نه شبھة بالنسبةِ أرغم  صحيح الحديث إن ھذا :ٌ◌ قلت
  

ابتداًء من  إنجيل متىوذلك في  ... ايومً  أربعينيسوع تسلط على  الشيطانَ  أنر تذك األناجيلَ إن  : ا عاشرً 
فتارة  ، حيث شاء فينقاد له ىإلويأخذه ،  يجرب يسوع   الشيطانُ  حيث كان  11 ىإل 1عدد  الرابعاإلصحاح 

ثُمَّ أُْصِعَد يَُسوُع 1  ....اجدً  عالٍ  جبلٍ  ىوتارة يأخذه إل ،الھيكل و يوقفه على جناحِ  ، المقدسةِ  المدينةِ  ىإل أخذهي
َب ِمْن إِْبلِيسَ  وِح لِيَُجرَّ يَِّة ِمَن الرُّ َم إِلَْيِه 3. فَبَْعَد َما َصاَم أَْربَِعيَن نَھَاًرا َوأَْربَِعيَن لَْيلَةً، َجاَع أَِخيًرا2. إِلَى اْلبَرِّ فَتَقَدَّ

ُب َوقَاَل لَهُ  لَْيَس بِاْلُخْبِز : َمْكتُوبٌ «:فَأََجاَب َوقَالَ 4. »ْن تَِصيَر ھِذِه اْلِحَجاَرةُ ُخْبًزاإِْن ُكْنَت اْبَن هللاِ فَقُْل أَ «:اْلُمَجرِّ
 ثُمَّ أََخَذهُ إِْبلِيُس إِلَى اْلَمِدينَِة اْلُمقَدََّسِة، َوأَْوقَفَهُ َعلَى َجنَاحِ 5. »َوْحَدهُ يَْحيَا اإِلْنَساُن، بَْل بُِكلِّ َكلَِمٍة تَْخُرُج ِمْن فَِم هللاِ 

أَنَّهُ يُوِصي َمالَئَِكتَهُ بَِك، فََعلَى أيَاِديِھْم : إِْن ُكْنَت اْبَن هللاِ فَاْطَرْح نَْفَسَك إِلَى أَْسفَُل، ألَنَّهُ َمْكتُوبٌ «:َوقَاَل لَهُ 6اْلھَْيَكِل، 
بَّ إِلھَكَ  :َمْكتُوٌب أَْيًضا«:قَاَل لَهُ يَُسوعُ 7. »يَْحِملُونََك لَِكْي الَ تَْصِدَم بَِحَجٍر ِرْجلَكَ  ثُمَّ أََخَذهُ أَْيًضا 8. »الَ تَُجرِّب الرَّ

ا، َوأََراهُ َجِميَع َمَمالِِك اْلَعالَِم َوَمْجَدھَا،  أُْعِطيَك ھِذِه َجِميَعھَا إِْن َخَرْرَت «: َوقَاَل لَهُ 9إِْبلِيُس إِلَى َجبَل َعال ِجّدً
بِّ إِلِھَك تَْسُجُد َوإِيَّاهُ َوْحَدهُ تَْعبُدُ : ألَنَّهُ َمْكتُوبٌ ! يَا َشْيطَانُ  اْذھَبْ «:ِحينَئٍِذ قَاَل لَهُ يَُسوعُ 10. »َوَسَجْدَت لِي ثُمَّ 11. »لِلرَّ

  .تََرَكهُ إِْبلِيُس، َوإَِذا َمالَئَِكةٌ قَْد َجاَءْت فََصاَرْت تَْخِدُمهُ 
 ! جرب اإلله شيطانَ وبحسب ما تذكر ھذه النصوص نجد أن ال ، إلهٌ  يعتقدون أن يسوعَ  إن المعترضين:  قلتُ 

  :وأتساءل 
  !؟.........وأخرجه من الجنة ، وأوجده، الذي خلقه  جرب اإللهَ نه يُ أيعلم  ھل كان الشيطانُ  -1

  !؟...ه من على الجبل مره أن يلقى بنفسِ أالجبل في ويصعد به إلى الھً إ جرب شيطانُ كيف يُ  -2

  !؟ ...أن يعبد بعد أن جربه شيطان اإللهُ ھل يستحق ھذا   

بِّ إِلِھَك تَْسُجُد َوإِيَّاهُ َوْحَدهُ تَْعبُدُ : ألَنَّهُ َمْكتُوبٌ ! اْذھَْب يَا َشْيطَانُ «:ِحينَئٍِذ قَاَل لَهُ يَُسوعُ 10 :النُص يقول    !؟ »لِلرَّ
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  :؛لدليلينالمقدس  بِ اكتالما جاء في  ال يجرب بحسبِ  أن اإللهَ  جرب من قبل شيطان؟ ومن المعلومِ ھل اإلله يُ -3

بَّ إِلھَكَ : َمْكتُوٌب أَْيًضا«:قول يسوع: ولاأل   . »الَ تَُجرِّب الرَّ

ُب ِمْن قِبَِل هللاِ «: الَ يَقُْل أََحٌد إَِذا ُجرِّبَ 13عدد 1رسالة يعقوب إصحاح ما جاء في :الثاني ، ألَنَّ هللاَ َغْيُر »إِنِّي أَُجرَّ
ُب أََحًدا ُروِر، َوھَُو الَ يَُجرِّ ٍب بِالشُّ ُب إَِذا اْنَجَذَب َواْنَخَدَع ِمْن َشْھَوتِهِ 14. ُمَجرَّ     .َولِكنَّ ُكلَّ َواِحٍد يَُجرَّ

  !؟... ن جربه الشيطانأله بعد فھل يسوع إ

   !؟ ...المقدس الكتابِ  أنبياءِ  على  بعضِ  سلطانٌ  ھل للشيطانِ : أتساءلثم إنني  
ْيطَانِ 8عدد من سفر أيوب  األولِ  اإلصحاحِ  في يكون على ذلك الجوابَ  إن: قلتُ  بُّ لِلشَّ رَّ اَل ال َت «: فَقَ ْل َجَعْل ھَ

رِّ . قَْلبََك َعلَى َعْبِدي أَيُّوَب؟ ألَنَّهُ لَْيَس ِمْثلُهُ فِي األَْرضِ  ِن الشَّ ُد َع ي هللاَ َويَِحي تَقِيٌم، يَتَّقِ اَب 9. »َرُجٌل َكاِمٌل َوُمْس فَأََج
بَّ َوقَالَ  َّ «: الشَّْيطَاُن الرَّ انًا يَت لِّ 10قِي أَيُّوُب هللاَ؟ ھَْل َمجَّ ْن ُك هُ ِم أَلَْيَس أَنََّك َسيَّْجَت َحْولَهُ َوَحْوَل بَْيتِِه َوَحْوَل ُكلِّ َما لَ

ي األَْرضِ  يِه فِ َرْت َمَواِش ِه فَاْنتََش اَل يََدْي هُ 11. نَاِحيٍَة؟ بَاَرْكَت أَْعَم هُ، فَإِنَّ ا لَ لَّ َم سَّ ُك َدَك اآلَن َوَم ْط يَ ِن اْبِس ي  َولِك فِ
كَ  دُِّف َعلَْي ْيطَانِ 12. »َوْجِھَك يَُج بُّ لِلشَّ رَّ اَل ال َدكَ «: فَقَ دَّ يَ ِه الَ تَُم ا إِلَي ِدَك، َوإِنََّم ي يَ هُ فِ ا لَ لُّ َم َوَذا ُك َرَج . »ھُ مَّ َخ ث

بِّ     .الشَّْيطَاُن ِمْن أََماِم َوْجِه الرَّ

بُّ لِلشَّْيطَانِ فَقَ 3عدد 2أيوب  الثاني من سفرِ  في اإلصحاحِ  اونقرأ أيضً   ھَْل َجَعْلَت قَْلبََك َعلَى َعْبِدي «: اَل الرَّ
رِّ . أَيُّوَب؟ ألَنَّهُ لَْيَس ِمْثلُهُ فِي األَْرضِ  ٌك بَِكَمالِِه، . َرُجٌل َكاِمٌل َوُمْستَقِيٌم يَتَّقِي هللاَ َويَِحيُد َعِن الشَّ َوإِلَى اآلَن ھَُو ُمتََمسِّ

بَّ َوقَالَ 4. »ألَْبتَلَِعهُ باِلَ َسبَبٍ  َوقَْد ھَيَّْجتَنِي َعلَْيهِ  ِجْلٌد بِِجْلٍد، َوُكلُّ َما لإِِلْنَساِن يُْعِطيِه ألَْجِل «: فَأََجاَب الشَّْيطَاُن الرَّ
بُّ لِلشَّْيطَانِ فَقَاَل ا6. »َولِكْن اْبِسِط اآلَن يََدَك َوَمسَّ َعْظَمهُ َولَْحَمهُ، فَإِنَّهُ فِي َوْجِھَك يَُجدُِّف َعلَْيكَ 5. نَْفِسهِ  ھَا «: لرَّ

، َوَضَرَب أَيُّوَب بِقُْرٍح َرِديٍء ِمْن بَاِطِن قََدِمِه 7.»ھَُو فِي يَِدَك، َولِكِن اْحفَْظ نَْفَسهُ  بِّ فََخَرَج الشَّْيطَاُن ِمْن َحْضَرِة الرَّ
َمادِ فَأََخَذ لِنَْفِسِه َشْقفَةً لِيَْحتَكَّ بِھَا َوھَُو َجالٌِس فِ 8. إِلَى ھَاَمتِهِ  !ال تعليق . ي َوَسِط الرَّ

  )! الغرانيق قصةُ ( نبيٌّ يسجد لألصنام                                                
  

 وما ذا تعرفون عن قصةِ :  ھمقلنا ألحدِ  فإن ......قصة الغرانيق  جلِ أمن  ھم أنھم تركوا اإلسالمَ زعم بعضُ 
  !الغرانيق ؟

تلك الغرانيق العلى وان  " : وقال ...ثم سجد لھا  فمدح األصنامَ ، ه على لسانِ  كلم الشيطانُ كم تنبيَّ  إن :يقولون 
   ....ا والمشركون أيضً  ، هو سجد المسلمون لسجودِ ،   " لرتجتى نعتهشفا
ُسوٍل وَ   :التي تقول  ما ذكره المفسرون في اآليةِ  ذلك الدليل علىو اَل نَبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َوَما أَْرَسْلنَا ِمن قَْبلَِك ِمن رَّ

ُ آيَاتِِه وَ  ُ َما يُْلقِي الشَّْيطَاُن ثُمَّ يُْحِكُم هللاَّ ُ َعلِيٌم َحِكيٌم تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيطَاُن فِي أُْمنِيَّتِِه فَيَنَسُخ هللاَّ   ).52الحج( هللاَّ
 النجم فقرأھا حتى بلغ عليه سورةَ  قريش أنزل هللاُ من مجالس ِ لما كان في مجلسٍ   ان محمدً أ:  ذكر المفسرون

:   َت َواْلُعزَّى  على لسانه ما كان يحّدث به نفسه فألقى الشيطانُ 20  َوَمنَاةَ الثَّالِثَةَ اأْلُْخَرى 21أَفََرأَْيتُُم الالَّ
في   ومضى محمدٌ  فلما سمعت قريش فرحوا به.  "لتُرتَجى نشفا عتھتلك الغرانيق الُعلى وإن  "ويتمناه  وھو
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لقد ذكر : وقالوا. سجد جميع المشركين وسجد المسلمون بسجوده، كما خرھاآقراءته فقرأ السورة كلھا، وسجد في 
  ...يحيي ويميت ولكن آلھتنا تشفع لنا عنده وقد عرفنا أن هللا. محمد آلھتنا بأحسن الذكر

  !؟ ....بأنه رسول من عند هللا فھل بعد ھذه القصة يصح أن نقول على محمدٍ 
  

 الرد على الشبھة •
  
  :كما يلي  العلماء قولِ أھذا واضح من ... ال يعترف بھا المسلمون مكذوبة ةباطل قصةٌ  ھذه القصةَ  إن : أوالً 

 قصة هاهنا املفسرين من كثريٌ  ذكر قد:  قبل ذكرھا  القصةِ عن ھذه  هفي تفسيرِ  -رحمه هللاُ  -  كثيرٍ  بنُ اقال  - 1 
 كلها طرق من ولكنها ،أسلموا قد قريش مشركي أن منهم ظَنا ، احلبشة أرض إىل املهاجرة من كثري رجوع من كان وما الَغَرانيق،
  أھـ  . أعلم واهللا ،صحيحٍ  وجهٍ  من مسندةً  أرها ومل ، مرسلة

  ." صحيحٍ  من وجهٍ  ةً لم أرھا مسند"  : يقول كثيرٍ  أن ابنَ  نالحظ 
 واحلمد ،تأويلٍ  كلِ  عن مغن احلديثِ  ضعفُ : ذكر ھذه القصة  قالبعد أن  في تفسيره -رحمه هللاُ  -  قال القرطبيُّ  -2
ما ،اآليتني]  73: اإلسراء" [   ليفتنونك كادوا وإن: " تعاىل قوله الكتاب من وتوهينه اأيضً  ضعفه على يدل ومما .هللا  تردان فإ
م ذكر تعاىل اهللا نأل رووه، الذي اخلرب  ومفهومه هذا فمضمون .إليهم يركن لكان ثبته أن لوال وأنه يفرتى، حىت يفتنونه كادوا أ
 على زاد أنه الواهية أخبارهم يف يروون وهم !؟ اكثريً  فكيف قليال إليهم يركن مل حىت وثبته يفرتى أن من عصمه تعاىل اهللا أن

 ،اآلية مفهوم ضد هذاو  .يقل مل ما وقلت اهللا على افرتيت :-والسالم الصالة عليه- قال وأنه آهلتهم، مبدح واالفرتاء الركون
 منهم طائفة هلمت ورمحته عليك اهللا فضل ولوال: " تعاىل قوله مثل وهذا !؟ له صحة وال فكيف صح، لو احلديث تضعف وهى
  .] 113: النساء"  [  شئ من يضرونك وما أنفسهم إال يضلون وما يضلوك أن
  . الزنادقة من وضع: فقال  عن ھذه القصةِ   - رحمه هللاُ  -خزيمةَ  ئل ابنُ سُ  -3
 الغرانيق النقل ، ورواية البخاري عارية عن ذكر من جھةِ  ھذه القصة غير ثابتةٍ : - رحمه هللاُ  - البيھقيُّ  قال - 4
.    
فكذب . جى تلتر نعتھشفا نإوأنھن الغرانيق العال ، و: والحديث الذي فيه  ":  -رحمه هللاُ  - حزم قال ابنُ  -5 

  ...بحت لم يصلح
والجحود   اإلسالم بين اإلنصاف "(الكذب ال يعجز عنه أحد شغتال به ، إذ وضعالال معنى لمن طريق النقل و 

  . )  69ص 
 العلمِ  والمحققون من أھلِ  ،العربي  بنُ او،  و البزارُ ،  والنحاسُ ،  يُّ سواأللو،  قال الشوكانيُّ   :سبقمثل ما ب -6
نصب المجانيق لنسف قصه ( :بعنوانِ  رسالةً ألف الذي  محمد نصر الدين األلباني الربانيِّ  العالمِ : مثل ،

  .ما سبق بيانه بعضُ  فمنھا اھقراءتِ  ىإل المعترضينوأحيل ، ا ا ومتنً ا  سندً تدميرً  وقد دمر القصةَ ) الغرانيق
  

  :لعدة أدلة منھا العلمِ  وھذا مجمع عليه عند أھلِ  ، لرسالةِ ل في تأديةِ  معصومٌ   النبيَّ  إن: ا  ثانيً 
  ) .  4 النجم (  إِْن ھَُو إاِلَّ َوْحٌي يُوَحى : ه فقال في رسالتِ  ه زكاه ربُّ  -1
بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوّهللاُ يَ  : ه لنبيِّ   قوله -2 ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ ْعِصُمَك يَا أَيُّھَا الرَّ

  . )67المائدة( الَ يَْھِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِريَن  ِمَن النَّاِس إِنَّ ّهللاَ 
لَهُ ِمن تِْلقَاء نَْفِسي إِْن أَتَّبُِع إاِلَّ َما يُوَحى إِلَيَّ  :  لنبيِّه  قوله -3   .)15يونس (   قُْل َما يَُكوُن لِي أَْن أُبَدِّ
َل َعلَْينَا بَْعَض اأْلَقَ   :هعن نبيِّ   قوله -4  ِمْنهُ اْلَوتِينَ   ثُمَّ لَقَطَْعنَا أَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِمينِ 44  اِويلِ َولَْو تَقَوَّ
45   )ھذا الوعيد لم يحدث للنبيِّ .  )الحاقة  قط...  
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  . ...وجهٍ  على أكملِ   وبلغ الرسالة ى األمانةَ أدَّ  نه إوبالتالي ف 
  
 َلِئنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  الَِّذينَ  َوإَِلى إَِلْيكَ  أُوِحيَ  َوَلَقدْ :؛ يقولاثم إن الشرَك محرٌم على األنبياء فال تجُد نبيًّا مشركً  

  ).الزمر(  )65( اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َوَلَتُكوَننَّ  َعَملُكَ  َلَيْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ 
  

في   ر النبيُّ سّ وقد ك،  قطُ  صنمٍ لنه تقرب أعرف عنه ولم يُ  ، في الجاھليةِ   لم يحترم األصنامَ   النبيَّ  إن :اثالثً 
   ..... اثالثمائة وستين صنمً مكة  فتحِ 

   !؟  هللاِ  من عندِ  فكيف يوقرھا وھو رسولُ  :وأتساءل
  !؟ الموضوعةِ  بحسب ھذه القصةِ  يسجد لألصنامِ  ه أو كيف يتركه ربُّ  
 1609 برقم مٍ مسل في صحيحِ ثبت ذلك  ...، وتغير معالمھا  األصنامِ  بطمسِ  ھو من أمر  إن محمًدا: الجواب 

 َطَمْسَتهُ  ِإالَّ  ِمتْثَاالً  َتدَعَ  الَ  َأنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  َعَلْيهِ  بـََعَثِين  َما َعَلى أَبـَْعُثكَ  َأالَّ  :طَاِلبٍ  َأِيب  ْبنُ  َعِلىُّ  يل قَالَ : قَالَ  اَألَسِدىِّ  اْهلَيَّاجِ  َأِىب  َعنْ 
ًرا َوالَ  َتهُ  ِإالَّ  ُمْشرِفًا قـَبـْ   .َسوَّيـْ

  في تفاسيرھم وھي مكذوبة ؟  القصةَ  لماذا ذكر المفسرون :بعد ھذه اإلجابة قيلن إ:  ارابعً 

 قلتُ  : إن منھج الكثيرين من المفسرين يأتون بكلِ  ما قيل عن اآليةِ  ، وما يتعلق بھا  ثم يحققون بعد ذلك كما 
ا أنھا ال تصح لتحذير نوذكروھا ثم بيّ  )الغرانيق ( القصة هھذمع وغيرھما  ، و القرطبيُّ  كثيرٍ  بنُ افعل 

 ، حمد شاكرأو،  يأتي أھل التحقيق بعد ذلك يحققون كاأللباني ھم من يجمع وال يحقق وومن ،المسلمين منھا 
كل ما قيل عن يجمعون وھذا من باب الثراء العلمي عند المفسرين القدامى  -هللا  ارحمھم -وغيرھما 

فما يكن يف كتايب هذا من خرب ذكرناه عن  :تاريخه لما قال قدمةِ في م يدلل على ذلك ما قاله الطبريُّ  . ....اآلية
بعض املاضني مما يستنكره قارئه أو يستشنعه سامعه من أجل أنه مل يعرف له وجها يف الصحة وال معىن يف احلقيقة فليعلم أنه 

أھـ...حنو ما أدي إليناوإمنا أيت من قبل بعض ناقليه إلينا وأنا إمنا أدينا ذلك على ؛مل يؤت يف ذلك من قبلنا    

  

؟ ) الغرانيق ةقص(التي ذكر المفسرون تحتھا  معنى اآليةِ ھو ما ف ،القصة مكذوبة كما قلتم  :قيلإن :  خامًسا
  : الكريمةِ  ھناك تفسيران لآليةِ  ؛ واحدٍ  الكريم أعظم من أن يفسر على وجهٍ  القرآنَ إن : قلتُ 

ُسوٍل َواَل نَبِيٍّ َما أَْرَسلْ و◌َ     :قوله  : التفسير األول إاِلَّ إَِذا تََمنَّى أَْلقَى الشَّْيطَاُن فِي أُْمنِيَّتِِه  نَا ِمن قَْبلَِك ِمن رَّ
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُ آيَاتِِه َوهللاَّ ُ َما يُْلقِي الشَّْيطَاُن ثُمَّ يُْحِكُم هللاَّ   ).52الحج (  فَيَنَسُخ هللاَّ

نَساِن َما تََمنَّى :   من قولهجاءت اشتھى وھي من األمنية : أي  تمنى    .)24النجم( أَْم لإِْلِ
فھو يوسوس للناس ،    النبيِّ  عائقًا في دعوةِ  فكان الشيطانُ   قومه تمنى واشتھى ھدايةَ   ن النبيَّ إف وبالتالي 

ما يلقى   وبعد ذلك ينسخ هللاُ  ....، وفي القرآن بوساوسه لھم    ويزين لھم الباطل ، ويكرھھم في النبيِّ 
                                 .                                   عليم حكيم آياته وهللاُ  هللاُ  مُ حكِ ثم يُ  الناسِ  الشيطان في قلوبِ 
اَب  أن النبيَّ : والمعنى،  هللاِ  كتابَ تال  :أي ) تمنى (:  المفسرين قال بعضُ   : التفسير الثاني و كت حينما يتل

الوِة  د ت رآن عن يِّ هللا يلقى الشيطاُن على أسماِع الكفاِر الوساوَس والشبھات في قلوبھم ضد الق ؛ فينسخ   النب
ة كما جاء في الق النبيِّ  هللاُ ما يلقى الشيطان ثم يحكم هللاُ  آياته ،  وال يلقى الشيطاُن على لسانِ  صة المكذوب
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ه عن عطية ابن حكاه ماو وھذا ما ذكره القرطبىُّ عن سليماَن بِن حرٍب  ، !  اء عن أبي ن الشرق علم ه اب ، وقال
  .  العربي وغيرھم

َرٌض َوالْ   : ؛ يقول  التي تليھا ما سبق اآليةُ  يدعم وبِِھم مَّ ي قُلُ ِذيَن فِ يَِة لِيَْجَعَل َما يُْلقِي الشَّْيطَاُن فِْتنَةً لِّلَّ قَاِس
  ).53 الحج(  قُلُوبُھُْم َوإِنَّ الظَّالِِميَن لَفِي ِشقَاٍق بَِعيٍد 

  : سؤالين أتساءل
ةً  : له  ھم ، وقد قالقلوبُ  والقاسيةِ  ھم مرضٌ من الذين في قلوبِ  ھل  محمٌد  :األول ْلنَاَك إاِلَّ َرْحَم ا أَْرَس َوَم

  ، )107األنبياء(   لِّْلَعالَِمين

وْا ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعْنھُْم  : ه حقِ  في  وقال َن ّهللاِ لِنَت لَھُْم َولَْو ُكنَت فَظّاً َغلِيظَ اْلقَْلِب الَنفَضُّ فَبَِما َرْحَمٍة مِّ
 !؟)159آل عمران(  لِيَن َواْستَْغفِْر لَھُْم َوَشاِوْرھُْم فِي األَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ 

ْن  :  له يقول  وهللاُ   !؟بعيدٍ  من الظالمين الذين ھم في شقاقٍ   ھل محمدٌ :الثاني َوَكَذلَِك أَْوَحْينَا إِلَْيَك ُروحاً مِّ
يَماُن َولَِكن َجَعْلنَاهُ نُوراً نَّْھِدي بِِه َمنْ   إلى نََّشاء ِمْن ِعبَاِدنَا َوإِنََّك لَتَْھِدي أَْمِرنَا َما ُكنَت تَْدِري َما اْلِكتَاُب َواَل اإْلِ

ْستَقِيٍم     ،)52الشورى( ِصَراٍط مُّ

ْستَقِيمٍ  :  ويقول    !؟ )73المؤمنون(  َوإِنََّك لَتَْدُعوھُْم إِلَى ِصَراٍط مُّ

ن اآليات إف يوبالتال،  مستقيمٍ  إلى صراطٍ   بل يدعو الخلقَ  ،ليس من الظالمين الكافرين   محمًدا إن: الجواب
  ...  النَّبِيِّ  وليس على لسانِ  ، الكافرينوقلوب   أسماعِ على  الشيطانِ  تتحدث عن إلقاءِ 

ھل ھذا يقدح في ـ   وحاشاه ذلكـ لألصنام   ھل لو سجد النبيُّ  :يفرض نفسه ھو الً إن ھناك سؤا:   سادًسا
   !؟ المقدس في الكتابِ  النبوةِ  رِ معاييا لنظرً ه نبوتِ 

: مثل ، لألصنام السجودَ  هللاِ  أنبياءِ  بعضِ  ىالمقدس ينسب إل الكتابَ ألن ؛ ال يقدح ذلك في نبوته : الجواب
ذلك في  و.... .مال لألصنام ، وذبح لھا  النساءه بسبب حياتِ  خرِ آفي  الذي ينسب إليه الكتاب أنه  سليمان

ُموآبِيَّاٍت : نَِساًء َغِريبَةً َكثِيَرةً َمَع بِْنِت فِْرَعْونَ  َوأََحبَّ اْلَملُِك ُسلَْيَمانُ 1عدد  11سفر الملوك األول إصحاح 
ونِيَّاٍت َوأَُدوِميَّاٍت َوِصيُدونِيَّاٍت َوِحثِّيَّاٍت  بُّ لِبَنِي إِْسَرائِيلَ 2َوَعمُّ الَ تَْدُخلُوَن إِلَْيِھْم «: ِمَن األَُمِم الَِّذيَن قَاَل َعْنھُُم الرَّ

َوَكانَْت لَهُ َسْبُع ِمئٍَة 3. فَاْلتََصَق ُسلَْيَماُن بِھُؤالَِء بِاْلَمَحبَّةِ . »ْيُكْم، ألَنَّھُْم يُِميلُوَن قُلُوبَُكْم َوَراَء آلِھَتِِھمْ َوھُْم الَ يَْدُخلُوَن إِلَ 
، فَأََمالَْت نَِساُؤهُ قَْلبَهُ  يَِّداِت، َوثاَلَُث ِمئٍَة ِمَن السََّراِريِّ ي َزَماِن َشْيُخوَخِة ُسلَْيَماَن أَنَّ نَِساَءهُ َوَكاَن فِ 4. ِمَن النَِّساِء السَّ

بِّ إِلِھِه َكقَْلِب َداُوَد أَبِيهِ  فََذھََب ُسلَْيَماُن َوَراَء َعْشتُوَرَث 5. أََمْلَن قَْلبَهُ َوَراَء آلِھٍَة أُْخَرى، َولَْم يَُكْن قَْلبُهُ َكاِمالً َمَع الرَّ
يُدونِيِّيَن، َوَمْلُكوَم رِ  ونِيِّينَ إِلھَِة الصِّ بَّ تََماًما َكَداُوَد 6. ْجِس اْلَعمُّ ، َولَْم يَْتبَِع الرَّ بِّ رَّ فِي َعْينَِي الرَّ َوَعِمَل ُسلَْيَماُن الشَّ

ُمولََك ِرْجِس بَنِي ِحينَئٍِذ بَنَى ُسلَْيَماُن ُمْرتَفََعةً لَِكُموَش ِرْجِس اْلُموآبِيِّيَن َعلَى اْلَجبَِل الَِّذي تَُجاهَ أُوُرَشلِيَم، َولِ 7. أَبِيهِ 
ونَ  بُّ َعلَى ُسلَْيَماَن 9. َوھَكَذا فََعَل لَِجِميِع نَِسائِِه اْلَغِريبَاِت اللََّواتِي ُكنَّ يُوقِْدَن َويَْذبَْحَن آللِھَتِِھنَّ 8. َعمُّ فََغِضَب الرَّ

بِّ إِلِه إِْسَرائِيَل الَِّذي تََراَءى لَهُ َمرَّ  َوأَْوَصاهُ فِي ھَذا األَْمِر أَْن الَ يَتَّبَع آلِھَةً أُْخَرى، فَلَْم 10تَْيِن، ألَنَّ قَْلبَهُ َماَل َعِن الرَّ
بُّ  بُّ لُِسلَْيَمانَ 11. يَْحفَْظ َما أَْوَصى بِِه الرَّ ِمْن أَْجِل أَنَّ ذلَِك ِعْنَدَك، َولَْم تَْحفَْظ َعْھِدي َوفََرائِِضَي الَّتِي «: فَقَاَل الرَّ

ُق اْلَمْملََكةَ َعْنَك تَْمِزيقًا َوأُْعِطيھَا لَِعْبِدكَ أَْوَصْيتَُك بِھَا، فَ  إاِلَّ إِنِّي الَ أَْفَعُل ذلَِك فِي أَيَّاِمَك، ِمْن أَْجِل َداُوَد 12. إِنِّي أَُمزِّ
قُھَا ُق ِمْنَك اْلَمْملََكةَ ُكلَّھَا، بَلْ 13. أَبِيَك، بَْل ِمْن يَِد اْبنَِك أَُمزِّ أُْعِطي ِسْبطًا َواِحًدا الْبنَِك، ألَْجِل َداُوَد  َعلَى أَنِّي الَ أَُمزِّ

  !!.»َعْبِدي، َوألَْجِل أُوُرَشلِيَم الَّتِي اْختَْرتُھَا
  !   اليس نبيًّ  سليمانَ  إن :يلن قإف 

وسفر  ،الجامعة وسفرِ  ، نشيد اإلنشاد سفرِ  :مثل القديمِ  له أسفار في العھدِ  تْ بَ سِ نُ  كذبھذا من الإن  : قلتُ 
  .لاألمثا
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 11في سفر الملوك األول اإلصحاح وذلك  .....ثم كيف ال يكون نبيًّا وقد كلمه هللاُ مرتين وأوصاه 
تَْيِن،9عدد بِّ إِلِه إِْسَرائِيَل الَِّذي تََراَءى لَهُ َمرَّ بُّ َعلَى ُسلَْيَماَن ألَنَّ قَْلبَهُ َماَل َعِن الرَّ َوأَْوَصاهُ فِي ھَذا 10 فََغِضَب الرَّ

بُّ  األَْمرِ    !؟ .أَْن الَ يَتَّبَع آلِھَةً أُْخَرى، فَلَْم يَْحفَْظ َما أَْوَصى بِِه الرَّ
ْياِطيَن      :القرآن يقول عنهف....  ما وصف بهم  ونحن نبرأ إلى هللا َوَما َكفََر ُسلَْيَماُن َولَـِكنَّ الشَّ

  ) . 102البقرة ( َكفَُرواْ 
 بني إسرائيلَ وأمر  ،الذھبي وھو صنم  العجلَ  صنعَ أنه   ھارون النبيِّ  ىإل )الكتاب المقدس (  وينسب

ا َرأَى الشَّْعُب أَنَّ ُموَسى أَْبطَأَ فِي النُُّزوِل ِمَن اْلَجبَِل، اْجتََمَع  1عدد 32خروجسفر ال فيوذلك  ....هبعبادتِ  َولَمَّ
ُجَل الَِّذي أَْصَعَدنَا ِمْن أَْرِض قُِم اْصنَْع لَنَا آلِھَةً تَ «: الشَّْعُب َعلَى ھَاُروَن َوقَالُوا لَهُ  ِسيُر أََماَمنَا، ألَنَّ ھَذا ُموَسى الرَّ

اْنِزُعوا أَْقَراطَ الذَّھَِب الَّتِي فِي آَذاِن نَِسائُِكْم َوبَنِيُكْم َوبَنَاتُِكْم «: فَقَاَل لَھُْم ھَاُرونُ 2. »ِمْصَر، الَ نَْعلَُم َماَذا أََصابَهُ 
فَأََخَذ ذلَِك ِمْن أَْيِديِھْم 4. َزَع ُكلُّ الشَّْعِب أَْقَراطَ الذَّھَِب الَّتِي فِي آَذانِِھْم َوأَتَْوا بِھَا إِلَى ھَاُرونَ فَنَ 3. »َواتُونِي بِھَا

َرهُ بِاإِلْزِميِل، َوَصنََعهُ ِعْجالً َمْسبُوًكا . »ْن أَْرِض ِمْصرَ ھِذِه آلِھَتَُك يَا إِْسَرائِيُل الَّتِي أَْصَعَدْتَك مِ «: فَقَالُوا. َوَصوَّ
ا نَظََر ھَاُروُن بَنَى َمْذبًَحا أََماَمهُ، َونَاَدى ھَاُروُن َوقَالَ 5 بِّ «: فَلَمَّ فَبَكَُّروا فِي اْلَغِد َوأَْصَعُدوا 6. »َغًدا ِعيٌد لِلرَّ

ْرِب ثُمَّ قَ . ُمْحَرقَاٍت َوقَدَُّموا َذبَائَِح َسالََمةٍ    !!  اُموا لِلَِّعبِ َوَجلََس الشَّْعُب لأِلَْكِل َوالشُّ
 وليس ھارونُ ، السامرين من  أن الذي صنع العجل الذھبي ھو السامري رجلٌ  يخبرُ  الكريمَ  القرآنَ إن  : قلتُ 

  .  العالمين ربُّ  عند المسلمين اصطفاه هللاُ  مكرمً  فھو نبيًّ    النبيُّ 
 !! األصنـــامِ  بعبادةِ  يأمر الناسَ أنه   الربِّ إلى  واألعجب أن الكتاَب المقدس ينسبُ 

بُّ «: 39عدد 20حزقيال سفر  في ذلك و يُِّد الرَّ ا أَْنتُْم يَا بَْيَت إِْسَرائِيَل، فَھَكَذا قَاَل السَّ اٍن : أَمَّ اْذھَبُوا اْعبُُدوا ُكلُّ إِْنَس
ُسوا اْسِمي اْلقُدُّوَس بَْعُد بِعَ . أَْصنَاَمهُ    ! قال تعلي  !.طَايَاُكْم َوبِأَْصنَاِمُكمْ َوبَْعُد إِْن لَْم تَْسَمُعوا لِي فاَلَ تُنَجِّ

  
  

  !نبيٌّ يتلقى الوحي من شيطان ابيض                                        
  

ا رسول اإلسالم تلقى الوحي عن طريق الشيطان األبيض ،وليس إن محمدً : أثيرة شبھة يقول أصحابُھا
  أن شيطاناً يقال له األبيض أتى النبيَّ : تفسيرهالفخر الرازي في والدليل على ذلك ما ذكره ...جبريل

  ....وألقى إليه بعض الكلمات على صورة جبريل 
  

  الرد على الشبھة
  

فالعقل يطلب أسئلة حول ھذا االدعاء  :العقل جھةفأما من العقل والنقل ؛ جھةِ ءھم فاسد من اإن ادع: أوالً 
  ...  ا كان يوحي للنبيِّ نً ان إن ھناك شيطوھم يقول...

  ا أن يستعيذ با من الشيطان قبل كل قراءة للقران وغيرھا؟ھل ھناك شيطان يأمر نبيًّ  :السؤال األول
ِ  فَاْستَِعذْ  اْلقُْرآنَ  قََرْأتَ  فَإَِذا :ال؛ يقول :الجواب َّ ِجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  بِا   )النحل(  )98( الرَّ
يَاِطينِ  َمَزاتِ ھَ  ِمنْ  بِكَ  أَُعوذُ  َربِّ  َوقُلْ  : ويقول   )98( يَْحُضُرونِ  أَنْ  َربِّ  بِكَ  َوأَُعوذُ ) 97( الشَّ

  )المؤمنون(
  !؟...الرحمنيأمر بطاعة  وا أن ينھى العباد عن عبادة الشيطان ،ھل ھناك شيطان يأمر نبيًّ : السؤال الثاني

  :لكريم يقولاالقران ...  ،وال يدعو لرحيم الرحمننبي الشيطان يأمر بعبادة الشيطان: الجواب
ا ُكلُوا النَّاسُ  أَيُّھَا يَا  : قوله- 1  ُمبِينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تَتَّبُِعوا َواَل  طَيِّبًا َحاَلاًل  اأْلَْرضِ  فِي ِممَّ
)168(  )البقرة(  
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ْلمِ  فِي اْدُخلُوا آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّھَا يَا :  قوله -2  ُمبِينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّْيطَانِ  ُخطَُواتِ  تَتَّبُِعوا َواَل  َكافَّةً  السِّ
)208(  )البقرة( 
 لِيُِريَھَُما لِبَاَسھَُما َعْنھَُما يَْنِزعُ  اْلَجنَّةِ  ِمنَ  أَبََوْيُكمْ  أَْخَرجَ  َكَما الشَّْيطَانُ  يَْفتِنَنَُّكمُ  اَل  آَدمَ  بَنِي يَا :  قوله -3

يَاِطينَ  َجَعْلنَا إِنَّا تََرْونَھُمْ  اَل  َحْيثُ  ِمنْ  َوقَبِيلُهُ  ھُوَ  يََراُكمْ  إِنَّهُ  َسْوآتِِھَما   )27( يُْؤِمنُونَ  اَل  لِلَِّذينَ  أَْولِيَاءَ  الشَّ
 )األعراف(
ْنَسانِ  ْيطَانَ الشَّ  إِنَّ  َكْيًدا لَكَ  فَيَِكيُدوا إِْخَوتِكَ  َعلَى ُرْؤيَاكَ  تَْقُصصْ  اَل  بُنَيَّ  يَا قَالَ  :  قوله -4  ُمبِينٌ  َعُدوٌّ  لإِْلِ
)5(  )يوسف( 
 )يس(  )60( ُمبِينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّْيطَانَ  تَْعبُُدوا اَل  أَنْ  آَدمَ  بَنِي يَا إِلَْيُكمْ  أَْعھَدْ  لَمْ أَ  :   قوله -5
نَُّكمُ  َواَل   : قوله -6  )الزخرف(  )62( ُمبِينٌ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  إِنَّهُ  الشَّْيطَانُ  يَُصدَّ

ا فَاتَِّخُذوهُ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  الشَّْيطَانَ  نَّ إ:   قوله -7  )فاطر(  )6( السَِّعيرِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  لِيَُكونُوا ِحْزبَهُ  يَْدُعو إِنََّما َعُدّوً
وعلم ھل ھناك نبي يوحى إليه من شيطان ،ثم يخبر أن ھذا الشيطان ملعون ،ويستعيذ به ،: السؤال الثالث

  ؟.....االستعاذة من مكائده عهأتبا
  :دلت أحاديث كثيرة على ضد ذلك منھاال؛: الجواب 

  :قَالَ  ُصَردٍ  ْبن ُسَلْيَمان عن  5650برقم  )اْلَغَضبِ  ِمنْ  اْحلََذرِ ( بَاب )اْألََدبِ ( ِكَتاب  صحيح البخاري - 1
 َألَْعَلمُ  ِإينِّ  :"  النَِّيبُّ  فـََقالَ  َوْجُههُ  اْمحَرَّ  َقدْ  ُمْغَضًبا َصاِحَبهُ  َيُسبُّ  َوَأَحُدُمهَا سٌ ُجُلو  ِعْنَدهُ  َوَحنْنُ   النَِّيبِّ  ِعْندَ  رَُجَالنِ  اْسَتبَّ 
 قَالَ ؟   النَِّيبُّ  يـَُقولُ  َما َتْسَمعُ  َأَال : ِللرَُّجلِ  فـََقاُلوا "الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنْ  بِاللَّهِ  َأُعوذُ  قَالَ  َلوْ  جيَِدُ  َما َعْنهُ  َلَذَهبَ  قَاَهلَا َلوْ  َكِلَمةً 

  ". ِمبَْجُنونٍ  َلْستُ  ِإينِّ :" 
ثـََنا  394 برقم )اْلَمْسِجدَ  ُدُخوِلهِ  ِعْندَ  الرَُّجلُ  يـَُقولُهُ  ِفيَما (بَاب) الصََّالةِ  (ِكَتاب  سنن أبي داود -2  ْبنِ  ِبْشرِ  ْبنُ  ِإْمسَِعيلُ  َحدَّ

ثـََنا َمْنُصورٍ  َوةَ  َعنْ  اْلُمَباَركِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْهِديٍّ  نُ بْ  الرَّْمحَنِ  َعْبدُ  َحدَّ  :َلهُ  فـَُقْلتُ  ُمْسِلمٍ  ْبنَ  ُعْقَبةَ  َلِقيتُ  :قَالَ  ُشَرْيحٍ  ْبنِ  َحيـْ
  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َحدَّْثتَ  أَنَّكَ  بـََلَغِين 

 :قَالَ  "الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنْ  اْلَقِدميِ  َوُسْلطَانِهِ  اْلَكِرميِ  َوِبَوْجِههِ  اْلَعِظيمِ  بِاللَّهِ  َأُعوذُ  :"قَالَ  ْسِجدَ اْلمَ  َدَخلَ  ِإَذا َكانَ  أَنَّهُ   النَِّيبِّ  َعنْ 
  ". اْليَـْومِ  َساِئرَ  ِمينِّ  ُحِفظَ " :الشَّْيطَانُ  قَالَ  َذِلكَ  قَالَ  فَِإَذا :قَالَ  نـََعمْ  :قـُْلتُ  ؟َأَقطْ 

 َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ  658برقم  )َوِحبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ِبُسْبَحاَنكَ  اِالْسِتْفَتاحَ  رََأى َمنْ  (بَاب  )الصََّالةِ ( َتابكِ   سنن أبي داود -3
  :قَالَ  اْخلُْدِريِّ 

َركَ  ِإَلهَ  َوَال  َجدُّكَ  َوتـََعاَىل  اْمسُكَ  اَركَ َوتـَبَ  َوِحبَْمِدكَ  اللَُّهمَّ  ُسْبَحاَنكَ  :"يـَُقولُ  مثَُّ  َكبـَّرَ  اللَّْيلِ  ِمنْ  قَامَ  ِإَذا  اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ   مثَُّ ، َغيـْ
 َونـَْفِخهِ  َمهْزِهِ  ِمنْ  الرَِّجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنْ  اْلَعِليمِ  السَِّميعِ  بِاللَّهِ  َأُعوذُ  َثَالثًا َكِبريًا َأْكبَـرُ  اللَّهُ  :يـَُقولُ  مثَُّ  َثَالثًا اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال : يـَُقولُ 
  ".يـَْقَرأُ  مثَُّ  ِثهِ َونـَفْ 
 ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  2914 برقم)  اْلبَـَقَرةِ  ُسورَةِ  َوِمنْ ( ابب)   اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلُقْرآنِ  تـَْفِسريِ  (ِكَتاب  سنن الترمذي -4

  :قَالَ  َمْسُعودٍ 
 اْلَمَلكِ  َلمَّةُ  َوَأمَّا بِاْحلَقِّ  َوَتْكِذيبٌ  بِالشَّرِّ  فَِإيَعادٌ  الشَّْيطَانِ  َلمَّةُ  فََأمَّا َلمَّةً  َوِلْلَمَلكِ  آَدمَ  بِاْبنِ  َلمَّةً  ِللشَّْيطَانِ  ِإنَّ :"  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ 

ْليَـْعَلمْ  َذِلكَ  َوَجدَ  َفَمنْ  بِاْحلَقِّ  َوَتْصِديقٌ  بِاْخلَْريِ  فَِإيَعادٌ  ْلَيتَـَعوَّذْ  ىاْألُْخرَ  َوَجدَ  َوَمنْ  اللَّهَ  فـَْلَيْحَمدْ  اللَّهِ  ِمنْ  أَنَّهُ  فـَ  الشَّْيطَانِ  ِمنْ  بِاللَّهِ  فـَ
  .اْآليَةَ  } بِاْلَفْحَشاءِ  َويَْأُمرُُكمْ  اْلَفْقرَ  يَِعدُُكمْ  الشَّْيطَانُ { :قـََرأَ  مثَُّ  ،"الرَِّجيمِ 
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 قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  قـََتاَدةَ  َأِيب  َعنْ  3899برقم  )َيْكَرُهَها ُرْؤيَا رََأى َمنْ ( بَاب)الرُّْؤيَا  تـَْعِبريِ ( ِكَتاب سنن ابن ماجة -5
 الشَّْيطَانِ  ِمنْ  بِاللَّهِ  َوْلَيْسَتِعذْ  َثَالثًا َيَسارِهِ  َعنْ  فـَْلَيْبُصقْ  َيْكَرُههُ  َشْيًئا َأَحدُُكمْ  رََأى فَِإَذا الشَّْيطَانِ  ِمنْ  َواْحلُْلمُ  اللَّهِ  ِمنْ  الرُّْؤيَا:"

  ".َعَلْيهِ  َكانَ  الَِّذي َجْنِبهِ  َعنْ  َوْلَيَتَحوَّلْ  َثَالثًا الرَِّجيمِ 
  

  ....في النقاط التالية -إن شاء هللا-النقل فھذا ما سوف أثبته  جھةأما من 
  

 فقال فيقصة الغرانيق، لقد رد ھذا بعد أن نقله في معرض نفيـه  - رحمه هللاُ  - الفخر الرازيإن :اثانيُ 
مييز بني املَلك املعصوم والشيطان  ما كان ألنه يقتضي أنه ؛وهذا القول ال يرغب فيه مسـلم "  ):47/ 12(تفسيره
  أھـ.؟اخلبيث

  !؟.... ،وينفيه عن رسول هللا يرده الذي للفخر الرازي وھو ھذا نَسبكيف يُ  :ويبقى السؤال
فعلى سبيل المثال ال ....وعلى ما سبق قال بذلك المفسرون ،وھذا بطالن ادعائھم من جھة النقل : قلتُ 

  :التالي الحصر نجد
  
  
 اهللا رسول أتى قد كان األبيض له يقال شيطانا إن: عباس ابن قال وقد :في تفسيره  -رحمه هللاُ  -قال القرطبيُّ  -1
جربيل صورة يف  النيب قراءة يف وألقى  : لرتجتي شفاعتهن وأن العال، الغرانيق تلك.  
 إياه، احملققني العلماء الختيار غريه إىل عنه يعدل فال ملعول،ا عليه األول فالتأويل قبله مما أشبه كان وإن التأويل وهذا
  .هللا واحلمد تأويل، كل عن مغن احلديث وضعف
ما ،اآليتني]  73: اإلسراء" [   ليفتنونك كادوا وإن: " تعاىل قوله الكتاب من وتوهينه اأيضً  ضعفه على يدل ومما  تردان فإ
  .إليهم يركن لكان ثبته أن لوال وأنه يفرتى، حىت يفتنونه كادوا مأ ذكر تعاىل اهللا الن رووه، الذي اخلرب

 يف يروون وهم كثريا، فكيف قليال إليهم يركن مل حىت وثبته يفرتى أن من عصمه تعاىل اهللا أن ومفهومه هذا فمضمون
 ضد وهذا .يقل مل ما لتوق اهللا على افرتيت:   قال وأنه آهلتهم، مبدح واالفرتاء الركون على زاد أنه الواهية أخبارهم
  .له صحة وال فكيف صح، لو احلديث تضعف وهى ،اآلية مفهوم
ِ  فَْضلُ  َولَْواَل " : تعاىل قوله مثل وهذا  أَْنفَُسھُمْ  إاِلَّ  يُِضلُّونَ  َوَما يُِضلُّوكَ  أَنْ  ِمْنھُمْ  طَائِفَةٌ  لَھَمَّتْ  َوَرْحَمتُهُ  َعلَْيكَ  هللاَّ
ونَكَ  َوَما   أھـ]. 113: النساء[  " َشْيءٍ  ِمنْ  يَُضرُّ

  
ا مث : في تفسيره  -رحمه هللاُ  -يقال الواحدي النيسبور-2 :  طريقان ففيه ولاأل أما:  وجهان فيه ال أم باطلة إ

 مسع فلما فقرأها إليه وألقاها جربيل صورة على أتاه األبيض له يقال » شيطاناً  « أن رواية يف عباس ابن قول أحدمها
 آتٍ  أتاين إنه:  فقال جربيل عليه أنكر الكلمة تلك إىل بلغ فلما ، فقرأها واستعرضه جربيل فجاء بهمأعج ذلك املشركون
 عنها رجع مث نفسه تلقاء من الكلمة هذه أدخل القوم إميان على حرصه لشدة أنه وثانيهما.  لساين على فألقاها صورتك على

 أنه والثاين.  اخلبيث والشيطان واملعصوم امللك بني يفرق ال النيب أن يقتضي األول ألن ، احملققني عند منحرفان والطريقان. 
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 وصف يف منزالً  قرآناً  كان وقد ، املالئكة بالغرانيق أراد أنه فتصحيحه الثاين الوجه وأما.  الوحي يف خائناً  كونه إىل يؤدي
 باِإلثبات املراد أو ، اإلنكار مبعىن االستفهام ديرتق يف هو أو.  تالوته اهللا نسخ آهلتهم يريد أنه املشركون توهم فلما املالئكة
  أھـ] 176:  النساء[ }  تضلوا أن لكم اهللا يبني{  كقوله النفي ههنا

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل  -رحمه هللاُ  -  قال صاحب كتاب اللباب في علوم القران -3
 أتاه األبيض له يقال شيطاناً  إن:  عطاء رواية يف عباس ابن قال : )ھـ775: المتوفى (الحنبلي الدمشقي النعماني 

 السورة فقرأ ، فاستعرضه جربيل فجاءه ، أعجبهم ذلك املشركون مسع فلما فقرأها الكلمة هذه عليه وألقى جربيل صورة على
 آتٍ  أَتَاِين  « - وسلم هعلي اهللا صلى -  اهللا رسول فقال ، ذا جئتك ما أنا:   جربيل قال.  الكلمة تلك إىل بلغ فلما ،

 هذه أدخل القوم إميان على حرصه لشدة  إنه:  اجلهال بعض قال:  الثاين الطريق. » ِلَساِين  َعَلى فَأَْلَقاهُ  ُصورَِتكَ  َعَلى
 مييز كان ما  أنه يقتضي األول ألن ، ألبتة مسلم فيهما يرغب ال القوالن وهذان.  عنها رجع مث ، نفسه عند من الكلمة
  أھـ. الدين عن خروج منهما واحد وكل ، الوحي يف خائناً  كان أنه يقتضي والثاين.  اخلبيث والشيطان املعصوم امللك بني
  

مما يؤكد لنا بطالن تلك شيطان األبيض ھذا للا ا أبدً لم أجد ذكرً  السنةِ  بأنني لما طالعت كتبَ  :وأنوه
  ....الرواية

 
إنه يخرج يسوع عن  واما قالل من الفريسيين لمسيح على ا ألقيت ة تشبه الشبھة التيإن ھذه الشبھ: ثالثًا

الشبھة عن  ھذه المسيحُ  دفع وقد...، أو أنه يتلقى منه تعاليم)ببعلزبول( ن؛ ألنه زعيم الشياطينالشياطي
ا اْلفَرِّ 24عدد 12نجيل متى اصحاحإوذلك في ...قع على األنبياء  ينفسه فھذا من باب االبتالء الذي  يِسيُّوَن أَمَّ

ا َسِمُعوا قَالُوا يَاِطينِ «:فَلَمَّ يَاِطيَن إاِلَّ بِبَْعلََزبوَل َرئِيِس الشَّ : فََعلَِم يَُسوُع أَْفَكاَرھُْم، َوقَاَل لَھُمْ 25. »ھَذا الَ يُْخِرُج الشَّ
فَإِْن َكاَن الشَّْيطَاُن 26. ِسٍم َعلَى َذاتِِه الَ يَْثبُتُ ُكلُّ َمْملََكٍة ُمْنقَِسَمٍة َعلَى َذاتِھَا تُْخَرُب، َوُكلُّ َمِدينٍَة أَْو بَْيٍت ُمْنقَ «

يَاِطيَن، 27فََكْيَف تَْثبُُت َمْملََكتُهُ؟ . يُْخِرُج الشَّْيطَاَن فَقَِد اْنقََسَم َعلَى َذاتِهِ  َوإِْن ُكْنُت أَنَا بِبَْعلََزبُوَل أُْخِرُج الشَّ
يَاِطيَن، فَقَْد أَْقبََل 28 !ْم يَُكونُوَن قَُضاتَُكمْ فَأَْبنَاُؤُكْم بَِمْن يُْخِرُجوَن؟ لِذلَِك ھُ  َولِكْن إِْن ُكْنُت أَنَا بُِروِح هللاِ أُْخِرُج الشَّ

الً،  أَْم َكْيَف يَْستَِطيُع أََحٌد أَْن يَْدُخَل بَْيَت اْلقَِويِّ َويَْنھََب أَْمتَِعتَهُ، إِْن لَْم يَْربِِط اْلقَِويَّ 29! َعلَْيُكْم َملَُكوُت هللاِ  أَوَّ
قُ 30َوِحينَئٍِذ يَْنھَُب بَْيتَهُ؟  ، َوَمْن الَ يَْجَمُع َمِعي فَھَُو يُفَرِّ  !ال تعليق. َمْن لَْيَس َمِعي فَھَُو َعلَيَّ

       
  

  !)األصنام(لرجز يتقرب ل نبيٌّ                                     
  

من  كان الردُ  ؛ة وموضوع،  ةأنھا مكذوب تُ نوبيّ  ، الواھية  قصة الغرانيق  على شبھةِ  بالردِ  تُ قم أنبعد 
ْجَز َفاْھُجرْ   : التي تقول عن ھذه اآلية ذافما بذلك، لك تسلم أحِدھم   ؟  ) 5المدثر(   َوالرُّ

  ؟ةِ الكريم ةِ يآلنت عن اأماذا تعرف و :له  لتقف
وثان ألصنام واألا :يأ )الرجز (:قول ت والتفاسيرُ  ،التفاسيرِ  ينفسنا بل نقول ما جاء فأنفسر من  نحن ال : قال 
ه لذلك قال له ربُّ و ةٌ صحيح الغرانيقِ  ةَ ن  قصأم أ ... ويعظمھا ،   صنامِ ألا  ىإل ك يتقربُ فھل كان نبيُّ  ،ھجراف

  !؟"  والرجز فأھجر" : 
  

 ھةالرد على الشب •
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كما تقدم  رف بھا المسلمونال يعت ةٌ وموضوع، ةٌ مكذوب ةٌ قص ھيفسبق الرد عليھا لغرانيق ا إن شبھة :  أوالً 
  -  بفضِل هللاِ  - معنا 

  
، وثانألصنام واألا:  كما قال المفسرون ھو ةِ الكريم ةِ يآلا يف )الرجز( معنى إن : اثانيً   
وليس  ،وثان ألصنام واألدم واستمر على ھجرك ل :أي " والرجز فأھجر" :ه يِّ بلنمعنى قولِه سبحانه و

...المعترض المعنى كما فھم  
. السقيم وآفته من الفھمِ     ***  اصحيحً  قوالً  و كم من عائبٍ                        

 
:ما يلي منھاكتِب التفاسير  يدلل على ذلك ما جاء في  

ـأھ.ْجرههَ  َعَلى ُدمْ  َأيْ " فَاْهُجرْ " بِاْألَْوثَانِ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه َصلَّى- النَِّيبّ  َفسََّرهُ " َوالرُّْجز" :تفسير الجاللين  -1 
 بالتعظيم وحده ربك وُخصَّ  اهللا، عذاب من الناس فحذِّر مضجعك، ِمن قم بثيابه، املتغطي أيها يا :التفسير الميسر-2

 واألوثان األصنام َهْجر على وُدمْ  الباطن، طهارة متام من الظاهر طهارة فإن النجاسات؛ من ثيابك َوَطهِّر والعبادة، والتوحيد
ا، فال ،كلها الشرك وأعمال أھـ .والنواهي األوامر على فاصرب ربك وملرضاة منها، أكثر تلتمس كي العطيَّة؛ تُعط وال تقر  

  
  ... للشبھةِ قبل عرضه  الكريمةِ  ةِ لآلي قِ والالح السابقِ  إلىيرجع  أن المعترضعلى كان :  اثالثً 

ثِّرُ  أَيُّھَا يَا  : تقول المدثر سورةِ برمتھا في  اآلياتُ   ) 4( فَطَھِّرْ  َوثِيَابَكَ ) 3( فََكبِّرْ  َوَربَّكَ ) 2( فَأَْنِذرْ  قُمْ ) 1( اْلُمدَّ
ْجزَ    .  )7( فَاْصبِرْ  َولَِربِّكَ ) 6( تَْستَْكثِرُ  تَْمنُنْ  َواَل ) 5( فَاْھُجرْ  َوالرُّ

ظ أن فالمالح -كما تقدم معنا -الميسر وھذا ما جاء في التفسيرِ ،   هلنبيِّ   اآليات وصايا من هللاِ  إن
،  لنبيِّنا  هالمعترضين اقتطعوا اآليةَ الكريمة من اآلياِت ، وجعلوھا شبھةً ،وفھذا يدل علي مدى حقده وكراھي

  !الخال عن منھجيِة البحث العلمي  في بِحثه وعدم إنصافه
  

ل اكما قويعظمھا ،صنام ألكان يتقرب ل  يَّ النب إن : تقللم  االمفسرين يجدھ في كتبِ  إن الناظرَ   :ارابعً 
   ....الظن  به تُ إن أحسن هأو سوء فھمِ  هفھذا يدل على كذبِ  ؛ المعترض

على مر العصور  إنسانٍ  كلُّ يعرفھا  ةصفح هوحيات ، ھاوعظمَ  لألصنام تقرب  يَّ ن النبأھل ثبت  :لأتساءو
   ؟زماننا  ىه إلمن زمانِ 
 إال ان ال يدع صنمً أ  ايّ وكان يوصى عل ، ةيوم فتح مك صنامَ ألر اكسَ   يَّ النب نالثابت أ بل ،ال : الجواب

 َأِىب  َعنْ  1609برقم) األمر بتسوية القبر ( باب  مسلمٍ  صحيحِ  ذلك فيو ، سواه إالا ا مشرفً وال قبرً  هھَ طمس وج
 َوالَ  َطَمْسَتهُ  ِإالَّ  ِمتْثَاالً  َتدَعَ  الَ  َأنْ ؟   اللَّهِ  َرُسولُ  ْيهِ َعلَ  بـََعَثِين  َما َعَلى أَبـَْعُثكَ  َأالَّ  ":طَاِلبٍ  َأِىب  ْبنُ  َعِلىُّ  يل قَالَ  :قَالَ  اَألَسِدىِّ  اْهلَيَّاجِ 
ًرا َتهُ  ِإالَّ  ُمْشرِفًا قـَبـْ   ." َسوَّيـْ
 واستمر  دم يا محمد:  يأ " والرجز فأھجر"  :  هلنبيِّ   هن معنى قولِ أ :على ما سبق بيانه يتضح لناف

  ....وثانِ ألوا صنامِ لألعلى ھجرك 
  :يتضح المقالوبالمثال 

  إياك  وال يعرف الفجار فيقول له برارأله ويصاحب ايطيع ربَّ   يالذ ه الصغيربنِ ال حينما يقول الوالدُ  :أوالً 
  ! نه يصاحب الفجار؟أفھل المعنى ومصاحبة الفجار 

  .صحاب السوءأعن الفجار  كوبعد برارألدم واستمر على مصاحبتك ل :ولكن المعنى،ال :  الجواب 
  

www.kalemasawaa.com



 26

فھل ھم ال  الھدوءَ  التزموا :ثم يقول لھم ،تامٍ  ھدوءٍ  يف ميذَ الالت ويجدُ  الفصلِ  يف حينما يدخل المدرسُ   :ثانًيا
  . ھذا ھو! المعني استمروا على ھدوئكم في الفصل ؟أن  أم ، يلتزمون الھدوء

ِ إِنَّ الشِّْركَ  يا◌َ  :  هبنِ ال لما قال لقمانُ  :ثالًثا َّ   . )13لقمان(  َلُظْلٌم َعِظيٌم  ُبَنيَّ اَل ُتْشِرْك ِبا
ِ  القمان مشركً  بنُ اھل كان      ؟  با

  .......على اإلطالق أعظم الكبائر الشركَ  ؛ألنووعظ له  ،وإنما ھي نصيحةٌ  ؛ ال :بالجوا
  

         ،ل تقت ال"  : الوصايا العشر يلموسى ف ما قاله هللاُ  لنا يذكر القديم  العھدِ  يفالمقدس  إن الكتابَ   : خامًسا
  .في العھد الجديد من وصايا المسيح  اأيضً  يوھ ..........تسرق ال ، تزنِ ال

  ! ؟  " تزنِ  ال: " له  يزنى فقال هللاُ  كان  ن موسىأفھل المعنى 
   !؟ " تقتل ال: " له  فقال هللاُ  يقتل كان  ن موسىأوھل المعنى 

   !عقلون ؟يأفال  !؟"  تسرق ال : "له فقال هللاُ   رقيسكان  وأ 
  :موضعين الوصايا في جاءت ھذه 

بُّ 12عدد 23صحاح إسفر الخروج  :األول اُمَك َعَلى األَْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّ َك لَِكْي َتُطوَل أَيَّ أَْكِرْم أََباَك َوأُمَّ
الَ َتْشَتِه . الَ َتْشَتِه َبْيَت َقِريِبكَ 17. الَ َتْشَھْد َعَلى َقِريِبَك َشَھاَدَة ُزورٍ 16. ِرقْ الَ َتسْ 15. الَ َتْزنِ 14. الَ َتْقُتلْ 13. إِلُھكَ 

ا لَِقِريِبكَ     .»اْمَرأََة َقِريِبَك، َوالَ َعْبَدهُ، َوالَ أََمَتُه، َوالَ َثْوَرهُ، َوالَ ِحَماَرهُ، َوالَ َشْيًئا ِممَّ
َم َوَقاَل َلهُ 16عدد   19إنجيل متى أصحاح :الثاني  الُِح، أَيَّ َصالٍَح أَْعَمُل لَِتُكوَن «:َوإَِذا َواِحٌد َتَقدَّ َھا اْلُمَعلُِّم الصَّ أَيُّ

ُة؟ أَْن  َولِكْن إِْن أََرْدتَ . لَِماَذا َتْدُعوني َصالًِحا؟ َلْيَس أََحٌد َصالًِحا إاِلَّ َواِحٌد َوُھَو هللاُ «:َفَقاَل َلهُ 17» لَِي اْلَحَياةُ األََبِديَّ
َة اْلَوَصاَيا؟«:َقاَل َلهُ 18. »َتْدُخَل اْلَحَياَة َفاْحَفِظ اْلَوَصاَيا الَ َتْشَھْد . الَ َتْسِرقْ . الَ َتْزنِ . الَ َتْقُتلْ «:َفَقاَل َيُسوعُ » أَيَّ

ورِ  َك، َوأَِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ 19. ِبالزُّ َفَماَذا . ھِذِه ُكلَُّھا َحفِْظُتَھا ُمْنُذ َحَداَثِتي«: َقاَل َلُه الشَّابُّ 20. »أَْكِرْم أََباَك َوأُمَّ
 ..»ُيْعِوُزني َبْعُد؟

  
                                                 

  
                                                     

  
  !كاد أن يفتننبيٌّ                                                   

  
  َكاُدوا إِنْ وَ :ه قولُ ودليلھم على ذلك  ...كاد أن يفتن رسول اإلسالما محمدً  إن :أنھم قالوا ھمھاتِ من شب

   ْرَكنُ تَ  ِكْدتَ  لَقَدْ  ثَبَّْتنَاكَ  أَنْ  َولَْواَل 73َخلِياًل  اَلتََّخُذوكَ  َوإًِذا َغْيَرهُ  َعلَْينَا لِتَْفتَِريَ  إِلَْيكَ  أَْوَحْينَا الَِّذي َعنِ  لَيَْفتِنُونَكَ 
  .)اإلسراء (75  نَِصيًرا َعلَْينَا لَكَ  تَِجدُ  اَل  ثُمَّ  اْلَمَماتِ  َوِضْعفَ  اْلَحيَاةِ  ِضْعفَ  أَلََذْقنَاكَ  إًِذا74قَلِياًل  َشْيئًا إِلَْيِھمْ 

                                                                                                               
  الرد على الشبھة •

  
ه من ربِّ   هن فيھا عتاب لأل؛   النَّبِيِّ  ليس من تأليفِ  التي تدل على أن القرآنَ  ھذه اآلية من اآلياتِ  إن :  أوالً 
  محمدٌ  فلو كان ؛  ه لم يكن ليعاتب نفسَ  نَ آھو الذي كتب القر ؟ أليس كذلك!  
  

 أنه جبير بن سعيد عن الطبري في تفسيرِ  جاء ما:  منھا روايات يةاآل نزول سببِ  في المفسرون ذكر :اثانيً 
  . .. بآلھتنا تُلم حتى تستلم ندعك ال:  وقالوا قريش فمنعته ، طوافه في األسود الحجر يستلم  النبيُّ  كان:  قال
  . اآلية ھذه عليه وأنزل ، ذلك  هللا فأبى
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 متعنا:  وقالوا ، شططا فسألوه  النبيَّ  أتوا ، ثقيف وفد في نزلت:  قال عباسِ  ابنِ  عن عطاء بسنده عن وروى
. . .  عليھم فضلنا العرب تعرف حتى ، مكة حرمت كما وادينا وحرم.  لھا يُھدى ما نأخذ حتى سنة بآلھتنا
    .بتصرف أھـ . اآلية ھذه فنزلت

   :في تفسيره -رحمه هللا -قال الدكتور سيد طنطاوي 
  .) 73اإلسراء  ( ◌ُ  َغْيَره َعلَْينَا لِتَْفتَِريَ  إِلَْيكَ  أَْوَحْينَا الَِّذي َعنِ  لَيَْفتِنُونَكَ  َكاُدوا َوإِنْ    : قوله
 أيھا - ويفتنوك يخدعوك أن ، الكاذب وزعمھم ، الباطل ظنھم في قاربوا أنھم المشركين ھؤالء شأن وإن

  هللا أنزل ما أقواالً  علينا وتتقول ، غيره ناعلي تفتري لكي ، القرآن ھذا من إليك أوحينا عما -  الكريم الرسول
  . سلطان من بھا

  . عليه اقترحوه فيما أطاعھم أنه لو  الرسولِ  مع لحالھم بيان  َخلِيالً  الَّتََّخُذوكَ  َوإِذاً    : وقوله
 أصدقاء اروالص و ، منك ذلك ألحبوا الفاسدة مقترحاتھم على وافقتھم - الكريم الرسول أيھا - أنك لو:  والمعنى

 رحاتھمتمق عن أعرض  الرسولَ  أن ، آياته من كثير في الكريم القرآن بين وقد . أيامك مستقبل في لك
 ائت لِقَآَءنَا يَْرُجونَ  الَ  الذين قَالَ  بَيِّنَاتٍ  آيَاتُنَا َعلَْيِھمْ  تتلى َوإَِذا   :  هقولِ  ذلك ومن ، إليھا يلتفت ولم ، ورفضھا

ْلهُ  أَوْ  اھذ َغْيرِ  بِقُْرآنٍ  لَهُ  أَنْ  لي يَُكونُ  َما قُلْ  بَدِّ  َعَصْيتُ  إِنْ  أََخافُ  إني إِلَيَّ  يوحى َما إاِلَّ  أَتَّبِعُ  إِنْ  نفسي تِْلقَآءِ  ِمن أُبَدِّ
 أَفاَلَ  قَْبلِهِ  مِّن ُعُمراً  فِيُكمْ  ْثتُ لَبِ  فَقَدْ  بِهِ  أَْدَراُكمْ  َوالَ  َعلَْيُكمْ  تَلَْوتُهُ  َما هللا َشآءَ  لَّوْ  قُل 15  َعِظيمٍ  يَْومٍ  َعَذابَ  َربِّي

 ِكدتَّ  لَقَدْ  ثَبَّْتنَاكَ  أَن َولَْوالَ  :  فقال  هنبيِّ  على فضله مظاھر بعض  نبيّ  ثم. ،  )يونس( 16    تَْعقِلُونَ 
ً  إِلَْيِھمْ  تَْرَكنُ   من عليه أنت ما على -  كريمال الرسول أيھا - إياك تثبيتنا ولوال:  أي. )74اإلسراء(  قَلِيالً  َشْيئا
 قال .... وخداعھم احتيالھم شدة بسبب ، قليالً  ميالً  تميل أن لقاربت كيدھم من عصمناك بأن ، والصدق الحق

 شيء في المشركين إلى منھم أحد يركن لئال لألمة تعريف ھذا ولكن ا،معصومً   هللاِ  رسولُ  كان: عباسٍ  ابنُ 
  .بتصرف  أھـ .وشرائعه تعالى هللا أحكام من
  
 أي : الھمّ و، ھموا  :أي " لَيَْفتِنُونَكَ  َكاُدوا َوإِنْ "  : ه لقولِ  ؛ فقط ولكن ھمّ ، لھم   ما استجاب النبيُّ  إًذا

وھو مما وضع عن  ھذه األمة ،  عليه أثموال ، وال يعتبر معصية ، للشيء دون القيام به أو الوقوع فيه  المقاربة
  :تدلل على ذلك أدلة منھا.....

 ِبهِ  َحدََّثتْ  َأوْ  َوْسَوَستْ  َعمَّا ِألُمَِّيت  َجتَاَوزَ  اللَّهَ  إِنَّ :"   قَالَ  يـَْرفـَُعهُ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  6171 برقم البخاريِّ  صحيح  -1
ُفَسَها   ".  َتَكلَّمْ  َأوْ  ِبهِ  تـَْعَملْ  ملَْ  َما أَنـْ

 ِبهِ  تـَْعَملْ  َأوْ ،  ِبهِ  تـََتَكلَّمْ  ملَْ  َعمَّا ِألُمَِّيت  َجتَاَوزَ  اللَّهَ  ِإنَّ  :"قَالَ   النَِّيبِّ  نْ عَ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   1888برقم  أبي داود سنن -2
ُفَسَها ِبهِ  َحدََّثتْ  َوِمبَا   .1915  برقم داود أيب صحيح : األلباين حتقيق ." أَنـْ

   ولوال،  كادوا :  معنى كلمتين ھما ھذه الشبھة  في فھمِ  نسفُ  وعليه فإن مفاد
  ....فيه الوقوع أو به القيام دون لشيء المقاربة :أي"  اهلمّ "  ھموا و :أي  :كادوا
   .   هللا من التثبيت لوجود ةمتناعياإل}  لوال{  منعتھا في اآلية الركون فمقاربة دامتناع لوجوحرف  : لوال

  .  ...شربه ألم  ،ال :الجوابالشاي ؟  شربت المعنى أني نكسر الكوب فھلالوال أن  الشايَّ  شربتُ  :أقول مثالً 
  : ھما معناباآلية التي  من آيتين شبيھتين أيضا ويتضح معنى الكلمتين

بَْطنَا َعلَى قَْلبِھَا لِتَُكوَن ِمَن الْ   :  قوله -1  ُمْؤِمنِينَ َوأَْصبََح فَُؤاُد أُمِّ ُموَسى فَاِرغاً إِن َكاَدْت لَتُْبِدي بِِه لَْواَل أَن رَّ
)10لقصصا.(  

لتكون من المؤمنين بوعد هللا ;  فصبرت ولم تُْبِد به,  هللاُ  قاربت أن تُظِھر أنه ابنھا لوال أن ثبتھاأنھا  والمعنى 
  . -  بفضل هللا - قد بطلت الشبھة  وعليه .الموقنين به
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وءَ  َعْنهُ  لَِنْصِرفَ  َكَذلِكَ  هِ َربِّ  ُبْرَھانَ  َرأَى أَنْ  َلْواَل  ِبَھا َوَھمَّ  ِبهِ  َھمَّتْ  َوَلَقدْ   :  قوله -2  ِمنْ  إِنَّهُ  َواْلَفْحَشاءَ  السُّ
  ).يوسف( )24( اْلُمْخَلِصينَ  ِعَباِدَنا

  ... فآلية تنفى وقوع الھمِّ من يوسَف  ه لھم بھالوال أن رأى برھان ربِّ :والمعنى
  

حاول قوَمه إضالله ، وفتنته فسمع  إن الكتاب المقدس يذكر لنا أن نبيًّا من أنبيائه ھو ھارون عليه  :ثالثًا
 عجالً ذھبيًّا صنًما يعبد من دون هللاِ ، وأمر فصنعَ  لھم، وعمل على طلبھم

ا َرأَى الشَّْعُب أَنَّ ُموَسى أَْبطَأَ فِي 1عدد 32سفر الخروج فيوذلك ..... بني إسرائيَل بعبادتِه    َولَمَّ
  قُِم اْصنَْع لَنَا آلِھَةً تَِسيُر أََماَمنَا،«: َعلَى ھَاُروَن َوقَالُوا لَهُ  النُُّزوِل ِمَن اْلَجبَِل، اْجتََمَع الشَّْعبُ  
ُجَل الَِّذي أَْصَعَدنَا ِمْن أَْرِض ِمْصَر، الَ نَْعلَُم َماَذا أََصابَهُ     فَقَاَل لَھُمْ 2. »ألَنَّ ھَذا ُموَسى الرَّ
  فَنََزعَ 3. »ِن نَِسائُِكْم َوبَنِيُكْم َوبَنَاتُِكْم َواتُونِي بِھَااْنِزُعوا أَْقَراطَ الذَّھَِب الَّتِي فِي آَذا«: ھَاُرونُ  
  فَأََخَذ ذلَِك ِمْن أَْيِديِھمْ 4. ُكلُّ الشَّْعِب أَْقَراطَ الذَّھَِب الَّتِي فِي آَذانِِھْم َوأَتَْوا بِھَا إِلَى ھَاُرونَ  
َرهُ بِاإِلْزِميِل، َوَصنََعهُ ِعْجالً َمْسبُوًكا    ھِذِه آلِھَتَُك يَا إِْسَرائِيُل الَّتِي أَْصَعَدْتكَ «: الُوافَقَ . َوَصوَّ
ا نَظََر ھَاُروُن بَنَى َمْذبًَحا أََماَمهُ، َونَاَدى ھَاُروُن َوقَالَ 5. »ِمْن أَْرِض ِمْصرَ     َغًدا «: فَلَمَّ

بِّ    َوَجلََس الشَّْعبُ . ائَِح َسالََمةٍ فَبَكَُّروا فِي اْلَغِد َوأَْصَعُدوا ُمْحَرقَاٍت َوقَدَُّموا َذبَ 6. »ِعيٌد لِلرَّ
ْرِب ثُمَّ قَاُموا لِلَِّعبِ     !! ال تعليق .   لأِلَْكِل َوالشُّ

  
  

  ؟..اإلسالم ربه أم ال  ھل رأى نبيُّ                                                   
  
ربه أم ال ،واستدلوا على ذلك ا في السنة حول رؤية محمد رسول اإلسالم تساءلوا قائلين أن ھناك تناقضً  

  :بما جاء في اآلتي
َثِىن  اْلُمَباَركِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َأْخبَـَرنَا - 2204 سنن الدارمي برقم-1  َثِىن  اْلَولِيدُ  َحدَّ  َوَسأََلهُ  اللَّْجَالجِ  ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  َجاِبرٍ  اْبنُ  َحدَّ

ثَهُ  َأنْ  َمْكُحولٌ  :  قَالَ  ُصورَةٍ  َأْحَسنِ  ِيف  َرىبِّ  رَأَْيتُ  «: يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  يـَُقولُ  َعاِئشٍ  ْبنَ  ْمحَنِ الرَّ  َعْبدَ  مسَِْعتُ  قَالَ  ُحيَدِّ
 ِيف  َما فـََعِلْمتُ  ييَ َثدْ  بـَْنيَ  بـَْرَدَها فـََوَجْدتُ  يَكِتف بـَْنيَ  َكفَّهُ  فـََوَضعَ :  قَالَ . َربِّ  يَا َأْعَلمُ  أَْنتَ :  فـَُقْلتُ  اَألْعَلى؟ اْلَمألُ  َخيَْتِصمُ  ِفيمَ 

  ). اْلُموِقِننيَ  ِمنَ  َولَِيُكونَ  َواَألْرضِ  السََّمَواتِ  َمَلُكوتَ  ِإبـَْراِهيمَ  نُِرى وََكَذِلكَ ( َوَتالَ . » َواَألْرضِ  السََّمَواتِ 
 أو تشبيه أو متثيل غري من ظاهرها على وجنريها ا نؤمن أن علينا اليت الصفات أحاديث من هذا:  أسد سليم حسني الق

  .عائش بن الرمحن عبد صحبة ثبتت إذا صحيح إسناده.  تأويل
  " َأرَاهُ  َأىنَّ  نُورٌ :" قَالَ " ؟ رَبَّكَ  رَأَْيتَ  َهلْ   اللَّهِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ  :"َقالَ  َذرٍّ  َأِيب  َعنْ  صحيح مسلم برقم -2
  

  الرد على الشبھة
  

سنن ما جاء في دليل ذلك ... ،وليست رؤية عين ناميهرؤيا م فيه أن الرؤية كانت إن الحديث األول :أوالً 
 َوَسْعَدْيكَ  َربِّ  لَبـَّْيكَ  قـُْلتُ  ُحمَمَّدُ  يَا :فـََقالَ  ُصورَةٍ  َأْحَسنِ  ِيف  َريبِّ  أَتَاِين  :قَالَ  النَِّيبَّ  َعبَّاٍس َأنَّ  اْبنِ  َعنْ  3158الترمذي برقم 

 اْلَمْشِرقِ  بـَْنيَ  َما فـََعِلْمتُ  َثْدَييَّ  بـَْنيَ  بـَْرَدَها فـََوَجْدتُ  َكِتَفيَّ  بـَْنيَ  َيَدهُ  فـََوَضعَ  َأْدِري َال  َربِّ  تُ قـُلْ  اْألَْعَلى اْلَمَألُ  َخيَْتِصمُ  ِفيمَ  :قَالَ 
 نـَْقلِ  َوِيف  َواْلَكفَّارَاتِ  الدَّرََجاتِ  ِيف  :قـُْلتُ  اْألَْعَلى اْلَمَألُ  َخيَْتِصمُ  ِفيمَ : قَالَ  َوَسْعَدْيكَ  َربِّ  لَبـَّْيكَ  فـَُقْلتُ  ُحمَمَّدُ  يَا :فـََقالَ  َواْلَمْغِربِ 
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 ِخبَْريٍ  َوَماتَ  ِخبَْريٍ  َعاشَ  َعَلْيِهنَّ  ُحيَاِفظْ  َوَمنْ  الصََّالةِ  بـَْعدَ  الصََّالةِ  َواْنِتظَارِ  اْلَمْكُروَهاتِ  ِيف  اْلُوُضوءِ  َوِإْسَباغِ  اْجلََماَعاتِ  ِإَىل  اْألَْقَدامِ 
  أُمُّهُ  َوَلَدْتهُ  َكيَـْومِ  ُذنُوِبهِ  ِمنْ  وََكانَ 
 النَِّيبِّ  َعنْ  َعاِئشٍ  ْبنِ  الرَّْمحَنِ  َوَعْبدِ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  اْلَباب َوِيف  قَالَ  اْلَوْجهِ  َهَذا ِمنْ  َغرِيبٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا :ِعيَسى أَبُو قَالَ 
 ْالنَِّيبِّ  َعنْ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  اْحلَِديثُ  َهَذا ُرِويَ  َوَقد  َِأْحَسنِ  ِيف  َريبِّ  فـََرأَْيتُ  نـَْوًما فَاْسَتثْـَقْلتُ  نـََعْستُ  ِإينِّ  :َوقَالَ  ،ِبُطوِله 

  .؟اْألَْعَلى اْلَمَألُ  َخيَْتِصمُ  ِفيمَ : فـََقالَ  ُصورَةٍ 
  

  ...ةمناميكانت الرؤية  أن يدلل على ذاوھ" ُصورَةٍ  َأْحَسنِ  ِيف  َريبِّ  أَتَاِين "  نالحظ جملة
 َوقَالَ  ِبُطوِلهِ  النَِّيبِّ  َعنْ  َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  اْحلَِديثُ  َهَذا ُرِويَ  َوَقدْ  : اكان نائمً   لترمذي أن النبيَّ كالم امن  نالحظ

  ؟اْألَْعَلى اْلَمَألُ  َخيَْتِصمُ  ِفيمَ  :فـََقالَ  ُصورَةٍ  َأْحَسنِ  ِيف  َريبِّ  فـََرأَْيتُ  نـَْوًما َفاْسَتثْـَقْلتُ  نـََعْستُ  ِإينِّ 
  . َجبَلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  3159سنن الترمذي برقم  وھو في: وقلتُ 

  
تدلل على ذلك  ...لم ير ربه  لما عرج به  حتى  المجرد في اليقظة ه بالعينِ لم ير ربَّ   إن النبيَّ  :ثانيًا

  :أدلة منھا
 َأيِّ  َعنْ  :فـََقالَ  َلَسأَْلُتهُ  اللَّهِ  َرُسولَ  رَأَْيتُ  َلوْ  َذرٍّ  ِألَِيب : قـُْلتُ  :قَالَ  َشِقيقٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  262 صحيح مسلم برقم -1

  ".نُورًا رَأَْيتُ  :"فـََقالَ  َسأَْلتُ  َقدْ  َذرٍّ  أَبُو :قَالَ ؟ رَبَّكَ  رَأَْيتَ  َهلْ  َأْسأَلُهُ  ُكْنتُ  :قَالَ  َتْسأَلُهُ  ُكْنتَ  َشْيءٍ 
  " َأرَاهُ  َأىنَّ  نُورٌ :" قَالَ " ؟ رَبَّكَ  رَأَْيتَ  َهلْ   اللَّهِ  لَ َرُسو  َسأَْلتُ  :"َقالَ  َذرٍّ  َأِيب  َعنْ  صحيح مسلم برقم -2

  ...رؤيته كيف أراه وقد منعني النور من :والمعنى
َها اللَّهُ  َرِضيَ  -َعاِئَشةَ  َعنْ  2995 صحيح البخاري برقم -3  َقدْ  َوَلِكنْ  َأْعَظمَ  فـََقدْ  رَبَّهُ  رََأى ُحمَمًَّدا َأنَّ  َزَعمَ  َمنْ  :قَاَلتْ  -َعنـْ
  .اْألُُفقِ  بـَْنيَ  َما َسادٌّ  َوَخْلُقهُ  ُصورَتِهِ  ِيف  ِجْربِيلَ  رََأى

  .بقلبه رآه: قال}  رأى ما الفؤاد كذب ما{ : قوله يف:  عباس بن عن 11535 سنن النسائي الكبرى برقم -4
  .مرتني بقلبه ربه  حممد رأى :قال}  رأى ما الفؤاد كذب ما{  :العالء بن حممد وقال 

ولم يشأ أن يرى في .. للمؤمنين في الجنة ليكون ذلك أعظم نعيمھا  ادخرھا  فقد ورؤية هللا  اوأم
  :دليل ذلك اآلتي ...اآلخرة في الدنيا قبل اآلخرة الدنيا؛ ألنه لو رئي في الدنيا لصار نعيم

  
  .)ق (  )35( َمِزيدٌ  َولََدْينَا فِيھَا يََشاُءونَ  َما لَھُمْ  :قوله-1

 وجه إىل النظر أعَظُمه نعيم، زيادة أعطيناهم ما على ولدينا يريدون، ما اجلنة يف املؤمنني هلؤالء :التفسير الميسرجاء في 
  أھـ .الكرمي اهللا
 فِيھَا ھُمْ  نَّةِ اْلجَ  أَْصَحابُ  أُولَئِكَ  ِذلَّةٌ  َواَل  قَتَرٌ  ُوُجوھَھُمْ  يَْرھَقُ  َواَل  َوِزيَاَدةٌ  اْلُحْسنَى أَْحَسنُوا لِلَِّذينَ   :قوله -2

  )يونس(  )26( َخالُِدونَ 
ى، أمر فيما فأطاعوه اهللا عبادة أحسنوا الذين للمؤمنني :جاء في التفسير الميسر  إىل النظر وهي عليها، وزيادة اجلنُة، و

 ذه املتصفون ءهؤال. النار أهل يلحق كما ذلة، وال غبار وجوههم يغشى وال والرضوان، واملغفرةُ  اجلنة، يف تعاىل اهللا وجه
  أھـ .أبًدا فيها ماكثون اجلنة أصحاب هم الصفات
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  )أمامة أىب عن السنة يف الطرباين( "متوتوا حىت ربكم تروا لن إنكم ": قوله -3
  ) .7764 رقم ، 4/419( الكربى يف النسائي أخرجه

  -بفضل هللا -إشكال المعترضين  زولإذن من خالل ما سبق ي
  
  

  !نبي ال يتق هللا                                                       
  

وھذا قدح شديد في نبوة نبيكم ...ه المرسل ربَّ  أن ال يتق النبيُّ  :عصمة األنبياء ھي ضإن من نواق:  قالوا
َ  اتَّقِ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا : بقول هللا على ذلك وتعلقوا ...أيھا المسلمون فھو ال يتق هللا  اْلَكافِِرينَ  تُِطعِ  َواَل  هللاَّ

َ  إِنَّ  َواْلُمنَافِقِينَ    )األحزاب(  )1( َحِكيًما َعلِيًما َكانَ  هللاَّ
  
  الرد على الشبھة 
  

دليل ذلك ... مثل محمدٍ  حقق العبوديةَ  رجالً  كان أعظم عبد اتق هللا ،ولم تعرف البشريةُ  ا إن محمدً :أوالَ 
  :ما يلي

َم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر َويُِتمَّ نِْعَمَتُه َعَلْيَك َويـَْهِدَيَك ِصَراطًا ُمْسَتِقيمً لِيَـغْ { بَابصحيح البخاري  -1 } ا ِفَر َلَك اللَُّه َما تـََقدَّ
َها -َعْن َعاِئَشَة  4460برقم  ِملَ َتْصَنُع : َماُه فـََقاَلْت َعاِئَشةُ َكاَن يـَُقوُم ِمْن اللَّْيِل َحىتَّ تـَتَـَفطََّر َقدَ   َأنَّ َنِيبَّ اللَِّه  - َرِضَي اللَُّه َعنـْ

َم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر قَالَ   ".َأَفَال ُأِحبُّ َأْن َأُكوَن َعْبًدا َشُكورًا :" َهَذا يَا َرُسوَل اللَِّه َوَقْد َغَفَر اللَُّه َلَك َما تـََقدَّ
ِإَذا  َكاَن َرُسوُل اللَِّه : َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ  5046برقم )  اْلِعَباَدِة ِإْكثَاِر اْألَْعَماِل َواِالْجِتَهاِد ِيف (بَاب صحيح مسلم  -2

َم ِمْن َذْنِبَك َوَما تََأخََّر فـََقالَ :َصلَّى قَاَم َحىتَّ تـََفطََّر رِْجَالُه قَاَلْت َعاِئَشُة  يَا :" يَا َرُسوَل اللَِّه، أََتْصَنُع َهَذا َوَقْد ُغِفَر َلَك َما تـََقدَّ
  ".اِئَشُة َأَفَال َأُكوُن َعْبًدا َشُكورًا عَ 
  :يـَُقولُ  -َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ -  َماِلكٍ  ْبن أََنس عن 4675البخاري برقم صحيح  -3

 النَِّيبِّ  ِمنْ  َحنْنُ  َوأَْينَ : فـََقاُلوا تـََقالُّوَها َكأَنـَُّهمْ  ُأْخِربُوا فـََلمَّا  النَِّيبِّ  ِعَباَدةِ  َعنْ  َيْسأَُلونَ  النَِّيبِّ  َأْزَواجِ  بـُُيوتِ  ِإَىل  َرْهطٍ  َثَالثَةُ  َجاءَ 
 ْأُْفِطرُ  َوَال  الدَّْهرَ  َأُصومُ  أَنَا :آَخرُ  َوقَالَ  أََبًدا اللَّْيلَ  ُأَصلِّي فَِإينِّ  أَنَا َأمَّا َأَحُدُهمْ  َقالَ  تََأخَّرَ  َوَما َذْنِبهِ  ِمنْ  تـََقدَّمَ  َما َلهُ  ُغِفرَ  َقد 

 ِإينِّ  َواللَّهِ  َأَما ؟وََكَذا َكَذا قـُْلُتمْ  الَِّذينَ  أَنـُْتمْ  :فـََقالَ  ِإلَْيِهمْ   اللَّهِ  َرُسولُ  َفَجاءَ  أََبًدا أَتـََزوَّجُ  َفَال  النَِّساءَ  َأْعَتِزلُ  اأَنَ  :آَخرُ  َوقَالَ 
  ِمينِّ  فـََلْيسَ  ُسنَِّيت  َعنْ  َرِغبَ  َفَمنْ  النَِّساءَ  َوأَتـََزوَّجُ  َوَأْرُقدُ ، َوُأَصلِّي َوأُْفِطرُ ، َأُصومُ  َلِكينِّ  َلهُ  َوأَتْـَقاُكمْ  ِللَّهِ  َألَْخَشاُكمْ 
  ."َلهُ  َوأَتْـَقاُكمْ  ِللَّهِ  َألَْخَشاُكمْ  ِإينِّ  َواللَّهِ  َأَما" :قوله :نالحظ

  
  ...اوما يعتقد به المسلمون في ھذه اآلية وغيرھ،إن المعترضين لم يرجعوا لتفاسير اآلية : اثانيً 

َ  اتَّقِ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا :معنى قولهوعلى كلٍّ فإن  جاء ...دم على تقوى ربك ،واجتھد أكثر في تقواه : أي هللاَّ
  :ذلك في عدة تفاسير منھا

 اللَّه إنَّ " َشرِيَعتك ُخيَاِلف اِفيمَ " َواْلُمَناِفِقنيَ  اْلَكاِفرِينَ  ُتِطعْ  َوَال " تـَْقَواهُ  َعَلى ُدمْ " اللَّه اتَّقِ  النَِّيبّ  َأيـَّها يَا" :تفسير الجاللين -1
  أھـ .َخيُْلقهُ  ِفيَما" َحِكيًما" َكْونه قـَْبل َيُكون ِمبَا "َعِليًما َكانَ 
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م املؤمنون؛ بك وليقتد حمارمه، واجتناب بأوامره بالعمل اهللا تقوى على ُدم النيب أيها يا :التفسير الميسر-2  إىل أحوج أل
  أھـ .وتدبريه وأمره خلقه يف حكيًما شيء، بكل عليًما كان اهللا إن. النفاق وأهل الكافرين تطع وال منك، ذلك

 اثبت: أي هنا، ها قم: قائم وهو لغريه يقول كالرجل التقوى، على ُدمْ : أي}   اللَّهَ  اتَّقِ  النَِّيبُّ  َأيـَُّها يَا{  : تفسير البغوي-3
  أھـ .وبينهم بينك الذي العهد تنقض وال اهللا اتق معناه: ضحاكال وقال.  األمة به واملراد النيب مع اخلطاب وقيل .قائًما

 الدوام واملقصود نظائره يف قيل كما أمته ال  النيب هو بالتقوى باألمر املعىن أن بعد ما سياق وظاهر :تفسير االلوسي-4
 اجملاهرين أي}  الكافرين ُتِطعِ  َوالَ {  مداه ينال ال عريضاً  وعرضاً  واسعاً  باباً  هلا فإن منها االزدياد:  وقيل ، عليها والثبات
  .الباطل من يريدون فيما لذلك املضمرين}  واملنافقني{  بالكفر

 اهللا إن ، واملنافقني الكافرين من رأيا تقبل وال ، اهللا تقوى من عليه أنت ما على استمر:  النيب أيها يا :تفسير المنتخب-5
  أھـ . هوأفعال أقواله يف حكيم ، شيء بكل علما حميط

  ....إذن من خالل ما سبق تبين للمعترضين مدى جھلھم وقلة إطالعھم
  

  ...إنني أوضح لھم أكثر من خالل ما جاء في كتابھم المقدس : اثالثً 
التزِن ، ال  ال تقتل ،: " في الوصايا العشر   لموسى يذكر لنا ما قاله هللاُ  الكتاب المقدس

 .في العھد الجديد المسيح  وھي أيًضا من وصايا.......... تسرق
  !؟ " ال تزِن : " كان يزنى فقال هللاُ له  فھل المعنى أن موسى 
  !؟" ال تقتل : " كان يقتل فقال هللاُ له    وھل المعنى أن موسى

  !أفال يعقلون ؟! ؟" ال تسرق : " فقال هللاُ له أو كان يسرق 
  :الوصايا في موضعين جاءت ھذه 

اُمَك َعَلى األَْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك 12عدد 23إصحاح سفر الخروج : األول َك لَِكْي َتُطوَل أَيَّ أَْكِرْم أََباَك َوأُمَّ
بُّ إِلُھكَ  . الَ َتْشَتِه َبْيَت َقِريِبكَ 17. الَ َتْشَھْد َعَلى َقِريِبَك َشَھاَدَة ُزورٍ 16. الَ َتْسِرقْ 15. الَ َتْزنِ 14. الَ َتْقُتلْ 13. الرَّ

ا لَِقِريِبكَ  الَ َتْشَتهِ    .»اْمَرأََة َقِريِبَك، َوالَ َعْبَدهُ، َوالَ أََمَتُه، َوالَ َثْوَرهُ، َوالَ ِحَماَرهُ، َوالَ َشْيًئا ِممَّ
َم َوَقاَل َلهُ 16  عدد 19إنجيل متى أصحاح :الثاني الُِح، أَيَّ َصالٍَح أَْعَمُل «:َوإَِذا َواِحٌد َتَقدَّ َھا اْلُمَعلُِّم الصَّ أَيُّ

ُة؟لِتَ  َولِكْن إِْن . لَِماَذا َتْدُعوني َصالًِحا؟ َلْيَس أََحٌد َصالًِحا إاِلَّ َواِحٌد َوُھَو هللاُ «:َفَقاَل َلهُ 17» ُكوَن لَِي اْلَحَياةُ األََبِديَّ
َة اْلَوَصاَيا؟«:َقاَل َلهُ 18. »أََرْدَت أَْن َتْدُخَل اْلَحَياَة َفاْحَفِظ اْلَوَصاَيا الَ . الَ َتْزنِ . الَ َتْقُتلْ «:عُ َفَقاَل َيُسو» أَيَّ

ورِ . َتْسِرقْ  َك، َوأَِحبَّ َقِريَبَك َكَنْفِسكَ 19. الَ َتْشَھْد ِبالزُّ ھِذِه ُكلَُّھا َحفِْظُتَھا «: َقاَل َلُه الشَّابُّ 20. »أَْكِرْم أََباَك َوأُمَّ
  ..»َفَماَذا ُيْعِوُزني َبْعُد؟. ُمْنُذ َحَداَثِتي

  
في رسالة وغيرھا ھل  هللاَ  ھل لو لم يتقى النبيُّ  : المعترضين ھويطرح نفسه على  سؤالً  ھناك إن:رابًعا

  المقدس؟ في الكتابِ  ر النبوةِ يھذا يقدح في نبوته بحسب معاي
وذلك في ....هربِّ  أمروخالف  ،نه لم يتق هللاأ يٍّ بن الكتاب ينسب لنأل؛ال يقدح ذلك في نبوته : الجواب

وا َعلَْيِه ُكلَّ اْلَعَمِل  َوَكانَ 11عدد 13سفر الملوك األول إصحاح  نَبِيٌّ َشْيٌخ َساِكنًا فِي بَْيِت إِيَل، فَأَتَى بَنُوهُ َوقَصُّ
وا َعلَى أَبِيِھِم اْلَكالََم الَِّذي تََكلََّم بِِه إِ  لَھُْم  فَقَالَ 12. لَى اْلَملِكِ الَِّذي َعِملَهُ َرُجُل هللاِ ذلَِك اْليَْوَم فِي بَْيِت إِيَل، َوقَصُّ

. َوَكاَن بَنُوهُ قَْد َرأَْوا الطَِّريَق الَِّذي َساَر فِيِه َرُجُل هللاِ الذَّي َجاَء ِمْن يَھُوَذا» ِمْن أَيِّ طَِريق َذھََب؟«: أَبُوھُمْ 
وا لِي َعلَى اْلِحَمارِ «: فَقَاَل لِبَنِيهِ 13 وا لَهُ َعلَى اْلِحَماِر فََرِكَب َعلَْيِه . »ُشدُّ اَر َوَراَء َرُجِل هللاِ، فََوَجَدهُ َوسَ 14فََشدُّ

ِسْر «: فَقَاَل لَهُ 15. »أَنَا ھُوَ «: فَقَالَ » أَأَْنَت َرُجُل هللاِ الَِّذي َجاَء ِمْن يَھُوَذا؟«: َجالًِسا تَْحَت اْلبَلُّوطَِة، فَقَاَل لَهُ 
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َمَعَك َوالَ أَْدُخُل َمَعَك َوالَ آُكُل ُخْبًزا َوالَ أَْشَرُب َمَعَك  الَ أَْقِدُر أَْن أَْرجعَ «: فَقَالَ 16. »َمِعي إِلَى اْلبَْيِت َوُكْل ُخْبًزا
بِّ 17َماًء فِي ھَذا اْلَمْوِضِع،  َوالَ تَْرجْع َسائًِرا فِي . الَ تَأُْكْل ُخْبًزا َوالَ تَْشَرْب ھُنَاَك َماءً : ألَنَّهُ قِيَل لِي بَِكالَِم الرَّ

بِّ قَائاِلً «: فَقَاَل لَهُ 18. »الطَِّريِق الَِّذي َذھَْبَت فِيهِ  اْرجْع بِِه : أَنَا أَْيًضا نَبِيٌّ ِمْثلَُك، َوقَْد َكلََّمنِي َمالٌَك بَِكالَِم الرَّ
 .فََرَجَع َمَعهُ َوأََكَل ُخْبًزا فِي بَْيتِِه َوَشِرَب َماءً 19. َكَذَب َعلَْيهِ . »َمَعَك إِلَى بَْيتَِك فَيَأُْكَل ُخْبًزا َويَْشَرَب َماءً 

بِّ إِلَى النَّبِيِّ الَِّذي أَْرَجَعهُ، 20 فََصاَح إِلَى َرُجِل هللاِ الَِّذي َجاَء 21َوبَْينََما ھَُما َجالَِساِن َعلَى اْلَمائَِدِة َكاَن َكالَُم الرَّ
بُّ «: ِمْن يَھُوَذا قَائاِلً  بِّ َولَْم تَ : ھَكَذا قَاَل الرَّ بُّ ِمْن أَْجِل أَنََّك َخالَْفَت قَْوَل الرَّ ْحفَِظ اْلَوِصيَّةَ الَّتِي أَْوَصاَك بِھَا الرَّ

الَ تَأُْكْل فِيِه ُخْبًزا َوالَ تَْشَرْب َماًء، الَ : فََرَجْعَت َوأََكْلَت ُخْبًزا َوَشِرْبَت َماًء فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي قَاَل لَكَ 22إِلھَُك، 
أََكَل ُخْبًزا َوبَْعَد أَْن َشِرَب َشدَّ لَهُ َعلَى اْلِحَمار،ِ أَْي لِلنَّبِيِّ الَِّذي أَْرَجَعهُ، ثُمَّ بَْعَدَما 23. »تَْدُخُل ُجثَّتَُك قَْبَر آبَائِكَ 

َوَكانَْت ُجثَّتُهُ َمْطُروَحةً فِي الطَِّريِق َواْلِحَماُر َواقٌِف بَِجانِبِھَا . فََصاَدفَهُ أََسٌد فِي الطَِّريِق َوقَتَلَهُ . َواْنطَلَقَ 24
َوإَِذا بِقَْوٍم يَْعبُُروَن فََرأَْوا اْلُجثَّةَ، َمْطُروَحةً فِي الطَِّريِق َواألََسُد َواقٌِف بَِجانِِب 25. اقٌِف بَِجانِِب اْلُجثَّةِ َواألََسُد وَ 

ْيُخ َساِكنًا بِھَا. اْلُجثَّةِ  ا َسمِ 26. فَأَتَْوا َوأَْخبَُروا فِي اْلَمِدينَِة الَّتِي َكاَن النَّبِيُّ الشَّ َع النَّبِيُّ الَِّذي أَْرَجَعهُ َعِن َولَمَّ
بُّ لأِلََسِد فَاْفتََرَسهُ َوقَتَلَهُ َحَسَب َكالَِم الرَّ «: الطَِّريِق قَالَ  ، فََدفََعهُ الرَّ بِّ بِّ ھَُو َرُجُل هللاِ الَِّذي َخالََف قَْوَل الرَّ

وا لِي عَ «: َوَكلََّم بَنِيِه قَائاِلً 27. »الَِّذي َكلََّمهُ بِهِ  وا. »لَى اْلِحَمارِ ُشدُّ فََذھََب َوَوَجَد ُجثَّتَهُ َمْطُروَحةً فِي 28. فََشدُّ
فََرفََع النَّبِيُّ ُجثَّةَ 29. ِحَمارَ الطَِّريِق، َواْلِحَماَر َواألََسَد َواقِفَْيِن بَِجانِِب اْلُجثَِّة، َولَْم يَأُْكِل األََسُد اْلُجثَّةَ َوالَ اْفتََرَس الْ 

ْيُخ اْلَمِدينَةَ لِيَْنُدبَهُ َويَْدفِنَهُ َرُجِل هللاِ َووَ  فََوَضَع ُجثَّتَهُ فِي قَْبِرِه 30َضَعھَا َعلَى اْلِحَماِر َوَرَجَع بِھَا، َوَدَخَل النَّبِيُّ الشَّ
فَاتِي اْدفِنُونِي فِي اْلقَْبِر الَِّذي ُدفَِن ِعْنَد وَ «: َوبَْعَد َدْفنِِه إِيَّاهُ َكلََّم بَنِيِه قَائاِلً 31. »آهُ يَا أَِخي«: َونَاُحوا َعلَْيِه قَائِلِينَ 

  !ال تعليق  .بَِجانِِب ِعظَاِمِه َضُعوا ِعظَاِمي. فِيِه َرُجُل هللاِ 
  
  
  
  

                        
   ! ما نزل عليه من الكتابِ  ينسى نبيٌّ                                     

  
، وھو  هوجمعِ  الكريمِ  الذي قامت عليه كتابة القرآنِ  األصلِ  وفي ، ِهللا  رسولِ  في عصمةِ   ھمشكَّك بعضُ 

  :باالتيواستدلوا على ذلك ،  ه للقرآن بدعوى جواز النسيان في حقِ   هحفظ
 . )29األعلى (  َسنُْقِرئَُك فاَلَ تَنَسى  إاِلَّ َما َشاَء هللاُ    : قوله - 1

  ...أو أُنسي آيات ،قد أسقط عمًدا  ى أن محمًدا عل -بطريق االستثناء  -اآليات تدل  أن زعموا
َها اللَّهُ  َرِضيَ  - َعاِئَشةَ  َعنْ  4654برقم  صحيح البخاري -2  اْلَمْسِجدِ  ِيف  اللَّْيلِ  ِمنْ  يـَْقَرأُ  قَارِئًا  النَِّيبُّ  مسَِعَ  :قَاَلتْ  - َعنـْ

  ".  وََكَذا َكَذا ُسورَةِ  ِمنْ  َأْسَقْطتُـَها يَةً آ وََكَذا َكَذا َأذَْكَرِين  َلَقدْ  اللَّهُ  يـَْرَمحُهُ  :"فـََقالَ 
 اللَّهُ  يـَْرَمحُهُ :"  فـََقالَ  بِاللَّْيلِ  ُسورَةٍ  ِيف  يـَْقَرأُ  رَُجًال   اللَّهِ  َرُسولُ  مسَِعَ : قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ    4650برقم  صحيح البخاري - 3 

  ". وََكَذا َكَذا ُسورَةِ  ِمنْ  اأُْنِسيتُـهَ  ُكْنتُ  آيَةً  وََكَذا َكَذا َأذَْكَرِين  َلَقدْ 
  .... أُنِسيھا ، أو القرآنِ  أسقط عمًدا بعض آياتِ    أن النبيَّ  زعموا

  
  الرد على الشبھة •
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 كلھذا شأن وبشٌر ، وليس إلًھا فھو ينسى كما ينسى البشُر ،  أن النبيَّ   إن المسلمين يعتقدون :أوالً 
  :ا يليدلل ذلك مي .... - عليھم السالم -األنبياء 

  ) . 115 طه(  }َوَلَقْد َعِھْدَنا إَِلى آَدَم ِمن َقْبُل َفَنِسَي {:  آدم -1
  ) . 73الكھف( }َقاَل اَل ُتَؤاِخْذِني ِبَما َنِسيُت َواَل ُتْرِھْقِني ِمْن أَْمِري ُعْسراً {:  موسى -2
ا َبَلَغا َمْجَمَع َبْيِنِھمَ {: -عليھما السالم - موسى ويوشع  -3   ) .61الكھف( }ا َنِسَيا ُحوَتُھَما َفَلمَّ
ْيَطاُن أَْن أَْذكُ {:  يوشع -4 ْخَرِة َفإِنِّي َنِسيُت اْلُحوَت َوَما أَنَساِنيُه إاِلَّ الشَّ َرهُ َقاَل أََرأَْيَت إِْذ أََوْيَنا إَِلى الصَّ

َخَذ َسِبيَلُه فِي اْلَبْحِر َعَجباً    ).63الكھف(  }َواتَّ
ُ  يََشاءَ  أَنْ  إاِلَّ ) 23( َغًدا َذلِكَ  فَاِعلٌ  إِنِّي لَِشْيءٍ  تَقُولَنَّ  َواَل  { : هلنبيِّ  قوله  -5   نَِسيتَ  إَِذا َربَّكَ  َواْذُكرْ  هللاَّ

  ) .  الكھف (} )24( َرَشًدا ھََذا ِمنْ  أِلَْقَربَ  َربِّي يَْھِديَنِ  أَنْ  َعَسى َوقُلْ 
  ...ا إال ألنه كثيَر النسيان ؛ فسبحان ِهللا الذي ال ينسي ثم إن البشَر جميًعا ينسون فما ُسمي اإلنساُن إنسانً 

  ) .52طه( }الَّ َيِضلُّ َربِّي َواَل َينَسى {  :قال 
  ).64مريم( }َوَما َكاَن َربَُّك َنِسّياً {: وقال

  
 القرآنِ  آياتِ بعض ل  النَّبِيِّ التي تدل على جواز نسيان  الكريمةِ  باآليات عترضينإن استدالَل الم :ثانًيا 

نُْقِرئَُك فاَلَ سَ   : ه قولِ من   أالحظ ي؛ ألننليس في محله وال يخدمھم بحال من األحوال استداللً الكريم 
  ....الكريم ه من القرآنِ أما يقرل هنسيانِ  بعدمِ  ه من ربِّ  عظيم وعد ،)29األعلى ( تَنَسى 

   ...بأنه ال ينسى ما أقرأه إياه  هخبر نبيَّ أ  هللاَ  أن:  أي ،في اآلية نافية) ال(ثم إن  
  ! ؟أشرك نه أذلك  فھل معني " ال تشرك با : "لقمان البنه  قول، فھي مثل ناھية) ال(وقيل 
  . في اآلية نافية) ال(ن أ علىالقرطبي  هرجح األول،و ال: الجواب

  .... عترضونالم على عكس ما أراد فھي تدل ؛ سنعلمك القرآن فال تنساه:  معنى اآليةعليه يصبح و 
إِنَّ    :ه قولِ جاء في ولم تقع المشيئة بدليل ما   هللاِ  معلق على مشيئةِ  االستثناء في اآليةِ أن  ونالحظ

 .)17القيامة( ◌ُ  َعلَْينَا َجْمَعهُ َوقُْرآنَه
   إًذا ؟ ما الحكمة من االستثناءِ  فإن قيل   

  :إن ھناك أقوالً  يذكرھا العلماُء منھا  :  قلتُ 
  القرآن ھو محض فضل هللا  النَّبِيِّ ھذا االستثناء أن يعلم العباد أن عدم نسيان من  ن الحكمةَ أ -1

وعنايته،   هللا ا مغمور بنعمةِ أنه دائمً   لنَّبِيِّ ، وفي ذلك إشعار  أن ينسيه ألنساه وإحسانه، ولو شاء 
   بالمسيح عترضونمن به كما فتن الھم لم يخرج عن دائرة العبودية، فال يفتنووإشعار لألمة بأن نبيَّ 

  !.وجعلوه إلًھا 
 نسى نبيهوعد بأن ال يُ   ◌َ هللا فيكون المعنى أن لبعض اآليات ؛ التالوةنسخ االستثناء  من ن المرادَ أ  -2
 إال ما شاء  هأما يقر ،  وذلك ما ثبت في كتب التفاسير مثل تفسير  . نسخ تالوتهيأن ينسيه إياه بأن

 ما إال{ .  بإِذننا تنساه فال القرآن :أي: }  تنسى فال سنقرئك{  :يقول  يألبي بكر الجزائر أيسر التفاسير
 فإِنه بلفظه القرآن من شيء نسخ تعالى هللا أراد إذا وذلك تنساه فإِنك ننسيكه أن شئنا ما إال :أي: }  هللا شاء
  أھـ  . رسوله فيه يُنسي

 أھـ.وقتادة ، الحسن قاله ، فتنساه ينسخه أن} هللا شاء ما إال{ : زيالجو وجاء في تفسيِر زاِد المسير البنِ  
  

 : لوجھينال يخدم مصالح المعترضين  -محل االعتراض -إن ھذا الحديثَ   :ثالًثا 
آية  لو لم تنز ،  النَّبِيِّ مكتوبة بين يدي  ثم ذكرھا كانت  نسيھا النبياآليات التي أً إن  : الوجه االول
،   الذين تلقوھا عنه  وكانت محفوظة في صدور أصحابه ، بكتابتھا ال قام كتبة الوحيإ   علي النبي

 ، إشارة إلى أن ھذه اآليات لم تكن مما كتبه كتاب الوحي وليس في الخبرِ ؛ التواتر والذين بلغ عددھم مبلغ
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 . .. الضياع كانوا نسوھا جميعا حتى يخاف عليھا  النَّبِيِّ  ما يدل على أن أصحابَ  وال
 

  هأصحابِ  من أحدِ   الرسولُ  أن ھذه اآليات التي سمعھاُتخبر روايات الحديث ال  إن : الوجه الثاني
وحضرت في ذھنه ، غائبة عنه ثم ذكرھا  بل غاية ما تفيده أنھا كانت ؛ ه جملةحيت من ذھنِ كانت قد مُ 

نا بسبب اشتغال الذھن بغيره أما فالنسيان ھ ؛  وليس غيبة الشيء عن الذھن كمحوه منه، بقراءة صاحبه 
 :يلي كما وبھذا قال أھل العلمُ   النَّبِيِّ النسيان التام فھو مستحيل على 

ن ذلك جائز إف هال يقدح في االعالم الحافظ بالقرآن نسيانً  ىوإن أردت أنه ينسى مثل ما ينس : يقال الباقالن -1
 .  بعد أدائه وبالغه

  :) أُْنِسيتَها ُكْنت(  قـَْوله  :قال ابُن حجٍر في الفتح  -2
ْمسَاِعيِليّ  ِعْند ِهَشام َعنْ  َمْعَمر ِرَوايَة َوِيف  ، َعْمًدا َال  َنِسَيانًا َأْسَقْطتُـَها قَالَ  َفَكأَنَّهُ "  َأْسَقْطتُـَها"  ِلَقْوِلهِ  ُمَفسَِّرة ِهيَ   َنِسيتَها ُكْنت"  اْإلِ
ْمسَاِعيِليّ  قَالَ  َمهَْزة قـَْبلَها َلْيسَ  النُّون ِبَفْتحِ "   ِنْسَيانه َأَحدَمها:  ِقْسَمْنيِ  َعَلى َيُكون اْلُقْرآن ِمنْ  ِلَشْيءٍ   النَِّيبّ  ِمنْ  النِّْسَيان:  اْإلِ

َا"  السَّْهو ِيف  َمْسُعود ِاْبن َحِديث ِيف   قـَْوله َيُدلّ  َوَعَلْيهِ  ، اْلَبَشرِيَّة بِالطَِّباعِ  قَاِئم َوَذِلكَ  ، قـُْربٍ  َعنْ  يـََتذَكَّرهُ  الَِّذي  ِبْشر أَنَا ِإمنَّ
 تـََعاَىل  قـَْوله ِيف  بِاِالْسِتثْـَناءِ  ِإلَْيهِ  اْلُمَشار َوُهوَ  ، ِتَالَوته َنْسخِ  ِإرَاَدة َعَلى قـَْلبه َعنْ  اللَّه يـَْرَفعهُ  َأنْ  َوالثَّاِين "  تـَْنَسْونَ  َكَما أَْنَسى ِمْثلُكمْ 

 الذِّْكرَ  نـَزَّْلَنا َحنْنُ  ِإنَّا(  تـََعاَىل  قـَْوله ِلظَاِهرِ  الزََّوال َسرِيع فـََعاِرض اْألَوَّل اْلِقْسم فََأمَّا:  قَالَ )  اللَّه اءَ شَ  َما ِإالَّ  تـَْنَسى َفَال  َسنُـْقرُِئك( 
.  َمهَْزة َغْري  ِمنْ  َأوَّله ِبَضمِّ  قـََرأَ  َمنْ  ِقَراَءة َعَلى ) نـُْنِسَها َأوْ  آيَة ِمنْ  نـَْنَسخْ  َما(  تـََعاَىل  قـَْوله ِيف  َفَداِخل الثَّاِين  َوَأمَّا)  َحلَاِفُظونَ  َلهُ  َوِإنَّا
َا قـََرأَ  َمنْ  َوبـََيان اْلِقَراَءة َهِذهِ  تـَْوِجيه تـََقدَّمَ  َوَقدْ :  قـُْلت   النَِّيبّ  َعَلى النِّْسَيان َأَجازَ  ِلَمنْ  ُحجَّة اْحلَِديث َوِيف .  اْلبَـَقَرة تـَْفِسري ِيف  ِ
 َال  أَنَّهُ  َواْآلَخر ، تـَْبِليغه ِمْنهُ  يـََقع بـَْعَدَما أَنَّهُ  َأَحدَمها:  ِبَشْرَطْنيِ  َلِكنْ  اْلَبَالغ َطرِيقه ِفيَما وََكَذا ، ُمْطَلًقا اْلَبَالغ يقهَطرِ  لَْيسَ  ِفيَما

  أھـ. ِبَغْريِهِ  َوِإمَّا بِنَـْفِسهِ  ِإمَّا َتذَكُّره َلهُ  َحيُْصل َبلْ  ِنْسَيانه َعَلى َيْسَتِمرّ 
كان مما   ما نسيه النبيُّ أن المقصود من النسياِن ھو نسخ التالوة ، وإن  يتضح بحسب ما أسلفناه :إذن

 .. وقع العلم عند الصحابي بذلك ه ثمولم يعلم الصحابي بنسخِ ُ◌،  نسخه هللا
:  مثل ،مسئولية الصحابة و ليس ،  القرآن و جمعه ليس مسئولية الرسول حفظَ  إن:  للمعترضينقول أو 
ُ ؛   ...وعثمانَ ، وعمرَ ، بكر  أبي ْكَر َوإِنَّا لَهُ  :متعھد بحفِظه  أنه  هن في كتابِ بيّ   فا ْلنَا الذِّ إِنَّا نَْحُن نَزَّ

  .)9الحجر(  لََحافِظُونَ 
ْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِِه   :  وقال   .)16القيامة( ُ◌17   ه َوقُْرآنَ  إِنَّ َعلَْينَا َجْمَعهُ  16اَل تَُحرِّ

  
  

                            
  

  !اإلسالم ابترا؟  ھل كان نبيُّ                                           
  

  ...ا مقطوع النسل ،والذكر بعد موتهكان ابترً  اإلسالمِ  إن التفاسير ذكرت أن نبيَّ : قالوا
  )الكوثر(  )3( اأْلَْبتَرُ  وَ ھُ  َشانِئَكَ  إِنَّ  :وھذا في تفسير اآلية التي تقول

  
  الرد على الشبھة
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كر في الدنيا،لموت أوالده مقطوع الذِ (أبتر ؛أي   إن النبيَّ :الكافرين قال  إن التفاسير ذكرت أن أحدَ :أوالً 
سبق ما  يدلل على ما )الكوثر(  )3( اأْلَْبتَرُ  ھُوَ  َشانِئَكَ  إِنَّ  :فرّد هللاُ على الكافرين قولھم بقوله) الذكور

  :جاء في اآلتي
  .وائل بن العاص يف نزلت: وقتادة جبري، بن وسعيد وجماهد، عباس، ابن الق :جاء في تفسير ابن كثير -1

 ال أبرت رجل فإنه دعوه: يقول  اهللا رسولَ  ذكر إذا وائل بن العاص كان: قال رومان بن يزيد عن إسحاق، بن حممد وقال
 مات إذا كانوا: السُّدِّي وقال. الفرد: األبرت: عكرمة وقال ....السورة هذه اهللا أنزلف. كرهذِ  انقطع هلك فإذا له، عقب
تَـرُ  ُهوَ  َشانَِئكَ  ِإنَّ { : اهللا فأنزل. حممد برت: قالوا  اهللا رسول أبناء مات فلما. ُبرت: قالوا الرجل ذكورُ    } األبـْ
 وكال وحاشا ذكره، ينقطع بنوه مات إذا أنه جلهلهم فتومهوا ه،ذكر  انقطع مات إذا الذي األبرت أن من قلناه ما إىل يرجع وهذا
  واملعاد احلشر يوم إىل اآلباد، دوام على مستمرا العباد، رقاب على شرعه وأوجب األشهاد، رءوس على ذكره اهللا أبقى قد بل
  أھـ .التناد يوم إىل دائما - عليه وسالمه اهللا صلوات-
َقِطع"  اْألَبـَْرت  ُهوَ  " ُمْبِغضك :َأيْ "  َشانُِئك ِإنَّ "  :جاء في تفسير الجاللين -2 َقِطع َأوْ ,  َخْري  ُكلّ  َعنْ  اْلُمنـْ ,  اْلَعِقب اْلُمنـْ

  أھـ . اْلَقاِسم ِاْبنه َمْوت ِعْند َأبـَْرت   النَِّيبّ  َمسَّى َواِئل ْبن اْلَعاِصي ِيف  نـََزَلتْ 
 .خري كل من املقطوع أثره، املنقطع هو والنور، هلدىا من به جئت ما ومبغض مبغضك إن :جاء في تفسير المسير -3
  أھـ

  ن النبيَّ إ )َواِئل ْبن اْلَعاِصي (فريناالك حدُ أقال   النبيِّ  لما مات ابنُ : إذن من خالل ما سبق يتضح لنا
  )3( اأْلَْبتَرُ  ھُوَ  َشانِئَكَ  إِنَّ  :عليھم قائاللن يذكر بعد موته ،فرد هللا : أصبح مقطوع الذكر ؛أي 

   .) الشرح ()4( ِذْكَركَ  لَكَ  َوَرفَْعنَا :،وقال)الكوثر(
 : قال حسان بن ثابت ...ا مع األذانيذكر اسمه خمس مرات يوميً ف ، يعلوا ذكره كل يوم ھو النبي  افھ
  إذا قال في الخمس المؤذن أشھدُ     ***   وضم اإلله اسم النبي إلى اسمه 
  .فذو العرش محمود وھذا محمدُ      ***          ه ليجلهوشق له من اسمِ  

  
، نه كان متزوًجا أ،فلم تذكر األناجيل -يسوع المسيح  -الذي ال نسل له ھو المعترضين يغفلون عن إن :اثانيً 

  !ال تعليق....وليس له أوالد
  
  

  !وينزف دًمايجرح  نبيُّ                                       
  
  ...  وكسر رباعيتهغزوة أُُحٍد من جروح، في  هللا ولما أصاب رسھم على ترض أحدُ اع

وتعلق ... .أصابه الذيه بوقايته من األذى مالئكتَ  هللاُ لو كان محمٌد رسول من عند هللا  ألرسل :  قائالً 
  : بذلك على بعض ما جاء في كتب السير منھا 

:  قال ، الفقيه النضر أبو أخربين:  قال ، ظاحلاف اهللا عبد بن حممد أخربنا  1128 دالئل النبوة للبيھقي برقم -1
 رسول أن ، أنس عن ، ثابت عن ، سلمة بن محاد حدثنا:  قال ، القعنيب حدثنا:  قال ، الدارمي سعيد بن عثمان حدثنا
 وكسروا ، نبيهم  شجوا قوم يفلح كيف «:  ويقول وجهه عن الدم  يسلت فجعل ،  وشج ،  رباعيته كسرت  اهللا

  .  َشْيءٌ  األَْمرِ  ِمنَ  َلكَ  َلْيسَ   :اهللا فأنزل:  قال ، » يدعوهم وهو ، رباعيته
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 عن محيد، عن هارون، بن ويزيد هشيم عن أمحد، اإلمام ورواه ) 75ص / 3ج( السيرة النبوية البن كثير -2
 هذا فعلوا قوم يفلح كيف: " فقال وجهه على الدم سال حىت وجهه يف وشج رباعيته كسرت  اهللا رسول أن أنس،
م إىل يدعوهم وهو بنبيهم َبُھمْ  أَوْ  َعَلْيِھمْ  َيُتوبَ  أَوْ  َشْيءٌ  األَْمرِ  ِمنَ  َلكَ  َلْيسَ   : اهللا فأنزل"  ر ُھمْ  ُيَعذَّ  َفإِنَّ

  . ] 128:  عمران آل[   َظالُِمونَ 
  

  الرد على الشبھة
  

يد زوالصالحين لي بھا األنبياءَ   من االبتالءات التي يبتلي هللاُ   عيته وجروحهابرإن كسر : أوالً 
من أولي العزم من   اوال شك أن محمدً ...ھم به ذنوَب◌َ  ويغفر،ھم ويرفع به شأنَ ، أجرھم  بالبالءِ 

  :دليل ما سبق ما يلي....  حتى أتاه نصر هللا واذالرسول الذي صبروا على ما أ
ةً  ِمْنُھمْ  َوَجَعْلَنا :قوله -1 ا ِرَناِبأَمْ  َيْھُدونَ  أَِئمَّ   )السجدة(  )24( ُيوقُِنونَ  ِبآَياِتَنا َوَكاُنوا َصَبُروا َلمَّ
َبتْ  َوَلَقدْ   :قوله  - 2 ُبوا َما َعَلى َفَصَبُروا َقْبلِكَ  ِمنْ  ُرُسلٌ  ُكذِّ لَ  َواَل  َنْصُرَنا أََتاُھمْ  َحتَّى َوأُوُذوا ُكذِّ  ُمَبدِّ

  )اإلنعام (  )34( اْلُمْرَسلِينَ  َنَبإِ  ِمنْ  َجاَءكَ  َوَلَقدْ  هللاَِّ  لَِكلَِماتِ 
ثـََنا  1400مسند أحمد برقم  -3 ثـََنا وَِكيعٌ  َحدَّ  أَبِيهِ  َعنْ  َسْعدٍ  ْبنِ  ُمْصَعبِ  َعنْ  النَُّجودِ  َأِيب  ْبنِ  َعاِصمِ  َعنْ  ُسْفَيانُ  َحدَّ

 َعَلى الرَُّجلُ  يـُْبتَـَلى النَّاسِ  ِمنْ  فَاْألَْمَثلُ  اْألَْمَثلُ  مثَُّ  الصَّاِحلُونَ  مثَُّ  اءُ اْألَْنِبيَ  :قَالَ  ؟َبَالءً  َأَشدُّ  النَّاسِ  َأيُّ  اللَّهِ  :َرُسولَ  يَا قـُْلتُ  :قَالَ 
 َميِْشيَ  َحىتَّ  بِاْلَعْبدِ  اْلَبَالءُ  يـََزالُ  َوَما َعْنهُ  ُخفِّفَ  رِقَّةٌ  ِديِنهِ  ِيف  َكانَ  َوِإنْ  َبَالئِهِ  ِيف  زِيدَ  َصَالبَةٌ  ِديِنهِ  ِيف  َكانَ  فَِإنْ  ِديِنهِ  َحَسبِ 
  .َخِطيَئةٌ  َعَلْيهِ  لَْيسَ  اْألَْرضِ  َظْهرِ  َعَلى

  .حسن إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق 
  

الذي ما سلم منه الرسل  ھو من االبتالءِ   أن ما أصاب نبينا محمد إذن من خالل ما سبق يتبين لنا
نوح ،وإبراھيم : ھم ال سيما أولى العزم من الرسول  ... من يُبتلى وحده ھو والنبيون ،وليس

  .-عليھم السالم– ،وموسى،وعيسى ،ومحمد
  . - بفضل هللا -وعليه فإن الواضح لي أن ال شبھة ،وإنھا نُسفت نسفا

  
  :إن الكتاب المقدس والتاريخ المسيحي يذكر لنا ما يلي:اثانيً 
َمْت رخيصة على صحٍن إرضاء لراقصة   هللا يحيى نبي -1 داعرة تُدعى  قُتِل وقُِطعت رأسه وقُدِّ

  ... مھين ومخيف مأساويمشھد  في سالومي
  ؟ ةالبشع ه الميتة من ھذ يحيىنبيِّ هللاِ   من التدخل لحمايةِ  منع المالئكةَ ما الذي  :ويبقى السؤال

  
  ...بين الھيكل والمذبحقُتل   زكريا بن برخيَّانبي هللا -2

  ؟ ةالبشع ه الميتة من ھذ نبي هللا زكريا   منع المالئكة من التدخل لحمايةما الذي  :ويبقى السؤال
 
وضرب ،وبصق ) لباس زانيات (، البسوه لباًسا قرمزيًا  المقدس الكتابُ بحسب ما ذكر  المسيح-3 

لق على ألنه ملعون كل من عُ ؛ا ا ملعونً ثم مات مصلوبً .. في وجه ،ووضعوا أكليَل الشوِك على رأِسه
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وننزه ،ال نؤمن بما ذكرته  –المسلمين  –ننا نحن إ...)23عدد 21إصحاح (سفر التثنية خشبة كما يذكر 
 ..صق في وجھهوبُ ،رب ضُ  وھذا اإلله اعن ذلك ،وھم يعتقدون أنه إلھً 

فَأََخَذ َعْسَكُر اْلَوالِي يَُسوَع إِلَى َداِر اْلِوالَيَِة َوَجَمُعوا َعلَْيِه 27عدد 27إنجيل متى إصحاح جاء ما ذكرت في 
ْوهُ َوأَْلبَُسوهُ ِرَداًء قِْرِمِزيًّا، 28بَِة، ُكلَّ اْلَكتِي َوَضفَُروا إِْكلِيالً ِمْن َشْوٍك َوَوَضُعوهُ َعلَى َرْأِسِه، َوقََصبَةً 29فََعرَّ
وا َعلَْيِه، َوأََخُذوا َوبََصقُ 30» !السَّالَُم يَا َملَِك اْليَھُودِ «:َوَكانُوا يَْجثُوَن قُدَّاَمهُ َويَْستَْھِزئُوَن بِِه قَائِلِينَ . فِي يَِمينِهِ 

َداَء َوأَْلبَُسوهُ ثِيَابَهُ، َوَمَضْوا بِِه 31. اْلقََصبَةَ َوَضَربُوهُ َعلَى َرْأِسهِ  َوبَْعَد َما اْستَْھَزأُوا بِِه، نََزُعوا َعْنهُ الرِّ
ْلبِ    ....لِلصَّ

عدد  17صحاح اإلرؤيا يوحنا ما جاء في وأما عن قولي بأن اللباس القرمزي لباس زانيات فدليله 
يٍَّة، فََرأَْيُت اْمَرأَةً َجالَِسةً َعلَى َوْحٍش قِْرِمِزيٍّ َمْملُوٍء أَْسَماَء تَْجِديفٍ 3 وِح إِلَى بَرِّ ، لَهُ َسْبَعةُ فََمَضى بِي بِالرُّ

يَةً بَِذھٍَب َوِحَجاَرٍة َكِريَمٍة َواْلَمْرأَةُ َكانَْت ُمتََسْربِلَةً بِأُْرُجواٍن َوقِْرِمٍز، َوُمتََحلِّ 4. ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُرونٍ 
ةٌ َرَجاَساٍت َونََجاَساِت ِزنَاھَا،  َوَعلَى َجْبھَتِھَا اْسٌم 5َولُْؤلٍُؤ، َوَمَعھَا َكأٌْس ِمْن َذھٍَب فِي يَِدھَا َمْملُوَّ

َوانِي َوَرَجاَساِت األَْرضِ . ِسرٌّ «:َمْكتُوبٌ    .»بَابُِل اْلَعِظيَمةُ أُمُّ الزَّ
  

ه المقدس ،وعليه فليس ھذا وقتلھم جاء عند المعترض في كتابِ  -عليھم السالم– تعذيب األنبياء إن: اثالثً 
دليل ذلك ما جاء على لسان يسوع .... المقدس الذي يؤمن به بحسب كتابه ناقض من نواقض النبوةِ 

يِسيُّوَن الْ 9عدد 24إصحاح إنجيل متى في ألَنَُّكْم تَْبنُوَن قُبُوَر األَْنبِيَاِء ! ُمَراُؤونَ َوْيٌل لَُكْم أَيُّھَا اْلَكتَبَةُ َواْلفَرِّ
يقِيَن،  دِّ فَأَْنتُْم 31. لَْو ُكنَّا فِي أَيَّاِم آبَائِنَا لََما َشاَرْكنَاھُْم فِي َدِم األَْنبِيَاءِ : َوتَقُولُونَ 30َوتَُزيِّنُوَن َمَدافَِن الصِّ

أَيُّھَا اْلَحيَّاُت أَْوالََد 33. فَاْمألُوا أَْنتُْم ِمْكيَاَل آبَائُِكمْ 32. قَتَلَِة األَْنبِيَاءِ  تَْشھَُدوَن َعلَى أَْنفُِسُكْم أَنَُّكْم أَْبنَاءُ 
ُ 34َكْيَف تَْھُربُوَن ِمْن َدْينُونَِة َجھَنََّم؟ ! األَفَاِعي وَن لِذلَِك ھَا أَنَا أُْرِسُل إِلَْيُكْم أَْنبِيَاَء َوُحَكَماَء َوَكتَبَةً، فَِمْنھُْم تَْقتُل

لَِكْي يَأْتَِي َعلَْيُكْم ُكلُّ َدٍم 35َوتَْصلِبُوَن، َوِمْنھُْم تَْجلُِدوَن فِي َمَجاِمِعُكْم، َوتَْطُرُدوَن ِمْن َمِدينٍَة إِلَى َمِدينٍَة، 
يِق إِلَى َدِم َزَكِريَّا ْبِن بََرِخيَّا الَِّذي قَ  دِّ تَْلتُُموهُ بَْيَن اْلھَْيَكِل زِكيٍّ ُسفَِك َعلَى األَْرِض، ِمْن َدِم ھَابِيَل الصِّ

يَا قَاتِلَةَ ! يَا أُوُرَشلِيُم، يَا أُوُرَشلِيمُ «37! إِنَّ ھَذا ُكلَّهُ يَأْتِي َعلَى ھَذا اْلِجيلِ : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ 36. َواْلَمْذبَحِ 
ٍة أََرْدُت أَْن أَ  ْجَمَع أَْوالََدِك َكَما تَْجَمُع الدََّجاَجةُ فَِراَخھَا تَْحَت األَْنبِيَاِء َوَراِجَمةَ اْلُمْرَسلِيَن إِلَْيھَا، َكْم َمرَّ

إِنَُّكْم الَ تََرْونَني ِمَن اآلَن َحتَّى : ألَنِّي أَقُوُل لَُكمْ 39. ھَُوَذا بَْيتُُكْم يُْتَرُك لَُكْم َخَرابًا38! َجنَاَحْيھَا، َولَْم تُِريُدوا
بِّ : تَقُولُوا    ! تعليق ال. »!ُمبَاَرٌك اآلتِي بِاْسِم الرَّ

  
  

  
  

 !  ألنھا ماتت مشركةً  ؛نجسه ھل أم النبيِّ                                    
  

يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا   :مشركة ،والقرآن يقولكانت ھل أم نبي اإلسالم نجسة ألنھا  :تسألوا ساخرين قالين
ُ ِمْن فَْضلِِه إِنََّما اْلُمْشِرُكوَن نََجٌس فاََل يَْقَربُوا ا ْلَمْسِجَد اْلَحَراَم بَْعَد َعاِمِھْم ھََذا َوإِْن ِخْفتُْم َعْيلَةً فََسْوَف يُْغنِيُكُم هللاَّ

َ َعلِيٌم َحِكيٌم    )التوبة(  )28(إِْن َشاَء إِنَّ هللاَّ
  

  الرد على الشبھة
  

،وھذه )الكفر( نجاسة معتقد وھوھا اآلية المطھرة ھي نجاسة معنوية ال حسية ؛تإن النجاسة التي ذكر:أوالً 
  ...ذلك النجاسة ال تتعلق بالغسل ،والوضوء للصالة ونحو
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  ...فإن الكافر نجس نجاسة معنوية نجاسة معتقد فقط وعليه
أمر تعاىل عباده املؤمنني الطاهرين ديًنا وذاتًا بنفي املشركني، الذين هم َجنَس ديًنا، عن املسجد  :جاء في تفسير ابن كثير

رضي اهللا -عليا صحبة أيب بكر وكان نزوهلا يف سنة تسع؛ وهلذا بعث رسول اهللا . م، وأال يقربوه بعد نزول هذه اآليةاحلرا
فأمت اهللا ذلك، وحكم به . أال حيج بعد العام مشرك، وال يطوف  بالبيت عريان: عامئذ، وأمره أن ينادي يف املشركني - عنهما

مهور على أنه ليس بنجس البدن والذات؛ ألن اهللا تعاىل أحل طعام أهل الكتاب، وأما جناسة بدنه فاجل .....شرعا وقدرا
م   أھـ بتصرف.وذهب بعض الظاهرية إىل جناسة أبدا

يقول ... ثم إن القران الكريم احل لنا أن نتزوج من نساء أھل الكتاب ونأكل من أكلھم 
يَِّباتُ  َلُكمُ  أُِحلَّ  اْلَيْومَ تعالى   َلُھمْ  ِحلٌّ  َوَطَعاُمُكمْ  َلُكمْ  ِحلٌّ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا ِذينَ الَّ  َوَطَعامُ  الطَّ

 آَتْيُتُموُھنَّ  إَِذا َقْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكَتابَ  أُوُتوا الَِّذينَ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ  اْلُمْؤِمَناتِ  ِمنَ  َواْلُمْحَصَناتُ 
 َحِبطَ  َفَقدْ  ِباإْلِيَمانِ  َيْكفُرْ  َوَمنْ  ْخَدانٍ أَ  ُمتَِّخِذي َواَل  ُمَسافِِحينَ  َغْيرَ  ُمْحِصِنينَ  أُُجوَرُھنَّ 

   )المائدة()5( اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  اآْلِخَرةِ  ِفي َوُھوَ  َعَملُهُ 
  

  ....إذن النجاسة المقصودة ھي نجاسة معتقد نجاسة معنوية ،وليست النجاسة التي تدور في إذھانھم
  

نا :ثانيًا أن  وقد علّمنا  النبيُّ .... مشركة كما زعم المعترضون،ولم تكن من أھل الفترة  إن أمَّ نبيِّ
َرَة  عن أيب 2548  برقم ثبت ذلك  في الصحيحين واللفظ للبخاري... نعمل؛ ألنه ال أحٌد يحمل ذنَب أحٍد  ُهَريـْ

  ََقاَم َرُسوُل اللَِّه : قَال  ِحَني أَنـَْزَل اللَُّه :   ََوأَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبني  َيَا َمْعَشَر قـَُرْيٍش َأْو َكِلَمًة َحنَْوَها اْشتَـُروا : قَال
ُأْغِين  ْبِد اْلُمطَِّلِب َال ْغِين َعْنُكْم ِمْن اللَِّه َشْيًئا ،يَا َبِين َعْبِد َمَناٍف َال ُأْغِين َعْنُكْم ِمْن اللَِّه َشْيًئا ، يَا َعبَّاُس ْبَن عَ أَنـُْفَسُكْم َال أُ 
َة َرُسوِل اللَِّه َال ُأْغِين َعْنِك ِمْن اللَِّه َشْيًئا َويَا فَاِطَمُة بِْنَت ُحمَمٍَّد َعْنَك ِمْن اللَّ  َسِليِين َما ِشْئِت ِمْن َماِيل َال ِه َشْيًئا ،َويَا َصِفيَُّة َعمَّ

  " .ُأْغِين َعْنِك ِمْن اللَِّه َشْيًئا
وجدُت أنھا من أھل الفترة ، وأھل    عن مصيِر أِمهبالنظر إلى الرواياِت الصحيحة التي جاءت ف  

الفترة وأھل    - ومحمد  -عليه السالم-الفترة ھم ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى 
في عرصات القيامة بنار يأمرھم هللا  ويوم القيامة يختبرون...يأخذون حكم الكفار في الدنيا ال نستغفر لھم

 اً وسالماً ومن لم يدخلھا فقد عصى هللا برد بدخولھا، فمن دخلھا كانت عليه  ،فھو من أھل النار
، وممن قال به محمد بن نصر المروزي، والبيھقي، مالسلف، حكاه األشعري عنھ وھذا قول جمھور
  ...   ابن تيمية و ابن القيم، وابن كثير وغيرھم وشيخ اإلسالم

  ...ما شركيا تتقرب به لغير هللاثم لم يؤثر في كتب التاريخ أنھا تقربت لصنم قط أو قالت كال
ً   :  يقول بَِّك لُِتنِذَر َقْوما ِذيٍر مِّن َقْبلَِك َلَعلَُّھْم َيْھَتُدونَ  أَْم َيقُولُوَن اْفَتَراهُ َبْل ُھَو اْلَحقُّ ِمن رَّ ا أََتاُھم مِّن نَّ  مَّ

  .) 3السجدة(
ِذيٍر  ا أَْرَسْلَنا إَِلْيِھمْ َوَما آَتْيَناُھم مِّن ُكُتٍب َيْدُرُسوَنَھا َومَ  :ويقول   .)44سبأ(  َقْبَلَك ِمن نَّ
ِبيَن َحتَّى َنْبَعَث َرُسوالً   :وقوله  ا ُمَعذِّ   .) 15اإلسراء(  َوَما ُكنَّ

  
وذلك واضح من خالِل ... أن يستغفر ألمه ،فلم يأذن لهه سال ربَّ  الروايات تذكر أن محمًداإن 

 : روايتين ھما
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اْسَتْأَذْنُت َريبِّ َأْن :" قَاَل َرُسوُل اللَِّه : قَالَ  هريرة  أيببرقم  عن 1621 في صحيِح مسلم:  ىالرواية األول 
ُتهُ  َرَها فََأِذَن ِيل  َأْستَـْغِفَر ِألُمِّي فـََلْم يَْأَذْن ِيل َواْسَتْأَذنـْ   . "َأْن َأُزوَر قـَبـْ

َرَة َعْن َأِيب هُ  1622برقم في صحيح مسلم:  والرواية الثانية َر أُمِِّه فـََبَكى َوأَْبَكى َمْن َحْوَلُه  زَاَر النَِّيبُّ  : قَالَ  َريـْ قـَبـْ
َرَها فَُأِذَن ِيل :" فـََقاَل  ُتُه ِيف َأْن َأُزوَر قـَبـْ َلْم يـُْؤَذْن ِيل َواْسَتْأَذنـْ ُر اْلَمْوتَ اْلُقُبوَر فَِإنـََّها تُ   فـَُزوُروااْسَتْأَذْنُت َريبِّ ِيف َأْن َأْستَـْغِفَر َهلَا فـَ  ذَكِّ

."  
؛ ألنھا   لبكائِه حوله وفائِه  ، فإنه بكي حتى أبكى منو   رحمتِهھذين الحديثين يدالن على إن :  قلتُ  

  .....فتؤمن به   وھو رسول من عند هللاِ   لم تدركه
   -:رحمه هللاُ  -قال النوويُّ 

ِفيِه َجَواز زِيَارَة اْلُمْشرِِكَني ِيف ) مِّي فـََلْم يَْأَذن ِيل ، َواْسَتْأَذْنته َأْن َأُزور قـَْربَها فََأِذَن ِيل ِاْسَتْأَذْنت َريبِّ َأْن َأْستَـْغِفر ِألُ ( :   قَْوله
ْم بـَْعد اْلَوفَاة َفِفي اْحلََياة َأْوَىل   ُهَما ِيف    :  لَّهَوَقْد قَاَل ال،  اْحلََياة ، َوقـُُبورهْم بـَْعد اْلَوفَاة ؛ ِألَنَُّه ِإَذا َجاَزْت زِيَاَر َوَصاِحبـْ

َيا َمْعُروفًا نـْ   .اِالْسِتْغَفار ِلْلُكفَّاِر  النـَّْهي َعنْ : َوِفيِه    الدُّ
، َويـَُؤيِّدُه قـَْربَها أَنَُّه َقَصَد قـُوَّة اْلَمْوِعَظة َوالذِّْكَرى ِمبَُشاَهَدِة قـَْربَها  ◌َ   َسَبب زِيَارَته:  -َرِمحَُه اللَّه  - قَاَل اْلَقاِضي ِعَياض  

  ) .فـَُزوُروا اْلُقُبور فَِإنـََّها ُتذَكِّرُكْم اْلَمْوت : ( ِيف آِخر اْحلَِديث  قـَْوله 
ميَان ِبه  ُبَكاُؤهُ : قَاَل اْلَقاِضي ) فـََبَكى َوأَْبَكى َمْن َحْوله : ( قـَْوله    أھـ .  ◌ِ  َعَلى َما فَاتـََها ِمْن ِإْدرَاك أَيَّامه ، َواْإلِ

  ؟ما الحكمة من كون أم النبي ماتت على غير دين محمد:  قد يقال
ه من دوِن هللاِ  لعل ذلك أحفظ لديِن هللاِ :  قلتُ   كما ُعبِدت أمُّ المسيح  من بعِض طوائف   كي ال تُعبد أمُّ

  ....المريمية ، والملكانية: المسيحية ، مثل
  

ثـََنا َعارُِم ْبُن اْلَفْضِل   3598في مسند أحمد برقم وذلكفي النار ، ھناك حديث يثبت أن أم النبيِّ : فإن قيل َحدَّ
َراِهيَم َعْن َعْلَقمَ  ثـََنا َعِليُّ ْبُن اْحلََكِم اْلبُـَناِينُّ َعْن ُعْثَماَن َعْن ِإبـْ ثـََنا َسِعيُد ْبُن زَْيٍد َحدَّ َنا : َة َواْألَْسَوِد َعِن اْبِن َمْسُعوٍد قَالَ َحدَّ َجاَء ابـْ

َر أَنـََّها َكاَنتْ   النَِّيبِّ ُمَلْيَكَة ِإَىل   َوَأَدْت ِيف اْجلَاِهِليَِّة فـََقاَال ِإنَّ أُمََّنا َكاَنْت ُتْكرُِم الزَّْوَج َوتـَْعِطُف َعَلى اْلَوَلِد قَاَل َوذََكَر الضَّْيَف َغيـْ
َِِما فـَُردَّا فـََرَجَعا َوالسُُّروُر يـَُرى ِيف ُوُجوِهِهَما رَِجَيا َأْن َيُكوَن َقْد قَاَل أُمُُّكَما ِيف النَّاِر فََأْدبـََرا َوالشَّرُّ يـَُرى ِيف ُوُجوِهِهَما فََأَمَر 

  ...أُمِّي َمَع ُأمُِّكَما:َحَدَث َشْيٌء فـََقالَ 
  :فقد  ضعفه المحققون منھم بن عمير عثمانإن إسناده ضعيف ال يعتد به ، لضعف :ُ◌ قلت

  .فإسناده ضعي: الشيخ شعيب األرنؤوط قائالً  -1
  .منكر  :قال) 740ص/ 24ج(الشيخ األلباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة -2

  ، والديلمي) 2/364(، واحلاكم ) 2/325"(سننه"أخرجه الدارمي يف 
  من طريق الصَّْعق ْبن َحْزٍن َعْن َعِلىِّ ْبِن اْحلََكمِ ) 1/81/2" (مسند الفردوس"يف 

  :قَالَ  -َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ -َواِئٍل َعِن اْبِن َمْسُعوٍد َعِن النَِّىبِّ َعْن ُعْثَماَن ْبِن ُعَمْريٍ َعْن َأِىب 
  :وقال احلاكم. فذكره  ...: َما اْلَمَقاُم اْلَمْحُموُد؟ قَاَل : ِقيَل َلُه 

  :وتعقبه الذهيب بقوله» أبو اليقظان : صحيح اإلسناد وعثمان بن عمري هو « 
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  ".ه الدارقطين ، والباقون ثقاتفعثمان ضعف! ال واهللا " 
  "سؤاالته"قلت وهو عند الدارقطين أسوأ مما حكاه عنه ، فقد قال الربقاين يف 

  ".كويف مرتوك: سألته عن عثمان بن عمري أيب اليقظان ؟ فقال ): "51ص (
  ، وما أورده يف" كويف:"عن الدارقطين " التهذيب"ومل يذكر احلافظ يف 

  لكن روى ابن عدي يف. فيه كلها جممعة على تضعيفه ترمجته من أقوال األئمة 
  :عن ابن معني قوله فيه ) 5/167" (الكامل"
  "صاحل: "فقال" . كيف حديثه؟: "وعن حيىي بن سعيد أنه سئل " . ليس به بأس"

  ".ضعيف ، واختلط ، وكان يدلس ، ويغلو يف التشيع" : "التقريب"وقد خلص احلافظ تلك األقوال بقوله يف 
أمحد ، والبزار ، والطرباين عن ابن (أمي مع أمكما    5465 مبرق) 424ص /6ج(ء في كتاب جامع األحاديثجا-3

ا وأدت : فقاال مسعود قال جاء ابنا مليكة إىل النيب   إن أمنا كانت تكرم الزوج وتعطف على الولد وتكرم الضيف غري أ
ما فرجعا والسرور يرى يف وجهيهما رجاء أن يكون قد يف اجلاهلية قال إن أمكما يف النار فأدبرا والسوء يف  وجهيهما فأمر 

، والطرباىن ) 1534، رقم  4/339(، والبزار ) 3787، رقم  1/398(أخرجه أمحد ] املناوي) [حدث شيء فذكره
، رقم  2/396(، واحلاكم ) 2559، رقم  3/82(الطرباين يف األوسط : وأخرجه أيًضا ) . 10017، رقم  10/80(

رواه أمحد ، والبزار ، والطرباين ، وىف أسانيدهم كلهم عثمان بن عمري ، وهو ضعيف ) : 10/362(قال اهليثمي ) . 3385
  أھـ.

أنھا ليست كافرةً مشركةً كما أدعوا بل كانت من أھل الفترة الذي يختبرون  :إًذا من خالل ما سبق يتبين لنا
و ... ،وليس لھا عالقة بمن كان قبل بعثة  ع من ھجرته في اآلخرة،  ثم إن اآلية نزلت في العام التاس

  ...تتعلق بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام
  

أم الرب يسوع -إن النجاسةَ الحقيقية التي تدور في أذھانھم؛ النجاسة الحسية ھي التي كانت على مريم :ثالثًا
وذلك ... لتي تلد ذكًرا تصير نجسةً مدة أسبوعوذلك ألن الكتاب المقدس يخبرنا أن المرأة ا -بحسب ايمانھم 

بُّ ُموَسى قَائاِلً 1عدد  12إصحاح َ◌االَِّويِّين َ َسفرفي  إَِذا َحبِلَِت اْمَرأَةٌ : َكلِّْم بَنِي إِْسَرائِيَل قَائاِلً «2: َوَكلََّم الرَّ
َوفِي اْليَْوِم الثَّاِمِن يُْختَُن لَْحُم 3. ْمِث ِعلَّتِھَا تَُكوُن نَِجَسةً َكَما فِي أَيَّاِم طَ . َوَولََدْت َذَكًرا، تَُكوُن نَِجَسةً َسْبَعةَ أَيَّامٍ 

، َوإِلَى اْلَمْقِدِس الَ تَِجْئ َحتَّى . ثُمَّ تُقِيُم ثاَلَثَةً َوثاَلَثِيَن يَْوًما فِي َدِم تَْطِھيِرھَا4. ُغْرلَتِهِ  ُكلَّ َشْيٍء ُمقَدٍَّس الَ تََمسَّ
ثُمَّ تُقِيُم ِستَّةً َوِستِّيَن يَْوًما فِي َدِم . َوإِْن َولََدْت أُْنثَى، تَُكوُن نَِجَسةً أُْسبُوَعْيِن َكَما فِي طَْمثِھَا5. ِھيِرھَاتَْكُمَل أَيَّاُم تَطْ 

  تَْطِھيِرھَا
ريم : ويبقى سؤال يطرح نفسه للمعترضين ھو  رب يسوع -ھل م دھم كانت نجسة  -أم ال بحسب معتق

  !ال تعليق ! ؟...م أن يسوع كان سببًا في نجستھا أسبوع لما ولدت يسوع ،أ
رأة  دى نجاسة الم ذكر م ن ي ا سبق أن سفر ألآلوي رب يسوع بحسب ...واألعجب مم وال ننسى أن أم ال

ريم(إيمانھم امرأة  ك ...) م ين  في سفروذل ا «25عدد  15إصحاح اآلويِّ ْيُل َدِمھَ يُل َس َرأَةٌ يَِس ِت اْم َوإَِذا َكانَ
ا ثِيَرةً فِي َغْيِر َوْقِت طَْمثِھَا، أَْو إَِذا َساَل بَْعَد طَْمثِھَا، فَتَُكوُن ُكلَّ أَيَّاِم َسياَلَِن نََجاَستِھَا َكَماأَيَّاًما كَ  اِم طَْمثِھَ . فِي أَيَّ

َراِش طَ 26. إِنَّھَا نَِجَسةٌ  ا َكفِ وُن لَھَ ْيلِھَا يَُك اِم َس اُكلُّ فَِراٍش تَْضطَِجُع َعلَْيِه ُكلَّ أَيَّ ُس . ْمثِھَ ي تَْجلِ ِة الَّتِ لُّ األَْمتَِع َوُك
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ا 27. َعلَْيھَا تَُكوُن نَِجَسةً َكنََجاَسِة طَْمثِھَا وُن نَِجًس اٍء، َويَُك َوُكلُّ َمْن َمسَّھُنَّ يَُكوُن نَِجًسا، فَيَْغِسُل ثِيَابَهُ َويَْستَِحمُّ بَِم
  !ال تعليق. إِلَى اْلَمَساءِ 

  
  ! شرفٍ منبيٌّ نسبه غير                                                    

  
  .........وغيره في الطبقاتِ  سعدٍ  بنِ اجاء عند  ما من خاللِ وذلك  ،  محمدٍ  األنامِ  خيرِ  في نسبِ الطعَن أرادوا 

 :تياآل سعدٍ  الطبقات الكبرى البنِ  من كتابِ  األولِ  الجزءِ  فيجاء 
حدثين عبد  :واقد األسلمي قال حدثنا حممد بن عمر بن :قال  وهب أم رسول اهللا املطلب آمنة بنت تزوج عبد اهللا بن عبد

وحدثين عمر بن حممد بن عمر بن علي بن أيب  :خمرمة عن أبيها قال اهللا بن جعفر الزهري عن عمته أم بكر بنت املسور بن
كالب  وهب بن عبد مناف بن زهرة بن كانت آمنة بنت:عن أيب جعفر حممد بن علي بن احلسني قاال  طالب عن حيىي بن شبل

مناف بن قصي بابنه عبد اهللا بن عبد  عبد املطلب بن هاشم بن عبد إليهفمشى ، يف حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن زهرة 
 عبد املطلب بن هاشم يف إليهوخطب  ،عليه آمنة بنت وهب فزوجها عبد اهللا بن عبد املطلب فخطب  اهللا رسول املطلب أيب
وتزوج عبد اهللا بن عبد املطلب  فكان تزوج عبد املطلب بن هاشم، ذلك ابنته هالة بنت وهيب على نفسه فزوجه إياها  جملسه

  .بن عبد املطلب فكان محزة عم رسول اهللا  فولدت هالة بنت وهيب لعبد املطلب محزة، يف جملس واحد 
  . املهاجرين يني طبقات البدريني منتتناقض معها يف البدر  اليتاجلزء الثالث هذه القصة  فيثم ذكر 

كان محزة معلما يوم بدر بريشة نعامة قال حممد بن  :أخربنا حممد بن عمر قال حدثين موسى بن حممد بن إبراهيم عن أبيه قال
اثنني على رأس  يوم أحد - رمحه اهللا- وقتل ، يف غزوة بين قينقاع ومل يكن الرايات يومئذ   ومحل محزة لواء رسول اهللا:عمر 

   .بأربع سنني  اهللاِ  بن تسع ومخسني سنة كان أسن من رسولِ اوثالثني شهرا من اهلجرة وهو يومئذ 
 بنِ  هللاِ  غير عبدِ  آخرٍ  من رجلٍ   النبيَّ  تأن ھذا التناقض يؤدى إلى أن أم الرسول قد أنجب في تھمشبھتكمن 

  !... ھازواجِ  سنوات من أربعبعد  المطلبِ  عبدِ 
  

  بھةالرد على الش •
  

في حين أن   ألبيه  النَّبِيِّ  يطعن في نسبِ  ال وزن له في ھذا الزمانِ  كل العجب لما يأتي شخصٌ  أعجبُ  :أوالً 
 وتصيد األخطاء له ليطعنوا في نبوته قالوا، الدوائر   لنبيِّ يتربصون باكانوا  الذي  ه الكافرين في زمانِ 

  : منھا مواضعٍ  ذلك في عدةِ و .... المعترضوندعى اعكس ما 
ا ل ھرقل أبا سفيان وكان كافرً أحديث أبي سفيان الطويل  لما س 6برقم  )اْلوْحيِ  بْدءِ  (باب  في صحيح البخاري -1

 ُذو ِفيَنا ُهوَ : قـُْلتُ ؟  ِفيُكمْ  َنَسُبهُ  َكْيفَ : قَالَ  َأنْ  َعْنهُ  َسأََلِين  َما َأوَّلَ  َكانَ  :قاله أبو سفيان وقتھا نقرأ سويا ما   بالنبيِّ 
 .قـَْوِمَها َنَسبِ  ِيف  تـُبـَْعثُ  الرُُّسلُ  َفَكَذِلكَ  َنَسبٍ  ُذو ِفيُكمْ  أَنَّهُ  َفذََكْرتَ  َنَسِبهِ  َعنْ  َسأَْلُتكَ  :َلهُ  ُقلْ  ِللتـَّْرُمجَانِ  :وقال ھرقل . .. َنَسبٍ 
أمام الحضور الذين منھم بعض مشركي قريش كما ھو حال  ه أن أبا سفيان لم يطعن في نسبِ  نالحظ
ذو  هللاِ  رسول من عند  أن النبيَّ  ھرقل ونالحظ من شھادةِ ،  ه به غم كفرِ بل مدحه رُ ،  ّصرين اليوم المن

  .... األنبياء قبله نسب كشأنِ 
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قصة حوار    21460 برقم.  النَِّيبِّ  َزْوجِ  َسَلَمةَ  ُأمِّ  َحِديثُ  َوُهوَ  طَاِلبٍ  َأِيب  ْبنِ  َجْعَفرِ  َحِديثُ   أحمدَ  جاء في مسندِ  -2
ِ  َعْبدو اْلَعاصِ  ْبن َعْمَروفي وجود  لنجاشي مع جعفر بن أبي طالب ا  ن بمحمدٍ يوكانا كافر َربِيَعةَ  أَبِي ْبنَ  هللاَّ
  ًَونَْأُكلُ  َنامَ اْألَصْ  نـَْعُبدُ  َجاِهِليَّةٍ  َأْهلَ  قـَْوًما ُكنَّا اْلَمِلكُ  أَيـَُّها : " َلهُ  قَالَ  يخاطب النجاشي طَالِبٍ  أَبِي ْبنُ  َجْعفَرُ  ؛ انقرأ سوي 

َنا اللَّهُ  بـََعثَ  َحىتَّ  َذِلكَ  َعَلى َفُكنَّا الضَِّعيفَ  ِمنَّا اْلَقِويُّ  يَْأُكلُ  اجلَِْوارَ  َوُنِسيئُ  اْألَْرَحامَ  َونـَْقَطعُ  اْلَفَواِحشَ  َونَْأِيت  اْلَمْيَتةَ   ِمنَّا َرُسوًال  ِإلَيـْ
 .حسن إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق " هُ َوَعَفافَ  َوَأَمانـََتهُ  َوِصْدَقهُ  َنَسَبهُ  نـَْعِرفُ 
 جعفر  على كالمِ  من الحضورِ   قطٌ  أحدٌ ، ولم يعترض  "....َوِصْدَقهُ  َنَسَبهُ  نـَْعِرفُ  ": جعفر  قولِ  من نالحظ

 .... ھم كفرِ  غمِ رُ 
 اْلبَـْيتِ  ِعْندَ   النَِّيبُّ  ُأْحِصرَ  َلمَّا :قَالَ   بَـَراءِ الْ  َعنْ   3336 برقم)  اْحلَُديِْبَيةِ  ِيف  اْحلَُدْيِبَيةِ  ُصْلحِ ( بَاب مسلمِ  صحيحِ  جاء -3

َا فـَُيِقيمَ  َيْدُخَلَها َأنْ  َعَلى َمكَّةَ  َأْهلُ  َصاَحلَهُ   َوَال  َأْهِلَها ِمنْ  َمَعهُ  بَِأَحدٍ  َخيُْرجَ  َوَال  َوِقَراِبهِ  السَّْيفِ  السَِّالحِ  ِجبُُلبَّانِ  ِإالَّ  َيْدُخَلَها َوَال  َثَالثًا ِ
َا َميُْكثُ  َأَحًدا َميَْنعَ  نَـَنا الشَّْرطَ  اْكُتبْ : ِلَعِليٍّ  قَالَ  َمَعهُ  َكانَ  ِممَّنْ  ِ  ،اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمَّدٌ  َعَلْيهِ  قَاَضى َما َهَذا الرَِّحيمِ  الرَّْمحَنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ  بـَيـْ

  .....اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  اْكُتبْ  َوَلِكنْ  تَابـَْعَناكَ  هِ اللَّ  َرُسولُ  أَنَّكَ  نـَْعَلمُ  َلوْ :  اْلُمْشرُِكونَ  َلهُ  فـََقالَ 
  .ه ألبيه بَ لكنھم لم ينكروا نسَ  ؛ أنه رسول هللا عليه أن المشركين أنكروا الشاھد 
 سيطعنون في نسبهھذا  في زماننا رينأعلمه أن المنصّ  هللاَ  وكأنّ  هعن نفسِ  الشبھةَ  ھذه دفع  النبيَّ إن  -4

   نكاحٍ  من ولدتُ ":  قال1914 برقم  رواء الغليلإيف  صححه األلباينُّ الذي  الصحيحِ  في الحديثِ وذلك ،   الشريف
َها اللَّهُ  َرِضيَ -من حديِث عائشةَ  5535برقم  اجلامعِ  ويف صحيحِ ،"سفاحٍ  من ال   ." سفاح غري نكاحٍ  من خرجتُ  :"قال  -َعنـْ
  

؛ إسنادھا صح يھم ال على شبھتِ  استدلوا بھا التي ،وسعد في الطبقات بنِ اعند ت جاء إن الروايات التي  : اثانيً 
الواقدي حديثه ف؛ ومدار القصة من طريقه )يواقد األسلم حدثنا محمد بن عمر بن(ألن المالحظ من أول السند 

   : كما يلي كتب التراجم إلى يتضح ذلك من خالل النظر...  عند المحدثين والمحققين مقبولغير 
  يعمر بن واقد الواقدي األسلم بنُ  محمدُ 

وابن المبارك وإسماعيل بن  الواقدي مديني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن نمير :قال عنه البخاري 
 ضعيف :وقال يحيى ،كذاب ھو:قال أحمد  وفي نفس الصفحة) 186- 185ص  26تھذيب الكمال مجلد ( زكريا 

 :روى الواقدي :أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول : داودوقال أبو ،  ليس بشيء  وفي موضع آخر
ال يكتب حديث الواقدي ليس  :يقول سمعت يحيى بن معين: وقال أبو بكر بن خيثمة، حديث غريب ثالثين ألف

 :وقال أحمد بن حنبل، متروك الحديث :فقال ألمدينيسألت عنه علي بن  :وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، بشيء
إسحاق بن راھويه كما وصف وأشد  يلقي حديث ابن أخي الزھري على معمر ذا قال يقلب األحاديث واقديكان ال

سمعت أحمد بن حنبل  ألمدينيوقال علي بن ، 92 الترجمة/8ألنه عندي ممن يضع الحديث الجرح والتعديل 
ليس  :وقال النسائي،  حديثمتروك ال :اإلمام مسلم وقال،16-3/13تاريخ بغداد  الواقدي يركب األسانيد :يقول

 الواقدي بالمدينة المعروفون بالكذب على رسول هللا أربعة :"الضعفاء والمتروكين" في )النسائي (بثقة قال
وذكر  تركه مجمع على :وقال الذھبي،  الحديث ذاھب : وقال الحاكم، ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام

 . 5861الترجمة / 2ھذا في مغني الضعفاء 
المطلب  عبد اهوأب فال تُصدَّق روايته أن عبد هللا. المعروفين بالكذب من متروك الحديث الراويھذا  نإوعليه ف
  .بأربع سنوات أو بسنتين  هللا لكن شواھد كثيرة تؤكد أن حمزة كان أسن من رسول. يوم واحد فيتزوجا 
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ما  بخالفِ   النبيِّ  ليطعنوا به في نسبِ  ون بحديثٍ يتعلق ) عترضينالم (ھم بعضَ  األيام وجدتُ  مع مرورِ : اثالثً 
إن شاء  -كما سأبين  عن الحدِ  ھم الزائدِ ھذا الحديث الذي ذكروه يدل على جھلِ  .كما تقدم معنا  سعدٍ  بنِ ا جاء عند

ثـََنا  3540برقم )    النَِّيبِّ  َفْضلِ  ِيف ( بَاب)  اللَّهِ  ُسولِ رَ  َعنْ  اْلَمَناِقبِ  ( ِكَتابسنن الرتمذي  ؛ الحديث في - هللا  َحدَّ
ثـََنا اْلبَـْغَداِديُّ  ُموَسى ْبنُ  يُوُسفُ   َعنْ  اْحلَاِرثِ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  زِيَادٍ  َأِيب  ْبنِ  َيزِيدَ  َعنْ  َخاِلدٍ  َأِيب  ْبنِ  ِإْمسَِعيلَ  َعنْ  ُموَسى ْبنُ  اللَّهِ  ُعبَـْيدُ  َحدَّ
َتَذاَكُروا َجَلُسوا قـَُرْيًشا ِإنَّ : اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قـُْلتُ  :الَ قَ  اْلُمطَِّلبِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَعبَّاسِ  نَـُهمْ  َأْحَسابـَُهمْ  فـَ َوةٍ  ِيف  َخنَْلةٍ  َمَثلَ  َمثـََلكَ  َفَجَعُلوا بـَيـْ  َكبـْ

 َخْريِ  ِمنْ  َفَجَعَلِين  اْلَقَباِئلَ  َختَيـَّرَ  مثَُّ  اْلَفرِيَقْنيِ  َوَخْريِ  َرِقِهمْ فِ  َخْريِ  ِمنْ  َخْريِِهمْ  ِمنْ  َفَجَعَلِين  اْخلَْلقَ  َخَلقَ  اللَّهَ  ِإنَّ  :" النَِّيبُّ  فـََقالَ  اْألَْرضِ  ِمنْ 
ُرُهمْ  فَأَنَا بـُُيوِِمْ  َخْريِ  ِمنْ  َفَجَعَلِين  اْلبُـُيوتَ  َختَيـَّرَ  مثَُّ  قَِبيَلةٍ  ُرُهمْ  نـَْفًسا َخيـْ   ". بـَْيًتا َوَخيـْ
  :يكون على وجھين  إن الردَ :  قلتُ 
  :فيما يلى له األلباني تحقيق مننجد ذلك  ؛ال يصح فھو ضعيف  ذا الحديثَ ھأن  : األول

 اموبالتالي ال تق ،) 1605(  الصغير الجامع ضعيف)  3073(  الضعيفة ،)  32 - 31(  الكتاني نقد ضعيف 
  ....عليه حجة

في حين أننا لم نجد    نَّبِيِّ الفھموا أن الروايةَ تطعُن في نسِب  ھم: أقول،  الحديثِ  أفترُض جدالً صحةَ  : لثانيا
َتَذاَكُروا َجَلُسوا قـَُرْيًشا ِإنَّ : "  الروايةُ تقول... ھا العكس من ذلكذلك في الرواية التي معنا بل نجد في  َأْحَسابـَُهمْ  فـَ

نَـُهمْ    "  بـَيـْ
  ! تذاكروا أنسابھم بينھم الرواية انھم ليس  في نالحظ

  ..... العربِ  ال يعرفون لغةَ  عترضينولكن جھلة الم ، والحسبِ  بين النسبِ  ھناك فرقٌ  اذً إ
  :بھذا الشأن كما يلي  جاء في كتب اللغةبعض ما  نني أذكرإوعليه ف 
 ).65ص  / 1ج (مختار الصحاح جاء في  -1
 وَشْيءٌ  َكَفاك: أي ِدْرَهم كوَحْسبُ . باآلباء إال يكونان ال واملَْجدُ  والشََّرفُ  اآلباء بدون يكونان والَكَرم اَحلَسب :السِّكِّيت ابنُ  قال 

  أھـ .كافٍ : أي ِحَسابٌ 
   ).28ص  / 1ج(التعريفات جاء في  -2

 أھـ .وآبائه نفسه مفاخر من املرء يعده ما:احلسب 
 .) 381ص/  1ج (النھاية في غريب الحديث  -3

ه الناس من َمفاخرھم   األصل الَحسب في يكونان في الرُجل وان  رموقيل الَحسب والكَ . الشََّرف باآلباء ومايَُعدُّ
  أھـ .باآلباء لم يكن له آبَاء لھُم َشرف والشَّرف والَمْجد اليكونان إالَّ 

 بني ھاشم في  النَّبِيِّ أرادوا االنتقاص من قبيلة المشركين  أن بعضَ  من الحديثِ  فإن الواضحَ وعليه 
إنسان عظيم  لعرب فالنبي عند قريشمثل النخلة وھي شيء مكرم عند ا   ولھذا جعلوا النبيَّ ، مفاخرھم 

معروف بأخالقه العالية لكن  كرجل فھو عظيم  أي أن النبيَّ :وجعلوا بني ھاشم كالكبوة وھي أن تلقى الكناسة 
 اللَّهَ  ِإنَّ  : " النَِّيبُّ  فـََقالَ  :الذي فيه  في نھاية الحديث ومكانته  مكانة قريش  ن النبيُّ ثم بيّ   .قبيلته ال مكانة لھا

 ِمنْ  َفَجَعَلِين  اْلبُـُيوتَ  َختَيـَّرَ  مثَُّ  قَِبيَلةٍ  َخْريِ  ِمنْ  َفَجَعَلِين  اْلَقَباِئلَ  َختَيـَّرَ  مثَُّ  اْلَفرِيَقْنيِ  َوَخْريِ  ِفَرِقِهمْ  َخْريِ  ِمنْ  َخْريِِهمْ  ِمنْ  َفَجَعَلِين  اْخلَْلقَ  َخَلقَ 
ُرُهمْ  فَأَنَا بـُُيوِِمْ  َخْريِ  ُرهُ  نـَْفًسا َخيـْ   ". بـَْيًتا مْ َوَخيـْ

  ، - بفضل هللا - تُ نكما بيّ  أصالً  حيص لم الحديث ثم إن ...المعترضون كما فھم المعنى  وليس
وھذا ، أنھا من خصال الجاھلية المذمومة  نَ وبيّ  ، ألحسابِ اب عن التفاخرِ  رواياتٍ  نھي في عدةِ   النبيَّ  ثم إن

 النَِّيبَّ  َأنَّ  اْألَْشَعِريَّ  َماِلكٍ عن أبي  1550 برقم مسلمٍ  حيحِ من ھذه الروايات ما ثبت في ص ...من مكارم أخالقه 
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    َرُُكونـَُهنَّ  َال  اْجلَاِهِليَّةِ  َأْمرِ  ِمنْ  أُمَِّيت  ِيف  َأْرَبعٌ  :"قَال  ، َوالنـَِّياَحةُ  بِالنُُّجومِ  َواْالْسِتْسَقاءُ  اْألَْنَسابِ  ِيف  َوالطَّْعنُ  اْألَْحَسابِ  ِيف  اْلَفْخرُ  يـَتـْ

َا قـَْبلَ  تـَُتبْ  ملَْ  ِإَذا النَّاِئَحةُ  :قَالَ وَ  َها اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  تـَُقامُ  َمْوِ   ." َجَربٍ  ِمنْ  َوِدرْعٌ  َقِطَرانٍ  ِمنْ  ِسْربَالٌ  َوَعَليـْ
  

فكانت والدته  أبٍ  من غيرِ  قَ لِ وأنه خُ ، المكرمين  هللاِ  من رسلِ   أن المسيحَ  إن المسلمين يعتقدون : ارابعً  
بان نسبه  تھمٌ م أنه يسوع ىإل األناجيلُ تنسب ولكن  ؛ة أه صديقة طاھرة مبرأن أمَ  نويعتقدو .لعالمينية لآ

  :األتيوذلك في ....غير مشرف 
أَْنتُْم تَْعَملُوَن  41عدد 8يوحنا إصحاح  نجيلإ فيوذلك   .... اليھود بأنه ابن زنا وھو يحاورھماتھمه بعُض -1

 .»لَنَا أٌَب َواِحٌد َوھَُو هللاُ . إِنَّنَا لَْم نُولَْد ِمْن ِزنًا«:وا لَهُ فَقَالُ . »أَْعَماَل أَبِيُكمْ 
 
قالت  وذلك لما... النجار من يوسف يسوع ھا أن ابنھاعلى نفسِ شھدت   ھاأن مريمَ  ىإل األناجيلُ سب نت -2 

 .) 48 /2لوقا  (»! ُمَعذَّبَْينِ  نَّا نَْطلُبُكَ فََعْلَت بِنَا ھََكَذا؟ ھَُوَذا أَبُوَك َوأَنَا كُ  يَا بُنَيَّ لَِماَذا«:  ليسوع
) على ما كان يُظن(فيما بعد كلمة  ھالى ، ثم أضافت الكنائسُ  ابن يوسف بنأنه   نسله في )23 /3 (لوقا كتب  و

واعتبرتھا أناجيل . المترجمة قد وضعت بين فاصلتين أو شرطتين أو قوسين النسخِ  بعض في، لذلك تجدھا 
اْبَن  أَلَْيَس ھََذا: وادعت األناجيل أنه كان معروفاً للعامة أنه ابن يوسف النجار،  ص لوقامتن ن أخرى من

هُ تُْدَعى َمْريََم َوإِْخَوتُهُ يَْعقُوبَ  اِر؟ أَلَْيَسْت أُمُّ   .) 55 /13متى ( َويُوِسي َوِسْمَعاَن َويَھُوَذا؟ النَّجَّ
  !؟"  فََعْلَت بِنَا ھََكَذا؟ ھَُوَذا أَبُوكَ  يَا بُنَيَّ لَِماَذا:"  األناجيلُ  ھاتولكن ماذا نقول عن شھادة مريم نفسھا التي ذكر 
  :التالي  على النحوِ  المسيح يسوع  نسبَ  يذكرمتى  نجيلِ إ كاتبَ  أنإن األعجب مما سبق كله ھو -3
َوإِْسحاُق . إِْبراِھيُم َولََد إِْسحاقَ 2: اِھيمَ ِميالَِد يَُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن َداُوَد اْبِن إِْبر ِكَتابُ 1 عدد األول اإلصحاحِ في  

. َوفَاِرُص َولََد َحْصُرونَ . َويَھُوَذا َولََد فَاِرَص َوَزاَرَح ِمْن ثَاَمارَ 3. َويَْعقُوُب َولََد يَھُوَذا َوإِْخَوتَهُ . َولََد يَْعقُوبَ 
ينَاَدابَ 4. َوَحْصُروُن َولََد أََرامَ  َوَسْلُموُن َولََد 5. َونَْحُشوُن َولََد َسْلُمونَ . ينَاَداُب َولََد نَْحُشونَ َوَعمِّ . َوأََراُم َولََد َعمِّ

َوَداُوُد اْلَملُِك . َويَسَّى َولََد َداُوَد اْلَملِكَ 6. َوُعوبِيُد َولََد يَسَّى. َوبُوَعُز َولََد ُعوبِيَد ِمْن َراُعوثَ . بُوَعَز ِمْن َراَحابَ 
. َوآَسا َولََد يَھُوَشافَاطَ 8. َوأَبِيَّا َولََد آَسا. َوَرَحْبَعاُم َولََد أَبِيَّا. َوُسلَْيَماُن َولََد َرَحْبَعامَ 7. ي ألُوِريَّاَولََد ُسلَْيَماَن ِمَن الَّتِ 

يَّا. َويَھُوَشافَاطُ َولََد يُوَرامَ  يَّا َولََد يُوثَامَ 9. َويُوَراُم َولََد ُعزِّ َوِحْزقِيَّا 10. َحاُز َولََد ِحْزقِيَّاَوأَ . َويُوثَاُم َولََد أََحازَ . َوُعزِّ
َوبَْعَد َسْبِي 12. َويُوِشيَّا َولََد يَُكْنيَا َوإِْخَوتَهُ ِعْنَد َسْبِي بَابِلَ 11. َوآُموُن َولََد يُوِشيَّا. َوَمنَسَّى َولََد آُمونَ . َولََد َمنَسَّى

َوأَلِيَاقِيُم َولََد . َوأَبِيھُوُد َولََد أَلِيَاقِيمَ . َوَزُربَّابُِل َولََد أَبِيھُودَ 13. َد َزُربَّابِلَ َوَشأَْلتِئِيُل َولَ . بَابَِل يَُكْنيَا َولََد َشأَْلتِئِيلَ 
لََد َوأَلِيَعاَزُر وَ . َوأَلِيُوُد َولََد أَلِيَعاَزرَ 15. َوأَِخيُم َولََد أَلِيُودَ . َوَصاُدوُق َولََد أَِخيمَ . َوَعاُزوُر َولََد َصاُدوقَ 14. َعاُزورَ 

. َويَْعقُوُب َولََد يُوُسَف َرُجَل َمْريََم الَّتِي ُولَِد ِمْنھَا يَُسوُع الَِّذي يُْدَعى اْلَمِسيحَ 16. َوَمتَّاُن َولََد يَْعقُوبَ . َمتَّانَ 
بَابَِل أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً، َوِمْن  فََجِميُع األَْجيَاِل ِمْن إِْبراِھيَم إِلَى َداُوَد أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً، َوِمْن َداُوَد إِلَى َسْبيِ 17

 .َسْبِي بَابَِل إِلَى اْلَمِسيِح أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً 
 :ھن للمسيح  جدات ةثالث نسوة زنا متىإنجيل كاتب  بحسب  ما أورده  ه أن في نسبِ إن المالحظ :  قلتُ 

بن  ھا بحماھا يھوذاامن زن......} حد أجداد المسيح أ{َص فَارِ ............ أنجبت  ...... زانية ............. ثامار) 1(
 }30 - 12 عدد 38الكتاب المقدس سفر التكوين اإلصحاح جع ار{ حد أسباط بني إسرائيل أيعقوب 

 
 يشوع بن نون من شطّيم رجلين جاسوسين سّرا قائال اذھبا انظرا فأرسل ......... زانية ............ رحاب) 2(

  ) 2/1سفر يشوع  ( فذھبا ودخال بيت امرأة زانية اسمھا رحاب واضطجعا ھناك.األرض واريحا
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ثم زوجھا  قتلِ على  وحّرض)  زعمونكما ي( زنا بھا داود  ..........زانية ....... بثشبع َزْوَجةً أوريا الحثي)  3(
  . }11اإلصحاح  األول جع الكتاب المقدس سفر الملوكار{ ) حد أجداد المسيح أ( منھا سليمان  نجبأتزوجھا و

  
 اإلصحاحالقصة كلھا في سفر راعوث  ...راعوث الزانية فھي راعوث المؤابية زوجة بوعز وأم عوبيد)4(

وبھذا فاق ...امنھ وإنجابهالرابع شرائه لھا ودخوله عليھا  اإلصحاحالثالث قصة االضطجاع والبقية في 
  ...النسب ثالثيين جيالً 

بي في أال يدخل عموني و ال مو" 3عدد 23إصحاح التثنية سفر فيجاء  ھو النص الذي : ويبقى إشكال
  !ال تعليق" األبد إلىيدخل منھم احد في جماعة الرب  جماعة الرب حتى الجيل العاشر ال

  
  :سؤالينوأتساءل 

 !؟ شرفٍ المسيح نسبه غير مُ  يسوعَ  أنإنجيله  يقرأيُفھم من  أن ىمت نجيلإ كاتبُ  ھل قصد-1
   !؟ .. أجداد المسيح من زوجاتِ  نلنا ھؤالء النسوة دون غيرھ لماذا ذكر -2 

  :منھا مواضعٍ  في أكثر في عدةِ ... ه الصديقةوأمَ   الذي كرم المسيحَ  فما أجمل اإلسالمُ 
ا اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت  : قوله -1    مَّ

يقَةٌ  هُ ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ   ).75المائدة(َكانَا يَأُْكالَِن الطََّعاَم انظُْر َكْيَف نُبَيُِّن لَھُُم اآليَاِت ثُمَّ انظُْر أَنَّى يُْؤفَُكوَن  ِمن قَْبلِِه الرُّ
 ُكتُبِهِ وَ  َربِّھَا بَِكلَِماتِ  َوَصدَّقَتْ  ُروِحنَا ِمنْ  فِيهِ  فَنَفَْخنَا فَْرَجھَا أَْحَصنَتْ  الَّتِي ِعْمَرانَ  اْبنَتَ  َوَمْريَمَ   : قوله -2

  )التحريم   ( )12( اْلقَانِتِينَ  ِمنَ  َوَكانَتْ 
  .)األنبياء (  )91( لِْلَعالَِمينَ  آَيَةً  َواْبنَھَا َوَجَعْلنَاھَا ُروِحنَا ِمنْ  فِيھَا فَنَفَْخنَا فَْرَجھَا أَْحَصنَتْ  َوالَّتِي : قوله -3
  

                                             
 
  

  !نبي اإلسالم من كندة ،وليس من قريش : قالوا                                       
  

كما يزعم المسلمون  )قريش(اإلسالم ليس من بني ھاشم إن نبيَّ : الكريم قائالً  ھم في نسب النبيِّ أحدُ  شكك
 ربيعة بن حممد بن اهللا عبد حممد أبو حدثنا) 313ص /2ج(البداية والنھاية وھذا ما جاء في ... ..،وإنما ھو كندة

 بن احلارث بن الرمحن عبد بن بكر أيب وعن]  مالك بن[  أنس عن الزهري عن أنس، بن مالك حدثنا]  قال[  القدامي
  .هشام
م يزعمون كندة من رجاالً  أن  النيب بلغ: قال  بن سفيان وأبو العباس،: ذلك يقول كان إمنا: " فقال منهم وأنه منه أ
  .بذلك فيأمنا]  ليأمنا املدينة قدما إذا[  حرب
 املطلب، عبد بن اهللا، عبد بن حممد، أنا: " فقال النيب وخطب: قال":  كنانة بن النضر بنو حنن من بائنا، ننتفي لن وإنا
 بن النضر بن مالك، بن فهر، بن غالب، بن لؤي، بن كعب، بن مرة، بن كالب بن قصي، بن مناف، عبد بن هاشم، بن

 بني من فأخرجت  خريها يف اهللا جعلين إال فرقتني الناس افرتق وما  نذار بن مضر بن الياس بن مدركة بن ةخزمي بن كنانة
  .اجلاهلية عهر من شئ يصبين فلم أبوي
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 وهذا"  أبا وخريكم نفسا، خريكم فأنا وأمي، أيب إىل انتهيت حىت آدم، لدن من سفاح، من أخرج ومل نكاح، من وخرجت
  .مالك حديث من جدا غريب حديث
  .ضعيف وهو  القدامي به تفرد
  .أخر وجوه من شواهد له سنذكر ولكن
  عن حممد بن جعفر عن عيينة ابن أخربنا الرزاق عبد قال"  سفاح من ال نكاح من خرجت: " قوله ذلك فمن
 رسول وقال قال هليةاجلا والدة من شيء يصبه مل قال) أنفسكم من رسول جاءكم لقد: (تعاىل قوله يف الباقر جعفر أيب أبيه
  .جيد مرسل وهذا"  سفاح من أخرج ومل نكاح من خرجت إين: "  اهللا
  

  الرد على الشبھة
  

  :وجھينإن الجھل والكذب واضح على مدعى الشبھة من :أوالً 
 وأبو العباس،: ذلك يقول كان إمنا"  :من كندة ،وذلك لما قال  أن الرواية نفسھا تنفي أن النبيَّ :الوجه األول

  .بذلك فيأمنا]  ليأمنا املدينة قدما إذا[  حرب بن فيانس
للتجارة،كانوا ) اليمن(العباس وأبو سفيان كانا إذا سافرا إلى كندة أن عمي رسول هللا :إذن يتضح لنا 

يدعم ذلك ما جاء في …يقولون للناس نحن من كندة حتى يأمنوا من الشرور التي قد تقع عليھم في طريقھم 
 قد مسجده اهللا رسول على فدخلوا كندة، من راكبا مثانني يف قدم أنه :الزهريقال   ) :85ص/5ج(ايةالبداية والنھ

: قالوا ؟ تسلموا أمل: هلم قال اهللا رسول على دخلوا فلما باحلرير، كففوها قد احلربة، جبب عليهم وتكحلوا مجمهم رجلوا
  .فألقوه منها فشقوه: قال ؟ أعناقكم يف احلرير هذا بال فما قال!  بلى
: وقال  اهللا رسول فتبسم قال، املرار، آكل ابن وأنت املرار آكل بنوا حنن اهللا رسول يا: قيس بن االشعث له قال مث

: قاال ؟ أنتما ممن فسئال العرب يف  شاعا إذا تاجرين وكانا احلارث، بن وربيعة املطلب، عبد بن العباس النسب ذا ناسبوا
 لقول منهم قريشا أن كندة فاعتقدت ملوكا، كانوا كندة الن البالد تلك يف ليعزا كندة إىل ينسبان ينيع املرار آكل بنو حنن
 بن بن معاوية مرتع بن ثور بن معاوية بن احلارث بن معاوية بن  عمرو بن احلارث وهو املرار آكل بنو حنن وربيعة عباس
  .هلم  اهللا رسول قال مث - كندة ابن ويقال -  كندى

  أھـ". أبينا من ننتفي وال أمنا  نقفوا ال كنانة بن النضر بنو نحن ال" 
  

 هاشم، بن املطلب، عبد بن اهللا، عبد بن حممد، أنا"  :بين نسبه في عين الرواية لما قال أن النبي: الوجه الثاني
 بن كنانة بن النضر بن مالك، بن فهر، بن غالب، بن لؤي، بن كعب، بن مرة، بن كالب بن قصي، بن مناف، عبد بن

 فلم أبوي بني من فأخرجت  خريها يف اهللا جعلين إال فرقتني الناس افرتق وما  نذار بن مضر بن الياس بن مدركة بن خزمية
  .....اجلاهلية عهر من شئ يصبين
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سيرة بن  يدعم ذلك ما جاء في…من قريش: نه من بني النضر بن كنانه أيأبين   نالحظ أن النبيَّ 
 فـََلْيسَ  َوَلِدهِ  ِمنْ  َيُكنْ  ملَْ  َوَمنْ  ، قـَُرِشيّ  فـَُهوَ  َوَلِدهِ  ِمنْ  َكانَ  َفَمنْ  ، قـَُرْيشٌ  الّنْضرُ :  ِهَشامٍ  اْبنُ  قَالَ  ) 93ص /1ج(ھشام
  أھـ.ِبُقَرِشيّ 

  … كان الرد السابق على فرضية صحة الرواية
  
  

  :في التاليفيه ،وھو ضعيف عن المحقيقين  القدامي إن ھذا الخبر ال يصح لوجود: ثانيًا
  .ضعيف وهو  القدامي به تفرد :ضعفه قائالً  ابن كثير نفسه في الروايةِ -1
 مالك على قلب ،األخبار يقلب كان املصيصة أهل من يالقدام :) 313ص /2ج(يقول المحقق للبداية والنھاية -2

 يف ترمجة له ،يالعجل ثقات يف ذكره يرد ومل 39/  2 اجملروحني يف حبان ابن ذكره حديثا ومخسني حديث مائة من أكثر
  .112/  2 والكاشف 446/  1 ثقة الرمحن، عبد أبو الكرماين الربيع ابن التهذيب، تقريب

  
  :جاء ذلك  في األتي…يدار ولد إسماعيل الذي تحدث عنه الكتاب المقدسقمن نسل  إن النبي :ثالثًا

 بن املطلب بن اهللا عبد بن حممد أنا: " وليق  اهللا رسول مسعت قال عباس ابن عن - 35512 برقمكنز العمال  -1
 خزمية بن كنانة بن النضر مالك بن بن فهر بن غالب بن لؤي بن كعب بن مرة بن كالب بن قصي بن مناف عبد بن هاشم
 بن قيدار بن مجيل بن بنت بن يشحب بن اهلميسع بن أدد بن أد بن عدنان بن معد بن نزار بن مضر بن إلياس بن مدركة بن

 بن أرفخشد بن شاخل ابن  النيب هود وهو عابر بن فالغ بن ارعوش بن اشوع بن ناحور بن تارح بن إبراهيم بن يلإمساع
  .الديلميورواه  . ".آدم بن شيث بن أنوش بن قينان بن أزد بن إدريس وهو أخنوخ بن متوشلخ بن ملك بن نوح بن سام

  .ولده من العاربة العرب ومجيع  الكرمي النيب حممد ولد عدنان فمن) 104ص /1ج(أخبار الزمان  -2
 إىل بالنسب بلغ إذا  اهللا رسول وكان كبريا، اختالفا إمساعيل ولد يف واختلفوا ،إمساعيل بن قيدار ولد من أنه آخرون وذكر
  .الثري أعراق بن عدنان قال عدنان، بن معد
  .كثرية أمم وعدنان إمساعيل ومن

  
، ويذُكر أتباعه الذين ھم أمة  التكوين نبوءة عظيمة إلسماعيَل  لنا في سفرِ  الكتاب المقدس يذكر

ا إِْسَماِعيُل فَقَْد َسِمْعُت لََك فِيهِ  20عدد  17اإلصحاِح  ، وذلك في عظيمة على رأسھم محمد  ھَا أَنَا . َوأَمَّ
ا   .لُِد، َوأَْجَعلُهُ أُمَّةً َكبِيَرةً اِْثنَْي َعَشَر َرئِيًسا يَ . أُبَاِرُكهُ َوأُْثِمُرهُ َوأَُكثُِّرهُ َكثِيًرا ِجّدً

  
 25سفر التكوين إصحاح ،جاء في  اسابقً  كما بينتُ  وھذا قيدار من أبناء إسماعيل الذي من نسله محمد 

، َوأََدْبئِيُل َوِمْبَساُم نَبَايُوُت بِْكُر إِْسَماِعيَل، َوقِيَدارُ : َوھِذِه أَْسَماُء بَنِي إِْسَماِعيَل بِأَْسَمائِِھْم َحَسَب َمَوالِيِدِھمْ 13عدد
ا 14   .َوَحَداُر َوتَْيَما َويَطُوُر َونَافِيُش َوقِْدَمةُ 15َوِمْشَماُع َوُدوَمةُ َوَمسَّ
  

يسوع : ؛ فتارة يقولثم ليت المعترضين يقوموا بحل إشكال ما جاء في كتابھم المقدس بشأن نسب يسوع
  ...بن يعقوب ،وتارة أخرى يسوع ابن ھالى

 ؟ھالي يوسف بن ، أمھل ھو بن يوسف بن يعقوب: ؤالويبقى الس
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 16: 1إنجيل متى 

 .ُولَِد ِمْنَھا َيُسوُع الَِّذي ُيْدَعى اْلَمِسيحَ  َرُجَل َمْرَيَم الَِّتي َوَيْعقُوُب َوَلَد ُيوُسفَ 
 

 23: 3إنجيل لوقا 
ا اْبَتَدأَ َيُسوُع َكاَن َلُه َنْحُو َثالَِثينَ    ..ْبِن َھالِي ُيوُسَف، اْبنَ َلى َما َكاَن ُيَظنُّ َسَنًة، َوُھَو عَ  َوَلمَّ

  
 اْلِكتَابِ  ِمنَ  لِتَْحَسبُوهُ  بِاْلِكتَابِ  أَْلِسنَتَھُمْ  يَْلُوونَ  لَفَِريقًا ِمْنھُمْ  َوإِنَّ   :لما قال في شأن المنصرين وصدق هللا 

ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ھُوَ  َويَقُولُونَ  اْلِكتَابِ  ِمنَ  ھُوَ  َوَما ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ھُوَ  اَومَ  هللاَّ ِ  َعلَى َويَقُولُونَ  هللاَّ  )78( يَْعلَُمونَ  َوھُمْ  اْلَكِذبَ  هللاَّ
 )آل عمران(.  
  
  
  

                !أقاربه  في النار نبيٌّ                                          
  
 ، كانت مشركةً ) منةآ( هكم أن أمَّ نبيِّ  سيرةِ  دراسةِ  من خاللِ وجدنا :  يقولون فيه  الً الوا سؤأس
أقاربه أن يكون  من عند هللاِ  فكيف لنبيٍّ  ،) أبو طالب (كذلك عمه  و ،في النارِ  )عبد هللا( أباه نأو

   !؟ في النارِ 
  :  أحاديث ثالثةِ على  ذلك فيواستندوا 

 قفيفـََلمَّا  "ِيف النَّارِ :"قَاَل   ؟ َأِيب  يَا َرُسوَل اللَِّه أَْينَ :َعْن أََنٍس َأنَّ رَُجًال قَاَل   302برقم  صحيح مسلم  :ولاأل 
  ."ِإنَّ َأِيب َوأَبَاَك ِيف النَّارِ  :"َدَعاُه فـََقالَ 

َرَة قَالَ   1622برقم  مسلم حصحي :الثاني  رَ   زَاَر النَِّيبُّ  :َعْن َأِيب ُهَريـْ  :"أُمِِّه فـََبَكى َوأَْبَكى َمْن َحْوَلُه فـََقالَ  قـَبـْ
ُر ،ِيف َأْن َأْستَـْغِفَر َهلَا فـََلْم يـُْؤَذْن ِيل  اْسَتْأَذْنُت َريبِّ  َرَها فَُأِذَن ِيل فـَُزوُروا اْلُقُبوَر فَِإنـََّها ُتذَكِّ ُتُه ِيف َأْن َأُزوَر قـَبـْ َواْسَتْأَذنـْ

  . "اْلَمْوتَ 
ُه أَبُو طَاِلٍب فـََقالَ ذُِكَر  َعْن َأِيب َسِعيٍد اْخلُْدِريِّ َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  310برقم  صحيح مسلمٍ  : الثالث   :"ِعْنَدُه َعمُّ

َفُعُه َشَفاَعِيت يـَْوَم اْلِقَياَمِة  ُلُغ َكْعبَـْيِه يـَْغِلي ِمْنُه ِدَماُغهُ ، َلَعلَُّه تـَنـْ   ". فـَُيْجَعُل ِيف َضْحَضاٍح ِمْن نَاٍر يـَبـْ
  

  الرد على الشبھة •
  

فجعله  األبدي هيمصيرِ  اختيارِ ي الحرية الكاملة ف لإلنسانِ أنه جعل   هللاِ  من عدلِ إن  :أوالً 
  :على ذلك ما يلي ليدل....بين الخير والشر ا مخيرً 

ْجَدْينِ  َوَھَدْيَناهُ  :  اإلنسانِ عن   هقولُ  -1   ). 1 البلد(  النَّ
عما فعل في  إنسانٍ كل  ا يحاسبُ شيئً  الناسَ  مال يظل  نهإف ،الخير والشر نا له طريقَ بيّ  :أي

    ...ه الدنياحياتِ 
َ  إِنَّ : هقولُ  -2 ةٍ  ِمْثقَالَ  يَْظلِمُ  اَل  هللاَّ  َعِظيًما أَْجًرا لَُدْنهُ  ِمنْ  َويُْؤتِ  يَُضاِعْفھَا َحَسنَةً  تَكُ  َوإِنْ  َذرَّ
)40( )النساء(.  
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نَساِن إاِلَّ َما َسَعى:   هقولُ  -3   ) . 39النجم(   َوأَن لَّْيَس لإِْلِ
  أھـ .ل لإلنسان من األجر إال ما كسب ھو لنفسه بسعيهوأنه ال يحص :الميسر جاء في التفسيرِ 

َ َسِريُع  اْلَيْوَم ُتْجَزى ُكلُّ َنْفسٍ  :عن يوم القيامة هقولُ  -4  ِبَما َكَسَبْت اَل ُظْلَم اْلَيْوَم إِنَّ هللاَّ
  ).17غافر(اْلِحَسابِ 

ال ظلم ألحد , وشراليوم تثاب كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير  :الميسر جاء في التفسيرِ 
فال تستبطئوا ذلك اليوم؛ , سريع الحساب إن هللا . اليوم بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته

  أھـ .فإنه قريب
ُ :  هقولُ  -5 َماَواِت َواأْلَْرَض ِباْلَحقِّ َولُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َكَسَبْت َوُھْم اَل  َوَخَلَق هللاَّ السَّ

  .)22يةالجاث(ُيْظَلُمونَ 
ولكي تجزى ; واألرض بالحق والعدل والحكمة تالسماواوَخَلق هللا  : الميسر جاء في التفسيرِ  

  أھـ . وھم ال ُيْظلمون جزاء أعمالھم, كل نفس في اآلخرة بما كسبت ِمن خير أو شر
  

  .....لشركعلى ا اجميعً  وامات  النبيِّ قارب أ بعض نعتقد أن إننا  :اثانيً 
 منا وقد علّ  .... تكون من أھل الفترة نا نبيِّ  أن أمَّ   شاء هللاُ  :وأقول  هن أمِ ع الحديث وأبدأ 

  برقم واللفظ للبخاري نالصحيحيفي  ذلك  ثبت ... أحدٍ  يحمل ذنبَ  حدٌ أ ال ألنه ؛أن نعمل  النبيُّ 
يَا  :قَالَ  َوأَْنِذْر َعِشريََتَك اْألَقْـَرِبنيَ   : ِحَني أَنـَْزَل اللَُّه   َقاَم َرُسوُل اللَّهِ  :قَالَ   ُهَريـَْرةَ  أيبعن  2548

يَا َبِين َعْبِد َمَناٍف َال ُأْغِين َعْنُكْم ِمْن اللَِّه ،ْغِين َعْنُكْم ِمْن اللَِّه َشْيًئا َمْعَشَر قـَُرْيٍش َأْو َكِلَمًة َحنَْوَها اْشتَـُروا أَنـُْفَسُكْم َال أُ 
َة َرُسوِل اللَِّه َال ُأْغِين َعْنِك ِمْن اللَِّه ،ُأْغِين َعْنَك ِمْن اللَِّه َشْيًئا  اْلُمطَِّلِب َال يَا َعبَّاُس ْبَن َعْبِد ، َشْيًئا  َويَا َصِفيَُّة َعمَّ

  ." َشْيًئا َويَا فَاِطَمُة بِْنَت ُحمَمٍَّد َسِليِين َما ِشْئِت ِمْن َماِيل َال ُأْغِين َعْنِك ِمْن اللَِّه َشْيًئا
 ، من أھل الفترةأنھا ُت وجد   هأمِ  عن مصيرِ  جاءتالصحيحة التي  تِ الروايابالنظر إلى ف  

الروايات ... وأھل الفترة يأخذون حكم الكفار في الدنيا ال نستغفر لھم،ويوم القيامة يختبرون 
روايتين  واضح من خاللِ  ذلكو ...أن يستغفر ألمه ،فلم يأذن لهسال ربه  تذكر أن محمًدا

  : ھما
اْسَتْأَذْنُت َريبِّ  :"قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :قَالَ   هريرة أيبعن  برقم 1621 مسلم في صحيحِ  : األولىة الرواي 

ُتهُ ،َأْن َأْستَـْغِفَر ِألُمِّي فـََلْم يَْأَذْن ِيل  َرَها فََأِذَن ِيل  َواْسَتْأَذنـْ   . " َأْن َأُزوَر قـَبـْ
َرَة َعْن  1622برقم في صحيح مسلم : والرواية الثانية َر أُمِِّه فـََبَكى  زَاَر النَِّيبُّ  : قَالَ  َأِيب ُهَريـْ قـَبـْ

َرَها فَُأِذَن ِيل :" َوأَْبَكى َمْن َحْوَلُه فـََقاَل  ُتُه ِيف َأْن َأُزوَر قـَبـْ  اْسَتْأَذْنُت َريبِّ ِيف َأْن َأْستَـْغِفَر َهلَا فـََلْم يـُْؤَذْن ِيل َواْسَتْأَذنـْ
ُر اْلَمْوتَ اْلُقُبوَر فَإِ  فـَُزوُروا   ." نـََّها ُتذَكِّ

  هلبكائِ  حوله بكى منأبكي حتى إنه ف،   هئِ وفاو   هتِ رحمعلى  يدالن ينالحديثھذين إن :  قلتُ  
  .....تؤمن به ف  وھو رسول من عند هللاِ   نھا لم تدركهأل؛ 
   -:رحمه هللاُ  - النوويُّ  قال
ِفيِه َجَواز زِيَارَة ) ِفر ِألُمِّي فـََلْم يَْأَذن ِيل ، َواْسَتْأَذْنته َأْن َأُزور قـَْربَها فََأِذَن ِيل ِاْسَتْأَذْنت َريبِّ َأْن َأْستَـغْ ( :   قَْوله

ْم بـَْعد اْلَوفَاة َفِفي اْحلَيَ   قَاَل اللَّهَوَقْد   ،  اة َأْوَىل اْلُمْشرِِكَني ِيف اْحلََياة ، َوقـُُبورهْم بـَْعد اْلَوفَاة ؛ ِألَنَُّه ِإَذا َجاَزْت زِيَاَر
 :   َيا َمْعُروفًا نـْ ُهَما ِيف الدُّ   .اِالْسِتْغَفار ِلْلُكفَّاِر  النـَّْهي َعنْ : َوِفيِه    َوَصاِحبـْ
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ْربَها ، قـَْربَها أَنَُّه َقَصَد قـُوَّة اْلَمْوِعَظة َوالذِّْكَرى ِمبَُشاَهَدِة قَـ  ◌َ   َسَبب زِيَارَته:  - َرِمحَُه اللَّه - قَاَل اْلَقاِضي ِعَياض  
  ) .فـَُزوُروا اْلُقُبور فَِإنـََّها ُتذَكِّرُكْم اْلَمْوت : ( ِيف آِخر اْحلَِديث   َويـَُؤيِّدُه قـَْوله

ميَان ِبه  ُبَكاُؤهُ : قَاَل اْلَقاِضي ) فـََبَكى َوأَْبَكى َمْن َحْوله : ( قـَْوله   . ◌ِ  َعَلى َما فَاتـََها ِمْن ِإْدرَاك أَيَّامه ، َواْإلِ
  أھـ 
  ؟غير دين محمدعلى  تما الحكمة من كون أم النبي مات:  يقال قد
 المسيح  من بعضِ  دت أمُّ بِ كما عُ   هللاِ  ه من دونِ عبد أمُّ ال تُ  كي  هللاِ  لعل ذلك أحفظ لدينِ  : قلتُ  

  ....، والملكانية ةوالنسطوري،   ةالمريمي :مثل ، طوائف المسيحية
  

ثـََنا  3598وذلك في مسند أحمد برقمفي النار ،  نبيِّ ھناك حديث يثبت أن أم ال :فإن قيل  َعارِمُ  َحدَّ
ثـََنا اْلَفْضلِ  ْبنُ  ثـََنا زَْيدٍ  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ  اْبنِ  َعنِ  َواْألَْسَودِ  َعْلَقَمةَ  َعنْ  ِإبـَْراِهيمَ  َعنْ  ُعْثَمانَ  َعنْ  اْلبُـَناِينُّ  اْحلََكمِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّ

َنا َجاءَ  :قَالَ  َمْسُعودٍ   َوذََكرَ : َقالَ  اْلَوَلدِ  َعَلى َوتـَْعِطفُ  الزَّْوجَ  ُتْكرِمُ  َكاَنتْ  أُمََّنا ِإنَّ  :فـََقاَال   النَِّيبِّ  ِإَىل  ُمَلْيَكةَ  ابـْ
رَ  الضَّْيفَ   فـَُردَّا َِِما فََأَمرَ  ُوُجوِهِهَما ِيف  يـَُرى َوالشَّرُّ  فََأْدبـََرا النَّارِ  ِيف  أُمُُّكَما :قَالَ  .اْجلَاِهِليَّةِ  ِيف  َوَأَدتْ  َكاَنتْ  أَنـََّها َغيـْ
  ...في النار أُمُِّكَما َمعَ  أُمِّي:فـََقالَ  َشْيءٌ  َحَدثَ  َقدْ  َيُكونَ  َأنْ  رَِجَيا ُوُجوِهِهَما ِيف  يـَُرى َوالسُُّرورُ  فـََرَجَعا
  :المحققون منھم ضعفه  فقدلضعف عثمان  ضعيف ال يعتد به ، إسنادهن إ: ◌ُ قلت

  .ضعيف إسناده: قائالً  األرنؤوط الشيخ شعيب -1
  . منكر :قال) 740ص/ 24ج(الشيخ األلباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة -2

  والديلمي ،) 2/364( واحلاكم ،) 2/325"(سننه" يف الدارمي أخرجه
  اْحلََكمِ  ْبنِ  َعِلىِّ  َعنْ  َحْزنٍ  ْبن الصَّْعق طريق من) 1/81/2" (الفردوس مسند" يف

  :قَالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى- النَِّىبِّ  َعنِ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  َواِئلٍ  َأِىب  َعنْ  ُعَمْريٍ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  َعنْ 
  :احلاكم وقال.  فذكره ...:  قَالَ  اْلَمْحُموُد؟ اْلَمَقامُ  َما:  َلهُ  ِقيلَ 

  :لهبقو  الذهيب وتعقبه » اليقظان أبو:  هو عمري بن وعثمان اإلسناد صحيح «
  ".ثقات والباقون ، الدارقطين ضعفه فعثمان!  واهللا ال" 

  "سؤاالته" يف الربقاين قال فقد ، عنه حكاه مما أسوأ الدارقطين عند وهو قلت
  ".مرتوك كويف:  فقال ؟ اليقظان أيب عمري بن عثمان عن سألته): "51 ص(
  يف أورده وما ،" كويف:" الدارقطين عن" التهذيب" يف احلافظ يذكر ومل

  يف عدي ابن روى لكن.  تضعيفه على جممعة كلها فيه األئمة أقوال من ترمجته
  : فيه قوله معني ابن عن) 5/167" (الكامل"
  "صاحل: "فقال" . حديثه؟ كيف: " سئل أنه سعيد بن حيىي وعن" . بأس به ليس"

  ".التشيع يف ويغلو ، لسيد وكان ، واختلط ، ضعيف" : "التقريب" يف بقوله األقوال تلك احلافظ خلص وقد
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 ، والبزار ، أمحد( أمكما مع يأم   5465 مبرق )424ص /6ج(األحاديثجاء في كتاب جامع -3
 تكرم كانت أمنا إن فقاال  - وسلم عليه اهللا صلى -  النيب إىل مليكة ابنا جاء قال مسعود ابن عن والطرباين
ا غري الضيف وتكرم الولد على وتعطف الزوج  يف والسوء فأدبرا النار يف أمكما إن قال اجلاهلية يف وأدت أ

 أخرجه ]ياملناو ) [فذكره شيء حدث قد يكون أن رجاء وجهيهما يف يرى والسرور فرجعا ما فأمر وجهيهما
) . 10017 رقم ، 10/80( والطرباىن ،) 1534 رقم ، 4/339( والبزار ،) 3787 رقم ، 1/398( أمحد

 ياهليثم قال) . 3385 رقم ، 2/396( واحلاكم ،) 2559 رقم ، 3/82( األوسط يف الطرباين:  أيًضا وأخرجه
  . ضعيف وهو ، عمري بن عثمان كلهم أسانيدهم وىف ، والطرباين ، والبزار ، أمحد رواه) : 10/362(

اللَِّه  يَا َرُسولَ :َأنَّ رَُجًال قَاَل   َعْن أََنسٍ  302برقم  مسلم فقد جاء في صحيحِ   أبيهالحديث عن  وأما
  ."ِإنَّ َأِيب َوأَبَاَك ِيف النَّارِ  :"فـََقالَ  َدَعاهُ  قفيِيف النَّاِر فـََلمَّا  :أَْيَن َأِيب قَالَ 

   : - هللاُ رحمه  - قال النوويُّ 
  )نَّ َأِيب َوأَبَاك ِيف النَّار إِ  :قَالَ َدَعاُه  قفيفـََلمَّا  النَّار،ِيف  :قَالَ يَا َرُسول اللَّه أَْيَن َأِيب ؟  :قَالَ َأنَّ رَُجًال  ( :قـَْوله
َفعُه قـََرابَة اْلُمَقرَِّبَني ، َوِفيِه َأنَّ َمْن َماَت ِيف : ِفيِه  َرة َعَلى َما َكاَنْت َأنَّ َمْن َماَت َعَلى اْلُكْفر فـَُهَو ِيف النَّار ، َوَال تـَنـْ اْلَفتـْ

النَّار ، َوَلْيَس َهَذا ُمَؤاَخَذة قـَْبل بـُُلوغ الدَّْعَوة ، فَِإنَّ َهُؤَالِء َكاَنْت َقْد  َعَلْيِه اْلَعَرب ِمْن ِعَباَدة اْألَْوثَان فـَُهَو ِمْن َأْهل
ُهْم َدْعَوة ِإبـَْراِهيم َوَغْريه ِمْن اْألَْنِبَياء    .- َوَسَالمه َعَلْيِهْم  َصَلَوات اللَّه تـََعاَىل  -بـََلَغتـْ

َوىلَّ )  قفي( ُهَو ِمْن ُحْسن اْلِعْشَرة ِللتَّْسِلَيِة بِاِالْشِرتَاِك ِيف اْلُمِصيَبة َوَمْعَىن  )نَّ َأِيب َوأَبَاك ِيف النَّارإِ ( :   َوقـَْوله 
  أھـ .قـََفاُه ُمْنَصرِفًا

ذلك في عدة  ثبت ...ا يوم القيامة عذابً  فھو أقل الناسِ  ) طالب أبي(  وأما الحديث عنه عمه 
  :مواضع منھا 

ُه أَبُو طَاِلٍب  َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  اخلدري َسِعيٍد  ِيب َعْن أَ  310برقم صحيح البخاري  -1 ذُِكَر ِعْنَدُه َعمُّ
َفُعُه  :"فـََقالَ  نـْ ُلُغ َكْعبَـْيِه يـَْغِلي ِمْنُه ِدَماُغهُ  عيتشفاَلَعلَُّه تـَ ُيْجَعُل ِيف َضْحَضاٍح ِمْن نَاٍر يـَبـْ   ." يـَْوَم اْلِقَياَمِة فـَ

   : -  ◌ُ رحمه هللا - قال النوويُّ 
ُهَما ِدَماغه َكَما يـَْغِلي اْلِمْرَجل  (:   قَْوله   )َأْهَون َأْهل النَّار َعَذابًا َمْن َلُه نـَْعَالِن َوِشَراَكاِن ِمْن نَار يـَْغِلي ِمنـْ
َواْلَغَلَيان  .اْلَقَدمْهر َوُهَو الَِّذي َيُكون َعَلى َوْجهَها َوَعَلى ظَ  النـَّْعل،فَِبَكْسِر الشِّني َوُهَو َأَحد ُسُيور ) الشَِّراك ( َأمَّا 

ِة ِاتـَِّقادَها ، يـَُقال  َغَلْت اْلِقْدر تـَْغِلي َغْلًيا َوَغَلَيانًا : َمْعُروف َوُهَو ِشدَّة ِاْضِطَراب اْلَماء َوَحنْوه َعَلى النَّار ِلِشدَّ
ُهَو ِقْدر َمْعُروف َسَواء َكاَن ِمْن َحِديد َأْو ُحنَاس َأْو فَِبَكْسِر اْلِميم َوفـَْتح اْجلِيم وَ ) اْلِمْرَجل ( َوَأمَّا . َوَأْغَلْيتَها أَنَا 

ُهَو اْلِقْدر ِمْن النَُّحاس يـَْعِين َخاصَّة ، : َوِقيَل ) : اْلَمطَاِلع ( ِحَجارَة َأْو َخَزف ، َهَذا ُهَو اْألََصحُّ ، َوقَاَل َصاِحب 
ا اْحلَِديث َوَما َأْشبَـَهُه َتْصرِيح بِتَـَفاُوِت َعَذاب َأْهل النَّار َكَما َأنَّ نَِعيَم َوِيف َهذَ . َواْألَوَّل َأْعَرف َواْلِميم ِفيِه زَاِئَدة 

  أھـ  . َأْعَلم َواَللَّه.  َأْهل اْجلَنَّة ُمتَـَفاِوت 
 اللَّهِ  َرُسولُ  َجاَءهُ  اْلَوفَاةُ  طَاِلبٍ  أَبَا َحَضَرتْ  قَاَل َلمَّا أَبِيهِ  َعنْ  اْلُمَسيَّبِ  ْبنُ  َسِعيدُ عن   35برقم صحيح مسلم  -2 
  َاللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  اْلُمِغريَةِ  ْبنِ  ُأَميَّةَ  َأِيب  ْبنَ  اللَّهِ  َوَعْبدَ  َجْهلٍ  أَبَا ِعْنَدهُ  فـََوَجد ": َكِلَمةً  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  ُقلْ  َعمِّ  يَا 
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َا َلكَ  َأْشَهدُ   فـََلمْ  اْلُمطَِّلبِ  َعْبدِ  ِملَّةِ  َعنْ  َأتـَْرَغبُ  طَاِلبٍ  أَبَا يَا :أَُميَّةَ  َأِيب  ْبنُ  اللَّهِ  دُ َوَعبْ ، َجْهلٍ  أَبُو فـََقالَ  اللَّهِ  ِعْندَ  ِ
 دِ َعبْ  ِملَّةِ  َعَلى ُهوَ :  َكلََّمُهمْ  َما آِخرَ  طَاِلبٍ  أَبُو قَالَ  َحىتَّ  اْلَمَقاَلةَ  تِْلكَ  َلهُ  َويُِعيدُ  َعَلْيهِ  يـَْعِرُضَها  اللَّهِ  َرُسولُ  يـََزلْ 

 فَأَنـَْزلَ ".  َعْنكَ  أُْنهَ  ملَْ  َما َلكَ  َألَْستَـْغِفَرنَّ  َواللَّهِ  َأَما :" اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  :يـَُقولَ  َأنْ  َوَأَىب ،  اْلُمطَِّلبِ 
َ  َما بـَْعدِ  ِمنْ  قـُْرَىب  ُأوِيل  َكانُوا َوَلوْ  ِكنيَ ِلْلُمْشِر  َيْستَـْغِفُروا َأنْ  آَمُنوا َوالَِّذينَ  ِللنَِّيبِّ  َكانَ  َما  :  اللَّهُ   أَنـَُّهمْ  َهلُمْ  تـَبَـنيَّ

 اللَّهَ  َوَلِكنَّ  َأْحَبْبتَ  َمنْ  تـَْهِدي َال  ِإنَّكَ   :  اللَّهِ  ِلَرُسولِ  فـََقالَ  طَاِلبٍ  َأِيب  ِيف   اللَّهُ  َوأَنـَْزلَ   اجلَِْحيمِ  َأْصَحابُ 
   . بِاْلُمْهَتِدينَ  َأْعَلمُ  َوُهوَ  َيَشاءُ  َمنْ  يـَْهِدي

َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوْا أَن يَْستَْغفُِروْا لِْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوْا أُْولِي قُْربَى   :  هتفسير قول -3 
  ).  113 التوبة (  ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَھُْم أَنَّھُْم أَْصَحاُب اْلَجِحيِم 

ه  استغفاره في ونزل : اللينالجفي  جاء   ألبويه الصحابة بعض واستغفار طالب أبي لعمِّ
 َما بـَْعدِ  ِمن{  قرابة ذوي}  قرىب ُأْوِىل  َكانُواْ  َوَلوْ  ِلْلُمْشرِِكنيَ  َيْستَـْغِفُرواْ  َأن َمُنواْ آ والذين للنَِّيبِّ  َكانَ  َما{  المشركين

 َ    أھـ .الكفر على ماتوا بأن ، لنارا}  اجلحيم أصحاب أَنـَُّهمْ  َهلُمْ  تـَبَـنيَّ
  .علم أوهللا ، لھاستغفر انزلت في أمه لما : المفسرين وقال بعضُ  
 وأبو ، ا أبو جھلوليس ھم فقط بل ھناك أيضً  ، على الشركماتوا ا نعتقد أنھم جميعً  وبالجملة 

  ....لھب
  

، وأن هللا تعالى أحياھما أبوي الرسول  إلى نجاةِ  وغيره -رحمه هللا–قد ذھب السيوطي : فإن قيل
  ...!له بعد موتھما وآمنوا به

موضوعة أو  الشأن ، وحكموا بأن األحاديث الواردة في ذلك العلماء القول أنكره عامةُ إن :قلتُ 
  . جداً  ضعيفة

 
  :ما يليفيذلك دليل 

 ) 236ص  10/ج( عون المعبودقال صاحب  -1
َما َأْكَثره َواِلَدْيِه  وَُكّل َما َوَرَد بِِإْحَياءِ " َما َوَجنَا ا ال َيِصّح , َمْوُضوع َمْكُذوب ُمْفتَـًرى  َوِإميَا َوبـَْعضه َضِعيف ِجدًّ

ارَُقْطِينّ َواْجلَْوزَقَاِينّ  ِحبَالٍ  َواْبن َشاِهني َواْخلَِطيب َواْبن َعَساِكر َواْبن نَاِصر َواْبن  التـَِّفاِق أَِئمَّة اْحلَِديث َعَلى َوْضعه َكالدَّ
َوَقْد َبَسَط . َسيِّد النَّاس َوِإبـَْراِهيم اْحلََلِيبّ َوَمجَاَعة  َوالسَُّهْيِلّي َواْلُقْرُطِيبّ َواْلُمِحّب الطََّربِّي َوفـَْتح الدِّين ْبن ْوِزيّ اجلَْ 

َواْلَعالَمة َعِلّي اْلَقاِري ِيف َشْرح اْلِفْقه اَألْكَرب , ُمْسَتِقلَّة  ِيف َعَدم َجنَاة اْلَواِلَدْيِن اْلَعالَمة ِإبـَْراِهيم اْحلََلِيبّ ِيف ِرَساَلة اْلَكَالم
ِة َهَذا اْلَمْسَلك َهَذا اْحلَِديث, ِرَساَلة ُمْسَتِقلَّة  َوِيف  ) إن أيب وأباك يف النار: يعين حديث (الصَِّحيح  َوَيْشَهد ِلِصحَّ

َهلَُما اِإلميَان َوالنََّجاة َفَصنََّف الرََّساِئل  َلَماء اْلُمَحقِِّقَني َوَأثـَْبتَ السُُّيوِطّي َقْد َخاَلَف اْحلَفاظ َواْلعُ  َوالشَّْيخ َجالل الدِّين
َها ِرَساَلة التـَّْعِظيم َواْلِمنَّة ِيف َأنَّ َأبـََوْي َرُسول اللَّه  ، اْلَعِديَدة ِيف َذِلكَ    . ھـأ "ِيف اْجلَنَّة ِمنـْ

 
  ): 4/324ج( - رحمه هللا -مجموع الفتاوى البن تيمية -2

  : -  تـََعاَىل  اللَّهُ  َرِمحَهُ  - الشَّْيخُ  ُسِئلَ 
  ؟ َذِلكَ  بـَْعدَ  َماتَا مثَُّ  َيَدْيهِ  َعَلى َأْسَلَما َحىتَّ  َأبـََوْيهِ  َلهُ  َأْحَيا َوتـََعاَىل  تـََباَركَ  اللَّهَ  َأنَّ  النَِّيبِّ  َعنْ  َصحَّ  َهلْ 
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  : فََأَجابَ 
 َرَوى َقدْ  َكانَ  َوِإنْ  ُخمْتَـَلقٌ  َكِذبٌ  َذِلكَ  َأنَّ  َعَلى ُمتَِّفُقونَ  اْلَمْعرَِفةِ  َأْهلُ  َبلْ  ؛ اْحلَِديثِ  لِ َأهْ  ِمنْ  َأَحدٍ  َعنْ  َذِلكَ  َيِصحَّ  ملَْ 
ِحقِ  السَّاِبقِ "  ِكَتاِبهِ  ِيف  - اْخلَِطيبَ  يـَْعِين  - َبْكرٍ  أَبُو َذِلكَ  ِيف  "  لسِّريَةِ ا َشْرحِ "  ِيف  السهيلي اْلَقاِسمِ  أَبُو َوذََكَرهُ "  َوالالَّ

 أَنَّهُ  اْلَمْعرَِفةِ  َأْهلِ  بـَْنيَ  ِنَزاعَ  َفَال  اْلَمَواِضعِ  َهِذهِ  َوَأْمثَالِ "  التَّْذِكَرةِ "  ِيف  اْلُقْرُطِيبُّ  اللَّهِ  َعْبدِ  أَبُو َوذََكَرهُ  َجمَاِهيلُ  ِفيهِ  بِِإْسَنادِ 
 ِيف  َال  ؛ اْحلَِديثِ  ِيف  اْلُمْعَتَمَدةِ  اْلُكُتبِ  ِيف  َذِلكَ  َولَْيسَ  اْلِعْلمِ  َأْهلُ  َعَلْيهِ  َنصَّ  َكَما َكِذبًا اْلَمْوُضوَعاتِ  َأْظَهر ِمنْ 

 اْلَمَغاِزي ُكُتبِ  َأْهلُ  ذََكَرهُ  َوَال  اْلَمْعُروَفةِ  اْحلَِديثِ  ُكُتبِ  ِمنْ  َذِلكَ  َوَحنْوِ  اْلَمَسانِيدِ  ِيف  َوَال  السَُّننِ  ِيف  َوَال  الصَِّحيحِ 
 َهَذا ِمْثلَ  فَِإنَّ  ُمَتَديِّنٍ  َعَلى َخيَْفى َال  َذِلكَ  َكِذبِ  ظُُهورَ  ِألَنَّ .  الصَِّحيحِ  َمعَ  الضَِّعيفَ  يـَْرُوونَ  َقدْ  انُواكَ  َوِإنْ  َوالتـَّْفِسريِ 

 إْحَياءِ  ِجَهةِ  ِمنْ  : َوْجَهْنيِ  ِمنْ  َعاَدةِ ِللْ  َخْرقًا اْألُُمورِ  َأْعَظمِ  ِمنْ  فَِإنَّهُ  نـَْقِلهِ  َعَلى َوالدََّواِعي اهلَِْممُ  تـَتَـَوافـَرُ  ِممَّا َلَكانَ  َوَقعَ  َلوْ 
ميَانِ  ِجَهةِ  َوِمنْ :  اْلَمْوَتى  الثـَِّقاتِ  ِمنْ  َأَحدٌ  يـَْرِوهِ  ملَْ  فـََلمَّا َغْريِهِ  نـَْقلِ  ِمنْ  َأْوَىل  َهَذا ِمْثلِ  نـَْقلُ  َفَكانَ .  اْلَمْوتِ  بـَْعدَ  اْإلِ

ِحقِ  السَّاِبقِ "  ِكَتابِ  ِيف  ُهوَ  يُّ اْلبَـْغَدادِ  َواْخلَِطيبُ .  َكِذبٌ  أَنَّهُ  ُعِلمَ   ِمنْ  تََأخَّرَ  َوَمنْ  تـََقدَّمَ  َمنْ  َيْذُكرَ  َأنْ  َمْقُصوُدهُ "  َوالالَّ
.  َوالسَِّمنيَ  اْلَغثَّ  يـَْرِوي َشاِهنيَ  َواْبنُ  َكِذبًا َأوْ  ِصْدقًا يـَْرُوونَهُ  الَِّذي َكانَ  َسَواءٌ  َواِحدٍ  َشْخصٍ  َعنْ  اْلُمَحدِِّثنيَ 

َا سهيليوال ْمجَاعِ  الصَِّحيَحةِ  َوالسُّنَّةِ  اْلِكَتابِ  ِخَالفُ  َهَذا مثَُّ .  َجمَاِهيلُ  ِفيهِ  بِِإْسَنادِ  َذِلكَ  ذََكرَ  إمنَّ  تـََعاَىل  اللَّهُ  قَالَ .  َواْإلِ
َا{ :   اللَّهُ  وََكانَ  َعَلْيِهمْ  اللَّهُ  يـَُتوبُ  فَُأولَِئكَ  َقرِيبٍ  نْ مِ  يـَُتوبُونَ  مثَُّ  ِجبََهاَلةٍ  السُّوءَ  يـَْعَمُلونَ  ِللَِّذينَ  اللَّهِ  َعَلى التـَّْوبَةُ  إمنَّ

 َوَال  اْآلنَ  تـُْبتُ  إينِّ  قَالَ  اْلَمْوتُ  َأَحَدُهمُ  َحَضرَ  إَذا َحىتَّ  السَّيَِّئاتِ  يـَْعَمُلونَ  ِللَِّذينَ  التـَّْوبَةُ  َولَْيَستِ } {  َحِكيًما َعِليًما
َ . }  ُكفَّارٌ  َوُهمْ  َميُوُتونَ  الَِّذينَ  َفُعُهمْ  َيكُ  فـََلمْ { :  تـََعاَىل  َوقَالَ .  َكاِفًرا َماتَ  ِلَمنْ  تـَْوبَةَ  َال  أَنَّهُ :  تـََعاَىل  اللَّهُ  فـَبَـنيَّ  يـَنـْ

 َال  أَنَّهُ  ِعَباِدهِ  ِيف  ُسنََّتهُ  َأنَّ  رَ َفَأْخبَـ }  اْلَكاِفُرونَ  ُهَناِلكَ  َوَخِسرَ  ِعَباِدهِ  ِيف  َخَلتْ  َقدْ  الَِّيت  اللَّهِ  ُسنَّةَ  بَْأَسَنا رََأْوا َلمَّا إميَانـُُهمْ 
َفعُ  ميَانُ  يـَنـْ  رَُجًال  َأنَّ { : "  ُمْسِلمٍ  َصِحيحِ  َوِيف .  النُُّصوصِ  ِمنْ  َذِلكَ  َوَحنْوَ  ؟ اْلَمْوتِ  بـَْعدَ  َفَكْيفَ  ؛ اْلَبْأسِ  ُرْؤيَةِ  بـَْعدَ  اْإلِ
 َصِحيحِ  َوِيف " . }  النَّارِ  ِيف  َوأَبَاك َأِيب  إنَّ :  فـََقالَ  َدَعاهُ  َأْدبـَرَ  فـََلمَّا.  النَّارِ  ِيف  أَبَاك إنَّ :  قَالَ  ؟ َأِيب  أَْينَ  ِللنَِّيبِّ  قَالَ 

رَ  َأُزورَ  َأنْ  َريبِّ  اْسَتْأَذْنت{ : "  قَالَ  أَنَّهُ  أَْيًضا ُمْسِلمٍ  .  ِيل  يَْأَذنْ  فـََلمْ  َهلَا َأْستَـْغِفرَ  َأنْ  ِيف  َواْسَتْأَذْنته ِيل  أُمِّي فََأِذنَ  قـَبـْ
}  النَّارِ  ِيف  أُمِّك َمعَ  أُمِّي إنَّ { : "  قَالَ  َوَغْريِهِ  اْلُمْسَندِ  ِيف  الَِّذي اْحلَِديثِ  َوِيف " . }  اْآلِخَرةَ  ُتذَكِّرُ  فَِإنـََّها اْلُقُبورَ  فـَُزوُروا

ْحَياءِ  اْلَفْتحِ  َعامِ  ِيف  َهَذا:  ِقيلَ  فَِإنْ "  ََذا ذََكَرهُ  َمنْ  َذِلكَ  ذََكرَ  َوِهلََذا اْلَوَداعِ  ةِ َحجَّ  ِيف  َذِلكَ  بـَْعدَ  َكانَ  َواْإلِ  اْعَتَذرَ  َوِ
:  َهلَبٍ  َأِيب  ِيف  َكَقْوِلهِ  َنْسخٌ  َيْدُخُلهُ  َال  َوَيُكونُ  َكانَ  َعمَّا اْخلَبَـرَ  إنَّ :  اْألَوَّلُ (  -:  ِلُوُجوهِ  بَاِطلٌ  َوَهَذا التَّْذِكَرةِ  َصاِحبُ 

" }  النَّارِ  ِيف  َوأَبَاك َأِيب  إنَّ { : "  ِيف  وََكَذِلكَ . }  َصُعوًدا َسُأْرِهُقهُ { :  اْلَوِليدِ  ِيف  وََكَقْوِلهِ }  بٍ هلََ  َذاتَ  نَارًا َسَيْصَلى{ 
َها َخيُْرجُ  نَارٍ  َعنْ  َخبَـًرا لَْيسَ  َوَهَذا" }  النَّارِ  ِيف  َوأُمَّك أُمِّي إنَّ { "  وَ   َكانَ  َلوْ  نَّهُ ِألَ  ؛ اْلَكَباِئرِ  َكَأْهلِ  َصاِحبُـَها ِمنـْ

َههُ  ملَْ  إميَانـُُهَما اللَّهِ  ِعْلمِ  ِيف  َسَبقَ  َقدْ  َكانَ  َوَلوْ  َهلَُما اِالْسِتْغَفارُ  َجلَازَ  َكَذِلكَ   َوَمنْ  بِاْخلََواتِيمِ  اْألَْعَمالَ  فَِإنَّ  َذِلكَ  َعنْ  يـَنـْ
رَ  زَارَ  النَِّيبَّ  َأنَّ :  الثَّاِين . (  ُممَْتِنًعا َلهُ  ْغَفارُ اِالْستِ  َيُكونُ  َفَال  َلهُ  يـَْغِفرُ  اللَّهَ  فَِإنَّ  ُمْؤِمًنا َماتَ   ِبَطرِيِقهِ  َكاَنتْ  ِألَنـََّها أُمِّهِ  قـَبـْ

 َفَكْيفَ  َطرِيِقهِ  َغْريِ  ِيف  بِالشَّامِ  َمْدُفونًا َكانَ  إذْ  يـَُزْرهُ  َوملَْ  ُهَناكَ  َيُكنْ  فـََلمْ  أَبُوهُ  َوَأمَّا اْلَفْتحِ  َعامَ  َمكَّةَ  ِعْندَ "  بِاحلَُْجونِ " 
َفعُ  إميَانًا ُمْؤِمنَـْنيِ  َكانَا َلوْ  إنـَُّهَما:  الثَّاِلثُ . (  ؟ َلهُ  ُأْحِييَ :  يـَُقالُ   َمحَْزةَ :  َعمَّْيهِ  ِمنْ  َوالذِّْكرِ  بِالشُّْهَرةِ  َأَحقّ  َكانَا يـَنـْ

  أھـ.َوَحنِْوِهمْ  َضةِ الرَّافِ  ِمنْ  اْجلُهَّالُ  يـَُقولُهُ  ِممَّا أَبـَْعد َوَهَذا ؛ َواْلَعبَّاسِ 
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 يَْفِصلُ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  أَْواَلُدُكمْ  َواَل  أَْرَحاُمُكمْ  تَْنفََعُكمْ  لَنْ     :هلقولِ  عمليٌّ  بيانٌ  إن ما سبق وعليه ف 

ُ  بَْينَُكمْ     .)الممتحنة(  ) 3( بَِصيرٌ  تَْعَملُونَ  بَِما َوهللاَّ
  

ھل ھذه معصية ! ؟ه في النارِ أقاربَ  أنفي    لنَّبِيِّ ا ذنب ما :ھول أسيُ أن  ينبغيالسؤال الذي 
   !؟....  رتكبھاا

  
 نانبيِّ  نبوةِ في قدح يعلى الشرك   النَّبِيِّ ھل موت أقارب :يطرح نفسه ھو الً سؤا ھناك إن :اثالثً 
  ؟  

على  مات آباؤھم نبياءِ ألا بعضَ  ألننا وجدنا؛ قط نبوته  ال يقدح فياألمر  ھذاإن  : الجواب
  :ال الحصر جاء إلينا ما يليفعلى سبيل المثال  ....وأزواجھم  ھمؤوأبنا، الشرك 

ِ وعدوً ، ا أباه كان مشركً  كان   إبراھيم -1  :   قال ...ا مطلقً  هفي نبوت ولم يقدح أحدٌ ،  ا 
 أَنَّھُمْ  لَھُمْ  تَبَيَّنَ  َما بَْعدِ  ِمنْ  قُْربَى أُولِي َكانُوا َولَوْ  لِْلُمْشِرِكينَ  يَْستَْغفُِروا أَنْ  آََمنُوا َوالَِّذينَ  لِلنَّبِيِّ  َكانَ  َما 

ا إِيَّاهُ  َوَعَدھَا َمْوِعَدةٍ  َعنْ  إاِلَّ  أِلَبِيهِ  إِْبَراِھيمَ  اْستِْغفَارُ  َكانَ  َوَما) 113( اْلَجِحيمِ  أَْصَحابُ   أَنَّهُ  لَهُ  تَبَيَّنَ  فَلَمَّ
ِ  َعُدوٌّ  َّ أَ  ِ اهٌ  ْبَراِھيمَ إِ  إِنَّ  ِمْنهُ  تَبَرَّ   )  .التوبة(   )114( َحلِيمٌ  أَلَوَّ

 سأستغفر{ :  بقوله}  ِإيَّاهُ  اَوَعَدهَ  َمْوِعَدةٍ  َعن ِإالَّ  ألَبِيهِ  إبراهيم استغفار َكانَ  َوَما{ : جاء في تفسير الجاللين
َ  فـََلمَّا{  ُيسلم أن رجاء}  ريبِّ  لك  ِإنَّ {  له االستغفار وترك}  ِمْنهُ  تـَبَـرَّأَ {  الكفر على مبوته}  ِللَّهِ  َعُدوٌّ  أَنَّهُ  َلهُ  تـَبَـنيَّ

   أھـ .األذى على صبور}  َحِليمٌ  َغُفورٌ {  والدعاء التضرع كثري}  َألوَّاهٌ  إبراهيم
   .... ِ  اعدوً  امشركً كان   إبراھيمَ  أباأن  المالحظ

   !؟ ... ا مع محمدٍ كما فعلو   إبراھيمَ  في نبوةِ المعترضون لماذا لم يقدح  :أتساءلو
  
ي عل لما نادى نوحٌ  وذلك..  نوحٍ  في نبوةِ  ولم يقدح أحدٌ ،  على الكفر هابنُ  مات  نوح -2
َسآِوي إَِلى  " :  قائالً  الكافرين فلم يمتثل االبن له عوال يغرق م، يركب معه في السفينة  حتى هبنِ ا

ِحَم َعاِصَم الْ الَ  َجَبٍل َيْعِصُمِني ِمَن اْلَماء َقالَ   ِمَن اْلُمْغَرقِينَ  َفَكانَ " َيْوَم ِمْن أَْمِر ّهللاِ إاِلَّ َمن رَّ
  . الھالكين

َربِّ إِنَّ اُبِني ِمْن   : قائالً   هربَّ   فكلم نوحٌ  )ه المؤمنين من قومِ ( هبنجاة أھلِ   قد وعدهو
ُه َلْيسَ  45 اْلَحقُّ َوأَنَت أَْحَكُم اْلَحاِكِمينَ  أَْھلِي َوإِنَّ َوْعَدكَ  ُه َعَمٌل َغْيُر  َقاَل َيا ُنوُح إِنَّ ِمْن أَْھلَِك إِنَّ

  ).ھود(   46 َصالٍِح َفالَ َتْسأَْلِن َما َلْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم إِنِّي أَِعُظَك أَن َتُكوَن ِمَن اْلَجاِھلِينَ 
}  ِإنَّهُ {  دينك أهل من أو الناجني}  كَ َأْهلِ  ِمنْ  لَْيسَ  ِإنَّهُ  نوح يا{  تعاىل}  قَالَ {  :جاء في تفسير الجاللين 
رُ  َعَملٌ {  بنجاته ِإياي سؤالك أي  ، فعل »َعِمل« ميم بكسر قراءة ويف ، للكافرين جناة وال كافر فِإنه}  صاحل َغيـْ

 ِإينِّ {  ابنك إجناء من}  ِعْلمٌ  ِبهِ  َلكَ  لَْيسَ  َما{  والتخفيف بالتشديد}  َتْسأَْلنِ  َفالَ {  البنه فالضمري »َغْري « ونصب
   أھـ . تعلم مل ما بسؤالك}  اجلاهلني ِمنَ  َتُكونَ  َأن َأِعُظكَ 

  ؟   كما فعلوا مع محمدٍ    نوحٍ  في نبوةِ  المعترضونلماذا لم يقدح  :وأتساءل 
  
 في نبوةِ  قطُ  ولم يقدح أحدٌ  ، ماتت زوجته على الكفر كما كان من زوجِة نوح  لوط -3

ُ َمَثالً لِّلَِّذيَن َكَفُروا ِاْمَرأََة ُنوٍح َوِاْمَرأََة لُوٍط َكاَنَتا  :  قال  ، - السالم عليھما - نالنبيي َضَرَب هللاَّ
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اَر َمَع  َتْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصالَِحْيِن َفَخاَنَتاُھَما َفَلْم ُيْغِنَيا َعْنُھَما ِمنَ  ِ َشْيئاً َوقِيَل اْدُخاَل النَّ هللاَّ
اِخلِي    ).10التحريم(   نَ الدَّ

م هلم -مثال حلال الكفرة  ضرب اهللاُ  : جاء في التفسير الميسر م منهم ومعاشر , يف خمالطتهم املسلمني وقر
حيث كانتا يف عصمة عبَدين من : وزوجة نيب اهللا لوط, حبال زوجة نيب اهللا نوح -وأن ذلك ال ينفعهم لكفرهم باهللا

فلم يدفع هذان الرسوالن عن زوجتيهما , فقد كانتا كافرتني, انة هلما يف الدينفوقعت منهما اخلي, عبادنا صاحلني
ويف ضرب هذا املثل دليل على أن القرب . ادخال النار مع الداخلني فيها: وقيل للزوجتني, من عذاب اهللا شيًئا

  أھـ .ال يفيد شيئا مع العمل السيِّئ, والصاحلني, من األنبياء
  

  وأھلكھم هللاُ  ، على الشركِ  وأبناء أنبياء، لنا أن زوجات يذكر قدس الم الكتابَ إن  :ارابعً 
وزوجات كثير ، وأمھات ، وأبناء ، باء آ كل المقدس لم يصف لنا أحوال أن الكتابَ مع العلم ... 
  :ما يليجاء فيه  رفعلي سبيل المثال ال الحص  ؟ يماناإلأم  ھل كانوا على الشركِ ،  األنبياءِ من 

في عيني  صنعت الشرَ ؛ ألنھا  ھاكفرِ  لكت بسببِ أھُ   لوط زوجةَ أن  التكوين فرُ سيذكر  -1 
َوإِْذ أَْشَرقَِت الشَّْمُس َعلَى األَْرِض َدَخَل لُوطٌ إِلَى ُصوَغَر، 23عدد  19 اإلصحاحِ وذلك في  ... الربِّ 

بُّ َعلَى َسُدوَم َوَعُموَرةَ ِكْبِريتًا َونَاًرا ِمْن عِ 24 بِّ ِمَن السََّماءِ فَأَْمطََر الرَّ َوقَلََب تِْلَك اْلُمُدَن، 25. ْنِد الرَّ
ائَِرِة، َوَجِميَع ُسكَّاِن اْلُمُدِن، َونَبَاَتِ◌ األَْرضِ  َونَظََرِت اْمَرأَتُهُ ِمْن َوَرائِِه فََصاَرْت َعُموَد 26. َوُكلَّ الدَّ

  .ِمْلحٍ 
روت اعبد العشت،خر حياته آكفر في  هللا داودَ  بن نبيِّ  أن سليمانَ   األولسفر الملوك يذكر  -2
 نهأل؛ الربُّ  له نه لم يغفرأو.... داود ا ألبيه الصالحلك من بعده إكرمً عاقبه بنزع المُ  وأن هللاَ ...
َوأََحبَّ اْلَملُِك ُسلَْيَماُن نَِساًء 1 عدد 11اإلصحاح وذلك في  .....ااءً عدأله  لربُّ اسخر لذلك تب ي لم

ونِيَّاٍت َوأَُدوِميَّاٍت َوِصيُدونِيَّاٍت َوِحثِّيَّاٍت : َع بِْنِت فِْرَعْونَ َغِريبَةً َكثِيَرةً مَ  ِمَن األَُمِم الَِّذيَن 2ُموآبِيَّاٍت َوَعمُّ
بُّ لِبَنِي إِْسَرائِيلَ  قُلُوبَُكْم َوَراَء الَ تَْدُخلُوَن إِلَْيِھْم َوھُْم الَ يَْدُخلُوَن إِلَْيُكْم، ألَنَّھُْم يُِميلُوَن «: قَاَل َعْنھُُم الرَّ

يَِّداِت، َوثاَلَُث ِمئٍَة ِمَن 3. فَاْلتََصَق ُسلَْيَماُن بِھُؤالَِء بِاْلَمَحبَّةِ . »آلِھَتِِھمْ  َوَكانَْت لَهُ َسْبُع ِمئٍَة ِمَن النَِّساِء السَّ
، فَأََمالَْت نَِساُؤهُ قَْلبَهُ  َراِريِّ اَن أَنَّ نَِساَءهُ أََمْلَن قَْلبَهُ َوَراَء آلِھٍَة َوَكاَن فِي َزَماِن َشْيُخوَخِة ُسلَْيمَ 4. السَّ

بِّ إِلِھِه َكقَْلِب َداُوَد أَبِيهِ  فََذھََب ُسلَْيَماُن َوَراَء َعْشتُوَرَث إِلھَِة 5. أُْخَرى، َولَْم يَُكْن قَْلبُهُ َكاِمالً َمَع الرَّ
ونِيِّينَ  يُدونِيِّيَن، َوَمْلُكوَم ِرْجِس اْلَعمُّ بَّ تََماًما َوَعمِ 6. الصِّ ، َولَْم يَْتبَِع الرَّ بِّ َل ُسلَْيَماُن الشَّرَّ فِي َعْينَِي الرَّ

ِحينَئٍِذ بَنَى ُسلَْيَماُن ُمْرتَفََعةً لَِكُموَش ِرْجِس اْلُموآبِيِّيَن َعلَى اْلَجبَِل الَِّذي تَُجاهَ أُوُرَشلِيَم، 7. َكَداُوَد أَبِيهِ 
ونَ  . َوھَكَذا فََعَل لَِجِميِع نَِسائِِه اْلَغِريبَاِت اللََّواتِي ُكنَّ يُوقِْدَن َويَْذبَْحَن آللِھَتِِھنَّ 8 .َولُِمولََك ِرْجِس بَنِي َعمُّ

تَْيِن،9 بِّ إِلِه إِْسَرائِيَل الَِّذي تََراَءى لَهُ َمرَّ بُّ َعلَى ُسلَْيَماَن ألَنَّ قَْلبَهُ َماَل َعِن الرَّ َوأَْوَصاهُ 10 فََغِضَب الرَّ
بُّ فِي ھذَ  بُّ لُِسلَْيَمانَ 11. ا األَْمِر أَْن الَ يَتَّبَع آلِھَةً أُْخَرى، فَلَْم يَْحفَْظ َما أَْوَصى بِِه الرَّ ِمْن أَْجِل «: فَقَاَل الرَّ

ُق اْلَمْملََكةَ  َعْنَك تَْمِزيقًا  أَنَّ ذلَِك ِعْنَدَك، َولَْم تَْحفَْظ َعْھِدي َوفََرائِِضَي الَّتِي أَْوَصْيتَُك بِھَا، فَإِنِّي أَُمزِّ
قُھَا12. َوأُْعِطيھَا لَِعْبِدكَ  . إاِلَّ إِنِّي الَ أَْفَعُل ذلَِك فِي أَيَّاِمَك، ِمْن أَْجِل َداُوَد أَبِيَك، بَْل ِمْن يَِد اْبنَِك أَُمزِّ

ُق ِمْنَك اْلَمْملََكةَ ُكلَّھَا، بَْل أُْعِطي ِسْبطًا َواِحًدا الْبنِ 13 َك، ألَْجِل َداُوَد َعْبِدي، َوألَْجِل َعلَى أَنِّي الَ أَُمزِّ
 .»أُوُرَشلِيَم الَّتِي اْختَْرتُھَا

بُّ َخْصًما لُِسلَْيَمانَ 14 ، َكاَن ِمْن نَْسِل اْلَملِِك فِي أَُدومَ : َوأَقَاَم الرَّ ا َكاَن 15. ھََدَد األَُدوِميَّ َوَحَدَث لَمَّ
ألَنَّ يُوآَب 16. اْلَجْيِش لَِدْفِن اْلقَْتلَى، َوَضَرَب ُكلَّ َذَكٍر فِي أَُدومَ  َداُوُد فِي أَُدوَم، ِعْنَد ُصُعوِد يُوآَب َرئِيسِ 
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أَنَّ ھََدَد ھََرَب ھَُو َوِرَجاٌل 17. َوُكلَّ إِْسَرائِيَل أَقَاُموا ھُنَاَك ِستَّةَ أَْشھٍُر َحتَّى أَْفنَْوا ُكلَّ َذَكٍر فِي أَُدومَ 
َوقَاُموا ِمْن ِمْديَاَن َوأَتَْوا إِلَى 18. َوَكاَن ھََدُد ُغالًَما َصِغيًرا. َعهُ لِيَأْتُوا ِمْصرَ أَُدوِميُّوَن ِمْن َعبِيِد أَبِيِه مَ 

تًا َوَعيََّن فَاَراَن، َوأََخُذوا َمَعھُْم ِرَجاالً ِمْن فَاَراَن َوأَتَْوا إِلَى ِمْصَر، إِلَى فِْرَعْوَن َملِِك ِمْصَر، فَأَْعطَاهُ بَيْ 
َجهُ أُْخَت اْمَرأَتِِه، أُْخَت 19. أَْعطَاهُ أَْرًضالَهُ طََعاًما وَ  ا، َوَزوَّ فََوَجَد ھََدُد نِْعَمةً فِي َعْينَْي فِْرَعْوَن ِجّدً

. فََولََدْت لَهُ أُْخُت تَْحفَنِيَس َجنُوبََث اْبنَهُ، َوفَطََمْتهُ تَْحفَنِيُس فِي َوَسِط بَْيِت فِْرَعْونَ 20. تَْحفَنِيَس اْلَملَِكةِ 
فََسِمَع ھََدُد فِي ِمْصَر بِأَنَّ َداُوَد قَِد اْضطََجَع َمَع 21. اَن َجنُوبَُث فِي بَْيِت فِْرَعْوَن بَْيَن بَنِي فِْرَعْونَ َوكَ 

 فَقَاَل لَهُ 22. »أَْطلِْقنِي إِلَى أَْرِضي«: فَقَاَل ھََدُد لِفِْرَعْونَ . آبَائِِه، َوبِأَنَّ يُوآَب َرئِيَس اْلَجْيِش قَْد َماتَ 
الَ َشْيَء، َوإِنََّما «: فَقَالَ » َماَذا أَْعَوَزَك ِعْنِدي َحتَّى إِنََّك تَْطلُُب الذَّھَاَب إِلَى أَْرِضَك؟«: فِْرَعْونُ 
ِك َرُزوَن ْبَن أَلِيَداَع، الَِّذي ھََرَب ِمْن ِعْنِد َسيِِّدِه ھََدَد َعَزَر َملِ : َوأَقَاَم هللاُ لَهُ َخْصًما آَخرَ 23.»أَْطلِْقنِي

بِھَا  فََجَمَع إِلَْيِه ِرَجاالً فََصاَر َرئِيَس ُغَزاٍة ِعْنَد قَْتِل َداُوَد إِيَّاھُْم، فَاْنطَلَقُوا إِلَى ِدَمْشَق َوأَقَاُموا24ُصوبَةَ، 
هَ إِْسَرائِيَل، َوَملََك فََكرِ . َوَكاَن َخْصًما إِلْسَرائِيَل ُكلَّ أَيَّاِم ُسلَْيَماَن، َمَع َشرِّ ھََددَ 25. َوَملَُكوا فِي ِدَمْشقَ 

 .َعلَى أََرامَ 
ِه َصُروَعةُ، َوِھَي اْمرأَةٌ أَْرَملَةٌ، . َويَُرْبَعاُم ْبُن نَابَاطَ، أَْفَرايِِميٌّ ِمْن َصَرَدةَ، َعْبٌد لُِسلَْيَمانَ 26 َواْسُم أُمِّ

أَنَّ ُسلَْيَماَن بَنَى اْلقَْلَعةَ َوَسدَّ ُشقُوَق َمِدينَِة : َملِكِ َوھَذا ھَُو َسبَُب َرْفِعِه يََدهُ َعلَى الْ 27. َرفََع يََدهُ َعلَى اْلَملِكِ 
ا َرأَى ُسلَْيَماُن اْلُغالََم أَنَّهُ َعاِمٌل ُشْغالً، أَقَاَمهُ َعلَى28. َداُوَد أَبِيهِ  ُجُل يَُرْبَعاُم َجبَّاَر بَأٍْس، فَلَمَّ ُكلِّ  َوَكاَن الرَّ

يلُونِيُّ  َوَكانَ 29. أَْعَماِل بَْيِت يُوُسفَ  ا َخَرَج يَُرْبَعاُم ِمْن أُوُرَشلِيَم، أَنَّهُ الَقَاهُ أَِخيَّا الشِّ َماِن لَمَّ فِي ذلَِك الزَّ
َداِء اْلَجِديِد 30. النَّبِيُّ فِي الطَِّريِق َوھَُو الَبٌِس ِرَداًء َجِديًدا، َوھَُما َوْحَدھَُما فِي اْلَحْقلِ  فَقَبََض أَِخيَّا َعلَى الرِّ

قَهُ اْثنَتَْي َعَشَرةَ قِْطَعةً الَّذِ  بُّ «: َوقَاَل لِيَُرْبَعامَ 31ي َعلَْيِه َوَمزَّ ُخْذ لِنَْفِسَك َعَشَر قِطٍَع، ألَنَّهُ ھَكَذا قَاَل الرَّ
ُق اْلَمْملََكةَ ِمْن يَِد ُسلَْيَمانَ : إِلهُ إِْسَرائِيلَ   ھأَنََذا أَُمزِّ

لَهُ ِسْبطٌ َواِحٌد ِمْن أَْجِل َعْبِدي َداُوَد َوِمْن أَْجِل أُوُرَشلِيَم اْلَمِدينَِة  َويَُكونُ 32. َوأُْعِطيَك َعَشَرةَ أَْسبَاطٍ 
يُدونِيِّيَن، 33الَّتِي اْختَْرتُھَا ِمْن ُكلِّ أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل،  ألَنَّھُْم تََرُكونِي َوَسَجُدوا لَِعْشتُوَرَث إِلھَِة الصِّ

وَن، َولَْم يَْسلُُكوا فِي طُُرقِي لِيَْعَملُوا اْلُمْستَقِيَم فِي َعْينَيَّ  َولَِكُموَش إِلِه اْلُموآبِيِّيَن، َولَِمْلُكوَم إِلِه بَنِي َعمُّ
َوالَ آُخُذ ُكلَّ اْلَمْملََكِة ِمْن يَِدِه، بَْل أَُصيُِّرهُ َرئِيًسا ُكلَّ أَيَّاِم َحيَاتِِه 34. َوفََرائِِضي َوأَْحَكاِمي َكَداُوَد أَبِيهِ 

َوآُخُذ اْلَمْملََكةَ ِمْن يَِد اْبنِِه َوأُْعِطيَك 35. ِل َداُوَد َعْبِدي الَِّذي اْختَْرتُهُ الَِّذي َحفِظَ َوَصايَاَي َوفََرائِِضيألَجْ 
ألَيَّاِم أََماِمي َوأُْعِطي اْبنَهُ ِسْبطًا َواِحًدا، لِيَُكوَن ِسَراٌج لَِداُوَد َعْبِدي ُكلَّ ا36. إِيَّاھَا، أَِي األَْسبَاطَ اْلَعَشَرةَ 

َوآُخُذَك فَتَْملُِك َحَسَب ُكلِّ َما تَْشتَِھي 37. فِي أُوُرَشلِيَم اْلَمِدينَِة الَّتِي اْختَْرتُھَا لِنَْفِسي ألََضَع اْسِمي فِيھَا
فِي طُُرقِي، َوفََعْلَت َما  فَإَِذا َسِمْعَت لُِكلِّ َما أُوِصيَك بِِه، َوَسلَْكتَ 38. نَْفُسَك، َوتَُكوُن َملًِكا َعلَى إِْسَرائِيلَ 

، َوَحفِْظَت فََرائِِضي َوَوَصايَاَي َكَما فََعَل َداُوُد َعْبِدي، أَُكوُن َمَعَك َوأَْبنِي لَكَ   بَْيتًا ھَُو ُمْستَقِيٌم فِي َعْينَيَّ
أَْجِل ھَذا، َولِكْن الَ ُكلَّ َوأُِذلُّ نَْسَل َداُوَد ِمْن 39. آِمنًا َكَما بَنَْيُت لَِداُوَد، َوأُْعِطيَك إِْسَرائِيلَ 

َوَكاَن فِي . َوطَلََب ُسلَْيَماُن قَْتَل يَُرْبَعاَم، فَقَاَم يَُرْبَعاُم َوھََرَب إِلَى ِمْصَر إِلَى ِشيَشَق َملِِك ِمْصرَ 40.»األَيَّامِ 
َوِحْكَمتُهُ أََما ِھَي َمْكتُوبَةٌ فِي ِسْفِر أُُموِر َوبَقِيَّةُ أُُموِر ُسلَْيَماَن َوُكلُّ َما َصنََع 41. ِمْصَر إِلَى َوفَاِة ُسلَْيَمانَ 

ثُمَّ 43. َوَكانَِت األَيَّاُم الَّتِي َملََك فِيھَا ُسلَْيَماُن فِي أُوُرَشلِيَم َعلَى ُكلِّ إِْسَرائِيَل أَْربَِعيَن َسنَةً 42ُسلَْيَماَن؟ 
  !ال تعليق  .اُوَد أَبِيِه، َوَملََك َرُحْبَعاُم اْبنُهُ ِعَوًضا َعْنهُ اْضطََجَع ُسلَْيَماُن َمَع آبَائِِه َوُدفَِن فِي َمِدينَِة دَ 

 عدد 7 إلصحاحاذلك في و .... خوة يسوع لم يكونوا يؤمنون بهإأن  هفي إنجيلِ يوحنا  يذكر -3
يُذَك أَْيًضا أَْعَمالََك الَّتِي تَْعَمُل، اْنتَقِْل ِمْن ھُنَا َواْذھَْب إِلَى اْليَھُوِديَِّة، لَِكْي يََرى تاَلَمِ «:فَقَاَل لَهُ إِْخَوتُهُ 3
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إِْن ُكْنَت تَْعَمُل ھِذِه األَْشيَاَء فَأَْظِھْر . ألَنَّهُ لَْيَس أََحٌد يَْعَمُل َشْيئًا فِي اْلَخفَاِء َوھَُو يُِريُد أَْن يَُكوَن َعالَنِيَةً 4
  .يُْؤِمنُوَن بِهِ ألَنَّ إِْخَوتَهُ أَْيًضا لَْم يَُكونُوا 5. »نَْفَسَك لِْلَعالَمِ 

  َوَجاءَ 19عدد 8إلصحاحا وذلك في ... لم يؤمنوا بهه يسوع وأخواتَ  له أن أمَ لوقا في إنجيِ  يذكر -4
ُه َوإِْخَوُتُه، َوَلْم َيْقِدُروا أَْن َيِصلُوا إَِلْيِه لَِسَبِب اْلَجْمعِ   َك َوإِْخَوُتَك «:َفأَْخَبُروهُ َقاِئلِينَ 20. إَِلْيِه أُمُّ أُمُّ

  فُوَن َخاِرًجاَواقِ 
أُمِّي َوإِْخَوِتي ُھُم الَِّذيَن َيْسَمُعوَن َكلَِمَة ِهللا َوَيْعَملُوَن «:َفأََجاَب َوَقاَل َلُھمْ 21. »، ُيِريُدوَن أَْن َيَرْوكَ 

  !ال تعليق .»ِبَھا
ُ  َصلَّى -ھل كفر أقارُب النبيِّ : ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو بعد دخولھم اإلسالم في  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى -حياته ثم ارتدوا ،أم أنه كانوا كفاًرا  من األساس، ومنھم من لم يرى النبيَّ  كي يؤمن  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ
 ....بھم بعد دخولھم دينھم اأنبياِء الكتاب المقدس  فإنھم كفرو بعِض  وھذا بخالف أھلِ ..... به مثل أمه وأبيه
!؟....بعد أن اعتنقه -عليه السالم  -مان الذي كفر بدين أبيه داودكما كان من سلي  

  
  
  ! الً كان ضا نبيٌّ                                               

  
  كم ؟ كرسولِ  الً كان ضا ؟ وھل ھناك رسولٌ  الً كم ضاكيف كان رسولُ  :الستھزاءِ ا على سبيلِ قالوا 

  ) .7الضحى(    َوَوَجَدَك َضااّلً فَھََدى   : هللاِ قول  :وكان استشھادھم على استھزائھم ھو
  

  الرد على الشبھة •
  

فكل ما ھنالك أن  ...وبصرھم  ،ھم ھم وعمى بصيرتِ تدل على جھلِ فھي  ؛ امطلقً  ھذه ليست بشبھةٍ إن   :أوالً 
 وعن الرسالةِ  ا عن النبوةِ كان بعيدً   أن النبيَّ فُھم منه ) 7الضحى(    َوَوَجَدَك َضااّلً فَھََدى   :قول هللا 

  :ل على ذلك أدلة منھالدت....إليھم  فھداه هللاُ  والعلمِ 
ً  َوَعلََّمَك َما لَمْ  :   هقولُ  -1    ).113النساء(  تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل ّهللاِ َعلَْيَك َعِظيما

يَمانُ  َواَل  اْلِكتَابُ  َما تَْدِري ُكْنتَ  َما اأَْمِرنَ  ِمنْ  ُروًحا إِلَْيكَ  أَْوَحْينَا َوَكَذلِكَ   :  هقولُ  -2  َجَعْلنَاهُ  َولَِكنْ  اإْلِ
ِ  ِصَراطِ ) 52( ُمْستَقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى لَتَْھِدي َوإِنَّكَ  ِعبَاِدنَا ِمنْ  نََشاءُ  َمنْ  بِهِ  نَْھِدي نُوًرا  فِي َما لَهُ  الَِّذي هللاَّ

َماَواتِ  ِ  ىإِلَ  أاََل  اأْلَْرضِ  فِي َوَما السَّ   ).الشورى( ) 53( اأْلُُمورُ  تَِصيرُ  هللاَّ
 افِلِينَ نَْحُن نَقُصُّ َعلَْيَك أَْحَسَن اْلقََصِص بَِما أَْوَحْينَا إِلَْيَك ھَـَذا اْلقُْرآَن َوإِن ُكنَت ِمن قَْبلِِه لَِمَن اْلغَ    : هقولُ  -3 
 )3يوسف. (  
 إِنَّ  فَاْصبِرْ  ھََذا قَْبلِ  ِمنْ  قَْوُمكَ  َواَل  أَْنتَ  تَْعلَُمھَا ُكْنتَ  َما إِلَْيكَ  وِحيھَانُ  اْلَغْيبِ  أَْنبَاءِ  ِمنْ  تِْلكَ   :  هقولُ  -4

  . ) 49ھود (  لِْلُمتَّقِينَ  اْلَعاقِبَةَ 
لو قرءوا : أقول ...على عدم بصيرتھم،وأما عن عمى بصِرھم إن أحسنُت بھم الظن ةلأدكان ما سبق 

  :ما سبق كما يلي قويجاء في بعض كتب التفاسير ما ي....الغير الئقة التفاسيَر ما سألوا بطريقتِھم 
  أهـ. إليها فهداك:  أي}  فهدى{  الشريعةِ  من اآلن عليه أنت عما}  َضاّالً  َوَوَجَدكَ {  : الجاللين تفسيرِ  -1
   أھـ. ألحسن األعمال ووفقك, فعلَّمك ما مل تكن تعلم, ووجدك ال تدري ما الكتاب وال اإلميان :الميسر التفسيرِ  -2

  .- هللاِ  بفضلِ  - الشبھةتزول  وعليه
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  ؟...كرسولكم  وھل ھناك رسول كان ضاالً  : قالوا لما ، ھمأخالقِ  سوءِ  ىيعبر عن مد ھمسؤالَ  إن :ا  ثانيً 
من الضالين حينما قتل  لقد كان موسى  :وأقول،  في السؤال والوقاحةِ  غم شعوري بالھمزِ رُ  أجيبُ  :قلتُ  

 ا عن النبوةِ كان بعيدً  أنه  : أعني بذلك؛ بعد  الً لم يكن رسو :وحينما أقول من الضالين أي، ري المص
   ..... نا كنبيِّ  والعلمِ  والرسالةِ 

الِّينَ    : عن موسى  لهقوذلك على  يدلل   ).20الشعراء(  قَاَل فََعْلتُھَا إِذاً َوأَنَا ِمَن الضَّ
الِّينَ  ِمنَ  َوأَنَاْ {  حينئذ :أي}  إِذاً  فََعْلتُھَا{  موسى}  قَالَ { : جاء في تفسير الجاللين   هللا آتاني عما}  الضَّ

   أھـ. والرسالة العلم من بعدھا
   أھـ. فعلُت ما ذكرَت قبل أن يوحي هللا إلي،ويبعثني رسوال: قال موسى مجيبًا لفرعون:الميسر وجاء في التفسيرِ 

 ليس، المقصود ھنا ليس ھو ما تصوره عقولھم المريضة  الضاللَ أن سبق  يتضح لنا  ما  من خاللِ إًذا 
   ...الضالل الذي ھم عليه 

  
بأنه  الربِّ  المقدس إلى ينسبه الكتابُ  ھو ما المعترضين الحقيقي الذي يدور في أذھانِ  الضاللَ  إن: ا  ثالثً 

  :منھا المقدسِ  من الكتابِ  في عدة مواضعٍ  ذلكو .... ھمقلوبَ  يويقس والبشرَ  يضل األنبياءَ 
بُّ لُِموَسى1عدد 10إصحاح  سفر الخروج -1 اْدُخْل إِلَى فِْرَعْوَن، فَإِنِّي أَْغلَْظُت قَْلبَهُ َوقُلُوَب «: ثُمَّ قَاَل الرَّ

  .َعبِيِدِه لَِكْي أَْصنََع آيَاتِي ھِذِه بَْينَھُمْ 
 ه من نفسِ وغيرُ  لكھم كما يذكر النصُ ھليُ ؛ ه يدِ وعب فرعونَ  ھو من يقسي قلبَ  ن هللاَ أھنا إن المالحظ  : قلتُ 
َوالَ يَْسَمُع لَُكَما 4. َولِكنِّي أُقَسِّي قَْلَب فِْرَعْوَن َوأَُكثُِّر آيَاتِي َوَعَجائِبِي فِي أَْرِض ِمْصرَ 3 عدد 7 صحاحاإل فيف ،السفر

  .ي إِْسَرائِيَل ِمْن أَْرِض ِمْصَر بِأَْحَكاٍم َعِظيَمةٍ فِْرَعْوُن َحتَّى أَْجَعَل يَِدي َعلَى ِمْصَر، فَأُْخِرَج أَْجنَاِدي، َشْعبِي بَنِ 
، َوَسأَُمدُّ يَِدي 9عدد 14 إصحاح حزقيالسفر  -2 بَّ قَْد أَْضلَْلُت ذلَِك النَّبِيَّ فَإَِذا َضلَّ النَّبِيُّ َوتََكلََّم َكالًَما، فَأَنَا الرَّ

ائِِل يَُكوُن إِْثُم النَّبِيِّ . يَْحِملُوَن إِْثَمھُمْ وَ 10. َعلَْيِه َوأُبِيُدهُ ِمْن َوْسِط َشْعبِي إِْسَرائِيلَ     !.َكإِْثِم السَّ
  !....رسلهالذي يُ  النبيَّ  يضلُ  أن هللاَ  ينإن المالحظ  من النص:قلتُ 

  !؟ النصوصِ تلك  بزعمِ   المقدسِ  الكتابِ  أنبياءِ  على  ضاللِ الً أليس ھذا دلي :وأتساءل 
بُّ ُروَح َكِذٍب فِي أَْفَواِه َجِميِع أَْنبِيَائَِك ھُؤالَِء، وَ 23 عدد 22 إصحاح األول ملوكسفر -3 اآلَن ھَُوَذا قَْد َجَعَل الرَّ

بُّ تََكلََّم َعلَْيَك بَِشرّ    !ال تعليق  ...»َوالرَّ
ُسوا ُسبُوتِ 24عدد20 إصحاح حزقيالسفر  -4 ي، َوَكانَْت ألَنَّھُْم لَْم يَْصنَُعوا أَْحَكاِمي، بَْل َرفَُضوا فََرائِِضي، َونَجَّ

ْستُھُْم 26َوأَْعطَْيتُھُْم أَْيًضا فََرائَِض َغْيَر َصالَِحٍة، َوأَْحَكاًما الَ يَْحيَْوَن بِھَا، 25. ُعيُونُھُْم َوَراَء أَْصنَاِم آبَائِِھمْ  َونَجَّ
بُّ بَِعطَايَاھُْم إِْذ أََجاُزوا فِي النَّاِر ُكلَّ فَاتِِح َرْحٍم، ألُبِيَدھُْم، َحتَّى يَْعلَ     .ُموا أَنِّي أَنَا الرَّ

   !... وينجسھم يضل البشرَ   إليه سببحسب ما نُ  أن الربَّ   إن المالحظ  من النصوصِ :  قلتُ 
  !؟ ...بالضالل والنجاسة البشرَ  يعاقب هللاُ  ذا العقاب يرتضيه المعترضون وھو أنھل ھ :وأتساءل

ْيَت قُلُوبَنَا َعْن َمَخافَتَِك؟ اْرجْع ِمْن لَِماَذا أَْضلَْلتَنَا 17عدد 63إصحاح   إشعياءسفر   -5 يَا َربُّ َعْن طُُرقَِك، قَسَّ
  . أَْجِل َعبِيِدَك، أَْسبَاِط ِميَراثِكَ 

فَأَْطُرُدُكْم ِمْن ھِذِه األَْرِض إِلَى أَْرٍض لَْم تَْعِرفُوھَا أَْنتُْم َوالَ آبَاُؤُكْم، فَتَْعبُُدوَن 13عدد 16إصحاح مياسفر إر -6
 .آلِھَةً أُْخَرى نَھَاًرا َولَْيالً َحْيُث الَ أُْعِطيُكْم نِْعَمةً  ھُنَاكَ 
َوبُِكلِّ َخِديَعِة اإِلْثِم، فِي اْلھَالِِكيَن، ألَنَّھُْم لَْم يَْقبَلُوا َمَحبَّةَ 10عدد 2إصحاح  الثانية تسالونيكي رسالة بولس -7

قُوا اْلَكِذَب،  َوألَْجِل ھَذا َسيُْرِسلُ 11. اْلَحقِّ َحتَّى يَْخلُُصوا الَِل، َحتَّى يَُصدِّ لَِكْي يَُداَن َجِميُع 12إِلَْيِھُم هللاُ َعَمَل الضَّ
وا بِاإِلْثمِ  ، بَْل ُسرُّ قُوا اْلَحقَّ   .الَِّذيَن لَْم يَُصدِّ

 فَإًِذا ھَُو يَْرَحُم َمْن يََشاُء، َويُقَسِّي َمْن يََشاءُ 18عدد  9إصحاح  رسالة بولس إلى رومية-8
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َ يُِضلُّ َمن يََشاُء َويَْھِدي  أَفََمن : تقولُ  يةَ آ الكريم في القرآنِ  إن :لين قإ ُزيَِّن لَهُ ُسوُء َعَملِِه فََرآهُ َحَسناً فَإِنَّ هللاَّ
َ َعلِيٌم بَِما يَْصنَُعونَ    .) 8فاطر(   َمن يََشاُء فاََل تَْذھَْب نَْفُسَك َعلَْيِھْم َحَسَراٍت إِنَّ هللاَّ

ويضل من ،  ، يھدي من يستحق الھداية ويضل من يشاء عدالً ، منه  الً يھدي من يشاء فض هللاَ  إن :  قلتُ 
  :يدلل على ذلك اآلتي.... الحجة وإقامةِ  ،وذلك بعد النذيرِ  ، يستحق الضالل

بِيَن َحتَّى نَْبَعَث َرُسوالً     :قوله  -1   ). 15اإلسراء(   َوَما ُكنَّا ُمَعذِّ
ةٍ  ِمنْ  َوإِنْ  َوَنِذيًرا َبِشيًرا ِباْلَحقِّ  أَْرَسْلَناكَ  اإِنَّ    :قوله -2   )فاطر(  )24( َنِذيرٌ  فِيَھا َخاَل  إاِلَّ  أُمَّ
ةٍ  ُكلِّ  فِي َبَعْثَنا َلَقدْ     :قوله -3 اُغوتَ  َواْجَتِنُبوا هللاََّ  اْعُبُدوا أَنِ  َرُسواًل  أُمَّ ُ  َھَدى َمنْ  َفِمْنُھمْ  الطَّ  َمنْ  َوِمْنُھمْ  هللاَّ

اَلَلةُ  َعَلْيهِ  َحقَّتْ  ِبينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظُروا اأْلَْرِض  فِي َفِسيُروا الضَّ   )النحل )36( اْلُمَكذِّ
َما َربِّهِ  ِمنْ  آَيةٌ  َعَلْيهِ  أُْنِزلَ  َلْواَل  َكَفُروا الَِّذينَ  َوَيقُولُ    :قوله -4   )الرعد(  )7( ادٍ ھَ  َقْومٍ  َولُِكلِّ  ُمْنِذرٌ  أَْنتَ  إِنَّ
إِنَّا لَنَنُصُر  : يقول ... المقدس بل ينصرھم كما ھو حال الكتابِ  والرسلَ  ال يضل األنبياءَ   هللاَ أن  - 5

ْنيَا َويَْوَم يَقُوُم اأْلَْشھَاُد    ) .  51غافر( ُرُسلَنَا َوالَِّذيَن آَمنُوا فِي اْلَحيَاِة الدُّ
َ  إِنَّ   :  بل يقول .... هه ولعبادِ ألنبيائِ  هللاِ  ظلمِ تدل على  بنا آياتٌ اليس في كت -6 ةٍ  ِمْثقَالَ  يَْظلِمُ  اَل  هللاَّ  َوإِنْ  َذرَّ
 .)النساء (  )40( َعِظيًما أَْجًرا لَُدْنهُ  ِمنْ  َويُْؤتِ  يَُضاِعْفھَا َحَسنَةً  تَكُ 
  
  

َ نبيٌّ    ! ى النصبَكلَ َطَعاَماً ُذِبَح َعلَ يأ
  

  .ال  :فقال؟  ھل تعرف معنى النصب : المسلمين البسطاء قالوا ألحدِ 
  .... والحجارةُ التي كان الكفاُر يذبحون عليھا ھي األصنامُ  : تعريُف النُُّصبِ  :قالوا  

َمْت   :على النصب ، والقرآن يحرم ما ذبح على النصب  ك أكل مما ذبحھل تعلم أن رسولَ :  ثم قالوا ُحرِّ
ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِھلَّ لَِغْيِر ّهللاِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلَمْوقُوَذةُ  بُُع  َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َواْلدَّ يَةُ َوالنَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّ َواْلُمتََردِّ

ِمن ِدينُِكْم فاَلَ ْيتُْم َوَما ُذبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَن تَْستَْقِسُموْا بِاألَْزالَِم َذلُِكْم فِْسٌق اْليَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروْا إاِلَّ َما َذكَّ 
ُم اإِلْسالََم ِديناً فََمِن اْضطُرَّ فِي تَْخَشْوھُْم َواْخَشْوِن اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَكُ 

ِحيٌم  ْثٍم فَإِنَّ ّهللاَ َغفُوٌر رَّ ِ    . )3المائدة(  َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف إلِّ
 جاء فيما   ھووالدليل على ما نقول  ،ى النصبأََكَل طََعاَماً ُذبَِح َعلَ لقد :  له ثم قالوافسكت المسلُم البسيط ، 

ثـََنا  1561برقم )  ◌ُ  نـَُفْيلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  زَْيدِ  ْبنِ  َسِعيدِ  ُمْسَندُ (  بِاْجلَنَّةِ  اْلُمَبشَّرِينَ  اْلَعَشَرةِ  ُمْسَندُ  ،يفمسنِد أمحَد  ثـََنا َيزِيدُ  َحدَّ  َحدَّ
 ْبنُ  َوزَْيدُ  ُهوَ  ِمبَكَّةَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ   :قَالَ  َجدِّهِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  نـَُفْيلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  زَْيدِ  ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنِ  ِهَشامِ  ْبنِ  نـَُفْيلِ  َعنْ  ِديُّ اْلَمْسُعو 

 رُِئيَ  َفَما: قَالَ  النُُّصبِ  َعَلى ُذِبحَ  ِممَّا آُكلُ  َال  ِإينِّ  َأِخي اْبنَ  يَا :فـََقالَ  َهلَُما ُسْفَرةٍ  ِإَىل  َفَدَعَواهُ  نـَُفْيلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  زَْيدُ  َِِما َفَمرَّ  َحارِثَةَ 
 َآلَمنَ  َأْدرََككَ  َوَلوْ  َوبـََلَغكَ  رَأَْيتَ  َقدْ  َكَما َكانَ  َأِيب  ِإنَّ : اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قـُْلتُ  :قَالَ  النُُّصبِ  َعَلى ُذِبحَ  ِممَّا َشْيًئا َأَكلَ  َذِلكَ  بـَْعدَ   النَِّيبُّ 
  .َواِحَدةً  أُمَّةً  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  يـُبـَْعثُ  فَِإنَّهُ  َلهُ  فََأْستَـْغِفرُ  نـََعمْ  :قَالَ  َلهُ  فَاْستَـْغِفرْ  َواتـَّبَـَعكَ  ِبكَ 

  .صحيح بإسناد 5369 برقم عمر ابن حديث من سريد احلديث ومعىن، ضعيف إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق 
  

  على الشبھةالرد  •
  

 ِممَّا َشْيًئا َأَكلَ  َذِلكَ  بـَْعدَ   النَِّيبُّ  رُِئيَ  َفَما "  ال لفظةإ صحيحٌ  ھذا الحديثَ إن :كما قال المحققون أقول   :  أوالً 
   :حكم بذلك علماُء أجالُء منھم منكرةٌ وال تصحُ  فھي"  النُُّصبِ  َعَلى ُذِبحَ 

www.kalemasawaa.com



 60

من حديِث ابِن عمَر ، وقد رواُه أيضاً ) 5369رقم ( أمحُد  أخرجُه اإلمامُ "   : قال - رحمه هللاُ  –الشيُخ األلباني  -1
احلديث  وفيه زيادٌة منكرٌة ، وهي تتناىف مع التوجيِه احلسِن الذي وجه به) 1648(بِن عمرو  من حديِث سعيِد بِن زيدِ 

ُذِبَح   بـَْعَد َذِلَك َأَكَل َشْيًئا ِممَّا     َفَما رُِئَي النَِّيبُّ : " قَاَل  ، "   النُُّصبِ   ِإينِّ َال آُكُل ِممَّا ُذِبَح َعَلى  : " املؤلف وهي قوله بعد 
ا من روايِة املسعودي ، وكان قد اختلط وراوي هذا احلديث عنه يزيد بن وعلُة هذه" النُُّصِب   َعَلى  هارون مسع  الزيادِة أ

شاكر حيث صرح يف تعليقِه على املسنِد أن  ستاِذ الشيِخ أمحد حممدمنه بعد اختالطه ، ولذلك مل حيسن صنعاً حضرُة األ
إمنا صححه مع اختالطه ألنه ثبت معناه من حديث ابن عمر بسند صحيح يعين  إسنادُه صحيٌح ، مث صرح بعد سطوٍر أنهُ 

معناها ثابٌت أيضاً يف  أنالكتاب ، وليس فيه الزيادة املنكرة ، فكان عليه أن ينبه عليها حىت ال يتوهم أحد  هذا الذي يف
 أھـ. حديِث ابِن عمرَ 

  أھـ .ضعيف إسناده: قال  األرنؤوط شعيبالشيخ -2
والنسائي يف الكربى ) 2755( فالروايُة أخرجها البزاُر  حكم على هذه الزيادِة بالنكارِة ، - رحمه هللاُ  –اإلمام الذھبي  -3 
أيب  ِق حممِد بِن عمرو عن أيب سلمة وحيىي بن عبد الرمحن بن حاطب بنمن طري) 7211(يعلى  وأبو) 4663(والطرباين ) 8188(

  . احلديث...  اهللاِ  بلتعة عن أسامة بن زيد عن زيد بن حارثة قال خرجت مع رسولِ 
 جُّ ِبِه ، َوِيف بـَْعِضهِ الَ ُحيْتَ  -يعين ابن عمرو بن علقمة  –ُحمَمٌَّد  ِيف ِإْسَناِدهِ ) :" 222-1/221" (سري أعالم النبالء " يف  قال الذهيبُّ 
  أھـ .َنَكارٌَة بـَيـَِّنةٌ 

  
  !؟ ا ذبح على النصبِ طعامً   ھل أكل النبيُّ  :ھوالذي  يطرح نفسه  السؤالَ إن :    اثانيً 

  :عدة مواضع منھا في بنفسه  ھو أجاب  إن النبيَّ  : قلتُ  
ُهَما اللَّهُ  يَ َرضِ  - ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ   3540برقم  صحيح البخاري -1  نـَُفْيلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنَ  زَْيدَ  َلِقيَ   النَِّيبَّ  َأنَّ  - َعنـْ

َها يَْأُكلَ  َأنْ  فََأَىب  ُسْفَرةٌ   النَِّيبِّ  ِإَىل  فـَُقدَِّمتْ  اْلَوْحيُ   النَِّيبِّ   َعَلى يـَْنِزلَ  َأنْ  قـَْبلَ  بـَْلَدحٍ  بَِأْسَفلِ   آُكلُ  تُ َلسْ  ِإينِّ :  زَْيدٌ  قَالَ  مثَُّ  ِمنـْ
 الشَّاةُ : َويـَُقولُ  َذبَاِئَحُهمْ  قـَُرْيشٍ  َعَلى يَِعيبُ  َكانَ  َعْمٍرو ْبنَ  زَْيدَ  َوَأنَّ  َعَلْيهِ  اللَّهِ  اْسمُ  ذُِكرَ  َما ِإالَّ  آُكلُ  َوَال  أَْنَصاِبُكمْ  َعَلى َتْذَحبُونَ  ِممَّا

  . َلهُ  َوِإْعظَاًما ِلَذِلكَ  ِإْنَكارًا اللَّهِ  اْسمِ  َغْريِ  َعَلى َتْذَحبُونـََها مثَُّ  اْألَْرضِ  ِمنْ  َهلَا نـَْبتَ َوأَ  اْلَماءَ  السََّماءِ  ِمنْ  َهلَا َوأَنـَْزلَ  اللَّهُ  َخَلَقَها
 ْلَدحٍ بَـ  بَِأْسَفلِ  نـَُفْيلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنَ  زَْيدَ  َلِقيَ  أَنَّهُ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  عمر اللَّهِ  َعْبدَ عن   5075برقم  اصحيح البخاري أيضً  -2

َزلَ  َأنْ  قـَْبلَ  َوَذاكَ  َها يَْأُكلَ  َأنْ  فََأَىب  حلَْمٌ  ِفيَها ُسْفَرةً   اللَّهِ  َرُسولُ  ِإلَْيهِ  فـََقدَّمَ  اْلَوْحيُ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى يـُنـْ  آُكلُ  َال  ِإينِّ  :َقالَ  مثَُّ  ِمنـْ
  .َعَلْيهِ  اللَّهِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِممَّا ِإالَّ  آُكلُ  َوَال  أَْنَصاِبُكمْ  َعَلى َتْذَحبُونَ  ِممَّا

 - بـَْلَدحٍ  بَِأْسَفلِ  نـَُفْيلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنَ  زَْيدَ  يَلقِ  أَنَّهُ  ،  النيبِّ  َعنْ  ُعَمَر، اْبن: فيه :للبخاري قال بطالٍ  بنِ اجاء في شرح 
َزلَ  َأنْ  قـَْبلَ  َوَذاكَ  َها، يَْأُكلَ  َأنْ  فََأَىب  حلٌَْم، ِفيَها ُسْفَرةً    هِ اللَّ  َرُسولُ  ِإلَْيهِ  فـََقدَّمَ   الوحي   النيبِّ  َعَلى يـُنـْ  ال إين «:  قَالَ  مثَُّ  ِمنـْ
  أھـ. » َعَلْيهِ  اللَّهِ  اْسمُ  ذُِكرَ  ِممَّا ِإال آُكلُ  َوال أَْنَصاِبُكْم، َعَلى َتْذَحبُونَ  ِممَّا آُكلُ 

ا َشْيئًا أََكلَ  كَ َذلِ  بَْعدَ   النَّبِيُّ  ُرئِيَ  فََما" ليس في الروايات لفظة   نالحظ  ھاليس في و  ." النُُّصبِ  َعلَى ُذبِحَ  ِممَّ
 َأنْ  فََأَىب  ُسْفَرةٌ   النَِّيبِّ  ِإَىل  فـَُقدَِّمتْ  :"تقولالرواية  ؛النصب أو أكل مما ذبح على، ذبح على النصب   أن النبيَّ 

َها يَْأُكلَ    ."ِمنـْ
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ثـََنا  5836برقم مسند أحمد  -3 ثَـ  َعفَّانُ  َحدَّ َثِين  ُوَهْيبٌ  َناَحدَّ  ُحيَدُِّث َعنْ  اللَّهِ  َعْبدَ  مسَِعَ  أَنَّهُ  َساملٌِ  َأْخبَـَرِين  ُعْقَبةَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ
 َرُسولُ  ِإلَْيهِ  فـََقدَّمَ  ْحيُ اْلوَ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى يـَْنِزلَ  َأنْ  قـَْبلَ  َوَذِلكَ  بـَْلَدحَ  بَِأْسَفلِ  نـَُفْيلٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنَ  زَْيدَ  َلِقيَ  أَنَّهُ   اللَّهِ  َرُسولِ 

َها يَْأُكلَ  َأنْ  فََأَىب  حلَْمٌ  ِفيَها ُسْفَرةً   اللَّهِ   َعَلْيهِ  اللَّهِ  اْسمُ  ذُِكرَ  َما ِإالَّ  آُكلُ  َوَال  أَْنَصاِبُكمْ  َعَلى َتْذَحبُونَ  ِممَّا آُكلُ  َال  ِإينِّ  :َوقَالَ  ِمنـْ
  .  اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  اللَّهِ  َعْبدُ  َهَذا َوَحدَّثَ 

  . الشيخني شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق 
  ... ولم يأكل منھا، فرفض أن يأكل منھا ، ثم قدمت لزيدٍ   قدمت للنبيِّ  أن السفرةَ : المالحظ مما سبق

  
  ! أن يأكل منھا ھو من قدم اللحَم لزيد وأبى زيدإن النبيَّ : إن الروايَة تقول : فإن قيل

لذلك أبى  بذبح على النصممن  أنه  ذبح على النصب ،بل ظن زيدٌ  مما أن اللحمَ  ليس في الروايةِ :  قلتُ  
 َأنْ  فََأَىب  ُسْفَرةٌ   النَِّيبِّ  ِإَىل  فـَُقدَِّمتْ ":التي تقدمت معنا تقولالثبت في رواية البخاري   النبيِّ  يأكل بدليل فعلِ  أن

َها يَْأُكلَ    ."َعَلْيهِ  اللَّهِ  اْسمُ  ذُِكرَ  َما ِإالَّ  آُكلُ  َوَال  أَْنَصاِبُكمْ  َعَلى َتْذَحبُونَ  ِممَّا آُكلُ  َلْستُ  ينِّ إِ :  زَْيدٌ  قَالَ  مثَُّ  ِمنـْ
 . -  بفضل هللاِ  - شبھتھم تَبِطُلوعليه 

  
ً ثالث  ال يقدح:أقول  - وحاشاه ذلك -أكل مما ذبح على النصب قبل أن يوحى إليه   أن النبيَّ  جدالً أفترض :    ا

  :؛يدل ذلك دليالنأبًدا  فيه  ھذا األمر
  ).113النساء( َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل ّهللاِ َعلَْيَك َعِظيماً  :   هلنبيِّ   هللاِ  قولُ  :األول
عَ  قـَْبل  النَِّيبُّ  َكانَ :  الدَّاُوِديّ  قَالَ  : ما ذكره ابُن حجر في الفتح:الثاني مْ  ِيف  اْلُمْشرِِكنيَ  ُجيَاِنب ثاْلَمبـْ  ملَْ  َلِكنْ  ، َعاَدا

  فَالنَِّيبّ  ِقيلَ  فَِإنْ :  السَُّهْيِليّ  َوقَالَ  . َلِقيَـُهمْ  الَِّذينَ  اْلِكَتاب َأْهل ِمنْ  َذِلكَ  َعِلمَ  َقدْ  زَْيد وََكانَ  ، الذَّْبح بَِأْمرِ  يـَتَـَعلَّق َما يـَْعَلم َيُكنْ 
َِذهِ  دزَيْ  ِمنْ  َأْوَىل  َكانَ  َها َأَكلَ   أَنَّهُ  اْحلَِديث ِيف  لَْيسَ  أَنَّهُ  فَاْجلََواب ، اْلَفِضيَلة ِ َا فـََزْيد َأَكلَ  َيُكون َأنْ  تـَْقِدير َوَعَلى ، ِمنـْ  َكانَ  ِإمنَّ
َا بـََلَغهُ  ِبَشْرعٍ  َال  يـََراهُ  ِبَرْأيٍ  َذِلكَ  يـَْفَعل  َال  اْلَمْيَتة َحتِْرمي ِإبـَْراِهيم َشْرع ِيف  وََكانَ  ، ِإبـَْراِهيم َدْين ِمنْ  يَابـََقا اْجلَاِهِليَّة َأْهل ِعْند َكانَ  ،َوِإمنَّ
َا ، َعَلْيهِ  اللَّه ِاْسم يُْذَكر ملَْ  َما َحتِْرمي ْسَالم ِيف  َذِلكَ  َحتِْرمي نـََزلَ  َوِإمنَّ  ْرَمةٍ ِحبُ  َوَال  ِحبِلٍّ  ُتوَصف َال  الشَّْرع قـَْبل اْألَْشَياء َأنَّ  َواْألََصحّ  ، اْإلِ
بَاِئح َأنَّ  ،َمعَ  َقل َوملَْ  ، اْلُقْرآن نـُُزول ِإَىل  َذِلكَ  ،َواْسَتَمرَّ  الشَّْرع َحتِْليل ِيف  َأْصل َهلَا الذَّ بَاِئح َعنْ  َكفّ  اْلَمبـَْعث بـَْعد َأَحًدا َأنَّ  يـُنـْ  الذَّ
 َحِديث فَِإنَّ  ، اْلِكَتاب َأْهل َعنْ  تـََلقَّاهُ  ِإنَّهُ  الدَّاُوِديّ  قـَْول ِمنْ  َأْوَىل  ْأِيهِ ِبرَ  َذِلكَ  فـََعلَ  زَْيًدا ِإنَّ  َوقـَْوله:  قـُْلت.  اْآليَة نـََزَلتْ  َحىتَّ 
َ  اْلَباب  يـَتَِّبع ملَْ  أَنَّهُ بِ  نـَْفسه َعنْ  ُيَصرِّح َوزَْيد ِسيََّما َوَال  ، َغْريه َعنْ  بِنَـْقلٍ  َال  بِاْجِتَهادٍ  زَْيد قَاَلهُ  َذِلكَ  َوِإنَّ  ، السَُّهْيِليّ  قَالَ  ِفيَما بـَنيَّ
 النـََّواِهي ِألَنَّ  َكاْلُمْمَتِنعِ  ِإنـََّها النُّبُـوَّة قـَْبل اْألَْنِبَياء ِعْصَمة ِيف  اْلَمْشُهورَة اْلِملَّة ِيف  ِعَياض اْلَقاِضي قَالَ  َوَقدْ .  اْلِكَتابـَْنيِ  َأْهل ِمنْ  َأَحًدا
َا َلهُ  َمنْ  ِبَشْرعِ  ِإَلْيهِ  يُوَحى َأنْ  قـَْبل ُمتَـَعبًِّدا َيُكنْ  ملَْ   َوالنَِّيبّ  ، الشَّْرع تـَْقرِير بـَْعد َتُكون ِإمنَّ   أھـ. الصَِّحيح َعَلى قـَبـْ
  

أكتفي )... لأِلَْوَثانِ الذبح (بح على النصب ن ما ذُ أعجيبة بش بأمورالمقدس يخبرنا  إن الكتابَ :  ارابعً 
 ....والزنا، لأِلَْوَثانِ  الذبح  إسرائيلم بني يبتعل قَ َباالَ يسمى  أمر رجالً الذي  بلعام النبيِّ  ما جاء عن بذكر

ِكيَن ِبَتْعلِيِم : َولِكْن ِعْنِدي َعَلْيَك َقلِيلٌ 14عدد 2 اإلصحاحرؤيا يوحنا وذلك في  أَنَّ ِعْنَدَك ُھَناَك َقْوًما ُمَتَمسِّ
  .أَْن َيأُْكلُوا َما ُذِبَح لأِلَْوَثاِن، َوَيْزُنوا: َبِني إِْسَراِئيلَ  َبْلَعاَم، الَِّذي َكاَن ُيَعلُِّم َباالََق أَْن ُيْلقَِي َمْعَثَرًة أََمامَ 

   !ال تعليق  
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  ! في مثل صلصلة جرس يأتيه الملكُ  نبيٌّ                                        
  

  !؟ الجرس صلصلةِ : كان يأتيه مثل  ن الوحيَّ إ :صادق يقول ھل ھناك نبيُّ :  قالوا
  !ذلك ؟ ىوما معن) صلصلة الجرس  ( الغريبةِ  أتاه الوحي بھذه الصورةِ  األنبياءِ من  ابيًّ لم نسمع أن ن 
ثـََنا َعْبُد اللَِّه 2 برقم) الوحي  بدء(باب  )بدء الخلق ( البخاري  كتاب في صحيحِ  بحديثٍ   ذلكعلى  استدلوا  َحدَّ

َها  - َة َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة ُأمِّ اْلُمْؤِمِنَني ْبُن يُوُسَف قَاَل َأْخبَـَرنَا َماِلٌك َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْروَ  -َأنَّ اْحلَاِرَث ْبَن ِهَشاٍم  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ
ْأتِيِين ِمْثَل َصْلَصَلِة َأْحَيانًا يَ " : يَا َرُسوَل اللَِّه َكْيَف يَْأتِيَك اْلَوْحُي فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه  :فـََقالَ  َسَأَل َرُسوَل اللَِّه  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ 

ُه َعَليَّ فـَيُـْفَصُم َعينِّ  قَاَلْت  ".َوَأْحَيانًا يـََتَمثَُّل ِيل اْلَمَلُك رَُجًال فـَُيَكلُِّمِين فََأِعي َما يـَُقولُ ،َوَقْد َوَعْيُت َعْنُه َما قَاَل ، اْجلََرِس َوُهَو َأَشدُّ
َها-َعاِئَشُة  ُتُه يـَْنِزُل َعَلْيِه اْلَوْحُي ِيف اْليَـْوِم الشَِّديِد اْلبَـْرِد فـَيَـْفِصُم َعْنُه َوِإنَّ َجِبيَنهُ َوَلَقْد رَ  :-َرِضَي اللَُّه َعنـْ   .لََيتَـَفصَُّد َعَرقًا أَيـْ

  
 الرد علي الشبھة •
   
 فكان جبريل ؛ إليهھم يوحى نبيّ  أنھم فتوقن قلوبُ يشاھدونھا يجعل للمؤمنين خوارق  أن أراد   هللاَ إن   :  أوالً 
  ؛ ھذا وقع مرتينو،  الخارقةِ  ه الحقيقيةِ على صورتِ   هللا رسولِ  ىإل يأتي
   . )13النجم(   َولَقَْد َرآهُ نَْزلَةً أُْخَرى  :  يقول

  . أھـ .أخرى مرةً  ه الحقيقيةِ على صورتِ  جبريلَ   ولقد رأى محمدٌ  :الميسر جاء في التفسيرِ 
َلَقْد رََأى ِمْن آيَاِت { : قَالَ   بن مسعود َعْن َعْبِد اللَّهِ   255برقم مسلم   صحيح كما جاء في األفقِ في   النبيُّ  رآه

  .رََأى ِجْربِيَل ِيف ُصورَتِِه َلُه ِستُّ ِماَئِة َجَناحٍ : قَاَل  }رَبِِّه اْلُكبـَْرى 
المؤمنون  رآهوھذا  ،  ...ى َعَلْيِه أَثـَُر السََّفرِ َشِديُد بـََياِض الثـَِّياِب َشِديُد َسَواِد الشََّعِر َال يـُرَ  رجلٍ  و كان يأتيه على صورةِ 

َنَما :قَالَ   عن ُعَمُر ْبُن اْخلَطَّابِ   9برقم  صحيح مسلم  جاء ذلك في َنا طََلعَ  ِإذْ  يـَْومٍ  َذاتَ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِعْندَ  َحنْنُ  بـَيـْ  رَُجلٌ  َعَليـْ
 ِإَىل  رُْكَبتَـْيهِ  فََأْسَندَ   النَِّيبِّ  ِإَىل  َجَلسَ  َحىتَّ  َأَحدٌ  ِمنَّا يـَْعرِفُهُ  َوَال  السََّفرِ  َأثـَرُ  َعَلْيهِ  يـَُرى َال  الشََّعرِ  َسَوادِ  َشِديدُ  الثـَِّيابِ  بـََياضِ  َشِديدُ 
ْسَالمِ  َعنْ  َأْخِربِْين  ُحمَمَّدُ  يَا َوقَالَ  َفِخَذْيهِ  َعَلى َكفَّْيهِ  َوَوَضعَ  رُْكَبتَـْيهِ  ْسَالمُ   اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  اْإلِ  َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َتْشَهدَ  َأنْ  اْإلِ
َنا :قَالَ  َصَدْقتَ : قَالَ  َسِبيًال  ِإلَْيهِ  اْسَتَطْعتَ  ِإنْ  اْلبَـْيتَ  َوَحتُجَّ  رََمَضانَ  َوَتُصومَ  الزََّكاةَ  َوتـُْؤِيتَ  الصََّالةَ  َوتُِقيمَ   اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا  فـََعِجبـْ

قُهُ  أَلُهُ َيسْ  َلهُ  ميَانِ  َعنْ  فََأْخِربِْين  :قَالَ  َوُيَصدِّ  َوَشرِّهِ  َخْريِهِ  بِاْلَقَدرِ  َوتـُْؤِمنَ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  َوُرُسِلهِ  وَُكُتِبهِ  َوَمَالِئَكِتهِ  بِاللَّهِ  تـُْؤِمنَ  َأنْ  :قَالَ  اْإلِ
ْحَسانِ  َعنْ  فََأْخِربِْين : قَالَ  َصَدْقتَ  قَالَ   السَّاَعةِ  َعنْ  فََأْخِربِْين  :قَالَ  ".يـََراكَ  فَِإنَّهُ  تـََراهُ  َتُكنْ  ملَْ  فَِإنْ  تـََراهُ  َكأَنَّكَ  اللَّهَ  تـَْعُبدَ  نْ أَ  ":قَالَ  ؟اْإلِ
َها اْلَمْسُئولُ  َما" :قَالَ ؟  َا َعنْ  فََأْخِربِْين  :قَالَ ؟" السَّاِئلِ  ِمنْ  بَِأْعَلمَ  َعنـْ  اْلَعاَلةَ  اْلُعَراةَ  اْحلَُفاةَ  تـََرى َوَأنْ  ،رَبـَّتَـَها اْألََمةُ  َتِلدَ  َأنْ " : قَالَ  ؟َأَماَرِ

َيانِ  ِيف  يـََتطَاَوُلونَ  الشَّاءِ  رَِعاءَ   َأْعَلمُ  َوَرُسولُهُ  اللَّهُ : قـُْلتُ  ؟"السَّاِئلُ  َمنْ  أََتْدِري ُعَمرُ  يَا"  :ِيل  قَالَ  مثَُّ  َمِليًّا فـََلِبْثتُ  اْنطََلقَ  مثَُّ  :قَالَ "  اْلبُـنـْ
  ". ِديَنُكمْ  يـَُعلُِّمُكمْ  أَتَاُكمْ  ِجْربِيلُ  فَِإنَّهُ  :"قَالَ 
  مسلمٍ  في صحيحِ  وذلك ،)الكلبي  ةدحي( الصحابي  في صورةِ  النبيِّ  إلى اأحيانً يأتي  -عليه السالم -ن اكو

 َكأَنَّهُ  الرَِّجالِ  ِمنَ  َضْربٌ  ُموَسى فَِإَذا َياءُ األَْنبِ  َعَلىَّ  ُعِرضَ  «: قَالَ  -وسلم عليه اهللا صلى- اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َجاِبرٍ  َعنْ   244برقم 
-  ِإبـَْراِهيمَ  َورَأَْيتُ  َمْسُعودٍ  ْبنُ  ُعْرَوةُ  َشبَـًها ِبهِ  رَأَْيتُ  َمنْ  َأقْـَربُ  فَِإَذا - السََّالمُ  َعَلْيهِ  - َمْرميََ  اْبنَ  ِعيَسى َورَأَْيتُ  َشُنوَءةَ  رَِجالِ  ِمنْ 
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 َمنْ  َأقْـَربُ  فَِإَذا -  السََّالمُ  َعَلْيهِ  -  ِجْربِيلَ  َورَأَْيتُ  - نـَْفَسهُ  يـَْعِىن  - َصاِحُبُكمْ  َشبَـًها ِبهِ  رَأَْيتُ  َمنْ  َأقْـَربُ  ِإَذافَ  -َعَلْيهِ  اللَّهِ  َصَلَواتُ 
  .» َخِليَفةَ  ْبنُ  ِدْحَيةُ  « رُْمحٍ  اْبنِ  ِرَوايَةِ  َوِىف . » ِدْحَيةُ  َشبَـًها ِبهِ  رَأَْيتُ 

الشاھد أن الحديثَ  الذي معنا به دليل عظيم من دالئل النبوة ، والمقصود بأنه كان يأتيه كصلصلة الجرس التشبيه 
. - عليه السالم - جبريلَ  على لسانِ  ألمتلون آفالصوت ھو القر إالو، ذات الصوت   فيو ليس  اإلطنابشدة  في   

َا ِصفَ َفَكاَن َعَلى ِمْثل َصْلَصَلة اْجلََرس ، فَإِ :  في الفتحِ  حجرٍ  بنُ اقال  َوَأمَّا فـُُنون اْلَوْحي .ة اْلَوْحي َال ِصَفة َحاِمله نَُّه بـَنيََّ ِ
ِوّي بِالنِّْسَبِة ِإَىل اْحلَاِضرِيَن  ُيْسَمع ِعْنده َكَدِويِّ  -َكَما ِيف َحِديث ُعَمر   -َفَدِوّي النَّْحل َال يـَُعاِرض َصْلَصَلة اْجلََرس ؛ ِألَنَّ َمسَاع الدَّ

 -َفَشبـََّهُه ُعَمر َبْدِوّي النَّْحل بِالنِّْسَبِة ِإَىل السَّاِمِعَني ، َوَشبـََّهُه ُهَو ، -َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -ْلَصَلة بِالنِّْسَبِة ِإَىل النَِّيبّ النَّْحل َوالصَّ 
  أھـ. ِبَصْلَصَلِة اْجلََرس بِالنِّْسَبِة ِإَىل َمَقامه -َصلَّى اللَّه َعَلْيِه َوَسلَّمَ 

  
جرس فكيف  رفقة فيھا ال تصحب ؛الن المالئكةَ  نھى عن الجرسِ   -َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  - إن النبيَّ :فإن قيل 
! ؟ امالكً  ألم يكن جبريلُ !  الجرس؟ بصلصلةِ    -َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلَّمَ  -أن يأتي النبيَّ  لجبريلَ   
َفرِ  فِي َواْلَجَرسِ  اْلَكْلبِ  َكَراَھةِ ( َبابفي صحيح مسلم  ذلك ثبت َرَة َأنَّ  َأِيب  َعنْ   3949برقم)  السَّ - اللَّهِ  َرُسولَ  ُهَريـْ
". َجَرسٌ  َوَال  َكْلبٌ  ِفيَها رُفْـَقةً  اْلَمَالِئَكةُ  َتْصَحبُ  َال  :"قَالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى  

قلتُ  :إن النبيّ◌َ◌ - َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -   نھى عن الجرسِ  ،وصحيح أن المالئكَة ال تصحب رفقة فيھا 
أم ! صوته جرس ؟ بوحيٍّ    -َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - جاء إلى النبيِّ  إن جبريلَ : جرس، لكن ھل قال الحديثُ 

!مثل صلصلة الجرس؟  
 الجواب :مثل صلصلةِ  الجرس؛ إذً ا ھذا تشبيه فقط  ،وليس ھو ذات الجرس المعروف ،التشبيه وقع من حيث 

  - تعالى بفضل هللا - كما تقدم معنا  القوة ال من حيث الطرب
 

: وجھينل النبوةِ  من دالئلِ  عظيمٌ  دليلٌ  ھذا الحديثَ إن  :ا ثانيً   
رأسه على فخذ عليه و أوحىكان يثقل وزنه بشدة حتى لو كان على ناقة لبركت و ذات مرة  نه إ : ألولا

وھذا ...وقت شديد البرودة  فيحتى لو كان  الوحيكان يتصبب عرقاً وقت  و ، فكادت فخذه يتحطم  على
  .األمر يدل على أنه كان يوحى إليه وشاھده الصحابة

 رسولَ  أنوبالتالي فھذه خوارق تدلل ، آذانھم فيالنحل  يكدو ايسمعون صوتاً قويً   كان الصحابةُ :  الثاني
 .-و الحمد - مصالحھم  مھا ال تخدأصحابِ  علي منقلبةن الشبھة إفوبالتالي ، من القدير  إليهيوحى   هللاِ 
  

 وأن هللاَ  ، و نطقه العاقل ، ھو كلمة هللا يسوع إن:  يقولونيجدھم  معترضينال عقيدةإن المتأمل في  : ا ثالثً 
  ....األناجيلُ  تذكربحسب ما ف ،يتكلم في شخص يسوع المسيح

ھَذا ھَُو اْبني اْلَحبِيُب الَِّذي بِِه «:التالميذ  أمامقال لما  السماءِ من  مسيحَ م المن كلّ  :ھو يطرح نفسهسؤال  يبقى 
  !؟...تكلمإله  آخر غير المسيح ! ؟ . »لَهُ اْسَمُعوا. ُسِرْرتُ 

  :تي اآلبيان ما سبق في  جاء 
َماَواِت قَائاِلً 17عدد3:إصحاح نجيل متىإ -1   .»بِيُب الَِّذي بِِه ُسِرْرتُ ھَذا ھَُو اْبني اْلحَ « :َوَصْوٌت ِمَن السَّ
ھَذا ھَُو «:َوفِيَما ھَُو يَتََكلَُّم إَِذا َسَحابَةٌ نَيَِّرةٌ ظَلَّلَْتھُْم، َوَصْوٌت ِمَن السََّحابَِة قَائاِلً 5 عدد 17إصحاح  متى نجيلإ -2

. »لَهُ اْسَمُعوا. اْبني اْلَحبِيُب الَِّذي بِِه ُسِرْرتُ      
َماَواتِ 11عدد 1إصحاح  سمرق نجيلإ - 3      .»أَْنَت اْبنِي اْلَحبِيُب الَِّذي بِِه ُسِرْرتُ «:َوَكاَن َصْوٌت ِمَن السَّ
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وُح اْلقُُدُس بِھَْيئٍَة ِجْسِميٍَّة ِمْثِل َحَماَمةٍ 22عدد 3إصحاح لوقا نجيل إ -4  َماِء . َونََزَل َعلَْيِه الرُّ َوَكاَن َصْوٌت ِمَن السَّ
   .»بِيُب، بَِك ُسِرْرتُ أَْنَت اْبنِي اْلحَ «:قَائاِلً 

 وأتساءل :ما ھو جوابھم على تلك النصوص ؟ أليس يسوع المسيح ھو كلمة هللا و نطقه العاقل.... ؟!
َواآلُب نَْفُسهُ الَِّذي 37عدد 5إصحاح يوحنا إنجيل في  قال نفسه  -عليه السالم - المسيحَ األعجب أن و  

! َصْوتَهُ قَطُّ، َوالَ أَْبَصْرتُْم ھَْيئَتَهُ  لَْم تَْسَمُعوا. أَْرَسلَنِي يَْشھَُد لِي  
!؟...أليست ھذه إشكاليةٌ حقيقية من المفترض أن يھتموا بھا : وعليه أتساءل   
  

  !؟..... بدء الوحي له يةكيفورسول العن بولس نا نيخبرو ھموليت
 وبدءليسوع المسيح  رؤيتهحول  بعضھامع تناقض تثالث قصص   الرسلِ  أعمالِ   سفرِ في   تذكر األناجيلُ 

 :كما يلي  القصص الثالث في نفس السفر؛   إليه الوحي
ا ُكْنُت َذاِھبًا فِي ذلَِك إِلَى ِدَمْشَق، بُِسْلطَاٍن َوَوِصيٍَّة ِمْن ُرَؤَساِء «12 عدد26إصحاح  أعمال الرسل -1 َولَمَّ

َماِء أَْفَضَل ِمْن لََمَعاِن الشَّْمِس، قَْد أَْبَرَق َرأَْيُت فِي نِْصِف النَّھَاِر فِي الطَِّريِق، أَيُّ 13اْلَكھَنَِة،  ھَا اْلَملُِك، نُوًرا ِمَن السَّ
اِھبِيَن َمِعي ا َسقَْطنَا َجِميُعنَا َعلَى األَْرِض، َسِمْعُت َصْوتًا يَُكلُِّمنِي َويَقُوُل بِاللَُّغِة اْلِعْبَرانِيَّةِ 14. َحْولِي َوَحْوَل الذَّ : فَلَمَّ

أَنَا يَُسوُع : َمْن أَْنَت يَا َسيُِّد؟ فَقَالَ : فَقُْلُت أَنَا15 .لَِماَذا تَْضطَِھُدنِي؟ َصْعٌب َعلَْيَك أَْن تَْرفَُس َمنَاِخَس ! ُولُ َشاُوُل، َشا
ا َوَشاِھًدا بَِما َرأَْيَت َولِكْن قُْم َوقِْف َعلَى ِرْجلَْيَك ألَنِّي لِھَذا ظَھَْرُت لََك، ألَْنتَِخبََك َخاِدمً 16. الَِّذي أَْنَت تَْضطَِھُدهُ 
 . َوبَِما َسأَْظھَُر لََك بِهِ 

َماِء، 3عدد9 إصحاحالرسل  أعمال -2 َوفِي َذھَابِِه َحَدَث أَنَّهُ اْقتََرَب إِلَى ِدَمْشَق فَبَْغتَةً أَْبَرَق َحْولَهُ نُوٌر ِمَن السَّ
فَقَاَل » يَا َسيُِّد؟ َمْن أَْنتَ «:فَقَالَ 5» لَِماَذا تَْضطَِھُدنِي؟! ُل، َشاُولُ َشاوُ «:فََسقَطَ َعلَى األَْرِض َوَسِمَع َصْوتًا قَائاِلً لَهُ 4

بُّ  ، «:فَقَاََل َوھَُو ُمْرتَِعٌد َوُمتََحيِّرٌ 6. »َصْعٌب َعلَْيَك أَْن تَْرفَُس َمنَاِخسَ . َ◌تَْضطَِھُدهُ  أَنَا يَُسوُع الَِّذي أَْنت«:الرَّ يَاَربُّ
بُّ »َل؟َماَذا تُِريُد أَْن أَْفعَ  َجاُل 7. »قُْم َواْدُخِل اْلَمِدينَةَ فَيُقَاَل لََك َماَذا يَْنبَِغي أَْن تَْفَعلَ «:فَقَاَل لَهُ الرَّ ا الرِّ َوأَمَّ

ْوَت َوالَ يَْنظُُروَن أََحًدا اَن فَنَھََض َشاُوُل َعِن األَْرِض، َوكَ 8. اْلُمَسافُِروَن َمَعهُ فََوقَفُوا َصاِمتِيَن، يَْسَمُعوَن الصَّ
   . فَاْقتَاُدوهُ بِيَِدِه َوأَْدَخلُوهُ إِلَى ِدَمْشقَ . َوھَُو َمْفتُوُح اْلَعْينَْيِن الَ يُْبِصُر أََحًدا

ٌب إِلَى ِدَمْشَق أَنَّهُ نَْحَو نِْصِف النَّھَاِر، بَْغتَةً 6 عدد22إصحاح أعمال الرسل  -3 فََحَدَث لِي َوأَنَا َذاِھٌب َوُمتَقَرِّ
َماِء نُوٌر َعِظيمٌ أَْبَرَق َحْولِ  لَِماَذا ! َشاُوُل، َشاُوُل،: فََسقَْطُت َعلَى األَْرِض، َوَسِمْعُت َصْوتًا قَائاِلً لِي7. ي ِمَن السَّ

َكانُوا َمِعي  َوالَِّذينَ 9. أَنَا يَُسوُع النَّاِصِريُّ الَِّذي أَْنَت تَْضطَِھُدهُ : َمْن أَْنَت يَا َسيُِّد؟ فَقَاَل لِي: فَأََجْبتُ 8تَْضطَِھُدنِي؟ 
  .نَظَُروا النُّوَر َواْرتََعبُوا، َولِكنَّھُْم لَْم يَْسَمُعوا َصْوَت الَِّذي َكلََّمنِي

القصة مرة  في كلِّ ف ...واالختالفاتإلى ھذا التناقض الواضح أن ينظر  القارئ  علىإن الواجب : ُ◌ قلت 
  .... السابقة تتختلف بحسب الروايا

   )شبھات وھميه(:ه من القس منيس عبد النور في كتابِ  تِ اياالروعلى  ولما جاء الردُ 
 أن األمر :أيفقط صوت شديد أنه ونفھم من كالمه !! ھكذا كان رده !!لكن لم يفھموه اصوتً  اسمعو إنھم :قال
  !في مثل صلصلة جرس يأتيه الملكُ  شبھةِ  مثل

  
، رسائل شخصية  ن به المعترضونالذي يؤمالمقدس  وكالم هللاِ ، ھل ھذا ھو الوحي : نني أتسائلثم إ
  :ذلك في األتيبيان جاء  !؟ يٌّ إنھا وح:قولون يو.. ... تماوسال

ُسوِل الثَّانِيةُ إِلَى تِيُموثَاُوسَ  ِرَسالَة -1  ِديَماَس قَْد تََرَكنِي إِْذ أََحبَّ اْلَعالََم  ألَنَّ 10عدد4إصحاح  بُولَُس الرَّ
ُخْذ . لُوقَا َوْحَدهُ َمِعي11. يِكي، َوِكِريْسِكيَس إِلَى َغالَِطيَّةَ، َوتِيطَُس إِلَى َدْلَماِطيَّةَ اْلَحاِضَر َوَذھََب إِلَى تََسالُونِ 

ا تِيِخيُكُس فَقَْد أَْرَسْلتُهُ إِلَى أَفَُسسَ 12. َمْرقَُس َوأَْحِضْرهُ َمَعَك ألَنَّهُ نَافٌِع لِي لِْلِخْدَمةِ  َداَء الَِّذي تََرْكتُهُ 13. أَمَّ فِي اَلرِّ
قُوقَ  اُس أَْظھََر لِي ُشُروًرا 14. تَُرواَس ِعْنَد َكاْربَُس، أَْحِضْرهُ َمتَى ِجْئَت، َواْلُكتَُب أَْيًضا َوالَ ِسيََّما الرُّ إِْسَكْنَدُر النَّحَّ
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بُّ َحَسَب أَْعَمالِهِ . َكثِيَرةً  ا فَاْحتَفِْظ ِمْنهُ أَْنَت أَْيًضا، ألَنَّهُ قَاَومَ 15. لِيَُجاِزِه الرَّ ِل لَْم 16. أَْقَوالَنَا ِجّدً فِي اْحتَِجاِجي األَوَّ
انِي، لَِكْي تُتَمَّ بِي 17. الَ يُْحَسْب َعلَْيِھمْ . يَْحُضْر أََحٌد َمِعي، بَِل اْلَجِميُع تََرُكونِي بَّ َوقََف َمِعي َوقَوَّ َولِكنَّ الرَّ

بُّ ِمْن ُكلِّ َعَمل َرِديٍء َويَُخلُِّصنِي لَِملَُكوتِِه 18. فَِم األََسدِ  اْلِكَراَزةُ، َويَْسَمَع َجِميُع األَُمِم، فَأُْنقِْذُت ِمنْ  َوَسيُْنقُِذنِي الرَّ
َماِويِّ  أََراْستُُس بَقَِي 20. َسلِّْم َعلَى فِِرْسَكا َوأَِكيالَ َوبَْيِت أُنِيِسيفُوُرسَ 19 .آِمينَ . الَِّذي لَهُ اْلَمْجُد إِلَى َدْھِر الدُّھُورِ . السَّ

ا تُُروفِيُمُس فَتََرْكتُهُ فِي ِميلِيتَُس َمِريًضا. ُكوِرْنثُوسَ  فِي تَاءِ 21. َوأَمَّ يَُسلُِّم َعلَْيَك أَْفبُولُُس . بَاِدْر أَْن تَِجيَء قَْبَل الشِّ
بُّ يَُسوُع اْلَمِسيُح َمَع ُروِحكَ 22. َوبُوِديُس َولِينُُس َوَكالََفِ◌ِديَّةُ َواإِلْخَوةُ َجِميًعا    .آِمينَ . لنِّْعَمةُ َمَعُكمْ اَ . اَلرَّ

ُسوِل إِلَى أَْھِل ُروِميَةَ  ِرَسالَة -2  َسلُِّموا َعلَى بِِريْسِكالَّ َوأَِكيالَ اْلَعاِملَْيِن َمِعي فِي 3 . عدد 16إصحاح  بُولَُس الرَّ
لَْسُت أَنَا َوْحِدي أَْشُكُرھَُما بَْل أَْيًضا َجِميُع َكنَائِِس  اللََّذْيِن َوَضَعا ُعنُقَْيِھَما ِمْن أَْجِل َحيَاتِي، اللََّذْينِ 4اْلَمِسيِح يَُسوَع، 

َسلُِّموا 6. َسلُِّموا َعلَى أَبَْينِتُوَس َحبِيبِي، الَِّذي ھَُو بَاُكوَرةُ أََخائِيَةَ لِْلَمِسيحِ . َوَعلَى اْلَكنِيَسِة الَّتِي فِي بَْيتِِھَما5األَُمِم، 
، اْلَمأُْسوَرْيِن َمِعي، اللََّذْيِن ھَُما 7. ألَْجلِنَا َكثِيًراَعلَى َمْريََم الَّتِي تَِعبَْت  َسلُِّموا َعلَى أَْنَدُرونُِكوَس َويُونِيَاَس نَِسيبَيَّ

ُسِل، َوقَْد َكانَا فِي اْلَمِسيِح قَْبلِي بِّ 8. َمْشھُوَراِن بَْيَن الرُّ َعلَى َسلُِّموا 9. َسلُِّموا َعلَى أَْمبِلِيَاَس َحبِيبِي فِي الرَّ
َسلُِّموا . َسلُِّموا َعلَى أَبَلَِّس اْلُمَزكَّى فِي اْلَمِسيحِ 10. أُوْربَانُوَس اْلَعاِمِل َمَعنَا فِي اْلَمِسيِح، َوَعلَى إِْستَاِخيَس َحبِيبِي

َعلَى الَِّذيَن ھُْم ِمْن أَْھِل َسلُِّموا . َسلُِّموا َعلَى ِھيُروِديُوَن نَِسيبِي11. َعلَى الَِّذيَن ھُْم ِمْن أَْھِل أَِرْستُوبُولُوسَ 
بِّ  بِّ 12. نَْرِكيسُّوَس اْلَكائِنِيَن فِي الرَّ َسلُِّموا َعلَى بَْرِسيَس . َسلُِّموا َعلَى تَِريفَْينَا َوتَِريفُوَسا التَّاِعبَتَْيِن فِي الرَّ

بِّ  ِه أُمِّي َسلُِّموا َعلَى ُروفُسَ 13. اْلَمْحبُوبَِة الَّتِي تَِعبَْت َكثِيًرا فِي الرَّ ، َوَعلَى أُمِّ بِّ َسلُِّموا َعلَى 14. اْلُمْختَاِر فِي الرَّ
َسلُِّموا َعلَى فِيلُولُوُغَس 15. أَِسيْنِكِريتَُس، فِلِيُغوَن، ھَْرَماَس، بَْتُروبَاَس، َوھَْرِميَس، َوَعلَى اإِلْخَوِة الَِّذيَن َمَعھُمْ 

يِسيَن الَِّذيَن َمَعھُمْ َوُجولِيَا، َونِيِريُوَس َوأُْختِِه، َوأُولُمْ  َسلُِّموا بَْعُضُكْم َعلَى بَْعٍض بِقُْبلٍَة 16. بَاَس، َوَعلَى َجِميِع اْلقِدِّ
  .َكنَائُِس اْلَمِسيِح تَُسلُِّم َعلَْيُكمْ . ُمقَدََّسةٍ 

ُسوِل إَِلى ِتيُطسَ  -3 اَس أَْو تِيِخيُكَس، ِحينََما أُْرِسُل إِلَْيَك أَْرتِيمَ 12عدد 3إصحاح  ِرَساَلُة ُبولَُس الرَّ
َجھِّْز ِزينَاَس النَّاُموِسيَّ َوأَبُلُّوَس 13. بَاِدْر أَْن تَأْتَِي إِلَيَّ إِلَى نِيُكوبُولِيَس، ألَنِّي َعَزْمُت أَْن أَُشتَِّي ھُنَاكَ 

فَِر َحتَّى الَ يُْعِوَزھَُما َشْيءٌ  ْن يَُماِرُسوا أَْعَماالً َحَسنَةً لِْلَحاَجاِت َوْليَتََعلَّْم َمْن لَنَا أَْيًضا أَ 14. بِاْجتِھَاٍد لِلسَّ
ُروِريَِّة، َحتَّى الَ يَُكونُوا باِلَ ثََمرٍ  َسلِّْم َعلَى الَِّذيَن يُِحبُّونَنَا فِي . يَُسلُِّم َعلَْيَك الَِّذيَن َمِعي َجِميًعا15. الضَّ

 .آِمينَ . اَلنِّْعَمةُ َمَع َجِميِعُكمْ . اإِليَمانِ 
  .....تسال ماوبعد ذلك  ...فنسي الجاكت.....يشتي أن إلىأن بولس عزم  األخيرنالحظ من 

  : أتساءلوعليه 
  !؟....ھل ھذا وحي وكالم مقدس-1
اِنيُة إِلَى ِتيُموَثاُوسَ  ا مع ما جاء فيھذا تعارضً  أليس-2 ُسوِل الثَّ ُكلُّ 16عدد 3إصحاح  ِرَساَلة ُبولَُس الرَّ

، اْلِكتَاِب ھَُو ُموًحى بِِه ِمَن هللاِ، َونَافٌِع لِلتَّْعلِيِم َوالتَّْوبِيِخ، لِلتَّْقِويِم َوالتَّأِْديِب الَِّذي فِي اْلبِ  لَِكْي يَُكوَن إِْنَساُن 17رِّ
  !؟ .هللاِ َكاِمالً، ُمتَأَھِّبًا لُِكلِّ َعَمل َصالِحٍ 

   
  كان يجيء للنبيِّ  يتعجبون أن الوحيَّ فھم ، ھھمأفوا كھذه من أن تخرج شبھة من أكثر نني أتعجبُ إ ثم

 المقدس في الكتابُ  زعمكما ي ترن عنده أحشاءٌ  أن الربَّ من  وال يتعجبون ، الجرس صلصلةِ  على ھيئةِ 
  : منھا مواضعٍ  عدةِ 

   .بَْطنِي ِمْن أَْجِل قِيَر َحاِرسَ لِذلَِك تَِرنُّ أَْحَشائِي َكُعوٍد ِمْن أَْجِل ُموآَب وَ 11عدد 16إصحاح  سفر إشعياء -1
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َماَواِت َواْنظُْر ِمْن َمْسَكِن قُْدِسَك َوَمْجِدكَ 15عدد 63إصحاح   إشعياءسفر  -2 أَْيَن َغْيَرتَُك : تَطَلَّْع ِمَن السَّ
   .َوَجبَُروتَُك؟ َزفِيُر أَْحَشائَِك َوَمَراِحُمَك نَْحِوي اْمتَنََعتْ 

ُكوتَ . يَئِنُّ فِيَّ قَْلبِي. تُوِجُعنِي ُجْدَراُن قَْلبِي! ي، أَْحَشائِيأَْحَشائِ 19عدد 4 أرمياسفر  -3 ألَنَِّك . الَ أَْستَِطيُع السُّ
   .َسِمْعِت يَا نَْفِسي َصْوَت اْلبُوِق َوھُتَاَف اْلَحْربِ 

تَنَبَّأْ َعلَْيِھْم َوأَْنَت فَ 30عدد 25اصحاح أرمياسفر ذلك في و.....ويزمجر ألسدِ كا رأيز الربَّ  أن من عجبونتوال ي
بُّ ِمَن اْلَعالَِء يَُزْمِجُر، َوِمْن َمْسَكِن قُْدِسِه يُْطلُِق َصْوتَهُ، يَْزأَُر َزئِيًرا َعلَى َمْسَكنِِه، : بُِكلِّ ھَذا اْلَكالَِم، َوقُْل لَھُمْ  الرَّ

ائِِسيَن يَْصُرُخ ِضدَّ ُكلِّ ُسكَّاِن األَْرضِ    .بِھُتَاٍف َكالدَّ

َويَُكوُن فِي ذلَِك اْليَْوِم 18عدد  7 إصحاحشعياء إذلك في سفر و ..... يصفر للذبابِ  أن الربَّ  من ال يتعجبونو 
بَاِب الَِّذي فِي أَْقَصى تَُرِع ِمْصَر، َولِلنَّْحِل الَِّذي فِي أَْرِض أَشُّورَ  بَّ يَْصفُِر لِلذُّ   .أَنَّ الرَّ

فَيَْرفَُع َرايَةً لأِلَُمِم ِمْن بَِعيٍد، َويَْصفُِر لَھُْم ِمْن 26عدد5حاح شعياء  إصإسفر وذلك في  ....او يصفر لألمم أيضً   
   . َسِريًعا أَْقَصى األَْرِض، فَإَِذا ھُْم بِاْلَعَجلَِة يَأْتُونَ 

َوأَنَا أَْيًضا 17عدد 21:حزقيالسفر  ذلك فيو ..... على كفٍ  ايصفق ويضرب كفً  أن الربَّ  من عجبونتوال ي
ُن َغَضبِيأَُصفُِّق َكفِّ  بُّ تََكلَّْمتُ . ي َعلَى َكفِّي َوأَُسكِّ   !! »أَنَا الرَّ

َ  قََدُروا َوَما :كما قال ربي :   ◌ُ قلت   َوالسَّماَواتُ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  قَْبَضتُهُ  َجِميًعا َواأْلَْرضُ  قَْدِرهِ  َحقَّ  هللاَّ
ا َوتََعالَى ُسْبَحانَهُ  بِيَِمينِهِ  َمْطِويَّاتٌ    .)الزمر (   )67( ِرُكونَ يُشْ  َعمَّ

  !النتحارنبيٌّ يحاول ا                            
  

 ثم ذكروا ما جاء!!  امرارً  االنتحاررسول اإلسالم  و حاول محمدٌ  ،و فتر الوحي ، نوفل  بنُ  مات ورقةٌ  :قالوا
 ملَْ  مثَُّ ....   6467 برقم) الصَّاِحلَةُ  الرُّْؤيَا اْلَوْحيِ  ِمنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  ِبهِ  بُِدئَ  َما َأوَّلُ ( بَاب) التـَّْعِبريِ  ( ِكَتاب  البخاري صحيح يف

َرةً  اْلَوْحيُ  َوفـَتَـرَ  تـُُويفَِّ  َأنْ  َورََقةُ  يـَْنَشبْ   َبالِ اجلِْ  َشَواِهقِ  رُُءوسِ  ِمنْ  يـَتَـَردَّى َكيْ  ِمَرارًا ِمْنهُ  َغَدا ُحْزنًا بـََلَغَنا ِفيَما النَِّيبُّ  َحِزنَ  َحىتَّ  فـَتـْ
 نـَْفُسهُ  َوَتِقرُّ  َجْأُشهُ  ِلَذِلكَ  فـََيْسُكنُ  َحقًّا اللَّهِ  َرُسولُ  ِإنَّكَ  ُحمَمَّدُ  يَا:فـََقالَ  ِجْربِيلُ  َلهُ  تـََبدَّى نـَْفَسهُ  ِمْنهُ  يـُْلِقيَ  ِلَكيْ  َجَبلٍ  ِبِذْرَوةِ  َأْوَىف  َفُكلََّما
َرةُ  َعَلْيهِ  طَاَلتْ  فَِإَذا فـَيَـْرِجعُ    .َذِلكَ  ِمْثلَ  َلهُ  فـََقالَ  ِجْربِيلُ  َلهُ  تـََبدَّى َجَبلٍ  ِبِذْرَوةِ  َأْوَىف  فَِإَذا َذِلكَ  ِلِمْثلِ  َداغَ  اْلَوْحيِ  فـَتـْ

  
  الرد على الشبھة

   
حاول االنتحار بسبِب موِت ورقة بن  فيه أن النبيَّ والبخاري  إن ھذا البالغ الذي جاء في صحيحِ  :أوالً 
   :منھم أجالءٌ  قال بذلك علماءٌ ؛يصح ال  ...ل وانقطاِع الوحي عنه فنو

دفاع عن الحديث (ذكر تلك الرواية وقام بتفنيدھا تفنيًدا ،وذلك في كتابِه  –رحمه هللا  -الشيُخ األلباني : أوالً 
 - حياول كان أنه حىت عظيما جزعا ذلك بسبب  النيب وجزع) : (  55/  1(  قال - 2برقم ) 40ص / 1النبوي ج 

 قصة أن يوهم ألنه ذلك فاحش خطأ للبخاري العزو هذا:  قلت ) اجلبال شواهق من يرتدى أن - البخاري اإلمام يروي كما
 الذي الوحي بدء يف عائشة حديث آخر يف أخرجها البخاري أن وبيانه كذلك وليس البخاري شرط على صحيحة هذه الرتدي
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 قال:  معمر طريق من)  فتح 304 -  297/  12) (  التعبري(  أول يف البخاري عند وهو)  53 - 51/  1(  الدكتور ساقه
 فيما - النيب حزن حىت: (  الزهري وزاد)  الوحي وفرت: (  قوله إىل احلديث فساق. . .  عائشة عن عروة فأخربين:  الزهري
]  40[  له بدىت نفسه منه يلقى لكي جبل بذروة أوىف فكلما اجلبال شواهق رؤوس من يرتدى كي مرارا منه غدا حزنا - بلغنا
 ذلك ملثل غدا الوحي فرتة عليه طالت فإذا فريجع نفسه وتقر جأشه لذلك فيسكن حقا اهللا رسول إنك حممد يا:  فقال جربيل
 نعيم وأبو)  233 - 232/  6(  أمحد الزيادة ذه أخرجه وهكذا ) ذلك مثل له فقال جربيل له تبدى جبل بذروة أوىف فإذا
 به ومن معمر عن الرزاق عبد طريق من)  395 - 393/  1) (  الدالئل(  يف والبيهقي)  69 - 68 ص) (  الدالئل(  يف
 الزيادة فيه وليس شهاب ابن عن يونس رواية لفظ على به أحال وإمنا لفظه يسق مل لكنه)  98/  1(  مسلم أخرجه الطريق هذه

 البخاري أخرجه وكذلك الزيادة دون به شهاب ابن لقا:  خالد بن عقيل طريق من)  223/  6(  أمحد و مسلم أخرجه وكذلك
   به عقيل عن الصحيح أول يف
  :   علتني الزيادة هلذه أن سبق مما ونستنتج:  قلت 
   شاذة فهي وعقيل يونس دون ا معمر تفرد:  األوىل 
ا:  األخرى  (  يف احلافظ جزم وبذلك لسياقا من ظاهر هو كما الزهري هو إمنا)  بلغنا فيما: (  القائل فإن معضلة مرسلة أ

  )  موصوال وليس الزهري بالغات من وهو: (  وقال)  302/  12) (  الفتح
 يفرق ال ولعله الصحة يف شرطه على هو)  البخاري صحيح(  يف حرف كل أن فظن جهله أو الدكتور عنه غفل مما وهذا:  قلت 
 عائشة كحديث عرضا فيه جاء الذي املرسل واحلديث فيه املوصول احلديث بني يفرق مل كما واملعلق فيه املسند احلديث بني
   املرسلة الزيادة هذه آخره يف جاءت الذي هذا

)  4858(  برقم)  الضعيفة األحاديث سلسلة(  يف بينته كما ا حيتج موصولة طريق من تأت مل الزيادة هذه أن واعلم 
  أھـ.]  41[ طبعه متام اهللا يسر)  5/  1) (  ريالبخا لصحيح خمتصري(  على التعليق يف ذلك إىل وأشرت

    
 : ما نصه )شبھات المشككين في مواجھةِ  اإلسالمحقائق (في كتاب  كتب الدكتور عبد الصبور مرزوق :ثانيًا
 رغم صحيحة ليست ـ اإلسالم خصوم يا ـ إليھا استندتم التي الرواية ھذه أن ...يقال أن يجب الذي الحق

 تحت أوردھا ولكن ، صحيحة واقعة أنھا على ال أوردھا ألنه ؛ ـ رحمه هللاُ  ـ خاريالب صحيح في ورودھا
 علماء مصطلح في البالغات أن ومعروف ، بالغ مجرد الخبر ھذا بلغه أنه يعنى"  البالغات"  عنوان
 طبعة ، 38 ص 9جصحيح البخاري ( المتن أو السند صحيحة أحاديث وليست أخبار مجرد ھي إنما: الحديث

  ).لتعاونا
 ،الزھري ھو كذا بلغنا القائل إن"  :بقوله )376 ص 12ج( الباري فتح في يالعسقالن حجر ابنُ  اإلمامُ  علق وقد
  ". الظاھر ھو وھذا: ي الكرمان وقال ، هللا برسول موصوالً  البالغ ھذا ،وليس البالغ ھذا البخاري حكى وعنه
 مجرد على حتى أو ، االنتحار على ـ المؤمنين إمام ووھ ـ  هللا رسول يقدم أن وحاش ، الصواب ھو ھذا

ً  يكن ولم البشر منا بشرً  كان   امحمدً  فإن كلٍ  وعلى .فيه التفكير   .لأللوھية مدعيًا وال ملكا
ْل ُسْبَحاَن َربِّي ھَْل قُ   : ذلك في الكريم القرآن قال وقد ، بھا يعتني  كان ميزة يعتبر فيه البشرى والجانب
ُسوالً ُكنُت إاَلَّ    .) 93 اإلسراء (   بََشراً رَّ
 الضيق أو باإلحباط - عصرنا علوم في - نسميه ما بمشاعر اإلحساس أو الحزن بعض أصابه فإذا ثم ومن
  .  بشريته أعراض من ألنه ؛ عليه غبار ال عادى أمر فھذا
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 فيه الوحي عليه ينزل كان الذي المكان إلى يذھب كان  الرسول به تعلق أن بعد الوحي) تأخر( فتر وحين
 ، والطمأنينة السكن بعض من بشيء حبيبه وبين بينه جمع الذي للمكان محبّ  فھو ، جبريل لقاء يستشرف

ً  الظالمون أيھا ذلك في فماذا   ؟ يدع وما يأتي ما كل في  لمحمدٍ  دائما
 اْلَحِديثِ  بِھََذا يُْؤِمنُوا لَمْ  إِنْ  آَثَاِرِھمْ  َعلَى َسكَ نَفْ  بَاِخعٌ  فَلََعلَّكَ : الكريمة اآلية إلى يستندون  محمد أعداء كان وإذا
 بسبب  محمد النَّبِيِّ  حزن عن أدبي تعبير ولكنھا ، االنتحار معنى إلى أبداً  تشير ال فاآلية .)الكھف(  )6( أََسفًا

  الكريم الرسول  اھتمام كان كيف فتصور ؛ العظيم بالقرآن اإليمان عن وإعراضھم ، اإلسالم عن قومه صدود
  .النور إلى الظلمات من الكافرين إخراج على الشديد وحرصه ،  هللا إلى الناس بدعوة
 قوله في بشر بأنه واعتزازه اعترافه  لسانه على القرآن يعلن الذي البشر اإلنسان للنبيِّ  طبيعي خاطر وھذا

أَْو  90ْؤِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمَن األَْرِض يَنبُوعاً َوقَالُوْا لَن نُّ  : - المشركين بعض منه طلبه ما على رداً  -
َر األَْنھَاَر ِخاللَھَا تَْفِجيراً   أَْو تُْسقِطَ السََّماء َكَما 91  تَُكوَن لََك َجنَّةٌ مِّن نَِّخيٍل َوِعنٍَب فَتُفَجِّ

ِ و ّ بَْيٌت مِّن ُزْخُرٍف أَْو تَْرقَى فِي السََّماء  أَْو يَُكوَن لَكَ  92 َكِة قَبِيالً َ◌اْلَمآلئِ  َزَعْمَت َعلَْينَا ِكَسفاً أَْو تَأْتَِي بِا
َل َعلَْينَا ِكتَاباً نَّْقَرُؤهُ قُْل ُسْبَحاَن َربِّي ھَْل ُكنُت إاَلَّ بََشراً رَّ   .)اإلسراء( ُسوال َولَن نُّْؤِمَن لُِرقِيَِّك َحتَّى تُنَزِّ

ً متعج) ربى سبحان:(رده فكان  بشراً  إال كنت ھل : مطلبھم تنفيذ يملك ال بشرٌ  أنه ومؤكداً  ،طلبوه مما با
   .)93 اإلسراء( رسوالً 

  .مًعا والحمق الجھل عن يعبر قول فھو معجزة له ليست أنه  محمدٍ  على قولھم أما
 نم بالمعجزات الرسل جاءت كما ،  الرسول  معجزة تمثل حسية معجزات األخبار صحيح في ثبت حيث
 تكثير ومنھا ، الجمعة يوم الناس أمام الجذع حنين سماع ومنھا ، أصابعه بين من الماء نبع منھا ؛ ربھا عند

 هللا وعد الذي الكريم القرآن وھى الرسالة معجزة ھي دائمة معجزة وله ، الغفير الجم يكفى حتى الطعام
  أھـ .ويعرفه اإلنسان يكتشفه بما جيل كل في بيانه يظھر لذا ؛ ببيانه ووعد ، فَُحفِظَ  بحفظه

  
 ، صحيحةأنھا  فترض جدالً ا ومع كلٍّ  ، كما تقدم معنا   النَّبِيِّ  رفعھا إلىيصح  ال الرواية ھذه إن :ا ثانيً 

من  بحالٍ  المعترضين ن ھذه الرواية ال تخدمأب:أقول  ، الوحي عنه النقطاعِ  االنتحارَ   وحاول النبيُّ 
ا وليس اختراعً   من عند هللاِ  الوحي فعالً  أندل على تو،  ه ه ورسالتِ بوتِ ن صدقِ  على بل تدل األحوالِ 

  !!لما انقطع عنه الوحي  ا منه ما حاول االنتحارفلو كان اختراعً ؛   منه
الرواية ؟  فياالنتحار بحسب ما جاء  محاولة من  منع النبيَّ  الذيمن  :ھوسؤاالً  وأسأل المعترضين 

  ..  و ملك من عند هللانه جبريل وھإ : الجواب
     ... يوحى إليه بواسطة جبريل   من عند هللاِ  رسولٌ   محمدٌ  إًذا 

على  داللةبل فيھا ،   النَّبِيِّ  عصمةِ  تطعن في  ال تھاوبفرض صح ، ال تصح الروايةن إ: ألخص ما سبق
   .اا ويقينً حقً  نه نبي ورسول من عند هللاِ أ

  
  5333برقم في صحيح البخاري وھو القائل   االنتحار وھو نبي  من عند هللاِ كيف يحاول  :قيلإن  : اثالثً 
 أََبًدا ِفيَها ُخمَلًَّدا َخاِلًدا ِفيهِ  يـَتَـَردَّى َجَهنَّمَ  نَارِ  ِيف  فـَُهوَ  نـَْفَسهُ  فـََقَتلَ  َجَبلٍ  ِمنْ  تـََردَّى َمنْ :"  قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ  :   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ 
 َيِدهِ  ِيف  َفَحِديَدتُهُ  ِحبَِديَدةٍ  نـَْفَسهُ  قـََتلَ  َوَمنْ  أََبًدا ِفيَها ُخمَلًَّدا َخاِلًدا َجَهنَّمَ  نَارِ  ِيف  يـََتَحسَّاهُ  َيِدهِ  ِيف  َفُسمُّهُ  نـَْفَسهُ  فـََقَتلَ  ُمسًّا سَّىحتََ  َوَمنْ 
َا َجيَأُ     ".  َبًداأَ  ِفيَها ُخمَلًَّدا َخاِلًدا َجَهنَّمَ  نَارِ  ِيف  َبْطِنهِ  ِيف  ِ

بحسب ما  بعدھا أمقبل محاولة االنتحار  ؟ھذا الحديث  متى قال النبيُّ  :ھو بسؤالٍ  يكون الجوابَ إن  :قلتُ 
  ؟ الرواية فيجاء 

  .بعيدٍ  بعدھا بزمانٍ  قال ھذا الحديثَ  :الجواب 
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 نتحار من الكبائرأن اال يعلم  فلم يكن وعليه،   النبيِّ محاولة االنتحار قبل نزول التشريعات علي  إذن 
 َوَعلََّمَك َما َلْم َتُكْن َتْعَلُم َوَكاَن َفْضُل ّهللاِ َعَلْيَك َعِظيماً   : لنبيِّه  قال .. . التي حرمھا هللاُ 

   .)113النساء(

نبوته  فييقدح  األمرُ  ھل ھذا) امات منتحرً (  نتحر النبيُّ اھل لو  :ھو يفرض نفسه الً إن ھناك  سؤ  :  رابًعا
  كتاب المقدس  ؟ما جاء في ال بحسب 

ن شاول الملك أل؛ المقدس  كتابِ ال فينبوته بحسب ما جاء  فيذلك ا ال يقدح منتحرً  لو مات النبيُّ  :الجواب 
ھو  وتنبأ ثيابه اأيضً فخلع ھو  " أنه تنبأ المقدس والذي يقول عنه الكتابُ  ،اليھود أنه نبي بعض الذي يؤمن به

   .)24 : 19صموئيل األول ( "صموئيل  أمام اأيضً 

  . ...الكتاب يقول إنه تنبأ اذً إ

َوَكاَن بَْعَد َمْوِت َشاُوَل َوُرُجوِع 1عدد 1 اإلصحاح وذلك في، ا الثاني أن شاول مات منتحرً صموئيل  يذكر سفر
ي اْليَْوِم الثَّالِِث إَِذا بَِرُجل أَتَى ِمَن اْلَمَحلَِّة ِمْن ِعْنِد َوفِ 2. َداُوَد ِمْن ُمَضاَربَِة اْلَعَمالِقَِة، أَنَّ َداُوَد أَقَاَم فِي ِصْقلََغ يَْوَمْينِ 

قَةٌ َوَعلَى َرْأِسِه تَُرابٌ  ا َجاَء إِلَى َداُوَد َخرَّ إِلَى األَْرِض َوَسَجدَ . َشاُوَل َوثِيَابُهُ ُمَمزَّ ِمْن أَْيَن «: فَقَاَل لَهُ َداُودُ 3. فَلَمَّ
إِنَّ الشَّْعَب قَْد «: فَقَالَ . »َكْيَف َكاَن األَْمُر؟ أَْخبِْرنِي«: فَقَاَل لَهُ َداُودُ 4. »َمَحلَِّة إِْسَرائِيَل نََجْوتُ  ِمنْ «: فَقَاَل لَهُ » أَتَْيَت؟

قَاَل َداُوُد لِْلُغالَِم فَ 5. »ھََرَب ِمَن اْلقِتَاِل، َوَسقَطَ أَْيًضا َكثِيُروَن ِمَن الشَّْعِب َوَماتُوا، َوَماَت َشاُوُل َويُونَاثَاُن اْبنُهُ أَْيًضا
اتَّفََق أَنِّي ُكْنُت فِي َجبَِل «: فَقَاَل اْلُغالَُم الَِّذي أَْخبََرهُ 6» َكْيَف َعَرْفَت أَنَّهُ قَْد َماَت َشاُوُل َويُونَاثَاُن اْبنُهُ؟«: الَِّذي أَْخبََرهُ 

أُ َعلَى ُرْمِحِه، َوإَِذا بِالْ  وَن َوَراَءهُ ِجْلبُوَع َوإَِذا َشاُوُل يَتََوكَّ فَاْلتَفََت إِلَى َوَرائِِه فََرآنِي َوَدَعانِي 7. َمْرَكبَاِت َواْلفُْرَساِن يَُشدُّ
اُر، ألَنَّ قِْف َعلَيَّ َواْقتُْلنِي ألَنَّهُ قَِد اْعتََرانَِي الدُّوَ : فَقَاَل لِي9. َعَمالِيقِيٌّ أَنَا: َمْن أَْنَت؟ فَقُْلُت لَهُ : فَقَاَل لِي8. ھأَنََذا: فَقُْلتُ 

َرْأِسِه فََوقَْفُت َعلَْيِه َوقَتَْلتُهُ ألَنِّي َعلِْمُت أَنَّهُ الَ يَِعيُش بَْعَد ُسقُوِطِه، َوأََخْذُت اإِلْكلِيَل الَِّذي َعلَى 10 .ُكلَّ نَْفِسي بَْعُد فِيَّ 
واَر الَِّذي َعلَى ِذَراِعِه َوأَتَْيُت بِِھَما إِلَى َسيِِّدي ھھُنَا َجاِل الَِّذيَن 11. »َوالسِّ قَھَا، َوَكَذا َجِميُع الرِّ فَأَْمَسَك َداُوُد ثِيَابَهُ َوَمزَّ

بِّ َوَعلَى بَْيِت إِْسَرائِيَل ى يُونَاثَاَن اْبنِِه،َونََدبُوا َوبََكْوا َوَصاُموا إِلَى اْلَمَساِء َعلَى َشاُوَل َوَعلَ 12. َمَعهُ  َوَعلَى َشْعِب الرَّ
   .  !!.لسَّْيفِ ألَنَّھُْم َسقَطُوا بِا

أمام  عقباتالذين يكونون  باالنتحارِ  الناسِ  بعضَ  المسيح أنه أوصى  يسوعَ  ىإلتنسب ثم إن األناجيَل 
◌ِ  ىإل في طريقھم المؤمنين َغاِر  6عدد 18إنجيل متى إصحاح وذلك في  ، مھربِّ َوَمْن أَْعثََر أََحَد ھُؤالَِء الصِّ

ِة اْلبَْحرِ  اْلُمْؤِمنِيَن بِي فََخْيٌر لَهُ أَنْ  َحى َويُْغَرَق فِي لُجَّ فاَلَ بُدَّ ! َوْيٌل لِْلَعالَِم ِمَن اْلَعثََراتِ 7. يَُعلََّق فِي ُعنُقِِه َحَجُر الرَّ
   !أَْن تَأْتَِي اْلَعثََراُت، َولِكْن َوْيٌل لِذلَِك اإِلْنَساِن الَِّذي بِِه تَأْتِي اْلَعْثَرةُ 

                                               
  !نحن أحُق بالشِك من إبراھيَم :نبيٌّ يقول                                         

 
  ....كذلك  وإبراھيُم ،كان يشُك في قدرِة هللاِ   أدعوا أن نبيَّنا 

  :الصحيحين  واستدلوا على ادعائِھم بما جاء في  .....ھذا باعتراف نبيكم : وقالوا 
َراِهيُم َربِّ َأِرِىن َكْيَف ُحتِْىي اْلَمْوَتى ( باب ) التفسري(كتاب   صحيح البخاري -1 ثـََنا َأْمحَُد ْبُن   4173برقم ) َوِإْذ قَاَل ِإبـْ َحدَّ

َرَة  ثـََنا اْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِين يُوُنُس َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َأِيب َسَلَمَة َوَسِعيٍد َعْن َأِيب ُهَريـْ َحنُْن : " قَاَل َرُسوُل اللَِّه : قَالَ  َصاِلٍح َحدَّ
َراِهيَم ِإْذ قَالَ    . "}َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَملْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ  قـَْلِيب { :َأَحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن ِإبـْ
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و َحدََّثِين َحْرَمَلُة ْبُن َحيَْىي َأْخبَـَرنَا   216برقم ) اْلَقْلِب بَِتظَاُهِر اَألِدلَّةِ  زِيَاَدِة ُطَمْأنِيَنةِ ( باب) اإلميان(كتاب   صحيح مسلمٍ  -2
َرَة َأنَّ َرُسوَل ااْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِين يُوُنُس َعْن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َأِيب َسَلَمَة ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن َوَسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب عَ   للَِّه ْن َأِيب ُهَريـْ

َراِهيَم : قَالَ    }َربِّ َأِرِين َكْيَف ُحتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَو َملْ تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيب {  :ِإْذ قَالَ  َحنُْن َأَحقُّ بِالشَّكِّ ِمْن ِإبـْ
  .يٍد َوَلْو لَِبْثُت ِيف السِّْجِن ُطوَل لَْبِث يُوُسَف َألََجْبُت الدَّاِعيَ َويـَْرَحُم اللَُّه ُلوطًا َلَقْد َكاَن يَْأِوي ِإَىل رُْكٍن َشدِ : قَالَ 

  
  الرد على الشبھة •

  
، ومن األمةَ أجمعت على عصمِة أنبياِء هللاِ  ورسلِه من الكفِر ، والشرك ِ، والشِك في قدرِة هللا إن  :أوالً   

مة صفة أساسية فيھم، وشرطاً ضرورياً من شروط الشيطان عليھم وتمكنه من دعوتھم ، وأن تلك العص تسلطِ 
وبالتالي . إلى قومھم كما أنھا جزء من الكمال البشرى الذي كملھم هللا  به حتى يبلغوا رسالة ربھم الرسالة،

  .أبًدا السيما إبراھيم  فإن من المستحيل أن يشك نبي من أنبياء هللا في قدرِة هللا 
َولَقَْد آتَْينَا إِْبَراِھيَم ُرْشَدهُ ِمن قَْبُل َوُكنَّا بِه  : في كتابِه المجيِد قائالً  ه وقد وصفه ربُّ   فكيف يشك  

  ). 51األنبياء(  َعالِِميَن 
َماَواِت َواألَْرِض َولِيَُكوَن ِمَن اْلُموقِنِيَن  : عنه   وقال   ). 75األنعام(  َوَكَذلَِك نُِري إِْبَراِھيَم َملَُكوَت السَّ

إلى الحق في أمر العبادة نُريه ما تحتوي عليه السماوات   وكما ھدينا إبراھيم  : ي التفسير الميسرجاء ف 
  أھـ . ليكون من الراسخين في اإليمان, وقدرة باھرة, واألرض من ملك عظيم

ْبَراھِ    : بعد ذكر نوح ، وقد قال هللا  كذلك كيف  يشك إبراھيم   إِْذ  83يَم َوإِنَّ ِمْن ِشيَعتِِه إَلِ
ِ تُِريُدوَن  85إِْذ قَاَل أِلَبِيِه َوقَْوِمِه َماَذا تَْعبُُدوَن  84َجاَء َربَّهُ بِقَْلٍب َسلِيٍم  فََما  86أَئِْفًكا آَلِھَةً ُدوَن هللاَّ

  !؟) الصافات(  87 ظَنُُّكْم بَِربِّ اْلَعالَِميَن  
نوح على منھاجه وملَّته نبيَّ هللا إبراھيم، حين جاء ربه بقلب وإنَّ من أشياع :  جاء في التفسيِر الميسر 

ما الذي تعبدونه من دون هللا؟ : بريء من كل اعتقاد باطل وُخلُق ذميم، حين قال ألبيه وقومه منكًرا عليھم
ه فاعل أتريدون آلھة مختلَقَة تعبدونھا، وتتركون عبادة هللا المستحق للعبادة وحده؟ فما ظنكم برب العالمين أن

  أھـ  . بكم إذا أشركتم به وعبدتم معه غيره؟
  :ھل ھذا كالم رجل شاك في قدرة هللا ؛ يقول للكافرين علي سبيل الترھيب: والسؤال الذي يطرح نفسه ھو

  !؟ "فََما ظَنُُّكْم بَِربِّ اْلَعالَِميَن " 
  !وھو خليُل هللاِ ؟ و كيف يشُك  
ُ إِْبَراِھيَم َخلِ َوَمْن أَْحَسُن ِدينًا مِ   : قال  ِ َوھَُو ُمْحِسٌن َواتَّبََع ِملَّةَ إِْبَراِھيَم َحنِيفًا َواتََّخَذ هللاَّ َّ ِ ْن أَْسلََم َوْجھَهُ  ياًل مَّ
)125(  )النساء(.  

  
ُحتِْيي اْلَمْوَتى قَاَل َأَوَملْ تـُْؤِمن قَاَل بـََلى َربِّ َأِرِين َكْيف " ِإْذ قَاَل  َحنُْن َأَحّق بِالشَّكِّ ِمْن ِإبـَْراِهيم : "   قَولِه إن معني: ا ثانيً 

  "َوَلِكْن لَِيْطَمِئنَّ قـَْلِيب 
  :يتضح من أقوال العلماء كما يلي

  
َوال َكِثريَة َأْحسَ : -رحمه هللا -قال النوويُّ  -1 َراِهيم َعَلى َأقـْ نَها َوَأَصّحَها ِاْختَـَلَف اْلُعَلَماء ِيف َمْعَىن َحنُْن َأَحّق بِالشَّكِّ ِمْن ِإبـْ

َمام أَبُو ِإبـَْراِهيم اْلُمَزِينُّ َصاِحب الشَّاِفِعّي َوَمجَاَعات ِمْن اْلُعَلَماء  َمْعَناُه َأنَّ الشَّّك ُمْسَتِحيل ِيف َحّق ِإبـَْراِهيم فَِإنَّ الشَّّك : َما قَاَلُه اْإلِ
َملْ  َياء َلُكْنت أَنَا َأَحّق ِبِه ِمْن ِإبـَْراِهيم َوَقْد َعِلْمُتْم َأينِّ َملْ َأُشّك فَاْعَلُموا َأنَّ ِإبـَْراِهيم ِيف ِإْحَياء اْلَمْوَتى َلْو َكاَن ُمَتَطرِّقًا ِإَىل اْألَْنبِ 
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َا ُخصَّ ِإبـَْراِهيم  َها ِاْحِتَمال الشَّكِّ  َيُشّك ، َوِإمنَّ َا رََجَع ِإبـَْراِهيم َعَلى ِلَكْوِن اْآليَة َقْد َيْسِبق ِإَىل بـَْعض اْألَْذَهان اْلَفاِسَدة ِمنـْ َوِإمنَّ
  أھـ.أَنَُّه َخْري َوَلد آَدم  تـََواُضًعا َوَأَدبًا َأْو قـَْبَل َأْن يـَْعَلم  نـَْفسه 

  
فمعناه أنه لو "  حنن أحق بالشك من إبراهيم : "  وأما قول النيبِّ :  في تفسيره -رحمه هللا  - قال القرطبيُّ  -2

أحرى أال يشك، فاحلديث مبىن على نفى الشك عن إبراهيم،  ه وحنن ال نشك  فإبراهيم كان شاكا لكنا حنن أحق ب
إمنا هو يف اخلواطر اليت ال تثبت، وأما الشك فهو توقف بني أمرين ) ذلك حمض األميان: (أنه قال والذي روى فيه عن النيب 

  أھـ .  المزية إلحدامها على اآلخر، وذلك هو املنفى عن اخلليل 
  
إن ھذه أجمل األقوال التي تميُل إليھا نفسي  ، وعليھا  فالحديث ال يؤخذ على ظاھِره  كما فھم : لتُ ق 

  ........ المعترضون الذين ال علم عنده بقواعد التفسير، وال باللغِة العربية
  

ھكذا  )ِب بِتَظَاُھِر األَِدلَّةِ ِزيَاَدِة طَُمأْنِينَِة اْلقَلْ (باب في  مسلم صنفه اإلمام النووي في صحيح ثم إن ھذا الحديث
  .كذلك ، ال كما فھم المعترضون -المسلمين –، وفھمنا نحن  -رحمه هللا-فھم 

  !كذلك وإبراھيَم  كان يشك في قدرِة هللا إن  نبيَّنا : التي تقول  تسقط دعواھم وعليه
  

َوإِْذ قَاَل إِْبَراِھيُم َربِّ أَِرنِي َكْيَف تُْحيِـي    :إن اآليةَ تدل علي أن إبراھيَم شك في قدرِة هللاِ : إن قيل:  ثالثا  
َن الطَّْيِر فَُصْرھُ  نَّ إِلَْيَك ثُمَّ اْجَعْل َعلَى ُكلِّ اْلَمْوتَى قَاَل أََولَْم تُْؤِمن قَاَل بَلَى َولَـِكن لِّيَْطَمئِنَّ قَْلبِي قَاَل فَُخْذ أَْربََعةً مِّ

ْنھُنَّ ُجْزءاً ثُمَّ    ). 260البقرة(  اْدُعھُنَّ يَأْتِينََك َسْعياً َواْعلَْم أَنَّ ّهللاَ َعِزيٌز َحِكيٌم  َجبٍَل مِّ
 بَلَى:" قَالَ نفسه حينما قال لما سأله ربُّه أولم تؤمن ؟   إن الجواَب على ذلك يكون بجواِب إبراھيَم : قلتُ 

  ".  َولَـِكن لِّيَْطَمئِنَّ قَْلبِي
   ...ولكنني أطلب ذلك ألزداُد يقينًا على يقينيأني مؤمن بقدرتِك : والمعني

 ِمنْ  التـََّرقِّي َفَسَألَ  َشكًّا اْألَوَّل َيُكنْ  ملَْ  َوِإنْ  يَِقني زِيَاَدة َسَألَ  ) : 277/ 1ج(النووي في شرح مسلم هقاليقوي ذلك ما 
 ِغطَاء َكْشف َسَألَ : - َعْنهُ  اللَّه َرِضيَ - التُّْسُرتِيّ  اللَّه َعْبد ْبن َسْهل قَالَ  اتـََفاُوتً  اْلِعْلَمْنيِ  بـَْنيَ  فَِإنَّ  ؛ اْلَيِقني َعْني  ِإَىل  اْلَيِقني ِعْلم
  أھـ. َمتَكًُّنا اْلَيِقني بُِنورِ  لِيَـْزَدادَ  اْلِعَيان

  
إذ لم يقل   لم يسأل لشٍك أو شبھٍة أو تردٍد وھذا ظاھر من سؤالِه  أنه  واضح  من السؤاِل والجوابِ ال
   :قدر أن تحي الموتى أم ال تقدر ؟ھل ت     

خط أمامي لكي أرى : دعني أنظر إليك وأنت ترسم اللوحة، أو لخطاٍط كبير:  لرساٍم كبيرٍ  وھذا يشبه قولك
  . تخط مثل ھذه الخطوط الجميلة كيف

 حق اليقين) 3(عين اليقين  )2( علم اليقين) 1: (فإن اإليماَن ثالثة مراتب وعليه 
ال شك فيه أن داخل الحقيبة طعاماً فھذا علم  فلو أن ھناك شخًصا أّمن إيمانًا يقينيا: مقالوبالمثال يتضح ال

بعينيه فھذا عين اليقين، و لو أمسك بھذا الطعام و أكل منه فھذا حق  اليقين، و لو فتح الحقيبة و نظر الطعامَ 
عيِن اليقيِن ، وليس ثمة شٍك في إيمانِه أراد أن يرتقي من علِم اليقيِن إلى   أنه من اآلياتوالمالحظ  اليقين،

  .-بفضل هللاِ  -كما فھم واعتقد المعترضون ،وبھذا ينتھي الرد على الشبھِة الواھية 
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أرد أن يطلب رؤية ربِّه كي  إن الكتاَب المقدس ذكر لنا شبھةً مثل شبھتِھم تماًما ،ولكنھا مع موسى :ثالثًا 
بُّ لُِموَسى17عدد 33حاح سفر الخروج إص؟وذلك في ...يرى مجده ھَذا األَْمُر أَْيًضا الَِّذي تََكلَّْمَت «: فَقَاَل الرَّ

، َوَعَرْفتَُك بِاْسِمكَ  أُِجيُز ُكلَّ «: فَقَالَ 19. »أَِرنِي َمْجَدكَ «: فَقَالَ 18.»َعْنهُ أَْفَعلُهُ، ألَنََّك َوَجْدَت نِْعَمةً فِي َعْينَيَّ
بِّ قُدَّاَمكَ َوأُنَاِدي . ُجوَدتِي قُدَّاَمكَ  الَ تَْقِدُر «: َوقَالَ 20. »َوأَتََراَءُف َعلَى َمْن أَتََراَءُف، َوأَْرَحُم َمْن أَْرَحمُ . بِاْسِم الرَّ

بُّ 21. »أَْن تََرى َوْجِھي، ألَنَّ اإِلْنَساَن الَ يََرانِي َويَِعيشُ  ْخَرةِ «: َوقَاَل الرَّ  .ھَُوَذا ِعْنِدي َمَكاٌن، فَتَقُِف َعلَى الصَّ
ْخَرِة، َوأَْستُُرَك بِيَِدي َحتَّى أَْجتَازَ 22 ثُمَّ أَْرفَُع يَِدي 23. َويَُكوُن َمتَى اْجتَاَز َمْجِدي، أَنِّي أََضُعَك فِي نُْقَرٍة ِمَن الصَّ

ا َوْجِھي فاَلَ يَُرى   .»فَتَْنظُُر َوَرائِي، َوأَمَّ
  .»أَِرنِي َمْجَدكَ «: فَقَالَ 18 :نالحظ ھذا النص

 ! ؟...كي يطلب أن يرى مجد هللا...كان شاًكا في قدرِة هللا  ھل: وأتساءل
  
 

  ! اأسودً  يعظم ويقبل حجرً  نبيٌّ                                           
  

المنافي  أھذا ھو التوحيد:حتى أنھم قالوا  العبادةِ  لدرجةِ األسود  الحجرَ  ويقبلُ  كان يعظمُ    ازعموا أن محمدً 
 ِكَتابواللفظ للبخاري   الصحيحنيما جاء في على شبھتھم  اعتمدوا في  !؟ .....اإلسالم ه رسولُ الذي جاء ب للشرك

ثـََنا 1494برقم )  اْألَْسَودِ  احلََْجرِ  ِيف  ذُِكرَ  َما( بَاب) احلَْجِّ ( َراِهيمَ  َعنْ  اْألَْعَمشِ  َعنْ  ُسْفَيانُ  َأْخبَـَرنَا َكِثريٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  َعاِبسِ  َعنْ  ِإبـْ
َفعُ  َوَال  َتُضرُّ  َال  َحَجرٌ  أَنَّكَ  َأْعَلمُ  ِإينِّ  :"فـََقالَ  فـََقبـََّلهُ  اْألَْسَودِ  احلََْجرِ  ِإَىل  َجاءَ  أَنَّهُ   ُعَمرَ  َعنْ  رَبِيَعةَ  ْبنِ    النَِّيبَّ  رَأَْيتُ  َأينِّ  َوَلْوَال  تـَنـْ

  ." قـَبـَّْلُتكَ  َما يـَُقبـُِّلكَ 
  

  الرد على الشبھة •
  

ربى   افھذا الحديث يدل على أن محمدً  ؛ من األحوالِ  بحالٍ  المعترضونال يخدم   الحديثَ  ھذاإن  :  أوالً 
   له أصحابه  وفيه مدى حب  .....حجار ألا عبادةِ  تركِ :مثل  ، المنافي للشرك على التوحيدِ  ه أصاحبَ 

  . ....ه رسالتِ  ه وأداءِ دعوتِ  بالغِ أفي    النبيِّ  وبالتالي فھذا الحديث يدل على نجاحِ  ...
  :  هفي شرحِ   - هللاُ  رحمه - النوويُّ قال 
َفع َوَال  َتُضرّ  َال  َوأَنَّك َحَجر أَنَّك َألَْعَلم َوِإينِّ  َحَجر أَنَّك َعِلْمت َلَقدْ  " : ُعَمر قـَْول َوَأمَّا   " تـَنـْ

َا ، فـََعَلهُ  َلَما ِبهِ  اِالْقِتَداء َلْوَال  أَنَّهُ  َعَلى َونـَبَّهَ  ، يلهتـَْقبِ  ِيف   اللَّه ِبَرُسولِ  اِالْقِتَداء َعَلى احلَْثّ  بـََيان ِبهِ  فََأرَادَ    َال  َوِإنَّك:  قَالَ  َوِإمنَّ
َفع َوَال  َتُضرّ  ْسَالمِ  اْلَعْهد َقرِيِيب  بـَْعض يـَْغتَـرّ  لَِئالَّ  ؛ تـَنـْ  َوَخْوف ، نـَْفعَها َورََجاء َوتـَْعِظيمَها اْألَْحَجار ِعَباَدة أَِلُفوا َكانُوا الَِّذينَ  بِاْإلِ
َيْشَتِبه ، ِبهِ  َويـَْعَتِين  ، يـَُقبِّلهُ  بـَْعضهمْ  يـََراهُ  َأنْ   ُعَمر َفَخافَ  ، ِبَذِلكَ  َقرِيًبا اْلَعْهد وََكانَ  ، تـَْعِظيمَها ِيف  بِالتـَّْقِصريِ  الضََّرر  َعَلْيهِ  فـَ
 َ َفع َوَال  َيُضرّ  َال  أَنَّهُ  فـَبَـنيَّ َفع ِفيهِ  َشَرعَ  َما ِاْمِتثَال َكانَ  َوِإنْ  ، ِبَذاتِهِ  يـَنـْ  ، َضرّ  َوَال  نـَْفع َعَلى َلهُ  ُقْدرَة َال  أَنَّهُ  َفَمْعَناهُ  َوالثـََّواب بِاْجلََزاءِ  يـَنـْ
َفع َوَال  َتُضرّ  َال  الَِّيت  اْلَمْخُلوقَات َكَباِقي َخمُْلوق َحَجر َوأَنَّهُ   َأْهل َعْنهُ  َوَحيَْفظهُ  ، اْلبُـْلَدان ِيف  لُِيْشَهد ؛ اْلَمْوِسم ِيف  َهَذا ُعَمر َوَأَشاعَ  تـَنـْ

   أھـ. َأْعَلم َواَللَّه.  اْألَْوطَان اْلُمْخَتِلُفو اْلَمْوِسم
  

  األسود ؟ قبل الحجرَ يعظم ويُ   كان محمدٌ لماذا :  إن قيل :اثانيً 
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 والتي ، حياة األبديةالجنة التي فيھا ال ؛ الجنةِ  وإنما ھو من أحجارِ  ، األرضِ  ألنه حجر ليس من أحجارِ  :قلتُ  
  : تدلل على ذلك أدلة منھا ...اإلنسان في الدنيا األعمال الصالحة  ھا يعملمن أجلِ 

 اجلنةِ  من األسود احلجرُ  نزل"  :قال   2618وصححه األلباني في السلسة الصحيحة برقم ، الترمذيسنن  -1
   " . آدم بين خطايا فسودته ، الثلجِ  من بياضا أشد

 من ياقوتتان املقام و الركن"  :قال   5872 وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم،  للحاكم المستدرك -2
 اجلنة يواقيت من ياقوتتان واملقام الركن ": قال  1147صحيح الرتغيب والرتهيب برقم  في وفي روايةٍ  ."  اجلنة يواقيت
 . " واملغرب املشرق بني ما ألضاءتا نورمها طمس تعاىل اهللا أن ولوال

 من احلجر مس ما لوال : "قال  9465برقم   الجامعِ  وصححه األلباني في صحيحِ ،  البيھقيسنن -3
. "غريه اجلنةِ  من شيء األرضِ  على ما و،  شفي إال عاهة ذو مسه ما اجلاهلية أجناسِ   

في زي مغربي، مدعيًا برحلة إلى الحجاز متخفيًا " ريتشار ديبرتون"العالم البريطاني  قام -4
مسلم وكان يجيد اللغة العربية، واندس بين الحجاج واستطاع أن يحصل على قطعة من أنه 

الحجر، وحملھا معه إلى لندن، وبدأت تجاربه عليھا في المعامل الجيولوجية، فتأكد أنه ليس حجًرا 
الذي صدر " الحج إلى مكة والمدينة"له بعنوان  أرضيًا، بل ھو من السماء، وسجل ھذا في كتابٍ 

.م1856جليزية في لندن باإلن  
 

يزعم  وليس ألنه يعبده كوثن كما، نا كما بيّ  الجنةِ  ألنه حجر من أحجارِ  ؛ يقبله  فكان محمدٌ  وعليه
  . ...والعذراء مريم يسوعَ  تمثالِ : مثل للتماثيلِ   يفعلون حينما يصلون في الكنيسةِ  ھم كما وأ، المعترضون

من دون عقيدة  أو مساويا للعبادةِ  عبادة من دون هللاِ  من حوله أو المرور ھل تقبيل الحجر:ويبقى السؤال 
  ؟  ...بذلك

 " يقول عربي فھذا شاعرٌ  ال؛: الجواب
وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من  ***** وذا الجدار الجدار أمر على الديار ديار ليلى وأقبل ذا : 

  ."سكن تلك الديار
 ھذا ھو !؟ درانيعبد الج ھل كان الشاعرُ : ويبقى السؤال

  
ً ثالث  وأ،  األسود في الحجِ  الحجرَ  أن يقبلَ  على كل مسلمٍ  ھل واجبٌ  :يطرح نفسه ھو الً إن ھناك سؤا :   ا

   ؟ ...في الحِج ، أو يبطل حجهاألسود  الحجرَ  من لم يقبل ھل يأثم  ،بصيغة أخري
أن  ھو والدليل على ذلك،  هء ال يقبلفمن شاء قبله ومن شا ،ل الحجر األسود على االستحبابِ يتقبإن :  الجواب

 بَابِ  تحت في صحيِح مسلمٍ  األسود الحجرِ  تقبلِ في التي جاءت  تالرواياذكر   -رحمه هللاُ  -النووي اإلمامَ 
  .)الطََّوافِ  ِيف  اْألَْسَودِ  احلََْجرِ  تـَْقِبيلِ  اْسِتْحَبابِ (
َها دفـََوائِ  ِفيهِ  اْحلَِديث َهَذا :- رحمه هللاُ  -وقال النوويُّ      أھـ.ِاْسِتَالمه بـَْعد الطََّواف ِيف  اْألَْسَود احلََْجر تـَْقِبيل ِاْسِتْحَباب:  ِمنـْ

بين من  فشتان ، بِ على الوجو لكان األمرُ  عترضونوشرك كما يھمز الم،فيه عبادة أصنام  لو كان األمرُ  اإذً 
ِ  يأتي ذلك وبين من يقدس الذي معنا ،  ا يذكر الحديثُ كم ال ينفع و ال يضرُ  أن الحجرَ   معتقداً  هورسولِ  طاعة 

ْجَس ِمَن اأْلَْوثَاِن { : قال  ؛عن االقتراب منھا  األوثان التي نھى هللاُ    ).  30الحج( }فَاْجتَنِبُوا الرِّ
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 َأِيب  َعنْ   1609صحيح مسلم برقم   ففي ... التي قد تتخذ عبادة األحجارِ  كان يأمر بتغير معالمِ   النبيَّ ثم إن 
 َوَال  َطَمْسَتهُ  ِإالَّ  ِمتْثَاًال  َتدَعَ  َال  َأنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  َعَلْيهِ  بـََعَثِين  َما َعَلى أَبـَْعُثكَ  َأَال  :طَاِلبٍ  َأِيب  ْبنُ  َعِليُّ  ِيل  قَالَ :قَاَل  اْألََسِديِّ  ْهلَيَّاجِ ا

ًرا َتهُ َسّوّ◌◌َ  ِإالَّ  ُمْشرِفًا قـَبـْ    .يـْ
  .... عبدفتح مكة وھي أحجار كانت تُ  يومِ  في اجميعً  ر األصنامَ كسّ  من نه ثم إ

  
وھو صنم وأمر ،الذھبي  صنع العجلَ  أنه  ھارون  هللاِ  ينسب لنبيِّ  هالمقدس  يجد في الكتابِ  إن الناظرَ :ارابعً 

 خروجال سفرِ في  ذلكجاء  .... هأبرّ  الكريم  ن القرآنَ ؛ألونحن نبرئه من ذلك  ....هِ بعبادتبني إسرائيل 
ا َرأَى الشَّْعُب أَنَّ ُموَسى أَْبطَأَ فِي النُُّزوِل ِمَن اْلَجبَِل، اْجتََمَع الشَّْعُب َعلَى ھَاُروَن َوقَالُوا لَ  1عدد32إصحاح : هُ َولَمَّ

ُجَل الَِّذي أَْصَعَدنَا ِمْن أَْرِض ِمْصَر، الَ نَعْ « . »لَُم َماَذا أََصابَهُ قُِم اْصنَْع لَنَا آلِھَةً تَِسيُر أََماَمنَا، ألَنَّ ھَذا ُموَسى الرَّ
فَنََزَع ُكلُّ الشَّْعِب 3. »اْنِزُعوا أَْقَراطَ الذَّھَِب الَّتِي فِي آَذاِن نَِسائُِكْم َوبَنِيُكْم َوبَنَاتُِكْم َواتُونِي بِھَا«: فَقَاَل لَھُْم ھَاُرونُ 2

َرهُ بِاإِلْزِميِل، َوَصنََعهُ ِعْجالً 4 .أَْقَراطَ الذَّھَِب الَّتِي فِي آَذانِِھْم َوأَتَْوا بِھَا إِلَى ھَاُرونَ  فَأََخَذ ذلَِك ِمْن أَْيِديِھْم َوَصوَّ
ا نَظََر ھَاُروُن بَنَى َمْذبًَحا أََماَمهُ، 5. »ھِذِه آلِھَتَُك يَا إِْسَرائِيُل الَّتِي أَْصَعَدْتَك ِمْن أَْرِض ِمْصرَ «: فَقَالُوا. َمْسبُوًكا فَلَمَّ

بِّ «: َونَاَدى ھَاُروُن َوقَالَ  َوَجلََس الشَّْعُب . فَبَكَُّروا فِي اْلَغِد َوأَْصَعُدوا ُمْحَرقَاٍت َوقَدَُّموا َذبَائَِح َسالََمةٍ 6. »َغًدا ِعيٌد لِلرَّ
ْرِب ثُمَّ قَاُموا لِلَِّعبِ     !! لأِلَْكِل َوالشُّ

  : وأتساءل
  ؟  اصنمً  يالذھب أليس العجلُ -1
  ؟ انبيًّ  أليس ھارونُ -2
 !؟..... ةٍ نشبھة دون أدنى بيّ  منهجعلوه و ھم كما طعنوا في الحديثِ كتابِ  في نصوصِ  واطعنلماذا لم ي -3

، )تابوت العھد  ( كانوا يكرمون -عليھم السالم  -من بني إسرائيل ألم يكن موسى واألنبياء نانيخبرو وليتھم
   !؟ ...ويبخرونه كما جاء في العھد القديم

م من يصلي لھذه الصور والتماثيل ھومن ... يسوع والعذراء  وتماثيل قبلون صورَ اليوم ياألمس وھم ھاثم  
  : منھا نصوصٍ  وذلك في عدةِ  ...موسى  لھا على ما في ذلك من مخالفة لشريعة  بالسجودِ  البركةَ ينال كي 

  َوالَ تَْجَعلُوا الً َمْنُحوتًا أَْو نََصبًا،ثَاالَ تَْصنَُعوا لَُكْم أَْوثَانًا، َوالَ تُقِيُموا لَُكْم تِمْ «1 عدد 26إصحاح  يناآلويِّ سفر  -1
ًرا لِتَْسُجُدوا لَهُ   بُّ إِلھُُكمْ . فِي أَْرِضُكْم َحَجًرا ُمَصوَّ بُّ . ُسبُوتِي تَْحفَظُوَن َوَمْقِدِسي تَھَابُونَ 2. ألَنِّي أَنَا الرَّ   .أَنَا الرَّ
َماِء ِمْن فَْوُق َوَما فِي األَْرِض الَ تَْصنَْع لََك تِْمثَاالً مَ 8عدد  5سفر التثنية إصحاح   -2  ا فِي السَّ ا ِممَّ ْنُحوتًا ُصوَرةً مَّ

بُّ إِلھَُك إِلهٌ َغيُوٌر، أَْفتَقُِد ُذنُوَب 9. ِمْن أَْسفَُل َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت األَْرضِ  ، ألَنِّي أَنَا الرَّ الَ تَْسُجْد لَھُنَّ َوالَ تَْعبُْدھُنَّ
ابِِع ِمَن الَِّذيَن يُْبِغُضونَنِياآلبَاِء فِي األَ   .ْبنَاِء َوفِي اْلِجيِل الثَّالِِث َوالرَّ

ِ  واألحجارَ  ن الصورَ إ :م من يقولھومن     ...  ال تضر وال تنفع ، وإكرامھا عائد 
  .األسودِ  الحجرِ  األخير في شأنِ  مھنحن مثل قولِ و : ◌ُ قلت

  
ين ال يعترضون عما جاء في كتابھم المقدس الذي إن األعجب مما سبق كله ھو أن المعترض :خامًسا

كانت الصخرةٌ ھي المسيح الذي ... يقول إن بولس الرسول  قال لھم إن الصخرة التي شربوا منھا
فَإِنِّي لَْسُت أُِريُد أَيُّھَا اإِلْخَوةُ أَْن 1عدد 10إصحاح  األُوَلى إِلَى أَْھِل ُكوِرْنُثوسَ  لتهِرَسا وذلك في!  عبدوه

َوَجِميَعھُُم اْعتََمُدوا لُِموَسى 2ھَلُوا أَنَّ آبَاَءنَا َجِميَعھُْم َكانُوا تَْحَت السََّحابَِة، َوَجِميَعھُُم اْجتَاُزوا فِي اْلبَْحِر، تَجْ 
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بًا َواِحًدا ُروِحيًّا، َوَجِميَعھُْم َشِربُوا َشَرا4َوَجِميَعھُْم أََكلُوا طََعاًما َواِحًدا ُروِحيًّا، 3فِي السََّحابَِة َوفِي اْلبَْحِر، 
ْخَرةُ َكانَِت اْلَمِسيحَ   !ال تعليق  .ألَنَّھُْم َكانُوا يَْشَربُوَن ِمْن َصْخَرٍة ُروِحيٍَّة تَابَِعتِِھْم، َوالصَّ

  
   

  
  ! له أحله هللاُ  ما رميح نبيٌّ                                               

  
   ...هللاُ  هأحل يحرم ما  نهإ:لما قالوا عنه  نا على نبيِّ  الفريةَ المعترضون  أعظم

  !؟ ...الرسالةأداء  ھل ھذه ھي األمانة في ،كيف يحرم ما أحله هللاُ : ثم قالوا
ُ    : هواستندوا في ذلك بقولِ   ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك َوهللاَّ ُم َما أََحلَّ هللاَّ َغفُوٌر  يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ

ِحيٌم    ) .1التحريم( رَّ
  

  الرد على الشبھة •
  

  ... ....اا صحيحً ھا فھمً فھمويل اآلياتِ  ھم بتكملةِ أنفسَ  كلفواأن ي المعترضينكان على   :  أوالً 
العسل (وھي قصة  ، النَّبِيِّ  بيتِ  في تحدث قصةٍ  إلى تشيرُ التي  تليھا  ياتِ اآلو ھذه اآليةَ إن : قولأ وعلى كلٍّ 

َها اللَّهُ  َرِضيَ  - َعاِئَشةَ  عن 4862واللفظ للبخاري برقم   الصحيحنيفي  ثابتةٌ  القصةٌ  ؛) غافيرو الم   النَِّيبَّ  َأنَّ  - َعنـْ
 ِإينِّ  :فـَْلتَـُقلْ   النَِّيبُّ  َهاَعَليْـ  َدَخلَ  أَيـَّتَـَنا َأنَّ  َوَحْفَصةُ  أَنَا فـَتَـَواَصْيتُ ،  َعَسًال  ِعْنَدَها َوَيْشَربُ  َجْحشٍ  بِْنتِ  زَيـَْنبَ  ِعْندَ  َميُْكثُ  َكانَ 
 َجْحشٍ  بِْنتِ  زَيـَْنبَ  ِعْندَ  َعَسًال  َشرِْبتُ  َبلْ  َال  :فـََقالَ  َذِلكَ  َلهُ  فـََقاَلتْ  ِإْحَداُمهَا َعَلى َفَدَخلَ  َمَغاِفريَ  َأَكْلتَ  َمَغاِفريَ  رِيحَ  ِمْنكَ  َأِجدُ 
  } اللَّهِ  ِإَىل  تـَُتوبَا ِإنْ  ِإَىل  َلكَ  اللَّهُ  َأَحلَّ  َما ُحتَرِّمُ  ملَِ  النَِّيبُّ  أَيـَُّها يَا{ :فـَنَـَزَلتْ  َلهُ  َأُعودَ  َوَلنْ 

  .َعَسًال  َشرِْبتُ  َبلْ  :ِلَقْوِلهِ  } َأْزَواِجهِ  بـَْعضِ  ِإَىل  النَِّيبُّ  َأَسرَّ  َوِإذْ { : َوَحْفَصةَ  ِلَعاِئَشةَ 
  م النبيُّ فحرّ  ، عامة النساءِ  دروفة عنالمع الغيرةِ  تظاھرن عليه بدافعِ   هءنساأن  بعد القراءةِ   نالحظ
ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاَت  :له  قائالً    فعتابه هللاُ  إرضاًء لھن هعلى نفسِ  العسلَ  ُم َما أََحلَّ هللاَّ يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ

ِحيٌم  ُ َغفُوٌر رَّ   ). 1التحريم(   أَْزَواِجَك َوهللاَّ
 ه ربِّ  من العتاب له  من بابِ  ابتحريم ما أحل هللا ؛ ولكنھ له   اتھامٌ  فيھا ليسكريمة فھذه اآلية ال وعليه
  .....أو عمالً أحلّه هللاُ  ، أو أمًرا، شيئًا  يستحيل عليه أن يحّرم أنه  يعلم  الذي

ھذا من باب و....الرفيع ه خلقِ  منوذلك ، هزوجاتِ  مرضاةِ  ه لصالحِ لى نفسِ شدد ع ما ھنالك أنه  فكلُّ  
  .... المعترضونال كما فھم  وزعم  ثم العتاب المشاكلة

  
ويمكن للقارئ أن يرجع إلى ھذه الشبھِة  .....ثم إن قصةَ وطء النبيِّ لماريةَ القبطية في بيِت حفصة ال تصح

  ..!)القبطية ةماري( يزني مع أمته نبيّ  :ھاونالتي يسم الثالثِ  في البابِ 
  

 ھو تحريم شخصي إنما ....  ليس له عالقة بالشرع وال بالرسالةِ   الذي في اآليةِ  ريمھذا التحإن   :ا  ثانيً 
؛ لك مطلق الحرية في ذلك ، وال تأثم قطُ  ؛ فلك أن  على نفسي) الشاي ( شرب  حرمتُ : ككقول )قدري(

  ....تشرب ما يشاء من المشروبات التي أحلھا هللاُ لك، وتترك منھا ما يشاء
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بتمام   له ولقد شھد هللاُ ،  وجهٍ  على أكملِ ذلك    فقد فعل النبيُّ  ، لألمانة ئهلرسالة وأدال وأما تبليغه 
َل َعلَْينَا بَْعَض اأْلَقَاِويلِ    : قاللما  أمانةٍ  بكل الرسالةِ  تبليغِ  ثُمَّ  45أَلََخْذنَا ِمْنهُ بِاْليَِمينِ  44َولَْو تَقَوَّ

ْن أََحٍد َعْنهُ َحاِجِزينَ  46لَقَطَْعنَا ِمْنهُ اْلَوتِينَ    ) .الحاقة( .)47فََما ِمنُكم مِّ
 4  إِْن ھَُو إاِلَّ َوْحٌي يُوَحى 3َوَما يَنِطُق َعِن اْلھََوى    :هبقولِ  ....ه نبوتِ في  زكاه    ثم إن هللاَ  
  ) .النجم(
  ! ؟ ...الرسالةِ  األمانة في أداءِ  ؟ ھل ھذه ھي كيف يحل ما حرم هللاُ : تسقط شبھتھم التي تقول  وعليه 
  

مؤلفًا للقرآن كما  ليس هألنوذلك ... ه وعلى أمانتِ ،   النَّبِيِّ  نبوةِ  ھذه اآلية الكريمة تدل على صدقِ إن  :اثالثً 
فھذا يدل على ...وألظھر نفسه في أحسن مظھر ، القرآن ومؤلفه ما عاتب نفسه صاحبَ  فلو كان ..... يزعمون

  ....لمعترضين من جانٍب غاب عنھم خيبة أمل ا
  
  :وذلك في عدة مواضع منھا.... حل الحرامَ يُ  الربَّ ن يذكر أالمقدس  لكتابَ اإن  :ا بعً ار
اِْرِجْع َعْن ُحُموِّ َغَضبَِك، َواْنَدْم " :  له قائالً  ه موسى ه ونبيُّ ويراجعه عبدُ ، )الشر ( الربَّ يُحل الحراَم  -1

رِّ بَِشْعبِ  َع ُموَسى أََماَم 11 12: 11عدد 32سفر حزقيال إصحاح في  وذلك بحسب ما جاء  ! " كَ َعلَى الشَّ فَتََضرَّ
بِّ إِلِھِه، َوقَالَ  ٍة َعِظيَمٍة َويٍَد «: الرَّ لَِماَذا يَا َربُّ يَْحَمى َغَضبَُك َعلَى َشْعبَِك الَِّذي أَْخَرْجتَهُ ِمْن أَْرِض ِمْصَر بِقُوَّ

أَْخَرَجھُْم بُِخْبٍث لِيَْقتُلَھُْم فِي اْلِجبَاِل، َويُْفنِيَھُْم َعْن َوْجِه األَْرِض؟ اِْرِجْع : يَتََكلَُّم اْلِمْصِريُّوَن قَائِلِينَ لَِماَذا 12َشِديَدٍة؟ 
رِّ بَِشْعبِكَ     !ال تعليق  .َعْن ُحُموِّ َغَضبَِك، َواْنَدْم َعلَى الشَّ

سفر  فيذلك و ..... عقاباً لهزنى بھم  أمامه ليُ    ه داودَ نبيِ  بيتِ  يسلم أھلَ  نهإحيث  حل الحرامَ يُ  الربَّ  -2
الَ يُفَاِرُق السَّْيُف بَْيتََك إِلَى األَبَِد، ألَنََّك اْحتَقَْرتَنِي َوأََخْذَت اْمَرأَةَ أُوِريَّا  َواآلنَ 10عدد 12إصحاح  صموئيل الثاني

بُّ ھَكَذا قَاَل ا11. اْلِحثِّيِّ لِتَُكوَن لََك اْمَرأَةً  رَّ ِمْن بَْيتَِك، َوآُخُذ نَِساَءَك أََماَم َعْينَْيَك َوأُْعِطيِھنَّ : لرَّ ھأَنََذا أُقِيُم َعلَْيَك الشَّ
رِّ َوأَنَا أَْفَعُل ھَذا األَْمَر قُدَّامَ 12. لِقَِريبَِك، فَيَْضطَجُع َمَع نَِسائَِك فِي َعْيِن ھِذِه الشَّْمسِ  َجِميِع  ألَنََّك أَْنَت فََعْلَت بِالسِّ

اَم الشَّْمسِ    ! ال تعليق !! .»إِْسَرائِيَل َوقُدَّ

  :في موضعين أباح الحرام لبني إسرائيلالرب  -3

  ....... خواتھم الإلولكن المحرمة ،  أباح الحرام لبني إسرائيل فلھم يقرضوا اآلخرين بالربا -أ

ا الَ تُْقِرْض أََخاَك بِِربً «19عدد 23سفر التثنية إصحاح  ذلك في و  ٍة، أَْو ِربَا طََعاٍم، أَْو ِربَا َشْيٍء مَّ ا، ِربَا فِضَّ
ا يُْقَرُض بِِربًا،  بُّ إِلھَُك فِي ُكلِّ َما تَْمتَدُّ 20ِممَّ  لأِلَْجنَبِيِّ تُْقِرُض بِِربًا، َولِكْن ألَِخيَك الَ تُْقِرْض بِِربًا، لِيُبَاِرَكَك الرَّ

 !ال تعليق  .َت َداِخٌل إِلَْيھَا لِتَْمتَلَِكھَاإِلَْيِه يَُدَك فِي األَْرِض الَّتِي أَنْ 

  أن يسرقوا المصرين عند خروجھم من أرِض مصر رغم حرمتھا  لبني إسرائيلأباح    -ب
  َوأُْعِطي ِنْعَمًة لِھَذا الشَّْعبِ 21عدد 3سفر الخروج إصحاح  ذلك فيو )......السرقة(  
ُكْم الَ َتْمُضوَن َفاِرِغينَ َفَيُكوُن ِحي. فِي ُعِ◌ُيوِن اْلِمْصِريِّينَ     َبْل َتْطلُُب ُكلُّ 22. َنَما َتْمُضوَن أَنَّ

ٍة َوأَْمِتَعَة َذَھٍب َوِثَياًبا، َوَتَضُعوَنَھا َعَلى   َبِنيُكمْ اْمَرأٍَة ِمْن َجاَرِتَھا َوِمْن َنِزيَلِة َبْيِتَھا أَْمِتَعَة فِضَّ

 !ال تعليق   .»َفتْسلُِبوَن اْلِمْصِريِّينَ . َوَبَناِتُكمْ    
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  ..ي جھلبنبي اإلسالم يمنع عليًّا من التزوج من ابنة أ                      
  
  ....نبي اإلسالم يمنع عليًّا من التزوج من ابنة أبي جھل، فھو بذلك  يحرم الحالل ويحل الحرام :قالوا  

َنتِ  َعنْ  الرَُّجلِ  َذبِّ ( بَاب)  النَِّكاحِ ( ِكَتاب صحيح البخاري َرةِ  ِيف  هِ ابـْ ْنَصافِ  اْلَغيـْ  َخمَْرَمةَ  ْبنِ  اْلِمْسَورِ  َعنْ  4829برقم  )َواْإلِ
َنتَـُهمْ  يـُْنِكُحوا َأنْ  ِيف  اْسَتْأَذنُوا اْلُمِغريَةِ  ْبنِ  ِهَشامِ  َبِين  ِإنَّ  :اْلِمْنَربِ  َعَلى َوُهوَ  يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  :قَالَ   َأِيب  ْبنَ  َعِليَّ  ابـْ

َنِيت  ُيطَلِّقَ  َأنْ  طَاِلبٍ  َأِيب  اْبنُ  يُرِيدَ  َأنْ  ِإالَّ  آَذنُ  َال  مثَُّ  آَذنُ  َال  مثَُّ  آَذنُ  َفَال  طَاِلبٍ  َنتَـُهمْ  َويـَْنِكحَ  ابـْ َا ابـْ  َما يُرِيُبِين  ِمينِّ  َبْضَعةٌ  ِهيَ  فَِإمنَّ
  .قَالَ  َهَكَذا آَذاَها َما َويـُْؤِذيِين  َأرَابـََها

  
  الرد على الشبھة

  
دليل ذلك ما ....بان حرم حالال تصرف ھنا بمنطلق األبوة ،وليس النبوة كي يعاب عليه  إن النبيَّ : أوالً 
  :يلي

 ُجتَْمع َال  َواللَّه َوَلِكنْ  ، َحَراًما ُأَحلِّل َوَال  ، َحَالًال  ُأَحرِّم َلْست َوِإينِّ "  الزُّْهِريّ  ِرَوايَة ِيف  َوزَادَ  :قال ابن حجر في الفتح -1
 َواِحد رَُجل ِعْند"  ُشَعْيب ِرَوايَة َوِيف "  أََبًدا َواِحًدا َمَكانًا"  ُمْسِلم ِرَوايَة َوِيف  " أََبًدا رَُجل ِعْند اللَّه َعُدوّ  َوبِْنت اللَّه ولَرسُ  بِْنت
َنته بـَْني  َجيَْمع َأنْ  َعِليٍّ  َلىعَ  َحرَّمَ   النَِّيبّ  َأنَّ  اْلِقصَّة َهِذهِ  َعَلْيهِ  ُحتَْمل َما َأَصحّ :  التِّني ِاْبن قَالَ "  أََبًدا َنة َوبـَْني  ِابـْ  ؛َجْهل َأِيب  ِابـْ
 ، فَاِطَمة ِعْنده َتُكنْ  ملَْ  َلوْ  َحَالل َلهُ  ِهيَ  :َأيْ "  َحَالًال  ُأَحرِّم َال "  :قـَْوله َوَمْعَىن  ، بِاِالتـَِّفاقِ  َحَرام َوَأِذيَّته يـُْؤِذيه َذِلكَ  بَِأنَّ  َعلَّلَ  ِألَنَّهُ 
 ، ِلَعِليٍّ  ُمَباح َذِلكَ  بَِأنَّ  ُيْشِعر السَِّياق َأنَّ  َغْريه َوَزَعمَ  ، َفَال  ِبهِ  فَاِطَمة لَِتَأذِّي  النَِّيبّ  تََأذِّي َيْستَـْلزِم الَِّذي بـَْينهَما اْجلَْمع اَوَأمَّ 

ُعد َال  أَنَّهُ  ِيل  َيْظَهر َوالَِّذي.   النَِّيبّ  ِألَْمرِ  اًال ِاْمِتثَ  َذِلكَ  ُهوَ  َوقَِبلَ  فَاِطَمة ِخلَاِطرِ  رَِعايَة  النَِّيبّ  َمَنعَ  َلِكنَّهُ   ِيف  يـَُعدّ  َأنْ  يـَبـْ
َها-  ِبَفاِطَمةَ  َخاصًّا َذِلكَ  َيُكون َأنْ  َوَحيَْتِمل ، بـََناته َعَلى يـُتَـَزوَّج َال  َأنْ    النَِّيبّ  َخَصاِئص   . -السََّالم َعَليـْ

َنتهمْ  يـُْنِكُحوا َأنْ  ِاْسَتْأَذنُوِين  اْلُمِغريَة ْبن َهاِشم َبِين  ِإنَّ (  :  قـَْوله : شرح النووي لصحيح مسلم -2  َأِيب  ْبن َعِليّ  ِابـْ
َنِيت  يُْطَلق َأنْ  طَاِلب َأِيب  ِاْبن حيُِبّ  َأنْ  ِإالَّ  ، َهلُمْ  آَذن َال  مثَُّ  ، َهلُمْ  آَذن َال  مثَُّ  ، َهلُمْ  آَذن َفَال  ، طَاِلب َنت َويـَْنِكح ، ِابـْ َا ، همْ ِابـْ  فَِإمنَّ
َنِيت   ، َحَراًما ُأِحلُّ  َوَال  ، َحَالًال  ُأَحرِّمُ  َلْست َأينِّ : (  اْألُْخَرى الرَِّوايَة َوِيف  ) آَذاَها َما َويـُْؤِذيِين  ، رَابـََها َما َيرِيبِين  ، ِمينِّ  َبْضَعة ِابـْ
 َوأَنَا ، ِمينِّ  ُمْضَغة فَاِطَمة ِإنَّ : (  اْألُْخَرى الرَِّوايَة َوِيف )  أََبًدا َواِحًدا َمَكانًا اللَّه َعُدوّ  َوبِْنت اللَّه َرُسول بِْنت َجتَْتِمعُ  َال  َواَللَّه َوَلِكنْ 
  ) . يـَْفِتُنوَها َأنْ  َأْكَره
  . يماْلمِ  ِبَضمِّ  اْلُمْضَغة وََكَذِلكَ  ، اللَّْحم ِقْطَعة َوِهيَ  ، َغْريه َجيُوز َال  اْلَباء فَِبَفْتحِ  اْلَبْضَعة َأمَّا
َنِتهِ  َعنْ  الرَُّجلِ  َذبِّ ( :تبويب البخاري للحديث يوضح المعنى -3 َرةِ  ِيف  ابـْ ْنَصافِ  اْلَغيـْ نالحظ أنه لم يقل ذب  )َواْإلِ

  ...ألن األمر يتعلق باألبوة ال بالنبوة ...،ولكن قال ذب الرجل عن ابنته  النبي
  

  ...ا أفعاله إال بوحي ،وھذا األمر وحيإن نبيكم ما ھو إال وحي يوحى، فما أقواله وم: إن قيل 
  

كانت تصدر عنه بعض األفعاِل التي لم يوح إليه شيء بخصوِصھا ، وكان أمرھا متروًكا   نبيَّ الإن : قلتُ 
  ...لم بشؤون دنياكم أعنتم ألكون بشر ،مثل ھذا الحديث الذي معنا ، وحديث  الجتھاِده الخاص
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  - بفضل هللا - الشبھة ل فإن ما سبق كاف جًدا ألبطا وعليه  

  
  :وذلك في عدة مواضع منھا....إن الذي يحل الحرام ويحرم الحالل ھو الرب بحسب الكتاب المقدس: ثانيًا

اِْرِجْع َعْن ُحُموِّ َغَضبَِك، َواْنَدْم " :  قائالً له ، ويراجعه عبُده ونبيُّه موسى )الشر ( الربَّ يُحل الحراَم  -1
رِّ بِشَ  َع ُموَسى أََماَم 11 12: 11عدد 32سفر حزقيال إصحاح وذلك بحسب ما جاء في !   " ْعبِكَ َعلَى الشَّ فَتََضرَّ

بِّ إِلِھِه، َوقَالَ  ٍة َعِظيَمٍة َويٍَد «: الرَّ لَِماَذا يَا َربُّ يَْحَمى َغَضبَُك َعلَى َشْعبَِك الَِّذي أَْخَرْجتَهُ ِمْن أَْرِض ِمْصَر بِقُوَّ
أَْخَرَجھُْم بُِخْبٍث لِيَْقتُلَھُْم فِي اْلِجبَاِل، َويُْفنِيَھُْم َعْن َوْجِه األَْرِض؟ اِْرِجْع : ا يَتََكلَُّم اْلِمْصِريُّوَن قَائِلِينَ لَِماذَ 12َشِديَدٍة؟ 

رِّ بَِشْعبِكَ     !ال تعليق  .َعْن ُحُموِّ َغَضبَِك، َواْنَدْم َعلَى الشَّ
سفر  وذلك في.....  ليُزنى بھم  أمامه عقاباً له  يِت نبيِه داوَد يسلم أھَل ب الربَّ يُحل الحراَم حيث إنه -2

الَ يُفَاِرُق السَّْيُف بَْيتََك إِلَى األَبَِد، ألَنََّك اْحتَقَْرتَنِي َوأََخْذَت اْمَرأَةَ أُوِريَّا  َواآلنَ 10عدد 12إصحاح  صموئيل الثاني
بُّ  ھَكَذا قَالَ 11. اْلِحثِّيِّ لِتَُكوَن لََك اْمَرأَةً  رَّ ِمْن بَْيتَِك، َوآُخُذ نَِساَءَك أََماَم َعْينَْيَك َوأُْعِطيِھنَّ : الرَّ ھأَنََذا أُقِيُم َعلَْيَك الشَّ

رِّ َوأَنَا أَْفَعُل ھَذا األَْمَر قُدَّ 12. لِقَِريبَِك، فَيَْضطَجُع َمَع نَِسائَِك فِي َعْيِن ھِذِه الشَّْمسِ  اَم َجِميِع ألَنََّك أَْنَت فََعْلَت بِالسِّ
اَم الشَّْمسِ    !ال تعليق  !! .»إِْسَرائِيَل َوقُدَّ

  :في موضعين أباح الحرام لبني إسرائيلالرب  -3

  ....... خواتھم الإلولكن المحرمة ،  أباح الحرام لبني إسرائيل فلھم يقرضوا اآلخرين بالربا -أ

ا الَ تُْقِرْض أََخاَك بِ «19عدد 23سفر التثنية إصحاح  ذلك في و  ٍة، أَْو ِربَا طََعاٍم، أَْو ِربَا َشْيٍء مَّ ِربًا، ِربَا فِضَّ
ا يُْقَرُض بِِربًا،  بُّ إِلھَُك فِي ُكلِّ َما تَْمتَدُّ 20ِممَّ  لأِلَْجنَبِيِّ تُْقِرُض بِِربًا، َولِكْن ألَِخيَك الَ تُْقِرْض بِِربًا، لِيُبَاِرَكَك الرَّ

 !ال تعليق  .أَْنَت َداِخٌل إِلَْيھَا لِتَْمتَلَِكھَاإِلَْيِه يَُدَك فِي األَْرِض الَّتِي 

  أن يسرقوا المصرين عند خروجھم من أرِض مصر رغم حرمتھا  لبني إسرائيلأباح   -ب
  َوأُْعِطي ِنْعَمًة لِھَذا الشَّْعبِ 21عدد 3سفر الخروج إصحاح  وذلك في )......السرقة(  
ُكْم الَ َتْمُضوَن َفاِرِغينَ َفَيُكوُن حِ . فِي ُعِ◌ُيوِن اْلِمْصِريِّينَ     َبْل َتْطلُُب ُكلُّ 22. يَنَما َتْمُضوَن أَنَّ

ٍة َوأَْمِتَعَة َذَھٍب َوِثَياًبا، َوَتَضُعوَنَھا َعَلى   َبِنيُكمْ اْمَرأٍَة ِمْن َجاَرِتَھا َوِمْن َنِزيَلِة َبْيِتَھا أَْمِتَعَة فِضَّ

 !ال تعليق   .»َفتْسلُِبوَن اْلِمْصِريِّينَ . َوَبَناِتُكمْ    
   

  
   !ال يضمن دخول الجنة ◌ٌ نبيّ                                                 

  
  !؟ فكيف الحال بكم أنتم أيھا المسلمون ؛ الجنة ال يضمن دخولَ  هنفسُ  اإلسالمِ  إذا كان رسولُ : قالوا 

 اْجلَنَّةَ  َأَحدٌ  َيْدُخلَ  َلنْ  ( بَاب ) َوالنَّارِ  َواْجلَنَّةِ  اْلِقَياَمةِ  ةِ ِصفَ ( ِكَتاب الصحيحني واللفظ ملسلمفي  بحديثٍ  ھمعلى قولِ  واستشھدوا 
ثـََنا  5041برقم ) تـََعاَىل  اللَّهِ  ِبَرْمحَةِ  َبلْ  ِبَعَمِلهِ  ثـََنا ُمنَْريٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ ثـََنا َأِيب  َحدَّ َرَة  َأِيب  َعنْ  َصاِلحٍ  َأِيب  َعنْ  اْألَْعَمشُ  َحدَّ ُهَريـْ
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ُدوا قَارِبُوا :" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ   أَنَا َوَال :" قَالَ  ؟ أَْنتَ  َوَال  :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا، "ِبَعَمِلهِ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  يـَْنُجوَ  َلنْ  أَنَّهُ  َواْعَلُموا، َوَسدِّ
  ".َفْضلٍ وَ  ِمْنهُ  ِبَرْمحَةٍ  اللَّهُ  يـَتَـَغمََّدِينَ  َأنْ  ِإالَّ 
   
  

  الرد على الشبھة •
  

،  على ذلك  المطھرةُ  األعلى كما دلت السنةُ  ه في الفردوسِ بعد موتِ   أن النبيَّ يعتقدون  إن المسلمينَ :    أوالً 
   :منھا أدلةِ  جاء ذلك في عدةِ  ... في الجنةِ  ه ھم من أصحابِ بعينِ  اا على أن ھناك أناسً ودلت أيضً 

َها – فَاِطَمةُ  فـََقاَلتْ  يـَتَـَغشَّاهُ  َجَعلَ   النَِّيبُّ  ثـَُقلَ  َلمَّا :قَالَ   أََنسٍ  َعنْ   4103برقم  البخاريصحيح  -1  :- السََّالم َعَليـْ
 اْلِفْرَدْوسِ  َجنَّةُ  َمنْ  َأبـََتاهْ  يَا َدَعاهُ  رَبًّا َأَجابَ  أَبـََتاهُ  يَا: قَاَلتْ  َماتَ  فـََلمَّا اْليَـْومِ  بـَْعدَ  َكْربٌ  أَبِيكِ  َعَلى لَْيسَ  :َهلَا فـََقالَ   أَبَاهُ  َكْربَ  َوا

َعاهْ  ِجْربِيلَ  ِإَىل  أَبـََتاهْ  يَا َمْأَواهْ  َها- فَاِطَمةُ  َقاَلتْ  ُدِفنَ  فـََلمَّا نـَنـْ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َحتُْثوا َأنْ  َأنـُْفُسُكمْ  َأطَاَبتْ  أََنسُ  يَا :-السََّالم َعَليـْ
   .التـَُّرابَ 
 ودارِ ه العالمين في جنتِ  نعم عند ربِّ أنه سيُ  :أي". اْليَـْومِ  بـَْعدَ  َكْربٌ  أَبِيكِ  َعَلى لَْيسَ  :" لقا  أن النبيَّ  الشاھد

ً من حولِ  دليُل علي علمِ ".  َمْأَواهْ  اْلِفْرَدْوسِ  َجنَّةُ  َمنْ  أَبـََتاهْ  يَا"  : ◌َ قول فاطمة اوالشاھد أيضً ، ه مقامتٍ  ا يقينً  ه  علما
 .... ىاألعل في  الفردوسِ   بأنه

 بِالسَّبَّابَةِ  َوَأَشارَ  َهَكَذا اْجلَنَّةِ  ِيف  اْلَيِتيمِ  وََكاِفلُ  َوأَنَا:"  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ   َسْهلٍ  َعنْ   4892برقم  البخاريصحيح  -2
نَـُهَما َوفـَرَّجَ  َواْلُوْسَطى   ".َشْيًئا بـَيـْ

 اتـََّقى َأَخَواتٍ  َثَالثُ  َأوْ  بـََناتٍ  َثَالثُ  َلهُ  َكانَ  َمنْ :"  اللَّهِ  َرُسولُ  لَ قَا: قَالَ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  12133برقم  مسند أحمد - 3
   ." اْألَْرَبعِ  بَِأَصاِبِعهِ  َوَأَشارَ  َهَكَذا اْجلَنَّةِ  ِيف  َمِعي َكانَ  َعَلْيِهنَّ  َوَأقَامَ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ 
  . للتحسني قابل إسناد اوهذ,  وشواهده بطرقه صحيح حديث:  األرنؤوط شعيب تعليق

  :أكثر من موضع منھافي وذلك  ... على الجنةِ   هأطلعَ   ثبت أن هللاَ  -3
 اْلُفَقَراءَ  َأْهِلَها َأْكثـَرَ  فـََرأَْيتُ  اْجلَنَّةِ  ِيف  اطََّلْعتُ :" قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ   ُحَصْنيٍ  ْبنِ  ِعْمَرانَ  َعنْ   3002 برقم البخاريصحيح -أ
  .  " النَِّساءَ  َأْهِلَها َأْكثـَرَ  فـََرأَْيتُ  النَّارِ  ِيف  َواطََّلْعتُ ،
   ." بشر قلب على خطرَ  ال و مسعت أذنٌ  ال و رأت عنيٌ  ال ما اجلنة يف " :قال  7695برقم  صحيح الجامع -ب
 قَالَ  :لَ قَا  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ   289 برقم صحيح مسلمذلك في و ، لغيره  ليدخلوا الجنة يشفع ثبت أنه  -4

  . " تـَبَـًعا اْألَْنِبَياءِ  َأْكثـَرُ  َوأَنَا اْجلَنَّةِ  ِيف  َيْشَفعُ  النَّاسِ  َأوَّلُ  أَنَا :" اللَّهِ  َرُسولُ 
 ْبن رَبِيَعةعن   754برقم  مسلمصحيح وذلك في  ؛ ه في الجنةِ يتمنون مرافقتَ كانوا    الصحابةَ ثبت أن  -5

 ِيف  ُمَرافـََقَتكَ  َأْسأَُلكَ : فـَُقْلتُ   َسلْ : ِيل  فـََقالَ   َوَحاَجِتهِ  ِبَوُضوئِهِ  فَأَتـَْيُتهُ   اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  أَبِيتُ  ُكْنتُ   :قَالَ   اْألَْسَلِمي َكْعبٍ 
رَ  َأوْ  :"قَالَ   اْجلَنَّةِ     ". السُُّجودِ  ِبَكثْـَرةِ  نـَْفِسكَ  َعَلى َفَأِعينِّ :"  قَالَ   َذاكَ  ُهوَ :  قـُْلتُ  ".َذِلكَ  َغيـْ

وذلك  ،  العشرة المبشرين بالجنة:منھم بأنھم في الجنة ھم بعينِ  ناسٍ عن أُ أخبر   النبيَّ ثبت أن  -  6 
 ِيف  َوُعَمرُ ، اْجلَنَّةِ  ِيف  َبْكرٍ  أَبُو"  : هِ اللَّ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ   َعْوفٍ  ْبنِ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  َعنْ   3680 برقم الترمذي سنن في
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رُ ، اْجلَنَّةِ  ِيف  َوطَْلَحةُ ، اْجلَنَّةِ  ِيف  َوَعِليٌّ  ،اْجلَنَّةِ  ِيف  َوُعْثَمانُ  ،اْجلَنَّةِ   اْجلَنَّةِ  ِيف  َوَسْعدٌ ، اْجلَنَّةِ  ِيف  َعْوفٍ  ْبنُ  الرَّْمحَنِ  َوَعْبدُ ، اْجلَنَّةِ  ِيف  َوالزُّبـَيـْ
  . " اْجلَنَّةِ  ِيف  اْجلَرَّاحِ  ْبنُ  ُعبَـْيَدةَ  َوأَبُو، اْجلَنَّةِ  ِيف  َوَسِعيدٌ ،
  .) 728(  الطحاوية خترج ،)  6111 و 6110(  املشكاة ، صحيح : األلباين قيقحت
 ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ   1293برقم  صحيح البخاري في وذلك،  في الجنةِ  ه إبراھيمَ بنِ ا حالِ  أخبر عن  ثبت أنه -7

   ." اْجلَنَّةِ  ِيف  ُمْرِضًعا َلهُ  ِإنَّ :"   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ   ِإبـَْراِهيمُ  تـُُويفَِّ  َلمَّا :قَالَ   اْلبَـَراءَ  مسَِعَ  أَنَّهُ  ثَاِبتٍ 
 ْبنُ  أََنسُ عن   2598برقم  صحيح البخاري في وذلك ،  في الجنةِ    حارثةَ  حالِ  عن أخبر  ثبت أنه -8 

ُثِين  َأَال  اللَّهِ  َنِيبَّ  يَا :فـََقاَلتْ   النَِّيبَّ  أََتتْ  ُسَراَقةَ  ْبنِ  َحارِثَةَ  ُأمُّ  َوِهيَ  اْلبَـَراءِ  بِْنتَ  الرُّبـَيِّعِ  ُأمَّ  َأنَّ   َماِلكٍ   قُِتلَ  وََكانَ  َحارِثَةَ  َعنْ  ُحتَدِّ
رَ  َكانَ  َوِإنْ  َصبَـْرتُ  اْجلَنَّةِ  ِيف  َكانَ  فَِإنْ  َغْربٌ  َسْهمٌ  َأَصابَهُ  َبْدرٍ  يـَْومَ   ِإنـََّها ةَ َحارِثَ  ُأمَّ  يَا :"قَالَ  اْلُبَكاءِ  ِيف  َعَلْيهِ  اْجتَـَهْدتُ  َذِلكَ  َغيـْ

  ." اْألَْعَلى اْلِفْرَدْوسَ  َأَصابَ  ابـَْنكِ  َوِإنَّ  اْجلَنَّةِ  ِيف  ِجَنانٌ 
  اْلبَـَراءِ  َعنْ  5388برقم  صحيح البخاري، وذلك في   الجنةِ  في ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  حالِ  ثبت أنه أخبر عن -9

 :"قَالَ  نـََعمْ :  قـُْلَنا ؟ " َهَذا ِمنْ  َأتـَْعَجُبونَ "   : النَِّيبُّ  فـََقالَ   ِمْنهُ  َونـَتَـَعجَّبُ  ُسهُ نـَْلمُ  َفَجَعْلَنا َحرِيرٍ  ثـَْوبُ   ِللنَِّيبِّ  ُأْهِديَ  :قَالَ 
رٌ  اْجلَنَّةِ  ِيف  ُمَعاذٍ  ْبنِ  َسْعدِ  َمَناِديلُ     ." َهَذا ِمنْ  َخيـْ

عن   3740برقم  ريصحيح البخا، وذلك في   بأنه في الجنةِ  أحدٍ  يومَ  لَ تِ قُ  أخبر عن رجلٍ   ثبت أنه  -10 
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - اللَّهِ  َعْبدِ  ْبن َجاِبر  فَأَْلَقى "اْجلَنَّةِ  ِيف  :"قَالَ ؟  أَنَا فَأَْينَ  قُِتْلتُ  ِإنْ  َأرَأَْيتَ :  ُأُحدٍ  يـَْومَ   ِللنَِّيبِّ  رَُجلٌ  قَالَ  :قَالَ  - َعنـْ

  .قُِتلَ  َحىتَّ  قَاَتلَ  مثَُّ  َيِدهِ  ِيف  َمتََراتٍ 
، الجنة  بأنھم من أھلِ  بعينھم  أخبر عن أناسٍ أنه و، في الجنة   أن النبيَّ  فإن ما سبق يوضح لنا   يبالتالو 

الحال بكم أنتم أيھا  فكيف  ال يضمن دخول الجنة اإلسالمِ  إذا كان رسولُ  :شبھتھم التي تقول  تبطلُ  وعليه
  ...المسلمون

  
ھو فقط  واحدٍ  حرفٍ  بفھمِ  ا ا صحيحً فھم فھمً وغيرھم  يُ  معترضيناله على شكل فھمُ أُ  الذي الحديثِ  فھمَ إن  :اثانيً 

  ." ِبَعَمِلهِ  ِمْنُكمْ  َأَحدٌ  يـَْنُجوَ  َلنْ  أَنَّهُ  َواْعَلُموا: " الحديث يقول ؛ "  بَِعَملِهِ " من كلمة ) الباء(حرف 
نه ليس الثمن لدخولھا فدخول لك؛  الجنةِ  دخولِ  من أسبابِ  سببٌ  أن العملَ  :والمعني ، ثمنيةلباء ھنا ھي باء الا 

  ؛ وفضله هللاِ  من للعمل الصالح إال برحمةٍ  العبدُ  ما وفقف .... منه ورحمةٍ  الجنة بالعمل الذي كان بتوفيق من هللاِ 
  .وأما العبادة فقليلة ..... ، واألھلوالعمل،  واألكل ،  إلى حياتنا يجدھا تضيع بين النوم  الناظرُ ف 
  ....  هللاِ  الثمن لدخول الجنة بل برحمةِ  ھو ليس أمام النعم الكثيرة ل القليلھذا العمإن ف وبالتالي 
  :اآلتييدلل على ما سبق ما جاء في  
 َأَحد َيْسَتِحقّ  َال  أَنَّهُ  اْحلَقّ  ِألَْهلِ  َدَالَلة:  اْألََحاِديث َهِذهِ  ظَاِهر َوِيف  : هفي شرحِ  -  رحمه هللاُ  -  النوويُّ  اإلمامُ قال  -1

ُتُموَها الَِّيت  اْجلَنَّة َوتِْلك} {  تـَْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  ِمبَا اْجلَنَّة ُاْدُخُلوا{ :  تـََعاَىل  قـَْوله َوَأمَّا ، ِبطَاَعِتهِ  َواْجلَنَّة ابالثـَّوَ  }  تـَْعَمُلونَ  ُكْنُتمْ  ِمبَا ُأورِثـْ
الَّة اْآليَات ِمنْ  َوَحنْوَمها َا يُْدَخل اْألَْعَمال َأنَّ  َعَلى الدَّ  اْجلَنَّة ُدُخول َأنَّ :  اْآليَات َمْعَىن  َبلْ  ، اْألََحاِديث َهِذهِ  يـَُعاِرض َفَال  ، اْجلَنَّة ِ
 ِمبَُجرَّدِ  َيْدُخل ملَْ  أَنَّهُ  فـََيِصحّ  ، َوَفْضله تـََعاَىل  اللَّه ِبَرْمحَةِ  َوقـَُبوهلَا ، ِفيَها ِلْإلِْخَالصِ  َواهلَِْدايَة ِلْألَْعَمالِ  التـَّْوِفيق مثَُّ  ، اْألَْعَمال ِبَسَببِ 
  أھـ. َأْعَلم َواَللَّه.  الرَّْمحَة ِمنْ  َوِهيَ  ، ِبَسَبِبَها :َأيْ  بِاْألَْعَمالِ  َدَخلَ  أَنَّهُ  َوَيِصحّ  ، اْألََحاِديث ُمَراد َوُهوَ .  اْلَعَمل
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افِِعيّ قول   في الفتحِ  حجرٍ  بنُ انقل -2  النََّجاة طََلب ِيف  َعَمله َعَلى يـَتَِّكل َأنْ  يـَْنَبِغي َال  اْلَعاِمل َأنَّ  اْحلَِديث ِيف  : ئالً قَا  الرَّ
َا ِألَنَّهُ  الدَّرََجات َونـَْيل َا ، اللَّه بِتَـْوِفيقِ  َعِملَ  ِإمنَّ "  َمْعَىن  تـَْفِسريوأما عن . َوَرْمحَته ِبَفْضِلهِ  َذِلكَ  َفُكلّ  ، اللَّه ِبِعْصَمةِ  اْلَمْعِصَية تـََركَ  َوِإمنَّ

 فـََقدْ  السَّْيف َأْغَمْدت ِإَذا ِألَنَّك السَّْيف َغْمد ِمنْ  َمْأُخوًذا ِإالَّ  َأظُّنهُ  َوَما ، السَّْرت  بِالتـََّغمُّدِ  اْلُمَراد:  ُعبَـْيد أَبُو قَالَ "  يـَتَـَغمَّدِين 
  أھـ ِبهِ  َوَستَـْرته اْلِغْمد أَْلَبْسته

!  حممد يا:  فقال آنفا جربيل خليلي عندي من خرج ) ضعيف(  1183برقم  الضعيفة للشيخ األلباني السلسلة  -3
 ثالثني يف ذراعا ثالثون وطوله عرضه البحر يف جبل رأس على سنة مخسماية اهللا عبد عبيده من عبدا هللا إن باحلق بعثك والذي
 ستنقعفت عذب مباء تبض األصبع بعرض عذبة عينا له  اهللا وأخرج ناحية كل من فرسخ آالف أربعة به حميط والبحر ذراعا
 فأكلها الرمانة تلك وأخذ الوضوء من فأصاب نزل أمسى فإذا يومه فتغذيه رمانة ليلة كل له خترج رمان وشجرة اجلبل أسفل يف
 يبعثه حىت سبيال عليه يفسده لشيء وال لألرض جيعل ال وأن ساجدا يقبضه أن األجل وقت عند  ربه فسأل لصالته قام مث
  اهللا يدي بني فيوقف القيامة يوم يبعث أنه العلم يف له فنجد عرجنا وإذا هبطنا إذا عليه منر فنحن ففعل:  قال ساجد وهو
 رب يا:  فيقول برمحيت اجلنة عبدي أدخلوا:  الرب له فيقول بعملي بل:  فيقول برمحيت اجلنة عبدي أدخلوا:  الرب له فيقول
 عبدي قايسوا:  للمالئكة  اهللا فيقول بعملي بل رب:  فيقول برمحيت اجلنة عبدي أدخلوا:  الرب له فيقول بعملي بل

 أدخلوا:  فيقول عليه فضال اجلسد نعمة وبقيت سنة مخسماية بعبادة أحاطت قد البصر نعمة فتوجد وبعمله عليه بنعميت
 من عبدي يا:  فيقول يديه بني فيوقف ردوه:  فيقول اجلنة أدخلين برمحتك رب:  فينادي النار إىل فيجر:  قال النار عبدي
 قواك من:  فيقول برمحتك بل:  فيقول ؟ برمحيت أو قبلك من ذلك كان:  فيقول رب يا أنت:  فيقول ؟ شيئا تك ومل خلقك
 املاحل املاء من العذب املاء لك وأخرج اللجة وسط جبل يف أنزلك من:  فيقول يارب أنت فيقول ؟ عام مخسماية لعبادة
 اهللا فقال رب يا أنت فيقول ؟ بك ذلك ففعلت ساجدا أقبضك أن وسألتين السنة يف ةمر  خترج وإمنا رمانة ليلة كل وأخرج
 :جربيل قال.  اجلنة أدخلك وبرمحيت برمحيت فذلك   :حممد يا تعاىل اهللا برمحة األشياء إمنا .  

   
أن الحديث مع اعتقادي ب.....،أو ضرب األمثال  ه من باب االستئناسِ إن الحديَث ضعيف ٌ ،ولكن ذكرتُ :ُ◌ قلت

  ...فضائل األعمال في األحكام الشرعية ،والفي الضعيف ال يعمل به في العقائد، وال 
  
  ". َوَفْضلٍ  ِمْنهُ  ِبَرْمحَةٍ  اللَّهُ  يـَتَـَغمََّدِينَ  َأنْ  ِإالَّ  أَنَا َوَال  " : قائالً   أجاب النبيُّ ف. "  أَْنتَ  َوَال  ": القائل وأما عن قولِ  

وعلمه ،  تهوعصم،  خبر أن ھدايته للنبوةِ يُ  أنه  :أي.  "  َوَفْضلٍ  ِمْنهُ  ِبَرْمحَةٍ  اللَّهُ  يـَتَـَغمََّدِينَ  َأنْ  ِإالَّ  اأَنَ  َوَال : "  قوله 
  .... ه فضلِ  و هللاِ  من ودخوله للجنة برحمةِ ، الذي علمه 

الح ، ودخولي الجنة ؛ ما وفقت لعملي الص فضلٍ  منه  برحمةٍ  أن تداركني هللاُ لوال :  بمعنى أكثر وضواًحاو 
ْنھُْم أَن يُِضلُّوَك َوَما يُِضلُّوَن إاِلُّ   : على ذلك قوله مما يدلل و َولَْوالَ فَْضُل ّهللاِ َعلَْيَك َوَرْحَمتُهُ لَھَمَّت طَّآئِفَةٌ مُّ

ونََك ِمن َشْيٍء َوأَنَزَل ّهللاُ َعلَْيَك اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ  َوَعلََّمَك َما لَْم تَُكْن تَْعلَُم َوَكاَن فَْضُل ّهللاِ َعلَْيَك  أَنفَُسھُْم َوَما يَُضرُّ
 ً   ) .113النساء(   َعِظيما

 فـََوْجه اللَّه ِبَرْمحَةِ  ِإالَّ  اْجلَنَّة َيْدُخُلونَ  َال  النَّاس ُكلّ  َكانَ  ِإَذا:  اْلَكْرَماِينُّ  قَالَ  :قائالً  في الفتح بُن حجرٍ ا وھذا معنى آخر ذكره
 ِبَطرِيقِ  َذِلكَ  ِيف  َيُكون فـََغْريه اللَّه ِبَرْمحَةِ  ِإالَّ  َيْدُخلَها َال  مثَُّ  اْجلَنَّة َيْدُخل بِأَنَّهُ  َلهُ  َمْقُطوًعا َكانَ  ِإَذا أَنَّهُ  بِالذِّْكرِ   اللَّه َرُسول يصَختْصِ 
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 اْلِعَباَدة ِيف  َوَعَمله َأْعَظم الطَّاَعة ِيف   النَِّيبّ  َأْجر َكانَ  َلمَّا:  فـََقالَ  َأَمالِيهِ  ِيف  الرَّاِفِعيُّ  اْلَمْعَىن  َهَذا تـَْقرِير ِإَىل  َوَسَبقَ :  قـُْلت.  اْألَْوَىل 
 ِبَعْيِنهِ  َؤالالسُّ  َهَذا َجَواب َوَردَ  َوَقدْ " اللَّه ِبَرْمحَةِ  ِإالَّ  َال "  :فـََقالَ  ، َقْدره ِعَظم َمعَ  َعَملك يـَُنجِّيك َال :  َأيْ "  أَْنتَ  َوَال "  َلهُ  ِقيلَ  َأقـَْوم
 ِمنْ  ِبَرْمحَةٍ  ِإالَّ  أَنَا َوَال  ، النَّار ِمنْ  جيُِريهُ  َوَال  اْجلَنَّة َعَمُلهُ  ِمْنُكمْ  َأَحًدا يُْدِخل َال "  بَِلْفظِ  َجاِبر َحِديث ِمنْ  ُمْسِلم ِعْند  النَِّيبّ  َلْفظ ِمنْ 
  أھـ. " تـََعاَىل  اللَّه

  
  :يدلل على ذلك ما يلي ...ئه أن يسوع المسيح لن يدخل الملكوتالكتاب المقدس يبين لقار إن :اثالثً 
  :على النحِو التالي  إن كاتَب إنجيِل متى ذكر نسَب يسوع المسيح  -1
 َوإِْسحاقُ . إِْبراِھيُم َولََد إِْسحاقَ 2: ِميالَِد يَُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن َداُوَد اْبِن إِْبراِھيمَ  ِكَتابُ 1 عدد األول اإلصحاحِ في  

. َوفَاِرُص َولََد َحْصُرونَ . َويَھُوَذا َولََد فَاِرَص َوَزاَرَح ِمْن ثَاَمارَ 3. َويَْعقُوُب َولََد يَھُوَذا َوإِْخَوتَهُ . َولََد يَْعقُوبَ 
ينَاَدابَ 4. َوَحْصُروُن َولََد أََرامَ  ينَاَداُب َولََد نَْحُشونَ . َوأََراُم َولََد َعمِّ َوَسْلُموُن َولََد 5. َسْلُمونَ  َونَْحُشوُن َولَدَ . َوَعمِّ

َوَداُوُد اْلَملُِك . َويَسَّى َولََد َداُوَد اْلَملِكَ 6. َوُعوبِيُد َولََد يَسَّى. َوبُوَعُز َولََد ُعوبِيَد ِمْن َراُعوثَ . بُوَعَز ِمْن َراَحابَ 
. َوآَسا َولََد يَھُوَشافَاطَ 8. َوأَبِيَّا َولََد آَسا. َوَرَحْبَعاُم َولََد أَبِيَّا. َوُسلَْيَماُن َولََد َرَحْبَعامَ 7. َولََد ُسلَْيَماَن ِمَن الَّتِي ألُوِريَّا

يَّا. َويَھُوَشافَاطُ َولََد يُوَرامَ  يَّا َولََد يُوثَامَ 9. َويُوَراُم َولََد ُعزِّ َوِحْزقِيَّا 10. َوأََحاُز َولََد ِحْزقِيَّا. َويُوثَاُم َولََد أََحازَ . َوُعزِّ
َوبَْعَد َسْبِي 12. َويُوِشيَّا َولََد يَُكْنيَا َوإِْخَوتَهُ ِعْنَد َسْبِي بَابِلَ 11. َوآُموُن َولََد يُوِشيَّا. َوَمنَسَّى َولََد آُمونَ . َمنَسَّى َولَدَ 

َوأَلِيَاقِيُم َولََد . َوأَبِيھُوُد َولََد أَلِيَاقِيمَ . ودَ َوَزُربَّابُِل َولََد أَبِيھُ 13. َوَشأَْلتِئِيُل َولََد َزُربَّابِلَ . بَابَِل يَُكْنيَا َولََد َشأَْلتِئِيلَ 
َوأَلِيَعاَزُر َولََد . َوأَلِيُوُد َولََد أَلِيَعاَزرَ 15. َوأَِخيُم َولََد أَلِيُودَ . َوَصاُدوُق َولََد أَِخيمَ . َوَعاُزوُر َولََد َصاُدوقَ 14. َعاُزورَ 

. يَْعقُوُب َولََد يُوُسَف َرُجَل َمْريََم الَّتِي ُولَِد ِمْنھَا يَُسوُع الَِّذي يُْدَعى اْلَمِسيحَ وَ 16. َوَمتَّاُن َولََد يَْعقُوبَ . َمتَّانَ 
َعَشَر ِجيالً، َوِمْن  فََجِميُع األَْجيَاِل ِمْن إِْبراِھيَم إِلَى َداُوَد أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً، َوِمْن َداُوَد إِلَى َسْبِي بَابَِل أَْربََعةَ 17

 .بَابَِل إِلَى اْلَمِسيِح أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً  َسْبيِ 
 :ھن جدات للمسيح  ةثالث نسوة زنا إنجيل متىبحسب  ما أورده  كاتب  إن المالحظ أن في نسبِه :  قلتُ 

بن  ھوذاھا بحماھا يامن زن......} حد أجداد المسيح أ{فَاِرَص ............ أنجبت  ...... زانية ............. ثامار) 1(
 }30 - 12 عدد 38الكتاب المقدس سفر التكوين اإلصحاح جع ار{ حد أسباط بني إسرائيل أيعقوب 

 
 يشوع بن نون من شطّيم رجلين جاسوسين سّرا قائال اذھبا انظرا فأرسل ......... زانية ............ رحاب) 2(

  ) 2/1سفر يشوع  ( ھناكفذھبا ودخال بيت امرأة زانية اسمھا رحاب واضطجعا .األرض واريحا
 
ثم زوجھا  قتلِ على  وحّرض)  زعمونكما ي( زنا بھا داود  ..........زانية ....... بثشبع َزْوَجةً أوريا الحثي)  3(

  . }11اإلصحاح  جع الكتاب المقدس سفر الملوك األولار{ ) حد أجداد المسيح أ( منھا سليمان  نجبأتزوجھا و
  
 اإلصحاحالقصة كلھا في سفر راعوث  ...ث المؤابية زوجة بوعز وأم عوبيدراعوث الزانية فھي راعو)4(

وبھذا فاق ...امنھ وإنجابهالرابع شرائه لھا ودخوله عليھا  اإلصحاحالثالث قصة االضطجاع والبقية في 
  ...النسب ثالثيين جيالً 

بي في أو ال مو ال يدخل عموني" 3عدد 23إصحاح التثنية سفر فيھو النص الذي جاء  : ويبقى إشكال
  " األبد إلىيدخل منھم احد في جماعة الرب  جماعة الرب حتى الجيل العاشر ال

  !؟....ھل يسوع سيدخل الملكوت بحسب ھذه النصوص:ويبقى السؤال 
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اُعوَن 10  عدد 6 إصحاح كورنثوس ىإله األولى رسالتِ في  يقولبولس الرسول  إن-2 َوالَ َساِرقُوَن َوالَ طَمَّ
   .يُروَن َوالَ َشتَّاُموَن َوالَ َخاِطفُوَن يَِرثُوَن َملَُكوَت هللاِ َوالَ ِسكِّ 

  :تيآلليدخل الملكوت  نل بولس أن يسوعَ  فبحسب كالمِ  ؛ هللاِ  ال يرثون ملكوت ينأن الشتام همن كالمِ   الحظن

بأن يشفى  هحمتستر إليه جاءتعندما  وذلك... الكالبِ  وجعلھا من زمرةِ ، شتم المرأة الكنعانية يسوع  -1
  ) 26/ 15متى( »لَْيَس َحَسنًا أَْن يُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِيَن َويُْطَرَح لِْلِكالَب«:رد عليھا قائالً  .....ابنتھا

  ) 7 / 3متى  ( " األفاعي يا أوالدَ " :  الشريعة قائالً لھم يقام بشتم معلم -2

  ) 17 / 23متى ( " أيھا الجھال العميان" :  قائالً لھم آخرٍ  وشتمھم في موضعٍ 
  ..... التي نسبت ليسوع المسيح النصوص تلك وغيرھا من أمثالِ 

   ؟أم ال  بولس  كالمِ  بحسبِ  الملكوت يدخل يسوعُ سھل : وأتساءل
 ھذهبعد م ھمعتقد عرفأ فال  أما ھم ،  الجنةِ  درجاتِ  ىعلأفي   نعتقد أن المسيحَ إننا  :الجواب

  ! ...النصوص
  :كما يلي...لن يدخلوا الملكوت لدليلين من كتابھم المقدس على حديث النبي  إن المعترضين :رابًعا
ينسب إلى يسوَع  المسيح أنه أمر أتباَعه من الرجاِل  أن يختصوا  من أجِل أن  إنجيل متىكاتب  إن :األول

نَا إِنَّ َمْن طَ : َوأَقُوُل لَُكمْ 9 عدد  19 صحاحِ في اإلوذلك  ...  )الجنة(يدخلوا  الملكوت  لََّق اْمَرأَتَهُ إاِلَّ بَِسبَب الزِّ
ُج بُِمطَلَّقٍَة يَْزنِي َج بِأُْخَرى يَْزنِي، َوالَِّذي يَتََزوَّ ُجِل َمَع اْلَمْرأَِة، «: قَاَل لَهُ تاَلَِميُذهُ 10. »َوتََزوَّ إِْن َكاَن ھَكَذا أَْمُر الرَّ

جَ  ألَنَّهُ يُوَجُد ِخْصيَاٌن 12َس اْلَجِميُع يَْقبَلُوَن ھَذا اْلَكالََم بَِل الَِّذيَن أُْعِطَي لَھُم، لَيْ «:فَقَاَل لَھُمْ 11» !فاَلَ يُوافُِق أَْن يَتََزوَّ
ھَاتِِھْم، َويُوَجُد ِخْصيَاٌن َخَصاھُُم النَّاُس، َويُوَجُد ِخْصيَاٌن َخَصْوا أَْنفَُسھُمْ  ألَْجِل َملَُكوِت  ُولُِدوا ھَكَذا ِمْن بُطُوِن أُمَّ

  !! »َمِن اْستَطَاَع أَْن يَْقبََل فَْليَْقبَلْ . اتِ السََّماوَ 
ھذا إن أحسنُت الظَن بھم ؛ ألن ) الجنة(إن الواضح من النصوِص أن المعترضين  لن يدخلوا الملكوت : قلتُ 

ألجِل ملكوِت هللاِ كما فعل  هنفسَ الذي يدخل الجنة بحسب تلك النصوص البد أن يكون مخصيًّا ؛ خصى 
  !!...القديس أرجانوس

جاء ....،وذلك بشھادِة يسوع المسيح الجنة حتى يؤمنوا بمحمٍد  نإن المعترضين لن يدخلو :الثاني
ٍة تَْعَمُل أَْثَماَرهُ : لِذلَِك أَقُوُل لَُكمْ 43عدد 21إنجيل متى إصحاح ذلك في   .إِنَّ َملَُكوَت هللاِ يُْنَزُع ِمْنُكْم َويُْعطَى ألُمَّ
  ! ال تعليق

 
                                                  

  ! يَُغلَّ  نبيُّ                                                      
  
  ..... بدرٍ  حمراء يومَ  سرق قطيفةً    امحمدً  بأن واادع

أَن يَُغلَّ َوَمن يَْغلُْل َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ  : تقول  التي اآليةِ  نزولِ  أسبابِ  فيما جاء  قولنا ھوالدليل على  : قالواو 
ا َكَسبَْت َوھُْم الَ يُْظلَُموَن     .)161آل عمران( يَأِْت بَِما َغلَّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس مَّ

 فقال بدر يوم حمراء قطيفة فُقَِدت لما ونزل:  جاء عند الجاللين في تفسيريھما ما نصه ھاوسبب نزول
 به تظنوا فال الغنيمة في يخون}  يَُغلَّ  أَنْ  نَبِيٍّ لِ  { ينبغي ما}  َكانَ  َوَما{ :  أخذھا  النبيَّ  للع:  الناس بعض
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 له حامالً }  القيامة يَْومَ  َغلَّ  بَِما يَأْتِ  يَْغلُلْ  َوَمن{  الغلول إلى ينسب :أي ، للمفعول بالبناء قراءة وفي ، ذلك
ا{  جزاء وغيره لغالا}  نَْفسٍ  ُكلُّ  توفى ثُمَّ {  عنقه على ً }  يُْظلَُمونَ  الَ  َوھُمْ {  عملت}  َكَسبَتْ  مَّ   أھـ. شيئا

  
 الشبھةالرد على  •
    
ما  يتضح ذلك من خاللِ ؛ اإلسنادِ  ليست صحيحةَ  فھي ، فيھا ضعف السندِ  ناحيةِ من  الروايةَ ھذه إن   : أوالً 

   :قال بتحقيِق الشيخ أحمد شاكر هتفسيرِ  في ذكره الطبريُّ 
  } يـَُغلَّ  َأنْ  لَِنِيبٍّ  َكانَ  َوَما{ :  هقولِ  تأويل يف لالقو 

  .ذلك قراءة يف رأةالقُ  اختلفت
 أموال من عليهم اهللا أفاء فيما أصحابه خيون أن: مبعىن ،) يـَُغلَّ  َأنْ  لَِنِيبٍّ  َكانَ  َوَما:( والعراق احلجاز قرأة من مجاعة فقرأته
 بدر، يوم القوم مغامن من فُقدت قطيفة يف  اهللا رسول على نزلت اآلية هذه نّ أ: القراءة هذه قارئي بعض واحتجَّ . أعدائهم
  -:ما فمنها روايات، ذلك يف ورووا ،!"أخذها  اهللا رسول لعل:"  النيب مع كان من بعض فقال

 مقسم حدثنا قال، خصيف حدثنا قال، زياد بن الواحد عبد حدثنا قال، الشوارب أيب بن امللك عبد بن حممد به حدثنا 8136
: الناس بعض فقال: قال بدر، يوم فقدت محراء قطيفة يف نزلت ،"يغل أن لنيبّ  كان وما:"اآلية هذه أن: عباس ابن حدثين قال،
  )1". (القيامة يوم غل مبا يأت يغُلل ومن يغل أن لنيبِّ  كان وما:"-وجل عز- اهللا فأنزل ذلك، يف فأكثروا: قال! أخذها

__________  
 ، ماجه وابن والنسائي والرتمذي مسلم عنه روى ،" األموي القرشي الشوارب أيب بن امللك عبد بن حممد"-8136: األثر) 1( 

. 2616: يف ترمجته سلفتأ األعالم أحد" العبدي زياد بن الواحد عبد"و. صدوق جليل ثقة وهو ،" به بأس ال: "النسائي قال
 قال. وغريهم ومقسم ، وجماهد ، جبري بن وسعيد ، وعكرمة ، عطاء عن ويور  ، أنًسا رأى ،" اجلزري الرمحن عبد بن خصيف"و

". حبديثه بأس فال ، ثقة خصيف عن حدث إذا: "عدي ابن وقال". املسند يف االضطراب شديد: "وقال ،" احلديث ضعيف"أمحد
 ، يروى فيما كثريًا خيطئ كان أنه إال ، اعابدً  فقيًها صاحلًا شيًخا وكان ، آخرون به واحتج أئمتنا من مجاعة تركه: "حبان ابنُ  وقال
 يتابع مل ما وترك ، الثقات وافق ما قبول ، فيه اإلنصاف أن إال ، روايته يف صدوق وهو ، عليه يتابع ال مبا املشاهري عن وينفرد
  .التهذيب يف مرتجم". عليه

 حسن حديث هذا: "وقال مبثله ، زياد بن حدالوا عبد عن ، قتيبة طريق من ، القرآن تفسري باب يف الرتمذي رواه واحلديث
 يذكر ومل ، مقسم عن خصيف عن احلديث هذا بعضهم وروى ، هذا حنو خصيف عن حرب بن السالم عبد روى وقد ،" غريب
 :2 املنثور الدر يف السيوطى ونسبه ، أيًضا داود أيب إىل ، 279: 2 تفسريه يف كثري ابن ونسبه. مرسالً  يعين - " عباس ابن فيه
  أھـ.جرير وابن ، والرتمذي ، حامت أيب وابن ، محيد بن وعبد ، داود أيب إىل 91

  
 ھو النزول وأسبابِ ،  التفاسيرِ إن المالحظ من قراءة  : قولأو... الرواية صحةَ جدال  فترض اإنني   :ا ثانيً 

  . " أخذھا النبيَّ لعل " :  حمراء يوم بدر قال ناسٌ  ةرقت قطيفلما سُ 
   ؟ھؤالء الناس من ھم :رح نفسه ھوالذي يط السؤال
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 : فيھم  هللاُ  قال ؛ بقولھم دعتفھؤالء ال يُ  ... عليه بإلقاء التھم   هللاِ  آذوا  رسولَ منافقون إنھم  : الجوابُ 
 َِولَن تَِجَد لَھُْم نَِصيراً  إِنَّ اْلُمنَافِقِيَن فِي الدَّْرِك األَْسفَِل ِمَن النَّار )145النساء( .  
ُ  هللاَِّ  َلَرُسولُ  إِنَّكَ  َنْشَھدُ  َقالُوا اْلُمَنافِقُونَ  َجاَءكَ  إَِذا  : هللاُ  قالو ُ  َلَرُسولُهُ  إِنَّكَ  َيْعَلمُ  َوهللاَّ  اْلُمَنافِقِينَ  إِنَّ  َيْشَھدُ  َوهللاَّ

َخُذوا) 1( َلَكاِذُبونَ  وا ُجنَّةً  أَْيَماَنُھمْ  اتَّ ُھمْ  هللاَِّ  َسِبيلِ  َعنْ  َفَصدُّ ُھمْ  َذلِكَ ) 2( َيْعَملُونَ  َكاُنوا َما اءَ سَ  إِنَّ  ُثمَّ  آَمُنوا ِبأَنَّ
ُھمْ  لَِقْولِِھمْ  َتْسَمعْ  َيقُولُوا َوإِنْ  أَْجَساُمُھمْ  ُتْعِجُبكَ  َرأَْيَتُھمْ  َوإَِذا) 3( َيْفَقُھونَ  اَل  َفُھمْ  قُلُوِبِھمْ  َعَلى َفُطِبعَ  َكَفُروا  َكأَنَّ
َدةٌ  ُخُشبٌ  ُ  َقاَتَلُھمُ  َفاْحَذْرُھمْ  اْلَعُدوُّ  ُھمُ  َعَلْيِھمْ  َصْيَحةٍ  ُكلَّ  َيْحَسُبونَ  ُمَسنَّ   )المنافقون(   )4( ُيْؤَفُكونَ  أَنَّى هللاَّ

وفيھا مدى  ...وخوارم المروءة تھمة الخيانة ،  عنه تنفيو ،ھممن كالمِ   النبيَّ  تبرئ اآليةن إف عليهو 
... الروايةِ  صحةَ  نارضتفإن اھذا  ....  للنبيِّ  ةَ عصمالوتثبت  ...أذى المنافقين ، وصبره  النَّبِيِّ احتماِل 

  :يدلل على ذلك ما يلي
  
ا َكسَ  :  التي معنا اآلية -1 بَْت َوَما َكاَن لِنَبِيٍّ أَن يَُغلَّ َوَمن يَْغلُْل يَأِْت بَِما َغلَّ يَْوَم اْلقِيَاَمِة ثُمَّ تَُوفَّى ُكلُّ نَْفٍس مَّ

  .)  161آل عمران( َن َوھُْم الَ يُْظلَُمو
 ِإالَّ  النَّاسَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َأمَّنَ  َمكَّةَ  فـَْتحِ  يـَْومُ  َكانَ  َلمَّا :َقالَ  أَبِيهِ  َعنْ  َسْعدٍ  ْبنِ  ُمْصَعبِ  َعنْ   3999 سنن النسائي برقم -2

تُـُلوُهمْ  :َوقَالَ  ،َواْمَرأَتـَْنيِ  نـََفرٍ  َأْربـََعةَ   ْبنُ  َوَمِقيسُ  ،َخَطلٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َوَعْبدُ ، َجْهلٍ  َأِيب  ْبنُ  ِعْكرَِمةُ  اْلَكْعَبةِ  بَِأْسَتارِ  َعلِِّقنيَ ُمتَـ  َوَجْدُمتُوُهمْ  َوِإنْ ، اقـْ
 ،ُحَرْيثٍ  ْبنُ  َسِعيدُ  ِإلَْيهِ  فَاْسَتَبقَ  َبةِ اْلَكعْ  بَِأْسَتارِ  ُمتَـَعلِّقٌ  َوُهوَ  فَُأْدِركَ  َخَطلٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  فََأمَّا السَّْرحِ  َأِيب  ْبنِ  َسْعدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َوَعْبدُ ، ُصَبابَةَ 
 َوَأمَّا ، فـََقتَـُلوهُ  السُّوقِ  ِيف  النَّاسُ  فََأْدرََكهُ  ُصَبابَةَ  ْبنُ  َمِقيسُ  َوَأمَّا فـََقتَـَلهُ  الرَُّجَلْنيِ  َأَشبَّ  وََكانَ  َعمَّارًا َسِعيدٌ  َفَسَبقَ  يَاِسرٍ  ْبنُ  َوَعمَّارُ 
ُهمْ  ْحرَ اْلبَ  فـَرَِكبَ  ِعْكرَِمةُ   ِعْكرَِمةُ  فـََقالَ  َهاُهَنا َشْيًئا َعْنُكمْ  تـُْغِين  َال  آِهلََتُكمْ  فَِإنَّ  َأْخِلُصوا :السَِّفيَنةِ  َأْصَحابُ  فـََقالَ  َعاِصفٌ  فََأَصابـَتـْ

ُرهُ  اْلبَـرِّ  ِيف  يـَُنجِّيِين  َال  اْإلِْخَالصُ  ِإالَّ  اْلَبْحرِ  ِمنْ  يـَُنجِِّين  ملَْ  لَِئنْ  َواللَّهِ : ْيَتِين  َأْنتَ  ِإنْ  َعْهًدا َعَليَّ  َلكَ  ِإنَّ  اللَُّهمَّ  َغيـْ  آِيتَ  َأنْ  ِفيهِ  أَنَا ِممَّا َعافـَ
 ُعْثَمانَ  ِعْندَ  اْخَتَبأَ  فَِإنَّهُ  السَّْرحِ  َأِيب  ْبنِ  َسْعدِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َوَأمَّا فََأْسَلمَ  َفَجاءَ  َكِرميًا َعُفوًّا َفَألَِجَدنَّهُ  َيِدهِ  ِيف  َيِدي َأَضعَ  َحىتَّ   ُحمَمًَّدا

َعةِ  ِإَىل  النَّاسَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َدَعا فـََلمَّا َعفَّانَ  ْبنِ   فـََرَفعَ  :قَالَ  اللَّهِ  َعْبدَ  بَاِيعْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَالَ   النَِّيبِّ  َعَلى َأْوقـََفهُ  َحىتَّ  ِبهِ  َجاءَ  اْلبَـيـْ
َبايـََعهُ  يَْأَىب  َذِلكَ  ُكلَّ  َثَالثًا ِإلَْيهِ  فـََنَظرَ  رَْأَسهُ   َهَذا ِإَىل  يـَُقومُ  َرِشيدٌ  رَُجلٌ  ِفيُكمْ  َكانَ  َأَما :فـََقالَ  َأْصَحاِبهِ  َعَلى َأقْـَبلَ  مثَُّ  ،َثَالثٍ  بـَْعدَ  فـَ
َعِتهِ  َعنْ  َيِدي َكَفْفتُ  َرآِين  َحْيثُ  يَـْقتُـُلهُ  بـَيـْ َنا َأْوَمْأتَ  َهالَّ  ْفِسكَ نَـ  ِيف  َما اللَّهِ  َرُسولَ  يَا يُْدرِيَنا َوَما: فـََقاُلوا فـَ  يـَْنَبِغي َال  ِإنَّهُ  :قَالَ  ِبَعْيِنكَ  ِإلَيـْ
  .َأْعُنيٍ  َخائَِنةُ  َلهُ  َيُكونَ  َأنْ  لَِنِيبٍّ 
  .) 2426(  اجلامع صحيح ،)  1723(  الصحيحة ،)  255/  2(  التنكيل على التعليق صحيح : األلباين حتقيق

اقٌ ا جميعً  أنھم  هللاِ  المسيح أنه أخبر عن أنبياءِ  يسوعَ  ىنسب إليوحنا  ي إنجيلِ  إن كاتبَ   :  اثالثً   ُسرَّ
َجِميُع الَِّذيَن 8. إِنِّي أَنَا بَاُب اْلِخَرافِ : اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ 7 عدد 10نجيل يوحنا إصحاح إذلك في و....ولصوص

اٌق َولُُصوصٌ    ! لَْم تَْسَمْع لَھُمْ  ، َولِكنَّ اْلِخَرافَ أَتَْوا قَْبلِي ھُْم ُسرَّ

  :تبقى أسئلة تطرح نفسھا ھي 

 المسيحيسوع أجداد  إسرائيلوأنبياء بني ،   موسى ىإلآدم َ من عھدِ  واألنبياءَ  تصور أن الرسلَ ھل يُ  -1
  ّ؟.... ااقاً ولصوصً كانوا سر !  
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 يذكر أن كلَّ  يسوع ؛ألن -ك وحاشاه ذل -عنه إن سرق النبوةِ  إسقاطِ   النَّبِيِّ ھذا النص ينفي عن  أليس -2
ال تسقط عنه النبوة ؛ألن ھذا كان  –وحاشاه ذلك  -،فإن سرق محمدٌ كانوا سّراقا ولم تسقط النبوة عنھم األنبياءِ 

  !؟..... شان األنبياء السابقين ليسوع

لَِّذيَن أَتَْوا قَْبلِي َجِميُع ا"  :قال ؛ ألنه عترضونالتي يعتقد بھا الم  المسيحِ  ألوھيةيلغى  ھذا النصُ  أليس -3 
اٌق َولُُصوصٌ     ."   ھُْم ُسرَّ

  :يكون على وجھنالجواب على األخير 

   .مثلھم  انبيَّ  كان نهأ :األول

   .مثله ھةً ألكانوا  أنھم :الثاني

اً اقسرّ  قبله كانوا  أن األنبياءَ  لكن الفارق بينه وبينھم بحسب النصِ  مثلھم انبيًّ نه كان أ يل الواضح إن:ُ◌ قلت
  ! .....،وذلك بحسب ما جاء في الكتاب المقدس والخراف لم تسمع لھم ولصوصاً 

 ....إن المتأمل في الكتاِب المقدس يجده  ينسب لرسله، وألنبيائه ، و للربَّ تھمة السرقة : رابًعا
  :يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي! ؟...فلما لم يعترض المعترضون على نصوص كتابھم 

سفر أعماِل الرسِل  وذلك في ... َ◌ بأنه كان يسرُق الكنائس) َشاُول  (الرسول بولس ينسب  -1
ا َشاُوُل فََكاَن يَْسطُو َعلَى اْلَكنِيَسِة َوھَُو يَْدُخُل اْلبُيُوَت َويَُجرُّ ِرَجاالً َونَِساًء 3 عدد 8إصحاح  َوأَمَّ

  . َويَُسلُِّمھُْم إِلَى السِّْجنِ 
إصحاح  سفر التكوينوذلك في ....ه سرق البركة من أخيه عيسواينسب لنبيِّ هللا يعقوب أن -2

يَِّة َكْي يَْصطَاَد . َوَكانَْت ِرْفقَةُ َساِمَعةً إِْذ تََكلََّم إِْسَحاُق َمَع ِعيُسو اْبنِهِ 5عدد  27 فََذھََب ِعيُسو إِلَى اْلبَرِّ
ا ِرْفقَةُ فََكلمْت يَْعقُوَب ابْ 6. َصْيًدا لِيَأْتَِي بِهِ  : إِنِّي قَْد َسِمْعُت أَبَاَك يَُكلُِّم ِعيُسَو أََخاَك قَائاِلً «: نِھَا قَائِلةً َوأَمَّ

بِّ قَْبَل َوفَاتِي7 فَاآلَن يَا اْبنِي اْسَمْع لِقَْولِي 8. اْئتِنِي بَِصْيٍد َواْصنَْع لِي أَْطِعَمةً آلُكَل َوأُبَاِرَكَك أََماَم الرَّ
إِلَى اْلَغنَِم َوُخْذ لِي ِمْن ھُنَاَك َجْديَْيِن َجيَِّدْيِن ِمَن اْلِمْعَزى، فَأَْصنََعھَُما  اِْذھَبْ 9: فِي َما أَنَا آُمُرَك بِهِ 

 ، فَقَاَل يَْعقُوُب 11. »فَتُْحِضَرھَا إِلَى أَبِيَك لِيَأُْكَل َحتَّى يُبَاِرَكَك قَْبَل َوفَاتِهِ 10أَْطِعَمةً ألَبِيَك َكَما يُِحبُّ
هِ  نِي أَبِي فَأَُكوُن فِي َعْينَْيِه 12. َذا ِعيُسو أَِخي َرُجٌل أَْشَعُر َوأَنَا َرُجٌل أَْملَسُ ھُوَ «: لِِرْفقَةَ أُمِّ ُربََّما يَُجسُّ

هُ 13. »َكُمتَھَاِوٍن، َوأَْجلُِب َعلَى نَْفِسي لَْعنَةً الَ بََرَكةً  اِْسَمْع لِقَْولِي . لَْعنَتَُك َعلَيَّ يَا اْبنِي«: فَقَالَْت لَهُ أُمُّ
هُ أَْطِعَمةً َكَما َكاَن أَبُوهُ يُِحبُّ 14. »ْط َواْذھَْب ُخْذ لِيفَقَ  ِه، فََصنََعْت أُمُّ . فََذھََب َوأََخَذ َوأَْحَضَر ألُمِّ
اْبنَھَا  قُوبَ َوأََخَذْت ِرْفقَةُ ثِيَاَب ِعيُسو اْبنِھَا األَْكبَِر اْلفَاِخَرةَ الَّتِي َكانَْت ِعْنَدھَا فِي اْلبَْيِت َوأَْلبََسْت يَعْ 15

َوأَْعطَِت األَْطِعَمةَ َواْلُخْبَز الَّتِي 17. َوأَْلبََسْت يََدْيِه َوَمالََسةَ ُعنُقِِه ُجلُوَد َجْديَِي اْلِمْعَزى16األَْصَغَر، 
» َت يَا اْبنِي؟َمْن أَنْ . ھأَنََذا«: فَقَالَ . »يَا أَبِي«: فََدَخَل إِلَى أَبِيِه َوقَالَ 18 .َصنََعْت فِي يَِد يَْعقُوَب اْبنِھَا

قُِم اْجلِْس َوُكْل ِمْن َصْيِدي لَِكْي . قَْد فََعْلُت َكَما َكلَّْمتَنِي. أَنَا ِعيُسو بِْكُركَ «: فَقَاَل يَْعقُوُب ألَبِيهِ 19
بَّ «: فَقَالَ » َما ھَذا الَِّذي أَْسَرْعَت لِتَِجَد يَا اْبنِي؟«: فَقَاَل إِْسَحاُق الْبنِهِ 20. »تُبَاِرَكنِي نَْفُسكَ  إِنَّ الرَّ
ْم ألَُجسََّك يَا اْبنِي«: فَقَاَل إِْسَحاُق لِيَْعقُوبَ 21»إِلھََك قَْد يَسََّر لِي . »أَأَْنَت ھَُو اْبنِي ِعيُسو أَْم الَ؟. تَقَدَّ

َم يَْعقُوُب إِلَى إِْسَحاَق أَبِيِه، فََجسَّهُ َوقَالَ 22 ْوُت َصْوُت يَْعقُوَب، َولِكنَّ «: فَتَقَدَّ . »اْليََدْيِن يََدا ِعيُسوالصَّ
ھَْل أَْنَت ھَُو اْبنِي «: َوقَالَ 24. َولَْم يَْعِرْفهُ ألَنَّ يََدْيِه َكانَتَا ُمْشِعَرتَْيِن َكيََدْي ِعيُسو أَِخيِه، فَبَاَرَكهُ 23

ْم لِي آلُكَل ِمْن َصْيِد اْبنِي َحتَّى تُبَارِ «: فَقَالَ 25. »أَنَا ھُوَ «: فَقَالَ » ِعيُسو؟ َم لَهُ . »َكَك نَْفِسيقَدِّ فَقَدَّ
  !ال تعليق  .فَأََكَل، َوأَْحَضَر لَهُ َخْمًرا فََشِربَ 
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 3سفر الخروج إصحاح وذلك في  ...إلى الربِّ أنه أمر موسى بسرقة المصرين ينسب-4

فَأَُمدُّ يَِدي َوأَْضِرُب ِمْصَر بُِكلِّ 20َولِكنِّي أَْعلَُم أَنَّ َملَِك ِمْصَر الَ يََدُعُكْم تَْمُضوَن َوالَ بِيٍَد قَِويٍَّة، 19عدد
. َوأُْعِطي نِْعَمةً لِھَذا الشَّْعِب فِي ُعِ◌يُوِن اْلِمْصِريِّينَ 21. َوبَْعَد ذلَِك يُْطلِقُُكمْ . َعَجائِبِي الَّتِي أَْصنَُع فِيھَا

ُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْن َجاَرتِھَا َوِمْن نَِزيلَِة بَْيتِھَا  بَْل تَْطلُبُ 22. فَيَُكوُن ِحينََما تَْمُضوَن أَنَُّكْم الَ تَْمُضوَن فَاِرِغينَ 
ٍة َوأَْمتَِعةَ َذھٍَب َوثِيَابًا، َوتََضُعونَھَا َعلَى بَنِيُكْم َوبَنَاتُِكمْ    !ال تعليق .»فَتْسلِبُوَن اْلِمْصِريِّينَ . أَْمتَِعةَ فِضَّ

عدد  31التكوين إصحاح سفرِ ي وذلك ف..  السرقةفي العھِد القديم تھمة   ينسب إلى هللاِ  -5
   .فَقَْد َسلََب هللاُ َمَواِشَي أَبِيُكَما َوأَْعطَانِي9

ْلِب، ألَنَّ «8عدد  3سفر صفنيا  إصحاح و في ، إِلَى يَْوِم أَقُوُم إِلَى السَّ بُّ لِذلَِك فَاْنتَِظُرونِي، يَقُوُل الرَّ
ألَنَّهُ بِنَاِر َغْيَرتِي . ُصبَّ َعلَْيِھْم َسَخِطي، ُكلَّ ُحُموِّ َغَضبِيُحْكِمي ھَُو بَِجْمِع األَُمِم َوَحْشِر اْلَمَمالِِك، ألَ 

   ..تُْؤَكُل ُكلُّ األَْرضِ 

، ويسلب من الناِس المواشي يسرقأن هللاَ موصوُف بزعم تلك النصوص بأنه  من األخير نالحظ
 د، وكما تدين تُدان، نجمياولكن مع مروِر األ... والبھائم، وأنه يقوم مخصوص من أجِل السلِب والنھبِ 

أَيَْسلُُب اإِلْنَساُن هللاَ؟ فَإِنَُّكْم 8 عدد  3في سفِر مالخي إصحاح وذلك ! أن أناًسا سرقوا الربَّ 
   .بَِم َسلَْبنَاَك؟ فِي اْلُعُشوِر َوالتَّْقِدَمةِ :فَقُْلتُمْ .َسلَْبتُُمونِي

َ حَ  :إذ يقول    صدق هللاُ : ◌ُ قلت َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز َما قََدُروا هللاَّ     ).  74الحج(  قَّ قَْدِرِه إِنَّ هللاَّ

  

  !بك وبمن أنزلك منتُ آ                                         
  

 حادثة زنا فأجابھم النبيُّ  في أمرِ   هللاِ  حديثاً وردت به قصة استشارة اليھود لرسولِ  عترضونيذكر الم
  أن يظھروا النصَ  ولكنھم أخفوه فناشدھم هللا  في التوراة ،ود ووضح لھم أنه موج،  بحكم الزنا 

"  : قال عن التوراة  أن النبيَّ  في بعض الرواياتالل بلفظ ورد داالست منّصرونويحاول ال,  فأظھروه
  !.. نِ آالقر مع ناقضته يفكالمُ  ةً التوراة ليس محرف اذً إ : قالوا "آمنت بك ومبن أنزلك 

 3859 برقم)  اْليَـُهوِديـَّْنيِ  رَْجمِ  ِيف  (بَاب )اْحلُُدودِ ( ِكَتاب في سنن أبي داود كره بھذا الحديثِ ويدللون على ما سبق ذ
ثـََنا ثـََنا اْهلَْمَداِينُّ  َسِعيدٍ  ْبنُ  َأْمحَدُ  َحدَّ َثِين  َوْهبٍ  اْبنُ  َحدَّ ثَهُ  َأْسَلمَ  ْبنَ  زَْيدَ  َأنَّ  َسْعدٍ  ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّ  ِمنْ  نـََفرٌ  أََتى :قَالَ  رَ ُعمَ  اْبنِ  َعنْ  َحدَّ
نَـُهمْ  فَاْحُكمْ  بِاْمَرَأةٍ  َزىنَ  ِمنَّا رَُجًال  ِإنَّ  اْلَقاِسمِ  أَبَا يَا :فـََقاُلوا اْلِمْدرَاسِ  بـَْيتِ  ِيف  فَأَتَاُهمْ  اْلُقفِّ  ِإَىل   اللَّهِ  َرُسولَ  َفَدَعْوا يـَُهودٍ   بـَيـْ

َها َفَجَلسَ  ِوَساَدةً   اللَّهِ  ِلَرُسولِ  فـََوَضُعوا َا فَُأِيتَ  بِالتـَّْورَاةِ  قَالَ  مثَُّ  َعَليـْ َها التـَّْورَاةَ  فـََوَضعَ  َحتِْتهِ  ِمنْ  اْلِوَساَدةَ  فـَنَـَزعَ  ِ  آَمْنتُ  :"قَالَ  مثَُّ  َعَليـْ
  .نَاِفعٍ  َعنْ  َماِلكٍ  َحِديثِ  َحنْوَ  الرَّْجمِ  ِقصَّةَ  ذََكرَ  مثَُّ ، َشابٍّ  ِبَفًىت  فَُأِيتَ "  بَِأْعَلِمُكمْ  ائْـُتوِين "  :قَالَ  مثَُّ  "أَنـَْزَلكِ  َوِمبَنْ  ِبكِ 

 
  الرد على الشبھة •
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في رواية أبي  إال" بك ومبن أنزلك  آمنتُ  "لم ترد بھا لفظة  فيھا القصة التي وردت الرواياتِ  كلَّ  إن :  أوالً 
حسنھا في  -رحمه هللاُ – األلبانيَّ من أن  غمِ بالرُ  ،وزيد بن اسلم من طبقة التابعين؛ سلم اعن زيد بن فقط داود 

  ).   94/  5( اإلرواء 
 :ما يليفي أبي داود حديثِ  في تخريجِ  العلماءُ  هما قال ىإل وبالرجوع لكتب التراجم ننظر 
 : تراجم رجاله موإليكھذا إسناد ضعيف ؛  

 . أبو جعفر المصري ھو أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد هللا الھمداني:  أحمد بن سعيد الھمداني - 1
 .  ثبت: قال زكريا الساجي 

 .  ثقة:  لعجلياوقال 
 .ذ عرفتهنما زلت أعرفه بالخير م: وقال أحمد بن صالح 

 . "الثقات"في  وذكره بن حبان
 .  الغار لحدثت عنه ليس بالقوي لو رجع عن حديث بكير بن األشج في: قال النسائي 

، فال يضعف بمثل ھذا ، ومن الذي  واحدٍ  حديثٍ  ، وقول النسائي ھذا لخطأه في) ثقة ( والراجح أنه : قلت 
  ). طبع الھند - 1/31(التھذيب  تھذيب: وانظر ترجمته  .  ال يخطئ

 المصري، أبو محمد  يالفھر القرشيبن مسلم  ھو عبد هللا بن وھب:  ابن وھب- 2
 . الفقيه

  .  ثقة حافظ عابد) : 3694" (التھذيب تقريب"قال الحافظ في 
 . ، أبو عباد المدنيبن سعد  ھشام :ھشام بن سعد 

 : البيان ماختلف النقاد في حاله ، وإليك
  : أقوال من ضعفه  
 ".ضعيف ":قال يحيى بن معين  - 1
 . ، ولم يرضه "ليس بمحكم للحديث  ":أحمد بن حنبل  وقال - 2
 ". حديثه ، وال يحتج به يكتب" : وقال أبو حاتم  -3
 .  " حديثضعيف ال" :  النسائيوقال  - 4
  ".  ولھشام غير ما ذكرت ، ومع ضعفه يكتب حديثه": عدي  وقال ابن - 5
 " .   كان كثير الحديث يستضعف ، و كان متشيعا : "وقال ابن سعد -6
 .  "صالح ، و ليس بالقوى ":المدينى  وقال ابن أبى شيبة عن على ابن -7
 . "الضعفاء"وذكره يعقوب بن سفيان في  - 8 
 .  " لينته ": -للذھبي"من تكلم فيه"كما في -بو عبد هللا الحاكم وقال أ -9

 . وكان يحيى بن سعيد ال يروي عنه - 10
 )4/341" (الضعفاء"العقيلي في  وذكره - 11
يفھم ، ويسند  كان ممن يقلب األسانيد ، وھو ال ") : 3/89" (المجروحين"وقال ابن حبان في  - 12

الثقات بطل االحتجاج به وان اعتبر  فيما يروي عن اإلثباتمخالفته  تثرالموقوفات من حيث ال يعلم فلما ك
 .  "بما وافق الثقات من حديثه فال ضير

  إنه واھي الحديث: قالوا ) : 1/344/156" (اإلرشاد"أبو يعلى الخليلي في  قال - 13 
 : أقوال من قوى أمره 
 ".  شيخ محله الصدق ":وقال أبو زرعة  -1
 .  "صدوق":  يوقال الساج - 2
  "بن أسلم الناس في زيد ھشام بن سعد أثبت": وقال أبو داود  -3
 ".  جائز الحديث ، حسن الحديث ": يوقال العجل -4
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  . أنه ضعيف مطلقاً ، وھو قول الجمھور ، وهللا أعلم: لراجح ا

 . ، العدوى ، أبو أسامة القرشيھو زيد بن أسلم  :زيد بن أسلم  -3
  .  "ثقة عالم ، وكان يرسل" ) : 2117(قال الحافظ 

 . العدوى ، أبو عبد الرحمن القرشيھو عبد هللا بن عمر بن الخطاب  :عمر  ابن -4
  . الصحابي الجليل ، وھو مشھور وھو

 
  أھـ .الزيادة ضعيفة ھذه: خالصة البحث  **

 واحدةٍ  إال في روايةٍ  "أنزلك بك وبمن  آمنت" في كتب األحاديث لم ترد جملة   ياتِ االرو بقيةِ  بالنظر إلىو
مما  ھذه الجملة ا عن ذكرِ تمامً  عاريةً  توبقية الروايا ، نتُ كما بيّ  عند أبي داود )محل الشبھة ( ھي فقط

   ....عدم صحتھايدل على 

  ◌ِ هللا رسولِ  ن قولَ إ شكال في ذلك حيثإال :أقول ، صحيحةٌ  أن ھذه الروايةَ  جدالً  نافترضا إن:   اثانيً 
 هللاِ  نزلت على نبيِّ    أنھا من عند هللاِ ب إيمانٌ  ؛ ال تفصيلٍ  إجمالٍ  ھو إيمانُ  "ومبن أنزلك ،بك  نتُ آم :" 

ذلك من ينكر ،و نؤمن بھا أنمرنا أُ ،  هللاِ  من كتبِ  كتابٌ  وھذا ما ال ينكره عاقل أن التوراةَ ,  موسى 
  :تدلل على ذلك أدلة منھا.....شكبال  باكفر  قدف

َل َعلَى َرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَّذِ   :  هلوق -1 ِ َوَرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ ّ َي أَنَزَل يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا آِمنُوْا بِا
ِ َوَمالَئَِكتِِه َوُكتُبِِه َوُرُسلِِه َواْليَْوِم اآلِخِر فَقَْد َضلَّ َضالاَلً  ّ    ) .136النساء( بَِعيداً  ِمن قَْبُل َوَمن يَْكفُْر بِا

 َعَلى أُوَلِئكَ ) 4( ُيوقُِنونَ  ُھمْ  َوِباآْلِخَرةِ  َقْبلِكَ  ِمنْ  أُْنِزلَ  َوَما إَِلْيكَ  أُْنِزلَ  ِبَما ُيْؤِمُنونَ  َوالَِّذينَ :  قوله -2
  .)البقرة( ) 5( اْلُمْفلُِحونَ  ُھمُ  َوأُوَلِئكَ  َربِِّھمْ  ِمنْ  ُھًدى

ُسولُ  آَمنَ   :  قوله-3 َِّ  آَمنَ  ُكلٌّ  َواْلُمْؤِمُنونَ  َربِّهِ  ِمنْ  إَِلْيهِ  أُْنِزلَ  ِبَما الرَّ  اَل  َوُرُسلِهِ  َوُكُتِبهِ  َوَماَلِئَكِتهِ  ِبا
قُ  َنا ُغْفَراَنكَ  َوأََطْعَنا َسِمْعَنا َوَقالُوا ُرُسلِهِ  ِمنْ  أََحدٍ  َبْينَ  ُنَفرِّ   . )رةالبق(  ) 285( اْلَمِصيرُ  َوإَِلْيكَ  َربَّ

ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل يَ   :  قال ... الحاجةِ  عن وقتِ  تأخير البيانِ    النبيِّ  كذلك ال يجوز في حقِ  ا أَيُّھَا الرَّ
بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوّهللاُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ ّهللاَ الَ يَھْ   ْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ ِدي اإِلَْيَك ِمن رَّ

من اليھود رغبة منھم في عدم  االزن عن حكمِ  ئل لما سُ ف, مأمور بالتبليغ في الحال  فھو  ) 67المائدة(
كان ھذا وقت التبليغ فال يجوز في   بالتخفيف ؛  وأن يحكم محمد،  الحادثة تلك تحمل مسئولية الحكم في

   تِه وأمانتِه نبو على صدقِ  داللةھذه الحادثة ففي  ، )الرجم (حكمال فبين لھم , تأخير التبليغ   حقه
وھذا  فيسمعوا له ويطيعوه ، لكان أولى به أن يخالفھم بالحكمأمينًا  ا من عند هللا صادقً  الً لو لم يكن رسو؛ ف

ُمونَكَ  َوَكْيفَ : كما في قوله   حقهفي ما ال يجوز  ِ  ُحْكمُ  افِيھَ  التَّْوَراةُ  َوِعْنَدھُمُ  يَُحكِّ  ِمنْ  يَتََولَّْونَ  ثُمَّ  هللاَّ
 لِلَِّذينَ  أَْسلَُموا الَِّذينَ  النَّبِيُّونَ  بِھَا يَْحُكمُ  َونُورٌ  ھًُدى فِيھَا التَّْوَراةَ  أَْنَزْلنَا إِنَّا)43( بِاْلُمْؤِمنِينَ  أُولَئِكَ  َوَما َذلِكَ  بَْعدِ 

بَّانِيُّونَ  ھَاُدوا ِ  ِكتَابِ  ِمنْ  اْستُْحفِظُوا بَِما َواأْلَْحبَارُ  َوالرَّ  َواَل  َواْخَشْونِ  النَّاسَ  تَْخَشُوا فاََل  ُشھََداءَ  َعلَْيهِ  َوَكانُوا هللاَّ
ُ  أَْنَزلَ  بَِما يَْحُكمْ  لَمْ  َوَمنْ  قَلِياًل  ثََمنًا بِآيَاتِي تَْشتَُروا   ).المائدة(  )44( اْلَكافُِرونَ  ھُمُ  فَأُولَئِكَ  هللاَّ

  ؟ بدليل ھذا الحديث  توراة ونسخ لم تحرف   النبيِّ  في زمنِ  إن :قيلإن  : ا ثالثً 

   هعلى صدقِ  ينقصه الدليلالقول  ھذا كما أن  معنا ، تقدمكما  إسنادهلم يصح  إن الحديثَ  : ◌ُ قلت
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َأْلَفاظَها َكَما يَْأِيت تـَْقرِيره ِيف ِكَتاب التـَّْوِحيد َوَقْد ِاْسَتَدلَّ ِبِه بـَْعضهْم َعَلى أَنـَُّهْم َملْ ُيْسِقُطوا َشْيًئا ِمْن  : في الفتحِ  حجرٍ  بنُ اقال 
َِذِه اْلَواِقَعة َفَال َيُدّل َعَلى التـَّْعمِ  ُر َواِضٍح ِالْحِتَماِل ُخُصوص َذِلَك ِ يم ، وََكَذا َمْن ِاْسَتَدلَّ ِبِه َعَلى ، َواِالْسِتْدَالُل ِبِه ِلَذِلَك َغيـْ

آَمْنت " ّدُه قـَْولُُه َرْت ِحيَنِئٍذ َكاَنْت ُكّلَها َصِحيَحة َساِلَمة ِمْن التَّْبِديل ِألَنَُّه َيْطُرقُه َهَذا اِالْحِتَمال ِبَعْيِنِه َوَال يـَرُ َأنَّ التـَّْورَاة الَِّيت ُأْحضِ 
  أھـ  .ِألَنَّ اْلُمَراد َأْصل التـَّْورَاة" ِبك َوِمبَْن أَنـَْزَلك 

 !؟ يھاطلع علوا ءةَ اھل كان يعرف القر؟ھم في كتبِ  موجودٌ  جمِ الر حكمَ أن   كيف عرف النبيُّ :  إن قيل 
:  قَاَل اْلبَاِجيّ  : )الذمة أهل أحكام(باب في  حجرٍ  البنِ الباري  فتحِ على ذلك جاء في  إن الجوابَ :  قلتُ 

يـَْلَحقُه تـََبدُّل ، َوَحيَْتِمل َأْن َيُكون َعِلَم َذِلَك بِِإْخَباِر  َحيَْتِمل َأْن َيُكون َعِلَم بِاْلَوْحِي َأنَّ ُحْكم الرَّْجم ِفيَها ثَاِبت َعَلى َما ُشرَِع ملَْ 
ِة نـَْقلهْم ، َوَحيْتَ  ُهْم َعَلى َوْجه َحَصَل َلُه ِبِه اْلِعْلم ِبِصحَّ َا َسَأَهلُْم َعْن َذِلَك َعْبد اللَّه ْبن َسَالم َوَغْريه ِممَّْن َأْسَلَم ِمنـْ ِمل َأْن َيُكون ِإمنَّ

ْم َحتْرِيف ُحْكم . َما ِعْندهْم ِفيِه مثَُّ يـَتَـَعلَّم ِصحَّة َذِلَك ِمْن ِقَبل اللَّه تـََعاَىل  لِيَـْعَلم َوقَاَل ظَاِهر اْألَْمر أَنـَُّهْم َقَصُدوا ِيف َجَوا
َوِإمَّا ِألَنـَُّهْم َقَصُدوا بَِتْحِكيِمِه التَّْخِفيَف َعْن الزَّانِيَـْنيِ التـَّْورَاة َواْلَكِذب َعَلى النَِّيبّ ِإمَّا رََجاء َأْن َحيُْكم بـَْينهْم ِبَغْريِ َما أَنـَْزَل اللَّه 

ر َأنَّ َمْن َكاَن نَِبيًّا َال يُِقّر َعَلى بَاِطل َواْعتَـَقُدوا َأنَّ َذِلَك ُخيْرُِجُهْم َعمَّا َوَجَب َعَلْيِهْم ، َأْو َقَصُدوا ِاْخِتَبار َأْمره ، ِألَنَُّه ِمْن اْلُمَقرَّ 
م َفَظَهَر بِتَـْوِفيِق اللَِّه  ،   أھـ .َولِلَِّه اْحلَْمدصدق نبيه وكذ

 بخالفِ  ، الزناةِ  رجمِ  في  ناموس موسى يلغِ  لم  أن النبيَّ ما سبق  خاللِ  منإن المالحظ :   رابًعا
تَاِب قَْد َجاءُكْم يَا أَْھَل اْلكِ   :  فقال  ھمتِ تورا في ثابتال الرجمِ  حكمَ خفوا أالذين  أتباع موسى  اليھود

َن ّهللاِ  ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعن َكثِيٍر قَْد َجاءُكم مِّ مَّ بِيٌن َرُسولُنَا يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيراً مِّ   نُوٌر َوِكتَاٌب مُّ
ظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت الَ تَ «17عدد 5 إصحاح نجيل متىإبحسب   يسوعُ  ما قاله  ىإل رلكن بالنظ و ،)15المائدة(

َماُء : فَإِنِّي اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ 18. َما ِجْئُت ألَْنقَُض بَْل ألَُكمِّلَ . ألَْنقَُض النَّاُموَس أَِو األَْنبِيَاءَ  إِلَى أَْن تَُزوَل السَّ
  .ُكوَن اْلُكلُّ َواألَْرُض الَ يَُزوُل َحْرٌف َواِحٌد أَْو نُْقطَةٌ َواِحَدةٌ ِمَن النَّاُموِس َحتَّى يَ 

  : كما يلي ) الزنا حد(الزنا  جريمة حكم على مرتكبييُ  كيفنقرأ القديم  العھدِ  إلى روبالنظ  
: إَِذا ُوِجَد َرُجٌل ُمْضطَِجًعا َمَع اْمَرأٍَة َزْوَجِة بَْعل، يُْقتَُل االْثنَانِ «22 عدد 22إصحاح  ةتثنيسفر ال -1

ُجُل اْلُمْضطَِجُع َمَع اْلَمْرأَ  رَّ ِمْن إِْسَرائِيلَ . ِة، َواْلَمْرأَةُ الرَّ  .فَتَْنِزُع الشَّ
فَأَْخِرُجوھَُما 24إَِذا َكانَْت فَتَاةٌ َعْذَراُء َمْخطُوبَةً لَِرُجل، فََوَجَدھَا َرُجٌل فِي اْلَمِدينَِة َواْضطََجَع َمَعھَا، «23

اْلفَتَاةُ ِمْن أَْجِل أَنَّھَا لَْم تَْصُرْخ فِي اْلَمِدينَِة، . ِحَجاَرِة َحتَّى يَُموتَاِكلَْيِھَما إِلَى بَاِب تِْلَك اْلَمِدينَِة َواْرُجُموھَُما بِالْ 
ُجُل ِمْن أَْجِل أَنَّهُ أََذلَّ اْمَرأَةَ َصاِحبِهِ  رَّ ِمْن َوَسِطكَ . َوالرَّ ُجُل اْلفَتَاةَ اْلَمْخطُوبَةَ 25. فَتَْنِزُع الشَّ َولِكْن إِْن َوَجَد الرَّ

ُجُل الَِّذي اْضطََجَع َمَعھَا َوْحَدهُ فِي اْلَحقْ  ُجُل َواْضطََجَع َمَعھَا، يَُموُت الرَّ  . ِل َوأَْمَسَكھَا الرَّ
انِي 10عدد 20 إصحاح اآلويِّين سفر -2 َوإَِذا َزنَى َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة، فَإَِذا َزنَى َمَع اْمَرأَِة قَِريبِِه، فَإِنَّهُ يُْقتَُل الزَّ

انِيَةُ  . َدُمھَُما َعلَْيِھَما. إِنَّھَُما يُْقتاَلَِن ِكالَھَُما. َوإَِذا اْضطََجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة أَبِيِه، فَقَْد َكَشَف َعْوَرةَ أَبِيهِ 11. َوالزَّ
َوإَِذا اْضطََجَع 13. لَْيِھَماَدُمھَُما عَ . قَْد فََعالَ فَاِحَشةً . َوإَِذا اْضطََجَع َرُجٌل َمَع َكنَّتِِه، فَإِنَّھَُما يُْقتاَلَِن ِكالَھَُما12

َوإَِذا اتََّخَذ َرُجٌل 14. َدُمھَُما َعلَْيِھَما. إِنَّھَُما يُْقتاَلَنِ . َرُجٌل َمَع َذَكٍر اْضِطَجاَع اْمَرأٍَة، فَقَْد فََعالَ ِكالَھَُما ِرْجًسا
ھَا فَذلَِك َرِذيلَةٌ  َوإَِذا َجَعَل َرُجٌل َمْضَجَعهُ 15. َما، لَِكْي الَ يَُكوَن َرِذيلَةٌ بَْينَُكمْ بِالنَّاِر يُْحِرقُونَهُ َوإِيَّاھُ . اْمَرأَةً َوأُمَّ

. َوإَِذا اْقتََربَِت اْمَرأَةٌ إِلَى بَِھيَمٍة لِنَِزائِھَا، تُِميُت اْلَمْرأَةَ َواْلبَِھيَمةَ 16. َمَع بَِھيَمٍة، فَإِنَّهُ يُْقتَُل، َواْلبَِھيَمةُ تُِميتُونَھَا
ِه، َوَرأَى َعْوَرتَھَا َوَرأَْت ِھَي 17. َدُمھَُما َعلَْيِھَما. يُْقتاَلَنِ إِنَّھَُما  َوإَِذا أََخَذ َرُجٌل أُْختَهُ بِْنَت أَبِيِه أَْو بِْنَت أُمِّ

َوإَِذا اْضطََجَع 18. ْنبَهُ يَْحِمُل ذَ . قَْد َكَشَف َعْوَرةَ أُْختِهِ . يُْقطََعاِن أََماَم أَْعيُِن بَنِي َشْعبِِھَما. َعْوَرتَهُ، فَذلَِك َعارٌ 
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َما ِمْن َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة طَاِمٍث َوَكَشَف َعْوَرتَھَا، َعرَّى يَْنبُوَعھَا َوَكَشفَْت ِھَي يَْنبُوَع َدِمھَا، يُْقطََعاِن ِكالَھُ 
َك، أَْو أُْخِت أَبِيَك الَ تَْكِشفْ 19. َشِعْبِھَما َوإَِذا اْضطََجَع 20. يَْحِمالَِن َذْنبَھَُما. قَِريبَتَهُ  إِنَّهُ قَْد َعرَّى. َعْوَرةَ أُْخِت أُمِّ

هِ  ِه فَقَْد َكَشَف َعْوَرةَ َعمِّ َوإَِذا أََخَذ َرُجٌل اْمَرأَةَ أَِخيِه، 21. يَُموتَاِن َعقِيَمْينِ . يَْحِمالَِن َذْنبَھَُما. َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة َعمِّ
 .يَُكونَاِن َعقِيَمْينِ . يهِ قَْد َكَشَف َعْوَرةَ أَخِ . فَذلَِك نََجاَسةٌ 

  .أو حرقھما، أو قتلھما  ،  والزاني الزانيةِ  برجمِ  )اليھود(القديم أمروا العھدٍ من  ذي موضعٍ وفي غير 
  . ....السابق بيانه نص إنجيل متى  المسيح بحسبِ  يسوع ىسب إلما نُ   ىإل رولكن بالنظ

  :وعليه أتساءل
أم أنه نسخ العھد  ، ظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألَْنقَُض النَّاُموَس أَِو األَْنبِيَاءَ الَ تَ «: قال لما ھل صدق في كالمه -1

  !؟ القديم
   !حد الزنا ؟ -يسوع -نسخھل  -2
الً بَِحَجرٍ " : َوِھَي تَْزنِي مسكتالتي أُ  الزانية شأنِ قال في  ذالما -3  !؟ " َمْن َكاَن ِمْنُكْم باِلَ َخِطيٍَّة فَْليَْرِمھَا أَوَّ
يَا ُمَعلُِّم، ھِذِه اْلَمْرأَةُ أُْمِسَكْت َوِھَي تَْزنِي فِي َذاِت «:قَالُوا لَهُ 4عدد  8 إصحاح يوحنا نجيلإ فيذلك  ءجا

بُوهُ، لَِكْي 6»فََماَذا تَقُوُل أَْنَت؟. َوُموَسى فِي النَّاُموِس أَْوَصانَا أَنَّ ِمْثَل ھِذِه تُْرَجمُ 5اْلفِْعِل،  يَُكوَن قَالُوا ھَذا لِيَُجرِّ
ا يَُسوُع فَاْنَحنَى إِلَى أَْسفَُل َوَكاَن يَْكتُُب بِإِْصبِِعِه َعلَى األَْرضِ . لَھُْم َما يَْشتَُكوَن بِِه َعلَْيهِ  وا 7. َوأَمَّ ا اْستََمرُّ َولَمَّ

الً «:يَْسأَلُونَهُ، اْنتََصَب َوقَاَل لَھُمْ    !؟»!بَِحَجرٍ  َمْن َكاَن ِمْنُكْم باِلَ َخِطيٍَّة فَْليَْرِمھَا أَوَّ
الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت "  : قال لماه المسيح ناقض نفسَ  أن يسوعَ  السابقةِ  من النصوصِ  إن الواضحَ :قلتُ 

  ا الحد وبھذا يكون يسوع مستوجبً   ،" َما ِجْئُت ألَْنقَُض بَْل ألَُكمِّلَ . ألَْنقَُض النَّاُموَس أَِو األَْنبِيَاءَ 
 نالرسالة إلى العبرانييبحسب ما جاء في وذلك  ....اموس موسىنلمخالفته )  يَُموُت ُدوِن َرْأفَةٍ (

  .َمْن َخالََف نَاُموَس ُموَسى فََعلَى َشاِھَدْيِن أَْو ثاَلَثَِة ُشھُوٍد يَُموُت بُِدوِن َرْأفَةٍ 28 عدد 10إصحاح
   .....سيينين الفرنت ھذه مؤامرة ماوك،مسكت بالزنا بريئة التي أُ  علمه أن المرأةَ أ  أو أن هللا 
مع العلم أن ھذه القصة ليست  !؟يومنا ھذا  ىإل حد الزنا  عترضونيطبق الم لم لماذا :يبقى السؤالو

  ....وھذا أشكال آخر،باعتراف علمائھم في أقدم المخطوطات مذكورةَ 
 
 

   ! نبيٌّ يشك في دينِه                                                    
  
 فلماذا،  احقا ويقينً  نبي من عند هللا ومحمدٌ ، احقً كالم هللا  إذا كان القرآنُ  :اوالوق...اكم كان شكاكً نبيَّ  إن : واقال

ا أَنَزْلنَا إِلَْيَك فَاْسأَِل الَِّذيَن يَْقَرُؤوَن اْلِكتَاَب ِمن قَْبلَِك لَقَْد َجاءَك اْلحَ  :  هللاُ  له يقول مَّ ن قُّ مِ فَإِن ُكنَت فِي َشكٍّ مِّ
بَِّك فاَلَ تَُكونَنَّ ِمَن    . )94يونس  ( اْلُمْمتَِريَن  رَّ

  
   الرد على الشبھة •

  
  :الشرطية" اإذ "الشرطية و "إن "بين  أوالً  أن  يفرقوا المعترضين كان على :أوالً 

البن  جاء في تفسير اللباب ...هواحتمالِ  هقوعِ عد وبُ تفيد  لكنوالحدث ، ال تفيد تحقق وقوع الشرطية   إن  
 وال وقوعه حتقُّقَ  تستلزمُ  وال ، شيءٍ  على شيءٍ  تعليق تقتضي الشرطية » إن « إنَّ  أقوله والذي ":  قال:  حيان أبو وقال : عادل
 ،]  81:  الزخرف[ }  العابدين َأوَّلُ  فَأَنَاْ  َوَلدٌ  للرمحن َكانَ  ِإن{  تعاىل كقوله عقالً  املستحيل يف ذلك يكونُ  قد بل ، إمكانه
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 تـَْبَتِغيَ  َأن استطعت فَِإن{ :  تعاىل كقوله عادة املستحيل ويف ، شك يف يكون أن مستحيلٌ  فكذلك ولدٌ  له يكون أن تحيلٌ ومس
  أھـ بتصرف. " قليلٌ  املستحيل تعليق يف وقوعها لكنَّ ]  35:  األنعام[ }  األرض ِيف  نـََفقاً 

  
وعندما نزلت ،  ھم عنك في كتبِ  الكتابِ  أھلِ  لماءَ سأل عاولن تشك ف ،أنك شككت  على فرضِ  : معني اآليةِ  اإذً 

  :يدلل على ذلك اآلتي ."وال أسأل ال أشكُ "  :قال   النَّبِيِّ الكريمة على  اآليةُ 
 أنزلنا مما شك يف كنت فإن :"قوله يف قتادة عن معمر أخربنا قال الرزاق عبد أخربنا  10211برقممصنف عبد الرزاق  -1

  أھـ".أسأل وال أشك ال :"قال  النيب أن بلغنا :قال "قبلك من الكتاب ونيقرؤ  الذين فاسأل إليك
   ،"  ال أشك وال أسأل: " قال   اهللاِ  بلغنا أن رسولَ  :بن دعامة هقال قتاد :بن كثيرٍ ا تفسير -2

موجودة يف الكتب  هم نبي وهذا فيه تثبيت لألمة وإعالم هلم أن صفة ، واحلسن البصري  جبريٍ  بنِ  وسعيدُ  عباسٍ  وكذا قال ابنُ 
يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوباً ِعنَدھُْم فِي   : املتقدمة اليت بأيدي أهل الكتاب كما قال  ُسوَل النَّبِيَّ األُمِّ الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ

ون أبناءهم يلبسون ذلك وحيرفونه مث مع هذا العلم الذي يعرفونه من كتبهم كما يعرف )157 األعراف( التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل 
  أھـ. ويبدلونه وال يؤمنون به مع قيام احلجة عليهم

َزْلَنا ِممَّا َشكّ  ِيف " ُحمَمَّد يَا" ُكْنت فَِإنْ " :تفسير الجاللين-2  التـَّْورَاة" اْلِكَتاب يـَْقَرُءونَ  الَِّذينَ  فَاْسَألْ " فـَْرًضا اْلَقَصص ِمنْ " إلَْيك أَنـْ
" اْلُمْمَرتِينَ  ِمنْ  َتُكوَنن َفَال  رَّبك ِمنْ  اْحلَقّ  َجاَءك َلَقدْ " "َأْسَأل َوَال  َأُشكّ  َال : " قَالَ  ِبِصْدِقهِ  ُخيِْربُوك ِعْندهمْ  ثَاِبت ِإنَّهُ فَ " قـَْبلك ِمنْ "

  أھـ .ِفيهِ  الشَّاكِّنيَ 
 إليك أنزلنا مما شك يف - ديروالتق الفرض سبيل على -  الكرمي الرسول أيها كنت فإن:  واملعىن :تفسير سيد طنطاوي -3
 ما فإن ، الكتاب أهل علماء وهم}  قـَْبِلكَ  ِمن الكتاب يـَْقَرُءونَ  الذين فَاْسَألِ {  وغريمها ونوح موسى كقصة حكيم قصص من

 ، والتقدير الفرض سبيل على املراد وإمنا  للرسول الشك ثبوت اآلية هذه من املراد فليس . كتبهم يف ثابت عليك قصصناه
  . الثبوت سبيل على ال
: والضحاك وجماهد عباس ابن قال " . أسأل وال أشك ال: "  قال  اهللا رسول أن بلغنا:  دعامة بن قتادة قال: "  كثري ابن قال
  أھـ .بنبوته وخيربونك  حممد صدق على فيشهدون وأصحابه، سالم بن اهللا كعبد الكتاب؛ أهل ِمنْ  آمن َمنْ  يعين

  
  ؟    الذين يسألھم النبيُّ  ھم من:  ھو الذھنِ إلى يتبادر  الذي الً سؤا إن ھناك :ا ثانيً 

فلما بعث  ؛والنصارى  قبله من اليھودِ الذين كانوا  من العلماءِ  همن قبلِ  ون الكتابَ ءالذين يقر يسأل : الجواب 
   :سبيل المثال ىعل منھم ...  هوصدقو هآمنوا ب

 برقم صحيح البخاري راجع خبر إسالمه في ( فأسلم اليھودِ  أحبارِ من  اكان حبرً  الذيعبد هللا بن سالم  -1
ِ  ِعْندِ  ِمنْ  َكانَ  إِنْ  أََرأَْيتُمْ  قُلْ    : وفيه قال،  )3621  ِمْثلِهِ  َعلَى إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِمنْ  َشاِھدٌ  َوَشِھدَ  بِهِ  َوَكفَْرتُمْ  هللاَّ

َ  إِنَّ  َواْستَْكبَْرتُمْ  فَآََمنَ     .)األحقاف (  )10( الظَّالِِمينَ  اْلقَْومَ  ييَْھدِ  اَل  هللاَّ
 بِهِ  َوَكفَْرتُمْ  هللا ِعندِ  ِمنْ {  القرآن: أي}  َكانَ  إِن{  حالكم ماذا أخبروني}   قُْل أََرأَْيتُمْ { : جاء في تفسير الجاللين

{  هللا عند من أنه عليه :أي}  ِمْثلِهِ  على{  سالم بن هللا عبد ھو}  إِْسَرائِيلَ  بَنِى مِّن َشاِھدٌ  َوَشِھدَ {  حالية جملة} 
{  عليه دل ظالمين؟ ألستم عليه عطف بما الشرط وجواب.  اإِليمان عن تكبرتم}  واستكبرتم{  الشاھد}  فَآََمنَ 

   أھـ.} الظالمين القوم ييَْھدِ  الَ  هللا إِنَّ 
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باإليماِن حتى آخر حياته  لنبيُّ وشھد له ا....   النبيِّ  لما علم من خبرِ  وذلك ، ملك الحبشة النجاشي -2

  َجاِبرٍ  َعنْ   3588برقم ) النََّجاِشيِّ  َمْوتُ  (بَاب) اْلَمَناِقبِ  (ِكَتاب ؛ ثبت ذلك في صحيِح البخاري فصلى عليه 
    ". َأْصَحَمةَ  يُكمْ َأخِ  َعَلى َفَصلُّوا فـَُقوُموا َصاِلحٌ  رَُجلٌ  اْليَـْومَ  َماتَ :" النََّجاِشيُّ  َماتَ  ِحنيَ   النَِّيبُّ  قَالَ 
 ؛ قال  إيمانھمتثبت  آياتونزلت بشأنھم ،   هللاِ  إلى رسولِ  النجاشي إسالم وفد القساوسة الذين أرسلھم -3

  :ا َعَرفُوْا ِمَن اْلَحقِّ يَقُو ْمِع ِممَّ ُسوِل تََرى أَْعيُنَھُْم تَفِيُض ِمَن الدَّ َن َربَّنَا آَمنَّا لُوَوإَِذا َسِمُعوْا َما أُنِزَل إِلَى الرَّ
اِھِدينَ    ) . 83 المائدة(  فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّ

وھم وفد الحبشة لما سمعوا (ومما يدل على قرب مودتھم للمسلمين أن فريقًا منھم  :جاء في التفسيِر الميسر
, اتبعوا رسولهوصدَّقوا با و, تعالى فأيقنوا أنه حقٌّ منزل من عند هللاِ  فاضت أعينھم من الدمعِ ) القرآن

  أھـ .على األمم يوم القيامة محمد  مع أمَّةِ  الشھادةِ  أن يكرمھم بشرفِ  وتضرعوا إلى هللاِ 
 تـَْفِسريِ ( ِكَتابسنِن الرتمذي  الخبر بتماِمه جاء في  ؛عالًما  االطائي الذي كان نصرانيً بن حاتم  يإسالم عد -4

 َوُهوَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأتـَْيتُ  :قَالَ  َحاِمتٍ  ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  2878 برقم) اْلِكَتابِ  فَاِحتَةِ  ُسورَةِ  َوِمنْ ( بَاب)  اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلُقْرآنِ 
 قـَْبلَ  قَالَ  َكانَ  َوَقدْ  يبَِيدِ  َأَخذَ  ِإَلْيهِ  ُدِفْعتُ  فـََلمَّا ِكَتابٍ  َوَال  َأَمانٍ  ِبَغْريِ  َوِجْئتُ  َحاِمتٍ  ْبنُ  َعِديُّ  َهَذا :اْلَقْومُ  فـََقالَ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َجاِلسٌ 
َلِقَيْتهُ  فـََقامَ  :قَالَ  َيِدي ِيف  َيَدهُ  اللَّهُ  َجيَْعلَ  َأنْ  َألَْرُجو ِإينِّ  :َذِلكَ   َقَضى َحىتَّ  َمَعُهَما فـََقامَ  َحاَجةً  ِإَلْيكَ  لََنا ِإنَّ  :فـََقاَال  َمَعَها َوَصِيبٌّ  اْمَرَأةٌ  فـَ

َها َفَجَلسَ  ِوَساَدةً  اْلَوِليَدةُ  َلهُ  فَأَْلَقتْ  َدارَهُ  ِيب  أََتى َحىتَّ  بَِيِدي َأَخذَ  مثَُّ  َحاَجتَـُهَما  مثَُّ  َعَلْيهِ  َوأَثـَْىن  اللَّهَ  َفَحِمدَ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  َوَجَلْستُ  َعَليـْ
َا :قَالَ  مثَُّ  َساَعةً  َتَكلَّمَ  مثَُّ  :قَالَ  َال :  قـُْلتُ  :قَالَ  اللَّهِ  ِسَوى ِإَلهٍ  ِمنْ  تـَْعَلمُ  فـََهلْ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  :تـَُقولَ  َأنْ  يُِفرُّكَ  َما :قَالَ   تـَُقولَ  َأنْ  َتِفرُّ  ِإمنَّ
  .حسن)  احلديث ... أتيت:  حامت بن عدي قول: (  األلباين حتقيق ...... َال  :قـُْلتُ  :قَالَ  اللَّهِ  ِمنْ  َأْكبَـرُ  َشْيًئا َأنَّ  َوتـَْعَلمُ  َأْكبَـرُ  اللَّهُ 

 َوِىف   النَِّيبِّ  َأتـَْيتُ :  قَالَ   َحاِمتٍ  ْبنِ  َعِدىِّ  َعنْ  َسْعدٍ  ْبنِ  ُمْصَعبِ  َعنْ  20847برقمالبيھقي الكبرى وما ثبت في سنِن 
 ملَْ  ِإنـَُّهمْ  :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا تُ قـُلْ  :قَالَ ) اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْربَابًا َورُْهَبانـَُهمْ  َأْحَباَرُهمْ  اختََُّذوا( :يـَُقولُ  َفَسِمْعُتهُ  :قَالَ  َذَهبٍ  ِمنْ  َصِليبٌ  يُعُنقِ 

 ِعَباَدتـُُهمْ  فَِتْلكَ  فـَُيَحرُِّمونَهُ  اللَّهُ  َأَحلَّ  َما َعَلْيِهمْ  َوُحيَرُِّمونَ  فـََيْسَتِحلُّونَهُ  اللَّهُ  َحرَّمَ  َما َهلُمْ  حيُِلُّونَ  َوَلِكنْ  َأَجلْ  ": قَالَ . يـَْعُبُدونـَُهمْ  َيُكونُوا
  ." َهلُمْ 
 أحباِر اليھود ، ورھبان وعلم من  ، بعد أن بحث عن الحقِ  العربِ  جزيرةِ إلى الفارسي  نُ سلما مجيء -5

بل ، و ضحى بوطنه وماله ، وعلم صفته و مخرجه ، العرب  رضِ أ فيالزمان يخرج  آخر أن نبيالنصارى 
الخبر ؛  لعتقه بأن جمع له ماالً   هللاِ  اعتقه رسولُ  أنإلى   النبيِّ  شھادةِ  سبيلِ  فيالرق  فيوسقط 
  إسناده حسن: وقال احملققون  ، يف املسندِ  رواه أمحدُ بتماِمه 

 
إن يكن ما " : قال هرقُل ملُك الرومِ : الطويل فيه أبى سفيان حديثِ  ، وذلك في  هللاِ  رسولِ بنوِة ھرقل  اعتراف-6

أعلم أين أخلص إليه ألحببت لقاءه ، ولو كنت ، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن مل أكن أظنه منكم ، ولو  تقول حقاً إنه لنيبِّ 
  .4188 صحيح البخاري برقم ".عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما حتت قدمي

 
  : فعلى ما سبق أتساءل

  !؟ يشك ألنهمن به آمن   النبيُّ  يسألھل -1
  ؟" ال أشك وال أسأل"  :وھل الذي يشك في شيء يكون جوابه -2
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ا أَنَزْلنَا إِلَْيَك فَاْسأَِل الَِّذيَن يَْقَرُؤوَن اْلِكتَاَب ِمن   :قولِه ل الرائعةِ  يرِ من التفاسإن  : ا ثالثً  مَّ فَإِن ُكنَت فِي َشكٍّ مِّ

بَِّك فاَلَ تَُكونَنَّ ِمَن اْلُمْمتَِريَن    . )94يونس (  قَْبلَِك لَقَْد َجاءَك اْلَحقُّ ِمن رَّ
  ... لتتسنن به ه من بعدهمتِ وإنما ھو أل ؛  الخطاب ليس للنبيِّ أن 

ا يَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر أََحُدھُ  :   هللاِ  فھو كقولِ    َما أَوْ َوقََضى َربَُّك أاَلَّ تَْعبُُدوْا إاِلَّ إِيَّاهُ َوبِاْلَوالَِدْيِن إِْحَساناً إِمَّ
ً ِكالَھَُما فاَلَ تَقُل لَّھَُما أُفٍّ َوالَ تَْنھَْرھَُما َوقُل لَّھُمَ    ) .23اإلسراء ( ا قَْوالً َكِريما

ا يَْبلَُغنَّ ِعنَدَك اْلِكبََر    : فكيف يقول له هللاُ  له ،ما ال أب له وال أم ينشأ يت  افمن المعلوم أن محمدً   إِمَّ
ً لَّھَُما قَْوالً َكِري أََحُدھَُما أَْو ِكالَھَُما فاَلَ تَقُل لَّھَُما أُفٍّ َوالَ تَْنھَْرھَُما َوقُل   ؟   ما

في اآليِة التي معنا  ؛ لذلك قال النبيُّ ه ه جاء في شخصِ من بعدِ   النبيِّ  ھذا خطاب ألمةِ  أن: كان الجواب
  . ، وھذا تأويل جيد من وجھة نظري أديُن به  "  ال أشك وال أسأل:"  

 َعَملُكَ  َلَيْحَبَطنَّ  أَْشَرْكتَ  َلِئنْ  َقْبلِكَ  ِمنْ  ِذينَ الَّ  َوإَِلى إَِلْيكَ  أُوِحيَ  َوَلَقدْ  :  كقوله ومثل ھذا في القرآِن كثيرٌ 
  ...فالمعلوم لدينا أن الشرك محال على األنبياء .)الزمر(  )65( اْلَخاِسِرينَ  ِمنَ  َوَلَتُكوَننَّ 

 فِي ُكْنتُمْ  إِنْ  اسُ النَّ  أَيُّھَا يَا قُلْ  : يقول  ...في دينِه  أال يشكواوقد ُكلَِف بتبليغ الناس  ثم كيف يشك في دينِه
ِ  ُدونِ  ِمنْ  تَْعبُُدونَ  الَِّذينَ  أَْعبُدُ  فاََل  ِدينِي ِمنْ  َشكٍّ  َ  أَْعبُدُ  َولَِكنْ  هللاَّ  اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  أَُكونَ  أَنْ  َوأُِمْرتُ  يَتََوفَّاُكمْ  الَِّذي هللاَّ

)104(  )يونس(.  
 فهذا وشاك، ومكّذب مصدق بني  النيب عهد على سُ النا كان: وقيل :يقوي ما سبق ما جاء في تفسير البغوي

 فاسأل ، حممد رسولنا لسان على اهلدى من إليك أنزلنا مما شك يف اإلنسان أيها كنت إن: معناه الشك، أهل مع اخلطاب
  أھـ .قبلك من الكتاب يقرؤون الذين

  
نه أ فكيف يشك وھو يعلم يقينا  ؛كثيرة   لنَّبِيِّ البشارات با فيه المقدس يجد إن المتأمل في الكتابِ   :ا  رابعً 

سفر إشعياء  في ھنا ھو واحدٍ  نصٍ  أكتفي بذكرِ  فعلى سبيل المثال ال الحصر !؟ ....المقدسة الكتبِ مذكور في 
 »الَ أَْعِرُف اْلِكتَابَةَ « : فَيَقُولُ » اْقَرْأ ھََذا«: أَْو يُْدفَُع اْلِكتَاُب لَِمْن الَ يَْعِرُف اْلِكتَابَةَ َويُقَاُل لَهُ   12عدد  29إصحاح 

( .  
َوِعْنَدَما يُنَاِولُونَهُ لَِمْن يَْجھَُل اْلقَِراَءةَ 12 عدد 29إصحاحإشعياء  :وھي األدق نقرأ كتاب الحياة  وبحسب

  .الَ أَْستَِطيُع اْلقَِراَءةَ : اْقَرْأ ھََذا، يُِجيبُ : قَائِلِينَ 
 بقارئما أنا  :" قالف،  أأقر : قال له بالوحي   نزل على محمدٍ  حينما جبريلَ به  أن  المقطوعِ  المعلومِ من ف
ب ته أنه مذكور في الكوھو يعلم علم اليقين من ربِّ ، يشك في ذلك  وھل ھو؟  فھل ھو محمد أم غيره.  "

ُسولَ  يَتَّبُِعونَ  الَِّذينَ   :  هالمقدسة من قولِ  يَّ  النَّبِيَّ  الرَّ ْنِجيلِ  التَّْوَراةِ  فِي ِعْنَدھُمْ  َمْكتُوبًا يَِجُدونَهُ  الَِّذي اأْلُمِّ  َواإْلِ
مُ  الطَّيِّبَاتِ  لَھُمُ  َويُِحلُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنھَاھُمْ  بِاْلَمْعُروفِ  يَأُْمُرھُمْ   إِْصَرھُمْ  َعْنھُمْ  َويََضعُ  اْلَخبَائِثَ  َعلَْيِھمُ  َويَُحرِّ

ُروهُ  بِهِ  آََمنُوا ِذينَ فَالَّ  َعلَْيِھمْ  َكانَتْ  الَّتِي َواأْلَْغاَللَ   ھُمُ  أُولَئِكَ  َمَعهُ  أُْنِزلَ  الَِّذي النُّورَ  َواتَّبَُعوا َونََصُروهُ  َوَعزَّ
  ).األعراف (   )157( اْلُمْفلُِحونَ 

  
  

  ! في وجه أعمىعبس نبيٌّ ي                                                 
  
ويعبس في ،  والمسكينَ  ويرفض الفقيرَ ، الجاه  أصحابِ ب اإلسالمِ  رسولُ  يھتمكيف :  يقولون فيه لوا سؤاالً أس

  !؟....أليس ھذا مطعنًا في رسالته ....ه األعمى وجِ 
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 لََعلَّهُ  يُْدِريكَ  َوَما 2اأْلَْعَمى َجاَءهُ  أَنْ  1 َوتََولَّى َعبَسَ    :هقولِ  تفسيرِ اعتمدوا في شبھتِھم على  
كَّى ْكَرى فَتَْنفََعهُ  كَّرُ يَذَّ  أَوْ  3 يَزَّ ا 4 الذِّ كَّى أاَلَّ  َعلَْيكَ  َوَما 6 تََصدَّى لَهُ  فَأَْنتَ  5 اْستَْغنَى َمنِ  أَمَّ  يَزَّ
7 ا   )عبس( . تَلَھَّى َعْنهُ  فَأَْنتَ  9 يَْخَشى َوھُوَ  8  يَْسَعى َجاَءكَ  َمنْ  َوأَمَّ
 وقد قريش، عظماء بعض خياطبُ  ايومً  كان  اهللا رسول أن املفسرين نم واحدٍ  غريُ  ذكر : في تفسيره كثيرٍ  بنُ اقال  

 شيء عن  اهللا رسول يسأل فجعل-قدميا أسلم ممن وكان مكتوم أم ابنُ  أقبل إذ ويناجيه خياطبه هو فبينما إسالمه، يف َطمع
 وجه يف وَعَبس. هدايته يف ورغبة طمعا الرجل؛ ذلك خماطبة من ليتمكن تلك ساعته كف لو أن   النيبُّ   وودَّ   عليه، ويلح
 َوَما 2اأْلَْعَمى َجاَءهُ  أَنْ  1 َوتََولَّى َعبَسَ  : -وجل عز- اهللا فأنزل اآلخر، على وأقبل عنه، وأعرض مكتوم أم ابن

كَّى لََعلَّهُ  يُْدِريكَ    أھـ... 3 يَزَّ
  

  الرد على الشبھة •
  

فلو كان  ؛  همن ربِّ للنبي  فيھا معاتبةالن ؛  نا نبيِّ  نبوةِ  على صدقِ  التي تدلُ  اتھذه اآلي إن :  أوالً 
ه ظھر نفسَ ألالتي فيھا عتاب له  ، و  اتما كتب ھذه اآلي؛ ه ؤعى أعداكما يدّ  القرآنَ  اختلقھو الذي   محمدٌ 

  ...مظھرٍ  في أحسنِ 
  اوأن محمدً ،    النبيِّ  عندوليس من ،    هللاِ  الكريم  كالمُ  ن ھذه اآليات تدل على أن القرآنَ إف وعليه  

  ...اا ويقينً حقً  من عند هللاِ  اأمينً  الً رسو

 قريشٍ  صناديدِ  بعضُ ه كان عند  النبيَّ ؛ أن أسباب النزول  تِ بين روايا الجمعِ  إن الواضح من خاللِ  :ا  ثانيً 
كثر بإسالمھم خلٌق سالم إل ألنھم لو أسلموا؛ هللا  ىعلى ھدايتھم فبينما ھو يدعوھم إل احريصً   وكان النبيُّ ، 
 "  أقرئني وعلمني مما علمك هللا تعالى  " :ويقول   هللاِ  يأتي إلى رسولَ  فإذا بعبد هللا بن أم مكتوم  ؛

عابساً ،  قطعه لكالمه ، وأعرض عنه  بالقوم ، فكره رسول هللا  تشاغل النبيِّ بوكرر ذلك وھو ال يعلم 
   "....َوتََولَّى َعبَسَ : " فنزلت اآليات  وجه النبيِّ  سمي لم يرى عبوبن مكتوم أع هللاِ  مع العلم أن عبدَ 

 ساءته ، والإصداً افإنه لم يعرض عن ابن أم مكتوم ق ،  لألعمى  ليس في القصة ما يفيد احتقارهف عليهو 
الذين وإنما فعل ذلك حرصاً منه على أن يتفرغ لما ھو فيه من دعوة أولئك الصناديد  ؛استصغاراً لشأنه 
 : ه حتى قال له ربُّ ألعراضھم عن دعوته ، واإليمان برسالته  كان يحزن عليھم فقد  ،يقفون ضد دعوته

 فَلََعلََّك بَاِخٌع نَّْفَسَك َعلَى آثَاِرِھْم إِن لَّْم يُْؤِمنُوا بِھََذا اْلَحِديِث أََسفا  )6الكھف . (  

ُمْهِلك نفسك غمًّا وحزنًا على أثر تويلِّ قومك وإعراضهم عنك، إن مل  -أيها الرسول -فلعلك  :الميسر جاء في التفسيرِ 
ذا القرآن ويعملوا به   أھـ   .يصدِّقوا 

حسنات  (وھو من باب،  وإنما ھو ترك أولي  ؛ليس بخطأ منه في ھذه القصةِ   ن ما وقع من النبيِّ إف وعليه
 تذكر الرواياتُ  لذلك  بھذا الشأن ؛  ه المجيديعاتبه في كتابِ س  ألنه لم يكن  يعلم أن هللاَ  )األبرار سيئات المقربين

 ." مرحباً مبن عاتبين فيه ريب" :يبسط له رداءه ويقول  مكتوم إذا رأى ابنَ  بعد ذلك كان  النبيَّ أن 

  :ما جاء في اآلتيما سبق ھويدلل على 
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 زائدة بن قيس بن عمرو واسمه خديجة خال ابن وھو مكتوم أم ابن أن روى الخ}  االعمى َجاءهُ  أَن*  وتولى َعبَسَ {  :تفسير االلوسي-1
 أكثر واألولى الفھري ربيعة أبي بن مالك بن شريح بن هللا عبد وقيل القرشي لؤي بن عامر بن معيص بن حجر بن رواحة بن ھرم بن جندب بن

 جدته »الكشاف« في جعلھا في الزمخشري وغلط مخزوميةال هللا عبد بنت عاتكة واسمھا أمه كنية مكتوم وأم »األصول جامع« في كما وأشھر
 جھل وأبو ربيعة ابنا وشيبة عتبة قريش صناديد وعنده  هللا رسول أتى مكتوم أم ألمه قيل ولذا أعمى ولد وقيل نور بعد وعمى أعمى وكان

 :هللا رسول يا فقال غيرھم بإسالمھم يسلم أن جاءر اإلسالم إلى ويدعوھم يناجيھم المغيرة بن والوليد خلف بن وأمية المطلب عبد بن والعباس
 فكان فنزلت عنه وأعرض وعبس لكالمه قطعه  هللا رسول فكره بالقوم تشاغله يعلم ولم ذلك وكرر، تعالى هللا علمك مما وعلمني أقرئني
ً  رآه إذا ويقول يكرمه  هللا رسول  ثالث بالناس يصلي فكان المدينة على  واستخلفه حاجة من لك ھل ويقول ربي فيه عاتبني بمن مرحبا
 الصحيح على ھاجر األولين المھاجرين من وھو لبابة أبا بعده استخلف ثم بالسير العلم أھل من االستيعاب في البر عبد ابن رواه كما مرة عشرة
 أيام المدائن فتح يوم شھيداً  بالقادسية قيل هوموت مكة أھل من المذكورين بالصناديد يجتمع لم وأنه مدني أنه زعمه في القرطبي ووھم  النبي قبل
 وضمير- عنه تعالى هللا رضي-  بھا فمات المدينة إلى منھا رجع وقيل سوداء راية وله درع وعليه يومئذ أنس ورآه عنه - تعالى هللا رضي-  عمر
 في أن كما مثله  عنه يصدر ال ألنه غيره كذل عنه صدر من أن إليھام  له إجالل الغيبة بضمير عنه التعبير وفي  للنبي بعده وما عبس
  أھـ. } يزكى لََعلَّهُ  يُْدِريكَ  َوَما:  سبحانه قوله في الخطاب بضمير  عنه التعبير

 َأْشَراف ِمنْ  ْسَالمهإِ  يـَْرُجو ِممَّنْ  ِبهِ  َمْشُغول ُهوَ  َعمَّا فـََقَطَعهُ  َمْكُتوم ُأمّ  ْبن اللَّه َعْبد"  اْألَْعَمى َجاَءهُ  َأنْ "  :تفسير الجاللين -2
 النَِّيبّ  فَاْنَصَرفَ ,  اللَّه َعلََّمك ِممَّا َعلِّْمِين :  فـََناَداهُ  ِبَذِلكَ  َمْشُغول أَنَّهُ  اْألَْعَمى َيْدرِ  َوملَْ ,  ِإْسَالمهمْ  َعَلى َحرِيص ُهوَ  الَِّذينَ  قـَُرْيش
  َويـَْبُسط"  َريبِّ  ِفيهِ  َعاتـََبِين  ِمبَنْ  َمْرَحًبا: "  َجاءَ  ِإَذا َلهُ  يـَُقول َذِلكَ  بـَْعد َفَكانَ ,  سُّورَةال َهِذهِ  ِيف  نـََزلَ  ِمبَا َذِلكَ  ِيف  فـَُعوِتبَ  بـَْيته ِإَىل 
  أھـ .ِرَداَءهُ  َلهُ 

 مبن مرحبا: [ وبقول رداءه له يبسط مكتوم أم ابن رأى إذا ذلك بعد   النيب فكان: الثوري قال :تفسير القرطبي -2
  أھـ ]. ريب فيه عاتبين

 »:  ويقول ، رداءهُ  له بسط مكتوم أم ابن رأى إذا ذلك بعد  النيبُّ  فكان «:  الثوري قال : فسير اللباب البن عادلت-3
  أھـ . » غزامها غزوتني يف مرتني « املدينة » على واستخلفهُ  ؟« َحاَجةٍ  ِمنْ  َهلْ  »:  ويقول ، « ريبِّ  ِفيهِ  َعاتَبِين  َمبنْ  َمْرَحباً 

   يستحق التوبيخ ؟  بن أم مكتوماغم أن رُ   نانبيَّ  لماذا عاتب هللاُ :  قيل نإ : اثالثً 

كان يسمع مخاطبة  قوية لكن صحة سمعه ؛ ال يرى القومَ  فقد بصره وإن كان  بن أم مكتوم هللاِ  عبدَ  إن: ◌ُ قلت
ً  ولئكأل الرسول   كلمات شدة اھتمام، وكان يعرف بواسطة استماع تلك ال الكفار، وكان يسمع أصواتھم أيضا

 النَّبِيِّ قبل تمام غرض السؤال وإلقاء غرض نفسه في  ،  النَّبِيِّ ، فكان إقدامه على قطع كالم  بشأنھم  النبيِّ 
 والرحمة والرأفة ألن األعمى يستحق مزيد الرفق؛   عاتبه  هللا لكنّ  ؛، وذلك معصية عظيمة   لنَّبِيِّ إيذاء ل

....  

عبس :"   هقولِ من  وذلك... ،والحرص في المعاتبة له بالرقة والرحمة  نالنبيِّ   مدى حب هللاِ  ونالحظ
عن  بلفظ اإلخبار :أي ؛ آخر غائب غير المخاطبِ  الحكاية عن أحدٍ  بصيغةجاءت  "...أن جاءه األعمى. وتولى
 عبَستَ "   :هللاُ  لم يقلف... مراأل له عن المواجھة بھذا هوإكرام ه عند ربِّ   ناظھر لنا مكانة نبيِّ وذلك يُ  الغائب

  "...وتوليتَ 

،  والمسكينَ  ويرفض الفقيرَ ، الجاه  أصحابِ رسوُل اإلسالِم ب يھتمكيف  : أما عن سؤالھم الذي يقول:ارابعً 
 ھو رحمته فما غاب عنھم  وأما....وھو ما سبق بيانهعلى مرادھم  أجبتقد  ...ويعبس في وِجه األعمى 

  :يلي ما أدلة منھا  يدلل على ذلك....الذي يبطل اعتراضھم  ...بالفقراء والمساكين
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لم -1 رقم   اْلَقــْربِ  َعَلــى الصَّــَالةِ  اْجلََنــاِئِز بَــاب ِكَتــاب  صحيح مس ــَرةَ  َأِيب  َعــنْ  1588 ب  تـَُقــمُّ  َكانَــتْ  َســْوَداءَ  اْمــَرَأةً  َأنَّ  ُهَريـْ
َها َفَسَألَ   فـََفَقَدَها َشابًّا َأوْ  اْلَمْسِجدَ  ُتُموِين  ُكْنُتمْ  َأَفَال  قَالَ  َماتَ :  فـََقاُلوا، َعْنهُ  َأوْ  َعنـْ  َأْمَرَهـا َصـغَُّروا َفَكـأَنـَُّهمْ - :قَالَ  ؟آَذنـْ

َها َفَصلَّى َفَدلُّوهُ  قـَْربِهِ  َعَلى ُدلُّوِين  :فـََقالَ  َأْمَرهُ  َأوْ -  َوَجـلَّ  َعـزَّ  اللَّـهَ  َوِإنَّ  ِلَهاَأهْ  َعَلى ظُْلَمةً  َممُْلوَءةٌ  اْلُقُبورَ  َهِذهِ  ِإنَّ  :"قَالَ  مثَُّ  َعَليـْ
  ". َعَلْيِهمْ  ِبَصَالِيت  َهلُمْ  يـُنَـوِّرَُها

ْسـَالمِ  َعلَـى اللَّـهِ  َرُسـولُ  ُسـِئلَ  َمـا قَـالَ عـن انـٍس  4275 بـرقمصحيح مسلم  -2  رَُجـلٌ  َفَجـاَءهُ  قَـالَ  َأْعطَـاهُ  ِإالَّ  َشـْيًئا اْإلِ
  .اْلَفاَقةَ  َخيَْشى َال  َعطَاءً  يـُْعِطي ُحمَمًَّدا فَِإنَّ  َأْسِلُموا قـَْومِ  يَا :فـََقالَ  قـَْوِمهِ  ِإَىل  عَ فـََرجَ  َجبَـَلْنيِ  بـَْنيَ  َغَنًما فََأْعطَاهُ 

  

لما ،وذلك أنھا من الكالب بخبرھا أ؛الكنعانية َة َأقر المرتحا نهأ المسيحِ  يسوعَ  ىإلتنسب  األناجيلَ إن  :خامسا
ثُمَّ َخَرَج يَُسوُع ِمْن 21 عدد 15 إصحاحمتى نجيل إذلك في  جاء............ منهھا ابنتِ  تطلب شفاءَ ترجوه  جاءت

َوإَِذا اْمَرأَةٌ َكْنَعانِيَّةٌ َخاِرَجةٌ ِمْن تِْلَك التُُّخوِم َصَرَخْت إِلَْيِه 22. ھُنَاَك َواْنَصَرَف إِلَى نََواِحي ُصوَر َوَصْيَداءَ 
ا! اُودَ اْرَحْمنِي، يَا َسيُِّد، يَا اْبَن دَ «:قَائِلَةً  َم تاَلَِميُذهُ َوطَلَبُوا إِلَْيِه . فَلَْم يُِجْبھَا بَِكلَِمةٍ 23. »اِْبنَتِي َمْجنُونَةٌ ِجّدً فَتَقَدَّ

الَّةِ «:فَأََجاَب َوقَالَ 24» !اْصِرْفھَا، ألَنَّھَا تَِصيُح َوَراَءنَا«:قَائِلِينَ  فَأَتَْت 25. »لَْم أُْرَسْل إاِلَّ إِلَى ِخَراِف بَْيِت إِْسَرائِيَل الضَّ
. »لَْيَس َحَسنًا أَْن يُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِيَن َويُْطَرَح لِْلِكالَب«:فَأََجاَب َوقَالَ 26» !يَا َسيُِّد، أَِعنِّي«:َوَسَجَدْت لَهُ قَائِلَةً 

أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل  ِحينَئِذٍ 28. »!ْن َمائَِدِة أَْربَابِھَاَواْلِكالَُب أَْيًضا تَأُْكُل ِمَن اْلفُتَاِت الَِّذي يَْسقُطُ مِ ! نََعْم، يَا َسيِّدُ «:فَقَالَتْ 27
  .  فَُشفِيَِت اْبنَتُھَا ِمْن تِْلَك السَّاَعةِ . »لِيَُكْن لَِك َكَما تُِريِدينَ ! يَا اْمَرأَةُ، َعِظيٌم إِيَمانُكِ «:لَھَا

يسوع  ىسب إلما نُ   بحسب فھو من الكالبِ  امن ليس يھوديً  كلَّ أن  من النصوِص إن المالحظ  :  ◌ُ قلت 
  ...المسيح

 أنھا من الكالبِ له اعترفت حينما إال  ة المرأة الكنعانيةلم يشف ابن )يسوع( نأ اأيضً  المالحظو 
   !!»َواْلِكالَُب أَْيًضا تَأُْكُل ِمَن اْلفُتَاِت الَِّذي يَْسقُطُ ِمْن َمائَِدِة أَْربَابِھَا! نََعْم، يَا َسيِّدُ «:فَقَالَتْ 27

  : تساءلوأ
  !؟ المعترضونالتي يؤمن بھا  المحبة لهِ إھل ھذه ھي المحبة من -1
  !؟....مطالبھم ،وتلبيةِ لھم ھو احترام الضعفاء كاإلنصاتِ  ھل ھذا-2 
  !؟... ھذه القصةمثل األناجيل  كتبةِ إليه   هسببريء مما نُ   المسيح -3 
  
  

  ! الساعة في علمِ  أاخط نبيٌّ                                          
  

 باب) الفنت و أشراط الساعة (كتاب   صحيح مسلمجاء في  إلى حديثٍ  باإلشارةِ  القيامةِ  حول زمنِ  ةَ شبھ واأثار
ثـََنا أَبُو  5248 برقم) قرب الساعة( ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن ِهَشاٍم َعنْ  :َبْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َوأَبُو ُكَرْيٍب قَاَال  َحدَّ أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة  َحدَّ

ُهْم فـََقالَ  َكاَن اْألَْعَراُب ِإَذا َقِدُموا َعَلى َرُسوِل اللَِّه : قَاَلتْ  َنَظَر ِإَىل َأْحَدِث ِإْنَساٍن ِمنـْ ِإْن  :"َسأَُلوُه َعْن السَّاَعِة َمَىت السَّاَعُة فـَ
  ." ُكمْ يَِعْش َهَذا َملْ يُْدرِْكُه اْهلََرُم قَاَمْت َعَلْيُكْم َساَعتُ 
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!  اآلن إلى  السنين و لم تقم الساعةُ  مرت مئاتُ و قد مات الغالمُ فليخالف الواقع  ھذا الحديثَ  إن :قالوا 
  !؟رسول اإلسالم  من محمدٍ أليست ھذه نبوءة كاذبة 

 
 الرد على الشبھة •
  
  حجب  التي من األمورِ  فھي؛ أبداً  الساعةِ  وقتَ  ال يعلمُ   انا محمدً به أن نبيَّ  المقطوعِ  من المعلومِ إن  :أوالً 

  :يدلل على ذلك ما يلي.....مرسل نبيٌّ وال ،  مقربٌ  فال يعلمھا ملكٌ ؛  خلقه سائرِ  ه وعنعلمھا عن
اَعَة ءاَِتَيٌة أََكاُد أُْخفِيَھا لُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس ِبَما َتْسَعى   :قوله -1   ) . 15 طه (  إِنَّ السَّ
َما ِعْلُمَھا ِعنَد َربِّي الَ ُيَجلِّيَھا لَِوْقِتَھا إاِلَّ ُھَو َثقَُلْت َيْسأَلُونَ   :  قوله -2  اَن ُمْرَساَھا قُْل إِنَّ اَعِة أَيَّ فِي َك َعِن السَّ

َما ِعْلُمَھا ِعندَ  َماَواِت َواألَْرِض الَ َتأِْتيُكْم إاِلَّ َبْغَتًة َيْسأَلُوَنَك َكأَنََّك َحفِيٌّ َعْنَھا قُْل إِنَّ ّهللاِ َوَلـِكنَّ أَْكَثَر النَّاِس الَ  السَّ
  ) .187األعراف(   َيْعَلُموَن 

  
اَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  هللاََّ  إِنَّ   :  قوله -3 لُ  السَّ  َتْكِسبُ  َماَذا َنْفسٌ  َتْدِري َوَما اأْلَْرَحامِ  فِي َما َوَيْعَلمُ  اْلَغْيثَ  َوُيَنزِّ
  )لقمان(  )34( َخِبيرٌ  َعلِيمٌ  هللاََّ  إِنَّ  َتُموتُ  ٍض أَرْ  ِبأَيِّ  َنْفسٌ  َتْدِري َوَما َغًدا

   
اَعةِ  ِعْلمُ  ُيَردُّ  َلْيهِ إ  :  قوله -4  َتَضعُ  َواَل  أُْنَثى ِمنْ  َتْحِملُ  َوَما أَْكَماِمَھا ِمنْ  َثَمَراتٍ  ِمنْ  َتْخُرجُ  َوَما السَّ
ا َما آَذنَّاكَ  الُواقَ  ُشَرَكاِئي أَْينَ  ُيَناِديِھمْ  َوَيْومَ  ِبِعْلِمهِ  إاِلَّ    )فصلت(  )47( َشِھيدٍ  ِمنْ  ِمنَّ
َماَواتِ  ُمْلكُ  َلهُ  الَِّذي َوَتَباَركَ   :  قوله -5 اَعةِ  ِعْلمُ  َوِعْنَدهُ  َبْيَنُھَما َوَما َواأْلَْرِض  السَّ  ُتْرَجُعونَ  َوإَِلْيهِ  السَّ
)85(  )الزخرف(  
  
 ":مىت الساعة؟ قال:  جربيلُ  قال ...و جربيل  النَِّيبِّ احلديث الشهري بني  يف  َرةَ ُهَريْـ  َأِيب  َعنْ  48برقم  البخاريِّ صحيح  -6 
َها اْلَمْسُئولُ  َما ِبلِ  رَُعاةُ  َتطَاَولَ  َوِإَذا رَبـََّها اْألََمةُ  َوَلَدتْ  ِإَذا َأْشَراِطَها َعنْ  َوَسُأْخِربُكَ  السَّاِئلِ  ِمنْ  بَِأْعَلمَ  َعنـْ َيانِ اْلبُـ  ِيف  اْلبُـْهمُ  اْإلِ  َمخْسٍ  ِيف  نـْ
 َجاءَ  ِجْربِيلُ  َهَذا فـََقالَ  َشْيًئا يـََرْوا فـََلمْ  رُدُّوهُ  فـََقالَ  َأْدبـَرَ  مثَُّ  اْآليَةَ  } السَّاَعةِ  ِعْلمُ  ِعْنَدهُ  اللَّهَ  ِإنَّ { :  النَِّيبُّ  َتَال  مثَُّ  اللَّهُ  ِإالَّ  يـَْعَلُمُهنَّ  َال 

  ." ِدينَـُهمْ  النَّاسَ  يـَُعلِّمُ 
،  عنده الغيبِ  علمِ  في  هللاُ  هاستأثر بمما  ھيبل  اميعاد الساعة أبدً أنه ال يعلم  للناسن يبيّ   حمدٌ م إذاً 
  ...  ھاربِ قُ  عالماتِ  على بعِض   قد أطلعه  أن هللاَ   نوبيّ 

 ،و اليمن بالد الشام فتح: ،مثل ها بعدقرونً  ستستمرُ  ت على أن الحياةَ دلّ  الغيبيةِ  األمورِ  عن بعِض   أخبر ف 
و رومية ، و أن الخالفة بعده ثالثين سنة ثم تصير ملكا عاضاً ثم تصير ملكاً جبرياً ، و القسطنطينية ، و مصر

حدوث ،  أخر الزمان ، و إخباره عن تكالب األمم على المسلمين و ھم يومئذ كثير فيثم تعود دولة الخالفة 
و ،  و الظلم ، و انتشار الفساد ،  و الزالزل ،  )القتل ( و كثرة الھرج، تقارب الزمان كوالتغيرات ،  الفتن 

و أخذ األمة بأخذ القرون قبلھا شبراً بشبر  كما بدء، اوعودة الدين غريبً  عروة ، عروة اإلسالمنقض عرى 
  .األخباُر كلُھا  صحيحة السند .. ...وذراعاً بذراع

 اطََّلعَ  : قَالَ  اْلِغَفاِريِّ  َأِسيدٍ  ْبنِ  ُحَذيـَْفةَ  َعنْ  5162 مبرقصحيح مسلم  فيكما  الكبرى الساعةِ  عالماتِ  عن  وأخبر
َنا ◌ُ  النَِّيبّ  َلَها تـََرْونَ  َحىتَّ  تـَُقومَ  َلنْ  ِإنـََّها َقالَ  السَّاَعةَ  َنْذُكرُ  قَاُلوا َتَذاَكُرونَ  َما فـََقالَ  نـََتَذاَكرُ  َوَحنْنُ  َعَليـْ بـْ  َفذََكرَ  آيَاتٍ  َعْشرَ  قـَ

ابَّةَ  دَّجَّالَ َوال الدَُّخانَ  َا ِمنْ  الشَّْمسِ  َوطُُلوعَ  َوالدَّ  َخْسفٌ  ُخُسوفٍ  َوَثَالثَةَ  َوَمْأُجوجَ  َويََأُجوجَ   َمْرميََ  اْبنِ  ِعيَسى َونـُُزولَ  َمْغِرِ

  . َحمَْشرِِهمْ  ِإَىل  النَّاسَ  َتْطُردُ  نِ اْلَيمَ  ِمنْ  َختُْرجُ  نَارٌ  َذِلكَ  َوآِخرُ  اْلَعَربِ  ِجبَزِيَرةِ  َوَخْسفٌ  بِاْلَمْغِربِ  َوَخْسفٌ  بِاْلَمْشِرقِ 
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 الذيالغالم  ھذا كله قبل أن يموتَ  حدوثِ بعتقد ا   من الصحابةِ  اواحدً ن إ :قطُ  فال يقول عاقلٌ وعليه  
  ! ....)محل الشبھة(في الحديث    النبيُّ  إليهأشار 

بخالف أھل العلم وال من تبعھم من ، عين وال التاب،   النَّبِيِّ  صحابِ أ من الفھم السقيم واحدٌ ھذا ما فھم ف 
   . ....المعترضينحال 

  :منھا أدلةتدلل على ذلك ..... األمةِ ستتوالى على  القرونَ  إن الحديثِ  في صراحةً   النبيُّ بل أخبر 
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - ُحَصْنيٍ  ْبنَ  ِعْمَرانَ عن   2457 برقم صحيح البخاري -1 رُُكمْ  : " النَِّيبُّ  قَالَ : قَالَ -َعنـْ  الَِّذينَ  مثَُّ  قـَْرِين  َخيـْ

 َخيُونُونَ  قـَْوًما بـَْعدَُكمْ  ِإنَّ :"  النَِّيبُّ  قَالَ  .َثَالثَةً  َأوْ  قـَْرنـَْنيِ  بـَْعدُ   النَِّيبُّ  َأذََكرَ  َأْدِري َال :  ِعْمَرانُ  قَالَ  ".يـَُلونـَُهمْ  الَِّذينَ  مثَُّ  يـَُلونـَُهمْ 
  ." السَِّمنُ  ِفيِهمْ  َوَيْظَهرُ  يـَُفونَ  َوَال  َويـَْنِذُرونَ  ُيْسَتْشَهُدونَ  َوَال  ُدونَ َوَيْشهَ  يـُْؤَمتَُنونَ  َوَال 
ْسَالمُ  َبَدأَ :"  اللَّهِ  َرُسولُ  الَ ق◌َ  :قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  208صحيح مسلم برقم -2  َغرِيًبا َبَدأَ  َكَما َوَسيَـُعودُ  َغرِيًبا اْإلِ

  ". ِلْلُغَربَاءِ  َفُطوَىب 
 ُيَصدَّقُ  َخدَّاَعاتُ  َسنَـَواتٌ  النَّاسِ  َعَلى َسَيْأِيت :"  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  4026سنن ابن ماجة برقم  -3
 ؟الرَُّوْيِبَضةُ  َوَما :ِقيلَ  "الرَُّوْيِبَضةُ  ِفيَها قُ َويـَْنطِ ،  اْألَِمنيُ  ِفيَها َوُخيَوَّنُ ، اْخلَاِئنُ  ِفيَها َويـُْؤَمتَنُ  ،الصَّاِدقُ  ِفيَها َوُيَكذَّبُ  ،اْلَكاِذبُ  ِفيَها
  ." اْلَعامَّةِ  َأْمرِ  ِيف  التَّاِفهُ  الرَُّجلُ  :"قَالَ 
  .) 1887(  الصحيحة ، صحيح : األلباين حتقيق

  ... -   هللا فضلب -ا نسفً ھا من جذورِ  و بھذا قد نسفنا الشبھةَ 
  

في صحيح البخاري ف ...األخرى بين الرواياتِ  الجمعِ  من خاللِ  ونيكا  فھما صحيحً  الحديثِ  إن فھمَ  :اثانيً 
َها اللَّهُ  َرِضيَ  -  َعْن َعاِئَشةَ  6030 برقم فـََيْسأَُلونَُه َمَىت السَّاَعُة   َكاَن رَِجاٌل ِمْن اْألَْعَراِب ُجَفاًة يَْأُتوَن النَِّيبَّ : قَاَلتْ  - َعنـْ

   . " يـَْعِين َمْوتـَُهمْ  ":قَاَل ِهَشامٌ  ".ِإْن يَِعْش َهَذا َال يُْدرِْكُه اْهلََرُم َحىتَّ تـَُقوَم َعَلْيُكْم َساَعُتُكمْ  ":ُقولُ َفَكاَن يـَْنظُُر ِإَىل َأْصَغرِِهْم فـَيَـ 
بأنھا ) ساعتكم(أن ھشام بن عروة أحد رواة الحديث يوضح معنى لفظة  لنا من ھذه الرواية يتضحوبالتالي 

  :األجالُء منھم ھكذا فھم العلماءُ  ....منھا يوم القيامة وليس المقصود....ھم تعني موتھم
   :قال هفي شرحِ   النوويُّ  اإلمامُ  -1
ُهْم فـََقاَل : ( قـَْوله   َنَظَر ِإَىل َأْحَدث ِإْنَسان ِمنـْ ِإْن يَِعْش َهَذا َملْ يُْدرِكُه اْهلََرم قَاَمْت َعَلْيُكْم : َسأَُلوُه َعْن السَّاَعة َمَىت ِهَي ؟ فـَ
ِإنَّ ُعَمر َهَذا َملْ يُْدرِكُه اْهلََرم ( َوِيف ِرَوايَة ) ِإْن يَِعْش َهَذا اْلُغَالم فـََعَسى َأالَّ يُْدرِكُه اْهلََرم َحىتَّ تـَُقوم السَّاَعة : ( َوِيف ِرَوايَة  )َعتُكْم َسا

( َهِذِه الرَِّوايَات ُكّلَها َحمُْموَلة َعَلى َمْعَىن اْألَوَّل ، َواْلُمَراد :  قَاَل اْلَقاِضي) ِإْن يـَُؤخَّر َهَذا ( َوِيف ِرَوايَة ) َحىتَّ تـَُقوم السَّاَعة 
ْم ، َوَمْعَناُه َميُوت َذِلَك اْلَقْرن ، َأْو ُأولَِئَك اْلُمَخاطَُبوَن ) ِبَساَعِتُكْم    َمْو

ُلغ اْهلََرم ،   أھـ. َوَال يـَُعمَّر ، َوَال يـَُؤخَّر قـُْلت َوُحيَْتَمل أَنَُّه ُعِلَم َأنَّ َذِلَك اْلُغَالم َال يـَبـْ
 :ِقَياَمتُكْم َوِهَي السَّاَعة الصُّْغَرى َواْلُمَراد: َساَعتُكْم َأْي " :  قال داودأبي  شرح سننفي  عون المعبود صاحبُ  -2

يعهْم     أھـ ." َمْوت مجَِ
ه ساعته الخاصة ھي لحظة مماتِ  إنسانٍ  لكلِّ فساعة السائلين  :أيھنا بالساعة  أن المرادَ  : نفھم مما سبق إذن
:"  قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   5240 برقم مسلمٍ  صحيحِ  في ثبت ....بھا ينقطع عمله ويبدأ حسابه ف
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َا ِمنْ  الشَّْمسِ  طُُلوعَ  ِستًّا بِاْألَْعَمالِ  بَاِدُروا ابَّةَ  َأوْ ، الدَّجَّالَ  َأوْ ، الدَُّخانَ  َأوْ  ،َمْغِرِ نلحظ  ". اْلَعامَّةِ  َأْمرَ  َأوْ  َأَحدُِكمْ  َخاصَّةَ  َأوْ ، الدَّ
  .ساعته الخاصة :أي هبخصاصت ءالمر عن موتِ عبر   أن النبي

  
 أن القيامةَ  لنا تأكد األناجيلَ ألن ؛ الوھمي مثل ھذا االعتراِض  نعترضيالم صدر منيأن  أتعجبُ   : اثالثً 

وكان ، قبل انقضاء جيله  األول القرنِ  في البشرَ  يحاسبسيعود و وع يس أنو ، األولالقرن  فيستكون 
  :اآلتي في ذلك جاء......ذلك و ينادون به بيعتقدون باألناجيل  نالمكرزيو ، كل تالميذه

اِم ُتْظلُِم الشَّْمُس، َواْلَقَمُر الَ ُيعْ «29عدد 24إصحاح نجيل متىإ -1 ِطي َضْوَءهُ، َولِْلَوْقِت َبْعَد ِضيِق ِتْلَك األَيَّ
َماَواِت َتَتَزْعَزعُ  اُت السَّ َماِء، َوقُوَّ َماءِ 30. َوالنُُّجوُم َتْسقُُط ِمَن السَّ . َوِحيَنِئٍذ َتْظَھُر َعالََمُة اْبِن اإلِْنَساِن فِي السَّ

ٍة َوَمْجٍد َكِثيرٍ َوِحيَنِئٍذ َتُنوُح َجِميُع َقَباِئِل األَْرِض، َوُيْبِصُروَن اْبَن اإلِْنَساِن آِتًيا َعَلى َسحَ  َماِء ِبقُوَّ . اب السَّ
َياِح، ِمْن أَْقَصاِء السَّ 31 ْوِت، َفَيْجَمُعوَن ُمْخَتاِريِه ِمَن األَْرَبِع الرِّ َماَواِت إَِلى َفُيْرِسُل َمالَِئَكَتُه ِبُبوق َعِظيِم الصَّ

اَر ُغْصُنَھا َرْخًصا َوأَْخَرَجْت أَْوَراَقَھا، َتْعَلُموَن أَنَّ َمَتى صَ : َفِمْن َشَجَرِة التِّيِن َتَعلَُّموا اْلَمَثلَ 32. أَْقَصاِئَھا
ْيَف َقِريبٌ  ُه َقِريٌب َعَلى األَْبَوابِ 33. الصَّ الَ : اَْلَحقَّ أَقُوُل َلُكمْ 34. ھَكَذا أَْنُتْم أَْيًضا، َمَتى َرأَْيُتْم ھَذا ُكلَُّه َفاْعَلُموا أَنَّ

  !وَن ھَذا ُكلُُّه َيْمِضي ھَذا اْلِجيُل َحتَّى َيكُ 
َفإِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن َسْوَف َيأِْتي فِي َمْجِد أَِبيِه َمَع َمالَِئَكِتِه، َوِحيَنِئٍذ ُيَجاِزي ُكلَّ 27 عدد 16إصحاح  نجيل متىإ-2

اْبَن اإلِْنَساِن آِتًيا  اْلَمْوَت َحتَّى َيَرُوا إِنَّ ِمَن اْلِقَياِم ھُھَنا َقْوًما الَ َيُذوقُونَ : اَْلَحقَّ أَقُوُل َلُكمْ 28. َواِحٍد َحَسَب َعَملِهِ 
  !! فِي َمَلُكوِتهِ 

  !؟ ..؟ أم أن ھذه نبوءة كاذبة بحسب تلك النصوص يسوعُ  بهھل حدث ما أخبر   وأتساءل 
  

فالعنوان باطل  )! الساعة في علمِ  أاخطنبيٌّ ( : عنوان الشبھة والعجب ھو للدھشةالمثير  األمرإن :ا رابعً 
يسوع المسيح  أنالمعترضين يعتقدون  أنمن ذلك ھو  األعجبولكن ....  باألدلة أسلفتكما  اسهأسمن 

  :اآلتيجاء ذلك في  .....وال يعلم موسم التين  ال يعلم وقت الساعة ، اإللهإله ،ولكن ھذا 
  
  :جاء ذلك فيما يلي.... يعلم متى الساعة  ال اإلله المسيح  يسوعُ  -1
َماَواِت، إاِلَّ «36عدد 24إصحاح  إنجيل متى -أ ةُ السَّ ٌد، َوالَ َمالَئَِك ا أََح ا ذلَِك اْليَْوُم َوتِْلَك السَّاَعةُ فاَلَ يَْعلَُم بِِھَم َوأَمَّ

  .أَبِي َوْحَدهُ 
ٌد، َوالَ اْلَمالَ «عدد 13إصحاح  إنجيل مرقس -ب ا أََح ُم بِِھَم الَ يَْعلَ اَعةُ فَ َك السَّ ا ذلَِك اْليَْوُم َوتِْل ي َوأَمَّ ِذيَن فِ ةُ الَّ ئَِك

َماِء، َوالَ االْبُن، إاِلَّ اآلبُ    .السَّ
  
   :جاء ذلك فيما يلي...يعلم موسم التين ألنه ال ..يسوع دمر شجرة التين تدميًرا  -2
ا نَظََر َحْولَهُ إِلَى ُكلِّ 11عدد  11مرقس إصحاح  إنجيل -أ   فََدَخَل يَُسوُع أُوُرَشلِيَم َواْلھَْيَكَل، َولَمَّ
ا َخَرُجوا 12. ْيٍء إِْذ َكاَن اْلَوْقُت قَْد أَْمَسى، َخَرَج إِلَى بَْيِت َعْنيَا َمَع االْثنَْي َعَشرَ شَ     َوفِي اْلَغِد لَمَّ

  ا َجاَء فَلَمَّ . فَنَظََر َشَجَرةَ تِيٍن ِمْن بَِعيٍد َعلَْيھَا َوَرٌق، َوَجاَء لََعلَّهُ يَِجُد فِيھَا َشْيئًا13ِمْن بَْيِت َعْنيَا َجاَع، 
  الَ يَأُْكْل أََحٌد ِمْنكِ «:فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَھَا14. إِلَْيھَا لَْم يَِجْد َشْيئًا إاِلَّ َوَرقًا، ألَنَّهُ لَْم يَُكْن َوْقَت التِّينِ 

  .َوَكاَن تاَلَِميُذهُ يَْسَمُعون. »!ثََمًرا بَْعُد إِلَى األَبَدِ  

  ظََر َشَجَرةَ تِيٍن َعلَى الطَِّريِق، َوَجاَء إِلَْيھَا فَلَْم يَِجْد فِيھَا َشْيئًا فَنَ 19 عدد 21 إنجيل  متى إصحاح -ب
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   !!فَيَبَِسِت التِّينَةُ فِي اْلَحاِل . »!الَ يَُكْن ِمْنِك ثََمٌر بَْعُد إِلَى األَبَدِ «:فَقَاَل لَھَا. إاِلَّ َوَرقًا فَقَطْ 

  :أتساءل....الساعة ،وال موسم التين  إذا كان يسوع المسيح إلًھا وال يعلم متى: قلت

  !ھل يستحق ھذا اإلله لقب إله ؟ -1

  !؟....ھل ھناك إله ال يعلم الغيب -2

  !؟... ناهللا ال يعلم متى الساعة كنبيِّ  عندأم أن يسوع المسيح نبي من ... ھل يستحق ھذا اإلله أن يعبد -3

  

  ..!لغة العربيةلقواعد ال غير متقنٍ  انك نبي اإلسالم                                    
  

نه لما ألف القرآن كان ينسى قواعد اللغة أمتقن لقواعد اللغة العربية ،ويبد  غيرَ كان اإلسالم  نبيُّ  :قالوا 
-ا منھم أن فيھا أخطاء لغوية،وھذه سأجيب عليھا في كتاب جديد منفصلثم قاموا بطرح آيات عدة ظنً ...

  -إن شاء هللا
  

  الشبھةالرد على 
  

 أو حتى كفار قريش كانوا غيرَ   إن النبيَّ  :من كل جاھل وجھول مجھال يقول كل العجب إنني أعجب
  :لالتي ...فإن ھذا من الجھل المركب ،ومن العجب العجاب...متقنين للغة العربية 

  .ةعربياللغة ال ليقة ،وال يعرفون قواعدَ صكانوا يتكلمون بال إن العربَ : أوال
ا كان يخطئ إن محمدً  :قالوھم اقحاح العرب  ... أبي لھب وأبي جھل: ن كفار قريش ،مثلمن م: ثانيا
  .ال أحد؟ ...ا لغويةخطئً أ

تخضع  العربية ،فقواعد اللغة ةإن قواعد اللغة العربية جاءت بعد نزول القرآن الكريم بسنوات بعيد:اثالثً 
  .اللقرآن الكريم ،وال يخضع القرآن لقواعد اللغة أبدً 

  . طإن القرآن نزل على سبعة أحرف موافقا لجميع لھجات العرب وليس لقريش فق :اعً راب

  ...وعليه فإن ما سبق يبين لنا مدى جھل المتعرضين
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  ...!ليعبدھا -معزة –نبي اإلسالم يصلي أمام عنزة                             

  ...من الشبھات التي فضحت أصحابھا ،وبينت جھلھم 

معزة ،وكان يأخذھا معه مع رحالته ويصلي  :إن رسول اإلسالم كان يصلي أمام عنزة أي: أنھم قالوا
  !؟...فلماذا تنكرون على عباد البقر.... ...إليھا

َرةُ ( بَاب) الصََّالةِ  (ِكَتاب  صحيح البخاريتعلقوا على ذلك بما جاء في   َمامِ  ُستـْ َرةُ  اْإلِ   465برقم  )َخْلَفهُ  َمنْ  ُستـْ
َفةَ  َأِيب  ْبنِ  َعْونِ  َعنْ   رَْكَعتَـْنيِ  َواْلَعْصرَ  رَْكَعتَـْنيِ  الظُّْهرَ  َعنَـَزةٌ  َيَدْيهِ  َوبـَْنيَ  بِاْلَبْطَحاءِ  ِِمْ  َصلَّى  النَِّيبَّ  َأنَّ  َأِيب  مسَِْعتُ : قَالَ  ُجَحيـْ
  .َواحلَِْمارُ  اْلَمْرَأةُ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  َمتُرُّ 
  

  الرد على الشبھة
  
أو  اعصإال  ھي ما ف ...ھم المريضياليت ھي الماعز كما يتصور المعترضون بخالعنزة ليس إن:أوالً  

يدل على ذلك ما جاء  ...إمام صالته حتى ال تقطع من المارين أمامه كان يضعه النبي  رمح صغير
  :في كتب الشروح منھا ما يلي

  اْلَعنَـَزةِ  ِإَىل  الصَّالةِ  باب : شرح ابن بطال للبخاري -1
  .احلديث ، »... َعنَـَزةٌ  َيَدْيهِ  َوبـَْنيَ  َصلَّى  اهللا نيب أن «:  جحيفة أبو: فيه - 116)/1(
 َعنَـَزٌة، َأوْ  َعًصا َأوْ  ُعكَّازَةٌ  َمَعَنا َوُغالٌم، أَنَا تَِبْعُتهُ  ِحلَاَجِتِه، َخَرجَ  ِإَذا َكانَ    الرسول أن «:  أنس: وفيه - 117)/2(

  . » اإلَداَوةَ  ْلَناهُ نَاوَ  َحاَجِتِه، ِمنْ  فـََرغَ  فَِإَذا
 محل ومعىن صالته، يف يديه بني يباملش حيرفوه أال صالته موضع على للناس علم مها إمنا والعنزة، احلربة: املهلب قال
 بذلك أمكنه ما صلى توضأ إذا وكان أحواله، أكثر يف طهارة على إال يكون ال أن التزم كان الرسول أن واملاء العنزة
 موضع إىل والعنزة املاء حيمل كان فلذلك صلى، إال قط يتوضأ مل أنه من اجلنة له اهللا أوجب مبا اللب أخربه مذ الوضوء
 أن الوضوء يف العادة ألن باملاء؛ استنجى أنه يدل اإلداوة، مناولتهم انظر: صفرة أىب بن اهللا عبد أبو وقال والتربز، اخلالء
    أھـ .األحاديث تأتى وكذلك يديه، على َيُصبُّوا

 إذا  اهللا رسول كان:  يقول مالك بن انس مسعت:  قال ، ميمونة أيب بن عطاء عن :فتح الباري البن رجب  -2
  . اإلداوة ناولناه حاجته من فرغ فإذا ، إداوة ومعنا ، عنزة أو عصى أو عكازة ومعنا ، وغالم أنا تبعته حلاجته خرج

  . له لقب وشاذان ، عامر بن أسود:  هو ،)) شاذان((
  . العنزة محل فائدة هناك وذكرنا ،)) االستنجاء أبواب(( يف ،)) الوضوء كتاب(( يف خرجه قد انس وحديث
  . باحلربة العنزة فسروا العلماء وأكثر ، واحلربة العنزة بني التفريق على يدل البخاري تبويب وظاهر
  . سنان هلا ، أكثر أو الرمح نصف قدر عصا العنزة:  عبيد أبو وقال
 عمر ابن عن ، نافع عن اهللا، عبيد حديث من املاضي الباب يف البخاري خرجه الذي عمر ابن حديث مسلم رجخ وقد
  .إليها ويصلي العنزة له تركز كان  النيب أن ،
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  . احلربة وهي:  اهللا عبيد قال
  . النصل ريضةالع:  واحلربة ، نصله دور ما:  العنزة:  قال األصمعي فعن ، واحلربة العنزة بني قوم فرق وقد
  . ذلك عكس إىل بعضهم وأشار
 فما ذراع وطوهلا ، وحنوه الرمح كعرض عرضها يكون أن يستحب السرتة أن:  منه يستفاد واحلربة العنزة إىل  وصالته
    أھـ . فوقه

:  َويـَُقال ، زَجّ  َأْسَفلَها ِيف  َطِويَلة َعًصا َوِهيَ  ، َوالزَّاي اْلَعْني  فَِبَفْتحِ )  اْلَعنَـَزة(  َوَأمَّا:قال النووي في شرحه لمسلم  -3
َا ، َقِصري رُْمح  ُيَصلِّي َحاِئًال  لَِتُكونَ  َيَدْيهِ  بـَْني  َنْصِبَها ِإَىل  فـََيْحَتاج َصلَّى تـََوضَّأَ  ِإَذا َكانَ  ِألَنَّهُ   النَِّيبّ  َيْسَتْصِحبَها َكانَ  َوِإمنَّ
    أھـ . ِإلَْيهِ 

  ....ن ھذه الشبھة فضحت جھلھم أإذن من خالل ما سبق تبين لنا 
  

-بسبعة قرون وسبعة أعين  –إننا ننكر على عباد البقر عبادتھم لھا ،وننكر عليكم عبادتكم لخروف :ثانيًا
  :جاء ذلك في موضعين ...ولو على سبيِل التشبيِه 

َوَسِط َبْيَن اْلَعْرِش َواْلَكاِئَناِت َوَنَظْرُت َفَرأَْيُت فِي الْ   6 عدد 5 إصحاح ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّھُوتِيِّ : األول
ُه مذبوح ُيوِخ خروف قائم َكأَنَّ ِة األَْرَبَعِة َوالشُّ َوَكاَنْت َلُه َسْبَعُة قُُروٍن، َوَسْبُع أَْعُيٍن ُتَمثُِّل أَْرَواَح ِهللا . اْلَحيَّ

ْبَعَة الَِّتي أُْرِسَلتْ    .إَِلى األَْرِض ُكلَِّھا السَّ
ھُؤالَِء َسيَُحاِربُوَن اْلَخُروَف، َواْلَخُروُف يَْغلِبُھُْم، ألَنَّهُ 14عدد 17َحنَّا الالَّھُوتِيِّ إصحاح ُرْؤيَا يُو :الثاني

وَن َوُمْختَاُروَن َوُمْؤِمنُونَ    .»َربُّ األَْربَاِب َوَملُِك اْلُملُوِك، َوالَِّذيَن َمَعهُ َمْدُعوُّ
ً م أن يكون الرب مشبه بشخٍص مخموٍر يصركعلي نكرنو مزمور  في وذلك  من شدة الخمر ، خ عاليا

بُّ َكنَائٍِم، َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ  65عدد 78  إصحاح   .. .فَاْستَْيقَظَ الرَّ
فَأَنَا ألَْفَرايَِم 12 : يقول الربُّ ]  12 / 5[ سفر ھوشع ، وذلك  كالدودةِ م أن يكون الرب كعلي نكرنو

، َولِبَْيِت يَھُوذَ    .ا َكالسُّوسِ َكاْلُعثِّ

ُھَو لِي َكُدبٍّ "  ) 10/  3(  سفر مراثي إرميا، وذلك في  م أن يكون الرب مشبه بالدبكعلي وننكر
   " . ُمَتَربٍِّص 

 22صموئيل الثاني إصحاح سفرمدخن يخرج دخاًنا من أنفِه ، وذلك في  م أن يكون الربُّ كعلي نكرنو
ِت األَْرُض َواْرتََعَشتْ  8عدد  ْت، ألَنَّهُ َغِضبَ . فَاْرتَجَّ َماَواِت اْرتََعَدْت َواْرتَجَّ َصِعَد ُدَخاٌن ِمْن 9. أُُسُس السَّ

  !ال تعليق  .َجْمٌر اْشتََعلَْت ِمْنهُ . أَْنفِِه، َونَاٌر ِمْن فَِمِه أََكلَتْ 
  
  

  ! امات مسمومً  نبيٌّ                                                      
  

  . فأكل منھا فمات ؛  مسمومةً  اليھود شاةً  من نساءِ  قدمت له امرأةُ  رسول اإلسالم  ان محمدً إ :قالوا
 أَيـَُقادُ  َفَماتَ  َأْطَعَمهُ  َأوْ  َمسًّا رَُجًال  َسَقى ِفيَمنْ  ( بَاب)   الدِّيَاتِ (  ِكَتاب  أبي داود في سننِ  يستدلون على ذلك بحديثٍ 

ثـََنا  3912 برقم)  ِمْنهُ    ":قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  َسَلَمةَ  َأِيب  َعنْ  َعْمٍرو ْبنِ  ُحمَمَّدِ  َعنْ  َخاِلدٍ  َعنْ  ِقيَّةَ بَ  ْبنُ  َوْهبُ  َحدَّ
  ".الصََّدَقةَ  يَْأُكلُ  َوَال  ،اْهلَِديَّةَ  يـَْقَبلُ   اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ 
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ثـََنا   اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  :قَالَ  ُهَريـَْرةَ  أَبَا َيْذُكرْ  َوملَْ  َسَلَمةَ  َأِيب  َعنْ  َعْمٍرو ْبنِ  ُحمَمَّدِ  َعنْ  َخاِلدٍ  َعنْ  آَخرَ  َمْوِضعٍ  ِيف  بَِقيَّةَ  ْبنُ  َوْهبُ  َحدَّ
َها َمْصِليَّةً  َشاةً  ِخبَْيبَـرَ  يـَُهوِديَّةٌ  َلهُ  فََأْهَدتْ  زَادَ  الصََّدَقةَ  يَْأُكلُ  َوَال ، اْهلَِديَّةَ  يـَْقَبلُ  َها  اللَّهِ  َرُسولُ  فََأَكلَ  َمسَّتـْ  :"فـََقالَ  اْلَقْومُ  َوَأَكلَ  ِمنـْ
 الَِّذي َعَلى َمحََلكِ  َما اْليَـُهوِديَّةِ  ِإَىل  فََأْرَسلَ  اْألَْنَصاِريُّ  َمْعُرورٍ  ْبنِ  اْلبَـَراءِ  ْبنُ  ِبْشرُ  َفَماتَ  "َمْسُموَمةٌ  أَنـََّها َأْخبَـَرْتِين  فَِإنـََّها أَْيِدَيُكمْ  اْرفـَُعوا

َا فََأَمرَ  ِمْنكَ  النَّاسَ  َأرَْحتُ  َمِلًكا ُكْنتَ  َوِإنْ ، َصنَـْعتُ  الَِّذي َيُضرَّكَ  ملَْ  يًّانَبِ  ُكْنتَ  ِإنْ : قَاَلتْ  َصنَـْعتِ   مثَُّ ، فـَُقِتَلتْ   اللَّهِ  َرُسولُ  ِ
   . أَبـَْهِري َطَعتْ قَ  َأَوانُ  فـََهَذا ِخبَْيبَـرَ  َأَكْلتُ  الَِّيت  اْألَْكَلةِ  ِمنْ  َأِجدُ  َمازِْلتُ  ِفيهِ  َماتَ  الَِّذي َوَجِعهِ  ِيف  :قَالَ 
  

 الرد على الشبھة •
  
من أثر السم الذي كان   نعم مات النبيُّ  ....وليس فيه ضعف أو كذب صحيحٌ  عترضونالمإن ما ذكره  : أوالً 

نه لم يمت في الحال كما إحيث  من معجزاته  ةبل فيه معجز  للنبيِّ  عيبًاليس  وھذا ،في الشاة يوم خيبر
   )...اأْلَْنَصاِريُّ  َمْعُرورٍ  ْبنِ  اْلَبَراءِ  ْبنُ  ِبْشرُ ( عهمات الصحابي الذي كان م

شك أن عدم موته بالسم فور أكله  فال ؛التي معنا  الروايةِ  بحسبِ  سنوات من ھذه الحادثةِ  بل مات بعدھا بأربعِ  
وھذا ما   بوتهصدق ن ، وَعلًَما من أعالمِ  همن معجزاتِ  وحياته بعد ذلك سنوات يُعد معجزة ،المسمومةِ  للشاةِ 

  .....جانب يغفلون عنه
  

  .الموتى حياءِ إمعجزة : وھي  األنبياءمن    لم تحدث ألي نبيٍّ  ةھذه الواقعة فيھا معجز إن :ا  ثانيً 
  !أحي الموتى   المسيحَ  إن :ن قيلإف 
وطبخت ثم ، وسلخت ، وقطعت ، ذبحت  ا في شاةٍ لنتفكر سويً ؛ أبلغ منھا   محمدٍ  معجزةُ لكن  ،نعم:  قلتُ  

  !! ...بأنھا مسمومة تتكلم وتخبر النبيَّ 
  

  . ا  ا شھيدً فمات نبيًّ  والشھادةِ  له بين النبوةِ  حيث جمع هللاُ  ه لنبيِّ  ة من هللاِ منّ  الواقعة ھذه إن :ا  ثالثً 
ُسولُ  :  هللاِ  بين  قولِ  ھل يوجد تناقضٌ  :ھو بالفعلوالسؤال الذي قد يثير شبھة  بَلِّْغ َما أُنِزَل  يَا أَيُّھَا الرَّ

بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوّهللاُ يَْعِصُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ ّهللاَ الَ يَھْ     ِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ إِلَْيَك ِمن رَّ
  . من القتلِ تكون  ھنا  العصمةُ  :قال المفسرون) . 67المائدة(
ا{  جميع}  بَلّغْ  الرسول أيھا يا{ : لينجاء في تفسير الجال  بّكَ  ِمن إِلَْيكَ  أُنِزلَ  مَّ ً  منه تكتم وال}  رَّ ً  شيئا  خوفا
[  والجمع باإلفراد}  ِرَسالَتَهُ  بَلَّْغتَ  فََما{  إليك أُنزل ما جميع تبلغ لم أي}  تَْفَعلْ  لَّمْ  َوإِن{  بمكروه نالتُ  أن

 حتى يُحرس  وكان يقتلوك أن}  الناس ِمنَ  يَْعِصُمكَ  وهللاُ {  ھاكل ككتمان بعضھا كتمان ألنّ ]  رساالته
   أھـ  .}  الكافرين القوم يَْھِدى الَ  هللا إِنَّ {  الحاكم رواه » هللاُ  عصمني فقد انصرفوا «:  فقال نزلت

 صوالً والحاكم في مستدركه مو، ا في صحيحه معلقً وما جاء أيًضا عند البخاري  الذي معنا ، وبين الحديثِ  
ِبيِّ  َمَرِض  (َباب   َختَْتِصُمونَ  رَبُِّكمْ  ِعْندَ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  ِإنَُّكمْ  مثَُّ  * َميُِّتونَ  َوِإنـَُّهمْ  َميِّتٌ  ِإنَّكَ   :  هللاَِّ  َوَقْولِ  َوَوَفاِتهِ   النَّ
َها هُ اللَّ  َرِضيَ - َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  :ُعْرَوةُ  قَالَ  الزُّْهِريِّ  َعنْ  يُوُنسُ  َوقَالَ   َعاِئَشةُ  يَا :ِفيهِ  َماتَ  الَِّذي َمَرِضهِ  ِيف  يـَُقولُ   النَِّيبُّ  َكانَ : -َعنـْ
  ؟ ) السُّمِّ  َذِلكَ  ِمنْ  أَبـَْهِري اْنِقطَاعَ  َوَجْدتُ  َأَوانُ  فـََهَذا ِخبَْيبَـرَ  َأَكْلتُ  الَِّذي الطََّعامِ  َأملََ  َأِجدُ  َأزَالُ  َما

وھذا ما ؛  الرسالةِ  بعد إتمامِ  إالقتل ال يُ أنه  :تعني من القتلِ   النَّبِيِّ عصمة  ؛ألنال يوجد أدنى تناقض : قلتُ 
   :أمثلة ذلك ما يلي... الرسالةبعد إتمام  إالولم يمت  ، مراتمر المشركون على قتله آت النَّبِيِّ  حدث مع
  وقد خاض محمدٌ  ،..... ه ل إسالمِ قب مالكٍ  وما كان من سراقة بنِ ، ....الً رج قبيلةٍ  نأخذ من كلِّ  : لما قالوا
في  السمَ  الحارسِ  بنتُ  ضعت زينبُ  ولما، ...جت رأسهوشُ ، ه رت رباعيتُ سِ فكُ ؛ وأصيب في أحد ،  ...الحروبَ 
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ْمُت اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتمَ   : ه وبعد قولِ  من ھذه الواقعةِ  سنواتٍ  ال بعد أربعِ إقتل ولم يمت الشاة لم يُ 
 ً   )  .3المائدة(   َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم ِدينا

  .... لف بھا التي كُ  ه للرسالةِ بالغِ إبعد إال ا شھيدً  انبيًّ   انات نبيُّ ا مفم
  

   :إن ھناك أسئلةً تطرح نفسھا ھي :  رابًعا
  ه ؟ ا يقدح في نبوتِ شھيدً   النَّبِيِّ  ھل موتُ  -1
  ا ؟وغيرھم  )المعمدان يوحنا( ىيويح،تل المقدس أن زكريا قُ  يرد في الكتابِ ألم  -2
  !؟)المسيح يسوع(على الصليب وھو  لَ تِ قُ  نفَسه أن هللاَ  المعترضين ألم يرد في معتقد -3
  ؟  م68ا في روما عام ألم يمت بطرس الرسول مصلوبً -4
  ا في روما ؟ ا مصلوبً أيضً  الرسول لم يمت بولسأ -5
  ؟ م 61قبرص سنة  فيالوثنيين  أيديا على برنابا رجمً م يمت أل -6

 خِ المقدس والتاري الكتابِ  نصوصِ  بحسبِ  قطُ  هفي نبوتِ  ذلك ال يقدح، مقتوالً  مات النبيُّ  إذا :الجواُب على ما سبق
  . المسيحي 

 
   ! مات وتحلل جسده حتى تعفننبيٌّ                           

  
, مات  الذي اكيف نتبع محمدً  :لما قالوا المكرم  النَّبِيِّ ھم لھذا ھم وكراھيتِ حقدِ  يدل على سؤاالً  والأس

  !الذي لم يمت ؟ الحي المسيحَ  ونتركُ , ه حتى تعفن وتحلل جسدُ 
  

 الرد على الشبھة •
  
   :تدل على ذلك أدلة منھا....ا جميعً  هللاِ  خلقِ  تتبدل في كلِّ  يموت فھذه سنة ال كون محمد إن  :   أوالً 

تَّ    : هلنبيِّ   قولُه -1   ) .34األنبياء(  َفُھُم اْلَخالُِدونَ  َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر مِّن َقْبلَِك اْلُخْلَد أََفإِن مِّ
  

رٍ  َجَعْلنَا َوَما{  سيموت  محمداً  إن:  الكفارُ  قال لما ونزل :نالجاللي جاء في تفسيِر◌ِ  ن لِبََش كَ  مِّ د قَْبلِ }  الخل
  أھـ . اإِلنكاري االستفھام محل األخيرة فالجملة ، ال فيھا؟}  مِّن لِبََشرٍ  َجَعْلنَا َوَما{  الدنيا في البقاء

ُتوَن   : يمشي بين الناسِ  وھو حيُّ   هيِّ بلن  قولُه -2  يِّ ُھم مَّ   ) .30الزمر( إِنََّك َميٌِّت َوإِنَّ
 حيٍّ نسى ؛ ليس غير ِهللا يبقى ؛ كل مذكوٍر سيُ  فكلُّ ) . 26الرحمن(  ُكلُّ َمْن َعَلْيَھا َفانٍ   :  قولُه -3 

  .العالمين ال ربُّ إسيموت 
ْكَرامِ  اْلَجاَللِ  ُذو َربِّكَ  َوْجهُ  َويَْبقَى) 26( فَانٍ  َعلَْيھَا َمنْ  ُكلُّ   : قولُه -4   . )الرحمن(  )27( َواإْلِ
ْل َعَلى اْلَحيِّ الَّ    : هلنبيِّ   قولُه -5    ِذي اَل َيُموُت َوَسبِّْح ِبَحْمِدِه َوَكَفى ِبِه ِبُذُنوِب ِعَباِدِه َخِبيراً َوَتَوكَّ
  ) .58 الفرقان(
 َنِيبَّ  يَا فـََقالَ  ،َجْنِبهِ  ِيف  أَثـَّرَ  َقدْ  َحِصريٍ  َعَلى َوُهوَ  ُعَمرُ  َعَلْيهِ  َدَخلَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َعبَّاٍس َأنَّ  اْبنِ  َعنِ  2608 مسند احمد برقم -6
َيا ِيل  َما :"فـََقالَ  ؟َهَذا ِمنْ  َأْوثـَرَ  ِفَراًشا اختََّْذتَ  َلوْ  :للَّهِ ا نـْ َيا َوَمَثلُ  َمثَِلي َما َوِللدُّ نـْ  َحتْتَ  فَاْسَتَظلَّ  َصاِئفٍ  يـَْومٍ  ِيف  َسارَ  َكَراِكبٍ  ِإالَّ  الدُّ

   ".َوتـَرََكَها رَاحَ  مثَُّ  نـََهارٍ  ِمنْ  َساَعةً  َشَجَرةٍ 
  صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق

حكى لنا عن  المقدس الكتابُ و...على االطالق ؛فالموت كتب على كل مخلوق ه في موتِ  إشكاليةال  ذنإ 
  ..... ه في نبوتِ  مطعنٍ بفھذا ليس  ،والرسل موت كثيٍر من األنبياءِ 
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ِ ھم القِ أخ ، وسوءِ  مھتِ ھم وعدوامدى حقدِ فيه بيان  ! تحلل جسده حتى تعفن : ھمقولَ  إن : اثانيً   وظنھم با

  .....ه ورسولِ 
 لُِكلِّ  َجَعْلنَا َوَكَذلِكَ :  قال ...مع األنبياء والصالحين لالتي ال تتبد من السننِ سنة   األنام في خيرِ  طعنھمف 

ا نَبِيٍّ    ).الفرقان ( )31( َونَِصيًرا ھَاِديًا بَِربِّكَ  َوَكفَى اْلُمْجِرِمينَ  ِمنَ  َعُدّوً
   !تحلل وتعفن ؟ أن جسده  على أين الدليل :وأتساءل،الكفر ليس بكافرٍ  ناقلُ  :ولقأ وعلى كلٍّ  

  ةِ الصحاب أقوالِ  وال من ،ةِ وال من السن،الكريم  نِ آال من القر،على ذلك  واحدٌ  صحيحٌ  ال يوجد دليلٌ  : الجواب
 ." األنبياءِ  دَ أن تأكل أجسا م على األرضِ حر  إن اهللاَ  "قال  لما  النَّبِيِّ عن ،وھو ما ثبت  ادعائھم يوجد عكسُ  وإنما؛

   . -رحمه هللا -األلبانيِّ  للشيخِ  1527 الصحيحةِ  السلسلةِ  وھو في ، 1085 ةماج وابنُ  ، 1047أبو داود  رواه
 علمهأ وكأن هللاَ ... ھمألسنتَ ليخرس  ؛ ن الحديثُ ه كما بيّ نفسُ   ھو محمدٌ  ةَ الذي رد على ھذه الفريف وعليه

  .....حاقدين بل سفھاءمن قِ   يامِ ألمن ا عنه ذلك في يومٍ أنه سيقال 
  

 واأتبع إن نھمأل ؛ھم جھلِ  ظمِ يدل على عِ  ونترك المسيح الحي،الذي مات  انتبع محمدً  : قولھمإن   :  اثالثً 
ألننا ؛  المسيح  ا من خيرِ ،وحظً  محمدٍ  سينالوا خيرَ  بل ؛ هوتركيو  المسيحَ  واخسرلن ي   امحمدً 
  :تدلل على ذلك أدلة منھا....بھم اإليمانِ في منھم  بين أحدٍ  وال نفرقُ ،   األنبياءِ  بكلِّ  نؤمن

َنا َوإَِلْيَك اْلَمِصيرُ   : قوله -1 ُسلِِه َوَقالُوْا َسِمْعَنا َوأََطْعَنا ُغْفَراَنَك َربَّ ُق َبْيَن أََحٍد مِّن رُّ   الَ ُنَفرِّ
  ). 285البقرة(

 ،َمْرميََ  بِاْبنِ  النَّاسِ  َأْوَىل  أَنَا:"  يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ :أيب هريرة قال  عن 3186صحيح البخاري برقم -2
تٍ  َأْوَالدُ  َواْألَْنِبَياءُ  َنهُ  بـَْيِين  لَْيسَ  َعالَّ   ". َنِيبٌّ  َوبـَيـْ

  ". اْألَْنِبَياءِ  بـَْنيَ  ُختَيـُِّروا َال  :"قَالَ   النَِّيبِّ  َسِعيٍد َعنْ  َأِيب  َعنْ  - 6405برقم  صحيح البخاري -3
  
 هولكنه سيموت كما أخبر ھو عن نفسِ ؛  إليهنعم رفعه هللا  :قولأ نه حيُّ أ  عن المسيح مھوأما عن قولِ 

 قال ؛  ِالمسيحِ  على لسان  :   ً اَلُم َعَليَّ َيْوَم ُولِدتُّ َوَيْوَم أَُموُت َوَيْوَم أُْبَعُث َحّيا  )33مريم(  َوالسَّ
  !) َوَيْوَم أَُموتُ (  نالحظ .
 ويكذب اليھودَ ، الجزيةَ ويضع ، ويقتل الخنزيرَ ،  ليكسر الصليبَ  الزمانِ  خرِ آولكن ينزل في ،ھو لم يمت  اذً إ 

كما وصحابيُّ  ا فھو نبيُّ موتً  الصحابةِ  خرُ آفھو  ؛ اصحابيً  وينزل...نھم قتلوه وصلبوه إ:تبعھم الذين قالوااومن 
ثم يموت   محمدٍ  ويحكم بشرعةِ  ، خلف المسلمين يليصل ينزل  ؛ هوغيرُ  -  رحمه هللاُ  - ترجم له الذھبيُّ 

  يدلل على ما سبق ما يلي....  البشرِ  ةِ ويدفن كباقي
ْسَتقِيٌم   :قوله  -1 ِبُعوِن َھَذا ِصَراٌط مُّ اَعِة َفاَل َتْمَتُرنَّ ِبَھا َواتَّ ُه َلِعْلٌم لِّلسَّ   ) .61الزخرف(  َوإِنَّ

ا واقعة ال , قبل يوم القيامة لدليل على قـُْرِب وقوع الساعة وإن نزول عيسى : لتفسير الميسرجاء في ا فال تُشكُّوا أ
  أھـ.ال اعوجاج فيه, هذا طريق قومي إىل اجلنة, تعاىل فيما أخربكم به عن اهللاِ  واتبعوين, حمالة

  
   ...لقربِھا وعالمة أمارة :أي؛ والعين الالم بفتح "للساعةِ  لمٌ عَ لَ  وإنه ": وقتادة ھريرة وأبو ، عباسٍ  ابنُ  قرأو 
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َرَة  عن  3192برقم )  -السََّالم َعَلْيِهَما - َمْرميََ  اْبنِ  ِعيَسى نـُُزولِ ( باب  صحيح البخاري -2  قَاَل َرُسوُل  :قَالَ  َأَيب ُهَريـْ
اْبُن َمْرَميَ َحَكًما َعْدًال فـََيْكِسَر الصَِّليَب َويـَْقُتَل اْخلِْنزِيَر َوَيَضَع اجلِْْزيََة َويَِفيَض  َوالَِّذي نـَْفِسي بَِيِدِه لَُيوِشَكنَّ َأْن يـَْنِزَل ِفيُكمْ  :"اللَِّه 

َيا َوَما ِفيَها نـْ ًرا ِمْن الدُّ َوِإْن ( :َة َواقْـَرُءوا ِإْن ِشْئُتمْ مثَُّ يـَُقوُل أَبُو ُهَريـْرَ  ،"  اْلَماُل َحىتَّ َال يـَْقبَـَلُه َأَحٌد َحىتَّ َتُكوَن السَّْجَدُة اْلَواِحَدُة َخيـْ
  ) .159النساء( )ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِإالَّ لَيُـْؤِمَننَّ ِبِه قـَْبَل َمْوتِِه َويـَْوَم اْلِقَياَمِة َيُكوُن َعَلْيِهْم َشِهيًدا

وحياته  فموته؛  هوغيرِ  -عنھما  رضي هللاُ  -  عباسٍ  كابنِ  المسيح  المفسرين قالوا بموتِ  بعضَ  إن ثم
   ....ھو الموت الحتمي هماءا ل،المھم أن عند العلماءِ  خالفٍ  محلُ 

  
   :ھي لمعترضينلھناك أسئلةً تطرح نفسھا إن   :رابًعا

، مات على الصليب بعد أن ضرب  الذي يسوع ھو الربّ   أن المسيحَ   مھاعتقادِ في  أليس : السؤال األول
  !؟.....رأسهالشوك على  جتا ووضع ،قرمزياا لباسً  وألبس، وبصق في وجه

   ....وضرب، مات على الصليب ، بلى  :الجواب
  !له يموت ؟إفھل ھناك  ....له إھم  وھو م ھمات بحسب معتقد  المسيح اذً إ

 في ويصرح بذلك.... على الصليبِ بولس الرسول جعله ملعونًا بموته  اإلله مات ھو أن  واألعجب من أن
َمْلُعوٌن «: ْلَمِسيُح اْفتََدانَا ِمْن لَْعنَِة النَّاُموِس، إِْذ َصاَر لَْعنَةً ألَْجلِنَا، ألَنَّهُ َمْكتُوبٌ اَ 13عدد  3إصحاح  ةطيلغالته رسال

  . »ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعلَى َخَشبَةٍ 
  ! ؟ومات  لَ تِ قام من قبره بعد أن قٌ إنه :  يلن قإف

   ....أبدية ونحيا حياةً  ا من قبورناسوف نقوم جميعً  :قلتُ 
إن يسوع المسيح بحسب عقيدة المعترضين مات وھو اإلله المفترض أنه ال يموت :سؤال الثانيال

  :كما يلي أبًدا ال يموت أن الربَّ  قارئهن لوذلك بحسب الكتاب المقدس الذي يبيّ ......
  ).40 / 32( " حي أنا إلى األبــد " :يقول الربُّ عن نفِسه سفر التثنية -1
سُ  -2  ." الذي وحده له عدم الموت " :16 / 6وِل األُولَى إِلَى تِيُموثَاُوسَ ِرَسالَةُ بُولُس الرَّ
بُّ اإِللهُ فََحقٌّ 10عدد 10إصحاح  سفر إرمياء -3 ا الرَّ ِمْن ُسْخِطِه تَْرتَِعُد . ھَُو إِلهٌ َحيٌّ َوَملٌِك أَبَِديٌّ . أَمَّ

 .األَْرُض، َوالَ تَِطيُق األَُمُم َغَضبَهُ 
  !؟....وھل اإلله الذي يموت لو ساعة واحده يستحق العبادة! ؟...اقًضا وضًحا أليس ھذا تن: يبقى السؤال 
  

ين يالمريم :مثل،البعض  ا عندأيضً  لهٌ إوھي  -م معتقدھ بحسبِ  - اإلله ھل العذراء مريم أم  :لثالسؤال الثا
   !؟ ....ھل تحلل جسدھا وتعفنت سنة ألفينماتت قبل  التيالعذراء مريم  ، اين وغيرھميوالنسطور

   !؟زعمونيكما ا مغيرھو الوراق وفي ، أسيوطٍ محافظة  في م على الكنائسِ ھوكيف تظھر ل
   !؟....فھل تعفنت
  .... وتتعفن بعد موتھا تتحلل جسادَ ألا ألن ؛ ھم مھاعتقادِ  بحسبِ إنھا تعفنت :  الجواب

  .... نما ھي إال خدع يفعلھا القساوسة لتثبيت إيمان المسيحيي وأما الظھورات المريمية
... لماذا لم تتكلم مرة واحدة تخاطب الحاضرين ،وتخبرھم بأنھا أم الرب ، أو تتلفظ بكلمة واحدة:وأتساءل

  !؟.....؟ولماذا لم تظھر في النھار
 ةوسانت تريز ، مارى جرجسو،  الرسول بولس :،مثل ھل أنبياء الكتاب المقدس والقديسين  :رابعالسؤال ال

   !ال تعليق  !؟ ...قبورھم ي تعفنوا ف ....
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  ! هبعد موتِ  تنتفخا بطنهنبيٌّ                                       
  

  .. األجسادِ  سائرِ  كشأنِ ه انتفخ بعد وفاتِ و،قد أسن   هللاِ  رسولِ  أن جسدَ  عترضونزعم الم
  :ينبحديثزعمھم واستدلوا على  

 خالد، أيب بن إمساعيل عن وكيع، ناحدث خشرم بن ليععن : ) 3ص /  4ج (اإلسالم للذھبي  جاء في تاريخِ : األول
 أطيب ما وأمي، أنت بأيب: وقال فقبله عليه فأكب وفاته، بعد   النيبِّ  إىل جاء الصديق بكر أبا أن البهي، اهللا عبد عن

  .ومماتك حياتك
 مبكة ذا وكيع حدث فلما: شرمخ ابن قال .خنصراه وأنثنت بطنه، ربا حىت وليلة يوماً  ترك  النيبُّ  وكان: البهي قال مث

 فقيهه، وابن العراق أهل فقيه هذا اهللا،: هلم فقال عيينة، ابن فجاء ليصلبوه، خشبة ونصبوا صلبه، وأرادوا قريش اجتمعت
. صلبه أرادوا بعدما وكيع من مسعته: خشرم ابن قال .وكيع ختليص أردت أين إال مسعته، أكن ومل: قال .معروف حديث وهذا

 فأحب ميت، مل  اهللا رسول إن: قالوا عمر منهم الصحابة من عدة إن: فقال احتج وكيعاً  أن وأخربت .جسارته من فتعجبت
  .املوت آية يريهم أن اهللا

ِبيِّ  َوَفاةِ  في ( باب يمالدار في سننِ  :الثاني ثـََنا َحْربٍ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َأْخبَـَرنَا   84برقم  )  النَّ  َعنْ  دٍ زَيْ  ْبنُ  َمحَّادُ  َحدَّ
نَـْنيِ  يـَْومَ    اللَّهِ  َرُسولُ  تـُُوىفَِّ :  قَالَ  ِعْكرَِمةَ  َعنْ  أَيُّوبَ  َلِتهِ  يـَْوِمهِ  بَِقيَّةَ  َفُحِبسَ  ، اِالثـْ َلةَ  ُدِفنَ  َحىتَّ  َواْلَغدَ  َولَيـْ  ِإنَّ :  َوقَاُلوا ، اَألْرِبَعاءِ  لَيـْ
 ُعِرجَ  َوَلِكنْ  ، َميُتْ  ملَْ   اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ :  فـََقالَ  ُعَمرُ  فـََقامَ  ، ُموَسى ِبُروحِ  ُعِرجَ  َكَما ِبُروِحهِ  ُعِرجَ  َوَلِكنْ  َميُتْ  ملَْ   اللَّهِ  َرُسولَ 
 َأْزَبدَ  َحىتَّ  يـََتَكلَّمُ  رُ ُعمَ  يـََزلْ  فـََلمْ . َوأَْلِسَنتَـُهمْ  َأقْـَوامٍ  أيدي يـَْقَطعَ  َحىتَّ   اللَّهِ  َرُسولُ  َميُوتُ  الَ  َواللَّهِ  ، ُموَسى ِبُروحِ  ُعِرجَ  َكَما ِبُروِحهِ 
 قـَْومِ  أي اْلَبَشرُ  يَْأُسنُ  َكَما يَْأُسنُ  َوِإنَّهُ  ، لََبَشرٌ  َوِإنَّهُ  َماتَ  َقدْ   اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ :  فـََقالَ  اْلَعبَّاسُ  فـََقامَ  ، َويـَُقولُ  يُوِعدُ  ِممَّا ِشْدقَاهُ 
 ؟ َذِلكَ  ِمنْ  اللَّهِ  َعَلى َأْكَرمُ  َوُهوَ  ِإَماتـَتَـْنيِ  َوُميِيُتهُ  ِإَماَتةً  َأَحدَُكمْ  َأُميِيتُ  ، ِإَماتـَتَـْنيِ  ُميِيَتهُ  َأنْ  ِمنْ  اللَّهِ  ىَعلَ  َأْكَرمُ  فَِإنَّهُ  َصاِحَبُكمْ  ،فَاْدِفُنوا
 َما َواللَّهِ   اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ  ، التـَُّرابَ  َعْنهُ  ثَ يـَْبحَ  َأنْ  اللَّهِ  َعَلى ِبَعزِيزٍ  فـََلْيسَ  تـَُقوُلونَ  َكَما َيكُ  فَِإنْ  ، َصاِحَبُكمْ  فَاْدِفُنوا قـَْومِ  أي

َا يـَْتَبعُ  َغَنمٍ  رَاِعى َكانَ  َما ، َوَساملََ  َوَحاَربَ  َوطَلَّقَ  َوَنَكحَ  ، اْحلََرامَ  َوَحرَّمَ  احلََْاللَ  فََأَحلَّ  ، َواِضحاً  نـَْهجاً  السَِّبيلَ  تـََركَ  َحىتَّ  َماتَ  ِ 
َها َخيِْبطُ  ْجلَِبالِ ا رُُءوسَ  َصاِحبُـَها  أي ، ِفيُكمْ  َكانَ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِمنْ  َأْدَأبَ  َوالَ  بِأَْنَصبَ  بَِيِدهِ  َحْوَضَها َوَميُْدرُ  ِمبِْخَبِطهِ  اْلِعَضاهَ  َعَليـْ

 َأْبِكى َما َواللَّهِ  إين:  قَاَلتْ  ؟  اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى تـَْبِكى َأْميَنَ  ُأمَّ  يَا َهلَا َفِقيلَ  تـَْبِكى َأْميَنَ  ُأمُّ  َوَجَعَلتْ :  قَالَ . َصاِحَبُكمْ  فَاْدِفُنوا قـَْومِ 
رٌ  ُهوَ  َما ِإَىل  َذَهبَ  َقدْ  أَنَّهُ  َأْعَلمُ  َأُكونَ  الَ  َأنْ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َيا ِمنَ  َلهُ  َخيـْ نـْ  قَالَ . انـَْقَطعَ  السََّماءِ  َخَربِ  َعَلى أَْبِكى ولكين ، الدُّ
َرةُ  َقتِ َخنَـ :  َمحَّادٌ    .ُهَنا َها بـََلغَ  ِحنيَ  أَيُّوبَ  اْلَعبـْ

 يَْأُسنُ  َوِإنَّهُ  ، لََبَشرٌ  َوِإنَّهُ  َماتَ  َقدْ   اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ  ":  لما قال  المطلبِ  عبدِ  بنِ  العباسِ  قولِ  في شبھتھم  تكمنُ 
  ". َصاِحَبُكمْ  فَاْدِفُنوا ،  قـَْومِ  أي اْلَبَشرُ  يَْأُسنُ  َكَما
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    علي الشبھة الرد •

          
  المسيحِ  في المعترضون عتقدُ يه كما ألوھيتِ ب ونعتقديوال ،   هللاِ  رسولَ  نوعبديال المسلمين  إن  :  أوالً 
  .... نتتبع جسده إننا لنثم  سولٌ ر نؤمن أنه عبدٌ  ألننا ....أم ال، ويبلى بالوفاة ،، أم ال يتغير 
  ....،كما أننا نؤمن أن َهللا يحفظ أجساَد األنبياء  شريعته أكملو، ه حتى أتم رسالتَ   هللاُ  هحفظ

ْرَداءِ  َأِيب  َعنْ  1627 وذلك في سنن ابن ماجة برقم  فَِإنَّهُ  اْجلُُمَعةِ  يـَْومَ  َعَليَّ  الصََّالةَ  َأْكِثُروا:" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  الدَّ
َها يـَْفُرغَ  َحىتَّ  َصَالتُهُ  َعَليَّ  ُعِرَضتْ  ِإالَّ  َعَليَّ  ُيَصلِّيَ  َلنْ  َحًداأَ  َوِإنَّ ، اْلَمَالِئَكةُ  َتْشَهُدهُ  َمْشُهودٌ   قَالَ  ؟اْلَمْوتِ  َوبـَْعدَ  :قـُْلتُ  :قَالَ  ِمنـْ

  ". يـُْرَزقُ  َحيٌّ  اللَّهِ  فـََنِيبُّ  اْألَْنِبَياءِ  َأْجَسادَ  تَْأُكلَ  َأنْ  اْألَْرضِ  َعَلى َحرَّمَ  اللَّهَ  ِإنَّ  .اْلَمْوتِ  َوبـَْعدَ 
  .)  2212(  اجلامع صحيح ،)  1361(  املشكاة ،)  1085(  ماجة ابن ، صحيح : األلباين حتقيق 

  
 تهرسال تمامِ إ قُبيل  هأجل تشير إلى قربِ ھناك عالمات قبل موته أن   تهصدق نبو دالئلمن إن :  اثانيً 
  ِانتصاراتهفتوحاته و في قمة...   منھا:  
ِ َواْلَفْتُح إِ  : لما قال  ،سورة النصر  -1 ِ أَْفَواجاً  1َذا َجاء َنْصُر هللاَّ َوَرأَْيَت النَّاَس َيْدُخلُوَن فِي ِديِن هللاَّ
2  ً ابا ُه َكاَن َتوَّ    .)النصر( 3  َفَسبِّْح ِبَحْمِد َربَِّك َواْسَتْغفِْرهُ إِنَّ

  ...نصح لألمة و، غ الرسالة بلّ و،  ألمانة أدى ا قد  هللاِ  إلى أن رسولَ  إشارة ھذه السورةِ في 
 يكثر منقبل موته    هللاِ  أرحم الراحمين فكان رسولُ  عالمِ  ىلإالظالمين  من عالمِ  لالنتقالِ  عليه أن يستعدف

  :اآلتي ثبت ذلك في ؛"  ِإلَْيهِ  َوأَُتوبُ  اللَّهَ  َأْستَـْغِفرُ  َوِحبَْمِدهِ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ  :"قـَْولِ 
 َأْستَـْغِفرُ  َوِحبَْمِدهِ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ  قـَْولِ  ِمنْ  َأْمرِهِ  آِخرِ  ِيف  ُيْكِثرُ   اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ :َعاِئَشُة  قَاَلتْ    22936 برقم مسند أحمدَ  -أ

 ِإنَّ  :قَالَ  ِإلَْيهِ  َوأَُتوبُ  اللَّهَ  َأْستَـْغِفرُ  ِحبَْمِدهِ وَ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ  قـَْولِ  ِمنْ  ُتْكِثرُ  َأرَاكَ  ِيل  َما :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـَُقْلتُ  :قَاَلتْ  ِإلَْيهِ  َوأَُتوبُ  اللَّهَ 
تُـَها ِإَذا َوَأَمَرِين ، ُأمَِّيت  ِيف  َعَالَمةً  َسَأَرى َأينِّ  َأْخبَـَرِين  َكانَ  َريبِّ  تُـَها فـََقدْ  تـَوَّابًا َكانَ  ِإنَّهُ  َوَأْستَـْغِفَرهُ ،  ِحبَْمِدهِ  ُأَسبِّحَ  َأنْ  رَأَيـْ  ِإَذا{  ؛رَأَيـْ
   } تـَوَّابًا َكانَ  ِإنَّهُ  َواْستَـْغِفْرهُ  رَبِّكَ  ِحبَْمدِ  َفَسبِّحْ  أَفْـَواًجا اللَّهِ  ِدينِ  ِيف  َيْدُخُلونَ  النَّاسَ  َورَأَْيتَ  َواْلَفْتحُ  اللَّهِ  َنْصرُ  َجاءَ 

   مسلم رجال فمن هند أيب بن داود غري الشيخني رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق

 اهللا نصر جاء إذا  اهللا قول يف ، َعبَّاسٍ  بن اللَّهِ  َوَعْبدِ  ، اللَّهِ  َعْبدِ  بن َجاِبرِ  َعنْ  2610برقم  المعجم الكبير للطبراني -ب
"   ُحمَمَّدٌ  قَالَ  ، نـََزَلتْ  َلمَّا:  قَالَ  ، توابا كان إنه واستغفره ربك حبمد فسبح أفواجا اهللا دين يف يدخلون الناس ورأيت والفتح
رٌ  اآلِخَرةُ :  ِجْربِيلُ  قَالَ  ،"  نُِعَيتْ  َقدْ  نـَْفِسي ِجْربِيلُ  يَا  اللَّهِ  َرُسولُ  فََأَمرَ  ، فـَتَـْرَضى رَبُّكَ  يـُْعِطيكَ  وَلَسْوفَ  ، اُألوَىل  ِمنَ  َلكَ  َخيـْ
 اللَّهِ  َرُسولِ  َمْسِجدِ  ِإَىل  َواألَْنَصارُ  اْلُمَهاِجُرونَ  فَاْجَتَمعَ  ، َجاِمَعةً  بِالصَّالةِ  يـَُناِديَ  َأنْ  ِبالال  ،  َُّاللَّهَ  َفَحِمدَ  ، اْلِمْنبَـرَ  َصِعدَ  مث 
  َها َوِجَلتْ  ُخْطَبةً  َخَطبَ  مثَُّ  ، َعَلْيهِ  َوأَثـَْىن :  فـََقاُلوا"  ؟ َلُكمْ  ُكْنتُ  َنِيبٍّ  َأيُّ  النَّاسُ  َأيـَُّها: "  قَالَ  مثَُّ  ، اْلُعُيونُ  َوَبَكتِ  اْلُقُلوبُ  ِمنـْ

ًرا َنِيبٍّ  ِمنْ  اللَّهُ  َجَزاكَ  َلْغتَـَنا  اللَّهِ  ِرَساالتِ  َأدَّْيتَ  ، اْلُمْشِفقِ  النَّاِصحِ  وََكاَألخِ  ، الرَِّحيمِ  َكاَألبِ  بنا ُكْنتَ  فـََلَقدْ  ، َخيـْ  ، َوَحَيهُ  وأَبـْ
 َمَعاِشرَ : "  َهلُمْ  فـََقالَ  ، أُمَِّتهِ  َعنْ  نَِبيًّا َجاَزى َما َأْفَضلَ  َعنَّا اللَّهُ  َفَجَزاكَ  ، ةِ احلََْسنَ  َواْلَمْوِعَظةِ  بِاحلِْْكَمةِ  رَبِّكِ  َسِبيلِ  ِإَىل  َوَدَعْوتَ 

ْليَـْقَتصَّ  فـَْليَـُقمْ  َمْظَلَمةٌ  ِقَبِلي َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ  ، َعَلْيُكمْ  وِحبَقِّي بِاللَّهِ  أَْنُشدُُكمْ  َأنَا ، اْلُمْسِلِمنيَ   ، َأَحدٌ  ِإلَْيهِ  ُقمْ يَـ  فـََلمْ  ،"  ِمينِّ  فـَ

www.kalemasawaa.com



 110

  .يـَُقمْ  فـََلمْ  ، الثَّانَِيةَ  فـََناَشَدُهمُ 
 َخيـََّرهُ  َعْبًدا ِإنَّ :" فـََقالَ  ،اْلِمْنَربِ  َعَلى َجَلسَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ   3615برقم صحيح البخاري  -2

َيا َزْهَرةِ  ِمنْ  يـُْؤتَِيهُ  َأنْ  بـَْنيَ  اللَّهُ  نـْ َنا َوُأمََّهاتَِنا ِبآبَائَِنا َفَديـَْناكَ  :َوقَالَ  َبْكرٍ  أَبُو فـََبَكى، " ِعْنَدهُ  َما فَاْخَتارَ  ِعْنَدهُ  َما َوبـَْنيَ  َشاءَ  َما الدُّ  فـََعِجبـْ
َيا َزْهَرةِ  ِمنْ  يـُْؤتَِيهُ  َأنْ  بـَْنيَ  اللَّهُ  َخيـََّرهُ  َعْبدٍ  َعنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  ُخيِْربُ  الشَّْيخِ  َهَذا ِإَىل  اْنظُُروا النَّاسُ  َوقَالَ  َلهُ  نـْ  َوُهوَ  ِعْنَدهُ  َما َوبـَْنيَ  الدُّ

 َأَمنِّ  ِمنْ  ِإنَّ :"   اللَّهِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ِبهِ  َأْعَلَمَنا ُهوَ  َبْكرٍ  أَبُو وََكانَ  اْلُمَخيـَّرَ  ُهوَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َفَكانَ  َوأُمََّهاتَِنا ِبآبَائَِنا َفَديـَْناكَ  يـَُقولُ 
ْسَالمِ  ُخلَّةَ  ِإالَّ  َبْكرٍ  أَبَا َالختََّْذتُ  أُمَِّيت  ِمنْ  َخِليًال  ُمتَِّخًذا ُكْنتُ  َوَلوْ  َبْكرٍ  أَبَا َوَماِلهِ  ُصْحَبِتهِ  ِيف  َعَليَّ  النَّاسِ  َقَنيَّ  َال  اْإلِ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  يـَبـْ
  ". َبْكرٍ  َأِيب  َخْوَخةُ  ِإالَّ  َخْوَخةٌ 

 موته قبل نفسه وحبيبنا نبينا إلينا نعى:  مسعودٍ  ابنُ  قال)356صفحة1جزء  (األثيرِ  البنِ  التاريخِ  فيالكامل  -3 
 آواكم اهللا، رمحكم اهللا، حياكم بكم، مرحباً : وقال عيناه ودمعت فشدد إلينا فنظر عائشة بيت يف مجعنا الفراق دنا فلما. بشهر
 عليكم، وأستخلفه بكم، اهللا وأوصي اهللا، بتقوى أوصيكم اهللا، قبلكم اهللا، كمسلم اهللا، وفقكم اهللا، رفعكم اهللا، حفظم اهللا،

 للذين جنعلها اآلخرة الدار تلك: (ولكم يل قال فإنه وبالده، عباده يف اهللا على تعلوا أال وبشري نذير منه لكم إين إليه، وأؤديكم
 اهللا إىل واملنقلب الفراق دنا: قال أجلك؟ فمىت: قلنا.  :القصص) للمتقني والعاقبة فسادًا، وال األرض يف علواً  يريدون ال

 ثيايب يف: قال نكفنك؟ فيم: قلنا. فاألدىن األدىن أهلي: قال يغسلك؟ من: فقلنا. املأوى وجنة األعلى والرفيق املنتهى وسدرة
: قال مث وبكى، فبكينا. خرياً  نبيكم عن وجزاكم لكم اهللا غفر مهًال،: قال عليك؟ يصلي فمن: قلنا. بياض يف أو شئتم إن هذه
 وميكائيل وإسرافيل جربائيل علي ليصلي ساعةً  عين اخرجوا مث قربي شفري على سريري على فضعوين وكفتنتموين غسلمتوين إذا

 بييت أهل رجال علي بالصالة وليبدأ رنة وال بتزكية تؤذوين وال علي فصلوا فوجاً  فوجاً  علي ادخلوا مث املالئكة، مع املوت وملك
 فاقرئوه ديين على تابعكم وما السالم، مين فاقرئوه أصحاب من غاب ومن السالم، مين أنفسكم أقرئوا بعد، أنتم مث نساؤهم مث

   .السالم

 إن أال «:   قال  6683برقم أبي يعلى الموصلي  كما في مسندِ  الوداعِ  حجةِ  خطبةِ  في  النبيِّ قول    -4
 رقاب بعضكم يضرب كفارا بعدي ترجعون:  يعرفنكم فال أال ، اليوم هذا يف البلد هذا كحرمة حرام عليكم ودماءكم أموالكم
  .» بلغت اللهم ، عليهم اشهد اللهم ، اليوم بعد أبدا هذا ألقاكم هل أدري ال فإين ، الغائب الشاهد ليبلغ أال ، بعض

َها اللَّهُ  َرِضيَ  - َعاِئَشةَ  َعنْ   3353 برقمصحيح البخاري  -5  النَِّيبِّ  َمْشيُ  ِمْشَيتَـَها َكَأنَّ  َمتِْشي فَاِطَمةُ  َأقْـبَـَلتْ  :قَاَلتْ   -َعنـْ
  َالنَِّيبُّ  فـََقال  َنِيت  َمْرَحًبا َها َأَسرَّ  مثَُّ  ِمشَاِلهِ  َعنْ  َأوْ  َميِيِنهِ  َعنْ  َأْجَلَسَها مثَُّ  بِابـْ َها َأَسرَّ  مثَُّ  تـَْبِكنيَ  ملَِ  َهلَا فـَُقْلتُ  فـََبَكتْ  َحِديثًا ِإلَيـْ  ِإلَيـْ

  اللَّهِ  َرُسولِ  ِسرَّ  ِألُْفِشيَ  ُكْنتُ  َما فـََقاَلتْ  قَالَ  َعمَّا َفَسأَْلتُـَها ُحْزنٍ  ِمنْ  َأقْـَربَ  فـََرًحا َكاْليَـْومِ  رَأَْيتُ  َما فـَُقْلتُ  َفَضِحَكتْ  َحِديثًا
 ِإالَّ  ُأرَاهُ  َوَال  َمرَّتـَْنيِ  اْلَعامَ  َعاَرَضِين  َوِإنَّهُ  َمرَّةً  َسَنةٍ  ُكلَّ  اْلُقْرآنَ  يـَُعاِرُضِين  َكانَ  يلَ ِجربِْ  ِإنَّ  ِإَيلَّ  َأَسرَّ  فـََقاَلتْ  َفَسأَْلتُـَها  النَِّيبُّ  قُِبضَ  َحىتَّ 

 اْلُمْؤِمِننيَ  ِنَساءِ  َأوْ  اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  ِنَساءِ  َسيَِّدةَ  َتُكوِين  َأنْ  تـَْرَضْنيَ  َأَما فـََقالَ  فـََبَكْيتُ  ِيب  َحلَاقًا بـَْيِيت  َأْهلِ  َأوَّلُ  َوِإنَّكِ  َأَجِلي َحَضرَ 
  ....أشھر  بستةِ   موته بعد -عنھا هللاُ  رضي - و قد ماتت . ِلَذِلكَ  َفَضِحْكتُ 

 عامي بعد أحج ال لعلي أدري ال فإين مناسككم عين خذوا!  الناس أيها يا ":   قال 13840 برقمصحيح الجامع  -6
  ....  هوحدث ما قال.  " هذا
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 يُوِصيهِ   اللَّهِ  َرُسولُ  َمَعهُ  َخَرجَ  اْلَيَمنِ  ِإَىل   اللَّهِ  َرُسولُ  بـََعَثهُ  َقاَل َلمَّا َجَبلٍ  ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  21040برقم حمد مسند أ -7
 َمتُرَّ  َأنْ  َلَعلَّكَ  َأوْ  َهَذا َعاِمي بـَْعدَ  تـَْلَقاِين  َال  َأنْ  َعَسى ِإنَّكَ  ُمَعاذُ  يَا قَالَ  فـََرغَ  فـََلمَّا رَاِحَلِتهِ  َحتْتَ  َميِْشي  اللَّهِ  َوَرُسولُ  رَاِكبٌ  َوُمَعاذٌ 

 ِيب  النَّاسِ  َأْوَىل  ِإنَّ  فـََقالَ  اْلَمِديَنةِ  َحنْوَ  ِبَوْجِههِ  فََأقْـَبلَ  اْلتَـَفتَ  مثَُّ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِلِفَراقِ  َجَشًعا ُمَعاذٌ  فـََبَكى قـَْربِي َأوْ  َهَذا ِمبَْسِجِدي
  .َكانُوا َوَحْيثُ  َكانُوا َمنْ  اْلُمتـَُّقونَ 

   . صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق 

 يَْأُسنُ  َكَما يَْأُسنُ  َوِإنَّهُ  ، لََبَشرٌ  َوِإنَّهُ  َماتَ  َقدْ   اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ " : لما قال  المطلبِ  عبدِ  بنِ  قول العباسِ إن : ثالثًا
أخطأ  قد    همن اجتھادٌ ھو و إنما  بالفعل؛ عن أمر قد وقع إخباًراليس  " َصاِحَبُكمْ  فَاْدِفُنوا ،  قـَْومِ  أي اْلَبَشرُ 
 َحيٌّ  اللَّهِ  فـََنِيبُّ  اْألَْنِبَياءِ  َأْجَسادَ  تَْأُكلَ  َأنْ  اْألَْرضِ  َعَلى َحرَّمَ  اللَّهَ  ِإنَّ  . :  النَّبِيِّ  حتمل أنه لم يسمع حديثَ فالم ....فيه

  . )  2212(  اجلامع صحيح ،)  1361(  املشكاة ،)  1085(  ماجة ابن ، صحيح : األلباين حتقيق ". يـُْرَزقُ 
 ، بعد الموتِ  األجسادِ  سيسرى عليه ما يسرى على سائرِ   هللاِ  رسولِ  ظن أن جسدَ   ما ھنالك أنه فكلُّ  
فن فضالً عن د  هللاِ  رسولِ  حين رفض قبول مصيبة موتِ  ترھيباً و تنبيھاً لعمر المقولةوقد قال ھذه ،

  ....قد مات   هللاِ  ن رسولَ إ :يقولكل من من ھول المصيبة متوعداً  صرخفقد  ، الشريف جسد 
 اْلَعبَّاسُ  فـََقامَ  ، َويـَُقولُ  يُوِعدُ  ِممَّا ِشْدقَاهُ  َأْزَبدَ  َحىتَّ  يـََتَكلَّمُ  ُعَمرُ  يـََزلْ  فـََلمْ " : ذلكبيان  إلى الروايِة التي معنا فيھا بالنظر و

 اللَّهِ  َعَلى َأْكَرمُ  فَِإنَّهُ  َصاِحَبُكمْ  فَاْدِفُنوا ، قـَْومِ  أي اْلَبَشرُ  يَْأُسنُ  َكَما يَْأُسنُ  َوِإنَّهُ  ، َلَبَشرٌ  َوِإنَّهُ  َماتَ  َقدْ   اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ :  فـََقالَ 
 َيكُ  فَِإنْ  ، َصاِحَبُكمْ  فَاْدِفُنوا قـَْومِ  أي َذِلَك؟ ِمنْ  اللَّهِ  َعَلى َأْكَرمُ  َوُهوَ  ْنيِ ِإَماتـَتَـ  َوُميِيُتهُ  ِإَماَتةً  َأَحدَُكمْ  َأُميِيتُ  ، ِإَماتـَتَـْنيِ  ُميِيَتهُ  َأنْ  ِمنْ 
  ". التـَُّرابَ  َعْنهُ  يـَْبَحثَ  َأنْ  اللَّهِ  َعَلى ِبَعزِيزٍ  فـََلْيسَ  تـَُقوُلونَ  َكَما

و ترھيباً من تركه ،له  اإكرامً  الشريفِ  جسدِ ال بدفنِ   سُ وإنما طالب العبا ؛ أسني لم  هللاِ  رسولِ  جسدُ  اإذً 
  ...البشريةِ  طبيعةِ  بحكمِ   هللاِ  ذلك محتمالً مع رسولِ  أنحتى يأسن اعتقاداً منه 

ثـََنا َحْربٍ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َأْخبَـَرنَا: "  كما يليه إسنادُ لم يصح  الحديث ھذا أن ثم  ِعْكرَِمةَ  َعنْ  أَيُّوبَ  َعنْ  زَْيدٍ  ْبنُ  َمحَّادُ  َحدَّ
  .  النَّبِيِّ عكرمة من التابعين يروي عن ف ؛ال يصح  السندِ  منقطعُ  مرسلٌ  حديثُ ال ......

  .... الحديث ،وھو اليصح بفرض صحةِ  على الشبھةِ إجابتي وعليه فكانت 
  
يوماً و  قد ُترك  رسولِ  فيه أن جسدَ  الذي .... البھي هللاِ  حديث وكيع عن عبدِ  أما عن :بًعا ار

 :إسناده علتان  فيفھذا الخبر  ؛ال يصح  منكرٌ  حديثٌ  .. ...ليلة حتى ربا بطنه
 

 حكمه مرسالً  –وھو تابعي  -اإلرسال ؛ فقد رواه عبد هللا البھي :  ألولىا
 

 .ضعف عبد هللا البھي :  الثانية
  : - رحمه هللا -ما قاله اإلمام الذھبي :  يدعم ما سبق

: المحدث -منكر منقطع اإلسناد : خالصة الدرجة -هللا البھي مولى مصعب بن الزبير  عبد: الراوي{ 
 } 9/160الصفحة أو الرقم  -سير أعالم النبالء : المصدر - الذھبي 
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 ...فھو حديث منكر منقطع ال حجة به وال ُيلتفت إليه

  
 الذيبن عيينه العالم الوحيد  حتى أن سفيانَ  ◌َ ھذا الحديث عليه اوكيع نفسه أنكرو زمنِ  في العلماءإن  ثم
الذي األكبر  ولكنه شھد له دفعاً للضرر،نه ال يعلم ھذا الحديث أساساً أ أخبر.... الروايةِ  ھد للحديث بحسبِ ش

  :؛ فھذا ھو المالحظ من الرواية ففيھا كاد أن ُيفتك بوكيع لتحديثه بھذا الخبرالمنكر
بوا خشبة لصلبه وكيع ونص وأرادوا صلبَ  ،فلما حدث وكيع بھذا بمكة اجتمعت قريشٌ : قال ابن خشرم 

  وھذا حديث معروف ، هللا هللا ھذا فقيه أھل العراق وابن فقيھه : بن عيينة فقال لھم فجاء سفيانُ 
  أھـ.ولم أكن سمعته إال أني أردت تخليص وكيع: قال سفيان بن عيينة

  
! الَخَبِر الُمْنَكِر، الُمْنَقِطِع اإلِْسَنادِ  َفَھِذِه َزلَُّة َعالٍِم، َفَما لَِوِكْيٍع، َولِِرَواَيِة َھَذا: "  ويقول اإلمام الذھبي

 ً   أھـ ..."َكاَدْت َنْفُسُه أَْن َتْذَھَب َغَلطا
 

  !ھذه الروايِة ؟بث لماذا كان وكيع يحدُّ   :فإن قيل

الشريف يربوا حتى ال  جعل الجسدَ  أن هللا ھي  إلھيةً  له حكمةً أن حين روى ھذا الخبر رأى  لعله : قلتُ  
 موته وقوعِ  حقيقةَ   هللاِ  ه ، و حتى يثبت للمكذبين بموت رسولِ منزلتِ  غيرَ  وينزلوه ،  به الناس يفتتنُ 

  . ھذا بفرض صحتھا الرواية.....
  

تسقط  على ما سبق ،و فيه ألبته حجيةال  ر ، ومنقطعٍ ، و منكٍ  باطلٍ  دلون بخبرٍ تسي  المعترضينفإن  وبالتالي
  . -  هللاِ  بفضلِ  - ھم شبھتُ 

أن األخبار الصحيحة بخصوص وفاة  ھي األملِ  بخيبةِ  المعترضينقد تصيب  التيالمفاجأة إن : خامًسا 
  :يلي  كما ... هعلى صدق نبوتِ  توتدلل،  تالكراما له تثبت  هللاِ  رسولِ 

 َواللَّهِ : قَاُلوا  ِيبِّ النَّ  َغْسلَ  أَرَاُدوا َلمَّا: قالت َعاِئَشةَ عن    2733سنن أيب داود برقم  ثبت في :ه تغسيل جسد - :أوالً 
 ِمنـُْهمْ  َما َحىتَّ  النـَّْومَ  َعَلْيِهمْ  اللَّهُ  أَْلَقى اْختَـَلُفوا فـََلمَّا ثَِيابُهُ  َوَعَلْيهِ  نـَْغِسُلهُ  أَمْ  َمْوتَانَا ُجنَرِّدُ  َكَما ثَِياِبهِ  ِمنْ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأُجنَرِّدُ  َنْدرِي َما

 َرُسولِ  ِإَىل  فـََقاُموا ثَِيابُهُ  َوَعَلْيهِ   النَِّيبَّ  اْغِسُلوا َأنْ  ُهوَ  َمنْ  َيْدُرونَ  َال  اْلبَـْيتِ  نَاِحَيةِ  ِمنْ  ُمَكلِّمٌ  َكلََّمُهمْ  ُمثَّ  ْدرِهِ صَ  ِيف  َوَذقْـُنهُ  ِإالَّ  َرُجلٌ 
 اْستَـْقبَـْلتُ  َلوْ  :تـَُقولُ  َعاِئَشةُ  وََكاَنتْ  أَْيِديِهمْ  ُدونَ  بِاْلَقِميصِ  َويَُدلُِّكونَهُ  اْلَقِميصِ  فـَْوقَ  اْلَماءَ  َيُصبُّونَ  َقِميُصهُ  َوَعَلْيهِ  فـََغَسُلوهُ   اللَّهِ 
  .ِنَساُؤهُ  ِإالَّ  َغَسَلهُ  َما اْسَتْدبـَْرتُ  َما أَْمرِي ِمنْ 

  )49(  األحكام حسن : األلباين حتقيق 
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 فجعلتُ   اهللاِ  رسولَ  غسلتُ  ":  قال عليٍّ  عن  4370برقم  يف املستدركِ  احلاكمِ ثبت عند   :  هجسدِ  حالةُ  :ثانًيا
 .» خيرجاه ومل ، الشيخني شرط على صحيح حديث هذا « "  اوميتً  احيً  اطيبً  وكان ، اشيئً  أر فلم امليتِ  من يكون ما أنظر

  ) 30ص/ 1ج(صحيح ،تلخيص أحكام اجلنائز:حتقيق األلباين 

و ، على صحابته  النعاسَ  أنزل هللاُ  ، غسيلهثم لما حانت ساعة ت أيامٍ  لم يدفن ثالثةَ  رسول هللا  ھو فھذا 
، ثم   له إكراماً وتوقيراً ا عنه ه دون أن يكشفوثيابِ في   هللاِ  سمعوا صوتاً يأمرھم أن يغسلوا رسولَ 

من  فال يجد منه ما يجد من الميت بل يجد كل طيبٍ ؛  أبى طالب تدليك جسده الشريف بنُ  يتولى عليُّ 
  . الطيبين  أطيبِ 

فيھم بما  هاتِ كل مخلوقالموت لقضت مشيئته ، الخلد  ر ألحدٍ قدّ لم يُ   أن هللاَ إن المسلمين  يعتقدون  : سادًسا
  :دليل ذلك ما يلي... والمالئكة المقربين إال وجھه الكريم، األنبياء 

  ،)الرحمن (  )27( ْكَرامِ َواإْلِ  اْلَجاَللِ  ُذو َربِّكَ  َوْجهُ  َويَْبقَى) 26( فَانٍ  َعلَْيھَا َمنْ  ُكلُّ   :  قوله-1

تَّ َفُھُم اْلَخالُِدوَن :   قوله-2    ) .34األنبياء( َوَما َجَعْلَنا لَِبَشٍر مِّن َقْبلَِك اْلُخْلَد أََفإِن مِّ
، بل إن كل ممزقٍ  و ُمزقَ ،و قُتل ،ق من ُحرِّ  من األنبياءِ أن   نجد المقدسِ  الكتابِ  ىإل النظرِ  من خاللِ ف

ُه : ألَنِّي أَقُوُل َلُكمْ 28عدد 7لوقا إصحاح  إنجيلِ في  يقول عنه المسيحُ  الذي)  يى يح (نيوحنا المعمدا إِنَّ
ا اْلَمْعَمَدانِ  َساِء َلْيَس َنِبيٌّ أَْعَظَم ِمْن ُيوَحنَّ ووضع بين ، ه الشريف وقُطع رأسُ ، قُتل .  َبْيَن اْلَمْولُوِديَن ِمَن النِّ

   !؟...امكرمً  نبّيًافھل يعنى ھذا أنه ليس ....  .المقدسِ  الكتابِ  بنِص وھذا ، داعرة ُتدعى سالومى  يدي

بعد  مثقوبتانوظلت يداه  ،و مات بل،لب نفسه قد صُ  اإللهَ  أن ھو معتقد المعترضين أنمن ذلك واألعجُب 
ن وذلك في سفر التكوي، أنه لم يذق الموت )النبي أخنوخ (   إلنسان نسبوني أنھم  حين في..... قيامته 

   .َوَساَر أَْخنُوُخ َمَع هللاِ، َولَْم يُوَجْد ألَنَّ هللاَ أََخَذهُ 24عدد 5إصحاح 
َوفِيَما ھَُما يَِسيَراِن 11عدد  2سفر الملوك الثاني إصحاح  ، وذلك  في وينسبون ذلك أيًضا إلى إيليا النبيِّ 

  !ال تعليق .َصلَْت بَْينَھَُما، فََصِعَد إِيلِيَّا فِي اْلَعاِصفَِة إِلَى السََّماءِ َويَتََكلََّماِن إَِذا َمْرَكبَةٌ ِمْن نَاٍر َوَخْيٌل ِمْن نَاٍر فَ 
  
  

  
                !  الَ تَْسأَلُوْا َعْن أَْشيَاء إِن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكمْ  :نبيٌّ جاء بآية تقول                                  
  
، العقولِ  مغيَّبةِ  ل اإلسالُم تابعيه إلى كائناتٍ ھل يّحو:  قائلين ه أصحابِ  كان يلغي عقولَ   هللاِ  أن رسولَ دعوا ا

أن  دونه وعليھم أن ينفذوا أوامرَ ، شيءٍ عن أي  السؤالِ  بعدمِ  ھممريأ الرسولُ  كان !؟ ال تفكر في ما تسمع
  !! )ن العيون وو ھم مغمض (يسألوه 
ِذيَن آَمنُوْا الَ تَْسأَلُوْا َعْن أَْشيَاء إِن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِن تَْسأَلُوْا َعْنھَا ِحيَن يَا أَيُّھَا الَّ  :   هللاِ  بقولِ  على ذلك تعلقوا

ُل اْلقُْرآُن تُْبَد لَُكْم َعفَا ّهللاُ َعْنھَا َوّهللاُ َغفُوٌر َحلِيمٌ    .) 101المائدة  ( يُنَزَّ
  

  الرد على الشبھة •
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ل اإلسالُم تابعيه إلى كائنات ھل يّحو: قائلين   ...هأصحابِ  كان يلغي عقولَ   هللاِ  بأن رسولَ ھم ءادعاإن    :أوالً 
 ،جاءتھم ادعائِ ضد  الثابتَ  ؛ألنفرية سخيفة ال دليل عليھا باطل ودعاء ا !؟ ، ال تفكر في ما تسمع مغيَّبة العقول

  : ما يلي المثالِ  منھا على سبيلِ ف ..." عقلون يأفال "  :تقول  هللا في كتابِ  كثيرة اآلياتٌ 
َوإَِذا نَاَدْيتُْم    :ه في قولِ  وذلك، يعقلونذم المنافقين في كتابه المجيد ووصفھم بأنھم ال    أن هللاَ  -1

الَِة اتََّخُذوھَا ھُُزواً َولَِعباً َذلَِك بِأَنَّھُْم قَْوٌم الَّ يَْعقِلُونَ    ) .58المائدة(   إِلَى الصَّ
مُّ اْلبُْكُم    :قال ؛  شر الدواب عنده الذين ال يعقلون ن أنبيّ  أن هللا   -2  إِنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعنَد ّهللاِ الصُّ

  ) .22األنفال( الَِّذيَن الَ يَْعقِلُوَن 
ْجَس َعلَى الَِّذيَن الَ يَعْ   :قوله-3    ) .  100يونس( قِلُوَن َوَما َكاَن لِنَْفٍس أَن تُْؤِمَن إاِلَّ بِإِْذِن ّهللاِ َويَْجَعُل الرِّ

{  العذاب}  الرجس َويَْجَعلُ {  بإرادته}  هللا بِإِْذنِ  إاِلَّ  تُْؤِمنَ  أَن لِنَْفسٍ  َكانَ  َوَما{  : الجاللينجاء في تفسير 
   أھـ . هللا آيات يتدبرون}  يَْعقِلُونَ  الَ  الذين َعلَى

َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع   :قائال ً يعقلون الحقائقَ  نواما كابأنھم  النارِ  أصحابِ  عن حالِ حكى لنا   أن هللاَ  -4 
ِعيِر    ) . 10الملك( أَْو نَْعقُِل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَّ

 في ُكنَّا َما{  تفكر عقل أي}  نَْعقِلُ  أَوْ {  تفھم سماع :أي}  نَْسَمعُ  ُكنَّا لَوْ  َوقَالُواْ { :   الجاللين جاء في تفسيرِ 
    أھـ .}  لسعيرا أصحاب

الَِّذيَن يَْذُكُروَن ّهللاَ قِيَاماً َوقُُعوداً َوَعلََى ُجنُوبِِھْم    : قال ؛ مدح المؤمنين بأنھم  يتفكرون   أن هللاَ  -4
َماَواِت َواألَْرِض َربَّنَا َما َخلَْقَت ھَذا بَاِطالً ُسْبَحانََك فَقِنَا َعَذابَ    ) .191آل عمران( النَّاِر  َويَتَفَكَُّروَن فِي َخْلِق السَّ

  :وذلك في االتي...إلى عبادة التفكر هعبادِ دعا     أن هللاَ   -5
ِ َوتِْلَك اأْلَْمثَا   :قوله -أ ْن َخْشيَِة هللاَّ تََصدِّعاً مِّ ُل نَْضِربُھَا لَْو أَنَزْلنَا ھََذا اْلقُْرآَن َعلَى َجبٍَل لََّرأَْيتَهُ َخاِشعاً مُّ

  ، )21الحشر(   َعلَّھُْم يَتَفَكَُّرونَ لِلنَّاِس لَ 
َودَّةً َوَرْحمَ  :  قوله-ب ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لِّتَْسُكنُوا إِلَْيھَا َوَجَعَل بَْينَُكم مَّ ةً إِنَّ فِي َذلَِك َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ

  ،) 21 الروم(   آَليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 
ُ  َخلَقَ  َما أَْنفُِسِھمْ  فِي يَتَفَكَُّروا أََولَمْ   :قوله -ج َماَواتِ  هللاَّ  َوإِنَّ  ُمَسّمًى َوأََجلٍ  بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  بَْينَھَُما َوَما َواأْلَْرضَ  السَّ

 قَْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَيَْنظُُروا اأْلَْرضِ  فِي يَِسيُروا أََولَمْ ) 8( لََكافُِرونَ  َربِِّھمْ  بِلِقَاءِ  النَّاسِ  ِمنَ  َكثِيًرا
ةً  ِمْنھُمْ  أََشدَّ  َكانُوا ا أَْكثَرَ  َوَعَمُروھَا اأْلَْرضَ  َوأَثَاُروا قُوَّ ُ  َكانَ  فََما بِاْلبَيِّنَاتِ  ُرُسلُھُمْ  َوَجاَءْتھُمْ  َعَمُروھَا ِممَّ  هللاَّ

  )الروم (   )9( ُمونَ يَْظلِ  أَْنفَُسھُمْ  َكانُوا َولَِكنْ  لِيَْظلَِمھُمْ 
َوإَِذا َما أُنِزلَْت ُسوَرةٌ نَّظََر بَْعُضھُْم إِلَى بَْعٍض :  قال المنافقين بأنھم  ال يفقھون ؛ وصف    أن هللاَ  -6

ْن أََحٍد ثُمَّ انَصَرفُوْا َصَرَف ّهللاُ قُلُوبَھُم بِأَنَّھُْم قَْوٌم الَّ يَْفقَھُون    ،) 127التوبة(  ھَْل يََراُكم مِّ
َماَواِت  : عنھم  وقال   ِ َخَزائُِن السَّ َّ ِ وا َو ِ َحتَّى يَنفَضُّ ھُُم الَِّذيَن يَقُولُوَن اَل تُنفِقُوا َعلَى َمْن ِعنَد َرُسوِل هللاَّ

  ) .7المنافقون(  َواأْلَْرِض َولَِكنَّ اْلُمنَافِقِيَن اَل يَْفقَھُوَن 
 -رحمه هللاُ  -ب البخاري وقد بوّ  ،  هللاِ  ر والتفكر ما أكثرھا في كتابِ واآليات التي تحث على التعقل والتدب 

َبَدأَ  } اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  أَنَّهُ  فَاْعَلمْ {  :تـََعاَىل  اللَّهِ  ِلَقْولِ  َواْلَعَملِ  اْلَقْولِ  قـَْبلَ  اْلِعْلمُ  بَاب :بعنوانِ  ابابً   اْألَْنِبَياءِ  ةُ َورَثَ  ُهمْ  اْلُعَلَماءَ  َوَأنَّ  بِاْلِعْلمِ  فـَ
  :ِذْكُرهُ  َجلَّ  َوقَالَ  اْجلَنَّةِ  ِإَىل  َطرِيًقا َلهُ  اللَّهُ  َسهَّلَ  ِعْلًما ِبهِ  َيْطُلبُ  َطرِيًقا َسَلكَ  َوَمنْ  َواِفرٍ  ِحبَظٍّ  َأَخذَ  َأَخَذهُ  َمنْ  اْلِعْلمَ  َورَّثُوا

َا{   السَِّعريِ  َأْصَحابِ  ِيف  ُكنَّا َما نـَْعِقلُ  َأوْ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َلوْ  َوقَاُلوا}{  اْلَعاِلُمونَ  ِإالَّ  يـَْعِقُلَها َوَما{ :َوقَالَ  } اْلُعَلَماءُ  ِعَباِدهِ  ِمنْ  اللَّهَ  َخيَْشى ِإمنَّ
َا الدِّينِ  ِيف  يـَُفقِّْههُ  ًراَخيْـ  ِبهِ  اللَّهُ  يُِردْ  َمنْ :  النَِّيبُّ  َوقَالَ ، } يـَْعَلُمونَ  َال  َوالَِّذينَ  يـَْعَلُمونَ  الَِّذينَ  َيْسَتِوي َهلْ { َوقَالَ ، }  بِالتـََّعلُّمِ  اْلِعْلمُ  َوِإمنَّ
ْعتُـَها َكِلَمةً  أُْنِفذُ  َأينِّ  ظَنَـْنتُ  مثَُّ  قـََفاهُ  ِإَىل  َوَأَشارَ  َهِذهِ  َعَلى الصَّْمَصاَمةَ  َوَضْعُتمْ  َلوْ  َذرٍّ  أَبُو َوقَالَ ،  َعَليَّ  جتُِيُزوا َأنْ  قـَْبلَ   النَِّيبِّ  ِمنْ  مسَِ
َفْذتـَُهاَألَ    أھـ  .ِكَبارِهِ  قـَْبلَ  اْلِعْلمِ  ِبِصَغارِ  النَّاسَ  يـَُريبِّ  الَِّذي: الرَّبَّاِينُّ  َويـَُقالُ ، فـَُقَهاءَ  ُحَلَماءَ  } رَبَّانِيِّنيَ  ُكونُوا{ :َعبَّاسٍ  اْبنُ  َوَقالَ ،  نـْ
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رواه أبو داود في الذي  الحديثِ وذلك في  ...ه المغلوب على عقلِ  نع الحسابَ  رفعَ   أن هللاَ   ن النبيُّ وبيّ 
 َحيَْتِلمَ  َحىتَّ  الصَِّيبِّ  َوَعنْ ،  َيْستَـْيِقظَ  َحىتَّ  النَّاِئمِ  َعنْ  َثَالثَةٍ  َعنْ  اْلَقَلمُ  رُِفعَ  : "قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ   َعِليٍّ  َعنْ   3825 سننه برقم

  .4403 برقم سنن أيب داود صححه األلباين يف صحيح. " يـَْعِقلَ  َحىتَّ  اْلَمْجُنونِ  َوَعنْ ، 
 أمورٍ ◌ِ  عدة تكمن أھميته في؛ له أھمية كبيرة  في اإلسالمِ  العقلَ إن  :باالتي ضيف على ما سبقأولخص أ

            :منھا
  . النواھي أن يكون المكلَّف عاقالً  أنه شرط التكليف ، فمن شروط التكليف باألوامر وترك - 1

الدين ، والنفس : بحفظھا واالھتمام بھا ، وھي  لخمس التي جاءت الشريعةأن العقل ھو إحدى الضرورات ا - 2
  تشريعات حفظ العقل في اإلسالم تحريم شرب الخمر والمخدرات ، والعقل ، والعرض ، والمال ، ومن

يفھم اآليات واألحاديث على وجھھا الصحيح ، وإذا  يجعله اأن استعمال اإلنسان لعقله استعماالً صحيحً  - 3
دينه من الحجج والبراھين ما ال يخفى على عاقل ، لكن من لم يستخدم عقله لم  جعل في فإن هللا  ان كافرً كا

عقولھم على وجھھا  بھذه الحجج والبراھين ، لذا سيندم ھؤالء يوم القيامة وسيتمنون لو أنھم استخدموا ينتفع
ِعيِر نَعْ  َوقَالُوا لَْو ُكنَّا نَْسَمُع أَوْ    :قال  ؛الصحيح  فَُسْحقًا  فَاْعتََرفُوا بَِذْنبِِھمْ  10 قُِل َما ُكنَّا فِي أَْصَحاِب السَّ

الصريح ، بل العقل موافق لما  العقلَ  يخالفُ  شيءٌ  وليس في اإلسالمِ  ).الملك(  11   ألَْصَحاِب السَِّعيرِ 
ضلوا وأضلوا ، أما من استعمل الشرع ف نصوصِ  ، وإنما ضلَّ أقوام حكَّموا عقولھم ھم في جاء في الشرعِ 

  .الدرايةِ  إذا كان من أھلِ  عقله ليفھم ما جاء من نصوص وفق
  

وعليھم أن ينفذوا أوامره ،شيء بعدم السؤال عن أي  ھم مركان يأ :إن الرد على فريتھم التي تقول  :ا  ثانيً 
ا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ تَْسأَلُوْا َعْن يَ    :هللا  م  بقولِ ھواستدالل !!)ن العيون وو ھم مغمض (أن يسألوه  دون

ُل اْلقُْرآُن تُْبَد لَُكْم َعفَا ّهللاُ َعْنھَا   َوّهللاُ َغفُوٌر َحلِيمٌ  أَْشيَاء إِن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِن تَْسأَلُوْا َعْنھَا ِحيَن يُنَزَّ
إن شاء  -معنا  مكما سيتقد من األحوالِ  بحالٍ  ال يخدم مصالحھم ،في غير محلة استدالل .  )101المائدة(
   -هللا

  !؟ ...عوا معناھايكي  الكريمةِ  اآليةِ  وسبب نزولِ  ،تفسيرَ   واءھل قر :وأتساءل 
  :، التفاسير تقول بغير ادعائھم كما يلي جيًدا ،ھذا إن أحسنت بھم الظن امن الواضح أنھم لم يقرؤو: الجواب

  َتُسؤُْكمْ  َلُكمْ  تـُْبدَ  ِإنْ  َأْشَياءَ  َعنْ  َتْسأَُلوا ال آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا   : قال :في تفسيره  -رحمه هللاُ  - كثيرٍ  بنُ اقال -1
ي املؤمنني، لعباده  اهللا من تأديب هذا  ؛ عنها والتنقيب السؤال يف هلم فائدة ال مما  َأْشَياءَ  َعنْ   يسألوا أن عن هلم و
ا م رمبا األمور تلك هلم أظهرت إن أل  أحد يـُْبلغين ال: "قال  اهللا رسول أن: احلديث يف جاء كما مساعها عليهم وشق ساء
  أھـ   ".الصدر سليم وأنا إليكم أخرج أن أحب إين شيًئا، أحد عن

 َأْشَياءَ  َعنْ  َتْسأَُلوا ال َمُنواآ الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا :  قوله تأويل يف القولُ  :في تفسيره - رحمه هللاُ  -الطبري جرير بنُ اقال  -2 
   َتُسؤُْكمْ  َلُكمْ  تـُْبدَ  ِإنْ 
 واستهزاءً  أحيانًا، له امتحانًا أقوام، إياه يسأهلا كان مسائل بسبب   اهللا رسول على أنزلت اآلية هذه أن ذكر: جعفر أبو قال
 أشياءَ  عن تسألوا ال: ذكره تعاىل هلم فقال ؟"اقيتن أين:"ناقته ضلت إذا بعضهم له ويقول ؟"أيب من:"بعضهم له فيقول. أحيانًا
 عنه، تسألون ما حقيقة لكم أبدينا إن: يقول ،"تسؤكم لكم تبد إن" = أبوه من إياه ُحذافة بن اهللا عبد كمسألة=  ذلك من

  .  اهللا رسول أصحاب عن األخبار تظاهرت ذلك يف قلنا الذي وبنحو .وإظهارها إبداؤها ساءكم
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  حدثنا : قال معاوية بن زهري حدثنا : قال بـَُغيل بن حفص حدثنا : قال كريب أبو حدثنا : بذلك يةالروا ذكر* 
 عن تسألوا ال آمنوا الذين أيها يا:"اآلية هذه أنزلت فيما تدري هل:  سليم بين من ألعرايبّ  عباسٍ  ابنُ  قال:  قال اجلويرية أبو 

  ؟"أيب من:"الرجل فيقول استهزاء،  اهللا رسولَ  يسألون قوم كان: قالف اآلية، من فرغ حىت ؟" تسؤكم لكم تبد إن أشياء
    أھـ .اآلية هذه فيهم اهللا فأنزل ؟" ناقيت أين :"فيقول ناقته تضل والرجل

  
ليست لھا فائدة وال  أسئلةً   النبيَّ أن أحدھم كان يسأل  النزولِ  وأسبابِ ،  التفسيرِ  قراءةِ  يتضح من خاللِ  نإذ

 ◌ُ فأنزل هللا .. والسخريةِ  االستھزاءِ سبيل نا على اوأحي ،لنبوته االمتحانِ  على سبيلِ   يسأله وبعضھم، قيمة 
 :   ُُل اْلقُْرآُن تُْبَد لَُكْم يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا الَ تَْسأَلُوْا َعْن أَْشيَاء إِن تُْبَد لَُكْم تَُسْؤُكْم َوإِن تَْسأَلُوْا َعْنھَا ِحيَن ي نَزَّ
  . ) 101: المائدة (    َحلِيمٌ  فَا ّهللاُ َعْنھَا َوّهللاُ َغفُوٌر عَ 
  

  ...المعترضونى دعاليس في اآلية الكريمة ما أن  يتضح للقارئوبالتالي 
  
  :منھا ئل عن عدة أمور وكان يجيب عليھاأن النبي َّ سُ  جدُ ي  هللاِ  كتابِ في  إن الناظرَ  ثم
  
وُح ِمْن أَْمِر َربِّي  :  هبقولِ فأجابھم  الروحِ عن   لوا النبيَّ أس اليھودَ   -1 وِح قُِل الرُّ َويَْسأَلُونََك َعِن الرُّ

  ) .85اإلسراء(   َوَما أُوتِيتُم مِّن اْلِعْلِم إاِلَّ قَلِيالً 
ْنهُ ِذْكراً َويَْسأَلُونََك َعن ِذي اْلقَْرنَْيِن قُْل َسأَْتلُو َعلَْيكُ  :بقوله  وسألوه عن ذي القرنين فأجابھم   ) 83الكھف( م مِّ
َويَْسأَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْل ھَُو أًَذى     :قال  ؛ فأجابھمعن أحكاِم الحيض   الصحابةُ  هسأل -4

ُث أََمَرُكُم ّهللاُ إِنَّ ّهللاَ يُِحبُّ فَاْعتَِزلُوْا النَِّساء فِي اْلَمِحيِض َوالَ تَْقَربُوھُنَّ َحتََّى يَْطھُْرَن فَإَِذا تَطَھَّْرَن فَأْتُوھُنَّ ِمْن َحيْ 
ابِيَن َويُِحبُّ اْلُمتَطَھِِّريَن    ) 222البقرة( التَّوَّ

ْن َخْيٍر فَلِْلَوالَِدْيِن   : قال ؛  عن اإلنفاِق فأجابھم  سأله الصحابُة  -5 يَْسأَلُونََك َماَذا يُنفِقُوَن قُْل َما أَنفَْقتُم مِّ
بِيِل َوَما تَْفَعلُوْا ِمْن َخْيٍر فَإِنَّ ّهللاَ بِِه َعلِيٌم َواألَْقَربِيَن َواْليَتَ    ).215 البقرة( اَمى َواْلَمَساِكيِن َواْبِن السَّ

يَْسأَلُونََك َعِن اْلَخْمِر َواْلَمْيِسِر قُْل فِيِھَما    :قال ؛  عن شرِب الخمِر والميسر فأجابھم  سأله الصحابُة  -5 
 لَُكُم اآليَاِت لََعلَُّكْم افُِع لِلنَّاِس َوإِْثُمھَُما أَْكبَُر ِمن نَّْفِعِھَما َويَْسأَلُونََك َماَذا يُنفِقُوَن قُِل اْلَعْفَو َكَذلَِك يُبيُِّن ّهللاُ إِْثٌم َكبِيٌر َوَمنَ 

  ) .219 البقرة(   تَتَفَكَُّرونَ 
  3982برقم  مسلمٍ  صحيحِ في  واحدٍ  حديثٍ  كرِ وأكتفي بذ في ذلك األمر ، ال تحصى أمثلةً  يجد إلى السنةِ  والناظرُ  

 فـََلمَّا وََكَذا ِبَكَذا ِعيَسى قـَْبلَ  َوُموَسى َهاُرونَ  ُأْختَ  يَا تـَْقَرُءونَ  ِإنَُّكمْ :  فـََقاُلوا َسأَُلوِين  َجنَْرانَ  َقِدْمتُ  َلمَّا :قَالَ   ُشْعَبةَ  ْبنِ  اْلُمِغريَةِ  َعنْ 
َلُهمْ  َوالصَّاحلِِنيَ  بِأَْنِبَياِئِهمْ  ُيَسمُّونَ  َكانُوا ِإنـَُّهمْ  :"فـََقالَ  َذِلكَ  َعنْ  أَْلُتهُ سَ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعَلى َقِدْمتُ    . " قـَبـْ

  
  .....   اْلَحقِّ  نََوائِبِ  ويعين على، فيجيب من سأله  سأليٌ ھو المعلم والمربي   كان النبيُّ  اإذً 
  
  .-  بفضل هللا  -لو كانوا يعلمون  تِ العنكبو من بيتِ  وھنتسقط شبھتھم التي ھي أ عليهو
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ووصف ، مناط التكليف  جعل العقلِ ف ، العقلِ  بنعمةِ  اإلنسانَ  كرمَ   أن هللاَ    هللاِ  بفضلِ  ابعد أن بينّ   :ا  ثالثً 
له فھو عديم  ال عقلَ فيه اإلنسان ذلك ؛ ف في الكتاب المقدس نقيضَ نجد  ....الكافرين والمنافقين بأنھم ال يعقلون

سفر جاء في  وذلك بحسب ما....  ل ال يفھم اإلجابةَ أألنه إن س؛ وبالتالي ال ينبغي له أن يسأل  ،كالجحشِ  فھمِ ال
ُجُل فَفَاِرٌغ َعِديُم اْلفَْھِم، َوَكَجْحِش اْلفََرا يُولَُد اإِلْنَسانُ 12عدد 11أيوب إصحاح  ا الرَّ   !! أَمَّ

ِمْن ِجھَِة أُُموِر بَنِي اْلبََشِر، إِنَّ «: قُْلُت فِي قَْلبِي 18 عدد 3صحاح في اإل سفر الجامعة ا ما قاله كاتبُ نقرأ  أيضً و 
. ألَنَّ َما يَْحُدُث لِبَنِي اْلبََشِر يَْحُدُث لِْلبَِھيَمِة، َوَحاِدثَةٌ َواِحَدةٌ لَھُمْ 19. »هللاَ يَْمتَِحنُھُْم لِيُِريَھُْم أَنَّهُ َكَما اْلبَِھيَمِة ھَكَذا ھُمْ 

يَْذھَُب ِكالَھَُما 20. فَلَْيَس لإِِلْنَساِن َمِزيَّةٌ َعلَى اْلبَِھيَمِة، ألَنَّ ِكلَْيِھَما بَاِطلٌ . َذا َكَمْوِت َذاَك، َونََسَمةٌ َواِحَدةٌ لِْلُكلِّ َمْوُت ھ
  .َكاَن ِكالَھَُما ِمَن التَُّراِب، َوإِلَى التَُّراِب يَُعوُد ِكالَھَُما. إِلَى َمَكاٍن َواِحدٍ 

!! المقدس  الكتابِ  نصِ  بحسبِ  كالبھيمةِ  فاإلنسانُ  ؛ َمِزيَّةٌ َعلَى اْلبَِھيَمةِ ليس له  أن اإلنسانَ  من النصِ  نالحظ 
ْمنَا بَنِي آَدَم َوَحَمْلنَاھُْم فِي اْلبَرِّ َواْلبَْحِر  : فيه  لما قال االنسان الكريم كرم القرآنُ  لقد :◌ُ قلت َولَقَْد َكرَّ

َن  ْن َخلَْقنَا تَْفِضيالً َوَرَزْقنَاھُم مِّ مَّ ْلنَاھُْم َعلَى َكثِيٍر مِّ   ). 70اإلسراء( الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ
  
  
   

  !أحمد أم محمد ؟ نبي اإلسالم ھل اسم                                               
  
 .  ھو محمد:  قائالً  في العلمِ من المسلمين البسطاء  ھل ھو أحمد أم محمد ؟ فأجاب أخٌ   النَّبِيِّ  عن اسمِ  والسأ
َوإِْذ قَاَل ِعيَسى اْبُن َمْريََم يَا بَنِي إِْسَرائِيَل إِنِّي  : التي جاءت في القرآنِ  عيسى ىليس ھو بشر اإذً :  وافقال

راً بَِرُسوٍل يَأْتِ  قاً لَِّما بَْيَن يََديَّ ِمَن التَّْوَراِة َوُمبَشِّ َصدِّ ِ إِلَْيُكم مُّ ا َجاءھُم بِاْلبَيِّنَاِت َرُسوُل هللاَّ ي ِمن بَْعِدي اْسُمهُ أَْحَمُد فَلَمَّ
بِينٌ    ) .6الصف(   قَالُوا ھََذا ِسْحٌر مُّ

  فكرروا السؤاَل عليه مرة تلو المرة ھل ھو أحمد أم محمد ؟ 
  

  الرد على الشبھة •
  
  ....عن نفسهِ  و القائل ذلك بنفسهفھ ...ومحمد ،  أحمد   النَّبِيِّ  أن من أسماءِ إن المسلمين يعتقدون : أوالً 

  : اآلتي ثبت ذلك في 
 َمَعهُ  َوالَِّذينَ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمَّدٌ { :تـََعاَىل  اللَّهِ  َوقـَْولِ ،   اللَّهِ  َرُسولِ  َأْمسَاءِ  ِيف  َجاءَ  َما بَاب) اْلَمَناِقبِ ( ِكَتاب  البخاري صحيح-1

 ِيل :"   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :قَاَل   ُمْطِعمٍ  ْبنِ  َعْن ُجبَـْريِ   3268 برقم } َأْمحَدُ  اْمسُهُ  بـَْعِدي ِمنْ {  َوقـَْوِلهِ ،  } اْلُكفَّارِ  َعَلى َأِشدَّاءُ 
   ". اْلَعاِقبُ  َوأَنَا َقَدِمي َعَلى اسُ النَّ  ُحيَْشرُ  الَِّذي اْحلَاِشرُ  َوأَنَا اْلُكْفرَ  ِيب  اللَّهُ  َميُْحو الَِّذي اْلَماِحي َوأَنَا َوَأْمحَدُ  ُحمَمَّدٌ  أَنَا َأْمسَاءٍ  َمخَْسةُ 

 ُحمَمَّدٌ  أَنَا :"قَالَ   النَِّيبَّ  َأنَّ   ُمْطِعمٍ  ْبنِ  َعْن ُجبَـْريِ   4342برقم)  يف أمسائه ( باب ) الفضائل ( كتاب    صحيح  مسلمٍ  -2
  ". َنِيبٌّ  بـَْعَدهُ  لَْيسَ  الَِّذي َواْلَعاِقبُ  اْلَعاِقبُ  َوأَنَا َعِقِيب  َعَلى النَّاسُ  ُحيَْشرُ  الَِّذي اِشرُ احلَْ  َوأَنَا اْلُكْفرُ  ِيبَ  ُميَْحى الَِّذي اْلَماِحي َوأَنَا َأْمحَدُ  َوأَنَا

  ... ومحمد،  أحمد  نا نبيِّ  أن من أسماءِ   يتضح لنا ما سبق من خاللِ  اإًذ◌ً 
  
ية آأحمد في  اسم كما كان من د هللاِ رسول من عنبأنه    محمدٍ  اسمَ تذكر  من القرآنِ  يةً آ أريد :قال قائلٌ ن إ

   ؟البشارة 
   :منھا تثبت ذلك آياتٍ  ھناك عدةَ إن  :قلتُ 
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اَت أَْو قُتَِل انقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابُِكمْ    :ه قولُ  -1 ُسُل أَفَإِن مَّ ٌد إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْبلِِه الرُّ َوَمن  َوَما ُمَحمَّ
اِكِرينَ يَنقَلِْب َعلََى َعقِبَ    ) . 144 آل عمران (   ْيِه فَلَن يَُضرَّ ّهللاَ َشْيئاً َوَسيَْجِزي ّهللاُ الشَّ

ُ بُِكلِّ  :  قوله  -2 ِ َوَخاتََم النَّبِيِّيَن َوَكاَن هللاَّ ُسوَل هللاَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّن رِّ ا َكاَن ُمَحمَّ ً مَّ  َشْيٍء َعلِيما
  ) . 40األحزاب(
داً يَ    :قوله  -3 ِ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَھُْم تََراھُْم ُركَّعاً ُسجَّ ُسوُل هللاَّ ٌد رَّ َحمَّ ْبتَُغوَن فَْضالً مُّ

ُجوِد َذلَِك َمثَلُھُمْ  ْن أَثَِر السُّ ِ َوِرْضَواناً ِسيَماھُْم فِي ُوُجوِھِھم مِّ َن هللاَّ نِجيِل َكَزْرٍع أَْخَرَج  مِّ فِي التَّْوَراِة َوَمثَلُھُْم فِي اإْلِ
ُ الَّ  اَع لِيَِغيظَ بِِھُم اْلُكفَّاَر َوَعَد هللاَّ رَّ ِذيَن آَمنُوا َوَعِملُوا َشْطأَهُ فَآَزَرهُ فَاْستَْغلَظَ فَاْستََوى َعلَى ُسوقِِه يُْعِجُب الزُّ

ْغفَِرةً َوأَجْ  الَِحاِت ِمْنھُم مَّ ً الصَّ   ) . 29الفتح(   راً َعِظيما
  .- بفضل هللا -ال شبھة عندنا وعليه ف 
  

وھي ،  النَّبِيِّ  الصحيح أنھا ليست من أسماءِ ف.. ..يسو،  طه    النَّبِيِّ أن من أسماء  شاع بين الناسِ   :اثانيً 
كانت في ل ھاقمنا بجمع والتي لو، ه المجيد في كتابِ   من الكلمات ذات األحرف المتقطعة التي ذكرھا هللاُ 

  . كتاب سر وسر القرآن ھذه الكلمات  ن لكلِ إ : وقال عليُّ ، ) له سر  قاطعٌ  حكيمٌ  نصٌ (   :جملةِ 
ُل وأما  مِّ   .   النَّبِيِّ وإنما ھي وصف لحال ؛ ا أيضً   النَّبِيِّ  ليست من أسماءِ  ھيف والمدثر، اْلُمزَّ

 جميء حني بثيابه املتلفف :أي ، الزاي يف التاء أدغمت املتزّمل وأصله النيب}  ملاملز  أيها يا{ :   جاء في تفسير الجاللين
  أھـ . هليبته منه خوفاً  له الوحي

   أھـ .يا أيها املتغطي بثيابه:  الميسر في التفسيرِ جاء  و  
 بثيابه املتلفف :أي ، الدال يف التاء أدغمت املتدثر وأصله  النيب}  املدثر أيها يا{  :الجاللين  ولنقرأ كذلك في تفسيرِ 

   أھـ . عليه الوحي نزول عند
 ُحمَمَّدٌ  أَنَا ":فيه  يقول الذي  في الحديثِ  بيانھا  كما سبق معنا  ھي التي ذكرھا ھو بنفسه ه ؤوأما أسما

 لَْيسَ  الذي:  َواْلَعاِقبُ . " اْلَعاِقبُ  َوأَنَا َعِقِىب  َعَلى اسُ النَّ  ُحيَْشرُ  الذي اْحلَاِشرُ  َوأَنَا اْلُكْفرُ  يب ُميَْحى الذي املاحي َوأَنَا َأْمحَدُ  َوأَنَا
  . نيب بـَْعَدهُ 

 أَنَا :"فـََقالَ  َأْمسَاءً  نـَْفَسهُ  لََنا ُيَسمِّي  اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ : قَالَ   اْألَْشَعِريِّ  ُموَسى َأِيب  َعنْ   4344برقم  مسلم وفي صحيحِ  
  ." الرَّْمحَةِ  َوَنِيبُّ  التـَّْوبَةِ  َوَنِيبُّ  َواْحلَاِشرُ  يَواْلُمَقفِّ  َوَأْمحَدُ  ُحمَمَّدٌ 

  ) الرَّْمحَة َوَنِيبّ  التـَّْوبَة َوَنِيبّ  َواْلُمَقفِّي: (  قـَْوله :ه في شرحِ  - رحمه هللاُ  - قال النوويُّ 
ر فـََقالَ )  اْلُمَقفِّي(  َوَأمَّا  أُقـَفِّيهِ  َوقـَفَّْيته ، َأقْـُفوهُ  قـََفْوته:  يـَُقالُ .  ِلْألَْنِبَياءِ  اْلُمتَِّبع ُهوَ :  ْعَراِيبّ اْألَ  ِاْبن َوقَالَ  ، اْلَعاِقب ِمبَْعَىن  ُهوَ :  مشَِ
  أَنَّهُ  َوَمْقُصودَها ، ُمتَـَقاِرب َفَمْعَناَها اْلَمْرَمحَة َوَنِيبّ  ،)  الرَّْمحَة َوَنِيبّ  ، التـَّْوبَة َنِيبّ (  َوَأمَّا.  آِخره َشْيء ُكلّ  َوَقاِفَيةُ .  ِاتـَّبَـْعته ِإَذا

 َحِديث َوِيف  َأْعَلمُ  َواللَّهُ  .   بِاْلَمْرَمحَةِ  َوتـََواَصْوا بِالصَّْربِ  َوتـََواَصْوا     . بـَْينهمْ  ُرَمحَاء :  اللَّه قَالَ .  َوبِالتـََّراُحمِ  بِالتـَّْوبَةِ  َجاءَ 
َا:  اْلُعَلَماء قَالَ  . بِاْلِقَتالِ  بُِعثَ   ِألَنَّهُ  ) اْلَمَالِحم َنِيبّ (  آَخر  َسَبقَ  َكَما َغْريَها َأْمسَاء  َلهُ  أَنَّهُ  َمعَ  اْألَْمسَاء َهِذهِ  َعَلى ِاقْـَتَصرَ  َوِإمنَّ
َمة اْلُكُتب ِيف  َمْوُجوَدة ِألَنـََّها   أھـ. السَّاِلَفة ِلْألَُممِ  ، َوَمْوُجوَدة اْلُمتَـَقدِّ
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  ..!تشركون بمحمدٍ إنكم : قالوا                                              
  

دائما نجد أنھم يجعلونه مقرونًا .... اسمه محمد  الھً إإن المسلمين يشركون مع هللا ،ويجعلون معه :  قالوا
  ....با من خالل الحرف الشركي وھو الواو
  :استشھدوا على ذلك بما جاء في اآلتي

َ  َوأَِطيُعوا   : قوله-1   )آل عمران (  )132( تُْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  ُسولَ َوالرَّ  هللاَّ
ه-2 نْ : قول عِ  َوَم َ  يُِط ولَ  هللاَّ ُس كَ  َوالرَّ عَ  فَأُولَئِ ِذينَ  َم مَ  الَّ ُ  أَْنَع ْيِھمْ  هللاَّ نَ  َعلَ ينَ  ِم يقِينَ  النَّبِيِّ دِّ ھََداءِ  َوالصِّ  َوالشُّ

الِِحينَ    )ساءالن(  )69( َرفِيقًا أُولَئِكَ  َوَحُسنَ  َوالصَّ
َ  تَُخونُوا اَل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّھَا َ◌ا: قوله -3 ُسولَ  هللاَّ  )األنفال(  )27( تَْعلَُمونَ  َوأَْنتُمْ  أََمانَاتُِكمْ  َوتَُخونُوا َوالرَّ
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  -ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  7صحيح البخاري برقم -4  َشَهاَدةِ  :َمخْسٍ  َعَلى ْسَالمُ اْإلِ  ُبِينَ   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  - َعنـْ
  "رََمَضانَ  َوَصْومِ ، َواحلَْجِّ ، الزََّكاةِ  َوِإيَتاءِ ، الصََّالةِ  َوِإقَامِ  ،اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ 
  

  الرد على الشبھة
  

وكان منھجي في ھذا الكتاب ھو  -ف أُثيرتولكنھا لألس- إن ھذه شبھة تافھة ترددُت في أن أرد عليھا ،:أوالً 
وعلى كلٍّ فان الرد على ھذه الشبھة التافھة يكون ...  أثيرت حول النبيِّ  وجدتھا جمع كل الشبھات التي

  :من وجھين
تدلل على ...رسول هللا ،وليس إلھًا أو شريك له أن القران الكريم والسنة تخبرنا أن محمًدا : الوجه األول 

  :منھاذلك أدلة 
دٌ  َوَما :قوله-1 ُسلُ  قَْبلِهِ  ِمنْ  َخلَتْ  قَدْ  َرُسولٌ  إاِلَّ  ُمَحمَّ  يَْنقَلِبْ  َوَمنْ  أَْعقَابُِكمْ  َعلَى اْنقَلَْبتُمْ  قُتِلَ  أَوْ  َماتَ  أَفَإِنْ  الرُّ

َ  يَُضرَّ  فَلَنْ  َعقِبَْيهِ  َعلَى ُ  َوَسيَْجِزي َشْيئًا هللاَّ   )عمرانآل (  )144( الشَّاِكِرينَ  هللاَّ
دٌ  َكانَ  َما :قوله-2 ِ  َرُسولَ  َولَِكنْ  ِرَجالُِكمْ  ِمنْ  أََحدٍ  أَبَا ُمَحمَّ ُ  َوَكانَ  النَّبِيِّينَ  َوَخاتَمَ  هللاَّ  َعلِيًما َشْيءٍ  بُِكلِّ  هللاَّ
)40(  )األحزاب(  
  
دٌ  :قوله-3 ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ ًعا تََراھُمْ  بَْينَھُمْ  ُرَحَماءُ  اْلُكفَّارِ  َعلَى أَِشدَّاءُ  َمَعهُ  َوالَِّذينَ  هللاَّ ًدا ُركَّ  فَْضاًل  يَْبتَُغونَ  ُسجَّ

ِ  ِمنَ  ُجودِ  أَثَرِ  ِمنْ  ُوُجوِھِھمْ  فِي ِسيَماھُمْ  َوِرْضَوانًا هللاَّ ْنِجيلِ  فِي َوَمثَلُھُمْ  التَّْوَراةِ  فِي َمثَلُھُمْ  َذلِكَ  السُّ  َكَزْرعٍ  اإْلِ
اعَ  يُْعِجبُ  ُسوقِهِ  َعلَى فَاْستََوى ْغلَظَ فَاْستَ  فَآَزَرهُ  َشْطأَهُ  أَْخَرجَ  رَّ ُ  َوَعدَ  اْلُكفَّارَ  بِِھمُ  لِيَِغيظَ  الزُّ  آَمنُوا الَِّذينَ  هللاَّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا  )الفتح (  )29( َعِظيًما َوأَْجًرا َمْغفَِرةً  ِمْنھُمْ  الصَّ

 ِمنْ  اْألَْنِبَياءِ  َوَمَثلَ  َمثَِلي ِإنَّ  :قَالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  -َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ - ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  3271 البخاري برقمصحيح -4
 الَّ هَ : َويـَُقوُلونَ  َلهُ  َويـَْعَجُبونَ  ِبهِ  َيُطوُفونَ  النَّاسُ  َفَجَعلَ  زَاِويَةٍ  ِمنْ  لَِبَنةٍ  َمْوِضعَ  ِإالَّ  َوَأْمجََلهُ  فََأْحَسَنهُ  بـَْيًتا بـََىن  رَُجلٍ  َكَمَثلِ  قـَْبِلي

  .النَِّبيِّنيَ  َخاِمتُ  َوأَنَا اللَِّبَنةُ  فَأَنَا: قَالَ  !اللَِّبَنةُ  َهِذهِ  ُوِضَعتْ 
 َعَلْيكَ  َهوِّنْ  َلهُ  فـََقالَ  فـََراِئُصهُ  تـُْرَعدُ  َفَجَعلَ  َفَكلََّمهُ  رَُجلٌ  النَِّيبَّ  أََتى :قَالَ  َمْسُعودٍ  َأِيب  َعنْ  3303 سنن ابن ماجة برقم -5

َا ِمبَِلكٍ  تُ َلسْ  فَِإينِّ    اْلَقِديدَ  تَْأُكلُ  اْمَرَأةٍ  اْبنُ  أَنَا ِإمنَّ
 اْبنِ  َعنْ  7الدليل الذي استشھدوا به فيه أن محمدا رسول هللا وليس إلھا وھو في صحيح البخاري برقم -6

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - ُعَمرَ  ْسَالمُ  ُبِينَ  :" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  -َعنـْ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َشَهاَدةِ  سٍ مخَْ  َعَلى اْإلِ
  ." رََمَضانَ  َوَصْومِ  َواحلَْجِّ  الزََّكاةِ  َوِإيَتاءِ  الصََّالةِ  َوِإقَامِ 
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  ...نه مساوي لإللهأله أو إنه إا يومً   ھل قال النبيُّ : ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو
  ...وما سبق ينفي ذلك حاشاه : لجوابا

  
:( يقتضي المغايرة ،وال يقتضي الشرك إال في مواضع معينة مثل ) الواو(أن حرف العطف :الوجه الثاني

  )اعتمدت على هللا وعليك 
  )اعتمدت على هللا ثم عليك( والصحيح

ذھب أحمد وإسماعيل إلى : (  مثال ذلك، إًذا حرف العطف يقتضي المغايرة في األصل ال الشرك
  ...حمد غير إسماعيلأأن  لنا فالظاھر)المسجد
  ھذا ھو...حمد ھو إسماعيل  أم أنھا شخصان مختلفانأھل : والسؤال

َ  َوأَِطيُعوا: فحينما يقول هللا ُسولَ  هللاَّ   )آل عمران (  )132( تُْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  َوالرَّ
  ؟...ن حرف العطف يقتضي المغايرةأم أنھما يختلفان ؛ألالرسول مع  أن هللا تساوى ھل معنى ذلك 

  .أيًضا وأطيعوا أمر رسولكم  أيھا المسلمون أطيعوا أمر هللا :ھو إذا معنى اآلية
  

  !كثيًرا؟ بجانب هللا   لما ذا يذكر اسم النبيِّ : إن قيل
خمس   يوميذكر اسمه كل ه ؛ فُ علينا حبَّ أوجب هللا  ... فھو حبيب هللا أحب الخلق إلى هللا ألنه: قلت

 : حسان بن ثابتقال  ...مرات مع األذان
  إذا قال في الخمس المؤذن أشھد    ***   وضم اإلله اسم النبي إلى اسمه 
  .فذو العرش محمود وھذا محمد  ***           وشق له من اسمه ليجله 

  
تبطل وشبھتھم إن اإلنجيل  يوحنا يذكر  لنا صيغة مثل الصيغة التي أتى بھا المعترضون فھي :ثانيًا

أَْن يَْعِرفُوَك أَْنَت اإِللهَ اْلَحقِيقِيَّ : َوھِذِه ِھَي اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ 3عدد  17ومعتقدھم أيًضا ،وذلك في االصحاح
  .َوْحَدَك َويَُسوَع اْلَمِسيَح الَِّذي أَْرَسْلتَهُ 

  
  ...إال هللا، وان يسوع رسول هللا  أن طريق الحياة الحقيقية ھو أن تؤمن بان ال اله:  ويبقى معنى النص ھو

  
ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  َشھَاَدةِ  :النص نفس ما قالوا في شبھتھم  ًدا َوأَنَّ  هللاَّ ِ  َرُسولُ  ُمَحمَّ   .هللاَّ

  
:كما قال أبو األسود الدؤالي  :أقول لكل معترض يثير تلك الشبھة   

".ذا فعلَت عظيُم عار عليك إ    ** **    ال تنه عن خلٍق وتأتيَّ مثله "   
  

َ◌لَِماَذا تَْنظُُر اْلقََذى الَِّذي فِي َعْيِن 3عدد 7إنجيل متى إصحاح كما نُسب ليسوع المسيح في : وأقول له أيًضا
ا اْلَخَشبَةُ الَّتِي فِي َعْينَِك فاَلَ تَْفطَُن لَھَا؟  ى ِمْن َعْينَِك، َوھَا َدْعني أُْخِرِج اْلقَذَ : أَْم َكْيَف تَقُوُل ألَِخيكَ 4أَِخيَك، َوأَمَّ

الً اْلَخَشبَةَ ِمْن َعْينَِك، َوِحينَئٍِذ تُْبِصُر َجيًِّدا أَْن تُْخِرَج اْلقََذى ِمْن َعْيِن 5اْلَخَشبَةُ فِي َعْينَِك؟  يَاُمَرائِي، أَْخِرْج أَوَّ
  !أَِخيكَ 
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  ...!موته نبي أصحابه ارتدوا بعد                                                
  

الوا ) الرافضة(من الشبھات التي تناقلھا المنصرون عن الشيعية األمامية  م ق د رسول :أنھ إن أصحاب محم
م  دير ھ ى أقصى التق ه إال سبعة عل د موت داد:اإلسالم كفروا بع و ذر ،والمق ي ،وسلمان ،وأب تدلين ....عل مس

دٌ  َوَما : على ذلك بقوله  هِ  ِمنْ  لَتْ خَ  قَدْ  َرُسولٌ  إاِلَّ  ُمَحمَّ لُ  قَْبلِ ُس إِنْ  الرُّ اتَ  أَفَ لَ  أَوْ  َم تُمْ  قُتِ ى اْنقَلَْب ابُِكمْ  َعلَ  أَْعقَ
َ  يَُضرَّ  فَلَنْ  َعقِبَْيهِ  َعلَى يَْنقَلِبْ  َوَمنْ  ُ  َوَسيَْجِزي َشْيئًا هللاَّ اِكِرينَ  هللاَّ   )آل عمران (  )144( الشَّ

  
  الرد على الشبھة

  
  :من أساسه لوجھن إن عنوان الشبھة باطل: أوالً 

وعليه .....فھذه اآلية ما نزلت بعد وفاته ،كما يظن المنصرون أن الوحي انتھى بموت النبي : الوجه األول
  ...!نبي أصحابه ارتدوا بعد موته: يصبح ذلك العنوان
  باطل ال أساس له

ة تحكي أن لآلية سبب نزول ال يتعلق بتلك الشبھة الواھية ؛فكل ما في األم: الوجه الثاني ة الكريم ر أن اآلي
ة من  أُشيع أن النبي : ا حدث في غزوة أحد وھوموقفً  بعض الصحابة يصيبھم حال إذا ب قتل في المعركة ف

اتَ  أَفَإِنْ   :الذھول ويتوقفون عن القتال ،ويتركون المعركة وھذا ھو المقصود بقوله  لَ  أَوْ  َم تُمْ  قُتِ ى اْنقَلَْب  َعلَ
   أَْعقَابُِكمْ 
 أََصابَھُمْ  لَِما َوھَنُوا فََما َكثِيرٌ  ِربِّيُّونَ  َمَعهُ  قَاتَلَ  نَبِيٍّ  ِمنْ  َوَكأَيِّنْ :  بھم ربھم  في موقف آخر قائالوقد عات

ِ  َسبِيلِ  فِي ُ  اْستََكانُوا َوَما َضُعفُوا َوَما هللاَّ ابِِرينَ  يُِحبُّ  َوهللاَّ  لَنَا اْغفِرْ  َربَّنَا واقَالُ  أَنْ  إاِلَّ  قَْولَھُمْ  َكانَ  َوَما) 146( الصَّ
ُ  فَآتَاھُمُ ) 147( اْلَكافِِرينَ  اْلقَْومِ  َعلَى َواْنُصْرنَا أَْقَداَمنَا َوثَبِّتْ  أَْمِرنَا فِي َوإِْسَرافَنَا ُذنُوبَنَا ْنيَا ثََوابَ  هللاَّ  َوُحْسنَ  الدُّ
ُ  اآْلِخَرةِ  ثََوابِ    )آل عمران(  )148( اْلُمْحِسنِينَ  يُِحبُّ  َوهللاَّ

  
ى رسول هللا : وأما الفريق اآلخر قال ا مات عل ه موتوا على م راد من قول ذا الم يَْجِزي : وھ ُ  َوَس  هللاَّ

اِكِرينَ    . الشَّ
اء في ا ج ك ھو م ل ذل ر دلي ن كثي ــزم ملـا :تفسير اب ــزم مــن ا  نــادى مــنهم، قتــل مــن وقُتِــل ُأُحــد، يـوم املســلمني مــن ا

  اهللا رسـول ضـرب قـد كـان وإمنـا. حممـًدا قتلـتُ : هلـم فقـال املشـركني إىل َقِميئَـةَ  ابـن ورجـع. قُتل قد حممًدا إن أال: الشيطان
  الناس من كثري قلوب يف ذلك فوقع رأسه، يف َفَشجَّه
 وَهـن فحصـل السـالم، علـيهم األنبيـاء، مـن كثـري عـن اهللا قَـصَّ  قـد كمـا ذلـك، عليـه وجـوزوا قُتـل، قد اهللا رسول أن واعتقدوا
ْبِلـهِ  ِمـنْ  َخلَـتْ  قَـدْ  َرُسولٌ  ِإال ُحمَمَّدٌ  َوَما{ :  رسوله على -وجل عز- اهللا أنزل ذلك ففي القتال عن وتَأخر وضعف  الرُُّسـلُ  قـَ

  .عليه القتل جواز ويف الرسالة يف م أْسوة له: أي} 
 فــالن يــا: لــه فقــال مــه،د يف يتشــحط وهــو األنصــار مــن رجــل علــى َمــر املهــاجرين مــن رجــال أنّ  أبيــه، عــن َجنــيح، أيب ابــن قــال

 ِإال ُحمَمَّدٌ  َوَما{ : فنزل دينكم، عن فقاتلوا بلغ، فقد قُِتل قد  حممد كان إن: األنصاري فقال قُِتل؟ قد احممدً  أن أشعرتَ 
  .  النبوة دالئل يف البيهقي] بكر أبو احلافظ[ رواه}  الرُُّسلُ  قـَْبِلهِ  ِمنْ  َخَلتْ  َقدْ  َرُسولٌ 
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َقَلْبــُتمْ  قُِتــلَ  َأوْ  َمــاتَ  َأفَــِإنْ { : ضــعف لــه حصــل مــن علــى منكــرا تعــاىل قــال مث  َوَمــنْ {  الَقْهقــرى رجعــتم: أي}  َأْعَقــاِبُكمْ  َعَلــى انـْ
َقِلبْ   رسـوله واتبعـوا دينـه، عـن وقـاتلوا بطاعتـه قـاموا الـذين: أي}  الشَّـاِكرِينَ  اللَّـهُ  َوَسـَيْجِزي َشـْيًئا اللَّهَ  َيُضرَّ  فـََلنْ  َعِقبَـْيهِ  َعَلى يـَنـْ
  .وميتا حيا
  

  ...  كفروا بعد موت النبي...إن الشيعة األمامية يعتقدون أن أبا بكر ،وعمر وعثمان : اثانيً 
اة النبي : ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو د وف دين بع وا عن أداة  من الذي حارب المرت ذين امتنع ؛ال

  بو بكر وأصحابه؟الزكاة وعلن عليھم حروب الرد وسماھم بالمرتدين، أليس ھو أ
  .بلي: الجواب 

ا ..وأن يكونوا منصفين ...إذن كنت أتمنى أن ال يردد المنصرون كالًما كالببغاوات العجماوات ذا م ولكن ھ
  ..عليه  معاھدناھ

  
إن االعتراض الحقيقي عند المنصرين المعترضين فھذه ھي أناجيلھم تذكر أن أصحاب يسوع المسيح : اثالثً 

  ..وه أنكره وباعوه ،وترك
  ...أنكره بطرس ثالث مرات ،وباعه يھوذا بثالثين من الفضة ،وعند القبض عليه تركه الجميع وھربوا

:قال أبو األسود الدؤالي وأخيرا أقول لكل واحد منھم كما   
".عار عليك إذا فعلَت عظيُم     ** **    ال تنه عن خلٍق وتأتيَّ مثله "   

  
َ◌لَِماَذا تَْنظُُر اْلقََذى الَِّذي فِي َعْيِن 3عدد 7إنجيل متى إصحاح في يح وأقول له أيًضا كما نُسب ليسوع المس

ا اْلَخَشبَةُ الَّتِي فِي َعْينَِك فاَلَ تَْفطَُن لَھَا؟  َدْعني أُْخِرِج اْلقََذى ِمْن َعْينَِك، َوھَا : أَْم َكْيَف تَقُوُل ألَِخيكَ 4أَِخيَك، َوأَمَّ
الً اْلَخَشبَةَ ِمْن َعْينَِك، َوِحينَئٍِذ تُْبِصُر َجيًِّدا أَْن تُْخِرَج اْلقََذى ِمْن َعْيِن يَامُ 5اْلَخَشبَةُ فِي َعْينَِك؟  َرائِي، أَْخِرْج أَوَّ  

  
  

  ..!نبي اإلسالم يخبر أن اإلسالم سينكمش ،ويختفي                                
  

ثم يدعي أنه ال يفسر من نفسه وال ...ھذا حديث خطير ...على فضائيته قبل شلحه منھا مھ وقال كبير
ميَان( بَاب) احلَْجِّ  (ِكَتاب جاء في صحيح البخاري...وال يبقى له أثر ،اإلسالم سوف ينكمش  :ثم قال... يفتي  اْإلِ
ميَانَ  ِإنَّ  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  -َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ - ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  1743 )اْلَمِديَنةِ  ِإَىل  يَْأِرزُ   تَْأِرزُ  َكَما اْلَمِديَنةِ  ِإَىل  َلَيْأِرزُ  اْإلِ
  ."ُجْحِرَها ِإَىل  اْحلَيَّةُ 

يَمانَ  إِنَّ  :◌ً ثم فسر من تلقاء نفسه قائال  إِلَى اْلَحيَّةُ تنكمش  َكَماينكمش  :يزأر أي لَيَأِْرزُ  اإْلِ
  ...الوادع لإلسالم لقد اقتربت نھايته: وأردفھا قائالً ....ُجْحِرھَا

  
  

  الرد على الشبھة
  

 ثالثة رد الشبھة يكون و، دليل كذبه ...اإلسالم بكذبه المعھود ةحاربم بُغيةما قاله  إن الدعي كاذب في كلِّ 
  :أوجه من
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وھذا كذب  ...وال يفتي من نفسه بل من كتب التراث ينقل،أنه قال إنه ال يفسر من نفسه : الوجه األول
  ...على كتب التراث عظھر ذلك بعد االضطالوسي... واضح ، ألنه فسر من نفسه

  
 ...،ويستقرنھا ينتشراھا ينكمش كما قال ھذا الكاذب ،ولكن معاليس معن) يأزر( إن كلمة : الوجه الثاني

يَمانَ  إِنَّ :  ويصبح معنى الحديث   ....ُجْحِرھَا إِلَى اْلَحيَّةُ تنتشر  َكَما ويستقر ينتشر :أي لَيَأِْرزُ  اإْلِ
  :كما يلي )كتب التراث ( الرجوع لشروح الحديث وكتب اللغةدليل ذلك ھو 

  ) ُجْحرَها ِإَىل  اْحلَيَّة تَْأِرز َكَما: (  قـَْوله ): 107ص/6ج(فتح الباري البن حجر  -1
ميَان َكَذِلكَ  اُجْحرهَ  ِإَىل  رََجَعتْ  َشْيء رَاَعَها فَِإَذا ِبهِ  َتِعيش َما طََلب ِيف  ُجْحرَها ِمنْ  تـَْنَتِشر َكَما ِإنـََّها: َأيْ   ، اْلَمِديَنة ِيف  ِانـَْتَشرَ  اْإلِ

 ، ِمْنهُ  ِللتـََّعلُّمِ   النَِّيبّ  َزَمن ِيف  ِألَنَّهُ  اْألَْزِمَنة مجَِيع َذِلكَ  فـََيْشَمل ،  النَِّيبّ  ِيف  ِلَمَحبَِّتهِ  اْلَمِديَنة ِإَىل  َساِئق نـَْفسه ِمنْ  َلهُ  ُمْؤِمن وَُكلّ 
َْدِيِهمْ  ِلِالْقِتَداءِ  َوتَاِبعهمْ  َوالتَّاِبِعنيَ  الصََّحابَة َزَمن َوِيف   َوآثَار آثَاره ِمبَُشاَهَدةِ  َوالتَّبَـرُّك َمْسِجده ِيف   قـَْربه ِلزِيَارَةِ  َذِلكَ  بـَْعد َوِمنْ  ، ِ

هُ  َكانَ  الَِّذي َواْلَقْرن  النَِّيبّ  َحَياة ِيف  َهَذا َكانَ :  الدَّاُوِديّ  َوَقالَ .  َأْصَحابه  .... َخاصَّة يـَُلونـَُهمْ  َوالَِّذينَ  يـَُلونـَُهمْ  َوالَِّذينَ  مْ ِمنـْ
  أھـ
 بدأ اإلسالم إن(: قال  النيب عن عمر ابن عن ): 165ص / 1ج(الديباج على مسلم بن الحجاج للسيوطي-2

 ضم وحكي زاي مث رةمكسو  وراء مزة يأرز) حجرها يف احلية تأزر كما املسجدين بني يأزر وهو بدأ كما غريبا وسيعود غريبا
  أھـ . واملدينة مكة مسجد :أي املسجدين بني وجيتمع ينضم :أي وفتحها الراء

 قال بعض إىل بعضه وجيتمع ينضم أي :أبوعبيد قال "يأرز:"  وقوله ): 679ص/1ج(جاء في كتاب كشف المشكل-3
  .األرز أروز خبال فذاك رؤبة
 .الدجال يدخلهما ال أنه النيب ضمن وقد واملدينة مكة املسجدانو   بعض إىل بعضه ينضم ولكن للمعروف ينبسط ال:أي
  أھـ
 املدينة إىل ليأِرز اإلسالم أن  حديثه يف] :  -  عبيد أبو[  وقال أرز ): 37ص/1ج(غريب الحديث البن سالم-4
:  رجال يذم لرؤبة أنشدناو  فيها بعض إىل بعضه وجيتمع إليها ينضم يأرز:  قوله:  األصمعي قال.  جحرها إىل احلية تأِرز كما
  ... األْرزِ  َأُرْوزُ  َخبَّالٌ  فذاك] ...  الرجز[ 

 ِانَّ : "   النَِّىبَّ  قول ومنه ُأُروزاً  يْأِرزُ  فالن:  يقال.  انـَْقَبض:  َاي َأَرزَ  سئل ِانْ :  قولُه 572وجاء في الجزء الثاني ص
  أھـ. وتنقبض ينضم:  َأي"  رهاُجحْ  إىل احليَّة تْأِرزُ  كما املدينةإىل  ليْأِرز اإلسالم

  
 ثابت َأُروزٌ  ورجل وَأُروزٌ  آِرزٌ  فهو وثـََبتَ  وَجتَمَّعَ  تـََقبَّضَ  ُأُروزاً  يَْأِرزُ  َأَرزَ )  أرز(  ) 305/ 5ج(لسان العرب البن منظور-5

  أھـ .واجتمع تـََقبَّضَ  :َأي فَأَرزَ  حاجة وسئل، ُروزٌ أَ  فهو ْخبِله من وتـََقبَّضَ  َتضامَّ  ِإذا وُأُروزاً  َأْرزاً  يَْأِرزُ  فالن َأَرزَ  اجلوهري جمتمع
  
 الَذتْ :  احلَيَّةُ  و وَأُروزٌ  آِرزٌ  فهو وثـََبتَ  وَجتَمَّعَ  انـَْقَبضَ :  ُأُروزاً  الراءِ  ُمثـَلََّثةَ  يأِرزُ  أَرزَ  ): 1/645ج(القاموس المحيط -6

ا يف وثـََبَتتْ  إليه َورََجَعتْ  ُجبحرِها   أھـ . َمكاِ
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 ورجل ، وأروزا أرزا بالكسر"  يأرز"  واملضارع ، انقبضوا أي ، املؤمنون وأرز ) :165ص /9ج(البالغة شرح نھج-7
 . وجيتمع إليها ينضم :أي ،"   جحرها إىل احلية تأرز كما املدينة إىل ليأرز اإلسالم إن: "  احلديث وىف ، منقبض :أي أروز
  أھـ
  

ين الذي تركوا يإن المسيح:اة الجزيرة في برنامج بال حدود إن األنبا مكيسموس  قال على قن:الوجه الثالث
أكثر من مليون  36يوميًا ،وخالل حقبة سنة 200إلى  80مسيحيتھم ودخلوا إلى اإلسالم  في مصر من 

  ....وربع دخلوا اإلسالم في مصر 
  !تعليق ال ....أن اإلسالم ھو أكثر األديان انتشارا في العالم ةومن المعلوم اليوم على الصحف األوربي

  
  

  !؟نبيِّكم لماذا تدافعون عن                                                   
  

 ( إِنَّا َكفَْينَاَك اْلُمْستَْھِزئِينَ  : يقول   كم في حين أن القرآنَ لماذا تدافعون عن نبيِّ   :فيه يقول  ھم سؤاالً أحدُ سأل 
 95الحجر (،  ويقول :  ِيَْھِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ  ُمَك ِمَن النَّاِس إِنَّ ّهللاَ الَ َوّهللاُ يَْعص ) 67المائدة. (  
  ؟                                افلماذا تدافعون عنه إذً  
  

  الرد على الشبھة •
  

ُ  َصلَّى - ناندافع عن نبيِّ  إننا  :أوالً   اھتدينالواله ما  و ، رفنا هللاَ لواله ما عف؛  ألنه حبيبنا ؛  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ
  ....علينا  وذلك من فضل هللا،  لواله  لكنا من الھالكينو ،وال تصدقنا وال صلينا 

ُ  َصلَّى -ندافع عنه  إننا ؛فال يوجد من الخير لنا ألنه القدوة واألسوة؛ وأرواحنا   اونفديه بدمائن -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ
ُ  َصلَّى -شيء إال ودلنا النبيُّ  ُ  َصلَّى -عنه ،وما وجد من الشِر شيء إال ونھانا النبيُّ   -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ  َعَلْيهِ  هللاَّ

َ : عنه؛ قال    -َوَسلَّمَ  َ َواْليَْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر هللاَّ ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِّمن َكاَن يَْرُجو هللاَّ  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل هللاَّ
    ).21األحزاب(َكثِيرً 

   
ُ  َصلَّى -ندافع عنه إننا  َعلَى اْلُمؤِمنِيَن إِْذ بََعَث  لَقَْد َمنَّ ّهللاُ  :  قال  ؛لنا  ألنه منة هللاِ ؛  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

يِھْم َويَُعلُِّمھُ  ْن أَنفُِسِھْم يَْتلُو َعلَْيِھْم آيَاتِِه َويَُزكِّ بِينٍ فِيِھْم َرُسوالً مِّ  ُم اْلِكتَاَب َواْلِحْكَمةَ َوإِن َكانُوْا ِمن قَْبُل لَفِي َضالٍل مُّ
  ) 164آل عمران  .(  

ُ  َصلَّى -ندافع عنه إننا  ْن أَنفُِسُكْم   : قال  ؛لنا  ألنه رحمة من هللا؛  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ
ِحيمٌ َعلَْيِه َما َعنِتُّ  َعِزيزٌ    )  .128التوبة(    ْم َحِريٌص َعلَْيُكم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف رَّ

 فھذه العبارة تتنافى مع العقيدةِ ) رسول هللا  إال(من ذلك ننكرعلى من يقول ھذه العبارة  غمِ وعلى الرُ  
 الكتبِ  و،واألنبياءِ ،  الكريم القرآنِ  :،مثلشيء  سبوا كلَّ   اإلسالمِ  إذ أن الظاھر منھا يا أعداءَ  ؛ الصحيحةِ 
  ! أبًداوھذا ال نقبله  ، هللا رسول إال....  المقدسة

  
ُ  َصلَّى - نا عنه عِ ادف ىعل ألدلةَ اإن :   اثانيً    : ما يلي  منھاجدا   كثيرةً  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

  : الكريم القرآنِ من : أوالً  
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 إِْذ أَْخَرَجهُ الَِّذيَن َكفَُروْا ثَانَِي اْثنَْيِن إِْذ ھَُما فِي اْلَغاِر إِْذ يَقُوُل إاِلَّ تَنُصُروهُ فَقَْد نََصَرهُ ّهللاُ   : قوله  -1
ْفلَى َعَل َكلَِمةَ الَِّذيَن َكفَُروْا الَِصاِحبِِه الَ تَْحَزْن إِنَّ ّهللاَ َمَعنَا فَأَنَزَل ّهللاُ َسِكينَتَهُ َعلَْيِه َوأَيََّدهُ بُِجنُوٍد لَّْم تََرْوھَا َوجَ  لسُّ

  ) . 40التوبة(    َوَكلَِمةُ ّهللاِ ِھَي اْلُعْليَا َوّهللاُ َعِزيٌز َحِكيمٌ 
 أي مكة من}  َكَفُرواْ  الذين َأْخَرَجهُ {  حني}  ِإذْ  اهللا َنَصَرهُ  فـََقدْ {  النيبَّ  :أي}  تَنُصُروهُ  ِإالَّ {  :جاء في تفسير الجاللين

 نصره املعىن ، بكر أبو واآلخر اثنني أحد :أي حال}  اثنني ثَاِينَ {  الندوة بدار نفيه أو حبسه وأ قتله أرادوا ملا اخلروج إىل أجلَأُه
{  ثان بدل}  ِإذْ {  ثور جبل يف نقب}  الغار يف ُمهَا{  قبله »إذ« من بدل}  ِإذْ {  غريها يف خيذله فال احلالة تلك مثل يف اهللا

}  َمَعَنا اهللا ِإنَّ  َحتَْزنْ  الَ {  ألبصرنا قدميه حتت أحدهم نظر لو:  املشركني أقدام رأى امل له قال وقد بكر أيب}  ِلَصاِحِبهِ  يـَُقولُ 
 تـََرْوَها ملَّْ  ِجبُُنودٍ {  النيب :أي}  َوأَيََّدهُ {  بكر أيب على وقيل  النَِّيبِّ  على قيل}  َعَلْيهِ {  طمأنينته}  َسِكيَنَتهُ  اهللا فَأَنَزلَ {  بنصره

 كلمة :أي}  اهللا وََكِلَمةُ {  املغلوبة}  السفلى{  الشرك دعوة :أي}  َكَفُرواْ  الذين َكِلَمةَ  َوَجَعلَ {  قتاله ومواطن غارال يف مالئكة} 
  أھـ  . صنعه يف}  َحِكيمٌ {  ملكه يف}  َعزِيزٌ  واهللا{  الغالبة الظاهرة}  العليا هي{  الشهادة

ُسولَ   : قوله -2 يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوباً ِعنَدھُْم فِي التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل يَأُْمُرھُم  الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ النَّبِيَّ األُمِّ
ُم َعلَْيِھُم اْلَخبَآئَِث َويََضُع َعنْ  الََل الَّتِي ھُْم إِْصَرھُْم َواألَغْ بِاْلَمْعُروِف َويَْنھَاھُْم َعِن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَھُُم الطَّيِّبَاِت َويَُحرِّ

ُروهُ َونََصُروهُ      َواتَّبَُعوْا النُّوَر الَِّذَي أُنِزَل َمَعهُ أُْولَـئَِك ھُُم اْلُمْفلُِحونَ  َكانَْت َعلَْيِھْم فَالَِّذيَن آَمنُوْا بِِه َوَعزَّ
القرآن واتبعوا ,  وقروه وعظَّموه ونصروهعن المؤمنين في اآلية ھم الذين   يقول ربنا) . 157األعراف(

   .به عباده المؤمنين أولئك ھم الفائزون بما وعد هللاُ , عملوا بسنته و,  المنزل عليه
ُ  َصلَّى -  فمن نصرته    .ه الكريموال الطعن في شخصِ  ،وال نقبل اإلساءة من أحدٍ ، أن ندافع عنه -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

َ  اتَّقُوا آََمنُوا الَِّذينَ  أَيُّھَا يَا :قوله  -3 اِدقِينَ  َمعَ  َوُكونُوا هللاَّ  ِمنَ  َحْولَھُمْ  َوَمنْ  اْلَمِدينَةِ  أِلَْھلِ  َكانَ  َما) 119( الصَّ
ِ  َرُسولِ  َعنْ  يَتََخلَّفُوا أَنْ  اأْلَْعَرابِ  ٌ  يُِصيبُھُمْ  اَل  بِأَنَّھُمْ  َذلِكَ  نَْفِسهِ  َعنْ  بِأَْنفُِسِھمْ  يَْرَغبُوا َواَل  هللاَّ  َواَل  نََصبٌ  َواَل  ظََمأ

ِ  َسبِيلِ  فِي ْخَمَصةٌ مَ   َصالِحٌ  َعَملٌ  بِهِ  لَھُمْ  ُكتِبَ  إاِلَّ  نَْياًل  َعُدوٍّ  ِمنْ  يَنَالُونَ  َواَل  اْلُكفَّارَ  يَِغيظُ  َمْوِطئًا يَطَئُونَ  َواَل  هللاَّ
َ  إِنَّ    .)التوبة ( )120( اْلُمْحِسنِينَ  أَْجرَ  يُِضيعُ  اَل  هللاَّ

 ما كل يف نواهيه واجتنبوا اهللا أوامر امتثلوا ، بشرعه وعملوا ورسوله اهللا صدَّقوا الذين أيها يا :الميسر جاء في التفسيرِ 
م يف الصادقني مع وكونوا وترتكون، تفعلون م من شأن كل ويف وعهودهم، َأميا   اهللا رسول مدينة ألهل ينبغي كان ما .شؤو
 يف  والرسول بالراحة ألنفسهم يرضوا وال ،  اهللا لرسو  عن ودورهم أهلهم يف يتخلَّفوا أن البادية سكان من حوهلم وَمن
م ذلك; ومشقة تعب  يُغِضبُ  أرًضا يطؤون وال اهللا، سبيل يف جماعة وال تعب وال عطش وجهادهم سفرهم يف يصيبهم ال بأ

 ال اهللا إن. صاحل عمل ثواب كله بذلك هلم ُكِتب إال هزميةً  أو قتال وعدوهم اهللا عدو ِمن يصيبون وال إياها، وطؤهم الكفارَ 
 أھـ.احملسنني أجر يضيع

  
  :ما يلي  ا منھاكثيرة جدً  أدلة المطھرة من السنة : اثانيً 
ُ  َصلَّى - بجانبه  -عنھم  رضي هللاُ  - ووقوف الصحابة  ، وغيرھا أحد ما حدث في غزوةِ  -1 -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

وھذا واضح من أحاديث كثيرة ،  -عنھم رضي هللاُ  و، رحمھم هللا  -الطيبة يدفعون عنه حتى فاضت أرواحھم 
  .السير ومن كتبِ ، 
 هجرة النيبِّ  (باب  )األنصار مناقب(كتاب  البخاري في صحيحِ   وذلك " َوأُمََّهاتَِنا ِبآبَائَِنا َفَديـَْناكَ  : "بكرقول أبي   -2
  ( اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ   3615برقم   ََّصلَّى - هِ اللَّ  َرُسولَ  َأن  ُ  َخيـََّرهُ  َعْبًدا ِإنَّ  :فـََقالَ  اْلِمْنَربِ  َعَلى َجَلسَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ
َيا َزْهَرةِ  ِمنْ  يـُْؤتَِيهُ  َأنْ  بـَْنيَ  اللَّهُ  نـْ َنا َوأُمََّهاتَِنا ائَِناِبآبَ  َفَديـَْناكَ  :َوقَالَ  َبْكرٍ  أَبُو فـََبَكى ِعْنَدهُ  َما فَاْخَتارَ  ِعْنَدهُ  َما َوبـَْنيَ  َشاءَ  َما الدُّ  َلهُ  فـََعِجبـْ
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َيا َزْهَرةِ  ِمنْ  يـُْؤتَِيهُ  َأنْ  بـَْنيَ  اللَّهُ  َخيـََّرهُ  َعْبدٍ  َعنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  ُخيِْربُ  الشَّْيخِ  َهَذا ِإَىل  اْنظُُروا :النَّاسُ  َوقَالَ  نـْ  يـَُقولُ  َوُهوَ  ِعْنَدهُ  َما َوبـَْنيَ  الدُّ
   ِإنَّ :"  اللَّهِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ِبهِ  َأْعَلَمَنا ُهوَ  َبْكرٍ  أَبُو وََكانَ  اْلُمَخيـَّرَ  ُهوَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َفَكانَ  َوأُمََّهاتَِنا ِبآبَائَِنا َفَديـَْناكَ 

ْسَالمِ  ُخلَّةَ  ِإالَّ  َبْكرٍ  أَبَا ختََّْذتُ َال  أُمَِّيت  ِمنْ  َخِليًال  ُمتَِّخًذا ُكْنتُ  َوَلوْ  َبْكرٍ  أَبَا َوَماِلهِ  ُصْحَبِتهِ  ِيف  َعَليَّ  النَّاسِ  َأَمنِّ  ِمنْ  َقَنيَّ  َال  اْإلِ  ِيف  يـَبـْ
  . "َبْكرٍ  َأِيب  َخْوَخةُ  ِإالَّ  َخْوَخةٌ  اْلَمْسِجدِ 

  ....  هلَ ءبل ذكر فضا" .. َوأُمََّهاتَِنا ِبآبَائَِنا َفَديـَْناكَ  ":بكرأبي  لم  ينكر على قولِ    الواضح أن النبيَّ 
   
ا عً ادفأراد قتله   لما سب النبيَّ  ، بن سلولامع رأس النفاق :  في أكثر من موقف منھا فعل عمرَ  -3
 ) َمْظُلوًما َأوْ  ظَاِلًما اَألخِ  َنْصرِ  ( باب )واآلدب  والصلة لربا (كتاب    في صحيح مسلمذلك و .... رسول هللا عن
  4682برقم

 يَا:  اْألَْنَصاِريُّ  فـََقالَ  اْألَْنَصارِ  ِمنْ  رَُجًال  اْلُمَهاِجرِينَ  ِمنْ  رَُجلٌ  َفَكَسعَ  َغَزاةٍ  ِيف   لنَِّيبِّ ا َمعَ  ُكنَّا :قال  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  اِبرَ جَ عن  
 ِمنْ  رَُجلٌ  َكَسعَ : اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَاُلوا اْجلَاِهِليَّةِ  َدْعَوى بَالُ  َما : اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  َلْلُمَهاِجرِينَ  يَا :اْلُمَهاِجِريُّ  َوقَالَ  َلْألَْنَصارِ 

 ِإَىل  رََجْعَنا لَِئنْ  َواللَّهِ  فـََعُلوَها َقدْ  :فـََقالَ  ُأَيبٍّ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َفَسِمَعَها ُمْنِتَنةٌ  فَِإنـََّها َدُعوَها :فـََقالَ  اْألَْنَصارِ  ِمنْ  رَُجًال  اْلُمَهاِجرِينَ 
َها اْألََعزُّ  لَُيْخرَِجنَّ  اْلَمِديَنةِ   يـَْقُتلُ  ُحمَمًَّدا َأنَّ  النَّاسُ  يـََتَحدَّثُ  َال  َدْعهُ  :فـََقالَ  اْلُمَناِفقِ  َهَذا ُعُنقَ  َأْضِربُ  َدْعِين  :ُعَمرُ  قَالَ  اْألََذلَّ  ِمنـْ
  . َأْصَحابَهُ 

  
 ( ِكَتاب نجدھا في صحيح مسلم ....  النَّبِيِّ عن   ثابتٍ  بنُ  القصيدة الرائعة التي دافع بھا حسانُ -4

َها اللَّهُ  َرِضيَ - َعاِئَشةَ  َعنْ   4545برقم )   ثَاِبتٍ  ْبنِ  َحسَّانَ  َفَضاِئلِ  ( بَاب) ◌ِ  الصََّحابَة لِ َفَضائِ    اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  -  َعنـْ
َها َأَشدُّ  فَِإنَّهُ  قـَُرْيًشا اْهُجوا: قَالَ   ِإَىل  فََأْرَسلَ  يـُْرضِ  فـََلمْ  فـََهَجاُهمْ  اْهُجُهمْ  :فـََقالَ  َرَواَحةَ  اْبنِ  ِإَىل  فََأْرَسلَ  بِالنَّْبلِ  َرْشقٍ  ِمنْ  َعَليـْ

 الضَّاِربِ  اْألََسدِ  َهَذا ِإَىل  تـُْرِسُلوا َأنْ  َلُكمْ  آنَ  َقدْ  :َحسَّانُ  قَالَ  َعَلْيهِ  َدَخلَ  فـََلمَّا ثَاِبتٍ  ْبنِ  َحسَّانَ  ِإَىل  َأْرَسلَ  مثَُّ  َماِلكٍ  ْبنِ  َكْعبِ 
 فَِإنَّ  تـَْعَجلْ  َال :  اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  اْألَِدميِ  فـَْريَ  بِِلَساِين  َألَْفرِيـَنـَُّهمْ  بِاْحلَقِّ  بـََعَثكَ  َوالَِّذي :فـََقالَ  ُحيَرُِّكهُ  َفَجَعلَ  ِلَسانَهُ  َأْدَلعَ  مثَُّ  ِبَذنَِبهِ 
َا قـَُرْيشٍ  َأْعَلمُ  َبْكرٍ  أَبَا  ِيل  خلََّصَ  َقدْ : اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـََقالَ  رََجعَ  مثَُّ  َحسَّانُ  فَأَتَاهُ  ِيب َنسَ  َلكَ  يـَُلخِّصَ  َحىتَّ  َنَسًبا ِفيِهمْ  ِيل  َوِإنَّ  بِأَْنَساِ

ُهمْ  َألَُسلَّنَّكَ  بِاْحلَقِّ  بـََعَثكَ  َوالَِّذي َنَسَبكَ   ِحلَسَّانَ  يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  َفَسِمْعتُ  :َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  اْلَعِجنيِ  ِمنْ  الشَّْعَرةُ  ُتَسلُّ  َكَما ِمنـْ
 َفَشَفى َحسَّانُ  َهَجاُهمْ :  يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ : َوقَاَلتْ  َوَرُسوِلهِ  اللَّهِ  َعنْ  نَاَفْحتَ  َما يـَُؤيُِّدكَ  يـََزالُ  َال  اْلُقُدسِ  ُروحَ  نَّ إِ 

 ِشيَمُتهُ  اللَّهِ  َرُسولَ  َتِقيًّا بـَرًّا ُحمَمًَّدا َهَجْوتَ  اْجلََزاءُ  اكَ ذَ  يف اللَّهِ  َوِعْندَ  َعْنهُ  فََأَجْبتُ  ُحمَمًَّدا َهَجْوتَ  :َحسَّانُ  قَالَ  َواْشتَـَفى َواْشتَـَفى
 ِعنَّةَ األَ  يـَُبارِينَ  َكَداءِ  َكنَـَفىْ  ِمنْ  النـَّْقعَ  تُِثريُ  تـََرْوَها ملَْ  ِإنْ  بـُنَـيَِّيت  َثِكْلتُ  ِوقَاءُ  ِمْنُكمْ  ُحمَمَّدٍ  ِلِعْرضِ  َوِعْرِضى َوَواِلَدهُ  َأِىب  فَِإنَّ  اْلَوفَاءُ 

 اْلَفْتحُ  وََكانَ  اْعَتَمْرنَا َعنَّا َأْعَرْضُتُمو فَِإنْ  النَِّساءُ  بِاْخلُُمرِ  تـَُلطُِّمُهنَّ  ُمَتَمطَِّراتٍ  ِجَياُدنَا َتَظلُّ  الظَِّماءُ  اَألَسلُ  َأْكَتاِفَها َعَلى ُمْصِعَداتٍ 
 َوقَالَ  َخَفاءُ  ِبهِ  لَْيسَ  اْحلَقَّ  يـَُقولُ  َعْبًدا َأْرَسْلتُ  َقدْ  اللَّهُ  َوقَالَ  َيَشاءُ  َمنْ  ِفيهِ  اللَّهُ  يُِعزُّ  يـَْومٍ  ِلِضَرابِ  فَاْصِربُوا َوِإالَّ  اْلِغطَاءُ  َواْنَكَشفَ 

 اللَّهِ  َرُسولَ  يـَْهُجو َمنْ فَ  ِهَجاءُ  َأوْ  ِقَتالٌ  َأوْ  ِسَبابٌ  َمَعدٍّ  ِمنْ  يـَْومٍ  ُكلِّ  يف لََنا اللَِّقاءُ  ُعْرَضتُـَها األَْنَصارُ  ُهمُ  ُجْنًدا َيسَّْرتُ  َقدْ  اللَّهُ 
  .ِكَفاءُ  َلهُ  لَْيسَ  اْلُقْدسِ  َوُروحُ  ِفيَنا اللَّهِ  َرُسولُ  َوِجْربِيلٌ  َسَواءُ  َويـَْنُصُرهُ  َوَميَْدُحهُ  ِمْنُكمْ 

  

www.kalemasawaa.com



 127

 عليھم كباحثين بمنھجيةٍ  ألن الواجبَ  ؛البيّن تنم على جھلھم  المعترضونإن اآليات التي استدل بھا :  ا  ثالثً 
  : فمثالً  .....وا التفاسيرءقريو ،ھالِ كُ  جمعوا بين النصوصِ يأن  ةٍ صحيح

  )  .95الحجر(   إِنَّا َكفَْينَاَك اْلُمْستَْھِزئِينَ  : اآلية األولي
 والعاصي املغرية بن الوليد:  وهم بآفة منهم كالً  بإهالكنا بك}  اْلُمْستَـْهزِِئنيَ  كفيناك ِإنَّا{  : جاء في تفسير الجاللين 
  أھـ  . يغوث عبد بن واألسود املطلب عبد بن واألسود قيس بن وعدي وائل نب
   أھـ . إنَّا َكَفْيناك املستهزئني الساخرين من زعماء قريش : وجاء في التفسير الميسر 
، وھذا   قريشٍ  المستھزئين الساخرين من زعماءِ من   بأنه يكفي النبيَّ  وعليه فھذه اآلية وعد من هللا  

  . في األرضِ  ه ومكن لنبيِّ ،    حيث أھلكھم هللاُ  ما حدث
  : ھيتفرض نفسھا علينا  أسئلةً  نجد وھنا

  .  هبأيدي أصحابِ  قتلوا : الجواب؟ المستھزئين الساخرينكيف قتل زعماء قريش  : ألولا السؤال
؟  من جنوده  انكون جندً و،ه بنا من المستھزئين بعد وفاتِ   النبيَّ  ما المانع أن يكفي هللاُ  :الثاني السؤال

   !؟ يمنع ذلك ھل ھناك دليلٌ 
  ...ذلك ال يوجد دليل يمنع : الجواب

  
بَِّك َوإِن لَّْم تَْفَعْل فََما بَلَّْغَت ِرَسالَتَهُ َوّهللاُ   : يقول : اآلية الثانية  ُسوُل بَلِّْغ َما أُنِزَل إِلَْيَك ِمن رَّ يَا أَيُّھَا الرَّ

  )  .67المائدة( اِس إِنَّ ّهللاَ الَ يَْھِدي اْلقَْوَم اْلَكافِِرينَ يَْعِصُمَك ِمَن النَّ 
 تنال أن خوفاً  شيئاً  منه تكتم وال}  رَّّبكَ  ِمن ِإلَْيكَ  أُنِزلَ  مَّا{  مجيع}  بـَّلغْ  الرسول أيها يا{  : الجاللين تفسيرِ جاء في  

 بعضها كتمان ألنّ ]  رساالته[ واجلمع باإلفراد}  ِرَسالََتهُ  بـَلَّْغتَ  َفَما{  إليك أُنزل ما مجيع تبلغ مل :أي}  تـَْفَعلْ  ملَّْ  َوِإن{  مبكروه
 رواه » اهللا عصمين فقد انصرفوا «: فقال نزلت حىت ُحيرس  وكان يقتلوك أن}  الناس ِمنَ  يـَْعِصُمكَ  واهللا{  كلها ككتمان
   أھـ . } الكافرين القوم يـَْهِدى الَ  اهللا ِإنَّ {  احلاكم

 وإتمامِ  لبالغِ ابعد  إالقتل فال يُ ؛ من القتلِ   هنبيَّ  عصمَ  أن هللاَ  : من خالل قراءة التفسير ما ملخصهحظ نال 
 فلم يمت من أثرِ  والشھادةِ  له بين النبوةِ   جمع هللاُ و،ا ا شھيدً مات نبيً  نا نبيِّ مع وھذا ما حدث ، الرسالةِ 

اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت   : قوله  نزل عليهأوبعد ما  ، الرسالةِ  بعد أتمامِ  إالالسم الذي أكل بخيبر 
 ً   .) 3المائدة ( َعلَْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم ِدينا

ميت وأمتمت عليكم نع, اليوم أكملت لكم دينكم دين اإلسالم بتحقيق النصر وإمتام الشريعة : الميسر جاء في التفسيرِ 
  أھـ .وال تفارقوه, ورضيت لكم اإلسالم ديًنا فالزموه, بإخراجكم من ظلمات اجلاهلية إىل نور اإلميان

ھذه أآليات التي أن و،  نا نبيِّ   رسالةِ  وصدقِ ، العالمين  ربِّ  كالمِ  ن ھذا يدل علي صدقِ إف  عليهو  
أن ندافع عن  نعينھانا   قطُ  واحدٌ  دليلٌ ال يوجد ف ؛ عنه  ال تنھانا عن الدفاعِ  عترضونالمبھا  استشھد 

  . نا نبيِّ 
  

عالمين القادر ال وھو ربُّ ، ه أن يدافعوا عنه تالميذَ  أمر المسيحِ   يسوعَ  أنإنجيل لوقا يذكر إن :  ا  رابعً 
ھل ھي سيوف المحبة ! ا سيوفً  واأمرھم أن يبيعوا مالبسھم ويشتر ... المعترضينبحسب اعتقاد  يالقو

لِكِن اآلَن، َمْن لَهُ ِكيٌس «:فَقَاَل لَھُمْ 36عدد  22 حإال صحا فيذلك  جاء !؟ عنه للقتل والدفاع؟ أم سيوف 
ًضا ھَذا إِنَّهُ يَْنبَِغي أَْن يَتِمَّ فِيَّ أَيْ : ألَنِّي أَقُوُل لَُكمْ 37. َوَمْن لَْيَس لَهُ فَْليَبِْع ثَْوبَهُ َويَْشتَِر َسْيفًا. فَْليَأُْخْذهُ َوِمْزَوٌد َكذلِكَ 

، ھَُوَذا ھُنَا َسْيفَانِ «: فَقَالُوا38. »ألَنَّ َما ھَُو ِمْن ِجھَتِي لَهُ اْنقَِضاءٌ . َوأُْحِصَي َمَع أَثََمةٍ : اْلَمْكتُوبُ  فَقَاَل . »يَاَربُّ
  .»!يَْكفِي«:لَھُمْ 
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(  الربُّ  فھل! ؟ ..إيمانھمبحسب  اإلله) يسوع ( يقوي لا عن ھذا المالك الذي نزل نخبرونوليتھم ي  
  !ضعيف يحتاج لمن يناصره  ويقويه ؟) يسوع

ِ نعم  : الجواب   عدد 22 اإلصحاحلوقا  نجيلِ إفي ذلك  جاء....  ،إنه بحاجة لمن ينصره ويقويه بحاجة 
يهِ 43 َماِء ُيَقوِّ َجٍة، َوَصاَر َعَرقُُه َكَقَطَراِت َوإِْذ َكاَن فِي ِجَھاٍد َكاَن ُيَصلِّي ِبأََشدِّ َلَجا44. َوَظَھَر َلُه َمالٌَك ِمَن السَّ

   .َدٍم َناِزَلٍة َعَلى األَْرِض 
 المساعدة من هللا يحتاجُ ◌ٌ  مكرم من عند هللاِ  أم أنه رسولٌ ! ؟ يقويه مالكٌ ! عبد؟يُ  لهٌ إھل ھذا  :ويبقى السؤال

  .ھذا ھو!؟  هإال ب يىفھو ال يح
  :يھ للمعترضين اطرح نفسھت أسئلةأخيرا و
يسوع ھل  الربِّ  ليدمروا كنيسةَ  نالمتھور من غير المسيحيي من الشبابِ  ت مجموعةٌ ما ذا لو قام -1
  ! ه ؟تدافعون عنھا من أجلِ س
عليه أم تتركوه يطعن  ھل ستقومون بالردِ )يسوع  (ا يطعن فيه مسيحي كتابً  غيرُ  ماذا لو كتب كاتبٌ -2

  !؟ ما شاء هويسب في
  !؟ لماذا تدافعون عنه :إذن حين ويبقى السؤالُ  
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 -الصالة والسالم هعلي -رد السھام عن خير األنام محمد 
  

  أكرم حسن مرسي/ تأليف
  
  

  !؟للعالمين رحمة ھل نبيُّ اإلسالم                                              
  

 َرْحَمةً لِّْلَعالَِميَن َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ   :تقول ھم عن نبيِّ  ادائمً المسلمون يذكرھا  نِ آالقر في يةً آ ھناكإن  : قالوا
  )؟للكافرين أمثالنا  في حين أنه لم يكن رحمةً  للعالمين رحمةً  كيف يكون .)107األنبياء!  
  

 الرد على الشبھة •
  
  ...  ھو اإليمان به علقة بشرط تم الكاملة ن الرحمةإ حيث ؛ الصحة ھمكالمِ  ضبع إن في ظاھرِ  :أوالً 

  .)107األنبياء(  َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِميَن   : ه قولِ ل الميسر التفسيرِ  جاء في
  أھـ .ومن مل يؤمن خاب وخسر, وجنا فمن آمن بك َسِعدَ , الناسِ  إال رمحة جلميعِ  -أيها الرسول  -وما أرسلناك 

ه من في نجاتِ  اسببً    من به كانآومن ،   ال ينال ھذه الرحمة  من لم يؤمن به نأ نجد التفسيرِ  من خاللِ  
  :أدلة منھا تدلل على ذلك ...برضا العزيز الغفار وفوزه ، النارِ 

ا َكثِيًرا لَُكمْ  يُبَيِّنُ  َرُسولُنَا َجاَءُكمْ  قَدْ  اْلِكتَابِ  أَْھلَ  يَا  :  قوله - 1    قَدْ  َكثِيرٍ  َعنْ  َويَْعفُو اْلِكتَابِ  ِمنَ  تُْخفُونَ  ُكْنتُمْ  ِممَّ
ِ  ِمنَ  َجاَءُكمْ  ُ  بِهِ  يَْھِدي 15 ُمبِينٌ  َوِكتَابٌ  نُورٌ  هللاَّ  إِلَى الظُّلَُماتِ  ِمنَ  َويُْخِرُجھُمْ  السَّاَلمِ  ُسبُلَ  ِرْضَوانَهُ  اتَّبَعَ  َمنِ  هللاَّ
   .)المائدة(16 ُمْستَقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َويَْھِديِھمْ  بِإِْذنِهِ  النُّورِ 

ِ  ِصَراطِ  52ُمْستَقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى ْھِديلَتَ  َوإِنَّكَ : ه لنبيِّ   قوله  -2 َماَواتِ  فِي َما لَهُ  الَِّذي هللاَّ اأْلَْرضِ  فِي َوَما السَّ
ِ  إِلَى أاََل     .)الشورى(53اأْلُُمورُ  تَِصيرُ  هللاَّ
  ....  صراط مستقيم لو آمنوا به  ىأنه يھديھم إل ه بھم من رحمتِ  إًذا 
   

 لم يھلكھم هللاُ ف ؛   هعنھم بسببِ  رَ خِ أُ  االستئصال كان رحمةً للكافرين حيث إن عذابَ   النبيَّ   إن :  اثانيً 
 إِنْ  اللَّھُمَّ  قَالُوا َوإِذْ   : يقول؛ مكذبيھم  أھلك،من قبله  والرسلِ  األنبياءِ حال كفرھم به كما كان  بسببِ 

ُ  َكانَ  َوَما 32 أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  اْئتِنَا أَوِ  السََّماءِ  ِمنَ  ِحَجاَرةً  َعلَْينَا فَأَْمِطرْ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  ھُوَ  ھََذا َكانَ  بَھُمْ  هللاَّ  لِيَُعذِّ
ُ  َكانَ  َوَما فِيِھمْ  َوأَْنتَ  بَھُمْ  هللاَّ   . )األنفال( 33  يَْستَْغفُِرونَ  َوھُمْ  ُمَعذِّ

 اللَُّهمَّ  :َجْهلٍ  أَبُو قَالَ : قَالَ   َماِلكٍ  نِ ب أََنسِ عن   4282 البخاري برقمصحيح  جاء في ھو ما  ھا نزولِ  سببُ  
َنا فََأْمِطرْ  ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْحلَقَّ  ُهوَ  َهَذا َكانَ  ِإنْ  بـَُهمْ  اللَّهُ  َكانَ  َوَما{ فـَنَـَزَلتْ  أَلِيمٍ  ِبَعَذابٍ  اْئِتَنا َأوْ  السََّماءِ  ِمنْ  ِحَجارَةً  َعَليـْ  َوأَْنتَ  لِيُـَعذِّ

بـَُهمْ  هُ اللَّ  َكانَ  َوَما ِفيِهمْ  بـَُهمْ  َال  َأنْ  َهلُمْ  َوَما َيْستَـْغِفُرونَ  َوُهمْ  ُمَعذِّ   .} اْحلََرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنْ  َيُصدُّونَ  َوُهمْ  اللَّهُ  يـَُعذِّ
  عنھم بسببه  عَ فِ رُ  االتصالِ  عذابَ  ألن؛  الكافرينبما فيھم أليست ھذه رحمة للعالمين  :أتساءلعليه و 

  !؟فكان ذلك رحمة لھم 
ومن  نه جاء بما يسعدھم إن اتبعوه ،إحيث للخلق  كان رحمةً عامةً   الرسولَ ن إ :وأقول ما سبق خصُ لأ

    ا أن هللاَ أيضً  تهومن رحم ... الرحمةِ  ھذه من هونصيبَ  ضيع نفسه؛ ه نفسِ  لم يتبعه فھو الذي قصر في حقِ 
 ھاءأنبياالتي كذبت  السابقةِ  األممَ  يھلكھم كما أھلكَ  لم...  
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  .  ..أحب العالم  ھكذا ألنه )قتله ( :أي  ه الوحيدبنَ ا بذل هوأن،  ةمحب هللاَ أن  يعتقدون المعترضينإن  : االثً ث
 أؤمنھل ھذه المحبة والرحمة تصل لي وأنا ال ف،  نعويدّ محبة ورحيم كما  إذا كان هللاُ  :وعليه أتساءل

   !؟ والصلبِ  الفداءِ  وال بعقيدةِ ، ا إلھً المسيح  بيسوع 
ألَنَّهُ ھَكَذا أََحبَّ هللاُ اْلَعالََم َحتَّى بََذَل اْبنَهُ 16عدد  3 إصحاحيوحنا  نجيلإ في النصِ  في تكملةِ  : الجواب

هُ إِلَى اْلَعالَِم لِيَِديَن ألَنَّهُ لَْم يُْرِسِل هللاُ اْبنَ 17. اْلَوِحيَد، لَِكْي الَ يَْھلَِك ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَْل تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ 
اَلَِّذي يُْؤِمُن بِِه الَ يَُداُن، َوالَِّذي الَ يُْؤِمُن قَْد ِديَن، ألَنَّهُ لَْم يُْؤِمْن بِاْسِم اْبِن هللاِ 18. اْلَعالََم، بَْل لِيَْخلَُص بِِه اْلَعالَمُ 

    .اْلَوِحيدِ 
لَِكْي الَ يَْھلَِك  ": النص يقولف؛  باإليمانِ تتعلق  المحبة والرحمة أن النصوص قراءةِ خالل من الواضح  إًذا

من ال يؤمن به يھلك ، وال  :بمفھوم المخالفة يصبح المعنى"  ُكلُّ َمْن يُْؤِمُن بِِه، بَْل تَُكوُن لَهُ اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ 
  ! تكون له حياة أبدية 

أنفسھم وا نجّ  به منواآن إف ،حتى يخلص العالمَ  به  باإليمانِ تتعلق   النبيِّ رحمة  إن:  نقولمثلھم ونحن 
  .. .... المقيمِ  من النعيمِ  ونالوا ما عند هللاِ  ، هللاِ  عذابِ من 

  
  !اقتتال أصاحبه من بعده تهثمار رحم نبيٌّ                                         

  
بعضھم مع ه كم اقتتال أصحابِ نبيِّ  مةِ رح ھل من ثمارِ :تقول  شبھةً التي تشدقوا بھا أنھم طرحوا  من الشبھاتِ 

  ! ؟.. .الجمل وصفين :كما في معركتي منھم األلوف ومقتلِ  السلطةِ  جلِ أه من البعض بعد وفاتِ 
  :عن ھذين الحديثين أجيبونا : قالواثم 

ميَانِ  ( ِكَتابصحيح البخاري  -1  نَـُهَما فََأْصِلُحوا ااقْـَتتَـُلو  اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنْ  طَائَِفَتانِ  َوِإنْ {  بَاب)  اْإلِ  برقم .اْلُمْؤِمِننيَ  َفَسمَّاُهمْ } بـَيـْ
ثـََنا30 ثـََنا اْلُمَباَركِ  ْبنُ  الرَّْمحَنِ  َعْبدُ  َحدَّ ثـََنا زَْيدٍ  ْبنُ  َمحَّادُ  َحدَّ  ِألَْنُصرَ  َذَهْبتُ  :قَالَ  قـَْيسٍ  ْبنِ  اْألَْحَنفِ  َعنْ  احلََْسنِ  َعنْ  َويُوُنسُ  أَيُّوبُ  َحدَّ
َلِقَيِين  ُجلَ الرَّ  َهَذا  اْلتَـَقى ِإَذا :"يـَُقولُ  اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  فَِإينِّ  اْرِجعْ : َقالَ  الرَُّجلَ  َهَذا أَْنُصرُ  :قـُْلتُ  ُترِيدُ  أَْينَ  :فـََقالَ  َبْكَرةَ  أَبُو فـَ

َفْيِهَما اْلُمْسِلَمانِ   َعَلى َحرِيًصا َكانَ  ِإنَّهُ  :"قَالَ  ؟اْلَمْقُتولِ  بَالُ  َفَما اْلَقاِتلُ  َهَذا اللَّهِ  ولَ َرسُ  يَا :فـَُقْلتُ . "النَّارِ  ِيف  َواْلَمْقُتولُ  فَاْلَقاِتلُ  ِبَسيـْ
  " .َصاِحِبهِ  قـَْتلِ 

ثـََنا  46برقم صحيح مسلم   -2 ثـََنا :قَالَ  َعْرَعَرةَ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ َثِين  :فـََقالَ  َئةِ اْلُمْرجِ  َعنْ  َواِئلٍ  أَبَا َسأَْلتُ  :قَالَ  زُبـَْيدٍ  َعنْ  ُشْعَبةُ  َحدَّ  َحدَّ
  ." ُكْفرٌ  َوِقَتالُهُ  ُفُسوقٌ  اْلُمْسِلمِ  ِسَبابُ :"قَالَ   النَِّيبَّ  َأنَّ  اللَّهِ  َعْبدُ 

 امن فيھمأو ،في النارِ   افمن فيھم،  ومعاويةَ  الجمل وصفين بين عليٍّ  في معركةِ  عظيمٌ  لٌ اقتتاقد حدث 
  !؟......الكافر

  
  الرد على الشبھة •
  
وفيھا ،   هتِ نبو تدل على صدقِ   ه بعدِ  من بين المسلمين ھذه الوقائع التي حدث فيھا اقتتالٌ إن  : أوالً 

  :منھا مواضعٍ  في عدةِ  وذلك .....  ھاقبل وقوعِ  عنھا أخبر  ؛ألنه ه معجزة من معجزاتِ 
صحيح البخاري ذلك في و ، حدث كما أخبر ف ؛ ه الحسن بن عليسيكون على يدي ابنِ  أن الصلحَ   نبيّ  -1

  ." اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  ِفَئتَـْنيِ  بـَْنيَ  ِبهِ  ُيْصِلحَ  َأنْ  اللَّهَ  َوَلَعلَّ  َسيِّدٌ  َهَذا اْبِين :"  النَِّيبُّ  قَالَ  6576برقم 
 َلهُ  الَ قَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َأنَّ  رَِمةَ ِعكْ  َعنْ  2601صحيح البخاري برقم ذلك في و،  تقتله الفئة الباغية  اعمارً  أن  أخبر -2 

َناهُ  َحِديِثهِ  ِمنْ  فَاْمسََعا َسِعيدٍ  أَبَا اْئِتَيا :اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َوِلَعِليِّ   َوَجَلسَ  فَاْحَتَىب  َجاءَ  َرآنَا فـََلمَّا َيْسِقَيانِهِ  َهلَُما َحاِئطٍ  ِيف  َوَأُخوهُ  َوُهوَ  فَأَتـَيـْ
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ُقلُ  ُكنَّا  :فـََقالَ  ُقلُ  َعمَّارٌ  وََكانَ  َنةً لَبِ  لَِبَنةً  اْلَمْسِجدِ  َلِنبَ  نـَنـْ  َوْيحَ  :"َوقَالَ  اْلغَُبارَ  رَْأِسهِ  َعنْ  َوَمَسحَ   النَِّيبُّ  ِبهِ  َفَمرَّ  لَِبَنتَـْنيِ  لَِبَنتَـْنيِ  يـَنـْ
  ." النَّارِ  ِإَىل  َوَيْدُعونَهُ  اللَّهِ  ِإَىل  َيْدُعوُهمْ  َعمَّارٌ  اْلَباِغَيةُ  اْلِفَئةُ  تـَْقتُـُلهُ  َعمَّارٍ 
  ....  به فحدث ما أخبر عن ھذه الفتنةِ  خبرَ أ  بيَّ ن النأ نالحظ
  ؟  األحداثتلك  مثل،  هبما سيحدث بعد موتِ   امن أخبر محمدً :  ھوالسؤال الذي يطرح نفسه يبقى 

  ...  هللاِ  من عندِ  رسولٌ   محمدٌ  اذً إ ؛ نه هللاإ:  الجواب
  .... ه ھذه معجزة في حقِ  اذً إ 
  . - هللاِ  بفضلِ  -نتُ يغفلون عنھا كما بيّ  من جھةٍ  لمعترضينافالحديث لم يخدم  وعليه 
 

ولم ،  خبر عن الفتنةِ أو،  ا باإليمانِ شھد لھم جميعً ، و راضٍ   همات وھو عن أصحابِ    النبيَّ  إن :ا ثانيً 
  :دليل ذلك ما يلي ... ا باإلسالمِ النار بل شھد لھم جميعً  منھم من أھلِ  ايخبر أن أحدً 

  ". اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  ِفَئتَـْنيِ  بـَْنيَ  ِبهِ  ُيْصِلحَ  َأنْ  اللَّهَ  َوَلَعلَّ  ،َسيِّدٌ  َهَذا اْبِين " : ذي سبق معناال الحديثِ  -1
  . من الكافرين  ِفَئتَـْنيِ :  ولم يقل "  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  ِفَئتَـْنيِ  " الحظ ن 

َوإِن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن  : قال  ؛ ينھمالذي وقع ب غم االقتتالِ باإليمان رُ   شھد لھم الكريم القرآن -2
ِ فَإِن فَاءْت اْقتَتَلُوا فَأَْصلُِحوا بَْينَھَُما فَإِن بََغْت إِْحَداھَُما َعلَى اأْلُْخَرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَْبِغي َحتَّى تَفِيَء إِ  لَى أَْمِر هللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن فَأَْصلُِحوا بَْينَھَُما بِاْلَعْدِل َوأَْقسِ    ).9الحجرات( طُوا إِنَّ هللاَّ
  .... لھم باإليمانِ  شھد هللاُ   " َوإِن طَائِفَتَاِن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن اْقتَتَلُوا " :ه قولَ   الحظن 
َفْيِهَما اْلُمْسِلَمانِ  اْلتَـَقى ِإَذا " : قوله -3  { بَابِ  في - رحمه هللاُ  -  ذكره البخاريُّ   " ارِ النَّ  ِيف  َواْلَمْقُتولُ  فَاْلَقاِتلُ  ِبَسيـْ

َتتَـُلوا اْلُمْؤِمِننيَ  ِمنْ  طَائَِفَتانِ  َوِإنْ  نَـُهَما فََأْصِلُحوا اقـْ   .ْلُمْؤِمِننيَ ا َفَسمَّاُهمْ  } بـَيـْ
،   ومعاويةَ  الجمل وصفين بين عليٍّ  تيفي معرك عظيمٌ  لٌ اقتتاقد حدث  :قولت التي تھمسقط شبھتوعليه 

  !؟....الكافر امن فيھمأو ،  النارِ  في افيھمفمن 
  

،  يةٍ لو قبأ،  عرقيةٍ  وأ ،  خالفةٍ : ، مثل   ھاندنيا يصيبو من بعده لم يكن من أجلِ   هأصحابِ  ن اقتتالَ إ :اثالثً 
خليفة المسلمين  قتلة عثمان   ر من دمِ أألخذ الث؛ ا عن الحقِ وبحثً ، ا اجتھادً  مقتتالھاولكن كان  .... حميةٍ  وأ

أو  عليِّ  :مثل  النبيِّ  من أصحابِ  وبالتالي فھذا القتال  ال يستوجب الكفر ألحدٍ  ، المنافقونو اليھودُ  الذي قتله
.  المؤمنين عثمانَ  وإنما كان قتالھم بحثا عن الحق في كيفية أخذ الثائر ألميرِ  ؛ -عنھما رضي هللاُ  - معاويةَ 
إذا كانوا و إذا كانوا يعرفون القراءةَ  األمريتأكدوا بأنفسھم من ھذا ل التاريخِ  كتبِ  قراءةِ  ىإل المعترضينوأحيل 

  ...في البحث   صحيحةِ  منھجيةٍ  أصحابَ 
ه بعضھم البعض بعد وفاته من كم اقتتال أصحابِ رحمة نبيِّ  ھل من ثمارِ :  قولتالتي شبھتھم وعليه تسقط  
  !؟...كما في معركتي الجمل وصفين منھم األلوفومقتل  السلطةِ  جلِ أ

  
   :الكفر كفران أن يعلموا أن  للشبھةقبل طرحھم   المعترضين ىكان عل :ا رابعً 
  .اإلسالم خرج عن ملةِ وھو مُ  :أكبر كفرٌ 

صاحبه في  ...كبيرٌ  والثاني ال شك أنه ذنبٌ ،  اإلسالمِ  ال يخرج عن ملةِ  ؛وھو كفر دون كفرٍ  :صغرأ وكفرٌ  
    .إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه هللا مشيئةِ 

إذا  إال ،يخرج عن الملة  ال كفر دون كفرٍ  يظھر لنا انه. " ُكْفرٌ  َوِقَتالُهُ  ُفُسوقٌ  اْلُمْسِلمِ  ِسَبابُ  : " ففي قوله
 فھو في مشيئةِ  القتلَ وإن لم يستحل  ؛ يخرج عن الملةِ  ذافھ ،هأو لغيرِ  لمسلمٍ  كانأ سواء القتلَ  استحل القاتلُ 

  ....عنهإن شاء عذبه وإن شاء عفا  هللاِ 
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تِْلَك أُمَّةٌ قَْد َخلَْت لَھَا َما َكَسبَْت َولَُكم   : هللاُ  كما قالھذه الفتنة عن  أن يقول عن المسلمِ  إن الواجبَ  :ا خامسً 

ا َكانُوا يَْعَملُونَ  ا َكَسْبتُْم َوالَ تُْسأَلُوَن َعمَّ   ).134البقرة( مَّ
  .  " أيدينا من دمائھم فال نخوض فيھا بألسنتنا ھذه فتن نجا هللاُ " :  -رحمه هللاُ  -كما قال عمُر بُن عبِد العزيز 

  
  

 البعض ؛ يقتتلون مع بعضھم ،والقديسيناألنبياءِ  أن  بعضَ فيه يجد المقدس  الكتابِ في  إن المتأملَ  :اسادسً 
يدلل  .. عن ذلك مھننزھونحن  ، والسلطةِ  الملكِ  ومنھم من قتل أخاه من أجلِ ،  والسلطةِ   الملكِ  من أجلِ 
  :فيما يلي على ذلك

َوَكلََّم َشاُوُل 1عدد 19صحاحإسفر صموئيل األول  وذلك في،   شاول  النبيِّ  مع النبي اقتتال داود -1
  .......يُونَاثَاَن اْبنَهُ َوَجِميَع َعبِيِدِه أَْن يَْقتُلُوا َداُودَ 

  
كان األكبر في السن وله  أَُدونِيَّاألن ؛ الملك  جلِ أوذلك من ، )  أَُدونِيَّا (يقتل أخاه األكبر النبيُّ  سليمانُ  -2

بِّ قَائاِلً 23عدد 2صحاح إسفر الملوك األول  نجد ذلك في ! الحق بالملك منه فقتله : َوَحلََف ُسلَْيَماُن اْلَملُِك بِالرَّ
بُّ الَِّذي ثَبَّتَنِي 24. اْلَكالَِم ِضدَّ نَْفِسهِ  ھَكَذا يَْفَعُل لَِي هللاُ َوھَكَذا يَِزيُد، إِنَّهُ قَْد تََكلََّم أَُدونِيَّا بِھَذا« َواآلَن َحيٌّ ھَُو الرَّ

فَأَْرَسَل اْلَملُِك 25. »يَّاَوأَْجلََسنِي َعلَى ُكْرِسيِّ َداُوَد أَبِي، َوالَِّذي َصنََع لِي بَْيتًا َكَما تََكلََّم، إِنَّهُ اْليَْوَم يُْقتَُل أَُدونِ 
    .يَاھُو ْبِن يَھُويَاَداَع، فَبََطَش بِِه فََماتَ ُسلَْيَماُن بِيَِد بَنَا

  
وقتل  ،بعضھم البعض نالتي قامت مع المسيحيي المذابحَ  جدي الكنيسةِ  تاريخِ في  إن الناظرَ : ا سابعً 

ئتين يأنھم كانوا يتكلمون في أمر المش م  يجد 325لمجمع أفسوس سنة  والقارئ ....منھم  الموحدين
المجمع كان رد فعلھم أنھم تالعنوا وتضاربوا باأليدي حتى  وعندما اختلف أصحابُ ، عتين للمسيح يوالطب

 وھذا اجتماع ديني في ذلك الزمان أھل األرض بالمسيحية ممع العلم أنھم كانوا أعل قتيالً   م سقطحدھأأن 
....!   

  
،وقد امتدت وحشيتھا نالمسلمي تجاه أسوأ فصول التاريخ الغربي دموية يجدھا أحدَ  التفتيشلمحاكم والقارئ 
بعد خروج  المسيحية ؛ ارتكبھا القساوسة في محاولتھم للحفاظ على ال النصارى أيضاً فيما بعدنالمفرطة لت

 وراح ضحيتھا حسب بعض المؤرخين الغربيين أكثر من نصف مليون مسلم، وتم ،المسلمين من األندلس
   !.....كنائس إلى م بتحويل جميع المساجدتنصير البقية الباقية من المسلمين بالقوة، ثم صدر مرسو

  !.... اقتتال البروتستانت والكاثوليك في ايرلندا الشمالية مذابح رھيبة :اوأخيرً 
  .لمن ليس من طائفتھم والعكس  وتكفير األرثوذكس 
يسوع  الربُّ  ھل ھذه ھي ثمار الرحمة والمحبة التي جاء بھا  :ھويبقى السؤال الذي يطرح نفسه إذن  
  .ھذا ھو !؟ ...المعترضينمسيح بحسب معتقد ال
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  ! أَْعنَاقھمْ  فِي السَّاَلِسلنبيُّ يُدخل الناس دينه و                       
  

  !دينه بالسالسل على أعناقھم  رسوُل اإلسالم يُدخل الناس: قالوا
ثـََنا  4191 صحيح البخاري رقم ما جاء في ذلك ھو ىعلدليلھم   َعنْ  َمْيَسَرةَ  َعنْ  ُسْفَيانَ  َعنْ  يُوُسفَ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ

رَ  ُكْنُتمْ {  : ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  َحازِمٍ  َأِيب    } ِللنَّاسِ  ُأْخرَِجتْ  أُمَّةٍ  َخيـْ
رَ  :"قَالَ  ْسَالمِ  ِيف  َيْدُخُلوا َحىتَّ  َأْعَناِقِهمْ  ِيف  لسََّالِسلِ ا ِيف  ِِمْ  تَْأُتونَ  ِللنَّاسِ  النَّاسِ  َخيـْ   ".اْإلِ

  
  الرد على الشبھة 

  
،وھذا يدل على كذِب وجھِل ولم يرفعه إلى النبيِّ  إن ھذا الحديث موقوٌف على أبي ھريرة :أوالً 

  ....المعترضين
  

  .. إنني افترُض جدالً أن ھذا الحديَث مرفوُع إلى النبيِّ :ثانيًا
أجبر الناَس على دخولِھم اإلسالَم عن طريق ِتقيديھم والسالسل  في  أن النبيَّ  أن إشكالھم يكمنُ  الحظتُ 

  ....في أعناقھم
  ... ھو نابٌع من خياٍل مريٍض بعيٍد عن البحِث العلمي والعقليبل إن ھذا فھٌم سقيٌم لم يقل به أحٌد :◌ُ قلت

 -ُب مع العقِل والنقِل ولن أضيف بعده إال إضافة واحدة ؛ قالذكر ابُن حجٍر في الفتح أقوالً جيدةً تتناس
ْسَالم ِصحَّة َعَرُفوا فـََلمَّا ، َوقـُيُِّدوا ُأِسُروا أَنـَُّهمْ  َمْعَناهُ :  اْجلَْوِزيّ  ِاْبن قَالَ  :-رحمة هللاُ   َفَكانَ  ، اْجلَنَّة َفَدَخُلوا َطْوًعا َدَخُلوا اْإلِ
 اْجلَنَّة ُدُخول ِيف  السََّبب ُهوَ  َكانَ  َوَلمَّا ، التََّسْلُسل اْإلِْكَراه َعَلى َأْطَلقَ  وََكأَنَّهُ  ، اْألَوَّل السََّبب ُهوَ  تـَّْقِييدَوال اْألَْسر َعَلى اْإلِْكَراه

 ِعَباده َخْلصِ  َمنْ  اْحلَقّ  َجيِْذبهُ  الَِّذي باْجلَذْ  بِالسَّْلَسَلةِ  اْلُمَراد َيُكون َأنْ  َوُحيَْتَمل:  الطِّيِيبُّ  َوقَالَ .  السََّبب َمَقام اْلُمَسبَّب َأقَامَ 
 َعَلى َيُدلّ  ِعْمَران آل تـَْفِسري ِيف  اْحلَِديث َلِكنَّ  ، ِللدَّرََجاتِ  اْلُعُروج ِإَىل  الطَِّبيَعة َمَهاِوي ِيف  اْهلُُبوط َوِمنْ  اْهلَُدى ِإَىل  الضََّالَلة ِمنْ 
 َأوْ  َذِلكَ  َعَلى َميُوُتونَ  اْلُكْفر َأْهل ِعْند اْلَمْأُسورِينَ  اْلُمْسِلِمنيَ  اْلُمَراد َيُكون َأنْ  ُحيَْتَمل:  َغْريه َوقَالَ  .... اْحلَِقيَقة َعَلى أَنَّهُ 

  أھـ .َعِقبه ُدُخوهلمْ  لِثُُبوتِ  اْجلَنَّة ِبُدُخولِ  احلَْْشر َعنْ  َوَعبـَّرَ  ، َكَذِلكَ  فـَُيْحَشُرونَ  يـُْقتَـُلونَ 
  :يدعم ما سبق دليالن: ◌ُ قلت
 ِيف  اْجلَنَّةَ  َيْدُخُلونَ  قـَْومٍ  ِمنْ  اللَّهُ  َعِجبَ :" قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  2788 صحيح البخاري برقم: ألولا

  ".السََّالِسلِ 
دخل  التي فيھا أنه أُسر وُربط في المسجد ،فلما رأى عظمةّ اإلسالم ونبيَّه  أُثَالٍ  ْبنِ  ثَُماَمة قصة :الثاني

 َحِنيَفةَ  َبِين  َوْفدِ  (بَاب)اْلَمَغاِزي ( ِكَتاب  ثبت ذلك في صحيِح البخاري....فأدخله الجنةَ  -اإلسالم  -واعية فيه ط
 َحِنيَفةَ  َبِين  ِمنْ  ِبَرُجلٍ  َفَجاَءتْ  َجنْدٍ  ِقَبلَ  َخْيًال    النَِّيبُّ  بـََعثَ  :قَالَ   ُهَريـَْرةَ  عن أيب 4024 برقم) أُثَالٍ  ْبنِ  ُمثَاَمةَ  َوَحِديثِ 

 ِعْنِدي :فـََقالَ  ؟ُمثَاَمةُ  يَا ِعْنَدكَ  َما :فـََقالَ   النَِّيبُّ  ِإلَْيهِ  َفَخَرجَ  اْلَمْسِجدِ  َسَواِري ِمنْ  ِبَسارِيَةٍ  فـََرَبُطوهُ ، أُثَالٍ  ْبنُ  ُمثَاَمةُ  :َلهُ  يـَُقالُ 
رٌ   َحىتَّ  فـَُرتِكَ .  ِشْئتَ  َما ِمْنهُ  َفَسلْ  اْلَمالَ  ُترِيدُ  ُكْنتَ  َوِإنْ  ،َشاِكرٍ  َعَلى تـُْنِعمْ  تـُْنِعمْ  َوِإنْ  ،َدمٍ  َذا تـَْقُتلْ  تـَْقتُـْلِين  ِإنْ  ُحمَمَّدُ  يَا َخيـْ
 :فـََقالَ  ْلَغدِ ا بـَْعدَ  َكانَ  َحىتَّ  فـَتَـرََكهُ  .َشاِكرٍ  َعَلى تـُْنِعمْ  تـُْنِعمْ  ِإنْ ،  َلكَ  قـُْلتُ  َما :َقالَ ؟  ُمثَاَمةُ  يَا ِعْنَدكَ  َما :َلهُ  قَالَ  مثَُّ  اْلَغدُ  َكانَ 
 َدَخلَ  مثَُّ  فَاْغَتَسلَ  اْلَمْسِجدِ  ِمنْ  َقرِيبٍ  َجنْلٍ  ِإَىل  فَاْنطََلقَ . ُمثَاَمةَ  َأْطِلُقوا :فـََقالَ  .َلكَ  قـُْلتُ  َما ِعْنِدي: فـََقالَ ؟ ُمثَاَمةُ  يَا ِعْنَدكَ  َما

 ِإَيلَّ  أَبـَْغضَ  َوْجهٌ  اْألَْرضِ  َعَلى َكانَ  َما َواللَّهِ  ُحمَمَّدُ  يَا ،اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َأنَّ  َوَأْشَهدُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  :"فـََقالَ  اْلَمْسِجدَ 
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 ِإَيلَّ  الدِّينِ  َأَحبَّ  ِديُنكَ  فََأْصَبحَ  ِديِنكَ  ِمنْ  ِإَيلَّ  أَبـَْغضَ  ِدينٍ  ِمنْ  َكانَ  َما َواللَّهِ  ،ِإَيلَّ  اْلُوُجوهِ  َأَحبَّ  َوْجُهكَ  َأْصَبحَ  فـََقدْ  َوْجِهكَ  ِمنْ 
 َفَماَذا اْلُعْمَرةَ  ُأرِيدُ  َوأَنَا َأَخَذْتِين  َخيـَْلكَ  َوِإنَّ ، ِإَيلَّ  اْلِبَالدِ  َأَحبَّ  بـََلُدكَ  فََأْصَبحَ  بـََلِدكَ  ِمنْ  ِإَيلَّ  أَبـَْغضُ  بـََلدٍ  ِمنْ  َكانَ  َما َواللَّهِ ،

 َرُسولِ  ُحمَمَّدٍ  َمعَ  َأْسَلْمتُ  َوَلِكنْ  َال  :قَالَ  َصبَـْوتَ  :قَاِئلٌ  َلهُ  قَالَ  َمكَّةَ  َقِدمَ  فـََلمَّا، يـَْعَتِمرَ  َأنْ  َوَأَمَرهُ   اللَّهِ  َرُسولُ  فـََبشََّرهُ  ؟"تـََرى
  . النَِّيبُّ  ِفيَها يَْأَذنَ  َحىتَّ  ِحْنَطةٍ  َحبَّةُ  اْلَيَماَمةِ  ِمنْ  يَْأتِيُكمْ  َال  َواللَّهِ  َوَال ،  اللَّهِ 
  

سفر جاء ذلك في  ... مقدس يذكر لنا أجباَر بني إسرائيل غيَرھم لدخلوھم دينھم بالرعبِ إن الكتاَب ال:ثالثًا
َوفِي ُكلِّ باِلٍَد َوَمِدينٍَة، ُكلِّ َمَكاٍن َوَصَل إِلَْيِه َكالَُم اْلَملِِك َوأَْمُرهُ، َكاَن فََرٌح َوبَْھَجةٌ 17عدد  8أستر إصحاح 

ُدوا. طَيِّبٌ ِعْنَد اْليَھُوِد َوَوالَئُِم َويَْوٌم  ال  .ألَنَّ ُرْعَب اْليَھُوِد َوقََع َعلَْيِھمْ  ؛َوَكثِيُروَن ِمْن ُشُعوِب األَْرِض تَھَوَّ
 !تعليق 

                  
  ! السيف خوف من الناس أسلم :نبي يقول                                    

  
العتراف سيد األدلة أيھا ا،و السيف خوفِ  من واالناس أسلم إن:رسول اإلسالم  لقد قال محمدٌ : قالوا

  ....المسلمون
ِ  ِدينِ  أَفََغْيرَ   : لقوله: واستندوا في قولھم على ما جاء في تفسير القرطبي   فِي َمنْ  أَْسلَمَ  َولَهُ  يَْبُغونَ  هللاَّ

َماَواتِ    )آل عمران( )83( يُْرَجُعونَ  َوإِلَْيهِ  َوَكْرھًا طَْوًعا َواأْلَْرضِ  السَّ
 خوف من الناس وأسلم، اهللا خوف من أسلموا أصحايب فإن أصحايب تسبوا ال: ( وقال :القرطبي في تفسيره قال

  ھـأ).السيف
  

  الرد على الشبھة 
  

  :وذلك من وجھين... إن قولھم باطل  ال أساس له من الصحة : أوالً 
ِب السنة قط إال في ھذا الموضع إن الحديث ال يصح أبًدا ؛ألنه ليس له إسناد ،وال يوجد في كت: الوجه األول

  .فقط
  ...العالمين  إن إسالم الناِس كان بالدعوة والموعظة الحسنة ،ومحبة ھدايتھم لربِّ : الوجه الثاني

  ؟  .......سل على أبي بكر ،وعمَر ،عثماَن وعليِّ أي سيف ھذا الذي ُ: وأتساءل 
  :سبق فقط أدحض بھم ما يندليلذكروأكتفي ھنا بال يوجد ،:  الجواب

َ  َولَِكنَّ  قُلُوبِِھمْ  بَْينَ  أَلَّْفتَ  َما َجِميًعا اأْلَْرضِ  فِي َما أَْنفَْقتَ  لَوْ  قُلُوبِِھمْ  بَْينَ  َوأَلَّفَ  :قوله: الدليل األول   أَلَّفَ  هللاَّ
  )األنفال(  )63( َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  إِنَّهُ  بَْينَھُمْ 

 عن أيب 4024 برقم) أُثَالٍ  ْبنِ  ُمثَاَمةَ  َوَحِديثِ  َحِنيَفةَ  َبِين  َوْفدِ  (بَاب)ِزي اْلَمَغا( ِكَتاب صحيح البخاري:الدليل الثاني 
 ِمنْ  ِبَسارِيَةٍ  فـََرَبُطوهُ ، أُثَالٍ  ْبنُ  ُمثَاَمةُ  :َلهُ  يـَُقالُ  َحِنيَفةَ  َبِين  ِمنْ  ِبَرُجلٍ  َفَجاَءتْ  َجنْدٍ  ِقَبلَ  َخْيًال    النَِّيبُّ  بـََعثَ  :قَالَ   ُهَريـَْرةَ 

رٌ  ِعْنِدي :فـََقالَ  ؟ُمثَاَمةُ  يَا ِعْنَدكَ  َما :فـََقالَ   النَِّيبُّ  ِإَلْيهِ  َفَخَرجَ  اْلَمْسِجدِ  َواِريسَ   تـُْنِعمْ  َوِإنْ  ،َدمٍ  َذا تـَْقُتلْ  تـَْقتُـْلِين  ِإنْ  ُحمَمَّدُ  يَا َخيـْ
 َما :قَالَ ؟  ُمثَاَمةُ  يَا ِعْنَدكَ  َما :َلهُ  قَالَ  مثَُّ  اْلَغدُ  َكانَ  َحىتَّ  فـَُرتِكَ .  ِشْئتَ  َما ِمْنهُ  َفَسلْ  اْلَمالَ  ُترِيدُ  ُكْنتَ  َوِإنْ  ،َشاِكرٍ  َعَلى تـُْنِعمْ 
 .َلكَ  قـُْلتُ  َما ِعْنِدي: فـََقالَ ؟ ُمثَاَمةُ  يَا ِعْنَدكَ  َما :فـََقالَ  اْلَغدِ  بـَْعدَ  َكانَ  َحىتَّ  فـَتَـرََكهُ  .َشاِكرٍ  َعَلى تـُْنِعمْ  تـُْنِعمْ  ِإنْ ،  َلكَ  قـُْلتُ 

 َوَأْشَهدُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َأْشَهدُ  :"فـََقالَ  اْلَمْسِجدَ  َدَخلَ  مثَُّ  فَاْغَتَسلَ  اْلَمْسِجدِ  ِمنْ  َقرِيبٍ  َجنْلٍ  ِإَىل  فَاْنطََلقَ . ُمثَاَمةَ  َأْطِلُقوا :َقالَ فَـ 
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 ،ِإَيلَّ  اْلُوُجوهِ  َأَحبَّ  َوْجُهكَ  َأْصَبحَ  فـََقدْ  َوْجِهكَ  ِمنْ  ِإَيلَّ  أَبـَْغضَ  َوْجهٌ  ْرضِ اْألَ  َعَلى َكانَ  َما َواللَّهِ  ُحمَمَّدُ  يَا ،اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َأنَّ 
 فََأْصَبحَ  بـََلِدكَ  ِمنْ  ِإَيلَّ  أَبـَْغضُ  بـََلدٍ  ِمنْ  َكانَ  َما َواللَّهِ ، ِإَيلَّ  الدِّينِ  َأَحبَّ  ِديُنكَ  فََأْصَبحَ  ِديِنكَ  ِمنْ  ِإَيلَّ  َأبـَْغضَ  ِدينٍ  ِمنْ  َكانَ  َما َواللَّهِ 
 َقِدمَ  فـََلمَّا، يـَْعَتِمرَ  َأنْ  َوَأَمَرهُ   اللَّهِ  َرُسولُ  فـََبشََّرهُ  ؟"تـََرى َفَماَذا اْلُعْمَرةَ  ُأرِيدُ  َوأَنَا َأَخَذْتِين  َخيـَْلكَ  َوِإنَّ ، ِإَيلَّ  اْلِبَالدِ  َأَحبَّ  بـََلُدكَ 
 َحىتَّ  ِحْنَطةٍ  َحبَّةُ  اْلَيَماَمةِ  ِمنْ  يَْأتِيُكمْ  َال  َواللَّهِ  َوَال ،  اللَّهِ  َرُسولِ  ُحمَمَّدٍ  َمعَ  َأْسَلْمتُ  ِكنْ َولَ  َال  :قَالَ  َصبَـْوتَ  :قَاِئلٌ  َلهُ  قَالَ  َمكَّةَ 
  . النَِّيبُّ  ِفيَها يَْأَذنَ 

  
إن دخول الناس بالسيف واإلرھاب ليس في دين اإلسالم بل ھو في دين المعترضين في كتابھم  :ثانيًا

  :كتفي ھنا بذكر نصينأ.....نا نجد اإلجبار على دخول دينھم المقدس؛فإن
َوفِي ُكلِّ باِلٍَد َوَمِدينٍَة، ُكلِّ َمَكاٍن َوَصَل إِلَْيِه َكالَُم اْلَملِِك 17عدد  8سفر أستر إصحاح   :األول في العھد القديم 

ُدوا. ٌم طَيِّبٌ َوأَْمُرهُ، َكاَن فََرٌح َوبَْھَجةٌ ِعْنَد اْليَھُوِد َوَوالَئُِم َويَوْ  ألَنَّ ُرْعَب  ؛َوَكثِيُروَن ِمْن ُشُعوِب األَْرِض تَھَوَّ
   .اْليَھُوِد َوقََع َعلَْيِھمْ 

ُدوا " :نالحظ سبب تھويد الناس ھو الرعب الذي استخدمه اليھود  ألَنَّ  ؛َوَكثِيُروَن ِمْن ُشُعوِب األَْرِض تَھَوَّ
  "ُرْعَب اْليَھُوِد َوقََع َعلَْيِھمْ 

  
ا أَْعَدائِي، أُولئَِك الَِّذيَن لَْم يُِريُدوا أَْن أَْملَِك َعلَْيِھْم، 27  عدد  19إنجيل لوقا إصحاح  :ثاني في العھد الجديد ال أَمَّ

  .»فَأْتُوا بِِھْم إِلَى ھُنَا َواْذبَُحوھُْم قُدَّاِمي
  !! تعليق ال ..!..نالحظ أن يسوع المسيح أمر يذبح مخالفيه في العقيدة ومن لم يدخل في دينيه

  
  
  

  !النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أَنْ  أُِمْرتُ :نبيٌّ يقول                                         
  

 "...النَّاسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  أُِمْرتُ  : "   النبيِّ  ه حول حديثِ وكذلك أتباعُ ،  اإلعالمِ  وسائلِ  في بعضِ ھم كبيرُ تشدق 
  !! اجميعً  الناسِ  أمر بقتاِل◌ِ   هللاِ  دعوا أن رسولَ ا
  : الصحيحينما جاء في ب ادعائھمعلي  استندوا 
ثـََنا  24برقم  )  َسِبيَلُهمْ  َفَخلُّوا الزََّكاةَ  َوآتـَْوا الصََّالةَ  َوَأقَاُموا تَابُوا فَِإنْ (باب ) اإلميان(كتاب  البخاريِ  صحيح  -1   َحدَّ

ثـََناحَ  :قَالَ  اْلُمْسَنِديُّ  ُحمَمَّدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ثـََنا: قَالَ  ُعَمارَةَ  ْبنُ  اْحلََرِميُّ  َرْوحٍ  أَبُو دَّ  َأِيب  مسَِْعتُ  :قَالَ  ُحمَمَّدٍ  ْبنِ  َواِقدِ  َعنْ  ُشْعَبةُ  َحدَّ
 اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ  الَّ إِ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َيْشَهُدوا َحىتَّ  النَّاسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  أُِمْرتُ  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  ُعَمَر َأنَّ  اْبنِ  َعنْ  ُحيَدِّثُ 
ْسَالمِ  ِحبَقِّ  ِإالَّ  َوَأْمَواَهلُمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمينِّ  َعَصُموا َذِلكَ  فـََعُلوا فَِإَذا الزََّكاةَ  َويـُْؤُتوا الصََّالةَ  َويُِقيُموا   ." اللَّهِ  َعَلى َوِحَسابـُُهمْ  اْإلِ

ثـََنا 30برقم ) اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمَّدٌ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  يـَُقوُلوا َحىتَّ  النَّاسِ  ِبِقَتالِ  ْمرِ اْألَ (باب ) اإلميان(كتاب  صحيح مسلمٍ  -2  َوَحدَّ
ثـََنا َأْمحَدُ : قَالَ  ِعيَسى ْبنُ  َوَأْمحَدُ  َحيَْىي  ْبنُ  َوَحْرَمَلةُ  الطَّاِهرِ  أَبُو  اْبنِ  َعنِ  يُوُنسُ  أخربين: الَ قَ  َوْهبٍ  اْبنُ  َأْخبَـَرنَا اآلَخَرانِ  َوقَالَ  َحدَّ

 ِإَلهَ  الَ  يـَُقوُلوا َحىتَّ  النَّاسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  ُأِمْرتُ  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َأْخبَـَرهُ  ُهَريـَْرةَ  أَبَا َأنَّ  اْلُمَسيَّبِ  ْبنُ  َسِعيدُ  ثيندّ حَ  :قَالَ  ِشَهابٍ 
  ." اللَّهِ  َعَلى َوِحَسابُهُ  ِحبَقِّهِ  ِإالَّ  َونـَْفَسهُ  َماَلهُ  ِمىنِّ  َعَصمَ  لَّهُ ال ِإالَّ  ِإَلهَ  الَ  قَالَ  َفَمنْ  اللَّهُ  ِإالَّ 

  
 الرد على الشبھة •
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وليس بعد ، تمر  تنبح والقافلةُ  فالكالبُ  ، أكثر الكالب فما؛  نا تھمُ ال  التي تتكلم في الحديثِ  الشخصيةَ  إن  :أوالً 

  .)31نالفرقا(اِبَرّبَك َھاِدياً َوَنِصيرً  اْلُمْجِرِميَن َوَكَفى َعُدّواً ّمنَ  نبيْلَنا لُِكّل َوَكَذلَِك َجعَ  : قال هللاُ ؛ ذنب الكفرِ 
  ؛النار ىھناك أئمة يدعون إل،الخير  ىيھدون إل كما أن ھناك أئمةً  :الھم محذرً وأما عن أتباعه أقول 

  ) .41القصص (  اَل يُنَصُرونَ  ْوَم اْلقِيَاَمةِ َوَجَعْلنَاھُْم أَئِمَّةً يَْدُعوَن إِلَى النَّاِر َويَ :  قال  
عن  قال  ؛الذين من قبلھم  كما أھلك هللاُ ؛ حتى ال يھلكوا  نصافٍ إأن  يبحثوا ب ھذا الدجالِ  فندائي ألتباعِ  

َوُجنُوَدھَُما  إِنَّ فِْرَعْوَن َوھَاَمانَ  :دون تفكرٍ  وكانوا ينفذون ما يقولون االذين ھم جنودھم وھامانَ  فرعونَ  أتباعِ 
  ) .8القصص(   َكانُوا َخاِطئِينَ 

 :أي الخطيئةِ  من}  َخاِطئِينَ  َكانُواْ  َوُجنُوَدھَُما{  وزيره}  وھامان فِْرَعْونَ  إِنَّ {  : الجاللين تفسيرِ  جاء في
  أھـ .يديه على فعوقبوا عاصين

  
 دل على كذبِ ي...  أدعاء كاذب اجميعً  الناسِ  لِ بقتاأمر   هللاِ  رسولَ إن :ي تقول ذال ادعاءھم إن :اثانيً 

   ؟لماذا  أصحابه
   !....اجميعً  الناسِ  أمر بقتالِ   لم أجد أنه تالروايا كلَ  ألنني لما طالعتُ  

  ! ؟ تِ من الروايا في أي روايةٍ ) ا جميعً (أين لفظة  :وأتساءل
  ..... ھم المريضة فقطبل توجد في عقولِ  ، قط ال توجد: الجواب

  .  ...على البسطاء الذين ال يبحثون  ھموتدليس ھمعلى كذب دليلٌ  فھذا وبالتالي 
 ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َيْشَهُدوا َحىتَّ  النَّاسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  أُِمْرتُ  :" ه في قولِ  جاء كما  من ھم الذين يقاتلھم النبيُّ :  قيلن إ

  ؟" .... اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ 
 ، ولم يقاتلھم ن الناسِ م ه ألن أصحابَ  ؛فھذا من الجھل   الناسِ  قاتل كلَّ يُ   أنه  من الحديثِ  مَ ھِ فُ ن إ : قلتُ  

  !  . ..ولم يقاتلھم من الناسِ   هءن أبناألو ؛ ولم يقاتلھن الناسِ  من - عنھن رضي هللاُ  - ه زوجاتَ وألن 
لَھُُم النَّاُس إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوْا لَُكْم فَاْخَشْوھُْم فََزاَدھُْم الَِّذيَن قَاَل    : هللاِ  قولِ أسئلة من ب وضح ما سبقأ

  ) .173آل عمران(    َحْسبُنَا ّهللاُ َونِْعَم اْلَوِكيلُ  إِيَماناً َوقَالُواْ 
  كل الناس ؟  ھم الناس ؟ ھل ھؤالء من ھم  "الذين قال لھم الناسُ " 

  ناس  وسماه هللاُ  واحدٌ  رجلٌ  نعيم بن مسعود األشجعي :أي " ل لھم الناسقا"   ؛ليسوا كَل الناِس ،ال :الجواب 
  كل الناس ؟  ھم ھل الناس ؟ھؤالء من ھم  " إِنَّ النَّاَس قَْد َجَمُعوْا لَُكْم " 

  . مليستأ صلوكالجموع  " قد جمعوا لكم "أبا سفيان وأصحابه  " إن الناسَ  "  ؛ليسوا كَل الناِس ،ال  :الجواب  
  .  ليسوا كل الناسِ   وأصحابه أبو سفيان  و ، نعيم بن مسعود األشجعي اذً إ

  .من الناسِ  معينةً  طائفةً أقاتل  :أي ." ...النَّاسَ  أُقَاِتلَ  َأنْ  أُِمْرتُ  : "   هقولِ  المعنى من وعليه فإن
  

 أُقَاِتل"  قـَْوله ِيف  بِالنَّاسِ  اْلُمَراد ،فـََيُكون اْخلَاصّ  ِبهِ  ُأرِيدَ  الَِّذي اْلَعامّ  ِمنْ  َيُكون َأنْ  :قائالً في الفتح  حجرٍ  ◌ُ بنانه وھذا ما بيّ 
 َمتَّ  ِإَذا:  ِقيلَ  فَِإنْ " .  اْلُمْشرِِكنيَ  أُقَاِتل َأنْ  أُِمْرت"  بَِلْفظِ  النََّساِئيّ  ِرَوايَة َعَلْيهِ  َوَيُدلّ  ، اْلِكَتاب َأْهل َغْري  ِمنْ  اْلُمْشرِِكنيَ :  َأيْ "  النَّاس
 ِيف  َكَما ُمدَّة تَْأِخريَها َال  رَْفعَها اْلُمَقاتـََلة تـَْرك ِيف  اْلُمْمَتِنع بَِأنَّ  ُأِجيبَ  ، اجلِْْزيَة َمَنعَ  ِفيَمنْ  َوَال  اْلُمَعاَهِدينَ  ِيف  يَِتمّ  ملَْ  اجلِْْزيَة َأْهل ِيف  َهَذا
   أھـ . ْآليَةا ِبَدلِيلِ  اجلِْْزيَة َأَداء ِمنْ  ِاْمتَـَنعَ  َمنْ  َوُمَقاتـََلة ، اْهلُْدنَة
ِ َوالَ ِباْلَيْوِم اآلِخِر َوالَ    :  هللاِ  قولَ  باآليةِ  - رحمه هللاُ  - يقصد لعله :قلتُ  ّ َقاِتلُوْا الَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنوَن ِبا

َم ّهللاُ َوَرُسولُُه َوالَ َيِديُنوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوُتوْا اْلِكتَ  ُموَن َما َحرَّ اَب َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوُھْم ُيَحرِّ
  ). 29التوبة(  َصاِغُرونَ 
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منھم الذين يعذبون  الكفرِ  ولكن يقاتل أئمةَ ،؛ ألن ھذا لم يحدث   ال يقاتل كل المشركين  فھو  وعليه
حتى ينقذ الضعفاء   لديِن هللاِ  العالمين ، ويكونون عائقًا بينه و بين دعوتِه ربِّ  دين حاربونالصالحين ، وي

  ....النعيمِ  جنةِ  ىإل الجحيمِ  من نارِ 
  

  ...ھم بقتالِ  في الحديثِ   من ھم الناس الذين أشار إليھم النبيُّ  - بفضل هللاِ  -تُ نبعد أن بيّ    :ا  ثالثً 
  ؟ لماذا يقاتلھم النبيُّ  :ھو سؤال الذي يطرح نفسهال يبقى  
 َويُِقيُموا اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َيْشَهُدوا َحىتَّ  " الحديثِ  ملةِ في تك على ذلك يكون الجواب إن: لتُ ق 

ْسَالمِ  ِحبَقِّ  ِإالَّ  َوَأْمَواَهلُمْ  ِدَماَءُهمْ  ِمينِّ  َعَصُموا َذِلكَ  فـََعُلوا فَِإَذا الزََّكاةَ  َويـُْؤُتوا الصََّالةَ    .ِ" اللَّه َلىعَ  َوِحَسابـُُهمْ  اْإلِ
 إن الجزيةِ و، تخيرھم  بين اإلسالمِ ثم ،  ألمر هللاِ يمتثلوا كي  ؛ لھم بالحسنى  هبعد دعوتِ  إال لم يقاتلھم اإذً  

ُكتَِب َعلَْيُكُم اْلقِتَاُل   : قال  ؛ لمسلمينل ارھكُ كان ذلك  ن اختاروا القتالَ إف؛ ثم القتال ،  الكتابِ  كانوا من أھلِ 
  .  )216البقرة(   هٌ لَُّكمْ َوھَُو ُكرْ 

 وتكلفة ذلك دمائه ، وينقذ أتباعھم من نار جھنم ، الناس  ربِّ ل عبد الناسَ حتى يُ  الكفرِ  يقاتل رؤوسَ  فھو 
  .... ه ودماء وأشالء أتباعِ 

    .....اسةٍ ئأو ر،   أو منصبٍ ،  مالٍ  :مثل ،يصيبھا دنيا  من أجلِ  الكفرِ  سَ وءرفلم  يقاتل  وعليه 
  " الزََّكاةَ  َويـُْؤُتوا الصََّالةَ  َويُِقيُموا اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمًَّدا َوَأنَّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َيْشَهُدوا َحىتَّ  " يقاتلھم بل
بعد تخير  جھنم باإلسالمِ  ينقذھم من نارِ   ؛ فھو بذلك بالمشركين هتِ رحم قمةِ على  دليلن ھذا إوبالتالي ف 
  .- بفضل هللا - في ذلك عندنا فال شبھة .....لكفر باألمور الثالثة التي أسلفنھا وا وس الشركءر
  ...بذلك من تلقاِء نفِسه بل بأمر هللا الكفرلما يقاتل رؤوس   ثم إنه 
 الصََّحاِيبّ  ِيف  َوِقَياسه ، اللَّه ِإالَّ  هاللَّ  ِلَرُسولِ  آِمر َال  ِألَنَّهُ  ؛ اللَّه َأَمَرِين :  َأيْ  ) أُِمْرت: (  هقَْولِ في : في الفتحِ  حجرٍ  ابنُ  قال 
 َحيَْتجُّونَ  َال  ُجمَْتِهُدونَ  ِإنـَُّهمْ  َحْيثُ  ِمنْ  ِألَنـَُّهمْ  آَخر َصَحاِيبّ  َأَمَرِين  يُرِيد َأنْ  ُحيَْتَمل ،َوَال   اللَّه َرُسول َأَمَرِين  فَاْلَمْعَىن  أُِمْرت قَالَ  ِإَذا
 َذِلكَ  ُهوَ  َلهُ  اْآلِمر َأنَّ  ِمْنهُ  ُفِهمَ  َذِلكَ  قَالَ  ِإَذا رَئِيس ِبطَاَعةِ  ِاْشتَـَهرَ  َمنْ  َأنَّ  َواْحلَاِصل.  ُاْحُتِملَ  التَّاِبِعيّ  قَاَلهُ  اَوِإذَ  ، آَخر ُجمَْتِهد بَِأْمر

   أھـ .الرَّئِيس
  

،  ذلكعلى    هنبيَّ ه القديم أنھم ال يؤمنون فأطلع بعلمِ  مَ لِ عَ   ألن هللاَ ؛   هفھذا تكليف له من ربِّ  وعليه
  .... المعترضونكما فھم من تلقاء نفسه الكفر أئمة  يأمر بقتالِ  من  وليس ھو

  
  .أقتل :  الثانيةو، أقاتل  : األولى:بين كلمتين  المعترضونيعرفه  ال اكبيرً  اإن ھناك فارقً  :ا رابعً 

  . اإليذاءوھو بذل الجھد في صرف العدو عن : من القتال  األوليفمعنى  
   . ىالكلمة األولالحديث يذكر  أنوال شك  بادته ،إومعناه القضاء على العدو و :من القتل ومعنى الثانية

  
 دفع الشبھات عن السنة والرسول(: في كتابه ذكر رًد جميالً الدكتور عبد المھدي عبد القادر  إن : اخامسً 
نه حديث إ. أن يسلموا الناس  مواراها تطرف القساة مينع  وإمنا فيه وال تطرف ، إرهابال  احلديثَ  إن :) 154 -153ص

هذا احلديث يعاجل التطرف من  و.نه يوفر  احلرية الدينية لكل الناس إ . اإلسالممينع القساة أن حيرموا الناس من الدخول يف 
أمور باطنة ، ويعرتف زاوية أخرى ، فهو ينهى املسلم عن العدوان على من نطق بالشهادتني، إنه ينهى عن تكفري اآلخرين ب

  اللَّهِ  َرُسولُ  بـََعثـََنا :قَالَ ولذلك  ذكر العلماء هذا احلديث مع حديث أسامة بن زيد . باإلسالم بناء على األمور الظاهرة 
َناهُ  فـََلمَّا رَُجالً  فََأْدرَْكَنا فـََهَربُوا بَِنا فـََنِذُروا اْحلَُرقَاتِ  ِإَىل  َسرِيَّةً  َناهُ  اللَّهُ  ِإالَّ  هَ ِإلَ  الَ  :قَالَ  َغَشيـْ تَـْلَناهُ  َحىتَّ  َفَضَربـْ  :فـََقالَ   للنيبِّ  َفذََكْرتُهُ  قـَ
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َا :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـَُقْلتُ . " اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ِبالَ  َلكَ  َمنْ  " ْلِبهِ  َعنْ  َشَقْقتَ  َأَفالَ  " :قَالَ . السَِّالحِ  َخمَاَفةَ  قَاَهلَا ِإمنَّ  تـَْعَلمَ  َحىتَّ  قـَ
رواه أبو داود  .يـَْوَمِئذٍ  ِإالَّ  ُأْسِلمْ  ملَْ  َأىنِّ  َوِدْدتُ  َحىتَّ  يـَُقوُهلَا زَالَ  َفَما. " اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ِبالَ  َلكَ  َمنْ  الَ  َأمْ  قَاَهلَا َذِلكَ  َأْجلِ  ِمنْ 

  .يف سننه 
ذكرمها أبو داود وابن ماجة يف باب واحد ، مما يدل ) أفال شققت عن قلبه  (وحديث ) أمرت أن أقاتل الناس (إن حديَث 

فقط يعامل معاملة املسلم ، وال يصح أن يتنكر هلذا القدر الذي أظهره ،ال يصح  على أن من أظهر اإلسالم ولو بالشهادتني
  أن نبحث عن السرائر فهي موكولة إىل اهللا سبحانه ، وإمنا األحكام على الظاهر 

احلديث حيث على قتال الذين مينعون وصول دعوة احلق إىل كل اخللق يقاتلون حىت يظهر احلق أمام كل الناس وتتوفر  إن
  .أھـ بتصرف يسير. احلرية الدينية لكل البشر

  .)اْلُمْشِرُكونَ  يُقَاتَلُ  َما َعلَى( ھو باب يقصد بالبابِ  - حفظه هللاُ  -إن الدكتور : ◌ُ قلت
  

  
  ناكما كان من نبيِّ  الناسِ  لِ اقتب  من هللاِ  مرٍ أ عن خبرناالمقدس بعھديه القديم والجديد ي إن الكتابَ :ا سادسً 

  . -هللا أن شاء -كما سيتقدم معنا 
 مواضع إليه األناجيل في تبحسب ما نسب كما قال يسوعُ  يوًما  قال النبيُّ  ھل :يخبرونني عترضينالمليت ف 

  :منھا عدةِ 
ا أَْعَداِئي، أُولِئَك الَِّذيَن َلْم ُيِريُدوا أَْن أَْملِكَ 27 عدد 19إصحاح  نجيل لوقاإ -1 َعَلْيِھْم، َفأُْتوا ِبِھْم إَِلى ُھَنا  أَمَّ

اِمي    ! » َواْذَبُحوُھْم قُدَّ
  ! »ا بَْل َسْيفًاَما ِجْئُت ألُْلقَِي َسالَمً . الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألُْلقَِي َسالًَما َعلَى األَْرضِ «34عدد10إصحاح متىنجيل إ -2
  ! »ِجْئُت ألُْلقَِي نَاًرا َعلَى األَْرِض، فََماَذا أُِريُد لَِو اْضطََرَمتْ « : يقول يسوع49عدد12إصحاح  نجيل لوقاإ -3
  التي ذكرھا يسوع ؟)  السالم (كلمة  ھو ضدما  :وأتساءل 

  .الحرب  :الجواب
  ف والنار أم بالبنادق والرشاشات ؟ھل بالسي؟ يسوع  كيف كانت الحرب في زمنِ : سؤالاليبقى 

  . ...بالسيف والنار  كانت: الجواب 
أمره بقتا ل األشرار   ألن هللاَ ؛   ناعيبون علي نبيِّ يوبعد ذلك  ...كالم يسوع واضح لمن أراد أن يفھم  اإذً 

، بالسيف وقتالھم  ،أمر بذبح مخالفيهي يسوعن إ: تقولكتبھم التي  على نصوِص عيبون يوال ، من الناس 
  !..................والنار

قبائل كاملة مع التدمير  من ستِ  واألطفالِ  والنساءِ  الرجالِ  قتلَ  كيف أباح الربُّ  لنا  القديم العھدُ ويذكر 
ِحيَن تَْقُرُب ِمْن َمِدينٍَة لَِكْي تَُحاِربَھَا «10: عدد 20إصحاح  سفر التثنيةفي  ءو ذلك بحسب ما جا ....الكامل 

ْلِح، اْستَدْ  ْلِح َوفَتََحْت لََك، فَُكلُّ الشَّْعِب اْلَمْوُجوِد فِيھَا يَُكوُن لََك لِلتَّْسِخيِر 11ِعھَا إِلَى الصُّ فَإِْن أََجابَْتَك إِلَى الصُّ
بُّ إِلھَُك إِلَى يَِدَك فَاْضِرْب َوإَِذا َدفََعھَا ا13. َوإِْن لَْم تَُسالِْمَك، بَْل َعِملَْت َمَعَك َحْربًا، فََحاِصْرھَا12. َويُْستَْعبَُد لَكَ  لرَّ

ا النَِّساُء َواألَْطفَاُل َواْلبَھَائُِم َوُكلُّ َما فِي اْلَمِدينَِة، ُكلُّ َغنِيَمتِھَا، فَتَْغتَنُِمھَا 14. َجِميَع ُذُكوِرھَا بَِحدِّ السَّْيفِ  َوأَمَّ
بُّ إِلھُكَ  لِنَْفِسَك، َوتَأُْكُل َغنِيَمةَ أَْعَدائَِك الَّتِي أَْعطَاكَ  ا الَّتِي لَْيَسْت 15. الرَّ ھَكَذا تَْفَعُل بَِجِميِع اْلُمُدِن اْلبَِعيَدِة ِمْنَك ِجّدً

بُّ إِلھَُك نَِصيبًا فاَلَ تَْستَْبِق ِمْنھَا نََسَمةً 16. ِمْن ُمُدِن ھُؤالَِء األَُمِم ھُنَا ُعوِب الَّتِي يُْعِطيَك الرَّ ا ُمُدُن ھُؤالَِء الشُّ َوأَمَّ
ُمھَا تَْحِريًما17ا، مَّ  يِّيَن َواْليَبُوِسيِّيَن، َكَما أََمَرَك : بَْل تَُحرِّ يِّيَن َواْلِحوِّ بُّ اْلِحثِّيِّيَن َواألَُموِريِّيَن َواْلَكْنَعانِيِّيَن َواْلفِِرزِّ الرَّ

بِّ إِلِھُكمْ لَِكْي الَ يَُعلُِّموُكْم أَْن تَْعَملُوا َحَسَب َجِميِع أَْرَجاِسِھِم الَّ 18إِلھَُك،     .تِي َعِملُوا آللِھَتِِھْم، فَتُْخِطئُوا إِلَى الرَّ
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 والوحشيةُ  كيف وصلت القسوةُ  ،وهوبعد قتالِ ، العدو قبل قتاله  تعاليم الرب عند تخييرِ  :من النصوصِ  نالحظ
وذلك في ...العدوعند لقاء   هألصحابِ  في وصاياه  ناما قاله نبيُّ ولنقارن بينھا وبين  ....فيھا إلي منتھاھا 

  :اآلتي
 َخاصَِّتهِ  ِيف  َأْوَصاهُ  َسرِيَّةٍ  َأوْ  َجْيشٍ  َعَلى َأِمريًا َأمَّرَ  ِإَذا  اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  :قال   بريدةَ  عن 3261برقم  صحيح مسلم -1

ًرا اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  َمَعهُ  َوَمنْ  اللَّهِ  بِتَـْقَوى  تـَْغِدُروا َوَال  تـَغُلُّوا َوَال  اْغُزوا بِاللَّهِ  َكَفرَ  َمنْ  قَاتُِلوا اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  للَّهِ ا بِاْسمِ  اْغُزوا:"  قَالَ  مثَُّ  َخيـْ
ُهمْ  فَاقْـَبلْ  َجابُوكَ أَ  َما فَأَيـَّتُـُهنَّ  ِخَاللٍ  َأوْ  ِخَصالٍ  َثَالثِ  ِإَىل  فَاْدُعُهمْ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنْ  َعُدوَّكَ  َلِقيتَ  َوِإَذا َولِيًدا تـَْقتُـُلوا َوَال  َمتْثـُُلوا َوَال   ِمنـْ

ُهمْ  وَُكفَّ  ْسَالمِ  ِإَىل  اْدُعُهمْ  مثَُّ  َعنـْ ُهمْ  فَاقْـَبلْ  َأَجابُوكَ  فَِإنْ  اْإلِ ُهمْ  وَُكفَّ  ِمنـْ  اْلُمَهاِجرِينَ  َدارِ  ِإَىل  َدارِِهمْ  ِمنْ  التََّحوُّلِ  ِإَىل  اْدُعُهمْ  مثَُّ  َعنـْ
َها يـََتَحوَُّلوا َأنْ  أَبـَْوا فَِإنْ  اْلُمَهاِجرِينَ  َعَلى َما َوَعَلْيِهمْ  ِلْلُمَهاِجرِينَ  َما فـََلُهمْ  كَ َذلِ  فـََعُلوا ِإنْ  أَنـَُّهمْ  َوَأْخِربُْهمْ   َيُكونُونَ  أَنـَُّهمْ  فََأْخِربُْهمْ  ِمنـْ
 َمعَ  ُجيَاِهُدوا َأنْ  ِإالَّ  َشْيءٌ  َواْلَفْيءِ  اْلَغِنيَمةِ  ِيف  َهلُمْ  ُكونُ يَ  َوَال  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َجيِْري الَِّذي اللَّهِ  ُحْكمُ  َعَلْيِهمْ  َجيِْري اْلُمْسِلِمنيَ  َكَأْعَرابِ 

ُهمْ  َفاقْـَبلْ  َأَجابُوكَ  ُهمْ  فَِإنْ  اجلِْْزيَةَ  َفَسْلُهمْ  أَبـَْوا ُهمْ  فَِإنْ  اْلُمْسِلِمنيَ  ُهمْ  وَُكفَّ  ِمنـْ  َحاَصْرتَ  اَوِإذَ  َوقَاتِْلُهمْ  بِاللَّهِ  فَاْسَتِعنْ  أَبـَْوا ُهمْ  فَِإنْ  َعنـْ
 َأْصَحاِبكَ  َوِذمَّةَ  ِذمََّتكَ  َهلُمْ  اْجَعلْ  َوَلِكنْ  نَِبيِّهِ  ِذمَّةَ  َوَال  اللَّهِ  ِذمَّةَ  َهلُمْ  َجتَْعلْ  َفَال  نَِبيِّهِ  َوِذمَّةَ  اللَّهِ  ِذمَّةَ  َهلُمْ  َجتَْعلَ  َأنْ  فََأرَاُدوكَ  ِحْصنٍ  َأْهلَ 

 تـُْنِزَهلُمْ  َأنْ  فََأرَاُدوكَ  ِحْصنٍ  َأْهلَ  َحاَصْرتَ  َوِإَذا َرُسوِلهِ  َوِذمَّةَ  اللَّهِ  ِذمَّةَ  ُختِْفُروا َأنْ  ِمنْ  َأْهَونُ  َأْصَحاِبُكمْ  ِذَممَ وَ  ِذَممَُكمْ  ُختِْفُروا َأنْ  فَِإنَُّكمْ 
  ." َال  َأمْ  ِفيِهمْ  اللَّهِ  ُحْكمَ  أَُتِصيبُ  َتْدِري َال  فَِإنَّكَ  ُحْكِمكَ  َعَلى أَْنِزْهلُمْ  َوَلِكنْ  اللَّهِ  ُحْكمِ  َعَلى تـُْنِزْهلُمْ  َفَال  اللَّهِ  ُحْكمِ  َعَلى

 َوَال  اللَّهِ  َرُسولِ  ِملَّةِ  َوَعَلى َوبِاللَّهِ  اللَّهِ  بِاْسمِ  اْنطَِلُقوا :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   عن أنسٍ   2247برقم  داود سنن أبي -2

 ." اْلُمْحِسِننيَ  حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأْحِسُنوا َوَأْصِلُحوا َغَناِئَمُكمْ  َوُضمُّوا تـَغُلُّوا َوَال  اْمَرَأةً  َوَال  ِغريًاصَ  َوَال  ِطْفًال  َوَال  فَانًِيا َشْيًخا تـَْقتُـُلوا
  .)  3956(  املشكاة ،)  1346(  الصغري اجلامع ضعيف ، ضعيف : األلباين حتقيق

َيانِ  النَِّساءِ  قـَْتلِ  َحتِْرميِ (  بَاب)  َوالسَِّريِ  اجلَِْهادِ (  ِكَتابصحيح مسلم  -3  :قَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ   3280برقم )  اْحلَْربِ  ِيف  َوالصِّبـْ
َيانِ  النَِّساءِ  قـَْتلِ  َعنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  فـَنَـَهى،  اْلَمَغاِزي تِْلكَ  بـَْعضِ  ِيف  َمْقُتوَلةً  اْمَرَأةٌ  ُوِجَدتْ    .َوالصِّبـْ

 َعَلى ُجمَْتِمِعنيَ  النَّاسَ  فـََرَأى َغْزَوةٍ  ِيف   اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  رَبِيعٍ  ْبنِ  رَبَاحِ  دِّهِ جَ  َعنْ   2295برقم  سنن أبي داود -4
 َوَعَلى قَالَ  "لِتُـَقاِتلَ  َهِذهِ  َكاَنتْ  َما :"فـََقالَ  قَِتيلٍ  اْمَرَأةٍ  َعَلى :فـََقالَ  َفَجاءَ  َهُؤَالءِ  اْجَتَمعَ  َعَالمَ  اْنظُرْ :  فـََقالَ  رَُجًال  فـَبَـَعثَ  َشْيءٍ 

َمةِ    . 701برقم  لأللباين السلسلة الصحيحة .َعِسيًفا َوَال  اْمَرَأةً  يـَْقتُـَلنَّ  َال  :ِخلَاِلدٍ  ُقلْ  :فـََقالَ  رَُجًال  فـَبَـَعثَ  اْلَولِيدِ  ْبنُ  َخاِلدُ  اْلُمَقدِّ

  .قتلِهعن  ھو الذي يخدم في الجيِش وال يشارك في قتال نھى النبيُّ  ) :العسيف( 

 اْجَتَمعَ  َقدْ  َمْقُتوَلةٍ  اْمَرَأةٍ  َعَلى َفَمَرْرنَا  اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َغَزْونَا :قَالَ  اْلَكاِتبِ  َحْنظََلةَ  َعنْ   2832برقم  سنن ابن ماجة -5 
َها  ِإنَّ  :"َلهُ  فـَُقلْ  اْلَولِيدِ  ْبنِ  َخاِلدِ  ِإَىل  اْنَطِلقْ : ِلَرُجلٍ  قَالَ  مثَُّ  "يـَُقاِتلُ  ِفيَمنْ  تـَُقاِتلُ  َهِذهِ  َكاَنتْ  َما :"فـََقالَ  َلهُ  فََأفْـَرُجوا النَّاسُ  َعَليـْ
  ". َعِسيًفا َوَال  ُذرِّيَّةً  تـَْقتُـَلنَّ  َال  :يـَُقولُ  يَْأُمُركَ   اللَّهِ  َرُسولَ 

  ...ينھى عن قتِل النساِء ، واألطفاِل،  والشيوِخ ، والرھبانكان   أنه نالحظ

  :ما جاء في اآلتي إلى  اإلنصافبعين  ينظرأن  لقارئ أدعو او
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  لموسى الربِّ  قولِ  بحسبِ  وذلك....منھم  والصلحِ  العھدِ  ، وعدم قبولِ  بأكملھاوإبادة سبع أمم  طردِ  -1
بُّ إِلھَُك إِلَى األَْرِض الَّتِي أَْنَت َداِخٌل إِلَْيھَا لِتَْمتَلِ « 1 عدد 7التثنية إصحاح سفر  في َكھَا، َوطََرَد َمتَى أَتَى بَِك الرَّ

يِّيَن َواْليَبُوِسيِّ : ُشُعوبًا َكثِيَرةً ِمْن أََماِمكَ  يِّيَن َواْلِحوِّ يَن، َسْبَع اْلِحثِّيِّيَن َواْلِجْرَجاِشيِّيَن َواألَُموِريِّيَن َواْلَكْنَعانِيِّيَن َواْلفِِرزِّ
بُّ إِلھُكَ 2ُشُعوٍب أَْكثََر َوأَْعظََم ِمْنَك،  ُمھُمْ أََماَمَك، َوَضَرْبتَ  َوَدفََعھُُم الرَّ الَ تَْقطَْع لَھُْم َعْھًدا، َوالَ تُْشفِْق .ھُْم، فَإِنََّك تَُحرِّ

َرى، ألَنَّهُ يَُردُّ اْبنََك ِمْن َوَرائِي فَيَْعبُُد آلِھَةً أُخْ 4. ْبنَتََك الَ تُْعِط الْبنِِه، َوبِنْتهُ الَ تَأُْخْذ الْبنِكَ . َوالَ تَُصاِھْرھُمْ 3َعلَْيِھْم، 
بِّ َعلَْيُكْم َويُْھلُِكُكْم َسِريًعا ُروَن أَْنَصابَھُْم، : َولِكْن ھَكَذا تَْفَعلُوَن بِِھمْ 5. فَيَْحَمى َغَضُب الرَّ تَْھِدُموَن َمَذابَِحھُْم، َوتَُكسِّ

  .َوتُقَطُِّعوَن َسَواِريَھُْم، َوتُْحِرقُوَن تََماثِيلَھُْم بِالنَّارِ 
  10 صموئيل الثاني إصحاح سفر ذلك فيو .... ألف فارس أربعينيقتلون ه وقواتُ  النبيُّ داود  -2 

ٍس، َوَضَرَب ُشوبََك َوھََرَب أََراُم ِمْن أََماِم إِْسَرائِيَل، َوقَتََل َداُوُد ِمْن أََراَم َسْبَع ِمئَِة َمْرَكبٍَة َوأَْربَِعيَن أَْلَف فَارِ 18عدد
   .َرئِيَس َجْيِشِه فََماَت ھُنَاكَ 

قتله  ؛ ؟ رجل واحد فقط  و كم قتل النبيُّ "    َ◌أَْربَِعيَن أَْلَف فَاِرسٍ   " ؟ من الناسِ   كم قتل داودُ  نالحظ
  .بيده ھو أبي بن خلف

 عدد12 إصحاح صموئيل الثاني في سفر....يضعون األعداء تحت المناشير وقواتُه يقتلون  النبيُّ داود  -3
قَْد َحاَرْبُت ِربَّةَ «: َوأَْرَسَل يُوآُب ُرُسالً إِلَى َداُوَد يَقُولُ 27. وَن َوأََخَذ َمِدينَةَ اْلَمْملََكةِ َوَحاَرَب يُوآُب ِربَّةَ بَنِي َعمُّ 26

ِدينَةَ فَيُْدَعى فَاآلَن اْجَمْع بَقِيَّةَ الشَّْعِب َواْنِزْل َعلَى اْلَمِدينَِة َوُخْذھَا لِئاَلَّ آُخَذ أَنَا اْلمَ 28. َوأََخْذُت أَْيًضا َمِدينَةَ اْلِميَاهِ 
َوأََخَذ تَاَج َملِِكِھْم َعْن َرْأِسِه، 30. فََجَمَع َداُوُد ُكلَّ الشَّْعِب َوَذھََب إِلَى ِربَّةَ َوَحاَربَھَا َوأََخَذھَا29. »بِاْسِمي َعلَْيھَا

اَوأَ . َوَوْزنُهُ َوْزنَةٌ ِمَن الذَّھَِب َمَع َحَجٍر َكِريٍم، َوَكاَن َعلَى َرْأِس َداُودَ  َوأَْخَرَج 31. ْخَرَج َغنِيَمةَ اْلَمِدينَِة َكثِيَرةً ِجّدً
ھُْم فِي أَتُوِن اآلجُ  ، َوھَكَذا َصنََع الشَّْعَب الَِّذي فِيھَا َوَوَضَعھُْم تَْحَت َمنَاِشيَر َونََواِرِج َحِديٍد َوفُُؤوِس َحِديٍد َوأََمرَّ رِّ

ونَ    .اُوُد َوَجِميُع الشَّْعِب إِلَى أُوُرَشلِيمَ ثُمَّ َرَجَع دَ . بَِجِميِع ُمُدِن بَنِي َعمُّ
 ، العجمواتِ  ا كالببغاواتِ وال يردد كالمً ، وليفھم من كان له عقل  ، انوأكتفي بذلك لكي يقرأ من كان له عين 
   ....الحمد  على نعمة التفكرف

  !تحت ظالل السيوف الجنةُ :نبيٌّ يقول                                         
  

  ...لإلرھابِ بدعوى ھذا الحديث الذي يدعو  ...اآلخرين ه على قتالِ أتباعَ  اإلسالمِ  لقد حث رسولُ  : قالوا
ثـََنا  2607برقم ) السيوف اجلنة حتت بارقةِ (باب  )اجلهاد و السري(صحيح البخاري  كتاب يف   ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّ َحدَّ

ثـََنا أَبُو ِإْسَحاَق َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َعنْ  ُمَعاِويَُة ْبُن َعْمٍرو َكَتَب ِإلَْيِه   :َساملٍِ َأِيب النَّْضِر َمْوَىل ُعَمَر ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه وََكاَن َكاتَِبُه قَالَ  َحدَّ
ُهَما  -َعْبُد اللَِّه ْبُن َأِيب َأْوَىف  تَابـََعُه اْألَُوْيِسيُّ  ".َواْعَلُموا َأنَّ اْجلَنََّة َحتَْت ِظَالِل السُُّيوفِ  :"قَالَ  ◌ِ  َأنَّ َرُسوَل اللَّه -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  .َعْن اْبِن َأِيب الزِّنَاِد َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبةَ 
  

  الرد على الشبھة •
  

   : - إن شاء هللا -ا نسف الشبھة نسفً أمن خاللھما  للمعترضينن يإن لي سؤال:  أوالً 
   ؟" َواْعَلُموا َأنَّ اْجلَنََّة َحتَْت ِظَالِل السُُّيوِف  " ھذا الحديث   النبيُّ قال  وأينمتى  :األول 

  .  ) الخندق (األحزاب  في غزوةِ   النبيُّ قاله  : الجواب
   ؟ ...العكس أماعتداء من المسلمين على غيرھم  كانت األحزابھل غزوة  :الثاني
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   ... المسلمين عن أنفسھم ا منكانت دفاعً  الغزوة ؛ صحيحالعكس  : الجواب
يعتبر  يالسيف  لدفع المعتد والكل يتفق  أن استخدامَ ،  اآلخرينعلى  ءعلى االعتدالحث اليس في الحديث  اذً إ

يدعم ذلك ...على المسلمين  الكفارِ  على اعتداءِ  الصبرِ  وعلى ھذا فالحديث يحث على ... مذمةوليس  منقبة
  :دليالن
  ." تـَرَُكوُكمْ  َما التـُّْركَ  َواتْـرُُكوا َوَدُعوُكمْ  َما اْحلََبَشةَ  َدُعوا: " قال  3748برقم سنن أبي داود  :األول

  . اجلامع صحيح يف 3384:  رقم حديث انظر)  حسن( :األلباين حتقيق 
  ... لم يعتدوا عليكم فال تعتدوا عليھم إذا :والمعنى  

  ).190لبقرة ا (  ّهللاَ الَ ُيِحبِّ اْلُمْعَتِدينَ  ِذيَن ُيَقاِتلُوَنُكْم َوالَ َتْعَتُدوْا إِنَّ َوَقاِتلُوْا فِي َسِبيِل ّهللاِ الَّ  :  قوله :الثاني
َال َمتَنـَّْوا ِلَقاَء اْلَعُدوِّ َوَسُلوا اللََّه اْلَعاِفَيَة فَِإَذا  : " ئالً قاالعدو  عن تمنى لقاءِ  نھى  يَّ النبفيه أن  الحديثَ ثم إن  

   " ...ْصِربُواَلِقيُتُموُهْم فَا
  ! ....تلك الكلمات عن رؤيةِ  المعترضون ىھل تعام:وأتساءل

  
ان عل: ا ثانًي    دققوا   المعترضينى ك ي أن ي ل عرضھ البحثِ ف دً   ...مقب وا جي و بحث اتِ  افل ي الرواي  ف

  ... شبھة ا منھاتوضح الرواية التي جعلواألخرى التي  تالروايا لوجدوا والشروحِ 
ثـََنا أَبُو 2744برقم  يفي صحيح البخارف  ثـََنا ُمَعاِويَُة ْبُن َعْمٍرو َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحمَمٍَّد َحدَّ ِإْسَحاَق َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقبَـَة  َحدَّ

ُهَمـا  -ُد اللَّـِه بْـُن َأِيب َأْوَىف َكتَـَب ِإلَْيـِه َعْبـ  :َعْن َساملٍِ َأِيب النَّْضِر َمْوَىل ُعَمَر ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه وََكاَن َكاتًِبا َلُه قَالَ   فـََقَرْأتُـهُ  -َرِضـَي اللَّـُه َعنـْ
ــْمُس مثَُّ َقــاَم ِيف النَّــاِس َخِطيًبــا َقــالَ  ◌ِ  ِإنَّ َرُســوَل اللَّــه َتظَــَر َحــىتَّ َماَلــْت الشَّ أَيـَُّهــا النَّــاُس َال  :"ِيف بـَْعــِض أَيَّاِمــِه الَّــِيت َلِقــَي ِفيَهــا انـْ
ــْوا ِلَقــا ــِإَذا َلِقيُتُمــوُهْم فَاْصــِربُوا َواْعَلُمــوا َأنَّ اْجلَنَّــَة َحتْــَت ِظــَالِل التـََتَمنـَّ ــَة َف ــُيوِف مثَُّ َقــالَ َء اْلَعــُدوِّ َوَســُلوا اللَّــَه اْلَعاِفَي ــِزَل  :سُّ اللَُّهــمَّ ُمْن

    ". مْ اْلِكَتاِب َوُجمِْرَي السََّحاِب َوَهازَِم اْألَْحَزاِب اْهزِْمُهْم َواْنُصْرنَا َعَلْيهِ 
 )َال َمتَنـَّْوا ِلَقاء اْلَعُدّو َوَسُلوا اللَّه اْلَعاِفَية فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاْصِربُوا : ( قـَْوله : الفتحِ  في حجرٍ  بنُ اقال 
َألَْن "  :اْلَعاِفَية ِمْن اْلِفَنت ، َوَقْد قَاَل الصِّدِّيقُ  ِحْكَمة النـَّْهي َأنَّ اْلَمْرء َال يـَْعَلم َما يـَُئول ِإَلْيِه اْألَْمر ، َوُهَو َنِظري ُسَؤال:َبطَّال ْبنُ اقَاَل 

تَـَلى فََأْصِرب  ْتَكال : َوقَاَل َغْريه " ُأَعاَىف فََأْشُكر َأَحّب ِإَيلَّ ِمْن َأْن أُبـْ ْعَجاب َواْإلِ َا نـََهى َعْن متََِّين ِلَقاء اْلَعُدّو ِلَما ِفيِه ِمْن ُصورَة اْإلِ ِإمنَّ
ِة َوِقلَّة اِالْهِتَمام بِاْلَعُدوِّ ، وَُكّل َذِلَك يـَُباِين اِالْحِتَياط َواْألَْخذ بِاْحلَْزِم َعَلى النـُّفُ  َوِقيَل ُحيَْمل النـَّْهي َعَلى َما ِإَذا . وس َواْلُوثُوق بِاْلُقوَّ

َوَسُلوا اللَّه اْلَعاِفَية " َويـَُؤيِّد اْألَوَّل تـَْعِقيب النـَّْهي ِبَقْوِلِه . اَعة َوَقَع الشَّّك ِيف اْلَمْصَلَحة َأْو ُحُصول الضََّرر ، َوِإالَّ َفاْلِقَتال َفِضيَلة َوطَ 
ََذا اْحلَِديثِ . ......." ،  َال َتْدُع ِإَىل اْلُمَباَرزَةِ : يـَُقول  اْلُمَبارزَة ، َوُهَو رَْأي احلََْسن اْلَبْصِرّي ، وََكاَن َعِليٌّ  َعَلى َمْنع طََلبِ  َواْسُتِدلَّ ِ

َم قـَْول َعِلّي ِيف َذِلَك . فَِإَذا ُدِعيت َفَأِجب تـُْنَصر ، ِألَنَّ الدَّاِعي بَاٍغ    .َوَقْد تـََقدَّ
َعاء ِإَىل ُوُجوه النَّْصر َعَلْيِهْم ، فَِباْلِكَتاِب ِإَىل قـَْولِ  )ِإخلَْ مثَُّ قَاَل اللَُّهمَّ ُمْنِزل اْلِكَتاب : ( قـَْوله  ََذا الدُّ ُْم    :ه َأَشاَر ِ قَاتُِلوُهْم يـَُعذِّ

،  َوِمبُْجِرَي السََّحاب ِإَىل اْلُقْدرَة الظَّاِهَرة ِيف َتْسِخري السََّحاب َحْيُث ُحيَرِّك الرِّيح ِمبَِشيَئِة اللَّه ).  14التوبة( اللَّه بِأَْيِديُكْم 
ر تَارَة َوُأْخَرى َال متُِْطر ، فََأَشاَر ِحبَرََكِتِه ِإَىل ِإَعانَة اْلُمَجاِهِديَن ِيف َحرََكتهْم ِيف َوَحْيُث َيْسَتِمّر ِيف َمَكانه َمَع ُهُبوب الرِّيح ، َوَحْيُث متُْطِ 

ُهْم ، َوبِِإنـَْزاِل اْلَمَطر ِإَىل َغِنيَمة َما َمَعُهْم َحيْ  َوِبَعَدِمِه ِإَىل َهِزميَتهْم ُث يـَتَِّفق قـَْتلهْم ، اْلِقَتال ، َوِبُوُقوِفِه ِإَىل ِإْمَساك أَْيِدي اْلُكفَّار َعنـْ
ُهْم ، وَُكّلَها َأْحَوال َصاِحلَة ِلْلُمْسِلِمَني  بشيءَحْيُث َال َحيُْصل الظُّْفر  َازِِم اْألَْحَزاب ِإَىل التـََّوسُّل بِالنـِّْعَمِة السَّاِبَقة ، َوِإَىل . ِمنـْ َوَأَشاَر ِ

َفِرد بِاْلِفْعِل  َجتْرِيد التـَّوَكُّل ، َواْعِتَقاد َأنَّ اللَّه  َوِفيِه التـَّْنِبيه َعَلى ِعَظم َهِذِه النـَِّعم الثََّالث ، فَِإنَّ بِِإنـَْزاِل اْلِكَتاب َحَصَلْت . ُهَو اْلُمنـْ
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َيوِيَّة َوِهَي الرِّْزق  نـْ ْسَالم ، َوبِِإْجَراِء السََّحاب َحَصَلْت النـِّْعَمة الدُّ َِزميَِة اْألَْحَزاب َحَصَل ِحْفظ النـِّْعَمتَـْنيِ النـِّْعَمة اْألُْخَرِويَّة َوِهَي اْإلِ ، َوِ
َيوِيَّة َوَحِفْظتهَما فَأَْبِقِهَما : ، وََكأَنَُّه قَاَل  نـْ ْمسَاِعيِلّي ِيف َهَذا اْحلَِديث ِمْن  .اللَُّهمَّ َكَما َأنـَْعْمت ِبَعِظيِم النـِّْعَمتَـْنيِ اْألُْخَرِويَّة َوالدُّ َوَرَوى اْإلِ

ْم ، َوَحنُْن َعِبيدك َوُهْم َعِبيدك نـََواِصيَنا َونـََواِصيهْم بَِيِدك ، فَاْهزِْمُهْم " َدَعا أَْيًضا فـََقاَل  ر أَنَُّه َوْجه آخَ  اللَُّهمَّ أَْنَت رَبـَّنا َوَرّ
ُمْرَسًال َحنْوه َلِكْن ِبِصيَغِة اْألَْمر َعْطًفا َعَلى قـَْوله   ْن النَِّيبِّ َوِلَسِعيِد ْبن َمْنُصور ِمْن َطرِيق َأِيب َعْبد الرَّْمحَن اْحلُُبِليِّ عَ " َواْنُصْرنَا َعَلْيِهْم 

ُلوا َعَلْيِهْم َعَلى بـَرََكة اللَّه ( َفذََكَرُه َوزَاَد ) فَِإْن بُِليُتْم ِِْم فـَُقوُلوا اللَُّهمَّ : َوَسُلوا اللَّه اْلَعاِفَية (    أھـ. )َوُغضُّوا أَْبَصارُكْم َوامحِْ
  

   ؟"  َواْعَلُموا َأنَّ اْجلَنََّة َحتَْت ِظَالِل السُُّيوفِ  : "  هما معنى قولِ  ھو ما:  قيل إن :  ثالًثا
التوحيد ومن  كلمةِ  جلِ أتل من قُ  إن ....أو البندقيةِ  بالسيفِ  هللاِ  في سبيِل◌ِ  الذي يجاھدُ  المجاھدَ  إن :لتُ ق
  .ا ثم صار من أھل الجنة صار شھيدً ؛ هللا  ا في سبيلِ المستضعفين جھادً ه عن دفاعِ جل أ

ِھْم ُيْرَزقُوَن  :قال  ). 169 آل عمران( َوالَ َتْحَسَبنَّ الَِّذيَن قُِتلُوْا ِفي َسِبيِل ّهللاِ أَْمَواتاً َبْل أَْحَياء ِعنَد َربِّ
 بنِ  نسِ أك الجنة م رائحةَ تشامسامه في الدنيا قبل استشھاده حتى  من فتح هللاُ   وقد كان من الصحابةِ 

 َأوَّلِ  َعنْ  ِغْبتُ  :فـََقالَ  َبْدرٍ  َعنْ  َغابَ  َعمَّهُ  َأنَّ   أََنسٍ  َعنْ   3742برقم   ذلك في صحيح البخاريو،   النضر
 ِممَّا ِإلَْيكَ  َأْعَتِذرُ  ِإينِّ  اللَُّهمَّ  :فـََقالَ  النَّاسُ  مَ فـَُهزِ  ُأُحدٍ  يـَْومَ  فـََلِقيَ  ُأِجدُّ  َما اللَّهُ  لَيَـَرَينَّ   النَِّيبِّ  َمعَ  اللَّهُ  َأْشَهَدِين  لَِئنْ   النَِّيبِّ  ِقَتالِ 
َرأُ  اْلُمْسِلِمنيَ  يـَْعِين  َهُؤَالءِ  َصَنعَ   َأِجدُ  ِإينِّ  َسْعدُ  يَا أَْينَ  :فـََقالَ  ُمَعاذٍ  ْبنَ  َسْعدَ  فـََلِقيَ  ِبَسْيِفهِ  فـَتَـَقدَّمَ  اْلُمْشرُِكونَ  ِبهِ  َجاءَ  ِممَّا ِإلَْيكَ  َوأَبـْ
 ِبَسْهمٍ  َوَرْمَيةٍ  َوَضْربَةٍ  َطْعَنةٍ  ِمنْ  َوَمثَانُونَ  ِبْضعٌ  َوِبهِ  بِبَـَنانِهِ  َأوْ  ِبَشاَمةٍ  ُأْخُتهُ  َعَرفـَْتهُ  َحىتَّ  ُعِرفَ  َفَما فـَُقِتلَ  َفَمَضى ُأُحدٍ  ُدونَ  اْجلَنَّةِ  رِيحَ 
  . " ُيوفِ َواْعَلُموا َأنَّ اْجلَنََّة َحتَْت ِظَالِل السُّ : "   النبيُّ  لھذا قال. 
  ....الكريم نِ آبالقر ا الجھادأيضً  فمن الجھاد؛  بالسيفِ  هليس كل الجھادَ  إن: وأقول 

  ).52الفرقان(  اْلَكافِِريَن َوَجاِھْدُھم ِبِه ِجَھاداً َكِبيراً  َفاَل ُتِطعِ   :  قال
  . ن الكريمآبالقر ھو اآليةِ في ھذه  جمع المفسرون أن الجھادَ أ 
 و يوالدار م رواه أبو داود والنسائيُّ " . م كُ كم وألسنتِ كم وأنفسِ بأموالِ  جاهدوا املشركنيَ : " قال   نَِّيبِّ العن   أنسٍ وعن  

   .3821برقم  يف مشكاة املصابيح األلباينصححه 
و  الدينِ  ا عنوقتال دفعً  ، الباطل من أجلِ  بين قتالٍ   أوالً البد أن نفرق  حينما نتكلم عن السيوف والقتالو
  ... الحقِ  جلِ أمن  :أي ؛.... من الولدان والنساءِ  الضعفاءِ  و،  والعرِض ،  فسِ الن

َجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَ  :  قال  َنا َوَما َلُكْم الَ ُتَقاِتلُوَن فِي َسِبيِل ّهللاِ َواْلُمْسَتْضَعفِيَن ِمَن الرِّ قُولُوَن َربَّ
الِِم أَْھلَُھا َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك َولِّياً َواْجَعل لََّنا ِمن لَُّدنَك أَْخِرْجَنا ِمْن َھـِذِه الْ    ). 75النساء(َنِصيراً َقْرَيِة الظَّ

ونصرة عباده , عن اجلهاد يف سبيل نصرة دين اهللا -أيها املؤمنون -وما الذي مينعكم  :في التفسير الميسر ءجا 
م, ار الذين اعُتدي عليهماملستضعفني من الرجال والنساء والصغ  يدعونه قائلني, وال حيلة هلم وال وسيلة لديهم إال االستغاثة بر

واجعل لنا من عندك ولّياً يتوىل , اليت ظََلم أهلها أنفسهم بالكفر واملؤمنني باألذى - "مكة "يعين  -ربنا أخرجنا من هذه القرية : 
   أھـ.ونصريًا ينصرنا على الظاملني, أمورنا
  .ھذا ھو! ھل ھذا قتال من أجل الباطل ؟ ءلوأتسا
ُ  َصلَّى -هللا على رسولِ  تكالبت أن األحزابَ معنا الذي  ما وقع في الحديثِ  إن :الجواب  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

أمام ثالثمائة من  ،الف مقاتل آكان عددھم أكثر من عشرة و ،)الخندق ( األحزاب في غزوةِ  والمسلمين
فخطب  واألطفالُ  والنساءُ   هوأصحابُ   النبيُّ  رَ صِ حُ و ومن معه ،  فارق المنافقون نبينا المسلمين بعد أن

َت ِظَالِل ُموا َأنَّ اْجلَنََّة حتَْ أَيـَُّها النَّاُس َال تـََتَمنـَّْوا ِلَقاَء اْلَعُدوِّ َوَسُلوا اللََّه اْلَعاِفَيَة فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاْصِربُوا َواْعلَ :"  قائالً  فيھم 
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من  وبعدھا حدث النصرُ  . " اللَُّهمَّ ُمْنِزَل اْلِكَتاِب َوُجمِْرَي السََّحاِب َوَهازَِم اْألَْحَزاِب اْهزِْمُهْم َواْنُصْرنَا َعَلْيِهمْ  :السُُّيوِف مثَُّ قَالَ 
نصرة للمؤمنين  أرسلھا هللاُ ؛ وجنود لم يروھا ،  ھموأقلعت خيامَ ، ھم حصونَ  دمرت ريحٍ  بإرسالِ   عند هللا

ِ َعَلْيُكْم إِْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد َفأَْرَسْلَنا َعَلْيِھْم ِريحاً  : قال ؛ ة المالئكھم  َھا الَِّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة هللاَّ َيا أَيُّ
ُ ِبَما َتْعَملُونَ     ).9األحزاب(َبِصيراً  َوُجُنوداً لَّْم َتَرْوَھا َوَكاَن هللاَّ

أيام غزوة األحزاب وهي غزوة " املدينة"يا معشر املؤمنني اذكروا نعمة اهللا  اليت أنعمها عليكم يف  :تفسير الميسرجاء في ال
فأرسلنا , فأحاطوا بكم, وما حوهلا" املدينة"واليهود واملنافقون من , "املدينة"حني اجتمع عليكم املشركون من خارج , اخلندق

م, وأرسلنا مالئكة من السماء مل تروها, امهم ورمت قدورهمعلى األحزاب رًحيا شديدة اقتلعت خي وكان . فوقع الرعب يف قلو
  أھـ .ال خيفى عليه من ذلك شيء, اهللا مبا تعملون بصريًا

  
،   النبيِّ  أحاديثِ من أعظم بل ھو ؛ شبھة فيه ليس  الحديثَ  أن  - بفضل هللا - تُ نبيّ  أنبعد   : رابًعا

، تمني لقاء العدو  عدمِ  ىإل ه أصحابَ   حيث انتصر المسلمون لما دعا   همن معجزاتِ  ةوفيه معجز
  منه وال قوة حولٍ  من غيرِ  والتمكينِ  بالنصرِ  من السماءِ  فجاء المددُ    ثم دعا هللاَ ، الصبر عند اللقاء و
ُ الَّذِ   :قال  ؛ تالٍ ودون قِ  ، دماءٍ  دون إراقةِ تعالى  نصره هللاُ ؛  يَن َكَفُروا ِبَغْيِظِھْم َلْم َيَنالُوا َخْيراً َوَردَّ هللاَّ

ُ َقِوّياً َعِزيزاً  ُ اْلُمْؤِمِنيَن اْلقَِتاَل َوَكاَن هللاَّ    .) 25 زاباألح ( َوَكَفى هللاَّ
  .. ...مھوما غاب عن،  الحق للمعترضين تُ نأن بيّ وبعد 

ا لماذا أن يشتروا سيوفً به يأمر تالميذَ ....  بحسب اعتقادكم يسوع إله المحبةأن إن إنجيل لوقا يذكر : أتساءل 
   ؟؟

  ؟  اقويً  الھً إأليس ھو 
  !؟ ...أم أنه رسول من عند هللاِ 

َوَمْن َلْيَس َلُه . لِكِن اآلَن، َمْن َلُه ِكيٌس َفْلَيأُْخْذهُ َوِمْزَوٌد َكذلِكَ «:َفَقاَل َلُھمْ 36 عدد 22 اإلصحاح في جاء ذلك 
ُه َيْنَبِغي أَْن َيِتمَّ ِفيَّ أَْيًضا ھَذا اْلَمْكُتوبُ : ألَنِّي أَقُوُل َلُكمْ 37. َتِر َسْيًفاَفْلَيِبْع َثْوَبُه َوَيشْ  ألَنَّ َما . َوأُْحِصَي َمَع أََثَمةٍ : إِنَّ

، ُھَوَذا ُھَنا َسْيَفانِ «: َفَقالُوا38.»ُھَو ِمْن ِجَھِتي َلُه اْنقَِضاءٌ  َخَرَج َوَمَضى َكاْلَعاَدِة وَ 39 .»!َيْكفِي«:َفَقاَل َلُھمْ . »َياَربُّ
ْيُتوِن، َوَتِبَعُه أَْيًضا َتالَِميُذهُ  ا َصاَر إَِلى اْلَمَكاِن َقاَل َلُھمْ 40. إَِلى َجَبِل الزَّ . »َصلُّوا لَِكْي الَ َتْدُخلُوا فِي َتْجِرَبةٍ «:َوَلمَّ

َيا أََبَتاهُ، إِْن ِشْئَت أَْن ُتِجيَز َعنِّي ھِذِه «:َقاِئالً 42َوَصلَّى َواْنَفَصَل َعْنُھْم َنْحَو َرْمَيِة َحَجٍر َوَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيهِ 41
يهِ 43. »َولِكْن لَِتُكْن الَ إَِراَدِتي َبْل إَِراَدُتكَ . اْلَكأْسَ  َماِء ُيَقوِّ َوإِْذ َكاَن ِفي ِجَھاٍد َكاَن 44. َوَظَھَر َلُه َمالٌَك ِمَن السَّ

الَِة َوَجاَء إَِلى َتالَِميِذِه، 45. َر َعَرقُُه َكَقَطَراِت َدٍم َناِزَلٍة َعَلى األَْرِض ُيَصلِّي ِبأََشدِّ َلَجاَجٍة، َوَصا ُثمَّ َقاَم ِمَن الصَّ
  .»لَِماَذا أَْنُتْم ِنَياٌم؟ قُوُموا َوَصلُّوا لَِئالَّ َتْدُخلُوا فِي َتْجِرَبةٍ «:َفَقاَل َلُھمْ 46. َفَوَجَدُھْم ِنَياًما ِمَن اْلُحْزنِ 

ھل كان  ؟ا أن يبيعوا مالبسھم ويشتروا سيوفً  تالميذه  أمر يسوعُ  ذالما :السؤال الذي يطرح نفسهيبقى 
  ! ؟ ...الكبريت بحيرةِ  إلىأم كان يدعوھم  ، )تحت ظالل السيف الجنة(المعنى 
 أفال ، ةمرة واحد الكريمِ  ولم يرد في القرآنِ  ،المقدس مئات المرات  كتابِ الفي  جاء لفظ السيف ثم إن

  !؟عقلون ي
ِبيِّ بھذه النصوص تشبه نفس الظروف التي مرت  إن :قلتُ  في الحديث الذي كما  األحزابٍ  في عزوةِ   النَّ

  .... وما حدث مع يسوع حين حاصره اليھود ھو وتالميذه، معنا 
  "  َصلُّوا لَِكْي الَ َتْدُخلُوا ِفي َتْجِرَبةٍ  " يسوع من كالمِ  نالحظ 

ال  :أي "َال َمتَنـَّْوا ِلَقاء اْلَعُدّو َوَسُلوا اللَّه اْلَعاِفَية فَِإَذا َلِقيُتُموُهْم فَاْصِربُوا  "   النبيِّ  نفس كالمِ أليس ھذا ھو :وأتساءل
  .نھا السنن إ -سبحان هللا -! تتمنوا أن تدخلوا في تجربة القتال؟

ِة َحَجٍر َوَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيِه َوَصلَّى َواْنَفَصَل َعْنُھْم َنْحَو َرْميَ 41"  يسوعفعل  من  النصوِص  ونالحظ  
ه أنه دعا ربَ  :أي"  إَِراَدُتكَ  َولِكْن لَِتُكْن الَ إَِراَدِتي َبلْ . َيا أََبَتاهُ، إِْن ِشْئَت أَْن ُتِجيَز َعنِّي ھِذِه اْلَكأْسَ «:َقاِئالً 42
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اللَُّهمَّ ُمْنِزَل اْلِكَتاِب َوُجمِْرَي السََّحاِب َوَهازَِم  :" قَالَ  ملا  وھو كفعل النبيِّ ، اليھود  أن ينصره ويخلصه من مكرِ 
  . " اْألَْحَزاِب اْهزِْمُهْم َواْنُصْرنَا َعَلْيِهمْ 

يهِ 43"  النصوِص من  نالحظو  َماِء ُيَقوِّ وھي   بعد دعاء النبيِّ  ونزلت المالئكةُ  ."  َوَظَھَر َلُه َمالٌَك ِمَن السَّ
ِ َعَلْيُكْم إِْذ َجاءْتُكْم ُجُنوٌد َفأَْرَسْلَنا َعَلْيِھمْ   : ل قا؛ جنود التي لم يروھا ال َھا الَِّذيَن آَمُنوا اْذُكُروا ِنْعَمَة هللاَّ  َيا أَيُّ

ُ ِبَما َتْعَملُوَن َبِصيراً    ). 9األحزاب(   ِريحاً َوُجُنوداً لَّْم َتَرْوَھا َوَكاَن هللاَّ
التي  النصوصُ نت كما بيّ    المسيحَ  حاصر اليھودُ  ؛منھا االبتالء التي  ،نھا السنن التي ال تتبدل إ:لتُ ق

قريب  وكان فعل المسيح ، بتحريض من اليھود وفيھم اليھود   المشركون النبيَّ  وحاصر، ھا اذكرن
ِبيِّ ا من فعل جدً    .  النَّ
ُ  حديثه الذي خاللِ بأنه يدعوا لإلرھاب من  نا إن يحكموا على نبيِّ   كيف للمعترضين  :عليه أتساءلو سيء أ

؛ فالظروف واحدة  ولم يحكموا بذلك  الحكم على يسوع المسيح  -بفضل هللا  -تم إيضاحه قد و فھمه ،
 !؟ -  هبفضل - نتُ كما بيّ 

  
                                                   

  !بِالذَّْبحِ  ْئتُُكمْ جِ  لَقَدْ  :نبيٌّ يقول                                           
  
 ( إلرھاب الذي نراه في العراق من ذبح أألمريكان وغيرھم تحت عنوانِ اھو أصل  اإلسالمِ  رسولَ إن :  واقال

 اللَّهِ  َعْبدِ  ُمْسَندُ ( باب الصََّحابَةِ  ِمنَ  اْلُمْكِثرِينَ  ُمْسَندُ   أمحدَ  سندِ مبما جاء على  في ذلك مستندين !! ..........)هللا أكبر 
ُهَما - تـََعاَىل  اللَّهُ  َرِضيَ  -  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ثـََنا يـَْعُقوبُ  :قَالَ   6739برقم  َعنـْ َثِين  :قَالَ  ِإْسَحاقَ  اْبنِ  َعنِ  َأِيب  َحدَّ  َحيَْىي  َوَحدَّ
 َرُسولِ  ِمنْ  َأَصاَبتْ  قـَُرْيًشا رَأَْيتَ  َما َأْكثـَرَ  َما: َلهُ  قـُْلتُ  :َقالَ  اصِ اْلعَ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  أَبِيهِ  َعنْ  الزُّبـَْريِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  ْبنُ 

 َنارَأَيْـ  َما: فـََقاُلوا  اللَّهِ  َرُسولَ  َفذََكُروا احلِْْجرِ  ِيف  يـَْوًما َأْشَرافـُُهمْ  اْجَتَمعَ  َوَقدْ  َحَضْرتـُُهمْ  :قَالَ  َعَداَوتِهِ  ِمنْ  ُتْظِهرُ  َكاَنتْ  ِفيَما اللَّهِ 
 ِمْنهُ  َصبَـْرنَا َلَقدْ  آِهلَتَـَنا َوَسبَّ  ،َمجَاَعتَـَنا َوفـَرَّقَ ، ِدينَـَنا َوَعابَ  ،آبَاَءنَا َوَشَتمَ ،  َأْحَالَمَنا َسفَّهَ  َقطُّ  الرَُّجلِ  َهَذا ِمنْ  َعَلْيهِ  َصبَـْرنَا َما ِمْثلَ 
َنَما :قَالَ . قَاُلوا َكَما َأوْ  َعِظيمٍ  َأْمرٍ  َعَلى بَـيـْ  ِِمْ  َمرَّ  مثَُّ  الرُّْكنَ  اْستَـَلمَ  َحىتَّ  َميِْشي فََأقْـَبلَ  ◌ِ  اللَّه َرُسولُ  َعَلْيِهمْ  طََلعَ  ِإذْ  َذِلكَ كَ  ُهمْ  فـَ
 ِمبِْثِلَها َغَمُزوهُ  الثَّانَِيةَ  ِِمْ  َمرَّ  فـََلمَّا َمَضى مثَُّ  َوْجِههِ  ِيف  َذِلكَ  فـََعَرْفتُ  :قَالَ  يـَُقولُ  َما بِبَـْعضِ  َغَمُزوهُ  ِِمْ  َمرَّ  َأنْ  فـََلمَّا بِاْلبَـْيتِ  طَائًِفا

 َلَقدْ  بَِيِدهِ  ُحمَمَّدٍ  نـَْفسُ  َوالَِّذي َأَما قـَُرْيشٍ  َمْعَشرَ  يَا َتْسَمُعونَ  :فـََقالَ  ِمبِْثِلَها فـََغَمُزوهُ  الثَّالَِثةَ  ِِمْ  َمرَّ  مثَُّ  َمَضى مثَُّ  َوْجِههِ  ِيف  َذِلكَ  فـََعَرْفتُ 
ُهمْ  َما َحىتَّ  َكِلَمُتهُ  اْلَقْومَ  فََأَخَذتْ  بِالذَّْبحِ  ِجْئُتُكمْ  َا ِإالَّ  رَُجلٌ  ِمنـْ  َذِلكَ  قـَْبلَ  َوَصاةً  ِفيهِ  َأَشدَُّهمْ  ِإنَّ  َحىتَّ  َواِقعٌ  طَاِئرٌ  رَْأِسهِ  َعَلى َكَأمنَّ
 فَاْنَصَرفَ  :قَالَ  َجُهوًال  ُكْنتَ  َما فـََواللَّهِ  رَاِشًدا اْنَصِرفْ  اْلَقاِسمِ  اأَبَ  يَا اْنَصِرفْ  :لَيَـُقولُ  ِإنَّهُ  َحىتَّ  اْلَقْولِ  ِمنْ  جيَِدُ  َما بَِأْحَسنِ  لَيَـْرفـَُؤهُ 
 ىتَّ حَ  َعْنهُ  بـََلَغُكمْ  َوَما ِمْنُكمْ  بـََلغَ  َما ذََكْرمتُْ  :لِبَـْعضٍ  بـَْعُضُهمْ  فـََقالَ  َمَعُهمْ  َوأَنَا احلِْْجرِ  ِيف  اْجَتَمُعوا اْلَغدُ  َكانَ  ِإَذا َحىتَّ   اللَّهِ  َرُسولُ 
َنَما تـَرَْكُتُموهُ  َتْكَرُهونَ  ِمبَا بَاَدَأُكمْ  ِإَذا بَـيـْ َبةَ  ِإلَْيهِ  فـََوثـَُبوا  اللَّهِ  َرُسولُ  طََلعَ  ِإذْ  َذِلكَ  ِيف  ُهمْ  فـَ  :َلهُ  يـَُقوُلونَ  ِبهِ  فََأَحاُطوا َواِحدٍ  رَُجلٍ  َوثـْ

ُلُغُهمْ  َكانَ  ِلَما وََكَذا َكَذا تـَُقولُ  الَِّذي أَْنتَ   َأُقولُ  الَِّذي أَنَا نـََعمْ :  اللَّهِ  َرُسولُ  فـَيَـُقولُ  :قَالَ  َوِديِنِهمْ  آِهلَِتِهمْ  َعْيبِ  ِمنْ  ْنهُ عَ  يـَبـْ
ُهمْ  رَُجًال  رَأَْيتُ  فـََلَقدْ  :قَالَ  َذِلكَ   رَُجًال  أَتـَْقتُـُلونَ { :يـَْبِكي َوُهوَ  يـَُقولُ  ُدونَهُ   الصِّدِّيقُ  َبْكرٍ  أَبُو َوقَامَ  :قَالَ  ِرَدائِهِ  ِمبَْجَمعِ  َأَخذَ  ِمنـْ

  .◌ُ  َقطّ  ِمْنهُ  بـََلَغتْ  قـَُرْيًشا رَأَْيتُ  َما َألََشدُّ  َذِلكَ  فَِإنَّ  ؛َعْنهُ  اْنَصَرُفوا مثَُّ  } اللَّهُ  َريبَِّ  يـَُقولَ  َأنْ 
  

   الرد على الشبھة •
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 على تطلق وقد تنكيال، الجسد تشويه أو، قطعھا أو، األطراف جدع وھي: الُمْثلةِ نھانا عن    ناإن نبيَّ  :  أوالً 
  :أدلة منھا ؛تدلل على ذلكيشوھھا أو النفس يرھق بما النذرِ 

   . اْلُمثْـَلةِ  َعنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  نـََهى :قَالَ   ُشْعَبةَ  ْبنِ  اْلُمِغريَةِ  َعنِ  17450برقم  مسند أحمدَ  -1 
  . اجلامع صحيح يف 6899 رقم حديث انظر

  . اْلُمثْـَلةِ  َعنْ  َونـََهانَا بِالصََّدَقةِ  َأَمَرنَا ِإالَّ  ُخْطَبةً   اللَّهِ  َرُسولُ  َخطَبَـَنا َما:قَالَ  ُحَصْنيٍ  ْبنِ  ْمَرانَ عِ  َعنْ  19012برقم  حمدمسند أ - 2
يف السلسة و  ، 4440لأللباين برقم  النسائي سنن ذلك في صحيحو،   البھائمبحتى   عن المثلةِ  نھى  -3

 :"وقال ذلك فكره بالنبلِ  اكبشً  يرمون وهم أناسٍ  على  اهللاِ  رسولُ  مر :قال جعفر بن اهللا عبد عن 2431برقم  الصحيحة
   ." بالبهائم متثلوا ال
  النيبَّ  َأنَّ  بـَُرْيَدةَ  َعنْ  2246 داود برقمففي سنن أبي  ،  العدوِ  بجسدِ  التمثيلِ  بعدمِ  هيأمر أصحابَ   كان -4

صححه  ." َولِيًدا تـَْقتُـُلوا َوالَ  ُمتَثـُِّلوا َوالَ  تـَغُلُّوا َوالَ  تـَْغِدُروا َوالَ  اْغُزوا بِاللَّهِ  َكَفرَ  َمنْ  َوقَاتُِلوا اللَّهِ  يلِ َسبِ  َوِىف  اللَّهِ  بِاْسمِ  اْغُزوا :" قَالَ 
  . 2613برقم  األلباين يف صحيح سنن أيب داود

  َأْوسٍ  ْبنِ  َشدَّادِ  نْ عَ 3615برقم  في صحيحة الذي رواه مسلمٌ  جملة وصاياه في ذلك الشأن في الحديثِ  -5
ْحَسانَ  َكَتبَ  اللَّهَ  ِإنَّ  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  َحِفْظتُـُهَما ثِْنَتانِ  :قَالَ  تَـْلُتمْ  فَِإَذا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى اْإلِ َلةَ  فََأْحِسُنوا قـَ  َذَحبُْتمْ  َوِإَذا اْلِقتـْ

  ."َذبِيَحَتهُ  فـَْلُريِحْ  َتهُ َشْفرَ  َأَحدُُكمْ  َوْلُيِحدَّ  الذَّْبحَ  فََأْحِسُنوا
  . .. ..وباألعداءِ ،  بالحيواناتِ  عدم التمثيلِ بووصياه ،  ا نھذه ھي سنة نبيِّ إن ف بالتاليو

، وليس ثم إن ناقل الكفر ليس بكافرٍ ......إلرھاب اھو أصل  اإلسالمِ  إن رسولَ : فريتھم التي تقول تسقط  وعليه
  . ....ذنب  بعد الكفرِ 

  
  ؟ "  بِالذَّْبحِ  ِجْئتُُكمْ  َ◌قَدْ  : " متي قال النبيَّ  :ھوه الذي يطرح نفسَ  الً سؤا ھناك نإ :ا  ثانيً 

  هاضطھدو ينالمشرك،حيث إن  قاله قبل الھجرةِ   أن النبيَّ يتضح لنا من خالل قراءة الحديث  : الجواب
  ."  بِالذَّْبحِ  ِجْئُتُكمْ  َ◌َقدْ  :"  وتخويفھم حتى يبتعدوا عنه التوعدِ  فقال لھم على سبيلِ   .... هوحاولوا خنق،
 رسول قتل أرادوا قريشا رأيت ما: قال  العاص بنِ  عمرو عن 6689برقم  حبان بنِ  في صحيحِ جاء ما ذكرُت ما  دعميُ  
 يف هرداء فجعل ، معيط أيب بن عقبة إليه املقام،فقام عند يصلي  اهللا ورسول الكعبة ظل يف جلوس وهم رأيتهم يوما إال  اهللا
   أخذ حىت يشتد  بكر أبو وأقبل:  قال.  مقتول أنه فظنوا ، الناس وتصايح ،  لركبتيه وجب حىت جذبه مث ، عنقه
    اهللا رسول فقام ،  النيب عن انصرفوا مث ، اهللا ريب يقول أن رجال أتقتلون:  يقول وهو ، ورائه من  اهللا رسول بضبعي

 إال إليكم أرسلت ما ، بيده نفسي والذي أما قريش معشر يا «: ،فقال الكعبة ظل يف جلوس وهم م مر صالته قضى فلما ،
  .» منهم أنت «:   اهللا رسول فقال ، جهوال كنت ما ، حممد يا:  جهل أبو له فقال ، حلقه إىل بيده وأشار ، » بالذبح

  
فقال لھم ذلك حتى يخوفھم  ...برِ وضُ ،    قَ نِ وخُ  ،إليذاءاوذي أشد أُ    أنه سبقما  من خاللِ نالحظ  

 َسفَّهَ :"   عن النبيِّ  ينالمشرك واضح من قولوھذا ، ھا لف بويتركوه لدعوته التي كُ ، ويبتعدوا عنھم 
  ....  وبعد ذلك حاولوا خنقه "....آِهلَتَـَنا َوَسبَّ  َمجَاَعتَـَنا َوفـَرَّقَ  ِدينَـَنا َوَعابَ  آبَاَءنَا َوَشَتمَ  َأْحَالَمَنا

  
  التي جاءت في الحديث ؟)  بحالذ (معني  كلمة ما :  قيل إن   :ا  ثالثً 
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ھل تقصد الذبح بمعنى  !يضايقك أن لم تسكت سأذبحك إلنسانٍ  أنت لو قلتَ  :فمثال ، القتل اريد بھربما أُ  :لتُ ق
  .ھذا ھو أم أنك تقصد القتل ؟ ! النحر ؟

 وأما ضرب العنق يكون من الخلفِ  ، ةعام لِ طلق على القتيُ  فھو العربية في اللغةِ  العنقِ  وأما عن ضربِ  
  ....وحشيةٍ  بطريقةٍ  اإلنسانُ  ذبحأن يُ  وليس المرادُ ؛ فھو أريح للمقتول 

  
حيث  ه نبوتِ  على صدقِ واضحة وفيه داللة  ،  النَّبِيِّ  فيه معجزة من معجزاتِ  الحديثَ ھذا  إن: ارابعً 

وكان ذلك   " بِالذَّْبحِ  ِجْئُتُكمْ  َ◌َقدْ  : " للذين أذوه لما قال  النبيَّ  أنسبق ذكرھا  التي تننا نجد في الرواياإ
 عقبةوقتل  ،ا بدر مذبوحً  تل أبو جھل في غزوةِ قُ  حيث،  على سبيل الوعيد والتخويف حدث ما قاله النبيُّ 

 " بِالذَّْبحِ  ُتُكمْ ِجئْ  َ◌َقدْ  "  فيھم نا نبيِّ  وتحقق قولُ  ... ا وغيرھما خنقً   النبيِّ الذي حاول قتل  معيط أبي بن
 نا بل لھؤالء المجرمين الذي آذوا نبيَّ  لكل المشركين ليس "  بِالذَّْبحِ  ِجْئُتُكمْ  َ◌َقدْ "  :  ثم إن قولهثم 

بل فيه أثبات  ترضونشبھة كما يحلم الم ىندأ ؛ فليس في الحديثِ  بفضل هللا في ذلك وال شبھة  ...خاصة 
  ..... ه كما أسلفتُ لصدق نبوتِ 

  
  ....وذبحوا بالفعل مخالفيھم ، بالذبح  ا مروأورسله انه  أنبيائهالكتاب المقدس ينسب لبعض  إن :ا  خامسً 

  :األتيوذلك في 
عدد  19اإلصحاح إنجيل لوقا في وذلك  ...ت سلطانهمن لم يكن تح يأمر أتباعه بذبحِ  المسيح يسوع -1
ا أَْعَدائِي، أُولئَِك الَِّذيَن لَْم يُِريدُ 27   !  .»وا أَْن أَْملَِك َعلَْيِھْم، فَأْتُوا بِِھْم إِلَى ھُنَا َواْذبَُحوھُْم قُدَّاِميأَمَّ

  ! ؟"  اْذبَُحوھُْم قُدَّاِمي " عترضونھل قرأ الم :وأتساءل
  !! أم ذبح حقيقي ؟ ؟ ھل ھذا  ذبح محبة

إن رسول  :الوالما ق وجعلوه شبھة عندھم كما اعترضوا على الحديثِ ، على ھذا النص  واعترضا وھل
  !؟.....إلرھابااإلسالم ھو أصل 

  !؟...،ماذا يكون ردھم عليه  " اْذبَُحوھُْم قُدَّاِمي" : وماذا لو كان القائل لھذا النص ھو محمٌد 
  
 وذلك في سفر ...و قطع الرأس، بأعدائه من الفلسطينيينبأنه مثّل   النَّبِيِّ  داودَ  -2

بُّ فِي يَِدي، فَأَْقتُلَُك َوأَْقطَُع َرْأَسكَ  46 عدد 17صموئيل األول إصحاح  سفر َوأُْعِطي . ھَذا اْليَْوَم يَْحبُِسَك الرَّ
 َّ َماِء َوَحيََوانَاِت األَْرِض، فَتَْعلَُم ُكلُّ األَْرِض أَن هُ يُوَجُد إِلهٌ ُجثََث َجْيِش اْلفِلِْسِطينِيِّيَن ھَذا اْليَْوَم لِطُيُوِر السَّ

فََرَكَض َداُوُد َوَوقََف َعلَى اْلفِلِْسِطينِيِّ َوأََخَذ َسْيفَهُ َواْختََرطَهُ ِمْن ِغْمِدِه َوقَتَلَهُ َوقَطََع بِِه 51 ............  إِلْسَرائِيلَ 
ا َرأَى اْلفِلِْسِطينِيُّوَن أَنَّ َجبَّاَرھُْم قَْد َماَت ھََربُوا. َرْأَسهُ  َوھَتَفُوا َولَِحقُوا  فَقَاَم ِرَجاُل إِْسَرائِيَل َويَھُوَذا52. فَلَمَّ

فََسقَطَْت قَْتلَى اْلفِلِْسِطينِيِّيَن فِي طَِريِق َشَعَرايَِم . اْلفِلِْسِطينِيِّيَن َحتَّى َمِجيئَِك إِلَى اْلَواِدي، َوَحتَّى أَْبَواِب َعْقُرونَ 
َوأََخَذ َداُوُد 54. َراَء اْلفِلِْسِطينِيِّيَن َونَھَبُوا َمَحلَّتَھُمْ ثُمَّ َرَجَع بَنُو إِْسَرائِيَل ِمْن االْحتَِماِء وَ 53. إِلَى َجتَّ َوإِلَى َعْقُرونَ 

  !!.َرْأَس اْلفِلِْسِطينِيِّ َوأَتَى بِِه إِلَى أُوُرَشلِيَم، َوَوَضَع أََدَواتِِه فِي َخْيَمتِهِ 
سفر  في ، وذلك ....الذين كانوا يدعون نبوة البعل رجالً من 450ذبح في وادي قيشون النبي ليا يإ -3 

بِّ َوْحِدي، َوأَْنبِيَاُء اْلبَْعِل أَْربَُع ِمئٍَة «: ثُمَّ قَاَل إِيلِيَّا لِلشَّْعبِ 22   عدد 18 إصحاحالملوك األول  أَنَا بَقِيُت نَبِيًّا لِلرَّ
فَأَْمَسُكوھُْم، فَنََزَل بِِھْم . »ْت ِمْنھُْم َرُجلٌ أَْمِسُكوا أَْنبِيَاَء اْلبَْعِل َوالَ يُْفلِ «: فَقَاَل لَھُْم إِيلِيَّا40....... .َوَخْمُسوَن َرُجالً 

  .إِيلِيَّا إِلَى نَْھِر قِيُشوَن َوَذبََحھُْم ھُنَاكَ 
ھو مؤسس اإلرھاب  الحقيقي  الذي نراه في العراق وأفغانستان  من :نفسه ھوويبقى السؤال الذي يطرح 

   !؟ ....علي أ يدي األمريكان اوغيرھم
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  !بالرعبِ  صرتُ نُ   :نبيٌّ يقول                                                

  
 هينشر دين "مرعب  نبيٌّ  " ھم في مواقعِ  وكتبوا !... ويرھبھم الناسَ  رعبُ يا نبي اإلرھاب محمدً إن  :قالو

 ِكَتاب صحيح البخاري في الصحيح الحديثفي لما قال اعترف بذلك  ؛ األدلةواالعتراف سيد  ,باإلرھاب
ثـََنا  419برقم ) َوَطُهورًا َمْسِجًدا اْألَْرضُ  ِيل  ُجِعَلتْ   النَِّيبِّ  قـَْولِ ( ابب )الصََّالةِ ( ثـََنا قَالَ  ِسَنانٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  :قَالَ  ُهَشْيمٌ  َحدَّ

ثـََنا ثـََنا :قَالَ  اْحلََكمِ  أَبُو ُهوَ  َسيَّارٌ  َحدَّ ثـََنا :قَالَ  اْلَفِقريُ  َيزِيدُ  َحدَّ  ملَْ  َمخًْسا ُأْعِطيتُ  :" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َجاِبرُ  َحدَّ
َا ُهورًاَوطَ  َمْسِجًدا اْألَْرضُ  ِيل  َوُجِعَلتْ  َشْهرٍ  َمِسريَةَ  بِالرُّْعبِ  ُنِصْرتُ  قـَْبِلي اْألَْنِبَياءِ  ِمنْ  َأَحدٌ  يـُْعَطُهنَّ   َأْدرََكْتهُ  ُأمَِّيت  ِمنْ  رَُجلٍ  َوَأميُّ
  .  " الشََّفاَعةَ  َوُأْعِطيتُ  َكافَّةً  النَّاسِ  ِإَىل  َوبُِعْثتُ  َخاصَّةً  قـَْوِمهِ  ِإَىل  يـُبـَْعثُ  النَِّيبُّ  وََكانَ  اْلَغَناِئمُ  ِيل  َوُأِحلَّتْ  فـَْلُيَصلِّ  الصََّالةُ 

  
 الرد على الشبھة •
  
 :الجوابھذا الحديث ؟   متى قال النبيُّ  :ھوا نسف به الشبھة نسفً أ هطرحِ  الذي من خاللِ ال السؤ إن  :  أوالً 
َ  ) َمخًْسا ُأْعِطيت(  : لهقوْ و : في الفتح حجرٍ  بنُ ا هقال  آِخر َوِهيَ  )تـَُبوك َغْزَوة( ِيف  َكانَ  َذِلكَ  َأنَّ  ُشَعْيب ْبن َعْمرو ِرَوايَة ِيف  بـَنيَّ

  . أھـ....   اللَّه َرُسول َغَزَوات
سافر   نهإحيث  دماءٍ  دون إراقةِ  ا بالرعبِ تبوك منتصرً  قال ھذا الحديث لما رجع من غزوةِ   أنه نالحظ

 ؛ ه في عقر دارھموأھلِ  لما ترامت األنباء إليه أن الروم تستعد للقضاء على اإلسالمِ ؛ إلي الروم لمالقاتھم 
نصرت "  : فقال النبيُّ  من الرعبِ  اھي إليھم ولوا األدبار وھربوفلما أنت؛ فخرج إليھم  قبل أن يأتوا ھم إليه 

  . " شهر ةبالرعب مسري 
   !؟ المعترضونزعم من الحديث كما  باإلرھابنشر الدين  وأين ؟ اإلرھاب المذموم ھو أين :وأتساءل

َسنُْلقِي   : إذ يقول  بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه وصدق هللا   نصره هللا   المكرم ھذا النبيإن 
ْل بِِه ُسْلطَاناً َوَمأَْواھُُم النَّارُ  ِ َما لَْم يُنَزِّ ّ ْعَب بَِما أَْشَرُكوْا بِا    َوبِْئَس َمْثَوى الظَّالِِميَن فِي قُلُوِب الَِّذيَن َكفَُروْا الرُّ

  .   )151آل عمران (
 َسنُـْلِقي{  :   َوقـَْوِلهِ  َشْهرٍ  َمِسريَةَ  بِالرُّْعبِ  ُنِصْرتُ   لنَِّيبِّ ا قـَْولِ  ( بَاب بعنوانِ  بابً  -رحمه هللاُ  -  ب البخاريُّ وقد بوّ 

  . النَِّيبِّ  َعنْ  َجاِبرٌ  قَاَلهُ  } بِاللَّهِ  َأْشرَُكوا ِمبَا الرُّْعبَ  َكَفُروا الَِّذينَ  قـُُلوبِ  ِيف 
 على نبيِّ  واإن يقولأخالقھم  سوءمن و .... من ينصر أتباعه بإلقاء الرعب في قلوب أعدائھم فإن هللاَ  وعليه 

   .....ومدى حقدھم  ،أخالقھم  مدى سوء فھذا ينم على )نبي مرعب (من األنبياءِ 
  . َأْمحَدُ  َأْخَرَجهُ "  َأْعَداِئي قـُُلوب ِيف  يـُْقَذفُ "  أَُماَمةَ  أَبُو زَادَ  ) بِالرُّْعبِ  ُنِصْرت:(  قـَْوله : الفتح في حجرٍ  بنُ اقال 
َها َأْكَثر ِيف  َوَال  اْلُمدَّة َهِذهِ  ِيف  بِالرُّْعبِ  النَّْصر ِلَغْريِهِ  يُوَجد ملَْ  أَنَّهُ  َمْفُهومه ) َشْهر َمِسريَة( :قـَْوله َا َما َأمَّا ، ِمنـْ  َلْفظ َلِكنَّ  ، َفَال  ُدو
َا ، ُمْطَلًقا ِبهِ  ِاْخِتَصاصه فَالظَّاِهر" َشْهر َمِسريَة همْ َوبـَْين بـَْيِين  َكانَ  َوَلوْ  بِالرُّْعبِ  اْلَعُدوّ  َعَلى َوُنِصْرت"  ُشَعْيب ْبن َعْمرو ِرَوايَة  َوِإمنَّ
  أھـ..... ِمْنهُ  َأْكَثر َأْعَدائِهِ  ِمنْ  َأَحدٍ  َوبـَْني  بـََلده بـَْني  َيُكنْ  ملَْ  ِألَنَّهُ  ؛ َشْهًرا اْلَغايَة َجَعلَ 

  
بالرعب   نصره هللا؛  ك دون قتالنتصر على أعدائه من الروم في غزوة تبوالما   النبيَّ  إن  :ا  ثانيً 

 عليه كما جاء في الحديثِ  تعالى هللا ر بنعمِ نه ذكّ إھذا الحديث حيث   ه قال النبيُّ أعدائِ  الذي قذفه في قلوبِ 
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ا بِنِْعَمِة َربَِّك فََحدِّثْ   :  قوله وھذا من بابِ ،  همع ربِّ   النَّبِيِّ  ھذا يدل على وفاءِ ف ) 11ضحىال(  َوأَمَّ
، وأحلت  علت له األرض مسجد وطھوراوجُ  ، دماء إراقةِ وال  أعدائه دون قتالٍ بالرعب على   صره هللان

وفى  ةالناس عام ى، وأعطى جوامع الكلم  أي الكالم القليل الذي يحمل معاني كثيرة ، وأرسل إل له الغنائم
وعلى ،   ھذا النبي ةِ على عظمفال شك أن ھذا الحديث يدل  ؛ ةكاف بعض الروايات أنه أرسل إلى الخلقِ 

  . له   هللاِ  وتأييدِ ، صدق نبوته 
  

  ناھم كما كان من نبيِّ أعدائِ  في قلوبِ  الرعبِ  ه بإلقاءِ ينصر أتباعَ    أن هللاَ المقدس يذكر  إن الكتابَ   :ثالثا 
  : منھا  مواضعٍ  في عدةِ  ،وذلك

بُّ إِلھُُكْم يَْجَعُل َخْشيَتَُكْم َوُرْعبَُكْم َعلَى ُكلِّ . فِي َوْجِھُكمْ الَ يَقُِف إِْنَساٌن 25عدد  11إصحاح  سفر التثنية -1  اَلرَّ
  .األَْرِض الَّتِي تَُدوُسونَھَا َكَما َكلََّمُكمْ 

بَّ إِلھَهُ َوقَالَ 11عدد 14إصحاح  سفر أخبار األيام الثانية -2 ، لَْيَس فَْرقًا ِعْنَدكَ «: َوَدَعا آَسا الرَّ بُّ أَْن  أَيُّھَا الرَّ
ةٌ  بُّ إِلھُنَا ألَنَّنَا َعلَْيَك اتََّكْلنَا َوبِاْسِمَك قَُدْمنَا َعلَى ھَذا . تَُساِعَد اْلَكثِيِريَن َوَمْن لَْيَس لَھُْم قُوَّ فََساِعْدنَا أَيُّھَا الرَّ

بُّ أَْنَت إِلھُنَا. اْلَجْيشِ  بُّ اْلُكوِشيِّيَن أََماَم آَسا َوأََماَم يَھُوَذا، فَھََرَب فََضَرَب ال12. »الَ يَْقَو َعلَْيَك إِْنَسانٌ . أَيُّھَا الرَّ رَّ
َّ 13. اْلُكوِشيُّونَ  ھُُم َوطََرَدھُْم آَسا َوالشَّْعُب الَِّذي َمَعهُ إِلَى َجَراَر، َوَسقَطَ ِمَن اْلُكوِشيِّيَن َحتَّى لَْم يَُكْن لَھُْم َحيٌّ ألَن

بِّ َوأََماَم َجيْ  ا. ِشهِ اْنَكَسُروا أََماَم الرَّ َوَضَربُوا َجِميَع اْلُمُدِن الَّتِي َحْوَل َجَراَر، ألَنَّ 14. فََحَملُوا َغنِيَمةً َكثِيَرةً ِجّدً
بِّ َكاَن َعلَْيِھْم، َونَھَبُوا ُكلَّ اْلُمُدِن ألَنَّهُ َكاَن فِيھَا نَْھٌب َكثِيرٌ  وا َوَضَربُوا أَْيًضا ِخيَاَم اْلَماِشيَِة َوَساقُ 15. ُرْعَب الرَّ

  .َغنًَما َكثِيًرا َوِجَماالً، ثُمَّ َرَجُعوا إِلَى أُوُرَشلِيمَ 
َوفِي ُكلِّ باِلٍَد َوَمِدينٍَة، ُكلِّ َمَكاٍن َوَصَل إِلَْيِه َكالَُم اْلَملِِك َوأَْمُرهُ، َكاَن فََرٌح 17 عدد 8إصحاح  سفر أستر -3

ُدوا ألَنَّ ُرْعَب اْليَھُوِد َوقََع َعلَْيِھمْ . َوبَْھَجةٌ ِعْنَد اْليَھُوِد َوَوالَئُِم َويَْوٌم طَيِّبٌ    .َوَكثِيُروَن ِمْن ُشُعوِب األَْرِض تَھَوَّ
أم أنھم لم يعرفوا .....بقولھم ھذه النصوص كما طعنوا في الحديثِ على  المعترضونلماذا لم يطعن :لتُ ق

  ! ؟ اكتابھم المقدس جيدً 
  
 

  !لغنائماأخذ يو ،رمحي  جعل رزقي تحت ظلِ :لنبيٌّ يقو                                  

 .........لطعن في دعوته وا، وتنفير الناس منه  ،رسول هللا تشويه شخص  ھا بھدفِ وأثار التي من الشبهِ 
ه إلى ولكنه بعد ھجرتِ  ،ه في مكة دعوتِ  مطامع دنيوية ، لم يكن يظھرھا في بدايةِ  كان صاحبَ  أنهدعوا با

 ابتغاء ؛ه التي خاضھا ھو وأصحابُ  الحروبِ  من خاللِ  والسريا والغنائم األموالِ  لى جمعِ بدأ يعمل ع المدينةِ 
  .  " ُرحمِْي ِظلّ  َحتْت ِرْزِقي َوُجِعلَ "  :حتى أنه صرح بذلك فقال تحصيل مكاسب مادية وفوائد معنوية

  الرد على الشبھة •

ادعاء ...، ويسعى في تحصيلھا  رص عليھاكان صاحب مطامع دنيوية ، يح  أن النبيَّ ب إن االدعاءَ  :أوالً 
،   الناظر في سيرتهف، الدنيا واآلخرة صالحة نافعة ، تعود بالخير على متبعيھا في ته وإنما دعو ؛ باطل

 كما ھو حال لم يكن يسعى إلى تحقيق أي مكسب دنيوي أنه  اليقين ه، يعلم علمَ دعوتِ  والمتأمل في تاريخِ 
عدم  ي، والدليل على كالم  هللاِ  واقع حياة رسولِ من دليٌل  اھذه الشبھة ال يوجد عليھوبالتالي ف، طالب الدنيا

والتاريخ يثبت  ، ى بعد البعثة بأنه الصادق األمين حت عنه لاألوائكين كالم  المشرف ؛وجود الدليل علي كالمھم 
  .المعترضونى عكس ما ادع

 من الخدمِ  وألتخذ،  الفارعةفي القصور والبيوت الملوك ،  لعاش عيشَ  الواكما ق كان  لو : وأقول 
الواقع يشھد بخالف  بينما ؛والحشم ما يكون على المستوى المتناسب مع تلك المطامع المزعومة  والحراسِ 
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منذ أن رأى نور الحياة  ھذه حاله  تكانف ؛، مكتفياً بما يقيم أود الحياة  إذ كان في شظف من العيش ، ذلك
تكاد تتسع له  كانت عبارة عن غرف بسيطة ال يشھد لھذا أّن بيوته و ،    األعلى رفيقإلى أن التحق بال

ال توقد ناٌر في بيته والشھر والشھران  وكذلك الحال بالنسبة لطعامه وشرابه ، فقد كان يمر عليه ،ولزوجاته
  ... - والماء التمر -، ولم يكن له من الطعام إال األسودان 

َها اللَّهُ  َرِضيَ - َعاِئَشةَ  َعنْ   5977رقم ب ففي صحيح البخاري َنا يَْأِيت  َكانَ :قَاَلْت  -َعنـْ َا نَارًا ِفيهِ  نُوِقدُ  َما الشَّْهرُ  َعَليـْ  ُهوَ  ِإمنَّ
  .بِاللَُّحْيمِ  نـُْؤَتى َأنْ  ِإالَّ  َواْلَماءُ  التَّْمرُ 

بھا قبل  بالتصدقِ ر وقد أم ، ومات وفي بيته ست دنانير فقط ، ودرعه مرھونة عند يھودي ومات 
  :جاء ذلك في اآلتي....موته 

 ِعْندَ  َمْرُهونَةٌ  َوِدْرُعهُ   اللَّهِ  َرُسولُ  تـُُوىفَِّ  :قَاَلتْ  – عنها اهللاُ  رضي - َعاِئَشةَ  َعنْ  2700 برقم  صحيح البخاري  -1
  . َشِعريٍ  ِمنْ  َصاًعا بَِثالَِثنيَ  يـَُهوِدىٍّ 

 َوَال  ِديَنارًا َوَال  ِدْرَمهًا َمْوتِهِ  ِعْندَ   اللَّهِ  َرُسولُ  تـََركَ  َما :قال  اْحلَاِرثِ  ْبنِ  ْمِروعَ  َعنْ   2534 برقم البخاري صحيح -2 
   .َصَدَقةً  َجَعَلَها َوَأْرًضا َوِسَالَحهُ  اْلبَـْيَضاءَ  بـَْغَلَتهُ  ِإالَّ  َشْيًئا َوَال  َأَمةً  َوَال  َعْبًدا

َها اللَّهُ  َرِضيَ - َعاِئَشةَ  َعنْ   2866 برقم البخاريصحيح  -3   َشْيءٍ  ِمنْ  بـَْيِيت  ِيف  َوَما  اللَّهِ  َرُسولُ  تـُُويفَِّ  :قَاَلتْ  – َعنـْ
  .فـََفِينَ  َفِكْلُتهُ  َعَليَّ  طَالَ  َحىتَّ  ِمْنهُ  فََأَكْلتُ  ِيل  َرفٍّ  ِيف  َشِعريٍ  َشْطرُ  ِإالَّ  َكِبدٍ  ُذو يَْأُكُلهُ 

 يظلمن ال يخشي الفقر و فكان يعطي عطاءَ  المدعونه دعيحافلة بما يدل على خالف ما ي  سيرته إًذا
طعم يُ  لكي ؛  الجوعِ  ه من شدةِ ا يربط الحجارة على بطنِ وأحيانً ه ، ا له وألھلِ مالزمً   ه الجوع في بيتِ 

 اللَّه َرُسولَ  أَُلواسَ  األَْنَصارِ  ِمنَ  نَاًسا َأنَّ  يَّ اْخلُْدرِ  َسِعيدٍ  َأِىب  َعنْ  1376برقم  ثبت ذلك في صحيح البخاري .... غيره
 ِ◌   َْيْستَـْعِففْ  َوَمنْ  َعْنُكمْ  َأدَِّخَرهُ  فـََلنْ  َخْريٍ  ِمنْ  عندي َيُكونُ  َما :" قَالَ  مثَُّ  ِعْنَدهُ  َما نَِفدَ  َحىتَّ  فََأْعطَاُهمْ  َسأَُلوهُ  مثَُّ  فََأْعطَاُهم 

  ." الصَّْربِ  ِمنَ  َوَأْوَسعُ  َخيـْرٌ  ُهوَ  َعطَاءً  َأَحدٌ  ُأْعِطىَ  َوَما اللَّهُ  ُيَصبـِّْرهُ  بـَّرْ يـََتصَ  َوَمنْ  اللَّهُ  يـُْغِنهِ  َيْستَـْغنِ  َوَمنْ  اللَّهُ  يُِعفَّهُ 

ما جاء يدلل على ذلك  ...  هؤعداأ  الذي علمه الجميع حتى تتناقض مع زھده  ھذه  شبھتھم إن  : ا ثانيً 
   :في اآلتي

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - عباسٍ  عن ابنِ  439برقم  السلسة الصحيحة -1 دخل عليه عمر وهو على   اهللاِ  أن رسولَ  :  - َعنـْ
إال   الدنيا؛ما مثلي ومثل ! يل وللدنيا ؟  ما" :فقالثر من هذا ؟ أو  لو اختذت فراشاً ! يا نيب اهللا  :فقالحصري قد أثر يف جنبه 

ار مث راح وتركها    ."  كراكب سار يف يوم صائف فاستظل حتت شجرة ساعة من 
 َعْبًدا ِإنَّ  :"فـََقالَ  اْلِمْنَربِ  َعَلى َجَلسَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ   3615 برقمالبخاري  حيح ص  -2

َيا َزْهَرةِ  ِمنْ  يـُْؤتَِيهُ  َأنْ  بـَْنيَ  اللَّهُ  َخيـََّرهُ  نـْ  َوأُمََّهاتَِنا ِبآبَائَِنا َفَديـَْناكَ  :َوقَالَ  َبْكرٍ  أَبُو َبَكىفَـ " ِعْنَدهُ  َما فَاْخَتارَ  ِعْنَدهُ  َما َوبـَْنيَ  َشاءَ  َما الدُّ
َنا َيا َزْهَرةِ  ِمنْ  يـُْؤتَِيهُ  َأنْ  بـَْنيَ  اللَّهُ  َخيـََّرهُ  َعْبدٍ  َعنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  ُخيِْربُ  الشَّْيخِ  َهَذا ِإَىل  اْنُظُروا :النَّاسُ  َوقَالَ  َلهُ  فـََعِجبـْ نـْ  َما َوبـَْنيَ  الدُّ

 :" اللَّهِ  َرُسولُ  َوقَالَ  ِبهِ  َأْعَلَمَنا ُهوَ  َبْكرٍ  أَبُو وََكانَ  اْلُمَخيـَّرَ  ُهوَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َفَكانَ  َوأُمََّهاتَِنا ِبآبَائَِنا َفَديـَْناكَ  :يـَُقولُ  َوُهوَ  َدهُ ِعنْ 
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ْسَالمِ  ُخلَّةَ  ِإالَّ  َبْكرٍ  أَبَا َالختََّْذتُ  أُمَِّيت  ِمنْ  َخِليًال  ُمتَِّخًذا ُكْنتُ  َوَلوْ  َبْكرٍ  أَبَا َوَماِلهِ  ُصْحَبِتهِ  ِيف  َعَليَّ  النَّاسِ  َأَمنِّ  ِمنْ  ِإنَّ  َقَنيَّ  َال  اْإلِ  يـَبـْ
    .ٍ" َبْكر َأِيب  َخْوَخةُ  ِإالَّ  َخْوَخةٌ  اْلَمْسِجدِ  ِيف 
 َأنَّ  ُحيَدِّثُ   ْدِريَّ اخلُْ  َسِعيدٍ عن أيب 1372 صحيح البخاري برقم وذلك في... على الزھد   هحث أصحابَ ي كان -3

َيا َزْهَرةِ  ِمنْ  َعَلْيُكمْ  يـُْفَتحُ  َما بـَْعِدي ِمنْ  َعَلْيُكمْ  َأَخافُ  ِممَّا ِإينِّ  :"فـََقالَ  َحْوَلهُ  َوَجَلْسَنا اْلِمْنَربِ  َعَلى يـَْومٍ  َذاتَ  َجَلسَ   النَِّيبَّ  نـْ  الدُّ
  . "َوزِيَنِتَها

 اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ   4925مسلم برقم  صحيحِ  وذلك... وفتنة النساء  في التحذير بين فتنة الدنيا  قرن -4
  ْالنَِّيبِّ  َعن   ََيا ِإنَّ  :"قَال نـْ َيا فَاتـَُّقوا تـَْعَمُلونَ  َكْيفَ  فـَيَـْنظُرُ  ِفيَها ُمْسَتْخِلُفُكمْ  اللَّهَ  َوِإنَّ  َخِضَرةٌ  ُحْلَوةٌ  الدُّ نـْ  ِإنَّ فَ  النَِّساءَ  َواتـَُّقوا الدُّ
َنةِ  َأوَّلَ    ." النَِّساءِ  ِيف  َكاَنتْ  ِإْسَرائِيلَ  َبِين  ِفتـْ
  

مطامع دنيوية ، لم يكن يظھرھا  كان صاحببأنه   التي تقول عنه ھم الواضح من شبھتِ  ھمءادعاإن   :ا ثالثً 
خالل  بدأ يعمل على جمع األموال والغنائم من في بداية دعوته في مكة ، ولكنه بعد ھجرته إلى المدينة

 ؛ باطل كاذبدعاء ا!! تحصيل مكاسب مادية وفوائد معنوية الحروب التي خاضھا ھو وأصحابه ، ابتغاء
يتخلى  المال والملك والجاه من أجل أن هللا  أھل مكة عرضوا على رسولِ  ألن؛ دعوا االصحيح عكس ما 

لو كان من ف،  ي دعوتهفرفض ذلك كله ، وفضل أن يبقى على شظف العيش مع االستمرار ف ؛عن دعوته 
  :اآلتي جاء في يدلل على ذلك ما...الراغبين في الدنيا لما رفضھا وقد أتته من غير عناء

 أو اهللا يظهره حىت األمر هذا أترك أن على يساري يف والقمر مييين يف الشمسَ  وضعوا لو عماه يا: " قال  ةالسيرِ  كتبِ  -1
  109برقم  ) ضعيف( ين فقه السرية لأللبا  ". تركته ما فيه أهلك

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  1351برقم سنن أبي داود  -2   ِإنَّكَ :" فـََقالَ  اْلَيَمنِ  ِإَىل  ُمَعاًذا بـََعثَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  -َعنـْ
 افْـتَـَرضَ  اللَّهَ  َأنَّ  فََأْعِلْمُهمْ  ِلَذِلكَ  َأطَاُعوكَ  ُهمْ  فَِإنْ  اللَّهِ  َرُسولُ  َوَأينِّ  هُ اللَّ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َشَهاَدةِ  ِإَىل  فَاْدُعُهمْ  ِكَتابٍ  َأْهلَ  قـَْوًما تَْأِيت 

َلةٍ  يـَْومٍ  ُكلِّ  ِيف  َصَلَواتٍ  َمخْسَ  َعَلْيِهمْ   ِمنْ  تـُْؤَخذُ  اهلِِمْ َأْموَ  ِيف  َصَدَقةً  َعَلْيِهمْ  افْـتَـَرضَ  اللَّهَ  َأنَّ  فََأْعِلْمُهمْ  ِلَذِلكَ  َأطَاُعوكَ  ُهمْ  فَِإنْ  َولَيـْ
نَـَها َلْيسَ  فَِإنـََّها اْلَمْظُلومِ  َدْعَوةَ  َواتَّقِ  َأْمَواهلِِمْ  وََكَراِئمَ  فَِإيَّاكَ  ِلَذِلكَ  َأطَاُعوكَ  ُهمْ  فَِإنْ  فـَُقَراِئِهمْ  َعَلى َوتـَُردُّ  َأْغِنَياِئِهمْ  " ِحَجابٌ  اللَّهِ  َوبـَْنيَ  بـَيـْ

  .1584قم يف سنن أيب داود بر  صححه األلباين. 
 من األغنياءِ  الزكاةِ  أموالِ  ه بأخذِ جيشِ  وقوادَ  ه كان يوصي أصحابَ  مكةَ  هبعد أن ترك من وصاياه أن  نالحظ

  .....االجتماعي  التكافلِ  الفقراء من أجلِ  إلىوردھا 
  

 ِقيلَ  َما ( بَاب يف رواه البخاريُّ الحديث ف ؛ له بخالف فھمھم فھم ا يُ ا صحيحً فھمً حديث ھذا ال فھمَ   إن :ا رابعً 
لَّةُ  َوُجِعلَ  ُرحمِْي ِظلِّ  َحتْتَ  ِرْزِقي ُجِعلَ   النَِّيبِّ  َعنْ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  َويُْذَكرُ  الرَِّماحِ  ِيف    ).َأْمِري َخاَلفَ  َمنْ  َعَلى َوالصََّغارُ  الذِّ

ُهَما هُ اللَّ  َرِضيَ  - ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ   4868 مسنده برقم  ِيف  أَْحَمد اإْلَِمام و رواه  بُِعْثتُ "   : اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ   - َعنـْ
لَّةُ  َوُجِعلَ  ُرحمِْي ِظلِّ  َحتْتَ  ِرْزِقي َوُجِعلَ  َلهُ  َشرِيكَ  َال  اللَّهُ  يـُْعَبدَ  َحىتَّ  بِالسَّْيفِ   ِبَقْومٍ  َتَشبَّهَ  َوَمنْ  َأْمِري َخاَلفَ  َمنْ  َعَلى َوالصََّغارُ  الذِّ

ُهمْ  فـَُهوَ    . اجلامع صحيح يف 2831 رقم حديث انظر ." ِمنـْ
  ." َله َشرِيك َال  َوْحده اللَّه يـُْعَبد َحىتَّ  السَّاَعة َيَديْ  بـَْني  بِالسَّْيفِ  بُِعْثت"   هفي قولِ  :◌ُ قلت
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لم يقاتل أحداً ، قبل  منه ومن غيره أنه  ،تبيناليمن  إلى   لما أرسله النبيُّ   تقدم معنا حديث معاذ قد
  ..... الحرمات و تصان به الدماء التي ،  ى اإلسالمِ دعوته إل

  ." ُرحمِْي ِظلّ  َحتْت ِرْزِقي َوُجِعلَ : "   وأما قوله 
 َحتْتَ  اْجلَنَّةُ  ": قائالً خر آ أشار في موضعٍ  ھو الجنة ؛ ألنه    الذي يتحدث عنه النبيُّ  إن الرزقَ  :◌ُ قلت

  . " السُُّيوفِ  ِظَاللِ 
 ِذْكرِ  َعَلى اِالْقِتَصارِ  ِيف  َواحلِْْكَمةِ  اْآلبَادِ  أََبدِ  ِإَىل  َممُْدودٌ  ِظلَّهُ  َأنَّ  ِإَىل  ِإَشارَةٌ  " ُرحمِْي ِظلّ  َحتْتَ "  قـَْوِلهِ :  حِ في الفت حجرٍ  قال ابنُ 

 َكانَ  َأْسَبغَ  الرُّْمح ِظلّ  َكانَ  فـََلمَّا الرُّْمحِ  ْطَرافِ أَ  ِيف  الرَّايَاتِ  ِجبَْعلِ  َجَرتْ  َعاَدتـَُهمْ  َأنَّ  َكالسَّْيفِ  اْحلَْربِ  آَالتِ  ِمنْ  َغْريِهِ  ُدونَ  الرُّْمحِ 
"  السُُّيوفِ  ِظَاللِ  َحتْتَ  اْجلَنَّةُ "   قـَْوِلهِ  ِمنْ  َقرِيًبا َسَيْأِيت  َكَما السَّْيفِ  ِلِظلِّ  اْآلَخرِ  اْحلَِديثِ  ِيف  تـََعرَّضَ  َوَقدْ  أَْلَيقَ  ِإلَْيهِ  الرِّْزقِ  ِنْسَبةُ 

 َغالًِبا ِبهِ  تـََقعُ  الشََّهاَدةَ  ِألَنَّ  السَّْيفِ  ِظلِّ  ِإَىل  اْجلَنَّة َوُنِسَبتْ  الرَّايَةُ  الرُّْمحِ  ِبذِْكرِ  اْلَمْقُصودَ  َأنَّ  ذََكْرتُهُ  ِلَما الرُّْمح ِظلّ  ِإَىل  قُ الرِّزْ  فـَُنِسبَ 
 َذِلكَ  قـَْبلَ  ِألَنَّهُ  ِبهِ  الضَّْربِ  بـَْعدَ  ِإالَّ  َيْظَهرُ  َال  السَّْيف ِظلّ  َوِألَنَّ  ؛ اْلُمَقاِتلِ  َيدِ  ِيف  السَّْيفِ  َحرََكة ِبَكثْـَرة ظُُهورُهُ  َيْكثـُرُ  السَّْيفِ  ِظلّ  َوِألَنَّ 
   . أھـ ُمَعلًَّقا َمْغُموًدا َيُكونُ 

أو يعلي كلمة  ،أو ينصر المستضعفين ، ن أن المجاھد في سبيل هللا  الذي يدفع العدوان يبيّ  الحديثَ فإن  وبالتالي
وعليه  فال حجة لھم بھذا الحديث الشريف الذي ال  .رزقه الجنةويصير ا بسبب جھاده ويصبح شھيدً ،  التوحيد

  . - بفضل هللاِ  -يخدم مصالحھم بحال من األحوال كما تقدم معنا 
   

: وكما قيل ،  المعترضينتخالف ادعاءات  اتبشھاد   نالنبيِّ ا المسلمين من المنصفين شھدو غيرَ  إن :ا  خامسً 
عبارات تكذب ھذه الشبھة ،  على ألسنة بعض عقالء القوم  ن الحق ما شھدت به األعداء ، فقد أجرى هللاُ إ

الدنيا ھو الذي أقام محمداً وأثاره ،حمق وأيـم هللا ،  أيزعم الكاذبون أن الطمع وحب : "كارليل من ذلك ما قاله
 . " وسخافة وھوس

فحبذا ... ..وأحواله نه ، ومأكله ، ومشربه ، وملبسه ، وسائر أمورهلقد كان زاھداً متقشفاً في مسك : " ويقول
 هللا،النھار ، ساھر الليل ، دائباً في نشر دين محمد من رجل خشن اللباس ، خشن الطعام ، مجتھد في هللا ، قائم

 "شھوةالرجال ، من رتبة،أو دولة ،أو سلطان ،غير متطلع إلى ذكر أو  غير طامع إلى ما يطمع إليه أصاغر
  أھـ.
  

   ...البتة ھذا ال إشكال فيهالغنائم   النبيِّ  من رزقِ  إن  :ا  سادسً 
 أو في أي كتاب على وجهِ  !المقدس ؟ الكتابِ  بحسب حرام بعد الحروبِ  الغنائمَ  النبيُّ  أخذ لو ھل  :وأتساءل
  !؟ ...من األعرافِ  أو في أي عرفٍ  !؟ األرض
ھا في أصحابِ  ه بأخذ الغنائم بعد قتلِ ألنبيائِ  الربِّ  من فيھا أمرٌ  سالكتاب المقد نصوصَ ؛ ألن ال  : الجواب

  : تياآلدليل ذلك ،  الحروبِ 
  :وذلك في اآلتي..... يأخذ الغنائمكان  داود  هللاِ  نبيُّ   -1
. َوأََخَذ َداُوُد اْلَغنََم َواْلبَقَرَ 20 عدد 30سفر صموئيل األول إصحاح  وذلك في،  ه على عدوهبعد انتصارِ  -1

  .»ھِذِه َغنِيَمةُ َداُودَ «: َساقُوھَا أََماَم تِْلَك اْلَماِشيَِة َوقَالُوا
ا َجاَء 26عدد  30 إصحاح األولسفر صموئيل  وذلك في،   الغنائم بتوزيعِ  أتباعهيؤلف قلوب  -2 َولَمَّ

ھِذِه لَُكْم بََرَكةٌ ِمْن َغنِيَمِة أَْعَداِء «: َحابِِه قَائاِلً َداُوُد إِلَى ِصْقلََغ أَْرَسَل ِمَن اْلَغنِيَمِة إِلَى ُشيُوِخ يَھُوَذا، إِلَى أَصْ 
بِّ  َوإِلَى الَِّذيَن فِي َعُروِعيَر 28إِلَى الَِّذيَن فِي بَْيِت إِيل َوالَِّذيَن فِي َراُموَت اْلَجنُوِب َوالَِّذيَن فِي يَتِّيَر، 27. »الرَّ

َوإِلَى الَِّذيَن فِي َراَخاَل َوالَِّذيَن فِي ُمُدِن اْليَْرَحْمئِيلِيِّيَن َوالَِّذيَن فِي 29ُموَع، َوالَِّذيَن فِي ِسْفُموَث َوالَِّذيَن فِي أَْشتِ 
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َوإِلَى الَِّذيَن فِي َحْبُروَن، 31َوإِلَى الَِّذيَن فِي ُحْرَمةَ َوالَِّذيَن فِي ُكوِر َعاَشاَن َوالَِّذيَن فِي َعتَاَك، 30ُمُدِن اْلقِينِيِّيَن، 
َد فِيھَا َداُوُد َوِرَجالُهُ َوإِلَ    .ى َجِميِع األََماِكِن الَّتِي تََردَّ
 َوَحاَربَ 26 عدد 12 إصحاحسفر صموئيل الثاني في وذلك  ، أعدائه والتمثل بجثثھم قتلِ  بعديأخذ الغنائم  -3

وَن َوأََخَذ َمِدينَةَ اْلَمْملََكةِ  قَْد َحاَرْبُت ِربَّةَ َوأََخْذُت «: الً إِلَى َداُوَد يَقُولُ َوأَْرَسَل يُوآُب ُرسُ 27. يُوآُب ِربَّةَ بَنِي َعمُّ
ي فَاآلَن اْجَمْع بَقِيَّةَ الشَّْعِب َواْنِزْل َعلَى اْلَمِدينَِة َوُخْذھَا لِئاَلَّ آُخَذ أَنَا اْلَمِدينَةَ فَيُْدَعى بِاْسمِ 28. أَْيًضا َمِدينَةَ اْلِميَاهِ 

َوأََخَذ تَاَج َملِِكِھْم َعْن َرْأِسِه، َوَوْزنُهُ َوْزنَةٌ 30. الشَّْعِب َوَذھََب إِلَى ِربَّةَ َوَحاَربَھَا َوأََخَذھَا فََجَمَع َداُوُد ُكلَّ 29. »َعلَْيھَا
ا. ِمَن الذَّھَِب َمَع َحَجٍر َكِريٍم، َوَكاَن َعلَى َرْأِس َداُودَ  الشَّْعَب الَِّذي َوأَْخَرَج 31. َوأَْخَرَج َغنِيَمةَ اْلَمِدينَِة َكثِيَرةً ِجّدً

، َوھَكَذا َصنَ  ھُْم فِي أَتُوِن اآلُجرِّ َع بَِجِميِع ُمُدِن بَنِي فِيھَا َوَوَضَعھُْم تَْحَت َمنَاِشيَر َونََواِرِج َحِديٍد َوفُُؤوِس َحِديٍد َوأََمرَّ
ونَ   .ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوَجِميُع الشَّْعِب إِلَى أُوُرَشلِيمَ . َعمُّ

  :في عدة مواضع منھا وذلك .... الغنائمِ  بأخذِ ه موسى بيَّ يأمر ن لربُّ ا -2
ْلِح، «10عدد 20 إصحاح سفر التثنية  -1 فَإِْن أََجابَْتَك 11ِحيَن تَْقُرُب ِمْن َمِدينٍَة لَِكْي تَُحاِربَھَا اْستَْدِعھَا إِلَى الصُّ

ْلِح َوفَتََحْت لََك، فَُكلُّ الشَّْعِب اْلَمْوُجوِد فِيھَ  َوإِْن لَْم تَُسالِْمَك، بَْل 12. ا يَُكوُن لََك لِلتَّْسِخيِر َويُْستَْعبَُد لَكَ إِلَى الصُّ
بُّ إِلھَُك إِلَى يَِدَك فَاْضِرْب َجِميَع ُذُكوِرھَا بَِحدِّ السَّْيفِ 13. َعِملَْت َمَعَك َحْربًا، فََحاِصْرھَا ا 14. َوإَِذا َدفََعھَا الرَّ َوأَمَّ

لَّتِي اْلبَھَائُِم َوُكلُّ َما فِي اْلَمِدينَِة، ُكلُّ َغنِيَمتِھَا، فَتَْغتَنُِمھَا لِنَْفِسَك، َوتَأُْكُل َغنِيَمةَ أَْعَدائَِك االنَِّساُء َواألَْطفَاُل وَ 
بُّ إِلھُكَ  ا الَّتِي لَْيَسْت ِمْن ُمُدِن ھ15. أَْعطَاَك الرَّ  .ُؤالَِء األَُمِم ھُنَاھَكَذا تَْفَعُل بَِجِميِع اْلُمُدِن اْلبَِعيَدِة ِمْنَك ِجّدً

بُّ ُموَسى قَائاِلً 1 عدد 31إصحاح  سفر العدد  -2  اِْنتَقِْم نَْقَمةً لِبَنِي إِْسَرائِيَل ِمَن اْلِمْديَانِيِّيَن، ثُمَّ «2: َوَكلََّم الرَّ
ُدوا ِمْنُكْم ِرَجاالً لِ «: فََكلََّم ُموَسى الشَّْعِب قَائاِلً 3. »تَُضمُّ إِلَى قَْوِمكَ  ْلُجْنِد، فَيَُكونُوا َعلَى ِمْديَاَن لِيَْجَعلُوا نَْقَمةَ َجرِّ

بِّ َعلَى ِمْديَانَ  فَاْختِيَر ِمْن أُلُوِف 5. »أَْلفًا َواِحًدا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط ِمْن َجِميِع أَْسبَاِط إِْسَرائِيَل تُْرِسلُوَن لِْلَحْربِ 4. الرَّ
ُدوَن لِْلَحْربِ اْثنَا عَ . إِْسَرائِيَل أَْلٌف ِمْن ُكلِّ ِسْبطٍ  فَأَْرَسلَھُْم ُموَسى أَْلفًا ِمْن ُكلِّ ِسْبٍط إِلَى اْلَحْرِب، 6. َشَر أَْلفًا ُمَجرَّ

 فَتََجنَُّدوا َعلَى ِمْديَانَ 7. ھُْم َوفِيْنَحاَس ْبَن أَلَِعاَزاَر اْلَكاِھِن إِلَى اْلَحْرِب، َوأَْمتَِعةُ اْلقُْدِس َوأَْبَواُق اْلھُتَاِف فِي يَِدهِ 
بُّ َوقَتَلُوا ُكلَّ َذَكرٍ  َخْمَسةَ . أَِوَي َوَراقَِم َوُصوَر َوُحوَر َوَرابعَ : َوُملُوُك ِمْديَاَن قَتَلُوھُْم فَْوَق قَْتالَھُمْ 8. َكَما أََمَر الرَّ

ِمْديَاَن َوأَْطفَالَھُْم، َونَھَبُوا َجِميَع  َوَسبَى بَنُو إِْسَرائِيَل نَِساءَ 9. َوبَْلَعاَم ْبَن بَُعوَر قَتَلُوهُ بِالسَّْيفِ . ُملُوِك ِمْديَانَ 
. َوأَْحَرقُوا َجِميَع ُمُدنِِھْم بَِمَساِكنِِھْم، َوَجِميَع ُحُصونِِھْم بِالنَّارِ 10. بَھَائِِمِھْم، َوَجِميَع َمَواِشيِھْم َوُكلَّ أَْمالَِكِھمْ 

َوأَتَْوا إِلَى ُموَسى َوأَلَِعاَزاَر اْلَكاِھِن َوإِلَى َجَماَعِة بَنِي 12َواْلبَھَائِِم،  َوأََخُذوا ُكلَّ اْلَغنِيَمِة َوُكلَّ النَّْھِب ِمَن النَّاسِ 11
ْبِي َوالنَّْھِب َواْلَغنِيَمِة إِلَى اْلَمَحلَِّة إِلَى َعَربَاِت ُموآَب الَّتِي َعلَى أُْرُدنِّ أَِريحَ     .اإِْسَرائِيَل بِالسَّ

َأْحِص َأْنَت َوَأِلَعاَزاُر اْلَكاِهُن َوُرَؤَساُء اْلَعَشاِئِر «26: الرَّبُّ ِلُموَسىَوَقاَل 25عدد 31 إصحاح سفر العدد -3

َوَقسِِّم اْلَغَناِئَم ُمَناَصَفًة َبْيَن اْلُجْنِد اْلُمْشَتِرِكيَن ِفي اْلَحْرِب َوَبْيَن ُكلِّ 27ِمَن النَّاِس َواْلَحَيَواِن، اْلَغَناِئَم َوالسَّْبَي 

ِميِر َوُخْذ َنِصيبًا ِللرَّبِّ ِمْن َغَناِئِم َأْهِل اْلَحْرِب، َواِحدًا ِمْن ُكلِّ َخْمِس َمَئٍة ِمَن النَّاِس َواْلَبَقِر َواْلحَ 28. اْلَجَماَعةِ 

ْأُخُذ ِمْن ِنْصِف َبِني َوتَ 30. ِمْن ِنْصِف َأْهِل اْلَحْرِب َتْأُخُذَها َوُتْعِطيَها َألِلَعاَزاَر اْلَكاِهِن َتْقِدَمًة ِللرَّبِّ  29. َواْلَغَنمِ 

يَها ِلالَِّويِّيَن اْلَقاِئِميَن َعَلى ِإْسَراِئيَل َواِحدًا ِمْن ُكلِّ َخْمِسيَن ِمَن النَّاِس َواْلَبَقِر َواْلَحِميِر َواْلَغَنِم َوَساِئِر اْلَبَهاِئِم، َوُتْعطِ 

َوَكاَن النَّْهُب اْلُمَتَبقِّي ِمْن 32. اْلَكاِهُن َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى َفَنفََّذ ُموَسى َوَأِلَعاَزارُ 31. ِخْدَمِة َخْيَمِة االْجِتَماعِ 

َوِمَن اْلَحِميِر 34َوِمَن اْلَبَقِر اْثَنْيِن َوَسْبِعيَن َأْلفًا، 33َغَناِئِم ِرَجاِل اْلَحْرِب ِمَن اْلَغَنِم ِستَّ ِمَئٍة َوَخْمَسًة َوَسْبِعيَن َأْلفًا، 

َفَكاَن النِّْصُف َنِصيُب َأْهِل 36. َوِمَن اْلَعَذاَرى اللََّواِتي َلْم ُيَضاِجْعَن َذَكرًا اْثَنْيِن َوَثَالِثيَن َأْلفاً 35يَن َأْلفًا، َواِحدًا َوِستِّ 

ِمْنَها ِستَّ ِمَئٍة َوَخْمَسًة  َوَكاَنْت َزَكاُة الرَّبِّ 37. اْلَحْرِب، ِمَن اْلَغَنِم َثَالَث ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثَالِثيَن َأْلفًا َوَخْمَس ِمَئةٍ 
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َوِمَن اْلَحِميِر َثَالِثيَن َأْلفًا َوَخْمَس 39َوِمَن اْلَبَقِر ِستًَّة َوَثَالِثيَن َأْلفًا، َوَزَكاُة الرَّبِّ ِمْنَها اْثَنْيِن َوَسْبِعيَن، 38َوَسْبِعيَن، 

النَِّساِء اْلَعَذاَرى ِستََّة َعَشَر َأْلفًا، َوَزَكاُة الرَّبِّ ِمْنَها اْثَنْيَن َوَثَالِثيَن  َوِمنَ 40ِمَئٍة، َوَزَكاُة الرَّبِّ ِمْنَها َواِحدًا َوِستِّيَن، 

َكاَة َتْقِدَمَة الرَّبِّ َألِلَعاَزاَر اْلَكاِهِن، َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى41. َنْفساً  َأمَّا ِنْصُف َغْيِر 42. َفَأْعَطى ُموَسى الزَّ

َفَكاَن ِمَن اْلَغَنِم 43اِإلْسَراِئيِليِّيَن ِمَن اْلَغِنيَمِة الَِّذي َقَسَمُه ُموَسى ِمْن َكاِمِل َغَناِئِم َأْهِل اْلَحْرِب،  اْلُمَحاِرِبيَن ِمنَ 

َحِميِر َثَالِثيَن َأْلفًا َوَخْمَس َوِمَن الْ 45َوِمَن اْلَبَقِر ِستًَّة َوَثَالِثيَن َأْلفًا، 44َثَالَث ِمَئٍة َوَسْبَعًة َوَثَالِثيَن َأْلفًا َوَخْمَس ِمَئٍة، 

َفَأْفَرَز ُموَسى ِمْن َنِصيِب اِإلْسَراِئيِليِّيَن َواِحدًا ِمْن ُكلِّ َخْمِسيَن ِمَن 47. َوِمَن اْلَعَذاَرى ِستََّة َعَشَر َأْلفاً 46ِمَئٍة، 

   ).ترجمة الحياة( .ِخْدَمِة اْلَمْسَكِن، َكَما َأَمَر الرَّبُّ ُموَسى النَِّساِء َوِمَن اْلَبَهاِئِم َوَأْعَطاَها ِلالَِّويِّيَن اْلَقاِئِميَن َعَلى

      .الجميع دفعه الرب إلهنا أمامنا.. أخذنا التيوغنيمة المدن :  36ـ35 عدد2 إصحاح سفر التثنية-4

ِة تِْلَك َوُكلُّ َغنِيمَ 14 عدد11 إصحاحسفر يشوع وذلك في  ... من الربِّ  ائم بأمرٍ نوشع أخذ الغي النبيُّ  -3
َجاُل فََضَربُوھُْم َجِميًعا بَِحدِّ السَّْيِف َحتَّى أَبَاُدوھُمْ . اْلُمُدِن َواْلبَھَائَِم نَھَبَھَا بَنُو إِْسَرائِيَل ألَْنفُِسِھمْ  ا الرِّ لَْم يُْبقُوا . َوأَمَّ

بُّ ُموَسى َعْبَدهُ ھَكَذا أََمَر ُموَسى يَُشوَع، 15. نََسَمةً  لَْم يُْھِمْل َشْيئًا ِمْن ُكلِّ َما أََمَر . َوھَكَذا فََعَل يَُشوعُ َكَما أََمَر الرَّ
بُّ ُموَسى   .بِِه الرَّ

الى 1 (عدد 7 إصحاحبولس إلى العبرانيين  في رسالةِ وذلك  ، إبراھيم أخذ الغائم بأمر من الربِّ  هللاِ  نبيُّ  4
ثم  4:كما يليلعدد الرابع أخذ الغنائم منھم و في ا ...إبراھيم حارب الملوك وقھرھم هللاِ  أن نبيَّ  ففيھا  ) 4

  .الغنائم سِ أانظروا ما أعظم ھذا الذي أعطاه إبراھيم رئيس اإلباء عشرا أيضا من ر

  :وعليه أتساءل 

عليھم السالم - .....وإبراھيم، ويشوع ، وموسى  ،أخذ الغنائم  النبيُّ  فإذا كان داودُ  ؛ھذا قليل من كثيرن إ -1
الغنائم كما   ناوما العيب أن يأخذ نبيُّ ، فما المانع  ،تُ نالمقدس كما بيّ  جاء في الكتابِ وذلك  بحسب ما   -

  ؟  ...المقدس الكتابِ  أنبياءِ ھو حال 

قبل   التي في أعينھم أوالً  ھال أخرجوا الخشبةَ  !؟..ھم ابكت نصوص أوالً  في المعترضونلماذا لم يطعن  -2
    !ن ؟اآلخري النظر إلى القشة التي في عينِ 

كما تقدم معنا ،لكن األمر الذي  ه من األنبياءِ أخذ الغنائم كما ھو حال غيرِ  هكان من رزق  إن النبيَّ :ا سابعً 
  النساءِ  ھم كان من عرقِ ھم وأكلَ ه أن رزقَ المسيح وأصاحبِ  نسب إلى يسوعَ ي إنجيل لوقايدعو للدھشة ھو أن 

أََثِر ذلَِك َكاَن َيِسيُر فِي َمِديَنٍة َوَعَلى 1عدد 8 اإلصحاحوذلك في  ......اْلَمْجَدلِيَّةَ  مريممثل  ، زانياتمنھن 
ُر ِبَمَلُكوِت ِهللا، َوَمَعُه االْثَنا َعَشرَ  يَرٍة 2. َوَقْرَيٍة َيْكِرُز َوُيَبشِّ َساِء ُكنَّ َقْد ُشفِيَن ِمْن أَْرَواٍح ِشرِّ َوَبْعُض النِّ

َة الَِّتي َخَرَج ِمْنَھا َسْبَعُة َشَياِطيَن، َمْرَيُم الَِّتي ُتْدَعى الْ : َوأَْمَراٍض  ا اْمَرأَةُ ُخوِزي َوِكيِل ِھيُروُدَس، 3َمْجَدلِيَّ َوُيَونَّ
ُة، َوأَُخُر َكِثيَراٌت ُكنَّ َيْخِدْمَنُه ِمْن أَْمَوالِِھنَّ   ! قال تعلي .َوُسوَسنَّ

  

               !في بلٍد محرمٍ و حرامٍ  ھِر◌ٍ قاتل في شنبيٌّ                                                 
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ْھِر اْلَحَراِم قِتَاٍل  :  والقرآن يقول، الحرام  كم قاتل في الشھرِ نبيُّ : ھم أنھم قالوا من شبھاتِ   يَْسأَلُونََك َعِن الشَّ

َراِم َوإِْخَراُج أَْھلِِه ِمْنهُ أَْكبَُر ِعنَد ّهللاِ َواْلفِْتنَةُ أَْكبَُر فِيِه قُْل قِتَاٌل فِيِه َكبِيٌر َوَصدٌّ َعن َسبِيِل ّهللاِ َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد اْلحَ 
وُكْم َعن ِدينُِكْم إِِن اْستَطَاُعوْا َوَمن يَْرتَِدْد ِمنكُ  ْم َعن ِدينِِه فَيَُمْت َوھَُو ِمَن اْلقَْتِل َوالَ يََزالُوَن يُقَاتِلُونَُكْم َحتََّى يَُردُّ

ْنيَا َواآلِخَرِة َوأُْولَـئَِك أَْصَحاُب النَّاِر ھُْم فِيھَا َخالُِدوَن  َكافٌِر فَأُْولَـئِكَ    . )217البقرة( َحبِطَْت أَْعَمالُھُْم فِي الدُّ
أََولَْم يََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا َحَرماً آِمناً َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمْن َحْولِِھْم  : يقول عنھا والقرآنُ ،  وقاتل في مكةَ  

ِ يَْكفُُروَن أَفَبِ    . )67العنكبوت( اْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاَّ
  

   الرد على الشبھة •
  

فالناظر ذلك  ھمعلم  ان محمدً أل؛  الدماء فيه وبحرمةِ  ، الحرام الشھرِ  بحرمةِ إن المسلمين يعتقدون  :   أوالً 
  :يدلل على ذلك ما يلي....ه قط لنفسِ  وال يغضب،  هللاِ محارم كان يغضب إذا انتھكت  يجده  هسيرتفي 

َها اللَّهُ  َرِضيَ - َعاِئَشةَ   6288برقم صحيح البخاري  -1  َما أَْيَسَرُمهَا اْخَتارَ  ِإالَّ  َأْمَرْينِ  بـَْنيَ   النَِّيبُّ  ُخيـِّرَ  َما : "قَاَلتْ  -َعنـْ
َعَدُمهَا َكانَ  اْإلِمثُْ  َكانَ  فَِإَذا يَْأمثَْ  ملَْ  تَـَقمَ  َما هِ َواللَّ  ِمْنهُ  َأبـْ يَـْنَتِقمُ  اللَّهِ  ُحُرَماتُ  تـُْنتَـَهكَ  َحىتَّ  َقطُّ  ِإلَْيهِ  يـُْؤَتى َشْيءٍ  ِيف  لِنَـْفِسهِ  انـْ   ". ِللَّهِ  فـَ
 ُجيَاِهدَ  َأنْ  الَّ إِ  َخاِدًما َوالَ  اْمَرَأةً  َوالَ  بَِيِدهِ  َقطُّ  َشْيًئا  اللَّهِ  َرُسولُ  َضَربَ  َما :قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  4296برقم صحيح مسلم  -2
يَـْنَتِقمَ  َقطُّ  شيءٌ  ِمْنهُ  نِيلَ  َوَما اللَّهِ  َسِبيلِ  يف يَـْنَتِقمَ  اللَّهِ  َحمَارِمِ  ِمنْ  شيءٌ  يـُْنتَـَهكَ  َأنْ  ِإالَّ  َصاِحِبهِ  ِمنْ  فـَ   .َوَجلَّ  َعزَّ  ِللَّهِ  فـَ

 ا في الشھرِ تل أحدً اأال يق  هِ كان من ھدي هنجد أن   من عند هللاِ  الذي  جاء به  الكريم ومن خالل القرآن
  . ... باالعتداءِ  أال من بدإ الحرامِ 

في ، و الحرامِ  ا بمن يخرجھم من المسجدِ فوجئو المسلمون إذا ماذا يفعل :ھو الذي يطرح نفسه السؤالُ و
  ھم ؟غيرِ  وھم أولى به من، وھم أھله ،  الحرامِ  الشھرِ 

ْھِر اْلَحَراِم َواْلُحُرَماُت قَِصاٌص فََمِن اْعتََدى الشَّھْ   : ه جاء في قولِ  :على ذلكالجواب   ُر اْلَحَراُم بِالشَّ
  ) .194البقرة( يَن َعلَْيُكْم فَاْعتَُدوْا َعلَْيِه بِِمْثِل َما اْعتََدى َعلَْيُكْم َواتَّقُوْا ّهللاَ َواْعلَُموْا أَنَّ ّهللاَ َمَع اْلُمتَّقِ 

للمشركني يف الشهر الذي حرَّم اهللا القتال فيه هو جزاء لقتاهلم لكم يف  - ها املؤمنونأي-قتالكم  : في التفسير الميسر جاء
فمن اعتدى عليكم . ومن جنس عمله, يعاقب مبثل فعله, والذي يعتدي على ما َحرَّم اهللا من املكان والزمان.  الشهر احلرام

م هم البادئون بالعدوان; يف ذلك وال حرج عليكم,  بالقتال أو غريه فأنزلوا به عقوبة مماثلة جلنايته فال تتجاوزوا   وخافوا اهللا, أل
   أھـ .مع الذين يتقونه ويطيعونه بأداء فرائضه وجتنب حمارمه اهللا  واعلموا أن, املماثلة يف العقوبة

ال أذن بالقتال في الشھر الحرام إذا حدث اعتداء وھذا   ن هللاَ أل؛  -  بفضل هللا  -بطلت الشبھةوبالتالي 
الذي يقره القرآن الكريم لحماية ،) قانون الدفع الحضاري( أو) سنة الدفع( ما تقرره  فھو  ،ينكره عاقل

أيًضا ، و الذي  العبادة للمسلمين والنصارى واليھود المتجبرين والظلمة ، ثم لحماية بيوت الكون من إفساد
  : عبرت عنه اآليتان الكريمتان

ِ النَّاَس بَْعَضھُم الَِّذيَن :   قوله:  ألولىا ُ َولَْواَل َدْفُع هللاَّ أُْخِرُجوا ِمن ِديَاِرِھْم بَِغْيِر َحقٍّ إاِلَّ أَن يَقُولُوا َربُّنَا هللاَّ
 ُ ِ َكثِيراً َولَيَنُصَرنَّ هللاَّ َمْت َصَواِمُع َوبِيٌَع َوَصلََواٌت َوَمَساِجُد يُْذَكُر فِيھَا اْسُم هللاَّ َ  َمن يَ بِبَْعٍض لَّھُدِّ نُصُرهُ إِنَّ هللاَّ

  . ) 40الحج( لَقَِويٌّ َعِزيٌز 
م أسلموا وقالواا:  جاء في التفسير الميسر . ربنا اهللا وحده:  لذين ُأجلئوا إىل اخلروج من ديارهم، ال لشيء فعلوه إال أل

رض، وُهدِّمت فيها أماكن العبادة من صوامع خلربت األ من َدْفع الظلم والباطل بالقتال َهلُزِم احلقُّ يف كل أمة و ولوال ما شرعه اهللا
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ومن اجتهد يف . فيها كثريًا الرهبان، وكنائس النصارى، ومعابد اليهود، ومساجد املسلمني اليت يصلُّون فيها، ويذكرون اسم اهللا 
   أھـ .ئق وأخذ بنواصيهمَلقوي ال يغاَلب، عزيز ال يرام، قد قهر اخلال  إن اهللا. ناصره على عدوه ، فإن اهللا   نصرة دين اهللا

 ْلَعالَِميَن  فَْضٍل َعلَى وَولَْوالَ َدْفُع ّهللاِ النَّاَس بَْعَضھُْم بِبَْعٍض لَّفََسَدِت األَْرُض َولَـِكنَّ ّهللاَ ذُ :  قوله  : الثانية
  ) .251البقرة(
وهم أهل املعصية , بعًضا - واإلميان به وهم أهل الطاعة له -ببعض الناس   ولوال أن يدفع اهللا:  جاء في التفسير الميسر 
  أھـ .ذو فضل على املخلوقني مجيًعا ولكن اهللا , وأهل املعاصي, ومتكُّن الطغيان, لفسدت األرض بغلبة الكفر, والشرك به  هللا
وتحمى ، تحمي القيم النبيلة  ؛ المتجبرين وظلم الظالمين تحمى الكون والناس من إفسادفسنة الدفع   وبالتالي 
  ...ى تنعم البشرية باألمن واالستقرارما فيه شر حت كل عنھم  خير ، وتدفعكل  وتمكن لكل ما فيه،لعدل والحقا
  

أََولَْم يََرْوا أَنَّا َجَعْلنَا َحَرماً       :    هبقولِ استشھادھم و....   ... قاتل في مكة : قولھمعلى   استشھادھم   إن  : ا  ثانيً 
ِ يَْكفُُروَن  آِمناً َويُتََخطَُّف النَّاُس ِمنْ    . )67العنكبوت( َحْولِِھْم أَفَبِاْلبَاِطِل يُْؤِمنُوَن َوبِنِْعَمِة هللاَّ
  :آلتيال يخدم مصالحھم قط 

 مهلم َحَرًما آمًنا يأمن فيه أهله على أنفسهم وأمواهل" مكة"أن اهللا جعل " مكة"أومل يشاهد كفار : جاء في التفسير الميسر -1
ا يكفرون وبنعمة اهللاِ , بالشرك يؤمنون ؟ أف يـَُتَخطَّفون غري آمنني, رج احلروالناُس ِمن حوهلم خا,  فال يعبدونه , اليت خصَّهم 

   أھـ  وحده دون سواه؟
َلدَ   َهَذا  ِإنَّ :"   َمكَّةَ   فَـْتحِ   يـَْومَ     َ◌َقالَ     2951يف صحيح البخاري برقم   ◌َ عن مكة   قال  -2  َخَلقَ   يـَْومَ   اللَّهُ   َحرََّمهُ   اْلبـَ

 فَـُهوَ   نـََهارٍ   ِمنْ   َساَعةً   ِإالَّ   ِيل   حيَِلَّ   َوملَْ   قـَْبِلي  ِألََحدٍ   ِفيهِ   اْلِقَتالُ   حيَِلَّ   ملَْ   َوِإنَّهُ   اْلِقَياَمةِ   يـَْومِ   ِإَىل   اللَّهِ   ِحبُْرَمةِ   َحَرامٌ   فَـُهوَ   َواْألَْرضَ   َمَواتِ السَّ 
  ." اْلِقَياَمةِ  يـَْومِ  ِإَىل  اللَّهِ  ِحبُْرَمةِ  َحَرامٌ 
  : ضح من وجھينتيالمعترضين ن ما غاب على إ: ◌ُ قلت
لكن نعتقد أن حرمة دم المسلم أعظم  ؛وبحرمة الدماء في ھذه األرض المقدسة، نعتقد بحرمة مكة أننا :األول

  :يدلل على ذلك ما يلي ...من حرمتھا عند هللا 
 حرمة  أعظم  وللمؤمن  تكحرم  وأعظم  أعظمك  ما  بيتٍ   من  بك  امرحبً "  :   قال   3420برقم  السلسة الصحيحة   -1
   . " السوء ظن به يظن وأن وماله دمه:  ثالثا املؤمن من وحرم واحدة منك حرم اهللا إن منك اهللاِ  عند

 الكعبة  إىل  نظر    النَِّيبِّ   عن  ،  جده  عن  ،  أبيه  عن  ،  شعيب  بن  عمرو  عن  5880برقم  للطبراني األوسطالمعجم    -2
 غاية املرام لأللباين حسن برقم صحيح  .   »   منك  حرمة  أعظم  واملؤمن  ،  وعظمك  ،  وكرمك  ،  اهللاُ   شرفك  لقد  « :    فقال  ،

435  
 النسائي  أخرجه  . "   مسلمٍ   رجلٍ   قتلِ   من  اهللاِ   على  أهونُ   الدنيا  لزوالُ : "     قال  439برقم  لأللباين غاية المرام صحيح -3

   . والرتمذي
ولكن حرمة دم المسلم أعظم  ؛    ة عند هللاِ لھا حرم أن الكعبةَ  الرواياتِ بين  الجمعِ  من خاللِ  نالحظ   

  .منھا   عند هللاِ 
 وأُخرجوا من ديارھم ظلًما ،  ومن فُتنوا في دينھم، ظُلموا من المسلمين  القتال فيھا لمن  أباح هللاُ  

   .. .وعدوانًا
أعدل الناس و ،أرحم الناس   هألن؛ أذن له أن يقاتل في مكة  ◌َ  أن هللا   من خصائصهأن   :   الثاني 
صناديد الكفر والفساد حتى لو كانوا  ه بقتلِ يأمر أصحابَ  لذلك كان  ... ظلم قط ب اأحدً  فال يقتل.. .. . 
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 ْبنِ   ِلَعْمِرو  َقالَ   ُشَرْيٍح َأنَّهُ   َأِيب   َعنْ    101برقم  عند البخاري في صحيحهذلك ثبت   .... الكعبةِ  معلقين على أستارِ 
َعْتهُ   اْلَفْتحِ   يـَْومِ   ِمنْ   اْلَغدَ     النَِّيبُّ   ِبهِ   قَامَ   قـَْوًال   ُأَحدِّْثكَ   اْألَِمريُ   َأيـَُّها  ِيل   اْئَذنْ   : َمكَّةَ   ِإَىل   وثَ اْلبُـعُ   يـَبـَْعثُ   َوُهوَ   َسِعيدٍ   َوَوَعاهُ   ُأُذنَايَ   مسَِ
َنايَ   َوَأْبَصَرْتهُ   قَـْلِيب   يـُْؤِمنُ   ِالْمِرئٍ   حيَِلُّ   َفَال   النَّاسُ   ُحيَرِّْمَها  َوملَْ   اللَّهُ   َحرََّمَها  َمكَّةَ   ِإنَّ   : َقالَ   مثَُّ   َعَلْيهِ   َوَأثْـَىن   اللَّهَ   محَِدَ   ِبهِ   َتَكلَّمَ   ِحنيَ   َعيـْ
َا َيْسِفكَ  َأنْ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  َا يـَْعِضدَ  َوَال  َدًما ِ  َأِذنَ   َقدْ   اللَّهَ   نَّ إِ   : فـَُقوُلوا ِفيَها  اللَّهِ  َرُسولِ  ِلِقَتالِ  تـََرخَّصَ  َأَحدٌ  فَِإنْ  َشَجَرةً  ِ

َا  َلُكمْ   يَْأَذنْ  َوملَْ  ِلَرُسوِلهِ   َفِقيلَ   اْلَغاِئبَ   الشَّاِهدُ   َوْلُيبَـلِّغْ   بِاْألَْمسِ   َكُحْرَمِتَها  اْليَـْومَ   ُحْرَمتُـَها  َعاَدتْ   مثَُّ   نـََهارٍ   ِمنْ   َساَعةً   ِفيَها  ِيل   َأِذنَ   َوِإمنَّ
   .ِخبَْربَةٍ  فَارًّا َوَال  ِبَدمٍ  فَارًّا َوَال  َعاِصًيا يُِعيذُ  َال  ُشَرْيحٍ  أَبَا يَا ِمْنكَ  َأْعَلمُ  أَنَا :قَالَ : َعْمٌرو قَالَ  َما ُشَرْيحٍ  ِألَِيب 
  . -  هللاِ  بفضلِ  -ال شبھة عندنا  عليهو
  

إرھابية مسلحة  فعلون لو قامت مجموعةٌ يماذا   : ھو  المعترضينيفرض نفسه على  الً سؤاھناك إن   :   اثالثً 
،  م ھونسائ،م ھعن أنفس  دافعونيفعلون ھل يماذا )    كنيسة(  جالسين في أماكن مقدسة  ھمم وھعليبالھجوم 
 في نجيل متىإكاتب   إليه بَ سَ ما نَ يسوع بحسب  بقول عمالً  الشر نقاومويال  أم  ... م ھوكنيست،  م ھوأطفال

َنا َفأَُقوُل َلُكمْ 39عدد  الخامس  صحاحاإل ا َأ ْل َلهُ اَل ُتقَاِوُموا ا:  َوَأمَّ َك اأَلْيَمِن َفَحوِّ ، َبْل َمْن َلطََمَك َعلَى َخدِّ لشَّرَّ
  !ال تعليق  !؟ اآلَخَر أَْيًضا

  
  !والصبيان النساءِ  بقتلِ مر يأنبيٌّ                                               

  
 (ِكَتابصحيح مسلم  ا جاء في بمعلى شبھتھم استدلوا ! واألطفال ؟ كم أن يقتل النساءَ ھل من رحمة نبيِّ  :قالوا
َيانِ  النَِّساءِ  قـَْتلِ  َجَوازِ  ( بَاب)  َوالسَِّريِ  اجلَِْهادِ  ثـََنا و  3281برقم )  تـََعمُّدٍ  َغْريِ  ِمنْ  اْلبَـَياتِ  ِيف  َوالصِّبـْ  ْبنُ  َوَسِعيدُ  َحيَْىي  ْبنُ  َحيَْىي  َحدَّ
يًعا النَّاِقدُ  َوَعْمٌرو َمْنُصورٍ  َنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  َأْخبَـَرنَا :َحيَْىي  قَالَ  َنةَ ُعيَـيْـ  اْبنِ  َعنْ  مجَِ  َعنْ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  اللَّهِ  ُعبَـْيدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ  َعنْ  ُعيَـيـْ

ُهمْ  ُهمْ  :"فـََقالَ  َوَذرَارِيِِّهمْ  ِنَساِئِهمْ  ِمنْ  فـَُيِصيُبونَ  يـُبَـيَُّتونَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنْ  الذَّرَاِريِّ  َعنْ   النَِّيبُّ  ُسِئلَ  :قَالَ  َجثَّاَمةَ  ْبنِ  الصَّْعبِ    ." ِمنـْ
 

 الرد على الشبھة  •
  
ذلك في أحاديث  جاء؛ المعترضونال كما زعم  واألطفالِ  النساءِ  أنه نھي عن قتلِ   هتِ من رحمإن :   أوالً 

َيانِ  النَِّساءِ  قـَْتلِ  ِرميِ حتَْ  ( بَاب)  َوالسَِّريِ  اجلَِْهادِ  ( ِكَتابصحيح مسلم   في فقط ھو واحدٍ  حديثٍ  كثيرة أكتفي بذكرِ   ِيف  َوالصِّبـْ
 النَِّساءِ  قـَْتلِ  َعنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  فـَنَـَهى اْلَمَغاِزي تِْلكَ  بـَْعضِ  ِيف  َمْقُتوَلةً  اْمَرَأةٌ  ُوِجَدتْ  :قَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ   3280برقم )  اْحلَْربِ 

َيانِ    .َوالصِّبـْ
َيانِ  النَِّساءِ  قـَْتلِ  َعنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  نـََهى" :ابصر بھميُ  لمن له عينانِ  ◌ٌ واضح الحديثُ    ".  َوالصِّبـْ

َيانِ  النَِّساءِ  قـَْتلِ  َحتِْرميِ  ( بابِ  فيھذا الحديث  في صحيح مسلم بَ بوّ  النووي أن اإلمامَ   نالحظو   . ) اْحلَْربِ  ِيف  َوالصِّبـْ
َيان النَِّساء قـَْتل َعنْ   اللَّه ولَرسُ  نـََهى: (  قـَْوله : هفي شرحِ  - رحمه هللاُ  - قال النوويُّ   اْلَعَمل َعَلى اْلُعَلَماء َأْمجَعَ  ) َوالصِّبـْ

ََذا َيان النَِّساء قـَْتل َوَحتِْرمي ، اْحلَِديث ِ   أھـ  .يـُْقتَـُلونَ :  اْلُعَلَماء َمجَاِهري قَالَ  قَاتـَُلوا فَِإنْ  ، يـَُقاتُِلوا ملَْ  ِإَذا َوالصِّبـْ
  !؟ واألطفالَ  النساءَ  كم أن يقتلَ نبيِّ  ھل من رحمةِ : لتي تقول اشبھتھم تسقط  وعليه
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 َجثَّاَمةَ  ْبنِ  الصَّْعبِ  َعنْ  مسلم صحيحِ جاء في  فالحديث ...قط  ممصالحھ مھذا الحديث ال يخداستداللھم  بإن   : اثانيً 
ُهمْ  ُهمْ  فـََقالَ  َوَذرَارِيِِّهمْ  ِنَساِئِهمْ  ِمنْ  فـَُيِصيُبونَ  يـُبَـيَُّتونَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنْ  الذَّرَاِريِّ  َعنْ   النَِّيبُّ  ُسِئلَ " :قَالَ    . " ِمنـْ

 فـَُيِصيُبونَ  يَِبيُتونَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنْ  الذَّرَاِريّ  َعنْ   اللَّه َرُسول ُسِئلَ : (  قـَْوله : ه للحديثِ في شرحِ  -رحمه هللاُ  -النوويُّ قال 
ُهمْ  ُهمْ  :فـََقالَ  َوَذرَارِيّهمْ  ِنَساِئِهمْ  ِمنْ  َيان ُحْكم َعنْ  ُسِئلَ  ) ِمنـْ مْ  ِنَساِئِهمْ  ِمنْ  فـَُيَصاب يَِبيُتونَ  الَِّذينَ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِصبـْ َيا  ، بِاْلَقْتلِ  َوِصبـْ

 َوَغْري  َوالدِّيَات اْلِقَصاص َوِيف  النَِّكاح ِيف وَ  اْلِمريَاث ِيف  َعَلْيِهمْ  َجارِيَة آبَاِئِهمْ  َأْحَكام ِألَنَّ  ؛ ِبَذِلكَ  بَْأس َال  َأيْ  آبَاِئِهمْ  ِمنْ  ُهمْ :  فـََقالَ 
  . َضُرورَة َغْري  ِمنْ  يـَتَـَعمَُّدوا ملَْ  ِإَذا َواْلُمَراد ، َذِلكَ 
َيان النَِّساء قـَْتل َعنْ  النـَّْهي ِيف  السَّاِبق اْحلَِديث َوَأمَّا مْ  َجَواز ِمنْ  ذََكْرنَاهُ  يالَّذِ  اْحلَِديث َمتَيـَُّزوا،َوَهَذا ِإَذا ِبهِ  فَاْلُمَراد ، َوالصِّبـْ  َوقـَْتل بـََيا

َيان النَِّساء   . َواْجلُْمُهور َحِنيَفة َوَأِيب  َماِلك َوَمْذَهب َمْذَهبَنا ُهوَ  ، اْلبَـَيات ِيف  َوالصِّبـْ
 اْلَياء فَِبَتْشِديدِ  ) الذَّرَاِريّ (  َوَأمَّا . َوالصَِّيبّ  اْلَمْرَأة نْ مِ  الرَُّجل يـُْعَرف َال  ِحبَْيثُ  بِاللَّْيلِ  َعَلْيِهمْ  يـَُغار َأنْ  ) َويَِبيُتونَ  ، اْلبَـَيات(  َوَمْعَىن 
َيان و النَِّساء ُهَنا بِالذَّرَاِريِّ  َواْلُمَراد ، َوَأْشَهر َأْفَصح التَّْشِديد ، لَُغَتانِ  َوَختِْفيفَها  ، اْلبَـَيات ِجلََوازِ  َدلِيل اْحلَِديث َهَذا َوِيف  . الصِّبـْ
ُهمْ  َمنْ  َعَلى َغارَةاْإلِ  َوَجَواز َيا ِيف  ُحْكمهمْ  اْلُكفَّار َأْوَالد َأنَّ :  َوِفيهِ . ِبَذِلكَ  ِإْعَالمهمْ  َغْري  ِمنْ  الدَّْعَوة بـََلَغتـْ نـْ  ِيف  َوَأمَّا ، آبَاِئِهمْ  ُحْكم الدُّ
  :َمَذاِهب َثَالثَة اْلبُـُلوغ قـَْبل َماُتوا ِإَذا َفِفيِهمْ  اْآلِخَرة
  . اْجلَنَّة ِيف  ُهمْ أَنـَّ :  الصَِّحيح

  . النَّار ِيف :  َوالثَّاِين 
  أھـ. َأْعَلم َواَللَّه.  ِبَشْيءٍ  ِفيِهمْ  ُجيَْزم َال :  َوالثَّاِلث

َيانِ  النَِّساءِ  قـَْتلِ  َجَوازِ  ( بابِ في  النووي ذكره اإلمامُ  )الشبھة  محل(  ھذا الحديثَ إن ثم   َغْريِ  ِمنْ  اْلبَـَياتِ  ِيف  َوالصِّبـْ
  .  " تعمدٍ  من غيرِ "   نالحظ )تـََعمُّدٍ 
  :  يلي مامع اإلضافة في لخص ما سبقأ

عدم جواز قتل ؛في شرعنا  وھذا ھو األصل، في أحاديث كثيرة  واألطفالِ  النساءِ  عن قتلِ   نھى النبيُّ 
  : حالتين من ذلك العلماءُ  ىاستثنلكن  واألطفالالنساء 

  .ذلكالتحريض ونحو  أووالمشورة  الرأيفي  أو تالِ بالق الحربِ ي اشتركوا ف إذا :األولى الحالةٌ  
من يضالمنجنيق ال ب ا القذففھذ  شن حرب بالمنجنيق على قبيلة ما المسلمون مثالً  أراد إذا :الثانية الحالةٌ 
 ، افرخص الشارع في ھذ وأن قتلوا يكون ھذا من غير تعمدٍ  ،اإلنذارھذا بعد  امرأة أوال يصيب طفال  أن

 و،أ أو رجلٍ ، شيخٍ  و،أال تفرق بين طفلٍ  التي والنووية في عصرنا ، والعنقودية، ة يابل الذروھو نظير القن
  ....امرأةٍ 

  
في وذلك ،  والصبيانِ  النساءِ  ھم  بقتلِ وغيرَ  هنبياءَ أيأمر  نهأ  لربِّ ا ىإل ينسبالمقدس  إن الكتابَ  :   اثالثً 
  :منھا  مواضعٍ  عدةِ 

َوالَ تَْقُربُوا ِمْن . ْيَخ َوالشَّابَّ َواْلَعْذَراَء َوالطِّْفَل َوالنَِّساَء، اْقتُلُوا لِْلھاَلَكِ اَلشَّ 6عدد  9إصحاح  حزقيال سفر -1
َمةُ، َواْبتَِدئُوا ِمْن َمْقِدِسي يُوِخ الَِّذيَن أََماَم اْلبَْيتِ . »إِْنَساٍن َعلَْيِه السِّ َجاِل الشُّ   فَاْبتََدأُوا بِالرِّ

ُموا ُكلَّ َما لَهُ َوالَ تَْعُف َعْنھُْم 3عدد  15 حإصحا صموئيل األول سفر -2 فَاآلَن اْذھَْب َواْضِرْب َعَمالِيَق، َوَحرِّ
 .»بَِل اْقتُْل َرُجالً َواْمَرأَةً، ِطْفالً َوَرِضيًعا، بَقًَرا َوَغنًَما، َجَمالً َوِحَماًرا

اِمَرةُ ألَنَّھَا قَْد تَ 16عدد  13إصحاح ھوشع سفر -3 َدْت َعلَى إِلِھھَاتَُجاَزى السَّ تَُحطَُّم . بِالسَّْيِف يَْسقُطُونَ . َمرَّ
 .أَْطفَالُھُْم، َواْلَحَواِمُل تَُشقُّ 
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طُوبَى 9! يَا بِْنَت بَابَِل اْلُمْخَربَةَ، طُوبَى لَِمْن يَُجاِزيِك َجَزاَءِك الَِّذي َجاَزْيتِنَا8عدد  137إصحاح  مزمور -4
ْخَرةَ لَِمْن يُْمِسُك أَْطفَالَِك َويَضْ   ! ِرُب بِِھُم الصَّ

الَ تََخافُوھُْم بَِل «: َونَظَْرُت َوقُْمُت َوقُْلُت لِْلُعظََماِء َواْلُوالَِة َولِبَقِيَِّة الشَّْعبِ 14عدد  4إصحاح  نحمياسفر  -5
يَِّد اْلَعِظيَم اْلَمْرھُوَب، َوَحاِربُوا ِمْن أَْجِل إِْخَوتُِكْم َوبَنِيُكْم َوبَ     ! »نَاتُِكْم َونَِسائُِكْم َوبُيُوتُِكمْ اْذُكُروا السَّ

 ! ...ألنه يعلم أنھم يقتلون الصبيان والنساء؛ قال لھم ذلك  :لتُ ق
إال الكتاب  .....الحواملِ  بطونِ  وشقِ ،  واألطفالِ  النساءِ  يأمر بقتلِ  األرضِ  ال يوجد كتاب على وجهِ  :لتُ ق

  .....واألطفالِ  النساءِ  ة تدعو لقتلِ ية واحدآفيه  دالمقدس ، وأما القرآن الكريم ال توج
  

                                                    
                                           

  !)أم قرفة(  نبيٌّ يقتل امرأةً                                                  
  
  :وھذا دليلھم )  فة بني مجلنيحممد يشق أم قر  (: ھموكتبوا في مقالتِ  واقال   

أم قرفة تزوجت مالكا بن حذيفة بن بدر وولدت له ثالثة . هي فاطمة بنت ربيعة بن بدر بن عمرو الفزاريةم  قرفة  أ _1 
وفيها يضرب املثل يف , كانت من أعز العرب. وكل أوالدها كانوا من الرؤساء يف قومهم, وبه تكىن) قرفة(عشر ولدا أوهلم 

كانت . أعز من أم قرفة وكانت إذا تشاجرت غطفان بعثت مخارها على رمح فينصب بينهم فيصطلحون: ملنعة فيقالالعزة وا
, فقد ربط برجليها حبال, فأرسل يف السنة السادسة للهجرة زيد بن حارثة يف سرية فقتلها قتال عنيفا  تؤلب على رسول اهللا

 .ومحل رأسها إىل املدينة ونصب فيها ليعلم قتلها, كبريةوكانت عجوزا  . مث ربطه بني بعريين حىت شقها شقا

  . 6باب من وفيات سنة .. راجع تراجم األعالم  

فلما قدم زيد بن حارثة إىل أن ال ميس رأسه غسل من جنابة حىت يغزو بين فزارة ، فلما استبل من : قال ابن إسحاق _ 2
بوادي القرى ، وأصاب فيهم وقتل قيس بن املسحر اليعمري  إىل بين فزارة يف جيش فقتلهم جراحته بعثه رسول اهللا 

مسعدة بن حكمة بن مالك بن حذيفة بن بدر ، وأسرت أم قرفة فاطمة بنت ربيعة بن بدر كانت عجوزا كبرية عند مالك بن 
; تلها قتال عنيفا حذيفة بن بدر ، وبنت هلا ، وعبد اهللا بن مسعدة ، فأمر زيد بن حارثة قيس بن املسحر أن يقتل أم قرفة فق

باب غزوة زيد بن حارثة بىن .. راجع السرية النبوية البن هشام  . بابنة أم قرفة وبابن مسعدة  مث قدموا على رسول اهللا  
 فزارة و مصاب أم قرفة

مهاجر مث سرية زيد بن حارثة إىل أم قرفة بناحية بوادي القرى على سبع ليال من املدينة يف شهر رمضان سنة ست من _  3
فلما كان دون وادي القرى لقيه  قالوا خرج زيد بن حارثة يف جتارة إىل الشام ومعه بضائع ألصحاب النيب  رسول اهللا 

فأخربه فبعثه  ناس من فزارة من بين بدر فضربوه وضربوا أصحابه وأخذوا ما كان معهم مث استبل زيد وقدم على رسول اهللا 
م بنو بدر مث صبحهم زيد وأصحابه فكربوا وأحاطوا باحلاضر إليهم فكمنوا النها رسول اهللا  ر وساروا الليل ونذرت 

وأخذوا أم قرفة وهي فاطمة بنت ربيعة بن بدر وابنتها جارية بنت مالك بن حذيفة بن بدر فكان الذي أخذ اجلارية مسلمة 
وعمد قيس بن احملسر إىل أم قرفة وهي  فوهبها رسول اهللا بعد ذلك حلزن بن أيب وهب بن األكوع فوهبها لرسول اهللا 
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راجع الطبقات الكربى   .عجوز كبرية فقتلها قتال عنيفا ربط بني رجليها حبال مث ربطها بني بعريين مث زجرمها فذهبا فقطعاها
    .باب سرية زيد بن حارثة إىل أم قرفة بوادي القرى.. البن سعد 

  
  الرد على الشبھة •

  
  :منھا  دلةأ تدلل على ذلك .... فكان ھذا من ھديه  النساءِ  عن قتلِ نھى   النبيَّ إن  :  أوالً 

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ   2792برقم  صحيح البخاري -1   َمَغاِزي بـَْعضِ  ِيف  َمْقُتوَلةً  اْمَرَأةٌ  ُوِجَدتْ  :قَالَ  – َعنـْ
َيانِ  النَِّساءِ  قـَْتلِ  َعنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  فـَنَـَهى،   اللَّهِ  َرُسولِ    .َوالصِّبـْ

 َعَلى ُجمَْتِمِعنيَ  النَّاسَ  فـََرَأى َغْزَوةٍ  ِيف   اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُكنَّا: قَاَل  رَبِيعٍ  ْبنِ  رَبَاحِ  َجدِّهِ  َعنْ   2295برقم  سنن أبي داود -2
 َوَعَلى قَالَ  "لِتُـَقاِتلَ  َهِذهِ  َكاَنتْ  َما :"فـََقالَ  قَِتيلٍ  اْمَرَأةٍ  َعَلى :َقالَ فَـ  َفَجاءَ  َهُؤَالءِ  اْجَتَمعَ  َعَالمَ  اْنظُرْ :  فـََقالَ  رَُجًال  فـَبَـَعثَ  َشْيءٍ 

َمةِ    701السلسلة الصحيحة برقم .َعِسيًفا َوَال  اْمَرَأةً  يـَْقتُـَلنَّ  َال  :ِخلَاِلدٍ  ُقلْ  :فـََقالَ  رَُجًال  فـَبَـَعثَ  اْلَولِيدِ  ْبنُ  َخاِلدُ  اْلُمَقدِّ

  .عن قتلِه  يِش وال يشارك في قتال نھى النبيُّ دم في الجھو الذي يخ ) :العسيف( 

 اْجَتَمعَ  َقدْ  َمْقُتوَلةٍ  اْمَرَأةٍ  َعَلى َفَمَرْرنَا  اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  َغَزْونَا :قَالَ  اْلَكاِتبِ  َحْنظََلةَ  َعنْ   2832برقم  بن ماجةاسنن -3
َها  ِإنَّ  :"َلهُ  فـَُقلْ  اْلَولِيدِ  ْبنِ  َخاِلدِ  ِإَىل  اْنَطِلقْ : ِلَرُجلٍ  قَالَ  مثَُّ  "يـَُقاِتلُ  ِفيَمنْ  تـَُقاِتلُ  َهِذهِ  اَنتْ كَ  َما :"فـََقالَ  َلهُ  فََأفْـَرُجوا النَّاسُ  َعَليـْ
  ." َعِسيًفا َوَال  ُذرِّيَّةً  تـَْقتُـَلنَّ  َال  :يـَُقولُ  يَْأُمُركَ   اللَّهِ  َرُسولَ 

 اللَّهِ  َرُسولِ  ِملَّةِ  َوَعَلى َوبِاللَّهِ  اللَّهِ  بِاْسمِ  اْنطَِلُقوا :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   َماِلكٍ  بنِ  عن أنسِ 2247 برقم سنن أبي داود-4
 ." اْلُمْحِسِننيَ  حيُِبُّ  هَ اللَّ  ِإنَّ  َوَأْحِسُنوا َوَأْصِلُحوا َغَناِئَمُكمْ  َوُضمُّوا تـَغُلُّوا َوَال  اْمَرَأةً  َوَال  َصِغريًا َوَال  ِطْفًال  َوَال  فَانًِيا َشْيًخا تـَْقتُـُلوا َوَال 

  سبق خترجيه

  ؟ قرفةالتي جاءت في مقتل أم  تما مدى صحة الروايا؛  أوالً ه ه يسأل نفسَ المنصف في بحثِ  الباحثَ  إن : اثانيً 

   :فتخرجھا على النحوي التالي ن طرق الواقدي ؛ عفھي مروية  حال تص تروايا إنھا:◌ُ قلت

عنه ابن الجوزي في كتابه المنتظم ومدار الرواية على محمد بن عمر ابن سعد و جاءت الرواية في طبقاتِ 
ابن كثير في البداية والنھاية مختصرة  لدى علماء الحديث ، والقصة أوردھا متھم بالكذب وھو شخص الواقدي

 الرواية الذي لم يذكر سند وكالھما عن محمد ابن اسحق،السيرة  وذكرھا ابن ھشام في، بشيءولم يعلق عليھا 
   : كما يلي يتضح ذلك من خالل النظر كتب التراجم ؛، فالحاصل أن الرواية لم تصح فال يجوز االحتجاج بھا 

  يعمر بن واقد الواقدي األسلم بنُ  محمدُ 

وابن المبارك وإسماعيل  الواقدي مديني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن نمير :قال عنه البخاري 
 :وقال يحيى ،كذاب ھو:قال أحمد  وفي نفس الصفحة) 186-185ص  26ل مجلد تھذيب الكما( بن زكريا 
روى  :أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول : وقال أبو داود،  ليس بشيء  وفي موضع آخر ضعيف
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ال يكتب حديث  :يقول سمعت يحيى بن معين: وقال أبو بكر بن خيثمة، حديث غريب ثالثين ألف :الواقدي
وقال ، متروك الحديث :فقال ألمدينيسألت عنه علي بن  :وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، بشيء الواقدي ليس
إسحاق بن  يلقي حديث ابن أخي الزھري على معمر ذا قال يقلب األحاديث كان الواقدي :أحمد بن حنبل

لي بن وقال ع، 92 الترجمة/8ألنه عندي ممن يضع الحديث الجرح والتعديل ؛راھويه كما وصف وأشد 
متروك  :اإلمام مسلم وقال،16-3/13تاريخ بغداد  الواقدي يركب األسانيد :سمعت أحمد بن حنبل يقول ألمديني
المعروفون بالكذب على رسول :"الضعفاء والمتروكين" في )النسائي (ليس بثقة قال :وقال النسائي،  الحديث
وقال ،  الحديث ذاھب : وقال الحاكم، بالشام ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد الواقدي بالمدينة هللا أربعة
  . 5861الترجمة / 2وذكر ھذا في مغني الضعفاء  تركه مجمع على :الذھبي

أم  تھل تستحق أم قرفة القتل بحسب ما جاء في الرواياف ....صحيحة  أن القصةَ  فترض جدالً أإنني  :ا  ثانيً 
  :سباب منھالعدة أ بحسب الروايات تستحق القتل نھاإ : لتُ ق؟   ال
  .صحيح البخاري.  " ه فقتلوهمن بدل دينَ "  : وقد قال  ،ردتھا عن اإلسالمِ  -1
  .ھاعرِ في شِ  بهُ سُ تَ ، و  هللاِ  على قتل رسولِ  كانت تقلب القبائلَ  -2
  .  هلقتلِ مسلحة  ةً أعدت فرق -3
  

 - فالذي قتلھا ھذه القتلة،  فيه بذن دنىأ  ليس للنبيِّ  تالعنيف الذي جاء في الروايا القتلَ  إن  :ا ثالثً    
باطل من  ةفعنوان الشبھ ؛  وليس النبيُّ  ، ةھو زيد بن حارث -ال تصح أصالبحسب الروايات التي 

  . ...أساسه
لم تكن   ....)أألقمار صناعية ( أو) المحمول(؛ألن  للمعترضيننعتذر الرواية  صحةِ  بفرضِ  :أقول وعلى كلٍّ 

    !!حتى يخبر زيد أال يقتل أم قرفة بھذه القتلة العنيفة   النبيِّ  في زمانِ  ةوجدم
صحيح في ذلك و ....،والقتل بوحشيةأنه نھى عن التمثيل بالقتلى : سيرةالفي  واضحةٌ  ن تعاليم محمد إثم  

 ِمنْ  َمَعهُ  َوَمنْ  اللَّهِ  بِتَـْقَوى َخاصَِّتهِ  ِيف  ْوَصاهُ أَ  َسرِيَّةٍ  َأوْ  َجْيشٍ  َعَلى َأِمريًا َأمَّرَ  ِإَذا  اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ   عن بريدةَ  3261 برقممسلم 
ًرا اْلُمْسِلِمنيَ   َولِيًدا تـَْقتُـُلوا َوَال  َمتْثـُُلوا َوَال  تـَْغِدُروا َوَال  تـَغُلُّوا َوَال  اْغُزوا بِاللَّهِ  َكَفرَ  َمنْ  قَاتُِلوا اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  اللَّهِ  بِاْسمِ  اْغُزوا :"قَالَ  مثَُّ  َخيـْ

...."  
  .األحاديث التي سبق ذكرھاوغيره من 

 :مثل، الظلم للعدو  موعد   بتقوى هللا والجيشَ  كان يوصى السريةَ   أن النبيَّ  واضح من الحديثالف
  .ه ھذا يدل على رحمتِ ف ...عنيفا  ه قتالً وقتلِ ، ل به والتمثيِ ،  الغدرِ 

  
ع إصحاح ھوش سفر وذلك في،  الحوامل بطونِ  يأمر بشقِ بأنه  لربِّ ا ىإل المقدس ينسب  إن الكتابَ  :ا  رابعً 
َدْت َعلَى إِلِھھَا16 عدد 13 اِمَرةُ ألَنَّھَا قَْد تََمرَّ   .تَُحطَُّم أَْطفَالُھُْم، َواْلَحَواِمُل تَُشقُّ . بِالسَّْيِف يَْسقُطُونَ . تَُجاَزى السَّ

يَا بِْنَت بَابَِل اْلُمْخَربَةَ، طُوبَى 8 عدد 137مزمور سفر المزاميرفي  ذلك و ، بضرب األطفال بالصخرة ويأمرُ 
ْخَرةَ 9! لَِمْن يَُجاِزيِك َجَزاَءِك الَِّذي َجاَزْيتِنَا   !طُوبَى لَِمْن يُْمِسُك أَْطفَالَِك َويَْضِرُب بِِھُم الصَّ

  
صموئيل سفر  في وذلك ، )ل بالجثثمثّ (ا عنيفً  قتل قتالً  نه أ  النبيِّ  داودَ  ىإل )الكتاُب المقدس( ينسبو   

 َوأََمَر َداُوُد اْلِغْلَماَن فَقَتَلُوھَُما، َوقَطَُعوا أَْيِديَھَُما َوأَْرُجلَھَُما، َوَعلَّقُوھَُما َعلَى اْلبِْرَكِة فِي12 عدد 4الثاني إصحاح
ا َرْأُس إِيْشبُوَشَث فَأََخُذوهُ َوَدفَنُوهُ فِي قَْبِر أَْبنَْيَر فِي َحْبُرونَ . َحْبُرونَ    .َوأَمَّ

 

www.kalemasawaa.com



 33

َوأََخَذ تَاَج َملِِكِھْم َعْن َرْأِسِه، َوَوْزنُهُ َوْزنَةٌ ِمَن الذَّھَِب َمَع 30عدد 12 صحاحفي اإل هنفس السفر ذلك ويذكر
ا. َحَجٍر َكِريٍم، َوَكاَن َعلَى َرْأِس َداُودَ  يھَا َوَوَضَعھُْم َوأَْخَرَج الشَّْعَب الَِّذي فِ 31. َوأَْخَرَج َغنِيَمةَ اْلَمِدينَِة َكثِيَرةً ِجّدً

، َوھَكَذا َصنََع بَِجِميِع ُمُدِن  ھُْم فِي أَتُوِن اآلُجرِّ ونَ تَْحَت َمنَاِشيَر َونََواِرِج َحِديٍد َوفُُؤوِس َحِديٍد َوأََمرَّ ثُمَّ . بَنِي َعمُّ
   ..َرَجَع َداُوُد َوَجِميُع الشَّْعِب إِلَى أُوُرَشلِيمَ 

 ولم يقدح أحدُ .... بالمناشير نشر الناسَ حيث  تلك النصوص  بزعمِ ) ثِ مثّل بالجث(  دُ داو كان  اإذ: لتُ ق
من خالله مع ما سبق   هيطعنوا في نبوتِ و ،)أم قرفة ( حديثفلماذا يعترض المعترضون عل ! في نبوته

  !؟ ....كتابھم ه من نصوصِ وما سبق بيانُ ، بيانه بعدم صحته
  

  
                )!عصماء بنت مروان ( يٌّ يقتل امرأةً نب                                        

  
ته بقتلھا  وأمره بن عّدي إلى عصماء بنت مروان  اعميرً   النبيُّ  أرسل:  قالوا في ملخص شبھتم . ألنھا ذمَّ
فجسَّھا عمير  .ولدھا نيام ومنھم َمن ترضعه ، فدخل عليھا بيتھا، وحولھا نفر من فجاءھا ليالً، وكان أعمى

  يوأخبر النبثم رجع فأتى المسجد فصلى، . صدرھا إلى ظھرھا ونحَّى الصبي عنھا، وأنفذ سيفه من بيده،
ما أعظم رحمة نبيكم :  ثم قالوا علي سبيل التھكم ..... ال ينتطح فيھا عنزان:  بما حصل، فقال الرسول  

  !....وصحابته
   

     الرد على الشبھة •
  

  ...  هوأصحابِ    وضعھا الزنادقة لينالوا من النبيِّ ؛  ضوعهٌ بل ھي مو القصة ليست صحيحةً إن ھذه 
 ال (  6013رقم احلديث ) 13/33(  األحاديث الضعيفة والموضوعة سلسلةِ  في - رحمه هللاُ  - قال األلبانيُّ  

  . موضوع)  َعْنزانِ  فيها يـَْنَتِطحُ 
" العلل" يف اجلوزي ابن طريقه ومن ،) 6/2156(عدي ابن وكذا ،) 2/46/856" (الشهاب مسند"يف القضاعي أخرجه

 حممد حدثنا : الشامي العالء بن إبراهيم بن حممد طريق من) املدينة - 14/768" (دمشق تاريخ" يف عساكر وابن ،) 1/175(
 النيب خطمة بين من امرأة هجت : قال َعبَّاسٍ  ِاْبنِ  َعنْ  الشعيب سعيد عن بن جمالد عن الواسطي إبراهيم أبو اللَّخمي احلجاج بن
 النيبَّ  ذلك فبلغ:  قال ، هلا جاء ، يا رسول أنا:  قومها من رجل فقال ، » ؛ ا يل من «:  وقال ، ذلك عليه فاشتد 
.  هذا من أجود أردتُ  فقال ، متراً  فأرته.  نعم : فقالت ؛ متر عندك:  هلا فقال ، فأتاها:  قال التمر، تبيع ؛ متّارة وكانت!  اهللا
 أتى مث : قال ، به دمغها حىت رأسها به فعال ، ِخواناً  إال ير فلم ، ومشاالً  مييناً  ونظر فدخل خلفها:  قال.  لرتيه فدخلت:  قال
 ابن وقال . مثالً  فأرسلها ، » عنزان فيها ينتطح ال إنه « : النيب فقال:  قال.  كفيُتَكها قد! اهللا رسول يا:  فقال  النيبَّ 
  " احلجاج بن حممد بوضعه يتهم مما هذا: " - وزياجل ابن وتبعه - عدي
 له آخر حديث وقبله ،) 690( تقدم وقد ، اهلريسة حديث واضع وهو ، معني ابن قال كما ؛ خبيث كذاب وهو:  قلت

 رجهأخ:  توبع قد ولكنه ؛ قبله الذي احلديث يف بيانه تقدم كما ؛ أيضاً  كذاب ؛ الشامي إبراهيم بن حممد عنه والراوي موضوع
  احلجاج بن حممد حدثنا:  - املُْسَتْملي مسلم أيب جار -  عيسى بن مسلم طريق من) 13/99" (التاريخ" يف اخلطيب
  . أعلم واهللا.  العني جمهول فهو ، احلديث هذا له ساق أن على فيها يزد ومل ، هذا عيسى ابن ترمجة يف ذكره . به ... اللخمي
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 وصله وقد ، الواقدي شيخه عن تلقاه مما والظاهر أنه ، هنا مما بأمتِّ ) 28 - 2/27" (الطبقات" يف سعد ابن علقه ؛ واحلديث
 يف العجلوين الشيخ منه وأورد. به يعتدُّ  فال ؛ بالكذب متهم الواقدي لكن . حنوه آخر طريقه بسند من) 2/48/858(القضاعي

  ! فأساء ؛ عنه كتوس ، عدي ابن رواية من فقط حديث الرتمجة) 2/375/3137" (اخلفاء كشف"
  

  !دون بينةٍ  هبأم ولد متھًما أمر بقتل رجلٍ ي نبيٌّ                                          
  
  هللا كيف يأمر رسولُ  ...قرارإه مارية  دون بينة أو بأم ولد اإلسالم بقتل رجل كان يتھم لقد أمر رسولُ  :قالوا 

 َحَرمِ  بـََراَءةِ  (بَاب )التـَّْوبَةِ  ( ِكَتاب مسلمٍ  صحيحِ  فيبما جاء شبھتھم  على استدلوا !بال دليل أو برھان ؟ بقتل رجلٍ 
َثِين  4975برقم )  الرِّيَبةِ  ِمنْ   النَِّيبِّ  رُ  َحدَّ ثـََنا َحْربٍ  ْبنُ  زَُهيـْ ثـََنا َعفَّانُ  َحدَّ  َكانَ  رَُجًال  َأنَّ  أََنسٍ  َعنْ  ثَاِبتٌ  َأْخبَـَرنَا َسَلَمةَ  ْبنُ  َمحَّادُ  َحدَّ

 َعِليٌّ  َلهُ  فـََقالَ  ِفيَها يـََتبَـرَّدُ  رَِكيٍّ  ِيف  ُهوَ  فَِإَذا َعِليٌّ  فَأَتَاهُ  ُعنُـَقهُ  فَاْضِربْ  اْذَهبْ : ِلَعِليٍّ   اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ   اللَّهِ  َرُسولِ  َوَلدِ  بِأُمِّ  تـََّهمُ يُـ 
َناَوَلهُ  اْخُرجْ :  َلهُ  َما َلَمْجُبوبٌ  ِإنَّهُ  :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـََقالَ   النَِّيبَّ  أََتى مثَُّ  َعْنهُ  َعِليٌّ  َفَكفَّ  ذََكرٌ  َلهُ  سَ لَيْ  َجمُْبوبٌ  ُهوَ  فَِإَذا فََأْخَرَجهُ  َيَدهُ  فـَ

  .ذََكرٌ 
 

  الرد على الشبھة •
  

ن إ -ا نسفً  من جذورھا الشبھةَ  نسفُ أثم أرجح و  أذكرھا أوالً  ذكروا أقوالً  -رحمھم هللا - العلمِ  إن أھلَ   :  أوالً 
  :كما يلي  -  شاء هللا

  : في شرحه - رحمه هللاُ  - قال النوويُّ  -1
 يـَْغَتِسل فـََوَجَدهُ  َفَذَهبَ  ، ُعُنقه َيْضِرب َيْذَهب َأنْ   -  َعِليًّا فََأَمرَ  ،  َوَلده بِأُمِّ  يـُتـََّهم َكانَ  رَُجًال  َأنَّ  أََنس َحِديث اْلَباب ِيف  ذََكرَ 

 بِِنَفاِقهِ  ِلَقْتِلهِ  ُحمَرًِّكا َهَذا َوَجَعلَ  ، آَخر ِبَطرِيقٍ  ِلْلَقْتلِ  َوُمْسَتِحقًّا ُمَناِفًقا َكانَ  َلَعلَّهُ :  ِقيلَ  ، فـَتَـرََكهُ  َجمُْبوبًا فـََرآهُ  ، اْلِبْئر َوُهوَ  ، رَِكيّ  ِيف 
  أھـ. َأْعَلم َواَللَّه.  الزِّنَا ِاْنِتَفاء َعِلمَ  َوَقدْ  ، بِالزِّنَا اْلَقْتل َأنَّ  َعَلى ِاْعِتَماًدا  َعِليّ  َعْنهُ  وََكفَّ  ، بِالزِّنَا َال  َوَغْريه

  :على شاتم الرسول  في الصارم المسلول - رحمه هللاُ  - تيميةَ  قال ابنُ  - 2 
 والدليل على ذلك ما روى أوىلعقوبته القتل جزاء له مبا انتهك من حرمته فالشامت له  فان هسرا ري أو أزواجهمن نكح  إنمث 

لعلي  النيب فقال رسول اهللا  ولد بأمرجال كان يتهم  أنحيحه عن زهري عن عفان عن محاد عن ثابت عن انس مسلم يف ص
هو جمبوب ليس له ذكر فكف  فإذا فأخرجهيتربد فقال له علي اخرج فناوله يده  ركي هو فإذاعلي  فأتاهاذهب فاضرب عنقه 

بضرب عنقه ملا قد استحل من حرمته  اهللا  رسول أمرفهذا الرجل  ذكررسول اهللا انه جملبوب ماله  النيب فقال يا أتى علي مث
عليه احلد  ن كان غري حمصن جلد وال يقامإا رجم و كان حمصنً   إنليس هو ضرب الرقبة بل  الزىن ن حدأل الزناحد  بإقامة يأمرومل 
غري حمصن  أويكون حمصنا  أنغري تفصيل بني  بضرب عنقه من النيب رسول اهللا  أمراملعترب فلما  باإلقرار أوشهداء  بأربعة إال

ماولعله قد شهد عنده شاهدان ،  ملا انتهكه من حرمته قتله أنعلم  بقتله  فأمرشهدا بنحو ذلك  أوة رأيباشر هذه امل رأياه أ
وهلذا قال ،عنه حقا قتله ا ليستربى القصة فان كان ما بلغه انه بعث عليً  أومنه  مأمونةاملفسدة  أنا علم فلما تبني انه كان جمبوبً 

 أھـ .ماال يرى الغائب يرى الغائب فقال بل الشاهد يرى الشاهد يرى ما ال أمكالسكة احملماة   أكونغريها  أو يف هذه القصة
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 ، يكون املذكور من أهل العهد ، ويف عهده أن ال يدخل على مارية أنجيوز :  جريرٍ  قال ابنُ   -3 
  أھـ . بقتله لنقض عهده اهللا  ودخل عليها ، فأمر رسول: فقال 

أمر بقتله حقيقة بغري بينة  من ظن أنه  :) فھم كتاب الخصال  إلى اإليصال(  كتابه أبو محمد بن حزم فيقال  -4
 إظهار فأراد  يعلم أنه برئ مما نسب إليه ورمي به ، وان الذي ينسب إليه كذب ، كان النيب   وإمنافقد جهل ،  إقراروال 

فلم ميكنه قتله  - أي مقطوع الذكر  -عليا ومن معه فشاهدوه جمبوبا  براءته يوقفهم على ذلك مشاهدة ، فبعث الناس على
السكني ليشقه نصفني  إليه ، وجعل هذا نظري قصة سليمان يف حكمه بني املرأتني املختلفتني يف الولد ، فطلب لرباءته مما نسب

  أھـ .يم احلضري انتهى كال. ، ولظهور احلق ، وهذا حسن  إهلاما
 

  ما ھو منھا الصحيحو... رأيُت منھا ما ھو بعيد عن الصحة  قمت بعرضھا ل التي اقواألإن   :ا  ثانيً 
 بن هشام القاسم أبو حدثنا  4334برقم ) 116ص/  11ج (مشكل اآلثار ه كتاِب◌ِ  اإلمام الطحاوي في ذكره 
 بن أمحد حدثنا:  قال األزدي هسلم بن سالمة بن حممد بن أمحد رجعف أبو حدثنا:  قال خليفة أيب بن محيد بن قرة بن حممد
 بن إبراهيم عن ، إسحاق بن حممد عن ، بكري بن يونس حدثنا:  قال الكويف األزدي صاحل بن الرمحن عبد حدثنا:  قال داود
 جترؤوا قد كان:  قال -السالم عليه - طالب أيب بن علي جده عن أبيه عن ، -السالم عليه - طالب أيب بن علي بن حممد
 اهللا رسول يا:  فقلت ، » فاقتله عنده وجدته فإن ، انطلق «:   اهللا رسول يل  فقال ، إليها خيتلف كان قبطي يف مارية على
 الشاهد «:  قال ؟ الغائب يرى ال ما يرى الشاهد أم شيء يثنيين ال أمرتين ملا وأمضي ،) 1( احملماة كالسكة أمرك يف أكون ،

 اخرتطت رأيته فلما ، جرة عنقه على عندها من خارجا فوجدته ، انطلقت مث ، سيفي فتوشحت ، » الغائب يرى ال ما يرى
 ، قفاه على مستلقيا وقع ، نصفها يف كان فلما ، خنلة يف فرقي ، هاربا وانطلق ،) 2( اجلرة ألقى ، أريد إياه رآين فلما ، سيفي

:  قال مه:  وقلت ، سيفي فغمدت ، للرجال وجل عز اهللا خلق مما شيء له ليس حأمس أجب به أنا فإذا ، عنه ثوبه وانكشف
 ،  اهللا رسول إىل فرجعت ، هلا وأستعذب ، هلا أحتطب  اهللا رسول وزوجة ، القبط من امرأة وهي القبط من رجل ، خريا

  اهللا رسول عن هذا مثل تقبلون كيفو :  قائل فقال ، » البيت أهل السوء عنا يصرف الذي هللا احلمد «:  فقال ، فأخربته
 يف له ذكرنا تقدم قد ما فذكر:  قال  عنه تروون وأنتم ، قتله يوجب ما منه يكن مل من بقتل السالم عليه عليا أمره من

 يقم مل وها » بنفس نفس أو ، إميان بعد كفر أو ، إحصان بعد زنا:  ثالث بإحدى إال امرئ دم حيل ال «:  قوله من هذا كتابنا
 احلديث أن:  وعونه وجل عز اهللا بتوفيق ذلك يف له جوابنا فكان خصال الثالث هذه من واحدة منه كانت بأنه حجة عليه
 ولكنه ، القول هذا  اهللا رسول فيه قال الذي الوقت يف عليه كانت ما على احلكام بقيت لو قال ما يوجب به احتج الذي
 ومنها قتله به له حل فقد ، ليقتله رجل على سيفه شهر من:  فمنها األشياء الثالثة هذه سوى الدماء ا حتل أشياء كانت قد
 أن حظر الذي احلديث يف ما بعد كانت يكون أن حيتمل قد األشياء هذه وكانت ، أراده من قتل له حل فقد ، ماله أريد من: 
 ، فيه املذكورة األشياء بالثالثة الحقا بعده كان ذاإ ذلك فيكون ، فيه املذكورة األشياء الثالثة من بواحدة إال نفس حتل ال

 إن ، السالم عليه عليا  اهللا رسول أمر ذكرنا الذي القبطي حديث يف وكان حاله على سواها مما األنفس يف احلظر ويكون
 ولو ، يقتله مل ، بيته يف جيده مل فلما ، بيته يف عندها جيده فلم ، بيته يف وجده إن:  يريد ، قتله ، مارية عند القبطي ذلك وجد
 من أن:   شريعته يف مما ذكرنامها اللذين الشيئني منها ذكرنا اليت األشياء من فكان به  النيب أمره كما لقتله فيه وجده
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 ، منزله يف ما لريى أمره بغري رجل منزل يف عينه أدخل من:  منها وكذلك ، قتله له حالل إذنه بغري دخله قد بيته يف رجال وجد
 به لطعنت ، تنظر أنك أعلم لو «:  له قوله من فيه جحر من بيته يف اطلع الذي يف  عنه روي وكذلك ، عينه فقء له حل
 ومن » عليه جناح فال ، عينه ففقأ ، فحذفه ، بيته يف رجل على اطلع من «:  قوله ومن » عينك يف يده يف كان مدرى يريد
 مثل وكان ، هذا كتابنا يف تقدم فيما كله ذلك ذكرنا وقد » دية وال له قصاص فال ، عينه ففقئوا قوم على اطلع من «:  قوله
 رسول آثار من شيء يف تضاد ال أن ونعمته وجل عز اهللا حبمد فبان ، قتله له حل ، إذنه بغري رجل بيت ببدنه دخل من:  ذلك
  التوفيق نسأله واهللا ، بعض عن لبعضها خروج وال ،  اهللا

__________  
  النار حرارة من امللتهبة احلديدة:  احملماة السكة) 1(
  .اخلزف أو الَفخَّار من إناء وهو َجرَّة، مجع:  واِجلَرار اجلرُّ ) 2(

 -المتھم بأم ولده مارية  من لقتله دون بينة أو أقرار ا لم يرسل عليًّ   أن النبيَّ  ما سبقن خالل منالحظ 
ُ  َرِضيَ   َأُكونُ  : "  عليٍّ  قولِ ذلك واضح من  ،ا ه أن يتثبت قبل قتله فقد يكون بريئً ولكن أمر ، - َعْنھَا هللاَّ
  ."  اْلَغاِئبُ  يـََرى َال  َما يـََرى الشَّاِهدُ "  :قَالَ  ؟ اْلَغاِئبُ  يـََرى َال  َما يـََرى الشَّاِهدُ  َأمْ  اْلُمْحَماةِ  َكالسِّكَّةِ 
  :اآلتي ا فيأيضً  ذلك جاء

ثـََنا  594 برقم أحمدَ  مسند اإلمامِ  -1 ثـََنا ُسْفَيانَ  َعنْ  َسِعيدٍ  ْبنُ  َحيَْىي  َحدَّ  َعنْ  طَاِلبٍ  َأِيب  ْبنِ  َعِليِّ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ
 يـََرى الشَّاِهدُ  :"قَالَ  ْلَغاِئبُ ا يـََرى َال  َما يـََرى الشَّاِهدُ  َأمْ  اْلُمْحَماةِ  َكالسِّكَّةِ  َأُكونُ  بـََعْثَتِين  ِإَذا اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: قـُْلتُ  :قَالَ   َعِليٍّ 
  ." اْلَغاِئبُ  يـََرى َال  َما
 حممد بن إبراهيم عن إسحاق بن حممد عن بكري بن يونس ناحدث: قال كريب أبو حدثنا  634برقم   مسند البزار  -2
 وخيتلف يزورها انك هلا عم ابن قبطي يف إبراهيم أم مارية على كثر:  قال علي جده عن أبيه عن  طالب أيب بن علي بن
 أمرك يف أكون اهللا رسول يا:  قلت : قال فاقتله عندها وجدته فإن فانطلق السيف هذا خذ: (   اهللا رسول يل فقال إليها
 الشاهد بل ":  قال ؟ الغائب يرى ال ما يرى الشاهد أم به أمرتين ملا أمضي حىت شيء يثنيين ال احملماة كالسكة أرسلتين إذا
 أريده أنين ختوف حنوه أقبلت رآين فلما السيف فاخرتطت عندها فوجدته السيف متوشح فأقبلت " الغائب يرى ال ما يرى
 مث السيف فغمدت كثري وال قليل له ما أمسح أجب به فإذا برجله شغر مث قفاه على بنفسه رمى مث فيها فرقى خنلة فأتى
  ." البيت أهل عنا يصرف الذي هللا احلمد" : فقال وأخربته  اهللا رسول أتيت

  . -  هللاِ  بفضلِ  - الحديثِ  رواياتِ بين  الجمعِ  وذلك من خاللِ ،ا تنسف شبھتھم نسفً عليه و 
  

ھل ھذا يقدح في  -وحاشاه ذلك  -رجالً بريئاً   ھل لو قتل النبيُّ : إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ا ثالثً 
  ؟ ...المقدس في الكتابِ  األنبياءِ  بعضِ  نبوته  بحسب حالِ 

  :تياآل  هللاِ  نبياءِ أ لبعضِ ينسب  المقدس الكتابَ ؛ ألن  قط  هفي نبوتِ  ذلك ال يقدح :الجواب
 11إصحاح الثاني  صموئيل ذلك في سفرو  ....تهبعد أن زنا بزوج)  أُوِريَّا (ئًابري الً يقتل رج داودُ   -1

نَِة، فِي َوْقِت ُخُروِج اْلُملُوكِ 1عدد ، أَنَّ َداُوَد أَْرَسَل يُوآَب َوَعبِيَدهُ َمَعهُ َوَجِميَع إِْسَرائِيَل، َوَكاَن ِعْنَد تََماِم السَّ
وَن َوَحاَصُروا ِربَّةَ  ا َداُوُد فَأَقَاَم فِي أُوُرَشلِيمَ . فَأَْخَربُوا بَنِي َعمُّ َوَكاَن فِي َوْقِت اْلَمَساِء أَنَّ َداُوَد قَاَم َعْن 2. َوأَمَّ

ا. ِح بَْيِت اْلَملِِك، فََرأَى ِمْن َعلَى السَّْطِح اْمَرأَةً تَْستَِحمُّ َسِريِرِه َوتََمشَّى َعلَى َسطْ  . َوَكانَِت اْلَمْرأَةُ َجِميلَةَ اْلَمْنظَِر ِجّدً
؟ أَلَْيَسْت ھِذِه بَْثَشبََع بِْنَت أَلِيَعاَم اْمَرأَةَ أُوِريَّا«: فَأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، فَقَاَل َواِحدٌ 3 فَأَْرَسَل 4. »اْلِحثِّيِّ
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َوَحبِلَِت 5. ثُمَّ َرَجَعْت إِلَى بَْيتِھَا. َداُوُد ُرُسالً َوأََخَذھَا، فََدَخلَْت إِلَْيِه، فَاْضطََجَع َمَعھَا َوِھَي ُمطَھََّرةٌ ِمْن طَْمثِھَا
أَْرِسْل إِلَيَّ أُوِريَّا «: أَْرَسَل َداُوُد إِلَى يُوآَب يَقُولُ فَ 6. »إِنِّي ُحْبلَى«: اْلَمْرأَةُ، فَأَْرَسلَْت َوأَْخبََرْت َداُوَد َوقَالَتْ 

فَأَتَى أُوِريَّا إِلَْيِه، فََسأََل َداُوُد َعْن َسالََمِة يُوآَب َوَسالََمِة الشَّْعِب َونََجاِح 7. فَأَْرَسَل يُوآُب أُوِريَّا إِلَى َداُودَ . »اْلِحثِّيَّ 
فََخَرَج أُوِريَّا ِمْن بَْيِت اْلَملِِك، َوَخَرَجْت َوَراَءهُ . »اْنِزْل إِلَى بَْيتَِك َواْغِسْل ِرْجلَْيكَ «: ِريَّاَوقَاَل َداُوُد ألُو8. اْلَحْربِ 

ةٌ ِمْن ِعْنِد اْلَملِكِ  فأَْخبَُروا 10. هِ َونَاَم أُوِريَّا َعلَى بَاِب بَْيِت اْلَملِِك َمَع َجِميِع َعبِيِد َسيِِّدِه، َولَْم يَْنِزْل إِلَى بَْيتِ 9. ِحصَّ
» أََما ِجْئَت ِمَن السَّفَِر؟ فَلَِماَذا لَْم تَْنِزْل إِلَى بَْيتَِك؟«: فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا. »لَْم يَْنِزْل أُوِريَّا إِلَى بَْيتِهِ «: َداُوَد قَائِلِينَ 

َساِكنُوَن فِي اْلِخيَاِم، َوَسيِِّدي يُوآُب َوَعبِيُد َسيِِّدي نَاِزلُوَن  إِنَّ التَّابُوَت َوإِْسَرائِيَل َويَھُوَذا«: فَقَاَل أُوِريَّا لَِداُودَ 11
ْحَراِء، َوأَنَا آتِي إِلَى بَْيتِي آلُكَل َوأَْشَرَب َوأَْضطَجَع َمَع اْمَرأَتِي؟ َوَحيَاتَِك َوَحيَاِة نَ  ْفِسَك، الَ أَْفَعُل َعلَى َوْجِه الصَّ

فَأَقَاَم أُوِريَّا فِي أُوُرَشلِيَم ذلَِك اْليَْوَم . »أَقِْم ھُنَا اْليَْوَم أَْيًضا، َوَغًدا أُْطلِقُكَ «: ألُوِريَّافَقَاَل َداُوُد 12. »ھَذا األَْمرَ 
ِد َسيِِّدِه، َوَخَرَج ِعْنَد اْلَمَساِء لِيَْضطَِجَع فِي َمْضَجِعِه َمَع َعبِي. َوَدَعاهُ َداُوُد فَأََكَل أََماَمهُ َوَشِرَب َوأَْسَكَرهُ 13. َوَغَدهُ 

بَاِح َكتََب َداُوُد َمْكتُوبًا إِلَى يُوآَب َوأَْرَسلَهُ بِيَِد أُوِريَّا14 .َوإِلَى بَْيتِِه لَْم يَْنِزلْ  : َوَكتََب فِي اْلَمْكتُوِب يَقُولُ 15. َوفِي الصَّ
ِديَدِة، َواْرِجُعوا ِمْن َوَرائِِه فَ « َوَكاَن فِي ُمَحاَصَرِة يُوآَب 16. »يُْضَرَب َويَُموتَ اْجَعلُوا أُوِريَّا فِي َوْجِه اْلَحْرِب الشَّ

فََخَرَج ِرَجاُل اْلَمِدينَِة َوَحاَربُوا يُوآَب، 17. اْلَمِدينَةَ أَنَّهُ َجَعَل أُوِريَّا فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي َعلَِم أَنَّ ِرَجاَل اْلبَأِْس فِيهِ 
   .َماَت أُوِريَّا اْلِحثِّيُّ أَْيًضافََسقَطَ بَْعُض الشَّْعِب ِمْن َعبِيِد َداُوَد، وَ 

سفر  ذلك فيو ...اأن اإلسرائيلي كان ظالمً  مع العلمِ ا متعمدً  ) المصري  (بريء  الً موسى  يقتل رج -2
ا َكبَِر ُموَسى أَنَّهُ َخَرَج إِلَى إِْخَوتِِه لِيَْنظَُر فِي أَثْ 11عدد 2الخروج إصحاح  قَالِِھْم، فََرأَى َوَحَدَث فِي تِْلَك األَيَّاِم لَمَّ

فَاْلتَفََت إِلَى ھُنَا َوھُنَاَك َوَرأَى أَْن لَْيَس أََحٌد، فَقَتََل اْلِمْصِريَّ 12َرُجالً ِمْصِريًّا يَْضِرُب َرُجالً ِعْبَرانِيًّا ِمْن إِْخَوتِِه، 
ْملِ    !ال تعليق .َوطََمَرهُ فِي الرَّ

  
                                                    

  
   !)اأْلَْشَرفِ كعب بن ( نبيٌّ يقتل غدًرا                                      

  
   !؟ألخالق الكريمة اوأين ، أين الرحمة  ....اغدرً  هءأعدا يقتل اإلسالمِ  لقد كان رسولُ  :قالوا

قتل كعب بن (باب ) المغازي (كتاب   البخاري التي جاءت في صحيحِ  فتعلقوا بقصة مقتل كعب بن األشر 
ثـََنا  3731برقم ) فاألشر  ثـََنا اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّ ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ - اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنَ  َجاِبرَ  مسَِْعتُ : َعْمٌرو قَالَ  ُسْفَيانُ  َحدَّ  - َعنـْ

 َأحتُِبُّ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :فـََقالَ  َمْسَلَمةَ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  فـََقامَ  "َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  آَذى َقدْ  فَِإنَّهُ  اْألَْشَرفِ  ْبنِ  ِلَكْعبِ  َمنْ  : " اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :يـَُقولُ 
 َقدْ  َوِإنَّهُ  َصَدَقةً  َناَسأَلَ  َقدْ  الرَُّجلَ  َهَذا ِإنَّ  :فـََقالَ  َمْسَلَمةَ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  فَأَتَاهُ  ُقلْ  :قَالَ  َشْيًئا َأُقولَ  َأنْ  ِيل  فَْأَذنْ  :قَالَ  نـََعمْ :  قَالَ  َأقْـتُـَلهُ  َأنْ 
 َيِصريُ  َشْيءٍ  َأيِّ  ِإَىل  نـَْنظُرَ  َحىتَّ  َنَدَعهُ  َأنْ  حنُِبُّ  َفَال  اتـَّبَـْعَناهُ  َقدْ  ِإنَّا :قَالَ  لََتَملُّنَّهُ  َواللَّهِ  َوأَْيًضا: قَالَ  َأْسَتْسِلُفكَ  َأتـَْيُتكَ  َقدْ  َوِإينِّ  َعنَّانَا
  َوْسَقْنيِ  َأوْ  َوْسًقا ُتْسِلَفَنا َأنْ  َأَرْدنَا َوَقدْ  َشْأنُهُ 
ثـََنا و رَ  َعْمٌرو َحدَّ  نـََعمِ :فـََقالَ  َوْسَقْنيِ  َأوْ  َوْسًقا ِفيهِ  ُأَرى :فـََقالَ  َوْسَقْنيِ  َأوْ  َوْسًقا ِفيهِ  َلهُ  فـَُقْلتُ  َأوْ  َوْسَقْنيِ  َأوْ  َوْسًقا َيْذُكرْ  فـََلمْ  َمرَّةٍ  َغيـْ

َناءَُكمْ  فَاْرَهُنوِين  :قَالَ  اْلَعَربِ  َأْمجَلُ  َوأَْنتَ  ِنَساَءنَا نـَْرَهُنكَ  َكْيفَ  :قَاُلوا ِنَساءَُكمْ  اْرَهُنوِين  :قَالَ  رِيدُ تُ  َشْيءٍ  َأيَّ  :قَاُلوا اْرَهُنوِين   قَاُلوا أَبـْ
َناَءنَا نـَْرَهُنكَ  َكْيفَ : َناعَ  َعارٌ  َهَذا َوْسَقْنيِ  َأوْ  ِبَوْسقٍ  رُِهنَ  :فـَيُـَقالُ  َأَحُدُهمْ  فـَُيَسبُّ  أَبـْ َْمةَ  نـَْرَهُنكَ  َوَلِكنَّا َليـْ  يـَْعِين  ُسْفَيانُ  :قَالَ  الألَّ

 أَتُهُ اْمرَ  َلهُ  فـََقاَلتْ  ِإلَْيِهمْ  فـَنَـَزلَ  احلِْْصنِ  ِإَىل  َفَدَعاُهمْ  الرََّضاَعةِ  ِمنْ  َكْعبٍ  َأُخو َوُهوَ  نَائَِلةَ  أَبُو َوَمَعهُ  لَْيًال  َفَجاَءهُ  يَْأتَِيهُ  َأنْ  فـََواَعَدهُ  السَِّالحَ 
َا :فـََقالَ  السَّاَعةَ  َهِذهِ  َختُْرجُ  أَْينَ : رُ  َوقَالَ  نَائَِلةَ  أَبُو َوَأِخي َمْسَلَمةَ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  ُهوَ  ِإمنَّ  الدَّمُ  ِمْنهُ  يـَْقطُرُ  َكأَنَّهُ  َصْوتًا َأْمسَعُ  :قَاَلتْ  َعْمٍرو َغيـْ

َا :قَالَ   َمَعهُ  َمْسَلَمةَ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َويُْدِخلُ : قَالَ  َألََجابَ  بَِلْيلٍ  َطْعَنةٍ  ِإَىل  ُدِعيَ  َلوْ  اْلَكِرميَ  ِإنَّ  نَائَِلةَ  أَبُو يِعيَوَرضِ  َمْسَلَمةَ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َأِخي ُهوَ  ِإمنَّ
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رُ  :َوقَالَ  ِبَرُجَلْنيِ  َمَعهُ  َجاءَ : َعْمٌرو قَالَ  بـَْعَضُهمْ  َمسَّى :قَالَ  َعْمٌرو َمسَّاُهمْ  ِلُسْفَيانَ  ِقيلَ  رَُجَلْنيِ   ْبنُ  َواْحلَاِرثُ  َجْربٍ  ْبنُ  َعْبسِ  أَبُو َعْمٍرو َغيـْ
ُتُموِين  فَِإَذا فََأمشَُّهُ  ِبَشَعرِهِ  قَاِئلٌ  فَِإينِّ  َجاءَ  َما ِإَذا :فـََقالَ  ِبَرُجَلْنيِ  َمَعهُ  َجاءَ : َعْمٌرو قَالَ  ِبْشرٍ  ْبنُ  َوَعبَّادُ  َأْوسٍ   رَْأِسهِ  ِمنْ  اْسَتْمَكْنتُ  رَأَيـْ

َفحُ  َوُهوَ  ُمتَـَوشًِّحا ِإلَْيِهمْ  فـَنَـَزلَ  ُأِمشُُّكمْ  مثَُّ  َمرَّةً  َوقَالَ  فَاْضرِبُوهُ  مْ َفُدوَنكُ   َوقَالَ  َأْطَيبَ  َأيْ  ِرًحيا َكاْليَـْومِ  رَأَْيتُ  َما فـََقالَ  الطِّيبِ  رِيحُ  ِمْنهُ  يـَنـْ
رُ    َأنْ  ِيل  أَتَْأَذنُ  :فـََقالَ : َعْمٌرو قَالَ  َربِ اْلعَ  َوَأْكَملُ  اْلَعَربِ  ِنَساءِ  َأْعَطرُ  ِعْنِدي قَالَ  َعْمٍرو َغيـْ

  النَِّيبَّ  أَتـَْوا مثَُّ  فـََقتَـُلوهُ  ُدوَنُكمْ  :قَالَ  ِمْنهُ  اْسَتْمَكنَ  فـََلمَّا نـََعمْ  :قَالَ  ِيل  أَتَْأَذنُ  :قَالَ  مثَُّ  َأْصَحابَهُ  َأَشمَّ  مثَُّ  َفَشمَّهُ  نـََعمْ  :قَالَ  رَْأَسكَ  َأُشمَّ  
  .فََأْخبَـُروهُ 

  
  الرد على الشبھة •

  
  :تدلل على ذلك أدلة منھا...،ونھى عن الغدر دوبالعھ بالوفاءِ المؤمنين  أمر اإلسالم  إن   :  أوالً 

  ) . 34اإلسراء(   َوأَْوفُوْا بِاْلَعْھِد إِنَّ اْلَعْھَد َكاَن َمْسُؤوالً :    قوله -1
 َخاصَِّتهِ  ِيف  َأْوَصاهُ  َسرِيَّةٍ  َأوْ  َجْيشٍ  َعَلى َأِمريًا َأمَّرَ  ِإَذا  لَّهِ ال َرُسولُ  َكانَ   بريدةَ  عن 3261 برقم  مسلمصحيح   -2

ًرا اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  َمَعهُ  َوَمنْ  اللَّهِ  بِتَـْقَوى  َوَال  اتـَغُلُّو  َوَال  اْغُزوا بِاللَّهِ  َكَفرَ  َمنْ  قَاتُِلوا اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  اللَّهِ  بِاْسمِ  اْغُزوا :"قَالَ  مثَُّ  َخيـْ
  ... الغدرٍ  ينھى عن كان النبيُّ  ."...َولِيًدا تـَْقتُـُلوا َوَال  َمتْثـُُلوا َوَال  تـَْغِدُروا

 َمنْ  َختُنْ  َوَال  ائْـَتَمَنكَ  َمنْ  ِإَىل  اْألََمانَةَ  َأدِّ  : " اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   3068برقم  سنن أبي داود -3
  .....عن الخيانةِ ينھى   كان النبيُّ  إذن ." َخاَنكَ 

 ال و أال غدرته بقدر له يرفع القيامة يوم لواء غادرٍ  لكل: "  قال   عيدٍ عن أيب س  9301برقم  صحيح الجامعِ  -4
  ...هغدرِ  يفضح يوم القيامة بقدرِ  أن الغادرَ   النبيُّ بيّن  إذن ." عامة أمري من غدرا أعظم غادر

  
ه كما ورسولَ  باطل لماذا ؟ ألنه أذي هللاَ  ادعاءٌ   اغدرً  لَ تِ قُ  فشربن األبأن مقتل كعب ھم ءدعاإن ا  :ا  ثانيً 

   . ؟" َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  آَذى َقدْ  فَِإنَّهُ  اْألَْشَرفِ  ْبنِ  ِلَكْعبِ  َمنْ "  :  بذلك لما قال  أخبر النبيُّ 
فيھا الصدق مع  يحرمُ  والحربُ ،   هللاِ  حرب مع رسولِ  في حالةِ  كان فإن كعب بن األشرفعليه  و

  :يدلل على ذلك ما يلي ...الحرب خدعة فالعدو، 
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - اللَّهِ  َعْبدِ  بنِ  عن جابرِ  2805برقم صحيح البخاري  -1  " َخْدَعةٌ  اْحلَْربُ  :" النَِّيبُّ  قَالَ :قَاَل  -َعنـْ

   ....نا مع  نبيِّ  حربٍ  حالةِ ؛ ألنه في  فقتل ھذا الصنديد ليس بغدرٍ  وبالتالي
  . )الكذب يف احلرب ( باب في  فشرمقتل كعب بن األ قصةَ  ذكر البخاريُ   -2
  .ا ه وال يسمى ھذا غدرً لما قتله أصاب في قتلِ    فإن محمد بن مسلمة وبالتالي 
   ھل قتل كعب بن األشراف حق أم باطل ؟ :ھو السؤال الذي يطرح نفسهيبقى و

  :وقد نھى ربنا عن ذلك كما يلي،"  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  آَذى " ألنه ؛حق قتله :  الجواب
ِ  َرُسولَ  يُْؤُذونَ  َوالَِّذينَ  : قوله -1    ).التوبة(  )6( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  لَھُمْ  هللاَّ
َ  يُْؤُذونَ  الَِّذينَ  إِنَّ : قوله -2 ُ  لََعنَھُمُ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ ْنيَا فِي هللاَّ  )57( ُمِھينًا َعَذابًا لَھُمْ  َوأََعدَّ  ِخَرةِ َواآْلَ  الدُّ
)األحزاب( .  

شعره  حرض عليه من خاللِ ، ويُ    ، ويسب فيه النبيَّ  ا يكتب الشعرَ األشرف  يھوديً  بنُ  كان كعبُ ف وعليه
  .....المسلمات وكالمه ، وكان يطعن في أعراضِ 
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َم ّهللاُ إاِلَّ بِاْلَحقِّ َذلُِكْم    : قال ؛النفس إال بالحق نھى عن قتلِ   هللاَ ثم إن  .. َوالَ تَْقتُلُوْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
اُكْم بِهِ    ) .  151األنعام(  لََعلَُّكْم تَْعقِلُونَ  َوصَّ

  ... وأرحمھم وأصبرھم  فھو أعدل الناس  إال بالحقِ  نفسٍ  بقتلِ    فال يأمر محمدٌ   وعليه
ا ، بن األشراف غدرً  قتل كعبَ   ن محمًداإ :قال  ن في زماِن النبيِّ ثم إننا لم نسمع أحًدا من المشركي

  !!.... اليوم المعترضينولكن نسمع ذلك من 
  

دٍ  المدينةِ  األشرف كان من يھودِ  بنَ  ن كعبَ إ :قيل إن :ا ثالثً  يِّ مع  واليھود كانوا علي عھ أمر   النب فكيف ي
  ؟  ...بقتله وھو معاھد

يِّ  ليھودَ أن ا أفترض جدالً  : لتُ ق ين النب دة    في ذلك الوقت كانت بينھم وب ول؛ معاھ ال علما :أق ا ق  انؤكم
  ....اوھكذا على الذمي أيضً   لنَّبِيِّ نقض عھده بسبب سبه ليُ   ساب النبيِّ  نإ:األوائل 

  
   ؟ ...عنه كما عفا عن الذين سبوه من قبل وأذوه  لماذا لم يعفو النبيُّ  :ن قيلإ :ا رابعً 
ذين ختم هللاُ  أن كعبَ  ه علم نبيَّ أ  أن هللاَ الجائز من  إن:  لتُ ق وبھم بن األشرف من ال ى قل ن يكف   عل فل

ه  ،  وتحريض الناس عليه واإليذاءِ  عن السبِ  ا أمر فأمر ب ع   كم ل أبي راف ؤذي رسوَل فبقت ان ُي ك
ه من الك بقتل  وُيعين عليه، كما أمر  هللا انوا ُيؤذون ن ك ن الحارث جماعة ممَّ بُّونه كالنضر ب ار ويس ف

 ....وغيرھم وعقبة بن أبي معيط
إِنََّك إِن تََذْرھُْم يُِضلُّوا ِعبَاَدَك  : بخبر قومه قال   ربِّه لما أعلمه  نوحٍ  حدث مع مثلماما سبق ف

  ).27نوح(  َواَل يَلُِدوا إاِلَّ فَاِجراً َكفَّاراً 
  

 .... اأمر بقتله غدرً  أُوِريَّا اْلِحثِّيُّ لما زنا بزوجة قائده أنه   النبيِّ  داودَ  ىينسب إل المقدسِ  ن الكتابَ إ :اخامسً 
نَِة، فِي َوْقِت ُخُروِج اْلُملُوِك، أَنَّ َداُوَد 1عدد 11إصحاح  َصُموئِيَل الثَّانِي سفر فيذلك و َوَكاَن ِعْنَد تََماِم السَّ

وَن َوَحاَصُروا ِربَّةَ أَْرَسَل يُوآَب َوَعبِيَدهُ َمَعهُ َوَجِميَع إِسْ  ا َداُوُد فَأَقَاَم فِي أُوُرَشلِيمَ . َرائِيَل، فَأَْخَربُوا بَنِي َعمُّ . َوأَمَّ
السَّْطِح اْمَرأَةً  َوَكاَن فِي َوْقِت اْلَمَساِء أَنَّ َداُوَد قَاَم َعْن َسِريِرِه َوتََمشَّى َعلَى َسْطِح بَْيِت اْلَملِِك، فََرأَى ِمْن َعلَى2

ا. تَِحمُّ تَسْ  أَلَْيَسْت ھِذِه بَْثَشبََع بِْنَت «: فَأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، فَقَاَل َواِحدٌ 3. َوَكانَِت اْلَمْرأَةُ َجِميلَةَ اْلَمْنظَِر ِجّدً
؟ ْت إِلَْيِه، فَاْضطََجَع َمَعھَا َوِھَي ُمطَھََّرةٌ ِمْن فَأَْرَسَل َداُوُد ُرُسالً َوأََخَذھَا، فََدَخلَ 4. »أَلِيَعاَم اْمَرأَةَ أُوِريَّا اْلِحثِّيِّ

فَأَْرَسَل َداُوُد إِلَى 6. »إِنِّي ُحْبلَى«: َوَحبِلَِت اْلَمْرأَةُ، فَأَْرَسلَْت َوأَْخبََرْت َداُوَد َوقَالَتْ 5. ثُمَّ َرَجَعْت إِلَى بَْيتِھَا. طَْمثِھَا
فَأَتَى أُوِريَّا إِلَْيِه، فََسأََل َداُوُد َعْن َسالََمِة 7. فَأَْرَسَل يُوآُب أُوِريَّا إِلَى َداُودَ . »ا اْلِحثِّيَّ أَْرِسْل إِلَيَّ أُوِريَّ «: يُوآَب يَقُولُ 

وِريَّا ِمْن فََخَرَج أُ . »اْنِزْل إِلَى بَْيتَِك َواْغِسْل ِرْجلَْيكَ «: َوقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا8. يُوآَب َوَسالََمِة الشَّْعِب َونََجاِح اْلَحْربِ 
ةٌ ِمْن ِعْنِد اْلَملِكِ  َونَاَم أُوِريَّا َعلَى بَاِب بَْيِت اْلَملِِك َمَع َجِميِع َعبِيِد َسيِِّدِه، َولَْم 9. بَْيِت اْلَملِِك، َوَخَرَجْت َوَراَءهُ ِحصَّ

أََما ِجْئَت ِمَن السَّفَِر؟ «: فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا. »لَى بَْيتِهِ لَْم يَْنِزْل أُوِريَّا إِ «: فأَْخبَُروا َداُوَد قَائِلِينَ 10. يَْنِزْل إِلَى بَْيتِهِ 
إِنَّ التَّابُوَت َوإِْسَرائِيَل َويَھُوَذا َساِكنُوَن فِي اْلِخيَاِم، َوَسيِِّدي «: فَقَاَل أُوِريَّا لَِداُودَ 11» فَلَِماَذا لَْم تَْنِزْل إِلَى بَْيتَِك؟

ْحَراِء، َوأَنَا آتِي إِلَى بَْيتِي آلُكَل َوأَْشَرَب َوأَْضطَجَع َمَع اْمَرأَتِي؟ يُوآُب َوَعبِيُد َسيِِّدي  نَاِزلُوَن َعلَى َوْجِه الصَّ
فَأَقَاَم  .»أَقِْم ھُنَا اْليَْوَم أَْيًضا، َوَغًدا أُْطلِقُكَ «: فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا12. »َوَحيَاتَِك َوَحيَاِة نَْفِسَك، الَ أَْفَعُل ھَذا األَْمرَ 

َوَخَرَج ِعْنَد اْلَمَساِء لِيَْضطَِجَع . َوَدَعاهُ َداُوُد فَأََكَل أََماَمهُ َوَشِرَب َوأَْسَكَرهُ 13. أُوِريَّا فِي أُوُرَشلِيَم ذلَِك اْليَْوَم َوَغَدهُ 
بَاِح 14 .فِي َمْضَجِعِه َمَع َعبِيِد َسيِِّدِه، َوإِلَى بَْيتِِه لَْم يَْنِزلْ  . َكتََب َداُوُد َمْكتُوبًا إِلَى يُوآَب َوأَْرَسلَهُ بِيَِد أُوِريَّاَوفِي الصَّ

ِديَدِة، َواْرِجُعوا ِمْن َوَرائِِه فَيُْضَرَب َويَُموتَ «: َوَكتََب فِي اْلَمْكتُوِب يَقُولُ 15 . »اْجَعلُوا أُوِريَّا فِي َوْجِه اْلَحْرِب الشَّ
فََخَرَج ِرَجاُل 17. ةَ أَنَّهُ َجَعَل أُوِريَّا فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي َعلَِم أَنَّ ِرَجاَل اْلبَأِْس فِيهِ َوَكاَن فِي ُمَحاَصَرِة يُوآَب اْلَمِدينَ 16

    .اْلَمِدينَِة َوَحاَربُوا يُوآَب، فََسقَطَ بَْعُض الشَّْعِب ِمْن َعبِيِد َداُوَد، َوَماَت أُوِريَّا اْلِحثِّيُّ أَْيًضا
كما حالوا مع ....اغدرً  أُوِريَّا اْلِحثِّيُّ ؛ ألنه قتل   عن داودَ  النبوةَ  معترضونيسقط ال لماذا لم: وأتساءل

  !ال تعليق ! ؟ -  بفضل هللا -فأبطلناھاشبھة  ا منهالحديث الذي جعلو
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  !..  و قَطََع أَْيِديَُھْم َوأَْرُجلَُھمْ ،  ُعَرْينَةَ  ِمنْ  نَاًسا ل أعينسمّ نبيٌّ                           
  

ھل ھذا من ... حق دون وجه  وقَطََع أَْيِديَھُْم َوأَْرُجلَھُمْ ، ُعَرْيَنةَ  ِمنْ  َناًسال أعين رسول اإلسالم سمّ  :قالوا
  رحمة رسول اإلسالم؟

م برق)  اْلُمَحارِِبنيَ  َأْعُنيَ   النَِّيبِّ  َمسْرِ ( بَاب)  اْحلُُدودِ (ِكَتاب  البخارياستندوا في ذلك على ما جاء في صحيح 
َنةَ  قَالَ  َأوْ  ُعْكلٍ  ِمنْ  َرْهطًا َأنَّ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ   6307   النَِّيبُّ  َهلُمْ  فََأَمرَ  اْلَمِديَنةَ  َقِدُموا ُعْكلٍ  ِمنْ  قَالَ  ِإالَّ  َأْعَلُمهُ  َوَال  ُعَريـْ

َواِهلَا ِمنْ  فـََيْشَربُوا َخيُْرُجوا َأنْ  َوَأَمَرُهمْ  بِِلَقاحٍ  َِ  أَبـْ   النَِّيبَّ  َذِلكَ  فـَبَـَلغَ  النـََّعمَ  َواْسَتاُقوا الرَّاِعيَ  قـَتَـُلوا َبرُِئوا ِإَذا َحىتَّ  َفَشرِبُوا اَوأَْلَبا
 بِاْحلَرَّةِ  فَأُْلُقوا َأْعيُـنَـُهمْ  رَ َومسََ  َوَأْرُجَلُهمْ  أَْيِديـَُهمْ  فـََقَطعَ  ِِمْ  فََأَمرَ  ِِمْ  ِجيءَ  َحىتَّ  النـََّهارُ  اْرتـََفعَ  َفَما ِإْثرِِهمْ  ِيف  الطََّلبَ  فـَبَـَعثَ  ُغْدَوةً 

  ُيْسَقْونَ  َفَال  َيْسَتْسُقونَ 
ِِمْ  بـَْعدَ  وََكَفُروا َوقـَتَـُلوا َسَرُقوا قـَْومٌ  َهُؤَالءِ  :"ِقَالبَةَ  أَبُو قَالَ    ".َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َوَحارَبُوا ِإميَا
  

  الرد على الشبھة
  

 -إن شاء هللاُ  –مفصالً  في الباب السادسسيأتي  ...فيھا شفاءالھا الرد على شبھة ألبان اإلبل وأبو إن: أوالً 
بشرِب ألباِن   األعراب؛  نصح  ، وھو من معجزاتِه   النَّبِيِّ داللة واضحة على صدِق نبوِة  فيه،ف

 : " ل الحديث يقو ...تم شفاؤھم بالفعل بعد تناول ھذه الوصفة ، ولم يبدوا اعتراًضا لھا ف،  اإلبِل وأبوالِھا
 ". صحوا  فلّما"  226 يف صحيِح البخاري برقم ويف راوية "َحىتَّ َصَلَحْت أَْبَدانـُُهْم 

 ومن معجزاتِه  لنبوة نبيِّنا دليل إثباتفإن الحديَث ال يخدم مصالحھم بحاٍل من األحواِل ؛ وإنما ھو  وعليه
...الِھاليس فيه إلزام للمسلمين أن يشربوا من ألباِن اإلبِل و أبو و...  
  

قول ؛ھذا  دون وجه حق  و قَطََع أَْيِديَھُْم َوأَْرُجلَھُمْ  ،ُعَرْيَنةَ  ِمنْ  َناًساسمل أعين   إن قولھم بأن النبيَّ  :ثانيًا
  :ألتيل...وتدليسھم  مباطل يدل على كذبھ

 اْرتـََفعَ  َفَما ِإْثرِِهمْ  ِيف  الطََّلبَ  فـَبَـَعثَ  ُغْدَوةً   النَِّيبَّ  َذِلكَ  فـَبَـَلغَ  النـََّعمَ  َواْسَتاُقوا ،الرَّاِعيَ  قـَتَـُلوا :الحديث نفسه يقول-1
  .ُيْسَقْونَ  َفَال  َيْسَتْسُقونَ  بِاْحلَرَّةِ  فَأُْلُقوا َأْعيُـنَـُهمْ  َوَمسَرَ  َوَأْرُجَلُهمْ  أَْيِديـَُهمْ  فـََقَطعَ  ِِمْ  فََأَمرَ  ِِمْ  ِجيءَ  َحىتَّ  النـََّهارُ 

ِِمْ  بـَْعدَ  وََكَفُروا، َوقـَتَـُلوا ،َسَرُقوا قـَْومٌ  َهُؤَالءِ  :"ِقَالبَةَ  بُوأَ  قَالَ : الحديث نفسه يقول -2   ". َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َوَحارَبُوا، ِإميَا
 خُ الصَّرِي فَأََتى ِإْسَالِمِهمْ  بـَْعدَ  وََكَفُروا ،الذَّْودَ  َواْسَتاُقوا، الرَّاِعيَ  قـَتَـُلوابرقم  2795 من صحيح البخاري أخرىرواية  -3

َا َفَكَحَلُهمْ  فَُأمحَِْيتْ  ِمبََساِمريَ  َأَمرَ  مثَُّ  َوَأْرُجَلُهمْ  أَْيِديـَُهمْ  فـََقطَّعَ  ِِمْ  ُأِيتَ  َحىتَّ  النـََّهارُ  تـََرجَّلَ  َفَما الطََّلبَ  فـَبَـَعثَ   النَِّيبَّ   َوَطَرَحُهمْ  ِ
 .َماُتوا َحىتَّ  ُيْسَقْونَ  َفَما َيْسَتْسُقونَ  بِاْحلَرَّةِ 
ا في شفائھم  بعد إسالمھم بوصف لھم بول اإلبل كان سببً   إن النبيَّ :  من خالل ما سبق يتضح لنا إذن 

  ...والفساد وا عن اإلسالم ،فھذا يدل على الغدرِ تدراوألبانھا فصحوا ،ثم قتلوا الراعي ، وسرقوا اإلبل ،و
  ھذا ھو! ؟..حق أم غير حق كما زعم المعترضونھؤالء قتل :ويبقى السؤال 
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... بھذه الطريقة  و يقَطََع أَْيِديَھُْم َوأَْرُجلَھُمْ  ُعَرْيَنةَ  ِمنْ  َناًسال أعين يسمّ  أن ھل من الرحمةِ : ن قيلإ: ثالثًا
  !؟...بسبب قتل راعي واحد، وارتدادھم عن اإلسالم 

  :إن الجواب على ذلك يكون من عدِة نقاط منھا: قلتُ 
َواِهلَا ِمنْ  فـََيْشَربُوا  :"6304 على ذلك رواية في صحيِح البخاري برقمإنھم لم يقتلوا رجالً واحًدا؛ تدلل  -1  َأبـْ

َا ِ ِبلَ  َواْسَتاُقوا رَُعاتـََها َوقـَتَـُلوا، فَاْرَتدُّوا َفَصحُّوا فـََفَعُلوا َوأَْلَبا  َأْعيُـنَـُهمْ  َوَمسَلَ  َوَأْرُجَلُهمْ  أَْيِديـَُهمْ  فـََقَطعَ  ِِمْ  فَُأِيتَ  آثَارِِهمْ  ِيف  فـَبَـَعثَ  اْإلِ
  ." َماُتوا َحىتَّ  َحيِْسْمُهمْ  ملَْ  مثَُّ 
َ  يَُحاِربُونَ  الَِّذينَ  َجَزاءُ  إِنََّما  : هللا  عملي لقولِ  بيانٌ  الحديث إن ھذا -2  اأْلَْرضِ  فِي َويَْسَعْونَ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ

ْنيَا فِي ِخْزيٌ  لَھُمْ  َذلِكَ  اأْلَْرضِ  ِمنَ  يُْنفَْوا أَوْ  ِخاَلفٍ  ِمنْ  َوأَْرُجلُھُمْ  أَْيِديِھمْ  تُقَطَّعَ  أَوْ  يَُصلَّبُوا أَوْ  يُقَتَّلُوا أَنْ  فََساًدا  الدُّ
َ  أَنَّ  فَاْعلَُموا َعلَْيِھمْ  تَْقِدُروا أَنْ  قَْبلِ  ِمنْ  تَابُوا الَِّذينَ  إاِلَّ ) 33( َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآْلِخَرةِ  فِي َولَھُمْ   َرِحيمٌ  َغفُورٌ  هللاَّ

)34(  )مائدةال(  
 اْحلَرَّة ِيف  َوتـَرََكُهمْ  ، َأْعُينهمْ  َوَمسَلَ  ، َوَأْرُجلهمْ  أَْيِديهمْ  فـََقَطعَ  ، آثَارهمْ  ِيف   النَِّيبّ  فـَبَـَعثَ  :يقول النووي في شرحه

َا{ :   اللَّه ِلَقْولِ  ُمَواِفق َوُهوَ  ، اْلُمَحارِِبنيَ  ُعُقوبَة ِيف  َأْصل اْحلَِديث َهَذا ، َماُتوا َحىتَّ  ، ُيْسَقْونَ  َفَال  َيْسَتْسُقونَ   الَِّذينَ  َجَزاء ِإمنَّ
َفْوا َأوْ  ِخَالف ِمنْ  َوَأْرُجلهمْ  أَْيِديهمْ  تـَُقطَّع َأوْ  ُيَصلَُّبوا َأوْ  يـَُقتـَُّلوا َأنْ  َفَساًدا اْألَْرض ِيف  َوَيْسَعْونَ  َوَرُسوله اللَّه ُحيَارِبُونَ   ِمنْ  يـُنـْ
  .}  اْألَْرض

 َذِلكَ  ِمْثلَ  بِالرَِّعاءِ  فـََعُلوا َكانُوا أَنـَُّهمْ  أََنسٍ  َعنْ  التـَّْيِميُّ  َسْلَمانُ  َرَوى ) 30ص/  2ج(ى شرح الموطأ جاء في المنتق-3
  . ِفْعِلهِ  َعَلى َواْلُمَقاَرَضةِ  اْلِقَصاصِ  َسِبيلِ  َعَلى ِبهِ  ُميَثَّلَ  َأنْ  ِمبُْسِلمٍ  َمثَّلَ  َمنْ  َجيُوزُ  َهَذا َوِمْثلُ 

َا:" قَالَ  أََنسٍ  َعنْ  3164لم برقم صحيح مس -4   ".الرَِّعاءِ  َأْعُنيَ  َمسَُلوا ِألَنـَُّهمْ  ُأولَِئكَ  َأْعُنيَ   النَِّيبُّ  َمسَلَ  ِإمنَّ
َا(  )ص 84/  1ج(تحفة االحوذي في شرح الترمذي -4   ) الرَُّعاةِ  َأْعُنيَ  َمسَُلوا ِألَنـَُّهمْ  َأْعيُـنَـُهمْ   النَِّيبُّ  َمسَلَ  ِإمنَّ
 تـَْعِذيِبِهمْ  َوْجهُ  َما الثَّاِين  السَُّؤالُ :  اْلَقاِري ُعْمَدةِ  ِيف  اْلَعْيِينُّ  قَالَ  ، اْلِقَصاصِ  َسِبيلِ  َعَلى َذِلكَ   فـََعلَ  :َأيْ  السََّملِ  َمْعَىن  دَّمَ تـَقَ 

َا ِمبَْنُسوخٍ  لَْيسَ  َوِقيلَ  ، َمْنُسوخٌ  فـَُهوَ  اْلُمثْـَلةِ  َعنْ  لنـَّْهيِ َوا اْلُمَحارَبَةِ  َوآيَةِ  اْحلُُدودِ  نـُُزولِ  قـَْبلَ  َكانَ  أَنَّهُ :  اْجلََوابُ  ؟ بِالنَّارِ   فـََعلَ  َوِإمنَّ
تَـَهى طُُرِقهِ  بـَْعضِ  ِيف  ُمْسِلمٌ  َرَواهُ  َوَقدْ  ، َذِلكَ  ِمْثلَ  بِالرَُّعاةِ  فـََعُلوا ِألَنـَُّهمْ  ِقَصاًصا َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى النَِّيبُّ    ِانـْ

  : اْلَقيِّمِ  اْبنِ  اْحلَاِفظِ  تـَْعِليقُ  ) 398ص / 9ج (لمعبود لشرح سنن أبي داودعون ا -5
َا: "  قَالَ  أََنس َعنْ  َصِحيحه ِيف  ُمْسِلم ذََكرَ  َقدْ :  اللَّه َرِمحَهُ  اْلَقيِّم ْبن الدِّين َمشْس الشَّْيخ قَالَ   ، ُأولَِئكَ  َأْعُنيَ   النَِّيبُّ  َمسَلَ  ِإمنَّ

  " . الرَِّعاء َأْعُني  ُلوامسََ  ِألَنـَُّهمْ 
نَـْيهِ  ِيف  الشَّْوك َوَغَرُزوا ، َورِْجَلْيهِ  َيَدْيهِ  فـََقَطُعوا ، بِالرَّاِعي َمثـَُّلوا َقدْ  َكانُوا َهُؤَالءِ  َأنَّ :  ِإْسَحاق ِاْبن َوذََكرَ   َميًِّتا اْلَمِديَنة فَُأْدِخل ، َعيـْ
  ). 18ص / 12ج ( لقيمأھـ يراجع حاشية ابن ا . الصَِّفة َهِذهِ  َعَلى
  . َفذََكَرهُ "  ؟ ُحيَرَّق َهلْ  ، اْلُمْسِلم َحرَّقَ  ِإَذا"  بَاب ِيف  َساَقهُ  فَِإنَّهُ  ، َذِلكَ  َعَلى َتُدلّ  َصِحيحه ِيف  اْلُبَخاِريّ  َوتـَْرَمجَة
  أھـ . َماُتوا َحىتَّ  َحيِْسمُهمْ  ملَْ  أَنَّهُ  َوذََكرَ  ، الصُّفَّة َأْهل ِمنْ  َكانُوا أَنـَُّهمْ  أَْيًضا اْلُبَخاِريّ  َوذََكرَ 

ِِمْ  بـَْعدَ  وََكَفُروا َوقـَتَـُلوا َسَرُقوا قـَْومٌ  َهُؤَالءِ  :"ِقَالبَةَ  أَبُو قَالَ  : 6307 صحيح البخاري برقم -6   ".َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  َوَحارَبُوا ِإميَا
  :اآلتي وذلك في.... ،ونشر بالمناشيررجلوأ،داود قطع أيدي  هللاِ  أن نبيَّ  لنا المقدس يذكر إن الكتابَ :اثالثً 

َداُوُد اْلِغْلَماَن فَقَتَلُوھَُما، َوقَطَُعوا أَْيِديَھَُما َوأَْرُجلَھَُما،  َوأََمرَ 12عدد 4سفر صموئيل الثاني إصحاح -1
ُ . َوَعلَّقُوھَُما َعلَى اْلبِْرَكِة فِي َحْبُرونَ  ا َرْأُس إِيْشبُوَشَث فَأََخُذوهُ َوَدفَن   .وهُ فِي قَْبِر أَْبنَْيَر فِي َحْبُرونَ َوأَمَّ
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نَِة فِي َوْقِت ُخُروِج اْلُملُوِك، اْقتَاَد يُوآُب 1عدد 20سفر أخبار األيام األولى إصحاح  -2 َوَكاَن ِعْنَد تََماِم السَّ
وَن َوأَتَى َوَحاَصَر َربَّةَ  ةَ اْلَجْيِش َوأَْخَرَب أَْرَض بَنِي َعمُّ فََضَرَب يُوآُب .  ُمقِيًما فِي أُوُرَشلِيمَ َوَكاَن َداُوُد . قُوَّ

فََكاَن َعلَى . َوأََخَذ َداُوُد تَاَج َملِِكِھْم َعْن َرْأِسِه، فَُوِجَد َوْزنُهُ َوْزنَةً ِمَن الذَّھَِب، َوفِيِه َحَجٌر َكِريمٌ 2. َربَّةَ َوھََدَمھَا
اَوأَْخَرَج َغنِيَمةَ اْلَمِدينَِة َوَكانَْت . َرْأِس َداُودَ  َوأَْخَرَج الشَّْعَب الَِّذيَن بِھَا َونََشَرھُْم بَِمنَاِشيِر َونََواِرِج 3. َكثِيَرةً ِجّدً

ونَ . َحِديٍد َوفُُؤوسٍ    .ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوُكلُّ الشَّْعِب إِلَى أُوُرَشلِيمَ . َوھَكَذا َصنََع َداُوُد لُِكلِّ ُمُدِن بَنِي َعمُّ
  ...في نبوة ورحمة داود النبي الذي قطع أرجل أيدي ونشر بالمناشير لماذا يطعن المعترضون: وأتساءل

وذلك ....الذين كانوا يدعون نبوة البعل رجالً من 450إيليا ذبح في وادي قيشونويذكر لنا أن نبيَّ هللا 
بِّ  يُت نَبِيًّاأَنَا بَقِ «: قَاَل إِيلِيَّا لِلشَّْعبِ  ثُمَّ 22 ....  40إلى  17عدد  18سفر الملوك األول إصحاح  في لِلرَّ

أَْمِسُكوا أَْنبِيَاَء اْلبَْعِل َوالَ يُْفلِْت ِمْنھُْم «: فَقَاَل لَھُْم إِيلِيَّا40....... .َوْحِدي، َوأَْنبِيَاُء اْلبَْعِل أَْربَُع ِمئٍَة َوَخْمُسوَن َرُجالً 
 !ال تعليق  .وَن َوَذبََحھُْم ھُنَاكَ فَأَْمَسُكوھُْم، فَنََزَل بِِھْم إِيلِيَّا إِلَى نَْھِر قِيشُ . »َرُجلٌ 

  

  !اْلَعَربِ  َجِزيَرةِ  ِمنْ  اْلُمْشِرِكينَ  أَْخِرُجوا :نبيٌّ يقول                                 
  

إن اليھود وغيرھم كانوا يعيشون في أرضھم آمنين، وجاء اإلسالُم ليطردھم من بيوتھم مع أبنائھم :قالوا
  !؟"اْلَعَربِ  َجِزيَرةِ  ِمنْ  اْلُمْشِرِكينَ  أَْخِرُجوا ":ل من رحمِة رسوِل اإلسالم لما قالفھل ھذا الفع.... ونسائھم 

  :وتعلقوا على ذلك بما جاء في اآلتي
ثـََنا 4078برقم ..) َوَوفَاتِهِ   النَِّيبِّ  َمَرضِ  (بَاب )اْلَمَغاِزي( ِكَتاب  صحيح البخاري -1 ثـََنا قـُتَـْيَبةُ  َحدَّ  نْ عَ  ُسْفَيانُ  َحدَّ

 فـََقالَ  َوَجُعهُ   اللَّهِ  ِبَرُسولِ  اْشَتدَّ  اْخلَِميسِ  يـَْومُ  َوَما اْخلَِميسِ  يـَْومُ  :َعبَّاسٍ  اْبنُ  قَالَ  :قَالَ  ُجبَـْريٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  اْألَْحَولِ  ُسَلْيَمانَ 
تَـَناَزُعوا"  أََبًدا بـَْعَدهُ  َتِضلُّوا َلنْ  ِكَتابًا َلُكمْ  َأْكُتبْ  :"ائْـُتوِين   َفَذَهُبوا اْستَـْفِهُموهُ  َأَهَجرَ  َشْأنُهُ  َما :فـََقاُلوا ،تـََنازُعٌ  َنِيبٍّ  ِعْندَ  يـَْنَبِغي َوَال  فـَ
رٌ  ِفيهِ  أَنَا فَالَِّذي َدُعوِين  :فـََقالَ ، َعَلْيهِ  يـَُردُّونَ   اْلَعَربِ  َجزِيَرةِ  نْ مِ  اْلُمْشرِِكنيَ  َأْخرُِجوا :"قَالَ  بَِثَالثٍ  َوَأْوَصاُهمْ  ،ِإلَْيهِ  َتْدُعوِين  ِممَّا َخيـْ
  .فـََنِسيتُـَها قَالَ  َأوْ  الثَّاِلَثةِ  َعنْ  َوَسَكتَ  ،"ُأِجيُزُهمْ  ُكْنتُ  َما بَِنْحوِ  اْلَوْفدَ  َوَأِجيُزوا

َثِين  و  3313 برقم) اْلَعَربِ  َجزِيَرةِ  ِمنْ  َوالنََّصاَرى اْليَـُهودِ  ِإْخَراجِ ( بَاب )َوالسَِّريِ  اجلَِْهادِ  (ِكَتاب  صحيح مسلم -2  زَُهيـْرُ  َحدَّ
ثـََنا َحْربٍ  ْبنُ  َثِين  و ح ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  َخمَْلدٍ  ْبنُ  الضَّحَّاكُ  َحدَّ ثـََنا َلهُ  َواللَّْفظُ  رَاِفعٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  ُجَرْيجٍ  اْبنُ  َأْخبَـَرنَا الرَّزَّاقِ  َعْبدُ  َحدَّ

  اْخلَطَّابِ  ْبنُ  ُعَمرُ  َأْخبَـَرِين  يـَُقولُ  اللَّهِ  َعْبدِ  نَ بْ  َجاِبرَ  مسَِعَ  أَنَّهُ  الزُّبـَْريِ  أَبُو َأْخبَـَرِين 
  ".ُمْسِلًما ِإالَّ  َأدَعَ  َال  َحىتَّ  اْلَعَربِ  َجزِيَرةِ  ِمنْ  َوالنََّصاَرى اْليَـُهودَ  َألُْخرَِجنَّ  :"يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِعَ  أَنَّهُ 
َنا :قَالَ  أَنَّهُ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  3311 برقم) احلَِْجازِ  ِمنْ  اْليَـُهودِ  ِإْجَالءِ ( بَاب) َوالسَِّريِ  اجلَِْهادِ ( ِكَتاب  صحيح مسلم -3  َحنْنُ  بـَيـْ
َنا َخَرجَ  ِإذْ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َناُهمْ  َحىتَّ  َمَعهُ  َفَخَرْجَنا يـَُهودَ  ِإَىل  اْنطَِلُقوا :فـََقالَ  اللَّهِ  َرُسولُ  ِإلَيـْ  فـََناَداُهمْ   اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقامَ  ِجئـْ

 َتْسَلُموا َأْسِلُموا ُأرِيدُ  َذِلكَ :  اللَّهِ  َرُسولُ  َهلُمْ  فـََقالَ  اْلَقاِسمِ  أَبَا يَا بـَلَّْغتَ  َقدْ  :فـََقاُلوا "َتْسَلُموا َأْسِلُموا يـَُهودَ  َمْعَشرَ  يَا :"فـََقالَ 
َا اْعَلُموا :"فـََقالَ  الثَّالَِثةَ  َهلُمْ  فـََقالَ  ُأرِيدُ  َذِلكَ   :للَّهِ ا َرُسولُ  َهلُمْ  فـََقالَ  اْلَقاِسمِ  أَبَا يَا بـَلَّْغتَ  َقدْ  :فـََقاُلوا  َوَرُسوِلهِ  ِللَّهِ  اْألَْرضُ  َأمنَّ

ْلَيِبْعهُ  َشْيًئا ِمبَاِلهِ  ِمْنُكمْ  َوَجدَ  َفَمنْ  اْألَْرضِ  َهِذهِ  ِمنْ  ُأْجِلَيُكمْ  َأنْ  ُأرِيدُ  َوَأينِّ    "َوَرُسوِلهِ  ِللَّهِ  ضَ اْألَرْ  َأنَّ  فَاْعَلُموا َوِإالَّ  فـَ
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  الرد على الشبھة

  
بالنسبة لحال المشركين وإما ...مكفول للجميع  وحق العقيدة،الدين  في إكراهقام على مبدأ ال  إن اإلسالم:أوالً 

أراد الواسعة  األرضن رب أل؛رض الجزيرة أيخرجوا من شريطة أن ... على كفرھم ايبقو أنالعرب فلھم 
شرك به فال يُ ألھل اإليمان واإلسالم فقط ،   أھلھاخلقھا و رزق  التي األرضھذه  من ايصطفى جزءً  أن
ا و و كفى به صبرً  ...اإلسالميو مركز العالم  ،و القبلة،رض البعثة وقد علمنا أنھا أ السيما  أبدا ، فيھا
ِ  اأْلَْرضَ  إِنَّ  :يقول تعالى.... و يرزقھم هيكفرو منھأا كرمً  َّ  لِْلُمتَّقِينَ  َواْلَعاقِبَةُ  ِعبَاِدهِ  ِمنْ  يََشاءُ  نْ مَ  يُوِرثُھَا ِ

)128(  )األعراف(.  
  

خرج من بينھم و القران  النبين أل ؛الكفر فيالجزيرة ال عذر لھم  فيالعرب المشركين   إن :اثانيً 
به  فكان كفرھمكما يعرفون أبناءھم  و نسبه ،و مخرجه ،و يعرفون صدقه ،و يعرفونه ، المعجز بلغھم 

  ...ا للفتن كافيا على طردھم فمن كانت فيه ھذه الصفات كان سببً  ،وذلك أيضا اا مريعاً و تكبراً مقيتً جحودً 
  

و لم يتبقى ،ا فواجً أدين هللا  في األحزابو دخل  ، الجزيرة في اإلسالمساد  أنبعد  إال يأتلم  األمرإن  :ثالثا
ثم إن .. ،وأرداوا قتلهه الشرذمة قليلة جدا غدروا بنينا أصحاب الفتن ،فھذ شرذمة قليلة من المعاندين إال

 ، ُأْجِلَيُكمْ  َأنْ  ُأرِيدَ  ِإينِّ  :فـََقالَ  ليتشتروا بيوتا غيرھا في أرض هللا الواسعة ، أرضھم ببيع أمرھم إنما النبي
ْلَيِبْعهُ  َشْيًئا ِمبَاِلهِ  ِمْنُكمْ  َوَجدَ  َفَمنْ  وأكمل عمر  من بعد المسيرة ... أن يبيعوھاولكن لما غدروا به أجالھم دون "  فـَ
تدلل على ذلك كتب الشروح ....الحجاز فقط وليس كل الجزيرةأرض ثم أن المقصود بجزيرة العرب ھو ... 

   :منھا ما يلي
  
 النضري، بنو هم  النيب أجالهم الذين اليهود وهؤالء: املؤلف قال): 365ص / 11ج(شرح ابن بطال للبخاري  -1

م وذلك  حيث يسريوا وأن بإجالئهم، فأمر بذلك، إليه اهللا فأوحى حجًرا، عليه يلقوا وأن ،اهللا برسول الغدر أرادوا أ
 أخرجتم وإن معكم، قاتلنا قوتلتم إن نسلمكم، لن فإنا ومتنعوا؛ اثبتوا: النضري بىن إىل بعثوا بذلك املنافقون مسع فلما شاءوا،
م يف اهللا وقذف يفعلوا، فلم لنصرهم بذلك فرتبصوا معكم، خرجنا  عن ويكف جيليهم، أن اهللا رسول فسألوا الرعب، قلو
 إىل أكثرهم وخرج خيرب، إىل وخرجوا ذلك فاحتملوا ففعل، احللفة، إال أمواهلم من اإلبل محلت ما هلم أن على دمائهم
 األنصار دون املهاجرين على اهللا رسول فقسمها يشاء، حيث يضعها خاصة له فكانت اهللا، لرسول األموال وخلوا الشام،
  , إسحاق ابن ذكره طويل حديث يف
 حديث وىف أرضهم، ببيع أمرهم  النيب أن فيه ألن هريرة؛ أىب عن املقربى حلديث معارض هذا: قائل قال فإن: املؤلف قال
م إسحاق ابن  أرضهم ببيع أمرهم اإمن النيب أن: ذلك؟ فاجلواب وجه فما اهللا لرسول وحلت عوض، دون أرضهم تركوا أ
 النيب فكان للجرية، وموافقة مساملة النيب وبني بينهم وكانت ألرضهم، مالكني فكانوا حربا، له يكونوا أن قبل - أعلم واهللا -
 ببيع هلم أمره كان وقد به، الغدر من يؤملون ما على اهللا أطلعه مث عهد، بينهم يكن ومل عنه، إلمساكهم عنهم ميسك 

 ومل وثبتوا بقوهلم، فوثقوا قوتلتم إن نسلمكم لن فإنا اثبتوا: هلم املنافقني قول ألجل يفعلوا؛ فلم ذلك قبل هموإجالئ أرضهم
 يف وأصحابه اهللا رسول إليه فخرج وأمواهلم، دماؤهم بذلك فحلت حربًا؛ له فصاروا  النيب مقاتلة على وعزموا خيرجوا،
م يف اهللا ألقى املنافقني عون من يئسوا فلما وحاصرهم، السالح  عليهم عرضه كان الذي اهللا رسول وسألوا الرعب، قلو
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 دمائهم عن يكف أن وعلى اإلبل، به استقلت مبا ويتحملوا جيليهم أن على وقاضاهم األرض، بيع هلم يبح فلم ذلك، قبل
 عنها اجنلى مما بقتال عليها يوجف مل مما وأمواهلم أراضيهم وكانت القتال، املؤمنني اهللا وكفى ديارهم، عن فحلوا وأمواهلم،
 أسلما رجالن إال النضري بىن من يسلم ومل: إسحاق ابن قال شاء، حيث يضعها اهللا لرسول خالصة وصارت بالرعب، أهلها
م اجلالء عليهم اهللا كتب أن ولوال{: قوله إىل احلشر سورة النضري بىن يف ونزلت: قال فأحرزاها، أمواهلما على  يف لعذ
  .النار عذاب ذلك مع اآلخرة يف وهلم والسىب، بالقتل: أي }الدنيا
 الشام، إىل الناس حتشر نار جتيء أنه احلديث يف روى ألنه إليه؛ أكثرهم جال الذي الشام: يعىن ،}احلشر ألول{: وقوله
ا الشام يف قيل ولذلك    .............احملشر أرض أ
 وحتارج منزله، من خيرج: قال به؟ يصنع ما والشر الفسوق أهل إليه أويي فاسد رجل يف القاسم ابن عن زيد، أبو روى وقد
 ثالثًا أو مرتني أو مرة إليه ويتقدم: القاسم ابن قال. منزله إىل فريجع يتوب، لعله ال،: قال عليه؟ تباع أال: قلت. الدار عليه
 .العرب جزيرة من اليهود بإخراج   النيب أمر باب يف اجلهاد كتاب آخر يف هذا مر وقد. عليه وأكريت أخرج ينته مل فإن
  بتصرف أھـ
  
  ) َوَأِرَحياء تـَْيَماء ِإَىل  ُعَمر فََأَجَالُهمْ : (  قـَْوله ) 395ص / 5ج(شرح النووي لمسلم  -2
 اْلَعَرب َجزِيَرة ِمنْ  َوالنََّصاَرى اْليَـُهود ْخَراجِ بِإِ   النَِّيبّ  ُمَراد َأنَّ  َعَلى َدلِيل َهَذا َوِيف  ، َمْعُروفـََتانِ  قـَْريـََتانِ  َوُمهَا ، َممُْدوَدتَانِ  ُمهَا

   أھـ. َأْعَلم َواَللَّه.  احلَِْجاز ِمنْ  لَْيَستْ  َلِكنـََّها ، اْلَعَرب َجزِيَرة ِمنْ  تـَْيَماء ِألَنَّ  ، َخاصَّة احلَِْجاز َوُهوَ  ، بـَْعضَها ِمنْ  ِإْخَراجهمْ 
 ريف إىل عدن بني ما هي العرب جزيرة: الكرماين قال:) 368ص /22ج(عمدة القارئ شرح صحيح البخاري  -3

  أھـ.احلجاز وهو اخلاص به أريد عام هذا وقيل عرضا الشام إىل جدة ومن طوال العراق
  

  :وذلك في التالي...لعبادة هللا بادة شعوب كاملة حتى بال دعوة قبلھاإإن الكتاب المقدس يذكر قتل و: ارابعً 
  
وذلك بحسِب قوِل الربِّ لموسى ....كملھا ، وعدم قبوِل العھِد والصلِح منھم طرِد وإبادة سبع أمم بأ -1
 بُّ إِلھَُك إِلَى األَْرِض الَّتِي أَْنَت َداِخٌل إِلَْيھَا لِتَْمتَلَِكھَا، « 1عدد  7سفر التثنية إصحاح  في َمتَى أَتَى بَِك الرَّ

يِّيَن اْلِحثِّيِّ : َوطََرَد ُشُعوبًا َكثِيَرةً ِمْن أََماِمكَ  يِّيَن َواْلِحوِّ يَن َواْلِجْرَجاِشيِّيَن َواألَُموِريِّيَن َواْلَكْنَعانِيِّيَن َواْلفِِرزِّ
ُمھُمْ 2َواْليَبُوِسيِّيَن، َسْبَع ُشُعوٍب أَْكثََر َوأَْعظََم ِمْنَك،  بُّ إِلھَُك أََماَمَك، َوَضَرْبتَھُْم، فَإِنََّك تَُحرِّ ْع الَ تَْقطَ .َوَدفََعھُُم الرَّ

ألَنَّهُ يَُردُّ اْبنََك ِمْن 4. ْبنَتََك الَ تُْعِط الْبنِِه، َوبِنْتهُ الَ تَأُْخْذ الْبنِكَ . َوالَ تَُصاِھْرھُمْ 3لَھُْم َعْھًدا، َوالَ تُْشفِْق َعلَْيِھْم، 
بِّ َعلَْيُكْم َويُْھلُِكُكْم َسرِ  تَْھِدُموَن : َولِكْن ھَكَذا تَْفَعلُوَن بِِھمْ 5. يًعاَوَرائِي فَيَْعبُُد آلِھَةً أُْخَرى، فَيَْحَمى َغَضُب الرَّ

ُروَن أَْنَصابَھُْم، َوتُقَطُِّعوَن َسَواِريَھُْم، َوتُْحِرقُوَن تََماثِيلَھُْم بِالنَّارِ    .َمَذابَِحھُْم، َوتَُكسِّ
  
 عدد12اح صموئيل الثاني إصح في سفر....يضعون األعداء تحت المناشير وقواتُه يقتلون  النبيُّ داود -2
وَن َوأََخَذ َمِدينَةَ اْلَمْملََكةِ 26 قَْد َحاَرْبُت «: َوأَْرَسَل يُوآُب ُرُسالً إِلَى َداُوَد يَقُولُ 27. َوَحاَرَب يُوآُب ِربَّةَ بَنِي َعمُّ

ْلَمِدينَِة َوُخْذھَا لِئاَلَّ آُخَذ أَنَا اْلَمِدينَةَ فَاآلَن اْجَمْع بَقِيَّةَ الشَّْعِب َواْنِزْل َعلَى ا28. ِربَّةَ َوأََخْذُت أَْيًضا َمِدينَةَ اْلِميَاهِ 
َوأََخَذ تَاَج َملِِكِھْم َعْن 30. فََجَمَع َداُوُد ُكلَّ الشَّْعِب َوَذھََب إِلَى ِربَّةَ َوَحاَربَھَا َوأََخَذھَا29. »فَيُْدَعى بِاْسِمي َعلَْيھَا

ا. َجٍر َكِريٍم، َوَكاَن َعلَى َرْأِس َداُودَ َرْأِسِه، َوَوْزنُهُ َوْزنَةٌ ِمَن الذَّھَِب َمَع حَ  . َوأَْخَرَج َغنِيَمةَ اْلَمِدينَِة َكثِيَرةً ِجّدً
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ھُْم فِي أَ 31 ، َوأَْخَرَج الشَّْعَب الَِّذي فِيھَا َوَوَضَعھُْم تَْحَت َمنَاِشيَر َونََواِرِج َحِديٍد َوفُُؤوِس َحِديٍد َوأََمرَّ تُوِن اآلُجرِّ
ونَ َوھَكَذا َصنََع بِ    .ثُمَّ َرَجَع َداُوُد َوَجِميُع الشَّْعِب إِلَى أُوُرَشلِيمَ . َجِميِع ُمُدِن بَنِي َعمُّ

عدد  19إنجيل لوقا اإلصحاح وذلك في ... يسوع المسيح يأمر أتباعه بذبِح من لم يكن تحت سلطانه-3
ا أَْعَدائِي، أُولئَِك الَِّذيَن لَْم يُِريُدوا أَْن أَْملَِك َعلَ 27  !  .»ْيِھْم، فَأْتُوا بِِھْم إِلَى ھُنَا َواْذبَُحوھُْم قُدَّاِميأَمَّ

  !؟"  اْذبَُحوھُْم قُدَّاِمي" ھل قرأ المعترضون : وأتساءل

  !!ذبح محبة ؟ أم ذبح حقيقي ؟  ھل ھذا

إن رسول : وھل اعترضوا على ھذا النص ، وجعلوه شبھة عندھم كما اعترضوا على الحديِث لما قالوا
  !؟.....أصل اإلرھاب اإلسالم ھو

  !؟...،ماذا يكون ردھم عليه "  اْذبَُحوھُْم قُدَّاِمي:"  وماذا لو كان القائل لھذا النص ھو محمٌد 

  

  
  ...!حتى ينطق الشھادة فرعونَ  في فمِّ  وضع الطينَ  جبريلُ :نبيُّ اإلسالم يقول                 

  
ھل ھذا يعقل يا ...ال اله إال هللا لحتى ال يقو فرعونَ  فمِّ  في الطينَ  كان يضعُ  اإلسالم يحكي إن جبريلَ  نبيُّ 

  مسلمون؟
ثـََنا  2989 رقمب ھكذا قالوا ،وتعلقوا بما جاء في مسند أحمد ثـََنا َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ ثـََنا ُشْعَبةُ  َحدَّ  ثَاِبتٍ  ْبنُ  َعِديُّ  َحدَّ

 ِفْرَعْونَ  ِيف  ِيف  َيُدسُّ  َكانَ  ِجْربِيلَ  َأنَّ   النَِّيبِّ  ِإَىل  َأَحُدُمهَا رَفـََعهُ  :قَالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ُجبَـْريٍ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  السَّاِئبِ  ْبنُ  َوَعطَاءُ 
   .اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  يـَُقولَ  َأنْ  َخمَاَفةَ  الطِّنيَ 
  .اإلسناد صحيح:  األلباين الشيخُ  قال
  

  الرد على الشبھة
  

ا مثيري الشبھة ؛ألنھم ما بحثوا جيدً  ،وھذا يدل على جھلِ  قط جاء في الحديثِ  ل مايقلم   إن النبيَّ :أوالً 
  :يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي...عباس ألن الحديَث موقوٌف على ابنِ ...  ،ولو بحثوا ما فقھوا

  .عباس ابن على اموقوفً  صحيح:  األرنؤوط شعيب الشيخ تعليق -1
  !؟"  النَِّيبِّ  ِإَىل  َأَحُدُمهَا رَفـََعهُ " :،والحديث يقول  إلى النبيِّ  الحديثَ  الذي رفعمن  :سؤال يطرح نفسه ھو-2

،فھي  في زمانه من أھل الكتاب تناقلھا  الذي يظھر لي أن الرواية موقوفةٌ عن ابِن عباس، ولعله: ◌ُ قلت
 أَنْ  َمَخافَةَ  الطِّينَ  فِْرَعْونَ  فِي يف يَُدسُّ  َكانَ  ِجْبِريلَ  :تتعارض مع ظاھر كتاِب هللا، فالرواية التي معنا تقول

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  يَقُولَ   آَمْنتُ  قَالَ  ":أنه تكلم والقرآن الكريم يقول... أبدا أنه وضع الطين في فمه فال يتكلم: أي .هللاَّ
نطق  فمعنى ذلك أن فرعونَ ،)يونس(" )90( اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َوأَنَا إِْسَرائِيلَ  بَنُو بِهِ  آَمنَتْ  الَِّذي إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّهُ 
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 غلط احلديث هذا إن :وبذلك أكون متفقًا مع الزمخشري من جھة أخرى وھي رد المتن لما قال...كالًما كثيًرا
  .) 438ص / 3ج يالعرف الشذي للكشمري (!والتوحيد؟ اإلميان من مانعاً  يصري كيف جربائيل فإن
  

 ھو الذي قال ھذا الحديث ،لماذا يطعن المعترضون في رحمته أن النبيَّ  جدالً  إنني أفترضُ : ثانيا
...ما حدث فقط بوحي من جبريلل مبلغٌ ھو و فلماذا الطعن في شخِصه  ...إليه ؟!  

  ؟...ما وقع له كما ذكر الحديثُ  ھل يستحق فرعونُ : ويبقى السؤال
   :الجواب على ذلك يكون بنعم ،ويتضح من عدة أوجه

  
  )النازعات(  )24( اأْلَْعلَى َربُُّكمُ  أَنَا : لإن فرعون قا:أوالً 
 اأْلَْرضِ  فِي َعاَل  فِْرَعْونَ  إِنَّ :  قال..إن عذب المؤمنين من بني إسرائيل بالقتل ،واستحياء الناس:ثانيًا

  )4( اْلُمْفِسِدينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنَّهُ  َساَءھُمْ نِ  َويَْستَْحيِي أَْبنَاَءھُمْ  يَُذبِّحُ  ِمْنھُمْ  طَائِفَةً  يَْستَْضِعفُ  ِشيًَعا أَْھلَھَا َوَجَعلَ 
  )القصص(

يدافع  وهللا... تموسى وھارون ،وكذبھما ،واتھما بأشنع االتھاما إن فرعون حارب نبيي هللا:ثالثًا
  :دليل ذلك اآلتي ....عن أنبيائه ورسله

  )األعراف(  )109(َعلِيمٌ  ِحرٌ لََسا ھََذا إِنَّ  فِْرَعْونَ  قَْومِ  ِمنْ  اْلَمأَلُ  قَالَ  : قوله -1
ْنيَا اْلَحيَاةِ  فِي َوأَْمَوااًل  ِزينَةً  َوَمأَلَهُ  فِْرَعْونَ  آتَْيتَ  إِنَّكَ  َربَّنَا ُموَسى َوقَالَ  :قوله -2  َعنْ  لِيُِضلُّوا َربَّنَا الدُّ

  )يونس(  )88( اأْلَلِيمَ  اْلَعَذابَ  يََرُوا َحتَّى يُْؤِمنُوا فاََل  قُلُوبِِھمْ  َعلَى َواْشُددْ  أَْمَوالِِھمْ  َعلَى اْطِمسْ  َربَّنَا َسبِيلِكَ 
َ  إِنَّ :  قوله -3 َ  إِنَّ  آَمنُوا الَِّذينَ  َعنِ  يَُدافِعُ  هللاَّ انٍ  ُكلَّ  يُِحبُّ  اَل  هللاَّ   )الحج(  )38( َكفُورٍ  َخوَّ

 بإله بني إسرائيل ،ولم يقبل هللاُ  تأمن :حين عاين الغرق والھالك ولكنه قال إنه لم يقل أمنُت با: رابًعا
 قال ...توبته: أَْدَرَكهُ  إَِذا َحتَّى َوَعْدًوا بَْغيًا َوُجنُوُدهُ  فِْرَعْونُ  فَأَْتبََعھُمْ  اْلبَْحرَ  إِْسَرائِيلَ  بِبَنِي َوَجاَوْزنَا 

 قَْبلُ  َعَصْيتَ  َوقَدْ  آآْلنَ ) 90( اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َوأَنَا َرائِيلَ إِسْ  بَنُو بِهِ  آَمنَتْ  الَِّذي إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّهُ  آَمْنتُ  قَالَ  اْلَغَرقُ 
يكَ  فَاْليَْومَ ) 91( اْلُمْفِسِدينَ  ِمنَ  َوُكْنتَ   لََغافِلُونَ  آيَاتِنَا َعنْ  النَّاسِ  ِمنَ  َكثِيًرا َوإِنَّ  آيَةً  َخْلفَكَ  لَِمنْ  لِتَُكونَ  بِبََدنِكَ  نُنَجِّ

)92(  )يونس(  
  

  ...،ويكون جزاءه الھالك  هي يضلك فرعونَ  المقدس يذكر لنا أن الربَّ ھو الذي قسى قلبَ  الكتابَ  إن: اثالثً 
  !؟.....دالة التي يرتضيھا المعترضونعھل ھذه ھي الرحمة وال:وأتساءل

بُّ لُِموَسى1عدد 10إصحاح  سفر الخروجبيان ما سبق جاء في  فَإِنِّي اْدُخْل إِلَى فِْرَعْوَن، «: ثُمَّ قَاَل الرَّ
 . قَْلبَهُ َوقُلُوَب َعبِيِدِه لَِكْي أَْصنََع آيَاتِي ھِذِه بَْينَھُمْ 2أَْغلَْظتُ 

 قلَب فرعوَن وعبيِده ؛ ليُھلكھم كما يذكر النصُ   ھو من قسي ربھمإن المالحظ ھنا أن  : قلتُ 
  َوأَُكثُِّر آيَاتِي َولِكنِّي أُقَسِّي قَْلَب فِْرَعْونَ 3 عدد 7صحاح اإلوغيُره من نفِس السفر، ففي  
  َوالَ يَْسَمُع لَُكَما فِْرَعْوُن َحتَّى أَْجَعَل يَِدي َعلَى ِمْصَر، فَأُْخِرجَ 4. َوَعَجائِبِي فِي أَْرِض ِمْصرَ  
  !تعليق ال .أَْجنَاِدي، َشْعبِي بَنِي إِْسَرائِيَل ِمْن أَْرِض ِمْصَر بِأَْحَكاٍم َعِظيَمةٍ  
  

الكتاب المقدس ينسب إلى الربِّ بأنه يضل األنبياَء والبشَر ويقسي قلوبَھم  ثم إن األعجب مما سبق ھو أن
  :؛  نجد ذلك في عدة مواضٍع من الكتاِب المقدِس منھا

بَّ قَْد أَْضلَْلُت ذلِكَ 9عدد 14إصحاح  حزقيالسفر    -1 ، َوَسأَمُ  فَإَِذا َضلَّ النَّبِيُّ َوتََكلََّم َكالًَما، فَأَنَا الرَّ دُّ يَِدي النَّبِيَّ
ائِلِ . َويَْحِملُوَن إِْثَمھُمْ 10. َعلَْيِه َوأُبِيُدهُ ِمْن َوْسِط َشْعبِي إِْسَرائِيلَ     !!.يَُكوُن إِْثُم النَّبِيِّ  َكإِْثِم السَّ

بُّ ُروَح َكِذٍب فِي أَْفَواهِ 23 عدد 22إصحاح  ملوك األولسفر  -2  َواآلَن ھَُوَذا قَْد َجَعَل الرَّ
بُّ تََكلََّم َعلَْيَك بَِشرّ َجِميِع أَْنبِ     ..  .»يَائَِك ھُؤالَِء، َوالرَّ
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ُسوا ُسبُوتِي،  ألَنَّھُْم لَْم يَْصنَُعوا أَْحَكاِمي، بَْل َرفَُضوا فََرائِِضي،24عدد20إصحاح  سفر حزقيال -3 َونَجَّ
َغْيَر َصالَِحٍة، َوأَْحَكاًما الَ يَْحيَْوَن بِھَا،  ائِضَ َوأَْعطَْيتُھُْم أَْيًضا فَرَ 25. َوَكانَْت ُعيُونُھُْم َوَراَء أَْصنَاِم آبَائِِھمْ 

ْستُھُْم بَِعطَايَاھُْم إِْذ أََجاُزوا فِي النَّارِ 26 بُّ  َونَجَّ   ! تعليق ال .ُكلَّ فَاتِِح َرْحٍم، ألُبِيَدھُْم، َحتَّى يَْعلَُموا أَنِّي أَنَا الرَّ
 

  
  !و الزرعَ  النخيلَ  يحرقُ  نبيٌّ                                           

  
 عدم قطعِ  :مثل،  أثناء الحروب األرضِ  في اإلفسادِ  ه عن عدمِ كم كان ينھى أصحابَ تزعمون أن نبيَّ :  واقال

 أنفيه صحيح  حديثُ  أيديناوقع تحت  :قالواثم  .. ..والنساءِ  األطفالِ  عدم قتلِ ،والكنائس  وعدم ھدمِ ،  األشجارِ 
) حرق الدور و النخيل(باب  )اجلهاد و السري ( صحيح البخاري  كتاب فيالحديث  ....نضير بني ال كم حرق نخيلَ نبيَّ 

ثـََنا  2798 برقم  ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ - ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  نَاِفعٍ  َعنْ  ُعْقَبةَ  ْبنِ  ُموَسى َعنْ  ُسْفَيانُ  َأْخبَـَرنَا َكِثريٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  َحرَّقَ :"  قَالَ  -َعنـْ
  ." النَِّضريِ  َبِين  َخنْلَ   ِيبُّ النَّ 
  

  الرد على الشبھة •
  

في  اإلفسادِ  وعدمِ ،  واإلصالحِ ،  باإلحسانِ  و السريةَ  لجيشَ يوصي اكان    هللاِ  رسولَ إن  :  أوالً 
  :تدلل على ذلك أدلة منھا  ...األرضِ 

 ِملَّةِ  َوَعَلى َوبِاللَّهِ  اللَّهِ  بِاْسمِ  اْنطَِلُقوا:"  قَالَ   هِ اللَّ  َرُسولَ  َأنَّ   َماِلكٍ  بنِ  أََنسِ عن   2247برقم  سنن أبي داودَ   -1 
 حيُِبُّ  اللَّهَ  ِإنَّ  َوَأْحِسُنوا َوَأْصِلُحوا َغَناِئَمُكمْ  َوُضمُّوا تـَغُلُّوا َوَال  اْمَرَأةً  َوَال  َصِغريًا َوَال  ِطْفًال  َوَال  فَانًِيا َشْيًخا تـَْقتُـُلوا َوَال  اللَّهِ  َرُسولِ 

  . " ُمْحِسِننيَ الْ 
عن  12512برقم  أحمدَ  وذلك في مسندِ  ، حتى إذا قامت الساعةُ  وا النخلَ عأن يزر الناسَ أمر  النبيٌّ  -2
 يـَْغِرَسَها ىتَّ حَ  يـَُقومَ  َال  َأنْ  اْسَتطَاعَ  فَِإنْ  َفِسيَلةٌ  َأَحدُِكمْ  َوبَِيدِ  السَّاَعةُ  قَاَمتْ  ِإنْ  " : اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :قَاَل  َماِلكٍ  بنِ  نسِ أ

ْليَـْفَعلْ    ." فـَ
 )اللَّهِ  ِبَعَذابِ  يـَُعذَّبُ  َال (  بَاب البخاري وذلك في صحيح ...بالنارِ  األحياءِ  عن حرقِ نھى  النبيٌّ  -3
 النَِّيبَّ  ِألَنَّ  ُأَحرِّقْـُهمْ  ملَْ  أَنَا ُكْنتُ  وْ لَ :  فـََقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  فـَبَـَلغَ  قـَْوًما َحرَّقَ  - َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  -  َعِليًّا َأنَّ  ِعْكرَِمةَ  َعنْ  2794برقم
  َبُوا َال  :"قَال   ." فَاقْـتُـُلوهُ  ِديَنهُ  َبدَّلَ  َمنْ :"   النَِّيبُّ  قَالَ  َكَما َوَلَقتَـْلتُـُهمْ "  اللَّهِ  ِبَعَذابِ  تـَُعذِّ

  ." النَّارِ  َربُّ  الَّ إِ  بِالنَّارِ  يـَُعذِّبُ  َال  ِإنَّهُ   " : قال  15457 برقم حمدَ أ وفي مسندِ 
  :ذلك في عدة مواضع منھاو....   هال يحب نهأ بين و،  عن الفسادِ  المجيد كتابه في  نھى هللا-4

  َوإَِذا تََولَّى َسَعى فِي األَْرِض لِيُْفِسَد فِيِھَا َويُْھلَِك اْلَحْرَث َوالنَّْسَل َوّهللاُ الَ يُِحبُّ الفََساَد  :   قوله -1
)205البقرة(  .  
ْنيَا   :الصالحين لما قالوا لقارون  الرجالَ   مدح-2 اَر اآْلِخَرةَ َواَل تَنَس نَِصيبََك ِمَن الدُّ ُ الدَّ َواْبتَِغ فِيَما آتَاَك هللاَّ

ُ إِلَْيَك َواَل تَْبِغ اْلفََساَد فِي اأْلَْرِض إِنَّ  َ اَل يُِحبُّ  َوأَْحِسن َكَما أَْحَسَن هللاَّ    . )77القصص(   اْلُمْفِسِدينَ هللاَّ
   ...األرضِ  في اال يفسدوأوصھا ألصحابِه من بعده أن    النبيِّ  وصايافھذه ھي  وعليه
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وليس ذلك ، بإذنه كان   هوأصحابِ  النبيِّ  ن أن فعلَ بيّ  لما عن نبيه  ھو من دفع الشبھةَ   إن هللاَ  :  اثانيً 
 َولُِيْخِزيَ  هللاَِّ  َفِبإِْذنِ  أُُصولَِھا َعَلى َقاِئَمةً  َتَرْكُتُموَھا أَوْ  لِيَنةٍ  ِمنْ  ْعُتمْ َقطَ  َما :قائالً  في األرضِ  من الفسادِ 
  ).الحشر (  )5( اْلَفاِسقِينَ 

 :أي}  اهللا ِإْذنِ فَبِ  ُأُصوِهلَا على قَاِئَمةً  تـَرَْكُتُموَها َأوْ {  خنلة}  لِّيَنةٍ  مِّن{  مسلمون يا}  َقَطْعُتمْ  َما{ : جاء في تفسير الجاللين
  أھـ. فساد املثمر الشجر قطع أن اعرتاضهم يف اليهود}  الفاسقني{  القطع يف باِإلذن}  َولُِيْخِزىَ {  ذلك يف خّريكم

  
   بنى النضير ؟ يلَ خِ نَ   لماذا حرق النبيُّ :  قيل إن  :ا ثالثً 
واستعملوھا كأداة حربيه ، نوا بھا تحص اليھودَ  لما حاصر   هنأل ؛ ل بني النضيرينخ  حرق النبيُ  : لتُ ق

لما   ) العسكرية الضرورة (من باب أنه  وھذا معروف  وتدميرھا كان من الواجب أزالتھا  وبالتالي، 
حتى ال يقع و،  للمسلمين لتسھيل الطريق كان من الضرورة حرقھا ... . استخدموھا كحصون ودروع

  .  ااألنف وغيرھموالروض  كالحلبية كتب السير فيوھذا ما ذكر ، ضحايا بين المسلمين 
  .فقط نخالتكانت ست  أنھا الحلبيةِ  السيرةِ  صاحبُ  يذكر

   .....متعارف عليه عند العقالء هما ذكرتٌ ن أل ؛ -بفضل هللا -عندنا  ال شبھة عليهو 
  

 العسكريةِ  للضرورةِ  كان نخيل بني النضير حرقَ    النبيَّ  أن يتضح للقارئ  ما تقدممن خالل  إن: ا رابعً 
 أرواحھم :،مثلالخسائر عند المسلمين  يھا لتفاديرِ وكان البد من تدمِ ، كدروع وحصون  أصبحت ألنھا؛ 
تدمير : مثل  ، وبالحر أخالقحول  الً فيه أھوا أن نجد المقدسِ  بِ اكتال  ىإل لكن بالنظر .... معداتھمو

  :ما يلي  يدلل على ذلك ...النخيل واألشجار
   العھد القديمب أأبد:   أوالً 

بُّ إِلَھُُكمْ 1عدد  20إصحاح التثنيةسفر   -1 ُعوِب الَّتِي يَھَبُھَا الرَّ لَُكْم ِميَراثاً فاَلَ تَْستَْبقُوا فِيھَا نََسَمةً  أما ُمُدُن الشُّ
ُروھَا يِّيَن َواْليَبُوِسيِّينَ َواْلَكنْ  َعْن بِْكَرِة أَبِيھَا، َكُمُدِن اْلِحثِّيِّيَن َواألَُموِريِّينَ  َحيَّةً، بَْل َدمِّ يِّيَن َواْلِحوِّ  َعانِيِّيَن َواْلفِِرزِّ

بُّ إِلَھُُكمْ    . َكَما أََمَرُكُم الرَّ
ُروھَا"   نالحظ     "...َعْن بِْكَرِة أَبِيھَا فاَلَ تَْستَْبقُوا فِيھَا نََسَمةً َحيَّةً، بَْل َدمِّ
  .ھذا ھو ؟ أليس كذلك النصِ  ا بحسبِ فالنخيل والزرع يدّمر عليهو

َوَسبَى بَنُو إِْسَرائِيَل نَِساَء ِمْديَاَن َوأَْطفَالَھُْم، َونَھَبُوا َجِميَع بَھَائِِمِھْم، َوَجِميَع 9 عدد 31سفر العدد إصحاح  -2 
  . نَّارِ َوأَْحَرقُوا َجِميَع ُمُدنِِھْم بَِمَساِكنِِھْم، َوَجِميَع ُحُصونِِھْم بِال10. َمَواِشيِھْم َوُكلَّ أَْمالَِكِھمْ 

  !.....حرق الحصون والمساكن بما فيھا النخيل والزرع   نالحظ

ھَا أَنَا طَاِرٌد ِمْن أََماِمَك األَُموِريِّيَن . أَِطْع َما أَْوَصْيتَُك اْليَْوَم بِهِ   11 عدد 34 إصحاحسفر الخروج  - 3
يِّ  يِّيَن َواْلِحوِّ إِيَّاَك أَْن تَْعقَِد ُمَعاھََدةً َمَع ُسكَّاِن األَْرِض الَّتِي أَْنَت 12. يَن َواْليَبُوِسيِّينَ َواْلَكْنَعانِيِّيَن َواْلِحثِّيِّيَن َواْلفَِرزِّ

َسةَ 13. َماٍض إِلَْيھَا لِئاَلَّ يَُكونُوا َشَركاً لَُكمْ  . بَِل اْھِدُموا َمَذابَِحھُْم، َواْكِسُروا أَْنَصابَھُْم، َواْقطَُعوا أَْشَجاَرھُُم اْلُمقَدَّ
بَّ اْسُمهُ َغيُوٌر ِجّداً إِ 14   . ) ترجمة الحياة( يَّاُكْم أَْن تَْعبُُدوا إِلَھاً آَخَر َغْيِري، ألَنَّ الرَّ

وكذلك  ، ھم ومذابحھم الوثنيةليحطم أصنامَ  ؛ أمر موسى بدخول أراضي األمم األخرى أن الربَّ    نالحظ
   ! .....دينه نشرٍ  وذلك في سبيلِ ، لھا  بالتي ال ذ ن األشجار

إَِذا َحاَصْرَت َمِدينَةً أَيَّاًما َكثِيَرةً ُمَحاِربًا إِيَّاھَا لِتَأُْخَذھَا، فاَلَ تُْتلِْف َشَجَرھَا «19عدد  20إصحاح  ةسفر التثني -3
اَمَك فِي اْلِحَصاِر؟  ألَنَّهُ ھَْل َشَجَرةُ اْلَحْقِل إِْنَساٌن َحتَّى. فاَلَ تَْقطَْعهُ . إِنََّك ِمْنهُ تَأُْكلُ . بَِوْضِع فَأٍْس َعلَْيهِ  يَْذھََب قُدَّ
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ا الشََّجُر الَِّذي تَْعِرُف أَنَّهُ لَْيَس َشَجًرا يُْؤَكُل ِمْنهُ، فَإِيَّاهُ تُْتلُِف َوتَْقطَُع َوتَْبنِي ِحْصنًا 20 َعلَى اْلَمِدينَِة الَّتِي َوأَمَّ
  .تَْعَمُل َمَعَك َحْربًا َحتَّى تَْسقُطَ 

  ...ه به علي أعدائِ  ىتقويالذي يأكل منه ل الشجرِ  رب ينھي موسى عن قطعِ ال 19أن في العدد  نالحظ 
  ! ...الشجر وقطعه ألنه ال يؤكل منه حتى ينتصر علي عدوه يأمره بإتالفِ  أن الربَّ  20في العدد  ونالحظ 
 

  بالنظر إلي العھد الجديد: ا ثانيً 
من خالل  لماذا نعرفسوف  .. اتدميرً  تيندمر شجرة الاألناجيل  سب إليه كتبةُ ما نَ بحسب  يسوع نجد أن 
  :اآلتي في ءة القصةاقر
ا نَظََر َحْولَهُ إِلَى ُكلِّ َشْيٍء إِْذ َكاَن 11 عدد 11مرقس إصحاح  نجيلإ -1 فََدَخَل يَُسوُع أُوُرَشلِيَم َواْلھَْيَكَل، َولَمَّ

ا َخَرُجوا ِمْن بَْيِت َعْنيَا َجاَع، 12. َعَشرَ اْلَوْقُت قَْد أَْمَسى، َخَرَج إِلَى بَْيِت َعْنيَا َمَع االْثنَْي  فَنَظََر 13َوفِي اْلَغِد لَمَّ
ا َجاَء إِلَْيھَا لَْم يَِجْد َشْيئًا إاِلَّ َوَرقًا، ألَنَّهُ لَْم يَُكْن . َشَجَرةَ تِيٍن ِمْن بَِعيٍد َعلَْيھَا َوَرٌق، َوَجاَء لََعلَّهُ يَِجُد فِيھَا َشْيئًا فَلَمَّ

  .َوَكاَن تاَلَِميُذهُ يَْسَمُعون. »!الَ يَأُْكْل أََحٌد ِمْنِك ثََمًرا بَْعُد إِلَى األَبَدِ «:فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَھَا14. تِّينِ َوْقَت ال

الَّ َوَرقًا فَنَظََر َشَجَرةَ تِيٍن َعلَى الطَِّريِق، َوَجاَء إِلَْيھَا فَلَْم يَِجْد فِيھَا َشْيئًا إِ 19 عدد 21 إصحاح متىنجيل  إ -2
  !! فَيَبَِسِت التِّينَةُ فِي اْلَحالِ . »!الَ يَُكْن ِمْنِك ثََمٌر بَْعُد إِلَى األَبَدِ «:فَقَاَل لَھَا. فَقَطْ 

  :ھي تطرح نفسھا  أسئلة إن ھناك:  لتُ ق

  ؟ ... المسكينة ما ذنب ھذه الشجرة البريئة-1

التين  ال يعلم موسم التين فلعن شجرةَ  لكنه؛  يعلم الغيب لهُ إإيمانھم بحسب )  يسوع ( ربَّ الأن  ھاذنب:  الجواب
    ....بظلھا أو ثمرھا في وقته االنتفاعمن  م الناسَ المسكينة وحرَ 

  !؟ ..خلقھارض أنه تاألشجار التي من المف ال يعلم موسمَ  لهُ إھل ھناك -2

   !عدم معرفة بوقت إنتاجھا؟رحمة أن يفسد الزرع ويخرب الشجرة بسبب المن ھل  -3

نه أتلف وأمات شجرة كانت إ:قول ت واألناجيلُ ،بأنه إله محبة ورحمــة يسوع  المعترضون يصف لماذا -4 
  !؟ه ھا الذي كان يخرج في وقتِ تنفع الناس بثمرِ 

  

  !نبيٌّ يأمر بقتل الكالب                                          
  

 الكالبِ  أنه أمر بقتلِ  إلى بالحيواناتِ  اإلسالمرحمة رسول  لقد بلغت:  واالستھزاءِ  التھكمِ  قالوا على سبيلِ 
  :تي اآلفي  أدلتناو!  في المدينةِ 

ثـََنا أَبُو َعاِمٍر قَالَ   25935برقم   من مسند القبائل  حديث أيب رافع  مسند أحمدَ   -1  ثـََنا :َحدَّ يـَْعُقوُب ْبُن ُحمَمَِّد  َحدَّ
ثـََنا أَبُو الرِّ  َأْن َأقْـُتَل اْلِكَالَب َفَخَرْجُت َأقْـتُـُلَها  َأَمَرِين َرُسوُل اللَِّه  :َجاِل َعْن َساملِِ ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َأِيب رَاِفٍع قَالَ ْبِن َطْحَالَء َحدَّ

َناَداِين ِإْنَساٌن  تَـْلُتُه فَِإَذا َكْلٌب َيُدوُر بِبَـْيٍت َفَذَهْبُت ِألَقْـتُـَلُه فـَ ِمْن َجْوِف اْلبَـْيِت يَا َعْبَد اللَِّه َما ُترِيُد َأْن َتْصَنَع َال َأَرى َكْلًبا ِإالَّ قـَ
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ِإينِّ اْمَرَأٌة ُمَضيـََّعٌة َوِإنَّ َهَذا اْلَكْلَب َيْطُرُد َعينِّ السَُّبَع َويـُْؤِذُنِين بِاْجلَاِئي فَْأِت :ُأرِيُد َأْن َأقْـُتَل َهَذا اْلَكْلَب فـََقاَلْت : قـُْلُت  :قَالَ 
   .َفذََكْرُت َذِلَك َلُه فََأَمَرِين ِبَقْتِلِه  فَأَتـَْيُت النَِّيبَّ : فَاذُْكْر َذِلَك َلُه قَاَل  ◌َ  النَِّيبّ 
  .رافع أيب من عمر ابن وهو اهللا عبد بن سامل مساع ثبت إن صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق

ثـََنا اْبُن ُجَرْيٍج َأْخبَـَرِين اْلَعبَّاُس ْبُن  ثـََنا َرْوحٌ َحدَّ  22745 باقي مسند األنصار  حديث أيب رافع   اأيضً  مسند أحمد-2 َحدَّ
قَاَل  "يَا َأبَا رَاِفٍع اقْـُتْل ُكلَّ َكْلٍب بِاْلَمِديَنةِ  :"قَالَ   َأنَّ النَِّيبَّ  َأِيب ِخَداٍش َعِن اْلَفْضِل ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َأِيب رَاِفٍع َعْن َأِيب رَاِفعٍ 

َقْد َأْغَزى رَِجالََنا َوِإنَّ َهَذا  يَا أَبَا رَاِفٍع ِإنَّ َرُسوَل اللَِّه :اْألَْنَصاِر بِالصَّْورَْيِن ِمْن اْلَبِقيِع َهلُنَّ َكْلٌب فـَُقْلَن  ِنْسَوًة ِمنْ  فـََوَجْدتُ :
َنُه فَاذُْكْرُه ِللنَِّيبِّ اْلَكْلَب َميْنَـُعَنا بـَْعَد اللَِّه َواللَِّه َما َيْسَتِطيُع َأَحٌد َأْن يَْأتِيَـَنا َحىتَّ  َنُه َوبـَيـْ َفذََكَرُه أَبُو رَاِفٍع   تـَُقوَم اْمَرَأٌة ِمنَّا فـََتُحوَل بـَيـْ

َا َميْنَـُعُهنَّ اللَّهُ  :"فـََقالَ  ِللنَِّيبِّ    ."  يَا أَبَا رَاِفٍع اقْـتُـْلُه فَِإمنَّ
  .السياقة هذه بغري صحيح احلديث أصل:  األرنؤوط شعيب تعليق

  
   الرد على الشبھة •

  
نھا بھائم إ :شريعة تقول ؛   تالحيوانابشأن   جاء بھا محمدٌ  التياإلسالمية موقف الشريعة إن   :  أوالً 

   :تدلل على ذلك أدلة منھا... وأخبر أنھا تسبحه ، ھا برحمتِ  معجمة أمر هللاُ 
يف السلسة ،و  4440ين برقملأللبا  النسائي سنن صحيح ذلك فيو ...ثيل بالبھائم لتمعن ا  نھى -1

 ال :"وقال ،ذلك فكره بالنبل كبشا يرمون وهم أناس على  اهللاِ  رسولُ  مر :قال جعفر بن اهللا عبد عن 2431برقمالصحيحة
   . "بالبهائم متثلوا

  ِليَّةِ اْحلَْنظَ  اْبنِ  َسْهلِ  َعنْ  2185برقم  داود أيبسنن ذلك يف و  ...بتقوى هللا فيھا وحسن معاملتھا   أوصي -2 
 ." َصاِحلَةً  وَُكُلوَها َصاِحلَةً  فَارَْكُبوَها اْلُمْعَجَمةِ  اْلبَـَهاِئمِ  َهِذهِ  ِيف  اللَّهَ  اتـَُّقوا:" فـََقالَ  بَِبْطِنهِ  َظْهُرهُ  حلَِقَ  َقدْ  بَِبِعريٍ   اللَّهِ  َرُسولُ  َمرَّ  :قَالَ 

 .23 الصحيحة برقم السلسلةيف  األلباينصححه 
اِد ْبِن َأْوسٍ  3615برقم  صحيح مسلم في  ذلكو  ... لذبحِ اعند  للحيوانِ  باإلحسانِ   أمر -3 ثِْنَتاِن  : قَالَ   َعْن َشدَّ

َلَة َوِإَذا َذحبَْ  :"قَالَ  َحِفْظتُـُهَما َعْن َرُسوِل اللَِّه  تَـْلُتْم فََأْحِسُنوا اْلِقتـْ ْحَساَن َعَلى ُكلِّ َشْيٍء فَِإَذا قـَ ْبَح ِإنَّ اللََّه َكَتَب اْإلِ ُتْم فََأْحِسُنوا الذَّ
 . "َوْلُيِحدَّ َأَحدُُكْم َشْفَرَتُه فـَْلُريِْح َذبِيَحَتُه 

َعْن  2192برقم  البخاري صحيح في وذلك...حبستھا )قطة(  ھرةٍ  من أجلِ  النارَ  امرأةٍ  عن دخولِ أخبر -4
ُهَما - اْبِن ُعَمرَ  َها فـََلْم ُتْطِعْمَها َوَملْ َتَدْعَها تَْأُكُل ِمْن َخَشاِش َدَخلَ :"قَاَل   النَِّيبِّ  َعنْ  -َرِضَي اللَُّه َعنـْ ْت اْمَرَأٌة النَّاَر ِيف ِهرٍَّة رََبطَتـْ
 ."اْألَْرضِ 

َعْن   َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ  168 برقم البخاري صحيح في وذلك.... الجنةَ فدخل  اعطشً  اسقا كلبً  عن رجلٍ   أخبر -5
 .للَُّه َلُه فََأْدَخَلُه اْجلَنَّةَ ى َكْلًبا يَْأُكُل الثـََّرى ِمْن اْلَعَطِش فََأَخَذ الرَُّجُل ُخفَُّه َفَجَعَل يـَْغِرُف َلُه ِبِه َحىتَّ َأْرَواُه َفَشَكَر اَأنَّ رَُجًال رَأَ   النَِّيبِّ 

  :اآلتي ذلك فيو ....الديك وغيره  عن سبِ  نھى  -6
عن زيد  2797 برقم  الترغيب والترھيب في األلبانيصححه و،  صحيحهحبان في  وابنُ ، أبو داود  اهرو ما -أ

   ".فإنه يوقظ للصالة ال تسبوا الديك :"قال رسول اهللا  بن خالد اجلهين 
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 .َشاةً  َوَال  بَِعريًا َوَال  َعْبًدا َوَال  ُحرًّا بـَْعَدهُ  َسَبْبتُ  َفَما :قَالَ  ."َأَحًدا َتُسنبََّّ  َال : "  لرجلٍ   الَ ق 3562برقم سنن أبي داود  -ب
  .) 2877(  الرتمذي صحيح : األلباين حتقيق

َمرَّ   َأنَّ النَِّيبَّ   َعْن َجاِبرٍ  3953برقم صحيح مسلم  فيذلك و ....ا على من يؤذي حيونً  ويدعو بكان يغض-7
 . بالكي في وجه مَ لّ عٌ : أي  ) مَ ُوسِ  ( ." َلَعَن اللَُّه الَِّذي َوَمسَهُ  :"َعَلْيِه ِمحَاٌر َقْد ُوِسَم ِيف َوْجِهِه فـََقالَ 

 
وال ، ه الرحيم قلبِ  في ما صدر عن قسوةٍ  ؛ ينالمذكور ينالكالب في الحديث بقتلِ  النَّبِيِّ  أمرَ إن  :   اثانيً 

...كلب سقاه  بسببِ الجنة  الً رج ادخلَ  هللاَ  أنبدليل ما أسلفناه من ؛  للحيوان هاضطھاد  
َيْسأَلُوَنَك َماَذا أُِحلَّ  {: وذلك في قوله تعالى  ، اإياھ  للكالب ال لقتلھم ن للناس في تعليمھمآوكذلك مدح القر 

ا َعلََّمُكمُ  َن اْلَجَواِرِح ُمَكلِِّبيَن ُتَعلُِّموَنُھنَّ ِممَّ َباُت َوَما َعلَّْمُتم مِّ يِّ ا أَْمَسْكَن َعَلْيُكْم َلُھْم قُْل أُِحلَّ َلُكُم الطَّ  ّهللاُ َفُكلُوْا ِممَّ
قُوْا ّهللاَ إِنَّ ّهللاَ َسِريُع اْلِحَسابِ َواذْ  ) .4لمائدةا(  } ُكُروْا اْسَم ّهللاِ َعَلْيِه َواتَّ  
فھذا يجعلنا نوقن أن األمر  ، األسود شيطان يعنى يمكن أن تتلبس به الشياطين أن الكلبَ  النبيُّ  خبرقد أ و

 على الناسِ  االكالب جملة في المدينة تشكل خطرً  بأن ھذه هللاِ  بقتلھا في ھذه الفترة كان أمر غيبي علمه رسولُ 
! ....المعترضونال لقسوة في قلبه الرحيم كما يزعم  ؛ وعلى سالمتھم   

ھذه الكالب  أن على ههللا أطلع نبيَّ  نا نستنتج أننإف وبالتالي،  اشياطين الجن لم نحط به علمً  أما عن نشاطِ 
.... ھا مرض بالفعلكان ب أو يؤذى الناس  يستشرى بھا مرض أو صرع  

  بعد ذلك   نسخه النبيُّ و معينةٍ  كان في فترةٍ  إنماو ، هإطالقِ ليس على  الدليل على ذلك أن ھذا األمرَ و
ُهَما - ِن َعبَّاسٍ َعْن ابْ  اوغريمه  3178وابن ماجة ،  3617في صحيح مسلم  الثابت المتأخرِ  في الحديثِ   -َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  . "اَال تـَتَِّخُذوا َشْيًئا ِفيِه الرُّوُح َغَرضً :" قَاَل  َأنَّ النَِّيبَّ 
ُ  َصلَّى -  أن النبيَّ  :والمعنى كائن فيه روح  أيما أمر به بشان األرواح عدم اتخاذ  كان آخر – َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  . ....أو يصوبون له رماحھم وأسلحتھم  ،غرضاً يقتله الناس
ألنه ؛نه مخصوص بالكلب األسود أ ىإلوقد ذھب الكثيرون من العلماء ،  طالقهإاألمر بقتلھا ليس على  اإذً 

  :جاء ذلك في اآلتي  ،)األسود(كلمة  بهفي  حديث آخريخصصه  فالحديث الذي معنامحل تجسد الشيطان 
َلْوَال َأنَّ اْلِكَالَب أُمٌَّة ِمْن اْألَُمِم " :قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :قَالَ   ِد اللَِّه ْبِن ُمَغفَّلٍ َعْن َعبْ   2462برقم  داود أبيسنن   -1

َها اْألَْسَوَد اْلَبِهيمَ      .داود أيبسنن في  األلباينصححه  ." َألََمْرُت ِبَقْتِلَها فَاقْـتُـُلوا ِمنـْ
 ِإْن َكاَنْت اْلَمْرَأُة تـَْقَدُم ِمْن ِبَقْتِل اْلِكَالِب َحىتَّ  َأَمَر َنِيبُّ اللَِّه  :قَالَ   َعْن َجاِبرٍ  2463برقم  اأيضً داود  أبيسنن  -2 

ْتِلَها َوقَاَل  نَـْقتُـُلُه مثَُّ نـََهانَا َعْن قـَ   . حنوهمسلم  وروى . "َعَلْيُكْم بِاْألَْسَوِد :" اْلَباِديَِة يـَْعِين بِاْلَكْلِب فـَ
  ." ًضاَال تـَتَِّخُذوا َشْيًئا ِفيِه الرُّوُح َغرَ : "   هفي قولِ  كان النھي النھائيوأما 

  
 من وكان ،التي ھي في الطرقات  نا ھذا تقتل الكالبَ في عصرِ  الدولِ  في بعِض  الحكوماتِ  إن بعضَ  :ا ثالثً 

به  ھو ما فمنھا ألنھا تؤذي الناسَ  ؛في الطرقات  كانت تقتل الكالبَ  المصريةَ  ا أن الحكومةَ فترة قريبة جدً 
 يسعدون بذلك على ذلك  ؛ بل كان الناسُ  حدٍ أمن ا ولم نجد اعتراضً  ....ا به مرض نھوم) سعران ( صرع 

  ... جل أمنھم وسالمتھم أمن  تمام السعادة
ُبوا َبلْ  :   قال ...اعترضوا على ما لم يحيطوا بعلمهالمعترضين أن  والشاھد  ِبِعْلِمهِ  ُيِحيُطوا َلمْ  ِبَما َكذَّ

ا الِِمينَ  َعاقَِبةُ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظرْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َكَذلِكَ  َتأِْويلُهُ  َيأِْتِھمْ  َوَلمَّ   . )يونس (  )39( الظَّ
  

  :اآلتي فيذلك و .. الحيوانات بقتلِ  أمرأنه   العھد القديمفي  الربِّ  إلىالمقدس ينسب  الكتابَ  إن  : رابًعا
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ل سفر وذلك .....الحيوانات بقتلِ  أمري الربّ  -1 َفاآلَن اْذَھْب َواْضِرْب 3 عدد 15 إصحاح َصُموِئيل األَوَّ
ُموا ُكلَّ َما َلُه َوالَ َتْعُف َعْنُھْم َبِل اْقُتْل َرُجالً َواْمَرأًَة، ِطْفالً َوَرِضيًعا، َبَقًرا وَ  َغَنًما، َجَمالً َعَمالِيَق، َوَحرِّ

  ! »َوِحَماًرا
   !؟ حتى يقتلوا والحمار،والجمل ،والغنم ،البقر ما ذنبُ ھو ما : وأتساءل

َوإَِذا «28عدد  21سفر الخروج إصحاح وذلك في  ....ا فيقتله الثور الذي ينطح إنسانً  برجمِ  أمري الربّ  -2
ا َصاِحُب الثَّْوِر فَيَُكوُن بَِريئًا. نَطََح ثَْوٌر َرُجالً أَِو اْمَرأَةً فََماَت، يُْرَجُم الثَّْوُر َوالَ يُْؤَكُل لَْحُمهُ  َولِكْن إِْن َكاَن 29. َوأَمَّ

 يُْرَجُم َوَصاِحبُهُ أَْيًضا ثَْوًرا نَطَّاًحا ِمْن قَْبُل، َوقَْد أُْشِھَد َعلَى َصاِحبِِه َولَْم يَْضبِْطهُ، فَقَتََل َرُجالً أَِو اْمَرأَةً، فَالثَّْورُ 
  !ال تعليق .يُْقتَلُ 

 13سفر الخروج إصحاح  وذلك في...الذي ال ذنب له  الحمار عنقِ  بكسرِ  أمري الربّ  -3
اَھا، َوَيُكوُن َمَتى أَْدَخَلَك الرَّ «11دعد بُّ أَْرَض اْلَكْنَعاِنيِّيَن َكَما َحَلَف َلَك َوآلَباِئَك، َوأَْعَطاَك إِيَّ
بِّ ُكلَّ َفاِتِح َرِحٍم، َوُكلَّ ِبْكٍر ِمْن ِنَتاِج اْلَبَھاِئِم الَِّتي َتُكوُن َلكَ 12 ُم لِلرَّ بِّ . أَنََّك ُتَقدِّ ُكوُر لِلرَّ  .الذُّ
 !ال تعليق. َوإِْن َلْم َتْفِدِه َفَتْكِسُر ُعُنَقهُ . َولِكنَّ ُكلَّ ِبْكِر ِحَماٍر َتْفِديِه ِبَشاةٍ 13

  
لما وذلك  ..... )الخنازير( بريئة ال ذنب لھا  تأنه قتل حيوانا يسوعَ  ىينسب إل ◌َ الجديد العھدَ  ثم إن  

 " تالتي كان البحرفي  اغرقً  الت جميعً تِ ر ثم قُ الخنازي فدخلت في قطيعِ  الرجلِ  الشياطين من )يسوع(أخرج 
   !! ...أكله مَ رَ غم أنه حَ رُ  لم يأمر بقتله  النَّبِيَّ  في حين أن ...." خنزير أَْلَفْينِ َنْحَو 

ا َولَ 2. َوَجاُءوا إَِلى َعْبِر اْلَبْحِر إَِلى ُكوَرِة اْلَجَدِريِّينَ 1 عدد 5إصحاح نجيل مرقس إ  في كاملةٌ  القصةُ جاءت  مَّ
فِيَنِة لِْلَوْقِت اْسَتْقَبَلُه ِمَن اْلقُُبوِر إِْنَساٌن ِبِه ُروٌح َنِجٌس،  َكاَن َمْسَكُنُه فِي اْلقُُبوِر، َوَلْم َيْقِدْر أََحٌد أَْن 3َخَرَج ِمَن السَّ

َع 4َيْرِبَطُه َوالَ ِبَسالَِسَل،  ُه َقْد ُرِبَط َكِثيًرا ِبقُُيوٍد َوَسالَِسَل َفَقطَّ ُ ألَنَّ َ ِّ َر اْلقُُيوَد، َفَلْم َيْقِدْر أََحٌد أَْن ُيَذ الَِسَل َوَكسَّ . السَّ
ُح َنْفَسُه ِباْلِحَجاَرةِ 5 ا َرأَى َيُسوَع ِمْن َبِعيٍد 6. َوَكاَن َداِئًما َلْيالً َوَنَھاًرا فِي اْلِجَباِل َوفِي اْلقُُبوِر، َيِصيُح َوُيَجرِّ َفَلمَّ

ِ أَْن الَ «:َخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم َوَقالَ َوَصرَ 7َرَكَض َوَسَجَد َلُه،  ؟ أَْسَتْحلِفَُك ِبا َما لِي َوَلَك َيا َيُسوُع اْبَن ِهللا اْلَعلِيِّ
َبِني ُه َقاَل َلهُ 8» !ُتَعذِّ وُح النَِّجسُ «:ألَنَّ َھا الرُّ َفأََجاَب » َما اْسُمَك؟«:َوَسأََلهُ 9. »اْخُرْج ِمَن اإلِْنَساِن َيا أَيُّ

َنا َكِثيُرونَ «:قِاِئالً  َوَكاَن ُھَناَك 11. َوَطَلَب إَِلْيِه َكِثيًرا أَْن الَ ُيْرِسَلُھْم إَِلى َخاِرِج اْلُكوَرةِ 10. »اْسِمي َلِجُئوُن، ألَنَّ
َياِطيِن َقاِئلِينَ 12ِعْنَد اْلِجَباِل َقِطيٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَخَناِزيِر َيْرَعى،  ْلَنا إَِلى اْلَخَناِزيِر لَِنْدُخَل أَْرسِ «:َفَطَلَب إَِلْيِه ُكلُّ الشَّ

ِجَسُة َوَدَخَلْت فِي اْلَخَناِزيِر، َفاْنَدَفَع اْلَقِطيُع ِمْن َعَلى . َفأَِذَن َلُھْم َيُسوُع لِْلَوْقتِ 13. »فِيَھا َفَخَرَجِت األَْرَواُح النَّ
      !!. َبْحرِ َوَكاَن َنْحَو أَْلَفْيِن، َفاْخَتَنَق فِي الْ . اْلُجْرِف إَِلى اْلَبْحرِ 

  :وأتساءل 

  ؟...َنْحَو أَْلَفْيِن، َفاْخَتَنَق فِي اْلَبْحرِ التي كانت  الخنازير التي قتلھا يسوعُ ھذه  ذنب ھو ما - 1
أشكل عليھم فھمه  الذي  النبيِّ  يسوع كما اعترضوا على حديثِ  على فعلِ  المعترضونعترض ا ھل -2 

  !؟ - بفضل هللا  - فقمت  بتوضيحه
  

  ! النساءاغزوا تغنموا  :نبيٌّ يقول                                            

وكان ،يتمتعوا بھنو نأن يأخذوا النساء ليغنموھ من أجلِ  ه علي القتال يحرض أتباعَ  اإلسالمِ  كان رسولُ :  قالوا
"تبوكيقول لھم في غزوة   بعضِ  بما جاء في ھمعلى قولِ  واستدلوا."أغزوا تغنموا بنات بين األصفر ونساء الروم:

َوِمْنھُْم َمْن يَقُوُل اْئَذْن لِي وأاََل فِي اْلفِْتنَِة َسقَطُوا َوإِنَّ َجھَنََّم    : قوله  من سورة التوبة 49 ةيآلل تفسيرال كتبِ 
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َوَال , ِاْئَذْن لََنا : فـََقاَل اْجلَّد " ْصَفر َوِنَساء الرُّوم ُاْغُزوا تـَُبوك تـَْغَنُموا بـََنات اْألَ " :  قَاَل َرُسول هللاَّ    لَُمِحيطَةٌ بِاْلَكافِِرينَ 

  ... تـَْفِتنَّا بِالنَِّساءِ 

   الرد على الشبھة •

 نأن يأخذوا النساء ليغنموھ من أجلِ  القتالِ ى ه عليحرض أتباعَ  اإلسالمِ  رسولَ بأن  ھم ءادعا نإ:  أوالً 
 ه على القتالِ يحرض أصحابَ   كان النبيُّ فقد   ؛  ناوكذب محض على نبيِّ باطل  ادعاء ؛ يتمتعوا بھنو

  :  لعدة أسباب منھا
ِض اْلُمْؤِمنِيَن َعَسى ّهللاُ أَن  :   لقوله؛ كفي أذى الكافرين -1 فَقَاتِْل فِي َسبِيِل ّهللاِ الَ تَُكلَُّف إاِلَّ نَْفَسَك َوَحرِّ

 . ) 84النساء(  ساً َوأََشدُّ تَنِكيالً يَُكفَّ بَأَْس الَِّذيَن َكفَُروْا َوّهللاُ أََشدُّ بَأْ 
وا أَْيَماَنُھمْ  َنَكُثوا َقْوًما ُتَقاِتلُونَ  أاََل  :  لقوله ؛ ةالمظلوم األنفسِ عن  دفاًعا -2  ِبإِْخَراجِ  َوَھمُّ

ُسولِ  لَ  َبَدُءوُكمْ  َوُھمْ  الرَّ ةٍ  أَوَّ ُ  أََتْخَشْوَنُھمْ  َمرَّ َّ   .)التوبة( )13( ُمْؤِمِنينَ  ُكْنُتمْ  نْ إِ  َتْخَشْوهُ  أَنْ  أََحقُّ  َفا

  .)البقرة ( )190( اْلُمْعَتِدينَ  ُيِحبُّ  اَل  هللاََّ  إِنَّ  َتْعَتُدوا َواَل  ُيَقاِتلُوَنُكمْ  الَِّذينَ  هللاَِّ  َسِبيلِ  ِفي َوَقاِتلُوا :  ولقوله

تُقَاتِلُوَن فِي َسبِيِل ّهللاِ َواْلُمْستَْضَعفِيَن َوَما لَُكْم الَ   :  لقوله ؛ نصرة المستضعفين من النساء والولدان -3
َجاِل َوالنَِّساء َواْلِوْلَداِن الَِّذيَن يَقُولُوَن َربَّنَا أَْخِرْجنَا ِمْن ھَـِذِه اْلقَْريَِة الظَّالِِم أَھْ  لُھَا َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك ِمَن الرِّ

  .)75 النساء( راً َولِيّاً َواْجَعل لَّنَا ِمن لَُّدنَك نَِصي

  :تدلل على ذلك أدلة كثيرة منھا ؛ عالء كلمة التوحيدإ -4

ّ فَإِِن انتَھَْوْا فَإِنَّ ّهللاَ بَِما يَْعَملُونَ   :  قوله -1 ِ يُن ُكلُّهُ   ◌ٌ   بَِصيرَوقَاتِلُوھُْم َحتَّى الَ تَُكوَن فِْتنَةٌ َويَُكوَن الدِّ
  . )39األنفال(

 لُِيْحَمدَ  َويـَُقاِتلُ  ِللذِّْكرِ  يـَُقاِتلُ  الرَُّجلَ  ِإنَّ :فـََقالَ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَىل  َجاءَ  َأْعَرابِيًّا َأنَّ  ُموَسى َأِيب  َعنْ  2156قم بر  سنن أبي داود -2
  ." اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  فـَُهوَ  َأْعَلى ِهيَ  اللَّهِ  َكِلَمةُ  َتُكونَ  َحىتَّ  قَاَتلَ  َمنْ  : " َرُسولُ  فـََقالَ .  َمَكانَهُ  ِلُريِيَ  َويـَُقاِتلُ  لِيَـْغَنمَ  َويـَُقاِتلُ 

 :"قَالَ   النَِّيبِّ  زَْيٍد َعنْ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ   3529مشكاة املصابيح برقم  األلباين  وصححه، 4142 برقم سنن أبي داود  -3 
  ". َشِهيدٌ  فـَُهوَ  ِديِنهِ  ُدونَ  َأوْ  َدِمهِ  ُدونَ  َأوْ  َأْهِلهِ  ُدونَ  قُِتلَ  َوَمنْ  َشِهيدٌ  فـَُهوَ  َماِلهِ  ُدونَ  قُِتلَ  َمنْ 

 َيْدُعو ِعمِّيَّةٍ  رَايَةٍ  َحتْتَ  قُِتلَ  َمنْ : "  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  اْلَبَجِليِّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُجْنَدبِ  َعنْ 3440 برقم صحيح مسلم  -4
َلةٌ  َعَصِبيَّةً  يـَْنُصرُ  َأوْ  َعَصِبيَّةً    . "َجاِهِليَّةٌ  َفِقتـْ

كل ما ھو مذموم من عصبية عن ويبغضھم ، معالي األمور  إلى ه يدعو أصحابَ   النبيُّ  فكانوعليه 
  ...... عنه   نھىوإال وما كان من شر ، عليه   دل النبيُّ  الإفما كان من خير ؛ الجاھلية وغيرھا 

"   تغنموا بنات األصفر و نساء الروم اغزوا" قبل غزوة تبوك   هألصحابِ يقول كان   بأنه ھم ءادعا إن: ا ثانيً 
 ... َوَال تـَْفِتنَّا بِالنَِّساءِ , ِاْئَذْن لََنا : فـََقاَل اْجلَّد " ُاْغُزوا تـَُبوك تـَْغَنُموا بـََنات اْألَْصَفر َوِنَساء الرُّوم : "  وقوله ، 
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    النبيَّ ؛ ألن   رواياتالمسلمون تلك االدعاءات وال فال يقبل ه ؛على أصحابِ  ومردود ايضً أ كاذبعاء دا
ال تصح حكم عليھا روايات  :من خاللھا  للطعن في النبيِّ لوا بھا استدالتي  تالرواياف،  ما قال ذلك أبدا

  :اآلتيبذلك علماء أجالء منھم الشيخ األلباني قال فيھا 
ومنهم من يقول  ( :- عز وجل - إنه ليفتنكم بالنساء فأنزل اهللا :اغزوا تغنموا بنات األصفر فقال ناس من املنافقني - 1

   )ائذن يل وال تفتين
السلسلة : املصدر -األلباين : احملدث -إسناده شديد الضعف : الدرجة خالصة -اهللا بن عباس  عبد: الراوي

  6/1227: أو الرقم الصفحة -الصحيحة 
 بنات األصفر فقال ائذن يل جلد بن قيس هل لك يف غزوة تبوك قال -صلى اهللا عليه وسلم  -ملا أراد رسول اهللا -2

  ) من يقول ائذن يل وال تفتين ومنهم  (-عز وجل -وال تفتين فأنزل اهللا 
: املصدر -األلباين : احملدث -بشر بن عمارة وهو ضعيف  [فيه: [خالصة الدرجة -اهللا بن عباس  عبد: الراوي

  .6/1226: الرقم الصفحة أو -السلسلة الصحيحة 
بني األصفر   ھل لك في جالد! يا جد  "وحسن روايًة واحدًة ھي ،الروايات كلَّ عف ض الشيخ األلباني إذن
  " . ؟ األصفر بين جالد يف لك هل ، جد يا"   2988 برقم "السلسة الصحيحة  وھذا في ؟

 حممد طريق من)  1/  51/  4" (  التفسري"  يف حامت أيب ابن أخرجه : 1225/  6"  الصحيحة السلسلةِ "  يف األلباينُّ  قال
:  يقول  اهللا مسعت رسول:  قال اهللا عبد بن جابر عن ثابت بن حسان بن الرمحن عبد بن سعيد أخربين : إسحاق بن

 ؟ أفنت أن األصفر بين بنات رأيت أنا إن أخشى إين و ، النساء أحب رجل فإين اهللا، رسول يا يل تأذن أو:  جد قال ، فذكره
 ال و يل ائذن يقول من منهم و*(  : اهللا أنزل ذلك فعند" .  لك أذنت قد: "  - نهع معرض هو و -   اهللا رسول فقال
    أھـ. حسن إسناد هذا و:  قلت )* سقطوا الفتنة يف أال تفتين

 
ولكن لقتال ؛ للقتال من أجل النساء  ھلمّ  :لم يقل له  أن النبيَّ  الصحيحة من الرواية لي إن الواضح : قلتُ 

   مع النبيِّ لو ذھب  هأن :ة ھيھياو المنافق يتحجج بحجة بن قيس فإذا بالجد؛ م بني األصفر وھم الرو
وينتكس على عاقبيه فكانت ھذه حجته للھرب من الغزو مع ،  بھن نتفر فيفتصقد يرى نساء بني األللقتال 
نَك لَِم أَِذنَت لَھُْم َحتَّى يَتَبَيََّن َعفَا ّهللاُ عَ  :  قائالً  ه له  ولغيره ؛ فعاتبه ربُّ   ومع ذلك أذن النبيُّ   النبيِّ 

  ) . 43التوبة(  لََك الَِّذيَن َصَدقُوْا َوتَْعلََم اْلَكاِذبِينَ 
تن تھرب من القتال بحجة أنه سيف :أي )ھرب من الموت وفي الموت وقع:( عن ھذا المنافق لذلك أقولُ 

َوِمْنھُم مَّن يَقُوُل اْئَذن لِّي  :   ؛قالحقيقية ال تهنفھذه فت   النَّبِيِّ بتخلفه عن  فيه بالنساء وفي الموت وقع
  ).49التوبة(  َوالَ تَْفتِنِّي أاَلَ فِي اْلفِْتنَِة َسقَطُوْا َوإِنَّ َجھَنََّم لَُمِحيطَةٌ بِاْلَكافِِرينَ 

ُهمْ {  : جاء في تفسير الجاللين  : "   النيب له قال قيس بن اجلدّ  وهو}  تـَْفِتّين  َوالَ {  التخلف يف}  ّيل  ائذن يـَُقولُ  مَّن َوِمنـْ
 قال.  فأُفتنت عنهنّ  أصرب ال أن األصفر بين نساء رَأيت إن وأخشى ، بالنساء مغرم إين:  فقال"  األصفر؟ بين جالد يف لك هل
  أھـ. عنها هلم حميص ال}  نبالكافري َلُمِحيَطةٌ  َجَهنَّمَ  َوِإنَّ {  »سقط« ئوقر  ، بالتخلُّف}  َسَقُطواْ  الفتنة يف َأال{ :  تعاىل

  .- بفضل هللاِ  -طل الشبھة تب عليه و
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ه ثم يأخذوا ابُ وأصح النبيُّ  أن يقاتلَ  رمةأو الحُ  ھل من العيب :يطرح نفسه ھو الً سؤاھناك   إن:  ا  ثالثً 
  ؟  انتصارھمبعد  السبيَّ 

، من الحروب  بسبي النساءِ  كبر دليل على ذلك ففيه األمر من هللاِ أھو المقدس  الكتابَ ألن  ؛ ال: الجواب
  : ذلك في عدة مواضع منھا و

بُّ إِلھَُك إِلَى يَِدَك، َوَسبَْيَت ِمْنھُْم «10عدد 21التثنية إصحاح  سفر -1 إَِذا َخَرْجَت لُِمَحاَربَِة أَْعَدائَِك َوَدفََعھُُم الرَّ
وَرةِ 11َسْبيًا،  ْبِي اْمَرأَةً َجِميلَةَ الصُّ فَِحيَن تُْدِخلُھَا إِلَى بَْيتَِك 12، َواْلتََصْقَت بِھَا َواتََّخْذتَھَا لََك َزْوَجةً، َوَرأَْيَت فِي السَّ

َماِن، ثُمَّ 13تَْحلُِق َرْأَسھَا َوتُقَلُِّم أَْظفَاَرھَا  ھَا َشْھًرا ِمَن الزَّ  َوتَْنِزُع ثِيَاَب َسْبيِھَا َعْنھَا، َوتَْقُعُد فِي بَْيتَِك َوتَْبِكي أَبَاھَا َوأُمَّ
ُج بِھَا، فَتَُكوُن لََك َزْوَجةً  ٍة، َوالَ . َوإِْن لَْم تَُسرَّ بِھَا فَأَْطلِْقھَا لِنَْفِسھَا14. بَْعَد ذلَِك تَْدُخُل َعلَْيھَا َوتَتََزوَّ الَ تَبِْعھَا بَْيًعا بِفِضَّ

  .تَْستَِرقَّھَا ِمْن أَْجِل أَنََّك قَْد أَْذلَْلتَھَا

بُّ إِلھَُك إِلَى يَِدَك فَاْضِرْب َجِميَع ُذُكوِرھَا بَِحدِّ السَّْيفِ 13دد ع 20سفر التثنية إصحاح  - 2 . َوإَِذا َدفََعھَا الرَّ
ا النَِّساُء َواألَْطفَاُل َواْلبَھَائُِم َوُكلُّ َما فِي اْلَمِدينَِة، ُكلُّ َغنِيَمتِھَا، فَتَْغتَنُِمھَا لِنَْفِسكَ 14 ائَِك الَّتِي ، َوتَأُْكُل َغنِيَمةَ أَْعدَ َوأَمَّ

بُّ إِلھُكَ    .أَْعطَاَك الرَّ

َوُكلَّ اْمَرأٍَة َعَرفَْت َرُجالً بُِمَضاَجَعِة . فَاآلَن اْقتُلُوا ُكلَّ َذَكٍر ِمَن األَْطفَالِ 17. عدد  31العدد إصحاح  سفر -3
   .ِرْفَن ُمَضاَجَعةَ َذَكٍر أَْبقُوھُنَّ لَُكْم َحيَّاتٍ لِكْن َجِميُع األَْطفَاِل ِمَن النَِّساِء اللََّواتِي لَْم يَعْ 18. َذَكٍر اْقتُلُوھَا

  :ترجمة الحياة نقرأ كتابِ  ىوبالنظر إل

َوَلِكِن اْسَتْحَيْوا َلُكْم ُكلَّ َعْذَراَء 18َفاآلَن اْقُتُلوا ُكلَّ َذَكٍر ِمَن اَألْطَفاِل، َواْقُتُلوا َأْيضًا ُكلَّ اْمَرَأٍة َضاَجَعْت َرُجًال،  "

  ". اِجْع َرُجالً َلْم ُتضَ 

َوأََخَذ َداُوُد أَْيًضا َسَراِرَي َونَِساًء ِمْن أُوُرَشلِيَم بَْعَد َمِجيئِِه ِمْن 13 عدد5صموئيل الثاني إصحاح سفر  -4
  .َحْبُروَن، فَُولَِد أَْيًضا لَِداُوَد بَنُوَن َوبَنَاتٌ 

  

  !و النصارى بالسالم ال تبدءوا اليھودَ  :نبيٌّ يقول                                    
  

ما جاء في نا قولِ والدليل على ! السالم   إلقاءِ حتى في  العنصريةِ  إلىه أتباعَ  اإلسالمِ  دعا رسولُ  لقد : قالوا
ثـََنا 4030م  برق)  َعَلْيِهمْ  يـَُردُّ  وََكْيفَ  بِالسََّالمِ  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  اْبِتَداءِ  َعنْ  النـَّْهيِ  ( بَاب ) السََّالمِ  ( ِكَتابصحيح مسلم    َحدَّ

ثـََنا َسِعيدٍ  ْبنُ  قـُتَـْيَبةُ  َرَة َأنَّ  َأِيب  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ُسَهْيلٍ  َعنْ  الدَّرَاَوْرِديَّ  يـَْعِين  اْلَعزِيزِ  َعْبدُ  َحدَّ  تـَْبَدُءوا َال  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  ُهَريـْ
  ." َأْضَيِقهِ  ِإَىل  فَاْضَطرُّوهُ  َطرِيقٍ  ِيف  َحَدُهمْ أَ  َلِقيُتمْ  فَِإَذا بِالسََّالمِ  النََّصاَرى َوَال  اْليَـُهودَ 

ثـََنا و ثـََنا اْلُمثـَىنَّ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ ثـََنا َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ ثـََنا و ح ُشْعَبةُ  َحدَّ ثـََنا :قَاَال  ُكَرْيبٍ  َوأَبُو َشْيَبةَ  َأِيب  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو َحدَّ  وَِكيعٌ  َحدَّ
َثِين  و ح ُسْفَيانَ  َعنْ  ثـََنا َحْربٍ  ْبنُ  زَُهيـْرُ  َحدَّ ََذا ُسَهْيلٍ  َعنْ  ُكلُُّهمْ  َجرِيرٌ  َحدَّ ْسَنادِ  ِ  َوِيف  اْليَـُهودَ  َلِقيُتمْ  ِإَذا وَِكيعٍ  َحِديثِ  َوِيف  اْإلِ

  .اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنْ  َأَحًدا ُيَسمِّ  َوملَْ  ُموُهمْ َلِقيتُ  ِإَذا َجرِيرٍ  َحِديثِ  َوِيف  اْلِكَتابِ  َأْهلِ  ِيف  :قَالَ  ُشْعَبةَ  َعنْ  َجْعَفرٍ  اْبنِ  َحِديثِ 
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   الرد على الشبھة •

  :ما يلي ودليل جھله ، فقد جھل العنصريةِ إلى اعه دعا أتبَ   ادعى أن محمدً امن  إن : أوالً 
نَاُكْم ُشُعوباً َوقَبَائَِل لِتََعاَرفُوا يَا أَيُّھَا النَّاُس إِنَّا َخلَْقنَاُكم مِّن َذَكٍر َوأُنثَى َوَجَعلْ  :  يقول نٍ آجاء بقر  أنه -1

َ َعلِيٌم َخبِيٌر  ِ أَْتقَاُكْم إِنَّ هللاَّ   ).13الحجرات(  إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد هللاَّ
ال فضل لعريب على أعجمي وال لعجمي على عريب وال أبيض على أسود وال أسود على أبيض إال بالتقوى : "  قوله  -2

   .  406 برقمة الطحاوي العقيدةشرح  يف األلباينصححه ". من تراب الناس من آدم وآدم 
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ -ُعَمَر  اْبنِ  َعنْ   3193 برقم الترمذي سنن -3   :فـََقالَ  َمكَّةَ  فـَْتحِ  يـَْومَ  النَّاسَ  َخَطبَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  -َعنـْ
ٌ  َشِقيٌّ  َوفَاِجرٌ  اللَّهِ  َعَلى َكِرميٌ  َتِقيٌّ  بـَرٌّ  رَُجَالنِ  فَالنَّاسُ  ِبآبَاِئَها َوتـََعاُظَمَها اْجلَاِهِليَّةِ  ُعبـِّيَّةَ  ْنُكمْ عَ  َأْذَهبَ  َقدْ  اللَّهَ  ِإنَّ  النَّاسُ  أَيـَُّها يَا  َهنيِّ

 ُشُعوبًا َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُنـَْثى ذََكرٍ  ِمنْ  َخَلْقَناُكمْ  ِإنَّا النَّاسُ  أَيـَُّها يَا{  :اللَّهُ  قَالَ  تـَُرابٍ  ِمنْ  آَدمَ  اللَّهُ  َوَخَلقَ  آَدمَ  بـَُنو َوالنَّاسُ  اللَّهِ  َعَلى
  ."} َخِبريٌ  َعِليمٌ  اللَّهَ  ِإنَّ  أَتْـَقاُكمْ  اللَّهِ  ِعْندَ  َأْكَرَمُكمْ  ِإنَّ  لِتَـَعارَُفوا َوقـََباِئلَ 

  
باطل ومردود  قولٌ  !!م  السال إلقاءِ العنصرية حتى في إلى أتباعه  اإلسالم دعا رسولُ  لقد ن قولھم إ: ا ثانيً 
  :عدة أدلة ثبتت في اآلتي ب معليھ

 وصلوا األرحام وصلوا الطعام وأطعموا السالم أفشوا!  الناس أيها يا: "   هلو ق  569 برقم السلسة الصحيحة -1
  .  " بسالم اجلنة تدخلوا ؛ نيام والناس بالليل

والذي نفسي : "  قال رسول اهللا :  قال  يب هريرةعن أ  3692 برقم تحقيق األلباين ب ابن ماجةسنن صحيح  -2
   ."بيده ال تدخلوا اجلنة حىت تؤمنوا وال تؤمنوا حىت حتابوا أال أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه حتاببتم أفشوا السالم بينكم 

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ - َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  11برقم  صحيح البخاري -3 ْسَالمِ  َأيُّ   النَِّيبَّ  َسَألَ  رَُجًال  َأنَّ  -َعنـْ رٌ  اْإلِ  َخيـْ
   ." تـَْعِرفْ  ملَْ  َوَمنْ  َعَرْفتَ  َمنْ  َعَلى السََّالمَ  َوتـَْقَرأُ  الطََّعامَ  ُتْطِعمُ  :"قَالَ 

  ". تـَْعِرفْ  ملَْ  َوَمنْ  َعَرْفتَ  َمنْ  َعَلى السََّالمَ  َوتـَْقَرأُ "  نالحظ
 قَالَ  :قَالَ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   5559 برقم البخارييف صحيح  وذلك ...  اكافرً  كان إنالضيف و بإكرامِ   أمر  -4

َفهُ  فـَْلُيْكرِمْ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  َجارَهُ  يـُْؤذِ  َفَال  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  :" اللَّهِ  َرُسولُ   َكانَ  َوَمنْ  َضيـْ
ًرا فـَْليَـُقلْ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمنُ      ."لَِيْصُمتْ  َأوْ  َخيـْ

 َأِيب  َعنْ   1910الرتمذي برقم يف سنن  ذلكو.... حسنٍ  ا بخلقٍ جميعً  أن يخالقوا الناسَ  ه أصحابَ   أمر -5
 أَبُو قَالَ   ". َحَسنٍ  ِخبُُلقٍ  النَّاسَ  َوَخاِلقِ  َمتُْحَها احلََْسَنةَ  السَّيَِّئةَ  َوأَْتِبعْ  ُكْنتَ  َحْيُثَما اللَّهِ  اتَّقِ  :" اللَّهِ  َرُسولُ  ِيل  قَالَ  :قَالَ   َذرٍّ 

  . َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا: ِعيَسى
ً  :  ه يقولبقرآن من ربِّ   جاء -6    .)83البقرة(   َوقُولُوْا لِلنَّاِس ُحْسنا
  مؤمن وكافر الناسِ  لكلِّ  :أي

  .وغيرھا األدلةبھذه  ادعاؤھم ردي وعليه
  

 بِالسََّالمِ  النََّصاَرى َوَال  اْليَـُهودَ  تـَْبَدُءوا َال "   : الذي يقول    هللا  رسولِ  حديثِ  أشكل عليھم فھمَ  المعترضينإن  :اثانيً 
  ."  َأْضَيِقهِ  ِإَىل  فَاْضَطرُّوهُ  َطرِيقٍ  ِيف  َأَحَدُهمْ  َلِقيُتمْ  فَِإَذا
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  :ھولھم  سؤالٍ من خالل يتضح  ؛ خرآ وا ؛ للحديث معنٍ للعنصرية كما فھم ةدعو فيه  ليس الحديثف
  ماذا ستفعلون معه ؟  آبائكمشتم  ھناك رجالً  أنلو  

  . ...سلم عليهن أقل القليل ال ،نضربه أو نشتمه  :كميقول أحدُ سوف :الجواب
  !؟ ومن كل موجود، آبائكم ھو أعظم من الذي  أصابه السب ھو رب العالمين بالذي مفما بالك

الة صوبھذا ال، ا أتخذ هللا ولدً  مبقولك العالمين  ربَّ  مسببت في اعتقادنا ألنكم؛ بالسالم  نبدأكم النحن  لھذا  
 ....في وجھه والبصقِ اإلله  التثليث وضربِ  بعقيدةِ  تسبوا هللاَ  لم أ ، وما عرفھا  التي ما صلھا المسيح

تَنَبَّأْ لَنَا «:قَائِلِينَ 68ِحينَئٍِذ بََصقُوا فِي َوْجِھِه َولََكُموهُ، َوآَخُروَن لَطَُموهُ 67عدد 26صحاح إإنجيل متى وذلك من 
ِ ھذا   .»أَيُّھَا اْلَمِسيُح، َمْن َضَربََك؟   :اآلتي يدلل على؛  بالنسبة لمعتقدنا سب 

 َعَلى َأْصبَـرُ  َأَحدٌ  َما :"- َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى-  ِيبُّ لنَّ اقَاَل َ   اْألَْشَعِريِّ  ُموَسى َأِيب  َعنْ  6830برقم  صحيح البخاري -1
َعهُ  َأًذى    ." َويـَْرزُقـُُهمْ  يـَُعاِفيِهمْ  مثَُّ  اْلَوَلدَ  َلهُ  َيدَُّعونَ  اللَّهِ  ِمنْ  مسَِ

 َذِلكَ  َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ  آَدمَ  اْبنُ  كذبين هُ اللَّ  قَالَ  :" قَالَ   النيبِّ  َعنِ   ُهَريـَْرةَ  َأِىب  َعنْ  4592برقم  اصحيح البخاري أيضً  -2
 َوَأمَّا ، ِإَعاَدتِهِ  ِمنْ  َعَلىَّ  بَِأْهَونَ  اْخلَْلقِ  َأوَّلُ  َولَْيسَ  ، بدأين َكَما يعيدين َلنْ  فـََقْولُهُ  إياي َتْكِذيُبهُ  فََأمَّا ، َذِلكَ  َلهُ  َيُكنْ  َوملَْ  وشتمين ،

َقْولُهُ  إياي َشْتُمهُ    . " َأَحدٌ  ُكْفأً  يل َيُكنْ  َوملَْ  ُأوَلدْ  َوملَْ  أَِلدْ  ملَْ  الصََّمدُ  اَألَحدُ  َوأَنَا ، َوَلًدا للَّهُ ا اختََّذَ  فـَ
  :جاء في موضعين العالمين ربِّ اليھود ل عن سبِ  أما 
واْ   :ا عنھمحاكيً   قوله -1  ِديِھْم َولُِعنُ ْت أَْي ةٌ ُغلَّ ُد ّهللاِ َمْغلُولَ وُد يَ وطَتَاِن  َوقَالَِت اْليَھُ َداهُ َمْبُس ْل يَ الُوْا بَ ا قَ بَِم

 ).64 المائدة(  يُنفُِق َكْيَف يََشاء
ه -2    ْتلَھُمُ  : عنھم  قول الُوْا َوقَ ا قَ نَْكتُُب َم اء َس ُن أَْغنِيَ ٌر َونَْح الُوْا إِنَّ ّهللاَ فَقِي ِذيَن قَ ْوَل الَّ ِمَع ّهللاُ قَ ْد َس  لَّقَ

  ). 181 آل عمران ( َعَذاَب اْلَحِريِق  َونَقُوُل ُذوقُواْ  األَنبِيَاَء بَِغْيِر َحقٍّ 
 لما قالوه اليھود وھم}  أَْغِنَياءُ  َوَنْحنُ  َفقِيرٌ  هللا إِنَّ  َقالُواْ  الذين َقْولَ  هللا َسِمعَ  لََّقدْ {  :جاء في تفسير الجاللين 

أھـ. استقرضنا ما غنيا نكا لو وقالوا}   َحَسًنا َقْرًضا هللا ُيْقِرضُ  الذي َذا مَّن{  نزل  
 وأتساءل: أليس ھذا سب  يُ وجب لنا أال نبدأھم بالسالم  ؟

 وبالجملة يقول هللا تعالى: {َوقَالَِت اْليَھُوُد ُعَزْيٌر اْبُن ّهللاِ َوقَالَْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن ّهللاِ َذلَِك قَْولُھُم 
).30التوبة( }يَن َكفَُروْا ِمن قَْبُل قَاتَلَھُُم ّهللاُ أَنَّى يُْؤفَُكوَن بِأَْفَواِھِھْم يَُضاِھُؤوَن قَْوَل الَّذِ   

 وأتساءل: أليست ھذا مسبة  بالنسبة لمعتقدنا في ربنا.... ؟ 
، بنجور ، أزيكم ،  مساء الخير ، نھاركم سعيد :مثل،  بتحية بدأناكمومع ذلك ال يضركم لو  ،بلى  :الجواب

.ا أبدً   ذلك ا ال يضركمھذ  .....أھال وسھال   
 والعلة أيضً ا أن النھي عن بدء اليھود والنصارى بالسالم كان بعدما اطلع هللاُ  نبيَّ ه،وتبيّ ن له من حالھم أنھم لن 

ن السالم ھو اسم من أل؛ ھذا من صدق المؤمنين  أخرىو من جھة  ، مثلھم ايرضوا عن المسلمين حتى يكفرو
ُ  َصلَّى -ولذا كان النبيُّ ،لذا سميت الجنة بدار السالم ؛ ؤمنين بهويحل على المتعالى  هللا أسماء – َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  

........ اتبعتم الحق فسيشملكم أن :أي .على من اتبع الھدى السالمُ  :خاطبھم يقول إذا   
يقول  ؛ينا حقوقإذ لھم عل ....والسؤال عن صحتھم،عدم بدئھم بالسالم ال يعنى عدم تحيتھم أنذلك  ىإلضف أ

وھُمْ  {:تعالى يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم مِّن ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ َ  اَل يَْنھَاُكُم هللاَّ َوتُْقِسطُوا إِلَْيِھْم إِنَّ هللاَّ
  .)8الممتحنة(}يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن 

   
 ْبنُ  أََنسُ  عن  5788برقم يف صحيحه  اه البخاريو ر  ....يوضح مدى العنصرية   اإن ھناك حديثً :إن قيل : اثالثً 

  ." َوَعَلْيُكمْ  فـَُقوُلوا اْلِكَتابِ  َأْهلُ  َعَلْيُكمْ  َسلَّمَ  ِإَذا :" النَِّيبُّ  قَالَ  :قَالَ   َماِلكٍ 
وت والھالك لك مال :أي ."السام عليك : "  قالوا للنبيِّ  اليھودُ خاص ؛  له سببٌ  الحديثَ  ھذاإن :  ◌ُ قلت  

  :اآلتي في ثبت ..." وعليكم :" ،فأوصى أصحابه إذا سمعوا من أحدھم ذلك يقولون
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 َرُسولُ  فـََقالَ  َعَلْيكَ  السَّامُ : فـََقالَ   اللَّهِ  ِبَرُسولِ  يـَُهوِديٌّ  َمرَّ  :قال  َماِلكٍ  ْبنَ  أََنسَ عن 6414 برقم صحيح البخاري -1
: "  َقالَ ؟  نـَْقتُـُلهُ  َأَال  ِ:اللَّه َرُسولَ  يَا قَاُلوا. َعَلْيكَ  السَّامُ  :قَالَ ؟  يـَُقولُ  َما أََتْدُرونَ  :" اللَّهِ  َرُسولُ  الَ فـَقَ " َوَعَلْيكَ :"  اللَّهِ 
   ." َوَعَلْيُكمْ  فـَُقوُلوا اْلِكَتابِ  َأْهلُ  َعَلْيُكمْ  َسلَّمَ  ِإَذا َال 

َا َأَحُدُهمْ  َعَلْيُكمْ  َسلَّمَ  ِإَذا اْليَـُهودَ  ِإنَّ :"  اللَّهِ  َرُسولُ  َقالَ  :قَالَ  أَنَّهُ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  4530 برقم سنن ابن ماجة  -2  السَّامُ  يـَُقولُ  َفِإمنَّ
  ) 1275 ، 113 - 112/  5(  اإلرواء ، صحيح : األلباين حتقيق  ". َوَعَلْيُكمْ  فَـُقوُلوا َعَلْيُكمْ 

  
 :لو قالوا : ي أعن لالحتراز؛ "وعليكم  :"بقولنا بطريقتھم المذكورة واسلم إن عليھم نرد أن أمر لكلذ

َوإَِذا ُحيِّْيتُم بِتَِحيٍَّة  : يقول   وهللا، )أو عليكم ،  وعليكم (فيكون الرد. ... ال سالم عليكم أو،  السام عليكم 
وھَا إِنَّ ّهللاَ َكاَن َعلَى كُ  ً فََحيُّوْا بِأَْحَسَن ِمْنھَا أَْو ُردُّ   .  )86النساء(  لِّ َشْيٍء َحِسيبا

، إذا دعي لكم بطول احلياة والبقاء  " وإذا حييتم بتحية " : بقوله  يعين  : قال أبو جعفر :الطبري جاء في تفسيرِ 
وا أو ردّ : يقول"  أو ردوها"فادعوا ملن دعا لكم بذلك بأحسن مما دعا لكم: ، يقول" فحيوا بأحسن منها أو ردُّوها. والسالمة
  أھـ  .التحية

وإذا : (املراد باآلية: و قال ابن عباس وغريه .وأصل التحية الدعاء باحلياة.  والتحية السالم : في تفسيره قال القرطبيُّ  
: أن يقال هلم وإن كانت من كافر فردوا على ما قال رسول اهللا ) فحيوا بأحسن منها(فإذا كانت من مؤمن ) حييتم بتحية

   أھـ ).وعليكم(
   

  . " فَاْضَطرُّوُهْم ِإَىل َأْضَيِقه َوِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُهْم ِيف الطَّرِيقِ  " :  النبيِّ  قولِ ما معني  :قيل إن  :ا رابعً 

  : ما يلي منھا ذكرھا العلماءُ  جليلة الً أقوا ھناك إن: ◌ُ قلت 
  : نصه ما يِّ عن القرطب في الفتحِ  حجرٍ  ابنُ  نقل الحافظُ -1
 َهلُمْ  ِإْكَراًما الضَّيِّق الطَّرِيق َعنْ  َهلُمْ  تـَتَـَنحَّْوا َال  َمْعَناهُ "  َأْضَيقه ِإَىل  فَاْضَطرُّوُهمْ  َطرِيق ِيف  َلِقيُتُموُهمْ  َوِإَذا"  قـَْوله ِيف  ُطِيبُّ اْلُقرْ  قَالَ  

 فََأْجلُِئوُهمْ  َواِسع َطرِيق ِيف  َلِقيُتُموُهمْ  ِإَذا اْلَمْعَىن  ،َولَْيسَ  اْلَمْعَىن  ِيف  اْألُوَىل  ِلْلُجْمَلةِ  ُمَناِسَبة اْجلُْمَلة َهِذهِ  فـََتُكون َهَذا َوَعَلى ، َواْحِرتَاًما
ِيَنا َوَقدْ  َهلُمْ  َأًذى َذِلكَ  ِألَنَّ  َعَلْيِهمْ  َيِضيق َحىتَّ  َحْرفه ِإَىل    ھـأ . َسَبب ِبَغْريِ  َأَذاُهمْ  َعنْ  ُ
  :في شرح سنن أبي داود عون المعبودقال صاحب ُ -2 

َيْأُمُرُه لِيَـْعِدَل َعْن  ِحبَْيُث َلْو َكاَن ِيف الطَّرِيق ِجَدار يـَْلَتِصق بِاجلَِْداِر َوِإالَّ  َأْي َأْجلُِئوُهْم ِإَىل َأْضَيِقهِ  ) فَاْضَطرُّوُهْم ِإَىل َأْضَيِق الطَّرِيِق  ( فـَ
ْيِه  رُُكوا َهلُمْ : َل ِاْبن اْلَمَلك َوقَا . اْلَقاِري قَاَلهُ , َوَسِط الطَّرِيِق ِإَىل َأَحِد َطَرفـَ َصْدر الطَّرِيق َهَذا ِيف ُصورَة اِالْزِدَحام َوَأمَّا ِإَذا  يـَْعِين َال تـَتـْ

    ھـأ.َفَال َحَرج  َخَلْت الطَّرِيق
   : - رحمه هللاُ  -محمد بن عثيمين  قال الشيخُ  -3

ال تتوسعوا هلم : واملعىن "  َأْضَيِقهِ  ِإَىل  فَاْضَطرُّوهُ  َطرِيقٍ  ِيف  َأَحَدُهمْ  َلِقيُتمْ  فَِإَذا َالمِ بِالسَّ  النََّصاَرى َوَال  اْليَـُهودَ  تـَْبَدُءوا َال " :  قوله 
إذا قابلوكم حىت يكون هلم السعة ويكون الضيق عليكم بل استمروا يف اجتاهكم وسريكم ،واجعلوا الضيق إن كان هناك ضيق 

ذهب يزمحه إىل اجلدار حىت يرصه على )كاليهود الذين يف املدينة ( فر ذا رأى الكامل يكن إ  على هؤالء، ومن املعلوم أن النيب
م بالسالم ال تفسحوا هلم فإذا لقوكم فال ءبعد فتوح األمصار فاملعىن أنكم كما ال تبد الصحابة اجلدار ومل يفعل ذلك  و
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ن م إن كان يف الطريق ضيق،وليس يف احلديث تنفريعلى ما أنتم عليه واجعلوا الضيق عليهم  تفرقوا حىت يعربوا بل استمروات
مجموع فتاوى ابن عثيمين (بتصرف يسير  أھـ .لعزة املسلم ، وأنه ال يذل ألحد إال لربه  بل فيه إظهار،اإلسالم

3/38 (.    
أمامه  نصرانيو  يھودي ءافج ) مزدحم رصيف(على  يسير مسلمٌ  ھناك: بالمثال يتضح المقال: ◌ُ قلت 
  ؟) الرصيف (  من على ھل ينزل المسلمُ  زدحم والرصيف م،
 وألنھما، للمسلم  حتى تكون العزةٌ ؛ بل ينزالن ھما  ھمامن أجل) الرصيف(من على  ال ينزل المسلمُ : الجواب 

 وهللا ،ألن ھذا من الظلم لھم  ؛ أضيقه إلى اھميضطرال  غير مزدحمٍ )  الرصيف(  كان إذالكن  ..  كفرا با
   وھُْم وَ اَل {:يقول يِن َولَْم يُْخِرُجوُكم مِّن ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ ُ َعِن الَِّذيَن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ تُْقِسطُوا إِلَْيِھْم إِنَّ  يَْنھَاُكُم هللاَّ

َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطيَن    ).   8الممتحنة (}هللاَّ
 

؛  ا في كفرھم بل يجدوا ذالً ال يجدوا عزً  بذلك نھمإحيث لھم  الرحمة فيه قمة الحديثَ  ھذا إن: ا خامسً 
.م فينتفعوا بهنجھ فينقذھم من نارِ  اإلسالمفيدخلوا في  اإلسالمالعزة في  افيلتمسو  

 
تنبيه ھام : قال بعضُ  العلماء :إن ھذا الحديثَ  قيل ألناسٍ  بعينھم (اليھود) كانت ھناك حروب معھم فأمر 

ُ  َصلَّى -النبيُّ  ،  من الفتراتِ  ةٍ بل كان في فتر اوھذا ليس عامً ، بالسالم  ئھمبد بعدمِ  أصحابَه  – َسلَّمَ وَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
جاء في سنن ابن ؛تالرواياويحتمل ذلك من خالل بقيه  ،وغيره يوھذا ما قاله الدكتور يوسف القرضاو

- اللَّهِ  َرُسولُ  الَ ق◌َ  :قَالَ  اْجلَُهِينِّ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  َأِيب  َعنْ  3689برقم ِ)الذِّمَّة َأْهلِ  َعَلى السََّالمِ  َردِّ ( بَاب )اْألََدبِ ( ِكَتاب  ماجة
صححه ". َوَعَلْيُكمْ  فـَُقوُلوا مْ َعَلْيكُ  َسلَُّموا فَِإَذا بِالسََّالمِ  تـَْبَدُءوُهمْ  َفَال  اْليَـُهودِ  ِإَىل  َغًدا رَاِكبٌ  ِإينِّ  :"-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى

3699  يح سنن ابن ماجة برقماأللباني في صح  

 و لمن ليسوا من أتباعه السالمِ  إلقاءِ عن  أتباعه نھى أنه يسوع المسيح ىنسب إل المقدس  الكتابَ إن : ا سادسً 
   : تياآل وذلك في ... يوصي بذلك أنه  الربِّ  ىإل القديم العھدُ  ينسبو ، الرسولوكذلك يوحنا  ، مخالفيه

الَ تَْحِملُوا ِكيًسا َوالَ ِمْزَوًدا 4. ھَا أَنَا أُْرِسلُُكْم ِمْثَل ُحْمالٍَن بَْيَن ِذئَابٍ ! اِْذھَبُوا3 عدد10 إصحاح  لوقا نجيل إ -1
  . َوالَ أَْحِذيَةً، َوالَ تَُسلُِّموا َعلَى أََحٍد فِي الطَِّريقِ 

ُسوِل الثَّانِيَةُ  -2 تِيُكْم، َوالَ يَِجيُء بِھَذا التَّْعلِيِم، فاَلَ تَْقبَلُوهُ فِي إِْن َكاَن أََحٌد يَأْ 10عدد  1إصحاح  ِرَسالَةُ يُوَحنَّا الرَّ
يَرةِ 11. اْلبَْيِت، َوالَ تَقُولُوا لَهُ َسالَمٌ  رِّ  .ألَنَّ َمْن يَُسلُِّم َعلَْيِه يَْشتَِرُك فِي أَْعَمالِِه الشِّ
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بُّ لأِلَْشَرارِ الَ 22عدد  48إصحاح  سفر إشعياء -3   .َسالََم، قَاَل الرَّ

 اْليَـُهودَ  تـَْبَدُءوا َال  " : النبيِّ  بعد ھذا الطرح أن يطعن في حديثِ   عترضينمن الم ھل يحق ألحدٍ  :وأتساءل  
  !؟ ." ...بِالسََّالمِ  النََّصاَرى َوَال 

  ؟  ....ھاھم التي ذكرتُ كتابِ  على نصوصِ جوابھم ثم ما ھو  

ُ ف شكل عليھمأ الذي فيھا كما طعنوا في الحديثِ  طعنوال ھ    ...- بفضل هللا - فقمت بتوضيحه  ،يء فھمه سأ

  !؟
                                                 

  !بكافرٍ  ال يقتل مسلمٌ  :يقول نبيٌّ                                                   
  

حتى في  الناسِ  ةِ بقي عنعنده أتباعه لھم مكانه خاصة  .....  يدعو إلى العنصريةِ  اإلسالمِ  رسولُ  : قالوا
 ( ِكَتابصحيح البخاري  في ما جاء قولنا والدليل على !! الكافر ال شيء عليه لو قتل المسلمُ ف ؛ أرواح العباد

ثـََنا 6404برقم )  بِاْلَكاِفرِ  اْلُمْسِلمُ  يـُْقَتلُ  َال  ( بَاب)  الدِّيَاتِ  ثـََنا يُوُنسَ  ْبنُ  َأْمحَدُ  َحدَّ رٌ  َحدَّ ثـََنا زَُهيـْ ثـَُهمْ  َعاِمًرا َأنَّ  ُمَطرِّفٌ  َحدَّ  َحدَّ
َفةَ  َأِيب  َعنْ  ثـََنا ح :ِلَعِليٍّ  قـُْلتُ  :قَالَ  ُجَحيـْ َنةَ  اْبنُ  َأْخبَـَرنَا اْلَفْضلِ  ْبنُ  َصَدَقةُ  َحدَّ ثـََنا ُعيَـيـْ  :قَالَ  ُحيَدِّثُ  الشَّْعِيبَّ  مسَِْعتُ  ُمَطرِّفٌ  َحدَّ

َفةَ  أَبَا مسَِْعتُ  َنةَ  اْبنُ  َوقَالَ  اْلُقْرآنِ  ِيف  لَْيسَ  ِممَّا َشْيءٌ  ِعْندَُكمْ  َهلْ   يًّاَعلِ  َسأَْلتُ  :قَالَ  ُجَحيـْ  :فـََقالَ  النَّاسِ  ِعْندَ  لَْيسَ  َما َمرَّةً  ُعيَـيـْ
 ِيف  َوَما :قـُْلتُ  الصَِّحيَفةِ  ِيف  َوَما اِبهِ ِكتَ  ِيف  رَُجلٌ  يـُْعَطى فـَْهًما ِإالَّ  اْلُقْرآنِ  ِيف  َما ِإالَّ  ِعْنَدنَا َما النََّسَمةَ  َوبـََرأَ  اْحلَبَّةَ  فـََلقَ  َوالَِّذي

  .ِبَكاِفرٍ  ُمْسِلمٌ  يـُْقَتلَ  َال  َوَأنْ  اْألَِسريِ  َوِفَكاكُ  اْلَعْقلُ :  قَالَ  الصَِّحيَفةِ 
 

  الرد على الشبھة •
  

   ." َكاِفرٍ بِ  ُمْسِلمٌ  يـُْقَتلَ  َال  َوَأنْ  : "   هقولِ من  هنلحظمن المعترضين  على الحديثِ  االعتراضَ  إن :  أوالً 
  :ماجة بنِ احاشية السندي على بنقل ما جاء في  أأبد

ا اْلُمْستَأَْمن بِاْلَحْربِيِّ  َمْخُصوص َوقِيلَ  بُِعُموِمهِ  قِيلَ  ُمقَابَلَته فِي :َ◌يْ أ ) ِبَكاِفرٍ  ُمْسِلم يـُْقَتلَ  َال  َوَأنْ ( : قوله   َوأَمَّ
مِّيّ    ". َعلَْينَا َما َوَعلَْيِھمْ  لَنَا امَ  لَھُمْ  :"لِِحدِّيثِ  َكَذلِكَ  فَلَْيسَ  الذِّ
 ِإَىل  يـُْقَتل َوَال  قـَْوله ِإذْ  َدمه لَِتْحِرميِ  تَْأِكيًدا ذََكَرهُ  ِقيلَ  َوَأَمان ِذمَّة ُذو َأيْ  َعْهد ُذو َكاِفر: َأيْ  ) َعْهده ِيف  َعْهد ُذو َوَال ( : قـَْوله
َا آِخره   أھـ .َلمَأعْ  َواَللَّه َأْمره ِيف  َضْعًفا يُوِهمُ  ُرمبَّ
  :من معاني الحديث وجھان ليالذي يظھر  إن:لتُ ق

 :صنف  إلى أربعة أصنافي فالكافر... المقصود في الحديث ھو الكافر المحارب فقط أن الكافر :األولالوجه 
  ...ويعلن حربه علينا مخالف لديننا : محارب كافر -1
ال يمس بسوء بناء على عھده مع   أرضنالو دخل  وھذا مثله مثل السائح, أمانله عندنا عھد : كافر معاھد -2

 ....الحاكم أو المسئول
  ...له ما لنا وعليه ما علينا ذمه هللا وذمه رسوله الذين لھم الذمة أھلھو من :  ذميكافر   -3
ِكيَن َوإِْن أََحٌد ِمَن اْلُمْشرِ  :"وھو من قوله تعالى ...على نفسه  ه الحكمطلب األمن فأمن:  كافر مستأمن -4 

ُھْم َقْومٌ  اْسَتَجاَرَك َفأَِجْرهُ َحتَّى ِ ُثمَّ أَْبلِْغُه َمأَْمَنُه َذلَِك ِبأَنَّ   )التوبة( ")6(اَل َيْعَلُموَن  َيْسَمَع َكاَلَم هللاَّ
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قد صح عن ف ....أن المسلم ال يُقتل بكافر محارب فقط ،أينما وجد : فإن المعنى المراد من الحديث ھو وعليه
قتل ذمّيًا، فأمره أن يدفعه إلى وليه، فإن شاء قتله،  بعض أمرائه في مسلمٍ  أنه كتب إلى: بد العزيزعمر بن ع
،وسوف يتقدم معنا ) 101ص  10المصنف لعبد الرزاق ج ـ . (فُدفَِع إليه فضرب عنقه .  ..عفا عنه  وإن شاء

  - إن شاء هللا - أدلة أخرى 
  

أن يظھر لي  :) َعْهده ِيف  َعْهد ُذو َوَال ( :ورواية ) ِبَكاِفرٍ  ُمْسِلم يـُْقَتلَ  َال  َأنْ وَ ( الجمع بين الروايةبعد : الوجه الثاني
 ذمي وأ مسلم يقتل ال:" الحديث شرح فصار ....المسلم دماءِ  حقنِ  مثل دمه حقن فإن المسلم حكمله  ذميال لكافرا
  :جاء في اآلتيما  يقوي ذلك... " حربي  كافر الً منبد
   
 مسلم يقتل ال :الحديث حاصل فصار كافر بدل عھده في عھد ذو يقتل ال أن مرادھا إن:لطحاويا اإلمام قال -1

 ذي قتلل أحد تصدى لو وأما )عھده في عھد ذو يقتل ال(:أي الشافعية قاله ما معنى على يتمشى:أقول بحربي
  . اإجماعً  الدم محقون المعاھد فإن منه فيقتص عھد

ن األقاليم عن حال أھل الذمة، خشية أن يكون أحد من المسلمين قد م يسأل الوافدين عليه ◌ُ كان عمر -2
  (218ص  4تاريخ الطبري ج ـ " (ما نعلم إال وفاءً : " فيقولون له أفضى إليھم بأذى،

 .عليه والعقد الذي بينھم وبين المسلمين، وھذا يقتضي أن كالً من الطرفين وفَّى بما بمقتضى العھد:أي 
المغني ج ـ " (كأموالنا، ودماؤھم كدمائنا إنما بذلوا الجزية لتكون أموالھم: "يقول  عليٌّ بن أبي طالبقال  -3

 )89أحكام الذميين والمستأمنين ص  نقالً عن 111ص  7، البدائع ج ـ 445ص  8
  ....والحرمة والمعاھد والمستأمن مثل دمائنا لھا حق الحماية دماء الذمي أنه يفھم من قولِ  إذن

  
   :ھي اطرح نفسھأسئلة تاك إن ھن: ا  ثانيً 
  كالشخص المقيم ) المواطن(األمريكية لألمريكي صاحب الجنسيةالسلطات  ةھل معامل-1
  في الحقوق والواجبات ؟ ) الوافد(

  بن البلد صاحب الجنسية المواطن تختلف عن حقوق الوافد احقوق  :الجواب
  نه حقأطات ھو من قبيل الظلم و العنصرية أم فھل التميز ھنا من قبل السل وھذا متعارف عليه في كل األعراف

  متاح لھذه الدولة ؟  
  .الوافدحال يختلف حاله عن ألن الموطن  الذي تربى ونشأ فيھا  ؛ حق متاح لھا :  الجواب

  بعضھم على بعض ؟  ھل المسلمون سواء أم ميز هللاُ  -2
  :لعدة أدلة منھا سواءنھم ليسوا إ :الجواب

َرِر َواْلُمَجاِھُدوَن فِي َسبِيِل ّهللاِ بِأَْمَوالِِھْم الَّ يَ    : قوله -1 ْستَِوي اْلقَاِعُدوَن ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن َغْيُر أُْولِي الضَّ
َل ّهللاُ اْلُمَجاِھِديَن بِأَْمَوالِِھْم َوأَنفُِسِھْم َعلَى اْلقَاِعِديَن َدَرَجةً َوُكـالًّ َوَعَد ّهللاُ  َل ّهللاُ  اْلُحْسنَ َوأَنفُِسِھْم فَضَّ ى َوفَضَّ

 ً   ) .95النساء(  اْلُمَجاِھِديَن َعلَى اْلقَاِعِديَن أَْجراً َعِظيما
ِ َواْليَْوِم اآلِخِر َوَجاھََد فِي سَ   :  قوله -2  ّ بِيِل أََجَعْلتُْم ِسقَايَةَ اْلَحاجِّ َوِعَماَرةَ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن آَمَن بِا

  ) .19التوبة(  ِعنَد ّهللاِ َوّهللاُ الَ يَْھِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن  ّهللاِ الَ يَْستَُوونَ 
  ؟  ھل ھذا من الظلم أو العنصرية:وأتساءل 

  .ال :الجواب
  ھم على بعض؟بعضَ  سواء أم فضل هللاُ  ھل الصحابة  -3
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عن  قال  ... يثم عل ،  ثم عثمان ،  ثم عمر ، بعضھم على بعض فأفضلھم أبو بكر فضل هللاُ  : الجواب 
ْن أَن  : النبيِّ  أصحابِ  َماَواِت َواأْلَْرِض اَل يَْستَِوي ِمنُكم مَّ ِ ِميَراُث السَّ َّ ِ ِ َو فََق َوَما لَُكْم أاَلَّ تُنفِقُوا فِي َسبِيِل هللاَّ

َن الَِّذينَ    ِمن قَْبِل اْلفَْتِح َوقَاتََل أُْولَئَِك أَْعظَُم َدَرَجةً مِّ
ُ بَِما تَْعَملُوَن َخبِيٌر أَنفَقُوا ِمن بَ   ُ اْلُحْسنَى َوهللاَّ   ) .10الحديد(  ْعُد َوقَاتَلُوا َوُكاّلً َوَعَد هللاَّ

  ؟  وعنصرية  لآلخرين ليست لغيرھم ھل ھذا ظلم نصرانية واليھودية حقوق ألبنائھاأعطت ال إن - 4
اَل يَْستَِوي أَْصَحاُب النَّاِر  :  هالمسلم عن غيرِ  ميز اإلسالمُ كذلك  ؛وال عنصرية ال ظلم في ذلك :الجواب

  ) .20الحشر( َوأَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاُب اْلَجنَِّة ھُُم اْلفَائُِزونَ 
  

 فَلَْيسَ  بِاْلَكافِرِ  يُْقتَل اَل  َكانَ  إَِذافالكافر حالل  أن قتلَ ليس معناه   "  بَِكافِرٍ  ُمْسلِمٌ  يُْقتَلَ  اَل   : "ه قولَ إن : ا ثالثً 
مِّيّ  قَْتل َعلَْيهِ  يَْحُرم بَلْ  ، َكافِر ُكلّ  قَْتل لَهُ   ل على تدل ؛أما الحربي الذي يحارب فنعم؛ والمستأمن  َواْلُمَعاھَد الذِّ

  :أدلة منھا
مَ  َما أَْتلُ  َتَعاَلْوا قُلْ   :قوله  -1  أَْواَلَدُكمْ  َتْقُتلُوا َواَل  ْحَساًناإِ  َوِباْلَوالَِدْينِ  َشْيًئا ِبهِ  ُتْشِرُكوا أاَلَّ  َعَلْيُكمْ  َربُُّكمْ  َحرَّ

اُھمْ  َنْرُزقُُكمْ  َنْحنُ  إِْماَلقٍ  ِمنْ  مَ  الَِّتي النَّْفسَ  َتْقُتلُوا َواَل  َبَطنَ  َوَما ِمْنَھا َظَھرَ  َما اْلَفَواِحشَ  َتْقَرُبوا َواَل  َوإِيَّ ُ  َحرَّ  إاِلَّ  هللاَّ
اُكمْ  َذلُِكمْ  ِباْلَحقِّ    )األنعام(  )151( َتْعقِلُونَ  َلَعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ

 َرِضيَ  - َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ   2930 برقم  )ُجْرمٍ  ِبَغْريِ  ُمَعاَهًدا قـََتلَ  َمنْ  ِإمثِْ ( بَاب) اجلِْْزيَةِ  ِكَتاب(صحيح البخاري  -2
ُهَما اللَّهُ    ." َعاًما َأْربَِعنيَ  َمِسريَةِ  ِمنْ  ُتوَجدُ  ِرَحيَها َوِإنَّ  اْجلَنَّةِ  ِئَحةَ رَا َيِرحْ  ملَْ  ُمَعاَهًدا قـََتلَ  َمنْ  :"قَالَ   النَِّيب  َعنْ  -َعنـْ
 خصمه كنت ومن خصمه، فأنا اذميً  آذى من":  قال  مسعودٍ  عن ابنِ 10913برقم  كنز العمال -3

  "القيامة يوم خصمته
  "تقتله فال هدمِ  على الرجلُ  أمنك إذا" : قال صرد بنِ  سليمانَ  عن 10909برقم  كنز العمال -4

وصححه ،  ةَ ماج ابنُ  رواهالذي  الحديثِ في   قوله هشبِ يُ   ." ِبَكافِرٍ  ُمْسلِمٌ  ُيْقَتلَ  اَل  : "  ه قولَ إن ثم 
  ."  هبولدِ  والد قتليُ  ال"  :قال  امرفوعً  عباسٍ  وابنِ  عمرَ عن  رواء الغليلإ األلباني في

  ؟  ...هبنِ ھل معنى ذلك أباحه قتل الوالد ال:وأتساءل 
  ، )151األنعام(  َوالَ تَْقتُلُوْا أَْوالََدُكم   :قال  ؛ال :الجواب 

ذھب فقد   ...  الذمي  على قتله للكافر ليس فيه أنه ال يعاقب المسلمُ "  ِبَكاِفرٍ  ُمْسِلمٌ  يـُْقَتلَ  َال  " :  كذلك قوله
 بن سعد والليث،  مالك نه يقتل وھو مذھبإف  ا وخيانةً غدارً  :أي ِغيلَة إلى أنه من قتل الكافر العلماء البعضُ 
 َعنْ  َمْعَمرٍ  َعنْ  الرَّزَّاقِ  َعْبدُ  َوَرَوى . الطريق قاطع يصنع كما ماله على يقتله أن عندهم الغيلة وقتل به، قتل غيلة قتله إن: قاال

يَةَ  َعَلْيهِ  َوَغلَّظَ  يـَْقتُـْلهُ  فـََلمْ  ُعْثَمانَ  ِإَىل  فـَُرِفعَ  الذِّمَّةِ  َأْهلِ  ِمنْ  رَُجًال  قـََتلَ  ُمْسِلًما َأنَّ  أَبِيهِ  َعنْ  َساملٍِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ    . الدِّ
 )154 ص/ 7 نيل األوطار ج ( . إذا قتل املسلم الذمي غيلة يُقتل به وإال مل يُقتل به :وقال مالك والليث 

 
رجالً من القبط، قتله غيلة،  حين كان أميًرا على المدينة، وقتل رجل مسلم وھو الذي فعله أَبان بن عثمان

 .)34ص  8الجوھر النقي مع السنن الكبرى ج ـ ( .فقتله به، وأَبان معدود من فقھاء المدينة
إلى أن المسلم ُيقتل بالذمي،  وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه وذھب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى

وائھا في عصمة الدم المؤبدة، ولما روي أن للقصاص من الكتاب والسنة، والست لعموم النصوص الموجبة
 )عبد الرزاق والبيھقي رواه(" أنا أكرم من وفَّى بذمته: "وقال. قتل مسلًما بمعاھد النبي

ا أُتي برجل من المسلمين قتل رجالً من أھل : فقامت عليه البيِّنة، فأمر بقتله، فجاء أخوه فقال، الذمة روي أن علّيً
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أنت أعلم؛  :قال. ال، ولكن قتله ال يرد عَليَّ أخي، وعوَّضوا يل ورضيُت : هددوك وفرقوك، قال همفلعل: إين قد عفوت، قال
  ) 34ص  8السنن الكبرى ج ـ في   والبيھقي ،أخرجه الطبراني(. من كانت له ذمتنا فدمه كدمنا، وديته كديتنا

  
 ...ألنه تعارك مع اإلسرائيلي؛ ا أنه قتل المصري متعمدً  موسى  إلىالمقدس ينسب  لكتابَ ان إ  :ا  ثالثً 

ا َكبَِر ُموَسى أَنَّهُ َخَرَج إِلَى إِْخَوتِِه لِيَْنظَُر 11عدد 2سفر الخروج إصحاح  و ذلك في َوَحَدَث فِي تِْلَك األَيَّاِم لَمَّ
فَاْلتَفََت إِلَى ھُنَا َوھُنَاَك َوَرأَى أَْن لَْيَس 12فِي أَْثقَالِِھْم، فََرأَى َرُجالً ِمْصِريًّا يَْضِرُب َرُجالً ِعْبَرانِيًّا ِمْن إِْخَوتِِه، 

ْملِ      .أََحٌد، فَقَتََل اْلِمْصِريَّ َوطََمَرهُ فِي الرَّ
  !؟ )ال يقتل مسلم بكافر (كان المعني   كما يذكر النصُ  المصري  ھل لما  قتل موسي :أتساءلو  

األندلس وقتلوا من فيھا على بكرة  نصليبيوعندما دخل الالتفتيش  عن محاكمِ ني نيخبرو المعترضينوليت 
   ولم يقتل نصراني بمسلم ھل ھذه عنصريه أم ماذا ؟، أبيھا 

لم  ذنبٍ  بغيرِ من المسلمين   واحدٍ  ا في يومٍ سبعون ألفً  لَ تِ وقُ   الصليبينعلى أيدي  و لما سقطت القدس
  عنصرية أم ماذا؟ يكونوا محاربين

حتى أن البيض دبروا  لسودلقتل البيض   ؛قريبٍ  زمنٍ  منذُ  وغيرھايبية أم ھل نسوا ما حدث في أمريكا الصل 
  !؟م 1968ل سنة تِ زعيم تحرير السود مارتين لوثر كينج فقٌ  اغتيالَ 

عنصرية أم .... حتى العربي النصراني مضطھد في بالد الغرب المسيحيوالعنصرية ضد العرب والمسلمين 
  !؟...ماذا

  
            !اا أو مظلومً أنصر أخاك ظالمً :نبيٌّ يقول                                           

  
  كمفقد قال نبيُّ  ....اآلخرين وتظلموا  ، كم بكم أنه أوصاكم أن تنصروا بعضكم البعضمن رحمة نبيِّ  :قالوا

  " َمْظُلوًما َأوْ  ظَاِلًما َأَخاكَ  اْنُصرْ  : "لرجلٍ  
َا الظَّاِلُمونَ  يـَْعَملُ  َعمَّا َغاِفًال  اللَّهَ  َحتَْسَنبَّ  َوَال {  :تـََعاَىل  اللَّهِ  َوقـَْولِ  َواْلَغْصبِ  اْلَمظَاملِِ  ِكَتاب( ِكَتاب  صحيح البخاريالحديث في   ِإمنَّ

ثـََنا  2263برقم )  ُلوًماظْ مَ  َأوْ  ظَاِلًما َأَخاكَ  َأِعنْ (  بَاب) } رُُءوِسِهمْ  ُمْقِنِعي ُمْهِطِعنيَ  اْألَْبَصارُ  ِفيهِ  َتْشَخصُ  لِيَـْومٍ  يـَُؤخُِّرُهمْ   ُعْثَمانُ  َحدَّ
ثـََنا َشْيَبةَ  َأِيب  ْبنُ  :"   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :يـَُقوُل   َماِلكٍ  ْبنَ  أََنسَ  مسَِعَ  الطَّوِيلُ  َوُمحَْيدٌ  أََنسٍ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِيب  ْبنُ  اللَّهِ  ُعبَـْيدُ  َأْخبَـَرنَا ُهَشْيمٌ  َحدَّ

  ." َمْظُلوًما َأوْ  ظَاِلًما َأَخاكَ  اْنُصرْ 
  

  الرد على الشبھة •
  

  :تدلل على ذلك أدلة منھا...للمسلمين غيرھم  نھي عن ظلمِ ي  محمدٌ  اإلسالم الذي جاء به  إن : أوالً 
  
ُرھُْم لِيَْوٍم تَْشَخُص فِيِه األَ : قوله -1 ا يَْعَمُل الظَّالُِموَن إِنََّما يَُؤخِّ  ْبَصاُر َوالَ تَْحَسبَنَّ ّهللاَ َغافاِلً َعمَّ
  ).42إبراھيم(
ِ ُشھََداء بِاْلقِْسِط َوالَ يَْجِرَمنَُّكْم َشنَآُن قَْوٍم َعلَى أَ   : قوله -2 ّ ِ اِميَن  الَّ تَْعِدلُوْا يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا ُكونُوْا قَوَّ

  ). 8المائدة( بَِما تَْعَملُوَن اْعِدلُوْا ھَُو أَْقَرُب لِلتَّْقَوى َواتَّقُوْا ّهللاَ إِنَّ ّهللاَ َخبِيٌر 
ا ليس فإنه ؛ اكافرً  كان وإن املظلوم دعوةَ  اتقوا ":قال  767برقم  السلسلة الصحيحةِ  -3   . " حجاب دو
   ". اكافرً  كان وإن ":  هقولِ من  نالحظ  
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 والتاريخِ  ةِ السير وھذا ثابت في كتبِ  ،أروع األمثلة في العدل مع المخالفين لھم  ضرب الصحابةٌ  -4
  .؛منھا ما سبق ذكره في الشبھِة الماضية

من اآلخرين ونظلم ، ا نا أن ننصر بعضنا بعضً اأوص نا بأن نبيَّ ھم الباطل ؤادعا سقط ي وعليه 
  . ...المخالفين

  
لكنھم لم  ؛في صحيح البخاري وغيره  طرقٍ  جاء من عدةِ المعترضون  الذي استدل به الحديثَ  إن :ا ثانيً 

على  بھا استدلواالتي  ل الروايةَ فصّ الرواية التي تُ تلك وأذكر .. ... الظن بھم حث ھذا إن أحسنتُ يدققوا الب
 قَالَ  :قَالَ   أََنسٍ  َعنْ   6438صحيح البخاري برقم ففي  المعنى، يتضحبين الروايتين  الجمعِ  من خاللِ ف شبھتھم

 ظَاِلًما َكانَ  ِإَذا َأفـََرأَْيتَ  َمْظُلوًما َكانَ  ِإَذا أَْنُصُرهُ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :رَُجلٌ  فـََقالَ "  ًماَمْظُلو  َأوْ  ظَاِلًما َأَخاكَ  اْنُصرْ :"   اللَّهِ  َرُسولُ 
  . " َنْصُرهُ  َذِلكَ  فَِإنَّ  الظُّْلمِ  ِمنْ  َمتْنَـُعهُ  َأوْ  َحتُْجُزهُ  :"قَالَ ؟  أَْنُصُرهُ  َكْيفَ 
 لما سألوذلك ، وتوضح معنى النصرة ،  استدلوا بھا األولي التي الروايةَ ل فصّ أن ھذه الرواية تٌ  نالحظ

 َأوْ  َحتُْجُزهُ  قَالَ  أَْنُصُرهُ  َكْيفَ  ظَاِلًما َكانَ  ِإَذا َأفـََرأَْيتَ  َمْظُلوًما َكانَ  ِإَذا أَْنُصُرهُ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: " فقال   النبيَ  الصحابة أحدٌ 
  ". َنْصُرهُ  َذِلكَ  فَِإنَّ  الظُّْلمِ  ِمنْ  َمتْنَـُعهُ 

ووجد  )خالد (في طريقه إلى العمل اسمه سيركان ي امسلمً  الً لو أن ھناك رج:  بالمثال يتضح المقال :◌ُ قلت 
فتدخل خالد فأخذ المسلم الظالم ،  وبقسوةٍ  المسلم يضرب النصراني بعنفٍ ؛ يتعارك مع نصراني   امسلمً 

ذلك بالنسبة للمسلم الظالم نصرة له حيث ن إف؛  )خالد(هوعنفه ليدفعه عن ظلمه للنصراني الظاھر بالنسبة ل
! ؟  نافھل ھذا ظلم لآلخرين أم قمة العدل والرحمة من وصايا نبيِّ ؛ ه للنصراني المظلوم  منع عن ظلمِ 

  .المسلمين  مع غيرِ  والرحمةِ  أألحاديث التي تدل على العدلِ  من أروعِ  ال شك أن ھذا الحديثَ  :الجواب
فقام أحمد ليمنعه عن  ، وھو أخ مسلم له يدخن )إسماعيل(للمسجد وجد  )مدأح(في طريق ذھاب  :خرآمثال  

فھذا ھو  ؛ه بالتدخين ن إسماعيل ظالم لنفسِ إكان ذلك نصرة إلسماعيل حيث .. .التدخين بالنصيحة أو الفعل
  . -و الحمد - المعترضون وليس كما فھم. " َمْظُلوًما َأوْ  ظَاِلًما َأَخاكَ  اْنُصرْ  ":  النبيِّ  معني حديثِ 

بن عمي على اأنا وأخويا على بن عمي وأنا و( من األمثال المشھورة على األلسن عندنا في مصر : تنبيه 
   ).الغريب 

   ...ه ورسولُ  البغيضة التي نھى عنھا هللاُ  ھذا المثل يدعو إلى العنصريةِ  إن :قلتُ 
  

أمر بظلِم  بطل ادعاءھم  بأن النبيَّ وھذا ي.... إن النبيَّ نھى عن ظلم المعاھد والذمي :ا ثالثً 
  :تدلل على ذلك أدلة منھا.... اآلخرين 

َمارَةِ  اْخلََراجِ ( ِكَتابداود  أبيسنن  -1  برقم )  بِالتَِّجارَاتِ  اْختَـَلُفوا ِإَذا الذِّمَّةِ  َأْهلِ  تـَْعِشريِ  ِيف  (بَاب )َواْلَفْيءِ  َواْإلِ
ثـََنا  2654 َثِين  َوْهبٍ  اْبنُ  َأْخبَـَرنَا اْلَمْهِريُّ  دَ َداوُ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َحدَّ  َعنْ  َأْخبَـَرهُ  ُسَلْيمٍ  ْبنَ  َصْفَوانَ  َأنَّ  اْلَمِديِينُّ  َصْخرٍ  أَبُو َحدَّ

َناءِ  ِمنْ  ِعدَّةٍ  َيةً  آبَاِئِهمْ  َعنْ   اللَّهِ  َرُسولِ  َأْصَحابِ  أَبـْ تَـَقَصهُ  َأوْ  ،ًداُمَعاهِ  ظََلمَ  َمنْ  َأَال  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  ِدنـْ  َأوْ  ،انـْ
  ". اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َحِجيُجهُ  فَأَنَا نـَْفسٍ  ِطيبِ  ِبَغْريِ  َشْيًئا ِمْنهُ  َأَخذَ  َأوْ  ،طَاقَِتهِ  فـَْوقَ  َكلََّفهُ 

 اللَّهُ  َرِضيَ  -َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  دِ َعبْ  َعنْ   2930برقم) ُجْرمٍ  ِبَغْريِ  ُمَعاَهًدا قـََتلَ  َمنْ  ِإمثِْ  (بَاب )اجلِْْزيَةِ ( ِكَتاب صحيح البخاري -2
ُهَما   ". َعاًما َأْربَِعنيَ  َمِسريَةِ  ِمنْ  ُتوَجدُ  ِرَحيَها َوِإنَّ  اْجلَنَّةِ  رَاِئَحةَ  َيِرحْ  ملَْ  ُمَعاَهًدا قـََتلَ  َمنْ  :"قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ  - َعنـْ

  
بن اأنا وأخويا على بن عمي وأنا و(عندنا في مصرالشائع  المثلَ  فيه  يجدالمقدس  الكتابِ في  إن المتأملَ :ربًعا 

الذي تعارك مع أخيه ) المصري (الرجل البريء   قتل موسى  وذلك لما). عمي على الغريب 
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ا َكبَِر ُموَسى أَنَّهُ َخَرَج إِلَى إِْخَوتِِه 11عدد2سفر الخروج إصحاحكما يذكر ) اإلسرائيلي( َوَحَدَث فِي تِْلَك األَيَّاِم لَمَّ
فَاْلتَفََت إِلَى ھُنَا َوھُنَاَك َوَرأَى أَْن 12يَْنظَُر فِي أَْثقَالِِھْم، فََرأَى َرُجالً ِمْصِريًّا يَْضِرُب َرُجالً ِعْبَرانِيًّا ِمْن إِْخَوتِِه، لِ 

ْملِ      .لَْيَس أََحٌد، فَقَتََل اْلِمْصِريَّ َوطََمَرهُ فِي الرَّ
  ! الكريم  ذلك في القرآنِ  إن:  ن قيلإف
ْن أَْھلِھَا فََوَجَد فِيھَا َرُجلَْيِن يَْقتَتاَِلِن ھََذا ِمن   :يقول الكريم  القرآنَ إن : لتُ ق َوَدَخَل اْلَمِدينَةَ َعلَى ِحيِن َغْفلٍَة مِّ

ِه فََوَكَزهُ ُموسَ  ِه فَاْستََغاثَهُ الَِّذي ِمن ِشيَعتِِه َعلَى الَِّذي ِمْن َعُدوِّ ى فَقََضى َعلَْيِه قَاَل ھََذا ِمْن ِشيَعتِِه َوھََذا ِمْن َعُدوِّ
بِيٌن  ِضلٌّ مُّ   .)15القصص( َعَمِل الشَّْيطَاِن إِنَّهُ َعُدوٌّ مُّ

   .دفعه  :أي) َوَكَزهُ  ( ومعنىَ .  " فََوَكَزهُ ُموَسى فَقََضى َعلَْيهِ "  نالحظ 
ا َولَْيَس َعلَيْ   :يقول وهللاُ  ،المصري قتلِ لا متعمدً  لم يكن موسىف وعليه ُكْم ُجنَاٌح فِيَما أَْخَطأْتُم بِِه َولَِكن مَّ

ِحيماً  ُ َغفُوراً رَّ َدْت قُلُوبُُكْم َوَكاَن هللاَّ   ). 5 األحزاب ( تََعمَّ
ألنه كان يلتفت ھنا ؛ ا لقتل المصري كان متعمدً  المقدس نجد أن موسى  الكتابِ  نصِ  ىلكن بالنظر إل 

 يقول؛  بحسب ما ينسب نص الكتاب المقدس لموسى وذلك  ،ريحد قبل قتله للمصأوھناك ليرى ھل يراه 
ْملِ  ":النصُ     !!"فَاْلتَفََت إِلَى ھُنَا َوھُنَاَك َوَرأَى أَْن لَْيَس أََحٌد، فَقَتََل اْلِمْصِريَّ َوطََمَرهُ فِي الرَّ

  
                           

  
  !نوب المسلمين على اليھود و النصارىهللا يضع ذ:نبيٌّ يقول                                

  
 اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  نَاسٌ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  جيَِيءُ  " :إلى أنه قال  بنا كموصلت رحمة نبيِّ  لقد: االستھزاءِ  قالوا على سبيِل◌ِ 

يَـْغِفُرَها اْجلَِبالِ  َأْمثَالِ  ِبُذنُوبٍ    ". َصاَرىَوالنَّ  اْليَـُهودِ  َعَلى َوَيَضُعَها َهلُمْ  اللَّهُ  فـَ
ُلهُ  َكثـُرَ  َوِإنْ  اْلَقاِتلِ  تـَْوبَةِ  قـَُبولِ (باب  )التوبة(صحيح مسلم  كتاب في الحديث ! فھل ھذا ھي الرحمة ؟  برقم )  قـَتـْ

ثـََنا 4971 ثـََنا َروَّادٍ  َأِيب  ْبنِ  َجبَـَلةَ  ْبنِ  َعبَّادِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ ثـََناحَ  ُعَمارَةَ  ْبنُ  َحَرِميُّ  َحدَّ  َعنْ  الرَّاِسِيبُّ  طَْلَحةَ  أَبُو َشدَّادٌ  دَّ
يَـْغِفُرَها اْجلَِبالِ  َأْمثَالِ  ِبُذنُوبٍ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  نَاسٌ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  جيَِيءُ  :"قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  بـُْرَدةَ  َأِيب  َعنْ  َجرِيرٍ  ْبنِ  َغْيَالنَ   فـَ

 ِبهِ  َفَحدَّْثتُ : بـُْرَدةَ  أَبُو قَالَ  . الشَّكُّ  ِممَّنْ  َأْدِري َال  :َرْوحٍ  أَبُو قَالَ  أَنَا َأْحِسبُ  ِفيَما".  َوالنََّصاَرى اْليَـُهودِ  َعَلى َهاَوَيَضعُ  َهلُمْ  اللَّهُ 
  . نـََعمْ : قـُْلتُ   النَِّيبِّ  َعنْ  َهَذا َحدََّثكَ  َأبُوكَ  :فـََقالَ  اْلَعزِيزِ  َعْبدِ  ْبنَ  ُعَمرَ 

  
  ى الشبھةالرد عل •

  
  :تدلل على ذلك أدلة منھا ..... للعبيد ليس بظالمٍ   إن هللاَ  :أوالً 

َمْت أَْيِديُكْم َوأَنَّ : قوله  -1    ).آل عمران(◌ِ  ّهللاَ َلْيَس ِبَظالٍَّم لِّْلَعِبيد َذلَِك ِبَما َقدَّ
ةٍ  ِمْثَقالَ  َيْظلِمُ  اَل  هللاََّ  إِنَّ :   قوله -2   )40( َعِظيًما أَْجًرا َلُدْنهُ  ِمنْ  َوُيْؤتِ  ُيَضاِعْفَھا َسَنةً حَ  َتكُ  َوإِنْ  َذرَّ
)النساء(.   
ٍم لِّْلَعِبيدِ  َمْن َعِمَل َصالِحاً َفلَِنْفِسِه َوَمْن أََساء :  قوله -3    . )46فصلت(  َفَعَلْيَھا َوَما َربَُّك ِبَظالَّ
نفَُسُھْم َفَما أَْغَنْت َعْنُھْم آلَِھُتُھُم الَِّتي َيْدُعوَن ِمن ُدوِن ّهللاِ ِمن أَ  َوَما َظَلْمَناُھْم َوَلـِكن َظَلُمواْ  :   قوله-4 

ا َجاء أَْمرُ     . )101 ھود(  َربَِّك َوَما َزاُدوُھْم َغْيَر َتْتِبيبٍ  َشْيٍء لِّمَّ
ا فِ  :  هلنبيِّ   قوله -5 يِه َوَيقُولُوَن َيا َوْيَلَتَنا َماِل َھَذا اْلِكَتاِب َوُوِضَع اْلِكَتاُب َفَتَرى اْلُمْجِرِميَن ُمْشفِقِيَن ِممَّ

  .) 49الكھف( اَل ُيَغاِدُر َصِغيَرًة َواَل َكِبيَرًة إاِلَّ أَْحَصاَھا َوَوَجُدوا َما َعِملُوا َحاِضراً َواَل َيْظلُِم َربَُّك أََحداً 
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  .... فھذا يدل على عدلهِ ؛ للعبيد  ليس بظالمٍ   إذا كان هللاُ فوعليه  
، من العذاب أن تطرح عليھم ذنوب غيرھم  ألن؛ قد يكون في ظاھره إھانة لھم  وأما الحديث الذي معنا 

على المؤمنين حيث يشفى  هللاِ  وھذا من فضلِ ، في النار  أصالً  ألنھم ؛أن ھذه الذنوب ال تؤثر فيھم والظاھر
  . و زيادة الحسرة عليھم ليس إالفيكون ذلك من باب تحقيرھم  ....عليھم هُ مَ عَ ،ويظھر نِ صدورھم 

 خمسة أسئلة يختاراالمتحان  ةفي ورق؛  ةمعين يمتحن في مادةٍ  ھناك طالبٌ  :بالمثال يتضح المقال:  ◌ُ قلت 
وكانت ،من األسئلة االختيارية  وأجاب على سؤالٍ  ، أسئلة ةأجاب الطالب عن الثالثِ ،منھا ثالثة ليجيب عليھا 

 )االختياري (وإذا بالمصحح يصحح السؤال اإلضافي،  ھابعد تصحيح الثالثة األسئلةالنتيجة أنه رسب في 
أضاف إليه فراسب  ھو أصالً ؛ لطالب الراسب لنتيجته  ضيفيفإذا به ،فيه فيجده راسبا  الذي أختاره الطالب

  . أيًضانتيجة السؤال االختياري فما نجح 
وا   : قال ؛شركھم  إن ماتوا على أن اليھود والنصارى في النار نعتقدفھكذا   إِنَّ الَِّذيَن َكَفُروا َوَصدُّ

ِ ُثمَّ َماُتوا َوُھْم ُكفَّاٌر َفَلن َيْغفِرَ  ُ َلُھمْ  َعن َسِبيِل هللاَّ   .ھذا إن حملنا الحديث على ظاھره). 34محمد(  هللاَّ
فساد يحاولون إاليھود والنصارى  ألن؛والنصارى  اليھودِ  بعض الشراح أن ذلك على شرارِ وذھب 

ھذه الذنوبف، للمسلمين  اھذه المنكرات سببت ذنوبً  ....المسلمين عن طرق اإلعالم والجنس والمخدرات  
و هللا  ى الكتو,  وبفضله تسقط عن المسلمين بعف ا  ينفراوضع عل ونھم سنو ؛مثلھ للمسلمين  ا الشرَ لك

  :ما يليذلك  يقوي؛
وْا َعن  : قوله  -1   ) 88 النحل(  ِزْدَناُھْم َعَذاباً َفْوَق اْلَعَذاِب ِبَما َكاُنوْا ُيْفِسُدونَ  َسِبيِل هللاِّ الَِّذيَن َكَفُروْا َوَصدُّ
ومنعوا غريهم عن اإلميان باهللا , وكذَّبوك  - أيها الرسول -الذين جحدوا وحدانية اهللا ونبوتك :  جاء في التفسيِر الميسر 

وهذا بسبب تعمُّدهم اإلفساد وإضالل العباد ; احلق إتباعهم الناس عن ا على كفرهم وعذابًا على صدِّ زدناهم عذابً , ورسوله
   أھـ . بالكفر واملعصية

ا اْلقَِياَمةِ  َيْومَ  َوَلُيْسأَلُنَّ  أَْثَقالِِھمْ  َمعَ  َوأَْثَقااًل  أَْثَقاَلُھمْ  َوَلَيْحِملُنَّ   :  قوله -2  ( )13( َيْفَتُرونَ  َكاُنوا َعمَّ
العنكبوت(  
  

 مـع اهللا سـبيل عـن وصدُّوا أضلوا َمن وأوزار وآثامها، أنفسهم أوزار املشركون هؤالء وليحمَلنَّ  : لتفسيِر الميسرجاء في ا
  أھـ .األكاذيب من خيتلقونه كانوا عما القيامة يوم ولُيسأُلنَّ  شيء، تابعيهم أوزار من ينقص أن دون أوزارهم،

ْسَالمِ  ِيف  َسنَّ  َمنْ    :"اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  1691برقم  صحيح مسلم -3 َـا َعِملَ  َمنْ  َوَأْجرُ  َأْجُرَها فـََلهُ  َحَسَنةً  ُسنَّةً  اْإلِ  بـَْعـَدهُ  ِ
ْسَالمِ  ِيف  َسنَّ  َوَمنْ  َشْيءٌ  ُأُجورِِهمْ  ِمنْ  يـَنـُْقصَ  َأنْ  َغْريِ  ِمنْ  َا َعِملَ  َمنْ  َوِوْزرُ  ِوْزرَُها َعَلْيهِ  َكانَ  َسيَِّئةً  ُسنَّةً  اْإلِ  َأنْ  غَـْريِ  ِمـنْ  بـَْعـِدهِ  ِمـنْ  ِ

  ." َشْيءٌ  َأْوزَارِِهمْ  ِمنْ  يـَنـُْقصَ 
  : في شرحه -  رحمه هللاُ  - النوويُّ  اإلمامُ قال  -4
  ) ِبُذنُوبٍ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  نَاس اْلِقَياَمة يـَْوم جيَِيء( :  ْولهقَ 

ُهمْ  َوُيْسِقطَها ، ِلْلُمْسِلِمنيَ  الذُّنُوب تِْلكَ  يـَْغِفر  اللَّه َأنَّ :  َفَمْعَناهُ  مْ  ِبُكْفرِِهمْ  ِمْثلَها َوالنََّصاَرى اْليَـُهود َعَلى َوَيَضع ، َعنـْ  ، َوُذنُو
  أُْخَرى ِوْزر َواِزَرة َتِزر َواَل    : ِلَقْوِلهِ  التَّْأِويل َهَذا ِمنْ  بُدّ  َوَال  ، اْلُمْسِلِمنيَ  ِبُذنُوبِ  َال  بَِأْعَماهلِِمْ  النَّار فـَُيْدِخلهُ 

  ).164ألنعاما(
  ) َوَيَضعَها: (  َوقـَْوله
مْ  اْلُمْسِلِمنيَ  َعنْ  َوتـََعاَىل  ُسْبَحانه َأْسَقطَ  َلمَّا َلِكنْ  ذََكْرنَاهُ  َكَما ِبُذنُوِِمْ  ِمْثلَها َعَلْيِهمْ  َيَضع:  َواْلُمَراد َجمَاز  اْلُكفَّار َعَلى َوأَبـَْقى ، َسيَِّئا

مْ   ِلْلُكفَّارِ  َكانَ  آثَاًما اْلُمَراد َيُكون َأنْ  َوَحيَْتِمل ، ِإْمثهمْ  َوُهوَ  ، اْلَباِقي اْإلِمثْ  َمحَُلوا ِلَكْوِِمْ  اْلَفرِيَقْنيِ  ِإمثْ  َمحَلَ  َمنْ  َمْعَىن  ِيف  َصاُروا ، َسيَِّئا
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 َسيَِّئة ُسنَّة َسنَّ  ،َوَمنْ  َسنُّوَها ِلَكْوِِمْ  ِمْثلَها، ُكفَّارالْ  َعَلى ،َويُوَضع  اللَّه ِبَعْفوِ  اْلُمْسِلِمنيَ  َعنْ  فـََتْسُقط َسنُّوَها بَِأنْ  ، ِفيَها َسَبب
َا يـَْعَمل َمنْ  ُكلّ  ِوْزر ِمْثل َعَلْيهِ  َكانَ    أھـ .َأْعَلمأعلى و  َواَللَّه.ِ
  

-  ضعفه األلبانيُّ فقد  ،فال تقام به حجة ؛ العلماءِ  عند بعِض  ضعيفٌ )محل الشبھة ( إن ھذا الحديثَ  :اثانيً 
  . ) منكر(  - 1316برقم  الضعيفةِ  في السلسلةِ  -هللاُ  رحمه
  كيف يكون في صحيح مسلم حديث ضعيف ؟  :إن قيل
،وليس معنى ذلك أن كل ما جاء  إن صحيحي البخاري ومسلم ھما أصحا كتابين بعد كتاِب هللا : ◌ُ قلت

  ...صصون في ھذا المجال فقطففيھما مسائل ال يعلمھا إال العالمون المتخ....فيھما صحيح كالقرآن الكريم 
  

ذنوَب المسلِم على   هللاُ  ھل يلقي:  ھوعلى فرض صحة الرواية  إن ھناك سؤالً يطرح نفسه:ثالًثا
  اليھودي والنصراني فقط أم على المسلم أيًضا ؟

تدلل …المسلم على المسلِم أيًضا ،وليس اليھودي والنصراني فقط كما زعموا ذنوبَ   يلقي: الجواب
  :ك أدلة منھاعلى ذل

 َأوْ  ِعْرِضهِ  ِمنْ  ِألَِخيهِ  َمْظَلَمةٌ  َلهُ  َكاَنتْ  َمنْ :" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   2269برقم  صحيح البخاري -1
ْلَيَتَحلَّْلهُ  َشْيءٍ   َلهُ  َتُكنْ  ملَْ  َوِإنْ  َمْظَلَمِتهِ  ِبَقْدرِ  ِمْنهُ  ُأِخذَ  َصاِلحٌ  َعَملٌ  هُ لَ  َكانَ  ِإنْ  ِدْرَهمٌ  َوَال  ِديَنارٌ  َيُكونَ  َال  َأنْ  قـَْبلَ  اْليَـْومَ  ِمْنهُ  فـَ

  ".َعَلْيهِ  َفُحِملَ  َصاِحِبهِ  َسيَِّئاتِ  ِمنْ  ُأِخذَ  َحَسَناتٌ 
 َمنْ  ِفيَنا اْلُمْفِلسُ : قَاُلوا ؟ اْلُمْفِلسُ  َما أََتْدُرونَ  :قَالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   4678برقم  صحيح مسلم -2
 َهَذا َوَقَذفَ ، َهَذا َشَتمَ  َقدْ  َويَْأِيت  َوزََكاةٍ  َوِصَيامٍ  ِبَصَالةٍ  اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  يَْأِيت  أُمَِّيت  ِمنْ  اْلُمْفِلسَ  ِإنَّ  :"فـََقالَ ،  َمَتاعَ  َوَال  َلهُ  ِدْرَهمَ  َال 
 يـُْقَضى َأنْ  قـَْبلَ  َحَسَناتُهُ  فَِنَيتْ  فَِإنْ  َحَسَناتِهِ  ِمنْ  َوَهَذا َحَسَناتِهِ  ِمنْ  َهَذا فـَيُـْعَطى َهَذا َوَضَربَ ،  َهَذا َدمَ  َوَسَفكَ ، َهَذا َمالَ  َوَأَكلَ ،
  ".النَّارِ  ِيف  طُِرحَ  مثَُّ  َعَلْيهِ  َفطُرَِحتْ  َخطَايَاُهمْ  ِمنْ  ُأِخذَ  َعَلْيهِ  َما

  ....ال عنصرية ،ويھدم زعمھم الباطل: إذن
  

في الدنيا ويخدعھم ،  والبشرَ  يضل األنبياءَ أنه  الربِّ  إلىالمقدس يجده ينسب  في الكتابِ  ملَ المتأ إن :ارابعً 
  :منھا مواضعٍ  عدةِ في نجد ذلك .... ھمعلي اأنه يضع ذنوبً  :أي قبل اآلخرة

بَّ قَْد أَ 9عدد 14 إصحاح حزقيالسفر  -1  ، َوَسأَُمدُّ يَِدي فَإَِذا َضلَّ النَّبِيُّ َوتََكلََّم َكالًَما، فَأَنَا الرَّ ْضلَْلُت ذلَِك النَّبِيَّ
ائِِل يَُكوُن إِْثُم النَّبِيِّ . َويَْحِملُوَن إِْثَمھُمْ 10. َعلَْيِه َوأُبِيُدهُ ِمْن َوْسِط َشْعبِي إِْسَرائِيلَ     !!.َكإِْثِم السَّ

ُسوا ُسبُوتِي، َوَكانَْت ألَنَّھُْم لَْم يَْصنَُعوا أَْحَكاِمي، بَْل َرفَضُ 24عدد20 إصحاح حزقيالسفر  -2 وا فََرائِِضي، َونَجَّ
ْستُھُْم 26َوأَْعطَْيتُھُْم أَْيًضا فََرائَِض َغْيَر َصالَِحٍة، َوأَْحَكاًما الَ يَْحيَْوَن بِھَا، 25. ُعيُونُھُْم َوَراَء أَْصنَاِم آبَائِِھمْ  َونَجَّ

بُّ بَِعطَايَاھُْم إِْذ أََجاُزوا فِي النَّاِر ُكلَّ فَاتِِح رَ     .ْحٍم، ألُبِيَدھُْم، َحتَّى يَْعلَُموا أَنِّي أَنَا الرَّ
َوبُِكلِّ َخِديَعِة اإِلْثِم، فِي اْلھَالِِكيَن، ألَنَّھُْم لَْم يَْقبَلُوا َمَحبَّةَ اْلَحقِّ 10عدد 2الثانية إصحاح  تسالونيكي بولس رسالة -3

قُوا اْلَكِذَب، َوألَْجِل ھَذا َسيُْرِسُل إِلَيْ 11. َحتَّى يَْخلُُصوا الَِل، َحتَّى يَُصدِّ لَِكْي يَُداَن َجِميُع الَِّذيَن لَْم 12ِھُم هللاُ َعَمَل الضَّ
وا بِاإِلْثمِ  ، بَْل ُسرُّ قُوا اْلَحقَّ   .يَُصدِّ

  ُؤُكْم،فَتَْعبُُدوَن فَأَْطُرُدُكْم ِمْن ھِذِه األَْرِض إِلَى أَْرٍض لَْم تَْعِرفُوھَا أَْنتُْم َوالَآبَا13عدد16إصحاحميا سفر إر -4
 .ھُنَاَك آلِھَةً أُْخَرى نَھَاًرا َولَْيالً َحْيُث الَ أُْعِطيُكْم نِْعَمةً 
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ْيَت قُلُوبَنَا َعْن َمَخافَتَِك؟ اْرجْع ِمْن أَْجِل 17عدد 63إصحاح  إشعياء -5 لَِماَذا أَْضلَْلتَنَا يَا َربُّ َعْن طُُرقَِك، قَسَّ
  .كَ َعبِيِدَك، أَْسبَاِط ِميَراثِ 

ِمَن 12عدد24اصحاح أيوبسفر  وذلك في !للظلم  ال ينتبهُ أنه  الربِّ إلى  ينسب) الكتاب المقدس( هويجد
  .اْلَوَجِع أُنَاٌس يَئِنُّوَن، َونَْفُس اْلَجْرَحى تَْستَِغيُث، َوهللاُ الَ يَْنتَبِهُ إِلَى الظُّْلمِ 

َ حَ  :إذ يقول  صدق هللاُ :  ◌ُ قلت قَّ قَْدِرِه َواأْلَْرُض َجِميعاً قَْبَضتُهُ يَْوَم اْلقِيَاَمِة َوالسَّماَواُت َوَما قََدُروا هللاَّ
ا يُْشِرُكونَ    ) .67الزمر (  َمْطِويَّاٌت بِيَِمينِِه ُسْبَحانَهُ َوتََعالَى َعمَّ

  
  ! سلممال أيھامن النار  فَِكاُككَ  اليھودي والنصراني:نبيٌّ يقول                                     

  
  للعنصريةنھا تدعوا إ :فقالوا األحاديث بعضِ  من خاللِ   النبيِّ في  الطعنَ  أردواثم  العنصريةِ عن  واتحدث

ُلهُ  َكثـُرَ  َوِإنْ  اْلَقاِتلِ  تـَْوبَةِ  قـَُبولِ (باب ) التوبة (صحيح مسلم كتابجاء في  ، أو النار الجنةِ  دخولِ  فيحتى   تـْ  برقم )قـَ
ثـََنا أَبُو بَ  4969 ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن طَْلَحَة ْبِن َحيَْىي َعْن َأِيب بـُْرَدَة َعْن َأِيب ُموَسى قَالَ َحدَّ  :"قَاَل َرُسوُل اللَِّه  :ْكِر ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ

    ".َهَذا ِفَكاُكَك ِمْن النَّارِ  :ولُ ِإَىل ُكلِّ ُمْسِلٍم يـَُهوِديًّا َأْو َنْصَرانِيًّا فـَيَـقُ  ِإَذا َكاَن يـَْوُم اْلِقَياَمِة َدَفَع اللَُّه 
  

  الرد على الشبھة •
  

فلن  سلم واتبع الحقَ أال لو إ ه ووجحدَ ، وكابر عنه  رأى الحقَ  إذا إال النارَ  اأحدً ال يدخل   هللاَ إن  :   أوالً 
لدين    هجحود و، وعناده  ، يدخل النار بسبب كفره  النصراني وأ اليھودين إكذلك ف ....اأبدً يدخل النار 

  :عدة مواضع من كتابه منھافي   الحق وھذا أمر ذكره هللاُ 
 َولَھُْم َوَعَد هللا اْلُمنَافِقِيَن َواْلُمنَافِقَاِت َواْلُكفَّاَر نَاَر َجھَنََّم َخالِِديَن فِيھَا ِھَي َحْسبُھُْم َولََعنَھُُم ّهللاُ   :  قوله -1

قِيٌم    ) .68التوبة( َعَذاٌب مُّ
   

الَِحاِت َجنَّاٍت تَْجِري ِمن تَْحتِھَا األَْنھَاُر َخالِِديَن فِيھَا بِإِْذنِ   : قوله - 2    َوأُْدِخَل الَِّذيَن آَمنُوْا َوَعِملُوْا الصَّ
   .)23إبراھيم(   َربِِّھْم تَِحيَّتُھُْم فِيھَا َسالَمٌ 

  . )54يس ( َزْوَن إاِلَّ َما ُكنتُْم تَْعَملُوَن فَاْليَْوَم اَل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئاً َواَل تُجْ   :  قوله -3
  
 فيما ورد من والنارِ  الجنةِ  دخولِ  في عنصرية فال توجد؛   باطل مردود عليھمالسابق ذكره قولھم  إن:  اثانيً  

   ! فيه عنصرية ا الحديثھذ نإ :ھم يقولون.   النبيِّ  أحاديثِ 
  :على ما يليدلت  السنةألن   ؛ بھم الظَن◌َ  حسنتُ إن أ ھمفھمِ  قلةِ على  قولھم دليلٌ  نإ:  ◌ُ قلت 
، للقران  قارئأول من تسعر بھم النار  :بذلك فقال وقد أخبر  ؛ من المسلمين أول من يدخلون النارَ  أن -1

فعلوا العبادات رياء وسمعة من أجل أن  :أعني؛ النَّاسِ  ِرَئاءَ  العباداتألنھم فعلوا ھذه  ؛ وجواد ، ومجاھد 
َثِين  أيب هريرة قال  عن 2304في سنن الترمذي برقم  ثبت  ....،فليس عملھم   بين الناسحمدوا يُ   َرُسولُ  َحدَّ

 َما ُأَعلِّْمكَ  َأملَْ  :ِلْلَقاِرئِ  اللَّهُ  فـَيَـُقولُ  اْلَمالِ  َكِثريُ  َورَُجلٌ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  يـَْقَتِتلُ  َورَُجلٌ  اْلُقْرآنَ  َمجَعَ  رَُجلٌ  ِبهِ  َيْدُعو َمنْ  فََأوَّلُ   اللَّهِ 
 :َلهُ  اللَّهُ  فـَيَـُقولُ  النـََّهارِ  َوآنَاءَ  اللَّْيلِ  آنَاءَ  ِبهِ  َأُقومُ  ُكْنتُ  :قَالَ  ُعلِّْمتَ  ِفيَما َعِمْلتَ  َفَماَذا: قَالَ  َربِّ  يَا بـََلى :قَالَ  َرُسوِيل  َعَلى أَنـَْزْلتُ 
 فـَيَـُقولُ  اْلَمالِ  ِبَصاِحبِ  َويـُْؤَتى َذاكَ  ِقيلَ  فـََقدْ  قَاِرئٌ  ُفَالنًا ِإنَّ :يـَُقالَ  َأنْ  َأَرْدتَ  َبلْ : اللَّهُ  يـَُقولُ وَ  َكَذْبتَ  :اْلَمَالِئَكةُ  َلهُ  َوتـَُقولُ  َكَذْبتَ 

 الرَِّحمَ  َأِصلُ  ُكْنتُ : قَالَ  آتـَْيُتكَ  ِفيَما َعِمْلتَ  َفَماَذا: قَالَ  .َربِّ  يَا بـََلى :قَالَ  َأَحدٍ  ِإَىل  َحتَْتاجُ  َأَدْعكَ  ملَْ  َحىتَّ  َعَلْيكَ  ُأَوسِّعْ  َأملَْ : َلهُ  اللَّهُ 
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 َذاكَ  ِقيلَ  فـََقدْ  َجَوادٌ  ُفَالنٌ  يـَُقالَ  َأنْ  َأَرْدتَ  َبلْ  :تـََعاَىل  اللَّهُ  َويـَُقولُ  َكَذْبتَ  :اْلَمَالِئَكةُ  َلهُ  َوتـَُقولُ  َكَذْبتَ  :َلهُ  اللَّهُ  فـَيَـُقولُ  َوأََتَصدَّقُ 
 اللَّهُ  فـَيَـُقولُ  قُِتْلتُ  َحىتَّ  فـََقاتـَْلتُ  َسِبيِلكَ  ِيف  بِاجلَِْهادِ  ُأِمْرتُ  :فـَيَـُقولُ  قُِتْلتَ  َماَذا ِيف  :َلهُ  اللَّهُ  فـَيَـُقولُ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  قُِتلَ  بِالَِّذي َويـُْؤَتى
 اللَّهِ  َرُسولُ  َضَربَ  مثَُّ  َذاكَ  ِقيلَ  فـََقدْ  َجِريءٌ  ُفَالنٌ  يـَُقالَ  َأنْ  َأَرْدتَ  َبلْ : اللَّهُ  َويـَُقولُ  َكَذْبتَ : اْلَمَالِئَكةُ  َلهُ  َوتـَُقولُ  َكَذْبتَ  :َلهُ  تـََعاَىل 
 صحيح : األلباين حتقيق . " اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  النَّارُ  ِِمْ  ُتَسعَّرُ  اللَّهِ  َخْلقِ  َأوَّلُ  الثََّالثَةُ  ُأولَِئكَ  ُهَريـَْرةَ  أَبَا يَا:"  فـََقالَ  رُْكَبِيت  َعَلى ، 

  ) 2482(  خزمية بن على التعليق ،)  30 - 29/  1(  بالرغي التعليق
 5270ذلك في صحيح البخاري برقم و ...اسواد عظيم جدً  منھم الجنةً  لسيدخوقومه   أن موسى  -2

 ، َأَحدٌ  َمَعهُ  لَْيسَ  َوالنَِّيبُّ  ، الرَّْهطُ  مُ َمَعهُ  َميُرُّونَ  َوالنَِّبيَّانِ  النيب َفَجَعلَ  ، األَُممُ  َعَلىَّ  ُعِرَضتْ  :  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  َعبَّاسٍ  اْبنعن 
 مثَُّ  ، األُُفقَ  َميْألُ  َسَوادٌ  فَِإَذا.  األُُفقِ  ِإَىل  اْنظُرْ : ِقيلَ .  َوقـَْوُمهُ  ُموَسى َهَذا ِقيلَ  َهِذهِ  أميت َهَذا َما: قـُْلتُ  ، َعِظيمٌ  َسَوادٌ  يل رُِفعَ  َحىتَّ 
ُعونَ  َهُؤَالءِ  ِمنْ  اْجلَنَّةَ  َوَيْدُخلُ  أُمَُّتكَ  َهِذهِ  ِقيلَ  األُُفقَ  َمألَ  َقدْ  َسَوادٌ  فَِإَذا السََّماءِ  آفَاقِ  يف َناهُ  َوَها ُهَنا َها اْنظُرْ  :يل ِقيلَ   ِبَغْريِ  أَْلًفا َسبـْ

ْ  َوملَْ  َدَخلَ  مثَُّ  ، ِحَسابٍ   ُوِلُدوا الَِّذينَ  َأْوَالُدنَا َأوْ  ُهمْ  فـََنْحنُ  ، َرُسوَلهُ  َواتـَّبَـْعَنا ، لَّهِ بِال آَمنَّا الَِّذينَ  َحنْنُ  :َوقَاُلوا اْلَقْومُ  فََأفَاضَ  َهلُمْ  يـُبَـنيِّ
 َوَعَلى َيْكتَـُوونَ  َوالَ  ، يـََتطَيـَُّرونَ  َوالَ  ، َيْستَـْرُقونَ  الَ  الَِّذينَ  ُهمُ  :فـََقالَ  َفَخَرجَ   النَِّيبَّ  فـَبَـَلغَ .  اْجلَاِهِليَّةِ  يف ُوِلْدنَا فَِإنَّا اِإلْسَالمِ  يف

مْ  ُهمْ : ِحمَْصنٍ  ْبنُ  ُعكَّاَشةُ  فـََقالَ .  » يـَتَـوَكَُّلونَ  َرِِّ ُهمْ  :فـََقالَ  آَخرُ  فـََقامَ .  » نـََعمْ  « :قَالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا أَنَا َأِمنـْ  « :قَالَ  أَنَا َأِمنـْ
  .» ُعكَّاَشةُ  َسبَـَقكَ 

  
 َعنْ   324صحيح مسلم برقم في  ذلك و... ھالِ وليسوا كل أھ، الجنة  نصف أھلِ  أن المسلمين أتباع محمدٍ -3

 َأَما :"قَالَ  مثَُّ  َفَكبـَّْرنَا :قَالَ ؟ "  اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  رُبُعَ  َتُكونُوا َأنْ  تـَْرَضْونَ  َأَما : " اللَّهِ  َرُسولُ  لََنا قَالَ  :قَالَ   بِن مسعودٍ ◌ِ  اللَّه َعْبدِ 
 َما َذِلكَ  َعنْ  َوَسُأْخِربُُكمْ  اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  َشْطرَ  َتُكونُوا َأنْ  َألَْرُجو ِإينِّ  :"قَالَ  مثَُّ  َفَكبـَّْرنَا :قَالَ  ؟ "نَّةِ اجلَْ  َأْهلِ  ثـُُلثَ  َتُكونُوا َأنْ  تـَْرَضْونَ 

  ." أَبـَْيضَ  ثـَْورٍ  ِيف  َسْوَداءَ  َكَشْعَرةٍ  َأوْ  َأْسَودَ  ثـَْورٍ  ِيف  بـَْيَضاءَ  َكَشْعَرةٍ  ِإالَّ  اْلُكفَّارِ  ِيف  اْلُمْسِلُمونَ 
  ،الجنة ، وموسى وقومه فيھا سواد عظيم ھم في دخولِ   محمدٍ  تباعِ ألالعنصرية  أين :وأتساءل

  !...عنصرية : بقولھم  المعترضوندعى وفھم اكما    محمدٍ  من أتباعِ  الجنةِ  ليس كل أھلِ و 
  

وب المسلمين على اليھود هللا يضع ذن ( :الرد على شبھةفي  تقدم معنا  ھذه الشبھةبقية الرد على  إن  :اثالثً 
لشرح ھذا الحديث  المعترضون ولو رجع ، -و الحمد - باستفاضةٍ  تُ وقد أجبكتلك ، ھذه ف )و النصارى 

   : - رحمه هللاُ  -قال  ، هعندَ  الوافيةَ  الشافيةَ  اإلجابةَ في شرحه لصحيح مسلم لوجدوا  النووي لإلمامِ 
  )َهَذا َفَكاُكَك ِمْن النَّار  :ة َدَفَع اللَّه تـََعاَىل ِإَىل ُكّل ُمْسِلم يـَُهوِديًّا َأْو َنْصَرانِيًّا فـَيَـُقولِإَذا َكاَن يـَْوم اْلِقَيامَ ( :  قَْوله 

ْوم اْلِقَياَمة نَاس ِمْن اْلُمْسِلِمَني جيَِيء يَـ ( َوِيف ِرَوايَة) َال َميُوت رَُجل ُمْسِلم ِإالَّ َأْدَخَل اللَّه َمَكانه النَّار يـَُهوِديًّا َأْو َنْصَرانِيًّا :( َوِيف ِرَوايَة 
يَـْغِفرَها اللَّه َهلُْم َوَيَضعَها َعَلى اْليَـُهود َوالنََّصاَرى  ِبَفْتِح اْلَفاء وََكْسرَها اْلَفْتح َأْفَصح َوَأْشَهر ، ) اْلَفَكاك ). ( ِبُذنُوٍب َأْمثَال اْجلَِبال فـَ

َفاْلُمْؤِمن ِإَذا . َذا اْحلَِديث َما َجاَء ِيف َحِديث َأِيب ُهَريـَْرة ِلُكلِّ َأَحد َمْنِزل ِيف اْجلَنَّة َوَمْنِزل ِيف النَّار َوَمْعَىن هَ . اْخلََالص َواْلِفَداء : َوُهَو 
ْنت ُمَعرًَّضا ِلُدُخوِل النَّار ، َوَهَذا أَنَّك كُ ) َفَكاكك ِمْن النَّار ( َمْعَىن . َدَخَل اْجلَنَّة َخَلَفه اْلَكاِفر ِيف النَّار ِالْسِتْحَقاِقِه َذِلَك ِبُكْفرِِه 

ْم صَ  َر َهلَا َعَدًدا َميَْلُؤَها ، فَِإَذا َدَخَلَها اْلُكفَّار ِبُكْفرِِهْم َوُذنُو    أھـ. اُروا ِيف َمْعَىن اْلَفَكاك ِلْلُمْسِلِمنيَ َفَكاكك ؛ ِألَنَّ اللَّه تـََعاَىل َقدَّ
  

  :كما يلي .....ألنبياء والرسل والربِّ  الدينيةَ  لعنصريةَ اينسب المقدس   لكتابَ اإن  :   رابعا 
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أنه عنه  كرت األناجيلُ ما ذبحسب  وذلك ،إلى بولس الرسول العنصريةَ الدينيةَ  )الكتاب المقدس (ينسب -1 
  !!. َمِم ُخطَاةً نَْحُن بِالطَّبِيَعِة يَھُوٌد َولَْسنَا ِمَن األُ 15 عدد 2إصحاح  أَْھِل َغالَِطيَّةَ  ىإِلَ رسالته في قال 

ةِ َكاَن إِلْبَراِھيَم اْبنَاِن، فَإِنَّهُ َمْكتُوٌب أَنَّهُ 22عدد 4إصحاح  نفس الرسالة وفي،  . َواِحٌد ِمَن اْلَجاِريَِة َواآلَخُر ِمَن اْلُحرَّ
ِة فَبِا23 ا الَِّذي ِمَن اْلُحرَّ ا نَْحُن أَيُّھَا اإِلْخَوةُ فَنَِظيُر 28 ......ْلَمْوِعدِ لِكنَّ الَِّذي ِمَن اْلَجاِريَِة ُولَِد َحَسَب اْلَجَسِد، َوأَمَّ َوأَمَّ

وِح، ھَكَذا اآلَن 29. إِْسَحاَق، أَْوالَُد اْلَمْوِعدِ  َولِكْن َكَما َكاَن ِحينَئٍِذ الَِّذي ُولَِد َحَسَب اْلَجَسِد يَْضطَِھُد الَِّذي َحَسَب الرُّ
ةِ «لِكْن َماَذا يَقُوُل اْلِكتَاُب؟ 30. أَْيًضا إًِذا أَيُّھَا 31. »اْطُرِد اْلَجاِريَةَ َواْبنَھَا، ألَنَّهُ الَ يَِرُث اْبُن اْلَجاِريَِة َمَع اْبِن اْلُحرَّ

ةِ    .اإِلْخَوةُ لَْسنَا أَْوالََد َجاِريٍَة بَْل أَْوالَُد اْلُحرَّ
نجيل متى إ في ما جاءوذلك بحسب ، المسيح العنصرية الدينية إلى يسوعَ )الكتاب المقدس ( ينسبُ  -2

اَم اْلَخنَاِزيِر، لِئاَلَّ تَُدوَسھَا بِأَْرُجلِھَا َوتَ 6 عدد 7إصحاح  ْلتَفَِت الَ تُْعطُوا اْلقُْدَس لِْلِكالَب، َوالَ تَْطَرُحوا ُدَرَرُكْم قُدَّ
قَُكمْ    .فَتَُمزِّ

  :لصالح بني إسرائيل كما يلي العنصريةَ أفعال  إلى الربِّ  ) الكتاب المقدس(ينسبُ  -3
سفر التثنية ذلك في  جاء !! تھم الاخوإلولكن  ، المحرمة أباح لبني إسرائيل أن يقرضوا اآلخرين بالربا -أ

ا يُْقَرُض بِِربًا، «19عدد 23إصحاح  ا ِممَّ ٍة، أَْو ِربَا طََعاٍم، أَْو ِربَا َشْيٍء مَّ الَ تُْقِرْض أََخاَك بِِربًا، ِربَا فِضَّ
بُّ إِلھَُك فِي ُكلِّ َما تَْمتَدُّ إِلَْيِه يَُدَك فِي األَ لأِلَْجنَبِيِّ تُْقِرُض بِ 20 ْرِض ِربًا، َولِكْن ألَِخيَك الَ تُْقِرْض بِِربًا، لِيُبَاِرَكَك الرَّ

  .الَّتِي أَْنَت َداِخٌل إِلَْيھَا لِتَْمتَلَِكھَا
 جاء! )سرقةال( مصر رغم حرمتھا أن يسرقوا المصرين عند خروجھم من أرضِ  لبني إسرائيل أباح -ب

َفَيُكوُن ِحيَنَما . َوأُْعِطي ِنْعَمًة لِھَذا الشَّْعِب ِفي ُعِ◌ُيوِن اْلِمْصِريِّينَ 21عدد 3سفر الخروج إصحاح  ذلك في
ُكْم الَ َتْمُضوَن َفاِرِغينَ  ٍة َوأَْمِتَعَة َبْل َتْطلُُب ُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْن َجاَرِتَھا َوِمْن َنِزيَلِة َبْيِتَھا أَْمِتعَ 22. َتْمُضوَن أَنَّ َة فِضَّ

 .»َفتْسلُِبوَن اْلِمْصِريِّينَ . َذَھٍب َوِثَياًبا، َوَتَضُعوَنَھا َعَلى َبِنيُكْم َوَبَناِتُكمْ 
   
سفرالتكوين  وذلك في ! والعبوديّةَ  ينشئ عھد العنصريّةَ  أنه   نوحٍ إلى  )الكتاب المقدس ( ينسبُ  -4

ھُؤالَِء الثَّالَثَةُ 19. َوَحاٌم ھَُو أَبُو َكْنَعانَ . َن َخَرُجوا ِمَن اْلفُْلِك َساًما َوَحاًما َويَافَثَ َوَكاَن بَنُو نُوٍح الَِّذي18عدد9إصحاح 
بَْت ُكلُّ األَْرضِ . ھُْم بَنُو نُوحٍ  َوَشِرَب ِمَن اْلَخْمِر 21. َواْبتََدأَ نُوٌح يَُكوُن فاَلًَّحا َوَغَرَس َكْرًما20 .َوِمْن ھُؤالَِء تََشعَّ

فَأََخَذ َساٌم َويَافَُث 23. فَأَْبَصَر َحاٌم أَبُو َكْنَعاَن َعْوَرةَ أَبِيِه، َوأَْخبََر أََخَوْيِه َخاِرًجا22. ِكَر َوتََعرَّى َداِخَل ِخبَائِهِ فَسَ 
َداَء َوَوَضَعاهُ َعلَى أَْكتَافِِھَما َوَمَشيَا إِلَى اْلَوَراِء، َوَستََرا َعْوَرةَ أَبِيِھَما َوَوْجھَ  فَلَْم يُْبِصَرا َعْوَرةَ . اھَُما إِلَى اْلَوَراءِ الرِّ

ِغيُر، 24. أَبِيِھَما ا اْستَْيقَظَ نُوٌح ِمْن َخْمِرِه، َعلَِم َما فََعَل بِِه اْبنُهُ الصَّ َعْبَد اْلَعبِيِد يَُكوُن ! َمْلُعوٌن َكْنَعانُ «:فَقَالَ 25فَلَمَّ
بُّ إِ «: َوقَالَ 26. »إِلْخَوتِهِ  لِيَْفتَِح هللاُ لِيَافََث فَيَْسُكَن فِي َمَساِكِن َساٍم، 27.ُكْن َكْنَعاُن َعْبًدا لَھُمْ َوْليَ . لهُ َسامٍ ُمبَاَرٌك الرَّ

      ! »َوْليَُكْن َكْنَعاُن َعْبًدا لَھُمْ 
 عقلَ الأعطنا  ن هللاَ إبنفسه ف النصوصِ  تلك للقارئ أن يحكم علىو ،مني على ما سبق ذكره  ال تعليق  : لتُ ق

  !فما أعظم نعمة التدبر والفھم  ...ر به لنتفك
  ! ربما لم يولد بعد ؟الذي  كنعان  لماذا لعن نوحٌ  :ا ھوكثيرً  السؤال الذي يحيرني لكن

  ما الذي فعله كنعان حتى يُلعن من نوٍح ؟
يضعوا فلم يستطع أن يفعل شيئًا فذھب إلى إخوته ل) مكشوف العورة(ھل ذنبه أن أباه حام أبصر نوًحا عريانًا  
  ! ؟.....الرداَء على ھذا النبيِّ السكير المتعري

  ! نوحٍ كريم مثل  يِّ نسب لنبالنصوص التي تُ  تلكبزعم  ما سبق
  
  

  !فجحدت ذريته جحد آدمُ :نبي يقول                                         
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وال ) خطيئة آدم (ألصليِة تنكرون علينا عقيدتنا في توارِث الخطيئِة ا: قال المعترضون لبعِض المسلمين

 آَدمُ  َوَخِطئَ  ُذرِّيـَُّتهُ  فـََنِسَيتْ  آَدمُ  َوَنِسىَ  ُذرِّيـَُّتهُ  َفَجَحَدتْ  آَدمُ  َفَجَحدَ :" تنكرون كالم نبيِّكم الذي يؤكُد توارث الخطيئِة 
  ".  ُذرِّيـَُّتهُ  َفَخِطَئتْ 

 . )اْألَْعَرافِ  ُسورَةِ  َوِمنْ ( باب)  اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  آنِ اْلُقرْ  تـَْفِسريِ (كتاب  ثبت في سنِن الترمذي تعلقوا على ذلك جاء
 ُهوَ  َنَسَمةٍ  ُكلُّ  َظْهرِهِ  ِمنْ  َفَسَقطَ  َظْهَرهُ  َمَسحَ  آَدمَ  اللَّهُ  َخَلقَ  َلمَّا :" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  عن3002 برقم 
َينْ  بـَْنيَ  َوَجَعلَ  اْلِقَياَمةِ  مِ يـَوْ  ِإَىل  ُذرِّيَِّتهِ  ِمنْ  َخاِلُقَها ُهمْ  ِإْنَسانٍ  ُكلِّ  َعيـْ  َمنْ  َربِّ  َأيْ  :فـََقالَ  آَدمَ  َعَلى َعَرَضُهمْ  مثَُّ  نُورٍ  ِمنْ  َوبِيًصا ِمنـْ
ُهمْ  رَُجًال  فـََرَأى ُذرِّيـَُّتكَ  َهُؤَالءِ  قَالَ  َهُؤَالءِ  نَـْيهِ  بـَْنيَ  َما َوبِيصُ  فََأْعَجَبهُ  ِمنـْ  آِخرِ  ِمنْ  رَُجلٌ  َهَذا فـََقالَ  َهَذا َمنْ  َربِّ  يْ أَ  فـََقالَ  َعيـْ
 .َسَنةً  َأْربَِعنيَ  ُعْمِري ِمنْ  زِْدهُ  َربِّ  َأيْ  :قَالَ . َسَنةً  ِستِّنيَ  :قَالَ ؟  ُعْمَرهُ  َجَعْلتَ  َكمْ  َربِّ  :فـََقالَ  .َداُودُ  َلهُ  يـَُقالُ  ُذرِّيَِّتكَ  ِمنْ  اْألَُممِ 
 َفَجَحدَ  :قَالَ  ؟ َداُودَ  ابـَْنكَ  تـُْعِطَها َأَوملَْ  :قَالَ  ؟َسَنةً  َأْربـَُعونَ  ُعْمِري ِمنْ  يـَْبقَ  َأَوملَْ  :فـََقالَ  اْلَمْوتِ  َمَلكُ  اَءهُ جَ  آَدمَ  ُعْمرُ  ُقِضيَ  فـََلمَّا
  ".ُذرِّيـَُّتهُ  َفَخِطَئتْ  آَدمُ  َوَخِطئَ  ُذرِّيـَُّتهُ  فـَُنسَِّيتْ  آَدمُ  َوُنسِّيَ ،  ُذرِّيـَُّتهُ  َفَجَحَدتْ  آَدمُ 

  . النَِّيبِّ  َعنْ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  َوْجهٍ  َغْريِ  ِمنْ  ُرِويَ  َوَقدْ  َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا :ِعيَسى أَبُو الَ قَ 
  

  الرد على الشبھة
  

بل كل إنساٍن يحاسب على عملِه  ....لم يكتب على اإلنساِن أن يحمل خطيئة أخيه أو أبيه إن هللاَ : أوالً 
  :تدلل على ذلك أدلة منھا....نه ال يعذبنا بذنوب غيرناأ من رحمته  اھذ؛
ْنَسانِ  لَْيسَ  َوأَنْ ) 38( أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ  أاَلَّ   :  قوله -1   َسْوفَ  َسْعيَهُ  َوأَنَّ ) 39( َسَعى َما إاِلَّ  لإِْلِ

   .)النجم(  )41( اأْلَْوفَى اْلَجَزاءَ  يُْجَزاهُ  ثُمَّ ) 40( يَُرى
ةٍ  ِمْثقَالَ  يَْعَملْ  فََمنْ  ) :لهقو -2 ةٍ  ِمْثقَالَ  يَْعَملْ  َوَمنْ ) 7( يََرهُ  َخْيًرا َذرَّ ا َذرَّ     .)الزلزلة( )8( يََرهُ  َشّرً
 اْقَرأْ ) 13( اَمْنُشورً  يَْلقَاهُ  ِكتَابًا اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  لَهُ  َونُْخِرجُ  ُعنُقِهِ  فِي طَائَِرهُ  أَْلَزْمنَاهُ  إِْنَسانٍ  َوُكلَّ  : قوله -3

 َواَل  َعلَْيھَا يَِضلُّ  فَإِنََّما َضلَّ  َوَمنْ  لِنَْفِسهِ  يَْھتَِدي فَإِنََّما اْھتََدى َمنِ ) 14( َحِسيبًا َعلَْيكَ  اْليَْومَ  بِنَْفِسكَ  َكفَى ِكتَابَكَ 
بِينَ  ُكنَّا َوَما أُْخَرى ِوْزرَ  َواِزَرةٌ  تَِزرُ     . )اإلسراء(  )15( َرُسواًل  نَْبَعثَ  َحتَّى ُمَعذِّ

 َذلَِك التَُكلَُّف نَْفٌس إاِلَّ ُوْسَعھَا ال تَُضارَّ َوالَِدةٌ بَِولَِدھَا َوال َمْولُوٌد لَهُ بَِولَِدِه َوَعلَى اْلَواِرِث ِمْثلُ :  قوله-4
)232)  )البقرة (.  
ُ َعلِيماً َحِكيماً َوَمْن يَْكِسْب إِْثماً فَإِنََّما يَْكِسبُهُ َعلَى نَْفِسِه وَ :  قوله  -5 َوَمْن يَْكِسْب َخِطيئَةً أَْو  )111(َكاَن هللاَّ

 .)النساء  ()112(إِْثماً ثُمَّ يَْرِم بِِه بَِريئاً فَقَِد اْحتََمَل بُْھتَاناً َوإِْثماً ُمبِيناً 
ھَا َشفَاَعةٌ َوال يُْؤَخُذ ِمْنھَا َعْدٌل َوال ھُْم َواتَّقُوا يَْوماً ال تَْجِزي نَْفٌس َعْن نَْفٍس َشْيئاً َوال يُْقبَُل ِمنْ  : قوله -6

    .)البقرة(  )48(يُْنَصُروَن 
هُ أََمداً يَْوَم تَِجُد ُكلُّ نَْفٍس َما َعِملَْت ِمْن َخْيٍر ُمْحَضراً َوَما َعِملَْت ِمْن ُسوٍء تََودُّ لَْو أَنَّ بَْينَھَا َوبَْينَ :  قوله -7

ُرُكمُ  ُ َرُؤوٌف بِاْلِعبَاِد  بَِعيداً َويَُحذِّ ُ نَْفَسهُ َوهللاَّ   .) آل عمران(  )30(هللاَّ
ِ أَْبِغي َربّاً َوھَُو َربُّ ُكلِّ َشْيٍء َوال تَْكِسُب ُكلُّ نَْفٍس إاِلَّ َعلَْيھَا َوال تَِزُر َواِزرَ  : قوله -8 ةٌ ِوْزَر قُْل أََغْيَر هللاَّ

  ).األنعام (  )164(ُكْم فَيُنَبِّئُُكْم بَِما ُكْنتُْم فِيِه تَْختَلِفُوَن أُْخَرى ثُمَّ إِلَى َربُِّكْم َمْرِجعُ 
  

، وأن هللا يحاسُب على  الناِس يخطئون ألنھم بشر ، ولكن خيرھم من يتوب إلى هللاِ  أن كلَّ   وبّين نبيُّنا
  :ثبت ذلك في اآلتياألعماِل التي يعملھا اإلنسان في حياته الدنيا ؛ 
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ُ  َصلَّى - الَ ق◌َ  النيبَّ  َأنَّ  أََنسٍ  َعنْ  2423برقم  مذيسنن التر -1 رُ  َخطَّاءٌ  آَدمَ  اْبنِ  ُكلُّ  " :-َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ  َوَخيـْ
2984صححه األلباينُّ يف السلسِة الصحيحِة برقم "  التـَّوَّابُونَ  اْخلَطَّاِئنيَ   

 يَا ، اللَّهِ  ِمنَ  أَنـُْفَسُكمْ  اْشتَـُروا ، َمَنافٍ  َعْبدِ  َبِين  يَا " :قَالَ   النَِّيبَّ  َأنَّ   ُهَريـَْرةَ  َأِىب  َعنْ  3264برقم  صحيح البخاري -2
 أَنـُْفَسُكَما َرتِيَااشْ  ، ُحمَمَّدٍ  بِْنتَ  فَاِطَمةُ  يَا ، اللَّهِ  َرُسولِ  َعمَّةَ  اْلَعوَّامِ  ْبنِ  الزُّبـَْريِ  ُأمَّ  يَا ، اللَّهِ  ِمنَ  أَنـُْفَسُكمْ  اْشتَـُروا اْلُمطَِّلبِ  َعْبدِ  َبِين 
  ".  ِشْئُتَما َما َماِيل  ِمنْ  َسَالِين  ، َشْيًئا اللَّهِ  ِمنَ  َلُكَما َأْمِلكُ  الَ  ، اللَّهِ  ِمنَ 

ُ  بَْينَُكمْ  يَْفِصلُ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  أَْواَلُدُكمْ  َواَل  أَْرَحاُمُكمْ  تَْنفََعُكمْ  لَنْ  :قولِه بيان لالحديُث السابق   تَْعَملُونَ  ابِمَ  َوهللاَّ
  ) الممتحنة(  )3( بَِصيرٌ 
   ....يسقط ادعاؤھم بأن اإلسالَم فيه توارث الخطيئة وعليه

  
ولكن ....  118السلسة الصحيحة برقم في األلبانيُّ  حسنه حسنإن الحديَث الذي تعلقوا به حديٌث :  ثانيًا

  ....شكل على المعترضينمعنى الحديث ھو الذي أ
  "ُذرِّيـَُّتهُ  َفَخِطَئتْ  آَدمُ  َوَخِطئَ  ُذرِّيـَُّتهُ  فـََنِسَيتْ  آَدمُ  َوَنِسىَ  ُذرِّيـَُّتهُ  َفَجَحَدتْ  آَدمُ  َفَجَحدَ  :" لِه من قو لحظ شبھتھمن 
في ظنھم أن ھذا الحديَث يفيد توارث الخطيئة ؛ وھذا باطل ألن الحديَث يتحدث عن توارِث الطباِع ،  

خلقوا ضعافاً ال  ألنھم....الناِس ينسون ،و يجحدون ،و يخطئون كلُّ سان ؛ فوالصفات التي ُجبِل عليھا اإلن
  :تدلل على ذلك أدلة منھا... عزم عندھم 

ُ  يُِريدُ  : قوله -1 ْنَسانُ  َوُخلِقَ  َعْنُكمْ  يَُخفِّفَ  أَنْ  هللاَّ   .)النساء(  )28( َضِعيفًا اإْلِ
   .)طه (   )115( َعْزًما لَهُ  نَِجدْ  َولَمْ  فَنَِسيَ  قَْبلُ  ِمنْ  آََدمَ  إِلَى َعِھْدنَا َولَقَدْ   : قوله -2
 السِّْجنِ  فِي فَلَبِثَ  َربِّهِ  ِذْكرَ  الشَّْيطَانُ  فَأَْنَساهُ  َربِّكَ  ِعْندَ  اْذُكْرنِي ِمْنھَُما نَاجٍ  أَنَّهُ  ظَنَّ  لِلَِّذي َوقَالَ  : قوله -3

  .) يوسف (  )42( ِسنِينَ  بِْضعَ 
  .) الكھف(  )73( ُعْسًرا أَْمِري ِمنْ  تُْرِھْقنِي َواَل  نَِسيتُ  بَِما تَُؤاِخْذنِي اَل  قَالَ   : قوله-4
ُ  يََشاءَ  أَنْ  إاِلَّ ) 23( َغًدا َذلِكَ  فَاِعلٌ  إِنِّي لَِشْيءٍ  تَقُولَنَّ  َواَل  : لنبيِّه محمد  قوله-5  إَِذا َربَّكَ  َواْذُكرْ  هللاَّ

   .)الكھف(  )24( َرَشًدا ھََذا ِمنْ  أِلَْقَربَ  َربِّي يَْھِديَنِ  أَنْ  َعَسى َوقُلْ  نَِسيتَ 
  ). البقرة (  أَْخطَأْنَا أَوْ  نَِسينَا إِنْ  تَُؤاِخْذنَا اَل  َربَّنَا  :عن الصالحين  قوله -6
 أُمَِّيت  َعنْ  َجتَاَوزَ  اللَّهَ  ِإنَّ  :" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  اْلِغَفاِريِّ  َذرٍّ  َأِيب  َعنْ  2033 برقمما في سنِن ابن ماجة ك قوله -7

  ".َعَلْيهِ  اْسُتْكرُِهوا َوَما َوالنِّْسَيانَ  اْخلَطَأَ 
  .) 82(  اإلرواء ،)  6284(  املشكاة ، صحيح : األلباين حتقيق 
 إِلَى ِھْدنَاعَ  َولَقَدْ  : -عليه السالم-اإلنساَن ما سمي أنسانًا إال ألنه كثيَر النسياِن المتوارث عن طباِع آدم إًذا
  .)طه (  )115( َعْزًما لَهُ  نَِجدْ  َولَمْ  فَنَِسيَ  قَْبلُ  ِمنْ  آََدمَ 
  

  :تحفِة األحوزي قال صاحبُھا ما جاء في شرِح الحديث الذي معنا في  يدعم ما سبق بيانه
  آَدمُ  أَْنَكرَ  َأيْ  ) آَدمُ  َفَجَحدَ ( َلُه  اْلَمْوتِ  َمَلكِ  جمَِيءِ  َلةَ َحا َيْسَتْحِضْرهُ  فـََلمْ  الذَّرِّ  َعاملَِ  ِيف  َكانَ  ِألَنْ  َذِلكَ :َأيْ  ) آَدمُ  َفَجَحدَ ( 
  .أَبِيهِ  ِسرُّ  اْلَوَلدَ  ِألَنَّ  ) ُذرِّيـَُّتهُ  َفَجَحَدتْ ( 
 َلهُ  ِاْعِتَذارًا فـََيُكونُ  َفَجَحدَ  اْلَقِضيَّةَ  َهِذهِ  َنِسيَ  آَدمَ  َأنَّ  َمْعَناهُ  َأنَّ  َوالظَّاِهرُ  أَبِيهِ  ِطيَنةِ  ِمنْ  اْلَوَلدَ  ِألَنَّ  ) ُذرِّيـَُّتهُ  فـََنِسَيتْ  آَدمُ  فـََنِسيَ ( 
ُعدُ  ِإذْ    أھـ.التَّذَكُّرِ  َمعَ  يـُْنِكرَ  َأنْ  - السََّالمُ  َعَلْيهِ - ِمْنهُ  يـَبـْ
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؛ ليس فيه توارث الخطيئة ،بل أنه ليس ألحٍد أن يحمل ذنَب أحدٍ  إن الناظَر في الكتاِب المقدِس يجد فيه :ثالثًا 
لم يذكر اسم آدم قط بحسب ما جاء في األناجيل، وھذا يفيد بأن المسيَح ما تكلم عن خطيئة   لمسيَح إن ا

ه إلى رسالتِ  في يقولبل مؤسس ھذه العقيدة ھو بولِس الرسول الذي  ....)الخطيئة األصلية(آدم قط 
ِم، َوبُِدوِن َسْفِك َدٍم الَ تَْحُصُل َوُكلُّ َشْيٍء تَْقِريباً يَتَطَھَُّر َحَسَب ا"  :   ] 22:  9[ العبرانيين  لنَّاُموِس بِالدَّ

  ".! َمْغفَِرةٌ 
اَْلَمِسيُح اْفتََدانَا ِمْن لَْعنَِة النَّاُموِس، إِْذ َصاَر لَْعنَةً ألَْجلِنَا، ألَنَّهُ 13عدد  3وفي رسالته إلى غالطية إصحاح  

  .»َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعلَى َخَشبَةٍ «: َمْكتُوبٌ 
  
 وذلك في... كي يبعد عنه كأس الموت والصراخ  يتضرع بالصالةِ   بل إن المدقق يجد المسيحَ  

َم ُِصَراخٍ  7عدد 5إصحاح  عبرانيينرسالة ال َعاٍت لِْلقَاِدِر أَْن يَُخلَِّصهُ ِمنَ  إذ قَدَّ  َشِديٍد َوُدُموٍع ِطْلبَاٍت َوتََضرُّ
   ." تَْقَواهاْلَمْوِت، َوُسِمَع لَهُ ِمْن أَْجِل 

  :ويبقى السؤل
  ! بحسب كالِم بولس الرسول ؟)   مطرود من رحمِة هللا(معلوٌن  ھل المسيُح -1
  ھل ھناك إله ملعون ؟-2
   !؟كيف إللٍه ملعون أن يعبد  -3

َوَعلَّْقتَهُ َعلَى َخَشبٍَة، َوإَِذا َكاَن َعلَى إِْنَساٍن َخِطيَّةٌ َحقُّھَا اْلَمْوُت، فَقُتَِل «22عدد 21إصحاح جاء في سفر التثنية 
  ... فاَلَ تَبِْت ُجثَّتُهُ َعلَى اْلَخَشبَِة، بَْل تَْدفِنُهُ فِي ذلَِك اْليَْوِم، ألَنَّ اْلُمَعلََّق َمْلُعوٌن ِمَن هللاِ 23

فما : بحسب الكتاب المقدس... إن الذي يعلق على خشبٍة معلوم أنه مجرم ملعون: سؤال يطرح نفسهال يبقى
  نب الذي اقترفه المسيُح ؟ھو الذ

  ..... برئنا المسيَح من الصلِب ، ولم نجعله ملعونًا بل كرمنا ھذا النبيَّ المكرم -المسلمين  -نحن : قلتُ 
أترك .... إن ھناك نصوًصا كثيرةً تنفى تماًما توارث الخطيئة من الكتاِب المقدس نفسه  :  وأقول للقارئ

  ..وهللا الموفق والھادي إلى سواء السبيلالمجال للنصوِص تتحدث عن نفِسھا ، 
  
إِْنَساٍن  ُكلُّ . يُْقتَُل اآلبَاُء َعِن األَْوالِد َوال يُْقتَُل األَْوالُد َعِن اآلبَاءِ  ال " : 16 عدد 24إصحاح  سفر التثنية -1

  ." بَِخِطيَّتِِه يُْقتَلُ 
يُر فِْديَةُ  " : رلألبرا إن األشرار يكونوا كفارةً  20عدد  18إصحاح  سفر األمثال -2 رِّ دِّيقِ  اَلشِّ   ." الصِّ
 !ھل كان المسيُح من األشرار و البشر العصاة من األبرار ؟:  أتسأل 
فَإَِذا تََواَضَع َشْعبِي الَِّذيَن ُدِعَي اْسِمي َعلَْيِھْم َوَصلُّوا : "  14 عدد 7 إصحاح الثاني األيام أخبارسفر  -3

َماِء َوأَْغفُِر َخِطيَّتَھُْم َوأُْبِرُئ أَْرَضھُْم َوطَلَبُوا َوْجِھي َوَرَجُعوا عَ  ِديئَِة فَإِنِّي أَْسَمُع ِمَن السَّ  ".  ْن طُُرقِِھِم الرَّ
  ؟ فلماذا الصلب والفداء ؟،ويدل على عدِل هللاِ الذي يقبله العقل  أليس ھذا ھو قانون هللا: أتسأل

  ." َوأَْلبََسھَُما بُّ اإِللَهُ آِلَدَم َواْمَرأَتِِه أَْقِمَصةً ِمْن ِجْلدٍ َوَصنََع الرَّ  " : 21 عدد 3إصحاح   سفر التكوين  -4
 هللا لذنبھما ؟ على غفران دليل ذلكأليس !  األقمصة صنع لھما بنفسه ھذه الربُّ : أتسأل
ن للجميع أن العمل الصالح ينجي من المھالك أن المسيح يبيّ  المفاجئة الكبرى للمعترضين ھيثم إن 
  :نجد ذلك في اآلتي ...ل العبَد ملكوت هللا ،ويدخ

الُِح، َماَذا أَْعَمُل ألَِرَث اْلَحيَاةَ «:َوَسأَلَهُ َرئِيٌس قِائاِلً 18عدد 18إنجيل لوقا إصحاح   -1 أَيُّھَا اْلُمَعلُِّم الصَّ
أَْنَت تَْعِرُف 20. لًِحا إاِلَّ َواِحٌد َوھَُو هللاُ لَِماَذا تَْدُعونِي َصالًِحا؟ لَْيَس أََحٌد َصا«:فَقَاَل لَهُ يَُسوعُ 19» األَبَِديَّةَ؟
ورِ . الَ تَْسِرقْ . الَ تَْقتُلْ . الَ تَْزنِ : اْلَوَصايَا ھِذِه ُكلُّھَا َحفِْظتُھَا ُمْنُذ «:فَقَالَ 21. »أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّكَ . الَ تَْشھَْد بِالزُّ
ا َسِمَع يَُسوُع ذلَِك قَاَل 22. »َحَداثَتِي ْع َعلَى اْلفُقََراِء، فَيَُكوَن لََك : يُْعِوُزَك أَْيًضا َشْيءٌ «:لَهُ فَلَمَّ بْع ُكلَّ َما لََك َوَوزِّ
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ا23. »َكْنٌز فِي السََّماِء، َوتََعاَل اْتبَْعنِي ا َسِمَع ذلَِك َحِزَن، ألَنَّهُ َكاَن َغنِيًّا ِجّدً ا َرآهُ يَُسوُع قَْد َحِزَن، 24. فَلَمَّ فَلَمَّ
   .....!أَْعَسَر ُدُخوَل َذِوي األَْمَواِل إِلَى َملَُكوِت هللاِ َما «:قَالَ 

َم َوقَاَل لَهُ 16عدد 19انجيِل متى إصحاح   -2  الُِح، أَيَّ َصالٍَح أَْعَمُل لِتَُكوَن «:َوإَِذا َواِحٌد تَقَدَّ أَيُّھَا اْلُمَعلُِّم الصَّ
َولِكْن إِْن أََرْدَت . ا تَْدُعوني َصالًِحا؟ لَْيَس أََحٌد َصالًِحا إاِلَّ َواِحٌد َوھَُو هللاُ لَِماذَ «:فَقَاَل لَهُ 17» لَِي اْلَحيَاةُ األَبَِديَّةُ؟

الَ . الَ تَْسِرقْ . الَ تَْزنِ . الَ تَْقتُلْ «:فَقَاَل يَُسوعُ » أَيَّةَ اْلَوَصايَا؟«:قَاَل لَهُ 18. »أَْن تَْدُخَل اْلَحيَاةَ فَاْحفَِظ اْلَوَصايَا
َك، َوأَِحبَّ قَِريبََك َكنَْفِسكَ 19. ورِ تَْشھَْد بِالزُّ  . ھِذِه ُكلُّھَا َحفِْظتُھَا ُمْنُذ َحَداثَتِي«: قَاَل لَهُ الشَّابُّ 20. »أَْكِرْم أَبَاَك َوأُمَّ

َوأَْعِط اْلفُقََراَء، فَيَُكوَن إِْن أََرْدَت أَْن تَُكوَن َكاِمالً فَاْذھَْب َوبْع أَْمالََكَك «:قَاَل لَهُ يَُسوعُ 21» فََماَذا يُْعِوُزني بَْعُد؟
َماِء، َوتََعاَل اْتبَْعنِي ا َسِمَع الشَّابُّ اْلَكلَِمةَ َمَضى َحِزينًا، ألَنَّهُ َكاَن َذا أَْمَوال َكثِيَرةٍ 22. »لََك َكْنٌز فِي السَّ   ... .فَلَمَّ

 :قال له بل ؟ ال ،الصلبِ  و الفداءِ  ھل تؤمن بعقيدةِ  :للسائلِ  لم يقل  المسيحَ أن  ما سبق نالحظ من خالل 
د هللا :أي(ھو اإلله الصالح  هوحد  هللا تشھد أن  .الصالحةِ  باألعمالِ  بوصايا موسى، و تأتى ثم،) توحِّ

بُوا بَلْ   :  وأخيًرا أذكر القارئ بقولِه ا بِِعْلِمهِ  يُِحيطُوا لَمْ  بَِما َكذَّ  قَْبلِِھمْ  ِمنْ  ِذينَ الَّ  َكذَّبَ  َكَذلِكَ  تَأِْويلُهُ  يَأْتِِھمْ  َولَمَّ
  ).يونس(  )39( الظَّالِِمينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَاْنظُرْ 

  
                  !على الرجال والذھبَ  حرم الحريرَ يُ نبيٌّ                             

  
   !؟  ....على الرجالِ  والذھبَ  يحرم الحريرَ  اإلسالمِ  رسولُ  لماذا : تساءلوا
  :أحاديث ذلك على ثالثةِ  في واستندوا

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - َعاِزبٍ  ْبنَ  اْلبَـَراءَ  عنُ  5414برقم ) الذََّهبِ  َخَواتِيمِ ( بَاب) اللَِّباسِ ( ِكَتاب صحيح البخاري -1   - َعنـْ
ْسَتبـَْرقِ  اْحلَرِيرِ  َوَعنْ  َهبِ الذَّ  َحْلَقةِ  :قَالَ  َأوْ  الذََّهبِ  َخامتَِ  َعنْ  نـََهانَا َسْبعٍ  َعنْ   النَِّيبُّ  نـََهانَا: يـَُقوُل  يَباجِ  َواْإلِ  َواْلِميثـََرةِ  َوالدِّ

 بـَْرارِ َوإِ  الدَّاِعي َوِإَجابَةِ  السََّالمِ  َوَردِّ  اْلَعاِطسِ  َوَتْشِميتِ  اْجلََناِئزِ  َواتـَِّباعِ  اْلَمرِيضِ  ِبِعَياَدةِ  ِبَسْبعٍ  َوَأَمَرنَا اْلِفضَّةِ  َوآنَِيةِ  َواْلَقسِّيِّ  اْحلَْمَراءِ 
  .  اْلَمْظُلوم َوَنْصرِ  اْلُمْقِسمِ 

 عن 4394برقم  المصابيحِ  أللباني في مشكاةِ اوصححه  والنسائي داود وأبو أحمدُ الحديث الذي رواه  -2
    " . أميت ذكورِ  على حرامٌ  هذين إن: "  قال مث مشاله يف فجعله اذهبً  وأخذ ميينه يف فجعله احريرً  أخذ  النيبَ  أن  عليٍ 

ثـََنا1642 برقم)  َوالذََّهبِ  اْحلَرِيرِ  ِيف  َجاءَ  َما( بَاب)   اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  اللَِّباسِ ( ِكَتاب سنن الترمذي  -3  ْبنُ  ِإْسَحقُ  َحدَّ
ثـََنا َمْنُصورٍ  ثـََنا ُمنَْريٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْألَْشَعِريِّ  ُموَسى َأِيب  َعنْ  ِهْندٍ  َأِيب  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  نَاِفعٍ  َعنْ  ُعَمرَ  ْبنُ  اللَّهِ  ُعبَـْيدُ  َحدَّ
  َنَاِثِهمْ  َوُأِحلَّ  أُمَِّيت  ذُُكورِ  َعَلى َوالذََّهبِ  اْحلَرِيرِ  لَِباسُ  ُحرِّمَ  :"قَال   .َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا: ِعيَسى أَبُو قَالَ  ".ِإلِ
  

  الرد على الشبھة •
  

  :تدلل على ذلك أدلة منھا ... الفصل بينھمابتمام الكمال للجنسين وتھتم   بشريعةٍ ء جا امحمدً  إن :أوالً 
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ   5435 برقم البخاريصحيح  -1  الرَِّجالِ  ِمنْ  اْلُمَتَشبِِّهنيَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َلَعنَ :  قَالَ  - َعنـْ

  . بِالرَِّجالِ  النَِّساءِ  نْ مِ  َواْلُمَتَشبـَِّهاتِ  بِالنَِّساءِ 
   ." النساء من املرتجالت و الرجال من املخنثني اهللا لعن: "   قال 5103برقم  صحيح الجامع -2
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ - ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  381يف صحيح مسلم برقم وذلك... بالنساءِ  التشبهِ  لعدمِ  اللحيةِ  بإطالقِ  أمر  -3  -َعنـْ

  . اللِّْحَيةِ  َوِإْعَفاءِ  الشََّواِربِ  بِِإْحَفاءِ  َأَمرَ  أَنَّهُ   النَِّيبِّ  َعنْ 
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ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن ِرَجاٌل    :قال  ؛ لٌ ومن تبعھم وصفھم بأنھم رجا  النبيِّ  أصحابَ  لما مدح القرآنُ  -4  
َ َعَلْيِه َفِمْنُھم مَّن َقَضى َنْحَبُه َوِمْنُھم مَّ  لُوا َتْبِديالً َصَدقُوا َما َعاَھُدوا هللاَّ   .)  23األحزاب(  ن َينَتِظُر َوَما َبدَّ

َكاِة يََخافُوَن يَْوم   :وقال   اَلِة َوإِيتَاء الزَّ ِ َوإِقَاِم الصَّ اً تَتَقَلَُّب فِيِه ِرَجاٌل الَّ تُْلِھيِھْم تَِجاَرةٌ َواَل بَْيٌع َعن ِذْكِر هللاَّ
  ....بأنھم  ذكور :عنھم ولم يقل  ) .37النور(  اْلقُلُوُب َواأْلَْبَصاُر 

لم تعرف  الً جي ج رّ فخ ؛ يعظھم بأن النعمة ال تدومو بالخشونةِ   هيوصي أصحابَ   كان النبيُّ  -5
سادوا العالم بعد تدميرھم  ؛ صاروا أفضل البشر بعد األنبياءحتى  همثله وھو جيل أصحاب الً البشرية جي

  بِن مسعودٍ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  3378رقم ب كما عند البخاري يف صحيحه لك رح بذفصّ  ؛ إمبراطورتي  الفرس والروم
رُ  " :قَالَ   النَِّيبَّ  َأنَّ   هُ َوَميِينُ  َميِيَنهُ  َأَحِدِهمْ  َشَهاَدةُ  َتْسِبقُ  قـَْومٌ  ءُ يجيَِ  مثَُّ  ، يـَُلونـَُهمْ  الَِّذينَ  مثَُّ  ، يـَُلونـَُهمْ  الَِّذينَ  مثَُّ  ، قـَْرِين  النَّاسِ  َخيـْ

  . " َشَهاَدَتهُ 
  

 بسيطٌ  ردٌ على الرجال ؟  و الذھب الحرير  لماذا حرم النبيُّ  :الذي يقول ھمإن الرد على  سؤالِ   :ا  ثانيً 
  ؛ هللاِ بوحي من   ھماحرم وإنمانفسه ؛  تلقاءِ  من ھمالم يحرم  امحمدً ن إ :أقول فيه

  .  )4النجم(  يُوَحى  إِْن ھَُو إاِلَّ َوْحيٌ   : قال
 والذھبِ  الحريرِ  تحريمِ  علةِ  وأما عن .... هإلى نبيِّ   ما القرآن وما السنة إال وحي من هللا:  المعنى 

عن  ةً بعيد  تربيةً  لَ الرجا ييريد أن يرب مُ واإلسال ، أن من طبيعة الرجل الصالبة والقوة :ھي للرجال
مظھًرا من مظاھر الظلم  اإلسالم ويعده الذي يحاربه الترفِ  أيًضا عن مظاھرِ  ةً ، وبعيد الضعفِ  مظاھرِ 

وميادين ، واالنتصار في معارك الحياة  قادًرا على الكفاح المسلم  االجتماعي ، وذلك حتى يكون الرجل
بالذھب وارتداء الحرير يُعدان من مظاھر الترف فقد  ولما كان التزين. ...دعي إلى ذلكالقتال أيًضا إذا 

أباحھما للمرأة مراعاة لمقتضى أنوثتھا وما فطرت عليه من حب  ولكنه ؛ حرمھما اإلسالم على الرجال
  ...للزينة

  .أن لبس الحرير والذھب للرجال من الكبائر ه الكبائرفي كتابِ  - رحمه هللاُ  - الذھبيُّ  وقد ذكر اإلمامُ  
  

 في كلِّ  لِ على الرجاا لحرير والذھب حرام مطلقً لھل لبس الرجل :يطرح نفسه ھو  الً سؤاإن   :ا  ثالثً 
  األحوال ؟

يجوز لبس الحرير في وعليھا ف ؛لمحظورات  الضرورات تبيح اإن :تقول قاعدة عظيمة  ھناك إن: لتُ ق 
 أو للمقاتلين عند،  الجلديةِ  أو غير ذلك من األمراضِ  ،أو جرب  ،من به حكة جلدية : مثل ، حاالت معينة 

  :اآلتيفي ذلك  ثبت ...ء قتالهالعدو مما يسھل عدم اإلمساك بالمقاتل أثنا ئھملقا
  . َِِما حلِِكَّةٍ  اْحلَرِيرِ  لُْبسِ  ِيف  الرَّْمحَنِ  َوَعْبدِ  ِللزُّبـَْريِ   النَِّيبُّ  رَخَّصَ :قَاَل   أََنسٍ  َعنْ   5391برقم  البخاريصحيح  -1
 عوف بنِ  الرمحنِ  لعبدِ   اهللاِ  رسولُ  رخص: قال  أنسٍ  عن  3592  برقم لأللباني ماجة ابنِ سنن  صحيح -2

  . ما كانت حكة من السفر يف احلرير قمص يف العوام شبن وللزبري
أثبت أنه يضعف أن األبحاث العلمية  العلم أن مع  .... لو دعت الضرورة للباسه فال مانع وأما عن الذھبِ 

حيح مسلم برقم صثبت في  ... لنا  رال وفيه ضرإ عن شيءٍ   نا  محمدٌ افلم ينھ .... الجنس عند  الرجلِ 
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ -  َعبَّاسٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ   3897  َوقَالَ  َفَطَرَحهُ  فـَنَـَزَعهُ  رَُجلٍ  َيدِ  ِيف  َذَهبٍ  ِمنْ  َخاَمتًا رََأى  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  -َعنـْ

َتِفعْ  َخاِمتَكَ  ُخذْ  : اللَّهِ  َرُسولُ  َذَهبَ  َما بـَْعدَ  ِللرَُّجلِ  ِقيلَ فَ  " َيِدهِ  ِيف  فـََيْجَعُلَها نَارٍ  ِمنْ  َمجَْرةٍ  ِإَىل  َأَحدُُكمْ  يـَْعِمدُ :"   َال  :قَالَ  ِبهِ  انـْ
    .   اللَّهِ  َرُسولُ  َطَرَحهُ  َوَقدْ  أََبًدا آُخُذهُ  َال  َواللَّهِ 
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خير ال أوامرهوأنھم يوقنون أن في ، حبتھم له مو،   النبيِّ  ألمرِ  قمة االمتثال من الصحابة   نالحظ
  .....الكثير 

 َرُسول َطَرَحهُ  َوَقدْ  ، آُخذهُ  َال  ُخْذهُ :  َلهُ  قَاُلوا ِحني اْخلَامتَ  َهَذا َصاِحب قـَْول َوَأمَّا : هفي شرحِ  -رحمه هللاُ  -  قال النوويُّ  
 َهَذا ِإنَّ  مثَُّ .  الضَِّعيَفة بِالتَّْأِويَالتِ  ِفيهِ  التـََّرخُّص مَوَعدَ  ، نـَْهيه َواْجِتَناب ،  اللَّه َرُسول َأْمر ِاْمِتثَال ِيف  اْلُمَباَلَغة َفِفيهِ  ،  اللَّه
َا الرَُّجل بَاَحة َسِبيل َعَلى اْخلَامتَ  تـََركَ  ِإمنَّ  َجازَ  َأَخَذهُ  فَِإَذا ، َشاءَ  ِلَمنْ  َأْخذه َجيُوز َوِحيَنِئذٍ  ، َوَغْريهمْ  اْلُفَقَراء ِمنْ  َأْخذه َأرَادَ  ِلَمنْ  اْإلِ
 َعَلى ِبهِ  الصََّدَقة َوَأرَادَ  َأْخذه َعنْ  تـََورَّعَ  َوَلِكنْ  ، َوَغْريه بِاْلبَـْيعِ  ِفيهِ  َوالتََّصرُّف اْألَْخذ َعَلْيهِ  َحيُْرم ملَْ  َأَخَذهُ  َصاِحبه َكانَ  َوَلوْ .  ِفيهِ  َتَصرُّفه

َههُ  ملَْ   النَِّيبّ  ِألَنَّ  ؛ ِإلَْيهِ  َحيَْتاج َمنْ  َا ، َوْجه ِبُكلِّ  ِفيهِ  التََّصرُّف َعنْ  يـَنـْ بَاَحة َعَلى َتَصرُّفه ِمنْ  ِسَواهُ  َما َوبَِقيَ  ، لُْبسه َعنْ  نـََهاهُ  َوِإمنَّ .  اْإلِ
  أھـ
  

مكرم بأنه يأمر أتباعه من الرجال بعدم  نكرون على نبيٍّ يھم   المعترضينمن  بِ جَ العَ  كلَّ  نني أعجبُ إ :ا  ثالثً 
  ....)نعومة ال (والذھب للتخشن بدل من  الحريرِ  لبسِ 

   :ةعدة أسئل وأتساءل
  !كمال الرجولة والتخشن نقص ؟ عتبروني كيم ھھل انتكست فطرت -1
  ! ؟ الً كونوا رجايحتى   ما  في ھذا الحديثِ تعاليم مثل م المقدسھم في كتابھھل عند -2 
م وھي ھأيدي ىإل ونرم  لما ينظھأو من جيرانِ  م في العملِ ھم ما ھو شعور الفقير الذي ھو معلوا أنفسھأھل س -3
  ! فھل ھذا من الخلق الكريم ؟.. ..والسالسل على الرقبةِ  ....بالخواتم الذھبية  نةآلم
  
  
  
  
  

  !يأخذ الجزيةنبي ٌّ                                                    
  

... نا ، ونحن أذالء صاغرون الكتاب ، ثم أخذ الجزية م أھلِ  كلِّ  تدعو لقتالِ  جاء بآيةٍ  اإلسالمِ  رسولُ :  قالوا
ِ َوالَ بِاْليَْوِم اآلِخِر َوالَ    :وذكروا قول هللا !  فھل  ھذه ھي أخالق النبوة ؟ ّ قَاتِلُوْا الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِا

َم ّهللاُ َوَرُسولُهُ َوالَ يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا  ُموَن َما َحرَّ اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعطُوْا اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوھُْم يَُحرِّ
  ).29التوبة(   َصاِغُرونَ 

  
   الرد على الشبھة •

  
  ؛حيث إن هللا ھم أشكل عليھم فھمھا على شبھتِ  المعترضونالكريمة التي استدل بھا  آليةَ اإن : أوالً 

ِ َوالَ   :يقول   ّ َم ّهللاُ َوَرُسولُهُ َوالَ يَِدينُوَن ِديَن  قَاتِلُوْا الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِا ُموَن َما َحرَّ بِاْليَْوِم اآلِخِر َوالَ يَُحرِّ
  ) .    29التوبة(  اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعطُوْا اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوھُْم َصاِغُروَن 

 )من(منھا ھو  واحدٍ  حرفٍ  معين يتضح بفھمِ  ، ولكن لھا فھمٌ  تابِ الك أھلِ  فاآلية الكريمة ال تأمر بقتال كلِّ 
ھنا تفيد  ) من (؛ ألن  الكتابِ  ليس كل أھلِ  :أي"  ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَابَ :"   وھذا مالحظ من قولِه

   النبيِّ  يرةِ ، وھذا واضح من س الكتابِ  من أھلِ  معينةً  قاتلوا فئةً : وبالتالي يصبح المعنى..... التبعيض 
على  ا ، وحسنً  استقبلھم استقباالً  جاءوا إليه بل نجران حينما ؛  لم يقتل وفدَ  الكتاب أنه لم يقاتل كل أھلِ 

  ..... قالوا سمح لھم بالصالة ولم يقتلھمالرغم  ما 
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ُ َعِن الَِّذي :  يقول  جاء بقرآٍن يقول فيه ربُّه إن محمًدا  ثم يِن َولَْم اَل يَْنھَاُكُم هللاَّ َن لَْم يُقَاتِلُوُكْم فِي الدِّ
َ يُِحبُّ اْلُمْقِسِطينَ  وھُْم َوتُْقِسطُوا إِلَْيِھْم إِنَّ هللاَّ   ) .  8 الممتحنة(  يُْخِرُجوُكم مِّن ِديَاِرُكْم أَن تَبَرُّ

 ولم الدين، بسبب الكفار من يقاتلوكم لم الذين عن -المؤمنون أيھا -  هللا ينھاكم ال :جاء في التفسير الميسر
كم إليھم بإحسانكم فيھم وتعدلوا بالخير، تكرموھم أن دياركم من يخرجوكم  الذين يحب هللا إن. بھم وبرِّ
    أھـ.وأفعالھم أقوالھم في يعدلون
 كلِ  جاء بآية تدعو لقتالِ  اإلسالمِ  أن رسولَ : األول الذي فيه المعترضينبطل ادعاء ي ما سبقفإن  وعليه

  .… الكتابِ  أھلِ 
حتى يأخذوا بأيديھم   هللاِ  ىالتي لم تسلم إل على الدولِ  اإلسالمِ  حينما  قاموا بعرضِ  إن الصحابة : اثانيً 

ا عليھم كان الزمً وبالتالي  ، حال طواغيت الكفر بينھم وبين ما يدعون إليهالرحمن  جھنم إلي جنةِ  من نارِ 
القتال ؛ فھم يقاتلون الحكومات التي تصدھم عن  وأالجزية ،  وأاإلسالم ، : أمور أن يخيروھم بين ثالثِ 

هللا تعالى ، وتبليغ دين هللا للناس حتى ينقذھم من الجحيم ، ويكون ذلك سببا في رضا الرب  ىدعوتھم إل
 ىالكريم ، وھذا يسمى بجھاد الطلب ،وھو المشار إليه في اآلية الكريمة ، وقد أسلفنا الحديث في الرد عل

  .وجھاد الطلب ھذا نفتقده منذ زمن طويل. فھو كاآلية  )ا ل الناسأمرت أن أقت :(شبھة
عّما  توقفوالدين هللا ل الناسَ  ندعويبالدھم و  ىلو سمحت الحكومات المتجبرة بأن يدخل الدعاة  إل  وبالتالي

 قمصحيح مسلم بر  ولكن ھذا لم يحدث ، وأما الدليل على ما سبق ذكره ھو في.... ما حدث قتالبيانه ؛ سبق 
 ِمنْ  َمَعهُ  َوَمنْ  اللَّهِ  بِتَـْقَوى َخاصَِّتهِ  ِيف  َأْوَصاهُ  َسرِيَّةٍ  َأوْ  َجْيشٍ  َعَلى َأِمريًا َأمَّرَ  ِإَذا  اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ   :قَالَ   بـَُرْيَدةَ  عن  3261

ًرا اْلُمْسِلِمنيَ   َولِيًدا تـَْقتُـُلوا َوَال  َمتْثـُُلوا َوَال  تـَْغِدُروا َوَال  تـَغُلُّوا َوَال  اْغُزوا بِاللَّهِ  َكَفرَ  َمنْ  واقَاتِلُ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  اللَّهِ  بِاْسمِ  اْغُزوا :"قَالَ  مثَُّ  َخيـْ
ُهمْ  فَاقْـَبلْ  َأَجابُوكَ  َما َفأَيـَّتُـُهنَّ  ِخَاللٍ  َأوْ  ِخَصالٍ  َثَالثِ  ِإَىل  فَاْدُعُهمْ  اْلُمْشرِِكنيَ  ِمنْ  َعُدوَّكَ  َلِقيتَ  َوِإَذا ُهمْ  فَّ وَكُ  ِمنـْ  ِإَىل  اْدُعُهمْ  مثَُّ  َعنـْ

ْسَالمِ  ُهمْ  َفاقْـَبلْ  َأَجابُوكَ  فَِإنْ  اْإلِ ُهمْ  وَُكفَّ  ِمنـْ  َذِلكَ  فـََعُلوا ِإنْ  أَنـَُّهمْ  َوَأْخِربُْهمْ  اْلُمَهاِجرِينَ  َدارِ  ِإَىل  َدارِِهمْ  ِمنْ  التََّحوُّلِ  ِإَىل  اْدُعُهمْ  مثَُّ  َعنـْ
َها يـََتَحوَُّلوا َأنْ  أَبـَْوا فَِإنْ  اْلُمَهاِجرِينَ  َعَلى َما َوَعَلْيِهمْ  ِلْلُمَهاِجرِينَ  َما فـََلُهمْ   َعَلْيِهمْ  َجيِْري اْلُمْسِلِمنيَ  َكَأْعَرابِ  َيُكونُونَ  أَنـَُّهمْ  فََأْخِربُْهمْ  ِمنـْ
 َفَسْلُهمْ  أَبـَْوا ُهمْ  فَِإنْ  اْلُمْسِلِمنيَ  َمعَ  ُجيَاِهُدوا َأنْ  ِإالَّ  َشْيءٌ  ْلَفْيءِ َوا اْلَغِنيَمةِ  ِيف  َهلُمْ  َيُكونُ  َوَال  اْلُمْؤِمِننيَ  َعَلى َجيِْري الَِّذي اللَّهِ  ُحْكمُ 
ُهمْ  َفاقْـَبلْ  َأَجابُوكَ  ُهمْ  فَِإنْ  اجلِْْزيَةَ  ُهمْ  وَُكفَّ  ِمنـْ  َجتَْعلَ  َأنْ  اُدوكَ فََأرَ  ِحْصنٍ  َأْهلَ  َحاَصْرتَ  َوِإَذا َوقَاتِْلُهمْ  بِاللَّهِ  فَاْسَتِعنْ  أَبـَْوا ُهمْ  فَِإنْ  َعنـْ

 َوِذَممَ  ِذَممَُكمْ  ُختِْفُروا َأنْ  فَِإنَُّكمْ  َأْصَحاِبكَ  َوِذمَّةَ  ِذمََّتكَ  َهلُمْ  اْجَعلْ  َوَلِكنْ  نَِبيِّهِ  ِذمَّةَ  َوَال  اللَّهِ  ِذمَّةَ  َهلُمْ  َجتَْعلْ  َفَال  نَِبيِّهِ  َوِذمَّةَ  اللَّهِ  ِذمَّةَ  َهلُمْ 
 َعَلى تـُْنِزْهلُمْ  َفَال  اللَّهِ  ُحْكمِ  َعَلى تـُْنِزَهلُمْ  َأنْ  فََأرَاُدوكَ  ِحْصنٍ  َأْهلَ  َحاَصْرتَ  َوِإَذا َرُسوِلهِ  َوِذمَّةَ  اللَّهِ  ِذمَّةَ  ُختِْفُروا َأنْ  ِمنْ  َأْهَونُ  َأْصَحاِبُكمْ 

  ." َال  َأمْ  ِفيِهمْ  لَّهِ ال ُحْكمَ  أَُتِصيبُ  َتْدِري َال  فَِإنَّكَ  ُحْكِمكَ  َعَلى أَْنِزْهلُمْ  َوَلِكنْ  اللَّهِ  ُحْكمِ 
التي فيھا الرحمة باألعداء  وفي دعوتھم وتخيرھم ، وليس الھدف القتل والتشفي   انفھذه ھي سنة نبيِّ  وعليه

   ...والتعطش للدماء كما ھو حال االحتالل األمس واليوم لبالد المسلمين ؛ فالتاريخ شاھد على ذلك أمين 

غير على  ھم ؛ ھي ضريبة مالية تفرضا عما في خيالِ يختلف كليً   مِ في اإلسالإن معنى الجزية  :ثالثًا
 : الذين اجتمعت فيھم الصفات اآلتية  المسلمين

ِ :    والً أ   .  ناربُ يرتضيه  اا صحيحً وال باليوم اآلخر إيمانً  ال يؤمنون با

  .... اتيتبعون شرعه  في تحريم المحرم ال؛ه ورسولُ  ال يحرمون ما حرم هللاُ :    ثانيًا 

 ً   . والرسل  دين اإلسالم  دين كل األنبياءِ   وھو دين محمدٍ ،  ال يدينون بالدين الصحيح:    ثالثا
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َم ّهللاُ  : جاء التعريف السابق من قولِه  ُموَن َما َحرَّ ِ َوالَ بِاْليَْوِم اآلِخِر َوالَ يَُحرِّ ّ قَاتِلُوْا الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِا
  .)29التوبة( َوالَ يَِدينُوَن ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعطُوْا اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوھُْم َصاِغُرونَ  َوَرُسولُهُ 

، والشيخ الكبير  ، والمريض،  واألعمى  ،  المجنون، و المرأةِ  و، الصبي ثم إن الجزية تسقط عن 
  ....ماالً   كال يمل، والمحارب العبد الذي والفقير

والذي دل عليه القرآن :  -رمحة اهللاُ عليهم  - قال علماؤنا  :)112ص/ 8ج(في تفسيره –رحمه هللاُ  - قال القرطبيُّ 
ا" حىت يعطوا اجلزية : " إىل قوله " قاتلوا الذين : " تعاىل قال  أن اجلزية تؤخذ من الرجال املقاتلني ؛ ألنه  فيقتضي ذلك وجو

وال يقال " . حىت يعطوا : " وألنه تعاىل قال  , ألنه ال مال له, ويدل على أنه ليس على العبد وإن كان مقاتال . قاتل على من ي
 وهم الذين, العلماء على أن اجلزية إمنا توضع على مجاجم الرجال األحرار البالغني  وهذا إمجاع من. ملن ال ميلك حىت يعطي 

   أھـ . الفاين عبيد واجملانني املغلوبني على عقوهلم والشيخيقاتلون دون النساء والذرية وال

لََم فََما َجَعَل ّهللاُ لَُكْم َعلَْيِھْم َسبِيالً    :يوضح ما سبق قوله     فَإِِن اْعتََزلُوُكْم فَلَْم يُقَاتِلُوُكْم َوأَْلقَْوْا إِلَْيُكُم السَّ
  ).  90النساء(

  .....وإن كان ھناك عبٌد مملوًكٌ◌ فقيٌر ال تؤخذ  منهالمقاتل فقط ، أن الجزيةَ ال تؤخذ إال من ف وعليه

  ما ھي مقدار الجزية التي يأخذھا المسلمون من المقاتلين؟:  إن قيل:  رابًعا

دينار واحد في العام يدفع في مقابل إصالح الطرق ، وتسھيل الموصالت ، وإنشاء الكباري ،  وتقديم : ◌ُ قلت 
  . .....يشارك في قتال  ھوحمايته فالخدمات األخرى ،وكذلك 

 .منهم املأخوذة للجزية مقدارا كتابه يف  اهللا يذكر مل :قال) 112ص/  8ج(-رحمه هللاُ  - جاء في تفسيِر القرطبي  
 .عليه صوحلوا ما على هو فيها،وإمنا توقيت ال: رباح أيب بن عطاء فقال منهم، املأخوذة اجلزية مقدار يف العلماء اختلف وقد
 الصحيح أهل رواه مبا واحتجوا .له حد ال وأكثره دينار أقله: قال الطربي أن إال والطربي، عبيد وأبو آدم بن حيىي قال ذلكوك
 األحرار من والفقري الغين على دينار: الشافعي وقال .اجلزية على البحرين أهل صاحل  اهللا رسول أن: عوف بن عمرو عن

 كل من يأخذ أن وأمره اليمن إىل بعثه   اهللا رسول أن: معاذ عن وغريه داود أبو رواه امب واحتج شيء منه ينقص ال البالغني
  .اجلزية يف حامل دينارا

 زادوا وإن جاز، دينار من أكثر على صوحلوا وإن: الشافعي قال .ثور أيب قول وهو .مراده تعاىل اهللا عن املبني وهو: الشافعي قال
  والتنب والشعري اخلبز يف معلومة الضيافة كانت إذا جاز، أيام ثالثة ضيافة على صوحلوا وإن .منهم قبل أنفسهم بذلك وطابت
   أھـ...واحلر الربد من والكن النزول موضع وذكر املوسر على وما ذلك من الوسط على ما وذكر ، واالدام

كاة في كل عام ، ويتصدق ، وأما بالنسبِة لحال المسلم فھو يدفع أمواالً أكثر من ھذه  بكثير؛ المسلُم يدفع الز
 َأَال  : " قَالَ   2654 قمذلك يف سنن أيب داود بر و ، اخيرً   الذمةِ  بأھلِ   نا وقد أوصى نبيُّ .  ...وكذلك أموال النذر

تَـَقَصهُ  َأوْ  ُمَعاِهًدا ظََلمَ  َمنْ  صححه األلباين يف " . اْلِقَياَمةِ  يـَْومَ  َحِجيُجهُ  فَأَنَا سٍ نـَفْ  ِطيبِ  ِبَغْريِ  َشْيًئا ِمْنهُ  َأَخذَ  َأوْ  طَاقَِتهِ  فـَْوقَ  َكلََّفهُ  َأوْ  انـْ
  .3052سنن أيب داود برقم 
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ھو فھم معوج لآلية " !! ثم أخذ الجزية منا ونحن أذالء صاغرون ":ھم إن  قولھم الذي يعبر عن فھمِ  : خامًسا
، وھذا ما قاله  لحكم اإلسالمأذالء منقادون أنھم  : المعنى؛  " وھم صاغرون" : الكريمة التي يقول فيھا 

أذالء منقادون لحكم  - المسلمين –فإننا نحن  وبالتاليوغيرھم ،  في تفسيره كثيرٍ  الجالالن في تفسيريھما ، وابنُ 
  .حكم به ، وعليه سوف يكون لھم ما لنا وعليھم ما علينا نُ حكم به واإلسالم يتحكم فينا الشرع فنَ 

رارھم لدفع الجزية ، ومعاشرتھم المسلمين قد يسلمون في المستقبل بعد مع استم ھمأن :ھو أو يكون المعنى 
  . ذلك  فيكونوا أخوة لھم  فيصبحوا جميعا منقادون لحكم اإلسالم ،  وبذلك تزول الشبھة بفضل هللا 

ھل قتال الناس وأخذ الجزية منھم : وفھمت منهالمعترضون إن اإلجابة على السؤال الذي طرحه  :سادًسا
  ؟  ..النبوةِ  قِ من أخال

إن الكتاب المقدس  بعھديه القديم والجديد  يحث : أجيب رغم شعوري بالھمز من طرحھم وأقول :  ◌ُ قلت
ه بقتال الناس وأخذ ءأمر أنبيا  خذ  الجزية ، ويؤكد لنا أنھا من أخالق األنبياء ؛ ألن الربَّ أعلى ضرورة 

  :امنھ الجزية ، وذلك في عدة مواضع من الكتاب المقدس

في رسالته إلى أھل  وذلك ...ھا أخذِ  ضرورةِ  بولس الرسول يؤكد علىأن  نجد فيه :  العھد الجديد:    أوالً 
َواْلَخْوَف . اْلِجبَايَةَ لَِمْن لَهُ اْلِجبَايَةُ . اْلِجْزيَةَ لَِمْن لَهُ اْلِجْزيَةُ : فَأَْعطُوا اْلَجِميَع ُحقُوقَھُمُ 7 عدد 13رومية إصحاح 

  .َواإِلْكَراَم لَِمْن لَهُ اإِلْكَرامُ . اْلَخْوفُ  لَِمْن لَهُ 
  :وذلك في اآلتي ...  ونجد أن يسوع يوصي بدفِع الجزية  للقيصر 
يِسيِّيَن َواْلِھيُروُدِسيِّيَن لَِكْي يَْصطَاُدوهُ بِِكْلَمةٍ 13عدد  12إصحاح  مرقس إنجيل -1 . ثُمَّ أَْرَسلُوا إِلَْيِه قَْوًما ِمَن اْلفَرِّ
ا َجاُءوا قَالُوا لَهُ فَلَ 14  يَا ُمَعلُِّم، نَْعلَُم أَنََّك َصاِدٌق َوالَ تُبَالِي بِأََحٍد، ألَنََّك الَ تَْنظُُر إِلَى ُوُجوِه النَّاِس، بَْل بِاْلَحقِّ «:مَّ

لَِماَذا «:فََعلَِم ِريَاَءھُْم، َوقَاَل لَھُمْ 15» ي؟أَيَُجوُز أَْن تُْعطَى ِجْزيَةٌ لِقَْيَصَر أَْم الَ؟ نُْعِطي أَْم الَ نُْعطِ . تَُعلُِّم طَِريَق هللاِ 
بُونَنِي؟ اِيتُونِي بِِدينَاٍر ألَْنظَُرهُ  وَرةُ َواْلِكتَابَةُ؟«:فَقَاَل لَھُمْ . فَأَتَْوا بِهِ 16» .تَُجرِّ . »لِقَْيَصرَ «:فَقَالُوا لَهُ » لَِمْن ھِذِه الصُّ

ِ أَْعطُوا مَ «:فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَھُمْ 17  ِ بُوا ِمْنهُ . »ا لِقَْيَصَر لِقَْيَصَر َوَما ِ    .فَتََعجَّ
فََشَعَر بَِمْكِرِھْم َوقَاَل 23» أَيَُجوُز لَنَا أَْن نُْعِطَي ِجْزيَةً لِقَْيَصَر أَْم الَ؟22عدد  20إصحاح  إنجيل لوقا -2

بُونَنِي؟ «:لَھُمْ  فَقَاَل 25. »لِقَْيَصرَ «:فَأََجابُوا َوقَالُوا» وَرةُ َواْلِكتَابَةُ؟لَِمِن الصُّ . أَُرونِي ِدينَاًرا24لَِماَذا تَُجرِّ
ِ «:لَھُمْ   ِ بُوا ِمْن 26. »أَْعطُوا إًِذا َما لِقَْيَصَر لِقَْيَصَر َوَما ِ اَم الشَّْعِب، َوتََعجَّ فَلَْم يَْقِدُروا أَْن يُْمِسُكوهُ بَِكلَِمٍة قُدَّ

  .َجَوابِِه َوَسَكتُوا
؟ أَيَُجوُز أَْن تُْعطَى ِجْزيَةٌ لِقَْيَصَر أَْم الَ؟: فَقُْل لَنَا17عدد 22إصحاح تىإنجيل م -3 فََعلَِم يَُسوُع 18» َماَذا تَظُنُّ

بُونَنِي يَا ُمَراُؤوَن؟ «:ُخْبثَھُْم َوقَالَ  لَِمْن ھِذِه «:ھُمْ فَقَاَل لَ 20. فَقَدَُّموا لَهُ ِدينَاًرا. »أَُرونِي ُمَعاَملَةَ اْلِجْزيَةِ 19لَِماَذا تَُجرِّ
وَرةُ َواْلِكتَابَةُ؟ ِ «:فَقَاَل لَھُمْ . »لِقَْيَصرَ «:قَالُوا لَهُ 21» الصُّ ِ ِ ا َسِمُعوا 22. »أَْعطُوا إًِذا َما لِقَْيَصَر لِقَْيَصَر َوَما ِ فَلَمَّ

بُوا َوتََرُكوهُ َوَمَضْوا   .تََعجَّ
ا َجاُءوا إِلَ 24عدد 17إصحاح  إنجيل متى -4 ْرھََمْيِن إِلَى بُْطُرَس َولَمَّ َم الَِّذيَن يَأُْخُذوَن الدِّ ى َكْفَرنَاُحوَم تَقَدَّ

ْرھََمْيِن؟«:َوقَالُوا ا َدَخَل اْلبَْيَت َسبَقَهُ يَُسوُع قَائاِلً . »بَلَى«:قَالَ 25» أََما يُوفِي ُمَعلُِّمُكُم الدِّ َماَذا تَظُنُّ يَا ِسْمَعاُن؟ «:فَلَمَّ
ْن يَأُْخُذ مُ  قَاَل . »ِمَن األََجانِبِ «: قَاَل لَهُ بُْطُرسُ » لُوُك األَْرِض اْلِجبَايَةَ أَِو اْلِجْزيَةَ، أَِمْن بَنِيِھْم أَْم ِمَن األََجانِِب؟ِممَّ

الً َولِكْن لِئاَلَّ نُْعثَِرھُُم، اْذھَْب إِلَى اْلبَْحِر َوأَْلِق ِصنَّاَرةً، 27. فَإًِذا اْلبَنُوَن أَْحَرارٌ «:لَهُ يَُسوعُ  َمَكةُ الَّتِي تَْطلُُع أَوَّ َوالسَّ
  .»ُخْذھَا، َوَمتَى فَتَْحَت فَاھَا تَِجْد إِْستَاًرا، فَُخْذهُ َوأَْعِطِھْم َعنِّي َوَعْنكَ 

  :أذكر منھا ما يلي ....والجزية  ما أكثر النصوص التي تتحدث عن القتالِ :  لعھد القديما :  ثانيًا
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َوأََمَر اْلَملُِك 8عدد 24سفر أخبار األيام الثاني إصحاح  ، وذلك في وأخذھانبيُّ ِهللا موسى دفع الجزية  -1
بِّ َخاِرًجا،  بِّ بِِجْزيَِة 9فََعِملُوا ُصْنُدوقًا َوَجَعلُوهُ فِي بَاِب بَْيِت الرَّ َونَاَدْوا فِي يَھُوَذا َوأُوُرَشلِيَم بِأَْن يَأْتُوا إِلَى الرَّ

بِّ اْلَمْفرُ  يَّةِ ُموَسى َعْبِد الرَّ َؤَساِء َوُكلُّ الشَّْعِب َوأَْدَخلُوا َوأَْلقَْوا فِي 10. وَضِة َعلَى إِْسَرائِيَل فِي اْلبَرِّ فَفَِرَح ُكلُّ الرُّ
ْنُدوِق َحتَّى اْمتأَلَ    .الصُّ

فَإِْن 11ْلِح، ِحيَن تَْقُرُب ِمْن َمِدينٍَة لَِكْي تَُحاِربَھَا اْستَْدِعھَا إِلَى الصُّ «10 عدد 20صحاحإ سفر التثنية -2
ْلِح َوفَتََحْت لََك، فَُكلُّ الشَّْعِب اْلَمْوُجوِد فِيھَا يَُكوُن لََك لِلتَّْسِخيِر َويُْستَْعبَُد  َوإِْن لَْم تَُسالِْمَك، 12. لَكَ أََجابَْتَك إِلَى الصُّ

بُّ إِلھَُك إِ 13. بَْل َعِملَْت َمَعَك َحْربًا، فََحاِصْرھَا . لَى يَِدَك فَاْضِرْب َجِميَع ُذُكوِرھَا بَِحدِّ السَّْيفِ َوإَِذا َدفََعھَا الرَّ
ا النَِّساُء َواألَْطفَاُل َواْلبَھَائُِم َوُكلُّ َما فِي اْلَمِدينَِة، ُكلُّ َغنِيَمتِھَا، فَتَْغتَنُِمھَا لِنَْفِسكَ 14 ، َوتَأُْكُل َغنِيَمةَ أَْعَدائَِك َوأَمَّ

بُّ إِلھُكَ  ا الَّتِي لَْيَسْت ِمْن ُمُدِن ھُؤالَِء األَُمِم ھُنَا15 .الَّتِي أَْعطَاَك الرَّ . ھَكَذا تَْفَعُل بَِجِميِع اْلُمُدِن اْلبَِعيَدِة ِمْنَك ِجّدً
ا، 16 بُّ إِلھَُك نَِصيبًا فاَلَ تَْستَْبِق ِمْنھَا نََسَمةً مَّ ُعوِب الَّتِي يُْعِطيَك الرَّ ا ُمُدُن ھُؤالَِء الشُّ : ُمھَا تَْحِريًمابَْل تَُحرِّ 17َوأَمَّ

يِّيَن َواْليَبُوِسيِّيَن، َكَما أََمَرَك  يِّيَن َواْلِحوِّ بُّ إِلھَُك، اْلِحثِّيِّيَن َواألَُموِريِّيَن َواْلَكْنَعانِيِّيَن َواْلفِِرزِّ لَِكْي الَ يَُعلُِّموُكْم 18الرَّ
بِّ إِلِھُكمْ أَْن تَْعَملُوا َحَسَب َجِميِع أَْرَجاِسِھِم الَّتِي َعِملُوا آللِھَ     .تِِھْم، فَتُْخِطئُوا إِلَى الرَّ

فَإِْن أََجابَْتَك 11ھذا النص النصوص مع مالحظةِ  تلك واترك القاري يتأمل في لموسى  ھكذا قال الربُّ 
ْلِح َوفَتََحْت لََك، فَُكلُّ الشَّْعِب اْلَمْوُجوِد فِيھَا يَُكوُن لََك لِلتَّْسِخيِر َويُْستَْعبَ     . ُد لَكَ إِلَى الصُّ

َد 28عدد 1سفر القضاة إصحاح  ، وذلك في أخذ الجزية) إسرائيل (نبيُّ ِهللا يعقوب   -3 ا تََشدَّ َوَكاَن لَمَّ
  .إِْسَرائِيُل أَنَّهُ َوَضَع اْلَكْنَعانِيِّيَن تَْحَت اْلِجْزيَِة َولَْم يَْطُرْدھُْم طَْرًدا

َكِن فِي َجبَِل 35عدد 1إصحاحسفر القضاة  ، وذلك في نبيُّ ِهللا يوسف دفعھا -4 فََعَزَم األَُموِريُّوَن َعلَى السَّ
  .َوقَِويَْت يَُد بَْيِت يُوُسَف فََكانُوا تَْحَت اْلِجْزيَةِ . َحاَرَس فِي أَيَّلُوَن َوفِي َشَعلُبِّيمَ 

َشْلَمْنأََسُر َملُِك  َوَصِعَد َعلَْيهِ 3عدد 17سفر الملوك الثاني إصحاح  ، وذلك في نبيُّ ِهللا ھوشع دفع الجزية -5
وَر، فََصاَر لَهُ ھُوَشُع َعْبًدا َوَدفََع لَهُ ِجْزيَةً    .أَشُّ

اِكنِيَن فِي 10عدد  16إصحاح  سفر يشوع  ، وذلك نبيُّ ِهللا يوشع أخذ الجزية -6 فَلَْم يَْطُرُدوا اْلَكْنَعانِيِّيَن السَّ
  .َرايَِم إِلَى ھَذا اْليَْوِم، َوَكانُوا َعبِيًدا تَْحَت اْلِجْزيَةِ فََسَكَن اْلَكْنَعانِيُّوَن فِي َوَسِط أَفْ . َجاَزرَ 

 أخذوا الجزية من ثم المقدسة مع نبيھم يشوع األرضعندما دخلوا بأمر الرب إلى  أن بني إسرائيل نالحظ 
  .الكنعانيين

أيضًا الموآبيين  وقهر  1 عدد 8 إصحاح سفر صموئيل الثاني، وذلك في  ِهللا داود أخذ الجزيةَ  نبيُّ  -7

. فكان يقتل صفين ويستبقي صفًا . وجعلهم يرقدون على األرض في صفوف متراصة، وقاسهم بالحبل 

  .)ترجمة كتاب الحياة ( .  فأصبح الموآبيين عبيدًا لداود يدفعون له الجزية

ِزَماَم «يَن َوَذلَّلَھُْم، َوأََخَذ َداُوُد َوبَْعَد ذلَِك َضَرَب َداُوُد اْلفِلِْسِطينِيِّ 1  بينما نقرأ في ترجمة البروتستانت 
أَْضَجَعھُْم َعلَى األَْرِض، فَقَاَس بَِحْبلَْيِن . َوَضَرَب اْلُموآبِيِّيَن َوقَاَسھُْم بِاْلَحْبلِ 2. ِمْن يَِد اْلفِلِْسِطينِيِّينَ » اْلقََصبَةِ 

ُموَن ھََدايَاَوَصاَر اْلُموآبِيُّوَن َعبِ . لِْلقَْتِل َوبَِحْبل لاِلْستِْحيَاءِ    !ال تعليق .يًدا لَِداُوَد يُقَدِّ
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فكانت  :"  يقول النص 21عدد 4األول إصحاح  سفر الملوك، وذلك في  نبيُّ ِهللا سليمان أخذ الجزيةَ -8

   ).ترجمة كتاب الحياة ( ."ه الجزية وتخضع له كل أيام حيات تقدم له هذه الممالك

  ".الھدايا ويخدمون سليمان كل أيام حياته  قدمونكانوا ي :") ترجمة الفانديك( نقرأ في و

إلى  من النھرِ  الممالكِ  كان متسلطاً على جميعِ  أن سليمان نجد فبحسب ما جاء في ترجمت الحياة   
  ....وتخضع له كل أيام حياته، فلسطين وإلى تخوم مصر، وكانت ھذه الممالك تقدم له الجزية  أرِض 

  
        ! حد الردة                                                             

  
  :كما يلي  النبيِّ  حد الردة الذي جاء في أحاديث حولات أثيرت شبھ

  6411برقم ) حكم  املرتد واملرتدة  واستتابتهم (باب )  َوِقَتاهلِِمْ  َواْلُمَعاِنِدينَ  اْلُمْرَتدِّينَ  اْسِتَتابَةِ ( ِكَتاب  صحيح البخاري -1
ثـََنا اْلَفْضلِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  النـُّْعَمانِ  أَبُو ثـََناَحدَّ   فـَبَـَلغَ  فََأْحَرقـَُهمْ  ِبَزنَاِدَقةٍ   َعِليٌّ  ُأِيتَ  :قَالَ  ِعْكرَِمةَ  َعنْ  أَيُّوبَ  َعنْ  زَْيدٍ  ْبنُ  َمحَّادُ  َحدَّ

بُوا َال  : اللَّهِ  لِ َرُسو  لِنَـْهيِ  ُأْحرِقْـُهمْ  ملَْ  أَنَا ُكْنتُ  َلوْ  :فـََقالَ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َذِلكَ   :" اللَّهِ  َرُسولِ  ِلَقْولِ  َوَلَقتَـْلتُـُهمْ ، اللَّهِ  ِبَعَذابِ  تـَُعذِّ
  . " فَاقْـتُـُلوهُ  ِديَنهُ  َبدَّلَ  َمنْ 
 بِاْألَْنفِ  َواْألَْنفَ  بِاْلَعْنيِ  َواْلَعْنيَ  بِالنـَّْفسِ  النـَّْفسَ  َأنَّ { :تـََعاَىل  اللَّهِ  قـَْولِ  بَاب) الدِّيَاتِ  ( ِكَتاب اصحيح البخاري أيضً  -2

 الظَّاِلُمونَ  ُهمْ  فَُأولَِئكَ  اللَّهُ  أَنـَْزلَ  ِمبَا َحيُْكمْ  ملَْ  َوَمنْ  َلهُ  َكفَّارَةٌ  فـَُهوَ  ِبهِ  َتَصدَّقَ  َفَمنْ  ِقَصاصٌ  َواْجلُُروحَ  بِالسِّنِّ  َوالسِّنَّ  بِاْألُُذنِ  َواْألُُذنَ 
ثـََنا  6370برقم  } ثـََنا َحْفصٍ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّ ثـََنا َأِيب  َحدَّ  قَالَ :قَاَل  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْسُروقٍ  َعنْ  ُمرَّةَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْألَْعَمشُ  َحدَّ

 َوالثـَّيِّبُ  بِالنـَّْفسِ  النـَّْفسُ  َثَالثٍ  ىبِِإْحدَ  ِإالَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َوَأينِّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َيْشَهدُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َدمُ  حيَِلُّ  َال :"   اللَّهِ  َرُسولُ 
  .    " ِلْلَجَماَعةِ  التَّاِركُ  الدِّينِ  ِمنْ  َواْلَماِرقُ  الزَّاِين 

  
 الرد علي الشبھة •
  
عن  أرحم الراحمين فإذا أرتد مسلمٌ  شريعةُ ؛  الخاصة به  ةُ شريعت تحكمهُ  متكاملٌ  نظامٌ  اإلسالمَ إن :    أوالً 

تشتيت المجمتع اإلسالمي الذي يقوم  ىإل في النھايةدينه الجديد الذي سيؤدي  ىو إلسيدع هدينه ال شك أن
  .... واإليمانِ  ا على العقيدةِ أساسً 

مما يھدد  ...الفتن بداخله بإلقاء الشبھات على أفراده  ودعم عدوه  المرتد سوف يقوم بنشرِ إن ف وبالتالي 
  ....أمن و استقرار المجتمع

المجتمع فالمرتد ينقل والءه وانتماءه من  ؛لوالء وتبديل للھوية وتحويل لالنتماءتغير لن الردة إثم  
 النبيُّ  ه كما وصفهُ ويمرق بعدھا من دينِ ،اإلسالمي  المجتمعِ ه من فھو يخلع نفسَ  كافرٍ  مجتمعٍ  ىلإاإلسالمي 
  ًِلْلَجَماَعةِ  التَّاِركُ  الدِّينِ  ِمنْ  َواْلَماِرقُ : " قائال " .  
  ؟ )خيانة عظمي(ھا األيست الردة التي وصفن :أتساءلو 

  .  ىبل :الجواب
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ألعراف والقوانين ؟ ا ما ھي عقوبة الخيانة العظمي في كلِّ  :ھو السؤال الذي يطرح نفسه يبقى إذن
  " . وهُ َفاقْـتُـلُ  ِديَنهُ  َبدَّلَ  َمنْ  " :هفي قولِ   لذا صدق النبيُّ  ؛ قط عاقلٌ  وھذا ال يختلف عليه أحدٌ  ،القتل  :الجواب

ينقل  ؛ جنسيته وعمل لصالح العدو اإلسرائيلي ترك الو أن ھناك مصريً  : بالمثال يتضح المقال :◌ُ قلت 
 عدوَ اليساعد ، و استقراره أمنه و ويھدد ، المجتمع المصري داخلَ  وينشر الفتنَ ، أخبار مصر له 

رتد عن مصر القتل بعقوبة ال يستحق ھذا المإ ....غزوه للقضاء علي قوميته وشعبه على  اإلسرائيلي
  الخيانة العظمي ؟ 

 ا فعالً رتكب عمدً أيعاقب باإلعدام كل من :  77؛ جاء في قانون العقوبات المصري في المادة  ىبل :الجواب
   ...البالد أو وحدتھا ، أو سالمة أراضيھا  باستقاللِ  المساسِ  ىيؤدي إل
ال  ويفتح عليه باب فتنة، رض المجتمع كله للخطر عقوبة المرتد المعلن لردته يع فيالتھاون ن إف وعليه

   .....سأھلية تأكل األخضر واليابقد نجد حروب ف ؛  يعلم عواقبھا إال هللا
  

  ذكره بايإذا أرتد مباشرة أم  المرتدَ  أو الحاكمُ  اإلمامُ  ھل يقتلُ : يطرح نفسه ھو الً سؤا إن ھناك  :ا  ثانيً 
  عقيدة ؟عنده التي وقرت في قلبه بعد أن أصبحت  اتالشبھ عنه دفعيلجلس معه يو، 
  ....التي أحاطت به  عنه ودفع الشبھات،ال بعد االستتابة إال يقتل  :الجواب 
  : )المشككين شبھات حقائق اإلسالم في مواجھة :(كتابفي جمعه  يالدكتور علقال  

وبعض  اإلسالم ابن تيمية هو إمجاع الصحابة  ل قال شيخومجهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة املرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه ب
الزنديق ؛ ألنه يظهر  أيام وبعضهم بأقل وبعضهم بأكثر ومنهم من قال ُيستتاب أبداً ، واستثنوا من ذلك الفقهاء حددها بثالثة

 ذلك يفألَّف ابن تيمية كتاباً حلرمة رسول اهللا وكرامته فال تقبل منه توبة و  خالف ما يبطن فال توبة له وكذلك ساّب الرسول 
 ." الصارم املسلول على شامت الرسول" أمساه 

ذه االستتابة إعطاؤه فرصة  لرياجع نفسه عسى أن تزول عنه الشبهة وتقوم عليه احلُجة ويكلف العلماء بالرد على ما واملقصود 
أو يعمل حلساب آخرين ، يوليه اهللا ما  كان له هوىنفسه من شبهة حىت تقوم عليه احلُجة إن كان يطلب احلقيقة بإخالص وإن   يف
  ھـأ .توىل
 بنِ  عبيد بنِ  اهللاِ  عبدِ عن )  197ص  /8 ج(البيھقي  في سننِ ،وذلك استتاب نبھان أربع مرات  إن النبيَّ : ◌ُ قلت
 إبراهيمَ  عن رجلٍ  عن: قيس بن عمرو وقال :)سفيان قال( ارتد نبهان وكان مرات أربع نبهان تاباست  اهللاِ  رسولَ  أن عمريٍ 
  .رجع كلما يستتاب انه ذلك مالك يل وقال :)وهب ابنُ  قال( رجع كلما اأبدً  يستتاب املرتد :قال نهأ

  
وأما إن تاب ، ولكن كان من الظالمين   هللاُ  هما ظلمفه فھو الظالم لنفسِ  الردةَ  ن أختار المرتدُ إف وبالتالي 

  .  يقبل التوب ويستر العيب للتائبين، تاب هللا عليه وعفا عنه وهللا غفور رحيم 
على الردة ال يقتل وال  هالمكر :فمثال ، يقتل اإلسالمِ فليس كل من ارتد عن ؛يؤخذ على إطالقه  ن الحديث الإثم 

ِ  َكفَرَ  َمنْ :يقول ؛المعروفة  في قصةِ  ر سيا بنِ  أثم عليه كما كان من عمارِ  َّ  أُْكِرهَ  نْ مَ  إاِلَّ  إِيَمانِهِ  بَْعدِ  ِمنْ  بِا
يَمانِ  ُمْطَمئِنٌّ  َوقَْلبُهُ  ِ  ِمنَ  َغَضبٌ  فََعلَْيِھمْ  َصْدًرا بِاْلُكْفرِ  َشَرحَ  َمنْ  َولَِكنْ  بِاإْلِ  بِأَنَّھُمُ  َذلِكَ ) 106( َعِظيمٌ  َعَذابٌ  َولَھُمْ  هللاَّ

ْنيَا اْلَحيَاةَ  اْستََحبُّوا َ  َوأَنَّ  اآْلَِخَرةِ  َعلَى الدُّ ُ  طَبَعَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ ) 107( اْلَكافِِرينَ  ْلقَْومَ ا يَْھِدي اَل  هللاَّ  قُلُوبِِھمْ  َعلَى هللاَّ
  ) .النحل ( )109( اْلَخاِسُرونَ  ھُمُ  اآْلَِخَرةِ  فِي أَنَّھُمْ  َجَرمَ  اَل ) 108( اْلَغافِلُونَ  ھُمُ  َوأُولَئِكَ  َوأَْبَصاِرِھمْ  َوَسْمِعِھمْ 

  .....يقتل  وال أثم عليه  ال  اإلسالمم الشخصية الذي يرتد عن وكذلك المجنون  أو المصاب بمرض انفصا
  :عدة أدلة منھال
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 الصَِّيبِّ  َوَعنْ  َيْستَـْيِقظَ  َحىتَّ  النَّاِئمِ  َعنْ  َثَالثَةٍ  َعنْ  اْلَقَلمُ  رُِفعَ :"قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ   َعِليٍّ  َعنْ  3825برقم  سنن أبي داود -1
 . "يـَْعِقلَ  َحىتَّ  ُنونِ اْلَمجْ  َوَعنْ  َحيَْتِلمَ  َحىتَّ 

  .اجلامع صحيح يف 3513:  رقم حديث انظر)  صحيح: (  األلباين الشيخ قال 
 َعنْ  رُِفعَ  اْلَقَلمَ  َأنَّ  َعِلْمتَ  َأَما ِلُعَمرَ  :َعِليٌّ  َوقَالَ  َواْلَمْجُنونَةُ  اْلَمْجُنونُ  يـُْرَجمُ  َال  اببَ : ا بعنوانبابً  ب البخاريُّ بوّ   -2

  . َيْستَـْيِقظَ  َحىتَّ  النَّاِئمِ  َوَعنْ  يُْدِركَ  َحىتَّ  الصَِّيبِّ  َوَعنْ  يُِفيقَ  ىتَّ حَ  اْلَمْجُنونِ 
، وعن  علن عن خروجه للجميعأقتل ھو الذي خرج عن دينه وفالذي يُ  فليس كل من بدل دينه يقتل ، وعليه

  :اآلتي في ذلكثبت  ؛ فھذا ال يقتل  ...دينه الجديد ولم يعلنه  ىخفأإن  وأما...ھجومه لدينه القديم 
وما ھو "  ُبُطونـَُهمْ  َأُشقَّ  َوَال  النَّاسِ  قـُُلوبِ  َعنْ  أَنـُْقبَ  َأنْ  ُأوَمرْ  ملَْ  ِإينِّ  : "قال   أن النيبَّ  1763 برقم ح مسلمحيص -1
 عليه ثبت إذا ماإلسال عن ارتد من قتل( باب :قال  " فَاقْـتُـُلوهُ  ِديَنهُ  َبدَّلَ  َمنْ  " للحديثالبيھقي في سننه تبويب  -2

  .  ) امرأة أو كان رجال
  

الَ إِْكَراهَ فِي    : وبين قوله  ، )محال الشبھة (ين السابق حديثينھناك تعارض بين ال إن: قيلإن  :ا  ثالثً 
ِ فَقَِد اْستَمْ  ّ ْشُد ِمَن اْلَغيِّ فََمْن يَْكفُْر بِالطَّاُغوِت َويُْؤِمن بِا يِن قَد تَّبَيََّن الرُّ َسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقََى الَ انفَِصاَم لَھَا الدِّ

  ) . 256لبقرةا(   َوّهللاُ َسِميٌع َعلِيمٌ 
اطَ    : وقوله  اراً أََح بُِّكْم فََمن َشاء فَْليُْؤِمن َوَمن َشاء فَْليَْكفُْر إِنَّا أَْعتَْدنَا لِلظَّالِِميَن نَ ْم َوقُِل اْلَحقُّ ِمن رَّ  بِِھ

ً ُسَراِدقُھَا وَ  ا اءْت ُمْرتَفَق َراُب َوَس ْئَس الشَّ ) 29الكھف(   إِن يَْستَِغيثُوا يَُغاثُوا بَِماء َكاْلُمْھِل يَْشِوي اْلُوُجوهَ بِ
دخول في تعارض أبدً  دال يوج :لتُ ق. ى ال ره اآلخرين عل ا أن اإلسالم يك يس فيھم ا فإن ھذين الحديثين ل

ه تتحدث ھاتان اآليتانفبذلك ؛  انالدين وال يأمر ى دخول فال ، في اإلسالم  ان عن عدم أكراه  اإلنسان عل
   ...هعلى سبيل الوعيد من ربِّ من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر و ، الدينفي  هإكرا

يره  ي تفس ي ف  يقــول اخلطــاب بــن عمــرَ  مسعــت: قــال أبيــه عــن أســلم بــنِ  زيــدِ عن ) 280ص  / 3ج(روى القرطب
!  قريــب إىل واملــوت كبــرية عجــوز أنــا: قالــت .بــاحلق احممــدً  بعــث اهللا إن مي،تســل العجــوز أيتهــا ســلميأ: نصــرانية لعجــوز
  أھـ". الدين يف إكراه ال"  :وتال اشهد، اللهم: عمرُ  فقال
الذي يريد  لإلنسانلذا نقول  ؛عن ردته د عن إسالمه ويعلن تالحديثان يتحدثان عن شأن المسلم الذي يرإن 
بعد  دت عنهلو ارتد كألن؛ تامةٍ  قناعةٍ دخله عن توأن  ا ،جيدً  ا الدينبدارسة ھذ عليك : اإلسالم في يدخل أن

  .القتل ) حد الردة(ھي  تكدخوله تكون عقوب
  ؟   اإلسالمبعد دخوله  ن ارتدإلماذا يقتل  :فإن قيل

  : يقتل لسببينإنه :  لتُ ق
  . ا مسلم و ھكذاغدً ووم مسيحي أنا الي:  فيقول أحدھمل ھؤالء امثأيدي األديان ألعوبة في أحتى ال تكون : األول
يدخل  ؛ يخدع به المسلمين ھم مسلسالً طرق التنصير وتشتيت المسلمين أن يصنع أحدُ  ىأن من أقو: الثاني

حتى يتشكك المسلمون في دينھم فيكون ؛ في اإلسالم ثم يرتد عنه بحجة أنه وجد فيه األخطاء تلوا األخطاء 
خبرنا عن ھذا المسلسل القديم الذي يقومون به اليوم وفي كل يوم   أ  هللاَ  لكنّ  ؛بعضھم  ةِ في رد اھذا سببً 

ْن أَْھِل اْلِكتَاِب آِمنُوْا بِالَِّذَي أُنِزَل َعلَى الَِّذيَن آَمنُوْا َوْجهَ النَّھَاِر َواْكفُُرو : قال  ْا آِخَرهُ لََعلَّھُْم َوقَالَت طَّآئِفَةٌ مِّ
  )  . 72آل عمران(   يَْرِجُعونَ 

صدِّقوا بالذي أُنزل على الذين آمنوا أول النهار : من أهل الكتاب من اليهود وقالت مجاعةُ  :الميسر اء في التفسيرِ ج
  أھـ .ويرجعون عنه, لعلهم يتشككون يف دينهم; أخرهواكفروا 
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بأنه ال  تهعظمة اإلسالم في حماية أفراده ورحم تُ نعلى الشبھة وبيّ  -بفضل هللا  -  تبعد أن أجب :ا  رابعً 
  ...االستتابةإال بعد يقتل المرتد 

في العقيدة من الكتاب المقدس بخصوص المرتد أال يوجد  عن الحريةِ  يخبرونني  المعترضينليت  :أتساءل
  !حد الردة ؟فيه 

كما ولكن بال استتابة بل القتل مباشرة ، القديم والجديد ت في الكتاب المقدس بعھديه بحدة الردة  ثا إن: الجواب
  :ليي

  :فيه ما يلي  لعھد الجديداب أأبد :أوالً 
ا 27  عدد  19صحاح إإنجيل لوقا  وذلك في  ..... أنه أمر بذبح مخالفيه في العقيدة المسيح ينسب ليسوع -1 أَمَّ

   .»ھُْم قُدَّاِميأَْعَدائِي، أُولئَِك الَِّذيَن لَْم يُِريُدوا أَْن أَْملَِك َعلَْيِھْم، فَأْتُوا بِِھْم إِلَى ھُنَا َواْذبَُحو
   ....يسوع يقتل بالذبح  من لم يتبع دينَ  أن النصِ إن الواضح من :  ◌ُ قلت
  !ھل ھذا ذبح محبة  أم ماذا ؟ :أتساءلو
  .)مجرد كالم ( األنصاف من بابِ  لكن ھذا لم يحدث من يسوع المسيح قط 
فََعلَى َشاِھَدْيِن أَْو ثاَلَثَِة ُشھُوٍد يَُموُت  َخالََف نَاُموَس ُموَسى َمنْ 28عدد  10إصحاح نالعبرانيي إلىالرسالة  -2

  .بُِدوِن َرْأفَةٍ 
  

المعترضين  ةعقيد إن :أقولھا ذكرُ اوقبل أن   الردةِ  نصوص كثيرة عن حدِ  فيه نجد  القديم العھد :ثانيًا
في الردة حد  جاء ؛ألنه إله أذلي ؛  رب العھد القديمنفسه يسوع رب العھد الجديد ھو  الربَّ  تنص على أن

  :تي اآل
َك، أَِو اْبنَُك أَِو «6 : قول الربي 10 ىإل 6عدد  13 إصحاح سفر التثنية -1 ا أَُخوَك اْبُن أُمِّ َوإَِذا أَْغَواَك ِسّرً

ْم تَْعِرْفھَا أَْنَت َوالَ آبَاُؤَك نَْذھَُب َونَْعبُُد آلِھَةً أُْخَرى لَ : اْبنَتَُك أَِو اْمَرأَةُ ِحْضنَِك، أَْو َصاِحبَُك الَِّذي ِمْثُل نَْفِسَك قَائاِلً 
ُعوِب الَِّذيَن َحْولََك، اْلقَِريبِيَن ِمْنَك أَِو اْلبَِعيِديَن َعْنَك، ِمْن أَْقَصاِء األَْرِض إِلَى أَقْ 7 فاَلَ 8َصائِھَا، ِمْن آلِھَِة الشُّ

الً . بَْل قَْتالً تَْقتُلُهُ 9ِرقَّ لَهُ َوالَ تَْستُْرهُ، تَْرَض ِمْنهُ َوالَ تَْسَمْع لَهُ َوالَ تُْشفِْق َعْينَُك َعلَْيِه، َوالَ تَ  يَُدَك تَُكوُن َعلَْيِه أَوَّ
   ....تَْرُجُمهُ بِاْلِحَجاَرِة َحتَّى يَُموتَ 10. لِقَْتلِِه، ثُمَّ أَْيِدي َجِميِع الشَّْعِب أَِخيًرا

َك، أَِو اْبنَُك أَِو اْبنَتَُك، أَوْ أََضلََّك ِسّراً أَخُ  َوإَِذا " نقرأ الحياة كتاب ترجمة ىوبالنظر إل َزْوَجتَُك  وَك اْبُن أُمِّ
ُعوِب  ِمْن آلِھَةِ 7َونَْعبُْد آلِھَةً أُْخَرى َغِريبَةً َعْنَك َوَعْن آبَائَِك  لِنَْذھَبْ : اْلَمْحبُوبَةُ، أَْو َصِديقَُك اْلَحِميُم قَائاِلً  الشُّ

 فاَلَ تَْستَِجْب لَهُ َوالَ تُْصِغ إِلَْيِه، َوالَ 8األَْرِض إِلَى أَْقَصاھَا،  ِة َعْنَك ِمْن أَْقَصىاألُْخَرى اْلُمِحيطَِة بَِك أَِو اْلبَِعيدَ 
َ◌أْف بِِه، َوالَ تَتََستَّْر َعلَْيهِ  َل قَاتِلِيِه،. بَْل َحْتماً تَْقتُلُهُ  .يُْشفِْق قَْلبَُك َعلَْيِه، َوالَ تَتَرَّ بَقِيَّةُ ثُمَّ يَْعقُبَُك  ُكْن أَْنَت أَوَّ

  .".....يَُموتَ  اْرُجْمهُ بِاْلِحَجاَرِة َحتَّى. الشَّْعبِ 

بِّ فَإِلَيَّ «: َوقََف ُموَسى فِي بَاِب اْلَمَحلَِّة، َوقَالَ 26عدد 32 إصحاح سفر الخروج -2 فَاْجتََمَع إِلَْيِه . »َمْن لِلرَّ
بُّ إِ «: فَقَاَل لَھُمْ 27. َجِميُع بَنِي الَِوي وا : لهُ إِْسَرائِيلَ ھَكَذا قَاَل الرَّ َضُعوا ُكلُّ َواِحٍد َسْيفَهُ َعلَى فَْخِ◌ِذِه َوُمرُّ

فَفََعَل 28. »ٍد قَِريبَهُ َواْرِجُعوا ِمْن بَاٍب إِلَى بَاٍب فِي اْلَمَحلَِّة، َواْقتُلُوا ُكلُّ َواِحٍد أََخاهُ َوُكلُّ َواِحٍد َصاِحبَهُ َوُكلُّ َواحِ 
: َوقَاَل ُموَسى29. َوَوقََع ِمَن الشَّْعِب فِي ذلَِك اْليَْوِم نَْحُو ثاَلَثَِة آالَِف َرُجل. ُموَسىبَنُو الَِوي بَِحَسِب قَْوِل 

، َحتَّى ُكلُّ َواِحٍد بِاْبنِِه َوبِأَِخيِه، فَيُْعِطيَُكُم اْليَْوَم بََرَكةً « بِّ    .»اْمألُوا أَْيِديَُكُم اْليَْوَم لِلرَّ
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الشَّْعِب ِفي َذِلَك اْلَيْوِم َنْحَو  َفُقِتَل ِمنَ  .َفَأَطاَع الالَِّويُّوَن َأْمَر ُموَسى " نقرأ كتاب الحياةوبالنظر إلى ترجمة 

ْسُتُم اْلَيْومَ «: ِعْنَدِئٍذ َقاَل ُموَسى ِلالَِّويِّينَ 29 َثَالَثِة آالِف َرُجلٍ  ، َوَقْد َكلََّف َذِلَك ُكلَّ  َلَقْد َكرَّ َأْنُفَسُكْم ِلِخْدَمِة الرَّبِّ

  "  الَيْوِم ِبَبَرَكةٍ  َقْتَل اْبِنِه َأْو َأِخيِه، َوِلِكْن ِلُيْنِعْم َعَلْيُكُم الرَّبُّ ِفي َهَذا َواِحٍد ِمْنُكمْ 

  .... ألف رجل 23تل منھم فقُ  آلويبني  بقتل عبدة العجل من  ه موسىأمر نبيَّ  الربَّ  أن  نالحظ 

َولَْو 2َوَسِطَك نَبِيٌّ أَْو َحالٌِم ُحْلًما، َوأَْعطَاَك آيَةً أَْو أُْعُجوبَةً، إَِذا قَاَم فِي «1 عدد 13 إصحاح سفر التثنية -3
فاَلَ تَْسَمْع 3لِنَْذھَْب َوَراَء آلِھٍَة أُْخَرى لَْم تَْعِرْفھَا َونَْعبُْدھَا، : َحَدثَِت اآليَةُ أَِو األُْعُجوبَةُ الَّتِي َكلََّمَك َعْنھَا قَائاِلً 

بَّ إِ لَِكالَِم ذلَِك ال بَّ إِلھَُكْم يَْمتَِحنُُكْم لَِكْي يَْعلََم ھَْل تُِحبُّوَن الرَّ لھَُكْم ِمْن ُكلِّ نَّبِيِّ أَِو اْلَحالِِم ذلَِك اْلُحْلَم، ألَنَّ الرَّ
بِّ إِلِھُكْم تَِسيُروَن، َوإِيَّاهُ تَتَّقُوَن، َوَوَصايَ 4. قُلُوبُِكْم َوِمْن ُكلِّ أَْنفُِسُكمْ  اهُ تَْحفَظُوَن، َوَصْوتَهُ تَْسَمُعوَن، َوَراَء الرَّ

بِّ إِلِھُكُم 5. َوإِيَّاهُ تَْعبُُدوَن، َوبِِه تَْلتَِصقُونَ  ْيِغ ِمْن َوَراِء الرَّ َوذلَِك النَّبِيُّ أَِو اْلَحالُِم ذلَِك اْلُحْلَم يُْقتَُل، ألَنَّهُ تََكلََّم بِالزَّ
بُّ الَِّذي أَْخَرَجُكْم ِمْن أَْرِض ِمْصَر، َوفَ  َحُكْم َعِن الطَِّريِق الَّتِي أََمَرُكُم الرَّ َداُكْم ِمْن بَْيِت اْلُعبُوِديَِّة، لَِكْي يُطَوِّ

   .فَتَْنِزُعوَن الشَّرَّ ِمْن بَْينُِكمْ . إِلھُُكْم أَْن تَْسلُُكوا فِيھَا
 !!.... عظيمة معجزات ن كان ذاإيقتل و هللاِ  غيرِ  إلى عبادةِ  أن لو دعا نبيُّ  من النصوصِ  نالحظ 

َدْت َعلَى إِلِھھَا16عدد 13إصحاح   ھوشعسفر   -4 تَُحطَُّم . بِالسَّْيِف يَْسقُطُونَ . تَُجاَزى السَّاِمَرةُ ألَنَّھَا قَْد تََمرَّ
 ..أَْطفَالُھُْم، َواْلَحَواِمُل تَُشقُّ 

بِّ َوْحَدهُ 20 عدد 22 إصحاح سفر الخروج -5  .، يُْھلَكُ َمْن َذبََح آللِھٍَة َغْيِر الرَّ

بُّ إِلھَُك َرُجٌل أَِو «2 عدد 17 إصحاح سفر التثنية -6 إَِذا ُوِجَد فِي َوَسِطَك فِي أََحِد أَْبَوابَِك الَّتِي يُْعِطيَك الرَّ
بِّ إِلِھَك بِتََجاُوِز َعْھِدِه،  ا فِي َعْينَِي الرَّ يَْسُجُد لَھَا، أَْو لِلشَّْمِس أَْو َويَْذھَُب َويَْعبُُد آلِھَةً أُْخَرى وَ 3اْمَرأَةٌ يَْفَعُل َشّرً

ْيَء الَِّذي لَْم أُوِص بِِه،  َماِء، الشَّ َوأُْخبِْرَت َوَسِمْعَت َوفََحْصَت َجيًِّدا َوإَِذا األَْمُر 4لِْلقََمِر أَْو لُِكّل ِمْن ُجْنِد السَّ
ْجُس فِي إِْسَرائِيَل، . َصِحيٌح أَِكيدٌ  ُجَل أَْو تِْلَك اْلَمْرأَةَ، الَِّذي فََعَل ذلَِك األَْمَر  فَأَْخِرجْ 5قَْد ُعِمَل ذلَِك الرِّ ذلَِك الرَّ

ُجَل أَِو اْلَمْرأَةَ، َواْرُجْمهُ بِاْلِحَجاَرِة َحتَّى يَُموتَ  يَر إِلَى أَْبَوابَِك، الرَّ رِّ َعلَى فَِم َشاِھَدْيِن أَْو ثاَلَثَِة ُشھُوٍد يُْقتَُل 6. الشِّ
الً لِقَْتلِِه، ثُمَّ أَْيِدي َجِميِع الشَّْعِب أَِخيًرا، 7. تَْل َعلَى فَِم َشاِھٍد َواِحدٍ الَ يُقْ . الَِّذي يُْقتَلُ  ھُوِد تَُكوُن َعلَْيِه أَوَّ أَْيِدي الشُّ

رَّ ِمْن َوَسِطكَ   .فَتَْنِزُع الشَّ
 رجالً من 450ليا ذبح في وادي قيشون يأن إفيه   40 ىإل 17 عدد 18 إصحاح سفر الملوك األول -7

بِّ َوْحِدي، َوأَْنبِيَاُء اْلبَْعِل أَْربَُع ِمئٍَة «: ثُمَّ قَاَل إِيلِيَّا لِلشَّْعبِ 22 ....الذين كانوا يدعون نبوة البعل أَنَا بَقِيُت نَبِيًّا لِلرَّ
فَأَْمَسُكوھُْم، فَنََزَل بِِھْم . »ِمْنھُْم َرُجلٌ  أَْمِسُكوا أَْنبِيَاَء اْلبَْعِل َوالَ يُْفلِتْ «: فَقَاَل لَھُْم إِيلِيَّا40....... .َوَخْمُسوَن َرُجالً 

 .إِيلِيَّا إِلَى نَْھِر قِيُشوَن َوَذبََحھُْم ھُنَاكَ 
فَأْتُوا بِِھْم إِلَى ھُنَا َواْذبَُحوھُْم  "لوقا  نجيلإالمنسوب ليسوع المسيح في  كالمالھو نفس  إِيلِيَّا أن فعل نالحظ
  ." قُدَّاِمي

 !؟عترضونماذا يقول عنھا الم الكريمِ  النصوص في القرآنِ  تلكجاءت لو : وأتساءل
  !؟من الكتاب المقدس أين الحرية في اختيار العقيدة :ھو ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بعد ھذا الطرح
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َكْيَف تَقُوُل  4عدد  7نجيل متى إصحاح إالمسيح في  كما قال يسوعُ  للمعترضينأقول  و،ال توجد :الجواب
الً اْلَخَشبَةَ ِمْن َعْينَِك، 5ْعني أُْخِرِج اْلقََذى ِمْن َعْينَِك، َوھَا اْلَخَشبَةُ فِي َعْينَِك؟ دَ : ألَِخيكَ  يَاُمَرائِي، أَْخِرْج أَوَّ

            !َوِحينَئٍِذ تُْبِصُر َجيًِّدا أَْن تُْخِرَج اْلقََذى ِمْن َعْيِن أَِخيكَ 
  

  ! الزنا حد                                                              
  

 الناس من ومسمع مرائي على بجلده أمر ينماح  اإلنسان آدمية بإھداررسول اإلسالم  لقد حكم محمدٌ  : قالوا
ً  ياأليد تتناوله ثم حفرة في باإلنسان يُلقى أن إلى قسوتھا ىإل الوحشيةووصلت  ؟  أن إلى بالحجارةِ  رجما

   !؟..كل ذلك ألنه زني فقط  ؟ ون عنھافأين الرحمة التي تتحدث يموت
  :اآلتي ما جاء فيوتعلقوا ب

ثـََنا  3175برقم ) اْلُمْسِلمِ  َدمُ  ِبهِ  يـَُباحُ  َما( بَاب )َوالدِّيَاتِ  َواْلِقَصاصِ  َواْلُمَحارِِبنيَ  اْلَقَساَمةِ  (ِكَتابصحيح مسلم  -1  َحدَّ
ثـََنا َشْيَبةَ  َأِيب  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َمْسُروقٍ  َعنْ  ُمرَّةَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  اْألَْعَمشِ  َعنْ  َووَِكيعٌ  ُمَعاِويَةَ  َوأَبُو ِغَياثٍ  نُ بْ  َحْفصُ  َحدَّ

 الزَّاِين  الثـَّيِّبُ  َثَالثٍ  بِِإْحَدى ِإالَّ  هِ اللَّ  َرُسولُ  َوَأينِّ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َيْشَهدُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َدمُ  حيَِلُّ  َال  ": اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَاَل 
  . " ِلْلَجَماَعةِ  اْلُمَفاِرقُ  ِلِديِنهِ  َوالتَّاِركُ  بِالنـَّْفسِ  َوالنـَّْفسُ 

  .  النبيُّ حينما رجمھما  ةمديوالغا عزقصة ما -2
انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ  : قوله ؛ جلد الزاني الغير محصن  -3  انِيَةُ َوالزَّ ْنھَُما ِمئَةَ َجْلَدٍة َواَل تَأُْخْذُكم بِِھَما الزَّ َواِحٍد مِّ

َن ا ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوْليَْشھَْد َعَذابَھَُما طَائِفَةٌ مِّ َّ ِ إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا   ).2لنورا(  ْلُمْؤِمنِينَ َرْأفَةٌ فِي ِديِن هللاَّ
  

   الرد على الشبھة •
  

  .....ا ا وعاطفيً جنسيً  الرجلِ  ىلإتحتاج  و المرأةُ  ، المرأةِ  ىإل يحتاجُ  ن الرجلَ أمما ال شك فيه  إن :أوالً 
تدلل على ذلك أدلة ...التي ال تتبدل وجعله من السننِ  الزواجَ ب جاء اإلسالم الذه ؛ في خلقِ  دعھا هللاُ وفھذه فطرة أ 

  :منھا
ْن أَنفُِسكُ  : قوله -1 َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َذلَِك َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ ْم أَْزَواجاً لِّتَْسُكنُوا إِلَْيھَا َوَجَعَل بَْينَُكم مَّ

  ).21الروم(  آَليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّرونَ 
الِِحيَن ِمْن ِعبَاِدُكْم َوإَِمائُِكْم إِن يَُكونُوا فُقََرا  :قوله -2  ُ ِمن فَْضلِِه َوأَنِكُحوا اأْلَيَاَمى ِمنُكْم َوالصَّ ء يُْغنِِھُم هللاَّ

ُ َواِسٌع َعلِيمٌ     ) .32النور( َوهللاَّ
رُ "  :قال 1842أللباين يف السلسة الصحيحة برقم اوصححه ،  1808برقم  داودسنن أبي  -3   ." أَْيَسُرهُ  النَِّكاحِ  َخيـْ

  ...لھا ةأفضل الزواج الذي ال يُتَكلف فيه بتكاليف ال ضرور:  أي
 اللَّهِ  َرُسولُ  لََنا فـََقالَ  َشْيًئا جنَِدُ  َال  َشَبابًا  النَِّيبِّ  َمعَ  ُكنَّا :قال مسعودٍ  بنِ  اللَّهِ  َعْبدُ عن 4678 برقم لبخاريصحيح ا -4
 " :ْلَيتَـَزوَّجْ  اْلَباَءةَ  اْسَتطَاعَ  َمنْ  الشََّبابِ  َمْعَشرَ  يَا  َلهُ  فَِإنَّهُ  بِالصَّْومِ  فـََعَلْيهِ  َيْسَتِطعْ  ملَْ  َوَمنْ  ِلْلَفْرجِ  َوَأْحَصنُ  ِلْلَبَصرِ  َأَغضُّ  فَِإنَّهُ  فـَ

   ." ِوَجاءٌ 
  ...للزنا وال للعادة السرية  ولم يرخص أوصى بالزواج ثم الصوم ،  أنه نالحظ  
  

يومنا ھذا  ىإل دم آمن لدن  التي عرفتھا البشريةُ  الجرائمِ  أن الزنا جريمة من أقبحِ  فيه ال شك إن مما :اثانيً 
 أو،  ألختهالبنته ، أو  أو ، يرضي الزنا ألمه؛ ال يدين بدين أو حتى ،ديانته أو، ا مھما كانت ملته نسانً إ فال تجدُ 
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أللباين يف السلسلة اوصححه  ، 21185 برقم أحمدَ  كما في مسندِ  نا لذا صح عن نبيِّ ... ، أو لخالته لعمته
 َعَلْيهِ  اْلَقْومُ  فََأقـَْبلَ  بِالزِّنَا ِيل  اْئَذنْ  :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـََقالَ   النَِّيبَّ  أََتى َشابًّا فـًَىت  ِإنَّ  :قَالَ   أَُماَمةَ  أيب عن 370الصحيحة برقم 

 َوَال  :"قَالَ  ِفَداَءكَ  اللَّهُ  َجَعَلِين  هِ َواللَّ  َال  :قَالَ "  ِألُمِّكَ  َأحتُِبُّهُ  :"قَالَ  َفَجَلسَ  :قَالَ  َقرِيًبا ِمْنهُ  َفَدنَا"  اْدنُهْ  :"فـََقالَ  َمهْ  َمهْ  :قَاُلوا فـََزَجُروهُ 
 " لِبَـَناِِمْ  حيُِبُّونَهُ  النَّاسُ  َوَال  :"قَال "ِفَداَءكَ  اللَّهُ  َجَعَلِين  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َواللَّهِ  َال  :قَالَ "  ِالبـَْنِتكَ  َأفـَُتِحبُّهُ  :"قَالَ "  ِألُمََّهاِِمْ  حيُِبُّونَهُ  النَّاسُ 

 َواللَّهِ  َال : قَالَ "ِلَعمَِّتكَ  َأفـَُتِحبُّهُ  :"قَالَ " ِألََخَواِِمْ  حيُِبُّونَهُ  النَّاسُ  َوَال  :"قَالَ  ِفَداَءكَ  اللَّهُ  َجَعَلِين  َواللَّهِ  َال : قَالَ "  ِألُْخِتكَ  ُتِحبُّهُ َأفَـ  :"قَالَ 
ِِ  حيُِبُّونَهُ  النَّاسُ  َوَال  :"قَالَ  ِفَداَءكَ  اللَّهُ  َجَعَلِين   النَّاسُ  َوَال :"قَالَ  ِفَداَءكَ  اللَّهُ  َجَعَلِين  َواللَّهِ  َال :  قَالَ "  ِخلَاَلِتكَ  َأفـَُتِحبُّهُ  :"قَالَ  "مْ ِلَعمَّا
َبهُ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ  :"َوقَالَ  َعَلْيهِ  َيَدهُ  فـََوَضعَ  :قَالَ  " ِخلَاَالِِمْ  حيُِبُّونَهُ   ِإَىل  يـَْلَتِفتُ  اْلَفَىت  َذِلكَ  بـَْعدُ  َيُكنْ  مْ فـَلَ  "فـَْرَجهُ  َوَحصِّنْ  قـَْلَبهُ  َوَطهِّرْ  َذنـْ
  .َشْيءٍ 

 !ا منه أن األبناء ليسوا من صلبه وأبنائه  ظنً  تهعالم أن من المشاھير من يقتل زوجينا في وسائل اإلأرإننا   
 :  قال  ؛)سد الذرائع ( وھذا من باب،التي تؤدي إلى الزنا  األبوابَ  سد اإلسالمُ  الذ ! ما أكثر ھذه الحاالتف
 ًنَى إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساء َسبِيال   )  .32اإلسراء(   َوالَ تَْقَربُوْا الزِّ

   .ھـأ بئس الطريق طريقه ، و ؛ كي ال تقعوا فيه، إنه كان فعال بالغ القبح وال تقربوا الزىن ودواعيه :جاء في التفسير الميسر
  :منھا  الجتناب م معنا وأوصى بعدة أموراإلسالم أمر بالزواج وتيسيره كما تقد إًذا
وا لِْلُمْؤِمِنينَ  قُلْ     :قال  ......والعكس األجانبِ  عن النساءِ  البصرِ  أمر بغضِ  -1  أَْبَصاِرِھمْ  ِمنْ  َيُغضُّ

 َوَيْحَفْظنَ  أَْبَصاِرِھنَّ  ِمنْ  َيْغُضْضنَ  َناتِ لِْلُمْؤمِ  َوقُلْ  * َيْصَنُعونَ  ِبَما َخِبيرٌ  هللاََّ  إِنَّ  َلُھمْ  أَْزَكى َذلِكَ  فُُروَجُھمْ  َوَيْحَفُظوا
   اهللا آتاه اهللا من خوفا تركها من إبليس سهام من سهم النظرةُ  :"وأما حديث ).31-30النور(   فُُروَجُھنَّ 

  .ومعناه صحيح . 1065برقم  الضعيفةِ  يف السلسةِ  أللباينُّ اضعفه  )ضعيف(. "قلبه يف حالوته جيد اإميانً 
 ذلكو،  ويكون ذلك مدعاة للزنا، ن من حولھا فتِ ھا حتى ال تَ ھا من بيتِ المرأة عند خروجِ  عن تعطرِ نھى  -2

َا :" ه من قولِ  واضحٌ    . 5036برقم  رواه النسائي ." زَانَِيةٌ  فهيَ  ِرِحيَها ِمنْ  لَِيِجُدوا قـَْومٍ  َعَلى َفَمرَّتْ  اْستَـْعَطَرتْ  اْمَرَأةٍ  َأميُّ
 َمَرضٌ  قَْلبِهِ  فِي الَِّذي فَيَْطَمعَ  بِاْلقَْولِ  تَْخَضْعنَ  فاََل   : قال ؛  والتبرجِ  من النساءِ  لقولِ با نھى عن الخضوعِ  -3

ْجنَ  َواَل  بُيُوتُِكنَّ  فِي َوقَْرنَ ) 32( َمْعُروفًا قَْواًل  َوقُْلنَ  جَ  تَبَرَّ   )األحزاب  (  اأْلُولَى اْلَجاِھلِيَّةِ  تَبَرُّ
 سلسلةال يف جرّ خمُ  وهو، والبيهقي ،  الطرباين أخرجهوذلك في الحديث الذي  ،ألجنبية ا أةِ المر نھي عن مصافحةِ  -4 

 من له خري حديدٍ  من مبخيطٍ  أحدكم رأس يف يطعن ألن ": قال  اهللاِ  رسولِ  عن  يسارٍ  بنِ  معقلِ عن  226 رقمب ةحالصحي
  ."له حتل ال امرأة ميس أن
 ْبنِ  ُعْقَبةَ  َعنْ 4831البخاري برقم صحيح يف  ،وذلك وغيره كأخ الزوجِ  على النساءِ  األقاربِ  دخولِ  عن نھي - 5

 قَالَ ؟  اْحلَْموَ  َأفـََرأَْيتَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :اْألَْنَصارِ  ِمنْ  رَُجلٌ  فـََقالَ  "النَِّساءِ  َعَلى َوالدُُّخولَ  ِإيَّاُكمْ  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ◌ٍ  َعاِمر
   ." تُ اْلَموْ  اْحلَْموُ :"
الجرائم التي نسمع عنھا اليوم  تلك فما أكثر... أخيه في غيابه  على زوجةِ خل ھو أخو الزوج يد: اْلَحْموُ  

 وغير ذلك من األمورِ   - ال باإوال حول وال قوة  - ه أخيه في غيابِ  في بيتِ  وأمس  بسبب دخول األخِ 
  ....والنواھي التي أوصى بھا اإلسالمُ 

   
التي يستقبحھا  ھذه الجريمة القبيحة؛ تتفق مع عظم جريمة الزنا  العقوبة التي جاء بھا اإلسالمُ  مِ ظَ عِ إن  :اثالثً 

مع  ، الناس من ومسمع أىمر علىحيث جعل الجلد مائة جلده الناس وال يرضونھا ألقاربھم كما تقدم معنا ؛ 
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انِيَ   : لقوله  الذي لم يتزوج ؛ التغريب مدة سنة كاملة للزاني  ْنھَُما ِمئَةَ الزَّ انِي فَاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحٍد مِّ ةُ َوالزَّ
ِ َواْليَْوِم اآْلِخِر َوْليَشْ  َّ ِ إِن ُكنتُْم تُْؤِمنُوَن بِا َن اْلُمْؤِمنِيَن َجْلَدٍة َواَل تَأُْخْذُكم بِِھَما َرْأفَةٌ فِي ِديِن هللاَّ  ھَْد َعَذابَھَُما طَائِفَةٌ مِّ

  .)2لنورا(
وثبت يف السنة , عقوبُة كل منهما مائة جلدة بالسوط, الزانية والزاين اللذان مل يسبق هلما الزواج:  فسير الميسرجاء في الت

ما على ترك العقوبة أو ختفيفها. مع هذا اجللد التغريب ملدة عام إن كنتم مصدقني باهللا واليوم اآلخر عاملني , وال حتملكم الرأفة 
   أھـ .تشنيًعا وزجًرا وعظة واعتبارًا; وبَة عدد من املؤمننيبأحكام اإلسالم، وليحضر العق

ومن سمع ،  الزنا من جريمةِ  سوف يخاف الحاضرون الناسِ  أمامَ  دَ لِ لو جُ  الزاني الغير محصنن إوعليه ف
  .فذلك خير له ھذهلي فعلته إأخري  لن يرجع مرةً ف نفسه  يوأما بالنسبة للزان، ه عن جلدِ 

 ثم حفرةٍ  يف هب يُلقى أن :من ذلك يزني فتكون العقوبة أشد ھي غمِ وعلى الرُ  امحصنً ا ما من كان متزوجً أو
 اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َأنْ  َيْشَهدُ  ُمْسِلمٍ  اْمِرئٍ  َدمُ  حيَِلُّ  َال  : "نا لقول نبيِّ  ؛ يموت أن إلى بالحجارةِ  ارجًم◌ً  ياأليد تتناوله

والغامدية كما يف صحيح مسلم برقم  عزملا رجم ما وكذلك فعله . "....الزَّاِين  الثـَّيِّبُ  :َثَالثٍ   ىبِِإْحدَ  ِإالَّ  اللَّهِ  َرُسولُ  َوَأينِّ 
3208 ، 3209  .  
 من تسول له نفسه ؛ والزدجرفي يومنا ھذا ھي ينا كثرة حاالت الزنا التي أفقط ما ر فلو رجم واحدٌ  وعليه
  .المحصن الزاني  تما أصابمثل العقوبة خشية أن تصيبه فعلھا

؛ هللا وھذا من فضل ، الذنوبَ  سقطُ ن الحدود تُ أل؛ذلك خير له ف الذي رجموأما بالنسبة للزاني المحصن  
  :تِمج اليت رُ  عن الغامديةِ   لعمرَ  قال  النيبَّ  أنَ   3209 برقم مسلمٍ  في صحيحِ على ذلك ما ثبت  والدليل

ُهمْ  اْلَمِديَنةِ  َأْهلِ  ِمنْ  ْبِعنيَ سَ  بـَْنيَ  ُقِسَمتْ  َلوْ  تـَْوبَةً  تَاَبتْ  َلَقدْ  "   ."تـََعاَىل  ِللَّهِ  بِنَـْفِسَها َجاَدتْ  َأنْ  ِمنْ  َأْفَضلَ  تـَْوبَةً  َوَجْدتَ  َوَهلْ  َلَوِسَعتـْ
  

فما أكثر الزنا  )بيوت الدعارة  ( مشھورة بالبيوت التي فيھا الرايات الحمراء كانت جزيرة العرب إن: ا رابعً 
  ...شرع ألمته حد الزنا ا ولكن  لما بعث هللا محمدً  !رائرمن غير النساء الح ھناك

   : ھما اوعليه فإن ھناك سؤالين يطرحا نفسيھم  
   وكم حاله جلد للزناة ؟ ،كم حالة رجم و،   وقعت في عھدهزنا كم جريمة :السؤال األول

قصة   :ا منھا حاالت قليلة جدً  اأيضً ا ،وأما بالنسبة للرجم فھي جدً  قليلةٌ  بالنسبة للجلد فھي حاالتٌ  :ابالجو
 َأنَّ  بـَُرْيَدَة ِ  َعنْ   3208صحيح مسلم برقم  ،وذلك يفتھما اللذان أقرا بنفسيھما على جريم اوھم ماعز و الغامديه 

 فـََلمَّا فـََردَّهُ  ُتَطهَِّرِين  َأنْ  ُأرِيدُ  َوِإينِّ  َوزَنـَْيتُ  ينـَْفسِ  ظََلْمتُ  َقدْ  ِإينِّ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :فـََقالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  أََتى اْألَْسَلِميَّ  َماِلكٍ  ْبنَ  َماِعزَ 
 بَْأًسا ِبَعْقِلهِ  َأتـَْعَلُمونَ  :فـََقالَ  قـَْوِمهِ  ِإَىل   اللَّهِ  َرُسولُ  فََأْرَسلَ  الثَّانَِيةَ  فـََردَّهُ  زَنـَْيتُ  َقدْ  ِإينِّ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا:فـََقالَ  أَتَاهُ  اْلَغدِ  ِمنْ  َكانَ 

 أَنَّهُ  َفَأْخبَـُروهُ  َعْنهُ  َفَسَألَ  أَْيًضا ِإلَْيِهمْ  فََأْرَسلَ  الثَّالَِثةَ  فَأَتَاهُ  نـَُرى ِفيَما َصاِحلِيَنا ِمنْ  اْلَعْقلِ  َوِيفَّ  ِإالَّ  نـَْعَلُمهُ  َما :فـََقاُلوا َشْيًئا ِمْنهُ  ِكُرونَ تـُنْ 
 زَنـَْيتُ  َقدْ  ِإينِّ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا: فـََقاَلتْ  اْلَغاِمِديَّةُ  َفَجاَءتْ  :قَالَ  فـَُرِجمَ  ِبهِ  َأَمرَ  مثَُّ  ُحْفَرةً  َلهُ  َحَفرَ  الرَّاِبَعةَ  َكانَ  فـََلمَّا ِبَعْقِلهِ  َوَال  ِبهِ  بَْأسَ  َال 

َلى ِإينِّ  فـََواللَّهِ  َماِعًزا َرَدْدتَ  َكَما تـَُردَِّين  َأنْ  َلَعلَّكَ  تـَُردُِّين  ملَِ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :قَاَلتْ  اْلَغدُ  َكانَ  فـََلمَّا َردََّها َوِإنَّهُ  َفَطهِّْرِين   َال  ِإمَّا :قَالَ  َحلُبـْ
 ْتهُ أَتَـ  َفَطَمْتهُ  فـََلمَّا تـَْفِطِميهِ  َحىتَّ  فََأْرِضِعيهِ  اْذَهِيب  :قَالَ  َوَلْدتُهُ  َقدْ  َهَذا: قَاَلتْ  ِخْرَقةٍ  ِيف  بِالصَِّيبِّ  أَتـَْتهُ  َوَلَدتْ  فـََلمَّا تَِلِدي َحىتَّ  فَاْذَهِيب 
َا َأَمرَ  مثَُّ  اْلُمْسِلِمنيَ  ِمنْ  رَُجلٍ  ِإَىل  الصَِّيبَّ  َفَدَفعَ  الطََّعامَ  َأَكلَ  َوَقدْ  َفَطْمُتهُ  َقدْ  اللَّهِ  َنِيبَّ  يَا َهَذا :فـََقاَلتْ  ُخْبزٍ  ِكْسَرةُ  َيِدهِ  ِيف  بِالصَِّيبِّ  ِ 
 َفَسِمعَ  َفَسبـََّها َخاِلدٍ  َوْجهِ  َعَلى الدَّمُ  فـَتَـَنضَّحَ  رَْأَسَها فـََرَمى ِحبََجرٍ  اْلَولِيدِ  ْبنُ  َخاِلدُ  فـَيُـْقِبلُ  افـََرَمجُوهَ  النَّاسَ  َوَأَمرَ  َصْدرَِها ِإَىل  َهلَا َفُحِفرَ 
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َا َأَمرَ  مثَُّ  َلهُ  َلُغِفرَ  َمْكسٍ  َصاِحبُ  اتَابـَهَ  َلوْ  تـَْوبَةً  تَاَبتْ  َلَقدْ  بَِيِدهِ  نـَْفِسي الَِّذي فـَوَ  َخاِلدُ  يَا َمْهًال  :"فـََقالَ  ِإيَّاَها َسبَّهُ   اللَّهِ  َنِيبُّ  ِ 
َها َفَصلَّى   . " َوُدِفَنتْ  َعَليـْ

  في خالفتھم له ؟   ه وھم السلف من بعدِ   الصحابةِ  للزناة في زمنِ رجم  و كم حالة جلد :السؤال الثاني
  .-و الحمد  - ا تكاد ال تذكر إنھا حاالت قليلة جدً  : الجواب

  .....ت الجرائم وخاف العصاة فتابواالزنا قلّ  بحدِ  اإلسالمُ لما جاء  اإذً 
  

 أربعةِ  شھادةِ  من البدف الجريمةِ  من تثبتِ بالعصاة أن العقوبة ال تقع إال بعد ال  اإلسالمِ  إن من رحمةِ :  اخامسً 
المزود (  مباشر اتصال من وزوجته الرجل بين يكون ما المرأةِ  و الرجلِ  من رأوا بأنھم يشھدون عدول شھود

  ... في ھذا الموضع إال قليالً  شھودٍ  األربعُ  مايراھصعب أن ال من وھذا )بالمكحلة
  . ، أو ببينة واضحةأو باإلقرار ،بالشھود األربعة  إالن العقوبة ال تكون إف وبالتالي 
 رواه يالذ لحديثِ ا واضح من وذلك ، والتعطش للدماء ،التشفي  ىلإوليس  التسترِ  ىاإلسالم دعا إلثم إن  

 َماِعًزا أَبِيِه َأنَّ  َعنْ  نـَُعْيمٍ  ْبنِ  َيزِيدَ  َعنْ   3460برقم  الصحيحةِ  أللباين يف السلسةِ ا وصححه،  3805 برقمفي سننه  داود أبو
ًرا َكانَ  ِبكَ بِثـَوْ  َستَـْرَتهُ  َلوْ  :"ِهلَزَّالٍ  َوقَالَ  ِبَرمجِْهِ  فََأَمرَ  َمرَّاتٍ  َأْرَبعَ  ِعْنَدهُ  فََأقـَرَّ   النَِّيبَّ  أََتى ثـََنا ." َلكَ  َخيـْ ثـََنا ُعبَـْيدٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  َحدَّ

ثـََنا زَْيدٍ  ْبنُ  َمحَّادُ    .فـَُيْخِربَهُ   النَِّيبَّ  يَْأِيتَ  َأنْ  َماِعًزا َأَمرَ  َهزَّاًال  َأنْ  اْلُمْنَكِدرِ  اْبنِ  َعنْ  َحيَْىي  َحدَّ
  :لآلتي العقوبة تسقط فالزاني  لمصلحةِ يكون  ك ھذا الشإن فه في شھادتِ  واحدٌ  كذلك إذا شك شاھدٌ 

   ." بالشبهاتِ  احلدودَ  ادرأوا : "   قال 258 برقم اجلامع ضعيف يف  ضعيف لحديث -1
 أقيمها أن من إيل أحب بالشبهات احلدودَ  أعطل لئن:   اخلطابِ  بنُ  عمرُ  : قاليف مصنفه  شيبةَ  أىب ابنُ  أخرج- 2

  .بالشبهات
  ....احلدود بالشبهاتِ  على درءِ  اا وخلفً ة المسلمون سلفً و بھذا عمل القضا 

  
 اليكون سببً ) الرجم ( بالحد   الزنا ، ويلھمھم هللاُ  من  يرفض جريمةَ ) القرود (  تِ إن من الحيوانا :  اسادسً 

 َمْيُمونٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  3560 برقم) القسامة يف اجلاهليةِ (باٌب  )ناقبامل(كتاب يف صحيح البخاري   ثبت ؛ في شفاء غليلھم
َها اْجَتَمعَ  ِقْرَدةً  اْجلَاِهِليَّةِ  ِيف  رَأَْيتُ  :قَالَ    . َمَعُهمْ  فـََرَمجْتُـَها فـََرَمجُوَها زََنتْ  َقدْ  ِقَرَدةٌ  َعَليـْ
   . ھذه الروايةِ  أختلف المحققون في صحةِ  : تنبيه

  
ُمونََك َوِعنَدھُُم التَّْوَراةُ فِيھَا ُحْكُم ّهللاِ ثُمَّ وَ   : قال  ؛ عند اليھودِ  الزناة ثابتٌ  رجمِ  إن حكمَ : ا سابعً  َكْيَف يَُحكِّ

  ). 43المائدة(  يَتََولَّْوَن ِمن بَْعِد َذلَِك َوَما أُْولَـئَِك بِاْلُمْؤِمنِيَن 
 بذلك يقصدوا مل :أي تعجب استفهام بالرجم}  اهللا ُحْكمُ  ِفيَها التوراة َوِعنَدُهمُ  ُحيَكُِّموَنكَ  وََكْيفَ {  : جاء في تفسير الجاللين

م املوافق بالرجم حكمك عن يُعرضون}  يـَتَـَولَّْونَ  مثَُّ {  عليهم أهون هو ما بل احلق معرفة  َوَما{  التحكيم}  ذلك بـَْعدِ  ِمن{  لكتا
  أھـ. } باملؤمنني ُأْولَِئكَ 
ا َكِثيًرا َلُكمْ  ُيَبيِّنُ  َرُسولَُنا َجاَءُكمْ  َقدْ  اْلِكَتابِ  أَْھلَ  َيا  : وقال   َقدْ  َكِثيرٍ  َعنْ  َوَيْعفُو اْلِكَتابِ  ِمنَ  ُتْخفُونَ  ُكْنُتمْ  ِممَّ
ُ  ِبهِ  َيْھِدي) 15( ُمِبينٌ  َوِكَتابٌ  ُنورٌ  هللاَِّ  ِمنَ  َجاَءُكمْ  اَلمِ  ُسُبلَ  ِرْضَواَنهُ  اتََّبعَ  َمنِ  هللاَّ لَُماتِ  ِمنَ  َوُيْخِرُجُھمْ  السَّ  إَِلى الظُّ
  ).المائدة(  )16( ُمْسَتقِيمٍ  ِصَراطٍ  إَِلى َوَيْھِديِھمْ  ْذِنهِ ِبإِ  النُّورِ 
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ُ {  حممد}  َرُسولَُنا َجاءُكمْ  َقدْ {  والنصارى اليهود}  الكتاب أهل يا{  : جاء في تفسير الجاللين  ُكنُتمْ  ّممَّا َكِثرياً  َلُكمْ  يـُبَـنيِّ
 فيه يكن مل إذا يبينه فال ذلك من}  َكِثريٍ  َعن َويـَْعُفواْ {  وصفته الرجم ةكآي واإلجنيل التوراة}  الكتاب ّمنَ {  تكتمون}  ُختُْفونَ 
ٌ }  مُِّبنيٌ {  قرآن}  وكتاب{   النيب هو}  نُورٌ  اهللا ّمنَ  َجاءُكمْ  َقدْ {  و افتضاحكم إال مصلحة   أھـ. ظاهر بـَنيِّ
خف من أأن يحكم بينھم بحكم   مسكت في زنا يريدون منهأُ  بحالةٍ   النبيِّ  ىجاءوا إل إن اليھودَ  :◌ُ ◌ُ قلت

ُمونََك َوِعنَدھُُم التَّْوَراةُ فِيھَا ُحْكُم ّهللاِ ثُمَّ يَتََولَّْوَن ِمن بَْعِد َذلَِك َوَما   :لنبيِّه  فقال ، كالجلد مثالً  الرجمِ  َوَكْيَف يَُحكِّ
  ....م موجود في توراتھم جاءك ھؤالء اليھود وحكم الرجم عندھذا لما:أي  أُْولَـئَِك بِاْلُمْؤِمنِيَن 

التوراة ف ....لھا من إخفاء وتحريفاما ط غمرُ  يومنا ھذا ىإلبقي لنا مثل ھذه النصوص تأن  شاء هللا  
رجًما بالحجارة (القتل  :مثلللزناة ، الرجمَ  حدَ  ففيھا يذكر الربُّ  ) بالعھد القديم( عترضينالم دن عنآلاتسمي 

  : ييدلل على ذلك ما يل...، والحرق )
ا فيه   ةتثنيسفر ال -1 رجم ( حد الزن ك في اإلصحاح ،  )ال َع «22 عدد 22وذل طَِجًعا َم ٌل ُمْض َد َرُج إَِذا ُوِج

انِ  ُل االْثنَ ل، يُْقتَ ْرأَةُ : اْمَرأٍَة َزْوَجِة بَْع ْرأَِة، َواْلَم َع اْلَم طَِجُع َم ُل اْلُمْض ُج َرائِيلَ . الرَّ ْن إِْس رَّ ِم ِزُع الشَّ  إَِذا«23 .فَتَْن
اِب 24َكانَْت فَتَاةٌ َعْذَراُء َمْخطُوبَةً لَِرُجل، فََوَجَدھَا َرُجٌل فِي اْلَمِدينَِة َواْضطََجَع َمَعھَا،  ى بَ فَأَْخِرُجوھَُما ِكلَْيِھَما إِلَ

ْم تَْص. تِْلَك اْلَمِدينَِة َواْرُجُموھَُما بِاْلِحَجاَرِة َحتَّى يَُموتَا ا لَ ِل اْلفَتَاةُ ِمْن أَْجِل أَنَّھَ ْن أَْج ُل ِم ُج ِة، َوالرَّ ي اْلَمِدينَ ُرْخ فِ
رَّ ِمْن َوَسِطكَ . أَنَّهُ أََذلَّ اْمَرأَةَ َصاِحبِهِ  َكھَا 25. فَتَْنِزُع الشَّ ِل َوأَْمَس ي اْلَحْق ُجُل اْلفَتَاةَ اْلَمْخطُوبَةَ فِ َولِكْن إِْن َوَجَد الرَّ

ُجُل ا ُجُل َواْضطََجَع َمَعھَا، يَُموُت الرَّ   .لَِّذي اْضطََجَع َمَعھَا َوْحَدهُ الرَّ
َوإَِذا َزنَى َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة، 10  عدد 20 وذلك في اإلصحاح،  )القتل ( حد الزنا فيه   َ◌َ◌الَِّويِّينَ ا سفر -2

انِيَةُ  انِي َوالزَّ ٌل َمَع اْمَرأَِة أَبِيِه، فَقَْد َكَشَف َعْوَرةَ َوإَِذا اْضطََجَع َرجُ 11. فَإَِذا َزنَى َمَع اْمَرأَِة قَِريبِِه، فَإِنَّهُ يُْقتَُل الزَّ
قَْد فََعالَ . َوإَِذا اْضطََجَع َرُجٌل َمَع َكنَّتِِه، فَإِنَّھَُما يُْقتاَلَِن ِكالَھَُما12. َدُمھَُما َعلَْيِھَما. إِنَّھَُما يُْقتاَلَِن ِكالَھَُما. أَبِيهِ 

إِنَّھَُما . طََجَع َرُجٌل َمَع َذَكٍر اْضِطَجاَع اْمَرأٍَة، فَقَْد فََعالَ ِكالَھَُما ِرْجًساَوإَِذا اضْ 13. َدُمھَُما َعلَْيِھَما. فَاِحَشةً 
ھَا فَذلَِك َرِذيلَةٌ 14. َدُمھَُما َعلَْيِھَما. يُْقتاَلَنِ  بِالنَّاِر يُْحِرقُونَهُ َوإِيَّاھَُما، لَِكْي الَ يَُكوَن . َوإَِذا اتََّخَذ َرُجٌل اْمَرأَةً َوأُمَّ

َوإَِذا اْقتََربَِت اْمَرأَةٌ إِلَى 16. َوإَِذا َجَعَل َرُجٌل َمْضَجَعهُ َمَع بَِھيَمٍة، فَإِنَّهُ يُْقتَُل، َواْلبَِھيَمةُ تُِميتُونَھَا15. َرِذيلَةٌ بَْينَُكمْ 
َوإَِذا أََخَذ َرُجٌل أُْختَهُ بِْنَت أَبِيِه أَْو بِْنَت 17. لَْيِھَماَدُمھَُما عَ . إِنَّھَُما يُْقتاَلَنِ . بَِھيَمٍة لِنَِزائِھَا، تُِميُت اْلَمْرأَةَ َواْلبَِھيَمةَ 

ِه، َوَرأَى َعْوَرتَھَا َوَرأَْت ِھَي َعْوَرتَهُ، فَذلَِك َعارٌ  . قَْد َكَشَف َعْوَرةَ أُْختِهِ . يُْقطََعاِن أََماَم أَْعيُِن بَنِي َشْعبِِھَما. أُمِّ
َع َرُجٌل َمَع اْمَرأٍَة طَاِمٍث َوَكَشَف َعْوَرتَھَا، َعرَّى يَْنبُوَعھَا َوَكَشفَْت ِھَي يَْنبُوَع َوإَِذا اْضطَجَ 18. يَْحِمُل َذْنبَهُ 

َك، أَْو أُْخِت أَبِيَك الَ تَْكِشفْ 19. َدِمھَا، يُْقطََعاِن ِكالَھَُما ِمْن َشِعْبِھَما  يَْحِمالَنِ . إِنَّهُ قَْد َعرَّى قَِريبَتَهُ . َعْوَرةَ أُْخِت أُمِّ
هِ 20. َذْنبَھَُما ِه فَقَْد َكَشَف َعْوَرةَ َعمِّ َوإَِذا 21. يَُموتَاِن َعقِيَمْينِ . يَْحِمالَِن َذْنبَھَُما. َوإَِذا اْضطََجَع َرُجٌل َمَع اْمَرأَِة َعمِّ

  .ْينِ يَُكونَاِن َعقِيمَ . قَْد َكَشَف َعْوَرةَ أَِخيهِ . أََخَذ َرُجٌل اْمَرأَةَ أَِخيِه، فَذلَِك نََجاَسةٌ 
فر  -3 ينَ اَ◌َ س ه الَِّويِّ ربَّ  في إحرا أن ال أمر موسى ب ت  قي اھن إذا زن ت الك ي   ...بن ك ف  21اإلصحاحوذل

نَى فَقَْد َدنََّسْت أَبَاھَا9عدد   .بِالنَّاِر تُْحَرقُ . َوإَِذا تََدنََّسِت اْبنَةُ َكاِھٍن بِالزِّ
ا 24 عدد 38صحاح إ تكوينسفر ال  ا فيجاء ذلك أيضً و هُ َولَمَّ َل لَ وَذا َوقِي َر يَھُ ھٍُر، أُْخبِ ِة أَْش ْد «: َكاَن نَْحُو ثاَلَثَ قَ

نَا   .»أَْخِرُجوھَا فَتُْحَرقَ «: فَقَاَل يَھُوَذا. »َزنَْت ثَاَماُر َكنَّتَُك، َوھَا ِھَي ُحْبلَى أَْيًضا ِمَن الزِّ
فََكلََّم ُموَسى 23عدد 24اإلصحاح  يوذلك ف ...سب رجالً  موسى رجمَ  هللاِ  نبيَّ  أنفيه  الَِّويِّينَ سفر اَ◌َ  -4

بُّ . بَنِي إِْسَرائِيَل أَْن يُْخِرُجوا الَِّذي َسبَّ إِلَى َخاِرِج اْلَمَحلَِّة َويَْرُجُموهُ بِاْلِحَجاَرةِ  فَفََعَل بَنُو إِْسَرائِيَل َكَما أََمَر الرَّ
  .ُموَسى

في وذلك ! ...يميتهفا نطح إنسانً يالثور الذي  برجمِ  يأمرُ  مما سبق أن سفر الخروج يذكر أن الربَّ واألعجب 
ا َصاِحُب الثَّْوِر . َوإَِذا نَطََح ثَْوٌر َرُجالً أَِو اْمَرأَةً فََماَت، يُْرَجُم الثَّْوُر َوالَ يُْؤَكُل لَْحُمهُ «28عدد 21االصحاح َوأَمَّ

  .فَيَُكوُن بَِريئًا
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 !؟... وقالوا ما قالوا  النبيِّ  لوا مع حديثِ كما فع النصوصتلك على  المعترضون لما لم ينكر :وأتساءل
  !ألنه رجم ؟؛ بالوحشية   وھل اتھموا موسى

 بخالف اليھود ، الزناةِ  رجمِ  في  لم يلغي ناموس موسى  أن النبيَّ  خالل ما سبقمن  المالحظ ثم إن  
اْلِكتَاِب قَْد َجاءُكْم َرُسولُنَا  يَا أَْھلَ   :  فقالتوراتھم   في حكم الرجم الثابتخفوا أالذين  أتباع موسى 

َن ّهللاِ نُوٌر َوكِ  ا ُكنتُْم تُْخفُوَن ِمَن اْلِكتَاِب َويَْعفُو َعن َكثِيٍر قَْد َجاءُكم مِّ مَّ بِيٌن يُبَيُِّن لَُكْم َكثِيراً مِّ    ).15المائدة( تَاٌب مُّ
ظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألَْنقَُض النَّاُموَس أَِو الَ تَ «17عدد 5 إصحاح نجيل متىإيسوع  بحسب  ما قاله  واألعجب ھو

َماُء َواألَْرُض الَ يَُزوُل َحْرٌف : فَإِنِّي اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ 18. َما ِجْئُت ألَْنقَُض بَْل ألَُكمِّلَ . األَْنبِيَاءَ  إِلَى أَْن تَُزوَل السَّ
  .ُكوَن اْلُكلُّ َواِحٌد أَْو نُْقَطةٌ َواِحَدةٌ ِمَن النَّاُموِس َحتَّى يَ 

وبالنظر إلى ..  بيان رجم وحرق الزناة ھافي نجد التي  سبق ذكرھا  القديم العھدِ  إلى نصوصِ  ربالنظف  
 َوِھَي تَْزنِي التي أُمسكت الزانيةشأن قال في لما ذلك و ...!نسخ حد الزنا أن يسوع نجد نصوص العھد الجديد

الً بَِحَجرٍ َمْن َكاَن ِمْنُكْم باِلَ َخِطيٍَّة فَ "  : يَا «:قَالُوا لَهُ 4عدد  8 إصحاح يوحنا إنجيل فيذلك   جاء !" ْليَْرِمھَا أَوَّ
فََماَذا . َوُموَسى فِي النَّاُموِس أَْوَصانَا أَنَّ ِمْثَل ھِذِه تُْرَجمُ 5ُمَعلُِّم، ھِذِه اْلَمْرأَةُ أُْمِسَكْت َوِھَي تَْزنِي فِي َذاِت اْلفِْعِل، 

بُوهُ، لَِكْي يَُكوَن لَھُْم َما يَْشتَُكوَن بِِه َعلَْيهِ 6» تَقُوُل أَْنَت؟ ا يَُسوُع فَاْنَحنَى إِلَى أَْسفَُل َوَكاَن يَْكتُُب . قَالُوا ھَذا لِيَُجرِّ َوأَمَّ
وا يَْسأَلُونَهُ، اْنتََصَب َوقَاَل لَھُمْ 7. بِإِْصبِِعِه َعلَى األَْرضِ  ا اْستََمرُّ الً َمْن َكاَن ِمْنُكْم «:َولَمَّ باِلَ َخِطيٍَّة فَْليَْرِمھَا أَوَّ

  .»!بَِحَجرٍ 
 قلت◌ُ :إن الواضح من تلك النصوصِ  عدة أمور ھي:

َما . الَ تَظُنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألَْنقَُض النَّاُموَس أَِو األَْنبِيَاءَ : " أن يسوَع المسيح ناقض نفَسه حينما قال  -1
" !! ِجْئُت ألَْنقَُض بَْل ألَُكمِّلَ   

وبھذا قال  ،ھذه القصة مضافة إلى إنجيل يوحنا ؛ألنھا ليست موجودة في أقدم المخطوطاتأن  -2
ونجد أن بعض النسخ تضع ھذه القصة بين ، علماء الكتاب المقدس ،مثل بروث متزيجر وغيره

 قوسين ، وأحيانًا يكتب في الھامش ليست موجودة في أقدم النسخ 
:مثل النسخ اآلتية   

Good News Bible ، English Standard Version ، New American Standard Bible 
 

  .... !!سيينينت ھذه مؤامرة من الفراوك، أعلمه أن المرأةَ التي أُمسكت بالزنا بريئة  أن هللاَ  -3 
 وعلى القول األخير أتساءل: لماذا يطبق المعترضون حد الزنا  إلى يومنا ھذا... ؟!
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  ! حد السرقة                                      

!! يقطع يد السارق ، ويشوه خلقته ؛ ألنه سرق  إنهاإلسالم  ما ھذه الوحشية التي جاء بھا رسولُ  :قالوا
  :اآلتي ىإل ذلكاستندوا في و

َن هللاِّ   : هقول  -1 اِرَقُة َفاْقَطُعوْا أَْيِدَيُھَما َجَزاء ِبَما َكَسَبا َنَكاالً مِّ اِرُق َوالسَّ     َوّهللاُ َعِزيٌز َحِكيمٌ َوالسَّ
  ) . 38المائدة(

اِرقُ   :  هللاَِّ  َقْولِ (  َباب)  اْلُحُدودِ ( ِكَتاب صحيح البخاري  -2 اِرَقةُ  َوالسَّ  َوفِي .  أَْيِدَيُھَما َفاْقَطُعوا َوالسَّ
  6291 برقم)  َذلِكَ  إاِلَّ  َلْيسَ  ِشَمالَُھا َفقُِطَعتْ  َسَرَقتْ  اْمَرأَةٍ  فِي َقَتاَدةُ  َوَقالَ  اْلَكفِّ  ِمنْ  َعلِيٌّ  َوَقَطعَ  ُيْقَطعُ  َكمْ 

ثـََنا ثـََنا َمْسَلَمةَ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّ  رُبُعِ  ِيف  اْلَيدُ  تـُْقَطعُ  :" النَِّيبُّ  َعاِئَشَة قَالَ  َعنْ  َعْمَرةَ  َعنْ  ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنْ  َسْعدٍ  ْبنُ  ِإبـَْراِهيمُ  َحدَّ
  ." ًداَفَصاعِ  ِديَنارٍ 

ِرَقةِ  َحدِّ (  َباب)  اْلُحُدودِ  (ِكَتابصحيح مسلم  -3  َثِين  و 3190برقم )  َوِنَصاِبَھا السَّ  ْبنُ  َوَحْرَمَلةُ  الطَّاِهرِ  أَبُو َحدَّ
ثـََنا َحيَْىي  ثـََنا قَاُلوا َوَحْرَمَلةَ  ِلْلَوِليدِ  َواللَّْفظُ  ُشَجاعٍ  ْبنُ  اْلَولِيدُ  َوَحدَّ  َوَعْمَرةَ  ُعْرَوةَ  َعنْ  ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنْ  يُوُنسُ  ْخبَـَرِين أَ  َوْهبٍ  اْبنُ  :َحدَّ
  ." َفَصاِعًدا ِديَنارٍ  رُْبعِ  ِيف  ِإالَّ  السَّاِرقِ  َيدُ  تـُْقَطعُ  َال :"  قَالَ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعاِئَشَة َعنْ  َعنْ 

   الرد على الشبھة •

 العرض ، وحفظ العقل ، وحفظالنفسفظ ، وح الدينحفظ   :اإلسالميةِ  الشريعةِ  إن من مقاصدِ :   أوال  
  ...المال وحفظ

   : هفي شرحِ  -  رحمه هللاُ  - النوويُّ  اإلمامُ  قال

اِرق َعَلى اْلَقْطع ِبإِيَجابِ  اأْلَْمَوال َتَعاَلى هللاَّ  َصانَ : ِعَياض اْلَقاِضي َقالَ  ِرَقة َغْير فِي َذلِكَ  ُيْجَعل َوَلمْ  ، السَّ  السَّ
ِرَقة إَِلى ِبالنِّْسَبةِ  َقلِيل َذلِكَ  أِلَنَّ  ؛ َواْلَغْصب ْنِتَھابَواإِل  َكااِلْخِتاَلسِ   النَّْوع َھَذا ِاْسِتْرَجاع ُيْمِكن َوأِلَنَّهُ  ؛ السَّ
َنة إَِقاَمة َوَتْسُھل ، اأْلُُمور ُواَلة إَِلى ِبااِلْسِتْدَعاءِ  ِرَقة ِبِخاَلفِ  ، َعَلْيهِ  اْلَبيِّ  ، َعَلْيَھا اْلَبيَِّنة ةإَِقامَ  َتْنُدر َفإِنَّهُ  السَّ

ْجر فِي أَْبَلغ لَِيُكونَ  ُعقُوَبتَھا َواْشَتدَّتْ  ، أَْمرَھا َفَعُظمَ    أھـ . َعْنَھا الزَّ

،وتتنافي مع  الشريعةِ  والتي تتنافي مع مقاصدِ  تنفر منھا النفوسُ التي  الجرائم أكبِر  من إن السرقةَ : قلتُ 
ُهَما  اللَّهُ  َرِضيَ -  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  6284برقم  خاريثبت في صحيح الب ....الصحيح   اإليمانِ    النَِّيبِّ  َعنْ  -َعنـْ

  ." ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  َيْسِرقُ  ِحنيَ  السَّاِرقُ  َيْسِرقُ  َوَال  ُمْؤِمنٌ  َوُهوَ  يـَْزِين  ِحنيَ  الزَّاِين  يـَْزِين  َال  :"قَالَ 

، وعلى العكس من واألسرِ  ألمن الحقيقي للمجتمعِ ا استقرارعلى  تساعدُ   التي شرعھا هللاُ  الحدودَ فإن  وعليه
 :مثال ذلك... وانتشاره جرام ذلك فإننا نجد أن القوانين الوضعية التي منبعھا الغرب تساعد على نمو اإل

  .... كبر منه خبرةً أا لتعّرفه ھناك على مجرمين ا ويخرج  منه مجرًما كبيرً الحبس يدخل فيه المجرم صغيرً ف
  ...بعد قطع يده يعيش عالة على المجتمع ال يعمل  سارقإن ال: إن قيل

فقط من الرسغ ، كما أن تحمل شخص  واحدةٍ  وإنما قطع يدٍ  ؛ال تنص على قطع كلتا يديه  إن العقوبةَ :  ◌ُ قلت 
  .لھم  بواحد المشقة أخف من إيذاء األلوف األبرياء الذين ال ذن
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  دار السرقة التي تقطع فيھا اليد ؟ما ھي مق :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ثانيا

  : قال مسلمٍ  ه لصحيحِ في شرحِ  - رحمه هللاُ  - ھو فيما ذكره اإلمام النوويُّ :الجواب  

اِرق َقْطع َعَلى اْلُمْسلُِمونَ  أَْجَمعَ  - ِعَياض اْلَقاِضي َقالَ     . ِمْنهُ  فُُروع فِي ِاْخَتَلفُوا َوإِنْ  ، اْلُجْمَلة فِي السَّ

َها اللَّه َرِضيَ  - َعاِئَشة نْ عَ : (  َقْوله  ِرَواَية َوفِي)  َفَصاِعًدا ِديَنار رُْبع ِيف  السَّاِرق يـَْقَطع  اللَّه َرُسول َكانَ :  قَاَلتْ  - َعنـْ
 َفَما ِديَنار رُْبع ِيف  ِإالَّ  ْلَيدا تـُْقَطع َال : (  ِرَواَية َوفِي)  َفَصاِعًدا ِديَنار رُْبع ِيف  ِإالَّ  السَّاِرق َيد تـُْقَطع َال :   اللَّه َرُسول قَالَ ( 
  ُعَمر ِاْبن ِرَواَية َوِفي)  اْلِمَجنّ  َمثَن ِمنْ  َأَقلّ  ِيف   اللَّه َرُسول َعْهد ِيف  السَّاِرق َيد تـُْقَطع ملَْ : (  ِرَواَية َوفِي)  فـَْوقه
 اللَّه َلَعنَ :   اللَّه َرُسول قَالَ :  قَالَ (  ُھَرْيَرة أَِبي ِرَواَية َوفِي)  َدرَاِهم َثَالثَة ِقيَمته ِجمَنّ  ِيف  َسارِقًا  النَِّيبّ  َقَطعَ : (  َقالَ 

اِرق َيد َقْطع َعَلى اْلُعَلَماء أَْجَمعَ  ) . َيده فـَتُـْقَطع اْحلَْبل َوَيْسِرق َيده فـَتُـْقَطع اْلبَـْيَضة َيْسِرق السَّاِرق  ، َسَبقَ  َكَما السَّ
اِھر أَْھل َفَقالَ  ، َوَقْدره نَِّصابال ِاْشِتَراط فِي َواْخَتَلفُوا  ، َواْلَكِثير اْلَقلِيل فِي َوُيْقَطع َبلْ  ِنَصاب ُيْشَتَرط اَل :  الظَّ

افِِعيّ  ِبْنت ِاْبن َقالَ  َوِبهِ   َوأَْھل َواْلَخَواِرج اْلَبْصِريّ  اْلَحَسن َعنْ  ِعَياض اْلَقاِضي َوَحَكاهُ ، أَْصَحابَنا ِمنْ  الشَّ
اِھر واَوا ، الظَّ اِرق  :  َقْوله  ِبُعُمومِ  ْحَتجُّ اِرَقة َوالسَّ وا َوَلمْ  ,  أَْيِديھَما َفاْقَطُعوا َوالسَّ  َوَقالَ  ، اآْلَية َيُخصُّ
ِحيَحة اأْلََحاِديث لَِھِذهِ  ِنَصاب فِي إاِلَّ  ُتْقَطع َواَل :  اْلُعَلَماء َجَماِھير   . الصَّ

 َكاَنتْ  َسَواء ، ِديَنار ُرْبع قِيَمته َما أَوْ  ، َذَھًبا ِديَنار ُرْبع النَِّصاب الشَّافِِعيّ  َفَقالَ  ، النَِّصاب َقْدر ِفي ِاْخَتَلفُوا ُثمَّ 
 َقْول َوُھوَ  ، اأْلَْكَثُرونَ  أَوْ  َكِثيُرونَ  َقالَ  َوِبَھَذا ، ِمْنهُ  أََقلّ  ِفي ُيْقَطع َواَل  ، أَْكَثر أَوْ  أََقلّ  أَوْ  َدَراِھم َثاَلَثة قِيَمته
 ، َداُودَ  َعنْ  أَْيًضا َوُرِويَ  ، َوَغْيرھمْ  َوإِْسَحاق َثْور َوأَِبي َواللَّْيث َواأْلَْوَزاِعيِّ  اْلَعِزيز َعْبد ْبن َوُعَمر َشةَعائِ 

 ُتْقَطع َواَل  ، اأََحدھمَ  قِيَمته َما أَوْ  َدَراِھم َثاَلَثة أَوْ  ِديَنار ُرْبع ِفي ُتْقَطع:  ِرَواَية فِي َوإِْسَحاق َوأَْحَمد َمالِك َوَقالَ 
 إاِلَّ  ُتْقَطع اَل :  َعْنهُ  ِرَواَية فِي َواْلَحَسن َلْيَلى أَِبي َواْبن ُشْبُرَمةَ  َواْبن َيَسار ْبن ُسَلْيَمان َوَقالَ  ، َذلِكَ  ُدون فِيَما
اب ْبن ُعَمر َعنْ  َمْرِويّ  َوُھوَ  ، َدَراِھم َخْمَسة فِي  َعَشَرة فِي إاِلَّ  ُتْقَطع اَل :  َحابهَوأَصْ  َحِنيَفة أَُبو َوَقالَ  ، اْلَخطَّ

َحاَبة َبْعض َعنْ  اْلَقاِضي َوَحَكى ، َذلِكَ  قِيَمته َما أَوْ  َدَراِھم  ُعْثَمان َوَعنْ  ، َدَراِھم أَْرَبَعة النَِّصاب أَنَّ  الصَّ
َخِعيِّ  َوَعنْ  ، ِدْرَھَمانِ  أَنَّهُ  اْلَحَسن َوَعنْ  ، ِدْرَھم أَنَّهُ  اْلَبتِّيّ  ِحيح ، َدَناِنير أَْرَبَعة أَوْ  ِدْرَھًما أَْرَبُعونَ  أَنَّهُ  النَّ  َوالصَّ
اِفِعيّ  َقاَلهُ  َما حَ    النَِّبيّ  أِلَنَّ  ؛ َوُمَوافِقُوهُ  الشَّ  ِديَنار ُرْبع َوأَنَّهُ  َلْفظه ِمنْ  اأْلََحاِديث َھِذهِ  فِي النَِّصاب ِبَبَيانِ  َصرَّ
ا ، ْقِديَرات َباقِي َوأَمَّ ا.  اأْلََحاِديث َھِذهِ  لَِصِريحِ  ُمَخاَلَفتَھا َمعَ  َلَھا أَْصل اَل  ْرُدوَدةَفمَ  التَّ  َقَطعَ (   أَنَّهُ  ِرَواَية َوأَمَّ

 اَل  َعْين َقِضيَّة َوِھيَ  ، َفَصاِعًدا ِديَنار ُرْبع َكانَ  اْلَقْدر َھَذا أَنَّ  َعَلى َفَمْحُموَلة)  َدرَاِهم َثَالثَة ِقيَمته ِجمَنّ  ِيف  َسارِقًا
َواَية لَِھِذهِ  النَِّصاب َتْحِديد فِي  َلْفظه َصِريح َتْرك َيُجوز َفاَل  ، َلَھا ُعُموم  َحْملَھا َيِجب َبلْ  ، اْلُمْحَتَمَلة الرِّ
َواَية َوَكَذا ، َلْفظه ُمَواَفَقة َعَلى  َكانَ  أَنَّهُ  َعَلى َمْحُموَلة)  اْلِمَجنّ  َمثَن ِمنْ  َأَقلّ  ِيف  السَّاِرق َيد يـَْقَطع ملَْ : (  اأْلُْخَرى الرِّ
أِْويل َھَذا ِمنْ  ُبدّ  َواَل  ، ِديَنار ُرْبع ا.   َتْقِديره َصِريح لُِيَوافِق التَّ  ِمنْ  َوَغْيرھمْ  اْلَحَنفِيَّة َبْعض ِبهِ  َيْحَتجّ  َما َوأَمَّ
 ِبَھا ُيْعَمل اَل  َضِعيَفة ِرَواَية َفِھيَ  ،)  َمخَْسة: (  اَيةِروَ  َوفِي ،)  َدرَاِهم َعَشَرة ِقيَمته ِجمَنّ  ِيف  َقَطعَ (   : َجاَءتْ  ِرَواَية

ِحيَحة اأْلََحاِديث لَِصِريحِ  ُمَخالَِفة َوِھيَ  َفَكْيف ، ِاْنَفَرَدتْ  َلوْ  ِريَحة الصَّ ْقِدير فِي الصَّ  أَنَّهُ  َمعَ  ِديَنار ِبُرْبعِ  التَّ
َفاًقا َدَراِھم ةَعَشرَ  قِيَمته َكاَنتْ  أَنَّهُ  َعَلى َحْملَھا ُيْمِكن اِرق َقْطع فِي َذلِكَ  َشَرطَ  أَنَّهُ  اَل  ِاتِّ  َلْفظَھا فِي َوَلْيسَ  ، السَّ
  .ِبَذلِكَ  النَِّصاب َتْقِدير َعَلى َيُدلّ  َما

ا  َوَحْبل اْلَحِديد َبْيَضة ِبَھا ُمَرادالْ :  َجَماَعة َفَقالَ )  َيده فـَتُـْقَطع اْحلَْبل َأوْ  اْلبَـْيَضة َيْسِرق السَّاِرق اللَّه َلَعنَ (  ِرَواَية َوأَمَّ
فِيَنة فُوهُ  َھَذا اْلُمَحقِّقُونَ  َوأَْنَكرَ  ، ِديَنار ُرْبع ِمنْ  أَْكَثر ُيَساِوي ِمْنُھَما َواِحد َوُكلّ  ، السَّ  َبْيَضة:  َفَقالُوا ، َوَضعَّ
فِيَنة َوَحْبل اْلَحِديد َياقال َھَذا َوَلْيسَ  ، َظاِھَرة قِيَمة َلُھَما السَّ  ، َتأَْباهُ  اْلَكاَلم َباَلَغة َبلْ  ، ِاْسِتْعَمالھَما َمْوِضع سِّ
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َما ، َقْدر َلهُ  َشْيء فِي ِبَيِدهِ  َخاَطرَ  َمنْ  اْلَعاَدة فِي ُيَذمّ  اَل  َوأِلَنَّهُ   َفُھوَ  َلهُ  َقْدر اَل  فِيَما ِبَھا َخاَطرَ  َمنْ  ُيَذمّ  َوإِنَّ
ْنِبيه اْلُمَراد أَنَّ  َوابَوالصَّ  ، َتْكِثير اَل  َتْقلِيل َمْوِضع  ِمنْ  َحقِير ُمَقاَبَلة فِي َيده َوِھيَ  ، َخِسرَ  َما َعِظيم َعَلى التَّ
 أَوْ  ، اْلَحْبل َوِجْنس اْلَبْيض ِجْنس أََرادَ  أَوْ  ، اْلَحَقاَرة فِي َواْلَحْبل اْلَبْيَضة ُيَشاِرك َفإِنَّهُ  ، ِديَنار ُرْبع َوُھوَ  اْلَمال

هُ  ُيْقَطع َفَلمْ  اْلَبْيَضة َسَرقَ  إَِذا أَنَّهُ   َسَبب ِھيَ  اْلَبْيَضة َسِرَقة َفَكاَنتْ  ، َفقُِطعَ  ِمْنَھا أَْكَثر ُھوَ  َما َسِرَقة إَِلى َذلِكَ  َجرَّ
 ، َشْرًعا َجاِئًزا ًعاَقطْ  اَل  ِسَياَسة اْلُواَلة َبْعض َفَيْقَطعهُ  اْلَحْبل أَوْ  اْلَبْيَضة َيْسِرق َقدْ  ِبهِ  اْلُمَراد أَنَّ  أَوْ  ، َقْطعه
ِرَقة آَية ُنُزول ِعْند َھَذا َقالَ   النَِّبيّ  إِنَّ :  َوقِيلَ   اللَّْفظ َظاِھر َعَلى َفَقاَلهُ  ، ِنَصاب َبَيان َغْير ِمنْ  ُمْجَمَلة السَّ
 ُ   أھـ .أَْعَلم َوهللاَّ

  . أن قطع اليد ال يكون إال على ما ھو ذو قيمة كبيرة:  نالحظ 

 المشككين شبھاتِ  حقائق اإلسالم في مواجھةِ  :في كتابأجاب إجابة رائعة  الدكتور على جمعة  إن  :ثالثا  
 على الناس ويطلع السرقة بسمة ويسمه يفضحه السارق يد قطع كان ولما : قائالً  )546الطبعة الرابعة ص(
 كما سرق أنه في شبھة وجود مع يده تقطع فال ، بالسرقة يتھم من على حراسة اإلسالم أقام فقد. منه كان ما
ً  كان إذا المسروق الشيء في يده تقطع ال  الحالة تلك في السارق إن بل حرز غير في كان ،أو به يعتد ال تافھا

 على القطع حد إلقامة الشريعة وضعتھا التي الضوابط تلك ومن .يده تقطع وال ، الحبس أو بالضرب يعزر
  :السارق

ً  المسروق يكون أن  : أوالً  ا اعتباراً  له أن أي قيمة ذا شيئا  رضي ـ عائشة عن.  الناس حياة في اقتصاديٍّ
  ]. فصاعداً  دينار بربع ـ السارق يد أي ـ اليد تقطع[  : قال أنه  النبيِّ  عن ـ عنھا هللا

 ً ً  أي ، محروزاً  المسروق يكون أن  : ثانيا   .حرز في محفوظا

 ً   .تعزير وال فيه قطع ال فھذا التمر من بالفم لألكل أخذ ما أن  : ثالثا

 ً  حينما الرمادة عام في القطعَ    عمرُ  أبطل ولذلك فيھا قطع ال المجاعات أوقات في السرقة  : رابعا
  . المجاعة عمت

 المسروق ثمن ضعف سيده غرم ، ال كان فإن ؟ ال أم يطعمه سيده ھل ينظر شيء سرق إذا العبد  :خامسا
 ناقة سرقوا حينما بلتعة أبى بن حاطب ابن غلمان في ـ عنه هللا رضي ـ الخطاب بن عمر سيدنا فعل كما
 ضعف سيدھم وغرم الحد عنھم درأ يجيعھم سيدھم أن له تبين حين ولكن بقطعھم أمر فقد مزينة من رجل
ً  الناقة ثمن   .له تأديبا

  .بالشبھات ُتْدَرء الحدود أن والقاعدة

   أسباب يتخذ أن قبل الوقاية أسباب يتخذ الذي ملالمتكا نظامه ظل في اإلسالم حدود تفھم أن ينبغي وھكذا

 من واسعة مساحة وعلى اإلسالمي التاريخ مر على نرى ولذلك الجريمة وقوع من تمنع فالحدود .العقوبة
 كل مع العشرات يتجاوز ال جداً  محدود وبعدد الحدود أضيق في إال يطبق لم السرقة حد أن المسلمين بالد
 تھدد التي السيئة الجرائم من جريمة السرقة أن المسلمين وجدان في استقر يثح البشر من الماليين ھذه

 اإلعدام عقوبة تشبه التي ةالبد ني العقوبة ھذه مثل تستحق بحيث ذاته في والمجتمع االجتماعي األمن
 آخر معرفي نموذج من ينطلقون المعاصرين وبعض .العقاب عظم يكون والجرم الذنب عظم قدر وعلى
 وال حول وال سليم ھدى كل عليھم خفي وقد. وجرائمه أفعاله عن النظر بغض ذاته في اإلنسان نبد يقدم
  أھـ .العظيم العلى با إال قوة
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أنه يأمر بقطع يد المرآة التي تمسك عضَو التذكير لرجل  الربِّ  ىإن الكتاب المقدس  ينسب إل: ارابعً 
إَِذا َتَخاَصَم َرُجالَِن، َرُجٌل «11عدد 25 سفر التثنيةي ذلك  ف جاء!! أجنبي عنھا أثناء عراكه مع زوجھا 

ْت َيَدَھا َوأَْمَسَكتْ  َمِت اْمَرأَةُ أََحِدِھَما لَِكْي ُتَخلَِّص َرُجَلَھا ِمْن َيِد َضاِرِبِه، َوَمدَّ َفاْقَطْع 12ِبَعْوَرِتِه،  َوأَُخوهُ، َوَتَقدَّ
   . َيَدَھا، َوالَ ُتْشفِْق َعْيُنكَ 

على ذلك النص ؛ كما طعنوا في حديث  لماذا لم يطعن المعترضون! يس قطع اليد وحشية ؟أل :وأتساءل
  ...وقالوا ما قالوا   النبيِّ 

فقط أم  والسنةِ  الكريمِ  ھو ھل حد السرقة في القرآنِ  : المعترضينثم إن ھناك سؤاالً يفرض نفسه على 
  ا  ؟ في الكتاب المقدس أيضً  ثابت أنه

  : آلتيثابت في الكتاب المقدس ل حد السرقة :لجواب ا

اِرُق َوُھَو َيْنقُُب، َفُضِرَب َوَماَت، َفَلْيَس َلُه َدمٌ 2عدد 22سفر الخروج  -1  . .إِْن ُوِجَد السَّ

َيُموُت إَِذا ُوِجَد َرُجٌل َقْد َسَرَق َنْفًسا ِمْن إِْخَوِتِه َبِني إِْسَراِئيَل َواْسَتَرقَُّه َوَباَعُه، «7 عدد 24سفر التثنيه -2
رَّ ِمْن َوَسِطكَ  اِرُق، َفَتْنِزُع الشَّ   .ذلَِك السَّ

ألَنَّ ُكلَّ َساِرق ُيَباُد ِمْن . ھِذِه ِھَي اللَّْعَنُة اْلَخاِرَجُة َعَلى َوْجِه ُكلِّ األَْرِض «: َفَقاَل لِي3عدد 5زكريا  سفر -3
اِرِق 4. َھاُھَنا ِبَحَسِبَھا، َوُكلَّ َحالٍِف ُيَباُد ِمْن ُھَناَك ِبَحَسبِ  إِنِّي أُْخِرُجَھا، َيقُوُل َربُّ اْلُجُنوِد، َفَتْدُخُل َبْيَت السَّ

   .»َوَبْيَت اْلَحالِِف ِباْسِمي ُزوًرا، َوَتِبيُت فِي َوَسِط َبْيِتِه َوُتْفِنيِه َمَع َخَشِبِه َوِحَجاَرِتهِ 

 ، وليس قطع اليد ) القتل  (إن الواضح من خالل ما سبق أن حد السرقة  في الكتاب المقدس ھو : قلتُ 
  .....فھو ال يمنح لإلنسان فرصة للتوبة والحياة 

  ! ؟...أليست ھذه وحشية  : كما قالوا في شبھتھم  عترضينلملوأقول 

  ه من األنبياء فلماذا ال يطبقونھا ؟ ولغيرِ  لموسى  النصوص أمر من هللاِ ھذه أليست  :أتساءلو

  ذا الحد ؟ الذي منعھم عن تطبيق ھ وأين النصُ 

 ؟ فإذا كان كذلك فأين ھو الدليل الناسخ عندھم  ؟ أم ھل ھذا من النسخِ 

فَإِْن أَْعثََرتَْك يَدَُك أَْو رِْجلَُك  8 عدد 18اإلصحاح يسوع المسيح أنه  قال في  ىإل ينسب إنجيل متى ثم إن
ِقَھا َعنْكَ  اَة أَ . َفاقْطَْعھَا َوَأْل ْعَرَج أَْو أَقْطََع ِمْن أَْن ُتْلَقى فِي النَّاِر األَبَِديَِّة َولََك يََداِن أَْو َخيٌْر لََك أَْن تَْدُخَل اْلَحيَ

ِقَھا َعْنكَ 9. رِْجالَنِ  ْل َخيٌْر لََك أَْن تَْدُخَل اْلَحَياَة أَْعَوَر ِمْن أَْن ُتْلقَى ِفي َجَھنَِّم النَّارِ . َوِإْن أَْعثََرتَْك َعْينَُك فَاْقلَْعَھا َوَأ
  .ْينَانِ َولََك عَ 

 حينما يكونون؛ قلع األعينبل و،واألرجل ، األيدي  قطعِ  النصوص واضحةٌ الداللةٌ على جوازِ إن ھذه :  لتُ ق
  ..في نار جھنم به  لقىأن يُ  له من، فذلك أفضل  )الجنة ( دخول الحياة األبديةلإلنسان وعائقًا بينه وبين معسرةً 
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 -الصالة والسالم هعلي -رد السھام عن خير األنام محمد 
  

  أكرم حسن مرسي/ تأليف
  
  

  !لماذا نبيُّ اإلسالِم اشرف األنبياء والمرسلين؟                                   
  

  ... ءوغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا باستھزا...ھكذا يرددون في قنواتِھم واجتماعاتِھم ،وحوارتِھم 
  !؟)بأي أماره أشرف المرسلين(لماذا نبي اإلسالم اشرف األنبياء والمرسلين  :نقائلي

  
  الرد على الشبھة

  
ه :◌ً أوال ى درجة عنھم إن كلمة اشرف األنبياء والمرسلين ؛ تعني أن ة ، واألعل يھم  -األفضل مكان عل

ٍد من ،ولھم ببعِض الفضائل التي اجتمعت فيه وحده ليعبما فضله هللاُ  وذلك -السالم م تجتمع في أح
  :من وجھين  بيان ذلك يكون، ه األنبياِء والمرسلين الذين سبقو

   :منھا أن أمته لھا ميزاٌت لم تكن ألي أمٍة من األمِم السابقِة ؛تدلُل على ذلك أدلةٌ :  الوجه األول
َرةَ  يأَبَ  عن 827 أول أمة تدخل الجنة ،وذلك في صحيح البخاري برقم أمته -1 ُ  ِضيَ رَ - ُھَرْي هُ  هللاَّ  -َعْن

ِ  َرُسولَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  ابِقُونَ  اآْلِخُرونَ  نَْحنُ  :"يَقُولُ   هللاَّ ا ِمنْ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا أَنَُّھمْ  بَْيدَ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  السَّ مَّ  ،قَْبلِنَ  ثُ
اْختَلَفُوا َعلَْيِھمْ  فُِرضَ  الَِّذي يَْوُمُھمْ  َھَذا هِ  فَ َدانَا فِي ُ  فََھ اسُ  هللاَّ ا فَالنَّ هِ  لَنَ عٌ  فِي ودُ  تَبَ ًدا اْليَُھ اَرى َغ دَ  َوالنََّص  بَْع
  ".َغدٍ 
دِ  َعنْ  6047 نصف أھل الجنة ،وذلك في صحيح البخاري رقم أمته  -2 ِ  َعْب الَ  هللاَّ ا :قَ عَ  ُكنَّ يِّ  َم   النَّبِ
وا أَنْ  أَتَْرَضْونَ  :قَالَ .  نََعمْ : قُْلنَا؟  اْلَجنَّةِ  أَْھلِ  ُربُعَ  تَُكونُوا أَنْ  أَتَْرَضْونَ  :فَقَالَ  قُبَّةٍ  فِي ثَ  تَُكونُ لِ  ثُلُ ةِ  أَْھ  اْلَجنَّ
وا أَنْ  أَتَْرَضْونَ  :قَالَ . نََعمْ : قُْلنَا؟ ْطرَ  تَُكونُ لِ  َش ةِ  أَْھ ا ؟اْلَجنَّ مْ : قُْلنَ الَ . نََع ِذي :"قَ دٍ  نَْفسُ  َوالَّ ِدهِ  ُمَحمَّ ي بِيَ  إِنِّ

لَِمةٌ  نَْفسٌ  إاِلَّ  يَْدُخلَُھا اَل  اْلَجنَّةَ  أَنَّ  َوَذلِكَ ، اْلَجنَّةِ  أَْھلِ  ْصفَ نِ  تَُكونُوا أَنْ  أَلَْرُجو ا ُمْس تُمْ  َوَم ي أَْن لِ  فِ ْركِ  أَْھ  الشِّ
ْعَرةِ  إاِلَّ  ْعَرةِ  أَوْ  اأْلَْسَودِ  الثَّْورِ  ِجْلدِ  فِي اْلبَْيَضاءِ  َكالشَّ   .رِ اأْلَْحمَ  الثَّْورِ  ِجْلدِ  فِي السَّْوَداءِ  َكالشَّ
نْ  4127البخاري برقم تشھد لألنبياء األمم السابقة،وذلك في صحيح  أمته  -3 ي َع ِعيدٍ  أَبِ ْدِريِّ  َس  اْلُخ

الَ  الَ  :قَ ولُ  قَ ِ  َرُس ْدَعى:"  هللاَّ وحٌ  يُ ْومَ  نُ ةِ  يَ ولُ  اْلقِيَاَم كَ : فَيَقُ ْعَدْيكَ  لَبَّْي ا َوَس ولُ . َربِّ  يَ لْ : فَيَقُ تَ  َھ ؟  بَلَّْغ
تِهِ  فَيُقَالُ  .نََعمْ  :فَيَقُولُ  ا َما: فَيَقُولُونَ  ؟بَلََّغُكمْ  َھلْ  :أِلُمَّ نْ  أَتَانَ ِذيرٍ  ِم ولُ  نَ نْ  :فَيَقُ َھدُ  َم كَ  يَْش ولُ ؟  لَ دٌ  :فَيَقُ  ُمَحمَّ
تُهُ  ُسولُ  َويَُكونَ {  :بَلَّغَ  قَدْ  أَنَّهُ  فَتَْشَھُدونَ  َوأُمَّ   } َشِھيًدا َعلَْيُكمْ  الرَّ
ةً  َجَعْلنَاُكمْ  َوَكَذلِكَ {  :-ِذْكُرهُ - َجلَّ  قَْولُهُ  فََذلِكَ  اسِ  َعلَى ُشَھَداءَ  لِتَُكونُوا َوَسطًا أُمَّ ونَ  النَّ ولُ  َويَُك ُس ْيُكمْ  الرَّ  َعلَ
   اْلَعْدلُ  َواْلَوَسطُ  } َشِھيًدا

  :أمته خير أمة أخرجت للناس،وذلك من أدلة منھا -5
اسِ  تْ أُْخِرجَ  أُمَّةٍ  َخْيرَ  ُكْنتُمْ  : قوله : األول أُْمُرونَ  لِلنَّ اْلَمْعُروفِ  تَ ْونَ  بِ نِ  َوتَْنھَ رِ  َع ونَ  اْلُمْنَك ِ  َوتُْؤِمنُ َّ ا  بِ

  )آل عمران (  )110( اْلفَاِسقُونَ  َوأَْكثَُرھُمُ  اْلُمْؤِمنُونَ  ِمْنھُمُ  لَھُمْ  َخْيًرا لََكانَ  اْلِكتَابِ  أَْھلُ  آَمنَ  َولَوْ 
ِ  َعْبدِ  َعنْ  2458 صحيح البخاري برقم:نيالثا ُ  َرِضيَ - هللاَّ رُ  :"قَالَ  النَّبِيِّ  َعنْ  -َعْنهُ  هللاَّ اسِ  َخْي ي النَّ  قَْرنِ
  "َشَھاَدتَهُ  َويَِمينُهُ  يَِمينَهُ  أََحِدِھمْ  َشَھاَدةُ  تَْسبِقُ  أَْقَوامٌ  يَِجيءُ  ثُمَّ  يَلُونَُھمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ  يَلُونَُھمْ  الَِّذينَ  ثُمَّ 
  

نْ 3418 مسند أحمد برقم:الثالث دِ  َع ِ  َعْب نِ  هللاَّ ُعودٍ  ْب الَ  َمْس َ  إِنَّ  :"قَ رَ  هللاَّ ي نَظَ وبِ  فِ ادِ  قُلُ دَ  اْلِعبَ بَ  فََوَج  قَْل
دٍ  دٍ  قَْلبِ  بَْعدَ  اْلِعبَادِ  قُلُوبِ  فِي نَظَرَ  ثُمَّ  بِِرَسالَتِهِ  فَاْبتََعثَهُ  لِنَْفِسهِ  فَاْصطَفَاهُ  اْلِعبَادِ  قُلُوبِ  َخْيرَ  ُمَحمَّ دَ  ُمَحمَّ  فََوَج
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اتِلُونَ  نَبِيِّهِ  ُوَزَراءَ  فََجَعلَُھمْ  اْلِعبَادِ  قُلُوبِ  َخْيرَ  أَْصَحابِهِ  قُلُوبَ  ى يُقَ هِ  َعلَ ا ِدينِ لُِمونَ  َرأَى فََم نًا اْلُمْس وَ  َحَس  فَُھ
ِ  ِعْندَ  ِ  ِعْندَ  فَُھوَ  َسيِّئًا َرأَْوا َوَما َحَسنٌ  هللاَّ   حسن إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق ".  َسيِّئٌ  هللاَّ

  
رقم  أمته  أُحلت لھا الغنائم -6 ال  2892 ،وذلك في صحيح البخاري ب مَّ  :"ق لَّ  ثُ ُ  أََح ا هللاَّ ائِمَ  لَنَ  اْلَغنَ

  "لَنَا فَأََحلََّھا َوَعْجَزنَا َضْعفَنَا َرأَى
  :،تدلل على ذلك أدلة منھا  متهألو ألصحابه آمنة -7
انَ  إِنْ  مَّ اللَّھُ  قَالُوا َوإِذْ : قوله  -1 َذا َك وَ  ھَ قَّ  ھُ نْ  اْلَح ِدكَ  ِم أَْمِطرْ  ِعْن ا فَ اَرةً  َعلَْينَ نَ  ِحَج َماءِ  ِم ا أَوِ  السَّ  اْئتِنَ

ُ  َكانَ  َوَما) 32( أَلِيمٍ  بَِعَذابٍ  بَھُمْ  هللاَّ ُ  َكانَ  َوَما فِيِھمْ  َوأَْنتَ  لِيَُعذِّ بَھُمْ  هللاَّ   )فالاألن(  )33( يَْستَْغفُِرونَ  َوھُمْ  ُمَعذِّ
ُ  َرِضيَ - َمالِكٍ  ْبنَ  نَسَ عن أَ  4281 صحيح البخاري برقم-2 هُ  هللاَّ الَ  -َعْن و قَ لٍ  أَبُ مَّ  :"َجْھ انَ  إِنْ  اللَُّھ َذا َك  َھ

نْ  ِحَجاَرةً  َعلَْينَا فَأَْمِطرْ  )ا يقصد محمدً (ِعْنِدكَ  ِمنْ  اْلَحقَّ  ُھوَ  َماءِ  ِم ا أَوْ  ،السَّ َذابٍ  اْئتِنَ يمٍ  بَِع تْ فَنَزَ  "أَلِ {  :لَ
انَ  َوَما ُ  َك بَُھمْ  هللاَّ ذِّ تَ  لِيَُع يِھمْ  َوأَْن ا فِ انَ  َوَم ُ  َك بَُھمْ  هللاَّ ذِّ مْ  ُمَع تَْغفُِرونَ  َوُھ ا يَْس مْ  َوَم بَُھمْ  اَل  أَنْ  لَُھ ذِّ ُ  يَُع مْ  هللاَّ  َوُھ

  .اآْليَةَ  } اْلَحَرامِ  اْلَمْسِجدِ  َعنْ  يَُصدُّونَ 
لُونَ  بِھَا َكذَّبَ  أَنْ  إاِلَّ  بِاآْليَاتِ  ْرِسلَ نُ  أَنْ  َمنََعنَا َوَما : قوله  -3 ا فَظَلَُموا ُمْبِصَرةً  النَّاقَةَ  ثَُمودَ  َوآتَْينَا اأْلَوَّ  بِھَ
  .)اإلسراء(  )59( تَْخِويفًا إاِلَّ  بِاآْليَاتِ  نُْرِسلُ  َوَما

ين ير الجالل ي تفس اء ف ا" :ج ا َوَم ل أَنْ  َمنََعنَ اتِ  نُْرِس ي" بِاآْليَ ااقْ  الَّتِ ل تََرَحَھ ة أَْھ ذَّبَ  أَنْ  إالَّ " َمكَّ ا َك  بَِھ
لُونَ  ا" اأْلَوَّ اُھمْ  أَْرَسْلنَاَھا لَمَّ وْ  فَأَْھلَْكنَ ْلنَاَھا َولَ ى أَْرَس ُؤاَلءِ  إلَ ذَّبُوا َھ ا لََك تََحقُّوا بَِھ اَلك َواْس ْھ دْ  اإْلِ ا َوقَ  َحَكْمنَ

الِِھمْ  امِ  بِإِْمَھ ْتَم ر إِلِ د أَْم اَوآتَيْ " ُمَحمَّ ود نَ ة ثَُم ة" النَّاقَ َرة" آيَ ة" ُمْبِص َحة بَيِّنَ وا" َواِض ُروا" فَظَلَُم  َكفَ
  فَيُْؤِمنُوا لِْلِعبَادِ " تَْخِويفًا إالَّ " اْلُمْعِجَزات" بِاآْليَاتِ " "بَِھا"
  
   320مسلم صحيح  وال سابقة عذاب،وذلك في،ا بغير حساب سبعون ألفً  يدخل من أمته الجنة -7

ِ  نَبِيُّ  قَالَ  تِي ِمنْ  اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُ  : هللاَّ ِ  َرُسولَ  يَا ُھمْ  َوَمنْ : قَالُوا. ِحَسابٍ  بَِغْيرِ  أَْلفًا َسْبُعونَ  أُمَّ  ُھمْ  :قَالَ  ؟هللاَّ
اَشةُ  فَقَامَ  يَتََوكَّلُونَ  َربِِّھمْ  َوَعلَى، يَْستَْرقُونَ  َواَل ، يَْكتَُوونَ  اَل  الَِّذينَ  َ  اْدعُ  :فَقَالَ  ُعكَّ  :قَالَ  .ِمْنُھمْ  يَْجَعلَنِي أَنْ  هللاَّ
ِ  نَبِيَّ  يَا :فَقَالَ  َرُجلٌ  فَقَامَ  :قَالَ  .ِمْنُھمْ  أَْنتَ  َ  اْدعُ  هللاَّ اَشةُ  بَِھا َسبَقَكَ  :"قَالَ  .ِمْنُھمْ  يَْجَعلَنِي أَنْ  هللاَّ  ".ُعكَّ

  
  :من األنبياء والمرسلين منھا صفات لم تجتمع في أحٍد غيره : الوجه الثاني

  
ة ،وأول مشفع  -1 وم القيام رقم سيد ي ك في صحيح مسلم ب َرةَ  عن أبي 4223 ،وذل الَ  ُھَرْي الَ  :قَ  قَ

ِ  َرُسولُ  لُ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  آَدمَ  َولَدِ  َسيِّدُ  أَنَا ":  هللاَّ لُ  اْلقَْبرُ  َعْنهُ  يَْنَشقُّ  َمنْ  َوأَوَّ لُ  َشافِعٍ  َوأَوَّ   ". ُمَشفَّعٍ  َوأَوَّ
نِ  أَنَسِ  َعنْ  292 برقم،وذلك في صحيح مسلم   رع باب الجنةِ من يق أولُ  -2 كٍ  ْب الَ  َمالِ الَ  :قَ ولُ  قَ  َرُس

 ِ تَ  َمنْ  اْلَخاِزنُ : فَيَقُولُ  فَأَْستَْفتِحُ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  اْلَجنَّةِ  بَابَ  آتِي : هللاَّ أَقُولُ ؟ أَْن دٌ  فَ ولُ  ُمَحمَّ كَ  :فَيَقُ ْرتُ  بِ  اَل  أُِم
  .قَْبلَكَ  دٍ أِلَحَ  أَْفتَحُ 

  
ت  -3 اِء بس ى األنبي َل عل رقمفُِض لم ب حيح مس ي ص ك ف نْ  812 ،وذل ي َع َرةَ أَنَّ  أَبِ ولَ  ُھَرْي ِ  َرُس  هللاَّ
 َْلتُ  ":قَال ْعبِ  َونُِصْرتُ  ،اْلَكلِمِ  َجَواِمعَ  أُْعِطيتُ  بِِستٍّ  اأْلَْنبِيَاءِ  َعلَى فُضِّ يَ  َوأُِحلَّتْ ، بِالرُّ ائِمُ  لِ تْ َوُجعِ ، اْلَغنَ  لَ
  :وتفصيله كما يلي."النَّبِيُّونَ  بِيَ  َوُختِمَ ، َكافَّةً  اْلَخْلقِ  إِلَى َوأُْرِسْلتُ ،  َوَمْسِجًدا، طَُھوًرا اأْلَْرضُ  لِيَ 
  
ه  ، كثيرةٍ  معانٍ  الكالم القليل الذي يحملُ  :أي ":اْلَكلِمِ  َجَواِمعَ  أُْعِطيتُ  :" قوله-1 ل قول أله  مث لمن س

ه فأجا... عن اإلسالم  ائالً  ب تقم:"ق م اس ا ث ُت ب ل آمن د"ق ذا ق اق ،وبھ  موبالغتھ مفصاحتھب العربَ ف
  ....،رغم أنه لم يكن شاعًراموبيانھ
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ْعبِ  نُِصْرتُ :" َ قوله -2 وا ...الرومان  تبوك للقاءِ  إلى عزوةِ   وذلك لما خرج النبيُّ "بِالرُّ ا رأوه ول فلم
وبھم الرعبَ  ،وذلك بقذف هللاُ  ا منها ورعبً خوفً  األدبار الفانتصر  ؛في قل ةوال  ،دون قت اءٍ  إراق  ...دم
ل  االذي كاد أن يقتل محمدً  ،وكذا الرجلُ "ب مسيرة شھرعنصرت بالر :"فقال ه قب ال ل ائم ،فق  أنوھو ن
  ....هللا ،فوقع السيف من يده: قال   ؟محمد ك مني يانعمن يم :يقتله

  
اءُ ":اْلَغنَائِمُ  لِيَ  أُِحلَّتْ  :" قوله -3 يئً  فقد كان األنبي ا يغنمون ش بقوه حينم ذين س ارٌ ال زل ن من  ا كانت تن

  ....تأكلھا  السماءِ 
  
ه فأي مكان في األرض ھو طاھر للصالة "َوَمْسِجًدا، طَُھوًرا اأْلَْرضُ  لِيَ  َوُجِعلَتْ  :" قوله -4  إال ل

  ... ،مثل المقبرة والحمام  ما استثناه النبيُّ 
  
ه -5 ى ْلتُ َوأُْرِس :" قول قِ  إِلَ ةً  اْلَخْل يِّ : "َكافَّ ل نب ومٍ  يرسلُ  فك ى ق ط  إل أعينھم فق ان ب ا ك  المسيحُ ،كم

ه تهرسال ...،بما فيھم الجن أرسل لكل الخلققد ف  أما محمدٌ ...إلى بني إسرائيل رسوالً  المين عام للع
  :تدلل على ذلك أدلةٌ منھا....

  )األنبياء (  )107( لِْلَعالَِمينَ  َمةً َرحْ  إاِلَّ  أَْرَسْلنَاكَ  َوَما : قوله  -1 
  )سبأ(  )28( يَْعلَُمونَ  اَل  النَّاسِ  أَْكثَرَ  َولَِكنَّ  َونَِذيًرا بَِشيًرا لِلنَّاسِ  َكافَّةً  إاِلَّ  أَْرَسْلنَاكَ  َوَما: قوله  -2
ه  -3 َذا : قول ابٌ  َوھَ اهُ  ِكتَ اَركٌ  أَْنَزْلنَ دِّقُ  ُمبَ ِذي ُمَص ْينَ  الَّ هِ يَدَ  بَ ِذرَ  ْي َرى أُمَّ  َولِتُْن نْ  اْلقُ ا َوَم ِذينَ  َحْولَھَ  َوالَّ

  )اإلنعام (  )92( يَُحافِظُونَ  َصاَلتِِھمْ  َعلَى َوھُمْ  بِهِ  يُْؤِمنُونَ  بِاآْلِخَرةِ  يُْؤِمنُونَ 
تدلل على  ...العالمين المرسلين من ربِّ  آخرَ  فال نبي يأتي بعده فكان "النَّبِيُّونَ  بِيَ  َوُختِمَ " : قوله -6

 :ذلك أدلة منھا
دٌ  َكانَ  َما : ه قولُ  -1 ِ  َرُسولَ  َولَِكنْ  ِرَجالُِكمْ  ِمنْ  أََحدٍ  أَبَا ُمَحمَّ ُ  َوَكانَ  النَّبِيِّينَ  َوَخاتَمَ  هللاَّ ا َشْيءٍ  بُِكلِّ  هللاَّ  َعلِيًم
)40(  ) األحزاب(  
نْ    3271البخاري  صحيحُ  -2 ي َع َرةَ  أَبِ ُ  َرِضيَ - ُھَرْي هُ  هللاَّ ولَ  أَنَّ  -َعْن ِ  َرُس الَ  هللاَّ ي إِنَّ ": قَ لَ  َمثَلِ  َوَمثَ

 بِهِ  يَطُوفُونَ  النَّاسُ  فََجَعلَ  َزاِويَةٍ  ِمنْ  لَبِنَةٍ  َمْوِضعَ  إاِلَّ  َوأَْجَملَهُ  فَأَْحَسنَهُ  بَْيتًا بَنَى َرُجلٍ  َكَمثَلِ  قَْبلِي ِمنْ  اأْلَْنبِيَاءِ 
  ". النَّبِيِّينَ  َخاتِمُ  َوأَنَا اللَّبِنَةُ  فَأَنَا":قَالَ  .اللَّبِنَةُ  َھِذهِ  ُوِضَعتْ  َھالَّ  :َويَقُولُونَ  لَهُ  َويَْعَجبُونَ 

ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َوقَّاصٍ  أَبِي ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  4418 مسلم برقم صحيحُ  -3  بَِمْنِزلَةِ  ِمنِّي أَْنتَ :" ِ◌َعلِيٍّ   هللاَّ
َّ  إاِلَّ  ُموَسى ِمنْ  َھاُرونَ    ".بَْعِدي نَبِيَّ  اَل  هُ أَن

 
 :؛ تدلل على ذلك أدلة منھا  الخالئقِ  لكلِّ  مھداه رحمةٌ -4  
  )األنبياء  )107( لِْلَعالَِمينَ  َرْحَمةً  إاِلَّ  أَْرَسْلنَاكَ  َوَما : قوله  -1
ا َعلَْيهِ  َعِزيزٌ  أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  َرُسولٌ  َجاَءُكمْ  لَقَدْ  :قوله  -2 تُّمْ  َم رِ  َعنِ ْيُكمْ  يصٌ َح اْلُمْؤِمنِينَ  َعلَ يمٌ  َرُءوفٌ  بِ  َرِح

128 )التوبة(  
ِ  َرُسولَ  يَا قِيلَ  :قَالَ  ُھَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  4704برقم صحيح مسلم  -3  إِنِّي :" قَالَ . اْلُمْشِرِكينَ  َعلَى اْدعُ : هللاَّ
  ".َرْحَمةً  بُِعْثتُ  َوإِنََّما، لَعَّانًا أُْبَعثْ  لَمْ 
 
 األنبياءِ  ا على جميعِ عھدً   خذ هللاُ أفقد    : على األنبياء قبلهالذي أخذه هللا  ميثاقوال العھد -5

تتركوا ما انتم عليه  أن محمدٌ  العربي النبيُّ ظھر  إذا أن  المسيحِ  إلى  دمَ آ والمرسلين من لدن
  :تدلل على ذلك أدلة منھا ....وتتبعوه وتنصروه 
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ُ  أََخذَ  َوإِذْ : قوله -1 تُُكمْ  لََما النَّبِيِّينَ  ِميثَاقَ  هللاَّ نْ  آتَْي ابٍ  ِم ةٍ  ِكتَ مَّ  َوِحْكَم اَءُكمْ  ثُ ولٌ  َج دِّقٌ  َرُس ا ُمَص مْ  لَِم  َمَعُك
ْؤِمنُنَّ  هِ  لَتُ ُرنَّهُ  بِ الَ  َولَتَْنُص َرْرتُمْ  قَ ْذتُمْ  أَأَْق ى َوأََخ مْ  َعلَ ِري َذلُِك الُوا إِْص ا قَ الَ  أَْقَرْرنَ ھَُدوا قَ ا فَاْش مْ  َوأَنَ نَ  َمَعُك  ِم

اِھِدينَ   )آل عمران(  )82( اْلفَاِسقُونَ  ھُمُ  فَأُولَئِكَ  َذلِكَ  بَْعدَ  تََولَّى فََمنْ ) 81( الشَّ
ا- واذكر :جاء في التفسير الميسر د سبحانه هللا أخذ إذ -الرسول أيھ د العھ ى المؤك ع عل اء جمي : األنبي

ؤمنن معكم لما مصدق ي،عند من رسول جاءكم ثم وحكمة، كتاب من آتيتكم لَئِنْ  ه لت  فھل. ولتنصرنَّه ب
ذلك، أقررنا: قالوا الموثق؟ عھدي ذلك على وأخذتم بذلك واعترفتم أقررتم ال ب ى بعضكم فليشھدْ : ق  عل
اق أخذ هللا أن ھذا وفي. وعليھم عليكم الشاھدين من معكم وأنا بذلك، أممكم على واشھدوا بعض،  الميث
  أھـ .بذلك األنبياء أمم على الميثاق وأخذ وسلم، عليه هللا صلى بمحمد يؤمن أن نبي كل على

  
ه  -2 ِذي ": قول ي َوالَّ ِدهِ  نَْفِس وْ  بِيَ ى أَنَّ  لَ انَ  ُموَس ا َك ا َحيًّ َعهُ  َم ي أَنْ  إاِلَّ  َوِس د "يَتَّبَِعنِ ند أحم  مس

  14623برقم
  
 :قوله دليل ذلك ؛ ه بيِّ بنإال  أنبيائه ورسلهمن  أحدٍ  بحياةِ  قسم يلم و   بحياته  قسمأ -6
 َْيَحةُ  فَأََخَذْتھُمُ ) 72( يَْعَمھُونَ  َسْكَرتِِھمْ  لَفِي إِنَّھُمْ  لََعْمُرك  )الحجر ()73( ُمْشِرقِينَ  الصَّ
 
عليھم بأسمائھم   فقد نادى ...،وذلك لم يكن لنبيِّ من قبله ةوالرسال النبوةِ  نداؤه عليه بصفةِ  -7

  :ذلك من وجھين بيان... المجردة إال نبينا 
هالسابقين بأسمائھم ألمجرده،وذلك في عدة  نادي على األنبياءِ  أن هللاَ :الوجه األول  مواضع من كتاب

  :منھا 
الَ : ه قولُ -1 ا قَ ْئھُمْ  آَدمُ  يَ َمائِِھمْ  أَْنبِ ا بِأَْس أَھُمْ  فَلَمَّ َمائِِھمْ  أَْنبَ الَ  بِأَْس مْ  قَ لْ  أَلَ مْ  أَقُ ي لَُك مُ  إِنِّ بَ  أَْعلَ  َغْي

َماَواتِ    )البقرة(  )33( تَْكتُُمونَ  ُكْنتُمْ  َوَما تُْبُدونَ  َما َوأَْعلَمُ  َواأْلَْرضِ  السَّ
أَْلنِ  فاََل  َصالِحٍ  َغْيرُ  َعَملٌ  إِنَّهُ  أَْھلِكَ  ِمنْ  لَْيسَ  إِنَّهُ  نُوحُ  يَا قَالَ : ه قولُ  -2 ا تَْس ْيسَ  َم كَ  لَ هِ  لَ مٌ  بِ ي ِعْل  إِنِّ

 )ھود(  )46( اْلَجاِھلِينَ  ِمنَ  ونَ تَكُ  أَنْ  أَِعظُكَ 
ا : قوله  َراِھيمُ  يَ نْ  أَْعِرضْ  إِْب َذا َع هُ  ھَ دْ  إِنَّ اءَ  قَ رُ  َج كَ  أَْم مْ  َربِّ يِھمْ  َوإِنَّھُ َذابٌ  آتِ رُ  َع ْرُدودٍ  َغْي   )76( َم

 )ھود(
ااَلتِي النَّاسِ  َعلَى اْصطَفَْيتُكَ  إِنِّي ُموَسى يَا قَالَ   :قوله  -3 يَوبِ  بِِرَس ذْ  َكاَلِم ا فَُخ كَ  َم نْ  آتَْيتُ نَ  َوُك  ِم

اِكِرينَ   )144( الشَّ
نْ  لَهُ  نَْجَعلْ  لَمْ  يَْحيَى اْسُمهُ  بُِغاَلمٍ  نُبَشُِّركَ  إِنَّا َزَكِريَّا يَا:  قوله  لُ  ِم ِميًّا قَْب الَ ) 7( َس ى َربِّ  قَ ونُ  أَنَّ ي يَُك  لِ
 .)مريم (  )8( ِعتِيًّا اْلِكبَرِ  ِمنَ  ْغتُ بَلَ  َوقَدْ  َعاقًِرا اْمَرأَتِي َوَكانَتِ  ُغاَلمٌ 
ُ  قَالَ  ذْ إِ :  قوله  وكَ  الَِّذينَ  َوَجاِعلُ  َكفَُروا الَِّذينَ  ِمنَ  َوُمطَھُِّركَ  إِلَيَّ  َوَرافُِعكَ  ُمتََوفِّيكَ  إِنِّي ِعيَسى يَا هللاَّ  اتَّبَُع
ْوقَ  ِذينَ  فَ ُروا الَّ ى َكفَ ْومِ  إِلَ ةِ  يَ مَّ  اْلقِيَاَم ْرِجُعُكمْ  يَّ إِلَ ثُ أَْحُكمُ  َم نَُكمْ  فَ ا بَْي تُمْ  فِيَم هِ  ُكْن ونَ  فِي آل (  )55( تَْختَلِفُ

  .)عمران
 

اني ى نبيِّأ:الوجه الث اد عل م ين ه ل ٍد ن وةِ  ولكن بصفةِ  امجردً  ه محم ك في عدة  ،أو الرسالةِ  النب وذل
  :منھا  مواضع من كتابه

ُ  كَ َحْسبُ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا : قوله -1 رِّضِ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا) 64( اْلُمْؤِمنِينَ  ِمنَ  اتَّبََعكَ  َوَمنِ  هللاَّ ْؤِمنِينَ  َح ى اْلُم  َعلَ
ا يَْغلِبُوا ِمائَةٌ  ِمْنُكمْ  يَُكنْ  َوإِنْ  ِمائَتَْينِ  يَْغلِبُوا َصابُِرونَ  ِعْشُرونَ  ِمْنُكمْ  يَُكنْ  إِنْ  اْلقِتَالِ  نَ  أَْلفً ِذينَ  ِم ُروا الَّ أَنَّھُمْ  َكفَ  بِ

  .)األنفال(  )65( يَْفقَھُونَ  اَل  قَْومٌ 
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نَ  أَْيِديُكمْ  فِي لَِمنْ  قُلْ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا:  قوله -2 َرى ِم مِ  إِنْ  اأْلَْس ُ  يَْعلَ ي هللاَّ وبُِكمْ  فِ ًرا قُلُ ْؤتُِكمْ  َخْي ًرا يُ ا َخْي  ِممَّ
ُ  لَُكمْ  َويَْغفِرْ  ِمْنُكمْ  أُِخذَ  يمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ ُدوا َوإِنْ ) 70( َرِح كَ  يُِري دْ  ِخيَانَتَ انُوا فَقَ َ  َخ نْ  هللاَّ لُ  ِم أَْمَكنَ  قَْب ْنھُمْ  فَ ُ  ِم  َوهللاَّ
 .)األنفال(  )71( َحِكيمٌ  َعلِيمٌ 

ا  قوله -3 ا يَ يُّ  أَيُّھَ قِ  النَّبِ َ  اتَّ عِ  َواَل  هللاَّ افِِرينَ  تُِط افِقِينَ  اْلَك َ  إِنَّ  َواْلُمنَ انَ  هللاَّ ا َك ا َعلِيًم عْ ) 1( َحِكيًم ا َواتَّبِ  َم
وَحى كَ  يُ نْ  إِلَْي كَ  ِم َ  إِنَّ  َربِّ انَ  هللاَّ ا َك ونَ  بَِم ًرا تَْعَملُ لْ ) 2( َخبِي ى َوتََوكَّ ِ  َعلَ ى هللاَّ ِ  َوَكفَ َّ ا ياًل  بِ   )3( َوِك

 )األحزاب(
اِھًدا أَْرَسْلنَاكَ  إِنَّا النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا  قوله -4 ًراَومُ  َش ِذيًرا بَشِّ ا) 45( َونَ ى َوَداِعيً ِ  إِلَ هِ  هللاَّ َراًجا بِإِْذنِ ًرا َوِس  ُمنِي
ِ  ِمنَ  لَھُمْ  بِأَنَّ  اْلُمْؤِمنِينَ  َوبَشِّرِ ) 46(   .)األحزاب(  )47( َكبِيًرا فَْضاًل  هللاَّ
نْ  َعلَْيِھنَّ  يُْدنِينَ  ْؤِمنِينَ اْلمُ  َونَِساءِ  َوبَنَاتِكَ  أِلَْزَواِجكَ  قُلْ  النَّبِيُّ  أَيُّھَا يَا  قوله -5 بِِھنَّ  ِم كَ  َجاَلبِي ى َذلِ  أَنْ  أَْدنَ

ُ  َوَكانَ  يُْؤَذْينَ  فاََل  يُْعَرْفنَ   .)األحزاب(  )59( َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ
ه -6 اقول ا يَ يُّ  أَيُّھَ دِ  النَّبِ ارَ  َجاِھ افِقِينَ  اْلُكفَّ ظْ  َواْلُمنَ ْيِھمْ  َواْغلُ أَْواھُمْ  َعلَ نَّمُ  َوَم ْئسَ  َجھَ يرُ  َوبِ   )9( اْلَمِص
 .)التحريم(
ُسولُ  أَيُّھَا يَا  قوله -7 أَْفَواِھِھمْ  آَمنَّا قَالُوا الَِّذينَ  ِمنَ  اْلُكْفرِ  فِي يَُساِرُعونَ  الَِّذينَ  يَْحُزْنكَ  اَل  الرَّ مْ  بِ ْؤِمنْ  َولَ  تُ

اُعونَ  ھَاُدوا الَِّذينَ  َوِمنَ  قُلُوبُھُمْ  اُعونَ  بِ لِْلَكذِ  َسمَّ أْتُوكَ  لَمْ  آَخِرينَ  لِقَْومٍ  َسمَّ ونَ  يَ فُ مَ  يَُحرِّ نْ  اْلَكلِ دِ  ِم ِعهِ  بَْع  َمَواِض
َذا أُوتِيتُمْ  إِنْ  يَقُولُونَ  ُذوهُ  ھَ مْ  َوإِنْ  فَُخ ْوهُ  لَ َذُروا تُْؤتَ نْ  فَاْح ِردِ  َوَم ُ  يُ هُ  هللاَّ نْ  فِْتنَتَ كَ  فَلَ هُ  تَْملِ نَ  لَ ِ  ِم ْيئًا هللاَّ كَ  َش  أُولَئِ

ُ  يُِردِ  لَمْ  الَِّذينَ  ْنيَا فِي لَھُمْ  قُلُوبَھُمْ  يُطَھِّرَ  أَنْ  هللاَّ  .)المائدة(  )41( َعِظيمٌ  َعَذابٌ  اآْلِخَرةِ  فِي َولَھُمْ  ِخْزيٌ  الدُّ
ُسولُ  أَيُّھَا يَا  :قوله -8 َّ  فََما تَْفَعلْ  لَمْ  َوإِنْ  َربِّكَ  ِمنْ  إِلَْيكَ  أُْنِزلَ  َما بَلِّغْ  الرَّ الَتَهُ  ْغتَ بَل ُ  ِرَس نَ  يَْعِصُمكَ  َوهللاَّ  ِم

َ  إِنَّ  النَّاسِ   .)المائدة(  )67( اْلَكافِِرينَ  اْلقَْومَ  يَْھِدي اَل  هللاَّ
 
 
  :، وذلك من دليلين   ...الصوت فوقه مجرًدا،ورفعِ  باسمه هالمؤمنين عن مناداتِ  نھى -8
  
ُسولِ  ُدَعاءَ  تَْجَعلُوا اَل   قوله  -1 ا بَْعِضُكمْ  َكُدَعاءِ  ْينَُكمْ بَ  الرَّ دْ  بَْعًض مُ  قَ ُ  يَْعلَ ِذينَ  هللاَّ لَّلُونَ  الَّ ْنُكمْ  يَتََس َواًذا ِم  لِ

  .)النور(  )63( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  يُِصيبَھُمْ  أَوْ  فِْتنَةٌ  تُِصيبَھُمْ  أَنْ  أَْمِرهِ  َعنْ  يَُخالِفُونَ  الَِّذينَ  فَْليَْحَذرِ 
ُسول ُدَعاء تَْجَعلُوا اَل " :جاء في تفسير الجاللين  بَلْ  ُمَحمَّد يَا تَقُولُوا بِأَنْ " بَْعًضا بَْعضُكمْ  َكُدَعاءِ  بَْينُكمْ  الرَّ

 ِمْنُكمْ  يَتََسلَّلُونَ  الَِّذينَ  هللاَّ  يَْعلَم قَدْ " َصْوت َوَخْفض َوتََواُضع لِين فِي هللاَّ  َرُسول يَا هللاَّ  نَبِيّ  يَا:  قُولُوا
 لِلتَّْحقِيقِ  َوقَدْ  بَِشْيءٍ  ُمْستَتِِرينَ  ُخْفيَة اْستِْئَذان َغْير ِمنْ  اْلُخْطبَة فِي اْلَمْسِجد ِمنْ  ُرُجونَ يَخْ  أَيْ " لَِواًذا

" أَلِيم َعَذاب يُِصيبُھمْ  أَوْ " باََلء" فِْتنَة تُِصيبُھمْ  أَنْ " َوَرُسوله هللاَّ  أَيْ " أَْمره َعنْ  يَُخالِفُونَ  الَِّذينَ  فَْليَْحَذرْ "
  أھـ .آْلِخَرةا فِي
ُموا اَل  آَمنُوا الَِّذينَ  أَيُّھَا يَا  قوله  -2 ِ  يََديِ  بَْينَ  تُقَدِّ َ  َواتَّقُوا َوَرُسولِهِ  هللاَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  أَيُّھَا يَا) 1( َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

 تَْحبَطَ  أَنْ  لِبَْعضٍ  بَْعِضُكمْ  َكَجْھرِ  بِاْلقَْولِ  لَهُ  ُرواتَْجھَ  َواَل  النَّبِيِّ  َصْوتِ  فَْوقَ  أَْصَواتَُكمْ  تَْرفَُعوا اَل  آَمنُوا الَِّذينَ 
ونَ  الَِّذينَ  إِنَّ ) 2( تَْشُعُرونَ  اَل  َوأَْنتُمْ  أَْعَمالُُكمْ  ِ  َرُسولِ  ِعْندَ  أَْصَواتَھُمْ  يَُغضُّ ُ  اْمتََحنَ  الَِّذينَ  أُولَئِكَ  هللاَّ  قُلُوبَھُمْ  هللاَّ
  )4( يَْعقِلُونَ  اَل  أَْكثَُرھُمْ  اْلُحُجَراتِ  َوَراءِ  ِمنْ  يُنَاُدونَكَ  الَِّذينَ  إِنَّ ) 3( َعِظيمٌ  أَْجرٌ وَ  َمْغفَِرةٌ  لَھُمْ  لِلتَّْقَوى

  .)الحجرات(
ين ير الجالل ي تفس اء ف ْين" :ج َديِ  بَ وله هللاَّ  يَ غ" َوَرُس هُ  اْلُمبَلِّ رِ  أَيْ  َعْن ا بَِغْي وا" إْذنھَم  هللاَّ  إنَّ  هللاَّ  َواتَّقُ

ي نََزلَتْ  بِفِْعلُِكمْ " َعلِيم" لِقَْولُِكمْ  "َسِميع ة فِ ي ُمَجاَدلَ ر أَبِ ر بَْك ا هللاَّ  َرِضيَ - َوُعَم د -َعْنُھَم يّ  ِعْن ي النَّبِ  فِ
ِذينَ  أَيَّھا يَا" النَّبِيّ  ِعْند َصْوته َرفَعَ  فِيَمنْ  َونََزلَ  َمْعبَد ْبن اْلقَْعقَاع أَوْ  َحابِس ْبن اأْلَْقَرع تَأِْمير وا الَّ  اَل  آَمنُ

وا َواتُكمْ  تَْرفَُع تُمْ  إَذا" أَْص ْوق" نَطَْق ْوت فَ يّ  َص قَ  إَذا" النَّبِ ُروا َواَل " نَطَ هُ  تَْجَھ اْلقَْولِ  لَ اَجْيتُُموهُ  إَذا" بِ  نَ
اَلاًل  َذلِكَ  ُدون بَلْ " لِبَْعضٍ  بَْعضُكمْ  َكَجْھرِ " هُ  إْج بَط أَنْ " لَ الُكمْ  تَْح تُمْ  أَْعَم عُ  اَل  َوأَْن يَة أَيْ " ُرونَ تَْش كَ  َخْش  َذلِ

ْفعِ  ر بِالرَّ ْذُكوَرْينِ  َواْلَجْھ َزلَ  اْلَم يَمنْ  َونَ انَ  فِ ْوته يَْخفِض َك د َص يّ  ِعْن أَبِي النَّبِ ر َك ر بَْك ا َوُعَم - َوَغْيرھَم
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ونَ  الَِّذينَ  إنَّ "-َعْنُھمْ  هللاَّ  َرِضيَ  ول ِعْند أَْصَواتھمْ  يَُغضُّ كَ  هللاَّ  َرُس ذِ  أُولَئِ تََحنَ  ينَ الَّ رَ " اْم وبھمْ  هللاَّ " اْختَبَ  قُلُ
ت َجاُءوا قَْوم فِي َونََزلَ  اْلَجنَّة" َعِظيم َوأَْجر َمْغفَِرة لَُھمْ " ِمْنُھمْ  لِتَْظَھر :أَيْ " لِلتَّْقَوى َرة َوْق يّ  الظَِّھي  َوالنَّبِ
 فَنَاَدْوهُ  َمْنِزله فِي  
ر َما َوِھيَ  ُحْجَرة َجْمع نَِسائِهِ  ُحُجَرات" َراتاْلُحجُ  َوَراء ِمنْ  يُنَاُدونَك الَِّذينَ  إنَّ " هِ  يُْحَج نْ  َعلَْي  اأْلَْرض ِم

لّ  َوَكانَ  َونَْحوه بَِحائِطٍ  د ُك ْنُھمْ  َواِح اَدى ِم َرة َخْلف نَ مْ  ُحْج مْ  أِلَنَُّھ وهُ  لَ ي يَْعلَُم َرة أَيّ  فِ اَداة ُحْج َراب ُمنَ  اأْلَْع
فِيع َمَحلّك فََعلُوهُ  فِيَما" ْعقِلُونَ يَ  اَل  أَْكثَرھمْ " َوَجفَاء بِِغْلظَةٍ    أھـ. التَّْعِظيم ِمنْ  يُنَاِسبهُ  َوَما الرَّ

 
 
ا م،وھذا  بيده األرضمفاتيح خزائن أعطاه هللا -9 ى سھل م هعل ده  أمت تحَ من بع بالدِ  ف  ھم وأخذ،  ال

  :دليل ذلك ما جاء في اآلتي... كنوزھا
لَّى يَْوًما َخَرجَ  النَّبِيَّ  أَنَّ  َعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْقبَةَ  َعنْ  1258برقم  صحيح البخاري-1 ى فََص لِ  َعلَ دٍ  أَْھ اَلتَهُ  أُُح  َص

ِ  َوإِنِّي َعلَْيُكمْ  َشِھيدٌ  َوأَنَا لَُكمْ  فََرطٌ  إِنِّي:" فَقَالَ  اْلِمْنبَرِ  إِلَى اْنَصَرفَ  ثُمَّ  اْلَميِّتِ  َعلَى  َحْوِضي إِلَى أَلَْنظُرُ  َوهللاَّ
ِ  َوإِنِّي اأْلَْرضِ  َمفَاتِيحَ  أَوْ  اأْلَْرضِ  َخَزائِنِ  َمفَاتِيحَ  ْعِطيتُ أُ  َوإِنِّي اآْلنَ   بَْعِدي تُْشِرُكوا أَنْ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  َما َوهللاَّ

  "فِيَھا تَنَافَُسوا أَنْ  َعلَْيُكمْ  أََخافُ  َولَِكنْ 
ا :قَالَ  َعاِزبٍ  ْبنِ  اْلبََراءِ  َعنِ  17946 مسند أحمد برقم-2 ولُ رَ  أََمَرنَ ِ  ُس رِ  هللاَّ َدقِ  بَِحْف الَ  اْلَخْن  َوَعَرضَ  :قَ
ذُ  اَل  الَخْنَدقِ  ِمنْ  َمَكانٍ  فِي َصْخَرةٌ  لَنَا ا تَأُْخ اِولُ  فِيَھ الَ  اْلَمَع َكْوَھا :قَ ى فََش ولِ  إِلَ ِ  َرُس اءَ  هللاَّ ولُ  فََج ِ  َرُس  هللاَّ
 َْخَرةِ  إِلَى َھبَطَ  ثُمَّ  ثَْوبَهُ  َوَضعَ  :قَالَ  َوأَْحِسبُهُ  َعْوفٌ  :قَال مِ : فَقَالَ  اْلِمْعَولَ  فَأََخذَ  الصَّ ِ  بِْس َربَ  هللاَّ ْربَةً  فََض  َض

ُ  :َوقَالَ  اْلَحَجرِ  ثُلُثَ  فََكَسرَ  ِ  الشَّامِ  َمفَاتِيحَ  أُْعِطيتُ  أَْكبَرُ  هللاَّ وَرَھا أَلُْبِصرُ  إِنِّي َوهللاَّ رَ  قُُص نْ  اْلُحْم انِي ِم َذا َمَك  َھ
ِ  بِْسمِ  :قَالَ  ثُمَّ  ُ  :فَقَالَ  اْلَحَجرِ  ثُلُثَ  فََكَسرَ  أُْخَرى َوَضَربَ  هللاَّ اِرسَ  َمفَاتِيحَ  أُْعِطيتُ  أَْكبَرُ  هللاَّ ِ  فَ ي َوهللاَّ رُ  إِنِّ  أَلُْبِص

ِ  بِْسمِ : قَالَ  ثُمَّ  َھَذا َمَكانِي ِمنْ  اأْلَْبيَضَ  قَْصَرَھا َوأُْبِصرُ  اْلَمَدائِنَ  َرى َضْربَةً  َوَضَربَ  هللاَّ عَ فَقَ  أُْخ ةَ  لَ رِ  بَقِيَّ  اْلَحَج
ُ : فَقَالَ  ِ  اْليََمنِ  َمفَاتِيحَ  أُْعِطيتُ  أَْكبَرُ  هللاَّ   .َھَذا َمَكانِي ِمنْ  َصْنَعاءَ  أَْبَوابَ  أَلُْبِصرُ  إِنِّي َوهللاَّ

 
ذه   تؤت لغيره ةً لمخالد معجزةً   أعطا ه هللا-10 ه ھ يِّ يموت تموت مع لُّ نب ريم فك ران الك وھي الق

ة ...هان الكريم المعجز في لفظه ومعنآالكبرى وھي القر  معجزة محمد المعجزة إال ك أدل ى ذل دلل عل ت
  :منھا

ْنسُ  اْجتََمَعتِ  لَئِنِ  قُلْ  قوله  -1  َكانَ  َولَوْ  بِِمْثلِهِ  يَأْتُونَ  اَل  اْلقُْرآنِ  ھََذا بِِمْثلِ  يَأْتُوا أَنْ  َعلَى َواْلِجنُّ  اإْلِ
ْفنَا َولَقَدْ ) 88( ظَِھيًرا لِبَْعضٍ  بَْعُضھُمْ   ُكفُوًرا إاِلَّ  النَّاسِ  أَْكثَرُ  فَأَبَى َمثَلٍ  ُكلِّ  ِمنْ  اْلقُْرآنِ  ھََذا فِي لِلنَّاسِ  َصرَّ

)89(  )اإلسراء(  
ْلنَا نَْحنُ  إِنَّا :قوله -2 ْكرَ  نَزَّ  )الحجر ()9( لََحافِظُونَ  لَهُ  َوإِنَّا الذِّ
 

   ... المحمود والمقامَ  ،،والشفاعةَ  والوسيلةَ  أعطاه هللا - 10
 ،على سائر الخلق الزائدة ،والمنزلة  النبيلعبد من عباد هللا ھو  إال تنبغيال  الجنة فيمنزله : الوسيلة

 :تدلل على ذلك أدلة منھا...والشفاعة لغيره
ِ  َعْبدِ  َعنْ  577برقم  صحيح مسلم-1  َسِمْعتُمْ  إَِذا ":يَقُولُ  النَّبِيَّ  َسِمعَ  أَنَّهُ  اْلَعاصِ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى َصاَلةً  َعلَيَّ  َصلَّى َمنْ  فَإِنَّهُ  َعلَيَّ  َصلُّوا ثُمَّ  يَقُولُ  َما ِمْثلَ  فَقُولُوا اْلُمَؤذِّنَ   َسلُوا ثُمَّ  َعْشًرا بَِھا َعلَْيهِ  هللاَّ
 َ ِ  ِعبَادِ  ِمنْ  لَِعْبدٍ  إاِلَّ  يتَْنبَغِ  اَل  اْلَجنَّةِ  فِي َمْنِزلَةٌ  فَإِنََّھا اْلَوِسيلَةَ  لِي هللاَّ  لِي َسأَلَ  فََمنْ  ُھوَ  أَنَا أَُكونَ  أَنْ  َوأَْرُجو هللاَّ

  "الشَّفَاَعةُ  لَهُ  َحلَّتْ  اْلَوِسيلَةَ 
دْ  اللَّْيلِ  َوِمنَ : قوله -2   )اإلسراء ()79( َمْحُموًدا َمقَاًما َربُّكَ  يَْبَعثَكَ  أَنْ  َعَسى لَكَ  نَافِلَةً  بِهِ  فَتَھَجَّ

دْ " :جاء في تفسير الجاللين  أَوْ  أُمَّتك ُدون لَك َزائَِدة فَِريَضة" لَك نَافِلَة" بِاْلقُْرآنِ " بِهِ " فََصلِّ " فَتََھجَّ
لََوات َعلَى فَِضيلَة " َمْحُموًدا َمقَاًما" اآْلِخَرة فِي" َربّك" يُقِيمك" يَْبَعثك أَنْ  َعَسى" اْلَمْفُروَضة الصَّ
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لُونَ اأْلَ  فِيهِ  يَْحَمدك ا َونََزلَ  اْلقََضاء فَْصل فِي الشَّفَاَعة َمقَام َوُھوَ  َواآْلِخُرونَ  وَّ  أھـ .بِاْلِھْجَرةِ  أُِمرَ  لَمَّ
 
  

  290 وذلك في صحيح مسلم برقم... ،وأول من يقرع باب الجنة تبًعا األنبياءِ  أكثرُ - 11
ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ  لُ  َوأَنَا، اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  تَبًَعا اأْلَْنبِيَاءِ  أَْكثَرُ  اأَنَ  :" هللاَّ  بَابَ  يَْقَرعُ  َمنْ  أَوَّ

  "اْلَجنَّةِ 
 

حبه وعنايته لخفف عنه العذاب  )طالب أبى (بعضه أقاربه تخفيف العذاب عن في  شفاعته -12
  :لك ما يليدليل ذ...وغيره من األنبياء مع نوحٍ  واختلف األمر... للنبيِّ ورعايته ،
 
ُ  َرِضيَ - اْلُمطَّلِبِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَعبَّاسُ  3594برقم صحيح البخاري  -1  َعنْ  أَْغنَْيتَ  َما لِلنَّبِيِّ  قَالَ -َعْنهُ  هللاَّ

 ِمنْ  اأْلَْسفَلِ  دََّركِ ال فِي لََكانَ  أَنَا َولَْواَل ، نَارٍ  ِمنْ  َضْحَضاحٍ  فِي ُھوَ  :قَالَ  .لَكَ  َويَْغَضبُ  يَُحوطُكَ  َكانَ  فَإِنَّهُ  َعمِّكَ 
  .النَّارِ 

ِ  َرُسولَ  اْلُخْدِريِّ أَنَّ  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ  310 صحيح مسلم برقم -2 هُ  ِعْنَدهُ  ُذِكرَ   هللاَّ  :فَقَالَ  طَالِبٍ  أَبُو َعمُّ
 "ِدَماُغهُ  ِمْنهُ  يَْغلِي َكْعبَْيهِ  يَْبلُغُ  نَارٍ  ِمنْ  َضْحَضاحٍ  فِي فَيُْجَعلُ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  َشفَاَعتِي تَْنفَُعهُ  لََعلَّهُ 

  
 

ثبت في ؛يوم القيامة  فيينشق عنه القبر من الخالئق  من أولانه  ... من ينشق عنه القبر أولُ  -13
ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ُھَرْيَرةَ عن أبي  4223 برقمصحيح مسلم   لُ َوأَوَّ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  آَدمَ  َولَدِ  َسيِّدُ  أَنَا:"  هللاَّ

لُ  اْلقَْبرُ  َعْنهُ  يَْنَشقُّ  َمنْ  لُ  َشافِعٍ  َوأَوَّ  ُمَشفَّعٍ  َوأَوَّ
 
  :،دليل ذلك ما يليوالحوضَ  الكوثرَ هللا  أعطاه-14 

 
   )اْلَكْوثَرَ (  )1( اْلَكْوثَرَ  أَْعطَْينَاكَ  إِنَّا قال  ....حد إال له ليس أل الجنةِ  في نھرٌ  :الكوثر-1 
ُ : فَقُْلنَا ؟اْلَكْوثَرُ  َما أَتَْدُرونَ  :قَالَ  607برقم  مسلم صحيح -2  َوَعَدنِيهِ  نَْھرٌ  فَإِنَّهُ : قَالَ  أَْعلَمُ  َوَرُسولُهُ  هللاَّ

تِي َعلَْيهِ  تَِردُ  َحْوضٌ  ُھوَ  َكثِيرٌ  َخْيرٌ  َعلَْيهِ  -َوَجلَّ  َعزَّ - َربِّي  اْلَعْبدُ  فَيُْختَلَجُ  النُُّجومِ  َعَددُ  آنِيَتُهُ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  أُمَّ
تِي ِمنْ  إِنَّهُ  َربِّ :فَأَقُولُ  ِمْنُھمْ    . بَْعَدكَ  أَْحَدثَتْ  َما تَْدِري َما: فَيَقُولُ  أُمَّ

 َحْوِضي َعلَى أَنَا :قَالَ ،  النَّبِيِّ  َعنْ  أَْسَماءُ  قَالَتْ :قَالَ  ُملَْيَكةَ  أَبِي اْبنِ  َعنْ  6526صحيح البخاري برقم -3
تِي :فَأَقُولُ  ،ُدونِي ِمنْ  بِنَاسٍ  فَيُْؤَخذُ  لَيَّ عَ  يَِردُ  َمنْ  أَْنتَِظرُ    ".اْلقَْھقََرى َعلَى َمَشْوا تَْدِري اَل  :"فَيُقَالُ  أُمَّ

  نُْفتَنَ  أَوْ  أَْعقَابِنَا َعلَى نَْرِجعَ  أَنْ  بِكَ  نَُعوذُ  إِنَّا اللَُّھمَّ  ُملَْيَكةَ  أَبِي اْبنُ  قَالَ 
 اْلَمْقبََرةِ  أَْھلِ  َعلَى فََسلَّمَ  اْلَمْقبََرةِ  إِلَى أَتَى أَنَّهُ  النَّبِيِّ  َعنْ  ْيَرةَ ُھرَ  أَبِي َعنْ  7652 برقممسند أحمد  -4

ُ  َشاءَ  إِنْ  َوإِنَّا ُمْؤِمنِينَ  قَْومٍ  َدارَ  َعلَْيُكمْ  َساَلمٌ  فَقَالَ   قَالَ  إِْخَوانَنَا َرأَْينَا قَدْ  أَنَّا َوِدْدتُ  قَالَ  ثُمَّ  اَلِحقُونَ  بُِكمْ  هللاَّ
ِ  َرُسولَ  يَا قَالُوافَ   َعلَى فََرطُُھمْ  َوأَنَا بَْعدُ  يَأْتُوا لَمْ  الَِّذينَ  َوإِْخَوانِي أَْصَحابِي أَْنتُمْ  بَلْ  :قَالَ  بِإِْخَوانِكَ  أَلَْسنَا :هللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا فَقَالُوا اْلَحْوضِ  تِكَ  ِمنْ  يَأْتِ  لَمْ  َمنْ  تَْعِرفُ  َكْيفَ  هللاَّ  َخْيلٌ  لَهُ  َكانَ  َرُجاًل  أَنَّ  لَوْ  أََرأَْيتَ  :قَالَ  بَْعدُ  أُمَّ
لَةٌ  ُغرٌّ  ا اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  يَأْتُونَ  فَإِنَُّھمْ  :قَالَ  بَلَى :قَالُوا يَْعِرفَُھا يَُكنْ  أَلَمْ  ُدْھمٍ  بُْھمٍ  َخْيلٍ  ظَْھَرانَيْ  بَْينَ  ُمَحجَّ  ُغّرً

لِينَ   يَُذادُ  َكَما َحْوِضي َعنْ  ِمْنُكمْ  ِرَجالٌ  لَيَُذاَدنَّ  أاََل  :قَالَ  ثُمَّ  اْلَحْوضِ  َعلَى مْ فََرطُھُ  َوأَنَا اْلُوُضوءِ  أَثَرِ  ِمنْ  ُمَحجَّ
الُّ  اْلبَِعيرُ  لُوا إِنَُّھمْ : فَيُقَالُ  َھلُمَّ  أاََل  أُنَاِديِھمْ  الضَّ   ُسْحقًا ُسْحقًا فَأَقُولُ  بَْعَدكَ  بَدَّ
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اء :الذي يطرح نفسه ھو ويبقى السؤال دٍ  من من األنبي ان لمحم ذي ك ذا الشرف ال ه  أعطي ھ ،وألمت
  ؟...الطيبة

  
ا -والمرسلين بحسب  األنبياءا اشرف إن محمدً  :اثانيً  ا ج اب المقدس ءم ذكر أن  -أيضا في الكت ذي ي ال

   ....،ومنھم من صنع األصنام وعبدھاوالمرسلين فيه زناة وقتله وسراق ولصوص األنبياء
ك في جاءت بعض ھذه الصفات على لسان يسو ا إصحاح ع المسيح وذل ل يوحن ْم 7عدد 10انجي اَل لَھُ فَقَ

َرافِ : اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ «:يَُسوُع أَْيًضا وٌص، 8. إِنِّي أَنَا بَاُب اْلِخ اٌق َولُُص رَّ ْم ُس ي ھُ ْوا قَْبلِ ِذيَن أَتَ ُع الَّ َجِمي
  .َولِكنَّ اْلِخَراَف لَْم تَْسَمْع لَھُمْ 

  :اآلتيوذلك في ....هللا  أنبياءنقبلھا على  قدس بقية ھذه الصفات التي الوذكر الكتاب الم
  
َرَب هللاُ 29عدد  19سفر التكوين إصحاح فيوذلك .... )زنا محارم( زنا ببناته لوط النبيُّ -1 ا أَْخ َدَث لَمَّ َوَح

ائَِرِة أَنَّ هللاَ َذَكَر إِْبَراِھيَم، َوأَْرَسَل لُوطًا ِمْن َوسَ  وطٌ . ِط االْنقاِلَبِ ُمُدَن الدَّ ا لُ َكَن فِيھَ ي َس ُدَن الَّتِ َب اْلُم يَن قَلَ  .ِح
ي ُصوَغرَ 30 ُكَن فِ اَف أَْن يَْس هُ َخ هُ، ألَنَّ اهُ َمَع ِل، َواْبنَتَ ي اْلَجبَ َكَن فِ وَغَر َوَس ي . َوَصِعَد لُوطٌ ِمْن ُص َكَن فِ فََس

ِغيَرةِ َوقَالَِت اْلبِْكُر لِ 31. اْلَمَغاَرِة ھَُو َواْبنَتَاهُ  اَدِة «: لصَّ ا َكَع ْدُخَل َعلَْينَ ٌل لِيَ أَبُونَا قَْد َشاَخ، َولَْيَس فِي األَْرِض َرُج
َك 33. »ھَلُمَّ نَْسقِي أَبَانَا َخْمًرا َونَْضطَجُع َمَعهُ، فَنُْحيِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً 32. ُكلِّ األَْرضِ  ي تِْل فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِ

َر 34. َدَخلَِت اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمَع أَبِيھَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَااللَّْيلَِة، وَ  ِد أَنَّ اْلبِْك ي اْلَغ َوَحَدَث فِ
ِغيَرةِ  ي«: قَالَْت لِلصَّ َع أَبِ ةَ َم ادْ . إِنِّي قَِد اْضطََجْعُت اْلبَاِرَح ا فَ ةَ أَْيًض ًرا اللَّْيلَ قِيِه َخْم هُ، نَْس ُخلِي اْضطَِجِعي َمَع

ْم 35. »فَنُْحيَِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً  هُ، َولَ ِغيَرةُ َواْضطََجَعْت َمَع فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة أَْيًضا، َوقَاَمِت الصَّ
َمهُ 37. يِھَمافََحبِلَِت اْبنَتَا لُوٍط ِمْن أَبِ 36يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَا،  ِت اْس ا َوَدَع ُر اْبنً وآبَ «فََولََدِت اْلبِْك ، »ُم

ِغيَرةُ أَْيًضا َولََدِت اْبنًا َوَدَعِت اْسَمهُ 38. َوھَُو أَبُو اْلُموآبِيِّيَن إِلَى اْليَْومِ  وَن »بِْن َعمِّي«َوالصَّ ، َوھَُو أَبُو بَنِي َعمُّ
  .إِلَى اْليَْومِ 

َوَكانَْت 5عدد  27إصحاح  سفر التكوينوذلك في ....عيسواألكبر ة من أخيه يعقوب سرق البرك النبيُّ  -2
هِ  و اْبنِ هِ . ِرْفقَةُ َساِمَعةً إِْذ تََكلََّم إِْسَحاُق َمَع ِعيُس أْتَِي بِ ْيًدا لِيَ طَاَد َص ْي يَْص ِة َك يَّ ى اْلبَرِّ و إِلَ َذھََب ِعيُس ا 6. فَ َوأَمَّ

ائاِلً «: قَائِلةً  ِرْفقَةُ فََكلمْت يَْعقُوَب اْبنِھَا اَك قَ َو أََخ ُم ِعيُس اَك يَُكلِّ ِمْعُت أَبَ ْد َس ي قَ ي 7: إِنِّ نَْع لِ ْيٍد َواْص ي بَِص اْئتِنِ
بِّ قَْبَل َوفَاتِي هِ 8. أَْطِعَمةً آلُكَل َوأُبَاِرَكَك أََماَم الرَّ ُرَك بِ ا آُم ا أَنَ ي َم ْب إِل9َ: فَاآلَن يَا اْبنِي اْسَمْع لِقَْولِي فِ ى اِْذھَ

 ، بُّ ا يُِح َك َكَم ةً ألَبِي ى 10اْلَغنَِم َوُخْذ لِي ِمْن ھُنَاَك َجْديَْيِن َجيَِّدْيِن ِمَن اْلِمْعَزى، فَأَْصنََعھَُما أَْطِعَم َرھَا إِلَ فَتُْحِض
هِ 11. »أَبِيَك لِيَأُْكَل َحتَّى يُبَاِرَكَك قَْبَل َوفَاتِهِ  ٌل ھَُوَذا عِ «: فَقَاَل يَْعقُوُب لِِرْفقَةَ أُمِّ ا َرُج َعُر َوأَنَ ٌل أَْش يُسو أَِخي َرُج

نِي أَبِي فَأَُكوُن فِي َعْينَْيِه َكُمتَھَاِوٍن، َوأَْجلُِب َعلَى نَْفِسي لَْعنَةً الَ بََرَكةً 12. أَْملَسُ  هُ 13. »ُربََّما يَُجسُّ هُ أُمُّ ْت لَ : فَقَالَ
هُ أَْطِعَمةً 14. »اْذھَْب ُخْذ لِياِْسَمْع لِقَْولِي فَقَْط وَ . لَْعنَتَُك َعلَيَّ يَا اْبنِي« ِه، فََصنََعْت أُمُّ فََذھََب َوأََخَذ َوأَْحَضَر ألُمِّ

ْت 15. َكَما َكاَن أَبُوهُ يُِحبُّ  ِت َوأَْلبََس ي اْلبَْي َدھَا فِ ْت ِعْن َوأََخَذْت ِرْفقَةُ ثِيَاَب ِعيُسو اْبنِھَا األَْكبَِر اْلفَاِخَرةَ الَّتِي َكانَ
َغَر، يَْعقُوَب اْبنَ  َزى16ھَا األَْص ْديَِي اْلِمْع وَد َج ِه ُجلُ ةَ ُعنُقِ ِه َوَمالََس ْت يََدْي َز 17. َوأَْلبََس ةَ َواْلُخْب ِت األَْطِعَم َوأَْعطَ

ا وَب اْبنِھَ ِد يَْعقُ ي يَ الَ 18 .الَّتِي َصنََعْت فِ ِه َوقَ ى أَبِي َدَخَل إِلَ ي«: فَ ا أَبِ الَ . »يَ َذا«: فَقَ َت يَ. ھأَنَ ْن أَْن ي؟َم » ا اْبنِ
ُركَ «: فَقَاَل يَْعقُوُب ألَبِيهِ 19 ي. أَنَا ِعيُسو بِْك ا َكلَّْمتَنِ ُت َكَم ْد فََعْل اِرَكنِي . قَ ْي تُبَ ْيِدي لَِك ْن َص ْل ِم ْس َوُك ِم اْجلِ قُ

كَ  هِ 20. »نَْفُس َحاُق الْبنِ اَل إِْس ي؟«: فَقَ ا اْبنِ َد يَ َرْعَت لِتَِج ِذي أَْس َذا الَّ ا ھ الَ » َم َر إِ «: فَقَ ْد يَسَّ َك قَ بَّ إِلھَ رَّ نَّ ال
ي وبَ 21»لِ َحاُق لِيَْعقُ اَل إِْس ي«: فَقَ ا اْبنِ َك يَ ْم ألَُجسَّ دَّ و أَْم الَ؟. تَقَ ي ِعيُس َو اْبنِ َت ھُ ى 22. »أَأَْن وُب إِلَ َم يَْعقُ دَّ فَتَقَ

ْوُت َصْوُت يَْعقُوَب، َولِكنَّ اْليَ «: إِْسَحاَق أَبِيِه، فََجسَّهُ َوقَالَ  ا 23. »َدْيِن يََدا ِعيُسوالصَّ ِه َكانَتَ هُ ألَنَّ يََدْي َولَْم يَْعِرْف
الَ 25. »أَنَا ھُوَ «: فَقَالَ » ھَْل أَْنَت ھَُو اْبنِي ِعيُسو؟«: َوقَالَ 24. ُمْشِعَرتَْيِن َكيََدْي ِعيُسو أَِخيِه، فَبَاَرَكهُ  ْم «: فَقَ دِّ قَ
َم لَهُ فَأََكَل، َوأَْحَضَر لَهُ َخْمًرا فََشِربَ . »نَْفِسي لِي آلُكَل ِمْن َصْيِد اْبنِي َحتَّى تُبَاِرَككَ      .فَقَدَّ
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اني  وذلك في سفر  ....بعد أن زنا بزوجته) أُوِريَّا ( داوُد قتل رجالً بريئًاالنبيُّ  -3   إصحاح صموئيل الث
دد 11 وِك، أَنَّ دَ 1ع ُروِج اْلُملُ ِت ُخ ي َوْق نَِة، فِ اِم السَّ َد تََم اَن ِعْن َع َوَك هُ َوَجِمي َدهُ َمَع وآَب َوَعبِي َل يُ اُوَد أَْرَس

ةَ  ُروا ِربَّ وَن َوَحاَص لِيمَ . إِْسَرائِيَل، فَأَْخَربُوا بَنِي َعمُّ ي أُوُرَش اَم فِ ا َداُوُد فَأَقَ اِء أَنَّ 2. َوأَمَّ ِت اْلَمَس ي َوْق اَن فِ َوَك
تَِحمُّ َداُوَد قَاَم َعْن َسِريِرِه َوتََمشَّى َعلَى َسْطِح بَْيِت  َرأَةً تَْس ْطِح اْم ى السَّ ْن َعلَ َرأَى ِم ْرأَةُ . اْلَملِِك، فَ ِت اْلَم َوَكانَ

ا أَلَْيَسْت ھِذِه بَْثَشبََع بِْنَت أَلِيَعاَم اْمَرأَةَ أُوِريَّا «: فَأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، فَقَاَل َواِحدٌ 3. َجِميلَةَ اْلَمْنظَِر ِجّدً
ا4. »؟اْلِحثِّيِّ  ْن طَْمثِھَ َرةٌ ِم ْت . فَأَْرَسَل َداُوُد ُرُسالً َوأََخَذھَا، فََدَخلَْت إِلَْيِه، فَاْضطََجَع َمَعھَا َوِھَي ُمطَھَّ مَّ َرَجَع ثُ

تْ 5. إِلَى بَْيتِھَا ى«: َوَحبِلَِت اْلَمْرأَةُ، فَأَْرَسلَْت َوأَْخبََرْت َداُوَد َوقَالَ ي ُحْبلَ َل دَ 6. »إِنِّ ولُ فَأَْرَس وآَب يَقُ ى يُ : اُوُد إِلَ
وآَب 7. فَأَْرَسَل يُوآُب أُوِريَّا إِلَى َداُودَ . »أَْرِسْل إِلَيَّ أُوِريَّا اْلِحثِّيَّ « الََمِة يُ ْن َس أََل َداُوُد َع ِه، فََس ا إِلَْي فَأَتَى أُوِريَّ

كَ انْ «: َوقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا8. َوَسالََمِة الشَّْعِب َونََجاِح اْلَحْربِ  ْل ِرْجلَْي ْن . »ِزْل إِلَى بَْيتَِك َواْغِس ا ِم َرَج أُوِريَّ فََخ
ةٌ ِمْن ِعْنِد اْلَملِكِ  يِِّدِه، 9. بَْيِت اْلَملِِك، َوَخَرَجْت َوَراَءهُ ِحصَّ ِد َس ِع َعبِي َونَاَم أُوِريَّا َعلَى بَاِب بَْيِت اْلَملِِك َمَع َجِمي

هِ «: بَُروا َداُوَد قَائِلِينَ فأَخْ 10. َولَْم يَْنِزْل إِلَى بَْيتِهِ  ى بَْيتِ ا إِلَ ا. »لَْم يَْنِزْل أُوِريَّ اَل َداُوُد ألُوِريَّ َن «: فَقَ َت ِم ا ِجْئ أََم
اِم،  إِنَّ التَّابُوَت َوإِْسَرائِيَل َويَھُوَذا َساِكنُونَ «: فَقَاَل أُوِريَّا لَِداُودَ 11» السَّفَِر؟ فَلَِماَذا لَْم تَْنِزْل إِلَى بَْيتَِك؟ ي اْلِخيَ فِ

َرَب َوأَْض َل َوأَْش ي آلُك ْحَراِء، َوأَنَا آتِي إِلَى بَْيتِ َع َوَسيِِّدي يُوآُب َوَعبِيُد َسيِِّدي نَاِزلُوَن َعلَى َوْجِه الصَّ طَجَع َم
رَ  َذا األَْم ُل ھ َك، الَ أَْفَع اِة نَْفِس َك َوَحيَ ي؟ َوَحيَاتِ ا12. »اْمَرأَتِ اَل َداُوُد ألُوِريَّ ًدا « :فَقَ ا، َوَغ ْوَم أَْيًض ا اْليَ ْم ھُنَ أَقِ

َد . َوَدَعاهُ َداُوُد فَأََكَل أََماَمهُ َوَشِرَب َوأَْسَكَرهُ 13. فَأَقَاَم أُوِريَّا فِي أُوُرَشلِيَم ذلَِك اْليَْوَم َوَغَدهُ . »أُْطلِقُكَ  َرَج ِعْن َوَخ
يِِّدهِ  ِزلْ اْلَمَساِء لِيَْضطَِجَع فِي َمْضَجِعِه َمَع َعبِيِد َس ْم يَْن ِه لَ ى بَْيتِ ى 14 .، َوإِلَ ا إِلَ َب َداُوُد َمْكتُوبً بَاِح َكتَ ي الصَّ َوفِ

وا «: َوَكتََب فِي اْلَمْكتُوِب يَقُولُ 15. يُوآَب َوأَْرَسلَهُ بِيَِد أُوِريَّا ِديَدِة، َواْرِجُع ْرِب الشَّ ِه اْلَح ي َوْج ا فِ اْجَعلُوا أُوِريَّ
َم 16. »يَُموتَ ِمْن َوَرائِِه فَيُْضَرَب وَ  ِذي َعلِ ِع الَّ ي اْلَمْوِض ا فِ َل أُوِريَّ َوَكاَن فِي ُمَحاَصَرِة يُوآَب اْلَمِدينَةَ أَنَّهُ َجَع

اَت 17. أَنَّ ِرَجاَل اْلبَأِْس فِيهِ  ِد َداُوَد، َوَم ْن َعبِي ْعِب ِم ُض الشَّ قَطَ بَْع وآَب، فََس اَربُوا يُ فََخَرَج ِرَجاُل اْلَمِدينَِة َوَح
 .يَّا اْلِحثِّيُّ أَْيًضاأُورِ 

ا ) المصري ( يقتل رجالً بريء   موسىالنبي ُّ -4 ان ظالًم ك في ...متعمًدا مع العلِم أن اإلسرائيلي ك  وذل
دد 2سفر الخروج إصحاح  ي 11ع َر فِ ِه لِيَْنظُ ى إِْخَوتِ َرَج إِلَ هُ َخ ى أَنَّ َر ُموَس ا َكبِ اِم لَمَّ َك األَيَّ ي تِْل َدَث فِ َوَح

ِه، أَْثقَالِ  ْن إِْخَوتِ ا ِم ِرُب َرُجالً ِعْبَرانِيًّ ْيَس 12ِھْم، فََرأَى َرُجالً ِمْصِريًّا يَْض اَك َوَرأَى أَْن لَ ا َوھُنَ ى ھُنَ َت إِلَ فَاْلتَفَ
ْملِ    .أََحٌد، فَقَتََل اْلِمْصِريَّ َوطََمَرهُ فِي الرَّ

يُّ -5 ارون  النب ه صنعَ  ھ ي إسر أن ر بن ذھبي وھو صنم ، وأم َل ال هالعج ك .... ائيَل بعبادتِ يوذل سفر  ف
اُروَن  1عدد 32الخروج ى ھَ ْعُب َعلَ َع الشَّ ِل، اْجتََم َن اْلَجبَ ُزوِل ِم ي النُّ أَ فِ ْعُب أَنَّ ُموَسى أَْبطَ ا َرأَى الشَّ َولَمَّ
ُجَل الَّذِ «: َوقَالُوا لَهُ  ُم قُِم اْصنَْع لَنَا آلِھَةً تَِسيُر أََماَمنَا، ألَنَّ ھَذا ُموَسى الرَّ َر، الَ نَْعلَ ْن أَْرِض ِمْص َعَدنَا ِم ي أَْص

. »اْنِزُعوا أَْقَراطَ الذَّھَِب الَّتِي فِي آَذاِن نَِسائُِكْم َوبَنِيُكْم َوبَنَاتُِكْم َواتُونِي بِھَا«: فَقَاَل لَھُْم ھَاُرونُ 2. »َماَذا أََصابَهُ 
ي3 ي فِ ذَّھَِب الَّتِ َراطَ ال ْعِب أَْق اُرونَ  فَنََزَع ُكلُّ الشَّ ى ھَ ا إِلَ ْوا بِھَ ْم َوأَتَ َرهُ 4. آَذانِِھ وَّ ِديِھْم َوَص ْن أَْي َك ِم َذ ذلِ فَأََخ

ْن أَْرِض ِمْصرَ «: فَقَالُوا. بِاإِلْزِميِل، َوَصنََعهُ ِعْجالً َمْسبُوًكا َعَدْتَك ِم ا 5. »ھِذِه آلِھَتَُك يَا إِْسَرائِيُل الَّتِي أَْص فَلَمَّ
ى َم اُروُن بَنَ َر ھَ الَ نَظَ اُروُن َوقَ اَدى ھَ هُ، َونَ بِّ «: ْذبًَحا أََماَم رَّ ٌد لِل ًدا ِعي َعُدوا 6. »َغ ِد َوأَْص ي اْلَغ ُروا فِ فَبَكَّ

ْرِب ثُمَّ قَاُموا لِلَِّعبِ . ُمْحَرقَاٍت َوقَدَُّموا َذبَائَِح َسالََمةٍ    !! َوَجلََس الشَّْعُب لأِلَْكِل َوالشُّ

  
  

  !ُموَسى َعلَى تَُخيُِّرونِي اَل :  نبي اإلسالم ليس خير خلق هللا،فھو القائل                                           
  

  … أن محمًدا ليس خيَر خلِق هللاِ : مدعيًا أصاحبُھاالمسلمين عند    النبيِّ  أثيرت شبھة حول مكانةِ 
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رقم... ُموَسى َعلَى تَُخيُِّرونِي اَل  :فھو القائل  نْ  2234وذلك في صحيح البخاري ب ي َع َرةَ  أَبِ  َرِضيَ - ُھَرْي
 ُ لٌ  اْلُمْسلِِمينَ  ِمنْ  َرُجلٌ  َرُجاَلنِ  اْستَبَّ  :قَالَ  -َعْنهُ  هللاَّ نْ  َوَرُج ودِ  ِم الَ  اْليَُھ لِمُ  قَ ِذي: اْلُمْس طَفَى َوالَّ ًدا اْص  ُمَحمَّ
مَ  َذلِكَ  ِعْندَ  يََدهُ  اْلُمْسلِمُ  فََرفَعَ  لَِمينَ اْلَعا َعلَى ُموَسى اْصطَفَى َوالَِّذي: اْليَُھوِديُّ  فَقَالَ  اْلَعالَِمينَ  َعلَى هَ  فَلَطَ  َوْج

وِديِّ  َذَھبَ  اْليَُھ وِديُّ  فَ ى اْليَُھ يِّ  إِلَ أَْخبََرهُ   النَّبِ ا فَ انَ  بَِم نْ  َك ِرهِ  ِم رِ  أَْم لِمِ  َوأَْم َدَعا اْلُمْس يُّ  فَ لِمَ  النَّبِ  اْلُمْس
ةِ  يَْومَ  يَْصَعقُونَ  النَّاسَ  فَإِنَّ  ُموَسى َعلَى تَُخيُِّرونِي اَل : النَّبِيُّ  فَقَالَ  فَأَْخبََرهُ  َذلِكَ  َعنْ  فََسأَلَهُ  َعقُ  اْلقِيَاَم  فَأَْص
لَ  فَأَُكونُ  َمَعُھمْ  ْرشِ  َجانِبَ  بَاِطشٌ  ُموَسى فَإَِذا يُفِيقُ  َمنْ  أَوَّ اَل  اْلَع انَ  أَْدِري فَ يَمنْ  أََك ِعقَ  فِ اقَ  َص ي فَأَفَ  أَوْ  قَْبلِ
ُ  اْستَْثنَى نْ ِممَّ  َكانَ    .هللاَّ

  

  الرد على الشبھة

  
 ھل ھو  في وقد اختلف العلماءُ ....بال شك  -السالم  معليھ-ھو أفضل األنبياء والرسل  إن النبيَّ : أوالً 

  ..خير خلق هللا على اإلطالق   نهإ :الجماھيرقال المالئكة ،و :ھمخير خلق هللا أم ال ؟ فقال بعضُ 
 أدلة منھا ما جاء في لعدةِ  -السالم  معليھ-أفضل األنبياء والرسل ھو أن النبي فالذي نحن بصدده  أما

رقم نْ  812 صحيح مسلم ب ي َع َرةَ  أَبِ ولَ  أَنَّ  :ُھَرْي ِ  َرُس الَ  هللاَّ ْلتُ  :"قَ ى فُضِّ اءِ  َعلَ تٍّ  اأْلَْنبِيَ  أُْعِطيتُ  بِِس
ْعبِ  َونُِصْرتُ  ،اْلَكلِمِ  َجَواِمعَ   إِلَى َوأُْرِسْلتُ ،  َوَمْسِجًدا، طَُھوًرا اأْلَْرضُ  لِيَ  َوُجِعلَتْ ، اْلَغنَائِمُ  يَ لِ  َوأُِحلَّتْ ، بِالرُّ
  ".النَّبِيُّونَ  بِيَ  َوُختِمَ ، َكافَّةً  اْلَخْلقِ 

ْلتُ  :" نالحظ من الحديث قوله   .."اأْلَْنبِيَاءِ  َعلَى فُضِّ
  ...ونال كما فھم المعترض -المسلمين –فھذا ھو األصل الذي نؤمن به نحن 

  
  :ن بھذا الشأنيياتيآھناك تعارض بين  :فإن قيل
قُ  اَل   : قوله: األولى   ).البقرة(  )285( ُرُسلِهِ  ِمنْ  أََحدٍ  بَْينَ  نُفَرِّ
ُسلُ  تِْلكَ : قوله :الثانية ْلنَا الرُّ   ).البقرة (  )253( بَْعضٍ  َعلَى بَْعَضھُمْ  فَضَّ
ان  اآلية األولىن أويزول إشكالھم  ب...يضة ال يوجد تعارض قط إال في العقول المر:قلت تتحدث عن إيم

ي ال أعن دٍ : إجم ين أح رق ب اء ،وال نف ل األنبي ؤمن بك ا ن ل هللا أنن ن رس ه  م ان ب ي اإليم ال ...ف إذا ق ف
ل ى:قائ اء إال موس ل األنبي ن بك ي أؤم ولِ  إنن افر لق و ك ِذينَ  نَّ إ : هللا  فھ ُرونَ  الَّ ِ  يَْكفُ َّ ا لِهِ  بِ  َوُرُس

وا أَنْ  َويُِريُدونَ  قُ ْينَ  يُفَرِّ ِ  بَ لِهِ  هللاَّ ونَ  َوُرُس ْؤِمنُ  َويَقُولُ بَْعضٍ  نُ رُ  بِ بَْعضٍ  َونَْكفُ ُدونَ  بِ ُذوا أَنْ  َويُِري ْينَ  يَتَِّخ كَ  بَ  َذلِ
  )النساء(  )150( َسبِياًل 

يھ-الرسلهللا  ليفضت عنفھي تتحدث  وأما اآلية الثانية ى بع -السالم  معل فأفضلھم ض ، بعضھم عل
   -السالم  معليھ-نوح، إبراھيم ،وموسى،وعيسى،ومحمد:الخمسة أولي العزم من الرسل ھم 

  إبراھيم ،ومحمد  :وأفضل الخمسة الخليالن
  ھو محمد : وأفضل الخليلين

  
نبي هللا ألن ھذا يؤدي إلى االنتقاص من شأن  :قاله  ) ُموَسى َعلَى تَُخيُِّرونِي اَل ( :إن قول النبي :ثانيًا

ذا محرمٌ من قِ   موسى يِّ  بل بعض المسلمين ،وھ ى مسبة النب ك إل ؤدي ذل د ي دنا ،وق ود   عن من اليھ
لِِمينَ  ِمنْ  َرُجلٌ  َرُجاَلنِ  اْستَبَّ   :"؛الحديث يقولن الحادثة حادثة شجار بين مسلم و يھوديأل، لٌ  ،اْلُمْس  َوَرُج

ًدا ْصطَفَىا َوالَِّذي :اْلُمْسلِمُ  قَالَ  اْليَُھودِ  ِمنْ  ى ُموَسى اْصطَفَى َوالَِّذي: اْليَُھوِديُّ  فَقَالَ  اْلَعالَِمينَ  َعلَى ُمَحمَّ  َعلَ
  ..... النَّبِيِّ  إِلَى اْليَُھوِديُّ  فََذَھبَ  اْليَُھوِديِّ  َوْجهَ  فَلَطَمَ  َذلِكَ  ِعْندَ  يََدهُ  اْلُمْسلِمُ  فََرفَعَ  اْلَعالَِمينَ 
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ةِ  فِيو ) ُموَسى ىَعلَ  تَُخيُِّرونِي اَل ( :فقال  نِ  ِرَوايَ لِ  اِْب الَ "  اْلفَْض لُوا اَل  :"فَقَ ْينَ  تُفَضِّ اءِ  بَ ِ  أَْنبِيَ ي"  هللاَّ  َوفِ
  " . اأْلَْنبِيَاءِ  بَْينَ  تَُخيُِّروا اَل  :" َسِعيدٍ  أَبِي َحِديثِ 

  :يقوي ما سبق ما جاء في اآلتي
  ) َسىُمو َعلَى تَُخيُِّرونِي اَل (  :قال صاحب عون المعبود-1

ة أَْصَحاب ِمنْ  َونَْحوه: أَيْ  لُونِي اَل ط: َواْلَمْعنَى.  النُّبُوَّ ة إِيَھام إِلَى يَُؤدِّي تَْفِضياًل  َعلَْيهِ  تُفَضِّ ى أَوْ  اْلَمْنقََص  إِلَ
  .اْلُخُصوَمة تََسبُّب

ابيح -2 كاة المص رح مش اتيح ش اة المف احب مرق ال ص ه :ق ي ال :"قول ى تخيرون ى عل  ال :أي "موس
ر عن األمة ليردع ثم أوال التواضع سبيل على قاله قول عليه لونيتفض ين التخيي اء ب اء من هللا أنبي  تلق

إن اثانيً أنفسھم ك ف م يفضي ذل ى بھ نھم الشيطان فينتھز العصبية إل د م ك عن دعوھم فرصة ذل ى ي  إل
ه المفضول ويبخسون حقه فوق الفاضل فيطرون والتفريط اإلفراط واة في فيقعون حق يال مھ ذا غ  ولھ

م بأھوائكم ذلك على تقدموا ال :أي األنبياء بين تخيروا ال قال ل وآرائك ا ب اكم بم ان من هللا آت ى البي  وعل
ول ال أي متى ابن يونس من خير أحدا أن أقول وال قوله النحو ھذا اء من أق دا أفضل وال نفسي تلق  أح
  .باختالف يختلف ال شأنھما فإن والرسالة النبوة حيث من عليه

  
يُّ  و اثر النھ د تك يِّ  ق ن النب ال  م أن فق ذا الش ي ال :بھ دٍ  ينبغ ول أن ألح ا يق ر أن ن خي ونس م ن ي  ب

  -بفضل هللا تعالى -وبھذا أكون قد نسفُت الشبھة َ نسفًا  ...متى

  

  !كان مجرًما  نبيٌّ                                            
  

 اَل  قُلْ  :تناقش اآلخرينيقد جاءت آية في القران تقول له حينما ف... ااإلسالم مجرمً  نبيُّ ھل كان :قالوا
ا تُْسأَلُونَ  ا نُْسأَلُ  َواَل  أَْجَرْمنَا َعمَّ   )سبأ(  )25( تَْعَملُونَ  َعمَّ

  
  الرد على الشبھة

  
وھذا ما ....وجھل عريض ،من خيال مريض  إن ھذه الشبھة من الشبھة التي ال قيمة لھا فھي نابعةً :أوالً 

  :أثبته إن شاء هللا كما يلي سوف 
  

 الحجةِ  قامةِ إاآلية تتعلق بمسألة ھامة جًدا وھي مجارة الخصم في المناظر كي يجذبه ثم يفحمه ب
  :تدلل على ذلك أدلة... والبرھان

َماَواتِ  ِمنَ  يَْرُزقُُكمْ  َمنْ  قُلْ  :ما قبلھا وما بعدھاالنظر فيب،وذلك سياقھا من خاللفھم اآلية  -1  السَّ
ُ  قُلِ  اأْلَْرضِ وَ  ا تُْسأَلُونَ  اَل  قُلْ  )24( ُمبِينٍ  َضاَللٍ  فِي أَوْ  ھًُدى لََعلَى إِيَّاُكمْ  أَوْ  َوإِنَّا هللاَّ  نُْسأَلُ  َواَل  أَْجَرْمنَا َعمَّ

ا   )سبأ (  )26( اْلَعلِيمُ  حُ اْلفَتَّا َوھُوَ  بِاْلَحقِّ  بَْينَنَا يَْفتَحُ  ثُمَّ  َربُّنَا بَْينَنَا يَْجَمعُ  قُلْ ) 25( تَْعَملُونَ  َعمَّ
 اللف باب من ھذا: }  ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي أَوْ  ُھًدى لََعلَى إِيَّاُكمْ  أَوْ  َوإِنَّا{ : وقوله :تفسير ابن كثير -2

 أو الھدى على ونحن أنتم تكونوا أن إلى سبيل ال محق، واآلخر مبطل، الفريقين من واحد: أي والنشر،
 عليه أنتم ما بطالن على فدل التوحيد، على البرھان أقمنا قد ونحن صيب،م منا واحد بل الضالل، على
؛ الشرك من   .}  ُمبِينٍ  َضاللٍ  فِي أَوْ  ُھًدى لََعلَى إِيَّاُكمْ  أَوْ  َوإِنَّا{ : قال ولھذا با
 أحد إن واحد، أمر على وإياكم نحن ما وهللا: للمشركين  محمد أصحاب ذلك قال قد: قتادة قال

  .لمھتد نالفريقي
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  .مبين ضالل لفي وإنكم ھدى، لعلى نحن إنا: معناه: مريم أبي بن وزياد، ِعْكِرمة وقال
ا تُْسأَلُونَ  ال قُلْ { : وقوله ا نُْسأَلُ  َوال أَْجَرْمنَا َعمَّ  وال منا لستم: أي منھم، التبري معناه: }  تَْعَملُونَ  َعمَّ
 وإن منكم، ونحن منا فأنتم أجبتم فإن له، العبادة دوإفرا توحيده وإلى هللا إلى ندعوكم بل منكم، نحن
 أَْنتُمْ  َعَملُُكمْ  َولَُكمْ  َعَملِي لِي فَقُلْ  َكذَّبُوكَ   َوإِنْ { : تعالى قال كما منا، بُرآء وأنتم منكم برآء فنحن كذبتم

ا بَِريئُونَ  ا بَِريءٌ  َوأَنَا أَْعَملُ  ِممَّ  َما أَْعبُدُ  ال.  اْلَكافُِرونَ  أَيَُّھا يَا لْ قُ { : وقال ،]41: يونس[}  تَْعَملُونَ  ِممَّ
 َولِيَ  ِدينُُكمْ  لَُكمْ .  أَْعبُدُ  َما َعابُِدونَ  أَْنتُمْ  َوال.  َعبَْدتُمْ  َما َعابِدٌ  أَنَا َوال.  أَْعبُدُ  َما َعابُِدونَ  أَْنتُمْ  َوال. تَْعبُُدونَ 

  ].الكافرون سورة[}  ِدينِ 
 بيننا يفتح ثم واحد، صعيد في الخالئق] بين[ يجمع القيامة، يوم: أي}  َربُّنَا نَابَْينَ  يَْجَمعُ  قُلْ { : وقوله
 وستعلمون. فشر شرا وإن فخير، خيرا إن بعمله، عامل كل فيجزي بالعدل، بيننا يحكم: أي بالحق،
اَعةُ  تَقُومُ  َويَْومَ { : تعالى قال كما األبدية، والسعادة والنصرة العزة لمن يومئذ قُونَ  َمئِذٍ يَوْ  السَّ ا. يَتَفَرَّ  فَأَمَّ
الَِحاتِ  َوَعِملُوا آَمنُوا الَِّذينَ  ا. يُْحبَُرونَ  َرْوَضةٍ  فِي فَُھمْ  الصَّ  اآلِخَرةِ  َولِقَاءِ  بِآيَاتِنَا َوَكذَّبُوا َكفَُروا الَِّذينَ  َوأَمَّ

 الحاكم: أي}  اْلَعلِيمُ  اْلفَتَّاحُ  َوُھوَ { : تعالى قال ولھذا ؛] 16- 14: الروم[}  ُمْحَضُرونَ  اْلَعَذابِ  فِي فَأُولَئِكَ 
  .األمور بحقائق العالم العادل
 أندادا  جعلتموھا التي اآللھة ھذه أروني: أي}  ُشَرَكاءَ  بِهِ  أَْلَحْقتُمْ  الَِّذينَ  أَُرونِيَ  قُلْ { : وقوله

ُ  ُھوَ  بَلْ { : قال ولھذا ديل،ع وال شريك وال نَديد، وال نظير له ليس: أي}  َكال{ . عْدال له وصيَّرتموھا  هللاَّ
 شيء، كل قھر بھا قد التي العزة ذو: أي}  اْلَحِكيمُ  اْلَعِزيزُ {  له شريك ال الذي األحد الواحد: أي:} 

  أھـ.وتقدس تعالى وقدره، وشرعه وأقواله، أفعاله في الحكيم شيء، كل َوَغلَبت
  

تتعلق بمسألة ھامة جًدا وھي مجارة الخصم في أن اآلية الكريمة  : بين لناتإذن من خالل ما سبق ي
 :و مثل ذلك ما قاله مؤمُن آل فرعون عن موسى... قامة الحجة والبرھانإالمناظر كي يجذبه ثم يفحمه ب

 ََربِّيَ  يَقُولَ  أَنْ  َرُجاًل  أَتَْقتُلُونَ  إِيَمانَهُ  يَْكتُمُ  فِْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  ُمْؤِمنٌ  َرُجلٌ  َوقَال  ُ  ِمنْ  بِاْلبَيِّنَاتِ  َجاَءُكمْ  َوقَدْ  هللاَّ
َ  إِنَّ  يَِعُدُكمْ  الَِّذي بَْعضُ  يُِصْبُكمْ  َصاِدقًا يَكُ  َوإِنْ  َكِذبُهُ  فََعلَْيهِ  َكاِذبًا يَكُ  َوإِنْ  َربُِّكمْ   ُمْسِرفٌ  ھُوَ  َمنْ  يَْھِدي اَل  هللاَّ
  ،)غافر(  )28( َكذَّابٌ 

 مريض وجھل عريض ال قيمة لھا فھي نابعة من خيالٍ  ھذه الشبھة من الشبھة التي أنأيًضا ويتبين لنا 
  ...كما أسلفتُ 

  
 إن اإلجرام الحقيقي الذي يدور في أذھان المعترضين ھو ما جاء في كتابھم المقدس الذي ينسب ذلك:ثانيًا

  :في عدة مواطن من الكتاب المقدس منھا تجاء أدلة ذلك.... لألنبياء ،وللربِّ سبحانه  اإلجرام
  :سب للرب من جرائم منھانُ ما : أوالً 

بُّ 16عدد 3إصحاح  سفر إشعياء وذلك في ..يعري النساءَ الرّب  -1 ِمْن أَْجِل أَنَّ بَنَاِت ِصْھيَْوَن «: َوقَاَل الرَّ
، َويَُخْشخِ  ، َوَخاِطَراٍت فِي َمْشيِِھنَّ ، يَتََشاَمْخَن، َويَْمِشيَن َمْمُدوَداِت األَْعنَاِق، َوَغاِمَزاٍت بُِعيُونِِھنَّ ْشَن بِأَْرُجلِِھنَّ

بُّ َعْوَرتَھُنَّ 17 ي الرَّ يُِّد ھَاَمةَ بَنَاِت ِصْھيَْوَن، َويَُعرِّ      . يُْصلُِع السَّ
سفر  وذلك في...في عين الشمس أنبيائِه للناِس ليزنوا بھم أماَم أنبيائِه يسلم زوجات وبنات الربّ  -2

ْيُف بَْيتََك إِلَى األَبَِد، ألَنََّك اْحتَقَْرتَنِي َوأََخْذَت اْمَرأَةَ َواآلَن الَ يُفَاِرُق السَّ 10عدد  12إصحاح  صموئيل الثاني
بُّ 11. اْلِحثِّيِّ لِتَُكوَن لََك اْمَرأَةً  أُوِريَّا رَّ ِمْن بَْيتَِك، َوآُخُذ نَِساَءَك أََماَم َعْينَْيَك : ھَكَذا قَاَل الرَّ ھاأنذا أُقِيُم َعلَْيَك الشَّ

رِّ َوأَنَا أَْفَعُل ھَذا 12. يبَِك، فَيَْضطَجُع َمَع نَِسائَِك فِي َعْيِن ھِذِه الشَّْمسِ َوأُْعِطيِھنَّ لِقَرِ  ألَنََّك أَْنَت فََعْلَت بِالسِّ
اَم الشَّْمسِ  اَم َجِميِع إِْسَرائِيَل َوقُدَّ بِّ «: فَقَاَل َداُوُد لِنَاثَانَ 13. »األَْمَر قُدَّ : نَاثَاُن لَِداُودَ فَقَاَل . »قَْد أَْخطَأُْت إِلَى الرَّ

بُّ أَْيًضا قَْد نَقََل َعْنَك َخِطيَّتَكَ «   الَ تَُموتُ . الرَّ
َولِكنِّي أَْعلَُم أَنَّ َملَِك 19عدد 3وذلك في سفر الخروج إصحاح ... الرّب أمر موسى بسرقة المصرين-3

َوبَْعَد . أَْضِرُب ِمْصَر بُِكلِّ َعَجائِبِي الَّتِي أَْصنَُع فِيھَافَأَُمدُّ يَِدي وَ 20ِمْصَر الَ يََدُعُكْم تَْمُضوَن َوالَ بِيٍَد قَِويٍَّة، 
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فَيَُكوُن ِحينََما تَْمُضوَن أَنَُّكْم الَ تَْمُضوَن . َوأُْعِطي نِْعَمةً لِھَذا الشَّْعِب فِي ُعِ◌يُوِن اْلِمْصِريِّينَ 21. ذلَِك يُْطلِقُُكمْ 
ٍة َوأَْمتَِعةَ َذھٍَب َوثِيَابًا، َوتََضُعونَھَا بَْل تَْطلُُب ُكلُّ اْمَرأٍَة مِ 22. فَاِرِغينَ  ْن َجاَرتِھَا َوِمْن نَِزيلَِة بَْيتِھَا أَْمتَِعةَ فِضَّ

 !ال تعليق .»فَتْسلِبُوَن اْلِمْصِريِّينَ . َعلَى بَنِيُكْم َوبَنَاتُِكمْ 
َسلََب هللاُ َمَواِشَي أَبِيُكَما فَقَْد 9عدد  31التكوين إصحاحسفِر وذلك في .. . السرقةتھمة  الرب يُنسب إليه -4

  .َوأَْعطَانِي
ْلِب، ألَنَّ ُحْكِمي «8عدد  3إصحاح  سفر صفنيا  و في ، إِلَى يَْوِم أَقُوُم إِلَى السَّ بُّ لِذلَِك فَاْنتَِظُرونِي، يَقُوُل الرَّ

ألَنَّهُ بِنَاِر َغْيَرتِي تُْؤَكُل ُكلُّ . ُموِّ َغَضبِيھَُو بَِجْمِع األَُمِم َوَحْشِر اْلَمَمالِِك، ألَُصبَّ َعلَْيِھْم َسَخِطي، ُكلَّ حُ 
  ..األَْرضِ 
، ويسلب من الناِس المواشي والبھائم، يسرقأن هللاَ موصوُف بزعم تلك النصوص بأنه  من األخير نالحظ

ولكن مع مروِر األيام، وكما تدين تُدان، نجد أن أناًسا ... وأنه يقوم مخصوص من أجِل السلِب والنھبِ 
بَِم :فَقُْلتُمْ .أَيَْسلُُب اإِلْنَساُن هللاَ؟ فَإِنَُّكْم َسلَْبتُُمونِي8 عدد  3في سفِر مالخي إصحاح وذلك ! سرقوا الربَّ 

  .َسلَْبنَاَك؟ فِي اْلُعُشوِر َوالتَّْقِدَمةِ 
  
  :مريھجرائم لبعض األنبياء و زرا: انيًاث

 :جرائم جنسية منھا: أوالً 
  
ائَِرِة 29عدد  19سفر التكوين إصحاح فيوذلك ... . زنا ببناته النبي لوط -1 ا أَْخَرَب هللاُ ُمُدَن الدَّ َوَحَدَث لَمَّ

َوَصِعَد لُوطٌ 30 .ِحيَن قَلََب اْلُمُدَن الَّتِي َسَكَن فِيھَا لُوطٌ . أَنَّ هللاَ َذَكَر إِْبَراِھيَم، َوأَْرَسَل لُوطًا ِمْن َوَسِط االْنقاِلَبِ 
. فََسَكَن فِي اْلَمَغاَرِة ھَُو َواْبنَتَاهُ . فِي اْلَجبَِل، َواْبنَتَاهُ َمَعهُ، ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْسُكَن فِي ُصوَغرَ  ِمْن ُصوَغَر َوَسَكنَ 

ِغيَرةِ 31 ھَلُمَّ 32. أَبُونَا قَْد َشاَخ، َولَْيَس فِي األَْرِض َرُجٌل لِيَْدُخَل َعلَْينَا َكَعاَدِة ُكلِّ األَْرضِ «: َوقَالَِت اْلبِْكُر لِلصَّ
فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة، َوَدَخلَِت 33. »نَْسقِي أَبَانَا َخْمًرا َونَْضطَجُع َمَعهُ، فَنُْحيِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً 

ِغيَرةِ َوَحدَ 34. اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمَع أَبِيھَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَا : َث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر قَالَْت لِلصَّ
نَْسقِيِه َخْمًرا اللَّْيلَةَ أَْيًضا فَاْدُخلِي اْضطَِجِعي َمَعهُ، فَنُْحيَِي ِمْن أَبِينَا . إِنِّي قَِد اْضطََجْعُت اْلبَاِرَحةَ َمَع أَبِي«

ِغيَرةُ َواْضطََجَعْت َمَعهُ، َولَْم يَْعلَْم فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّيْ 35. »نَْسالً  لَِة أَْيًضا، َوقَاَمِت الصَّ
، َوھَُو »ُموآبَ «فََولََدِت اْلبِْكُر اْبنًا َوَدَعِت اْسَمهُ 37. فََحبِلَِت اْبنَتَا لُوٍط ِمْن أَبِيِھَما36بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَا، 

ِغيَرةُ أَْيًضا َولََدِت اْبنًا َوَدَعِت اْسَمهُ 38. مِ أَبُو اْلُموآبِيِّيَن إِلَى اْليَوْ  وَن إِلَى »بِْن َعمِّي«َوالصَّ ، َوھَُو أَبُو بَنِي َعمُّ
 .اْليَْومِ 

سفر وذلك في  ).....!لتعلم كيف يغتصب األُخ أختَه (   ثَاَماربأخته  أَْمنُون األخزنا   أبناء داود -2
بَْعَد ذلَِك أَنَّهُ َكاَن ألَْبَشالُوَم ْبِن َداُوَد أُْخٌت َجِميلَةٌ اْسُمھَا ثَاَماُر، َوَجَرى 1عدد  13صموئيل الثاني إصحاح 

ْقِم ِمْن أَْجِل ثَاَماَر أُْختِِه ألَنَّھَا َكانَْت َعْذَراَء، َوَعُسَر فِي َعْينَْي 2. فَأََحبَّھَا أَْمنُوُن ْبُن َداُودَ  َوأُْحِصَر أَْمنُوُن لِلسُّ
َوَكاَن يُونَاَداُب َرُجالً . َوَكاَن ألَْمنُوَن َصاِحٌب اْسُمهُ يُونَاَداُب ْبُن ِشْمَعى أَِخي َداُودَ 3. يَْفَعَل لَھَا َشْيئًاأَْمنُوَن أَْن 
ا فَقَاَل لَهُ » ي؟لَِماَذا يَا اْبَن اْلَملِِك أَْنَت َضِعيٌف ھَكَذا ِمْن َصبَاٍح إِلَى َصبَاٍح؟ أََما تُْخبُِرنِ «: فَقَاَل لَهُ 4. َحِكيًما ِجّدً

َوإَِذا . اْضطَجْع َعلَى َسِريِرَك َوتََماَرضْ «: فَقَاَل يُونَاَدابُ 5. »إِنِّي أُِحبُّ ثَاَماَر أُْخَت أَْبَشالُوَم أَِخي«: أَْمنُونُ 
َماِمي الطََّعاَم ألََرى فَآُكَل ِمْن َدْع ثَاَماَر أُْختِي فَتَأْتَِي َوتُْطِعَمنِي ُخْبًزا، َوتَْعَمَل أَ : َجاَء أَبُوَك لِيََراَك فَقُْل لَهُ 

َدْع ثَاَماَر أُْختِي فَتَأْتَِي َوتَْصنََع «: فَقَاَل أَْمنُوُن لِْلَملِكِ . فَاْضطََجَع أَْمنُوُن َوتََماَرَض، فََجاَء اْلَملُِك لِيََراهُ 6. »يَِدھَا
اْذھَبِي إِلَى بَْيِت أَْمنُوَن أَِخيِك «: ى ثَاَماَر إِلَى اْلبَْيِت قَائاِلً فَأَْرَسَل َداُوُد إِلَ 7. »أََماِمي َكْعَكتَْيِن فَآُكَل ِمْن يَِدھَا

َوأََخَذِت اْلَعِجيَن َوَعَجنَْت َوَعِملَْت . فََذھَبَْت ثَاَماُر إِلَى بَْيِت أَْمنُوَن أَِخيھَا َوھَُو ُمْضطَِجعٌ 8.»َواْعَملِي لَهُ طََعاًما
أَْخِرُجوا ُكلَّ «: َوقَاَل أَْمنُونُ . َوأََخَذِت اْلِمْقالَةَ َوَسَكبَْت أََماَمهُ، فَأَبَى أَْن يَأُْكلَ 9َك، َكْعًكا أََماَمهُ َوَخبََزِت اْلَكعْ 
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. »ايتِي بِالطََّعاِم إِلَى اْلِمْخَدِع فَآُكَل ِمْن يَِدكِ «:ثُمَّ قَاَل أَْمنُوُن لِثَاَمارَ 10. فََخَرَج ُكلُّ إِْنَساٍن َعْنهُ . »إِْنَساٍن َعنِّي
َوقَدََّمْت لَهُ لِيَأُْكَل، فَأَْمَسَكھَا َوقَاَل 11. فَأََخَذْت ثَاَماُر اْلَكْعَك الَِّذي َعِملَْتهُ َوأَتَْت بِِه أَْمنُوَن أََخاھَا إِلَى اْلِمْخَدعِ 

. نَّهُ الَ يُْفَعُل ھَكَذا فِي إِْسَرائِيلَ الَ يَا أَِخي، الَ تُِذلَّنِي ألَ «: فَقَالَْت لَهُ 12. »تََعالَِي اْضطَِجِعي َمِعي يَا أُْختِي«: لَھَا
فَھَاِء فِي إِْسَرائِيلَ 1. الَ تَْعَمْل ھِذِه اْلقَبَاَحةَ  ا أَْنَت فَتَُكوُن َكَواِحٍد ِمَن السُّ ا أَنَا فَأَْيَن أَْذھَُب بَِعاِري؟ َوأَمَّ َواآلَن ! أَمَّ

ثُمَّ 15. لَْم يََشأْ أَْن يَْسَمَع لَِصْوتِھَا، بَْل تََمكََّن ِمْنھَا َوقَھََرھَا َواْضطََجَع َمَعھَافَ 14. »َكلِِّم اْلَملَِك ألَنَّهُ الَ يَْمنَُعنِي ِمْنكَ 
ا، َحتَّى إِنَّ اْلبُْغَضةَ الَّتِي أَْبَغَضھَا إِيَّاھَا َكانَْت أََشدَّ ِمَن  ھَا اْلَمَحبَِّة الَّتِي أََحبَّ أَْبَغَضھَا أَْمنُوُن بُْغَضةً َشِديَدةً ِجّدً

رُّ بِطَْرِدَك إِيَّاَي ھَُو أَْعظَُم ِمَن ! الَ َسبَبَ «: فَقَالَْت لَهُ 16. »قُوِمي اْنطَلِقِي«: َوقَاَل لَھَا أَْمنُونُ . إِيَّاھَا ھَذا الشَّ
اْطُرْد ھِذِه َعنِّي «: ُمهُ َوقَالَ بَْل َدَعا ُغالََمهُ الَِّذي َكاَن يَْخدِ 17فَلَْم يََشأْ أَْن يَْسَمَع لَھَا، . »اآلَخِر الَِّذي َعِمْلتَهُ بِي

ٌن، ألَنَّ بَنَاِت اْلَملِِك اْلَعَذاَرى ُكنَّ يَْلبَْسَن ُجبَّاٍت ِمْثَل 18. »َخاِرًجا َوأَْقفِِل اْلبَاَب َوَراَءھَا َوَكاَن َعلَْيھَا ثَْوٌب ُملوَّ
قَِت الثَّْوَب 19. َراَءھَافَأَْخَرَجھَا َخاِدُمهُ إِلَى اْلَخاِرِج َوأَْقفََل اْلبَاَب وَ . ھِذهِ  فََجَعلَْت ثَاَماُر َرَماًدا َعلَى َرْأِسھَا، َوَمزَّ

َن الَِّذي َعلَْيھَا، َوَوَضَعْت يََدھَا َعلَى َرْأِسھَا َوَكانَْت تَْذھَُب َصاِرَخةً  ھَْل «: فَقَاَل لَھَا أَْبَشالُوُم أَُخوھَا20. اْلُملَوَّ
فَأَقَاَمْت ثَاَماُر . »الَ تََضِعي قَْلبَِك َعلَى ھَذا األَْمرِ . أَُخوِك ھُوَ . اآلَن يَا أُْختِي اْسُكتِيَكاَن أَْمنُوُن أَُخوِك َمَعِك؟ فَ 

  .ُمْستَْوِحَشةً فِي بَْيِت أَْبَشالُوَم أَِخيھَا
عدد  35سفر التكوين إصحاح وذلك في .... ) بلھة ( بزوجة أبيه ) روبين (زنا ابن يعقوب النبي  -3
َوَحَدَث إِْذ َكاَن إِْسَرائِيُل َساِكنًا فِي تِْلَك األَْرِض، أَنَّ 22. َل إِْسَرائِيُل َونََصَب َخْيَمتَهُ َوَراَء َمْجَدَل ِعْدرٍ ثُمَّ َرحَ 21

يَِّة أَبِيِه، َوَسِمَع إِْسَرائِيلُ    !   .َرأُوبَْيَن َذھََب َواْضطََجَع َمَع بِْلھَةَ ُسرِّ
  
   

  :جرائم سرقة:اثانيً 
سفر أعماِل  وذلك في ...  بأنه كان يسرق الكنائس) َشاُول ( تاب المقدس لبولس الرسولينسب الك-1

ا َشاُوُل فََكاَن يَْسطُو َعلَى اْلَكنِيَسِة َوھَُو يَْدُخُل اْلبُيُوَت َويَُجرُّ ِرَجاالً َونَِساًء 3عدد  8الرسِل إصحاح  َوأَمَّ
 .َويَُسلُِّمھُْم إِلَى السِّْجنِ 

 سفر التكوينوذلك في ....المقدس لنبيِّ هللا يعقوب أنه سرق البركة من أخيه عيسوينسب الكتاب  -2
يَِّة َكْي يَْصطَاَد . َوَكانَْت ِرْفقَةُ َساِمَعةً إِْذ تََكلََّم إِْسَحاُق َمَع ِعيُسو اْبنِهِ 5عدد  27إصحاح  فََذھََب ِعيُسو إِلَى اْلبَرِّ

ا ِرْفقَ 6. َصْيًدا لِيَأْتَِي بِهِ  اْئتِنِي 7: إِنِّي قَْد َسِمْعُت أَبَاَك يَُكلُِّم ِعيُسَو أََخاَك قَائاِلً «: ةُ فََكلمْت يَْعقُوَب اْبنِھَا قَائِلةً َوأَمَّ
بِّ قَْبَل َوفَاتِي ا آُمُرَك فَاآلَن يَا اْبنِي اْسَمْع لِقَْولِي فِي َما أَنَ 8. بَِصْيٍد َواْصنَْع لِي أَْطِعَمةً آلُكَل َوأُبَاِرَكَك أََماَم الرَّ

، اِْذھَْب إِلَى اْلَغنَِم َوُخْذ لِي ِمْن ھُنَاَك َجْديَْيِن َجيَِّدْيِن ِمَن اْلِمْعَزى، فَأَْصنََعھَُما أَْطِعَمةً ألَبِيَك 9: بِهِ  َكَما يُِحبُّ
هِ  فَقَاَل يَْعقُوبُ 11. »فَتُْحِضَرھَا إِلَى أَبِيَك لِيَأُْكَل َحتَّى يُبَاِرَكَك قَْبَل َوفَاتِهِ 10 ھَُوَذا ِعيُسو أَِخي َرُجٌل «: لِِرْفقَةَ أُمِّ

نِي أَبِي فَأَُكوُن فِي َعْينَْيِه َكُمتَھَاِوٍن، َوأَْجلُِب َعلَى نَْفِسي لَْعنَةً الَ بََرَكةً 12. أَْشَعُر َوأَنَا َرُجٌل أَْملَسُ  . »ُربََّما يَُجسُّ
هُ 13 ِه، 14. »اِْسَمْع لِقَْولِي فَقَْط َواْذھَْب ُخْذ لِي. يلَْعنَتَُك َعلَيَّ يَا اْبنِ «: فَقَالَْت لَهُ أُمُّ فََذھََب َوأََخَذ َوأَْحَضَر ألُمِّ

هُ أَْطِعَمةً َكَما َكاَن أَبُوهُ يُِحبُّ  َوأََخَذْت ِرْفقَةُ ثِيَاَب ِعيُسو اْبنِھَا األَْكبَِر اْلفَاِخَرةَ الَّتِي َكانَْت ِعْنَدھَا 15. فََصنََعْت أُمُّ
َوأَْعطَِت 17. َوأَْلبََسْت يََدْيِه َوَمالََسةَ ُعنُقِِه ُجلُوَد َجْديَِي اْلِمْعَزى16ِت َوأَْلبََسْت يَْعقُوَب اْبنَھَا األَْصَغَر، فِي اْلبَيْ 

َمْن أَْنَت . ھأَنََذا«: الَ فَقَ . »يَا أَبِي«: فََدَخَل إِلَى أَبِيِه َوقَالَ 18 .األَْطِعَمةَ َواْلُخْبَز الَّتِي َصنََعْت فِي يَِد يَْعقُوَب اْبنِھَا
قُِم اْجلِْس َوُكْل ِمْن َصْيِدي لَِكْي . قَْد فََعْلُت َكَما َكلَّْمتَنِي. أَنَا ِعيُسو بِْكُركَ «: فَقَاَل يَْعقُوُب ألَبِيهِ 19» يَا اْبنِي؟

بَّ إِلھََك قَْد «: فَقَالَ » ِجَد يَا اْبنِي؟َما ھَذا الَِّذي أَْسَرْعَت لِتَ «: فَقَاَل إِْسَحاُق الْبنِهِ 20. »تُبَاِرَكنِي نَْفُسكَ  إِنَّ الرَّ
َر لِي ْم ألَُجسََّك يَا اْبنِي«: فَقَاَل إِْسَحاُق لِيَْعقُوبَ 21»يَسَّ َم يَْعقُوُب إِلَى 22. »أَأَْنَت ھَُو اْبنِي ِعيُسو أَْم الَ؟. تَقَدَّ فَتَقَدَّ

ْوُت صَ «: إِْسَحاَق أَبِيِه، فََجسَّهُ َوقَالَ  َولَْم يَْعِرْفهُ ألَنَّ يََدْيِه َكانَتَا 23. »ْوُت يَْعقُوَب، َولِكنَّ اْليََدْيِن يََدا ِعيُسوالصَّ
ْم «: فَقَالَ 25. »أَنَا ھُوَ «: فَقَالَ » ھَْل أَْنَت ھَُو اْبنِي ِعيُسو؟«: َوقَالَ 24. ُمْشِعَرتَْيِن َكيََدْي ِعيُسو أَِخيِه، فَبَاَرَكهُ  قَدِّ

َم لَهُ فَأََكَل، َوأَْحَضَر لَهُ َخْمًرا فََشِربَ . »ْيِد اْبنِي َحتَّى تُبَاِرَكَك نَْفِسيلِي آلُكَل ِمْن صَ      .فَقَدَّ
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  :برياءاألجرائم قتل : اثالثً 

 11إصحاح صموئيل الثاني  وذلك في سفر  ....بعد أن زنا بزوجته) أُوِريَّا ( داوُد يقتل رجالً بريئًا- 1  
نَِة، فِي َوْقِت ُخُروِج اْلُملُوِك، أَنَّ َداُوَد أَْرَسَل يُوآَب َوَعبِيَدهُ َمَعهُ َوَجِميَع إِْسَرائِيَل،  َوَكاَن ِعْنَد تََمامِ 1عدد السَّ

وَن َوَحاَصُروا ِربَّةَ  ا َداُوُد فَأَقَاَم فِي أُوُرَشلِيمَ . فَأَْخَربُوا بَنِي َعمُّ قَاَم َعْن َوَكاَن فِي َوْقِت اْلَمَساِء أَنَّ َداُوَد 2. َوأَمَّ
َوَكانَِت اْلَمْرأَةُ َجِميلَةَ اْلَمْنظَِر . َسِريِرِه َوتََمشَّى َعلَى َسْطِح بَْيِت اْلَملِِك، فََرأَى ِمْن َعلَى السَّْطِح اْمَرأَةً تَْستَِحمُّ 

ا ؟أَلَْيَسْت ھِذِه بَْثَشبَ «: فَأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، فَقَاَل َواِحدٌ 3. ِجّدً . »َع بِْنَت أَلِيَعاَم اْمَرأَةَ أُوِريَّا اْلِحثِّيِّ
. ثُمَّ َرَجَعْت إِلَى بَْيتِھَا. فَأَْرَسَل َداُوُد ُرُسالً َوأََخَذھَا، فََدَخلَْت إِلَْيِه، فَاْضطََجَع َمَعھَا َوِھَي ُمطَھََّرةٌ ِمْن طَْمثِھَا4
أَْرِسْل إِلَيَّ «: فَأَْرَسَل َداُوُد إِلَى يُوآَب يَقُولُ 6. »إِنِّي ُحْبلَى«: َداُوَد َوقَالَتْ  َوَحبِلَِت اْلَمْرأَةُ، فَأَْرَسلَْت َوأَْخبََرتْ 5

فَأَتَى أُوِريَّا إِلَْيِه، فََسأََل َداُوُد َعْن َسالََمِة يُوآَب َوَسالََمِة 7. فَأَْرَسَل يُوآُب أُوِريَّا إِلَى َداُودَ . »أُوِريَّا اْلِحثِّيَّ 
فََخَرَج أُوِريَّا ِمْن بَْيِت . »اْنِزْل إِلَى بَْيتَِك َواْغِسْل ِرْجلَْيكَ «: َوقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا8. نََجاِح اْلَحْربِ الشَّْعِب وَ 

ةٌ ِمْن ِعْنِد اْلَملِكِ  ِد َسيِِّدِه، َولَْم َونَاَم أُوِريَّا َعلَى بَاِب بَْيِت اْلَملِِك َمَع َجِميِع َعبِي9. اْلَملِِك، َوَخَرَجْت َوَراَءهُ ِحصَّ
أََما ِجْئَت ِمَن «: فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا. »لَْم يَْنِزْل أُوِريَّا إِلَى بَْيتِهِ «: فأَْخبَُروا َداُوَد قَائِلِينَ 10. يَْنِزْل إِلَى بَْيتِهِ 

نَّ التَّابُوَت َوإِْسَرائِيَل َويَھُوَذا َساِكنُوَن فِي اْلِخيَاِم، إِ «: فَقَاَل أُوِريَّا لَِداُودَ 11» السَّفَِر؟ فَلَِماَذا لَْم تَْنِزْل إِلَى بَْيتَِك؟
ْحَراِء، َوأَنَا آتِي إِلَى بَْيتِي آلُكَل َوأَْشَرَب َوأَضْ  طَجَع َمَع َوَسيِِّدي يُوآُب َوَعبِيُد َسيِِّدي نَاِزلُوَن َعلَى َوْجِه الصَّ

أَقِْم ھُنَا اْليَْوَم أَْيًضا، َوَغًدا «: فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا12. »ْفَعُل ھَذا األَْمرَ اْمَرأَتِي؟ َوَحيَاتَِك َوَحيَاِة نَْفِسَك، الَ أَ 
َوَخَرَج ِعْنَد . َوَدَعاهُ َداُوُد فَأََكَل أََماَمهُ َوَشِرَب َوأَْسَكَرهُ 13. فَأَقَاَم أُوِريَّا فِي أُوُرَشلِيَم ذلَِك اْليَْوَم َوَغَدهُ . »أُْطلِقُكَ 
بَاِح َكتََب َداُوُد َمْكتُوبًا إِلَى 14 .ِء لِيَْضطَِجَع فِي َمْضَجِعِه َمَع َعبِيِد َسيِِّدِه، َوإِلَى بَْيتِِه لَْم يَْنِزلْ اْلَمَسا َوفِي الصَّ

ِديَدِة، َواْرِجُعوا اْجَعلُوا أُوِريَّا فِي َوْجِه اْلَحْرِب ا«: َوَكتََب فِي اْلَمْكتُوِب يَقُولُ 15. يُوآَب َوأَْرَسلَهُ بِيَِد أُوِريَّا لشَّ
َوَكاَن فِي ُمَحاَصَرِة يُوآَب اْلَمِدينَةَ أَنَّهُ َجَعَل أُوِريَّا فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي َعلَِم 16. »ِمْن َوَرائِِه فَيُْضَرَب َويَُموتَ 

بَْعُض الشَّْعِب ِمْن َعبِيِد َداُوَد، َوَماَت  فََخَرَج ِرَجاُل اْلَمِدينَِة َوَحاَربُوا يُوآَب، فََسقَطَ 17. أَنَّ ِرَجاَل اْلبَأِْس فِيهِ 
 .أُوِريَّا اْلِحثِّيُّ أَْيًضا

سفر  وذلك في ...متعمًدا مع العلِم أن اإلسرائيلي كان ظالًما ) المصري ( يقتل رجالً بريء    موسى -2
ا َكبَِر ُموَسى أَنَّهُ خَ 11عدد 2الخروج إصحاح  َرَج إِلَى إِْخَوتِِه لِيَْنظَُر فِي أَْثقَالِِھْم، َوَحَدَث فِي تِْلَك األَيَّاِم لَمَّ

فَاْلتَفََت إِلَى ھُنَا َوھُنَاَك َوَرأَى أَْن لَْيَس أََحٌد، فَقَتََل 12فََرأَى َرُجالً ِمْصِريًّا يَْضِرُب َرُجالً ِعْبَرانِيًّا ِمْن إِْخَوتِِه، 
ْملِ    .اْلِمْصِريَّ َوطََمَرهُ فِي الرَّ

  
   !كان سبابًا ولعانًا نبيٌّ                                                     

  
 .....اولعانً  اوصفوه بأنه كان سبابً  ؛  هللاِ  الفرية على رسولِ  عترضونالمأعظم 

لَةِ  اْلبِرِّ  ( ِكتَاب مسلمٍ  في صحيحِ جاء  حديثٍ  في ذلك على دوااستن   بِيُّ النَّ  لََعنَهُ  َمنْ  ( بَاب ) َواآْلَدابِ  َوالصِّ
  ْثَنَا  4705 برقم )َوَرْحَمةً  َوأَْجًرا َزَكاةً  لَهُ  َكانَ  لَِذلِكَ  أَْھاًل  ُھوَ  َولَْيسَ  َعلَْيهِ  َدَعا أَوْ  َسبَّهُ  أَو  ْبنُ  ُزَھْيرُ  َحدَّ

ثَنَا َحْربٍ  َحى أَبِي َعنْ  اأْلَْعَمشِ  َعنْ  َجِريرٌ  َحدَّ ِ  َرُسولِ  َعلَى لَ َدخَ :  قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ  َمْسُروقٍ  َعنْ  الضُّ  هللاَّ
  ِا َوَسبَُّھَما فَلََعنَُھَما فَأَْغَضبَاهُ  ُھوَ  َما أَْدِري اَل  بَِشْيءٍ  فََكلََّماهُ  َرُجاَلن ِ  َرُسولَ  يَا :قُْلتُ  َخَرَجا فَلَمَّ  َمنْ  هللاَّ

 َما َعلِْمتِ  َما أَوَ  :قَالَ  .َوَسبَْبتَُھَما لََعْنتَُھَما :تُ قُلْ  قَالَتْ ؟ َذاكِ  َوَما :قَالَ  َھَذانِ  أََصابَهُ  َما َشْيئًا اْلَخْيرِ  ِمنْ  أََصابَ 
  .َوأَْجًرا َزَكاةً  لَهُ  فَاْجَعْلهُ  َسبَْبتُهُ  أَوْ  لََعْنتُهُ  اْلُمْسلِِمينَ  فَأَيُّ  بََشرٌ  أَنَا إِنََّما اللَُّھمَّ : قُْلتُ ؟  َربِّي َعلَْيهِ  َشاَرْطتُ 
ثَنَاه ثَنَا :قَااَل  ُكَرْيبٍ  َوأَبُو ْيبَةَ شَ  أَبِي ْبنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّ ْعِديُّ  ُحْجرٍ  ْبنُ  َعلِيُّ  َحدَّثَنَاه و ح ُمَعاِويَةَ  أَبُو َحدَّ  السَّ

ْسنَادِ  بَِھَذا اأْلَْعَمشِ  َعنْ  ِكاَلُھَما يُونُسَ  ْبنِ  ِعيَسى َعنْ  َجِميًعا َخْشَرمٍ  ْبنُ  َوَعلِيُّ  إِْبَراِھيمَ  ْبنُ  َوإِْسَحقُ   نَْحوَ  اإْلِ
  .َوأَْخَرَجُھَما َولََعنَُھَما فََسبَُّھَما بِهِ  فََخلََوا ِعيَسى َحِديثِ  فِي قَالَ  و َجِريرٍ  ِديثِ حَ 
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  الرد علي الشبھة •

 
 الن معنىادعاء باطل ؛يبطل فريتھم من أساسھا ؛ .....ا ولعانًاسبابً  كان إن ادعاءھم أن رسول هللا :أوالً 

 24247أحمَد برقم مسنِد  في ثبتأبًدا ؛ وھذا لم يثبت عنه ....عنأنه كان كثير السب والل ا ولعانًاسبابً 
ِ  َرُسولُ  يَُكنْ  لَمْ  :قَالَتْ  أَنََّھا َعائَِشةَ  َعنْ  ًشا َواَل  ،فَاِحًشا  هللاَّ ابًا َواَل ،  ُمتَفَحِّ  يُْجِزي َواَل ، اأْلَْسَواقِ  فِي َصخَّ

يِّئَةِ   ف اثبُت ذلك من خالل ردودي على الشبھة باألدلة الصحيحةووس  .َويَْصفَحُ  يَْعفُو َولَِكنْ  ِمْثلََھا بِالسَّ
  ...- إن شاء هللا- ، واثبُت ضدھا من كتابھم الصريحة

  ....ناتج عن خيال مريض، وحقد دفين .....ا ولعانًاسبابً  كان ثم إن قولھم بأنه 
   ..؛الن ما بني على باطل فھو باطل فإن عنوان الشبھة باطل من أساسه وعليه

  
  :تلك الفرية الكاذبة من جھاتٍ  على نجيبُ  :قائالً  - حفظه هللاُ  - ا جميالً ردً  كتب أخي الحبيب ساري ثانيًا

ب و يلعن أنه كان يس  هللاِ  رسولِ  يذكر موقفاً نادراً فريداً ، و لم ينقل عنالذي معنا ن الحديث إ  :أوالً 
ْن أَنفُِسُكْم   : عنه قال  حتى أرأف الناسِ الناس و أطيب  بل كان ،االمؤمنين أبدً  لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ

ِحيمٌ   . )128التوبة  ( َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف رَّ
َن ّهللاِ لِنَت لَھُْم َولَْو ُكنَت فَظّاً َغلِيظَ اْلقَْلِب الَنفَ    :و قال  وْا ِمْن َحْولَِك فَاْعُف َعْنھُْم فَبَِما َرْحَمٍة مِّ ضُّ

لِ   .)159آل عمران  (يَن َواْستَْغفِْر لَھُْم َوَشاِوْرھُْم فِي األَْمِر فَإَِذا َعَزْمَت فَتََوكَّْل َعلَى ّهللاِ إِنَّ ّهللاَ يُِحبُّ اْلُمتََوكِّ
  ).215الشعراء(   َواْخفِْض َجنَاَحَك لَِمِن اتَّبََعَك ِمَن اْلُمْؤِمنِينَ  :  و قال 

ِحيمٌ  أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم َحِريٌص َعلَْيُكم بِاْلُمْؤِمنِينَ  لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّنْ : قال و   َرُؤوٌف رَّ
  ).128التوبة(

 لِمَ  َواَل  أُفٍّ  لِي الَ قَ  فََما ِسنِينَ  َعْشرَ   النَّبِيَّ  َخَدْمتُ  :قَالَ   أَنَسٍ  عن 5578 برقم  البخاري صحيحوفي 
 .َصنَْعتَ  أاَلَّ  َواَل  َصنَْعتَ 

الفاحش بوال ، لقاً فما كان باللعان خُ  الناسِ  كان أعظمَ   هللاِ  على أن رسولَ  ةِ السير و قد أجمعت كتبُ 
  بِيُّ النَّ  يَُكنْ  لَمْ  :قَالَ    َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ  5571  برقم في صحيحه البخاري روى ... ءالبذيبوال ،

اًشا َواَل  َسبَّابًا   . َجبِينُهُ  تَِربَ  لَهُ  َما اْلَمْعتِبَةِ  ِعْندَ  أِلََحِدنَا يَقُولُ  َكانَ  لَعَّانًا َواَل  فَحَّ
 له تفسيره الصحيح واحدٍ  بناًء على موقفٍ   هللاِ  ينسب وصف ما لرسولِ  ن أنفمن الظلم البيّ  و عليه 

أبداً بل إن أم  ن عادة متأصلة فيه اشتھر بھا  و ھذا لم يكنفالوصف ال يلحق بالموصوف إال بأن يكو
ُ  َرِضيَ  - المؤمنين عائشة الرجالن فأغضبا  ھذا الحديث فزعھا و تعجبھا مما فعله فيتروى لنا  - َعْنھَا هللاَّ

  ! بھذه الطريقة به رسول هللا 
  

،   ذين أغضبا رسول هللالال الرجلينبل يقع على   محمدٍ ھذا الموقف ال يقع على  في ن اللومَ إ  :  اثانيً 
ِ  َوَما َكاَن لَُكمْ  : و قد قال    ) .53ألحزابا(   ...أَن تُْؤُذوا َرُسوَل هللاَّ

:    الحديثِ  فيه لقولِ  حقٍ  قد لعن الرجلين بغيرِ   هللا  على أن رسولَ  اعتراضهن المعترض بنى إ  :  اثالثً 
 ".…طھورا يس لھا بأھل أن تجعلھا لهفأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ل "
 مسلمل هشرح في النوويما نقله اإلمام  أرجحھاالردود على ھذا و د أورد العلماءُ ھذا الفھم باطل يقيناً و قو
 لَهُ  فَيَْظھَر ، لَهُ  تَْوِجبُمسْ  الظَّاِھر فِي َولَِكنَّهُ  ، اأْلَْمر بَاِطن َوفِي ، تََعالَى هللاَّ  ِعْند لَِذلِكَ  بِأَْھلٍ  لَْيسَ  اْلُمَراد أَنَّ  :
 َوھُوَ  ، لَِذلِكَ  أَْھاًل  لَْيسَ  اأْلَْمر بَاِطن فِي َويَُكون ، َشْرِعيَّة بِأََماَرةٍ  لَِذلِكَ  اِْستِْحقَاقه  بِاْلُحْكمِ  َمأُْمور 

َرائِر يَتََولَّى َوَهللاَّ  ، بِالظَّاِھرِ   . السَّ
 : ناأمر و يدعم ھذا القول

 معانيالمكانة الرفيعة و المشارطة بما فيھا من بيانربه و يشارطالحديث  فيكما ھو   النبيَّ أن  )1( 
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قبل شخصه الكريم إذ لو كان قد أذى أحد  حالة الخطأ المتعمد من فيالقربة ال يتصور قيامھا الرضا و
 .رجاءعشم و موضع مشارطة و استغفار التوبة و موضع  انتقاماً للنفس لكان الموضعالناس بغير حق أو

ُ  َرِضيَ  - عائشة  ھيالحديث  ھذا راوين إ )2(  ُ  َرِضيَ  -وقد شھدت بنفسھا - َعْنھَا هللاَّ أن  - َعْنھَا هللاَّ
 . قط حقٍ  من المؤمنين بغيرِ  :أيما ظلم أو غلظ على   رسول هللا

 َرُسولِ  ُخلُقِ  َعنْ  أَْخبِِرينِي: تُ فَقُلْ  َعائَِشةَ  َسأَْلتُ  :قَالَ  ِھَشامٍ  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ   24139برقم  مسند أحمدففي  
 ِ   .  اْلقُْرآنَ  ُخلُقُهُ  َكانَ : فَقَالَتْ   هللاَّ

ُ  َرِضيَ - َعائَِشةَ  َعنْ  3296برقم   البخاريصحيح وفي  ِ  َرُسولُ  ُخيِّرَ  َما: قَالَتْ  أَنََّھا -َعْنَھا هللاَّ  بَْينَ   هللاَّ
ِ  َرُسولُ  اْنتَقَمَ  َوَما ِمْنهُ  النَّاسِ  أَْبَعدَ  َكانَ  إِْثًما َكانَ  فَإِنْ  إِْثًما يَُكنْ  لَمْ  َما أَْيَسَرُھَما أََخذَ  إاِلَّ  أَْمَرْينِ   لِنَْفِسهِ   هللاَّ

ِ  ُحْرَمةُ  تُْنتََھكَ  أَنْ  إاِلَّ  ِ  فَيَْنتَقِمَ  هللاَّ َّ  هللا  بفضل - بعضھا البعض  ضوءِ  فيوبھذا تُفھم النصوص    . بَِھا ِ
-. 

كاملة  إلينا نقلت التي   هللاِ  رسولِ  من سيرةِ  واحدٍ  يعترضون على موقفٍ عترضين لمان إ  :  ارابعً 
 كتبھم عن فيثبتت  التيالمواقف  و ينسون كم، شاملة جميع أقواله وأفعاله وأحواله وامتألت بھا الكتب

ح بين واتترتتناول سوى فترة قصيرة جداً من حياته  لم األناجيلبيد أن ھذه ؛ سب فيھا ولعن كم ، يسوع
وجدنا أن  ذلك ومع،  ابل وحتى ھذه الفترة تناولتھا باختصار شديد جدً ،الثالثة أعوام و فالنصالعام و
  :سب المؤمنين في التالي يسوع

 ) !الحواريين( يسب المؤمنين من اليھود يسوع 
 ) 23 / 16 متى " ( يا شيطان ":قال لبطرس كبير الحواريين   - 
   )25 / 24 لوقا ( " في اإليمان أيھا الغبيان والبطيئا القلوب" : وله وشتم آخرين منھم بق - 

  !!يسوع يسب المؤمنين من غير اليھود 
 القصة كاملة فيو، ووصفھا بالكلبة لمجرد أنھا ليست من بنى إسرائيل،  المؤمنة الكنعانية سب المرأةَ 

َوإَِذا 22. َواْنَصَرَف إِلَى نََواِحي ُصوَر َوَصْيَداءَ  ثُمَّ َخَرَج يَُسوُع ِمْن ھُنَاكَ 21عدد  15إصحاح  نجيل متيإ
اِْبنَتِي َمْجنُونَةٌ ! اْرَحْمنِي، يَا َسيُِّد، يَا اْبَن َداُودَ «:اْمَرأَةٌ َكْنَعانِيَّةٌ َخاِرَجةٌ ِمْن تِْلَك التُُّخوِم َصَرَخْت إِلَْيِه قَائِلَةً 

ا َم تاَلَِميُذهُ َوطَلَبُوا إِلَْيِه قَائِلِينَ فَتَقَ . فَلَْم يُِجْبھَا بَِكلَِمةٍ 23. »ِجّدً فَأََجاَب 24» !اْصِرْفھَا، ألَنَّھَا تَِصيُح َوَراَءنَا«:دَّ
الَّةِ «:َوقَالَ  » !يَا َسيُِّد، أَِعنِّي«:فَأَتَْت َوَسَجَدْت لَهُ قَائِلَةً 25. »لَْم أُْرَسْل إاِلَّ إِلَى ِخَراِف بَْيِت إِْسَرائِيَل الضَّ

َواْلِكالَُب أَْيًضا ! نََعْم، يَا َسيِّدُ «:فَقَالَتْ 27. »لَْيَس َحَسنًا أَْن يُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِيَن َويُْطَرَح لِْلِكالَب«:َوقَالَ  فَأََجابَ 26
! ا اْمَرأَةُ، َعِظيٌم إِيَمانُكِ يَ «: ِحينَئٍِذ أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَھَا28. »!تَأُْكُل ِمَن اْلفُتَاِت الَِّذي يَْسقُطُ ِمْن َمائَِدِة أَْربَابِھَا

  .فَُشفِيَِت اْبنَتُھَا ِمْن تِْلَك السَّاَعةِ . »لِيَُكْن لَِك َكَما تُِريِدينَ 
وأنه يملك ،داود المبشر به الكنعانية وفق ھذا النص كانت مؤمنة بأن المسيح ھو ابن أن المرأةَ   الحظ 

و  إليهوحين توسلت  ، لليھود إالنه لم يرسل إ :وقال،  عرض عنھا أ أن يساعدھا ومع ھذا هللا بإذن
ليطرح ) اليھود(أممية وال يجوز أن يؤخذ طعام األبناء  نھا كلبةإ :لتنقذ ابنتھا قال إليه ؛ تضرعت بذلٍ 
فاعترفت على نفسھا أنھا كلبة تحت  إنسانيتھاكرامتھا و  فيعن أخر قطرة  حينھا تنازلت، للكالب أمثالھا

 !واعتبرھا صالحة )يسوع(عنھا  رضيحينئذ … ن تأكل من فتات طعام موائدھمأ تنتظر أسيادھا أقدام
 7نجيل متى إصحاح إوذلك في  !ھدايتھم و يصف سائر األميين بالكالب و الخنازير و ينصح اليھود بعدم

اَم اْلَخنَاِزيِر، لِئاَلَّ 6عدد قَُكمْ  الَ تُْعطُوا اْلقُْدَس لِْلِكالَب، َوالَ تَْطَرُحوا ُدَرَرُكْم قُدَّ  تَُدوَسھَا بِأَْرُجلِھَا َوتَْلتَفَِت فَتَُمزِّ
  .بتصرف   أھـ 

يَا أَْغبِيَاُء، 40 عدد 11نجيل لوقا إصحاح إفي وذلك  ، نييسيا أنه سب الفراألناجيل أيضً  إليهسب نوت:  قلتُ 
اِخَل أَْيًضا؟  ِعْنَدُكْم َصَدقَةً، فَھَُوَذا ُكلُّ َشْيٍء يَُكوُن نَقِيًّا بَْل أَْعطُوا َما 41أَلَْيَس الَِّذي َصنََع اْلَخاِرَج َصنََع الدَّ

  .لَُكمْ 
  ....سبت إليهمن مثل ھذه األوصاف التي نُ   ونحن نبرئ المسيحَ 
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 مذموم وغضبٌ  غضبٌ :نوعان أن الغضبَ  -قبل عرضھم لھا -أن يفقھوا أوالً  المعترضينكان على  :ثالثًا
  .محمود
البخاري  صحيحِ في ثبت  ؛ -لعنه هللا -ويتسبب فيه الشيطان ، للدنيا  ھو غضب :مذمومالغضب ال :األول 
 َوأََحُدُھَما ، ُجلُوسٌ  ِعْنَدهُ  َونَْحنُ   النَّبِىِّ  ِعْندَ  َرُجالَنِ  اْستَبَّ : قَالَ   ُصَردٍ  ْبن ُسلَْيَمانعن  5650 برقم
 قَالَ  لَوْ  يَِجدُ  َما َعْنهُ  لََذَھبَ  قَالََھا لَوْ  َكلَِمةً  ألَْعلَمُ  يإِنِّ  « : ىُّ النَّبِ  فَقَالَ  َوْجُھهُ  اْحَمرَّ  قَدِ  ُمْغَضبًا َصاِحبَهُ  يَُسبُّ 
ِ  أَُعوذُ  َّ ِجيمِ  الشَّْيطَانِ  ِمنَ  بِا ُجلِ  فَقَالُوا.  » الرَّ    .بَِمْجنُونٍ  لَْستُ  يإِنِّ  :قَالَ   النَّبِىُّ  يَقُولُ  َما تَْسَمعُ  أاَلَ  :لِلرَّ

ِ  أَُعوذُ  قَالَ  لَوْ  يَِجدُ  َما َعْنهُ  لََذَھبَ  قَالََھا لَوْ  َكلَِمةً  ألَْعلَمُ  يإِنِّ  ":  لهقو من الحديثِ  والشاھد َّ  ِمنَ  بِا
ِجيمِ  الشَّْيطَانِ    ...غضب لدنيا  تسبب فيه الشيطان ، فھو دل ذلك على أن ھذا الغضبَ  ." الرَّ

إذا انتھكت  يغضبكان    نافنبيُّ  ...إذا انتھكت محارمه  ھو غضب   : محمودالغضب ال: الثاني   
  :يدلل على ذلك ما يلي....محارم هللا 

رقم  صحيح مسلم  -1 نْ  4296ب ةَ  َع تْ  َعائَِش ا :قَالَ َربَ  َم ولُ  َض ِ  َرُس ْيئًا  هللاَّ طُّ  َش ِدهِ  قَ َرأَةً  َوالَ  بِيَ  َوالَ  اْم
ِ  َسبِيلِ  في يَُجاِھدَ  أَنْ  إاِلَّ  َخاِدًما  َمَحاِرمِ  ِمنْ  َشْىءٌ  يُْنتََھكَ  أَنْ  إاِلَّ  َصاِحبِهِ  ِمنْ  فَيَْنتَقِمَ  قَطُّ  َشْىءٌ  ِمْنهُ  نِيلَ  َوَما هللاَّ

 ِ ِ  فَيَْنتَقِمَ  هللاَّ َّ ِ .  
ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قال ُھَرْيَرةَ  يأَبَ  عن 4708قم بر  اأيضً  صحيح مسلمٍ  -2 دٌ  إِنََّما اللَُّھمَّ  «: يَقُولُ   هللاَّ  ُمَحمَّ

َدكَ  اتََّخْذتُ  قَدِ  َوإِنِّى اْلبََشرُ  يَْغَضبُ  َكَما يَْغَضبُ  بََشرٌ  ًدا ِعْن نْ  َعْھ هِ  لَ ا تُْخلِفَنِي ْؤِمنٍ  فَأَيَُّم هُ  ُم بَْبتُهُ  أَوْ  آَذْيتُ  أَوْ  َس
بُهُ  َوقُْربَةً  َكفَّاَرةً  لَهُ  فَاْجَعْلَھا َجلَْدتُهُ    .» اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  إِلَْيكَ  بَِھا تُقَرِّ

دفع  ألن الذي يحزن ، فالحزن صفة نقص ؛ المحمود والحزن الغضبِ  بين رقٌ وھناك ف   ال يستطيع أن ي
ه ف،  هبداخلِ  ه لجبنٍ األذية عن نفسِ  ك ن الغضبَ إوعلي ا ل  في تل ك أو ،المواقف صفة كم ن الحزن في تل
المين الحزن واألسف  المقدس لربِ  سب الكتابُ نقص كما نَ  المواقف صفةُ  ق اإل؛ الع ه خل ذا ؛ نسان ألن ھ

ه كلھا إال نوح فيغرق األرضَ  ،اإلنسان الذي فعل الشرَ  ك في و، ومن مع وينذل  6إصحاح  سفر التك
َو ِش5عدد ا ھُ ِر أَْفَكاِر قَْلبِِه إِنََّم بُّ أَنَّ َشرَّ اإِلْنَساِن قَْد َكثَُر فِي األَْرِض، َوأَنَّ ُكلَّ تََصوُّ ْومٍ َوَرأَى الرَّ لَّ يَ يٌر ُك . رِّ

هِ فََحزِ 6 ي قَْلبِ َف فِ ي األَْرِض، َوتَأَسَّ اَن فِ َل اإِلْنَس هُ َعِم بُّ أَنَّ رَّ بُّ 7. َن ال رَّ اَل ال ِه األَْرِض «: فَقَ ْن َوْج و َع أَْمُح
ي َعِمْل ُت أَنِّ ي َحِزْن َماِء، ألَنِّ وِر السَّ اٍت َوطُيُ ائَِم َوَدبَّابَ وٌح 8. »ھُمْ تُ اإِلْنَساَن الَِّذي َخلَْقتُهُ، اإِلْنَساَن َمَع بَھَ ا نُ َوأَمَّ

بِّ    .فََوَجَد نِْعَمةً فِي َعْينَِي الرَّ
  

  ..... وألنه بشر  ، مرة واحدةا  نا سب ولعن شخصين غضبً ن نبيَّ أيذكر  الحديثَ  ھذا إن :رابًعا
ابَ  ،و "ولم يغضب فھو حمار بَ من استُغضِ " :  يقول - رحمه هللاُ  - الشافعيُّ  المقدس ينسب  نجد أن الكت

ا هللاُ غضبِ  أنه في حالةِ  موسى  هللاِ  بيِّ لن ذين خطھم وحين الل اليم والقداسة  ه كسر الل ا التع ده  ؛ فيھم بي
ِدهِ 15عدد  32سفر الخروج إصحاح وذلك في ...!  ي يَ ھَاَدِة فِ : فَاْنَصَرَف ُموَسى َونََزَل ِمَن اْلَجبَِل َولَْوَحا الشَّ

ةُ 16. ِمْن ھُنَا َوِمْن ھُنَا َكانَا َمْكتُوبَْينِ . َمالَْوَحاِن َمْكتُوبَاِن َعلَى َجانِبَْيھِ  ةُ ِكتَابَ ْنَعةُ هللاِ، َواْلِكتَابَ ا َص َواللَّْوَحاِن ھَُم
ْوَحْينِ  ى اللَّ ةٌ َعلَ ى17. هللاِ َمْنقُوَش اَل لُِموَس ِه فَقَ ي ھُتَافِ ْعِب فِ ْوَت الشَّ وُع َص ِمَع يَُش ي «: َوَس ال فِ ْوُت قِتَ َص

اِمعٌ «: فَقَالَ 18 .»اْلَمَحلَّةِ  ا َس اٍء أَنَ ْوَت ِغنَ ْل َص َرِة، بَ يَاِح اْلَكْس ْوَت ِص َرِة َوالَ َص . »لَْيَس َصْوَت ِصيَاِح النُّْص
َرَح الل19َّ ى، َوطَ ُب ُموَس ْقَص، فََحِمَي َغَض نْ َوَكاَن ِعْنَدَما اْقتََرَب إِلَى اْلَمَحلَِّة أَنَّهُ أَْبَصَر اْلِعْجَل َوالرَّ  ْوَحْيِن ِم

  !؟ يََدْيِه َوَكسََّرھَُما فِي أَْسفَِل اْلَجبَلِ 
   !على تلك النصوص ؟ المعترضونلماذا لم يطعن  :وأتساءل

ه في إلى  المقدس  بينما ينسب الكتابُ .....اللذين أغضباهللرجلين   ثم إننا ال نعلم ماذا قال النبيُّ  شاول أن
عدد  20إصحاح  ولأليل ائصمو سفر في وذلك...  ةِ الحسن ا خرج به عن األلفاظِ غضبه سب ابنه سبً  حالةِ 
َن «: فََحِمَي َغَضُب َشاُوَل َعلَى يُونَاثَاَن َوقَاَل لَهُ 30 ْرَت اْب ِد اْختَ َك قَ َدِة، أََما َعلِْمُت أَنَّ َجِة اْلُمتََمرِّ يَا اْبَن اْلُمتََعوِّ

  ! ؟ يَسَّى لِِخْزيَِك َوِخْزِي َعْوَرِة أُمِّكَ 
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هوھذا لعن الرجلين   ن النبيَّ أالحديث فيه ا ھذإن : ا خامسً  من يستحق اللعن ال  لعن ألن ؛ ال إشكال في
                )!والنصارى  يلعن اليھودَ (  في شبھةِ ا وافيً ا شافيً الرد   -إن شاء هللا  - معنا يتقدمكما س قطٌ شبھة فيه 

                        
  ! نھم ماتوا بالقملإ : قائالً  األنبياءَ  يسبُ  نبيٌّ                                        

  
!!  النظافةِ  بسوءِ  يتھم األنبياءَ  ! بأنھم ماتوا من القملِ إياھم  اصفًاو ألنبياءَ ا اإلسالمِ  لقد سب رسولُ  : قالوا

ُ  َرِضيَ  - مسند أبي سعيد الخدري باقي مسند المكثرين    أحمدَ  مسندِ في وتعلقوا بما جاء       - َعْنهُ  هللاَّ
ثَنَا11458برقم  اقِ  َعْبدُ  َحدَّ زَّ  :قَالَ  اْلُخْدِريِّ  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ  َرُجلٍ  َعنْ  أَْسلَمَ  ْبنِ  َزْيدِ  َعنْ  َمْعَمرٌ  أَْخبََرنَا الرَّ
ُ  َصلَّى-  النَّبِيِّ  َعلَى يََدهُ  َرُجلٌ  َوَضعَ  ِ  :فَقَالَ  -  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  ِشدَّةِ  ِمنْ  َعلَْيكَ  يَِدي أََضعَ  أَنْ  أُِطيقُ  َما َوهللاَّ
ُ  َصلَّى- النَّبِيُّ  فَقَالَ  ُحمَّاكَ   اأْلَْجرُ  لَنَا يَُضاَعفُ  َكَما اْلباََلءُ  لَنَا يَُضاَعفُ  اأْلَْنبِيَاءِ  َمْعَشرَ  إِنَّا" : -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

 يَأُْخذَ  َحتَّى بِاْلفَْقرِ  لَيُْبتَلَى اأْلَْنبِيَاءِ  ِمنْ  النَّبِيُّ  َكانَ  َوإِنْ  يَْقتُلَهُ  َحتَّى بِاْلقُمَّلِ  ْبتَلَىيُ  اأْلَْنبِيَاءِ  ِمنْ  النَّبِيُّ  َكانَ  إِنْ 
َخاءِ  تَْفَرُحونَ  َكَما بِاْلباََلءِ  لَيَْفَرُحونَ  َكانُوا َوإِنْ  فَيَُخونََھا اْلَعبَاَءةَ  ." بِالرَّ  

2047برقم  ةِ الصحيحأللباني في السلسة ِاصححه   
  

 الرد على الشبھة •
  

دل  هللاِ  من سننِ إن :    أوالً  تالءالتي ال تتب ي هللاُ ؛  االب اءَ  يبتل د  األنبي االبتالءِ والصالحين ليزي ،  أجرھم  ب
  :تدلل على ذلك أدلة منھا، ھم  ويمحوا به ذنبوبَ ،  ويعظھم شأنھم 

ه -1 اسُ  أََحِسبَ    : قول وا أَنْ  النَّ وا أَنْ  يُْتَرُك ا يَقُولُ مْ  آََمنَّ ونَ  اَل  َوھُ دْ  2 يُْفتَنُ ا َولَقَ ِذينَ  فَتَنَّ نْ  الَّ ْبلِِھمْ  ِم  قَ
ُ  فَلَيَْعلََمنَّ    .  )العنكبوت(  3  اْلَكاِذبِينَ  َولَيَْعلََمنَّ  َصَدقُوا الَِّذينَ  هللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا ْلتُ قُ  :قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  َسْعدٍ  ْبنِ  ُمْصَعبِ  َعنْ   1400برقم  مسند أحمدَ  -2 دُّ  النَّاسِ  أَيُّ : هللاَّ اَلءً  أََش  ؟بَ
الُِحونَ  ثُمَّ  اأْلَْنبِيَاءُ " :قَالَ  ُجلُ  يُْبتَلَى النَّاسِ  ِمنْ  فَاأْلَْمثَلُ  اأْلَْمثَلُ  ثُمَّ  الصَّ  ِدينِهِ  فِي َكانَ  فَإِنْ  ِدينِهِ  َحَسبِ  َعلَى الرَّ

ي َكانَ  َوإِنْ  باََلئِهِ  فِي ِزيدَ  َصاَلبَةٌ  هِ  فِ ةٌ  ِدينِ فَ  ِرقَّ هُ  ُخفِّ ا َعْن َزالُ  َوَم باََلءُ  يَ دِ  اْل ى بِاْلَعْب ى يَْمِشيَ  َحتَّ رِ  َعلَ  ظَْھ
  .1562 صححه األلباني في مشكاة المصابيح برقم. " َخِطيئَةٌ  َعلَْيهِ  لَْيسَ  اأْلَْرضِ 
ھذه االبتالءات التي أخبر عنھا  ومن ،  القرونِ  ابتالء على مرِ  لناسِ ا ھم أشدُ  أن األنبياءَ :  مما سبق يتضح
نْ  " الذي معنا أن منھم كما في الحديثِ   النبيُّ  ى ِم لِ  يُْبتَلَ ى بِاْلقُمَّ هُ  َحتَّ ا أن . " يَْقتُلَ نھمكم من أصيب  م

نھمو، ه ذاتِ في الحديثِ وذلك ،  بالحمى كنبينا  نھم,  ن كيوسف جِ من ُس  م ه في األق من وم ه قوم
أيوبالطويلة  من مكث السنوات   ومنھم،   النار كإبراھيم  نھم ، على فراش المرض ك .....  وم

َخاءِ  تَْفَرُحونَ  َكَما بِاْلباََلءِ  لَيَْفَرُحونَ  َكانُوا َوإِنْ  ": قائالً  الحديثِ  في آخرِ  نا ين نبيُّ ويبّ  ى دل ذلك . "بِالرَّ عل
  . بذلك فيفرحون  البالء كما يضاعف لھم األجر يضاعف لألنبياءِ  أن هللاَ 

  :أمران فھم منه يُ   ." يَْقتُلَهُ  َحتَّى بِاْلقُمَّلِ  يُْبتَلَى اأْلَْنبِيَاءِ  ِمنْ : "   النبيِّ  إن قولَ  ثم
ارِ  على سبيلِ ھذا ولكن ،  المعترضونھم كما فَ   ال ألنبياءِ ا لبعضِ  السبِ  أن ھذا ليس على سبيلِ -1  األخب

 ......-عليھم السالم - ھمبعضِ  عن حالِ 
يس من سوءِ  نأ  -2 ذا ل ةِ   ھ وا ؛ النظاف ا فھم او كم ذا   إنم تالءھ تالء ، من االب ي حقِ  واالب اءِ ا ف  ألنبي

ل اآلخرة وفي حقِ  ،والمؤمنين رفع مكانة ومغفرة للذنوب دنيا قب م في ال ى  ... الكافرين عقاب لھ دلل عل ي
  :ذلك ما يلي

َص ّهللاُ الَِّذيَن آَمنُوْا َويَمْ  : قوله -1    ) .141آل عمران(   َحَق اْلَكافِِرينَ َولِيَُمحِّ
ذنوب من يطھرھم}  َمنُواْ آ الذين هللا َولِيَُمحِّصَ { :  جاء في تفسير الجاللين  ا ال }  َويَْمَحقَ {  يصيبھم بم

   ھـأ . } الكافرين{  يھلك
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يَْعلََمنَّ  قَْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  فَتَنَّا َولَقَدْ ) 2( نُونَ يُْفتَ  اَل  َوھُمْ  آَمنَّا يَقُولُوا أَنْ  يُْتَرُكوا أَنْ  النَّاسُ  أََحِسبَ  : قوله -2  فَلَ
 ُ   )العنكبوت(  )3( اْلَكاِذبِينَ  َولَيَْعلََمنَّ  َصَدقُوا الَِّذينَ  هللاَّ

ُ  فَلَيَْعلََمنَّ  قَْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  فَتَنَّا َولَقَدْ {  :جاء في التفسير الميسر   }) 3( اْلَكاِذبِينَ  َولَيَْعلََمنَّ  َصَدقُوا الَِّذينَ  هللاَّ
ا ولقد ذين فتنَّ بلھم من ال م من ق اھم، األم يھم أرسلنا ممن واختبرن يعلمنَّ  رسلنا، إل ا هللا فل اھًرا علًم  ظ
  أھـ .اآلخر من فريق كلَّ  ليميز الكاذبين؛ وكذب إيمانھم، في الصادقين صدق للخلق

ِ  َرُسولَ  يَا :َسْعدٌ  قَالَ : قَالَ  ْعدٍ سَ  ْبنِ  ُمْصَعبِ  َعنْ  1473 برقم مسند أحمد -3  قَالَ  ؟باََلءً  أََشدُّ  النَّاسِ  أَيُّ  ،هللاَّ
 َذاكَ  قَْدرِ  َعلَى اْبتُلِيَ  الدِّينِ  ُصْلبَ  َكانَ  فَإِنْ  َذاكَ  ِدينِهِ  قَْدرِ  َعلَى اْلَعْبدُ  يُْبتَلَى َحتَّى، فَاأْلَْمثَلُ  اأْلَْمثَلُ  ثُمَّ  اأْلَْنبِيَاءُ :

ةً مَ  َوقَالَ  ةً  َوقَالَ ،  َذاكَ  قَْدرِ  َعلَى اْبتُلِيَ  ِرقَّةٌ  ِدينِهِ  فِي َكانَ  َوإِنْ ،  باََلءً  أََشدُّ  رَّ  فََما قَالَ  ِدينِهِ  َحَسبِ  َعلَى َمرَّ
  ". َخِطيئَةٍ  ِمنْ  َعلَْيهِ  إِنْ  َوَما يَْعنِي اأْلَْرضِ  فِي يَْمِشيَ  َحتَّى اْلَعْبدِ  َعنْ  اْلباََليَا تَْبَرحُ 

  .الجامع صحيح في 992:  رقم حديث انظر)  صحيح: (  األلباني لشيخا قال 
  

ا  م إنن د أن ث ةَ نج م  الفراعن الم أوھ ياد الع ديمً  س رُ ا ؛ ق م كبي ون( ھمزع بب  )فرع ه بس ه، ملك  ، وجبروت
  ! ...هللا ھو نهأھيبته و، كانته مو
يِن َوقَاَل فِْرَعْوُن يَا أَيُّھَا اْلَمأَلُ َما َعلِ  : عنه   يقول  ى الطِّ اُن َعلَ ا ھَاَم ي يَ ْد لِ ِري فَأَْوقِ ْن إِلٍَه َغْي ْمُت لَُكم مِّ

  ). 38القصص( فَاْجَعل لِّي َصْرحاً لََّعلِّي أَطَّلُِع إِلَى إِلَِه ُموَسى َوإِنِّي أَلَظُنُّهُ ِمَن اْلَكاِذبِيَن 
ذاب في عّجليُ  والضفادعِ  بالقملِ  ابتالھم هللاُ  الحقِ  بغيرِ  ه في األرضِ ر ھو وقومُ والنتيجة لما تجبّ  م الع ل لھ

الٍَت    :يقول  ؛الدنيا قبل اآلخرة  فَصَّ اٍت مُّ َم آيَ دَّ فَاِدَع َوال َل َوالضَّ فَأَْرَسْلنَا َعلَْيِھُم الطُّوفَاَن َواْلَجَراَد َواْلقُمَّ
ْجِرِمينَ    ).133األعراف(  فَاْستَْكبَُروْا َوَكانُوْا قَْوماً مُّ

  
ا إياھم واصفً ؛  اجميعً الذين سبقوه  المسيح أنه سب األنبياءَ  يسوعَ  ىنسب إليوحنا ي إنجيلَ إن :  ا ثانيً 

اقٌ  ":بأنھم  : اْلَحقَّ اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ «:فَقَاَل لَھُْم يَُسوُع أَْيًضا7عدد  10اإلصحاح وذلك في !  "و لصوص ُسرَّ
اٌق َولُُصوٌص، َولِكنَّ اْلِخَراَف لَْم تَْسَمْع لَھُمْ  َجِميُع الَِّذينَ 8. إِنِّي أَنَا بَاُب اْلِخَرافِ    ! أَتَْوا قَْبلِي ھُْم ُسرَّ

  
  :أتساءلوعليه 

اٌق َولُُصوصٌ  : " عنھم بحسب النص حينما يقولُ  له لألنبياء السابقين من يسوع أليس ھذا سبٌ  -1    !؟" ُسرَّ
  وع ؟يس ىسب إلنُ الذي  ھذا مثل واحدةً  مرةً   ھل قال النبيُّ  -2
اٌق َولُُصوصٌ  جميع األنبياءإن  :ما ھو موقف المعترضين لو أن محمًدا قال-3    !؟ أَتَْوا قَْبلِي ھُْم ُسرَّ
  
عدة  ذلك فيو، األنبياءِ  بسبِ  الناسَ  أمرَ أنه  الربِّ  ىإلالمقدس ينسب  الكتابَ  نأمن ذلك  إن األعجبَ  ثم

  :مواضع منھا
بَّ ! َما لِي َولَُكْم يَا بَنِي َصُرويَةَ «: اَل اْلَملِكُ فَقَ 10عدد 16إصحاح   صموئيل الثانيسفر  -1 َدُعوهُ يَُسبَّ ألَنَّ الرَّ

ھَُوَذا اْبنِي الَِّذي «: َوقَاَل َداُوُد ألَبِيَشاَي َولَِجِميِع َعبِيِدهِ 11» لَِماَذا تَْفَعُل ھَكَذا؟: َوَمْن يَقُولُ . ُسبَّ َداُودَ : قَاَل لَهُ 
بَّ قَاَل لَهُ َخَرَج ِمْن أَْحَشائِي  ؟ َدُعوهُ يَُسبَّ ألَنَّ الرَّ   !ال تعليق  .يَْطلُُب نَْفِسي، فََكْم بِاْلَحِريِّ اآلَن بَْنيَاِمينِيٌّ

مما  .فَتَتََعثَُّر فِي النَّھَاِر َويَتََعثَُّر أَْيًضا النَّبِيُّ َمَعَك فِي اللَّْيِل، َوأَنَا أُْخِرُب أُمَّكَ 5عدد 4إصحاح  سفر ھوشع  -2
بِّ يَا بَنِي إِْسَرائِيلَ 1  على أنه كالم الرب العدد األول ففيهيدل  بِّ ُمَحاَكَمةً َمَع «: اِْسَمُعوا قَْوَل الرَّ إِنَّ لِلرَّ

 .ُسكَّاِن األَْرِض، ألَنَّهُ الَ أََمانَةَ َوالَ إِْحَساَن َوالَ َمْعِرفَةَ هللاِ فِي األَْرضِ 
ھِذِه اللَّْيلَةَ تُْطلَُب نَْفُسَك ِمْنَك، فَھِذِه الَّتِي أَْعَدْدتَھَا لَِمْن ! يَاَغبِيُّ : هللاُ فَقَاَل لَهُ 20عدد  12إصحاح  إنجيل لوقا -3

  !ال تعليق  تَُكوُن؟
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  ! تَْكنُوا َواَل  وهُ فَأَِعضُّ  اْلَجاِھلِيَّةِ  بَِعَزاءِ  تََعزَّى َمنْ  :يَقُولُ نبي                            
  

... غير الئقا اء الجاھلة كالمً زتعزي بع نه أن يقولوا لماإلسالم يأمر أصحابَ  رسولُ :  مراًرا قالوا
ثَنَا20285 مسند أحمد برقمواستدلوا على ذلك بما جاء في  ثَنَا َسِعيدٍ  ْبنُ  يَْحيَى َحدَّ  اْلَحَسنِ  َعنْ  َعْوفٌ  َحدَّ

هُ  بِأَبِيهِ  اْفتََخرَ  اْلَجاِھلِيَّةِ  بَِعَزاءِ  أُبَيٍّ  ِعْندَ  تََعزَّى َرُجاًل  َرأَْيتُ  :قَالَ  َكْعبٍ  ْبنِ  أُبَيِّ  َعنْ  ُعتَيٍّ  َعنْ   َولَمْ  بِأَبِيهِ  فَأََعضَّ
ِ  َرُسولَ  تُ َسِمعْ  َذلِكَ  إاِلَّ  أَْستَِطيعُ  اَل  إِنِّي أَْنفُِسُكمْ  فِي الَِّذي أََرى قَدْ  إِنِّي أََما :لَُھمْ  قَالَ  ثُمَّ  يَُكنِّهِ   َمنْ  :يَقُولُ   هللاَّ
وهُ  اْلَجاِھلِيَّةِ  بَِعَزاءِ  تََعزَّى   تَْكنُوا َواَل  فَأَِعضُّ
ثَنَا ثَنَا َشْيبَةَ  أَبِي ْبنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّ  النَّبِيِّ  َعنْ  أُبَيٍّ  َعنْ  ُعتَيٍّ  َعنْ  اْلَحَسنِ  َعنْ  َعْوفٍ  َعنْ  يُونُسَ  ْبنُ  ِعيَسى َحدَّ
  ُاْلَحِديثَ  فََذَكرَ  اْلَجاِھلِيَّةِ  بَِعَزاءِ  تََعزَّى َرُجاًل  أَنَّ  ُعتَيٍّ  َعنْ  اْلَحَسنِ  َعنْ  يُونُسَ  َعنْ  إِْسَماِعيلُ  دَّثَنَاحَ  ِمْثلَه 

ُجلُ  إَِذا نُْؤَمرُ  ُكنَّا: أُبَيٌّ  قَالَ  وهُ  اْلَجاِھلِيَّةِ  بَِعَزاءِ  تََعزَّى الرَّ   .تَْكنُوا َواَل  أَبِيهِ  بَِھنِ  فَأَِعضُّ
  .حسن حديث:  األرنؤوط شعيب تعليق

  
  الرد على الشبھة

  
ه بمعالي األخالق ،وكان يقرب إليه أعظم الخلِق َخلقا وُخلقا ،وكان يأمر أصحابَ   إن محمًدا :أوالً 

  :يدلل على ذلك ما يليأحسنھم أخالقا؛ 
  ). 4لقلما(  ُخلٍُق َعِظيمٍ  َوإِنََّك لََعلى :  زكاه في ُخلقِه قائالً  أن هللا -1
قَاَل  ِھَشامٍ  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  24139ثبت ذلك في مسنِد أحمَد برقم  كان قرآنًا يمشي على األرِض ؛ أنه  -2
ِ  َرُسولِ  ُخلُقِ  َعنْ  أَْخبِِرينِي :فَقُْلتُ  َعائَِشةَ  َسأَْلتُ :   . اْلقُْرآنَ  ُخلُقُهُ  َكانَ : فَقَالَتْ   ؟هللاَّ

 لَمْ  :قَالَتْ  أَنََّھا َعائَِشةَ  َعنْ  24247أحمَد برقم مسنِد  ثبت ذلك في ...اأنه لم يكن فاحًشا وال متفحشً  -3
ِ  َرُسولُ  يَُكنْ  ًشا َواَل  ،فَاِحًشا  هللاَّ ابًا َواَل ،  ُمتَفَحِّ يِّئَةِ  يُْجِزي َواَل ، اأْلَْسَواقِ  فِي َصخَّ  يَْعفُو َولَِكنْ  ِمْثلََھا بِالسَّ

  .َويَْصفَحُ 
  :ثبت ذلك في اآلتي ...ابَه لحسِن الخلِق ، ويقرب منه أحسنھم ُخلقا كان يدعو أصح أنه  -4
ِ  َعْبدِ  َعنْ  6526برقم مسند أحمدَ  -أ ِ  َرُسولُ  يَُكنْ  لَمْ  :قَالَ  َعْمٍرو ْبنِ  هللاَّ ًشا َواَل  فَاِحًشا  هللاَّ  َوَكانَ  ُمتَفَحِّ

  . أَْخاَلقًا أََحاِسنُُكمْ  ِخيَاِرُكمْ  ِمنْ  :يَقُولُ 
 َسبَْبتُ  فََما :قَالَ ".  أََحًدا تَُسبَّنَّ  اَل  ": نصح لرجٍل قائالً له   أن النبيَّ  3562برقم  ي داودَ سنن أب -ب
ا بَْعَدهُ   ُمْنبَِسطٌ  َوأَْنتَ  أََخاكَ  تَُكلِّمَ  َوأَنْ  اْلَمْعُروفِ  ِمنْ  َشْيئًا تَْحقَِرنَّ  َواَل  :"قَالَ . َشاةً  َواَل  بَِعيًرا َواَل  َعْبًدا َواَل  ُحّرً
 َوإِْسبَالَ  َوإِيَّاكَ  اْلَكْعبَْينِ  فَإِلَى أَبَْيتَ  فَإِنْ  السَّاقِ  نِْصفِ  إِلَى إَِزاَركَ  َواْرفَعْ  اْلَمْعُروفِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  َوْجُھكَ  إِلَْيهِ 

َزارِ  َ  َوإِنَّ  اْلَمِخيلَةِ  ِمنْ  فَإِنََّھا اإْلِ  بَِما تَُعيِّْرهُ  فاََل  فِيكَ  يَْعلَمُ  بَِما َوَعيََّركَ  كَ َشتَمَ  اْمُرؤٌ  َوإِنْ  اْلَمِخيلَةَ  يُِحبُّ  اَل  هللاَّ
  " .◌ِ  َعلَْيه َذلِكَ  َوبَالُ  فَإِنََّما فِيهِ  تَْعلَمُ 
   ." خلقا أحسنكم القيامةِ  يومَ  امجلسً  مني أقربكم :" قال  1176:  رقم  صحيح الجامع -ج
  )  حسن(  :األلباني قال
 بالطعان المؤمنُ  ليس ": قال  النبي عن بن مسعود، هللا دعب عن 29برقم  الحاكم في المستدرك -د
   " .البذيء ال و الفاحش ال و اللعان ال و

  .الجامع صحيح في 5381):  صحيح: (  األلباني الشيخُ  قال
  
،والقتال من و التعصب لھم ،و الحسب،والنسب  ،التعزي بعزاء الجاھلية ھو التفاخر بالقبيلةإن  :اثانيً 

 .....أن ذلك من أعظم اآلثام ؛ألنھا تؤدي إلى تفكيك وحدة المجتمع اإلسالميوال شك ...انھم أجلھا مع إخو
تِي فِي أَْربَعٌ  :"  قَالَ   1550 برقم في صحيح مسلم ذلك  ثبت  اْلفَْخرُ  يَْتُرُكونَُھنَّ  اَل  اْلَجاِھلِيَّةِ  أَْمرِ  ِمنْ  أُمَّ
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 قَْبلَ  تَتُبْ  لَمْ  إَِذا النَّائَِحةُ  :َوقَالَ  ،َوالنِّيَاَحةُ ،  بِالنُُّجومِ  َوااْلْستِْسقَاءُ ،  اأْلَْنَسابِ  فِي َوالطَّْعنُ  ،اأْلَْحَسابِ  فِي
  .َجَربٍ  ِمنْ  َوِدْرعٌ  قَِطَرانٍ  ِمنْ  ِسْربَالٌ  َوَعلَْيَھا اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  تُقَامُ  َمْوتَِھا
 بَِعَزاءِ  تََعزَّى َمنْ  ":وھو العمله ،والجزاء من جنس جرمِ  لقى جزاءَ تن صاحب ھذا الجرم يفإ وعليه

وهُ  اْلَجاِھلِيَّةِ    ."تَْكنُوا َواَل  فَأَِعضُّ
  

، ورجم أو جلد بقتل القاتل  كاألمر ....بھذه الكلمات من تعزى بعزاء أھل الجاھلية ءبإيذا األمرإن : اثالثً 
 َعاقَْبتُمْ  َوإِنْ : يقول ...ابتداءً  وليس يكون عن جرمٍ دائًما فالعقاب ....قطع يد السارق كو الزاني ،
ابِِرينَ  َخْيرٌ  لَھُوَ  َصبَْرتُمْ  َولَئِنْ  بِهِ  ُعوقِْبتُمْ  َما بِِمْثلِ  فََعاقِبُوا   ).البقرة(  )126( لِلصَّ
من يعترض على عقوبة إيذاء من تعزى بعزاء الجاھلية بتلك الكلمات ،فالواجب عليه أن يعترض  إذن
،وقطع يد المرأة التي بقتل القاتل  ه المقدس كاألمرتي وردت في كتابِ الحدود ،والتعزيرات العلى ا أيضً 

  ....تمسك بالعضو الذكري للرجل تعارك مع زوجھا
  ...القوانين الوضعية التي تنص عليھا...أو عقوبة السجن والتغريم 

  
 واجبةً -ات تلك الكلم –ليس بھذه الكلمات فقط ،وليست   من تعزى بعزاء أھل الجاھلية ءإن إيذا: ارابعً 

سببًا في  ذلك فال مانع حتى ال يكون  -وھذه أشد -...؛بل إن وجدت عقوبة أخرى كالحبس ،أو التغريم 
  :يلي دليل ذلك ما...احبھاألصالكبر  الفتن ، تفكك وحدة المجتمع اإلسالمي ،ومصدًرا من مصادر

ِ  بَِحْبلِ  َواْعتَِصُموا :  قوله -1 ِ  نِْعَمتَ  َواْذُكُروا قُواتَفَرَّ  َواَل  َجِميًعا هللاَّ  بَْينَ  فَأَلَّفَ  أَْعَداءً  ُكْنتُمْ  إِذْ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ
ُ  يُبَيِّنُ  َكَذلِكَ  ِمْنھَا فَأَْنقََذُكمْ  النَّارِ  ِمنَ  ُحْفَرةٍ  َشفَا َعلَى َوُكْنتُمْ  إِْخَوانًا بِنِْعَمتِهِ  فَأَْصبَْحتُمْ  قُلُوبُِكمْ   ُكمْ لََعلَّ  آيَاتِهِ  لَُكمْ  هللاَّ

  )آل عمران(  )103( تَْھتَُدونَ 
ُ  َرِضيَ - َجابِرعن  3257برقم صحيح البخاري  -2   َمَعهُ  ثَابَ  َوقَدْ   النَّبِيِّ  َمعَ  َغَزْونَا :يَقُولُ   - َعْنهُ  هللاَّ

 اأْلَْنَصاِريُّ  فََغِضبَ  َصاِريًّاأَنْ  فََكَسعَ  لَعَّابٌ  َرُجلٌ  اْلُمَھاِجِرينَ  ِمنْ  َوَكانَ  َكثُُروا َحتَّى اْلُمَھاِجِرينَ  ِمنْ  نَاسٌ 
  النَّبِيُّ  فََخَرجَ  لَْلُمَھاِجِرينَ  يَا: اْلُمَھاِجِريُّ  َوقَالَ  .لأَْلَْنَصارِ  يَا :اأْلَْنَصاِريُّ  َوقَالَ  تََداَعْوا َحتَّى َشِديًدا َغَضبًا
 فَقَالَ  قَالَ  اأْلَْنَصاِريَّ  اْلُمَھاِجِريِّ  بَِكْسَعةِ  فَأُْخبِرَ  مْ َشأْنُھُ  َما :قَالَ  ثُمَّ  اْلَجاِھلِيَّةِ  أَْھلِ  َدْعَوى بَالُ  َما :فَقَالَ 

ِ  َعْبدُ  َوقَالَ  ".َخبِيثَةٌ  فَإِنََّھا َدُعوَھا :" النَّبِيُّ   إِلَى َرَجْعنَا لَئِنْ  َعلَْينَا تََداَعْوا أَقَدْ  :َسلُولَ  اْبنُ  أُبَيٍّ  ْبنُ  هللاَّ
ِ  َرُسولَ  يَا نَْقتُلُ  أاََل  :ُعَمرُ  فَقَالَ  اأْلََذلَّ  ِمْنَھا اأْلََعزُّ  لَيُْخِرَجنَّ  اْلَمِدينَةِ  ِ  لَِعْبدِ  اْلَخبِيثَ  َھَذا هللاَّ   النَّبِيُّ  فَقَالَ ؟  هللاَّ

  ". أَْصَحابَهُ  يَْقتُلُ  َكانَ  أَنَّهُ  النَّاسُ  يَتََحدَّثُ  اَل  :"
  

،وھذا بذلك  اء أھل الجاھلية و لم يأمرمن تعزى بعز لقولبايؤذ لم  أن النبي إذن يتبين لنا من الحديث
 ...من تعزى بعزاء أھل الجاھلية  يؤذ ؛ألنه لم  ى بعزاء الجاھليةزدليل على عدم وجوب إيذاء من تع

 ...بسبب الفتن ،ولكنه استخدم لين القول ،والكالم الطيب لجمح لجام الفتنة.
ة السب نفسه ،وذلك بعد لين القول حقيقس لليو  ،من تعزى بعزاء أھل الجاھلية ھو للزجر ءإيذافاألمر ب

   ...والكالم الطيب،
وهُ : فإن لم ينتھي قلنا له  ..،والضرورة تقدر بقدرھاالضرورة إال في حالك،وليس ذلك أَبِي بِھَنِ  أَِعضُّ

 
وهُ ما معنى : قد يقال: اخامسً    ؟تَْكنُوا َواَل  أَبِيهِ  بَِھنِ  فَأَِعضُّ
وهُ معنى َ: ◌ُ قلت عض الرجل يعضه  :فلغة العرب تقول.....سنانه ذكر أبيهأنه يعض بأراد ليس الم أَِعضُّ

زمن  يتحدثالحديث  يدعم ذلك ... و ليس المقصود عض باألسنان ،لزمه و لصق به  :أي: اعضيضً 
وليس  ،تلزم شجرة تعيش عندھا وتعتزل الفتن :أي) و لو أن تعض بأصل شجره ( :ففيه يقولالفتن 

  ... عض الشجرة بأسنانه بطبيعة الحالسي اإلنسانالمقصود أن 
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 حقيرة من المنى قطرة إال -ذكر أبيه-  ھن أبيه فيال يكون  اإلنسانأن  ھو :)الزم ھن أبيك( معنى و
فھا نحن نذكرك بأصلك , كذا و كذا  بأنك من قبيلة... ،وبقبيلتكبنسبك  مفتخرال أيھافإذا كنت  وعليه
   - ذكر أبيك – أبيك ھن من يفأنت لست سوى قطرة من من,  الحقيقي

, المتكبر  أيھافإذا تكلمت عن أصلك , من عورته و يداريھا  يستحي اإلنسانو من المعروف أن 
المتعزي بعزاء  وبةالذي يعرف عقو ...تحرص على ستره الذيخرجت منه و الذيفسنذكرك بأصلك 

 .. <<ينضبط فكره ويستقيم الجاھلية لن يفرح بحسبه وبنسبه مرة أخرى حتى
  
  

  :وذلك في عدة مواضع منھا .... إن الكتاَب المقدس يذكر لنا كلمات كثيرة غير الئقة:اسادسً 
ه ينسب الكتاُب المقدس -1 ك في ... إلى إشعياء النبيِّ  أنه سب قوَم عدد  57إصحاح  شعياءإ سفروذل
اِحَرِة، نَْسَل الْ «3 ا أَْنتُْم فَتَقَدَُّموا إِلَى ھُنَا يَا بَنِي السَّ انِيَةِ أَمَّ    !!فَاِسِق َوالزَّ
دس -2  اب المق ةٍ  ينسب الكت ر الئق اٍظ غي ا بألف بًا قبيًح ه س ه سب ابنَ اول أن ى ش ك ف... إل فرِ  يوذل  س

دد  20إصحاح  ولأليل ائصمو هُ 30ع اَل لَ اَن َوقَ ى يُونَاثَ اُوَل َعلَ ُب َش َي َغَض ِة «: فََحِم َج َن اْلُمتََعوِّ ا اْب يَ
َدِة، أََما عَ        !!؟ لِْمُت أَنََّك قَِد اْختَْرَت اْبَن يَسَّى لِِخْزيَِك َوِخْزِي َعْوَرِة أُمِّكَ اْلُمتََمرِّ

ديان -3 ه الث ا في رأة بم اتن الم اد إصحاح  ...يذكر الكتاب المقدس  وصف مف يد اإلنش فِر نش  5عدد  4س
َما أَْجَمَل ِرْجلَْيِك بِالنَّْعلَْيِن يَا بِْنَت 1عدد  7وفي إصحاح  .ثَْديَاِك َكِخْشفَتَْي ظَْبيٍَة، تَْوأََمْيِن يَْرَعيَاِن بَْيَن السَّْوَسنِ 

نَّاعٍ ! اْلَكِريمِ  َدْي َص ، َصْنَعِة يَ ُزوجٌ 2. َدَوائُِر فَْخَذْيِك ِمْثُل اْلَحلِيِّ َراٌب َمْم ا َش َرةٌ، الَ يُْعِوُزھَ َدوَّ أٌْس ُم تُِك َك رَّ . ُس
يََّجةٌ بِال ٍة ُمَس ْبَرةُ ِحْنطَ ِك ُص نِ بَْطنُ ةٍ 3. سَّْوَس ْوأََمْي ظَْبيَ فَتَْيِن، تَ ْديَاِك َكَخْش اجٍ 4. ثَ ْن َع ْرٍج ِم ِك َكبُ اِك . ُعنُقُ َعْينَ

ِل، 5. أَْنفُِك َكبُْرِج لُْبنَاَن النَّاِظِر تَُجاهَ ِدَمْشقَ . َكاْلبَِرِك فِي َحْشبُوَن ِعْنَد بَاِب بَثِّ َربِّيمَ  ُل اْلَكْرَم ِك ِمْث ِك َعلَْي َرْأُس
ذَّاتِ 6. َملٌِك قَْد أُِسَر بِاْلُخَصلِ . ُر َرْأِسِك َكأُْرُجَوانٍ َوَشعْ  ةُ بِاللَّ ا اْلَحبِيبَ الَِك أَيَّتُھَ ِذِه 7! َما أَْجَملَِك َوَما أَْح ِك ھ قَاَمتُ

ُذوقَِھا إِنِّي أَْصَعُد إِلَى النَّْخلَِة َوأُْمِسكُ «: قُْلتُ 8. َشبِيھَةٌ بِالنَّْخلَِة، َوثَْديَاِك بِاْلَعنَاقِيدِ  ونُ . »بُِع ِد  َوتَُك ْديَاِك َكَعنَاقِي ثَ
ائَِحةُ َعلَى ِشفَاِه النَّائِِمينَ . َوُكِك َكأَْجَوِد اْلَخْمرِ 9َوَرائَِحةُ أَْنفِِك َكالتُّفَّاِح،  ،اْلَكْرمِ  ائَِغةُ اْلُمَرْقِرقَةُ السَّ   .لَِحبِيبِي السَّ

ال إصحاح . ....يذكر الكتاب المقدس ھذا النص الغريب العجيب -4 انِ 15عدد 30سفر األمث ِة بِْنتَ : لِْلَعلُوقَ
  .»َكفَا«: ثاَلَثَةٌ الَ تَْشبَُع، أَْربََعةٌ الَ تَقُولُ . »!اتھَاِت، ھَ «

!" كفى:"وأربع ال تقول،ثالث ال تشبع ،" ھات ھات:"للعلقة بنتان تقوالن :"الترجمة اليسوعيةوبحسب   
ولكني أكتفي ھنا باإلعداد  ...ه عبارة غير الئقةبأكملِ  شروناإلصحاح الثالث و العفي سفِر حزقيال  -5

  :التالية
َسْت بِِھْم، وَجفَْتھُْم نَْفُسھَا17 ُسوھَا بِِزنَاھُْم، فَتَنَجَّ َوَكَشفَْت ِزنَاھَا 18. فَأَتَاھَا بَنُو بَابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َونَجَّ

َوأَْكثََرْت ِزنَاھَا بِِذْكِرھَا أَيَّاَم ِصبَاھَا الَّتِي فِيھَا 19. َما َجفَْت نَْفِسي أُْختَھَاَوَكَشفَْت َعْوَرتَھَا، فََجفَْتھَا نَْفِسي، كَ 
َواْفتَقَْدِت 21. َوَعِشقَْت َمْعُشوقِيِھِم الَِّذيَن لَْحُمھُْم َكلَْحِم اْلَحِميِر َوَمنِيُّھُْم َكَمنِيِّ اْلَخْيلِ 20. َزنَْت بِأَْرِض ِمْصرَ 

يُِّد «22 .اِك بَِزْغَزَغِة اْلِمْصِريِّيَن تََرائِبَِك ألَْجِل ثَْدِي ِصبَاكِ َرِذيلَةَ ِصبَ  ألَْجِل ذلَِك يَا أُھُولِيبَةُ، ھَكَذا قَاَل السَّ
بُّ  اقَِك الَِّذيَن َجفَْتھُْم نَْفُسِك، َوآتِي بِِھْم َعلَْيِك ِمْن ُكلِّ ِجھَةٍ : الرَّ ي بَابَِل َوُكلَّ بَنِ 23: ھأَنََذا أُھَيُِّج َعلَْيِك ُعشَّ

وَر، ُشبَّاُن َشْھَوٍة، ُوالَةٌ َوِشَحٌن ُكلُّھُْم رُ  َؤَساُء َمْرَكبَاٍت اْلَكْلَدانِيِّيَن، فَقُوَد َوُشوَع َوقُوَع، َوَمَعھُْم ُكلُّ بَنِي أَشُّ
  .َوُشھََراءُ 

فيھا ] ثم يقول[وصورھا  اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناھا: عنه قول األب متى المسكينواألعجب 
صــ (في العھد القديم  األنبياءالنبوة و(كتابة جاء ذلك في   !....كل وساخة الزنا وفحشاء اإلنسان

  :قائالً )227:226
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معناھا و صورھا في مخاطبة  أحطو سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في   
وفحشاء ، عليھم فيھا كل وساخة الزنا  هحزقيال نبوتيفتتح بھم  اإصحاحً أربعة وعشرون  إسرائيل أھل

أھـ...اإلنسان   
  !؟).... الكتاب مقدس(في  من عند هللاِ  لفاظ في كتابٍ ألاتوجد ھذه لماذا :  وأتساءل

  وما ھو رد المعترضين على تلك النصوص ؟
  
  

  ! ثكلتك أمك :أصحابهِ بعض ل يقول نبيٌّ                                    
  
   !!؟ "مكثكلتك أُ "  : قال له؛  امعاذً كم ھم كما سب نبيُّ أصحابَ  اأن يسبو األنبياءِ  من أخالقِ  ھل: اولقا

برقم   )كف اللسان في الفتنة(باب  ) الفتن ( بكتا ماجةَ  ابنِ  سننِ في نا ھو ما ثبت قولِ والدليل على 
ثَ  3963 ُد ْبُن أَبِي ُعَمَر اْلَعَدنِيُّ َحدَّ ثَنَا ُمَحمَّ ِ ْبُن ُمَعاٍذ َعْن َمْعَمٍر َعْن َعاِصِم ْبِن أَبِي النُُّجوِد َعنْ َحدَّ  نَا َعْبُد هللاَّ

 :فِي َسفٍَر فَأَْصبَْحُت يَْوًما قَِريبًا ِمْنهُ َونَْحُن نَِسيُر فَقُْلتُ  ُكْنُت َمَع النَّبِيِّ  :أَبِي َوائٍِل َعْن ُمَعاِذ ْبِن َجبٍَل قَالَ 
ِ أَخْ  لَقَْد َسأَْلَت َعِظيًما َوإِنَّهُ لَيَِسيٌر َعلَى َمْن  :بِْرنِي بَِعَمٍل يُْدِخلُنِي اْلَجنَّةَ َويُبَاِعُدنِي ِمْن النَّاِر قَالَ يَا َرُسوَل هللاَّ

َكاةَ َوتَُصوُم رَ  اَلةَ َوتُْؤتِي الزَّ َ اَل تُْشِرُك بِِه َشْيئًا َوتُقِيُم الصَّ ُ َعلَْيِه تَْعبُُد هللاَّ َرهُ هللاَّ َمَضاَن َوتَُحجَّ اْلبَْيَت ثُمَّ يَسَّ
َدقَةُ تُْطفُِئ اْلَخِطيئَةَ َكَما يُْطفُِئ النَّاَر اْلمَ  :قَالَ  ْوُم ُجنَّةٌ َوالصَّ ُجِل أاََل أَُدلَُّك َعلَى أَْبَواِب اْلَخْيِر الصَّ اُء َوَصاَلةُ الرَّ

أاََل  :مَّ قَالَ ثُ  }اْلَمَضاِجِع َحتَّى بَلََغ َجَزاًء بَِما َكانُوا يَْعَملُونَ  تَتََجافَى ُجنُوبُُھْم َعنْ {  : ِمْن َجْوِف اللَّْيِل ثُمَّ قََرأَ 
بَلَى فَأََخَذ :أاََل أُْخبُِرَك بِِماَلِك َذلَِك ُكلِِّه قُْلُت :أُْخبُِرَك بَِرْأِس اأْلَْمِر َوَعُموِدِه َوُذْرَوِة َسنَاِمِه اْلِجَھاُد ثُمَّ قَاَل 

ِ َوإِنَّا لَُمَؤاَخُذوَن بَِما نَتََكلَُّم بِِه قَالَ  :تَُكفُّ َعلَْيَك َھَذا قُْلتُ  :بِلَِسانِِه فَقَالَ  َك يَا ُمَعاُذ َوَھْل  :يَا نَبِيَّ هللاَّ ثَِكلَْتَك أُمُّ
  .يُِكبُّ النَّاَس َعلَى ُوُجوِھِھْم فِي النَّاِر إاِلَّ َحَصائُِد أَْلِسنَتِِھمْ 

  
 الشبھة ىالرد عل •

  
  :منھا اإلسنادِ  صحيحةِ  طرقٍ  جاء من عدةِ  الحديثَ ذا ھ إن   : أوالً 

(  الرغيب التعليق ،)  413(  اإلرواء ، صحيح : األلباني تحقيق. ... الحديث محل شبھة المعترضين -1
  .) 2 -  1(  شيبة أبي البن اإليمان تخريج ،)  6 - 5/  4
 332في سنن أبي داود برقم  -  رحمه هللاُ  -لباني وصححه األ،  281برقم  داود في سننه أبى سنن -2

ِ  :قَالَ  ◌ٍ  َعْن أَبِي َذرّ  بََذِة  :فَقَالَ  اْجتََمَعْت ُغنَْيَمةٌ ِعْنَد َرُسوِل هللاَّ يَا أَبَا َذرٍّ اْبُد فِيَھا فَبََدْوُت إِلَى الرَّ
تَّ فَأَتَْيُت النَّبِيَّ  َك أَبَا :فََسَكتُّ فَقَاَل :فَقَاَل أَبُو َذرٍّ  فََكانَْت تُِصيبُنِي اْلَجنَابَةُ فَأَْمُكُث اْلَخْمَس َوالسِّ ثَِكلَْتَك أُمُّ

َك اْلَوْيُل فََدَعا لِي بَِجاِريٍَة َسْوَداَء فََجاَءْت بُِعسٍّ فِيِه َماٌء فََستََرْتنِي بِثَْوٍب َواْستَتَْرتُ  اِحلَِة َذرٍّ أِلُمِّ  بِالرَّ
ِعيُد الطَّيُِّب َوُضوُء اْلُمْسلِِم َولَْو إِلَى َعْشِر ِسنِيَن فَإَِذا َوَجْدَت  :باًَل فَقَالَ َواْغتََسْلُت فََكأَنِّي أَْلقَْيُت َعنِّي جَ  الصَّ

َدقَةِ  ٌد ُغنَْيَمةٌ ِمْن الصَّ   . َوَحِديُث َعْمٍرو أَتَمُّ  :قَاَل أَبُو َداُود. اْلَماَء فَأَِمسَّهُ ِجْلَدَك فَإِنَّ َذلَِك َخْيٌر َوقَاَل ُمَسدَّ
؛  المعترضونكما ذكر  وحده  ذٍ لمعاوليس  ، اأيضً  بي ذرٍ ألو ، لمعاذٍ قال ثكلتك أمك    النبيَّ  نأ نالحظ

  ....العلميةِ  األمانةِ  ھذا من بابِ 
  

َك  : " ھل قول النبيِّ  :ھويطرح نفسه  الً سؤاھناك  إن : اثانيً  كما  هصحابِ أل  سب منه "ثَِكلَْتَك أُمُّ
  ؟  ...المعترضونفھم 

العرب وال يراد بھا الدعاء  ةِ تجري على ألسن ت كانتالكلما تلك ألن ؛ قط سب ذلك ليس في : الجواب 
  ....أو السب 
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وھو  اغريبً  ايتصرف تصرفً  اشخصً  أيتر إذاأنك  الدارج عندنا في مصرَ :  يتضح المقال لوبالمثا 
،  هبيتِ  عليه  بخرابِ تقصد أن تدعو  أنت ال  !)يخرب بيتك( :تقول له وكأخ أو،  كأو صديق ، صاحبك

   .ين يعند المصر ةشائع ة؛ لكنھا عبار وال تقصد أن تسبه
  :كما يلي   الحديثِ  في شرِح◌ِ  - رحمھم هللا - العلماءِ  قولُ  سبقيدعم ما و
   :في شرح سنن أبى داود دعون المعبو قال صاحبُ  -1

ْرأَة )ثَِكلَْتك أُّمك أَبَا َذّر ( :قوله  ى  الثُّْكل فِْقَدان اْلَم ِري َعلَ ة تَْج ِذِه اْلَكلَِم ال َھ ك ، َوأَْمثَ َدْتك أُّم دَھا أَْي فَقَ َولَ
ه َذا قَْول َعاء ، َوَك دُّ ا ال َراد بَِھ اَلك   أَْلِسنَتھْم َواَل يُ ْزن َواْلَھ ل اْلُح َعاء ، َواْلَوْي دُّ ِه ال ِرْد بِ ْم يُ ل لَ ك اْلَوْي أِلُمِّ

  أھـ .َواْلَمَشقَّة
ا ُھوَ  :مسلمٍ  ه لصحيحِ في شرحِ  النوويُّ  اإلمامُ  قال -2  نِيَّة باَِل  َكاَلمَھا َوْصل فِي اْلَعَرب َعاَدة بِهِ  َجَرتْ  ِممَّ
 أَْشبَعَ  اَل (  ُمَعاِويَة َحِديث َوفِي)  ِسنّك َكبَِرتْ  اَل (  اْلَحِديث َھَذا َوفِي حلقي عقري ، يَِمينك تَِربَتْ :  َكقَْولِهِ  ،

َعاء َحقِيقَة َذلِكَ  ِمنْ  بَِشْيءٍ  يَْقِصُدونَ  اَل  َذلِكَ  َونَْحو)  بَْطنك هللاَّ   -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َصلَّى - يَُكنْ  َولَمْ  ...الدُّ
ًشا َواَل  فَاِحًشا  ، سَدوْ  َعلَى اُْدعُ :  قَالُوا أَنَُّھمْ  اْلَحِديث َھَذا فِي َسبَقَ  َوقَدْ  ، لِنَْفِسهِ  ُمْنتَقًِما َواَل  لَعَّانًا َواَل  ُمتَفَحِّ

 أھـ .أَْعلَم َوَهللاَّ "  يَْعلَُمونَ  اَل  فَإِنَُّھمْ  لِقَْوِمي اِْغفِرْ  اللَُّھمَّ : "  َوقَالَ "  َدْوًسا اِْھدِ  اللَُّھمَّ : "  فَقَالَ 
 وافھمأن ي على الحديثِ  ھمكمِ قبل حُ المعترضين كان يجب على  يتضح لنا أنه من خالل ما سبقإًذا   

  .  فيھا قيل التيه األصلية بيئتِ  في اللغويه مقصودِ  ىإل بالرجوعِ وذلك  ، أوالً  مدلول اللفظ
فھي عرف ) ثكلتك أمك(كم أن يغير كلمة نبيِّ كان على  عرف فاسد و) يخرب بيتك(:قول ن إ :ن قيلإ 

  فاسد؟
سوف  إنسان كلَّ◌َ ثم إن ، العرب  لغةھي بل ليست بعرف  وغيرھا) ثكلتك أمك(ھذه الكلمات إن : قلتُ  

  . ةلمحا الوھذا واقع ، في الدنيا  الموتِ  وأمه ستفقده عن طريقِ ، ه يفقد أمَ 
  

" يا شيطان : "  بطرس الحواريينكبيرِ  صاحبهأنه سب  المسيح يسوع ىإلنسب ي ىإنجيل مت إن: اثالثً 
!   
    

عدد 16اإلصحاح ذلك في  جاء !؟ ...إليه سببحسب ما نُ  هألصحابِ  من يسوعَ  األيس ھذا سبً :وأتساءل
ِ لِكْن بَِما لِلنَّاسِ ! َشْيطَانُ  اْذھَْب َعنِّي يَا«:لِبُْطُرسَ  اْلتَفََت َوقَالَ فَ 23   .»أَْنَت َمْعثََرةٌ لِي، ألَنََّك الَ تَْھتَمُّ بَِما 

  :أنه أھان التالميذ في عدة نصوص منھا بولس الرسول  ىإل  األناجيلُ  وتنسب 
 كرنثوس أھلِ  إلى ه الثانيةرسالتِ وذلك في  ... ةكذب بأنھم أخوة واصفًا إياھم التالميذَ  سب -1
بِأَْسفَاٍر ِمَراًرا َكثِيَرةً، بِأَْخطَاِر 26عدد اإلصحاحِ  نفسِ  في حٍ وبوضذلك  ونقرأ  )15/ 1عدد 11إصحاح (

يَِّة، ُسيُول، بِأَْخطَاِر لُُصوٍص، بِأَْخطَاٍر ِمْن ِجْنِسي، بِأَْخطَاٍر ِمَن األَُمِم، بِأَْخطَاٍر فِي اْلَمِدينَةِ  ، بِأَْخَطاٍر فِي اْلبَرِّ
 .بِأَْخطَاٍر فِي اْلبَْحِر، بِأَْخطَاٍر ِمْن إِْخَوٍة َكَذبَةٍ 

ا أَتَى بُْطُرُس 11عدد 2رسالته إلى أھل غالطية إصحاح، وذلك في  أتھم التالميذ بالرياء -2 َولِكْن لَمَّ
ألَنَّهُ قَْبلََما أَتَى قَْوٌم ِمْن ِعْنِد يَْعقُوَب َكاَن يَأُْكُل َمَع األَُمِم، 12. وًماإِلَى أَْنطَاِكيَةَ قَاَوْمتُهُ ُمواَجھَةً، ألَنَّهُ َكاَن َملُ 

ُر َويُْفِرُز نَْفَسهُ، َخائِفًا ِمَن الَِّذيَن ھُْم ِمَن اْلِختَانِ  ا أَتَْوا َكاَن يَُؤخِّ َوَراَءى َمَعهُ بَاقِي اْليَھُوِد أَْيًضا، 13. َولِكْن لَمَّ
    !بَْرنَابَا أَْيًضا اْنقَاَد إِلَى ِريَائِِھمْ َحتَّى إِنَّ 

رسالته إلى أھل في وذلك  ...،واصفا إياھم بأنھم أغبياء ھمفي دعوتھم ل نيالغالطيسُب  األعجب أنه-3
؟ أَْنتُ 1 عدد 3غالطية إصحاح  ُم الَِّذيَن أََماَم أَيُّھَا اْلَغالَِطيُّوَن األَْغبِيَاُء، َمْن َرقَاُكْم َحتَّى الَ تُْذِعنُوا لِْلَحقِّ

أَبِأَْعَماِل النَّاُموِس أََخْذتُُم : أُِريُد أَْن أَتََعلََّم ِمْنُكْم ھَذا فَقَطْ 2! ُعيُونُِكْم قَْد ُرِسَم يَُسوُع اْلَمِسيُح بَْينَُكْم َمْصلُوبًا
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وَح أَْم بَِخبَِر اإِليَماِن؟  لُوَن اآلَن بِاْلَجَسِد؟ أَبَْعَدَما اْبتَ ! أَھَكَذا أَْنتُْم أَْغبِيَاءُ 3الرُّ وِح تَُكمَّ أَھَذا اْلِمْقَداَر 4َدْأتُْم بِالرُّ
اٍت فِيُكْم، أَبِأَْعَماِل النَّاُموِس أَْم بَِخبَِر اإِليَماِن؟5! اْحتََمْلتُْم َعبَثًا؟ إِْن َكاَن َعبَثًا وَح، َويَْعَمُل قُوَّ   فَالَِّذي يَْمنَُحُكُم الرُّ

ِرَسالَة  وذلك في .....واصفا أيھا بالغباء الكتاب نسب لبولس انه سب نفسهاألعجب مما سبق كله أن -4
ُسوِل الثَّانِيةُ إِلَى أَْھِل ُكوِرْنثُوسَ  ! أَْنتُْم أَْلَزْمتُُمونِي. قَْد ِصْرُت َغبِيًّا َوأَنَا أَْفتَِخرُ 11عدد 12إصحاح  بُولَُس الرَّ

ُسِل، َوإِْن ُكْنُت لَْسُت َشْيئًاألَنَّهُ َكاَن يَْنبَِغي أَْن أُْمَدَح ِمْنُكمْ    .، إِْذ لَْم أَْنقُْص َشْيئًا َعْن فَائِقِي الرُّ
 

ا «3عدد  57إصحاح  شعياءإ سفرفي وذلك  ...هأنه سب قومَ   إشعياء النبيِّ  ىإل المقدس وينسب الكتابُ  أَمَّ
اِحَرِة، نَْسَل اْلفَاسِ  انِيَةِ أَْنتُْم فَتَقَدَُّموا إِلَى ھُنَا يَا بَنِي السَّ    !!ِق َوالزَّ

يل ئصمو سفرِ  يذلك فو... الئقةٍ  غير بألفاظٍ  اا قبيحً سبً  هأنه سب ابنَ شاول  ىإل )الكتاب المقدس(وينسب  
َدِة، أََما «: فََحِمَي َغَضُب َشاُوَل َعلَى يُونَاثَاَن َوقَاَل لَهُ 30عدد  20إصحاح  ولألا َجِة اْلُمتََمرِّ يَا اْبَن اْلُمتََعوِّ

      !!؟ ُت أَنََّك قَِد اْختَْرَت اْبَن يَسَّى لِِخْزيَِك َوِخْزِي َعْوَرِة أُمِّكَ َعلِمْ 

ولكني أكتفي ھنا  ...ه عبارة غير الئقةبأكملِ  اإلصحاح الثالث و العشرونفي سفِر حزقيال وھذا  
  :باإلعداد التالية

ُسوھَا بِ 17 َسْت بِِھْم، وَجفَْتھُْم نَْفُسھَافَأَتَاھَا بَنُو بَابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َونَجَّ َوَكَشفَْت ِزنَاھَا 18. ِزنَاھُْم، فَتَنَجَّ
َوأَْكثََرْت ِزنَاھَا بِِذْكِرھَا أَيَّاَم ِصبَاھَا الَّتِي فِيھَا 19. َوَكَشفَْت َعْوَرتَھَا، فََجفَْتھَا نَْفِسي، َكَما َجفَْت نَْفِسي أُْختَھَا

َواْفتَقَْدِت 21. قَْت َمْعُشوقِيِھِم الَِّذيَن لَْحُمھُْم َكلَْحِم اْلَحِميِر َوَمنِيُّھُْم َكَمنِيِّ اْلَخْيلِ َوَعشِ 20. َزنَْت بِأَْرِض ِمْصرَ 
يُِّد «22 .َرِذيلَةَ ِصبَاِك بَِزْغَزَغِة اْلِمْصِريِّيَن تََرائِبَِك ألَْجِل ثَْدِي ِصبَاكِ  ألَْجِل ذلَِك يَا أُھُولِيبَةُ، ھَكَذا قَاَل السَّ

بُّ ال اقَِك الَِّذيَن َجفَْتھُْم نَْفُسِك، َوآتِي بِِھْم َعلَْيِك ِمْن ُكلِّ ِجھَةٍ : رَّ بَنِي بَابَِل َوُكلَّ 23: ھأَنََذا أُھَيُِّج َعلَْيِك ُعشَّ
وَر، ُشبَّاُن َشْھَوٍة، ُوالَةٌ َوِشَحنٌ  ُكلُّھُْم ُرَؤَساُء َمْرَكبَاٍت  اْلَكْلَدانِيِّيَن، فَقُوَد َوُشوَع َوقُوَع، َوَمَعھُْم ُكلُّ بَنِي أَشُّ

  .َوُشھََراءُ 
فيھا ] ثم يقول[وصورھا  اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناھا: عنه قول األب متى المسكينواألعجب 

صــ (في العھد القديم  األنبياءالنبوة و(كتابة جاء ذلك في   !....كل وساخة الزنا وفحشاء اإلنسان
  :قائالً )227:226

معناھا و صورھا في  أحطف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في و سو     
، عليھم فيھا كل وساخة الزنا  هيفتتح بھم حزقيال نبوت اإصحاحً أربعة وعشرون  إسرائيل أھلمخاطبة 
أھـ...اإلنسانوفحشاء    

  !؟ ....)مقدس كتابال(في  من عند هللاِ  لفاظ في كتابٍ ألاتوجد ھذه لماذا  : وأتساءل

   وما ھو رد المعترضين على تلك النصوص ؟

                                                
  )!حمزة(نبيُّ يُسب من أصحابِه                                                               

  
ف لنبيٍّ يسمح انه يُسب من قبل كي: قائلين، من خاللھا طعن في رسوِل هللا أن أثيروا شبھة يعتقدون 

في الحديث الذي رواه مسلم   أصحابه ،أھذا ھو التوقير الذي علمھم إياه مستدلين على ذلك بفعل حمزة
 رِ َواْلبُسْ  التَّْمرِ  َوِمنْ  اْلِعنَبِ  َعِصيرِ  ِمنْ  تَُكونُ  أَنََّھا َوبَيَانِ  اْلَخْمرِ  ْحِريمِ تَ ( ابب) أْلَْشِربَةِ ا( ِكتَابفي صحيحه 

بِيبِ  ا َوَغْيِرَھا َوالزَّ ِ  َرُسولِ  َمعَ  َشاِرفًا أََصْبتُ  :قَالَ  طَالِبٍ  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  3660برقم  )يُْسِكرُ  ِممَّ  فِي هللاَّ
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ِ  َرُسولُ  َوأَْعطَانِي ،بَْدرٍ  يَْومَ  َمْغنَمٍ   أُِريدُ  َوأَنَا اأْلَْنَصارِ  ِمنْ  َرُجلٍ  بَابِ  ِعْندَ  يَْوًما فَأَنَْختُُھَما أُْخَرى َشاِرفًا هللاَّ
 ْبنُ  َوَحْمَزةُ  فَاِطَمةَ  َولِيَمةِ  َعلَى بِهِ  فَأَْستَِعينَ  قَْينُقَاعَ  بَنِي ِمنْ  َصائِغٌ  َوَمِعي أِلَبِيَعهُ  إِْذِخًرا َعلَْيِھَما أَْحِملَ  أَنْ 

  النَِّواءِ  لِلشُُّرفِ  َحْمزُ  يَا أاََل  فَقَالَتْ  تَُغنِّيهِ  قَْينَةٌ  َمَعهُ  اْلبَْيتِ  َذلِكَ  فِي يَْشَربُ  اْلُمطَّلِبِ  َعْبدِ 
 َوِمنْ  ِشَھابٍ  اِلْبنِ  :قُْلتُ  .أَْكبَاِدِھَما ِمنْ  أََخذَ  ثُمَّ  َخَواِصَرُھَما َوبَقَرَ  أَْسنَِمتَُھَما فََجبَّ  بِالسَّْيفِ  َحْمَزةُ  إِلَْيِھَما فَثَارَ 

 نَبِيَّ  فَأَتَْيتُ  أَْفظََعنِي َمْنظَرٍ  إِلَى فَنَظَْرتُ  :َعلِيٌّ  قَالَ  :ِشَھابٍ  اْبنُ  قَالَ  بَِھا فََذَھبَ  أَْسنَِمتَُھَما َجبَّ  قَدْ  :قَالَ  السَّنَامِ 
 ِ  َعلَْيهِ  فَتََغيَّظَ  َحْمَزةَ  َعلَى فََدَخلَ  َمَعهُ  َواْنطَلَْقتُ  َزْيدٌ  َوَمَعهُ  فََخَرجَ  اْلَخبَرَ  فَأَْخبَْرتُهُ  َحاِرثَةَ  ْبنُ  َزْيدُ  َوِعْنَدهُ  هللاَّ

ِ  َرُسولُ  فََرَجعَ  ؟آِلبَائِي َعبِيدٌ  إاِلَّ  أَْنتُمْ  َھلْ  :فَقَالَ  بََصَرهُ  َحْمَزةُ  فََرفَعَ    . َعْنُھمْ  َخَرجَ  َحتَّى يُقَْھقِرُ  هللاَّ
  

  الرد على الشبھة 
  
حتى أن ....بمعاملته الحسنة ،وبطيبة قلبه معھم  أجبر أصحابه على التأسي به  إن محمًدا  :أوالً :

كما كان من  فداك أبي وأمي يا رسول هللا ،وآخرين يضحون بأرواحھم ودمائھم  فدائه :م يقول أحدھ
وھذا ما  إال حمزة ا ليس منافقًا أساء األدب مع رسوِل هللا ولم يُنقل لنا أن صحابيً ...يوِم أُحٍد وغيره

  ...ثم دائرِة اإلففيه عذٌر قوي لحمزةَ ر يخرجه من  -إن شاء هللاُ -سيأتي بيانه 
  

  جعله :؟ أي أَبِي َعبِيدُ  إاِلَّ  أَْنتُمْ  َھلْ  للنبيِّ  لما قال حمزةٌ :إن ھناك سؤاالً يطرح نفَسه ھو:ثانيًا
  !عبداً لكافر 

  :الجواب على ذلك يتضح من وجھين فيھما عذر وقوي لحمزة 
كما تذكر الروايةُ  في ذلك ،ورجع عنه سكر حتى زال عقلُه فعذره النبيُّ  أن حمزة:الوجه األول

  :كما يليوأقوال العلماء  ،؛يدعم ذلك روايات أخرى،وكان ذلك قبل تحريِم الخمر 
 أَنَّهُ  طَالِبٍ  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ  2202برقم) َواْلَكإَلِ  اْلَحطَبِ  بَْيعِ  (بَاب)  اْلُمَساقَاةِ  (ِكتَابصحيح البخاري -1

  :قَالَ 
ِ  َرُسولِ  َمعَ  َشاِرفًا أََصْبتُ  ِ  َرُسولُ  َوأَْعطَانِي قَالَ  بَْدرٍ  يَْومَ  َمْغنَمٍ  فِي هللاَّ  يَْوًما فَأَنَْختُُھَما أُْخَرى َشاِرفًا  هللاَّ

 قَْينُقَاعَ  بَنِي ِمنْ  َصائِغٌ  َوَمِعي أِلَبِيَعهُ  إِْذِخًرا َعلَْيِھَما أَْحِملَ  أَنْ  أُِريدُ  َوأَنَا اأْلَْنَصارِ  ِمنْ  َرُجلٍ  بَابِ  ِعْندَ 
 َحْمزُ  يَا أاََل  فَقَالَتْ  قَْينَةٌ  َمَعهُ  اْلبَْيتِ  َذلِكَ  فِي يَْشَربُ  الُمطَّلِبِ  َعْبدِ  ْبنُ  َوَحْمَزةُ  فَاِطَمةَ  َولِيَمةِ  َعلَى بِهِ  أَْستَِعينَ فَ 

  النَِّواءِ  لِلشُُّرفِ 
 َوِمنْ  :ِشَھابٍ  اِلْبنِ  قُْلتُ  أَْكبَاِدِھَما ِمنْ  أََخذَ  ثُمَّ  ُھَماَخَواِصرَ  َوبَقَرَ  أَْسنَِمتَُھَما فََجبَّ  بِالسَّْيفِ  َحْمَزةُ  إِلَْيِھَما فَثَارَ 

 أَْفظََعنِي َمْنظَرٍ  إِلَى فَنَظَْرتُ :  َعلِيٌّ  قَالَ : ِشَھابٍ  اْبنُ  قَالَ  .بَِھا فََذَھبَ  أَْسنَِمتَُھَما َجبَّ  قَدْ  :قَالَ ؟ السَّنَامِ 
ِ  نَبِيَّ  فَأَتَْيتُ   فَتََغيَّظَ  َحْمَزةَ  َعلَى فََدَخلَ  َمَعهُ  فَاْنطَلَْقتُ  َزْيدٌ  َوَمَعهُ  فََخَرجَ  اْلَخبَرَ  فَأَْخبَْرتُهُ  ةَ َحاِرثَ  ْبنُ  َزْيدُ   هللاَّ
ِ  َرُسولُ  فََرَجعَ  آِلبَائِي َعبِيدٌ  إاِلَّ  أَْنتُمْ  َھلْ  َوقَالَ  بََصَرهُ  َحْمَزةُ  فََرفَعَ  َعلَْيهِ   َذلِكَ وَ  َعْنُھمْ  َخَرجَ  َحتَّى يُقَْھقِرُ   هللاَّ
  اْلَخْمرِ  تَْحِريمِ  قَْبلَ 

 ْبنِ  َعلِيِّ  َعنْ   ( 1139 طَالِبٍ  أَبِي ْبنِ  َعلِيِّ  ُمْسنَدِ  َوِمنْ ( بِاْلَجنَّةِ  اْلُمبَشَِّرينَ  اْلَعَشَرةِ  ُمْسنَدُ  مسند أحمد -2
  َعلِيٌّ  قَالَ  :قَالَ   طَالِبٍ  أَبِي

ِ  َرُسولِ  َمعَ  َشاِرفًا أََصْبتُ  ِ  َرُسولُ  َوأَْعطَانِي بَْدرٍ  يَْومَ  ْغنَمِ اْلمَ  فِي  هللاَّ  يَْوًما فَأَنَْختُُھَما أُْخَرى َشاِرفًا  هللاَّ
 أِلَْستَِعينَ  قَْينُقَاعَ  بَنِي ِمنْ  َصائِغٌ  َوَمِعي أِلَبِيَعهُ  إِْذِخًرا َعلَْيِھَما أَْحِملَ  أَنْ  أُِريدُ  َوأَنَا اأْلَْنَصارِ  ِمنْ  َرُجلٍ  بَابِ  ِعْندَ 
 فََجبَّ  بِالسَّْيفِ  َحْمَزةُ  إِلَْيِھَما فَثَارَ  اْلبَْيتِ  َذلِكَ  فِي يَْشَربُ  اْلُمطَّلِبِ  َعْبدِ  ْبنُ  َوَحْمَزةُ  فَاِطَمةَ  َولِيَمةِ  ىَعلَ  بِهِ 

 فََذَھبَ  أَْسنَِمتَُھَما َجبَّ  قَالَ  السَّنَامِ  َوِمنْ  ِشَھابٍ  اِلْبنِ  قُْلتُ  أَْكبَاِدِھَما ِمنْ  أََخذَ  ثُمَّ  َخَواِصَرُھَما َوبَقَرَ  أَْسنَِمتَُھَما
ِ  نَبِيَّ  فَأَتَْيتُ  أَْفظََعنِي َمْنظَرٍ  إِلَى فَنَظَْرتُ  قَالَ  بَِھا  َوَمَعهُ  فََخَرجَ  اْلَخبَرَ  فَأَْخبَْرتُهُ  َحاِرثَةَ  ْبنُ  َزْيدُ  َوِعْنَدهُ   هللاَّ
 فََرَجعَ  أِلَبِي َعبِيدٌ  إاِلَّ  أَْنتُمْ  َھلْ  فَقَالَ  بََصَرهُ  َحْمَزةُ  فََرفَعَ  هِ َعلَيْ  فَتََغيَّظَ  َحْمَزةَ  َعلَى فََدَخلَ  َمَعهُ  فَاْنطَلَقَ  َزْيدٌ 

ِ  َرُسولُ    .اْلَخْمرِ  تَْحِريمِ  قَْبلَ  َوَذلِكَ  َعْنُھمْ  َخَرجَ  َحتَّى يُقَْھقِرُ   هللاَّ
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 حمزةُ  قال :-رحمه هللا–قال  )حق بغير المسلم سب تحريم (باب شرح رياض الصالحين البن عثيمين-3

 سكران وھو حمزةُ  له فقال معه فتكلم سكران  النبيُّ  رآه حين  النبي أخيه البن  المطلب عبد بنُ 
 ينزل أن قبل وھذا يقول بما يؤاخذ ال والسكران، سكران لكنه بشعة كلمة وھذه !؟أبي عبيد إال أنتم ھل:

  أھـ.الخمر تحريم
 عم  المطلب عبد بن حمزة ):المياه( باب ) الطھارة( كتاب المختصر على شرح بلوغ المرام-4

 أبي عبيد إال أنتم ھل حمزة له فقال الخمر تحرم أن قبل سكران وھو  النبي أتاه حين   هللا رسول
 أھـ.سكران وھو ذلك قال
 الكفر إلى وحديث إدّ  قول وھذا العربي ابنُ  قال :3 ج المناوي - الصغير الجامع شرح القدير فيض -5

  أھـ.عذره ما بمحرم كان زواله ولو حينئذ مباحا كان بما عقله لزوال فيه  المصطفى وعذره ،ممتد
  :كان معذوًرا بمقتضى الشرع ألدلٍة منھا دل ما سبق على أن حمزة 

ُ  َوَكانَ  قُلُوبُُكمْ  تََعمََّدتْ  َما َولَِكنْ  بِهِ  أَْخطَأْتُمْ  فِيَما ُجنَاحٌ  َعلَْيُكمْ  َولَْيسَ   : قوله -1   )5( َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ
  )األحزاب(
ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  اْلِغفَاِريِّ  َذرٍّ  أَبِي َعنْ  2033 برقم سنن ابن ماجة -2 َ  إِنَّ :"  هللاَّ  َعنْ  تََجاَوزَ  هللاَّ

تِي َ  أُمَّ   ".َعلَْيهِ  اْستُْكِرُھوا َوَما َوالنِّْسيَانَ  اْلَخطَأ
 يَفِيقَ  َحتَّى َعْقلِهِ  َعلَى اْلَمْغلُوبِ  اْلَمْجنُونِ  َعنْ  ثاََلثَةٍ  َعنْ  اْلقَلَمُ  ُرفِعَ :"  قَالَ  3823 سنن أبي داوَد برقم-3
بِيِّ  َوَعنْ ،  يَْستَْيقِظَ  َحتَّى النَّائِمِ  َوَعنْ ،    ." يَْحتَلِمَ  َحتَّى الصَّ

كما  ّ◌◌ِ  بيفي حاِل اليقظِة، وحضوِر عقله قدم أعز ما يملك روَحه وجسَده ومالَه للن ويكفي أنه 
  .في يوم أحد..ھو معلوم

  
ھو ما  ھذا لهوكان حديَث عھٍد بإسالٍم فال نھمل ھذا الجانب أيًضا، فقد يكون ق أن حمزة : الوجه الثاني

  ...اعتاد عليه في الجاھليِة أمًدا طويالً في سكره
  

 -أصحاب نبيھم وزوجاتھم  –إن الكتاَب المقدس يذكر لنا في عھديه القديم والجديد أن ھناك أناَسا : ثالثًا
نجد ما ....سبوا أنبياءھم ،ولم نسمع اعتراًضا واحًدا على ذلك من المعترضين، وال طعنًا منھم في ذلك

  :ذكرُت في اآلتي
  :يذكر أمثلة كثيرة منھا:العھد القديم: أوالً 

 20عدد 6إصحاح  سفر صموئيل الثاني في،وذلك !زوجة داود تسب داود واصفة إياه بالسفيه -1
 فََخَرَجْت ِميَكاُل بِْنتُ . َوَرَجَع َداُوُد لِيُبَاِرَك بَْيتَهُ 

  َما َكاَن أَْكَرَم َملَِك إِْسَرائِيَل اْليَْوَم، َحْيُث تََكشََّف اْليَْوَم فِي«: َشاُوَل الْستِْقبَاِل َداُوَد، َوقَالَتْ  
فَھَ     !ال تعليق.»اءِ أَْعيُِن إَِماِء َعبِيِدِه َكَما يَتََكشَُّف أََحُد السُّ

فَقَاَل 10عدد 16في سفر صموئيل الثاني إصحاح  وذلك ..... داود النبي يُسب من ابنِه بأمر من الربِّ  -2
بَّ قَاَل لَهُ ! َما لِي َولَُكْم يَا بَنِي َصُرويَةَ «: اْلَملِكُ  لَِماَذا تَْفَعُل : َوَمْن يَقُولُ . ُسبَّ َداُودَ : َدُعوهُ يَُسبَّ ألَنَّ الرَّ

ھَُوَذا اْبنِي الَِّذي َخَرَج ِمْن أَْحَشائِي يَْطلُُب نَْفِسي، فََكْم «: َوقَاَل َداُوُد ألَبِيَشاَي َولَِجِميِع َعبِيِدهِ 11» َكَذا؟ھ
بَّ قَاَل لَهُ  ؟ َدُعوهُ يَُسبَّ ألَنَّ الرَّ بَّ يَْنظُُر إِلَى َمَذلَّتِ 12. بِاْلَحِريِّ اآلَن بَْنيَاِمينِيٌّ بُّ َخْيًرا لََعلَّ الرَّ ي َويَُكافِئُنِي الرَّ

َوإِْذ َكاَن َداُوُد َوِرَجالُهُ يَِسيُروَن فِي الطَِّريِق، َكاَن ِشْمِعي يَِسيُر فِي َجانِِب 13. »ِعَوَض َمَسبَّتِِه بِھَذا اْليَْومِ 
َوَجاَء اْلَملُِك َوُكلُّ الشَّْعِب الَِّذيَن 14. ْذِري التَُّرابَ اْلَجبَِل ُمقَابِلَهُ َويَُسبُّ َوھَُو َسائٌِر َويَْرُشُق بِاْلِحَجاَرِة ُمقَابِلَهُ َويَ 

 !ال تعليق .َمَعهُ َوقَْد أَْعيَْوا فَاْستََراُحوا ھُنَاكَ 
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ا27عدد22سفر العدد اصحاحفي  القديم؛ الحمار يرد حماقة النبي ،وذلك في العھدين --3 أَْبَصَرِت  فَلَمَّ
، َربَضَ  بِّ بُّ فََم 28. فََحِمَي َغَضُب بَْلَعاَم َوَضَرَب األَتَاَن بِاْلقَِضيبِ . ْت تَْحَت بَْلَعامَ األَتَاُن َمالََك الرَّ فَفَتََح الرَّ

ألَنَِّك «: فَقَاَل بَْلَعاُم لأِلَتَانِ 29. »َماَذا َصنَْعُت بَِك َحتَّى َضَرْبتَنِي اآلَن ثاَلََث َدفََعاٍت؟«: األَتَاِن، فَقَالَْت لِبَْلَعامَ 
أَلَْسُت أَنَا أَتَانََك الَّتِي «: فَقَالَِت األَتَاُن لِبَْلَعامَ 30. »لَْو َكاَن فِي يَِدي َسْيٌف لَُكْنُت اآلَن قَْد قَتَْلتُكِ . ْيِت بِياْزَدرَ 

ْدُت أَْن أَْفَعَل بَِك ھَكَذا؟  .»الَ «: فَقَالَ » َرِكْبَت َعلَْيھَا ُمْنُذ ُوُجوِدَك إِلَى ھَذا اْليَْوِم؟ ھَْل تََعوَّ
  أنثى الحمار :األَتَانُ * 

قَْد تََرُكوا الطَِّريَق اْلُمْستَقِيَم، فََضلُّوا، تَابِِعيَن طَِريَق 15عدد  2رسالِة بطرس الثانية إصحاح  في :الجديد
يِه، إِْذ 16. بَْلَعاَم ْبِن بَُصوَر الَِّذي أََحبَّ أُْجَرةَ اإِلْثمِ  َمنََع َحَماقَةَ النَّبِيِّ ِحَماٌر َولِكنَّهُ َحَصَل َعلَى تَْوبِيِخ تََعدِّ

  !ال تعليق .أَْعَجُم نَاِطقًا بَِصْوِت إِْنَسانٍ 
  

  :يذكر لنا اآلتي ثانيا العھد الجديد
 3رسالِة بولس إلى غال طية إصحاح وذلك في .... بولس سب يسوَع المسيح واصفًا إياه بأنه ملعون -1

َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعلَى «: اُموِس، إِْذ َصاَر لَْعنَةً ألَْجلِنَا، ألَنَّهُ َمْكتُوبٌ اَْلَمِسيُح اْفتََدانَا ِمْن لَْعنَِة النَّ 13عدد 
  !ال تعليق  .»َخَشبَةٍ 

َوبَْعَد قَلِيل َجاَء اْلقِيَاُم َوقَالُوا 73عدد 26انجيل متي إصحاح  وذلك في.....بطرس سب ولعن يسوَع المسيح  -2
ُجلَ «:فَاْبتََدأَ ِحينَئٍِذ يَْلَعُن َويَْحلِفُ 74» !ا ِمْنھُْم، فَإِنَّ لَُغتََك تُْظِھُركَ َحقًّا أَْنَت أَْيضً «:لِبُْطُرسَ  » !إِنِّي الَ أَْعِرُف الرَّ

  !ال تعليق  .َولِْلَوْقِت َصاَح الدِّيكُ 
  

  !أنكتھا ؟  :يقولنبيٌّ                                                      
  

 بألفاظٍ  رسول اإلسالم يتلفظُ  محمدٌ  : أنھم قالوا ...  النبيِّ  في نبوةِ  ثاروھا  للطعنِ التي أ شبھاتِ المن 
  !! ... وال تليق بالنبوةِ   والذوقِ  عن األدبِ  ةٍ خارج

  الكلمات حتى نكشف جھلكم ؟ تلك  ما ھيو: ن قلنا لھمإف
    !؟ " أنكتھا :"لماعزكم بدليل فقد قال نبيُّ  إالنحن ال نتكلم  :ويقولونسوف يأتون بحديث ماعز 

الصادقين  ألنبياءِ اأخالق  ھي  فھل ھذه،   ابالزن ه بجريمة ليعترف على نفسِ  ماعز جاء إليه  حينماوذلك 
  !؟...
  

 الرد على الشبھة •
  

  :ل على ذلك ما يليليد ؛لقا لقا وخُ خَ  أعظم الخلقِ   امحمدً إن :    أوالً 
َّ  :  قائالً ه لقِ زكاه في خُ  أن هللا-1    ).4القلم(  ُخلٍُق َعِظيمٍ  َك لََعلىَوإِن
 قَالَ  ِھَشامٍ  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  24139 برقم حمدَ أ في مسندِ  ذلك ثبت ؛ ا يمشي على األرضِ قرآنً كان   أنه -2
ِ  َرُسولِ  ُخلُقِ  َعنْ  أَْخبِِرينِي :فَقُْلتُ  َعائَِشةَ  َسأَْلتُ :   . اْلقُْرآنَ  ُخلُقُهُ  َكانَ : فَقَالَتْ   ؟هللاَّ

 لَمْ  :قَالَتْ  أَنََّھا َعائَِشةَ  َعنْ  24247برقم  أحمدَ  مسندِ  في ثبت ذلك ...اا وال متفحشً أنه لم يكن فاحشً  -3
ِ  َرُسولُ  يَُكنْ  ًشا َواَل  ،فَاِحًشا  هللاَّ ابًا َواَل ،  ُمتَفَحِّ يِّئَةِ  يُْجِزي َواَل ، اأْلَْسَواقِ  فِي َصخَّ  يَْعفُو َولَِكنْ  ِمْثلََھا بِالسَّ

  .يَْصفَحُ وَ 
  :اآلتي فيثبت ذلك  ...لقا ويقرب منه أحسنھم خُ ،  الخلقِ  لحسنِ  هيدعو أصحابَ كان  أنه  -4
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ِ  َعْبدِ  َعنْ  6526برقم مسند أحمدَ  -أ ِ  َرُسولُ  يَُكنْ  لَمْ  :قَالَ  َعْمٍرو ْبنِ  هللاَّ ًشا َواَل  فَاِحًشا  هللاَّ  َوَكانَ  ُمتَفَحِّ
  . أَْخاَلقًا ِسنُُكمْ أََحا ِخيَاِرُكمْ  ِمنْ  :يَقُولُ 
 َسبَْبتُ  فََما :قَالَ ".  أََحًدا تَُسبَّنَّ  اَل  " :له  قائالً  نصح لرجلٍ   أن النبيَّ  3562 برقم داودَ  أبيسنن  -ب
ا بَْعَدهُ   ُمْنبَِسطٌ  َوأَْنتَ  أََخاكَ  مَ تَُكلِّ  َوأَنْ  اْلَمْعُروفِ  ِمنْ  َشْيئًا تَْحقَِرنَّ  َواَل  ":قَالَ . َشاةً  َواَل  بَِعيًرا َواَل  َعْبًدا َواَل  ُحّرً
 َوإِْسبَالَ  َوإِيَّاكَ  اْلَكْعبَْينِ  فَإِلَى أَبَْيتَ  فَإِنْ  السَّاقِ  نِْصفِ  إِلَى إَِزاَركَ  َواْرفَعْ  اْلَمْعُروفِ  ِمنْ  َذلِكَ  إِنَّ  َوْجُھكَ  إِلَْيهِ 

َزارِ  َ  َوإِنَّ  اْلَمِخيلَةِ  ِمنْ  فَإِنََّھا اإْلِ  بَِما تَُعيِّْرهُ  فاََل  فِيكَ  يَْعلَمُ  بَِما َوَعيََّركَ  َشتََمكَ  اْمُرؤٌ  َوإِنْ  َمِخيلَةَ الْ  يُِحبُّ  اَل  هللاَّ
  " .◌ِ  َعلَْيه َذلِكَ  َوبَالُ  فَإِنََّما فِيهِ  تَْعلَمُ 
  ." خلقا أحسنكم القيامةِ  يومَ  امجلسً  مني أقربكم :" قال  1176:  رقم  صحيح الجامع -ج
  )  حسن(  :األلباني قال 
 بالطعان المؤمنُ  ليس ": قال  النبي عن بن مسعود، هللا عبد عن 29برقم  لحاكم في المستدركا -د
  ." البذيء ال و الفاحش ال و اللعان ال و

  الجامع صحيح في 5381:  رقم حديث انظر)  صحيح: (  األلباني الشيخُ  قال
  

أفضل من  ه أن أخالقَ  ثبتُ أو،  )محل الشبھة( هنفسِ  الحديثِ  من خاللِ  وأكثر أكثر ذلكثبت أوسوف 
  . -  إن شاء هللاُ  - األناجيلِ  في منسوبة لهال المسيح يسوعَ  أخالقِ 

    
بعض فھذه ھي  وال ننكرھا ، أحاديث صحيحة ) أنكتھا (  كلمةِ فيھا  تالتي جاء األحاديثَ  إن :اثانيً 

  :كما يلي  ) محل الشبھة( وللكلمة، الروايات للقصة 
َمامُ  يَقُولُ  َھلْ (  بَاب ) اْلُحُدودِ  ( ابِكتَ  صحيح البخاري -1 برقم )  َغَمْزتَ  أَوْ  لََمْستَ  لََعلَّكَ  لِْلُمقِرِّ  اإْلِ

ثَنَا  6324 ِ  َعْبدُ  َحدَّ ثَنَا اْلُجْعفِيُّ  ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  هللاَّ ثَنَا َجِريرٍ  ْبنُ  َوْھبُ  َحدَّ  َعنْ  َحِكيمٍ  ْبنَ  يَْعلَى َسِمْعتُ  :قَالَ  أَبِي َحدَّ
ُ  َرِضيَ -  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  َمةَ ِعْكرِ  ا :قَالَ  -َعْنُھَما هللاَّ  أَوْ  قَبَّْلتَ  لََعلَّكَ  :لَهُ  قَالَ   النَّبِيَّ  َمالِكٍ  ْبنُ  َماِعزُ  أَتَى لَمَّ

ِ  َرُسولَ  يَا اَل : قَالَ ؟  نَظَْرتَ  أَوْ  َغَمْزتَ    . بَِرْجِمهِ  َمرَ أَ  َذلِكَ  فَِعْندَ  :قَالَ  يَْكنِي اَل  أَنِْكتََھا :قَالَ . هللاَّ
ثَنَا  3843برقم  سنن أبى داود -2 ثَنَا َعلِيٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ اقِ  َعْبدُ  َحدَّ زَّ  أَْخبََرنِي :قَالَ  ُجَرْيجٍ  اْبنِ  َعنْ  الرَّ
بَْيرِ  أَبُو ْحَمنِ  َعْبدَ  أَنَّ  الزُّ اِمتِ  ْبنَ  الرَّ  َجاءَ : يَقُولُ  ُھَرْيَرةَ  أَبَا َسِمعَ  أَنَّهُ  أَْخبََرهُ  ُھَرْيَرةَ  أَبِي َعمِّ  اْبنَ  الصَّ

ِ  نَبِيَّ  اأْلَْسلَِميُّ  اتٍ  أَْربَعَ  َحَراًما اْمَرأَةً  أََصابَ  أَنَّهُ  نَْفِسهِ  َعلَى فََشِھدَ   هللاَّ   النَّبِيُّ  َعْنهُ  يُْعِرضُ  َذلِكَ  ُكلُّ  َمرَّ
 َكَما: قَالَ . نََعمْ  :قَالَ  ؟ِمْنَھا َذلِكَ  فِي ِمْنكَ  َذلِكَ  َغابَ  َحتَّى :الَ قَ  نََعمْ  :قَالَ ؟ أَنِْكتََھا :فَقَالَ  فِي اْلَخاِمَسةِ  فَأَْقبَلَ 
َشاءُ  اْلُمْكُحلَةِ  فِي اْلِمْرَودُ  يَِغيبُ  نَا َما تَْدِري فََھلْ  :قَالَ  .نََعمْ : قَالَ  ؟اْلبِْئرِ  فِي َوالرِّ  ِمْنَھا أَتَْيتُ  ،نََعمْ  :قَالَ  ؟الزِّ
 فَُرِجمَ  بِهِ  فَأََمرَ  تُطَھَِّرنِي أَنْ  أُِريدُ  :قَالَ  ؟اْلقَْولِ  بَِھَذا تُِريدُ  فََما: قَالَ  .َحاَلاًل  اْمَرأَتِهِ  ِمنْ  ُجلُ الرَّ  يَأْتِي َما َحَراًما
ُ  َستَرَ  الَِّذي َھَذا إِلَى اْنظُرْ  :لَِصاِحبِهِ  أََحُدُھَما يَقُولُ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ  َرُجلَْينِ   فََسِمعَ   نَْفُسهُ  تََدْعهُ  مْ فَلَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
 فاَُلنٌ  أَْينَ  :فَقَالَ  بِِرْجلِهِ  َشائِلٍ  ِحَمارٍ  بِِجيفَةِ  َمرَّ  َحتَّى َساَعةً  َسارَ  ثُمَّ  َعْنُھَما فََسَكتَ  اْلَكْلبِ  َرْجمَ  ُرِجمَ  َحتَّى

ِ  َرُسولَ  يَا َذانِ  نَْحنُ  :فَقَااَل  َوفاَُلنٌ  ِ  نَبِيَّ  يَا :فَقَااَل  اْلِحَمارِ  َذاھَ  ِجيفَةِ  ِمنْ  فَُكاَل  اْنِزاَل  :قَالَ  هللاَّ  ِمنْ  يَأُْكلُ  َمنْ  هللاَّ
 اْلَجنَّةِ  أَْنَھارِ  لَفِي اآْلنَ  إِنَّهُ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي ِمْنهُ  أَْكلٍ  ِمنْ  أََشدُّ  آنِفًا أَِخيُكَما ِعْرضِ  ِمنْ  نِْلتَُما فََما :قَالَ  ؟َھَذا

  .فِيَھا يَْنقَِمسُ 
ثَنَا ثَنَا َعلِيٍّ  ْبنُ  َسنُ اْلحَ  َحدَّ ثَنَا َعاِصمٍ  أَبُو َحدَّ بَْيرِ  أَبُو أَْخبََرنِي: قَالَ  ُجَرْيجٍ  اْبنُ  َحدَّ  أَبِي َعمِّ  اْبنِ  َعنْ  الزُّ
  .ُوقِفَ : ُضُھمْ بَعْ  َوقَالَ   َشَجَرةٍ  إِلَى ُربِطَ : بَْعُضُھمْ  فَقَالَ  َعلَيَّ  َواْختَلَفُوا َزادَ  بِنَْحِوهِ  ُھَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  ُھَرْيَرةَ 

ثَنَا  2307 مسند أحمد -3 ثَنَا ِعيَسى ْبنُ  إِْسَحاقُ  َحدَّ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َحِكيمٍ  ْبنِ  يَْعلَي َعنْ  َجِريرٌ  َحدَّ
  َعبَّاسٍ 

ا  النَّبِيَّ  أَنَّ  ِ  َرُسولُ  قَالَ .  اَل  :قَالَ  ؟تَ نَظَرْ  أَوْ  َغَمْزتَ  أَوْ  قَبَّْلتَ  لََعلَّكَ : قَالَ  َمالِكٍ  ْبنُ  َماِعزُ  أَتَاهُ  لَمَّ   هللاَّ
  .صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق . بَِرْجِمهِ  أََمرَ  َذلِكَ  فَِعْندَ : قَالَ   .نََعمْ : قَالَ  يَُكنِّي اَل  أَنِْكتََھا:
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ثَنَا  3491 يسنن الدار قطن-4 ثَنَا األَْصبََھانِىُّ  َصالِحٍ  أَبُو َحدَّ بِيعِ  ىأَبِ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  َحدَّ اقِ  َعْبدُ  أَْخبََرنَا الرَّ زَّ  الرَّ
بَْيرِ  أَبُو أَْخبََرنَا ُجَرْيجٍ  اْبنُ  أَْخبََرنَا ْحَمنِ  َعْبدَ  أَنَّ  الزُّ اِمتِ  ْبنَ  الرَّ  أَبَا َسِمعَ  أَنَّهُ  أَْخبََرهُ  ُھَرْيَرةَ  أَبِى َعمِّ  اْبنَ  الصَّ
ِ  نبي ياألَْسلَمِ  َجاءَ  :يَقُولُ  ُھَرْيَرةَ  اتٍ  أَْربَعَ  َحَراًما اْمَرأَةً  أََصابَ  أَنَّهُ  نَْفِسهِ  َعلَى َشِھدَ فَ   هللاَّ  َذلِكَ  ُكلُّ  َمرَّ
 َكَما ِمْنَھا َذلِكَ  في َغابَ  َحتَّى « :قَالَ .  نََعمْ : قَالَ . » أَنِْكتََھا« َكلَِمةً  فَقَالَ  اْلَخاِمَسةِ  في فَأَْقبَلَ  َعْنهُ  يُْعِرضُ 

َشاءُ  ُحلَةِ اْلُمكْ  في اْلِمْرَودُ  يَِغيبُ  نَا َما تَْدِرى َھلْ  « :قَالَ . نََعمْ  :قَالَ . » اْلبِْئرِ  في َوالرِّ  أَتَْيتُ  نََعمْ :  قَالَ  » الزِّ
ُجلُ  يأتي َما َحَراًما ِمْنَھا  فَأََمرَ  تطھرني أَنْ  أُِريدُ  :قَالَ . » اْلقَْولِ  بَِھَذا تُِريدُ  فََما « :قَالَ . َحالاَلً  اْمَرأَتِهِ  ِمنِ  الرَّ

 َستَرَ  الذي َھَذا إِلَى اْنظُرْ : لَِصاِحبِهِ  أََحُدُھَما يَقُولُ  أَْصَحابِهِ  ِمنْ  َرُجلَْينِ   النبيُّ  فََسِمعَ  فَُرِجمَ   النبي بِهِ 
 ُ  َشائِلٍ  ِحَمارٍ  بِِجيفَةِ  َمرَّ  َحتَّى َساَعةً  َسارَ  ثُمَّ   النبيُّ  فََسَكتَ  اْلَكْلبِ  َرْجمَ  ُرِجمَ  َحتَّى نَْفُسهُ  تََدْعهُ  فَلَمْ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا َذا نَْحنُ : قَاالَ . » َوفاُلَنٌ  فاُلَنٌ  أَْينَ  « :فَقَالَ  بِِرْجلِهِ   اْلِحَمارِ  َھَذا ِجيفَةِ  ِمنْ  فَُكالَ  اْنِزالَ  « :فَقَالَ . هللاَّ
ِ  نبي يَا :فَقَاالَ . » َسْھًما ُ  َغفَرَ  هللاَّ  ِمنْ  أََشدُّ  آنِفًا أَِخيُكَما ِعْرضِ  ِمنْ  نِْلتَُما فََما « :قَالَ  اَھذَ  ِمنْ  يَأُْكلُ  َمنْ  لَكَ  هللاَّ

:  المرود ،الدلو حبل:  الرشاء .» فِيَھا يَْنَغِمسُ  اْلَجنَّةِ  أَْنَھارِ  لفي اآلنَ  إِنَّهُ  بِيَِدهِ  نفسي والذي اْلَمْيتَةِ  أَْكلِ 
  .به يكتحل المعدن أو الزجاج من العود

 ، اْلَملِيِحيُّ  أَْحَمدَ  ْبنُ  اْلَواِحدِ  َعْبدُ  أَْخبََرنَا )  262ص / 5ج( لبغوي كتاب الحدود شرح السنة لإلمام ا -5
ِ  َعْبدِ  ْبنُ  أَْحَمدُ  أَْخبََرنَا ثَنَا ، يُوُسفَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  أَْخبََرنَا ، النَُّعْيِميُّ  هللاَّ ثَنَا ، إِْسَماِعيلَ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ ِ  َعْبدُ  َحدَّ  هللاَّ

ثَنَا ، اْلُجْعفِيُّ  ُمَحمَّدٍ  نُ بْ  ثَنَا ، َجِريرٍ  ْبنُ  َوْھبُ  َحدَّ  َعنِ  ، ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ، َحِكيمٍ  ْبنَ  يَْعلَى َسِمْعتُ :  قَالَ  ، أَبِي َحدَّ
ا:  قَالَ  ، َعبَّاسٍ  اْبنِ  :  قَالَ  ، نَظَْرتَ  أَوَ  ، َغَمْزتَ  أَوْ  ، قَبَّْلتَ  لََعلَّكَ :  لَهُ  فَقَالَ  ، النَّبيَّ  َمالِكٍ  ْبنُ  َماِعزُ  أَتَى لَمَّ

ِ  َرُسولَ  يَا اَل    .َصِحيحٌ  َحِديثٌ  َھَذا  "بَِرْجِمهِ  أََمرَ  َذلِكَ  فَِعْندَ ":  قَالَ  ، يَْكنِي ال أَنِْكتََھا:  قَالَ  ، هللاَّ
 ،  النبي إلى جاء ، األسلمي أن ھريرة أبي حديث في وروينا 2566برقم السنن الصغرى للبيھقي -6

:  فقال ، الخامسة في فأقبل ، عنه يعرض ذلك كل مرات أربع حراما امرأة أصاب أنه نفسه على دفشھ
 يغيب كما »:  قال « نعم:  قال » ؟ منھا ذلك في منك ذلك غاب حتى «:  قال.  نعم:  قال » ؟ أنكتھا «

 أتيت ، نعم:  قال « ؟ الزنا ما تدري ھل »:  قال.  نعم:  قال « ؟ البئر في والرشا ، المكحلة في المرود
 ، تطھرني أن أريد:  قال « ؟ القول بھذا تريد فما »:  قال.  حالال امرأته من الرجل يأتي ما حراما منھا
  .فرجم ، به فأمر

  ؟  المعترضونيزعم كلمة قبيحة وقذرة كما )  أنكتھا (ھل كلمة  :وأتساءل
جاء فقد   ،في كتب اللغة معروفة فصيحةكلمة  ،العربية  غةِ لالھذه الكلمة لھا أصل في  ألن؛ ال: الجواب
  :تي في اآل على سبيل المثال ال الحصر ذكرھا

  )نيك( لَقِيَُّھمْ  َما إذا النّْوَكي أَْنَوكَ  فَُكنْ  )كفى(باب  : كتاب تھذيب اللغة -1
  أھـ .نُيوكةٌ مَ : واألنثى وَمْنيوٌك، َمنِيكٌ : به والمفعول نائٌك،: والفاعل ،معروف: النَّيِكُ : الليث قال
: واالنثى ومنيوك، منيك: به والمفعول نائك، والفاعل، معروف،: النيك:  كتاب العين الجزء الخامس -2

  .منيوكة
  ]. وغلبته ھزمته إذا[  نكاية، أنكي العدو في نكيت: نكي

  أھـ .نكأ أنكؤ نكأت: أخرى ولغة 
 وَمْنيُوكٌ  َمنِيكٌ  به والمفعول كٌ نائِ  والفاعل معروف النَّْيكُ )  نيك( باب  : كتاب لسان العرب -3

ً  يَنيكھا ناَكھا وقد َمْنيُوكة واألَنثى  يَنِكْ  الَعْيرَ  يَنِكِ  من قال المثل وفي للكثرة شدد النَّْيك الكثير والنَّيّاك نَْيكا
 نكح ترجمة في األَزھري بعض على بعضھا انطبق األَْجفانُ  وتَنايََكتِ  النُّعاسُ  غلبھم القْومُ  وتَنَايَكَ  نَيّاكا
  أھـ. عليھا غلب إِذا عينه النعاسُ  وناكَ  األَرضَ  المطرُ  ناكَ 

)  َوِمْنهُ (  النَِّكاحِ  بَابِ  فِي التَّْصِريحِ  أَْلفَاظِ  ِمنْ )  النَّْيكُ (  :)النون(باب  اْلُمْعِربِ  تَْرتِيبِ  فِي اْلُمْغِربِ  كتاب -4
 أَِجْدهُ  لَمْ  أَنِّي إالَّ  َحَسنَةٌ  َعْنهُ  ِكنَايَةٌ  َوالنُّونِ  اْلَكافِ  ِذْكرُ  َحتَّى)  ْولُُھمْ َوقَ ] (  نََعمْ  :قَالَ  أَنِْكتََھا َماِعزٍ [  َحِديثُ 
   .اأْلََحاِديثِ  ُكتُبِ  ِمنْ  ِعْنِدي فِيَما
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كريم ال أنه لم يرد في القرآنِ  على ذلك  والدليل،  لفظ مستتر عند العربِ و وھ ، عن الجماعِ  ةكناي لفظال اإذً 
ك ال في إ  النبيِّ  ، ولم يرد في سنةِ مرة واحدة   ةالتل الي ، فقط واقع ةإف وبالت اعِ  ن اللفظ كناي  عن الجم

من الصعب  أصبحة ؛لالجھّ و بين العوامِ  ا،وأصبح قبيحً  والعامةِ  السوقةِ  لِ بَ قِ  من  ھكانتُ ولكن لما ،  والوطءِ 
  . األيام تلك  أن نتلفظ به فيعلينا 

النبيِّ الذين كي العرب أنفسھم وغيرھم أن مشر اوالدليل على ذلك أيضً  انوا يتربصون ب دوائر ،  ك م  ال ل
، منھم ھذه اللفظة  الذين قيل أمامھم ھذا الحديث لم ينكر واحدٌ   والصحابة ا ،ينكروا عليه ھذه اللفظة أبدً 

  !؟ إذا كانت قبيحة  قالھا النبيُّ  ذالما ءليتساولم 
د العربِ  الكلمة لھا أصلُ  إًذا  بح لو ،عن ا ق ذارة ، يس فيھ ل  ن مع مرورِ لكو؛  أو ق ام انتھكت من قب األي

  .اآلنوالعامة كما ھو الحال  السوقة
اجتماع مجموعة من الناِس في مكاٍن معيٍن لحزٍن  :معناھا عند العرِب قديًما ھو) مأتم ( كلمة:  مثال لذلك 

ا:لكن مع تغيِر األعراِف واألزمنِة صار معناھا . أو فرحٍ  يٍن ھو اجتم اٍن مع اِس في مك ع مجموعة من الن
  ...لحزٍن فقط 

 
 القضية تتعلق بحياةِ إذا كانت قبل حكمه ،السيما أن يتثبت  بد للقاضيالا فكان قاضيً   النبيَّ  إن : ثالثًا

 َرُسولُ  قَالَ .  اَل  :قَالَ  ؟ نَظَْرتَ  أَوْ  َغَمْزتَ  أَوْ  قَبَّْلتَ  لََعلَّكَ " : لَهُ   لذا  قال النبيُّ ؛ زھق روحه تُ قد   إنسانٍ 
 ِ   ." بَِرْجِمهِ  أََمرَ  َذلِكَ  فَِعْندَ  .نََعمْ :  قَالَ  يَُكنِّي اَل  أَنِْكتََھا:  هللاَّ

اتٍ  أَْربَعَ  َحَراًما اْمَرأَةً  أََصابَ  أَنَّهُ  نَْفِسهِ  َعلَى َشِھدَ  اأن ماعزً  أبي داود روايةِ من نالحظ   يُْعِرضُ  َذلِكَ  ُكلُّ  َمرَّ
  ." نََعمْ  : "قَالَ  ؟"أَنِْكتََھا"  :فَقَالَ  فِي اْلَخاِمَسةِ  فَأَْقبَلَ   يُّ النَّبِ  َعْنهُ 
التي  الحدودِ  :مثل ،ال يجوز التصريح باسم العورة إال إذا كانت ھناك ضرورة اقتضتھا المصلحةف عليهو
أبرياء ال ذنب  لِ في قت اھمت خطأ كانت سببً فُ  فكم من كلمةٍ  .... والتلميح أو التعريض ةالكناي ھافييصح ال

فھمھا ھو أنھم " ! صبأنا : " قالوا له   ا في معركةٍ كما كان من خالد بن الوليد لما قتل ناسً  ؛لھم 
 أَْسلَْمنَا يَقُولُوا أَنْ  يُْحِسنُوا لَمْ  ذلك  من المعنى كان على العكسِ  ولكنّ  ؛)كفرنا  (: يقولوا أنأرادوا 
ا إِلَْيكَ  أَْبَرأُ  إِنِّي اللَُّھمَّ  ":ه بما حدث بعد علمِ   فقال ، أْنَاَصبَ  َصبَأْنَا :يَقُولُونَ  فََجَعلُوا  َخالِدٌ  َصنَعَ  ِممَّ
تَْينِ    . 3994رواه البخاري في صحيحه برقم " َمرَّ

لألول سمع  ؛ في الحكمِ   فتسرع إليه،لما جاءه رجالن ليتحاكما   ه داودَ نبيَّ   وقد عاتب هللاُ 
 بِاْلَحقِّ  النَّاسِ  بَْينَ  فَاْحُكمْ  اأْلَْرضِ  فِي َخلِيفَةً  َجَعْلنَاكَ  إِنَّا َداُوودُ  يَا :  قال ؛خرآليستمع ل قبل أن فحكم له

ِ  َسبِيلِ  َعنْ  فَيُِضلَّكَ  اْلھََوى تَتَّبِعِ  َواَل  ِ  َسبِيلِ  َعنْ  يَِضلُّونَ  الَِّذينَ  إِنَّ  هللاَّ  يَْومَ  نَُسوا بَِما َشِديدٌ  َعَذابٌ  لَھُمْ  هللاَّ
  ).ص(  )26( اْلِحَسابِ 

  :اآلتييدعم ما سبق ما قاله العلماء في 
  " ِخْدرَھا فِي"  َوقَْوله :حجر في الفتح في شرحه  قال ابنُ  -1

يم بَاب ِمنْ  َوُھوَ  ، ِسْترَھا فِي أَيْ  اْلُمْعَجَمة بَِكْسرِ  ْذَراء أِلَنَّ  ، التَّْتِم ي اْلَع َوة فِ تَدّ  اْلَخْل ا يَْش ا رأَْكثَ َحيَاُؤَھ  ِممَّ
َراد أَنَّ  فَالظَّاِھر ، بَِھا اْلفِْعل ُوقُوع َمِظنَّة اْلَخْلَوة لَِكْونِ  ، َعْنهُ  َخاِرَجة تَُكون ده اْلُم ا تَْقيِي لَ  إَِذا بَِم ا ُدِخ  َعلَْيَھ
ي ِمْنهُ  اْلَحيَاء ُوُجود َوَمَحلّ  ، فِيهِ  ُمْنفَِرَدة تَُكون َحْيثُ  اَل  ِخْدرَھا فِي ر فِ ُدود َغْي َذا ، هللاَّ  ُح الَ  َولَِھ ِذي قَ  لِلَّ

نَا اِْعتََرفَ    أھـ.... اْلُحُدود فِي بَيَانه َسيَأْتِي َكَما يَُكنِّي اَل  أَنِْكتََھا بِالزِّ
 جواز على دليل الحديث ھذا في: وغيره المھلب قال:  ه للبخاري وللحديثبطال في شرحِ  قال ابنُ   -2

  » قبلت أو غمزت لعلك «:  لماعز قال  النبي أن ترى أال عنه بھا يدرأ ما الحدود في المقر تلقين
  النبي يحده لم مشترك بلفظ ماعز أتى فلما الجوارح، وجميع نظر على يقع الزنا لفظ إذ الحد عنه ليدرأ
 سننه من ألن إشكال؛ بغير أتاه ما صحيح على وقف حتى   أفصح فلما بالشبھات، الحدود درء 

  .برجمه أمر وبين
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 على شھدوا الشھود أن لو ترى أال الكنايات، دون باإلفصاح إال تقام ال الحدود أن يدل وھذا: رهغي قال
 بعباده هللا من رفقًا شھد، من حكم ال قذف من حكم حكمھم كان فيھا أولج رأيناه يقولوا ولم بالزنا، رجل
  .ليتوبوا عليھم وستًرا
  أھـ ......الراشدون بهأصحا   النبي بعد التلقين استعمل وقد: المھلب قال
ذا يستحي وال دينه عن اإلنسان يسال :ن في شرحه لرياض الصالحينيابن عثيم قال الشيخُ  -3 ا ولھ  لم

ه فأعرض زنى إنه يقول بالزنى يقر جاء  النبي إلى -عنه هللا رضي- مالك بن ماعز جاء   النبي عن
ه فأعرض زنى إنه وقال ثانية جاء ثم م عن ة جاء ث ال ثالث ه وق اعرض زنى إن ه ف د  النبي عن  أن يري

ون أبك: قال  النبي ناقشة الرابعة جاء فلما عليه هللا فيتوب يتوب ال جن ا ال ق ال هللا رسول ي درى ق  أت
رأة من الرجل يأتي أن الزنا نعم: قال ؟ الزنى ما ا الم ا حرام أتي م ه من الرجل ي ال حالال زوجت ه فق : ل

ا: له قال منه يستحي ال الحق لكن منه يستحي مما ھذا أن مع ھنا صرح بل يكني ال أنكتھا ال؟  أنكتھ : ق
ك في منك ذاك غاب حتى قال نعم ا ذل ا منھ رود يغيب كم ة في الم ر في والرشاء المكحل ال ؟ البئ م ق  نع
ا :فقالت تسأله  هللا رسول إلى سليم أم جاءت تستحي ال الحق باب في لكن منه يستحي شيء فھذا  ي

 رأت ھي  إذا نعم: قال ؟ احتلمت ھي إذا غسل من المرأة على ھل الحق من يستحي ال هللا إن هللا رسول
م سليم أم لكن المجلس في سيما وال يسأله أن الرجل منه يخجل ربما السؤال ھذا الماء ا ل اء يمنعھ  الحي
ا السؤال من يمنع الذي فالحياء ھذا وعلى فيه وتتفقه دينھا تعرف أن من ه السؤال يجب عم اء عن  حي

 وال دينك عن فاسأل الشيطان من وھو وجبن خور ھذا إن :نقول بل حياء نسميه أن ينبغي وال مذموم
اء عدم من خير فالحياء الواجبة باألمور تتعلق ال التي األشياء أما  تستح ا إن الحي  من الناس أدرك مم
  أھـ ....شئت ما فاصنع تستحي لم إذا األولى النبوة كالم

  
ية من األمور المقررة في الشرعھذه  و ... الحميدة دين المحاسن واألخالق ن اإلسالمَ من المعلوم أو 

،  فقد نھى عن السخريةِ  ....أو فعلٍ  قولٍ من  اآلخرين كل ما يؤذي عن نھي اإلسالمُ و فقد . اإلسالمية 
ِذيَن آَمنُوا اَل يَْسَخْر قَوٌم مِّن يَا أَيُّھَا الَّ : قال  ....والنميمةِ  ونھى عن الغيبةِ ،  باأللقابِ  التنابزِ ونھى عن 

ْنھُنَّ َواَل تَْلِمُزوا  ْنھُْم َواَل نَِساء مِّن نَِّساء َعَسى أَن يَُكنَّ َخْيراً مِّ أَنفَُسُكْم َواَل قَْوٍم َعَسى أَن يَُكونُوا َخْيراً مِّ
يَماِن    ).11الحجرات( َوَمن لَّْم يَتُْب فَأُْولَئَِك ھُُم الظَّالُِموَن تَنَابَُزوا بِاأْلَْلقَاِب بِْئَس ااِلْسُم اْلفُُسوُق بَْعَد اإْلِ

"  : كان يقول عندما يخطئون، ف  أو األقوالِ  باألفعالِ  الذين يخطئون الناسِ  ال يذكر أسماءَ   وكان النبيُّ 
 أَنٍَس أَنَّ  نْ عَ  2487برقم  مسلمٍ  في صحيحِ  ما جاء:  المثالِ  فعلى سبيلِ  ." يفعلون كذا وكذا أقوامٍ  ما بالُ 
رِّ  فِي َعَملِهِ  َعنْ   النَّبِيِّ  أَْزَواجَ  َسأَلُوا  النَّبِيِّ  أَْصَحابِ  ِمنْ  نَفًَرا  النَِّساءَ  أَتََزوَّجُ  اَل : بَْعُضُھمْ  فَقَالَ  السِّ
َ  فََحِمدَ  فَِراشٍ  َعلَى أَنَامُ  اَل : بَْعُضُھمْ  َوقَالَ  اللَّْحمَ  آُكلُ  اَل : بَْعُضُھمْ  َوقَالَ   أَْقَوامٍ  بَالُ  َما :"فَقَالَ  َعلَْيهِ  َوأَْثنَى هللاَّ
   ." ِمنِّي فَلَْيسَ  ُسنَّتِي َعنْ  َرِغبَ  فََمنْ  النَِّساءَ  َوأَتََزوَّجُ  َوأُْفِطرُ  َوأَُصومُ  َوأَنَامُ  أَُصلِّي لَِكنِّي َوَكَذا َكَذا قَالُوا

  :تياأل في ثبت ذلك ... ھادرِ في خِ  حياء من العذراءِ  وكان أ شدَّ 
 فِي اْلَعْذَراءِ  ِمنْ  َحيَاءً  أََشدَّ   النَّبِيُّ  َكانَ : قَالَ   اْلُخْدِريِّ  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ  3298برقم  صحيح البخاري -1

  . ِخْدِرَھا
ِ  َعْبدِ  َعنْ  6526برقم أحمدَ  مسندِ في  ثبت تقدم معنا ما -2 ِ  َرُسولُ  يَُكنْ  لَمْ  :قَالَ  َعْمٍرو ْبنِ  هللاَّ  اِحًشافَ   هللاَّ

ًشا َواَل    ...وغيره من األحاديث.أَْخاَلقًا أََحاِسنُُكمْ  ِخيَاِرُكمْ  ِمنْ  :يَقُولُ  َوَكانَ  ُمتَفَحِّ
  

أن و،   لماذا قالھا النبيُّ  تُ وبينّ  ،أصلھا في اللغة العربية تُ بتوضيح الكلمة وبينّ  تُ بعد أن قم: رابًعا
وعدم التسرع  ،لتثبت من األخبارِ وا،التحقق ه من بعدِ  مةَ علم األليُ ، و  هتِ ه ورحمعدلِ على  يدلُ  الحديثَ 

التي تتعلق  الحدودِ  ا في مسائلِ خصوصً  بحسب الضرورةِ  والتعريضِ  و البعد عن التلميحِ  ،الحكم  في
    ؛العبادِ  بأرواحِ 

  :لما جاء في كتاب هللا كما يلي عملي  بيانٌ  الحديثُ ف
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ا يَِعظُُكم بِِه إِنَّ ّهللاَ َكاَن َسِميعاً بَِصيراً َوإَِذا َحَكْمتُم بَْيَن النَّ  : قوله-1  اِس أَن تَْحُكُموْا بِاْلَعْدِل إِنَّ ّهللاَ نِِعمَّ
   . )58النساء(
ِ  َوبَِعْھدِ  قُْربَى َذا َكانَ  َولَوْ  فَاْعِدلُوا قُْلتُمْ  َوإَِذا   : قوله -2 اُكمْ  َذلُِكمْ  أَْوفُوا هللاَّ  )152( َذكَُّرونَ تَ  لََعلَُّكمْ  بِهِ  َوصَّ
 ) األنعام(.  
َم ّهللاُ إاِلَّ بِالَحقِّ   :  قوله -3    ، )33اإلسراء( َوالَ تَْقتُلُوْا النَّْفَس الَّتِي َحرَّ
ٍ  فَاِسقٌ  َجاَءُكمْ  إِنْ  آََمنُوا الَِّذينَ  أَيُّھَا يَا   :  قوله -4  َما َعلَى فَتُْصبُِحوا ةٍ بَِجھَالَ  قَْوًما تُِصيبُوا أَنْ  فَتَبَيَّنُوا بِنَبَإ

  .)الحشر (   )6( نَاِدِمينَ  فََعْلتُمْ 
 مسلمِ  ةِ روايوذلك  ...به سكر أبه جنون أم  سأل فلما جاءه وذلك ،   ماعزٍ  أمرِ من    ت النبيُّ وقد تثبّ 

 فَقَامَ  ؟َخْمًرا أََشِربَ  :فَقَالَ  .بَِمْجنُونٍ  لَْيسَ  أَنَّهُ  فَأُْخبِرَ ؟  ُجنُونٌ  أَبِهِ  : ه قائالً سأل عن حالِ   نهأ 3207برقم 
ِ  َرُسولُ  فَقَالَ . َخْمرٍ  ِريحَ  ِمْنهُ  يَِجدْ  فَلَمْ  فَاْستَْنَكَھهُ  َرُجلٌ  وتذكر  . فَُرِجمَ  بِهِ  فَأََمرَ  .نََعمْ  :فَقَالَ ؟ أََزنَْيتَ :  هللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا اَل  :قَالَ  ؟ " ظَْرتَ نَ  أَوْ  َغَمْزتَ  أَوْ  قَبَّْلتَ  لََعلَّكَ :  هُ قال لَ   الروايات أن النبيَّ   اَل  أَنِْكتََھا: قَالَ  هللاَّ
  . بَِرْجِمهِ  أََمرَ  َذلِكَ  فَِعْندَ  :قَالَ  يَْكنِي

 وذلك في!  من الزنا بلىإني حُ  :ھا ھا عن نفسِ التي زنت بقولِ  ةِ أالمرا من أيضً   ت النبيُّ تثبّ قد  و 
ِ  َرُسولَ  يَا :فَقَالَتْ  اأْلَْزدِ  ِمنْ  َغاِمدٍ  نْ مِ  اْمَرأَةٌ  َجاَءْتهُ  3207 مسلم برقم صحيحِ   َوْيَحكِ : فَقَالَ  طَھِّْرنِي هللاَّ
َ  فَاْستَْغفِِري اْرِجِعي َدنِي أَنْ  تُِريدُ  أََراكَ : فَقَالَتْ  إِلَْيهِ  َوتُوبِي هللاَّ  ؟َذاكِ  َوَما :قَالَ  َمالِكٍ  ْبنَ  َماِعزَ  َردَّْدتَ  َكَما تَُردِّ

نَى ِمنْ  ُحْبلَى إِنََّھا :قَالَتْ   َرُجلٌ  فََكفَلََھا: قَالَ  .بَْطنِكِ  فِي َما تََضِعي َحتَّى :لََھا فَقَالَ  .نََعمْ : قَالَتْ  ؟آْنتِ  :فَقَالَ  الزِّ
 َولََدَھا َونََدعُ  َھانَْرُجمُ  اَل  إًِذا: فَقَالَ  اْلَغاِمِديَّةُ  َوَضَعتْ  قَدْ  فَقَالَ  النَّبِيَّ  فَأَتَى :قَالَ  .َوَضَعتْ  َحتَّى اأْلَْنَصارِ  ِمنْ 

  ....  َصِغيًرا
ماذا ؟عد ذلك أنه بريءبوتبين له  ، واضحةٍ  دون بينةٍ  على معاذٍ  الرجمِ  حدَ   ماذا لو أقام النبيُّ  وأتساءل
  ذلك ؟ لىع المعترضونسيقول 
 لون الطعن في نبي مكرم بأساليب ليست شريفة ؛وفھاھم أولئك يحا ، إنھم ال يبحثون بإنصاف :الجواب

  ...خالية عن المنھج العلم الصحيح 
 لقا ،وخُ  من أعظم الناس خلقا إن المسيح  :المقدس أقول الكتابِ  ىإل وقبل أن أنتقل بعد ھذا الطرحو

  :.....بقولھم  نا نطعن فيه كما طعنوا في نبيِّ لم ولن ننا إ ... العزم من الرسول  أوليمن 
 األناجيلولكن  ، األنبياءِ من  هالكبيرة كغير األخطاءِ من  ومٌ معص  إنني أعتقد تمام االعتقاد أن المسيحَ 
 بزعمِ  ..يشتم ويسب المسيح  ھذا أمر مدھش وعجيب أن يسوعَ ف.. تنسب إليه أنه صاحب أخالق سيئة 

 6 إصحاح كورنثوس ىإلفي رسالته األولى أعلن قد األناجيل ، ولكن األدھش من ذلك أن بولس الرسول 
يُروَن َوالَ َشتَّاُموَن َوالَ َخاِطفُوَن يَِرثُوَن َملَُكوَت هللاِ َوالَ َسارِ 10  عدد اُعوَن َوالَ ِسكِّ   .قُوَن َوالَ طَمَّ

   !! هللاِ  ال يرثون ملكوتَ  الشاتمينأن  هنالحظ من كالمِ  
                :تيلآل!!  )الجنة ( أن يسوع لن يدخل الملكوت نالحظ بولس الرسول  فبحسب كالمِ 

 إليه كنعانيةال المرأةُ  جاءتعندما ، وذلك  الكالبِ  ويجعلھا من زمرةِ ، شتم المرأة الكنعانية ييسوع  -1
وبعدھا !!  " ويرمى للكالب نالبنييال يجوز أن يأخذ خبز  " :ھا رد عليھا قائالً بأن يشفى ابنتَ  هتسترحم

ثُمَّ َخَرَج يَُسوُع ِمْن 21دد ع 15إصحاح  إنجيِل متيولنقرأ سويًا القصةَ كاملةَ في .......ظلت تسترحمه
َوإَِذا اْمَرأَةٌ َكْنَعانِيَّةٌ َخاِرَجةٌ ِمْن تِْلَك التُُّخوِم َصَرَخْت إِلَْيِه 22. ھُنَاَك َواْنَصَرَف إِلَى نََواِحي ُصوَر َوَصْيَداءَ 

ا! اْرَحْمنِي، يَا َسيُِّد، يَا اْبَن َداُودَ «:قَائِلَةً  َم تاَلَِميُذهُ َوطَلَبُوا إِلَْيِه . فَلَْم يُِجْبھَا بَِكلَِمةٍ 23 .»اِْبنَتِي َمْجنُونَةٌ ِجّدً فَتَقَدَّ
الَّةِ «:فَأََجاَب َوقَالَ 24» !اْصِرْفھَا، ألَنَّھَا تَِصيُح َوَراَءنَا«:قَائِلِينَ  . »لَْم أُْرَسْل إاِلَّ إِلَى ِخَراِف بَْيِت إِْسَرائِيَل الضَّ

لَْيَس َحَسنًا أَْن يُْؤَخَذ ُخْبُز اْلبَنِيَن َويُْطَرَح «:فَأََجاَب َوقَالَ 26» !يَا َسيُِّد، أَِعنِّي«:ةً فَأَتَْت َوَسَجَدْت لَهُ قَائِلَ 25
ٍذ ِحينَئِ 28. »!َواْلِكالَُب أَْيًضا تَأُْكُل ِمَن اْلفُتَاِت الَِّذي يَْسقُطُ ِمْن َمائَِدِة أَْربَابِھَا! نََعْم، يَا َسيِّدُ «:فَقَالَتْ 27. »لِْلِكالَب
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 .فَُشفِيَِت اْبنَتُھَا ِمْن تِْلَك السَّاَعةِ . »لِيَُكْن لَِك َكَما تُِريِدينَ ! يَا اْمَرأَةُ، َعِظيٌم إِيَمانُكِ «: أََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَھَا
  ...بحسب كالِم يسوع في األناجيل فھو من الكالب ايھوديً  من ليس كلَّ  أن نالحظ

  !بحسب معتقد المعترضين ؟) يسوع(ا من إله المحبة كيف يصدر تعبير قاس كھذ :وأتساءل 

  ...إليھم  واإلحسانِ  األعداءِ  وصيته للتالميذ بمحبةِ  يسوع ينقض -2

  ) 7 / 3متى ( " األفاعييا أوالد "  : الشريعة قائالً لھم يقام بشتم معلم

  ) 17 / 23متى (  "العميان  أيھا الجھالُ " :  قائالً لھم آخرٍ  وشتمھم في موضعٍ 
اِخَل أَْيًضا؟"  :  آخر قائالً لھم وشتمھم في موضعٍ    ( " يَا أَْغبِيَاُء، أَلَْيَس الَِّذي َصنََع اْلَخاِرَج َصنََع الدَّ

   )11/40لوقا
ما ُكنُت أعِرُف، أيُّھا اإلخوةُ، "  :قائالً  اعتذر حين سب أحدھم  أن بولس نفسهأنه شتمھم في حين  نالحظ

 .)5 /23الرسل  أعمال (   " ال تَلَعْن َرئيَس َشعبِكَ «: فالُكتُُب الُمقَدََّسةُ تَقولُ . الَكھنَةِ  أنَّهُ َرئيسُ 
 )يسوع ( لھهو إما أن إ، لرأيه  )يسوع( إلھهجاھل بنسخ  الرسول  إما أن بولس من النصوصِ  والمالحظ

  !! هكمِ حُ  خالف

 4/ 2يوحنا (!"   امرأةمالي ولك يا "  :أخالقه تجاه أمه نجد أنه قام بإھانتھا وسط الحضور بقوله لھا  - 3
ً  َوبَّراً بَِوالَِدتِي َولَمْ   : في القرآن الكريم هأمِ  عن حالِه مع  ل المسيحُ وقيبينما . )    يَْجَعْلنِي َجبَّاراً َشقِيّا
من ذلك  بريءٌ   المسيحَ  نوأكرر أ ،األناجيلفي  يسوع ىالمنسوب إلكتفي بھذا القليل وا).32مريم(

   .كله

ا الكتابِ الواردة في  ...الغير الئقة ألنبياءِ ا وأما عن ألفاظِ  ذكرِ  ....المقدس ما أكثرھ  واحدٍ  نصٍ  وأكتفي ب
ى 30عدد  20إصحاح  ولأليل ائصمو سفر ھو في،فقط لما فيه من ذكر العورة  اُوَل َعلَ ُب َش َي َغَض فََحِم

َجِة «: يُونَاثَاَن َوقَاَل لَهُ  تالْ يَا اْبَن اْلُمتََعوِّ َدِة، أََما َعلِْم ْوَرِة  ُمتََمرِّ ْزِي َع َك َوِخ ى لِِخْزيِ َن يَسَّ ْرَت اْب ِد اْختَ َك قَ أَنَّ
َك؟   !أُمِّ

  
  

  ! والنصارى ليھودَ العن ي نبيٌّ                                                     
  
  ينبغيكان .… والنصارى اليھودَ  كم لعنَ نبيُّ  :ثم قالوا  ؟ األنبياءِ  ھل اللعن من أخالقِ :  يقول سؤاالً  واألس

 ِكتَاب البخاري صحيحِ في وتعلقوا بما جاء  ! ...بدل من اللعن والنصارى اليھودَ  سامح هللاُ  :يقول أنعليه 
ثَنَا  1244 برقم )  اْلقُبُورِ  َعلَى اْلَمَساِجدِ  اتَِّخاذِ  ِمنْ  يُْكَرهُ  َما ( بَاب)  اْلَجنَائِزِ (  ِ  ُعبَْيدُ  َحدَّ  َعنْ  ُموَسى ْبنُ  هللاَّ

انُ  ُھوَ  ِھاَللٍ  َعنْ  َشْيبَانَ  ُ  َرِضيَ -  َعائَِشةَ  َعنْ  ُعْرَوةَ  َعنْ  اْلَوزَّ  الَِّذي َمَرِضهِ  فِي قَالَ   النَّبِيِّ  َعنْ  -َعْنَھا هللاَّ
ُ  لََعنَ  :"فِيهِ  َماتَ   قَْبَرهُ  أَلَْبَرُزوا َذلِكَ  َولَْواَل : قَالَتْ  ". ًداَمْسجِ  أَْنبِيَائِِھمْ  قُبُورَ  اتََّخُذوا َوالنََّصاَرى اْليَُھودَ  هللاَّ
  .َمْسِجًدا يُتََّخذَ  أَنْ  أَْخَشى أَنِّي َغْيرَ 

  
 الرد على الشبھة •

  
  ؟األنبياءِ  ھل اللعن من أخالقِ  :الذي يقول ھممن سؤالِ  األول على الشقِ  ةِ باإلجاب أأبد:   أوالً 
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ما  ما ھو :ھو الً اسؤ أسألُ األدلة على ذلك وقبل أن أذكر  ...األنبياء  اللعن من أخالقِ  ؛ نعم: الجواب 
   اللعن ؟  معنى

 وھذا في حدِ ، الظالمين والكافرين أفعاِل  به على يدعو فالنبيُّ ،  هللاِ  الطرد من رحمةِ الدعاء بھو :  الجواب
  :لعدة أدلة منھا فيه إشكاله ال ذاتِ 
بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى لَِساِن َداُووَد َوِعيَسى اْبِن َمْريََم َذلَِك بَِما َعَصوا لُِعَن الَِّذيَن َكفَُروْا ِمن   : ه قولُ  -1

َكانُوْا يَْعتَُدونَ    .  )78المائدة(  وَّ
 رحمة عن وأبعدوا طردوا: أي}  إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِمنْ  َكفَُروا الَِّذينَ  لُِعنَ { :  قال :في تفسير السعديجاء 
 عليھم، قامت قد الحجة بأن وإقرارھما، بشھادتھما: أي}  َمْريَمَ  اْبنِ  َوِعيَسى َداُودَ  لَِسانِ  َعلَى{  هللا

 هللا، لعباد وظلمھم ، بعصيانھم: أي}  يَْعتَُدونَ  َوَكانُوا َعَصْوا بَِما{  واللعن الكفر}  َذلِكَ { . وعاندوھا
   أھـ. تعقوبا والظلم للذنوب فإن هللا، رحمة عن وبعدھم لكفرھم اسببً  صار
  .الكريمة  اآليةِ مريم كما جاء في  وعيسى بنِ ،  من داودَ أن اللعن وقع  نالحظ

ا َوَعدَ  : قوله  -2  َونَاَدى أَْصَحاُب اْلَجنَِّة أَْصَحاَب النَّاِر أَن قَْد َوَجْدنَا َما َوَعَدنَا َربُّنَا َحقّاً فَھَْل َوَجدتُّم مَّ
ٌن بَْينَھُْم أَن لَّْعنَةُ ّهللاِ َعلَى الظَّالِِمينَ َربُُّكْم َحقّاً قَالُوْا نََعْم فَ    .  )44األعراف(  أَذََّن ُمَؤذِّ

إنا قد وجدنا : أھَل النار قائلين لھم -بعد دخولھم فيھا -ونادى أصحاب الجنة  :جاء في التفسير الميسر
ربكم على ألسنة رسله فھل وجدتم ما وعدكم , ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقًا من إثابة أھل طاعته
فأذَّن مؤذن . نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا: حقًا من عقاب أھل معصيته؟ فأجابھم أھل النار قائلين

 .وكفروا با ورسله,  أْن لعنة هللا على الظالمين الذين تجاوزوا حدود هللا: بين أھل الجنة وأھل النار
   أھـ

   .  هللاِ  من مالئكةِ  وقع من مالكِ  باللعنِ  لدعاءَ ا أن الكريمةِ  اآليةِ  من خاللِ  نالحظ 
 قَاَل اْدُخلُوْا فِي أَُمٍم قَْد َخلَْت ِمن قَْبلُِكم مِّن اْلِجنِّ َواإِلنِس فِي النَّاِر ُكلََّما َدَخلَْت أُمَّةٌ لََّعنَتْ  : قوله  -3

َن النَّاِر فِيھَا َجِميعاً قَالَْت أُْخَراھُْم  أدركواأُْختَھَا َحتَّى إَِذا  ألُوالَھُْم َربَّنَا ھَـُؤالء أََضلُّونَا فَآتِِھْم َعَذاباً ِضْعفاً مِّ
  .  )38األعراف( قَاَل لُِكلٍّ ِضْعٌف َولَـِكن الَّ تَْعلَُموَن 

ادخلوا النار في جملة :  -لھؤالء المشركين المفترين -تعالى –قال هللا  :الميسر جاء في التفسيرِ 
كلما دخلت الناَر جماعةٌ من أھل , قد سلفت من قبلكم من الجن واإلنس, في الكفر جماعات من أمثالكم

حتى إذا تالحق في النار األولون من أھل الملل الكافرة , بھا باإلقتداءملة لعنت نظيرتھا التي ضلَّْت 
ونا عن ربنا ھؤالء ھم الذين أضل: قال اآلخرون المتبعون في الدنيا لقادتھم, واآلخرون منھم جميًعا

لكل منكم ومنھم عذاب مضاعف : أي, لكل ضعف: قال هللا تعالى, فآتھم عذابًا مضاعفا من النار, الحق
  أھـ . ولكن ال تدركون أيھا األتباع ما لكل فريق منكم من العذاب واآلالم, من النار

   ؟ امطلقً  اھل اللعن مذمومً  :السؤال الذي يطرح نفسه ھون إفعليه و 
  ؟  لعن من يستحق اللعن من المذموم ھل :بسؤال ھو الجواب
لعنوا المخالفين الظالمين كما تقدم معنا  ؛ ألن األنبياءَ  -  بفضل هللا - تبطل الشبھة عليهو ،ال  :الجواب

  .المقدس  من الكتابِ  - إن شاء هللاُ  -، وكما سيتقدم معنا 
  

 بدل من  لعن هللاُ   والنصارى اليھودَ  سامح هللاُ  : يقول أنكان ينبغي عليه    النبيَّ بأن قولھم إن :  اثانيً 
وا يستغفر أن  هوأصحابَ   نھى النبيَّ   ن هللاَ أل ؛ بيّن ال مرية فيه  يدل على جھلٍ والنصارى  اليھودَ 

ن َما َكاَن لِلنَّبِيِّ َوالَِّذيَن آَمنُوْا أَ   : قال  ....من أصحاب الجحيم  أنھم من لھتبيّ أن  للمشركين من بعد
  ) . 113التوبة(  يَْستَْغفُِروْا لِْلُمْشِرِكيَن َولَْو َكانُوْا أُْولِي قُْربَى ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَھُْم أَنَّھُْم أَْصَحاُب اْلَجِحيمِ 

 ولو للمشركين، بالمغفرة يدعوا أن آمنوا والذين  محمد للنبيِّ  ينبغي كان ما :الميسر جاء في التفسيرِ 
 أصحاب أنھم لھم وتبين األوثان، وعبادة با شركھم على ماتوا ما بعد ِمن لھم بةقرا ذوي كانوا
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َ  إِنَّ { : تعالى قال كما للمشركين، يغفر ال وهللا الشرك، على لموتھم الجحيم }  بِهِ  يُْشَركَ  أَنْ  يَْغفِرُ  ال هللاَّ
ِ  يُْشِركْ  َمنْ  إِنَّهُ { : سبحانه قال وكما َّ مَ  فَقَدْ  بِا ُ  َحرَّ    أھـ .}  اْلَجنَّةَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

كذلك باللعن  اأم دع ،والنصارى فقط  على اليھودِ  باللعنِ  ھل دعا النبيُّ :  والسؤال الذي يطرح نفسه ھو
   ؟ على فئات من المسلمين

  : جاء ذلك في اآلتي فعلى سبيل المثال ال الحصر .... من المسلمين دعا باللعن علي فئاتٍ  :الجواب
ُ  لََعنَ  :"قَالَ   النَّبِيِّ  َعنْ   ُھَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ   6285برقم  البخاري صحيح -1  يَْسِرقُ  السَّاِرقَ  هللاَّ

 اَكانُو َواْلَحْبلُ  اْلَحِديدِ  بَْيضُ  أَنَّهُ  يََرْونَ  َكانُوا: اأْلَْعَمشُ  قَالَ  ".يَُدهُ  فَتُْقطَعُ  اْلَحْبلَ  َويَْسِرقُ  يَُدهُ  فَتُْقطَعُ  اْلبَْيَضةَ 
    .َدَراِھمَ  يَْسَوى َما ِمْنَھا أَنَّهُ  يََرْونَ 

ُ  لََعنَ : قَالَ   َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنْ   5487 برقم صحيح البخاري -2  َواْلُمْستَْوِشَماتِ  اْلَواِشَماتِ  هللاَّ
َصاتِ  ِ  َخْلقَ  اْلُمَغيَِّراتِ  لِْلُحْسنِ  َواْلُمتَفَلَِّجاتِ  َواْلُمتَنَمِّ ِ  َرُسولُ  لََعنَهُ  َمنْ  َعنُ أَلْ  اَل  لِي َما هللاَّ  ِكتَابِ  فِي َوُھوَ   هللاَّ

 ِ   .  هللاَّ
ِ  َرُسولُ  لََعنَ "  :قَاَل    َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ   1216برقم  سنن الترمذي -3  َعْشَرةً  اْلَخْمرِ  فِي  هللاَّ
،  ثََمنَِھا َوآِكلَ ،  َوبَائَِعَھا،  َوَساقِيََھا،  إِلَْيهِ  ةُ َواْلَمْحُمولَ ،  َوَحاِملََھا ، َوَشاِربََھا،  َوُمْعتَِصَرَھا،  َعاِصَرَھا:

   . " لَهُ  َواْلُمْشتََراةُ ،  لََھا َواْلُمْشتَِري
  ) 546(  النضير الروض ،)  1529(  اإلرواء ،)  2777(  المشكاة ، صحيح : األلباني تحقيق

اليھود  أفعالَ   ولم يلعن النبيُّ  ، ومِ من يستحق اللعن ليس بالمذم لعنَ  أن ما سبق يتضح من خاللِ  إًذا
أدنى  ا تستوجب اللعن كما تقدم معنا ، وليس في الحديثِ مسلمين أيضً  والنصارى فقط ؛ بل لعن أفعال

  . ...المعترضين  أقوالِ ر من شعَ صرية كما يُ نع
  

ُ  لََعنَ "  :  فيه النبيُّ  يقول على شبھتھم المعترضونالذي تعلق به  الحديثَ ھذا  إن: ا ثالثً   اْليَُھودَ  هللاَّ
 ؛ "النصرانيو  على اليھودي للعنةا:"   لم يقل فيه النبيُّ و " . َمْسِجًدا أَْنبِيَائِِھمْ  قُبُورَ  اتََّخُذوا َوالنََّصاَرى

ِ  لَْعنَةُ  ":أخرى  في روايةٍ   بل قال  مقترنة ھي؛  لعنة مالزمة لھم :أي ." َوالنََّصاَرى اْليَُھودِ  َعلَى هللاَّ
  . " َمْسِجًدا أَْنبِيَائِِھمْ  قُبُورَ  اتََّخُذوا " نفسه الذي يوضحه الحديثُ  بفعلھم

ھم بسبب بعينِ  ألناسٍ  وإنما ؛ المعترضون كما فھم  والنصارى اليھودِ  ليس لكلِّ  من النبيِّ  ن اللعنَ إف وعليه 
  . " ًداَمْسجِ  أَْنبِيَائِِھمْ  قُبُورَ  اتََّخُذوا"  : فعلھم المذكور في الحديثِ 

والثابت أنه كان يلعن  ،بأنه مستحق للعن  له  إال لمن تيقن على التخصيصِ   ما لعن النبيُّ  : تنبيه ھام
 الن اللعنَ ؛  لعن الكفار من األحياءِ  زكذلك ال يجو.  اإال نادرً  على التعميم كان يلعن األفعال ال األشخاص

 ، نهوقد يتوبون إلى هللا ويستغفر! يختم لھم ؟ اذبما  يفنحن ال ندر ، عليھم بالطرد من رحمة هللا دعاءُ 
 عونَ عنھم بأنھم من أھل النار كفر نبينا و ربنا  لنا نأما لعن األموات منھم الذين بيّ  .ويختم لھم بخير

عليھم باللعن لعلھم تابوا قبل  اندعووأما غيرھم فال  ،فھذا جائز ....ي جھلوأب ،وأبي لھب،  وھامانَ ، 
برقم  حيح البخاري في صثبت ؛ يكثر من اللعن  :أي ا ما كان لعانً   والنبيُّ  ،تم لھم بخير خُ أو  موتھم
اًشا َواَل  َسبَّابًا  النَّبِيُّ  يَُكنْ  لَمْ : قَالَ    َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ  5571  ِعْندَ  أِلََحِدنَا يَقُولُ  َكانَ  لَعَّانًا َواَل  فَحَّ
  . َجبِينُهُ  تَِربَ  لَهُ  َما اْلَمْعتِبَةِ 

  !! يدري كيف ذلك ؟ ه وھو المن المسلمين من يلعن نفسَ نجد  -ولألسف -
   .زوھذا ال يجو!  )هللا يلعن أبوك ( :ه الصغيربنِ ھم اليقول أحدُ 
ليس من  الفعل ألن ھذا؛   هورسولُ  من لعنه هللاُ  إال بعينه اأن يلعن إنسانً  للمسلمِ  زال يجو والخالصة
  .  ھدي النبيِّ 
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ارا ل إن :بًع يح إ :قي وع المس الن يس اركوا ال : "ق يكمب نص " عن امالً  وال ي  ك ى إ ف ل مت  5 إصحاحنجي
مْ 44عدد أَقُوُل لَُك ا فَ ا أَنَ َداَءُكمْ : َوأَمَّ وا أَْع يُكمْ . أَِحبُّ اِرُكوا الَِعنِ ِذيَن . بَ ِل الَّ لُّوا ألَْج يُكْم، َوَص ى ُمْبِغِض نُوا إِلَ أَْحِس

   .َويَْطُرُدونَُكمْ  يُِسيئُوَن إِلَْيُكمْ 
ت نصَ إن  : ◌ُ قل ه ال ول برمت َداَءُكمْ " :  يق وا أَْع دو ." أَِحبُّ يطان ع ان والش ي أن أحب ، لإلنس ل ينبغ فھ

  !؟ الشيطان ألنه عدوي
يُكمْ  " :وأما قوله  اِرُكوا الَِعنِ ول  ". بَ يَّ  إن : للمعترضينأق ودَ  النب ذين  لعن اليھ نھمأوالنصارى ال تم م  ن

ب فھم ديثل مكبحس نَ  : "لح ُ  لََع ودَ  هللاَّ اَرى اْليَُھ ول "....َوالنََّص وع يق اركوا ال :"ويس يكم ب ل " عن فھ
  !؟ اإلسالمللھم بارك على محمد رسول ا: قولوا تستطيعون أن ت
  !  اعمل بھيُ  أنح صلُ تال تلك الفقرة ن إوبالتالي ف ، ستطيعواتلن  : الجواب 

نص ة ال ا عن بقي ذي  وأم ول ال لُّ " : يق ُرُدونَُكمْ َوَص ْيُكْم َويَْط يئُوَن إِلَ ِذيَن يُِس ِل الَّ ل ف ." وا ألَْج اه جمي معن
  :فھو مثل ھذه النصوص يوافق ما جاء في شرعنا

ه -1  الِِميَن  :  قول بُّ الظَّ هُ اَل يُِح ِ إِنَّ ى هللاَّ أَْجُرهُ َعلَ لََح فَ ا َوأَْص ْن َعفَ ا فََم ْثلُھَ يِّئَةٌ مِّ يِّئٍَة َس َزاء َس  َوَج
  ).40الشورى(
  .) 109البقرة( فَاْعفُوْا َواْصفَُحوْا َحتَّى يَأْتَِي ّهللاُ بِأَْمِرِه إِنَّ ّهللاَ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء قَِديٌر   :  قوله -2
ً   :  قوله -3    ).83البقرة(   َوقُولُوْا لِلنَّاِس ُحْسنا
ِ  َرُسولُ  لِي قَالَ  :قَالَ    َذرٍّ  أَبِي َعنْ   1910برقم الترمذي  الثابت في سنن الصحيحِ  الحديثِ  -4  : هللاَّ

ِ  اتَّقِ "  يِّئَةَ  َوأَْتبِعْ  ُكْنتَ  َحْيثَُما هللاَّ    ." َحَسنٍ  بُِخلُقٍ  النَّاسَ  َوَخالِقِ  تَْمُحَھا اْلَحَسنَةَ  السَّ
  ) 855(  النضير الروض ،)  5083(  المشكاة ، حسن : األلباني تحقيق

 َشتََمكَ  اْمُرؤٌ  َوإِنْ " : قال لرجلٍ   أن النبيَّ  3562برقم  في سنن أبي داودبت الثا  الصحيحِ  الحديثِ  -5
   " . َعلَْيهِ  َذلِكَ  َوبَالُ  فَإِنََّما فِيهِ  تَْعلَمُ  بَِما تَُعيِّْرهُ  فاََل  فِيكَ  يَْعلَمُ  بَِما َوَعيََّركَ 
  1109 السلسلة الصحيح برقم، صحيح :األلباني تحقيق

  
  ؟  األنبياءِ  ھل اللعن من أخالقِ : الذي يقولم ھنفس سؤاله ھو يطرح نفسَ  الً ناك سؤاھإن  :  خامًسا
 المعترضينبحسب معتقد وذلك ، نفسه ملعون  )يسوع  ( اإللهالمقدس يذكر أن  الكتابَ  إن :الجواب
تََدانَا اَْلَمِسيُح افْ 13 عدد3 إصحاح غالطية أھل ىرسالته إل في الرسول بولس هقالو بحسب ما  أنفسھم ،

  .»َمْلُعوٌن ُكلُّ َمْن ُعلَِّق َعلَى َخَشبَةٍ «: ِمْن لَْعنَِة النَّاُموِس، إِْذ َصاَر لَْعنَةً ألَْجلِنَا، ألَنَّهُ َمْكتُوبٌ 
ْوُت، «22عدد 21في سفر التثنية في اإلصحاح  الربِّ  قولِ بحسب و ا اْلَم ةٌ َحقُّھَ اٍن َخِطيَّ ى إِْنَس اَن َعلَ َوإَِذا َك

. فاَلَ تَبِْت ُجثَّتُهُ َعلَى اْلَخَشبَِة، بَْل تَْدفِنُهُ فِي ذلَِك اْليَْوِم، ألَنَّ اْلُمَعلََّق َمْلُعوٌن ِمَن هللاِ 23َوَعلَّْقتَهُ َعلَى َخَشبٍَة،  فَقُتِلَ 
بُّ إِلھَُك نَِصيبًا ْس أَْرَضَك الَّتِي يُْعِطيَك الرَّ   .فاَلَ تُنَجِّ

  : منھا مواضعٍ  لفيھم في عدةِ ألنبياء لمخالعن ا المقدس يذكرُ  بَ ثم إن الكتا
ا 24عدد 9 إصحاحسفر التكوين في ، وذلك  نوح يلعن حفيده كنعان -1 ا اْستَْيقَظَ نُوٌح ِمْن َخْمِرِه، َعلَِم َم فَلَمَّ

ِغيُر،    .»َعْبَد اْلَعبِيِد يَُكوُن إِلْخَوتِهِ ! َمْلُعوٌن َكْنَعانُ «: فَقَالَ 25فََعَل بِِه اْبنُهُ الصَّ
اللعن -2 دعو ب ي ،  يشوع ي ك ف دد 6سفر يشوع إصحاح وذل ائاِلً 26ع ِت قَ َك اْلَوْق ي ذلِ وُع فِ َف يَُش : َوَحلَ
ُجُل الَِّذي يَقُوُم َويَْبنِي ھِذِه اْلَمِدينَةَ أَِريَحا« بِّ الرَّ اَم الرَّ ا. َمْلُعوٌن قُدَّ ُسھَا َوبَِصِغيِرِه يَْنِصُب أَْبَوابَھَ . »بِبِْكِرِه يَُؤسِّ
بُّ َمَع يَُشوَع، َوَكاَن َخبَُرهُ فِي َجِميِع األَْرضِ 27  .َوَكاَن الرَّ
ك  شاول يدعو باللعن -3 ي 24عدد 14سفر صموئيل األول إصحاح في ، وذل َرائِيَل فِ اُل إِْس نَُك ِرَج َوَض

ائاِلً  ْعَب قَ َف الشَّ اُوَل َحلَّ ْوِم، ألَنَّ َش ِذي «: ذلَِك اْليَ ُل الَّ ُج وٌن الرَّ ْن َمْلُع تَقَِم ِم ى أَْن اِء َحتَّ ى اْلَمَس ًزا إِلَ ُل ُخْب يَأُْك
  .فَلَْم يَُذْق َجِميُع الشَّْعِب ُخْبًزا. »أَْعَدائِي
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َكَن 33عدد 3سفر األمثال إصحاح في ،  داود بنُ  سليمانُ  -4 اِرُك َمْس هُ يُبَ يِر، لِكنَّ رِّ ِت الشِّ ي بَْي بِّ فِ لَْعنَةُ الرَّ
يقِينَ  دِّ   الصِّ

مَّ 23عدد 2صحاح إالملوك الثاني  سفروذلك في  ، ھمفي قتلِ  بية و يتسببُ لعن صِ يليشع إ -5 ْن  ثُ ِعَد ِم َص
لَ  هُ . ھُنَاَك إِلَى بَْيِت إِي ِخُروا ِمْن ِة َوَس َن اْلَمِدينَ وا ِم َغاٍر َخَرُج ْبيَاٍن ِص ِق إَِذا بِِص ي الطَِّري اِعٌد فِ َو َص ا ھُ َوفِيَم

هُ  الُوا لَ ا أَْق«: َوقَ َعْد يَ َرعُ ! َرعُ اْص ا أَْق َعْد يَ ، 24. »!اْص بِّ رَّ ِم ال نَھُْم بِاْس ْيِھْم َولََع َر إِلَ ِه َونَظَ ى َوَرائِ َت إِلَ فَاْلتَفَ
ِل، 25. فََخَرَجْت ُدبَّتَاِن ِمَن اْلَوْعِر َواْفتََرَستَا ِمْنھُُم اْثنَْيِن َوأَْربَِعيَن َولًَدا ِل اْلَكْرَم ى َجبَ اَك إِلَ ْن َوَذھََب ِمْن ھُنَ َوِم

اِمَرةِ    .ھُنَاَك َرَجَع إِلَى السَّ
ل فاسق ھو ابن بطرس الرسول   -6 ة ك ك ،أللعن ة   وذل الته الثاني وٌن 14عدد 2 إصحاحفي رس ْم ُعيُ لَھُ

ةٌ فِْسقًا، الَ تَُكفُّ َعِن اْلَخِطيَِّة، َخاِدُعوَن النُّفُوَس َغْيَر الثَّابِتَةِ  ٌب فِ. َمْملُوَّ َدرِّ عِ لَھُْم قَْلٌب ُمتَ ةِ . ي الطََّم . أَْوالَُد اللَّْعنَ
  .مِ قَْد تََرُكوا الطَِّريَق اْلُمْستَقِيَم، فََضلُّوا، تَابِِعيَن طَِريَق بَْلَعاَم ْبِن بَُصوَر الَِّذي أََحبَّ أُْجَرةَ اإِلثْ 15

  : منھا  نصوصٍ  في عدةِ ؛  لعن من يستحق اللعني المقدس يذكر أن هللاَ  الكتابَ  إنثم 
  
يةَ م أن  -1 الف الوص ون ن خ ك  ملع ي، وذل ة ف فر التثني دد 11إصحاح  س َمُعوا 28 ع ْم تَْس ةُ إَِذا لَ َواللَّْعنَ

بِّ إِلِھُكْم، َوُزْغتُْم َعِن الطَِّريِق الَّتِي أَنَا أُوِصيُكْم بِھَا اْليَْوَم لِتَْذھَبُوا َوَراَء آلِھَ   .ٍة أُْخَرى لَْم تَْعِرفُوھَالَِوَصايَا الرَّ
االً 15 عدد 27اإلصحاح  سفر التثنيةفي  موسى  وصى به هللاُ ما أ -2 نَُع تِْمثَ ِذي يَْص اُن الَّ وٌن اإِلْنَس َمْلُع

اءِ  ي اْلَخفَ ُعهُ فِ اٍت، َويََض َدْي نَحَّ َل يَ بِّ َعَم رَّ َدى ال ا لَ بُوًكا، ِرْجًس ا أَْو َمْس ْعِب . َمْنُحوتً ُع الشَّ ُب َجِمي َويُِجي
هِ 16. آِمينَ : َويَقُولُونَ  ِه أَْو أُمِّ تَِخفُّ بِأَبِي ْعبِ . َمْلُعوٌن َمْن يَْس ُع الشَّ وُل َجِمي ينَ : َويَقُ َم 17. آِم ُل تُْخ ْن يَْنقُ وٌن َم َمْلُع
. آِمينَ : َويَقُوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْلُعوٌن َمْن يُِضلُّ األَْعَمى َعِن الطَِّريقِ 18. آِمينَ : َويَقُوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َصاِحبِهِ 

ُج َحقَّ اْلَغِريِب َواْليَتِيِم َواألَْرَملَةِ 19 ينَ : َويَقُوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْلُعوٌن َمْن يَُعوِّ َع 20. آِم طَجُع َم ْن يَْض وٌن َم َمْلُع
اَمْلُعوٌن َمْن يَْضطَ 21. آِمينَ : َويَقُوُل َجِميُع الشَّْعبِ . اْمَرأَِة أَبِيِه، ألَنَّهُ يَْكِشُف َذْيَل أَبِيهِ  ٍة مَّ َع بَِھيَم وُل . جُع َم َويَقُ

هِ 22. آِمينَ : َجِميُع الشَّْعبِ  ِت أُمِّ ِه أَْو بِْن ِت أَبِي ِه بِْن َع أُْختِ ْعبِ . َمْلُعوٌن َمْن يَْضطَِجُع َم ُع الشَّ وُل َجِمي ينَ : َويَقُ . آِم
اءِ 24. آِمينَ : َويَقُوُل َجِميُع الشَّْعبِ . َمْلُعوٌن َمْن يَْضطَجُع َمَع َحَماتِهِ 23 ي اْلَخفَ وُل . َمْلُعوٌن َمْن يَْقتُُل قَِريبَهُ فِ َويَقُ

ْعبِ  ُع الشَّ ينَ : َجِمي ِريءٍ 25. آِم َس َدٍم بَ َل نَْف ْي يَْقتُ َوةً لَِك ُذ َرْش ْن يَأُْخ وٌن َم ْعبِ . َمْلُع ُع الشَّ وُل َجِمي ينَ : َويَقُ . آِم
  .آِمينَ : َويَقُوُل َجِميُع الشَّْعبِ . لِيَْعَمَل بِھَاَمْلُعوٌن َمْن الَ يُقِيُم َكلَِماِت ھَذا النَّاُموِس 26
ل أخ ؛يلعن قابين  الربَّ أن  -3 ل اهألنه قت ك  ھابي ي، وذل وين  ف الَ  10عدد 4 إصحاحسفر التك اَذا «: فَقَ َم

َن األَْرِض 11. فََعْلَت؟ َصْوُت َدِم أَِخيَك َصاِرٌخ إِلَيَّ ِمَن األَْرضِ  َت ِم وٌن أَْن َل فَاآلَن َمْلُع ا لِتَْقبَ ْت فَاھَ ي فَتََح الَّتِ
 .َدَم أَِخيَك ِمْن يَِدكَ 

ائاِلً 1 عدد 11 إصحاحرمياء إسفر  -4 بِّ قَ رَّ ِل ال َذا «2: اَْلَكالَُم الَِّذي َصاَر إِلَى إِْرِميَا ِمْن قِبَ الََم ھ َمُعوا َك اْس
لِيمَ  كَّاَن أُوُرَش مْ فَتَ 3. اْلَعْھِد، َوَكلُِّموا ِرَجاَل يَھُوَذا َوُس وُل لَھُ َرائِيلَ : قُ هُ إِْس بُّ إِل رَّ اَل ال َذا قَ اُن : ھَك وٌن اإِلْنَس َمْلُع

 الَِّذي الَ يَْسَمُع َكالََم ھَذا اْلَعْھِد،
بُّ «5  عدد 17 إصحاحرمياء إسفر  -5 رَّ اَل ال ُل : ھَكَذا قَ اِن، َويَْجَع ى اإِلْنَس ُل َعلَ ِذي يَتَِّك ُل الَّ ُج وٌن الرَّ َمْلُع

بِّ يَِحيُد قَْلبُهُ اْلبََشَر ذِ    .َراَعهُ، َوَعِن الرَّ
بِّ بِِرَخاٍء، َوَمْلُعوٌن َمْن يَْمنَُع َسْيفَهُ َعِن الدَّمِ 10  عدد 48اصحاحسفر إرمياء  -6  َمْلُعوٌن َمْن يَْعَمُل َعَمَل الرَّ
ول إل -7 ولس الرس الة ب لِ  ىرس ة  أھ دد 3إصحاح غالطي ا9 ع َن اإِليَم ْم ِم ِذيَن ھُ َع إًِذا الَّ اَرُكوَن َم ِن يَتَبَ

وبٌ 10. إِْبَراِھيَم اْلُمْؤِمنِ  هُ َمْكتُ ْن «: ألَنَّ َجِميَع الَِّذيَن ھُْم ِمْن أَْعَماِل النَّاُموِس ھُْم تَْحَت لَْعنٍَة، ألَنَّ لُّ َم وٌن ُك َمْلُع
  .»الَ يَْثبُُت فِي َجِميِع َما ھَُو َمْكتُوٌب فِي ِكتَاِب النَّاُموِس لِيَْعَمَل بِهِ 
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  ! ثوبه يجرُ  اعريانً يخرج  نبيٌّ                                               

  
  !؟ من عند هللاِ  اھل يصلح أن يكون نبيًّ  ،يتعرى  ماذا تقول في نبيٍّ :  المسلمين ألحدِ  واقال

ادي ، الناس  عورته أمامَ عن كشف أن ي ال يجوز لنبيٍّ : أجاب المسلمُ   ھذا ينافى الخلق الكريم للشخص الع
  ........... من عند هللاِ  استحالة أن يقع ذلك من نبيٍّ ، 
ان  رسولُ  : له ينقائلوا أجاب  د ك اً يجر ثوبَاإلسالم محم ى ، هعريان دليل عل ك وال يالحديث الثابت  ذل  ف

ِ  َرُسولِ  َعنْ  َدابِ َواآْل  ااِلْستِْئَذانِ ( ِكتَابسنن الترمذي  ةِ  فِي َجاءَ  َما ( اببَ  )   هللاَّ ةِ  اْلُمَعانَقَ رقم )  َواْلقُْبلَ ب
ثَنَا  2656 دُ  َحدَّ ثَنَا إسماعيل ْبنُ  ُمَحمَّ دِ  ْبنِ  يَْحيَى ْبنُ  إِْبَراِھيمُ  َحدَّ  ْبنُ  يَْحيَى أَبِي َحدَّثَنِي اْلَمَدنِيُّ  َعبَّادٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ
دٍ  دِ ُمحَ  َعنْ  ُمَحمَّ دِ  َعنْ  إِْسَحقَ  ْبنِ  مَّ ْھِريِّ  ُمْسلِمٍ  ْبنِ  ُمَحمَّ بَْيرِ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ  الزُّ  َزْيدُ  قَِدمَ  :قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ  الزُّ

ِ  َوَرُسولُ  اْلَمِدينَةَ  َحاِرثَةَ  ْبنُ  ابَ  فَقََرعَ  فَأَتَاهُ  بَْيتِي فِي  هللاَّ امَ  اْلبَ هِ  فَقَ ولُ  إِلَْي ِ  َرُس اعُ   هللاَّ رُّ  ْريَانً هُ  يَُج  ،ثَْوبَ
 ِ هُ  اَل  َغِريبٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َھَذا :ِعيَسى أَبُو قَالَ  .َوقَبَّلَهُ  فَاْعتَنَقَهُ  بَْعَدهُ  َواَل  قَْبلَهُ  ُعْريَانًا َرأَْيتُهُ  َما َوهللاَّ نْ  نَْعِرفُ  ِم

ْھِريِّ  َحِديثِ    .اْلَوْجهِ  َھَذا ِمنْ  إاِلَّ  الزُّ
  

  الرد على الشبھة •
  

 ولم  في سننه الترمذيُّ فقد رواه  ،ھم ال يصح على شبھتِ  المعترضونالذي استدل به  الحديثَ  ھذا إن:  أوالً 
 برقم  المشكاة و ، 2732الترمذي برقم  في سننِ  -  رحمه هللاُ  - األلبانيُّ   ضعفهفقد  ؛ ت صحتهتثبُ 

  .) 16(  ص الكتاني نقدو ، 5برقم  الصالحين رياض مقدمةو ،4682
  .سقط االستدالل به ، وسقطت الشبھةُ بعد بياِن ضعِف الحديِث  يوبالتال 

  !زائريه ؟ يتعمد العري يجر ثوبه معه ليستقبل ھل ھناك شخصٌ : ه جدالً أتساءلصحتِ  وعلى فرضِ 
  ...إذا كان يجر ثوبه معه فھو بذلك يريد أن يرتديه بأقصى سرعة ،و إال ما يجر ثوبه معه: الجواب

  
ك -  نبيُّ ھل لو تعرى ال :ھو  الحديثِ  ضعفِ  بعد بيانِ  هيطرح نفسَ  ؤاالً سھناك إن   : اثانيً  اه ذل   - وحاش

   ؟ المقدس كتابِ الفي  الثابتِ  األنبياءِ  بعضِ  حالِ  ه بحسبِ ھل ھذا يقدح في نبوتِ 
واب دح :الج ك ال يق ط ذل ه ق ي نبوت ابَ ؛ ف وعَ  ألن الكت ب ليس دس ينس رى المق ه تع يح أن دةِ   المس ي ع  ف
   :ينموضع
ثُمَّ 5قَاَم َعِن اْلَعَشاِء، َوَخلََع ثِيَابَهُ، َوأََخَذ ِمْنَشفَةً َواتََّزَر بِھَا، 4 عدد 13يوحنا إصحاح  نجيلِ إفي  رَ كِ ذُ ما :األول

ِزرً  اَن ُمتَّ ي َك فَِة الَّتِ ُحھَا بِاْلِمْنَش ِذ َويَْمَس َل التَّالَِمي ُل أَْرُج َدأَ يَْغِس ل، َواْبتَ ي ِمْغَس اًء فِ اَصبَّ َم ى 6. ا بِھَ اَء إِلَ فََج
  »!يَا َسيُِّد، أَْنَت تَْغِسُل ِرْجلَيَّ «:فَقَاَل لَهُ َذاكَ . ِسْمَعاَن بُْطُرسَ 

  : للمعترضين نسؤاال لي  النصِ  من خالل قراءةِ  : ◌ُ قلت
   !؟ لماذا تعرى يسوع  أمام التالميذ وما الھدف من ذلك: األول 

ع مالبَس حسنة  أسوة هيف ھل  يسوع أم التالميذ يھل تعر:  يالثان م ليخل وم المعل  اه ويظل عريانًحيث يق
  ! ؟ لمسح أرجل تالميذه

  .سب إليه كھذا النص مما نُ    المسيحَ  نبرئونحن 
فَأََخَذ َعْسَكُر اْلَوالِي يَُسوَع إِلَى َداِر اْلِوالَيَِة َوَجَمُعوا َعلَْيِه 27   عدد27 متى إصحاح نجيلِ إكر في ما ذُ  :الثاني

ْوهُ َوأَْلبَُسوهُ ِرَداًء قِْرِمِزيًّا28اْلَكتِيبَِة،  ُكلَّ    .فََعرَّ
ولم يستطع ،  تِهبتعري ليھودِ ل سمح المنّصرين ؟ لماذا بحسب معتقدِ  اقويً  األيس يسوع المسيح إلھً  :وأتساءل
  . ل ال سخرية علم هللاُ ھذا مجرد تساؤ! القوي؟ هكيف ذلك وھو اإلل !هعورتَ  أن يداري
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ان أنه  بطرس الرسول ى إلجيل يوحنا إنينسب و ى  اعاريًك روي !! البحر شاطئعل ا  ي ا قصةلن  يوحن
ِذ 1  عدد 21 اإلصحاحفي لتالميذه عند بحيرة طبرية يسوع ظھور  بَْعَد ھَذا أَْظھََر أَْيًضا يَُسوُع نَْفَسهُ لِلتَّالَِمي

ْمَعاُن بُْط2: ظَھََر ھَكَذا. َعلَى بَْحِر طَبَِريَّةَ  اَن ِس ا َك ْن قَانَ ِذي ِم ُل الَّ ْوأَُم، َونَثَنَائِي هُ التَّ اُل لَ ِذي يُقَ ا الَّ ُرُس، َوتُوَم
. »أَنَا أَْذھَُب ألَتََصيَّدَ «:قَاَل لَھُْم ِسْمَعاُن بُْطُرسُ 3. اْلَجلِيِل، َواْبنَا َزْبِدي، َواْثنَاِن آَخَراِن ِمْن تاَلَِميِذِه َمَع بَْعِضِھمْ 

فِينَةَ لِْلَوْقتِ . »نَْحُن أَْيًضا َمَعكَ  نَْذھَبُ «:قَالُوا لَهُ  ْيئًا. فََخَرُجوا َوَدَخلُوا السَّ ُكوا َش ا 4. َوفِي تِْلَك اللَّْيلَِة لَْم يُْمِس َولَمَّ
ْبُح، َوقََف يَُسوُع َعلَى الشَّاِطئِ  وعُ . َكاَن الصُّ الَ 5. َولِكنَّ التَّالَِميَذ لَْم يَُكونُوا يَْعلَُموَن أَنَّهُ يَُس وعُ  فَقَ ْم يَُس ا «:لَھُ يَ

مْ 6» !الَ «:أََجابُوهُ . »ِغْلَماُن أَلََعلَّ ِعْنَدُكْم إَِداًما؟ ُدوا«: فَقَاَل لَھُ ِن فَتَِج فِينَِة األَْيَم ِب السَّ ى َجانِ بََكةَ إِلَ وا الشَّ . »أَْلقُ
َمكِ  َرِة السَّ ْن َكْث ِذبُوھَا ِم ِدُروَن أَْن يَْج وُدوا يَْق ْم يَُع أَْلقَْوا، َولَ هُ 7. فَ وُع يُِحبُّ اَن يَُس ِذي َك ُذ الَّ َك التِّْلِمي اَل ذلِ فَقَ

بُّ «:لِبُْطُرسَ  ي . »!ھَُو الرَّ ، اتََّزَر بِثَْوبِِه، ألَنَّهُ َكاَن ُعْريَانًا، َوأَْلقَى نَْفَسهُ فِ بُّ ا َسِمَع ِسْمَعاُن بُْطُرُس أَنَّهُ الرَّ فَلَمَّ
      .اْلبَْحرِ 

هُ " ه بثوبِ  أأتزرقد حضر  ا سمع أن المسيحَ أن بطرس الرسول عندم نالحظ  ى نَْفَس ا، َوأَْلقَ اَن ُعْريَانً هُ َك ألَنَّ
  .) 7 / 21يوحنا (  " فِي اْلبَْحرِ 
ً  :وأتساءل ا ر الحواريين عريان ى  كيف يكون بطرس كبي اذا يخجل من التعري ! ؟البحر شاطئعل ولم

كيف ! ؟ هوغير جائز في حضور المسيح جائز في غياب ھل التعري! ؟ عندما سمع بحضور المسيح فقط
  !؟ آنذاك أمام التالميذ ومن كان موجودا الشاطئعلى  االكنيسة عاريً  كان بطرس الرسول الملقب بصخرة

  
ابُ ا (وينسب اءِ  بعض ىإل )المقدس لكت دِ  أنبي ديمِ  العھ امَ  الق روا أم م تع اسِ  أنھ دة !!الن ي ع ك ف د ذل نج

  :مواضع منھا
وين   -1 ا20 عدد 9صحاحإسفر التك َرَس َكْرًم ا َوَغ وُن فاَلًَّح وٌح يَُك َدأَ نُ ِكَر 21. َواْبتَ ِر فََس َن اْلَخْم ِرَب ِم َوَش

  ...فَأَْبَصَر َحاٌم أَبُو َكْنَعاَن َعْوَرةَ أَبِيِه، َوأَْخبََر أََخَوْيِه َخاِرًجا22. َوتََعرَّى َداِخَل ِخبَائِهِ 
تِْقبَاِل . َداُوُد لِيُبَاِرَك بَْيتَهُ  َوَرَجعَ  20عدد 6إصحاح  صموئيل الثاني سفر -2 اُوَل الْس فََخَرَجْت ِميَكاُل بِْنُت َش

فُ «: َداُوَد، َوقَالَتْ  ا يَتََكشَّ ُد  َما َكاَن أَْكَرَم َملَِك إِْسَرائِيَل اْليَْوَم، َحْيُث تََكشََّف اْليَْوَم فِي أَْعيُِن إَِماِء َعبِيِدِه َكَم أََح
فَھَاءِ    .»السُّ

وَر 1عدد  20إشعياء إصحاح سفر  -3 ُك أَشُّ ْرُجوُن َملِ لَهُ َس يَن أَْرَس ُدوَد، ِح ى أَْش اَن إِلَ يِء تَْرتَ نَِة َمِج ي َس فِ
ائاِلً 2فََحاَرَب أَْشُدوَد َوأََخَذھَا،  بُّ َعْن يَِد إَِشْعيَاَء ْبِن آُموَص قَ َح «: فِي ذلَِك اْلَوْقِت تََكلََّم الرَّ لَّ اْلِمْس ْب َوُح اِْذھَ

ى َوَحافِيًا. »ْن َحْقَوْيَك َواْخلَْع ِحَذاَءَك َعْن ِرْجلَْيكَ عَ  بُّ 3. فَفََعَل ھَكَذا َوَمَشى ُمَعّرً َكَما َمَشى َعْبِدي «: فَقَاَل الرَّ
ى َوَحافِيًا ثاَلََث ِسنِيٍن، آيَةً َوأُْعُجوبَةً َعلَى ِمْصَر َوَعلَى ُكوَش،  كُ 4إَِشْعيَاُء ُمَعّرً وُق َملِ َذا يَُس ْبَي  ھَك وَر َس أَشُّ

يُوَخ، ُعَراةً َوُحفَاةً َوَمْكُشوفِي األَْستَاِه ِخْزيًا لِِمْصرَ  فَيَْرتَاُعوَن َويَْخَجلُوَن 5. ِمْصَر َوَجالََء ُكوَش، اْلفِْتيَاَن َوالشُّ
   . ِمْن أَْجِل ُكوَش َرَجائِِھْم، َوِمْن أَْجِل ِمْصَر فَْخِرِھمْ 

وح لربِّ  )المقدس الكتابُ  ( ينسبو  ول ، ، العالمين أنه ين اتِ ، ا ا عريانًو يمشى حافيً ويول ول كبن  ويع
ام، )الذئاب(    آوى ك في ،  وينتحب كالنع ا  سفرِ  وذل ِوُل َوأَْمِشي  8عدد 1إصحاح ميخ وُح َوأَُوْل َذا أَنُ لِھَ

  .مَوأُْعِوُل َكبَنَاِت آَوى، َوأَْنتَِحُب َكالنََّعا َحافِياً ُعْريَاناً،
ربِّ ، المكرمين  هللاِ  طعن ألنبياءِ  هما سبق فيإن :  ◌ُ قلت المين  وطعن ل رأ إل، الع ك  هللاِ  ىونحن نب من ذل
  !؟ ....النصوص تلك على  المعترضينما ھو رد  :لولكني أتساء، كله 

  
                                               
  !عند بناء الكعبةنبي اإلسالم تعرى                                         

  
  فھل ھذه من أخالق النبوة ؟...إن نبي اإلسالم تعرى عند بناء الكعبة :قالوا  
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اَلِة  ِكتَاب تعلقوا على ذلك بما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري ةِ  اببالصَّ ي َكَراِھيَ رِّ ي التََّع اَلةِ  فِ  الصَّ
ثَنَا - 351برقم  َوَغْيِرَھا ثَنَا قَالَ  اْلفَْضلِ  ْبنُ  َمطَرُ  َحدَّ ثَنَا قَالَ  َرْوحٌ  َحدَّ دَّ اءُ  َح نُ  َزَكِريَّ َحاقَ  ْب ثَنَا إِْس دَّ ُرو َح  َعْم

الَ  ِدينَارٍ  ْبنُ  ِمْعتُ  قَ ابِرَ  َس نَ  َج دِ  ْب ِ  َعْب ُث أَنَّ  هللاَّ دِّ ولَ  يَُح ِ  َرُس انَ  هللاَّ لُ  َك مْ  يَْنقُ اَرةَ  َمَعُھ ةِ  اْلِحَج هِ  لِْلَكْعبَ  َوَعلَْي
هُ  اْلَعبَّاسُ  لَهُ  لَ فَقَا إَِزاُرهُ  هُ  :قَالَ . اْلِحَجاَرةِ  ُدونَ  َمْنِكبَْيكَ  َعلَى فََجَعْلتَ  إَِزاَركَ  َحلَْلتَ  لَوْ  أَِخي اْبنَ  يَا:" َعمُّ  فََحلَّ
  . ُعْريَانًا َذلِكَ  بَْعدَ  ُرئِيَ  فََما َعلَْيهِ  َمْغِشيًّا فََسقَطَ  ،َمْنِكبَْيهِ  َعلَى فََجَعلَهُ 

  
  الرد على الشبھة

  
  :كما يلي ا بإذن هللا الشبھة نسفً  إن ھذه الشبھة يرد عليھا بعدة نقاط من خاللھا انسفُ :أوالً 

  
ً بعد ا لم يبلغ الحلم صغيرً  كان طفالً  إن النبي : أوالً    ...ا،وبالطبع كانت ھذه الواقعة قبل أن يكون نبيّ

ا جاء في ك م ى ذل دلل عل اري شرح صحيح البخاري ي دة الق ذا  هفي شرح)  189 ص/  6ج ( عم لھ
ه قريش مع :أي معھم ينقل كان :قوله :الحديث قال صاحبھا ة قول اء أي للكعب ة لبن ال الكعب  الزھري وق

ين وابن بطال ابن وقال. الحلم  النبي يبلغ لم الكعبة قريش بنت لما ان الت ره ك  سنة عشرة خمس عم
ين ست سنة في كان لكعبةا بناء إن: وقيل سنين خمس والمبعث الكعبة بناء بين ھشام وقال،  من وثالث

ا تعالى هللا رضي- خديجة تزوجه قبل لكعبة بناءا البيھقي وذكر مولده اء أن والمشھور -عنھ ريش بن  ق
ره فيكون سنين بعشر خديجة تزوج بعد الكعبة ين خمسة ذاك إذ عم ذي وھو سنة وثالث ه نص ال  علي
ان :عقبة بن موسى وقال إسحاق بن محمد اء ك ة بن لق الكعب ذا سنة عشرة بخمس المبعث ب ه وھك  قال
ان أنه)  إسحاق ابن سيرة(  وفي وغيره مجاھد ا يحدث ك ان عم ه صغره في يحفظه هللا ك ال أن د :ق  لق
  .على وجعل إزاره وأخذ تعرى قد كلنا الغلمان به تلعب ما لبعض الحجارة بنقل قريش غلمان في رأيتني

  ....بل النبوةطفال صغيًرا ،وكان ذلك ق إذن كان النبيُّ 
  

وكان  ....يتتبع عورتهولم   فقط  عمه إال وھو عريان الناسُ  رآه إن الحديث لم يذكر أن النبي :ثانيًا
تدلل على ذلك ... لتقويته على حمل األحجار،وعدم إصابته  هضع اإلزار على منكبيھي وذلك لضرورة  

  :عدة روايات جاءت في اآلتي
ثَنَا 354  برقم)  وعددھم وفضائلھم بدر أھل ذكر( باب األول دالمجل كتاب اآلحاد والمثانى-1  ُعْثَمانُ  َحدَّ

الِِحينَ  ِمنَ  ثِقَةً  َوَكانَ  َعْمٍرو ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنُ  ُ  َشاءَ  إِنْ  الصَّ ثَنَا ، تََعالَى هللاَّ ْحَمنِ  َعْبدُ  َحدَّ اِزيُّ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنُ  الرَّ  الرَّ
ثَنَا ، ُ  َرِضيَ  أَبِيهِ  َعنْ  ، َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ، ِعْكِرَمةَ  َعنْ  ، ِسَماكٍ  َعنْ  ، قَْيسٍ  أَبِي ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ  قَالَ  َعْنُھَما هللاَّ

 اءُ َوالنِّسَ  ، يَْنقُلُونَ  َرُجلَْينِ  َرُجلَْينِ  قَُرْيشٌ  َوأَْفَرَدتْ  ، اْلبَْيتَ  قَُرْيشٌ  بَنَتْ  ِحينَ  اْلبَْيتِ  إِلَى اْلِحَجاَرةَ  نَْنقُلُ  ُكنَّا: 
يدَ  يَْنقُْلنَ   اتََّزْرنَا النَّاسُ  َغِشيَنَا فَإَِذا ، اْلِحَجاَرةِ  تَْحتَ  َوأُُزُرنَا ِرقَابِنَا َعلَى نَْنقُلُ  َوُكنَّا أَِخي َواْبنُ  أَنَا َوُكْنتُ  الشِّ

 أَْسَعى فَِجْئتُ  ، َوْجِھهِ  َعلَى فَاْنبَطَحَ  فََخرَّ :  قَالَ  إزار يعني عليه ليس قدامي ، َوُمَحمَّدٌ  ، أَْمِشي أَنَا فَبَْينَا ،
 نُِھيتُ :  َوقَالَ  ، إَِزاَرهُ  فَأََخذَ  فَقَامَ :  قَالَ  ؟ َشأْنُكِ  َوَما:  فَقُْلتُ  ، َوقَْفتُ  السََّماءِ  إِلَى يَْنظُرُ  َوُھوَ  َحَجِري َوأَْلقَْيتُ 

  .َمْجنُونٌ :  يَقُولُوا أَنْ  َمَخافَةَ  النَّاسَ  أَْكتُُمَھا فَُكْنتُ :  قَالَ  ُعْريَانًا أَْمِشيَ  أَنْ 
 ، أَْيًضا الطَّبََرانِيُّ  َوَرَوى :قال )َوبُْنيَانَھا َمكَّة فَْضل (بَاب) الحج(كتاب   فتح الباري البن حجر -2

اَلئِل"  فِي َواْلبَْيَھقِيُّ   ْبن ُرونَھا طَِريق ِمنْ  التَّْھِذيب فِي َوالطَّبَِريّ  ، قَْيس أَبِي ْبن َعْمرو طَِريق ِمنْ "  الدَّ
بِيع ْبن قَْيس طَِريق ِمنْ "  اْلَمْعِرفَة"  فِي نَُعْيم َوأَبُو ، اْلُمِغيَرة اَلئِل"  َوفِي ، الرَّ  ُشَعْيب طَِريق ِمنْ "  الدَّ

 :قَالَ  لِباْلُمطَّ  َعْبد ْبن اْلَعبَّاس أَبِي َحدَّثَنِي َعبَّاس اِْبن َعنْ  ِعْكِرَمة َعنْ  َحْرب ْبن ِسَماك َعنْ  ُكلّھمْ  َخالِد ْبن
ا"   نَأُْخذ َجَعْلنَا ، أَِخي َواْبن أَنَا فَُكْنت ، اْلِحَجاَرة يَْنقُلُونَ  َرُجلَْينِ  َرُجلَْينِ  اِْنفََرَدتْ  اْلَكْعبَة قَُرْيش بَنَتْ  لَمَّ

 أََماِمي ُھوَ  فَبَْينََما ، أُُزَرنَا لَبِْسنَا اسالنَّ  ِمنْ  َدنَْونَا فَإَِذا ، اْلِحَجاَرة َعلَْيَھا َونَْجَعل َمنَاِكبنَا َعلَى فَنََضعَھا أُُزَرنَا
 أَنْ  نُِھيت":  قَالَ  ؟ َشأْنك َما:  أَِخي اِلْبنِ  فَقُْلت:  قَالَ  السََّماء إِلَى بِبََصِرهِ  َشاِخص َوُھوَ  فََسَعْيت ُصِرعَ  إِذْ 
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ته هللاَّ  أَْظَھرَ  َحتَّى فََكتَْمته :قَالَ ". ُعْريَانًا أَْمِشي  نَُعْيم أَبُو أَْخَرَجهُ  ِعْكِرَمة َعنْ  أَبَانَ  ْبن اْلَحَكم ابََعهُ تَ "  نُبُوَّ
 َوقَالَ  اْلَعبَّاس فِيهِ  لَْيسَ  َعبَّاس اِْبن َعنْ  ِعْكِرَمة َعنْ  ُعَمر أَبِي النَّْضر طَِريق َعنْ  أَْيًضا َذلِكَ  َوَرَوى ، أَْيًضا
ل فََكانَ "  آِخره فِي ة ِمنْ  َرأَى َشْيء أَوَّ  "  النُّبُوَّ
)  الدالئل(  في البيھقي وروى  ):َوبُْنيَانَھا َمكَّة فَْضل( بَاب)الحج (كتاب  عمدة القارئ لشرح البخاري-3
ة عن حرب بن سماك حديث من د بن العباس حدثني عباس ابن عن عكرم ال المطلب عب ا ق  بنت لم

ين رجلين انفردنا الكعبة قريش ون رجل ارة ينقل ا وكنت الحج ن أن افجعل أخي واب ا نأخذ ن  فنضعھا أزرن
امي ھو فبينما أزرنا لبسنا الناس من دنونا فإذا الحجارة عليھا ونجعل مناكبنا على  فسعيت صرع إذ أم
ال ؟شأنك ما أخي ابن يا :فقلت: قال السماء إلى ببصره شاخص وھو ا أمشي أن نھيت :ق ال .عريان  :ق

و ورواه نبوته هللا أظھر حتى فكتمته يم أب ة عن عمر أبي رالنض طريق من نع  عباس ابن عن عكرم
ان آخره في وقال العباس فيه وليس وة من رأى شيء أول فك ال النب ويح(  صاحب وق ان)  التل  ابن وك
  . القصة ھذه غالم وھو استتر له قيل أن النبوة من  هللا رسول رأى شيء أول بقوله أراد عباس

ه وھو طفل   ارأوه عريانً  سإذن القصة ليس فيھا أن النا وة ل ا عالمة من عالمات النب صغير ،وفيھ
  ... وھو صغير

  
اب:ثانيًا رب تعرى بحسب الكت ا أن ال ذكر لن اء والرسل ،فضال ً المقدس إن الكتاَب المقدس ي عن األنبي

  :،وذلك من نقطتين
  :تعري الرب:  النقطة األولى

  
  :وضعينأنه تعرى  في م - اإلله -الكتاَب المقدس ينسب ليسوَع المسيح إن: أوالً 

  قَاَم َعِن اْلَعَشاِء، َوَخلََع ثِيَابَهُ، َوأََخَذ ِمْنَشفَةً 4عدد  13إنجيِل يوحنا إصحاح ما ُذِكَر في :األولالموضع  
  ثُمَّ َصبَّ َماًء فِي ِمْغَسل، َواْبتََدأَ يَْغِسُل أَْرُجَل التَّالَِميِذ َويَْمَسُحھَا بِاْلِمْنَشفَِة الَّتِي5َواتََّزَر بِھَا،  
  »!يَا َسيُِّد، أَْنَت تَْغِسُل ِرْجلَيَّ «:فَقَاَل لَهُ َذاكَ . فََجاَء إِلَى ِسْمَعاَن بُْطُرسَ 6. َكاَن ُمتَِّزًرا بِھَا 

  : النِص لي  سؤاالن للمعترضينمن خالل قراءِة  :ُ◌ قلت
  ! لماذا تعرى يسوع  أمام التالميذ وما الھدف من ذلك ؟: األول 

  م التالميذ ھل  فيه أسوة حسنة  حيث يقوم المعلم ليخلع مالبَسه ھل تعري يسوع أ:  الثاني
  !ويظل عريانًا لمسح أرجل تالميذه ؟ 

  .مما نُسب إليه كھذا النص وغيره   ونحن نبرئ المسيَح 
  الَيَةِ فَأََخَذ َعْسَكُر اْلَوالِي يَُسوَع إِلَى َداِر اْلوِ 27   عدد27إنجيِل متى إصحاح ما ُذكر في : الثانيالموضع  
ْوهُ َوأَْلبَُسوهُ ِرَداًء قِْرِمِزيًّا28َوَجَمُعوا َعلَْيِه ُكلَّ اْلَكتِيبَِة،     .فََعرَّ

أليس يسوع المسيح إلھًا قويًا بحسب معتقِد المنّصرين ؟ لماذا سمح لليھوِد بتعريتِه ،إلباسه لبس  :وأتساءل
ھذا مجرد تساؤل ال سخرية علم ! القوي؟ كيف ذلك وھو اإلله! ولم يستطع أن يداري عورتَه ...الزانيات

  .هللاُ 
  ...ا للزواني إن لباس القرمزي ليس لباسً  :إن قيل
فََمَضى بِي 3عدد  17اإلصحاح رؤيا يوحنا يدل على ذلك ما جاء في ....الزواني  اءبل لباس للنس: ◌ُ قلت

يٍَّة، فََرأَْيُت اْمَرأَةً َجالَِسةً َعلَى َوحْ  وِح إِلَى بَرِّ ٍش قِْرِمِزيٍّ َمْملُوٍء أَْسَماَء تَْجِديٍف، لَهُ َسْبَعةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ بِالرُّ
َعھَا َكأٌْس ِمْن َواْلَمْرأَةُ َكانَْت ُمتََسْربِلَةً بِأُْرُجواٍن َوقِْرِمٍز، َوُمتََحلِّيَةً بَِذھٍَب َوِحَجاَرٍة َكِريَمٍة َولُْؤلٍُؤ، َومَ 4. قُُرونٍ 

ةٌ َرَجاَساٍت َونََجاَساِت ِزنَاھَا، َذھٍَب فِي يَِدھَا َمْملُ  بَابُِل اْلَعِظيَمةُ أُمُّ . ِسرٌّ «:َوَعلَى َجْبھَتِھَا اْسٌم َمْكتُوبٌ 5وَّ
َوانِي َوَرَجاَساِت األَْرضِ    .»الزَّ
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 ْريَاناً،لِھََذا أَنُوُح َوأَُوْلِوُل َوأَْمِشي َحافِياً عُ  8عدد  1ميخا اإلصحاح  في سفر  يقول الربُّ عن نفسه:اثانيً 
  ! تعليق ال  .مَوأُْعِوُل َكبَنَاِت آَوى، َوأَْنتَِحُب َكالنََّعا

  
  :وھى تعري أنبياِء الكتاب المقدس كما يلي: الثانية النقطةُ 

  
اْلَخْمِر فََسِكَر  َوَشِرَب ِمنَ 21. َواْبتََدأَ نُوٌح يَُكوُن فاَلًَّحا َوَغَرَس َكْرًما20عدد  9صحاحإ سفر التكوين  - 1
   ...فَأَْبَصَر َحاٌم أَبُو َكْنَعاَن َعْوَرةَ أَبِيِه، َوأَْخبََر أََخَوْيِه َخاِرًجا22. َعرَّى َداِخَل ِخبَائِهِ َوتَ 
َشاُوَل الْستِْقبَاِل  فََخَرَجْت ِميَكاُل بِْنتُ . َوَرَجَع َداُوُد لِيُبَاِرَك بَْيتَهُ  20عدد 6إصحاح  سفر صموئيل الثاني -2

أََحُد  َما َكاَن أَْكَرَم َملَِك إِْسَرائِيَل اْليَْوَم، َحْيُث تََكشََّف اْليَْوَم فِي أَْعيُِن إَِماِء َعبِيِدِه َكَما يَتََكشَّفُ «: َداُوَد، َوقَالَتْ 
فَھَاءِ    .»السُّ

وَر  فِي َسنَِة َمِجيِء تَْرتَاَن إِلَى أَْشُدوَد، ِحيَن أَْرَسلَهُ َسْرُجونَُملِكُ 1عدد  20إصحاح سفر إشعياء  -3 أَشُّ
بُّ َعْن يَِد إَِشْعيَاَء ْبِن آُموَص قَائاِلً 2فََحاَرَب أَْشُدوَد َوأََخَذھَا،  اِْذھَْب َوُحلَّ اْلِمْسَح «: فِي ذلَِك اْلَوْقِت تََكلََّم الرَّ

ى َوَحافِيًا. »َعْن َحْقَوْيَك َواْخلَْع ِحَذاَءَك َعْن ِرْجلَْيكَ  بُّ 3. فَفََعَل ھَكَذا َوَمَشى ُمَعّرً َكَما َمَشى َعْبِدي «: فَقَاَل الرَّ
وَر َسْبَي 4إَِشْعيَاُء ُمَعّرًى َوَحافِيًا ثاَلََث ِسنِيٍن، آيَةً َوأُْعُجوبَة َعلَى ِمْصَر َوَعلَى ُكوَش،  ھَكَذا يَُسوُق َملُِك أَشُّ

يُوَخ، ُعَراةً َوُحفَاةً َوَمْكُشوفِي  فَيَْرتَاُعوَن َويَْخَجلُوَن 5. األَْستَاِه ِخْزيًا لِِمْصرَ ِمْصَر َوَجالََء ُكوَش، اْلفِْتيَاَن َوالشُّ
  .ِمْن أَْجِل ُكوَش َرَجائِِھْم، َوِمْن أَْجِل ِمْصَر فَْخِرِھمْ 

ظھور يسوع لتالميذه عند  يوحنا قصة يروي  لنا!! بطرس الرسول  كان عاريًا على شاطئ البحر -4
ظَھََر . أَْيًضا يَُسوُع نَْفَسهُ لِلتَّالَِميِذ َعلَى بَْحِر طَبَِريَّةَ  ْظھَربَْعَد ھَذا أَ 1  عدد 21اإلصحاح بحيرة طبرية في 

َزْبِدي، َواْثنَاِن َكاَن ِسْمَعاُن بُْطُرُس، َوتُوَما الَِّذي يُقَاُل لَهُ التَّْوأَُم، َونَثَنَائِيُل الَِّذي ِمْن قَانَا اْلَجلِيِل، َواْبنَا 2: ھَكَذا
نَْذھَُب نَْحُن أَْيًضا «:قَالُوا لَهُ . »أَنَا أَْذھَُب ألَتََصيَّدَ «:قَاَل لَھُْم ِسْمَعاُن بُْطُرسُ 3ِذِه َمَع بَْعِضِھمْ آَخَراِن ِمْن تاَلَِمي

فِينَةَ لِْلَوْقتِ  فََخَرُجوا. »َمَعكَ  ْبُح، وَ 4. َوفِي تِْلَك اللَّْيلَِة لَْم يُْمِسُكوا َشْيئًا. َوَدَخلُوا السَّ ا َكاَن الصُّ قََف يَُسوُع َولَمَّ
ِعْنَدُكْم  يَا ِغْلَماُن أَلََعلَّ «:فَقَاَل لَھُْم يَُسوعُ 5. َولِكنَّ التَّالَِميَذ لَْم يَُكونُوا يَْعلَُموَن أَنَّهُ يَُسوعُ . الشَّاِطئِ  َعلَى
فِينَِة ا«: فَقَاَل لَھُمْ 6» !الَ «:أََجابُوهُ . »إَِداًما؟   . »ألَْيَمِن فَتَِجُدواأَْلقُوا الشَّبََكةَ إِلَى َجانِِب السَّ

  فَقَاَل ذلَِك التِّْلِميُذ الَِّذي َكانَ 7. فَأَْلقَْوا، َولَْم يَُعوُدوا يَْقِدُروَن أَْن يَْجِذبُوھَا ِمْن َكْثَرِة السََّمكِ 
بُّ «:يَُسوُع يُِحبُّهُ لِبُْطُرسَ   ، اتَّ . »!ھَُو الرَّ بُّ ا َسِمَع ِسْمَعاُن بُْطُرُس أَنَّهُ الرَّ َزَر بِثَْوبِِه، ألَنَّهُ َكاَن ُعْريَانًا، فَلَمَّ

 .َوأَْلقَى نَْفَسهُ فِي اْلبَْحرِ 
ألَنَّهُ َكاَن ُعْريَانًا، َوأَْلقَى نَْفَسهُ " أن بطرس الرسول عندما سمع أن المسيَح قد حضر أأتزر بثوبِه  نالحظ

  ). 7/  21يوحنا ( " فِي اْلبَْحِر 
ً كيف يكون بطرس كبير الحوار :وأتساءل التعري  ولماذا يخجل من! على شاطئ البحر؟ يين عريانا

كيف ! وغير جائز في حضوره ؟  جائز في غياب المسيح ھل التعري! عندما سمع بحضور المسيح فقط ؟
  !الكنيسة عاريًا على الشاطئ أمام التالميذ ومن كان موجودا آنذاك ؟ كان بطرس الرسول الملقب بصخرة

  
  
  

  ! يكشف عن فخذيه نبيٌّ                                         
  

ه ودخل عنده أبو بكر ولم يسوى ثيابَ  ساقيه،ا عن فخذيه أو كاشفً  عائشةَ  اإلسالم كان في بيتِ  رسولُ  :قالوا
بما جاء في  على ذلك واستدلوا! ؟ ....ه أليس الفخذ عورةسوي ثيابَ  وكذلك عمر ولما جاء عثمانُ ، 

   مسلمٍ  صحيحِ 
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ثَنَا4414برقم) من فضائل عثمان ( باب) لصحابة فضائل ا(كتاب   أَيُّوبَ  ْبنُ  َويَْحيَى يَْحيَى ْبنُ  يَْحيَى َحدَّ
ثَنَا:اآْلَخُرونَ  وقَالَ ،  أَْخبََرنَا يَْحيَى ْبنُ  يَْحيَى :قَالَ  ُحْجرٍ  َواْبنُ  َوقُتَْيبَةُ   َعنْ  َجْعفَرٍ  اْبنَ  يَْعنُونَ  إسماعيل َحدَّ
ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسلََمةَ  َوأَبِي يََسارٍ  اْبنَيْ  َوُسلَْيَمانَ  َعطَاءٍ  َعنْ  ْرَملَةَ حَ  أَبِي ْبنِ  ُمَحمَّدِ   َكانَ :قَالَتْ  َعائَِشةَ  أَنَّ  الرَّ

ِ  َرُسولُ   تِْلكَ  لَىعَ  َوُھوَ  لَهُ  فَأَِذنَ  بَْكرٍ  فَاْستَأَْذَن أَبُو َساقَْيهِ  أَوْ  فَِخَذْيهِ  َعنْ  َكاِشفًا بَْيتِي فِي ُمْضطَِجًعا  هللاَّ
ِ  فََجلََس َرُسولُ  ُعْثَمانُ  اْستَأَْذنَ  ثُمَّ  فَتََحدَّثَ  َكَذلِكَ  َوُھوَ  لَهُ  فَأَِذنَ  ُعَمرُ  اْستَأَْذنَ  ثُمَّ  فَتََحدَّثَ  اْلَحالِ   َوَسوَّى  هللاَّ
   َدَخلَ  :َعائَِشةُ  قَالَتْ  َخَرجَ  افَلَمَّ  فَتََحدَّثَ  فََدَخلَ  َواِحدٍ  يَْومٍ  فِي َذلِكَ  أَقُولُ  َواَل  :ُمَحمَّدٌ  قَالَ  ثِيَابَهُ 
ْيتَ  فََجلَْستَ  ُعْثَمانُ  َدَخلَ  ثُمَّ  تُبَالِهِ  َولَمْ  لَهُ  تَْھتَشَّ  فَلَمْ  ُعَمرُ  َدَخلَ  ثُمَّ  تُبَالِهِ  َولَمْ  لَهُ  تَْھتَشَّ  بَْكٍر فَلَمْ  أَبُو  َوَسوَّ

  ." اْلَماَلئَِكةُ  هُ ِمنْ  تَْستَِحي َرُجلٍ  ِمنْ  أَْستَِحي أاََل  :"فَقَالَ  ثِيَابَكَ 
   
 الرد على الشبھة •

  
  !أليس الفخذ عورة ؟ :الذي يقول ھم رد على سؤالِ ألمن حيث انتھوا  ءأبد:  أوالً 

  : منھا  أدلةِ  لعدةِ  ؛عند جماھير علماء المسلمين  ةعور الفخذَ  إن بلى، : الجواب 
ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُزْرَعةَ  َعنْ  ) 3114(  المشكاةأللباني في اوصححه ،  3498سنن أبي داود برقم  -1  الرَّ

فَّةِ  أَْصَحابِ  ِمنْ  َھَذا َجْرَھدٌ  َكانَ :قَاَل  أَبِيهِ  َعنْ  َجْرَھدٍ  ْبنِ  ِ  َرُسولُ  َجلَسَ  :قَالَ  الصُّ  َوفَِخِذي ِعْنَدنَا  هللاَّ
  ."َعْوَرةٌ  اْلفَِخذَ  أَنَّ  َعلِْمتَ  أََما :"فَقَالَ  ُمْنَكِشفَةٌ 

 َعبَّاٍس َعنْ  اْبنِ  َعنْ  2798 األلباني في سنن الترمذي برقموصححه ، 2722سنن الترمذي برقم -2
  ." َعْوَرةٌ  اْلفَِخذُ :"  قَالَ   النَّبِيِّ 

ةِ  بَْينَ  َما": قال  27 المعجم الكبير للطبراني برقم-3 رَّ ْكبَةِ  السُّ "  في أأللباني هحسن". َعْوَرةٌ  َوالرُّ
    . ) 271، 247(  " اإلرواء

وغيرھا ، ويدل  السابقةِ  ما جاء في األحاديثِ  لعمومِ ؛ عورة  الفخذَ أن  يتضح لنا ما تقدم خاللِ  من إًذا
ةِ  بَْينَ  َما " :يقول  الحديثِ  ؛ ألن نصَ  عند الرجلِ  عورةٍ باألخير على أن الركبة والسرة ليستا  رَّ  السُّ

ْكبَةِ    ". َعْوَرةٌ  َوالرُّ
  

 بحالٍ  ھميخدم مصالحِ  ال أنهيجد م ھعلي شبھتِ  المعترضونل به دستالذي ا الحديثِ في  إن الناظرَ  : اثانيً 
ُ  َرِضيَ  - فيه عائشةُ  قولت ألن الحديثَ  ؛  األحوالمن   ، بَْيته فِي ُمْضطََجَعا  هللاَّ  َرُسول َكانَ  :-َعْنَھا هللاَّ

  ... اْلَحال تِْلكَ  َعلَى َوُھوَ  ، لَهُ  فَأَِذنَ  ، بَْكر أَبُو فَاْستَأَْذنَ  ، َساقَْيهِ  أَوْ  فَِخَذْيهِ  َعنْ  َكاِشفًا
ُ  َرِضيَ  -من الراوي عائشة  في الروايةِ  اكً أن ھناك  ش نالحظ  ِ  َرُسولُ  َكانَ : " ھا في قولِ  - َعْنھَا هللاَّ   هللاَّ

  ." َساقَْيهِ  أَوْ  فَِخَذْيهِ  َعنْ  َكاِشفًا بَْيتِي فِي ُمْضطَِجًعا
فيه داللة ظنية  وبالتالي ال يجوز بناء حكم على حديثٍ  فخذيه،عن ا ھي ليست متأكدة أنه كان كاشفً  إًذا 

  .العلمِ  من أھلِ  وغيره مسلمٍ  ه لصحيحِ في شرحِ  - رحمه هللاُ  - وھذا ما رجحه النوويُّ  قطعية،وليست 
  

ثَ   23194 برقم أحمدَ  مسندِ ا في المتعلقة بالشبھة وجدت حديثً  بحثي في األحاديثِ  في أثناءِ : ا ثالثً   نَاَحدَّ
ِ  ُعبَْيدُ  أَْخبََرنَا :قَالَ  َمْرَوانُ   أَنَّ  -اْلُمْؤِمنِينَ  أُمِّ -  َعائَِشةَ  َعنْ  تَْذُكرُ  طَْلَحةَ  بِْنتَ  َعائَِشةَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  َسيَّارٍ  ْبنُ  هللاَّ
ِ  َرُسولَ   فَأَِذنَ  ُعَمرُ  اْستَأَْذنَ  ثُمَّ  َحالِهِ  َعلَى َوُھوَ  لَهُ  فَأَِذنَ  بَْكرٍ  أَبُو فَاْستَأَْذنَ  فَِخِذهِ  َعنْ  َكاِشفًا َجالًِسا َكانَ   هللاَّ

ا ثِيَابَهُ  َعلَْيهِ  فَأَْرَخى ُعْثَمانُ  اْستَأَْذنَ  ثُمَّ  َحالِهِ  َعلَى َوُھوَ  لَهُ  ِ  َرُسولَ  يَا قُْلتُ  قَاُموا فَلَمَّ  أَبُو َعلَْيكَ  اْستَأَْذنَ  :هللاَّ
ا َحالِكَ  لَىعَ  َوأَْنتَ  لَُھَما فَأَِذْنتَ  َوُعَمرُ  بَْكرٍ   أاََل  َعائَِشةُ  يَا :"فَقَالَ  ثِيَابَكَ  َعلَْيكَ  أَْرَخْيتَ  ُعْثَمانُ  اْستَأَْذنَ  فَلَمَّ

ِ  َرُجلٍ  ِمنْ  أَْستَْحيِي   ." ِمْنهُ  تَْستَْحيِي اْلَماَلئَِكةَ  إِنَّ  َوهللاَّ
  :الحديث فيه ضعف لآلتي ووجدت أن
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بن  هللا عبد حال لجھالة ضعيف إسناد ھذا:-رحمه هللاُ  -ه،قالضعف إسنادَ  :الشيَخ شعيب األرنؤط قال -1
  أھـ.سيار

 مروان وعنه عائشةَ  عن سيار بن هللا عبيد )569() من له رواية في مسند أحمد (جاء في كتابِ  -2
   أھـ.مجھول
 فيالرواية ھذه  صحح   - رحمه هللا - األلباني لكني وجدت أن الشيخَ و ،بھذا تنتھي الشبھة  : ◌ُ قلت
 الحال ذلك على وھو له فأذن بكر أبو فاستأذن فخذه عن كاشفا كان " 2719برقم   الصحيحة ةِ لالسلس
...... "  

 قال أنه  النبيِّ  عن صح قد أنه واعلم :قائالً  1687 برقم الصحيحةِ  في السلسلةِ  - رحمه هللاُ  -ويعلق 
 أن :األول. التوفيق نم وجوه للباحث يبدو وھنا.66 الغليل إرواء في مخرج وھو" عورة الفخذ ":

   " عورة الفخذ":حديث قبل الترجمة حديث يكون
 القول:  قاعدة ويؤيده اآلخر الحديث يعارض فال  خصوصياته من أنه على الكشف يحمل أن:  لثانيا 

  أھـ .اعلم وهللا.  المبيح على مقدم الحاظر و.  العمل على مقدم
  :على وجھين يكون هتِ في صحالمختلف  للحديثِ  التوفيق بالنسبةِ  إن: قلتُ  
ا عن ساقه دون كاشفً    كان النبيُّ ف :هفي فال شبھة عندنا ،المحققين ه كما قال بعضُ قلنا بضعفِ إن  :ألولا

  .سبق بيانه  لذيا مسلمٍ  في صحيحِ  عائشةَ  فخذه لحديثِ 
ا عن فخذه قبل أن كان كاشفً   ألن النبيَّ ؛ ا فال شبھة عندنا أيضً  كما قال األلبانيُّ  هتِ قلنا بصحإن :  الثاني

كان ينھى الناس عن كشف الفخذ ف ، ه عن طريق الوحي أن الفخذ عورة فعلم بعدھا بذلكيعلم من ربِّ 
بأن كشف الفخذ  -  رحمه هللاُ  -  وأما ما قاله األلبانيُّ  ،ويعلمھم أنه عورة كما جاء في حديث جرھد وغيره

  خصوصياته من
  ُبفضل هللاِ  -شبھة نسفًا سف النفال دليل عليه، وعليه ت    -.  
  

   عنده ؟  عثمانُ  ه لما دخله أو فخذَ وغطى ساقَ ، ه ثيابَ   لماذا سوى النبيُّ  :إن قيل:   رابًعا
 َرُجل ِمنْ  أَْستَِحي أاََل   " : لذا قال ؛ الحياءِ  أنه كان  شديدَ  :أعنى؛  حيي رجلٌ  عثمانَ  ألن: ◌ُ قلت

  ." اْلَماَلئَِكة ِمْنهُ  تَْستَِحي
 لَهُ  أَِذْنت إِنْ  َخِشيت َوإِنِّي ، َحيِيّ  َرُجل ُعْثَمان إِنَّ "  :َعائَِشة َجَواب فِي قَالَ   أَنَّهُ  لُِمْسلِمٍ  ِرَوايَة َوفِي 

  .َحاَجته فِي إِلَيَّ  يَْبلُغ اَل  اْلَحالَة تِْلكَ  َعلَى
 ِمنْ  َجِميلَةٌ  ِصفَةٌ  اْلَحيَاءَ  اْلَماَلئَِكة،َوأَنَّ  ِعْند اَللَتهَوجَ  لُِعْثَمان ظَاِھَرةٌ  فَِضيلَةٌ  َ◌فِيهِ  :-رحمه هللاُ  -قال النوويُّ 

  أھـ.اْلَماَلئَِكة ِصفَات
  

ا ولكن كان كاشفً  ،  فقط وال فخذيه، عن ساقيه  اشفً اك يكن لمنه أ يسوعَ  ىنسب إليوحنا ي إنجيلَ إن : خامًسا
قَاَم َعِن اْلَعَشاِء، َوَخلََع ثِيَابَهُ، 4 عدد13حاح اإلصذلك في و .....ا لذلك أمام التالميذ عن جسده بأكمله متعمدً 

ثُمَّ َصبَّ َماًء فِي ِمْغَسل، َواْبتََدأَ يَْغِسُل أَْرُجَل التَّالَِميِذ َويَْمَسُحھَا بِاْلِمْنَشفَِة الَّتِي َكاَن 5َوأََخَذ ِمْنَشفَةً َواتََّزَر بِھَا، 
   .ُمتَِّزًرا بِھَا

التالميذ بھذه  تعرى أمامَ   وال نصدق أن المسيحَ ،إليهسب مما نُ   برئ المسيحَ ننا نُ إ:  ◌ُ قلت
  : ھم فنقول مثالً في سؤالِ  المعترضونولم نستھزئ كما استھزئ  الصورة ،

؟ ھل ليغسل أرجل التالميذ فقط ؟ وما الھدف من  لماذا تعرى يسوع أمام التالميذ وما الھدف من ذلك -1
  !؟متعر غسل أرجل التالميذ وھو 

  !ا أمام التالميذ  ؟ھل تعرية الجسد بأكمله عندكم عورة أم ال ؟ مع العلم أن يسوع كان عاريً  -2
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  ! أحجار ةو يأمرھم أن يأتوه بثالث، الناسِ  يتبرز أمامَ  نبيٌّ                                 
  

،  الناسِ  يتبرز أمامَ  إنه   :نا عن نبيِّ  واالستھزاءِ  الھمزِ  على سبيلِ  قالوا ھم المعھودةِ أخالقِ  كعادةِ 
  :اآلتي وتعلقوا بما جاء في! ...ويأمرھم أن يأتوه بثالث أحجار

ثَنَا 152برقم )  ال يستنجى بروث (باب  ) الوضوء ( كتاب  البخاري صحيحِ  -1 ثَنَا: قَالَ  نَُعْيمٍ  أَبُو َحدَّ  َحدَّ
ْحَمنِ  َعْبدُ  َولَِكنْ  َذَكَرهُ  ةَ ُعبَْيدَ  أَبُو لَْيسَ  :قَالَ  إِْسَحاقَ  أَبِي َعنْ  ُزَھْيرٌ   َعْبدَ  َسِمعَ  أَنَّهُ  أَبِيهِ  َعنْ  اأْلَْسَودِ  ْبنُ  الرَّ

 ِ  أَِجْدهُ  فَلَمْ  الثَّالِثَ  َواْلتََمْستُ  َحَجَرْينِ  فََوَجْدتُ  أَْحَجارٍ  بِثاََلثَةِ  آتِيَهُ  أَنْ  فَأََمَرنِي اْلَغائِطَ   النَّبِيُّ  أَتَى: يَقُولُ  هللاَّ
ْوثَةَ  َوأَْلقَى اْلَحَجَرْينِ  فَأََخذَ  بَِھا فَأَتَْيتُهُ  َرْوثَةً  تُ فَأََخذْ    .ِرْكسٌ  َھَذا :َوقَالَ  الرَّ

ثَنَا  151برقم )  بالحجارة االستنجاء ( باب ) الوضوء ( كتاب البخاري صحيحِ  -2  ُمَحمَّدٍ  ْبنُ  أَْحَمدُ  َحدَّ
يُّ  ثَنَا :قَالَ  اْلَمكِّ يُّ  َعْمٍرو ْبنِ  َسِعيدِ  ْبنِ  يَْحيَى ْبنُ  َعْمُرو َحدَّ  النَّبِيَّ  اتَّبَْعتُ  :قَالَ  ُھَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  َجدِّهِ  َعنْ  اْلَمكِّ
  َتَأْتِنِي َواَل  نَْحَوهُ  أَوْ  بَِھا أَْستَْنفِضْ  أَْحَجاًرا اْبِغنِي ":فَقَالَ  ِمْنهُ  فََدنَْوتُ  يَْلتَفِتُ  اَل  فََكانَ  لَِحاَجتِهِ  َوَخَرج 

ا َعْنهُ  َوأَْعَرْضتُ  َجْنبِهِ  إِلَى فََوَضْعتَُھا ثِيَابِي بِطََرفِ  بِأَْحَجارٍ  فَأَتَْيتُهُ  َرْوثٍ  اَل وَ  بَِعْظمٍ    ." بِِھنَّ  أَْتبََعهُ  قََضى فَلَمَّ
  

  الرد على الشبھة •
  

 ، جةِ الحا قضاءِ  ثناءِ أ و نھى عن الكالمِ  ، الرجلِ  عورةِ  ىإل ن ينظر الرجلُ أ عن نھى  النبيَّ  نإ:    أوالً 
  : ذلك أدلة منھاتدلل على  .... احييً   و كان ، عندھا السترةِ  خذِ أمر بأو 
ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ياْلُخْدرِ  َسِعيدٍ  أَبِى َعنْ  512برقم  مسلم صحيح -1 ُجلُ  يَْنظُرُ  الَ  «:  قَالَ  هللاَّ  َعْوَرةِ  إِلَى الرَّ

ُجلِ  ُجلُ  يُْفِضى َوالَ  اْلَمْرأَةِ  َعْوَرةِ  إِلَى اْلَمْرأَةُ  َوالَ  الرَّ ُجلِ  إِلَى الرَّ  إِلَى اْلَمْرأَةُ  تفضي َوالَ  َواِحدٍ  ثَْوبٍ  في الرَّ
  واحد ثوب تحت متجردين يضطجعان ال والمراد يصل:  يفضى ومعنى .» اْلَواِحدِ  الثَّْوبِ  في اْلَمْرأَةِ 

ِ  َرُسولَ  يَْعلَى أَنَّ  َعنْ  َعطَاءٍ  َعنْ   3497 برقم داود يأبسنن   -2  إَِزارٍ  باَِل  بِاْلبََرازِ  يَْغتَِسلُ  َرُجاًل  َرأَى  هللاَّ
َ  فََحِمدَ  اْلِمْنبَرَ  فََصَعدَ  َ  إِنَّ  :" قَالَ  ثُمَّ  َعلَْيهِ  َوأَْثنَى هللاَّ  اْغتََسلَ  فَإَِذا َوالسَّْترَ  اْلَحيَاءَ  يُِحبُّ  ِستِّيرٌ  َحيِيٌّ   هللاَّ
  .  "فَْليَْستَتِر أََحُدُكمْ 

 حتى نََزْلنَا  هللا رسول مع سرنا:  قال  هللاِ  عبدِ  بنِ  جابرِ  عن  2256برقم  البيھقي دالئل النبوة -3
ِ  َرُسولُ  فََذَھبَ  أَْفيَحَ  َواِديًا ِ  َرُسولُ  فَنَظَرَ  َماءٍ  ِمنْ  بِإَِداَوةٍ  فَاتَّبَْعتُهُ  َحاَجتَهُ  يَْقِضي  هللاَّ  َشْيئًا يَرَ  فَلَمْ   هللاَّ

ِ  َرُسولُ  فَاْنطَلَقَ  اْلَواِدي بَِشاِطئِ  َشَجَرتَانِ  افَإِذَ  بِهِ  يَْستَتِرُ   أَْغَصانَِھا ِمنْ  بُِغْصنٍ  فَأََخذَ  إِْحَداُھَما إِلَى  هللاَّ
ِ  بِإِْذنِ  َعلَيَّ  اْنقَاِدي :فَقَالَ   َرةَ الشَّجَ  أَتَى َحتَّى قَائَِدهُ  يَُصانِعُ  الَِّذي اْلَمْخُشوشِ  َكاْلبَِعيرِ  َمَعهُ  فَاْنقَاَدتْ  هللاَّ

ِ  بِإِْذنِ  َعلَيَّ  اْنقَاِدي :فَقَالَ  أَْغَصانَِھا ِمنْ  بُِغْصنٍ  فَأََخذَ  اأْلُْخَرى  بِاْلَمْنَصفِ  َكانَ  إَِذا َحتَّى َكَذلِكَ  َمَعهُ  فَاْنقَاَدتْ  هللاَّ
ا ِ  بِإِْذنِ  َعلَيَّ  اْلتَئَِما :فَقَالَ  َجَمَعُھَما يَْعنِي بَْينَُھَما أَلَمَ  بَْينَُھَما ِممَّ  َمَخافَةَ  أُْحِضرُ  فََخَرْجتُ : َجابِرٌ  قَالَ  فَاْلتَأََمتَا هللاَّ
ِ  َرُسولُ  يُِحسَّ  أَنْ    ....فَيَْبتَِعدَ  بِقُْربِي  هللاَّ

في  ليظله  له الشجرَ   حتى سخر هللاُ  سترِ تويبحث عن ال، كان يستتر أنه  األخيرةِ  من الروايةِ  نالحظ  
مكانه مرة  ىليظله ثم يرجع إل نحوه  حرك الشجرُ يتحيث ، اته ، وھذا من معجز حاجةِ  قضاءِ  أثناءِ 

    ....والسترَ  الحياءَ  حيي يحبُ  ألنه ؛ أخري 
    النَّبِيُّ  أَتَى ": يقول الحديثَ ألن  ؛ باطل قول الناسِ  مامَ أقضى حاجته   يَّ ن النبأبالقول  نإف وعليه
 بَِھا فَأَتَْيتُهُ  َرْوثَةً  فَأََخْذتُ  أَِجْدهُ  فَلَمْ  الثَّالِثَ  َواْلتََمْستُ  َحَجَرْينِ  فََوَجْدتُ  أَْحَجارٍ  بِثاََلثَةِ  آتِيَهُ  أَنْ  فَأََمَرنِي اْلَغائِطَ 
ْوثَةَ  َوأَْلقَى اْلَحَجَرْينِ  فَأََخذَ    ." ِرْكسٌ  َھَذا :َوقَالَ  ،الرَّ

 ، أو الحدثِ  الفعلِ  قلبِ  يوھو ف ن يأتيه بالحجارةِ أ يَّ مر الصحابأ  يَّ ن النبأ هفيليس  الحديثَ  أن نالحظ 
   ....يمن الصحاب طلب الحجارةَ ؛ راد الخالء به أ يالذ تى المكانَ ألما  وإنما
   .-   بفضل هللا -ھذا تنتھي الشبھة على و ،الرواية الثانية من حديث أبي ھريرةمن  هنالحظ ھذا ماو
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لف أوسائل للتطھر قبل تكلمون عن ي ھمألن؛ له  ةال قيم ألحجارِ با ھم على االستنجاءِ اعتراضَ إن : ا ثانيً 
... .)ورقية(ال مناديل معطرة و ،) بدش ( لم يكن ھناك حمام ؛ ئة سنةاربعمأو  

 يال فإفعل ين أء ال يمكن يعن ش ونكلميتو الصحراوية،رض يشح فيھا الماء لطبيعتھا أعن  ونكلميتھم 
.) خالء(  يلھذا سمو الناس؛عين أعن  يمكان بعيد للتوار  

يبقى بعد  يالذ األذى ثرأبھا من للتخلص فضل وسيلة أ ھي ما يننوخبرين أ ونستطيعيھل :وأتساءل 
  ؟ اقمت بتوضيحھفي ظل الظروف التي  قضاء الحاجة

لضمان تحصيل أألحجار تعدد و الجلد،ذى عن أليزيل او إيجادهفضل ما يسھل أ ھو الحجر :الجواب  
  : عن الماءِ   ه؛ لقولِ األحجار فضل منأ باإلجماعفھو  ءلمالو توافر او،كملألالتطھر على النحو ا

َماِء َماًء طَھُوراً    . امطھرً :يعني ) .48الفرقان(   َوأَنَزْلنَا ِمَن السَّ
فھذه ضرورة وليست  قل من ذلكوجد أ نوأالطھارة، قل شيء لضمان أ أحجار ھو ةوأما عن عدد ثالث

  .لوجوبحكمھا على اأحجار  ةُ الثالث
ھم حاجتَ  اقضو إذانھم كانوا أالسبب و،  قباء مسجدِ  ھلَ أ  الصحابةَ ھا بمدح  يةً آنزل   هللاَ  نجد أن و  

  فِيِه ِرَجاٌل يُِحبُّوَن أَن يَتَطَھَُّروْا َوّهللاُ يُِحبُّ اْلُمطَّھِِّرينَ   :فيھم    فانزل  ، ثم بالماء يستنجون بالحجرِ 
  ). 108التوبة(
ا من بًّ فنحن  نعبد ر؛  اأيضً  القلبِ  وطھارةِ ،  الثيابِ و البدنِ  لھا حرصت على طھارةِ بمجم ن الشريعةإثم  

ِ  َعْبدِ  َعنْ   131في صحيح مسلم برقم ثبت ؛  الجمالَ  الذي يحبُ  :أي )الجميل(ه أسمائِ    َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللاَّ
ةٍ  ِمْثقَالُ  هِ قَْلبِ  فِي َكانَ  َمنْ  اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُ  اَل  :"قَالَ   النَّبِيِّ  َعنْ  ُجلَ  إِنَّ  :َرُجلٌ  قَالَ ".  ِكْبرٍ  ِمنْ  َذرَّ  أَنْ  يُِحبُّ  الرَّ

َ  إِنَّ  :"قَالَ  َحَسنَةً  َونَْعلُهُ  َحَسنًا ثَْوبُهُ  يَُكونَ    ."النَّاسِ  َوَغْمطُ  اْلَحقِّ  بَطَرُ  اْلِكْبرُ  اْلَجَمالَ  يُِحبُّ  َجِميلٌ  هللاَّ
 َمْسِجدٍ  ُكلِّ  ِعْندَ  ِزينَتَُكمْ  ُخُذوا آََدمَ  بَنِي يَا  :له الحديث السابق ، وقوله فدلي :والثيابِ  البدنِ  ما عن طھارةِ أف

  ).األعراف(   )31( اْلُمْسِرفِينَ  يُِحبُّ  اَل  إِنَّهُ  تُْسِرفُوا َواَل  َواْشَربُوا َوُكلُوا
 ثياب من المشروعة الزينة من حالة على صالةِ  كل أداء عند كونوا آدم بني يا: جاء في التفسير الميسر

 تتجاوزوا وال هللا، رزقكم ما طيبات من واشربوا وكلوا ذلك، ونحو وطھارة ونظافة لعوراتكم ساترة
  أھـ .ذلك وغير والشراب الطعام في المسرفين المتجاوزين يحب ال هللا إن. ذلك في االعتدال حدود
ا يحُب فنحن نعبد ربًّ البدن،لى مع وجود النجاسة ع وأ نجاسة،ثوب عليه  يالصالة ال تجوز فثم إن 

َ  إِنَّ   :المتطھرين يقول ابِينَ  يُِحبُّ  هللاَّ   ).222البقرة (  اْلُمتَطَھِِّرينَ  َويُِحبُّ  التَّوَّ
 التَّْقَوى َولِبَاسُ  َوِريًشا َسْوآَتُِكمْ  يَُواِري لِبَاًسا َعلَْيُكمْ  أَْنَزْلنَا قَدْ  آََدمَ  بَنِي يَا : يقول: القلبِ  عن طھارةِ  وأما
ِ  آَيَاتِ  ِمنْ  َذلِكَ  َخْيرٌ  َذلِكَ    .)  األعراف(  )26( يَذَّكَُّرونَ  لََعلَّھُمْ  هللاَّ
ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ    ُھَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  4651 برقمفي صحيح مسلم ثبت و َ  إِنَّ :"  هللاَّ  إِلَى يَْنظُرُ  اَل  هللاَّ

  ." َوأَْعَمالُِكمْ  قُلُوبُِكمْ  إِلَى ْنظُرُ يَ  َولَِكنْ  َوأَْمَوالُِكمْ  ُصَوِرُكمْ 
لما كان المسيح  عن يسوع  نانلو يخبرو :ھو المعترضيننفسه على  يفرض  سؤاالھناك   إن:  ا ثالثً 

 مباشرة دون مسحِ  حاجةِ  أم كان يقوم بعد قضاءِ  ھل كان يستنجى بأحجارٍ  ،ليس فيه ماء  يتبرز في مكانٍ 
  ! األذى والنجاسة ؟

لَْيَس َشْيٌء ِمْن َخاِرِج اإِلْنَساِن إَِذا َدَخَل 15عدد  7صحاح إإنجيل مرقس  في  يسوع أقوالِ  منا نجد إننثم  
ُس اإِلْنَسانَ  َسهُ، لِكنَّ األَْشيَاَء الَّتِي تَْخُرُج ِمْنهُ ِھَي الَّتِي تُنَجِّ ْمِع،16. فِيِه يَْقِدُر أَْن يُنَجِّ  إِْن َكاَن ألََحٍد أُْذنَاِن لِلسَّ

  .»فَْليَْسَمعْ 
 يالتي ھ أخالقهكالمه و وإنما ؛ من الخارج ال ينجسه اإلنسانن كل ما يمس أقصد  يسوعأن   نالحظ 

  ؟؟  يديھم قبل الطعامأال يغسل التالميذ  ذالما سأله الشيوخ لما ذلك  قال ! تنجسه
يسوع  ىإللنص المنسوب ا نه ال ينجس بحسبإأو تبرز عليه ف بال عليه كلبٌ  الً لو أن ھناك رج وبالتالي
  ...!!ھكذا ويصلّ 
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نا عن نه يقضي حاجة أمام الناس يخبروبأن اا وبھتانً ظلمً  نا على نبيِّ  واالذين حكم المعترضونوليت 
ھل ...المقدس  الكتابُ  يصفه ماك ا كالسفھاءِ ا تمامً رقص عاريً ؛ه بإرادتِ  الناسِ  الذي تعرى أمامَ   النبيِّ  داودَ 
َداُوُد  َوَرَجعَ    20 عدد 6 إصحاح صموئيل الثاني في سفر ذلك نجد !نبوته ؟ واھل أسق !عليه ؟ واعب

َما َكاَن أَْكَرَم َملَِك إِْسَرائِيَل اْليَْوَم، َحْيُث «: فََخَرَجْت ِميَكاُل بِْنُت َشاُوَل الْستِْقبَاِل َداُوَد، َوقَالَتْ . لِيُبَاِرَك بَْيتَهُ 
فَھَاءِ  تََكشََّف اْليَْوَم فِي أَْعيُنِ   .»إَِماِء َعبِيِدِه َكَما يَتََكشَُّف أََحُد السُّ

    !؟ ....النصوص تلك لكن ما ھو جوابھم على و ، من ذلك كله هللاِ  ىنبرأ إلإننا  :◌ُ قلت
                                                            

                                       
  

  ! )فاطمة( ه أمام العبيدعري ابنتَ يُ  نبيٌّ                                       
  
ه أمام بناتَ   ي النبيُّ أن يعر األنبياء أخالقِ وھل من  والتبرج ؟ النساءِ  تعريةِ  ىلإ يدعو ھل اإلسالم : واقال
الحديث نا قولِ  لىوالدليل ع!  ...ه فاطمة أمام العبيدبنتِ ا ا في  تعريةِ سببً اإلسالم  رسولُ قد كان ل !؟عبيد ال

ثَنَا   3582برقم  ) َمْواَلتِهِ  َشْعرِ  إِلَى يَْنظُرُ  اْلَعْبدِ  فِي( بَاب)  اللِّبَاسِ  ( ِكتَابداود ي سنن أبفي الثابت  َحدَّ
ثَنَا أَبُو ُجَمْيٍع َسالُِم ْبُن ِدينَاٍر َعْن ثَابٍِت َعْن أَنَسٍ  ُد ْبُن ِعيَسى َحدَّ تَى فَاِطَمةَ بَِعْبٍد َكاَن قَْد أَ  أَنَّ النَّبِيَّ  ُمَحمَّ

ُ َعْنَھا -َوَھبَهُ لََھا قَاَل َوَعلَى فَاِطَمةَ  ثَْوٌب إَِذا قَنََّعْت بِِه َرْأَسَھا لَْم يَْبلُْغ ِرْجلَْيَھا َوإَِذا َغطَّْت بِِه  -َرِضَي هللاَّ
ا َرأَى النَّبِيُّ    ". إِنَّهُ لَْيَس َعلَْيِك بَأٌْس إِنََّما ُھَو أَبُوِك َوُغاَلُمكِ  :"قَى قَالَ َما تَلْ  ِرْجلَْيَھا لَْم يَْبلُْغ َرْأَسَھا فَلَمَّ

  .) 1799(  اإلرواء ، صحيح : األلباني تحقيق
  

  الرد على الشبھة •
  

رأةَ جعل  اإلسالمَ  إن  :  أوالً  الجوھر الم ي ينبغي  ةِ ك ا في أأمنِ ن يُ أالت انٍ  حافظ عليھ ى ال؛  مك تكون  حت
  .....للضياعوتكون بعدھا عرضة  ... آخرونفيشتھيھا البعض ويطمع فيھا  الجميع أمامعرضة 

فأمرھا بالتستر في بيت  عليھا، على المحافظة اإلسالمُ  ثعندنا كالجوھرة النفيسة ح أةلمراإن ف بالتاليو 
ا اوعدم الخروج من بيت ،زوجھ ر  ھ ا حاجة،بغي رجوعدم  بالحجاب، وأمرھ ة ....التب ك أدل ى ذل دلل عل ت
  :منھا

َكاةَ َوأَ   :  قوله -1  اَلةَ َوآتِيَن الزَّ َج اْلَجاِھلِيَِّة اأْلُولَى َوأَقِْمَن الصَّ ْجَن تَبَرُّ ِطْعَن َوقَْرَن فِي بُيُوتُِكنَّ َواَل تَبَرَّ
ْجَس أَْھَل اْلبَْيِت َويُطَھَِّرُكمْ  ُ لِيُْذِھَب َعنُكُم الرِّ َ َوَرُسولَهُ إِنََّما يُِريُد هللاَّ   . )33األحزاب(  تَْطِھيراً  هللاَّ

 كان كما محاسنكن، تُظھرن وال لحاجة، إال منھا تخرجن وال بيوتكن، واْلَزْمنَ  :الميسر التفسيرِ  جاء في 
ة نساء يفعل ى الجاھلي ة في األول ى السابقة األزمن ات للنساء خطاب وھو اإلسالم، عل ل في المؤمن  ك
ا - وأدِّين. عصر ةكام الصالة -النبي نساء ي ا، في ل اة وأعطين أوقاتھ ا الزك  هللا وأطعن هللا، شرع كم

ذا؛ هللا أوصاكن إنما ونھيھما، أمرھما في ورسوله ، بھ زكيكنَّ د لي ا والشر والسوء األذى عنكنَّ  ويبع  ي
  أھـ .الطھارة غاية نفوسكم ويطھِّر  -والسالم الصالة عليه - وذريته زوجاته ومنھم- النبيِّ  بيت أھل

يِّ  زوجاتَ   بل وأمر هللاُ    ؤمنين بالحجاب   النب ه ونساء الم ك أن  ،وبنات ى رؤوسھن وذل رخين عل ي
زن  ، ورؤوسھن، وصدورھن ، ؛ لستر وجوھھن  ووجوھھن من أرديتھن ومالحفھن ك أقرب أن يميَّ ذل

  . بالستر والصيانة فال يُتَعرَّض لھن بمكروه أو أذى
َ  :   قوله -1 ْزَواِجَك َوبَنَاتَِك َونَِساء اْلُمْؤِمنِيَن يُْدنِيَن َعلَْيِھنَّ ِمن َجاَلبِيبِِھنَّ َذلَِك أَْدنَى يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ قُل ألِّ

 ً ِحيما ُ َغفُوراً رَّ    ) .59األحزاب(   أَن يُْعَرْفَن فاََل يُْؤَذْيَن َوَكاَن هللاَّ
َن النَِّساء إِِن اتَّقَْيتُنَّ فاََل يَا نَِساء النَّ  : ھنلغيرِ  أسوةً حتى يكن   النبيِّ  لنساءِ   قوله -3 بِيِّ لَْستُنَّ َكأََحٍد مِّ

 ً ْعُروفا  يقلن قوالً  أنأمرھن  .)32األحزاب(   تَْخَضْعَن بِاْلقَْوِل فَيَْطَمَع الَِّذي فِي قَْلبِِه َمَرٌض َوقُْلَن قَْوالً مَّ
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، للفتنة درءوكل ذلك  ضرورة،من محارمھن إال ليتكلمن مع من ليس وال   هللاَ  ييرض :أيمعروفا؛ 
    .في قلبه مرضالذي وللمفاسد حتى ال يطمع 

رة حر -4 ن كث يھن  هصم ه  عل م أن ال( نھاس ال  )قواريرب ة ألفق ا: " نجش ة ي دا أنجش وقك روي  س
ات رجاله صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق. " بالقوارير ر الصحيح رجال ثق  شيخ كامل أبي غي
  المصنف

ك و ...ھو ديوث والجنة عليه حرام نيغار عليھوال ، يحافظ على نسائه  الذي ال رجلَ الن أ  نبيّ  -5 ذل
رقم في صحيح الجامع ال  5363 ب د حرم هللاُ : "  ق ة ق ة  ثالث يھم الجن اق و: عل دمن الخمر و الع  م

  ."الديوث الذي يقر في أھله الخبث 
  :اآلتيفي وذلك   ...الحياء اإلسالمِ  أن خلقَ   ن النبيُّ بيّ  -6
ْساَلمِ  َوُخلُقُ  ُخلُقٌ  ِدينٍ  لُِكلِّ  : " قال -1 رقم هموطئِفي  رواه مالكٌ " اْلَحيَاءُ  اإْلِ ال و ،1406 ب إن  : " ق

  ) 447(صححه األلباني في المشكاة برقم . " والسترَ  ستير يحب الحياءَ  تعالى حيّيٌ  هللاَ◌َ 
الَ   ُخْدِريِّ الْ  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ   3298برقم  صحيح البخاري -2 انَ : قَ يُّ  َك دَّ   النَّبِ اءً  أََش نْ  َحيَ ْذَراءِ  ِم  اْلَع
لدى الجميع حتى  معروفٌ  وھذا أمرٌ ،  هه وبناتِ لق زوجاتِ وخُ ،   هللاِ  لق رسولِ فالحياء ھو خُ  .  ِخْدِرَھا فِي

  ...نا ھذا في زمانِ  ه ومن المنصفينمن أعدائه في زمانِ 
  !؟ تعرية النساء والتبرج ىلإ يدعو ھل اإلسالم:  في سؤالھم تيتھم البھمن ش األوليسقط الشق  وعليه 
  

يُّ ي أن يعر األنبياء أخالقِ ھل من  :يقولالذي  من سؤالھمالثاني  جاء في الشقِ  امع أما : اثانيً   هبناتَ النب
   ؟...عبيد الأمام 

استدلوا به للطعن في  الذيالحديث ف  -  ذلك حاشاھم وحاشاه -.....رغم شعوري بالھمز  أجيب: ◌ُ قلت 
انيل داودَ  أبي سننِ  في ھو صحيح  النبيِّ  أخالقِ  رقم  أللب ه ال ؛4106ب م للطعن في ھيخدم مصالح لكن
  . - ن شاء هللاإ -معنا  سيتقدم العكس من ذلك كما ھو بل   أخالقه

  "  كِ إِنَّهُ لَْيَس َعلَْيِك بَأٌْس إِنََّما ُھَو أَبُوِك َوُغاَلمُ : "   قوله 
  :األسئلة تلكعرض  من خاللِ ا يتضح ا صحيحً الحديث فھمً  ھذا إن فھم : قلتُ 

   ؟" إِنَّهُ لَْيَس َعلَْيِك بَأٌْس إِنََّما ُھَو أَبُوِك َوُغاَلُمكِ : "  ه قولِ  ما المقصود من -1
 ؟)الم غُ (؟ وماذا تعني كلمة  "غالمك : " وما المقصود من قوله  -2
  ؟ ذلك  ولماذا قال -3
ُ  َرِضيَ  -  فاطمةَ ألن ؛   ذلك قال :الجواب  ؟ ذلك  لماذا قال؛ ألسئلة من آخر ا أأبد كانت  - َعْنھَا هللاَّ

 أُمِّ  َعنْ  25268برقم   في مسند أحمد صح عنه الذي  يِّ يالح فھي بنت النبيِّ  تحب الحياءَ  ةيحي امرأة
ْحَداُكنَّ  َكانَ  اإِذَ :"  قَالَ   النَّبِيَّ  أَنَّ  َسلََمةَ َذَكَرتْ    . " ِمْنهُ  فَْلتَْحتَِجبْ  يَُؤدِّي َما ِعْنَدهُ  فََكانَ  ُمَكاتَبٌ  إِلِ

ا َرأَى  اْلَمَشقَّةِ  َوتََحمُّلِ  بالحزنِ  فشعرت فاطمةُ  ا في بيتھاا قصيرً أنھا كانت ترتدي ثوبً  دالشاھ فِي التََّستُّر فَلَمَّ
فَاِطَمة ِمْن ھذا  التََّحيُّر َواْلَخَجل َوتََحمُّل اْلَمَشقَّة فِي التََّستُّر ِمْن َجّر الثَّْوب  َما تَْلقَاهُ  :أَيْ : َما تَْلقَى   النَّبِيُّ 

أِْن إِنَّمَ  ِمير لِلشَّ ھًا قَاَل إِنَّهُ الضَّ َمْن : ا ھَُو أَْي ِمْن ِرْجلھَا إِلَى َرْأسھَا َوِمْن َرْأسھَا إِلَى ِرْجلھَا َحيَاء أَْو تَنَزُّ
  . ْيت ِمْنهُ أَبُوك َوُغاَلمكاِْستَْحيَ 

من  ألنه ؛ )أبوك( في لفظةِ   إشكال الأن  لحظن " إِنََّما ُھَو أَبُوِك َوُغاَلُمكِ " :هوأما المقصود من قولِ 
  .  ھو محمد ھارمِ امح

  ...ھم أنه العبد البالغ وھذا من جھلِ   المعترضون ظن فقد  " غالمكو"  :  هأما عن قولِ  
  :شيخ الشافعية ببغداد  أحمد بن أبي طاھر محمد بن أحمد اإلْسفََرايِينِيّ  ,بُو َحاِمد أَ  قال الشَّْيخُ 

ْطاَلِق لَْفظ اْلُغاَلم َوأِلَنَّھَا َواقَِعة َحال  ھََذا اْلَحِديث  في المعبود عون  ( أھـ .َعلَى أَنَّ اْلَعْبد َكاَن َصِغيًرا إِلِ
  .)داود أبىشرح سنن 
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 -حامد  وھذا ما أفاده أبو بخدمتك،ويقوم  الحلم، نه الطفل الذي لم يبلغأ :أي ) غالمكِ (معنى ن إف وعليه
  .وغيره - رحمه هللا

أنھا تحب الحياء   هللاِ  رسولِ  بنتِ  أخالقِ  الحديث يدل على عظمةِ ف ذلك،ال شبھة عندنا في  اذً إ 
عرفھا التاريخ بعھوده  ھكذا ،العفة والحياء والستر المسلمة والزالت رمز كانت المرأةُ  فھكذا ،والتستر
 ،التي تدين بالمسيحية وغيرھا  مرادفاً في اللغات األجنبية ) العرض(  نك ال تجد للفظإحتى  ...·المختلفة
م ھفما أكثر العري  في كنائس ؛م ھعند نسائ وال، حياء  المعترضينوما عند ،  في زماننا الحياءُ  وقد قلّ 

 مسلمي صحيح فف ؛ اإليمانِ من  الحياءَ  أن  ن النبيُّ وقد بيّ  ! التي ھي من المفترض محل عبادة  
يَمانِ :" َرُجاًل يَِعظُ أََخاهُ فِي اْلَحيَاِء فَقَاَل  َسِمَع النَّبِيَّ  َعْن َسالٍِم َعْن أَبِيهِ   52 برقم   ." اْلَحيَاُء ِمْن اإْلِ
صغير  َحمُّل اْلَمَشقَّة فِي التََّستُّر من غالمٍ َوتَ  ، وخجلٍ  ا من أمرھِ  لما كانت في تحيرٍ  أن فاطمةَ   الخالصةو

م ليس الذين الصغارِ  األطفالِ من بأنه   النبيِّ  بفتوى من لم يبلغ  الحلم جاء الخيرُ  م لھ أمورِ  عل  عوراتِ  ب
وِك َوُغاَل  ":  هقولِ  من وھو،  بعد الشھوة فيھم توجد ولم ،النساءِ  ِك لَْيَس َعلَْيِك بَأٌْس إِنََّما ُھَو أَبُ حتى " ُم

  ."اْلَحيَاُء اَل يَأْتِي إاِلَّ بَِخْيرٍ : " يقول إذ  وصدق النبيُّ  ، هيشرع آلمتِ 
  
ابَ :  اثالثً دس ينسبُ  إن الكت ربِّ  ىإل المق ه ال اتَ  أن لم زوج اتَ  يس اسِ أنبيائِ وبن امال  ه للن ريھم أم  ليع

دائھم؛ م أع وا بھ ل ليزن امَ  ب ربُّ  !هئِأنبيا أم ل ال ذا فع ع داو ھك زعم  دَ م اني نصوصب فر صموئيل الث  س
ا10 عدد 12 إصحاح َرأَةَ أُوِريَّ ْذَت اْم ي َوأََخ َك اْحتَقَْرتَنِ ِد، ألَنَّ ى األَبَ َك إِلَ ْيُف بَْيتَ اِرُق السَّ يِّ  َواآلَن الَ يُفَ اْلِحثِّ

بُّ 11. لِتَُكوَن لََك اْمَرأَةً  رَّ مِ  ھاأنذا: ھَكَذا قَاَل الرَّ يِھنَّ أُقِيُم َعلَْيَك الشَّ َك َوأُْعِط اَم َعْينَْي اَءَك أََم ُذ نَِس َك، َوآُخ ْن بَْيتِ
ْمسِ  ِذِه الشَّ ْيِن ھ اَم 12. لِقَِريبَِك، فَيَْضطَجُع َمَع نَِسائَِك فِي َع دَّ َر قُ َذا األَْم ُل ھ ا أَْفَع رِّ َوأَنَ َت بِالسِّ َت فََعْل َك أَْن ألَنَّ

اَم الشَّْمسِ  انَ 13. »َجِميِع إِْسَرائِيَل َوقُدَّ اَل َداُوُد لِنَاثَ بِّ «: فَقَ رَّ ى ال أُْت إِلَ ْد أَْخطَ َداُودَ . »قَ اُن لِ اَل نَاثَ بُّ «: فَقَ رَّ ال
  !ال تعليق   .الَ تَُموتُ . أَْيًضا قَْد نَقََل َعْنَك َخِطيَّتَكَ 

اَل َوقَ 16عدد 3 إصحاح سفر إشعياء ذلك فيو ..يعري النساءَ بأنه  الربِّ  ىإل) الكتاب المقدس (وينسب 
بُّ  ، «: الرَّ ِمْن أَْجِل أَنَّ بَنَاِت ِصْھيَْوَن يَتََشاَمْخَن، َويَْمِشيَن َمْمُدوَداِت األَْعنَاِق، َوَغاِمَزاٍت بُِعيُونِِھنَّ

 ، ، َويَُخْشِخْشَن بِأَْرُجلِِھنَّ ي17َوَخاِطَراٍت فِي َمْشيِِھنَّ يُِّد ھَاَمةَ بَنَاِت ِصْھيَْوَن، َويَُعرِّ بُّ َعْوَرتَھُنَّ  يُْصلُِع السَّ  الرَّ
  !ال تعليق .  

                      
  

  ! كشفي عن فخذيكا يقول لزوجته نبيٌّ                                                 
  

وذكروا ھذا الحديث الذي  !؟ث به عنهحدِ ثم تُ  المرأةٍ  من عند هللاِ  ئق يخرج من نبيٍّ الھل ھذا كالم  : قالوا
ُجلِ  فِي (باب )  الطََّھاَرةِ  ( ِكتَاب في اودد أبورواه  ثَنَا  236برقم )  اْلِجَماعِ  ُدونَ  َما ِمْنَھا يُِصيبُ  الرَّ َحدَّ

ْحَمِن يَْعنِي ابْ  ِ يَْعنِي اْبَن ُعَمَر ْبِن َغانٍِم َعْن َعْبِد الرَّ ثَنَا َعْبُد هللاَّ ِ ْبُن َمْسلََمةَ َحدَّ اَرةَ ْبِن َن ِزيَاٍد َعْن ُعمَ َعْبُد هللاَّ
إِْحَدانَا تَِحيُض َولَْيَس لََھا َولَِزْوِجَھا إاِلَّ فَِراٌش  :إِنَّ َعمَّةً لَهُ َحدَّثَْتهُ أَنََّھا َسأَلَْت َعائَِشةَ قَالَتْ :ُغَراٍب قَالَ 
  َدَخَل فََمَضى إِلَى َمْسِجِدِه  ◌ِ  أُْخبُِرِك بَِما َصنََع َرُسوُل هللاَّ  :َواِحٌد قَالَتْ 

 :اْدنِي ِمنِّي فَقُْلتُ  :تَْعنِي َمْسِجَد بَْيتِِه فَلَْم يَْنَصِرْف َحتَّى َغلَبَْتنِي َعْينِي َوأَْوَجَعهُ اْلبَْرُد فَقَالَ :بُو َداُود قَاَل أَ 
ي َوَحنَْيُت َعلَْيِه َوإِْن اْكِشفِي َعْن فَِخَذْيِك فََكَشْفُت فَِخَذيَّ فََوَضَع َخدَّهُ َوَصْدَرهُ َعلَى فَِخذِ  :إِنِّي َحائٌِض فَقَالَ 

  .َحتَّى َدفَِئ َونَامَ 
  الرد على الشبھة •

  
ال  منكرٌ  حديثَ الھذا  ؛ فھو باطل ني على باطلٍ ما بُ  ألن ؛ ھم  باطل وشبھتھم باطلة سؤالَ   إن:  أوالً 
لكنھا نا من خاللھا نحاربويل اوحصون،  اقالعً عليھا بنوا يثم  المنكرة باألحاديثأتون يھم  ، به  فنعتر
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م وقبل ھبالبحث عن تخريج الحديث قبل سؤال ھمأنفس واكلف؛ فلو علمون ي انوابيت العنكبوت لو كمن أوھن 
لقال من شاء  دلوال اإلسنا : يقول إذ -رحمه هللاُ  -المبارك  بنُ ا  صدق : ◌ُ قلت!  ما طرحوھا  ةلشبھل إلقاء

  .ما شاء
  :كما يلي العلماءُ  الحديثَ  ھذا ضعف

 270برقم  ) داود أبي سنن(  في ضعيفاأللباني  -1
  :  عون المعبود في شرح سنن أبي داود في ھذا الحديث قالصاحب كتاب   -2
اِوي ُغَراب ْبن ُعَماَرة:  اْلُمْنِذِريُّ  قَالَ   ْحَمن َعْبد َعْنهُ  َوالرَّ اِوي اأْلَْفِريقِيّ  أَْنَعم ْبن ِزيَاد ْبن الرَّ  َعنْ  َوالرَّ

   . اِْنتََھى.  بَِحِديثِهِ  يُْحتَجّ  اَل  َوُكلّھمْ  َغانِم ْبن ُعَمر ْبن هللاَّ  َعْبد اأْلَْفِريقِيّ 
    .- بفضل هللا  -تبطل شبھتھم الواھية  وعليه

   
يقال في  الئقھل ھذا كالم :مھسؤالھو ك الحديثِ  ضعفِ  يطرح نفسه بعد بيانِ  الً ھناك سؤا إن  :اثانيً 

  :كما يلي   المرأةٍ )  الكتاب المقدس( هللاِ  من عندِ  كتابٍ 
كِ 23  عدد 16صحاحإ حزقيال سفر -1 ، ! َوْيٌل، َوْيٌل لَكِ . َوَكاَن بَْعَد ُكلِّ َشرِّ بُّ يُِّد الرَّ أَنَِّك بَنَْيِت 24يَقُوُل السَّ

ْسِت َجَمالَِك، فِي َرْأِس ُكلِّ طَِريق بَنَْيِت ُمْرتَفَ 25. لِنَْفِسِك قُبَّةً َوَصنَْعِت لِنَْفِسِك ُمْرتَفََعةً فِي ُكلِّ َشاِرعٍ  َعتَِك َوَرجَّ
ْجِت ِرْجلَْيِك لُِكلِّ  َوَزنَْيِت َمَع ِجيَرانِِك بَنِي ِمْصَر اْلِغالَِظ اللَّْحِم، َوِزْدِت فِي 26. َعابٍِر َوأَْكثَْرِت ِزنَاكِ  َوفَرَّ

ِك، َوأَْسلَْمتُِك لَِمَراِم ُمْبِغَضاتِِك، بَنَاِت قَْد َمَدْدُت يَِدي َعلَْيِك، َوَمنَْعُت َعْنِك فَِريَضتَ  فھاأنذا«27 .ِزنَاِك إِلَغاظَتِي
ِذيلَةِ  وَر، إِْذ ُكْنِت لَْم تَْشبَِعي فََزنَْيِت بِِھْم، 28. اْلفِلِْسِطينِيِّيَن، اللََّواتِي يَْخَجْلَن ِمْن طَِريقِِك الرَّ َوَزنَْيِت َمَع بَنِي أَشُّ

َما 30. ي أَْرِض َكْنَعاَن إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّيَن، َوبِھَذا أَْيًضا لَْم تَْشبَِعيَوَكثَّْرِت ِزنَاِك فِ 29. َولَْم تَْشبَِعي أَْيًضا
، إِْذ فََعْلِت ُكلَّ ھَذا فِْعَل اْمَرأٍَة َزانِيٍَة َسلِيطٍَة،  بُّ يُِّد الرَّ بِبِنَائِِك قُبَّتَِك فِي َرْأِس ُكلِّ 31أَْمَرَض قَْلبَِك، يَقُوُل السَّ

ْوَجةُ اْلفَاِسقَةُ، 32. َولَْم تَُكونِي َكَزانِيٍَة، بَْل ُمْحتَقَرةً األُْجَرةَ . ْنِعِك ُمْرتَفََعتَِك فِي ُكلِّ َشاِرعٍ طَِريق، َوصُ  أَيَّتُھَا الزَّ
 .تَأُْخُذ أَْجنَبِيِّيَن َمَكاَن َزْوِجھَا

ا حينما عبدت ا أجنبيً وأنھا أخذت زوجً ، أنه الزوج وأورشليم ھي الزوجة  مثالً  يضربُ  الربَّ أن  نالحظ 
  !؟ األلفاظلنا وبھذه  فھل ھذا مثل يضربه رب العالمين،   أخرى آلھةً 

 :أنقل من السفر ما يلي  44-1عدد 23 إصحاح حزقيال سفر في أھولة وأھوليبةقصة  -2
بِّ قَائاِلً 1 :1عدد 23إ صحاح حزقيال َرأَتَاِن اْبنَتَا أُمٍّ َواِحَدٍة، يَا اْبَن آَدَم، َكاَن امْ «2: َوَكاَن إِلَيَّ َكالَُم الرَّ

: َواْسُمھَُما4. ھُنَاَك ُدْغِدَغْت ثُِديُّھَُما، َوھُنَاَك تََزْغَزَغْت تََرائُِب ُعْذَرتِِھَما. فِي ِصبَاھَُما َزنَتَا. َوَزنَتَا بِِمْصرَ 3
اِمَرةُ : َواْسَماھَُما. نِيَن َوبَنَاتٍ َوَكانَتَا لِي، َوَولََدتَا بَ . أُھُولَةُ اْلَكبِيَرةُ، َوأُھُولِيبَةُ أُْختُھَا ، َوأُوُرَشلِيُم »أُھُولَةُ «السَّ

وَر األَْبطَاَل 5. »أُھُولِيبَةُ « الالَّبِِسيَن األَْسَماْنُجونِيَّ ُوالَةً َوِشَحنًا، 6َوَزنَْت أُھُولَةُ ِمْن تَْحتِي َوَعِشقَْت ُمِحبِّيھَا، أَشُّ
َسْت بُِكلِّ َمْن 7. اٌن َراِكبُوَن اْلَخْيلَ ُكلُّھُْم ُشبَّاُن َشْھَوٍة، فُْرسَ  وَر ُكلِِّھْم، َوتَنَجَّ فََدفََعْت لَھُْم ُعْقَرھَا لُِمْختَاِري بَنِي أَشُّ
َرائَِب َولَْم تَْتُرْك ِزنَاھَا ِمْن ِمْصَر أَْيًضا، ألَنَّھُْم َضاَجُعوھَا فِي ِصبَاھَا، َوَزْغَزُغوا تَ 8. َعِشقَْتھُْم بُِكلِّ أَْصنَاِمِھمْ 

وَر الَِّذيَن َعِشقَْتھُمْ 9. ِعْذَرتِھَا َوَسَكبُوا َعلَْيھَا ِزنَاھُمْ  اقِھَا، لِيَِد بَنِي أَشُّ ھُْم َكَشفُوا 10. لِذلَِك َسلَّْمتُھَا لِيَِد ُعشَّ
ْيِف، فََصاَرْت ِعْبَرةً لِلنَِّسا. َعْوَرتَھَا  .َوأَْجَرْوا َعلَْيھَا ُحْكًما. ءِ أََخُذوا بَنِيھَا َوبَنَاتِھَا، َوَذبَُحوھَا بِالسَّ

ا َرأَْت أُْختُھَا أُھُولِيبَةُ ذلَِك أَْفَسَدْت فِي ِعْشقِھَا أَْكثََر ِمْنھَا، َوفِي ِزنَاھَا أَْكثََر ِمْن ِزنَا أُ «11 َعِشقَْت 12. ْختِھَافَلَمَّ
َحَن األَْبطَاَل الالَّبِِسيَن أَْفَخَر  وَر اْلُوالَةَ َوالشِّ فََرأَْيُت 13. لِبَاٍس، فُْرَسانًا َراِكبِيَن اْلَخْيَل ُكلُّھُْم ُشبَّاُن َشْھَوةٍ بَنِي أَشُّ

َسْت، َولِِكْلتَْيِھَما طَِريٌق َواِحَدةٌ  ِريَن َعلَى اْلَحائِِط، . َوَزاَدْت ِزنَاھَا14. أَنَّھَا قَْد تَنَجَّ ا نَظََرْت إِلَى ِرَجال ُمَصوَّ َولَمَّ
َرةًٍ◌ بُِمْغَرٍة،  ُصَوُر اْلَكْلَدانِيِّينَ  . ُمنَطَّقِيَن بَِمنَاِطَق َعلَى أَْحقَائِِھْم، َعَمائُِمھُْم َمْسُدولَةٌ َعلَى ُرُؤوِسِھمْ 15ُمَصوَّ

َعْينَْيھَا  َعِشقَْتھُْم ِعْنَد لَْمحِ 16ُكلُّھُْم فِي اْلَمْنظَِر ُرَؤَساُء َمْرَكبَاٍت ِشْبهُ بَنِي بَابَِل اْلَكْلَدانِيِّيَن أَْرُض ِميالَِدِھْم، 
ُسوھَا بِِزنَاھُْم، 17. إِيَّاھُْم، َوأَْرَسلَْت إِلَْيِھْم ُرُسالً إِلَى أَْرِض اْلَكْلَدانِيِّينَ  فَأَتَاھَا بَنُو بَابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َونَجَّ
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َسْت بِِھْم، وَجفَْتھُْم نَْفُسھَا . فََجفَْتھَا نَْفِسي، َكَما َجفَْت نَْفِسي أُْختَھَا َوَكَشفَْت ِزنَاھَا َوَكَشفَْت َعْوَرتَھَا،18. فَتَنَجَّ
  .َوأَْكثََرْت ِزنَاھَا بِِذْكِرھَا أَيَّاَم ِصبَاھَا الَّتِي فِيھَا َزنَْت بِأَْرِض ِمْصرَ 19

بَاِك 21 لحزقيا .َوَعِشقَْت َمْعُشوقِيِھِم الَِّذيَن لَْحُمھُْم َكلَْحِم اْلَحِميِر َوَمنِيُّھُْم َكَمنِيِّ اْلَخْيلِ 20 ةَ ِص ْدِت َرِذيلَ َواْفتَقَ
 .بَِزْغَزَغِة اْلِمْصِريِّيَن تََرائِبَِك ألَْجِل ثَْدِي ِصبَاكِ 

بُّ «22 يُِّد الرَّ اقَِك الَِّذيَن َجفَْتھُْم نَْفُسِك، َوآتِي بِِھْم : ألَْجِل ذلَِك يَا أُھُولِيبَةُ، ھَكَذا قَاَل السَّ ھأَنََذا أُھَيُِّج َعلَْيِك ُعشَّ
وَر، ُشبَّاُن َشْھَوٍة، 23: لَْيِك ِمْن ُكلِّ ِجھَةٍ عَ  بَنِي بَابَِل َوُكلَّ اْلَكْلَدانِيِّيَن، فَقُوَد َوُشوَع َوقُوَع، َوَمَعھُْم ُكلُّ بَنِي أَشُّ

  .ُكلُّھُْم َراِكبُوَن اْلَخْيلَ . ُوالَةٌ َوِشَحٌن ُكلُّھُْم ُرَؤَساُء َمْرَكبَاٍت َوُشھََراءُ 
  ! ا مدينتيننھمإلمن يقولون 

ھكذا دخلوا على أھولة وعلى .فدخلوا عليھا كما يدخل على امرأة زانية   :24عدد 23إصحاح حزقيالسفر 
   .المرأتين الزانيتينأھوليبة 
أو ، م ھخوتِ إأو ، م ھأو بناتِ ، م ھھذه القصة ألمھاتِ   يقرءواأن  المعترضون  ھل يقبل:  وأتساءل

  .  أَلَْيَس فِي َجھَنََّم َمْثًوى لِّْلَكافِِرينَ  : ول يق إذ صدق هللاُ  و !!؟ ...مھزوجاتِ 
ُل  سفر في ذلكو ! ھي إال مدفئة للرجل ما ةَ أالمره أن المقدس لقارئِ  ن الكتابُ ويبيّ   اَْلُملُوِك األَوَّ

لُ  اإلصحاح َم فِي األَيَّامِ . َوَشاَخ اْلَملُِك َداُودُ 1 عدد  األَوَّ : فَقَاَل لَهُ َعبِيُدهُ 2. هُ بِالثِّيَاِب فَلَْم يَْدفَأْ َوَكانُوا يَُدثُِّرونَ . تَقَدَّ
طَجْع فِي ِحْضنَِك فَيَْدفَأَ لِيُفَتُِّشوا لَِسيِِّدنَا اْلَملِِك َعلَى فَتَاٍة َعْذَراَء، فَْلتَقِْف أََماَم اْلَملِِك َوْلتَُكْن لَهُ َحاِضنَةً َوْلتَضْ «

ونَِميَّةَ، فََجاُءوا بِھَا إِلَى  فَفَتَُّشوا َعلَى3. »َسيُِّدنَا اْلَملِكُ  فَتَاٍة َجِميلٍَة فِي َجِميِع تُُخوِم إِْسَرائِيَل، فََوَجُدوا أَبِيَشَج الشُّ
ا، فََكانَْت َحاِضنَةَ اْلَملِكِ 4. اْلَملِكِ    ! تعليقال  .َوَكانَْت تَْخِدُمهُ، َولِكنَّ اْلَملَِك لَْم يَْعِرْفھَا. َوَكانَِت اْلفَتَاةُ َجِميلَةً ِجّدً

  
 !وھو البس مرط  زوجته يستقبل زائريه نبيٌّ                                     

  
 :قالوا. ھم المعروف دل على جھلِ تألنھا ؛ ھم بھا من خاللھا يفضحون أنفسَ  شبھةً   لمعترضونيُورد ا

  ....عائشة )  فستان أو ثوب (وھو البس مرط عائشة  رسول اإلسالم  يستقبل زائريه
َحابَةِ  (مسلم ِكتَاب  في صحيحِ لحديث ا برقم )  ِمْن فََضائِِل ُعْثَماَن ْبِن َعفَّاَن  (بَاب )  فََضائِِل الصَّ

ثَنَا َعْبُد اْلَملِِك ْبُن ُشَعْيِب ْبِن اللَّْيِث ْبِن َسْعٍد َحدَّثَنِي أَبِي َعْن َجدِّي َحدَّثَنِي ُعقَْيُل ْبُن خَ  4415 الٍِد َعْن اْبِن َحدَّ
َوُعْثَماَن  - َزْوَج النَّبِيِّ -ِشَھاٍب َعْن يَْحيَى ْبِن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص أَنَّ َسِعيَد ْبَن اْلَعاِص أَْخبََرهُ أَنَّ َعائَِشةَ 

ثَاهُ  ِ  َحدَّ َشةَ فَأَِذَن أِلَبِي َوُھَو ُمْضطَِجٌع َعلَى فَِراِشِه اَلبٌِس ِمْرطَ َعائِ  أَنَّ أَبَا بَْكٍر اْستَأَْذَن َعلَى َرُسوِل هللاَّ
اْلَحاِل فَقََضى إِلَْيِه بَْكٍر َوُھَو َكَذلَِك فَقََضى إِلَْيِه َحاَجتَهُ ثُمَّ اْنَصَرَف ثُمَّ اْستَأَْذَن ُعَمُر فَأَِذَن لَهُ َوُھَو َعلَى تِْلَك 

اْجَمِعي َعلَْيِك ثِيَابَِك فَقََضْيُت إِلَْيِه  :قَاَل لَِعائَِشةَ ثُمَّ اْستَأَْذْنُت َعلَْيِه فََجلََس وَ  :َحاَجتَهُ ثُمَّ اْنَصَرَف قَاَل ُعْثَمانُ 
ِ َمالِي لَْم أََرَك فَِزْعَت أِلَبِي بَْكٍر َوُعَمَر : َحاَجتِي ثُمَّ اْنَصَرْفُت فَقَالَْت َعائَِشةُ  ُ َعْنُھَما  -يَا َرُسوَل هللاَّ َرِضَي هللاَّ

ِ  َكَما فَِزْعَت لُِعْثَماَن قَاَل َرُسولُ - إِنَّ ُعْثَماَن َرُجٌل َحيِيٌّ َوإِنِّي َخِشيُت إِْن أَِذْنُت لَهُ َعلَى تِْلَك اْلَحاِل  :" هللاَّ
  ".أَْن اَل يَْبلَُغ إِلَيَّ فِي َحاَجتِهِ 

ثَنَاه َعْمٌرو النَّاقُِد َواْلَحَسُن ْبُن َعلِيٍّ اْلُحْلَوانِيُّ َوَعْبُد ْبُن ُحَمْيٍد ُكلُُّھْم َعنْ  يَْعقُوَب ْبِن إِْبَراِھيَم ْبِن َسْعٍد  و َحدَّ
ثَنَا أَبِي َعْن َصالِِح ْبِن َكْيَساَن َعْن اْبِن ِشَھاٍب قَالَ  أَْخبََرنِي يَْحيَى ْبُن َسِعيِد ْبِن اْلَعاِص أَنَّ َسِعيَد ْبَن  :َحدَّ
ِ  اْلَعاِص أَْخبََرهُ أَنَّ ُعْثَماَن َوَعائَِشةَ َحدَّثَاهُ أَنَّ أَبَا بَْكرٍ  يَق اْستَأَْذَن َعلَى َرُسوِل هللاَّ دِّ فََذَكَر بِِمْثِل َحِديِث  الصِّ

ْھِريِّ    .ُعقَْيٍل َعْن الزُّ
؟ ھل كانت متبرجة في وجود  اجمعي عليك ثيابك: عندما جاء عثمانُ  لعائشةَ  لماذا قال النبيُّ  : اقالوا أيضً 

  !؟ أبي بكر وعمرَ 
  

  الرد على الشبھة  •
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ة  ال  ) المرط( ى كلمة نمع  يعرفوننا أوالً   طرحھم الشبھةقبل  لمعترضيناكان على   : الأو من كتب اللغ

  ....يھم المريض من تفسيرات خالِ 
  الذي ترتديه المرأة ؟) الفستان ( ھل المرط ھو : ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو 

ً :  الجواب ً  وال المرط بكسر الميم ليس فستانا ا  صوفٍ كساء من  وإنما ھو ؛ ثوبا ه ، كم يضعه الرجل علي
رأة ه الرجل والم ا أدعى ، سواء  تضعه المرأة ، ويلتحف في يس كم ك في  المعترضون ؛ول عدة نجد ذل

  : والشروح  منھامواضع من كتب اللغة 
  .ُمُروط وبالفتح نَْتُف الشََّعرِ ] ج[بالكسر كساٌء من ُصوٍف أوَخّز  :الِمْرطُ : معجم القاموس المحيط  -1
  : في شرحه للحديث النوويُّ  اإلمامُ  قال -2
  :َوقَاَل اْلَخلِيل . ُھَو بَِكْسِر اْلِميم ، َوُھَو ِكَساء ِمْن ُصوف  )اَلبِس ِمْرط َعائَِشة : ( قَْوله  

َزار : َوقَاَل اِْبن اأْلَْعَرابِّي َوأَبُو َزْيد . ِكَساء ِمْن ُصوف أَْو َكتَّان أَْو َغْيره    .ُھَو اإْلِ
ُ َعْنَھا -َعْن َعائَِشةَ   2738 ترمذي برقمسنن ال -3 تْ   - َرِضَي هللاَّ يُّ : قَالَ َرَج النَّبِ ِه  َخ َداٍة َوَعلَْي َذاَت َغ

  .َھَذا َحِديٌث َحَسٌن َغِريٌب َصِحيحٌ  :قَاَل أَبُو ِعيَسى. ِمْرطٌ ِمْن َشَعٍر أَْسَودَ 
  )َوَعلَْيِه ِمْرطٌ  : (قَْولُهُ  :جاء في شرح الحديث لصاحب تحفة األحوذي قال 

اِء  قَاَل . ُھَو ِكَساٌء يَُكوُن تَاَرةً ِمْن ُصوٍف ، َوتَاَرةً ِمْن َشْعٍر أَْو َكتَّاٍن أَْو َخزٍّ . بَِكْسِر اْلِميِم َوإِْسَكاِن الرَّ
  .ُھَو ِكَساٌء يُْؤتََزُر بِهِ : اْلَخطَّابِيُّ 

وإنما ،  المعترضونكما قال  األمةِ  من علماءِ  لم يقل أحدُ  أنه  من خالل ما سبق الواضحفإن  وعليه 
  .على السواءِ  والمرأةُ  المرط ھو رداء يرتديه الرجلُ 

، فھل معني ذلك أن   المرأةوكذلك ، ) الجاكت (  الشديدِ  في البردِ  الرجلُ  في زماننا ھذا يلبس:  ذلكلمثال 
  .؟ ھذا ھو  الرجلِ  سَ البست لب المرأةَ 

  
عندما  لعائشةَ   لماذا قال النبيُّ   .....دفين على حقدٍ  ينمُ  سخرية ال ني الذي نلمح فيهسؤالھم الثا إن:   ايً ثان

  !!تبرجة في وجود أبي بكر وعمر ؟؟ ھل كانت م اجمعي عليك ثيابك جاء عثمانُ 
ا ھم كانت متبرجة في وجود أبي بكر قولَ إن  : ◌ُ قلت  ه أبوھ ا متبرجة في وجود  ، ال إشكال فيه ألن أم

ةَ  ؛وھو لم يحدث قط المعترضون لو حدث ذلك كما فھم  ة،ه إشكالية كبيرھذف عمر  َرِضيَ  - ألن عائش
 ُ ه  مضطجع  كانت في ناحية البيت ومتحجبة بالحجاب الشرعي ، والنبي - َعْنھَا هللاَّ وعليه مرط أي علي

ُ  َرِضيَ  -لحاف ھو في األصل تتلحف به عائشة  و  وھو مضطجع ،ه وضعه عليه ، ولكنّ - َعْنھَا هللاَّ دخل أب
انُ  والنبي  بكر ودخل عمرُ  ا دخل عثم م لم ا ، ث ى حجابھ  المعروف بشدةِ  على ھذا الحال ، وعائشة عل

أمر  يشعر أنه قد أحرج النبيَّ  أن عثمانَ  خشي  الحياءِ  ه ، ف يُّ  فيمتنع من قول حاجت ةَ   النب أن  عائش
ا  الناسِ  استقبالِ  في حالِ  البيتِ  ى يبدو له أن أھلَ ال تكتفي بالحجاب ولكن تجمع عليھا ثيابھا أكثر حت ، وأم

ه ھذا فھمنا من الحديث برمتِ  وبالتالي،  حاجته  فجلس وتھيأ له ، حتى ال يمنعه الحياء من سؤال ھو 
  ....ھم المريضةبعقولِ  المعترضونال كما فھمه 

  
يُّ  :ھويفرض نفسه  سؤاال ھناك  إن : اثً ثال بس النب و ل ا  ھل ل رأةٍ لب ك  - س ام اه ذل ذا  -وحاش ھل ھ

  المقدس ؟ في الكتابِ  األنبياءِ  بعضِ  حالِ  ه بحسبِ يقدح في نبوتِ 
ه المقدس الكتابُ يصفه    ألن موسى ؛قط  ال يقدح ذلك في نبوته: لجوابا بس برقًع  بأن ان يل ى  اك عل

  .... لباس للنساء  معلوم أنه  ھوكما وجھه و
ه  ، وتهنب المعترضون طھل أسق :وأتساءل وا في وا مع نبيِّ  وطعن ا فعل ا كم ك في ! ؟  ن سفر نجد ذل

ا33عدد  34الخروج إصحاح  ِه بُْرقًُع ى َوْجِھ َل َعلَ ْم، َجَع الَِم َمَعھُ ا فََرَغ ُموَسى ِمَن اْلَك اَن ُموَسى 34. َولَمَّ َوَك
عَ  ِزُع اْلبُْرقُ هُ يَْن تََكلََّم َمَع بِّ لِيَ رَّ ا يُوَصى ِعْنَد ُدُخولِِه أََماَم ال َرائِيَل بَِم ي إِْس ُم بَنِ ُرُج َويَُكلِّ مَّ يَْخ ُرَج، ثُ ى يَْخ . َحتَّ
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ى35 ِه َحتَّ ى َوْجِھ َع َعلَ ُردُّ اْلبُْرقُ تََكلََّم  فَإَِذا َرأَى بَنُو إِْسَرائِيَل َوْجهَ ُموَسى أَنَّ ِجْلَدهُ يَْلَمُع َكاَن ُموَسى يَ ْدُخَل لِيَ يَ
   . َمَعهُ 

   
  

  !يكتحل كالنساء  نبيٌّ                                                
  

ْثِمدِ (في عينيه يسمى  الً يضع كح اإلسالمِ  لقد كان رسولُ  : قالوا أن يضع  المروءةِ  أليس من خوارقِ ) بِاإْلِ
  ! ؟ ....امن أن يكون نبيًّ  ه فضالً يفي عينكحالً  الرجلُ 
  : حديثين في جاء  إلى ذلك  في تندوااس
 3147برقم  هللا بن العباس مسند بني ھاشم  باقي المسند السابق بداية مسند عبدد أحمد  مسن -1

ثَنَا ِ  لَِرُسولِ  َكانَتْ  :قَالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َمْنُصورٍ  ْبنُ  َعبَّادُ  أَْخبََرنَا يَِزيدُ  َحدَّ  يَْكتَِحلُ  ُمْكُحلَةٌ   هللاَّ
  . َعْينٍ  ُكلِّ  فِي ثًاثاََل  النَّْومِ  ِعْندَ  بَِھا

  .  ) 42(  المحمدية الشمائل مختصر ،)  76(  اإلرواء ، ضعيف : األلباني تحقيق 
  3149 برقم هللا بن العباس مسند بني ھاشم  باقي المسند السابق بداية مسند عبد اأيضً  مسند أحمدَ   -2

ثَنَا ثَنَا َعاِمرٍ  ْبنُ  أَْسَودُ  َحدَّ  َصلَّى -  النَّبِيَّ  أَنَّ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  َمْنُصورٍ  ْبنِ  َعبَّادِ  َعنْ  إِْسَرائِيلُ  َحدَّ
 ُ ْثِمدِ  يَْكتَِحلُ  َكانَ - َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  تحقيق .أَْميَالٍ  ثاََلثَةَ  َعْينٍ  ُكلِّ  فِي يَْكتَِحلُ  َوَكانَ  يَنَامَ  أَنْ  قَْبلَ  لَْيلَةٍ  ُكلَّ  بِاإْلِ

  . 76برقم  اإلرواءفي  ) اجدً  ضعيف(  : األلباني
  

  الرد على الشبھة •
  

جاءت بتمام الكمال  اإلسالمية  لشريعةً ا لماذا ؟ ألن اإلسالميةِ  الشريعةِ بل اھّ جُ  المعترضين إن  :أوال  
   :منھا أدلة  تدلل على ذلك ..... والفصل بينھما للجنسين 

ُ  َرِضيَ  - َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  5435 برقم البخاريصحيح  -1 ِ  َرُسولُ  لََعنَ  :قَالَ  -  َعْنُھَما هللاَّ  اْلُمتََشبِِّھينَ   هللاَّ
َجالِ  ِمنْ  َجالِ  النَِّساءِ  ِمنْ  َواْلُمتََشبَِّھاتِ  بِالنَِّساءِ  الرِّ   .  بِالرِّ
  ." النساء من المترجالت و الرجال من المخنثين هللاُ  لعن: "   قال 5103برقم  صحيح الجامع -2
  :فيما يلي ثبت ذلك  ... بالنساءِ  التشبهِ  لعدمِ  للحيةِ ا بإطالقِ  أمر   -3
ُ  َرِضيَ - ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ    381 برقم صحيح مسلم -أ  الشََّواِربِ  بِإِْحفَاءِ  أََمرَ  أَنَّهُ   النَّبِيِّ  َعنْ  - َعْنَھا هللاَّ

  . اللِّْحيَةِ  َوإِْعفَاءِ 
ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَتْ  ةَ َعائِشَ  َعنْ   384برقم  امسلم أيضً  صحيح -ب  قَصُّ  اْلفِْطَرةِ  ِمنْ  َعْشرٌ ":  هللاَّ

َواكُ  اللِّْحيَةِ  َوإِْعفَاءُ  الشَّاِربِ  بِطِ  َونَْتفُ  اْلبََراِجمِ  َوَغْسلُ  اأْلَْظفَارِ  َوقَصُّ  اْلَماءِ  َواْستِْنَشاقُ  َوالسِّ  َوَحْلقُ  اإْلِ
   . اْلَمْضَمَضة تَُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  اْلَعاِشَرةَ  َونَِسيتُ : ُمْصَعبٌ  قَالَ : ِريَّاءُ َزكَ  قَالَ  ".اْلَماءِ  َواْنتِقَاصُ  اْلَعانَةِ 

 .....ا لطبيعتھننظرً  مايتنعمن بھ للنساء اوأحالھم،  للرجال والذھبِ  الحريرِ  عن لبسِ   نھى النبيُّ -4
  :اآلتي فيوذلك 

 ِدْھقَانٌ  فَأَتَاهُ  فَاْستَْسقَى بِاْلَمَدايِنِ  ُحَذْيفَةُ  َكانَ  :قَالَ  لَْيلَى أَبِي اْبنِ  َعنْ   5201 برقم البخاري صحيح  -أ
ةٍ  بِقََدحِ  يبَاجِ  اْلَحِريرِ  َعنْ  نََھانَا  النَّبِيَّ  َوإِنَّ  يَْنتَهِ  فَلَمْ  نََھْيتُهُ  أَنِّي إاِلَّ  أَْرِمهِ  لَمْ  إِنِّي :فَقَالَ  بِهِ  فََرَماهُ  فِضَّ  َوالدِّ

ةِ  َھبِ الذَّ  آنِيَةِ  فِي َوالشُّْربِ  ْنيَا فِي لَُھمْ  ُھنَّ :  َوقَالَ  َواْلفِضَّ   .اآْلِخَرةِ  فِي لَُكمْ  َوِھيَ  الدُّ
ُ  َرِضيَ - َعاِزبٍ  ْبنَ  اْلبََراءَ  عنُ   5414برقم صحيح البخاري  -ب   َعنْ   النَّبِيُّ  نََھانَا:يَقُوُل  -َعْنُھَما هللاَّ

ْستَْبَرقِ  اْلَحِريرِ  َوَعنْ  الذََّھبِ  َحْلقَةِ  :قَالَ  أَوْ  الذََّھبِ  َخاتَمِ  َعنْ  نََھانَا َسْبعٍ  يبَاجِ  َواإْلِ  اْلَحْمَراءِ  َواْلِميثََرةِ  َوالدِّ
يِّ  ةِ  َوآنِيَةِ  َواْلقَسِّ  َوإَِجابَةِ  السَّاَلمِ  َوَردِّ  اْلَعاِطسِ  َوتَْشِميتِ  اْلَجنَائِزِ  َواتِّبَاعِ  اْلَمِريضِ  بِِعيَاَدةِ  بَِسْبعٍ  َوأََمَرنَا اْلفِضَّ
  . اْلَمْظلُوم َونَْصرِ  اْلُمْقِسمِ  َوإِْبَرارِ  الدَّاِعي
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ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ُموَسى  أَبِي َعنْ   5170 برقم النسائي سننِ - ج  َ  إِنَّ  :"قَالَ   هللاَّ نَاثِ  أََحلَّ   هللاَّ تِي إِلِ  أُمَّ
َمهُ  َوالذََّھبَ  اْلَحِريرَ    . "ُذُكوِرَھا َعلَى َوَحرَّ

ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن    : قال ... بأنھم ذكورولم يصفھم  ،ھم رجال مؤمنين وصفھم بأنَ ال لما مدح القرآنُ  -5
لُوا تَْبدِ  َ َعلَْيِه فَِمْنھُم مَّن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنھُم مَّن يَنتَِظُر َوَما بَدَّ    يالً ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاھَُدوا هللاَّ

  ).23األحزاب(
  

نما إو،  المعروف  النساءِ  كحلِ كفھو ليس  ) ثمدإلكحل ا( ھو   في  الحديثِ  المذكور حلَ كال إن:  ثانيا  
فھذا الكحل فيه . ...و رجولة ال جماالً إوال يزيد ھيئة الرجل  ،ويحفظ الجفن ، كحل للرجال يقوى النظر

  42 برقم    -رحمه هللا  -لأللباني مختصر الشمائل  صحيح فيجاء ذلك  ؛شفاء للعين ويقوي البصر 
ُ  َرِضيَ -عباس  ابن عن ُ  َصلَّى - النبيَّ  أن -  َعْنُھَما هللاَّ  يجلو فإنه باإلثمد اكتحلوا" :  قال -  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

.  " الشعر وينبت البصر  
بأنھا أحاديث الكحل  كلِّ على   قد حكموجدته  - رحمه هللاُ  -أللباني االتحقيق للشيخ  كتبِ  ىلإوبالنظر 
  . - رحمه هللاُ  -  ھكذا كان يقولُ  فصحيحة باإلثمد االكتحال رةفق إالضعيفة 

ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ - يكتحلُ  به كحالً  للرجال يسمي( اإلثمد ) فھو يجلو   إذً ا الكحل الذي كان النبيُّ  -  َصلَّى هللاَّ
 اخلطو موراألكثير من ال جھل الناسُ و،  فو تغيرت األعرا األمدلكن لما طال و ؛ الشعر وينبت ،البصر

. ...  ثمدإلكحل اوالنساء  كحلِ بين    
قديما كان ارتداء البنطلون للرجال ف ؛ اتختلف زماناً و مكاناً و شرعً األفعال التي تتنافي مع المروءة ثم إن 

ا فيه تكلف شديدً  يكتحلون كحالً  ةلفراعنامر من ألا يولأبل و كان ،  المروءة األفعال التي تتنافى مع من 
كان  ين المجتمع الفرعونأبعلماً  ، ين به ملوكھمزعھدھم يت يومع ذلك كان ھيئة ف، مذمومة  و زيادة
صناعية  لحيةَ  يترتد أنن الملكة حتشبسوت لما تقلدت الحكم اضطرت أحتى  ؛ اجدً   اا ذكوريً مجتمعً 
. مكانتھا الشعبُ  ليقبل  

وألخص ما سبق  بأن كحل اإلثمد ال يقارب حتى تكلف كحل األقدمين ، ولكنه كحل خاص بالرجال 
كذلك نري  ؛ كثيرة  علمية عن فوائده أبحاثھناك و، ويزيد الرجل جماالً يناسب رجولته ويقوى النظر 

ويظھرون في أحسن مظھر في وسائل على أعينھم ،  يضعون كحل اإلثمد العلماء من مشاھير من 
 - حفظه هللاُ  -قرشي كتور عمر بن عبد العزيزالد الشيخِ  : ھم مثلطعن في رجولتِ   اعالم ولم نجد واحدً اإل

. وغيره   
ألن ؛  ال يضع الكحلَ كان  -مه هللاُ حر -  مالكٍ  بل كما كان من اإلمامِ ، بعملھم  لعمأوأما أنا وغيري ال 

. األعراف مع تغيرِ )  أنه سنة (ال يعرفونه  الناسَ   
  

أن  في الرجولةِ التي تطعن  األمورأليست من  :يطرح نفسه كسؤالھم ھو ھناك سؤاالً  إن  :ا  ثالثً 
  مرأة ؟ يرتدي الرجل لباس ا

 اءِ ه وھو لباس للنسعلى وجھِ  اكان يلبس برقعً أنه   الكتاب المقدس ينسب لموسى و، بلى  : الجواب
نجد ذلك  !؟ موسى  هللاِ  وفي نبيِّ ،  في نصوص كتابھمالمعترضون فھل طعن  ....كما ھو معروف 

ا فََرَغ ُموَسى ِمَن اْلَكالَِم َمَعھُْم، َجَعَل َعلَى َوْجِھِه بُْرقًُعا33عدد  34الخروج إصحاح  سفرفي  َوَكاَن 34. َولَمَّ
بِّ لِيَتََكلََّم َمَعهُ يَْنِزُع اْلبُْرقَُع َحتَّى يَْخُرَج، ثُمَّ يَْخُرُج َويَُكلِّمُ   بَنِي إِْسَرائِيَل بَِما ُموَسى ِعْنَد ُدُخولِِه أََماَم الرَّ

يَْدُخَل  فَإَِذا َرأَى بَنُو إِْسَرائِيَل َوْجهَ ُموَسى أَنَّ ِجْلَدهُ يَْلَمُع َكاَن ُموَسى يَُردُّ اْلبُْرقَُع َعلَى َوْجِھِه َحتَّى35. َصىيُو
   .لِيَتََكلََّم َمَعهُ 

  ......كھذا النص وغيره  إليهسب مما نُ   ىموس نبرئونحن  
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  ! يحني شعره الطويل الذي يبلغ كتفيه نبيٌّ                                       

  
  !؟... ا بالنساءِ أليس ھذا تشبھً  ، ه الطويل الذي يبلغ كتفيهيحني شعرَ اإلسالم  كان رسولُ  :قالوا

برقم   يمي مسند أحمد  مسند الشاميين  حديث أبي رمثة التيمي و يقال التمبما جاء في وتعلقوا  
ثَنَا  16847 ِ  َعْبد َحدَّ ثَنَا هللاَّ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ ِميُّ  هللاَّ ثَنَا اْلُمَخرِّ  قَالَ  يَْحيَى ْبنُ  َسِعيدُ  اْلِحْميَِريُّ  ُسْفيَانَ  أَبُو َحدَّ

ثَنَا: اكُ  َحدَّ حَّ   النَّبِيُّ  َكانَ  :قَالَ  ِرْمثَةَ  أَبِي َعنْ  قِيطٍ لَ  ْبنِ  إِيَادِ  َعنْ  َجاِمعٍ  ْبنِ  َغْياَلنَ  َعنْ  َحْمَزةَ  ْبنُ  الضَّ
  .َمْنِكبَْيهِ  أَوْ  َكتِفَْيهِ  يَْبلُغُ  َشْعُرهُ  َوَكانَ  َواْلَكتَمِ  بِاْلِحنَّاءِ  يَْخِضبُ 
.حمزة بن الضحاك لضعف ضعيف إسناد وھذا لغيره صحيح:  األرنؤوط شعيب تعليق  

  الرد على الشبھة  •
   

 ،فقط  في أوالً  إليھا الرجوعِ  ىلإ القارئ  وأحيل، )شبھة يكتحل كالنساء (لرد على أسلفنا ا سبق أن :  أوالً 
  !؟ ا بالنساءِ أليس ھذا تشبھً  :التي تقول  ا على شبھتھمردً  ففيه

  
:  الكتمومعنى  . َواْلَكتَمِ  بِاْلِحنَّاءِ  يَْخِضبُ  لم ؛رأسه قط  أنه لم يحني  النبيِّ  الثابت من سنةِ إن   :ا  ثانيً 
  .للسواد به يختضب و بالوسمة يخلط مرةحُ  فيه بتن
  :منھا أدلةِ  وذلك لعدةِ  ...دليلھموعكس  ادعائھم،عكس  إن الثابت بل
 َولَِكنْ  يَْخِضبْ  لَمْ  أَنَّهُ  فََذَكرَ   النَّبِيِّ  ِخَضابِ  َعنْ  ُسئِلَ  أَنَّهُ   أَنَسٍ  َعنْ   3676برقم   داود أبي سنن -1
ُ  َرِضيَ  - َوُعَمرُ  بَْكرٍ  أَبُو َخَضبَ  قَدْ      .) 30(  الشمائل مختصر صحيحِ أللباني في اصححه  .-  َعْنُھَما هللاَّ
ِ  َرُسولُ  َكانَ  َھلْ  َمالِكٍ  ْبنَ  أَنَسَ  َسأَْلتُ  :قَالَ  ِسيِرينَ  اْبنِ  َعنْ   4318برقم  صحيح مسلم  -2  َخَضبَ   هللاَّ

 نََعمْ  :فَقَالَ  :قَالَ  ؟يَْخِضبُ  بَْكرٍ  أَبُو أََكانَ : لَهُ  قُْلتُ  :بِيٌض قَالَ  َشَعَراتٌ  هِ لِْحيَتِ  فِي َكانَ  اْلِخَضابَ  يَْبلُغْ  لَمْ  :فَقَالَ 
   .َواْلَكتَمِ  بِاْلِحنَّاءِ 

 َشَمطَاتٍ  أَُعدَّ  أَنْ  ِشْئتُ  لَوْ  :فَقَالَ   النَّبِيِّ  ِخَضابِ  َعنْ  َمالِكٍ  ْبنُ  أَنَسُ  ُسئِلَ  4320برقم   صحيح مسلم  -3 
  .بَْحتًا بِاْلِحنَّاءِ  ُعَمرُ  َواْختََضبَ  َواْلَكتَمِ  بِاْلِحنَّاءِ  بَْكرٍ  أَبُو اْختََضبَ  َوقَدْ  يَْختَِضبْ  لَمْ  :َوقَالَ  فََعْلتُ  ْأِسهِ رَ  فِي ُكنَّ 
  . " المشيب قبل ھاأخواتُ  و ھودٌ  شيبتني : "قال  النبيَّ  أنّ   3721  قمبر صحيح الجامع  -4
 إذا{  و}  يتساءلون عم{  و}  المرسالت{  و}  الواقعة{  و ودٌ ھ شيبتني " :  قال وفي روايةٍ  

  . الجامع صحيح في 3723  رقم حديث انظر"  } كورت الشمس
  ... قط ةشعر ولم يصبغ ، ه ولحيتهرأسِ  منشعرة بيضت سبع عشرة ا
 شعيبُ  ه الشيخُ ضعف إسنادَ  ؛ اوھو ضعيف سندً  ،الذي استدلوا به ال يصح   ن الحديثَ إف وعليه 

 َشَعًرا إِلَْينَا فَأَْخَرَجتْ  َسلََمةَ  أُمِّ عن   5447برقم  البخاري في صحيحِ  يشبھه  حديثٌ ثبت ولكن  .األرنؤوط
   . َمْخُضوبًا  النَّبِيِّ  َشَعرِ  ِمنْ 

   ؟ في ھذا األمر بين األحاديث اھناك تعارضً إن : قد يقال
 بنُ اذكره  ما من خاللِ  األخيرح معنى ويتض ،قط ه لم يصبغ شعرَ  ألنه  ؛ يوجد تعارض ال: ◌ُ قلت

  :عن اإلسماعيلي  في الفتحِ  حجرٍ 
ْسَماِعيلِيّ  قَالَ   لَِما بَْعده أَْحَمر يَُكون أَنْ  يُْحتََمل بَلْ  ، َخضَّبَ  الَِّذي ُھوَ   النَّبِيّ  أَنَّ  بَيَان فِيهِ  لَْيسَ :  اإْلِ

 لَمْ   النَّبِيّ  أَنَّ "  أَنَس فََحِديث َوإاِلَّ  َكَذلِكَ  َكانَ  فَإِنْ  قَالَ  ، ْفَرةالصُّ  بِهِ  فََغلَبَتْ  ُصْفَرة فِيهِ  ِطيب ِمنْ  َخالَطَهُ 
ب  النَّبِيّ  ِصفَة بَاب"  فِي أَنَس إِلَى َمْوُصواًل  َمْعنَاهُ  تَقَدَّمَ  قَدْ  اِْحتَِمااًل  أَبََداهُ  َواَلَِّذي ، قَالَ  َكَذا ، أََصحّ "  يَُخضِّ
  " َُجَزمَ  َوأَنَّه  َّ ُعور ِمنْ  َوَكثُرَ :  قُْلت.  الطِّيب ِمنْ  اِْحَمرَّ  إِنََّما هُ بِأَن  طَالَ  إَِذا اْلَجَسد َعنْ  تُْفَصل الَّتِي الشُّ

 أَنَّ  َوَحاِصله ، الطَّبَِريُّ  بِهِ  َجَمعَ  َما ِخاَلف التَّْرِجيح ِمنْ  إِلَْيهِ  َجنَحَ  َوَما ، اْلُحْمَرة إِلَى َسَوادَھا يَئُول اْلَعْھد
  أَنَّهُ  قَِريبًا اْلَماِضي ُعَمر اِْبن َحِديث فِي َوَكَما ، َسلََمة أُمّ  َحِديث ظَاِھر فِي َكَما - َخضَّبَ  أَنَّهُ  َزمَ جَ  َمنْ 
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ْفَرةِ  َخضَّبَ   َمْحُمول فَُھوَ  َكأَنَسٍ  َذلِكَ  نَفَى َوَمنْ .  اأْلَْحيَان بَْعض فِي َذلِكَ  َوَكانَ  ، َشاِھده َما َحَكى - بِالصُّ
 َسُمَرة ْبن َجابِر َحِديث ِمنْ  َوالنََّسائِيُّ  َوالتِّْرِمِذيّ  َوأَْحَمد ُمْسلِم أَْخَرجَ  َوقَدْ  ، َحاله ِمنْ  اأْلَْغلَب اأْلَْكثَر َعلَى
ْھن َوأََراُھنَّ  َدَھنَ  إَِذا َكانَ  َشَعَرات إاِلَّ  الشَّْيب ِمنْ  َولِْحيَته  النَّبِيّ  َرْأس فِي َكانَ  َما"  قَالَ   أَنْ  فَيُْحتََمل ، الدُّ

ا ثُمَّ  ، اأْلَْبيَض الشَّْعر َشاَھُدوا اْلِخَضاب أَْثبَتُوا الَِّذينَ  يَُكون بَهُ  أَنَّهُ  ظَنُّوا الدُّْھن َواَراهُ  لَمَّ  . أَْعلَم َوَهللاَّ .  َخصَّ
   أھـ

  3925صحيح مسلم برقم  ففي ؛   ولم يصبغ ھو،  فيما عدا السواد أمر بالصبغِ  أنه  بت عنهالثا 
ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  ُ  َرِضيَ  -هللاَّ ةَ  فَْتحِ  يَْومَ  قَُحافَةَ  بِأَبِي أُتِيَ  :قَالَ   -َعْنَھا هللاَّ  َكالثََّغاَمةِ  َولِْحيَتُهُ  َوَرْأُسهُ  َمكَّ

ِ   َرُسولُ  فَقَالَ  بَيَاًضا   . " السََّوادَ  َواْجتَنِبُوا بَِشْيءٍ  َھَذا َغيُِّروا :" هللاَّ
  :أوجه منھا  بالصبغ تتضح من عدةِ   أمره وعلة 

 يَْختَلِفو ،  )أبيهوعن  والد أبي بكر ( قحافة أبيكما تقدم معنا من حديث  لمظھرِ لحسن ھذا أن إ :أوالً 
 َكانَتْ  َوَمنْ  ، ىأَْولَ  فَالتَّْرك َمْصبُوَغة ِمْنھَا أَْحَسن نَقِيَّة تَُكون َشْيبَته َكانَتْ  فََمنْ  ، الشَّْيب نَظَافَة بِاْختاَِلفِ 

ْبغ تُْستَْبَشع َشْيبَتُهُ  ْساَلمِ  فِي َشْيبَةً  َشابَ  َمنْ "  :قال   ، وقد صح عن نبينا  أنه أَْولَى فَالصَّ  لَهُ  َكانَتْ  اإْلِ
  : األلباني تحقيق .1558في سننه برقم  رواه الترمذيُّ ".  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  نُوًرا

  ) الثاني التحقيق/  4459(  اةالمشك ،)  1244(  الصحيحة ، صحيح
 إِنَّ " :ه وھذا واضح من قولِ  عرفوا عن غيرھم ،حتى يُ ؛ المسلمين  فيه مخالفة لغيرِ  الصبغَ إن :  اثانيً 

  . 3203رواه البخاري في صحيحه برقم  ." فََخالِفُوُھمْ  يَْصبُُغونَ  اَل  َوالنََّصاَرى اْليَُھود
يصبغ  حينماالكبير  الحروب ؛ ألن الشيخَ  في حالةِ لمسلم أمام العدو ا قوةِ ل فيه إظھارٌ الصبغ  إن : اثالثً 

 العدو ، إرھابِ  ىإلمما يؤدي  ،كبير  ليس بشيخٍ  الٍ ويذھب للقتال يظھر في صورة رج،  األبيضشعره 
  .... العدو الحروب إلرھابِ  في حالةِ  بالسواد  الفقھاء الصبغَ  بعضُ  أجازوقد 

  
حيث ،  ه كان طويالً ألن شعرَ ؛  ا بالنساءِ متشبھً  ھل كان يسوعُ : طرح نفسه ھوي الً سؤاإن ھناك :   ا ثالثً 

   !؟ -على حد زعمھم -، وبيوتھم م ھو متاجر، م ھفي كنائسِ  معلقةً ه نرى صورتَ إننا 
،  جھلة الناس ال إولم يطعن فيه طاعن  ، نا شعره كما وصفه نبيُّ  لُ ييط  لقد كان المسيحُ :  الجواب

م ھمشھور على ألسنتذلك من ال وإنما  ؛المقدس  في الكتابِ  ةدووجليست م ه فصفة طول شعر
مثل  ،لبس الذھب والحريري من )  عترضينالم(ومنھم  ...صورھم  وتماثيلھم في متاجرھم وكنائسھم و

عد وب، م ھقان على أذانلبسون الحليبالدنا  وفي غيرِ  ، م المخنثةھالنساء وھذا ما نراه في بالدنا من أفعال
  .   وأعظمھم محمد الرجالِ  يطعنون في سيدِ ويعترضون ذلك 

ا ؛ألنه عاب على إطالة ثم إن األعجب من ذلك أن بولس الرسول قد طعن في المسيح ضمنً 
 أَْم لَْيَسِت الطَّبِيَعةُ نَْفُسھَا تَُعلُِّمُكْم أَنَّ 14عدد 11إصحاح  ُكوِرْنثُوسَ  رسالته األولى إلى أھلوذلك في ...الشعر

ُجَل إِْن َكاَن يُْرِخي َشْعَرهُ فَھَُو َعْيٌب لَهُ؟   الرَّ
تنبيه ھام : ھذه الشبھة من الشبھاتِ  ال تأتي من داخلِ  النص ؛ وإنما ھي من تفسيراتھم الحاقدة أو 

ُ  َصلَّى - هللا على رسولِ  ادً تكاد تميز من الغيظ حق نفسٍ أ عماقِ أخرجت من  ياستنتاجاتھم الت  َعلَْيهِ  هللاَّ
  .و بغضاً له   -َسلَّمَ وَ 

                                                   
                                               

  !النساء كيبول  نبيٌّ                                              
  

  !! ل النساء يبول كما تبو :نا قالوا عن نبيِّ  ...للشبه  ھمفي طرحِ  ھمأخالقِ  كعادةِ 
 أَْخبََرنَا  29برقم )   َجالًِسا اْلبَْيتِ  فِي اْلبَْولُ  (باب  ) الطھارة (النسائي  كتاب  سننِ ما جاء في تعلقوا بو

ثَكُ  َمنْ  :قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ُشَرْيحٍ  ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنْ  َشِريكٌ  أَْنبَأَنَا: قَالَ  ُحْجرٍ  ْبنُ  َعلِيُّ   َرُسولَ  أَنَّ  مْ َحدَّ

www.kalemasawaa.com



 59

 ِ قُوهُ  فاََل  قَائًِما بَالَ   هللاَّ  201 برقم الصحيحة سلسلةفي ال أللبانيُّ اصححه   .َجالًِسا إاِلَّ  يَبُولُ  َكانَ  َما تَُصدِّ
.  
 

 الرد على الشبھة •
•  

 ھم نھمأل ؛ -عليه الصالة والسالم  - فيه صحاب عادت الجاھلية ال يقدحأوالكافرين طعن إن :  أوالً 
 كما جاء من ال العكس ، بما أراه هللاُ  ھمويحكم على تصرفاتِ ، ھم مليعل ليھم إ رسلأُ الون الذين الض

. ...يبول وھو قاعد ...ھم الذي فيه الھمز يسقط قولُ  وعليه .... الشبھِةِ◌◌ِ  أصحابِ  المعترضين  
  

ُ  َصلَّى - يَّ نبن الإ  :ا  ثانيً  : فيه بقولھم فال محل للطعن؛ اواقفً بال  و اقاعدً ل اب هنأعنه ثبت  -  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
ُ  َصلَّى - النَّبِيُّ  أَتَى:  قَالَ   ُحَذْيفَةَ  َعنْ   217برقم البخاري  فقد ثبت في صحيحِ  ....يبول وھو قاعد  هللاَّ

أفَتَ  بَِماءٍ  فَِجْئتُهُ  بَِماءٍ  َدَعا ثُمَّ  قَائًِما فَبَالَ  قَْومٍ  ُسبَاطَةَ  - َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  .َوضَّ  
ألول وھذا الحديث ؟ابين الحديث  اھناك تناقضً إن : ن قيلإ  

ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ -  االثنين .  قلت◌ُ  :ال يوجد أدنى تناقض ؛ فقد فعل -  َصلَّى هللاَّ
ُ  َرِضيَ  -ن عائشة إ :ن قيلإ ِ  ولَ َرسُ  أَنَّ  َحدَّثَُكمْ  َمنْ  " :قالت - َعْنھَا هللاَّ ُ  َصلَّى -  هللاَّ  بَالَ  - َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ

قُوهُ  فاََل  قَائًِما ُ  َصلَّى -  ألنه روى أن النبيَّ ؛ فھل حذيفة كاذب . " تَُصدِّ ا ؟قائمً بال   -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  
ُ  َعلَْيهِ   ُ  َعْنھَا - حكمت على ما رأته أو ما سمعته من رسولِ  هللاِ  - َصلَّى هللاَّ قلت◌ُ : إن عائشة- َرِضيَ  هللاَّ

 اْلبَْيتِ  فِي اْلبَْولُ  ( ◌ِ ھا في بابذكر حديثَ  -رحمه هللا - ويدل علي ذلك أن النسائي  ، في بيتھا فقط   -َوَسلَّمَ 
قُوهُ  فاََل : "  ، ولكن ما كان عليھا أن تقول لفظة  ) َجالًِسا  َصلَّى -  حياة النبيِّ  ما في ألنھا ال تعلم كلّ "  تَُصدِّ

 ُ  - نه أفثبت ؛ أن المثبت مقدم على المنفي  نومن المعلوم عند األصوليي ،وأقوال أفعالن م -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
ُ  َصلَّى .ا بال قائمً   -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  

ُ  َرِضيَ  - على عائشة نرد ف وعليه  قُوهُ  فاََل ":قولھا  - َعْنھَا هللاَّ الخبر ألن  ذلك؛ بل نصدقه في"  تَُصدِّ
.صحيح اإلسناد  

  
ارة أمر يفھو  من الرزاز االحتراز لغرضِ ا جالسً  الرجلِ تبول من  الحكمةَ  ن إ : اثالثً  ق بالطھ ال  يالت؛ تعل
  . المعترضونھا يعرف

  
 نِ سنمن ال  هللاِ  في نبيِّ  ذى و الغمزِ ألا من ھذا !! يبول كما تبول النساء   :نا عن نبيِّ  قولھمن إ :ا رابعً 
َن اْلُمْجِرِميَن َوَكفَى بَِربَِّك ھَاِدياً    :قال  ؛ همن قبلِ  نبياءِ ألا على جاريةِ ال َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نَبِيٍّ َعُدّواً مِّ

يَا  : عنه  ، قال  مما قالوا ه هللاُ أذاه قومه فبرآ  موسى نبي هللاِ :  فمثالً ). 31الفرقان(  َونَِصيراً 
ً أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوا اَل تَُكونُوا َكالَّ  ِ َوِجيھا ا قَالُوا َوَكاَن ِعنَد هللاَّ ُ ِممَّ أَهُ هللاَّ   ).69 األحزاب(   ِذيَن آَذْوا ُموَسى فَبَرَّ

ِ  َعْبدِ  َعنْ 3990برقم وفي صحيح البخاري ا :قَالَ  بن مسعود هللاَّ  َرُجلٌ  قَالَ  ُحنَْينٍ  قِْسَمةَ   يُّ النَّبِ  قََسمَ  لَمَّ
ِ  َوْجهَ  ابِھَ  أََرادَ  َما :األَْنَصارِ  ِمنَ  ِ  َرْحَمةُ  «: قَالَ  ثُمَّ  َوْجُھهُ  فَتََغيَّرَ  ، فَأَْخبَْرتُهُ   يَّ النَّبِ  فَأَتَْيتُ . هللاَّ  َعلَى هللاَّ

 »فََصبَرَ  َھَذا ِمنْ  بِأَْكثَرَ  يَ أُوذِ  لَقَدْ  ، ُموَسى
  

لكن حقدھم عماھم و،  مر ال يجادل فيه عاقلٌ أ ريةكُ الذُ  هللاِ  ن رجولة و فحولة وقوة رسولِ إ  :  اخامسً 
 يوتارة يطعنون ف،  الزواج  من نه رجل يشتھى النساء فأكثرإ: التناقض فتارة يقولون  يقطھم فأسف

   ! في ھذه الشبھةالذي  رجولته بمثل ھذا الغمز
 

  ؟كم إيمانِ بحسب  اإلھً أليس يسوع  :ھو المعترضينعلى نفسه يفرض   الً سؤا ھناك  إن :  اسادسً 
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  !؟ و واقفاً أ ايتبول قاعدً  يسوع ھل كان الربُّ :قي السؤاليب؛ بلي :  الجواب 
  ! ؟....عضاء و شھوةأو ھل له مثل ما للرجال من  

   !ا أو واقفا ؟ أفال يعقلون ؟يبول سواء كان قاعدً  ھل ھناك ربٌّ 
ِ  إِلَى يَتُوبُونَ  أَفاََل "  ُ  َويَْستَْغفُِرونَهُ  هللاَّ  قَْبلِهِ  ِمنْ  َخلَتْ  قَدْ  َرُسولٌ  إاِلَّ  َمْريَمَ  اْبنُ  ِسيحُ اْلمَ  َما) 74( َرِحيمٌ  َغفُورٌ  َوهللاَّ

ُسلُ  هُ  الرُّ يقَةٌ  َوأُمُّ المائدة (  ")75( يُْؤفَُكونَ  أَنَّى اْنظُرْ  ثُمَّ  اآْلَيَاتِ  لَھُمُ  نُبَيِّنُ  َكْيفَ  اْنظُرْ  الطََّعامَ  يَأُْكاَلنِ  َكانَا ِصدِّ
.(  
  
  

  ! اْلَمْرأَةُ  تَبُولُ  َكَما بُولُ يَ  إِلَْيهِ  اْنظُُروا :شبھة حول حديث
  

الوا  المرأة تماًم:ق ول ك ك في سنن ابن ماجة...ارسول اإلسالم يب اب وذل اَرةِ  (ِكتَ نَنَِھا الطََّھ اب) َوُس  (بَ
ثَنَا -  340برقم) اْلبَْولِ  فِي التَّْشِديدِ  ثَنَا َشْيبَةَ  أَبِي ْبنُ  بَْكرِ  أَبُو َحدَّ نْ  اأْلَْعَمشِ  َعنْ  ُمَعاِويَةَ  أَبُو َحدَّ دِ  َع نِ  َزْي  ْب

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َوْھبٍ  ا َخَرجَ  :قَالَ  َحَسنَةَ  اْبنِ  الرَّ ولُ  َعلَْينَ ِ  َرُس لَّى- هللاَّ ُ  َص هِ  هللاَّ لَّمَ  َعلَْي ي -َوَس ِدهِ  َوفِ ةُ  يَ َرقَ  الدَّ
الَ  إِلَْيَھا فَبَالَ  َجلَسَ  ثُمَّ  فََوَضَعَھا ُھمْ  فَقَ ُروا بَْعُض هِ  اْنظُ ولُ  إِلَْي ا يَبُ ولُ  َكَم ْرأَةُ  تَبُ ِمَعهُ  اْلَم يُّ  فََس لَّى- النَّبِ ُ  َص  هللاَّ

لَّمَ  َعلَْيهِ  الَ  -َوَس كَ  :فَقَ ا َوْيَح تَ  أََم ا َعلِْم ابَ  َم اِحبَ  أََص ي َص َرائِيلَ  بَنِ انُوا إِْس ابَُھمْ  إَِذا َك ْولُ  أََص وهُ  اْلبَ  قََرُض
  قَْبِرهِ  فِي بَ فَُعذِّ  َذلِكَ  َعنْ  فَنََھاُھمْ  بِاْلَمقَاِريضِ 

ثَنَا َسلََمةَ  ْبنُ  اْلَحَسنِ  أَبُو قَالَ  ثَنَا َحاتِمٍ  أَبُو َحدَّ ِ  ُعبَْيدُ  َحدَّ   نَْحَوهُ  فََذَكرَ  اأْلَْعَمشُ  أَْنبَأَنَا ُموَسى ْبنُ  هللاَّ
  الجامع صحيح في 2558:  رقم حديث انظر)  صحيح: (  األلباني الشيخ قال

   
   الرد على الشبھة

  
؛ ألنھم ھم  -عليه الصالة والسالم  -ن طعن الكافرين وأصحاب عادت الجاھلية ال يقدح فيه إ:  أوالً 

ليعلمھم ، ويحكم على تصرفاتِھم بما أراه هللاُ ، ال العكس كما جاء من  الضالون الذين أُرسل إليھم 
....المعترضين أصحاِب الشبھِةِ◌ِ◌   

ُ َعلَ  -فكل ما في الحديث أن النبي  ا ،فندھش  بعض الصحابة لذلك ألن بال جالسً     -ْيِه َوَسلَّمَ َصلَّى هللاَّ
 َكَما يَبُولُ  إِلَْيهِ  اْنظُُرواالعرب يبولون قياما فكان ھذا أمر غريب عليھم فقالوا بعض بتسرع دون تفكر 

اْلَمْرأَةُ  تَبُولُ   
 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -وكان الھدف منه  لتستر أكثر والتحرز من رشاش البول تعليمھم أن ذلك أدعى ل   -َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - ،ولو كان األمر فيه سباب للنبيمع العلم انه كان يبول قائما وجالسا ما كان      -َصلَّى هللاَّ

،ثم قصة عليه الشفقة حال في وترحم ترفق مع فعله عليه ينكر لمن تقال كلمة) ويحك(ويحك ،ألن:يقول 
  :دليل ذلك ما جاء في كتب الشروح كما يلي...القصة التي في الحديث

  :ل ابن حجر في الفتحقا-1
:  قُْلت.  أَْجَوزُ  فَقَاِعًدا قَائًِما َجازَ  إَِذا أِلَنَّهُ  ؛ اأْلَْولَى بِطَِريق اْلقُُعودِ  َعلَى اْلَحِديثِ  َداَللَةُ :  بَطَّالٍ  اِْبن قَالَ 

ْحَمن َعْبد َحِديث إِلَى بَِذلِكَ  أََشارَ  يَُكونَ  أَنْ  َويُْحتََملُ   َماَجهْ  َواْبن النََّسائِيّ  أَْخَرَجهُ  الَِّذي َحَسنَة ْبن الرَّ
ِ  َرُسولُ  بَالَ : "  فِيهِ  فَإِنَّ  َوَغْيرھَما ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - هللاَّ  تَبُولَ  َكَما يَبُولُ  إِلَْيهِ  اُْنظُُروا :فَقُْلنَا َجالًِسا   -َصلَّى هللاَّ
 يَقُولُ  تََراهُ  أاََل  قَائًِما اْلبَْولُ  اْلَعَربِ  َشأْنِ  ِمنْ  َكانَ :  قَالَ  أَنَّهُ  َمَشايِِخهِ  بَْعضِ  َعنْ  َماَجهْ  اِْبن ىَوَحكَ "  اْلَمْرأَة
ْحَمن َعْبد َحِديث فِي  قُومُ يَ  َكَما فَقَامَ "  ُحَذْيفَة َحِديث فِي َوقَالَ "  اْلَمْرأَة تَبُولُ  َكَما يَبُولُ  قََعدَ "  َحَسنَة ْبن الرَّ

ْحَمن َعْبد َحِديث َوَدلَّ "  أََحُدُكمْ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -  أَنَّهُ  َعلَى اْلَمْذُكورُ  الرَّ  فَيَْقُعدُ  َذلِكَ  فِي يَُخالِفُُھمْ  َكانَ   -َصلَّى هللاَّ
َحهُ  َصِحيحٌ  َحِديثٌ  َوُھوَ  اْلبَْول ُمَماسَّة ِمنْ  َوأَْبَعدَ  أَْستَرَ  لَِكْونِهِ  اَرقُ  َصحَّ  َحِديثُ  َعلَْيهِ  َويَُدلُّ  َوَغْيُرهُ  ْطنِيّ الدَّ
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ِ  َرُسولُ  بَالَ  َما"  قَالَتْ  َعائَِشة ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - هللاَّ  َعَوانَةَ  أَبُو َرَواهُ "  اْلقُْرآنُ  َعلَْيهِ  أُْنِزلَ  ُمْنذُ  قَائًِما   -َصلَّى هللاَّ
. َواْلَحاِكمُ  َصِحيِحهِ  فِي  

   :اريعمدة القاري شرح صحيح البخ -2
ه أحدھم جسد موسى أبي عن وائل أبي عن عاصم وقال ه انظروا قول ول إلي ا يب ول كم رأة تب ذا الم  وھ
ر من منھما القول ع أو قصد غي ذا عن االستفسار بطريق أو التعجب بطريق وق ل ھ ذلك الفع ال فل  - ق

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ذا يقولون ولم الخ تعلموا الم بقوله  -َصلَّى هللاَّ و ھ  ألن واالستخفاف االستھزاء بطريق لالق
ان -والسالم الصالة عليه- موسى اسرائيل بني بصاحب وأراد الكالم ھذا من براء الصحابة  كيف قلت ف
ديره حذف فيه قلت فنھاھم قوله على فعذب قوله يترتب اھم تق ول إصابة عن فنھ م الب وا ول  فعذب ينتھ
هق نحو السببية فاء فعذب في الفاء و تعالى هللا الى ول وكزه تع ه فقضى موسى ف )  15 القصص(  علي
المقراض قرضه األصيلي رواية وفي قطعه أي بالقاف قرضه قوله ذه ب ة وھ رد الرواي ول ت ول من ق  يق

راد القرض الم اء الغسل ب ه بالم ه قول ول أمسك ليت ة ق ا ليت أي حذيف ذا عن نفسه أمسك موسى أب  ھ
 النبي فإن السنة خالف التشديد ھذا أن ومقصوده كليھما نع كليھما أو القول ھذا عن لسانه أو التشديد

ال -والسالم الصالة عليه- ا ب ائم كون في شك وال قائم م للرشاش معرضا الق ه- يلتفت ول  الصالة علي
ول يتكلف ولم االحتمال ھذا إلى -والسالم ارورة في الب ال الق  في رخص لمن حجة وھو بطال ابن وق
ه األبر رؤوس مثل إليه يتطاير أن بال قائما ممن المعھود ألن البول يسير ى وسماحة يسر وفي ذه عل  ھ
وا إسرائيل بني على أوجب كما القرض يوجب لم حيث األمة دار في واختلف ر رؤوس مق ول من األب  الب
ا سھل حنيفة وأبو وجوبا يغسلھا والشافعي وتنزھا استحبابا يغسلھا مالك فقال ا فيھم ل يسير في كم  ك

  البول من القليل في يرخصون كانوا الثوري وقال النجاسات
:شرح سنن النسائي  -3 

  ) اْلَمْرأَة تَبُول َكَما(  
َجال َشَھاَمة أَنَّ  َوَزَعُموا َذلِكَ  َكِرُھوا أَنَُّھمْ  فَقَالَ  النََّوِويّ  َحَملَهُ  َوَعلَْيهِ  لِلتََّستُّرِ  فِي أَيّ   التََّستُّر تَْقتَِضي اَل  الرِّ
 بَْعض فِي َجاءَ  َوقَدْ  قَائًِما اْلبَْول اْلَعَرب َشأْن َوَكانَ  فِيِھَما أَوْ  اْلَمْجلُوس فِي أَوْ  َوقِيلَ  الاْلحَ  َھَذا َعلَى

َوايَات بھمْ  يُفِيد َما الرِّ   …بِالسَّْترِ  أَْنَسب إِْسَرائِيل بَنِي َصاِحب أََصابَ  َما ِذْكر نََعمْ  اْلقُُعود ِمنْ  تََعجُّ
  : اجةحاشية السندي على ابن م-4
  ) اْلَمْرأَة تَبُول َكَما يَبُول قََعدَ (  :قَْوله 

َجال َعاَدة أَنَّ  ِمْنهُ  فَُعلِمَ  اْلَمْرأَة بِبَْولِ  قَاِعًدا اْلبَْول فََشبَُّھوا :أَيْ  اوقي نفس المرجع  تَبُول َكانَتْ  الرِّ ول َكَم  تَبُ
َھاَمة أَنَّ  َوَزَعُموا َذلِكَ  َكِرُھوا إِنَُّھمْ  :فَقَالَ  النََّوِويّ  َحَملَ  َوَعلَْيهِ  التََّستُّر فِي :أَيْ  اْلَمْرأَة ل َش ُج  تَْقتَِضي اَل  الرَّ
ي َوقِيلَ  اْلَحال َھَذا َعلَى التََّستُّر وس فِ ا أَوْ  اْلُجلُ انَ  فِيِھَم أْن َوَك َرب َش ْول اْلَع ا اْلبَ دْ  قَائًِم اءَ  َوقَ ي َج  بَْعض فِ

َوايَات بھمْ  يُفِيد َما الرِّ   . اْلقُُعود قِيَاًما نْ مِ  تََعجُّ
 

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -إن النبيَّ   :   ثانيًا : ثبت عنه أنه بال قاعًدا و بال واقفًا فال محل للطعن فيه بقولھم   -َصلَّى هللاَّ
 - أَتَى النَّبِيُّ : قَاَل   َعْن ُحَذْيفَةَ   217برقم فقد ثبت في صحيِح البخاري .... جالس كالنساءيبول وھو 

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّ  أ - ى هللاَّ .ُسبَاطَةَ قَْوٍم فَبَاَل قَائًِما ثُمَّ َدَعا بَِماٍء فَِجْئتُهُ بَِماٍء فَتََوضَّ  
إن ھناك تناقًضا بين الحديث األول وھذا الحديث ؟: إن قيل  

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ -  االثنين .  قلتُ◌ :ال يوجد أدنى تناقض ؛ فقد فعل -  َصلَّى هللاَّ
ُ َعْنھَا  -إن عائشة : ن قيلإ ِ : " قالت -َرِضَي هللاَّ ثَُكْم أَنَّ َرُسوَل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - َمْن َحدَّ بَاَل  -َصلَّى هللاَّ

قُوهُ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - فھل حذيفة كاذب ؛ ألنه روى أن النبيَّ ".  قَائًِما فاََل تَُصدِّ بال قائًما ؟  -َصلَّى هللاَّ  
ُ َعلَْيِه  ُ َعْنھَا - حكمت على ما رأته أو ما سمعته من رسوِل هللاِ - َصلَّى هللاَّ قلت◌ُ : إن عائشة- َرِضَي هللاَّ

اْلبَْوُل فِي اْلبَْيِت ( ِ◌ ذكر حديثَھا في باب -رحمه هللا - في بيتھا فقط ، ويدل علي ذلك أن النسائي     -َوَسلَّمَ 
قُوهُ : "   ل لفظة ، ولكن ما كان عليھا أن تقو )َجالًِسا  َصلَّى  - ألنھا ال تعلم كّل ما في حياة النبيِّ " فاََل تَُصدِّ
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ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ   - من أفعال وأقوال، ومن المعلوم عند األصوليين أن المثبت مقدم على المنفي ؛ فثبت أنه  -هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  .بال قائًما    -َصلَّى هللاَّ  

ُ َعْنھَا  -شة فنرد على عائ وعليه قُوهُ :"قولھا  -َرِضَي هللاَّ بل نصدقه في ذلك؛ ألن الخبر "  فاََل تَُصدِّ
.صحيح اإلسناد  

  
إن رجولة و فحولة وقوة رسوِل هللاِ الُذُكرية أمر ال يجادل فيه عاقٌل ، ولكن حقدھم عماھم    :  ثالثًا

، وتارة يطعنون في  ثر من الزواج إنه رجل يشتھى النساء فأك: فأسقطھم في التناقض فتارة يقولون 
  !رجولته بمثل ھذا الغمز الذي في ھذه الشبھة 

   
  أليس يسوع إلھًا بحسب إيمانِكم ؟: نفسه على المعترضين ھو  سؤاالً يفرض  إن ھناك :  رابًعا

  !ھل كان الربُّ يسوع يتبول قاعًدا أو واقفاً ؟:يبقي السؤالبلي ؛ :  الجواب
  !؟....من أعضاء و شھوة و ھل له مثل ما للرجال

  !ھل ھناك ربٌّ يبول سواء كان قاعًدا أو واقفا ؟ أفال يعقلون ؟
ُ َغفُوٌر َرِحيٌم "  ِ َويَْستَْغفُِرونَهُ َوهللاَّ َما اْلَمِسيُح اْبُن َمْريََم إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمْن قَْبلِِه ) 74(أَفاََل يَتُوبُوَن إِلَى هللاَّ

ُسُل َوأُمُّ  يقَةٌ َكانَا يَأُْكاَلِن الطََّعاَم اْنظُْر َكْيَف نُبَيُِّن لَھُُم اآْلَيَاِت ثُمَّ اْنظُْر أَنَّى يُْؤفَُكوَن الرُّ المائدة (  )"75(هُ ِصدِّ
.(  
  

كما ھو  اءِ على وجِھه وھو لباس للنس اكان يلبس برقعً أنه   �الكتاب المقدس ينسب لموسى  إن:خامًسا
سفر نجد ذلك في  !؟ �ترضون في نصوص كتابھم ، وفي نبيِّ هللاِ موسى فھل طعن المع.... معروف 

ا فََرَغ ُموَسى ِمَن اْلَكالَِم َمَعھُْم، َجَعَل َعلَى َوْجِھِه بُْرقًُعا33عدد  34الخروج إصحاح  َوَكاَن ُموَسى 34. َولَمَّ
بِّ لِيَتََكلََّم َمَعهُ يَْنِزُع اْلبُرْ  . قَُع َحتَّى يَْخُرَج، ثُمَّ يَْخُرُج َويَُكلُِّم بَنِي إِْسَرائِيَل بَِما يُوَصىِعْنَد ُدُخولِِه أََماَم الرَّ

يَْدُخَل لِيَتََكلََّم  فَإَِذا َرأَى بَنُو إِْسَرائِيَل َوْجهَ ُموَسى أَنَّ ِجْلَدهُ يَْلَمُع َكاَن ُموَسى يَُردُّ اْلبُْرقَُع َعلَى َوْجِھِه َحتَّى35
  .ال تعليق .َمَعهُ 

 الزواني اًسا يرتديه تعرى من قبل اليھود وألبسوه لب -القادر على كل شيء-ربھم يسوع  ثم إن
َعْسَكُر اْلَوالِي يَُسوَع إِلَى َداِر اْلِوالَيَِة َوَجَمُعوا  فَأََخذَ 27عدد 27نجيل متى إصحاح إوذلك في .....)القرمزي(

ْوهُ َوأَْلبَُسوهُ 28َعلَْيِه ُكلَّ اْلَكتِيبَِة،    .ِرَداًء قِْرِمِزيًّافََعرَّ

يٍَّة، فََرأَْيُت 3عدد  17اإلصحاح رؤيا يوحنا ما جاء في  قولي السابقعلى  ليدل وِح إِلَى بَرِّ فََمَضى بِي بِالرُّ
َمْرأَةُ َكانَْت َوالْ 4. اْمَرأَةً َجالَِسةً َعلَى َوْحٍش قِْرِمِزيٍّ َمْملُوٍء أَْسَماَء تَْجِديٍف، لَهُ َسْبَعةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُرونٍ 
ةٌ ُمتََسْربِلَةً بِأُْرُجواٍن َوقِْرِمٍز، َوُمتََحلِّيَةً بَِذھٍَب َوِحَجاَرٍة َكِريَمٍة َولُْؤلٍُؤ، َوَمَعھَا َكأٌْس ِمْن َذھَ  ٍب فِي يَِدھَا َمْملُوَّ

َوانِي َوَرَجاَساِت بَابُِل . ِسرٌّ «:َوَعلَى َجْبھَتِھَا اْسٌم َمْكتُوبٌ 5َرَجاَساٍت َونََجاَساِت ِزنَاھَا،  اْلَعِظيَمةُ أُمُّ الزَّ
  !ال تعليق  .»األَْرضِ 

   

  
  

  ! زاھر والنبي قصة                                               
  

 :بقصة يقولونعلى ذلك  فاستدلوا، ه في أخالقِ و  هللاِ  الجنسي ليطعنوا في رسولِ  الشذوذِ عن  واتحدث
حتضنه اوكان يحبه فزاھرا فوجد  إلى السوق يوم في   خرج محمدٌ : قول ت الحلبيةِ  في السيرةِ  جاءت
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يطلقه  أنمن يشترى العبيد ورفض  أنا :  ؟ فقال له محمدأنت من  يطلقنأ :له زاھر من الخلف فقال
  !! محمد صار يمكن ظھره من صدر محمد الشريف هفلما عرف زاھر أن

  
 الرد على الشبھة  •
  

ا من جزءً  اقتطعواھم  ؛يرية فقط صّ نال في مواقعھم التإم أجدھا بھذه الصورة لإن ھذه القصة  :  أوالً 
  .... والتدليسِ  ن دل يدل على الكذبِ إھذا و ...  نافي نبيِّ  بھا ليطعنوا تِھاتعاموا عن بقيو القصةِ 
شاركه فيھا  باب يذكر فيه صفته الباطنة وإن:  ھابرمتِ  الحلبيةِ  في السيرةِ  جاءتما ك  أوالً القصة  أولنقر

 :غيره كان سھل الخلق، لين الجانب، ليس بفظ وال غليظ، وال صخاب، وال فحاش، وال عياب وال مزاح
ً  إني ألمزح وال«وقد جاء :  كان يمازح أصحابه قال: أي كثير المزاح، فال ينافي ما روي » أقول إال حقا

ً مزا هللا  كان رسول : -رضي هللا تعالى عنھا- عن عائشة لكن جاء  ال  إن هللا :  وكان يقول. حا
ما رأيت أحداً أكثر مزاحاً من رسول :  عن بعض الصحابة  وجاء يؤاخذ المّزاح الصادق في مزاحه

   .  هللا
  كان للنبيِّ :  وعن بعض السلف . دعابة   كانت في النبيِّ : - رضي هللا عنھما -عباس  وعن ابنِ 

: الجنة عجوز فبكت، فقال لھا وھو يضحك ل لعمته صفية ال تدخلقا. مھابة، فكان يبسط الناس بالدعابة 
ً   36فََجَعْلنَاھُنَّ أَْبَكاراً  35 إِنَّا أَنَشأْنَاھُنَّ إِنَشاء :  يقول هللا  وھن ) الواقعة(  37 ُعُرباً أَْتَرابا

ً التي تقول وتفعل ما تھيج به شھوت والعروب المتحببة لزوجھا أي:  العجائز الرمص : ه إياھا، وأترابا
 .يكن بنات ثالث وثالثين سنة كأنھن ولدن في يوم واحد ألنھن

يا رسول هللا ما أصنع : حاملك على ولد الناقة، فقال إني: وجاءه رجل وطلب أن يحمله على بعير فقال له
 .وھل تلد اإلبل إال النوق؟:   قال رسول هللا  ؟ بولد الناقة

، فكان كلما قدم من البادية يأتي معه  يھدي للنبي الھدية من البادية وكان وقد أتى أزيھر، وفي لفظ زاھر
  .إذا أراد أن يخرج ، فيجھزه رسول هللا  هللا  بطرف وھدية لرسول

 لكل حاضر بادية، وبادية آل محمد زاھر، وكان: وفي لفظ. زاھر باديتنا ونحن حاضروه : وكان يقول
من  أرسلني،خلفه، فقال  فاحتضنه من وكان رجالً دميماً، في السوقجاءه يوماً وھو يبيع متاعه  .يحبه
 :يقول  ، وجعل رسول هللا  يمكن ظھره من صدره الشريف صار  فلما عرف أنه رسول هللا ھذا؟

بكاسد أو  ولكن عند هللا لست:   هللا رسول هللا تجدني كاسداً، فقال رسول يا:  ؟ فقال من يشتري العبد
    أھـ. هللا غال أنت عند: قال
فھم اقتطعوا  ، إلينا عترضونالم ھانقلكما  الحلبيةھذه القصة لم ترد في السيرة إن الواضح لنا أن  :قلتُ 

  .ھنا  لھا  إسنادٍ  ثم إن القصة ال تصح؛ لعدم وجودِ . ..منھا ما شاءوا
  

عن السياق الذي تختلف ولكن بصورة أخرى ، صحيحٍ  بإسنادٍ  أحمدَ  جاءت في مسندِ  القصة ھذه إن :  اثانيً 
ثَنَا  12187برقم  أحمدَ  الحديث في مسندِ  ....الحلبية  السيرةِ من  عترضونآتى به الم اقِ  َعْبدُ  َحدَّ زَّ  الرَّ

ثَنَا   لِلنَّبِيِّ  ِدييُھْ  َكانَ  َزاِھًرا اْسُمهُ  َكانَ  اْلبَاِديَةِ  أَْھلِ  ِمنْ  َرُجاًل  أَنَّ  أَنَسٍ  َعنْ  اْلبُنَانِيِّ  ثَابِتٍ  َعنْ  َمْعَمرٌ  َحدَّ
ِ  َرُسولُ  فَيَُجھُِّزهُ  اْلبَاِديَةِ  ِمنْ  اْلَھِديَّةَ   َونَْحنُ  بَاِديَتُنَا َزاِھًرا إِنَّ : النَّبِيُّ  فَقَالَ  يَْخُرجَ  أَنْ  أََرادَ  إَِذا  هللاَّ

 َوُھوَ  َخْلفِهِ  ِمنْ  فَاْحتََضنَهُ  َمتَاَعهُ  يَبِيعُ  َوُھوَ   النَّبِيُّ  فَأَتَاهُ  َدِميًما َرُجاًل  َوَكانَ  يُِحبُّهُ   النَّبِيُّ  َوَكانَ  َحاِضُروهُ 
ُجلُ  فَقَالَ  يُْبِصُرهُ  اَل   بَِصْدرِ  ظَْھَرهُ  أَْلَصقَ  َما يَأْلُو اَل  فََجَعلَ   النَّبِيَّ  فََعَرفَ  فَاْلتَفَتَ  َھَذا َمنْ  أَْرِسْلنِي :الرَّ

ِ  َرُسولَ  يَا :فَقَالَ ؟  اْلَعْبدَ  يَْشتَِري َمنْ  :يَقُولُ   النَّبِيُّ  َوَجَعلَ ، َعَرفَهُ  ِحينَ   النَّبِيِّ  ِ  إًِذا هللاَّ  تَِجُدنِي َوهللاَّ
ِ  ِعْندَ  لَِكنْ :  النَّبِيُّ  فَقَالَ  .َكاِسًدا ِ  ِعْندَ  لَِكنْ  :قَالَ  أَوْ  ، بَِكاِسدٍ  لَْستَ  هللاَّ   .َغالٍ  أَْنتَ  هللاَّ
  .شيخينال شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق
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 ،   ھم لهبِ حُ مدى وتظھر  ، هبأصحابِ   محمدٍ  ورحمةِ  مدى عظمةِ لنا ظھر تُ  إن ھذه القصة:  ◌ُ قلت
  :منھا ائدوف عدة فيھابل  ...وليس فيھا ما زعموا

  .... ومزاحه معھم، مع صحابته   النبيِّ فيد تواضع ت :  أوالً 
ويبيّن للناس أن ، يقربه و يسليه  أن النبيُّ فأراد  اميمصحابياً فقيراً بمقاييس الناس د كان ازاھرً إن  : اثانيً 
، فالمقياس الحقيقي ھو هللا حسن فكل خلقِ ؛ صورة اإلنسان سواء أكانت حسنة أم قبيحة  ىال ينظر إل هللاَ 

  :يدلل على ذلك اآلتي ؛ التقوى
ِ  َرُسولَ  يَا :فَقَالَ  :الحديث نفسه -1 ِ  إًِذا هللاَّ ِ  ِعْندَ  لَِكنْ :  النَّبِيُّ  فَقَالَ  .ًداَكاسِ  تَِجُدنِي َوهللاَّ ،  بَِكاِسدٍ  لَْستَ  هللاَّ
ِ  ِعْندَ  لَِكنْ  :قَالَ  أَوْ    .َغالٍ  أَْنتَ  هللاَّ
 ِعْندَ  َمُكمْ أَْكرَ  إِنَّ  لِتََعاَرفُوا َوقَبَائِلَ  ُشُعوبًا َوَجَعْلنَاُكمْ  َوأُْنثَى َذَكرٍ  ِمنْ  َخلَْقنَاُكمْ  إِنَّا النَّاسُ  أَيُّھَا يَا :  قوله -2

 ِ َ  إِنَّ  أَْتقَاُكمْ  هللاَّ   . )الحجرات (  )13( َخبِيرٌ  َعلِيمٌ  هللاَّ
َ  إِنَّ : "   قال 4651برقم  صحيح مسلم  -3   قُلُوبُِكمْ  إِلَى يَْنظُرُ  َولَِكنْ  َوأَْمَوالُِكمْ  ُصَوِرُكمْ  إِلَى يَْنظُرُ  اَل  هللاَّ

  ". َوأَْعَمالُِكمْ 
 الشروب األكول الطويل بالعظيم القيامة يوم ليؤتين « :قال  هأن 5430برقم ھقيلبيل اإليمانِ شعب  - 4
 . »)  وزنا القيامة يوم لھم نقيم فال(  :شئتم إن اقرءوا بعوضة جناح وجل عز هللاِ  عند يزن فال ،

   1295ضعيف الترغيب والترھيب برقم 
ذلك و..أحد  من جبلِ  عند هللاِ  أثقلالميزان في  ھي) قليلة الوزن ( النحيفة ابن مسعودٍ  أن ساقَ  بيّن -5

 فََجَعلَتْ  السَّاقَْينِ  َدقِيقَ  َوَكانَ  اأْلََراكِ  ِمنْ  ِسَواًكا يَْجتَنِي َكانَ   َمْسُعودٍ ابن  أَنَّ   3792 برقم أحمدَ  في مسندِ 
يحُ  ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  ِمْنهُ  اْلقَْومُ  فََضِحكَ  تَْكفَُؤهُ  الرِّ ِ  نَبِيَّ  يَا قَالُوا ؟ ُكونَ تَْضحَ  ِممَّ  : هللاَّ .  َساقَْيهِ  ِدقَّةِ  ِمنْ :  هللاَّ
صححه األلباني في السلسلة الصحيحة  ." أُُحدٍ  ِمنْ  اْلِميَزانِ  فِي أَْثقَلُ  لَُھَما بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي:"  فَقَالَ 

  2750برقم 
  :فيما يلي  ه جواب -م هللا قبحھ - عن شذوذٍ  عبرفعل فعالً يُ  بأنه هللاِ  اتھامھم لرسولِ  عن ماأ

ِ  و رسوله وتفكيرھم باستمرار على نحو شاذ  أوالً   :  إن ھذا من بناتِ  أفكارھم المريضة و سوء ظنِ ھم با
.على الفكرِ  و الغلِ  بسبب غلبة الحقدِ  احاقد يفتقر للمنطقية كثيرً   

ثانيً ا: إن الشريعة جاءت بذم الشذوذ واعتباراته من الموبقات ومن الخبائث و تواترت آيات القرآن الكريم 
 األرضَ خسف  هللاَ  أنو ، لكفرا ىإلاستحله  إنذلك فعل خبيث يصل بصاحبه  أنبيان  في والسنة الشريفة 

نه فعل خبيث قبيح منكوس ثم أ األمةتكون الرسالة تتناول الشذوذ بھذا النحو وتعلم  أن لفال يعق ؛ عليهابف
ً  يصدر كثيرين من اليھود و المشركين و  متربصين أن ال سميا فيه عن المشرع عكسه لكان مطعنا

.و صحابته المؤمنين أحباءهو سنته و كل خطواته  أثرهالمنافقين بل و يتتبع   
ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ -  كل ما فعله ھو احتضان الصحابي الفقير من خلفه على نحو نراه  ً  : إن النبيَّ - َصلَّى هللاَّ ثالثا

 عقول إليهذھبت  الذيالخبث  فيتفكر  أدنىدون  اإلخالءو األصدقاءنا ھذا بين يوم إلىو نعتاده 
.المنّصرين  

ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ - فعل ذلك في السوق أمام الناس والصحابة نقلوا الواقعة ورأوھا ,  رابعً ا  : إن النبيَّ - َصلَّى هللاَّ
 مذموم بالفطرة  ھوو األسواق فيالناس مام أالجنسية لما فعله عاقل  األمورفلو كان الفعل من الشذوذ و 

.بينھم الشرع و  
ُ  َعلَْيهِ  َوَسلَّمَ -  :من  خامسً ا  :  إن الحديثَ  حوى معانٍ  إيمانيةٍ  و تذكير با ؛ لما قال النبيُّ - َصلَّى هللاَّ

  . غالٍ  كنك عند هللاِ لو:ه فقال ل اكاسدً  تجدني إذا هللاِ  يا رسولَ  :قال زاھر ؟يشترى ھذا العبد
 

  :كما يلي... لبعض أنبياء هللاِ أفعاالً في ظاھِرھا الشذوذ الجنسي المقدس ينسب الكتابَ  إن :اثالثً 
َوَكاَن ُمتَِّكئًا فِي ِحْضِن يَُسوَع َواِحٌد ِمْن 23عدد 13االصحاح نجيل يوحناإفي  وذلك ....المسيح يسوع -1

  .تاَلَِميِذِه، َكاَن يَُسوُع يُِحبُّهُ 
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  لھذا النص ؟ المعترضين تفسير ھو ما : ◌ُ قلت
غير  من أي وصفٍ   المسيحَ  فنبرئأما نحن ؛  الئقٍ  غيرِ  كالمٍ با ا وبھتانً ظلمً  نا في نبيِّ  واطعن نھمإ 

  ....النص ھذاإليه ك بَ سِ الئق نُ 
 1صحاحإصموئيل الثاني  في سفروذلك  ،الجنسي  ه الشذوذِ ا في ظاھرِ أنه قال كالمً  .....النبي داود -2

ا. قَْد تََضايَْقُت َعلَْيَك يَا أَِخي يُونَاثَانُ 26 عدد   .َمَحبَّتَُك لِي أَْعَجُب ِمْن َمَحبَِّة النَِّساءِ . ُكْنَت ُحْلًوا لِي ِجّدً
، ِجّداً  َعِزيزاً  ُكْنتَ  .يُونَاثَانُ  أخي يا َعلَْيكَ  تََضايَْقتُ  َما لََشدَّ 26ترجمة أخري للنص   تْ َكانَ  لِي َوَمَحبَّتُكَ  َعلَيَّ

   .النَِّساءِ  َمَحبَّةِ  ِمنْ  أَْرَوعَ  َعِجيبَةً، َمَحبَّةً 
وحزن ،  النساءِ  محبة أورع من محبةِ  بن شاول يُونَاثَانيحب كان   داودَ  إن المالحظ أن النبيَّ :  ◌ُ قلت

سب إليه كھذا مما نُ   داودَ  نبرئ - المسلمين–نحن و .... ا لما قتل فقال ھذه الكلماتا شديدً عليه حزنً 
  ... النص وغيره

  !؟....النصوص تلك على  المعترضينما ھو رد  :ولكن يبقى السؤال 
                                                  

  ..!َويَْلتَِزمُ  يُقَبِّلُ  فََجَعلَ  قَِميِصهِ  َوبَْينَ  بَْينَهُ  فََدَخلَ                                 
  

داخل  دخل بين النبيِّ   إن رجالً : قالوا  مأنھ أخالق رسول هللا  من الشبھات التي أثاروھا حول
  ؟...ھل ھذه أخالق األنبياء.....قميصه

ثَنَا 1421برقم تعلقوا على ذلك بما جاء في سنن أبي داود ِ  ُعبَْيدُ  َحدَّ ثَنَا ُمَعاذٍ  ْبنُ  هللاَّ ثَنَا أَبِي َحدَّ  َكْھَمسٌ  َحدَّ
 اْستَأَْذنَ  :قَالَتْ  أَبِيَھا َعنْ  بَُھْيَسةُ  لََھا يُقَالُ  اْمَرأَةٍ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  فََزاَرةَ  بَنِي ِمنْ  ُجلٌ رَ  َمْنظُورٍ  ْبنِ  َسيَّارِ  َعنْ 
ِ  َرُسولَ  يَا :قَالَ  ثُمَّ  َويَْلتَِزمُ  يُقَبِّلُ  فََجَعلَ  قَِميِصهِ  َوبَْينَ  بَْينَهُ  َ◌َدَخلَ   النَّبِيَّ  أَبِي  يَِحلُّ  اَل  الَِّذي الشَّْيءُ  َما هللاَّ

ِ  نَبِيَّ  يَا :قَالَ  .اْلَماءُ : قَالَ  ؟َمْنُعهُ  ِ  َرُسولَ  يَا :قَالَ  .اْلِمْلحُ  :قَالَ  ؟َمْنُعهُ  يَِحلُّ  اَل  الَِّذي الشَّْيءُ  َما هللاَّ  َما هللاَّ
   لَكَ  َخْيرٌ  اْلَخْيرَ  تَْفَعلَ  أَنْ : قَالَ  ؟َمْنُعهُ  يَِحلُّ  اَل  الَِّذي الشَّْيءُ 

  

  بھةالرد على الش
  

 -رحمه هللاُ -فقد ضعفه أھُل العلِم، منھم الشيُخ األلباني  -المسلمين-إن ھذا الحديث ال يصح عندنا نحن:أوالً 
/  752(  برقم سيأتي و ،)  1915(  المشكاة ، ضعيف :قال 1669في ضعيف سنن أبي داود برقم

3476  (.  

تسقط ھذه الشبھة التي ھي أوھن من ال نعترف بما جاء فيه ،ومن خالل التضعيف ! فإن الحديث وعليه
  .بيِت العنكبوِت لو كان يعلمون

ولكن إن االعتراض المذكور ليس في الحديث كما تقدم معنا لضعفه المغنى عن أي تأويل ، : ثانيًا
  :االعتراض الحقيقي ھو ما جاء في اآلتي

ئًا فِي ِحْضِن يَُسوَع َواِحٌد ِمْن َوَكاَن ُمتَّكِ 23عدد 13االصحاح في إنجيل يوحنا وذلك.... يسوع المسيح -1
 .تاَلَِميِذِه، َكاَن يَُسوُع يُِحبُّهُ 

  ما ھو تفسير المعترضين لھذا النص ؟ :ُ◌ قلت
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من أي وصٍف غير  �غيِر الئٍق ؛ أما نحن فنبرئ المسيَح ظلًما وبھتانًا بكالٍم  �إنھم طعنوا في نبيِّنا 
  ....الئق نُِسَب إليه كھذا النص

  
جاء ...... فوق الصبيِّ ، ووضع فمه على فِمه عأضطجا لما ،وذلك ليشع لما أحيى الصبيَّ إجزة مع -2

بِيِّ َمْيٌت َوُمْضطَجٌع َعلَى 32  عدد 4سفر الملوك الثاني إصحاح  ذلك في َوَدَخَل أَلِيَشُع اْلبَْيَت َوإَِذا بِالصَّ
بِّ فََدَخَل َوأَْغلََق اْلبَاَب َعلَى نَْفَسْيِھمَ 33. َسِريِرهِ  ثُمَّ َصِعَد َواْضطََجَع فَْوَق 34. ا ِكلَْيِھَما، َوَصلَّى إِلَى الرَّ

َد َعلَْيِه فََسخُ  بِيِّ َوَوَضَع فََمهُ َعلَى فَِمِه، َوَعْينَْيِه َعلَى َعْينَْيِه، َويََدْيِه َعلَى يََدْيِه، َوتََمدَّ ثُمَّ 35. َن َجَسُد اْلَولَدِ الصَّ
اٍت، ثُمَّ  تَاَرةً  تِ اْلبَيْ  َعاَد َوتََمشَّى فِي بِيُّ َسْبَع َمرَّ َد َعلَْيِه فََعطََس الصَّ إِلَى ھُنَا َوتَاَرةً إِلَى ھُنَاَك، َوَصِعَد َوتََمدَّ

بِيُّ َعْينَْيهِ   !! فَتََح الصَّ
لماذا وضع فمه على : ، ولم نقل مثل المعترضين   �لم نسئ الظَن بنبيِّ هللا إليشع -المسلمين-نحن :  قلتُ 
  ؟...أال توجد طريقة إلحياِء الصبي أفضل ھذه ! ؟ ھل ھذا شذوذ ؟...فِمه

  
 1صموئيل الثاني إصحاح سفرأنه قال كالًما في ظاھِره الشذوِذ الجنسي ، وذلك في  .....النبي داود -3 

ا. قَْد تََضايَْقُت َعلَْيَك يَا أَِخي يُونَاثَانُ 26 عدد  .أَْعَجُب ِمْن َمَحبَِّة النَِّساءِ  َمَحبَّتَُك لِي. ُكْنَت ُحْلًوا لِي ِجّدً
، ِجّداً  َعِزيزاً  ُكْنتَ  .يُونَاثَانُ  أخي يا َعلَْيكَ  تََضايَْقتُ  َما لََشدَّ 26ترجمة أخري للنص  َكانَتْ  لِي َوَمَحبَّتُكَ  َعلَيَّ

  .النَِّساءِ  َمَحبَّةِ  ِمنْ  أَْرَوعَ  َعِجيبَةً، َمَحبَّةً 
محبة أورع من محبِة النساِء ، وحزن  بن شاوليُونَاثَان يحب كان    �إن المالحظ أن النبيَّ داودَ : ُ◌ قلت

مما نُسب إليه كھذا    �نبرئ داودَ  - المسلمين–ونحن .... عليه حزنًا شديًدا لما قتل فقال ھذه الكلمات 
  ...النص وغيره 

  !؟....النصوص على تلك  ما ھو رد المعترضين: ولكن يبقى السؤال
  
  
  ! نبي ُھتك عرضه                                                       
  

  !؟...النبي أيھا المسلمون اما ھذ ...تك عرضه اإلسالم ھُ  إن نبيَّ  :قالوا نا أثاروا شبھة حول نبيِّ 
الروض األنف ،وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة :تعلقوا على ذلك بما جاء في كتب السيرة منھا

  )َرَمَضانَ  فِي الّرُسولِ  وجُ ُخرُ (  ) 3341( برقم
 ّهللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  ّهللاِ  ُعبَْيدِ  َعنْ  ، الّزْھِريّ  ِشَھابٍ  ْبنِ  ُمْسلِمِ  ْبنُ  ُمَحّمدُ  َوَحّدثَنِي:  إْسَحاقَ  اْبنُ ]  153 ص[  قَالَ 
 َعلَى َواْستَْخلَفَ  لَِسفَِرهِ   ّهللاِ  َرُسولُ  َمَضى ثُمّ  قَالَ  ، َعبّاسٍ  ْبنِ  ّهللاِ  َعْبدِ  َعنْ  ، َمْسُعودٍ  ْبنِ  ُعْتبَةَ  ْبنِ 

 فََصامَ  َرَمَضانَ  ِمنْ  َمَضْينَ  لَِعْشرِ  َوَخَرجَ  اْلِغفَاِريّ  َخلَفٍ  ْبنِ  ُعْتبَةَ  ْبنِ  ُحَصْينِ  ْبنَ  ُكْلثُومَ  ُرْھمٍ  أَبَا اْلَمِدينَةِ 
 ثُمّ :  إْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ .  أَْفطَرَ  َوأََمجٍ  ْسفَانَ عُ  بَْينَ  بِاْلُكَدْيدِ  َكانَ  إَذا َحتّى َمَعهُ  النّاسُ  َوَصامَ   ّهللاِ  َرُسولُ 
 ُسلَْيمٌ  أَلّفَتْ  يَقُولُ  َوبَْعُضُھمْ  ُسلَْيمٌ  فََسبَّعتْ  اْلُمْسلِِمينَ  ِمنْ  آاَلفٍ  َعْشَرةِ  فِي الظّْھَرانِ  َمرّ  نََزلَ  َحتّى َمَضى
 فَلَمْ  ، َواأْلَْنَصارُ  اْلُمَھاِجُرونَ   ّهللاِ  َرُسولِ  َمعَ  َوأَْوَعبَ  َوإِْساَلمٌ  َعَددٌ  اْلقَبَائِلِ  ُكلّ  َوفِي.  ُمَزْينَةُ  َوأَلّفَتْ 
 يَأْتِِھمْ  فَلَمْ  ، قَُرْيشٍ  َعنْ  اأْلَْخبَارُ  ُعّميَتْ  َوقَدْ  ، الظّْھَرانِ  َمرّ   ّهللاِ  َرُسولُ  نََزلَ  فَلَّما ، أََحدٌ  ِمْنُھمْ  َعْنهُ  يَتََخلّفْ 

 ْبنُ  َوَحِكيمُ  ◌ٍ  َحْرب ْبنُ  ُسْفيَانَ  أَبُو اللّيَالِي تِْلكَ  فِي َوَخَرجَ  فَاِعلٌ  ُھوَ  َما يَْدُرونَ  اَل وَ   ّهللاِ  َرُسولِ  َعنْ  َخبَرٌ 
 اْلَعبّاسُ  َكانَ  َوقَدْ  بِهِ  يَْسَمُعونَ  أَوْ  َخبًَرا يَِجُدونَ  َھلْ  َويَْنظُُرونَ  اأْلَْخبَارَ  يَتََحّسُسونَ  َوْرقَاءَ  ْبنُ  َوبَُدْيلُ  ، ِحَزامٍ 

 َوقَدْ  بِِعيَالِهِ  ُمَھاِجًرا بِاْلُجْحفَةِ  لَقِيَهُ :  ِھَشامٍ  اْبنُ  قَالَ .  الطِّريقِ  بِبَْعضِ   ّهللاِ  َرُسولَ  لَقِيَ  اْلُمطّلِبِ  َعْبدِ  ْبنُ 
 اْبنُ  قَالَ .  الّزْھِريّ  ِشَھابٍ  اْبنُ  َذَكرَ  فِيَما َراضٍ  َعْنهُ    ّهللاِ  َوَرُسولُ  ِسقَايَتِهِ  َعلَى بَِمّكةَ  ُمقِيًما َذلِكَ  قَْبلَ  َكانَ 

 لَقِيَا قَدْ  اْلُمِغيَرةِ  ْبنِ  أَُميّةَ  أَبِي ْبنُ  ّهللاِ  َوَعْبدُ  اْلُمطّلِبِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  ُسْفيَانَ  أَبُو َكانَ  َوقَدْ :  إْسَحاقَ 
 َسلََمةَ  أُمّ  فََكلَّمْتهُ  َعلَْيهِ  الّدُخولَ  فَاْلتََمَسا ، َواْلَمِدينَةِ  َمّكةَ  بَْينَ  فِيَما ، اْلُعقَابِ  بِنِيقِ  أَْيًضا    ّهللاِ  َرُسولَ 
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 َعّمي اْبنُ  أَّما ، بِِھَما لِي َحاَجةَ  اَل  قَالَ ]  154 ص[  َعّمتِك َواْبنُ  َعّمك اْبنُ  ّهللاِ  َرُسولَ  يَا فَقَالَتْ  ، فِيِھَما
 إلَْيِھَما اْلَخبَرُ  َخَرجَ  فَلَّما قَالَ .  قَالَ  َما بَِمّكةَ  لِي الَ قَ  الِّذي فَُھوَ  َوِصْھِري َعّمتِي اْبنُ  َوأَّما ، ِعْرِضي فََھتَكَ 
ِ  فَقَالَ .  لَهُ  بُنَيّ  ُسْفيَانَ  أَبِي َوَمعَ  بَِذلِكَ   اأْلَْرضِ  فِي لَنَْذَھبَنّ  ثُمّ  ، َھَذا بُنَيّ  بِيَِديّ  آَلُخَذن أَوْ  لِي لَيَأَْذنَن َوَهللاّ
 فَأَْسلََما َعلَْيهِ  فََدَخاَل  ، لَُھَما أَِذنَ  ثُمّ  ، لَُھَما َرقّ   ّهللاِ  َرُسولَ  َذلِكَ  بَلَغَ  فَلَّما ، َوَجْوًعا َعطًَشا نَُموتَ  َحتّى

  ..... ِمْنهُ  َمَضى َكانَ  ِمّما إلَْيهِ  َواْعتََذرَ  إْساَلِمهِ  فِي قَْولَهُ  اْلَحاِرثِ  ْبنُ  ُسْفيَانَ  أَبُو َوأَْنَشدَ 
  

  الرد على الشبھة

ليس معناه االغتصاب  مثيرھا ؛ألن ھتك العرض الذي جاء في الحديثِ  لشبھة تدل على جھلِ إن ھذه ا:أوالً 
 كانالمطلب  سفيان بن الحارث بن عبد فأبو ...وإنما المعنى ھو السب والشتم ؛كما يشير المعترضون

  ....وذلك قبل إسالمه ،ويؤذيه بلسانه   يھجو النبيَّ 

  :كما يلي ة ،واألحاديث الصحيحةدلل على ذلك كتب التاريخ ،وكتب اللغت

  :التاريخ من كتبِ : أوال

 :) 179ص/ 7ج ( في تميز الصحابة البن حجر اإلصابة -1

 من وأخوه  هللا رسول عم بن الھاشمي ھاشم بن المطلب عبد بن الحارث بن سفيان أبو - 10022
 وقيل المغيرة اسمه رھماوغي المنذر بن وإبراھيم المبارك بن قال السعدية حليمة أرضعتھما الرضاعة

 أمية أبي بن هللا عبد مع ذكر له ومضي  هللا رسول يشبه ممن وكان أخوه والمغيرة كنيته اسمه
  هللا رسول قال:  قال أبيه عن عروة بن ھشام عن سلمة بن حماد طريق من أحمد أبو الحاكم وأخرجه
فمات فقطعه ثؤلول رأسه وفي بمنى الحالق حلقه قال الجنة أھل فتيان سيد الحارث بن سفيان أبو 
 ويھجوه  النبي يؤذي ممن سفيان أبو وكان ثقات رجاله مرسل ھذا شھيدا مات أنه فيرون قال

 عنه فأجبت محمدا ھجوت...  المشھورة قصيدته في ثابت بن حسان أشار ذلك وإلى المسلمين ويؤذي
 فيقول وجھه قبل من  النبي يأتي أن يسلمل جاء لما علمه عليا إن ويقال الجزاء ذاك في هللا وعند... 
 يوم إني لعمرك...  سفيان أبو فأنشده اآلية عليكم تثريب ال فأجابه ففعل اآلية علينا هللا آثرك لقد تا

  أھـ. محمد خيل الالت خيل لتغلب...  راية أحمل

 :) 187/ 3ج (بن األثير ال الغابة أسد -3
  .القرشي الحارث بن سفيان أبو
 عم ابن الھاشمي، القَرشي مناف عبد بن ھاشم بن المطلب عبد بن الَحاِرث بن سفيَانَ  أبو س ع ب

 بنت حليمة أَرضعتھما. الرضاعة من وسلم عليه هللا صلى النبي أَخا وكان. وسلم عليه هللا صلى النبي
 بن راھيمإِب ھم - قوم قال. مالك بن فھر ولد من طريف، بن قيس بنت َغِزية وأُمه. السعدية أَبي،

 والمغيرة كنيته، اسمه: آخرون وقال. المغيرة اسمه:  بكار بن والزبير الكلبي، بن وھشام المنذر،
  .أَخوه
 وأَبو العباس، بن علي، بن والحسن طالب، أَبي بن جعفر هللا رسول يشبھون كانوا الذين إن: يقال

  هللا رسول في ھجاء له سبق وكان المطبوعين، الشعراءِ  من سفيان أَبو وكان. الحارث بن سفيان
  الوافر: بقوله ثابت بن حسان عارض وإياه
  الخفاء برح فقد مغلغلة ... عني سفيان أبا أبلغ أال

  الجزاء ذاك في هللا وعند ... عنه فأجبت محمداً  ھجوت
  .إِسالمه فحسن أَسلم ثم

www.kalemasawaa.com



 68

 هللا عبد بن هللا عبيد نع الزھري، حدثني: قال إسحاق ابن عن يونس، عن بإِسناده جعفر أَبو أَخبرنا
 وعبد الحارث بن سفيان أَبو وكان - وذكره -  الفتح عام  اله رسول مر: قال عباس ابن عن ُعتبة، بن
 الدخول فالتمسا -  والمدينة مكة بين - الُعقَاب بثنية . هللا رسول لقيا قد المغيرة بن أُمية أَبي بن هللا

 َحاَجةَ  ال: " فقال! وصھرك عمتك وابن عمك ابن هللا، سولو يا: وقالت فيھما سلمة أم فكلمته عليه،
 فلما. قال ما بمكة قال الذي فھو وصھري عمتي ابن وأَما عرضي، فََھتَك عمي ابن أَما ،"  بِِھَما لِي

 ابني بيد آلخذن أَو  هللا رسول لنا لَيَأذن وهللا: فقال له، ابن سفيان أَبي ومع بذلك إِليھما الخبر خرجِ 
ً  نموت حتى األَرض في لَنَذھبَن ثم ھذا، ً  عطشا  عليه، فدخال لھما،  هللا رسول ذلك بلغ فلما. وجوعا

  الطويل: فِقال مضى، كان مما واعتذاره إِسالمه، في قوله سفيان أَبو فأنشده
  محمد خيل الالت خيل لتغلب ... راية أحمل بيم إني لعمرك

  فأھتدي أھدى حين أواني فھذا ... ليله أظلم الحيران لمظلم لكا
  مطرد كل طردت من هللا على ... ودلني نفسي غير ھاد ھداني
  أھـ ...محمد من أنتسب لم وإن وأدعى ... محمد عن جاھداً  وأنأى أصد

  
  :والشروح من كتب اللغة:ثانيا 

 : قال ابن منظور في لسان العرب -1
ي جميع األَشياء األَصمعي النَّْھك أَن تبالغ في والنَّْھك المبالغة في كل شيء والنّاِھك والنَِّھيُك المبالغ ف

   أھـ. العمل فإِن َشتَْمَت وبالغَت في َشْتم الِعْرض قيل اْنتََھَك ِعْرَضه 
 : قاموس المحيط :القاموس المحيط -2

يلزمه أمره كالزوجة والبنت؛ صاَن الشخُص  ما يُْمَدُح ويَُذمُّ من اإلنسان في نفسه أو من: الِعْرُض 
: -.الحسبُ : -.الِعرض، أي بريٌء من أن يشتم أو يُعاب ھو نقيُّ / حافظ على أعراض الناس/ هِعْرضَ 

  أھـ .الوادي فيه الشجر ج أعراضٌ : - .العظيم السحابُ : -.الرائحة أيّاً كانت
  ) إِلَخْ  ِدَماَءُكمْ  فَإِنَّ : (  قَْوله : الفتحابن حجر في  قال -3

 اْلَعْين بَِكْسرِ  َواْلِعْرض.  أَْعَراضُكمْ  َوثَْلب أَْمَوالُكمْ  َوأَْخذ ِدَمائُِكمْ  ْفكسَ :  أَيْ  ، ُمَضاف َحْذف َعلَى ُھوَ 
ْنَسان ِمنْ  َوالذَّمّ  اْلَمْدح َمْوِضع   أھـ َسلَفه أَوْ  نَْفسه فِي َكانَ  َسَواء ، اإْلِ

  
  :من كتب  أحاديث: ثالثا

   بَْكَرةَ  أَبِي َعنْ  65 برقم صحيح البخاري -1
 أَنَّهُ  ظَنَنَّا َحتَّى فََسَكْتنَا ؟َھَذا يَْومٍ  أَيُّ  :قَالَ  بِِزَماِمهِ  أَوْ  بِِخطَاِمهِ  إِْنَسانٌ  َوأَْمَسكَ  بَِعيِرهِ  َعلَى قََعدَ   بِيَّ النَّ  َذَكرَ 

يهِ  يهِ  أَنَّهُ  ظَنَنَّا َحتَّى فََسَكْتنَا َھَذا َشْھرٍ  فَأَيُّ  قَالَ  بَلَى قُْلنَا النَّْحرِ  يَْومَ  أَلَْيسَ  قَالَ  اْسِمهِ  ِسَوى َسيَُسمِّ  َسيَُسمِّ
ةِ  بِِذي أَلَْيسَ :فَقَالَ  اْسِمهِ  بَِغْيرِ   َحَرامٌ  بَْينَُكمْ  َوأَْعَراَضُكمْ  َوأَْمَوالَُكمْ  ِدَماَءُكمْ  فَإِنَّ  :"قَالَ . بَلَى: قُْلنَا ؟اْلِحجَّ

اِھدَ  فَإِنَّ  اْلَغائِبَ  الشَّاِھدُ  يُبَلِّغلِ  َھَذا بَلَِدُكمْ  فِي َھَذا َشْھِرُكمْ  فِي َھَذا يَْوِمُكمْ  َكُحْرَمةِ   ُھوَ  َمنْ  يُبَلِّغَ  أَنْ  َعَسى الشَّ
  ."ِمْنهُ  لَهُ  أَْوَعى

ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ   4243برقم سنن أبي داود   -2 ِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ  َعْجاَلنَ  ْبنِ  الرَّ  أَنْ  أََحُدُكمْ  أَيَْعِجزُ   هللاَّ
 لَِمنْ  ِعْرِضي :قَالَ  بَِمْعنَاهُ  قَْبلُِكمْ  ِمنْ  َكانَ  فِيَمنْ  َرُجلٌ  قَالَ  َضْمَضمٍ  أَبُو َوَمنْ  :قَالُوا مٍ َضْمضَ  أَبِي ِمْثلَ  يَُكونَ 
)  مالك بن أنس حديث(  ، مرسل ضعيف)  عجالن بن الرحمن عبد حديث: (  األلباني تحقيق .َشتََمنِي
  . ) 2366(  اإلرواء ، ضعيف

  
ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ  12861 برقم مسند احمد-3 ا  هللاَّ  بِقَْومٍ  َمَرْرتُ   َربِّي بِي َعَرجَ  لَمَّ

 الَِّذينَ  َھُؤاَلءِ  :قَالَ  ِجْبِريلُ  يَا َھُؤاَلءِ  َمنْ : فَقُْلتُ  َوُصُدوَرُھمْ  ُوُجوَھُھمْ  يَْخُمُشونَ  نَُحاسٍ  ِمنْ  أَْظفَارٌ  لَُھمْ 
  .533 السلسلة الصحيحة لأللباني صحيح برقم. أَْعَراِضِھمْ  فِي َويَقَُعونَ  سِ النَّا لُُحومَ  يَأُْكلُونَ 
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 )االغتصاب( المقدس يذكر لنا ھتك العرض الحقيقي الذي يدور في أذھان المنصرين  إن الكتابَ : اثانيً 

  :ما يلي فقد ذكر الكتاب المقدس...  وأقاربھم لبعض األنبياءِ 
 سفرِ ذلك في و...ني  بأھله في عيِن الشمس أمام بني إسرائيل الرب أخبر داود أن قريبه سيز -1

بُّ نَاثَاَن إِلَى َداُودَ 1عدد  12صموئيل الثاني اصحاح َكاَن َرُجالَِن فِي «: فََجاَء إِلَْيِه َوقَاَل لَهُ . فَأَْرَسَل الرَّ
اَوَكاَن لِ 2. َمِدينٍَة َواِحَدٍة، َواِحٌد ِمْنھَُما َغنِيٌّ َواآلَخُر فَقِيرٌ  ا اْلفَقِيُر فَلَْم يَُكْن لَهُ 3. ْلَغنِيِّ َغنٌَم َوبَقٌَر َكثِيَرةٌ ِجّدً َوأَمَّ

تَأُْكُل ِمْن لُْقَمتِِه َوتَْشَرُب ِمْن . َشْيٌء إاِلَّ نَْعَجةٌ َواِحَدةٌ َصِغيَرةٌ قَِد اْقتَنَاھَا َوَربَّاھَا َوَكبَِرْت َمَعهُ َوَمَع بَنِيِه َجِميًعا
، فََعفَا أَْن يَأُْخَذ ِمْن َغنَِمِه َوِمْن بَقَِرِه 4. اُم فِي ِحْضنِِه، َوَكانَْت لَهُ َكاْبنَةٍ َكأِْسِه َوتَنَ  ُجِل اْلَغنِيِّ فََجاَء َضْيٌف إِلَى الرَّ

ُجِل الَِّذي جَ  ُجِل اْلفَقِيِر َوھَيَّأَ لِلرَّ ْيِف الَِّذي َجاَء إِلَْيِه، فَأََخَذ نَْعَجةَ الرَّ فََحِمَي َغَضُب َداُوَد 5. »اَء إِلَْيهِ لِيُھَيَِّئ لِلضَّ
ا، َوقَاَل لِنَاثَانَ  ُجِل ِجّدً ُجُل اْلفَاِعُل ذلَِك، «: َعلَى الرَّ ، إِنَّهُ يُْقتَُل الرَّ بُّ َويَُردُّ النَّْعَجةَ أَْربََعةَ أَْضَعاٍف 6َحيٌّ ھَُو الرَّ

ُجلُ «: اَل نَاثَاُن لَِداُودَ فَقَ 7.»ألَنَّهُ فََعَل ھَذا األَْمَر َوألَنَّهُ لَْم يُْشفِقْ  بُّ إِلهُ إِْسَرائِيلَ ! أَْنَت ھَُو الرَّ أَنَا : ھَكَذا قَاَل الرَّ
َوأَْعطَْيتَُك بَْيَت َسيِِّدَك َونَِساَء َسيِِّدَك فِي ِحْضنَِك، 8َمَسْحتَُك َملًِكا َعلَى إِْسَرائِيَل َوأَْنقَْذتَُك ِمْن يَِد َشاُوَل، 

بِّ 9. َوإِْن َكاَن ذلَِك قَلِيالً، ُكْنُت أَِزيُد لََك َكَذا َوَكَذا. إِْسَرائِيَل َويَھُوَذا َوأَْعطَْيتَُك بَْيتَ  لَِماَذا اْحتَقَْرَت َكالََم الرَّ
ْيِف، َوأََخْذَت اْمَرأَتَهُ لََك اْمَرأَةً، وَ  رَّ فِي َعْينَْيِه؟ قَْد قَتَْلَت أُوِريَّا اْلِحثِّيَّ بِالسَّ إِيَّاهُ قَتَْلَت بَِسْيِف بَنِي لِتَْعَمَل الشَّ

ونَ  تَُكوَن لََك َواآلَن الَ يُفَاِرُق السَّْيُف بَْيتََك إِلَى األَبَِد، ألَنََّك اْحتَقَْرتَنِي َوأََخْذَت اْمَرأَةَ أُوِريَّا اْلِحثِّيِّ لِ 10. َعمُّ
بُّ 11. اْمَرأَةً  رَّ مِ : ھَكَذا قَاَل الرَّ ْن بَْيتَِك، َوآُخُذ نَِساَءَك أََماَم َعْينَْيَك َوأُْعِطيِھنَّ لِقَِريبَِك، ھأَنََذا أُقِيُم َعلَْيَك الشَّ

اَم َجِميِع 12. فَيَْضطَجُع َمَع نَِسائَِك فِي َعْيِن ھِذِه الشَّْمسِ  رِّ َوأَنَا أَْفَعُل ھَذا األَْمَر قُدَّ ألَنََّك أَْنَت فََعْلَت بِالسِّ
اَم الشَّْمسِ  بِّ «: فَقَاَل َداُوُد لِنَاثَانَ 13. »إِْسَرائِيَل َوقُدَّ بُّ أَْيًضا قَْد «: فَقَاَل نَاثَاُن لَِداُودَ . »قَْد أَْخطَأُْت إِلَى الرَّ الرَّ

بِّ يَْشَمتُوَن، فَ 14. الَ تَُموتُ . نَقََل َعْنَك َخِطيَّتَكَ  االْبُن َغْيَر أَنَّهُ ِمْن أَْجِل أَنََّك قَْد َجَعْلَت بِھَذا األَْمِر أَْعَداَء الرَّ
  .َوَذھََب نَاثَاُن إِلَى بَْيتِهِ 15. »اْلَمْولُوُد لََك يَُموتُ 

َواآلَن الَ يُفَاِرُق السَّْيُف بَْيتََك إِلَى األَبَِد، ألَنََّك اْحتَقَْرتَنِي َوأََخْذَت اْمَرأَةَ أُوِريَّا اْلِحثِّيِّ 10 ھذه الفقرات نالحظ 
بُّ  ھَكَذا قَالَ 11. لِتَُكوَن لََك اْمَرأَةً  رَّ ِمْن بَْيتَِك، َوآُخُذ نَِساَءَك أََماَم َعْينَْيَك َوأُْعِطيِھنَّ : الرَّ ھأَنََذا أُقِيُم َعلَْيَك الشَّ

رِّ َوأَنَا أَْفَعُل ھَذا األَْمَر قُدَّ 12. لِقَِريبَِك، فَيَْضطَجُع َمَع نَِسائَِك فِي َعْيِن ھِذِه الشَّْمسِ  اَم ألَنََّك أَْنَت فََعْلَت بِالسِّ
اَم الشَّْمسِ     .»َجِميِع إِْسَرائِيَل َوقُدَّ

عدد  35سفر التكوين إصحاح وذلك في  ) ....بلھة ( بزوجة أبيه ) روبين (زنا ابن يعقوب النبي  -2
فِي تِْلَك األَْرِض، أَنَّ َوَحَدَث إِْذ َكاَن إِْسَرائِيُل َساِكنًا 22. ثُمَّ َرَحَل إِْسَرائِيُل َونََصَب َخْيَمتَهُ َوَراَء َمْجَدَل ِعْدرٍ 21

يَِّة أَبِيِه، َوَسِمَع إِْسَرائِيلُ    . َرأُوبَْيَن َذھََب َواْضطََجَع َمَع بِْلھَةَ ُسرِّ
َوَحَدَث 29عدد  19إصحاح سفر التكوين فيوذلك .... ...بنات لوط النبي يسكرن اباھم كي يجامعھم -3

ائَِرِة أَنَّ هللاَ  ا أَْخَرَب هللاُ ُمُدَن الدَّ ِحيَن قَلََب اْلُمُدَن الَّتِي .  َذَكَر إِْبَراِھيَم، َوأَْرَسَل لُوطًا ِمْن َوَسِط االْنقاِلَبِ لَمَّ
. َوَصِعَد لُوطٌ ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجبَِل، َواْبنَتَاهُ َمَعهُ، ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْسُكَن فِي ُصوَغرَ 30 .َسَكَن فِيھَا لُوطٌ 
ِغيَرةِ 31. َغاَرِة ھَُو َواْبنَتَاهُ فََسَكَن فِي اْلمَ  أَبُونَا قَْد َشاَخ، َولَْيَس فِي األَْرِض َرُجٌل لِيَْدُخَل «: َوقَالَِت اْلبِْكُر لِلصَّ

َسقَتَا أَبَاھَُما فَ 33. »ھَلُمَّ نَْسقِي أَبَانَا َخْمًرا َونَْضطَجُع َمَعهُ، فَنُْحيِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً 32. َعلَْينَا َكَعاَدِة ُكلِّ األَْرضِ 
َوَحَدَث فِي 34. اِمھَاَخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة، َوَدَخلَِت اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمَع أَبِيھَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَ 

ِغيَرةِ  نَْسقِيِه َخْمًرا اللَّْيلَةَ أَْيًضا فَاْدُخلِي . أَبِي إِنِّي قَِد اْضطََجْعُت اْلبَاِرَحةَ َمعَ «: اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر قَالَْت لِلصَّ
ِغيَرةُ 35. »اْضطَِجِعي َمَعهُ، فَنُْحيَِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً  فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة أَْيًضا، َوقَاَمِت الصَّ

فََولََدِت اْلبِْكُر اْبنًا 37. فََحبِلَِت اْبنَتَا لُوٍط ِمْن أَبِيِھَما36بِقِيَاِمھَا،  َواْضطََجَعْت َمَعهُ، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ 
ِغيَرةُ أَْيًضا َولََدِت اْبنًا َوَدَعِت اْسَمهُ 38. ، َوھَُو أَبُو اْلُموآبِيِّيَن إِلَى اْليَْومِ »ُموآبَ «َوَدَعِت اْسَمهُ  بِْن «َوالصَّ

ي وَن إِلَى اْليَْومِ ، َوھَُو أَبُو بَنِي »َعمِّ    .َعمُّ
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  !ال تعليق 
           

   ! مخنث هفي بيتِ  نبيّ                                                        
             

ه ؟  أليس ماذا كان يفعل ھذا المخنث في بيتِ  !كم مخنثرسولِ  كان في بيتِ  :االستھزاءِ  قالوا على سبيلِ 
  !ھذا من الشذوذ ؟

برقم ) إخراج المتشبھين بالنساء  (باب ) اللباس  ( البخاري في كتابِ  صحيحِ وا بما جاء في وتعلق 
ثَنَا  5436 ثَنَا فََضالَةَ  ْبنُ  ُمَعاذُ  َحدَّ   النَّبِيُّ  لََعنَ  :قَالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  ِعْكِرَمةَ  َعنْ  يَْحيَى َعنْ  ِھَشامٌ  َحدَّ

َجالِ  ِمنْ  اْلُمَخنَّثِينَ  اَلتِ َوالْ  الرِّ   النَّبِيُّ  فَأَْخَرجَ  :قَالَ  ". بُيُوتُِكمْ  ِمنْ  أَْخِرُجوُھمْ  ":َوقَالَ  ،النَِّساءِ  ِمنْ  ُمتََرجِّ
  .فاَُلنًا ُعَمرُ  َوأَْخَرجَ  فاَُلنًا

  
 الرد على الشبھة •

  
   !لو كانوا يفقھون  الخنثىو  المخنثِ بين  أن يفرقوا أوالً  المعترضينكان على :    أوالً 

،وال يشترط أنه يؤتى  هه وحركاتِ ه أو في كالمِ ويتشبه بھن في مشيتِ ،  ھو الذي ال يشتھي النساءَ  :المخنثُ  
  ... من الخلف

  ...ا تشترك فيه أعضاء الذكورة واألنوثة معً  -الجنس الثالث-ھو ما يطلق عليه في زماننا : ىالخنثو
   يتكلم عن األول وال شك أن الحديثَ 

  
وبقيته ، ھو أنجشة؛ ه يخدم بيتَ  مخنثٌ    النبيِّ  كان في بيتفقد   ؛م صحيح ھكالمِ  إن بعضَ   :ا  ثانيً 

    ...  هللاِ  وسوء ظن برسولِ  مريضٍ  على فكرٍ  وكذب ينمُ  افتراء
 َكانَ  أَنَّهُ  ةَواثِلَ  َحِديث ِمنْ  الطَّبََرانِيُّ  َوأَْخَرجَ . َماِريَة أَبَا يَُكنَّى َحبَِشيًّا أَْنَجَشةُ  َكانَ  : في الفتح حجرٍ  بنُ اقال 
  أھـ .ِمْن اْلُمَخنَّثِينَ   النَّبِيُّ  نَفَاُھمْ  ِممَّنْ 

ام الطَّبََرانِيُّ  أَْخَرجَ  َوقَدْ :  ه على ھذا الحديثِ ا في تعليقِ وقال أيضً    اِزيُّ  َوتَمَّ  َحِديث ِمنْ  فََوائِده فِي الرَّ
"  فاَُلنًا ُعَمر َوأَْخَرجَ  ، أَْنَجَشة  النَّبِيُّ  َوأَْخَرجَ "  :فِيهِ  َوقَالَ  بِتََماِمهِ  َھَذا َعبَّاس اِْبن َحِديث ِمْثل َواثِلَة

    أھـ . بِالنَِّساءِ  يَْحُدو َكانَ  الَِّذي اأْلَْسَود اْلَعْبد ُھوَ  َوأَْنَجَشة
  

ذا أمر لما :ھو – إن شاء هللاُ  -ا الشبھة نسفً به  أنسفمن خالله يطرح نفسه   ھناك سؤاالً إن : ا ثالثً 
  بطرد المخنثين وطرد أنجشة ؟  يُّ النب
وأمر ، ه من بيتِ  نه منھم طرده أم ولما علِ ، من المخنثين  لم يكن يعلم أن أنجشةَ    ن النبيَّ أ: لجوابا

 الختالف الحكم؛) يؤتى (  قوم لوط  يعمل عملَ  ،ولو كان أنجشةُ ھم من بيوتِ  مخنثٍ  كلِّ  بطردِ  ه أصحابَ 
تدلل على ذلك عدة أحاديث ؛)القتل( يعمل عمل قوم لوط من فھذا حد ،بل يقتله أن ينفيه  لم يكن للنبيِّ ف

  :منھا
 ،بِاْلِحنَّاءِ  َوِرْجلَْيهِ  يََدْيهِ  َخضَّبَ  قَدْ  بُِمَخنَّثٍ  أُتِيَ    النَّبِيَّ  ُھَرْيَرةَ أَنَّ  أَبِي َعنْ  4280برقمسنن أبي داود  -1

ِ  َرُسولَ  يَا :قِيلَ فَ ؟ "َھَذا بَالُ  َما:"  النَّبِيُّ  فَقَالَ   يَا فَقَالُوا ،النَّقِيعِ  إِلَى فَنُفِيَ  بِهِ  فَأََمرَ  ،بِالنَِّساءِ  يَتََشبَّهُ  هللاَّ
ِ  َرُسولَ    ".اْلُمَصلِّينَ  قَْتلِ  َعنْ  نُِھيتُ  إِنِّي :"فَقَالَ  ؟نَْقتُلُهُ  أاََل  :هللاَّ

   .بِاْلبَقِيعِ  َولَْيسَ  ةِ اْلَمِدينَ  َعنْ  نَاِحيَةٌ  َوالنَّقِيعُ : أَُساَمةَ  أَبُو قَالَ 
  ) الثاني التحقيق/  4481(  المشكاة ، صحيح : األلباني تحقيق
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ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ   3869 برقمسنن أبي داود  -2  قَْومِ  َعَملَ  يَْعَملُ  َوَجْدتُُموهُ  َمنْ : "  هللاَّ
(  اإلرواء ،)  3575(  المشكاة ، صحيح حسن : األلباني تحقيق ". بِهِ  َواْلَمْفُعولَ  اْلفَاِعلَ  فَاْقتُلُوا لُوطٍ 

  ) 199/  3(  الرغيب التعليق ،)  2348
 :"قَالَ  لُوطٍ  قَْومِ  َعَملَ  يَْعَملُ  الَِّذي فِي  النَّبِيِّ  ُھَرْيَرةَ َعنْ  أَبِي َعنْ  2552 برقمسنن ابن ماجة  -3

 6(  اإلرواء ،)  2561(  قبله بما حسن : األلباني تحقيق ." َجِميًعا ُھَمااْرُجُمو َواأْلَْسفَلَ  اأْلَْعلَى اْرُجُموا
 /17 (  
 الرجلِ  على وقع من «:  قال  هللاِ  رسولَ  أن عباسٍ  ابنِ  عن  2908 برقمتھذيب اآلثار للطبري  -4

  .لوط قومِ  عمل :يعني  » فاقتلوه
:  قائالً بھا   هللاُ  تي مدحهال ، نا نبيِّ  القِ حول أخ ولمزٍ  ھمزٍ  كم فيھا منف ،انسفً  فريتھم تنسف  وعليه 
  ٍَوإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيم  ) 4 القلم . (  

 الَِّذينَ  َوِمنَ  قَْبلُِكمْ  ِمنْ  اْلِكتَابَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ِمنَ  َولَتَْسَمُعنَّ  َوأَْنفُِسُكمْ  أَْمَوالُِكمْ  فِي لَتُْبلَُونَّ  :لما قال وصدق هللاُ 
  .)آل عمران( )186( اأْلُُمورِ  َعْزمِ  ِمنْ  َذلِكَ  فَإِنَّ  َوتَتَّقُوا تَْصبُِروا َوإِنْ  َكثِيًرا أًَذى ُكواأَْشرَ 

  
ه   أننجد . ...المقدس لقارئه من الكتابِ  ا مطروحةً شكوكً  أجدُ إنني  :رابًعا ك طرد ابن انَ شاول المل  يُونَاثَ
بً و به س ان يحب  هنألا ا قبيًحس ىك َن يَسَّ ي)...وددا( اْب ك ف فر  وذل دد  20صموئيل األول إصحاح س ع

َن «: فََحِمَي َغَضُب َشاُوَل َعلَى يُونَاثَاَن َوقَاَل لَهُ 30 ْرَت اْب ِد اْختَ َك قَ َدِة، أََما َعلِْمت أَنَّ َجِة اْلُمتََمرِّ يَا اْبَن اْلُمتََعوِّ
َك؟   !يَسَّى لِِخْزيَِك َوِخْزِي َعْوَرِة أُمِّ

َك؟ :يُونَاثَانَ  شاول ألبنه ما معنى قول:وأتساءل   !أَنََّك قَِد اْختَْرَت اْبَن يَسَّى لِِخْزيَِك َوِخْزِي َعْوَرِة أُمِّ
صموئيل  وذلك في سفر ... يُونَاثَانَ لما مات  النبي داود أن الذي جعلني أزداُد شًكا ھو ما قاله:ُ◌ قلت

ا. نَاثَانُ قَْد تََضايَْقُت َعلَْيَك يَا أَِخي يُو26 عدد 1الثاني إصحاح َمَحبَّتَُك لِي أَْعَجُب ِمْن َمَحبَِّة . ُكْنَت ُحْلًوا لِي ِجّدً
  .النَِّساءِ 

، ِجّداً  َعِزيزاً  ُكْنتَ  .يُونَاثَانُ  أخي يا َعلَْيكَ  تََضايَْقتُ  َما لََشدَّ 26ترجمة أخري للنص   َكانَتْ  لِي َوَمَحبَّتُكَ  َعلَيَّ
   .النَِّساءِ  بَّةِ َمحَ  ِمنْ  أَْرَوعَ  َعِجيبَةً، َمَحبَّةً 

ا ... أروع من محبِة النساءِ التي كانت  محبة ال ھذه يُونَاثَانأليس سب وطرد شاول البنه :ويبقى السؤال  لم
َك؟ :قال له   !.....أََما َعلِْمت أَنََّك قَِد اْختَْرَت اْبَن يَسَّى لِِخْزيَِك َوِخْزِي َعْوَرِة أُمِّ
  ...نُسب إليه كھذا النص وغيره  مما  نبرئ داودَ  -المسلمين–أما نحن

  
محبة أورع من محبِة النساِء ، وحزن  بن شاول يُونَاثَانيحب كان   إن المالحظ أن النبيَّ داودَ : ُ◌ قلت

مما نُسب إليه كھذا   نبرئ داودَ  - المسلمين–ونحن .... عليه حزنًا شديًدا لما قتل فقال ھذه الكلمات 
  ...النص وغيره 

  
                                          

  !ه يالحسن وشفت يمص لسانَ  اإلسالمِ  نبيُّ                                     
  
  !؟أليس ھذا من الشذوذ  :، قائلين  عليالحسن بن  لسانَ  كان يمصُ   اا محمدً ننبيَّ  أن واعدّ ا
ثَنَا  16245برقم    سفيان حديث معاوية بن أبي في مسند أحمد مسند الشامين وتعلقوا بما جاء    َحدَّ

ثَنَا اْلقَاِسمِ  ْبنُ  َھاِشمُ  ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ  َحِريزٌ  َحدَّ ِ  لَ َرُسو َرأَْيتُ  :قَالَ  ُمَعاِويَةَ  َعنْ  اْلُجَرِشيِّ  َعْوفٍ  أَبِي ْبنِ  الرَّ  هللاَّ
  َُّصلََواتُ  - َعلِيٍّ  ْبنَ  اْلَحَسنَ  يَْعنِي َشفَتَهُ : قَالَ  أَوْ  لَِسانَهُ  يَُمص  ِ  َشفَتَانِ  أَوْ  لَِسانٌ  يَُعذَّبَ  لَنْ  َوإِنَّهُ  - َعلَْيهِ  هللاَّ

ُھَما ِ  َرُسولُ  َمصَّ   .  هللاَّ
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 عوف أبي بن الرحمن دعب غير الصحيح رجال ثقات رجاله صحيح إسناده : األرنؤوط شعيب تعليق
  .ثقة وھو والنسائي داود أبو له روى فقد الجرشي

  
 الرد على الشبھة •

  
ا صغيرً  كان طفالً  ا أن الحسنَ فھم يجھلون تمامً ، المعترضينشكل فھمه على أُ  الحديثَ  ھذا إن  :  أوالً 
 أبٍ  ، وال إشكال في تقبيلِ  كذاآن االتقبيل رضيعً  ذلك  النبيُّ  ه، بل قد يكون عندما قبلّ   النبيِّ  حفيد وھو
   ! ھو معروف عند العقالءكما  الواردة في الحديثِ  الصفة تلكه الرضيع على البنِ 
ومداعبته إياه يرحمه ويالطفه ،  ،تقبيله البنه الحسن من لما فيه؛   همن مناقبفالحديث فيه منقبة  عليهو
  ! المعترضونبخالف فھم  الفھمى ھذا سو ال يمكن أن يفھم من الحديثالسليمة فطرة الذو  العاقلف
  

 ھذا الحديث استغله بعضُ :قائالً  أبو خالد السلميمشرفي موقع ملتقى أھل السنة  كتب أحدُ :ا  ثانيً 
، وانطلى مكرھم على بعض المفتونين ، فدخل   الحاقدين للطعن في جناب المصطفى رينالمنصّ 

اس فطرتھم ، فھؤالء اإلفرنج األنجاس ، ال مانع عندھم أن إال من قبل انتك وما أُتَِي ھؤالء . الريب قلوبھم
 ال اھمبجوارامرأةً أجنبية عنه في قارعة الطريق ويقبلھا في فمھا وحيث يشاء ، ويمرون  يعانق رجلٌ 

رحمة ومداعبة  يحركون ساكنا وال يرون أي غضاضة في ذلك ، بينما لو قبّل مسلم ابنه أو ابنته قبلة
مسلم ھنا في أمريكا كان  بل وصل األمر إلى االتصال بالشرطة ومحاكمة رجل،ه نظر ريبةنظروا إلي

رحمة وعطف في الطريق ، فاتھموه بالشذوذ  يقبل ابنته الرضيعة كما يالعب المسلم طفله مالعبة
ابنته منه وجعلوا أسرة نصرانية تكفلھا ، وال حول وال قوة إال  الجنسي ، وفرقوا بينه وبين ابنته وأخذوا

  .بتصرف يسير. أھـ  با

 َشفَتَانِ  أَوْ  لَِسانٌ  يَُعذَّبَ  لَنْ  َوإِنَّهُ "  الحديثِ  آخرِ في   معاوية  في قولِ  إشكاالً ھناك ن إ : ن قيلإ : ا ثالثً 
ُھَما ِ  َرُسولُ  َمصَّ ولھذا ،  هللاِ  لنجاة من عذابِ ليكفي  ھذا األمر وحده الأن  ية تكمن في واإلشكال "  هللاَّ
، ا وامرأة لوط فكون كل منھما زوجة نبي لم يغن عنھما شيئً  ، سورة التحريم بذكر امرأة نوح  ختم هللاُ 

ُ َمثاَلً لِّلَِّذيَن   : قال ؛  -عنھن رضي هللاُ  -   زوجات النبيِّ  ذلكب كرر يذّ الناِ  وكانتا من أھلِ  َضَرَب هللاَّ
ِ َشْيئاً َكفَُروا اِْمَرأَةَ نُوٍح َواِْمَرأَةَ لُوٍط َكانَتَا  تَْحَت َعْبَدْيِن ِمْن ِعبَاِدنَا َصالَِحْيِن فََخانَتَاھَُما فَلَْم يُْغنِيَا َعْنھَُما ِمَن هللاَّ

اِخلِينَ     .)10التحريم(   َوقِيَل اْدُخاَل النَّاَر َمَع الدَّ

افر إنما يكون مع تو؛ من عدم تعذيب من كان كذلك  معاوية  ذكره ما بأن  اإلشكاليزول  : ◌ُ قلت
وذلك  ،للحسن وھو طفلدعا     النبيَّ أن  ذلك ىولم نعلمھا ، ومما يدل عل  علمھا النبيُّ  شروط أخرى

ُ  َرِضيَ  -َزْيدٍ  ْبنِ  أَُساَمةَ  َعنْ  5544 في صحيح البخاري برقم ِ  َرُسولُ  َكانَ  - َعْنُھَما هللاَّ  يَأُْخُذنِي  هللاَّ
ُھَما ثُمَّ  اأْلُْخَرى فَِخِذهِ  َعلَى ْلَحَسنَ ا َويُْقِعدُ  فَِخِذهِ  َعلَى فَيُْقِعُدنِي  فَإِنِّي اْرَحْمُھَما اللَُّھمَّ :"  يَقُولُ  ثُمَّ  يَُضمُّ
  ." أَْرَحُمُھَما

لنا إسالم أخت  من أسبابِ كانت  ...تحنيك الطفل التي فيھا  من األحاديثِ ه وغيرَ  ھذا الحديثَ  إن  :ا  رابعً 
  : اإلسالم إلىدكتورة روال من النصرانية  رحلة  :بعنوان مقاال  تھي طبيبة كتب

جاء به  ولكل داء دواء من ھذا المنطلق بدأت بالبحث عن ما الكل سؤال جواب أن بمبدأ أؤمن أنا :  أوالً  
 أكثرحب استطالع  عندي فأصبحھذا الرسول محمد رجل صادق  أنلقد انتابني شعور غريب  الرسول
 بالرضاعة أوصى الرسولَ  نأب الرضاعةوقرأت عن  األطفالالعلمي بطب  اإلعجازفتحت صفحه  وأكثر
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 أحسن المناعةكان عند الرضيع جھاز  كلما أطولكلما كانت مدتھا  الرضاعةلمده سنتين كاملين وفعال 
   .بريطانية طبية أبحاث أقرتهعلميه  ناحيةھذا من 

  .تحنيك المولود بالتمر لفت نظري تصرف من تصرفات الرسول وھو   :  اثانيً 
بالريق الذي يحتوي على  إذابتهبعد  بكميات وافرة وخاصة" الجلوكوز"فالتمر يحتوي على السكر 

 ،كما أن الريق ييسر إذابة ھذه السكريات ،أحادي خاصة تحول السكر الثنائي سكروز إلى سكر إنزيمات
" الجلوكوز"ون للسكر كل المواليد يحتاجوبما أن معظم أو ،منھا وبالتالي يمكن للطفل المولود أن يستفيد

  .مباشرة فإن إعطاء الطفل التمر المذاب يقي الطفل من مضاعفات نقص السكر الخطيرة بعد والدتھم
السنين واليوم  أالفلھا  طبيةيملك معلومات  أن أميلرسول  ألي مسيحي ويجاوب كيف أالن أتوجه أنا 

دين محلول الجلوكوز ليرضعه المولود الوالدة واألطفال على إعطاء المولو نالحظ قد دأبت مستشفيات
ال  أن اشھد : إسالمي أعلناقتنعت بھذا الدين لذلك  أنا0ثم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه. مباشرة بعد والدته

   ن عيسى عبد هللا ورسولهأهللا و ا رسولمحمدً  أنهللا واشھد  أالاله 

 ، فوق الصبيِّ  عضطجاجده ن ؛ الصبيَّ  لما أحيى ليشعإمعجزة يذكر لنا المقدس  إن الكتابَ :  ا  خامسً 
َوَدَخَل أَلِيَشُع اْلبَْيَت َوإَِذا 32عدد   4صحاح إسفر الملوك الثاني  فيجاء ذلك  ......هووضع فمه على فمِ 

بِيِّ َمْيٌت َوُمْضطَجٌع َعلَى َسِريِرهِ  بِّ فََدَخَل َوأَْغلََق اْلبَاَب َعلَى نَْفَسْيِھَما ِكلَْيِھَما، وَ 33. بِالصَّ . َصلَّى إِلَى الرَّ
بِيِّ َوَوَضَع فََمهُ َعلَى فَِمِه، َوَعْينَْيِه َعلَى َعْينَْيِه، َويََدْيِه َعلَى يَدَ 34 َد ثُمَّ َصِعَد َواْضطََجَع فَْوَق الصَّ ْيِه، َوتََمدَّ

َد َعلَْيِه  إِلَى تَاَرةً  اْلبَْيتِ  ثُمَّ َعاَد َوتََمشَّى فِي35. َعلَْيِه فََسُخَن َجَسُد اْلَولَدِ  ھُنَا َوتَاَرةً إِلَى ھُنَاَك، َوَصِعَد َوتََمدَّ
بِيُّ َعْينَْيهِ  اٍت، ثُمَّ فَتََح الصَّ بِيُّ َسْبَع َمرَّ    !! فََعطََس الصَّ

لماذا وضع فمه  :مثل المعترضينلم نقل و ،  إليشعهللا  بنبيِّ  لم نسئ الظنَ  -المسلمين-نحن :  قلت
   ؟... ھذهأفضل  الصبي ءِ حياإل ةأال توجد طريق !؟؟ ھل ھذا شذوذ ...هعلى فمِ 

  
  

  ! فوق الفطيم يشتھي طفلةً  نبيٌّ                                            
  

 الفعل افھل ھذ  ! د أن يتزوجھااوأر، طفلة فوق الفطيم أشتھى  المسلمين أنه  برسولِ  األمروصل  :قالوا
  25636حمد باقي مسند األنصار  حديث أم الفضل بن عباس في مسند أالحديث ! ؟النبوة  من أخالق 

ثَنَا يَْعقُوُب قَالَ  ثَنَا أَبِي َعِن اْبِن إِْسَحاَق قَالَ  :َحدَّ ِ ْبِن َعبَّاٍس َعْن ِعْكِرَمةَ  :َحدَّ  -َوَحدَّثَنِي ُحَسْيُن ْبُن َعْبِد هللاَّ
ِ ْبِن َعبَّاسٍ  ِ  -َمْولَى َعْبِد هللاَّ ِ  ْبِن َعبَّاٍس َعْن أُمِّ اْلفَْضِل بِْنِت اْلَحاِرثِ  َعْن َعْبِد هللاَّ َرأَى أُمَّ  أَنَّ َرُسوَل هللاَّ

َجنََّھا :"فَقَالَ :َحبِيبَةَ بِْنَت َعبَّاٍس َوِھَي فَْوَق اْلفَِطيِم قَالَْت    ." لَئِْن بَلََغْت بُنَيَّةُ اْلَعبَّاِس َھِذِه َوأَنَا َحيٌّ أَلَتََزوَّ
 

    ھةالرد على الشب •
   

:كما قال المحققون فيما يلي اإلسنادإن ھذه الرواية ضعيفة  : أوالً   
 بن حسين ؛ضعيف إسناده: أحمدَ  في مسندِ  في تعليقه على ھذا الحديثِ  األرنؤوط شعيب قال الشيخُ  -1

.ضعيف – عباس بن هللا عبيد ابن وھو هللا عبد  
 2- . اجدً  ضعيف إسناده :7075 حديث برقم أبي يعلى في تخريجه لمسندِ  أسد سليم حسين الشيخُ  قال
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 اه أصحابُ فتراما  فيه جدي نل متأنيةءة الحديث قرل لقارئا إن:الرواية وأقول ني افترض صحةَ إن :ثانيا 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - هللاِ  رسولِ على  الشبھةِ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - جد أنهيبل  ! -َصلَّى هللاَّ  ھى رضيعةً ما اشت -  َصلَّى هللاَّ

.مثالً  )سنة رةعش أو خمس ةعشر(بعد  :عنييبھا حال البلوغ  نه تكلم عن زواجٍ أبدليل  !كما زعموا   
ھي من  وإنما ؛ھذه الفرية ليست من الحديث الذي بين أيدنا  نإوعليه ف ،للعباس  قال ذلك تكرمةً  إنماو

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - النبيُّ ف ؛تريد الطعن في ھذا الرسول المكرم  التيالعفنة  أفكارھمبنات  ت بنبتزوج  -َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلَّم -رسول هللا  العباس كان له مكانة منو ، منه أكثر الفاروق ليقربھمت بنو ،الصديق   َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -  فأراد النبيُّ  -  .ثرال أك الكلماتبتلك أن يقربه منه أكثر   - َصلَّى هللاَّ
َجنََّھا: "   قَاَل النبيُّ ف     ." لَئِْن بَلََغْت بُنَيَّةُ اْلَعبَّاِس َھِذِه َوأَنَا َحيٌّ أَلَتََزوَّ

حي  النضج والرسول  كاملة ةمرأاولكن لو بلغت وأصبحت ، لم يشتھيھا وھي فوق الفطيم كما قالوا  اإذً 
 همَ علِ يُ حتى ؛   للعباس  النبيِّ  ليل علي حبِ ھذا د في ذلك؛ بل ال يوجد أدني شبھة وبالتالي ،لتزوجھا 

َصلَّى  -فحاشاه اوھي طفلة كما زعمو لم يزوج من عائشةَ  أن النبيَّ دليل على  أيًضاوفيه  ،  ه عندهمكانتَ 
ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  ،ھذا على  بنت العباس بلوغِ  فالرواية التي معنا تتحدث عن حالِ  أن يتزوج من طفلة؛  - هللاَّ

  .، فالرواية ال تصح كما تقدم معنا ھاصحتِ  فرضِ 
 

من  أن يقتلوا كل ذكرٍ  أتباعه أمرنه أ -عليه السالم -  موسى هللاِ  المقدس ينسب لنبيِّ  الكتابَ  إن:   اثانيً 
 ؛ السبيَّ بعد أن أخذوا وذلك  ... إال األطفال من النساءِ ....وضاجعته عرفت رجالً  و كل امرأةٍ  ، األطفالِ 

َوُكلَّ اْمَرأٍَة َعَرفَْت َرُجالً . فَاآلَن اْقتُلُوا ُكلَّ َذَكٍر ِمَن األَْطفَالِ  17 عدد31إصحاح  العدد فرِ في سجاء ذلك 
لِكْن َجِميُع األَْطفَاِل ِمَن النَِّساِء اللََّواتِي لَْم يَْعِرْفَن ُمَضاَجَعةَ َذَكٍر أَْبقُوھُنَّ لَُكْم 18. بُِمَضاَجَعِة َذَكٍر اْقتُلُوھَا

  .يَّاتٍ حَ 
قلتُ  : إن  ھناك أسئلة تفرض نفسھا بعد قراءةِ  ھذا النص:  18:31 لِكْن َجِميُع األَْطفَاِل ِمَن النَِّساِء 

: يھ !اللَواتِي لْم يَْعِرْفَن ُمَضاَجَعةَ َذَكٍر أَْبقُوھُنَّ لُكْم    
َحيَّاٍت  ُمَضاَجَعةَ َذَكر يعرفن اللواتي لم من النساءِ  األطفاللھم جميع  - عليه السالم - موسى أبقى ذالما -1
   !؟ ....بعد سبيھن ملھ

-2  !؟ ....اللواتي وقعن في السبيمن الرجال بأطفال من البنات  ماذا يفعل جيشٌ   
!؟.... النبوةِ  من أخالقِ الفعل  اھل ھذ: سألھم كسؤالھمأ -3   
!؟.....شكل عليھم فھمه أُ  حديثِ في  واطعنما النص كذلك في  وانھال طع -4  
 
 

  ! في قبِر ميتة نبيٌّ يضطجع                                                  
  

مع  كم الجنسَ لقد مارس نبيُّ  :قالوا ؛ھا من خاللِ  ه في أخالقِ بھا  ليطعنوا   حول النبيِّ  شبھةٌ أثيرت 
 بَابُ ي في معجمه الكبير الطبران عند ◌ٍ روايةب ذلكواستدلوا على !!  فاطمة بنت أسدوھي   ميتةٍ   ةِ َمْرأا

  اْلفاءِ 
ثَنَا 20324برقم.طَالِبٍ  أَبِي بن َعلِيِّ  أُمُّ  َھاِشمٍ  بن أََسدِ  بنتُ  فَاِطَمةُ  ادِ  بن أَْحَمدُ  َحدَّ  َرْوحُ  ثناحد ُزْغبَةَ، بن َحمَّ
، ُسْفيَانُ  ثناحد َصالٍح، بن ا: الَ قَ  ، َمالِكٍ  بن أَنَسِ  َعنْ  األَْحَوِل، َعاِصمٍ  َعنْ  الثَّْوِريُّ  بنتُ  فَاِطَمةُ  َماتَتْ  لَمَّ

ِ  َرُسولُ  َعلَْيَھا َدَخلَ  طَالٍِب، أَبِي بن َعلِيِّ  أُمُّ  َھاِشمٍ  بن أََسدِ  ُ  َرِحَمكِ :فَقَالَ  َرْأِسَھا، ِعْندَ  فََجلَسَ   هللاَّ  يَا هللاَّ
 بَِذلِكَ  تُِريِدينَ  وتُْطِعِمينِي طَيِّبًا، نَْفَسكِ  ْمنَِعينَ وتَ  وتُْكِسينِي، وتَْعَرْيَن، وتُْشبِِعينِي أُمِّي، بَْعدَ  أُمِّي ُكْنتِ  أُمِّي،
ِ  َوْجهَ  ا ثاَلثًا، تَُغسَّلَ  أَنْ  أََمرَ  ثُمَّ  اآلِخَرةَ، َوالدَّارَ  هللاَّ ِ  َرُسولُ  َسَكبَهُ  فِيِه اْلَكافُورُ  الَِّذي اْلَماءُ  بَلَغَ  فَلَمَّ   هللاَّ
ِ  َرُسولُ  َخلَعَ  ثُمَّ  بِيَِدِه، ِ  َرُسولُ  َدَعا ثُمَّ  فَْوقَهُ، بِبُْردٍ  َوَكفَّنََھا إِيَّاهُ  فَأَْلبََسَھا قَِميَصهُ،  هللاَّ  بن أَُساَمةَ   هللاَّ
، أَيُّوبَ  َوأَبَا َزْيٍد، ا قَْبَرَھا، فََحفَُروا يَْحفُُرونَ  أَْسَودَ  َوُغالًما اْلَخطَّاِب، بن َوُعَمرَ  األَْنَصاِريَّ  اللَّْحدَ  بَلَُغوا فَلَمَّ
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ِ  َرُسولُ  َحفََرهُ  ا بِيَِدِه، تَُرابَهُ  َوأَْخَرجَ  بِيَِدِه،  هللاَّ ِ  َرُسولُ  َدَخلَ  فََرغَ  فَلَمَّ ُ :قَالَ  ثُمَّ  فِيِه، فَاْضطََجعَ :   هللاَّ  هللاَّ
 َعلَْيَھا َوَوسِّعْ  تَھا،ُحجَّ  ولَقِّْنَھا أََسٍد، بنتِ  فَاِطَمةَ  ألُمِّي اْغفِرْ  يَُموُت، ال َحيٌّ  َوُھوَ  َويُِميتُ  يُْحيِي الَِّذي

اِحِمينَ  أَْرَحمُ  فَإِنَّكَ  قَْبلِي، ِمنْ  الَِّذينَ  َواألَْنبِيَاءِ  نَبِيِّكَ  بَِحقِّ  ُمْدَخلََھا،  اللَّْحدَ  وأَْدَخلُوھا أَْربًَعا، َعلَْيَھا َوَكبَّرَ  الرَّ
دِّيقُ  بَْكرٍ  َوأَبُو َواْلَعبَّاُس، ُھوَ  ُ  َرِضيَ  الصِّ   .َعْنُھمْ  تََعالَى هللاَّ
  

  الرد على الشبھة •

م ھحقد لنا مدى ظھريُ ھذا ف ؛ال يصح على فريتھم المعترضون ستدل به االذي  الحديثَ ھذا  إن  : أوالً 
ُ  َصلَّى - نام لنبيِّ ھھيتاوكر ھذا الحديث ضعفه المحققون من  ....دون تثبتالشبه  بإلقاءولنا   -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
 في األلباني قال 23 الضعيفة برقم عن السلسةِ  نقالً  -  رحمه هللاُ  - حقيق األلباني وأكتفي بت طرقه، كلِ 

)  352 ـ 351/  24" (  الكبير"  في الطبراني رواه . ضعيف ) : 79/  1(  الضعيفة األحاديث سلسلة
: )  121/  3" (  األولياء حلية"  في نعيم أبو طريقه من و ،)  الرياض ـ 152/  1"(  األوسط"  و

 األحول و عاصم عن الثوري سفيان حدثنا:  قال صالح بن روح قال زغبة بن حماد بن أحمد 153حدثنا
 بنت فاطمة ماتت لما:  مالك قال بن أنس عن)  121/  3" (  األولياء حلية"  في نعيم أبو طريقه من
 بن عمر و صارياألن أيوب أبا و بن زيد أسامه دعا ... -  عنھما هللاُ  رضي -  علي أم ھاشم بن أسد

 فيه فاضطجع - وسلم عليه هللا صلى - هللاِ  رسولُ  ، دخل فرغ فلما... يحفرون أسود غالما و الخطاب
..... صالح بن روح به تفرد:  قال الطبراني ، و فذكره...  فقال  

ِ وسوء ظنِ ،  ھمالفرية التي تدل على جھلِ  تلك بطلت وعليه   على نحوٍ  ه وتفكيرھم باستمرارٍ و رسولِ  ھم با
...على الفكرِ  والغلِ  ة الحقدِ بسبب غلبِ  ؛ اشاذ حاقد يفتقر للمنطقية كثيرً   

ُ  َصلَّى -  هللاِ  رسولِ  من أخالقِ  عظيمٍ  جيد على خلقٍ  دليلٌ فيه  ه غم ضعفِ رُ  الحديثَ ھذا  إن   :ا  ثانيً   هللاَّ
ُ  َصلَّى - هخلق الوفاء الذي تواتر النقل عن ،  -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  ، بھذا الخلق الحميد الفريد   -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
طريق جاء به وھو عند الطبراني في معجمه  أصحِ من ذكرنا متن ھذا الحديث  ذلك  من خاللِ يتضح و

رضي -  مالكٍ  بنِ  عن أنسِ روح بن صالح عن سفيان الثوري عن عاصم األحول  طريقِ  من الكبير وھو
ِ لَمَّ : ، قَالَ : قال  -عنه هللاُ   ا َماتَْت فَاِطَمةُ بنُت أََسِد بن َھاِشٍم أُمُّ َعلِيِّ بن أَبِي طَالٍِب، َدَخَل َعلَْيَھا َرُسوُل هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - ُ يَا أُمِّي، ُكْنِت أُمِّي بَْعَد أُمِّي، وتُْشبِِعينِي :فََجلََس ِعْنَد َرْأِسَھا، فَقَالَ  - َصلَّى هللاَّ َرِحَمِك هللاَّ
اَر اآلِخَرةَ و ِ َوالدَّ ، ثُمَّ أََمَر أَْن تَْعَرْيَن، وتُْكِسينِي، وتَْمنَِعيَن نَْفَسِك طَيِّبًا، وتُْطِعِمينِي تُِريِديَن بَِذلَِك َوْجهَ هللاَّ

 ِ ا بَلََغ اْلَماُء الَِّذي فِيِه اْلَكافُوُر َسَكبَهُ َرُسوُل هللاَّ َل ثاَلثًا، فَلَمَّ ُ  -تَُغسَّ بِيَِدِه، ثُمَّ َخلََع  - َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاَّ
 ِ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - َرُسوُل هللاَّ ِ  -َصلَّى هللاَّ ُ  - قَِميَصهُ، فَأَْلبََسَھا إِيَّاهُ َوَكفَّنََھا بِبُْرٍد فَْوقَهُ، ثُمَّ َدَعا َرُسوُل هللاَّ َصلَّى هللاَّ
، َوُعَمَر بن اْلَخطَّاِب، َوُغالًما أَْسَوَد يَْحفُُروَن فََحفَُروا  أَُساَمةَ بن َزْيٍد، َوأَبَا - َعلَْيِه َوَسلَّمَ  أَيُّوَب األَْنَصاِريَّ

 ِ ا بَلَُغوا اللَّْحَد َحفََرهُ َرُسوُل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -قَْبَرَھا، فَلَمَّ ا فََرَغ  - َصلَّى هللاَّ بِيَِدِه، َوأَْخَرَج تَُرابَهُ بِيَِدِه، فَلَمَّ
ِ َدخَ  ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -َل َرُسوُل هللاَّ ُ الَِّذي يُْحيِي َويُِميُت َوُھَو َحيٌّ ال :فَاْضطََجَع فِيِه، ثُمَّ قَالَ : - َصلَّى هللاَّ هللاَّ

ْع َعلَْيَھا ُمْدَخلََھا، بَِحقِّ نَبِيِّ  تَھا، َوَوسِّ َك َواألَْنبِيَاِء الَِّذيَن ِمْن يَُموُت، اْغفِْر ألُمِّي فَاِطَمةَ بنِت أََسٍد، ولَقِّْنَھا ُحجَّ
اِحِميَن َوَكبََّر َعلَْيَھا أَْربًَعا، وأَْدَخلُوھا اللَّْحَد ُھَو َواْلَعبَّاُس، َوأَبُو بَ  يُق قَْبلِي، فَإِنََّك أَْرَحُم الرَّ دِّ َرِضَي  -ْكٍر الصِّ

ُ تََعالَى َعْنُھْم  .-هللاَّ  
ُ  َصلَّى - هللاِ  رسولِ  ا في شخصِ خلق الوفاء متجسدً  في ھذا الحديثِ أن  نجد  حيث يقول   -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

يَا أُمِّي، ُكْنِت أُمِّي بَْعَد أُمِّي، وتُْشبِِعينِي وتَْعَرْيَن، وتُْكِسينِي، وتَْمنَِعيَن نَْفَسِك طَيِّبًا،  : "الحديثِ  في أولِ 
ِ َوالدَّ  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -فرسول هللا  ؛ "  اَر اآلِخَرةَ وتُْطِعِمينِي تُِريِديَن بَِذلَِك َوْجهَ هللاَّ بجميل  يعترفُ  -َصلَّى هللاَّ

، وتعري نفسھا وتكسوه ،  ھا وتطعمهجيع نفسَ نھا كانت تُ إحيث  -عنھا  رضي هللاُ  -ة الفاضلةأھذه المر
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ُ  َصلَّى -وتمنع عن نفسھا ملذات الحياة وطيبھا وتوفره لخير خلق هللا محمد  ن أ فعلم هللاُ  ،   -َوَسلَّمَ  لَْيهِ عَ  هللاَّ
ُ  َصلَّى -ومن وفاء ھذا الوفي محمد ،العين تكاد تدمع من خلق ھذه السيدة الفاضلة  ثم .   -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى -أثنى رسول هللا  أو  ن أنھا لم تفعل ذلك طمعا في شيء من الدنياا فبيّ عليھا خيرً   -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
ُ  َصلَّى -ن المعصوموإنما بيّ ؛ ذلك  نحو نھا حنونة أوإليقال عنھا  لت ذلك تبتغي به أنھا فع  -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

ُ  َصلَّى - محمد  هللاِ  إلى وفاء رسولِ - أيھا القارئ -فانظر ،اآلخرة والدار وجه هللا  أراد أن ف  -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
! -قبحھم هللاُ  -المعترضينسيء فھمه  من أُ ما  ھو وھذا الشيء ...ا لصنيعھاون مكافئً قد يك يصنع لھا شيئا   

ِ  "فعل كما في ھذا الحديث الصريح  ا بَلَُغوا اللَّْحَد َحفََرهُ َرُسوُل هللاَّ ُ َعلَْيِه  -فََحفَُروا قَْبَرَھا، فَلَمَّ َصلَّى هللاَّ
ِ بِيَِدِه، َوأَْخَرَج تَُرابَهُ بِ  -َوَسلَّمَ  ا فََرَغ َدَخَل َرُسوُل هللاَّ ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -يَِدِه، فَلَمَّ  أال " فَاْضطََجَع فِيهِ : -  َصلَّى هللاَّ

!لعنة هللا على الظالمين   
ُ  َصلَّى -أنه  كل ما في األمرإن  ھذا إنما ھو  وإضجاعه في القبرِ ،  إنما أضجع في القبرِ   -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ

عليه الصالة  -محمد ألنام افإن النار ال تشتعل في قبر أضجع فيه خير  ؛ فاطمة بنت أسدبركة ألمه 
الذين ؛ الناس من  سمع مو مرأىفقد كان فعل أمام ،وليس في الحديث أي مطعن بفضل هللا  .-والسالم 

ُ  َصلَّى - حزنوا لحزنه  . الرواية صحةِ  ھذا بفرضِ  ،  -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  

:ھي  - إن شاء هللاُ  -اعدة أسئلة من خاللھا تنسف الشبھة نسفً  إنني أتساءل:   ا رابعً   

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  - الضعيف أن النبيَّ  في ھذا الحديثِ  أين نجد -1 مارس  أو ،جامعھا وھي ميتة  -َصلَّى هللاَّ
!معھا الجنس وھي ميتة؟  

بل  !فقط  ھو موجود في عقولھم المريضة ھا بلوال في غيرِ ، اتالرواي تلكال يوجد ھذا في :الجواب
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - نجده .خفف عنھا عذاب القبرلھا ليُ  ويضجع فيه ويدعو، يدخل قبرھا  -َصلَّى هللاَّ  

ُ الَِّذي يُْحيِي َويُِميُت "  :يقول ھو يزنيو ؛ بالدعاءتعالي  هللاِ  ىيتضرع إل بامرأةھل الذي يزني  -2 هللاَّ
ْع َعلَْيَھا ُمْدَخلََھا، بَِحقِّ نَبِيَِّك َوُھَو َحيٌّ  تَھا، َوَوسِّ ال يَُموُت، اْغفِْر ألُمِّي فَاِطَمةَ بنِت أََسٍد، ولَقِّْنَھا ُحجَّ

اِحِمينَ  !! ؟"  َواألَْنبِيَاِء الَِّذيَن ِمْن قَْبلِي، فَإِنََّك أَْرَحُم الرَّ  

ُ  - ھل سيفعل ذلكزعموا ما كلو كان األمر  -3 بنھا ا مة بما فيھوالصحابِ  الناسِ  أمامَ  - َعلَْيِه َوَسلََّم َصلَّى هللاَّ
!ويسكتون عنه ؟ يّ عل  

  !بقول المعترضين؟ المسلمين قالعلماء  من من -4 

:يليفيما  –تعالى  هللا بفضل - ا يتضح صدق ما ذكرتهأيضً  الرواياتوبالنظر إلي بقية    

 بن روح ناحدث:  قال زغبة بن حماد بن أحمد احدثن  195جاء عند الطبراني في األوسط برقم  -1
 بنت فاطمة ماتت لما:  قال مالك بن أنس عن ، األحول عاصم عن ، الثوري سفيان ناحدث:  قال صالح
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  هللا رسول عليھا دخل ، علي أم ھاشم بن أسد  «:  فقال ، رأسھا عند فجلس ، -َصلَّى هللاَّ

 طيب نفسك وتمنعين ، وتكسونني وتعرين ، وتشبعيني تجوعين ، أمي بعد أمي كنت ، أمي يا هللا رحمك
 بلغ فلما ، وثالثا ثالثا تغسل أن أمر ثم.  » اآلخرة والدار هللا وجه بذلك تريدين ، وتطعميني الطعام
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - هللا رسول عليھا سكبه ،  الكافور فيه الذي الماء  - هللا رسول خلع ثم ، دهبي  -َصلَّى هللاَّ

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - هللا رسول دعا ثم ، فوقه وكفنت ، إياه فألبسھا قميصه - َصلَّى هللاَّ  -َصلَّى هللاَّ
 ، قبرھا فحفروا ، يحفروا أسود وغالما ، الخطاب بن وعمر ، األنصاري أيوب وأبا ، زيد بن أسامة
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ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  هللا رسول حفره  اللحد بلغوا فلما  دخل ، فرغ فلما.  بيده ترابه وأخرج ، بيده -َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  -  هللا رسول  ال حي وھو ويميت يحيي الذي هللا «:  وقال ، فيه فاضطجع ،  -َصلَّى هللاَّ
 الذين واألنبياء نبيك بحق ، مدخلھا عليھا ووسع ، حجتھا ولقنھا ، أسد بنت فاطمة ألمي اغفر ، يموت
 بكر وأبو ، والعباس ھو ، القبر أدخلوھا ثم ، أربعا عليھا كبر ثم.  » الراحمين أرحم فإنك ، قبلي من

 روح:  به تفرد ، الثوري سفيان إال األحول عاصم عن الحديث ھذا يرو لم -عنھم هللاُ  رضي- الصديق
. صالح بن  

ُ  َعلَْيِه َوَسلََّم -  دخل القبر، فاضطجع فيه ، وقال : « هللا الذي يحيي ويميت وھو   نالحظ  أنه- َصلَّى هللاَّ
 واألنبياء نبيك بحق ، مدخلھا عليھا ووسع ، حجتھا ولقنھا ، أسد بنت فاطمة ألمي اغفر ، يموت ال حي
.إنه الوفاء والرحمةوهللا ! سبحان هللا  » الراحمين أرحم فإنك ، قبلي من الذين  

 ، غالب بن محمد ثناحد ، خالد بن بكر أبو حدثنا  7139في معرفة الصحابة ألبي نعيم برقم  جاء -2
 ابن عن ، رباح أبي بن عطاء عن ، السابري بياع ، الوليد بن سعدان ثناحد ، بشر بن الحسن ثناحد

ُ َعلَ  - هللا رسول نزع عنه هللا رضي علي أم فاطمة ماتت لما:  قال ، عباس  قميصه - ْيِه َوَسلََّم َصلَّى هللاَّ
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم  - هللا رسول أصحاب قال التراب عليھا سوى فلما ، إياه فألبسھا  صنعت رأيناك: -َصلَّى هللاَّ
 في واضطجعت ، الجنة ثياب من لتلبس قميصي ألبستھا إني «:  قال ، بأحد صنعت رأيناك ما شيئا
 عن ، األحول عاصم عن ، الثوري سفيان عن ، صالح بن روح رواه » القبر عذاب عنھا ليخفف قبرھا
.به ، صالح بن روح ثناحد ، زغبة بن حماد بن أحمد ثناحد ، أحمد بن سليمان حدثنا مثله أنس  

ُ َعلَْيِه َوَسلََّم - قال : « إني ألبستھا قميصي لتلبس من ثياب الجنة ، واضطجعت   نالحظ  أنه - َصلَّى هللاَّ
، يدعو في قبرھا لھا بالرحمة والنعيم كما جاء في الرواية السابقةو » القبر عذاب ھاعن ليخفف قبرھا في  

ُ َعلَْيِه َوَسلَّمَ  -وصدق هللا إذ يقول عن نبيه     األنبياء( }َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمةً لِّْلَعالَِميَن {:  - َصلَّى هللاَّ
107(.  

ُ  -عن نبيه  ويقول سبحانه ْن أَنفُِسُكْم َعِزيٌز َعلَْيِه َما َعنِتُّْم { : - َعلَْيِه َوَسلَّمَ  َصلَّى هللاَّ لَقَْد َجاءُكْم َرُسوٌل مِّ
ِحيٌم  ) 128ةالتوب( }َحِريٌص َعلَْيُكم بِاْلُمْؤِمنِيَن َرُؤوٌف رَّ  

 دون وال يري،فيه ويضجعون،ھم يدخلون القبرَ إذا ماتت أمھاتُ  وجدناھم اعصرنا ھذا أناسً في إن  :ا ثالثً 
بلى  :عند المقابر؟ الجواب ذلكألم يحدث  ، ولكن ھيھات  ليھم أن يخرجواإيتوسلون  والناسُ ،منهالخروج 
أم يسمي بقمة ، مع الميتة  الجنسِ  ھل ھذا يسمي بممارسةِ ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه ھو ،حدث

وحسبنا  جميل،كل ما ھو  شوھوا صورةَ يأن  نيريدو المعترضين لكنّ   .ھوھذا  !؟ الوفاء والحب للميتة
.الوكيلونعم  هللاُ   

،  هللاِ  أنبياءِ  لبعضِ  من زنا المحارم  المقدس ما جاء في الكتابِ عيغفلون المعترضين  إن:  ا خامسً 
من ذلك في عدة مواضع ، وراسخ  الحقيقي الذي ھو في أذھانھم االضطجاعِ  ويغفلون عن نصوصِ 

:المقدس منھا الكتابِ   

َوَصِعَد 30عدد 19صحاحإالتكوين  وذلك في سفرِ ،  )زنا محارم  (بناته مع ني زوي، وط يسكر ل هللاِ  نبيُّ  -1
فََسَكَن فِي اْلَمَغاَرِة ھَُو . لُوطٌ ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجبَِل، َواْبنَتَاهُ َمَعهُ، ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْسُكَن فِي ُصوَغرَ 

ِغيَرةِ  َوقَالَِت اْلبِْكرُ 31. َواْبنَتَاهُ  . أَبُونَا قَْد َشاَخ، َولَْيَس فِي األَْرِض َرُجٌل لِيَْدُخَل َعلَْينَا َكَعاَدِة ُكلِّ األَْرضِ «: لِلصَّ
، فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَةِ 33. »ھَلُمَّ نَْسقِي أَبَانَا َخْمًرا َونَْضطَجُع َمَعهُ، فَنُْحيِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً 32
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َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر قَالَْت 34. َوَدَخلَِت اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمَع أَبِيھَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَا
ِغيَرةِ  اْدُخلِي اْضطَِجِعي َمَعهُ، فَنُْحيَِي نَْسقِيِه َخْمًرا اللَّْيلَةَ أَْيًضا فَ . إِنِّي قَِد اْضطََجْعُت اْلبَاِرَحةَ َمَع أَبِي«: لِلصَّ

ِغيَرةُ َواْضطََجَعْت َمَعهُ، َولَْم يَْعلَْم 35. »ِمْن أَبِينَا نَْسالً  فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة أَْيًضا، َوقَاَمِت الصَّ
.أَبِيِھَمافََحبِلَِت اْبنَتَا لُوٍط ِمْن 36بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَا،   

َما ھَذا الَِّذي َصنَْعَت بِنَا؟ لَْوالَ قَلِيٌل الْضطََجَع أََحُد «: فَقَاَل أَبِيَمالِكُ 10عدد 26إصحاح تكوين السفر -2
.»الشَّْعِب َمَع اْمَرأَتَِك فََجلَْبَت َعلَْينَا َذْنبًا    

َوأََخَذھَا َواْضطََجَع َمَعھَا يِّ َرئِيِس األَْرِض،اْلِحوِّ فََرآھَا َشِكيُم اْبُن َحُمورَ 2عدد 34إصحاح  نلتكويسفر ا -3
.َوأََذلَّھَا   

َوَحَدَث إِْذ َكاَن إِْسَرائِيُل َساِكنًا فِي تِْلَك األَْرِض، أَنَّ َرأُوبَْيَن َذھََب 22عدد 35صحاحإتكوين ال سفر -4
يَِّة أَبِيِه، َوَسِمَع إِْسَرائِيلُ   َواْضطََجَع َمَع بِْلھَةَ ُسرِّ

  
َواآلَن الَ يُفَاِرُق السَّْيُف بَْيتََك إِلَى األَبَِد، ألَنََّك اْحتَقَْرتَنِي َوأََخْذَت 10عدد12سفر صموئيل الثاني إصحاح  -5

بُّ 11. اْمَرأَةَ أُوِريَّا اْلِحثِّيِّ لِتَُكوَن لََك اْمَرأَةً  رَّ ِمْن بَْيتَِك،: ھَكَذا قَاَل الرَّ َوآُخُذ نَِساَءَك أََماَم  ھأَنََذا أُقِيُم َعلَْيَك الشَّ
رِّ َوأَنَا أَْفَعُل 12. َعْينَْيَك َوأُْعِطيِھنَّ لِقَِريبَِك، فَيَْضطَجُع َمَع نَِسائَِك فِي َعْيِن ھِذِه الشَّْمسِ  ألَنََّك أَْنَت فََعْلَت بِالسِّ

اَم الشَّْمسِ  ھَذا  اَم َجِميِع إِْسَرائِيَل َوقُدَّ ! داود هللاِ  عن نبيِّ النصوص  تلك   »األَْمَر قُدَّ  

فھم  عنھا نايجيبون وليتھم، فال نؤمن بھا  ؛ تعالى منھا هللاِ  ىإل أھا نبرالنصوص التي ذكرتُ  إن : قلتُ 
                         !؟ يؤمنون بھا 

  
  .قصة الفتاة الفزارية مع رسول اإلسالم                                      

  
  ...إن رسول اإلسالم محمد أخذ الفتاة الفرزاية  لنفسه كي يتمتع بھا : فضائياتھم في أحدى الحدُ أقال 

إن لم تعطني  أقتل أبوك وسوف يكون في ذمة هللاسأني  : أبوك  ،ومعناھا: له  من سلمة بالتھديد قائالً 
  ...ھذه الفتاه

 فزارة بني إلى الصديق ربك أبي سرية ):251ص / 4ج (جاء ذلك في البداية والنھاية البن كثير:ثم قال 
 أبي مع خرجنا: قال أبي حدثني سلمة، بن أياس ثنا عمار، بن عكرمة ثنا بھز حدثنا: أحمد اإلمام قال
 بكر أبو أمرنا الماء من دنونا فلما فزارة، بني فغزونا علينا هللا رسول وأمره قحافة أبي بن بكر

 ثم: سلمة قال مر قبلنا، من الماء على فقتلنا رةالغا فشننا بكر أبو أمرنا الصبح صلينا فلما فعرسنا،
 أن فخشيت آثارھم في أعدو وأنا الجبل نحو والنساء الذرية من فيه الناس من  عنق إلى نظرت

  بھم فجئت: قال الجبل، وبين بينھم فوقع بسھم فرميت الجبل إلى يسبقوني
 لھا ابنة ومعھا أدم من قشع عليھا فزارة من امرأة وفيھم الماء على أتيته حتى بكر أبي إلى أسوقھم

 فلم بت ثم المدينة قدمت حتى ثوبا لھا كشفت فما قال بنتھا، بكر أبو فنفلني قال العرب، أحسن من
 لي ھب سلمة يا"  لي فقال السوق في وسلم عليه هللا صلى هللا رسول فلقيني قال ثوبا، لھا اكشف
 هللا رسول فسكت: قال ثوبا، لھا كشفت وما بتنيأعج لقد هللا رسول يا وهللا: فقلت: قال"  المرأة
هللا رسول لقيني الغد من كان إذا حتى وتركني قال"  المرأة لي ھب سلمة يا"  فقال السوق في :

 إذا حتى وتركني هللا رسول فسكت: قال ثوبا، لھا كشفت وما أعجبتني لقد وهللا هللا رسول يا: فقلت
 يا: قلت: قال"  أبوك  المرأة لي ھب سلمة يا"  فقال السوق في هللا رسول لقيني الغد من كان

  .هللا رسول يا لك وھي ثوبا لھا كشفت ما وهللا هللا رسول
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  الرد على الشبھة 
  

 ھب سلمة يا"  فقال: إن المعترض أخفى تتمة القصة المذكورة في البداية والنھاية  ففيھا اآلتي: أوال
 بعث قال هللا، رسول يا لك وھي ثوبا لھا كشفت ما وهللا، هللا رسول يا: قلت: قال"  أبوك  المرأة لي
 وقد ، المرأة بتلك هللا رسول ففداھم المسلمين من أسارى أيديھم وفي مكة أھل إلى  هللا رسول بھا
  .به عمار بن عكرمة حديث من والبيھقي مسلم رواه

س،وإنما أخذھا لتحرير أسرى من المسلمين لم يأخذھا لنفسه كما ادعى المعترض المدل إذن النبي 
  يدعم ذلك ما جاء في...كانوا في مكة
يَِر بَاب اْلِجَھادِ  ِكتَاب صحيح مسلم   :قَالَ  َسلََمةَ عن   3299 برقم بِاأْلََساَرى اْلُمْسلِِمينَ  َوفَِداءِ  التَّْنفِيلِ  َوالسِّ

َرهُ  بَْكرٍ  أَبُو َوَعلَْينَا فََزاَرةَ  َغَزْونَا ِ  ُسولُ رَ  أَمَّ ا َعلَْينَا هللاَّ  بَْكرٍ  أَبُو أََمَرنَا َساَعةٌ  اْلَماءِ  َوبَْينَ  بَْينَنَا َكانَ  فَلَمَّ
ْسنَا َراِريُّ  فِيِھمْ  النَّاسِ  ِمنْ  ُعنُقٍ  إِلَى َوأَْنظُرُ  َوَسبَى َعلَْيهِ  قَتَلَ  َمنْ  فَقَتَلَ  اْلَماءَ  فََوَردَ  اْلَغاَرةَ  َشنَّ  ثُمَّ  فََعرَّ  الذَّ

ا اْلَجبَلِ  َوبَْينَ  بَْينُھمْ  بَِسْھمٍ  فََرَمْيتُ  اْلَجبَلِ  إِلَى يَْسبِقُونِي أَنْ  يتُ فََخشِ   بِِھمْ  فَِجْئتُ  َوقَفُوا السَّْھمَ  َرأَْوا فَلَمَّ
 أَْحَسنِ  ِمنْ  لََھا اْبنَةٌ  َمَعَھا النِّطَعُ  اْلقَْشعُ  قَالَ  أََدمٍ  ِمنْ  قَْشعٌ  َعلَْيَھا فََزاَرةَ  بَنِي ِمنْ  اْمَرأَةٌ  َوفِيِھمْ  أَُسوقُُھمْ 
 فَلَقِيَنِي ثَْوبًا لََھا َكَشْفتُ  َوَما اْلَمِدينَةَ  فَقَِدْمنَا اْبنَتََھا بَْكرٍ  أَبُو فَنَفَّلَنِي بَْكرٍ  أَبَا بِِھمْ  أَتَْيتُ  َحتَّى فَُسْقتُُھمْ  اْلَعَربِ 
ِ  َرُسولُ  ِ  َرُسولَ  يَا فَقُْلتُ  أَةَ اْلَمرْ  لِي َھبْ  َسلََمةُ  يَا فَقَالَ  السُّوقِ  فِي هللاَّ ِ  هللاَّ  َكَشْفتُ  َوَما أَْعَجبَْتنِي لَقَدْ  َوهللاَّ
ِ  َرُسولُ  لَقِيَنِي ثُمَّ  ثَْوبًا لََھا ِ  اْلَمْرأَةَ  لِي َھبْ  َسلََمةُ  يَا لِي فَقَالَ  السُّوقِ  فِي اْلَغدِ  ِمنْ  هللاَّ َّ  لَكَ  ِھيَ  فَقُْلتُ  أَبُوكَ  ِ
ِ  َرُسولَ  يَا ِ فَ  هللاَّ ِ  َرُسولُ  بَِھا فَبََعثَ  ثَْوبًا لََھا َكَشْفتُ  َما َوهللاَّ ُ  َصلَّى هللاَّ ةَ  أَْھلِ  إِلَى َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  بَِھا فَفََدى َمكَّ

ةَ  أُِسُروا َكانُوا اْلُمْسلِِمينَ  ِمنْ  نَاًسا    بَِمكَّ
  :نالحظ من الحديث ما يلي

  )بِاأْلََساَرى اْلُمْسلِِمينَ  َوفَِداءِ  التَّْنفِيلِ (الفتاة الفزارية تحت بابإن اإلمام النووي ذكر الحديث المتعلق ب-1
ِ  َرُسولُ  بَِھا فَبََعثَ  -2 ةَ  أَْھلِ  إِلَى  هللاَّ ةَ  أُِسُروا َكانُوا اْلُمْسلِِمينَ  ِمنْ  نَاًسا بَِھا فَفََدى َمكَّ   . بَِمكَّ
  
  

لكنھا كلمة مدح وثناء . ...وسوف يكون في ذمة هللا ليس معناھا أني اقتل أبوك: إن معنى  أبوك: اثانيً 
  :دليل ذلك ما جاء في كتب اللغة ،وكتب شروح الحديث منھا...
   
 الشيء أُِضيفَ  إِذا األَثير ابن قال أَبُوكَ   الحديث وفي :)417ص / 15ج(لسان العرب البن منظور-1
ً  اْكتَسى شريفٍ  عظيم إِلى ً  ِعظَما  َمْوقُِعه يَْحُسن ما الَولَد من ُوجدَ  فإِذا هللاِ  وناقةُ  هللاِ  بَْيتُ  قيل كما وَشَرفا

ً   أَبوك أَي والتَّعجب الَمْدح َمْعرض في أَبُوكَ   قيل ويُْحَمد   .بِمْثلِك وأَتى بك أَْنَجب حيث خالصا
 يبأب أفديك أنت بأبي و التعجب و المدح معرض في أبوك  يقال و ):7ص / 1ج(المعجم الوسيط  -2
  الزجر و الحث و التعجب مواضع في له أب ال يقال و
ِ : (  قَْوله ):268ص / 1ج(قال النووي في شرحه لمسلم -3 َّ   ) أَبُوك ِ

َضافَة فَإِنَّ  بَِھا الثَّنَاء اْلَعَرب تَْعتَاد َمْدح َكلَِمة  َصاِحب قَالَ .  هللاَّ  بَْيت يُقَال َولَِھَذا ، تَْشِريف اْلَعِظيم إِلَى اإْلِ
ِ  لَهُ  قِيلَ  يُْحَمد َما اْلَولَد ِمنْ  ُوِجدَ  فَإَِذا:  التَّْحِرير َّ   . بِِمْثلِك أَتَى َحْيثُ  أَبُوك ِ
  ....فإن ما سبق يبين للقارئ مدى كذب وتدليس المعترض على البسطاء وعليه

 
  
   !)ماريةَ القبطية(أمته  يزني معنبي ٌّ                                   
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! ...القبطية ةَ مع ماري ازن نا نبيَّ  أنھم ھا في مقالتِ ؤونقر، ھمھا من بعضِ التي نسمعُ  التافھةِ  شبھاتِ من ال
  :اآلتي بما جاء في ذلك على واستدلوا

ُ لََك تَْبتَِغي َمْرَضاَت أَْزَواِجَك  :  هللا قولِ  تفسيرِ   -1 ُم َما أََحلَّ هللاَّ ِحيٌم يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ لَِم تَُحرِّ ُ َغفُوٌر رَّ َوهللاَّ
 )1التحريم  .(  

مُ  لِمَ  يُّ النب أيھا يا{  : ما نصه جاء في تفسير الجاللين  لما القبطية مارية أََمتك من}  لَكَ  هللا أََحلَّ  َما تَُحرِّ
:  قلت حيث فراشھا وعلى بيتھا في ذلك كون عليه وشق فجاءت غائبة وكانت ، حفصة بيت في واقعھا
ِحيمٌ  َغفُورٌ  وهللا{  رضاھنّ  :أي}  أزواجك َمْرَضاتَ {  بتحريمھا}  تَْبتَِغى{  يَّ عل حرام ھي  لك غفر}  رَّ
   أھـ. التحريم ھذا
أَْخبََرنَا أَبُو نَْصٍر  ُعَمُر )  من قال ألمته أنت علي حرام ( باب)  الخلع و الطالق(  كتابالبيھقي  سننِ  -2

ثَنَا َسِعيُد ْبُن ْبُن َعْبِد اْلَعِزيِز ْبِن قَتَاَدةَ  ثَنَا أَْحَمُد ْبُن نَْجَدةَ َحدَّ أَْخبََرنَا أَبُو َمْنُصوٍر النَّْضَرِوىُّ اْلَھَرِوىُّ َحدَّ
ثَنَا  اِك َمْنُصوٍر َحدَّ حَّ ي رض -أَنَّ َحْفَصةَ أُمَّ اْلُمْؤِمنِيَن : ُھَشْيٌم أَْخبََرنَا َعبِيَدةُ َعْن إِْبَراِھيَم َوُجَوْيبٍِر َعِن الضَّ

ُ َعْنَھا  ا َجاَء النبيُّ  -هللاَّ فَلَْم يََرَھا في اْلَمْنِزِل فَأَْرَسَل إِلَى أََمتِِه  َزاَرْت أَبَاَھا َذاَت يَْوٍم َوَكاَن يَْوَمَھا فَلَمَّ
ِ أَتَْفَعُل : قَالَْت َماِريَةَ اْلقِْبِطيَِّة فَأََصاَب ِمْنَھا في بَْيِت َحْفَصةَ فََجاَءْت َحْفَصةُ َعلَى تِْلَك اْلَحالَِة فَ  يَا َرُسوَل هللاَّ

فَاْنطَلَقَْت َحْفَصةُ إِلَى َعائَِشةَ . »فَإِنََّھا َعلَىَّ َحَراٌم الَ تخبري بَِذلَِك أََحًدا « :َھَذا في بيتي َوفِى يومي قَاَل 
 ُ ُ لَكَ يَا أَيُّھَ : (في ِكتَابِهِ  -َعزَّ َوَجلَّ -فَأَْخبََرْتَھا بَِذلَِك فَأَْنَزَل هللاَّ ُم َما أََحلَّ هللاَّ َوَصالُِح (إِلَى قَْولِِه ) ا النبي لَِم تَُحرِّ

  .َوبَِمْعنَاهُ َذَكَرهُ اْلَحَسُن البصري ُمْرَسالً . فَأُِمَر أَْن يَُكفَِّر َعْن يَِمينِِه َويَُراِجَع أََمتَهُ ) اْلُمْؤِمنِينَ 
  

  الرد على الشبھة •
  

  :،وذلك لالتي التحقيقِ  عند أھلِ  أصالً  حال تصالسخيفة  ھم علي شبھتِ األدلة التي استدلوا بھا  إن :أوالً 
َوبَِمْعنَاهُ : مثله قائالً  أن البيھقي نفسه حكم علي حديثٍ  الذي استدلوا به عند البيھقي  ففيه بالحديثِ  أبدأ -1

لضعيف في الغالب ؛ ألن الحديث المرسل من أقسام الحديث اضعيف  :أي. َذَكَرهُ اْلَحَسُن البصري ُمْرَسالً 
منقطعة السند من األعلى ،  :أي ھا مرسلة وجدتُ  تِ الروايا بقيةَ  طالعتُ  ، ولما ولم يحكم على ھذا الحديثِ ،

  ....وبالتالي ال يُقام عليھا حجة 
 أَنَّ  َكَما:قال القاضي عياض  2694صحيح مسلم للنووي في شرح حديث رقم  شرحِ جاء في  -2

ِحيح ةِ  فِي أَنََّھا اآْليَة لنُُزو َسبَب فِي الصَّ ة فِي اَل  اْلَعَسل قِصَّ ِحيَحْينِ  َغْير فِي اْلَمْرِويّ  َماِريَة قِصَّ  َولَمْ  الصَّ
ة تَأْتِ     أھـ .َصِحيح طَِريق ِمنْ  َماِريَة قِصَّ

ة تَأْتِ  لَمْ  َ " : - رحمه هللاُ  - ه قولَ   الحظن    ". َصِحيح طَِريقٍ  ِمنْ  َماِريَة قِصَّ
  :نزول اآلية الكريمة فلھا سببان وأما عن أسبابِ  
الجاللين  :مثل ، في بعض كتب التفسير جاءا مو ، حديث البيھقي: تقدم معنا وھو الذي  ؛ ضعيف: ألولا 

    ...حفصة لمارية في بيتِ    وطء النبيِّ من  ....النسيابوري يللواحدالنزول  وأسبابِ ، كثير  ابنِ ، و
ففي صحيح ، صحيح البخاري ومسلم وغيرھما في  ،المغافيروھو في قصة العسل ؛  صحيح:  والثاني
ُ  َرِضيَ  -  َعائَِشةَ  عن 4862برقم   البخاري  َجْحشٍ  بِْنتِ  َزْينَبَ  ِعْندَ  يَْمُكثُ  َكانَ   النَّبِيَّ  أَنَّ  - َعْنَھا هللاَّ
 ِريحَ  ِمْنكَ  أَِجدُ  إِنِّي :فَْلتَقُلْ   النَّبِيُّ  َعلَْيَھا َدَخلَ  أَيَّتَنَا أَنَّ  َوَحْفَصةُ  أَنَا فَتََواَصْيتُ  َعَساًل  ِعْنَدَھا َويَْشَربُ 
 َجْحشٍ  بِْنتِ  َزْينَبَ  ِعْندَ  َعَساًل  َشِرْبتُ  بَلْ  اَل  :فَقَالَ . َذلِكَ  لَهُ  فَقَالَتْ  إِْحَداُھَما َعلَى فََدَخلَ  ؟َمَغافِيرَ  أََكْلتَ  َمَغافِيرَ 

مُ  لِمَ  النَّبِيُّ  اأَيُّھَ  يَا{  فَنََزلَتْ  لَهُ  أَُعودَ  َولَنْ  ُ  أََحلَّ  َما تَُحرِّ ِ  إِلَى تَتُوبَا إِنْ  إِلَى لَكَ  هللاَّ  َوإِذْ {  َوَحْفَصةَ  لَِعائَِشةَ  } هللاَّ
  .َعَساًل  َشِرْبتُ  بَلْ  :لِقَْولِهِ  } أَْزَواِجهِ  بَْعضِ  إِلَى النَّبِيُّ  أََسرَّ 

  :ين للنزول في موضعين أمامنا سبب :وبالتالي يبقى ھناك سؤال يفرض نفسه علينا ھو
  ....ضعف كما تقدم الكم عليه بوحُ  ،البيھقي  سننِ  في :األول
  .البخاري ومسلم  في صحيحِ  :الثاني
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  ؟نقبله أيھا 
  .ومسلمالبخاري  صحيح فيجاء ما نقبل : الجواب 

  .للنزول  ببٍ أكثر من س هللاِ  قد يكون لآلية الواحدة في كتابِ  الجازم أنهاعتقادي تنتھي الشبھة مع  وعليه
  

  صحة رواية وطء النبيِّ  جدالً  تضلو افترلماذا ؟ ألنني  ،همن أساسِ  باطلٌ  شبھةِ ال عنوانَ إن  :ا ثانيً 
ُ  َرِضيَ  -  لمارية في بيت حفصة وھي أم ولده إبراھيم ، أحلھا له   ألن هللاَ ؛ ھذا الشيء فيه  - َعْنھَُما هللاَّ

) 2( َخاِشُعونَ  َصاَلتِِھمْ  فِي ھُمْ  الَِّذينَ ) 1( اْلُمْؤِمنُونَ  أَْفلَحَ  قَدْ   :منين عن المؤ ه المجيديقول في كتابِ  وهللاُ ، 
َكاةِ  ھُمْ  َوالَِّذينَ ) 3( ُمْعِرُضونَ  اللَّْغوِ  َعنِ  ھُمْ  َوالَِّذينَ   إاِلَّ ) 5( َحافِظُونَ  لِفُُروِجِھمْ  ھُمْ  َوالَِّذينَ ) 4( فَاِعلُونَ  لِلزَّ
  . )المؤمنون(  َملُوِمينَ  َغْيرُ  فَإِنَّھُمْ  أَْيَمانُھُمْ  َملََكتْ  َما أَوْ  أَْزَواِجِھمْ  َعلَى

{ الّسراري :أي} أيمانھم َملََكتْ  َما أَوْ { زوجاتھم من :أي}أزواجھم على إاِلَّ {:جاء في تفسير الجاللين
  أھـ  . إتيانھنّ  في} َملُوِمينَ  َغْيرُ  فَإِنَّھُمْ 

ُ  َرِضيَ  - فمارية  وعليه فإن عنوان الشبھة  . لنبيه  التي أحلھا هللاُ ) ملك اليمن(من السراري  - َعْنھَا هللاَّ
  .باطل من أساسه كما تقدم معنا 

ُ  َرِضيَ  - ماريةب زنا بأنه  ه المنافقين في زمانِ  منمن قال من المشركين أو: وأتساءل ! ؟ - َعْنھَا هللاَّ
  .... مريضٍ  وبالتالي فھذه شبھة نابعة من خيالٍ  ،فقط  المعترضونقط إال  لم يقل بذلك أحدٌ  : الجواب

  
ھل ھذا   - ذلك وحاشاه -  ھل لو زنا النبيُّ  :ھو المعترضينفرض نفسه علي ي الً سؤاإن ھناك : ا ثالثً 

   !المقدس ؟ في  الكتابِ  النبوةِ  رلمعايي بالنسبةِ  ه مطعن في نبوتِ 
فعلى  فيه متصفون بالزنا  األنبياءِ  بعضَ  ألن ؛ سالمقد الكتابِ  في النبوةِ  رِ بحسب معايي ،ال : الجواب

  :تي اآل فيه نجد رسبيل المثال ال الحص
-1عدد11إصحاح الثاني  صموئيلوحيلة كما في سفر اثي وقتله غدرً بزوجة أوريا الح ازن داودُ  النبيُّ  -1

27. 
 . 38 -30عدد 19 إصحاح التكوين سفر زنا ببناته والقصة وارده كاملة فيالنبي لوط  -2

  ....ه من خلقِ  اصطفاھم هللاُ  فھم أنبياء مكرمون أسوة للناسِ ؛ ا ال نصدق ذلك أبدً إننا  : ◌ُ قلت
  
  
  

  !أنفسھن له نبيٌّ تھب له النساءُ                                                   
  

وجب على  على امرأةٍ  هنه إذا وقع بصرُ أ الرسولِ  ه أن من خصائصِ في تفسيرِ  لقد ذكر القرطبيُّ : قالوا 
   !أليس ھذا زنا ؟ ھا للرسولِ ، و كذلك المرأة كانت تھب نفسَ  ن يتزوجھا النبيُّ أو، ھا طالقھا زوجِ 

تِي آتَْيَت أُُجوَرھُنَّ َوَما َملََكْت يَِمينَُك ِممَّ  : هللا  بقولِ وتعلقوا  ا أَفَاء يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجَك الالَّ
تِي ھَاَجْرَن َمَعَك َوا اتَِك َوبَنَاِت َخالَِك َوبَنَاِت َخااَلتَِك الالَّ َك َوبَنَاِت َعمَّ ُ َعلَْيَك َوبَنَاِت َعمِّ ْؤِمنَةً إِن هللاَّ ْمَرأَةً مُّ

وِن اْلُمْؤِمنِيَن قَْد َعلِْمنَا َما فََرْضنَا َعلَْيِھْم فِي َوھَبَْت نَْفَسھَا لِلنَّبِيِّ إِْن أََراَد النَّبِيُّ أَن يَْستَنِكَحھَا َخالَِصةً لََّك ِمن دُ 
ِحيماً  ُ َغفُوراً رَّ   . )50األحزاب(  أَْزَواِجِھْم َوَما َملََكْت أَْيَمانُھُْم لَِكْياَل يَُكوَن َعلَْيَك َحَرٌج َوَكاَن هللاَّ

  
  الرد على الشبھة •

  
   !.... ذلك زناأن   للنبيِّ ھا إذا وھبت نفسَ  لمرأةَ ا لھم أنسول البيّن  المعترضين إن جھلَ   :أوالً 
  ؟   ھا للرسولِ نفسَ  أن تھب المرأةُ  ىما معن  :مثالً ن بتأدب فيقولوكان عليھم أن يسألوا ف
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  ....ذنب ليس بعد الكفرِ  وعلى كلٍّ  عنھم،لھم ما خفي  وضحأو بتعليمھم،أقوم ھكذا يكون السؤال حتى 
:  شروطهِ  بكلِ  ا كامالً وجً امنه ز التي تريد الزواجَ  المرأةَ   وج النبيُّ يتز ؛ھو زواج من غير مھر:◌ُ قلت
فيما عدا المھر فقط ، وھذا ما أجمع عليه المفسرون ؛ وموافقة الوالي ، وإشھار دان ،ھاشجاب وقبول، وإي

  :اسير منھاالتف تدلل ما على ما سبق كتبُ . .  ...من ھذا القرن  المعترضون إال، نه زنا إ قط ولم يقل أحدٌ 
وأبَْحنا لك ما َملََكْت , يا أيھا النبي إنَّا أبَْحنا لك أزواجك الالتي أعطيتھن مھورھن :التفسير الميسر -1

وأبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك , مما أنعم هللا به عليك, يمينك من اإلماء
إن كنت تريد ,ة َمنََحْت نفسھا لك من غير مھرمنوأبحنا لك امرأة مؤ, وبنات خاالتك الالتي ھاجرن معك

قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في . وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بالِھبَة, الزواج منھا خالصة لك
واشتراط الوليِّ والمھر والشھود , وما شاؤوا من اإلماء, أزواجھم وإمائھم بأال يتزوجوا إال أربع نسوة

ْعنا عليك ما لم يُوسَّع على غيرك؛ لئال يضيق صدرك في نكاح َمن , في ذلكولكنا رخصنا لك , عليھم ووسَّ
   أھـ .رحيًما بالتوسعة عليھم, وكان هللا غفوًرا لذنوب عباده المؤمنين. نكحت ِمن ھؤالء األصناف

ْؤِمنَةً  وامرأة{ : نالجاللي تفسير -2  نكاحھا يطلب } يَْستَنِكَحھَا أَن يبالن أََرادَ  إِنْ  يِّ لِلنَّبِ  نَْفَسھَا َوھَبَتْ  إِن مُّ
  أھـ .صداق غير من الھبة بلفظ النكاح}  المؤمنين ُدونِ  ِمن لَّكَ  َخالَِصةً {  صداق بغير

  
ْؤِمنَةً إِن َوھَبَْت نَْفَسھَا لِلنَّبِيِّ إِْن أََراَد النَّبِيُّ  :التي تقول  الكريمةِ   اآليةِ المالحظ من  إن :  اثانيً  أَن  َواْمَرأَةً مُّ

  جاءت مرتين)  إن(  أن.   يَْستَنِكَحھَا َخالَِصةً لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِينَ 
ْؤِمنَةً إِن َوھَبَْت نَْفَسھَا لِلنَّبِيِّ   :الفعل  عد حدوثِ تفيد بُ  أداة شرطية نإ أن  تلو أراد: أي   َواْمَرأَةً مُّ

  .   بِيُّ أَن يَْستَنِكَحھَا َخالَِصةً لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمنِينَ إِْن أََراَد النَّ   ....بغير مھر  النبيِّ من تتزوج 
 - عباسٍ  ابنُ  الھبة كما قال أنه وافق وتزوج بزواجِ  قط ٌ ، وذلك لم يحدث  ذلك  لو أحب النبيُّ : بمعني 
  . - إن شاء هللا  -كما ستقدم معنا  العلمِ  بعض المحققين من أھلِ  و -عنھما هللاُ  يرض
  :ذكرت ن ينفيان مايثحديإن ھناك  :يلن قإ

ُ  َرِضيَ -  َعائَِشةَ  َعنْ  4414صحيح البخاري برقم في :األول تِي َعلَى أََغارُ  ُكْنتُ  :قَالَتْ  -َعْنَھا هللاَّ  َوَھْبنَ  الالَّ
ِ  لَِرُسولِ  أَْنفَُسُھنَّ  ا؟  نَْفَسَھا اْلَمْرأَةُ  أَتََھبُ  :َوأَقُولُ   هللاَّ ُ  أَْنَزلَ  فَلَمَّ  ِمْنُھنَّ  تََشاءُ  َمنْ  تُْرِجئُ { :تََعالَى هللاَّ
 فِي يَُساِرعُ  إاِلَّ  َربَّكَ  أَُرى َما :قُْلتُ  } َعلَْيكَ  ُجنَاحَ  فاََل  َعَزْلتَ  ِممَّنْ  اْبتََغْيتَ  َوَمنْ  تََشاءُ  َمنْ  إِلَْيكَ  َوتُْؤِوي

  . َھَواكَ 
ئِي ِمنْ  َحِكيمٍ  بِْنتُ  َخْولَةُ  َكانَتْ  :قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ِھَشام عن  4721برقم صحيح البخاري في  : الثاني  الالَّ
ُجلِ  نَْفَسَھا تََھبَ  أَنْ  اْلَمْرأَةُ  تَْستَِحي أََما :َعائَِشةُ  فَقَالَتْ   لِلنَّبِيِّ  أَْنفَُسُھنَّ  َوَھْبنَ  ا لِلرَّ  َمنْ  تُْرِجئُ {  نََزلَتْ  فَلَمَّ
ِ  َرُسولَ  يَا قُْلتُ  } ِمْنُھنَّ  تََشاءُ    .َھَواكَ  فِي يَُساِرعُ  إاِلَّ  َربَّكَ  أََرى امَ  :هللاَّ
ليس معنى أنھن وھبن أنفسھن ف ؛ َحِكيمٍ  بِْنتُ  َخْولَةُ وأن منھم  ، ثرن ظاھر الحديثين أن الواھبات كُ إ: ◌ُ قلت

  :؛تدلل على ذلك أدلة منھاالھبة  ھن وتزوجھن زواجَ من قبل  أن النبيَّ   للنبيِّ 
 .يمين ملك أو نكاح بعقد إال امرأة  هللاِ  رسولِ  عند تكن لم: قال أنه باسٍ ع ابنِ  عن :القرطبي تفسير -1 

  أھـ .أحد منھن عنده يكن فلم الھبة فأما
  هللاَّ  َرُسول ِعْندَ  يَُكنْ  لَمْ "  :َعبَّاس اِْبن َعنْ  ِعْكِرَمة َعنْ  ِسَماك َحِديث : في الفتحِ  حجرٍ  قال ابنُ  -2

 َوَھبَتْ  ِممَّنْ  بَِواِحَدةٍ  يَْدُخل لَمْ  أَنَّهُ  َواْلُمَراد ، َحَسن َوإِْسنَاده الطَّبَِريُّ  أَْخَرَجهُ "  لَهُ  نَْفسَھا َوَھبَتْ  اِْمَرأَة
  ھـأ .) يَْستَْنِكَحَھا أَنْ  النَّبِيّ  أََرادَ  إِنْ (  : تََعالَى لِقَْولِهِ  إَِراَدته إِلَى َراِجع أِلَنَّهُ  لَهُ  ُمبَاًحا َكانَ  َوإِنْ  لَهُ  نَْفسَھا
 أَتَتْ  :قَالَ   َسْعدٍ  ْبنِ  َسْھلِ  َعنْ   4641صحيح البخاري برقم  ما ثبت في؛ ما سبق يدعم ومما  :◌ُ قلت

ِ  نَْفَسَھا َوَھبَتْ  قَدْ  إِنََّھا :فَقَالَتْ  اْمَرأَةٌ   النَّبِيَّ  َّ  ."َحاَجةٍ  ِمنْ  النَِّساءِ  فِي لِي َما: "  فَقَالَ   َولَِرُسولِهِ  ِ
ْجنِيَھا لٌ َرجُ  فَقَالَ   َما :فَقَالَ . لَهُ  فَاْعتَلَّ  َحِديدٍ  ِمنْ  َخاتًَما َولَوْ  أَْعِطَھا :قَالَ  .أَِجدُ  اَل  :قَالَ  .ثَْوبًا أَْعِطَھا: قَالَ : َزوِّ
ْجتَُكَھا فَقَدْ ":قَالَ  .َوَكَذا َكَذا :قَالَ  ؟اْلقُْرآنِ  ِمنْ  َمَعكَ    ." اْلقُْرآنِ  ِمنْ  َمَعكَ  بَِما َزوَّ

  ....ه كما يذكر الحديث رِ لغيِ  زوج الواھبةَ ويُ  ، الھبة كان يرفض زواجَ    ان محمدً أ:  نالحظ 
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:  ◌ً ئاله قافي تفسيرِ  لقد ذكر القرطبيُّ  :يقولالذي   ھممن سؤالِ  األولِ  اإلجابة على الشقِ إن :   اثانيً 

 قال ھكذا:  العربي بنُ ا قال .نكاحھا له وحل طالقھا، زوجھا على وجب امرأةٍ  على بصره وقع إذا- ألعاشر
  أھـ .المعنى ھذا من زيدٍ  قصةِ  في للعلماءِ  ما مضى وقد ،الحرمين إمام
 بنِ  زيدِ  قصةِ عن قط ، وأما   النبيِّ  وھذا لم يحدث في حياةِ ، ھذا كالم باطل ال دليل عليه إن  : ◌ُ قلت

،  عترف بھا المسلمونال يو ، التحقيق فھي منكرة عند أھلِ  ...)سبحان مقلب القلوب( حارثة التي فيھا
  – هللاُ  ارحمھم - امنھمإلينا  أحبُ  ولكن الحقُ ؛ نا قلوبِ  ىأحباء إل االعربي وغيرھمبن االقرطبي و :وأقول
على  قأنه ال يواف" المعنى ھذا من زيدٍ  قصةِ  في للعلماءِ  ما مضى وقد" :فھم من قول القرطبيِّ ما يُ  وأما

سبحان مقلب (التي فيھا  ياتاالرو ة له يجده يرفضھذه الخصيصة؛ ألن المتأمل في تفسير اآلي
  .........)القلوب

  :منھا  هللاِ  عن رسولِ  ھذه الخصيصة تنفي أدلة  وجدتبل 
 لََكتْ مَ  َما إاِلَّ  ُحْسنُھُنَّ  أَْعَجبَكَ  َولَوْ  أَْزَواجٍ  ِمنْ  بِِھنَّ  تَبَدَّلَ  أَنْ  َواَل  بَْعدُ  ِمنْ  النَِّساءُ  لَكَ  يَِحلُّ  اَل  ":  هقول -1

ُ  َوَكانَ  يَِمينُكَ    )األحزاب("  )52( َرقِيبًا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ
ِ  َرُسولُ  َكانَ  :قَالَ  اأْلَْنَماِريَّ  َكْبَشةَ  عن 17337 برقم مسند أحمد -2  ثُمَّ  فََدَخلَ  أَْصَحابِهِ  فِي َجالًِسا  هللاَّ

ِ  َرُسولَ  يَا فَقُْلنَا اْغتََسلَ  َوقَدْ  َخَرجَ   َشْھَوةُ  قَْلبِي فِي فََوقَعَ  فاَُلنَةُ  بِي َمرَّتْ  أََجلْ "  :قَالَ  ؟ َشْيءٌ  َكانَ  قَدْ : هللاَّ
   ".اْلَحاَللِ  إِْتيَانُ  أَْعَمالُِكمْ  أََماثِلِ  ِمنْ  فَإِنَّهُ  فَاْفَعلُوا فََكَذلِكَ  فَأََصْبتَُھا أَْزَواِجي بَْعضَ  فَأَتَْيتُ  النَِّساءِ 

  235 ضعيفة برقمصححه األلباني في السلسلة ال

لتدھن جسده  هھا لامرأة زانية وھبت نفسَ المسيح أن  يجدھا  تنسب ليسوعَ   األناجيلِ في  المتأملَ  إن :   اثالثً 
  :ا اآلتي معً  نقرأ؟ ...ھل تزوجھا بعد ذلكف! بالطيب 

 .لَْت ذلَِك ألَْجِل تَْكفِينِيفَإِنَّھَا إِْذ َسَكبَْت ھَذا الطِّيَب َعلَى َجَسِدي إِنََّما فَعَ 12عدد26صحاحإنجيل متى إ -1
ه جسدالطيب على  تھل سكب: فأقول مثالً  ،كتابھم كما فعلوا  طعن في نصوصِ أنني لم إ: ◌ُ قلت !! 

   ؟...بأكمله أو على جزء منه
 .قَْد َسبَقَْت َوَدھَنَْت بِالطِّيِب َجَسِدي لِلتَّْكفِينِ . َعِملَْت َما ِعْنَدھَا8 عدد 14صحاحإمرقس  نجيلإ -2

نه تزوجھا أأم  ؟)مريم المجدلية(ولماذا ھذه المرأة بالذات  ؟ ... كيف يسمح لھا يسوع بذلك :وأتساءل 
ومما يدل على ذلك كالم يسوع نفسه ؛ دفنشي  كما جاء ذلك في شفرةِ  ...بعد ذلك لما وھبت نفسھا له ھكذا

. تَْلِمِسينِي ألَنِّي لَْم أَْصَعْد بَْعُد إِلَى أَبِيالَ «:قَاَل لَھَا يَُسوعُ 17عدد 20نجيل يوحنا إصحاح إفي  الھا الحقً 
  !! .»إِنِّي أَْصَعُد إِلَى أَبِي َوأَبِيُكْم َوإِلِھي َوإِلِھُكمْ :َولِكِن اْذھَبِي إِلَى إِْخَوتِي َوقُولِي لَھُمْ 

ال و، ي القرآنفال  بتفصيلٍ  هتِ حيا كلِّ  عن ألننا ال نعلم؛ فيه يةفال إشكال المسيح  زواجِ عن أما : ◌ُ قلت
أن تسكب الطيب  المرأةٍ وأما كونه يسمح  والفطرة السليمة تقول بالزواج ،,األناجيلال في و،السنةفي 

سب ال نصدق ما نُ ونحن  بحلھا، نيقومو المعترضينليت ف ! اإلشكاليةفيه فه وتدھن به جسدَ ،هعلى جسدِ 
  ......النصوص تلكمثل   المسيح ىإل

 !رسول اإلسالم يبدل الزوجات                                
  

ولكن كان رسول ...كانوا في الجاھلية يبدلون الزوجات وھو نوع من أنواع األنكحة المحرمة: قالوا
أدلتھم ...إلى أن جاء النھي في آخر حياته بعدم تبديل الزوجات...بدل الزوجات بغية االستمتاعاإلسالم ي

  :على ما سبق في اآلتي
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ِ تََعالَى(بَاب )  النَِّكاحِ (ِكتَاب  ريصحيح البخا-1   )}فاََل تَْعُضلُوُھنَّ { َمْن قَاَل اَل نَِكاَح إاِلَّ بَِولِيٍّ لِقَْوِل هللاَّ

بَْيِر أَنَّ َعائَِشةَ َزْوَج النَّبِيِّ  -  4732 برقم   أَْخبََرْتهُ  عن ُعْرَوة ْبن الزُّ
ُجِل أَنَّ النَِّكاَح فِي اْلَجاِھلِيَِّة َكاَن َعلَ  ُجُل إِلَى الرَّ ى أَْربََعِة أَْنَحاٍء فَنَِكاٌح ِمْنَھا نَِكاُح النَّاِس اْليَْوَم يَْخطُُب الرَّ

ُجُل يَقُوُل اِلْمَرأَتِِه إَِذا طَُھَرْت ِمْن طَْمثَِھا أَْرِسلِي َولِيَّتَهُ أَْو اْبنَتَهُ فَيُْصِدقَُھا ثُمَّ يَْنِكُحَھا  َونَِكاٌح آَخُر َكاَن الرَّ
َھا أَبًَدا َحتَّى يَتَبَيََّن َحْملَُھا ِمْن َذلِ  ُجِل الَِّذي إِلَى فاَُلٍن فَاْستَْبِضِعي ِمْنهُ َويَْعتَِزلَُھا َزْوُجَھا َواَل يََمسُّ َك الرَّ

َرْغبَةً فِي نََجابَِة اْلَولَِد فََكاَن َھَذا تَْستَْبِضُع ِمْنهُ فَإَِذا تَبَيََّن َحْملَُھا أََصابََھا َزْوُجَھا إَِذا أََحبَّ َوإِنََّما يَْفَعُل َذلَِك 
ْھطُ َما ُدوَن اْلَعَشَرِة فَيَْدُخلُوَن َعلَى اْلَمْرأَِة ُكلُُّھْم يُِصيبَُھا  النَِّكاُح نَِكاَح ااِلْستِْبَضاعِ  َونَِكاٌح آَخُر يَْجتَِمُع الرَّ

ْن تََضَع َحْملََھا أَْرَسلَْت إِلَْيِھْم فَلَْم يَْستَِطْع َرُجٌل ِمْنُھْم أَْن يَْمتَنَِع فَإَِذا َحَملَْت َوَوَضَعْت َوَمرَّ َعلَْيَھا لَيَاٍل بَْعَد أَ 
فاَُلُن تَُسمِّي َمْن  َحتَّى يَْجتَِمُعوا ِعْنَدَھا تَقُوُل لَُھْم قَْد َعَرْفتُْم الَِّذي َكاَن ِمْن أَْمِرُكْم َوقَْد َولَْدُت فَُھَو اْبنَُك يَا

ابِِع يَْجتَِمُع النَّاُس اْلَكثِ أََحبَّْت بِاسْ  ُجُل َونَِكاُح الرَّ يُر فَيَْدُخلُوَن ِمِه فَيَْلَحُق بِِه َولَُدَھا اَل يَْستَِطيُع أَْن يَْمتَنَِع بِِه الرَّ
ْن َجاَءَھا َوُھنَّ اْلبََغايَا ُكنَّ يَْنِصْبَن َعلَى أَْبَوابِِھنَّ َرايَ  اٍت تَُكوُن َعلًَما فََمْن أََراَدُھنَّ َعلَى اْلَمْرأَِة اَل تَْمتَنُِع ِممَّ

قُوا َولََدَھا بِالَِّذي َدَخَل َعلَْيِھنَّ فَإَِذا َحَملَْت إِْحَداُھنَّ َوَوَضَعْت َحْملََھا ُجِمُعوا لََھا َوَدَعْوا لَُھْم اْلقَافَةَ ثُمَّ أَْلحَ 
ٌد َك يََرْوَن فَاْلتَاطَ بِِه َوُدِعَي اْبنَهُ اَل يَْمتَنُِع ِمْن َذلِ  ا بُِعَث ُمَحمَّ بِاْلَحقِّ َھَدَم نَِكاَح اْلَجاِھلِيَِّة ُكلَّهُ إاِلَّ نَِكاَح  فَلَمَّ

  .النَّاِس اْليَْومَ 
  
َملََكْت اَل يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعُد َواَل أَْن تَبَدََّل بِِھنَّ ِمْن أَْزَواٍج َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُھُنَّ إاِلَّ َما    :قوله -2

ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َرقِيبًا    )األحزاب(  )52(يَِمينَُك َوَكاَن هللاَّ
  

 الرد على الشبھة
  

وعلى كل في أوھن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ألربعة ... إن ھذه فرية وليست شبھة  :أوالً 
  :وجوه

  
ُ َعْنه -أن عائشة:الوجه األول كان في الجاھلية ) االستبضاع (ن ھذا النكاحبينت في الحديث أ   -َرِضَي هللاَّ

أَنَّ النَِّكاَح فِي اْلَجاِھلِيَِّة َكاَن َعلَى أَْربََعِة أَْنَحاٍء فَنَِكاٌح ِمْنَھا نَِكاُح  :وذلك من قولھا أي قبل بعثة النبي 
ُجِل َولِيَّتَهُ أَْو اْبنَتَهُ فَيُ  ُجُل إِلَى الرَّ   ْصِدقَُھا ثُمَّ يَْنِكُحَھاالنَّاِس اْليَْوَم يَْخطُُب الرَّ

ُ َعْنه - أن عائشة : الوجه الثاني لما بعث ھدم ھذه االنكحة  بينت في الحديث أن النبي    -َرِضَي هللاَّ
ٌد  :وذلك لما قالت وھي زوجته من اعلم الناس بحاله  ا بُِعَث ُمَحمَّ بِاْلَحقِّ َھَدَم نَِكاَح اْلَجاِھلِيَِّة ُكلَّهُ فَلَمَّ

  . نَِكاَح النَّاِس اْليَْومَ إاِلَّ 
أن اآلية الكريمة ال تتحدث عن تبديل الزوجات بأخريات ولكن المقصود ھو التطليق  ثم : الوجه الثالث

دلت على ذلك كتُب ...ھكذا فھم علماء المسلمين، ولم يقل أحد مثلما قال أصحاب الفرية ...التزوج بغيرھن
  :التفاسير منھا

َواَل أَْن "بَْعد التِّْسع الَّتِي اْختَْرنَك " لَك النَِّساء ِمْن بَْعد"بِالتَّاِء َوبِاْليَاِء "  تَِحلّ اَل " :تفسير الجاللين-1
بِأَْن تُطَلِّقُھنَّ أَْو بَْعضھنَّ َوتَْنِكح بََدل ِمْن طَلَّْقت " بِِھنَّ ِمْن أَْزَواج"بِتَْرِك إْحَدى التَّاَءْيِن فِي اأْلَْصل " تَبَدَّلَ 

َماء فَتَِحّل لَك َوقَْد َملََك " أَْعَجبَك ُحْسنھنَّ إالَّ َما َملََكْت يَِمينك َولَوْ " بَْعدھنَّ َماِريَة َوَولََدْت لَهُ  ِمْن اإْلِ
  َحفِيظًا" َوَكاَن هللاَّ َعلَى ُكّل َشْيء َرقِيبًا"إْبَراِھيم َوَماَت فِي َحيَاته 

وھنَّ (سائك الالتي في عصمتك، والالتي أبحناھنَّ لك ال يباح لك النساء من بعد ن :التفسير الميسر-2
، ومن كانت في عصمتك من النساء )من ھذه السورة] 50[المذكورات في اآلية السابقة رقم 

المذكورات ال يحل لك أن تطلِّقھا مستقباَل وتأتي بغيرھا بدال منھا، ولو أعجبك جمالھا، وأما الزيادة 
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فال حرج عليك، وأما ما ملكت يمينك من اإلماء، فحالل لك منھن  على زوجاتك من غير تطليق إحداھن
  .وكان هللا على كل شيء رقيبًا، ال يغيب عنه علم شيء. من شئت

َل بِِھنَّ ِمْن أَْزَواٍج َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُُھنَّ إاِل مَ {  :تفسير بن كثير -3 ا ال يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعُد َوال أَْن تَبَدَّ
ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َرقِيبًا   ) .االحزاب(}) 52(َملََكْت يَِمينَُك َوَكاَن هللاَّ

كابن عباس، ومجاھد، والضحاك، وقتادة، وابن زيد، وابن جرير، وغيرھم -ذكر غير واحد من العلماء 
ورًضا عنھن، على حسن صنيعھن في اختيارھن هللا أن ھذه اآلية نزلت مجازاة ألزواج النبي -

، كان فلما اخترن رسول هللا . كما تقدم في اآلية ورسوله والدار اآلخرة، لما خيرھن رسول هللا 
قََصره عليھن، وحرم عليه أن يتزوج بغيرھن، أو يستبدل بھن أزواجا غيرھن، ولو ] هللا[جزاؤھن أن 

جر  في ذلك ونسخ ثم إنه تعالى رفع عنه الح. أعجبه حسنھن إال اإلماء والسراري فال حجر عليه فيھن
  .عليھن حكم ھذه اآلية، وأباح له التزوج  ، ولكن لم يقع منه بعد ذلك تََزّوج لتكون المنة للرسول  

ما مات : حدثنا سفيان، عن عمرو، عن عطاء، عن عائشة، رضي هللا عنھا، قالت: قال اإلمام أحمد
  .حتى أحل هللا له النساء   رسول هللا 

ورواه الترمذي . ن ُجَرْيج، عن َعطاء، عن عبيد بن عمير  ، عن عائشةورواه أيضا من حديث اب
  .والنسائي في سننيھما  

حدثنا أبو ُزْرَعة، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة، حدثني عمر بن أبي : وقال ابن أبي حاتم
  ، عن عبد هللا بكر، حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي  ، عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا

حتى أحلَّ هللا له أن يتزوج من النساء  لم يمت رسول هللا : بن وھب بن َزْمَعة، عن أم سلمة أنھا قالت
  .} تُْرِجي َمْن تََشاُء ِمْنُھنَّ َوتُْؤِوي إِلَْيَك َمْن تََشاُء { : ما شاء، إال ذات محرم، وذلك قول هللا، عز وجل

في التالوة، كآيتي عدة الوفاة في البقرة، األولى ناسخة للتي بعدھا، وهللا  فجعلت ھذه ناسخة للتي بعدھا
  .أعلم

َل بِِھنَّ ِمْن { : القول في تأويل قوله تعالى  :تفسير الطبري  -4 ال يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعُد َوال أَْن تَبَدَّ
ُ َعلَى ُكلِّ َشْيٍء َرقِيبًا أَْزَواٍج َولَْو أَْعَجبََك ُحْسنُُھنَّ إاِل َما َملََكْت    }) 52(يَِمينَُك َوَكاَن هللاَّ
ال يحل : معنى ذلك: فقال بعضھم) ال يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعُد ( اختلف أھل التأويل في تأويل قوله تعالى

  .لك النساء من بعد نسائك الالتي خيرتھن، فاخترن هللا ورسوله والدار اآلخرة
  :لكذكر من قال ذ* 

ال (ثني أبي، عن أبيه، عن ابن عباس قوله: ثني عمي، قال: ثني أبي، قال: حدثني محمد بن سعد، قال
  .أن يتزوج بعد نسائه األول شيئًا نھي رسول هللا : قال) َرقِيبًا(اآلية إلى) ...يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعُد 

إال :(إلى قوله) ...ال يَِحلُّ لََك النَِّساُء ِمْن بَْعُد (ة قولهثنا سعيد، عن قتاد: ثنا يزيد، قال: حدثنا بشر، قال
ال يَِحلُّ لََك :(لما خيرھن فاخترن هللا ورسوله والدار اآلخرة قصره عليھن؛ فقال: قال) َما َملََكْت يَِمينُكَ 

َل بِِھنَّ ِمْن أَْزَواجٍ    .رن هللا ورسولهوھن التسع التي اخت) النَِّساُء ِمْن بَْعُد َوال أَْن تَبَدَّ
يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك (ال يحل لك النساء بعد التي أحللنا لك بقولنا: إنما معنى ذلك: وقال آخرون

ة وكأن قائلي ھذه المقال) الالتِي َھاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأَةً ُمْؤِمنَةً إِْن َوَھبَْت نَْفَسَھا ( إلى قوله) ...أَْزَواَجَك 
  .ال يحل لك من النساء إال التي أحللناھا لك: وجھوا الكالم إلى أن معناه

  :ذكر من قال ذلك* 
ثنا داود، عن محمد بن أبي موسى، عن زياد، قال : ثنا عبد الوھاب، قال: حدثنا محمد بن المثنى، قال

لك، فقرأت عليه ما كان يحرم عليه ذ: لو مات أزواجه أن يتزوج؟ قال ھل كان للنبي : ألبي بن كعب
أحل له ضربًا من النساء، وحرم عليه ما : فقال: قال) يَا أَيَُّھا النَّبِيُّ إِنَّا أَْحلَْلنَا لََك أَْزَواَجَك ( ھذه اآلية

سواھن، أحل له كل امرأة آتى أجرھا، وما ملكت يمينه مما أفاء هللا عليه، وبنات عمه وبنات عماته 
امرأة وھبت نفسھا له إن أراد أن يستنكحھا خالصة له من دون وبنات خاله وبنات خاالته، وكل 

  أھـ...المؤمنين
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أن المراد بالتبديل ھو التغير ويختلف المعنى بحسب السياق فاآلية التي معنا فيھا كلمة  الوجه الرابع

في الدين  التبديل بمعنى التطليق وھذا من السياق ،وھناك آية كريمة تذكر أن التبديل ھو التغير واالبتداع
َ َعلَْيِه فَِمْنھُْم َمْن قََضى نَْحبَهُ َوِمْنھُْم َمْن  : وذلك من قوله ... ِمَن اْلُمْؤِمنِيَن ِرَجاٌل َصَدقُوا َما َعاھَُدوا هللاَّ

لُوا تَْبِدياًل    ).األحزاب(  )23(يَْنتَِظُر َوَما بَدَّ
بأنھم رجال ؛ألنھم لم يغيروا وال لم يبتدعوا  أن هللا يثني على بعض المؤمنين واصفا إياھم فمعنى اآلية 

  ... ومع رسول هللا بل ثبتوا على عھدھم مع هللا  في دين هللا
  ....ما بدل الزوجات بأخريات مثلما ادعى أصحاب الفرية فعلى ما سبق يتبين لنا أن النبي 

  
 تمكن السكر ذلك ألنة براحيل وخال يعقوب خدعه وبدل ليئ الَبَانإن الكتاب المقدس يخبرنا أن : اثانيً 

ل الزواجان أن يأخذ يبدت ب يعقوبُ الوبعدھا ط..خدعه وبدل الزوجات  الَبَانأن في النھار  فاكتشف
 لوبدل الزوجات ف -بحسب الكتاب المقدس -وعلى ذلك فھذا ھو نبي من أنبياء الكتاب المقدس...راحيل 

سفر التكوين وذلك في ..يعقوب بدل الزوجات آلن ما قدح ذلك في نبوته -  وحاشاه -ذلك فعل النبي 
انًا؟ أَْخبِْرنِي َما أُْجَرتُكَ «: قَاَل الَبَاُن لِيَْعقُوبَ ثُمَّ 15عدد 29اإلصحاح  َوَكاَن 16. »أأَلَنََّك أَِخي تَْخِدُمنِي َمجَّ

ْغَرى َراِحيلُ  ا َراِحيُل فََكانَْت وَ 17. لاِلَبَاَن اْبنَتَاِن، اْسُم اْلُكْبَرى لَْيئَةُ َواْسُم الصُّ َكانَْت َعْينَا لَْيئَةَ َضِعيفَتَْيِن، َوأَمَّ
وَرِة َوَحَسنَةَ اْلَمْنظَرِ  أَْخِدُمَك َسْبَع ِسنِيٍن بَِراِحيَل اْبنَتَِك «: َوأََحبَّ يَْعقُوُب َراِحيَل، فَقَالَ 18. َحَسنَةَ الصُّ

ْغَرى َّ «: فَقَاَل الَبَانُ 19. »الصُّ فََخَدَم 20. »أَقِْم ِعْنِدي. اھَا أَْحَسُن ِمْن أَْن أُْعِطيَھَا لَِرُجل آَخرَ أَْن أُْعِطيََك إِي
  .يَْعقُوُب بَِراِحيَل َسْبَع ِسنِيٍن، َوَكانَْت فِي َعْينَْيِه َكأَيَّاٍم قَلِيلٍَة بَِسبَِب َمَحبَّتِِه لَھَا

فََجَمَع الَبَاُن َجِميَع أَْھِل 22. »يَّاِمي قَْد َكُملَْت، فَأَْدُخَل َعلَْيھَاأَْعِطنِي اْمَرأَتِي ألَنَّ أَ «: ثُمَّ قَاَل يَْعقُوُب لاِلَبَانَ 21
َوأَْعطَى الَبَاُن 24. َوَكاَن فِي اْلَمَساِء أَنَّهُ أََخَذ لَْيئَةَ اْبنَتَهُ َوأَتَى بِھَا إِلَْيِه، فََدَخَل َعلَْيھَا23. اْلَمَكاِن َوَصنََع َولِيَمةً 

بَاِح إَِذا ِھَي لَْيئَةُ، فَقَاَل لاِلَبَانَ 25. لِلَْيئَةَ اْبنَتِِه َجاِريَةً  ِزْلفَةَ َجاِريَتَهُ  َما ھَذا الَِّذي َصنَْعَت بِي؟ أَلَْيَس «: َوفِي الصَّ
ِغيَرةُ قَْبَل الَ يُْفَعُل ھَكَذا فِي َمَكانِنَا أَْن تُعْ «: فَقَاَل الَبَانُ 26. »بَِراِحيَل َخَدْمُت ِعْنَدَك؟ فَلَِماَذا َخَدْعتَنِي؟ طَى الصَّ

فَفََعَل 28. »أَْكِمْل أُْسبُوَع ھِذِه، فَنُْعِطيََك تِْلَك أَْيًضا، بِاْلِخْدَمِة الَّتِي تَْخِدُمنِي أَْيًضا َسْبَع ِسنِيٍن أَُخرَ 27. اْلبِْكرِ 
َوأَْعطَى الَبَاُن َراِحيَل اْبنَتَهُ بِْلھَةَ َجاِريَتَهُ 29. هُ فَأَْكَمَل أُْسبُوَع ھِذِه، فَأَْعطَاهُ َراِحيَل اْبنَتَهُ َزْوَجةً لَ . يَْعقُوُب ھَكَذا
َوَعاَد فََخَدَم ِعْنَدهُ َسْبَع ِسنِيٍن . فََدَخَل َعلَى َراِحيَل أَْيًضا، َوأََحبَّ أَْيًضا َراِحيَل أَْكثََر ِمْن لَْيئَةَ 30. َجاِريَةً لَھَا

 !ال تعليق .أَُخرَ 
 
  
  

   !نفسھا له تھبالتي و - خالة النبي -بنت الحكيم  ةخول قصةُ                      
  

 هوھبت نفسھا ل خالة النبي بنت حكيم ةخول وجدنا أن !؟يبيح الزواج من الخالة  اإلسالمھل  :قالوا
  :اآلتي جاء في ماعلى  ذلك في اعتمدواو !.... زوجھاتلي
ُ  َرِضيَ  - َحِكيمٍ  بِْنتِ  َخْولَةَ  َحِديثُ   اْلقَبَائِلِ  ُمْسنَدِ  ِمنْ  مسند أحمد  -1 ثَنَا  26050  برقم - َعْنَھا هللاَّ  َحدَّ

ثَنَا :قَالَ  َجْعفَرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  اجٌ  ُشْعبَةُ  َحدَّ  َعنْ  يَُحدِّثُ  اْلُخَراَسانِيَّ  َعطَاءً  َسِمْعتُ  :قَالَ  ُشْعبَةُ  َحدَّثَنِي: قَالَ  َوَحجَّ
لَِميَّةَ  َحِكيمٍ  تَ بِنْ  َخْولَةَ  أَنَّ  اْلُمَسيَّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ   اْلَمْرأَةِ  َعنْ   النَّبِيَّ  َسأَلَتْ   النَّبِيِّ  َخااَلتِ  إِْحَدى َوِھيَ  السُّ
ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  ،تَْحتَلِمُ    حسن حديث:  األرنؤوط شعيب تعليق ." لِتَْغتَِسلْ   : " هللاَّ
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ثَنَا  4721 صحيح البخاري -2  ثَنَ  َساَلمٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ ثَنَا فَُضْيلٍ  اْبنُ  اَحدَّ  َكانَتْ  :قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ِھَشامٌ  َحدَّ
ئِي ِمنْ  َحِكيمٍ  بِْنتُ  َخْولَةُ   نَْفَسَھا تََھبَ  أَنْ  اْلَمْرأَةُ  تَْستَِحي أََما: َعائَِشةُ  فَقَالَتْ   لِلنَّبِيِّ  أَْنفَُسُھنَّ  َوَھْبنَ  الالَّ

ُجلِ  ا لِلرَّ ِ  َرُسولَ  يَا قُْلتُ  } ِمْنُھنَّ  تََشاءُ  نْ مَ  تُْرِجئُ {  : نََزلَتْ  فَلَمَّ   .َھَواكَ  فِي يَُساِرعُ  إاِلَّ  َربَّكَ  أََرى َما: هللاَّ
  

  الرد علي الشبھة •
  

التفريق بينھما  إلى -رحمه هللاُ  - ھل ھما اثنتان أم واحدة ، فذھب اإلمام الطبراني  العلمِ  ختلف أھلُ ا : أوالً 
 مظعون ، وھي من خاالت النبيِّ  ا واحدة فقط وھي امرأة عثمان بنألقرب أنھاكما في المعجم الكبير ، و

 ألبيه نسبا أخوالهوإنما ھي من  ؛ ، وليس القصد بأنھا أخت لوالدته. 
بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص بن مرة بن ھالل بن  هخول : قال ابن سعد في الطبقات الكبرى

بھتة بن سليم وأمھا ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد  امرئ القيس بن فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن
عبد مناف ابنته بنت مرة  وكان مرة بن ھالل قدم مكة فحالف عبد مناف بن قصي نفسه وتزوج شمس

بنت  هأخبرنا ھشام بن محمد عن أبيه قال كانت خول فھي أم ھاشم وعبد شمس والمطلب بني عبد مناف
وتزوجھا عثمان بن مظعون فمات   فأرجأھا وكانت تخدم النبيَّ   أنفسھن للنبيِّ  حكيم من الالتي وھبن

 .عنھا
الخصيب عن ھشام بن عروة عن أبيه وحدثنا أسامة بن  أخبرنا محمد بن عمر حدثنا بن أبي الزناد وأبو

أخبرنا وكيع بن الجراح عن   بنت حكيم ممن وھبت نفسھا للنبيِّ  هزيد عن الزھري عن عروة قال خول
  هللاِ  ن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنھا سألت رسولَ ع سفيان

 . عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل فذكر الحديث
 ، ِمْنُھمْ  آِمنَة أُّمه أِلَنَّ  أَيْ   النَّبِيّ  أَْخَوال ُزْھَرة َوبَنُو: قوله:ابن حجر في فتح الباري وقال الحافظُ 

 أھـ.أَْخَوال اأْلُمّ  بَوأَقَارِ 
معلوم ونسب آمنة بنت وھب معلوم  هفنسب خول .وليست أخت ألمه، من القرابة   فھي خالة النبيِّ 

آمنة بنت  وأم رسول هللا: حبان في الثقات قال ابن ؛ أيضا، كل ذلك مسطر في كتب السيرة والتاريخ
 بنيولكن  إال عبد يغوث بن وھب،  يزھرة ولم يكن لھا أخ فيكون خاال للنب وھب بن عبد مناف بن

، وأم آمنة بنت وھب  كانت منھم هللا  ألن آمنة أم رسول؛  زھرة يقولون إنھم أخوال رسول هللا 
بن قصي وأمھا برة بنت عوف ھؤالء  العزىوأمھا أم حبيب بنت أسد بن عبد  اسمھا مرة بنت عبد العزى

بنت حكيم فأمھا ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد  هوأما خول  .من قبل أم أمه  جدات رسول هللا
المسيب فأمه نسيبة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص السلمي أخت  شمس،وھي خالة سعيد بن

 يالدار مروى عنھا ذلك الحديث، فصرح بعض رواته بتلك الخؤولة كما في رواية  وھو الذي هخول
وعلى فرض صحتھا  .فأدرج تلك العبارة خطأ"   ت النبيِّ إحدى خاال"من أحد الرواة فقال  فحصل وھم

ألبيه نسبا  من أخواله  هفخول وأن الراوي قصد معناھا فتحمل الرواية على أنه قصد الخؤولة البعيدة،
  .وحينئذ فال إشكال

  
ھَاتُُكمْ   :  يقول؛  من الخالةِ  حرم الزواجَ   هللاَ إن  : اثانيً  َمْت َعلَْيُكْم أُمَّ اتُُكْم  ُحرِّ َوبَنَاتُُكْم َوأََخَواتُُكْم َوَعمَّ

َضاَعةِ  َن الرَّ ھَاتُُكُم الالَّتِي أَْرَضْعنَُكْم َوأََخَواتُُكم مِّ ھَاُت نَِسآئُِكْم َوَخاالَتُُكْم َوبَنَاُت األَِخ َوبَنَاُت األُْخِت َوأُمَّ  َوأُمَّ
الالَّتِي َدَخْلتُم بِِھنَّ فَإِن لَّْم تَُكونُوْا َدَخْلتُم بِِھنَّ فاَلَ ُجنَاَح َعلَْيُكْم  َوَربَائِبُُكُم الالَّتِي فِي ُحُجوِرُكم مِّن نَِّسآئُِكمُ 

ِحيماً َوَحالَئُِل أَْبنَائُِكُم الَِّذيَن ِمْن أَْصالَبُِكْم َوأَن تَْجَمُعوْا بَْيَن األُْختَْيِن إاَلَّ َما قَْد َسلََف إِنَّ ّهللاَ     َكاَن َغفُوراً رَّ
 ذلك في كتابِ  ھا بتحريمِ ھا له مع علمِ لتھب نفسَ   عقل أن تأتي خالة الرسولِ ھل يُ :أتساءل .)23نساءال(

 !؟....هللا  يخالف حكمَ   ؟ و ھل كان الرسولُ  هللاِ 
 !؟بالفعل ذلك الموقف أن وقعذلك المنافقين أو المشركين في  أو  الصحابةِ  علِ وماذا كان رد فِ  
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لينا أن إولم يرد  ، هللاِ  حكمَ   ولم يخالف النبيُّ ،  القرآنولم تخالف  ،أمه  ليست خالته أخت: الجواب 
 ...نِ آالقر صريحَ   خالف محمدٌ : وقال  أو المنافقين أو المشركين أعترض  الصحابةِ ا من واحدً 

 . -  بفضل هللا  - اشبھة عندن وبالتالي ال
  

زواج (ه من خالتِ   ل لو تزوج النبيُّ ھ :ھو المعترضينيفرض نفسه على  إن ھناك سؤاالً   :ا  ثالثً 
  المقدس ؟ في الكتابِ  األنبياءِ  بعض حالِ  ه بحسبِ ھل ھذا يقدح في نبوتِ  - وحاشاه ذلك - )محارم 
زواج ال  ،محارمزنا زنوا  وأبنائھم أنھم ،هللا أنبياءِ  المقدس ينسب لبعضِ  ألن الكتابَ  ال؛:الجواب
  : اآلتيفي وذلك   .....محارم

ائَِرِة 29عدد  19إصحاح سفر التكوين فيوذلك  .... زنا ببناته النبي لوط -1 دَّ ُدَن ال ا أَْخَرَب هللاُ ُم َوَحَدَث لَمَّ
وطٌ 30 .ِحيَن قَلََب اْلُمُدَن الَّتِي َسَكَن فِيھَا لُوطٌ . أَنَّ هللاَ َذَكَر إِْبَراِھيَم، َوأَْرَسَل لُوطًا ِمْن َوَسِط االْنقاِلَبِ  ِعَد لُ  َوَص

. فََسَكَن فِي اْلَمَغاَرِة ھَُو َواْبنَتَاهُ . ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجبَِل، َواْبنَتَاهُ َمَعهُ، ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْسُكَن فِي ُصوَغرَ 
ِغيَرةِ 31 ا «: َوقَالَِت اْلبِْكُر لِلصَّ ْدُخَل َعلَْينَ لِّ األَْرضِ أَبُونَا قَْد َشاَخ، َولَْيَس فِي األَْرِض َرُجٌل لِيَ اَدِة ُك مَّ 32. َكَع ھَلُ

الً  ا نَْس ْن أَبِينَ ي ِم هُ، فَنُْحيِ طَجُع َمَع ِت 33. »نَْسقِي أَبَانَا َخْمًرا َونَْض ِة، َوَدَخلَ َك اللَّْيلَ ي تِْل ًرا فِ ا َخْم قَتَا أَبَاھَُم فََس
ِغيَرةِ 34. بِقِيَاِمھَا اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمَع أَبِيھَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ  : َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر قَالَْت لِلصَّ

ي« ا . إِنِّي قَِد اْضطََجْعُت اْلبَاِرَحةَ َمَع أَبِ ْن أَبِينَ َي ِم هُ، فَنُْحيِ اْدُخلِي اْضطَِجِعي َمَع ا فَ ةَ أَْيًض ًرا اللَّْيلَ قِيِه َخْم نَْس
الً  ا خَ 35. »نَْس قَتَا أَبَاھَُم ْم فََس ْم يَْعلَ هُ، َولَ طََجَعْت َمَع ِغيَرةُ َواْض ِت الصَّ ا، َوقَاَم ِة أَْيًض َك اللَّْيلَ ي تِْل ًرا فِ ْم

َمهُ 37. فََحبِلَِت اْبنَتَا لُوٍط ِمْن أَبِيِھَما36بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَا،  ِت اْس وآبَ «فََولََدِت اْلبِْكُر اْبنًا َوَدَع َو »ُم ، َوھُ
ِغيَرةُ أَْيًضا َولََدِت اْبنًا َوَدَعِت اْسَمهُ 38. آبِيِّيَن إِلَى اْليَْومِ أَبُو اْلُمو ى »بِْن َعمِّي«َوالصَّ وَن إِلَ ي َعمُّ و بَنِ ، َوھَُو أَبُ

 .اْليَْومِ 
سفر ذلك في و !.....)ه أختَ  تعلم كيف يغتصب األخُ ل (  ثَاَمار بأخته أَْمنُون األخزنا   أبناء داود -2

َوَجَرى بَْعَد ذلَِك أَنَّهُ َكاَن ألَْبَشالُوَم ْبِن َداُوَد أُْخٌت َجِميلَةٌ اْسُمھَا ثَاَماُر، 1 عدد 13إصحاح  صموئيل الثاني
ْقِم ِمْن أَْجِل ثَاَماَر أُْختِِه ألَنَّھَا َكانَْت َعْذَراَء، َوَعُسَر فِي عَ 2. فَأََحبَّھَا أَْمنُوُن ْبُن َداُودَ  ْينَْي َوأُْحِصَر أَْمنُوُن لِلسُّ
َوَكاَن يُونَاَداُب َرُجالً . َوَكاَن ألَْمنُوَن َصاِحٌب اْسُمهُ يُونَاَداُب ْبُن ِشْمَعى أَِخي َداُودَ 3. أَْمنُوَن أَْن يَْفَعَل لَھَا َشْيئًا

ا فَقَاَل لَهُ » بَاٍح؟ أََما تُْخبُِرنِي؟لَِماَذا يَا اْبَن اْلَملِِك أَْنَت َضِعيٌف ھَكَذا ِمْن َصبَاٍح إِلَى صَ «: فَقَاَل لَهُ 4. َحِكيًما ِجّدً
َوإَِذا . اْضطَجْع َعلَى َسِريِرَك َوتََماَرضْ «: فَقَاَل يُونَاَدابُ 5. »إِنِّي أُِحبُّ ثَاَماَر أُْخَت أَْبَشالُوَم أَِخي«: أَْمنُونُ 

ُخْبًزا، َوتَْعَمَل أََماِمي الطََّعاَم ألََرى فَآُكَل ِمْن  َدْع ثَاَماَر أُْختِي فَتَأْتَِي َوتُْطِعَمنِي: َجاَء أَبُوَك لِيََراَك فَقُْل لَهُ 
َدْع ثَاَماَر أُْختِي فَتَأْتَِي َوتَْصنََع «: فَقَاَل أَْمنُوُن لِْلَملِكِ . فَاْضطََجَع أَْمنُوُن َوتََماَرَض، فََجاَء اْلَملُِك لِيََراهُ 6. »يَِدھَا

اْذھَبِي إِلَى بَْيِت أَْمنُوَن أَِخيِك «: فَأَْرَسَل َداُوُد إِلَى ثَاَماَر إِلَى اْلبَْيِت قَائاِلً 7. »أََماِمي َكْعَكتَْيِن فَآُكَل ِمْن يَِدھَا
َوأََخَذِت اْلَعِجيَن َوَعَجنَْت َوَعِملَْت . فََذھَبَْت ثَاَماُر إِلَى بَْيِت أَْمنُوَن أَِخيھَا َوھَُو ُمْضطَِجعٌ 8.»َواْعَملِي لَهُ طََعاًما

أَْخِرُجوا ُكلَّ «: َوقَاَل أَْمنُونُ . َوأََخَذِت اْلِمْقالَةَ َوَسَكبَْت أََماَمهُ، فَأَبَى أَْن يَأُْكلَ 9اَمهُ َوَخبََزِت اْلَكْعَك، َكْعًكا أَمَ 
. »ِع فَآُكَل ِمْن يَِدكِ ايتِي بِالطََّعاِم إِلَى اْلِمْخدَ «:مَّ قَاَل أَْمنُوُن لِثَاَمارَ ثُ 10. فََخَرَج ُكلُّ إِْنَساٍن َعْنهُ . »إِْنَساٍن َعنِّي

َوقَدََّمْت لَهُ لِيَأُْكَل، فَأَْمَسَكھَا َوقَاَل 11. فَأََخَذْت ثَاَماُر اْلَكْعَك الَِّذي َعِملَْتهُ َوأَتَْت بِِه أَْمنُوَن أََخاھَا إِلَى اْلِمْخَدعِ 
. أَِخي، الَ تُِذلَّنِي ألَنَّهُ الَ يُْفَعُل ھَكَذا فِي إِْسَرائِيلَ الَ يَا «: فَقَالَْت لَهُ 12. »تََعالَِي اْضطَِجِعي َمِعي يَا أُْختِي«: لَھَا

فَھَاِء فِي إِْسَرائِيلَ 1. الَ تَْعَمْل ھِذِه اْلقَبَاَحةَ  ا أَْنَت فَتَُكوُن َكَواِحٍد ِمَن السُّ ا أَنَا فَأَْيَن أَْذھَُب بَِعاِري؟ َوأَمَّ َواآلَن ! أَمَّ
ثُمَّ 15. فَلَْم يََشأْ أَْن يَْسَمَع لَِصْوتِھَا، بَْل تََمكََّن ِمْنھَا َوقَھََرھَا َواْضطََجَع َمَعھَا14. »ْمنَُعنِي ِمْنكَ َكلِِّم اْلَملَِك ألَنَّهُ الَ يَ 

ا، َحتَّى إِنَّ اْلبُْغَضةَ الَّتِي أَْبَغَضھَا إِيَّاھَا َكانَْت أََشدَّ ِمَن  َحبَِّة الَّتِي أََحبَّھَا اْلمَ أَْبَغَضھَا أَْمنُوُن بُْغَضةً َشِديَدةً ِجّدً
رُّ بِطَْرِدَك إِيَّاَي ھَُو أَْعظَُم ِمَن ! الَ َسبَبَ «: فَقَالَْت لَهُ 16. »قُوِمي اْنطَلِقِي«: َوقَاَل لَھَا أَْمنُونُ . إِيَّاھَا ھَذا الشَّ

اْطُرْد ھِذِه َعنِّي «: هُ الَِّذي َكاَن يَْخِدُمهُ َوقَالَ بَْل َدَعا ُغالَمَ 17فَلَْم يََشأْ أَْن يَْسَمَع لَھَا، . »اآلَخِر الَِّذي َعِمْلتَهُ بِي
ٌن، ألَنَّ بَنَاِت اْلَملِِك اْلَعَذاَرى ُكنَّ يَْلبَْسَن ُجبَّاٍت ِمْثَل 18. »َخاِرًجا َوأَْقفِِل اْلبَاَب َوَراَءھَا َوَكاَن َعلَْيھَا ثَْوٌب ُملوَّ
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قَِت الثَّْوَب 19. َوأَْقفََل اْلبَاَب َوَراَءھَا فَأَْخَرَجھَا َخاِدُمهُ إِلَى اْلَخاِرجِ . ھِذهِ  فََجَعلَْت ثَاَماُر َرَماًدا َعلَى َرْأِسھَا، َوَمزَّ
َن الَِّذي َعلَْيھَا، َوَوَضَعْت يََدھَا َعلَى َرْأِسھَا َوَكانَْت تَْذھَُب َصاِرَخةً  ھَْل «: فَقَاَل لَھَا أَْبَشالُوُم أَُخوھَا20. اْلُملَوَّ

فَأَقَاَمْت ثَاَماُر . »الَ تََضِعي قَْلبَِك َعلَى ھَذا األَْمرِ . أَُخوِك ھُوَ . وُن أَُخوِك َمَعِك؟ فَاآلَن يَا أُْختِي اْسُكتِيَكاَن أَْمنُ 
  .ُمْستَْوِحَشةً فِي بَْيِت أَْبَشالُوَم أَِخيھَا

عدد  35صحاح التكوين إ سفرذلك في و .... ) بلھة( بزوجة أبيه ) روبين ( النبي بن يعقوبازنا  -3
َوَحَدَث إِْذ َكاَن إِْسَرائِيُل َساِكنًا فِي تِْلَك األَْرِض، أَنَّ 22. ثُمَّ َرَحَل إِْسَرائِيُل َونََصَب َخْيَمتَهُ َوَراَء َمْجَدَل ِعْدرٍ 21

يَِّة أَبِيِه، َوَسِمَع إِْسَرائِيلُ    !يقال تعل . َرأُوبَْيَن َذھََب َواْضطََجَع َمَع بِْلھَةَ ُسرِّ
  
    

                                           
  !لھن دون محرٍم  نبيٌّ يبيت عند النساءِ                                     

  
  !! عندھن  ويبيتُ ،  دون محرمٍ  النساءِ  ىيدخل عل كان  ن النبيَّ أبجھلھم المعروف  وادعا
 ) ِعْنَدُھمْ  فَقَالَ  قَْوًما َزارَ  َمنْ  ( بَاب ) ااِلْستِْئَذانِ  ( ِكتَاب في صحيح البخاريجاء  إلى ما استندوا في ذلكو

ثَنَا  5810برقم  ِ  َعْبدِ  ْبنِ  إِْسَحاقَ  َعنْ  َمالِكٌ  َحدَّثَنِي :قَالَ  إِْسَماِعيلُ  َحدَّ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ  طَْلَحةَ  أَبِي ْبنِ  هللاَّ
  َُرُسولُ  َكانَ  :يَقُولُ  َسِمَعهُ  أَنَّه  ِ  َوَكانَتْ  فَتُْطِعُمهُ  ِمْلَحانَ  بِْنتِ  َحَرامٍ  أُمِّ  َعلَى يَْدُخلُ  قُبَاءٍ  إِلَى َذَھبَ  إَِذا  هللاَّ

اِمتِ  ْبنِ  ُعبَاَدةَ  تَْحتَ  ِ  َرُسولُ  فَنَامَ  فَأَْطَعَمْتهُ  يَْوًما فََدَخلَ  الصَّ  َما: فَقُْلتُ  :قَالَتْ  يَْضَحكُ  اْستَْيقَظَ  ثُمَّ   هللاَّ
تِي ِمنْ  نَاسٌ  :فَقَالَ  ؟◌ِ  هللاَّ  ُسولَ رَ  يَا يُْضِحُككَ  ِ  َسبِيلِ  فِي ُغَزاةً  َعلَيَّ  ُعِرُضوا أُمَّ  اْلبَْحرِ  َھَذا ثَبَجَ  يَْرَكبُونَ  هللاَّ
ةِ  َعلَى ُملُوًكا ةِ  َعلَى اْلُملُوكِ  ِمْثلَ  :قَالَ  أَوْ  اأْلَِسرَّ َ  اْدعُ  :قُْلتُ  إِْسَحاقُ  َشكَّ  اأْلَِسرَّ  ثُمَّ  فََدَعا ِمْنُھمْ  ييَْجَعلَنِ  أَنْ  هللاَّ
ِ  َرُسولَ  يَا يُْضِحُككَ  َما :فَقُْلتُ  يَْضَحكُ  اْستَْيقَظَ  ثُمَّ  فَنَامَ  َرْأَسهُ  َوَضعَ  تِي ِمنْ  نَاسٌ  :قَالَ  هللاَّ  َعلَيَّ  ُعِرُضوا أُمَّ
ِ  َسبِيلِ  فِي ُغَزاةً  ةِ  َعلَى ُملُوًكا اْلبَْحرِ  َھَذا ثَبَجَ  يَْرَكبُونَ  هللاَّ ةِ  َعلَى اْلُملُوكِ  ِمْثلَ  أَوْ  اأْلَِسرَّ َ  اْدعُ : فَقُْلتُ  اأْلَِسرَّ  هللاَّ

لِينَ  ِمنْ  أَْنتِ  :قَالَ  ِمْنُھمْ  يَْجَعلَنِي أَنْ   ِمنْ  َخَرَجتْ  ِحينَ  َدابَّتَِھا َعنْ  فَُصِرَعتْ  ُمَعاِويَةَ  َزَمانَ  اْلبَْحرَ  فََرِكبَتْ  اأْلَوَّ
  .فََھلََكتْ  اْلبَْحرِ 

  
 الرد على الشبھة •

 
البخاري في  في صحيحِ ؛ فقد ثبت الحديُث المعترضينعلى  صحيحغاب فھمه ال الحديثَ ھذا إن   : الً أو

 . ) ا فقال عندھممن زار قومً ( باب ,  ) االستئذان ( كتاب
ما يرويه من أن يبيّن معنى يريد  -رحمه هللاُ  -البخاري  نوكأ, الجماعِة على  تطلق في الغالبِ   :والقوم
  .) حرام ھم أھل البيت الذي فيه أم ( لجماعةٍ )   ھو الرسول ( واحدٍ  ارةزي في الحديثِ 

   
   !فقال عندھا  :لم يقل و" ا فقال عندھممن زار قومً  " ونالحظ

  . - بفضل هللاِ  -تسقط شبھتھم  عليهو
  ؟  ھاعندھا في بيتِ يبيت   النبيُّ  التي كانمن ھي أم حرام : يطرح نفسه ھو الً سؤا ھناك إن :ا ثانيً 

  . هبالرضاعة أو خالت همأھي  العلماءِ  بين أقوالِ  بالجمعِ :  الجواب
  : )هللاِ  فضل الغزو في سبيلِ (عنھا في باب  النوويُّ  اإلمامُ قال 

َكانَْت : َوَغْيره َل اِْبن َعْبد اْلبَرّ َواْختَلَفُوا فِي َكْيفِيَّة َذلَِك فَقَا، ◌ُ  َعلَى أَنَّھَا َكانَْت َمْحَرًما لَه اِتَّفََق اْلُعلََماءُ 
َضاَعة ،َوقَاَل آَخُرونَ إِحْ  ِه؛بَْل َكانَْت خَ :َدى َخااَلته ِمْن الرَّ ْت أُّمه ِمْن أِلَنَّ َعْبد اْلُمطَّلِب َكانَ الَة أِلَبِيِه أَْو لَِجدِّ

ار   .بَنِي النَّجَّ
  : )من فضائل أم سليم وأم حرام(في باب ا أيضً قال و
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اَل يَْدُخُل َعلَى أََحٍد ِمْن النَِّساء إاِلَّ َعلَى أَْزَواجه إاِلَّ أُّم ُسلَْيٍم ، فَإِنَّهُ َكاَن يَْدُخُل   َكاَن َرُسول هللاَّ : ( قَْوله 
ْمنَا فِي ِكتَاب اْلِجھَاد ِعْند ِذْكر )إِنِّي أَْرَحُمَھا قُتَِل أَُخوَھا َمِعي : َعلَْيَھا ، فَقِيَل لَهُ فِي َذلَِك ، فَقَاَل  أُّم  قَْد قَدَّ

ا ِمْن النََّسب ، فَتَِحلُّ  َحَرام أُْخت أُّم ُسلَْيٍم أَنَّھَُما َكانَتَا َخالَتَْيِن لَِرُسوِل هللاَّ  َضاع ، َوإِمَّ ا ِمْن الرَّ َمْحَرَمْيِن إِمَّ
ةً ، اَل يَْدُخُل َعلَى َغْيرھَما ِمْن  : قَاَل اْلُعلََماء . النَِّساء إاِلَّ أَْزَواجه لَهُ اْلَخْلَوة بِِھَما ، َوَكاَن يَْدُخُل َعلَْيِھَما َخاصَّ

ُجل إِلَى اأْلَْجنَبِيَّة  َوإِْن َكاَن . فَفِيِه َجَواز ُدُخول اْلَمْحَرم َعلَى َمْحَرمه ، َوفِيِه إَِشاَرة إِلَى َمْنع ُدُخول الرَّ
ِحيَحة اْلَمْشھُوَرة فِي تَحْ  َصالًِحا، أََراَد اِْمتِنَاع  :اْلُعلََماءقَاَل  .بِاأْلَْجنَبِيَّةِ ِريم اْلَخْلَوة َوقَْد تَقَدََّمْت اأْلََحاِديث الصَّ

ُخول َعلَى  َعفَاء ،  فِيِه بَيَان َما َكاَن َعلَْيِه  .اأْلَْجنَبِيَّاتاأْلُمَّة ِمْن الدُّ ْحَمة َوالتََّواُضع َوُماَلطَفَة الضُّ ِمْن الرَّ
ة ااِلْستِْثنَاء ِمْن ااِلسْ  ْقَرار َوِمْثله فِي اْلقُْرآنَوفِيِه ِصحَّ  تِْثنَاء ، َوقَْد َرتََّب َعلَْيِه أَْصَحابنَا َمَسائِل فِي الطَّاَلق َواإْلِ

  َإِنَّا أُْرِسْلنَا إِلَى قَْوٍم ُمْجِرِمين 32  ُوھُْم أَْجَمِعيَن إاِلَّ اِْمَرأَتَه ). الذاريات( .34  إاِلَّ آَل لُوٍط إِنَّا لَُمنَجُّ
  أھـ
" و  " الرياض المستطابة" و" أسد الغابة " و"  حلية األولياء" (فيالكاملة  إلي ترجمتھالنظر وبا

أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن  :ھي)  طبقات ابن سعد"  فيو "  اإلصابة
 .األنصارية النجارية المدنية. النجار عامر ابن غنم بن عدي بن

ألن آمنة بنت وھب من بني  ؛  هللاِ  ھي من بني النجار أخوال رسولِ  حرام أمَ بأن  لخص ما سبقأ 
  .المعترضون عىدّ اوليس كما , من رضاع و قرابة   النبيِّ  فھي من محارمِ , النجار 

  
  !وأم سليم ؟ حرام  عند أمِ   لماذا كان يبيت النبيُّ  :إن قيل :ا ثالثً 
 :  أَنَسٍ  َعنْ   2632 البخاري برقم صحيحِ  في جاءما  من خاللِ على ذلك يتضح  الجواب إن :◌ُ قلت
 أَْرَحُمَھا إِنِّي :"فَقَالَ  :لَهُ  فَقِيلَ  أَْزَواِجهِ  َعلَى إاِلَّ  ُسلَْيمٍ  أُمِّ  بَْيتِ  َغْيرَ  بِاْلَمِدينَةِ  بَْيتًا يَْدُخلُ  يَُكنْ  لَمْ   النَّبِيَّ  أَنَّ 

   ." َمِعي أَُخوَھا قُتِلَ 
ُ  َرِضيَ  - لھا و ألختھا أم سليم  يكنّ   النبيُّ فقد كان   عليهو  ووفاء،  بر و ،حب و ،كل تقديرٍ  - َعْنھَا هللاَّ
  ! واالطمئنان على حالھم والبيات عندھم عيب ؟ األقاربھل زيارة : وأتساءل ....

 سبيلِ  في آخوھما الستشھاد ه و يواسيھمامَ خاالته و يصل رحِ  يكرم  الرسولَ أن ھم ينكرون علينا 
 ....هللاِ 

 أخالق انعدمت عند ھؤالء وإنھا,   الرحمة نبيِّ و الرحمة من  نه البرإ, المروءة و الرجولة  إنھا  
  األمر كما قال هللاُ  فظاھر ....ا عندھم ظلمً  اإلحسانو , ا عندھم منكرً  صار المعروفُ حتى , الحاقدين 

 . ) 4سورة القلم( َوإِنََّك لََعلى ُخلٍُق َعِظيٍم    : هحبيبِ  شأنِ  في
  

وأنه رسول من ،   هنبوتِ  على صدقِ  داللةٌ وفيه ،  ه من معجزاتِ  فيه معجزةٌ  الحديثَ ھذا  إن :   ارابعً 
 فقد رأى النبيُّ ؛ ھذا الحديث ما كان في  الغيبيات منھا  عن بعضِ   هأطلع نبيَّ   هللاَ ؛ ألن   عند هللا 
  ِقط غم أنه لم يركب البحرَ ت شھيدة بعد عبور البحر رُ ستمو ) َحَرامٍ  أُمِّ  ( ه أنھافي منام   ،  وذلك

  أرقن؛   معاويةَ  في زمانِ   حدث ما أخبر بهو  ما مات النبيُّ وبعد ...ستيقظ ضحك وأخبرھااحينما 
 .َجْت ِمْن اْلبَْحِر فََھلََكتْ فََرِكبَْت اْلبَْحَر َزَماَن ُمَعاِويَةَ فَُصِرَعْت َعْن َدابَّتَِھا ِحيَن َخرَ "  الروايةِ  بقيةِ ذلك في 

ِ :اْستَْيقَظَ َوُھَو يَْضَحُك فَقُْلُت   للبخاريأخري  وفي روايةٍ  تِي  :قَالَ  ؟ َما يُْضِحُكَك يَا َرُسوَل هللاَّ نَاٌس ِمْن أُمَّ
ِ َكَما قَاَل فِي اأْلُولَى قَالَتْ  ِ فَقُْلُت يَا َرسُ  :ُعِرُضوا َعلَيَّ ُغَزاةً فِي َسبِيِل هللاَّ َ أَْن يَْجَعلَنِي ِمْنُھْم  :وَل هللاَّ اْدُع هللاَّ

لِيَن فََرِكبَْت اْلبَْحَر فِي َزَماِن ُمَعاِويَةَ ْبِن أَبِي ُسْفيَاَن فَُصِرَعْت َعْن َدابَّتَِھا ِحينَ  :قَالَ  َخَرَجْت  أَْنِت ِمْن اأْلَوَّ
  . " ِمْن اْلبَْحِر فََھلََكتْ 

 ھذا الرسولِ  معرفةِ  ىإلم ھبل يدعو ، األحوالِ من  بحالِ  المعترضينال يخدم  ھذا الحديثَ فإن  عليهو
 بعد خروجھا من البحر؛ ه بزمان بعيد بعد موتِ  أن أم حرام ستموت م علِ  ليتفكروا كيف،و الكريم 

   ؟ .....بذلك   كما أخبر
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ق من عند وأنه نبي صاد، ونبوءات ، صاحب معجزات   اھذا الحديث يدل على أن محمدً فإن  وعليه
  .... هللاِ 
  

  :مرتين  المسيح بأنه أھان أمه يسوع بان تخبرنا األناجيلإن  :   اخامسً 
ا نجيلإ في ذلكو !"  يَا اْمَرأَةُ : " لھا قائالً  العرسِ  حضورِ  في وسطِ   :األولى اَل 4 عدد2صحاح الإ يوحن قَ

  ....»ي بَْعدُ َما لِي َولَِك يَا اْمَرأَةُ؟ لَْم تَأِْت َساَعتِ «:لَھَا يَُسوعُ 
ةِ  ونجده يقول للمرأةِ   ة  الزاني َرأَةُ  ( نفس الكلم ا اْم ك ) يَ ا إفي  ،وذل ل يوحن ا 10عدد  8 إصحاحنجي فَلَمَّ

ِك؟ أََم يَا«:اْنتََصَب يَُسوُع َولَْم يَْنظُْر أََحًدا ِسَوى اْلَمْرأَِة، قَاَل لَھَا تَُكوَن َعلَْي َك اْلُمْش ْم أُولئِ َن ھُ ِك اْمَرأَةُ، أَْي ا َدانَ
  !! »أََحٌد؟

   !؟...... الزانيةِ  المرأةِ مع  اه لھمخاطبتِ  يسوع في ھل تساوت أم :وأتساءل
  !؟.....  النبيِّ  المعترضون على حديثِ الذي يرتضيه  واإلحسان ھل ھذا ھو البر

هُ َوجَ 19عدد 8 صحاحإال في إنجيل لوقاوذلك  في ..... أھان أَمه ، وأخوتَه أمام الجموع :الثانية اَء إِلَْيِه أُمُّ
عِ  بَِب اْلَجْم ِه لَِس لُوا إِلَْي ِدُروا أَْن يَِص ْم يَْق هُ، َولَ ائِلِينَ 20. َوإِْخَوتُ أَْخبَُروهُ قَ ا، «:فَ وَن َخاِرًج َك َواقِفُ َك َوإِْخَوتُ أُمُّ

  !! »ْسَمُعوَن َكلَِمةَ هللاِ َويَْعَملُوَن بِھَاأُمِّي َوإِْخَوتِي ھُُم الَِّذيَن يَ «:فَأََجاَب َوقَاَل لَھُمْ 21. »يُِريُدوَن أَْن يََرْوكَ 
الً يخبروننا   عترضينليت الم: سادًسا ة في دخل  لو أن رج ذا من الخلقِ ، بيت زاني دھا ھل ھ ات عن  وب
دخل  )شمشون(يسمي  إسرائيلي شاب رجل ليس بنبيٍّ  ؛ المقدس كتابِ ال في ذلك جاء :أقول ؟.... الكريمِ 

!! ...خطئها لبيانً أو  ابً اتأو ع عقوبةالعالمين  ل ربُّ ولم ينزّ ، الليل  نصفِ  إلىندھا ع باتو،  زانية بيتِ في 
ا عند خالته كما أننا نفعل ذلك يبيتُ   هللاِ  علينا أن رسولَ  نعيبويوبعد ذلك  ر !... جميًع ك أنق  سفرفي  ذل

اَك اْم1 عدد  16قضاة ال ةَ، َوَرأَى ھُنَ زَّ اثُمَّ َذھََب َشْمُشوُن إِلَى َغ َدَخَل إِلَْيھَ ةً فَ يِّينَ 2. َرأَةً َزانِيَ زِّ َل لِْلَغ ْد «: فَقِي قَ
ا ى ھُنَ وُن إِلَ ى َشْمُش ةِ . »أَتَ اِب اْلَمِدينَ َد بَ هُ ِعْن َل ُكلَّ هُ اللَّْي وا لَ ِه َوَكَمنُ اطُوا بِ ائِلِينَ . فَأََح هُ قَ َل ُكلَّ َدأُوا اللَّْي : فَھَ

هُ « بَاِح نَْقتُلُ ْوِء الصَّ َد َض َذ 3. »ِعَ◌ِ◌ْن ِل َوأََخ ِف اللَّْي ي نِْص اَم فِ مَّ قَ ِل، ثُ ِف اللَّْي ى نِْص وُن إِلَ طََجَع َشْمُش فَاْض
ِل ِمْصَراَعْي بَاِب اْلَمِدينَِة َواْلقَائَِمتَْيِن َوقَلََعھَُما َمَع اْلَعاِرَضِة، َوَوَضَعھَا َعلَى َكتِفَْيِه َوَصِعَد بِھَ  ى َرْأِس اْلَجبَ ا إِلَ

   .بَِل َحْبُرونَ الَِّذي ُمقَا
  !؟ ....الزانية المرأة ماذا كان يفعل شمشون إلى منتصف الليل عند :لءأتساو
   !؟ ...ويتعبد  أم ماذا ، أضجع عندھا ليقيم صالة الليل ھل  

  !؟...)الكتاب المقدس(وما الھدف من ذكر ھذه القصة في كتاٍب من المفترض أنه من عند هللاِ 
  

  ...!نبي اإلسالم جاء بجنة بھا زنا                                              
  

  ..وزواج ،وليس فيھا نعيم روحي، اجنة المسلمين فيھا زن
ھكذا أدعى المعترضون قائلين ھذه ھي الجنة التي أتى بذكرھا نبي اإلسالم فيھا زنى ،زواج ،وليس فيھا 

  .... يوجد فيھا زواجنعيم روحي بخالف المسيحية التي فيھا نعيم روحي فقط وال
  

  الرد على الشبھة
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  ....فما ھذا إال محض افتراءو إال ،إن من يدعي أن في الجنة زنا البد أن يأتي بالدليل أوالً : أوالً 
ھم ا بما صبروا في حياتِ الجنة ،وكذلك نعم أخرى حسية لھم جزءً  أھلِ  فھو من نعيمِ  وأما الزواج في الجنة

  :منھا تدلل على ذلك أدلة...الدنيا
ْجنَاھُمْ  َكَذلِكَ  :قوله -1  فِيھَا يَُذوقُونَ  اَل ) 55( آِمنِينَ  فَاِكھَةٍ  بُِكلِّ  فِيھَا يَْدُعونَ ) 54( ِعينٍ  بُِحورٍ  َوَزوَّ

  )57( ِظيمُ اْلعَ  اْلفَْوزُ  ھُوَ  َذلِكَ  َربِّكَ  ِمنْ  فَْضاًل ) 56( اْلَجِحيمِ  َعَذابَ  َوَوقَاھُمْ  اأْلُولَى اْلَمْوتَةَ  إاِلَّ  اْلَمْوتَ 
  )الدخان (
ْجنَاھُمْ  َمْصفُوفَةٍ  ُسُررٍ  َعلَى ُمتَِّكئِينَ  :قوله -2 يَّتُھُمْ  َواتَّبََعْتھُمْ  آَمنُوا َوالَِّذينَ ) 20( ِعينٍ  بُِحورٍ  َوَزوَّ  ُذرِّ

يَّتَھُمْ  بِِھمْ  أَْلَحْقنَا بِإِيَمانٍ   َوأَْمَدْدنَاھُمْ ) 21( َرِھينٌ  َكَسبَ  بَِما اْمِرئٍ  لُّ كُ  َشْيءٍ  ِمنْ  َعَملِِھمْ  ِمنْ  أَلَْتنَاھُمْ  َوَما ُذرِّ
ا َولَْحمٍ  بِفَاِكھَةٍ   لَھُمْ  ِغْلَمانٌ  َعلَْيِھمْ  َويَطُوفُ ) 23( تَأْثِيمٌ  َواَل  فِيھَا لَْغوٌ  اَل  َكأًْسا فِيھَا يَتَنَاَزُعونَ ) 22( يَْشتَھُونَ  ِممَّ
 ُمْشفِقِينَ  أَْھلِنَا فِي قَْبلُ  ُكنَّا إِنَّا قَالُوا) 25( يَتََساَءلُونَ  بَْعضٍ  َعلَى ْعُضھُمْ بَ  َوأَْقبَلَ ) 24( َمْكنُونٌ  لُْؤلُؤٌ  َكأَنَّھُمْ 

ُ  فََمنَّ ) 26( ِحيمُ  اْلبَرُّ  ھُوَ  إِنَّهُ  نَْدُعوهُ  قَْبلُ  ِمنْ  ُكنَّا إِنَّا) 27( السَُّمومِ  َعَذابَ  َوَوقَانَا َعلَْينَا هللاَّ   )28( الرَّ
 )الطور(
 اأْلََرائِكِ  َعلَى ِظاَللٍ  فِي َوأَْزَواُجھُمْ  ھُمْ ) 55( فَاِكھُونَ  ُشُغلٍ  فِي اْليَْومَ  اْلَجنَّةِ  أَْصَحابَ  إِنَّ   : قوله-3

 )يس (  )57( يَدَُّعونَ  َما َولَھُمْ  فَاِكھَةٌ  فِيھَا لَھُمْ ) 56( ُمتَِّكئُونَ 
  

ن حسية فقط ،وليس فيھا نعيم روحي بخالف للمسلمي بأن الجنة التي أتي بھا محمد إن ادعاءھم:  اثانيً 
  ....المسيحية التي فيھا نعيم روحي فقط وال يوجد فيھا زواج

  :أدعاء باطل من عدة أوجه
  ...إن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد ،وليس الجسد فقط: الوجه األول
  :ذلك دالئل منھا تدلل على إن أعظم نعيم أھل الجنة روحي ؛وھو رؤية الرب : الوجه الثاني

  )ق (  )35( َمِزيدٌ  َولََدْينَا فِيھَا يََشاُءونَ  َما لَھُمْ ) 34( اْلُخلُودِ  يَْومُ  َذلِكَ  بَِساَلمٍ  اْدُخلُوھَا : قوله-1
 نعيم، زيادة أعطيناھم ما على ولدينا يريدون، ما الجنة في المؤمنين لھؤالء :جاء في التفسير الميسر

  أھـ .الكريم هللا وجه إلى النظر أعظَُمه
]. 26: يونس[ }  َوِزيَاَدةٌ  اْلُحْسنَى أَْحَسنُوا لِلَِّذينَ { :  كقوله}  َمِزيدٌ  َولََدْينَا{ : وقوله :ابن كثير تفسير
 روى وقد. الكريم هللا وجه إلى النظر أنھا: الرومي سنان بن ُصَھيب عن مسلم صحيح في تقدم وقد

 مالك بن أنس عن اليقظان، أبي عمير بن عثمان عن القاضي، يكشر حديث من حاتم، أبي وابن البزار
  أھـ .جمعة كل في وجل، عز الرب، لھم يظھر: قال}  َمِزيدٌ  َولََدْينَا{ : وجل عز قوله في
  
  )26: يونس (  َوِزيَاَدةٌ  اْلُحْسنَى أَْحَسنُوا لِلَِّذينَ   : قوله-2

 عليھا، وزيادة الجنةُ، ونھى، أمر فيما فأطاعوه هللا عبادة أحسنوا الذين للمؤمنين :التفسير الميسر
 كما ذلة، وال غبار وجوھھم يغشى وال والرضوان، والمغفرةُ  الجنة، في تعالى هللا وجه إلى النظر وھي
  أھـ .أبًدا فيھا ماكثون الجنة أصحاب ھم الصفات بھذه المتصفون ھؤالء. النار أھل يلحق

 سبعمائة إلى أمثالھا عشر بالحسنة األعمال ثواب تضعيف  ھي}  اَدةَوِزيَ { : وقوله : تفسير ابن كثير
 عنھم، والرضا والُحور القُُصور من الجنان في هللا يعطيھم ما ويشمل] أيضا[ ذلك على وزيادة ضعف،
 من أعظم زيادة فإنه الكريم، وجھه إلى النظرُ  وأعاله ذلك من وأفضل أعين، قرة من لھم أخفاه وما

  أھـ . ورحمته بفضله بل بعملھم، يستحقونھا ال ،أعطوه ما جميع
فھو قول  ....المسيحية التي فيھا نعيم روحي فقط وال يوجد فيھا زواج: ا على قولھمھو ردً : الوجه الثالث

  :ھما نجيل متىإجاء ذلك في موضعين من كالم يسوع المسيح وليس آخر ؛ وتصور خاطئ يرد عليھم
َماَواِت، فَُكلُّ َما تَْربِطُهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْربُوطًا َوأُْعطِ 19 عدد 16إصحاح : األول يَك َمفَاتِيَح َملَُكوِت السَّ

َماَواتِ  َماَواتِ . فِي السَّ   .»َوُكلُّ َما تَُحلُّهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوالً فِي السَّ
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َماِء، َوُكلُّ ُكلُّ َما تَرْ : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ  18 عدد 18إصحاح  :الثاني بِطُونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْربُوطًا فِي السَّ
  .َما تَُحلُّونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوالً فِي السََّماءِ 

  .َوُكلُّ َما تَُحلُّونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوالً فِي السََّماءِ  :نالحظ من خالل ما سبق ھذه العبارة
،وال شك أن الزواج   في جنة الرب  حالل ليس بمحرم في الدنيا يكون حالالً  شيء أي أن :والمعنى

  ...حالل في الدنيا ،والفاكھة 
  - بفضل هللا –وذلك  ةالباطل تاسقوط االدعاء:  فعلى ما سبق يتبين لنا

  
  

                 
  !عمران بنةا مريمَ  ھنمننبيٌّ يتزوج النساء في الجنِة           

  
   .... ) ألمواتا(  اللواتي لم يراھن بالنساءِ  أنه يريد أن يتزوجَ   ىإل اإلسالمِ  وصل األمر برسولِ :  الواق

كثير  ابنتفسير ما جاء في  ذلك ھوالدليل على !!  في الجنةِ   عمران بنةا  اإلسالم يتزوج من مريم رسولُ 
ُمْسلَِماٍت  طَلَّقَُكنَّ أَْن يُْبِدلَهُ أَْزَواًجا َخْيًرا ِمْنُكنَّ  َربُّهُ إِنْ  َعَسى : 5آية  التحريم من سورةِ  الخامسةلآلية 

 ؟؟  ثَيِّبَاٍت َوأَْبَكاًرا :  ه في قولِ  ايدً دوتح َوأَْبَكاًرا  ُمْؤِمنَاٍت قَانِتَاٍت تَائِبَاٍت َعابَِداٍت َسائَِحاٍت ثَيِّبَاتٍ 
  

 الرد على الشبھة •
  

 اعتراضھم على المعترضوناستشھد بھا التي و، ه في تفسيرِ  كثيرٍ  ابنُ  إن األحاديث التي ذكرھا  :  أوالً 
في  سامي بن محمد سالمة ، وكذلك المحقق له الشيخ  ه في تفسيرهنفسُ  كثيرٍ  ال تصح كما قال ابنُ 

  .الھامش
 طريق من"  -السالم عليھا- مريم " ترجمة في عساكر ابن الحافظ وذكر : - رحمه هللاُ  - ابُن كثير قال 

 جاء: قال عمر ابن عن ومجاھد، الضحاك عن عمر، بن صالح بن محمد حدثنا) 2( سعيد بن ُسَوْيد
 قََصب، من الجنة في ببيت ويبشرھا السالم، يقرئھا هللاَ  إن: فقال خديجة بموت  هللا رسولِ  إلى جبريل
 آسية وبيت عمران بنت مريم بيت بين جوفاء لؤلؤة من َصَخب، وال فيه نََصب ال) 3( اللھب من بعيد
  ) .4( مزاحم بنت
 في وھي خديجة، على دخل  النبيَّ  أن: عباس ابن عن عكرمة، عن ،الھزلي بكر أبي حديث ومن

 وھل هللا، رسول يا: فقالت". السالم مني فأقرئيھن ضرائرك لقيت إذا ، خديجة يا: "فقال الموت
 أخت وكلثم فرعون، امرأة وآسية عمران، بنت مريم زوجني هللا ولكن ،"ال: "قال قبلي؟ تزوجت
  ) .5( أيًضا ضعيف". موسى
 شعيب، بن) 6( يونس حدثنا هللا، عبد بن النور عبد حدثنا عرعرة، بن إبراھيم حدثنا:  يعلى أبو وقال
 وكلثم عمران، بنت مريم الجنة في زوجني هللا أن أُْعلِمتُ : "  هللا رسول قال: قال أمامة أبي عن
 وروي ضعيف أيًضا وھذا ) .7( هللا رسول يا لك ھنيئًا: فقلت". فرعون مرأةا وآسية موسى، أخت

  أھـ. داود أبي ابن عن مرسال
__________  

  .للطبراني الكبير المعجم من المطبوع في عليه أقع لم) 1(
  ".سعد بن : "أ في) 2(
  ".اللھو من: "أ في) 3(
  .بدمشق يالعلم المجمع. ط" النساء تراجم) "383ص( دمشق تاريخ) 4(
  .بدمشق العلمي المجمع. ط" النساء تراجم) "384 ص( دمشق تاريخ) 5(
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  .للطبراني الكبير المعجم من والمثبت" يوسف : "ھـ أ، م، في) 6(
 النور عبد طريق من) 4/459( الضعفاء في يالعقيل و) 8/309( الكبير المعجم في الطبراني ورواه) 7(
   ". بمحفوظ وليس : " العقيلي الق كذاب، النور وعبد به، هللا عبد بن
  
 ، بالضعفِ  تِ الروايا تلكأنه حكم على نجد ؛  كثيرٍ  بنُ اعلى ما ذكره  االضطالعِ  بعدالمالحظ إن  :◌ُ قلت 
   ..........عدم صحتھا بو

  ؟)  اضعيف جدً  ( لفظ المعترضون ھل قرأ: ھو والسؤال الذي يطرح نفسه
  !؟ ويلقون بالشبھات جھالً  ، الصحيح من الضعيف ن الحديثَ ال يعرفوأم أنھم  تعاموا عنه ؟ أم أنھم  
  .الجھل  : والثاني ، الكذبوالتدليس  : ألولا :على أمرينإنما يدل ؛ھذا وإن دل  
  

  اعتراضھمعلى  الذي استشھدوا ھم  بهه في تفسيرِ  - رحمه هللاُ  - كثيرٍ  بنِ ا ال أكتفي بتضعيفِ إنني   :ثانيا  
  :ألحاديث الشيخ األلباني في األتيضعف ھذه ا :وأقول .....

 في زوجني  هللاَ  إن " : قال  3534برقم  - رحمه هللاُ  - الصغير للشيخ األلباني الجامعِ  يفِ ضع  -1
  ." موسى أخت و فرعون امرأة و عمران بنت مريم الجنةِ 

 بنت مريم الجنة في زوجني قد  هللاَ  أن شعرت أما :"  قال  3160برقم االجامع أيضً  ضعيفِ  -2
  ." ؟ فرعون امرأة و موسى أخت كلثم و عمران

السابقين  من األمواتِ  ولغيرھا لمريمَ  اسيكون زوجً   خبر بأنهيُ لم    ففيه أن النبيَّ  وأما الحديث الصحيح
 مريم بعد الجنة أھل نساء سيدات : " قال  1424برقم  الصحيحةِ  السلسةِ وھو في  .....في الجنةِ  له

   ."فرعون امرأة وآسية خديجة و اطمةف:  عمران بنت
    

   :أتساءل سؤالين ......هما قالوو، صحة الحديث  جدالً أفترض  إنني  :ا  ثالثً 
  ! ؟ ....العيب في ذلك ھو وما! ؟ الحرام في ذلكھو  ما :األول
  !الضعيفة أنه سيزني بھا في الجنة أم يتزوجھا ؟ في الروايةِ   خبر النبيُّ أھل 

  ! أنه سيتزوجھا أخبر: الجواب 
  !؟وإن كان في الجنةِ ،الساعة  قيامِ  ىلإ دم من لدن آ الزواج حرام في أي شرعيةٍ ھل :الثاني
  . ال:الجواب

المطھرة التي حافظت  الطاھرة لمريم  العذراء ھذا جزاء :قولأالضعيف  بتأويل ھذا الحديثِ  ولو قمتُ 
ليكون الجزاء من  رفته البشرية ھو محمد بأفضل إنسان ع  يزوجھا هللاُ ؛ ھا في الدنياعلى عرضِ 

  ثم يرزقھا بمحمدٍ ،  هھا في جنتِ ينعمُ و في اآلخرةِ   ھا هللاُ عفُ يھا في الدنيا كما عفت نفسَ ف ؛ العمل جنسِ 
 والحديث ال يصح وال نعترف به، ھذا أن صح الحديث أصال ً! ما المانع من ذلك ؛ ا لھا خير إنسان زوجً 
  .لما سبق بيانه
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  ...!نبيُّ اإلسالم  يتزوج أكثر من المسلمين                                        

أنتم أيھا المسلمون تتزوجون من أربعة فقط،ورسول اإلسالم  :ھناك شبھة مثارة دوًما ،يقول أصحابُھا
  ! ؟....ھل ھذا تناقض ،أم أنه ھذا للمتعة له فقط دون المسلمين..تزوج اثنا عشرة زوجه

  

  على الشبھة  الرد
  

كما كانت ھذه الخصائص لمن قبله من .... هه عند ربِّ خصائص له دون غيره لمكانتِ   إن للنبيِّ :أوالً 
  .... الكثيرون من المسلمين يحتملھا المن ھذه الخصائص ف ....األنبياء 

  :)212ص / 14ج( في تفسيره يقول القرطبيُّ 
  :فتسعة عليه فرض ما فأما 
  .المزمل أيھا يا: "  لقوله مات، أن إلى عليه باواجً  كان الليل قيام إن: يقال بالليل، التھجد - األول 
  .اآلية]  2 - 1: المزمل" [  الليل قم

: اإلسراء" [  لك نافلة  به فتھجد الليل ومن: "  بقوله نسخ ثم عليه اواجبً  كان، أنه والمنصوص
  .وسيأتي]  79

  .ىالضح - الثاني
  .األضحى -  الثالث

  .التھجد قسم في يدخل وھو الوتر، -  لرابعا
  .السواك -  الخامس
  .امعسرً  مات من دين قضاء - السادس
  .الشرائع غير في األحالم ذوي مشاورة - السابع
  .النساء تخير - الثامن
  .أثبته عمالً  عمل إذا - التاسع
 جوازه، على يدل ذلك ىعل لغيره إقراره الن وأظھره، أنكره منكرا رأى إذا عليه يجب وكان: غيره زاد
  .البيان صاحب ذكره

  : عشرة فجملته عليه حرم ما وأما
  .آله وعلى عليه الزكاة تحريم - األول
  .باختالف تفصيل آله وفي عليه، التطوع صدقة - الثاني
  .يجب عما ينخدع أو يضمر، ما خالف يظھر أن وھو ،األعين  خائنة -  الثالث
  القول له النأ ثم إذنه عند الكفار بعض ذم وقد

  .دخوله عند 
  .محاربه وبين بينه هللا يحكم أو عنه يخلعھا أن  المته لبس إذا عليه هللا حرم -  الرابع

  .متكئا األكل -  الخامس
  .الرائحة الكريھة األطعمة أكل - السادس
  .وسيأتي بأزواجه، التبدل - السابع
  .صحبته تكره امرأة نكاح - الثامن
  .تابيةالك الحرة نكاح - التاسع
  .األمة نكاح - العاشر
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  .وتطھيرا له تنزيھا غيره على يحرمھا لم أشياء عليه هللا وحرم
 تتلو كنت وما: "  هللا قال لمعجزته وبيانا لحجته تأكيدا وتعليمه، الشعر وقول الكتابة عليه هللا فحرم
  ]. 48: العنكبوت"  [  بيمينك تخطه وال كتاب من قبله من

  .المشھور ھو واألول كتب، حتى مات ما  بيَّ الن أن النقاش وذكر
 أزواجا به متعنا ما إلى عينيك تمدن ال: "  هللا قال الناس، به متع ما إلى عينيه يمد أن عليه وحرم
  .اآلية]  88: الحجر" [  منھم
  :عشر ستة فجملته له أحل ما وأما

  .المغنم صفي - األول 
  .الخمس أو الخمس بخمس االستبداد - الثاني
  .الوصال -  الثالث
  .نسوة أربع على الزيادة -  الرابع

  .الھبة بلفظ النكاح -  الخامس
  .ولي بغير النكاح - السادس
  .صداق بغير النكاح - السابع
  .اإلحرام حالة في نكاحه - الثامن
  .وسيأتي عنه، األزواج بين القسم سقوط - التاسع
  .نكاحھا له وحل القھا،ط زوجھا على وجب امرأة على بصره وقع إذا - العاشر
  .المعنى ھذا من زيد قصة في للعلماء ما مضى وقد الحرمين، إمام قال ھكذا: العربي أبن قال

  .صداقھا عتقھا وجعل صفية أعتق أنه - عشر الحادي
  .اختالف فيه حقنا وفي إحرام، بغير مكة دخوله -  عشر الثاني
  .بمكة القتال -  عشر الثالث
  .رثيو ال أنه -  عشر الرابع
 إال له يبق ولم ملكه، أكثر عنه زال بالمرض الموت قارب إذا الرجل الن التحليل قسم في ھذا ذكر وإنما
  بيانه تقرر ما على  هللا رسول ملك وبقي خالصا، الثلث
  .أيضا بيانه"  مريم"  وسورة ، المواريث آية في

  .الموت بعد من زوجيته بقاء - عشر الخامس
  .تنكح فال عليھا حرمته تبقى امرأة طلق إذا - عشر السادس
  .مواضعھا في مفصال معظمھا تقدم الثالثة األقسام وھذه

  .تعالى هللا شاء إن وسيأتي
 نفسه على يخاف معه ھو من كان وإن والعطشان، الجائع من والشراب الطعام أخذ  له  وأبيح[ 

  ]. 6: حزاباأل" [  أنفسھم من بالمؤمنين أولى النبي: " تعالى لقوله الھالك،
  .بنفسه  النبي يقي أن المسلمين من أحد كل وعلى
  .لنفسه يحمي أن له وأبيح
  .الغنائم بتحليل هللا وأكرمه
  .وطھورا مسجدا والمته له األرض وجعلت
  .المساجد في إال صالتھم تصح ال]  من[  األنبياء من وكان
  .شھر مسيرة من العدو يخافه فكان بالرعب، ونصر
  .بعض دون الناس بعض إلى الواحد يبعث األنبياء من قبله من كان وقد الخلق، كافة إلى وبعث
  .وزيادة قبله األنبياء كمعجزات معجزاته وجعلت
  .الصخرة من الماء وانفجار العصا موسى معجزة وكانت
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  .  أصابعه بين من الماء وخرج  للنبي القمر أنشق وقد
  .واألبرص الكمها وإبراء الموتى إحياء  عيسى معجزة وكانت
  .أبلغ وھذا إليه، الجذع وحن  النبي يد في الحصى سبح وقد

 جعلت ولھذا القيامة، يوم إلى باقية فيه معجزته وجعل له، معجزة القرآن جعل بأن عليھم هللا وفضله
  ]. القيامة يوم إلى تنسخ ال مؤبدة نبوته

  !؟..ھل ھذا تناقض..زوجه ورسول اإلسالم تزوج اثنا عشرة: ا على قولھمكان ما سبق ردً 
  

  :فھو باطل لوجھين ...للمتعة  أكثر من المسلمين  أما عن قولھم أن كثرة النساء للنبي:اثانيً 
فلو كان األمر للمتع ...ال يرجى منھا النكاح منكلھن ثيبات إال عائشة ،ومنھن   أن زوجات النبيِّ :األول

  ...الجميالت لتزوج األبكارَ 
ال يحل له أن يطلق ويتزوج ولو   ألن النبيَّ ؛جًدا  بكثيرٍ   قد يتزوج أكثر من النبيِّ  إن المسلمَ : الثاني

  :يدلل على ذلك اآلتي...أعجبته امرأة ،أما المسلم فيطلق ويتزوج بقدر هللا أكثر من خمسين
 َملََكتْ  َما إاِلَّ  ُحْسنُھُنَّ  أَْعَجبَكَ  َولَوْ  َواجٍ أَزْ  ِمنْ  بِِھنَّ  تَبَدَّلَ  أَنْ  َواَل  بَْعدُ  ِمنْ  النَِّساءُ  لَكَ  يَِحلُّ  اَل  : قوله-1

ُ  َوَكانَ  يَِمينُكَ    )األحزاب()52( َرقِيبًا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ
  ... أن يطلق ويتزوج غيرھن إذن ال يحل له 

تَانِ  الطَّاَلقُ :  قوله-2 ا تَأُْخُذوا أَنْ  لَُكمْ  ِحلُّ يَ  َواَل  بِإِْحَسانٍ  تَْسِريحٌ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَإِْمَساكٌ  َمرَّ  آتَْيتُُموھُنَّ  ِممَّ
ِ  ُحُدودَ  يُقِيَما أاَلَّ  يََخافَا أَنْ  إاِلَّ  َشْيئًا ِ  ُحُدودَ  يُقِيَما أاَلَّ  ِخْفتُمْ  فَإِنْ  هللاَّ  ُحُدودُ  تِْلكَ  بِهِ  اْفتََدتْ  فِيَما َعلَْيِھَما ُجنَاحَ  فاََل  هللاَّ
 ِ ِ  ُحُدودَ  يَتََعدَّ  َوَمنْ  تَْعتَُدوھَا فاََل  هللاَّ   )البقرة()229( الظَّالُِمونَ  ھُمُ  فَأُولَئِكَ  هللاَّ
 ِمْنُكمْ  َعْدلٍ  َذَويْ  َوأَْشِھُدوا بَِمْعُروفٍ  فَاِرقُوھُنَّ  أَوْ  بَِمْعُروفٍ  فَأَْمِسُكوھُنَّ  أََجلَھُنَّ  بَلَْغنَ  فَإَِذا : قوله-3

ھَاَدةَ  َوأَقِيُموا ِ  الشَّ َّ ِ  يُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ  بِهِ  يُوَعظُ  َذلُِكمْ  ِ َّ َ  يَتَّقِ  َوَمنْ  اآْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِا  َمْخَرًجا لَهُ  يَْجَعلْ  هللاَّ
 )الطالق()2(

   النبيُّ  ا،أم بقدر هللا نويتزوج غيرھ ن،أو يطلقھ نويطلق منھ ،إذن يحل للمسلم أن يتزوج أربعة
  ....فال يحل له أن يطلق ويتزوج

  ؟... أيھما من يتزوج أكثر المسلم المتبع أم النبي :ي يطرح نفسه ھو ويبقى السؤال الذ
  .ھذا ھو:الجواب  

 اإلسالمِ  فقط،ورسولُ  أنتم أيھا المسلمون تتزوجون من أربعةٍ : ا على  قولھمكان ما سبق ردً وعليه ف
  ! ؟..المسلمين بقية ھذا للمتعة له فقط دونف ....تزوج اثنا عشرة زوجه

  
  
  !من دنياكم النساء بب إليَّ حُ  :نبيٌّ يقول                                               

  
 لقِ ھل ھذا من خُ  : ثم سألوا قائلين ...حتى كانت تشغل فكره اا جمً حبً  كان يحب النساءَ  اأن محمدً زعموا 

عيني في  قرةُ و جعلت  ، و الطيب، النساء :  بب إلي من دنياكمحُ "  :فقال ، صرح بذلك لقد !؟نبياءِ األ
   ." الصالةِ 
  .3124 رقمحديث  الجامعصحيح انظر 

  
  الرد على الشبھة •

  
.                                                                واالمعنى كما فھملكن ليس و،  صحيحٌ  الحديثَ  ھذا إن  :  أوالً 
                                                        .  السقيم من الفھمِ آفته و   ****ا صحيحً  قوالً◌ً  كم من عائٍبٍ◌◌ٍ و
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 من عند هللاِ  برسالةِ  من السماءِ  ملكٌ  جاءھمفلو  الكريم؛لھذا النبي  األخطاءِ  تصيدِ  بحثون عنھم يأن
  . ..وأفعاله لفعلوا هرسالتِ  طعنوا فيي وأرادوا أن

  ...  ھو الذي حبب للنبيِّ  أن هللاَ  :أي ؛ " دنياكممن  إليبب حُ "   : قوله
 والدارَ  لم يكن يريد الدنيا بل يريد هللاَ   ألنه؛ من الدنيا   ولم يقل  "من دنياكم "  : هقولَ  الحظن 
ُ  َرِضيَ  - عباسٍ  عن ابنِ  439 الصحيحة  برقم السلسةِ  في  وذلك.... ةخرآلأ  أن رسولَ  :- َعْنُھَما هللاَّ

ً ! يا نبي هللا  :فقالدخل عليه عمر وھو على حصير قد أثر في جنبه   هللاِ  ثر من أو لو اتخذت فراشا
إال كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت  الدنيا؛ما مثلي ومثل ! لي وللدنيا ؟  ما" :فقالھذا ؟ 

  ." شجرة ساعة من نھار ثم راح وتركھا
   ....يصيبھا  لم يكن يبحث عن دنيا  محمدٌ  اإذً 
؛  " والنساء"  : وله قو ، الجميلةالطيبة  الرائحة :أي؛  " لي من دنياكم الطيبإبب حُ  " :ه ولُ ق

  .له أحلھن هللاُ  اللواتيھن الزوجات 
 من الطيبِ أجمل   ؛ ما رأته عيني من دنياكم أجمل :أي ؛ " الصالةِ  في عيني علت قرةُ جُ و " : ه ولُ ق 

  ...  هللاِ وھى الوقوف بين يدي :الصالة  .) لحاتالصا الزوجات( من النساءِ  وأجمل، 
  :ذلك ما جاء في اآلتي يقوي

لم تصنع  :لهحتى تورمت قدماه فقيل   قام النبيُّ  :قال عن المغيرة  5045 برقم  صحيح مسلم -1
  .  "ا شكورا عبدً  أفال أكونُ "  :قالك وما تأخر ؟ فر لك ما تقدم من ذنبِ ھذا وقد غُ 

   .َصلَّى أَْمرٌ  َحَزبَهُ  إَِذا  النَّبِيُّ  َكانَ  :قَالَ  ُحَذْيفَةَ  َعنْ  1124برقم  سنن أبي داود -2
  الجامع صحيح في 4703:  رقم حديث انظر)  حسن( :األلباني تحقيق

 فَتََحسَّْستُ ، نَِسائِهِ  بَْعضِ  إِلَى َذَھبَ  أَنَّهُ  فَظَنَْنتُ  لَْيلَةٍ  َذاتَ  النَّبِيَّ  اْفتَقَْدتُ  :قَالَتِ  َعائَِشةَ  َعنْ  مسند أحمد-3
 لَفِي إِنَّكَ  ،َوأُمِّي أَْنتَ  بِأَبِي:  فَقُْلتُ  أَْنتَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َوبَِحْمِدكَ  ُسْبَحانَكَ  يَقُولُ  َساِجدٌ  أَوْ  َراِكعٌ  ُھوَ  فَإَِذا َرَجْعتُ  ثُمَّ 

  .آَخرَ  َشأْنٍ  لَفِي َوإِنِّي، َشأْنٍ 
  .جريج ابن على فيه اختلف إسناد ھذاو،  صحيح حديث:  األرنؤوط شعيب تعليق 

  ....  محمدٍ : مثل ،    العبوديةَ حقق  الً تعرف رجلم  فإن البشريةَ  وعليه
والدليل ، دعاء باطل ا؛  شيءٍ  أيمن  رالنساء أكثكان يحب  نه بأ :قولذي يال  مھاءدعان إف وبالتالي 

 " الصالة في عينيعلت قرة وجُ  " : النبيُّ ل ففيه يقو؛ على شبھتھم  بهھم وا استشھد الذيالحديث نفسه 
  ...... هما تقر به عين أجمل أنھا :أي ؛

ه، حولَ من  عَ شبِ يجوع لُ  كانف ؛ الحياةِ  فيه زھدِ و  ه،لعبادتِ  بيانٌ  ففيھا ...ھالقارئِ  واضحةً سيرته ثم إن 
 كانت في بيته دنانير ةستب هقبل موتِ  ويأمر بالتصدق  ر والشھران وال يوقد في بيته نار ،ويمر عليه الشھ

  ......يھوديعند  مرھونةويموت ودرعه  ،
  

فقط دون بقية  "النساء بب إلي من دنياكم حُ "  :  هقولِ ھو في  لنااسؤ من المقصدَ  نإ : قيل نإ  :  اثانيً 
لدليل وا، الزوجات  :أي؛  له  هللاُ  نأحلھ اللواتيھن النساء أن نتُ وبيّ ، ذلك  استشعرتُ : ◌ُ قلت ؟الحديث

  :اآلتي ثبت ذلك في؛ قط  له لال تح أةِ مرا ه يدَ مس يدتلم  أنه ذلك على 
ُ  َرِضيَ  -  َعائَِشةَ  َعنْ  6674 برقم البخاري صحيحِ  -1  النَِّساءَ  يُبَايِعُ   النَّبِيُّ  َكانَ :قَالَْت  - َعْنَھا هللاَّ

ِ  يُْشِرْكنَ  اَل { اآْليَةِ  بَِھِذهِ  بِاْلَكاَلمِ  َّ ِ  َرُسولِ  يَدُ  َمسَّتْ  َوَما :قَالَتْ  } اَشْيئً  بِا   .  يَْملُِكَھا اْمَرأَةً  إاِلَّ  اْمَرأَةٍ  يَدَ   هللاَّ
  .." النساءصافح أ ال ينإ " :العقبة ةِ بيع في  قال 2513 رقم الجامع صحيح -2
  .....هأعدائِ أو من  ه أصحابِ من  واحدٍ  ةَ أنه اشتھى زوج اأبدً   لم يصح عنه  -3
حبب  يلذاھو  أن هللاَ  :أي ؛ "من دنياكم النساء إليبب حُ  ": قوله من  الجميلةاني ومن المع 
 توأدت كانت نوالب، تباع وتشترى  الجاھليةِ في  أةُ كانت المر حيث ؛ حقوقھنئھن اعطإالنساء ب  لنبيِّ ل

ورفع  ، حقوقھن نبإعطائھالنساء   للنبيِّ   فحبب هللاُ  ....)المھر (قھا اخذ الوالدان صدويأ ،ةوھي حي

www.kalemasawaa.com



 99

عدد  15إصحاح  نيويِّ الّ سفر اكما يذكر ، المقدس  كتابِ ال فيھا حالُ ھو كما  ةنجس تليس  يھمكانتھن ف
25/28.   
   .276 رقم البخاريصحيح  " . يَْنُجسُ  اَل  اْلُمْؤِمنَ  إِنَّ  : " بل قال النبيُّ  
كامل  الً رج كان يدل على أنهة الحديث فقط دون بقي " النساء من دنياكم  بب إليّ حُ ":   هقولَ ثم إن  

أي من أو ، المقدسِ  كتابِ لامن ھناك ما يمنع  فھل ه حقِ كمال ال صفة نقص في  ةي صفھف الرجولة
  !؟ ويعطيھن حقوقھن )الزوجات(  النساءَ  يحبُ  نبيَّ ال أنكتاب على وجه األرض 

 عن تصورِ  عماھم وكرهٍ  حقدٍ  نابع عن ...وتعلق قلبه بھن، بولعه للنساء   هللاِ  لرسولِ  اتھامھمثم إن 
 يوتارة يطعنون ف،الزواج من نه رجل يشتھى النساء فأكثرإ: يقولون  فتارةً  التناقضِ  يقطھم فأسف الحقيقةِ 

   ....ه لطعن في أخالقِ ل الغمزبرجولته 
  

  ........له ال تحل  ةولم تمس يده يد امرأ، ه كان يحب زوجاتَ   امحمدً  إن: ا ثالثً 
 ، داود النبيِّ  :مثل ، كتاب المقدس ال في نبياءألابعض حال  ھوأن يزني كما   البد للنبيِّ  ھل :لاءأتسو 
  !؟ بنبوته  المعترضونحتى يعترف  .. النبي لوط و
الموصوف  سليمانَ لالمقدس  الكتابُ سب نَ  مابكتفي نني أإف  ھمالمتبادر على أذھانِ  النساءِ  وأما عن حبِ  

ِ حتى  ؛ اا جمً حبً  النساءَ  يحبُ  كان فيه بأنه في  وذلك ...)العشتروت ( ھنأللھتِ وتقرب  بسببھن كفر با
ُموآبِيَّاٍت : َوأََحبَّ اْلَملُِك ُسلَْيَماُن نَِساًء َغِريبَةً َكثِيَرةً َمَع بِْنِت فِْرَعْونَ 1عدد 11 األول إصحاح سفر الملوك 

ونِيَّاٍت َوأَُدوِميَّاٍت َوِصيُدونِيَّا بُّ لِبَنِي إِْسَرائِيلَ 2ٍت َوِحثِّيَّاٍت َوَعمُّ الَ تَْدُخلُوَن «: ِمَن األَُمِم الَِّذيَن قَاَل َعْنھُُم الرَّ
َوَكانَْت 3. فَاْلتََصَق ُسلَْيَماُن بِھُؤالَِء بِاْلَمَحبَّةِ . »إِلَْيِھْم َوھُْم الَ يَْدُخلُوَن إِلَْيُكْم، ألَنَّھُْم يُِميلُوَن قُلُوبَُكْم َوَراَء آلِھَتِِھمْ 

، فَأََمالَتْ  َراِريِّ يَِّداِت، َوثاَلَُث ِمئٍَة ِمَن السَّ َوَكاَن فِي َزَماِن َشْيُخوَخِة 4. نَِساُؤهُ قَْلبَهُ  لَهُ َسْبُع ِمئٍَة ِمَن النَِّساِء السَّ
بِّ إِلِھِه َكقَْلِب َداُوَد أَبِيهِ ُسلَْيَماَن أَنَّ نَِساَءهُ أََمْلَن قَْلبَهُ َوَراَء آلِھٍَة أُْخَرى، َولَْم يَُكْن قَْلبُ  فََذھََب 5. هُ َكاِمالً َمَع الرَّ

ونِيِّينَ  يُدونِيِّيَن، َوَمْلُكوَم ِرْجِس اْلَعمُّ رَّ فِي َعْينَِي 6. ُسلَْيَماُن َوَراَء َعْشتُوَرَث إِلھَِة الصِّ َوَعِمَل ُسلَْيَماُن الشَّ
بَّ تََماًما كَ  ، َولَْم يَْتبَِع الرَّ بِّ ِحينَئٍِذ بَنَى ُسلَْيَماُن ُمْرتَفََعةً لَِكُموَش ِرْجِس اْلُموآبِيِّيَن َعلَى اْلَجبَِل 7. َداُوَد أَبِيهِ الرَّ

ونَ  َوھَكَذا فََعَل لَِجِميِع نَِسائِِه اْلَغِريبَاِت اللََّواتِي ُكنَّ يُوقِْدَن 8. الَِّذي تَُجاهَ أُوُرَشلِيَم، َولُِمولََك ِرْجِس بَنِي َعمُّ
  .ْذبَْحَن آللِھَتِِھنَّ َويَ 
  

  !اءنبي يتمتع بالنس                                                
  

  :وذلك في اآلتي...إن رسول هللا استمتع بالنسوان: زعم أحدھم في أحدى الفضائيات قائالً 
 بن نالرحم عبد حدثنا:  قال سلم بن محمد بن هللا عبد أخبرنا - 3937 برقمصحيح ابن حبان -1

 حدثني:  قال الرحمن عبد بن أسيد حدثني:  قال األوزاعي عن الواحد عبد بن عمر حدثنا:  قال إبراھيم
 فال وجعي من برئت فإن حديثا محدثك إني:  له فقال حصين بن عمران عاد مطرفا أن:  دريك بن خالد
 حتى عنه ينھنا لم ثم  هللا رسول مع استمتعنا إنا:  لك بدا إن به فحدث لشأني مضيت ولو به تحدث
   رأيه رجل رأى  مات
  .صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب قال
ِ  َرُسولُ  تََمتَّعَ { ِعْمَرانَ  َحِديثِ  فِي لَهُ  ِرَوايَةٍ  َوفِي )  82ص /  1ج( تقريب األسانيد -2 ُ  َصلَّى هللاَّ  َعلَْيهِ  هللاَّ

  }َمَعهُ  فَتََمتَّْعنَا َوَسلَّمَ 
  

  الرد على الشبھة 
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إن المقصود بالمتع في الحديثين ليس التمتع بالنساء كما زعم ھذا المعترض الجاھل الجھول : أوالً 
  :وإنما المقصود ھو التمتع بالعمرة والحج لالتي.. المجھال 

  :أبدأ بالحديث األول الذي رواه ابن حبان ففيه ما يلي
  )واعتماره النبي حج في جاء ما( بابجاء في  الحديثَ أن -1
 وصف ذكر :أن الراوي للحديث ھو خالد بن دريك ،ففي نفس الصفحة التي تليھا نجد اآلتي  حظالمال-2

 حدثنا:  قال المثنى بن علي بن أحمد أخبرنا - 3938 الخبر ھذا في دريك بن خالد ذكره الذي االستمتاع
 ھالل بن دحمي عن شعبة أخبرنا:  قال كثير بن يحيى غسان أبو حدثنا:  قال حيان بن محمد بن موسى
 إن به ينفعك أن هللا لعل حديثا أحدثك أال:  حصين بن عمران لي قال:  قال هللا عبد بن مطرف عن

 فلما علي يسلم وكان يحرمه ولم فيه ينزل ولم عنه ينه ولم والعمرة الحج بين جمع  هللا رسول
   إلي رجع تركته فلما عني رفع أو ذھب اكتويت

  حصحي حديث:  األرنؤوط شعيب قال
،وليس التمتع االستمتاع بين الحج والعمرةھو  وصف االستمتاع الذي خالد بن دريك  في الحديث  إذن

  .…بالنسوان
  :فيه ما يلي:الحديث الثاني

 )َواْلقَِران َوالتََّمتُّعِ  اْلَحجِّ  إْفَرادِ  (الحديث جاء في باب-1
ْحَمنِ  َعْبدِ  َعنْ ا جاء في الباب الرويات التي قبله والتي بعده تفصله ،وتبين معناه ؛فھذا كل م-2  ْبنِ  الرَّ

ِ  َرُسولَ  أَنَّ { َعائَِشةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  اْلقَاِسمِ  } بِاْلَحجِّ  أََھلَّ { لَُھَما ِرَوايَةٍ  َوفِي ُمْسلِمٍ  لَْفظُ } اْلَحجَّ  أَْفَردَ  هللاَّ
ُ  َصلَّى يُّ النَّبِ  قَِدمَ { َعبَّاسٍ  َواْبنِ  َجابِرٍ  َحِديثِ  ِمنْ  َولِْلبَُخاِريِّ  ةِ  ِذي ِمنْ  َرابَِعةٍ  ُصْبحَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  اْلِحجَّ

ا َشْيءٌ  يَْخلِطُهُ  الَ  بِاْلَحجِّ  ُمِھلِّينَ   ُمَھلِّينَ  أَْقبَْلنَا{ َجابِرٍ  َحِديث فِي ُمْسلِمٌ  َوقَالَ } ُعْمَرةً  فََجَعْلنَاَھا أََمَرنَا قَِدْمنَا فَلَمَّ
ِ  َرُسولِ  َمعَ  ِحيحِ  بِإِْسنَادِ  َماَجهْ  اْبنُ  َوقَالَ } ُمْفَردٍ  بَِحجٍّ   هللاَّ  ُعَمرَ  اْبنِ  َحِديثِ  ِمنْ  َولُِمْسلِمٍ } اْلَحجَّ  أَْفَردَ { الصَّ
ِحيَحْينِ  َوفِي} ُمْفِرًدا بِاْلَحجِّ  أََھلَّ { ِ  َرُسولُ  تََمتَّعَ { ُعَمرَ  اْبنِ  َحِديثِ  ِمنْ  الصَّ ةِ  فِي هللاَّ  ُعْمَرةِ بِالْ  اْلَوَداعِ  َحجَّ

 ْبنِ  َوِعْمَرانَ  َعلِيٍّ  َحِديثِ  ِمنْ  َولُِمْسلِمٍ } بَِھا اْستَْمتَْعنَا ُعْمَرةٌ  َھِذهِ { َعبَّاسٍ  اْبنِ  َحِديثِ  ِمنْ  َولَُھَما} اْلَحجِّ  إلَى
ِ  َرُسولِ  َمعَ  تََمتَّْعنَا{ ُحَصْينٍ  ِ  ُسولُ رَ  تََمتَّعَ { ِعْمَرانَ  َحِديثِ  فِي لَهُ  ِرَوايَةٍ  َوفِي}   هللاَّ } َمَعهُ  فَتََمتَّْعنَا  هللاَّ
 بَْينَ  بَْينَُھَما َجَمعَ { ِمنْ  َولُِمْسلِمٍ } قََرنَ { لِلدَّاَرقُْطنِيِّ  ِرَوايَةٍ  َوفِي} َوُعْمَرةٍ  َحجٍّ  بَْينَ  َجَمعَ { لَهُ  ِرَوايَةٍ  َوفِي
 َحِديثِ  ِمنْ  َولِلنََّسائِيِّ } َوقََرْنت اْلَھْديَ  ُسْقتُ  إنِّي{ َراءِ اْلبَ  َحِديثِ  ِمنْ  َوالنََّسائِيُّ  َداُود َوإِلبِي} َواْلُعْمَرةِ  اْلَحجِّ 
ةِ  فِي قََرنَ { ُسَراقَةَ  َحِديثِ  ِمنْ  َوإِلْحَمدَ  ِمْثلُهُ  َعلِيٍّ   اْلَحجِّ  بَْينَ  َجَمعَ { طَْلَحةَ  أَبِي ِمْن َحِديثِ  َولَهُ } اْلَوَداعِ  َحجَّ

  ِمْثلُهُ  أَْوفَى أَبِي اْبنِ  َحِديثِ  ِمنْ  َولِْلبََراءِ  ِمْثلُهُ  قَتَاَدةَ  َوأَبِي َسِعيدٍ  بِيأَ  َحِديثِ  ِمنْ  وللدارقطني} َواْلُعْمَرةِ 
أن المعترض أقتطع رواية من موضعھا وترك ما قبلھا وما بعدھا : إذن من خالل ما سبق يتبين لنا 

  .... وھذا تدليس وكذب على مشاھديه ،لينال من رسول هللا
  

وا: متع جاء في كتاب هللا الكريم في قولهإن ھذا الت :ثانيًا ِ  َواْلُعْمَرةَ  اْلَحجَّ  َوأَتِمُّ َّ  فََما أُْحِصْرتُمْ  فَإِنْ  ِ
 ِسهِ َرأْ  ِمنْ  أًَذى بِهِ  أَوْ  َمِريًضا ِمْنُكمْ  َكانَ  فََمنْ  َمِحلَّهُ  اْلھَْديُ  يَْبلُغَ  َحتَّى ُرُءوَسُكمْ  تَْحلِقُوا َواَل  اْلھَْديِ  ِمنَ  اْستَْيَسرَ 

 يَِجدْ  لَمْ  فََمنْ  اْلھَْديِ  ِمنَ  اْستَْيَسرَ  فََما اْلَحجِّ  إِلَى بِاْلُعْمَرةِ  تََمتَّعَ  فََمنْ  أَِمْنتُمْ  فَإَِذا نُُسكٍ  أَوْ  َصَدقَةٍ  أَوْ  ِصيَامٍ  ِمنْ  فَفِْديَةٌ 
 اْلَمْسِجدِ  َحاِضِري أَْھلُهُ  يَُكنْ  لَمْ  لَِمنْ  َذلِكَ  َكاِملَةٌ  َعَشَرةٌ  تِْلكَ  َرَجْعتُمْ  إَِذا َوَسْبَعةٍ  اْلَحجِّ  فِي أَيَّامٍ  ثاََلثَةِ  فَِصيَامُ 
َ  َواتَّقُوا اْلَحَرامِ  َ  أَنَّ  َواْعلَُموا هللاَّ   )البقرة(  )196( اْلِعقَابِ  َشِديدُ  هللاَّ

  
  !ال تعليق اْلھَْديِ  ِمنَ  اْستَْيَسرَ  فََما اْلَحجِّ  إِلَى بِاْلُعْمَرةِ  تََمتَّعَ  فََمنْ   :نالحظ من اآلية

  
إن التمتع بالنسوان جاء في الكتاب المقدس وليس عندنا ،فحينما يأمر الربُّ نبيَّه ھوشع  أول ما كلمه :ثالثًا

ليتمتع بھا، وكذلك سليمان الذي رأى امرأة تستحم فأعجبته وزنا بھا،وكذلك ولوط  بأن يأخذ امرأةَ زنا
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ولنبيه ھوشع،ولسليمان،ولوط ،وزوجة يعقوب وذلك بحسب ما نسب الكتاب للرب، ...،وزوجة يعقوب
  :جاء ذلك في اآلتي....

  
بُّ ھُوَشَع، قَاَل 2عدد  1سفِر ھوشع إصحاح  وذلك  في...النبي ھوشع يزني بأمر الرب  -1 َل َما َكلََّم الرَّ أَوَّ

بُّ لِھُوَشعَ  بَّ اْذھَْب ُخْذ لِنَْفِسَك اْمَرأَةَ ِزنًى َوأَْوالََد ِزنًى، ألَنَّ األَ «: الرَّ . »ْرَض قَْد َزنَْت ِزنًى تَاِرَكةً الرَّ
  !!  فََذھََب َوأََخَذ ُجوَمَر بِْنَت ِدْبالَيَِم، فََحبِلَْت َوَولََدْت لَهُ اْبنًا3

سفر  ...وقتله غدًرا وحيلة ، وذلك لما رآھا وھي تستحم فأعجبته   النبي داود زنى بزوجة أوريا الحثي،  -2
نَِة، فِي َوْقِت ُخُروِج اْلُملُوِك، أَنَّ َداُوَد أَْرَسَل يُوآَب 1 ددع  11َصُموئِيل الثَّانِي إصحاح َوَكاَن ِعْنَد تََماِم السَّ

وَن َوَحاَصُروا ِربَّةَ  ا َداُوُد فَأَقَاَم فِي أُوُرَشلِيمَ . َوَعبِيَدهُ َمَعهُ َوَجِميَع إِْسَرائِيَل، فَأَْخَربُوا بَنِي َعمُّ َوَكاَن فِي 2. َوأَمَّ
.  تَْستَِحمُّ اْلَمَساِء أَنَّ َداُوَد قَاَم َعْن َسِريِرِه َوتََمشَّى َعلَى َسْطِح بَْيِت اْلَملِِك، فََرأَى ِمْن َعلَى السَّْطِح اْمَرأَةً َوْقِت 

ا أَلَْيَسْت ھِذِه بَْثَشبََع بِْنَت «: فَأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، فَقَاَل َواِحدٌ 3. َوَكانَِت اْلَمْرأَةُ َجِميلَةَ اْلَمْنظَِر ِجّدً
؟ فَأَْرَسَل َداُوُد ُرُسالً َوأََخَذھَا، فََدَخلَْت إِلَْيِه، فَاْضطََجَع َمَعھَا َوِھَي ُمطَھََّرةٌ ِمْن 4. »أَلِيَعاَم اْمَرأَةَ أُوِريَّا اْلِحثِّيِّ

فَأَْرَسَل َداُوُد 6. »إِنِّي ُحْبلَى«: فَأَْرَسلَْت َوأَْخبََرْت َداُوَد َوقَالَتْ َوَحبِلَِت اْلَمْرأَةُ، 5. ثُمَّ َرَجَعْت إِلَى بَْيتِھَا. طَْمثِھَا
فَأَتَى أُوِريَّا إِلَْيِه، فََسأََل َداُوُد 7. فَأَْرَسَل يُوآُب أُوِريَّا إِلَى َداُودَ . »أَْرِسْل إِلَيَّ أُوِريَّا اْلِحثِّيَّ «: إِلَى يُوآَب يَقُولُ 

. »اْنِزْل إِلَى بَْيتَِك َواْغِسْل ِرْجلَْيكَ «: َوقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا8. َوَسالََمِة الشَّْعِب َونََجاِح اْلَحْربِ  َعْن َسالََمِة يُوآبَ 
ةٌ ِمْن ِعْنِد اْلَملِكِ  َملِِك َمَع َونَاَم أُوِريَّا َعلَى بَاِب بَْيِت الْ 9. فََخَرَج أُوِريَّا ِمْن بَْيِت اْلَملِِك، َوَخَرَجْت َوَراَءهُ ِحصَّ

: فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا. »لَْم يَْنِزْل أُوِريَّا إِلَى بَْيتِهِ «: فأَْخبَُروا َداُوَد قَائِلِينَ 10. َجِميِع َعبِيِد َسيِِّدِه، َولَْم يَْنِزْل إِلَى بَْيتِهِ 
إِنَّ التَّابُوَت َوإِْسَرائِيَل َويَھُوَذا «: أُوِريَّا لَِداُودَ  فَقَالَ 11» أََما ِجْئَت ِمَن السَّفَِر؟ فَلَِماَذا لَْم تَْنِزْل إِلَى بَْيتَِك؟«

ْحَراِء، َوأَنَا آتِي إِلَى بَيْ  تِي آلُكَل َساِكنُوَن فِي اْلِخيَاِم، َوَسيِِّدي يُوآُب َوَعبِيُد َسيِِّدي نَاِزلُوَن َعلَى َوْجِه الصَّ
أَقِْم ھُنَا «: فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا12. »َحيَاِة نَْفِسَك، الَ أَْفَعُل ھَذا األَْمرَ َوأَْشَرَب َوأَْضطَجَع َمَع اْمَرأَتِي؟ َوَحيَاتَِك وَ 

َوَدَعاهُ َداُوُد فَأََكَل أََماَمهُ َوَشِرَب 13. فَأَقَاَم أُوِريَّا فِي أُوُرَشلِيَم ذلَِك اْليَْوَم َوَغَدهُ . »اْليَْوَم أَْيًضا، َوَغًدا أُْطلِقُكَ 
بَاِح 14 .َوَخَرَج ِعْنَد اْلَمَساِء لِيَْضطَِجَع فِي َمْضَجِعِه َمَع َعبِيِد َسيِِّدِه، َوإِلَى بَْيتِِه لَْم يَْنِزلْ  .َوأَْسَكَرهُ  َوفِي الصَّ

ا فِي َوْجِه اْجَعلُوا أُوِريَّ «: َوَكتََب فِي اْلَمْكتُوِب يَقُولُ 15. َكتََب َداُوُد َمْكتُوبًا إِلَى يُوآَب َوأَْرَسلَهُ بِيَِد أُوِريَّا
ِديَدِة، َواْرِجُعوا ِمْن َوَرائِِه فَيُْضَرَب َويَُموتَ  َوَكاَن فِي ُمَحاَصَرِة يُوآَب اْلَمِدينَةَ أَنَّهُ َجَعَل 16. »اْلَحْرِب الشَّ

اَربُوا يُوآَب، فََسقَطَ بَْعُض فََخَرَج ِرَجاُل اْلَمِدينَِة َوحَ 17. أُوِريَّا فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي َعلَِم أَنَّ ِرَجاَل اْلبَأِْس فِيهِ 
. فَأَْرَسَل يُوآُب َوأَْخبََر َداُوَد بَِجِميِع أُُموِر اْلَحْربِ 18. الشَّْعِب ِمْن َعبِيِد َداُوَد، َوَماَت أُوِريَّا اْلِحثِّيُّ أَْيًضا

ُسوَل قَائاِلً 19 فَإِِن اْشتََعَل 20َعْن َجِميِع أُُموِر اْلَحْرِب، ِعْنَدَما تَْفَرُغ ِمَن اْلَكالَِم َمَع اْلَملِِك «: َوأَْوَصى الرَّ
َمْن قَتََل أَبِيَمالَِك 21لَِماَذا َدنَْوتُْم ِمَن اْلَمِدينَِة لِْلقِتَاِل؟ أََما َعلِْمتُْم أَنَّھُْم يَْرُموَن ِمْن َعلَى : َغَضُب اْلَملِِك، َوقَاَل لَكَ 

وِر؟ فَقُلْ ْبَن يَُربُّوَشَث؟ أَلَْم تَْرِمِه اْمَرأَةٌ بِ  وِر فََماَت فِي تَابَاَص؟ لَِماَذا َدنَْوتُْم ِمَن السُّ : قِْطَعِة َرًحى ِمْن َعلَى السُّ
 .. »قَْد َماَت َعْبُدَك أُوِريَّا اْلِحثِّيُّ أَْيًضا

  
ا أَْخَرَب هللاُ ُمُدَن ا29عدد  19سفر التكوين إصحاح فيوذلك ....  زنا ببناته النبي لوط-3 ائَِرِة َوَحَدَث لَمَّ لدَّ

َوَصِعَد لُوطٌ 30 .ِحيَن قَلََب اْلُمُدَن الَّتِي َسَكَن فِيھَا لُوطٌ . أَنَّ هللاَ َذَكَر إِْبَراِھيَم، َوأَْرَسَل لُوطًا ِمْن َوَسِط االْنقاِلَبِ 
. فََسَكَن فِي اْلَمَغاَرِة ھَُو َواْبنَتَاهُ . ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجبَِل، َواْبنَتَاهُ َمَعهُ، ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْسُكَن فِي ُصوَغرَ 

ِغيَرةِ 31 ھَلُمَّ 32. أَبُونَا قَْد َشاَخ، َولَْيَس فِي األَْرِض َرُجٌل لِيَْدُخَل َعلَْينَا َكَعاَدِة ُكلِّ األَْرضِ «: َوقَالَِت اْلبِْكُر لِلصَّ
فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة، َوَدَخلَِت 33. »ينَا نَْسالً نَْسقِي أَبَانَا َخْمًرا َونَْضطَجُع َمَعهُ، فَنُْحيِي ِمْن أَبِ 

ِغيَرةِ 34. اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمَع أَبِيھَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَا : َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر قَالَْت لِلصَّ
نَْسقِيِه َخْمًرا اللَّْيلَةَ أَْيًضا فَاْدُخلِي اْضطَِجِعي َمَعهُ، فَنُْحيَِي ِمْن أَبِينَا . ُت اْلبَاِرَحةَ َمَع أَبِيإِنِّي قَِد اْضطََجعْ «

ِغيَرةُ َواْضطََجَعْت َمَعهُ، َولَْم يَْعلَْم 35. »نَْسالً  فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة أَْيًضا، َوقَاَمِت الصَّ
، َوھَُو »ُموآبَ «فََولََدِت اْلبِْكُر اْبنًا َوَدَعِت اْسَمهُ 37. فََحبِلَِت اْبنَتَا لُوٍط ِمْن أَبِيِھَما36اْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَا، بِ 
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ِغيَرةُ أَْيًضا َولََدِت اْبنًا َوَدَعِت اْسَمهُ 38. أَبُو اْلُموآبِيِّيَن إِلَى اْليَْومِ  وَن إِلَى ، »بِْن َعمِّي«َوالصَّ َوھَُو أَبُو بَنِي َعمُّ
  .اْليَْومِ 

  
  

ك في .... ) بلھة ( بزوجة أبيه ) روبين (زنا ابن يعقوب النبي  -3 وين إصحاح وذل مَّ 21عدد  35سفر التك ثُ
ْدرٍ  َدَل ِع هُ َوَراَء َمْج َب َخْيَمتَ َرائِيُل َونََص َل إِْس ي تِ 22. َرَح اِكنًا فِ َرائِيُل َس اَن إِْس َدَث إِْذ َك َك األَْرِض، أَنَّ َوَح ْل

يَِّة أَبِيِه، َوَسِمَع إِْسَرائِيلُ                                                      ال تعليق !  .َرأُوبَْيَن َذھََب َواْضطََجَع َمَع بِْلھَةَ ُسرِّ
                                          

 
 

  عمل إال التزوج بالنساء نبي ليس له                                            
  

  !اللھم ال حسد:قال ... منھا شلحه،وذلك قبل بستھزاء تهقال كبيرھم في فضائي
دليل والبرھان جاء في الناسخ  ك بال زوج بالنساء ،وذل ه عمل إال الت والمنسوخ محمد نبي اإلسالم ليس ل

اس ر النح ي جعف ال ) 635ص/ 1ج(ألب ر ق ن عم رة ب ا غف تق لم اس ال ا :ن د م غل لمحم زوج إال ش  الت
ُدونَ  أَمْ  :  هللا فأنزل ذلك على فحسدوه اسَ  يَْحُس ى النَّ ا َعلَ اھُمُ  َم ُ  آتَ نْ  هللاَّ لِهِ  ِم دْ  فَْض ا فَقَ َراِھيمَ  آلَ  آتَْينَ  إِْب

ا امرأة ألف  لسليمان كان ) النساء(   )54( َعِظيًما ُمْلًكا َوآتَْينَاھُمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ   حرة سبعمائة منھ
  .امرأة مائة لداود وكان

  !اللھم ال حسد: ا على ما سبقثم قال معقبا ساخرً 
  

  الرد على الشبھة   
  

اذب:أوالً  دلس وك ة وج...إن الدعي م ا طالعت  الرواي ولتُ دألنني لم ال: ھا تق رة بن عمر ق ا غف  قالت لم
  ...." فحسدوه التزوج إال شغل لمحمد ما:" اليھود
ن ناس تطلق على المؤمن أل...ا كم ادعى الكاذب المدلسأن اليھود ھم الذين قالوا ذلك ،وليس ناسً  حظالمال

  ...والكافر والمنافق
  
ق: اثانيً ن طري اءت م األمر ج ق ب ي تتعل ات الت رة، إن الرواي ولى غف دني م د هللا الم ن عب ر ب ي  عم فف

ا :يھود قالت: قال غفرة مولى عمر عن :) 202ص /8ج(الطبقات الكبرى البن سعد  هللا رسول رأت لم
ام من يشبع ال الذي ھذا إلى انظروا النساء يتزوج ا وهللا وال الطع ه م ة ل رة وحسدوه النساء إال ھم  لكث
 فأكذبھم أخطب بن حيي ذلك في أشدھم وكان النساء في رغب ما نبيا كان لو وقالوا بذلك وعابوه نسائه
ى وسعته هللا بفضل وأخبرھم هللا هنب عل ال ي ى الناس يحسدون أم :فق ا عل اھم م  يعني فضله من هللا آت

ة الكتاب إبراھيم آل آتينا فقد هللا رسول بالناس اھم والحكم ا وآتين ا ملك ا عظيم  بن سليمان هللا آتى م
 أم اوريا منھن امرأة مائة لداود وكانت سرية مائة وثالث مھيرة مائة سبع امرأة ألف له كانت داود

راھيم حدثني عمر بن محمد أخبرنا لمحمد مما أكثر فھذا الفتنة بعد تزوجھا النبي وددا بن سليمان  إب
ال طاوس عن حجير بن وھشام األحول سليمان عن المكي يزيد بن اد أبي بن وحدثني ق ه عن الزن  أبي
ال  هللا رسول عن ھريرة أبي عن األعرج عن ال :ق ى ألطوفن :داود بن سليمان ق رأة سبعين عل  ام
   واحدة كل ليلة في ييعن
  عمر بن عبد هللا المدني مولى غفرة:  إنه ليس بثقة عن المحققين كما يلي: قلت

   ) 415ص/7ج(قال صاحب تھذيب التھذيب  -1
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ات من روايته احتملت من باب في الطبقات في البرقي قال ار في الثق م خاصة والقصص األخب  يكن ول
  .ورقائق مراسالت صاحب كان غفرة مولى عمر الفقه أھل عن الرواية يتقن ممن
ين ابن عن الدوري وقال مرسلة عباس ابن عن وأحاديثه بأس به يكن لم البزار بكر أبو قال م مع  يكن ل
ه الساجي وقال بأس به ك ترك ال مال اتم أبي ابن وق ه عن ح م أبي ه أنسا يلق ل  عباس ابن عن وحديث

  .بالقوي وليس حديثه يكتب يالعجل وقال مرسل
  )ص1/721ج(احب تقريب التھذيب قال ص-2
ر  ن عم د ب دني هللا عب ولى الم رة م ة بضم غف اء وسكون المعجم ان ضعيف الف ر وك  من اإلرسال كثي

  . وأربعين ست أو خمس سنة مات الخامسة
   ): 7/156ج(قال صاحب الوافي بالوفيات  -3

ه وحدَّث عباس، ابن أدرك. ُغفرة المدني مولى المدني، هللا عبد بن عمر ال. عن دين شمس الشيخ ق : ال
ً  أدري فما د الدُّؤلي، األسود وأبي المسيَّب، بن وسعيد مالك، بن أنس عن رواية وله. ال أم سماعا  ومحم
  .كعب بن
أٌس، له ليس: حنبل بن أحمد قال نَّ  ب ر لك ه أكث ال. مراسيل حديث ين وق ره َمع وفِّي. ضعيف: وغي  سنة ت

  .لترمذيوا داود أبو له وروى ومائة، وأربعين خمس
  
  ....إنني أ فترض صحة الرواية التي فيھا ما قاله اليھود وھم خصم لنا:ثالثًا 

ون : يبقى سؤال يطرح نفسه وھو ذي يحاربونھم ويلق م ال ا ،وھ د بھ اء يُعت ود أعداء األنبي ھل شھادة اليھ
  !؟....عليھم التھم الترھات

  ....واالفتراءات ،وال مؤمن بناثم كيف  للمعترض أن يستشھد علينا بخصم لنا يدعي األكاذيب 
  انه بن زنا ،وذلك في  إن اليھود قد قالوا عن المسيح :  أقول

ا«:فَقَالُوا لَهُ . »أَْنتُْم تَْعَملُوَن أَْعَماَل أَبِيُكمْ 41عدد 8إنجيل يوحنا إصحاح  ْن ِزنً ْد ِم ٌد . إِنَّنَا لَْم نُولَ ا أٌَب َواِح لَنَ
 .»َوھَُو هللاُ 
؟ : ل ھاما يبقى سؤوأخيرً    ھذا ھوھل نحاسب يسوع المسيح بقول اليھود أنه ابن زنا والعياذ با

  
ا ه:  رابًع ُدونَ  أَمْ    :إن التفسير الصحيح لقول اسَ  يَْحُس ى النَّ ا َعلَ اھُمُ  َم ُ  آتَ نْ  هللاَّ لِهِ  ِم دْ  فَْض ا فَقَ  آلَ  آتَْينَ

   )النساء(  )54( َعِظيًما ًكاُملْ  َوآتَْينَاھُمْ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  إِْبَراِھيمَ 
  :التفسير الميسر عدة تفاسير منھا جاء في

ى  محمًدا أيحسدون بل ا عل اه م ة من هللا أعط وة نعم ى أصحابه ويحسدون والرسالة، النب ة عل  نعم
اع بالرسالة، والتصديق اإليمان، إلى التوفيق ين الرسول، واتب ون األرض، في والتمك ذا زوال ويتمن  ھ
لُ  من-  إبراھيم ذرية أعطينا فقد ھم؟عن الفضل ب، -قَْب ا التي الكت يھم هللا أنزلھ ا عل يھم أوحي وم  إل
 أھـ.واسعا ملكا ذلك مع وأعطيناھم مقروءا، كتابا يكن لم مما

  
  

  !كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحة؟: نبيٌّ يقول                                         
  

... وليتھكموا سخرية من خير األنام...كثيًرا لينالوا من عرض رسول هللا من الشبھات التي فرحوا بھا 
مكتوب على كل فرج " :ھو... ا ،وبه ألفاظ ليست حسنةا غريبً إن رسول اإلسالم قال حديثً : أنھم قالوا

  ...في تساؤالتھم  ومنھم من تطاول على زوجات النبي  "ناكحه 
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  الرد على الشبھة
  

ناكحه مكتوب على كل فرج  :"قال   ا فيه أن النبيَّ كلِّ كتب األحاديث فلم أجد حديثً إنني بحثت في  :أوالً 
 إنه روي :يقول) 63ص 2/ج( -رحمه هللاُ – مختصر الفتاوي المصرية البن تيميةإال إنني وجدته في " 

 هللا أن ريب ال لكن  النبي كالم جنس من ھو وليس ،اأيضً  اصحيحً  فليس ناكحة فرج كل على مكتوب
 كل العبد على فيكتب الملك يأمر هللا أن ثبت وقد عنده فذلك يفعلوه أن قبل العباد يفعل ما كل تعالى كتب

  أھـ....الروح فيه ينفخ أن قبل يفعله ما
  

  :صل له لالتيأإذن من خالل ما سبق نفھم أن الحديث ال 
  .أبدا يوجد في كتب األحاديثلم -1
  .  النبي كالم جنس من ھو وليس، اليس صحيحً تيمية بأنه  حكم ابنُ  -2

  ... ؛ألن ما بني على باطل فھو باطل ينوعليه فكأننا لم نسمع شيئا من المعترض
  

... ا وبھتانازورً   نا إن المدقق في الكتاب المقدس يجد فيه أكثر مما ادعاه المعترضون على نبيِّ :اثانيً 
التي ليست حسنة في كتابھم  فنجد ھذه األلفاظ ...حديثًا غريبًا ،وبه ألفاظ ليست حسنةً  قال: بقوله 
  :اآلتي جاء فيه على سبيل المثال ال الحصرف ...ھم
! َما أَْجَمَل ِرْجلَْيِك بِالنَّْعلَْيِن يَا بِْنَت اْلَكِريمِ 1عدد 7اإلصحاح  أذكر منه جزًءا من ...سفِر نشيِد اإلنشاد -1

، َصْنعَ  َرةٌ، الَ يُْعِوُزھَا َشَراٌب َمْمُزوجٌ 2. ِة يََدْي َصنَّاعٍ َدَوائُِر فَْخَذْيِك ِمْثُل اْلَحلِيِّ تُِك َكأٌْس ُمَدوَّ بَْطنُِك . ُسرَّ
 . ثَْديَاِك َكَخْشفَتَْيِن، تَْوأََمْي ظَْبيَةٍ 3. ُصْبَرةُ ِحْنطٍَة ُمَسيََّجةٌ بِالسَّْوَسنِ 

أَْنفُِك َكبُْرِج لُْبنَاَن النَّاِظِر تَُجاهَ . ِعْنَد بَاِب بَثِّ َربِّيمَ َعْينَاِك َكاْلبَِرِك فِي َحْشبُوَن . ُعنُقُِك َكبُْرٍج ِمْن َعاجٍ 4
َما أَْجَملَِك َوَما أَْحالَِك 6. َملٌِك قَْد أُِسَر بِاْلُخَصلِ . َرْأُسِك َعلَْيِك ِمْثُل اْلَكْرَمِل، َوَشْعُر َرْأِسِكَكأُْرُجَوانٍ 5. ِدَمْشقَ 

ا إِنِّي أَْصَعُد إِلَى النَّْخلَِة َوأُْمِسُك «: قُْلتُ 8. قَاَمتُِك ھِذِه َشبِيھَةٌ بِالنَّْخلَِة، َوثَْديَاِك بِاْلَعنَاقِيدِ 7! تِ أَيَّتُھَا اْلَحبِيبَةُ بِاللَّذَّ
  ...َوَحنَُكِك َكأَْجَوِد اْلَخْمرِ 9َوتَُكوُن ثَْديَاِك َكَعنَاقِيِد اْلَكْرِم، َوَرائَِحةُ أَْنفِِك َكالتُّفَّاِح، . »بُِعُذوقِھَا

  
ولكني أكتفي ھنا  ....بأكملِه عبارات غير حسنة سفِر حزقيال في اإلصحاح الثالث و العشرون -2

 :باإلعداد التالية
َسْت بِِھْم، وَجفَْتھُْم نَْفُسھَا17 ُسوھَا بِِزنَاھُْم، فَتَنَجَّ َوَكَشفَْت ِزنَاھَا 18. فَأَتَاھَا بَنُو بَابَِل فِي َمْضَجِع اْلُحبِّ َونَجَّ
  َكَشفَْت َعْوَرتَھَا، فََجفَْتھَا نَْفِسي، َكَما َجفَْت نَْفِسيوَ 
َوَعِشقَْت َمْعُشوقِيِھِم الَِّذيَن 20. َوأَْكثََرْت ِزنَاھَا بِِذْكِرھَا أَيَّاَم ِصبَاھَا الَّتِي فِيھَا َزنَْت بِأَْرِض ِمْصرَ 19. أُْختَھَا 

  َواْفتَقَْدتِ 21. نِيِّ اْلَخْيلِ لَْحُمھُْم َكلَْحِم اْلَحِميِر َوَمنِيُّھُْم َكمَ 
يُِّد «22 .َرِذيلَةَ ِصبَاِك بَِزْغَزَغِة اْلِمْصِريِّيَن تََرائِبَِك ألَْجِل ثَْدِي ِصبَاكِ   ألَْجِل ذلَِك يَا أُھُولِيبَةُ، ھَكَذا قَاَل السَّ

بُّ  اقَِك الَِّذيَن َجفَْتھُْم نَْفُسِك،: الرَّ   ھأَنََذا أُھَيُِّج َعلَْيِك ُعشَّ
وَر، 23: َوآتِي بِِھْم َعلَْيِك ِمْن ُكلِّ ِجھَةٍ   بَنِي بَابَِل َوُكلَّ اْلَكْلَدانِيِّيَن، فَقُوَد َوُشوَع َوقُوَع، َوَمَعھُْم ُكلُّ بَنِي أَشُّ

  .ُشبَّاُن َشْھَوٍة، ُوالَةٌ َوِشَحٌن ُكلُّھُْم ُرَؤَساُء َمْرَكبَاٍت َوُشھََراءُ 
  
] ثم يقول[وصورھا  اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناھا: لمسكين عنهالعجيب ھو ما قاله األب متى ا 

صــ (النبوة واألنبياء في العھد القديم (جاء ذلك في  كتابة  !....فيھا كل وساخة الزنا وفحشاء اإلنسان
و سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناھا و : قائالً )227:226
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في مخاطبة أھل إسرائيل أربعة وعشرون إصحاًحا يفتتح بھم حزقيال نبوته عليھم فيھا كل  صورھا
  أھـ...وساخة الزنا ، وفحشاء اإلنسان

   

يَا اْبَن « :فََحِمَي َغَضُب َشاُوَل َعلَى يُونَاثَاَن َوقَاَل لَهُ 30عدد  20إصحاح صموئيل األول  سفرِ  -3
َدِة، َجِة اْلُمتََمرِّ   ؟ أََما َعلِْمُت أَنََّك قَِد اْختَْرَت اْبَن يَسَّى لِِخْزيَِك َوِخْزِي َعْوَرِة أُمِّكَ  اْلُمتََعوِّ

  .»َكفَا«: ثاَلَثَةٌ الَ تَْشبَُع، أَْربََعةٌ الَ تَقُولُ . »!اتھَاِت، ھَ «: لِْلَعلُوقَِة بِْنتَانِ 15عدد 30إصحاح سفر األمثال  -4

  !" كفى:"وأربع ال تقول،ثالث ال تشبع ،" ھات ھات:"تقوالنللعلقة بنتان  :"الترجمة اليسوعيةوبحسب 

،وال يعترضون على النبي  لىعمكذوب  حديثيتعلقون ب عترضينالم أنيتبين لنا  إذن من خالل ما سبق  
...نصوص كتابھم الكثيفة  

  
  
  ! إِلَيَّ نكم أحب الناس إ  :المرأةٍ  نبيُّ يقول                                            

  
 إِلَيَّ  النَّاسِ  أَلََحبُّ  إِنَُّكمْ "  : قال لھا بعد أن خال بھا ،نساء األنصار  ىحدإ)  يعاكس( اإلسالم  رسولُ  :قالوا
اتٍ  ثاََلثَ    :الصحيحين بما جاء فيعلى ذلك واستدلوا " .  َمرَّ

ثَنَا6154برقم )   النَّبِيِّ  ينُ يَمِ  َكانَتْ  َكْيفَ ( بَاب ) َوالنُُّذورِ  اأْلَْيَمانِ  (ِكتَاب صحيح البخاري -1  إِْسَحاقُ  َحدَّ
ثَنَا  النَّبِيَّ  أَتَتْ  اأْلَْنَصارِ  ِمنْ  اْمَرأَةً  أَنَّ  َمالِكٍ  ْبنِ  أَنَسِ  َعنْ  َزْيدٍ  ْبنِ  ِھَشامِ  َعنْ  ُشْعبَةُ  أَْخبََرنَا َجِريرٍ  ْبنُ  َوْھبُ  َحدَّ
 النَّبِيُّ  فَقَالَ  لََھا أَْواَلدٌ  َمَعَھا  ": َِّمَرار ثاََلثَ  قَالََھا إِلَيَّ  النَّاسِ  أَلََحبُّ  إِنَُّكمْ  بِيَِدهِ  نَْفِسي ِذيَوال. "   
َحابَةِ  فََضائِلِ ( ِكتَاب صحيح مسلم -2 ُ  َرِضيَ  -  اأْلَنََصارِ  فََضائِلِ  ِمنْ  ( بَاب)  الصَّ برقم )  -  َعْنُھمْ  تََعالَى هللاَّ

ثَنَا  4564 دُ  َحدَّ ثَنَا :اْلُمثَنَّى اْبنُ  قَالَ  ُغْنَدرٍ  َعنْ  َجِميًعا بَشَّارٍ  َواْبنُ  اْلُمثَنَّى ْبنُ  ُمَحمَّ ثَنَا َجْعفَرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  َحدَّ
ِ  َرُسولِ  إِلَى اأْلَْنَصارِ  ِمنْ  اْمَرأَةٌ  َجاَءتْ  :يَقُواُل  َمالِكٍ  ْبنَ  أَنَسَ  َسِمْعتُ  َزْيدٍ  ْبنِ  ِھَشامِ  َعنْ  ُشْعبَةُ   :قَالَ   هللاَّ

ِ  َرُسولُ  بَِھا اَل فَخَ  اتٍ  ثاََلثَ  إِلَيَّ  النَّاسِ  أَلََحبُّ  إِنَُّكمْ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي :"َوقَالَ   هللاَّ   ." َمرَّ
 

  الرد على الشبھة  •
  

 اعمومً يعني به نساء األنصار ( إنكن: ولو قال    )عموماً  يعني به األنصار ( إنكم : هن قولَ إ :  أوالً 
  !!  إنكِ  : ذه المرأة لقالخصوص ھب وول ،) 
 إِنَُّكمْ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي:"  النَّبِيُّ  فَقَالَ  لََھا أَْواَلدٌ  َمَعَھا  النَّبِيَّ  أَتَتْ  "البخاري كذلك في روايةِ نجد و

  ." إِلَيَّ  النَّاسِ  أَلََحبُّ 
  .المعترضون يزعمُ  ھا كمامفردِ ب وليس للمرأةِ ، ا قال ذلك لھم جميعً   أنه الواضح من الروايةِ  اإذً  
  

ِ  َرُسولُ  بَِھا فََخاَل  "  اأيضً  الحديثِ من  إن المالحظ  :ا  ثانيً   أَلََحبُّ  إِنَُّكمْ  بِيَِدهِ  نَْفِسي َوالَِّذي:" َوقَالَ   هللاَّ
اتٍ  ثاََلثَ  إِلَيَّ  النَّاسِ   ثم في نھايةِ ،  خال بھا  ن النبيَّ إ :يقول  أن الراوي ھو أنس بن مالك نرى ."  َمرَّ

  "    إنكم أحب الناس إليّ  " قال لھا  نبيَّ إن ال:الحديث يقول 
  !؟ ْلَمْرأَةِ ل  الرسولُ  ما قاله كيف سمع أنسٌ  وبين اْلَمْرأَةُ   نبيِّ خلوة بين ال ھذه كانت إذا :وأتساءل

  ؟  واْلَمْرأَةِ   بيِّ نما دار بين ال  أنس فمن أين سمع الراوي أو أكثر ، ثنيناھي ما بين : الخلوةف 
   !يتجسس ؟كان  أم أن أنس 
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  .ھذا ھو !؟  عنده الغيب من علمِ  أن ھذا أم
دل حدة فقط ، اال مرة وإ  لم يكلمھا النبيُّ  :واألوالد لم يكونوا أصحاب شھرة أعني اْلَمْرأَة ھذه ثم إن 

 َعلَى َواَل  اِْسِمَھا َعلَى أَقِفْ  لَمْ " اأْلَْنَصار ِمنْ  اِْمَرأَة أَنَّ  :" قَْوله : في الفتحِ  حجرٍ  ابنُ على ذلك ما قاله 
  أھـ. أَْواَلدَھا أَْسَماء
 يُِردْ  لَمْ :  اْلُمَھلَّب قَالَ  ، الطُُّرق بَْعض فِي :أَيْ  ."  هللاَّ  َرُسول بَِھا فََخاَل  :" قَْوله : - رحمه هللاُ  -وقال 
 َشْكَواَھا َحَضرَ  َمنْ  يَْسَمع اَل  بَِحْيثُ  بَِھا َخاَل  َوإِنََّما ، َمَعهُ  َكانَ  َمنْ  ْبَصارأَ  َعنْ  َغابَ  بَِحْيثُ  بَِھا َخاَل  أَنَّهُ  أَنَس
 يَْسَمعهُ  لَمْ  أِلَنَّهُ  بَْينھَما َدار َما يَْنقُل َولَمْ  فَنَقَلَهُ  اْلَكاَلم آِخر أَنَس َسِمعَ  َولَِھَذا ، اْلَكاَلم ِمنْ  بَْينھَما َدار َما َواَل 
اد طَِريق ِمنْ  ُمْسلِم ِعْند َوَوقَعَ . ھـأ  َشْيء َعْقلَھا فِي َكانَ  اِْمَرأَة أَنَّ "  أَنَس َعنْ  ثَابِت َعنْ  َسلََمة ْبن َحمَّ

 لَك أَْقِضي َحتَّى ِشْئت السَِّكك أَيّ  اُْنظُِري فاَُلن أُمّ  يَا:  فَقَالَ  ، َحاَجة إِلَْيك لِي إِنَّ  هللاَّ  َرُسول يَا:  قَالَتْ 
يَاق َھَذا نَْحو َداُودَ  أَبُو أَْخَرجَ وَ "  َحاَجتك  َعْقلَھا فِي َكانَ  أَنَّهُ  فِيهِ  لَْيسَ  لَِكنْ  أَنَس َعنْ  ُحَمْيدٍ  طَِريق ِمنْ  السِّ
   أھـ. َشْيء

  
في ذلك  ثابتٌ ؛ الزنا  ىالذي يؤدى إل المعترضين أذھانِ  إلى ھا المتبادرالحقيقية بمفھومِ  الخلوةَ  إن: ا ثالثً 

ولم  ه في الطريقِ زوجة ابنِ  )بثامار (خال المسيح أنه جد يسوع يھوذا  ىينسب إلھو ف المقدسِ  الكتابِ 
ابنه لما رآھا في  ا ماذا فعل يھوذا مع زوجةِ لنقرأ سويً .... ثم ) عكسھا ( يعرفھا كان يظن أنھا زانية 

ا َحُموِك َصاِعٌد إِلَى تِْمنَةَ ھَُوذَ «: فَأُْخبَِرْت ثَاَماُر َوقِيَل لَھَا13عدد  38سفر التكوين إصحاح  الطريق في
لِھَا، َوتََغطَّْت بِبُْرقٍُع َوتَلَفَّفَْت، َوَجلََسْت فِي َمْدَخِل َعْينَايَِم الَّتِي عَ 14. »لِيَُجزَّ َغنََمهُ  لَى فََخلََعْت َعْنھَا ثِيَاَب تََرمُّ

فَنَظََرھَا يَھُوَذا َوَحِسبَھَا َزانِيَةً، ألَنَّھَا 15. ْم تُْعطَ لَهُ َزْوَجةً طَِريِق تِْمنَةَ، ألَنَّھَا َرأَْت أَنَّ ِشيلَةَ قَْد َكبَُر َوِھَي لَ 
. ألَنَّهُ لَْم يَْعلَْم أَنَّھَا َكنَّتُهُ . »ھَاتِي أَْدُخْل َعلَْيكِ «: فََماَل إِلَْيھَا َعلَى الطَِّريِق َوقَالَ 16. َكانَْت قَْد َغطَّْت َوْجھَھَا

؟َماَذا تُْعِطي«: فَقَالَتْ  ھَْل «: فَقَالَتْ . »إِنِّي أُْرِسُل َجْدَي ِمْعَزى ِمَن اْلَغنَمِ «: فَقَالَ 17» نِي لَِكْي تَْدُخَل َعلَيَّ
ْھُن الَِّذي أُْعِطيِك؟«: فَقَالَ 18. »تُْعِطينِي َرْھنًا َحتَّى تُْرِسلَهُ؟ َخاتُِمَك َوِعَصابَتَُك َوَعَصاَك «: فَقَالَتْ » َما الرَّ

ثُمَّ قَاَمْت َوَمَضْت َوَخلََعْت َعْنھَا بُْرقَُعھَا َولَبَِسْت ثِيَاَب 19. فَأَْعطَاھَا َوَدَخَل َعلَْيھَا، فََحبِلَْت ِمْنهُ . »الَّتِي فِي يَِدكَ 
لِھَا   .....!تََرمُّ

  ؟ ...وحمل محارم،وزنا  الطريق،خلوة في  ؛النصوص تلكفي  المعترضينما رأي  :وأتساءل
   !؟ ....ھل لنتعلم كيف نزني زنا المحارم)الكتاب المقدس  ( من عند هللاِ  ذكر ھذا في كتابٍ ولماذا يُ  
  
  

  ..!نبي يتزوج بغير ولي بخالف ما جاء في الشرع                              
  

وذلك في صحيح البخاري برقم ...من غير ولي لھا) زينب (إن نبي اإلسالم تزوج أحدى زوجاته:  قالوا
َ  اتَّقِ  يَقُولُ  النَّبِيُّ  فََجَعلَ  يَْشُكو َحاِرثَةَ  ْبنُ  َزْيدُ  اءَ جَ  :قَالَ  أَنَسٍ  6870  أَنَسٌ  قَالَ  َزْوَجكَ  َعلَْيكَ  َوأَْمِسكْ  هللاَّ

ِ  َرُسولُ  َكانَ  لَوْ  َجُكنَّ زَ : تَقُولُ   النَّبِيِّ  أَْزَواجِ  َعلَى تَْفَخرُ  َزْينَبُ  فََكانَتْ  قَالَ  َھِذهِ  لََكتَمَ  َشْيئًا َكاتًِما  هللاَّ  وَّ
َجنِي أََھالِيُكنَّ  ُ  َوَزوَّ   .َسَمَواتٍ  َسْبعِ  فَْوقِ  ِمنْ  تََعالَى هللاَّ

ُ  َما نَْفِسكَ  فِي َوتُْخفِي{ :ثَابِتٍ  َوَعنْ    َحاِرثَةَ  ْبنِ  َوَزْيدِ  َزْينَبَ  َشأْنِ  فِي نََزلَتْ  } النَّاسَ  َوتَْخَشى ُمْبِديهِ  هللاَّ
  

  الرد على الشبھة
  

  :يتزوج من غير ولي فھذا ال إشكال فيه  لعدة أدلة منھا  نبيإن كون ال: أوالً 
  
  .)األحزاب (")6(أَْنفُِسِھمْ  ِمنْ  بِاْلُمْؤِمنِينَ  أَْولَى النَّبِيُّ :" قوله -1

www.kalemasawaa.com



 107

  
 ماجه وابن ، وأحمد ، منصور بن سعيد( "له ولى ال من ولى والسلطان يبول إال نكاح ال:" قوله -2
  )عباس ابن عن يوالطبران ، أحمد.  عائشة عن عساكر وابن ، يوالبيھق ،

 يوالبيھق ،) 1880 رقم ، 1/605( ماجه وابن ،) 26278 رقم ، 6/260( أحمد أخرجه:  عائشة حديث
 رقم ، 3/455( شيبة أبى ابن:  أيًضا وأخرجه) . 52/299( عساكر وابن ،) 13386 رقم ، 7/106(

  ) .4749 رقم ، 8/191( يعلى وأبو ،) 15933
  
 عن يالبيھق( ل ولى ال من ولى فالسلطان فاشتجروا ولى يكن لم فإن يبول إال نكاح ال :" لهقو -3

  )عائشة
  ) .13385 رقم ، 7/106( يالبيھق أخرجه

  
 التزويج له أجيز أنه هللا رسول خصائص من أن العلم أھل وذكر تفسير زاد المسير البن الجوزي -4

 ألنه ولي بغير التزويج له وأجيز عنه وليخفف وضالع دون  زوجاته قصد ليخلص مھر بغير
 وتقول النبي نساء تفاخر زينب وكانت الشھود عن نكاحه في مستغن ھو وكذلك بكفاءته مقطعوع
 الذين في هللا سنة له هللا فرض فيما حرج من النبي على كان ما جل و عز هللا وزجني أھلوكن زوجكن
 هللا إال أحدا يخشون وال ويخشونه هللا رساالت يبلغون الذين امقدور قدرا هللا أمر وكان قبل من خلوا
 ءيش بكل هللا وكان النبيين وخاتم هللا رسول ولكن رجالكم من أحد أبا محمد كان ما حسيبا با وكفى
  . عليما
أولى بالمؤمنين من  أنهألنه ولي ھذه األمة ،و؛ وحده انه يتزوج بلى ولي   من خصائص النبيِّ إذن 
  ....ھمأنفس

  
مستدلين  بما ...المرأة االيم تزوج نفسھا وبه قال أبو حنيفة وغيره: إن بعض العلماء قال : إن قيل:ثانيًا

ِ  َرُسولَ  َعبَّاٍس أَنَّ  اْبنِ  َعنْ  1026جاء عند الترمذي برقم   َواْلبِْكرُ  َولِيَِّھا ِمنْ  بِنَْفِسَھا أََحقُّ  :اأْلَيِّمُ  قَالَ  هللاَّ
  .ُصَماتَُھا َوإِْذنَُھا نَْفِسَھا يفِ  تُْستَأَْذنُ 

  :بين معناه اإلمام الترمذي قائالً 
 إَِجاَزةِ  فِي النَّاسِ  بَْعضُ  اْحتَجَّ  َوقَدْ  أَنَسٍ  ْبنِ  َمالِكِ  َعنْ  َوالثَّْوِريُّ  ُشْعبَةُ  َرَواهُ  َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َھَذا

وا َما اْلَحِديثِ  َھَذا فِي َولَْيسَ  اْلَحِديثِ  بَِھَذا َولِيٍّ  بَِغْيرِ  النَِّكاحِ   اْبنِ  َعنْ  َوْجهٍ  َغْيرِ  ِمنْ  ُرِويَ  قَدْ  أِلَنَّهُ  بِهِ  اْحتَجُّ
 َوإِنََّما بَِولِيٍّ  إاِلَّ  نَِكاحَ  اَل  فَقَالَ  النَّبِيِّ  بَْعدَ  َعبَّاسٍ  اْبنُ  بِهِ  أَْفتَى َوَھَكَذا بَِولِيٍّ  إاِلَّ  نَِكاحَ  اَل  النَّبِيِّ  َعنْ  َعبَّاسٍ 

ُجَھا اَل  اْلَولِيَّ  أَنَّ  اْلِعْلمِ  أَْھلِ  أَْكثَرِ  ِعْندَ  َولِيَِّھا ِمنْ  بِنَْفِسَھا أََحقُّ  اأْلَيِّمُ  النَّبِيِّ  قَْولِ  ْعنَىمَ   بِِرَضاَھا إاِلَّ  يَُزوِّ
َجَھا فَإِنْ  َوأَْمِرَھا َجَھا َحْيثُ  ِخَدامٍ  بِْنتِ  َخْنَساءَ  َحِديثِ  َعلَى َمْفُسوخٌ  فَالنَِّكاحُ  َزوَّ  فََكِرَھتْ  ثَيِّبٌ  َوِھيَ  أَبُوَھا َزوَّ

  .نَِكاَحهُ   النَّبِيُّ  فََردَّ  َذلِكَ 
  :ثم إن ھناك أدلة كثيرة على بطالن ھذا الزواج منھا

  
  
  )ھريرة أبى عن يالديلم( "يول بغير نفسھا تنكح يالت والزانية يبول إال نكاح ال:" قوله -1

  )1/291( يالشافع:  أيًضا أخرجه
 القضاة في النقاش.  عائشة عن والخطيب ، يالبيھق( عدل وشاھدي بولي إال نكاح ال :" قوله -2

  )حصين بن عمران عن يوالبيھق ، الطبراني.  عمر ابن وعن ، أنس عن
  ) .12/157( والخطيب ،) 13497 رقم ، 7/125( يالبيھق أخرجه:  عائشة حديث
  )13498 رقم ، 7/125( يوالبيھق ،) 299 رقم ، 18/142( يالطبران أخرجه:  عمران حديث

www.kalemasawaa.com



 108

  
 ، ماجه وابن ، وأحمد ، منصور بن سعيد( له ولى ال من ولى والسلطان يبول إال نكاح ال:" قوله -3

  )عباس ابن عن يوالطبران ، أحمد.  عائشة عن عساكر وابن ، يوالبيھق
 يوالبيھق ،) 1880 قمر ، 1/605( ماجه وابن ،) 26278 رقم ، 6/260( أحمد أخرجه:  عائشة حديث

 رقم ، 3/455( شيبة أبى ابن:  أيًضا وأخرجه) . 52/299( عساكر وابن ،) 13386 رقم ، 7/106(
  ) .4749 رقم ، 8/191( يعلى وأبو ،) 15933

  
،وال  ن المرأة لم تزوج نفسھا ولم تتزوج إال بولي  وغير ذلك يعد باطالً أ إذن من خالل ما سبق يتبين لنا

 ... ة المسلمين ھو محمد شك أن ولي ام
 

                                         
  !نبي اإلسالم جاء بآية تدعو لزواج األطفال                                       

  
فجاء ) عائشة....(بريئة إن نبي اإلسالم جاء بآية تدعو لزواج الصغيرة،وذلك ألنه تزوج من طفلةٍ :قالوا

  :رع لغيره ذلك وال يكن بدعا ؛دليل قولھم ھذا ما يليبھذه اآلية لتش
ئِي  : قوله-1 تُھُنَّ  اْرتَْبتُمْ  إِنِ  نَِسائُِكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيضِ  ِمنَ  يَئِْسنَ  َوالالَّ ئِي أَْشھُرٍ  ثاََلثَةُ  فَِعدَّ  يَِحْضنَ  لَمْ  َوالالَّ

َ  يَتَّقِ  َمنْ وَ  َحْملَھُنَّ  يََضْعنَ  أَنْ  أََجلُھُنَّ  اأْلَْحَمالِ  َوأُواَلتُ    ) الطالق(  )4( يُْسًرا أَْمِرهِ  ِمنْ  لَهُ  يَْجَعلْ  هللاَّ
ئِي: ال حظ يا مسلم:قالوا    طلفة:أي  يَِحْضنَ  لَمْ  َوالالَّ

  :أقول بعض المفسرين منھا -2
ئِي" :تفسير الجاللين -1  بَِمْعنَى" اْلَمِحيض نْ مِ  يَئِْسنَ " اْلَمْوِضَعْينِ  فِي يَاء َوباَِل  َويَاء بَِھْمَزةٍ " َواَلالَّ

ئِي أَْشُھر ثاََلثَة فَِعدَّتھنَّ " ِعدَّتھنَّ  فِي َشَكْكتُمْ " اْرتَْبتُمْ  إنْ  نَِسائُِكمْ  ِمنْ " اْلَحْيض  لِِصَغِرِھنَّ " يَِحْضنَ  لَمْ  َواَلالَّ
ا اجھنَّ أَْزوَ  َعْنُھنَّ  اْلُمتََوفَّى َغْير فِي َواْلَمْسأَلَتَانِ  أَْشُھر ثاََلثَة فَِعدَّتھنَّ   يَتََربَّْصنَ " آيَة فِي َما فَِعدَّتھنَّ  ُھنَّ  أَمَّ

 َعْنُھنَّ  ُمتََوفَّى أَوْ  ُمطَلَّقَات ِعدَّتھنَّ  اْنقَِضاء" أََجلھنَّ  اأْلَْحَمال َوأُواَلت" "َوَعْشًرا أَْشُھر أَْربََعة بِأَْنفُِسِھنَّ 
ْنيَا فِي" يُْسًرا أَْمره ِمنْ  لَهُ  يَْجَعل هللاَّ  يَتَّقِ  َوَمنْ  َحْملھنَّ  يََضْعنَ  أَنْ " أَْزَواجھنَّ    َواآْلِخَرة الدُّ

، لكبر الحيض؛ دم عنھنَّ  انقطع الالتي المطلقات والنساء :التفسير الميسر-2  فلم شككتم إن سنھنَّ
؟ الحكم ما تدروا . كذلك أشھر ثالثة فعدتھن يحضن، لم الالتي والصغيرات أشھر، ثالثة فعدَّتھنَّ  فيھنَّ
 أمره من له يجعل أحكامه، فينفذ هللا، يََخفِ  ومن. َحْملھن يضعن أن عدتھن النساء من الَحْمل توذوا
  .واآلخرة الدنيا في يسًرا

 أنھا: -لكبرھا الحيض عنھا انقطع قد التي وھي- اآليسة لعدة مبينًا تعالى يقول :تفسير ابن كثير -3
 وكذا"  البقرة" آية ذلك على دلت كما تحيض، من حق في قروء الثالثة عن عوًضا أشھر، ثالثة

 لَمْ  َوالالئِي{ : قال ولھذا أشھر؛ ثالثة اآليسة كعدة عدتھن أن الحيض سن يبلغن لم الالئي الصغار
  .} يَِحْضنَ 

 عدتھن أو كذلك يحضن لم والالئي أي محذوف خبره مبتدأ}  يَِحْضنَ  لَمْ  والالتي{  :تفسير االلوسي -4
 السابق الموصول على الموصول ھذا عطف وجوز ، قبلھا ما على معطوفة والجملة ، أشھر ثالثة
  . الحيض سن يبلغن لم الالئي الصغار يحضن لم بالالئي والمراد ، تقدير غير من لھما الخبر وجعل

  
  الرد على الشبھة

  
الكتاب سبق بفضل هللا ومدده أن قمت بنسف شبھة زواج النبي من عائشة نسفا في الجزء واألول من :أوالً 

  ....،واتيت بحديث فيه أن الجارية إذا بلغت التسع سنين في امرأة وليست طفله 
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ُ َعْنَھا -قَالَْت َعائَِشةُ   1027برقم  سنن الترمذي الحديث في إَِذا بَلََغْت اْلَجاِريَةُ تِْسَع ِسنِيَن   :- َرِضَي هللاَّ
  . 185صححه األلبانيُّ في اإلرواء برقم . فَِھَي اْمَرأَةٌ 

  
  :إن اآلية التي معنا ال تخدم المعترضين بحال من األحول لعدة أوجه ھي :ثانيًا
ْلنَا  : لم يأت باآلية ،وإنما نزلت عليه من ربه وما وھو إال مبلغ عن ربه،قال  اأن محمدً : أوالً   َونَزَّ

  )النحل(  )89( لِْلُمْسلِِمينَ  َوبُْشَرى َوَرْحَمةً  َوھًُدى َشْيءٍ  لُِكلِّ  تِْبيَانًا اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ 
  ...ال يوجد في اآلية انه يجوز وطأ الطفلة أبدا :اثانيً 
عن أطفال كما فھم المعترضون بفھمھم المريض ،وإنما تتحدث عن  ثال تتحد إن اآلية التي معنا :ثالثا

  :نساء صغيرات لوجھين
ئِي  :أن اآلية نفسھا تقول: الوجه األول   نَِسائُِكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيضِ  ِمنَ  يَئِْسنَ  َوالالَّ

نالحظ كلمة نسائكم التي من كملة نساء ،ومفرد كلمة نساء امرأة ؛إذن اآلية ال تتحدث طفلة ولكن عن  
  ..امرأة 

  ...ا، وإنما قالوا الصغيرات ،وھناك فرق كبير بينھماأن المفسرين لم يقولوا طفلة أبدً : الوجه الثاني
سنه ھذه امرأة  20اآلية تتحدث عن امرأة صغيرة قد يكون عمرھا  وعليه فأن ما سبق يدلل على أن

  ......صغيرة ،بلغت ھذا السن ولم تحض إما ألسباب مرضية أو جغرافية
بين امرأة صغيرة  كبيرفما سبق دليل على كذب وتدليس المعترضين ؛ألنھم قالوا طفله ،وھناك فرق 

  ...وطفلة
  

ر على وجه واحد ،ولذلك فان  لآلية الكريمة عدة تفاسير  سبق بيان إن القران الكريم أعظم من يفس: ثالثًا
ئِي  :اآلية تقول بعضھا وال مانع من ذكرھا مرة أخرى ؛  اْرتَْبتُمْ  إِنِ  نَِسائُِكمْ  ِمنْ  اْلَمِحيضِ  ِمنَ  يَئِْسنَ  َوالالَّ

تُھُنَّ  ئِي أَْشھُرٍ  ثاََلثَةُ  فَِعدَّ َ  يَتَّقِ  َوَمنْ  َحْملَھُنَّ  يََضْعنَ  أَنْ  أََجلُھُنَّ  ْحَمالِ اأْلَ  َوأُواَلتُ  يَِحْضنَ  لَمْ  َوالالَّ  لَهُ  يَْجَعلْ  هللاَّ
  )الطالق(  )4( يُْسًرا أَْمِرهِ  ِمنْ 

إذن اآلية ال تتحدث طفلة ولكن عن ؛ و الطفلة ليست من النساء امرأةمفرد كلمة نساء  :التفسير األول
   ......ألسباب مرضية أو جغرافية ن سنة ولم تحضامرأة ،فقد تكون ھناك أمراة تجاوزت الثالثي

  !؟ ھل ھن أطفل؟ولم يحضن أو الثالثين  ھناك نساء بلغن العشرين سنه:ويبقى السؤال
وھو ما ذكره كثير من المفسرين على أن المقصود صغيره ال طفلة؛ قد يحمل على العقد : التفسير الثاني

  ...دون الوطء للصغيرة ،ويكون الوطء بعد البلوغ
سنه ھذه امرأة صغيرة ،بلغت ھذا السن ولم تحض إما  20امرأة صغيرة قد يكون عمرھا  على أو يحمل

   ......ألسباب مرضية أو جغرافية
  .يفسر من نفسه ) أكرم (ھل ھذا الكاتب: فان قيل

 لَمْ  َوالالئِي{  :لم أفسر من نفسي ھناك عدة تفاسير تقول بذلك أكتفي بتفسير البغوي فھو يقول: ◌ُ قلت
 فارتفع تحيض كانت التي الشابة أما. أشھر ثالثة أيضا فعدتھن يحضن لم الالئي الصغار يعني}  يَِحْضنَ 
 الدم يعاودھا حتى تنقضي ال عدتھا أن إلى العلم أھل أكثر فذھب: اآليسات سن بلوغھا قبل حيضھا
  . أشھر بثالثة فتعتد اآليسات سن تبلغ أو أقراء بثالثة فتعتد

  
فھو ن وطأ األطفال ليس في القران الكريم،وال في السنة المطھرة ؛وإنما ھو في كتابھم المقدس إ:رابًعا

أنه أمر أتباعه أن يقتلوا كل ذكٍر من األطفاِل ، و كل امرأٍة عرفت  -عليه السالم - موسى ينسب لنبيِّ هللاِ 
في سفِر العدد إصحاح ؛ جاء ذلك  وذلك بعد أن أخذوا السبيَّ ... إال األطفال من النساِء ....رجالً وضاجعته

لِكْن َجِميُع 18. َوُكلَّ اْمَرأٍَة َعَرفَْت َرُجالً بُِمَضاَجَعِة َذَكٍر اْقتُلُوھَا. فَاآلَن اْقتُلُوا ُكلَّ َذَكٍر ِمَن األَْطفَالِ  17عدد 31
.وھُنَّ لَُكْم َحيَّاتٍ األَْطفَاِل ِمَن النَِّساِء اللََّواتِي لَْم يَْعِرْفَن ُمَضاَجَعةَ َذَكٍر أَْبقُ   
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قلتُ  : إن  ھناك أسئلة تفرض نفسھا بعد قراءِة ھذا النص:  18:31 لِكْن َجِميُع األَْطفَاِل ِمَن النَِّساِء 
:ھي  !  اللَواتِي لْم يَْعِرْفَن ُمَضاَجَعةَ َذَكٍر أَْبقُوھُنَّ لُكمْ   

ُمَضاَجَعةَ َذَكر َحيَّاٍت  نساِء اللواتي لم يعرفنلھم جميع األطفال من ال -عليه السالم  -موسى  لماذا أبقى -1
!؟.... بعد سبيھن لھم  

-2  !ال تعليق !؟.... ماذا يفعل جيٌش من الرجال بأطفال من البنات اللواتي وقعن في السبي  

   

  ! )ُسحاق النساء(  الرذيلةَ  يحلل  نبيٌّ                                                 
  

 بَاب  ) ◌ِ  هللاَّ  َرُسولِ  َعنْ  اأْلََدبِ  ( ِكتَابالترمذي  سننِ بما جاء في  ؛ھم قولِ واستشھدوا على  ھكذا قالوا
َجالِ  ُمبَاَشَرةِ  َكَراِھيَةِ  فِي ( َجالَ  الرِّ ثَنَا 2716برقم )  اْلَمْرأَةَ  َواْلَمْرأَةِ  الرِّ ثَنَا َھنَّادٌ  َحدَّ  َعنْ  ُمَعاِويَةَ  أَبُو َحدَّ

ِ  َعْبدِ  َعنْ  َسلََمةَ  ْبنِ  َشقِيقِ  نْ عَ  اأْلَْعَمشِ  ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  هللاَّ  تَِصفََھا َحتَّى اْلَمْرأَةَ  اْلَمْرأَةُ  تُبَاِشرُ  اَل  :" هللاَّ
  ".إِلَْيَھا يَْنظُرُ  َكأَنََّما لَِزْوِجَھا

  .َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َھَذا :ِعيَسى أَبُو قَالَ 
  ) 1866(  داود أبي صحيح ، صحيح : األلباني تحقيق

 
 الرد على الشبھة •

  
 هللاِ   رحمةِ  من صورِ  هھذو، الزواج  فيھا.... العفة والطھارةفيھا  ةٍ عيشرجاء ب امحمدً  إن :  أوالً 

   :تدلل على ذلك أدلة منھا...... هبعبادِ 
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً لِّتَْسكُ    : قوله -1 َودَّةً َوَرْحَمةً إِنَّ فِي َوِمْن آيَاتِِه أَْن َخلََق لَُكم مِّ نُوا إِلَْيھَا َوَجَعَل بَْينَُكم مَّ

  ). 21الروم(  َذلَِك آَليَاٍت لِّقَْوٍم يَتَفَكَُّروَن 
نَى إِنَّهُ َكاَن فَاِحَشةً َوَساء َسبِيالً  :  قوله -2 كل ما  حرم علينا ) . 32اإلسراء( َوالَ تَْقَربُوْا الزِّ

رٍة ، أو خلوٍة ، أو مصافحٍة ، أو مخالطٍة غير مشروعة ، أو خضوٍع بالقوِل من يقرب إلى الزنا من نظ
  ... النساٍء، أو التبرج 

  
السليمة  الفطرةَ  تخالفُ  فعالَ ألن أن ھذه أوبيّ ،  السحاق وحرم على النساءِ ، اللواط  على الرجالِ  حرم  -3

ھو مرتكب كبيرة من الكبائر التي البشعة  م ائن أن مرتكب ھذه الجرعليھا ، ثم بيّ  الناسَ  التي فطر هللاُ 
 تلكيفعلون  واالذين كان لوطٍ  ھلك قومَ أ أنه  يجد  المجيد هللاِ  في كتابِ فالمتأمل ؛ توجب أشد العقاب 

  :عدة أدلة منھا توضح ذلك ... األفعال المشينة
ا َجاء أَْمُرنَا َجَعْلنَا َعالِيَھَا َسافِلَھَا َوأَ  :  قوله -أ نُضودٍ فَلَمَّ يٍل مَّ  82ْمطَْرنَا َعلَْيھَا ِحَجاَرةً مِّن ِسجِّ

َمةً ِعنَد َربَِّك َوَما ِھَي ِمَن الظَّالِِميَن بِبَِعيٍد  َسوَّ   ،) ھود( 83  مُّ
ألمة وغيرھا قد يصيبه من امن يفعل فعلھم من ھذه  :أي"  َوَما ِھَي ِمَن الظَّالِِميَن بِبَِعيدٍ "  :  قوله -ب 

  ....مثلما أصاب قوم لوط  ،العذاب 
ْينَاهُ ِمَن اْلقَْريَِة الَّتِي َكانَت تَّْعَمُل  : قائالً  عن نبيه لوط  يخبر  -ج َولُوطاً آتَْينَاهُ ُحْكماً َوِعْلماً َونَجَّ

  ) . 74األنبياء(  اْلَخبَائَِث إِنَّھُْم َكانُوا قَْوَم َسْوٍء فَاِسقِيَن 
ْينَاهُ ِمنَ   نالحظ   . اْلقَْريَِة الَّتِي َكانَت تَّْعَمُل اْلَخبَائِثَ  َونَجَّ

في  وصححه األلبانيُّ  ، 2677برقم  أحمدَ  مسندِ في  ذلك ثبت ؛ قوم لوط لَ عمَ  لَ من عمِ  نا لعن نبيُّ  -ح 
ُ  َرِضيَ  -َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ   3462  الصحيحة برقم السلسةِ  ُ  نَ لَعَ  :"قَالَ   النَّبِيَّ  أَنَّ  - َعْنَھا هللاَّ  َذبَحَ  َمنْ  هللاَّ
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ِ  لَِغْيرِ  ُ  لََعنَ  هللاَّ ُ  َولََعنَ  اأْلَْرضِ  تُُخومَ  َغيَّرَ  َمنْ  هللاَّ ُ  َولََعنَ  السَّبِيلِ  َعنْ  اأْلَْعَمى َكَمهَ  َمنْ  هللاَّ  َوالَِدهُ  َسبَّ  َمنْ  هللاَّ
ُ  َولََعنَ  ُ  َولََعنَ  َمَوالِيهِ  َغْيرَ  تََولَّى َمنْ  هللاَّ ُ  َولََعنَ  لُوطٍ  قَْومِ  َعَملَ  لَ َعمِ  َمنْ  هللاَّ  َولََعنَ  لُوطٍ  قَْومِ  َعَملَ  َعِملَ  َمنْ  هللاَّ

 ُ    ." لُوطٍ  قَْومِ  َعَملَ  َعِملَ  َمنْ  هللاَّ
والترمذي  ، 3869أبي داود برقم في سنن  ذلك ثبت ؛ من يعمل عمل قوم لوط بقتلِ   أمر النبيُّ  -خ

ُ  َرِضيَ  -  َعبَّاسٍ  اْبنِ  نْ عَ  6589وفي صحيح الجامع برقم ،   1376برقم  ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  - َعْنَھا هللاَّ  هللاَّ
  ": ْبِه َواْلَمْفُعولَ  اْلفَاِعلَ  فَاْقتُلُوا لُوطٍ  قَْومِ  َعَملَ  يَْعَملُ  َوَجْدتُُموهُ  َمن ِ" .  
 َعنْ   2553ابن ماجة برقم ذلك في سنن و.. . قوم لوط عملَ أن يعملوا ه من يخاف على أمتِ   وكان-د

ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  ُ  َرِضيَ  - هللاَّ ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  -امَعْنھَ  هللاَّ تِي َعلَى أََخافُ  َما أَْخَوفَ  إِنَّ  :" هللاَّ  قَْومِ  َعَملُ  أُمَّ
  . 2563 برقم  ماجة ابن سنن في صحيحِ  األلبانيحسنه . " لُوطٍ 

أَتَأْتُوَن  : لقوله؛   هللاُ  ھامن الكبائر التي حرم للواطاأن على  ا ا وخلفً سلفً  كذلك أجمع المسلمون -4 
ْكَراَن ِمَن اْلَعالَِميَن  ) 166الشعراء(   َوتََذُروَن َما َخلََق لَُكْم َربُُّكْم ِمْن أَْزَواِجُكم بَْل أَنتُْم قَْوٌم َعاُدونَ  165الذُّ

   ،من األدلةذلك  وغير .
  !السحاق بين النساء ؛ يقصدون بھا  .... ةيحلل الرذيلنبي :  ھموعليه يسقط قولُ 

  
وليس كما فھم ، الكريمة  واألخالقِ ،  األمور معالي ىيدعو إل عظيمٌ  الذي معنا حديثٌ  الحديثَ  إن  :ا  ثانيً 
ولكن ھذا الحديث  ،بين النساء للسحاقِ  يدعو؛  يدعو للرذيلة فھموا أن ھذا الحديثَ  ؛ المعترضون زعمو

  - إن شاء هللا  -عليھم كما سيتقدم معنا بل سيكون وباالً  ألحوالٍ من ا ال يخدمھم بحالِ 
  :أوجه ا يكون على ثالثةِ ا صحيحً الحديث فھمً  ھذا إن فھم :◌ُ قلت
  هقولِ مثل ھو  ." إِلَْيَھا يَْنظُرُ  َكأَنََّما لَِزْوِجَھا تَِصفََھا َحتَّى اْلَمْرأَةَ  اْلَمْرأَةُ  تُبَاِشرُ  اَل " : أن قوله : األول

 َسِعيدٍ  َعنْ  2717برقم  والترمذي في سننه،  512برقم  رواه مسلم في صحيحه في الحديث الذي:
ِ  َرُسولَ  أَنَّ  ياْلُخْدرِ  ُجلُ  يَْنظُرُ  الَ  «: قَالَ   هللاَّ ُجلِ  َعْوَرةِ  إِلَى الرَّ  َوالَ  اْلَمْرأَةِ  َعْوَرةِ  إِلَى اْلَمْرأَةُ  َوالَ  الرَّ
ُجلُ  يُْفِضى ُجلِ ال إِلَى الرَّ  يفضىومعنى  .» اْلَواِحدِ  الثَّْوبِ  في اْلَمْرأَةِ  إِلَى اْلَمْرأَةُ  تفضي َوالَ  َواِحدٍ  ثَْوبٍ  في رَّ

  .واحد ثوب تحت متجردين يضطجعان ال والمراد يصل: 
َجالِ  ُمبَاَشَرةِ  َكَراِھيَةِ  فِي(بَاب :في باب واحد ھو نذكر الحديثي -رحمه هللاُ  - أن الترمذي:لثانيا َجالَ  الرِّ  الرِّ

  ) اْلَمْرأَةَ  َواْلَمْرأَةِ 
يدلك ..بل فيه ما يدعو للعفة والطھر... لم يأِت فيه ما أدعى المعترضونالحديث ھذا  شرحَ  أن : الثالث

  :على ذلك ما جاء في اآلتي
  :في شرح سنن الترمذي تحفة اآلحوذي -1

 اْلُمَخالَطَةِ  بَِمْعنَى َواْلُمبَاَشَرةُ  نَاِھيَةٌ :  َوقِيلَ  ، النَّاِھيَةِ  بَِمْعنَى افِيَةٌ نَ  اَل  :قِيلَ  ) اْلَمْرأَةَ  اْلَمْرأَةُ  تُبَاِشرُ  اَل  ( :قوله
ْنَسانِ  ِجْلدِ  ظَاِھَرةُ  َواْلبََشَرةُ  ، اْلبََشَرةَ  اْلبََشَرةِ  لَْمسِ  ِمنْ  َوأَْصلُهُ  ، َواْلُماَلَمَسةِ   اِْمَرأَةٍ  بََشَرةُ  تََمسُّ  اَل  أَيْ  ، اإْلِ

  ْخَرىأُ  بََشَرةَ 
    َجَسِدَھا َولُيُونَةَ  بََدنَِھا نُُعوَمةَ  تَِصفُ  :أَيْ  ) تَِصفََھا َحتَّى(  
 قَالَ .  اْلَمْذُكورُ  اْلَوْصفُ  ُھوَ  اْلَحقِيقَةِ  فِي َواْلَمْنِھيُّ  ، فِْتنَةٌ  بَِذلِكَ  َويَقَعُ  بَِھا قَْلبُهُ  فَيَتََعلَّقُ  ) إِلَْيَھا يَْنظُرُ  َوَكأَنَّهُ (  

َرائِعِ  َسدِّ  فِي لَِمالِكٍ  أَْصلٌ  َھَذا:  ِسيُّ اْلقَابِ  يَةُ  النَّْھيِ  َھَذا فِي اْلِحْكَمةَ  فَإِنَّ  ، الذَّ ْوجَ  يُْعِجبَ  أَنْ  َخْش زَّ  اْلَوْصفُ  ال
ْذُكورُ  ي اْلَم كَ  فَيُْفِض ى َذلِ قِ  إِلَ فَةِ  تَْطلِي انِ  أَوْ  ، اْلَواِص وفَةِ  ااِلْفتِتَ عَ  ، بِاْلَمْوُص ي َوَوقَ ةِ ِرَوا فِ ائِيِّ  يَ نْ  النََّس  ِم

ُجلُ  َواَل  اْلَمْرأَةَ  اْلَمْرأَةُ  تُبَاِشرُ  اَل (  : بِلَْفظِ  َمْسُعودٍ  اِْبنِ  َعنْ  َمْسُروقٍ  طَِريقِ  ُجلَ  الرَّ     ) . الرَّ
  أھـ. النََّسائِيُّ وَ  َداُودَ  َوأَبُو َوُمْسلِمٌ  َواْلبَُخاِريُّ  أَْحَمدُ  َوأَْخَرَجهُ  )َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َھَذا: (  قَْولُهُ 

   :فتح الباري البن حجر العسقالني-2
  " . اْلَواِحد الثَّْوب فِي"  ِرَوايَته فِي النََّسائِيُّ  َزادَ  ) اْلَمْرأَة اْلَمْرأَة تُبَاِشر اَل (  قَْوله
  ) إِلَْيَھا يَْنظُر َكأَنَّهُ  لَِزْوِجَھا فَتَْنَعتَھا(  قَْوله
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َرائِع َسدّ  فِي لَِمالِك لأَصْ  َھَذا اْلقَابِِسيّ  قَالَ  ْوج يُْعِجب أَنْ  َخْشيَة النَّْھي َھَذا فِي اْلِحْكَمة فَإِنَّ  ، الذَّ  الزَّ
    أھـ.  بِاْلَمْوُصوفَةِ  ااِلْفتِتَان أَوْ  اْلَواِصفَة تَْطلِيق إِلَى َذلِكَ  فَيُْفِضي اْلَمْذُكور اْلَوْصف
أو ، ھا ة أن تصف امرأة لزوجِ حيث ال يجوز للمرأ؛ كريم لخلق اللو للعفةِ  يدعو حديثَ ن ھذا الإف وبالتالي

حتى ال يتعلق قلب الزوج بھذه المرآة الموصوفة   عن ذلك  نانبيُّ نھى فقد ،  له ھابشرتھا وتصف ستلم
ما أجمل ھذا الحديث الذي يعالج مشاكل جمة في زماننا ف ...معھا بعد ذلك وقد يبحث عن عالقةٍ ، فيتخيلھا 

  ....الزنا   الذرائع عن مقدماتِ  وسدِ  ةِ للعف عوحديث يد !ھذا 
  
  أول ما كلم  به  نبيَّه ھوشع  نهأالعالمين  المقدس يجده ينسب لربِّ  في الكتابِ  الناظرَ  إن :  االثً ث
سفِر ھوشع إصحاح جاء ذلك في .... كنت آمل أن يأمره بالتوحيد أو مكارم األخالق لكن ال !ه بالزنا أمر 
َل مَ 2عدد  1 بُّ لِھُوَشعَ أَوَّ بُّ ھُوَشَع، قَاَل الرَّ اْذھَْب ُخْذ لِنَْفِسَك اْمَرأَةَ ِزنًى َوأَْوالََد ِزنًى، ألَنَّ «: ا َكلََّم الرَّ

بَّ    !!  فََذھََب َوأََخَذ ُجوَمَر بِْنَت ِدْبالَيَِم، فََحبِلَْت َوَولََدْت لَهُ اْبنًا3. »األَْرَض قَْد َزنَْت ِزنًى تَاِرَكةً الرَّ
وھذا ھو ......إن زنا المحارم من الرزيلة الخارجة عن الذوق المؤلف لدى الناس في كل العصور: ابًعار

  :الكتاب المقدس يذكر لنا اآلتي
ائَِرِة 29عدد  19إصحاح سفر التكوين فيوذلك ....  زنا ببناته النبي لوط -1 دَّ ُدَن ال ا أَْخَرَب هللاُ ُم َوَحَدَث لَمَّ

وطٌ 30 .ِحيَن قَلََب اْلُمُدَن الَّتِي َسَكَن فِيھَا لُوطٌ . إِْبَراِھيَم، َوأَْرَسَل لُوطًا ِمْن َوَسِط االْنقاِلَبِ أَنَّ هللاَ َذَكَر  ِعَد لُ َوَص
. َواْبنَتَاهُ  فََسَكَن فِي اْلَمَغاَرِة ھُوَ . ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن فِي اْلَجبَِل، َواْبنَتَاهُ َمَعهُ، ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْسُكَن فِي ُصوَغرَ 

ِغيَرةِ 31 لِّ األَْرضِ «: َوقَالَِت اْلبِْكُر لِلصَّ اَدِة ُك ا َكَع ْدُخَل َعلَْينَ مَّ 32. أَبُونَا قَْد َشاَخ، َولَْيَس فِي األَْرِض َرُجٌل لِيَ ھَلُ
الً  ا نَْس ْن أَبِينَ ي ِم هُ، فَنُْحيِ طَجُع َمَع قَتَا أَبَ 33. »نَْسقِي أَبَانَا َخْمًرا َونَْض ِت فََس ِة، َوَدَخلَ َك اللَّْيلَ ي تِْل ًرا فِ ا َخْم اھَُم

ِغيَرةِ 34. اْلبِْكُر َواْضطََجَعْت َمَع أَبِيھَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَا : َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر قَالَْت لِلصَّ
ي« ا نَْس. إِنِّي قَِد اْضطََجْعُت اْلبَاِرَحةَ َمَع أَبِ ْن أَبِينَ َي ِم هُ، فَنُْحيِ اْدُخلِي اْضطَِجِعي َمَع ا فَ ةَ أَْيًض ًرا اللَّْيلَ قِيِه َخْم

الً  ْم 35. »نَْس ْم يَْعلَ هُ، َولَ طََجَعْت َمَع ِغيَرةُ َواْض ِت الصَّ ا، َوقَاَم ِة أَْيًض َك اللَّْيلَ ي تِْل ًرا فِ ا َخْم قَتَا أَبَاھَُم فََس
َمهُ 37. فََحبِلَِت اْبنَتَا لُوٍط ِمْن أَبِيِھَما36ا، بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَ  ِت اْس وآبَ «فََولََدِت اْلبِْكُر اْبنًا َوَدَع َو »ُم ، َوھُ
ِغيَرةُ أَْيًضا َولََدِت اْبنًا َوَدَعِت اْسَمهُ 38. أَبُو اْلُموآبِيِّيَن إِلَى اْليَْومِ  وَن إِلَ»بِْن َعمِّي«َوالصَّ ي َعمُّ و بَنِ ى ، َوھَُو أَبُ

 .اْليَْومِ 
سفر وذلك في  ).....!لتعلم كيف يغتصب األُخ أختَه (   ثَاَماربأخته  أَْمنُون األخزنا   أبناء داود -2

َوَجَرى بَْعَد ذلَِك أَنَّهُ َكاَن ألَْبَشالُوَم ْبِن َداُوَد أُْخٌت َجِميلَةٌ اْسُمھَا ثَاَماُر، 1 عدد 13صموئيل الثاني إصحاح 
ْقِم ِمْن أَْجِل ثَاَماَر أُْختِِه ألَنَّھَا َكانَْت َعْذَراَء، َوَعُسَر فِي َعْينَْي 2. وُن ْبُن َداُودَ فَأََحبَّھَا أَْمنُ  َوأُْحِصَر أَْمنُوُن لِلسُّ

يُونَاَداُب َرُجالً َوَكاَن . َوَكاَن ألَْمنُوَن َصاِحٌب اْسُمهُ يُونَاَداُب ْبُن ِشْمَعى أَِخي َداُودَ 3. أَْمنُوَن أَْن يَْفَعَل لَھَا َشْيئًا
ا فَقَاَل لَهُ » لَِماَذا يَا اْبَن اْلَملِِك أَْنَت َضِعيٌف ھَكَذا ِمْن َصبَاٍح إِلَى َصبَاٍح؟ أََما تُْخبُِرنِي؟«: فَقَاَل لَهُ 4. َحِكيًما ِجّدً

َوإَِذا . جْع َعلَى َسِريِرَك َوتََماَرضْ اْضطَ «: فَقَاَل يُونَاَدابُ 5. »إِنِّي أُِحبُّ ثَاَماَر أُْخَت أَْبَشالُوَم أَِخي«: أَْمنُونُ 
َدْع ثَاَماَر أُْختِي فَتَأْتَِي َوتُْطِعَمنِي ُخْبًزا، َوتَْعَمَل أََماِمي الطََّعاَم ألََرى فَآُكَل ِمْن : َجاَء أَبُوَك لِيََراَك فَقُْل لَهُ 

َدْع ثَاَماَر أُْختِي فَتَأْتَِي َوتَْصنََع «: فَقَاَل أَْمنُوُن لِْلَملِكِ . اهُ فَاْضطََجَع أَْمنُوُن َوتََماَرَض، فََجاَء اْلَملُِك لِيَرَ 6. »يَِدھَا
اْذھَبِي إِلَى بَْيِت أَْمنُوَن أَِخيِك «: فَأَْرَسَل َداُوُد إِلَى ثَاَماَر إِلَى اْلبَْيِت قَائاِلً 7. »أََماِمي َكْعَكتَْيِن فَآُكَل ِمْن يَِدھَا

َوأََخَذِت اْلَعِجيَن َوَعَجنَْت َوَعِملَْت . َذھَبَْت ثَاَماُر إِلَى بَْيِت أَْمنُوَن أَِخيھَا َوھَُو ُمْضطَِجعٌ فَ 8.»َواْعَملِي لَهُ طََعاًما
لَّ أَْخِرُجوا كُ «: َوقَاَل أَْمنُونُ . َوأََخَذِت اْلِمْقالَةَ َوَسَكبَْت أََماَمهُ، فَأَبَى أَْن يَأُْكلَ 9َكْعًكا أََماَمهُ َوَخبََزِت اْلَكْعَك، 

. »ايتِي بِالطََّعاِم إِلَى اْلِمْخَدِع فَآُكَل ِمْن يَِدكِ «:ثُمَّ قَاَل أَْمنُوُن لِثَاَمارَ 10. فََخَرَج ُكلُّ إِْنَساٍن َعْنهُ . »إِْنَساٍن َعنِّي
قَدََّمْت لَهُ لِيَأُْكَل، فَأَْمَسَكھَا َوقَاَل وَ 11. فَأََخَذْت ثَاَماُر اْلَكْعَك الَِّذي َعِملَْتهُ َوأَتَْت بِِه أَْمنُوَن أََخاھَا إِلَى اْلِمْخَدعِ 

. الَ يَا أَِخي، الَ تُِذلَّنِي ألَنَّهُ الَ يُْفَعُل ھَكَذا فِي إِْسَرائِيلَ «: فَقَالَْت لَهُ 12. »تََعالَِي اْضطَِجِعي َمِعي يَا أُْختِي«: لَھَا
ا أَنَا فَأَْيَن أَْذھَ 1. الَ تَْعَمْل ھِذِه اْلقَبَاَحةَ  فَھَاِء فِي إِْسَرائِيلَ أَمَّ ا أَْنَت فَتَُكوُن َكَواِحٍد ِمَن السُّ َواآلَن ! ُب بَِعاِري؟ َوأَمَّ
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ثُمَّ 15. فَلَْم يََشأْ أَْن يَْسَمَع لَِصْوتِھَا، بَْل تََمكََّن ِمْنھَا َوقَھََرھَا َواْضطََجَع َمَعھَا14. »َكلِِّم اْلَملَِك ألَنَّهُ الَ يَْمنَُعنِي ِمْنكَ 
ا، َحتَّى إِنَّ اْلبُْغَضةَ الَّتِي أَْبَغَضھَا إِيَّاھَا َكانَْت أََشدَّ ِمَن اْلمَ أَبْ  َحبَِّة الَّتِي أََحبَّھَا َغَضھَا أَْمنُوُن بُْغَضةً َشِديَدةً ِجّدً

رُّ بِ ! الَ َسبَبَ «: فَقَالَْت لَهُ 16. »قُوِمي اْنطَلِقِي«: َوقَاَل لَھَا أَْمنُونُ . إِيَّاھَا طَْرِدَك إِيَّاَي ھَُو أَْعظَُم ِمَن ھَذا الشَّ
اْطُرْد ھِذِه َعنِّي «: بَْل َدَعا ُغالََمهُ الَِّذي َكاَن يَْخِدُمهُ َوقَالَ 17فَلَْم يََشأْ أَْن يَْسَمَع لَھَا، . »اآلَخِر الَِّذي َعِمْلتَهُ بِي

ٌن، ألَنَّ بَنَاِت اْلَملِِك اْلَعَذاَرى ُكنَّ يَْلبَْسَن ُجبَّاٍت ِمْثَل َوَكاَن َعلَْيھَا ثَْوٌب مُ 18. »َخاِرًجا َوأَْقفِِل اْلبَاَب َوَراَءھَا لوَّ
قَِت الثَّْوَب 19. فَأَْخَرَجھَا َخاِدُمهُ إِلَى اْلَخاِرِج َوأَْقفََل اْلبَاَب َوَراَءھَا. ھِذهِ  فََجَعلَْت ثَاَماُر َرَماًدا َعلَى َرْأِسھَا، َوَمزَّ

َن الَِّذي َعلَْيھَ  ھَْل «: فَقَاَل لَھَا أَْبَشالُوُم أَُخوھَا20. ا، َوَوَضَعْت يََدھَا َعلَى َرْأِسھَا َوَكانَْت تَْذھَُب َصاِرَخةً اْلُملَوَّ
فَأَقَاَمْت ثَاَماُر . »الَ تََضِعي قَْلبَِك َعلَى ھَذا األَْمرِ . أَُخوِك ھُوَ . َكاَن أَْمنُوُن أَُخوِك َمَعِك؟ فَاآلَن يَا أُْختِي اْسُكتِي

  .ْستَْوِحَشةً فِي بَْيِت أَْبَشالُوَم أَِخيھَامُ 
عدد  35سفر التكوين إصحاح وذلك في .... ) بلھة ( بزوجة أبيه ) روبين (زنا ابن يعقوب النبي  -3
ي تِْلَك األَْرِض، أَنَّ َوَحَدَث إِْذ َكاَن إِْسَرائِيُل َساِكنًا فِ 22. ثُمَّ َرَحَل إِْسَرائِيُل َونََصَب َخْيَمتَهُ َوَراَء َمْجَدَل ِعْدرٍ 21

يَِّة أَبِيِه، َوَسِمَع إِْسَرائِيلُ    !.  َرأُوبَْيَن َذھََب َواْضطََجَع َمَع بِْلھَةَ ُسرِّ
   

 وصالنص هھذأم ، الحديث الذي معنا  للرذيلةِ  أيھما الذي يدعو للقارئ أن يتضحن آقد  إن الوقتَ  : ◌ُ قلت
  !!؟....بي ،وأبناِء بعض األنبياء،ولوٍط الن لھوشع النبيِّ و،  لربِّ المنسوب ل

  
من الشذوذ الجنسي وفي حيضھا  أليس جماع المرأة في دبرھا : إن ھناك سؤال يطرح نفسه ھو  :رابًعا

  ؟ 
ن ال يمكن أن مرأة التي تدين بدين المعترضين أمعروف أن الال ..بلي من الشذوذ الجنسي: الجواب

وال يُمكن أن تطلب الطالق لھذا السبب أبداً ..  ائضأو وھي ح دبرھا فيتعترض على جماع زوجھا لھا 
  .. ..، ألن ما يجمعه هللا ال يفرقه اإلنسان وال طالق إال لعلة الزنا

فى العھد الجديد  نجد وأين...أين في الكتاب المقدس تحريم جماع المرأة في دبرھا  :ويبقى السؤال
  ؟؟ ...والذي يعد من الشذوذ تحرم جماع الحائض نصوصا

  
  

  ..!نبي اإلسالم يحدد مدة للمتعة أو الزواج                                       
  

 :فقالوا....أثيرة شبھة حول حديث من األحاديث المتعلقة بنكاح المتعة التي كانت حاالً في زمن معين
 يَتَتَاَرَكا أَوْ  يَتََزايََدا أَنْ  أََحبَّا فَإِنْ  لَيَالٍ  ثاََلثُ  ابَْينَُھمَ  َما فَِعْشَرةُ  تََوافَقَا َواْمَرأَةٍ  َرُجلٍ  أَيَُّما :"قال رسول اإلسالم

  ! ال تعليق" تَتَاَرَكا
ِ  َرُسولِ  نَْھيِ  (بَاب)النَِّكاِح ( ِكتَاب صحيح البخاري ثم قالوا دليلنا في  برقم) آِخًرا اْلُمْتَعةِ  نَِكاحِ  َعنْ  هللاَّ

ثَنَا - 4725 ثَنَا َعلِيٌّ  َحدَّ ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ  ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  اْلَحَسنِ  َعنْ  َعْمٌرو قَالَ  انُ ُسْفيَ  َحدَّ  ْبنِ  َوَسلََمةَ  هللاَّ
  :قَااَل  اأْلَْكَوعِ 

ِ  َرُسولِ  َرُسولُ  فَأَتَانَا َجْيشٍ  فِي ُكنَّا   فَاْستَْمتُِعوا تَْستَْمتُِعوا أَنْ  لَُكمْ  أُِذنَ  قَدْ  إِنَّهُ  :فَقَالَ   هللاَّ
ِ  َرُسولِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  اأْلَْكَوعِ  ْبنِ  َسلََمةَ  ْبنُ  إِيَاسُ  َحدَّثَنِي: ِذْئبٍ  أَبِي نُ ابْ  َوقَالَ   َواْمَرأَةٍ  َرُجلٍ  أَيَُّما  هللاَّ
ةً  لَنَا َكانَ  أََشْيءٌ  ْدِريأَ  فََما تَتَاَرَكا يَتَتَاَرَكا أَوْ  يَتََزايََدا أَنْ  أََحبَّا فَإِنْ  لَيَالٍ  ثاََلثُ  بَْينَُھَما َما فَِعْشَرةُ  تََوافَقَا  َخاصَّ

ةً  لِلنَّاسِ  أَمْ  ِ  َعْبد أَبُو قَالَ  َعامَّ   . َمْنُسوخٌ  أَنَّهُ   النَّبِيِّ  َعنْ  َعلِيٌّ  َوبَيَّنَهُ  هللاَّ
  
  

  الرد على الشبھة
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إن ھذا الحديث كان في فترة معينة لظروف معينة وانتھت ؛فالحديث يتحدث عن زواج المتعة الذي : أوالً 

  :يدلل على ذلك ما يليكان حالال في وقت معين ثم حرم في  يوم خيبر؛ 
 تَْحِريُمهُ  َواْستَقَرَّ  نُِسخَ  ثُمَّ  أُبِيحَ  ثُمَّ  نُِسخَ  ثُمَّ  أُبِيحَ  أَنَّهُ  َوبَيَانِ  اْلُمْتَعةِ  نَِكاحِ  النَِّكاِح بَاب ِكتَاب صحيح مسلم -1
 اْلُحُمرِ  لُُحومِ  َوَعنْ  َخْيبَرَ  يَْومَ  اْلُمْتَعةِ  نَِكاحِ  َعنْ  نََھى النَّبِيَّ  أَنَّ  يٍّ َعلِ  َعنْ  2511 برقم اْلقِيَاَمةِ  يَْومِ  إِلَى

  .اأْلَْھلِيَّةِ 
  :الحديث الذي معنا فيه اآلتي -2
  .َمْنُسوخ أنه  النبي عن عليّ  بيّنه وقد -البخاري يعني - هللا عبد أبو قال -1
ِ  ولِ َرسُ  نَْھيِ  بَاب ذكر البخاري الحديث في-2   آِخًرا اْلُمْتَعةِ  نَِكاحِ  َعنْ  هللاَّ
  :حجر في شرحه في الفتح قال ابنُ  -3

  ) إِلَخْ  ِذْئب أَبِي اِْبن َوقَالَ (  قَْوله
ْسَماِعيلِيّ  الطَّبََرانِيُّ  َوَصلَهُ    . ِذْئب أَبِي اِْبن َعنْ  طُُرق ِمنْ  نَُعْيم َوأَبُو َواإْلِ
  ) لَيَالٍ  ثاََلث بَْينھَما َما فَِعْشَرة َوافَقَاتَ  َواْمَرأَة َرُجل أَيَّما(  قَْوله
َدةِ "  بَِعَشَرةٍ "  اْلُمْستَْملِي ِرَوايَة فِي َوقَعَ   َوِھيَ  ، أََصحّ  َوبِاْلفَاءِ  ، اْلَمْفتُوَحة اْلفَاء بََدل اْلَمْكُسوَرة بِاْلُمَوحَّ
ْسَماِعيلِيّ  ِرَوايَة   . بِلَيَالِيِِھنَّ  أَيَّام بِثاََلثَةِ  التَّْقيِيد َعلَى َمْحُمول اأْلََجل إِْطاَلق أَنَّ  َواْلَمْعنَى.  َوَغْيره اإْلِ
  ) أََحبَّا فَإِنْ (  قَْوله

  الثَّاَلث اِْنقَِضاء بَْعد أَيْ 
  ) يَتََزايََدا أَنْ ( 

ْسَماِعيلِيّ  ِرَوايَة فِي َوَوقَعَ .  تََزايََدا يَْعنِي ؛ اْلُمدَّة فِي :أَيْ   أَيْ  يَتَتَاَرَكا أَنْ  قَْوله فِي َوَكَذا ، لِكَ بِذَ  التَّْصِريح اإْلِ
  . التَّفَاُرق بِهِ  َواْلُمَراد"  تَنَاقََضا يَتَنَاقََضا أَنْ "  نَُعْيم أَبِي ِرَوايَة َوفِي.  تَتَاَرَكا يَتَفَاَرقَا
ة لَنَا َكانَ  أََشْيءٌ  أَْدِري فََما(  قَْوله   ) َعامَّة لِلنَّاسِ  أَمْ  َخاصَّ

 َرُسول أَْصَحاب لَنَا أُِحلَّتْ  إِنََّما"  قَالَ  َعْنهُ  اْلبَْيَھقِيُّ  أَْخَرَجهُ  بِااِلْختَِصاصِ  التَّْصِريح َذرّ  أَبِي َحِديث يفِ  َوَوقَعَ 
  " . هللاَّ  َرُسول َعْنَھا نََھى ثُمَّ  ، أَيَّام ثاََلثَة النَِّساء ُمْتَعة َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َصلَّى هللاَّ 
  ) َمْنُسوخ أَنَّهُ  النَّبِيّ  َعنْ  َعلِيّ  بَيَّنَهُ  قَدْ وَ (  قَْوله
ْذن بَْعد َعْنَھا بِالنَّْھيِ  النَّبِيّ  َعنْ  َعلِيّ  تَْصِريح بَِذلِكَ  يُِريد ل اْلَحدّ  فِي بََسْطنَاهُ  َوقَدْ  ، فِيَھا اإْلِ  َوأَْخَرجَ .  اأْلَوَّ
اق َعْبد زَّ  َواْلِعدَّة الطَّاَلق اْلُمْتَعة َونََسخَ  ، َصْوم ُكلّ  َرَمَضان نََسخَ  " قَالَ  َعلِيّ  َعنْ  آَخر َوْجه ِمنْ  الرَّ

ْخَصة اأْلََوائِل َعنْ  َجاءَ :  اْلُمْنِذر اِْبن قَالَ  ، اْلُمْتَعة نَِكاح فِي السَّلَف اِْختَلَفَ  َوقَدْ "  َواْلِميَراث  َواَل  ، فِيَھا الرُّ
افَِضة ْعضبَ  إاِلَّ  يُِجيزَھا أََحًدا اْليَْوم أَْعلَم  َوقَالَ .  َرُسوله َوُسنَّة هللاَّ  ِكتَاب يَُخالِف لِقَْولٍ  َمْعنَى َواَل  ، الرَّ

ْجَماع َوقَعَ  ثُمَّ :  ِعيَاض َوافِض إاِلَّ  تَْحِريمَھا َعلَى اْلُعلََماء َجِميع ِمنْ  اإْلِ ا.  الرَّ  َعْنهُ  فَُرِويَ  َعبَّاس اِْبن َوأَمَّ
 إِبَاَحة َعبَّاس اِْبن َعنْ  َواْليََمن َمكَّة أَْھل َرَوى:  بَطَّال اِْبن قَالَ .  َذلِكَ  َعنْ  َرَجعَ  أَنَّهُ  َعْنهُ  َوُرِويَ  ، أَبَاَحَھا أَنَّهُ 

ُجوع َعْنهُ  َوُرِويَ  ، اْلُمْتَعة يَعة َمْذَھب َوُھوَ  ، أََصحّ  َعْنهُ  اْلُمْتَعة َوإَِجاَزة َضِعيفَة بِأََسانِيد الرُّ :  قَالَ .  الشِّ
ُخول قَْبل َكانَ  َسَواء أُْبِطل اآْلن َوقَعَ  َمتَى أَنَّهُ  َعلَى َمُعواَوأَجْ  ُروطِ  َجَعلََھا إِنَّهُ  ُزفَر قَْول إاِلَّ  ، بَْعده أَمْ  الدُّ  َكالشُّ

بِيع َحِديث فِي َوُھوَ :  قُْلت" .  َسبِيلَھا فَْليَُخلِّ  َشْيء ِمْنُھنَّ  ِعْنده َكانَ  فََمنْ "  قَْوله َويَُرّدهُ  ، اْلفَاِسَدة  الرَّ
ْجَماعِ  اْلُمْتَعة تَْحِريم:  اْلَخطَّابِيُّ  َوقَالَ .  ُمْسلِم ِعْند أَبِيهِ  َعنْ  َسْبَرة ْبن يَعة بَْعض َعنْ  إاِلَّ  َكاإْلِ  يَِصحّ  َواَل  ، الشِّ
ُجوع فِي قَاِعَدتھمْ  َعلَى  َونَقَلَ .  نُِسَختْ  أَنََّھا َعلِيّ  َعنْ  َصحَّ  فَقَدْ  بَْيته َوآل َعلِيّ  إِلَى اْلُمْختَلِفَات فِي الرُّ

نَا ِھيَ "  فَقَالَ  اْلُمْتَعة َعنْ  ُسئِلَ  أَنَّهُ  ُمَحمَّد ْبن َجْعفَر َعنْ  اْلبَْيَھقِيُّ   َعنْ  َويُْحَكى:  اْلَخطَّابِيُّ  قَالَ "  بَِعْينِهِ  الزِّ
 َرَوى أَنْ  بَْعد َعْنَھا َرَجعَ  أَنَّهُ  ُجَرْيجٍ  اِْبن َعنْ  َصِحيحه فِي َعَوانَة أَبُو نَقَلَ  َوقَدْ .  ه ا َجَوازَھا ُجَرْيجٍ  اِْبن

 ِمنْ  َمالِك َعنْ  اْلَحنَفِيَّة بَْعض َحَكاهُ  َما:  اْلِعيد َدقِيق اِْبن َوقَالَ .  َحِديثًا َعَشر ثََمانِيَة إِبَاَحتَھا فِي بِاْلبَْصَرةِ 
 َعلَّقَ  لَوْ :  فَقَالُوا بَِسبَبِهِ  اْلِحلّ  تَْوقِيت أَْبطَلُوا َحتَّى اْلُمَؤقَّت النَِّكاح َمْنعِ  فِي اْلَمالِِكيَّة بَالَغَ  فَقَدْ  ، َخطَأ اْلَجَواز
 ِعيَاض قَالَ .  اْلُمْتَعة نَِكاح َمْعنَى فِي فَيَُكون لِْلِحلِّ  تَْوقِيت أِلَنَّهُ  اآْلن الطَّاَلق َوقَعَ  َمِجيئِهِ  ِمنْ  بُدّ  اَل  َوْقت َعلَى
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 نَِكاحه َصحَّ  ُمدَّة بَْعد يُفَاِرق أَنْ  اْلَعْقد ِعْند نََوى فَلَوْ  ، بِالشَّْرطِ  التَّْصِريح اْلبُْطاَلن َشْرط أَنَّ  َعلَى َوأَْجَمُعوا: 
ر أَوْ  اْلُمْتَعة نَاِكح يَُحدّ  َھلْ  َواْختَلَفُوا.  فَأَْبطَلَهُ  اأْلَْوَزاِعيّ  إاِلَّ  ،  بَْعد تِّفَاقااِل  أَنَّ  َمأَْخذھَما قَْولَْينِ  َعلَى ؟ يَُعزَّ

َوايَات:  اْلقُْرطُبِيّ  َوقَالَ .  اْلُمتَقَدِّم اْلِخاَلف يُْرفَع َھلْ  اْلِخاَلف  لَمْ  اْلُمْتَعة إِبَاَحة َزَمن أَنَّ  َعلَى ُمتَّفِقَة ُكلَّھا الرِّ
َوافِض ِمنْ  إِلَْيهِ  يُْلتَفَت اَل  َمنْ  إاِلَّ  تَْحِريمَھا َعلَى َواْلَخلَف السَّلَف أَْجَمع ثُمَّ  ، َحُرمَ  َوأَنَّهُ  يَطُلْ   َوَجَزمَ .  الرَّ

دِ  اأْلَئِمَّة ِمنْ  َجَماَعة  َولَِكنْ  ، اْلُمَخالِف نُْدَرة َوِھيَ  اْلَمْشُھوَرة اْلَمْسأَلَة ِمنْ  فَِھيَ  بِإِبَاَحتَِھا َعبَّاس اِْبن بِتَفَرُّ
 َعلَى اأْلَْمَصار فُقََھاء اِتَّفَقَ  ثُمَّ  ، إِبَاَحتَھا َعلَى َواْليََمن كَّةمَ  أَْھل ِمنْ  َعبَّاس اِْبن أَْصَحاب:  اْلبَرّ  َعْبد اِْبن قَالَ 

 َواْبن َسِعيد َوأَبُو َوُمَعاِويَة َمْسُعود اِْبن  هللاَّ  َرُسول بَْعد إِبَاَحتَھا َعلَى ثَبَتَ :  َحْزم اِْبن َوقَالَ  ، تَْحِريمَھا
َحابَة َجِميع َعنْ  َجابِر َوَرَواهُ  ُحَرْيثٍ  ْبن َوَعْمرو َوَجابِر َخلَف ْبن ةأَُميَّ  اِْبنَا َوَمْعبَد َوَسلََمة َعبَّاس  ُمدَّة الصَّ
 ُجبَْير ْبن َوَسِعيد طَاُوسٌ  التَّابِِعينَ  َوِمنْ :  قَالَ  ، ُعَمر ِخاَلفَة آِخر قُْربِ  إِلَى َوُعَمر بَْكر َوأَبِي  هللاَّ  َرُسول
ا ، نَظَر أَْطلَقَهُ  َما َجِميع َوفِي:  قُْلت.  َمكَّة فُقََھاء َوَسائِر َوَعطَاء  اْلَحِديث فِيهِ  فَُمْستَنَده َمْسُعود اِْبن أَمَّ
ْسَماِعيلِيّ  نَقَلَهُ  َما فِيهِ  بَيَّْنت َوقَدْ  ، النَِّكاح أََوائِل فِي اْلَماِضي يَاَدة ِمنْ  اإْلِ َحة فِيهِ  الزِّ  ، بِالتَّْحِريمِ  َعْنهُ  اْلُمَصرِّ

 تََرك ثُمَّ  فَفََعْلنَا"  آِخره َوفِي َخالِد أَبِي ْبن إِْسَماِعيل َعنْ  ُمَعاِويَة أَبِي طَِريق ِمنْ  َعَوانَة أَبُو َرَجهُ أَخْ  َوقَدْ 
ا" .  َذلِكَ  اق َعْبد فَأَْخَرَجهُ  ُمَعاِويَة َوأَمَّ زَّ  أَنَّ  يَْعلَى أَْخبََرنِي"  أَُميَّة ْبن يَْعلَى ْبن َصْفَوان طَِريق ِمنْ  الرَّ

بَْير أَبِي ِرَوايَة فِي لَِكنْ  ، َصِحيح َوإِْسنَاده"  بِالطَّائِفِ  بِاْمَرأَةٍ  اِْستَْمتَعَ  ُمَعاِويَة  َعْبد ِعْند َجابِر َعنْ  الزُّ
اق زَّ  لََھا يُقَال اْلَحْضَرِميّ  لِبَنِي بَِمْواَلةٍ  الطَّائِف َمْقِدمه ُمَعاِويَة اِْستَْمتَعَ "  َولَْفظه قَِديًما َكانَ  َذلِكَ  أَنَّ  أَْيًضا الرَّ
 َكانَ  َوقَدْ "  َعام ُكلّ  بَِجائَِزةٍ  إِلَْيَھا يُْرِسل فََكانَ  ُمَعاِويَة ِخاَلفَة إِلَى ُمَعانَة َعاَشتْ  ثُمَّ :  َجابِر قَالَ  ، ُمَعانَة
 ُعَمر َخطَبَ :  الطََّحاِويُّ  قَالَ  ثَمَّ  َوِمنْ  ، النَّْھي بَْعد بِقَْولِهِ  َعَمل أَنَّهُ  يَُشكّ  فاََل  بِهِ  ُمْقتَِديًا لُِعَمر ُمتَّبًِعا ُمَعاِويَة
 لَهُ  ُمتَابََعتھمْ  َعلَى َدلِيل َھَذا َوفِي ، ُمْنِكر َذلِكَ  َعلَْيهِ  يُْنِكر فَلَمْ   النَّبِيّ  َعنْ  َذلِكَ  َونَقَلَ  ، اْلُمْتَعة َعنْ  فَنََھى
ا.  َعْنهُ  نََھى َما َعلَى اق َعْبد َرجَ فَأَخْ  َسِعيد أَبُو َوأَمَّ زَّ  ِشْئت َمنْ  أَْخبََرنِي"  قَالَ  َعطَاء أَنَّ  ُجَرْيجٍ  اِْبن َعنْ  الرَّ
 بِأََحدِ  لِْلَجْھلِ  َضِعيفًا َكْونه َمعَ  - َوَھَذا"  َسِويقًا اْلقََدح بِِمْلءِ  يَْستَْمتِع أََحدنَا َكانَ  لَقَدْ :  قَالَ  َسِعيد أَبِي َعنْ 

ا.   النَّبِيّ  بَْعد َكانَ  بِأَنَّهُ  ِريحالتَّصْ  فِيهِ  لَْيسَ  - ُرَواته  َھلْ  َوااِلْختاَِلف َعْنهُ  النَّْقل فَتَقَدَّمَ  َعبَّاس اِْبن َوأَمَّ
ا.  اَل  أَوْ  َرَجعَ  تھَما َوَمْعبَد َسلََمة َوأَمَّ زَّ  َعْبد فََرَوى ، لَِھَذا أَوْ  لَِھَذا َوقََعتْ  َھلْ  فِيَھا اِْختُلَفَ  َواِحَدة فَقِصَّ  اقالرَّ
 َخَرَجتْ  قَدْ  أََراَكة أُمّ  إاِلَّ  ُعَمر يَْرعَ  لَمْ "  قَالَ  َعبَّاس اِْبن َعنْ  طَاُوسٍ  َعنْ  ِدينَار ْبن َعْمرو َعنْ  َصِحيح بَِسنَدٍ 
بَْير أَبِي طَِريق ِمنْ  َوأَْخَرجَ "  أَُميَّة ْبن َسلََمة بِي اِْستَْمتَعَ :  فَقَالَتْ  ُعَمر فََسأَلََھا ، ُحْبلَى  طَاُوسٍ  َعنْ  الزُّ

اهُ  ا.  أَُميَّة ْبن َمْعبَد فََسمَّ  نُْصَرة أَبِي ِرَوايَة فِي َوَوقَعَ  ، قَْبل بَيَّْنته َوقَدْ "  فََعْلنَاَھا"  قَْوله فَُمْستَنَده َجابِر َوأَمَّ
َحابَة َجِميع يَُعمّ  ْلنَافَعَ  قَْوله َكانَ  فَإِنْ "  بَْعد نَْفَعلهُ  فَلَمْ  ُعَمر فَنََھانَا"  ُمْسلِم ِعْند َجابِر َعنْ   لَمْ  ثُمَّ  فَقَْوله الصَّ
َحابَة َجِميع يَُعمّ  نَُعدْ  ِحيَحة اأْلََحاِديث ُمْستَنَده أَنَّ  ظََھرَ  َوقَدْ  ، إِْجَماًعا فَيَُكون الصَّ ا.  بَيِّنَاَھا الَّتِي الصَّ  َوأَمَّ

َحابَة َجِميع َعنْ  َجابِر َرَواهُ  قَْوله َوَكَذا ُحَرْيثٍ  ْبن َعْمرو  َوَذلِكَ "  فََعْلنَاَھا"  َجابِر قَالَ  َوإِنََّما ، فََعِجيب الصَّ
َحابَة َجِميع تَْعِميم يَْقتَِضي اَل  ا ، َوْحَدهُ  نَْفسه فِْعل َعلَى يَْصُدق بَلْ  الصَّ  ِعْند فَُھوَ  التَّابِِعينَ  َعنْ  َذَكَرهُ  َما َوأَمَّ

اق َعْبد زَّ  نََھانَا ثُمَّ  هللاَّ  َرُسول َمعَ  فََعْلنَاَھا"  ُمْسلِم ِعْند َجابِر َعنْ  ثَبَتَ  َوقَدْ  ، ةَصِحيحَ  بِأََسانِيد َعْنُھمْ  الرَّ
هُ  يَُردّ  فََھَذا"  لََھا نَُعدْ  فَلَمْ  ُعَمر  َذلِكَ  َمعَ  َحْزم اِْبن اِْعتََرفَ  َوقَدْ  ، تَْحلِيلَھا َعلَى ثَبَتَ  فِيَمنْ  َجابًِرا َعدَّ

ُ .  التَّْحِريم نَْسخ اْلقَْول بَِھَذا فَأَِمنَّا قَالَ "  اْلقِيَاَمة يَْوم إِلَى َحَرام إِنََّھا"  قَْوله لِثُبُوتِ  بِتَْحِريِمَھا   أَْعلَم َوهللاَّ
  

  ؟...ھل هللا يحل الحرام في زمن ما ثم يحله:  إن قيل: ثانيا
ذلك ،وھذا من قبيل النسخ كان قد أحله هللا ،وحرمة بعد .... ا آنذاكإن زواج المتعة لم يكن حرمً :  ◌ُ قلت

  المذكور في الكتاب المقدس الذي فيه النسخ والمنسوخ كما يلي
  
  

  ! أزني وأسرق وأدخل الجنة :يقول نبيٌّ                                           
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 لواأستثم  ا،أبدً ولم يدخل النار  الجنة،لو سرق أو زنا دخل  اإلسالم أن المسلمَ  ن رسولُ لقد بيّ  :قالوا
  !؟ ....في األرضِ  أليست ھذه دعوة للفسادِ  :قائلين

   :الصحيحين جاء فيوتعلقوا بما  
ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  َكاَلِمهِ  آِخرُ  َكانَ  َوَمنْ  اْلَجنَائِزِ  فِي َجاءَ  َما( بَاب) اْلَجنَائِزِ  ( ِكتَاب صحيح البخاري-1 برقم ..) هللاَّ

ثَنَا  1161 ثَنَا يلَ إِْسَماعِ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ ثَنَا َمْيُمونٍ  ْبنُ  َمْھِديُّ  َحدَّ  ُسَوْيدٍ  ْبنِ  اْلَمْعُرورِ  َعنْ  اأْلَْحَدبُ  َواِصلٌ  َحدَّ
ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ   َذرٍّ  أَبِي َعنْ  َرنِي :قَالَ  أَوْ  فَأَْخبََرنِي َربِّي ِمنْ  آتٍ  أَتَانِي :  هللاَّ  ِمنْ  َماتَ  َمنْ  أَنَّهُ  بَشَّ
تِي ِ  ْشِركُ يُ  اَل  أُمَّ َّ   . َسَرقَ  َوإِنْ  َزنَى َوإِنْ  :قَالَ  َسَرقَ  َوإِنْ  َزنَى َوإِنْ  :قُْلتُ  اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  َشْيئًا بِا

يَمانِ  ( ِكتَاب مسلم صحيح -2 ِ  يُْشِركُ  اَل  َماتَ  َمنْ  ( بَاب)  اإْلِ َّ  َدَخلَ  ُمْشِرًكا َماتَ  َوَمنْ  اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  َشْيئًا بِا
ثَنَا و 137برقم )  النَّارَ  ثَنَا :اْلُمثَنَّى اْبنُ  قَالَ  بَشَّارٍ  َواْبنُ  اْلُمثَنَّى ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ ثَنَا َجْعفَرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  َحدَّ

ُث َعنْ  َذرٍّ  أَبَا َسِمْعتُ :  قَالَ  ُسَوْيدٍ  ْبنِ  اْلَمْعُرورِ  َعنْ  اأْلَْحَدبِ  َواِصلٍ  َعنْ  ُشْعبَةُ   أَتَانِي :قَالَ  أَنَّهُ   يِّ النَّبِ  يَُحدِّ
َرنِي - السَّاَلم َعلَْيهِ  -  ِجْبِريلُ  تِكَ  ِمنْ  َماتَ  َمنْ  أَنَّهُ  فَبَشَّ ِ  يُْشِركُ  اَل  أُمَّ َّ  َزنَى َوإِنْ  :قُْلتُ  اْلَجنَّةَ  َدَخلَ  َشْيئًا بِا

  .َسَرقَ  َوإِنْ  َزنَى َوإِنْ  :قَالَ  َسَرقَ  َوإِنْ 
 

 الرد على الشبھة •
  

 َدَخلَ  التَّْوِحيدِ  َعلَى َماتَ  َمنْ  أَنَّ  َعلَى الدَّلِيلِ ( بَاب شرحِ في  ذكر -رحمه هللاُ  -النووي اإلمامَ  نإ : أوالً 
 َرِحَمُھمْ  السَّلَف ِمنْ  َجَماَعة َعنْ  فََحَكى : ناقالً عن القاضي عياض ما نصه 38لحديث رقم )  قَْطًعا اْلَجنَّةَ 

 تَْحتَاج ُمْجَملَة ِھيَ  بَْعضھمْ  َوقَالَ  ، َوالنَّْھي َواأْلَْمر اْلفََرائِض نُُزول قَْبل َكانَ  َھَذا نَّ أَ  اْلُمَسيِّب اِْبن ِمْنُھمْ  هللاَّ 
 إِنَّ :  َوقِيلَ .  اْلبَْصِريّ  اْلَحَسن قَْول َوَھَذا.  َوفَِريَضتَھا َحقَّھا َوأَدَّى اْلَكلَِمة قَالَ  َمنْ :  َوَمْعنَاهُ  ، َشْرح إِلَى
   أھـ . اْلبَُخاِريّ  قَْول َوَھَذا َذلِكَ  َعلَى َوَماتَ .  َوالتَّْوبَة النََّدم ِعْند قَالََھا لَِمنْ  َذلِكَ 

القدسي  في الحديثِ  ه لقولِ  ؛ الرجاءِ  أصوب إذا كان من بابِ  - رحمه هللاُ  -البخاري قولَ إن :  ◌ُ قلت 
ِ  َرُسولَ  أَنَّ   ُھَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  6951 برقم  صحيح البخاريفي  ُ  قَالَ  : قَالَ   هللاَّ  َعْبِدي ظَنِّ  ِعْندَ  أَنَا :هللاَّ
   . بِي

 حتى يغفر؛    هللاِ  ىإلمع تقديم التوبة والندم  ا فلهن ظن شرً إو ، ا فلهخيرً  ن ظن العبدُ إ:والمعنى 
نفُِسِھْم اَل تَْقنَطُوا قُْل يَا ِعبَاِدَي الَِّذيَن أَْسَرفُوا َعلَى أَ : ؛يقول التوب ويقبل،  العيب ويستر، الذنب 

ِحيمُ  نُوَب َجِميعاً إِنَّهُ ھَُو اْلَغفُوُر الرَّ َ يَْغفُِر الذُّ ِ إِنَّ هللاَّ ْحَمِة هللاَّ   ).53الزمر( ِمن رَّ
  

ونعتقد أن مرتكب الكبيرة ال ، ا ألنھما استوجبتا حدً  ؛ جريمتي  الزنا والسرقة من كبائر الذنوبإن  : اثانيً 
بل نتقول عن مرتكب الكبيرة،المعتزلة والخوارج فھم يكفرون مرتكب اعتقاد  خالفيخلد في النار ب

خر آفد في النار يخلُ دون أن ذب ن عُ إو، ن شاء عفا عنه إن شاء عذبه وإ الكبيرة أنه في مشيئة هللا 
َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاُء َوَمن إِنَّ ّهللاَ الَ يَْغفُِر أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر  :  يقول  ألن هللاَ  ؛ مصيره الجنة

ِ فَقَِد اْفتََرى إِْثماً َعِظيماً  ّ سرق  أو،  نيالزا ىن زنإأن الحدود تسقط الذنوب ف كما). 48النساء( يُْشِرْك بِا
ن غلبت ذلك إوبھما بشأن تلك الجريمة أو الكبيرة فقط ، وبعد م عليھما الحد سقطت ذنيوأق، السارق 

ال إا ال يكفر فالزاني والسارق أو مرتكب الكبيرة عمومً ، ن شاء إالجنة  ھما هللا لھم أدخحسناتھم سيئات
 ال نحكم  ناا أنومن عقيدتنا أيضً  ؛القبلة  إذا استحل فعلته أو استحل ما حرم هللا عموما طالما أنه من أھلِ 

، وال نعترف   نانبيِّ  ن سنةِ بأنه من أھل الجنة أو من أھل النار إال بنص من كتاب هللا أو م معينٍ على 
  ....ھذا الحديثحول بكالم المرجئة 

 
 ففي صحيح مسلم ..يمان إ ناقصولزاني والسارق و غيرھما أنھم اأن  لنا  نتبيّ  أحاديثَ  ھناكَ إن  :   اثالثً 

يَمانِ  ( ِكتَاب يَمانِ  نُْقَصانِ  بَيَانِ  ( بَاب)  اإْلِ  نَْفيِ  إَِراَدةِ  َعلَى بِاْلَمْعِصيَةِ  ُمتَلَبِّسِ الْ  َعنْ  َونَْفيِهِ  بِاْلَمَعاِصي اإْلِ
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ِ  َرُسولَ  إِنَّ   ُھَرْيَرةَ  عن أبي  86برقم  ) َكَمالِهِ  انِي يَْزنِي اَل  :"قَالَ   هللاَّ  َواَل  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  يَْزنِي ِحينَ  الزَّ
  ." ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  يَْشَربَُھا ِحينَ  اْلَخْمرَ  يَْشَربُ  َواَل  ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  يَْسِرقُ  ِحينَ  السَّاِرقُ  يَْسِرقُ 

انِي يَْزنِي اَل  "   : قوله  ولكنه ؛ نفي اإليمان عنه بالكلية المعنى ليس ....." ُمْؤِمنٌ  َوُھوَ  يَْزنِي ِحينَ  الزَّ
  ....يسقط اإليمان عنه بالكلية  ؛ لھا الكبائر مستحالً لتلك الفاعل وھذا بخالف  ،نقص إيمان 

 نُْقَصانِ  بَيَانِ  (في باب  في صحيح مسلم الحديثَ  ھذا ذكر –رحمه هللا  -  النووي امَ أن اإلمونالحظ   
يَمانِ    ).َكَمالِهِ  نَْفيِ  إَِراَدةِ  َعلَى بِاْلَمْعِصيَةِ  اْلُمتَلَبِّسِ  َعنْ  َونَْفيِهِ  بِاْلَمَعاِصي اإْلِ

 يقام عليه حد في الدنيا أن الذي يسرق أو يزني ال) محل الشبھة (ليس معنى الحديث :  لخص ما سبقأو
ذب مرتكب الكبيرة في ن عُ إولكن المعني  ؛يوم القيامة  عذب في النارِ نه ال يُ أنه مرتكب كبيرة أو أأو 

ِ ألنه مات موحدً ؛ يكون مصيره األبدي الجنة بل  اأبدً جھنم فال يخلد فيھا  تدلل  ،ا يشرك به شيئً  لم ا با
  :على ذلك أدلة منھا

ِ فَقَِد اْفتََرى إِْثم إِنَّ    : هقول -1 ّ اً ّهللاَ الَ يَْغفُِر أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاُء َوَمن يُْشِرْك بِا
  ) 48 النساء( َعِظيماً 

ِ فَقَْد َضلَّ َضالاَلً إِنَّ ّهللاَ الَ يَْغفُِر أَن يُْشَرَك بِِه َويَْغفُِر َما ُدوَن َذلَِك لَِمن يََشاُء َوَمن يُ   قوله  -2 ّ ْشِرْك بِا
 )116النساء( بَِعيداً 

َم ّهللاُ َعلَيِه اْلَجنَّةَ َوَمأَْواهُ النَّاُر َوَما لِلظَّالِِميَن ِمْن أَنَصارٍ    : قوله -3 ِ فَقَْد َحرَّ ّ   إِنَّهُ َمن يُْشِرْك بِا
  ) .72المائدة(
بل  ويعفو عنه، عليه  قد يتوب هللا  رجاء على الخوف وقدم جانب ال،  قبل موته  المسلمُ  ن تابإو

ِ  َمعَ  يَْدُعونَ  اَل  َوالَِّذينَ  : لقول هللا .. ..و إن سرق وإن زنى ،ويبدل سيئاته حسنات   َواَل  آََخرَ  إِلَھًا هللاَّ
مَ  الَّتِي النَّْفسَ  يَْقتُلُونَ  ُ  َحرَّ  يَْومَ  اْلَعَذابُ  لَهُ  يَُضاَعفْ ) 68( أَثَاًما يَْلقَ  َذلِكَ  ْفَعلْ يَ  َوَمنْ  يَْزنُونَ  َواَل  بِاْلَحقِّ  إاِلَّ  هللاَّ
ُ  يُبَدِّلُ  فَأُولَئِكَ  َصالًِحا َعَماًل  َوَعِملَ  َوآََمنَ  تَابَ  َمنْ  إاِلَّ ) 69( ُمھَانًا فِيهِ  َويَْخلُدْ  اْلقِيَاَمةِ   َوَكانَ  َحَسنَاتٍ  َسيِّئَاتِِھمْ  هللاَّ

 ُ   .) الفرقان(   )70( َرِحيًما َغفُوًرا هللاَّ
  

  الجديد العھدِ من   الذي يزني أو يسرق عن مصيرِ يخبروننا على ھذا الحديث  عترضينالمليت   :  ارابعً 
ا من بيسوع ربً ألنه آ ؛)الجنة(دخل الملكوت .... أو قتل  ، أو سرق ،  ن زنىإالنصراني إن  : ◌ُ قلت ؟

  ......أو سرق،  ىن زنإفال يضره  حمل خطاياه على الصليبِ  ُمخلًّصا؛
ربھم  ،يحبھميسوع لم يعاقب الزناة بل كان  أن األناجيل قراءةِ  خاللِ  من نجدو هويق ك من  ...من يتضح ذل

  : اآلتي
يُب : َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن يَأُْكُل َويَْشَرُب، فَتَقُولُونَ 34عدد 7 اإلصحاح إنجيل لوقا -1 رِّ ھَُوَذا إِْنَساٌن أَُكوٌل َوِش

اِريَن َواْلُخطَاةِ َخْمٍر، ُمحِ  َرْت ِمْن َجِميِع بَنِيھَا35. بٌّ لِْلَعشَّ   .»َواْلِحْكَمةُ تَبَرَّ
ا 1 عدد 8اإلصحاح  نجيل يوحناإ  -2 ْيتُونِ أَمَّ   .يَُسوُع فََمَضى إِلَى َجبَِل الزَّ

ْبِح، َوَجاَء إِلَْيِه َجِميُع الشَّْعبِ 2 َمإِلَْيِه اْلَكتَبَةُ 3. فََجلََس يَُعلُِّمھُمْ  ثُمَّ َحَضَر أَْيًضا إِلَى اْلھَْيَكِل فِي الصُّ َوقَدَّ
يِسيُّوَن اْمَرأَةً أُْمِسَكْت فِي ِزنًا ا أَقَاُموھَا فِي اْلَوْسِط . َواْلفَرِّ يَا ُمَعلُِّم، ھِذِه اْلَمْرأَةُ أُْمِسَكْت َوِھَي «:قَالُوا لَهُ 4َولَمَّ

قَالُوا ھَذا 6» فََماَذا تَقُوُل أَْنَت؟. اُموِس أَْوَصانَا أَنَّ ِمْثَل ھِذِه تُْرَجمُ َوُموَسى فِي النَّ 5تَْزنِي فِي َذاِت اْلفِْعِل، 
بُوهُ، لَِكْي يَُكوَن لَھُْم َما يَْشتَُكوَن بِِه َعلَْيهِ  ا يَُسوُع فَاْنَحنَى إِلَى أَْسفَُل َوَكاَن يَْكتُُب بِإِْصبِِعِه َعلَى . لِيَُجرِّ َوأَمَّ

ا 7. األَْرضِ  وا يَْسأَلُونَهُ، اْنتََصَب َوقَاَل لَھُمْ َولَمَّ الً بَِحَجرٍ  َمْن َكاَن ِمْنُكْم باِلَ َخِطيَّةٍ «:اْستََمرُّ   . »!فَْليَْرِمھَا أَوَّ
زنا  في حالةِ  كتمسِ أُ التي الزانية  ولم يعاقب المرأةَ ،  ناموس موسى ىأن يسوع لغ األخيرمن  نالحظ 

 وھما من أھلِ  عليھما،ا لشريعة يسوع الكتاب المقدس ال حد قً ن الزاني والزانية طبإف وبالتالي ...
  !.....اخلصً ا مُ إن آمنوا به ربًّ ... الملكوتِ 

  !؟ ....في األرضِ  أليست ھذه دعوة للفسادِ  :يقول ھم الذيسؤالِ  نفسَ  أسأل يفإنن عليهو
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وذلك ...-الجنة –كوت يخبرنا على لسان يسوع أن الزواني يسبقون الناس إلى المل إنجيل متىإن :اخامسً 

َوانَِي يَْسبِقُونَُكْم إِلَى َملَُكوِت : اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ «:قَاَل لَُھْم يَُسوعُ  31عدد 21االصحاحفي  اِريَن َوالزَّ إِنَّ اْلَعشَّ
  .هللاِ 

  !ال تعليق! ؟...ھل المعنى اسرق و ازني ،وادخل الجنة: الذي يطرح نفسه ھو ويبقى السؤال
  
  

  !حمار فخذِ  من يأكل نبيٌّ                                                    
  

( البخاري  كتاب في صحيح بما جاء  وتعلقوا! حمار  أكل من فخذِ   وتعجبوا من أن النبيَّ  قالوا،ھكذا 
ثَنَا 2642برقم ) سم الفرس و الحمار ا( باب )  الجھاد والسير  ْبنُ  فَُضْيلُ  ثَنَاَحدَّ  بَْكرٍ  أَبِي ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ

ِ  َعْبدِ  َعنْ  َحاِزمٍ  أَبِي َعنْ  ُسلَْيَمانَ   َمعَ  قَتَاَدةَ  أَبُو فَتََخلَّفَ   النَّبِيِّ  َمعَ  َخَرجَ  أَبِيِه أَنَّهُ  َعنْ  قَتَاَدةَ  أَبِي نِ بْ  هللاَّ
ا يََراهُ  أَنْ  قَْبلَ  ِشيًّاَوحْ  ِحَماًرا فََرأَْوا ُمْحِرمٍ  َغْيرُ  َوُھوَ  ُمْحِرُمونَ  َوُھمْ  أَْصَحابِهِ  بَْعضِ   َحتَّى تََرُكوهُ  َرأَْوهُ  فَلَمَّ

 ثُمَّ  ،فََعقََرهُ  فََحَملَ  فَتَنَاَولَهُ  فَأَبَْوا َسْوطَهُ  يُنَاِولُوهُ  أَنْ  فََسأَلَُھمْ  اْلَجَراَدةُ  لَهُ  يُقَالُ  لَهُ  فََرًسا فََرِكبَ  قَتَاَدةَ  أَبُو َرآهُ 
افَلَ  فَنَِدُموا فَأََكلُوا أََكلَ    .فَأََكلََھا  النَّبِيُّ  فَأََخَذَھا ِرْجلُهُ  َمَعنَا: قَالَ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  َمَعُكمْ  َھلْ  :قَالَ  أَْدَرُكوهُ  مَّ
  

 الرد على الشبھة
  

الحمر ولم يأكل من ، الوحشيةِ  مرِ حُ من ال  فلقد أكل النبيُّ  أصالً؛ال شبھة فيه  الحديثَ  ھذا إن :أوالً 
ُ  َرِضيَ  - ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  3895البخاري برقم ذلك في صحيح ثبت  ؛ھاونھى عن أكلِ  ،ةاألھلي  أَنَّ  - َعْنهَ  هللاَّ

ِ  َرُسولَ       نََھى  هللاَّ
  . اأْلَْھلِيَّةِ  اْلُحُمرِ  لُُحومِ  َعنْ  َخْيبَرَ  يَْومَ 

  ؟  ةأكل الحمر الوحشي ه على نبيِّ  ھل حرم هللاُ  :ھو يبقى السؤال الذي يطرح نفسه
  ...في ذلكال شبھة  اإذً  ؛ال:الجواب

  :ثم إن المحرمات من األطعمة  ليست منھا أكل الحمر الوحشة  للدليل السابق واألدلة اآلتية
َم َولَْحَم اْلِخنِزيِر َوَما أُِھلَّ بِِه لَِغْيِر ّهللاِ فََمِن اْضطُرَّ َغيْ    : قوله  -1 َم َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةَ َوالدَّ ٍغ َر بَاإِنََّما َحرَّ

ِحيمٌ     ) .173البقرة(  َوالَ َعاٍد فاَل إِْثَم َعلَْيِه إِنَّ ّهللاَ َغفُوٌر رَّ
ُم َولَْحُم اْلِخْنِزيِر َوَما أُِھلَّ لَِغْيِر ّهللاِ بِِه َواْلُمْنَخنِقَةُ َواْلمَ    : قوله -2 َمْت َعلَْيُكُم اْلَمْيتَةُ َواْلدَّ ْوقُوَذةُ ُحرِّ

يَةُ َوال ْيتُْم َوَما ُذبَِح َعلَى النُُّصِب َوأَن تَْستَْقِسُموْا بِاألَْزالَِم َذلِ َواْلُمتََردِّ بُُع إاِلَّ َما َذكَّ ُكْم فِْسٌق نَِّطيَحةُ َوَما أََكَل السَّ
َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي  اْليَْوَم يَئَِس الَِّذيَن َكفَُروْا ِمن ِدينُِكْم فاَلَ تَْخَشْوھُْم َواْخَشْوِن اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكمْ 

ِحي ْثٍم فَإِنَّ ّهللاَ َغفُوٌر رَّ ِ ) . 3المائدة(   مٌ َوَرِضيُت لَُكُم اإِلْسالََم ِديناً فََمِن اْضطُرَّ فِي َمْخَمَصٍة َغْيَر ُمتََجانٍِف إلِّ
لذي جاء بتحريم أكل ھو النص ا نأي:وأتساءل، بالتحريم أن يأتي نصٌ  لىإالحل  في األشياءِ  األصلُ  اإذً 

  ؟  ةلحوم الحمر الوحشي
ال يوجد نٌص واحٌد  قط  في أي كتاٍب على وِجه األرض يحرم أكل الحمر الوحشية ؛ بل إن :  الجواب

  :أن أكل الحمر الوحشية حالل في أدلة منھا لنبيِّنا   الثابت عكس ذلك ؛ فقد بيّن هللاُ 
  .فَأََكلََھا  النَّبِيُّ  فَأََخَذَھا ِرْجلُهُ  َمَعنَا: قَالَ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  َمَعُكمْ  َھلْ  :قَالَ  ؛الحديث الذي معنا-1
ِ  َرُسولِ  َمعَ  َكانَ  قَتَاَدةَ أَنَّهُ  أَبِي َعنْ  ◌َ  5067برقم  صحيح البخاري -2  طَِريقِ  بِبَْعضِ  َكانَ  إَِذا َحتَّى  هللاَّ

ةَ   َسأَلَ  ثُمَّ  فََرِسهِ  َعلَى فَاْستََوى َوْحِشيًّا ِحَماًرا فََرأَى ُمْحِرمٍ  َغْيرُ  َوُھوَ  ُمْحِرِمينَ  لَهُ  أَْصَحابٍ  َمعَ  تََخلَّفَ  َمكَّ
 بَْعضُ  ِمْنهُ  فَأََكلَ  فَقَتَلَهُ  اْلِحَمارِ  َعلَى َشدَّ  ثُمَّ  فَأََخَذهُ  فَأَبَْوا ُرْمَحهُ  فََسأَلَُھمْ  فَأَبَْوا َسْوطًا يُنَاِولُوهُ  أَنْ  أَْصَحابَهُ 
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ِ  َرُسولِ  أَْصَحابِ  ا بَْعُضُھمْ  َوأَبَى  هللاَّ ِ  َرُسولَ  أَْدَرُكوا فَلَمَّ  طُْعَمةٌ  ِھيَ  إِنََّما :"فَقَالَ  َذلِكَ  َعنْ  َسأَلُوهُ   هللاَّ
ُ  أَْطَعَمُكُموَھا   ". هللاَّ

ُ  أَْطَعَمُكُموَھا طُْعَمةٌ  ِھيَ  إِنََّما :"  قوله  الشاھد من الحديثِ     ".  هللاَّ
  

ُ  أَْطَعَمُكُموَھا طُْعَمةٌ  ِھيَ  إِنََّما : "  بل قال النبيُّ حرمة أكلھا ؛ ن يبيّ  وحيُّ  لم يأتِ   نالحظ   ." هللاَّ
 ِحلّ  َعلَى اْلُعلََماء أَْجَمعَ  َوقَدْ   الطََّحاِويُّ  قَالَ و : قائالً  الطََّحاِوي عن اإلمامِ  في الفتحِ  حجرٍ  ابنُ  نقل -3

  أھـ .اْلَوْحِشيّ  اْلِحَمار
  

 صحةِ  على مر الوحشية فيھا ضررا أن لحم الحُ ھل ثبت علميً : ھو يطرح نفسه الً سؤا إن ھناك  :اثانيً 
  ؟المعترضوناإلنسان حتى يعترض 

  ...اجدً الحمر الوحشية مفيد  ا أن لحمَ علميً الثابت  بل ال؛:الجواب
غليظة وإذا كان الحمار منھا سميناً فتي السن فھو  لحوم حمير الوحش:  في كتاب أغذيته جالينوس قال

جداً وھي تنفع إذا طبخت بماء  ھي غليظة : في دفع مضار األغذية الرازي وقال .قريب من لحم اإلبل
وأكل السمين من لحومھا ينفع من وجع  أمراقھا تحتسى والزنجبيل، و يالدار صينوملح وأكثر فيھا 

ى إدمان أكلھا طبخت بدھن الجوز والزيت ومن اضطر إل التشبك في المفاصل والرياح الغليظة، وكذا إذا
الترطيب والتدبير لبدنه إن لم يكن بلغمياً، ومتى حدث عن أكل لحوم  فليتعاھد ما يخرج السوداء ويتعاھد

 المعدة وبطء خروج الثفل فينبغي أن يبادر بالجوارشنات المسھلة كالشھريارات والتمري الوحش تمدد في
شحم :  ماسويه ابن. ةالسقمونيا واألفاوية من التربذ وودواء الجزر ونحوھما من الجوارشنات المركب

نافعاً من وجع الظھر والكلى  حمار الوحش نافع من الكلف إذا طلي عليه، وإذا غلي بدھن القسط كان
 .الوحشي تنفع من داء الثعلب والدوالي لطوخاً  مرارة الحمار: غيره. العارض من البلغم والريح الغليظة

 .المشوي ھو لحم الحمير أيللزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ المفضلة لدى ا األطباقومن ونجد أن 
  أھـ

فليس  ا؛جدً  غالٍ ن ثمنھا إفتوافرت ن إو الناس،غلب أ ىلد ةمتوافر الوحشية ليستمر لحوم الحُ ثم إن  
  .أغنيائھم فقطأغنى  الإأن يأكل منھا في استطاعته  كل إنسان

  
 ما علىيعترضون وال  ،له  أكل من حيوان أحله هللاُ  أنه ا نعلى نبيِّ يعترضون   المعترضينإن   :ا  ثالثً 

 جاء!! بنھا بعد ما سلقته  ال امرأة وأكل ،و ذبل الحمام  ،أكل رأس الحمار من كتاب المقدسالجاء في 
ْيِشِه َوَصِعَد َوَكاَن بَْعَد ذلَِك أَنَّ بَْنھََدَد َملَِك أََراَم َجَمَع ُكلَّ جَ 24عدد  6سفر الملوك الثاني إصحاح في  ذلك

اِمَرةَ  اِمَرةِ 25. فََحاَصَر السَّ َوھُْم َحاَصُروھَا َحتَّى َصاَر َرْأُس اْلِحَماِر بِثََمانِيَن ِمَن . َوَكاَن ُجوٌع َشِديٌد فِي السَّ
ةِ  ِة، َوُرْبُع اْلقَاِب ِمْن ِزْبِل اْلَحَماِم بَِخْمٍس ِمَن اْلفِضَّ وِر  َوبَْينََما َكاَن َملِكُ 26. اْلفِضَّ إِْسَرائِيَل َجائًِزا َعلَى السُّ

بُّ ! الَ «: فَقَالَ 27. »َخلِّْص يَا َسيِِّدي اْلَملِكَ «: َصَرَخِت اْمَرأَةٌ إِلَْيهِ  ِمْن أَْيَن أَُخلُِّصِك؟ أَِمَن اْلبَْيَدِر . يَُخلِّْصِك الرَّ
ھَاتِي اْبنَِك فَنَأُْكلَهُ : إِنَّ ھِذِه اْلَمْرأَةُ قَْد قَالَْت لِي«: الَتْ فَقَ » َما لَِك؟«: ثُمَّ قَاَل لَھَا اْلَملِكُ 28» أَْو ِمَن اْلِمْعَصَرِة؟

، نَأُْكَل اْبنِي َغًدا ھَاتِي اْبنَِك فَنَأُْكلَهُ فََخبَّأَِت : ثُمَّ قُْلُت لَھَا فِي اْليَْوِم اآلَخرِ . فََسلَْقنَا اْبنِي َوأََكْلنَاهُ 29. اْليَْوَم ثُمَّ
  !! »اْبنَھَا
  الذي حرم أكل الحمر ھو الفارق بين اإلسالمِ  فھذا وعليه

  العلم لم يثبت و، ة الوحشي روأباح لحم الحم، األھلية  
  الكتاب المقدس  وھ، وھا ومھاألكل لح اأضرارً 

  وكذا أكل ، وأكل لحومھم ، ذبح األطفال لنا الذي يذكر
  .... الحمام ذبلوأكل ، الحمير األھلية النجسة لحم  

  توضح فھي  للمعترضينالصورة  تلكوأھدي 
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  .<< همن النص الذي ذكرتُ  جزء
  
  

  !)بَُضاَعةَ  بِْئر(النتنوالكالب  بلحمِ  بماٍء مختلط يتوضأ  نبيٌّ                                   
  

يا  ...رات وھذه نجاسات وذاوالق ، َوالنَّْتن، الكالب  بلحمِ  مختلطٍ  كم أن تتوضئوا بماءٍ لقد أباح رسولُ  :قالوا
 بِْئرِ  فِي َجاءَ  َما( بَاب) الطََّھاَرِة ( ِكتَاب داودسنن أبي في  جاء حديثٍ وتعلقوا ب!! له من شيء مقذذ 

ثَنَا  60برقم  )بَُضاَعةَ  ثَنَا: قَالُوا اأْلَْنبَاِريُّ  ُسلَْيَمانَ  ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  َعلِيٍّ  ْبنُ  َواْلَحَسنُ  اْلَعاَلءِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  َحدَّ
ِ  ُعبَْيدِ  َعنْ  َكْعبٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  َكثِيرٍ  ْبنِ  اْلَولِيدِ  َعنْ  أَُساَمةَ  بُوأَ  ِ  َعْبدِ  ْبنِ  هللاَّ  أَبِي َعنْ  َخِديجٍ  ْبنِ  َرافِعِ  ْبنِ  هللاَّ

ِ  لَِرُسولِ  قِيلَ  اْلُخْدِريِّ أَنَّهُ  َسِعيدٍ  ُ  : هللاَّ أ  َولَْحمُ  اْلِحيَضُ  فِيَھا يُْطَرحُ  بِْئرٌ  َوِھيَ  بَُضاَعةَ  بِْئرِ  ِمنْ  أَنَتََوضَّ
ِ  َرُسولُ  فَقَالَ ؟  َوالنَّْتنُ  اْلِكاَلبِ  ُسهُ  اَل  طَُھورٌ  اْلَماءُ :"   هللاَّ   ". َشْيءٌ  يُنَجِّ

ْحَمنِ  َعْبدُ : بَْعُضُھمْ  َوقَالَ  :َداُود أَبُو قَالَ    .َرافِعٍ  ْبنُ  الرَّ
 

  الرد على الشبھة  •
  

  في  - رحمه هللاُ  -  صححه األلبانيُّ  ، صحيحٌ  حديثٌ على شبھتھم به لقوا تعالذي  الحديثَ  ھذا إن  :  أوالً 
  .) 59(  داود أبي صحيح و ،)  478(  المشكاة

 َعنْ  َوُحِكيَ  . بَْعضھمْ  فِيهِ  َوتََكلَّمَ  ، َوالنََّسائِيُّ  التِّْرِمِذيّ  َوأَْخَرَجهُ :  اْلُمْنِذِريُّ  قَالَ  وجاء في عون المعبود 
َمام دَ  ، َحَسن َحِديث َھَذا:  التِّْرِمِذيّ  ، َوقَالَ  َصِحيح بَُضاَعة بِْئر َحِديث:  قَالَ  أَنَّهُ  َحْنبَل ْبن َمدَ أَحْ  اإْلِ  َوَجوَّ
ا أَْحَسنَ  بَُضاَعة بِْئر فِي َسِعيد أَبِي َحِديث يَْروِ  لَمْ  اْلَحِديث َھَذا أَُساَمة أَبُو  ُرِويَ  َوقَدْ  . أَُساَمة أَبُو َرَوى ِممَّ
  أھـ . َسِعيد أَبِي َعنْ  َوْجه َغْير ِمنْ  اْلَحِديث َذاھَ 

    :لآلتي ) بَُضاَعةَ  ْئرِ ببِ  (ى سمالمھذا البئر يجھلون معرفة  ألنھم  ؛وشبھتھم باطلة ،  م باطلھؤلكن ادعا
  : جاء في عون المعبود لشرح سنن أبي داود -1

َحاِري فِي َوالنَّْتن اَلباْلكِ  َولُُحوم اْلِحيَضَ  يُْلقُونَ  النَّاس أَنَّ  يَْعنِي  اْلَمطَر َعلَْيَھا فَيَْجِري بُيُوتھمْ  َخْلف الصَّ
ا َھَذا أِلَنَّ  فِيَھا يُْلقُونََھا النَّاس أَنَّ  َمْعنَاهُ  َولَْيسَ  ، اْلَماء َمَمرّ  فِي أِلَنََّھا ، اْلبِْئر تِْلكَ  إِلَى اْلَماءُ  َويُْلقِيَھا  اَل  ِممَّ
ُزهُ  ُزهُ  ْيففَكَ  َكافِرٌ  يَُجوِّ َحابَةُ  يَُجوِّ سهُ  اَل (  قَالُوا َكَذا  الصَّ  بِْئًرا َكانَ  بَُضاَعة بِْئر فَإِنَّ  لَِكْثَرتِِه،:  ) َشْيء يُنَجِّ
سهُ  اَل  اْلَكثِير َواْلَماء .اأْلَْشيَاء َھِذهِ  بُِوقُوعِ  يَتََغيَّر اَل  قُلَّتَْينِ  أَْضَعاف َماُؤَھا يَُكون اْلَماء َكثِير  لَمْ  َما َشْيء يُنَجِّ
  أھـ.يَتََغيَّر

   .متجدد الماء :أي ؛الماءِ البئر كان كثير  نإ :يقولنه أالحظ ن
  . َكالنَّھَرِ  فَھُوَ  اْلبََساتِين إِلَى طَِريقًا َكانَتْ  بَُضاَعة بِْئر بِأَنَّ  : في عون المعبود الطََّحاِويُّ قال  -2

تلقي  ةوليست مياه راكد، كمياه النھر  ةوكثير، ة دعلي أن مياھه متجدأدلة  هھذف )كالنھر (كلمة  نالحظ
لو كان ؛ فمنه أن يتوضئوا   الصحابةَ   لذلك أمر الرسولُ ؛ ا طھورً  وبذلك كان الماءُ  ، األوساخا ھفي

  ! منهأن يتوضئوا   الصحابة  الرسولُ  أمرلما  اا متغيرً ماء البئر ساكنً 
َمام قَالَ  -3  اْلَحِديث َھَذا َسِمعَ  إَِذا النَّاس ِمنْ  َكثِيرٌ  يَتََوھَّم قَدْ  :في شرح سنن أبي داود اْلَخطَّابِيُّ  اْلَحافِظ اإْلِ

ًدا قَْصًدا اْلفِْعل َھَذا يَأْتُونَ  َكانُوا َوأَنَُّھمْ  ، َعاَدة ِمْنُھمْ  َكانَ  َھَذا أَنَّ  ا َوَھَذا ، َوتََعمُّ يٍّ  يُظَنّ  أَنْ  يَُجوز اَل  ِممَّ  بِِذمِّ
 اْلِميَاه تَْنِزيه ، َوَكافِرھمْ  ُمْسلِمھمْ  ، َوَحِديثًا قَِديًما النَّاس َعاَدة ِمنْ  يََزلْ  فَلَمْ  ، ُمْسلِم َعنْ  فَْضاًل  بَِوثَنِيٍّ  بَلْ 

َمان َذلِكَ  بِأَْھلِ  يُظَنّ  فََكْيف ، النََّجاَسات َعنْ  َوَصْونَھا  ةَجَماعَ  َوأَْفَضلُ  الدِّين أَْھل طَبَقَات أَْعلَى َوُھمْ  ، الزَّ
 هللاَّ  َرُسول لََعنَ  َوقَدْ  ، بِاْلَماءِ  ُصْنعھمْ  َھَذا يَُكون أَنْ  ، أََمسُّ  إِلَْيهِ  َواْلَحاَجة أََعزُّ  بِباَِلِدِھمْ  َواْلَماء اْلُمْسلِِمينَ 
  ْطَ  َمن  َوَمْطَرًحا لأِْلَْنَجاسِ  اَرَصدً  َوَمنَابِعه اْلَماء ُعيُون اِتََّخذَ  َمنْ  فََكْيف ، َوَمَشاِرعه اْلَماء َمَواِرد فِي تََغوَّ

 فِي َمْوِضعَھا اْلبِْئر َھَذا أَنَّ  أَْجل ِمنْ  َذلِكَ  َكانَ  َوإِنََّما ، بِِھمْ  يَلِيق َواَل  الظَّنّ  َھَذا ِمْثل فِيِھمْ  يَُجوز َواَل  ، لأِْلَْقَذارِ 
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يُول َوأَنَّ  ، اأْلَْرض ِمنْ  ُحُدور  ، فِيَھا َوتُْلقِيَھا َوتَْحِملَھا َواأْلَْفنِيَة الطُُّرق نْ مِ  اأْلَْقَذار َھِذهِ  تَْكَشح َكانَتْ  السُّ
 فِي ُحْكمَھا لِيَْعلَُموا َشأْنَھا َعنْ   هللاَّ  َرُسول فََسأَلُوا ، تَُغيِّرهُ  َواَل  اأْلَْشيَاء َھِذهِ  فِيهِ  يَُؤثِّر اَل  لَِكْثَرتِهِ  َوَكانَ 

  أھـ  . َوالطََّھاَرة النََّجاَسة
  .-  بفضل هللا -م تسقط شبھتھ عليهو
  

 ،الذي يخرج من اإلنسانِ  التي تصنع على الخراءِ ) فطيرة حزقيال ( إن الكتاب المقدس يذكر لنا   :ا  ثانيً 
   )!بالھناء والشفاء (  شھيةً  أكلةً  أكل بعدھايو

في  اله حزقيلنبيِّ  نقرأ ماذا قال الربُّ ل! ؟ ....نجاسات وقاذوراتھذه الفطيرة بھذا الصنع ھل :وأتساءل
َعلَى اْلُخْرِء الَِّذي يَْخُرُج ِمَن اإِلْنَساِن تَْخبُِزهُ أََماَم . َوتَأُْكُل َكْعًكا ِمَن الشَِّعيرِ 12عدد  4إصحاح  حزقيال سفرِ 

بُّ 13 .»ُعيُونِِھمْ  . »ْطُرُدھُْم إِلَْيِھمْ ھَكَذا يَأُْكُل بَنُو إِْسَرائِيَل ُخْبَزھُُم النَِّجَس بَْيَن األَُمِم الَِّذيَن أَ «: َوقَاَل الرَّ
، ھَا نَْفِسي لَْم تَتَنَجَّسْ «: فَقُْلتُ 14 بُّ َوِمْن ِصبَاَي إِلَى اآلَن لَْم آُكْل ِميتَةً أَْو فَِريَسةً، َوالَ َدَخَل . آِه، يَا َسيُِّد الرَّ

  . »َل ُخْرِء اإِلْنَساِن، فَتَْصنَُع ُخْبَزَك َعلَْيهِ قَْد َجَعْلُت لََك ِخْثَي اْلبَقَِر بَدَ . اُْنظُرْ «: فَقَاَل لِي15. »فَِمي لَْحٌم نَِجسٌ 
  .... وصالنص تلك بسببِ  الفطائرِ  مقذذ لقد عزفت نفسي عن كلِّ  يا له من أمرٍ  :◌ُ قلت
حيث ؛  هعلى وجودِ  من األدلةِ  دليلٌ  وصالنصتلك المقدس ف كتابِ الفي ) الناسخ والمنسوخ(نالحظ  كذلك

 قَْد َجَعْلُت لََك ِخْثَي اْلبَقَِر بََدَل ُخْرِء اإِلْنَساِن، فَتَْصنَُع ُخْبَزَك َعلَْيهِ . اُْنظُرْ  ": النبيِّ  لحزقيال يقول  ن الربَّ إ
"!!  

 سفر مالخيفي وذلك   ! الوجوهعلى  تروث الحيوانا يعاقب بإلقاءِ  أن الربَّ المقدس  ويذكر الكتابُ 
إِْن ُكْنتُْم الَ تَْسَمُعوَن َوالَ تَْجَعلُوَن فِي اْلقَْلِب لِتُْعطُوا 2: يُّھَا اْلَكھَنَةُ َواآلَن إِلَْيُكْم ھِذِه اْلَوِصيَّةُ أَ «1 عدد2 إصحاح

فَإِنِّي أُْرِسُل َعلَْيُكُم اللَّْعَن، َوأَْلَعُن بََرَكاتُِكْم، بَْل قَْد لََعْنتُھَا، ألَنَُّكْم لَْستُْم َجاِعلِيَن . َمْجًدا الْسِمي، قَاَل َربُّ اْلُجنُودِ 
ْرَع، َوأَُمدُّ اْلفَْرَث َعلَى ُوُجوِھُكْم، فَْرَث أَْعيَاِدُكْم، فَتُْنَزُعوَن َمَعهُ 3. ي اْلقَْلبِ فِ    . ھأَنََذا أَْنتَِھُر لَُكُم الزَّ
   !من النجاسات والقاذورات ؟ تأليس روث الحيوانا  :أتساءلو 

  !يعاقب بالنجاسات والقاذورات ؟ وھل الربُّ 
 .....من النجسات والقاذوراتوھي  ،اإلنسان  كل خراءأو ، اإلنسانشرب بول  ويذكر الكتاب المقدس 

ھَْل إِلَى َسيِِّدَك َوإِلَْيَك أَْرَسلَنِي َسيِِّدي «: فَقَاَل لَھُْم َرْبَشاقَى27عدد  18الثاني إصحاح  الملوكِ  سفرِ ذلك في و
َجالِ  وِر لِيَأُْكلُوا َعِذَرتَھُْم َويَْشَربُوا بَْولَھُْم َمَعُكْم؟ لَِكْي أَتََكلََّم بِھَذا اْلَكالَِم؟ أَلَْيَس إِلَى الرِّ    ،. »اْلَجالِِسيَن َعلَى السُّ

ھَْل إِلَى َسيِِّدَك َوإِلَْيَك أَْرَسلَنِي َسيِِّدي لَِكْي أَتََكلََّم بِھَذا «:  فَقَاَل َرْبَشاقَى12 عدد  36ياء إصحاح شعإسفر  وفي
وِر، لِيَأُْكلُوا َعِذَرتَھُْم َويَْشَربُوا بَْولَھُْم َمَعُكْم؟اْلَكالَم؟ أَلَْيَس إِلَى الرِّ    .»َجاِل اْلَجالِِسيَن َعلَى السُّ

  
  !ة ميت ةً يأكل فأر نبيٌّ                                          

  
رسول  ا عنه ،في ظنه أن به طعون في خير األنام كتب احدھم مستھزئا فرًحا لكونه وجد شيئًا  كان تائھً 

  ....هللا 
 ...الوكسة السودة ييا د .. .. رسول يأكل فئران ميتة عينيأنا مش مصدق  ....المصيبة  ييا د :كتب قائالً 
   ....!!  ...... أما رسول

 
 السَّْمنِ  فِي اْلفَأَْرةُ  َوقََعتْ  إَِذا( بَاب  فقمت بتجميع  ما ذكره البخاري رحمه هللا للرواية في صحيحه في

بَائِحِ  (ِكتَاب)  الذَّائِبِ  أَوْ  دِ اْلَجامِ  ْيدِ  الذَّ   ) َوالصَّ
ثَنَا   5112 برقم ثَنَا اْلُحَمْيِديُّ  َحدَّ ثَنَا ُسْفيَانُ  َحدَّ ْھِريُّ  َحدَّ ِ  ُعبَْيدُ  أَْخبََرنِي قَالَ  الزُّ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  هللاَّ  أَنَّهُ  ُعْتبَةَ  ْبنِ  هللاَّ
ثُهُ  َعبَّاسٍ  اْبنَ  َسِمعَ   أَْلقُوَھا ":فَقَالَ  َعْنَھا النَّبِيُّ  فَُسئِلَ  فََماتَتْ  َسْمنٍ  فِي َوقََعتْ  فَأَْرةً  أَنَّ  ْيُمونَةَ مَ  َعنْ  يَُحدِّ
  ." َوُكلُوهُ  َحْولََھا َوَما
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ثَنَا  5113  وبرقم ِ  َعْبدُ  أَْخبََرنَا َعْبَدانُ  َحدَّ ْھِريِّ  َعنْ  يُونُسَ  َعنْ  هللاَّ   الزُّ

ابَّةِ  َعنْ  ْيتِ  فِي تَُموتُ  الدَّ ِ  َرُسولَ  أَنَّ  بَلََغنَا :قَالَ  َغْيِرَھا أَوْ  اْلفَأَْرةِ  َجاِمدٍ  َغْيرُ  أَوْ  َجاِمدٌ  َوُھوَ  َوالسَّْمنِ  الزَّ  هللاَّ
  َأُِكلَ  ثُمَّ  فَطُِرحَ  ِمْنَھا قَُربَ  بَِما فَأََمرَ  َسْمنٍ  فِي َماتَتْ  بِفَأَْرةٍ  أََمر.  
  

ثَنَا  5114 وبرقم ِ  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَعِزيزِ  َعْبدُ  َحدَّ ثَنَا هللاَّ ِ  ُعبَْيدِ  َعنْ  ِشَھابٍ  اْبنِ  َعنْ  َمالِكٌ  َحدَّ ِ  َعْبدِ  ْبنِ  هللاَّ  َعنْ  هللاَّ
ُ  َرِضيَ  -َمْيُمونَةَ  َعنْ  َعبَّاسٍ  اْبنِ   أَْلقُوَھا ":فَقَالَ  َسْمنٍ  فِي َسقَطَتْ  فَأَْرةٍ  َعنْ   النَّبِيُّ  ُسئِلَ  :قَالَتْ  -َعْنُھمْ  هللاَّ
  ".َوُكلُوهُ  ْولََھاحَ  َوَما

  
  الرد على الشبھة

  
  :فمن نظر في الروايات يجد كذب المدعي من وجھين...ن من بيت العنكبوت وھإن ھذه الشبھة أ :أوالً 

  ...ليس ذلك في الروايات ...كما ذكر المدعية لم يأكل من فأرة ميت  أن النبيَّ : الوجه األول
  .-هللا بفضل–فعنوان الشبھة باطل من أساسه  وعليه

  
  ...باألكل من الفأرة الميتة الذي ينظر للروايات ليس فيھا أدنى ترخيص له : الوجه الثاني
ونحوه ھل نلقي بالسمن  الجامد حينما يسقط شيء نجس في السمن: عن حكم شرعي وھو ولكن ُسئل 

  وال ننتفع به أم ماذا؟
ألقوا الفأرة وما حولھا واستخدموا باقي السمن :أي ."لُوهُ َوكُ  َحْولََھا َوَما أَْلقُوَھا :◌ً قائال  فأجاب النبيُّ  

  ....في األكل
  ويدعم ذلك بقية الروايات األخرى في صحيح البخاري

َمْيُمونَةَ  َعنْ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  229 برقم )َواْلَماءِ  السَّْمنِ  فِي النََّجاَساتِ  ِمنْ  يَقَعُ  َما (بَاب) اْلُوُضوءِ  (ِكتَاب
  ".فَاْطَرُحوهُ  َحْولََھا َوَما ُخُذوَھا :"فَقَالَ  َسْمنٍ  فِي َسقَطَتْ  فَأَْرةٍ  َعنْ  ُسئِلَ   يَّ النَّبِ  أَنَّ 

ِ  َرُسولَ  َمْيُمونَةَ أَنَّ  َعنْ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  228 وبرقم  أَْلقُوَھا ":فَقَالَ  َسْمنٍ  فِي َسقَطَتْ  فَأَْرةٍ  َعنْ  ُسئِلَ   هللاَّ
  ".َسْمنَُكمْ  َوُكلُوا وهُ فَاْطَرحُ  َحْولََھا َوَما

ْحَمن َعْبد ِرَوايَة ِمنْ  النََّسائِيّ  عند وفي زيادة    "  َجاِمدٍ  َسْمنٍ  فِي"  َمالِكٍ  َعنْ  َمْھِديّ  ْبن الرَّ
  

 َوُكلُوا" :بل قالوكلوا الفأرة  :لم يقل"  َسْمنَُكمْ  َوُكلُوا فَاْطَرُحوهُ  َحْولََھا َوَما أَْلقُوَھا :"نالحظ قوله ص 
  ."نَُكمْ َسمْ 

 السَّْمنِ  فِي النََّجاَساتِ  ِمنْ  يَقَعُ  َما (بَاب :ونالحظ أيًضا من تبويب البخاري ما يقوي ما سبق بيانه
  .)َواْلَماءِ 

  
الميتة أكل الفئران  منعت  -التي يدين بھا المعترض –ھل المسيحية :  إن ھناك سؤال يطرح نفسه ھو: ثانيًا

  ؟-المسلمين -النجسة عندنا نحن 
 7إنجيل مرقس إصحاح ليس ھناك في المسيحية ما يمنع أكل الفئران ؛ألن يسوع قال في : جوابال

َسهُ، لِكنَّ األَْشيَاَء الَّتِي تَْخُرُج ِمنْ 15عدد هُ ِھَي الَّتِي لَْيَس َشْيٌء ِمْن َخاِرِج اإِلْنَساِن إَِذا َدَخَل فِيِه يَْقِدُر أَْن يُنَجِّ
ُس اإِلْنَسانَ    .تُنَجِّ

  
لو أن المعترض أكل فأرة ميتة منتنة ليست نجسه ،بل الذي يخرج من اإلنسان ،مثل : معنى النص إذن

  !ال تعليق.... األفعال السيئة من أقوال وغيرھا ھي النجسة
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   !ه بعد األكلِ يلعق أصابعَ  نبيٌّ                                                  
  

شد أقد اعترضوا ف! فيھا مخالفة للذوق العام    أكل النبيِّ وجھة نظرھم الضعيف أن طريقة من 
 ...!نه يلعق أصابعه بعد األكلإ: قولھم ب   نانبيِّ  على فعلِ  االعتراض

ثَ  3793برقم ) استحباب لعق األصابع (باب ) األشربة (مسلم  كتاب  صحيحِ وتعلقوا بما جاء في    نَاَحدَّ
ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  ثَنَا نَُمْيرٍ  ْبنِ  هللاَّ ثَنَا أَبِي َحدَّ بَْيرِ  أَبِي َعنْ  ُسْفيَانُ  َحدَّ ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َجابِرٍ  َعنْ  الزُّ  :" هللاَّ
 يََدهُ  يَْمَسحْ  َواَل  لِلشَّْيطَانِ  يََدْعَھا َواَل  َوْليَأُْكْلَھا أًَذى ِمنْ  بَِھا َكانَ  َما فَْليُِمطْ  فَْليَأُْخْذَھا أََحِدُكمْ  لُْقَمةُ  َوقََعتْ  إَِذا

   أَيِّ  فِي يَْدِري اَل  فَإِنَّهُ  أََصابَِعهُ  يَْلَعقَ  َحتَّى بِاْلِمْنِديلِ 
  ." اْلبََرَكةُ  طََعاِمهِ 

  
 الرد على الشبھة  •

  
وھذا األمر على سبيل االستحباب  األكل،بلعق األصابع بعد  ألحدٍ  إلزامٌ فيه  الحديَث ليس إن ھذا :أوالً 
(  باب عند مسلم في صحيحه فيذكر ھذا الحديث  - رحمه هللاُ  - النوويام منجد أن اإل نناإف فقط؛

  .)استحباب لعق األصابع 
  وإنما ....بآثمعليھا قبل غسلھا فليس  ھو لذيا أن يلعق أصابعه من الطعامِ  دكان ھناك إنسان ال يري اإذً  

 ذلك  يقول  ؛ " اْلبََرَكةُ  طََعاِمهِ  أَيِّ  فِي ييَْدرِ  اَل  فَإِنَّهُ  ":ويقول، ه ق أصابعَ أنه يلع  النبيِّ  كان من ھدي
  .  يده  ت ثم يغسلبھا مھما قلّ  ءوعدم االستھزا،  بقدر النعمة   تهمعرفل

 َھايََدعْ  َواَل  َوْليَأُْكْلَھا أًَذى ِمنْ  بَِھا َكانَ  َما فَْليُِمطْ  فَْليَأُْخْذَھا أََحِدُكمْ  لُْقَمةُ  َوقََعتْ  إَِذا : " هوأما عن قولِ 
  . " لِلشَّْيطَانِ 
 ،نجاسةٍ ال إذا وقعت في إبل يأخذھا وينظفھا  األرضِ على أن اإلنسان ال يترك النعمة التي رزقھا  :المعنى

مرنا أوال يتركھا له  فنحن  ،طعم بھا الحيوانه ذلك يُ فإن كرھت نفسُ  ....الشيطان وال يتركھا لعدو هللاِ 
ونصدق  بأن فنحن نسلم  ." لِلشَّْيطَانِ  يََدْعَھا َواَل  َوْليَأُْكْلَھا :"  النبيُّ قال وحينما  ، بكرھه وبمحاربته

ھذا أمر ؛ ألن بكيفية يعلمھا هللاُ  اإلنسان  طعام من ويأكل ما يقع على األرضِ ، يأكل بشماله  الشيطانَ 
  . ....عليه أن يعترض غيبي ال يمكن ألحد 

اقِطَة اللُّْقَمة أَْكل َواْستِْحبَاب ، َوَغْيرَھا اْلقَْصَعة قلَعْ  اْستِْحبَاب فيه :هفي شرحِ  قال النوويُّ   َمْسح بَْعد السَّ
َستْ  نَِجس َمْوِضع َعلَى َوقََعتْ  فَإِنْ  ، نَِجس َمْوِضع َعلَى تَقَع لَمْ  إَِذا َھَذا ، يُِصيبَھا أًَذى  ِمنْ  بُدّ  َواَل  ، تَنَجَّ

 َوأَنَُّھمْ  ، الشَّيَاِطين إِْثبَات َوِمْنَھا ، لِلشَّْيطَانِ  يَْتُركَھا َواَل  َحيََوانًا َعَمَھاأَطْ  تََعذَّرَ  فَإِنْ  ، أَْمَكنَ  إِنْ  َغْسلَھا
نَّة لَِكنَّ  ، بِاْلِمْنِديلِ  اْليَد َمْسح َجَواز َوِمْنَھا ، َھَذا إِيَضاح قَِريبًا تَقَدَّمَ  َوقَدْ  ، يَأُْكلُونَ  .  لَْعقَھا بَْعد يَُكون أَنْ  السُّ

  أھـ 
   
على بعده  وألكل اكما علمنا قبل   ن ھدي النبيِّ أود أن أبيّ ھم اعتراضِ على  بعد ما قمنا بالردِ : ا انيً ث

 : الترتيب التالي
 هللا رضي- عائشةَ  عن  390السلسة الصحيحة لأللباني برقم  :  غسل اليدين قبل الطعام وبعده -1

  " . يديه غسل يأكل أن أراد اإذ و ، توضأ جنب ھو و ينام أن أراد إذا   كان"  -عنھا
رضي - عن عائشة  3767 صحيح سنن أبي داود لأللباني برقم:خره آالتسمية في أوله والحمد في   -2

اسم هللا  إذا أكل أحدكم فليذكر اسم هللا تعالى، فإن نسي أن يذكر": هللاِ  سولُ قال ر :قالت -هللا عنھا
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 . "خرهآباسم هللا أوله و: في أوله فليقلتعالى 
 قَالَ  طََعاِمهِ  ِمنْ  فََرغَ  إَِذا َكانَ   النَّبِيَّ  أَنَّ   اْلُخْدِريِّ  َسِعيدٍ  أَبِي َعنْ   10846مسند أحمد برقم وفي  

ِ  اْلَحْمدُ  َّ   .ُمْسلِِمينَ  َوَجَعلَنَا َوَسقَانَا أَْطَعَمنَا الَِّذي ِ
 طََعاًما  النَّبِيُّ  َعابَ  َما :قَالَ   ُھَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  4989البخاريصحيح   :إليهأالّ يعيب طعاماً قدم  -3

 . تََرَكهُ  َكِرَھهُ  َوإِنْ  أََكلَهُ  اْشتََھاهُ  إِنْ  قَطُّ 
 : أن يأكل بيمينه ومما يليه  -4
ِ  َرُسولِ  َحْجرِ  فِي ُغاَلًما ُكْنتُ  :قال  َسلََمةَ  أَبِي ْبنَ  ُعَمرَ عن   4957البخاري  صحيح   َوَكانَتْ   هللاَّ

ْحفَةِ  فِي تَِطيشُ  ييَدِ  ِ  َرُسولُ  لِي فَقَالَ  الصَّ َ  َسمِّ  ُغاَلمُ  يَا ": هللاَّ ا َوُكلْ  بِيَِمينِكَ  َوُكلْ  هللاَّ  َزالَتْ  فََما يَلِيكَ  ِممَّ
 ". بَْعدُ  ِطْعَمتِي تِْلكَ 

ً  أال يأكل  -5 ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قال  ُجَحْيفَةَ عن أبي   4979البخاري صحيح  :متكئا  ُمتَِّكئًا آُكلُ  اَل :"  هللاَّ
 وذلك .  تَْمًرا يَأُْكلُ  ُمْقِعيًا  النَّبِيَّ  َرأَْيتُ  :قَالَ   َمالِكٍ  ْبنُ  أَنَسُ عن   3807 في صحيحه مسلم وروى ".

 .. ..وظواھر الِكبر ، لما فيه من الضرر الصحي
ِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجابِرِ  َعنْ   3824مسلم  صحيح :الطعام يستحب التحدث على  -6  أَْھلَهُ  َسأَلَ   النَّبِيَّ  أَنَّ    هللاَّ

وقد صح  . اْلَخلُّ  اأْلُُدمُ  نِْعمَ  اْلَخلُّ  اأْلُُدمُ  نِْعمَ : َويَقُولُ  بِهِ  يَأُْكلُ  فََجَعلَ  بِهِ  فََدَعا َخلٌّ  إاِلَّ  ِعْنَدنَا َما :فَقَالُوا اأْلُُدمَ 
 .في أكثر من مناسبةة يأكل على المائدِ  وھو  هأنه كان يتحدث إلى أصحابِ  عنه 

 َجاءَ   النَّبِيَّ  أَنَّ  أَنٍَس  َعنْ  3356داود  سنن أبي :يدعو لمضيفه إذا فرغ من الطعام يستحب أن  -7
ائُِمونَ  ِعْنَدُكمْ  أَْفطَرَ  :" النَّبِيُّ  قَالَ  ثُمَّ  فَأََكلَ  َوَزْيتٍ  بُِخْبزٍ  فََجاءَ  ُعبَاَدةَ  ْبنِ  َسْعدِ  إِلَى  اَمُكمْ طَعَ  َوأََكلَ  الصَّ

  ." اْلَماَلئَِكةُ  َعلَْيُكمْ  َوَصلَّتْ  اأْلَْبَرارُ 
 إَِذا ُكنَّا :قَالَ   ُحَذْيفَةَ  َعنْ  3761 صحيح مسلم برقم :من ھو أكبر منه أالّ يبدأ بالطعام ويوجد -8

ِ  َرُسولُ  يَْبَدأَ  َحتَّى أَْيِديَنَا نََضعْ  لَمْ  طََعاًما  النَّبِيِّ  َمعَ  َحَضْرنَا  ".....يََدهُ  فَيََضعَ   هللاَّ
 الثَّاَلثَ  أََصابَِعهُ  لَِعقَ  طََعاًما أََكلَ  إَِذا َكانَ   أَنَّ   أَنَسٍ  َعنْ  3795 صحيح مسلم :أالّ يستھتر بالنعمة -9

 نَْسلُتَ  أَنْ  َوأََمَرنَا لشَّْيطَانِ لِ  يََدْعَھا َواَل  َوْليَأُْكْلَھا اأْلََذى َعْنَھا فَْليُِمطْ  أََحِدُكمْ  لُْقَمةُ  َسقَطَتْ  إَِذا :َوقَالَ  :قَالَ 
  .اْلبََرَكةُ  طََعاِمُكمْ  أَيِّ  فِي تَْدُرونَ  اَل  فَإِنَُّكمْ  :قَالَ  اْلقَْصَعةَ 

 
 و  غسيل األيدي قبل الطعامِ  بضرورةِ   ونعتقدوي،  من اإليمانِ  النظافةَ أن  ونعتقدي المسلمين إن: اثالثً 
!  هعنده في بيتِ  ليتغذىشتم الذي استضافه نجد أن يسوع   لوقا إنجيلِ  في ةِ من خالل القراءلكن  ؛هبعدِ 

يِسيّ ليأكل عند رجل  )يسوع  (ذھب وذلك لما لم تغسل  ذاسي لمايولم يغسل يده قبل األكل فسأله الفر،  فَرِّ
يِسيٌّ أَْن يَتََغدَّى َوفِيَما ھَُو يَتََكلَُّم َسأَلَهُ فَرِّ 37عدد  11 حِ صحاإلافي  !؟ وماذا حدث لماذاا لنقرأ سويً .... يدك

 َ الً قَْبَل اْلَغَداءِ 38. ِعْنَدهُ، فََدَخَل َواتََّكأ َب أَنَّهُ لَْم يَْغتَِسْل أَوَّ ا َرأَى ذلَِك تََعجَّ يِسيُّ فَلَمَّ ا اْلفَرِّ فَقَاَل لَهُ 39. َوأَمَّ
بُّ  يِسيُّوَن تُنَقُّوَن َخاِرَج اْلَكأْ «:الرَّ ا بَاِطنُُكْم فََمْملُوٌء اْختِطَافًا َوُخْبثًاأَْنتُُم اآلَن أَيُّھَا اْلفَرِّ يَا 40. ِس َواْلقَْصَعِة، َوأَمَّ

اِخَل أَْيًضا؟  بَْل أَْعطُوا َما ِعْنَدُكْم َصَدقَةً، فَھَُوَذا ُكلُّ َشْيٍء يَُكوُن 41أَْغبِيَاُء، أَلَْيَس الَِّذي َصنََع اْلَخاِرَج َصنََع الدَّ
يِسيُّونَ َولِكْن وَ 42. نَقِيًّا لَُكمْ  َذاَب َوُكلَّ بَْقل، َوتَتََجاَوُزوَن َعِن ! ْيٌل لَُكْم أَيُّھَا اْلفَرِّ ُروَن النَّْعنََع َوالسَّ ألَنَُّكْم تَُعشِّ

يِسيُّ 43. َكاَن يَْنبَِغي أَْن تَْعَملُوا ھِذِه َوالَ تَْتُرُكوا تِْلكَ . اْلَحقِّ َوَمَحبَِّة هللاِ  ألَنَُّكْم تُِحبُّوَن ! ونَ َوْيٌل لَُكْم أَيُّھَا اْلفَرِّ
َل فِي اْلَمَجاِمِع، َوالتَِّحيَّاِت فِي األَْسَواقِ  يِسيُّوَن اْلُمَراُؤونَ 44. اْلَمْجلَِس األَوَّ ألَنَُّكْم ! َوْيٌل لَُكْم أَيُّھَا اْلَكتَبَةُ َواْلفَرِّ

يَاُمَعلُِّم، «: فَأَجاَب َواِحٌد ِمَن النَّاُموِسيِّيَن َوقاَل لَهُ 45 .»!ْعلَُمونَ ِمْثُل اْلقُبُوِر اْلُمْختَفِيَِة، َوالَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَْيھَا الَ يَ 
لُوَن النَّاَس أَْحَماالً ! َوَوْيٌل لَُكْم أَْنتُْم أَيُّھَا النَّاُموِسيُّونَ «:فَقَالَ 46. »!ِحيَن تَقُوُل ھَذا تَْشتُُمنَا نَْحُن أَْيًضا ألَنَُّكْم تَُحمِّ

وَن األَْحَماَل بِإِْحَدى أََصابِِعُكمْ َعِسَرةَ اْلَحمْ    !!.ِل َوأَْنتُْم الَ تََمسُّ
 على وال ينكرون،  ثم يغسلھا يلعق أصابعه بعد األكلِ كان أنه  نا على نبيِّ  ينكرون -سبحان هللا -:◌ُ قلت
  ! ال يغسل يده قبل األكل؟ بأنه إنجيل لوقافي  المسيح  يسوع  ىإلسب ما نُ 
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لمن   كان يدعو نا في حين أن نبيَّ ؛  للغداء استضافهالذي شتم  إليه بأنه بسما نُ  على وال ينكرون
  . النصوص تلكإليه مثل سب ما نُ ع  المسيحَ  نزهنونحن  ....استضافه ، ويغير المنكر بالتي ھي أحسن 

ا نَ  أن التالميذَ   لكن األعجبو يھم بحسب م لُ سب إل م  إنجي لكوا مسلكمرقس  أنھ دمِ  يسوع   س  يلِ غس بع
   !؟ غسل األيدي نجاسةھل :وأتساءل ، األيدي قبل األكلِ 

لِيمَ 1عدد  7 اإلصحاحجاء ذلك في  ْن أُوُرَش اِدِميَن ِم ِة قَ َن اْلَكتَبَ يِسيُّوَن َوقَْوٌم ِم ا َرأَْوا 2. َواْجتََمَع إِلَْيِه اْلفَرِّ َولَمَّ
ٍد َدنَِس ًزا بِأَْي أُْكلُوَن ُخْب ِذِه يَ وابَْعًضا ِمْن تاَلَِمي ولٍَة، الَُم ِر َمْغُس ْم 3. ٍة، أَْي َغْي وِد إِْن لَ لَّ اْليَھُ يِّيَن َوُك يِس ألَنَّ اْلفَرِّ

يُوخِ  ِكيَن بِتَْقلِيِد الشُّ أُْكلُونَ 4. يَْغِسلُوا أَْيِديَھُْم بِاْعتِنَاٍء، الَ يَأُْكلُوَن، ُمتََمسِّ وِق إِْن لَْم يَْغتَِسلُوا الَ يَ يَاُء . َوِمَن السُّ َوأَْش
ةٍ  رَّ اٍس َوأَِس ِة نَُح اِريَق َوآنِيَ ُؤوٍس َوأَبَ ِل ُك ِك بِھَا، ِمْن َغْس يُّوَن 5. أُْخَرى َكثِيَرةٌ تََسلَُّموھَا لِلتََّمسُّ يِس أَلَهُ اْلفَرِّ مَّ َس ثُ

يُوِخ، بَْل يَأُْكلُوَن ُخْبًزا بِ «:َواْلَكتَبَةُ    !ال تعليق... »أَْيٍد َغْيِر َمْغُسولٍَة؟لَِماَذا الَ يَْسلُُك تاَلَِميُذَك َحَسَب تَْقلِيِد الشُّ
 
 

  !ة من قبلهصال من يسرقُ نبيٌّ                                                    
  

تقدس اسمك لتكن مشيئتك  تأبانا الذي في السماوا:تقول ھم التي أخذ من صالتِ   ناأن نبيَّ  ادعواھكذا 
 ( ِكتَابسنن أبي داود في   ؛الحديث يشبه صالتنا اإلسالمِ  له رسولُ قا  اجدنا حديثً إننا و :ثم قالوا.... 

قَى َكْيفَ  ( بَاب)   الطِّبِّ  ثَنَا  3394برقم )  الرُّ ْملِيُّ  َمْوَھبٍ  ْبنِ  َخالِدِ  ْبنُ  يَِزيدُ  َحدَّ ثَنَا الرَّ  ِزيَاَدةَ  َعنْ  اللَّْيثُ  َحدَّ
ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  الدَّْرَداءِ  أَبِي َعنْ  ُعبَْيدٍ  ْبنِ  فََضالَةَ  َعنْ  ِظيِّ اْلقُرَ  َكْعبٍ  ْبنِ  ُمَحمَّدِ  َعنْ  ُمَحمَّدٍ  بِنِ    هللاَّ

ُ  َربَّنَا فَْليَقُلْ  لَهُ  أَخٌ  اْشتََكاهُ  أَوْ  َشْيئًا ِمْنُكمْ  اْشتََكى َمنْ  :"يَقُولُ   فِي أَْمُركَ  اْسُمكَ  تَقَدَّسَ  السََّماءِ  فِي الَِّذي هللاَّ
 َربُّ  أَْنتَ  َوَخطَايَانَا ُحوبَنَا لَنَا اْغفِرْ  اأْلَْرضِ  فِي َرْحَمتَكَ  فَاْجَعلْ  السََّماءِ  فِي َرْحَمتُكَ  َكَما أْلَْرضِ َوا السََّماءِ 
  ." فَيَْبَرأَ  اْلَوَجعِ  َھَذا َعلَى ِشفَائِكَ  ِمنْ  َوِشفَاءً  َرْحَمتِكَ  ِمنْ  َرْحَمةً  أَْنِزلْ  الطَّيِّبِينَ 

  
 الرد على الشبھة •

  
   :حكم عليه بذلك علماٌء أجالٌء كما يليبه، لاالستدال ال يصح منكر، )محل الشبھة( إن الحديثَ  :أوالً 

( الصغير الجامع ضعيف )1555(  المشكاةمنكر في :)الحديث(قال فيه  -رحمه هللاُ  -األلباني -1 
 برقم اودوكذلك في سنن أبي د،  ) اجدً  ضعيف( : قال  2013وفي الترغيب والترھيب  برقم) 5422
3892 .  

 النََّسائِيُّ  َوأَْخَرَجهُ :  اْلُمْنِذِريُّ  قَالَ  : ما نصه عون المعود في شرح سنن أبي داودَ  جاء في كتابِ  -2
 يَادزِ  إِْسنَاده َوفِي ُعبَْيد ْبن فََضالَة يَْذُكر َولَمْ  الدَّْرَداء أَبِي َعنْ  اْلقَُرِظيِّ  َكْعب ْبن ُمَحمَّد َحِديث ِمنْ  َوأَْخَرَجهُ 

اِزيُّ  َحاتِم أَبُو قَالَ .  اأْلَْنَصاِريّ  ُمَحمَّد ْبن ا اْلَحِديث ُمْنَكر :ِحبَّان اِْبن َوقَالَ .  اْلَحِديث ُمْنَكر ُھوَ  :الرَّ  ِجّدً
 .ثاََلثَة أَوْ  َحِديثَْينِ  ارِمْقدَ  إاِلَّ  لَهُ  أَْعِرف اَل  :َعِديّ  اِْبن َوقَالَ .  التَّْرك فَاْستََحقَّ  اْلَمَشاِھير َعنْ  اْلَمنَاِكير يَْرِوي
 . اِْنتََھى َمَدنِيًّا أَظُنّهُ  :أَْيًضا َوقَالَ  َعلَْيهِ  يُتَابَع اَل  لَهُ  َما َوِمْقَدار لَِھيَعةَ  َواْبن اللَّْيث َعْنهُ  َوَرَوى

ُ  َربَّنَا " :يقول فيه   النبيُّ ف ھم؛بعقيدتِ وال  ھم،بصالتِ شبه ه فيصحته ليس  فرضِ ب الحديثَ ھذا  إن :اثانيً   هللاَّ
تدلل ...يعتقدون ھمكما  مكانٍ  ليس في كلِّ و ،السماءِ في  ھذه عقيدتنا فنحن نعتقد أن هللاَ ." السََّماءِ  فِي الَِّذي

  :على ذلك أدلة منھا
  ) .16الملك ( أَأَِمنتُم مَّن فِي السََّماء أَن يَْخِسَف بُِكُم األَْرَض فَإَِذا ِھَي تَُموُر  :  قوله -1
  ) .  1األعلى ( َسبِِّح اْسَم َربَِّك اأْلَْعلَى  : قوله -2
الُِح يَرْ :  قوله -3 ةُ َجِميعاً إِلَْيِه يَْصَعُد اْلَكلُِم الطَّيُِّب َواْلَعَمُل الصَّ ةَ فَلِلَِّه اْلِعزَّ  فَُعهُ َمن َكاَن يُِريُد اْلِعزَّ
   ).10فاطر(
  )النحل(  )50( يُْؤَمُرونَ  َما َويَْفَعلُونَ  فَْوقِِھمْ  ِمنْ  َربَّھُمْ  يََخافُونَ  :  قوله -4
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 :َوقَالَ  1847 برقم  التِّْرِمِذيّ  َرَواهُ "  السََّماء فِي َمنْ  يَْرَحمُكمْ  اأْلَْرض فِي َمنْ  اِْرَحُموا"    قوله -5
  . َصِحيح َحَسن َحِديث

  . ...كثيرة واألحاديث في ذلك الباب )925( الصحيحة ، صحيح : األلباني تحقيق 
  

عتقدون يفن وأما المنّصر ؛وھو في السماء ، ه طالعه على خلقِ وبا، ه وبقدرتِ ، ه معنا بعلمِ  هللاَ  إن:  ◌ُ قلت
 ، ويأكل الطعام ،يسوع كان يمشي مع الناس  عتقدون أن الربَ يو ،ورح قدوس ،بناو ،بآ :  أن هللاَ 

 عقيدتھم متناقضة معم ھصالتن إتالي فوبال السماء،األب الذي في  ھذا بخالفِ ....يقضي حاجته و
ودون  االبن،دون  السماء؛الذي ھو في  )الرب ( ه وحدب آل عليھم أن يصلوا الواجب حيث إن التثليث؛ب

  .الروح القدوس
ِ  ؛الذي ھو من المفتر ض أنه إله بحسب إيمانھم  أن يسوع المسيح تذكر األناجيلُ  ،   كان يصلي 

 ..َعلِّْمنَا أَْن نَُصلِّيَ  ميا معل :أي؛ يارب :  له قائالً  هلما سأله أحد تالميذ، الة م التالميذ كيفية الصوعلّ 
ا فََرَغ، قَاَل َواِحٌد ِمْن تاَلَِميِذهِ 1عدد 11إنجيل لوقا إصحاح وذلك في ... : َوإِْذ َكاَن يَُصلِّي فِي َمْوِضٍع، لَمَّ

، َعلِّْمنَا أَْن نَُصلَِّي َكَما َعلََّم « أَبَانَا الَِّذي فِي : َمتَى َصلَّْيتُْم فَقُولُوا«:فَقَاَل لَھُمْ 2. »يُوَحنَّا أَْيًضا تاَلَِميَذهُ يَاَربُّ
َماِء َكذلَِك َعلَى األَْرضِ  َماَواِت، لِيَتَقَدَِّس اْسُمَك، لِيَأِْت َملَُكوتَُك، لِتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي السَّ ُخْبَزنَا َكفَافَنَا 3. السَّ

ٍة لِكْن َواْغفِْر لَنَا َخطَايَانَا ألَنَّنَا نَْحُن أَْيًضا نَْغفُِر لُِكلِّ َمْن يُْذنُِب إِلَْينَا، َوالَ تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربَ 4ا ُكلَّ يَْوٍم، أَْعِطنَ 
يرِ  رِّ نَا ِمَن الشِّ   .»نَجِّ
ا أَْنَت فََمتَى َصلَّْيَت فَاْدُخْل إِلَ 6عدد 6متى إصحاح وجاء في إنجيلِ  ى ِمْخَدِعَك َوأَْغلِْق بَابََك، َوَصلِّ إِلَى َوأَمَّ

 .فَأَبُوَك الَِّذي يََرى فِي اْلَخفَاِء يَُجاِزيَك َعالَنِيَةً . أَبِيَك الَِّذي فِي اْلَخفَاءِ 
  !ھي السرقة ؟ العجب أينكل  ني ألعجبُ إن
  !أين ھو ھذا التشابه ؟ 
ن كان إھذا  !؟ أو ببعض كالماته مثله،لھم يُ  خر أنآمستحيل على  من الشعرِ  ابيتً  وھل لو كتب إنسانُ  

  !كما تقدم معنا وال نعترف به ،  أصالً  والحديث ال يصح تشابه،ھناك 
وذلك في ....السرقة تھمة للربلرسله، وألنبيائه ، و  ينسبالمقدس يجده   إن المتأمل في الكتابِ  :ا ثالثً 

  :اآلتي
 8إصحاح  الرسلِ  أعمالِ سفر  في ذلك و ... الكنائس بأنه كان يسرق)  َشاُول (بولس الرسول ينسب  -1

ا َشاُوُل فََكاَن يَْسطُو َعلَى اْلَكنِيَسِة َوھَُو يَْدُخُل اْلبُيُوَت َويَُجرُّ ِرَجاالً َونَِساًء َويَُسلُِّمھُْم إِ 3 عدد   . لَى السِّْجنِ َوأَمَّ
عدد  27إصحاح  سفر التكوينك في وذل....ينسب لنبيِّ هللا يعقوب أنه سرق البركة من أخيه عيسوا -2
يَِّة َكْي يَْصطَاَد َصْيًدا لِيَأْتَِي بِهِ . َوَكانَْت ِرْفقَةُ َساِمَعةً إِْذ تََكلََّم إِْسَحاُق َمَع ِعيُسو اْبنِهِ 5 . فََذھََب ِعيُسو إِلَى اْلبَرِّ
ا ِرْفقَةُ فََكلمْت يَْعقُوَب اْبنِھَا قَائِلةً 6 اْئتِنِي بَِصْيٍد َواْصنَْع 7: ْعُت أَبَاَك يَُكلُِّم ِعيُسَو أََخاَك قَائاِلً إِنِّي قَْد َسمِ «: َوأَمَّ

بِّ قَْبَل َوفَاتِي اِْذھَْب 9: فَاآلَن يَا اْبنِي اْسَمْع لِقَْولِي فِي َما أَنَا آُمُرَك بِهِ 8. لِي أَْطِعَمةً آلُكَل َوأُبَاِرَكَك أََماَم الرَّ
، إِلَى اْلَغنَِم َوُخْذ لِي ِمْن  فَتُْحِضَرھَا 10ھُنَاَك َجْديَْيِن َجيَِّدْيِن ِمَن اْلِمْعَزى، فَأَْصنََعھَُما أَْطِعَمةً ألَبِيَك َكَما يُِحبُّ

هِ 11. »إِلَى أَبِيَك لِيَأُْكَل َحتَّى يُبَاِرَكَك قَْبَل َوفَاتِهِ  َوأَنَا ھَُوَذا ِعيُسو أَِخي َرُجٌل أَْشَعُر «: فَقَاَل يَْعقُوُب لِِرْفقَةَ أُمِّ
نِي أَبِي فَأَُكوُن فِي َعْينَْيِه َكُمتَھَاِوٍن، َوأَْجلُِب َعلَى نَْفِسي لَْعنَةً الَ بََرَكةً 12. َرُجٌل أَْملَسُ  فَقَالَْت لَهُ 13. »ُربََّما يَُجسُّ

هُ  هُ  فََذھَبَ 14. »اِْسَمْع لِقَْولِي فَقَْط َواْذھَْب ُخْذ لِي. لَْعنَتَُك َعلَيَّ يَا اْبنِي«: أُمُّ ِه، فََصنََعْت أُمُّ َوأََخَذ َوأَْحَضَر ألُمِّ
َوأََخَذْت ِرْفقَةُ ثِيَاَب ِعيُسو اْبنِھَا األَْكبَِر اْلفَاِخَرةَ الَّتِي َكانَْت ِعْنَدھَا فِي اْلبَْيِت 15. أَْطِعَمةً َكَما َكاَن أَبُوهُ يُِحبُّ 

َوأَْعطَِت األَْطِعَمةَ 17. ْت يََدْيِه َوَمالََسةَ ُعنُقِِه ُجلُوَد َجْديَِي اْلِمْعَزىَوأَْلبَسَ 16َوأَْلبََسْت يَْعقُوَب اْبنَھَا األَْصَغَر، 
َمْن أَْنَت يَا . ھأَنََذا«: فَقَالَ . »يَا أَبِي«: فََدَخَل إِلَى أَبِيِه َوقَالَ 18 .َواْلُخْبَز الَّتِي َصنََعْت فِي يَِد يَْعقُوَب اْبنِھَا

قُِم اْجلِْس َوُكْل ِمْن َصْيِدي لَِكْي . قَْد فََعْلُت َكَما َكلَّْمتَنِي. أَنَا ِعيُسو بِْكُركَ «: ُب ألَبِيهِ فَقَاَل يَْعقُو19» اْبنِي؟
بَّ إِلھََك قَْد «: فَقَالَ » َما ھَذا الَِّذي أَْسَرْعَت لِتَِجَد يَا اْبنِي؟«: فَقَاَل إِْسَحاُق الْبنِهِ 20. »تُبَاِرَكنِي نَْفُسكَ  إِنَّ الرَّ
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َر لِييَ  ْم ألَُجسََّك يَا اْبنِي«: فَقَاَل إِْسَحاُق لِيَْعقُوبَ 21»سَّ َم يَْعقُوُب إِلَى 22. »أَأَْنَت ھَُو اْبنِي ِعيُسو أَْم الَ؟. تَقَدَّ فَتَقَدَّ
ْوُت َصْوُت يَْعقُوَب، َولِكنَّ اْليََدْيِن يََدا ِعيُسو«: إِْسَحاَق أَبِيِه، فََجسَّهُ َوقَالَ  ْم يَْعِرْفهُ ألَنَّ يََدْيِه َكانَتَا َولَ 23. »الصَّ

ْم «: فَقَالَ 25. »أَنَا ھُوَ «: فَقَالَ » ھَْل أَْنَت ھَُو اْبنِي ِعيُسو؟«: َوقَالَ 24. ُمْشِعَرتَْيِن َكيََدْي ِعيُسو أَِخيِه، فَبَاَرَكهُ  قَدِّ
َم لَهُ فَ . »لِي آلُكَل ِمْن َصْيِد اْبنِي َحتَّى تُبَاِرَكَك نَْفِسي   !ال تعليق  .أََكَل، َوأَْحَضَر لَهُ َخْمًرا فََشِربَ فَقَدَّ

َولِكنِّي 19عدد 3سفر الخروج إصحاح ،وذلك في ...المصرين موسى بسرقةأنه أمر  الربِّ  إلى ينسب-4
بُِكلِّ َعَجائِبِي الَّتِي أَْصنَُع  فَأَُمدُّ يَِدي َوأَْضِرُب ِمْصرَ 20أَْعلَُم أَنَّ َملَِك ِمْصَر الَ يََدُعُكْم تَْمُضوَن َوالَ بِيٍَد قَِويٍَّة، 

فَيَُكوُن ِحينََما تَْمُضوَن أَنَُّكْم الَ . َوأُْعِطي نِْعَمةً لِھَذا الشَّْعِب فِي ُعِ◌يُوِن اْلِمْصِريِّينَ 21. َوبَْعَد ذلَِك يُْطلِقُُكمْ . فِيھَا
ٍة َوأَْمتَِعةَ َذھٍَب َوثِيَابًا، بَْل تَْطلُُب ُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْن َجاَرتِھَا وَ 22. تَْمُضوَن فَاِرِغينَ  ِمْن نَِزيلَِة بَْيتِھَا أَْمتَِعةَ فِضَّ

  !ال تعليق .»فَتْسلِبُوَن اْلِمْصِريِّينَ . َوتََضُعونَھَا َعلَى بَنِيُكْم َوبَنَاتُِكمْ 

َسلََب  فَقَدْ 9 عدد 31إصحاح تكوينال سفرِ في وذلك  .. السرقةالقديم تھمة  في العھدِ   هللاِ  ىإل ينسب -5
   .هللاُ َمَواِشَي أَبِيُكَما َوأَْعطَانِي

ْلِب، ألَنَّ ُحْكِمي «8 عدد 3إصحاح سفر صفنيا  في و ، إِلَى يَْوِم أَقُوُم إِلَى السَّ بُّ لِذلَِك فَاْنتَِظُرونِي، يَقُوُل الرَّ
ألَنَّهُ بِنَاِر َغْيَرتِي تُْؤَكُل ُكلُّ . ُحُموِّ َغَضبِيھَُو بَِجْمِع األَُمِم َوَحْشِر اْلَمَمالِِك، ألَُصبَّ َعلَْيِھْم َسَخِطي، ُكلَّ 

   ..األَْرضِ 

 والبھائم،المواشي  ويسلب من الناسِ ، يسرقبأنه نصوص ال بزعم تلك هللاَ موصوفُ أن  من األخير نالحظ
 اأن أناسً  د، نجدانتُ وكما تدين  ،ماأليا مرورِ مع ولكن  ...والنھبِ  السلبِ  وأنه يقوم مخصوص من أجلِ 

بَِم :فَقُْلتُمْ .ْم َسلَْبتُُمونِيأَيَْسلُُب اإِلْنَساُن هللاَ؟ فَإِنَّكُ 8 عدد  3إصحاح  مالخي في سفرِ ذلك و !سرقوا الربَّ 
   .َسلَْبنَاَك؟ فِي اْلُعُشوِر َوالتَّْقِدَمةِ 

َ لَقَِويٌّ  : إذ يقول   صدق هللاُ  :◌ُ قلت َ َحقَّ قَْدِرِه إِنَّ هللاَّ    ).  74الحج ( َعِزيٌز  َما قََدُروا هللاَّ

  !! -المسيح - من قبلهبدعاء نبيٌّ دعاء                                           
  

  "!لھم ألنھم ال يعلمون أغفرأبتاه :"المسيح  قال مثلما قال إن رسول اإلسالم :قالوا
  !؟....أليست ، ھل ھذه ھي أخالق النبوة ،سرقة األقوال ...

  :ك بما جاء في اآلتيوتعلقوا على ذل
ِ َكأَنِّي َعْبدُ  قَالَ  3218 برقم صحيح البخاري-1  قَْوُمهُ  َضَربَهُ  اأْلَْنبِيَاءِ  ِمنْ  نَبِيًّا يَْحِكي   النَّبِيِّ  إِلَى أَْنظُرُ  هللاَّ

َّ  لِقَْوِمي اْغفِرْ  اللَُّھمَّ  :"َويَقُولُ  َوْجِھهِ  َعنْ  الدَّمَ  يَْمَسحُ  َوُھوَ  فَأَْدَمْوهُ    ." يَْعلَُمونَ  اَل  ُھمْ فَإِن
َوإِِذ . »يَاأَبَتَاهُ، اْغفِْر لَھُْم، ألَنَّھُْم الَ يَْعلَُموَن َماَذا يَْفَعلُونَ «: فَقَاَل يَُسوعُ 34عدد 23لوقا إصحاح إنجيل -2

  .اْقتََسُموا ثِيَابَهُ اْقتََرُعوا َعلَْيھَا
  
  

  الرد على الشبھة
  

وكرھھم لخير ، مع أنبياء هللا ،واتھامھم بتھم كھذه من حقدھم إن كالمھم يدل على سوء أخالقھم :أوالً 
  ... -عليه السالم-األنام محمد 

  
  :يدلل على ذلك االتي..إن ھذا الحديث ال يتحدث عن محمد ص نفِسه:اثانيً 
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 يَُكون أَنْ  لَويَْحتَمِ  ، َصِريًحا النَّبِيّ  َھَذا اِْسم َعلَى أَقِف لَمْ  :)  الحديث(قال ابن حجر في الفتح في شرحه -1
 اْلُمْبتََدأ"  فِي إِْسَحاق اِْبن َذَكرَ  فَقَدْ  ، -السَّاَلم َعلَْيهِ - نُوح ُھوَ  يَُكون أَنْ  َويَْحتَِمل ، ،- السَّاَلم َعلَْيهِ - نُوح ُھوَ 
َعَراء تَْفِسير فِي َحاتِم أَبِي اِْبن َوأَْخَرَجهُ "   ْبن ُعبَْيد َعنْ  أَتَِّھمُ  اَل  َمنْ  َحدَّثَنِي"  قَالَ  إِْسَحاق طَِريق ِمنْ  الشُّ

 اللَُّھمَّ :  قَالَ  أَفَاقَ  فَإَِذا َعلَْيهِ  يُْغَشى َحتَّى فَيَْخنُقُونَهُ  بِهِ  يَْبِطُشونَ  َكانُوا نُوح قَْوم أَنَّ  بَلََغهُ  أَنَّهُ  اللَّْيثِيّ  ُعَمْير
ا ثُمَّ  ، اأْلَْمر اِْبتَِداء فِي َكانَ  َذلِكَ  فََكأَنَّ  َذلِكَ  َصحَّ  َوإِنْ :  قُْلت" .  يَْعلَُمونَ  اَل  فَإِنَُّھمْ  لِقَْوِمي اِْغفِرْ   يَئِسَ  لَمَّ
 َحِديث اْلَحِديث َھَذا تَْخِريج بَْعد ُمْسلِم َذَكرَ  َوقَدْ )  َديَّاًرا اْلَكافِِرينَ  ِمنْ  اأْلَْرض َعلَى تََذر اَل  َربّ (  قَالَ  ِمْنُھمْ 

ة فِي قَالَ  َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ  َصلَّى أَنَّهُ  ْوا قَْوم يُْفلِح َكْيف"  أُُحد قِصَّ  ِمنْ  لَك لَْيسَ (  هللاَّ  فَأَْنَزلَ "  نَبِيّھمْ  َوْجه َدمَّ
ا.  َسيَأْتِي َما َواْلَمْحِكيّ  اْلَحاِكي ُھوَ   النَّبِيَّ  إِنَّ :  اْلقُْرطُبِيّ  قَالَ  ثَمَّ  َوِمنْ )  َشْيءٌ  اأْلَْمر  : فَقَالَ  النََّوِويّ  َوأَمَّ
ِمينَ  ِمنْ   النَّبِيّ  َحَكاهُ  َما لَهُ  َجَرى الَِّذي النَّبِيّ  َھَذا   . أُُحد يَْوم َذلِكَ  نَْحو لِنَبِيِّنَا َجَرى َوقَدْ  ، اْلُمتَقَدِّ

 ِمنْ  َعلَْيِھمْ  َوَساَلمه هللاَّ  َصلََوات َعلَْيهِ  َكانُوا َما فِيهِ  : )الحديث(قال النووي في شرحه لمسلم في شرحه -2
فَقَة َواْلَعْفو ، َوالتََّصبُّر ماْلِحلْ   ِجنَايَتھمْ  فِي َوُعْذرھمْ  ، َواْلُغْفَران بِاْلِھَدايَةِ  لَُھمْ  َوُدَعائِِھمْ  ، قَْومھمْ  َعلَى َوالشَّ
ِمينَ  ِمنْ  إِلَْيهِ  اْلُمَشار النَّبِيّ  َوَھَذا ، يَْعلَُمونَ  اَل  بِأَنَُّھمْ  أَْنفُسھمْ  َعلَى  يَْوم َھَذا ِمْثل  لِنَبِيِّنَا َرىجَ  َوقَدْ  ، اْلُمتَقَدِّ
 . أُُحد

 يتضح لنا أن كثيرين قالوا ھذا الدعاء لما أذوا من قومھم ومنھم محمد : إذن من خالل ما سبق
في  وذلك ما ثبت عن النبي...وحده من دعا بذلك لن ھذا من رحمتھم جميعا بقومھم ،فليس محمد 

  :عدة موضع منھا
ِ  َعْبدِ  َعنْ  3851 مسند أحمد برقم -1   َمْسُعودٍ  ْبنِ  هللاَّ

ِ  َرُسولُ  قََسمَ  قَالَ  انَةِ  ُحنَْينٍ  َغنَائِمَ   هللاَّ ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  قَالَ  َعلَْيهِ  فَاْزَدَحُموا قَالَ  بِاْلِجِعرَّ  ِمنْ  َعْبًدا إِنَّ :"   هللاَّ
ِ  ِعبَادِ  ُ  بََعثَهُ  هللاَّ بُوهُ فَ  قَْوِمهِ  إِلَى - َوَجلَّ  َعزَّ  - هللاَّ وهُ  َكذَّ  َربِّ :"  َويَقُولُ  ،َجبِينِهِ  َعنْ  الدَّمَ  يَْمَسحُ  فََجَعلَ  َوَشجُّ
ِ  َعْبدُ  قَالَ  :قَالَ "  يَْعلَُمونَ  اَل  فَإِنَُّھمْ  لِقَْوِمي اْغفِرْ   يَْحِكي َجْبَھتَهُ  يَْمَسحُ   َرُسولِ  إِلَى أَْنظُرُ  فََكأَنِّي:"  هللاَّ

ُجلَ     ". الرَّ
  .حسن إسناد وھذا صحيح:  ؤوطاألرن شعيب تعليق

  :قَالَ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  4103 مسند أحمد برقم -2
نِي فَلَمْ   النَّبِيِّ  َعلَى َمْوِجَدةٌ  فِيَھا َكلَِمةً  اأْلَْنَصارِ  ِمنْ  َرُجلٌ  تََكلَّمَ   فَلََوِدْدتُ   النَّبِيَّ  بَِھا أَْخبَْرتُ  أَنْ  نَْفِسي تُقِرَّ
اَلة َعلَْيهِ - ُموَسى آَذْوا قَدْ  :فَقَالَ  َوَمالٍ  أَْھلٍ  بُِكلِّ  َھاِمنْ  اْفتََدْيتُ  أَنِّي  ثُمَّ  فََصبَرَ  َذلِكَ  ِمنْ  أَْكثَرَ  - َوالسَّاَلمُ  الصَّ

بَهُ  نَبِيًّا أَنَّ  أَْخبَرَ  وهُ  قَْوُمهُ  َكذَّ ِ  بِأَْمرِ  َجاَءُھمْ  ِحينَ  َوَشجُّ  اْغفِرْ  اللَُّھمَّ :"  هِ َوْجھِ  َعنْ  الدَّمَ  يَْمَسحُ  َوُھوَ  فَقَالَ  هللاَّ
  . " يَْعلَُمونَ  اَل  فَإِنَُّھمْ  لِقَْوِمي
  .حسن إسناد وھذا لغيره صحيح:  األرنؤوط شعيب تعليق

  )قيس بن األحنف عن الحسن عن الحاكم(" قيس بن لألحنف اغفر اللھم" : قال  -3
  ) .23209 رقم ، 5/372( أحمد:  أيًضا وأخرجه) . 6573 رقم ، 3/712( الحاكم أخرجه

 عن يوالترمذ ، يالبخار( "األنصار أبناء وألبناء األنصار وألبناء لألنصار اغفر اللھم :" قال -4
 شيبة أبى ابن.  ثابت بن خزيمة عن الطبرانى.  أرقم بن زيد عن ومسلم ، وأحمد ، يالطيالس.  أنس
  )سعيد أبى عن

 أبناء ولنساء األنصار ولنساء األنصار أبناء وألبناء األنصار وألبناء لألنصار اغفر اللھم": قال -5
  ) أرقم بن زيد عن يوالطبران ، شيبة أبى وابن ، أحمد(" . األنصار أبناء أبناء ولنساء األنصار
 ، 5/205(يوالطبران) 32362 رقم ، 6/399( شيبة أبى وابن ،) 19318 رقم ، 4/370( أحمد أخرجه
  ) .7281 رقم ، 16/270( حبان ابن:  أيًضا وأخرجه) 5104 رقم

  )ھريرة أبى عن يوالبيھق ، الحاكم( "الحاج له استغفر ولمن للحاج اغفر اللھم  :"  قال -6
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 رقم ، 5/261( يوالبيھق.  مسلم شرط على صحيح:  وقال) 1612 رقم ، 1/609( الحاكم أخرجه
 رقم ، 8/266( األوسط في والطبراني ،) 2516 رقم ، 4/132( خزيمة ابن:  أيًضا وأخرجه) . 10161
  ) .1089 رقم ، 2/236( الصغير وفى ،) 8594

  )سعد بن سھل عن يالطبران( "يرآن من رأى ولمن للصحابة اغفر اللھم :" قال -7
 عبد غير الصحيح رجال رجاله) : 10/20( يالھيثم قال) 5874 رقم ، 6/166( يالطبران أخرجه
 بن فليح أظنه:  حبان ابن قال سليمان بن فليح ھو المدني يحيى أبو ھو كان إن حازم أبى بن الجبار
 ابن وذكره.  الثقات في الجبار عبد ذكر وقد:  قال حازم أبى بن الجبار عبد ترجمة في ذلك ذكر سليمان
  ) .حازم أبى بن الجبار عبد 9345 ترجمة ، 7/135( الثقات في حبان

  
  ]يالمناو) [طالب أبى بن جعفر عن البزار("ثالثًا قالھا يللنجاش اغفر اللھم  :"  قال -8

 يالھيثم قال) 1478 رقم 2/110( الطبراني:  أيًضا وأخرجه) 1328 رقم ، 4/159( البزار أخرجه
 ، جماعة وضعفھما ، واحد غير وثقھما ، سعيد بن ومجالد عمرو بن أسد فيه) : 9/419 ، 6/30(

  . ثقات رجاله وبقية
وال أجد سرقة من ....بعينھم ،وألناسٍ  له لمحاربيين،والموالينه ايدعو بالمغفرة لقومِ   إذن كان النبيُّ 

  ....كما زعمواأحد 
  : وأتساءل سؤالين

فما بالك ! ھل لو كتب إنساُن بيتًا من الشعِر مستحيل على آخر أن يُلھم مثله، أو ببعض كالماته ؟-1
  ؟ھذا ھو  ...بالدعاء الذي يدعوا به مالين البشر

ودعا به  -إن كان لم يحرف أصالً  –أخبره جبريل أن المسيح قال ھذا النص   ما المانع أن النبيَّ  -2
  ؟...نه تأسي بأخيه عيسى وغيرهأھل في الدعاء  سرقة ،أم   محمدٌ 

  :كان متأسيا بمن كان قبله من األنبياء كما يلي إن النبي :الجواب
ُ  ھََدى الَِّذينَ  أُولَئِكَ  :قوله تعالى-1  لِْلَعالَِمينَ  ِذْكَرى إاِلَّ  ھُوَ  إِنْ  أَْجًرا َعلَْيهِ  أَْسأَلُُكمْ  اَل  قُلْ  اْقتَِدهْ  فَبِھَُداھُمُ  هللاَّ
  ...ھذا أمر من هللا له بالتأسي بھم ،والسير على دربھم إذن )األنعام() 90(
ُ  َرِحمَ " :قال 2917برقم  صحيح البخاري -2   ." رَ فََصبَ  َھَذا ِمنْ  بِأَْكثَرَ  أُوِذيَ  قَدْ  ُموَسى هللاَّ
 َويَقُولُ ، َوْجِھهِ  َعنْ  الدَّمَ  يَْمَسحُ  َوُھوَ  فَأَْدَمْوهُ  قَْوُمهُ  َضَربَهُ  اأْلَْنبِيَاءِ  ِمنْ  نَبِيًّا يَْحِكي :الحديث الذي معنا -3

  .يَْعلَُمونَ  اَل  فَإِنَُّھمْ  لِقَْوِمي اْغفِرْ  اللَُّھمَّ :"
ُ  َرِضيَ - ُھَرْيَرةَ  عن أبي 3186برقم  صحيح البخاري -4 ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  -َعْنهُ  هللاَّ  أَنَا ":يَقُولُ   هللاَّ

تٍ  أَْواَلدُ  َواأْلَْنبِيَاءُ  َمْريَمَ  بِاْبنِ  النَّاسِ  أَْولَى   ". نَبِيٌّ  َوبَْينَهُ  بَْينِي لَْيسَ  َعالَّ
  

 -  عند موته سيحُ دعا بنفس الدعاء الذي قاله الم اْستِفَانُوسَ إن الكتاَب المقدس يذكر لنا أن : ثالثًا
. َوأَْخَرُجوهُ َخاِرَج اْلَمِدينَِة َوَرَجُموهُ 58عدد 7سفر أعمال الرسل إصحاح  وذلك في...- بزعم األناجيل

ھُوُد َخلَُعوا ثِيَابَھُْم ِعْنَد ِرْجلَْي َشابٍّ يُقَاُل لَهُ َشاُولُ  فََكانُوا يَْرُجُموَن اْستِفَانُوَس َوھَُو يَْدُعو 59. َوالشُّ
بُّ يَُسوُع اْقبَْل ُروِحي«:ولُ َويَقُ  ، الَ تُقِْم لَھُْم «:ثُمَّ َجثَا َعلَى ُرْكبَتَْيِه َوَصَرَخ بَِصْوٍت َعِظيمٍ 60. »أَيُّھَا الرَّ يَاَربُّ

  .َوإِْذ قَاَل ھَذا َرقَدَ . »ھِذِه اْلَخِطيَّةَ 
: خ بصوت عالثم ركع وصر : ھكذاوفي الترجمة اليسوعية، واألخبار السارة ،والحياة جاء النص 

  .وإذ قال ھذا رقد» !يارب، ال تحسب عليھم ھذه الخطيئة«
ھذا الدعاء من يسوع أم تأسي به كما تأسى  اْستِفَانُوسَ ھل سرق : ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه

  ؟...نبينا ص باألنبياء الذين قبلة
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 بأنه كان يسرق) ل َشاوُ  (إن المتأمل في الكتاِب المقدس يجده  ينسب إلى بولس الرسول :رابعا
ا َشاُوُل فََكاَن يَْسطُو َعلَى اْلَكنِيَسِة 3 عدد 8سفر أعماِل الرسِل إصحاح  وذلك في !  الكنائس    َوأَمَّ

  . َوھَُو يَْدُخُل اْلبُيُوَت َويَُجرُّ ِرَجاالً َونَِساًء َويَُسلُِّمھُْم إِلَى السِّْجنِ 
  إصحاح  سفر التكوينوذلك في ....يه عيسواوينسب لنبيِّ هللا يعقوب أنه سرق البركة من أخ

يَِّة َكْي يَْصطَادَ . َوَكانَْت ِرْفقَةُ َساِمَعةً إِْذ تََكلََّم إِْسَحاُق َمَع ِعيُسو اْبنِهِ 5عدد  27   فََذھََب ِعيُسو إِلَى اْلبَرِّ
ا ِرْفقَةُ فََكلمْت يَْعقُوَب اْبنِھَا قَائِلةً 6. َصْيًدا لِيَأْتَِي بِهِ     إِنِّي قَْد َسِمْعُت أَبَاَك يَُكلُِّم ِعيُسَو أََخاكَ «: َوأَمَّ
بِّ قَْبَل َوفَاتِي7: قَائاِلً     فَاآلَن يَا اْبنِي 8. اْئتِنِي بَِصْيٍد َواْصنَْع لِي أَْطِعَمةً آلُكَل َوأُبَاِرَكَك أََماَم الرَّ

  ِم َوُخْذ لِي ِمْن ھُنَاَك َجْديَْيِن َجيَِّدْيِن ِمَن اْلِمْعَزى،اِْذھَْب إِلَى اْلَغنَ 9: اْسَمْع لِقَْولِي فِي َما أَنَا آُمُرَك بِهِ 
  ،   . »فَتُْحِضَرھَا إِلَى أَبِيَك لِيَأُْكَل َحتَّى يُبَاِرَكَك قَْبَل َوفَاتِهِ 10فَأَْصنََعھَُما أَْطِعَمةً ألَبِيَك َكَما يُِحبُّ

هِ 11 نِي أَبِي12. ِخي َرُجٌل أَْشَعُر َوأَنَا َرُجٌل أَْملَسُ ھَُوَذا ِعيُسو أَ «: فَقَاَل يَْعقُوُب لِِرْفقَةَ أُمِّ   ُربََّما يَُجسُّ
هُ 13. »فَأَُكوُن فِي َعْينَْيِه َكُمتَھَاِوٍن، َوأَْجلُِب َعلَى نَْفِسي لَْعنَةً الَ بََرَكةً     لَْعنَتَُك َعلَيَّ «: فَقَالَْت لَهُ أُمُّ

هُ أَْطِعَمةً 14. »ْب ُخْذ لِياِْسَمْع لِقَْولِي فَقَْط َواْذھَ . يَا اْبنِي ِه، فََصنََعْت أُمُّ   فََذھََب َوأََخَذ َوأَْحَضَر ألُمِّ
  َوأََخَذْت ِرْفقَةُ ثِيَاَب ِعيُسو اْبنِھَا األَْكبَِر اْلفَاِخَرةَ الَّتِي َكانَْت ِعْنَدھَا فِي اْلبَْيِت 15. َكَما َكاَن أَبُوهُ يُِحبُّ  

  َوأَْعطَتِ 17. َوأَْلبََسْت يََدْيِه َوَمالََسةَ ُعنُقِِه ُجلُوَد َجْديَِي اْلِمْعَزى16ا األَْصَغَر، َوأَْلبََسْت يَْعقُوَب اْبنَھَ 
  .ھأَنََذا«: فَقَالَ . »يَا أَبِي«: فََدَخَل إِلَى أَبِيِه َوقَالَ 18 .األَْطِعَمةَ َواْلُخْبَز الَّتِي َصنََعْت فِي يَِد يَْعقُوَب اْبنِھَا 
  قُِم اْجلِْس َوُكْل ِمنْ . قَْد فََعْلُت َكَما َكلَّْمتَنِي. أَنَا ِعيُسو بِْكُركَ «: فَقَاَل يَْعقُوُب ألَبِيهِ 19» اْبنِي؟ َمْن أَْنَت يَا 
  :فَقَالَ » َما ھَذا الَِّذي أَْسَرْعَت لِتَِجَد يَا اْبنِي؟«: فَقَاَل إِْسَحاُق الْبنِهِ 20. »َصْيِدي لَِكْي تُبَاِرَكنِي نَْفُسكَ  
َر لِيإِ «  بَّ إِلھََك قَْد يَسَّ ْم ألَُجسََّك يَا اْبنِي«: فَقَاَل إِْسَحاُق لِيَْعقُوبَ 21»نَّ الرَّ   أَأَْنَت ھَُو اْبنِي ِعيُسو. تَقَدَّ
َم يَْعقُوُب إِلَى إِْسَحاَق أَبِيِه، فََجسَّهُ َوقَالَ 22. »أَْم الَ؟  ْوُت َصْوُت يَْعقُوَب، َولِكنَّ الْ «: فَتَقَدَّ   يََدْيِن يََداالصَّ
  ھَْل أَْنَت ھُوَ «: َوقَالَ 24. َولَْم يَْعِرْفهُ ألَنَّ يََدْيِه َكانَتَا ُمْشِعَرتَْيِن َكيََدْي ِعيُسو أَِخيِه، فَبَاَرَكهُ 23. »ِعيُسو 
ْم لِي آلُكَل ِمْن َصْيِد اْبنِي َحتَّى تُبَارِ «: فَقَالَ 25. »أَنَا ھُوَ «: فَقَالَ » اْبنِي ِعيُسو؟  َم . »َكَك نَْفِسيقَدِّ   فَقَدَّ

  !ال تعليق  .لَهُ فَأََكَل، َوأَْحَضَر لَهُ َخْمًرا فََشِربَ 
  سفر الخروج،وذلك في ...أنه أمر موسى بسرقة المصرين إلى الربِّ   )الكتاُب المقدس(وينسب

  فَأَُمدُّ يَِدي20ٍد قَِويٍَّة، َولِكنِّي أَْعلَُم أَنَّ َملَِك ِمْصَر الَ يََدُعُكْم تَْمُضوَن َوالَ بِيَ 19عدد 3إصحاح  

  َوأُْعِطي نِْعَمةً لِھَذا21. َوبَْعَد ذلَِك يُْطلِقُُكمْ . َوأَْضِرُب ِمْصَر بُِكلِّ َعَجائِبِي الَّتِي أَْصنَُع فِيھَا 
  بَْل تَْطلُبُ 22. فَيَُكوُن ِحينََما تَْمُضوَن أَنَُّكْم الَ تَْمُضوَن فَاِرِغينَ . الشَّْعِب فِي ُعِ◌يُوِن اْلِمْصِريِّينَ  
ٍة َوأَْمتَِعةَ َذھٍَب َوثِيَابًا، َوتََضُعونَھَا     َعلَىُكلُّ اْمَرأٍَة ِمْن َجاَرتِھَا َوِمْن نَِزيلَِة بَْيتِھَا أَْمتَِعةَ فِضَّ
  !ال تعليق .»فَتْسلِبُوَن اْلِمْصِريِّينَ . بَنِيُكْم َوبَنَاتُِكمْ  

  التكوين سفرِ في وذلك !  السرقةالعھِد القديم تھمة في   إلى هللاِ ) الكتاُب المقدس(وينسب 

   .فَقَْد َسلََب هللاُ َمَواِشَي أَبِيُكَما َوأَْعطَانِي9عدد  31إصحاح 

ْلِب،«8عدد  3سفر صفنيا  إصحاح و في ، إِلَى يَْوِم أَقُوُم إِلَى السَّ بُّ   لِذلَِك فَاْنتَِظُرونِي، يَقُوُل الرَّ

  ألَنَّهُ بِنَارِ . ِع األَُمِم َوَحْشِر اْلَمَمالِِك، ألَُصبَّ َعلَْيِھْم َسَخِطي، ُكلَّ ُحُموِّ َغَضبِيألَنَّ ُحْكِمي ھَُو بَِجمْ  

   ..َغْيَرتِي تُْؤَكُل ُكلُّ األَْرضِ  

  ، ويسلب من الناِس المواشييسرقأن هللاَ موصوُف بزعم تلك النصوص بأنه  من األخير نالحظ
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  ولكن مع مروِر األيام، وكما تدين تُدان،... جِل السلِب والنھبِ والبھائم، وأنه يقوم مخصوص من أ 

  أَيَْسلُُب اإِلْنَساُن هللاَ؟ فَإِنَُّكْم 8 عدد  3في سفِر مالخي إصحاح وذلك ! نجد أن أناًسا سرقوا الربَّ 

   .بَِم َسلَْبنَاَك؟ فِي اْلُعُشوِر َوالتَّْقِدَمةِ :فَقُْلتُمْ .َسلَْبتُُمونِي

َ لَقَِويٌّ َعِزيٌز : إذ يقول    صدق هللاُ : ◌ُ قلت َ َحقَّ قَْدِرِه إِنَّ هللاَّ     ).  74الحج(  َما قََدُروا هللاَّ
  

  
  

  !يحلل الكذب  نبيٌّ                                                        
  

والدليل ، أباح الكذب  سالمِ اإل ن رسولَ إ:  نقول  ، ال:  ن قلتمإ؟  أمر بالكذبِ ي ھل اإلسالمُ  :تسألوا قائلين
لَةِ  اْلبِرِّ  ( ِكتَابسنن الترمذي ما جاء في على قولنا ھو  ِ  َرُسولِ  َعنْ  َوالصِّ  فِي َجاءَ  َما ( بَاب)   هللاَّ

ثَنَا1862برقم )  اْلبَْينِ  َذاتِ  إِْصاَلحِ  ثَنَا بَشَّارٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ بَْيِريُّ  أَْحَمدَ  أَبُو َحدَّ  و ح:قَالَ  ُسْفيَانُ  ثَنَاَحدَّ  الزُّ
ثَنَا ثَنَا َغْياَلنَ  ْبنُ  َمْحُمودُ  َحدَّ ثَنَا :قَااَل  أَْحَمدَ  َوأَبُو السَِّريِّ  ْبنُ  بِْشرُ  َحدَّ ِ  َعْبدِ  َعنْ  ُسْفيَانُ  َحدَّ  ْبنِ  ُعْثَمانَ  ْبنِ  هللاَّ
ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَتْ  يَِزيدَ  بِْنتِ  أَْسَماءَ  َعنْ  َحْوَشبٍ  ْبنِ  َشْھرِ  َعنْ  ُخثَْيمٍ   ثاََلثٍ  فِي إاِلَّ  اْلَكِذبُ  يَِحلُّ  اَل  :"هللاَّ

ُجلُ  يَُحدِّثُ    ." النَّاسِ  بَْينَ  لِيُْصلِحَ  َواْلَكِذبُ  اْلَحْربِ  فِي َواْلَكِذبُ  لِيُْرِضيََھا اْمَرأَتَهُ  الرَّ
  

 الرد على الشبھة •
  

ألنھم يجھلون أن  ؛ا  ا بسيطً ردً ؟  أمر بالكذبِ ي ھل اإلسالمُ : ھم األول الذي يقول على سؤالِ  إن الردَ :  أوالً 
 ............كاذبًاا وليس صادقً  الخلق أن يكون المسلمُ  سنِ ومن حُ  ،الخلقِ  ه بحسنِ العظيم يأمر أتباعَ  اإلسالمَ 

  :منھاأدلة ذلك  تدلل على
أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا  يَا   : وذلك من قوله.....  المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين أمر  هللاَ  إن - 1  

اِدقِينَ    . )119 التوبة(   اتَّقُوْا ّهللاَ َوُكونُوْا َمَع الصَّ

  :االتي وذلك في ...الصدق المؤمنين صفاتِ ذكر أن من    هللاَ  إن -2

اِدقِيَن َواْلقَانِتِيَن َواْلُمنفِقِيَن َواْلُمْستَْغفِِريَن بِ   : هقولِ  -أ ابِِريَن َوالصَّ    ).17آل عمران( األَْسَحارِ الصَّ

اِدقِيَن  :  قوله -ب إِنَّ اْلُمْسلِِميَن َواْلُمْسلَِماِت َواْلُمْؤِمنِيَن َواْلُمْؤِمنَاِت َواْلقَانِتِيَن َواْلقَانِتَاِت َوالصَّ
ابَِراِت َواْلَخاِشِعيَن َواْلَخاِشَعاِت َواْلُمتََصدِّ  ابِِريَن َوالصَّ اِدقَاِت َوالصَّ ائِِميَن َوالصَّ قَاِت َوالصَّ قِيَن َواْلُمتََصدِّ

 ُ اِكَراِت أََعدَّ هللاَّ َ َكثِيراً َوالذَّ اِكِريَن هللاَّ ائَِماِت َواْلَحافِِظيَن فُُروَجھُْم َواْلَحافِظَاِت َوالذَّ ْغفَِرةً َوأَْجراً َوالصَّ لَھُم مَّ
   ). 35األحزاب(  َعِظيماً 

   هقولِ من وذلك  ...هن فاعله معاقب من ربِّ أ، ومن الكبائر نهأن وبيّ  ،هفي كتابِ  الكذبَ ذم   هللاَ  إن -3
: َ◌ْعنَةَ ّهللاِ َعلَى اْلَكاِذبِينَ ل) 61آل عمران ( .  
َ اَل يَْھِدي َمْن ھَُو ُمْسِرٌف َكذَّاٌب   :  هقولِ و   .)28غافر(إِنَّ هللاَّ
وذلك  ... شرٍ  كلِّ  ىيھدي إل ن الكذبَ ألخير ، ومعاني ا يھدي إلي كلِ  الصدقَ أن قد بيّن    النبيَّ  إن -4

ِ  قَْولِ   بَاب ) اأْلََدبِ  ( ِكتَاب 5629البخاري برقم  صحيح في : نالصحيحيفي   الَِّذينَ  أَيَُّھا يَا{ :تََعالَى هللاَّ
َ  اتَّقُوا آَمنُوا اِدقِينَ  َمعَ  َوُكونُوا هللاَّ لَةِ  اْلبِرِّ (  ِكتَاب مسلم صحيح وفي ، اْلَكِذبِ  َعنْ  يُْنَھى َوَما } الصَّ  َوالصِّ
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ْدقِ  َوُحْسنِ  اْلَكِذبِ  قُْبحِ (  بَاب)  َواآْلَدابِ  ِ  َعْبدِ  َعنْ  4719برقم )  َوفَْضلِهِ  الصِّ  قَالَ :قَاَل  بن مسعود  هللاَّ
ِ  َرُسولُ  ْدقَ  إِنَّ :"  هللاَّ ُجلَ  َوإِنَّ  ،نَّةِ اْلجَ  إِلَى يَْھِدي اْلبِرَّ  َوإِنَّ ،  اْلبِرِّ  إِلَى يَْھِدي الصِّ  يُْكتَبَ  َحتَّى لَيَْصُدقُ  الرَّ
يقًا ُجلَ  َوإِنَّ  ،النَّارِ  إِلَى يَْھِدي اْلفُُجورَ  َوإِنَّ ،  اْلفُُجورِ  إِلَى يَْھِدي اْلَكِذبَ  َوإِنَّ ،  ِصدِّ  يُْكتَبَ  َحتَّى لَيَْكِذبُ  الرَّ
ابًا   ."َكذَّ

  :اآلتي ذلك في و ....اللسان إال في الخير طالقإفيه النجاة عن  ن الصمتَ أ بيّن  النبيَّ  إن -5
ِ  َعْبدِ  َعنْ   6193برقم  مسند أحمدَ  -أ ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  َعْمٍرو ْبنِ  هللاَّ    ." نََجا َصَمتَ  َمنْ  :" هللاَّ

  .الجامع صحيح في 6367:  رقم حديث انظر)  صحيح: (  األلباني الشيخ قال
ِ  َرُسولُ  قَالَ :قَاَل   ُھَرْيَرةَ  بِيأَ  َعنْ  5559برقم صحيح البخاري-ب ِ  يُْؤِمنُ  َكانَ  َمنْ :"  هللاَّ َّ  َواْليَْومِ  بِا

ِ  يُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  َجاَرهُ  يُْؤذِ  فاََل  اآْلِخرِ  َّ ِ  يُْؤِمنُ  َكانَ  َوَمنْ  َضْيفَهُ  فَْليُْكِرمْ  اآْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِا َّ  اآْلِخرِ  َواْليَْومِ  بِا
  ". لِيَْصُمتْ  أَوْ  َخْيًرا قُلْ فَْليَ 

   
للبخاري برقم واللفظ ،الصحيحين  ذلك فيثبت  .... المنافقين من عالماتِ  الكذبَ أن بيّن   النبيَّ  إن -6

 َوإَِذا فَ أَْخلَ  َوَعدَ  َوإَِذا َكَذبَ  َحدَّثَ  إَِذا ثاََلثٌ  اْلُمنَافِقِ  آيَةُ :"  قَالَ   النَّبِيِّ  َعنْ    ُھَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ   32
   ." َخانَ  اْؤتُِمنَ 

  ...الشأنفي ھذا  من األدلةِ  كوغير ذل
كون مع يأن و ،ه بالصدقِ وأمر أھلَ  الكبائر،نھى عنه وبيّن أنه من و الكذبَ ذم  اإلسالمَ فإن  وعليه 

  .....الصادقين
  

عن  وأما    - بفضل هللا - عليھم ما أسلفناه أباح الكذب يردُ   هللاِ  بأن رسولَ  : ھمقولَ إن  :ا ثانيً 
ُجلُ  يَُحدِّثُ  ثاََلثٍ  فِي إاِلَّ  اْلَكِذبُ  يَِحلُّ  اَل  " : استداللھم بحديث النبيِّ   فِي َواْلَكِذبُ  لِيُْرِضيََھا اْمَرأَتَهُ  الرَّ

إن  - كما سيتقدم معنا من األحولِ  م بحالٍ ھمصالح ماستدالل ال يخد." النَّاسِ  بَْينَ  لِيُْصلِحَ  َواْلَكِذبُ  اْلَحْربِ 
  : يلي مافي -  شاء هللاُ 

   ولكن أجازه النبيُّ  ،؛ھذا ھو األصل المتفق عليه  حرامٌ  أن الكذبَ :أي   " اْلَكِذبُ  يَِحلُّ ال  " : ه قولُ 
ُجلُ  يَُحدِّثُ   :" ذكرھا قائالً  ثاََلثٍ  فِي    ." النَّاسِ  بَْينَ  حَ لِيُْصلِ  َواْلَكِذبُ  اْلَحْربِ  فِي َواْلَكِذبُ  لِيُْرِضيََھا اْمَرأَتَهُ  الرَّ

 ،الضرورةِ بل عند  إطالقهليس على  المذكورةِ  الثالثةِ  في األمورِ  أن الكذبَ  الحديثِ المالحظ من 
  . " ....اْلَكِذبُ  يَِحلُّ  اَل  : " الحديث في أولِ  ه لقولِ ؛ واألولى عدم الكذب ،  قدرھاوالضرورة تقدر بِ 

  الثالث ؟األمور  تلكفي  الكذبَ   النبيُّ لماذا أباح  :ھو والسؤال الذي يطرح نفسه 
 َكِذبُ : 1570 في شرح حديث رقم455 شرح الموطأ الجزء الرابع صفحة  –جاء في المنتقى  : الجواب 

ُجلِ  ُجلُ  يَْكِذبَ  أَنْ  بَأْسَ  اَل  :اْلُمْزنِيَةِ  فِي ِدينَارٍ  ْبنُ  ِعيَسى َوقَالَ  لِيُْصلِحَ  َكَذبَ  َوَرُجلٌ  لِيُْرِضيََھا اِلْمَرأَتِهِ  الرَّ  الرَّ
 َما لََھا يَُزيِّنَ  أَنْ  ِمْثلَ  َمالَِھا ِمنْ  َشْيئًا بَِكِذبِهِ  يُْذِھبْ  لَمْ  إَِذا َوطََواِعيَتََھا َھَواَھا بِهِ  يَْستَِجيزُ  َما ُكلِّ  فِي اْمَرأَتَهُ 
 يُْنِجيهِ  أَنَّهُ  َويَْعِرفُ  ظُْلًما يُْقتَلُ  ُمْسلًِما َرُجاًل  أَىرَ  َمنْ  أَنَّهُ  ِخاَلفَ  َواَل  َوقَْولُهُ  َكَذبَ  َوإِنْ  ، َھَذا َونَْحوُ  يُْعِطيَھا
 لَهُ  يَُجوزُ  اَل  فََكْيفَ  اْلَكِذبُ  َعلَْيهِ  يَِجبُ  أَنَّهُ  َذلِكَ  َوَغْيرُ  فِيهِ  ُھوَ  لَْيسَ :  فَيَقُولُ  َمْوِضعٍ  فِي يَُكونَ  أَنْ  ِمنْ  بِاْلَكِذبِ 

دِ  َمْعنَى َعلَى اَل  َواأْلَْلَغازِ  التَّْوِريَةِ  َمْعنَى َعلَى إاِلَّ  َذلِكَ  ِمنْ  َشْيءٌ  يَُجوزُ  اَل  قَْومٌ  َوقَالَ   َوقَدْ  ، َوقَْصِدهِ  اْلَكِذبِ  تََعمُّ
لُوا  فِي قَالَ  أَنَّهُ   اْلَخطَّابِ  ْبنِ  ُعَمرَ  َعنْ  َوُرِويَ  اأْلَْلَغازِ  ُوُجوهِ  َعلَى َذلِكَ  ِمنْ   إْبَراِھيمَ  َعنْ  ُحِكيَ  َما تَأَوَّ

ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُحَمْيدِ  َعنْ  ِشَھابٍ  اْبنُ  َوَرَوى اْلَكِذبِ  َعنْ  َمْنُدوَحةٌ  ْلَمَعاِريضِ ا هِ  َعنْ  الرَّ  أَنََّھا ُكْلثُومٍ  أُمِّ  أُمِّ
   أھـ. ولُهُ يَقُ  أَوْ  َخْيًرا فَيُنَمِّي النَّاسِ  بَْينَ  يُْصلِحُ  يَْمِشي الَِّذي اْلَكذَّابُ  لَْيسَ  :يَقُولُ   النَّبِيَّ  َسِمَعتْ 
   - رحمه هللاُ  -لم يذكره الشارح  ؛ يتبقى لنا الكذب في الحربِ  :◌ُ قلت

 وصرح عن أماكنِ  ،الفضائيات ىجيش مسلم ظھر على أحد ھناك قائدَ لو أن  : بالمثال يتضح المقال
لم ال المس أن بحجةسائل حرب، قال ذلك لما سأله  وذلك في حالةِ  ،ه العسكرية وإمكانياته وخططِ ، ه جيشِ 

  !!  .................تل األبرياءمر جيش المسلمين وقُ كانت النتيجة أن دُ فيكذب 
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ألن  لماذا ؟ ) امتخلف عقليً (نه إ :شكنقول بال ؟ قول جميعا عن ھذا القائد العسكريماذا ن :وأتساءل
وھذا كالم  ) الكذب في الحرب( باب ا في صحيحه بعنوانلذا بوب البخاري بابً قائمة على الخداع؛ الحربَ 

  .....قطُ  وال يرفض ھذا الكالم عاقلٌ  ،ا على الوطنومن يعمل في المخابرات حفاظً ،يعرفه العسكريون
  الثالثة ؟ األمور  بالكذب في غير ھذه   ھل أمر النبيُّ  :ھوالسؤال الذي يطرح نفسه يبقى 

شبھة و ذلك  وليس في ه،إطالقِ ى عل وليس األمرُ  ،أسلفناكما  للضرورةِ  أباحھا النبيُّ  اإذً  ال؛ :الجواب
  .الحمد

  
 ھذا فھل - حاشاه ذلك - أو أمر بالكذبِ   ھل لو كذب النبيُّ  :ھو الً اسؤ المعترضين إنني أسألُ  : اثالثً 

  !النبوة في الكتاب المقدس؟ا لمعايير نظرً ه مطعن في نبوتِ 
أن  هللا إلى ونبرأ !  منھم من يأمر بهو!  الكذب هللاِ  أنبياءِ  المقدس ينسب لبعضِ  الكتابَ ألن ؛ال :◌ُ قلت

  : ما يلي هورسلِ  ئِهالمقدس ألنبيا ينسب الكتابُ  ال الحصر المثالِ  فعلى سبيلِ  ...........يكونوا كذلك 
سفر ذلك في و  ...ليأخذ منه البركة بالكذب والخداع  ؛) إسحاق(نبي هللا يعقوب يكذب على أبيه  -1

فَقَاَل يَْعقُوُب 19» َمْن أَْنَت يَا اْبنِي؟. ھأَنََذا«: فَقَالَ . »يَا أَبِي«: إِلَى أَبِيِه َوقَالَ  فََدَخلَ 18عدد 27صحاحإالتكوين 
فَقَاَل 20. »قُِم اْجلِْس َوُكْل ِمْن َصْيِدي لَِكْي تُبَاِرَكنِي نَْفُسكَ . قَْد فََعْلُت َكَما َكلَّْمتَنِي. أَنَا ِعيُسو بِْكُركَ «: ألَبِيهِ 

َر لِي«: فَقَالَ » َما ھَذا الَِّذي أَْسَرْعَت لِتَِجَد يَا اْبنِي؟«: ْبنِهِ إِْسَحاُق ال بَّ إِلھََك قَْد يَسَّ فَقَاَل إِْسَحاُق 21»إِنَّ الرَّ
ْم ألَُجسََّك يَا اْبنِي«: لِيَْعقُوبَ  َم يَْعقُوُب إِلَى إِْسَحاَق 22. »أَأَْنَت ھَُو اْبنِي ِعيُسو أَْم الَ؟. تَقَدَّ أَبِيِه، فََجسَّهُ فَتَقَدَّ

ْوُت َصْوُت يَْعقُوَب، َولِكنَّ اْليََدْيِن يََدا ِعيُسو«: َوقَالَ  َولَْم يَْعِرْفهُ ألَنَّ يََدْيِه َكانَتَا ُمْشِعَرتَْيِن َكيََدْي 23. »الصَّ
  . »أَنَا ھُوَ «: فَقَالَ » ھَْل أَْنَت ھَُو اْبنِي ِعيُسو؟«: َوقَالَ 24. ِعيُسو أَِخيِه، فَبَاَرَكهُ 

ذب -2 راھيم يك ي هللا إب أمر زوج ، نب هوي ذبِ  تَ ي  و ....... بالك ك ف وين ذل فر التك حاحس دد  12 إص ع
دِ 10 اَن َش ي األَْرِض َك وَع فِ اَك، ألَنَّ اْلُج َب ھُنَ رَّ . يًداَوَحَدَث ُجوٌع فِي األَْرِض، فَاْنَحَدَر أَْبَراُم إِلَى ِمْصَر لِيَتََغ
ُرَب أَنْ 11 ا قَ هِ  َوَحَدَث لَمَّ اَراَي اْمَرأَتِ اَل لَِس هُ قَ َر أَنَّ ْدُخَل ِمْص رِ «: يَ نَةُ اْلَمْنظَ َرأَةٌ َحَس ِك اْم ُت أَنَّ ْد َعلِْم ي قَ . إِنِّ
هُ : فَيَُكوُن إَِذا َرآِك اْلِمْصِريُّوَن أَنَّھُْم يَقُولُونَ 12 تَْبقُونَكِ . ھِذِه اْمَرأَتُ ونَنِي َويَْس ِك أُخْ 13. فَيَْقتُلُ ولِي إِنَّ وَن قُ ي، لِيَُك تِ

ا 14.»لِي َخْيٌر بَِسبَبِِك َوتَْحيَا نَْفِسي ِمْن أَْجلِكِ  ْرأَةَ أَنَّھَ ِريِّيَن َرأَْوا اْلَم َر أَنَّ اْلِمْص ا َدَخَل أَْبَراُم إِلَى ِمْص فََحَدَث لَمَّ
ا فََصنََع إِلَى 16ِت اْلَمْرأَةُ إِلَى بَْيِت فِْرَعْوَن، َوَرآھَا ُرَؤَساُء فِْرَعْوَن َوَمَدُحوھَا لََدى فِْرَعْوَن، فَأُِخذَ 15. َحَسنَةٌ ِجّدً

هُ 17. أَْبَراَم َخْيًرا بَِسبَبِھَا، َوَصاَر لَهُ َغنٌَم َوبَقٌَر َوَحِميٌر َوَعبِيٌد َوإَِماٌء َوأُتٌُن َوِجَمالٌ  ْوَن َوبَْيتَ بُّ فِْرَع فََضَرَب الرَّ
اَذا «: فََدَعا فِْرَعْوُن أَْبَراَم َوقَالَ 18. أَْبَرامَ  َضَربَاٍت َعِظيَمةً بَِسبَِب َساَراَي اْمَرأَةِ  ي؟ لَِم نَْعَت بِ ِذي َص َذا الَّ َما ھ

كَ : لَِماَذا قُْلتَ 19لَْم تُْخبِْرنِي أَنَّھَا اْمَرأَتَُك؟  َوَذا اْمَرأَتُ ي؟ َواآلَن ھُ وَن َزْوَجتِ ي لِتَُك ْذتُھَا لِ ى أََخ ي، َحتَّ َي أُْختِ ! ِھ
  !!.»!ُخْذھَا َواْذھَبْ 

أَلَهُ 7عدد 26سفر التكوين إصحاح  ذلك فيو .........ه بالكذبويأمر زوجتَ  ،نبي هللا إسحاق يكذب  -3 َوَس
ي«: ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَقُولَ . »ِھَي أُْختِي«: أَْھُل اْلَمَكاِن َعِن اْمَرأَتِِه، فَقَالَ  انِ » اْمَرأَتِ َل اْلَمَك لَّ أَْھ ونَنِي «: لََع يَْقتُلُ

ِطينِيِّيَن 8. ألَنَّھَا َكانَْت َحَسنَةَ اْلَمْنظَرِ » ْجِل ِرْفقَةَ ِمْن أَ  َك اْلفِلِْس َك َملِ اَك أَنَّ أَبِيَمالِ اُم ھُنَ هُ األَيَّ ْت لَ َدَث إِْذ طَالَ َوَح
ِة َونَظََر، َوإَِذا إِْسَحاُق ياُلَِعُب ِرْفقَةَ اْمَرأَتَهُ  ! إِنََّما ِھَي اْمَرأَتُكَ «: إِْسَحاَق َوقَالَ  فََدَعا أَبِيَمالِكُ 9. أَْشَرَف ِمَن اْلُكوَّ

ِذي «: فَقَاَل أَبِيَمالِكُ 10. »لََعلِّي أَُموُت بَِسبَبِھَا: ألَنِّي قُْلتُ «: فَقَاَل لَهُ إِْسَحاقُ » ِھَي أُْختِي؟: فََكْيَف قُْلتَ  َما ھَذا الَّ
ْعِب َم ُد الشَّ طََجَع أََح ٌل الْض ْوالَ قَلِي ا؟ لَ اَصنَْعَت بِنَ ا َذْنبً َت َعلَْينَ َك فََجلَْب َع 11. »َع اْمَرأَتِ ُك َجِمي فَأَْوَصى أَبِيَمالِ

ُجَل أَِو اْمَرأَتَهُ َمْوتًا يَُموتُ «: الشَّْعِب قَائاِلً    .»الَِّذي يََمسُّ ھَذا الرَّ
م صعد ني لإ :حينما طلبوا منه الصعود للعيد فقال؛ ه خوتِ يكذب على إ المسيح يسوع -4 ست بصاعد ث
دِ 8 عدد 7نجيل يوحنا إصحاح إفي ذلك و .....عدھا في الخفاءب َذا اْلِعي َعُد . اِْصَعُدوا أَْنتُْم إِلَى ھ ُت أَْص ا لَْس أَنَ

ا َكاَن إِْخَوتُهُ قَ 10 .قَاَل لَھُْم ھَذا َوَمَكَث فِي اْلَجلِيلِ 9. »بَْعُد إِلَى ھَذا اْلِعيِد، ألَنَّ َوْقتِي لَْم يُْكَمْل بَْعدُ  ْد َصِعُدوا، َولَمَّ
 !! . ِحينَئٍِذ َصِعَد ھَُو أَْيًضا إِلَى اْلِعيِد، الَ ظَاِھًرا بَْل َكأَنَّهُ فِي اْلَخفَاءِ 
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فَإِنَّهُ إِْن َكاَن ِصْدُق هللاِ قَِد 7 عدد 3رومية إصحاح  أھلِ  ىرسالته إل ه فيعن نفسِ يقول بولس الرسول  -5
  !!   َداُن أَنَا بَْعُد َكَخاِطٍئ؟اْزَداَد بَِكِذبِي لَِمْجِدِه، فَلَِماَذا أُ 

  
إن الكذب في ھذه الحاالت الثالث دافعھا الضرورة ،والضرورة تقدر  -بفضل هللا - بينت  أنسبق : ارابعً 

بھم فكانت ھذه الثالث  ا ال يستطيعون المواجھة لضعفٍ ن ھناك أناسً بقدرھا ،وھذا يحمد لإلسالم ؛أل
عن عدم وجود ن لمن حوله نه يبيّ أيسوع لنجده ينسب  نجيل متىإى ولكن بالنظر إل.....كذبات رخصة لھم 

  وذلك اال .....الذي في السماء هربِّ  أمامأيًضا ينكره ھو ؛ينكرهأو  همن يكذب عليف ...رخصة
اَم أَبِي الَِّذي فِي ال33 عدد 10صحاح   اَم النَّاِس أُْنِكُرهُ أَنَا أَْيًضا قُدَّ َماَواتِ َولِكْن َمْن يُْنِكُرني قُدَّ   .سَّ

التي من المفترض وأين التماس األعذار لألنفس الضعيفة  ...من إله الرحمة أين ھي الرحمة :وأتساءل
   !؟....انه خلقھا ويعلم أن ذلك حمل فوق طاقتھا 

 ألنه ؛تالسماواالذي في  هم ربِّ أمانكره يسوع يس نالحوارييبطرس كبير  أنمن ذلك  األعجب إنثم 
  ....هنكرأو) يسوع(هفكذب على ربِّ ....يمسك به اليھود ويعذبوه أنا من كان خائفً 
امھل بطرس كبير الحواريين ،سينكره يسوع :وأتساءل ذي في ربِّ أم ان  ألن .... تالسماواه ال بطرس ك

 ! ؟....بيسوع إيمانها من التعذيب رغم خائفً 
َحقًّا أَْنَت «:اَء اْلقِيَاُم َوقَالُوا لِبُْطُرسَ َوبَْعَد قَلِيل جَ 73عدد 26نجيل متي إصحاح إ فيدليل ما سبق ھو ما جاء 

ُركَ  َك تُْظِھ إِنَّ لَُغتَ فُ 74» !أَْيًضا ِمْنھُْم، فَ ُن َويَْحلِ ٍذ يَْلَع َدأَ ِحينَئِ لَ «:فَاْبتَ ُج ِرُف الرَّ ي الَ أَْع اَح » !إِنِّ ِت َص َولِْلَوْق
  !ال تعليق  .الدِّيكُ 

  
  

   !ةخمر همسجدِ في  نبيٌّ                                               
  

 في ةخمر ةزجاج  رسول اإلسالم لمحمدٍ  كان : أنھم قالوا لمعترضونا يذكرھا  يالت ةِ التافھ من الشبھاتِ 
في صحيحه  رواه مسلمٌ  ھو :ھم قالواعن دليلِ  تھمسألفلما  ... حضرھا لهن تُ أ ةَ عائش وكان يأمر،  المسجدِ 
برقم  )  ل الحائض رأس زوجھا وترجيله وطھارة سؤرھا و اإلتكاءجواز غس (  باب)  الحيض (كتاب 
ثَنَا و  450  اآْلَخَرانِ  َوقَالَ  أَْخبََرنَا يَْحيَى: قَالَ  ُكَرْيبٍ  َوأَبُو َشْيبَةَ  أَبِي ْبنُ  بَْكرِ  َوأَبُو يَْحيَى ْبنُ  يَْحيَى َحدَّ

ثَنَا:  لِي قَالَ : قَالَتْ  َعائَِشةَ  َعنْ  ُمَحمَّدٍ  ْبنِ  اْلقَاِسمِ  َعنْ  ُعبَْيدٍ  ْبنِ  ثَابِتِ  َعنْ  اأْلَْعَمشِ  َعنْ  ُمَعاِويَةَ  أَبُو َحدَّ
ِ  َرُسولُ     .يَِدكِ  فِي لَْيَستْ  َحْيَضتَكِ  إِنَّ  :فَقَالَ   .َحائِضٌ  إِنِّي: فَقُْلتُ  :قَالَتْ . اْلَمْسِجدِ  ِمنْ  اْلُخْمَرةَ  نَاِولِينِي : هللاَّ

 
  ةالرد على الشبھ •

  
اق الحدود ةِ العربي ةِ باللغھا أصحابِ  تدل على جھلِ  الشبھةَ  ھذه إن : أوالً  ذي ف اذا ؟ ال  يالت ةَ الخمرألن  !لم
أو  ه من حصيرٍ عليه وجھه في سجودِ  مقدار ما يضع الرجل الخاء ھي بضمِ  ) اْلُخْمَرة( يھ الحديثِ  يف

  . بسعفھا ةمستور ن خيوطھاأل؛ الخاء  بضمِ  ةوسميت خمر) ةمصلي( في زماننا تسمىو،  ونحوه نسيجٍ 
  ...سكر التي تُ  فھي ليست الخمرة  المعروفة وبالتالي

  ....زجاجة خمرة النبيِّ  ھم  الباطل ، وزعمھم الكاذب ، فلم يكن في مسجدِ ؤيرد ادعا عليهو 
  

  :كما يلي األمر أكثر فأكثر بعضھا لتوضيح أذكر كثيرة، في ھذا البابِ  ةرداالو إن األحاديثَ  :اثالثً 
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اَلةِ  ( بَاب لبخاريصحيح ا -1  ُ  َرِضيَ  -َمْيُمونَةَ  َعنْ   368 برقم)  اْلُخْمَرةِ  َعلَى الصَّ  :قَالَتْ  – َعْنَھا هللاَّ
  .اْلُخْمَرةِ  َعلَى يَُصلِّي  النَّبِيُّ  َكانَ 

ان  : وأتساءل يُّ ھل ك يه يضع رأَس  النب ى زجاجسجودِ  ف رءونيكيف  !؟...خمرٍ  ةِ ه عل فھمون يو ق
  !؟ لماألحاديث ال أع

ُ  َرِضيَ  -َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  4567برقم  في سنن أبي داود -2  تَُجرُّ  فَأََخَذتْ  فَأَْرةٌ  َجاَءتْ  :قَالَ  – َعْنُھَما هللاَّ
ِ  َرُسولِ  يََديْ  بَْينَ  فَأَْلقَْتَھا بَِھا فََجاَءتْ  اْلفَتِيلَةَ  َ  َعلَْيَھا قَاِعًدا َكانَ  الَّتِي اْلُخْمَرةِ  َعلَى ◌ُ  هللاَّ  ِمْنَھا ْحَرقَتْ فَأ

ْرَھمِ  َمْوِضعِ  ِمْثلَ     .  فَتُْحِرقَُكمْ  َھَذا َعلَى َھِذهِ  ِمْثلَ  يَُدلُّ  الشَّْيطَانَ  فَإِنَّ  ُسُرَجُكمْ  فَأَْطفِئُوا نِْمتُمْ  إَِذا :فَقَالَ  الدِّ
  !ھل زجاجة الخمر يحترق منھا مثل موضع الدرھم ؟: وأتساءل 
انَ  :قَالَ   َمالِكٍ  ْبنِ  سِ أَنَ  َعنْ   11562برقم  مسند أحمد-3 ولُ  َك ِ  َرُس ْدُخلُ   هللاَّ ى يَ لَْيمٍ  أُمِّ  َعلَ طُ  ُس  فَتَْبُس
   . َعلَْيَھا فَيَُصلِّي اْلُخْمَرةَ  لَهُ  َوتَْبُسطُ  ِطيبَِھا فِي فَتَْجَعلُهُ  َعَرقِهِ  ِمنْ  فَتَأُْخذُ  َعلَْيهِ  فَيَقِيلُ  نِْطًعا لَهُ 

  الشيخين شرط على يحصح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق
ا ولمن كان منھم باحثً ،  مھمن ءةيعرف القرا نالخاء لم بضمِ )  اْلُخْمَرة (مفھوم م ھحاديث توضح لألا اذً إ

".  والحق يحرركم تعرفون الحقَ  ":  لما قال  لمسيحل معنى ما نُسب صدقو .. الحقِ  معرفةِ عن 
   ).32/ 8إنجيل يوحنا (
  

ليست  أةَ ن المرأه حتى يعلم أمتَ ؛  ةِ مع الزوج  يِّ النب لقِ خُ  على حسنِ داللة  الحديَث فيهھذا ن إ  :اثالثً 
  . »يَِدِك  فيإِنَّ َحْيَضتَِك لَْيَسْت « :  قَال .. .. المقدس باتالك صفھايكما  ةنجس

يطلب من  فنجده في الحديثِ   ِ  ةَ الكامل ةَ حقق العبودي،  الناسِ  لربِّ  عبد الناسِ أھو   امحمدً وفيه أن  
   ......  هربِّ ل من السجودِ   كان يكثرف؛    الً نفه عليھا ذأو ويضع جبھته  يليصل اْلُخْمَرةَ ة عائش

  .ھذا ھو! أم مناقب ؟ للنبيِّ  مذمةٌ  الحديث فيهھل ھذا  :الطرحبعد ھذا وأتساءل 
  

   :فيما يلي ......العقل وتذھب ،سكرالتي تُ الخمر  ةِ مكانمدى  المقدس يذكر لنا  إن الكتابَ  :ا رابعً 
ي النَّْفسِ  6  عدد 31إصحاح  مثالألسفر ا -1 يَْشَرُب َويَْنَسى فَْقَرهُ، َوالَ 7. أَْعطُوا ُمْسِكًرا لِھَالٍِك، َوَخْمًرا لُِمرِّ

   .يَْذُكُر تََعبَهُ بَْعدُ 
  !؟ ....السكر ىإل ةواضح دعوىأليست ھذه : وأتساءل

 :األتيفيه   اإلنشادسفر نشيد  -2
لَِرائَِحِة 3. لِيُقَبِّْلنِي بِقُْبالَِت فَِمِه، ألَنَّ ُحبََّك أَْطيَُب ِمَن اْلَخْمرِ 2 :نَِشيُد األَْنَشاِد الَِّذي لُِسلَْيَمانَ 1عدد 1إصحاح  - أ

أَْدَخلَنِي اْلَملُِك إِلَى . ْجِريَ اُْجُذْبنِي َوَراَءَك فَنَ 4. اْسُمَك ُدْھٌن ُمْھَراٌق، لِذلَِك أََحبَّْتَك اْلَعَذاَرى. أَْدھَانَِك الطَّيِّبَةِ 
  .بِاْلَحقِّ يُِحبُّونَكَ . نَْذُكُر ُحبََّك أَْكثََر ِمَن اْلَخْمرِ . نَْبتَِھُج َونَْفَرُح بِكَ . ِحَجالِهِ 

ئَِحةُ أَْدھَانِِك َوَكْم َرا! َكْم َمَحبَّتُِك أَْطيَُب ِمَن اْلَخْمرِ ! َما أَْحَسَن ُحبَِّك يَا أُْختِي اْلَعُروسُ 10عدد 4إصحاح  -ب
  ! أَْطيَُب ِمْن ُكلِّ األَْطيَابِ 

 طيبةٌ  أن كاتب ھذا السفر ھو سليمان ،فھو يذكر لنا أن الخمرَ  إن المالحظ من ھذه النصوصِ : ◌ُ قلت
من  ه أكثرحبيبتَ  ا ،لكنه يذكرويذكرھا كثيرً  ، وأنه يحب الخمرَ .. ..،ولكن حب حبيبته أطيب من الخمر له

  !تعليق ال "نَْذُكُر ُحبََّك أَْكثََر ِمَن اْلَخْمرِ  :"نص يقولفال. ...ذكره لھا
  
اكَ 1عدد 2 إصحاح  نجيل يوحناإ -3 وَع ھُنَ ْت أُمُّ يَُس ِل، َوَكانَ ا اْلَجلِي ي قَانَ ْرٌس فِ اَن ُع ِث َك ْوِم الثَّالِ ي اْليَ . َوفِ
ا فَ 3. َوُدِعَي أَْيًضا يَُسوُع َوتاَلَِميُذهُ إِلَى اْلُعْرسِ 2 رٌ «:َرَغِت اْلَخْمُر، قَالَْت أُمُّ يَُسوَع لَهُ َولَمَّ اَل 4. »لَْيَس لَھُْم َخْم قَ

هُ لِْلُخدَّامِ 5. »َما لِي َولَِك يَا اْمَرأَةُ؟ لَْم تَأِْت َساَعتِي بَْعدُ «:لَھَا يَُسوعُ  َوَكانَْت 6. »َمْھَما قَاَل لَُكْم فَاْفَعلُوهُ «:قَالَْت أُمُّ
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ةً ِستَّةُ أَْجَراٍن ِمْن ِحجَ  َرْيِن أَْو ثاَلَثَ ٍد ِمْط ْم 7. اَرٍة َمْوُضوَعةً ھُنَاَك، َحَسَب تَْطِھيِر اْليَھُوِد، يََسُع ُكلُّ َواِح اَل لَھُ قَ
مُ 8. فََمألُوھَا إِلَى فَْوقُ . »اْمألُوا األَْجَراَن َماءً «:يَُسوعُ  اَل لَھُ مَّ قَ يِس اْلُمتََّك«:ثُ ى َرئِ ُموا إِلَ دِّ تَقُوا اآلَن َوقَ . »إِ اْس
َل َخْمًرا، َولَْم يَُكْن يَْعلَُم ِمْن أَْيَن ِھَي، لِكنَّ اْلُخدَّ 9. فَقَدَُّموا ا َذاَق َرئِيُس اْلُمتََّكإِ اْلَماَء اْلُمتََحوِّ ِد فَلَمَّ اَم الَِّذيَن َكانُوا قَ

ى كُ «:َوقَاَل لَهُ 10اْستَقَُوا اْلَماَء َعلُِموا، َدَعا َرئِيُس اْلُمتََّكإِ اْلَعِريَس  الً، َوَمتَ َدةَ أَوَّ َر اْلَجيِّ لُّ إِْنَساٍن إِنََّما يََضُع اْلَخْم
ا أَْنَت فَقَْد أَْبقَْيَت اْلَخْمَر اْلَجيَِّدةَ إِلَى اآلنَ . َسِكُروا فَِحينَئٍِذ الدُّونَ  ا 11. »!أَمَّ ھِذِه بَِدايَةُ اآليَاِت فََعلَھَا يَُسوُع فِي قَانَ
  .َدهُ، فَآَمَن بِِه تاَلَِميُذهُ اْلَجلِيِل، َوأَْظھََر َمجْ 

ا نسبت،  خمرٍ  ىإل نه حول الماءَ أ معتقدھميسوع بحسب  للربِّ  ةمعجز ولَ أأن  نالحظ ه وذلك بحسب م  إلي
  !؟ ...العرسِ  يوقد صنعھا يسوع ف، فھل الخمر حرام  !! األناجيل

  
ُسوِل األُولَى إِلَى تِيُموثَاُوسَ َسالَةُ بُولَُس رِ في  ....تنسب األناجيل إلى بولس الرسول ھذا النص  -4  الرَّ

اَب َماٍء، بَِل اْستَْعِمْل َخْمًرا قَلِيالً ِمْن أَْجِل َمِعَدتَِك َوأَْسقَاِمَك اْلَكثِيَرةِ 23عدد 5 إصحاح   .الَ تَُكْن فِي َما بَْعُد َشرَّ
  !؟... الرسول تدعوا المعترضين لشربھامن بولس ة غالي ةھذه نصيح أليست: وأتساءل

شربوھا عندما يال ي أنصحھم أولكنوأسقاِمھم، م ھمعدتِ  جلِ أمن  شربوا الخمرَ ين أ ى المعرضينعل إًذا 
  !!...  ءةارعرفون القي انوان كإ اوءقريفھموا ما يحتى  قلِ ألعلى ا؛  يِّ النب وا أحاديثَ ءقري
   

ا شريَب خمر كان سكيرً  هنفسه أن المقدس ينسب للربِّ  أن الكتابَ  للدھشة ھوالمثير  األمرن إ: اخامسً 
  :اآلتيوذلك في ....

بُّ َكنَائٍِم، َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ 65عدد 78إ صحاح  سفر المزامير-1   . فَاْستَْيقَظَ الرَّ
  !....إن النص فيه تشبه ال يلق برب العالمين :قلتُ  
َجاَء اْبُن اإِلْنَساِن يَأُْكُل َويَْشَرُب، 34عدد7إالصحاح في...  ينسب ليسوَع  المسيح ھذا النص إنجيُل لوقا -2

اِريَن َواْلُخطَاةِ : فَتَقُولُونَ  يُب َخْمٍر، ُمِحبٌّ لِْلَعشَّ   .ھَُوَذا إِْنَساٌن أَُكوٌل َوِشرِّ
  ! قال تعلي !؟....ھل كان الربُّ يسوع بحسب اعتقادھم شريب خمر: وأتساءل

  
  

  !هبول شربِ نبيٌّ يأمر ب                                                    
  

،   أم أيمن :مثل ،ه يشربون من بولِ  واأتباعه كان ... ) بول النبيِّ  ةيا برك( : االستھزاءِ  قالوا على سبيلِ 
ثَنَا  20746الطبراني في معجمه الكبير برقم وتعلقوا بما جاء عند   قَْيٍس، بن األَْسَودِ  َعنِ  ،النََّخِعيُّ  َحدَّ

، حٍ نُبَيْ  َعنْ  ِ  َرُسولُ  قَامَ : قَالَتْ  أَْيَمَن، أُمِّ  َعنْ  اْلَعنَِزيِّ اَرةٍ  إِلَى اللَّْيلِ  ِمنَ   هللاَّ  فِيَھا فَبَالَ  اْلبَْيِت، َجانِبِ  فِي فَخَّ
ا أَْشُعُر، ال َوأَنَا فِيَھا، َما فََشِرْبتُ  َعْطَشانَةُ  َوأَنَا اللَّْيِل، ِمنَ  فَقُْمتُ   أَْيَمَن، أُمَّ  يَا :قَالَ  ،  النَّبِيُّ  أَْصبَحَ  فَلَمَّ
اَرةِ  تِْلكَ  فِي َما فَأَْھِريقِي قَْوِمي ِ  قَدْ : قُْلتُ . اْلفَخَّ ِ  َرُسولُ  فََضِحكَ : قَالَتْ . فِيَھا َما َشِرْبتُ  َوهللاَّ  َحتَّى ◌ِ  هللاَّ
  .أَبًَدا بَْطنَكِ  تَتَِّجِعينَ  ال إِنَّكِ  أََما:قَالَ   ثُمَّ  نََواِجُذهُ، بََدتْ 

   
  الرد على الشبھة •

  
 وأھلِ ،  الحديثِ  منكرة ال تصح عند أھلِ   النبيِّ  بولِ  ربِ شُ  ھاالتي جاءت في تِ الرواياإن   :  أوالً 

  :منھم  أجالءٌ  علماءٌ  فقد ضعف ھذه الرواية التحقيقِ 
  .الدكتور عبد المھدي عبد القادر  -1
 .محمد الدكتور ألخشوعي ألخشوعي -2
 . يالدكتور مازن السر ساو -3
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 . أبي إسحاق الحويني الشيخ -4
 .)من علماء الكويت(  ىالشيخ عبد هللا الرشيد -5

  .....بمقالتھم و صوتھم  عنديوھذا كله موثق  وغيرھم،
  :أن له علتان 1/44: في تلخيص الحبير صفحة بيّن ذلك -رحمه هللاُ  -  حجر ابنَ ثم إن 

م أيمن فيكون حديثا منقطعا و أن نبيح لم يلحق أ و الثانيةمالك و ھو ضعيف  من رواته أبو األولى 
 . ضعيف و قال أن لديه طرقا آخرى المنقطع

  . ضعيف أورد منھا طريقا عن ابن جريج مرسال و المرسل
و حكيمة ال تعرف عند . رقيقة  عن ابن جريج عن حكيمة عن أمھا أميمة بنت أيضا طريقا آخر أوردو 

. عنعن فيكون منقطعا بينه و بين حكيمة  قدابن حجر أي مجھولة و بن جريج ليس من شيوخه حكيمة و 
حبان انھا ثقة فھو معروف بالتساھل في التوثيق و مع ذلك  أما قول ابن. فال يصح أي طريق لھذه القصة 

ثقة فابن جريج ليس من شيوخه حكيمة و المتن  أنھاتعرف و أيضا فلو صح  فقد جعلھا ابن حجر فيمن ال
  أھـ...أيضا منكر

 
-   بفضل هللاِ  -ھا أصحابِ فھي مردودة على  ه،بحدوثِ وال نعترف  نصدقه،ال  ء في الشبھةِ فما جا عليهو 
.   
  

 أسئلةِ  ةِ بعدّ  – إن شاء هللاُ  -ا أنسف شبھتھم نسفً  ... أن ھذه القصة صحيحة -جدالً  -فترضأ إنني  :  اثانيً 
:  

   !؟الذي فيه البول  أيمن أن تشرب من القدحِ  أمَ   ھل أمر النبيُّ :األول
  !؟  من النبيِّ  الذي فيه البول بعلمٍ  أيمن من القدحِ  ھل شربت أمُ : لثانيا
ا: " الرواية تقول ف ؛ا كان نائمً   ه؛ ألنال بحسب الرواية : الجواب   أُمَّ  يَا:قَالَ  ،  النَّبِيُّ  أَْصبَحَ  فَلَمَّ

اَرةِ  تِْلكَ  فِي َما فَأَْھِريقِي قَْوِمي أَْيَمَن،   ." اْلفَخَّ
  !في تلك الواقعة ؟  ما ھو ذنب النبيِّ  اإذً  

   ؟ الروايةِ  بول بحسبِ  ھل كانت أم أيمن تعلم أن في القدحِ  : الثالث
 ه برقمفي سننِ  ماجةَ  ثبت عند ابنِ ھي مرفوع عنھا اإلثم ؛ لما ! ا ؟ما ذنبھا ھي أيضً  اإذً  ،ال: الجواب
ِ  ُسولُ رَ  قَالَ :قَاَل   اْلِغفَاِريِّ  َذرٍّ  أَبِي َعنْ   2033 َ  إِنَّ :"  هللاَّ تِي َعنْ  تََجاَوزَ  هللاَّ َ  أُمَّ  َوَما َوالنِّْسيَانَ  اْلَخطَأ

  . ) 82(  اإلرواء ،)  6284(  المشكاة في  األلبانيصححه  "َعلَْيه اْستُْكِرُھوا
  .الروايةِ  صحةِ  بعدمِ  اعتقادي الجازممع ،  -  بفضل هللا -ا تنسف الشبھة نسفً  وعليه

  
وذلك !!  اإلنسانِ خرج من يكل الخراء التي أو ، اإلنسان شرب بولِ  يذكر لنا  المقدس الكتابَ  إن  :  اثالثً 
ھَْل إِلَى َسيِِّدَك َوإِلَْيَك أَْرَسلَنِي َسيِِّدي لَِكْي «: فَقَاَل لَھُْم َرْبَشاقَى27عدد  18سفر الملوك الثاني إصحاح  في

وِر لِيَأُْكلُوا َعِذَرتَھُْم َويَْشَربُوا بَْولَھُْم َمَعُكْم؟أَتََكلََّم بِھَذا اْلَكالَِم؟ أَلَْيَس إِ  َجاِل اْلَجالِِسيَن َعلَى السُّ   » لَى الرِّ
ھَْل إِلَى َسيِِّدَك َوإِلَْيَك أَْرَسلَنِي َسيِِّدي لَِكْي أَتََكلََّم بِھَذا «: فَقَاَل َرْبَشاقَى12 عدد  36سفر اشعياء إصحاح وفي 

وِر، لِيَأُْكلُوا َعِذَرتَھُْم َويَْشَربُوا بَْولَھُْم َمَعُكْم؟ اْلَكالَم؟ أَلَْيسَ  َجاِل اْلَجالِِسيَن َعلَى السُّ    . .»إِلَى الرِّ
ھي نصوص  تلكو وال نعترف به ، ، إسناده لم يصح عندنا ينكرون علينا ويستھزئون بحديثٍ :  ◌ُ قلت 
  ....وأنكروا ، وسخروا ، فھال اعترضوا  المقدس كتابال

 ، وذلك  الذي يخرج من اإلنسانِ  على الخراءِ  التي تصنع) فطيرة حزقيال )( الكتاب المقدس  (كر ويذ
َعلَى اْلُخْرِء . َوتَأُْكُل َكْعًكا ِمَن الشَِّعيرِ 12عدد 4 إصحاح حزقيال سفرفي ف؛ ه حزقيال لنبيِّ  بأمر من الربِّ 

بُّ 13. »يُونِِھمْ الَِّذي يَْخُرُج ِمَن اإِلْنَساِن تَْخبُِزهُ أََماَم عُ  ھَكَذا يَأُْكُل بَنُو إِْسَرائِيَل ُخْبَزھُُم النَِّجَس بَْيَن «: َوقَاَل الرَّ
  !! » األَُمِم الَِّذيَن أَْطُرُدھُْم إِلَْيِھمْ 
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  !وضوئه  ا بقيم شربِ يأمر ب نبيٌّ                                             

  
 ما إلىفي ذلك  واستندوا!  اكم صبيٍّ نبيُّ  أمرھكذا ! ؟ امقذذً  اشيئً  اآلخرِ  رب المرء من وضوءِ أليس شُ  :قالوا
ثَنَا  5875برقم ) الدعاء للصبيان بالبركة ( باب ) الدعوات ( البخاري كتاب  في صحيحِ جاء   قُتَْيبَةُ  َحدَّ

ثَنَا َسِعيدٍ  ْبنُ  ْحَمنِ  َعْبدِ  ْبنِ  اْلَجْعدِ  َعنْ  َحاتِمٌ  َحدَّ  إِلَى َخالَتِي بِي َذَھبَتْ :يَقُوُل  يَِزيدَ  ْبنَ  السَّائِبَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  الرَّ
ِ  َرُسولِ  ِ  َرُسولَ  يَا:  فَقَالَتْ   هللاَّ َ  ثُمَّ  بِاْلبََرَكةِ  لِي َوَدَعا َرْأِسي فََمَسحَ  َوِجعٌ  أُْختِي اْبنَ  إِنَّ  هللاَّ أ  تُ فََشِربْ  تََوضَّ

  . اْلَحَجلَةِ  ِزرِّ  ِمْثلَ  َكتِفَْيهِ  بَْينَ  َخاتَِمهِ  إِلَى فَنَظَْرتُ  ظَْھِرهِ  َخْلفَ  قُْمتُ  ثُمَّ  َوُضوئِهِ  ِمنْ 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــ________   

 خاتم(  .والخير والنماء الزيادة)  بالبركة(  .قدميه في وجع أصابه)  وجع(   :الكلماتبعض معاني 
 زر مثل(  .الموعود النبي أنه بھا يعلم عالمة وكان المتقدمة الكتب في به وصف كتفيه بين أثر)  لنبوةا

  .الحمامة بيض مثل)  الحجلة
  

 الرد على الشبھة •
 

من  ينعلى يديه للكثير حصول الشفاء  ا ه محمدً بھا نبيَّ  التي أكرم هللاُ  من المعجزاتِ إن  :أوالً 
ثبت ذلك في عدة  .... وزيادة إيمانھم ، ما كان له كبير األثر في تثبيت نفوسھمببركته ودعائه م هأصحابِ 

 :مواقف منھا 
ايَةَ  أَلُْعِطيَنَّ " :   يوم خيبر، حين قال النبيُّ   طالب أبي مع الصحابي الجليل علي بنِ حدث ما  -1  الرَّ

َ  يُِحبُّ  يََدْيهِ  َعلَى يُْفتَحُ  َرُجاًل  َغًدا ُ  َويُِحبُّهُ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ تلك الليلة يتساءلون في  الناسُ  ، فبات " َوَرُسولُهُ  هللاَّ
  ، فإذا بالنبيِّ  الفائز بھذا الفضل لمعرفةِ  هللا  انطلقوا إلى رسولِ  ، وفي الصباحِ  الرايةِ  عن صاحبِ 

 ِّأبي طالب  بنِ  يسأل عن علي مد حضر ، ولما  في طلبه فأرسل  ، ، فذكروا له أنه مصاب بالرَّ
  .على يديه ، ثم قاتل حتى فتح هللاُ  ، واستلم الراية  النبيِّ  ببركة بصق في عينيه ودعا له، فشفاه هللاُ  هعند

  .  4423، وفي مسلم برقم  3888في البخاري برقم  :نالصحيحيبتمامه في  الحديث
 على النعمان بن ادةقت عين وقوع من المغازي في ذكر ما ( باب النبوةِ  رواه البيھقي في دالئلِ ما  -2

 بن عمر بن عاصم عن  1110برقم) حالھا إلى وعودھا مكانھا إلى عينه  هللا رسول ورد وجنته
 فكانت النعمان بن قتادة فأخذھا ، سيتھا اندقت حتى قوسه عن أحد يوم رمى  هللا رسول أن ، قتادة
 فكانت ،  هللا رسول فردھا ، وجنته على وقعت حتى النعمان بن قتادة عين يومئذ وأصيبت ، عنده
 . وأحدھما عينيه أحسن

أبي رافع اليھودي،  لقتلِ   حينما أرسله النبيُّ ؛   الصحابي عبد هللا بن عتيك مع حدثما   -3
أن يبسط قدمه، فمسح عليھا، فجبر الكسر الذي   فانكسرت ساقه أثناء تلك المھّمة، فطلب منه النبيُّ 

   3733في صحيحه برقم  البخاريرواھا  برمتھا القصة؛ من لحظته عليھا أصابه واستطاع أن يمشي
،  حتى لم يعد يميز من حوله؛ ألزمه الفراش ا شديدً  امرض مرضً  لما هللا  عبد بن جابر حدثما  -4

 ه، فأفاق من مرضِ  فتوضأ منه ثم رش عليه بماءٍ  ، ودعا   أبي بكر الصديق بصحبةِ   فزاره النبيُّ 
 بَنِي فِي بَْكرٍ  َوأَبُو  النَّبِيُّ  َعاَدنِي كقَالَ   َجابِرٍ  َعنْ   4211 رواه البخاري برقمث الذي الحدي .......
َ  بَِماءٍ  فََدَعا َشْيئًا أَْعقِلُ  اَل   النَّبِيُّ  فََوَجَدنِي َماِشيَْينِ  َسلَِمةَ  أ  َما: فَقُْلتُ  فَأَفَْقتُ  َعلَيَّ  َرشَّ  ثُمَّ  ِمْنهُ  فَتََوضَّ
ِ  َرُسولَ  يَا َمالِي فِي أَْصنَعَ  أَنْ  يتَأُْمُرنِ  ُ  يُوِصيُكمْ {  فَنََزلَتْ  هللاَّ   .} أَْواَلِدُكمْ  فِي هللاَّ
 ،ا أيضً  األمراض المعنوية في عالجِ  عظيم األثر  ، كان للنبيِّ  جانب عالج األمراض الحّسية وإلى

 " :وقال يده على صدرهِ   نبيُّ ، فوضع ال يستأذنه في الزنا  تى النبيَّ أالذي ذلك قصة الشاب  منف
نْ  قَْلبَهُ  َوطَھِّرْ  َذْنبَهُ  اْغفِرْ  اللَُّھمَّ  بعد ذلك  فلم يعد يلتفت، الشھوة  ه طغيانمن قلبِ  فأزال هللاُ " .  فَْرَجهُ  َوَحصِّ
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 رواه أحمدُ . " َشْيءٍ  ىإِلَ  يَْلتَفِتُ  اْلفَتَى َذلِكَ  بَْعدُ  يَُكنْ  فَلَمْ :"  -  راوي الحديث -، قال أبو أمامة  إلى النساءِ 
  ) 3644(  المشكاة ،)  3377(  ماجة ابن ، صحيح : األلباني تحقيق .21185في مسنده برقم 

ن السائب بن إحيث ؛   التي تثبت معجزاته ه من األحاديثِ كغيرِ  )محل الشبھة ( و الحديث الذي معنا
من  ، ثم توّضأ فشرب السائبُ  بالبركةِ ه ودعا له على رأسِ   فمسح النبيُّ  ،كان يشكو من وجعٍ  يزيد 

ويذكر المؤّرخون أن  ....بذلك كما أدعى المعترضون ولم يأمره النبيُّ ، ، فزال عنه األلم وضوئه
عليه آثار  ولم تظھر، وھو محتفظ بصّحته ،التسعين عاماً  بن يزيد طال عمره حتى زاد عن السائبَ 

   . ....هل  النبيَّ  دعاءِ  ، وذلك ببركةِ  الشيخوخة
  

واضحة على  داللةحيث فيه  ؛ من األحوالِ  ال يخدم مصالح معارضيه بحالِ  الحديثَ  ھذا إن:    اثانيً 
 َخاتَِمهِ  إِلَى نَظَْرتُ " َ : الرواية تقولف ......  هللاِ  برؤية ختم النبوة بين كتفي رسولِ  نا نبيِّ  نبوةِ  صدقِ 

 (باب في  آخرٍ  ھذا الحديث في موضعٍ  - رحمه هللاُ  -  وقد ذكر البخاريُّ . " اْلَحَجلَةِ  ِزرِّ  ِمْثلَ  َكتِفَْيهِ  بَْينَ 
  ). خاتم النبوة

  
وضعھا ثم ، ا  أو تفلته طينً ، ه وصنع من بصقتِ  ، على األرضِ  بصقَ   تذكر أن يسوعَ  إن األناجيلَ  : اثالثً 

ھَذا َوتَفََل َعلَى األَْرِض قَاَل 6عدد 9صحاح إيوحنا  نجيلإفي ذلك  جاء ! ....بصرليُ  األعمى على عينِ 
الَِّذي  »اْذھَِب اْغتَِسْل فِي بِْرَكِة ِسْلَوامَ «: َوقَاَل لَهُ 7. َوَصنََع ِمَن التُّْفِل ِطينًا َوطَلَى بِالطِّيِن َعْينَِي األَْعَمى

  .ُمْرَسٌل، فََمَضى َواْغتََسَل َوأَتَى بَِصيًرا: تَْفِسيُرهُ 
جاء في الحديث الذي تشبه ما ه تففعل ، ھذه طعن في فعلتهأأن ستطيع أ فال أمره بذلك  هللاَ إن : ◌ُ قلت
 امقذذً  األعمى لشفائه شيئً األيس ما فعله يسوع مع  :قول مثالً فأ ....ل بطريقتھمساءتألم  يولكنن ، معنا
   !؟....

وجعل منھا  في األرضِ  البصقِ  وجعل فيھا البركة بدالً من استخدامِ  ماءِ ال عن استخدامِ  ھل عجز يسوعُ  
  !؟.....طينا
َوَجاَء إِلَى 22عدد  8 إلصحاحا ذلك و ..... األعمى ليشفيه أن يسوع بصق في عينِ مرقس  إنجيلُ ذكر يو

قَْريَِة، َوتَفََل فَأََخَذ بِيَِد األَْعَمى َوأَْخَرَجهُ إِلَى َخاِرِج الْ 23بَْيِت َصْيَدا، فَقَدَُّموا إِلَْيِه أَْعَمى َوطَلَبُوا إِلَْيِه أَْن يَْلِمَسهُ، 
  .  ھَْل أَْبَصَر َشْيئًا؟: فِي َعْينَْيِه، َوَوَضَع يََدْيِه َعلَْيِه َوَسأَلَهُ 

األعمى  أن يتفل يسوع في عينِ  األيس ھذا شيء مقذذً  :قول مثالً أو.... ھم سأل بطريقتِ أ مل يننإ: ◌ُ قلت
  ! ؟...حدصيبت يوم أُ قتادة التي أُ  عينِ مع  نا نبيِّ  فعلِ ألن فعله قريب من ؛ليشفيه 

أُْبِصُر النَّاَس َكأَْشَجاٍر «:فَتَطَلََّع َوقَالَ 24 ھَْل أَْبَصَر َشْيئًا؟ : ◌ُ  َسأَلَهلما َ و:يليما النصوص  بقية تذكرو
   .»يَْمُشونَ 
 ...كافية لشفائهِ لم تكن  أن البصقةَ  يبدُ ف ، َكأَْشَجارٍ  بل رأى الناسَ  واضحةً  الصورةَ  لم ير ألعمىا أن نالحظ

فَأَْرَسلَهُ إِلَى بَْيتِِه 26. فََعاَد َصِحيًحا َوأَْبَصَر ُكلَّ إِْنَساٍن َجلِيًّا. ثُمَّ َوَضَع يََدْيِه أَْيًضا َعلَى َعْينَْيِه، َوَجَعلَهُ يَتَطَلَّعُ 25
     !!»الَ تَْدُخِل اْلقَْريَةَ، َوالَ تَقُْل ألََحٍد فِي اْلقَْريَةِ «:قَائاِلً 

    
  !بالمال  الناسِ  نبيٌّ يؤلف قلوبَ                              
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رشوة   المؤلفة قلوبھم من مال الزكاةِ  اإلسالمرسول  إعطاء إن :أنھم قالوا نا نبيِّ  ىعلھم افتراءاتِ من 
، الربانية  ه بالمعجزاتِ دينِ  عن إثباتِ رسول اإلسالم  أيعجز محمدٌ  ....تستقبحھا الضمائر النزيھة 

  !؟ .....بالمال تالوالءاوھي شراء ، الوسائل وأسھلھا  إلى أرخصِ  والخوارق فيلجأ
قَاِب  :   هبقولِ وتعلقوا   َدقَاُت لِْلفُقََراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن َعلَْيھَا َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُھُْم َوفِي الرِّ إِنََّما الصَّ

َن ّهللاِ َوّهللاُ َعلِيٌم َحِكيمٌ َواْلَغاِرِميَن َوفِي َسبِيِل ّهللاِ َواْبِن السَّ    ).60لتوبةا( بِيِل فَِريَضةً مِّ
لذين تؤلِّفون قلوبھم بھا ممن يُْرَجى إسالمه أو قوة إيمانه أو نفعه اھم  :لمؤلفة قلوبھماقال المفسرون في  

  ....أو تدفعون بھا شرَّ أحد عن المسلمين, للمسلمين
  

 الرد علي الشبھة •
  

  ا بسيطً  رًدا )مسلمفلوس وتبقي  تأخذ(المؤلفة قلوبھم  :تقولالتي  األوليفريتھم  الرد عليإن  :أوالً 
  : كما يلي أسئلةِ  عدةِ  أوضحه من خاللِ   -  إن شاء هللا -

أن يأخذوا بشرط  اإلسالمَ أن يدخلوا   على النبيِّ  اشترطوا)  لمؤلفة قلوبھما( ھل ھؤالء  :السؤال األول
  ؟ ... الً اأمو

ولم ،  ھم مسلمون أصالً  اإذً ؛   ھم في دين هللاِ بعد دخولِ  لزكاةِ امن   بل أعطاھم النبيُّ  ؛ ال :الجواب
  .... جھالً  الفريةِ  أصحابُ دعى اكما  المسلمين بالمالِ   يشتر

  المسلمين ؟  ھؤالء المؤلفة قلوبھم من مالِ   أعطى النبيُّ  ذالما :لسؤال الثانيا 
  :وجھينعلى  الجواب
ومنھم ،   أمواله ليحلق بالنبيِّ  وخسر، ه ه وأھلَ ھؤالء المؤلفة قلوبھم منھم من ترك تجارتَ  : األولالوجه 

 قلوبھمل تأليفًا ليعوضھم عما مضى، من الزكاة الً اأمو  النبيُّ  أعطاھم ؛مشركين وغيرھم لمن ھو مدان ل
....  

اني و : الوجه الث م مسلمون دخل وبھم ھ ة قل رددين  ا اإلسالمَ أن المؤلف اع  أومت م اعن اقتن ملمھ وا  أنھ دخل
ال  فيھم حب مَ لِ لكن عُ  ؛ اإلسالم ذه فطرة ، الم نفس بلت جُ وھ ا  البشريةال أليف  عليھ ي األمر بت وم ول فيق

ر لإلسالم  ه حتى يجذبھم أكث وبھم ب دفعھمف، قل ك ي راب ذل ه  لالقت ر، من هأكث دبر معاني ه عن حبٍ  و ت ،  ل
   ...بذلك فيزداد إيمانھم 

ا أو الٍ  تُ لفسأوضح م روفٍ  بمث و مع ةِ أن  :ھ ي المدرس درس ف عى  الم دما يس ي  بلتحبيعن ذ ف التالمي
وعِ  درس موض وم ؛ال ذُ  يق ب التالمي ة يح ذه الطريق ثالً ،فبھ يھم م وى عل ع حل درسَ  بتوزي ون  ، ال ويك

  .احبھم للمدرس أيضً ازدياد مع  رثأك المدرسِ  مع مادةِ أزيد االنتباه استعدادھم لفھمه و
 ھل ألف النبيُّ ، ن ألفا يوعشر ةوأربع ةالوداع مائ في حجةِ   النبيِّ  أصحابِ  كان عددُ :  ثالثالالسؤال 
  َ؟.... أبي بكر وعمرَ  :مثل،  ا بالمالِ ھم جميعً قلوب!  
المسلمين  يؤلف قلوبَ  كان  ؛ هوبترتيب  هبقدر ه نه وبين أصحابِ بيّ   ف هللاُ ألّ بل  ؛ ال: الجواب 

َوأَلََّف   : يقول  ؛ ملك قلوب الذين عرفوه  حتىه لھم؛وبرحمتِ  واإلرشادِ  لوعظِ وبا،    هللاِ  بكالمِ 
ا أَلَّفَْت بَْينَ    قُلُوبِِھْم َولَـِكنَّ ّهللاَ أَلََّف بَْينَھُْم إِنَّهُ َعِزيٌز َحِكيمٌ  بَْيَن قُلُوبِِھْم لَْو أَنفَْقَت َما فِي األَْرِض َجِميعاً مَّ

  . ) 63األنفال(
  
بة ل : ا ثانيً ةبالنس ريتھم الثاني ول ف ي تق اء إن :الت ول  إعط الِ  اإلسالمرس ن م وبھم م ة قل اةِ  المؤلف   الزك

ة؛أنھا  نتُ كما بيّ ! رشوة تستقبحھا الضمائر النزيھة  ا فري ى حبِ  لَ ُجبِ إلنسانا الشك أنألن مم الِ  عل  الم
ً حُ  َوتُِحبُّوَن اْلَمالَ  :  قال ا ، جمً ا حبً  المالَ  فھو يحبُ  تح المرء  ) .20الفجر(   بّاً َجّما ة يف فبھذه الطريق

على  اإلنسانُ بل جُ و قد  .....تفكريتدبر وفي، فيقوى إيمانه وتعلقه بالدين و يتدبره بجدية و ھمة لإلسالمِ  قلبه
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ال  ؛ ، ويكرمهن يصغي بقلبه و جوارحه لمن يعطيهأ اة فرصةفإعطاءه من م ة حتى الزك يصغي  عظيم
  .)  هلكتَ م الكريمَ  ن أكرمتَ إنك إ(:األمثالوفي ، ه المستقيمإلى طريقِ   فيھديه هللاُ  ؛ لإلسالمالمسلم 

و  :وأتساءل وا من ھل ل ذين خرج ات بمساعدة المجرمين ال واطنين  السجون؛قامت الحكوم ون م ليك
دالً  الحاللِ  ليساعدوھم على العملِ  للبيع؛ا أو أكشاكً  الً اقدمت الحكومات لھم أمو صالحين؛  السرقةِ ن م ب
  !؟ ةرشو اجتماعي إصالحفھل ھذا العمل الذي فيه  ،واإلجرامِ 

  . قطُ  ينكره عاقلٌ  بل ھو عمل ممدوح ال ؛ال:الجواب 
 الممرضات الذين يعملون في مجال إنسانيولألطباء، ومكافآت شھرية،مرتبات  إعطاء نإ كذلك 

  .ھذا ھو ! ؟ لمريضرعاية ا ميعتبر إفساًدا لسمو رسالة الطب أ ھل بالدرجة األولى
 ْبنِ  َصْفَوانَ  َعنْ   602 الترمذي في سننه برقم عند فقد ثبت؛ھذا ما حدث مع صفوان بن أمية إن : ◌ُ قلت
ِ  َرُسولُ  أَْعطَانِي :قَالَ   أَُميَّةَ   َحبُّ أَلَ  إِنَّهُ  َحتَّى يُْعِطينِي َزالَ  فََما إِلَيَّ  اْلَخْلقِ  أَلَْبَغضُ  َوإِنَّهُ  ُحنَْينٍ  يَْومَ   هللاَّ

  . إِلَيَّ  اْلَخْلقِ 
 من ىأعل شخصيةٍ  فالراشي يبحث عن مصلحةٍ  لھم،ال  المعترضينجة على حُ  " رشوة"  :إن قولھم ثم

  ! دفع لھم حتى يخدموا مصالحي ھي تُ  :يقوللسان حاله وتجده  ،الرشوةِ  قيمةِ 
  ؟ الزكاة  أموالِ  في دفعِ   هللاِ  رسولِ  مصلحةھي ما  :وأتساءل
،   هللاِ  ليعينھم علي عبادةِ  الناسِ  قلوبِ  تأليفِ قط ؛ وإنما يفعل ذلك ل مصلحة شخصيةليس له :  الجواب
  ......فھذا حجة عليھم ال لھم  وبالتالي
 - رحمه هللا - أللباني لصحيح الجامع في ؛ ثبت ذلك الراشي والمرتشي  دعا باللعن على  النبيَّ  ثم إن
ُ  َرِضيَ  - عمرو ابنِ  عن  9245برقم    ."على الراشي و المرتشي  هللاِ  لعنةُ  : " قال - َعْنُھَما هللاَّ

   .ھذا ھو؟  ه باللعنِ يدعو على نفسِ  الراشيأيعقل أن  :وأتساءل
  

فيلجأ إلى أرخص  والخوارقِ ،  الربانيةِ  دينه بالمعجزاتِ  عن إثباتِ  أيعجز محمدُ : ھمولأما عن ق  :  اثالثً 
رخص أرشوة وأن الفعل ليس   انفً آقول فاسد ؛ ألننا  بيّنا  ؟ تالءاالو وھي شراء ، أسھلھا  الوسائل و

 فقد،  هللا  رسولِ ل وخوارقٍ ،  ؛  وأما حديثھم عن معجزاتٍ   هللاِ  دفعنا فريتھم بفضلِ ف ...الوسائل 
 ؛ مأمثالھ وأمام، كفي بالقرآن معجزة أمامھم و ، الكثيرة المتواترة والخوارقِ ،  بالمعجزاتِ   جاءھم

 اْلُمْبِطلُونَ  اَلْرتَابَ  إًِذا بِيَِمينِكَ  تَُخطُّهُ  َواَل  ِكتَابٍ  ِمنْ  قَْبلِهِ  ِمنْ  تَْتلُو ُكْنتَ  َوَما :  الكريم عن القرآنِ  ول يق
48  ْالظَّالُِمونَ  إاِلَّ  بِآَيَاتِنَا يَْجَحدُ  َوَما اْلِعْلمَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ُصُدورِ  فِي بَيِّنَاتٌ  آَيَاتٌ  ھُوَ  بَل 49 لَْواَل  َوقَالُوا 

ِ  ِعْندَ  اآْلَيَاتُ  إِنََّما قُلْ  َربِّهِ  ِمنْ  آَيَاتٌ  َعلَْيهِ  أُْنِزلَ   َعلَْيكَ  أَْنَزْلنَا أَنَّا يَْكفِِھمْ  أََولَمْ   50ُمبِينٌ  نَِذيرٌ  أَنَا َوإِنََّما هللاَّ
  ) .العنكبوت( 51 يُْؤِمنُونَ  لِقَْومٍ  ىَوِذْكرَ  لََرْحَمةً  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َعلَْيِھمْ  يُْتلَى اْلِكتَابَ 

فلو كان ،   هنبوت علي صدقِ  فيه دليلٌ   الكريم به للطعن في النبيِّ  وااستدلن ما بأ: وألخص ما سبق 
كان حاربھم و أجبرھم بالسيف لليؤلف قلوبھم،والمسلمين  مالِ أعطي المؤلفة قلوبھم من  لما باحثًا عن مالٍ 

لكان له خالًصا ، فھل ھذا حال ه ه لنفسِ لو أرادو لھم مالَ ال ىأعط لكنه و لو أراد، دينِ ال في الدخولِ  علي
حتفظ او، تنبھم جاحاربھم أو ل - حاشاه ذلك و -ا للنبوة لو كان مدعيً ف !؟ عن ثروةٍ  أو باحثٍ  متقولٍ 

  . قط  يفعل به ما يشاء ، ولكن ھذا لم يحدثلو،  هنفسِ ل المالِ ب
  

، والسودان ،  افريقيإقومون بتنصير المسلمين في جنوب يكيف  :ال يطرح نفسه ھوإن ھناك سؤ : ارابعً 
   من دول العالم ؟ موغيرھ ....ومصر
فشلھم  يرية تستخدم ھذه الوسيلة كسبيل وحيد إلقناع الناس بالنصرانية بعدم التنصّ ھمنظماتإن :  الجواب

حتى يدخلوا في ؛ لفقراء ا ، وإطعامعالج م تقوم بتقديم الھفمنظمات. ...اإلقناع في ميادين الحجة و
فإن كان ھذا مقبوالً في  .الدنيوية  المتع الحسيةو، بالمالِ  النصرانيةِ  في د من يدخل منھمتعِ و ، النصرانيةِ 

فلما االعتراض على  ، حياء القلوبإو ،األرض  إلعماروللحياة األبدية السعيدة  الذي يدعو الناسَ  اإلسالمِ 
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ثَلُهُ فِي  :قال  !وب ؟القل تأليفِ  فعلِ  أََو َمن َكاَن َمْيتاً فَأَْحيَْينَاهُ َوَجَعْلنَا لَهُ نُوراً يَْمِشي بِِه فِي النَّاِس َكَمن مَّ
ْنھَا َكَذلَِك ُزيَِّن لِْلَكافِِريَن َما َكانُوْا يَْعَملُونَ    . ) 122األنعام( الظُّلَُماِت لَْيَس بَِخاِرٍج مِّ

المال و الالمعة، العملِ  وفرصِ  ،والزواجِ  ،الخارجِ  ىإل لسفرل المسلم المتنّصر عدادإبقوموا يألم  :وأتساءل
في  اسببً ن ذلك كوفي يؤلفوا قلبه لتثبيت معتقده الجديد ، حتى ...الحسيةالمتع الدنيوية  الوفير إلى آخر

  !! حكمونيم كيف ھمال!! ؟ الھلكوت ىإل دخوله
   

 جاء؛  بدفع أموال الزكاة للغريب حتى يؤلف قلبهموسى يأمر  الربَّ أن المقدس يذكر  الكتابَ  إن:  اخامسً 
بُّ إِلھَُك لََك َولِبَْيتَِك، أَْنَت 11عدد 26سفر التثنية إصحاح ذلك في  َوتَْفَرُح بَِجِميِع اْلَخْيِر الَِّذي أَْعطَاهُ الرَّ

نَِة الثَّالِثَِة،  َمتَى فََرْغتَ «12 .َوالالَِّويُّ َواْلَغِريُب الَِّذي فِي َوْسِطكَ  ِمْن تَْعِشيِر ُكلِّ ُعُشوِر َمْحُصولَِك، فِي السَّ
بِّ 13َسنَِة اْلُعُشوِر، َوأَْعطَْيَت الالَِّويَّ َواْلَغِريَب َواْليَتِيَم َواألَْرَملَةَ فَأََكلُوا فِي أَْبَوابَِك َوَشبُِعوا،  تَقُوُل أََماَم الرَّ

ِمَن اْلبَْيِت، َوأَْيًضا أَْعطَْيتُهُ لاِلَِّويِّ َواْلَغِريِب َواْليَتِيِم َواألَْرَملَِة، َحَسَب ُكلِّ َوِصيَّتَِك  قَْد نََزْعُت اْلُمقَدَّسَ : إِلِھكَ 
  ، .لَْم أَتََجاَوْز َوَصايَاَك َوالَ نَِسيتُھَا. الَّتِي أَْوَصْيتَنِي بِھَا

إَِذا َحَصْدَت َحِصيَدَك فِي َحْقلَِك «19عدد  24صحاحإسفر التثنية  في أكثر ا بوضوحٍ ذلك أيضً  لنا ويذكر
بُّ إِلھَُك فِي َونَِسيَت ُحْزَمةً فِي اْلَحْقِل، فاَلَ تَْرجْع لِتَأُْخَذھَا، لِْلَغِريِب َواْليَتِيِم َواألَْرَملَِة تَُكوُن، لَِكْي يُبَارِ  َكَك الرَّ

إَِذا 21. اجِع األَْغَصاَن َوَراَءَك، لِْلَغِريِب َواْليَتِيِم َواألَْرَملَِة يَُكونُ َوإَِذا َخبَْطَت َزْيتُونََك فاَلَ تُرَ 20. ُكلِّ َعَمِل يََدْيكَ 
   .لِْلَغِريِب َواْليَتِيِم َواألَْرَملَِة يَُكونُ . قَطَْفَت َكْرَمَك فاَلَ تَُعلِّْلهُ َوَراَءكَ 

َدقَاُت لِلْ  :   هللاِ قول النصوص تشبه تلك أليست : وأتساءل  فُقََراء َواْلَمَساِكيِن َواْلَعاِملِيَن َعلَْيھَا إِنََّما الصَّ
َن ّهللاِ  بِيِل فَِريَضةً مِّ قَاِب َواْلَغاِرِميَن َوفِي َسبِيِل ّهللاِ َواْبِن السَّ  َوّهللاُ َعلِيٌم َحِكيمٌ َواْلُمَؤلَّفَِة قُلُوبُھُْم َوفِي الرِّ

   !؟ .)60لتوبةا(
  

  !بالمال يبيع الجنة نبيٌّ                                                 
  

ُ  َصلَّى -قالوا عنه     ! )ادخل الجنةادفع فلوس و( يبيع الجنة  إنه : -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
َ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفَهُ لَهُ   : هللاِ  قولِ ل ابن كثير  تفسيرِ  بما جاء في وتعلقوا َمْن َذا الَِّذي يُْقِرُض هللاَّ

ُ يَْقبُِض َويَْبُسطُ َوإِلَْيِه تُْرَجُعوَن أَضْ     ).245البقرة ( َعافًا َكثِيَرةً َوهللاَّ
ا نََزلَتْ : ْسُعود قَاَل َعْن َعْبد هللاَّ ْبن مَ  قَاَل أَبُو  .َمْن َذا الَِّذي يُْقِرض هللاَّ قَْرًضا َحَسنًا فَيَُضاِعفهُ لَهُ  لَمَّ

أَِرنِي  :قَالَ  نََعْم يَا أَبَا الدَّْحَداح: لَيُِريد ِمنَّا اْلقَْرض ؟ قَاَل  ُسول هللاَّ َوإِنَّ هللاَّ يَا رَ : الدَّْحَداح اأْلَْنَصاِرّي 
َوَحائِط لَهُ فِيِه  :فَإِنِّي قَْد أَْقَرْضت َربِّي َعزَّ َوَجلَّ َحائِِطي قَالَ : قَاَل  . فَنَاَولَهُ يَده :قَالَ  .يَدك يَا َرُسول هللاَّ 

: قَاَل  لَبَّْيَك :فََجاَء أَبُو الدَّْحَداح فَنَاَداَھا يَا أَّم الدَّْحَداح قَالَْت :ِة نَْخلَة َوأُّم الدَّْحَداح فِيِه َوِعيَالَھا قَاَل ِستِّمائَ 
  أھـ .اُْخُرِجي فَقَْد أَْقَرْضته َربِّي 

  
 الرد على الشبھة •

  
ُ  َصلَّى -  النبيَّ إن  :أوالً  ھذا ....بالفلوس نه يبيع الجنةَ إ :امر بھذا حتى يقولوأمن ھو  ليس -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
 يالذ؛ ھم لكُ اه مقابل الجنة ھو مسبيلِ ي ف اويبذلوھ، موالھم أن ينفقوا أمر المؤمنين أ يالذ ؛ إنماھم  رأيھم

ي ف جعلھم مستخلفينو ،ينفقون مارزقھم مخلقھم و الذيفھو ، رب العالمين األرضت واله ملكوت السماو
ه ا لقولِ وذلك مصدقً .....الخيرات احتى ينالو؛  و العطاءِ  البذلِ  يف إيمانھمن يختبر فمن حقه أ ،األرض 

ا تُْنفِقُوا َحتَّى اْلبِرَّ  تَنَالُوا لَنْ  "  :تعالى  َ  فَإِنَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  تُْنفِقُوا َوَما تُِحبُّونَ  ِممَّ آل عمران "( )92( َعلِيمٌ  بِهِ  هللاَّ
(.  
 

www.kalemasawaa.com



 143

ُ  َصلَّى -  النبيَّ  أن إن الثابت: ا  ثانيً   ، لھم طلبه من الناسِ  وإنما؛ ه لم يطلب ھذا المال لنفسِ  -َوَسلَّمَ  َعلَْيهِ  هللاَّ
الجيوش  جھيزلتو....) تكافل اجتماعي(و المساكين  عطى للفقراءِ تُ ل من األغنياءِ كانت تؤخذ  األموالن إف

  :يدلل على ذلك ما يلي....الفقراء  ىلترد إل تؤخذ من األغنياءِ  المستضعفين ؛ بجانبِ  لتقاتل
ُ  َرِضيَ  - َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  1308صحيح البخاري برقم -1  إِلَى  ُمَعاًذا بََعثَ   النَّبِيَّ  أَنَّ  - َعْنُھَما هللاَّ

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  َشَھاَدةِ  إِلَى اْدُعُھمْ  :فَقَالَ  اْليََمنِ  ِ  َرُسولُ  َوأَنِّي هللاَّ َ  أَنَّ  فَأَْعلِْمُھمْ  لَِذلِكَ  أَطَاُعوا ُھمْ  فَإِنْ  هللاَّ  قَدْ  هللاَّ
َ  أَنَّ  فَأَْعلِْمُھمْ  لَِذلِكَ  أَطَاُعوا ُھمْ  فَإِنْ  َولَْيلَةٍ  يَْومٍ  ُكلِّ  فِي َصلََواتٍ  َخْمسَ  َعلَْيِھمْ  اْفتََرضَ   َعلَْيِھمْ  اْفتََرضَ  هللاَّ
  .  فُقََرائِِھمْ  َعلَى َوتَُردُّ  أَْغنِيَائِِھمْ  ِمنْ  تُْؤَخذُ  أَْمَوالِِھمْ  فِي َصَدقَةً 

 ابن يخبر عباس ابن سمعت:  قال المساور بن هللا عبد عن 61صحيح األدب المفرد لأللباني برقم -2
 ".جائع وجاُره يشبع، الذي المؤمن ليس: "  يقول  النبيَّ  سمعتُ  :يقول الزبير

  ." وألسنتكم وأيديكم بأموالكم المشركين واجاھد:" قال النبيِّ  عن أنس عنسنن النسائي -3
  .) 1262(  داود أبي صحيح ،)  3821(  المشكاة ، صحيح : األلباني تحقيق 

 
رسول  محمدٌ  :المعترضون ف يقول يفك ،عليه ھو وأھله حرامٌ  الصدقةَ أن   النبيِّ  إن من خصائصِ :اثالثً 

تدلل على ذلك أدلة  !؟ ...نه يأخذ فلوس الصدقهبدعوى أ )ادخل الجنةادفع فلوس و( يبيع الجنة اإلسالم 
  :منھا

َدقَةِ  تَْمرِ  ِمنْ  تَْمَرةً  أََخذَ  َعلِيٍّ  ْبنَ  اْلَحَسنَ  أَنَّ   ُھَرْيَرةَ  أَبِي َعنْ   2843 برقم صحيح البخاري  -1  الصَّ
َدقَة نَأُْكلُ  اَل  أَنَّا فُ تَْعرِ  أََما ِكخْ  ِكخْ  ":بِاْلفَاِرِسيَّةِ   النَّبِيُّ  فَقَالَ  فِيهِ  فِي فََجَعلََھا   . "َ ؟ الصَّ

ُ  َرِضيَ  - َعلِيٍّ  ْبنُ  اْلَحَسنُ  أََخذَ  :قَالَ   ُھَرْيَرةَ عن أبي  1396برقم  لبخاريا صحيح  -2  - َعْنُھَما هللاَّ
َدقَةِ  تَْمرِ  ِمنْ  تَْمَرةً   نَأُْكلُ  اَل  أَنَّا َشَعْرتَ  أََما ":قَالَ  مَّ ثُ  لِيَْطَرَحَھا ِكخْ  ِكخْ :  النَّبِيُّ  فَقَالَ  فِيهِ  فِي فََجَعلََھا الصَّ

َدقَةَ    ." ؟ الصَّ
"  ھمأنفسِ  من القوم موالي إن و ، لنا تحل ال الصدقة إن"  :  قال 1613برقم  السلسة الصحيحةِ   -3
.  
 أنه  ه نبوتِ  أن من عالماتِ  تبيّن ةالسير الطويلة  المشھورة في كتبِ    قصة سلمان الفارسي  -4 
  .إسناده حسن: رواه أحمُد في المسنِد ، وقال المحققون ؛الخبر بتماِمه   ، ويقبل الھدية يقبل الصدقة ال
  
 فيوذلك  ... سبيله ينفسھم فأموالھم وأ ان يبذلوأتباعه أ مرأيسوع أنه  ىتنسب إل إن األناجيلَ :ارابعً  
تَُكوَن َكاِمالً فَاْذھَْب َوبْع أَْمالََكَك َوأَْعِط  إِْن أََرْدَت أَنْ «:لَهُ يَُسوعُ  قَالَ 21عدد  19نجيل متى إصحاح إ

َماِء، َوتََعاَل اْتبَْعنِي ا َسِمَع الشَّابُّ اْلَكلَِمةَ َمَضى َحِزينًا، ألَنَّهُ َكاَن َذا 22. »اْلفُقََراَء، فَيَُكوَن لََك َكْنٌز فِي السَّ فَلَمَّ
  !  .أَْمَوال َكثِيَرةٍ 

  ! ....)ادفع فلوس و ادخل الجنة( يبيع الجنة يسوع  أن معنى النص ھو نإ :اقل كما قالوألم  يإنن : قلتُ 
ثمنھا  اعطوأو أرضھم، اوباعو به، امنأه وزوجتَ  الً رج قتلَ أنه  الربِّ  ىإل تنسب األناجيل األعجب أنو

ذلك في  جاء ...  ملكھم مالھم صالً أھو الذي  البسيط من المالِ  ھم شيئاألنفسِ  احتفظواولكنھم  للتالميذ،
َوَرُجٌل اْسُمهُ َحنَانِيَّا، 1 عددإلصحاح الخامس االرسل  أعمالِ  سفر فيالواردة  ) حنانيا و سفيرة(  قصةِ 

َواْختَلََس ِمَن الثََّمِن، َواْمَرأَتُهُ لَھَا َخبَُر ذلَِك، َوأَتَى بُِجْزٍء َوَوَضَعهُ ِعْنَد أَْرُجِل 2َواْمَرأَتُهُ َسفِّيَرةُ، بَاَع ُمْلًكا 
ُسلِ     .الرُّ
يَاَحنَانِيَّا، «: فَقَاَل بُْطُرسُ 3  ولنكمل ... للرسلِ  ه طواعيةً االذي قدم امالھممن  اجزءً  اختلسا أنھما نالحظ

وِح اْلقُُدِس َوتَْختَلَِس ِمْن ثََمِن اْلَحْقِل؟  يَْبقَى لََك؟  أَلَْيَس َوھَُو بَاق َكانَ 4لَِماَذا َمألَ الشَّْيطَاُن قَْلبََك لِتَْكِذَب َعلَى الرُّ
ا بِيَع، أَلَْم يَُكْن فِي ُسْلطَانَِك؟ فََما بَالَُك َوَضْعَت فِي قَْلبَِك ھَذا األَْمَر؟ أَْنَت لَْم تَْكِذْب َعلَى  النَّاِس بَْل َعلَى َولَمَّ

ا َسِمَع َحنَانِيَّا ھَذا اْلَكالََم َوقََع َوَماتَ 5. »هللاِ    .ى َجِميِع الَِّذيَن َسِمُعوا بِذلِكَ َوَصاَر َخْوٌف َعِظيٌم َعلَ . فَلَمَّ
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فَنَھََض األَْحَداُث َولَفُّوهُ 6  ولنكمل !....ألنه لم يقدم ماله كله  ؛ فمات)  حنانيا (أنتقم منه أن الربَّ :  نالحظ 
  .َوَحَملُوهُ َخاِرًجا َوَدفَنُوهُ 

  ولنكمل! ؟ ....)بلطجة(وجرام أليس ھذا إ ؛ه أھلِ  ىإل أنھم دفنوه دون أن يسلموا الجثةَ :  نالحظ 
ِة نَْحِو ثاَلَِث َساَعاٍت، أَنَّ اْمَرأَتَهُ َدَخلَْت، َولَْيَس لَھَا َخبَُر َما َجَرى7 فأََجابَھَا 8. ثُمَّ َحَدَث بَْعَد ُمدَّ

َما بَالُُكَما «:فَقَاَل لَھَا بُْطُرسُ 9. »نََعْم، بِھَذا اْلِمْقَدارِ «:فَقَالَتْ » أَبِھَذا اْلِمْقَداِر بِْعتَُما اْلَحْقَل؟: قُولِي لِي«:بُْطُرسُ 
؟ ھَُوَذا أَْرُجُل الَِّذيَن َدفَنُوا َرُجلَِك َعلَى اْلبَاِب، َوَسيَْحِملُونَكِ  بِّ . »َخاِرًجا اتَّفَْقتَُما َعلَى تَْجِربَِة ُروِح الرَّ

بَاُب وَ . فََوقََعْت فِي اْلَحاِل ِعْنَد ِرْجلَْيِه َوَماتَتْ 10 َوَجُدوھَا َمْيتَةً، فََحَملُوھَا َخاِرًجا َوَدفَنُوھَا بَِجانِِب فََدَخَل الشَّ
 .َخْوٌف َعِظيٌم َعلَى َجِميِع اْلَكنِيَسِة َوَعلَى َجِميِع الَِّذيَن َسِمُعوا بِذلِكَ  فََصارَ 11. َرُجلِھَا
 ،الميذالت ىوتصدقا بمالھما إل، وزوجته باعا الحقل طواعية الزوجَ  أن الشاھد من القصةِ إن :◌ُ قلت

نھما أل؛ فآماتھماأنتقم من الزوجين  فكانت النتيجة أن الربَّ  ،حتى يعيشا به من المالِ  اجزءً  اختلساولكنھما 
الشبھة  أن أصحابَ من ذلك ھو  واألكثر عجبًا! عبرة لمن يعتبر افأصبح،  اأموا لھم لم يتصدقا بكلِ 
  ! ............ھمھي نصوص أناجيلِ  ھذهو ...!!... :بقولھمينكرون علينا 

يِھم بِھَا َوَصلِّ َعلَْيِھْم إِنَّ  : عن الصدقةِ  ه لنبيِّ    هللايقول  ُخْذ ِمْن أَْمَوالِِھْم َصَدقَةً تُطَھُِّرھُْم َوتَُزكِّ
  )103 التوبة(  َصالَتََك َسَكٌن لَّھُْم َوّهللاُ َسِميٌع َعلِيٌم 

خذ جزءا بسيطا :ىوالمعنالتبعيض، تفيد  في اآليةِ  ) من (أن . " ِمْن أَْمَوالِِھمْ :"  ه قولِ من نالحظ   
  ...)حنانيا و سفيرة( ھااذكرنالتي  ما كان من القصةِ ،وھذا بخالِف  ھم ليس كل أموالِ و ،من أموالھم

ِ  َرُسولِ  َمعَ  ُكْنتُ  :قَالَ  َوقَّاصٍ  أَبِي ْبنِ  َسْعدِ عن  1442برقم  حمدأ ويدلل على ذلك ما جاء في مسندِ    هللاَّ
ةِ  فِي ِ  َرُسولُ  فََعاَدنِي اْلَمْوتِ  َعلَى أَْشفَْيتُ  َمَرًضا فََمِرْضتُ  اْلَوَداعِ  َحجَّ ِ  َرُسولَ  يَا فَقُْلتُ   هللاَّ  َمااًل  لِي إِنَّ  هللاَّ

 فَثُلُثُ : قُْلتُ  اَل  :قَالَ  ؟الِيمَ  بَِشْطرِ : قُْلتُ  .اَل  :قَالَ ؟  َمالِي بِثُلُثَيْ  أَفَأُوِصي ،لِي اْبنَةٌ  إاِلَّ  يَِرثُنِي َولَْيسَ  ،َكثِيًرا
 يَتََكفَّفُونَ  َعالَةً  تََدَعُھمْ  أَنْ  ِمنْ  لَكَ  َخْيرٌ  أَْغنِيَاءَ  َوَرثَتَكَ  تََدعَ  أَنْ  َسْعدُ  يَا إِنَّكَ ؛ َكثِيرٌ  َوالثُّلُثُ  الثُّلُثُ : قَالَ  ؟َمالِي

ِ  َوْجهَ  بَِھا تَْبتَِغي نَفَقَةً  تُْنفِقَ  لَنْ  َسْعدُ  يَا إِنَّكَ  النَّاسَ   فِي فِي تَْجَعلَُھا اللُّْقَمةَ  َحتَّى َعلَْيَھا أُِجْرتَ  إاِلَّ  تََعالَى هللاَّ
  ... اْمَرأَتِكَ 
  الشيخين شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق

  
  !كبيرالرضاعة ب امرأةً  نبيٌّ يأمر                                                     

  
  ...  النبيِّ  في أخالقِ  به  ليطعنوا ؛الكبير رضاعةِ  حول حديثِ  عترضينالم على أفواهِ  كثر الحديثُ 

  ! ...رضع من أمك أسمح لي أن ا : لمن يحاورھم السخريةِ  قالوا على سبيلِ  
  :اآلتيما جاء في  إلىفي ذلك  واستندوا

َضاعِ  ( ِكتَاب صحيح مسلم -1  إِْبَراِھيمَ  ْبنُ  إِْسَحقُ  دَّثَنَاحَ  2637برقم )  رضاعة الكبير (باب )  الرِّ
ثَنَا :ُعَمرَ  أَبِي اْبنُ  قَالَ  الثَّقَفِيِّ  َعنْ  َجِميًعا ُعَمرَ  أَبِي ْبنُ  َوُمَحمَّدُ  اْلَحْنظَلِيُّ   أَيُّوبَ  َعنْ  الثَّقَفِيُّ  اْلَوھَّابِ  َعْبدُ  َحدَّ

 فِي َوأَْھلِهِ  ُحَذْيفَةَ  أَبِي َمعَ  َكانَ  ُحَذْيفَةَ  أَبِي َمْولَى َسالًِما أَنَّ  َعائَِشةَ  َعنْ  اْلقَاِسمِ  َعنْ  ُملَْيَكةَ  أَبِي اْبنِ  َعنْ 
َجالُ  يَْبلُغُ  َما بَلَغَ  قَدْ  َسالًِما إِنَّ  :فَقَالَتْ   النَّبِيَّ  ُسَھْيلٍ  اْبنَةَ  تَْعنِي فَأَتَتْ  بَْيتِِھمْ   يَْدُخلُ  َوإِنَّهُ  َعقَلُوا َما َوَعقَلَ  الرِّ
 َعلَْيهِ  تَْحُرِمي أَْرِضِعيهِ :"  النَّبِيُّ  لََھا فَقَالَ  َشْيئًا َذلِكَ  ِمنْ  ُحَذْيفَةَ  أَبِي نَْفسِ  فِي أَنَّ  أَظُنُّ  َوإِنِّي َعلَْينَا

  . ْيفَةَ ُحذَ  أَبِي نَْفسِ  فِي الَِّذي فََذَھبَ  أَْرَضْعتُهُ  قَدْ  إِنِّي :فَقَالَتْ  ".فََرَجَعتْ  ُحَذْيفَةَ  أَبِي نَْفسِ  فِي الَِّذي َويَْذَھبْ 
  .ُحَذْيفَةَ  أَبِي َوْجهِ  فِي َما يَْذَھبْ  أَْرِضِعيهِ :  فَقَالَ  ، لِْحيَةٍ  ُذو إِنَّهُ  :فَقَالَتْ  2640 برقم اأيضً  مسلم صحيح -2
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 الرد على الشبھة •
 

  :لعدة أدلة منھا ؛رضاعة الصغير  في الرضاعةِ  األصلَ به أن  المقطوعِ  المعلومِ  من إن : أوالً 
َضاَعة   : قوله -1   البقرة(  ◌َ  َواْلَوالَِداُت يُْرِضْعَن أَْوالََدھُنَّ َحْولَْيِن َكاِملَْيِن لَِمْن أََراَد أَن يُتِمَّ الرَّ

هُ َوْھناً َعلَى َوْھٍن َوفَِصالُهُ فِي َعاَمْيِن أَِن   : قوله -2 قوله . )233 نَساَن بَِوالَِدْيِه َحَملَْتهُ أُمُّ ْينَا اإْلِ َوَوصَّ
  . )14لقمان(   ُكْر لِي َولَِوالَِدْيَك إِلَيَّ اْلَمِصيُر اشْ 
َضاَعةُ  إِنََّما ( بَاب  مسلمٍ  صحيحِ  -3 ُ  َرِضيَ -  عائشةَ عن  2642برقم )  اْلَمَجاَعةِ  ِمنْ  الرَّ   :قالت-َعْنَھا هللاَّ

َضاَعةُ  إِنََّما "  :قال   الطفلِ  صغرِ  ھي ما كانت في فترةِ ة الواجبأن الرضاعة :  أي   ؛  "  اْلَمَجاَعةِ  ِمنْ  الرَّ
   ..قل من عامين أ

 اْمَرأَتُهُ  فََولََدتْ  َسفَرٍ  فِي َكانَ  َرُجاًل  أَبِيِه أَنَّ  َعنْ  اْلِھاَللِيِّ  ُموَسى أَبِي َعنْ   3905برقم  مسند أحمد -3
هُ  فََجَعلَ  لَبَنَُھا فَاْحتُبِسَ  هُ  يَُمصُّ َمتْ  :فَقَالَ  ُموَسى اأَبَ  فَأَتَى َحْلقَهُ  فََدَخلَ  َويَُمجُّ  اْبنَ  فَأَتَى: قَالَ . َعلَْيكَ  ُحرِّ
ِ  َرُسولُ  قَالَ  :فَقَالَ  فََسأَلَهُ  َمْسُعودٍ  مُ  اَل  :" هللاَّ َضاعِ  ِمنْ  يَُحرِّ  تعليق ." اْلَعْظمَ  َوأَْنَشزَ  اللَّْحمَ  أَْنبَتَ  َما إاِلَّ  الرَّ
 وعبد الھاللي موسى أبي والد بين قطاعلإلن ضعيف إسناد وھذا ،بشواھده صحيح:  األرنؤوط شعيب
  .مسعود بن هللا
ُ  َرِضيَ - َسلََمةَ  أُمِّ  َعنْ   1072 برقم سنن الترمذي -4 ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَتْ  – َعْنَھا هللاَّ مُ  اَل :"   هللاَّ  ِمنْ  يَُحرِّ

َضاَعةِ    . َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َھَذا :ِعيَسى أَبُو قَالَ  ." طَامِ اْلفِ  قَْبلَ  َوَكانَ  الثَّْديِ  فِي اأْلَْمَعاءَ  فَتَقَ  َما إاِلَّ  الرِّ
ُ  َرِضيَ  -  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ   4412 يالدار قطنسنن  -5 ِ  َرُسولُ  قَالَ  :قال – َعْنُھَما هللاَّ  َرَضاعَ  الَ  « : هللاَّ
   .»اْلَحْولَْينِ  في َكانَ  َما إاِلَّ 
ُ  َرِضيَ  -  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنِ 4413برقم  االداراقطني أيضً سنن  -6  الَ : يَقُولُ  ُعَمرَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  – َعْنُھَما هللاَّ

َغرِ  في اْلَحْولَْينِ  في إاِلَّ  َرَضاعَ    .الصِّ
َضاَعةِ  َعنْ  اْلُمَسيَّبِ  ْبنَ  َسِعيدَ  َسأَلَ  أَنَّهُ  ُعْقبَةَ  ْبنِ  إِْبَراِھيمَ  َعنْ  َمالِك َعنْ   1110 برقم موطأ مالك -7   الرَّ

مُ  فَُھوَ  َواِحَدةً  قَْطَرةً  َكانَتْ  َوإِنْ  اْلَحْولَْينِ  فِي َكانَ  َما ُكلُّ : َسِعيدٌ  فَقَالَ   ُھوَ  فَإِنََّما اْلَحْولَْينِ  بَْعدَ  َكانَ  َوَما يَُحرِّ
  . يَأُْكلُهُ  طََعامٌ 

ا اللبن سببً  كي يكون دون العامينھي ما  :محرّ تُ التي  في الرضاعةِ  أن األصلَ  ما سبق نالحظ من خاللِ 
 العلمِ  أھلُ وھذا ما أجمع عليه ،  نا نبيِّ  سنةِ  منو ،هللاِ  كتابِ  من ذلكو....  في بناِء لحِمه وتكوين عظمه 

  .وال خالف في ذلك ، ا ا وخلفً سلفً 
  

إن شاء  -ا نسف الشبھة نسفً من خاللھا تُ ف، ا ا صحيحً فھمً  تطرح نفسھا لفھم الحديثِ  أسئلةً ھناك  إن :ا ثانيً 
   :  -   هللاُ 
 ذلك  قال ؟ أم أنه  ترضع أي رجلٍ  بأن أي امرأةٍ   من النبيِّ  الحديث أمرٌ  ھذا ھل في:  السؤال األول  

  ؟  لسھلة فقط 
 أَبِي نَْفسِ  فِي الَِّذي َويَْذَھبْ  َعلَْيهِ  تَْحُرِمي أَْرِضِعيهِ   " : لقوله  ؛ بذلك سھلة فقط أمر :الجواب 

أخري  مرأةٍ ال  ھل رخص النبيُّ :  السؤال الثاني                                                      ."ُحَذْيفَةَ 
أو  ، صحيح في حديثٍ  كان أ سواء  من كتب السنةِ  في أي كتابٍ  اكبيرً  غير سھلة بنت سھيل أن ترضعَ 

  !؟ ....أو موضوع ، ضعيف
   ...ال في ھذا الموضع فقط إلم يرد  ؛ال  :الجواب 

 ....وانتھت  معينٍ  في زمنٍ  سھيل سھلة بنتِ لحالة خاصة  )رضاعة الكبير  ( ذه الحالةن ھإف وبالتالي
  :ما يلي  د ما ذكرتُ ييؤ ....اءجماھير العلم مذھبوھذا  ،اليوم المسلمين ىعل بھا جحتال يُ  وعليه
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حديث ترك عدم تحديث أبي مليكة بھذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه " : عبد البر  قال الحافظ ابنُ   -1
شرح . (  "قديما ولم يعمل به ، وال تلقاه الجمھور بالقبول على عمومه ، بل تلقوه على أنه مخصوص 

   .)على الموطأ  يالزر قان
   " .ھذا لسالم خاصة : "  قال عقب ذكره الحديث في سننه  الدراميقال الحافظ  -2
  ". لَِسالِمٍ  ُرْخَصةً  فََكانَتْ  :َربِيَعةُ  قَالَ  :" يعقُب النسائيُّ في سننِه بعد ذكِر حديِث عائشةَ بقولِه -3
 أَْخبََرنِي :قَالَ  َوْھبٍ  اْبنَ  َسِمْعتُ  :قَالَ  اْلَوِزيرِ  أَبُو يَْحيَى ْبنُ  أَْحَمدُ  أَْخبََرنَا  3269 ونقرأ الحديَث كامالً برقم 

 َسالًِما تُْرِضعَ  أَنْ  ُحَذْيفَةَ  أَبِي اْمَرأَةَ   النَّبِيُّ  أََمرَ :لَْت قَا َعائَِشةَ  َعنْ  اْلقَاِسمِ  َعنْ  َوَربِيَعةُ  يَْحيَى َعنْ  ُسلَْيَمانُ 
 .لَِسالِمٍ  ُرْخَصةً  فََكانَتْ :َربِيَعةُ  قَالَ  .َرُجلٌ  َوُھوَ  فَأَْرَضَعْتهُ  ُحَذْيفَةَ  أَبِي َغْيَرةُ  تَْذَھبَ  َحتَّى ُحَذْيفَةَ  أَبِي َمْولَى
  .اإلسناد صحيح : األلباني تحقيق

عمَر بِن الخطاب ، وابِن مسعود ، وابِن عباس ، وابِن عمر : ، مثل   ب جماھيِر الصحابةِ مذھ -4
.........  

ُ  َرِضيَ  -  عدا عائشةَ   مذھب زوجات النبيِّ  -5   :اآلتي في ذلك ؛ ثبت -  َعْنَھا هللاَّ
 أَنْ   النَّبِيِّ   أَْزَواجِ  َسائِرُ  أَبَى : تَقُولُ  َكانَتْ - النَّبِيِّ  َزْوجَ - َسلََمةَ  أُمَّ عن   2641برقم صحيح مسلم  -1

َضاَعةِ  بِتِْلكَ  أََحًدا َعلَْيِھنَّ  يُْدِخْلنَ  ِ : لَِعائَِشةَ  َوقُْلنَ  ،الرَّ ِ  َرُسولُ  أَْرَخَصَھا ُرْخَصةً  إاِلَّ  َھَذا نََرى َما َوهللاَّ   هللاَّ
ةً  لَِسالِمٍ  َضاَعةِ  بَِھِذهِ  أََحدٌ  َعلَْينَا بَِداِخلٍ  ُھوَ  فََما َخاصَّ   .َرائِينَا َواَل  الرَّ

ْضَعةِ  بِتِْلكَ  َعلَْيِھنَّ  يَْدُخلَ  أَنْ   النَّبِيِّ  أَْزَواجِ  َسائِرُ  أَبَى :قَالَ  ُعْرَوةَ  َعنْ   3272برقم سنن النسائي  -2  الرَّ
ِ  :لَِعائَِشةَ  َوقُْلنَ  ،اْلَكبِيرِ  َرَضاَعةَ  يُِريدُ  النَّاسِ  ِمنْ  أََحدٌ  ِ  َرُسولُ  أََمرَ  الَِّذي نَُرى َما َوهللاَّ  بِْنتَ  َسْھلَةَ   هللاَّ

ِ  َرُسولِ  ِمنْ  َوْحَدهُ  َسالِمٍ  َرَضاَعةِ  فِي ُرْخَصةً  إاِلَّ  ُسَھْيلٍ  ِ   هللاَّ ْضَعةِ  بَِھِذهِ  أََحدٌ  َعلَْينَا يَْدُخلُ  اَل  َوهللاَّ  َواَل  الرَّ
  .صحيح : األلباني تحقيق .يََرانَا

ُ  َرِضيَ  - ن عائشةَ إ :ن قيلإ   !!رضع من يدخل عندھا كانت تُ  - َعْنھَا هللاَّ
ُ  َرِضيَ  -  ألن عائشةَ  لماذا ؟العقلي  التخلفِ  ھذا يدل على قمةِ إن : ◌ُ قلت  كي  لم تنجب أصالً  - َعْنھَا هللاَّ

  !!ھذا بتكلم يھم أحدَ  وقد سمعتُ ، ترضع  
ُ  َرِضيَ  -عائشة  نإ : ن قيلإ في صحيح وذلك  ،يدخل عندھا  من اعِ ھا بإرضخوتَ كانت تأمر إ - َعْنھَا هللاَّ

ثَنَا 2639برقم مسلم  ثَنَا اْلُمثَنَّى ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ ثَنَا َجْعفَرٍ  ْبنُ  ُمَحمَّدُ  َحدَّ  َعنْ  نَافِعٍ  ْبنِ  ُحَمْيدِ  َعنْ  ُشْعبَةُ  َحدَّ
 يَْدُخلَ  أَنْ  أُِحبُّ  َما الَِّذي اأْلَْيفَعُ  اْلُغاَلمُ  َعلَْيكِ  يَْدُخلُ  إِنَّهُ  :لَِعائَِشةَ  َسلََمةَ  أُمُّ  قَالَتْ  : قَالَتْ  َسلََمةَ  أُمِّ  بِْنتِ  َزْينَبَ 
ِ  َرُسولِ  فِي لَكِ  أََما :َعائَِشةُ  فَقَالَتْ  :قَالَ . َعلَيَّ   َرُسولَ  يَا قَالَتْ  ُحَذْيفَةَ  أَبِي اْمَرأَةَ  إِنَّ  :قَالَتْ ؟  أُْسَوةٌ   هللاَّ

 ِ ِ  َرُسولُ  فَقَالَ  َشْيءٌ  ِمْنهُ  ُحَذْيفَةَ  أَبِي نَْفسِ  َوفِي َرُجلٌ  َوُھوَ  يَّ َعلَ  يَْدُخلُ  َسالًِما إِنَّ  :هللاَّ  َحتَّى أَْرِضِعيهِ :  هللاَّ
  . في  موطأ مالٍك وغيِرهوأيًضا ... َعلَْيكِ  يَْدُخلَ 
ُ  َرِضيَ  -  من عائشةَ  اھذا اجتھادً إن : ◌ُ قلت  النبيِّ  تِ خالفت بقية زوجاف  ت في ذلكوقد أخطأ،  - َعْنھَا هللاَّ
 وجماھير الصحابة الصحابةِ  نحن ال نعتقد بعصمةِ ف ؛   في  ولكن نعتقد بأنھم عدول ، من الخطأ

   ....  النبيِّ  فنت بموتِ دُ  ونعتقد أن العصمةَ ،   هللاِ  ھم عن رسولِ تبليغِ 
ُ  َرِضيَ  - عائشةَ  قولِ مثل  ،ھم بقولِ  من العلماءِ  قد ذھب البعضُ لو ن إلى أه وغيرِ  حزمٍ  كابنِ  - َعْنھَا هللاَّ

 افلو وجد أحد تبنى شخصً . سالم مولى أبي حذيفة حديث سھلة بنت سھيل مخصوص بمن حاله كحالِ 
ه وبساطتھم معه، واضطرت امرأته ألن ترضعه ليبقى حتى كان ھذا االبن مثل ابنه في دخوله على أھلِ 

ألن ؛ھذا في الوقت الحاضر ممتنع  لكن؛ بجوازهلقلنا  –لو وجد ھذا  -على ما ھو عليه من الدخول 
ِ   : قال هللاُ  ، األحسابو يھدم األنسابَ نه إأبطل التبني حيث  الشرعَ  اْدُعوھُْم آِلبَائِِھْم ھَُو أَْقَسطُ ِعنَد هللاَّ

يِن َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َعلَْيُكْم ُجنَاٌح  َدْت فَإِن لَّْم تَْعلَُموا آبَاءھُْم فَإِْخَوانُُكْم فِي الدِّ ا تََعمَّ فِيَما أَْخطَأْتُم بِِه َولَِكن مَّ
ِحيماً  ُ َغفُوراً رَّ   .)5األحزاب( قُلُوبُُكْم َوَكاَن هللاَّ
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ِ  َرُسولَ  أَنَّ  َعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْقبَةَ  َعنْ   4831 البخاري برقم في صحيحِ  نا و قد صح عن نبيِّ    قَالَ   هللاَّ
ُخولَ  إِيَّاُكمْ : ِ  َرُسولَ  يَا :اأْلَْنَصارِ  ِمنْ  َرُجلٌ  فَقَالَ  اءِ النِّسَ  َعلَى َوالدُّ  اْلَمْوتُ  اْلَحْموُ  ": قَالَ  اْلَحْموَ  أَفََرأَْيتَ  هللاَّ
".  
أخيه حتى يدخل على امرأة من   ةُ المرأ ترضعأن  :الحمو:   لقال ا ؛لو كان إرضاع الكبير مؤثرً ف

ھذا ھو ف ه ،في غيابِ  زوج على الزوجةِ ومنع دخول أخ ال ،ذلك  إلى  فلم يرشد النبيُّ "  محارمه
  . المقصود من الحديثِ 

وترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و ، الكبير لى جواز الترخيص في إرضاعِ إ اوذھب البعض أيضً 
، كما في قصة  ه على النساءِ عدم االستغناء عن دخولِ عنه ، و المشقة في االحتجابِ  وجودِ التحريم عند 

 - رحمه هللاُ  -اإلسالم ابن تيمية  ھذا القول منسوب إلى شيخِ ، و- اعنھم رضي هللاُ  -حذيفة سالم مولى أبي 
ضرورة ، فللضرورة شأٌن  ألّن المشقّة غير منضبطة ، أما لو كانت عن الصواب ، ھو قول بعيد، و

  ...ى األجانب بالحجاب لعدم ظھورھن عل أمر النساءَ  ◌َ  كما أن هللا ،ھا الضرورات تقّدر بقََدرِ آَخر، و
حيث اختيار  األدلة ؛ من عرضِ ھو الراجح  غيرهدون  و الظاھر أّن لتخصيص الرخصة بسالم  

ھو المفھوم  وھذاو جمھور العلماء إلى القول به ،  معظم أمھات المؤمنين له ، وذھاب معظم الصحابة 
الصحابة ه لشاع بين قِ إطال ىلمعارضة لحديث سھلة بنت سھيل ،ولو كان األمر علمن ظاھر النصوص ا

  ....بذلك األخبار والروايات ، و تعّددت  من السلفِ تبعھم من  ذلك ثم   الكرام 
  

ُ  َرِضيَ  -  كيف أرضعت سھلةُ  :قيل إن :ا  ثالثً  ھل  "أرضعيه  :"  النبيُّ  لھا لما قال   اسالمً  - َعْنھَا هللاَّ
   !ثم أرضعته دون أن يمس ثديھا ؟ م حلبت في أناءٍ أ ، وھو رجل ذو لحية مباشرة  الثدي لتقامِ ابأرضعته 

  : العلماء في ھذا الشأن كما يلي أقواِل  ذكرِ  من خاللِ  الجواب على السائل يتضحُ إن :  ◌ُ قلت
 َشِربَهُ  ثُمَّ  َحلَبَْتهُ  لََعلََّھا:  اْلقَاِضي قَالَ  : ه لمسلم عن القاضي عياض قائالً في شرحِ   النوويُّ  األمامُ نقل  -1

 َعنْ  ُعفِيَ  أَنَّهُ  َويَْحتَِمل ، َحُسنَ  اْلقَاِضي قَالَهُ  الَِّذي َوبَِھَذا ، بََشَرتَاُھَما اِْلتَقَتْ  َواَل  ثَْديَھا يََمسّ  أَنْ  َغْير ِمنْ 
َضاَعةِ  ُخصَّ  َكَما لِْلَحاَجةِ  َمّسه   أھـ . أَْعلَم َوَهللاَّ  اْلِكبَر َمعَ  بِالرَّ

أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن صفة رضاع الكبير :   رح الزرقانيفي ش عبد البر بنُ ا اإلمامُ  قال -2
      أھـ.تلقمه المرأة ثديھا فال ينبغي عند أحد من العلماء، وھذا ما رجحه القاضي والنووي 

 أخي بن هللا عبد بن محمد حدثنا عمر، بن محمد أخبرنا : )271ص/  8ج( ابن سعد في طبقاته قال  -3
 وكان. أيام خمسة يوم، كل سالم فيشربه رضعة قدر إناء أو مسعط في يحلب كان: قال أبيه عن الزھري

  أھـ.سھيل بنت لسھلة  هللا رسول من رخصة. حاسر وھو عليھا يدخل بعد

بمحلھا عنده، و ما   فأراد رسول هللا  :في توجيھه لحديث سھلة -العالم النحوي - قتيبة قال ابنُ  -4
وحشة عنھما  أن يزيل عن أبي حذيفة ھذه الكراھة، و يطيب نفسه بدخوله أحب من ائتالفھما، و نفي ال

احلبي له من لبنك : و لكن أراد. ضعي ثديك في فيه، كما يفعل باألطفال: و لم يرد ". أرضعيه"فقال لھا 
ليس يجوز غير ھذا، ألنه ال يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييھا، إلى أن يقع . شيئا، ثم ادفعيه إليه ليشربه

تأويل مختلف الحديث البن (  الرضاع، فكيف يبيح له ما ال يحل له و ما ال يؤمن معه من الشھوة؟ 
  .)قتيبة

ُ  َرِضيَ  -تقول سھلة  سياق الحديث ففي  ؛ الثدي كان بمالمسةِ  ليس فيه أن اإلرضاعَ  الحديثَ  ثم إن  هللاَّ
  . حرج :أي"  َشْيءٌ  ِمْنهُ  ُحَذْيفَةَ  أَبِي نَْفسِ  َوفِي " : - َعْنَھا

فھل  ه سالم في بيتِ  المباشر إذا كان يغار ويتحرج من وجودِ  كيف يرضى أبو حذيفة  بالرضاعِ  :وأتساءل
  . ھذا ھو ! ؟ الرضاع  يرضي بذلك
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 في يطعن ألن ":  قال226برقم   الصحيحةِ  في السلسةِ ؛ فالنساء  نھي عن مصافحةِ   ن النبيَّ ثم إ
 و ، البيھقي و ، الطبراني رواه ". له تحل ال امرأة يمس أن من له خير حديدٍ  من بمخيطٍ  رجلٍ  رأسِ 
  .الصحيح رجال ثقات الطبراني رجال
  .المصافحةِ على  في الحديثِ  المذكور المس العلمِ  أھلِ  بعضُ  حملوقد 

دي امرأة أن يمس ث ثم يحل للرجلِ ، الرجل للمرأة يحرم مصافحة  أن النبيَّ  ھل يعقلف وبالتالي 
  !؟ ويرضع منه

َ َخبِيٌر بَِما  :  هللاُ  وقد قال  وا ِمْن أَْبَصاِرِھْم َويَْحفَظُوا فُُروَجھُْم َذلَِك أَْزَكى لَھُْم إِنَّ هللاَّ قُْل لِْلُمْؤِمنِيَن يَُغضُّ
  .)30: النور ( يَْصنَُعوَن 

  .ھو ھذا!فيه ؟ ه يأمر بمس الثدي مع النظرِ ورسولُ  ،بغض البصر يأمر  أن هللاَ  ھل يعقلو 
أنا ذاھبة عند أمي ال تنسي  :ھافي مصر نسمع زوجة تقول لزوجِ ننا إ :يطرح نفسه ھو الً سؤاھناك ثم إن 

) البزازة(أو  ) الببرونة(  الطفل عن طريقِ  ه بإرضاعِ زوجتِ  في غيابِ  فيقوم الزوجُ  ، أن ترضع الطفل
  !؟لك الحالة أم ال في ت بنھا م الاألھل يثبت رضاع فوضعت األم لبنھا فيھا ؟ وذلك لما 

  ... العلماء يثبت الرضاع  عند جمھورِ : الجواب  
  ....ولى به للكبير فأل ،الثدي يثبت حكم الرضاع للصغيرِ  مساللبن دون  إذا كان شربُ وبالتالي 

  
  ا لھا ؟ا شرعيً بنً اويصبح ، نسب االبن ألمه كيف يُ  :نفسه ھو طرح ي الً سؤا إن ھناك  :ا  رابعً 

  .والرضاعةِ  بالحملِ سب االبن ألمه نيُ  : الجواب 
غير الرضاعة  ھال ايكون سالم ابن هما ھو السبيل الذي من خاللِ ف إذا كانت سھلة لم تحمل بسالمٍ  :وأتساءل

أرضاء ألبي  كان ذلكو  ، ألنھا لم تحمل به؛  سوي الرضاعةشرعي  سبيل لم يكن ھناك : الجواب ؟
   .... وانتھتة رخص ؛وھي حالة خاصة  ، حذيفة من نبينا 

لق فھو صاحب خُ ، القرآن الكريم معنھ أن يأخذ الناسُ   من الذين أمر النبيُّ    اوال ننسي أن سالمً 
ِ  َعْبدَ  نَأْتِي ُكنَّا :قَالَ  َمْسُروقٍ  َعنْ   4504برقم  صحيح مسلمذلك ثبت  ؛  كريم  فَنَتََحدَّثُ  َعْمٍرو ْبنَ  هللاَّ
ِ  َعْبدَ  يَْوًما فََذَكْرنَا ِعْنَدهُ  رٍ نَُميْ  اْبنُ  َوقَالَ  ،إِلَْيهِ   َشْيءٍ  بَْعدَ  أُِحبُّهُ  أََزالُ  اَل  َرُجاًل  َذَكْرتُمْ  لَقَدْ  :فَقَالَ  َمْسُعودٍ  ْبنَ  هللاَّ

ِ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعتُهُ  ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ   هللاَّ  َوُمَعاذِ  بِهِ  بََدأَ فَ  َعْبدٍ  أُمِّ  اْبنِ  ِمنْ  أَْربََعةٍ  ِمنْ  اْلقُْرآنَ  ُخُذوا :" هللاَّ
  ." ُحَذْيفَةَ  أَبِي َمْولَى َوَسالِمٍ  َكْعبٍ  ْبنِ  َوأُبَيِّ  َجبَلٍ  ْبنِ 
  

وھو بحسب  ،أمه  يمن ثدي المسيح رضع ن يسوعَ ألوقا يجده يذكر  إنجيلِ في  المتأملَ  إن  :ا خامسً 
   : ھي أسئلةَ   المعترضين فإنني أسأل وعليه ! .... إله المعترضينعقيدة 

  ! ؟.. يرضعله إ ھل ھناك، )  الرب يسوع (رضاعة  إللهِ اعن رضاعة ا نلو يخبرون -1
 تالالھوإن  :تقول  األرثوذكسية العقيدةَ أن مع العلم  !الناسوت ؟بھوت أم اللايسوع ب ھل رضع الربُّ  -2

  !!لم يفارق الناسوت لحظة واحدة 
  !؟ ...إله يرضع  ؟ عبدأن يُ  إللها ھذا ھل يستحق -3
ھي التي حملت به و  الذي خلقھا وأوجدھا إللهَ ا تعلم أنھا ترضع  )مريم ( كانت أم الرب يسوعھل  -4

  !؟ ...وأرضعته
َوفِيَما ھَُو يَتََكلَُّم بِھَذا، َرفََعِت اْمَرأَةٌ َصْوتَھَا ِمَن 27 عدد 11 إصحاحلوقا  نجيلِ إ في جاءدليل ما سبق 
ا ھَُو فَقَالَ 28. »الَِّذي َحَملََك َوالثَّْديَْيِن اللََّذْيِن َرِضْعتَھَُما طُوبَى لِْلبَْطنِ «:اْلَجْمِع َوقَالَْت لَهُ  بَْل طُوبَى لِلَِّذيَن «:أَمَّ

   .»يَْسَمُعوَن َكالََم هللاِ َويَْحفَظُونَهُ 
  ".  َوالثَّْديَْيِن اللََّذْيِن َرِضْعتَھَُما " : المرآةِ  قولَ   نالحظ 
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  ." بَْل طُوبَى لِلَِّذيَن يَْسَمُعوَن َكالََم هللاِ َويَْحفَظُونَهُ  " :ھا بل قاللم ينكر على قولِ  يسوع أن ونالحظ

ه  الربِّ  ىإل إن المتأمل في الكتاب المقدس يجده ينسبثم  رأة بأن دي الم التغزل بث أمر ب ك في !!...ي  وذل
اْمَرأَةِ 18عدد  5 إصحاحسفر األمثال  َرْح بِ ا، َواْف َك ُمبَاَرًك يَُكْن يَْنبُوُع بَابَِك،  لِ ِة 19َش ِة َواْلَوْعلَ ِة اْلَمْحبُوبَ الظَّْبيَ

ِھيَّةِ    .لِيُْرِوَك ثَْديَاھَا فِي ُكلِّ َوْقٍت، َوبَِمَحبَّتِھَا اْسَكْر َدائًِما. الزَّ

ِغيَرةٌ  8 عدد 8 إصحاح اإلنشادنشيد سفر  .... ھذا الموقف المحير) المقدس  الكتابُ ( ويذكر ٌت َص ا أُْخ لَنَ
  ! ؟ ِخْطبَتِھَا ديان ُ، فََماَذا نَْصنَُع ألُْختِنَا فِي يَْومِ ليس لھا ث

سبحان هللا  - ...لم تكن في زمانھم  ؛ التي تكبر ثدي المرأة) حقن السليكون(ال يعرفون  ھمأن يبدو : ◌ُ قلت 
  ! ؟....كتاب مقدس  من عند هللاِ  ذكر في كتابٍ ھل ھذا كالم يُ  -

ه وصف مفات )الكتاب المقدس  (ويذكر  ا في رأة بم ديانالن الم اد إصحاح  سفرِ  ...ث يد اإلنش  5عدد  4نش
َما أَْجَمَل ِرْجلَْيِك بِالنَّْعلَْيِن يَا بِْنَت 1 عدد 7وفي إصحاح  .ثَْديَاِك َكِخْشفَتَْي ظَْبيٍَة، تَْوأََمْيِن يَْرَعيَاِن بَْيَن السَّْوَسنِ 

نَّاعٍ َدَوائُِر فَْخَذْيِك ِمْثُل اْلَحلِيِّ ! اْلَكِريمِ  َدْي َص ُزوجٌ 2. ، َصْنَعِة يَ َراٌب َمْم ا َش َرةٌ، الَ يُْعِوُزھَ َدوَّ أٌْس ُم تُِك َك رَّ . ُس
نِ  يََّجةٌ بِالسَّْوَس ٍة ُمَس ْبَرةُ ِحْنطَ ِك ُص ةٍ 3. بَْطنُ ْوأََمْي ظَْبيَ فَتَْيِن، تَ ْديَاِك َكَخْش اجٍ 4. ثَ ْن َع ْرٍج ِم ِك َكبُ اِك . ُعنُقُ َعْينَ

ِل، 5. أَْنفُِك َكبُْرِج لُْبنَاَن النَّاِظِر تَُجاهَ ِدَمْشقَ . بُوَن ِعْنَد بَاِب بَثِّ َربِّيمَ َكاْلبَِرِك فِي َحشْ  ُل اْلَكْرَم ِك ِمْث ِك َعلَْي َرْأُس
ةُ بِا6. َملٌِك قَْد أُِسَر بِاْلُخَصلِ . َوَشْعُر َرْأِسِك َكأُْرُجَوانٍ  ا اْلَحبِيبَ الَِك أَيَّتُھَ ذَّاتِ َما أَْجَملَِك َوَما أَْح ِذِه 7! للَّ ِك ھ قَاَمتُ

ُذوقَِھا«: قُْلتُ 8. َشبِيھَةٌ بِالنَّْخلَِة، َوثَْديَاِك بِاْلَعنَاقِيدِ  ونُ . »إِنِّي أَْصَعُد إِلَى النَّْخلَِة َوأُْمِسُك بُِع ِد  َوتَُك ْديَاِك َكَعنَاقِي ثَ
ائَِحةُ َعلَى ِشفَاِه النَّائِِمينَ . ْمرِ ُكِك َكأَْجَوِد اْلخَ وَ 9َوَرائَِحةُ أَْنفِِك َكالتُّفَّاِح،  ،اْلَكْرمِ  ائَِغةُ اْلُمَرْقِرقَةُ السَّ   .لَِحبِيبِي السَّ

ال إصحاح  .....ھذا النص الغريب العجيب) الكتاب المقدس(ويذكر  انِ 15عدد 30سفر األمث ِة بِْنتَ : لِْلَعلُوقَ
  .»فَاكَ «: ثاَلَثَةٌ الَ تَْشبَُع، أَْربََعةٌ الَ تَقُولُ . »!اتھَاِت، ھَ «

!" كفى:"وأربع ال تقول،ثالث ال تشبع ،" ھات ھات:"للعلقة بنتان تقوالن :"الترجمة اليسوعيةوبحسب   
  

  .!.....تلك النصوص قد تمنع كتابي من النشر من أكثر  أكتفي بھذا  القدر؛ألن  ذكري  لنصوصٍ : ◌ُ قلت
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 -الصالة والسالم هعلي -رد السھام عن خير األنام محمد 
  

  أكرم حسن مرسي/ تأليف
  
  

  ! ليس له معجزات نبيُّ                                                 
  

  للنبيِّ ا أن يكون ن ينفي تمامً آن القرإ: أنھم قالوا نا نبيِّ  في نبوةِ  بھا ھا ليطعنواوالتي أثار الشبھاتِ من 
 تعلقوا ؛لوھا دون أن يفھموھا أوّ و، التي ذكروھا  القرآنيةِ  اآلياتِ  ذلك تعلقوا ببعِض  ، وفي إثباتِ  عجزاتٌ م

  : باالتي في ذلك
لُوَن   :  هقولُ  -1    .)59اإلسراء( َوَما َمنََعنَا أَن نُّْرِسَل بِاآليَاِت إاِلَّ أَن َكذََّب بِھَا األَوَّ
بِّهِ    أُنِزَل َعلَْيِه آيَاتٌ َوقَالُوا لَْواَل :  قوله  -2   . )50العنكبوت(  مِّن رَّ
لُوَن    قوله  -3   ). 5األنبياء( فَْليَأْتِنَا بِآيٍَة َكَما أُْرِسَل األوَّ
ةٌ مِّن نَِّخيٍل أَْو تَُكوَن لََك َجنَّ   90َوقَالُوْا لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمَن األَْرِض يَنبُوعاً     قوله  -4 

َر األَْنھَاَر ِخاللَھَا تَْفِجيراً  ِ و 91 َوِعنٍَب فَتُفَجِّ ّ َ◌اْلَمآلئَِكِة  أَْو تُْسقِطَ السََّماء َكَما َزَعْمَت َعلَْينَا ِكَسفاً أَْو تَأْتَِي بِا
َل َعلَْينَا ِكتَاباً نَّْقَرُؤهُ بَْيٌت مِّن ُزْخُرٍف أَْو تَْرقَى فِي السََّماء َولَ  أَْو يَُكوَن لَكَ  92قَبِيالً  ن نُّْؤِمَن لُِرقِيَِّك َحتَّى تُنَزِّ

ُسوال     . )اإلسراء( قُْل ُسْبَحاَن َربِّي ھَْل ُكنُت إاَلَّ بََشراً رَّ
  .إليھا   النبيُّ  فلم يجبھم ؛ معينة آيةَ  اآليات التي طلب فيھا الكفارُ  تلكأمثال و
  
  الرد على الشبھة •
  

 ؛واضحوجھل ، أكذوبة كبيرة  معجزات  محمدٍ نا لنبيِّ ا أن يكون ينفي تمامً  نَ آالقر نالقول بأ إن  :  أوالً 
 هللاِ  لرسولِ  أن يثبتُ  نَ آوجدنا أن القرل؛  اتمامً ھم ادعائِ عكس فيه لوجدنا   هللاِ  كتابِ   ىإللو نظرنا ألننا 
 منھا  تدلل على ذلك عدة أدلة ، الواضحة المعجزات:  
بِي  :  هقولُ  -1 ِ َوإِنََّما أَنَا نَِذيٌر مُّ بِِّه قُْل إِنََّما اآْليَاُت ِعنَد هللاَّ أََولَْم  50ٌن َوقَالُوا لَْواَل أُنِزَل َعلَْيِه آيَاٌت مِّن رَّ

  ) .51العنكبوت  (يُْؤِمنُوَن  يَْكفِِھْم أَنَّا أَنَزْلنَا َعلَْيَك اْلِكتَاَب يُْتلَى َعلَْيِھْم إِنَّ فِي َذلَِك لََرْحَمةً َوِذْكَرى لِقَْومٍ 
 ويف}  رَّبِّهِ  مِّن ياتآ{  حممد :أي}  َعَلْيهِ  أُنِزلَ {  هال}  َلْوآل{  مكة كفار :أي}  َوقَاُلواْ { : الجاللين جاء في تفسيرِ 

َا{  هلم}  ُقلْ {  عيسى ومائدة ، موسى وعصا ، صاحل كناقة »آياتٌ « قراءة  أَنَاْ  اَوِإمنََّ {  يشاء كيف اينزهل}  اهللا ِعندَ  اآليات ِإمنَّ
 يتلى{  القرآن}  الكتاب َعَلْيكَ  أَنَزْلَنا أَنَّا{  طلبوا فيما}  َيْكِفِهمْ  َأَوملَْ { .  املعصية أهل بالنار إنذاري مظهر}  مُِّبنيٌ  َنِذيرٌ 

 لَِّقْومٍ {  عظة}  وذكرى َلَرْمحَةً {  لكتابا}  َذِلكَ  يف ِإنَّ {  اآليات من ذكر ما خبالف هلا انقضاء ال مستمرة آية فهو}  َعَلْيِهمْ 
   ـأھ .}  يـُْؤِمُنونَ 

 هللاُ  أن يرثَ  ىإلالباقية  المعجزة؛ن الكريم آھي القر  محمدٍ  أن معجزةَ  والتفسيرِ  اآليةِ  مننالحظ   
  .... ومن عليھا األرضَ 

ْستَِمرٌّ  َوإِن يََرْوا 1اْقتََربَِت السَّاَعةُ َوانَشقَّ اْلقََمرُ :  قوله  -2  2آيَةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر مُّ
)القمر(.  

www.kalemasawaa.com



 2

َقعان قبيس أيب على فلقتني انفلق}  القمر وانشق{  القيامة قربت}  الساعة اقرتبت{  : الجاللين جاء في تفسيرِ    َوقَعيـْ
 يـُْعِرُضواْ {   له معجزة} آيًَة {  ريشق كفار :أي}  يـََرْواْ  َوِإن{ .  الشيخان رواه)  اشهدوا(  :فقال سئلها وقد  له آية

   ـأھ . دائم أو القوة:  املرة من قوي}  مُّْسَتِمرٌّ  ِسْحرٌ {  هذا}  َويـَُقوُلواْ 
َن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحوْ :   قوله  -3 لَهُ ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً مِّ

ِميُع البَِصيُر    .   )1اإلسراء(  لِنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا إِنَّهُ ھَُو السَّ
 ، الظرف على نصب}  لَْيالً {   حممد}  ِبَعْبِدهِ  أسرى الذي{  تنزيه :أي}  ُسْبَحانَ {  :الجاللين جاء في تفسيرِ 

 األقصى املسجد إىل{  مكة :أي}  احلرام املسجد مِّنَ {  ّدتهم تقليل إىل بتنكريه اِإلشارة ذكره وفائدة ، الليل سري:  واِإلسراء
ار بالثمار}  َحْوَلهُ  باركنا الذي{  منه لبُـْعده املقدس بيت}   البصري السميع ُهوَ  ِإنَّهُ {  قدرتنا عجائب}  ياتناآ ِمنْ  لُِنرِيَهُ {  واأل
 ورؤية السماء إىل وعروجه باألنبياء اجتماعه على املشتمل باِإلسراء عليه فأنعم ، وأفعاله   النيبِّ  بأقوالِ  العامل :أي} 

   أھـ . تعاىل له ومناجاته امللكوت عجائب
   . )78 غافر( ، )38 الرعد(  ◌ِ  هللا بِإِْذنِ  إاِلَّ  بِآيَةٍ  يَأْتِيَ  أَن لَِرُسولٍ  َكانَ  َوَما :  قوله  -4

على  المجيدُ  ويشھد القرآنُ  ، ه ذنِ إزة تكون بوھذه المعج، له معجزة وال إ أرسله هللاُ  ما من رسولٍ :أي 
  :مواضع منھا  ذلك في عدةِ و،له معجزات  إًذا  ؛  من عند هللاِ  رسول  اأن محمدً 

اَت أَْو قُتَِل انقَلَْبتُْم َعلَى أَْعقَابِ   : قوله -1 ُسُل أَفَإِن مَّ ٌد إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْبلِِه الرُّ ُكْم َوَمن َوَما ُمَحمَّ
اِكِريَن    ) . 144آل عمران(  يَنقَلِْب َعلََى َعقِبَْيِه فَلَن يَُضرَّ ّهللاَ َشْيئاً َوَسيَْجِزي ّهللاُ الشَّ

ُ بِكُ   : قوله  -2 ِ َوَخاتََم النَّبِيِّيَن َوَكاَن هللاَّ ُسوَل هللاَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّن رِّ ا َكاَن ُمَحمَّ  َشْيٍء َعلِيماً  لِّ مَّ
  ) . 40األحزاب(
ِ َوالَِّذيَن َمَعهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَھُمْ  :  قوله -3 ُسوُل هللاَّ ٌد رَّ َحمَّ   ) . 29الفتح(  مُّ
  
 ، ذاته الكريم القرآنِ : مثل  ، معجزاتٍ   أن للنبيِّ على  صراحةً  ن ينصُ آلقران إ :وأقول لخص ما سبقأ

   ... محمدٌ منھم و اتِ معجزالأتي بتأن الرسل ينص كذلك  والمعراج ، و واإلسراءِ القمر ،  وانشقاقِ 
  . -  بفضل هللاِ  - .......وظھر جھلھم  ،ھم ادعائِ عكس ثبت  عليهو
   

  هللاِ  لوا رسولَ أأن المشركين س وھي، التي تعلقوا بھا اآلياتببعض   استداللھمإن  : اثانيً 
في تلك اآليات  المشركينن أل ؛ باطل لاستدال يستطيع  فعل ذلكألنه ال ؛  فكان ال يجيبھم) اتمعجز(آيات
ھذه  أمثالَ اھم يطلبون فنر، ا منه أحيانً  والسخريةِ ، له  التعجيزِ  المعجزات على سبيلِ   لوا النبيَّ أس

" أو "مستمر سحرٌ  : " نيقولو كلما رأوا معجزةَ ف،   لهاألخرى  اتِ عن المعجز ھمإعراضِ المعجزات مع 
  ...…" مبين ساحرٌ 

  ھلكھم هللاُ فحينھا يُ  ،  ولن يؤمنوا به،  في الطلبِ  سوف يعيدون القولَ ف، فحتى لو نزلت ھذه اآليات  
 ألن هللاَ ؛رحمة لھم حتى ال يھلكوا  تلك المعجزاتِ  حصولِ  وعليه فعدمُ ،  الذين من قبلھم ھلكَ أكما  َمَ لِ ع 

َوقَالُوْا لَن نُّْؤِمَن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنَا ِمَن األَْرِض   :  هقولِ من  واضحٌ ھذا  ،بھا  ايؤمنو لنم القديم أنھ هبعلمِ 
َر األَْنھَاَر ِخاللَھَا تَْفِجيراً   90يَنبُوعاً  أَْو تُْسقِطَ السََّماء َكَما  91 أَْو تَُكوَن لََك َجنَّةٌ مِّن نَِّخيٍل َوِعنٍَب فَتُفَجِّ

ِ وزَ  ّ بَْيٌت مِّن ُزْخُرٍف أَْو تَْرقَى فِي السََّماء  أَْو يَُكوَن لَكَ  92َ◌اْلَمآلئَِكِة قَبِيالً  َعْمَت َعلَْينَا ِكَسفاً أَْو تَأْتَِي بِا
َل َعلَْينَا ِكتَاباً نَّْقَرُؤهُ قُْل ُسْبَحاَن َربِّي ھَْل ُكنُت إاَلَّ  ُسوال َولَن نُّْؤِمَن لُِرقِيَِّك َحتَّى تُنَزِّ     ) .اإلسراء(  بََشراً رَّ
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 وكثرة ، وتعنتهم الكفار عناد شدة الكرمية اآليات هذه يف -وعال جلَّ  - بنيَّ  : - رحمه هللاُ  - الشنقيطي  جاء في تفسيرِ 
م م فذكر.  احلق لطلب ال التعنت ألجل اقرتاحا م:  له قالوا أ  من مهل يفجر حىت -  يصدقوه لن :أي - له يؤمنوا لن إ
 َأوْ { ]  21:  الزمر[ }  األرض ِيف  يـََنابِيعَ  َفَسَلَكهُ { :  تعاىل قوله ومنه.  غزير ماء:  أي:  نبع من يفعول وهو.  ينبوعاً  األرض
اراً  وسطها أي ، خالهلا فيجر.  وعنب خنيل من بستان:  أي}  َجنَّةٌ  َلكَ  َتُكونَ  :  كسفاً  عليهم السماء يسقط أو ، املاء من أ
]  9:  سبأ[ }  ءاالسم مِّنَ  ِكَسفاً  َعَلْيِهمْ  ُنْسِقطْ  َأوْ  األرض ِِمُ  َخنِْسفْ  نََّشأْ  ِإن{ :  تعاىل قوله يف :أي.  زعم كما قطعاً  أي
َنا أُْنِزلَ  َلْوالَ { :  كقوله « جريج وابن ةقتاد قال.  معاينة أي:  قبيالً  واملالئكة باهللا يأتيهم أو.  اآلية  رَبـََّنا نرى وْ أَ  املالئكة َعَليـْ

 والزعيم والكفيل والقبيل.  به كفله إذا :بكذا تقبله من.  كفيالً  :أي:  قبيالً :  العلماءِ  بعضُ  وقال ] . 21:  الفرقان[ } 
 عباس ابن عن مروي الكفل ىنمبع اآلية هذه يف القبيل وكون.  بصحته شاهداً  ، تقول مبا:  قبيالً  الزخمشري وقال . واحد مبعىن

 القول هذا وعلى.  املالئكة بأصناف تأيت :أي.  قبيلة مجع هو:  جماهد وقال.  شهيداً }  قبيالً { :  مقاتل وقال.  كوالضحا
 َيُكونَ  َأن َوَلْوالَ { :  « الزخرف يف » قوله ومنه:  ذهب من:  أي:  زخرف من بيت له يكون أو ، املالئكة من حال فهو
ََعْلَنا َواِحَدةً  أُمَّةً  الناس :  الزخرف[ }  َوزُْخُرفاً {  هقولِ  إىل]  33:  الزخرف[ }  ِفضَّةٍ  مِّن ُسُقفاً  لِبُـُيوِِمْ  بالرمحن َيْكُفرُ  َمنلِ  جلَّ
م ، فيه يصعد أي:  السماء يف يرقى أو.  ذهباً  :أي]  35  عليهم ينزل حىت ، صعوده أجل من :أي:  لرقيه يؤمنوا لن وإ
م وبني . أخر مواضع يف بينه هنا الكفار عن وعال جلَّ  ذكره الذي العظيم دوالعنا التعنت وهذا.  يقرؤونه كتاباً   اهللا فعل لو أ
 بِأَْيِديِهمْ  فـََلَمُسوهُ  ِقْرطَاسٍ  ِيف  ِكَتاباً  َعَلْيكَ  نـَزَّْلَنا َوَلوْ { :  تعاىل كقوله.  يؤمن ال الشقاء عليه سبق من ألن.  آمنوا ما اقرتحوا ما

 َوَحَشْرنَا املوتى وََكلََّمُهمُ  املالئكة ِإلَْيِهمُ  انـَزَّْلنَ  أَنـََّنا َوَلوْ { :  وقوله ،]  7:  األنعام[ }  مُِّبنيٌ  ِسْحرٌ  ِإالَّ  هاذآ ِإنْ  َكَفُرواْ  الذين َلَقالَ 
 السماء مِّنَ  بَاباً  َعَلْيِهم فـََتْحَنا وْ َولَ { :  وقوله ،]  111:  األنعام[ }  اهللا ءَ اَيشَ  َأن ِإالَّ  ليؤمنوا َكانُواْ  مَّا قـُُبالً  َشْيءٍ  ُكلَّ  َعَلْيِهمْ 
َا َلَقاُلواْ  يـَْعُرُجونَ  ِفيهِ  َفظَلُّواْ   اأَنـَّهَ  ُيْشِعرُُكمْ  َوَما{ :  وقوله ،]  15-14:  احلجر[ }  َمْسُحوُرونَ  قـَْومٌ  َحنْنُ  َبلْ  أَْبَصارُنَا ُسكَِّرتْ  ِإمنَّ
 آيَةٍ  ُكلُّ  َءتْـُهمْ اجَ  َوَلوْ  يـُْؤِمُنونَ  الَ  رَبِّكَ  َكِلَمةُ  َعَلْيِهمْ  َحقَّتْ  الذين ِإنَّ { :  وقوله ،]  109:  األنعام[ }  يـُْؤِمُنونَ  الَ  َءتْ اجَ  ِإَذا
  . كثرية هذا مبثل واآليات ،]  97-96:  يونس[ }  األليم العذاب يـََرُواْ  حىت
  . منا رجل كل إىل اهللاِ  من كتاباً  :أي}  نـَّْقَرُؤهُ  ِكَتاباً {  اآلية هذه يف وقوله
ُهمْ  اْمِرئٍ  ُكلُّ  يُرِيدُ  َبلْ { :  « املدثر يف » تعاىل قوله هذا ويوضح  إليه يشري كما]  52:  املدثر[ }  ُمَنشََّرةً  ُصُحفاً  يؤتى َأن مِّنـْ
  }  اهللا ُرُسلُ  ُأوِيتَ  امَ  ِمْثلَ  نؤتى حىت نـُّْؤِمنَ  َلن قَاُلواْ  آيَةٌ  َءتْـُهمْ اجَ  َوِإَذا{ :  تعاىل قوله
 جل لريب تنزيهاً  :أي}  رَُّسوالً  َبَشراً  َإالَّ  ُكنتُ  َهلْ  َريبِّ  ُسْبَحانَ  ُقلْ { :  الكرمية اآلية هذه يف وقوله.  اآلية]  124:  نعاماأل[ 

 شيء يعجزه ال ، شيء كل على قادر فهم.  اقرتحتم ما فعل عن العجز عن تنزيهه فيه ويدخل ن يليق ال ما كل عن وعلى
  . ريب إيلّ  يوحيه ام أتبع بشر وأنا ،

 رَبِّهِ  ءَ اِلقَ  يـَْرُجو َكانَ  َفَمن َواِحدٌ  إله إهلكم اَأمنََّ  ِإَيلَّ  يوحى مِّثْـُلُكمْ  َبَشرٌ  أَنَاْ  اِإمنََّ  ُقلْ { :  هكقولِ   ىأخر  مواضع يف املعىن هذا وبني
ْليَـْعَملْ   اَأمنََّ  ِإَيلَّ  يوحى مِّثْـُلُكمْ  َبَشرٌ  أَنَاْ  اِإمنََّ  ُقلْ { :  وقوله ،]  110:  كهفال[ }  َأَحَدا رَبِّهِ  ِبِعَباَدةِ  ُيْشِركْ  َوالَ  َصاِحلاً  َعَمالً  فـَ
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 ِإن ُرُسُلُهمْ  َهلُمْ  قَاَلتْ { :  الرسل مجيع عن تعاىل وكقوله.  اآلية]  6:  فصلت[ }  واستغفروه ِإَلْيهِ  فاستقيموا َواِحدٌ  إله إهلكم
  }  ِعَباِدهِ  ِمنْ  ءُ اَيشَ  َمن على َميُنُّ  اهللا ولكن مِّثْـُلُكمْ  َبَشرٌ  ِإالَّ  حنَّْنُ 
  أھـ . اآليات من ذلك غري إىل]  11:  إبراهيم[ 
لُوَن َوآتَْينَا ثَُموَد النَّاقَةَ ُمْبِصَرةً   : ه قولِ  أما عن و َوَما َمنََعنَا أَن نُّْرِسَل بِاآليَاِت إاِلَّ أَن َكذََّب بِھَا األَوَّ

ً  فَظَلَُموْا بِھَا َوَما    )59اإلسراء(  نُْرِسُل بِاآليَاِت إاِلَّ تَْخِويفا
لُوَن   : عن المشركين ه قولِ  مع لُ فصّ يُ     . )5األنبياء ( فَْليَأْتِنَا بِآيٍَة َكَما أُْرِسَل األوَّ

ْلَيْأتَِنا{ :  ولهق : -  رحمه هللاُ  - لشنقيطي ا وذلك من خالل ما جاء في تفسيرِ    .}  األولون لَ ُأْرسِ  اَكمَ  ِبآيَةٍ  فـَ
 ، صاحل ناقة حنو . قبله الرسل كآيات بآية يأتيهم أن نبينا على اقرتحوا الكفار أن: الكرمية اآلية هذه يف وعال جل ذكر

 يف التشبيه وجه وإيضاح.  ذلك وحنو ، واألبرص األكمه وإبرائه لألموات عيسى وإحياء ، سليمان وريح ، موسى وعصى
.  باآليات لإلتيان متضمن الرسل إرسال ألن ؛ باآليات األولون أتى كما:  معىن يف أنه هو}  ولوناأل ُأْرِسلَ  اَكمَ {  :قوله

م لو اقرتحوها اليت اآليات أن  بّني  وقد.  باملعجزة  حممد أرسل فقولك ا آمنوا ما جاء م لو وأ  على ومتادوا جاء
 ِإالَّ  باآليات نـُّْرِسلَ  َأن اَمنَـَعنَ  َوَما{ :تعاىل هلكقو .  الناقة عقروا ملا صاحل قوم أهلك كما. مستأصل بعذاب اهللا أهلكهم كفرهم
َا َكذَّبَ  َأن َنا األولون ِ َا َفظََلُمواْ  ُمْبِصَرةً  الناقة َمثُودَ  َوآتـَيـْ  َجْهدَ  باهللا َوَأْقَسُمواْ { :  تعاىل وكقوله ، اآلية]  59:  اإلسراء[ }  ِ

ِِمْ  َا يُـْؤِمُننَّ لَ  آيَةٌ  َءتْـُهمْ اجَ  لَِئن َأْميَا َا ُقلْ  ِ  109:  األنعام[ }  يـُْؤِمُنونَ  الَ  َءتْ اجَ  ِإَذا اأَنـَّهَ  ُيْشِعرُُكمْ  َوَما اهللا ِعندَ  اآليات ِإمنَّ
َلُهمْ  آَمَنتْ  امَ { :  قوله يف هنا ذلك إىل وأشار].  الذين األمم أن يعين]  6:  األنبياء[ }  يـُْؤِمُنونَ  َأفـَُهمْ  اَأْهَلْكَناهَ  قـَْريَةٍ  مِّن قـَبـْ

م قبلهم من اآليات اقرتحوا  فلو.  وِعناداً  ُعُتواً  منهم أشد وأنتم اهللا فأهلكهم متادوا بل يؤمنوا مل ، اقرتحوا مبا رسلهم وجاء
 َوَلوْ  يـُْؤِمُنونَ  الَ  كَ رَبِّ  َكِلَمةُ  َعَلْيِهمْ  َحقَّتْ  الذين ِإنَّ { :  تعاىل وقال.  هلكوا كما فهلكتم ، آمنتم ما ، اقرتحتم ما جاءكم

م وبني . اآليات من ذلك غري إىل]  97-96:  يونس[ }  آيَةٍ  ُكلُّ  َءتْـُهمْ اجَ  م أ  من فيستحق ، اآليات أعظم هي آية جاء
 مُِّبنيٌ  َنِذيرٌ  أَنَاْ  اَوِإمنََّ  اهللا ِعندَ  اآليات اِإمنََّ  ُقلْ  رَّبِّهِ  مِّن آيَاتٌ  َعَلْيهِ  أُنِزلَ  َلْوالَ  َوقَاُلواْ { :قوله يف وذلك ، والتوبيخ التقريع ا يكتف مل

 قوله إليه يشري املعىن هذا أن ذكرنا وقد.  اآلية]  51-50:  العنكبوت[ } َعَلْيِهمْ  يتلى الكتاب َعَلْيكَ  أَنَزْلَنا اأَنَّ  َيْكِفِهمْ  َأَوملَْ 
ِِمْ  َأَوملَْ  رَّبِّهِ  مِّن ِبآيَةٍ  يَْأتِيَنا َلْوالَ  َوقَاُلواْ { :     أھـ .] 133:  طه[ }  األوىل الصحف ِيف  َما بـَيـَِّنةُ  تَْأ

  ) . 118البقرة( لَْوالَ يَُكلُِّمنَا ّهللاُ   :ھم كقولِ  اأن المشركين طلبوا معجزات مستحيلة شرعً  نالحظ
 َوَما يُْشِعُرُكْم أَنَّھَا إَِذا َجاءْت قُْل إِنََّما اآليَاُت ِعنَد ّهللاِ  : ه بقولِ  ھم لھذه اآلياتعلى طلبِ   و قد أجابھم هللاُ 

  ،  )109األنعام( الَ يُْؤِمنُوَن 
ٍل آيَةً َولَـِكنَّ أَْكثََرھُْم الَ يَْعلَُموَن    قولهبو     . )37األنعام( قُْل إِنَّ ّهللاَ قَاِدٌر َعلَى أَن يُنَزِّ

َوقَالُوا لَْواَل أُنِزَل َعلَْيِه آيَاٌت مِّن   :  هكما في قولِ  )طلب المعجزة ( في ھذا الشأنأسألتھم تكررت ثم 
بِينٌ  ِ َوإِنََّما أَنَا نَِذيٌر مُّ بِِّه قُْل إِنََّما اآْليَاُت ِعنَد هللاَّ لما  مباشرة لھم العالمين من ربِّ  وبعدھا كان الجوابُ  50رَّ

اْلِكتَاَب يُْتلَى َعلَْيِھْم إِنَّ فِي َذلَِك لََرْحَمةً َوِذْكَرى لِقَْوٍم يُْؤِمنُوَن أََولَْم يَْكفِِھْم أَنَّا أَنَزْلنَا َعلَْيَك  :  هلنبيِّ   قال
51)  لھم ؟واضحة   الكريمِ  نِ آأولم تكفھم معجزة القر . )العنكبوت!  
ُحفِ  فِي َما نَةُ بَيِّ  تَأْتِِھمْ  أََولَمْ  َربِّهِ  ِمنْ  بِآَيَةٍ  يَأْتِينَا لَْواَل  َوقَالُوا  :هولِ بقا أيضً  أجابھم و   )133( اأْلُولَى الصُّ
  !أولم تأتھم معجزة القرآن تكفيھم ؟ .)طه(
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 على وأدهلا اآليات أعظم هي آية ألنه ، العظيم القرآن هذا وهي : في تفسيره - رحمه هللاُ  -  يقول الشنقيطي
 الكتب مجيع صحة على قاطع برهان القرآن نأل ؛ األوىل الصحف يف ما بينة بأنه العظيم القرآن هذا عن عرب وإمنا ؛ اإلعجاز
 لَِّما ُمَصدِّقاً  باحلق الكتاب ِإلَْيكَ  َوأَنَزْلَنآ{ :  تعاىل قال كما:  وصحتها ِصدقها على واضحة بـَيِّنة فهو ، تعاىل اهللا من املنزلة

 الذي َأْكثـَرَ  ِإْسَرائِيلَ  بين على يـَُقصُّ  القرآن هذا ِإنَّ {  : تعاىل وقال ،]  48:  املائدة[ }  َعَلْيهِ  َوُمَهْيِمناً  الكتاب ِمنَ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ 
 إىل]  93:  عمران آل[ }  َصاِدِقنيَ  ُكنُتمْ  ِإن فاتلوها بالتوراة فَْأُتواْ  ُقلْ { :  تعاىل وقال ،]  76:  النمل[ }  َخيَْتِلُفونَ  ِفيهِ  ُهمْ 
 يف - وعال جل - أوضحه األظهر هو الذي التفسري هذا على اآلية هذه عليه دلت الذي املعىن وهذا . اآليات من ذلك غري
َا ُقلْ  رَّبِّهِ  مِّن آيَاتٌ  َعَلْيهِ  أُنِزلَ  َلْوالَ  َوقَاُلواْ { :  تعاىل قوله يف » العنكبوت « سورة  َأَوملَْ  مُِّبنيٌ  َنِذيرٌ  أَنَاْ  اَوِإمنََّ  اهللاِ  ِعندَ  اآليات ِإمنَّ

 يف فقوله] .  51-50:  العنكبوت[ }  يـُْؤِمُنونَ  ِلَقْومٍ  وذكرى َلَرْمحَةً  ذلك ِيف  ِإنَّ  َعَلْيِهمْ  يتلى الكتاب كَ َعَليْ  أَنَزْلَناا أَنَّ  َيْكِفِهمْ 
ِِمْ  َأَوملَْ { :  » طه « يف قوله معىن هو}  َعَلْيِهمْ  يتلى الكتاب َعَلْيكَ  أَنَزْلَنا اأَنَّ  َيْكِفِهمْ  َأَوملَْ { :  » العنكبوت «  ِيف  َما ةُ بـَيـِّنَ  تَْأ

 من ما «:  عليه املتفق احلديث إيضاحاً  ذلك ويزيد، تعاىل اهللا عند والعلم ، أوضحنا كما]  133:  طه[ }  األوىل الصحف
 تاِبعاً  أكثرهم أكون أن فأرجو ، إيل اهللا أوحاه وحياً  ُأوتيُته الذي كان وإمنا ، ِمْثِله على البشر آَمنَ  ما ُأويت إال األنبياء ِمنَ  نيب
  أھـ .» القيامةِ  ومَ ي

  
بت تِ كُ وقد ،   نبوءاته وكذلكوكثيرة ال تكاد تحصى ، ، متواترة  جاءت  معجزات النبيِّ  إن  : ا ثالثً 

الرسول  ومعجزاتِ ، عيم وألبي نُ  ، يھقيالنبوة للب دالئلِ : ، مثل  النبيِّ  معجزاتِ عن المجلدات الضخمة 
 أن المعجزات في الكتابِ أقول  ؛ المعجزاتِ  ھذه بعض ذكرَ ن أأوقبل ، متصل  بسندٍ  معظمھاو،  كثيرٍ  بنِ ال

 اواحدً  الً ولم نجد دلي،  حدوثھا اآلحاد التي ال تثبت وكلھا من أخبارِ , سند واحد متصل ليس لھا المقدس 
ألنھا ؛ ربما ھم يؤمنون بحدوث تلك المعجزات فقط  ؛ بالفعل يثبت قطعاً أن تلك المعجزات قد حدثت

  :ھي اب عليھاجال يُ  أسئلة  وحينھا نسأل, أو الكتب السابقة  ،اجيلِ وردت في األن
  ؟أين سند ھذه الكتب  -1
 ما في ھذه الكتب صحيح ؟كل كيف نثق أن  -2
 من الذي نقل لنا ھذه الكتب ؟ -3
بينما نجد أن ما في إنجيل َمتَّى  ،كيف نثبت مثالً أن َمتَّى الحواري ھو كاتب إنجيل َمتَّى بالفعل  -4

 ؟.....وھل لوقا من حواري المسيح ؟ ...واري َمتَّى ھو كاتبهينفي كون الح
  !؟ ..........األناجيلِ  من كتبةِ  ما ھو االسم الثالثي ألي واحدٍ  -5

 ومتصلة السند اوأكثرھا متواترة معنويً , معجزة  فأل تالتي فاق  النبيِّ  من معجزاتِ  بعضَ  أذكرُ  نواآل
   :منھا 

  .   هأول معجزاتِ  الكريم   القرآنُ  -1
  .مسلمصحيح ، وذلك في  الكلم  جوامعَ  تاه هللاُ آ  -2
 البخاري ، ومسلم  صحيحِ ، وذلك في  له بالرسالة ھادتاوشھ، بين يديه  الجماداتِ  طقِ نُ  -3
 البخاري ، ومسلم صحيح  وذلك في القرآن الكريم ،و،  لهالقمر  اقانشق -4
 .....،قتادة بن النعمان بن عتيك عبد هللا : مثل  ، همن المرضى بدعائه أو بلمس شفى عددا كبيًرا -5
 .مسند أحمد وذلك في   ،حين مّس ضرعھا بيده الشريفة اللبَن  تلد حلبت لمشاة عجوز  -6
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 .البخاري ، ومسلم  صحيح، وذلك في   هنبع من بين أصابعِ  الماءُ   -7
 ... البخاري ومسلم صحيحِ  ، وذلك في  هأصحابِ  أمامونطق  ، حنَّ لفراقه الجذعُ  -8

  ....إليھا  والكتب التي أشرتُ  ، وكتِب السيرة، الصحيحةِ  السنةِ  في كتبِ من ذلك وثبت أكثر 
 

  :منھا ما يلي  أذكرا كثيرة جدً  بعده  تالتي حدثاإلسناد  الصحيحةِ  واألخبارِ  اتِ وءومن النب
 قد وقعو ...ومصر،والقسطنطينية,والعراق ، والشام ،  واليمن ، المقدس  بيتِ  بفتحِ   الصحابةَ  أخبر  -1
  .  به أخبر ما
والذئب على  إلى حضر موت ال يخشى إال هللاَ  من صنعاءَ  حتى يصير الراكبُ  يسود أن األمنَ  أخبر -2

   .  به  وقد وقع ما أخبر، غنمه 
  .كما أخبر    وقد فتحت على يد عليٍّ  ، يومه في غدِ   أن خيبر تفتح على يد عليِّ  أخبر -3
وقسموا ، البالد  تلكن ووقد فتح المسلم، قسمون كنوز ملك فارس وملك الروم أن المسلمين ي أخبر - 4

  .  النبيُّ  م بهما وعدھ وغيره فأخذ سراقة بن مالك  ،  ملوكھا كما أخبروكنوز 
  .  كما أخبر النبيُّ  فوقع  معاويةَ  فقتله أصحابُ  ؛ تقتله الفئة الباغية  أن عمار أخبر  -5
ُ  َرِضيَ  -فماتت, به بعد موته  اأول أھله لحوقً     بنت النبيَّ   أن فاطمةَ  أخبر  -6 بعد ستة أشھر - َعْنھَا هللاَّ

  . ه بعد وفاةً   فكانت أول آل بيت النبيِّ  ؛  من وفاته
 على يده بين فئتين من المسلمين يصلح هللاُ  سيدٌ  - ماعنھ رضي هللاُ  - بن علي أن الحسنَ    أخبر  -7

  .........  خبر بهدث ما أوقد ح، يقتتالن 
أم مريم و....ويعقوبَ  ، وإبراھيمَ ،  ونوحٍ  ، آدمَ عن   حكى ..) األمم السابقة ( الماضي ن أنباءِ عوأخبر 

 ،وعاد  ،وثمود  ،وأصحاب الرس  ، وقوم تبع ،والمؤتفكات  ،وأھل مدين  ،موسى  و المسيح ، والمسيح ،
، ولم يخرج من بين   يكن يعرف القراءة والكتابة لم ايً أم كان  رغم أنه ...لوط  قومو ، وفرعون

حتى ؛   يالً لإال ق أھل الكتابِ  مع حكاياتِ  عنھم ال يتوافق ما حكاه و ؛قط   ولم يركب البحرَ  ، مكةَ  شعابِ 
 أَْنبَاءِ  ِمنْ  تِْلكَ    :قوله على ذلك  ل؛ يدل ويقارن ومن شاء فليقرأ...أخذ منھم   امحمدً  نإ :يقالال 

          . )ھود (  )49( لِْلُمتَّقِينَ  اْلَعاقِبَةَ  إِنَّ  فَاْصبِرْ  ھََذا قَْبلِ  ِمنْ  قَْوُمكَ  َواَل  أَْنتَ  تَْعلَُمھَا ُكْنتَ  َما إِلَْيكَ  نُوِحيھَا اْلَغْيبِ 
   :فعلى سبيل المثال ، أو بأفضل منھا، بمثلھا   جاء محمدُ ال إ زةبمعج جاء نبيُّ  ما : قولأ اوأخيرً 
الموتى  احيأ  المسيحُ  ؛ توصعد إلى السماوا البراقَ  ركبَ   ومحمدٌ  ، الريحَ  ركبَ   سليمانُ 

تكلمت بعد ذلك ثم  ، وطبخت، وقطعت ، لخت وسُ ،بحت في قصة الشاة التي ذُ  وذلك ،كذلك   ومحمدٌ ،
  ...كذلك    ومحمدٌ ،  ىشفى مرض  المسيحُ  .1189بير للطبراني برقم ؛راجع المعجم الك

القرآن (الباقية ھي    التي جاء بھا إال معجزة محمدٍ  المعجزة تلك يموت تموت معه نبًي◌ِ  كلَ  ثم إن
د المعجزة الخالدة الباقية حتى بعا نھإ؛  غيره أو رسول نبيِّ أي فعلھا  عن أي معجزةٍ   ينفرد بھا, )الكريم
  ... هتِ وفا
  

 معجزات أي  لم يثبت للنبيِّ  الكريم نَ آأن القر جدالً  فترضأ ننيأ :يطرح نفسه ھو الً إن ھناك سؤا:ارابعً 
  !؟ المقدس كتابِ الفي  النبوةِ  رِ لمعاييا نظرً   هفھل ھذا يقدح في نبوتِ  ، واحدةٍ  بمعجزةٍ  يأتِ لم   وأنه ،
يقول  )يحيى( ن يوحنا المعمدانأل؛ هفي نبوتِ ال يقدح فھذا   واحدةٍ  عجزةٍ مب  لم يأت محمدٌ إن :لجواب ا

أفضل من نبي "  آخرٍ  وفي موضعٍ  .) 21/26متى " (يوحنا عند الجميع نبي : "  متى نجيلإكاتب   عنه
َفأََتى 41 عدد 10اصحاحيوحنا نجيل إفي ذلك  جاء ؛ واحدةٍ  معجزةٍ ب رغم ذلك لم يأتِ ، و )11/9متى " (
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ا َعْن ھَذا َكاَن َحّقًا«:ُروَن َوَقالُواإَِلْيِه َكِثي ا َلْم َيْفَعْل آَيًة َواِحَدًة، َولِكْن ُكلُّ َما َقاَلُه ُيوَحنَّ َفآَمَن 42. »إِنَّ ُيوَحنَّ
  .َكِثيُروَن ِبِه ُھَناكَ 

متى  نجيلإفي  كذبة كما قال يسوعُ  فقد يفعلھا أنبياءٌ ،  للنبوةِ  اليست شرطً  ن المعجزةَ أ ن األناجيلُ وتبيّ 
ُه َسَيقُوُم ُمَسَحاُء َكَذَبٌة َوأَْنِبَياُء َكَذَبٌة َوُيْعُطوَن آَياٍت َعِظيَمًة َوَعَجاِئَب، َحتَّى ُيِضلُّوا 24عدد 24إصحاح  ألَنَّ

   . َھا أََنا َقْد َسَبْقُت َوأَْخَبْرُتُكمْ 25. َلْو أَْمَكَن اْلُمْخَتاِريَن أَْيًضا
عدد  7إنجيل متى إصحاح ، وذلك في ) الحساب(الدينونة  المسيح يومَ  عُ يسو )األنبياء الكذبة(منھم يتبرأ 

، َياَربُّ : َكِثيُروَن َسَيقُولُوَن لِي فِي ذلَِك اْلَيْومِ 22 أَْنا، َوِباْسِمَك أَْخَرْجَنا َشَياِطيَن، ! َياَربُّ أََلْيَس ِباْسِمَك َتَنبَّ
اٍت َكِثيَرًة؟  ُح َلُھمْ َفِحينَ 23َوِباْسِمَك َصَنْعَنا قُوَّ   !اْذَھُبوا َعنِّي َيا َفاِعلِي اإلِْثمِ ! إِنِّي لَْم أَْعِرْفُكْم َقطُّ : ِئٍذ أَُصرِّ

جاءت التي   المشركون للنبيِّ  سألھاالتي  ةسئلاألتلك أمثال   سه من اليھودِ يسوع نف ُيسألألم : أتساءلو
  ؟ الكريم نِ آفي القر

َفَخَرَج 11 عدد 8مرقس إصحاح إنجيل  في نجد ذلك ؛ يھا إل يجيبھميكن لم  يسوعُ  كانو، بلى  :الجواب 
ُبوهُ  َماِء، لَِكْي ُيَجرِّ يِسيُّوَن َواْبَتَدأُوا ُيَحاِوُروَنُه َطالِِبيَن ِمْنُه آَيًة ِمَن السَّ َد ِبُروِحِه َوَقالَ 12. اْلَفرِّ لَِماَذا «:َفَتَنھَّ

فِيَنَة َوَمَضى 13 »!َلْن ُيْعَطى ھَذا اْلِجيلُ آَيةً : َيْطلُُب ھَذا اْلِجيلُ آَيًة؟ اَْلَحقَّ أَقُولُ َلُكمْ  ُثمَّ َتَرَكُھْم َوَدَخلَ أَْيًضا السَّ
  .إَِلى اْلَعْبرِ 

يجاء  !! " وفاسق شريرٌ  جيلٌ  "  :قال لھم  عن معجزةٍ  لكتبة والفريسيونا سألهولما  ل ذلك ف  متى  إنجي
يَن َقاِئلِينَ ِحيَنِئٍذ أََجاَب َقْوٌم ِمَن اْلكَ 38 عدد 12إصحاح  يِسيِّ ةً «:َتَبِة َواْلَفرِّ َك آَي َرى ِمْن ُد أَْن َن . »َيا ُمَعلُِّم، ُنِري

ِبيِّ «:َفأَجاَب َوَقالَ َلُھمْ 39 يٌر َوَفاِسٌق َيْطلُُب آَيًة، َوالَ ُتْعَطى َلُه آَيٌة إاِلَّ آَيَة ُيوَناَن النَّ   . ِجيلٌ ِشرِّ

بُوهُ، فََسأَلُوهُ أَْن 1د عد 16 إصحاح متى إنجيل من خرٍ آ وفي موضعٍ  وقِيُّوَن لِيَُجرِّ دُّ يِسيُّوَن َوالصَّ َوَجاَء إِلَْيِه اْلفَرِّ
ةٌ : إَِذا َكاَن اْلَمَساُء قُْلتُمْ «:فَأََجاَب َوقَاَل لَھُمْ 2. يُِريَھُْم آيَةً ِمَن السََّماءِ  َماَء ُمْحَمرَّ بَاحِ 3. َصْحٌو ألَنَّ السَّ : َوفِي الصَّ

ةٌ بُِعبُوَسةٍ اْليَْوَم ِشتَ  َماَء ُمْحَمرَّ ا َعالََماُت األَْزِمنَِة ! يَا ُمَراُؤونَ .اٌء ألَنَّ السَّ َماِء، َوأَمَّ تَْعِرفُوَن أَْن تَُميُِّزوا َوْجهَ السَّ
يٌر فَاِسٌق يَْلتَِمُس آيَةً، َوالَ تُْعطَى لَهُ آيَةٌ إاِلَّ آيَةَ يُونَاَن ال4! فاَلَ تَْستَِطيُعونَ    .ثُمَّ تََرَكھُْم َوَمَضى. »نَّبِيِّ ِجيٌل ِشرِّ

إنه  :إن كنت ابن هللا فاطرح نفسك إلى أسفل ألنه مكتوب "  : قائالً له يسوعَ  كذلك لما جرب الشيطانُ 
  .) 7-4/6متى " (مكتوب أيضاً ال تجرب إلھك :  قال له يسوع …يوصي مالئكته بك

  !!منه  انُ المعجزة التي طلبھا الشيطتلك  علم يصن أن يسوعَ  نالحظ 

 – هللاِ  بإذنِ  -صنع المعجزات   ھم ھذه إن األناجيَل  نفَسھا تذكر أن المسيحَ ثم إن األعجب من شبھتِ 
  :نفسه ؛ نجد ذلك في اآلتي  وليس من تلقاءِ 

أََنا 30عدد 5يوحنا إصحاح  إنجيلِ ؛جاء في  يقدر يسوع ال يقدر أن يفعل من نفِسه شيئًا بل بإذن هللاِ  -1
َكَما أَْسَمُع أَِديُن، َوَدْيُنوَنِتي َعاِدلٌَة، ألَنِّي الَ أَْطلُُب َمِشيَئِتي َبلْ َمِشيَئَة اآلِب . أَْن أَْفَعلَ ِمْن َنْفِسي َشْيًئاالَ أَْقِدُر 

 .الَِّذي أَْرَسلَنِي
الكريم  ال يستطيع أن يفعَل من نفِسه شيئًا ؛ بل بإذِن هللاِ يفعل كما أخبر القرآنُ  أن يسوع المسيح نالحظ 
:  هللا بِإِْذنِ  إاِلَّ  بِآيَةٍ  يَأْتِيَ  أَن لَِرُسولٍ  َكانَ  َوَما  ِ◌  )38 الرعد .(  
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ُكلُّ َشْيٍء َقْد ُدفَِع إَِليَّ ِمْن أَبِي، َوَلْيَس أََحٌد 27عدد 11إنجيِل متى إصحاح ويصرح بذلك في موضٍع أخر من 
  .اآلَب إاِلَّ االْبُن َوَمْن أََراَد االْبُن أَْن ُيْعلَِن َلهُ  َيْعِرُف االْبَن إاِلَّ اآلُب، َوالَ أََحٌد َيْعِرفُ 

َفَرَفُعوا اْلَحَجَر َحْيُث 41عدد 11إنجيل يوحنا إصحاح ؛جاء في  بإذن هللا) لَِعاَزر( أحيا الميت يسوع   -2
َك َسِمْعَت لِي، أَيُّھَ «:َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوًعا، َوَرَفَع َيُسوُع َعْيَنْيِه إَِلى َفْوُق، َوَقالَ  َوأََنا 42ا اآلُب، أَْشُكُرَك ألَنَّ

َك فِي ُكلِّ ِحيٍن َتْسَمُع لِي َك أَْرَسْلَتِني. َعلِْمُت أَنَّ   .»َولِكْن ألَْجِل ھَذا اْلَجْمِع اْلَواقِِف قُْلُت، لُِيْؤِمُنوا أَنَّ

ه إلى السماِء ليشكر هللاَ على رفع بصرَ وي،  )لَِعاَزر( كان يدعو هللاَ ليحيه    هأن نالحظ من النصوصِ 
  .. ُمرسل   هبالمعجزات ؛ ليشھد الجمُع  الواقُف على أنه رسول من عند هه لدعائه ، وعلى تأييدِ سماعِ 

إنجيل يوحنا اليوم واألمس  ؛ جاء في  المعترضونإله كما يزعم  إنه:فلم يقولوا ه ، في زمانِ  فھم الناسُ  ھكذا
ا َرأَى14عدد  6إصحاح  بِيُّ اآلِتي إَِلى «:النَّاُس اآلَيَة الَِّتي َصَنَعَھا َيُسوُع َقالُوا َفلَمَّ إِنَّ ھَذا ُھَو ِباْلَحقِيَقِة النَّ

  .  »!اْلَعاَلمِ 

َجالُ اإلِْسَراِئيلِيُّوَن اْسَمُعوا ھِذِه األَْقَوالَ  ":  الرسول بطرس يقول -3 َھا الرِّ اِصِريُّ َرُجلٌ َقْد : أَيُّ َيُسوُع النَّ
اٍت َوَعَجاِئَب َوآَياٍت َصَنَعَھا هللاُ ِبَيِدِه فِي َوْسِطُكْم، َكَما أَْنُتْم أَْيضً َتبَ  ا ْرَھَن َلُكْم ِمْن قَِبِل ِهللا ِبقُوَّ

فعل المسيُح  فعندما ، المسيح عن ونقلته ، اإلنجيلية النصوص أكدته ما وھذا .)22/  2 أعمال(."َتْعَلُمونَ 
 الشياطين خرجأُ  هللاِ  بروحِ  أنا " :قال؛  هنفسِ  إلى ينسبھا ولم ،  هللاِ  عند نم أنھا يؤكد كان المعجزات بعض

  ).11/20 لوقا" ( الشياطينَ  خرجأُ  هللاِ  بإصبعِ  كنت:" وقال ،)12/28متَّى( ."

َوَلْم َيْقِدْر أَْن َيْصَنَع ُھَناَك  5عدد  6في اإلصحاح  إنجيل مرقسمما سبق ھو ما ذكره كاتب  إن األعجبَ ثم 
ُه َوَضَع َيَدْيِه َعَلى َمْرَضى َقلِيلِيَن َفَشَفاُھمْ  ًة َواِحَدًة، َغْيَر أَنَّ     .َوالَ قُوَّ

َفآَمَن ِبِه 31 عدد 7يوحنا إصحاح  إنجيلِ ه ؛ جاء ذلك في معجزاتِ  قلةِ  ه بسببِ في نبوتِ  حتى أن البعض شككَ 
  .»َمَتى َجاَء َيْعَملُ آَياٍت أَْكَثَر ِمْن ھِذِه الَِّتي َعِمَلَھا ھَذا؟أََلَعلَّ اْلَمِسيَح «:َكِثيُروَن ِمَن اْلَجْمِع، َوَقالُوا

ال  كان مؤيًدا من ِقَبِل ِهللا بالمعجزات ، وھذا معتقدنا أنه  إن الثابَت أن يسوَع المسيح :  ◌ُ قلت 
  . نا بإذن ِهللا كما كان من نبيِّ  بله نفسِ  يستطيع أن يفعل معجزة من تلقاءِ 

  

  !نبيُّ تخلو الكتب المقدسة عن البشارة به                                    
  

التوراة وملحقاتھا واألناجيل : السابقة  الكتبَ على أن  وبنوا ھذا الزعم ، ليس برسولٍ   ازعموا أن محمدً 
ُسوَل ا :  هقولِ  وقالوا عن!   هللاِ  برسولِ  خلت من البشارةِ  يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ لنَّبِيَّ األُمِّ

ُم َعلَْيِھُم  َمْكتُوباً ِعنَدھُْم فِي التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل يَأُْمُرھُم بِاْلَمْعُروِف َويَْنھَاھُْم َعِن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَھُمُ  الطَّيِّبَاِت َويَُحرِّ
  ) . 157األعراف(   ...اْلَخبَآئِثَ 

  !؟عندنا  مكتوب أين ھو عندنا اليس مكتوبً 
  !ه ؟بنبوتِ  نوالمسيحيي اليھودِ  من علماءِ له من يشھد و : قائلين لواأثم  س
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 الرد على الشبھة •

 الكريم القرآن أكدت نصوصُ فقد  ؛ ھاال ريب فيثابتة  المقدسةِ  من الكتبِ   ت بالنبيِّ االبشارن إ  :  أوالً 
غم مما بالرُ  ؛ واإلنجيلِ  ،في التوراةِ  السابقين األنبياءِ  كالمِ  في  واألحاديث النبوية وجود البشارة بالنبيِّ 

نبوة  إال أنه ال يزال بھا بعض من دالئلِ , ف يأعني  تحر ؛وتبديلٍ  انٍ ونقص تعرضت له ھذه الكتب من زيادةٍ 
 على  اردً ،  البشارات به   ھذه بعضَ  أقوم بذكر  -  إن شاء هللاُ  -  وھذا ما سوف أثبته  .  هللا رسولِ 
 هللاَ أن ا بأننا نجد علمً  من كتبھم التي يؤمنون بھا وذلك! عندنا ؟مكتوب ا عندنا أين ھو ليس مكتوبً  :قولھم 
 اإلخبار بهأن  بيّن   ِهنبوتِ  وصحةِ ، ه صدقِ  أدلةِ  من أعظمِ  الكتابِ  في كتب أھل ؛   

ُسوَل النَّبِيَّ األُ   :  هللاُ يقول  يَّ الَِّذي يَِجُدونَهُ َمْكتُوباً ِعنَدھُْم فِي التَّْوَراِة َواإِلْنِجيِل يَأُْمُرھُم الَِّذيَن يَتَّبُِعوَن الرَّ مِّ
ُم َعلَْيِھُم اْلَخبَآئِثَ  بِاْلَمْعُروِف َويَْنھَاھُْم َعِن اْلُمنَكِر َويُِحلُّ لَھُمُ    . )157األعراف (  ...الطَّيِّبَاِت َويَُحرِّ

ويتبعون الرسول النيب األمي الذي ال , لرمحة سأكتبها للذين خيافون اهللا وجيتنبون معاصيههذه ا :الميسر في التفسيرِ جاء  
  أھـ .الذي جيدون صفته وأمره مكتوبـَْني عندهم يف التوراة واإلجنيل,  وهو حممد , يقرأ وال يكتب

  :ما يلي ذكر منھا أالبشارات من العھد القديم :  أوالً  

  : البشارة األولى 

» اْقَرْأ ھََذا«: أَْو يُْدفَُع اْلِكتَاُب لَِمْن الَ يَْعِرُف اْلِكتَابَةَ َويُقَاُل لَهُ  12عدد 29إصحاح  إشعياء سفر:  في تجاء
  .  »الَ أَْعِرُف اْلِكتَابَةَ « : فَيَقُولُ 

 ھو ذاوھ,  " لم أتعلم القراءة" أو " ال أعرف القراءة :فيقول  ،اقرأ:يقال له " النص في التراجم اإلنجليزية 
ولكن , "  ال أعرف الكتابةأنا " لك القراءة فيقول  األقرب للصحة فمن غير المعقول أن تطلب من أحدٍ 

  !.  " أنا غير متعلم" أو " ال أعرف القراءة أنا " :  الطبيعي أن يقول
: يَْجھَُل اْلقَِراَءةَ قَائِلِينَ َوِعْنَدَما يُنَاِولُونَهُ لَِمْن 12:  29إشعياء  " : الحياةِ  كتابِ  فالصحيح ما جاء في ترجمةِ 

  ." الَ أَْستَِطيُع اْلقَِراَءةَ : اْقَرْأ ھََذا، يُِجيبُ 
  3رقم ب )بدء الوحي(باب   صحيح البخاريفي  ھذا ما ثبتو

النـَّْوِم، َفَكاَن َال يـََرى  ِى الرُّْؤيَا الصَّاِحلَُة ِيف ِمَن اْلَوحْ  َرُسوُل اللَِّه  َأوَُّل َما بُِدَئ ِبهِ  :، أَنـََّها قَاَلتْ  - ُأمِّ اْلُمْؤِمِننيَ  -َعْن َعاِئَشَة 
َيَتَحنَّثُ  ُرْؤيَا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل فـََلِق الصُّْبِح، ِفيِه ـ َوُهَو التـََّعبُُّد ـ اللََّياِيلَ َذَواِت اْلَعَدِد  مثَُّ ُحبَِّب ِإلَْيِه اْخلََالُء، وََكاَن َخيُْلو ِبَغاِر ِحَراٍء فـَ

َيتَـَزوَُّد ِلِمْثِلَها، َحىتَّ َجاَءُه اْحلَقُّ َوُهَو ِيف َغاِر ِحَراٍء، يـَْنزَِع ِإَىل َأْهِلِه، َويـَتَـَزوَُّد ِلَذِلَك، مثَُّ يـَْرِجُع ِإَىل َخِدَجيَة، َأنْ  قـَْبلَ  َفَجاَءُه اْلَمَلُك  فـَ
َما أَنَا ِبَقاِرٍئ  :قـُْلتُ  .  اقْـَرْأ  :َأْرَسَلِين فـََقالَ  َخَذِين فـََغطَِّين َحىتَّ بـََلَغ ِمينِّ اْجلَْهَد، مثَُّ فَأَ    :قَالَ      " َما أَنَا ِبَقاِرٍئ   "  :قَالَ    .اقْـَرْأ  :فـََقالَ 

َأْرَسَلِين  الثَّاِلَثَة، مثَُّ  فََأَخَذِين فـََغطَِّين   .  َما أَنَا ِبَقاِرئٍ  :فـَُقْلتُ   .اقْـَرْأ  :فـََقالَ  فـََغطَِّين الثَّانَِيَة َحىتَّ بـََلَغ ِمينِّ اْجلَْهَد، مثَُّ َأْرَسَلِين  فََأَخَذِين   . 
َِ    ,     األَْكَرمُ  اْقَرْأ َوَربُّكَ * َخلََق اإِلْنَساَن ِمْن َعلٍَق * الَِّذي َخلََق  اْقَرْأ بِاْسِم َربِّكَ   :   فـََقالَ   ا َرُسوُل اللَِّه فـََرَجَع 

  . ....يـَْرُجُف فـَُؤاُدهُ 
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  :البشارة الثانية 

ا ِمْن َوَسِط إِْخَوِتِھْم ِمْثَلَك، 18عدد  18إصحاح  التثنيةِ  سفرِ في    لموسى   ھي قول الربِّ  أُقِيُم َلُھْم َنِبّيً
َوَيُكوُن أَنَّ اإلِْنَساَن الَِّذي الَ َيْسَمُع لَِكالَِمي الَِّذي 19. َوأَْجَعلُ َكالَِمي فِي َفِمِه، َفُيَكلُِّمُھْم ِبُكلِّ َما أُوِصيِه ِبهِ 

ِبيُّ الَِّذي ُيْطِغي، َفَيَتَكلَُّم ِباْسِمي َكالًَما َلْم أُوِصِه أَْن َيَتَكلََّم ِبِه، أَِو الَِّذي 20. َيَتَكلَُّم ِبِه ِباْسِمي أََنا أَُطالُِبهُ  ا النَّ َوأَمَّ
ِبيُّ َيَتَكلَُّم ِباْسِم آلِ    .  َھٍة أُْخَرى، َفَيُموُت ذلَِك النَّ

إسحاق بداية من  األنبياء من ذريةِ  كلُّ وقد جاء ,  إسماعيل وإسحاق : ھما إبراھيم أن أبناءِ  علوممن الم
الصالة  عليھم جميعا - إسماعيل  نسلِ  منواحده  ولم تأت نبوة ،نھاية بالمسيح, ) إسرائيل ( ابنه يعقوب 

  . - السالم
"  ا من إخوتھمأقيم لھم نبيًّ  :"لموسى  قال هللاُ  حينماف ،أخوة اليھود أوالد إسحاق ؛ رب أوالد إسماعيلفالع
التكوين  سفر ىالرجوع إل ،نلحظ ذلك من خاللِ   إسماعيل فالمقصود من نسلِ , ) ليس منھم (:أي 

الَُثوَن َسَنًة، َوأَْسَلَم ُروَحُه َوَماَت َواْنَضمَّ إَِلى ِمَئٌة َوَسْبٌع َوثَ : َوھِذِه ِسُنو َحَياِة إِْسَماِعيلَ 17عدد 25إصحاح 
  .أََماَم َجِميِع إِْخَوِتِه َنَزلَ . َوَسَكُنوا ِمْن َحِويَلَة إَِلى ُشوَر الَِّتي أََماَم ِمْصَر ِحيَنَما َتِجيُء َنْحَو أَشُّورَ 18. َقْوِمهِ 

  ."أََماَم َجِميِع إِْخَوِتِه َنَزلَ  " الحظن 
 مقبولٍ ھذا غير ال شك أن و ! المسيح ھو ة وءأن المقصود بھذه النب ونمأن المعترضين يزعالعجيب  
  . -  إن شاء هللا -كما سيتقدم معنا  األحوالِ من  حالٍ ب

   " ِمْثلكَ  "يقول  النصُ 
  ؟ محمد  على أم   ة على المسيحِ وءالنبھذه ھل تنطبق : وأتساءل
ال يشبه ، و ايشبه محمدً   موسىف جلية جًدا؛ – عليھما السالم -  المثلية بين موسى و محمدٍ  إن:الجواب
في  بيان ذلك ، وجزء كبير من عقيدتنا ؛ عترضينوذلك من خالِل النظر إلى عقيدِة المأبداً    المسيح
    :اآلتي

  .ولد من أب و أم  موسى -1
  .ولد من أب و أم  محمدٌ 
  ! ولد من أم بال أب   المسيحبينما 

  
  .رسوالً  اكان بشرً   ىموس  -2

  .رسوالً  بشًراكان   محمد
  !! يؤمنون أنه ھو هللا نفسه عترضينمال إنف،   المسيح حالِ  و ھذا بخالفِ 

  
  .له ذرية تو كان، تزوج   موسى  -3

  .له ذرية توكان، تزوج   محمد
  . تكن له ذريةولم ، لم يتزوج  عترضينمال اعتقادحسب ب  المسيحبينما 

  
األمم السابقة و  أخبارو ،األنبياءِ  يحوى قصصَ ؛  ه وحى به منم ا كامالً كتابً  هللاُ  تاهآ  موسى  -4

الطھارة و الصالة و الصيام و المناسك و الذبائح و الحدود و الزواج و  :ثلموالشرائع  ،والوصايا ، القادمة 
  ...الطالق و الميراث و الجھاد
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، و القادمة ، األمم السابقة  أخبارو،  األنبياءِ  يحوى قصصَ  ؛  هبه من موحى ا كامالً كتابً  هللاُ  أتاه   محمدٌ 
الطھارة و الصالة و الصيام و المناسك و الذبائح و الحدود و الزواج و الطالق  :ثلوالشرائع م ،والوصايا 

  ....و الميراث و الجھاد
والمقصود  موسى لشريعةِ  اعً وتاب، بل جاء ببعض الوصايا مكمالً ؛ شريعة  تكن لهلم   المسيحبينما 

الَ َتُظنُّوا أَنِّي ِجْئُت ألَْنقَُض «17عدد 5صحاحإنجيل متى ي إجاء ف ....  وھي بالنبيِّ ، البشارة  :باإلنجيل
اُموَس أَِو األَْنِبَياءَ  لَ . النَّ   .َما ِجْئُت ألَْنقَُض َبلْ ألَُكمِّ

  
  .هلقومِ  كاملةٍ  جديدةٍ  جاء بشريعةٍ   موسى -5

  .للعالمين كاملةٍ  جديدةٍ  جاء بشريعةٍ   محمد
لَ :"قال  المسيح بينما   ." َما ِجْئُت ألَْنقَُض َبلْ ألَُكمِّ

  
  .القدسِ  حدودِ  ى؛ من مصر إلھاجر بقومه من أذى الكافرين  موسى -6

  .المدينةِ  ىإل ؛ من مكةَ  ھاجر بقومه من أذى الكافرين  محمد
 األناجيل نصوصِ  وذلك بحسبِ ، ه ھو نفسه كافين لنصرتِ  عله أتباولم يكن  ، لم يھاجر  المسيحبينما 

).50/  14مرقس " ( وھربوا  تركه الجميعُ ف ":التي منھا

  .امجاھدً  ايً وكان نبًّ ،  السيفَ  حملَ   موسى -7
  .امجاھدً  اوكان نبيًّ ،  السيفَ  حملَ    محمد
  . عترضينالم زعمِ بصلب جاء ليُ   المسيح بينما

  
  . دوابعد أن جاھ األرضَ أتباعه دخل   موسى -8

  .ھو أتباعه وفتحھا بعد أن جاھدَ  دخل األرضَ   محمد
  .رضألم يجاھد ولم يفتح    المسيح بينما

  
  .هعلى أتباعِ  كُ وكان يملِ ،  حكمھا بالشريعة وأقام دولةً ،  هللاِ  سبيلِ  في جاھدَ    موسى -9

  .هوكان يملك على أتباعِ  ، مھا بالشريعةحك و أقام دولةً  ، هللاِ  سبيلِ  فيجاھد    محمد
 ،صليب العلى  شر قتلة ؛ هبل قتله قومُ ه قومِ  على ولم يملك، ولم يقم دولة ، لم يجاھد   المسيحبينما 

  .المنّصرين وذلك بزعم معتقد
  . ه وقھرھمءَ ھزم أعدا  موسى - 10

  .ه وقھرھمءھزم أعدا  محمد
  .عترضونالميزعم كما  الوبً مص ه وقتلوهؤھزمه أعدا  المسيح بينما

  
  .؛ إال المنافقين منھم وضحوا بأنفسھم ،وجاھدوا معه، صره أتباعه ان  موسى - 11

   .إال المنافقين منھم؛  وجاھدوا معه وضحوا بأنفسھم ،صره أتباعه ان  محمد
باعة يھوذا و .)16/ 22لوقا  ( مراتٍ  أنكره بطرس ثالثَ ؛  باعوه وسلموه؛خذله أتباعه   المسيح بينما

  . األناجيلِ  نصوصِ  زعموذلك ب.  )15 / 26متى (لليھود بثالثين من الفضة 
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  . احتى أتم رسالته ثم توفاه مكرمً   حفظه هللاُ   موسى - 12

  . احتى أتم رسالته ثم توفاه مكرمً   حفظه هللاُ    محمد
المقدس  والكتابِ  ، عترضينملا معتقدِ  زعمبوذلك  !  املعونً  امصلوبً  قتل شر قتلةٍ   المسيحبينما 

  .)13/ 3غالطية (
  

  . في األرض نَ فِ مات ودُ  موسى  - 13
  . مات ودفن في األرض  محمد

  . إال بعض المسلمين الجميع إلى اآلن باتفاقِ  ھو حيٌ   المسيحبينما  
  

تدلل على  – عليھما السالم - بين موسى و محمدٍ  التي  ھذه المثليةعن تحكى  جاءت القرآن آيات ثم إن
  :ذلك عدة أدلة منھا

   .)15لمزملا(   إِنَّا أَْرَسْلنَا إِلَْيُكْم َرُسوالً َشاِھداً َعلَْيُكْم َكَما أَْرَسْلنَا إِلَى فِْرَعْوَن َرُسوالً   :  قوله -1
َن اْلِجنِّ   :القرآن  الما سمعو عن الجنِ  احاكيً   ولهق -2 ا  َوإِْذ َصَرْفنَا إِلَْيَك نَفَراً مِّ يَْستَِمُعوَن اْلقُْرآَن فَلَمَّ

نِذِرينَ  ا قُِضَي َولَّْوا إِلَى قَْوِمِھم مُّ قَالُوا يَا قَْوَمنَا إِنَّا َسِمْعنَا ِكتَاباً أُنِزَل ِمن بَْعِد  29َحَضُروهُ قَالُوا أَنِصتُوا فَلَمَّ
قاً لَِّما بَْيَن يََدْيِه يَْھِدي إِلَى اْلَحقِّ َوإِلَ  ْستَقِيمُموَسى ُمَصدِّ    ) . ألحقافا (  30  ى طَِريٍق مُّ

 من بعد عيسى أنزل  اولم يقولو ،  أنزل من بعد موسى اكتابً  انھم سمعوأ الجنِ  نالحظ من قوِل◌ِ 
محتوى ل شموليةِ وال لما وجدوه من المثليةِ  انظرً   موسى إلى أشارواولكن ، بعد التوراة  اإلنجيلَ أن ب اعلمً 
  .وبين توراة موسى  .... و الشرائعِ  العقائدِ و ن من القصصِ آالقر

 أُولَئِكَ  َوَرْحَمةً  إَِماًما ُموَسى ِكتَابُ  قَْبلِهِ  َوِمنْ  ِمْنهُ  َشاِھدٌ  َويَْتلُوهُ  َربِّهِ  ِمنْ  بَيِّنَةٍ  َعلَى َكانَ  أَفََمنْ  :  قوله -3
 النَّاسِ  أَْكثَرَ  َولَِكنَّ  َربِّكَ  ِمنْ  اْلَحقُّ  إِنَّهُ  ِمْنهُ  ِمْريَةٍ  فِي تَكُ  فاََل  ْوِعُدهُ مَ  فَالنَّارُ  اأْلَْحَزابِ  ِمنَ  بِهِ  يَْكفُرْ  َوَمنْ  بِهِ  يُْؤِمنُونَ 

  ) .ھود (  )17( يُْؤِمنُونَ  اَل 
ُلو {  القرآن وهي املؤمنون أو  النيب وهو}  رَّبِّهِ  مِّن{  بيان}  بـَيـَِّنةٍ  على َكانَ  َأَفَمن{  : جاء في تفسير الجاللين }  هُ َويـَتـْ

 له شاهد التوراة}  موسى كتاب{  القرآن :أي}  قـَْبِلهِ  َوِمن{  جربيل وهو اهللا من :أي}  ِمْنهُ {  بصدقه له}  َشاِهدٌ {  يتبعه
 فلهم بالقرآن :أي}  ِبهِ  يـُْؤِمُنونَ {  بينة على كان من :أي}  أولئك{  ال كذلك؟ ليس كمن ، حال ؟}  َوَرْمحَةً  َإَماًما{  أيضاً 
 ِمن احلق ِإنَّهُ {  القرآن من}  ِمْنهُ {  شك}  ِمْريَةٍ  ِيف  َتكُ  َفالَ  َمْوِعُدهُ  فالنار{  الكفار مجيع}  األحزاب ِمنَ  ِبهِ  َيْكُفرْ  َوَمن{  اجلنة
  أھـ .} يـُْؤِمُنونَ  الَ {  مكة أهل :أي}  الناس َأْكثـَرَ  ولكن رَّّبكَ 

 ظَلَُموا الَِّذينَ  لِيُْنِذرَ  َعَربِيًّا لَِسانًا ُمَصدِّقٌ  ِكتَابٌ  َوھََذا َوَرْحَمةً  إَِماًما ُموَسى ِكتَابُ  قَْبلِهِ  َوِمنْ   :  قوله -4
  .)األحقاف (  )12( لِْلُمْحِسنِينَ  َوبُْشَرى

 نحاال به للمؤمنني}  َوَرْمحَةً  َإَماًما{  التوراة :أي}  موسى ِكَتابُ {  القرآن :أي}  قـَْبِلهِ  َوِمن{  : نليجاء في تفسير الجال
}  ظََلُمواْ  الذين لُِّينِذرَ {  مصّدق يف الضمري من حال}  َعَربِّياً  لَِّساناً {  قبله للكتب}  مَُّصّدقٌ  كتاب{  القرآن :أي}  وهذا{ 

  أھـ. املؤمنني}  لِّْلُمْحِسِننيَ  ُبْشَرىً {  هو}  و{  مكة مشركي
  
   
   موسى ألن ذلكو، يما قصة موسى الس   هلتثبت فؤاد؛  األنبياءِ  بقصصِ  تنزلت القرآنِ  آياتُ  -5
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 هفي  جاء ذكره ؛ الكريمِ  القرآنِ  في ااألنبياء ذكرً  فقد كان أكثرَ   هللاِ  برسولِ ا أقرب األنبياء شبھً كان 
وھذا من ، ه قومِ  و سياسةِ ، الكافرين  مجاھدةِ  فيه ويتعلم من سيرتِ ،   هللاِ  ليتأسى به رسولُ مرة ؛  136
  :عدة مواضع منھا فيجاء ذلك  ؛  العليم الحكيمُ  القرآنزل نّ مُ  حكمةِ 

أَهُ  ُموَسى آََذْوا َكالَِّذينَ  تَُكونُوا اَل  آََمنُوا الَِّذينَ  أَيُّھَا يَا  :  قوله  -1 ُ  فَبَرَّ ا هللاَّ ِ  ِعْندَ  َوَكانَ  قَالُوا ِممَّ  َوِجيھًا هللاَّ
َ  اتَّقُوا آََمنُوا الَِّذينَ  أَيُّھَا يَا) 69(  يُِطعِ  َوَمنْ  ُذنُوبَُكمْ  لَُكمْ  َويَْغفِرْ  أَْعَمالَُكمْ  لَُكمْ  يُْصلِحْ ) 70( َسِديًدا قَْواًل  َوقُولُوا هللاَّ

 َ    ).األحزاب(  )71( َعِظيًما فَْوًزا فَازَ  فَقَدْ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ
  .)108البقرة(  قَْبلُ  أَْم تُِريُدوَن أَن تَْسأَلُوْا َرُسولَُكْم َكَما ُسئَِل ُموَسى ِمن   : هقول -2
  

 َعَلى أُْنِزلَ  الَِّذي النَّاُموسُ  َهَذا " :الوحيِّ قال  بخبرِ   هللاِ  نوفل حين أخبره رسولُ  بنُ  أول ما قاله ورقةُ  ثم إن
  . 231صحيح مسلم رقم " .   ُموَسى

 اهللاِ  يا رسولَ ": وا قال،  حنين غزوةِ  ھم إلىطريقِ  في  هللا المسلمين الجدد مع رسولِ  و ما وقع من بعضِ 
سدرة يعكفون حولھا، ويعلقون بھا أسلحتھم يدعونھا ذات  كان للكفارِ  ؛ " اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط

اجعل لنا إهلاً كما هلم  : أكرب، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا إسرائيل ملوسى اهللاُ :"  فقال  ،يتباركون بھا  أنواط
  .20892مسنده برقم رواه أمحد يف ".  م قوم جتهلون، لرتكنب سنن من كان قبلكمإنك: آهلة، قال

و قال ،  او غضبً  اتغير وجھه حزنً ، ه عدلِ  فيوه ماتھو  هللاِ  رسولِ  فيالمنافقين  و كذلك لما تكلم بعضُ  
  .3934 مسنده برقمرواه أمحد يف . "موسى أوذي بأكثر من هذا فصرب رحم اهللاُ " 
  

: ھمبقولِ   ا عاب المنافقون عليً  ،  عليَّ  واستخلف على المدينةِ ، تبوك  لغزوةِ   نبيُّ الولما خرج 
 َتُكونَ  َأنْ  تـَْرَضى َأَال "  :  له لاق،  بذلك   فلما أخبره عليُّ  ، استثقال منه لعليِّ  والصبيانِ  مع النساءِ  هخلّفَ 
  . 4064رقم صحيح البخاري ".بـَْعِدي َنِيبٌّ  لَْيسَ  أَنَّهُ  ِإالَّ  ُموَسى ِمنْ  َهاُرونَ  ِمبَْنزَِلةِ  ِمينِّ 

ا ردً  األسود بنُ  رد المقدادُ  ؛ المشركين يوم بدر مقاتلةِ  أمرِ  في   هأصحابَ   وكذلك لما استشار النبيُّ 
وذلك في  ،ا لتشابه المثلية في الموقف نظرً  موسى  ه ليسوا كالمنافقين من قومِ ن فيه أن أصحابَ بيّ  جميالً 

 ِإَيلَّ  َأَحبُّ  َصاِحَبهُ  َأُكونَ  َألَنْ  َمْشَهًدا اْألَْسَودِ  ْبنِ  اْلِمْقَدادِ  ِمنْ  َشِهْدتُ  :عن ابن مسعود قال  3658البخاري برقم  صحيح 
 َوَلِكنَّا } فـََقاِتَال  َورَبُّكَ  أَْنتَ  اْذَهبْ { :ُموَسى قـَْومُ  قَالَ  َكَما نـَُقولُ  َال  :فـََقالَ  اْلُمْشرِِكنيَ  َعَلى َيْدُعو َوُهوَ   النَِّيبَّ  أََتى ِبهِ  ُعِدلَ  ِممَّا

   .يـَْعِين قـَْوَلهُ  َوَسرَّهُ  َوْجُههُ  َأْشَرقَ   النَِّيبَّ  فـََرأَْيتُ  َوَخْلَفكَ  َيَدْيكَ  َوبـَْنيَ  ِمشَاِلكَ  َوَعنْ  َميِيِنكَ  َعنْ  نـَُقاِتلُ 
مسنده يف  رواه أمحدُ  "هذه األمة  رعونُ مات ف"  :  قال رسول هللا ،بدر الكبرى غزوةِ  فيجھل  يتل أبو حين قُ 

   .الذي حارب موسى  مصرَ  ا بفرعونَ بھً شوذلك ت ،4025برقم 
ه إلى ربِ    هللاِ  يرد رسولَ  الذيكان ؛  عت الصلوات خمسين صالةرّ وشُ ،   هللاِ  عرج برسولِ و عندما أُ 
  ھو موسى فظل يتردد بين هللا  هبينو   ِهللاِ  لتصل الصلوات بفضل  و  العددِ  في خمسٍ  إلى

 في هللا  حاالً برسولِ  ألنه أشبه الناسِ ؛ بذلك دون غيره   و إنما أختص بموسى ؛األجرِ  فيخمسين 
يا محمد وهللا لقد راودت " أثناء ذلك  في  لذا قال ھو نفسه ؛ و تجربة حكم قومه بھا ، بالشريعةِ  اإلتيانِ 

  ". وا، فتركوهبني إسرائيل قومي على أدنى من ھذا، فضعف
  .ھافي إثباتِ  ال تقبل المزايدة و المماراةِ  و موسى  ،  محمدٍ  هللاِ  أن المثلية بين رسولِ  : الخالصة
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مقروًء  القرآنوھذه إشارة إلى نزول  " فِي فَِمِه فَيَُكلُِّمُھْم بُِكلِّ َما أُوِصيِه بِهِ  َوأَْجَعُل َكالِمي"  ثم يقول النصُ  
  ال يؤمن به إال المسلمون الذي اللفظي الوحي، وداللة على   الكريم األمي النبي هللاِ  على لسان رسولِ 

  ). النجم (  4 إِْن ھَُو إاِلَّ َوْحٌي يُوَحى 3َوَما يَنِطُق َعِن اْلھََوى :  قال 
ْك بِِه لَِسانََك لِتَْعَجَل بِهِ    : و قال    ) . القيامة(  17 َوقُْرآنَهُ  إِنَّ َعلَْينَا َجْمَعهُ  16إن  اَل تَُحرِّ

 في األناجيل األربع بين اربة ضوحكايات مت، كالم بالمعنى  إالكتبھم  فيال يوجد ف وأما بالنسبة للمعترضين
    ...المسيح  أقوالِ عن  الوقائعنفس 

و ھذه  ". تََكلَُّم بِِه بِاْسِمي أَنَا أُطَالِبُهُ َويَُكوُن أَنَّ اإِلْنَساَن الَِّذي الَ يَْسَمُع لَِكالَِمي الَِّذي يَ "  :ثم يقول النصُ 
ومن عارضه حتى فتح ، ه ھزم قومَ ؛  نا كما كان من نبيِّ  ، عليھم الخزيووقوع  ، هألعدائِ قھره  إلىإشارة 

  :تدلل على ذلك أدلة منھا ...له  هللاُ 
ِ َوالَ بِ   :  قوله -1 ّ َم ّهللاُ َوَرُسولُهُ َوالَ يَِدينُوَن قَاتِلُوْا الَِّذيَن الَ يُْؤِمنُوَن بِا ُموَن َما َحرَّ اْليَْوِم اآلِخِر َوالَ يَُحرِّ

  ).29لتوبةا(   ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكتَاَب َحتَّى يُْعطُوْا اْلِجْزيَةَ َعن يٍَد َوھُْم َصاِغُرونَ 
ِ َوالَّذِ   :  قوله -2 ُسوُل هللاَّ ٌد رَّ   ). 29الفتح(  يَن َمَعهُ أَِشدَّاء َعلَى اْلُكفَّاِر ُرَحَماء بَْينَھُمْ ُ◌مَحمَّ
ُسوَل ِمن بَْعِد َما تَبَيََّن لَھُُم الھَُدى لَن يَضُ   :  قوله -3 ِ َوَشاقُّوا الرَّ وا َعن َسبِيِل هللاَّ وا إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا َوَصدُّ رُّ

َ َشْيئاً َوَسيُْحبِطُ أَْعَمالَ     ).32حمدم(   ھُمْ هللاَّ
َ َوَرُسولَهُ أُْولَئَِك فِي األََذلِّينَ    : قوله -4 وَن هللاَّ   ).20المجادلة( إِنَّ الَِّذيَن يَُحادُّ
  .4869 مسنده برقمرواه أمحد يف " .وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري" :   قال - 5
هللا  محتى أشھدھ والم يتوفو ، بأيديھم األرضِ معالم  وارحتى غي  الكرامِ  و للصحابةِ   هلنبيِّ  مكن هللاُ  -6

  ...  بفضله ادين هللا أفواجً  فييدخلون  الناسَ رأوا و ،و فتحه ، نصره 
  

ا النَّبِيُّ الَِّذي يُْطِغي، فَيَتََكلَُّم بِاْسِمي َكالًَما لَْم أُوِصِه أَْن يَتََكلََّم بِِه، أَوِ  " : و أخيراً يقول النصُ  الَِّذي يَتََكلَُّم  َوأَمَّ
  " بِاْسِم آلَِھٍة أُْخَرى، فَيَُموُت ذلَِك النَّبِيُّ 

:   قال ؛ ه غير منقوصةولم يتوفه إال بعدما أكمل رسالتَ ،  ه قد حفظه ربُّ   هللاِ  أن رسولَ  من المعلومِ 
 َوَرضِ  اْليَْوَم أَْكَمْلُت لَُكْم ِدينَُكْم َوأَْتَمْمُت َعلَْيُكْم نِْعَمتِي ً   ).3المائدة (  يُت لَُكُم اإِلْسالََم ِدينا
 شيء ليس إنه ":  اهللا رسول قال:  قال  مسعودٍ  بنِ  اهللاِ  عبدِ  عن  9989 اإلميان للبيهقي برقم شعبِ  فيجاء و 

 يتكم قد إال اجلنة من ويباعدكم ، النار من يقربكم شيء وليس ، به أمرتكم قد إال النار من ويباعدكم ، اجلنة من يقربكم
 حيملنكم وال ، الطلب يف  وأمجلوا اهللا فاتقوا ، رزقها تستويف حىت نفس متوت لن أنه روعي يف نفث األمني الروح وأن ، عنه

  ." بطاعته إال اهللا عند ما يدرك ال فإنه ، اهللا مبعاصي تطلبوه أن الرزق استبطاء
  

  :البشارة الثالثة
ِھَي اْلَبَرَكُة الَِّتي َباَرَك بَِھا ُموَسى، َرُجلُ ِهللا، َبِني إِْسَراِئيلَ  َوھِذهِ 1عدد 33إصحاح  سفر التثنيةجاء في  

بُّ ِمْن ِسيَناَء، َوأَْشَرَق َلُھْم ِمْن َسِعيَر، َوَتأْلألَ ِمْن َجَبِل َفاَراَن، َوأََتى ِمْن ِرْبَواِت «: َفَقالَ 2َقْبلَ َمْوِتِه،  َجاَء الرَّ
  .َناُر َشِريَعٍة َلُھمْ اْلقُْدِس، َوَعْن َيِميِنِه 
 )ھداية الحيارى في أجوبة اليھود والنصارى:(جميالً في كتابه  تعليقًا ا على النصِ قً ليقول ابُن القيم مع

 فاران جبال من وظهر ساعري من وجتلى سيناء من اهللاُ  اقبل اخلامس السفر يف التوراة يف قال الثاين الوجه فصل يف: قائالً 
 وهو سينا من فمجيئه  حممد ونبوة عيسى ونبوة موسى نبوة الثالثة للنبوات متضمنة وهذه ميينه نع االظهار ربوات ومعه
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 قرية وساعري املقدس بيت من املسيح مظهر هو ساعري من وجتليه نبوته عن إخبار عليه ونبأه موسى عليه اهللا كلم الذي اجلبل
 بعدها املسيح ونبوة الصبح مبجيء موسى نبوة سبحانه وشبه مكة يه وفاران املسيح بنبوة بشارة وهذه اليوم إىل هناك معروفة
 اهللا فان سواء به أخرب كما األمر ووقع اآلفاق يف ضوءها وظهور الشمس باستعالت األنبياء خامت ونبوة وضيائه بإشراقه
 وطبق واستعلن الضياء وكمل املسيح بنبوة واإلشراق الضياء وزاد بنبوته فجره فاضاء الكفر ليل موسى بنبوة صدع سبحانه
 ذكرها نظري البشارة هذه عليها اشتملت اليت الثالثة النبوات هذه وذكر - عليهم وسالمه اهللا صلوات - حممد بنبوة األرض
 والتين منها خرجوا اليت وأرضهم األنبياء هؤالء أمكنة فذكر األمني البلد وهذا سينني وطور والزيتون التني سورة أول يف

  اهللا كلم الذي اجلبل سينني وطور املسيح مظهر هي اليت املقدسة األرض وهي وأرضهما منبتها ما املرادو  والزيتون
 فهذه - عليهم وسالمه اهللا صلوات- حممد نبوة مظهر هي اليت منهآو  اهللا حرم مكة األمين البلد وھذا نبوته مظهر فهو
 وحتريفهم تهم من ببدع هذا وليس احلجاز أرض وليست الشام أرض هي فاران اليهود قالت سواء الثالثة تلك نظري الثالثة
 فاران برية يف إمساعيل وأقام ولفظها التوراة نطقت هكذا فاران برية يف سكن أباه فارق ملا إمساعيل أن التوراة يف وعندهم

 تنزل نبوة التوراة ضمنتت فقد إمساعيل آلل مسكن فاران أن الكتاب أهل علماء يشك وال جرهم من امرأة أمه كحتهنأو 
كما  واجلبل السهل ميلؤا حىت وأتباعه أمته انتشار وتضمنت إمساعيل ولد من عظيم على تنزل نبوة وتضمنت فاران بأرض
 ولد أشرف على بفاران نزلت اليت  حممد نبوة هي هذه أن أصال شبهة هذا بعد يبق ومل -تعاىل اهللا شاء نإ- سنذكره
م التوراة نطقت الذي الشعب على يكثر وال واجلبل السهل أتباعه ومأل ونورا ضياء األرض مألت حىت إمساعيل  عادموا بأ
م فيهم التوراة ولفظ معاند مكابر وجاحد بذلك جاهل إىل ينقسموا والفطانة الرأي  فطانة فيهم وليس الرأي عادم لشعب أ
 وهل قبلها النبوتني ظهور فوق وظهرت الشمس ضياء ءاستعال فاستعلت الشام من خرجت نبوة أي املكابرين هلؤالء ويقال
   أهـ.املغرب من طلعت بل ويقول ويكابر فيغالط الشرق من طلعت قد الشمس يرى من مكابرة مبنزلة إال هذا

  
  :ما يلي منھا  ذكرأ البشارا ت من العھد الجديد: ا ثانيً 

 : في اآلتي  أخبر عنه المسيح الذي  ھو المعزي  محمدٌ   -1
ا اآلَن َفأََنا َماٍض إَِلى الَِّذي أَْرَسَلِني، َوَلْيَس أََحٌد ِمْنُكْم َيْسأَلُنِي«5 عدد16يوحنا  إنجيل   -1  أَْيَن : َوأَمَّ

ُه َخْيٌر َلُكمْ : لِكنِّي أَقُولُ َلُكُم اْلَحقَّ 7. لِكْن ألَنِّي قُْلُت َلُكْم ھَذا َقْد َمألَ اْلُحْزُن قُلُوَبُكمْ 6َتْمِضي؟  ُه  إِنَّ أَْن أَْنَطلَِق، ألَنَّ
ي، َولِكْن إِْن َذَھْبُت أُْرِسلُُه إَِلْيُكمْ  ٍة 8. إِْن َلْم أَْنَطلِْق الَ َيأِْتيُكُم اْلُمَعزِّ ُت اْلَعاَلَم َعلَى َخِطيَّ َوَمَتى َجاَء َذاَك ُيَبكِّ

   .َوَعَلى ِبّر َوَعَلى َدْيُنوَنةٍ 
ًيا 16ِحبُّوَنِني َفاْحَفُظوا َوَصاَياَي، إِْن ُكْنُتْم تُ «15 عدد14يوحنا إنجيل  -2 َوأََنا أَْطلُُب ِمَن اآلِب َفُيْعِطيُكْم ُمَعزِّ

ا 17آَخَر لَِيْمُكَث َمَعُكْم إَِلى األََبِد،  ُه الَ َيَراهُ َوالَ َيْعِرفُُه، َوأَمَّ ُروُح اْلَحقِّ الَِّذي الَ َيْسَتِطيُع اْلَعاَلُم أَْن َيْقَبلَُه، ألَنَّ
ُه َماِكٌث َمَعُكْم َوَيُكوُن فِيُكمْ أَْنتُ   ............إِنِّي آتِي إَِلْيُكمْ . الَ أَْتُرُكُكْم َيَتاَمى18. ْم َفَتْعِرفُوَنُه ألَنَّ

رُ 26 وُح اْلقُُدُس، الَِّذي َسُيْرِسلُُه اآلُب ِباْسِمي، َفُھَو ُيَعلُِّمُكْم ُكلَّ َشْيٍء، َوُيَذكِّ ي، الرُّ ا اْلُمَعزِّ ْم ِبُكلِّ َما قُْلُتُه كُ َوأَمَّ
 .َلُكمْ 
، الَِّذي ِمْن «26عدد 15يوحنا إنجيل  -3 ي الَِّذي َسأُْرِسلُُه أََنا إَِلْيُكْم ِمَن اآلِب، ُروُح اْلَحقِّ َوَمَتى َجاَء اْلُمَعزِّ

  . ِعْنِد اآلِب َيْنَبِثُق، َفُھَو َيْشَھُد لِي
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. يَرًة أَْيًضا ألَقُولَ َلُكْم، َولِكْن الَ َتْسَتِطيُعوَن أَْن َتْحَتِملُوا اآلنَ إِنَّ لِي أُُموًرا َكثِ «12عدد 16يوحنا  إنجيل -4
ُه الَ َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسهِ 13 ، ألَنَّ ، َفُھَو ُيْرِشُدُكْم إَِلى َجِميِع اْلَحقِّ ا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح اْلَحقِّ ، َبلْ ُكلُّ َما َيْسَمُع َوأَمَّ

  .ُيْخِبُرُكْم ِبأُُموٍر آِتَيةٍ َيَتَكلَُّم ِبِه، وَ 
  
  :؛جاء ذلك في اآلتي،وھذه بشارة له  شھد للمسيح ي  محمدٌ  -2
الَِّذي َيْشَھُد لِي ُھَو آَخُر، 32. إِْن ُكْنُت أَْشَھُد لَِنْفِسي َفَشَھاَدِتي َلْيَسْت َحّقًا«31 عدد5إنجيل يوحنا إصحاح   -1

  . ِتي َيْشَھُدَھا لِي ِھَي َحقَوأََنا أَْعَلُم أَنَّ َشَھاَدَتُه الَّ 
ھذا  ، نه ولد زنا والعياذ باأبواتھموه ، فقد أنكره اليھود  ھو الوحيد الذي شھد للمسيح   محمدٌ 

َنا َلْم ُنوَلْد ِمْن ِزًنا«:َفَقالُوا َلهُ . »أَْنُتْم َتْعَملُوَن أَْعَمالَ أَِبيُكمْ  41 عدد 8صحاحإيوحنا نجيل إمن  واضحٌ  َنا لَ . إِنَّ
 .»أٌَب َواِحٌد َوُھَو هللاُ 

 أنه نبي هللا حقٍ  شھادةَ  ماوشھد لھ ،التھمة تلك  ه منوأمَ  عيسى  المسيحَ  يبرئ  بقرآنٍ   جاء الرسولُ  
  ...وأن أمه صديقة ، ورسوله  وعبده
وُع أََجاَب َيسُ 14عدد8نجيل يوحنا اإلصحاح إ في ،وذلك ..إن يسوع يقول في نٍص آخر شھادتي حق: قيل إن

ا أَْنُتْم َفالَ . َوإِْن ُكْنُت أَْشَھُد لَِنْفِسي َفَشَھاَدِتي َحق، ألَنِّي أَْعَلُم ِمْن أَْيَن أََتْيُت َوإَِلى أَْيَن أَْذَھبُ «:َوَقالَ َلُھمْ  َوأَمَّ
  .َتْعَلُموَن ِمْن أَْيَن آِتي َوالَ إَِلى أَْيَن أَْذَھبُ 

   ! ليھم بيانهالتناقض فالواجب ع إن ھذا من بابِ :  ◌ُ قلت 
  
، 13 عدد16 اإلصحاحفي نجيل يوحنا إ  -2 ، َفُھَو ُيْرِشُدُكْم إَِلى َجِميِع اْلَحقِّ ا َمَتى َجاَء َذاَك، ُروُح اْلَحقِّ َوأَمَّ

ُه الَ َيَتَكلَُّم ِمْن َنْفِسِه، َبلْ ُكلُّ َما َيْسَمُع َيَتَكلَُّم ِبِه، َوُيْخِبُرُكْم ِبأُُموٍر آِتَيةٍ    .  ألَنَّ
فھو ال  ؛ أن ھناك من سيأتي بعده ليرشدھم إلى الحقِ  أخبرھم  المسيحَ أن  إن المالحظ من النصِ : ◌ُ قلت 

بر فھو الُمخِ  هللا وھذا ال ينطبق إلى على رسولِ  ، ويخبر بأمور آتيه،بل كما يسمع يتكلم ، من نفسه  يتكلم
 َعلََّمهُ ) 4( يُوَحى َوْحيٌ  إاِلَّ  ھُوَ  نْ إِ   : ه عن نبيِّ  يقو ل  ؛ وال يخبر بغير ما يسمع، ه ما يسمعه عن ربِّ 

   ، ) النجم(  )5( اْلقَُوى َشِديدُ 
 فَْليَْعَملْ  َربِّهِ  لِقَاءَ  يَْرُجو َكانَ  فََمنْ  َواِحدٌ  إِلَهٌ  إِلَھُُكمْ  أَنََّما إِلَيَّ  يُوَحى ِمْثلُُكمْ  بََشرٌ  أَنَا إِنََّما قُلْ  : ه لنبيِّ  ويقول 

  ).الكھف (  )110( أََحًدا َربِّهِ  بِِعبَاَدةِ  يُْشِركْ  َواَل  َصالًِحا َعَماًل 
ذكر أو ، ئل النبوة للبيھقي وغيرهكتاب  دال وھي ثابتة في ، وحدثت كما تنبأ  ، بأمور آتية وقد أخبر 

  : ما يلي   منھا
وقد وقع  ...،والقسطنطينيةومصر,بفتِح بيِت المقدس ، واليمن  ، والشام ، والعراق  الصحابةَ  أخبر  -1

  . ما أخبر به 
أن األمَن يسود حتى يصير الراكُب من صنعاَء إلى حضر موت ال يخشى إال هللاَ والذئب على  أخبر -2

  .   غنمه ، وقد وقع ما أخبر به 
  .كما أخبر    في غِد يومه،  وقد فتحت على يد عليٍّ   أن خيبر تفتح على يد عليِّ  أخبر -3
أن المسلمين يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم ، وقد فتح المسلمون تلك البالد ، وقسموا  خبرأ - 4

  .  وغيره ما وعدھم به النبيُّ  ، فأخذ سراقة بن مالك   ملوكھا كما أخبروكنوز 
  . فوقع كما أخبر النبيُّ   تقتله الفئة الباغية ؛ فقتله أصحاُب معاويةَ   أن عمار أخبر  -5
ُ  َرِضيَ  -فماتت, أول أھله لحوقًا به بعد موته     بنت النبيَّ   أن فاطمةَ  أخبر  -6 بعد ستة أشھر - َعْنھَا هللاَّ

  . ؛ فكانت أول آل بيت النبيِّ  وفاةً بعده   من وفاته
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ين سيٌد يصلح هللاُ على يده بين فئتين من المسلم - رضي هللاُ عنھما -أن الحسَن بن علي    أخبر  -7
  .........  وقد حدث ما أخبر به، يقتتالن 

  
  .الصادق األمينھو   محمد -3
َماَء َمْفُتوَحًة، َوإَِذا َفَرٌس أَْبَيُض َواْلَجالُِس 11عدد 19 إصحاح ييوحنا الالھوت رؤياجاء في   ُثمَّ َرأَْيُت السَّ

  . َحاِربُ َعَلْيِه ُيْدَعى أَِميًنا َوَصاِدًقا، َوِباْلَعْدِل َيْحُكُم َويُ 
وكان يركب ،له  تحت السماءُ حيث فُ ؛  نا والمعراج لنبيِّ  اإلسراءِ  ىإل فيه إشارةٌ  إن ھذا النصَ :  ◌ُ قلت

كانوا يسمون ف ؛ مشركي وكفار قريشبذلك عند  وھو الصادق األمين  المعروف،  )فرس ابيض (البراق
  :هللا بقولِ   فقد جاء؛  دل بين الناسِ نه يحكم بالعأوال شك  ، األمين بالصادقِ  قبل البعثةِ   الرسولَ 

َ  إِنَّ  وا أَنْ  يَأُْمُرُكمْ  هللاَّ َ  إِنَّ  بِاْلَعْدلِ  تَْحُكُموا أَنْ  النَّاسِ  بَْينَ  َحَكْمتُمْ  َوإَِذا أَْھلِھَا إِلَى اأْلََمانَاتِ  تَُؤدُّ ا هللاَّ  إِنَّ  بِهِ  يَِعظُُكمْ  نِِعمَّ
 َ   .) النساء (  )58( بَِصيًرا َسِميًعا َكانَ  هللاَّ

في صحيحه  رواه مسلمٌ  ." َأْعِدلْ  ملَْ  ِإنْ  َوَخِسْرتُ  ِخْبتُ  َقدْ  َأْعِدلْ  ملَْ  ِإنْ  يـَْعِدلُ  َوَمنْ  َويـَْلكَ :"  اْلُخَوْيِصَرةِ لذي   وقال
  .  1765برقم
... ..نه نصرة المستضعفين ،والدفاع عن دي:  ،مثل العدل الذي يحبه هللاُ  تحقيقِ  في سبيلِ   يحارب  وكان

  .والبشارات كثيرة  في الكتاب المقدس 
 نبينفى خروج يال المقدس  الكتابَ أن  ھي،  الخطورةِ  غايةِ  في ھامةٍ  بحقيقةٍ  المعترضينكر ذّ نُ  : تنبه ھام

 بعد نبيُّ إمكانية خروج لتؤكد  جيلانإلنصوص افقد وردت  ، خالف ذلك تماًمال الثابت ب  بعد المسيح
  : منھا  المسيح

ِاْحَتِرُزوا ِمَن األَْنِبَياِء اْلَكَذَبِة الَِّذيَن َيأُْتوَنُكْم ِبِثَياب «15عدد 7نجيل متى إصحاح إفي   قول المسيح -1
ُھْم ِمْن َداِخل ِذَئاٌب َخاِطَفةٌ  ْوِك ِعَنًبا، أَوْ . ِمْن ِثَماِرِھْم َتْعِرفُوَنُھمْ 16! اْلُحْمالَِن، َولِكنَّ ِمَن  َھلْ َيْجَتُنوَن ِمَن الشَّ

ُة َفَتْصَنُع أَْثَماًرا َرِديَّ 17اْلَحَسِك ِتيًنا؟  ِديَّ َجَرةُ الرَّ ا الشَّ َدًة، َوأَمَّ َدٍة َتْصَنُع أَْثَماًرا َجيِّ الَ 18ًة، ھَكَذا ُكلُّ َشَجَرٍة َجيِّ
ٌة أَنْ  ًة، َوالَ َشَجَرةٌ َرِديَّ َدةٌ أَْن َتْصَنَع أَْثَماًرا َرِديَّ َدةً  َتْقِدُر َشَجَرةٌ َجيِّ ُكلُّ َشَجَرٍة الَ َتْصَنُع 19. َتْصَنَع أَْثَماًرا َجيِّ

ارِ  ًدا ُتْقَطُع َوُتْلَقى فِي النَّ  .َفإًِذا ِمْن ِثَماِرِھْم َتْعِرفُوَنُھمْ 20. َثَمًرا َجيِّ
قُوا ُكلَّ ُروٍح، بَ  1عدد  4إصحاح : األولى رسالة يوحنا كاتبقول   -2 اُء، الَ ُتَصدِّ َھا األَِحبَّ ِل اْمَتِحُنوا أَيُّ

ُكلُّ ُروٍح : ِبھَذا َتْعِرفُوَن ُروَح هللاِ 2. َھلْ ِھَي ِمَن ِهللا؟ ألَنَّ أَْنِبَياَء َكَذَبًة َكِثيِريَن َقْد َخَرُجوا إَِلى اْلَعاَلمِ : األَْرَواحَ 
ُه َقْد َجاَء فِي اْلَجَسِد َفُھَو ِمَن هللاِ    .َيْعَتِرُف ِبَيُسوَع اْلَمِسيِح أَنَّ

على بل ؛ صادق  نبيالمنسوبة للمسيح و ليوحنا ال تنفى خروج  جد األقوالَ ي ھذه النصوصِ دقق في فالم 
الصادق و الكاذب ، فلو أن كل  النبيِّ ثم تضع معايير للتمييز بين  ،الكذبة ءتحذر من األنبيامن ذلك  العكس 

الصادق تكون له  النبيَّ  أنبيان  فيب بعد المسيح يكون كذاباً لما قال من ثمارھم تعرفونھم ثم يسھ يأتي نبيِّ 
  !  تركه رسول هللا الذيھذا األثر الباھر  ما أوضحو -ثمرة طيبة

 رسولُ  هما قالبخالف ھذا ؛ بعدى سيكون كاذباً  رسول يأتي  كل صراحةً  لم يقل  المسيحَ أن  والشاھد 
  .4064 رواه البخاري "بعدى نيبو إنه ال  "  لعليٍّ    هللا
وأنه  ، األنبياء لمعرفة الصادق من الكاذب :أييوحنا يأمر باختبار األرواح الرسول  أن اأيضً   نالحظ ثم

 يؤمن بيسوع المسيح رسوالً  محمد فوعليه من بيسوع المسيح ، ؤي الذيالصادق ھو  النبيِّ جعل مقياس 
 ً   ؛  من الرسلِ  العزمِ  يمن أولأنه  ويؤمن بل  انبيّ
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ا اْلَمِسيُح   :قال  يقَةٌ َكانَا يَأُْكالَِن الطََّعاَم انظُْر مَّ هُ ِصدِّ ُسُل َوأُمُّ اْبُن َمْريََم إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْبلِِه الرُّ
  ). 75المائدة( َكْيَف نُبَيُِّن لَھُُم اآليَاِت ثُمَّ انظُْر أَنَّى يُْؤفَُكوَن 

  نجيل برناباإفي   محمد -4 
 )  األبوكريفا ( ال يعترفون به فھو من أناجيلِ  عترضينالم لكنّ ؛ ا واضحً   حمدٍ م اسمَ  إنجيل برنابا يذكر 

ذكر تلك أو  ليست صحيحة ، أناجيل أنھاعون يدّ  ؛والتي قد قاربت نحو خمسين إنجيل،  عونكما يدّ 
ھذا ي فنا اعتقادُ ف ...الفائدة  وعمومِ ، العلمية  األمانةِ  من باب ا البشارة به التي جاءت فيھالنصوص 

   :تي اآل جاء فيه، وفيه غير ذلك ، فيه الحق كغيره  اإلنجيلِ 
 ...אאאא
  إذا لم تكن مسيّا و ال إيليا فلماذا تبشر بتعليم جديد و تجعل نفسك أعظم شأنا من مسيّا؟: قالوا

نظير  نفسيلست أحسب ،وأتكلّم بما يريد هللا تظھر أنى يدييفعلھا هللا على  التيإن اآليات : أجاب يسوع
 الذي. تسّمونه مسيّا الذي أي. لست أھال أن أحل رباطات سيور حذاء رسول هللا ألني ؛تقولون عنه الذي
  .و ال يكون لدينه نھاية ،بكالم الحق سيأتيو ،بعدى سيأتيو  قبليخلق 

א ...אא
أن  ءشعياإ فيماذا تقول يا سيد حقا لقد كتب :  -عليه السالم -لعيسى ) ھو أحد الحواريين  و( قال فيليبس 

  هللا أبونا فكيف ال يكون له بنون؟
ألن كل األنبياء . األنبياء مكتوب أمثال كثيرة ال يجب أن تأخذھا بالحرف بل بالمعنى فيأجاب يسوع أنّه 

بعد  سيأتيو لكن . أرسلھم هللا إلى العالم قد تكلّموا بالمعميات بظالمالبالغين مئة و أربعة و أربعين ألفا الذين 
و لما قال ھذا . ألنه رسول هللا. فيشرق نورا على ظلمات سائر ما قال األنبياء. بھاء كل األنبياء و األطھار

يخدموك  كيلو انظر بشفقة على إبراھيم و على ذريّته . ترأف بإسرائيل أيھا الرب اإلله: تنھّد يسوع و قال
  .ليكن كذلك الرب اإلله: فأجاب التالميذ. بإخالص قلب

א א אא   א
بعدى ألن هللا يريد ذلك حتى  سيأتي الذيرسول هللا، و لكن اإلنسان و قد جاء األنبياء كلّھم إال : قال يسوع
فعن مثل . مع أن له أمثلة ال عداد لھا على عدل هللا. إله، يعيش بإھمال بدون خوف كأنه ال يوجد أھيأ طريقه

أمسوا رجسا دون أن يكون فيھم لبه ليس إله لذلك كانوا فاسدين وق فيقال الجاھل : النبيُّ  ھؤالء قال داودُ 
  .واحد يفعل صالحا

א א א ...א
  .أشياء كثيرة عن مسيّا، فتكرم بالتصريح لنا بكل شيءلقد حّدثتنا ب: حينئذ قال أندراوس

. قة كاماللذلك ألقول لكم أن هللا لّما كان بالحقي. كل من يعمل فإنما يعمل لغاية يجد فيھا ِغنىً : فأجاب يسوع
خلق نَْفَس رسوله قبل كل . و ھكذا لّما أراد هللا أن يعمل. ألن الِغنَى عنده نفسه لم يكن بحاجة إلى ِغنى ؛

 التيو يسّر رسوله بكل خالئقه . تجد الخالئق فرحا و بركة با لكي. ألجله قصد إلى خلق الكل الذي. شيء
  و لماذا و ھل كان ھذا ھكذا إال ألن هللا أراد ذلك؟. قّدر أن تكون عبيدا

تجاوز لذلك لم يمة رحمة هللا ألمة واحدة فقط ،ومتى جاء فإنه إنما يحمل عال نبيالحق أقول لكم إن كل 
فيحمل خالصا و  ،يعطيه هللا ما ھو بمثابة خاتم. و لكن رسول هللا متى جاء. أرسل إليھم الذيكالمھم الشعب 

و يبيد عبادة األصنام بحيث يخزى . بقوة على الظالمين سيأتي، ورحمة ألمم األرض الذين يَقبلون تعليمه
بنسلك أبارك كل قبائل األرض و كما حطّمت يا  فإنيأنظر {: ألنّه ھكذا وعد هللا إبراھيم قائالً  ؛الشيطان

  .}إبراھيم األصنام تحطيما ھكذا سيفعل نسلك
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يقولون  ناإلسماعيليويا معلّم قل لنا مع من صنع ھذا العھد؟ فإن اليھود يقولون بإسحاق و : أجاب يعقوب
  .بإسماعيل

  ذّرية؟ أيابن من كان داوود و من : أجاب يسوع
  . من ذريّته داوود الذيإسحاق كان أبو يعقوب و يعقوب كان أبو يھوذا  من إسحاق ألن: أجاب يعقوب
 يمينيقال هللا لربّى اجلس عن {: الروح ربّا قائال ھكذا فيألن داود يدعوه ؛ ال تغّشوا أنفسكم: فأجاب يسوع

ن فإذا كا. }وسط أعدائك فيسيكون ذا سلطان  الذييرسل الرب قضيبك . حتى أجعل أعداؤك موطئا لقدميك
أقول لكم الحق أن العھد صنع  ألني صدقونيتسمونه مسيّا ابن داوود فكيف يسّميه ربا؟  الذيرسول هللا 

  .بإسماعيل ال بإسحاق
א א א א א

  .كتاب موسى أن العھد صنع بإسحاق فييا معلّم ھكذا كتب : حينئذ قال التالميذ
. بل أحبارنا الذين ال يخافون هللا. و لكن موسى لم يكتبه و ال يسوع. ا ھو المكتوبھذ: أجاب يسوع متأّوھا

: ألن المالك قال. كالم المالك جبريل تعلمون كذب كتبتنا و فقھاؤنا فيالحق أقول لكم إنكم إذا أعملتم النظر 
حقا يجب عليك أن تفعل . ؟و لكن كيف يعلم العالم محبّتك . يا إبراھيم سيعلم العالم كلّه كيف يحبك هللا{

  .هللا مستعد أن يفعل كل ما يريد هللا ھا ھو ذا عبد: أجاب إبراھيم. }شيئا ألجل محبة هللا
فكيف يكون إسحاق . }خذ ابنك بكرك إسماعيل و اصعد الجبل لتقّدمه ذبيحة{: فكلّم هللا حينئذ إبراھيم قائال

  البكر وھو لّما ولد وكان إسماعيل ابن سبع سنين؟
  . لذلك قل لنا أنت الحق ألننا نعلم أنّك مرسل من هللا. لجليّ إن خداع الفقھاء : قال حينئذ التالميذف

َس ھو و أتباعه . الحق أقول لكم إن الشيطان يحاول دائما إبطال شريعة هللا: فأجاب حينئذ يسوع فلذلك قد نَجَّ
حتى ال . كاذب و اآلِخرون بمعيشة الخالعةاألّولون بالتعليم ال. و المراءون و صانعوا الشر كل شيء اليوم

لذلك أقول . يمحالج فيويل للمرائين ألن مدح ھذا العالم سينقلب عليھم إدانة و عذابا . يكاد يوجد الحق تقريبا
روح الحكمة و  ،ألنّه مزدان بروح الفھم و المشورة ؛لكم إن رسول هللا بھاٌء يَُسّر كل ما صنع هللا تقريبا

روح العدل و  ،مزدان بروح المحبة و الرحمة. االعتدالروح التبصر و  ،خوف و المحبةروح ال ،القّوة
ما أسعد الزمن . أخذ منھا من هللا ثالثة أضعاف ما أعطى لسائر خلقه التيروح اللطف و الصبر ،التقوى
 يعطيھم روحه ألن هللا ؛نبيرأيته و قّدمت له االحترام كما رآه كل  إني صدقوني. فيه إلى العالم سيأتي الذي
إذا قلت  ألني. }أھال أن أحل سير حذائك ليجعلنييا محمد ليكن هللا و {: و لّما رأيته امتألت عزاًء قائالً . نبوة

  .}إنّه سرُّ هللا{: ثم قال يسوع. ھذا صرت نبيا عظيما و قّدوس هللا
א א   ...א

ال إله إال هللا و محمد رسول هللا {  :الھواء كتابة تتألق كالشمس نّصھا فيرأى . فلّما انتصب آدم على قدميه
ما  تنبئنيو لكن أضرع إليك أن  ،فخلقتنيألنك تفّضلت  إلھيأشكرك أيھا الرب : ففتح آدم حينئذ فاه وقال. }

ول لك إنك أول أق إنيو . يا آدم عبديمرحبا بك يا : ؟ فأجاب هللا}محمد رسول هللا { معنى ھذه الكلمات 
 الذي رسوليو سيكون . إلى العالم بعد اآلن بسنين عديدة سيأتي الذيرأيته ھو ابنك  الذيوھذا . إنسان خلقت

 سماويبھاء  فيكانت نفسه موضوعة  الذي. متى جاء سيعطى نورا للعالم الذي. ألجله خلقت كل األشياء
ھذه الكتابة على أظفار أصابع  ھبنييا رب : ائالً فتضّرع آدم إلى هللا ق. ستين ألف سنة قبل أن أخلق شيئا

} هللا  إالال إله { على ظفر إبھام اليد اليمنى ما نّصه . فمنح هللا اإلنسان األول تلك الكتابة على إبھاميه. يدي
ھذه الكلمات  أبويفقبّل اإلنسان األول بحنان . }محمد رسول هللا { و على ظفر إبھام اليد اليسرى ما نّصه 

  .سوف تأتى فيه للعالم الذيبورك اليوم : سح عينيه و قالو م
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אאאא ...א
ثم قال هللا آلدم و حّواء اللذين كانا . فانصرف الشيطان. حضرتيانصرف أيھا اللعين من : قال هللاحينئذ 
سوف أرسل ابنكما على كيفية  ألني. و جاھدا أبدانكما و ال يضعف رجاؤكما. أخرجا من الجنة: ينتحبان

فاحتجب . كل شيء رسوليسأعطى  ألني. يمكن بھا لذّريتكما أن ترفع سلطة الشيطان عن الجنس البشرى
ال إله إال هللا محمد { فلّما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب . المالك ميخائيل من الفردوس اطرداھمو. هللا

  .االبن عسى هللا أن يريد أن تأتى سريعا و تخلّصنا من ھذا الشقاء أيھا :فبكى عند ذلك و قال. }رسول هللا 
א א ...אא

وألنه  ،ألننا كنا نعلم أنه سقط بسبب العصيان ؛ يا معلم قل لنا كيف سقط الشيطان بكبريائه: سأل التالميذ
  كان دائما يفتن اإلنسان ليفعل شّرا؟

علم . و تركھا خمسا و عشرين ألف سنة بدون أن يفعل شيئا آخر. لّما خلق هللا كتلة من التراب: أجاب يسوع
كان بمثابة كاھن و رئيس المالئكة لما كان عليه من اإلدراك العظيم أن هللا سيأخذ من تلك  الذيالشيطان 

خلق هللا روحه قبل كل شيء  الذي. رسول هللالكتلة مئة و أربعة و أربعين ألفا موسوميين بسمة النبوة و 
انظروا، سيريد هللا يوما ما أن نسجد : و لذلك غضب الشيطان فأغرى المالئكة قائال. آخر بستين ألف سنة

  .فتبصروا أننا روح و أنه ال يليق بنا أن نفعل ذلك. لھذا التراب
...אאאא

وم دينونة هللا سيكون رھيبا بحيث أن المنبوذين يفّضلون عشر جحيمات على أن يذھبوا الحق أقول لكم أن ي
ن ذوالحق أقول لكم ليس المنبو. الذين ستشھد عليھم كل المخلوقات. ليسمعوا كالم هللا يكلّمھم بغضب شديد

ال يكون أليوب ثقة وم ال يثق ببّره، حتى إن إبراھي. ھم الذين يخشون فقط بل القّديسون و أصفياء هللا كذلك
حتى . ألن هللا سيجّرد رسوله من الذاكرة إظھارا لجالله ؛ و ماذا أقول؟ بل إن رسول هللا سيخاف. صبره في

. اإلھً  سيدعونيأقشعّر ألن العالم  إنيالحق أقول لكم متكلما من القلب . ال يذكر كيف أن هللا أعطاه كل شيء
على . رجل فاٍن كسائر الناس إنيحضرته  فيواقفة  نفسي الذيهللا  لعمر. احسابً  او علىَّ أن أقّدم ألجل ھذ

و أنتم شھداء . هللا نبيا على بيت إسرائيل ألجل صحة الضعفاء و إصالح الخطاة خادُم هللا أقامنيأنى و إن 
بعمل  إنجيليمن العالم سيبطلون حتى  انصرافيأنكر على ھؤالء األشرار الذين بعد  إني. على ھذا
و نشھد على األشرار الذين ستكون . أخنوخ و إيليا معي سيأتي،وو لكنّى سأعود قبيل النھاية .الشيطان
فبكى تالميذه بصوت عاٍل و رفعوا أصواتھم . و بعد أن تكلّم يسوع ھكذا أذرف الدموع. ملعونة مآخرتھ
  .آمين.آمين: فأجاب يسوع. اصفح أيھا الرب اإلله و ارحم خادمك البريء: قائلين

   
 ه بنبوتِ  ناليھود والمسيحيي من علماءِ  من شھدَ  :الذي يقول  من السؤالِ  الثانيِ  لإلجابة على الشقِ   :ا  ثاني
  :في ھذه األدلةجوابه  يكون ! ؟
ِ َشِھيداً بَْينِي َوبَْينَُكْم َوَمْن ِعندَ    : هقولِ  - 1   ّ    هُ ِعْلُم اْلِكتَابِ َويَقُوُل الَِّذيَن َكفَُروْا لَْسَت ُمْرَسالً قُْل َكفَى بِا
   . )43الرعد(
ِ َوَكفَْرتُم بِِه َوَشِھَد َشاِھٌد مِّن بَنِي إِْسَرائِيَل َعلَى ِمْثلِِه فَآمَ   :  ولهق -2 َن قُْل أََرأَْيتُْم إِن َكاَن ِمْن ِعنِد هللاَّ

َ اَل يَْھِدي اْلقَْوَم الظَّالِِميَن    ) .10افاألحق( َواْستَْكبَْرتُْم إِنَّ هللاَّ
ِ الَ    :  ولهق -3  ّ ِ ِ َوَما أُنِزَل إِلَْيُكْم َوَما أُنِزَل إِلَْيِھْم َخاِشِعيَن  ّ  يَْشتَُروَن َوإِنَّ ِمْن أَْھِل اْلِكتَاِب لََمن يُْؤِمُن بِا

  . )199آل عمران(   ِريُع اْلِحَسابِ بِآيَاِت ّهللاِ ثََمناً قَلِيالً أُْولَـئَِك لَھُْم أَْجُرھُْم ِعنَد َربِِّھْم إِنَّ ّهللاَ سَ 
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يِسيَن َوُرْھبَاناً َوأَنَّھُْم الَ يَْستَْكبُِرونَ    : ولهق -4  ُسوِل  82َذلَِك بِأَنَّ ِمْنھُْم قِسِّ َوإَِذا َسِمُعوْا َما أُنِزَل إِلَى الرَّ
ا َعَرفُوْا ِمَن اْلَحقِّ  ْمِع ِممَّ اِھِدينَ  تََرى أَْعيُنَھُْم تَفِيُض ِمَن الدَّ . ) المائدة(  83 يَقُولُوَن َربَّنَا آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّ

َوإَِذا يُْتلَى َعلَْيِھْم قَالُوا آَمنَّا بِِه إِنَّهُ اْلَحقُّ ِمن  52الَِّذيَن آتَْينَاھُُم اْلِكتَاَب ِمن قَْبلِِه ھُم بِِه يُْؤِمنُونَ    : ولهق -5
بِّنَا إِنَّا ُكنَّ  ا  53ا ِمن قَْبلِِه ُمْسلِِمينَ رَّ يِّئَةَ َوِممَّ تَْيِن بَِما َصبَُروا َويَْدَرُؤوَن بِاْلَحَسنَِة السَّ رَّ أُْولَئَِك يُْؤتَْوَن أَْجَرھُم مَّ

  .) القصص(  54 َرَزْقنَاھُْم يُنفِقُونَ 
داً إِنَّ الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِعْلَم ِمن قَْبلِِه إَِذا يُ   :  ولهق  -6  وَن لأِلَْذقَاِن ُسجَّ َويَقُولُوَن ُسْبَحاَن  107ْتلَى َعلَْيِھْم يَِخرُّ

   ).اإلسراء( 108 َربِّنَا إِن َكاَن َوْعُد َربِّنَا لََمْفُعوالً 
  
  :  منھا  نصارىوال اليھودِ  ه من علماءِ في حياتِ   نانبيِّ  بنبوةِ  ممن أعترفَ  نماذجِ ال بعضَ  ذكرأو 
  ةِ السير في كتبِ جاء وھذا  ، يوم ولد  النبيِّ  نجمِ  خروجِ جھر اليھود ب) 1
  ةِ السير في كتبِ  جاء اوھذا أيضً  ، للعالمين رسولٌ  بأنه إخبارهو،  تفرس بحيرا الراھب به ) 2
إن " : الرومِ  ملكُ  قال هرقلُ  :فيه الطويل أبى سفيان حديثِ  فيوذلك  ،  هللاِ  رسولِ بنوِة ھرقل  اعتراف) 3

، وقد كنت أعلم أنه خارج ولكن مل أكن أظنه منكم ، ولو أعلم أين أخلص إليه ألحببت لقاءه ،  ل حقاً إنه لنيبِّ يكن ما تقو 
  4188 صحيح البخاري برقم ."ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما حتت قدمي

 ورھبان ، اليھود  ارِ أحبوعلم من  ، بعد أن بحث عن الحقِ  العربِ  جزيرةِ إلى الفارسي  سلمانُ  مجيء) 4
، ماله و ضحى بوطنه و، وعلم صفته و مخرجه ، العرب  رضِ أ فيالزمان يخرج  آخر نبيأن النصارى 
   عتقهل الً بأن جمع له ما  هللاِ  اعتقه رسولُ  أنإلى   النبيِّ  شھادةِ  سبيلِ  فيالرق  فيبل وسقط 

  إسناده حسن: وقال احملققون  ، يف املسندِ  رواه أمحدُ ه بتمامِ الخبر ؛
في  حمايته للمؤمنين المھاجرينثم ،   ه وإسالمِ ،    بالنبيِّ  ) ملك الحبشة( النجاشي إيمانُ ) 5

؛ ثبت ذلك في  حتى آخر حياته باإليمانِ   ، وشھد له النبيُّ   النبيِّ  لما علم من خبرِ  وذلك ه ،أرضِ 
 النََّجاِشيُّ  َماتَ  ِحنيَ   النَِّيبُّ  قَالَ   َجاِبرٍ  َعنْ   3588برقم ) َجاِشيِّ النَّ  َمْوتُ  (بَاب) اْلَمَناِقبِ  (ِكَتاب البخاري صحيحِ 

  ." َأْصَحَمةَ  َأِخيُكمْ  َعَلى َفَصلُّوا فـَُقوُموا َصاِلحٌ  رَُجلٌ  اْليَـْومَ  َماتَ :"
؛  نھمإيماتثبت  آياتنزلت بشأنھم و،   هللاِ  إلى رسولِ  النجاشي إسالم وفد القساوسة الذين أرسلھم )6

ا َعَرفُوْا ِمَن اْلَحقِّ يَقُو:   قال  ْمِع ِممَّ ُسوِل تََرى أَْعيُنَھُْم تَفِيُض ِمَن الدَّ لُوَن َربَّنَا َوإَِذا َسِمُعوْا َما أُنِزَل إِلَى الرَّ
اِھِدينَ    ) . 83 المائدة(  آَمنَّا فَاْكتُْبنَا َمَع الشَّ

وھم وفد الحبشة لما سمعوا (ودتھم للمسلمين أن فريقًا منھم ومما يدل على قرب م :الميسر جاء في التفسيرِ 
, وصدَّقوا با واتبعوا رسوله, تعالى فأيقنوا أنه حقٌّ منزل من عند هللاِ  فاضت أعينھم من الدمعِ ) القرآن

  ـأھ .على األمم يوم القيامةمحمد  مع أمَّةِ  الشھادةِ  أن يكرمھم بشرفِ  وتضرعوا إلى هللاِ 
 تـَْفِسريِ ( ِكَتابالرتمذي   سننِ في  جاءه تمامِ خبر بال ؛ا عالمً  االذي كان نصرانيً  الطائيبن حاتم  يإسالم عد) 7

 َوُهوَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأتـَْيتُ  :قَالَ  َحاِمتٍ  ْبنِ  َعِديِّ  َعنْ  2878 برقم) اْلِكَتابِ  فَاِحتَةِ  ُسورَةِ  َوِمنْ ( بَاب)  اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  اْلُقْرآنِ 
 قَالَ  َكانَ  َوَقدْ  بَِيِدي َأَخذَ  ِإَلْيهِ  ُدِفْعتُ  فـََلمَّا ِكَتابٍ  َوَال  َأَمانٍ  ِبَغْريِ  َوِجْئتُ  َحاِمتٍ  ْبنُ  َعِديُّ  َهَذا :اْلَقْومُ  فـََقالَ  اْلَمْسِجدِ  ِيف  َجاِلسٌ 

 َمَعُهَما فـََقامَ  َحاَجةً  ِإلَْيكَ  لََنا ِإنَّ  :فـََقاَال  َمَعَها َوَصِيبٌّ  اْمَرَأةٌ  َيْتهُ فـََلقِ  فـََقامَ  :قَالَ  َيِدي ِيف  َيَدهُ  اللَّهُ  َجيَْعلَ  َأنْ  َألَْرُجو ِإينِّ  :َذِلكَ  قـَْبلَ 
َها َفَجَلسَ  ِوَساَدةً  اْلَولِيَدةُ  َلهُ  فَأَْلَقتْ  َدارَهُ  ِيب  أََتى َحىتَّ  بَِيِدي َأَخذَ  مثَُّ  َحاَجتَـُهَما َقَضى َحىتَّ   اللَّهَ  دَ َفَحمِ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  َوَجَلْستُ  َعَليـْ

www.kalemasawaa.com



 22

 مثَُّ  َساَعةً  َتَكلَّمَ  مثَُّ  :قَالَ  َال :  قـُْلتُ  :قَالَ  اللَّهِ  ِسَوى ِإَلهٍ  ِمنْ  تـَْعَلمُ  فـََهلْ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  :تـَُقولَ  َأنْ  يُِفرُّكَ  َما :قَالَ  مثَُّ  َعَلْيهِ  َوأَثـَْىن 
َا :قَالَ  :  حامت بن عدي قول: (  األلباين حتقيق ...... َال  :قـُْلتُ  :قَالَ  اللَّهِ  ِمنْ  َأْكبَـرُ  َشْيًئا َأنَّ  َلمُ َوتـَعْ  َأْكبَـرُ  اللَّهُ  تـَُقولَ  َأنْ  َتِفرُّ  ِإمنَّ
  حسن)  احلديث ... أتيت

  النَِّيبِّ  َأتـَْيتُ :  قَالَ   َحاِمتٍ  ْبنِ  َعِدىِّ  َعنْ  َسْعدٍ  ْبنِ  ُمْصَعبِ  َعنْ  20847برقمالبيھقي الكبرى  وما ثبت في سننِ 
 :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قـُْلتُ  :قَالَ ) اللَّهِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْربَابًا َورُْهَبانـَُهمْ  َأْحَباَرُهمْ  اختََُّذوا( :يـَُقولُ  َفَسِمْعُتهُ  :قَالَ  َذَهبٍ  ِمنْ  َصِليبٌ  يُعُنقِ  َوِىف 

َيْسَتِحلُّونَهُ  اللَّهُ  رَّمَ حَ  َما َهلُمْ  حيُِلُّونَ  َوَلِكنْ  َأَجلْ  ": قَالَ . يـَْعُبُدونـَُهمْ  َيُكونُوا ملَْ  ِإنـَُّهمْ   فَِتْلكَ  فـَُيَحرُِّمونَهُ  اللَّهُ  َأَحلَّ  َما َعَلْيِهمْ  َوُحيَرُِّمونَ  فـَ
  ." َهلُمْ  ِعَباَدتـُُهمْ 

  :جاء خبر إسالمه في اآلتي؛  اليھودِ  من أحبارِ  حبرٌ  هللا بن سالم  عبد إيمانُ ) 8
ِ  ِعْندِ  نْ مِ  َكانَ  إِنْ  أََرأَْيتُمْ  قُلْ   :عنه  قوله -1  فَآََمنَ  ِمْثلِهِ  َعلَى إِْسَرائِيلَ  بَنِي ِمنْ  َشاِھدٌ  َوَشِھدَ  بِهِ  َوَكفَْرتُمْ  هللاَّ

َ  إِنَّ  َواْستَْكبَْرتُمْ    ).األحقاف ( ) 10( الظَّالِِمينَ  اْلقَْومَ  يَْھِدي اَل  هللاَّ
 َوَكفَْرتُمْ  هللا ِعندِ  ِمنْ {  القرآن: أي}  َكانَ  نإِ {  حالكم ماذا أخبروني}   أََرأَْيتُمْ  قُلْ { : جاء في تفسير الجاللين

 عند من أنه عليه :أي}  ِمْثلِهِ  على{  سالم بن هللا عبد ھو}  إِْسَرائِيلَ  بَنِى مِّن َشاِھدٌ  َوَشِھدَ {  حالية جملة}  بِهِ 
 دل ظالمين؟ ألستم هعلي عطف بما الشرط وجواب.  اإِليمان عن تكبرتم}  واستكبرتم{  الشاھد}  فَآََمنَ {  هللا
   أھـ.} الظالمين القوم ييَْھدِ  الَ  هللا إِنَّ {  عليه

 َبْكرٍ  َوأَبُو َبْكرٍ  أَبَا ُمْرِدفٌ  َوُهوَ  اْلَمِديَنةِ  ِإَىل   اللَّهِ  َنِيبُّ  َأقْـَبلَ  :قَالَ   َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ عن 3621 برقمالبخاري  صحيحِ  -2
 َيَدْيكَ  بـَْنيَ  الَِّذي الرَُّجلُ  َهَذا َمنْ  َبْكرٍ  أَبَا يَا :فـَيَـُقولُ  َبْكرٍ  أَبَا الرَُّجلُ  فـَيَـْلَقى :قَالَ  يـُْعَرفُ  َال  ابٌّ شَ   اللَّهِ  َوَنِيبُّ  يـُْعَرفُ  َشْيخٌ 

َا أَنَّهُ  اْحلَاِسبُ  فـََيْحِسبُ :  قَالَ  السَِّبيلَ  يـَْهِديِين  الرَُّجلُ  َهَذا :فـَيَـُقولُ   فَِإَذا َبْكرٍ  َأبُو فَاْلتَـَفتَ  اْخلَْريِ  َسِبيلَ  يـَْعِين  اَوِإمنََّ  الطَّرِيقَ  يـَْعِين  ِإمنَّ
 مثَُّ  اْلَفَرسُ  َفَصَرَعهُ  اْصَرْعهُ  اللَُّهمَّ  :فـََقالَ   اللَّهِ  َنِيبُّ  فَاْلتَـَفتَ  بَِنا حلَِقَ  َقدْ  فَاِرسٌ  َهَذا ِ:اللَّه َرُسولَ  يَا فـََقالَ  حلََِقُهمْ  َقدْ  ِبَفاِرسٍ  ُهوَ 

رَُكنَّ  َال  َمَكاَنكَ  َفِقفْ  :قَالَ  ِشْئتَ  ِمبَا ُمْرِين  اللَّهِ  َنِيبَّ  يَا فـََقالَ  مُ ُحتَْمحِ  قَاَمتْ   َجاِهًدا النـََّهارِ  َأوَّلَ  َفَكانَ :  قَالَ  بَِنا يـَْلَحقُ  َأَحًدا تـَتـْ
  اللَّهِ  َنِيبِّ  ِإَىل  َفَجاُءوا اْألَْنَصارِ  ِإَىل  بـََعثَ  مثَُّ  اْحلَرَّةِ  بَ َجانِ   اللَّهِ  َرُسولُ  فـَنَـَزلَ  َلهُ  َمْسَلَحةً  النـََّهارِ  آِخرَ  وََكانَ    اللَّهِ  َنِيبِّ  َعَلى
 يَنةِ اْلَمدِ  ِيف  َفِقيلَ  بِالسَِّالحِ  ُدونـَُهَما َوَحفُّوا َبْكرٍ  َوأَبُو  اللَّهِ  َنِيبُّ  فـَرَِكبَ  ُمطَاَعْنيِ  آِمنَـْنيِ  ارَْكَبا َوقَاُلوا َعَلْيِهَما َفَسلَُّموا َبْكرٍ  َوَأِيب 
 أَيُّوبَ  َأِيب  َدارِ  َجاِنبَ  نـََزلَ  َحىتَّ  َيِسريُ  فََأقْـَبلَ  اللَّهِ  َنِيبُّ  َجاءَ  اللَّهِ  َنِيبُّ  َجاءَ  َويـَُقوُلونَ  يـَْنظُُرونَ  فََأْشَرُفوا  اللَّهِ  َنِيبُّ  َجاءَ  اللَّهِ  َنِيبُّ  َجاءَ 
 َفَجاءَ  ِفيَها َهلُمْ  َخيَْرتِفُ  الَِّذي َيَضعَ  َأنْ  فـََعِجلَ  َهلُمْ  َخيَْرتِفُ  ِألَْهِلهِ  َخنْلٍ  ِيف  َوُهوَ  َسَالمٍ  ْبنُ  هِ اللَّ  َعْبدُ  ِبهِ  مسَِعَ  ِإذْ  َأْهَلهُ  لَُيَحدِّثُ  فَِإنَّهُ 
 اللَّهِ  َنِيبَّ  يَا أَنَا:  أَيُّوبَ  أَبُو فـََقالَ  بُ َأقْـرَ  َأْهِلَنا بـُُيوتِ  َأيُّ  : اللَّهِ  َنِيبُّ  فـََقالَ  َأْهِلهِ  ِإَىل  رََجعَ  مثَُّ   اللَّهِ  َنِيبِّ  ِمنْ  َفَسِمعَ  َمَعهُ  َوِهيَ 
 َسَالمٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َجاءَ   اللَّهِ  َنِيبُّ  َجاءَ  فـََلمَّا اللَّهِ  بـَرََكةِ  َعَلى: ُقوَما قَالَ  َمِقيًال  لََنا فـََهيِّئْ  فَاْنطَِلقْ :  قَالَ  بَاِيب  َوَهَذا َداِري َهِذهِ 

 فَاْدُعُهمْ  َأْعَلِمِهمْ  َواْبنُ  َوَأْعَلُمُهمْ  َسيِِّدِهمْ  َواْبنُ  َسيُِّدُهمْ  َأينِّ  يـَُهودُ  َعِلَمتْ  َوَقدْ  ِحبَقٍّ  ِجْئتَ  َوأَنَّكَ  اللَّهِ  َرُسولُ  أَنَّكَ  َأْشَهدُ : فـََقالَ 
 فََأقْـبَـُلوا  اللَّهِ  َنِيبُّ  فََأْرَسلَ  ِيفَّ  لَْيسَ  َما ِيفَّ  قَاُلوا َأْسَلْمتُ  َقدْ  ينِّ أَ  يـَْعَلُموا ِإنْ  فَِإنـَُّهمْ  َأْسَلْمتُ  َقدْ  َأينِّ  يـَْعَلُموا َأنْ  قـَْبلَ  َعينِّ  فَاْسَأْهلُمْ 
 َرُسولُ  َأينِّ  تَـْعَلُمونَ لَ  ِإنَُّكمْ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  الَِّذي فـََواللَّهِ  اللَّهَ  اتـَُّقوا َويـَْلُكمْ  اْليَـُهودِ  َمْعَشرَ  يَا : اللَّهِ  َرُسولُ  َهلُمْ  فـََقالَ  َعَلْيهِ  َفَدَخُلوا

 َسَالمٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ِفيُكمْ  رَُجلٍ  فََأيُّ  :قَالَ  ِمَرارٍ  َثَالثَ  قَاَهلَا  ِللنَِّيبِّ  قَاُلوا نـَْعَلُمهُ  َما :قَاُلوا فََأْسِلُموا ِحبَقٍّ  ِجْئُتُكمْ  َوَأينِّ  َحقًّا اللَّهِ 
 ِإنْ  َأفـََرأَيـُْتمْ  :قَالَ  لُِيْسِلمَ  َكانَ  َما ِللَّهِ  َحاَشى: قَاُلوا َأْسَلمَ  ِإنْ  َأفـََرأَيـُْتمْ  :قَالَ  َأْعَلِمَنا َواْبنُ  َوَأْعَلُمَنا اَسيِِّدنَ  َواْبنُ  َسيُِّدنَا َذاكَ :  قَاُلوا

www.kalemasawaa.com



 23

 َعَلْيِهمْ  اْخُرجْ  َسَالمٍ  اْبنَ  يَا :قَالَ  لُِيْسِلمَ  َكانَ  َما ِللَّهِ  َحاَشى: قَاُلوا َأْسَلمَ  ِإنْ  َأفـََرأَيـُْتمْ  :قَالَ  لُِيْسِلمَ  َكانَ  َما ِللَّهِ  َحاَشى: قَاُلوا َأْسَلمَ 
َقاُلوا ِحبَقٍّ  َجاءَ  َوأَنَّهُ  اللَّهِ  َرُسولُ  أَنَّهُ  لَتَـْعَلُمونَ  ِإنَُّكمْ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  الَِّذي فـََواللَّهِ  اللَّهَ  اتـَُّقوا اْليَـُهودِ  َمْعَشرَ  يَا :فـََقالَ  َفَخَرجَ   ْبتَ َكذَ  :فـَ

  .  اللَّهِ  َرُسولُ  فََأْخَرَجُهمْ 
ُ  َرِضيَ  - صفية خبرُ  ) 9   َصِفّيةَ  َعنْ  َشَهاَدةٌ هشام  اجلزء األول  بنِ  سريةِ وذلك في  ،-  َعْنَھا هللاَّ

 َأْخَطبَ  ْبنِ  ُحَييّ  بِْنتِ  َصِفّيةَ  َعنْ  ّدْثتحُ  :قَالَ  َحْزمٍ  ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُحمَّمدِ  ْبنِ  َبْكرِ  َأِيب  ْبنُ  الّلهِ  َعْبدُ  َوَحّدَثِين :  إْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ 
 :قَاَلتْ .  ُدونَهُ  َأَخَذاِين  إّال  َهلَُما َوَلدٍ  َمعَ  َقطّ  أَْلَقُهَما ملَْ  يَاِسرٍ  َأِيب  َعّمي َوِإَىل  إلَْيهِ  َأِيب ]  519 ص[  َوَلدِ  َأَحبّ  ُكْنت :قَاَلتْ  أَنـَّها
 يَاِسرِ  أَبُو َوَعّمي ، َأْخَطبَ  ْبنُ  ُحَييّ  ، َأِيب  َعَلْيهِ  َغَدا ، َعْوفٍ  ْبنِ  َعْمِرو َبِين  ِيف  ، قـَُباءَ  َونـََزلَ  ، ةَ اْلَمِدينَ   الّلهِ  َرُسولُ  َقِدمَ  فـََلّما

 َميِْشَيانِ  َساِقَطْنيِ  ْنيِ َكْسَالنَـ  َكاّلْنيِ  فَأَتـََيا :قَاَلتْ .  الّشْمسِ  ُغُروبِ  َمعَ  َكانَا َحّىت  يـَْرِجَعا فـََلمْ : قَاَلتْ .  ُمَغّلَسْنيِ  ، َأْخَطبَ  ْبنِ 
ُهَما َواِحدٌ  إَيلّ  اْلتَـَفتَ  َما فـََواَلّلهِ  َأْصَنعُ  ُكْنتُ  َكَما إلَْيِهَما فـََهِشْشتُ  :قَاَلتْ .  اْهلَُويـَْىن   َومسَِْعت:قَاَلتْ .  اْلَغمّ  ِمنْ  َِِما َما َمعَ  ، ِمنـْ
 ِيف  َفَما:  قَالَ  نـََعمْ  :قَالَ  ؟ َوتـُْثِبُتهُ  َأتـَْعرِفُهُ : قَالَ  َواَلّلهِ  نـََعمْ  :قَالَ  ؟ ُهوَ  َأُهوَ :  ْخَطبَ أَ  ْبنِ  ُحَييّ  ِألَِيب  يـَُقولُ  َوُهوَ  يَاِسرٍ  أَبَا َعّمي
   ھـأ. بَِقيتُ  َما َواَلّلهِ  َعَداَوتُهُ  :قَالَ  ؟ ِمْنهُ  نـَْفِسك
ا َجاَءھُْم ِكتَاٌب ِمْن   : ه وھذا مصداق قولِ ،  لههللا  على اصطفاءِ  اوتكبرً  احسدً   جحدوهأنھم   نالحظ َولَمَّ

ا َجاَءھُْم َما ٌق لَِما َمَعھُْم َوَكانُوا ِمْن قَْبُل يَْستَْفتُِحوَن َعلَى الَِّذيَن َكفَُروا فَلَمَّ ِ ُمَصدِّ َعَرفُوا َكفَُروا بِِه فَلَْعنَةُ  ِعْنِد هللاَّ
ِ َعلَى اْلَكافِِرينَ    ).89البقرة(  هللاَّ

ْنھُْم لَيَْكتُُموَن اْلَحقَّ َوھُمْ  الَِّذينَ  :وقوله   يَْعلَُموَن  آتَْينَاھُُم اْلِكتَاَب يَْعِرفُونَهُ َكَما يَْعِرفُوَن أَْبنَاءھُْم َوإِنَّ فَِريقاً مِّ
   )146البقرة (. 

  ! يعلمه بشرٌ   نبيّ                                                         
  

يدعى بحيرا،  ، فمرة ينسبون القرآن إلى راھبٍ من بشرٍ أخذ وتعلم القرآن   ولَ إن الرس :ونعترضالميقول 
 .نوفل ، ومرة إلى ناسك مكي ھو ورقة بنأعجمي في مكةَ  ومرة إلى غالمٍ 

  
  الرد على الشبھة    

 
بھة ، فالذي دفع ھذه الش  البشرَ  من علمَ   ؛ بل ھو وليس بشرٌ   ھو هللاُ   اإن الذي علم محمدً  : أوالً 

  :وذلك في عدة مواضع منھا،    ھو هللاُ  ه القديمة عن نبيِّ 
ُ  َوأَْنَزلَ  : قوله  - 1 ِ  فَْضلُ  َوَكانَ  تَْعلَمُ  تَُكنْ  لَمْ  َما َوَعلََّمكَ  َواْلِحْكَمةَ  اْلِكتَابَ  َعلَْيكَ  هللاَّ  )113( َعِظيًما َعلَْيكَ  هللاَّ
 ) النساء(. 

 َما َوَعلََّمكَ {  األحكام من فيه ما}  والحكمة{  القرآن}  الكتاب َعلَْيكَ  هللا َزلَ َوأَن{  : جاء في تفسير الجاللين
ً {  وغيره بذلك}  َعلَْيكَ  هللا فَْضلُ  َوَكانَ {  والغيب األحكام من}  تَْعلَمُ  تَُكنْ  لَمْ    أھـ.}  َعِظيما
بُونَكَ  اَل  إِنَّھُمْ فَ  يَقُولُونَ  الَِّذي لَيَْحُزنُكَ  إِنَّهُ  نَْعلَمُ  قَدْ   :  قوله - 2 ِ  بِآَيَاتِ  الظَّالِِمينَ  َولَِكنَّ  يَُكذِّ ) 33( يَْجَحُدونَ  هللاَّ

بَتْ  َولَقَدْ  بُوا َما َعلَى فََصبَُروا قَْبلِكَ  ِمنْ  ُرُسلٌ  ُكذِّ ِ  لَِكلَِماتِ  ُمبَدِّلَ  َواَل  نَْصُرنَا أَتَاھُمْ  َحتَّى َوأُوُذوا ُكذِّ  َجاَءكَ  َولَقَدْ  هللاَّ
ِ نَ  ِمنْ    .)األنعام (  )34( اْلُمْرَسلِينَ  بَإ
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بُونَكَ  ال فَإِنَّھُمْ  يَقُولُونَ  الَِّذي لَيَْحُزنُكَ  إِنَّهُ  نَْعلَمُ  قَدْ {  : جاء في تفسير الميسر ِ  بِآيَاتِ  الظَّالِِمينَ  َولَِكنَّ  يَُكذِّ  هللاَّ
 ال فإنھم; واطمئن فاصبر الظاھر، في كل قومك تكذيبُ  قلبك إلى الحزنَ  ليُْدخل إنه نعلم إنا}) 33( يَْجَحُدونَ 
 على الواضحة البراھين يجحدون وعدوانھم لظلمھم ولكنھم صدقك، يعتقدون بل أنفسھم، قرارة في يكذبونك
  .به جئت فيما فيكذبونك صدقك،

بَتْ  َولَقَدْ {  بُوا َما َعلَى فََصبَُروا قَْبلِكَ  ِمنْ  ُرُسلٌ  ُكذِّ ِ  لَِكلَِماتِ  ُمبَدِّلَ  َوال نَْصُرنَا أَتَاھُمْ  َحتَّى َوأُوُذوا ُكذِّ  َولَقَدْ  هللاَّ
ِ  ِمنْ  َجاَءكَ   وال. هللا نصر أتاھم حتى ھموجھادِ  ھمدعوتِ  في ومضوا ذلك على فصبروا }) 34( اْلُمْرَسلِينَ  نَبَإ
 يھاأ- جاءك ولقد. عاداه َمن على بالنصر إياه وعده ِمن  محمد نبيه على أنزل ما وھي هللا، لكلمات مبدل

 نقمة من مكذبيھم على جرى وما هللا، نصر من لھم تحقق وما الرسل، من قبلك كان َمن خبر ِمن - الرسول
  أھـ.  للرسول تسلية ھذا وفي. وقدوة أسوة الرسل من تقدم فيمن فلك عليھم، وغضبه منھم هللا
لِينَ  اِطيرُ أَسَ  قَالُوا َربُُّكمْ  أَْنَزلَ  َماَذا لَھُمْ  قِيلَ  َوإَِذا   : قوله -3  يَْومَ  َكاِملَةً  أَْوَزاَرھُمْ  لِيَْحِملُوا) 24( اأْلَوَّ

  ).النحل (  )25( يَِزُرونَ  َما َساءَ  أاََل  ِعْلمٍ  بَِغْيرِ  يُِضلُّونَھُمْ  الَِّذينَ  أَْوَزارِ  َوِمنْ  اْلقِيَاَمةِ 
لِينَ  أََساِطيرُ  قَالُوا َربُُّكمْ  أَْنَزلَ  َماَذا لَھُمْ  قِيلَ  َوإَِذا{  : الميسر جاء في التفسيرِ   ھؤالء ُسئِل وإذا }) 24(األَوَّ

ا المشركون   .وأباطيلھم السابقين بقصص إال أتى ما: وزوًرا كذبًا قالوا  محمد النبيِّ  على نزل عمَّ
   }) 25( يَِزُرونَ  َما َساءَ  أاَل ِعْلمٍ  ْيرِ بِغَ  يُِضلُّونَھُمْ  الَِّذينَ  أَْوَزارِ  َوِمنْ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  َكاِملَةً  أَْوَزاَرھُمْ  لِيَْحِملُوا{ 

 كذبوا الذين آثام من ويَْحملوا -  شيء منھا لھم يُْغفَر ال- القيامة يوم كاملة آثامھم يحملوا أن عاقبتھم ستكون
  أھـ .آثام من يحملونه ما قَبُحَ  أال. آثامھم من نقصٍ  غير من اإلسالمِ  عن ليبعدوھم; عليھم

لِينَ  أََساِطيرُ  لُواَوقَا  :  قوله -4 رَّ  يَْعلَمُ  الَِّذي أَْنَزلَهُ  قُلْ ) 5( َوأَِصياًل  بُْكَرةً  َعلَْيهِ  تُْملَى فَِھيَ  اْكتَتَبَھَا اأْلَوَّ  السِّ
َماَواتِ  فِي  ).الفرقان (  )6( َرِحيًما َغفُوًرا َكانَ  إِنَّهُ  َواأْلَْرضِ  السَّ

لِينَ  يرُ أََساطِ  َوقَالُوا{  : جاء في التفسير الميسر  عن وقالوا }) 5( َوأَِصيال بُْكَرةً  َعلَْيهِ  تُْملَى فَِھيَ  اْكتَتَبَھَا األَوَّ
   .ومساء صباًحا عليه تُْقَرأ فھي محمد، استنسخھا كتبھم، في المسطرة األولين أحاديث ھو: القرآن

رَّ  يَْعلَمُ  الَِّذي أَْنَزلَهُ  قُلْ {  َماَواتِ  فِي السِّ َّ  َواألَْرضِ  السَّ  لھؤالء -  الرسول أيھا - قل }) 6( َرِحيًما َغفُوًرا َكانَ  هُ إِن
 تاب لمن غفوًرا كان إنه واألرض، تالسماوا في بما علمه أحاط الذي هللا ھو القرآن أنزل الذي إن: الكفار
  أھـ.بالعقوبة يعاجلھم لم حيث بھم رحيًما والمعاصي، الذنوب من
 ِمنْ  َوآَبَاُؤنَا نَْحنُ  ھََذا ُوِعْدنَا لَقَدْ ) 67( لَُمْخَرُجونَ  أَئِنَّا َوآَبَاُؤنَا تَُرابًا ُكنَّا أَئَِذا واَكفَرُ  الَِّذينَ  َوقَالَ   :  قوله - 5

لِينَ  أََساِطيرُ  إاِلَّ  ھََذا إِنْ  قَْبلُ   َواَل ) 69( اْلُمْجِرِمينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ  َكْيفَ  فَاْنظُُروا اأْلَْرضِ  فِي ِسيُروا قُلْ ) 68( اأْلَوَّ
ا َضْيقٍ  فِي تَُكنْ  َواَل  َعلَْيِھمْ  تَْحَزنْ    )النمل(  )70( يَْمُكُرونَ  ِممَّ

 َعَربِيٌّ  لَِسانٌ  َوھََذا أَْعَجِميٌّ  إِلَْيهِ  يُْلِحُدونَ  الَِّذي لَِسانُ  بََشرٌ  يَُعلُِّمهُ  إِنََّما يَقُولُونَ  أَنَّھُمْ  نَْعلَمُ  َولَقَدْ   :  قوله - 6
ِ  بِآَيَاتِ  يُْؤِمنُونَ  اَل  الَِّذينَ  إِنَّ ) 103( ُمبِينٌ  ُ  يَْھِديِھمُ  اَل  هللاَّ  اَل  الَِّذينَ  اْلَكِذبَ  يَْفتَِري إِنََّما) 104( أَلِيمٌ  َعَذابٌ  َولَھُمْ  هللاَّ

ِ  بِآَيَاتِ  يُْؤِمنُونَ    ).النحل (  )105( اْلَكاِذبُونَ  ھُمُ  َوأُولَئِكَ  هللاَّ
 قين وھو}  بُّشرَ {  القرآنَ }  يَُعلُّمهُ  إِنََّما يَقُولُونَ  أَنَّھُمْ  نَْعلَمُ {  للتحقيق}  َولَقَدْ {  : الجاللين جاء في تفسيرِ 

{  يعلّمه أنه}  إِلَْيهِ {  يميلون}  يُْلِحُدونَ  الذي{  لغة}  لَّسانُ {  تعالى قال.  عليه يدخل  النبيُّ  كان نصراني
بِينٌ  عربي لَِسانٌ {  القرآن}  وھذا أعجمي  الكذب يَْفتَِرى إِنََّما{ . أعجمي يعلمه فكيف وفصاحة يانب ذو}  مُّ
 بالتكرار والتأكيد}  الكاذبون ھُمُ  َوأُْولئِكَ {  البشر قول من ھذا:  بقولھم ، القرآن}  هللا بآيات يُْؤِمنُونَ  الَ  الذين
  أھـ.مفتر أنت إنما:  لقولھم ردٌّ :  واآلية

ُ  لَِكنِ  :قوله  -7 ِ  َوَكفَى يَْشھَُدونَ  َواْلَماَلئَِكةُ  بِِعْلِمهِ  أَْنَزلَهُ  إِلَْيكَ  أَْنَزلَ  بَِما يَْشھَدُ  هللاَّ َّ النساء ( 166( َشِھيًدا بِا
.(   
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 عليه أَنـَْزلَ  الذي رسوله بأنك لك يشهد فاهللا -الرسول أيها- وغريهم اليهود بك يكفر إن :جاء في التفسير الميسر
  أھـ.كافية وحدها اهللا وشهادة إليك، أوحي ما بصدق يشهدون ملالئكةا وكذلك بعلمه، أنزله العظيم، القرآن

 آَيَاتٌ  ھُوَ  بَلْ ) 48( اْلُمْبِطلُونَ  اَلْرتَابَ  إًِذا بِيَِمينِكَ  تَُخطُّهُ  َواَل  ِكتَابٍ  ِمنْ  قَْبلِهِ  ِمنْ  تَْتلُو ُكْنتَ  َوَما  : قوله - 8
  ).العنكبوت (  )49( الظَّالُِمونَ  إاِلَّ  بِآَيَاتِنَا يَْجَحدُ  َوَما اْلِعْلمَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ُصُدورِ  فِي بَيِّنَاتٌ 

ُلو ُكْنتَ  َوَما{  :جاء في التفسير الميسر  من }) 48( اْلُمْبِطُلونَ  الْرتَابَ  ِإًذا بَِيِميِنكَ  َختُطُّهُ  َوال ِكَتابٍ  ِمنْ  قـَْبِلهِ  ِمنْ  تـَتـْ
 ولو ذلك، يعرفون وهم عليك، القرآن نزول قبل بيمينك حروفًا تكتب ومل اكتابً  تقرأ مل أنك -الرسول أيها- البينة معجزاتك
{  .منها استنسخه أو السابقة الكتب من تعلَّمه: وقالوا املبطلون، ذلك يف لشك إليك يوحى أن قبل من كاتًبا أو قارئًا كنت

 يف واضحة بينات آيات القرآن بل }) 49( الظَّاِلُمونَ  ِإال ِبآيَاتَِنا َجيَْحدُ  َوَما اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ُصُدورِ  ِيف  بـَيـَِّناتٌ  آيَاتٌ  ُهوَ  َبلْ 
  أھـ.عنه وحييدون احلق يعلمون الذين املعاندون الظاملون إال ويردها بآياتنا يكذِّب وما العلماء، حيفظه احلق على الداللة

  
  :رٌد طيب يقول صاحبهاإلسالم أم المسيحية  في موقعِ  جاء : ثانيا

Islam or christianity  :  
لم يقابله إال مرة واحدة في حياته   النبيَّ  الرد بالقول بأن بالنسبة للراھب النصراني بحيرة فيكفينا : أوالً  
 في بالد الشام بصرياثنتا عشرة سنة مع عمه أبي طالب عندما صحبه في تجارة له إلى   عمرهكان و

يقينا أنه لم يأخذ  ا أن يأخذ منه ما نسب إليه من علم ومن الثابتا يستحيل معھوكان ذلك في فترة قصيرة جدً 
اإلحاطة بأقل القليل من العلوم التي جاء  منه شيئا من العلوم فضال عن أن بحيرا عاجز في عقله وعلمه عن

 تيبالشأن العظيم وھي النبوة ال  أن الراھب بحيرا تنبأ للرسول بھا القرآن وكل ما ھنالك وتؤيده الروايات
 " وحذره من يھود إن ھذا الغالم سيكون له شأن عظيم" : حيث قال بحيرا ألبي طالب  شاھد أمراتھا فيه

وھي حجة كذلك على من استدل بھا إلثبات أن  وليست حجة عليه، في نبوته   وھذه القصة حجة للرسول
 .من بحيرا قد أخذ القرآن الرسول 

 
عند تفسير  البيانِ  الشنقيطي في أضواءِ  اإلمامُ  لف في تعيينه، قالي فقد اختُ األعجم أما بالنسبة للغالمِ  : اثانيً 
بِينٌ  أَنَّھُْم يَقُولُوَن إِنََّما يَُعلُِّمهُ بََشٌر لَِّساُن الَِّذي يُْلِحُدونَ  َولَقَْد نَْعلَمُ    :قوله   إِلَْيِه أَْعَجِميٌّ َوھَـَذا لَِساٌن َعَربِيٌّ مُّ

 . )103النحل( 
صرح القرآن بأنه أعجمي  ، وقد  بيَّ البشر الذي زعموا أنه يعلم الن في تعيين ھذا العلماءُ  اختلفوقد 

اسمه يعيش عبد : وقيل . فاسلم  اوكان نصرانيً  ھو غالم الفاكة بن المغيرة ، واسمه جبر ،: فقيل . اللسان 
ھما غالمان اسم : وقيل . ن لؤي غالم لبني عامر ب: وقيل . األعجمية  لبني الحضرمي ، وكان يقرأ الكتب

كانا  : وقيل. واسم اآلخر جبر ، وكانا صيقليين يعمالن السيوف ، وكانا يقرآن كتاباً لھم  حدھما يسار ،ا
 .يقرآن التوراة واإلنجيل ، إلى غير ذلك من األقوال

قد أخذ القرآن   ولبأنه كان أعجميا وغير ملم بالعربية فكيف يقبل ادعاؤھم أن الرس ويكفينا الرد بالقول
يَقُولُوَن إِنََّما يَُعلُِّمهُ بََشٌر لَِّساُن الَِّذي يُْلِحُدوَن  َولَقَْد نَْعلَُم أَنَّھُمْ     :ھم ھذا بقولهعلى قولِ   وقد رد هللاُ  منه
بِينٌ  إِلَْيهِ   . )103النحل(  أَْعَجِميٌّ َوھَـَذا لَِساٌن َعَربِيٌّ مُّ

  
تكن له العالقة الوثيقة  لم  ناسك المكي ورقة بن نوفل فيكفينا الرد بأن نقول إن الرسولَ لل أما بالنسبة :اثالثً 

ُ  َرِضيَ  -خديجة  بذلك الناسك ولم يقابله إال بعد نزول الوحي عليه حيث صحبته إليه فشھد له  - َعْنھَا هللاَّ

www.kalemasawaa.com



 26

أكون حيا،  يا، ليتنى فيھا جذعً نتينزل على موسى، يا لي ھذا الناموس الذي كان": ورقة ولم يعلمه حيث قال
عودي، وإن  نعم، لم يأت أحد بمثل ما جئت به إال: أو مخرجي ھم ؟، فقال:  إذ يخرجك قومك، فقال

 ". يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا
ثم " : العلم والمعرفة التي جاء بھا القرآن الكريم وكما ورد في الرواية  ال يملك ا أن ورقةَ ومن الثابت أيضً 

حدثت ال  ونستطيع أن نرد بأن نقول أنه يوجد في القرآن آيات نزلت لحوادث.  "أن توفى ينشب ورقة لم
 :يمكن أن تكون من وحي بحيرا أو الغالم األعجمي أو ورقة ومنھا

  ْتَْشُكُرونَ  نََصَرُكُم ّهللاُ بِبَْدٍر َوأَنتُْم أَِذلَّةٌ فَاتَّقُوْا ّهللاَ لََعلَُّكمْ  َولَقَد  ) 123 عمران آل( .   
بھذه اآلية  وكذلك كيف أوحى ورقة للنبيِّ ، سنة بغزوة بدر  فكيف يعقل أن يتنبأ بحيرا قبل قرابة أربعين

نُكْم اَل    :ه قولِ  وھو في قبره واألمر ينطبق على ْفِك ُعْصبَةٌ مِّ تَْحَسبُوهُ َشّراً لَُّكم بَْل  إِنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا بِاإْلِ
اھَُو َخْيٌر لَّ  ْنھُم مَّ ْثِم َوالَِّذي تََولَّى ِكْبَرهُ ِمْنھُْم لَهُ َعَذابٌ  ُكْم لُِكلِّ اْمِرٍئ مِّ  ).11 النور(   َعِظيمٌ  اْكتََسَب ِمَن اإْلِ

 الفرسمي أن يتنبأ بظھور الروم على األعج أو الغالم، أو بحيرا ، وغيرھا من اآليات، كيف استطاع ورقة 
 : ُوم ِ اأْلَْمُر ِمن قَْبُل  فِي بِْضِع ِسنِينَ   3اأْلَْرِض َوھُم مِّن بَْعِد َغلَبِِھْم َسيَْغلِبُونَ  ي أَْدنَىفِ  2ُغلِبَِت الرُّ َّ ِ

: أو أن يتنبأ بأن المسلمين سيدخلون مكة فاتحين  ).سورة الروم 4  )   اْلُمْؤِمنُونَ  َوِمن بَْعُد َويَْوَمئٍِذ يَْفَرحُ 
  َلَقَْد َصَدق  ُ ْؤيَا بِاْلَحقِّ لَتَْدُخلُنَّ اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم إِن هللاَّ ِريَن اَل  َرُسولَهُ الرُّ ُ آِمنِيَن ُمَحلِّقِيَن ُرُؤوَسُكْم َوُمقَصِّ َشاء هللاَّ

ً  تََخافُونَ  يدل على أن  كثير وكلهالوغيره  . )27الفتح   (فََعلَِم َما لَْم تَْعلَُموا فََجَعَل ِمن ُدوِن َذلَِك فَْتحاً قَِريبا
 بتصرف يسير أھـ .هللا من عندِ  القرآنَ 

   
  

  !؟يعرف القراءة والكتابة  كان  نبيُّ اإلسالم ھل كان                                       
  

 هللاِ  جاءت في كتابِ  معجزاتٍ خالِل من  ه وبما جاء به من عند ربِّ ،   هتِ رسال في صدقِ  أرادوا الطعنَ 
   !... كما يزعم المسلمون اولم يكن أميً ،  والكتابةَ  كان يعرف القراءةَ   ان محمدً إ :واالمجيد ،  فقال

  :روايات منھا ةِ بعدّ  ذلك فيواستندوا 
ثـََنا  4079برقم   ..)َوَوفَاتِهِ   النَِّيبِّ  َمَرضِ  ( بَاب) اْلَمَغاِزي ( ِكَتابصحيح البخاري  -1 ثَـ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّ  َناَحدَّ

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ -  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  ُعْتَبةَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  اللَّهِ  ُعبَـْيدِ  َعنْ  الزُّْهِريِّ  َعنْ  َمْعَمرٌ  َأْخبَـَرنَا الرَّزَّاقِ  َعْبدُ   ُحِضرَ  َلمَّا :قَالَ  - َعنـْ
  اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ  :بـَْعُضُهمْ  فـََقالَ "  بـَْعَدهُ  َتِضلُّوا َال  ِكَتابًا َلُكمْ  َأْكُتبْ  مُّواَهلُ  ":  النَِّيبُّ  فـََقالَ  رَِجالٌ  اْلبَـْيتِ  َوِيف  اللَّهِ  َرُسولُ 

ُهمْ  َواْخَتَصُموا اْلبَـْيتِ  َأْهلُ  فَاْختَـَلفَ  اللَّهِ  ِكَتابُ  َحْسبـَُنا اْلُقْرآنُ  َوِعْندَُكمْ  اْلَوَجعُ  َغَلَبهُ  َقدْ   ِكَتابًا َلُكمْ  ُتبُ َيكْ  قـَرِّبُوا :يـَُقولُ  َمنْ  َفِمنـْ
ُهمْ  بـَْعَدهُ  َتِضلُّوا َال  رَ  يـَُقولُ  َمنْ  َوِمنـْ   " ُقوُموا:"   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  َواِالْخِتَالفَ  اللَّْغوَ  َأْكثـَُروا فـََلمَّا َذِلكَ  َغيـْ

 اْلِكَتابَ  َذِلكَ  َهلُمْ  َيْكُتبَ  َأنْ  َوبـَْنيَ   اللَّهِ  َرُسولِ  بـَْنيَ  َحالَ  َما ةِ الرَّزِيَّ  ُكلَّ  الرَّزِيَّةَ  ِإنَّ  :َعبَّاسٍ  اْبنُ  يـَُقولُ  َفَكانَ :  اللَّهِ  ُعبَـْيدُ  قَالَ 
  .   َوَلَغِطِهمْ  ِالْخِتَالِفِهمْ 

ثـََنا  3336برقم ) اْحلَُدْيِبَيةِ  ِيف  اْحلَُدْيِبَيةِ  ُصْلحِ  ( بَاب)  َوالسَِّريِ  اجلَِْهادِ ( ِكَتابصحيح مسلم  -2  بـَْراِهيمَ إِ  ْبنُ  ِإْسَحقُ  َحدَّ
يًعا اْلِمصِّيِصيُّ  َجَنابٍ  ْبنُ  َوَأْمحَدُ  اْحلَْنظَِليُّ  ْسَحقَ  َواللَّْفظُ  يُوُنسَ  ْبنِ  ِعيَسى َعنْ  مجَِ  َأِيب  َعنْ  زََكرِيَّاءُ  َأْخبَـَرنَا يُوُنسَ  ْبنُ  ِعيَسى َأْخبَـَرنَا ِإلِ
َا فـَُيِقيمَ  َيْدُخَلَها َأنْ  َعَلى َمكَّةَ  َأْهلُ  َصاَحلَهُ  اْلبَـْيتِ  ِعْندَ   النَِّيبُّ  ُأْحِصرَ  َلمَّا :قَالَ  اْلبَـَراءِ  َعنْ  ِإْسَحقَ   ِجبُُلبَّانِ  ِإالَّ  َيْدُخَلَها َوَال  َثَالثًا ِ

َا َميُْكثُ  َأَحًدا َميَْنعَ  َوَال  َأْهِلَها ِمنْ  َمَعهُ  بَِأَحدٍ  َخيُْرجَ  َوَال  َوِقَراِبهِ  السَّْيفِ  السَِّالحِ  نَـَنا الشَّْرطَ  اْكُتبْ : "  ِلَعِليٍّ  قَالَ  َعهُ مَ  َكانَ  ِممَّنْ  ِ  بـَيـْ
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 َوَلِكنْ  ،تَابـَْعَناكَ  اللَّهِ  َرُسولُ  أَنَّكَ  نـَْعَلمُ  َلوْ :  اْلُمْشرُِكونَ  َلهُ  فـََقالَ "  اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمَّدٌ  َعَلْيهِ  قَاَضى َما َهَذا الرَِّحيمِ  الرَّْمحَنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ 
 َمَكانـََها فََأرَاهُ "  َمَكانـََها َأِرِين :"  اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  َأْحمَاَها َال  َواللَّهِ  َال  :َعِليٌّ  فـََقالَ  َميَْحاَها َأنْ  َعِليًّا َفَأَمرَ  اللَّهِ  َعْبدِ  نُ بْ  ُحمَمَّدُ  اْكُتبْ 
َا فََأقَامَ  اللَّهِ  َعْبدِ  اْبنُ  وََكَتبَ  َفَمَحاَها  فَْأُمْرهُ  َصاِحِبكَ  َشْرطِ  ِمنْ  يـَْومٍ  آِخرُ  َهَذا :ِلَعِليٍّ  قَاُلوا الثَّاِلثِ  يـَْومُ  َكانَ  َأنْ  فـََلمَّا أَيَّامٍ  َثَالثَةَ  ِ
  .بَايـَْعَناكَ  تَابـَْعَناكَ  َمَكانَ  ِرَوايَِتهِ  ِيف  َجَنابٍ  اْبنُ  قَالَ  و َفَخَرجَ  نـََعمْ  :فـََقالَ  ِبَذِلكَ  فََأْخبَـَرهُ  فـَْلَيْخُرجْ 

  
  الرد على الشبھة  •
  

 وليس النبيُّ ,  واإلنجيل المخبر عنه في التوراةِ  األميھو النبي   اأن محمدً  أخبرنا  الكريم نَ آالقرإن  : أوالً 
  :تدلل على ذلك عدة أدلة منھا، اأميً الذي كان 

ُسولَ  يَتَّبُِعونَ  الَِّذينَ :   هلوق -1 يَّ  النَّبِيَّ  الرَّ ْنِجيلِ  التَّْوَراةِ  فِي ِعْنَدھُمْ  َمْكتُوبًا يَِجُدونَهُ  الَِّذي اأْلُمِّ  يَأُْمُرھُمْ  َواإْلِ
مُ  الطَّيِّبَاتِ  لَھُمُ  َويُِحلُّ  اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنھَاھُمْ  بِاْلَمْعُروفِ   َواأْلَْغاَللَ  إِْصَرھُمْ  َعْنھُمْ  َويََضعُ  اْلَخبَائِثَ  َعلَْيِھمُ  َويَُحرِّ

ُروهُ  بِهِ  آََمنُوا فَالَِّذينَ  َعلَْيِھمْ  َكانَتْ  الَّتِي  اْلُمْفلُِحونَ  ھُمُ  أُولَئِكَ  َمَعهُ  أُْنِزلَ  الَِّذي النُّورَ  َواتَّبَُعوا َونََصُروهُ  َوَعزَّ
)157(  ) األعراف.(  
ِ  َرُسولُ  إِنِّي النَّاسُ  أَيُّھَا يَا قُلْ  : قوله  -2  َماَواتِ  ُمْلكُ  لَهُ  الَِّذي َجِميًعا إِلَْيُكمْ  هللاَّ  ھُوَ  إاِلَّ  لَهَ إِ  اَل  َواأْلَْرضِ  السَّ

ِ  فَآَِمنُوا َويُِميتُ  يُْحيِي َّ يِّ  النَّبِيِّ  َوَرُسولِهِ  بِا ِ  يُْؤِمنُ  الَِّذي اأْلُمِّ َّ  ( ))158( تَْھتَُدونَ  لََعلَُّكمْ  َواتَّبُِعوهُ  َوَكلَِماتِهِ  بِا
  )األعراف 

 َوھُمْ  اْلَحقَّ  لَيَْكتُُمونَ  ِمْنھُمْ  فَِريقًا َوإِنَّ  أَْبنَاَءھُمْ  يَْعِرفُونَ  اَكمَ  يَْعِرفُونَهُ  اْلِكتَابَ  آَتَْينَاھُمُ  الَِّذينَ  :   قوله -3
اليھوُد والنصارى كما يعرفون أبنائھم بھا يعرفه التي  باألميةِ   هنبيَّ   وصف ).البقرة (  )146( يَْعلَُمونَ 
  ،وقد

  . - و الحمد  - ةباستفاض في البشارات به ذلك تقدم معنا 
  
شبه المشككين الذين  ا لدحضِ ا كافيً سببً  كانت  النبيِّ  أميةَ  أن  المجيدِ  في كتابهِ خبرنا أ  هللاَ إن   :ا نيً ثا

 ِمنْ  تَْتلُو ُكْنتَ  َوَما : قال  ؛واألناجيل وملحقاتھا  كالتوراةِ  السابقةِ  من الكتبِ  نَ آخذ القرأنه بأ  هاتھمو
 اْلِعْلمَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ُصُدورِ  فِي بَيِّنَاتٌ  آَيَاتٌ  ھُوَ  بَلْ ) 48( اْلُمْبِطلُونَ  اَلْرتَابَ  إًِذا بِيَِمينِكَ  تَُخطُّهُ  َواَل  ِكتَابٍ  ِمنْ  قَْبلِهِ 
  ).العنكبوت (  )49( الظَّالُِمونَ  إاِلَّ  بِآَيَاتِنَا يَْجَحدُ  َوَما

ُلو ُكْنتَ  َوَما{  :جاء في التفسير الميسر  من }) 48( اْلُمْبِطُلونَ  الْرتَابَ  ِإًذا بَِيِميِنكَ  َختُطُّهُ  َوال ابٍ ِكتَ  ِمنْ  قـَْبِلهِ  ِمنْ  تـَتـْ
 ولو ذلك، يعرفون وهم عليك، القرآن نزول قبل بيمينك حروفًا تكتب ومل كتابًا تقرأ مل أنك -الرسول أيها- البينة معجزاتك
  .منها استنسخه أو السابقة الكتب من تعلَّمه: وقالوا املبطلون، ذلك يف لشك إليك يوحى أن قبل من كاتًبا أو قارئًا كنت

 يف واضحة بينات آيات القرآن بل }) 49( الظَّاِلُمونَ  ِإال ِبآيَاتَِنا َجيَْحدُ  َوَما اْلِعْلمَ  ُأوُتوا الَِّذينَ  ُصُدورِ  ِيف  بـَيـَِّناتٌ  آيَاتٌ  ُهوَ  َبلْ { 
  أھـ.عنه وحييدون احلق يعلمون الذين املعاندون الظاملون إال ويردها بآياتنا يكذِّب وما العلماء، حيفظه احلق على الداللة

  
كان أسواء  األحوالِ  كلِ  فيإال أن اإلعجاز قائم  القرآنِ  إعجازِ  على الً إن كانت دليو  النبيَّ  ن أميةإ :ا ثالثً 
ه من مثلِ  بسورةِ  يأتواأن  وإنما تحدى كل البشرِ ؛  من البشرِ  معينةَ  لم يتحد فئةَ  فالقرآن؛ أم ال  اأميً  رسول ال
على مر العصور ،  اأبلغھم بيانً و ، وكانوا أفصح الناسِ ،   النبيِّ  زمنِ  في العربِ  عتاةِ  أعتيوقد شھد له ، 
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علمه كلما ازداد شعوره بالعجز  ازدادكلما  بل إن اإلنسانَ  العصورِ  سائرِ  فيالبيان و اللغةِ  أھلُ كما شھد له 
  .الكريم القرآنِ  معجزةِ  أمام

  
 )جبريل( كان يسابق الملك يثح؛ ترديده  فيه ويرھق نفسَ ،  بالقرآنِ ه كان يحرك لسانَ   إن النبيَّ  :ا رابعً 
،  ه موكول إليه أن حفظً ويخبره  هللا فيطمأنه،  شيئاً  منه  ينسى أنخشية ؛يقضى إليه وحيه  أنقبل 

 لكتب ما يوحى إليه وقتِ  كتابةَ الرف يع   النبيُّ  كان لوف، هأيقركيف صدره وسيعلمه  فيوأنه سيجمعه 
 من كتابِ  حماية كل حرفٍ ا على حفظ وحرصً   هنفسِ  ال ينسى بدالً من إرھاقِ  كيه أو بعده مباشرة وحيِ 
  ؛ هللاِ 

كْ  اَل    :قال    ثُمَّ ) 18( قُْرآَنَهُ  فَاتَّبِعْ  قََرْأنَاهُ  فَإَِذا) 17( َوقُْرآَنَهُ  َجْمَعهُ  َعلَْينَا إِنَّ ) 16( بِهِ  لِتَْعَجلَ  لَِسانَكَ  بِهِ  تَُحرِّ
  . )القيامة(   )19( بَيَانَهُ  َعلَْينَا إِنَّ 
بِّ ِزْدنِ   : الوق  ُ اْلَملُِك اْلَحقُّ َواَل تَْعَجْل بِاْلقُْرآِن ِمن قَْبِل أَن يُْقَضى إِلَْيَك َوْحيُهُ َوقُل رَّ  ي ِعْلماً فَتََعالَى هللاَّ
  ). 114طه(
 ولكن كان له كتبة من كبارِ ؛ الكريم  القرآنَ  أن يكتبَ   به األولىلكان  يعلم الكتابةَ   بيُّ الن لو كانف وعليه 

   .... الوحييكتبون  ه صحابتِ 
  

  :كما يلي بھا  االتي آتو تالرواياتوضيح جاء الدور على   -  بفضل هللاِ  -   نانبيِّ  أميةِ  اتبعد أثب :اخامسً 
في ھذا الحديث : ) ِفيهِ  يُوِصي َشْيءٌ  َلهُ  لَْيسَ  ِلَمنْ  اْلَوِصيَّةِ  تـَْركِ  ( بَابفي  قال النوويُّ  :للرواية األولىبالنسبة  :أوالً 

  أھـ .بِاْلِكَتابَةِ  آُمر :َأيْ  ) َلُكمْ  َأْكُتب( :  ِلَقْوِلهِ  اْلَمَجاز اِْستِْعَمال َجَواز:  َوِمْنھَا ....عدة فوائد
َا َأِرِين ( :  قـَْوله :الرواية الثانية :ثانيًا َا فََأرَاهُ  َمَكا اإلشكال نشأ عن التوھم  ) اللَّه َعْبد ِاْبن وََكَتبَ  َفَمَحاَها َمَكا

ه ، وليس ثم كتب بنفسِ   طالبٍ  أبى بنِ  من علىِّ  أخذ الكتابَ    النبيَّ  وكأن،  النصِ  الحاصل من ظاھرِ 
   :كما يلي  تِ الروايا بقيةَ  نجمعا حً ا صحيفھمً  التي معنا  ولكي يتضح فھم الروايةِ ،  كذلك األمرُ 

 َصاَحلُوا قـَُرْيًشا َأنَّ  أََنسٍ  َعنْ   3337برقم ) احلديبية يفصلح احلديبية  ( باب )اجلهاد و السري(كتاب    صحيح مسلم -1
 َنْدِري َفَما اللَّهِ  بِاْسمِ  َأمَّا :ُسَهْيلٌ  قَالَ "  الرَِّحيمِ  ْمحَنِ الرَّ  اللَّهِ  ِبْسمِ  اْكُتبْ  :"ِلَعِليٍّ   النَِّيبُّ  فـََقالَ  َعْمٍرو ْبنُ  ُسَهْيلُ  ِفيِهمْ   النَِّيبَّ 
 أَنَّكَ  َعِلْمَنا َلوْ :  قَاُلوا"  اللَّهِ  َرُسولِ  ُحمَمَّدٍ  ِمنْ  اْكُتبْ :"  فـََقالَ  اللَُّهمَّ  بِامسِْكَ  نـَْعِرفُ  َما اْكُتبْ  َوَلِكنْ  الرَِّحيمِ  الرَّْمحَنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ  َما
   النَِّيبِّ  َعَلى فَاْشتَـَرُطوا"  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ُحمَمَّدِ  ِمنْ  اْكُتبْ :"   النَِّيبُّ  فـََقالَ  أَبِيكَ  َواْسمَ  اْمسَكَ  اْكُتبْ  َوَلِكنْ  َالتـَّبَـْعَناكَ  اللَّهِ  ولُ َرسُ 
 َْنا وهُ َرَدْدمتُُ  ِمنَّا َجاءَُكمْ  َوَمنْ  َعَلْيُكمْ  نـَُردَّهُ  ملَْ  ِمْنُكمْ  َجاءَ  َمنْ  َأن  َمنْ  ِإنَّهُ  نـََعمْ  :قَالَ  !؟ َهَذا أََنْكُتبُ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :فـََقاُلوا َعَليـْ

ُهمْ  َجاَءنَا َوَمنْ  اللَّهُ  فَأَبـَْعَدهُ  ِإلَْيِهمْ  ِمنَّا َذَهبَ    .َوَخمَْرًجا فـََرًجا َلهُ  اللَّهُ  َسَيْجَعلُ  ِمنـْ
 َعِليُّ  َكَتبَ   :قال َعاِزبٍ  ْبن اْلبَـَراءعن   3335 )احلديبية يفديبية صلح احل(باب  )اجلهاد و السري(كتاب  صحيح مسلم -2
َقاُلوا اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمَّدٌ  َعَلْيهِ  َكاَتبَ  َما َهَذا َفَكَتبَ  اْحلَُدْيِبَيةِ  يـَْومَ  اْلُمْشرِِكنيَ  َوبـَْنيَ   النَِّيبِّ  بـَْنيَ  الصُّْلحَ  طَاِلبٍ  َأِيب  ْبنُ   َتْكُتبْ  َال  :فـَ
  بَِيِدهِ   النَِّيبُّ  َفَمَحاهُ  َأْحمَاهُ  بِالَِّذي أَنَا َما:  فـََقالَ "  اْحمُهُ  :"ِلَعِليٍّ   النَِّيبُّ  فـََقالَ  نـَُقاتِْلكَ  ملَْ  اللَّهِ  َرُسولُ  أَنَّكَ  نـَْعَلمُ  فـََلوْ  اللَّهِ  ولُ َرسُ 
ُيِقيُموا َمكَّةَ  َيْدُخُلوا َأنْ  اْشتَـَرُطوا ِفيَما وََكانَ  :قَالَ   َوَما :ِإْسَحقَ  ِألَِيب  قـُْلتُ  السَِّالحِ  ُجُلبَّانَ  ِإالَّ  ِبِسَالحٍ  َيْدُخُلَها َوَال  َثَالثًا اَِ  فـَ

  ِفيهِ  َوَما اْلِقَرابُ  :قَالَ ؟  السَِّالحِ  ُجُلبَّانُ 
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ثـََنا ثـََنا :قَاَال  َبشَّارٍ  َواْبنُ  اْلُمثـَىنَّ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ ثـََناحَ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  يـَُقوُال  َعاِزبٍ  ْبنَ  اْلبَـَراءَ  مسَِْعتُ  :قَالَ  ِإْسَحقَ  َأِيب  َعنْ  ُشْعَبةُ  دَّ
نَـُهمْ  ِكَتابًا َعِليٌّ  َكَتبَ  اْحلَُدْيِبَيةِ  َأْهلَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َصاحلََ  َلمَّا:   اذٍ ُمعَ  َحِديثِ  بَِنْحوِ  ذََكرَ  مثَُّ  اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمَّدٌ  َفَكَتبَ :  قَالَ  بـَيـْ

رَ    َعَلْيهِ  َكاَتبَ  َما َهَذا اْحلَِديثِ  ِيف  َيْذُكرْ  ملَْ  أَنَّهُ  َغيـْ
   النَِّيبُّ  ُأْحِصرَ  َلمَّا :قَالَ  اْلبَـَراءِ  َعنْ  3336) احلديبية يفصلح احلديبية (باب  ) اجلهاد و السري(كتاب   صحيح مسلم -3

َا فـَُيِقيمَ  ْدُخَلَهايَ  َأنْ  َعَلى َمكَّةَ  َأْهلُ  َصاَحلَهُ  اْلبَـْيتِ  ِعْندَ   َمَعهُ  بَِأَحدٍ  َخيُْرجَ  َوَال  َوِقَراِبهِ  السَّْيفِ  السَِّالحِ  ِجبُُلبَّانِ  ِإالَّ  َيْدُخَلَها َوَال  َثَالثًا ِ
َا َميُْكثُ  َأَحًدا َميَْنعَ  َوَال  َأْهِلَها ِمنْ  نَـَنا الشَّْرطَ  اْكُتبْ  :"ِلَعِليٍّ  قَالَ  َمَعهُ  َكانَ  ِممَّنْ  ِ  َعَلْيهِ  قَاَضى َما َهَذا الرَِّحيمِ  الرَّْمحَنِ  اللَّهِ  ِبْسمِ  بـَيـْ

 َميَْحاَها َأنْ  َعِليًّا فََأَمرَ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  اْكُتبْ  َوَلِكنْ  تَابـَْعَناكَ  اللَّهِ  َرُسولُ  أَنَّكَ  نـَْعَلمُ  َلوْ :  اْلُمْشرُِكونَ  َلهُ  فـََقالَ  "اللَّهِ  َرُسولُ  ُحمَمَّدٌ 
َا َفَأقَامَ  اللَّهِ  َعْبدِ  اْبنُ  وََكَتبَ  َفَمَحاَها َمَكانـََها فََأرَاهُ "  َمَكانـََها َأِرِين :"   اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  َأْحمَاَها َال  َواللَّهِ  َال  :َعِليٌّ  َقالَ فَـ   َثَالثَةَ  ِ

ْلَيْخُرجْ  فَْأُمْرهُ  َصاِحِبكَ  َشْرطِ  ِمنْ  يـَْومٍ  رُ آخِ  َهَذا :ِلَعِليٍّ  قَاُلوا الثَّاِلثِ  يـَْومُ  َكانَ  َأنْ  فـََلمَّا أَيَّامٍ    .َفَخَرجَ  نـََعمْ  :فـََقالَ  ِبَذِلكَ  فََأْخبَـَرهُ  فـَ
  .بَايـَْعَناكَ  تَابـَْعَناكَ  َمَكانَ  ِرَوايَِتهِ  ِيف  َجَنابٍ  اْبنُ  قَالَ  و

   يُّ فأبى عل) د رسول هللامحم( جملةَ أن يمحو  اعليًّ  أمر  النبيَّ ن أ تِ رواياالبين  الجمعِ  نالحظ من خاللِ 
لم يكن   النبيَّ  يدل أن ،وھذا أن يريه مكانھا  يًّ وسأل عل الكتابَ   النبيُّ  فأخذ ،و لم تطاوعه نفسه 
  ، يفعل ذلك أن  يُّ ا رفض علھا فقط لمّ وھا ليمحوإنما سأل عن مكانِ  ،يعرف الكتابة يقيناً 

 .....هللاِ  عبدِ  بنِ  كتب من محمدٍ ا: فقال له ) رسول هللاِ  من محمدٍ (أن يكتب بعد ذلك   ايًّ عل  النبيُّ  ثم أمر
  .ه بنفسِ ھو   كتب وليس المعنى أنه 

؛  هبرجمِ  أََمرَ  :أي  َماِعًزا َرَجمَ :  يُقَال َكَما ، بِاْلِكتَابَةِ  أََمرَ   أنه : اَمْعنَاھ)  َكتَبَ و(  كلمة : لخص ما سبقأو
  .  بنفسه رجمَ   المعنى أنهوليس  ه فالرجم وقع من أصحابِ 

عرف ننا إنف؛ الروايات التي معنا ظاھر من ھو ه كما ه بنفسِ سمَ اكتب    المانع أن يكون النبيُّ ما  :تساءلوأ
  !  اھم جيدً ولكن يعرفون كتابة أسمائِ ،  الكتابةَ ال و ال يعرفون القراءةَ  رٌ ثُ كُ  أميين

  
واستشھد ،  هحياتِ  خرِ آقرأ وكتب في   أن النبيَّ  ىه إلوغيرُ  - رحمه هللاُ  -ذھب أبو الوليد الباجي : ا سادسً 

   :منھا أدلةِ  على ذلك بعدةِ 
 آَيَاتٌ  ھُوَ  بَلْ ) 48( اْلُمْبِطلُونَ  اَلْرتَابَ  إًِذا بِيَِمينِكَ  تَُخطُّهُ  َواَل  ِكتَابٍ  ِمنْ  قَْبلِهِ  ِمنْ  تَْتلُو ُكْنتَ  َوَما : هللاِ  قولُ  -1

  ). العنكبوت (  )49( الظَّالُِمونَ  إاِلَّ  بِآَيَاتِنَا يَْجَحدُ  َوَما اْلِعْلمَ  أُوتُوا الَِّذينَ  ورِ ُصدُ  فِي بَيِّنَاتٌ 
  .وغيرھا  عترضونبھا الم شھد التي أست األدلة -2

القرآن المعجز نزل أغلبه ف ؛ )قبل موته ( هحياتِ  خرِ آفي   قرأ وكتبَ    النبيُّ  المانع أن يكونما : وأتساءل
الذي يحاول  ا في اإلعجازفھذا ال يقدح أبدً ؛  وال الكتابة  ةَ اءيعرف القريكن أمي لم   وھوعليه 
 تَُخطُّهُ  َواَل  ِكتَابٍ  ِمنْ  قَْبلِهِ  ِمنْ  تَْتلُو ُكْنتَ  َوَما: ه يقول لنبيِّ   أن هللاَ نالحظ و .... إسقاطهعترضون الم

 قبل نزولِ  الكتابةَ ال و القراءةَ ا ال تعرف كنت أميً  :أي).  العنكبوت(  )48( اْلُمْبِطلُونَ  اَلْرتَابَ  إًِذا بِيَِمينِكَ 
  ...  عليك  القرآنَ 

  ." لكم أكتبُ "  ةِ ه كما جاء في الروايكتب بنفسِ   أنه ھذا لو سلمنا 
 ِبِكَتابٍ  ائْـُتوِين  " :قوله التي فيھا  الرواية األولىعلى ذلك أن  لومما يدل ، هحياتِ  خرِ آكتب وقرأ  في :◌ُ قلت  

   وقد ذكر البخاريُّ ، ه مباشرة قبل وفاتِ  :أي؛   ه األخيرفي مرضِ  ذلك كان" .. بـَْعَدهُ  َتِضلُّوا َال  ِكَتابًا َلُكمْ  َأْكُتبْ 
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 يـَْومَ  ِإنَُّكمْ  مثَُّ  َميُِّتونَ  مْ َوِإنـَّهُ  َميِّتٌ  ِإنَّكَ { :تـََعاَىل  اللَّهِ  َوقـَْولِ ،  َوَوفَاتِهِ   النَِّيبِّ  َمَرضِ  بَابِ  في ھذا الحديثَ  - رحمه هللاُ  -
  .والكتابةَ  كان يعرف القراءةَ   ھم أنهن سلمنا بفھمِ إھذا .. َختَْتِصُمونَ  رَبُِّكمْ  ِعْندَ  اْلِقَياَمةِ 

م أنه األمي ھعند انه مكتوبً أل ؛  ؤمنوا بمحمدٍ بل يالشبھة  تلك اطرحويأن ال  عترضينلمكان على ا :اسابعً 
كنت آمل أن  ! الكريم م كما أخبر القرآنُ ھءعرفون أبنايعرفوه كما يوكنت أتوقع أن ، اءة الذي ال يعرف القر

ولكن أنه  ،  أمنوا به فم ھالذين من قبل والرھبانُ  كما عرفه األحبارُ المعرفة ِ يعرفوه حقَ أن و، ؤمنوا به ي
أَْو يُْدفَُع   12عدد  29إصحاح  إشعياء سفرِ في  المذكور  ھو وعلى كلٍّ  ...العناد والتكبر عن معرفة الحق 

  . ) »الَ أَْعِرُف اْلِكتَابَةَ « : فَيَقُولُ » اْقَرْأ ھََذا«: اْلِكتَاُب لَِمْن الَ يَْعِرُف اْلِكتَابَةَ َويُقَاُل لَهُ 
وھذا  " لم أتعلم القراءة" أو " ال أعرف القراءة :فيقول  اقرأ  :يقال له" اإلنجليزية  والنص في التراجمِ 

ولكن , "  ال أعرف الكتابةأنا "  :لكفيقول  القراءةَ  أن تطلب من أحدٍ  المعقولِ  فمن غيرِ  للصحةِ  ربُ األق
   !  "  أنا غير متعلم" أو "  القراءةَ  ال أعرفُ أنا " : أن يقول لمفترضا

لُونَهُ لَِمْن َوِعْنَدَما يُنَاوِ 12:  29إشعياء : ففيه ما نصه ؛  كتاب الحياةترجمة   من خالِل◌ِ  أكثر يتضح النصُ 
  .الَ أَْستَِطيُع اْلقَِراَءةَ : اْقَرْأ ھََذا، يُِجيبُ : يَْجھَُل اْلقَِراَءةَ قَائِلِينَ 

  3رقم ب )بدء الوحي (باب :البخاري صحيحِ في  ھو الثابتھذا و

النـَّْوِم، َفَكاَن َال يـََرى  ِمَن اْلَوْحِى الرُّْؤيَا الصَّاِحلَُة ِيف   َرُسوُل اللَّهِ  َأوَُّل َما بُِدَئ ِبهِ  :، أَنـََّها قَاَلتْ - ُأمِّ اْلُمْؤِمِننيَ  -َعْن َعاِئَشةَ 
َيَتَحنَّثُ  ُرْؤيَا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل فـََلِق الصُّْبِح، اْلَعَدِد ِفيِه ـ َوُهَو التـََّعبُُّد ـ اللََّياِيلَ َذَواِت  مثَُّ ُحبَِّب ِإلَْيِه اْخلََالُء، وََكاَن َخيُْلو ِبَغاِر ِحَراٍء فـَ

َيتَـَزوَُّد ِلِمْثِلَها، َحىتَّ َجاَءُه اْحلَقُّ َوُهَو ِيف َغاِر ِحَراٍء، يـَْنزَِع ِإَىل َأْهِلِه، َويـَتَـَزوَُّد ِلَذِلَك، مثَُّ يـَْرِجُع ِإَىل َخِدَجيَة، قـَْبَل َأنْ  َفَجاَءُه اْلَمَلُك  فـَ
  َما أَنَا ِبَقاِرٍئ  :قـُْلتُ   اقْـَرْأ  :َأْرَسَلِين فـََقالَ  فََأَخَذِين فـََغطَِّين َحىتَّ بـََلَغ ِمينِّ اْجلَْهَد، مثَُّ   "  :قَالَ     " َما أَنَا ِبَقاِرٍئ   " َقاَل    اقْـَرْأ  :فـََقالَ 

َأْرَسَلِين  الثَّالَِثَة، مثَُّ  فََأَخَذِين فـََغطَِّين   نَا ِبَقاِرئٍ َما أَ : فـَُقْلُت    اقْـَرْأ : فـََقاَل  فـََغطَِّين الثَّانَِيَة َحىتَّ بـََلَغ ِمينِّ اْجلَْهَد، مثَُّ َأْرَسَلِين  فََأَخَذِين 
َا َرُسوُل اللَِّه فـَرَ    ,     األَْكَرمُ  اْقَرْأ َوَربُّكَ * َخلََق اإِلْنَساَن ِمْن َعلٍَق * الَِّذي َخلََق  اْقَرْأ بِاْسِم َربِّكَ   :   فـََقالَ   َجَع ِ

  ....يـَْرُجُف فـَُؤاُدهُ 
  !!بصرون ؟يأفال   ؟ أليس ھو محمد   :وأتساءل

  
  ! اإلسراء والمعراج شبھات حول قصة                                        

  
  ...ا ھحدوثِ في  ايشككول ؛ والمعراجِ  اإلسراءِ  معجزةِ حول  أثيرت شبھةٌ 

  ! ؟ ... من الليلِ  بسيطٍ  في وقتٍ  ويصعد إلى السماءِ ،  المقدسِ  إلى بيتِ  أن يذھبَ  حمدٌ أيستطيع م :قالوا 
  !؟ اوالروح معً  بالجسدِ  المعراجُ وھل كان 
لَِّذي اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِلَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى ا ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً مِّنَ   :   قولهجاء في تعلقوا بما 

ِميُع البَِصيُر  بَاَرْكنَا َحْولَهُ    ).1اإلسراء( لِنُِريَهُ ِمْن آيَاتِنَا إِنَّهُ ھَُو السَّ
  
  الرد على الشبھة  •
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 ويصعد إلى السماءِ ،  المقدسِ  أن يذھب إلى بيتِ   أيستطيع محمدٌ : الذي يقول ھم األول سؤالَ  إن:   أوالً◌ً 
بل بإذن هللا   نفسه تلقاءِ  ال يستطيع أن يفعل ذلك من  امحمدً ن أل ؛ل باط سؤالٌ  ...من الليلِ  بسيطٍ  في وقتٍ 
   جاء ذلك في عدة أدلة منھا؛  لٌ وإنما ھو بشر رسو ؛ألننا ال نعتقد أنه إله  ؛يفعل:  
   .) 38الرعد( َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَن يَأْتَِي بِآيٍَة إاِلَّ بِإِْذِن ّهللاِ    : قوله -1
ُسلُ َومَ    : قوله -2 ٌد إاِلَّ َرُسوٌل قَْد َخلَْت ِمن قَْبلِِه الرُّ  ).  144عمران(  ا ُمَحمَّ
 ولم يقل لنا،   به ىالذي أسرالعالمين ھو  ربَّ  هللاَ أن  :أي؛   ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدهِ    :قوله  -3
: امحمدً  نإ   ِهللاَ كما أن  ، هھو الذي قام بھذه المعجزة بذات  ألنه؛  ال يخضع لقوانين الكون   خالق

  ....  ه شيءليس كمثلِ و ه ،، ومسيره بحكمتِ  الكونَ 
 والجسدِ  بالروحِ  إلى السماءِ  يصعدُ  نجد اإلنسانَ  اآلنلكن ؛  بعيدٍ  زمنٍ  منذُ  اكان مستنكرً إن ھذا األمر ثم 

  ...ةِ ئيالفضا مركباتِ الا إلى الكواكب بنً اوأحي ....لطائرات ؛وذلك عن طريق ا
   .السيما في ذلك الزمان نا ھذه المعجزة لنبيِّ  إلنكارال مجال ف وعليه 

  
ا ون قديمً فقط ما أنكره المشرك لو كان بالروحِ والروح مًعا ؛ ف إلى السماء كان بالجسدِ  إن العروجَ :   ثانيّا
ينسب لبعِض األنبياِء  ؛ ألن الكتاَب المقدس  عقالً ونقالً  ذلك فيإشكال  الو ...حديثا   عترضونوال الم،

   ،والرسِل الصعوَد إلى السماِء بالروِح والجسِد 
  كتب  مع بعض اإلضافات على ما) إظھار الحق(ه في كتابِ  الھندي هللاِ  رحمتُ  :العالمةوأنقل ما ذكره 

  : قال  - رحمه هللاُ  -
المعجزة  أن األمرِ اية ما في وغ بھذه السرعةِ   فألن خالق العالم قادر على أن يسري بمحمدٍ :  أما عقالً◌ً 
  . والمعجزات كلھا تكون كذلك ، ف العادةِ تمت خالَ 
 :لآلتي الكتابِ  ليس ممتنع عند أھلِ  هللاِ  بقدرةِ  إلى السماءِ  األجسامفألن صعود   :  أما نقالً 

ماء فع إلى السأنه رُ )طريق األولياء ( إسمت في كتابه وقد قال القسيس وليم ) إدريس (   أخنوخ - أ
أخذه  وسار أخنوخ مع هللا ولم يوجد ألن هللاَ ( ھكذا  5/24سفر التكوين بجسده حياً وقصة أخنوخ واردة في 

( 
أكتفي بنقل ھذه الفقرة  12 -2/10سفر الملوك الثاني صعد إلى السماء وقصته وارده في   إيليا  -  ب      

نار وخيل من نار ففصلت بينھما فصعد إيليا في وفيما ھما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من  11:  منھا ھكذا
  .وقال آدم كالرك في تفسيره ال شك أن إيليا رفع إلى السماء حياً . .العاصفة إلى السماء

ثم إن الرب بعدما كلمھم ارتفع إلى  ": ھكذا 16/19مرقس صعد إلى السماء كما يقول   عيسى - ت       
  .نه ارتفع بجسده كما ھو أكل طوائف النصارى  وال شك بين. "السماء وجلس عن يمين هللا

 4-12/2الرسالة الثانية إلى أھل كرونثوس وقصته واردة في  ، صعد إلى السماءأنه  ىدعا بولس -  ث      
أم خارج الجسد لست  علمُ أا في المسيح قبل أربع عشرة سنة أفي الجسد لست إنسانً  عرفُ أ  2 :ھكذا 

عرف ھذا اإلنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست أو )3. (السماء الثالثة اختطف ھذا إلى.هللا يعلم.علمأ
  . .يتكلم بھا أننه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات ال ينطق بھا وال يسوغ إلنسان إ) 4. (هللا يعلم.علمأ

ھذا بعد ) 1(: فأنقل ھكذا  2-4/1سفر الرؤيا صعد إلى السماء كما يُفھم من كالمه في يوحنا  - ج        
نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت األول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائال اصعد إلى ھنا فأريك 

وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش   )2. (ما ال بّد أن يصير بعد ھذا
 . جالس

www.kalemasawaa.com



 32

بالروح والجسد   النبيِّ  لى معراجِ فال مجال لھم أن يعترضوا عأھل الكتاب  األمور مسلمة عند أن  نالحظ
في بلدة من بالد الھند كان يقول في  اونقل بعض األحباء أن قسيسً : قائالً  - رحمه هللاُ  -ثم يتذكر  .معنا 

 ً وھو أمر مستبعد ؟ فأجابه  المعراجِ  اإلسراءِ كيف تعتقدون في : ال المسلمين لجھّ  بعض المجامع تشويشا
! زوج والمعراج ليس بأشد استبعاداً من كون العذراء تحمل من غير إلسراءاإن : مجوس الھند  مجوسي من
   .أھـ بتصرف .فبھت القسيس

  ؟ ابالجسد والروح معً  المعراجُ ھل كان : يقول  سؤالھم الثاني الذي ما سبق رًدا علىكان 
  

التي ال تثبت  اآلحادِ  وكلھا من أخبارِ , واحد متصل  سندليس لھا  المقدس  ابِ كتال المعجزات فيإن :    ثالثًا
المعجزات  بحدوث تلكؤمنون يم ھلكن,  أن تلك المعجزات قد حدثت ايقينً  دليل واحد يثبتَ وال يوجد ، بھا 

  ...عرف من كتبه وال يُ ، الذي ال سند له  المقدس الكتابِ فقط ألنھا وردت في 
اب الكت امن الذي نقل لنا ھذ و ؟ صحيح هما فيكل  وكيف نثق أن , الكتاب المقدس  أين سند :وعليه أتساءل

في  وكيف نثبت مثالً أن َمتَّى الحواري ھو كاتب إنجيل َمتَّى بالفعل بينما نجد أن ما !؟بعھديه القديم والجديد 
  وما ھو االسم الثالثي لمتى كاتب اإلنجيل؟! الحواري َمتَّى ھو كاتبه تماما أن يكون إنجيل َمتَّى ينفي

؛ بل ھي مجرد أخبار يتناقلھا الكتبةُ عن بعِض الناِس الذين ال نعرف عنھم شيئًا وال  ال سند عندھم :الجواب 
  ....عن أمانتِھم
ٍة فِي 1عدد  1 حفي اإل صحا لوقاإنجيل جاء في :نقرأ مثالً :  مثال ذلك إِْذ َكاَن َكثِيُروَن قَْد أََخُذوا بِتَأْلِيِف قِصَّ

اًما لِْلَكلَِمِة، 2األُُموِر اْلُمتَيَقَّنَِة ِعْنَدنَا،  َرأَْيُت أَنَا أَْيًضا إِْذ قَْد 3َكَما َسلََّمھَا إِلَْينَا الَِّذيَن َكانُوا ُمْنُذ اْلبَْدِء ُمَعايِنِيَن َوُخدَّ
ِل بِتَْدقِيق، أَْن أَْكتَُب َعلَى التََّوالِي إِلَْيَك أَيُّھَا اْلَعِزيُز ثَاُوفِي ةَ اْلَكالَِم 4لُُس، تَتَبَّْعُت ُكلَّ َشْيٍء ِمَن األَوَّ لِتَْعِرَف ِصحَّ

  !!ال تعليق   الَِّذي ُعلِّْمَت بِهِ 
   

تحت  تفاسيرال في قراءةِ  كاملةً  ھانجد ؛سندھا متواتر )قصة اإلسراء والمعراج( عن ھذه المعجزة  أما 
لِنُِريَهُ  لَى اْلَمْسِجِد األَْقَصى الَِّذي بَاَرْكنَا َحْولَهُ اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم إِ  ُسْبَحاَن الَِّذي أَْسَرى بَِعْبِدِه لَْيالً مِّنَ   : هقولِ 

ِميُع البَِصيُر     ).1اإلسراء( ِمْن آيَاتِنَا إِنَّهُ ھَُو السَّ
 ، وسيرة بن ھشام، و الترمذي ,  و مسلم, صحيح البخاري  :منھا  مواضعٍ  نجدھا صحيحة اإلسناد في عدةِ و

 ،الكثير مغيرھو ، والسيرة النبوية للذھبي, والبداية والنھاية , قاضي عياض لل والشفا، يودالئل النبوة للبيھق
 الكتابِ  إلثبات صحةِ  المعترضونقده تالذي يف قصة وصلت إلينا بالتواترال.... وكثير من المراجع األخرى 

  !الذي يؤمنون به  المقدسِ 
  

                                           
  

                                 
  

  !بعد مئة عام  بناء المسجد األقصى                                        
  

 ىإل اإلسالمِ  برسولِ سرى أُ  كيف: قائلين  ، والمعراجِ  اإلسراءِ  يبطل معجزةَ◌ِ أنه   ھمفي ظنِ ھو  سؤاالً  سألوا
  !؟  بعده بنحو مئة عام نيَّ بُ  وقد، األقصى  لمسجدِ ا
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  ھةالرد على الشب •
  

  :،وعلى كلٍّ أقول)المسجد  ( كلمة معنىال يعرفون  المعترضينإن الواضح لي أن  :أوالً 
ِ  يسجدُ  ھو كل مكانٍ  المسجدَ إن   ؛تدلل على ذلك عدة أدلة  التِ االرس في كلِ  ةكعباد جاء السجودُ  ؛  فيه 

   :منھا
اِكِعيَن يَا َمْريَُم اْقنُتِي لَِربِِّك َواْسُجِدي َواْركَ   :  قوله -1   ). 43آل عمران(  ِعي َمَع الرَّ
َوإِْذ قُْلنَا اْدُخلُوْا ھَـِذِه اْلقَْريَةَ فَُكلُوْا ِمْنھَا َحْيُث ِشْئتُْم َرَغداً َواْدُخلُوْا اْلبَاَب   :عن بني إسرائيل   قوله -2

داً َوقُولُوْا ِحطَّةٌ نَّْغفِْر لَُكْم َخطَايَاُكْم َوَسنَِزيدُ    ، ) .58البقرة( ْحِسنِيَن اْلمُ  ُسجَّ
ْسِجداً   : الكھفِ  عن أھلِ   قوله -3   ).21الكھف( قَاَل الَِّذيَن َغلَبُوا َعلَى أَْمِرِھْم لَنَتَِّخَذنَّ َعلَْيِھم مَّ
يَّةِ   : عن األنبياءِ  قال  -4  َن النَّبِيِّيَن ِمن ُذرِّ ُ َعلَْيِھم مِّ ْن َحَمْلنَا َمَع نُوٍح َوِمن  أُْولَئَِك الَِّذيَن أَْنَعَم هللاَّ آَدَم َوِممَّ

وا  ْحَمن َخرُّ ْن ھََدْينَا َواْجتَبَْينَا إَِذا تُْتلَى َعلَْيِھْم آيَاُت الرَّ يَِّة إِْبَراِھيَم َوإِْسَرائِيَل َوِممَّ داً َوبُِكيّاً ُذرِّ   ).58مريم( ُسجَّ
ِ مكان يُ ھو  ن المسجدَ إف وعليه    . الماضيةِ  األزمنةِ  معظمِ في  معروفًا كان ودالسجھذا  ؛   سجد فيه 

قَاَل الَِّذيَن َغلَبُوا َعلَى    :ه لقولِ مع اإلسالم  مما سبق أن كلمة المسجد لم تأت ابتداءً  إن الواضحَ  : اثانيً 
ْسِجداً    ). 21الكھف(  أَْمِرِھْم لَنَتَِّخَذنَّ َعلَْيِھم مَّ

  ....  سم علمٍ انه بيت هللا حتى أصبح أو ،المسلمين كمكان للعبادةعند ) المسجد(إنما شاع استعمال الكلمة 

بناء  المكان اإلسراء لم يكن بھذا ، فعندما حدثت حادثةُ  اسجد فيه  يكون مسجدً يُ  آلنافكل مكان وعليه   
 اا مخصصً الموجود بين أسوار الحرم الشريف بالقدس مكانً  المكان وإنما كان ؛األقصى  بالمسجدِ  فُ عرُ يُ 

سجد كان يُ  مكان عبادة ألنه؛ وإنما سمي بالمسجد  ؛ اا بالمعنى المفھوم حاليً ولم يكن مسجدً  ،  هللاِ  لعبادةِ 
حدث اإلسراء  لماالرومان النصارى، و عھدِ  طيلة من أي بناءٍ  اوقد ظل مكان الھيكل فضاًء خاليً  ،  فيه 

داخله ساحات ، وبسور فيه أبواب ، إال أنه محاطي بناءٍ من أ اما زال خاليً  المكانُ  كان  والمعراج بالنبيِّ 
ٍسبًّحاّن الٌذي أًّسّرى بٌّعبًٌدهٌ لّياًْل ٌمَ◌ّن  :  هوھذا ما جاء في قولِ  ، واسعة ھي المقصودة بالمسجد األقصى

ٌميٍع البٌّصيرٍ آيّاتٌ  الّحّراٌم إلّى الّمًسٌجٌد األّقًّصا الٌذي بّاّرًكنّا ّحًولٍّه لٌنٌٍريٍّه ٌمنً  الّمًسٌجدٌ     .)1اإلسراء(   نّا إنٍَّه ٍھّو السَّ

في  مسلمٌ  أخرجهالذي  الحديث ؛  النبيِّ  ا قبل بعثةِ على أن المسجد األقصى كان موجودً  أكثر لومما يدل 
"  اْحلََرامُ  اْلَمْسِجدُ :"  قَالَ  ؟ َأوَّلُ  اْألَْرضِ  ِيف  ُوِضعَ  َمْسِجدٍ  َأيُّ  :اللَّهِ  َرُسولَ  قـُْلُت يَا :قَالَ   َذرٍّ  َأِيب  َعنْ  808برقم  صحيحه

نَـُهَما َكمْ : قـُْلتُ  "اْألَْقَصى اْلَمْسِجدُ :"  قَالَ  ؟ َأيٌّ  مثَُّ  :قـُْلتُ  َنَما، َسَنةً  َأْربـَُعونَ  :"قَالَ ؟  بـَيـْ  َمْسِجدٌ  فـَُهوَ  َفَصلِّ  الصََّالةُ  َأْدرََكْتكَ  َوأَيـْ
".  

ا نظف فاتحً  لما دخل فلسطينَ   الخطابِ  بنَ  أن عمرَ  ھو ثرأكثر وأك ما أسلفناه على صدقِ  لومما يدل 
 بعد وفاة النبيِّ  ذلك  كان  هفيه ھو وأصحابُ  وصلىَّ  ، بناءً  وبنى ، المسجد األقصى من القمامة مكانَ 

 إشارة الكريمةِ  اآليةِ كما يتضح  لنا من .  .. بعد  ذلك هؤوتطور بنا، عام مئة  نأكثر م توليس، قليلةٍ  بسنواتٍ 
 وھذا كافٍ ، عند المسلمين المعھودة بأكمل حقيقة المساجد اسيكون مسجدً  )المسجد األقصى(خفية إلى أنه

   -  بفضل هللا - الشبھةِ  ألبطالِ 
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ِ يُ  ھو كل مكانٍ  سم المسجدِ اأن ب لخص ما سبقأو لمكان  سم علمٍ احتى أصبح عند المسلمين   سجد فيه 
ا و ھذا قديمً ؛ حارب فيه الشيطان كل مكان للعبادة يُ : ھاان كلمة محراب معنكما أ اليوم ،ھم رفِ في عُ  ھمعبادتِ 

  :تدلل على ذلك عدة أدلة منھا؛ النبيِّ  قبل بعثةِ 

ُكلََّما َدَخَل َعلَْيھَا َزَكِريَّا اْلِمْحَراَب    :لما دخل عليھا زكريا ِ   وھي تتعبدُ  مريمَ  حالِ  عن  قوله -1
آل ( اً قَاَل يَا َمْريَُم أَنَّى لَِك ھَـَذا قَالَْت ھَُو ِمْن ِعنِد ّهللاِ إنَّ ّهللاَ يَْرُزُق َمن يََشاُء بَِغْيِر ِحَساٍب َوَجَد ِعنَدھَا ِرْزق

  ،)37عمران

ُرَك  :  عن زكريا  قوله  -2  قاً فَنَاَدْتهُ اْلَمآلئَِكةُ َوھَُو قَائٌِم يَُصلِّي فِي اْلِمْحَراِب أَنَّ ّهللاَ يُبَشِّ بِيَْحيَـى ُمَصدِّ
الِِحيَن  َن الصَّ َن ّهللاِ َوَسيِّداً َوَحُصوراً َونَبِيّاً مِّ   .)39آل عمران( بَِكلَِمٍة مِّ

ُروا اْلِمْحَراَب   :  عن داودَ    قوله -3 والمحراب عندنا  )21ص( َوھَْل أَتَاَك نَبَأُ اْلَخْصِم إِْذ تََسوَّ
  .مام ھو مكان الصالة لإل نحن المسلمين

على أنه المسجد  اإلعالمِ  في وسائلِ  قبة الصخرة  مسجدِ  صورةِ  بعرضِ  وناليوم يقوم اليھودُ  : ھام ويهتن
 هاألقصى ال يعرف المسجدَ  أسقط اليھودُ  إذا حتى ؛عن طريق الصور المسلمين ذلك ويتناقل جھّالُ ، األقصى 
   .....المسلمون

أن  حتى كان سائًدا في معظم األزمنة ِ   السجودَ ُت أن ذكرو،  المسجدِ  بتعريفِ  تُ قم أنبعد  :ا ثالثً 
بحسب  )المسيح (مع العلم أنه ه فھذا دأب كل األنبياءِ تصف لنا يسوع المسيح وھو يسجد في صالتِ  األناجيل
  !! إله عترضين المبعض  عقيدة

َيا «:َقاِئالً 42ٍر َوَجَثا َعَلى ُرْكَبَتْيِه َوَصلَّى َواْنَفَصلَ َعْنُھْم َنْحَو َرْمَيِة َحجَ 41 عدد22 إصحاحنجيل لوقا إفي جاء 
   .»َولِكْن لَِتُكْن الَ إَِراَدِتي َبلْ إَِراَدُتكَ . أََبَتاهُ، إِْن ِشْئَت أَْن ُتِجيَز َعنِّي ھِذِه اْلَكأْسَ 

   !؟بحسب معتقدھم  اإللهله وھو  ويصلي، يسوع  لهلمن كان يسجد  وأتساءل

  !؟ ه ؟ ويسجد لنفسهيصلي لنفس اإلله ھل كان

  !؟البشرِ  إليه كبقيةِ في حاجة ألنه ؛ هللا يسجد لربه  من عبادِ  اعبدً كان أم أنه  

يهِ 43 التاليالنص  في ونجد  َماِء ُيَقوِّ    .َوَظَھَر َلُه َمالٌَك ِمَن السَّ

ا ليقويه له مالكً  بعث هللاُ   هلما دعا ربَّ  مكرمٌ  نه رسولٌ أ؟ أم  تقوية إلىضعيف يحتاج  ھل الربُّ  وأتساءل
  !؟

ا أَْنَت َفَمَتى َصلَّْيَت َفاْدُخلْ إِلَى 6عدد 6في اإلصحاح قول يسوع المسيح   يذكر كاتب انجيل متى ثم إن َوأَمَّ
الحظ  .َعالَِنَيةً  َفأَُبوَك الَِّذي َيَرى فِي اْلَخَفاِء ُيَجاِزيكَ . ِمْخَدِعَك َوأَْغلِْق َباَبَك، َوَصلِّ إَِلى أَبِيَك الَِّذي فِي اْلَخَفاءِ 

  ."َوَصلِّ إَِلى أَِبيَك الَِّذي فِي اْلَخَفاءِ ":من النص 
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 عترضونالتي يصلي بھا الم يأمر بالصالةِ  لمإنه ،  القدوسِ  وال للروحِ ،  له ةِ بالصال يأمرنه لم أ نالحظ 
إَِلى أَِبيَك الَِّذي فِي  َوَصلِّ  " ...س والقد والروحِ  ،  واالبنِ ،  األبِ سم اب :التي فيھا التثليث  ؛  اليوم

  ." اْلَخَفاءِ 
   :؛جاء ذلك في موضعين الذي لم يره أحدٌ  :أي

  .ااَلْبُن اْلَوِحيُد الَِّذي ُھَو فِي ِحْضِن اآلِب ُھَو َخبَّرَ . َهللاُ َلْم َيَرهُ أََحٌد َقطُّ 18عدد 1إنجيل يوحنا إصحاح  :األول
، َوالَ . َنْفُسُه الَِّذي أَْرَسَلِني َيْشَھُد لِيَواآلُب 37عدد 5إنجيل يوحنا إصحاح  :الثاني  لَْم َتْسَمُعوا َصْوَتُه َقطُّ

 أَْبَصْرُتْم َھْيَئَتهُ 

  ! معجزة انشقاق القمرشبھات حول                                            
  

غير  القمرِ  انشقاقِ  معجزةِ على  اإلسالمِ  رسولِ  من يشھد لمحمدٍ  :فقالوا  النبيِّ  في معجزةِ  حاولوا الطعنَ 
  !؟ واألحاديثِ  القرآنِ 

  
  الرد على الشبھة  •
  
 مسألةفھذه  المطھرةِ  أو السنةِ ،  الكريمِ  أن يأتي خبر انشقاق القمر في القرآنِ يكفيھم المسلمين إن  :الً أو

اْقتََربَِت السَّاَعةُ  : الً قائ ه المجيدأخبر به في كتابِ   هللاَ  ولكنّ  ، المشھد ذلك ھمبأنفس واريلم ھم ألن؛ إيمانية 
ْستَِمرٌّ  1َوانَشقَّ اْلقََمرُ     ).القمر ( 2 َوإِن يََرْوا آيَةً يُْعِرُضوا َويَقُولُوا ِسْحٌر مُّ

 اهللا، فدعا آية، يريهم أن  النيبَّ " مكة" كفار سأل حني فلقتني، القمر وانفلق ، القيامة دنت:  جاء في التفسير الميسر
 مكذبني وتصديقه به اإلميان عن يُعرضوا ،  حممد الرسولِ  صدقِ  على وبرهانًا دليالً  املشركون ير وإن .اآلية تلك فأراهم
    ـأھ.له دوام ال مضمحل ذاهب باطل سحر هذا: الدليل ظهور بعد ويقولوا منكرين،
  .- و الحمد -  للمسلمِ  ھذا يكفي بالنسبةِ  إذن

  
 غير القرآنِ  القمرِ  انشقاقِ  على معجزةِ   من يشھد لمحمدٍ : لذي يقول ا  ھمعلى سؤالِ  لردَ ا إن :  اثانيً 

  :  أوجه على عدةِ يكون  !؟واألحاديثِ 
  ا ؟المشركين أيضً  أم أمام، فقط  هصحابِ أ أمامَ  يقرأ القرآنَ   ھل كان النبيُّ : أتساءل  : األول

  .ا المشركين أيضً  مَ قرأ أما :الجواب 
القمر  ن انشقاقَ إ:الكريمة  من المشركين لما سمع اآليةَ  ھل قال واحدٌ  :ھوفسه سؤال الذي يطرح نيبقى  نإذً 

  !ث ؟لم يحد
ْستَِمرٌّ  :بل قالوا لما رأوا انشقاق القمرقط ، بذلك  لم يقل أحدٌ  :الجواب    .ھذا ِسْحٌر مُّ
لونھا بأنھا وھم يؤلكن؛ ھا وبوقوعِ ، بھذه المعجزة  يشھدون له   النبيِّ  المشركون أنفسھم في زمانِ  اإذً  

 َرُسولَ  َسأَُلوا َمكَّةَ  َأْهلَ  َأنَّ   َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ   3365البخاري صحيحِ في  ؛ ثبت ولم ينفوا الحادثةَ ،  ر مستمرٌ سحٌ 
  . اْلَقَمرِ  اْنِشَقاقَ  فََأرَاُهمْ  آيَةً  يُرِيـَُهمْ  َأنْ   اللَّهِ 

ال  سريٍّ  في مكانٍ  يقرأ القرآنَ   ھل كان النبيُّ  :تساءلأ القمر انشقاقِ  ةِ لمعجز بالنسبة : قوللاوألخص 
   ؟... يندلعيوا الجمعة صالةِ في  الكفارِ  كان يقرأ على مسامعِ  أم،  حدٌ أيسمعه 
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 ضااعترأي  ومع ذلك لم يذكر التاريخُ  ...والعيدين صالة الجمعةفي الكفار  على مسامعِ كان يقرأ :  الجواب 
  !قمرِ ال انشقاقِ  يةِ آعلى  من أحدٍ 

  
، وكالة ناسا  الفضائية ،  واألحاديثِ  ، الكريمِ  القمر غير القرآنِ  انشقاقِ  على معجزةِ   تشھد لمحمدٍ   :الثاني

 القرآنِ في  الخبرُ القمر كما جاء  اقشقنا موقع ناسا يثبتف ،بقايا آثار انشقاق القمر  فيه مصّوروھذا الحدث 
 في الموقع التالي  ذلك مھوا بأنفسِ شاھديه للزيارتِ   المعترضين أدعوو ،الكريم 

http://apod.nasa.gov/apod/ap021029.html  
  

لنا حقيقة  ذكرإن القمر انشق كما جاء في القرآن الكريم ؛وإنما ي:ن موقع ناسا األمريكي لم ولن يقل أب وأنبه
وھذه من ..إن القمَر انشق كما قال القرآن :إن وكالة ناسا قالت : ى ال يقل أحدٌ حت. ...حدثت مثل تشققات

  ....ھذا لم يحدث ولن يحدث ... معجزات نبي اإلسالم
  

 الھنديةِ  المعابدِ  بعضُ ؛ واألحاديث  ، الكريمِ  غير القرآنِ  القمرِ  انشقاقِ  على معجزةِ   يشھد لمحمدٍ   : الثالث 
المقالة الحادية عشـرة من تاريخ فرشتـه الھندي  ،وفي ) انشقاق القمر  ني في ليلةِ بُ (  االبوذية مكتوب عليھ

  .أھل مليبار شاھدوا ذلك وأرخوا بعض األبنيـة بتاريخھا تصريح بحدوث ھذه الحادثـة ، وأن
يدعي جاكرواني فرماس والرواية كما جاءت في أحد  اھناك ملكً  إن:كتب أحُد أالخوان ما نصه 

 انشقاق القمر ؛ الذي) جاكرواني فرماس(بالھند " ماالبار" شاھد ملك ما جبارً " القديمة لھنديةالمخطوطات ا
العرب،  من جزيرة ن ھناك نبوة عن مجيء رسولٍ أ، وعلم عند استفساره عن انشقاق القمر ب وقع لمحمد

 –، وعندما عاد إلى وطنه  النبيِّ  وقد أعتنق اإلسالم على يد. وحينھا عين ابنه خليفة له ، وانطلق لمالقاته
 "ظفار وتوفي في ميناء بناًء على توجيھات النبي 

،  2807عربي : المرجع  المخطوطة الھندية موجودة في مكتبة مكتب دائرة الھند بلندن التي تحمل رقم
اء وقد ورد في السنة أن ھناك ملك ھندي ج وقد اقتبسھا حميد هللا في كتابه محمد رسول هللا 173إلى  152

رضي هللا عنه  –عن أبي سعيد الخدري : "فِفي مستدرك الحاكم  ؛ثم عاد لموطنه وأشھر إسالمه عند النبيِّ 
قطعة، وأطعمني منھا  جرة فيھا زنجبيل، فأطعم أصحابه قطعةملك الھند إلى رسول هللا  ثم أھدى: قال –

 4األطعمة ج/ درك الحاكم كمست .الزنجبيل سواه قال الحاكم ولم أحفظ في أكل رسول هللا . قطعة
  .150ص

 فذكره اإلمام ابن حجر العسقالني في ،اإلسالمية قصة ھذا الصحابي الذي قدم من الھند وقد حفظت المراجع
  به عند العرب وھذا ھو اإلسم الذي عرف) َسْربَانَك(إن أسمه  :وقال) 5(اإلصابة ، وفي لسان الميزان
  أھـ.عيدٍ ب حدٍ  ىھذه رواية وھي تبدو محكمه إل

  
ھم  سؤالِ  نفسَ  وأسألھم   ... على الصليبِ  كلھا أظلمت لما كان يسوعُ  تذكر أن األرضَ  إن األناجيلَ  :  اثالثً 

لما كان  إلي التاسعةِ  أظلمت ثالث ساعات من السادسةِ  كلھا أن األرضَ  من يشھد ليسوع غير األناجيلِ 
   !؟ الجميع بما فيھم اليھود قد رأوهون أنه حدث عظيم البد أن يكالمفترض ؛ على الصليب  يسوعُ 
 مھقدتعم زعمعلى الصليب ب كلھا أظلمت ثالث ساعات لما كان يسوعُ  ال أحد يذكر أن األرضَ :  الجواب
  : تياآل في قجاء ما سب  ؛األناجيل فقط سوى 

اِدَسِة َكانَْت ظُْلَمةٌ َعلَى ُكلِّ 45عدد 27نجيل متى إصحاح إ -1 اَعِة السَّ اَعِة التَّاِسَعةِ  َوِمَن السَّ . األَْرِض إِلَى السَّ
اَعِة التَّاِسَعِة َصَرَخ يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائاِلً 46 إِلِھي، إِلِھي، : أَيْ » إِيلِي، إِيلِي، لَِما َشبَْقتَنِي؟«: َونَْحَو السَّ

  لَِماَذا تََرْكتَنِي؟
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اَعةُ 33عدد  15إصحاح نجيل مرقسإ -2 ا َكانَِت السَّ اَعِة  َولَمَّ اِدَسةُ، َكانَْت ظُْلَمةٌ َعلَى األَْرِض ُكلِّھَا إِلَى السَّ السَّ
اَعِة التَّاِسَعِة َصَرَخ يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائاِلً 34. التَّاِسَعةِ  : اَلَِّذي تَْفِسيُرهُ » إِلُِوي، إِلُِوي، لَِما َشبَْقتَنِي؟«:َوفِي السَّ

 ي؟إِلِھي، إِلِھي، لَِماَذا تََرْكتَنِ 
اَعِة 44عدد  13نجيل لوقا إصحاح إ -3 اِدَسِة، فََكانَْت ظُْلَمةٌ َعلَى األَْرِض ُكلِّھَا إِلَى السَّ اَعِة السَّ َوَكاَن نَْحُو السَّ

يَا «: قَالَ َونَاَدى يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم وَ 46. َوأَْظلََمِت الشَّْمُس، َواْنَشقَّ ِحَجاُب اْلھَْيَكِل ِمْن َوْسِطهِ 45. التَّاِسَعةِ 
وحَ . »أَبَتَاهُ، فِي يََدْيَك أَْستَْوِدُع ُروِحي ا قَاَل ھَذا أَْسلََم الرُّ   .َولَمَّ

كتاب المقدس يشھد الو، القمر انشقاقِ  عترضون على معجزةِ ي عترضينالممن ذلك أن  األعجبثم إن 
!!  هأعدائنتصر على احتى  ليوشع يوم كامل ودامت الشمسُ ،  القمرَ  لما أوقف الربُّ  ؛ھي ھامثلِ  لمعجزةٍ 

بُّ األَُموِريِّيَن أََماَم بَنِي 12عدد 10سفر يوشع إصحاح نجد ذلك في  ، يَْوَم أَْسلََم الرَّ بَّ ِحينَئٍِذ َكلََّم يَُشوُع الرَّ
فََداَمِت 13. »َواِدي أَيَّلُونَ  يَا َشْمُس ُدوِمي َعلَى ِجْبُعوَن، َويَا قََمُر َعلَى«: إِْسَرائِيَل، َوقَاَل أََماَم ُعيُوِن إِْسَرائِيلَ 

أَلَْيَس ھَذا َمْكتُوبًا فِي ِسْفِر يَاَشَر؟ فََوقَفَِت الشَّْمُس فِي َكبِِد . الشَّْمُس َوَوقََف اْلقََمُر َحتَّى اْنتَقََم الشَّْعُب ِمْن أَْعَدائِهِ 
َماِء َولَْم تَْعَجْل لِْلُغُروِب نَْحَو يَْوٍم َكاِمل بُّ َصْوَت َولَْم يَ 14. السَّ ُكْن ِمْثُل ذلَِك اْليَْوِم قَْبلَهُ َوالَ بَْعَدهُ َسِمَع فِيِه الرَّ

بَّ َحاَرَب َعْن إِْسَرائِيلَ     .إِْنَساٍن، ألَنَّ الرَّ
   :  في اآلتي ملخصھا  مالحظات ھامة 

 البالدِ  في كلِ  يسودال  ن الليلَ أل؛   البالدِ  في كلِ  الناسِ  لم يشاھدھا كلُ القمر  انشقاقِ  لمعجزةِ  بالنسبةِ  -1
عندنا القمر :أعنى ؛ وھكذا  اآلن و في أمريكا عندھم نھار،  اآلنعندنا في مصر  الليلُ :  مثال واحدٍ  في وقتٍ 

  ..... ساطعةعندھم الشمس في الوقِت ذاته و اآلن
 الناسِ  المفترض أن كلَ  اذً إ  " َكانَْت ظُْلَمةٌ َعلَى األَْرِض ُكلَِّھا " :األناجيل يقولالمذكور في   نصَ ال نإ -2

لما مات  :ثم إنني أتساءل!!وھذا لم يحدث  .... ..فيشھدوا لألناجيل  رأوا ھذه الظلمة األرضِ  في كل أنحاءِ 
من  لم يفارق الناسوت لحظة واحدة ، تو بعضھم يعتقد أن الالھو ،ھمزعمِ  بحسبِ  يسوع اإلله على الصليبِ 
  !اإلله ؟ ك الفترة بعد موتِ واألرض في تل تكان يدبر أمَر السماوا

 - رحمه هللاُ  -  لأللبانيِّ  الصحيحةِ  في السلسلةِ ذلك  ثبت؛  نا معجزة يوشع بن نون شھد لھا نبيُّ ن إ -3
 بيتِ  إىل سار ليايل نون بنِ  يوشع على إال قطٌ  بشرٍ  على الشمسُ  بستحُ  ما"  :  قال  هريرة أيب عن 2226 برقم

  . " املقدس
 
  

  !؟...فعميوا ،ھل ھذه معجزة تراب على المشركينالنبي يرمى ب                                
  

اإلسالم التراب في وجه  رسولُ  ىھل لما رم:  ايقول مستھزئً المنصرين ، حدُ أقرأت شبھة قديمة طرحھا 
  !؟.......معجزة أيھا المسلمون ...اجميعً  االمشركين وقال شاھت الوجوه  ،وعميو

َ  َولَِكنَّ  تَْقتُلُوھُمْ  فَلَمْ   : في تفسير قولهاعتراضه  وجدتُ  َ  َولَِكنَّ  َرَمْيتَ  إِذْ  َرَمْيتَ  َوَما قَتَلَھُمْ  هللاَّ  َرَمى هللاَّ
َ  إِنَّ  َحَسنًا باََلءً  ِمْنهُ  اْلُمْؤِمنِينَ  َولِيُْبلِيَ    )األنفال(  )17( َعلِيمٌ  َسِميعٌ  هللاَّ

  
 من مر ما يستدعيه مقدر شرط جواب يف واقعة قيل والفاء ، للمؤمنني اخلطاب}  وُهمْ تـَْقتُـلُ  فـََلمْ {  :تفسير االلوسي -1
 ولكن{  وقدرتكم بقوتكم أنتم تقتلوهم فلم كذلك األمر كان إذا:  قيل كأنه ، ذلك وغري بالتثبيت وأمر تعاىل إمداده ذكر
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م يف الرعب وإلقاء عليهم وتسليطكم بنصركم}  قـَتَـَلُهمْ  اهللا  على تقتلوهم فلم ذلك علمتم إذا التقدير يكون أن زوجو .  قلو
م روى ملا تقتلوهم فلم بقتلهم افتخرمت إن التقدير:  وقيل ، تقتلوهم مل أنكم فاخربكم أو فاعلموا معىن  من انصرفوا ملا أ
 الفاء هذه ليست : حيان أبو وقال.  فنزلت وتركت وفعلت وأسرت قتلت:  يقولون يتفاخرون أقبلوا غامنني غالبني املعركة
ُهمْ  واضربوا االعناق فـَْوقَ  فاضربوا{ :   قال ألنه اجلمل بني للربط هي وإمنا زعموا كما حمذوف شرط جواب  بـََنانٍ  ُكلَّ  ِمنـْ

 واخللق عليه األقدار ألن بالقتل مستبدين لستم أي تقتلوهم فلم فقيل للقتل سبباً  به أمر ما امتثال وكان]  12:  األنفال[ } 
 عليه تدخل ال املنفي اجلواب إن:  هشام ابن وقال.  احلذف دعوى من أوىل وهذا:  السفاقسي قال ، تعاىل هللا هو مناإ له

  . الفاء
 فأنتم أي املبتدأ قدر حيث اجلملة امسية إىل الزخمشري ذهب قيل كما الفعل دون الفاعل نفي على الكالم كون مع هنا ومن
 مل ألنكم به تفتخروا فال بقتلهم افتخرمت إن األصل إن:  وقال مقامه أقيمت اجلزاء علة املذكور بعضهم وجعل ، تقتلوهم مل

 َرَمْيتَ  ِإذْ  َرَمْيتَ  َوَما{ :  سبحانه قوله يف واخلطاب ، أوىل السفاقسي قال كما حيان أيب كالم ولعل ، كثرية ونظائره تقتلوهم
.  منه كان وما بدر يوم.  باحلصى رميه إىل إشارة وهو التلوين بطريق والسالم الصالة عليه لنبيه خطاب}  رمى اهللا ولكن
 فأتاه وعدتين ما أسألك إين اللهم وفخرها خبيالئها جاءت قريش هذه:  العقنقل من قريش طلعت ملا:  قال أنه روى فقد
 من قبضة أعطين:  وجهه تعاىل اهللا كرم لعلي قال اجلمعان التقى فلما ، ا فارمهم تراب من قبضة خذ:  له فقال جربيل
زموا بعينه شغل إال مشرك يبق فلم الوجوه شاهت:  فقال وجوههم ا فرمى الوادي حصباء م املؤمنون وردفهم فا  يقتلو

م  حنني يوم إال يكن مل أنه الطييب وزعم ، بدر يوم كان الرمي هذا أن حجر ابن احلافظ ذكرها طرق عدة من وجاء ويأسرو
 عليه فإنه اإلطالع قلة من ناشيء السيوطي احلافظ قال كما وهو بدر يوم كان أنه منهم أحد يذكر مل احلديث أئمة وأن
 وقع قد الرمي أن احملدثون ذكر فقد وإال الدارمي ومسند أمحد ومسند الست الكتب نظره ومنتهى احلفاظ درجة يبلغ مل الرمحة
 يف ذكره وما ، جداً  بعيد قرينة غري من القصة هذه يف حنني يف ما روذك ، ينبغي ال مما بدر يوم يف وقوعه فنفى اليومني يف

  أھـ . وأنصف راجعه من على خيفى ال كما بشيء ليس ذلك تقريب
  
م يف الرعب وإلقاء عليهم وتسليطكم بنصركم}  قتلهم اهللا ولكن{  بقوتكم}  تقتلوهم فلم{  :تفسير البيضاوي -2  قلو
 رسولك يكذبون وفخرها خبيالئها جاءت قريش هذه السالم و الصالة عليه قال عقنقلال من قريش طلعت ملا أنه[  روي
 من كفا تناول اجلمعان التقى فلما ا فارمهم تراب من قبضة خذ:  له وقال جربيل فأتاه وعدتين ما أسألك إين اللهم
زموا يهبعين شغل إال مشرك يبق فلم)  الوجوه شاهت(  وقال وجوههم ويف ا فرمى احلصباء م املؤمنون وردفهم فا  يقتلو
م  إن:  تقديره حمذوف شرط جواب والفاء]  فنزلت وأسرت قتلت الرجل فيقول التفاخر على أقبلوا انصرفوا ملا مث ويأسرو
 أن}  رميت إذ{  عليه تقدر ومل أعينهم إىل توصله رميا حممد يا}  رميت وما{  قتلهم اهللا ولكن تقتلوهم فلم بقتلهم افتخرمت

زموا حىت مجيعا أعينهم إىل فأوصلها الرمي ايةغ هو مبا أتى}  رمى اهللا ولكن{  الرمي بصورة أتيت إذ  قطع من ومتكنتم ا
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 رميت إذ بالرعب رميت ما معناه: وقيل منه واملقصود له كما هو ما وعلى املسمى على يطلق اللفظ أن عرفت وقد دابرها
م يف بالرعب رمى اهللا ولكن باحلصباء   أھـ .... . قلو

  
  الرد على الشبھة

  
  

ن المعجزة إوعلى كلٍّ ف...ا عليه ألن الجھل بأمر المعجزة ظاھرً ؛ليس من حق المعترض االستھزاء :أوالً 
  ...  من رب العالمين ا لبعثةله وتصديقً  اوالرسول ،تأييدً  بھا على النبيِّ   أمر خارق للعادة ينعم هللا

 تناول الجمعان التقى فلما بھا فارمھم تراب من قبضة خذأ  أن النبي ي التفاسيرالمالحظ مما جاء ف ثم إن
 فانھزموا بعينيه شغل إال مشرك يبق فلم " الوجوه شاھت :"وقال وجوھھم وفي بھا فرمى الحصباء من كفا

  ...ويأسرونھم يقتلونھم المؤمنون وردفھم
 ،وبھذا ثبت جھل مدعي الذي أسلفته  تعريف المعجزة ا علىأن ھذا األمر خارق للعادة ينطبق تمامً المالحظ  

  ....هاعتراضالمعترض على 

 :منھا وأكثرھا متواترة معنوًيا ومتصلة السند , لف معجزة أفاقت   معجزاِت النبيِّ ثم إن 

  .   أول معجزاتِه   الكريم    القرآنُ   -1

  .صحيح مسلم  آتاه هللاُ جوامَع الكلم ، وذلك في  -2

  لجماداِت بين يديه ، وشھادتھا له بالرسالة ، وذلك في صحيِح البخاري ، ومسلمنُطِق ا -3

  انشقاق القمر له ، وذلك في القرآن الكريم ،و صحيح البخاري ، ومسلم  -4

  .....عبد هللا بن عتيك ،قتادة بن النعمان : شفى عددا كبيًرا من المرضى بدعائه أو بلمسه ، مثل   -5

  .مسند أحمد   حلبت اللبَن حين مّس ضرعھا بيده الشريفة ، وذلك فيشاة عجوز لم تلد   -6

  .صحيح البخاري ، ومسلم   الماُء نبع من بين أصابِعه ، وذلك في  -7

  ...صحيِح البخاري ومسلم ، وذلك في  الجذُع حنَّ لفراقه ، ونطق أمام أصحابِه  -8

  ....، والكتب التي أشرُت إليھا  السيرةِ  بِ في كتِب السنِة الصحيحِة ،وكت بكثير وثبت أكثر من ذلك

  

أن يأخذ قبضة من التراب ھو  اا ،وھو أن الذي أمر محمدً نظره أمٌر ھام جدً   إن المعترض غاب عن:اثانيً 
 ...ھو جبريل ملك طريق رسول من عند هللا يوحى إليه من جبريل ،وجبريل ملك من عند هللا ،إذن محمد 

  -بفضل هللا-على الساحر  وبذلك يكون قد انقلب السحر
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  ! الساعةموعد  نبي اإلسالم أخطا في تحديد :قالوا                                       
  

ة سنة :فقد قال  ،القيامةِ  في تحديد يومِ  أا أخطمدعين أن محمدً  أثاروا شبھَة حول زمِن القيامةِ  القيامة بعد مائ
ر في إلى حديٍث جاء مستندين في ذلك...،وقد مرت المائة سنة ،ولم تقم القيامة  َعـنْ  4608قمصحيح مسلم ب

ـا :قَـالَ  َسـِعيدٍ  َأِيب   نـَْفــسٌ  اْألَْرضِ  َوَعلَـى َسـَنةٍ  ِمائَــةُ  تَـْأِيت  َال :"  اللَّـهِ  َرُسـولُ  فـََقــالَ  السَّـاَعةِ  َعـنْ  َســأَُلوهُ  تـَبُـوكَ  ِمـنْ   النَّـِيبُّ  رََجــعَ  َلمَّ
ُفوَسةٌ    "اْليَـْومَ  َمنـْ

  
  لى الشبھة الرد ع

  
نا محمًدا  :أوالً  وِر التي حجب  إن من المعلوِم المقطوِع به أن نبيَّ ال يعلُم وقَت الساعِة أبداً ؛ فھي من األم
  يدلل على ذلك ما يلي.....علمھا عنه وعن سائِر خلقه ؛ فال يعلمھا ملٌك مقرٌب ، وال نبيٌّ مرسل: 
ه -1 ٌة أَ    :قول اَعَة ءاَِتَي َعىإِنَّ السَّ ا َتْس ٍس ِبَم لُّ َنْف َزى ُك ا لُِتْج اُد أُْخفِيَھ ه (   َك   ) . 15ط
وَ   :  قوله -2  ا إاِلَّ ُھ ا لَِوْقِتَھ ي الَ ُيَجلِّيَھ َما ِعْلُمَھا ِعنَد َربِّ اَن ُمْرَساَھا قُْل إِنَّ اَعِة أَيَّ ْت َيْسأَلُوَنَك َعِن السَّ  َثقَُل

أْ  َماَواِت َواألَْرِض الَ َت ي السَّ َر فِ ـِكنَّ أَْكَث َد ّهللاِ َوَل ا ِعن ا ِعْلُمَھ َم ْل إِنَّ ا قُ يٌّ َعْنَھ َك َحفِ أَلُوَنَك َكأَنَّ ًة َيْس ِتيُكْم إاِلَّ َبْغَت
  ) .187األعراف(   النَّاِس الَ َيْعَلُموَن 

   
ُل اْلَغْيَث َوَيْعَلُم َم  :  قوله -3 اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ ُب إِنَّ هللاَّ اَذا َتْكِس ٌس َم ْدِري َنْف ا َت اِم َوَم ي اأْلَْرَح ا فِ

َ َعلِيٌم َخِبيٌر    )لقمان(  )34(َغًدا َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبأَيِّ أَْرٍض َتُموُت إِنَّ هللاَّ
   
اَعِة َوَما َتْخُرُج ِمْن َثَمَراٍت ِمْن أَْكَماِمَھا َوَما   :  قوله -4 ُع إاِلَّ إَلْيِه ُيَردُّ ِعْلُم السَّ ى َواَل َتَض ْن أُْنَث ُل ِم َتْحِم

ا ِمْن َشِھيٍد  اَك َما ِمنَّ   )فصلت(  )47(ِبِعْلِمِه َوَيْوَم ُيَناِديِھْم أَْيَن ُشَرَكاِئي َقالُوا آَذنَّ
مُ   :  قوله -5 َدهُ ِعْل ا َوِعْن ا َبْيَنُھَم َماَواِت َواأْلَْرِض َوَم ُك السَّ وَن  َوَتَباَرَك الَِّذي َلُه ُمْل ِه ُتْرَجُع اَعِة َوإَِلْي السَّ
)85(  )الزخرف(  
  
ـَرَة  48برقم  صحيح البخاريِّ  -6  مـىت السـاعة؟ : قـال جربيـُل ... و جربيـل النَّـِيبِّ يف احلـديث الشـهري بـني  َعْن َأِيب ُهَريـْ

ــاِئِل َوَســُأْخِربَُك َعــْن َأْشــرَ " :قــال َهــا بِــَأْعَلَم ِمــْن السَّ بِــِل اْلــبُـْهُم ِيف َمــا اْلَمْســُئوُل َعنـْ اِطَها ِإَذا َولَــَدْت اْألََمــُة رَبـََّهــا َوِإَذا َتطَــاَوَل رَُعــاُة اْإلِ
َياِن ِيف َمخٍْس َال يـَْعَلُمُهنَّ ِإالَّ اللَُّه مثَُّ َتَال النَّـِيبُّ  وُه فـَلَـْم يـَـَرْوا َشـْيًئا اْآليَـَة مثَُّ َأْدبـَـَر فـََقـاَل رُدُّ } ِإنَّ اللَّـَه ِعْنـَدُه ِعْلـُم السَّـاَعِة { : اْلبُـنـْ

َقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَل َهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَذا ِجْربِيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُل َجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَء يـَُعلِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُم النَّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاَس ِديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنَـُهْم    ".فـَ
ده  يبّين للناس أنه ال يعلم ميعاد الساعة أبًدا بل ھي مما استأثر به هللاُ  محمٌد  إذاً  ِب عن ِم الغي في عل

  ...  على بعِض عالماِت قُرِبھا قد أطلعه  أن َهللا   ، وبّين
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ده   أخبر ف ا بع اَة ستستمُر قروًن ى أن الحي لعن بعِض األموِر الغيبيِة دّلت عل ام و : ،مث الد الش تح ب ف
م تصير  اليمن، و مصر، و القسطنطينية ، و رومية ، و أن الخالفة بعده ثالثين سنة ثم تصير ملكا عاضاً ث

اره عن ت ذ ملكاً جبرياً ثم تعود دولة الخالفة في أخر الزمان ، و إخب م يومئ ى المسلمين و ھ م عل كالب األم
تن  دوث الف ر ، ح رج  كثي رة الھ ان ، و كث ارب الزم رات كتق ل( ، والتغي زالزل ) القت ار  ، و ال ، و انتش

ة بأخذ  الفساد ، و الظلم  دء، و أخذ األم ا ب ا كم دين غريًب ، و نقض عرى اإلسالم عروة عروة ، وعودة ال
  .صحيحة السند   األخباُر كلُھا..... ذراعالقرون قبلھا شبراً بشبر وذراعاً ب

َفَة ْبِن َأِسيٍد اْلِغَفاِريِّ قَاَل  5162صحيح مسلم برقم كما في  عن عالماِت الساعِة الكبرى  وأخبر اطََّلَع : َعْن ُحَذيـْ
ــاَعةَ  النَّــِيبّ ُ  َقــاَل َمــا َتــَذاَكُروَن َقــاُلوا نَــْذُكُر السَّ َنــا َوَحنْــُن نـََتــَذاَكُر فـَ َلَهــا َعْشــَر آيَــاٍت َفــذََكَر  َعَليـْ بـْ ــَرْوَن قـَ َقــاَل ِإنـََّهــا َلــْن تـَُقــوَم َحــىتَّ تـَ

ــْرَميَ  ــِن َم ــُزوَل ِعيَســى اْب َــا َونـُ ــْن َمْغِرِ ــْمِس ِم ــوَع الشَّ ابَّــَة َوطُُل ــَة ُخُســوٍف َخْســٌف  الــدَُّخاَن َوالــدَّجَّاَل َوالدَّ ــْأُجوَج َوَثَالَث ــَأُجوَج َوَم َوَي

  . َشـــــرِِهمْ َخْســـــٌف بِـــــاْلَمْغِرِب َوَخْســـــٌف ِجبَزِيـــــَرِة اْلَعـــــَرِب َوآِخـــــُر َذلِـــــَك نَـــــاٌر َختْـــــُرُج ِمـــــْن اْلـــــَيَمِن َتْطـــــُرُد النَّـــــاَس ِإَىل حمَْ بِاْلَمْشـــــِرِق وَ 
ذي   إن واحًدا من الصحابِة : وعليه فال يقول عاقلٌ قطُ   وَت الغالم ال ل أن يم ه قب ذا كل د بحدوِث ھ اعتق

  ).... !محل الشبھة(ي الحديث ف  أشار إليه النبيُّ 
يِّ فما فھم ھذا الفھم السقيم واحٌد من أصحاِب  م بخالف   النَّبِ بعھم من أھل العل ابعين ، وال من ت ، وال الت

ين ال المعترض   .... . ح
  :تدلل على ذلك أدلة منھا.....صراحًة في الحديِث إن القروَن ستتوالى على األمِة  بل أخبر النبيُّ 

اريصحيح ا -1 ُهَمــا -عــن ِعْمــَراَن ْبــَن ُحَصــْنيٍ   2457بــرقم  لبخ ــْرِين مثَُّ : " قَــاَل النَّــِيبُّ :قَــاَل -َرِضــَي اللَّــُه َعنـْ ــرُُكْم قـَ َخيـْ
ـْرنـَْنيِ َأْو َثَال  َال َأْدِري َأذََكـَر النَّـِيبُّ : قَـاَل ِعْمـَراُن ". الَِّذيَن يـَُلونـَُهْم مثَُّ الَِّذيَن يـَُلونـَُهمْ  ِإنَّ بـَْعـدَُكْم قـَْوًمـا :" قَـاَل النَّـِيبُّ . ثَـةً بـَْعـُد قـَ

  ."َخيُونُوَن َوَال يـُْؤَمتَُنوَن َوَيْشَهُدوَن َوَال ُيْسَتْشَهُدوَن َويـَْنِذُروَن َوَال يـَُفوَن َوَيْظَهُر ِفيِهْم السَِّمُن 
رقم -2 ـَرَة قَـالَ  208صحيح مسلم ب ْسـَالُم َغرِيبًـا َوَسـيَـُعوُد َكَمـا بَـَدَأ َغرِيبًـا َفطُـوَىب  :"قـاَل َرُسـوُل اللَّـِه :َ َعـْن َأِيب ُهَريـْ بَـَدَأ اْإلِ

  ". ِلْلُغَربَاءِ 
ـَرَة قَـالَ  4026سنن ابن ماجة برقم  -3 َسـَيْأِيت َعلَـى النَّـاِس َسـنَـَواٌت َخـدَّاَعاُت ُيَصـدَُّق :" قَـاَل َرُسـوُل اللَّـِه : َعْن َأِيب ُهَريـْ

َوَمـا الرَُّوْيِبَضـُة؟ : ِقيـلَ " ُب ِفيَها الصَّـاِدُق، َويـُـْؤَمتَُن ِفيَهـا اْخلَـاِئُن ،َوُخيَـوَُّن ِفيَهـا اْألَِمـُني ، َويـَْنِطـُق ِفيَهـا الرَُّوْيِبَضـةُ ِفيَها اْلَكاِذُب، َوُيَكذَّ 
  ." الرَُّجُل التَّاِفُه ِيف َأْمِر اْلَعامَّةِ :" قَالَ 

  .) 1887( صحيح ، الصحيحة : حتقيق األلباين 
  ... - بفضل هللا  -د نسفنا الشبھَة من جذوِرھا نسًفا و بھذا ق

   
 يبقى ال المعنى، فيصبح يكون من خالِل الجمِع بين الرواياِت األخرى  إن فھَم الحديِث فھما صحيًحا :ثانًيا
ى في تلك الليلة حين تكلم النبي  األرض ظھر على اموجودً  كان ممن أحدٌ  ةال رأس عل ا من  ،سنة مائ وأم

  :دليل ذلك اآلتي... د تلك الليلة التي تحدث فيھا النبي فال يسري عليه ھذا الحديثولد بع
  
ُفوَسةٌ  نـَْفسٌ  اْألَْرضِ  َوَعَلى َسَنةٍ  ِماَئةُ  تَْأِيت  َال :" :الحديث يقول" اليوم"الحديث نفسه فيه كلمة  -1   "اْليَـْومَ  َمنـْ

  ...جيال تتابع إذن من يولد بعد ذلك اليوم فال ينطبق عليه األحاديث، فاأل
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ات قد  و ،لتفتحن القسطنطينية: قوله :أخبر أن األمم تتابع قروًنا عدة ،مثل    النبيُّ  -2 فتحت بعد مئ
  ....السنيين

  :تدعم ما سبق منھاكتب الشروح  -3 
َلتُكمْ  َأرَأَيـُْتُكمْ : (  قـَْوله :شرح النووي لمسلم  -1 َهـا َنةَسـ ِمائَـة رَْأس َعَلى فَِإنَّ  ، َهِذهِ  لَيـْ َقـى َال  ِمنـْ  َعلَـى اْليَــْوم ُهـوَ  ِممـَّنْ  يـَبـْ

َــا:  ُعَمــر ِاْبــن َقــالَ  َأَحــد اْألَْرض َظْهــر َقــى َال :  اللَّــه َرُســول َقــالَ  َوِإمنَّ  َأنْ  ِبــَذِلكَ  يُرِيــد َأَحــد اْألَْرض َظْهــر َعَلــى اْليَـــْوم ُهــوَ  ِممَّــنْ  يـَبـْ
ـعَ  أَنـَّهُ (  ِبرَجا ِرَوايَة َوِيف )  اْلَقْرن َذِلكَ  يـَْنَخرِم ُفوَسـة نـَْفـس ِمـنْ  َمـا:  يـَُقـول ِبَشـْهرٍ  َوفَاتـه قـَْبـل النَّـِيبّ  مسَِ َهـا يَـْأِيت  اْليَــْوم َمنـْ  ِمائَـة َعَليـْ
 َفسَّـرَ  قَـدْ  اْألََحاِديـث َهـِذهِ .  تـَبُـوك ِمنْ  رََجعَ  َلمَّا َذِلكَ  :قَالَ  النَِّيبّ  قَالَ  َلِكنْ  ، ِمْثله َسِعيد َأِيب  ِرَوايَة َوِيف )  يـَْومِئذٍ  َحيَّة َوِهيَ  َسَنة

ُفوَسـة نـَْفـس ُكـلّ  َأنَّ  َواْلُمـَراد ، النُّبُــوَّة َأْعَالم ِمنْ  َعَلم َوِفيَها ، بـَْعًضا بـَْعضَها لَـة َكانَـتْ  َمنـْ  َأْكثَـر بـَْعـدَها َتِعـيش َال  اْألَْرض َعلَـى اللَّيـْ
َلة تِْلكَ  بـَْعد يُوَجد َأَحد َعْيش نـَْفي ِفيهِ  َولَْيسَ  ، َال  مْ أَ  َذِلكَ  قـَْبل َأْمرَها َقلَّ  َسَواء ، َسَنة ِماَئة ِمنْ    .  َسَنة ِماَئة فـَْوق اللَّيـْ
  ) النَّاس فـََوَهلَ : (  قـَْوله
 ِخـَالف ِإَىل  َوْمهـه َوَذَهـبَ  ، َغِلـطَ  َأيْ  َضـْربًا َيْضـِرب َكَضـِربَ  َوْهـًال  ِبَكْسـرَِها َيِهـلُ  اْهلَـاء ِبَفـْتحِ  َوَهـلَ :  يـَُقـال َغِلطُـوا َأيْ  اْهلَـاء ِبَفْتحِ 

  . اْلَفَزع بِاْلَفْتحِ  َواْلَوَهل ، َفزِْعت َفَمْعَناهُ  َحَذرًا َأْحَذر َكَحَذْرت َوَهًال  ِبَفْتِحَها َأَهلُ  ِبَكْسرَِها)  َوِهْلت(  َوَأمَّا.  الصََّواب
  ) اْلَقْرن َذِلكَ  يـَْنَخرِم: (  قـَْوله
َقِطع َأيْ  َقِضي يـَنـْ   . َويـَنـْ
ُفوَسة نـَْفس(  َىن َوَمعْ    ) َمنـْ
  . اْلَمَالِئَكة ِمنْ  ِاْحِرتَاز َوِفيهِ  ، َمْوُلوَدة َأيْ 
  
َ  :عون المعبود لشرح سنن أبي داود  -2 ـَرام بِـَذِلكَ  َأرَادَ  اللَّـه َرُسـول َأنَّ  َوبـَـنيَّ  ِمـنْ  ، َسـَنة ِمائَـة ِاْنِقَضـاء ِعْنـد اْلَقـْرن ِاخنِْ

َقِضـيَ  بِـَأنْ  ِفيـهِ  ُهـوَ  َكـانَ  الَِّذي ناْلَقرْ  َوُهوَ  تِْلكَ  َمَقالَته َقـى َوَال  َأَهالِيـه تـَنـْ ُهمْ  يـَبـْ َقـِرض َأنْ  ُمـَراده َولَـْيسَ  ، َسـَنة ِمائَـة بـَْعـد َأَحـد ِمـنـْ  يـَنـْ
 َوقَـدْ  َواثِلَـة بْـن َعـاِمر الطَُّفْيـل أَبُـو ِحيَنئِـذٍ  اَمْوُجـودً  َكـانَ  ِممـَّنْ  ُعْمـره ُضـِبطَ  َمـنْ  آِخـر َفَكـانَ  بِاِالْسـِتْقَراءِ  َوقَـعَ  وََكَذِلكَ  ، بِاْلُكلِّيَّةِ  اْلَعاملَ 
 ِمـنْ  َسـَنة ِماَئة رَْأس َوِهيَ  ، َوِماَئة َعْشر َسَنة ِإَىل  بَِقيَ  أَنَّهُ  ِفيهِ  ِقيلَ  َما َوَغايَة ، َمْوتًا الصََّحابَة آِخر َكانَ  أَنَّهُ  َعَلى اْحلَِديث َأْهل َأْمجَعَ 
 ِيف  لَِيْجَتِهـُدوا السَّـاِلَفة اْألَُمـم ِمـنْ  تـََقـدَّمَ  َمـنْ  َكَأْعَمـارِ  َتُطول لَْيَستْ  أُمَّته َأْعَمار بَِأنَّ  اللَّه َرُسول ِمنْ  ِإْعَالم اَوَهذَ  ، النَِّيبّ  َمَقاَلة
تَـَهى اْلَعَمل   ِانـْ

  ) يُرِيد( 
  َسَنة ِماَئة ِبَقْوِلهِ  اللَّه َرُسول َأيْ : 
  ) يـَْنَخرِم َأنْ ( 
َقِطع :َأيْ :    يـَنـْ
  ) اْلَقْرن َذِلكَ ( 
َقى َفَال  ِفيهِ  ُهوَ  الَِّذي:    . اْلَمَقاَلة تِْلكَ  َحال َمْوُجوًدا َكانَ  ِممَّنْ  َأَحد يـَبـْ
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َرامه ، َزَمن َأْهل اْلَقْرن:  النـَِّهايَة ِيف  قَالَ  تَـَهى َواْنِقَضاُؤهُ  َذَهابه َواخنِْ   . ِانـْ
َمة َوقَالَ    . قـَْرن َنِيبّ  ِفيَها بُِعثَ  طَبَـَقة َأوْ  ُمدَّة ُكلّ  ِألَْهلِ  ِقيلَ  َوِمْنهُ  َوْقت ِيف  ُمْقَرتِِننيَ  طَبَـَقة ُكلّ  اْلَقاف َفْتحِ بِ  َواْلَقْرن:  اْلَعْيِينّ  اْلَعالَّ
تَـَهى َكثـَُرتْ  َأوْ  السُُّنونَ  قـَلَّتْ    . ِانـْ

َـا ، السَّـاَعة َعـنْ  َتْسـأَُلونَ : "  ِبَشـْهرٍ  َميُـوت نْ أَ  قـَْبـل يـَُقول  النَِّيبّ  مسَِْعت:  قَالَ  َجاِبر َحِديث ِمنْ  ُمْسِلم َوَأْخَرجَ   ِعْنـد ِعْلمَهـا َوِإمنَّ
ُفوَسة نـَْفس ِمنْ  اْألَْرض َعَلى َما بِاَللَّهِ  َوأُْقِسم اللَّه َها تَْأِيت  َمنـْ  َعْنـهُ  َنْضـَرة َأِيب  ِرَوايَـة َوِيف .  َعْنـهُ  الـزُّبـَْري  َأِيب  ِرَوايَـة َهـِذهِ "  َسـَنة ِمائَـة َعَليـْ
 َأِيب  َطرِيـق ِمـنْ  التـِّْرِمـِذيّ  َوَأْخَرَجـهُ "  يـَْومئِـذٍ  َحيَّـة َوِهـيَ "  آِخـره ِيف  َوزَادَ "  نـَْفـس ِمـنْ  َمـا"  َذلِـكَ  َحنْـو َأوْ  ِبَشـْهرٍ  َمْوتـه قـَْبل َذِلكَ  قَالَ 

  . الزُّبـَْري  َأِيب  ِرَوايَة َحنْو َجاِبر َعنْ  ُسْفَيان
ُفوَسة نـَْفس اْألَْرض َوَعَلى َسَنة ِماَئة تَْأِيت  َال : "  قَالَ  النَِّيبّ  َعنْ  َسِعيد َأِيب  ِمنْ  ُمْسِلم َوَأْخَرجَ    . " اْليَـْوم َمنـْ
َيْسـأَُلونَهُ  النَّـِيبّ  يَـْأُتونَ  اْألَْعـَراب ِمـنْ  رَِجـال َكـانَ :  قَالَـتْ  َعاِئَشـة َعـنْ  الشَّْيَخانِ  َوَأْخَرجَ   رهمْ َأْصـغَ  ِإَىل  يـَْنظُـر َفَكـانَ  السَّـاَعة َعـنْ  فـَ
يعهمْ  َمْوت َواْلُمَراد الصُّْغَرى السَّاَعة َوِهيَ  ِقَياَمتُكمْ  َأيْ  َساَعتُكمْ  َعَلْيُكمْ  تـَُقوم َحىتَّ  اْهلََرم يُْدرِكهُ  َال  َهَذا يَِعشْ  ِإنْ  :فـَيَـُقول   . مجَِ

  . ِإلَْيِهمْ  َأَضافَ  َوِلَذِلكَ  ؛ َدادهمْ عِ  ِمنْ  ُهمْ  الَِّذينَ  اْلَقْرن ِاْنِقَراض بِالسَّاَعةِ  َأرَادَ :  ِعَياض اْلَقاِضي قَالَ 
ُهمْ  َواِحد ُكلّ  َمْوت َأرَادَ  بـَْعضهمْ  َوقَالَ    . َأْعَلم َواَللَّه ِمنـْ
  . َوالنََّساِئيُّ  َوالتـِّْرِمِذيّ  َوُمْسِلم اْلُبَخاِريّ  َوَأْخَرَجهُ :  اْلُمْنِذِريُّ  قَالَ 
ُفوَسةٌ  نـَْفسٌ  ضِ اْألَرْ  َعَلى َما: (  قـَْولُهُ  :تحفة االحوذي  -3   ) َمنـْ

  َمْوُلوَدةٌ : َأيْ 
َها يَْأِيت (    ) َسَنةٍ  ِماَئةُ  َعَليـْ

ُفوَسةٍ  نـَْفسٍ  ُكلَّ  َأنَّ  اْلُمَرادُ :  النـََّوِويُّ  قَالَ  َلةَ  تِْلكَ  َكاَنتْ  َمنـْ  هُ ُعْمـرُ  قَـلَّ  َسـَواءٌ  َسَنةٍ  ِماَئةِ  ِمنْ  َأْكثـَرَ  بـَْعَدَها يَِعيشُ  َال  اْألَْرضِ  َعَلى اللَّيـْ
لَـةِ  تِْلـكَ  بـَْعـدَ  يُوَجـدُ  َأَحـدٍ  َعـْيشِ  نـَْفيُ  ِفيهِ  َولَْيسَ  ، َال  َأمْ  َذِلكَ  قـَْبلَ  ُفوَسـةٍ  نـَْفـسٍ  َوَمْعـَىن  ، َسـَنةٍ  ِمائَـةِ  فـَـْوقَ  اللَّيـْ  َوِفيـهِ  َمْولُـوَدةٍ : َأيْ  َمنـْ

ـُرهُ  النـََّوِويُّ  قَالَ :  اْلِعَشاءِ  بـَْعدَ  َواْخلَْريِ  اْلِفْقهِ  ِيف  َمرِ السَّ  بَابِ  ِيف  اْلَفْتحِ  ِيف  اْحلَاِفظُ  قَالَ .  اْلَمَالِئَكةِ  ِمنْ  ِاْحِرتَازٌ   اْلُبَخـاِريُّ  ِاْحـَتجَّ :  َوَغيـْ
ََذا ِبَقْوِلهِ  قَالَ  َوَمنْ   اْلَبْحـرِ  َسـاِكِين  ِمـنْ  ذٍ ِحيَنئِـ َكـانَ  اْخلَِضـرَ  بِـَأنَّ  َعْنـهُ  َوَأَجابُوا ، ِخَالِفهِ  َعَلى َواْجلُْمُهورُ  اْخلَِضرِ  َمْوتِ  َعَلى اْحلَِديثِ  ِ
َقى َال  اْحلَِديثِ  َوَمْعَىن  قَاُلوا.  اْحلَِديثِ  ِيف  َيْدُخلْ  فـََلمْ   بِـاْألَْرضِ  ِاْحتَــَرزَ  َوِقيـلَ  اْخلُُصـوصُ  بِـهِ  ُأرِيـدَ  َعـامٌّ  فـَُهـوَ  تـَْعرُِفونَهُ  َأوْ  تـََرْونَهُ  ِممَّنْ  يـَبـْ
  ... اْلَمَالِئَكةِ  َعنْ 
  

 أن القيامةَ  لنا؛ ألن األناجيلَ أكدت مثل ھذا االعتراِض الوھمين عترضيدر من المصيأتعجُب أن   :ثالًثا 
األول قبل انقضاء جيله ، وكان  في القرنِ  ستكون في القرن األول ، وأن يسوع سيعود و يحاسب البشرَ 

 :اآلتيذلك في  جاء......ذلك و ينادون به بيعتقدون باألناجيل كل تالميذه ، والمكرزين 
اِم ُتْظلُِم الشَّْمُس، َواْلَقَمُر الَ ُيْعِطي َضْوَءهُ، «29عدد 24إصحاح جيل متىإن -1 َولِْلَوْقِت َبْعَد ِضيِق ِتْلَك األَيَّ

َماَواِت َتَتَزْعَزعُ  اُت السَّ َماِء، َوقُوَّ . َماءِ َوِحيَنِئٍذ َتْظَھُر َعالََمُة اْبِن اإلِْنَساِن فِي السَّ 30. َوالنُُّجوُم َتْسقُُط ِمَن السَّ
ٍة َومَ  َماِء ِبقُوَّ . ْجٍد َكِثيرٍ َوِحيَنِئٍذ َتُنوُح َجِميُع َقَباِئِل األَْرِض، َوُيْبِصُروَن اْبَن اإلِْنَساِن آِتًيا َعَلى َسَحاب السَّ

َياِح، 31 ْوِت، َفَيْجَمُعوَن ُمْخَتاِريِه ِمَن األَْرَبِع الرِّ َماَواِت إَِلى َفُيْرِسُل َمالَِئَكَتُه ِبُبوق َعِظيِم الصَّ ِمْن أَْقَصاِء السَّ
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َمَتى َصاَر ُغْصُنَھا َرْخًصا َوأَْخَرَجْت أَْوَراَقَھا، َتْعَلُموَن أَنَّ : َفِمْن َشَجَرِة التِّيِن َتَعلَُّموا اْلَمَثلَ 32. أَْقَصاِئَھا
ْيَف َقِريبٌ  ُه َقِريٌب َعَلى األَْبَوابِ ھَكَذا أَْنُتْم أَْيًضا، َمَتى َرأَْيُتْم ھَذا ُكلَُّه َفاْعلَ 33. الصَّ : اَْلَحقَّ أَقُوُل َلُكمْ 34. ُموا أَنَّ

  !الَ َيْمِضي ھَذا اْلِجيُل َحتَّى َيُكوَن ھَذا ُكلُُّه 
َفإِنَّ اْبَن اإلِْنَساِن َسْوَف َيأِْتي فِي َمْجِد أَِبيِه َمَع َمالَِئَكِتِه، َوِحيَنِئٍذ ُيَجاِزي 27عدد  16إصحاح  نجيل متىإ-2

اْبَن اإلِْنَساِن  إِنَّ ِمَن اْلقَِياِم ھُھَنا َقْوًما الَ َيُذوقُوَن اْلَمْوَت َحتَّى َيَرُوا: اَْلَحقَّ أَقُوُل َلُكمْ 28. َواِحٍد َحَسَب َعَملِهِ  ُكلَّ 
  !!آِتًيا فِي َمَلُكوِتِه 

  !؟.. يسوُع ؟ أم أن ھذه نبوءة كاذبة بحسب تلك النصوص ھل حدث ما أخبر به  وأتساءل
   

وقد ) !في تحديد موعد الساعةنبيٌّ اخطأ : ( إن األمر المثير للدھشة والعجب ھو عنوان الشبھة:رابًعا 
ولكن األعجب من ذلك ھو أن المعترضين ....   فقط انسفتھا باألدلة مع إثبات أن علم الساعة مردھ

  ..... يعلم موسم التين يعتقدون أن يسوع المسيح إله ،ولكن ھذا اإلله ال يعلم وقت الساعة ، وال 
  :جاء ذلك في اآلتي

   
  :جاء ذلك فيما يلي.... ال يعلم متى الساعة  اإلله يسوُع المسيح  -1
َماَواِت، إاِلَّ «36عدد 24إصحاح  إنجيل متى -أ ا ذلَِك اْليَْوُم َوتِْلَك السَّاَعةُ فاَلَ يَْعلَُم بِِھَما أََحٌد، َوالَ َمالَئَِكةُ السَّ َوأَمَّ
  .ي َوْحَدهُ أَبِ 
ا ذلَِك اْليَْوُم َوتِْلَك السَّاَعةُ فاَلَ يَْعلَُم بِِھَما أََحٌد، َوالَ اْلَمالَئَِكةُ الَِّذيَن فِي «عدد 13إصحاح  إنجيل مرقس -ب َوأَمَّ

َماِء، َوالَ االْبُن، إاِلَّ اآلبُ    .السَّ
   
  :ذلك فيما يلي جاء...ألنه ال يعلم موسم التين ..يسوع دمر شجرة التين تدميًرا  -2

ا نَظََر َحْولَهُ إِلَى ُكلِّ 11عدد  11مرقس إصحاح  إنجيل -أ   فََدَخَل يَُسوُع أُوُرَشلِيَم َواْلھَْيَكَل، َولَمَّ

ا َخَرُجوا12. َشْيٍء إِْذ َكاَن اْلَوْقُت قَْد أَْمَسى، َخَرَج إِلَى بَْيِت َعْنيَا َمَع االْثنَْي َعَشرَ    َوفِي اْلَغِد لَمَّ

ا َجاءَ . فَنَظََر َشَجَرةَ تِيٍن ِمْن بَِعيٍد َعلَْيھَا َوَرٌق، َوَجاَء لََعلَّهُ يَِجُد فِيھَا َشْيئًا13بَْيِت َعْنيَا َجاَع، ِمْن    فَلَمَّ

  يَأُْكْل أََحٌد ِمْنكِ  الَ «:فَأََجاَب يَُسوُع َوقَاَل لَھَا14. إِلَْيھَا لَْم يَِجْد َشْيئًا إاِلَّ َوَرقًا، ألَنَّهُ لَْم يَُكْن َوْقَت التِّينِ 

  .َوَكاَن تاَلَِميُذهُ يَْسَمُعون. »!ثََمًرا بَْعُد إِلَى األَبَدِ 

  فَنَظََر َشَجَرةَ تِيٍن َعلَى الطَِّريِق، َوَجاَء إِلَْيھَا فَلَْم يَِجْد فِيھَا َشْيئًا19 عدد 21 متى إصحاح  إنجيل -ب

  !!فَيَبَِسِت التِّينَةُ فِي اْلَحاِل . »!ِمْنِك ثََمٌر بَْعُد إِلَى األَبَدِ  الَ يَُكنْ «:فَقَاَل لَھَا. إاِلَّ َوَرقًا فَقَطْ 

  :أتساءل....إذا كان يسوع المسيح إلًھا وال يعلم متى الساعة ،وال موسم التين : قلت

  !ھل يستحق ھذا اإلله لقب إله ؟ -1

  !؟....ھل ھناك إله ال يعلم الغيب -2

   !؟...أم أن يسوع المسيح نبي من عند هللا ال يعلم متى الساعة كنبيِّنا .. .ھل يستحق ھذا اإلله أن يعبد -3
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 -الصالة والسالم هعلي -رد السھام عن خير األنام محمد 
  

  أكرم حسن مرسي/ تأليف
  
  

   !ة شؤمأالمر :نبيٌّ يقول                                                         
  
  :الصحيحينوتعلقوا بما جاء في  !نھا شؤم أب ةِ أحكم على المر نا دعوا أن نبيَّ ا

ثـََنا 4704 برقم) املرأة ما يتقى من شؤم(باب  ) النكاح(كتاب  صحيح البخاري -1 َهالٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ ثـََنا ِمنـْ  ْبنُ  َيزِيدُ  َحدَّ
ثـََنا ُزرَْيعٍ   َكانَ  ِإنْ :"   النَِّيبُّ  فـََقالَ   النَِّيبِّ  ِعْندَ  الشُّْؤمَ  ذََكُروا: قَالَ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  اْلَعْسَقَالِينُّ  ُحمَمَّدٍ  ْبنُ  ُعَمرُ  َحدَّ

  . " َواْلَفَرسِ  َواْلَمْرَأةِ  الدَّارِ  َفِفي َشْيءٍ  ِيف  الشُّْؤمُ 
َثِين  و  4130برقم ) الشُّْؤمِ  نْ مِ  ِفيهِ  َيُكونُ  َوَما َواْلَفْألِ  الطِّيَـَرةِ (باب ) السالم (كتاب صحيح مسلم  -2  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو َحدَّ

ثـََنا ِإْسَحقَ  َثِين  ِبَاللٍ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َأْخبَـَرنَا َمْرميََ  َأِيب  اْبنُ  َحدَّ  َرُسولَ  أَبِيِه َأنَّ  َعنْ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َمحَْزةَ  َعنْ  ُمْسِلمٍ  ْبنُ  ُعْتَبةُ  َحدَّ
  ." َواْلَمْرَأةِ  َواْلَمْسَكنِ  اْلَفَرسِ  َفِفي َشْيءٍ  ِيف  الشُّْؤمُ  َكانَ  ِإنْ  :"قَالَ   اللَّهِ 
  
  الرد على الشبھة •
  

 المجرةِ  ىإل الذرةِ  من ساكنٌ فيه   وال يسكنُ  متحركٌ فيه   ال يتحركُ أن ھذا الكون إن المسلمين يعتقدون  :أوالً 
فَْليَتََوكَِّل  ن يُِصيبَنَا إاِلَّ َما َكتََب ّهللاُ لَنَا ھَُو َمْوالَنَا َوَعلَى ّهللاِ قُل لَّ   :  ؛ يقول هقضائِ بو  من هللاِ  بأمرٍ  الإ

  ) . 51التوبة(   اْلُمْؤِمنُونَ 
  : من وجھين نافي العقيدة الصحيحة ت  ھاألن؛  ) التشاؤم(  عن  الطيرةِ   نايُّ لقد نھى نبو
  . ر على الحقيقةال تنفع وال تض أعتقد بأشياءٍ أن المتشائم  :ألولا
   .واليقين به ،   على هللا التوكلِ  سنَّ التشاؤم يقطع حَ  أن:  الثاني 
  :منھا  دلةعلى ما سبق أ لُ دلت

ُرَها ِطيَـَرةَ  َال  :" يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  :قَالَ   ُهَريـَْرةَ عن أيب   5313 برقم صحيح البخاري -1  :قَاُلوا " اْلَفْألُ  َوَخيـْ
   . " َأَحدُُكمْ  َيْسَمُعَها الصَّاِحلَةُ  اْلَكِلَمةُ  " :قَالَ   اْلَفْألُ  َوَما
 الصَّاِلحُ  اْلَفْألُ  َويـُْعِجُبِين  ِطيَـَرةَ  َوَال  َعْدَوى َال  :"قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ   أََنسٍ  َعنْ  5315برقم  اأيضً صحيح البخاري  -2

  ." احلََْسَنةُ  اْلَكِلَمةُ 
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ - َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ   6748 برقم مسند أحمد -3  الطِّيَـَرةُ  َردَّْتهُ  َمنْ :"   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  -َعنـْ

ُركَ  ِإالَّ  رَ َخيْـ  َال  اللَُّهمَّ  َأَحُدُهمْ  يـَُقولَ  َأنْ  :"قَالَ  َذِلكَ  َكفَّارَةُ  َما اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :قَاُلوا"  َأْشَركَ  فـََقدْ  َحاَجةٍ  ِمنْ  رَ  َوَال  َخيـْ  ِإالَّ  طَيـْ
ُركَ  ُركَ  ِإَلهَ  َوَال  طَيـْ  ِعْندَ  الطِّيَـَرةُ  ذُِكَرتْ  :قَالَ  :اْلُقَرِشيُّ  َأْمحَدُ  قَالَ  َعاِمرٍ  ْبنِ  ُعْرَوةَ  َعنْ   3418 أيب داود برقم سننِ  وفي. " َغيـْ
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 َيْدَفعُ  َوَال  أَْنتَ  ِإالَّ  بِاحلََْسَناتِ  يَْأِيت  َال  اللَُّهمَّ : فـَْليَـُقلْ  َيْكَرهُ  َما َأَحدُُكمْ  رََأى فَِإَذا ِلًماُمسْ  تـَُردُّ  َوَال  اْلَفْألُ  َأْحَسنُـَها :"فـََقالَ   النَِّيبِّ 
   ". ِبكَ  ِإالَّ  قـُوَّةَ  َوَال  َحْولَ  َوَال  أَْنتَ  ِإالَّ  السَّيَِّئاتِ 

  ...شرًكا أصغَر يستوجب الكفارة  أن الذي يرده التشاؤم عن حاجة فقد أشرك با  النبيُّ بيّن إًذا 
 ِشْركٌ  الطِّيَـَرةُ  ِشْركٌ  الطِّيَـَرةُ  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ   َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ   3411 برقم داود أبيسنن  -4
  ...كثيرة  ا الشأنھذواألحاديث في  ." بِالتـَّوَكُّلِ  يُْذِهُبهُ  اللَّهَ  َوَلِكنَّ  ِإالَّ  ِمنَّا َوَما َثَالثًا

  
  ...وذنب كبير  ، وھو شرك،  المسلمِ  في حقِ  زال يجو أن التشاؤمَ   هللاِ  فضلِ ب تُ نبيّ  أنبعد   : ثانيًا

  -بفضل هللا  –معنا الذي   النَّبِيِّ  معنى حديثِ  نَ ألبيّ جاء الدور  
  .» َفَرسِ َوالْ  َواْلَمْرَأةِ  الدَّارِ  ففي شيء يف الشُّْؤمُ  َكانَ  ِإنْ  «:  هقول 

  : وجھينمن   اا صحيحً فھم فھمً الحديث يُ  ھذا إن : ◌ُ قلت
" َواْلَفَرسِ  َواْلَمْرَأةِ  الدَّارِ  يف لشُّْؤمُ ا"  :الجاھلية أنھم قالوا أھلِ  حال أخبر في الحديث عن  النبيَّ أن  :ألولا الوجه

   : ....الجاھلية قالوا أن أھلَ ؛ من أوله  فلم يسمع الراوي الحديثَ  ؛
ُ  َرِضيَ  - ذا ما صرحت به عائشةُ وھ   :في موضعين – َعْنھَا هللاَّ
 مث - السالم عليه- النَِّيبِّ  عن حيدث جابرا مسع الزبري أيب عن :الطحاوي إلمامل)276ص /  2ج( مشكل اآلثار  -1
 اجلاهلية أهل عن منه اإخبارً  ذلك قال إمنا  اهللا رسول أن وإخبارها لذلك إنكارها عائشة عن روي وقد سواء مثله ذكر
م ا غري يقولونه كانوا أ  ما كان كذلك ذلك كان وإذا واحد فيهما واملعىن بالشؤم ال بالطرية -السالم عليه - عنه ذكرته أ
 حلفظها  عنه فيه غريها عن روي مما أوىل اجلاهلية أهل إىل الكالم ذلك إضافته من  اهللا رسول عن حفظته مما عنها روي
 نفي يف  اهللا رسول عن روي وقد سيما ال غريها من أوىل بذلك فكانت فيه عنه حفظه عن غريها قصر ما ذلك يف عنه
 اهللا رسول قال :قال جابر عن الزبري أيب عن طهمان بن إبراهيم ثنا سابق بن حممد ثنا أمية أبو حدثنا قد كما والشؤم الطرية
  ":شؤم وال طرية وال غول ال " .   
ثـََنا 24841 برقم مسند أحمدَ  -2 َثِىن  اللَّهِ  َعْبدُ  َحدَّ ثـََنا َأِىب  َحدَّ  َحسَّانَ  َأِىب  َعنْ  قـََتاَدةَ  َعنْ  َحيَْىي  ْبنُ  َمهَّامُ  َأْخبَـَرنَا :قَالَ  َيزِيدُ  َحدَّ

 َواْلَمْرَأةِ  الدَّارِ  ِمنَ  الطِّيَـَرةُ  «: قَالَ  أَنَّهُ    النَِّيبِّ  َعنِ  ُحيَدِّثُ  ُهَريـَْرةَ  أَبَا َأنَّ  فََأْخبَـَراَها َعاِئَشةَ  َعَلى َعاِمرٍ  َبِىن  ِمنْ  رَُجَالنِ  َدَخلَ : قَالَ 
َها ِشقَّةٌ  َفطَاَرتْ  فـََغِضَبتْ . » َواْلَفَرسِ   َرُسولُ  قَاَهلَا َما ُحمَمَّدٍ  َعَلى اْلُفْرقَانَ  َأنـَْزلَ  َوالَِّذى: َوقَاَلتْ ، اَألْرضِ  يف َوِشقَّةٌ  السََّماءِ  يف ِمنـْ

َا َقطُّ   اللَّهِ    . 993 صححه األلباني في السلسة الصحيحة برقم .» َذِلكَ  ِمنْ  يـََتطَيـَُّرونَ  اْجلَاِهِليَّةِ  َأْهلُ  َكانَ  « :قَالَ  ِإمنَّ
  ." َواْلَفَرسِ  َواْلَمْرَأةِ  الدَّارِ  َفِفي َشْيءٍ  ِيف  الشُّْؤمُ  َكانَ  ِإنْ  " : ه أن قولَ  : الثانيالوجه 

 هلنبيِّ   هللاِ  يتضح ذلك من قولِ ؛بعدھا  عد وقوع الفعلبُ تفيد  ) لو(  رطية بمعنيشال ) إِنْ (   أنَّ  مالحظ منه 
 :   َا أَنَزْلنَا إِلَْيَك فَاْسأَِل الَِّذيَن يَْقَرُؤوَن اْلِكتَاَب ِمن قَْبلَِك لَقَْد َجاءك مَّ بَِّك فاَلَ  فَإِن ُكنَت فِي َشكٍّ مِّ اْلَحقُّ ِمن رَّ

  ) 94 يونس(  تَِرينَ تَُكونَنَّ ِمَن اْلُممْ 
  .  "لأوال أس ال أشكُ "  :  النَّبِيِّ وكان جواب ...  هللا في شكٍ  لو كنت يا رسولَ : المعني 
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ً  القصص من}  إِلَْيكَ  اأَنَزْلنَ  امَّ مِّ  َشكٍّ  فِي{  محمد يا}  ُكنتَ  فَإِن{ :  في تفسير الجاللين ءجا فَاْسأَِل {  فرضا
 أسأل وال أشك ال «: قال بصدقه يخبروك عندھم ثابت فإنه}  قَْبلِكَ  ِمن{  توراةال}  الكتاب يَْقَرُءونَ  الذين

بِّكَ  ِمن الحقَجاءَك  لَقَدْ {  »    أھـ . فيه الشاكِّين}  الممترين ِمنَ  تَُكونَنَّ  فاَلَ  رَّ
  .....  َواْلَفَرسِ  ْرَأةِ َواْلمَ  الدَّارِ  ففي في شيءٍ  لو كان ھناك شؤمٌ   :ومعناه ،الحديث مبني على النفي  ھذاف وعليه 

  ؟   لماذا ھؤالء الثالثة :الذي يطرح نفسه ھو والسؤال
َا َوُسوء ، ِضيقَها الدَّار ُشْؤم:  آَخُرونَ  َوقَالَ  :  مسلمٍ  صحيحِ ل هفي شرحِ  قاله النوويٌّ   :الجواب .  َوَأَذاُهمْ  ، ِجريَا
َا َعَدم اْلَمْرَأة َوُشْؤم َاِلسَ  َوَسَالَطة ، ِوَالَد َها يـُْغَزى َال  َأنْ :  اْلَفَرس َوُشْؤم.  ِللرَّْيبِ  َوتـََعرُّضَها ، ا َا:  َوِقيلَ  ، َعَليـْ  َوَغَالء ِحَرا
  .أھـ . َمثَنَها

    
  الصحابةِ  من أقوالِ  طرقٍ  روي من عدةِ  ألن الحديثَ ؛  الثاني من الوجھين  إن األولى عندي:  ◌ُ قلت

ُ  َرِضيَ  -ما قالته عائشةُ   بخالفِ  ن إف ؛ويشعر به الجميع، مشاھد في زماننا ھذا  - وهللاِ  -وھو ،  - َعْنھَا هللاَّ
سليطة اللسان  وإن المرأةَ  ، المعصيةِ  شؤمِ سبب ال راحة فيه ب الذي به تاجر مخدرات أو راقصة  البيتَ 

  ....افتجعله متشائما أحيانً ھا على زوجِ  تجلب الھمومَ 
  

؛  ھي أصل كل خطيئةٍ ف؛ الشؤم مصدر أنھا ب المرأةَ لنا  المقدس يجده يصف  إن المتأمل في الكتابِ  : ثالثًا
  :القديم والجديد  :نجد ذلك في العھدينِ 

  : الجديد العھدُ  :أوالً 
نَّ اْلَم14 عدد 2 إصحاحرسالة بولس األولى إلى تيموثاوس  في جاء َو، لِك ْم ُيْغ َلْت َوآَدُم َل ْت َفَحَص ْرأََة أُْغِوَي

ي َعدِّ َعقُّلِ 15. فِي التَّ ِة َواْلَقَداَسِة َمَع التَّ َھا َسَتْخلُُص ِبِوالََدِة األَْوالَِد، إِْن َثَبْتَن فِي اإلِيَماِن َواْلَمَحبَّ  .َولِكنَّ
  . ..للعالمين الشؤم اإلغواء و وأن حواء ھي صاحبة الخطيئة األصلية مصدر ، ئلم يخط دمَ آأن   نالحظ  
سفر جاء في  لھذا النص ،وما عند المرأة سببھا يرجعأن الحكمة من وراء آالم الوالدة   اأيضً  نالحظو

ُر أَْتَعاَب َحَبلِِك، ِباْلَوَجِع َتلِِديَن أَْوالًَدا«: َوَقالَ لِْلَمْرأَةِ 16عدد 3التكوين إصحاح  َوإَِلى َرُجلِِك َيُكوُن . َتْكِثيًرا أَُكثِّ
   .»َياقُِك َوُھَو َيُسوُد َعَلْيكِ اْشتِ 
الوالدة بالوجع  ، واشتياقھا  : يھ أصنافٍ  لحواء على ثالثةِ  هللاِ  عقابَ  ن لنا أنيبيّ  ھذا النصَ  إن  : قلتُ 

 وخضعت إلغواء الحية، ،ألن حواء أكلت من الشجرة المحرمةوذلك ، ، وسيادة الرجل عليھا   للرجلِ 
 . ..عليھا فغضب هللاُ  فغوت آدم 
 : ن ھناك عدة تساؤالت تطرح نفسھا ھيإوعليه ف

 :مثالً  ، الحيوانات تلد وتتألم أثناء الوالدة ھل الوالدة عقاب ؟ وھل ألم الوالدة عقاب ؟ إن جميع إناث  -1
 ! ؟عليھا  وفطرتھا التي فطرھا هللاُ ،  وظائفھا الطبيعية منأن ھذا  ھل والدة البقرة عقاب لھا أم 

 !؟أيًضا، فھل ھذا عقاب له اأيضً  كيف ؟ والرجل يشتاق للمرأة !رأة للرجل عقاب لھا ؟ھل اشتياق الم -2
 ، والرحمة،  ةودمحصل التو، عليھا حتى تتكون األسرة  الناس  ن االشتياق فطرة فطر هللاُ أ : الجواب

 أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  هِ آَيَاتِ  َوِمنْ   : يقول هللاُ  .....سفر التكوين  يذكرا كما حفظ النسل، وليس عقابً ويُ 
ةً  بَْينَُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَْيھَا لِتَْسُكنُوا أَْزَواًجا    )الروم(  )21( يَتَفَكَُّرونَ  لِقَْومٍ  آَلَيَاتٍ  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّ

 ... عترضونكما يعتقد الم )عن البشرية اإلثم َ الصلب لرفعِ (ه فعلِ يسوع لِ  به ھل النص يتفق مع ما جاء -3
  :عدة أسئلة وعليه أتساءل.... على الصليبِ يسوع  صالحنا بموتِ  ن هللاَ إ :قولونھم ي
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في  ،)البنج  ( األلمِ  يستخدمن المخدر من شدةِ  منھن البعضَ  أنلدرجة  ، باألوجاعتلد  المرأةُ  تظللماذا  -1

  !؟م المرأةبما فيھ عن الجميعِ  اإلثمَ  ھم رفعَ بزعمِ  حين أن يسوعَ 
  ؟ ومن الرجلِ  منھا  الماذا عقاب االشتياق ما زال موجوًد◌ً  -2 
 !؟ ) 14 / 3تكوين ( ھا أن تمشي على بطنِ  مستمًرا ةللحيَّ  الربِّ  لماذا ما زال عقابُ  -3
  !؟؟ھم معتقدِ  بحسبِ  فأين ھو عدل هللاِ  

 بحسب معتقدھم وشؤم، تھنة ھذه الدرجة تكون المرأة ممأل :ھو كسؤالھم بسؤالٍ   وألخص ما ذكرتُ 
   !؟ ....كتابھم ونصوصِ ،
  
  

  !األسود  والكلبِ  رِ كالحما المرأةُ  :نبيٌّ يقول                                            
  

 على ذلك واستدلوا، األسود  والكلبِ ،  رِ كالحما أخبر أن المرأةَ   هللاِ  أن رسولَ وفھموا  ، واھكذا زعم
  :بدليلين

ثـََنا و  790برقم )  اْلُمَصلِّي َيْستُـرُ  َما َقْدرِ ( بَاب) الصََّالةِ  (ِكَتاب مسلمٍ  صحيحِ  -1  َأْخبَـَرنَا ِإبـَْراِهيمَ  ْبنُ  ِإْسَحقُ  َحدَّ
ثـََنا اْلَمْخُزوِميُّ  ثـََنا زِيَادٍ  اْبنُ  َوُهوَ  اْلَواِحدِ  َعْبدُ  َحدَّ ثـََنا اْألََصمِّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  اللَّهِ  ُعبَـْيدُ  َحدَّ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  اْألََصمِّ  ْبنُ  َيزِيدُ  َحدَّ

  . " الرَّْحلِ  ُمْؤِخَرةِ  ِمْثلُ  َذِلكَ  َويَِقي َواْلَكْلبُ  َواحلَِْمارُ  اْلَمْرَأةُ  الصََّالةَ  يـَْقَطعُ  :"  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ : قَالَ 
ثـََنا  20360برقم   اْلِغَفاِريِّ  َذرٍّ  َأِيب  َحِديثُ    اْألَْنَصارِ  ُمْسَند مسند أحمدَ   -2 ثـََنا َعفَّانُ  َحدَّ  ُمحَْيدُ  َأْخبَـَرِين  ُشْعَبةُ  َحدَّ
 آِخَرةِ كَ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  َيُكنْ  ملَْ  ِإَذا الرَُّجلِ  َصَالةَ  يـَْقَطعُ : "   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  َذرٍّ  َأِيب  َعنْ  الصَّاِمتِ  ْبنَ  اللَّهِ  َعْبدَ  مسَِعَ  ِهَاللٍ  ْبنُ 

 َكَما  اللَّهِ  َرُسولَ  َسأَْلتُ  :"َأِخي اْبنَ  قَالَ   ؟اْألَْمحَرِ  ِمنْ  اْألَْسَودِ  بَالُ  َما:  قـُْلتُ  " اْألَْسَودُ  َواْلَكْلبُ  َواحلَِْمارُ  اْلَمْرَأةُ  الرَّْحلِ 
 رجال ثقات رجاله مسلم شرط على صحيح دهإسنا:  األرنؤوط شعيب تعليق ". َشْيطَانٌ  اْألَْسَودُ  اْلَكْلبُ  :"فـََقالَ  َسأَْلَتِين 
  .مسلم رجال فمن الصامت بن اهللا عبد غري الشيخني

  
  الرد على الشبھة •
  

،  أصالً  ھذا التشبيه ليس في الحديثِ ، و والكلب األسودِ ،  رِ كالحما أن المرأةَ ه ليس في الحديثَ ھذا  إن : أوالً 
  ....ھم المريضمن خيالِ  األخطاء له  تصيدِ و، ريم ھذا النبي الكھم ليتِ ھاكرعلى  يدلُ فإنه ن دل إھذا و

ُ  َرِضيَ  - إن عائشةَ    َشبـَّْهُتُمونَا ": بقولھا  حينما أنكرت على السائل، ئالخاط على ھذا الفھمِ  ترد - َعْنَھا هللاَّ
  ! ...."َواْلِكَالبِ  بِاْحلُُمرِ 
َها اللَّهُ  َرِضيَ -َعاِئَشةَ  َعنْ  484برقم ) َشْيءٌ  ةَ الصََّال  يـَْقَطعُ  َال  قَالَ  َمنْ  (بَاب البخاري صحيحِ ذلك في  جاء  ذُِكرَ  -َعنـْ
 َعَلى َوِإينِّ  ُيَصلِّي النَِّيبَّ  رَأَْيتُ  َلَقدْ  َواللَّهِ  َواْلِكَالبِ  بِاْحلُُمرِ  َشبـَّْهُتُمونَا: فـََقاَلتْ  َواْلَمْرَأةُ  َواحلَِْمارُ  اْلَكْلبُ  الصََّالةَ  يـَْقَطعُ  َما ِعْنَدَها

َنهُ  رِيرِ السَّ  َلةِ  َوبـَْنيَ  بـَيـْ َتْبُدو ُمْضَطِجَعةً  اْلِقبـْ   .رِْجَلْيهِ  ِعْندِ  ِمنْ  فَأَْنَسلُّ   النَِّيبَّ  فَُأوِذيَ  َأْجِلسَ  َأنْ  فََأْكَرهُ  اْحلَاَجةُ  ِيل  فـَ
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 ذكر حكمٍ  الحديثِ جاء في ما  إنبل   ...الكلب األسود وأ ،رالحمابتشبيه المرأة  ليس في الحديثِ  اذً إ
كما ،  األسودالكلب الحمار و وكذلك  ه ،حينما تمر بين يدي المصلي تقطع صالتَ  أن المرأةَ  مفاده رعيش
 بسببِ  ؛ نقص أجرو،  نقص خشوع  :أي؛ ولكن قطع نقصان ، ليس قطع بطالن  المذكور قطع الصالة أن

إنه  : "سود للصالة فقاله سبب قطع الكلب األنفسُ  ، ثم بين الحديثُ  أمام المصلي شيء من الثالثةِ  مرورِ 
عند  واشتغاله بھا، وھو افتتان المصلي بھا  ؛ المرأة للصالة األخرى سبب قطعِ  نت األحاديثُ وبيّ  ."شيطان
،  ال يفتتن به بخالف الرجل فإنه إذا مرَّ أمام الرجلِ  ....فقد تكون متعطرة أو متزينة  هھا من أمامِ مرورِ 

   .كما فھم المعترضون بعقولھم المريضة  والحمار،  مساوية للكلب أن المرأةَ  وليس السبب
ُ  َرِضيَ  -حديث عائشة وھو  به األخير الذي أتيتُ  الحديثِ  وأما عن فھمِ   بِاْحلُُمرِ  َشبـَّْهُتُمونَا"  :- َعْنَھا هللاَّ

نَ  السَّرِيرِ  َعَلى َوِإينِّ  ُيَصلِّي  النَِّيبَّ  رَأَْيتُ  َلَقدْ  َواللَّهِ  َواْلِكَالبِ  َلةِ  َوبـَْنيَ  هُ بـَيـْ   ."... ُمْضَطِجَعة اْلِقبـْ
، وإما ألنھا  إما ألنھا زوجته فال يخاف االفتتان بھا ؛ والمرأة أمامه، كان يصلي    أن النبيَّ  نُ يبيّ  الحديثُ 

 ، وعلى كل الناس لشھوته أملكُ   ، وإما ألن النبيَّ  فھم من بعض الرواياتكما يُ  كانت في ظالمٍ 
ُ  َرِضيَ  -إنما صلى وعائشة  نبيَّ االحتماالت فإن ال وبالتالي فھي ليست  ،ھاب هأمامه لعدم افتتان - َعْنھَا هللاَّ

   . أو الكلب األسود ، كالحمار
، بل بينھم العلماءوھو قطع الصالة بمرور المرأة ليست قضية اتفاق بين الذي معنا  الحديثِ ب العملَ  ثم إن

ُ  َرِضيَ  -منسوخ بحديث عائشة األول أن الحديثبكثيرون قال ، فقد كبيرخالف  ، وھذا القول  - َعْنھَا هللاَّ
  . األخير ھو الذي أخذ به أكثر أھل العلم

  
 فھل معني ذلك أن الرجلَ ؛ الصالة  ا يقطعُ أيضً  أن الرجلَ   ثبتُ ت أخرىعدة  إن ھناك أحاديثَ :  ثانيًا

  !والكلب األسود،  رة تقطع الصالة  كالحمان المرأإ :مھقولِ   على ھذا ردٌ ! األسود ؟ والكلبِ ،  كالحمارِ 
  :  فقط اثنين ينثكتفي بذكر حديأ

 َوُهوَ  َشْيءٌ  َأَحدُِكمْ  َيَديْ  بـَْنيَ  َمرَّ  ِإَذا: "   النَِّيبُّ  قَالَ  :قَالَ   َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ   3033برقم  صحيح البخاري : األول
ْلَيْمنَـْعهُ  ُيَصلِّي ْلَيْمنَـْعهُ  َأَىب  فَِإنْ  فـَ َا َفليُـَقاتِْلهُ  َأَىب  فَِإنْ  فـَ   " . َشْيطَانٌ  ُهوَ  فَِإمنَّ
  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ   782برقم ) اْلُمَصلِّي َيَديْ  بـَْنيَ  اْلَمارِّ  َمْنعِ  ( بَاب  مسلم صحيحِ : الثاني

ْليُـَقاتِْلهُ  َأَىب  فَِإنْ  اْسَتطَاعَ  َما َوْلَيْدرَْأهُ  َيَدْيهِ  بـَْنيَ  َميُرُّ  ًداَأحَ  َيدَعْ  َفَال  ُيَصلِّي َأَحدُُكمْ  َكانَ  ِإَذا : "قَالَ  َا فـَ   ". َشْيطَانٌ  ُهوَ  فَِإمنَّ
  

 واإلنسان كلمة تطلق على الذكرِ  ، بالجحشِ  مشبهٌ  أن اإلنسانَ المقدس يجد فيه  لكتابِ لالقارئ إن  : ثالًثا
ُجُل  12عدد 11أيوب إصحاح  سفرِ في  ورد ؛ قط) إنسانة( فال يوجد في اللغة العربية لفظة؛ واألثنى ا الرَّ أَمَّ

  .فَفَاِرٌغ َعِديُم اْلفَْھِم، َوَكَجْحِش اْلفََرا يُولَُد اإِلْنَسانُ 
   ." َوَكَجْحِش اْلفََرا يُولَُد اإِلْنَسانُ "   نالحظ

   .!!....وھكذا فھمھم  ،ولدوا ھكذا  المعترضينفإن  وبالتالي
ي 18 عدد 3في اإلصحاح  سفر الجامعة ما قاله كاتبُ  وھذا...بالبھيمة أن اإلنساَن مشبهٌ  اأيضً   يجدو قُْلُت فِ

مْ «: قَْلبِي َذا ھُ ِة ھَك ا اْلبَِھيَم هُ َكَم ي 19. »ِمْن ِجھَِة أُُموِر بَنِي اْلبََشِر، إِنَّ هللاَ يَْمتَِحنُھُْم لِيُِريَھُْم أَنَّ ُدُث لِبَنِ ا يَْح ألَنَّ َم
لِّ . يَْحُدُث لِْلبَِھيَمِة، َوَحاِدثَةٌ َواِحَدةٌ لَھُمْ  اْلبََشرِ  َدةٌ لِْلُك َمةٌ َواِح ْوِت َذاَك، َونََس َذا َكَم ْوُت ھ ةٌ . َم اِن َمِزيَّ ْيَس لإِِلْنَس فَلَ
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لٌ  دٍ 20. َعلَى اْلبَِھيَمِة، ألَنَّ ِكلَْيِھَما بَاِط اٍن َواِح ى َمَك ا إِلَ ْذھَُب ِكالَھَُم اَن ِكالَھَُم. يَ َراِب َك ى التُّ َراِب، َوإِلَ َن التُّ ا ِم
  .يَُعوُد ِكالَھَُما

  !..المقدس  الكتابِ  في كالبھيمةِ  فاإلنسانُ  ؛ َمِزيَّةٌ َعلَى اْلبَِھيَمةِ ليس له  أن اإلنسانَ  نالحظ  من النصِ 
ي نفسي  ول :قلت ف ي إذ يق بحان رب ي الْ   :س اھُْم فِ ي آَدَم َوَحَمْلنَ ا بَنِ ْمنَ ْد َكرَّ َن َولَقَ اھُم مِّ ِر َوَرَزْقنَ رِّ َواْلبَْح بَ

ْن َخلَْقنَا تَْفِضيالً  مَّ ْلنَاھُْم َعلَى َكثِيٍر مِّ   ) . 70اإلسراء( الطَّيِّبَاِت َوفَضَّ
لما أطلق  شمسون على زوجته لقب عجلة   ،وذلكةالمقدس  يطلق عليھا عجل في الكتابِ  ويجد أن المرأةَ 

ابِع َقْبلَ ُغُروِب 18 عدد 14سفر القضاة إصحاح جاء ذلك في  .... َفَقالَ َلُه ِرَجالُ اْلَمِديَنِة فِي اْلَيْوِم السَّ
َلْو َلْم َتْحُرُثوا َعَلى ِعْجَلِتي، «: َفَقالَ َلُھمْ » أَيُّ َشْيٍء أَْحلَى ِمَن اْلَعَسِل، َوَما أَْجَفى ِمَن األََسِد؟«: الشَّْمسِ 

ِتي  .»َلَما َوَجْدُتْم أُْحِجيَّ
ك  و... ينجسھم ألنه ؛  همسِ لعن  األجرب يبتعد الناسُ  كالكلبِ  أن المرأةَ  المقدسِ  في الكتابِ  اجد أيضً يو ذل

ا، «25عدد  15إصحاح  يناآلويِّ  في سفر ِت طَْمثِھَ َوإَِذا َكانَِت اْمَرأَةٌ يَِسيُل َسْيُل َدِمھَا أَيَّاًما َكثِيَرةً فِي َغْيِر َوْق
ُكلُّ فَِراٍش تَْضطَِجُع 26. إِنَّھَا نَِجَسةٌ . ا، فَتَُكوُن ُكلَّ أَيَّاِم َسياَلَِن نََجاَستِھَا َكَما فِي أَيَّاِم طَْمثِھَاأَْو إَِذا َساَل بَْعَد طَْمثِھَ 

وُن نَجِ . َعلَْيِه ُكلَّ أَيَّاِم َسْيلِھَا يَُكوُن لَھَا َكفَِراِش طَْمثِھَا ا تَُك ُس َعلَْيھَ ي تَْجلِ ِة الَّتِ لُّ األَْمتَِع اَوُك ِة طَْمثِھَ ةً َكنََجاَس . َس
   .َوُكلُّ َمْن َمسَّھُنَّ يَُكوُن نَِجًسا، فَيَْغِسُل ثِيَابَهُ َويَْستَِحمُّ بَِماٍء، َويَُكوُن نَِجًسا إِلَى اْلَمَساءِ 27
  !! ...المقدس في الكتابِ  ھكذا يعامل الكلب األجرب كالمرأةِ : ◌ُ قلت

  
  !خلقت من ضلع اعوج: يقول نبي                                    

  
برقم صحيح البخاري  وذلك في....نبي اإلسالم أھان المرأة لما قال عنھا خلقت من ضلع اعوج :قالوا

 َوِإنَّ  ِضَلعٍ  نْ مِ  ُخِلَقتْ  اْلَمْرَأةَ  فَِإنَّ  بِالنَِّساءِ  اْستَـْوُصوا :" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ - َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  - ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  3084
  ".بِالنَِّساءِ  فَاْستَـْوُصوا َأْعَوجَ  يـََزلْ  ملَْ  تـَرَْكَتهُ  َوِإنْ  َكَسْرَتهُ  تُِقيُمهُ  َذَهْبتَ  فَِإنْ  َأْعَالهُ  الضَِّلعِ  ِيف  َشْيءٍ  َأْعَوجَ 

  
  

  الرد على الشبھة
  

 ذلك من قولهو... ھا على المرأة والوصية بحفظھا وتقوى هللا فيإن الحديث يبدأ بثناء النبي :أوالً 
":بِالنَِّساءِ  اْلَوِصيَّةِ ( بابھذا الحديث في صحيح مسلم في وقد ُذكر  ،"خريًا بالنساءِ  استوصوا(.  
  

  :دليل ذلك ... من ضلع آدمفھي بيان ألصل خلقتھا ا بل فيه إن معنى خلقت من ضلع أعوج ليس سبً :ثانيًا
   .الحديث نفسه-1
  ) -َوُذرِّيَِّتهِ  َعَلْيهِ  اللَّهِ  َصَلَواتُ - آَدمَ  َخْلقِ  (بَاببوب البخاري الحديث في -2
  -إن شاء هللا–الكتاب المقدس،وسوف أذكر النصوص الحقًا -3

  "خريًا بالنساءِ  فاستوصوا أعوجَ  يزلْ  مل تركَته وإنْ  كسرَته تقيَمه ذهبتَ  فإنْ  أعاله الضلعِ  يف شيء أعوجَ  وإنَّ  :"قوله
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-فعليه ...فقد تحدث منھا أخطاء كثيرة  بھـا األمر بالرفـق وتأكيد ،لبيان  ھذا مثال مضروبإن : ُ◌ قلت 
عن أبي  ُمْسلِمٌ  دليل ذلك ما رواهباللين ألنه لو أراد  أن يعدل الضلع كسرة ، وكسره طالقھا، -الزوج
َا تُِقيمَها َذَهْبت َوِإنْ "  قال  ھريرة   "َطَالقَها وََكْسرَها ، َكَسْر
وال يدقق كثيًرا على وأن يتغافل عن بعض ھفواتھا  ،أن ال يبالغ في تقويمھا عاتق ھوى الزوج علويبقى 

  ...كي تدوم العشرة بينھما...تصرفاتھا
  :يدعم ذلك ما قاله ابن حجر في الفتح

  ) ِضَلع ِمنْ  ُخِلَقتْ : (  قـَْولُهُ  :
م َوفـَْتح اْلُمْعَجَمة ِبَكْسرِ   ِضْلعه ِمنْ  َوِقيلَ  اْألَْيَسر آَدم ِضَلع ِمنْ  ُخِلَقتْ  َحوَّاء َأنَّ  ِإَىل  ِإَشارَة هِ ِفي ِقيلَ  ، َتْسِكينَها َوَجيُوز الالَّ
 َكَما ُأْخرَِجتْ : َأيْ  ُخِلَقتْ  َوَمْعَىن "  حلَْم َمَكانه َوُجِعلَ  اْجلَنَّة َيْدُخل َأنْ  قـَْبل ِمنْ  اْلُيْسَرى"  َوزَادَ  ِإْسَحاق ِاْبن َأْخَرَجهُ  ، اْلَقِصري
َلغ ِمنْ  ُخِلَقتْ  اْلَمْرَأة َأنَّ  َمْعَناهُ  َيُكون َأنْ  ُحيَْتَمل:  اْلُقْرُطِيبّ  َوقَالَ  ، النـََّواة ِمنْ  النَّْخَلة َختُْرج  ِرَوايَة ِيف  زَادَ  ، َكالضِّْلعِ  َفِهيَ  ِضْلع َمبـْ
  " َطرِيَقة َعَلى َلك َتْسَتِقيم َلنْ "  ُمْسِلم ِعْند ُهَريـَْرة َأِيب  َعنْ  اْألَْعَرج

  ) َأْعَالهُ  الضِّْلع ِيف  َشْيء َأْعَوج َوِإنَّ : (  ْولهقَـ 
َا اْلَمْرَأة ِيف  َما َأْعَوج َأنَّ  ِإَىل  ِإَشارَة ِفيهِ  ِقيلَ   َهِذهِ  َوفَاِئَدة ، َشاذّ  َوُهوَ  اْلُعُيوب ِيف  ِألَفـَْعل ِاْسِتْعَمال َأْعَوج ِاْسِتْعَمال َوِيف  ، ِلَسا

َمة َشارَة َأوْ  ، ِاْعِوَجاجَها يـُْنَكر َفَال  َأْعَوج ِضْلع ِمنْ  ُخِلَقتْ  اْلَمْرَأة َأنَّ  اْلُمَقدِّ  يـَْقَبلهُ  َال  الضِّْلع َأنَّ  َكَما التـَّْقِومي تـَْقَبل َال  أَنـََّها ِإَىل  اْإلِ
.  

  ) َكَسْرته تُِقيمهُ  َذَهْبت فَِإنْ : (  قـَْولُهُ 
َهامِ  َأَرْدت ِإنْ : َأيْ  ِللطََّالقِ  َمَثل َضْرب ُهوَ  :ِقيلَ  ُرك َأنْ  نـْ  اْألَْعَرج ِرَوايَة ِيف  قـَْوله َويـَُؤيِّدهُ  ، ِفَراقَها ِإَىل  اْألَْمر َأْفَضى ِاْعِوَجاجَها تـَتـْ
َا تُِقيمَها َذَهْبت َوِإنْ "  ُمْسِلم ِعْند ُهَريـَْرة َأِيب  َعنْ   ُمذَكَّر عالضِّلْ  َأنَّ  اْلَباب َحِديث ِمنْ  َوُيْستَـَفاد"  َطَالقَها وََكْسرَها ، َكَسْر
 َويـَُؤنَّث يُذَكَّر الضِّْلع ِإنَّ  َوِقيلَ  ، ِلْلَمْرَأةِ  ِرَوايَته ِيف  التَّْأنِيث ِألَنَّ  ِفيهِ  ُحجَّة َوَال  ُمْسِلم ِبِرَوايَةِ  َواْحَتجَّ  ُمَؤنَّث بِأَنَّهُ  َجَزمَ  ِلَمنْ  ِخَالفًا
  أھـ.َصِحيَحانِ  فَاللَّْفظَانِ  َهَذا َوَعَلى

  
عدد  2سفر التكوين إصحاح ذكرھا الكتاب المقدس ،وذلك في ..خلق المرأة من ضلع  إن حقيقة :ثانيًا

بُّ اإلِلهُ 18 ًدا أَْن َيُكوَن آَدُم َوْحَدهُ، َفأَْصَنَع َلُه ُمِعيًنا َنِظيَرهُ «: َوَقالَ الرَّ بُّ اإلِلُه 21.....»لَْيَس َجيِّ َفأَْوَقَع الرَّ
ْلَع الَِّتي أََخَذَھا 22. َواِحَدًة ِمْن أَْضالَِعِه َوَمألَ َمَكاَنَھا لَْحًما ُسَباًتا َعَلى آَدَم َفَناَم، َفأََخذَ  بُّ اإلِلُه الضِّ َوَبَنى الرَّ

ھِذِه ُتْدَعى . ھِذِه اآلَن َعْظٌم ِمْن ِعَظاِمي َوَلْحٌم ِمْن َلْحِمي«: َفَقالَ آَدمُ 23. ِمْن آَدَم اْمَرأًَة َوأَْحَضَرَھا إَِلى آَدمَ 
َھا ِمِن اْمِرٍء أُِخَذتْ  اْمَرأَةً  ُه َوَيْلَتِصُق ِباْمَرأَِتِه َوَيُكوَناِن َجَسًدا َواِحًدا24. »ألَنَّ ُجلُ أََباهُ َوأُمَّ . لِذلَِك َيْتُرُك الرَّ

  .َوَكاَنا ِكالَُھَما ُعْرَياَنْيِن، آَدُم َواْمَرأَُتُه، َوُھَما الَ َيْخَجالَنِ 25
  !؟...ون على حقيقة ذكرت في كتابھم المقدسلماذا يعترض المعترض :ويبقى السؤال
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  ! أن تسجد لزوجھا المرأة أمرنبيٌّ ي                                                 
  

 آِمًرا ُكْنتُ  َلوْ "  :قوله  المرأةِ  ھضم حقَ ھم أنه يُ الذي في اعتقادِ  نا نبيِّ  ھم على كالمِ اتِ اعتراض من جملةِ 
  " ِلَزْوِجَها َتْسُجدَ  َأنْ  اْلَمْرَأةَ  َألََمْرتُ  ِألََحدٍ  ُجدَ َيسْ  َأنْ  َأَحًدا

   !؟ ...السجود للزوجِ  درجةِ  إلىھا ھل وصل عدم احترامِ :  قالوا 
 َعَلى الزَّْوجِ  َحقِّ  ِيف  َجاءَ  َما( بَاب)  الرََّضاعِ ( ِكَتاب، ورواه الرتمذي   1842برقم  في سننه ماجةَ  بنُ االحديث رواه 

ثـََنا  1079برقم ) اْلَمْرَأةِ  ثـََنا َغْيَالنَ  ْبنُ  َحمُْمودُ  َحدَّ  َعنْ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  َسَلَمةَ  َأِيب  َعنْ  َعْمٍرو ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َأْخبَـَرنَا ُمشَْيلٍ  ْبنُ  النَّْضرُ  َحدَّ
 ابن ، صحيح حسن :قال األلباين  ". ِلَزْوِجَها َتْسُجدَ  َأنْ  َأةَ اْلَمرْ  َألََمْرتُ  ِألََحدٍ  َيْسُجدَ  َأنْ  َأَحًدا آِمًرا ُكْنتُ  َلوْ  : "قَالَ   النَِّيبِّ 
  ) 1853(  ماجة

  
 الرد على الشبھة •
  

ليس فيه أي  ألن الحديثَ  ؛ البيّنِ  الجھلِ ھذا من  المرأةِ  ھضم حقَ ھم بأن ھذا الحديث يُ ھم واعتقادَ قولَ  إن :أوالً 
فكم تعب وعانى من ، عليھا  هھا بحقوقِ رِ ي، وتذك ھاجِ بزو بل فيه دعوة للمرأة للوفاءِ  ؛ للمرأةِ  حقوقِ لھضم 

  . ھذا ھو !ھا ؟لحقوقِ  ھا عليھا فيه ھضمٌ زوجِ  فھل تذكير المرأة بحقوقِ  .....ھا سواء في النفقةِ إرضائِ  أجلِ 
  

   :)محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري أبو العال( تحفة اآلحوذي قال صاحبُ 
َها ُحُقوِقهِ  ِلَكثْـَرةِ  :َأيْ  ) ِلَزْوِجَها َتْسُجدَ  َأنْ  ْرَأةَ اْلمَ  َألََمْرت: (  قـَْولُهُ   اْلُمَباَلَغةِ  َغايَةُ  َهَذا َوِيف .  ِبُشْكرَِها اْلِقَيامِ  َعنْ  َوَعْجزَِها َعَليـْ

  ... . اللَّهِ  ِلَغْريِ  حتَِلُّ  َال  السَّْجَدةَ  فَِإنَّ  َزْوِجَها َحقِّ  ِيف  اْلَمْرَأةِ  ِإطَاَعةِ  ِلُوُجوبِ 
 فـََهِذهِ :  َلْفظُهُ  َما َهَذا ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َحِديثِ  َمْعَىن  ِيف  َأَحاِديثَ  ِذْكرِ  بـَْعدَ  النـَّْيلِ  ِيف  الشَّوَْكاِينُّ  قَالَ :  فقال ثم نقل عن الشوكانيِّ 

  أھـ بتصرف .بـَْعًضا بـَْعُضَها َويـَُقوِّي لِبَـْعضٍ  بـَْعُضَها دُ َيْشهَ  ِلَزْوِجَها الزَّْوَجةَ  ِبهِ  َألََمْرت لَِبَشرٍ  السُُّجودُ  َصُلحَ  َلوْ  أَنَّهُ  ِيف  َأَحاِديثُ 
  

 السجودِ  درجةِ  ىإل)  ةأالمر ( احتقارھاھل وصل : الذي يقول ھم من سؤالِ  الثاني الشقِ لإلجابة على  : ثانيًا
  !؟... لزوجِ ل
 َأنْ  َأَحًدا آِمًرا ُكْنتُ  َلوْ  : "الحديث يقول ؛ا ھلزوجِ  بأن تسجد المرأةٌ  جوازأو  أمرٌ  هليس في الحديثَ إن :ُ◌ قلت 

   ". ِلَزْوِجَها َتْسُجدَ  َأنْ  اْلَمْرَأةَ  َألََمْرتُ  ِألََحدٍ  َيْسُجدَ 
  ! ؟ بالسجود للزوجِ  لزوجةِ لأمر    أن النبيَّ  في الحديثِ  أين :وأتساءل
ِ في شرعنا  بل ؛ليس فيه ذلك :  الجواب   ....  ال يجوز السجود إال 

على  الزوجِ  حقِ  على عظمِ  الحديث يدلُ ف ؛ھا المرأة لزوجِ  ةِ طاعإفي   من النبيَّ  ةمبالغ هفي إن الحديثِ 
   ... هطاعتِ  وعلى لزومِ  ،هزوجتِ 

  :ما سبق بيانه قويومما ي ، ھو حرف امتناع المتناع المذكور في الحديثِ ) لو ( ثم إن حرف
  ، )اْلَمْرَأةِ  َعَلى الزَّْوجِ  َحقِّ  ِيف  َجاءَ  امَ (بَاب ذكره في الحديثَ  جخرّ لما  - رحمه هللاُ  -أن الترمذي 
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  )اْلَمْرأَةِ  َعَلى الزَّْوجِ  َحقِّ  ( بَابفي   - رحمه هللاُ  - ماجةَ  وذكره ابنُ 
لم ف، ) استحباب سجود المرأة للزوج ( أو ) وجوب سجود المرأة للزوج( تحت بابِ  ولم يذكرا الحديثَ 
  ! ....المعترضونكما فھم  يفھما من الحديثِ 

  
 ؛ له ا ا وتعظيمً تكريمً ؛  حق التشريع من عنده نا لنبيِّ  أعطى  على أن هللاَ يدل   الحديثَ ھذا إن  : ثالثًا

بالسجود  الكنه لم يأمر أحدً  بنفسه ، حق أن يأمر ھوالله    النبيَّ ن صيغة الحديث تدل على أن إحيث 
  .رلبش

 سجود المالئكةِ عن   القرآنكما جاء في  لمينالمس ن السجود يجوز لبعض البشر في شرعإ :إن قيل
  ).34 البقرة(َوإِْذ قُْلنَا لِْلَمالَئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدَم فََسَجُدوْا إاِلَّ إِْبلِيَس أَبَى َواْستَْكبََر َوَكاَن ِمَن اْلَكافِِرينَ :دمَ آل

داً َوقَاَل يَا أَبَِت َوَرفََع أَبََوْيِه َعلَى ا : وأمه ليوسف ، وأبيه ، وسجود أخوة يوسف  وْا لَهُ ُسجَّ ْلَعْرِش َوَخرُّ
 ً   .)100يوسف(  ھَـَذا تَأِْويُل ُرْؤيَاَي ِمن قَْبُل قَْد َجَعلَھَا َربِّي َحقّا

   :وجھين منيكون ا ا صحيحً فھمً  اآليات ھذه إن فھم: قلتُ 
  .وتشريف،  تعظيم ؛ بل ھو سجود تكريم ، وليس سجود عبادة  المذكور السجودَ أن  : األول

  . سجود احنناء ال وضع جبهة: المفسرين كالجاللين وقال بعضُ  
نا أما في شرعِ .. .اا وتشريفً تكريمً  بعضھم لبعضٍ  يسجد ؛ قبلنا كان من في شرعِ  السجودَ  ھذاأن   : الثاني

فھذا ليس لنا، وبالتالي  من كان  قبلنا إذا خالف شرعنا فھو ليس بحجةٍ  أن شرعَ  ومن المعلومِ ، فال يجوز 
 َوالنَّھَارُ  اللَّْيلُ  آَيَاتِهِ  َوِمنْ    :هللاِ  قولُ : منھا ؛ كثيرة  نا ه في شرعِ واألدلة على تحريمِ  ، عليناحجة 

ِ  َواْسُجُدوا لِْلقََمرِ  َواَل  لِلشَّْمسِ  تَْسُجُدوا اَل  َواْلقََمرُ  َوالشَّْمسُ  َّ   )37( بُُدونَ تَعْ  إِيَّاهُ  ُكْنتُمْ  إِنْ  َخلَقَھُنَّ  الَِّذي ِ
   ).فصلت(
  ." ِلَزْوِجَها َتْسُجدَ  َأنْ  اْلَمْرَأةَ  َألََمْرتُ  ِألََحدٍ  َيْسُجدَ  َأنْ  َأَحًدا آِمًرا ُكْنتُ  َلوْ  ":  هقولُ   ؛الحديث الذي معنا  و
  . من األدلة ذلك وغير 

  
ى كالمِ  نيعترضو وال؛ الذي أسلفنا بيانه   النبيِّ  يعترضون على حديثِ   المعترضينإن  :رابًعا ولس  عل ب
، 22عدد   5إصحاح  إِلَى أَْھِل أَفَُسسَ  رسالتهفي  بِّ رَّ ا لِل الُِكنَّ َكَم ْعَن لِِرَج اُء اْخَض ا النَِّس َو 23أَيُّھَ َل ھُ ُج ألَنَّ الرَّ

   !؟. َرْأُس اْلَمْرأَِة َكَما أَنَّ اْلَمِسيَح أَْيًضا َرْأُس اْلَكنِيَسِة، َوھَُو ُمَخلُِّص اْلَجَسدِ 
بِّ " بولس للنساء كالمِ أليس معنى : أتساءلو   . " أَيُّھَا النَِّساُء اْخَضْعَن لِِرَجالُِكنَّ َكَما لِلرَّ
  ! "  لَِزْوِجھَا تَْسُجدَ  أَنْ  اْلَمْرأَةَ  أَلََمْرتُ  أِلََحدٍ  يَْسُجدَ  أَنْ  أََحًدا آِمًرا ُكْنتُ  لَوْ "   كالم النبيِّ  ھو نفسه 

ا و ، المرأةِ  حط من مكانةِ   نانبيَّ  نبأھم قولِ  عن  وأما رارً و، لم يحترمھ ك م رددون ذل راھم ي رارً ا ن ؛ ا وتك
  ! ...ةحصال واحدة ليس فيھن امرأة :النساءِ في حين أن كاتب سفر الجامعة يقول عن 

ةُ . اُْنظُرْ 27عدد  7سفر الجامعة إصحاح ذلك في  جاء  اَل اْلَجاِمَع َدةً فَ : ھَذا َوَجْدتُهُ، قَ ةَ َواِح َد النَّتِيَج َدةً ألَِج َواِح
ا اْمَرأَةً فَبَْيَن ُكلِّ أُولئَِك لَْم أَِجدْ . الَّتِي لَْم تََزْل نَْفِسي تَْطلُبُھَا فَلَْم أَِجْدھَا28   ! َرُجالً َواِحًدا بَْيَن أَْلٍف َوَجْدُت، أَمَّ

نه يجد من بين كل ألف إ :يقول انَ سليم نبي هللاِ ھو  بعضھم اعتقادِ  سفر الجامعة بحسِب◌ِ  أن كاتبَ :  نالحظ
فھل . قط   واحدةً  صالحةً  لكنه لم يجد امرأةً  ؛وھكذا ، من بين ألفين رجل رجلين  :يعني اصالحً  الرجل رج

  !؟المعترضون يرتضيهالذي  ھل ھذا ھو التوقير واالحترام لھا)...غير صالحة(ھكذا تكون المرأة 
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ھذا ، ِ   إالال يكون  السجودَ  أننه ابيأسلفنا  اب المقدس يجد ماالكت نصوصِ  المتأمل في بعضِ  إن:  خامًسا

ُه ! اْذَھْب َيا َشْيَطانُ «:ِحيَنِئٍذ َقالَ َلُه َيُسوعُ 10عدد  4 إصحاحنجيل متى إفي يسوع  واضح من كالمِ  ألَنَّ
اهُ َوْحَدهُ َتْعُبدُ : َمْكُتوبٌ  بِّ إِلِھَك َتْسُجُد َوإِيَّ   : كما يليالعكس من ذلك فيه  اأيضً  ويجد .»لِلرَّ

َفَدَخَلْت َبْثَشَبُع إَِلى اْلَملِِك 19عدد 2 إصحاح األولسفر الملوك  وذلك في،  سليمان يسجد المرأة -1
ا ِه، َوَوَضَع ُكْرِسيًّ . ُسَلْيَماَن لُِتَكلَِّمُه َعْن أَُدوِنيَّ ا ألُمِّ اْلَملِِك َفَقاَم اْلَملُِك لِلَِقاِئَھا َوَسَجَد لََھا َوَجَلَس َعَلى ُكْرِسيِّ

  .َفَجَلَسْت َعْن َيِميِنهِ 
َفَجاَء اْلَمالََكاِن 1عدد  19 إصحاحسفر التكوين وذلك في ،   عبدكما :الوط يسجد لمالكين ويقول لھم -2

ا َرآُھَما لُوٌط َقاَم الْسِتْقَبالِِھَما، . إَِلى َسُدوَم َمَساًء، َوَكاَن لُوٌط َجالًِسا فِي َباِب َسُدومَ  َوَسَجَد ِبَوْجِھِه إِلَى َفَلمَّ
َراِن َوَتْذَھَباِن فِي «: َوَقالَ 2. األَْرِض  ، ِميالَ إِلَى َبْيِت َعْبِدُكَما َوِبيَتا َواْغِسالَ أَْرُجَلُكَما، ُثمَّ ُتَبكِّ َديَّ َيا َسيِّ
اَحِة َنِبيتُ «: َفَقاالَ . »َطِريقُِكَما  .»الَ، َبلْ فِي السَّ

َفَقاَم إِْبَراِھيُم َوَسَجَد لَِشْعِب 7عدد 23سفر التكوين اصحاح وذلك في،  يسجد للشعب إبراھيم -3
 .األَْرِض، لَِبنِي ِحثَّ 

ُثمَّ اْقَتَرَبْت َلْيَئُة أَْيًضا َوأَْوالَُدَھا 7عدد 33سفر التكوين إصحاح وذلك في ،  يوسف يسجد لعيسو -4
 .َوَبْعَد ذلَِك اْقَتَرَب ُيوُسُف َوَراِحيلُ َوَسَجَدا. َوَسَجُدوا

ا الالَُّھوِتيِّ  سفروذلك في ،  يوحنا يسجد للمالك -5 ا الَِّذي َكاَن 8عدد 22اصحاح ُرْؤَيا ُيوَحنَّ َوأََنا ُيوَحنَّ
  .َوِحيَن َسِمْعُت َوَنَظْرُت، َخَرْرُت ألَْسُجَد أََماَم ِرْجَليِ اْلَمالَِك الَِّذي َكاَن ُيِريِني ھَذا. َيْنُظُر َوَيْسَمُع ھَذا

، وتقدير  ، احترامالمقدس ؟ أم أن السجود المذكور ھو سجود  التناقض في الكتابِ  ھذا من :وأتساءل
، من عيسو  ألن أباه يعقوب سرق البركةَ ؛ ف لعيسو سكما كان من سجود يو خوفٍ  سجود ومنه، وتكريم  

 !لھم ؟ المقدس كله بحسب ما نسب الكتابلك وذ
 

               

  !ترفض دعوة زوجھا للفراش ألنھا ؛ المالئكة اتلعنھ لمرأةا  :نبيٌّ يقول       

وما ذا لودعت ،  ھا للفراشِ زوجِ  ترفض دعوةَ  ألنھا؛ اإلسالم  رسولِ  حديثِ  المرأة تلعنھا المالئكة بحسبِ 
  !؟ حتى يصبح ھل تلعنه المالئكةُ  ىللفراش فأب الرجلَ  المرأةُ 

   : نالصحيحيبما جاء في  كعلى ذل وتعلقوا ، قالوا ھكذا !؟.... أم أن ھذا ظلم للمرأةِ  

ثـََنا  4794 برقم )َزْوِجَها ِفَراشَ  ُمَهاِجَرةً  اْلَمْرَأةُ  بَاَتتْ  ِإَذا( بَاب )النَِّكاحِ  (ِكَتاب صحيح البخاري-1  َبشَّارٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ
ثـََنا  ِإَىل  اْمَرأََتهُ  الرَُّجلُ  َدَعا ِإَذا:"  قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ   ُهَريـَْرةَ  ِيب أَ  َعنْ  َحازِمٍ  َأِيب  َعنْ  ُسَلْيَمانَ  َعنْ  ُشْعَبةَ  َعنْ  َعِديٍّ  َأِيب  اْبنُ  َحدَّ
َها جتَِيءَ  َأنْ  فَأََبتْ  ِفَراِشهِ    . " ُتْصِبحَ  َحىتَّ  اْلَمَالِئَكةُ  َلَعَنتـْ
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ثـََنا و  2596 )َزْوِجَها ِفَراشِ  ِمنْ  اْمِتَناِعَها َحتِْرميِ ( بَاب )النَِّكاحِ  (ِكَتابيف   مسلمصحيح  -2  َوأَبُو َشْيَبةَ  َأِيب  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو َحدَّ
ثـََنا :قَاَال  ُكَرْيبٍ  َثِين  و ح ُمَعاِويَةَ  أَبُو َحدَّ ثـََنا اْألََشجُّ  َسِعيدٍ  أَبُو َحدَّ ثـََنا َلهُ  َواللَّْفظُ  َحْربٍ  ْبنُ  زَُهيـْرُ  َحدََّثِين  و ح وَِكيعٌ  َحدَّ  َجرِيرٌ  َحدَّ
 فـََباتَ  تَْأتِهِ  فـََلمْ  ِفَراِشهِ  ِإَىل  اْمَرأََتهُ  الرَُّجلُ  َدَعا ِإَذا :" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  َحازِمٍ  َأِيب  َعنْ  َمشِ اْألَعْ  َعنْ  ُكلُُّهمْ 

َها َغْضَبانَ  َها َعَليـْ   ." ُتْصِبحَ  َحىتَّ  اْلَمَالِئَكةُ  َلَعَنتـْ

  الرد على الشبھة •

ھل  ىفأب للفراشِ  الرجلَ  ما ذا لو دعت المرأةُ : الذي يقول ھم على سؤالِ  انتھوا ألردمن حيث  أُ أبد :أوالً 
  !حتى يصبح؟ تلعنه المالئكةُ 

  :يدلل على ذلك اآلتي، حتى يصبح  تلعنه المالئكةُ ،نعم:  ◌ُ قلت 
  ). 228البقرة( َ◌لَھُنَّ ِمْثُل الَِّذي َعلَْيِھنَّ بِاْلَمْعُروِف   : قوله  -1
{  الحقوق من}  َعلَْيِھنَّ {  لھم}  الذي ِمْثلُ {  األزواج على}  َولَھُنَّ {  :الجاللين  فسيرِ جاء في ت 

ً }  بالمعروف   أھـ .ذلك ونحو إلضرار وترك العشرة حسن من شرعا
  2863 وصححه األلباني في الصحيحة برقم،204، وسنن أبي داود برقم 105سنن الترمذي برقم  -2

َا :"  قَالَ  فذلك الحكم يشمل النساء  شرعي على الرجالِ   لو أتى حكمٌ  :المعنى. "الرَِّجالِ  َشَقاِئقُ  َساءُ النِّ  ِإمنَّ
   ....اأيضً 

 ...،وكان يتسوك قبل دخول بيته  كان يتزين لزوجاته ويتھيأ لھن   أن النبيَّ  السيرةِ  كتبِ  الثابت في -3
  ....التراجم  ا كما تذكر كتبُ أيضً   ن أصحابهأوكان ذلك ش  ،زين له مت اتزوجال تكما كان

ظلم  ليس في الحديثِ ف، حتى يصبح  ه المالئكةُ باتت تلعنُ  ىفأب ھا للفراشِ إذا دعت زوجَ  ن المرأةَ إف وعليه 
  .عترض المعترضوناكما  للمرأةِ 

ل  عندھا ھ عذرٍ  لوجودِ  فأبت ه للفراشِ امرأتَ  الرجلُ  ھل إذا دعا :ھو يفرض نفسه الً سؤاإن ھناك   : ثانيًا
  حتى تصبح ؟ تلعنھا المالئكةُ 

  .) 286البقرة(الَ يَُكلُِّف ّهللاُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعھَا :يقول   ألن هللاَ ؛ال  :الجواب 

 اللَّهَ  ِإنَّ :"  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :قَاَل   اْلِغَفاِريِّ  َذرٍّ  َأِيب  َعنْ  2033برقم  ماجةَ  ابنِ  سننِ كما في  نا وصح عن نبيِّ  
   ) 82(  اإلرواء ،)  6284(  املشكاة ، صحيح : األلباين حتقيق".  َعَلْيهِ  اْسُتْكرُِهوا َوَما َوالنِّْسَيانَ  اْخلَطَأَ  أُمَِّيت  َعنْ  اَوزَ جتََ 

أو تؤدي فريضة عليھا ال يحق للزوج أن  ....ا ا ، أو جسديً مريضة، أو مجھدة نفسيً  إذا كانت المرأةُ  وعليه
  .يدعوھا للفراش 

ما إذا  ، خبالفِ  املعصية منها تتحقق بسبب الغضب منه"  فبات غضبان عليها : "هقولُ : األوطارِ  في نيلِ  ل الشوكانيُّ قا
   أھـ.، وإما ألنه ترك حقه من ذلك ،إما ألنه عذرها فال تكون املعصية متحققة ،مل يغضب من ذلك

www.kalemasawaa.com



 12

األُولَى إِلَى  في رسالته الرسول بولس  كالمِ  منواضًحا المقدس نجد ذلك  الكتابِ  فيالنظر من خالل  ثم
ُجلِ 4عدد  7إصحاح  أَْھِل ُكوِرْنثُوسَ  ُجُل أَْيًضا لَْيَس لَهُ . لَْيَس لِْلَمْرأَِة تََسلُّطٌ َعلَى َجَسِدھَا، بَْل لِلرَّ َوَكذلَِك الرَّ

ُغوا الَ يَْسلُْب أََحُدُكُم اآلَخَر، إِ 5. تََسلُّطٌ َعلَى َجَسِدِه، بَْل لِْلَمْرأَةِ  الَّ أَْن يَُكوَن َعلَى ُموافَقٍَة، إِلَى ِحيٍن، لَِكْي تَتَفَرَّ
بَُكُم الشَّْيطَاُن لَِسبَِب َعَدِم نََزاھَتُِكمْ  الَِة، ثُمَّ تَْجتَِمُعوا أَْيًضا َمًعا لَِكْي الَ يَُجرِّ ْوِم َوالصَّ   .لِلصَّ

 َدَعا ِإَذا"  :ه قولِ وذلك من ،  ولم يخاطب الرجلَ ، ھذا األمر ب المرأةَ   لماذا خاطب النبيُّ  :إن قيل : ثالثًا
  ؟ "  ..ِفَراِشهِ  ِإَىل  اْمَرأََتهُ  الرَُّجلُ 

  :عدة أوجه منھا من يتضُح  ذلك الجواب على إن :  ◌ُ قلت 

 لُ الرَّجُ  َدَعا ِإَذا"   :لذا قال... للفراشِ  ھو الذي يطلب المرأةَ  في دنيا الناس أن الرجلَ  الشائعَ  ن الغالبَ أ -1
  "....ِفَراِشهِ  ِإَىل  اْمَرأََتهُ 

 .... مشاكل في العملِ  ا بسببِ وأحيانا نفسيً ، ا ا جسديً ه مجھدً ه فيرجع إلى بيتِ يشقى في عملِ  أن الرجلَ   -2
  .وھو على  تلك الحالة،  للفراشِ   الرجلَ  أن تدعو المرأةُ  فمن الظلمِ  كثيرةٍ  وذلك في أوقاتٍ 

ذھابه  اءِ نوالرجل يذھب إلى عمله ففي أث، ھا ال تخرج إال لضرورة ي بيتِ تكون ف أن لمرأةِ لاألصل أن  -3
يفضي لفيرجع إلى بيته  ،ا عمله أيضً في  وكذلك ، في الطرقات من النساء  اا فتنً إلى عمله قد  يرى أحيانً 

 َكانَ : قَاَل   ْمنَاِريَّ اْألَ  َكْبَشةَ عن أيب   17337برقم   أحمدَ  ثبت في مسندِ  ... في الحرامِ  يقعَ  ن أنم الً لزوجته بد
ُقْلَنا اْغَتَسلَ  َوَقدْ  َخَرجَ  مثَُّ  َفَدَخلَ  َأْصَحاِبهِ  ِيف  َجاِلًسا  اللَّهِ  َرُسولُ   ِيب  َمرَّتْ  َأَجلْ : "  َقالَ   َشْيءٌ  َكانَ  َقدْ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :فـَ
. "  احلََْاللِ  ِإتْـَيانُ  َأْعَماِلُكمْ  َأَماِثلِ  ِمنْ  فَِإنَّهُ  فَافْـَعُلوا َفَكَذِلكَ  فََأَصْبتُـَها َأْزَواِجي بـَْعضَ  فَأَتـَْيتُ  النَِّساءِ  َشْهَوةُ  قـَْلِيب  ِيف  فـََوَقعَ  ُفَالنَةُ 

  .235صححه األلباين يف السلسة الصحيحة برقم 

 األُولَى إِلَى أَْھِل ُكوِرْنثُوسَ  في رسالته الرسول بولسما قاله  جيًدا نيقرؤو المعترضينليت : ارابعً 
ُجلِ 8عدد11إصحاح  ُجَل لَْيَس ِمَن اْلَمْرأَِة، بَِل اْلَمْرأَةُ ِمَن الرَّ ُجَل لَْم يُْخلَْق ِمْن أَْجِل اْلَمْرأَِة، 9. ألَنَّ الرَّ َوألَنَّ الرَّ

ُجلِ  ال  .ِسھَا، ِمْن أَْجِل اْلَمالَئَِكةِ لِھَذا يَْنبَِغي لِْلَمْرأَِة أَْن يَُكوَن لَھَا ُسْلطَاٌن َعلَى َرأْ 10. بَِل اْلَمْرأَةُ ِمْن أَْجِل الرَّ
   !تعليق

  

  ! شر: اإلسالم يقول المرأة فتنة أي نبيُّ                                    
  

  !شر؟ ھل ھذا ھو تكريم المرأة أيھا المسلمون؟ :المرأة بأنھا فتنه أي نبيُّ اإلسالم لماذا وصف:قالوا
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ - زَْيدٍ  ْبنِ  ُأَساَمةَ  َعنْ  4706 برقم خاريواستندوا في قولھم بما جاء في صحيح الب  النَِّيبِّ  َعنْ  -َعنـْ

 ََنةً  بـَْعِدي تـَرَْكتُ  َما:" قَال   ".النَِّساءِ  ِمنْ  الرَِّجالِ  َعَلى َأَضرَّ  ِفتـْ
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  الرد على الشبھة
  

... الخير والشر ،وليس الشر فقط االختبار،واالختبار بيكون ب :إن الفتنة لھا عدة معان في اللغة منھا: أوالً 
  :يدلل على ذلك اآلتي

رِّ  َونَْبلُوُكمْ  اْلَمْوتِ  َذائِقَةُ  نَْفسٍ  ُكلُّ  :  قوله-1   )األنبياء( ) 35( تُْرَجُعونَ  َوإِلَْينَا فِْتنَةً  َواْلَخْيرِ  بِالشَّ
  
ُ  فِْتنَةٌ  َوأَْواَلُدُكمْ  أَْمَوالُُكمْ  إِنََّما:  قوله-2   )التغابن(  )15( َعِظيمٌ  أَْجرٌ  ْنَدهُ عِ  َوهللاَّ

جدنھا أطلقت وو ،بمعنى االختبار جاءتلما ذكرت الفتنة  اآلية األولىأن : إذن من خالل ما سبق يتبين لنا
  ...على الخير والشر ،وليس الشر وحده كما زعم المعترضون،وھذا يدل على جھلھم

  يست الزوجة وحدھا فھل جميعھم شر؟ ھذا ھوذكرت أن األموال واألوالد فتنة ،ول واآلية الثانية
  
  

َنةً  بـَْعِدي تـَرَْكتُ  َما:"  ذا قال النبي لما :إن ھناك سؤال يطرح نفسه ھو: اثانيً    ".النَِّساءِ  ِمنْ  الرَِّجالِ  َعَلى َأَضرَّ  ِفتـْ
وذلك إذا ،ةتملك أسلحة السحر واإلغراء  لجذب الرجل إلى الوقوع في الرزيل ؛ألن المرأةَ  الجواب على ذلك

  ...حتى قال أحد المعتدين على بالد اإلسالم كأس وغانية تدمر ھذه األمة...   -والعياذ با -  ةكانت فاجر
 َعنْ  2668 أما إن كانت صالحة فال ينطبق عليھا أبدا ھذا الحديث عليھا لما جاء في صحيِح مسلم برقم 

َيا :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َعْمٍرو َأنَّ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  نـْ رُ  َمَتاعٌ  الدُّ َيا َمَتاعِ  َوَخيـْ نـْ   ." الصَّاِحلَةُ  اْلَمْرَأةُ  الدُّ
  :يدعم ما سبق اآلتي

 على خمافة الفنت أعظم النساء فتنة أن أسامة حديث وىف )183ص/ 13ج (بن بطال في شرحه للبخارياقال  -1
 احلديث هذا لصحة ويشهد ، » النساء من الرجال على ضرأ فتنة بعدى تركت ما «:  بقوله الفنت مجيع عمم ألنه العباد؛
 مجيع على النساء فقدم اآلية،] 14: عمران آل[} والبنيني النساء من الشهوات حب للناس زين{: تعاىل اهللا قول

ا املؤمنني أمهات بعض عن روى وقد الشهوات،   .الشهوات مجيع على قدمنا شقائنا من: قالت أ
 باهللا، االعتصام للمؤمن فينبغي عدًوا، لنا منهن أن ذلك مع اهللا أخرب وقد ن، الفتنة قدر على احملن أعظم بالنساء فاحملنة
 فرًحا الشيطان فرح املرأة اهللا خلق ملا أنه احلديث يف روى وقد شرهن، من والسالمة فتنتهن، من النجاة يف إليه والرغبة
  .له صبتهان من خيطئين يكاد ال اليت حباىل هذه: وقال عظيًما،

  
  ): 16ص/  1ج(الشيخ ابن عثيمين في شرجه لرياض الصالحين:قال -2
 يف كانت إسرائيل بين فتنة أول وإن النساء من الرجال على أضر فتنة بعدي تركت ما :"قال أنه  النيبِّ  عن ثبت وقد

  ." النساء
م وأشباههم والشيوعيني واملشركني رىوالنصا اليهود من ورسوله اهللا أعداء بل اإلسالم أعداء أعداؤنا كان وهلذا  وأذنا

 بالرجل املرأة اختالط إىل يدعون التربج إىل يدعون بالنساء املسلمني يفتنوا أن على احلرص غاية حيرصون هؤالء كل وأتباعهم
  . باهللا والعياذ وأعماهلم وأقالمهم بألسنتهم ذلك إىل يدعون األخالق يف التفسخ إىل يدعون
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م   . النساء يف تكون إمنا ودينه ربه اإلنسان ا ينسى اليت العظيمة الفتنة نأ يعلمون أل
 من احلازم الرجل للب أذهب ودين عقل ناقصات من رأيت ما  النيبُّ  قال كما العقول أصحاب يفنت الاليت النساء
  . هذا من أبني شيئاً  تريد هل إحداكن
 . باهللا والعياذ وأشد أشد يكون رجولة وال دين وال عزم وال حزم عنده ليس الذي باملهني بالك فما احلازم الرجل للب أذهب
{ : بقوله البصر بغض األمر عقب اهللا قال لذلك الواقع هو وهذا العافية اهللا نسأل عقله النساء تذهب احلازم الرجل لكن
 أھـ.} تفلحون لعلكم املؤمنون أيها مجيعاً  اهللا إىل وتوبوا

  
                                   

  !نبي جاء بآية تأمر بضرب المرأة                                          
  

َجالُ  ...رسوُل اإلسالم جاء بآيٍة تقول أضربوا نساءكم :قالوا  اُمونَ  الرِّ لَ  بَِما النَِّساءِ  َعلَى قَوَّ ُ  فَضَّ  بَْعَضھُمْ  هللاَّ
الَِحاتُ  لِِھمْ أَْمَوا ِمنْ  أَْنفَقُوا َوبَِما بَْعضٍ  َعلَى ُ  َحفِظَ  بَِما لِْلَغْيبِ  َحافِظَاتٌ  قَانِتَاتٌ  فَالصَّ تِي هللاَّ  تََخافُونَ  َوالالَّ

َ  إِنَّ  َسبِياًل  َعلَْيِھنَّ  تَْبُغوا فاََل  أَطَْعنَُكمْ  فَإِنْ  َواْضِربُوھُنَّ  اْلَمَضاِجعِ  فِي َواْھُجُروھُنَّ  فَِعظُوھُنَّ  نُُشوَزھُنَّ   َكانَ  هللاَّ
  ) .النساء(  )34( َكبِيًرا اَعلِيًّ 

  
  الرد على الشبھة

  
إال البالغ والبيان،فمن العيب والجرم أن  في ھذا االمر نصيب ،وليس لمحمد إن ھذا حكم هللا :أوالً 

  ....نجعل من البريء متھًما
  

  :أدلة منھاتدلل على ذلك عدة ....إن اإلسالم أمر بمعاملة المرأة معاملة حسنة ،واإلحسان إليھا :ثانيًا
ةً  بَْينَُكمْ  َوَجَعلَ  إِلَْيھَا لِتَْسُكنُوا أَْزَواًجا أَْنفُِسُكمْ  ِمنْ  لَُكمْ  َخلَقَ  أَنْ  آيَاتِهِ  َوِمنْ : قوله -1  َذلِكَ  فِي إِنَّ  َوَرْحَمةً  َمَودَّ

  )الروم (  )21( يَتَفَكَُّرونَ  لِقَْومٍ  آَليَاتٍ 
ُ  َويَْجَعلَ  َشْيئًا تَْكَرھُوا أَنْ  فََعَسى َكِرْھتُُموھُنَّ  فَإِنْ  فِ بِاْلَمْعُرو َوَعاِشُروھُنَّ  : قوله -2  َكثِيًرا َخْيًرا فِيهِ  هللاَّ
)19(  )النساء(  
 ". هِ اللَّ  ِإَماءَ  َتْضرِبُوا َال :"  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  ُذبَابٍ  َأِيب  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِإيَاسِ  َعنْ  1834برقم  سنن أبي داود - 3

 َكِثريٌ  ِنَساءٌ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِبآلِ  فََأطَافَ  َضْرِِنَّ  ِيف  فـََرخَّصَ  َأْزَواِجِهنَّ  َعَلى النَِّساءُ  َذِئْرنَ : فـََقالَ   اللَّهِ  َرُسولِ  ِإَىل  ُعَمرُ  َفَجاءَ 
  ." ِخبَِيارُِكمْ  ُأولَِئكَ  لَْيسَ  َأْزَواَجُهنَّ  ْشُكونَ يَ  َكِثريٌ  ِنَساءٌ  ُحمَمَّدٍ  ِبآلِ  طَافَ  َلَقدْ :"  فـََقالَ  َأْزَواَجُهنَّ  َيْشُكونَ 

 فـُُروَجُهنَّ  َواْسَتْحَلْلُتمْ ،  اللَّهِ  بَِأَمانَةِ  َأَخْذُمتُوُهنَّ  فَِإنَُّكمْ  النَِّساءِ  ِيف  اللَّهَ  اتـَُّقوا" :قال   1628سنن أبي داود برقم   -4
رَ  َضْربًا فَاْضرِبُوُهنَّ  فـََعْلنَ  فَِإنْ  َتْكَرُهونَهُ  َأَحًدا فـُُرَشُكمْ  يُوِطْئنَ  َال  نْ أَ  َعَلْيِهنَّ  َلُكمْ  َوِإنَّ ، اللَّهِ  ِبَكِلَمةِ   َعَلْيُكمْ  َوَهلُنَّ ، ُمبَـرِّحٍ  َغيـْ
  " وَِكْسَوتـُُهنَّ ،  ِرْزقـُُهنَّ 

رُُكمْ : "  قَالَ  النَِّيبِّ  َعبَّاٍس َعنْ  اْبنِ  َعنْ  1967برقم   ةسنن ابن ماج -5 رُُكمْ  َخيـْ رُُكمْ  َوأَنَا ِألَْهِلهِ  َخيـْ   ".ِألَْهِلي َخيـْ
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  :إن اآلية الكريم تتحدث عن صنفين من النساء ھما: ا ثالثً 
الَِحاتمؤمنات : الصنف األول  ُ  َحفِظَ  لِْلَغْيِب بَِما َحافِظَاتٌ  قَانِتَات صَّ   .هللاَّ

  ....صنفن من النساء ناشز ال تطيع زوجھا:الصنف الثاني
وركزوا على الصنف ،لماذا تجاھل المعترضون الصنف األول : رح نفسه ھوالذي يط ويبقى السؤال

  ...وال فرق بين امرأة صالحة وامرأة ناشز ،الثاني وأوھموا المسلمين أن كل النساء يضربن 
 اَل اَ   :قال ...يعلم طبيعة خلقه فليس الطباع واألخالق واحدة عند كل البشرإن كل ما ھنالك أن هللا 

  .)الملك(  )14( اْلَخبِيرُ  اللَِّطيفُ  َوھُوَ  َخلَقَ  نْ مَ  يَْعلَمُ 
  :وذلك من خالل عدة مراحل...كيف يتعامل الرجل  مع المرأة الناشز الغير صالحة  فھنا يعلمنا ربنا 
فُوھُنَّ : أي "فَِعظُوھُنَّ " :المرحلة األولى   .هللاَّ  َخوِّ
  .النُُّشوز أَْظھَْرنَ  إنْ  آَخر فَِراش إلَى اْعتَِزلُوا "اْلَمَضاِجع فِي َواْھُجُروھُنَّ " :المرحلة الثانية
ح َغْير َضْربًا "َواْضِربُوھُنَّ " :المرحلة الثالثة   .بِاْلِھْجَرانِ  يَْرِجْعنَ  لَمْ  إنْ  ُمْبرِّ

 أَطَْعنَُكمْ  فَإِنْ   :لقوله....فال يجوز ضربھا بالموعظة ،أو الھجر في المضاجع فإن تابت المرأة الناشز
َ  إِنَّ  َسبِياًل  َعلَْيِھنَّ  تَْبُغوا فاََل    ).النساء(  )34( َكبِيًرا َعلِيًّا َكانَ  هللاَّ

ُهنَّ  يـَُراد ِفيَما "َأَطْعَنُكمْ  فَِإنْ ": جاء في تفسير الجاللين ُغوا َفَال " ِمنـْ نَّ  إَىل  َطرِيًقا "َسِبيًال  َعَلْيِهنَّ " َتْطُلُبوا "تـَبـْ  إنَّ " ظُْلًما َضْر
  ظََلْمُتُموُهنَّ  إنْ  يـَُعاِقبُكمْ  َأنْ  فَاْحَذُروهُ  "َكِبريًا َعِليًّا َكانَ  اللَّه

بعد  أنه ال يجوز ضرب المرأة إال الناشز،ويكون الضرب غير مبرح إذن من خالل ما سبق يتبين لنا
  ....التذكير با ،وحق الزوج على زوجته، ثم ھجرھا

   
  :اآلتي لما جاء في... ثم إن المقصود التأديب ال اإليذاء

ُهنَّ  يـَُراد ِفيَما "َأَطْعَنُكمْ  فَِإنْ ": تفسير الجاللين-1 ُغوا َفَال " ِمنـْ نَّ  إَىل  َطرِيًقا "َسِبيًال  َعَلْيِهنَّ " َتْطُلُبوا "تـَبـْ  اللَّه إنَّ " ظُْلًما َضْر
  ظََلْمُتُموُهنَّ  إنْ  يـَُعاِقبُكمْ  َأنْ  فَاْحَذُروهُ  "َكِبريًا َعِليًّا َكانَ 

رُُكمْ  :"قَالَ   النَِّيبِّ  َعبَّاٍس َعنْ  اْبنِ  َعنْ  1967برقم  ماجةسنن ابن  -2 رُُكمْ  َخيـْ رُُكمْ  َوأَنَا ِألَْهِلهِ  َخيـْ  حتقيق ." ِألَْهِلي َخيـْ
  .) 72/  3(  الرغيب التعليق ،)  285(  الصحيحة ، صحيح : األلباين

 
 وثاقا شدوهن:" أي  اْلَمَضاِجع فِي ْھُجُروھُنَّ َوا :إن ابن جرير الطبري قال في تفسيره لقوله:إن قيل : ثالثًا
ن يف   "بيو

د كبوة ،وقد استدرك العلماء اعام ھفوة كما أن لكل جو لإن ھذا قول عالم ال دليل صحيح عليه،ولك:ُ◌ قلت
ن، يف وثاقا شدوهن أي: وقيل :◌ً قائال) 172ص/ 5ج (كما ذكر القرطبي في تفسيره  عليه ھذه الھفوة  من بيو

  .األقوال سائر يف وقدح الطربي اختيار وهو البعري، به يشد حبل وهو باهلجار، ربطه :أي البعري هجر: قوهلم
  .نظر املوضع هذا يف كالمه ويف
  أھـ.! والسنة بالقرآن عامل من هفوة من هلا يا: فقال أحكامه يف العريب بن بكر أبو القاضي عليه رد وقد
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أين : فقلت.... قرآن أمر الرجَل بِعضِّ زوجته قبل ھجرھا ، ضربھاإن ال: إنني سمعت أحدھم يقول:رابًعا 
 َعلَْيِھنَّ  تَْبُغوا فاََل  أَطَْعنَُكمْ  فَإِنْ  َواْضِربُوھُنَّ  اْلَمَضاِجعِ  فِي َواْھُجُروھُنَّ  فعضوھن  :قال اآلية تقول:الدليل 
َ  إِنَّ  َسبِياًل    ) .النساء(  )34( َكبِيًرا َعلِيًّا َكانَ  هللاَّ

   ...القراءة تحسننعم ،أال  :قال! ؟بأسنانه:؛أي  فعضوھن:  لت لهق

ْحَمنِ  َوِعَبادُ  :  تذكرُت قولَهوھنا   َقالُوا اْلَجاِھلُونَ  َخاَطَبُھمُ  َوإَِذا َھْوًنا اأْلَْرِض  َعَلى َيْمُشونَ  الَِّذينَ  الرَّ
  .)الفرقان (  )63( َساَلًما

  

  تقول المرأة سفيھة بآيةنبي جاء                                             

 ُتْؤُتوا َواَل  :وھذا ما جاء في سورة النساء...سفيھة ال كرمة لھا  اإلسالمإن المرأة في : ھم يوماقال لي أحدُ 
َفَھاءَ  ُ  َجَعلَ  الَِّتي أَْمَواَلُكمُ  السُّ   . )5( َمْعُروًفا َقْواًل  َلُھمْ  َوقُولُوا َواْكُسوُھمْ  فِيَھا َواْرُزقُوُھمْ  قَِياًما َلُكمْ  هللاَّ

: أي قياما، للناس اهللا جعلها اليت األموال يف التصّرف من السفهاء َمتْكني عن تعاىل ى :كثير تعليقا عليھا وقال ابنُ 
 صغر؛لل اَحلْجرُ  يكون فتارة: أقسام وهم السفهاء، على احلجر يـُْؤَخذُ  هاهنا ومن. وغريها التجارات من معايشهم ا  تقوم
 احلجر يكون وتارة الدين، أو العقل لنقص التصرف لسوء وتارة للجنون، احلجرُ  يكون وتارة. العبارة مسلوب الصغري فإن

  .عليه َحَجرَ  عليه اَحلْجرَ  احلاكم الُغَرماء  سأل فإذا وفائها، عن ماله وضاقَ  برجل الديون أحاطت إذا ما وهو للَفَلس،
 مسعود، ابن قال وكذا والنساء، بـَُنوك هم: قال}  َأْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاءَ  تـُْؤُتوا َوال{ : قوله يف عباس ابن عن الضحاك، قال وقد

  .والصبيان النساء هم: والضحاك واحلسن،  ُعَتيبة بن واحلكم
  .النساء هم: وقتادة وعكرمة جماهد وقال. اليتامى هم: ُجَبري بن سعيد وقال
 بن علي عن العائكة، أيب بن عثمان حدثنا خالد، بن صدقة حدثنا َعّمار، بن هشام ناحدث أيب، حدثنا: حامت أيب ابن وقال
  ".قـَيَِّمها أطاعت اليت إال السَُّفهاء النساء وإن: "اهللا رسول قال: قال أمامة أيب عن القاسم، عن يزيد،
  .  مطوال َمْرُدويه ابن ورواه
 تـُْؤُتوا َوال{  هريرة أيب عن  قرة بن معاوية عن  ُسَريج بن َحْرب حدثنا إبراهيم، بن مسلم عن ذكر: حامت أيب ابن وقال

  .اخلدم وهم اإلنس شياطني وهم اخلدم،: قال}  َأْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاءَ 
 تـَْعَمد ال] ىلتعا[ يقول عباس ابن عن طلحة، أيب بن علي قال}  َمْعُروفًا قـَْوال َهلُمْ  َوُقوُلوا َواْكُسوُهمْ  ِفيَها َواْرزُُقوُهمْ { : وقوله
 وأصلْحه، مالك أْمسكْ  ولكن أيديهم، يف ما إىل  تنظر مث بَنيَك، أو امرأتك فتعطَيه معيشة، وجعله اهللا، َخوَّلك وما مالك إىل
م عليهم تنفق الذي أنت وكن   .ورزقهم ومؤنتهم منكْسو
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 موسى أيب عن بـُْردة، أيب عن الشعيب، عن س،فَرا عن شعبة، حدثنا جعفر، بن حممد حدثنا: املثىن ابن حدثنا: جرير ابن وقال
: قال وقد سفيها، ماله أعطى ورجل يُطَلقها، فلم اخلُُلق َسّيئة امرأة له كانت رجل: هلم يستجيب فال اهللا يدعون ثالثة: قال
  .عليه ُيْشِهد فلم دين رجل على له كان ورجل}  َأْمَواَلُكمُ  السَُّفَهاءَ  تـُْؤُتوا َوال{ 
  .والصلة الرب يف يعين}  َمْعُروفًا قـَْوال َهلُمْ  َوُقوُلوا{ : جماهد وقال
 والكالم  واإلنفاق الكساوي يف اإلنفاق من بالفعل، اَحلْجر حتت وَمنْ  العائلة، إىل اإلحسان انتظمت الكرمية اآلية وهذه
  أھـ.األخالق وحتسني الطيب،

  
  الرد على الشبھة

  
يمة رالك فاآليةدا لفظ النساء السفيھات كما ادعى المعترض الكريمة ليس في ظاھرھا أب اآليةإن :أوالً 

واألطفال وھؤالء أصناف من الناس وليس كلھم تحدثت عن السفھاء ھم المبذرين من الرجال والنساء 
  ...كذلك

  
ألن كالم المفسر  هإن المقصود بالسفھاء النساء فھذا كالم مردود ال اقبل:على فرض أن أي مفسر قال :اثانيً 

  ...حيا من هللا ھو بشر يصيب ويخطئليس و
  

َفھاء النساء وإن: " هللا رسول الق: إن الحديث الذي ذكره بن كثير المشار إليه وھو: اثالثً   التي إال السُّ
َمھا أطاعت   ".َقيِّ
 الدر في يالسيوط ذكره فقد ھذا حديث ضعيف ال يصح رفعه إلى نبينا .  مطوال َمْرُدويه ابن ورواه

وعلى .ياأللھان يزيد بن علي عن روايته في ضعف وقد العاتكة أبي بن عثمان إسناده وفي) 2/433(
ذكرا صنفا منھن 3فرض صحته ليس فيه ما يصف النساء بصورة عامة أن كلھن سفھاء في الحديث

  .ھذا على فرض صحته وھو ال يصح... واستثنى صنفا منھن
  

،وھذه ھي سير بن كثير نفسه كما ھو واضح للقارئإن التفاسير قالت بخالف قول المعترض حتى تف:ارابعً 
  ...باقة من التفاسير لبيان ضعف قوله

َيان َوالنَِّساء الرَِّجال ِمنْ  اْلُمَبذِّرِينَ " السَُّفَهاء" اْألَْولَِياء أَيـَّها" تـُْؤُتوا َوَال " :تفسير الجاللين -1  :َأيْ " َأْمَوالُكمْ " َوالصِّبـْ
 َوْجهَها َغْري  ِيف  فـََيَضُعوَها َأْوَالدُكمْ  َوَصَالح ِمبََعاِشُكمْ  تـَُقوم َأيْ  قَامَ  َمْصَدر" ِقَياًما َلُكمْ  اللَّه َجَعلَ  الَِّيت " يُكمْ أَْيدِ  ِيف  الَِّيت  َأْمَوالُكمْ 

َها َأْطِعُموُهمْ  َأيْ " ِفيَها َواْرزُُقوُهمْ " اْألَْمِتَعة ِبهِ  تـَُقوم َما ِقيَمة َمجْع ِقَيًما ِقَراَءة َوِيف   ِعُدوُهمْ " َمْعُروفًا قـَْوًال  َهلُمْ  َوُقوُلوا َواْكُسوُهمْ " ِمنـْ
يَلة ِعَدة   أھـ . َرَشُدوا إَذا َأْمَواهلمْ  بِِإْعطَاِئِهمْ  مجَِ

 أيديكم حتت اليت أمواهلم والصبيان والنساء الرجال من يـَُبذِّر من -األولياء أيها- تؤتوا وال :التفسير الميسر -2
 قوال هلم وقولوا واكسوهم، منها عليهم وأنفقوا الناس، حياة قيام عليها اليت هي األموال فهذه وجهها، غري يف فيضعوها
 أھـ.احلسن واخللق الطيب الكالم من معروفًا
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:  قيل ومنه ، البدن يف خفة:  - الراغب يقول كما - والسفه.  سفيه مجع والسفهاء :تفسير سيد طنطاوي -3
 األمور يف ويكون ، العقل لنقصان النفس خفة يف واستعمل ، النسج ردئ هسفي وثوب ، االضطراب كثري :أي سفيه زمام

 َوأَنَّهُ {  األخروي السفه يف وقال}  َأْمَواَلُكمُ  السفهاء تـُْؤُتواْ  َوالَ { :  الدنيوي السفه يف - تعاىل - قال ، واألخروية الدنيوية
 أھـ . التصرف حيسنون ال الذين واألفكار العقول ضعفاء:  هنا فهاءالس من واملراد}  َشَططاً  اهللا َعَلى َسِفيُهَنا يـَُقولُ  َكانَ 

ا الذين أمواهلم املبذرون}  السفهاء{  :تفسير الزمخشري -4  وتثمريها بإصالحها هلم يدي وال يبتغي ال فيما ينفقو
ا إليهم األموال وأضاف:  لألولياء واخلطاب.  فيها والتصرف  َوالَ { :  قال كما ، ممعايشه الناس به يقيم ما جنس من أل

 أنه على الدليل]  25:  النساء[ }  املؤمنات فتياتكم ّمن أميانكم َمَلَكتْ  فمَّا{  ،]  79:  النساء[ }  أَنُفَسُكمْ  تـَْقتُـُلواْ 
 ، وتنتعشون ا تقومون أي}  قياما َلُكمْ  اهللا َجَعلَ {  ،}  واكسوهم ِفيَها وارزقوهم{ :  قوله اليتامى أموال يف لألولياء خطاب
ا لضعتم ضيعتموها ولو  أھـ . وانتعاشكم قيامكم أنفسها يف فكأ
  

  !صوت المرأة عورة :يقول  نبيٌّ                                             
  

اإلسالم  إن رسولَ :  قائلين لھايعترضون  تتكلم في الدينِ  المنصرين إذا سمعوا امرأةً  ا من بعضِ أسمع كثيرً 
  ...وھكذا تكررت مثل تلك الترھات.... عورةٌ  المرأةِ  تَ إن صو: قال

  
  الرد على الشبھة

  
ايلھم   فيه النبيُّ  ا قالا واحدً أنني لم أجد حديثً : أوالً  ى مدى سوء خ دل عل ذا ي إن صوت المراة عورة ،وھ

  ....   هللا المريض ،وتدليسھم ،وسوء ظنھم برسولِ 
  

ًدا من الصحابةِ  سَ إن أمھات المؤمنين كن يعلمن النا:اثانيً  ابعين  ،أو من بما فيھم الرجال ،ولم نسمع واح الت
  .....إن صوت المرأة عورة كما يزعم المعترضون :العلماِء قال ،أو من

ل علمً  ن األرضَ ئلاالتاريخ يثبت لنا أن ھناك نساء م  ةَ ا ،مث ُ  َرِضيَ  - عائش ا هللاَّ ةَ التي  - َعْنھَُم ل المرتب  تحت
 : جاء بشانھا ثناء جميل منه،   النَّبِيِّ روى حديَث  الثانية في أكثر من

  لو ُجمع علم عائشة إلى علم جميع أمھات المؤمنين ، وعلم جميع: "  الُزھري قال اإلمامُ  -1
  .النساء لكان علم عائشة أفضل 
  كانت عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس: " عطاء بن أبي رباح يقول  قال -2
  ً  في العامة رأيا

  فيه ما أشكل علينا أمٌر فسألنا عنه عائشة ، إال وجدنا عندھا: "قال أبو موسى األشعري  -3
  ً   . " علما
  .عن الفرائض األكابر يسألونھا رأيت مشيخة أصحاب رسول هللا : " قال مسروق  -4
  .شةَ ما رأيت أحداً أعلم بفقٍه وال طٍب وال بشعٍر من عائ: " قال عروة بن الزبير -5

   .ما كان ينزل بھا شيٌء إال أنشدت فيه شعراً : " قال أبو الزناد  -6
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  ...حديث  أكثر من ألفي عن رسول هللا  تأنھا كانت شاعرة ، حافظة ، ذكية ، فطنة ، نقل والشاھد
  

ه  ذلك بعض زوجات ي كانت تقطن مصرَ  والسيدة نفسية، وك الوا  تكان ؛الت ى ق وم َحت م العل ي وتعل تفت
ا م :"عنھ م أن المر" نفيسة العل يَّ  تكان ةَ أث يَّ    تسأل النب ايع النب ول ... وتب ال بق ٍد ق م نسمع من أح ول

  ....المعترضين
  
ذرائع  :اثالثً د ال اء بس يم ج تن(إن اإلسالم العظ ع الف ى إھالكِ ) من ؤدي إل ي ت أمر  الت ع اإلسالمي  ف المجتم

أن  الرجالِ ال تتمايل مع :سبحانه المرأة أن ال تخضع بالقول أي  ببً  ...تجمل من صوتھاك ا حتى ال تكون س
ا ال ..... في فتنة عظيمة أقربھا الزن ا  : ق اءَ  يَ يِّ  نَِس تُنَّ  النَّبِ دٍ  لَْس نَ  َكأََح اءِ  ِم تُنَّ  إِنِ  النَِّس اَل  اتَّقَْي ْعنَ  فَ  تَْخَض

  )األحزاب(  )32( وفًاَمْعرُ  قَْواًل  َوقُْلنَ  َمَرضٌ  قَْلبِهِ  فِي الَِّذي فَيَْطَمعَ  بِاْلقَْولِ 
ير الميسر ي التفس اء ف  اهللا بطاعــة عملــنت إن النســاء، مــن كغــريكنَّ  واملنزلــة الفضــل يف لســنتَّ  -حممــد- النــيبِّ  نســاء يــا :ج

 أدب وهـذا احلرام، الشهوة يف ومرض فجور قلبه يف الذي يُطمع َلنيِّ  بصوت األجانب مع تتحدثن فال معاصيه، عن وابتعدتن
  أھـ.الشريعة تنكره ال الريبة، عن بعيًدا قوال وقُلن اآلخر، واليوم باهللا تؤمن امرأة كل على واجب

  :يدلل على ذلك ما يلي... ھذا الفھم فھمه علماُء األمِة سلفًا وخلفًا ،وال اعلم معارًضا ذلك
 حادثت قد املرأة هذه فإن بعورة ليس املرأة صوت ): 1/12ج(شرح بلوغ المرام كتاب الحجكتاب قال صاحب  -1

 اإلنسـان خيلـص السنة يف مشهور أمر وهذا وللصحابة  للنيب النسوة حمادثة فيها جداً  كثرية أحاديث جاءت وقد ، النيب
ـن النسـاء ذكـر فيهـا األحاديـث مـن مئات ببضع  نسـاء يـا( بـالقول اخلضـوع عـن يـت إمنـا ولكـن. الرجـال حبضـرة يـتكلمن وأ
 للنسـاء الرجـال حمادثـة جـواز واألصـل) مرض قلبه يف الذي فيطمع بالقول ختضعن فال قينتات إن النساء من كأحد لسنت النيب
 إال الرجـال مـن حيـادثن وأال البيعـة يف علـيهن أخـذ أنـه: (عطيـة أم حـديث مـن) 34/395( أمحـد روى وقـد احلاجة، دعت إذا
 وال أيضــاً  احلســن مرســل مــن جــاء ديثواحلــ الربيــع بــن غســان إســناده يف ألن يصــح ال احلــديث هــذا ولكــن) حمرمــاً  كــان مــن
  أھـ.يصح
:اإلسالمفي موقع طريق  قال الشيخ خالد عبد هللا مصلح -2  

الذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة أن صوت املرأة ليس بعورة وعليه مجهور العلماء فهو األصح عند احلنفية واملعتمد 
 .عند املالكية وهو املذهب عند الشافعية واحلنابلة

ا فهذا ال ريب يف حترميه فإن النيب قالوهذا    واألذنان : "كله فيما إذا مل يكن شبهة وشهوة يف حديثها أما مساعها تلذذاً بصو
أھـ.- رضي اهللا عنه-من حديث أيب هريرة ) 2657(رواه مسلم " زنامها االستماع  

 
نسب لبولس الرسول لمقدس ،حيث يُ ا الشبھة في كتابھمِ  ھو أن محلَ  والعجبِ  المثير للدھشةِ  إن األمرَ : ارابعً 

!؟ ،ھل ألن صوتھن عورةلماذا أمرھن بذلك: والسؤال.....قط من أن تتكلم في الكنائسِ  أنه منع المراةَ   
ُه َلْيَس  لِتَْصُمتْ 34عدد 14إصحاح لرسالة األولى إلى كورنثوساجاء ذلك في  ِنَساُؤُكْم فِي اْلَكَناِئِس، ألَنَّ

اُموُس أَْيًضاَمأُْذوًنا َلُھنَّ أَْن  َولِكْن إِْن ُكنَّ ُيِرْدَن أَْن َيَتَعلَّْمَن َشْيًئا، 35. َيَتَكلَّْمَن، َبلْ َيْخَضْعَن َكَما َيقُولُ النَّ
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َساِء أَْن َتَتَكلََّم فِي َكِنيَسةٍ  ُه َقِبيٌح ِبالنِّ لَِمُة ِهللا؟ أَْم إَِلْيُكْم أَْم ِمْنُكْم َخَرَجْت كَ 36. َفْلَيْسأَْلَن ِرَجاَلُھنَّ فِي اْلَبْيِت، ألَنَّ
!ال تعليق  َوْحَدُكُم اْنَتَھْت؟  

 2إصحاح  تيموثاوس إلىاألولى ته رسال ثم إن األعجب مما سبق ھو ما نسبه الكتاب لبولس الرسول في
ُجِل، َبلْ َولِكْن َلْسُت آَذُن لِْلَمْرأَِة أَْن تُ 12. لَِتَتَعلَِّم اْلَمْرأَةُ ِبُسُكوٍت فِي ُكلِّ ُخُضوعٍ 11عدد َعلَِّم َوالَ َتَتَسلََّط َعَلى الرَّ

.َتُكوُن فِي ُسُكوتٍ   
قلتُ  :إن اإلسالم لم يفرق بين الرجل والمراة في التعلم والتكلم كما تقدم معنا ...ولكن بحسب كالم بولس 

!ال تعليق...الرسول نجد أن المراة ال ينبغي لھا أن تتعلم ،وال تتكلم   
  

                     
  ...!،وينظر للنساءَشْيطَانٍ  ُصوَرةِ  فِي تُْقبِلُ  اْلَمْرأَةَ  إِنَّ  :نبيُّ يقول                           

  
ھل المرأةُ شيطان ؟ : أخبر أن المرأة تُقبُل في صورِة شيطان ،قالوا  أثيرت شبھتان مفادھما أن النبيَّ 

ابَه وذھب ليجامع أحدى نسائه ،فھل ھذه أخالِق ونجد أنه في حديٍث آخر لما رأى امرأةً أعجبته ترك أصح
  !؟...األنبياِء ،ومن من األنبياِء فعل مثل ھذه

  :وتعلقوا على ذلك  بحديثين 
 زَيـَْنبَ  فَأََتى فََأْعَجَبْتهُ  اْمَرَأةً  رََأى  اللَّهِ  َرُسولَ  اْألَْنَصاِريِّ َأنَّ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ   14010برقم  مسند أحمد:األول
َها فـََقَضى َمِنيَئةً  َمتَْعسُ  َوِهيَ   َأَحدُُكمْ  رََأى فَِإَذا َشْيطَانٍ  ُصورَةِ  ِيف  َوُتْدِبرُ  َشْيطَانٍ  ُصورَةِ  ِيف  تـُْقِبلُ  اْلَمْرَأةَ  ِإنَّ :"  َوَقالَ ، َحاَجَتهُ  ِمنـْ
  ".نـَْفِسهِ  ِيف  ِممَّا يـَُردُّ  َذاكَ  فَِإنَّ  َأْهَلهُ  فـَْلَيْأتِ  فََأْعَجَبْتهُ  اْمَرَأةً 

  .الصحيح رجال رجاله إسناد وهذا لغريه صحيحٌ  : األرنؤوط شعيبُ  قال الشيخُ 
 َخَرجَ  مثَُّ  َفَدَخلَ  َأْصَحاِبهِ  ِيف  َجاِلًسا  اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ   :قَالَ  اْألَْمنَاِريَّ  َكْبَشةَ  عن أيب 17337برقم  مسند أحمد :الثاني

ُقْلَنا اْغَتَسلَ  َوَقدْ   بـَْعضَ  فَأَتـَْيتُ  النَِّساءِ  َشْهَوةُ  قـَْلِيب  ِيف  فـََوَقعَ  ُفَالنَةُ  ِيب  َمرَّتْ  َأَجلْ  : "قَالَ  ؟ َشْيءٌ  َكانَ  َقدْ : اللَّهِ  ولَ َرسُ  يَا فـَ
  ". احلََْاللِ  ِإتْـَيانُ  َأْعَماِلُكمْ  َأَماِثلِ  ِمنْ  فَِإنَّهُ  َفافْـَعُلوا َفَكَذِلكَ  فََأَصْبتـَُها َأْزَواِجي

  .حسن إسناد وهذا لغريه صحيحٌ  : األرنؤوط بُ شعي قال الشيخُ 
   235 برقم صححه الشيُخ األلبانيُّ في السلسِة الصحيحةِ و
  

  الرد على الشبھة األولى
  

شبه  النبي ھم يعتقدون أنأن :إن الذي يظھر لي من الشبھة األولى التي وردت في الحديث األول ھي:أوالً 
  :يُرُد على ذلك من ثالثة أوجه .. ...ا للمرأة بل إھانة لھا المرأة المكرمة بالشيطان ،وھذا ليس تكريمً 

ا ،وكان يبيُّن للجميِع أنھن شقائق الرجال ،وال فرق بين كان يوصي بالنساِء خيرً  إن النبيَّ : الوجه األول 
  :تدلل على ذلك أدلة منھا...الباطل  وھذا ينفي ادعاءھم....ذكر وأنثى إال بما قدر هللا 

 ْبنِ  َعْمِرو ْبنِ  ُسَلْيَمانَ  َعنْ  1083 برقم) َزْوِجَها َعَلى اْلَمْرَأةِ  َحقِّ  ِيف  َجاءَ  َما(  بَاب )الرََّضاعِ ( ِكَتاب  ذيسنن الترم-1
َثِين  قَالَ  اْألَْحَوصِ   اْحلَِديثِ  ِيف  َفذََكرَ  َوَوَعظَ  كَّرَ َوذَ  َعَلْيهِ  َوأَثـَْىن  اللَّهَ  َفَحِمدَ    اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  اْلَوَداعِ  َحجَّةَ  َشِهدَ  َأِيب أَنَّهُ  َحدَّ
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ًرا بِالنَِّساءِ  َواْستَـْوُصوا َأَال  :فـََقالَ  ِقصَّةً  َا َخيـْ  يف 7880:  رقم حديث انظر)  حسن(  :األلباين حتقيق .... ِعْندَُكمْ  َعَوانٌ  ُهنَّ  فَِإمنَّ
  . اجلامع صحيح

 :" قَالَ    النَِّيبِّ  َعبَّاٍس َعنْ  اْبنِ  َعنْ  1967برقم )  النَِّساءِ  َشَرةِ ُمَعا ُحْسنِ  (بَاب) النَِّكاِح  (ِكَتاب  ماجهسنن ابن  -2
رُُكمْ  رُُكمْ  َخيـْ رُُكمْ  َوأَنَا ِألَْهِلهِ  َخيـْ   .) 285(  الصحيحة ، صحيح : األلباين حتقيق ." ِألَْهِلي َخيـْ

َا :" قال 204  برقم سنن أبي داود -3 :  رقم حديث انظر)  صحيح(  :األلباين حتقيق ".لِ الرَِّجا َشَقاِئقُ  النَِّساءُ  ِإمنَّ
  . اجلامع صحيح يف 1983

أن كل ما في الحديث ھو تشبيه في اإلغواء ؛ فكما أن ھناك امرأة تخرج من بيتھا متعطرة :الوجه الثاني
ال يؤدي ھذا إلى فتنة عظيمة ومعصية كبيرة ،وكذلك الح.... متزينة تفتن الرجاَل بريحھا وبزيھا وبمشيتھا

يؤدي ھذا إلى فتنة عظيمة ومعصية كبيرة  ...مع الشيطان فإنه يُوقع الفتن بين الناس بالوساوس والشبھات
ليس التشبه .... وليس المعنى أن المرأة شبيھة بالشيطان بل التشبيه ھنا في الفعل الناتج عنھا وھو اإلغواء

مرأة إذا خرجت من بيتھا غير متعطرٍة، وال ؛ ولذلك فإن الالخلقة ھي التي الصورةَ   رديُ  لمفي المرأة ف
  :اآلتي ما جاء في يدلل على ذلك.....ال تندرج تحت ھذا الحديث ،وال تخضع لھذا التشبيه ... متبرجةٍ 

 يزين الشيطان إن :أي"  شيطان صورة يف " :قوله: قال صاحب كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين -1
  أھـ. البدل وحصل احملرك قل أهله جامع فإذا شبقه قوة قدر على إليها الناظر ميل يقوى وإمنا عليها وحيث أمرها

 اْلُعَلَماء قَالَ  " َشْيطَان ُصورَة ِيف  َوُتْدِبر َشْيطَان ُصورَة ِيف  تـُْقِبل اْلَمْرَأة ِإنَّ  ":  ْولهق :قال النووي في شرحه  لمسلم -2
َشارَة:  َمْعَناهُ :  َنة ِإَىل  اءَوالدُّعَ  اْهلََوى ِإَىل  اْإلِ َا اْلِفتـْ  َواِالْلِتَذاذ ، النَِّساء ِإَىل  اْلَمْيل ِمنْ  الرَِّجال نـُُفوس ِيف  تـََعاَىل  اللَّه َجَعَلهُ  ِلَما ِ

 َأالَّ  َهلَا يـَْنَبِغي أَنَّهُ  َهَذا ِمنْ  َوُيْستَـْنَبط.  هُ لَ  َوتـَْزيِينه ِبَوْسَوَسِتهِ  الشَّرّ  ِإَىل  ُدَعائِهِ  ِيف  بِالشَّْيطَانِ  َشِبيَهة َفِهيَ  ، ِِنَّ  يـَتَـَعلَّق َوَما ، بَِنَظرِِهنَّ 
َا َعنْ  اْلَغضّ  ِللرَُّجلِ  يـَْنَبِغي َوأَنَّهُ  ، ِلَضُرورَةٍ  ِإالَّ  الرَِّجال بـَْني  َختُْرج ْعَراض ، ثَِيا َها َواْإلِ   أھـ. ُمْطَلًقا َعنـْ

  " َشْيطَانٍ  ةِ ُصورَ  ِيف  َأقْـبَـَلتْ  "  ْولهق :قال صاحب تحفة االحوذي -3
  أھـ.الشَّرِّ  ِإَىل  َوالدَُّعاءِ  اْلَوْسَوَسةِ  ِصَفةِ  ِيف  بِالشَّْيطَانِ  بـََّهَهاشَ 
 اجلميلة املرأة شبه صفته يف :أي "شيطان صورة يف تقبل املرأة إن"  ْولهق ):2الجزء (قال صاحب فيض القدير-4

 جسده من الشهوة لكون للشيطان فنسبتها اهلمة وتقيم هوةالش تثري رؤيتها أن يعين واإلضالل الوسوسة صفة يف بالشيطان
]  22:  اجملادلة) * [ املفلحون هم اهللا حزب إن أال* ( اهللا حزب والعقل اهللا جند والكل املالئكة جند من والعقل وأسبابه
ا فاملراد  على مبالغة إلقباهلا فاظر  الشيطان صورة جعل الطييب قال وتزيينه ووسوسته الشر إىل دعائه يف الشيطان تشبه أ
 ألن) شيطان صورة يف وتدبر( للشر الداعي كالشيطان النظر إليها اسرتاق إىل لإلنسان داع إقباهلا ألن ؛التجريد سبيل
 من رؤيتها كون مع وإدبارها إقباهلا خص هنالك وما والردف اخلصر بتأمل أيضا اإلدبار عند ا فيتعلق القلب رائد الطرف
ا مجيع  رأى فإذا( به املواجهة حلصول فسادا أشد لكونه اإلقبال وقدم أكثر فيهما اإلضالل ألن الفساد إىل عيةدا جها
) ذلك فإن( حليلته فليجامع أي) أهله فليأت( استحسانه منه املتعجب رؤية غاية ألن استحسنها أي) فأعجبته امرأة أحدكم
  أھـ. ويقهره غلبهوي يعكسه :أي حتتية مبثناة) نفسه يف ما يرد( مجاعها أي
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 إىل والدعاء اهلوى إىل اإلشارة معناه "شيطان صورة يف تقبل املرأة إن :"  ْولهق :قال السيوطي في شرحه لمسلم-5
 دعائه يف بالشيطان شبيهة فهي بنظرهن وااللتذاذ النساء إىل امليل من الرجال نفوس يف وتعاىل سبحانه اهللا جعل ملا ا الفتنة
  أھـ.نفسه يف ما يرد ذلك فإن وتزيينه هبوسوست الشر إىل
 صفته يف :أي " شيطان صورة يف تقبل املرأة إن " : ْولهق :قال صاحب التسير لشرح الجامع الصغير للمناوي -6
ا ومقدم وجهها رؤية أن يعين  خصرها رؤية أي)  شيطان صورة يف وتدبر(  وحزبه الشيطان جند من هي اليت الشهوة يثري بد

  أھـ. كذلك وعجزها وأردافها وأكتافها
  

ينادى عليه بلفظ شيطان  ھم المقدس الذي أدعى أن رسوالً ھو في كتابِّ  كل العجبِ  ن العجبَ أ: الوجه الثالث
يخاطب  -يسوع –فنجد أن اإلله ...ن بطرس رسول أله وإ،وذلك ألن المعترضين يعتقدون أن يسوع 

عدد 16اإلصحاح  إنجيل متى جاء ذلك في ؛ " َشْيَطانُ اْذَھْب َعنِّي َيا  ": قائال له -بطرس–الرسول 
ِ لِكْن ِبَما لِلنَّاسِ ! اْذَھْب َعنِّي َيا َشْيَطانُ «:لُِبْطُرسَ  َفاْلَتَفَت َوَقالَ 23 ال  .»أَْنَت َمْعَثَرةٌ لِي، ألَنََّك الَ َتْھَتمُّ ِبَما 

 !تعليق 

   

 الرد على الشبھة الثانية
 

   :الحديث يقول.... نفسية للنفس البشرية ،ودعوة لألخالق الحميدة لو كان يعقلون  إن الحديث فيه إفادة:أوال
ُقْلَنا اْغَتَسلَ  َوَقدْ  َخَرجَ  مثَُّ  َفَدَخلَ  َأْصَحاِبهِ  ِيف  َجاِلًسا  اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ   َمرَّتْ  َأَجلْ  : "قَالَ  ؟ َشْيءٌ  َكانَ  َقدْ : اللَّهِ  َرُسولَ  يَا فـَ

  ". احلََْاللِ  ِإتْـَيانُ  َأْعَماِلُكمْ  َأَماِثلِ  ِمنْ  فَِإنَّهُ  فَافْـَعُلوا َفَكَذِلكَ  فََأَصْبتُـَها َأْزَواِجي بـَْعضَ  فَأَتـَْيتُ  النَِّساءِ  َشْهَوةُ  قـَْلِيب  ِيف  َوَقعَ فَـ  ُفَالنَةُ  ِيب 
  :ويقول فيه العلماء ما يلي

 فـََتَحرََّكتْ  ِاْمَرَأة رََأى ِلَمنْ  ُيْسَتَحبّ  أَنَّهُ :  ِديثاحلَْ  َوَمْعَىن  :في شرِحه للحديِث األول -رحمه هللا-قال النووي  -1
ْليُـَواِقعَها ، َلهُ  َكاَنتْ  ِإنْ  َجارِيَته َأوْ  ِاْمَرأَته يَْأِيت  َأنْ  َشْهَوته  ِبَصَدِدهِ  ُهوَ  َما َعَلى قـَْلبه َوَجيَْمع ، نـَْفسه َوَتْسُكن ، َشْهَوته لَِيْدَفع فـَ

َا:  اْلُعَلَماء قَالَ  .....  بَْأس َال  أَنَّهُ  َوِفيهِ .  َوقـَْوله ِبِفْعِلهِ  فـََعلََّمُهمْ  ، يـَْفَعُلوهُ  َأنْ  َهلُمْ  يـَْنَبِغي ِلَما َوِإْرَشاًدا ، َهلُمْ  بـََيانًا َهَذا فـََعلَ  ِإمنَّ
َا ِألَنَّهُ  ، تـَرْكه ُميِْكن ِمبَا ُمْشَتِغَلة َكاَنتْ  َوِإنْ  ، َوَغْريه النـََّهار ِيف  اْلِوقَاع ِإَىل  ِاْمَرأَته الرَُّجل ِبطََلبِ   َشْهَوة الرَُّجل َعَلى َغَلَبتْ  ُرمبَّ
  بتصرف أھـ . َأْعَلم َواَللَّه.  َوَبَصره قـَْلبه ِيف  َأوْ  َبَدنه ِيف  بِالتَّْأِخريِ  يـََتَضرَّر

 :أي)  هفأعجبت(  أجنبية)  امرأة أحدكم رأى فإذا(  :قال صاحب التسير لشرح الجامع الصغير للمناوي -2
 شهوته ويكسر يعكسه :أي)  نفسه يف ما يرد(  مجاعها :أي)  ذلك فان(  حليلته فليجامع أي)  أهله فليأت(  استحسنها

  أھـ .للندب واألمر ذهنه يف املرأة تلك هيكل بتصور التلذذ وينسيه مهته ويفرت
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ل ر :إن قي ن الم ل م رك وءھ ذھبة أن يت حابَه وي يُّكم أص امع زوجتَ نب ه لم هليج رت أمام رأة م ا رأى ام
ل  هجامع زوجت هنأه كيف يقول ألصحابِ و ...وأعجبته  اْلِقَياَمـةِ  يـَـْومَ  َمْنزِلَـةً  اللَّـهِ  ِعْنـدَ  النَّـاسِ  َأَشـرِّ  ِمـنْ  ِإنَّ  :،وھو القائ

  !؟ ِسرََّها يـَْنُشرُ  مثَُّ  ِإلَْيهِ  َوتـُْفِضي اْمَرأَتِهِ  ِإَىل  يـُْفِضي الرَُّجلَ 
 
قلت◌ُ : إن الذي يفعل الخطأ ال يقول أنا افعل الخطأ ،و الذي في نيته خبث إن رأى امرأة يظل ينظر إليھا و 

ما حدث ،وھذا يدل على صفاء قلبه بخالف ما يتصيد المعترضون ،وقد وقع ذلك بقدر  كىحيفكر فيھا وال ي
ُ  َصلَّى -هللا حتى تتأسى األمةُ بخير األنام محمد  ....ان الحالل ،ودفع مكائد الشيطانوھو إتي -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ  

  
  !؟...ھل ھذه أخالِق األنبياِء ،ومن من األنبياِء فعل مثل ھذه :تبقى سؤالھم الذي يقول: ثانيًا

 قلُت للسائل: كما قال يسوُع المسيح في إنجيِل متى إصحاح 7 عدد3َ◌لَِماَذا تَْنظُُر اْلقََذى الَِّذي
ا اْلخَ   َدْعني أُْخِرجِ : أَْم َكْيَف تَقُوُل ألَِخيكَ 4َشبَةُ الَّتِي فِي َعْينَِك فاَلَ تَْفطَُن لَھَا؟ فِي َعْيِن أَِخيَك، َوأَمَّ  
الً اْلَخَشبَةَ ِمْن َعْينَِك، َوِحينَئٍِذ تُْبِصرُ 5اْلقََذى ِمْن َعْينَِك، َوھَا اْلَخَشبَةُ فِي َعْينَِك؟   يَاُمَرائِي، أَْخِرْج أَوَّ  
!اْلقََذى ِمْن َعْيِن أَِخيكَ  َجيًِّدا أَْن تُْخِرجَ    

أن النبيَّ  يذكر لنا المقدس الشيطان ،أما الكتابُ  ه كي يدفعوا سھامَ م أمتَ وعلّ ،آتى زوجته  ا إن محمدً 
جاء .....! وذلك لما رآھا وھي تستحم فأعجبته  زنى بزوجة أوريا الحثي،  وقتله غدًرا وحيلة ، داود 

نَِة، فِي َوْقِت ُخُروِج اْلُملُوِك، أَنَّ َداُوَد  1عدد 11إصحاحَصُموئِيل الثَّانِي ذلك في سفر  َوَكاَن ِعْنَد تََماِم السَّ
وَن َوَحاَصُروا ِربَّةَ  ا َداُوُد فَأَقَاَم فِي أُوُرَشلِيمَ . أَْرَسَل يُوآَب َوَعبِيَدهُ َمَعهُ َوَجِميَع إِْسَرائِيَل، فَأَْخَربُوا بَنِي َعمُّ . َوأَمَّ

اْمَرأَةً  ي َوْقِت اْلَمَساِء أَنَّ َداُوَد قَاَم َعْن َسِريِرِه َوتََمشَّى َعلَى َسْطِح بَْيِت اْلَملِِك، فََرأَى ِمْن َعلَى السَّْطحِ َوَكاَن فِ 2
ا. تَْستَِحمُّ  أَلَْيَسْت ھِذِه بَْثَشبََع «: َواِحدٌ فَأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، فَقَاَل 3. َوَكانَِت اْلَمْرأَةُ َجِميلَةَ اْلَمْنظَِر ِجّدً

؟ فَأَْرَسَل َداُوُد ُرُسالً َوأََخَذھَا، فََدَخلَْت إِلَْيِه، فَاْضطََجَع َمَعھَا َوِھَي ُمطَھََّرةٌ 4. »بِْنَت أَلِيَعاَم اْمَرأَةَ أُوِريَّا اْلِحثِّيِّ
فَأَْرَسَل َداُوُد 6.»إِنِّي ُحْبلَى«: ْرأَةُ، فَأَْرَسلَْت َوأَْخبََرْت َداُوَد َوقَالَتْ َوَحبِلَِت اْلمَ 5. ثُمَّ َرَجَعْت إِلَى بَْيتِھَا. ِمْن طَْمثِھَا

فَأَتَى أُوِريَّا إِلَْيِه، فََسأََل َداُوُد َعْن  7. فَأَْرَسَل يُوآُب أُوِريَّا إِلَى َداُودَ . »أَْرِسْل إِلَيَّ أُوِريَّا اْلِحثِّيَّ «: إِلَى يُوآَب يَقُولُ 
فََخَرَج . »اْنِزْل إِلَى بَْيتَِك َواْغِسْل ِرْجلَْيكَ «: َوقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا8. ِة يُوآَب َوَسالََمِة الشَّْعِب َونََجاِح اْلَحْربِ َسالَمَ 

ةٌ ِمْن ِعْنِد اْلَملِكِ  ْيِت اْلَملِِك َمَع َجِميِع َونَاَم أُوِريَّا َعلَى بَاِب بَ 9. أُوِريَّا ِمْن بَْيِت اْلَملِِك، َوَخَرَجْت َوَراَءه ُِحصَّ
أََما «: فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا. »لَْم يَْنِزْل أُوِريَّا إِلَى بَْيتِهِ «: فأَْخبَُروا َداُوَد قَائِلِينَ 10. َعبِيِد َسيِِّدِه، َولَْم يَْنِزْل إِلَى بَْيتِهِ 

إِنَّ التَّابُوَت َوإِْسَرائِيَل َويَھُوَذا َساِكنُوَن فِي «: فَقَاَل أُوِريَّا لَِداُودَ 11» ِجْئَت ِمَن السَّفَِر؟ فَلَِماَذا لَْم تَْنِزْل إِلَى بَْيتَِك؟
ْحَراِء، َوأَنَا آتِي إِلَى بَْيتِي آلُكَل َوأَ  ْشَرَب َوأَْضطَجَع اْلِخيَاِم، َوَسيِِّدي يُوآُب َوَعبِيُد َسيِِّدي نَاِزلُوَن َعلَى َوْجِه الصَّ

أَقِْم ھُنَا اْليَْوَم أَْيًضا، َوَغًدا «: فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا12.»يَاتَِك َوَحيَاِة نَْفِسَك، الَ أَْفَعُل ھَذا األَْمرَ َمَع اْمَرأَتِي؟ َوحَ 
َوَخَرَج ِعْنَد . َكَرهُ َوَدَعاهُ َداُوُد فَأََكَل أََماَمهُ َوَشِرَب َوأَسْ 13. فَأَقَاَم أُوِريَّا فِي أُوُرَشلِيَم ذلَِك اْليَْوَم َوَغَدهُ . »أُْطلِقُكَ 

بَاِح َكتََب َداُوُد َمْكتُوبًا إِلَى 14 .اْلَمَساِء لِيَْضطَِجَع فِي َمْضَجِعِه َمَع َعبِيِد َسيِِّدِه، َوإِلَى بَْيتِِه لَْم يَْنِزلْ  َوفِي الصَّ
ِديَدِة، َواْرِجُعوا ِمْن  اْجَعلُوا«: َوَكتََب فِي اْلَمْكتُوِب يَقُولُ 15. يُوآَب َوأَْرَسلَهُ بِيَِد أُوِريَّا أُوِريَّا فِي َوْجِه اْلَحْرِب الشَّ
َوَكاَن فِي ُمَحاَصَرِة يُوآَب اْلَمِدينَةَ أَنَّهُ َجَعَل أُوِريَّا فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي َعلَِم أَنَّ 16. »َوَرائِِه فَيُْضَرَب َويَُموتَ 

نَِة َوَحاَربُوا يُوآَب، فََسقَطَ بَْعُض الشَّْعِب ِمْن َعبِيِد َداُوَد، َوَماَت أُوِريَّا فََخَرَج ِرَجاُل اْلَمِدي17. ِرَجاَل اْلبَأِْس فِيهِ 
ُسوَل قَائاِلً 19 .فَأَْرَسَل يُوآُب َوأَْخبََر َداُوَد بَِجِميِع أُُموِر اْلَحْربِ 18. اْلِحثِّيُّ أَْيًضا ِعْنَدَما تَْفَرُغ «: َوأَْوَصى الرَّ

لَِماَذا َدنَْوتُْم ِمَن اْلَمِدينَِة : فَإِِن اْشتََعَل َغَضُب اْلَملِِك، َوقَاَل لَكَ 20 ِك َعْن َجِميِع أُُموِر اْلَحْرِب،اْلَكالَِم َمَع اْلَملِ 
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أَةٌ بِقِْطَعِة َرًحى ِمْن َمْن قَتََل أَبِيَمالَِك ْبَن يَُربُّوَشَث؟ أَلَْم تَْرِمِه اْمرَ 21لِْلقِتَاِل؟ أََما َعلِْمتُْم أَنَّھُْم يَْرُموَن ِمَن ِمْن َعلَى 
وِر؟ فَقُلْ  وِر فََماَت فِي تَابَاَص؟ لَِماَذا َدنَْوتُْم ِمَن السُّ   . »قَْد َماَت َعْبُدَك أُوِريَّا اْلِحثِّيُّ أَْيًضا: َعلَى السُّ

نما القدوة لنا ؛يعلمنا كيف نزني بامرأٍة جميلٍة حي  داود هللاِ  أن ھذه النصوص تعلمنا أن نبيَّ  :ُ◌ قلت
 .............نراھا وھي تستحم ، وكيف نقتل زوجھا بعد ذلك غدًرا 

  ....!إن كانوا كذلك فأنا أكفر بھم ! ھل ھم األنبياء األسوة الذين يؤمن بھم المعترض ؟:  وأتساءل

أنھا رى ،ولم يد ته زنا بھاأعجالطريق و إيمانھم لما رأى امرأة على قارعةِ  الرب يسوع بحسبِ  ثم إن جدّ 
َماُن َماَتِت اْبَنُة ُشوٍع اْمَرأَةُ َيُھوَذا12عدد 38ر التكوين اإلصحاح سفي وذلك ف.... تهكن ا َطالَ الزَّ ُثمَّ . َوَلمَّ

اِز َغَنِمِه إَِلى ِتْمَنَة، ُھَو َوِحيَرةُ َصاِحُبُه اْلَعُدالَِّميُّ  ى َيُھوَذا َفَصِعَد إَِلى ُجزَّ : لَ َلَھاَفأُْخِبَرْت َثاَماُر َوقِي13. َتَعزَّ
ْت ِبُبْرقٍُع َوَتَلفََّفْت، 14. »ُھَوَذا َحُموِك َصاِعٌد إَِلى ِتْمَنَة لَِيُجزَّ َغَنَمهُ « لَِھا، َوَتَغطَّ َفَخَلَعْت َعْنَھا ِثَياَب َتَرمُّ

َھا َرأَْت أَنَّ ِشيَلَة َقْد  . َكُبَر َوِھَي َلْم ُتْعَط لَُه َزْوَجةً َوَجَلَسْت فِي َمْدَخِل َعْيَناِيَم الَِّتي َعَلى َطِريِق ِتْمَنَة، ألَنَّ
ْت َوْجَھَھا15 َھا َكاَنْت َقْد َغطَّ ِريِق َوَقالَ 16. َفَنَظَرَھا َيُھوَذا َوَحِسَبَھا َزاِنَيًة، ألَنَّ َھاِتي «: َفَمالَ إَِلْيَھا َعَلى الطَّ

ُتهُ . »أَْدُخلْ َعَلْيكِ  َھا َكنَّ ُه َلْم َيْعَلْم أَنَّ ؟« :َفَقاَلتْ . ألَنَّ إِنِّي أُْرِسلُ َجْدَي «: َفَقالَ 17» َماَذا ُتْعِطينِي لَِكْي َتْدُخلَ َعَليَّ
ْھُن الَِّذي أُْعِطيِك؟«: َفَقالَ 18. »َھلْ ُتْعِطيِني َرْھًنا َحتَّى ُتْرِسَلُه؟«: َفَقالَتْ . »ِمْعَزى ِمَن اْلَغَنمِ  » َما الرَّ

ُثمَّ َقاَمْت 19. َفأَْعَطاَھا َوَدَخلَ َعَلْيَھا، َفَحِبَلْت ِمْنهُ . »لَِّتي فِي َيِدكَ َخاِتُمَك َوِعَصاَبُتَك َوَعَصاَك ا«: َفَقالَتْ 
لَِھا  .َوَمَضْت َوَخلََعْت َعْنَھا ُبْرقَُعَھا َوَلِبَسْت ِثَياَب َتَرمُّ

ْھَن 20 َ أَْھلَ 21. ِمْن َيِد اْلَمْرأَِة، َفلَْم َيِجْدَھاَفأَْرَسلَ َيُھوَذا َجْدَي اْلِمْعَزى ِبَيِد َصاِحِبِه اْلَعُدالَِّميِّ لَِيأُْخَذ الرَّ َفَسأَل
ِريِق؟«: َمَكاِنَھا َقائاِلً  اِنَيُة الَِّتي َكاَنْت فِي َعْيَناِيَم َعَلى الطَّ َفَرَجَع 22. »َلْم َتُكْن ھُھَنا َزاِنَيةٌ «: َفَقالُوا» أَْيَن الزَّ

لَِتأُْخْذ «: َفَقالَ َيُھوَذا23. »لَْم َتُكْن ھُھَنا َزاِنَيةٌ : اْلَمَكاِن أَْيًضا َقالُواَوأَْھلُ . َلْم أَِجْدَھا«: إَِلى َيُھوَذا َوَقالَ 
ا َكاَن َنْحُو َثالََثِة أَْشُھٍر، 24.»إِنِّي َقْد أَْرَسْلُت ھَذا اْلَجْدَي َوأَْنَت َلْم َتِجْدَھا. لَِنْفِسَھا، لَِئالَّ َنِصيَر إَِھاَنةً  َوَلمَّ

َنا«: َوقِيلَ َلهُ  أُْخِبَر َيُھوَذا ُتَك، َوَھا ِھَي ُحْبَلى أَْيًضا ِمَن الزِّ أَْخِرُجوَھا «: َفَقالَ َيُھوَذا. »َقْد َزَنْت َثاَماُر َكنَّ
ا أُْخِرَجْت أَْرَسَلْت إِلَى َحِميَھا َقاِئلَةً 25. »َفُتْحَرقَ  ا ِھَي َفَلمَّ ُجِل الَِّذي ھِذِه لَُه أََنا ُحْبَلى«: أَمَّ : َوَقاَلتْ » !ِمَن الرَّ

ِھَي أََبرُّ ِمنِّي، ألَنِّي َلْم أُْعِطَھا «: َفَتَحقََّقَھا َيُھوَذا َوَقالَ 26. »َحقِّْق لَِمِن اْلَخاِتُم َواْلِعَصاَبُة َواْلَعَصا ھِذهِ «
 .َفَلْم َيُعْد َيْعِرفَُھا أَْيًضا. »لِِشيَلَة اْبِني

  !ال تعليق  
سفر جاء ذلك في ...المراة شٌر ، وال شك أن الشَر من الشيطان  إن الكتاَب المقدس يذكر لنا أن:ثالًثا

. »اْرَفْع َعْيَنْيَك َواْنُظْر َما ھَذا اْلَخاِرجُ «: ُثمَّ َخَرَج اْلَمالَُك الَِّذي َكلََّمِني َوَقالَ لِي5عدد 5زكريا إصحاح 
َوإَِذا ِبَوْزَنِة 7. »ھِذِه َعْيُنُھْم فِي ُكلِّ األَْرِض «: َقالَ وَ . »ھِذِه ِھَي اإلِيَفُة اْلَخاِرَجةُ «: َفَقالَ » َما ُھَو؟«: َفقُْلتُ 6

رُّ «: َفَقالَ 8. َوَكاَنِت اْمَرأَةٌ َجالَِسٌة فِي َوَسِط اإلِيَفةِ . َرَصاٍص ُرفَِعتْ  َفَطَرَحَھا إَِلى َوَسِط . »ھِذِه ِھَي الشَّ
َصاِص َعلَى َفِمَھا  !ال تعليق  .اإلِيَفِة، َوَطَرَح ِثْقلَ الرَّ

  

  !!ودين  عقلٍ  ناقصاتُ   :نساءِ عن ال نبيٌّ يقول                                  
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ساخرين ھل ھذه ھي : ثم قالوا ، بأنھن ناقصات عقل ودين نا قال عنھلمّ  النساءَ اإلسالم ِ شتم رسولُ  :قالوا
  : نبحديث في الصحيحي على ذلك تعلقوا !مكانة المرأة في اإلسالم  ناقصة عقل ودين ؟

 فِي النَِّساءَ  فَاْعتَِزلُوا أًَذى ھُوَ  قُلْ  اْلَمِحيضِ  َعنْ  َويَْسأَلُونَكَ  :  اللَّهِ  َوقـَْولُ  اْحلَْيضِ ( ِكَتاب البخاريصحيح  -1
ثـََنا 293برقم ) الصَّْومَ  اْحلَاِئضِ  تـَْركِ ( بَاب اْلُمتَطَھِِّرينَ  َويُِحبُّ  قَْولِهِ  إِلَى اْلَمِحيضِ   قَالَ  َمْرميََ  َأِيب  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ
 اللَّهِ  َرُسولُ  َخَرجَ : قَاَل  اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِعَياضِ  َعنْ  َأْسَلمَ  اْبنُ  ُهوَ  زَْيدٌ  َأْخبَـَرِين  :قَالَ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َأْخبَـَرنَا
  فـَُقْلنَ  .النَّارِ  َأْهلِ  َأْكثـَرَ  ُأرِيُتُكنَّ  فَِإينِّ  َتَصدَّْقنَ  النَِّساءِ  َمْعَشرَ  يَا :"فـََقالَ  النَِّساءِ  َعَلى َفَمرَّ  اْلُمَصلَّى ِإَىل  ِفْطرٍ  َأوْ  َأْضَحى ِيف: 
 ِمنْ  اْحلَازِمِ  الرَُّجلِ  ِلُلبِّ  َأْذَهبَ  َوِدينٍ  َعْقلٍ  نَاِقَصاتِ  ِمنْ  رَأَْيتُ  َما اْلَعِشريَ  َوَتْكُفْرنَ  اللَّْعنَ  ُتْكِثْرنَ  :"قَالَ ؟ اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َوِمبَ 

 .بـََلى:  قـُْلنَ  ؟" الرَُّجلِ  َشَهاَدةِ  ِنْصفِ  ِمْثلَ  اْلَمْرَأةِ  َشَهاَدةُ  أَلَْيسَ "  :قَالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َوَعْقِلَنا ِديِنَنا نـُْقَصانُ  َوَما:  قـُْلنَ "  ِإْحَداُكنَّ 
  ". ِديِنَها نـُْقَصانِ  ِمنْ  َفَذِلكِ  :" قَالَ .  بـََلى :قـُْلنَ  ؟" َتُصمْ  َوملَْ  ُتَصلِّ  ملَْ  َحاَضتْ  ِإَذا ْيسَ أَلَ  "َعْقِلَها نـُْقَصانِ  ِمنْ  َفَذِلكِ  :" قَالَ 
ميَانِ  (ِكَتاب مسلم صحيح -2 ميَانِ  نـُْقَصانِ  بـََيانِ  ( بَاب)  اْإلِ  ُكْفرِ الْ  َغْريِ  َعَلى اْلُكْفرِ  َلْفظِ  ِإْطَالقِ  َوبـََيانِ  الطَّاَعاتِ  بِنَـْقصِ  اْإلِ

ثـََنا  114برقم )  َواْحلُُقوقِ  النـِّْعَمةِ  َكُكْفرِ  بِاللَّهِ   َعْبدِ  َعنْ  اْهلَادِ  اْبنِ  َعنْ  اللَّْيثُ  َأْخبَـَرنَا اْلِمْصِريُّ  اْلُمَهاِجرِ  ْبنِ  رُْمحِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ
ُتُكنَّ  فَِإينِّ  اِالْسِتْغَفارَ  َوَأْكِثْرنَ  َتَصدَّْقنَ  النَِّساءِ  َمْعَشرَ  يَا :"قَالَ  أَنَّهُ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ  ُعَمرَ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  ِديَنارٍ  ْبنِ  اللَّهِ   رَأَيـْ

ُهنَّ  اْمَرَأةٌ  فـََقاَلتْ "  النَّارِ  َأْهلِ  َأْكثـَرَ   َوَما اْلَعِشريَ  َوَتْكُفْرنَ  اللَّْعنَ  ُتْكِثْرنَ  :"قَالَ  النَّارِ  َأْهلِ  َأْكثـَرَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا لََنا َوَما َجْزَلةٌ  ِمنـْ
 نـُْقَصانُ  َأمَّا:"  قَالَ  ؟َوالدِّينِ  اْلَعْقلِ  نـُْقَصانُ  َوَما اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :قَاَلتْ  !"ِمْنُكنَّ  ُلبٍّ  ِلِذي َأْغَلبَ  َوِدينٍ  َعْقلٍ  نَاِقَصاتِ  ِمنْ  رَأَْيتُ 
 الدِّينِ  نـُْقَصانُ  فـََهَذا َرَمَضانَ  ِيف  َوتـُْفِطرُ  ُتَصلِّي َما اللََّياِيل  َوَمتُْكثُ  اْلَعْقلِ  نـُْقَصانُ  فـََهَذا لٍ رَجُ  َشَهاَدةَ  تـَْعِدلُ  اْمَرأَتـَْنيِ  َفَشَهاَدةُ  اْلَعْقلِ 

".  
  
 الرد على الشبھة  •
  

ة بين اتبين المساو ، و ااثً وإنا دم ذكورً آبني  كرمَ   ن أن هللاَ والسنة تبيّ الكريم  نِ آالقر إن نصوصَ  :أوالً 
  :تدلل على ذلك أدلة منھا...هللاُ  بما قّدر لمرأةِ وا الرجلِ 

ْمنَا َولَقَدْ  :  هقول  -1 ْلنَاھُمْ  الطَّيِّبَاتِ  ِمنَ  َوَرَزْقنَاھُمْ  َواْلبَْحرِ  اْلبَرِّ  فِي َوَحَمْلنَاھُمْ  آََدمَ  بَنِي َكرَّ  َكثِيرٍ  َعلَى َوفَضَّ
  . )اإلسراء(  )70( تَْفِضياًل  َخلَْقنَا ِممَّنْ 

   .)البقرة (  )228(بِاْلَمْعُروفِ  َعلَْيِھنَّ  الَِّذي ِمْثلُ  َولَھُنَّ  : هقول -2
،ونزل سورة )سورة الرجال( زل سورة باسم ولم ينّ ) سورة النساء (اسمھا  كاملةَ  ل سورةَ نزّ   ن هللاَ إ-3

   .... )مريم(باسم امرأة سورة 
 اْلُمْنَكرِ  َعنِ  َويَْنھَْونَ  بِاْلَمْعُروفِ  يَأُْمُرونَ  بَْعضٍ  أَْولِيَاءُ  ھُمْ بَْعضُ  َواْلُمْؤِمنَاتُ  َواْلُمْؤِمنُونَ  :  هقولُ  -4

اَلةَ  َويُقِيُمونَ  َكاةَ  َويُْؤتُونَ  الصَّ َ  َويُِطيُعونَ  الزَّ ُ  َسيَْرَحُمھُمُ  أُولَئِكَ  َوَرُسولَهُ  هللاَّ َ  إِنَّ  هللاَّ  َوَعدَ ) 71( َحِكيمٌ  َعِزيزٌ  هللاَّ
 ُ  َعْدنٍ  َجنَّاتِ  فِي طَيِّبَةً  َوَمَساِكنَ  فِيھَا َخالِِدينَ  اأْلَْنھَارُ  تَْحتِھَا ِمنْ  تَْجِري َجنَّاتٍ  َواْلُمْؤِمنَاتِ  ينَ اْلُمْؤِمنِ  هللاَّ

ِ  ِمنَ  َوِرْضَوانٌ    .)التوبة (   )72( اْلَعِظيمُ  اْلفَْوزُ  ھُوَ  َذلِكَ  أَْكبَرُ  هللاَّ

www.kalemasawaa.com



 26

 فَالَِّذينَ  بَْعضٍ  ِمنْ  بَْعُضُكمْ  أُْنثَى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  ِمْنُكمْ  َعاِملٍ  َعَملَ  أُِضيعُ  اَل  أَنِّي َربُّھُمْ  لَھُمْ  فَاْستََجابَ   :  هقولُ -5
 َجنَّاتٍ  َوأَلُْدِخلَنَّھُمْ  َسيِّئَاتِِھمْ  َعْنھُمْ  أَلَُكفَِّرنَّ  َوقُتِلُوا َوقَاتَلُوا َسبِيلِي فِي َوأُوُذوا ِديَاِرِھمْ  ِمنْ  َوأُْخِرُجوا ھَاَجُروا
ِ  ِعْندِ  ِمنْ  ثََوابًا اأْلَْنھَارُ  تَْحتِھَا ِمنْ  تَْجِري ُ  هللاَّ  .)آل عمران (   )195( الثََّوابِ  ُحْسنُ  ِعْنَدهُ  َوهللاَّ

الَِحاتِ  ِمنَ  يَْعَملْ  َوَمنْ   : هقولُ  -6  يُْظلَُمونَ  َواَل  اْلَجنَّةَ  يَْدُخلُونَ  فَأُولَئِكَ  ُمْؤِمنٌ  َوھُوَ  أُْنثَى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  الصَّ
 .)النساء (  )124( نَقِيًرا

 َما بِأَْحَسنِ  أَْجَرھُمْ  َولَنَْجِزيَنَّھُمْ  طَيِّبَةً  َحيَاةً  فَلَنُْحيِيَنَّهُ  ُمْؤِمنٌ  َوھُوَ  أُْنثَى أَوْ  َذَكرٍ  ِمنْ  َصالًِحا َعِملَ  َمنْ  : هقولُ -7

 .)النحل (  )97( يَْعَملُونَ  َكانُوا
ا إِْحَسانًا َوبِاْلَوالَِدْينِ  إِيَّاهُ  إاِلَّ  تَْعبُُدوا أاَلَّ  َربُّكَ  َوقََضى  :  هقولُ  -8  ِكاَلھَُما أَوْ  أََحُدھَُما اْلِكبَرَ  ِعْنَدكَ  يَْبلَُغنَّ  إِمَّ

  .)اإلسراء (  )23( َكِريًما قَْواًل  لَھَُما َوقُلْ  تَْنھَْرھَُما َواَل  أُفٍّ  لَھَُما تَقُلْ  فاََل 
َا"  :  قَالَ  204، وسنن أيب داود برقم 105سنن الرتمذي برقم ي ف : النبيِّ  قولُ  -9   ". الرَِّجالِ  َشَقاِئقُ  النَِّساءُ  ِإمنَّ

  .اجلامع صحيح يف 2333:  رقم حديث انظر)  صحيح: (  األلباين الشيخ قال
   ....افذلك الحكم يشمل النساء أيضً  على الرجالِ  شرعيٌ   لو أتى حكمٌ :  األخير ومعنى
  !...ناقصة عقل ودين وبأنھا مكانة المرأة في اإلسالم   لھم الذي فيه سخرية حولوقيسقط  وعليه

  
، معھن  يمزحُ   كان النبيُّ   :قائلين  ھذا الحديثَ  نيفسرو - لھم  غفر هللاُ  - الدعاةِ  بعضِ  من  سمعتُ  :ا ثانيً 

   !!يوم عيدان كك اليوم لن ذأل؛  المزاحِ  ولكن كان على سبيلِ  ، وليس ما قاله عن قصدٍ 
العيد  وكلماته مناسبة ليومِ  ، عيدٍ  قيل في يومِ  ليس عليه دليل إال أن الحديثَ ،  مردودٌ  باطلٌ  ھذا كالمٌ :  ◌ُ قلت

  .أن يمزح مع النساءِ  -وحاشاه  -ا مازحً ذلك  قد قال  ن كانإھذا ، في صدقٍ  إالال يمزح   ،  لكن النبيُّ 
 

-عليھم السالم - هللاِ  مع أنبياءِ  ووقاحتھم ، ھم  المعروف ھذا من جھلِ  نساءَ شتم ال بأنه  ھم ءادعا إن :ا ثالثً 
  ." ِإْحَداُكنَّ  ِمنْ  اْحلَازِمِ  الرَُّجلِ  ِلُلبِّ  َأْذَهبَ  َوِدينٍ  َعْقلٍ  نَاِقَصاتِ  ِمنْ  رَأَْيتُ  َما :"للنساء ه وأما عن قولِ  ......

كما ھو حال  الناسِ  ه من جھلةِ  يساء فھم كالمِ حتى ال الحديثِ  خرِ آفي  هبنفسِ   ھذا أوضحه النبيُّ 
 :قَالَ . بـََلى :قـُْلنَ  ؟ الرَُّجلِ  َشَهاَدةِ  ِنْصفِ  ِمْثلَ  اْلَمْرَأةِ  َشَهاَدةُ  أََلْيسَ  : ئالً َقا  أجاب لئوذلك لما سُ ، اليوم  ھمبعضِ 
  ." ِديِنَها نـُْقَصانِ  ِمنْ  َفَذِلكِ  :قَالَ . بـََلى: قـُْلنَ ؟  َتُصمْ  َوملَْ  ُتَصلِّ  ملَْ  َحاَضتْ  ِإَذا أَلَْيسَ  .َعْقِلَها نـُْقَصانِ  ِمنْ  َفَذِلكِ 

  يةليست تقرير صيغة الحديثإن ثم  ...ناسب لهمھذا الخطاب فاليوم كان يوم عيد 
  !"ِمْنُكنَّ  ُلبٍّ  ِلِذي َأْغَلبَ  َوِدينٍ  َعْقلٍ  نَاِقَصاتِ  ِمنْ  رَأَْيتُ  َوَما :" لقوله. ..يةتعجب بل
   ؟ النبيُّ  ما قالهعلى  عترض أحدٌ اھل : ھو يطرح نفسه والسؤال الذي 
  ؟  ه بعد جوابِ  ت واحدةٌ منھنھل اعترض: خرسؤال آ 

  هللاِ  نبيّ  إن: نمنھ مرأةُ اتقل  لمو... شتم النساء  نه إ :احدٌ  قللم يو يبدي احٌد اعترًضا ،لم  :الجواب
اللواتي قيل فيھن الحديث أبدين  أن النساءَ   بل الثابت من الحديثِ .....المعترضون شتمنا كما يزعم

  ...بـََلى :قـُْلنَ  : ھنوھو مالحظ من قولِ  ه الموافقة التامة على كالمِ 
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ا لھن أن يتقين هللا في النساء ناصحً  خاطب النبيُّ  فيه عيد كان في يوم أن اليوم الحديث فيما  إن كلَّ 
   ...نطبيعتھذا كالمات حقيقية عن في يومھن ھ ثم قال كلمات مناسبة لھن... ..حق الزوج 

 اأْلُْخَرى إِْحَداُھَما َفُتَذكِّرَ  إِْحَداُھَما َتِضلَّ  أَنْ  كما أوضحت اآلية الكريمة صص بالشھادةخُ  فنقصان العقل
  إن شاء  –سيأتي في موضعه  وھذا المقصود نقص نسبي يمس الذاكرة بل ويمس نوع معين منھاو
  . -هللا

منع من الصالة فتُ  شھرٍ  ،فھي تحيض كلَّ  ا بينھا وبين الرجلِ ة العبادة قياسً ھو قل ونقصان الدين
   ...النفاس بعد الوالدة دمُ  ويأتيھا ...والصيام

 َمنزَ  ِيف  َوالصَّْوم الصََّالة لِتَـرِْكِهنَّ  الدِّين بِنُـْقَصانِ  النَِّساءَ   َوْصُفهُ  َوَأمَّا :" في شرِحه -رحمه هللاُ  - قال اإلماُم النوويُّ 
ميَان الدِّين فَِإنَّ  ظَاِهرٌ  ُهوَ  َبلْ  ، ِمبُْشِكلٍ  َولَْيسَ  َمْعَناهُ  ُيْسَتْشَكل فـََقدْ  اْحلَْيض ْسَالم َواْإلِ ْمَناهُ  َكَما َواِحدٍ  َمْعَىن  ِيف  ُمْشَرتَِكة َواْإلِ  ِيف  َقدَّ
ْمَنا َوَقدْ  ، َمَواِضع  ِإميَانه زَادَ  ِعَباَدته َكثـَُرتْ  َمنْ  َأنَّ  َعِلْمَنا َهَذا ثـََبتَ  َوِإَذا ، َوِديًنا ِإميَانًا ُتَسمَّى الطَّاَعات َأنَّ  َمَواِضع ِيف  أَْيًضا َقدَّ
 َمهاَغريْ  َأوْ  الصَّْوم َأوْ  الصََّالةَ  تـََركَ  َكَمنْ  ِبهِ  يَْأمثَ  َوْجه َعَلى َيُكون َقدْ  الدِّين نـَْقصُ  مثَُّ .  ِدينه نـََقصَ  ِعَباَدته نـََقَصتْ  َوَمنْ  ، َوِدينه

 جيَِبُ  َال  ِممَّا َذِلكَ  َغْري  َأوْ  اْلَغْزو َأوْ  اْجلُُمَعة تـََرك َكَمنْ  ِفيهِ  ِإمثْ  َال  َوْجه َعَلى َيُكون َوَقدْ  ، ُعْذرٍ  ِبَال  َعَلْيهِ  اْلَواِجَبة اْلِعَباَدات ِمنْ 
  أھـ".َوالصَّْوم الصََّالةَ  اِئضِ احلَْ  َكتَـْركِ  ِبهِ  ُمَكلَّف ُهوَ  َوْجهٍ  َعَلى َيُكون َوَقدْ  ، ُعْذرٍ  ِبَال  َعَلْيهِ 

  ....ھكذا فھم علماُء اإلسالِم بخالف ما فھم المعترضون : قلتُ 

وأستاذ مساعد في كلية  ،استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية  بوراسيقول الدكتور سمير : ارابعً 
عصاب والبسيكولوجيا يتفقون اليوم جل علماء علوم األ :العلمي في القران والسنة اإلعجازموقع  ،نقال عنالطب 

حد اكرب األساتذة أبينما املرأة تعرب عن شعورها وعاطفتها أكثر من الرجل فقط كما يقول , ن الرجل أكثر عاطفة من املرأةأب
أكثر ) sensible(أن املرأة حساسة: الة فقالوقد سألته شخصيا لتوضيح املس Serge Gingerيف هذا اجملال 

 ,احلزن, السعادة) : émotif(ولكن الرجل أكثر عاطفة.... السمع,الشم  :امن الرجل الن حواسها أكثر تطورً 
  أھـ بتصرف.ولكنه تعلم إخفائها حىت ال يظهر مبظهر الضعيف... الغضب

ھا بل ھو منقبة ھا وقدرِ ا ال يقلل من مكانتِ ھذ، رجلمن ال على المرأةِ واظھرأغلب  اإلحساسإن كون  :قلتُ 
قادة القوات المسلحة عندنا :  يعرفه الناسُ  بمثالٍ  ذلك وأوضح ...ھا التي خلقھا هللاُ عليھا لھا نظًرا لطبيعتِ 

غم من ذلك ال يحق لھم أن الشك أنھم أصحاب مكانة مرموقة ومحترمة عند الجميع ، وعلى الرُ  في مصرَ 
  .ھذا ھو! ھم ؟ھم وقدرِ قص من مكانتِ تفھل ھذا ين ه ،مجلس الشعب وغيرِ يتقدموا النتخابات 

  
ا ابَ الن إ:  خامًس دس  كت ين  لقارئِالمق لَ ه يب ل أن الرج اقص عق و ن مِ  فھ ديم الفھ دع ان يول   ،وأن اإلنس

  :اآلتي فيذلك  جاء !... ال عقل لھا أصالً  ةَ أن المرإفناقص عقل  الرجلُ فإذا كان  .. ..كالجحشِ 
ُجُل فَفَاِرٌغ َعِديُم اْلفَْھِم، َوَكَجْحِش اْلفََرا يُولَُد اإِلْنَسانُ 12عدد 11أيوب إصحاح  سفرِ  -1 ا الرَّ   !! .أَمَّ
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ِريَھُْم «: قُْلُت فِي قَْلبِي18عدد  3سفر الجامعة في اإلصحاح  -2 نُھُْم لِيُ ِر، إِنَّ هللاَ يَْمتَِح ِمْن ِجھَِة أُُموِر بَنِي اْلبََش
مْ 19. »اْلبَِھيَمِة ھَكَذا ھُمْ  أَنَّهُ َكَما ْوِت . ألَنَّ َما يَْحُدُث لِبَنِي اْلبََشِر يَْحُدُث لِْلبَِھيَمِة، َوَحاِدثَةٌ َواِحَدةٌ لَھُ َذا َكَم ْوُت ھ َم

ا بَا. َذاَك، َونََسَمةٌ َواِحَدةٌ لِْلُكلِّ  ِة، ألَنَّ ِكلَْيِھَم ى اْلبَِھيَم ةٌ َعلَ لٌ فَلَْيَس لإِِلْنَساِن َمِزيَّ اٍن 20. ِط ى َمَك ا إِلَ ْذھَُب ِكالَھَُم يَ
  .َكاَن ِكالَھَُما ِمَن التَُّراِب، َوإِلَى التَُّراِب يَُعوُد ِكالَھَُما. َواِحدٍ 

ابِ  نصِ  بحسبِ  فاإلنسان كالبھيمةِ ، َمِزيَّةٌ َعلَى اْلبَِھيَمةِ ليس له  أن اإلنسانَ  نالحظ  من النصِ  ال المقدس  الكت
  ...وم أن اإلنسان تطلق على الذكر واألنثى ،وال يوجد في اللغة العربية لفظ إنسانه،ومما ھو معل له  عقل
  :اآلتيفي  ةِ أرأس المر يذكر أن الرجلَ  المقدس الكتابَ  نثم إ

ُسوِل األُولَى إِلَى أَْھِل ُكوِرْنثُوسَ   -1 وا أَنَّ 3عدد  11إصحاح  ِرَسالَةُ بُولَُس الرَّ ُد أَْن تَْعلَُم ْن أُِري لِّ َولِك َرْأَس ُك
ُجُل، َوَرْأُس اْلَمِسيِح ھَُو هللاُ  ا َرْأُس اْلَمْرأَِة فَھَُو الرَّ   .َرُجل ھَُو اْلَمِسيُح، َوأَمَّ

ُسوِل إِلَى أَْھِل أَفَُسسَ  -2 ُجلَ ُھَو َرْأُس اْلَمْرأَِة َكَما أَنَّ اْلَمِسيَح 23عدد 5إصحاح  ِرَسالَةُ بُولَُس الرَّ ألَنَّ الرَّ
  .ُس اْلَكِنيَسِة، َوُھَو ُمَخلُِّص اْلَجَسدِ أَْيًضا َرأْ 

عقلھا  :أي فالرجل رأسھا ،ال رأس لھا  ن المرأةَ إالنصوص ف تلك بحسب ةِ أرأس المر إذا كان الرجلُ  : قلتُ 
  !ال عقل لھا وعليه فالمرأة

ھا التي تِ عن نجاس نايحدثُ  اإلصحاحِ  خرِ آ ىلإ 19عدد 15اإلصحاح اآلويِّين فسفر ھادينِ  وأما عن نقصانِ 
   ....ھادينِ  عبادتھا مما يؤدي إلى نقصانِ  تعوقُ 

 ......دينھمأوھذه شھادة من آباء الكنيسة المعاصرين صوتية ،فمن فمھم 

 http://www.youtube.com/watch?v=G8kf53ObJFo من  أقل عقالً  ةاألب بولس جورج يعترف أن المرأ
  ....وأكثر عاطفة منه  ،الرجل

 

    !ھادة المرأة نصف شھادة الرجل ش :نبيٌّ يقول                                     

 وتعلقوا ، الرجلِ  ھا نصف شھادةِ حتى أنه جعل شھادتَ  المرأةِ  اإلسالم من شأنِ  لقد انتقص رسولُ  : قالوا
  :اآلتي بما جاء  في على كالمھم 

 النَِّساءَ  فَاْعتَِزلُوا أًَذى ھُوَ  قُلْ  اْلَمِحيضِ  َعنْ  ْسأَلُونَكَ َويَ    :  اللَّهِ  َوقـَْولُ  اْحلَْيضِ ( ِكَتاب البخاري صحيحِ  -1
ثـََنا293برقم ) الصَّْومَ  اْحلَاِئضِ  تـَْركِ ( بَاب )اْلُمتَطَھِِّرينَ  َويُِحبُّ   قَْولِهِ  إِلَى اْلَمِحيضِ  فِي  َمْرميََ  َأِيب  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ
 َرُسولُ  َخَرجَ  :قَالَ  اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  ِعَياضِ  َعنْ  َأْسَلمَ  اْبنُ  ُهوَ  زَْيدٌ  َأْخبَـَرِين  :قَالَ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َأْخبَـَرنَا :قَالَ 
 "النَّارِ  َأْهلِ  َأْكثـَرَ  ُأرِيُتُكنَّ  فَِإينِّ  َتَصدَّْقنَ  النَِّساءِ  َمْعَشرَ  يَا:"  فـََقالَ  النَِّساءِ  َعَلى َفَمرَّ  اْلُمَصلَّى ِإَىل  ِفْطرٍ  َأوْ  َأْضَحى ِيف   اللَّهِ 

 ِمنْ  اْحلَازِمِ  الرَُّجلِ  ِلُلبِّ  َأْذَهبَ  َوِدينٍ  َعْقلٍ  نَاِقَصاتِ  ِمنْ  رَأَْيتُ  َما اْلَعِشريَ  َوَتْكُفْرنَ  اللَّْعنَ  ُتْكِثْرنَ :"  قَالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َوِمبَ : فـَُقْلنَ 
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...... بـََلى :قـُْلنَ ؟ الرَُّجلِ  َشَهاَدةِ  ِنْصفِ  ِمْثلَ  اْلَمْرَأةِ  َشَهاَدةُ  أَلَْيسَ  :قَالَ  ؟اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َوَعْقِلَنا ِديِنَنا نـُْقَصانُ  َوَما: قـُْلنَ  " ِإْحَداُكنَّ 
  . الحديث.

ْن تَْرَضْوَن ِمَن َواْستَْشِھُدوا َشِھيَدْيِن ِمْن ِرَجالُِكْم فَإِْن لَْم يَُكونَا َرُجلَْيِن فََرجُ    :هللا ول ق -2 ٌل َواْمَرأَتَاِن ِممَّ
َر إِْحَداھَُما اأْلُْخَرى ھََداِء أَْن تَِضلَّ إِْحَداھَُما فَتَُذكِّ   .)282البقرة ( الشُّ

  الرد على الشبھة •

ندفع  واآلن ،الذي معنا  جزء من الحديثِ  ھافيف )ودين عقلٍ  ناقصاتِ  (على شبھةِ  بق أن قمنا بالردِ سَ  : أوالً 
 القتلِ :، مثل  الجنائيةِ  ال تشھد في الجرائمِ  المرأةَ إن  :أقول ، -هومددِ  بحول هللاِ  -التي معنا  ةَ الشبھ

عليھا  ولفطرتھا التي فطرھا هللاُ  ،ا لطبيعتھا حمد له نظرً وھذا يُ ، من ذلك  اإلسالمُ  أعفاھافقد ... واالغتصابِ 
ألفاظ  المحكمةِ  خلِ اا يكون في دفأحيانً  ،والسفاحين القتلة  بجانبِ وتجلس  إلى المحاكمِ  تذھبَ ؛أعفاھا من أن 

ھا ، فحفظ  طبيعتِ  بسببِ  اال تحتملھ من الخصوِم◌ِ  تھديداتٍ  ىإل الشاھدةِ  لمرأةِ با األمر ا يصلوأحيانً ، بذيئة 
نه أ وبالمتھمِ  ھااإلسالم  ب كذلك  من رحمةِ . الذي فيه مشقة لھا   ملَ وخفف عنھا ھذا الحِ ، ھا عاطفتَ  اإلسالمُ 

يھا تضع يدھا على عينِ  إذا رأت جريمةً  النساءِ  ألن أغلبَ ؛ في الجنايات وغيرھا  من الشھادةِ  أعفاھاقد 
ال  أو،  بالضبطِ  ال تتذكر الحادثةَ  ئلت عن الواقعةِ غشى عليھا فإذا سُ أو يُ ،  ىأو تتوار،  التوترِ  بسببِ 
  . بالكلية بخالف الرجلِ  اتتذكرھ

لشھادةَ على لطلبت المحكمةُ زوجتِك  لو ما ھو  شعورك: ھو سؤاالً  الحديثِ المعترضين على  أحدَ وأسأل 
   ؟....ھاھا وجنينِ ؟ وماذا لو كانت زوجتك ُحبلى ھل خوفھا يؤثر على صحتِ  جريمِة قتلٍ 

  ). 14 الملك( أاََل يَْعلَُم َمْن َخلََق َوھَُو اللَِّطيُف اْلَخبِيُر   :  هأقول ما قال

نا العلة الجرائم الجنائية كما بيّ  غلبِ أكما ھو الحال في  من الشھادةِ  المرأة  عفى فيھاتُ  الً أحوھناك إن  : ثانيًا
 شھادةِ كما ھو الحال  الرجلِ  شھادةِ  مثل  القضايافي بعض قاطعة تھا بمفردھا شھادا تكون ا ، وأحيانً نفً آ

 يقذف حينما؛  التي تكون بين الزوجين ھذه الشھادة في مساوية للرجلِ  المرأةَ  أن القرآنُ ن فقد بيّ  اللعان؛
 َولَمْ  أَْزَواَجھُمْ  يَْرُمونَ  َوالَِّذينَ   :؛ يقول  تشھد المرأةُ لنفسھا قولِه، على شھود معه وليس هتَ زوج جُ زوال

ِ  َشھَاَداتٍ  أَْربَعُ  أََحِدِھمْ  فََشھَاَدةُ  أَْنفُُسھُمْ  إاِلَّ  ُشھََداءُ  لَھُمْ  يَُكنْ  َّ اِدقِينَ  ِمنَ لَ  إِنَّهُ  بِا ِ  لَْعنَتَ  أَنَّ  َواْلَخاِمَسةُ ) 6( الصَّ  هللاَّ
ِ  َشھَاَداتٍ  أَْربَعَ  تَْشھَدَ  أَنْ  اْلَعَذابَ  َعْنھَا َويَْدَرأُ ) 7( اْلَكاِذبِينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َعلَْيهِ  َّ ) 8( اْلَكاِذبِينَ  لَِمنَ  إِنَّهُ  بِا

ِ  َغَضبَ  أَنَّ  َواْلَخاِمَسةَ  اِدقِينَ  ِمنَ  َكانَ  إِنْ  َعلَْيھَا هللاَّ ِ  فَْضلُ  َولَْواَل ) 9( الصَّ َ  َوأَنَّ  َوَرْحَمتُهُ  َعلَْيُكمْ  هللاَّ ابٌ  هللاَّ  تَوَّ
   .)النور(  )10( َحِكيمٌ 

 عِ الرضا :مثل  ، كما ھو الحال في القضايا التي تتعلق بالمرأةِ  الرجلِ  على شھادةِ تھا تقدم شھاد اوأحيانً   
ولم  ،ھانفسِ ل شھدت  الرضاعِ  في الواحدة المرأةِ  شھادةَ  لبِ قَ   النبيَّ  فيه أن ، واحدٍ  دليلٍ كتفي با ...والوالدةِ 

 ُعْقَبةَ  َعنْ   4714برقم ) اْلُمْرِضَعةِ  َشَهاَدةِ  ( بَاب) النَِّكاحِ  ( ِكَتابصحيح البخاري   ؛ ثبت ذلك يف الرجلِ  شھادةَ   يقبل
 بِْنتَ  ُفَالنَةَ  تـََزوَّْجتُ : فـَُقْلتُ    النَِّيبَّ  فَأَتـَْيتُ  َأْرَضْعُتُكَما :فـََقاَلتْ  َسْوَداءُ  اْمَرَأةٌ  َفَجاَءتْـَنا َأةً اْمرَ  تـََزوَّْجتُ  :قالَ   اْحلَاِرثِ  ْبنِ 

 َكاِذبَةٌ  ِإنـََّها: قـُْلتُ  َوْجِههِ  ِقَبلِ  ِمنْ  ُتهُ فَأَتـَيْ  َعينِّ  فََأْعَرضَ  َكاِذبَةٌ  َوِهيَ  َأْرَضْعُتُكَما َقدْ  ِإينِّ  :ِيل  فـََقاَلتْ  َسْوَداءُ  اْمَرَأةٌ  َفَجاَءتْـَنا ُفَالنٍ 
َا َكْيفَ :"  قَالَ    .َأيُّوبَ  َحيِْكي َواْلُوْسَطى السَّبَّابَةِ  بِِإْصبَـَعْيهِ  ِإْمسَاِعيلُ  َوَأَشارَ "  َعْنكَ  َدْعَها َأْرَضَعْتُكَما َقدْ  أَنـََّها َزَعَمتْ  َوَقدْ  ِ
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 560ص(شبھات المستشرقين  حقائق اإلسالم في مواجھةِ  في كتابِ أجاب الدكتور محمد عمارة   : ثالثًا

   :بما يلي) الطبعة الرابعة
 إن: مثيروھا يقول التي.. المرأة شھادة من اإلسالم موقف حول تثار التي والزائفة الثانية الشبھة أما 

 ذلك على تدلينمس ، الرجل شھادة نصف شھادتھا جعل عندما وذلك ، إنسان نصف المرأة جعل قد اإلسالم
َھا َيا  :البقرة سورة بآية  ِباْلَعْدلِ  َكاِتبٌ  َبْيَنُكمْ  َوْلَيْكُتبْ  َفاْكُتُبوهُ  ُمَسّمًى أََجلٍ  إَِلى ِبَدْينٍ  َتَداَيْنُتمْ  إَِذا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيُّ
ُ  َعلََّمهُ  َكَما َيْكُتبَ  أَنْ  َكاِتبٌ  َيأْبَ  َواَل   َشْيًئا ِمْنهُ  َيْبَخسْ  َواَل  َربَّهُ  هللاََّ  َوْلَيتَّقِ  اْلَحقُّ  َعَلْيهِ  الَِّذي َوْلُيْملِلِ  َفْلَيْكُتبْ  هللاَّ
 َواْسَتْشِھُدوا ِباْلَعْدلِ  َولِيُّهُ  َفْلُيْملِلْ  ُھوَ  ُيِملَّ  أَنْ  َيْسَتِطيعُ  اَل  أَوْ  َضِعيًفا أَوْ  َسفِيًھا اْلَحقُّ  َعَلْيهِ  الَِّذي َكانَ  َفإِنْ 

َھَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِممَّنْ  َواْمَرأََتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجَلْينِ  َيُكوَنا َلمْ  َفإِنْ  َجالُِكمْ رِ  ِمنْ  َشِھيَدْينِ   إِْحَداُھَما َتِضلَّ  أَنْ  الشُّ
َھَداءُ  َيأْبَ  َواَل  اأْلُْخَرى إِْحَداُھَما َفُتَذكِّرَ   َذلُِكمْ  أََجلِهِ  إَِلى َكِبيًرا أَوْ  َصِغيًرا َتْكُتُبوهُ  أَنْ  َتْسأَُموا َواَل  ُدُعوا َما إَِذا الشُّ
َھاَدةِ  َوأَْقَومُ  هللاَِّ  ِعْندَ  أَْقَسطُ   َعَلْيُكمْ  َفَلْيسَ  َبْيَنُكمْ  ُتِديُروَنَھا َحاِضَرةً  ِتَجاَرةً  َتُكونَ  أَنْ  إاِلَّ  َتْرَتاُبوا أاَلَّ  َوأَْدَنى لِلشَّ
قُوا ِبُكمْ  فُُسوقٌ  َفإِنَّهُ  َتْفَعلُوا َوإِنْ  َشِھيدٌ  َواَل  َكاِتبٌ  ُيَضارَّ  َواَل  َتَباَيْعُتمْ  إَِذا َوأَْشِھُدوا َتْكُتُبوَھا أاَلَّ  ُجَناحٌ   هللاََّ  َواتَّ

ُ  َوُيَعلُِّمُكمُ  ُ  هللاَّ   .) 282( َعلِيمٌ  َشْيءٍ  ِبُكلِّ  َوهللاَّ
 صفالن على شھادتھا بجعل ، المرأة أھليةِ  من انتقص قد اإلسالم أن مثيروھا حسب التي الشبھة ومصدر

"  اإلشھاد"  وبين"  الشھادة"  بين الخلط ھو  َواْمَرأََتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجَلْينِ  َيُكوَنا َلمْ  َفإِنْ  : الرجل شھادة من
 على المؤسس العدل اكتشافِ  في القضاء عليھا يعتمد التي فالشھادة.. الكريمة اآلية ھذه عنه تتحدث الذي
 ، كذبھا أو لصدقھا معياًرا األنوثة أو الذكورة من تتخذ ال ، مالخصو دعاوى ثنايا من واستخالصه ، البينة
 جنس نالنظر ع بصرف الشھادة لصدق القاضي اطمئنان تحقق معيارھا وإنما.. رفضھا أو قبولھا ثم ومن

 ظھور إلى ضميره اطمأن إذا فالقاضي.. الشھود عدد عن النظر وبصرف ، أنثى أو كان ذكًرا ، الشاھد
 أو ، ورجلين امرأة أو ، وامرأتين رجل أو ، وامرأة رجل أو ، امرأتين أو ، رجلين شھادة يعتمد أن البينة
 له تقدمه ما على بناءً  القضاء يحكم التي الشھادة في األنوثة أو للذكورة أثر وال.. واحدة امرأة أو واحد رجل
  ..البينات من
 َواْمَرأََتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجَلْينِ  َيُكوَنا َلمْ  َفإِنْ  ِرَجالُِكمْ  ِمنْ  ْينِ َشِھيدَ  َواْسَتْشِھُدوا : قالت والتي ، البقرة سورة آية أما

َھَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِممَّنْ  " غير آخر أمر عن تتحدث فإنھا  اأْلُْخَرى إِْحَداُھَما َفُتَذكِّرَ  إِْحَداُھَما َتِضلَّ  أَنْ  الشُّ
 على الحفاظ من لالستيثاق الدين صاحب به يقوم يالذ"  اإلشھاد"  عن تتحدث.. القضاء أمام"  الشھادة
 موجھة - اآلية -  فھي.. المتنازعين بين حكمه في القاضي عليھا يعتمد التي"  الشھادة"  عن وليس ، َدْينه

 حق صاحب كل إلى تتوجه ال اآلية ھذه إن بل.. النزاع في الحاكم القاضي إلى وليس الدَّْين الحق لصاحب
 توجھت وإنما.. الدَّْين حاالت كل في الشھود وعدد اإلشھاد مستويات من اشترطت ما تشترط وال َدْين

 مالبسات لھا ، الديون من خاصة حاالت وفى ، خاص دائن إلى واإلرشاد النصح فقط واإلرشاد بالنصح
 ويحرم. الكاتب عدالة من والبد.. كتابته من والبد.. مسمى أجل إلى دين فھو.. اآلية عليھا نصت خاصة
 واإلشھاد.. بالعدل وليه فليملل يستطع لم وإن.. الحق عليه الذي إمالء من والبد..الكتابة عن الكاتب امتناع

 ترضى ممن الشھود يكون وأن.. المؤمنين من وامرأتين رجل أو.. المؤمنين من رجلين من يكون أن بد ال
 التجارة في بمطلوبة روطالش ھذه وليست.. الشھادة عن الشھود امتناع يصح وال.. الجماعة عنھم

.. األقوم و األقسط الوضع اإلشھاد من المستوى ھذا في ترى اآلية إن ثم ..المبايعات في وال.. الحاضرة
"  عن تتحدث إنما اآلية ھذه أن حقيقة الحقيقة ھذه فقه ولقد ..القسط من األدنى المستوى ينفى ال وذلك

 المواصفات ذي الدَّْين لصاحب وإرشاد نصيحة إنھاو.. الشھادة عن وليس ، خاص َدْين في" اإلشھاد
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ً  وليست الخاصة والمالبسات ً  تشريعا  العلماء ذلك فقه.. المنازعات في الحاكم القاضي إلى موجھا
  ..المجتھدون

 نصيحة ھي واحد رجل شھادة تعدل المرأتين شھادة تجعل التي البقرة سورة آية في ، اإلشھاد فطرق
 لطرق والجامع القاضي الحاكم إلى الموجه التشريع وليست.. - الخاصة الطبيعة يذ الدَّين لصاحب وإرشاد

ً  وھى.. والبينات الشھادات  البينات في العام التشريع وليست ، ومالبساته مواصفاته له بَدْين خاصة أيضا
  ..القضاة به فيحكم العدل تُظھر التي
 ثم ومن ، المرأة نسيان أن البقرة سورة آية عنه تحدثت الذي اإلشھاد عن حديثه في تيمية ابن ذكر لقد بل

 كل في جبلة وال طبًعا ليس  اأْلُْخَرى إِْحَداُھَما َفُتَذكِّرَ  إِْحَداُھَما َتِضلَّ  أَنْ   تذكرھا أخرى إلى حاجتھا
 لحقهي مما أنه :أي ، والمران بالخبرة عالقة له أمر ھو وإنما.. الشھادات أنواع كل في حتًما وليس ، النساء
 :تعالى قوله:  - تعالى هللا رحمه -  ، تيمية ابن شيخنا قال"  :فقال القيم ابن عنه ذلك وحكى.. والتغيير التطور
  َْھَداءِ  ِمنَ  َتْرَضْونَ  ِممَّنْ  َواْمَرأََتانِ  َفَرُجلٌ  َرُجَلْينِ  َيُكوَنا َلمْ  َفإِن  إِْحَداُھَما َفُتَذكِّرَ  إِْحَداُھَما َتِضلَّ  أَنْ  الشُّ
 إذا ، لألخرى إحداھما إلذكار ھو إنما واحد رجل مكان امرأتين استشھاد أن على دليل فيه  أْلُْخَرىا

 ال الشھادات من كان فما.. الضبط وعدم النسيان وھو ، العادة في الضالل فيه فيما يكون إنما وھذا ، ضلت
 أن الدَّْين لصاحب يجوز ، إلشھادا في فحتى.." الرجل نصف على فيه تكن لم العادة في الضالل فيه يُخافُ 
 توافر عند وذلك ، امرأتين أو ، وامرأة رجل بإشھاد البقرة سورة آية وإرشاد نصيحة وفق َدينه يحفظ
ً  شھادتھا ليست اإلشھاد ھذا في فھي.. اإلشھاد موضوع في للمرأة الخبرة  شھادة من النصف على دائما
  ..الرجل
 ليست المرأة بأن ، الواحد الرجل شھادة تعدالن الحالة ھذه في رأتينالم شھادة كون حكمة تيمية ابن وعلل
 كانت ، وعاداتھا وممارساتھا خبراتھا تطورت إذا لكن.. المعامالت ھذه وأنواع مجالس عادة يتحمل مما

   أھـ بتصرف....الرجل لشھادة مساوية والديون الحقوق حفظ على اإلشھاد في حتى شھادتھا
  

وإذا ولدت أنثى  ! أسبوع ةمد تكون نجسةً  االتي تلد ذكرً  جد أن المرأةَ يالمقدس  الكتابِ في  الناظرَ  إن : رابًعا
ذُ إوبالتالي ف ...أسبوعين مدة  تكون نجسة  ذكر من ، ادتھالو ن المالحظ أن نجاسة األنثى ضعف نجاسة ال

دة الطمث  و ،رالذكوتضع أنثي  نجاستھا  ضعف المرأة التي تحمل وتضع  تكما أن المراة التي حمل في م
  !! المولدةنصف نجاسة األنثى  دولوذكر المخر نجاسة الآوبمعنى !! أيضا

  !؟ المعترضينالتي تعتقد بعقيدة  رضي المرأةَ ھل ھذا يُ :وأتساءل 
بُّ ُموَسى قَائاِلً 1عدد  12إصحاح َ◌االَِّويِّين َ  َ سفرفي  ما ذكرتُ  نجدُ   َرا«2: َوَكلََّم الرَّ ائاِلً َكلِّْم بَنِي إِْس إَِذا : ئِيَل قَ

ةً . َحبِلَِت اْمَرأَةٌ َوَولََدْت َذَكًرا، تَُكوُن نَِجَسةً َسْبَعةَ أَيَّامٍ  اِمِن 3. َكَما فِي أَيَّاِم طَْمِث ِعلَّتِھَا تَُكوُن نَِجَس ْوِم الثَّ ي اْليَ َوفِ
اثُمَّ تُقِيُم ثاَلَثَةً َوثاَلَثِيَن يَْوًما ف4ِ. يُْختَُن لَْحُم ُغْرلَتِهِ  ِدِس الَ . ي َدِم تَْطِھيِرھَ ى اْلَمْق ، َوإِلَ سَّ دٍَّس الَ تََم ْيٍء ُمقَ لَّ َش ُك

تِّيَن . َوإِْن َولََدْت أُْنثَى، تَُكوُن نَِجَسةً أُْسبُوَعْيِن َكَما فِي طَْمثِھَا5. تَِجْئ َحتَّى تَْكُمَل أَيَّاُم تَْطِھيِرھَا تَّةً َوِس يُم ِس مَّ تُقِ ثُ
  !ال تعليق  .ْطِھيِرھَايَْوًما فِي َدِم تَ 

                                              
  
  
  

  ! الزوجات عددينبيٌّ                                               
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ثر كُ  بين زوجاتٍ  عَ مَ ما ھذا النبي الذي جَ  :فقالوا ،  للنبيِّ  ھا شبھة تعدد الزوجاتِ والتي أثار  من الشبھاتِ 

 وحاشاه ذلك -بالدنيا   هللاِ  رسولِ  إلثبات ولعِ    النَّبِيِّ  نساءِ  بكثرةِ   ونيستشھد .... ةزوج عشرة ياثنت
-   
 الرد على الشبھة •
  

، السابقين  األنبياءِ  كثير من  أشبه به حالٌ ألنه  ؛ قطٌ  بشبھةٍ  تليس كثرة نسائه و هزوجات تعددَ  إن: أوالً 
يَّةً  َولَقَْد أَْرَسْلنَا ُرُسالً  :  قال   . )38الرعد( مِّن قَْبلَِك َوَجَعْلنَا لَھُْم أَْزَواجاً َوُذرِّ

وه ملا ونزل:الجاللين جاء في تفسيرِ    أوالداً } َوُذرِّيَّةً  أزواجا َهلُمْ  َوَجَعْلَنا قـَْبِلكَ  ّمن ُرُسالً  َأْرَسْلَنا َوَلَقدْ { النساء بكثرة عريَّ
  أھـ .مثلهم وأنت

 من الكتابِ  -  ن شاء هللاُ إ-يعددون الزوجات كما سيتقدم معنا  والرسل األنبياءِ ب فھذا حال أغل وبالتالي  
  .المقدس
 المعترضين نلمح من سؤالكما   وحبه للدنيا، ه بھن ولعِ  لزوجات ھل من أجلِ ا  لماذا عدد النبيُّ  : إن قيل

  ؟ 
، فزواجه لم يكن   عترضونه المصوريكانت لحكمة أبعد و أعمق مما   لنَّبِيِّ ل زوجاتال عددت نإ:  ◌ُ قلت

لكان ذلك في شبابه ؛ الشھوات فقط  وإشباعلغرض دنيوي فحسب ، و لو كان دافع الزواج لحاجة الجسد 
من خديجة و عمره خمس و عشرون سنة ، و ھي تكبره بخمس عشرة سنة  هللا  ، فقد تزوج رسولُ أولى 

 ھذا يدل على قمةِ ، فولم ينساھا مع مرور األيام ، اھوكان يذكر فضائل، أن توفيت  ىمعه وحدھا إل، و بقيت 
َها اللَّهُ  َرِضيَ - َعاِئَشةَ  َعنْ   23719 حمد برقمأذلك في مسند  ثبت ا؛ لھ  هوفائِ   ذََكرَ  ِإَذا  النَِّيبُّ  َكانَ   :قَاَلتْ  - َعنـْ

َها أَثـَْىن  َخِدَجيةَ  َا  اللَّهُ  أَْبَدَلكَ  َقدْ  الشِّْدقِ  َمحَْراءَ  َتْذُكُرَها َما َأْكثـَرَ  َما ُقْلتُ فَـ  يـَْوًما َفِغْرتُ  :قَاَلتْ  الثـََّناءَ  فََأْحَسنَ  َعَليـْ ًرا ِ  َخيـْ
َها ًرا  اللَّهُ  أَْبَدَلِين  َما :"قَالَ  ِمنـْ َها َخيـْ قـَْتِين  النَّاسُ  ِيب  َكَفرَ  ِإذْ  ِيب  آَمَنتْ  َقدْ  ِمنـْ َبِين  ِإذْ  َوَصدَّ  َحَرَمِين  ِإذْ  اِمبَاهلَِ  َوَواَسْتِين  النَّاسُ  َكذَّ

 يف حسن سند وهذا صحيح حديث:  األرنؤوط شعيب تعليق ." النَِّساءِ  َأْوَالدَ  َحَرَمِين  ِإذْ  َوَلَدَها  اللَّهُ  َوَرزََقِين  النَّاسُ 
  .املتابعات

 تزوجعائشة بنت الصديق ثم بقية أزواجه ، و قد ثم سنين تزوج من سودة بنت زمعة  ھا بثالثِ ثم بعد وفاتِ 
دا ؛ وعمره ثالث و خمسون سنة،  و سودةَ  ن عائشةَ م ات ع ع أزواجه ثيب د كانت جمي فكانت  عائشةَ  و ق

 .  -جميعا  عنھن رضي هللاُ  -أصغرھن  كانتو، ه البكر الوحيدة في نسائِ 

يھن من ال يُ  أن ةِ كتب السير قراءةِ  من خاللِ  ونالحظ ا رغب بزواجِ ف رِ ؛ ھ نِ  لكب يھن من س ھا كسودة ، و ف
  ...  .ةت األربعين كأم سلمقارب

ه رادُ ف وعلي ان الم و ك ھوة  ل زواج الجري وراء الش ن ال وى ، م ع الھ ير م تمتاع ، أو الس رد االس أو مج
زوج  الشباب ال في سن الشيخوخة سنِ  في  لتزوج المعترضون ؛دعى اوحب الدنيا كما  ،بالنساء ، ولت

  ؛ ه  أعرف الناس بطرق االستمتاع بالزوجة مع العلم بأن ...األبكار الشابات ال األرامل المسنات
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 ِبْكـًرا تـََزوَّْجـتَ  َهـلْ  :"عبـد اهللا بـنَ  برَ جـا سـأل أنه   2745 البخاري يف صحيحه برقم الذي رواه في الحديثِ  نجد ذلك
   ." ُبكَ َوُتَالعِ  ُتَالِعبُـَها ِبْكًرا تـََزوَّْجتَ  َهالَّ  :"فـََقالَ   ثـَيًِّبا تـََزوَّْجتُ :  فقال" ثـَيًِّبا َأمْ 

أن  عقلفھل يُ  ..وسبيل الشھوة، االستمتاع  يعرف طريقَ   حيث إنه ؛أشار عليه بتزوج البكر   فالرسول
االستمتاع  ويترك سن الصبا إذا كان غرضه، الشيخوخة  ويتزوج في سنِ ، يتزوج األرامل ويترك األبكار 

  ! والشھوة؟

   لزوجات ؟لالحكمة من تعدده  ما: إن قيل:  ثانيًا

شبھات  كتابجاء في فقد ؛ ، والحكمة منه  للزوجات  ا كثيرة لتعددهذكر أھل العلم أسبابً : ◌ُ لتق
   :قال -  حفظه هللاُ  -  رلدكتور منقذ السقال  النصارى حول اإلسالم

  : ئهواليت جيملها أنه بتعدد نسا  اإلسالم حكمة تعدد زوجات النيبِّ  و قد أوضح علماءُ 

كما أن إطالع . لباطنة ، فيزداد ظهور صدقه و ينتفي ما يرميه به املشركون من سحر و سواهيكثر مشاهدة أحواله ا - 1 
هؤالء على أحواله الباطنة و كماالته تظهر قيمته إذا علمنا أن منهن أم حبيبة و صفية ، و كلتامها يومئذ ابنتا عدويه ، فلو مل 

ما  قَ ، و قد حتقَ ه ا منُ اخللق إمياناً و أحسنهم أخالقاً لنفرتَ  يكن أكملِ  َها اللَّهُ  َرِضيَ  -خالفه يف حيا   .- َعنـْ

م له ، و  - 2 م بذلك إىل اإلسالم ، كما يكثر بذلك عشريته من جهة نسائه تلتتشرف به قبائل العرب مبصاهر تألف قلو
رية بنت احلارث فتزداد أعوانه على عدوه ، و يدرك هذا من عرف أمهية املصاهرة عند العرب ، و قد كان زواجه جبوي

  .املصطلقية سبباً يف إسالم قومها

ه منه و من أحواله ما يبلغنه إىل سائر ؤ و من حكم تعدد نسائه أن يكثر نقلة أحوال النساء إليه كما أن يتعلم نسا - 3
  .النساء من أحكام خاصة بالنساء و يستحى من سؤاله عنها

ن ضرورة التشريع كما سيأيت تفصيله يف قصة زواج زين - 4 ب ، و أيضاً ليقتدي به رجال أمته يف العدل بني النساء على كثر
ن عن أمر آخر ت  ه معيل هلا على كثرة أعبائه وواجبا تيف إعالة من ال -عليه السالم -، كما يقتدى به  هو عدم االنشغال 

  .  عليه 

ن، و مجع بينهن مل تكن هؤال: " حني قال " ه اخلاصة حممد يف حياتِ " و قد أنصف نظمي لوقا يف كتابه  ء زوجاته اللوايت بىن 
ا أدخل يف باب الرمحة و إقالة العثار و  واحدة منهن هدف اشتهاء كما يزعمون، و ما من واحدة منهن إال كان زواجه 

ا باملصاهرة  هي ضريبة  حديثة عهد بالدين اجلديد ، -بعد -و هي، املواساة الكرمية ، أو لكسب مودة القبائل و تأليف قلو
و ما كان من اهلني على رسول قائد جيش و حاكم دولة حماربة أن يزيد أعباءه مبا .. واجبة إذن أو ضريبة مكانة و زعامة
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واجب …واجب الدعوة أو واجب النخوة: و لكنه الواجب …يكون يف بيت كثري النساء من خالفات على صغائر األمور
تعرض  اً ، فرأينا من يعضلها أن جتد زوجاً ال ترعى احلشمة و تذهب للرسول أقدم البعض على استغالله استغالًال منكر 

و يسكت حمرجاً ال يريد أن جيرح كرامة تلك املرأة اجملرتئة عسى أن تنصرف …عليه نفسها متطاولة إىل شرف أمومة املؤمنني
أن أحد أصحابه جعل نفسه فداء للرسول يف  عنه و هو يعلم قبوله الزواج من مثلها سيفتح عليه بابًا ال قبل له به ، و لوال

   أھـ.…إما التورط يف القبول أو اجملاهرة بالرفض الصريح: ذلك الزواج باهلبة ، ألوذي يف حيائه بإحدى خطتني 

لما تزوج من  ؛مرة واحدة  إاللم يتزوج  فمحمد  ، وجزُ  و تزوجبين كلمتي  ھناك فرقٌ  : ھامة ملحوظة
ُ  َرِضيَ  -خديجة    .ھو الذي زوجھن إياه  أن هللاَ  :أي؛ ه زوجاتِ  وج من بقيةِ وزُ ، - َعْنھَا هللاَّ

  ؟ كشأن بقية المسلمين كما أمر القرآن أربع زوجات فقطب  النبيُّ لماذا لم يلتزم  :إن قيل:  اثالثً 
يُّ فإذا طلق  ،وحدة دون غيره من المسلمين  بالنبيِّ ألن ھذا األمر خاص  :◌ُ قلت  ه و  النب تمسك زوجات

أيبأربع منھن فقط  ال يستطيع غيره من المسلمين أن يتزوج  نھن  واحدةٍ  ب ا  ؛م رأة أيأم لمة أخرى  ام مس
زوج ا زوجُ ھن طلقإمن غير أمھات المؤمنين فلھا  ره  رجلٍ بھا وقضت عدتھا أن تت ق ، غي إن طل الي ف وبالت

ات أربعة منھنبعضھن وأبقى  النبيُّ  ول! فقد ظلم المطلق ا : يق انَ  َوَم مْ  َك ْؤُذوا أَنْ  لَُك ولَ  تُ ِ  َرُس  أَنْ  َواَل  هللاَّ
ِ  ِعْندَ  َكانَ  َذلُِكمْ  إِنَّ  أَبًَدا بَْعِدهِ  ِمنْ  أَْزَواَجهُ  تَْنِكُحوا   ).األحزاب( )53( َعِظيًما هللاَّ

ز هللاِ  له أن يتزوج ويطلق بقدرِ  مسلمٍ  ثم إن لكلِّ   ه ويت ق بعض زوجات ه أن يطل وج ،أما النبي فال يحق ل
 َملََكتْ  َما إاِلَّ  ُحْسنُھُنَّ  أَْعَجبَكَ  َولَوْ  أَْزَواجٍ  ِمنْ  بِِھنَّ  تَبَدَّلَ  أَنْ  َواَل  بَْعدُ  ِمنْ  النَِّساءُ  لَكَ  يَِحلُّ  اَل :بأخريات؛ يقول

ُ  َوَكانَ  يَِمينُكَ     ).األحزاب( )52( َرقِيبًا َشْيءٍ  ُكلِّ  َعلَى هللاَّ

ةً   : قال  أن هللاَ  تُ أسلف : ارابعً  يَّ اً َوُذرِّ ْم أَْزَواج ا لَھُ َك َوَجَعْلنَ ن قَْبلِ ْلنَا ُرُسالً مِّ .   )38الرعد( َولَقَْد أَْرَس
ين جاء في تفسيرِ و وه ملـا ونـزل  : الجالل }  َوُذرِّيـَّةً  أزواجـا َهلُـمْ  َوَجَعْلنَـا قـَْبِلـكَ  ّمـن ُرُسـالً  َأْرَسـْلَنا َوَلَقـدْ {  النسـاء بكثـرة عـريَّ

   ـأھ .مثلهم نتوأ أوالداً 

  نساءِ  تعددِ  يحكي عن ، فھوالمعترضون المقدس الذي يؤمن به في الكتابِ إن ھذا ثابت :  ◌ُ قلت
  :كما يلي وملوك  األنبياءِ  
 :بخالف عدد السراري ھن  مثالث زوجات إلبراھي -1 
 .)12 /20سفر التكوين ( سارة زوجته وأخته ألبيه   -1
 .)  15/ 16سفر التكوين (ھاجر   -2

سفر التكوين (سنة راجع  86إسماعيل وعمره  سنة ، أنجب 85و كان عمر إبراھيم عندما تزوج ھاجر 
سنة فقد أُعِطيت لسارة من ضمن  30إلى  25وكان عمر ھاجر عندما تزوجھا إبراھيم حوالي ). 16/ 16

متوسط عمرھا ف. سنوات ھي مدة إقامته في أرض كنعان ھدايا فرعون له وتزوجھا بعد ھذا الموعد بعشر
 .سنة 20 - 15عندما أُھِديت لسارة بين 

  .سنة 60و  55وبذلك يكون الفرق في العمر بين إبراھيم وھاجر بين 
 .حين تزجھا  -رضي هللا عنھا - وعائشة   على من طعن في فارق العمر بين النبيِّ  اوذلك ردً 

 .اِھيُم َفأََخَذ َزْوَجًة اْسُمَھا َقُطوَرةُ َوَعاَد إِْبرَ 1 عدد 25سفر التكوين إصحاح ، وذلك في   قطورة -3
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ا 6 عدد 25اإلصحاح أن إلبراھيم  سراري غير الزوجات الثالث ، وذلك  في  سفر التكوينويذكر  -4 َوأَمَّ
َراِريِّ اللََّواِتي َكاَنْت إلِْبَراِھيَم َفأَْعَطاُھْم إِْبَراِھيُم َعَطاَيا، َوَصَرَفُھْم َعْن إِْسَحا َق اْبِنِه َشْرًقا إَِلى أَْرِض َبُنو السَّ

  .اْلَمْشِرِق، َوُھَو َبْعُد َحيٌّ 

  :ھن  يعقوبلأربع زوجات  - 2

 بلھة زلفة ،،  راحيل  ،ليئة  
  .قد جمع أربع زوجات في وقٍت واحدٍ  وبذلك يكون يعقوب 

 :ھن زوجتان  لموسى  -3
 )22-11/ 2سفر الخروج ( صفورة   -1
  . ) 15-1/ 12سفر العدد ( التسعين امرأة كوشية وھو في سن   -2

إَِذا أََخَذ «1عدد 24اإلصحاحوذلك في ،  بإباحة الطالق والتعدد  أمر الرب لموسى سفر التثنيةيذكر و
بَ  ْيٍء، َوَكَت َب َش ا َعْي َد فِيَھ ُه َوَج َج ِبَھا، َفإِْن َلْم َتِجْد ِنْعَمًة فِي َعْيَنْيِه ألَنَّ الَق لَ  َرُجلٌ اْمَرأًَة َوَتَزوَّ اَب َط ا ِكَت َھ

ِه،  ْن َبْيِت ا ِم َر، 2َوَدَفَعُه إَِلى َيِدَھا َوأَْطَلَقَھ ل آَخ اَرْت لَِرُج ْت َوَص ِه َذَھَب ْن َبْيِت ْت ِم ى َخَرَج َھا 3َوَمَت إِْن أَْبَغَض َف
ْن َبيْ  ا ِم ِدَھا َوأَْطَلَقَھ ُجلُ األَِخيُر َوَكَتَب َلَھا ِكَتاَب َطالَق َوَدَفَعُه إَِلى َي ِذي الرَّ ُر الَّ لُ األَِخي ُج اَت الرَّ ِه، أَْو إَِذا َم ِت

َخَذَھا َلُه َزْوَجًة،  َستْ 4اتَّ َد أَْن َتَنجَّ ًة َبْع ُه َزْوَج يَر َل لُ الَِّذي َطلََّقَھا أَْن َيُعوَد َيأُْخُذَھا لَِتِص . الَ َيْقِدُر َزْوُجَھا األَوَّ
بِّ  بُّ إِلُھَك َنِصيًبا َفالَ َتْجلِبْ . ألَنَّ ذلَِك ِرْجٌس َلَدى الرَّ ًة َعَلى األَْرِض الَِّتي ُيْعِطيَك الرَّ لٌ «5 .َخِطيَّ َخَذ َرُج إَِذا اتَّ

ا ُه . اْمَرأًَة َجِديَدًة، َفالَ َيْخُرْج فِي اْلُجْنِد، َوالَ ُيْحَملْ َعَلْيِه أَْمٌر مَّ ا َيُكوُن فِي َبْيِتِه َسَنًة َواِحَدًة، َوَيُسرُّ اْمَرأََت ُحّرً
 .ي أََخَذَھاالَّتِ 

 
 َوَكانَ 30عدد 8سفر القضاة إصحاح ، وذلك في  جدعون بخالف  عدد السراري زوجاٌت ُكثر للنبيِّ  -4

ُه َكاَنْت َلُه ِنَساٌء َكِثيَراتٌ  ُتُه الَّتِي فِي َشِكيَم َوَلَدْت 31. لِِجْدُعوَن َسْبُعوَن َوَلًدا َخاِرُجوَن ِمْن ُصْلِبِه، ألَنَّ يَّ َوُسرِّ
اهُ أَِبيَمالِكَ َلُه ھِ    .َي أَْيًضا اْبًنا َفَسمَّ

   :ھن  ھوشع زوجتين للنبيِّ  - 5

لَ 2عدد 1سفر ھوشع إصحاح ، وذلك في  ُجوَمَر ِبْنَت ِدْبالَِيمَ  -1 بُّ  أَوَّ بُّ ُھوَشَع، َقالَ الرَّ َما َكلََّم الرَّ
بَّ اْذَھْب ُخْذ لَِنْفِسَك اْمَرأََة ِزًنى َوأَْوالََد ِزًنى«: لُِھوَشعَ  َفَذَھَب 3. »، ألَنَّ األَْرَض َقْد َزَنْت ِزًنى َتاِرَكًة الرَّ

  .َوأََخَذ ُجوَمَر ِبْنَت ِدْبالَِيَم، َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت َلُه اْبًنا

بُّ لِي1عدد 3سفر ھوشع إصحاح الثانية يقول عنھا  -2 اْذَھْب أَْيًضا أَْحِبِب اْمَرأًَة َحِبيَبَة «: َوَقالَ الرَّ
بِّ لَِبِني إِْسَراِئيلَ َوُھْم ُمْلَتفُِتوَن إِلَى آلَِھٍة أُْخَرى َوُمِحبُّوَن ألَْقَراِص الزَّ  َصاِحبٍ  ِة الرَّ . »ِبيبِ َوَزانَِيًة، َكَمَحبَّ

ٍة َوِبُحوَمَر َوَلَثِك َشِعيرٍ 2   ....َفاْشَتَرْيُتَھا لَِنْفِسي ِبَخْمَسَة َعَشَر َشاقِلَ فِضَّ
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 :ھن   داود للنبيِّ  زوجاٌت ُكثر سراري كثر  -6
 ) .27- 20/ 18سفر صموئيل األول  ( ميكال ابنة شاول -1
 . )42 /25سفر صموئيل األول ( أبيجال أرملة نابال  -2
 . )43/ 25سفر صموئيل األول (اليزرعيلية  أخينوعيم -3
 . ) 5-2/ 3الثاني  سفر صموئيل(معكة ابنت تلماى ملك جشور  -4
 ) .5-2/  3اني سفر صموئيل الث( حجيث -5
 . )5-2 /3سفر صموئيل الثاني (أبيطال  -6
 . )5-2/ 3سفر صموئيل الثاني  ( عجلة7
 ) .27 /11 سفر صموئيل الثاني(بثشبع أرملة أوريا الحثي  -8
 ).4-1/ 1سفر الملوك األول (  أبيشج الشونمية -9

تراوح بين الخامسة عشر والثامنة داود أبيشج الشونمية كانت في ُعمر ي وجدير بالذكر أن زوجة نبي هللا
أن العمر بينه وبين آخر زوجة له كان :سنة ؛ أي  70و  65قد شاخ أي يتراوح عمره بين  عشر وكان داود

ُ  َرِضيَ  -وعائشة   بين النبيِّ  العمرِ  في فارقِ  على من طعنَ  وذلك رًدا. سنة 50و  45 بين  .- َعْنھَا هللاَّ
اإلصحاح ، وذلك في  سراري ُكثر وأوالد ُكثر للنبي داود  لثانيصموئيل اويذكر كاتب سفر  – 10

َداُوُد أَْيًضا َسَراِرَي َوِنَساًء ِمْن أُوُرَشلِيَم َبْعَد َمِجيِئِه ِمْن َحْبُروَن، َفُولَِد أَْيًضا لَِداُوَد َبُنوَن  َوأََخذَ 13الثامن عدد
وُع َوُشوَباُب َوَناَثاُن َوُسَلْيَماُن، : فِي أُوُرَشلِيمَ  َوھِذِه أَْسَماُء الَِّذيَن ُولُِدوا َلهُ 14. َوَبَناتٌ  َوِيْبَحاُر 15َشمُّ

   .َوأَلِيَشَمُع َوأَلِيَداُع َوأَلِيَفَلطُ 16َوأَلِيُشوُع َوَناَفُج َوَيافِيُع، 

َراِريِّ امرأة ؛  ألف -7 َداِت، َوَثالَُث ِمَئٍة ِمَن السَّ يِّ َساِء السَّ عند ( سليمان  للنبيِّ  َسْبُع ِمَئٍة ِمَن النِّ
  ) : نبيٍّ بالبعض ملك وليس 

: َوأََحبَّ اْلَملُِك ُسلَْيَماُن نَِساًء َغِريبَةً َكثِيَرةً َمَع بِْنِت فِْرَعْونَ 1عدد  11سفر الملوك األول إصحاح يذكر ذلك  
ونِيَّاٍت َوأَُدوِميَّاٍت َوِصيُدونِيَّاٍت َوِحثِّيَّاٍت  بُّ لِبَنِي إِْسَرائِيلَ  ِمنَ 2ُموآبِيَّاٍت َوَعمُّ الَ «: األَُمِم الَِّذيَن قَاَل َعْنھُُم الرَّ

. فَاْلتََصَق ُسلَْيَماُن بِھُؤالَِء بِاْلَمَحبَّةِ . »تَْدُخلُوَن إِلَْيِھْم َوھُْم الَ يَْدُخلُوَن إِلَْيُكْم، ألَنَّھُْم يُِميلُوَن قُلُوبَُكْم َوَراَء آلِھَتِِھمْ 
، فَأََمالَْت نَِساُؤهُ قَْلبَهُ َوَكانَْت لَهُ َسبْ 3 يَِّداِت، َوثاَلَُث ِمئٍَة ِمَن السََّراِريِّ   . ُع ِمئٍَة ِمَن النَِّساِء السَّ

سفر وذلك في  ،) نبيٍّ بعند البعض ملك وليس ( رحبعام للنبيِّ  ، وستين سارية  ثماني عشر امرأة -8
 ُم َمْعَكَة ِبْنَت أَْبَشالُوَم أَْكَثَر ِمْن َجِميِع ِنَساِئِه َوَسَراِريهِ َرُحْبَعا َوأََحبَّ 21عدد  11أخبار األيام الثاني إصحاح 

يَن ابْ  ًة، َوَوَلَد َثَماِنَيًة َوِعْشِريَن اْبًنا َوِستِّ يَّ يَن ُسرِّ َخَذ َثَماِنَي َعَشَرَة اْمَرأًَة َوِستِّ ُه اتَّ   .َنةً ، ألَنَّ

ه بسبب كثرة زوجات نا عن نبيِّ  النبوةِ  يسقطوا حقَ أن  للمعترضينيحُق كيف :  بعد ھذا الطرح أتساءل و
المقدس لم  مع العلم أن الكتابَ ! ؟ - بفضل هللا  -المقدس كما بينُت  الكتابِ  وھم لم يسقطوھا ألنبياءِ ، 

من النساء ؛ ألن   األنبياءِ  ننا ال نعلم كم تزوج بعضُ إ :يذكر لنا حال بعض األنبياء بتفصيل دقيق ؛ أعني
  ... ! أحياًنا المقدس لم يتحدث عن ھذا الجانبِ  الكتابَ 

  
  

  ..!نبي االسالم ا للتزوج منسقت أباھا خمرً خديجة                                            
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حيث كان أبوھا معترض على اإلسالم  ا للتزوج من نبيِّ إن زوجة نبي اإلسالم سقت أباھا خمرً : قالوا
  ؟ الكريمِ  ھل ھذا من الخلقِ ف. ....الزواج من ذلك الفتى الفقير

  !؟.....صاحب خلق بفعل ھذا األمر المحرم وكيف يسمح نبيٌّ 
 قال :) 38 4ص 1ج( -رحمه هللاُ  -للطبري لإلمام الرسل والملوك تاريخِ  وتعلقوا على ذلك بما جاء في

 وكان شرف، ذات امرأة وكانت -  زويجالت تعين - نفسها إىل تدعوه  النيب إىل أرسلت خدجية إن أيضاً  ويقولون: والواقدي
 بقرة وحنرت مثل، حىت مخراً  فسسقته أباها فدعت بذلك، طمعوا لو األموال بذلوا قد - نكاحها على حريصاً  قريش كل

 هذا ما: قال صحا فلما فزوجه، عليه، فدخلوا عمومته، يف  اهللا رسول إىل أرسلت مث حربًة، حلةً  وألبسته خبلوق، وخلقته
 أكابر خطبك وقد هذا أفعل أىن فعلت ما: قال اهللا، عبد بن حممد زوجتىن: قالت ؟ احلبري هذا وما ؟ العبري هذا وما ؟ العقري
  ! أفعل فلم قريش،

  
  الرد على الشبھة

  
وتدليس المعترضين  ،على كذب تدلُ  ھاإن ھذه الشبھة أوھن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؛ألن: أوالً 

: الواقدي قال :قلھم مباشرة اآلتينفقد جاء بعد  ...من الصفحات وتركوا الباقي  اءً اقتطعوا جز حيث إنھم
 ومن. مطعم بن جبري بن حممد عن أبيه، عن مسلم، بن اهللا عبد ابن حممد حديث من احملفوظ عندنا والثبت غلٌط، وهذا
 عن احلصني، بن داود عن حبيبة، أيب ابن حديث ومن. عائشة عن أبيه، عن عروة، بن هشام عن الزناد، أيب ابن حديث
  .الفجار قبل مات أباها وأن عباس؛ ابن عن عكرمة،

 قبل مات أباها وأن،   اهللا رسولَ  زوجها أسد بن عمرو عمها نأل ...غلطٌ  وهذا:"  وي نفسه  يقولانالحظ أن الر
   ". الفجار

صبيًّا أقل من عشرين  وظلت إلى أن كان النبيُّ ،قديمة  حربًا الفجار كانت ومن المعلوم أن حربَ 
   - بفضل هللا - سنة،وھذا كاف ألبطال المتن ،وإبطال الشبھة 

  

اإلسناد ،فمن المالحظ أن مدارھا جاءت من طريق الواقدي وقد  ا من ناحيةِ أيضً  إن القصة ساقطةٌ  :ثانيًا
ي سكن بغداد متروك الواقدي مدين : قال عنه البخاريُّ  :رواياته كما يلي عليه برفضِ  الحديثِ  حكم علماءُ 

- 185ص  26تھذيب الكمال مجلد ( وابن المبارك وإسماعيل بن زكريا  الحديث تركه أحمد وابن نمير
وقال ،  ليس بشيء  وفي موضع آخر ضعيف :وقال يحيى ،كذاب ھو: قال أحمدُ  وفي نفس الصفحة) 186

وقال أبو ، حديث غريب ثين ألفثال :روى الواقدي :أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول : أبو داود
وقال عبد الرحمن بن ، ال يكتب حديث الواقدي ليس بشيء :يقول سمعت يحيى بن معين: بكر بن خيثمة

يقلب  كان الواقدي :وقال أحمد بن حنبل، متروك الحديث :فقال ألمدينيسألت عنه علي بن  :أبي حاتم
ألنه عندي ؛إسحاق بن راھويه كما وصف وأشد  يلقي حديث ابن أخي الزھري على معمر ذا قال األحاديث

 :سمعت أحمد بن حنبل يقول ألمدينيوقال علي بن ، 92 الترجمة/8ممن يضع الحديث الجرح والتعديل 
ليس  :وقال النسائي،  متروك الحديث :اإلمام مسلم وقال،16-3/13تاريخ بغداد  الواقدي يركب األسانيد
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 الواقدي بالمدينة المعروفون بالكذب على رسول هللا أربعة:"تروكينالضعفاء والم" في )النسائي (بثقة قال
 تركه مجمع على :وقال الذھبي،  الحديث ذاھب : وقال الحاكم، ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام

  . 5861الترجمة / 2وذكر ھذا في مغني الضعفاء 

 - نفسها إىل تدعوه  النيب إىل أرسلت خدجية إن: أيضاً  ويقولون: والواقدي قال :ثم إن المالحظ بعد قول الواقدي
  ...- التزويج تعين

ً  ويقولون- أنھا صيغة تمريض نالحظ   .... مثل قيل ،و زعم ، ويقال وھي -أيضا

  !؟...من ھم الذين يقولون:ويبقى السؤال 

ليزني  )أباھما(خمرإن المدقق في الكتاِب المقدس يجد فيه أن بنتيِّ النبيِّ لوط سقيا النبيَّ لوط ال:ثالثًا
َوَصِعَد لُوطٌ ِمْن ُصوَغَر 30عدد 19إصحاحالتكوين  سفرِ  وذلك في ......معھما بعدما يغيب عقله من الخمر 

الَِت َوقَ 31. فََسَكَن فِي اْلَمَغاَرِة ھَُو َواْبنَتَاهُ . َوَسَكَن فِي اْلَجبَِل، َواْبنَتَاهُ َمَعهُ، ألَنَّهُ َخاَف أَْن يَْسُكَن فِي ُصوَغرَ 
ِغيَرةِ  ھَلُمَّ نَْسقِي أَبَانَا 32. أَبُونَا قَْد َشاَخ، َولَْيَس فِي األَْرِض َرُجٌل لِيَْدُخَل َعلَْينَا َكَعاَدِة ُكلِّ األَْرضِ «: اْلبِْكُر لِلصَّ

َك اللَّْيلَِة، َوَدَخلَِت اْلبِْكُر فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِي تِلْ 33. »َخْمًرا َونَْضطَجُع َمَعهُ، فَنُْحيِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً 
ِغيَرةِ 34. َواْضطََجَعْت َمَع أَبِيھَا، َولَْم يَْعلَْم بِاْضِطَجاِعھَا َوالَ بِقِيَاِمھَا إِنِّي «: َوَحَدَث فِي اْلَغِد أَنَّ اْلبِْكَر قَالَْت لِلصَّ

. »لَةَ أَْيًضا فَاْدُخلِي اْضطَِجِعي َمَعهُ، فَنُْحيَِي ِمْن أَبِينَا نَْسالً نَْسقِيِه َخْمًرا اللَّيْ . قَِد اْضطََجْعُت اْلبَاِرَحةَ َمَع أَبِي
ِغيَرةُ َواْضطََجَعْت َمَعهُ، َولَْم يَْعلَْم بِا35 ْضِطَجاِعھَا َوالَ فََسقَتَا أَبَاھَُما َخْمًرا فِي تِْلَك اللَّْيلَِة أَْيًضا، َوقَاَمِت الصَّ

  !ال تعليق  .تَا لُوٍط ِمْن أَبِيِھَمافََحبِلَِت اْبنَ 36بِقِيَاِمھَا، 

  
  !..بطريقٍة عجيبة الوحي -خديجه-تكشف له زوجتهنبيٌّ                           
  

شفه تكتأن تكشف الوحي له ف تهويطلب من زوج،  والمالكِ  بين الشيطانِ  قُ اإلسالم ال يفر رسولُ : قالو
  :من طريقين ] اْلَوْحيِ  بـُْرَهانَ  َخِدَجيةَ  اْمِتَحانُ [  بن هشام سريةِ وتعلقوا بما جاء في ، دعوا اھكذا  غريبةٍ  بطريقةٍ 
   :األول الطريق

َها الّلهُ  َرِضيَ - َخِدَجيةَ  َعنْ ]  239 ص[  ُحّدثَ  أَنّهُ :  الّزبـَْريِ  آلِ  َمْوَىل  َحِكيمٍ  َأِيب  ْبنُ  إْمسَاِعيلُ  َوَحّدَثِين :  إْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ   -َعنـْ
 فَِإَذا :قَاَلتْ .  نـََعمْ  :قَالَ  ؟ َجاَءك إَذا يَْأتِيك اّلِذي َهَذا ِبَصاِحِبك ُختِْربَِين  َأنّ  َأَتْسَتِطيعُ  َعمّ  اْبنَ  َأيْ  : الّلهِ  َرُسولِ لِ  قَاَلتْ  أَنـَّها
 َقدْ  ِجْربِيلُ  َهَذا َخِدَجيةُ  يَا :ِخلَِدَجيةَ   هِ اللّ  َرُسولُ  فـََقالَ  َيْصَنعُ  َكانَ  َكَما - الّسَالمُ  َعَلْيهِ -  ِجْربِيلُ  َفَجاَءهُ .  ِبهِ  فََأْخِربِْين  َجاَءك
َها َفَجَلسَ   الّلهِ  َرُسولُ  فـََقامَ  :قَالَ  ؛ اْلُيْسَرى َفِخِذي َعَلى فَاْجِلسْ  َعمّ  اْبنَ  يَا ُقمْ  :قَاَلتْ  ، َجاَءِين   ؟ تـََراهُ  َهلْ  :قَاَلتْ  ، َعَليـْ

 ، اْلُيْمَىن  َفِخِذَها َعَلى َفَجَلسَ   الّلهِ  َرُسولُ  فـََتَحّولَ :  قَاَلتْ  ؛ اْلُيْمَىن  َفِخِذي ىَعلَ  فَاْجِلسْ  فـَُتَحّولْ  :قَاَلتْ   نـََعمْ  :قَالَ 
 قَاَلتْ .  ِحْجرَِها ِيف  َفَجَلسَ   الّلهِ  َرُسولُ  فـََتَحّولَ  :قَاَلتْ  ، ِحْجِري ِيف  فَاْجِلسْ  فـََتَحّولْ  :قَاَلتْ   نـََعمْ  :قَالَ  ؟ تـََراهُ  َهلْ  :فـََقاَلتْ 
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 :قَالَ  ؟ تـََراهُ  َهلْ :  َلهُ  قَاَلتْ  مثُّ  ، ِحْجرَِها ِيف  َجاِلسٌ   الّلهِ  َوَرُسولُ  ِمخَاَرَها َوأَْلَقتْ  فـََتَحّسَرتْ : َقالَ   نـََعمْ :  قَالَ  ؟ تـََراهُ  َهلْ : 
 . نٍ ِبَشْيطَا َهَذا َوَما َلَمَلكٌ  إنّهُ  فـََواَلّلهِ  َوأَْبِشرْ  اُثـُْبتْ  َعمّ  اْبنَ  يَا: قَاَلتْ  ، َال 

 أُّمي مسَِْعتُ  َقدْ  فـََقالَ  اْحلَِديثَ  َهَذا َحَسنٍ  ْبنَ  الّلهِ  َعْبدَ  َحّدْثتُ  َوَقدْ :  إْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ في نفس الصفحة  : الثاني الطريق
ََذا ُحتَّدثُ  ُحَسْنيٍ  بِْنتَ  فَاِطَمةَ  ْعتُـَها َأينّ  إّال  َخِدَجيةَ  َعنْ  اْحلَِديثِ  ِ نَـَها  الّلهِ  َرُسولَ  َأْدَخَلتْ  تـَُقولُ  مسَِ  َفَذَهبَ  ، ِدْرِعَها َوبـَْنيَ  بـَيـْ

 .ِبَشْيطَانٍ  ُهوَ  َوَما َلَمَلكٌ  َهَذا إنّ  : الّلهِ  ِلَرُسولِ  فـََقاَلتْ  ِجْربِيلُ  َذِلكَ  ِعْندَ 

  الرد على الشبھة
  

  :ا الروايتانن جاءت منھمالطريقين اللذي تخريجِ  من يتضح ذلك ؛ ان سندً االروايتين ضعيفت ينھذإن  :أوالً 

  : األولالطريق 

ُ  َرِضيَ  -حكيم لم يسمع من خديجة  أبي بن إسماعيلَ ألن  ؛انقطاع  افيھالرواية   نّهُ إ: ، وقال  - َعْنھَا هللاَّ
  .ھذه الطريق  بطالِ إل ولم يذكر من حدثه عنھا ، وھذا كافٍ ) الحاء وكسر الدال بضم(َث عن خديجةَ ُحدِّ◌ِ 

 : لثانيالطريق ا

وھي  , طالب أبيوفاطمة ھي بنت الحسين بن علي بن  ،ن فاطمة بنت حسين عن خديجةع الرواية
فيصبح  ,ففاطمة على ھذا لم تسمع من خديجة , سنة وأربعينخديجة بنحو ثالث  تابعية ولدت بعد وفاة

 ألنھا ؛لم يرى خديجة  وحتى الحسين, الطريق اكاف لتضعيف ھذ أيضاالمراسيل وھذا  الحديث من
ُ  َرِضيَ  - توفيت   :أيمن الھجرة  والحسين و لد في شعبان سنة أربع ,قبل الھجرة بثالث سنين  - َعْنھَا هللاَّ

ا جميعً  نرضي هللا عنھ -فاطمة ؟  فكيف بابنته ,لم يسمع من خديجة  أبوھاكان  فإذا ,بعد وفاتھا بسبع سنين 
-. 

نزل عليه ◌ُ  لم يعرف الوحي الذي  النبيَّ  أنا مفيھليس  : الروايتين اتينصحة ھ على فرضِ أقول  : ثانيًا
,  
ُ  َرِضيَ  - نه طلب من خديجةأا موليس فيھ   ؛ وإنما عترضوندعى الماكما  له من الوحي تتأكد أن - َعْنھَا هللاَّ

 وھذا يرجع عندھم،   يتين أصالً االتي ليست في الرووفي عقولھم المريضة  أفكار إليشبھتھم ھذه ترجع 
كل إن ف وبالتالي،   نيقرأ وال يفقھون ما  أنھم أو،  األكاذيباختالق  إلىالذي يقودھم  األعمىالتعصب  إلى

ُ  َرِضيَ  - خديجةَ  أن الروايتينما في  مع ما أسلفناه من بيان ضعف  النبيِّ  منالتأكد ھي التي طلبت -َعْنھَا هللاَّ
  .سنديھما

  
ُ  َرِضيَ  - به لخديجة   النبي وإخبار، الوحي  في  قصةِ  الصحيح الخبرَ  إن :ا ثالثً  في  ثابت  - َعْنھَا هللاَّ

 َما َأوَّلُ  َكانَ : قَاَلتْ  -  النَِّيبِّ  َزْوجَ - َعاِئَشةَ عن  4572برقم   ) التفسري( كتاب واللفظ للبخاري، ن يالصحيح
 َفَكانَ  اْخلََالءُ  ِإلَْيهِ  ُحبِّبَ  مثَُّ  ، الصُّْبحِ  فـََلقِ  ِمْثلَ  َجاَءتْ  ِإالَّ  يَاُرؤْ  يـََرى الَ  َفَكانَ  ، النـَّْومِ  يف الصَّاِدَقةُ  الرُّْؤيَا  اللَّهِ  َرُسولُ  ِبهِ  بُِدئَ 

َيَتَحنَّثُ  ِحَراءٍ  ِبَغارِ  يـَْلَحقُ   مثَُّ  ، ِلكَ ِلذَ  َويـَتَـَزوَّدُ  ، َأْهِلهِ  ِإَىل  يـَْرِجعَ  َأنْ  قـَْبلَ  اْلَعَددِ  َذَواتِ  اللََّياِيل  - التـََّعبُّدُ  َوالتََّحنُّثُ  قَالَ  - ِفيهِ  فـَ
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َيتَـَزوَّدُ  َخِدَجيةَ  ِإَىل  يـَْرِجعُ   أَنَا َما «   اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ .  اقْـَرأْ  فـََقالَ  اْلَمَلكُ  َفَجاَءهُ  ِحَراءٍ  َغارِ  ِىف  َوْهوَ  اْحلَقُّ  َفِجَئهُ  َحىتَّ  ، ِمبِْثِلَها فـَ
 فـََغطَِّين  فََأَخَذِين .  "ِبَقاِرئٍ  أَنَا َما:"  قـُْلتُ .  اقْـَرأْ :  فـََقالَ .  َأْرَسَلِين  مثَُّ  اْجلُْهدُ  ِمىنِّ  بـََلغَ  َحىتَّ  فـََغطَِّين  فََأَخَذِين  « قَالَ .  » ِبَقاِرئٍ 
 مثَُّ  اْجلُْهدُ  ِمىنِّ  بـََلغَ  َحىتَّ  َثةَ الثَّالِ  فـََغطَِّين  فََأَخَذِين .  " ِبَقاِرئٍ  أَنَا َما :"قـُْلتُ .  اقْـَرأْ : فـََقالَ .  َأْرَسَلين مثَُّ  ، اْجلُْهدُ  ِمىنِّ  بـََلغَ  َحىتَّ  الثَّانِِيةَ 

.  »)  بِاْلَقَلمِ  َعلَّمَ  يالَّذِ *  اَألْكَرمُ  َورَبُّكَ  اقْـَرأْ *  َعَلقٍ  ِمنْ  اِإلْنَسانَ  َخَلقَ *  َخَلقَ  يالَّذِ  رَبِّكَ  بِاْسمِ  اقْـَرأْ ( : فـََقالَ .  َأْرَسَلِين 
َا فـََرَجعَ )  يـَْعَلمْ  ملَْ  امَ  اِإلْنَسانَ  َعلَّمَ (  :قـَْوِلهِ  ِإَىل  اآليَاتِ   « :فـََقالَ  َخِدَجيةَ  َعَلى َدَخلَ  َحىتَّ  بـََواِدرُهُ  تـَْرُجفُ    اللَّهِ  َرُسولُ  ِ
 فََأْخبَـَرَها.  » نفسي َعَلى َخِشيتُ  َلَقدْ  ، يل َما َخِدَجيةُ  أي « :ِخلَِدَجيةَ  قَالَ  الرَّْوعُ  َعْنهُ  َذَهبَ  َحىتَّ  فـََزمَُّلوهُ .  » َزمُِّلوِين  َزمُِّلوِين 
 ، اْلَكلَّ  َوَحتِْملُ  ، اْحلَِديثَ  َوَتْصُدقُ  ، الرَِّحمَ  لََتِصلُ  ِإنَّكَ  فـََواللَّهِ  ، أََبًدا اللَّهُ  ُخيْزِيكَ  الَ  فـََواللَّهِ  ، أَْبِشرْ  َكالَّ  َخِدَجيةُ :  قَاَلتْ .  اْخلَبَـرَ 

 َعمِّ  اْبنُ  َوْهوَ  نـَْوَفلٍ  ْبنَ  َورََقةَ  ِبهِ  أََتتْ  َحىتَّ  َخِدَجيةُ  ِبهِ  فَاْنطََلَقتْ .  اْحلَقِّ  نـََواِئبِ  َعَلى َوتُِعنيُ  ، الضَّْيفَ  َوتـَْقِرى ، اْلَمْعُدومَ  َوَتْكِسبُ 
 َأنْ  اللَّهُ  َشاءَ  َما بِاْلَعَربِيَّةِ  يلِ اِإلجنِْ  ِمنَ  َوَيْكُتبُ  اْلَعَرِيبَّ  اْلِكَتابَ  َيْكُتبُ  وََكانَ  ، اْجلَاِهِليَّةِ  يف تـََنصَّرَ  اْمَرأً  وََكانَ  ، أَبِيَها يَأخِ  َخِدَجيةَ 
 فََأْخبَـَرهُ  تـََرى َماَذا أخي اْبنَ  يَا: َورََقةُ  قَالَ .  َأِخيكَ  اْبنِ  ِمنِ  اْمسَعْ  َعمِّ  اْبنَ  يَا َخِدَجيةُ  فـََقاَلتْ  َعِمىَ  َقدْ  َكِبريًا َشْيًخا وََكانَ  ، َيْكُتبَ 
.  َحْرفًا ذََكرَ .  َحيًّا َأُكونُ  لَْيَتِين  ، َجَذًعا ِفيَها لَْيَتِين  ، ُموَسى َعَلى أُْنِزلَ  يالَّذِ  النَّاُموسُ  َهَذا :َقةُ َورَ  فـََقالَ .  رََأى َما َخبَـرَ   النَِّيبَّ 
 أَْنُصْركَ  َحيًّا يـَْوُمكَ  يُْدرِْكِىن  َوِإنْ  ، ُأوِذىَ  ِإالَّ  ِبهِ  ِجْئتَ  ِمبَا رَُجلٌ  يَْأتِ  ملَْ  نـََعمْ : َورََقةُ  قَالَ .  » ُهمْ  َأَوُخمْرِِجىَّ  «:  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ 
َرةً  ، اْلَوْحىُ  َوفـَتَـرَ  ، تـُُوىفَِّ  َأنْ  َورََقةُ  يـَْنَشبْ  ملَْ  مثَُّ .  ُمَؤزَّرًا َنْصًرا   .   اللَّهِ  َرُسولُ  َحِزنَ  َحىتَّ  فـَتـْ

  
  
  

ُ  َرِضيَ  - عائشةمن   النَّبِيِّ زواج                                        !- َعْنَھا هللاَّ
  

ُ  َرِضيَ  - عائشةَ ه من زواجِ  من خاللِ   النَّبِيِّ  تشويه صورةَ  واحاول  من ال بعضُ فكتب  ، - َعْنھَا هللاَّ
  :واستندوا في ذلك على االتي،  ) قصة زواج الطفلة عائشة :(مقالتھم بعِض  فيلھم  قَ خالّ 

َثِين   3605برقم ) عائشة و قدومها املدينة تزويج النيب  ( باب ) املناقب ( كتاب   صحيح البخاري -1  ْبنُ  فـَْرَوةُ  َحدَّ
ثـََنا اْلَمْغَراءِ  َأِيب  َها اللَّهُ  َرِضيَ - َعاِئَشةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ِهَشامٍ  َعنْ  ُمْسِهرٍ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّ  ِستِّ  بِْنتُ  َوأَنَا  النَِّيبُّ  تـََزوََّجِين :  قَاَلتْ  -َعنـْ

نَـَزْلَنا اْلَمِديَنةَ  فـََقِدْمَنا ِسِننيَ   َلِفي َوِإينِّ  ُروَمانَ  ُأمُّ  ُأمِّي فَأَتـَْتِين  ُمجَْيَمةً  فـََوَىف  َشَعِري فـََتَمرَّقَ  فـَُوِعْكتُ  َخْزرَجٍ  ْبنِ  اْحلَاِرثِ  َبِين  ِيف  فـَ
ْيتُـَها ِيب  َفَصَرَختْ  ِيل  َصَواِحبُ  َوَمِعي ُأْرُجوَحةٍ  ِْجُ  َوِإينِّ  الدَّارِ  بَابِ  َعَلى َأْوقـََفْتِين  َحىتَّ  بَِيِدي َذتْ فََأخَ  ِيب  ُترِيدُ  َما َأْدِري َال  فَأَتـَ  َألُ

 ِيف  اْألَْنَصارِ  ِمنْ  ِنْسَوةٌ  فَِإَذا الدَّارَ  َأْدَخَلْتِين  مثَُّ  َورَْأِسي َوْجِهي ِبهِ  َفَمَسَحتْ  َماءٍ  ِمنْ  َشْيًئا َأَخَذتْ  مثَُّ  نـََفِسي بـَْعضُ  َسَكنَ  َحىتَّ 
 ُضًحى  اللَّهِ  َرُسولُ  ِإالَّ  يـَُرْعِين  فـََلمْ  َشْأِين  ِمنْ  فََأْصَلْحنَ  ِإلَْيِهنَّ  فََأْسَلَمْتِين  طَاِئرٍ  َخْريِ  َوَعَلى َواْلبَـرََكةِ  اْخلَْريِ  َعَلى :نَ فـَُقلْ  اْلبَـْيتِ 

  .  ِسِننيَ  ِتْسعِ  بِْنتُ  يـَْوَمِئذٍ  َوأَنَا ِإلَْيهِ  فََأْسَلَمْتِين 
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ثـََنا  4738برقم )  الصَِّغارَ  َوَلَدهُ  الرَُّجلِ  ِإْنَكاحِ  (بَاب )النكاح  ( كتاب   أيًضا صحيح البخاري -2   يُوُسفَ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ
ثـََنا َها  اللَّهُ  َرِضيَ - َعاِئَشةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ِهَشامٍ  َعنْ  ُسْفَيانُ  َحدَّ  َعَلْيهِ  ْدِخَلتْ َوأُ  ِسِننيَ  ِستِّ  بِْنتُ  َوِهيَ  تـََزوََّجَها  النَِّيبَّ  َأنَّ  -َعنـْ
  .ِتْسًعا ِعْنَدهُ  َوَمَكَثتْ  ِتْسعٍ  بِْنتُ  َوِهيَ 

  
 الرد على الشبھة •
  

ُ  َرِضيَ  - عائشةَ   إنّ  :أوالً  ،   النَّبِيِّ زواجھا من  كانت مخطوبة لجبير بن مطعم بن عدي قبل - َعْنھَا هللاَّ
عدة مراجع  وھذا ثابت في،لزمانھا  بالنسبةسن الزواج   في مكتملة، ناضجة من حيث األنوثة  كانت فھي
  :اآلتي أكتفي بما جاء في ؛ةكتب التاريخ والسير من
 أمية أبو كنيته القرشي، مناف عبد بن نوفل بن عدي بن مطعم بن جبري :)4ص /4ج(كتاب الوافي بالوفيات  -1

 وحممد نافع ابناه عنه روى .تسع لوقي سبع وقيل ومخسني أربع سنة ا ومات املدينة ونزل الفتح قبل أسلم عدي، أبو وقيل
 اهللا رسول وأجار الصحيفة نقض يف قام الذي وأبوه علمائهم، ومن لقريش قريش أنسب من وكان وغريهم صرد بن وسليمان
جبري أبا :أعين مشركاً  ومات .بالبيت طاف حىت.  
 أسلم مث بدرٍ  أسارى فداء يف مشركاً  دينةامل قدم جبري وكان عنه، اهللا رضي بكر أيب من النسب أخذت إمنا: يقول جبري وكان
  أھـ .ماجة وابن والنسائي والرتمذي داود وأبو ومسلم البخاري له وروى

 َشْيخٍ  َعنْ  اْألَْخَنسِ  ْبنِ  اْلُمِغريَةِ  ْبنِ  ُعْتَبةَ  ْبنُ  يـَْعُقوبُ  َوَحّدَثِين :  إْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ  ):  11ص/  1ج(سيرة بن ھشام  -2
رَ  َدَعا ، اْلُمْنِذرِ  ْبنِ  النّـْعَمانِ  ِبَسْيفِ  ُأِيتَ  ِحنيَ  -َعْنهُ  الّلهُ  َرِضيَ - اْخلَطّابِ  ْبنَ  ُعَمرَ  َحّدثَهُ  أَنّهُ  ُزرَْيقٍ  َبِين  ِمنْ  اْألَْنَصارِ  ِمنْ   ْبنَ  ُجبَـيـْ

رُ  وََكانَ  -  ُقَصيّ  ْبنِ  َمَنافِ  َعْبدِ  ْبنِ  نـَْوَفلِ  ْبنِ  َعِديّ  ْبنِ  ُمْطِعمِ   إّمنَا:  يـَُقولُ  وََكانَ ،  قَاِطَبةً  َوِلْلَعَربِ  ِلُقَرْيشِ  قـَُرْيشٍ  أَْنَسبِ  ِمنْ  ُجبَـيـْ
 ِممّنْ  قَالَ  مثُّ  إيّاهُ  َفَسّلَحهُ  - اْلَعَربِ  أَْنَسبَ  الّصّديقُ  َبْكرٍ  أَبُو وََكانَ  - َعْنهُ  الّلهُ  َرِضيَ - الّصّديقِ  َبْكرٍ  َأِيب  ِمنْ  الّنَسبَ  َأَخْذتُ 

رُ  يَا َكانَ   أَنّهُ  فـَيَـْزُعُمونَ  اْلَعَربِ  َساِئرُ  فََأّما:  إْسَحاقَ  اْبنُ  قَالَ .  َمَعدّ  ْبنِ  قـُُنصِ  َأْشَالءِ  ِمنْ  َكانَ  فـََقالَ  ؟ اْلُمْنِذرِ  ْبنُ  انُ النّـْعمَ  ُجبَـيـْ
  أھـ . َكانَ  َذِلكَ  َأيّ  َأْعَلمُ  فَاَلّلهُ  ، َنْصرٍ  ْبنِ  رَبِيَعةَ  َوَلدِ  ِمنْ  خلَْمٍ  ِمنْ  رَُجًال  َكانَ 

  
  

ُ  َرِضيَ  - من عائشةَ   إّن زواج الرسولِ  : ثانيًا ؛   يهعلحكيم  بنت ةكان باقتراح من خول - َعْنھَا هللاَّ
 ِ◌  فإذا. برباط المصاھرة الوثيق  ابطھما أيضً الترو إليه أبي بكر الصّديق ، الناسِ  لتوكيد الصلة مع أحبِّ

  . النبي وبيت صاحبه  ، هبنتِ اخل بيت يد ؛ حرج ه فالغيابِ  في  النَّبِيِّ يدخل بيت  أنبكر  أبو أراد
  

 قليبالدوائر لت الذين كانوا يتربصون بالرسول   ھموغيرِ ،  واليھودِ ،  ن المشركين  من قريشٍ إ :ثالثا 
 ةتزوج طفل  امحمدً  نإ: منھم  لم يقل واحدٌ  ....وكاھن، وساحر ، مجنون  :قالوا عنه   الناس عليه

المستشرقون  ثارھاأ ) تقريبًا ةخمسين سن(فھذه الشبھة عمرھا  ؛وم الي معترضونال يقولكما  ةصغير
جداتنا ،وأمھاتنا، : مثل ،ةوھي صغير المرأةتتزوج  قريبٍ  وكان من زمنٍ . ھذه الفترة فقط   منذُ  وغيرھم

مع  سنة 1429 من  أكثرعمرھا  زواجٍ  قصةِ  بين نقارن أنفليس من العدل  ؛ الزيجةعلى تلك  وال ينكر احدٌ 
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 بنت القرن ، وبينشدة الحرارة التي تؤدي إلى بلوغ مبكرالمعروفة ب والبيئة المناخية، اإلقليمتالف اخ
  :دليالن ويدل على ذلك ،اسنة أحيانً  وتبلغ بعد العشرين،  الباردةالمناطق  فيتعيش  التيالعشرين  الواحد
  ) ِسِننيَ  ِتْسعِ  بِْنتُ  َوِهيَ  بِاْمَرَأةٍ  بـََىن  َمنْ  ( بَاب  بعنوان ا في صحيحهبوب بابً  - رحمه هللاُ  -أن البخاري  :األول

  .طفلة : ولم يقل ) بِاْمَرَأةٍ (كلمة نالحظ من تبويب البخاري 
َها اللَّهُ  َرِضيَ  -َعاِئَشُة  قَاَلتْ   1027برقم  الترمذيسنن  :الثاني  .  اْمَرَأةٌ  َفِهيَ  ِسِننيَ  ِتْسعَ  اْجلَارِيَةُ  بـََلَغتْ  ِإَذا  :-  َعنـْ

  . 185برقم  اإلرواءيف  صححه األلباينُّ 
  .....إن النبيَّ تزوج طفلةً : فإن ھذا رٌد على من يقول وعليه

  
ُ  َرِضيَ  - عائشةَ  إن :  رابعا  مسّن أبيھا، ول في لم تكن أول صبيّة تُزّف في تلك البيئة إلى رجلٍ  - َعْنھَا هللاَّ

آمنة في اليوم الذي تزّوج فيه  من ھالة بنت عمّ  كبيرال لقد تزّوج عبد المطلب الشيخف ؛ خراھنّ أتكن كذلك 
من  تزّوج عمر بن الخطّاب و. آمنة بنت وھب عبد هللا أصغر أبنائه من صبيّة ھي في سّن ھالة وھي

حفصة  بنته الشابةايعرض   وھو في سّن جّدھا، كما أّن عمر بن الخطّاب  بنت علي بن أبي طالب
ُ  َرِضيَ  - وعائشةَ   الذي بين الرسول مثل ا من فارق السّن وبينھم  على أبي بكر الصّديق  - َعْنھَا هللاَّ

  .ةالسيرالتاريخ و كتبِ  فيوھذا ثابت 
  

 َرِضيَ  -  إن عائشةَ  :وقاال،  الزواجَ  األبوانھل رفض  :ھوطرح يُ  أن ينبغي الذي سؤالَ ھناك إن   : ا خامسً 
 ُ    !؟ ح للزواجِ تصلُ  ال ةصغير ةطفل - َعْنھَا هللاَّ

ُ  َرِضيَ  -  رومان أمُ  ھاأمُ وكذلك  ،  بذلك وفرح،   بكر أبوبل رحب ؛ لم يحدث ذلك  :الجواب   .- َعْنھَا هللاَّ
  

 ُروَمانَ  ُأمُّ  ُأمِّي فَأَتـَْتِين "  العبارةذكرون ھذه يو ، ذكرون الحديثَ يحينما  كثيًرا معترضونال  يستھزئ  : ا سادسً 
  !! )تلعب طفلة صغيرة( كانت على األرجوحةِ  :ونيقول ھم " ِيل  َصَواِحبُ  ِعيَومَ  ُأْرُجوَحةٍ  َلِفي َوِإينِّ 

ھناك  )الفيديو كليب(المصورة  األغانيبعض  فيزماننا ھذا  أن في أخبرني الشباب أحدَ  إن :◌ُ قلت 
  .... اعامً  الثالثين عمرھنتجاوز و األرجوحةمغنيات يغنين وھن على 

األرجوحة يركبن  اللواتيوسوف ترون النساء  )دريم بارك( :مثل، المالھي إلىأذھبوا  :مھقول لأكذلك  
  . وھذا يكفى...  منھم من تجاوز األربعين

  
ُ  َرِضيَ  -عائشةَ من   النبيُّ تزوج  ذالما :إن قيل :   اسابعً   من ذلك ؟ ةلحكماھذه السن ؟ ما  في - َعْنھَا هللاَّ
فلم يكن ، ا كبر منه سنً أكلھن فوق الخمسين بل بعضھن كن  ؛غيرھا  الم يتزوج بكرً   النبيَّ  إن: ◌ُ قلت

  .  نَّبِيِّ للخطبتھا  التي ھيبنت حكيم  ةأن خول معنا وكما تقدم،  الشھوةيبحث عن 
ُ  َرِضيَ  - عائشةَ من  ه من زواجِ  الحكمةِ عن  أما     : حكم كثيرة منھا - َعْنَھا هللاَّ
   .قهصاحبه وصدي بكر أبىمع  العالقةتوثيق  -1
ُ  َرِضيَ  -عائشةوتبقى  ،وتموت زوجاته  ،يموت  النبيَّ  أن  -2 وتعلم ،   النَّبِيِّ تحدث عن  - َعْنھَا هللاَّ

 الثانية المرتبةتحتل  فھي، حديث ألفين من أكثر   هللا عن رسولِ  يةوارفھي  ،  دين هللا فيالناس وتفتى 
  : العلماءُ عنھا يقول ،   النَّبِيِّ  حديثَ  روىمن  أكثر في
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النساء لكان  لو ُجمع علم عائشة إلى علم جميع أمھات المؤمنين ، وعلم جميع: "  قال اإلمام الُزھري -1
  .علم عائشة أفضل

  رأياً في العامة كانت عائشة أفقه الناس ، وأعلم الناس ، وأحسن الناس: " عطاء بن أبي رباح يقول  -2
ً  نا أمٌر فسألنا عنه عائشة ، إال وجدنا عندھاما أشكل علي: "قال أبو موسى األشعري  -3   . " فيه علما
  .عن الفرائض األكابر يسألونھا رأيت مشيخة أصحاب رسول هللا : " قال مسروق  -4
  .عائشةَ ما رأيت أحداً أعلم بفقٍه وال طٍب وال بشعٍر من : " قال عروة بن الزبير -5

   . أنشدت فيه شعراً ما كان ينزل بھا شيٌء إال: " قال أبو الزناد  -6

 أكثر من ألفي أنھا كانت شاعرة ، ذات حافظة عالية جداً ، ذكية ، فطنة ، تنقل عن رسول هللا  والشاھد
وأشد ، السن أفرغ باالً للعطاء فتلكوعليه ....شباب لنشره بين الناس إلىوھذا الدين يحتاج  ؛ حديث

  ....استعداًدا لتلقي العلم
  

ُ  َرِضيَ  - ھل كانت عائشة : يفرض نفسه ھو  الً اإن ھناك سؤ  :  اثامنً   نھا مسعيدة في زواجِ  -َعْنھَا هللاَّ
ُ  َرِضيَ  - من عائشة النَّبِيِّ زواج  إن:الجواب ؟  النَّبِيِّ  ھو قرة عينھا ف ، أنجح زواج عرفته البشرية - َعْنھَا هللاَّ

 آيةليه وتعلمھا منه واختياره لما نزلت ومواقف غيرتھا ع، وحبيبته ، المقربة    منھم ھيو، ونور قلبھا، 
ْنيَا َوِزينَتَھَا فَتََعالَْيَن  { : تعالى ؛يقول ئهالتخيير لنسا َْزَواِجَك إِن ُكنتُنَّ تُِرْدَن اْلَحيَاةَ الدُّ يَا أَيُّھَا النَّبِيُّ قُل ألِّ

ْحُكنَّ َسَراحاً َجِميالً  َ أََعدَّ لِْلُمْحِسنَاِت َوإِن ُكنتُنَّ تُرِ  )28 (أَُمتِّْعُكنَّ َوأَُسرِّ اَر اآْلِخَرةَ فَإِنَّ هللاَّ َ َوَرُسولَهُ َوالدَّ ْدَن هللاَّ
من  ؛ لھن في الدار اآلخرة وما أعدَّ هللاُ ,  هورسولَ  وقد اخترن هللاَ  .)  29األحزاب (}ِمنُكنَّ أَْجراً َعِظيماً 

ُ  َرِضيَ  - بينھن عائشة   ىإل الطيبة وتخدم دينه حتى فاضت روحھا ، عنهتحدث و ، فظلت تحبه  - َعْنھَا هللاَّ
. -تعالي – هللاِ   

 
 ةكانت مخطوبعترضين الم إيمانِ يسوع بحسب  ربال أم  مريمَ  أنثبت تُ  الكاثوليكية الموسوعةإن  : ا تاسعً 

أي  ةسن 89يوسف النجار  ، وكان عمرذاك آن بيسوع الً وكانت حام ةسن 12وكان عمرھا ، ليوسف النجار 
يستطيع القارئ أن يرجع لھذين ...الكاثوليكية وھذا الكالم موثق في الموسوعةِ .. سنة77بنحو رھاأنه يكب

.هالموقعين ليتأكد بنفسِ   

http://www.newadvent.org/cathen/08504a.htm    )1(      

" a respectable man to espouse Mary, then twelve to fourteen years of age, 
Joseph, who   was at the time ninety years old " 

http://www.cin.org/users/james/files/key2mary.htm   )2(  

" Virgin Mary Delivers jesus Pbuh @ the age of 12 "  

بيسوع  ُحبلىلما كانت  طفلة أم  امرأة  ھم إيمانِ يسوع بحسب  أم الرب مريمُ  ھل كانت  :وأتساءل 
  !؟ ...خطوبة ليوسف النجارمو

  :تي جد اآليالمسيحي   المقدس والتاريخِ  الكتابِ في  ثم إن الناظرَ 
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أوالً  : من الكتاب المقدس أنقل ما ذكره القسُ  منيس عبد النور في كتابِ ه ( شبھات وھمية) حول سفر 
))سنة في أورشليم 16ابن عشرين سنة حين ملك، وملك  أحازكان (( 2:16ملوك 2ورد في  الثانيالملوك   

وفي السنة الثالثة لھوشع بن أيلة ملك إسرائيل، ملََك حزقيا بن آحاز ملك ((  2:18ملوك 2وورد في  .
سنة في أورشليم 29ين ملك، وملك سنة ح 25كان ابن . يھوذا  

 16سن حين َملَك، وملك  20كان آحاز ابن  2: 16ملوك 2ورد في : قال المعترض الغير مؤمن  :كان الرد
وفي السنة الثالثة لھوشع بن أيلة ملك إسرائيل، ملََك حزقيا  2و 1: 18ملوك 2سنة في أورشليم وورد في 

, سنة 36فيكون عمر آحاز , سنة في أورشليم  29ملك، وملك سنة حين  25كان ابن , بن آحاز ملك يھوذا
غير معقول وھذا, سنة 11سنة يكون أبوه قد ولده وعمره نحو  25فإذا ملك ابنه وعمره نحو    

كان بين عبد هللا : قال أبو محمد, سنة 11ال مانع من أن يكون بينه وبين أبيه ) 1: (وللرد نقول بنعمة هللا 
ص (وأعاد ابن قتيبة ھذا الكالم ثانية في كتاب المعارف , سنة في السن  12لعاص وبين أبيه عمرو بن ا

سنة  11عشرة سنة ھجرية تساوي  يثنتفيكون مثل الفرق بين حزقيا وبين آحاز ابنه، فإن اإل) 198
انظر كتاب (سنة وھي جدة  21كانت لنا جارية بنت : وحدث اسحق بن ابن راھوية عن صالح قال, شمسية
أھـ. 97ف البن قتيبة صالمعار  
 ؛ و ھو عمره أحدا عشر سنة أنجب الرجلَ  أنب باالعتراف لم يكتفِ النور  منيس عبد أن القسَ  : نالحظ 
ولم ، يمكن كان عمرھا ست سنين  امرأتهو  ةسنين أو عشر تسع وعمره كان   األقلعلى  زوجت :يعنى
  .إسالميةمراجع  ىإلبذلك بل أفادنا  يكتفِ 

  
 ثانيًا : من التاريخِ  المسيحي في كتاب قصة الحضارة -> عصر اإليمان - > المسيحية في عنفوانھا -> 

الفُصل الثالث الزواج> - األخالق واآلداب في العالم المسيحي    
:ول ديورانت :الزواج للمؤرخ الشھير   

فل وھو في في عصر اإليمان قصير األجل، وكان الزواج يحدث فيه مبكراً، وكان في وسع الط كان الشابُ 
السابعة من عمره أن يوافق على خطبته، وكان ھذا التعاقد يتم في بعض األحيان ليسھل به انتقال الملكية أو 

ولقد تزوجت جراس صليبي. حمايتھا  Grace de Saleby  في الرابعة من عمرھا بشريف عظيم يستطيع
ي السادسة من عمرھا بشريف حماية ضيعتھا الغنية، ثم مات ھذا الشريف ميتة سريعة فتزوجت وھي ف

وكان يستطاع حل ھذا الرباط في أي وقت من ). 27(آخر، وزوجت وھي في الثالثة عشرة بشريف ثالث
األوقات قبل سن البلوغ، وكان يفترض أن تكون ھذه السن ھي الثانية عشرة للبنت، والرابعة عشرة 

غير ضروري للزواج الصحيح إذا بلغ الوالدين أو األوصياء  اوكانت الكنيسة ترى أن رض). 28(للولد
الزوجان سن الرشد، وتحرم زواج البنات قبل سن الخامسة عشرة،ولكنھا كانت تسمح بكثير من 

االستثناءات، ألن حقوق الملكية في ھذه المسألة كانت تطغى على نزوات الحب، ولم يكن الزواج إال حادثا 
ويضمن " ھدية الصباح"ي الفتاة ھدايا أو ماال، ويعطيھاوكان العريس يقدم لوالد. من حوادث أعمال المالية
وكان ھذا الحق في إنجلترا ھو أن يكون لألرملة استحقاق مدى الحياة في ثلث ما . لھا حق بائنة في مزرعته
وكانت أسرة الزوجة تقدم الھدايا للزوج، وتخصص لھا بائنة تتكون من الثياب، . يتركه الرجل من األرض

وكانت الخطبة عبارة عن تبادل عھود أو . ة، واآلنية واألثاث، واألمالك في بعض األحيانواألثواب الثمين
أھـ. مواثيق، وكان العرس نفسه ميثاقا واسمه   

حكم في تلك الفترة التي كانت تُ  أوربا و في قلبِ  ، قرونٍ  بعشرِ   النَّبِيِّ بعد أن ما سبق ذكره كان  : نالحظ  
  .الكنيسة  بلِ من قِ 
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 وأخيرً ا أقول لكاتبِ  المقالة كما قال أبو األسود الدؤالي :
." عظيمُ  فعلتَ  إذاعليك  عار   ** **   مثله  وتأتيَّ  تنه عن خلقٍ  ال "  
  

َ◌لَِماَذا َتْنُظُر اْلَقَذى الَِّذي فِي 3عدد 7إنجيل متى إصحاح في يسوع المسيح ل نُسبا كما وأقول له أيضً 
ا اْلَخشَ  َدْعني أُْخِرِج اْلَقَذى ِمْن : أَْم َكْيَف َتقُولُ ألَِخيكَ 4َبُة الَِّتي فِي َعْيِنَك َفالَ َتْفَطُن َلَھا؟ َعْيِن أَِخيَك، َوأَمَّ

ًدا أَْن ُتْخِرَج 5َعْيِنَك، َوَھا اْلَخَشَبُة فِي َعْيِنَك؟  الً اْلَخَشَبَة ِمْن َعْيِنَك، َوِحيَنِئٍذ ُتْبِصُر َجيِّ َياُمَراِئي، أَْخِرْج أَوَّ
!َقَذى ِمْن َعْيِن أَِخيكَ الْ   

                           
  

  ..!فتوى مفاخذه عائشة بعد العقد عليھا                                    
  

  ....  من االفتراءات التي سمعتھا من أحدھم تقال على رسول هللا 
  :ثم ذكروا ھذه الفتوى...ة إن نبي اإلسالم كان يفاخذ زوجته عائشة وھى صغيرة في سن السادس:قالوا

   
  ـھ1421\5\7تاريخ > 31409<فتوى رقم

  
  :وبعد--- الحمد  وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده

  
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي 

وتاريخ  1809نة من االمانة العامة لھيئة كبار العلماء برقم ابو عبدهللا محمد الشمري والمحال الى اللج
  :ه وقد سأل المستفتي سؤاال ھذا نصه1421\5\3
  

ماحكم ذلك ,وبشكل كبير وخاصة في االعراس عادة مفاخذة االوالد الصغار ,انتشرت في االونة االخيرة 
  ة رضي هللا عنھامع العلم ان رسول هللا صلى هللا عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائش

  
ليس من ھدي المسلمين على مر القرون ان يلجأن الى :وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء اجابت بمايلي

استعمال ھذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت الى بالدنا من االفالم الخالعية التي يرسلھا الكفار 
وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن اما من جھة مفاخذة رسول هللا صلى هللا عليه ,واعداء االسالم 

السادسة من عمرھا وال يستطيع ان يجامعھا لصغر سنھا لذلك كان صلى هللا عليه وسلم يضع اربه بين 
  كما ان رسول هللا يملك اربه على عكس المؤمنين,فخذيھا ويدلكه دلكا خفيفا 

  
لخطرھا ,المنازل وال في المدارس بناء على ذلك فال يجوز التعامل بالمفاخذة ال في االعراس وال في 

  ,الذين اتوا بھذه العادات الى بالدنا,الفاحش ولعن هللا الكفار 
  

  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء
  

  بكر بن عبد هللا ابو زيد:عضو
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  صالح بن فوزان الفوزان:عضو

  
  الرئيس عبد العزيز بن عبد هللا بن محمد آل الشيخ

  
  الرد على الشبھة

  
  :وال تنسب لھؤالء العلماء الكرام  من وجھين إن ھذه الفتوى محض افتراء على رسول هللا  :الأو

فرق الال يعرف  كتبھا الذيفكتبت به الفتوى ،  الذي اإلمالئيألسلوب ا :الوجه األول من ناحية األسلوب
" .. سائل الغير شرعية الو" منھا قوله  ... نتشرةاألخطاء النحوية الم وكذلك،بين ھمزات الوصل والقطع 

إذا أضيفت ، وإنما تدخل ) غير(ألن أل التعريف ال تدخل على " .. الوسائل غير الشرعية : " والصحيح 
  ..أضيفت إليه  الذيعلى 

  
  :فقد قام الدكتور محمود القاعود بسؤال اللجنة ووجد رًدا شافيًا كما يلي: الوجه الثاني من ناحية الثبوت

                         
  محمود القاعود/ بقلم                 

  
  المزعومة ھذه حقيقة فتوى المفاخذة                      

 
يطنطنون بفتوى كاذبة مزعومة يقولون فيھا أن كبار العلماء بالمملكة العربية  منذ مدة طويلة والنصارى

بھا ،  يذ مع السيدة عائشة قبل الدخولقالوا أن الرسول صلى هللا عليه وسلم كان يُمارس التفخ السعودية
وتشويه صورته  -صلى هللا عليه وسلم- المصطفى  فيوأخذوا من ھذه الفتوى المزعومة وسيلة للطعن 

كذب ھذه الفتوى الضالة وتبيين  إيضاح فيالجانب المقابل أخذ بعض اإلخوة الكرام  فيواالستھزاء به ، 
" . السيدة عائشة " ومعروف أن جميع المسلمين يقولون  !! " عائشة سيدتنا " عوارھا مثل قول الكذبة

يمكن أن  المكذوبة ال مما يُوضح أن تلك الفتوى الكاذبة!! إثباتھم لفعل المفاخذة ثم اإلفتاء بتحريمه  وكذلك
  . تصدر عن مسلم موحد فضالً عن عالم كبير

  : المكذوبة وإليكم نص الفتوى
  ه1421\ 5\ 7تاريخ ) 31409(فتوى رقم  
  :وبعد... والصالة والسالم على من ال نبي بعده  الحمد  وحده"

العلمية واالفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي ابو  فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث
 يخوتار 1809الشمري والمحال الى اللجنة من االمانة العامة لھيئة كبار العلماء برقم  عبدهللا محمد
  :ه وقد سأل المستفتي سؤاال ھذا نصه1421\5\3

ماحكم ذلك , كبير وخاصة في األعراس عادة مفاخذة األوالد الصغار  وبشكل, انتشرت في اآلونة االخيرة 
  رضي هللا عنھا عائشة قد فاخذ سيدتنا هللا صلى هللا عليه وسلم كان مع العلم أن رسول

ھدي المسلمين على مر القرون أن يلجأن إلى  ليس من: يلي  ماوبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت ب
وفدت إلى بالدنا من االفالم الخالعية التي يرسلھا الكفار وأعداء  استعمال ھذه الوسائل الغير شرعية والتي

 جھة مفاخذة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من أما من,اإلسالم 
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عليه وسلم يضع إربه بين فخذيھا ويدلكه  كان صلى هللا ا وال يستطيع ان يجامعھا لصغر سنھا لذلكعمرھ
  إربه على عكس المؤمنين كما أن رسول هللا يملك , دلكا خفيفا

لخطرھا  , بالمفاخذة ال في األعراس وال في المنازل وال في المدارس بناء على ذلك فال يجوز التعامل
  ,الذين أتوا بھذه العادات الى بالدنا, الكفار  الفاحش ولعن هللا

  واالفتاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية
  بكر بن عبد هللا ابو زيد: عضو
  صالح بن فوزان الفوزان: عضو

 " الشيخ عبد العزيز بن عبد هللا بن محمد آل: الرئيس 
لنستفسر منه عن حقيقة  الح الفوزانھذا ھو نص الفتوى الكاذبة ، وبدورنا فقد أرسلنا للشيخ الجليل ص

  : تلك الفتوى ، فجاء رد الشيخ
  القاعود محمود /سعادة األستاذ 

  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
  أما بعد

  العالمين ونصلى ونسلم على خاتم الرسل والنبيين نحمد هللا رب
تتحدث عن فعٍل منسوٍب للرسول فيھا عن صحة فتوى منسوبة إلينا  تستفسرون يرداً على رسالتكم الت

 قبل الدخول بھا -هللا عنھا يرض-يقوم به مع السيدة عائشة  كان  
ً : نقول    سؤال بخصوص موضوعھا :أيلھذه الفتوى ، وھى فتوى مكذوبة ولم يرد إلينا  ال صحة مطلقا
  فشرعا وعقال ممنوع االختالء بالمخطوبة ، فكيف..توى أبين من أن نرد عليه فال وكذب

  بالمخطوبة ؟ حّرم االختالء الذيوھو  يُنسب مثل ھذا العمل لخير األنام 
 يالنصارى ضد الدين اإلسالم أشعلھا يإال وسيلة من وسائل الحرب الت يإن ھذه الفتوى المكذوبة ماھ

  . الحنيف
  والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

  .هللا  بن فوزان بن عبد صالح
  صالح الفوزان خ الكبيرھذا ھو نص رسالة الشي

  . مھاتراتھم السخيفة وأن يخجلوا ويكفوا عن،أن يستحى السفلة  األوانواعتقد أنه آن 
  .أھـ نقال عن منتدى حراس العقيدة. و العزة ولرسوله وللمؤمنين

  
ء في ھذه أين الدليل من األحاديث أومن السيرة المطھرة على ما جا:  يطرح نفسه ھو إن ھناك سؤاالً : ثانيًا

  الفتوى الكاذبة؟
  ....ال يوجد أبدا إال في خيالھم المريض فقط: الجواب

 َعاِئَشةَ  َعنْ  4739برقم  فقد جاء في صحيح البخاري...بل الثابت عكس ذلك ما جاء في كتب السنة والسيرة
َا َوبـََىن  ِسِننيَ  ِستِّ  بِْنتُ  َوِهيَ  تـََزوََّجَها  النَِّيبَّ  َأنَّ     ِسِننيَ  ِتْسعَ  ِعْنَدهُ  َكاَنتْ  أَنـََّها َوأُْنِبْئتُ  ِهَشامٌ  قَالَ  ِسِننيَ  ِتْسعِ  تُ بِنْ  َوِهيَ  ِ
  

  ! حمارة :حميراء أي -عائشة-نبي يقول عن زوجته                            
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جته اإلسالم قال عن زو لَ وإن رس:مثيريھا أنھم قالوا  التي تدل على جھلِ و، لھازون  التي ال من الشبھاتِ 
 هذه عن دينكم شطر خذوا: " فقال  ...م منھا لوأوصاھم أن يأخذوا الع ...رة صغيرانھا حمإ :ه عائشة ألصحابِ 

  " عائشة يعين احلمرياء
  

  الرد على الشبھة 
  

وتدل .....نھا تدل على جھل أصحابھا باإلسناد وباللغة ؛ألوال قيمة لھا ،ال وزن لھا  إن الشبھةَ  كما قلتُ :أوالً 
  ....هللا وسوء الخلق مع أنبياءِ ....كذب والتدليس على ال

ال تعني حمارة صغيرة  الحميراءمن األحوال ،وألن كلمة  موضوع ال يصح بأي حالٍ  كلُّ ذلك ألن الحديثَ 
  :كما زعموا لالتي

  :يدلل على ذلك ما يلي..... نا على نبيِّ  الحديث ال يصح فھو موضوعٌ  إن: أوالً 
 انظر موضوع حديث ... اهللا رسول على مكذوب موضوع : في إرواء الغليل  -رحمه هللاُ  -قال الشيخ األلباني-1
 أھـ .القيم ابن عالمةلل"  املنيف املنار" 
 
يا محرياء ال : أو ذكر احلمرياء فهو كذب خمتلق مثل " محرياء  يا" وكل حديث فيه  : -رحمه هللاُ  -القيم  قال ابنُ  -2

العجلوني  ونقله 60/المنار المنيف  )خذوا شطر دينكم عن احلمرياء : ( وحديث  ،وكذاكذا  تأكلي الطني فإنه يورث
 أھـ. 1/450في كشف الخفاء 

 
 أھـ. 2/167النبالء  سير أعالم "إن كل حديث فيه يا محرياء مل يصح: وقد قيل ": -رحمه هللاُ  -قال الذھبي  -3
 
جدا  فهو حديث غريب) خذوا شطر دينكم عن احلمرياء (  : وهووأما احلديث الثاين :-رحمه هللاُ  -كثير  قال ابنُ  -4

وقال شيخنا أبو عبد اهللا . إىل اآلن  مل أقف له على سند: بل هو منكر سألت عنه شيخنا احلافظ أبا احلجاج املزي وقال 
 أھـ. 170/تحفة الطالب  )هلا إسناد  هو من األحاديث الواهية اليت ال يعرف: الذهيب 

 
إال يف النهاية البن األثري  ال أعرف له إسنادا وال رأيته يف شيء من كتب احلديث: - رحمه هللاُ  -ابن حجرالحافظ  -5

بغري لفظه وذكره عن أنس بغري إسناد بلفظ خذوا ثلث دينكم  ذكره يف مادة ح م ر ومل يذكر من خرجه ورأيته يف الفردوس
 أھـ .1/450الخفاء  كشف  "من بيت احلمرياء 

 
يا محرياء : ( رواية النسائي من طريق أيب سلمة عنها دخل احلبشة يلعبون فقال يل النيب  ويف "  :-حمه هللاُ ر - وقال

فتح الباري " يف حديث صحيح ذكر احلمرياء إال يف هذا  إسناده صحيح ومل أر. نعم : فقلت ) أحتبني أن تنظري إليهم 
 أھـ.  2/444
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  أھـ .212/المصنوع " محرياء فهو موضوع إال حديثا عند النسائي  ديث فيه ياوكل ح :" -رحمه هللاُ  - قال المزي  -6
 
َراءِ  َعنْ  ِديِنُكمْ  َشْطرَ  ُخُذوا: "  َحِديثُ  َوَأمَّا ) 326ص / 9ج(  - رحمه هللاُ  -تحفة األحوذيقال صاحب  -7 "  اْحلَُميـْ

 النـَِّهايَةِ  ِيف  ِإالَّ  اْحلَِديثِ  ُكُتبِ  ِمنْ  َشْيءٍ  ِيف  ِرَوايَةً  َوَال  ، ِإْسَناًدا َلهُ  َأْعِرفُ  َال :  اْلَعْسَقَالِينُّ  َحَجرٍ  ِاْبنُ  اْحلَاِفظُ  فـََقالَ  ، َعاِئَشةَ  يـَْعِين 
َهِيبَّ  اْلَمزِّيَّ  َسَألَ  أَنَّهُ :  َكِثريٍ  ْبنُ  الدِّينِ  ِعَمادُ  اْحلَاِفظُ  َوذََكرَ  ، َخرََّجهُ  َمنْ  َيْذُكرْ  َوملَْ  ، اْألَِثريِ  ِالْبنِ   َوقَالَ  ، يـَْعرِفَاهُ  فـََلمْ  َعْنهُ  َوالذَّ

َراءِ  بـَْيتِ  ِمنْ  ِديِنُكمْ  ثـُُلثَ  ُخُذوا"  َوَلْفظُهُ  اللَّْفظِ  َهَذا َوِبَغْريِ  ، ِإْسَنادٍ  ِبَغْريِ  اْلِفْرَدْوسِ  ِيف  ذََكَرهُ :  السََّخاِويُّ   َلهُ  َوبـَيَّضَ  ،"  اْحلَُميـْ
  أھـ . اْلِمْرقَاةِ  ِيف  َكَذا َعَلْيهِ  َأِقفْ  ملَْ :  السُُّيوِطيُّ  َوقَالَ .  ِإْسَناًدا َلهُ  ِرجْ خيُْ  َوملَْ  ، اْلِفْرَدْوسِ  ُمْسَندِ  َصاِحبُ 

  
ا أو كلمة قبيحة ؛وإنما معناھا البيضاء التي تميل إلى حمرة ھكذا إن معنى كلمة حميراء ليست سبً : ثانيًا

 مشرب اللون بيضاء بمعنى حمراء رتصغي الحميراءف ....المسلمين بخالف فھم المعترضين فھم علماءُ 
على وزن فھو حمار ،وإما تصغير .حمراء والمرأة أحمر: األبيض الرجل تسمي والعرب بحمرة، بياضھا

ھذا إن كان المراد بھا مذكر أما إن أريد  فعال وفعال تصغر على فعيل وعليه فإن حمار تصغر على حمير
  :جاء في اآلتييدلل على ذلك ما .. ميرةبھا مؤنث فتصغر على حُ 

 يلعبون واحلبشة[   اهللا رسول دعاين: ( قالت -عنها اهللا رضي-  عائشة عن :آداب الزفاف للشيخ األلباني قال -1
م   )  2] (  نعم:  فقلت ؟ إليهم تنظري أن أحتبني)  1(  محرياء يا: [  يل فقال]  عيد يوم يف] [  املسجد يف حبرا

  "  النهاية"  يف كذا البياض يريد احلمراء تصغري)  1(  
  " :  الفتح"  يف احلافظ وقال"  النساء عشرة"  يف النسائي رواها الزيادة هذه)  2(  
   أھـ " هذا يف إال احلمرياء ذكر صحيح حديث يف أر ومل صحيح إسناده"  

وذلك ألن بياضھا يختلط بحمرة ،اسم يطلق على المرأة شديدة البياض  :) 211ص 4 ج (لسان العرب -2
  أھـ .وجھھا فيخفيفة 

  أھـ .البيضاء:الحميراء):  438ا ص  ج (األثرغريب  فيالنھاية  -3
  أھـ .البيضاء :أيتصغير حمراء  حميراء :)73 ص 11 ج (تاج العروس -4
   

  ! ھل لقب ألحماره ينطبق على من يُطلب منه العلم ؟ :ھو ويبقى سؤال يطرح نفسه لمن له عقل
  

يدلل ...تاب المقدس مشبھة بالحيوانات ؛مشبھة بالحمار ، البھيمة ،الكلب األجربإن المرأة في الك:  ثانيًا
  :على ذلك ما جاء في اآلتي

ُجُل فَفَاِرٌغ َعِديُم اْلفَْھِم، َوَكَجْحِش اْلفََرا يُولَُد اإِلْنَسانُ  12عدد 11أيوب إصحاح  سفرِ -1 ا الرَّ   .أَمَّ
قط ،واإلنسان مشبھة ) إنسانة(يوجد في اللغة العربية لفظة ؛فال واألثنى  واإلنسان كلمة تطلق على الذكرِ 

  ...!حمارة صغيره  ميرةحُ  بالجحش وھو الحمار الصغير ؛إذن المرأة بحسب الكتاب المقدس
ة -2 ي اإلصحاح  سفر الجامع دد  3ف ي18ع ي قَْلبِ ُت فِ نُھُْم «: قُْل ِر، إِنَّ هللاَ يَْمتَِح ي اْلبََش وِر بَنِ ِة أُُم ْن ِجھَ ِم
مْ 19. »يُِريَھُْم أَنَّهُ َكَما اْلبَِھيَمِة ھَكَذا ھُمْ لِ  َدةٌ لَھُ َذا . ألَنَّ َما يَْحُدُث لِبَنِي اْلبََشِر يَْحُدُث لِْلبَِھيَمِة، َوَحاِدثَةٌ َواِح ْوُت ھ َم
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ةِ . َكَمْوِت َذاَك، َونََسَمةٌ َواِحَدةٌ لِْلُكلِّ  لٌ فَلَْيَس لإِِلْنَساِن َمِزيَّةٌ َعلَى اْلبَِھيَم ا بَاِط ى 20. ، ألَنَّ ِكلَْيِھَم ا إِلَ ْذھَُب ِكالَھَُم يَ
  .َكاَن ِكالَھَُما ِمَن التَُّراِب، َوإِلَى التَُّراِب يَُعوُد ِكالَھَُما. َمَكاٍن َواِحدٍ 

المرأة  ؛إذنالمقدس  كالبھيمِة في الكتابِ  ؛ فاإلنسانُ  َمِزيَّةٌ َعلَى اْلبَِھيَمةِ أن اإلنساَن ليس له  نالحظ  من النصِ 
  !....بحسب  المقدس الكتابِ  بھيمة

َوإَِذا َكانَِت اْمَرأَةٌ يَِسيُل َسْيُل َدِمھَا أَيَّاًما َكثِيَرةً فِي َغْيِر َوْقِت «25عدد  15إصحاح  يناآلويِّ  في سفر -3
ُكلُّ فَِراٍش 26. إِنَّھَا نَِجَسةٌ . َكَما فِي أَيَّاِم طَْمثِھَا طَْمثِھَا، أَْو إَِذا َساَل بَْعَد طَْمثِھَا، فَتَُكوُن ُكلَّ أَيَّاِم َسياَلَِن نََجاَستِھَا

َوُكلُّ األَْمتَِعِة الَّتِي تَْجلُِس َعلَْيھَا تَُكوُن نَِجَسةً َكنََجاَسِة . تَْضطَِجُع َعلَْيِه ُكلَّ أَيَّاِم َسْيلِھَا يَُكوُن لَھَا َكفَِراِش طَْمثِھَا
ھُ 27. طَْمثِھَا   .نَّ يَُكوُن نَِجًسا، فَيَْغِسُل ثِيَابَهُ َويَْستَِحمُّ بَِماٍء، َويَُكوُن نَِجًسا إِلَى اْلَمَساءِ َوُكلُّ َمْن َمسَّ
  ! ...المقدس في الكتابِ  تماًما ھكذا يعامل الكلب األجرب كالمرأةِ : ◌ُ قلت
ابعِ 18 عدد 14سفر القضاة إصحاح  - 4 أَيُّ «: َقْبلَ ُغُروِب الشَّْمسِ  َفَقالَ َلُه ِرَجالُ اْلَمِديَنِة فِي اْلَيْوِم السَّ

َلْو َلْم َتْحُرُثوا َعَلى ِعْجلَتِي، َلَما َوَجْدُتْم «: َفَقالَ َلُھمْ » َشْيٍء أَْحَلى ِمَن اْلَعَسِل، َوَما أَْجَفى ِمَن األََسِد؟
ِتي  .»أُْحِجيَّ
  ! ....أن المرأةَ في الكتاِب المقدس  يطلق عليھا عجلة المالحظ

  !؟....ما ھو رد المعترضين على ھذه النصوص التي يؤمنون بھا :لذي يطرح نفسه ھوويبقى السؤال ا
  
  

  ) !زينب(أن تسب زوجته األخرى ) عائشة(نبيٌّ يأمر زوجته                           
  

عث بھا فھل ھذه ھي مكارم األخالق التي بُ ....زينب ه عائشة أن تسب زوجتهاإلسالم أمر زوجتَ  نبيُّ :قالوا
  ..... كميُّ نب

ثـََنا  4252اعتمدوا على ذلك بما جاء في سنن أبي داود برقم ثـََنا ُمَعاذٍ  ْبنُ  اللَّهِ  ُعبَـْيدُ  َحدَّ ثـََنا و ح َأِيب  َحدَّ  ُعبَـْيدُ  َحدَّ
ثـََنا َمْيَسَرةَ  ْبنِ  ُعَمرَ  ْبنُ  اللَّهِ  ثـََنا قَالَ  َواِحدٌ  اْلَمْعَىن  ُمَعاذٍ  ْبنُ  ُمَعاذُ  َحدَّ  َوَلَمنْ { :اِالْنِتَصارِ  َعنْ  َأْسَألُ  ُكْنتُ :قَاَل  ْونٍ عَ  اْبنُ  َحدَّ

  } َسِبيلٍ  ِمنْ  َعَلْيِهمْ  َما فَُأولَِئكَ  ظُْلِمهِ  بـَْعدَ  انـَْتَصرَ 
َثِين   قَاَلتْ  اْلُمْؤِمِننيَ  ُأمِّ  َعَلى َتْدُخلُ  تْ َكانَ  أَنـََّها َوَزَعُموا َعْونٍ  اْبنُ  قَالَ  أَبِيهِ  اْمَرَأةِ  ُحمَمَّدٍ  ُأمِّ  َعنْ  ُجْدَعانَ  ْبنِ  زَْيدِ  ْبنُ  َعِليُّ  َفَحدَّ

 َفطَّْنُتهُ  َحىتَّ  بَِيِدهِ  فـَُقْلتُ  بَِيِدهِ  َشْيًئا َيْصَنعُ  َفَجَعلَ  َجْحشٍ  بِْنتُ  زَيـَْنبُ  َوِعْنَدنَا  اللَّهِ  َرُسولُ  َعَليَّ  َدَخلَ " - اْلُمْؤِمِننيَ  ُأمُّ  - قَاَلتْ :
َها اللَّهُ  َرِضيَ - ِلَعاِئَشةَ  تـََقحَّمُ  َنبُ زَيْـ  َوَأقْـبَـَلتْ ،  فََأْمَسكَ  َهلَا نَـَهاَها -َعنـْ َها ُسبِّيَها:"  ِلَعاِئَشةَ  فـََقالَ  تـَْنَتِهيَ  َأنْ  فَأََبتْ  فـَ  َفَسبَّتـْ

َها َغَلَبتـْ َهاعَ  اللَّهُ  َرِضيَ - َعاِئَشةَ  ِإنَّ  :فـََقاَلتْ  -َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ -َعِليٍّ  ِإَىل  زَيـَْنبُ  فَاْنطََلَقتْ "  فـَ  َفَجاَءتْ . َوفـََعَلتْ  ِبُكمْ  َوقـََعتْ  -نـْ
 َوَجاءَ  :قَالَ ، وََكَذا َكَذا :ِيل  فـََقالَ  وََكَذا َكَذا َلهُ  قـُْلتُ  َأينِّ  :َهلُمْ  فـََقاَلتْ  .فَاْنَصَرَفتْ  اْلَكْعَبةِ  َوَربِّ  أَبِيكِ  ِحبَّةُ  ِإنـََّها :َهلَا فـََقالَ  فَاِطَمةُ 
  . َذِلكَ  ِيف  َفَكلََّمهُ   النَِّيبِّ  َىل إِ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  َعِليٌّ 

  
  الرد على الشبھة 
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يدلل على  ....، فال يصح في حقه ما نسب إليه المعترضونأعظم الخلِق َخلقا وُخلقا   إن محمًدا  :أوالً 

  :ذلك ما يلي
  ). 4القلم(  ُخلٍُق َعِظيمٍ  َوإِنََّك لََعلى :  زكاه في ُخلقِه قائالً  أن هللا -1
 َسأَْلتُ :قَاَل  ِهَشامٍ  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  24139ذلك في مسنِد أحمَد برقم  و...كان قرآنًا يمشي على األرِض  أنه  -2

  . اْلُقْرآنَ  ُخُلُقهُ  َكانَ : فـََقاَلتْ   ؟اللَّهِ  َرُسولِ  ُخُلقِ  َعنْ  َأْخِربِيِين  :فـَُقْلتُ  َعاِئَشةَ 
 النَِّيبَّ  َخَدْمتُ  :قَالَ   أََنسٍ  عن 5578برقم   صحيح البخاري ذلك و.....لم يقل لخادمه يوًما كلمة أف قط  -3
  ََصنَـْعتَ  َأالَّ  َوَال  َصنَـْعتَ  ملَِ  َوَال  ُأفٍّ  ِيل  قَالَ  َفَما ِسِننيَ  َعْشر.  
 َرُسولُ  نْ َيكُ  ملَْ  :قَاَلتْ  أَنـََّها َعاِئَشةَ  َعنْ  24247أمحَد برقم مسنِد  ذلك في و ...أنه لم يكن فاحًشا وال متفحًشا - 4

  .َوَيْصَفحُ  يـَْعُفو َوَلِكنْ  ِمثْـَلَها بِالسَّيَِّئةِ  ُجيِْزي َوَال ، اْألَْسَواقِ  ِيف  َصخَّابًا َوَال ،  ُمتَـَفحًِّشا َوَال  ،فَاِحًشا  اللَّهِ 
  :وذلك في عده أحاديث منھا...كان يدعو أصحابَه لحسِن الخلِق ، ويقرب منه أحسنھم ُخلقا  أنه  -5
  
 ِمنْ  :يـَُقولُ  وََكانَ  ُمتَـَفحًِّشا َوَال  فَاِحًشا  اللَّهِ  َرُسولُ  َيُكنْ  ملَْ  :قَالَ  َعْمٍرو ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  6526برقم حمدَ مسند أ -أ

  . َأْخَالقًا َأَحاِسُنُكمْ  ِخَيارُِكمْ 
 ُحرًّا بـَْعَدهُ  َسَبْبتُ  َفَما :قَالَ ".  ًداَأحَ  َتُسنبََّّ  َال  ": نصح لرجٍل قائالً له   أن النبيَّ  3562برقم  سنن أبي داودَ  -ب
 ِمنْ  َذِلكَ  ِإنَّ  َوْجُهكَ  ِإلَْيهِ  ُمْنَبِسطٌ  َوأَْنتَ  َأَخاكَ  ُتَكلِّمَ  َوَأنْ  اْلَمْعُروفِ  ِمنْ  َشْيًئا َحتِْقَرنَّ  َوَال  :"قَالَ . َشاةً  َوَال  بَِعريًا َوَال  َعْبًدا َوَال 

زَارِ  َوِإْسَبالَ  َوِإيَّاكَ  اْلَكْعبَـْنيِ  فَِإَىل  أَبـَْيتَ  فَِإنْ  السَّاقِ  ِنْصفِ  ِإَىل  ِإزَاَركَ  َواْرَفعْ  اْلَمْعُروفِ   حيُِبُّ  َال  اللَّهَ  َوِإنَّ  اْلَمِخيَلةِ  ِمنْ  فَِإنـََّها اْإلِ
َا ِفيهِ  تـَْعَلمُ  ِمبَا تـَُعيـِّْرهُ  َفَال  ِفيكَ  يـَْعَلمُ  ِمبَا َوَعيـََّركَ  َشَتَمكَ  اْمُرؤٌ  َوِإنْ  اْلَمِخيَلةَ    " .◌ِ  َعَلْيه َذِلكَ  َوبَالُ  فَِإمنَّ

 ابن(  السيوطي ختريج ." خلقا أحسنكم القيامةِ  يومَ  اجملسً  مين أقربكم :" قال  1176:  رقم  صحيح الجامع -ج
  )  حسن(  :األلباين قال . علي عن)  النجار

 ال و اللعان ال و بالطعان املؤمن سلي ": قال  النيب عن بن مسعود، اهللا عبد عن 29برقم  الحاكم في المستدرك -د
  " البذيء ال و الفاحش
  اجلامع صحيح يف 5381:  رقم حديث انظر)  صحيح: (  األلباين الشيخ قال

  
ھذا بخالف حال .....يثبت للمعترضين ما غاب عن عقولھم المريضة وسوء ظنھموعليه فان ما يسبق 

  ....ائھم في كتابھم المقدس يأنب
  
  

الحديث لم يأت إال في سنن أبي داود، فمدار الرواية من كتب األحاديث ھو من ھذا الطريق إن ھذا : اثانيً 
فھم يأتون بغرائب األحاديث لينالوا منه  فھذا ...ا نه ليس مشھورً أوھذا يدل على ...اه أبو داود وفقط الذي ر
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 َعْلَنا لُِكّل نبي َعُدّواً ّمنَ َوَكَذلَِك جَ  :  يقول ....ن دل يدل على حقد كبير وسوء ظن با ورسولهاو
  .)31الفرقان(ِبَرّبَك َھاِدياً َوَنِصيًرا َ◌ َوَكَفى اْلُمْجِرِمين

  
  

 -رحمه هللا -األلباني  بذلك الشيخُ عليه  إن ھذا الحديث جاء في سنن أبي داود ،وإسناده ال يصح ؛حكم :اثالثً 
  "اإلسناد ضعيف"  : قائالً 4898 برقم ) 398ص  / 10ج( في صحيح و ضعيف أبي داود

  .....إن الحديث ال تقام به حجة ،و نصدق ما جاء به ،وھذا كاف ألبطال الشبھةيتبين لنا :  فعلى ما سبق
  

فالكتاب يذكر .... خطر من أن نبيًا يأمر زوجته أن تسب أخرى أإن الكتاب المقدس يذكر لنا ما ھو  :رابًعا
  :وذلك في األتي.. ...لنا أن الربَّ أمر الناس بسِب أنبيائِه 

َفَقالَ 9عدد  16اإلصحاح  سفر صموئيل الثانيوذلك في ....ابن داود  سب أباه داود سبًا قبيًحا -1
. »لَِماَذا َيُسبُّ ھَذا اْلَكْلُب اْلَمْيُت َسيِِّدي اْلَملَِك؟ َدْعِني أَْعُبْر َفأَْقَطَع َرْأَسهُ «: أَِبيَشاُي اْبُن َصُروَيَة؟ لِْلَملِكِ 

بَّ َقالَ َلهُ ! َما لِي َوَلُكْم َيا َبِني َصُروَيةَ «: اْلَملِكُ  َفَقالَ 10 لَِماَذا : َوَمْن َيقُولُ . ُسبَّ َداُودَ : َدُعوهُ َيُسبَّ ألَنَّ الرَّ
ْطلُُب َنْفِسي، ُھَوَذا اْبِني الَِّذي َخَرَج ِمْن أَْحَشاِئي يَ «: َوَقالَ َداُوُد ألَِبيَشاَي َولَِجِميِع َعِبيِدهِ 11» َتْفَعلُ ھَكَذا؟

بَّ َقالَ َلهُ  ؟ َدُعوهُ َيُسبَّ ألَنَّ الرَّ بُّ 12. َفَكْم ِباْلَحِريِّ اآلَن َبْنَياِميِنيٌّ بَّ َيْنُظُر إِلَى َمَذلَِّتي َوُيَكافُِئِني الرَّ َلَعلَّ الرَّ
ِتِه ِبھَذا اْلَيْومِ    .»َخْيًرا ِعَوَض َمَسبَّ

ُر فِي5عدد 4إصحاح  سفر ھوشع -2 ِبيُّ َمَعَك فِي اللَّْيِل، َوأََنا أُْخِرُب أُمَّكَ  َفَتَتَعثَّ ُر أَْيًضا النَّ َھاِر َوَيَتَعثَّ  .النَّ
بِّ َيا َبنِي إِْسَراِئيلَ 1  نه كالم الرب العدد األول ففيهأمما يدل على  بِّ ُمَحاَكَمًة َمَع «: ِاْسَمُعوا َقْولَ الرَّ إِنَّ لِلرَّ

ُه الَ أَ  اِن األَْرِض، ألَنَّ  .َماَنَة َوالَ إِْحَساَن َوالَ َمْعِرَفَة ِهللا فِي األَْرِض ُسكَّ
ھِذِه اللَّْيلََة ُتْطَلُب َنْفُسَك ِمْنَك، َفھِذِه الَِّتي ! َياَغبِيُّ : َفَقالَ َلُه هللاُ 20عدد  12إصحاح  إنجيل لوقا -3

  أَْعَدْدَتَھا لَِمْن َتُكوُن؟
 
      
ُ  َرِضيَ  -بنت جحش من زينبَ    نَّبِيِّ ال زواجُ                                   - َعْنَھا هللاَّ
  

فأمر ، سبحان مقلب القلوب  :قالف ، وأعجبتهھا آوذلك لما ر ،ه بالتبني ابنِ  تزوج زوجةَ    امحمدً  أن ادعوا
ُ َعلَْيِه    : فأنزل هللاُ  .... ھو تزوجھاھا وبتطليقِ  زيدً  َوأَْنَعْمَت َعلَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َوإِْذ تَقُوُل لِلَِّذي أَْنَعَم هللاَّ

ُ أََحقُّ أَْن تَْخَشاهُ فَ  ُ ُمْبِديِه َوتَْخَشى النَّاَس َوهللاَّ َ َوتُْخفِي فِي نَْفِسَك َما هللاَّ ا قََضى َزْيٌد ِمْنھَا َزْوَجَك َواتَِّق هللاَّ لَمَّ
ْجنَاَكھَا لَِكْي اَل يَُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمنِينَ  ِ  َوطًَرا َزوَّ َحَرٌج فِي أَْزَواِج أَْدِعيَائِِھْم إَِذا قََضْوا ِمْنھُنَّ َوطًَرا َوَكاَن أَْمُر هللاَّ

ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمْن قَْبُل َوَكاَن أَ  37َمْفُعواًل  ُ لَهُ ُسنَّةَ هللاَّ ِ َما َكاَن َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِيَما فََرَض هللاَّ ْمُر هللاَّ
ِ َحِسيبًا  38َمْقُدوًرا قََدًرا  َّ َ َوَكفَى بِا ِ َويَْخَشْونَهُ َواَل يَْخَشْوَن أََحًدا إاِلَّ هللاَّ  39 الَِّذيَن يُبَلُِّغوَن ِرَسااَلِت هللاَّ
 )األحزاب( .  
  
 الشبھةالرد على  •
  

يقوله  ما بخالفِ   هللاِ  من عند كالمالكريم  نَ آالقر أنتدل على  التي  اآليات من اآلياتِ ھذه إن  : أوالً 
   :لوجھين ....إن القران من تأليف رسول اإلسالم:  عترضونالم
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له   ن فيھا عتاب له من هللاِ أل؛  اآلياتِ ھذه  مثل بيده ما كان يكتب الكريم  نَ آالقر  محمدٌ  كتب لو: األول
  ....وغيرھا  ياتِ اآلھذه  فيكما جاء  ةواحد ةه مروال يعاتب نفسَ  ،مظھر حسنِ أ في  بل كان يظھر

  
بل أدى   من كتاب هللا واحدةً  آيةً  أخفىما   النبيَّ  أنل على لتد التي اآلياتمن  اآلياتھذه إن  :الثاني

   :ما يليوالدليل على ذلك .... وجهٍ  أتمِ على  الرسالةَ 
 تـَُقولُ  َوِإذْ { :اْآليَةَ  َهِذهِ  َلَكَتمَ  َعَلْيهِ  أُْنِزلَ  اِممَّ  َشْيًئا َكاِمتًا ُحمَمَّدٌ  َكانَ  َوَلوْ  :)عائشة( قَاَلتْ  259برقم صحيح مسلم -1

 َأَحقُّ  َواللَّهُ  النَّاسَ  َوَختَْشى ُمْبِديهِ  اللَّهُ  َما نـَْفِسكَ  ِيف  َوُختِْفي اللَّهَ  َواتَّقِ  َزْوَجكَ  َعَلْيكَ  َأْمِسكْ  َعَلْيهِ  َوأَنـَْعْمتَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  أَنـَْعمَ  ِللَِّذي
  ".} اهُ َختْشَ  َأنْ 
 اهللا كتاب من إليه أوحي مما شيئا  اهللا رسولُ  كتم لو: قالت عائشة، عن: ) 274ص /   20ج (تفسير الطبري  -2

  ) . َختَْشاهُ  َأنْ  َأَحقُّ  َواللَّهُ  النَّاسَ  َوَختَْشى ُمْبِديهِ  اللَّهُ  َما نـَْفِسكَ  ِيف  َوُختِْفي(  لكتم

  
انوا يعلمون  العنكبوتِ  ن من بيتِ وھأ الشبھةھذه إن   : ثانيًا ان أل؛ لو ك ا تالرواي تدلون بھ للطعن  التي يس

   :كما يلي علماٌء أجالءٌ  بھذا حكم عليھا، ال تصح ھا من خاللِ   في النبيِّ 
 بعض عن آثاراً  هنا ها والطربي حامت أيب ابن ذكر : الصحيحة الروايات ذكر أن بعد هتفسير في كثيرٍ  ابنُ  قال -1

 قلبه يف فوقعت ":  أمثال بذلك يريد.  نوردها فال صحتها لعدم صفحاً  عنها نضرب أن أحببنا - عنهم اهللاُ  رضي -  السلف
  أھـ .صحتها تثبت مل آثار كلها فهذه.  " القلوب مقلب سبحان " و "
 وهذا :الناس من يخشاه كان الذي وما ،  يخفيه كان لما الصحيح التفسير ذكر أن بعد القرطبيُّ  قال -2

 والقاضي كالزهري الراسخني، والعلماء املفسرين من التحقيق أهل عليه الذي وهو اآلية، هذه تأويل يف قيل ما حسنأ القول
 أطلق ورمبا زيد امرأة زينب هوى  النيبَّ  أن روي ما فأما. وغريهم العريب بن بكر أيب والقاضي القشريي العالء بن بكر
   أھـ.حبرمته مستخف أو هذا، مثل عن  النيبِّ  بعصمة لجاه عن صدر إمنا فهذا عشق لفظ املُّجان بعض

:   النبي عصمة بين و الروايات، ھذه ملخص ذكر أن بعد في كتابه أحكام القرآن العربي ابنُ  قال -3
  أھـ. األسانيد ساقطة كلها الروايات هذه

  
 و والطربي حامت أيب ابن أخرجها أخرى آثار وردت و: الصحيحة الروايات ذكر أن بعد في الفتحِ   حجرٍ  ابنُ  قال -4

  أھـ .ا التشاغل ينبغي ال املفسرين من كثري نقلها
  
 صيانة جيب و القبول، حيز يف جيعل أن ينبغي ال كالم القصة هذه يف وللقصاص :رضا رشيد محمد الشيخُ  قال -5

  ھـأ . اهللا رسول حممد. اتانً  و ازورً  إليه بتسِ نُ  اليت الرتهات هذه عن النيبِّ 
  

 َوَما{ : تياآل )421 ص/  6ج (ابن كثير  ، وتفسير ) 271ص  / 20ج (الطبري  جاء في تفسيرِ   :ا  ثالثً 
 َضالال َضلَّ  َقدْ فَـ  َوَرُسوَلهُ  اللَّهَ  يـَْعصِ  َوَمنْ  َأْمرِِهمْ  ِمنْ  اْخلِيَـَرةُ  َهلُمُ  َيُكونَ  َأنْ  َأْمًرا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ 
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 انطلق  اهللا رسول أن وذلك اآلية،}  ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما{ : قوله: عباس ابن عن العويف، قال .} ) 36( ُمِبيًنا
 رسول فقال بناكحته، لست: فقالت فخطبها، األسدية جحش بنت زينب على فدخل حارثة، بن زيد فتاه على ليخطب
{ :   رسوله على اآلية هذه اهللا أنزل يتحدثان مها فبينما. نفسي يف أؤامر اهللا، رسول يا: قالت". كحيهفان بل: "  اهللا
: قالت". نعم: "قال اهللا؟ رسول يا منكحا يل رضيته قد: قالت اآلية،}  َأْمًرا َوَرُسولُهُ  اللَّهُ  َقَضى ِإَذا ُمْؤِمَنةٍ  َوال ِلُمْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما
  أھـ . نفس أنكحته قد ،  اهللا ولرس أعصي ال إًذا
، فقد كانت من عائلته ،  يزوجھا زيد أنقبل  ألخذھازوجة له ؛  يريد زينبَ   هللا لو كان رسولُ  اإذً 

  !الشبھة بطل ھذا تبو.....  وبعدھا قام ليخطبھا لزيد  ة ،حتى صارت شاب، على مدار األيام  وتكبر أمامه
  

   !؟ غم من أنھا ضعيفةبالرُ  التفاسيرِ  كتبِ  في األخبارھذا كرت لماذا ذُ  :إن قيل :   ارابعً 
وبعد ذلك ،  اآليةكل ما قيل عن  يجمعون -  رحمھم هللاُ  - إنھم؛  العلميھذا من باب الثراء  إن:  ◌ُ قلت

كما تقدم معنا في الرد على شبھة  الباطلةيات االرو مثل ھذه يحذرون المسلمين من اوأحيانً ، يحققون 
ذكر ابن أبي حاتم والطبري ھا ھنا آثاراً عن   :معنا  التي اآليات في كثير بنُ اما قاله : ثل مو ،الغرانيق

فوقعت "  : أمثال يريد بذلك .ـأھ  أن نضرب عنھا صفحاً لعدم صحتھا فال نوردھا أحببنا بعض السلف 
ما ذھب إليه المحققون من و ھذا  ، ت صحتھافھذه كلھا آثار لم تثبُ  ".  سبحان مقلب القلوب  "  و " هفي قلب

و القاضي ، أبي بكر بن العربي  القاضي و، العالء القشيري  القاضي بكر بنو، المفسرين كالزھري 
  .عياض في الشفاء

  
من زينب بنت جحش  رسول هللا قصه زواج  ھي ما و،  آلياتل ھو التفسير الصحيح ما:  إن قيل :اخامسً 

  ؟ 
  :ي التفصيل التاليف يكون على ذلك إن الجواب:  قلتُ 

   : -رضي هللا عنھا - من زينب بن حارثة   زيدزواج  -1 

في السنة الخامسة من الھجرة ،  و قد تزوج بھا الرسول،    النَّبِيِّ جحش ھي إحدى زوجات  زينب بنت
سول لر و كانت زوجة لزيد بن حارثة قبل أن تصبح زوجة  النَّبِيِّ بنت أمية بنت عبد المطلب عمة  و ھي
فكان يُدعى قبل اإلسالم بزيد بن محمد لكنه لم   زينب قبل الرسول زوج  أما زيد بن حارثة  . هللا

  النَّبِيِّ أھدته إلى  ثم  النَّبِيِّ بعد زواجھا من  ة، بل كان غالما اشترته خديج  الرسول يكن من أوالد
عادة العرب لرفع مكانته االجتماعية بعدما عامله  تبنياً اعتباريا على في سبيل هللا ، ثم تبنّاه  فأعتقه 

احتراما كبيرا و شرفا عظيما و رفع من   ھكذا فقد منحه الرسول والده و قومه بالھجران و الطرد ، و
زيد إلى الزواج  بحاجة  و عندما أحس النبيُّ . بن محمدزيد يُدعى بين الناس  شأنه بين الناس حتى صار
زينب رفضت ذلك تبعا للتقاليد السائدة في تلك األيام و  ، لكن بنت جحش ينبأمره بخطبة بنت عمته ز

شأن  نسب وإن زينب كانت من عائلة ذات حسب والعبد المعتق ، خاصة و الستنكاف الحرة من الزواج من
ُ َورَ  َوَما َكانَ    التالية ، فنزلت اآلية الكريمة لَھُُم اْلِخيََرةُ  ُسولُهُ أَْمًرا أَن يَُكونَ لُِمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا قََضى هللاَّ

َ َوَرُسولَهُ فَقَْد َضلَّ  بِينًا ِمْن أَْمِرِھْم َوَمن يَْعِص هللاَّ    النبيَّ  ، فأخبرت زينبُ )36األحزاب(   َضاَلاًل مُّ
ا لحكم ضوعً خ و هللا  عند رغبة رسولِ  بقبولھا بھذا الزواج ، و ھكذا فقد تم الزواج برضا زينب ، نزوالً 

   . هللا 
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 و آل - رضي هللا عنھماالزوجية بين الزوجين ـ زينب و زيد  بعد ذلك تأثرت العالقة  :طالق زينب -  2 
لمنع وقوع الطالق ، و لم   المحاوالت الحثيثة التي قام بھا النبيُّ  رغم االنفصالأمرھما إلى الطالق و

   .تغيير قرار زيد فوقع الطالقولم يفلح في ، زيد  في  النَّبِيِّ تؤثر نصائح 

   :من زينب   زواج النبي -3

 لھا ا لما حصلأن يتزوج ابنة عمته زينب تعويضً   زينب فترة قرر النبيُّ  و بعد أن مضى على طالقِ 
ابنه  كان يخشى العادات و التقاليد التي تُحرم زواج الرجل من زوجة  ، غير أن النبيَّ  بأمر من هللا 
وكان يخفي ذلك قبل طالقھا ،  ن زينب ستكون زوجة لهأعلمه أقد  فا  ا ،بناً حقيقيً اعتباره من التبني ال

َ "  : ويقول لزيد ، في نفسه َوإِْذ تَقُوُل لِلَِّذي  : قائالفي ذلك   ثم عاتبه ربه " أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتَِّق هللاَّ
ُ َعلَْيهِ  َ َوتُْخفِي فِيَوأَْنَعْمَت عَ  أَْنَعَم هللاَّ ُ  لَْيِه أَْمِسْك َعلَْيَك َزْوَجَك َواتَِّق هللاَّ ُ ُمْبِديِه َوتَْخَشى النَّاَس َوهللاَّ نَْفِسَك َما هللاَّ

، كما تشھد بذلك  من زينب إنما كان بأمر من هللا  إن زواج النبي ثم  .)37األحزاب(  تَْخَشاهُ  أََحقُّ أَن
ْنھَا  :  قولي ؛السابقة  تتمة اآلية ا قََضى َزْيٌد مِّ ْجنَاَكھَا لَِكْي اَل يَُكوَن َعلَى اْلُمْؤِمنِيَن َحَرٌج  فَلَمَّ َوطًَرا َزوَّ

ِ  فِي ا َكاَن َعلَى النَّبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِيَما  37َمْفُعواًل  أَْزَواِج أَْدِعيَائِِھْم إَِذا قََضْوا ِمْنھُنَّ َوطًَرا َوَكاَن أَْمُر هللاَّ مَّ
ُ لَهُ فَ  ِ قََدًرا َرَض هللاَّ ِ فِي الَِّذيَن َخلَْوا ِمن قَْبُل َوَكاَن أَْمُر هللاَّ ْقُدوًرا ُسنَّةَ هللاَّ   .  )األحزاب( 38  مَّ

ُ أََحقُّ أَن َوتُْخفِي فِي " : هقولِ ما معنى :  فإن قيل  ُ ُمْبِديِه َوتَْخَشى النَّاَس َوهللاَّ  ."  تَْخَشاهُ  نَْفِسَك َما هللاَّ
 وكان النبيُّ  ،له ةوسوف تكون زوج، أن زينب سوف تطلق من زيد   علم النبيَّ أقد   هللاَ  ن إ : ◌ُ قلت
  هلذلك عاتبه ربُّ . تزوج من زوجة ابنه  :يقول الناسُ  أنيخفى ذلك  خشية  ًَوتَْخَشى النَّاَس "  :له  قائال

ُ أََحقُّ أَن سبحان  :"أنه لما رأى زينب قال :المكذوبة تء في الرواياوليس المعنى كما جا ." تَْخَشاهُ  َوهللاَّ
ُ  َرِضيَ  -  كانتف" ....فعلقت في نفسه وكان يخفى ذلك  مقلب القلوب   :  النَّبِيِّ تقول لزوجات  - َعْنھَا هللاَّ

  .واتاوزوجني ربى من فوق سبع سم، ھلكن أزوجكن 

  :أسباب  ةزينب عدمن   زواج النبيِّ  أمر في الخالصة 

رضيت بالزواج من زيد بأمر من هللا و حيث إنھا  ؛ ما حصل البنة عمته و تضررھا بالطالق تعديل -1
  . تعالى  ، وذلك بأمر من هللاِ  أن يكرمھا و يعوضھا عن ما حصل لھا  ، فأراد الرسول رسوله

ا ا اعتباريً بنً ام كونه التبنّي ، رغ التي تمنع الزواج من زوجة االبن من ةكسر العادات و التقاليد الخاطئ  -2
خالل القرآن الكريم رفض االعتراف بالتبني الذي  من حيث إن اإلسالم ؛ تشريع في صورة عملية  ال غير

كانوا ينسبون زيد بن حارثة إلى فقد  ،ھدم األحساب واألنسابيفالتبني  كان سائداً بين العرب في الجاھلية،
َوَما َجَعَل :   ه قولِ  من خاللِ  ارفض القرآني حاسمً ال ، وجاء فيقولون زيد بن محمد  رسول هللا

ُ يَقُوُل اْلَحقَّ َوھَُو يَْھِدي أَْدِعيَاءُكْم أَْبنَاءُكْم َذلُِكْم قَْولُُكم بِأَْفَواِھُكمْ  اْدُعوھُْم آِلبَائِِھْم ھَُو أَْقَسطُ 4  السَّبِيلَ  َوهللاَّ
ِ فَإِن لَّْم تَْعلَُموا آبَاءھُمْ  يِن َوَمَوالِيُكم فِي فَإِْخَوانُُكمْ  ِعنَد هللاَّ ا    : قوله  و).األحزاب سورة 5 )   ◌ْ  الدِّ مَّ

ِ َوَخاتََم النَّبِيِّينَ  ُسوَل هللاَّ َجالُِكْم َولَِكن رَّ ٌد أَبَا أََحٍد مِّن رِّ ُ بُِكلِّ َشْيءٍ  َكاَن ُمَحمَّ ً  َوَكاَن هللاَّ  ).40األحزاب   (َعلِيما
ألجل تأكيد تجاھل المشرع ) زيد بن حارثة(بالزواج من مطلَّقة  للرسول  قرآنيوكان التوجيه ال

علماً  ،األذھان رافعة لكل التباس قد يبقى عالقاً في   الجاھلي ، لتكون ممارسة الرسول للعرف اإلسالمي
من  ربأكثمرتبطة  كان بعد تطليقھا من جانب زيد بن حارثة فلم تكن ھذه المرأة أن تزويج الرسول 

كما كان   وھذا ما فعله النبيُّ ، والسنن الظالمة ، األنبياء إزالة العادات الخاطئة  من مھامإن ثم . رجل
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والمجاملة ، فھم ، والخوف ، مھمة األنبياء ال تقبل التعلل ، ف ةيفعل جميع األنبياء من قبل في قضايا مشابھ
 :  ، و إلى ھذه الحقيقة تشير اآلية الكريمة العالمين حّملھم إياھا ربُ  سماويةَ  يحملون على عواتقھم رسالةَ 

ا َكاَن َعلَى ِ فِي الَِّذينَ  مَّ ُ لَهُ ُسنَّةَ هللاَّ ِ قََدًرا النَّبِيِّ ِمْن َحَرٍج فِيَما فََرَض هللاَّ ْقُدوًرا َخلَْوا ِمن قَْبُل َوَكاَن أَْمُر هللاَّ   مَّ
  . )38األحزاب (

   ... صحيحة المعترضون ذكرھا التين الروايات أ جدالً فترض ا إنني  :اسادسً 

  المقدس؟ كتابِ ال في النبوةِ  عاييرِ م بحسبِ  هنبوتِ  فيقدح ت الروايات  ھذهھل : أتساءل

بحسب تلك الروايات المكذوبة    محمد النَّبِيِّ  فعلِ  بين اقارنّ  ألننا لوأبًدا ؛    هتِ نبو فيقدح تال  :الجواب 
 11سفر َصُموئِيَل الثَّانِي فيالعھد القديم  يذكركما    وبين داودَ  ، وأعجبتهش بنت جح زينبَ  رأىلما ، 

وھي تستحم  ھاآروذلك لما  ، وحيلة اوقتله غدرً  ، داود زنى بزوجة أوريا الحثي أن النبيَّ  27-1عدد
نَِة، فِي َوْقِت ُخُروِج اْلُملُوكِ 1نقرأ سويا  ...فأعجبته  ، أَنَّ َداُوَد أَْرَسَل يُوآَب َوَعبِيَدهُ َمَعهُ َوَكاَن ِعْنَد تََماِم السَّ

وَن َوَحاَصُروا ِربَّةَ  ا َداُوُد فَأَقَاَم فِي أُوُرَشلِيمَ . َوَجِميَع إِْسَرائِيَل، فَأَْخَربُوا بَنِي َعمُّ َوَكاَن فِي َوْقِت اْلَمَساِء 2. َوأَمَّ
َوَكانَِت اْلَمْرأَةُ . ِح بَْيِت اْلَملِِك، فََرأَى ِمْن َعلَى السَّْطِح اْمَرأَةً تَْستَِحمُّ أَنَّ َداُوَد قَاَم َعْن َسِريِرِه َوتََمشَّى َعلَى َسطْ 

ا أَلَْيَسْت ھِذِه بَْثَشبََع بِْنَت أَلِيَعاَم اْمَرأَةَ أُوِريَّا «: فَأَْرَسَل َداُوُد َوَسأََل َعِن اْلَمْرأَِة، فَقَاَل َواِحدٌ 3. َجِميلَةَ اْلَمْنَظِر ِجّدً
؟ ثُمَّ َرَجَعْت إِلَى . فَأَْرَسَل َداُوُد ُرُسالً َوأََخَذھَا، فََدَخلَْت إِلَْيِه، فَاْضطََجَع َمَعھَا َوِھَي ُمطَھََّرةٌ ِمْن طَْمثِھَا4. »اْلِحثِّيِّ
َ 6. »إِنِّي ُحْبلَى«: َوَحبِلَِت اْلَمْرأَةُ، فَأَْرَسلَْت َوأَْخبََرْت َداُوَد َوقَالَتْ 5. بَْيتِھَا أَْرِسْل «: ْرَسَل َداُوُد إِلَى يُوآَب يَقُولُ فَأ

فَأَتَى أُوِريَّا إِلَْيِه، فََسأََل َداُوُد َعْن َسالََمِة يُوآَب َوَسالََمِة 7. فَأَْرَسَل يُوآُب أُوِريَّا إِلَى َداُودَ . »إِلَيَّ أُوِريَّا اْلِحثِّيَّ 
فََخَرَج أُوِريَّا ِمْن بَْيِت اْلَملِِك، . »اْنِزْل إِلَى بَْيتَِك َواْغِسْل ِرْجلَْيكَ «: يَّاَوقَاَل َداُوُد ألُورِ 8. الشَّْعِب َونََجاِح اْلَحْربِ 

ةٌ ِمْن ِعْنِد اْلَملِكِ  َونَاَم أُوِريَّا َعلَى بَاِب بَْيِت اْلَملِِك َمَع َجِميِع َعبِيِد َسيِِّدِه، َولَْم يَْنِزْل إِلَى 9. َوَخَرَجْت َوَراَءهُ ِحصَّ
أََما ِجْئَت ِمَن السَّفَِر؟ فَلَِماَذا لَْم «: فَقَاَل َداُوُد ألُوِريَّا. »لَْم يَْنِزْل أُوِريَّا إِلَى بَْيتِهِ «: فأَْخبَُروا َداُوَد قَائِلِينَ 10. هِ بَْيتِ 

َساِكنُوَن فِي اْلِخيَاِم، َوَسيِِّدي يُوآُب إِنَّ التَّابُوَت َوإِْسَرائِيَل َويَھُوَذا «: فَقَاَل أُوِريَّا لَِداُودَ 11» تَْنِزْل إِلَى بَْيتَِك؟
ْحَراِء، َوأَنَا آتِي إِلَى بَْيتِي آلُكَل َوأَْشَرَب َوأَْضطَجَع َمَع اْمَرأَ  تِي؟ َوَحيَاتَِك َوَعبِيُد َسيِِّدي نَاِزلُوَن َعلَى َوْجِه الصَّ

فَأَقَاَم أُوِريَّا فِي . »أَقِْم ھُنَا اْليَْوَم أَْيًضا، َوَغًدا أُْطلِقُكَ «: وِريَّافَقَاَل َداُوُد ألُ 12. »َوَحيَاِة نَْفِسَك، الَ أَْفَعُل ھَذا األَْمرَ 
َوَخَرَج ِعْنَد اْلَمَساِء لِيَْضطَِجَع فِي . َوَدَعاهُ َداُوُد فَأََكَل أََماَمهُ َوَشِرَب َوأَْسَكَرهُ 13. أُوُرَشلِيَم ذلَِك اْليَْوَم َوَغَدهُ 

بَاِح َكتََب َداُوُد َمْكتُوبًا إِلَى يُوآَب َوأَْرَسلَهُ بِيَِد أُوِريَّا14 .َسيِِّدِه، َوإِلَى بَْيتِِه لَْم يَْنِزلْ  َمْضَجِعِه َمَع َعبِيدِ  . َوفِي الصَّ
ِديَدِة، َواْرِجُعوا ِمْن َوَرائِِه فَ «: َوَكتََب فِي اْلَمْكتُوِب يَقُولُ 15 يُْضَرَب اْجَعلُوا أُوِريَّا فِي َوْجِه اْلَحْرِب الشَّ

. يهِ َوَكاَن فِي ُمَحاَصَرِة يُوآَب اْلَمِدينَةَ أَنَّهُ َجَعَل أُوِريَّا فِي اْلَمْوِضِع الَِّذي َعلَِم أَنَّ ِرَجاَل اْلبَأِْس فِ 16. »َويَُموتَ 
. َماَت أُوِريَّا اْلِحثِّيُّ أَْيًضافََخَرَج ِرَجاُل اْلَمِدينَِة َوَحاَربُوا يُوآَب، فََسقَطَ بَْعُض الشَّْعِب ِمْن َعبِيِد َداُوَد، وَ 17
ُسوَل قَائاِلً 19. فَأَْرَسَل يُوآُب َوأَْخبََر َداُوَد بَِجِميِع أُُموِر اْلَحْربِ 18 ِعْنَدَما تَْفَرُغ ِمَن اْلَكالَِم َمَع «: َوأَْوَصى الرَّ

لَِماَذا َدنَْوتُْم ِمَن اْلَمِدينَِة لِْلقِتَاِل؟ أََما : ، َوقَاَل لَكَ فَإِِن اْشتََعَل َغَضُب اْلَملِكِ 20اْلَملِِك َعْن َجِميِع أُُموِر اْلَحْرِب، 
وِر 21َعلِْمتُْم أَنَّھُْم يَْرُموَن ِمْن َعلَى  َمْن قَتََل أَبِيَمالَِك ْبَن يَُربُّوَشَث؟ أَلَْم تَْرِمِه اْمَرأَةٌ بِقِْطَعِة َرًحى ِمْن َعلَى السُّ

وِر؟ فَقُلْ فََماَت فِي تَابَاَص؟ لَِماَذا دَ    . . »قَْد َماَت َعْبُدَك أُوِريَّا اْلِحثِّيُّ أَْيًضا: نَْوتُْم ِمَن السُّ

أوريا  ةِ بزوج لم يزن بھا كما زنى داودُ  المكذوبة بحسب الروايات  وأعجبته زينبَ   النبيُّ  رأىلما  اإذً 
  . الكتاب المقدس بزعم ....والحيلةوقتل زوجھا بالغدر  يالحث
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 لنا داود قدوة هللاأن نبي   ناالنصوص تعلم فتلك وليست عندنا  ، عترضينعند الممحلھا شبھة فإن ال وعليه
. ............ا غدرً  وكيف نقتل زوجھا بعد ذلك، حينما نراھا وھي تستحم  بامرأة جميلةيعلمنا كيف نزني ؛

  !ا أكفر بھم كانوا كذلك فأن إن؟  المعترضين داألفاضل عن األنبياء ھؤالء ھمھل  : وأتساءل

  

وَقةِ  َنْفَسَھا اْلَملَِكةُ  َتَھبُ  َوَھلْ  :"لنبي اإلسالم َقاَلتْ قالت لنبي اإلسالم بنت النعمان أميمة       ".  لِلسُّ
  

 ِللسُّوَقةِ  نـَْفَسَها اْلَمِلَكةُ  تـََهبُ  َوَهلْ  ": إن نبيَّ اإلسالم أمر امرأةً ليست زوجةً له أن تھب نفسھا له ،فقالت : قالوا
  !   ِمْنكَ  بِاللَّهِ  َأُعوذُ : ، وقالت "؟ 
  

  الرد على الشبھة
  

،وليس كما فھم المعترضون من خالل خيالھم   كانت متزوجة من النبي أميمة بنت النعمانإن :أوالً 
  :يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي...المريض 

  
 َحىتَّ   النَِّيبِّ  َمعَ  َخَرْجَنا :-قَالَ  َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ  -  ُأَسْيدٍ  َأِيب  َعنْ  ُأَسْيدٍ  َأِيب  ْبنِ  َمحَْزةَ  َعنْ  4853 صحيح البخاري برقم -1

َنا َحىتَّ  الشَّْوطُ : َلهُ  يـَُقالُ  َحاِئطٍ  ِإَىل  اْنطََلْقَنا تَـَهيـْ نَـُهَما َفَجَلْسَنا َحاِئَطْنيِ  ِإَىل  انـْ  ُأِيتَ  َوَقدْ  َوَدَخلَ  ُهَنا َها اْجِلُسوا : النَِّيبُّ  فـََقالَ  بـَيـْ
َها َدَخلَ  فـََلمَّا َهلَا َحاِضَنةٌ  َدايـَتُـَها َوَمَعَها َشَراِحيلَ  ْبنِ  النـُّْعَمانِ  بِْنتِ  ُأَمْيَمةَ  بـَْيتِ  ِيف  َخنْلٍ  ِيف  بـَْيتٍ  ِيف  فَأُْنزَِلتْ  بِاْجلَْونِيَّةِ    النَِّيبُّ  َعَليـْ

َها َيَدهُ  َيَضعُ  بَِيِدهِ  فََأْهَوى :قَالَ ؟  ِللسُّوَقةِ  نـَْفَسَها اْلَمِلَكةُ  تـََهبُ  َوَهلْ  :قَاَلتْ  :ِيل  نـَْفَسكِ  َهِيب  قَالَ   َأُعوذُ  :فـََقاَلتْ .  لَِتْسُكنَ  َعَليـْ
َنا َخَرجَ  مثَُّ  ِمبََعاذٍ  ُعْذتِ  َقدْ  :فـََقالَ !  ِمْنكَ  بِاللَّهِ    .بَِأْهِلَها َوَأحلِْْقَها رَازِِقيَّتَـْنيِ  اْكُسَها ُأَسْيدٍ  أَبَا يَا :فـََقالَ  ،َعَليـْ

 بِْنتَ  أَُمْيَمةَ   النَِّيبُّ  تـََزوَّجَ  :قَاَال  ُأَسْيدٍ  َوَأِيب  أَبِيهِ  َعنْ  َسْهلٍ  ْبنِ  َعبَّاسِ  َعنْ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  َعنْ  النـَّْيَسابُوِريُّ  اْلَولِيدِ  ْبنُ  اْحلَُسْنيُ  الَ َوقَ 
َها َيَدهُ  َبَسطَ  َعَلْيهِ  ُأْدِخَلتْ  فـََلمَّا َشَراِحيلَ  َزَها َأنْ  ُأَسْيدٍ  أَبَا فََأَمرَ  َذِلكَ  َكرَِهتْ  َفَكأَنـََّها ِإلَيـْ ثـََنا رَازِِقيـَّْنيِ  ثـَْوبـَْنيِ  َوَيْكُسَوَها ُجيَهِّ  َحدَّ

ثـََنا ُحمَمَّدٍ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  ثـََنا اْلَوزِيرِ  َأِيب  ْبنُ  ِإبـَْراِهيمُ  َحدَّ  أَبِيهِ  َعنْ  َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ  ْبنِ  سِ َعبَّا َوَعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َمحَْزةَ  َعنْ  الرَّْمحَنِ  َعْبدُ  َحدَّ
ََذا ِ 

  
  ...َشَراِحيلَ  بِْنت أَُمْيَمة  اللَّه َرُسول تـََزوَّجَ  :حجر في الفتح  قال ابنُ  -2 

  أَنَّهُ  َواْجلََواب ؟ يُطَلِّقَها َفَكْيف ْفسَهانَـ  َلهُ  تـََهب َأنْ  َواْمتَـنَـَعتْ  ، اْلَعْقد ُصورَة ِذْكر َجيْرِ  ملَْ  ِإذْ  يـَتَـَزوَّجَها ملَْ  بِأَنَّهُ  بـَْعضهمْ  َواْعتَـَرضَ 
َها ِإْرَساله ُجمَرَّد َفَكانَ  ، َولِيّـَها ِإْذن َوِبَغْريِ  اْلَمْرَأة ِإْذن ِبَغْريِ  نـَْفسه ِمنْ  يـَُزوِّجَ  َأنْ  َلهُ  َكانَ   َذِلكَ  ِيف  َكاِفًيا ِفيَها َوَرْغَبته َوِإْحَضارَها ِإلَيـْ
 َعَلى أَبِيَها َمعَ  ِاتـََّفقَ  ِإنَّهُ "  َسْعد ِالْبنِ  ِرَوايَة ِيف  قـَْوله َويـَُؤيِّدهُ  ، ِلَقْلِبَها َواْسِتَماَلة ِخلَاِطرَِها َتْطِييًبا"  نـَْفسك ِيل  ِيب هَ "  قـَْوله َوَيُكون ،

  " . ِإلَْيك َوَخطََبتْ  ِفيك َرِغَبتْ  ِإنـََّها:  َلهُ  َقالَ  أَبَاَها َوَأنَّ  ، َصَداقَها ِمْقَدار
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ولم ...،ومدعبتھا  قَْلبِھَا َواْستَِمالَة، َخاِطِرھَا تَْطيِيب  قصد النبيُّ   " نَْفسك لِي َھبِي"  قَْولهن معنى إذ
  ...ا بالفعلھكان متزوج  زعم المعترضون إذ أن النبيَّ  ايطلب منھا أن تتزوج منه كم

  
وقَةِ  نَْفَسَھا اْلَملَِكةُ  تََھبُ  َوَھلْ  ":أميمة بنت النعمانقول  عن أما :اثانيً  كما   للنبيِّ  اسبً ھذا فليس "؟  لِلسُّ
وقَةالمعترضون ف توھمي   ...امن عوام الناس وليس ملكً : ،كملة معناھا  السُّ

 اْلَمِلكَ  نَّ ِألَ  َذِلكَ  َهلُمْ  ِقيلَ  ، َواْجلَْمع الرَِّعيَّة ِمنْ  ِلْلَواِحدِ  يـَُقال اْلُمْهَمَلة السِّني ِبَضمِّ  السُّوَقة :حجر في الفتح ابنُ  قال
ُهمْ  فَاْلَواِحد السُّوق َأْهل َوَأمَّا ، ُمَراده َعَلى َوَيْصرِفُهمْ  ِإلَْيهِ  فـَُيَساُقونَ  َيُسوقُهمْ   َما بَِقيَّة ِمنْ  َهَذا:  اْلُمنَـريِِّ  ِاْبن قَالَ  ، ُسوِقيّ  ِمنـْ

َعَدتْ  َفَكأَنـََّها ، َكانَ  َمنْ  َكائًِنا ِلكٍ مبَِ  لَْيسَ  َمنْ  ِعْندهمْ  َوالسُّوَقة ، اْجلَاِهِليَّة ِمنْ  ِفيَها َكانَ   ِمبَِلكٍ  لَْيسَ  َمنْ  اْلَمِلَكةَ  يـَتَـَزوَّجَ  َأنْ  ِاْسَتبـْ
....  

  !  "ِمْنكَ  بِاللَّهِ  َأُعوذُ " :وأما قولھا
 ،َعاذٍ مبَِ  ُعْذت َقدْ  :ولكن قال أرحم الناس المتوقف عند ذكر هللا....ھا نُ يھلم يضربھا ،ولم يُ  أن النبيَّ  نالحظ 

ثم أمر أن تلحق بأھلھا دون  ،وھذا من رحمته ولطفه وسعة أخالقة " . اللَّهُ  َعاِئذٍ  آَمنُ  فـََقالَ "  َلهُ  ُأْخَرى َوِيف 
  ....أذى

  
مرأة أخطأت في حق نبي هللا اوھو أن   النبيِّ  إن المعترضين يعترضون على موقف حدث في حياةِ :ثالثا

  :ويبقى سؤاالن للمعترضين...محمد 
  !؟...ماذا كنت تقولون عنه ....بالضرب أو السب أھانھا النبي  لوماذا : السؤال األول
واصفة إياه ،بالسب  أھانت داودَ  المقدس أن زوجة نبي هللا داود مألم يرد في كتابك:السؤال الثاني

  !؟...لماذا لم تطعنوا فيه....بالسفيه 

اني دليل ما ذكرُت ھو في هُ  20عدد 6إصحاح  سفر صموئيل الث اِرَك بَْيتَ َع َداُوُد لِيُبَ اُل . َوَرَج ْت ِميَك فََخَرَج
تْ  بِْنتُ  تِْقبَاِل َداُوَد، َوقَالَ اِء «: َشاُوَل الْس يُِن إَِم ي أَْع ْوَم فِ َف اْليَ ُث تََكشَّ ْوَم، َحْي َرائِيَل اْليَ َك إِْس َرَم َملِ اَن أَْك ا َك َم

فَ    !ال تعليق.»ھَاءِ َعبِيِدِه َكَما يَتََكشَُّف أََحُد السُّ

 

   

  

  ! وھو محرم -ميمونة-نبيٌّ يتزوج                                           
  
 بما جاء في على ذلك واستشھدوا! وھو محرم ؟ اإلسالم ميمونةَ  كيف يتزوج رسولُ  : قائلين لوااءتس

  :اآلتي
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ثـََنا  1706 برقم) تزويج احملرم ( باب )  احلَْجِّ ( ِكَتاب  صحيح البخاري -1  احلَْجَّاجِ  ْبنُ  اْلُقدُّوسِ  َعْبدُ  اْلُمِغريَةِ  أَبُو َحدَّ
ثـََنا َثِين  اْألَْوزَاِعيُّ  َحدَّ ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ  رَبَاحٍ  َأِيب  ْبنُ  َعطَاءُ  َحدَّ   . ُحمْرِمٌ  َوُهوَ  َمْيُمونَةَ  تـََزوَّجَ   النَِّيبَّ  َأنَّ  -  َعنـْ

ثـََنا و  2527برقم ) حترمي زواج احملرم ( باب )   النَِّكاحِ  ( ِكَتاب صحيح مسلم -2  ُمنَْريٍ  َواْبنُ  َشْيَبةَ  َأِيب  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو َحدَّ
يًعا اْحلَْنظَِليُّ  َوِإْسَحقُ  َنةَ  اْبنِ  َعنْ  مجَِ ثـََنا ُمنَْريٍ  اْبنُ  :قَالَ  ُعيَـيـْ َنةَ  ْبنُ  ُسْفَيانُ  َحدَّ  اْبنَ  َأنَّ  الشَّْعثَاءِ  َأِيب  َعنْ  ِديَنارٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُعيَـيـْ

  .  ُحمْرِمٌ  َوُهوَ  َمْيُمونَةَ  تـََزوَّجَ   النَِّيبَّ  َأنَّ  َأْخبَـَرهُ  َعبَّاسٍ 
ثـََنا  1571برقم )   احملرم يتزوج (باب )   اْلَمَناِسكِ  ( ِكَتاب سنن أبي داود -3 ثـََنا ُمَسدَّدٌ  َحدَّ  أَيُّوبَ  َعنْ  زَْيدٍ  ْبنُ  َمحَّادُ  َحدَّ

  ُحمْرِمٌ  َوُهوَ  َمْيُمونَةَ  تـََزوَّجَ   النَِّيبَّ  َأنَّ َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنْ  ِعْكرَِمةَ  َعنْ 
ثـََنا ثـََنا َبشَّارٍ  اْبنُ  َحدَّ ثـََنا َمْهِديٍّ  ْبنُ  الرَّْمحَنِ  َعْبدُ  َحدَّ  َوِهمَ  :قَالَ  اْلُمَسيَّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  رَُجلٍ  َعنْ  أَُميَّةَ  ْبنِ  ِإْمسَِعيلَ  َعنْ  ُسْفَيانُ  َحدَّ

  .ُحمْرِمٌ  َوُهوَ  َمْيُمونَةَ  تـَْزِويجِ  ِيف  َعبَّاسٍ  اْبنُ 
 
  الرد على الشبھة •
  

  ) ُحمْرِم َوُهوَ  َمْيُمونَة تـََزوَّجَ (  : اْلَمْعبُودِ  َعْونِ  َصاِحبُ  قَالَ  1571 سنن أبي داود برقم جاء في شرحِ 
ََذا َواْحَتجَّ :  اْلَعْيِينّ  قَالَ   َوأَبُو َوَمْسُروق َوِعْكرَِمة ُسَلْيَمان َأِيب  ْبن َوَمحَّاد رَبَاح َأِيب  ْبن َوَعطَاء َوالثـَّْوِريُّ  النََّخِعيُّ  ِإبـَْراِهيم ْحلَِديثا ِ
َا َيْدُخل َال  َوَلِكنَّهُ  يـَْنِكح َأنْ  ِلْلُمْحرِمِ  بَْأس َال :  َوقَاُلوا َوَصاِحَباهُ  َحِنيَفة  َوقَالَ .  َمْسُعود َواْبن َعبَّاس ِاْبن قـَْول وَ َوهُ  ، حيَِلّ  َحىتَّ  ِ
 ِلْلُمْحرِمِ  َجيُوز َال :  َوِإْسَحاق َوَأْمحَد َوالشَّاِفِعيّ  َوَماِلك َواْألَْوزَاِعيُّ  َواللَّْيث َيَسار ْبن َوُسَلْيَمان َواْلَقاِسم َوَساملِ  اْلُمَسيِّب ْبن َسِعيد

تَـَهى.  َوَعِليّ  ُعَمر قـَْول َوُهوَ  ، بَاِطل فَالنَِّكاح ، َذِلكَ  فـََعلَ  نْ فَإِ  َغْريه يـُْنِكح َوَال  يـَْنِكح َأنْ    . ِانـْ
 ، ِبهِ  دَ َوانـَْفرَ  َوْحده َعبَّاس ِاْبن ِإالَّ  َكَذِلكَ  يـَْرِوهِ  َوملَْ  الصََّحابَة َأْكَثر ِلِرَوايَةِ  ُخمَاِلَفة ِألَنـََّها َهِذهِ  َعبَّاس ِاْبن ِبِرَوايَةِ  َهلُمْ  ُحجَّة َال :  قـُْلت
 َحَالل َوُهوَ  َنَكَحَها أَنَّهُ  فـََرَويَا رَاِفع َوأَبُو َمْيُمونَة َوَخاَلَفْتهُ  َذِلكَ  ِيف  َومهَُّوهُ  َوَغْريه اْلُمَسيِّب ْبن َسِعيد َوِألَنَّ  ، ِعَياض اْلَقاِضي قَاَلهُ 
 ِمنْ  َلهُ  لَْيسَ  ِألَنَّهُ  َعبَّاس ِاْبن ِمنْ  ِباْلَواِقَعةِ  َأْعَرف فـَُهَما بـَْينهَما السَِّفري ُهوَ  اِفعرَ  َوأَبُو الزَّْوَجة ِهيَ  َمْيُمونَة ِألَنَّ  بِاْلَقُبولِ  َأْوَىل  َوُهوَ 
ُهَما ِحيَنِئذٍ  َوِلِصَغرِهِ  َهلَُما َما بِاْلِقصَّةِ  التـََّعلُّق  بِأَنَّهُ  ِللتَّْأِويلِ  قَاِبل فـَُهوَ  َوْمهًا َيُكنْ  ملَْ  فَِإنْ  ِمْنهُ  يـَْقَرب َوَال  ِسّنهَما ِيف  َيُكنْ  ملَْ  ِإذْ  َعنـْ
 َقدْ  بِأَنَّهُ  التـََّفرُّد َعنْ  َوُأِجيبَ  ، بَِعيد ُهوَ  َلِكنْ  ُحمْرِم أَنَّهُ  اْحلََرم ِيف  َمنْ  َعَلى َعبَّاس ِاْبن فََأْطَلقَ  َحَالل َوُهوَ  اْحلََرم َأْرض ِيف  تـََزوََّجَها

 ُهوَ  َعْنهُ  َوَسَكتَ  َداُودَ  أَبُو َأْخَرَجهُ  اْلُمَسيِّب ْبن َسِعيد َوقـَْول ، اْلَفْتح ِيف  اْحلَاِفظ قَاَلهُ  َكَما َحنْوه ةُهَريـْرَ  َوَأِيب  َعاِئَشة ِرَوايَة ِمنْ  َصحَّ 
 َأْخَرب  ِألَنَّهُ  َأْوَىل  ِفيَها ِفريَوالسَّ  اْلِقصَّة َصاِحب ِرَوايَة بَِأنَّ  َجَوابه ِيف  اْلُمَحقَّق فَاْلَقْول َجمُْهول رَُجل ِإْسَناده َوِيف  ، اْلُمْنِذِريُّ  مثَُّ 

َا َوَأْعَرف َا تـَُقوم َوَال  َكاَنتْ  َكْيف اْلَواِقَعة ِيف  ُاْخُتِلفَ  بِأَنَّهُ  َمْيُمونَة َحِديث َعنْ  َوَأَجابُوا:  اْلَفْتح ِيف  اْحلَاِفظ َوَقالَ .  َأْعَلم َواَللَّه ِ ِ 
 اْلُكوَفة َوَأْهل َوِعْكرَِمة َعطَاء َوقَالَ .  ِبهِ  يـُْؤَخذ بَِأنْ  َأْوَىل  َذِلكَ  َعنْ  النـَّْهي ِيف  اْحلَِديث َفَكانَ  ةاْخلُُصوِصيَّ  َحتَْتِمل َوِألَنـََّها اْحلُجَّة
 َوَأمَّا . ِبهِ  يـُْعَتَرب  َفَال  السُّنَّة َضةُمَعارَ  ِيف  ِقَياس بِأَنَّهُ  َوتـُُعقِّبَ  ، ِلْلَوْطءِ  اْجلَارِيَة َيْشَرتِي َأنْ  َلهُ  َجيُوز َكَما يـَتَـَزوَّج َأنْ  ِلْلُمْحرِمِ  َجيُوز

تَـَهى َخيُْطب َوَال  ِفيهِ  َوِبَقْوِلهِ  َأوَّله ِبَضمِّ  يـُْنِكح َوَال  ِبَقْوِلهِ  ِفيهِ  بِالتَّْصرِيحِ  َفُمتَـَعقَّب ، اْلَوْطء ِبهِ  اْلُمَراد بَِأنَّ  ُعْثَمان َحِديث تَْأِويلهمْ   ِانـْ
.  
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  . بَِنْحِوهِ  َوالنََّساِئيُّ  َوالتـِّْرِمِذيّ  اْلُبَخاِريّ  َرَجهُ َوَأخْ :  اْلُمْنِذِريُّ  قَالَ 
َا َأَجابَ  الَِّيت  اْألَْجوِبَة َأَحد ُهوَ  َهَذا:  ) ِإخلَْ  َعبَّاس ِاْبن َوِهمَ (    أھـ . َعبَّاس ِاْبن َحِديث َعنْ  اْجلُْمُهور ِ
  :على وجھين  لخص ما سبقأ
 ، خطبھا :أي" تزوجھا "  :هفي قولِ  -عنھما رضي هللاُ   -عباسِ  بنِ ا من كالمِ  ن المقصودَ إ:  الوجه األول 

بين  الجمعِ  خاللِ  من ذلك يتضح.   اإلحرامِ من  بعد التحللِ  بل دخل بھا ،  ولم يدخل بھا وھو محرم
  ، الرواياتِ 

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ - َعبَّاٍس  اْبنِ  َعنْ   3926صحيح البخاري برقم في ف َا َوبـََىن  ُحمْرِمٌ  َوُهوَ  َمْيُمونَةَ   النَِّيبُّ  جَ تـََزوَّ  :"قَالَ  -َعنـْ ِ 
  ". ِبَسِرفَ  َوَماَتتْ  َحَاللٌ  َوُهوَ 

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - عباسٍ  بنَ ان إ:  الوجه الثاني  نََكَحھَا أَنَّهُ  فََرَويَا َرافِع َوأَبُو َمْيُمونَة َخالَفَْتهُ ؛ َ)   َوِھمَ (   - َعنـْ
ْوَجة ِھيَ  َمْيُمونَة أِلَنَّ  ؛ بِاْلقَبُولِ  أَْولَى َوھُوَ  اَللحَ  َوھُوَ  رسول هللا   فَھَُما بَْينھَما السَّفِير ھُوَ  َرافِع َوأَبُو الزَّ

ةِ  التََّعلُّق ِمنْ  لَهُ  لَْيسَ  أِلَنَّهُ  َعبَّاس اِْبن ِمنْ  بِاْلَواقَِعةِ  أَْعَرف  فِي يَُكنْ  لَمْ  إِذْ  َماَعْنھُ  ِحينَئِذٍ  َولِِصَغِرهِ ،  لَھَُما َما بِاْلقِصَّ
كتاب  تھذيب  ما ذكره صاحبُ  )صغر سنه ( ضح ذلكويو ، فلم يدرك جيًدا األمر على حقيقته ، ِسنّھَما
  اهللا رسول فتوىف سنني، بثالث اهلجرة قبل الشعب يف الشعب عام عباس ابن ولد : قائالً )  378ص/  1ج( األسماء
 يف وثبت. وغريه حنبل بن أمحد ورجحه عشرة، مخس ابن: وقيل ضعيف، وهو ،عشر ابن: وقيل ،سنة عشرة ثالث ابن وهو

 غالم وأنا مبىن بالناس يصلى  والنيب الصف يدي بني أتان على الوداع حجة يف مررت: قال أنه عباس ابن عن الصحيحني
  .االحتالم ناهزت قد

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - نهأ اونالحظ أيضً    النَِّيبَّ  َأنَّ :" ية االذي تفرد بھذه الرو  النَّبِيِّ  ھو الوحيد من أصحابِ  -َعنـْ
 كما جاء في)   رَاِفعٍ  َأِيب  ( وسفير الزواج)  َمْيُمونَة (بة الشأن حوبالتالي نقدم قول صا ." ُحمْرِمٌ  َوُهوَ  َمْيُمونَةَ  تـََزوَّجَ 

ثـَْتِين  اْألََصمِّ  ْبنِ  َيزِيدَ  َعنْ   2529مسلم برقم  صحيح   قَالَ  َحَاللٌ  َوُهوَ  تـََزوََّجَها  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْحلَاِرثِ  بِْنتُ  ُمونَةُ َميْ  َحدَّ
  .َعبَّاسٍ  اْبنِ  َوَخاَلةَ  َخاَلِيت  وََكاَنتْ 
  :قَالَ   رَاِفعٍ  َأِيب  َعنْ   770سنن الرتمذي برقم  وفي

َا َوبـََىن  َحَاللٌ  َوُهوَ  ةَ َمْيُمونَ  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  َصلَّى -  اللَّهِ  َرُسولُ  تـََزوَّجَ  نَـُهَما ِفيَما الرَُّسولَ  أَنَا وَُكْنتُ  َحَاللٌ  َوُهوَ  ِ صححه  .بـَيـْ
  . 2695األلباين يف مشكاة املصابيح برقم 

ُ  َعَلْيهِ  َوَسلَّمَ - تزوجھا وھو محرم   قلت◌ُ : إن الراجح عندي الوجه الثاني  ، ولو ثبت أن النبيَّ  -  َصلَّى هللاَّ
ال إ ، محرم يتزوج وھو أن للمسلم اويصير مباحً ،  الجميع لدىا و لكان ذلك معروفً ،  شرعا لنا لكذلصار 

ُ  َصلَّى - إذا كان ذلك من خصائصه .وھذا ال دليل عليه    -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ  
 

                               
  

ُ  َرِضيَ  - صفية( ھاعدتِ  قبل انقضاءِ  امرأةتزوج من ي نبيُّ                           !)- َعْنھَا هللاَّ
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ُ  َرِضيَ  - من صفيةَ    النَّبِيِّ  زواجِ عن قالوا  نھمأ مفادھا نا نبيِّ  في  أخالقِ  للطعنِ   شبھةً وا أثار  - َعْنھَا هللاَّ
! ؟ ..رخيب غزوةِ  منبعد سبيھا  كيف يدخل بھا دون عدةٍ  : قالواثم   !... ھاعدتِ  تزوجھا قبل انقضاءِ  نه إ:

ثـََنا  3889برقم ) َخْيبَـرَ  َغْزَوةِ ( بَاب)  اْلَمَغاِزي (ِكَتاب البخاري صحيحِ بما جاء في  على ذلك وتعلقوا  اْلَغفَّارِ  َعْبدُ  َحدَّ
ثـََنا َداُودَ  ْبنُ  َثِين  و ح الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  ْبنُ  يـَْعُقوبُ  َحدَّ ثـََنا َأْمحَدُ  َحدَّ  َعنْ  الزُّْهِريُّ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  ْبنُ  يـَْعُقوبُ  َرِين َأْخبَـ :  قَالَ  َوْهبٍ  اْبنُ  َحدَّ

 ْبنِ  ُحَييِّ  بِْنتِ  َصِفيَّةَ  َمجَالُ  َلهُ  ذُِكرَ  احلِْْصنَ  َعَلْيهِ  اللَّهُ  فـََتحَ  فـََلمَّا َخْيبَـرَ  َقِدْمَنا:  قَالَ   َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  اْلُمطَِّلبِ  َمْوَىل  َعْمٍرو
َا َفَخَرجَ  لِنَـْفِسهِ   النَِّيبُّ  َفاْصَطَفاَها َعُروًسا وََكاَنتْ  َزْوُجَها قُِتلَ  َوَقدْ  َأْخَطبَ  َا فـَبَـَىن  َحلَّتْ  الصَّْهَباءِ  َسدَّ  بـََلْغَنا َحىتَّ  ِ  َرُسولُ  ِ

 فـََرأَْيتُ  اْلَمِديَنةِ  ِإَىل  َخَرْجَنا مثَُّ  َصِفيَّةَ  َعَلى يَمَتهُ َولِ  تِْلكَ  َفَكاَنتْ  َحْوَلكَ  َمنْ  آِذنْ  :ِيل  قَالَ  مثَُّ  َصِغريٍ  ِنَطعٍ  ِيف  َحْيًسا َصَنعَ  مثَُّ   اللَّهِ 
  .تـَرَْكبَ  َحىتَّ  رُْكَبِتهِ  َعَلى رِْجَلَها َصِفيَّةُ  َوَتَضعُ  رُْكَبَتهُ  فـََيَضعُ  بَِعريِهِ  ِعْندَ  َجيِْلسُ  مثَُّ  ِبَعَباَءةٍ  َورَاَءهُ  َهلَا ُحيَوِّي  النَِّيبَّ 

  
 الرد على الشبھة •
  
أنھم ال  لي من الواضحألن  ؛ اھم أيضً وعلى عمى في أبصارِ ،  رھايثم ھذه الشبھة تدل على جھلِ  إن :الً أو

   ! ھمجھلِ  فھذا من  ھاوبين غيرِ ، المسبية  المرأةِ  بين عدةِ  يعرفون الفرقَ 
  :عدة أدلة منھا على ذلك  لدلت؛   واحدةٍ  بحيضةٍ  ھي أن تستبرئ:فعدة المرأة المسبية 

  أيب داود برقم يف سننِ  صححه األلباينُّ  و، 1843 أبي داود برقموفي سنن  ، 11396حمد برقممسند أ -1
رُ  َوَال  َتَضعَ  َحىتَّ  َحاِملٌ  ُتوطَأُ  َال  :" َأْوطَاسَ  َسَبايَا ِيف  قَالَ  أَنَّهُ  َورَفـََعهُ     اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ  2157  َحىتَّ  َمحْلٍ  َذاتِ  َغيـْ

  . " َضةً َحيْ  حتَِيضَ 
 قَامَ  :قَالَ    اْألَْنَصاِريِّ  ثَاِبتٍ  ْبنِ  ُرَوْيِفعِ  َعنْ  1844 أبي داود برقم في سننو  16383حمد برقم أمسند   -2
 َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمنُ  ِالْمِرئٍ  لُّ حيَِ  َال  :"قَالَ  ُحنَـْنيٍ  يـَْومَ  يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  َما ِإالَّ  َلُكمْ  َأُقولُ  َال  ِإينِّ  َأَما :قَالَ  َخِطيًبا ِفيَنا

 َحىتَّ  السَّْيبِ  ِمنْ  اْمَرَأةٍ  َعَلى يـََقعَ  َأنْ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمنُ  ِالْمِرئٍ  حيَِلُّ  َوَال  اْحلََباَىل  ِإتْـَيانَ  يـَْعِين  َغْريِهِ  َزرْعَ  َماَءهُ  َيْسِقيَ  َأنْ  اْآلِخرِ 
يف صحيح سنن أيب داود برقم  حسنه األلباينُّ . " يـُْقَسمَ  َحىتَّ  َمْغَنًما يَِبيعَ  َأنْ  اْآلِخرِ  َواْليَـْومِ  بِاللَّهِ  يـُْؤِمنُ  ِالْمِرئٍ  حيَِلُّ  َوَال  َيْسَتْربِئـََها
2158 .  
 وعدة غير الحامل أن تحيض حيضةً ، أن عدة المسبية الحامل ھي أن تضع حملھا  :نفھم مما سبق إذن

  النَِّيبُّ  فَاْصَطَفاَها ": ما نصه الذي استشھدوا به جاء في الحديثِ : أقول  ى أبصارھمن عمعوأما . واحدة
َا َفَخَرجَ  لِنَـْفِسهِ  َا فـَبَـَىن  َحلَّتْ  الصَّْهَباءِ  َسدَّ  بـََلْغَنا َحىتَّ  ِ    .".... اللَّهِ  َرُسولُ  ِ
  .له  الً وأصبحت حال،طھرت :أي ) َحلَّتْ ( كلمة  نالحظ
  . اْحلَْيض ِمنْ  َطُهَرتْ  :َأيْ  ) َحلَّتْ : (  قـَْوله  :هشرحِ  في حجرٍ  بنُ ا قال

 .-  بفضل هللا  -وعليه تسقط شبھتھم  
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 َفِضيَلةِ ( بَاب)  النَِّكاحِ  (ِكَتاب مسلمٍ  في صحيحِ ثبت ھو ما ثبت في صحيح البخاري وشرحه  ما إن :  ثانيًا
  اللَّهِ  َرُسولِ  َقَدمَ  متََسُّ  َوَقَدِمي َخْيبَـرَ  يـَْومَ  طَْلَحةَ  َأِيب  ِرْدفَ  ُكْنتُ   :قَالَ   أََنسٍ  َعنْ   2564م برق) يـَتَـَزوَُّجَها مثَُّ  َأَمَتهُ  ِإْعَتاِقهِ 

َناُهمْ : قَالَ   قَالَ  َواْخلَِميسُ  ُحمَمَّدٌ  :اُلوافـَقَ  َوُمُرورِِهمْ  َوَمَكاتِِلِهمْ  ِبُفُؤوِسِهمْ  َوَخَرُجوا َمَواِشيَـُهمْ  َأْخَرُجوا َوَقدْ  الشَّْمسُ  بـََزَغتْ  ِحنيَ  فَأَتـَيـْ
 َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  َوَهَزَمُهمْ  :قَالَ  "} اْلُمْنَذرِينَ  َصَباحُ  َفَساءَ { قـَْومٍ  ِبَساَحةِ  نـََزْلَنا ِإَذا ِإنَّا َخْيبَـرُ  َخرَِبتْ  :"    اللَّهِ  َرُسولُ  َوقَالَ :

يَلةٌ  َجارِيَةٌ  ِدْحَيةَ  َسْهمِ  ِيف  َوَوقـََعتْ  َعةِ   اللَّهِ  َرُسولُ  اْشتَـَراَهافَ  مجَِ  قَالَ  َوتـَُهيِّئُـَها َلهُ  ُتَصنـُِّعَها ُسَلْيمٍ  ُأمِّ  ِإَىل  َدفـََعَها مثَُّ  َأْرُؤسٍ  ِبَسبـْ
 ُفِحَصتْ  َوالسَّْمنَ  َواْألَِقطَ  ْمرَ التَّ  َولِيَمتَـَها  اللَّهِ  َرُسولُ  َوَجَعلَ : قَالَ  ُحَييٍّ  بِْنتُ  َصِفيَّةُ  َوِهيَ  بـَْيِتَها ِيف  َوتـَْعَتدُّ :قَالَ  َوَأْحِسُبهُ :

 َأمْ  أَتـََزوََّجَها َنْدِري َال : النَّاسُ  َوقَالَ  :قَالَ  النَّاسُ  َفَشِبعَ  َوالسَّْمنِ  بِاْألَِقطِ  َوِجيءَ  ِفيَها فـَُوِضَعتْ  بِاْألَْنطَاعِ  َوِجيءَ  َأفَاِحيصَ  اْألَْرضُ 
َها ملَْ  َوِإنْ  اْمَرأَتُهُ  َفِهيَ  َحَجبَـَها ِإنْ  :قَاُلوا  َوَلدٍ  ُأمَّ  اختَََّذَها  َعُجزِ  َعَلى فـََقَعَدتْ  َحَجبَـَها يـَرَْكبَ  َأنْ  َأرَادَ  فـََلمَّا َوَلدٍ  ُأمُّ  َفِهيَ  َحيُْجبـْ
 اللَّهِ  َرُسولُ  َوَنَدرَ  اْلَعْضَباءُ  النَّاَقةُ  فـََعثـََرتْ  :قَالَ  َوَدفـَْعَنا  اللَّهِ  َرُسولُ  َدَفعَ  اْلَمِديَنةِ  ِمنْ  َدنـَْوا فـََلمَّا تـََزوََّجَها َقدْ  أَنَّهُ  فـََعَرُفوا اْلَبِعريِ 
  ْاللَّهِ  َرُسولُ  َأَوَقعَ  :َمحَْزةَ  أَبَا يَا قـُْلتُ  :قَالَ  اْليَـُهوِديَّةَ  اللَّهُ  أَبـَْعدَ  فـَُقْلنَ  النَِّساءُ  َأْشَرَفتْ  َوَقدْ  َفَستَـَرَها فـََقامَ  َوَنَدَرت   َِإي: قَال 

  . عَ َوقَ  َلَقدْ  َواللَّهِ 
   : هفي شرحِ  - رحمه هللاُ  - قال النوويُّ 

َزتْـَها بِالطَّرِيقِ  َكانَ  ِإَذا َحىتَّ ( : قـَْوله   ) َعُروًسا  اللَّه َرُسول فََأْصَبحَ  اللَّْيل ِمنْ  َلهُ  فََأْهَدتْـَها ُسَلْيمٍ  ُأمّ  َلهُ  َجهَّ
  ) . بـَْيتَها ِيف  َوتـَْعَتدّ :  قَالَ  َوَأْحَسبهُ :  قَالَ  َوتـَُهيِّئَها َتْصَنعَها ُسَلْيمٍ  ُأمّ  ِإَىل  َدفـََعَها مثَُّ : (  َهِذهِ  بـَْعد الَِّيت  الرَِّوايَة َوِيف 
َراُؤَها جيَِب َمْسِبيَّة َكاَنتْ  فَِإنْ  َتْسَتْربِئ َفَمْعَناه)  تـَْعَتدّ : (  قـَْوله َأمَّا َراء ُمدَّة ِيف  َوَجَعَلَها ِاْسِتبـْ  فـََلمَّا ، ُسَلْيمٍ  ُأمّ  بـَْيت ِيف  اِالْسِتبـْ

َراء ِانـَْقَضى َها َأيْ  َوَهيَّأَتْـَها ُسَلْيمٍ  ُأمّ  َجهََّزتْـَها اِالْسِتبـْ  َوَغْري  َوَوْصل َوْشم ِمنْ  َعْنهُ  ِمبَْنِهيٍّ  لَْيسَ  ِمبَا اْلَعُروس َعاَدة َعَلى َوَمجَّْلتَها زَيـََّنتـْ
َها يْ أَ )  َأْهَدتْـَها: (  َوقـَْوله.  َعْنهُ  اْلَمْنِهيّ  ِمنْ  َذِلكَ   َعَلى يُْطَلق َواْلَعُروس.  زَفـَْفتَها :َأيْ  َزْوجَها ِإَىل  اْلَعُروس َأْهَدْيت:  يـَُقال زَفـَّتـْ
يًعا َوالزَّْوَجة الزَّْوج َرَأتْ  :َأيْ  ِاْعَتدَّتْ  َوَمْعَناهُ  َوتَْأِخري تـَْقِدمي اْلَكَالم َوِيف .  مجَِ   ـأھ . اَأْهَدتْـهَ  مثَُّ  ، َهيَّأَتْـَها مثَُّ  ، ِاْسَتبـْ

  
قبل أن تحل له ،بل الثابت ھو ما ) صفية(دخل بھا  إن النبيَّ  :تقول صحيحة لم ترد روايةُ واحدةٌ : ◌ُ قلت

   -بفضل هللا -تقدم معنا كما بينُت 
  
  

  ! ألنھا أسنت )سودة(امرأةطلق ي نبيٌّ                                                
  

ُ  َرِضيَ  - طلق سودةَ   هللاِ  اعترضوا بأن رسولَ  ... منصفٍ  بحثٍ  أو يعترضون دون تفكرٍ ھم تِ كعاد  هللاَّ
  :بما جاء في اآلتي على ذلك واستشھدوا، أنھا أسنت  لمجرد - َعْنھَا

َا َزْوِجَها ِمنْ  يـَْوَمَها تـََهبُ  اْلَمْرَأةِ ( بَاب)  النَِّكاحِ  ( ِكَتاب البخاري صحيحِ  -1 ِ   4811برقم ) كَ َذلِ  يـَْقِسمُ  وََكْيفَ  ِلَضرَّ
ثـََنا ثـََنا ِإْمسَاِعيلَ  ْبنُ  َماِلكُ  َحدَّ رٌ  َحدَّ   َعاِئَشَة  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ِهَشامٍ  َعنْ  زَُهيـْ

  . َسْوَدةَ  َويـَْومِ  بِيَـْوِمَها ِلَعاِئَشةَ  يـَْقِسمُ   النَِّيبُّ  وََكانَ  ِلَعاِئَشةَ  يـَْوَمَها َوَهَبتْ  َزْمَعةَ  بِْنتَ  َسْوَدةَ  َأنَّ 
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ثـََنا  1823برقم ) النَِّساءِ  بـَْنيَ  اْلَقْسمِ  ِيف ( بَاب) النَِّكاحِ  (ِكَتابن أبي داود سن -2 ثـََنا يُوُنسَ  ْبنُ  َأْمحَدُ  َحدَّ  الرَّْمحَنِ  َعْبدُ  َحدَّ
 َعَلى بـَْعَضَنا يـَُفضِّلُ  َال   اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  ُأْخِيت  اْبنَ  يَا :َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  :قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ  الزِّنَادِ  َأِيب  اْبنَ  يـَْعِين 

َنا َيُطوفُ  َوُهوَ  ِإالَّ  يـَْومٌ  َقلَّ  وََكانَ  ِعْنَدنَا ُمْكِثهِ  ِمنْ  اْلَقْسمِ  ِيف  بـَْعضٍ  يًعا َعَليـْ َيْدنُو مجَِ ُلغَ  َحىتَّ  َمِسيسٍ  َغْريِ  ِمنْ  اْمَرَأةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فـَ  ِإَىل  يـَبـْ
 يـَْوِمي اللَّهِ  َرُسولَ  يَا  اللَّهِ  َرُسولُ  يـَُفارِقـََها َأنْ  َوَفرَِقتْ  َأَسنَّتْ  ِحنيَ  َزْمَعةَ  بِْنتُ  َسْوَدةُ  قَاَلتْ  َوَلَقدْ  ِعْنَدَها فـََيِبيتَ  َهايـَْومُ  ُهوَ  الَِّيت 

َها  اللَّهِ  َرُسولُ  َذِلكَ  فـََقِبلَ  ِلَعاِئَشةَ   ِمنْ  َخاَفتْ  اْمَرَأةٌ  َوِإنْ {  :قَالَ  ُأرَاهُ  َأْشَباِهَها َوِيف  تـََعاَىل  اللَّهُ  أَنـَْزلَ  َذِلكَ  ِيف  نـَُقولُ :  قَاَلتْ  ِمنـْ
  . 1868 صحيح سنن أيب داود للشيخ األلباين برقم  .} ُنُشوزًا بـَْعِلَها
  الرد على الشبھة  •
  

؛ فھو باطل  على باطلٍ  نيما بُ  بالتاليو،   نا على نبيِّ  فھذا من الكذبِ ،  باطلٌ  الشبھةِ  عنوانَ  إن :   أوالً 
الحديثين  اللذين  استشھدوا  منفھي ليست   هللاِ  على رسولِ  ھم المليئة بالحقدِ أفكارِ  ھذه الشبھة من بناتِ 

  .  -  بفضل هللاِ  - وعليه تسقط الشبھة، بھما على شبھتھم 
  

ُ  َرِضيَ  -  من سودة   النَّبِيِّ  إن زواجَ :  ثانيًا زواج  ال، رحمة و رأفة  زواجَ  كان من األساسِ  - َعْنھَا هللاَّ
أسلمت مع زوجھا و  و كانت قد ، السادسة والستين من عمرھا في ھيو   النبيُّ  فقد تزوجھا ، رغبة 

وكان أھلھا ال يزالون  ، عادا و مات بعد أن، قريش مشركي من أذى  ا بدينھما فرارً  ھاجرا إلى الحبشةِ 
ولكن بعد ،لحمايتھا من الفتنة ؛   رسول هللا فتزوجھا، دينھا  فيفإذا عادت إليھم فتنوھا ، على الشرك 
ُ  َرِضيَ  -وصلت مدة من الزمن أن  الشيخوخة يصعب معھا على رسول هللا  إلى درجة من - َعْنھَا هللاَّ

 في الُ الجھّ  يأتيال  كيو ،  ال يذرھا كالمعلقة كي ؛ رأفةً بھا اطليقھا أيضً تفھم بيعطيھا كامل حقوقھا 
أعني شيء يدور ؛  فقط ھمّ وكان ھذا مجرد  ،زوجاته لم يكن يعدل بين   الرسول نإ :نعصرنا و يقولو

ُ  َرِضيَ  -فقالت   ،ه خاطر في  و لكنى أريد أن اُبعث ، بالرجال  ليقد كبرت و ال حاجة  فإني" :- َعْنھَا هللاَّ
نُُشوزاً أَْو إِْعَراضاً فاَلَ ُجنَاَْح َعلَْيِھَما  ْعلِھَاَوإِِن اْمَرأَةٌ َخافَْت ِمن بَ    : فأنزل هللاُ  ".نسائك يوم القيامة بين

حَّ َوإِن تُْحِسنُواْ  أَن يُْصلَِحا بَْينَھَُما ْلُح َخْيٌر َوأُْحِضَرِت األَنفُُس الشُّ َوتَتَّقُوْا فَإِنَّ ّهللاَ َكاَن بَِما تَْعَملُوَن  ُصْلحاً َوالصُّ
  ) 128النساء(  َخبِيراً 

ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  -َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ   2966الرتمذي برقم  ثبت يف سننِ  ما بقومما يدل على ما س  َسْوَدةُ  َخِشَيتْ  :قَالَ  - َعنـْ
 ُيْصِلَحا َأنْ  ِهَماَعَليْ  ُجَناحَ  َفَال { : فـَنَـَزَلتْ  فـََفَعلَ  ِلَعاِئَشةَ  يـَْوِمي َواْجَعلْ  ،َوَأْمِسْكِين  ُتطَلِّْقِين  َال  :فـََقاَلتْ   النَِّيبُّ  يُطَلَِّقَها َأنْ 

نَـُهَما رٌ  َوالصُّْلحُ  ُصْلًحا بـَيـْ  َهَذا :ِعيَسى أَبُو قَالَ  .َعبَّاسٍ  اْبنِ  قـَْولِ  ِمنْ  َكأَنَّهُ  َجاِئزٌ  فـَُهوَ  َشْيءٍ  ِمنْ  َعَلْيهِ  اْصطََلَحا َفَما } َخيـْ
  .  ) 2020(  اإلرواء ، صحيح : األلباين حتقيق . َغرِيبٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ 
ُ  َرِضيَ  -  سودةَ   أين طلق النبيُّ  :ھو السؤال الذي يطرح نفسه بعد ھذا العرضبقى ي  وعليه  - َعْنھَا هللاَّ

  ألنھا أسنت ؟
  .....المريضة فقط  ھمطلقھا في عقولِ :  الجواب 
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 ...نبي اإلسالم طلق امرأًة ألن بھا بياض                                  

ا جاء في المعجم  تعلقوا... طلقھا دون رحمٍة ألنھا ليست جميلة ھكذا ادعوا ظًنا منھم أنه  على ذلك بم
حدثنا إسحاق بن داود الصواف التسرتي ثنا حممد بن سنان القزاز ثنا إسحاق بن إدريـس   5855 الكبير للطبراني برقم

النـيب صـلى اهللا عليـه و سـلم تـزوج إمـرأة مـن أهـل الباديـة أن : عن عبد احلميد بن سـليمان عـن أيب حـازم عـن سـهل بـن سـعد 
ا ا بياضا ففارقها قبل أن يدخل    .فرأى 

  

 الرد على الشبھة
 

:الذي ضعفه العلماء كما يلي..إن ھذا الحديَث ال يصح من ناحية اإلسناد لوجود إسحاق بن إدريس : أوالً   
" امليزان " وهو متهم بالكذب وقد ترمجه الذهيب نفسه يف إسحاق بن إدريس : إرواء الغليل للشيخ األلباني قال-1

.أسوأ ترمجة  

...إسحاق بن إدريس وهو األسواري البصري وهو مرتوك كما قال النسائي وكذا ابن معني :وقال يف ظالل اجلنة   

ام إسحاق بن إدريس االسوارى من أهل البصرة كنيته أبو يعقوب يروى عن مه):135ص / 1ج(كتاب المجروحين -2
بن حيىي والكوفيني والبصريني، روى عنه نصر بن على اجلهضمى، وأهل البصرة كان يسرق احلديث، وكان حيىي بن معني 

. يرميه بالكذب  

ديل  -3 إسـحاق بـن ادريـس االسـواري البصـري روى عـن هشـام وسـويد  - 729 )213ص /2ج(كتاب الجرح والتع
  ).م 147(ثىن مسعت أيب وابا زرعة يقوالن ذلك أيب حامت وإبراهيم بن جعفر روى عنه حممد بن امل
  .قال أبو حممد روى عنه يزيد بن سنان البصري

  .تركه على ابن املديين: مسعت أيب يقول
  .ضعيف احلديث ؟: سألت أيب عنه فقال

.واهي احلديث ضعيف احلديث روى عن سويد بن إبراهيم وأيب معاوية أحاديث منكرة: سئل أبو زرعة عنه فقال  

  
  
 

أبو سعد ) أخربنا) (ما يرد به النكاح من العيوب(باب  ...جاء ھذا الخبر في سنن البيھقي ،برواية مضطربة :  ثانيًا
املاليىن أنبأ أبو أمحد بن عدى احلافظ أنبأ احلسن بن سفيان ثنا عبد اهللا بن عمر ثنا أبو بكري يعىن النخعي عن مجيل بن زيد 
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امرأة من بىن غفار فلما ادخلت رأى بكشحها وضحا فردها إىل أهلها تزوج رسول اهللا : الطائى ثنا عبد اهللا بن عمر قال
أبو أمحد ثنا حممد بن موسى احللواين ثنا أبو سعيد االشج عبد اهللا بن سعيد ثنا أبو بكري ) قال وأخربنا(دلستم على : ،وقال

 - امرأة من بىن غفار تزوج رسول اهللا : مر قالالنخعي واسم أىب بكري الوليد بن بكري كوىف عن مجيل بن زيد عن ابن ع
امحد بن حممد املاليىن أنبأ أبو أمحد بن عدى ثنا عبد اهللا بن حممد بن عبد العزيز ثنا حممد بن جعفر الوركاىن ) وأخربنا(فذكره 

ر فلما ادخلت تزوج امرأة من بىن غفاأن النيب  - رضى اهللا عنهما- ثنا القاسم بن غصن عن مجيل بن زيد عن ابن عمر 
ومجيل بن زيد :قال أبو أمحد  -عليه رأى بكشحها بياضا فناء عنها وقال أرخى عليك فخلى سبيلها ومل يأخذ منها شيئا 

ذا احلديث، واضطرب الرواة عنه هلذا احلديث   .تفرد 
ا ان  -،ليس ھناك إشكاال فقد دلس األھل على النبي ص ،ولم يخبروه بعيوبھا وعلى فرض صحة الحديث بھ

و  ات ،وتوبيب )..البرص(بياض  وھ ًدا من  الرواي ذا واضح ج دخل عليھا،وھ ل أن ي ا قب ى أھلھ ا إل فردھ
  )ما يرد به النكاح من العيوب(باب :البيھقي  لما قال

ون األنصار ...وقد بين النبي أن خير النساء من إذا نظرت إليھا أسرتك إن في عي ا ف ال لجابر انظر إليھ وق
  )...ضيق(شيء يقصد

  
ا : ثالثًا ا عيب ه ،ووجد بھ نھم نصرانية مثل زوج شخص م إذا ت د المعترضين ف إن اإلشكال الحقيقي يكمن عن

يًرا ..ِخلقيًّا أو ُخلقيًّا  ا أس ًدا ويظل حبيًس ال ... ال ينبغي عليه أن يطالقھا أب ك ألن يسوع ق ال طالق إال : وذل
ا 32عدد 5إنجيل متى إصحاح وذلك في ...لعلة الزنى مْ َوأَمَّ أَقُوُل لَُك ى : أَنَا فَ نَ ِة الزِّ هُ إالَّ لِِعلَّ َق اْمَرأَتَ ْن طَلَّ إِنَّ َم

ُج ُمطَلَّقَةً فَإِنَّهُ يَْزنِي   .يَْجَعلُھَا تَْزنِي، َوَمْن يَتََزوَّ
        

  
  

  !تزوج نبي اإلسالم من العالية بنت ظبيان                                         
  

  ...كان ھمه النساء ، ال الدعوة لدين هللا  صد منھا أن النبيَّ أثيرت شبھة المق
إن محمًدا كان له زوجات كثر، ال يعرفھم أغلب المسلمين منھم العالية بنت ظبيان التي  : يقول أصحابھا 

  :جاء خبرھا في التالي 
 له، وولدت رجال تزوجت  النيب طلق اليت ظبيان بنت العالية أن الزهري، عن معمر وروى تفسير الدرر للباقعي-1

  ...الناس على  النيب أزواج حترمي قبل وذلك
 رجالً  تزوجت  النيب طلق اليت ظبيان بنتَ  العالية أن الزهري عن َمْعَمرٌ  وروى :تفسير اللباب البن أبي عادل -2

  . الناس على  النيب أزواج حترمي قبل وذلك له وولدت
 أن قبل له وولدت رجالً  تزوجت  النيبُّ  طلق اليت ، ظبيان بنت العالية إن:  ريالزه وقال :تفسير البحر المديد  -3
  . النيب أزواج حيرم
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 اهللا رضي- شهاب ابن عن سننه يف والبيهقي املنذر وابن محيد بن وعبد الرزاق عبد وأخرج :الدر المنثور للسيوطي -4
  فيهم وولدت هلا عم ابن فنكحت الناس على نساؤه حيرم أن بلقال  النيب طلقها ظبيان بنت العالية أن بلغنا:  قال -عنه
 اخربين فرج بن أصبغ ثنا سفيان بن يعقوب ثنا جعفر بن اهللا عبد أنبأ احلسني أبو) أخربنا( :السنن الكبرى للبيھقي -5
 فنكحت نساءه اهللا حيرم أن قبل تزوجت طلقها اليت ظبيان بنت العالية أن بلغنا: قال شهاب ابن عن يونس عن وهب ابن
  .. فيهم وولدت هلا عم ابن
 قبل وذلك هلا عم ابن فتزوجها ظبيان بنت العالية طلق  النيب أن الزهري عن معمر عن 37812 كنز العمال برقم -6
  .له وولدت الناس على نكاحهن حيرم أن
  

  الرد على الشبھة
  

ي ھو باطل ؛ ألن اإلسناد ال يصح إن ھذه الشبھة باطلة ال أساس لھا من الصحة ،وما بني على باطل ف
  ."لوال اإلسناد لقال من ما شاء ": لما قال - رحمه هللا-وصدق ابن المبارك ،

كم على مراسيل وحُ ؛ألن فيھا مرسل الزھري  -بفضل هللا-فمن خالل اإلسناد الواھي تنسف الشبھة نسفا 
  :الزھري بعدم القبول كما يلي

 حافظ، ألنه غريه، مرسل من شر الزهري مرسل: القطان سعيد بن حيىي لقا ): 388ص /5ج(سير إعالم النبالء-1
  أھـ .يسميه أن حيب ال من يرتك وإمنا مسى، يسمي أن قدر ما وكل

 غريه مرسل من شر الزهري مرسل: سعيد بن حيىي قال يالسرخس قدامة أبو قال ):111ص/ 1ج(تذكرة الحفاظ -2
  أھـ .يسميه أن يستجيز ال من يرتك وإمنا مسى، يسمى أن قدر وكلما حافظ ألنه
 يقول التاجر شعيب بن أمحد بن حممد أمحد أبا مسعت قال احلافظ اهللا عبد ): 368ص /55ج(تاريخ دمشق  -3

 مرسل يقول سعيد بن حيىي مسعت يقول سعيد بن اهللا عبيد قدامة أبا مسعت يقول خملد بن علي بن احلسن حممد أبا مسعت
  . يسميه أن يستجيز أو حيسن ال من يرتك وإمنا مسى يسمي أن قدر ما وكل حافظ ألنه غريه مرسل من شر الزهري

 مرسالت يقول عليا ومسعت قال جدي ثنا يعقوب بن أمحد بن حممد أنبأنا :)369ص / 55ج(وفي نفس المرجع 
 أرقم بن سليمان من زهريال مسعه إمنا :فقال سلمة أيب حديث النذر حديث :له وقيل :يقول عليا ومسعت :قال رديئة الزهري
  أھـ .رديئة الزهري مرسالت إن: قلت مث من علي :قال

  . -بفضل هللا-إذن فمن خالل ما سبق تنسف الشبھة نسفًا 
 
 

  ! ه في المحيضءنسايباشر نبي ٌّ                                        
  

   :ھو في الصحيحين  هللاِ  رسولِ  ا منھم أنه يطعن في سلوكِ ظنً  وتكرارً  امرارً  ھذا الحديثَ  ونيردد
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ثـََنا  291برقم  )اْحلَاِئضِ  ُمَباَشَرةِ ( باب)  اْحلَْيضِ ( ِكَتاب  صحيح البخاري -1  ْبنُ  َعِليُّ  َأْخبَـَرنَا قَالَ  َخِليلٍ  ْبنُ  ِإْمسَاِعيلُ  َحدَّ
 َكاَنتْ  ِإَذا ِإْحَدانَا َكاَنتْ   :قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  اْألَْسَودِ  ْبنِ  ْمحَنِ الرَّ  َعْبدِ  َعنْ  الشَّْيَباِينُّ  ُهوَ  ِإْسَحاقَ  أَبُو َأْخبَـَرنَا قَالَ  ُمْسِهرٍ 
 النَِّيبُّ  َكانَ  َكَما ِإْربَهُ  َميِْلكُ  َوأَيُُّكمْ  :قَاَلتْ  يـَُباِشُرَها مثَُّ  َحْيَضِتَها فـَْورِ  ِيف  تـَتَِّزرَ  َأنْ  َأَمَرَها يـَُباِشَرَها َأنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  فََأرَادَ  َحاِئًضا

  . ِإْربَهُ  َميِْلكُ   
زَارِ  فـَْوقَ  اْحلَاِئضِ  ُمَباَشَرةِ  (بَاب)  اْحلَْيضِ  ( ِكَتاب مسلم صحيح   -2 ثـََنا و  441برقم ) اْإلِ  َشْيَبةَ  َأِيب  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو َحدَّ

ثـََنا  َعنْ  ِإْسَحقَ  أَبُو َأْخبَـَرنَا ُمْسِهرٍ  ْبنُ  َعِليُّ  َأْخبَـَرنَا َلهُ  َواللَّْفظُ  السَّْعِديُّ  ُحْجرٍ  ْبنُ  يُّ َعلِ  َحدََّثِين  و الشَّْيَباِينِّ  َعنْ  ُمْسِهرٍ  ْبنُ  َعِليُّ  َحدَّ
 فـَْورِ  ِيف  تَْأَتِزرَ  نْ أَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َأَمَرَها َحاِئًضا َكاَنتْ  ِإَذا ِإْحَدانَا َكانَ   :قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  َأبِيهِ  َعنْ  اْألَْسَودِ  ْبنِ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ 

  .ِإْربَهُ  َميِْلكُ   اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  َكَما ِإْربَهُ  َميِْلكُ  َوأَيُُّكمْ : قَاَلتْ  يـَُباِشُرَها مثَُّ  َحْيَضِتَها
 
 الرد على الشبھة                                                           
 

الرجل  حدود عالقة ماھية يعلمنا فيه  هللاِ  رسولِ من  فيه بيان عملي الذي معنا ھذا الحديثَ إن    :  أوالً 
في   هللاِ  رسولِ  سنةِ من  المالحظ، ف ةأة المروبعض من األحكام التي تتعلق بحيض، بزوجته وھي حائض 
ا ، إذ  بيته في سلوكه مع أھلِ   أخالقه ، كما تمثل عظمة ھامثل قمة التكريم لتُ  معاملة المرأة الحائض

 ....حواء بناتِ تب على الذي كُ ) الحيض ( يھنعل  هللاُ أصابھن ما كتبه 
الفترة  جعلھا تشعر في تلكيصبھا توعك وآالم ، تكون شبه مريضة أو مريضة يُ  في فترة حيضتھا فالمرأة

والنفور من ، باالشمئزاز  تجاھھا في تلك الفترة ونجد أن أغلبية الرجال يشعرون ، بالھبوط والضيق
على منطقة األعضاء الجنسية، بل تمتد في  وشم ھذه الرائحة الشھرية ال يقتصر. ائحة المرافقة للطمثالر

في تلك  زوجتهوال شك مما قد يفسد العالقة بين الرجل و ،ھذا بعض النساء إلى إفرازات الجلد والنفس وكل
  ... الفترة التي تعتري المرأة

مع أھل بيته في    النبيِّ  أم يمتثل لسنةِ  ؟الحائض في تلك الفترةه زوجتَ   ھل يعتزل المسلمُ  :وعليه أتساءل
، ويكون له األجر ھا فيكون لذلك أطيب األثر في العالقة بينه وبين ؛ تلك الفترة التي تحيض فيھا المرأة

  .ھذا ھو ؟  هللا رسولِ  لسنةِ امتثاله  جزاء
 
أَلُونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْل ھَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوْا النَِّساء فِي َويَسْ   : ه لقولِ  عملي بيانُ  الحديثَ ھذا إن : ثانيًا 

ابِيَن َويُِحبُّ اْلَمِحيِض َوالَ تَْقَربُوھُنَّ َحتََّى يَْطھُْرَن فَإَِذا تَطَھَّْرَن فَأْتُوھُنَّ ِمْن َحْيُث أََمَرُكُم ّهللاُ إِنَّ ّهللاَ   يُِحبُّ التَّوَّ
عن وجوب اعتزال الرجل زوجته الحائض، وعدم  الكريمة تتحدث اآليةُ  .)22قرة الب(  اْلُمتَطَھِِّرينَ 

  ....حتى تطھر من حيضتھا ؛ االقتراب منھا
 ( ، كما ھو مفھوم عند اليھودمنھا المشار إليه في اآلية الكريمة االعتزال وعدم االقتراب  فھل :وأتساءل

   ؟)أنھا نجسة 
 َعنْ  455برقم  الذي رواه مسلمٌ  في الحديثِ   هللاِ  رسولِ  صحابِ أ السؤال ورد على لسانِ  ھذا :الجواب 

 اللَّهُ  فَأَنـَْزلَ   النَِّيبِّ  َأْصَحابُ  َفَسَألَ  اْلبُـُيوتِ  ِيف  ُجيَاِمُعوُهنَّ  َوملَْ  يـَُؤاِكُلوَها ملَْ  ِفيِهمْ  اْلَمْرَأةُ  َحاَضتْ  ِإَذا َكانُوا اْليَـُهودَ  َأنَّ   أََنسٍ 
َ  :تـََعاَىل    اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ ، اْآليَةِ  آِخرِ  ِإَىل   اْلَمِحيضِ  لُونََك َعِن اْلَمِحيِض قُْل ھَُو أًَذى فَاْعتَِزلُوْا النَِّساء فِي َويَْسأ
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 َفَجاءَ  ِفيهِ  َخاَلَفَنا ِإالَّ  َشْيًئا َأْمرِنَا ِمنْ  َيدَعَ  َأنْ  الرَُّجلُ  َهَذا يُرِيدُ  َما:  فـََقاُلوا اْليَـُهودَ  َذِلكَ  فـَبَـَلغَ "  النَِّكاحَ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ُكلَّ  اْصنَـُعوا:" 
تَـَغيـَّرَ   ؟ ُجنَاِمُعُهنَّ  َفَال  وََكَذا َكَذا تـَُقولُ  اْليَـُهودَ  ِإنَّ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا:  فـََقاَال  ِبْشرٍ  ْبنُ  َوَعبَّادُ  ُحَضْريٍ  ْبنُ  ُأَسْيدُ    اللَّهِ  َرُسولِ  َوْجهُ  فـَ
 جيَِدْ  ملَْ  َأنْ  فـََعَرفَا َفَسَقاُمهَا آثَاِرِمهَا ِيف  فََأْرَسلَ    النَِّيبِّ  ِإَىل  َلَنبٍ  ِمنْ  َهِديَّةٌ  فَاْستَـْقبَـَلُهَما َفَخَرَجا َعَلْيِهَما َوَجدَ  َقدْ  َأنْ  ظَنَـنَّا َحىتَّ 

 .َعَلْيِهَما
إال  الحائضِ  من الزوجةِ  شيءٍ كل  بإباحةِ    هللاِ  رسولِ  منوالعملي  لقولياالبيان  اإلجابةُ كانت  نإذ

 ،مباح فھو ، وما عدا ذلك  في فترة الحيض الفرج فقط اعتزال:ھو في اآلية المراد باالعتزال ف 0الجماع
ا ، ويتضجع بجانبھا عند النوم ، ويباشرھا  فيما عدا الفرج معً ويشربا  اليأك أنمثل  ، وسنة عن نبينا 

  ...فقط 
 َفاْعَتِزلُوا أًَذى ُھوَ  قُلْ  اْلَمِحيِض  َعنِ  َوَيْسأَلُوَنكَ {  : هلقولِ  التفسير الميسرما جاء في ما سبق بيانه يدعم  

ُ  أََمَرُكمُ  َحْيثُ  ِمنْ  َفأُْتوُھنَّ  َتَطھَّْرنَ  َفإَِذا َيْطُھْرنَ  َحتَّى َتْقَرُبوُھنَّ  َوال اْلَمِحيِض  فِي النَِّساءَ   ُيِحبُّ  هللاََّ  إِنَّ  هللاَّ
اِبينَ    ).البقرة(}) 222( َطھِِّرينَ اْلُمتَ  َوُيِحبُّ  التَّوَّ

 هو: -النيب أيها- هلم قل ،-خمصوصة أوقات يف ِجِبلَّة النساء أرحام من يسيل الذي الدم وهو -احليض عن ويسألونك 
 فجامعوهن واغتسلن، الدم، انقطع فإذا الدم، ينقطع حىت احليض مدة النساء مجاع فاجتنبوا يـَْقَربُه، من يضر مستقذر أذى
 عباده وحيب والتوبة، االستغفار من املكثرين عباده حيب اهللا إن. الدبر ال القبل وهو لكم، اهللا أحلَّه الذي املوضع يف

  أھـ .واألقذار الفواحش عن يبتعدون الذين املتطهرين
  

وكل ما تمسه يكون  ،تكون نجسة  تِھا حيضفترة ه أن المرأة أثناء لقارئِ   بيّنُ المقدس ي إن الكتابَ  : ثالثًا
  ....س نج

منه  أقتطفو ، بأكمله اْلَخاِمُس َعَشرَ  اإلصحاح يناآلويِّ سفر في  ذلك و ... كأنھا كلب أجرب : ◌ُ قلت  
اٍم َتُكوُن فِي «19 النصوص تلكفقط  َوإَِذا َكاَنِت اْمَرأَةٌ َلَھا َسْيلٌ، َوَكاَن َسْيلَُھا َدًما فِي َلْحِمَھا، َفَسْبَعَة أَيَّ
َھا َيُكوُن َنِجًسا إَِلى اْلَمَساءِ  َوُكلُّ َمنْ . َطْمِثَھا َوُكلُّ َما َتْضَطِجُع َعَلْيِه فِي َطْمِثَھا َيُكوُن َنِجًسا، َوُكلُّ َما 20. َمسَّ

. َمَساءِ َوُكلُّ َمْن َمسَّ فَِراَشَھا َيْغِسلُ ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء، َوَيُكوُن َنِجًسا إَِلى الْ 21. َتْجلُِس َعَلْيِه َيُكوُن َنِجًسا
َوإِْن َكاَن 23. َوُكلُّ َمْن َمسَّ َمَتاًعا َتْجلُِس َعَلْيِه، َيْغِسلُ ِثَياَبُه َوَيْسَتِحمُّ ِبَماٍء، َوَيُكوُن َنِجًسا إِلَى اْلَمَساءِ 22

ُه، َيُكوُن َنجِ  َوإِِن 24. ًسا إَِلى اْلَمَساءِ َعَلى اْلفَِراِش أَْو َعَلى اْلَمَتاِع الَِّذي ِھَي َجالَِسٌة َعَلْيِه ِعْنَدَما َيَمسُّ
امٍ  ال .. .َوُكلُّ فَِراٍش َيْضَطِجُع َعَلْيِه َيُكوُن َنِجًسا. اْضَطَجَع َمَعَھا َرُجلٌ َفَكاَن َطْمُثَھا َعلَْيِه َيُكوُن َنِجًسا َسْبَعَة أَيَّ

  ! قتعلي
  

 وذلك في .... بوعالكتاب المقدس لقارئه أن المرأة إذا َحبَلت بذكر تكون نجسة مدة أس نُ ويبيّ 
بُّ ُموَسى قَائاِلً 1عدد  12إصحاح َ◌االَِّويِّين َ َ سفر إَِذا َحبِلَِت اْمَرأَةٌ : َكلِّْم بَنِي إِْسَرائِيَل قَائاِلً «2: َوَكلََّم الرَّ

َوفِي اْليَْوِم الثَّاِمِن يُْختَُن لَْحُم 3. َسةً َكَما فِي أَيَّاِم طَْمِث ِعلَّتِھَا تَُكوُن نَجِ . َوَولََدْت َذَكًرا، تَُكوُن نَِجَسةً َسْبَعةَ أَيَّامٍ 
، َوإِلَى اْلَمْقِدِس الَ تَِجْئ َحتَّى . ثُمَّ تُقِيُم ثاَلَثَةً َوثاَلَثِيَن يَْوًما فِي َدِم تَْطِھيِرھَا4. ُغْرلَتِهِ  ُكلَّ َشْيٍء ُمقَدٍَّس الَ تََمسَّ

لما   أسبوعكانت نجسة مدة  أم الرب يسوع بزعمھم  كانت مريمُ  ھل:  أتساءلعليه و  . تَْكُمَل أَيَّاُم تَْطِھيِرھَا
  !؟ ....اإلله لت بيسوعبَ حَ 
  ؟الربَّ  أنجبتعندما  ةالرب نجس أم مريمُ  كانت ھل: بصيغة أخرى وأتساءل 
   !ا في نجاستھا ؟سببً  يسوعُ  أم ھل كان 
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اُم َتْطِھيرِ 22عدد 2إصحاح إنجيل لوقا جاء في  ْت أَيَّ ا َتمَّ َھا، َحَسَب َشِريَعِة ُموَسى، َصِعُدوا ِبِه إَِلى َوَلمَّ
بِّ  ُموهُ لِلرَّ   .أُوُرَشلِيَم لُِيَقدِّ

اُم َتْطِھيِرَھا"  نالحظ ْت أَيَّ ا َتمَّ   !ال تعليق !؟ ھل كانت نجسة..... ؟  تطھيرھا من ماذا " َولَمَّ
  

  !ھا وھو صائم لسانَ  مصُ وي زوجتهل قبِ يُ نبيٌّ                                               
  

  !  ھاويمص لسانَ ، ه وھو صائم زوجتَ   اإلسالمِ  ل رسولُ بّ قَ ھل ھذا معقول أن يُ  :قالوا
َلعُ  الصَّاِئمِ (  بَاب ) الصَّْومِ (  ِكَتاب  سنن أيب داود في جاءاعتمدوا في شبھتِھم على ما  ثـََنا 2038برقم )   الرِّيقَ  يـَبـْ  َحدَّ

ثـََناحَ  ِعيَسى ْبنُ  ُحمَمَّدُ  ثـََنا ِديَنارٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  دَّ  يـَُقبـُِّلَها َكانَ   النَِّيبَّ  َأنَّ  َعاِئَشَة  َعنْ  َحيَْىي  َأِيب  ِمْصدَعٍ  َعنْ  اْلَعْبِديُّ  َأْوسٍ  ْبنُ  َسْعدُ  َحدَّ
ْسَنادُ  َهَذا:  اْألَْعَراِيبِّ  اْبنُ  قَالَ  .ِلَسانـََها َوَميُصُّ  َصاِئمٌ  َوُهوَ    . يحٍ ِبَصحِ  لَْيسَ  اْإلِ

  
 الرد على الشبھة •
  
ه ما خرآ ىإل الحديثَ وا ءھم أن يقرأنفسَ  المعترضونفلو كلف  ،غير صحيح  )محل الشبھة(  الحديثَ  إن

 َهَذا :اْألَْعَراِيبِّ  اْبنُ  قَالَ :خره آقال في   لما ذكر الحديثَ  - رحمه هللاُ  -ألن أبا داود   .... أصالً  طرحوا الشبھةَ 
ْسَنادُ    .  ِبَصِحيحٍ  لَْيسَ  اْإلِ

  .)  2005(  املشكاة ،  2386برقم  أيب داودَ  سننِ  ضعيفِ يف   - رحمه هللاُ  - األلبانيُّ  قد ضعفهو
  .حتج به أن يُ  ألنه لم يصح أصالً  ، ولم نسمعه، ه أكأننا لم نقر عليهو 
  

                                
  

  ! وھي حائضزوجته   جرِ في حِ  نَ آالقر أيقر نبيٌّ                                   
  

!!  له من أشكالٍ  يا ...وھي حائض  عائشةَ  حجرِ على  ئوھو متك نَ آالقر أكان يقر اإلسالم رسولُ : قالوا 
  :اآلتي بما جاء في على ذلك واستدلوا

ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم   288 برقم)  اِئضٌ حَ  َوِهيَ  اْمَرأَتِهِ  َحْجرِ  ِيف  الرَُّجلِ  ِقَراَءةِ ( بَاب )اْحلَْيضِ  ( ِكَتاب صحيح البخاري -1 َحدَّ
َها ثـَتـْ ثـَْتُه َأنَّ َعاِئَشَة َحدَّ ًرا َعْن َمْنُصوِر ْبِن َصِفيََّة َأنَّ أُمَُّه َحدَّ َع زَُهيـْ َكاَن يـَتَِّكُئ ِيف َحْجِري َوأَنَا  َأنَّ النَِّيبَّ  اْلَفْضُل ْبُن دَُكْنيٍ مسَِ

   . نَ َحاِئٌض مثَُّ يـَْقَرأُ اْلُقْرآ
 اْلُقْرآنَ  َوزَيـُِّنوا اْلبَـَررَةِ  اْلِكَرامِ  َمعَ  بِاْلُقْرآنِ  اْلَماِهرُ :  النَِّيبِّ  قـَْولِ (بَاب )التـَّْوِحيدِ  (كتابأيًضا  صحيح البخاري  -2

ثـََنا ُسْفَياُن َعْن َمْنُصوٍر َعْن أُمِِّه َعْن َعائِ 6994برقم  ) بَِأْصَواِتُكمْ  ثـََنا قَِبيَصُة َحدَّ يـَْقَرأُ اْلُقْرآَن َورَْأُسُه  َكاَن النَِّيبُّ   :َشَة قَاَلتْ َحدَّ
  .ِيف َحْجِري َوأَنَا َحاِئضٌ 

  
 الرد على الشبھة •
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 اإلسالم ألن ؛ه مع أھلِ   الكريم النبيوھذا  ،الدين ھذا  ةِ رحمو يدل على عظمةِ  ھذا الحديثَ  إن :  أوالً 

بت اثالبل  عموًما ، سنجُ ن المسلم يَ إ :ولم يقل،  تمسه شيءٍ  كلجس نت؛  ةالحائض نجس لمرأةَ ان إ :لم يقل
َلِقَيُه ِيف بـَْعِض  َأنَّ النَِّيبَّ   عن َأِيب ُهَريـَْرةَ   274برقم  صحيح البخاريفي  ثبت ذلك ال ينجس ؛ ھرٌ اط أن المسلمَ 

َرَة : َجاَء فـََقاَل  َطرِيِق اْلَمِديَنِة َوُهَو ُجُنٌب فَاْخنََنْسُت ِمْنُه َفَذَهَب فَاْغَتَسَل مثَُّ  ُكْنُت ُجُنًبا َفَكرِْهُت َأْن   :قَالَ  ؟أَْيَن ُكْنَت يَا أَبَا ُهَريـْ
  ." ُسْبَحاَن اللَِّه ِإنَّ اْلُمْسِلَم َال يـَْنُجُس  :" فـََقالَ  .ُأَجاِلَسَك َوأَنَا َعَلى َغْريِ َطَهارَةٍ 

  .  - بفضل هللا  - الشبھة إلبطالِ  كافٍ  وھذا،  ةن المسلمة الحائض ليست بنجسإف عليهو
ا منه أن الكافر أعاد الوضوء اعتقادً ، وھو متوضئ  بعض المسلمين إذا سلم على كافرٍ  إن : ه ھاميتنب 

َما   : ه قولِ ب هعلى فعلِ  و يستدل ...ه لمجرد مصافحته ءوضو نجس ينقضُ  َھا الَِّذيَن آَمُنوْا إِنَّ َيا أَيُّ
إِن َيْقَرُبوْا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِمِھْم َھـَذا َوإِْن ِخْفُتْم َعْيَلًة َفَسْوَف ُيْغِنيُكُم ّهللاُ ِمن َفْضلِِه اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفالَ 
  . )28التوبة(   َشاء إِنَّ ّهللاَ َعلِيٌم َحِكيمٌ 

معتقد  نجاسة؛ يدة عقنجاسة  وإنما ھي  ؛ جسدالنجاسة ھنا ليست نجاسة ف، مغلوط  إن ھذا الفھمَ  : ◌ُ قلت
َوَلَقْد   :  قاللما  دمَ آلذي كرم بني اھذا الدين  فما أعظمَ  ؛في قلبه ھي  وإنما، ةليس مادي نجاسة ؛ فقط

ْلَناُھْم َعَلى َكثِ  َباِت َوَفضَّ يِّ َن الطَّ ْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُھْم فِي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُھم مِّ مَّ َكرَّ  ْن َخَلْقَنا َتْفِضيالً يٍر مِّ
 )حتى ال  ؛ القرآنَ  أويقر، زوجته الحائض  جرِ علي حِ  ئھذا الرسول الذي يتك وما أعظمَ . )70اإلسراء
ال ينقص  على بنات حواء  كتبه هللاُ  وأن الحيضَ ،  ةبأنھا ليست نجس،ويشعرھا فيھا  شعرھا بنقٍص يُ 

  .. ..من قدرھا ومكانتھا
َوِفيِه َجَواز ِاْسِتَناد اْلَمرِيض ِيف : قال النـََّوِوّي  : قائالً  الباري في فتحٍ  حجرٍ  ذكرھا ابنُ ة فائد الحديثِ  فيكما أن 

َا طَاِهَرة ، قَاَلُه اْلُقْرُطِيبّ  َوا   أھـ. َصَالته ِإَىل اْحلَاِئض ِإَذا َكاَنْت أَثـْ
ويمكنھا تقليب صفحاته ، دون النطق به   القرآنھا أن تتعبد بقراءة نفسِ  بل ويمكن للمرأةِ  : ◌ُ قلت

يمكنھا الجھر بقراءة وغيره  حزم  ابنِ بل وعند ؛  أو ما شابه ذلك ، أو بارتداء قفاز ، باستعمال سواك 
  .المصحف مسَ أن تحائض دون  ھيو القرآنِ 

  
 وجعلھا كالقاذوراتِ ، الحائض  المرأةِ  م المتطرف لوضعِ ھفي  تصورِ  يكمن الحقيقي اإلشكالَ إن  : اثانيً 
 اإلسالمِ  وھذا ليس من شريعةِ المقدس ، ما جاء في الكتابِ  بحسبِ  وذلك،  تنجس كل ما تمسه يالت

إال أنھا ال ، حائض  ھيالصيام و أو، فالمرأة إن كانت ال يمكنھا الصالة  الرحيمة ، العادلة الوسطيةِ 
لكن ؛  االزدراءحيضھا بھذا  فيينظر إليھا  وال تمسه ، تنجس أي شيء و ال،ھا إذا مستهجس زوجَ نّ تُ 

 إصحاح يناآلويِّ سفر جاء في بذكر ما أكتفي  !!أن المرأة الحائض مذنبة  نجد المقدس  الكتابِ  ىبالنظر إل
اٍم ُثمَّ َتْطُھرُ 28 عدد 15 اِمِن َتأُْخُذ لَِنْفِسھَ 29. َوإَِذا َطُھَرْت ِمْن َسْيلَِھا َتْحِسُب لَِنْفِسَھا َسْبَعَة أَيَّ ا َوفِي اْلَيْوِم الثَّ

َفَيْعَمُل اْلَكاِھُن اْلَواِحَد َذِبيَحَة 30. َيَماَمَتْيِن أَْو َفْرَخْي َحَماٍم َوَتأِْتي ِبِھَما إَِلى اْلَكاِھِن إَِلى َباِب َخْيَمِة االْجِتَماعِ 
بِّ ِمْن َسْيِل َنَجاَسِتھَ  ٍة َواآْلَخَر ُمْحَرَقًة َوُيَكفُِّر َعْنَھا اْلَكاِھُن أََماَم الرَّ   ...اَخِطيَّ

 ينكرون عليناوبعد ذلك ... وصاحبة خطيئة ، المرأة الحائض نجسة تلك النصوص تبّيُن  أن إن :  قلتُ 
  !!أننا لم نقل بنجاستھا 

ُ  َرِضيَ  - عائشةَ  جرِ حِ وھو متكىء على   نَ آالقر أكان يقر هللا  ن رسولَ أعلى ضھم وأما عن اعتراِ   هللاَّ
وأن الحيض  ،ن المؤمن ال ينجسأو، نجسة في حيضتھا  المرأة ليستأن  ُت نفقد بيّ  وھي حائض - َعْنَھا

 وقوفالم مصھم القزعيمَ  سمعتُ  ھو أننيلكن األمر المثير للدھشة   ...على بنات حواء  أمر كتبه هللاُ 
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، في الحمام  ؛ في كل مكانٍ  ألن هللاَ ؛  المقدس في الحمامِ  أن نقرأ الكتابَ من ال مانع  :زكريا بطرس يقول
  !.. .... في الخراء :المسران الغليظ يعني وفي
 نجاسةٍ  منالمقدس في الحمام وفيه ما فيه  أتباعه لم ينكروا عليه أنه يقرأ الكتابَ إن  -سبحان هللا  - : قلتُ 

  !! نجسةٍ بليست التي  هعلى حجر زوجت ئكان يقرأ القرآن وھو متك  هللاِ  وينكرون علينا أن رسولَ ، 
 

                                              
  

  ! وأيكم يملك إربه :تقول) عائشة ( هزوجتُ  نبيٌّ                             
  

ُ  َرِضيَ  - ه الطاھرة العفيفة عائشةزوجتِ  من خاللِ   النَّبِيِّ  في الطعنَ وا حاول كيف  :قالواف ، - َعْنھَا هللاَّ
   !؟غير مستقيم  فھل كانت على خلقٍ  ؟... َيْملُِك إِْرَبهُ كان أكثر الرجال   اإلسالمأن رسول  عائشةُ عرفت 

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َخِليٍل قَالَ 291برقم)  مباشرة احلائض(باب  )احليض ( صحيح البخاري  كتابفي   تعلقوا بما جاءو  :َحدَّ
َكاَنْت   :قَاَلتْ  َباِينُّ َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اْألَْسَوِد َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشةَ ِإْسَحاَق ُهَو الشَّيْ  َأْخبَـَرنَا أَبُو :َأْخبَـَرنَا َعِليُّ ْبُن ُمْسِهٍر قَالَ 

 يُُّكْم َميِْلُك ِإْربَهُ َوأَ :  َأْن يـَُباِشَرَها َأَمَرَها َأْن تـَتَِّزَر ِيف فـَْوِر َحْيَضِتَها مثَُّ يـَُباِشُرَها قَاَلتْ  ِإْحَدانَا ِإَذا َكاَنْت َحاِئًضا فََأرَاَد َرُسوُل اللَّهِ 
    .تَابـََعُه َخاِلٌد َوَجرِيٌر َعْن الشَّْيَباِينِّ .  َميِْلُك ِإْربَهُ   َكَماَكاَن النَِّيبُّ 

  
الرد على الشبھة           

 
ُ  َرِضيَ  - عائشةَ  معنى قولِ  إن  : أوالً  ئلت عن مباشرة لما سُ  المعترضينفھمه عند  أشكلالذي ُ - َعْنھَا هللاَّ

  " ؟ َميِْلُك ِإْربَُه  َوَأيُُّكْم َميِْلُك ِإْربَُه َكَما َكاَن النَِّيبُّ  : "قائلة  تفأجاب ه في المحيضلنسائِ   النبيِّ 
  .  فليفعل كما فعل النبيُّ   كما كان النبيُّ  إربهكم يملك كان أحدُ  إذا : ھي فقط ةٍ واحد جملةٍ بفھم يُ 

  . -  بفضل هللا  -  العكنبوت لو كانوا يعلمون وھن من بيتِ تنتھي الشبھة التي ھي أالجملة بھذه 
َقاَل   : عن عصاه ه أله ربُّ لما س   على لسان موسى   هللاِ  قولِ في  يوھ ةلحاجا :أي  واإلرب 

أُ َعَلْيَھا َوأَُھشُّ ِبَھا َعَلى َغَنِمي   . ) 18طه(   َولَِي فِيَھا َمآِرُب أُْخَرى ِھَي َعَصاَي أََتَوكَّ
   .حاجات أخرى :أي مأرب أخرى 

َيْضِبط َنْفسه ِعْند اْلُمَباَشَرة َعْن اْلَفْرج َوَيِثق ِمْنَھا ِباْجِتَناِبِه    َكاَن النبيُّ  : أي في الحديثِ  هإربَ ومعنى يملك 
ملك أنه أالھمم فمعرفة  معاليو،  الخلقِ  تمامَ  أوتى  النبيَّ  أن لم بالضرورةٍ نه عُ أذلك   ىإلأضف  ،
ُكنَّا   :  قال أنس  260برقم  صحيح البخاريفي  ؛ ثبت  استفتاءٍ  أو سؤالٍ  إلىناس لشھوته ال تحتاج ال

َة َثَالِثنيَ  نـََتَحدَُّث أَنَُّه ُأْعِطيَ      . قـُوَّ
  .ال أكثر في القوةِ  المبالغةِ  كان على سبيلِ  في الحديثِ    نسٍ أ إن قولَ :  قلتُ 
  ....جميع ال عند اومعلومً ،  منه امفروغً  اكان ھذا أمرً  اذً إ

ُ  َرِضيَ  - عائشةَ أو المنافقين أو المشركين أنكر على   الصحابةمن  لم نسمع أن واحدً  ثم إننا  - َعْنھَا هللاَّ
  .- قبحھم هللا -....بقولھم  عترضونالم وفھم كما فھم، ما قالته 
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  ) َميِْلك ِإْربه: ( ھا في قولِ  في الفتحِ  حجرٍ  بنُ اقاله ما  :ھوما سبق  ُيدعم ما م إن   : ثانيًا
اْحلَاَجة ُتَسمَّى ِإْربًا بِاْلَكْسِر مثَُّ ِبَكْسِر اْهلَْمَزة َوُسُكون الرَّاء مثَُّ ُمَوحََّدة ، ِقيَل اْلُمَراد ُعْضوه الَِّذي َيْسَتْمِتع ِبِه ، َوِقيَل َحاَجته ، وَ 

ّي ذََكَر اْخلَطَّاِيبُّ ِيف َشْرحه أَنَُّه ُرِوَي ُهَنا بِاْلَوْجَهْنيِ ، َوأَْنَكَر ِيف َمْوِضٍع آَخر َكَما نـََقَلُه النـََّووِ السُُّكون َوَأرَبًا ِبَفْتِح اْهلَْمَزة َوالرَّاء ، وَ 
ْنَكارَِها ، َواْلُمَراد أَنَُّه َوَقْد ثـََبَتْت ِرَوايَة اْلَكْسر ، َوتـَْوِجيهَها ظَاِهر فَ . َوَغْريه َعْنُه ِرَوايَة اْلَكْسر ، وََكَذا أَْنَكَرَها النَّحَّاس  َال َمْعَىن ِإلِ

   َِلَك َفَكاَن يـَُباِشر فـَْوق َكاَن َأْمَلك النَّاس ِألَْمرِِه ، َفَال ُخيَْشى َعَلْيِه َما ُخيَْشى َعَلى َغْريه ِمْن َأْن َحيُوم َحْول احلَِْمى ، َوَمَع ذ
زَار َتْشرِيًعا ِلَغْريِِه ِممَّْن لَْيَس مبَِ  ََذا قَاَل َأْكَثر اْلُعَلَماء ، َوُهَو اْجلَاِري َعَلى قَاِعَدة اْلَماِلِكيَّة ِيف بَاب َسّد الذَّرَاِئع . ْعُصوٍم اْإلِ . َوِ

ج فـََقْط ، َوِبِه َقاَل ُحمَمَّد ْبن  اْلَفرْ َوَذَهَب َكِثري ِمْن السََّلف َوالثـَّْوِرّي َوَأْمحَد َوِإْسَحاق ِإَىل َأنَّ الَِّذي ُميْتَـَنع ِيف اِالْسِتْمَتاع بِاْحلَاِئضِ 
َأْو اْلَوْجَهْنيِ ِللشَّاِفِعيَِّة َواْخَتارَُه ِاْبن  احلََْسن ِمْن اْحلََنِفيَّة َورَجََّحُه الطََّحاِويُّ ، َوُهَو ِاْخِتَيار َأَصْبغ ِمْن اْلَماِلِكيَّة ، َوَأَحد اْلَقْوَلْنيِ 

َوَمحَُلوا َحِديث اْلَباب " ِاْصنَـُعوا ُكّل َشْيء ِإالَّ اجلَِْماع " َو اْألَْرَجح َدلِيًال ِحلَِديِث أََنس ِيف ُمْسِلم هُ :  َوقَاَل النـََّوِويّ . اْلُمْنِذر 
زَار ؛ َلْيَس ِيف َحِديث اْلَباب َما يـَْقَتِضي َمْنع مَ : َوقَاَل ِاْبن َدِقيق اْلِعيد . َوَشَبهه َعَلى اِالْسِتْحَباب َمجًْعا بـَْني اْألَِدلَّة  ا َحتْت اْإلِ

تَـَهى . ِألَنَُّه ِفْعٌل ُجمَرٌَّد  أَنَُّه َكاَن  َوَيُدّل َعَلى اْجلََواز أَْيًضا َما َرَواُه أَبُو َداُوَد بِِإْسَناٍد َقِوّي َعْن ِعْكرَِمة َعْن بـَْعض َأْزَواج النَِّيبّ . ِانـْ
زَار ُدون اْلَفْرج َال ِإَذا َأرَاَد ِمْن اْحلَاِئض َشْيًئا َأْلَقى َعَلى فـَرْ  جَها ثـَْوبًا ، َواْسَتَدلَّ الطََّحاِويُّ َعَلى اْجلََواز بَِأنَّ اْلُمَباَشَرة َحتْت اْإلِ

زَار  ا َوَال ُغْسًال فََأْشبَـَهْت اْلُمَباَشَرة فـَْوق اْإلِ ْند اْلُمَباَشَرة ِإْن َكاَن َيْضِبط نـَْفسه عِ : َوَفصََّل بـَْعض الشَّاِفِعيَّة فـََقاَل . ُتوِجب َحدًّ
َها بِاْجِتَناِبِه َجاَز َوِإالَّ َفَال ، َواْسَتْحَسَنُه النـََّوِوّي  ُعد َختْرِيج َوْجه ُمَفرِّق بـَْني ِاْبِتَداء اْحلَْيض َوَما بـَْعده . َعْن اْلَفْرج َويَِثق ِمنـْ َوَال يـَبـْ

َكاَن يـَتَِّقي  يِّدُه َما َرَواُه ِاْبن َماَجْه بِِإْسَناٍد َحَسن َعْن ُأّم َسَلَمة أَْيًضا َأنَّ النَِّيبّ ، َويـُؤَ " فـَْور َحْيَضتَها " ِلظَاِهِر التـَّْقِييد ِبَقْوِهلَا 
الَّة َعَلى اْلُمَباَدرَة إِ  ى ِاْخِتَالف َهاتـَْنيِ َىل اْلُمَباَشَرة َعلَ َسْورَة الدَّم َثَالثًا مثَُّ يـَُباِشر بـَْعد َذِلَك ، َوُجيَْمع بـَْينه َوبـَْني اْألََحاِديث الدَّ

  ـأھ . اْحلَالَتَـْنيِ 
  

أبناء  ويجد كذلك أن بعضَ ، زناة  األنبياءِ  زوجاتِ  بعضَ  أن  فيه المقدس يجد في الكتابِ  إن الناظرَ  : ثالثًا
   : فالناظر فيه يجد اآلتي....األنبياء  آبائھم األنبياء يزنون زنا محارم مع زوجاتِ 

عدد  35اصحاحسفر التكوين في  ،وذلك) بلھة( وسريته بزوجة أبيهرأوبين بن يعقوب زنا  أن  -1
ِة 22 يَّ أَِبيِه، َوَسِمَع َوَحَدَث إِْذ َكاَن إِْسَراِئيلُ َساِكًنا فِي ِتْلَك األَْرِض، أَنَّ َرأُوَبْيَن َذَھَب َواْضَطَجَع َمَع ِبْلَھَة ُسرِّ

  ,.إِْسَراِئيلُ 
ْفَعِة َوَفْضلُ  :له يخاطبه يعقوب قائالً نفس السفر  وفي لُ قُْدَرِتي، َفْضلُ الرِّ ِتي َوأَوَّ َرأُوَبْيُن، أَْنَت ِبْكِري، قُوَّ
َك َصِعْدَت َعَلى َمْضَجِع أَبِيكَ . اْلِعزِّ  لُ، ألَنَّ ْسَتهُ . َفائًِرا َكاْلَماِء الَ َتَتَفضَّ  ..َعَلى فَِراِشي َصِعدَ . ِحيَنِئٍذ َدنَّ

  ).4-3 عدد49 اإلصحاح(
وما أقام عليھما الحد غير أنه ،  هنباما صدر عن  وسمع يعقوب ابنهبن يعقوب زنا بزوجة يھوذا أن  -2

بل إنه دعا له , ألجل ھذا الموقف الشنيع ولم يلعن اآلخر بل لم يغضب منه  ؛ وقت موته دعا على األكبر 
  30- 12ددع 38سفر التكوين القصة في وھذا واضح من خالل الرجوع إلي  بالبركة التامة عند الموت

 من قبلھما ازانيً  كان أن داودَ بالرغم عليھما الحد  وما أقام داودُ ،بأخته ثامار ازن أمنون بن داود أن -3
 13صموئيل الثاني سفر في واردة القصة  !؟ فكيف يقيم الحد عليھما وھو ُمستحق الحد، مستحقا للحد 

  .40-  1عدد
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وذلك ، ھي متھمة بالزنا عند اليھودسيئة السمعة ف المسيح أنھا أممريم  ىإلنسب إنجيل يوحنا ي إنثم  
إِنَّنَا لَْم نُولَْد ِمْن «:فَقَالُوا لَهُ . »أَْنتُْم تَْعَملُوَن أَْعَماَل أَبِيُكمْ  « : وفيه قال يسوع لليھود 41عدد 8 حصحاإلا في 
  .»لَنَا أٌَب َواِحٌد َوھَُو هللاُ . ِزنًا
           ...التھم  مُ تلكُ ه عن وننزه أصحابَ  ،ال نصدقه  و ، منه هللاِ  ىإل  برأن - المسلمين -إن ما سبق نحن : ◌ُ قلت

  
  ! واحدٍ  وبغسلٍ  ةٍ واحد ةٍ ليل فيه ءيجامع نسا نبيٌّ                              

  
 ،واحدٍ  وبغسلٍ  ةٍ واحد ةٍ ليل فيه ءيجامع نساكان  اإلسالمِ  رسولَ ن إ : قائلين  النبيِّ  فيالطعن  واحاول

 َوَمنْ  َعادَ  مثَُّ  َجاَمعَ  ِإَذا( بَاب .)..اْلُغْسلِ  ِكَتاب( صحيح البخاري في على ذلك والدليل .... أةمرا ةوھن أحدى عشر
ثـََنا  260برقم  )َواِحدٍ  ُغْسلٍ  ِيف  ِنَسائِهِ  َعَلى َدارَ  ثـََنا قَالَ  َبشَّارٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ َثِين :  قَالَ  ِهَشامٍ  ْبنُ  ُمَعاذُ  َحدَّ  قـََتاَدةَ  َعنْ  َأِيب  َحدَّ
ثـََنا :قَالَ   قَالَ  َعْشَرةَ  ِإْحَدى َوُهنَّ  َوالنـََّهارِ  اللَّْيلِ  ِمنْ  اْلَواِحَدةِ  السَّاَعةِ  ِيف  ِنَسائِهِ  َعَلى َيُدورُ   النَِّيبُّ  َكانَ   :قَالَ  َماِلكٍ  ْبنُ  أََنسُ  َحدَّ
  .َثَالِثنيَ  قـُوَّةَ  ُأْعِطيَ  أَنَّهُ  نـََتَحدَّثُ  ُكنَّا: قَالَ   ُيِطيُقهُ  َأوََكانَ  :ِألََنسٍ  قـُْلتُ : 

ثـَُهمْ  أََنًسا ِإنَّ  :قـََتاَدةَ  َعنْ  َسِعيدٌ  َوقَالَ    . ِنْسَوةٍ  ِتْسعُ  َحدَّ
  

  الرد على الشبھة
  

وأنه نعم الزوج ،  الرجولةرجل كامل   نه أ أدنى شبھة بل ھو يدل على  ليس فيه الحديثَ  ھذا إن : أوالً 
 في يزھدو، والقيام ،  كان يكثر من الصيامِ   فھذا النبي ؛ من عند هللاِ  صادق نه نبيأى ويدل عل، 

بما أراه  يحكم بين الناسِ و،  هللاِ  سبيلِ  فيويجاھد ،   هللاِ  لدين الناسَ  ويدعو، ويقلل من الطعام ، الدنيا 
،  العدلِ  :،مثل ويعطيھن حقوقھن  ،ليجامع زوجاته  ةالقو  هللاُ  أعطاهغم من ذلك على الرُ و.....  هللاُ 

  ......الحب لھن و،  واإلنفاقِ 
؟  ...وجھاد، وزھد ، وكثرة الصيام ،  طعامٍ  مع قلةِ  قوة في الجماعِ  ؛ ةأليست ھذه معجز:  وأتساءل
  .بلى  :الجواب

 عطاء الزوجات حقوقھن كاملةإ، مثل ھل كمال الرجولة  :يبقى السؤالُ الذي يفرُض نفسه ھو إذن
  .  ھذا ھو! نقص؟ عدلالب

  .... كل قبيٍح وشاذٍ  وننيزوي،   جميٍل أتى به محمدٌ  يقبحون كلَّ  المعترضينفإن  وعليه
   

عن سعيد بن أبى عروبة  اأيضً  البخاريمعاذ بن ھشام عن أبيه، ورواه ه تفرد ب الحديثَ  ھذاإن  : ثانيًا
 َوَرْحيَانَة َمارِيَة َضمَّ  أَنَّهُ  َعَلى ُحتَْملُ  ِهَشام ِرَوايَةُ ف ؛حةوھى الرواية الراج"  تسع نسوة : "، فقالوا  وغيره عن قتادة

   .) 422ص /  1ج( في الفتحِ  حجرٍ  نُ باقاله   أھـ. تـَْغِليًبا"  ِنَسائِهِ "  َلْفظَ  َعَلْيِهنَّ  َوَأْطَلقَ  ِإلَْيِهنَّ 
أة  مرا ةحدى عشرإوھن ،  واحدٍ  وبغسلٍ  ةٍ واحد ةٍ ليل فيه ءكان يجامع نسا : ھمقولِ علي  اھذا ردً كان  عليهو
.      

 وأداء رسالته بسبب ، هربه في عبادتِ  مع   هللاِ  ر رسولُ ھل قصّ  :ھويطرح نفسه  الً سؤاھناك  إن : ثالثًا
  من الليل أو النھار ؟  واحدةٍ  ساعةٍ  في اطوافه على نسائه جميعً 
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 السعيو ، والدعوِة ، والحكِم بين الناِس ، الجھادِ  فييقضى نھاره   النبيُّ كان بل  ؛ لم يحدث ذلك :الجواب
فكان يقوم الليل الدعاِء ، و،  القرآنِ  ، وقراءةِ الليلِ  قيامِ  فييقضى ليله و ....الجديدة هدولت أركانِ  توطيدِ  في

 خرٍ آ وفي موقفٍ  ،  5045 رواه مسلم برقم .  " اا شكورً عبدً  أكون أفال ":فيقول عائشة فتسألهحتى تتورم قدماه 
َلةٍ  َذاتَ   النَِّيبَّ  افْـتَـَقْدتُ  :قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ   750برقم  هيف صحيحِ  مسلمٌ اه رو  ِنَسائِهِ  بـَْعضِ  ِإَىل  َذَهبَ  أَنَّهُ  َفظَنَـْنتُ  لَيـْ

 َلِفي ِإينِّ  َوُأمِّي أَْنتَ  بَِأِيب :  فـَُقْلتُ  ".أَْنتَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َوِحبَْمِدكَ  ُسْبَحاَنكَ  :"يـَُقولُ  َساِجدٌ  َأوْ  رَاِكعٌ  ُهوَ  فَِإَذا رََجْعتُ  مثَُّ  فـََتَحسَّْستُ 
    . آَخرَ  َلِفي َوِإنَّكَ  َشْأنٍ 

بھا  انسائه، ولكن إذ إلى بعضِ  ، وظنت أنه ذھبَ  افتقدته نأنھا غارت حي  المالحظ من الرواية األخيرة
   ...يناجيه ربه  يديبين  اتجده قائمً 

  
تغيب عن  من جھةٍ  النبيِّ  أخالقِ  أمور تدل على عظمةِ   )الشبھة  محل(ھذا الحديثَ  في  إن :رابًعا 

  :منھا  المعترضين
  .) 19النساء(   َوَعاِشُروھُنَّ بِاْلَمْعُروفِ   : ه لقولِ   عمليُّ  بيانٌ  أن الحديثَ  -1
رُكُ  : "  قال؛  -عنھن  رضي هللاُ  -  هبيتِ  مع أھلِ   هعدلِ ه وكمال أخالقِ ل بيانٌ  أن الحديثَ  -2  مْ َخيـْ

رُُكمْ  رُُكمْ  َوأَنَا ِألَْهِلهِ  َخيـْ  . 1967ه برقم في سننِ  ماجةَ  رواه ابنُ . " ِألَْهِلي َخيـْ
ُ  َرِضيَ  - ذلك عائشةُ ؛ بيّنت هبيتِ  وحبه، وعدله مع أھلِ ، كمال رأفته نُ يبيّ أن الحديث -3 في  - َعْنھَا هللاَّ

 اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  ُأْخِيت  اْبنَ  يَا :َعاِئَشةُ  قَاَلتْ  :قَالَ  أَبِيهِ  نْ عَ  ُعْرَوةَ  عن1823برقم داود في سننه أبوالحديث الذي رواه 
  َنا َيُطوفُ  َوُهوَ  ِإالَّ  يـَْومٌ  َقلَّ  وََكانَ  ِعْنَدنَا ُمْكِثهِ  ِمنْ  اْلَقْسمِ  ِيف  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعَضَنا يـَُفضِّلُ  َال يًعا َعَليـْ َيْدنُو مجَِ  ِمنْ  اْمَرَأةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فـَ
ُلغَ  َحىتَّ  َمِسيسٍ  َغْريِ    . ِعْنَدَها فـََيِبيتَ  يـَْوُمَها ُهوَ  الَِّيت  ِإَىل  يـَبـْ
  

قد ثبت أن ھذا  و؟  عند المعترضين ونقصٌ  ھذا الزمان عيبٌ  في الرجولةھل كمال  :أتساءل  :  خامًسا
أَْرَسْلنَا ُرُسالً  َولَقَدْ   : قال  ذرية ؛يجامعوھن ولھم منھن لھم زوجات  ؛ من قبله األنبياءِ  يكان من ھدّ 

يَّةً َوَما َكاَن لَِرُسوٍل أَن يَأْتَِي بِآيٍَة إاِلَّ بِإِْذِن ّهللاِ لِ     )38الرعد   ُكلِّ أََجٍل ِكتَاٌب مِّن قَْبلَِك َوَجَعْلنَا لَھُْم أَْزَواجاً َوُذرِّ
 السََّالم َعَلْيِهَما َداُودَ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  قَالَ  :قَالَ    ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  4841 برقمواللفظ للبخاري  ،نفي الصحيحيو جاء 

َلةَ  َألَُطوَفنَّ :   َوَنِسيَ  :يـَُقلْ  فـََلمْ  اللَّهُ  َشاءَ  ِإنْ  :ُقلْ  :اْلَمَلكُ  َلهُ  فـََقالَ  اللَّهِ  َسِبيلِ  ِيف  يـَُقاِتلُ  ُغَالًما اْمَرَأةٍ  ُكلُّ  َتِلدُ  اْمَرَأةٍ  ِمبِاَئةِ  اللَّيـْ
ُهنَّ  تَِلدْ  ملَْ وَ  ِِنَّ  فََأطَافَ   إًذا.  " ِحلَاَجِتهِ  َأْرَجى وََكانَ  َحيَْنثْ  ملَْ  اللَّهُ  َشاءَ  ِإنْ  قَالَ  َلوْ :"  النَِّيبُّ  قَالَ  ِإْنَسانٍ  ِنْصفَ  اْمَرَأةٌ  ِإالَّ  ِمنـْ

حق  منقصة في ذلك فھل  واحدةٍ  مرأة يجامعھن في ليلةٍ ايطوف على مائة كان    سليمان بن داود
  !؟  الرجولةِ  كاملُ  رجلٌ  نهأم أ  سليمان

  !؟ ، لم يذكره الكتاب المقدس  ھذا لم يحدث مع سليمانَ  إن: ن قيلفإ 
ألف امرأة   ؛ ألنه يذكر أن لسليمانَ  الحديثِ ھذا ما جاء في يؤيد فيه ما  المقدس  إن الكتابَ :  ◌ُ قلت 
يَِّداِت، َوثاَلَُث  َوَكانَْت لَهُ 3 عدد 11سفر الملوك األول إصحاح في  ؛ثبت ذلك) زوجة( َسْبُع ِمئٍَة ِمَن النَِّساِء السَّ

، فَأََمالَْت نَِساُؤهُ قَْلبَهُ  َراِريِّ    .ِمئٍَة ِمَن السَّ
  

  ؟  الواحدةِ  ه في الليلةِ ه على نسائِ ما الحكمة في طوافِ  :قيل إن : سادًسا
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َأنَّ  :في الليلة الواحدة قائالً ذكر الحكمة من طوافه على نسائه  – رحمه هللاُ  - إن القاضي عياض : ◌ُ قلت
َلة اْلَواِحَدة َكاَن لَِتْحِصيِنِهنَّ ، وََكأَنَُّه َأرَاَد ِبِه َعَدم َتَشوُّ  ْحَصان َلُه َمَعاٍن احلِْْكَمة ِيف َطَوافه َعَلْيِهنَّ ِيف اللَّيـْ فهنَّ ِلْألَْزَواِج ، ِإْذ اْإلِ

ْسَالم َواْحلُرِّيَّة َواْلِعفَّة  َها اْإلِ رَاَدِة اْلَعْدل بـَْينهنَّ ِيف َذِلَك َوِإْن َملْ َيُكْن َواِجًبا ، َكَماِمنـْ َا َكاَن ِإلِ َم  ، َوالَِّذي َيْظَهر َأنَّ َذِلَك ِإمنَّ تـََقدَّ
نَّ التـَّْزِويج بـَْعده َوَعاَش بـَْعضهنَّ بـَْعده َوِيف التـَّْعِليل الَِّذي ذََكَرُه َنَظر ِألَنـَُّهنَّ َحُرَم َعَلْيهِ " . بَاب َكثْـَرة النَِّساء " َشْيء ِمْن َذِلَك ِيف 

َا َوزَاَدْت آِخرهنَّ َمْوتًا َعَلى َذِلَك    ).17ص / 15ج(راجع فتح الباري  أھـ.َمخِْسَني َسَنة َفَما ُدو
من عمره يأخذ المنشطات  سنة بلغ الخمسين إذا نومنھم المعترضوالقرن الواحد والعشرين  بنَ إن ا ثم 

 أفضلَ كان  ه بأنله   النَّبِيِّ  شھدت زوجات كذلك .... حقھا لواحدةوا تهزوج يعطيى والعقاقير حت
ُ  َرِضيَ  - عائشةقالت ؛لقا ا وخُ لقً خَ  الناسِ    ،) 23460  مسند أحمد برقم( " اْلُقْرآنَ  ُخُلُقهُ  َكانَ " : - َعْنھَا هللاَّ

ُ  َرِضيَ  -ةومدحته خديج  اْلَكلَّ  َوَحتِْملُ  الرَِّحمَ  لََتِصلُ  ِإنَّكَ  أََبًدا اللَّهُ  ُخيْزِيكَ  َما َواللَّهِ ":قالت الوحي عند بدءِ  - َعْنھَا هللاَّ
لم  وغيرھن من الزوجاتِ   3صحيح البخاري برقم . "  اْحلَقِّ  نـََواِئبِ  َعَلى َوتُِعنيُ  الضَّْيفَ  َوتـَْقِري اْلَمْعُدومَ  َوَتْكِسبُ 

  .قط بل العكس من ذلك   ا للنبيِّ يذكرن نقصً 
  

معنى ذلك  ليس؛فقط  إشكاليةليس فيه  واحدٍ  بغسلٍ  هلزوجاتِ   هِ حول جماعِ ھم إن اعتراضَ   :  اسادسً 
  ...أيتوض ثمال يغسل فرجه  منھن الواحدةبعد جماع   أنه
 أََتى ِإَذا:"   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ 466 برقم مسلم ما ثبت في صحيحِ  يدل على ذلك 

ْلَيتَـَوضَّأْ  يـَُعودَ  َأنْ  َأرَادَ  مثَُّ  َأْهَلهُ  َأَحدُُكمْ    ".  فـَ
  !المقدس ؟ كتابِ من ال الزوجةِ  بعد جماعِ  والغسلِ  الطھارةِ عن  يحدثوننا وليت المعترضين

  .أصالً م ھال يوجد اغتسال عند :الجواب 
  

  :سؤالين  ھمأحدُ  يلنأس : ا  سابعً 
  ؟واحدٍ  وبغسلٍ  ةٍ واحد ةٍ ليل فيه كان يجامع زوجاتَ   النبيَّ  أن  أنسٌ كيف عرف  : األول السؤال

  انسً أ أن :أعني ، ومعمول به العلمِ  أھلِ وھو مقبول عند   الصحابةِ  من مراسيلِ  ھذا الحديثَ إن  : قلتُ  
   ا ھو م على ذلك والدليل،  أو سمع من عروةَ   عائشةَ سمع من ؛ المؤمنين  أمھاتِ  سمع ذلك من بعِض
 َال   اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ  ُأْخِيت  اْبنَ  يَا :َعاِئَشةُ  قَاَلتْ :  قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ُعْرَوةَ  ْبنِ  ِهَشامِ  َعنْ   1823داود  أىبسنن  في ثبت

َناعَ  َيُطوفُ  َوُهوَ  ِإالَّ  يـَْومٌ  َقلَّ  وََكانَ  ِعْنَدنَا ُمْكِثهِ  ِمنْ  اْلَقْسمِ  ِيف  بـَْعضٍ  َعَلى بـَْعَضَنا يـَُفضِّلُ  يًعا َليـْ َيْدنُو مجَِ  َغْريِ  ِمنْ  اْمَرَأةٍ  ُكلِّ  ِمنْ  فـَ
ُلغَ  َحىتَّ  َمِسيسٍ   اللَّهِ  َرُسولُ  يـَُفارِقـََها َأنْ  َوَفرَِقتْ  َأَسنَّتْ  ِحنيَ  َزْمَعةَ  بِْنتُ  َسْوَدةُ  قَاَلتْ  َوَلَقدْ  ِعْنَدَها فـََيِبيتَ  يـَْوُمَها ُهوَ  الَِّيت  ِإَىل  يـَبـْ
  :اللَّهِ  َرُسولُ  َذِلكَ  فـََقِبلَ  ِلَعاِئَشةَ  يـَْوِمي هِ اللَّ  َرُسولَ  يَا  َها  قَالَ  ُأرَاهُ  َأْشَباِهَها َوِيف   اللَّهُ  أَنـَْزلَ  َذِلكَ  ِيف  نـَُقولُ :  قَاَلتْ  ِمنـْ
:   ْنُُشوًزا بَْعلِھَا ِمنْ  َخافَتْ  اْمَرأَةٌ  َوإِن  .   
  ".َعَلْيَنا َجِميًعا َفَيْدُنو ِمْن ُكلِّ اْمَرأٍَة ِمْن َغْيِر َمِسيسٍ َيُطوُف  :"قالت عائشةَ  نإ :الحديث يقول نإ :ن قيلإف

   ؟  نسٍ أمع حديث  ھذا فھل يتعارض
  .الروايتين  بين بالجمعِ وذلك ذاك ، وھذا حدث   ؛ ال : قلت
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 فھل أخبرھم الرسول الثالثين رج ةقو  للنَّبِيِّ  أن ه وأصحابُ   نسٌ أكيف عرف  : الثانيالسؤال  
  ؟   نفسهب
 ◌ٍ قول أنس يدل على ذلك ؛ال أكثر  في قوته المبالغةعلى سبيل  قولھمكان بل  ،لم يخبرھم  :لجوابا
 نـََتَحدَّثُ  ُكنَّا"  الحظن. " َثَالِثنيَ  قـُوَّةَ  ُأْعِطيَ  أَنَّهُ  نـََتَحدَّثُ  ُكنَّا :"نفسه ."  

  منه  مواضعٍ  وذلك في عدةِ ، اةزن هللاِ  أنبياءِ  بعضَ  أنالمقدس يذكر  إن الكتابَ   : ا خامسً 
؛ أم أنبياء   مثل محمدٍ ، ويكفيھن ،  الشرعيةيعطي للنساء حقوقھن  رجلٌ  أفضلأيھما  :وعليه أتساءل 

  . ھذا ھو !؟زناة ،ومنھم من يزني وزنا محارم بزعم الكتاب المقدس 
 حالِ بخالف وھذا ،  ه ال تحل ل امرأةأنه لم يمس  :أي )زوجاته ( كان يطوف على نسائه :الحديث يقول

 و،  دودا  هللاِ  ، مثل نبيِّ  محارمالوزنا  ، زناال لھم جريمة بُ ينسِ  )الكتاب(فھو  المقدسِ  الكتابِ  أنبياءِ  بعضِ 
  .....لوط 
ةَ ثاََلثِينَ  :"  أنسٍ  على قولِ  نيعترضو عترضينثم إن الم     ."  ُكنَّا نَتََحدَُّث أَنَّهُ أُْعِطَي قُوَّ

  !  ....لھمذياوربطھم من أ، ثعلب بثالث مئة سك الشاب اليھودي شمشون الذي أم على قوةِ  وال يعترضون
أن كيف تركت الثعالبُ  : قائالً  اإلخوةِ  تساءل أحدُ  بعض ؟  شمشون ب ين مع بعضھما ال ربط كل ذيل وم ب يق

  ! ھمخرون دورَ وانتظر اآل ، أن كل ثعلبين تركاه يفعل ذلك ؟ لك أن تتخيل النار فيھموكيف تركوه يُشعل 
ا  فلو كل ذيلين مربوطين مع بعضھما ا يحاول جذب اآلخر  ؛لما تحركت الثعالب من مكانھ ألن كل منھم

   !!المعاكس االتجاهِ إلى 
   !!ثم يخبرونني عن نتيجة ذلك  فقط أليفينفعلوا ذلك مع كلبين يأن  نحاولوفليتھم ي يعقل  ال ھذاإن :  قلتُ 
اء رتُ  ج ا ذك ي  م فر ف دد 15 اإلصحاحقضاة الس َذ 4ع ِن آَوى، َوأََخ ِة اْب الََث ِمئَ َك ثَ وُن َوأَْمَس َب َشْمُش َوَذھَ

ِط،  ي اْلَوَس ْيِن فِ لِّ َذنَبَ ا 5َمَشاِعَل َوَجَعَل َذنَبًا إِلَى َذنٍَب، َوَوَضَع َمْشَعالً بَْيَن ُك اًرا َوأَْطلَقَھَ اِعَل نَ َرَم اْلَمَش مَّ أَْض ثُ
طِ  ْيَن ُزُروِع اْلفِلِْس ونِ بَ ْيتُ ُروَم الزَّ ْرَع َوُك زَّ َداَس َوال أَْحَرَق األَْك ي !! .ينِيِّيَن، فَ اة ( وف اب الحي ة كت ا ) ترجم م

يْ  :نصه طَ َذْيلَ ٍب َوَربَ ِة ثَْعلَ َعالً،  َواْنطَلََق َشْمُشوُن َواْصطَاَد ثاَلََث ِمئَ ا َمْش َع بَْينَھَُم اً َوَوَض ْيِن َمع لِّ ثَْعلَبَ مَّ 5ُك ثُ
َرمَ  ْيَن ُزُروعِ الْ  أَْض َب بَ َق الثََّعالِ اِر َوأَْطلَ اِعَل بِالنَّ وبِ  َمَش َداَس اْلُحبُ ِح َوأَْك وَل اْلقَْم ْت ُحقُ ِطينِيِّيَن، فَأَْحَرقَ  اْلفِلِْس

ْيتُونِ       .َوأَْشَجاَر الزَّ
بفك ضرب  ألننا نجده بعد ذلك  من قوة ألف رجٍل ؛ بل أكثر!!  رجل ألفِ ب لھا من قوة رجلٍ  يا : ◌ُ قلت 

َوَوَجَد 15 عدد15إصحاح في نفس السفر ذلك  أنقر !!بمفرده فقتلھم جميعا  ننييالفلسطحمار ألف رجل من 
بِلَْحِي . بِلَْحِي ِحَماٍر ُكوَمةً ُكوَمتَْينِ «: فَقَاَل َشْمُشونُ 16. لَْحَي ِحَماٍر طَِريًّا، فََمدَّ يََدهُ َوأََخَذهُ َوَضَرَب بِِه أَْلَف َرُجل

ا فََرَغ ِمَن اْلَكالَِم َرَمى اللَّْحِي ِمْن يَِدِه، َوَدَعا ذلَِك اْلَمَكاَن 17. »تَْلُت أَْلَف َرُجلِحَماٍر قَ  ال  .»َرَمَت لَْحيٍ «َولَمَّ
  !!تعليق 
الذي :  وھو أحد أبطال داود، يشبعامعن  األول األيام أخبارسفر في  الواردةِ  يخبروننا عن القصةِ  وليتھم

َوھَذا ُھَو َعَدُد األَْبَطاِل الَِّذيَن 11عدد11 اإلصحاحوذلك في  !!قتلھم دفعة واحدةفئة ثالث م ھز رمحه على
َوالِثِ : لَِداُودَ     .ُھَو َھزَّ ُرْمَحُه َعَلى َثالَِث ِمَئٍة َقَتَلُھْم ُدْفَعًة َواِحَدةً . َيُشْبَعاُم ْبُن َحْكُموِني َرِئيُس الثَّ
ھّز  اأيضً  وھو أحد أبطال داود، ُيَشْيبَ عن  صموئيل الثانيسفر في  الواردةِ  يخبروننا عن القصةِ  وليتھم
: ھِذِه أَْسَماُء األَْبَطاِل الَِّذيَن لَِداُودَ 8عدد 23صحاحاإلوذلك في !! قتلھم دفعة واحدةفعلى ثمان مئة  رمحه
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ْحَكُمونِيُّ َرِئيُس الثَّالََثةِ  َبُث التَّ  !!ال تعليق  .َثَماِن ِمَئٍة َقَتَلُھْم َدْفَعًة َواِحَدةً  ُھَو َھزَّ ُرْمَحُه َعلَى. ُيَشْيَب َبشَّ
  

  !ھواك  فييسارع  هللاُ : له )عائشة( زوجته نبيٌّ تقول                 
  

  ...الجنسية ورغباته،ه ا لمزاجطبقً  الوحيفينزل ، ھواه ومتعته  في يسارعُ   محمدٍ  ربَّ إن :  قالوا
 برقم .ٍ)ِألََحد نـَْفَسَها تـََهبَ  َأنْ  ِلْلَمْرَأةِ  َهلْ  ( بَاب ) النَِّكاحِ  ( ِكَتاب  البخاري صحيح في بما جاء قولھمعلى  استدلواو

ثـََنا  4721 ثـََنا َسَالمٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ ثـََنا ُفَضْيلٍ  اْبنُ  َحدَّ   :قَالَ  أَبِيهِ  َعنْ  ِهَشامٌ  َحدَّ
ِئي ِمنْ  َحِكيمٍ  بِْنتُ  َخْوَلةُ  َكاَنتْ  ُفَسُهنَّ أَ  َوَهْنبَ  الالَّ  فـََلمَّا ِللرَُّجلِ  نـَْفَسَها تـََهبَ  َأنْ  اْلَمْرَأةُ  َتْسَتِحي َأَما:  َعاِئَشةُ  فـََقاَلتْ   ِللنَِّيبِّ  نـْ
ُهنَّ  َتَشاءُ  َمنْ  تـُْرِجئُ { نـََزَلتْ    } ِمنـْ

  
  ھةالرد على الشب •
  

من  عليهعما ھم  حتى ينتھوا) األحاديثشرح  (الشروحِ  وا كتبَ ءأن يقر المعترضينكان على  :  أوالً 
  :تي الشروح اآل جاء في كتبِ . ... تأملٍ  وأ ،غاوات العجموات دون تفكرٍ بالشبھات كالب إلقاءِ 

  ) َهَواك ِيف  ُيَسارِع ِإالَّ  رَّبك َأَرى َما(   :قـَْوهلَا : مسلم صحيحِ  في شرحِ  النوويُّ  قال -1
  ـأھ . َخيـََّرك َوِهلََذا اْألُُمور ِيف  َعَلْيك َويـَُوسِّع َعْنك ُخيَفِّف َ◌َمْعَناهُ 

 ِإينِّ "  ِبْشر ْبن ُحمَمَّد ِرَوايَة ِيف  ) َهَواك ِيف  ُيَسارِع ِإالَّ  رَّبك َأَرى َما( : قـَْوله : -رحمه هللا - في الفتح حجرٍ  قال ابنُ  -2
َرة الدََّالل أَبـَْرزَهُ  قـَْول َهَذا:  اْلُقْرُطِيبّ  قَالَ  ، ِرَضاك ِيف  :َأيْ "  َهَواك ِيف  َلك ُيَسارِع رَّبك ِألََرى  َما قـَْوهلَا نـَْوع ِمنْ  َوُهوَ  ، َواْلَغيـْ

 بِاْهلََوى يـَْفَعل َوَال  اْهلََوى َعنْ  يـَْنِطق َال  ِألَنَّهُ  ، ظَاِهره َعَلى ُحتَْمل َال   النَِّيبّ  ِإَىل  اْهلََوى فَِإَضاَفة َوِإالَّ  ، اللَّه ِإالَّ  َأْمحَد َوَال  َأْمحَدُكَما
َرة َوَلِكنَّ  ، أَْلَيق َلَكانَ  َمْرَضاتك ِإَىل  اَلتْ قَ  َوَلوْ  ،   أھـ. َذِلكَ  ِمْثل ِإْطَالق ِألَْجِلَها يـُْغتَـَفر اْلَغيـْ

فأديت ؛ لذلك  ، ألنين سارعت يف هواه ، طلب مين هواييسارع يف  املعىن ، أن اهللاَ :   -رحمه هللا -قال الشعراويُّ  -3
 أھـ.يُليب يل ما أريد من قبل أن أطلب منه

 ه ومرضاتِ ،  هئِ رضا في ه سارع هللاُ ربِّ  مرضاةِ  في  النبيُّ لما سارع ھو المعنى الظاھر لي  إن :قلتُ 
ُ  َرِضيَ  - وأما ما قالته عائشةُ  ؛ العملِ  ليكون الجزاء من جنسِ  ؛  ال أكثر الغيرةِ  كان من بابِ  - َعْنھَا هللاَّ
هَ  اللَّهُ  َرِضيَ -  َعاِئَشةَ  َعنْ   2658 برقم  مسلمٍ  صحيحِ في  يدل على ذلك ما ثبت ِيت  َعَلى َأَغارُ  ُكْنتُ : قَاَلْت   -اَعنـْ  الالَّ

ُهنَّ  َتَشاءُ  َمنْ  تـُْرِجي{ :  اللَّهُ  َأنـَْزلَ  فـََلمَّا نـَْفَسَها اْلَمْرَأةُ  َوتـََهبُ  :َوَأُقولُ ،   اللَّهِ  ِلَرُسولِ  أَنـُْفَسُهنَّ  َوَهْنبَ   َمنْ  ِإلَْيكَ  َوتـُْؤِوي ِمنـْ
تَـَغْيتَ  َوَمنْ  َتَشاءُ    .َهَواكَ  ِيف  َلكَ  ُيَسارِعُ  ِإالَّ  رَبَّكَ  َأَرى َما َواللَّهِ  :قـُْلتُ : قَالَ  } َعَزْلتَ  ِممَّنْ  ابـْ

غير   النَّبِيِّ إضافة الھوى إلى وأما . َواْلَغْيَرة الدَّاَلل أَْبَرَزهُ  قَْول ھََذا:  اْلقُْرطُبِيِّ  كالمَ   تُ ونقل تُ وقد أسلف
ُ  َرِضيَ  - منھا كما قالت   مناسب  َوَما يَنِطُق َعِن اْلھََوى   : ه لقولِ  ؛منزه عن الھوى   فإنه - َعْنھَا هللاَّ

  .أولى وأصوبكان لولو قالت في مرضاتك  ،عن الھوى ممن ينھى النفسَ  ھوف .) 3النجم(
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إِن لَّْم يَْستَِجيبُوا لََك فَاْعلَْم أَنََّما فَ   : ه لقولِ  ؛ المذموم ھو الھوى الخالي عن الھدى الھوى إن: وقد يقال 
َ اَل يَْھِدي اْلقَ  ِ إِنَّ هللاَّ َن هللاَّ ِن اتَّبََع ھََواهُ بَِغْيِر ھًُدى مِّ  ْوَم الظَّالِِميَن يَتَّبُِعوَن أَْھَواءھُْم َوَمْن أََضلُّ ِممَّ

  ).50القصص(

تعدد :( ةِ ھعلى شب ثر كما تقدم معنا في الردِ زوجات ونساء كُ   هللاِ  المقدس يذكر ألنبياءِ  إن الكتابَ  : ثانيًا
األول   اإلصحاحِ  في حيث يقول سفر ھوشع  ھو ھوشع  واحدٍ  بنبِيٍّ ، وأكتفي بذكر  )زوجاته 

لَ 2عدد بُّ لُِھوَشعَ  أَوَّ بُّ ُھوَشَع، َقالَ الرَّ ْوالََد ِزًنى، ألَنَّ األَْرَض اْذَھْب ُخْذ لَِنْفِسَك اْمَرأََة ِزًنى َوأَ «: َما َكلََّم الرَّ
بَّ    .َفَذَھَب َوأََخَذ ُجوَمَر ِبْنَت ِدْبالَِيَم، َفَحِبَلْت َوَوَلَدْت َلُه اْبًنا3. »َقْد َزَنْت ِزًنى َتاِرَكًة الرَّ

بُّ لِي1الثالث عدد اإلصحاحُ  ثم يقول  ِة  اْذَھْب أَْيًضا أَْحِبِب اْمَرأًَة َحِبيَبَة َصاِحبٍ «: َوَقالَ الرَّ َوَزانَِيًة، َكَمَحبَّ
ِبيبِ  بِّ لَِبِني إِْسَراِئيلَ َوُھْم ُمْلَتفُِتوَن إِلَى آلَِھٍة أُْخَرى َوُمِحبُّوَن ألَْقَراِص الزَّ َفاْشَتَرْيُتَھا لَِنْفِسي 2. »الرَّ

ٍة َوِبُحوَمَر َوَلَثِك َشِعيرٍ    ....ِبَخْمَسَة َعَشَر َشاقِلَ فِضَّ

 ھما لمزاجطبقً  الوحيفينزل  )األنبياء (م ھواھ فييسارع  ◌َ معنى ذلك أن هللاھل  :أتساءل وعليه فأنني  
  ! ؟ ...م ورغباتھم الجنسيةومتعھ

  
 سببه الغيرة التي ما سلمت منه زوجات"  َهَواك ِيف  ُيَسارِع ِإالَّ  رَّبك َأَرى َما " ُت أن قول عائشةسبق أن بنيّ : ثالثًا

فعلى سبيل المثال يذكر لنا  األنبياء، بعضِ  قدس ھذه الغيرة لزوجاتِ الم ؛ يحكى لنا الكتابُ    النَّبِيِّ 
زوجة   إن الغيرة وصلت بسارة حتى )الضرائر حرب(حقد سارة زوجة إبراھيم على ھاجر ) الكتاب (

 16سفر التكوين إصحاح فيوذلك  ،....أنھا كانت تضرب ھاجر، و تؤذيھا حسداً وغيرة   إبراھيم
ا َرأَْت أَنَّھَا َحبِلَْت َصُغَرْت َمْوالَتُھَا فِي َعْينَْيھَا. اَجَر فََحبِلَتْ فََدَخَل َعلَى ھَ 4عدد : فَقَالَْت َساَراُي ألَْبَرامَ 5. َولَمَّ

ا َرأَْت أَنَّھَا َحبِلَْت َصُغْرُت فِي َعْينَْيھَا! ظُْلِمي َعلَْيكَ « بُّ بَْينِي يَْقِضي الرَّ . أَنَا َدفَْعُت َجاِريَتِي إِلَى ِحْضنَِك، فَلَمَّ
فَأََذلَّْتھَا َساَراُي، . »اْفَعلِي بِھَا َما يَْحُسُن فِي َعْينَْيكِ . ھَُوَذا َجاِريَتُِك فِي يَِدكِ «: فَقَاَل أَْبَراُم لَِساَرايَ 6. »َوبَْينَكَ 

   .فَھََربَْت ِمْن َوْجِھھَا
 ". َفأََذلَّْتَھا َساَراُي، َفَھَرَبْت ِمْن َوْجِھَھا"  نالحظ

َوَرأَْت َساَرةُ اْبَن ھَاَجَر اْلِمْصِريَِّة الَِّذي َولََدْتهُ إِلْبَراِھيَم 9عدد 21االصحاح السفر في ذاتِ في   ونقرأ 
. »اْطُرْد ھِذِه اْلَجاِريَةَ َواْبنَھَا، ألَنَّ اْبَن ھِذِه اْلَجاِريَِة الَ يَِرُث َمَع اْبنِي إِْسَحاقَ «: فَقَالَْت إِلْبَراِھيمَ 10يَْمَزُح، 

ا فِي َعْينَْي إِْبَراِھيَم لَِسبَِب اْبنِهِ 11 الَ يَْقبُُح فِي َعْينَْيَك ِمْن أَْجِل اْلُغالَِم َوِمْن «:فَقَاَل هللاُ إِلْبَراِھيمَ 12.فَقَبَُح اْلَكالَُم ِجّدً
َواْبُن اْلَجاِريَِة أَْيًضا 13. يُْدَعى لََك نَْسلٌ  فِي ُكلِّ َما تَقُوُل لََك َساَرةُ اْسَمْع لِقَْولِھَا، ألَنَّهُ بِإِْسَحاقَ . أَْجِل َجاِريَتِكَ 

 .»َسأَْجَعلُهُ أُمَّةً ألَنَّهُ نَْسلُكَ 
أن يطرد ھاجر و ابنھا الرضيع، و ادعت أنھما ال يحق لھما أن  ظلًما بدافع الغيرةِ  أنھا طلبت منه  نالحظ
   !!ھا إسحاق بعد أن ولدتهابنِ  يرثا مع
  ! ...ھاھا وغيرتِ افقھا بما تقول فقط إرضاًء لحقدِ و الربَّ  من ذلك أن واألعجب

 
 
  

  !ال ورب محمد ال ورب إبراھيم  :تقول )عائشة(نبيٌّ زوجته                             
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 كانت راضية  إذاعائشة  :وقالوا ما نصه ، ا ال تؤمن بهأحيانً  اإلسالمِ  قرب النساء لرسولِ أإذا كانت  : قالوا

صحيح وتعلقوا بما جاء في ،  إبراھيم رب و :كانت غضبانة تقول إذاو،ب محمد رو: تقول  عن محمدٍ 
ثـََنا  4469برقم  )  - رضي اهللا تعاىل عنها-يف فضل عائشة  ( باب )فضائل الصحابة ( مسلم كتاب  َأِيب  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو َحدَّ

ثـََنا ُأَساَمةَ  َأِيب  َعنْ  ِكَتاِيب  ِيف  َوَجْدتُ  :قَالَ  َشْيَبةَ  ثـََنا و ح ِهَشامٌ  َحدَّ ثـََنا اْلَعَالءِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  ُكَرْيبٍ  أَبُو َحدَّ  ِهَشامٍ  َعنْ  ُأَساَمةَ  أَبُو َحدَّ
:  فـَُقْلتُ  :َلتقَا ".َغْضَىب  َعَليَّ  ُكْنتِ  َوِإَذا رَاِضَيةً  َعينِّ  ُكْنتِ  ِإَذا َألَْعَلمُ  ِإينِّ :"  اللَّهِ  َرُسولُ  ِيل  قَالَ  :قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ 
 َوَربِّ  َال  :قـُْلتِ  َغْضَىب  ُكْنتِ  َوِإَذا ُحمَمَّدٍ  َوَربِّ  َال :  تـَُقوِلنيَ  فَِإنَّكِ  رَاِضَيةً  َعينِّ  ُكْنتِ  ِإَذا َأمَّا :"قَالَ  ؟ َذِلكَ  تـَْعِرفُ  أَْينَ  َوِمنْ 

  .اْمسَكَ  ِإالَّ  ْهُجرُ أَ  َما اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َواللَّهِ  َأَجلْ  :قـُْلتُ :  قَاَلتْ  ".ِإبـَْراِهيمَ 
  
  الرد على الشبھة •
  

ُ  َرِضيَ  -لماذا كانت عائشة  :ھو ه يطرح نفسَ  الً سؤاھناك إن  : أوالً   " ال ورب محمد"  :تقول - َعْنھَا هللاَّ
  ؟ "ال ورب إبراھيم  :"تقول  أخرٍ  وفي حينٍ ، في حين 
 لومما يدل ...  النَّبِيِّ وما سلمت منھا أزواج ، لت عليھا النساء بِ التي جُ  الغيرةِ  قالت ذلك من بابِ :  الجواب

 َعينِّ  ُكْنت ِإَذا َألَْعَلم ِإينِّ : (  ِلَعاِئَشة  قـَْوله: قال لحديثل هفي شرِح◌ِ  - رحمه هللاُ  -  ذكره النوويُّ على ذلك ما 
  ) ِاْمسك ِإالَّ  رُ َأْهجُ  َما اللَّه َرُسول يَا:  قـَْوهلَا ِإَىل  َغْضَىب  َعَليَّ  ُكْنت َوِإَذا ، رَاِضَية

َرةِ  ِمنْ  َسَبقَ  ِممَّا ِهيَ   ِللنَِّيبِّ  َعاِئَشة ُمَغاَضَبة:  اْلَقاِضي قَالَ  َها ُعِفيَ  الَِّيت  اْلَغيـْ  ِلَعَدمِ  َسَبقَ  َكَما اْألَْحَكام ِمنْ  َكِثريٍ  ِيف  ِللنَِّساءِ  َعنـْ
َها ِاْنِفَكاِكِهنَّ  ُرهُ  َماِلكٌ  قَالَ  َحىتَّ  ِمنـْ َها َيْسُقطُ :  اْلَمِديَنة ُعَلَماء ِمنْ  َوَغيـْ َرةِ  ِجَهةِ  َعَلى بِاْلَفاِحَشةِ  َزْوجَها َقَذَفتْ  ِإَذا اْحلَدُّ  َعنـْ .  اْلَغيـْ

َراء َتْدِري َما: "  قَالَ  أَنَّهُ   النَِّيبِّ  َعنْ  ُرِويَ  ِمبَا َواْحَتجَّ :  قَالَ   ِيف  َعاِئَشة َعَلى َلَكانَ  كَ َذلِ  َوَلْوَال  ،" َأْسَفله ِمنْ  اْلَواِدي َأْعَلى اْلَغيـْ
 َعَلى َفَدلَّ  ، ِاْمسك ِإالَّ  َأْهُجرُ  َال :  قَاَلتْ  َوِهلََذا ، َعِظيَمة َكِبريَة َوَهْجره ،  النَِّيبّ  َعَلى اْلَغَضب ِألَنَّ  ، ِفيهِ  َما اْحلََرجِ  ِمنْ  َذِلكَ 

ْلبَـَها َأنَّ  َا ، َكانَ  َكَما َوُحبـََّها قـَ َرة َوِإمنَّ   أھـ.اْلَمَحبَّة ِلَفْرطِ  النَِّساء ِيف  اْلَغيـْ
  

ُ  َرِضيَ  -عائشة ھل :  إن قيل: ثانيًا لما ، وال تؤمن به  وتنكره ،   محمدٍ  دينَ  تقصد أن تھجرَ  - َعْنھَا هللاَّ
  فقط ؟  سمه اأم أنھا تھجر  " ال ورب إبراھيم:" كانت تقول 

ُ  َرِضيَ  - ◌َ عائشةإن :  ◌ُ قلت  َما اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َواللَّهِ  :"قَاَلتْ حينما  الحديثِ  في ذاتِ  فسھاأجابت بن - َعْنھَا هللاَّ
  ."اْمسَكَ  ِإالَّ  َأْهُجرُ 
ُرك َكاَنتْ  أَنـََّها ُمَرادَها:  اْلُمنَـريِّ  ِاْبن قَالَ : في الفتح حجرٍ  ابنُ  قال ُرك َوَال  اللَّْفِظيَّة التَّْسِمَية تـَتـْ  َكِرميَةالْ  ِبَذاتِهِ  التـََّعلُّق قـَْلبَها يـَتـْ
َراِهيم ِذْكر َعاِئَشة ِاْخِتَيار َوِيف   أھـ.َوَحمَبَّة َمَودَّة  َأْوَىل   النَِّيبّ  ِألَنَّ  ، ِفْطَنتَها َمزِيد َعَلى َدَالَلة اْألَْنِبَياء ِمنْ  َغْريه ُدون  ِإبـْ
 َعنْ  َختُْرج َال  َحىتَّ  ِبَسِبيلٍ  ِمْنهُ  ُهوَ  ِمبَنْ  أَْبَدلَْتهُ  الشَّرِيف اِالْسم َهْجر ِمنْ  بُدّ  َهلَا َيُكنْ  ملَْ  فـََلمَّا ، اْلُقْرآن َعَلْيهِ  َنصَّ  َكَما ِبهِ  النَّاس
  أھـ. اْجلُْمَلة ِيف  التـََّعلُّق َداِئَرة
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ا ي إن: ثالثً دالً ان رض ج ةَ أن  فت ا  رضي هللاُ  - عائش رت  -عنھ النبيِّ كف ة   ب ى الحقيق ر؛ عل ًرا   تكف كف
   المقدس ؟ في الكتابِ  النبوةِ  ا لمعاييرِ ه نظرً ھذا يقدح في نبوتِ  ھل - وحاشاھا ذلك -ا صريحً 

ابَ  ؛ه قط إن ھذا ال يقدح في نبوتِ :  قلتُ  ا زوجات  ألن الكت ذكر لن اءالمقدس ي ِ  أنبي ا رن ب ى ،   كف فعل
ذكر  أكتفي  رسبيل المثال ال الحص وطٍ ب ذكر التي   زوجة ل ويني ا  سفر التك ا عنھ أھلكت مع ◌ُ   إنھ

ى 23عدد  19اإلصحاح وذلك في  ،الرب  يفي عين لكين حيث إنھا فعلت الشرَ الھا ْمُس َعَل َوإِْذ أَْشَرَقِت الشَّ
وَغَر،  ى ُص وٌط إَِل لَ لُ َن 24األَْرِض َدَخ بِّ ِم رَّ ِد ال ْن ِعْن اًرا ِم ا َوَن وَرَة ِكْبِريًت ُدوَم َوَعُم ى َس بُّ َعَل رَّ أَْمَطَر ال َف

َماءِ  اِن اْلُمُدِن، َوَنَباَتِ◌ األَْرِض َوَقَلَب ِتلْ 25. السَّ اِئَرِة، َوَجِميَع ُسكَّ ْن 26. َك اْلُمُدَن، َوُكلَّ الدَّ ُه ِم َرِت اْمَرأَُت َوَنَظ
  .َوَراِئِه َفَصاَرْت َعُموَد ِمْلحٍ 

  
  ! هعلييكذبن  هزوجاتُ  نبيٌّ                                               

  
تحرض كانت  عائشةزوجته  ...كذبن عليه زوجاته يأن  من عند هللاِ  سولٍ كيف لر :قائالً  ھمحدُ أعترض ا

   :وتعلق بما جاء في الصحيحين  .....!يهعل نأمھات المؤمنين أن يكذب
) َذِلكَ  ِيف   النَِّيبِّ  َلىعَ  نـََزلَ  َوَما َوالضََّراِئرِ  الزَّْوجِ  َمعَ  اْلَمْرَأةِ  اْحِتَيالِ  ِمنْ  ُيْكَرهُ  َما( بَاب) اْحلَِيلِ  ( ِكَتاب البخاريصحيح  -1

ثـََنا6457برقم  ثـََنا ِإْمسَاِعيلَ  ْبنُ  ُعبَـْيدُ  َحدَّ  اْحلَْلَواءَ  حيُِبُّ   اللَّهِ  َرُسولُ  َكانَ   :َعاِئَشَة قَاَلتْ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ِهَشامٍ  َعنْ  ُأَساَمةَ  أَبُو َحدَّ
َيْدنُو ِنَسائِهِ  َعَلى َأَجازَ  اْلَعْصرَ  َصلَّى ِإَذا وََكانَ  اْلَعَسلَ  َوحيُِبُّ  ُهنَّ  فـَ  َحيَْتِبسُ  َكانَ  ِممَّا َأْكثـَرَ  ِعْنَدَها فَاْحَتَبسَ  َحْفَصةَ  َعَلى َفَدَخلَ  ِمنـْ

 لََنْحَتاَلنَّ  َواللَّهِ  َأَما تُ فـَُقلْ  َشْربَةً  ِمْنهُ   اللَّهِ  َرُسولَ  َفَسَقتْ  َعَسلٍ  ُعكَّةَ  قـَْوِمَها ِمنْ  اْمَرَأةٌ  َهلَا َأْهَدتْ  :ِيل  فـََقالَ  َذِلكَ  َعنْ  َفَسأَْلتُ 
 فـَُقوِيل  َال  َسيَـُقولُ  فَِإنَّهُ  َمَغاِفريَ  َأَكْلتَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا:َلهُ  فـَُقوِيل  ِمْنكِ  َسَيْدنُو فَِإنَّهُ  َعَلْيكِ  َدَخلَ  ِإَذا: قـُْلتُ  ِلَسْوَدةَ  َذِلكَ  َفذََكْرتُ  َلهُ 
 َلهُ  فـَُقوِيل  َعَسلٍ  َشْربَةَ  َحْفَصةُ  َسَقْتِين  َسيَـُقولُ  فَِإنَّهُ  الرِّيحُ  ِمْنهُ  يُوَجدَ  َأنْ  َعَلْيهِ  َيْشَتدُّ   اللَّهِ  َرُسولُ  وََكانَ  الرِّيحُ  َهِذهِ  َما:  َلهُ 
 َلَقدْ  ُهوَ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  َوالَِّذي ْوَدةُ سَ  تـَُقولُ  قـُْلتُ  َسْوَدةَ  َعَلى َدَخلَ  فـََلمَّا َصِفيَّةُ  يَا أَْنتِ  َوُقولِيهِ  َذِلكِ  َوَسَأُقولُ  اْلُعْرُفطَ  َحنُْلهُ  َجَرَستْ :

 :"قَالَ  َمَغاِفريَ  َأَكْلتَ  :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قـُْلتُ   اللَّهِ  َرُسولُ  َدنَا فـََلمَّا ِمْنكِ  فـََرقًا اْلَبابِ  َلَعَلى َوِإنَّهُ  ِيل  قـُْلتِ  بِالَِّذي أُبَاِدرَهُ  َأنْ  ِكْدتُ 
 ِمْثلَ  :َلهُ  قـُْلتُ  َعَليَّ  َدَخلَ  فـََلمَّا اْلُعْرُفطَ  َحنُْلهُ  َجَرَستْ :قـُْلتُ  "َعَسلٍ  َشْربَةَ  َحْفَصةُ  َسَقْتِين :" قَالَ ؟  يحُ الرِّ  َهِذهِ  َفَما :قـُْلتُ ".  َال 

 َحاَجةَ  َال  :"قَالَ  ِمْنهُ  َأْسِقيكَ  َأَال  هِ اللَّ  َرُسولَ  يَا :َلهُ  قَاَلتْ  َحْفَصةَ  َعَلى َدَخلَ  فـََلمَّا َذِلكَ  ِمْثلَ  :َلهُ  فـََقاَلتْ  َصِفيَّةَ  َعَلى َوَدَخلَ  َذِلكَ 
  .اْسُكِيت  َهلَا:  قـُْلتُ  :قَاَلتْ  َحَرْمَناهُ  َلَقدْ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ : َسْوَدةُ  تـَُقولُ  : قَاَلتْ ".  ِبهِ  ِيل 
 و  2694برقم )   الطََّالقَ  يـَْنوِ  َوملَْ  اْمَرأََتهُ  َحرَّمَ  َمنْ  َعَلى اْلَكفَّارَةِ  ُوُجوبِ  (بَاب)  الطََّالقِ  (ِكَتاب صحيح مسلم - 2  

َثِين  ثـََنا َحاِمتٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ عَ  أَنَّهُ  َعطَاءٌ  َأْخبَـَرِين  ُجَرْيجٍ  اْبنُ  َأْخبَـَرنَا ُحمَمَّدٍ  ْبنُ  َحجَّاجُ  َحدَّ عَ  أَنَّهُ  ُخيِْربُ  ُعَمْريٍ  ْبنَ  ُعبَـْيدَ  مسَِ  ُختِْربُ  َعاِئَشةَ  مسَِ
َها َدَخلَ  َما أَيـَّتَـَنا َأنَّ  َوَحْفَصةُ  أَنَا فـَتَـَواطَْيتُ : قَاَلتْ  َعَسًال  ِعْنَدَها فـََيْشَربُ  َجْحشٍ  بِْنتِ  زَيـَْنبَ  ِعْندَ  َميُْكثُ  نَ َكا  النَِّيبَّ  َأنَّ   َعَليـْ

 ِعْندَ  َعَسًال  َشرِْبتُ  َبلْ :"  فـََقالَ  َلهُ  َذِلكَ  فـََقاَلتْ  اِإْحَدامهَُ  َعَلى َفَدَخلَ  َمَغاِفريَ  َأَكْلتَ  َمَغاِفريَ  رِيحَ  ِمْنكَ  َأِجدُ  ِإينِّ  :فـَْلتَـُقلْ   النَِّيبُّ 
 ِإَىل  النَِّيبُّ  َأَسرَّ  َوِإذْ { :َوَحْفَصةَ  ِلَعاِئَشةَ  } تـَُتوبَا ِإنْ  قـَْوِلهِ  ِإَىل  َلكَ  اللَّهُ  َأَحلَّ  َما ُحتَرِّمُ  ملَِ { :فـَنَـَزلَ  ".َلهُ  َأُعودَ  َوَلنْ  َجْحشٍ  بِْنتِ  زَيـَْنبَ 
  .َعَسًال  َشرِْبتُ  َبلْ  ِلَقْوِلهِ  } َحِديثًا َأْزَواِجهِ  بـَْعضِ 
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 الرد على الشبھة        
  

، لصحابة ا ةِ عصم ا بعدمِ ا مع اعتقادنِ ألن ھذا لم يحدث أبدً  ؛ ه من أساسِ  باطلٌ  الشبھةِ  عنوانَ إن   :  أوالً 
   .....ا جميعً   من الخطأوأمھات المؤمنين 

  !! هللاِ  على أنھما كذبتا على رسولِ  ن سياق الحديث يدلإ :ن قيلفإ
رحمه  -المنير  بنِ ا ، وأكتفي بكالمِ بين الكذب والتعريض  الفرقَ  يعلمونھم ال  ؛ھذا من الجھل إن:  قلتُ  

َا :قال -هللاُ   َوَأَرْدنَ "  َال "  ِبَقْوِلهِ  َجَوابه ِبَدلِيلِ  ْفَهامِ اِالْستِ  َطرِيقِ  َعَلى َأْوَرْدنَهُ  ِألَنـَُّهنَّ "  َمَغاِفريَ  َأَكْلتَ "  يـَُقْلنَ  َأنْ  َهلُنَّ  َساغَ  ِإمنَّ
 ِحيَلة ُيَسمَّ  ملَْ  َحمًْضا َكِذبًا َكانَ  َوَلوْ "  َلهُ  لََنْحَتاَلنَّ "  َعاِئَشة قَاَلتْ  الَِّيت  اِالْحِتَيال َوْجه فـََهَذا ، اْلَكِذبِ  َصرِيحَ  َال  التـَّْعرِيضَ  ِبَذِلكَ 

َهة َال  ِإذْ    ).438ص/ 19فتح الباري ج(أھـ  . ِلَصاِحِبهِ  ُشبـْ
 َعَلى نـََزلَ  َوَما َوالضََّراِئرِ  الزَّْوجِ  َمعَ  اْلَمْرَأةِ  اْحِتَيالِ  ِمنْ  ُيْكَرهُ  َما( بَاب) اْحلَِيلِ  (ِكَتابِ يف   البخاريُّ  ذكره الحديثَ ھذا إن ثم 

  !) الكذب (كتاب :  ولم يقل البخاريُّ  )َذِلكَ  ِيف   النَِّيبِّ 
  ...فھو باطل ني على باطلٍ ما بُ و ، باطل مھءادعاو باطلٌ  الشبھةِ  نوانَ ن عإف وعليه 
  
  ؟  هللاِ  لماذا احتالتا على رسولِ : إن قيل   : اً ثاني

سلمت منھا التي  ما ، و المرأةِ  فھي جزء من طبيعةِ ھو الغيرة  الدافعَ إن الروايات تشير إلى أن  :◌ُ قلت 
  . ...  النَّبِيِّ زوجات 

  
ً ثالث   وما ھي المغافير ؟  :ن قيلإ :   ا

   :ه قائالً ذكر تعريفھا في شرحِ  - رحمه هللاُ  - النوويَّ  إن:  ◌ُ قلت 
 اْلَعْني  ِبَضمِّ  اْلُعْرُفط:  َلهُ  يـَُقال َشَجر يـَْنَضحهُ  َكرِيَهة رَاِئَحة َوَلهُ  َكالنَّاِطفِ  ُحْلو َصْمغ َوُهوَ  ، َمْغُفور َمجْع َوُهوَ : قال القاضي 

 بـَْيَضاء َوَمثََرة َحْجَناء َشوَْكة َلهُ  اْألَْرض َعَلى تـَْفَرتِش َعرِيَضة َورََقة َلهُ  نـََبات اْلُعْرُفط ِإنَّ  َوِقيلَ  بِاحلَِْجازِ  َيُكون َواْلَفاء اْلُمْهَمَلة
 َما ِخَالف َوُهوَ  ، َحَسَنة َواْلُعْرُفط اْلَمَغاِفري رَاِئَحة َأنَّ  اْلُمَهلَّب َوَزَعمَ :اْلَقاِضي قَالَ .  الرَّاِئَحة َخِبيث اْلَقِميص ِزرّ  ِمْثل َكاْلُقْطنِ 
 رَاِئَحته َوِقيلَ  َشْوك َلهُ  َشَجر ُكلّ  َوُهوَ  اْلِعَضاه َشَجر ِمنْ  اْلُعْرُفط:  اللَُّغة َأْهل قَالَ .  النَّاس قَاَلهُ  َما َوِخَالف اْحلَِديث يـَْقَتِضيه
   أھـ .َكرِيَهة رَاِئَحة ِمْنهُ  ُتوَجد َأنْ  َيْكَره  النَِّيبُّ  وََكانَ  ، َكالنَِّبيذِ 

  
ً رابع والمغافير ؟  العسل قصة تعند من حدث :يقول سؤالٍ بفي الروايات  اھناك تناقضً  إن:إن قيل :   ا

 بـَْعض ِعْند اْلَعَسل  النَِّيبّ  ُشْرب ِقصَّة ِيف  َعاِئَشة َحِديث اْلُمَصنِّف ذََكرَ  مثَُّ  : ئالً قا  في الفتحِ  حجرٍ  بنُ ا ذكره : الجواب
 َجْحش بِْنت زَيـَْنب ِعْند َكانَ  اْلَعَسل ُشْرب َأنَّ  َوِفيهِ  َعاِئَشة َعنْ  ُعَمْري  ْبن ُعبَـْيد َطرِيق ِمنْ  أََحدھَما : َوْجَهْنيِ  ِمنْ  فََأْوَرَدهُ  ِنَسائِهِ 
اِني ،  ِيف  َما فـََهَذا ، ُعَمر بِْنت َحْفَصة ِعْند َكانَ  اْلَعَسل ُشْرب َأنَّ  َوِفيهِ  َعاِئَشة َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  ُعْرَوة ْبن ِهَشام َطرِيق ِمنْ  َوالثَّ

 َعاِئَشة َوَأنَّ  ، َسْوَدة ِعْند َكانَ  اْلَعَسل ُشْرب َأنَّ  َعبَّاس ِاْبن َعنْ  ُمَلْيَكة َأِيب  ِاْبن َطرِيق ِمنْ  َمْرَدَوْيهِ  ِاْبن َوَأْخَرجَ .  الصَِّحيَحْنيِ 
 َهَذا بـَْني  اْجلَْمع َوَطرِيق.  اْلَعَسل َصاِحَبة ِيف  ِاْختَـَلَفا َوِإنْ  ُعَمْري  ْبن ُعبَـْيد ِرَوايَة ِيف  َما َوْفق َعَلى اطَأَتَاتـَوَ  اللََّتانِ  ُمهَا َوَحْفَصة
 أَثـَْبتُ  ُعَمْري  ْبن ُعبَـْيد َفِرَوايَةُ  يحالتـَّْرجِ  ِإَىل  ُجِنحَ  فَِإنْ  ، اْلَواِحد ِلْألَْمرِ  السََّبب تـََعدُّد َميَْتِنع َفَال  التـََّعدُّد َعَلى اْحلَْمل اِالْخِتَالف
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 فـََلوْ  ، ِبَذِلكَ  ُعَمر َجْزم ِمنْ  الطََّالق َوِيف  التـَّْفِسري ِيف  تـََقدَّمَ  َما َعَلى َوَعاِئَشة َحْفَصة اْلُمَتظَاِهَرتـَْنيِ  َأنَّ  َعَلى َهلَا َعبَّاس ِاْبن ِلُمَوافـََقةِ 
 َواْخِتَصاص َوَحتِْرميه اْلَعَسل ُشْرب ِيف  اْلِقصَّة تـََعدُّد ُميِْكنُ  َلِكنْ  ، ِبَعاِئَشة التَّظَاُهر ِيف  تـُْقَرن ملَْ  اْلَعَسل َصاِحَبة َحْفَصة َكاَنتْ 
 ِعْند اْلَعَسل ُشْرب يَهافِ  َوَقعَ  الَِّيت  اْلِقصَّة َتُكون َأنْ  َوُميِْكن ، اْلُمَتظَاِهَرتَانِ  ُمهَا َوَحْفَصة َعاِئَشة َأنَّ  ِفيَها الَِّيت  بِاْلِقصَّةِ  النـُُّزول
 َحْفَصة ِعْند َكانَ  اْلَعَسل ُشْرب َأنَّ  ِفيَها الَِّيت  ُعْرَوة ْبن ِهَشام َطرِيق ِيف  يـََقع ملَْ  أَنَّهُ  اْحلَْمل َهَذا َويـَُؤيِّد.  َساِبَقة َكاَنتْ  َحْفَصة
 ِمنْ  َأثـَْبت ُعَمْري  ْبن ُعبَـْيد َطرِيق ِألَنَّ  َسْوَدة َال  زَيـَْنب اْلَعَسل َصاِحَبة َأنَّ  أَْيًضا َوالرَّاِجح ، النـُُّزول َسَبب ِلذِْكرِ  َوَال  ِلْآليَةِ  تـََعرُّض
 قـَْوهلَا َعَلى َعاِئَشة َواَفقَ  ِممَّنْ  َكاَنتْ  َسْوَدة َأنَّ  ِفيَها ِألَنَّ  ُعْرَوة ْبن ِهَشام ِبَطرِيقِ  تـَتَِّحد َأنْ  َجاِئز َوَال  ، ِبَكِثريٍ  ُمَلْيَكة َأِيب  ِاْبن َطرِيق

 َوَحْفَصة َوَسْوَدة أَنَا:  ِحْزبـَْنيِ  ُكنَّ   النَِّيبّ  ِنَساء َأنَّ "  َعاِئَشة َعنْ  اْهلَِبة ِكَتاب ِيف  َمَضى َما أَْيًضا َويـَُرجِّحهُ "  َمَغاِفري رِيح َأِجد" 
 َوِهلََذا اْلَعَسل َصاِحَبة ِهيَ  زَيـَْنب َأنَّ  يـَُرجِّح فـََهَذا"  ِحْزب ِيف  َواْلَباِقَيات َسَلَمة َوُأمّ  َجْحش بِْنت َوزَيـَْنب ، ِحْزب ِيف  َوَصِفيَّة
َها َعاِئَشة َغاَرتْ  َا ِمنـْ َا َغْري  ِمنْ  ِلَكْوِ  َحْفَصة اْلَعَسل َشرَِبتْ  الَِّيت  َتْسِمَية بَِأنَّ  الدَّاُوِديّ  َجْزم ِمنْ  َأْوَىل  َوَهَذا ، َأْعَلم َواللَّهُ  ِحْز
َا َغَلط  نـََقَلهُ  وََكَذا ، اْلُقْرُطِيبّ  تـََلقَّفَ  َوِمْنهُ  ، ِعَياض التـَّْرِجيح ِإَىل  َجَنحَ  َوِممَّنْ  ، َجْحش بِْنت زَيـَْنب َأوْ  ُحَييٍّ  بِْنت َصِفيَّة ِهيَ  َوِإمنَّ

َقِتَها َأْوَىل  ُعَمْري  ْبن ُعبَـْيد ِرَوايَة:  ِعَياض فـََقالَ  َوَأقـَرَّهُ  ِعَياض َعنْ  النـََّوِويّ   َتظَاَهَرا َوِإنْ   : ِفيهِ  ِألَنَّ  ، اللَّه ِكَتاب اِهرظَ  ِلُمَوافـَ
 الرَِّوايَة رَاِوي َعَلى ِانـَْقَلَبتْ  اْألَْمسَاء َفَكَأنَّ  قَالَ  ، ُعَمر َعنْ  َعبَّاس ِاْبن َوِحلَِديثِ  ، َأْكَثر َال  ثِْنَتانِ  فـَُهَما ).4التحرمي(   َعَلْيهِ 

:  اْلُقْرُطِيبّ  َوقَالَ .  الرَِّوايَات بَِأْكَثر اْلُوثُوق ِاْرتـََفعَ  َهَذا َجوَّْزنَا َمَىت :  فـََقالَ  فََأَجادَ  ِعَياض َمَقاَلة اْلَكْرَماِينُّ  َوتـََعقَّبَ  ، اْألُْخَرى
نَـْنيِ  ِخطَاب بَِلْفظِ  ِلَمِجيِئَها ِللتَِّالَوةِ  ُخمَاَلَفة ِألَنـََّها ِبَصِحيَحةِ  لَْيَستْ  َوَصِفيَّة َوَسْوَدة َعاِئَشة اْلُمَتظَاِهَرات َأنَّ  ِفيَها الَِّيت  الرَِّوايَة  اِالثـْ

 َوَما ، َوَأْوَىل  َأَصحّ  ُعَمْري  ْبن ُعبَـْيد ِرَوايَة َأنَّ  َوَغْريه اْألَِصيِليّ  َعنْ  نـََقلَ  مثَُّ .  اْلُمَؤنَّث َمجَاَعة ِخبِطَابِ  َجلَاَءتْ  َكَذِلكَ  َكاَنتْ  َوَلوْ 
   أھـ .َساِبَقة َصةَحفْ  ِقصَّة َتُكون َأنْ  اْلَماِنع
عند زينب التي فيھا أسباب النزول لآلية  والثانية، عند حفصة  األولىن الواقعة حدثت مرتين إ : ◌ُ قلت

 . -  بفضل هللاِ  - وال تعارض بين الروايات ، الكريمة  
 

 نبوةِ اعترض على  الفھ! احتلن عليه   هألن زوجاتَ ؛  نا نبيِّ  على نبوةِ يعترض  عترضلمإن ا: ا خامسً 
 الكتابُ يذكرھا  عظيمةٍ  واحتالت عليه بحيلةٍ  ، كذبت عليه) رفقة (ألن زوجة  ؛ هنبوتَ  أسقطو إسحاق 
فََذھََب ِعيُسو . َوَكانَْت ِرْفقَةُ َساِمَعةً إِْذ تََكلََّم إِْسَحاُق َمَع ِعيُسو اْبنِهِ 5عدد  27سفر التكوين إصحاح في  المقدس

يَِّة َكْي يَصْ  ا ِرْفقَةُ فََكلمْت يَْعقُوَب اْبنِھَا قَائِلةً 6. طَاَد َصْيًدا لِيَأْتَِي بِهِ إِلَى اْلبَرِّ إِنِّي قَْد َسِمْعُت أَبَاَك يَُكلُِّم «: َوأَمَّ
بِّ قَْبَل َوفَاتِي7: ِعيُسَو أََخاَك قَائاِلً  اآلَن يَا اْبنِي فَ 8. اْئتِنِي بَِصْيٍد َواْصنَْع لِي أَْطِعَمةً آلُكَل َوأُبَاِرَكَك أََماَم الرَّ

اِْذھَْب إِلَى اْلَغنَِم َوُخْذ لِي ِمْن ھُنَاَك َجْديَْيِن َجيَِّدْيِن ِمَن اْلِمْعَزى، فَأَْصنََعھَُما 9: اْسَمْع لِقَْولِي فِي َما أَنَا آُمُرَك بِهِ 
 ، هِ 11. »اِرَكَك قَْبَل َوفَاتِهِ فَتُْحِضَرھَا إِلَى أَبِيَك لِيَأُْكَل َحتَّى يُبَ 10أَْطِعَمةً ألَبِيَك َكَما يُِحبُّ : فَقَاَل يَْعقُوُب لِِرْفقَةَ أُمِّ

نِي أَبِي فَأَُكوُن فِي َعْينَْيِه َكُمتَھَاِوٍن، َوأَْجلُِب َعلَى 12. ھَُوَذا ِعيُسو أَِخي َرُجٌل أَْشَعُر َوأَنَا َرُجٌل أَْملَسُ « ُربََّما يَُجسُّ
هُ فَقَالَ 13. »نَْفِسي لَْعنَةً الَ بََرَكةً  فََذھََب 14. »اِْسَمْع لِقَْولِي فَقَْط َواْذھَْب ُخْذ لِي. لَْعنَتَُك َعلَيَّ يَا اْبنِي«: ْت لَهُ أُمُّ

هُ أَْطِعَمةً َكَما َكاَن أَبُوهُ يُِحبُّ  ِه، فََصنََعْت أُمُّ َوأََخَذْت ِرْفقَةُ ثِيَاَب ِعيُسو اْبنِھَا األَْكبَِر 15. َوأََخَذ َوأَْحَضَر ألُمِّ
َوأَْلبََسْت يََدْيِه َوَمالََسةَ ُعنُقِِه ُجلُوَد 16فَاِخَرةَ الَّتِي َكانَْت ِعْنَدھَا فِي اْلبَْيِت َوأَْلبََسْت يَْعقُوَب اْبنَھَا األَْصَغَر، الْ 

يَا «: َدَخَل إِلَى أَبِيِه َوقَالَ فَ 18 .َوأَْعطَِت األَْطِعَمةَ َواْلُخْبَز الَّتِي َصنََعْت فِي يَِد يَْعقُوَب اْبنِھَا17. َجْديَِي اْلِمْعَزى
قُِم . قَْد فََعْلُت َكَما َكلَّْمتَنِي. أَنَا ِعيُسو بِْكُركَ «: فَقَاَل يَْعقُوُب ألَبِيهِ 19» َمْن أَْنَت يَا اْبنِي؟. ھأَنََذا«: فَقَالَ . »أَبِي
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» َما ھَذا الَِّذي أَْسَرْعَت لِتَِجَد يَا اْبنِي؟«: اُق الْبنِهِ فَقَاَل إِْسحَ 20. »اْجلِْس َوُكْل ِمْن َصْيِدي لَِكْي تُبَاِرَكنِي نَْفُسكَ 
بَّ إِلھََك قَْد يَسََّر لِي«: فَقَالَ  َك َيا اْبِني«: َفَقالَ إِْسَحاُق لَِيْعقُوبَ 21»إِنَّ الرَّ ْم ألَُجسَّ أَأَْنَت ُھَو اْبِني ِعيُسو . َتَقدَّ
َم َيْعقُوُب إَِلى إِسْ 22. »أَْم الَ؟ ُه َوَقالَ َفَتَقدَّ ْوُت َصْوُت َيْعقُوَب، َولِكنَّ اْلَيَدْيِن َيَدا «: َحاَق أَِبيِه، َفَجسَّ الصَّ
َھلْ أَْنَت ُھَو اْبِني «: َوَقالَ 24. َوَلْم َيْعِرْفُه ألَنَّ َيَدْيِه َكاَنَتا ُمْشِعَرَتْيِن َكَيَدْي ِعيُسو أَِخيِه، َفَباَرَكهُ 23. »ِعيُسو
ْم لِي آلُكلَ ِمْن َصْيِد اْبِني َحتَّى ُتَباِرَكَك َنْفِسي«: َفَقالَ 25. »ا ُھوَ أَنَ «: َفَقالَ » ِعيُسو؟ َم َلُه َفأََكلَ، . »َقدِّ َفَقدَّ

  !!ال تعليق   .َوأَْحَضَر َلُه َخْمًرا َفَشِربَ 
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 -الصالة والسالم هعلي -رد السھام عن خير األنام محمد 
  

  أكرم حسن مرسي/ تأليف
 

  
ل نبيُّ اإلسالم ھل                                                       !؟ اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ

  
َل اْلُمْسلِِمينَ  اإلسالمرسول  كيف يكون محمدٌ  :ويقولون ، ويستھزئون، يتعجبون   يذكر أن نبيَّ  نُ القرآو ، أَوَّ

ْسلِماً َوَما َكاَن ِمَن اْلُمْشِرِكيَن   :اكان مسلمً  إبراھيمَ  هللاِ  َما َكاَن إِْبَراِھيُم يَھُوِديّاً َوالَ نَْصَرانِيّاً َولَِكن َكاَن َحنِيفاً مُّ
 )67آل عمران (،   َِمينَ إِْذ قَاَل لَهُ َربُّهُ أَْسلِْم قَاَل أَْسلَْمُت لَِربِّ اْلَعال  )131البقرة ( .  

َل اْلُمْسلِِمينَ  اإلسالمفكيف يكون رسول    !!أليس ھذا تناقض ؟ أَوَّ
  : بدليلين ذلكاستدلوا على 

ِ  َوَمَماتِي َوَمْحيَايَ  َونُُسِكي َصاَلتِي إِنَّ  قُلْ :    نا لنبيِّ   قوله:األول َّ  لَهُ  َشِريكَ  اَل  162   اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ
لُ  َوأَنَا أُِمْرتُ  لِكَ َوبِذَ     . )األنعام( 163  اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ

َ  أَْعبُدَ  أَنْ  أُِمْرتُ  إِنِّي قُلْ  : قوله : الثاني لَ  أَُكونَ  أِلَنْ  َوأُِمْرتُ 11  الدِّينَ  لَهُ  ُمْخلًِصا هللاَّ  اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ
12   )الزمر (.  
  

  الرد على الشبھة •
  

، ن يتعجبونجدھم  فال ،لھمتغير حاي حتى  ؛ التفاسيرِ  لكتبِ  أوالً  أن يرجعوا المعترضين كان على :  أوالً 
ي فف ؛التفاسيرِ  توضحه كتبُ  فھمه إن ما أشكل عليھم ، وعلى كلٍّ  اتناقضً   إن ھناك :ويقولون، ويستھزئون 

لُ  هَ◌أَنَ  :نا عن نبيِّ   هقولِ  ،  أمته  من ھو أول المسلمين  نبيَّ أجمع المفسرون على أن ال اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ
  :فيما يلي  ما جاء في كتب التفاسير اكتفي بذكر بعضو
ُل اْلُمْسلِِمينَ   : قوله   -1   .) 163األنعام(   الَ َشِريَك لَهُ َوبَِذلَِك أُِمْرُت َوأَنَاْ أَوَّ
 هذه من}  املسلمني َأوَّلُ  َوأَنَاْ  أُِمْرتُ {  التوحيد :أي}  وبذلك{  ذلك يف}  َلهُ  َشرِيكَ  الَ {  : الجاللينِ  تفسير جاء في 

   ـأھ . األمة
وبذلك التوحيد اخلالص أمرين , ال شريك له يف ألوهيته وال يف ربوبيته وال يف صفاته وأمسائه : الميسر وجاء في التفسيرِ 

   ـأھ .من هذه األمةِ  وأنا أول من أقر وانقاد هللاِ  -جل وعال -ريب 
َل اْلُمْسلِِمينَ  :  قوله   -2   .  )12الزمر(   َوأُِمْرُت أِلَْن أَُكوَن أَوَّ

   ـأھ . األُمَّة هذه من}  املسلمني َأوَّلَ  َأُكونَ {  بأن :أي}  َألنْ  َوأُِمْرتُ {  : الجاللين تفسيرِ  جاء في
   ـأھ . وأمرين بأن أكون أول من أسلم من أميت:  الميسر وجاء في التفسيرِ  
   ـأھ.  أمته من يعين: السدي قال}  اْلُمْسِلِمنيَ  َأوَّلَ  َأُكونَ  ألنْ  َوأُِمْرتُ { : كثيرٍ  بنِ اجاء في تفسير و
    ....أمته  منأول المسلمين   نهأعلى  ةُ مألاھذا أجمعت على و 
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ع بيت، ه أمتِ من  أول المسلمين  امحمدً ألن  .... بيّن يدل على جھلٍ   تعارضٍ ھم عن وحديثَ ھم إن قولَ   : ا ثانيً 
لوجدنا أن ،التي تسبقھا  اتِ آلياونظرنا إلى ، األولى التي استدلوا بھا  اآليةَ  انألو قرو،   إبراھيمَ  دينَ 

 إِْبَراِھيمَ  ِملَّةَ  قِيًَما ِدينًا ُمْستَقِيمٍ  ِصَراطٍ  إِلَى َربِّي ھََدانِي إِنَّنِي قُلْ   :قال  ؛ الحنيف إبراھيمَ  دينَ  يتبعُ   النبيَّ 
ِ  َوَمَماتِي َوَمْحيَايَ  َونُُسِكي َصاَلتِي إِنَّ  قُلْ  161  اْلُمْشِرِكينَ  ِمنَ  َكانَ  َوَما اَحنِيفً  َّ  اَل  162  اْلَعالَِمينَ  َربِّ  ِ

لُ  َوأَنَا أُِمْرتُ  َوبَِذلِكَ  لَهُ  َشِريكَ    . )ألنعاما(  163   اْلُمْسلِِمينَ  أَوَّ
  

ا َجاء    :  قال ؛ هقومِ من  أول المؤمنين كان  أن موسىا فيه أيضً    هللاِ  كتابَ إن  : ا ثالثً  َولَمَّ
بَِل فَإِِن اْستَقَرَّ َمَكانَهُ ُموَسى لِِميقَاتِنَا َوَكلََّمهُ َربُّهُ قَاَل َربِّ أَِرنِي أَنظُْر إِلَْيَك قَاَل لَن تََرانِي َولَـِكِن انظُْر إِلَى اْلجَ 

ا تََجلَّ  ُل  ى َربُّهُ لِْلَجبَِل َجَعلَهُ َدّكاً َوَخرَّ فََسْوَف تََرانِي فَلَمَّ ا أَفَاَق قَاَل ُسْبَحانََك تُْبُت إِلَْيَك َوأَنَاْ أَوَّ موَسى َصِعقاً فَلَمَّ
  . )14األعراف(  اْلُمْؤِمنِينَ 

   ـأھ. وأنا أول املؤمنني بك من قومي : الميسر جاء في التفسيرِ  
    . -   هللاِ  بفضلِ  -شبھة وعليه ال توجد عندنا  
   
  

  !نبّي ال يأتيه الوحي بسبِب كلب ميت تحت سريره                                    
  

 للنبي ِّ ا ،فلم ينزل جبريلُ ،وظل الحال زمنً  ا قد مات كان تحت سرير النبيِّ ھل يعقل أن ھناك كلبً : قالوا
  !ون؟أيھا المسلم تما ھذه الخرافا....بالوحي بسبب ذلك الكلب الميت

  :واستشھدا على ذلك بما جاء في اآلتي
 عليه، شق حىت  النيب على  جربيل أبطأ: قال اجلوين، عمران أيب عن وروى ) 20/93ج(تفسير القرطبي   -1

  ". قلى وما ربك ودعك ما: " عليه وأنزل كتفيه، بني فنكت يدعو، الكعبة على جبهته واضع وهو فجاء
 ينزل ال أياما  اهللا نيب فمكث فمات، السرير حتت فدخل البيت، دخل جروا إن:-  النيب ختدم وكانت - خولة وقالت
  .الوحي عليه
 باملكنسة فأهويت وكنسته، البيت هيأت لو: فقلت خولة قالت]  يأتيين ال جلربيل ما ؟ بييت يف حدث ما خولة، يا: [ فقال
 استقبلته الوحي عليه نزل إذا وكان -  حلياه ترعد اهللا نيب فجاء اجلدار، خلف فألقيته فأخذته ميت، جرو فإذا السرير، حتت
  .السورة هذه اهللا فأنزل]  دثريين خولة يا: [ فقال - الرعدة
  أھـ ." صورة وال كلب فيه بيتا ندخل ال أنا علمت أما ": فقال التأخر عن  النيب سأله جربيل نزل وملا
 وكانت خوله حديث من مردويه وابن والطرباين مسنده يف شيبة أيب ابن أخرجو  ): 4ص / 24ج(تفسير االلوسي  -2

 عليه ينزل ال أيام أربعة  اهللا رسول فمكث به نشعر ومل فمات  اهللا رسول سرير حتت دخل جروا أن  اهللا رسول ختدم
 فأخذ اليوم منا خري ميو  علينا أتى ما اهللا نيب يا فقلت يأتيين ال جربيل  اهللا رسول بيت يف حدث ما خولة يا فقال الوحي
 حىت به أزل فلم ثقيل بشيء فإذا السرير حتت باملكنسة فأهويت وكنسته البيت هيأت لو نفسي يف فقلت وخرج فلبسه برده
 يا فقال الرعدة أخذته الوحي عليه نزل إذا وكان حليته ترعد  النيب فجاء الدار خلف فألقيته بيدي فأخذته وميتا اجلر يل بدا

www.kalemasawaa.com



 3

 كان االنقطاع أن على تدل الرواية وهذه}  فرتضى{ :  حانهبس قوله إىل}  لواللي*  والضحى{  :تعاىل اهللا زلفأن دثريين خولة
 مخسة عباس ابن وعن يوما عشر بضعة وقبل يوماً  عشر مخسة الكليب وعن يوماً  عشر اثين كان أنه جريج ابن وعن أيام أربعة

 التحقيق على يعلم يكاد وال مببدئه العلم يتفاوت مما ذلك مثل أن تعلم توأن يوماً  أربعني ومقاتل السدي وعن يوماً  وعشرين
  أھـ.  أعلم تعاىل واهللا  منه إال
 حتت فدخل ، البيت دخل جرواً  إن «:  فقالت  النيب ختدم كانت خولة أن وروي: تفسير اللباب البن عادل -3

 قالت ؟« يَْأتِيِين  ال جلِِْربيلَ  ما بـَْيِيت؟ يف حّدثَ  ما خولةُ  يا »:  قالف ، الوحي عليه ينزل ال أياماً  اهللا نيب فمكث ، فمات السرير
 خلف فألقيته ، فأخذته ، ميت جرو فإذا ، السرير حتت باملكنسة فأهويت ، وكنسته ، البيت هيأت لو:  فقلت:  خولة
 هذه اهللا فأنزل ، دثِّرِِيْين  خولة يا:  فقال - الرعدة استقبلته الوحي عليه نزل إذا وكان - حلياه ترعد  اهللا نيب فجاء ، اجلدار
 " ُصورةٌ  وال ، َكلبٌ  فيهِ  بـَْيَتاً  ندخلُ  ال أنَّا َعِلْمتَ  أما ":  فقال ، الّتأخر عن  النيب سأله  جربيل نزل وملا ، السورة

.  
  

  الرد على الشبھة
  

فإن العقل يرفض ھذا األمر  العقل ةِ ما من جھأفإن ھذه الرواية رواية منكرة من جھة العقل والنقل ؛: أوالً 
  .....وتظھر له رائحة عفنه،بعد موته  يتعفنُ  ألن الكلبَ رفًضا باتًا ؛

  :كما يلي فھذه الراوية أو القصة منكرة عند العلماء ال يعترفون بصحتھا النقل وأما من جھةِ 
 َأنَّ  يـُْعَرف َال  َمنْ  ِفيهِ  بِِإْسَنادٍ  لطَّبَـَراِينِّ ا ِيف  اْآلن َوَوَجْدت :) 122ص/14ج(في الفتح  -رحمه هللا-قال ابن حجر  -1

 اْلَكْلب َكْون ِبَسَببِ  ِجْربِيل ِإْبطَاء َوِقصَّة ، ِلَذِلكَ  ِجْربِيل َعْنهُ  فَأَْبطَأَ  ِبهِ  َيْشُعر ملَْ   َسرِيره َحتْت َكْلب َجْرو ُوُجود نـُُزوهلَا َسَبب
َا َلِكنْ  ، َمْشُهورَة َسرِيره َحتْت    أھـ.َأْعَلم َواَللَّه الصَِّحيح ِيف  ِمبَا َمْرُدود ، َشاذّ  َبلْ  ، َغرِيب اْآليَة َهِذهِ  نـُُزول َسَبب َكْو

 بـَْيتِ  ِيف  َحَدثَ  َما!  َخْوَلةُ  يا(  )منكر ( 6136برقم في السلسلة الضعيفة  -رحمه هللا-األلباني  الشيخُ  قال-2
  ! َدثِّريين!  َخْوَلةُ  يَا...  َحَدٌث؟ اللَّهِ  َرُسولِ  بـَْيتِ  ِيف  َحَدثَ  فـََهلْ !  يَْأتِيِين  ال ِجْربِيلُ  ؟ اللَّهِ  َرُسولِ 
  } قـََلى َوَما رَبُّكَ  َودََّعكَ  َما.  َسَجى ِإَذا َواللَّْيلِ .  َوالضَُّحى{:  اللَّهُ  فَأَنـَْزلَ 
 سعيد بن حفص ثنا:  نعيم أبو ثنا:  عبدالعزيز ابن علي حدثنا) : 24/249/636" (الكبري املعجم" يف الطرباين أخرجه
  : - اهللا رسول خادم وكانت - عن أمها أمي حدثتين:  القرشي
 ،) احلديث فذكر: ( فقال ، الوحي عليه ينزل أياماً ال  اهللا نيب فمكث ، ومات السرير حتت ودخل ، البيت دخل جرواً  أن

فأهويت  ، وكنسته البيت هيأت لو:  فقلت ، وخرج هفلبس برده فأخذ ، يومنا خرياً من يوم علينا أتى ما! واهللا:  فقلت
،  اجلدار خلف فالقيته بيدي ، فأخذته ميت جبرو فإذا ، أخرجته حىت أزل فلم ؛ ثقيل شيء فإذا ، السرير حتت باملكنسة
  . احلديث... "  دثريين!  خولة يا: " فقال ، - الرعدة أخذته أتاه الوحي إذا وكان - حليته ترعد اهللا نيب فجاء
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 أسد" يف األثري ابن طريقه ومن ،"  واملثاين اآلحاد"آخر يف عاصم أيب ابن طريقه ومن ،"  مسنده" يف شيبة أيب ابن وأخرجه
  . به...  دكني بن الفضل أبو نعيم حدثنا) : 94/ 6" (الغابة
  : اجلهالة ومها ، علتان وله ؛ ضعيف إسناد وهذا:  قلت
ا ، ترمجة اهل أجد مل:  سعيد بن حفص أم:  األوىل  وأم ، الطرباين رواه) : "7/138" (اجملمع" فقال يف ؛ اهليثمي أعله و
  أھـ" .أعرفها مل حفص

 :(3/523(في كتاب االستيعاب   -هللا مارحمھ -قال الشيخ سليم الھاللي والشيخ محمد آل نصر -3
    أھـ. )ضعيف)
  

  !؟....بالوحي عن نبيكم مدة من الزمن  بريللم تصح فما ھو سبب انقطاع ج بما أن القصةَ :إن قيل :اثانيً 
 :لھم  وقال ...ثالثةٍ  عن أمورٍ   النبيَّ  اليھودُ  ألھو لما س في ذلك إن الذي يظھر لي أن السبب:قلت

  .وهللا أعلم...الوحي عنه فاحتبس "هللا شاء إن ":يقل ولم، غداً  سأخبركم
  : يدعم ذلك أقوال المفسرين كما يلي

 ،الكهف وأصحاب، القرنني ذي عن  اهللا رسولَ  ،اليهودُ  سألت املفسرون وقال :) 569ص  : (تفسير البغوي -1
  أھـ.الوحي عنه فاحتبس اهللا، شاء إن: يقل ومل غًدا، سأخربكم: فقال ؟ الروح وعن

 القرنني وذي الروح عن  النيبّ  سألوا اليهود أنّ « : ) 5212ص/ سورة الضحى (راج المنيرستفسير ال-2 
: تعاىل بقوله  جربيل نزل أن إىل الوحي عنه فاحتبس اهللا، شاء إن يقل ومل،  غداً  سأخربكم:  فقال الكهف؟ بوأصحا

  )23: الكهف(} اهللا يشاء أن إال غداً  ذلك فاعل إين لشيء تقولنّ  وال{
 اثنا: جرير ابن فقال .عنه الوحي احتباس مّدة يف واختلفوا »}ربك وّدعك ما{ نزلت القصة هذه ويف عنه، سئل مبا فأخربه
 وقاله ربه وّدعه حممداً  إنّ : املشركون وقال: قالوا. يوماً  أربعون: مقاتل وقال. يوماً  عشر مخسة: عباس ابن وقال. يوماً  عشر
 أشدّ  إليك كنت إين:   جربيل فقال إليك؟ اشتقت حىت جئت ما جربيل يا«:  النيبّ  فقال السورة هذه تعاىل اهللا فأنزل
  أھـ. )64: مرمي( »}ربك بأمر إال نتنزل وما{: تعاىل اهللا وأنزل مأمور عبد ينولك شوقاً 

 ، الكهف وأهل القرنني وذي ، الروح عن اليهود سألته ملا:  وقيل ):372ص  / 16ج (اللباب في علوم القران  -3
 َوالَ { :  تعاىل بقوله  جربيل نزل أن إىل الوحي عنه فاحتبس ، اهللا شاء إن:  يقل ومل « غداً  َسأْخربُكمْ  »:  النيب قال

 نزلت القصة هذه ويف ، عنه سئل مبا فأخربه ،]  24 ، 23:  الكهف[ }  اهللا َيَشآءَ  َأن ِإالَّ  َغداً  ذلك فَاِعلٌ  ِإينِّ  ِلَشْيءٍ  تـَْقوَلنَّ 
  أھـ.}  قلى َوَما رَبُّكَ  َودََّعكَ  َما{ : 

فصبر على ما  ،نقطع عنه الوحي من المشركين والمنافقينإيذاٌء شديٌد في تلك الفترة التي ا وقد حدث له 
 )َواْلُمَناِفِقنيَ  اْلُمْشرِِكنيَ  َأَذى ِمنْ  النَِّيبُّ  َلِقيَ  َما (بَاب) َوالسَِّريِ  اجلَِْهادِ ( ِكَتاب في صحيحه روى مسلمٌ .... أصابه 
ثـََنا 3355 برقم ثـََنا:  رَاِفعٍ  اْبنُ  قَالَ  و َأْخبَـَرنَا ِإْسَحقُ  قَالَ  رَاِفعٍ  ِالْبنِ  َواللَّْفظُ  ِفعٍ رَا ْبنُ  َوُحمَمَّدُ  ِإبـَْراِهيمَ  ْبنُ  ِإْسَحقُ  َحدَّ  ْبنُ  َحيَْىي  َحدَّ
ثـََنا آَدمَ  رٌ  َحدَّ َلتَـْنيِ لَ  يـَُقمْ  فـََلمْ   اللَّهِ  َرُسولُ  اْشَتَكى:يـَُقوُال  ُسْفَيانَ  ْبنَ  ُجْنُدبَ  مسَِْعتُ  :قَالَ  قـَْيسٍ  ْبنِ  اْألَْسَودِ  َعنْ  زَُهيـْ ،  َثَالثًا َأوْ  يـْ
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َلتَـْنيِ  ُمْنذُ  َقرَِبكَ  َأرَهُ  ملَْ  تـَرََككَ  َقدْ  َشْيطَاُنكَ  َيُكونَ  َأنْ  َألَْرُجو ِإينِّ  ُحمَمَّدُ  يَا:"  فـََقاَلتْ  اْمَرَأةٌ  َفَجاَءْتهُ  - اللَّهُ  َفأَنـَْزلَ  :قَالَ  "َثَالثٍ  َأوْ  لَيـْ
  .} قـََلى َوَما رَبُّكَ  َودََّعكَ  َما َسَجى َذاإِ  َواللَّْيلِ  َوالضَُّحى{ :- َوَجلَّ  َعزَّ 
  

  !؟بالنبيِّ الحمار يعفور أول من أسلم  ھل                                         
  
 نعم :فقال المسلمُ ؟  من بالرسولِ آو، ھل تعرف أول من أسلم :  له قائالً المسلمين  أحدَ  عترضينالم أحدُ ل أس
في  نّصرُ فقال المُ ،   خديجةٌ  ومن النساءِ  ، ومن الصبيان عليٌّ  ،أبو بكر جالِ الرمن  من أسلمَ  إن أولَ  ؛

   : كما يلي يأدلتوإليك  ،يعفور  سلم ھو الحمارُ أن أول من إ، إجابة خاطئة :سخرية  
خيبراً أصاب من سھمه أربعة أزواج من البغال وأربعة   هلما فتح هللا على نبيِّ : عن أبي منظور قال 

  . وفضة ، وحمار أسود ومكتل اف ، وعشر أواق ذھبأزواج خف
يزيد بن شھاب ، أخرج هللا من نسل : ما اسمك ؟ قال : له  الحمار ، فكلمه الحمار ، فقال فكلم النبي : قال 

يركبھم إال نبي ، لم يبق من نسل جدي غيري ، وال من األنبياء غيرك ، وكنت  جدي ستين حماراً كلھم لم
،  ، قد كنت قبلك لرجل يھودي ، وكنت أعثر به عمداَ ، وكان يجيع بطني ويضرب ظھري تركبني أتوقع أن

  . ال : تشتھي اإلناث قال :لبيك ، قال: قال ! سميتك يعفور ، يا يعفور :   فقال النبيُّ 
خرج فإذا  ،الباب فيقرعه برأسه فيأتي ،يركبه لحاجته فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل  فكان النبيُّ 

جاء إلى بئر كان ألبي التيھان فتردى  قبض النبي  فلما إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول هللا 
أسد الغابة و ،  150:  ج6بن كثير البداية والنھاية ال :راجع .   الرسول فيھا فصارت قبره جزعاً منه على

  .غزوة خيبر السيرة الحلبية ، ، ويد ولسان الميزان  باب من اسمه محمد ، محمد بن مز ، 707ص  4ج 
  

  الرد على الشبھة •
  

 بالوضعكم عليھا حُ  ؛المسلمون  قبلھايال  ،  هللاِ  رسولِ  ىعل ةموضوعقصة ھذه القصة  إن  :  أوالً 
  : كما يليالمحققون 

   .) موضوع(  :قال 5405السلسة الضعيفة والموضوعة برقم في  - رحمه هللاُ  -الشيخ األلباني   -1 
  : ما يليك -القصة – تخريجھا كشف اللئيم حول اإلسالم العظيم جاء في كتابِ  -2
 واحدٍ  غيرُ  اأنكرھضعيفة وقد  أنھاالقصة وأشار إلى  ھذه  )150 / 6 (  ابن كثير في تاريخه اإلمامأورد  -1

  .الكبارِ  من الحفاظِ 
ليكم كالمه إو ،وليست بصحيحةالقصة ضعيفة  أن إلى )  707ص  4ج (األثير في أسد الغابة  نص ابنُ  -2

ھذا حديث منكر جداً إسناداً ومتناً ال أحل ألحد أن يرويه عني  " :  موسى عقب ذكر القصة أبيفي نقله عن 
 ." إال مع كالمي عليه

محمد بن مزيد ھذه   الميزان ، باب من اسمه في كتاب لسان العسقالنيأورد الحافظ الكبير ابن حجر  -3 
 :  ليكم نص الكالمإكالم الحافظ ابن حبان و وأوردمزيد ،  الكذب الذي يرويه محمد بن إلىالقصة كمثال 

عن أبي حذيفة النھدي ذكر ابن حبان أنه روى عن أبي حذيفة ھذا الخبر : جعفر محمد بن مزيد أبو "
  "  الباطل

 وقال ابنُ . ليس بشيءوإسناده  ھذا خبر ال أصل له: حبان  قال ابنُ  :كاملة فقال حجر القصةَ  ثم ذكر ابنُ 
  .واضعه لعن هللاُ : الجوزي
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الآللئ  :(واسم الكتاب كامالً  )المناقب تابك(الجزء األول ،  السيوطي في الآللئ المصنوعة اإلمامكالم  -4
 .الكاذبة :أيالموضوعة  األحاديثلتبيان  ، وھو خصيصا )الموضوعة األحاديثالمصنوعة في 

 .) الحديث( :أيموضوع   : يث قالالسيوطي الحد اإلمامساق  أنبعد 
 :ليكم كالمهإالحافظ ابن حبان و اإلمامثم ذكر كالم 

 .ال أصل له وإسناده ليس بشيء وال يجوز االحتجاج بمحمد بن مزيد :حبان ابنُ  قال
لماء قبل الع أقوالخفوا عليكم أولقد بتروا الكالم من السياق و في النقل ، أمناء اأبدً  ونوارأينا جميعاً لم يك فكما

  .بتصرف يسير  ھـأ . أنفسھملغاية في  يذكروه وذلك أنوبعد 
  
  ...ة وإنما ھي موضوع ة ؛ليست صحيح القصة أنتقدم ما  من خاللِ إن الواضح  : ◌ُ قلت 
، ومن الصبيان علي  ،سلم من الرجال أبو بكرأن أول من إ :ا لما قالصحيحً  كان فجواب المسلم وعليه 

كما سبق بيان نّصر الحمار يعفور الذي تحدث عنھا المُ  وال نعترف بقصةِ ،  اعً جمي  ومن النساء خديجة
  .  - رحمه هللاُ  -المبارك  بنُ افلوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء كما قال  .... ذلك

  
سفر العدد وذلك في  .... النبي يحاور بلعام حمار؛ يتكلم  المقدس يحدثنا عن حمارٍ  إن الكتابَ  : اثانيً  

ا27عدد22حاصحا ، َربََضْت تَْحَت بَْلَعامَ  فَلَمَّ بِّ فََحِمَي َغَضُب بَْلَعاَم َوَضَرَب األَتَاَن . أَْبَصَرِت األَتَاُن َمالََك الرَّ
بُّ فََم األَتَاِن، فَقَالَْت لِبَْلَعامَ 28. بِاْلقَِضيبِ  . »َدفََعاٍت؟َماَذا َصنَْعُت بَِك َحتَّى َضَرْبتَنِي اآلَن ثاَلََث «: فَفَتََح الرَّ

: فَقَالَِت األَتَاُن لِبَْلَعامَ 30. »لَْو َكاَن فِي يَِدي َسْيٌف لَُكْنُت اآلَن قَْد قَتَْلتُكِ . ألَنَِّك اْزَدَرْيِت بِي«: فَقَاَل بَْلَعاُم لأِلَتَانِ 29
ْدُت أَْن أَْفَعَل بَِك ھَكَذا؟أَلَْسُت أَنَا أَتَانََك الَّتِي َرِكْبَت َعلَْيھَا ُمْنُذ ُوُجوِدَك إِلَى ھَذا اْليَوْ «   .»الَ «: فَقَالَ » ِم؟ ھَْل تََعوَّ
 أنثى الحمار: األَتَانُ  *

فال  -المسلمين - أما نحن....... وسخر،  أال نعترف بھا استھز عن قصةٍ  ن المنّصر لما سأل المسلمَ إ: ◌ُ قلت
    ...فنحن لسنا مثله  ؛النصوص كما فعل ھذهنسخر من 

 رسالةِ في ذلك و .... يرد حماقة نبيٍّ  عن حمارٍ  يحدثنا الكتاب المقدس  لك ھو أناألعجب من ذ إن ثم 
قَْد تََرُكوا الطَِّريَق اْلُمْستَقِيَم، فََضلُّوا، تَابِِعيَن طَِريَق بَْلَعاَم ْبِن بَُصوَر الَِّذي 15عدد  2 إصحاحبطرس الثانية 

يِه، إِْذ َمنََع َحَماقَةَ النَّبِيِّ ِحَماٌر أَْعَجُم نَاِطقًا بَِصْوِت إِْنَسانٍ َولِكنَّهُ َحَصَل َعلَ 16. أََحبَّ أُْجَرةَ اإِلْثمِ     .ى تَْوبِيِخ تََعدِّ

وألن ؛  هللاِ  فنحن ال نشك في قدرةِ  ،على ذلك قادرٌ  هللاَ  ؛ألنفيه  إشكالإن كون الحمار يتكلم ھذا ال  :◌ُ قلت
  :اآلتي وذلك في ... بقرةٍ  تكلمِ عن دلت و،    عن النبيِّ  تكلم ليخبر ذئبٍ  دلت على  السنةَ 

 إذ له غنم يف املدينة نواحي بعض يف أعرايب امبين:  قال ، اخلدري سعيد أيب عن 2290 برقم للبيھقي النبوةِ  دالئلِ  -1
) 1( مستذفرا الذئب رجع مث ، ميشي الذئب وانطلق ، فأخذها األعرايب فأدركه ، غنمه من شاة فأخذ ، الذئب عليها عدا
 من العجب:  فقال ، يديه بني األعرايب فطفق ، اهللا رزقنيه رزقا تنزع) 2( حترج أال ، وحيك:  قال مث ، األعرايب مستقبل ذنبهب

 النخالت يف اهللا نيب:  قال ؟ هذا من أعجب وما:  قال ، هذا من أعجب هو ما لتدع إنك واهللا:  الذئب قال يتكلم ذئب
 النيبِّ  إىل وسعى ، املدينة بعض إىل أجلى حىت غنمه األعرايب فساق ، ذلك بعد يكون وما ، سبق قد ما أنباء عن الناس حيدث
 ، صلى فلما ، » فاحضرين الصالة بالناس صليت إذا «:  قال مث فصدقه األعرايب فحدثه له فأذن ، بابه عليه ضرب حىت 
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 فحدث ، » مسعت ومبا رأيت مبا حدث «:  النيبُّ  له فقال ، األعرايب فقام » ؟ الغنم صاحب أين «:  قال ،  اهللاِ  رسولُ 
 أو ، نعله فتخربه أهله من أحدكم خيرج حىت الساعة تقوم ال بيده حممد نفس والذي «:  قال مث ، رأى ومبا مسع مبا األعرايب
  حوشب بن شهر عن ، الفزاري رام بن احلميد عبد قال.  » بعده أهله أحدث مبا عصاه أو ، سوطه

__________  
  استثفر الفعل وأصل ببطنه، يـُْلزَِقهُ  حىت فخذيه بني ذنبه َأدخل ِإذا:  الذئب استذفر) 1(
  والضيق اإلمث يف الوقوع وجتنَّب تأمثَّ :  َحترَّج) 2(

َنا َأقْـَبلَ  مثَُّ  َصَالةً   اللَّهِ  َرُسولُ  بَِنا لَّىصَ  ُهَريـَْرةَ  َأِىب  َعنْ  7047 برقم مسند أحمدَ  -2 َنا «: فـََقالَ  هِ ِبَوْجهِ  َعَليـْ  َيُسوقُ  رَُجلٌ  بـَيـْ
َا ِهلََذا ُخنَْلقْ  ملَْ  ِإنَّا قَاَلتْ  َفَضَربـََها رَِكبَـَها ِإذْ  بـََقَرةً   ُأوِمنُ  فَِإينِّ  «:  فـََقالَ  .َتَكلَّمُ  بـََقَرةٌ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ  :النَّاسُ  فـََقالَ . » ِلْلِحَراثَةِ  ُخِلْقَنا ِإمنَّ
ََذا َنا « مثََّ  ُمهَا َوَما » َوُعَمرُ  َغداً  َغداً  ْكرٍ بَ  َوأَبُو أَنَا ِ َها َعَدا ِإذْ  َغَنِمهِ  ِيف  رَُجلٌ  َوبـَيـْ َها َشاةً  فََأَخذَ  الذِّْئبُ  َعَليـْ  فََأْدرََكهُ  َفطََلَبهُ  ِمنـْ

َقَذَها َقْذتـََها َهَذا يَا فـََقالَ  ِمْنهُ  فَاْستَـنـْ  يـََتَكلَّمُ  ِذْئبٌ  اللَّهِ  ُسْبَحانَ  النَّاسُ  قَالَ . » يَغريِْ  َهلَا رَاِعىَ  الَ  مَ يـَوْ  السَُّبعِ  يـَْومَ  َهلَا َفَمنْ  ِمىنِّ  اْستَـنـْ
  .مثََّ  ُمهَا َوَما. » َوُعَمرُ  َبْكرٍ  َوأَبُو ِبَذِلكَ  ُأوِمنُ  فَِإينِّ  « :فـََقالَ 

  .الشيخني شرط على صحيح إسناده:  األرنؤوط شعيب تعليق 

  !! النَّبِيِّ  نطق ليرد حماقةَ لما نطق ، أن الحمارَ :وھيبطرس الثانية  رسالةِ  في نصِ  الحقيقية لكن اإلشكالية

  المقدس ؟  كما يذكر الكتابُ   النَّبِيِّ وأعلم من  ، أذكى من النبيِّ  ھل الحمارُ  :أتساءلو 

   !؟ أحِدھم حماقةَ  يردُ  حمقى لدرجة أن الحمارَ  المقدس الكتابِ  في هللاِ  أنبياءِ  وھل بعضُ 

  .منھا  ◌ِ  هللا ىإل أالتي نبر ھذه ھي اإلشكالية

  
  

  !؟  النَّبِيِّ علي  ُيَصلِّيهللا   ھل                                                
  

  !كم محمد ؟على نبيِّ  هللاُ  ُيَصلِّيكيف  :قالوا
ِبيِّ َيا أَيُّھَ  :  هللاِ  وذكروا قولَ   َ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّ   ا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهِ إِنَّ هللاَّ
   )56األحزاب(

باب ذكر اإلسراء و ..األمين و المأمون  في سيرةِ  بيةِ الحل السيرةِ كما جاء في  ُيَصلِّي ھل هللاُ :ثم قالوا
 ُيَصلِّين ربك فإ قليالً قف  :أي؛ا رويدً  لما وصلت إلى السماء السابعة قال لي جبريل   :المعراج

وما :قلت  .نعم :قال ؟ربك ييا جبريل أيصل :خر قلتاوفى لفظ  ؟ ُيَصلِّيوفى لفظ كيف  َصلِّييُ أھو :قلت
ال مانع من تكرر وقوع و ،غضبىسبوح قدوس رب المالئكة والروح سبقت رحمتي : يقول  :قال ؟يقول
في  َصلِّييُ  من كونه  من جبريل ومن غيره في السماء السابعة وفيما فوقھا لكن يبعد تعجبه  ذلك له
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 .المرة الثانية وما بعدھا
:  لذلك فقال هللاُ  - عليه الصالة والسالم -ربك فبكى موسى  ُيَصلِّيوورد أن بنى إسرائيل سألوا موسى ھل 

وأن صالتي تطفئ غضبى وهللا  يأخبرھم أنى أصل: قال  .الذي سمعت :قالوا :فقال ؟يا موسى ما قالوا لك
  أھـ.أعلم

  
 الرد على الشبھة •

  
 يُْدِركُ  َوھُوَ  اأْلَْبَصارُ  تُْدِرُكهُ  اَل  ، اْلبَِصيرُ  السَِّميعُ  َوھُوَ  َشْيءٌ  َكِمْثلِهِ  لَْيسَ  هللاَ المسلمين يعتقدون أن إن  :والً أ

نحن تصور  يكما نصل  النَّبِيِّ على  ُيَصلِّيأن هللا بفإن تصورھم  وعليه،  اْلَخبِيرُ  اللَِّطيفُ  َوھُوَ  اأْلَْبَصارَ 
   ..... ئخاط

ِبيِّ  إِنَّ  :  الكريمِ  كما جاء في القرآنِ   النَّبِيِّ على  هللاُ  ُيَصلِّي كيف: فإن قيل َ َوَماَلِئَكَتُه ُيَصلُّوَن َعَلى النَّ هللاَّ
َھا الَِّذيَن آَمُنوا َصلُّوا َعَلْيهِ  ً  َيا أَيُّ    ؟) 56األحزاب(   َوَسلُِّموا َتْسلِيما

يدلل على ذلك ؛ المعترضونوليست كما يظن  ، األعلى عليه في المأل ثناءٌ  نَّبِيِّ العلى  هللاِ  صالةَ  إن :قلتُ  
  :ما جاء في اآلتي

 } َتْسِليًما َوَسلُِّموا َعَلْيهِ  َصلُّوا آَمُنوا الَِّذينَ  أَيـَُّها يَا النَِّيبِّ  َعَلى ُيَصلُّونَ  َوَمَالِئَكَتهُ  اللَّهَ  ِإنَّ { قـَْوِلهِ  بَاب يف صحيح البخاري -1
  أھـ. الدَُّعاءُ  اْلَمَالِئَكةِ  َوَصَالةُ  اْلَمَالِئَكةِ  ِعْندَ  َعَلْيهِ  ثـََناُؤهُ  اللَّهِ  َصَالةُ  :اْلَعالَِيةِ  أَبُو قَالَ 
َعاءُ :  اللَُّغةِ  ِيف  الصََّالةُ  : - رحمه هللاُ  -عثيمين  للشيخ ابنِ شرح العقيدة الواسطية  -2  َوَصلِّ { :  تـََعاَىل  قَالَ  ؛ الدُّ
 اْلَعاِلَيةِ  َأِيب  َعنْ )  َصِحيِحهِ (  ِيف  اْلُبَخاِريُّ  ذََكَرهُ  َما ُهوَ  َرُسوِلهِ  َعَلى اللَّهِ  َصَالةِ  ِيف  ِقيلَ  َما َوَأَصحُّ  ،}  َهلُمْ  َسَكنٌ  َصَالَتكَ  ِإنَّ  ْيِهمْ َعلَ 

  أھـ ) . اْلَمَالِئَكةِ  ِعْندَ  َعَلْيهِ  ثـََناُؤهُ :  َرُسوِلهِ  َعَلى اللَّهِ  َصَالةُ : (  قَالَ 
يا أيها , ويدعون له النَِّيبِّ  ومالئكته يثنون على, عند املالئكة املقربني  النَِّيبِّ ثين على يُ  إن اهللاَ : التفسير الميسر  -3 

 النَِّيبِّ وصفة الصالة على . حتية وتعظيًما له, وسلِّموا تسليًما, هللاصلُّوا على رسول , بشرعه عملوا االذين صدَّقوا اهللا ورسوله و 
 إنك محيد جميد, كما صليت على آل إبراهيم, اللهم صلِّ على حممد وعلى آل حممد: "منها, ثبتت يف السنة على أنواع ,

     ـأھ . "إنك محيد جميد, كما باركت على آل إبراهيم, اللهم بارك على حممد وعلى آل حممد
، لكفرنا با العظيم  .....وسجودٍ  وركوعٍ  إحرامٍ  بتكبيرةِ   النَّبِيِّ علي  ُيَصلِّي  ن هللاَ إ :لو قلناوعليه 

  .  -  بفضل هللا - تُ المعنى كما أسلف لكنّ و
  ،  األعلى ثناء عليه في المأل  النَّبِيِّ على   صالة هللا اإذً 

َش َوَمْن الَِّذيَن َيْحِملُوَن اْلَعرْ  :عن المالئكةِ  ه لقولِ  ؛ استغفار ودعاء  النَّبِيِّ علي  وصالة المالئكةِ 
َنا َوِسْعَت ُكلَّ َشيْ  ِھْم َوُيْؤِمُنوَن ِبِه َوَيْسَتْغفُِروَن لِلَِّذيَن آَمُنوا َربَّ ْحَمًة َوِعْلماً َفاْغفِرْ َحْوَلُه ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِّ  ٍء رَّ

َبُعوا َسِبيَلَك َوقِِھْم َعَذاَب اْلَجِحيمِ    ). 7غافر(  لِلَِّذيَن َتاُبوا َواتَّ
ِھْم َوَيْسَتْغفُِروَن لَِمن   ه لِ قولو  ْرَن ِمن َفْوقِِھنَّ َواْلَماَلِئَكُة ُيَسبُِّحوَن ِبَحْمِد َربِّ َماَواُت َيَتَفطَّ فِي َتَكاُد السَّ

ِحيمُ  َ ُھَو اْلَغفُوُر الرَّ   ).5الشورى(  اأْلَْرِض أاََل إِنَّ هللاَّ
يِھم ِبَھا َوَصلِّ َعَلْيِھْم إِنَّ ُخْذ مِ  : ه لقولِ ؛  لعبد دعاءل وأما صالة العبدِ   ْن أَْمَوالِِھْم َصَدَقًة ُتَطھُِّرُھْم َوُتَزكِّ

  ). 103التوبة(  لَُّھْم َوّهللاُ َسِميٌع َعلِيمٌ  َصالََتَك َسَكنٌ 
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من أموال هؤالء التائبني الذين خلطوا عمال صاحلا وآخر سيئا صدقة  -أيها النيب -خذ : الميسر جاء في التفسيرِ 
مت م واستغفر هلم منها, وترفعهم عن منازل املنافقني إىل منازل املخلصني, طهرهم ِمن دنس ذنو إن , وادع هلم باملغفرة لذنو

وسيجازي كلَّ عامل , نيتهم  عليم بأحوال العباد و,  واهللا مسيع لكل دعاء وقول.  دعاءك واستغفارك رمحة وطمأنينة هلم
   أھـ .بعمله

  
  الدعاء له ؟  :أي؛ عليه  الصالةِ  ىيحتاج إل  ھل النبيُّ : إن قيل: ا ثانيً 
ليست  : لما قال – رحمه هللاُ  -السالم  عبدِ  نُ بالعُز ھو ما قاله في ھذا الشأن  أجمل ما قرأتإن :  قلتُ 

ا وأنعم علينا، فإن شفاعة منا له، فإن مثلنا ال يشفع ملثله، ولكن اهللا أمرنا باملكافأة ملن أحسن إلين  النَِّيبِّ صالتنا على 
ملا علم عجزنا عن مكافأة نبينا إىل الصالة عليه؛ لتكون صالتنا عليه مكافأة   عجزنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدنا اهللا

عليه داللة  ُيَصلِّي، وفائدة الصالة عليه ترجع إىل الذي  بإحسانه إلينا، وأفضاله علينا، إذ ال إحسان أفضل من  إحسانه 
   أھـ. نضوج العقيدة ، و خالص النية، وإظهار احملبة واملداومة على الطاعة واالحرتام ذلك على 

  
  فقط ؟   النَّبِيِّ على  ُيَصلِّي  ھل هللاُ  :إن قيل:    اثالثً 

  :منھم  غيره  على أناسٍ  ُيَصلِّي  ن هللاَ إ ؛ال: قلتُ 
 َعنْ   4423البخاري يف برقم   صحيح في ؛ثبتفي التشھد في صالتنا   ذلك نقولفنحن ؛   إبراھيم  -1

 َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ  ُقوُلوا :"قَالَ  َعَلْيكَ  الصََّالةُ  َفَكْيفَ  َعَرفْـَناهُ  فـََقدْ  َعَلْيكَ  السََّالمُ  َأمَّا اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :ِقيلَ   ُعْجَرةَ  ْبنِ  َكْعبِ 
 َعَلى بَارَْكتَ  َكَما ُحمَمَّدٍ  آلِ  َوَعَلى ُحمَمَّدٍ  َعَلى بَاِركْ  اللَُّهمَّ  جمَِيدٌ  محَِيدٌ  ِإنَّكَ  ِإبـَْراِهيمَ  آلِ  َعَلى َصلَّْيتَ  َكَما ُحمَمَّدٍ  آلِ  َوَعَلى ُحمَمَّدٍ 
  . " جمَِيدٌ  محَِيدٌ  ِإنَّكَ  ِإبـَْراِهيمَ  آلِ 
 َعنْ  5883برقم )   النَِّيبِّ  َغْريِ  َعَلى ُيَصلَّى َهلْ ( بَابالبخاري  في صحيحِ ؛ثبت  وذريته  زوجات النبيِّ   -2

:  ُقوُلوا :"قَالَ  ؟ َعَلْيكَ  ُنَصلِّي َكْيفَ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا:  قَاُلوا أَنـَُّهمْ  السَّاِعِديُّ  ُمحَْيدٍ  أَبُو َأْخبَـَرِين  :قَالَ  الزُّرَِقيِّ  ُسَلْيمٍ  ْبنِ  َعْمِرو
 آلِ  َعَلى بَارَْكتَ  َكَما َوُذرِّيَِّتهِ  َوَأْزَواِجهِ  ُحمَمَّدٍ  َعَلى َوبَاِركْ  ِإبـَْراِهيمَ  آلِ  َعَلى لَّْيتَ صَ  َكَما َوُذرِّيَِّتهِ  َوَأْزَواِجهِ  ُحمَمَّدٍ  َعَلى َصلِّ  اللَُّهمَّ 

  ." جمَِيدٌ  محَِيدٌ  ِإنَّكَ  ِإبـَْراِهيمَ 
َن األََموَ   : قال  ؛الصابرين   -3 َن اْلَخوْف َواْلُجوِع َوَنْقٍص مِّ ُكْم ِبَشْيٍء مِّ َمَراِت َوَلَنْبلَُونَّ اِل َواألنفُِس َوالثَّ

اِبِرينَ  ِر الصَّ ـا إَِلْيِه َراِجعونَ  155َوَبشِّ ِ َوإِنَّ ّ ِ ا  ِصيَبٌة َقالُوْا إِنَّ أُوَلـِئَك َعَلْيِھْم  156الَِّذيَن إَِذا أََصاَبْتُھم مُّ
ِھْم َوَرْحَمٌة َوأُوَلـِئكَ  بِّ   ) .لبقرةا( 157 ُھُم اْلُمْھَتُدونَ  َصَلَواٌت مِّن رَّ

ِھْم َوَرْحَمةٌ "  :عن الصابرين  ه قولِ من  نالحظ  بِّ يثنى   أن هللاَ  :أي " . أُوَلـِئَك َعَلْيِھْم َصَلَواٌت مِّن رَّ
  .. ..ويرفع قدرھم ، على الصابرين في المالء األعلى 

لما   ألن هللاَ ؛ رحمة   النَّبِيِّ على   ن صالة هللاِ إ: من قال  الكريمة بطالن كالمِ  اآليةِ يتضح من  و 
ِھْم َوَرْحَمةٌ  " :تكلم عن الصابرين قال  بِّ غير الرحمة  اآليةفالصالة في  ". أُوَلـِئَك َعَلْيِھْم َصَلَواٌت مِّن رَّ

ھل الشاي ھو ، وبرتقال،  اشايً فحينما أقول شربت  ؛يقتضى المغايرة  ) الواو(حرف العطف ألن  وذلك،
  . ال :الجوابالبرتقال 
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لَُماِت إَِلى النُّوِر    :قال ؛  -المسلمين - نحن   -4 َن الظُّ ُھَو الَِّذي ُيَصلِّي َعَلْيُكْم َوَماَلِئَكُتُه لُِيْخِرَجُكم مِّ
ً  َوَكانَ  ثم إن  ؛ومالئكته تستغفر لنا ، األعلى  ى علينا في المأليثن :أي) . 43األحزاب(  ِباْلُمْؤِمِنيَن َرِحيما

في أن تبّين و ، والتوفيقِ  اإليمان، ويتوالھم بالسدادِ  أھلَ  العالمين يحبُ  أن ربَّ  ّين لناتب ھذه اآلية الكريمة
تھديھم إلى الغاية  النور ظلمات شتى ، فھو يخرجھم من الظلمة ، ويبسط في طريقھم أشعة الدنيا

ُ َولِ  : ه واضح من قولِ ، وھذا المعنى  الصحيحة، وترشدھم إلى الطريق المستقيم يُّ الَِّذيَن آَمُنوا هللاَّ
لَُماِت إَِلى النُّورِ    ).257البقرة (  ُيْخِرُجُھْم ِمْن الظُّ

 ،  وعلى إبراھيمَ  ، هوعلى أزواجِ  ،  على محمدٍ  ُيَصلِّي  هللاَ أن  ما سبق يتضح لنا من خاللِ  اإذً  
األعلى أمام  باده في المألأنه يثنى على ع :معنىوال.  - المسلمين -نحن  علينا ُيَصلِّي و ،وعلى الصابرين

الصالة التي يستحقھا الصابرون على مصابھم، والصالة التي يستحقھا المؤتون للزكاة، ولكن  ؛المالئكة
، ومن الحيرة إلى الھدى، ھذه الصلوات كلھا نوريخرج بھا أھل اإليمان من الظلمة إلى الالتي والصالة 

تنويه بالجھد   ه محمدٍ هللا ومالئكته على نبيِّ  ؛ ألن صالةَ  بھا نبينا محمد  خصَّ هللاُ التي دون الصالة 
، إلى النور، وھو الذي بدد الجاھلة ، كي يخرج الناس من الظالم الھائل الذي قام به ھذا اإلنسان العظيم 

ه ه حتى أتاحق جھادِ  ھد في هللاِ افج ه ،كلِ  ، وجاء بدين الحق ليظھره على الدينِ والظلمات  وأذھب الظالمَ 
  .....اليقينُ 

  . للنَّبِيِّ الصالة : الثاني.  النَّبِيِّ على  الصالةُ  : األول:قولين بين البد من التفريقِ  :ارابعً 

ِ بھا لكفرنا لو قلنا  أما الثانيةو، تم إيضاحھا   الصالة على النبيِّ   ،  لهإال  ال نصلي ألحدٍ نحن ف  با
  . ... ھذا أن يقول بمثلِ  من عاقلٍ  تصوريُ فال  ، نَّبِيِّ لل ُيَصلِّي  ن هللاَ إ :ال نقولو

وموضوعة ، منكرة  ھممن سؤالِ  الثاني الشقِ في  عترضونالتي استشھد بھا الم إن الرواياتِ   :ا خامسً   
واستداللھم بما جاء  ُيَصلِّيھل هللا  : وبالتالي تسقطھم شبھتھم التي تقول، ال نعترف بھا  نا على نبيِّ 

  :ية لالتيفي السيرة الحلب
  بالنيبِّ  أسري ملا 1387برقم السلسِة الضعيفِة بّين أنھا موضوعة في  – رحمه هللاُ  -األلباني  لشيخا :أوالً 
 يقول:  قال ؟ يقول وما:  قال .نعم:  قال ؟ يصلي وهو:  قال!  يصلي ربك فإن رويدك:  جربيل له قال السابعة السماء إىل
" (  الموضوعات"  في الجوزي ابن أوردهو   ) منكر(   . غضيب رمحيت سبقت والروح املالئكة رب قدوس سبوح: 
1/119 (.  

 رمحيت ، سبقت قدوس سبوح:  قال ؟ صالته ما:  قلت ، نعم:  قال ؟ ربك أيصلي جربيل يا:  قلت"  -  1386، وبرقم 
  أھـ). التمام بھذا موضوع (."  غضيب رمحيت سبقت ، غضيب
 يـَُقولُ  َكانَ   اللَّهِ  َرُسولُ  كان  عن عائشةَ   752برقم  مسلمٍ  صحيحِ ھو ما جاء في ألمر افي ھذا الصحيح إن  :ثانًيا

  .  "َوالرُّوحِ  اْلَمَالِئَكةِ  َربُّ  ُقدُّوسٌ  ُسبُّوحٌ  ": َوُسُجوِدهِ  رُُكوِعهِ  ِيف 
ه  ن في صالتِ العالمي ربِّ  من كالمِ  ذلك وليس وسجوده، في ركوعه ؛ه في صالتِ    النَّبِيِّ  فھذا من كالمِ 

  .... المعترضونوكما يزعم ، الحلبية  السيرةُ  تذكركما 
  . -  بفضل هللاِ  -تبطل الشبھة  فعلى ذلك
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وورد أن بنى إسرائيل سألوا موسى ھل : ھاقال صاحبُ  ؛ األولِ  الحلبية بعد الخبرِ  وأما ما جاء في السيرةِ  
: الذي سمعت قال : قالوا : قالوا لك؟ فقال  يا موسى ما : لذلك فقال هللاُ  موسى  فتكابد ؟يصلى ربك

  . وهللا أعلم.  يوأن صالتي تطفئ غضب،  يأخبرھم أنى أصل
  . 1387برقم  الضعيفةِ  السلسةِ في  -  رحمه هللاُ  - األلبانيُّ  ؛ذكر ذلك أيًضا ومنكر لھذا باطإن : ◌ُ قلت

 َلمَّا:"  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ 2955يف صحيحه برقم   البخاريِّ ھو عند  وأما الحديث الصحيح 
  ". َغَضِيب  َغَلَبتْ  َرْمحَِيت  ِإنَّ  اْلَعْرشِ  فـَْوقَ  ِعْنَدهُ  فـَُهوَ  ِكَتاِبهِ  ِيف  َكَتبَ  اْخلَْلقَ  اللَّهُ  َقَضى
،  ا الحديثِ ال في ھذ ؛ ين صالتي تطفئ غضبإ: يقول ، و ُيَصلِّ  هللاَ  أن الصحيحِ  الحديثِ  منليس   نالحظ

  .الصحيحةِ  ه من األحاديثِ وال في غيرِ 
  

منھا  مواضعٍ  في عدةِ ذلك جاء  .. ُيَصلِّيكان  ھمبحسب إيمانِ  يسوع بَّ أن الر تخبرنا إن األناجيلَ  : اسادسً 
:   
  .  َصلَّىَواْنفََصَل َعْنھُْم نَْحَو َرْميَِة َحَجٍر َوَجثَا َعلَى ُرْكبَتَْيِه وَ 41 عدد22اإلصحاح  نجيل لوقاإ -1
ا قَاَم َوَخَرَج َوَمَضى إِلَى َمْوِضٍع َخالٍَء، َوَكاَن 35 عدد 1اإلصحاح  سنجيل مرقإ -2 ْبِح بَاِكًرا ِجّدً َوفِي الصُّ

 .يَُصلِّي ھُنَاكَ 
َم قَلِيالً َوَخرَّ َعلَى َوْجِھِه، َوَكاَن يَُصلِّي قَائاِلً 39 عدد26صحاحإ نجيل متىإ -3 تَاهُ، إِْن أَْمَكَن فَْلتَْعبُْر يَا أَبَ «:ثُمَّ تَقَدَّ

  .»َعنِّي ھِذِه اْلَكأُْس، َولِكْن لَْيَس َكَما أُِريُد أَنَا بَْل َكَما تُِريُد أَْنتَ 
ا نَْحُن فَنَْسُجُد لَِما نَْعلَُم 22عدد 4 إصحاح انجيل يوحنا -4  ألَنَّ اْلَخالَصَ . أَْنتُْم تَْسُجُدوَن لَِما لَْستُْم تَْعلَُموَن، أَمَّ

، 23. ھَُو ِمَن اْليَھُودِ  وِح َواْلَحقِّ َولِكْن تَأْتِي َساَعةٌ، َوِھَي اآلَن، ِحيَن السَّاِجُدوَن اْلَحقِيقِيُّوَن يَْسُجُدوَن لآِلِب بِالرُّ
اِجِديَن لَهُ    .ألَنَّ اآلَب طَالٌِب ِمْثَل ھُؤالَِء السَّ

بِّ إِلِھَك تَْسُجُد َوإِيَّاهُ : ألَنَّهُ َمْكتُوبٌ ! اْذھَْب يَا َشْيطَانُ «:ِحينَئٍِذ قَاَل لَهُ يَُسوعُ 10عدد 4إصحاح  إنجيل متى -5 لِلرَّ
 .»َوْحَدهُ تَْعبُدُ 
   : أتساءل

ِ  البشرَ إن -1    !؟ إيمانھم  بحسبِ  ھو هللا الذييسوع  ُيَصلِّيكان  فلمن  ، يصلون 
   ؟...هصالة المحتاج لغيرِ  ُيَصلِّي ھل هللاُ -2
ِ ،ويأمر بني إسرائيل بذلك....ِ  يُيَصلِّ  هللاَ ھل  -3 ا يصلي    !؟...؟ أم أن يسوع المسيح كان نبيَّ
  

اَعِة التَّاِسَعِة َصَرَخ يَُسوُع 46عدد 27اإلصحاح  في يخبرنا نجيل متىإواألعجب مما سبق ھو أن  َونَْحَو السَّ
   إِلِھي، إِلِھي، لَِماَذا تََرْكتَنِي؟: أَيْ » إِيلِي، إِيلِي، لَِما َشبَْقتَنِي؟«: بَِصْوٍت َعِظيٍم قَائاِلً 

  ؟  ....ليصلبوهليھينوه و ويسأله لماذا تركه في أيدي اليھود ، آخر  ھل يسوع اإلله ينادى على إلهٍ  :وأتساءل 
  !؟ ...الصلبِ  جلِ ألم يأت من ؟ أ الموت اكارھً  يسوعُ  كان ھل -2
   !؟)اإلنسان ( اسوتأم الن )اإلله  ( تالالھو من الذي مات على الصليبِ  -3
  :منھا  أدلةٍ  لعدةِ  ؛لماذا يكون الفداء غير صالحٍ   على الصليبِ  ھو الذي مات إذا كان الناسوتُ ف
  
على  اليس سوى هللا قادرً ف ؛ تجسد ليصلبينزل وي  هللاَ  أنضى تتق ؛ األصلية غير محدودة ةالخطيئن إ -1

  . اھكلِ  ه خطايا البشرِ يحمل على كتفِ  أنال يمكنه  فاإلنسان ؛ الصليبِ  حمل خطايا البشر على
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، اللعنة نقص ف .)23/ 21التثنية ( "من ُعلَِّق على خشبةٍ  ملعون كل"  :  ھامكتوب فيشريعة موسى  نإ -2
ً فئوالنقص كُ اللعنة  أصابتهالذي  اإلنسانفكيف يكون ھذا  ؛ وطرد من رحمة هللا   !؟ لحمل خطايا البشر ا

  
ال  ":  بخطيئته يقتل إنسانبل كل  إنسان ؛أن اإلنسان ال يحمل خطيئة أي   رنا يخبالكتاب المقدس ن إ -3 

فلو  ] 16 / 24[ سفر التثنية   "ُكلُّ إِْنَساٍن بَِخِطيَّتِِه يُْقتَلُ . يُْقتَُل اآلبَاُء َعِن األَْوالِد َوال يُْقتَُل األَْوالُد َعِن اآلبَاءِ 
 !آخر  إنسانٍ  حمل خطيئة ال ي ن اإلنسانَ إف مات كإنسانٍ   يسوعُ كان 

جاء ذلك في ؛ا ال يموت أبدً   هللاَ  ؛ألنكبيرة  ةإشكالي ھذهف على الصليب ھو الذي مات تُ وإذا كان الالھو
  :منھا نصوصٍ  عدةِ 
  ).40 / 32( " حي أنا إلى األبــد " :هعن نفسِ  يقول الربُّ  سفر التثنية-أ

ُسوِل األُولَى إِلَى  ِرَسالَةُ بُولُس-ب   ." الذي وحده له عدم الموت " :16 / 6تِيُموثَاُوسَ الرَّ
بُّ اإِللهُ فََحقٌّ 10عدد 10 إصحاح سفر إرمياء-ج  ا الرَّ ِمْن ُسْخِطِه تَْرتَِعُد األَْرُض، . ھَُو إِلهٌ َحيٌّ َوَملٌِك أَبَِديٌّ . أَمَّ

 .َوالَ تَِطيُق األَُمُم َغَضبَهُ 
دل ذلك على  ؛ واحدةً  لم يفارق الناسوت لحظةً  تَ الالھو أنينص على  اإليمان األرثوذوكسي قانونَ  إن -د
يموت  ال التي تخبر بأن هللاَ  نصوصِ الوھذا يتناقض مع  ، بحسب معتقدھم مات على الصليبِ  هللاَ  أن
  !....اأبدً 
 

ً يسوع المسيح كان إنسانً  إن ھالقارئ ظھرت األناجيل إن : اسابعً  ئھم وإحيا، اآلخرينا يدعو ربه لشفاء ا نبيّ
  :تدلل على ذلك أدلة منھا ...

فََرفَُعوا اْلَحَجَر َحْيُث 41عدد 11اإلصحاح  في وذلك،  )لَِعاَزر( إحياء الميت  عن معجزةِ  يوحنا نجيلُ إ -1
َوأَنَا 42َت لِي، أَيُّھَا اآلُب، أَْشُكُرَك ألَنََّك َسِمعْ «:َكاَن اْلَمْيُت َمْوُضوًعا، َوَرفََع يَُسوُع َعْينَْيِه إِلَى فَْوُق، َوقَالَ 

  .»َولِكْن ألَْجِل ھَذا اْلَجْمِع اْلَواقِِف قُْلُت، لِيُْؤِمنُوا أَنََّك أَْرَسْلتَنِي. َعلِْمُت أَنََّك فِي ُكلِّ ِحيٍن تَْسَمُع لِي

ألنه سمع ؛  )الرب (األب  وشكر،  ه إلى السماءِ يرفع عين أن يسوعَ  من النصوِص  إن الواضحَ : ◌ُ قلت 
  !!عقلون؟يأفال ....ألن اإلله استجاب لإلله ؛  اإللهَ  ويشكر،  ايدعو إلھً  ھل ھناك إلهٌ ف ...هدعائِ ل

» َماَذا تَقُوُل أَْنَت َعْنهُ ِمْن َحْيُث إِنَّهُ فَتََح َعْينَْيَك؟«:قَالُوا أَْيًضا لأِلَْعَمى17عدد 9إصحاح  انجيل يوحنا-2
     .»!إِنَّهُ نَبِيٌّ «:فَقَالَ 

ويقر بأنه رسول  ،يث لوينفي التث ،هعن نفسِ  أللوھيةَ اينفي  الذييسوع نفسه قول  ھو يدعم ما سبقما إن 
أَْن : َوھِذِه ِھَي اْلَحَياةُ األََبِديَّةُ 3عدد  17 صحاحاإل له في يوحنا نجيلِ إ ما نسبه وذلك ... من عند هللاِ 

  .َح الَِّذي أَْرَسْلَتهاْلَمِسيَيْعِرفُوَك أَْنَت اإلِلَه اْلَحِقيقِيَّ َوْحَدَك َوَيُسوَع 

  

  

  ! لوالك لما خلقت األفالك                                                    
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 من أجلِ  والحياةَ  خلق الكونَ  أن هللاَ : الذي معناه  ھذا الحديثِ في  ما رأيكم:  قائلين وھم يضحكون  سألوا
 خرآ وحديثً  ، "لوالك ملا خلقت األفالك " :   هلنبيِّ   لذي فيه يقول هللاُ االقدسي  وذكروا الحديثَ ! كم ؟رسولِ 
عيسى آمن مبحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلوال حممد ما خلقت آدم  يا إىل عيسى  أوحى اهللاُ "  :يقول

  ." رسول اهللا فسكنإله إال اهللا حممد  فكتبت عليه ال ولوال حممد ما خلقت اجلنة وال النار ولقد خلقت العرش على املاءِ 
  
  
   الرد على الشبھة •
  

 خلقَ    نعتقد أن هللاَ  بل ....ھمأسئلتِ  فيبما جاء وال ، به ال نعتقد  يضحكون على أمرٍ  المعترضينإن   : أوالً 
   :كتاِب هللاِ المجيد نجد اآلتي فيف ؛  محمدٍ  من أجلِ ال  ،هللا  إالإِله  ال من أجلِ  الخلقَ 

  
 :  هلِ وقل ؛عبادته ، ومن أجلِ  إِله إاِل هللا  ال وما بينھما  من أجلَ  واألرض تماواالسخلق   أن هللاَ  -1
  ْفَح َماَواِت َواألَْرَض َوَما بَْينَھَُما إاِلَّ بِاْلَحقِّ َوإِنَّ السَّاَعةَ آلتِيَةٌ فَاْصفَِح الصَّ   اْلَجِميَل َوَما َخلَْقنَا السَّ
  ).85الحجر(

 وأنه واقتداره، خالقهما كمال على دالتني باحلق إال بينهما وما واألرض السموات خَلْقنا وما : الميسر جاء في التفسيرِ 
 عملت، مبا نفس كل وىفَّ لتُ ; حمالة ال آلتية القيامة فيها تقوم اليت الساعة وإن.له شريك ال وحده له إال العبادة تنبغي ال الذي
  أھـ.يفعلونه عما جتاوزو  عنهم واصفح املشركني، عن -الرسولُ  أيها- فاعف

ا ِمَن النَّاِر َوَما َخلَْقنَا السََّماء َواأْلَْرَض َوَما بَْينَھَُما بَاِطالً َذلَِك ظَنُّ الَِّذيَن َكفَُروا فََوْيٌل لِّلَِّذيَن َكفَُرو:    هلوقو 
 )27ص .  (  
يَا أَيُّھَا الَِّذيَن آَمنُوْا آِمنُوْا :   قال  ؛ دهتوحي ومن أجلِ  ، هللا إِله إاِل ال تب من أجلِ أنزل الكُ    أن هللاَ  -2

َل َعلَى َرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَِّذَي أَنَزَل ِمن قَْبُل َوَمن يَْكفُْر بِا ِ َوَرُسولِِه َواْلِكتَاِب الَِّذي نَزَّ ّ ِ َوَمالَئَِكتِِه َوُكتُبِِه بِا ّ
   ) .136النساء( َضالاَلً بَِعيداً  َوُرُسلِِه َواْليَْوِم اآلِخِر فَقَْد َضلَّ 

قاً لَِّما بَْيَن يََدْيِه َوأَنَزَل التَّْوَراةَ َواإِلنِجيَل ِمن قَْبُل ھًُدى  :  لنبيه قال و َل َعلَْيَك اْلِكتَاَب بِاْلَحقِّ ُمَصدِّ  نَزَّ
   ) 3/4آل عمران(  لَھُْم َعَذاٌب َشِديٌد َوّهللاُ َعِزيٌز ُذو انتِقَاٍم  لِّلنَّاِس َوأَنَزَل اْلفُْرقَاَن إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروْا بِآيَاِت ّهللاِ 

ٍة  :  قال  ؛ توحيده ومن أجلِ ، ال إِله إاِل هللا  أرسل الرسل من أجلِ    أن هللاَ  -3  َولَقَْد بََعْثنَا فِي ُكلِّ أُمَّ
ُسوالً أَِن اْعبُُدوْا ّهللاَ َواْجتَنِبُوْا الطَّاُغوَت فَ  اللَةُ فَِسيُروْا فِي رَّ ْن َحقَّْت َعلَْيِه الضَّ ْن ھََدى ّهللاُ َوِمْنھُم مَّ ِمْنھُم مَّ

بِيَن    ) . 36النحل( األَْرِض فَانظُُروْا َكْيَف َكاَن َعاقِبَةُ اْلُمَكذِّ
رُ :"  وقال  رُ ، َعَرَفةَ  يـَْومِ  ُدَعاءُ  الدَُّعاءِ  َخيـْ  َوَلهُ  اْلُمْلكُ  َلهُ  َلهُ  َشرِيكَ  َال  َوْحَدهُ  اللَّهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  َال  قـَْبِلي ِمنْ  َوالنَِّبيُّونَ  أَنَا قـُْلتُ  َما َوَخيـْ
  .  3509 برقمفي سننه  رواه الترمذيُّ . " َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى َوُهوَ  اْحلَْمدُ 

َوَما : قال ؛  حيدهوتو،  هعبادتِ  جلِ أومن ، ال إِله إاِل هللا  من أجلِ  واإلنسَ  الجنَ  خلق   أن هللاَ   -4
نَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن  َخلَْقتُ     ".ال ليوحدونإ :"عباسٍ  بنُ اقال ). 56الذاريات(  اْلِجنَّ َواإْلِ

بفضل هللا  - معنا  تقدمكما  هه وعبادتِ توحيدِ  بل من أجلِ   محمدٍ  من أجلِ  خلقَ لم يخلق ال  ن هللاَ إف وعليه 
  -.  
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التي  األحاديثِ في أقول  ، للخلقِ  هللاِ  خلقِ  في سببِ  به ما نعتقد -ضل هللا بف -تُ نبيّ  أنبعد   :اثانيً 
  ...........نؤمن بھا ال و، بأنھا ال تصح  متھأضحك

  :دليل ذلك ما يلي به ؛ نعتقد وال ،ال نؤمن بهفليضحكوا ما شاءوا على شيء  
الفوائد المجموعة "في  الشوكاني ذكره :حديث موضوع "لوالك ملا خلقت األفالك "  حديثُ   :  األولُ  الحديثُ 

   ـھأ .موضوع : الصغاني  قال :وقال  .)326ص " (الموضوعة في األحاديث
عيسى آمن مبحمد وأمر من أدركه من أمتك أن يؤمنوا به فلوال  يا إىل عيسى  أوحى اهللاُ "  حديثُ   :  الثاني الحديثُ 

إله إال اهللا حممد  النار ولقد خلقت العرش على املاء فكتبت عليه الحممد ما خلقت آدم ولوال حممد ما خلقت اجلنة وال 
   )حديث ال أصل له (." رسول اهللا فسكن

 .ال أصل له مرفوعا )  448/  1( رقم اجلزء والصفحة )  ال أصل له (  280برقم  الضعيفةِ  في السلسلةِ  قال األلبانيُّ 
  من طريق عمرو بن أوس)  615 - 614/  2" ( املستدرك " و إمنا أخرجه احلاكم يف 

  األنصاري حدثنا سعيد بن أيب عروبة عن قتادة عن سعيد بن املسيب عن ابن عباس

يعين ابن أيب عروبة ، : قلت . أظنه موضوعا على سعيد: صحيح اإلسناد ، و تعقبه الذهيب بقوله : فذكره موقوفا وقال : قال 
جيهل حاله ، و أتى خبرب منكر ، مث ساق له " : امليزان " ، قال الذهيب يف  األنصاريو املتهم به الراوي عنه عمرو بن أوس 

  أھـ. فأقره"  اللسان"  يف حجر ابن احلافظ ووافقه ،و أظنه موضوعا: و قال  هذا احلديث

 التي فيھا المناقب لرسولِ  إن المسلمين يصححون األحاديثَ : ا على من يقول ردً  ينالحديث ھذين  في إن :اثالثً 
إنھما  :ه العظيم نقول عنھماشأنِ من ورفع ،  للنَّبِيِّ فيھما مناقب عظيمة  غم أنّ فھذين الحديثين رُ  .... سالماإل

وال .... للنَّبِيِّ ألن فيه مناقب ؛  احديثً  حُ نصحفنحن ال ، ا  موال نعترف بھ ، نا  ن على نبيِّ اموضوع
م ھبه صحة كتابِ  على األقلِ  ثبتوايُ ل المعترضون لم يفتقده عولكنه ... للنَّبِيِّ ألن فيه إساءة   ؛ احديثً نضعف 
   ....المقدس

  
  .والفداء والصلب ،  )خطيئة آدم  ( األصليةِ  الخطيئةِ  على قصةِ يقوم   المعترضينإن إيمان  :ا رابعً 
بُّ اإِللهُ ِمْن َجنَِّة َعْدٍن لِيَْعَملَ 23عدد3 اإلصحاح التكوين سفرِ  في جاء . األَْرَض الَّتِي أُِخَذ ِمْنھَا فَأَْخَرَجهُ الرَّ

   .َرِة اْلَحيَاةِ فَطََرَد اإِلْنَساَن، َوأَقَاَم َشْرقِيَّ َجنَِّة َعْدٍن اْلَكُروبِيَم، َولَِھيَب َسْيٍف ُمتَقَلٍِّب لِِحَراَسِة طَِريِق َشجَ 24
  :كما يلي واألما سمثل سألفن المعترضون،كما فعل  ل بسخريةٍ اءتسنإننا لم  : ◌ُ قلت

عن   التي نھاھما هللاُ  حيث أكال من الشجرةِ  المعصيةِ  بسببِ  من الجنةِ  وحواءَ  مَ آد  لما طرد هللاُ :  -1
 واإلھانةِ  على الصليبِ  ه من القتلِ لينقذ نفسَ  على العفوِ ويعمل ،  وقتھا  يسوعُ يتدخل لماذا لم  ، منھا األكل

   !؟ وتنتھي القضية 
   !؟ م ھأزلي بزعمِ  ليس ھو إلهٌ أ دمآوقت خطيئة  أين كان يسوعُ  -2
  ؟  ...صلبيُ و  ، ضربيُ و، ھان دم فيُ آ خطيئةِ  من أجلِ  يتجسد الربُّ  ذالما -3
   !؟ ھو الذي مات على الصليبِ  واألرض تالسماواھل رب  -4
 لِ أنه جاء من أج مع العلمِ ،  الجديدِ  في العھدِ   فقط ةً واحد ه مرةً على لسانِ )دم آ ( لفظ يسوعُ  رَ كِ ھل ذُ -5

  !دم ؟آعن خطيئة  والتكفيرِ  الصلبِ 
  .... قط ) دمآ ( سمهالم يذكر إنه  : قلتُ 
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ُ  نطعن في دينِ  الإننا    .. ه فيما كانوا فيه يختلفونيحكم بين عبادِ ،  بيننا يوم القيامة يفصلُ  اآلخرين  فا
ثم يعمل  الص الخ ينل  " من يؤمن بيسوع "مسرحيةإنھا ل :ونقول مثالً إننا لم نسخر من عقيدتھم  ثم

 الشيطان نّ إ :لونق  الو ، ه على الصليب بدمِ  مسح خطيئته ن يسوعَ أل؛ عقاب عليهال،والموبقات بعد ذلك 
 ن يسوعَ أل؛ ر في ذلك رض وال ....ويسرقون ،يزنون :بولس دينَ  يعبده الناس لصنعَ  اأراد أن يصنع دينً إذا 

وليت أدلتھم صحيحة  ،المسلمين بسخرية  لمعترضونافلماذا يھاجم  !! بدمه على الصليبِ  مخطيئتھمسح 
  !؟ ..تقويھم

  
  ! من نور قَ لِ خُ  نبيُّ                                                   

  
،  البشرِ  ليس كبقيةِ  بذلك فھو !!لق من نورٍ خُ  نهإ:ه قال ألصحابِ  أنهإلى  اإلسالمِ  رسولِ ب ألمرا وصل:  قالوا

تعاىل قبل  شيء خلقه اهللا عن أولأخربين  اهللاِ  يا رسولَ  :قلتُ : أنه قال  عن جابرٍ ى رويُ  ثٍ بحدي على ذلك ويستدلون
  "....نوره يا جابر إن اهللا تعاىل خلق قبل األشياء نور نبيك من ": األشياء؟ قال

  
 الرد على الشبھة •

  
  :دلة منھاتدلل على ذلك أ... طينٍ  من مخلوق،   آدمَ  من ذريةِ  بشرٌ   النبيَّ إن   :أوالً 

ِه فَ :  قوله -1 َما إَِلُھُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاء َربِّ ْثلُُكْم ُيوَحى إَِليَّ أَنَّ َما أََنا َبَشٌر مِّ ْلَيْعَمْل َعَمالً قُْل إِنَّ
 ً ِه أََحداً  َصالِحا    ). 110الكھف( َواَل ُيْشِرْك ِبِعَباَدِة َربِّ

َعاَم َوَيْمُشوَن ِفي اأْلَْسَواِق َوَجَعْلَناَوما أَرْ  :  قوله -2 ُھْم َلَيأُْكلُوَن الطَّ  َسْلَنا َقْبَلَك ِمَن اْلُمْرَسلِيَن إاِلَّ إِنَّ
  ).20الفرقان(  َبْعَضُكْم لَِبْعٍض فِْتَنًة أََتْصِبُروَن َوَكاَن َربَُّك َبِصيراً 

َعاَم َوَيْمُشوَن ِفي اأْلَْسَواقِ َوما أَْرَسْلَنا َقْبَلَك ِمَن اْلُمرْ   :  قوله -3 ُھْم َلَيأُْكلُوَن الطَّ    َسلِيَن إاِلَّ إِنَّ
ُسولِ :الواقلما المشركين،  ليع اھذا جوابً كان  ).20الفرقان( َعاَم َوَيْمِشي فِي  َماِل َھَذا الرَّ َيأُْكُل الطَّ

  ) .7الفرقان(   اأْلَْسَواقِ 
 ، ، فھم ينامون ويقومون عراِض ألاما يصيب البشر من  ميصيبھ مأنھ لألنبياءِ  مقتضى ھذه البشريةف 

   .بالء ، بل ھم أشد الناسِ ھم من البشرِ كما يتعرض غيرُ  ويصحون ويمرضون، ويتعرضون لالبتالءِ 
الذين  ملك، وشابه المشركينزعمه باطل؛فھو بذلك  خلق من نور  امحمدً  ن من يزعم أن إف  وعليه

اَس أَن ُيْؤِمُنوْا إِْذ َجاءُھُم اْلُھَدى إاِلَّ   :  قال هللاُ  ؛سوالً بشر رُ الن استبعدوا واستنكروا أن يكو َوَما َمَنَع النَّ
ُسوالًَوَما َمَنعَ  سُ  النَّاَس أَن ُيْؤِمُنوْا إِْذ َجاءُھمُ  أَن َقالُوْا أََبَعَث ّهللاُ َبَشراً رَّ  والً اْلُھَدى إاِلَّ أَن َقالُوْا أََبَعَث ّهللاُ َبَشراً رَّ

 )94اإلسراء  (.  
ْل ُسْبَحاَن َربِّي َھْل ُكنُت إاَلَّ قُ  : له  قائالً  بذلك أن يصرحَ   ، وقد أمره هللاُ  بشر ال ملك  فرسول هللاِ  

ُسوالً     ).93اإلسراء (   َبَشراً رَّ
أنه :  لحقيقةِ ما يوجب الخروج عن ھذه ا األمةوال ما أجمع عليه سلف ،  السنةِ  وال في،  ليس في القرآنِ 

   ....ال من نورٍ  من ترابٍ  لق آدمُ ، وقد خُ  آدمَ  من ذريةِ  بشرٌ 
 بذلك فھو !نه خلق من نورإ : هقال ألصحابِ  اإلسالم أنه رسولِ ب ألمرُ ا وصل :ھمعلى قولِ  فھذا ردٌ  وعليه

     ....البشرِ  ليس كبقيةِ 
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تعاىل  يا رسول اهللا أخربين عن أول شيء خلقه اهللا: قلتُ  :أنه قال  جابرٍ  بحديثِ  ھم على شبھتِ  ھماستداللَ إن  : اثانيً 
ھم يخدم مصالحَ استدالل باطل ال .." نوره يا جابر إن اهللا تعاىل خلق قبل األشياء نور نبيك من" :  قبل األشياء؟ قال

   :منھم ءٌ أجال كم عليه بذلك علماءٌ حَ  ؛ به فال نعتر  ناعلى نبيِّ  موضوعٌ  ألن الحديثَ  ؛ من األحوالِ  بحالٍ 
"  - 458رقم  بالصحيحة  السلسةفي  الصحيحِ  في تعليقه على الحديثِ  - رحمه هللاُ  - األلبانيُّ  الشيخُ  -1

  " .مما قد وصف لكم  خلقت المالئكة من نور و خلق إبليس من نار السموم و خلق آدم 
  : ئالً قا - رحمه هللاُ  -تعليقه كان 

و حنوه من األحاديث اليت ". أول ما خلق اهللا نور نبيك يا جابر : " الناس  لسنةِ أهور على املش احلديثِ  وفيه إشارة إىل بطالنِ 
واضح على أن املالئكة فقط هم الذين خلقوا من نور ، دون آدم و  دليلٌ  خلق من نور ، فإن هذا احلديثَ    تقول بأنه 

  .بنيه ، فتنبه و ال تكن من الغافلني 
  :عن عكرمة قال )  151ص " ( السنة " محد يف و أما ما رواه عبد اهللا بن أ

  " .خلقت املالئكة من نور العزة ، و خلق إبليس من نار العزة " 
  " .خلق اهللا املالئكة من نور الذراعني و الصدر "  :و عن عبد اهللا بن عمرو قال 

ا مل ترد عن الصادق: قلت  ا ، أل   ـأھ .  املصدوق فهذا كله من اإلسرائيليات اليت ال جيوز األخذ 
وهو : اجلامع الصغري املغري على األحاديث املوضوعة يف:  هأبو الفيض أحمد الغماري في كتاِب◌ِ  قال الشيخُ  -2

وبقيته تقع يف حنو ورقتني من القطع الكبري مشتملة على  حديث موضوع، لو ذكره بتمامه ملا شك الواقف عليه يف وضعه،
  .أھـ ألفاظ ركيكة ومعان منكرة

  :2/447رشيد رضا في فتاواه  شيخُ ال قال -3
، 323ص  1، فقد سئل عن هذا احلديث، كما يف احلاوي للفتاوى جـ السيوطي أنه حديث ال أصل له، وقد سبق إىل ذلك

   ـأھ .واهللا أعلم .انتهى. املذكور يف السؤال ليس له إسناد يعتمد عليه احلديث: فقال
  . بفضل هللاِ  – أسلفت لما  المعترضين مال يخد طلٌ اب به  لاالستدال :إذن 

 
لباين ألالصحيحة ل السلسةِ جاء في  ؛مخلوق من نور  خر يخبر أن النبيَّ آ اھناك حديثً  إن: ن قيلإ  :اثالثً 
حني محلت يب أنه خرج منها نور  ورأت أمي -السالم عليهما -دعوة أيب إبراهيم وبشرى عيسى  أنا"  : قال 1545برقم

  ". الشام أضاءت له قصور
جاء به  ھو نور الھداية الذي :رجب الحنبلي وغيره ابنُ  هقالھو ما ھنا  بالنورِ  المقصودَ إن :  ◌ُ قلت 

  ....الشرك  يمحو به ظلمةَ ل   محمدٌ 
 ، لينا قطُ إھذا لم يرد ، ف  اال جسدً  اأمنة بن وھب وضعت نورً    النَّبِيِّ أم  أنب قط  عاقلٌ  لال يقو وبالتالي 
   ........... موضوعٍ  أو ،أو ضعيفٍ ،  صحيحٍ  ثٍ في حدي ال
كما قال  البشر كأنه ليس كبقيةِ   هأصحاِب◌ِ ظھر مكانته بين يُ حتى  لم يقل ذلك   عليه فإن النبيَّ و

  :عدة أحاديث منھا في ذلك ؛جاءھم عكس زعمِ  بل صح عنه  ؛المعترضون 
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 ُتْطُروِين  َال  : "يـَُقولُ   النَِّيبَّ  مسَِْعتُ  :اْلِمْنَربِ  َعَلى يـَُقولُ     ُعَمرَ  مسَِعَ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ   3189برقم  صحيح البخاري -1
َا َمْرميََ  اْبنَ  النََّصاَرى َأْطَرتْ  َكَما   ." َوَرُسولُهُ  اللَّهِ  َعْبدُ  فـَُقوُلوا َعْبُدهُ  أَنَا فَِإمنَّ
 أََتى َ:قَال َمْسُعودٍ  َأِيب  َعنْ  1876برقم  ةِ حالصحي السلسةِ في  صححه األلبانيُّ و ، 3303 برقم بن ماجةَ سنن ا -2

َا ِمبَِلكٍ  َلْستُ  فَِإينِّ  َعَلْيكَ  َهوِّنْ  : " َلهُ  فـََقالَ  فـََراِئُصهُ  تـُْرَعدُ  َفَجَعلَ  َفَكلََّمهُ  رَُجلٌ  النَِّيبَّ     " اْلَقِديدَ  تَْأُكلُ  اْمَرَأةٍ  اْبنُ  أَنَا ِإمنَّ
  . الشمساللحم المملوح المجفف في  :)ديالقد(

   .... ومع الناس أجمعين ،   هأصحابِ ا مع ا متواضعً زاھدً   كان  نهأ والشاھد
 .لو كانوا يعلمون العنكبوتِ  طل الشبھة التي ھي أوھن من بيتِ تب  ھذافعلى 

 
به  فُ ال نعتر حديثٍ بعلينا  نكرونيإنھم ؛ عترضينمن المطرح شبھة كھذه أن تُ ا كثيرً  أتعجب  إنني  :ارابعً 

 وام جعلھم أنھعلى أنفس ننكرويوال  ،أنه خلق من نور نا غم المدح الذي فيه لنبيِّ ال نصدقه رُ و، 
   !؟ اإلھً  ............يتبرز ويبول وينام )يسوع(اإنسانً 

  
 

  !حادثة شق الصدر                                           
  

   !الً ؟طف لما كان كم نبيِّ  صدرِ  شقِ  حادثةِ  ما ذا تقولون عن خرافةِ :  ينلئم  قاسألوا بتھكُ 
  ! كم ؟لنبيِّ  الجراحيةِ  ما الھدف من تلك العمليةِ  :قالوا مستھزئينثم 

  :مرجعين  دليل شبھتھم في وجدتُ 
  ).1الشرح ( " أَلَْم نَْشَرْح لََك َصْدَركَ   :"  هقولِ ل بن كثيرا تفسير ابن كثير:األول

َمام أَ  ثَنَا ُمَعاذ قَاَل َعْبد هللاَّ ْبن اإْلِ د َحدَّ ثَنَا يُونُس ْبن ُمَحمَّ از َحدَّ ِحيم أَبُو يَْحيَى اْلفَزَّ د ْبن َعْبد الرَّ ثَنِي ُمَحمَّ ْحَمد َحدَّ
د َعْن أُبَّي ْبن َكْعب أَنَّ أَبَا ھَُريْ  د ْبن ُمَعاذ َعْن ُمَحمَّ ثَنِي أَبُو ُمَحمَّ د ْبن أُبَّي ْبن َكْعب َحدَّ َجِريئًا َرة  َكاَن ْبن ُمَحمَّ

ل َما َرأَْيت ِمْن أَْمر :  َعْن أَْشيَاء اَل يَْسأَلهُ َعْنھَا َغْيره فَقَاَل يَا َرُسول هللاَّ   َعلَى أَْن يَْسأَل َرُسول هللاَّ  َما أَوَّ
ة ؟ فَاْستََوى َرُسول هللاَّ  ْحَراء اِْبن َعْشر ِسنِيَن  لَقَْد َسأَْلت يَا أَبَا ھَُرْيَرة إِنِّي فِي" :َجالًِسا َوقَاَل   النُّبُوَّ الصَّ

ا قَطُّ َوأَْرَواح لَْم َوأَْشھُر َوإَِذا بَِكاَلٍم فَْوق َرْأِسي َوإَِذا َرُجل يَقُول لَِرُجٍل أَھَُو ھَُو ؟ فَاْستَْقباََلنِي بُِوُجوٍه لَْم أََرھَ 
اَل إَِليَّ َيْمِشَياِن َحتَّى أََخَذ ُكّل َواِحد ِمْنُھَما ِبَعُضِدي اَل أَِجد َفأَْقبَ  أَِجدھَا ِمْن َخْلق قَطُّ َوثِيَاب لَْم أََرھَا َعلَى أََحد قَطُّ 

ا َفَقاَل أََحدھَما لَِصاِحِبِه أَْضِجْعُه َفأَْضَجَعاِني ِباَل َقْصر َواَل َھْصر َفَقاَل أََحدھَما لَِصاحِ  ِبِه ِاْفلِْق أِلََحِدِھَما َمّسً
أَْخِرْج اْلِغّل َواْلَحَسد َفأَْخَرَج َشْيًئا  :ي َفَفَلَقُه فِيَما أََرى ِباَل َدم َواَل َوَجع َفَقاَل َلهُ َصْدره َفَھَوى أََحدھَما إَِلى َصْدرِ 

ْحَمة َفإَِذا ِمْثل الَِّذي أَْخَرجَ  ْأَفة َوالرَّ ة ُثمَّ َكَھْيَئِة اْلَعَلَقة ُثمَّ َنَبَذَھا َفَطَرَحَھا َفَقاَل َلُه أَْدِخْل الرَّ َھزَّ إِْبَھام   ِشْبه اْلفِضَّ
ِغير َوَرْحَمة لِْلَكِبيرِ  :ِرْجلِي اْلُيْمَنى َفَقالَ    أھـ . " اُْغُد َواْسَلْم َفَرَجْعت ِبَھا أَْغُدو ِرقَّة َعَلى الصَّ

ثـََنا  236برقم  صحيح مسلمٍ  :الثاني ثـََنا فـَرُّوخَ  ْبنُ  َشْيَبانُ  َحدَّ ثـََنا َسَلَمةَ  ْبنُ  َمحَّادُ  َحدَّ  َأنَّ  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  اْلبُـَناِينُّ  ثَاِبتٌ  َحدَّ
 َعَلَقةً  ِمْنهُ  فَاْسَتْخَرجَ  اْلَقْلبَ  فَاْسَتْخَرجَ  قـَْلِبهِ  َعنْ  َفَشقَّ  َفَصَرَعهُ  فََأَخَذهُ  اْلِغْلَمانِ  َمعَ  يـَْلَعبُ  َوُهوَ  ◌ُ  ِجْربِيل أَتَاهُ   اللَّهِ  َرُسولَ 
 أُمِّهِ  ِإَىل  َيْسَعْونَ  اْلِغْلَمانُ  َوَجاءَ  َمَكانِهِ  ِيف  َأَعاَدهُ  مثَُّ  َألََمهُ  مثَُّ  َزْمَزمَ  ِمبَاءِ  َذَهبٍ  ِمنْ  َطْستٍ  ِيف  َغَسَلهُ  مثَُّ  ِمْنكَ  الشَّْيطَانِ  َحظُّ  َهَذا فـََقالَ 
َرهُ  يـَْعِين    .َصْدرِهِ  ِيف  اْلِمْخَيطِ  َذِلكَ  أَثـَرَ  َأْرِئي ُكْنتُ  َوَقدْ : سٌ أَنَ  قَالَ  اللَّْونِ  ُمْنَتِقعُ  َوُهوَ  فَاْستَـْقبَـُلوهُ  قُِتلَ  َقدْ  ُحمَمًَّدا ِإنَّ  فـََقاُلوا ِظئـْ
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  الرد على الشبھة •

  
ه في ه وغسلِ قلبِ  بإخراجِ    حيث قام جبريلُ   نا ما الھدف من تلك العملية الجراحية لنبيِّ ھم إن قولَ  :أوالً 
  ..... نا لنبيِّ  مھِ تنم عن كرھِ  مجرد سخرية ا؟ ھذ....من ذھبٍ  تسطٍ 
ما ما ؛  أو قديسِ ،   المسيح من رسلِ  أو رسولٍ ، المقدس  الكتابِ  من أنبياءِ  و جاء ھذا الخبر عن نبيٍّ لف

   ....اعترضوا وسخروا 
  ذلك ؟   فعلِ  عاجز عن ھل هللاُ :  ھوه الذي يطرح نفسَ  والسؤالُ 
 تخص قدرة هللاِ  ألنھا ؛ الً قال تناقض ع :أعني ، إيمانيةھذه مسألة ف -   بفضل هللا - ةال شبھ اإذً ؛ال: الجواب
  ، ه إعجازِ و...  

درك ما يُ  فينصيب الشيطان وھي نزع ،  اصطفاءه له بصورة مادية  هرى نبيَّ يُ  أن أرادَ   هللاَ إن  ثم 
 ھذهن إثم ،  ينساه لمو ،   هللاِ  رسولُ  رآهعظيم  أمرالقلب و تنقيته  فإخراج ه الشريف قلبِ من  إمساكه

   قدر على تحملهأ كان الوحيُّ جاءه  إذاحتى ؛ نبوته لدليالً  ه لنبيِّ    هللاُ  ھاجعل رھاصاتإ
جاء ليجعله  الذيو قدسية البيت الحرام  ، تدعم قدسية رسالته  عام ميالده في ھاثوحد؛ حادثة الفيل  :فمثالً 
  .لعالمينلقبلة 

من  الشيطانلنصيب  ماديتجسيد فيھا  ،معجزة ربانية يھ) شق الصدر (ھذه الحادثة العجيبة ف  وعليه 
وھذا يقوى ،  رآھاو   هالمضغة الشيطانية من قلبِ  أخرجتلم يعد له فيه نصيب بعدما ف ، هللاِ  رسولِ 
  . ...أخرى من جھةٍ  هللا  ظھر قدرةِ تُ و ،  من جھةٍ  إيمانه

  
 مسألةوھي ،   محمدٍ  هللاِ  على نبيِّ  أنه مجرد سخرية تُ نبيّ  )خرافة حادثة شق الصدر( :قولھمإن  : اثانيً 

   والم نسخر منھم كما سخرف ،قادرون على السخرية كما سخروا  إننا؛  يؤمن بھا المسلمون  إيمانية
خرافة خروج   :مثل، المقدس  فات التي يذكرھا الكتابُ االخر بعضِ  عنا نلو تخبرون:  فنقول لھم مثالً 
ھيرودس قتل جميع  أنو خرافة  ،  خ ينفى ھذه الخرافةالتاريوو انشقاق الھيكل  من القبور ، نأجساد القديسي

أثناء وجود يسوع على  اتثالث ساعمدة  كلھا األرضظالم  وخرافة ،بيت لحم وقت ميالد المسيح أطفال
فھذه قصة خرافية ال  من الذھب أخيهتمثال لبواسير إنسان يصنع كل  ؛وخرافة البواسير الذھب الصليب،

 /4عدد6سفر صموئيل األول (في ا كتاب المقدس و أحيلكم لقرأتھا جيدً الكرت في ا ذُ لماذ مأعل ،فالفائدة منھا 
   . )12 /6اإلصحاح الخامس عدد ( وفي ) 5

  :ھي فقط بتفصيلٍ  واحدةٍ  خرافةٍ  مما سبق بذكرِ أكتفي 
ِظيٍم، فََصَرَخ يَُسوُع أَْيًضا بَِصْوٍت عَ 50عدد 27إصحاح  إنجيل متى قصة خروج أجساد القديسين في خرافة

وحَ  ُخوُر . َوإَِذا ِحَجاُب اْلھَْيَكِل قَِد اْنَشقَّ إِلَى اْثنَْيِن، ِمْن فَْوُق إِلَى أَْسفَلُ 51 .َوأَْسلََم الرُّ َواألَْرُض تََزْلَزلَْت، َوالصُّ
اقِِدينَ 52تََشقَّقَْت،  يِسيَن الرَّ َوَخَرُجوا ِمَن اْلقُبُوِر بَْعَد قِيَاَمتِِه، َوَدَخلُوا 53 َواْلقُبُوُر تَفَتََّحْت، َوقَاَم َكثِيٌر ِمْن أَْجَساِد اْلقِدِّ

َسةَ، َوظَھَُروا لَِكثِيِرينَ   .اْلَمِدينَةَ اْلُمقَدَّ
والصخور تشققت ، والقبور تفتحت  ،األرض تزلزلت ؛كما زعموا عندما أسلم الروح  أن يسوعَ  لمالحظا

، المقدسة  ودخلوا المدينةَ ، ه بعد قيامتِ  ن القبورِ القديسين الراقدين ، وخرجوا م من أجسادِ  كثيرُ الوقام 
  .تاريخيٍّ  وال في أي مرجعٍ  ، األناجيل لم يرد له ذكر في بقيةِ  ھذا الحدثَ مع العلم أن . وظھروا لكثيرين
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فھم ، وال نريد ذلك ،  على السخريةِ  اأيضً ننا قادرون إ :للمعترضين ھو همن عرض ما ذكرتُ  والشاھد 
أن القديسين األموات خرجوا نكرون  يوال ،   وغسله   النَّبِيِّ  قلبَ  أخرجَ   ن جبريلَ نكرون علينا أي

  !؟الصخورِ  بعد تتفتتِ  األرضِ  ھم من باطنِ بأجسادِ 
  
 

  ! هيحبَ  و الجبلُ  جبلَ  يحبُ  نبيُّ                                            
  

  !! حبه يُ  ؟ واألعجب أن الجبلَ  اادً جم الجبلُ  ؟ أليس  الً جب اإلسالمِ  رسولُ  كيف يحبُ 
  :اآلتي وتعلقوا بما جاء في، ھكذا قالوا 

برقم )   النَِّيبِّ  َعنْ  ُمحَْيدٍ  َأِيب  َعنْ  َسْهلٍ  ْبنُ  َعبَّاسُ  قَاَلهُ  َوحنُِبُّهُ  حيُِبـَُّنا ُأُحدٌ  (بَاب )اْلَمَغاِزي( ِكَتاب البخاري صحيحِ  -1 
َثِين   3774 َتاَدةَ  َعنْ  َخاِلدٍ  ْبنِ  قـُرَّةَ  َعنْ  َأِيب  َأْخبَـَرِين  قَالَ  يٍّ َعلِ  ْبنُ  َنْصرُ  َحدَّ  حيُِبـَُّنا َجَبلٌ  َهَذا:"  قَالَ    النَِّيبَّ  أََنًسا َأنَّ  مسَِْعتُ  قـَ

  . " َوحنُِبُّهُ 
ثـََنا 2675 برقم ) اْلَغْزوِ  ِيف  اخلِْْدَمةِ  َفْضلِ ( بَاب) َوالسَِّريِ  اجلَِْهادِ ( ِكَتاب البخاري أيًضا صحيحِ  -2  َعْبدِ  ْبنُ  اْلَعزِيزِ  َعْبدُ  َحدَّ

ثـََنا اللَّهِ   َمعَ  يـَُقوُل َخَرْجتُ    َماِلكٍ  ْبنَ  أََنسَ  مسَِعَ  أَنَّهُ  َحْنَطبٍ  ْبنِ  اْلُمطَِّلبِ  َمْوَىل  َعْمٍرو َأِيب  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ
 اْلَمِديَنةِ  ِإَىل  بَِيِدهِ  َأَشارَ  مثَُّ "  َوحنُِبُّهُ  حيُِبـَُّنا َجَبلٌ  َهَذا : "قَالَ  ُأُحدٌ  َلهُ  َوَبَدا رَاِجًعا  النَِّيبُّ  َقِدمَ  فـََلمَّا ُمهُ َأْخدُ  َخْيبَـرَ  ِإَىل   اللَّهِ  َرُسولِ 

َها بـَْنيَ  َما ُأَحرِّمُ  ِإينِّ  اللَُّهمَّ :"  قَالَ  نَا َصاِعَنا ِيف  لََنا بَاِركْ  اللَُّهمَّ  َمكَّةَ  ِإبـَْراِهيمَ  َكَتْحِرميِ  َالبـَتَـيـْ   . " َوُمدِّ
  

 الرد على الشبھة •
  

واألعجب أن : قوليالذي  ھممن سؤالِ  الثاني الشقِ عندھم  في  اإلشكاليةَ أن   لدي إن من الواضح :  أوالً 
  !!  حبه يُ  الجبلَ 

نبع الماء من  و، يديه  الطعام سبح بين ، والحيوان و، و الحجر  ،و الشجر ، الجبل أحبه  النبيَّ إن :  قلتُ  
  :  جاء ذلك في عدة أدلة منھا .....بين أصابعه

؛ اإلرھاصات  فيوھذا يدخل ، مكة  فييعرفه  كان يسلم عليه قبل النبوةِ  خبر عن حجرٍ أ  النبيَّ ن إ -1
 ُيَسلِّمُ  َكانَ  ِمبَكَّةَ  َحَجًرا َألَْعِرفُ  ِإينِّ  : " اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ   َمسَُرةَ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  4222 ففي صحيح مسلم برقم

  ." اْآلنَ  َألَْعرِفُهُ  ِإينِّ  أُبـَْعثَ  َأنْ  قـَْبلَ  َعَليَّ 
 ؛ وشاھدوا الماء ينبع من بين أصابعه ،   بين يديه الطعامِ  ھم تسبيحَ بأذنِ  واسمع الصحابةِ  إن -2

 َمعَ  ُكنَّا َختِْويًفا تـَُعدُّونـََها َوَأنـُْتمْ  بـَرََكةً  اْآليَاتِ  نـَُعدُّ  ُكنَّا  :قَالَ   بن مسعود اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ   3314 ففي صحيح البخاري برقم
نَاءِ  ِيف  َيَدهُ  فََأْدَخلَ  َقِليلٌ  َماءٌ  ِفيهِ  بِِإنَاءٍ  َفَجاُءوا َماءٍ  ِمنْ  َفْضَلةً  اْطُلُبوا :فـََقالَ  اْلَماءُ  فـََقلَّ  َسَفرٍ  ِيف   اللَّهِ  َرُسولِ   َحيَّ  :قَالَ  مثَُّ  اْإلِ
 َوُهوَ  الطََّعامِ  َتْسِبيحَ  َنْسَمعُ  ُكنَّا َوَلَقدْ اللَّهِ  َرُسولِ  َأَصاِبعِ  بـَْنيِ  ِمنْ  يـَْنُبعُ  اْلَماءَ  رَأَْيتُ  فـََلَقدْ  اللَّهِ  ِمنْ  َواْلبَـرََكةُ  اْلُمَباَركِ  الطَُّهورِ  َعَلى
  يـُؤَْكلُ 
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- اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ   3319ح البخاري برقم وذلك في صحي،   ىوبك  حن إليه من النخلِ  جزعً إن  -3
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ   َأَال  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :رَُجلٌ  َأوْ  اْألَْنَصارِ  ِمنْ  اْمَرَأةٌ  فـََقاَلتْ  َخنَْلةٍ  َأوْ  َشَجَرةٍ  ِإَىل  اْجلُُمَعةِ  يـَْومَ  يـَُقومُ  َكانَ  النَِّيبَّ  َأنَّ  - َعنـْ
 نـََزلَ  مثَُّ  الصَِّيبِّ  ِصَياحَ  النَّْخَلةُ  َفَصاَحتْ  اْلِمْنَربِ  ِإَىل  ُدِفعَ  اْجلُُمَعةِ  يـَْومَ  َكانَ  فـََلمَّا ِمْنبَـًرا َلهُ  َفَجَعُلوا"  ِشْئُتمْ  ِإنْ :"  قَالَ  بَـًراِمنْ  َلكَ  َجنَْعلُ 
  ." ِعْنَدَها الذِّْكرِ  ِمنْ  َتْسَمعُ  َكاَنتْ  َما َعَلى تـَْبِكي َكاَنتْ " :  قَالَ  ُيَسكَّنُ  الَِّذي الصَِّيبِّ  أَِننيَ  تَِئنُّ  ِإلَْيهِ  َفَضمَّهُ   النَِّيبُّ 

 ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ   2186أبي داود برقم  في سننِ ، وذلك  صاحبه سوء معاملةِ   لنبيِّ ل شكا الً جم إن -4
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ -َجْعَفٍر   وََكانَ  النَّاسِ  ِمنْ  َأَحًدا ِبهِ  ُأَحدِّثُ  َال  َحِديثًا ِإَيلَّ  فََأَسرَّ  يـَْومٍ  َذاتَ  هُ َخْلفَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َأْرَدَفِين  :قَالَ  -َعنـْ
  النَِّيبَّ  ىرَأَ  فـََلمَّا َمجَلٌ  فَِإَذا اْألَْنَصارِ  ِمنْ  ِلَرُجلٍ  َحاِئطًا َفَدَخلَ  :قَالَ  َخنْلٍ  َحاِئشَ  َأوْ  َهَدفًا ِحلَاَجِتهِ   اللَّهِ  َرُسولُ  ِبهِ  اْسَتتَـرَ  َما َأَحبُّ 
  ََّناهُ  َوَذرََفتْ  َحن  ِمنْ  فـًَىت  َفَجاءَ "  اْجلََملُ  َهَذا ِلَمنْ  اْجلََملِ  َهَذا َربُّ  َمنْ : "  فـََقالَ  َفَسَكتَ  ِذفْـَراهُ  َفَمَسحَ   النَِّيبُّ  فَأَتَاهُ  َعيـْ

 جتُِيُعهُ  أَنَّكَ  ِإَيلَّ  َشَكا فَِإنَّهُ  ِإيَّاَها اللَّهُ  َملََّككَ  الَِّيت  اْلَبِهيَمةِ  َهِذهِ  ِيف  للَّهَ ا تـَتَِّقي َأَفَال : "  فـََقالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  يَا ِيل :  فـََقالَ  اْألَْنَصارِ 
  .2549 يف صحيح سنن أيب داود برقم صححه األلباينُّ . "  َوُتْدئُِبهُ 

  
  .......ات فقطالذين يثيرون الشبھ اليوم شككينالممن على ذلك إال ا اعتراضً  إنني لم أر 

تكلم ليرد ؛ ه لغبائِ   وبخهلي نبيًّ كلم  حمارٌ  ؛المقدس  ھم بما جاء في الكتابِ أذكرُ على ما أسلفته ُ اعترضوالو 
،  إِنَّ اْلِحَمارَ  16 عدد2 إصحاحبطرس الثانية  رسالةِ  في وذلك،  النبيِّ  حماقةَ  األَْبَكَم نَطََق بَِصْوٍت بََشِريٍّ

  !! النَّبِيِّ  فََوَضَع َحّداً لَِحَماقَِة َذلِكَ 
  
  وھو من الجمادات ؟ النبيَّ  الجبلُ  كيف يحبُ : إن قيل: يًاثان
 سخر لسليمانَ  هللاَ  أنمسخرون ونحن نؤمن  ألنھم؛  أحبوهو  النَّبِيِّ  كالمَ وا فھمن الجمادات وغيرھا  إ :◌ُ قلت

   ...يثھا للنمل حد سمع من نملةٍ و،  والجان ، الھدھدَ  -عليه السالم - كلمو ، ريحال -عليه السالم -
  .-عليه السالم  - لَهُ  أالنهوالحديد ، والطير  يسبحن معه الجبالَ  - عليه السالم -  وسخر لداودَ 

 أنخبرنا ألما  ألن هللا ؛ و يحبُ  كيف يشعرُ  ال نفقهُ ولكن  ،النبيَّ  يحبُ  حدٍ أُ   فنحن نؤمن أن جبلَ  وعليه 
   :؛ قال أخبرنا أننا ال نفقه تسبيحھم  هو يسبحون، يسجدون له، والشجر ، و الحجر ، الطيرو ، الجبال 

ْبُع َواألَْرُض َوَمن فِيِھنَّ َوإِن مِّن َشْيٍء إاِلَّ يَُسبُِّح بَِحْمَدِه َولَـِكن الَّ  َماَواُت السَّ تَْفقَھُوَن تَْسبِيَحھُْم إِنَّهُ تَُسبُِّح لَهُ السَّ
 ).44اإلسراء(  َكاَن َحلِيماً َغفُوراً 

تسبيحھم أو تبصرون  نولكن ال تسمعو :لم يقل سبحانه  َولَـِكن الَّ تَْفقَھُوَن تَْسبِيَحھُمْ   :  هقولمن   نالحظ
 ، ھابِّ رلعبودية الكائنات  يةنعرف كيف أو،و المعرفة فنحن ال ندرك  اإلدراك بمعنى ن الفقهَ أل ؛ تسبيحھم

  ) .74البقرة(    هللاَّ  َخْشيَة ِمنْ  يَْھبِط لََما ِمْنھَا َوإِنَّ  :  عن األحجارِ   قَالَ  َكَما  هللاِ  وكيف تشعر بأنبياءِ 
  .ال مجال لالعتراض عليھا فھذه مسألة إيمانية بحتة عليهو
  
ً ثالث  الجبلُ  جبل ؟ أليس اإلسالمِ  رسولُ  كيف يحبُ :  الذي يقول ھممن سؤالِ  األول الشقِ إلجابة على إن ا  :ا

  :يتضح من وجھين ٍ◌  برٍد  بسيط تكون ؟ اجمادً 
  ھذا الحديث ؟  متى قال النبيُّ : ھو بسؤالٍ  يتضح :  األولالوجه  
  . وإشرافه على المدينة، تبوك  من غزوةِ   هرجوعِ  عندقاله   إن النبيَّ  :الجواب 
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حيث كانت الھزيمة للمسلمين عند ؛  هأصحابِ  أن يكسر التشاؤم في صدورِ   أراد النبيُّ  :قلت في نفسي
 ىإل هألصحابِ  يشير  واتفبعد مرور السن ، ه أمرَ  لما خالف الرماةُ وذلك  ، حدٍ أُ  جبل في غزوةِ ال ذلك

  .منه هكي ال يتشاءم أصحابُ "  َوحنُِبُّهُ  حيُِبـَُّنا َجَبلٌ  َهَذا ":ويقول الجبلِ 
ن أن يبيَّ   فأراد محمدٌ  ،الجبل ذلكأحد فيتشاءم من  ويقرأ عن غزوةِ  ھم أو قال ذلك لمن يأتي من بعدِ  

ما ف،  ھا المخالفة ، وال تشاؤم في اإلسالمِ والھزيمة سببُ ، وحده   من عند هللاِ  صرَ جمعاء أن النّ  للبشريةِ 
 النبيَّ  يحبُ  مع ما بيناه من أن الجبلَ  ،  وما رفع إال بتوبة إلى هللاِ ، نزل بالء في أغلب األحوال إال بذنب 

  ِوال مانع من ذلك ،دون أن نفقه كيف   على الحقيقة .  
  ..للجبل وھو جماد ال إشكال فيه أن يكون على الحقيقة  النَّبِيِّ  حبَ  أن : الثانيالوجه  
... وبحارٍ  به مناظر جميلة كأشجارٍ ،  في بيته على الحائط معلق ) بروازً (يسعد لما يري  اتجد إنسانً  فمثالً  

  .. سعد برؤيته في حين أنه جمادأا وني أحبه جدً إ :ويقول
  .ا وھكذاا جمً حبً  أن أرى القمرَ  ني أحبُ إ :ويقول، يسعد برؤيته  القمرَ  يشاھد أو شخصٌ  

 أن فأمره  مضطربًا البحرُ كان  لما، وذلك وھو جماد  البحرَ  خاطبَ  أن يسوعَ تذكر  إن األناجيلَ :    اثالثً 
ا َدَخَل السَّ 23عدد  8نجيل متى إصحاح إذلك في  جاء ....يسكن فسكن َوإَِذا اْضِطَراٌب 24. فِينَةَ تَبَِعهُ تاَلَِميُذهُ َولَمَّ

فِينَةَ، َوَكاَن ھَُو نَائًِما َم تاَلَِميُذهُ َوأَْيقَظُوهُ قَائِلِينَ 25. َعِظيٌم قَْد َحَدَث فِي اْلبَْحِر َحتَّى َغطَِّت األَْمَواُج السَّ يَا «:فَتَقَدَّ
نَا فَإِنَّنَا نَْھلِكُ  يَاَح َواْلبَْحَر، فََصاَر » َما بَالُُكْم َخائِفِيَن يَا قَلِيلِي اإِليَماِن؟«:لَھُمْ  فَقَالَ 26» !َسيُِّد، نَجِّ ثُمَّ قَاَم َواْنتَھََر الرِّ

َب النَّاُس قَائِلِينَ 27. ھُُدو َعِظيمٌ  يَاَح َواْلبَْحَر َجِميًعا تُِطيُعهُ «:فَتََعجَّ   .»!أَيُّ إِْنَساٍن ھَذا؟ فَإِنَّ الرِّ
  :ئلة ھيعدة أس وأتساءل

  !أنه جماد ؟ ويطيعه مع العلمَ ، يسوع  يفھم كالمَ  ھل كان البحرُ  -1
  ! أو كان يحبه ؟ ، بعد ذلك البحر ھل أحب يسوع -2 
صحيح البخاري برقم  من خرٍ آ أحد في موضعٍ  لما خاطب جبلَ    النَّبِيِّ كالم  تشبه  ت تلك النصوص أليس -3

َا ُأُحدُ  اثـُْبتْ  :"فـََقالَ  ِِمْ  فـََرَجفَ  َوُعْثَمانُ  َوُعَمرُ  َبْكرٍ  َوأَبُو ُأُحًدا َصِعدَ   لنَِّيبَّ ا َأنَّ   َماِلكٍ  ْبنَ  أََنسَ عن  3399  َعَلْيكَ  فَِإمنَّ
   !؟ ". َوَشِهيَدانِ  َوِصدِّيقٌ  َنِيبٌّ 

                                                  
    !أمرد شاب  هللاُ  :لنبٌي يقو                                    

     
سوف  ترواياعلى ذلك بعدة  واستدلوا، أمرد  شابٌ أنه  هعن ربِّ   اإلسالم قال رسولُ لقد  :نيستھزئم واقال

  . - ن شاء هللاُ إ -ا أذكرھا الحقً 
  

  الرد على الشبھة •
  

ن أ ايومً   لم يقل النبيُّ ف؛   النَّبِيِّ على ومكذوبة ، باطلة  تروايا التي يستدلون بھا تِ الروايا إن : أوالً 
  ..ة له حيل الالذي  ھو أألمردوالشاب  ؛أمرد شابُ  هللاَ 
   :كما يلي  أجالءٍ  علماءٍ  بالوضع من كم عليھاحُ  التي تتعلق بھذا األمر الروايات 
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 يوم ريب رأيت"   1409كشف الخفاء الجزء األول برقم  هجاء في كتاب - رحمه هللاُ  - العجلونيالشيخ  -1
 " حديث :السبكي وقال ، الدالئل يف له أصل ال موضوع :القاري قال ".الناس أمام صوف جبة عليه أورق مجل على رالنف
  ـأھ.  اهللاِ  رسولِ  على مفرتى موضوع وهو ، املتصوفة بعض ألسنة على دائر هو"  أمرد شاب صورة يف ريب رأيت

 الطفيل أم عن ) 254ص/  2ج(  )املنام  يف النيب آهر  فيما( باب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد جاء في كتابِ  -2
 من نعالن عليه خضر يف موفر شاب صورة يف املنام يف ريب رأيت :"يقول  اهللا رسول مسعت :قالت كعب بن أيب امرأة
 صارياألن حزم بن عامر بن عمارة ألن ، منكرٌ  حديثٌ  إنه :حبان ابن وقال الطرباين، رواه. " ذهب من فراش وجه على ذهب
  . الثقات يف عمارة ترمجة يف ذكره طفيل أم من يسمع مل
  

َماَواِت َواأْلَْرِض َجَعَل َلُكم  : قال ؛  شيءه ليس كمثلِ  هللاَ  أنبالمسلمين يعتقدون إن : اثانيً  َفاِطُر السَّ
ْن أَنفُِسُكْم أَْزَواجاً َوِمَن اأْلَْنَعاِم أَْزَواجاً َيْذَرُؤُكْم ِفيِه َلْيَس كَ  ِميُع الَبِصيرُ مِّ ) 11 لشورىا( ِمْثلِِه َشْيٌء َوُھَو السَّ

 .  
ال يف ذاته وال يف أمسائه وال يف صفاته وال يف ,  وال مياثله شيء من خملوقاته ليس يشبهه  :الميسر جاء في التفسيرِ 

ا امل, وصفاتِه صفات كمال وعظمة, ؛ ألن أمساءه كلَّها حسىن أفعاله خلوقات العظيمة من غري مشارك، وأفعاَله تعاىل أوجد 
   ـأھ .وسيجازيهم على ذلك, ال خيفى عليه ِمن أعمال خلقه وأقواهلم شيء, وهو السميع البصري

 ُ أحد أعلم  ألنه ال؛   رسوله ه أولنفسِ  ھوه ما أثبتَ   ِ  ثبتُ ننحن ، فذلك  بخالفِ  فكل ما خطر ببالك فا
 ِ ِ ،  من هللاِ  با وھناك صفات ال نثبتھا وال ننفيھا لم ،   هللاِ  من رسولِ  من البشرِ  وال أحد أعلم با
   . ه وال رسولهعن نفسِ    نابھا ربُّ  نايخبر

   ...مردٍ أ ليس بشابٍ  أن هللاَ  :العالمين  فيكون الجواب وفيه أھانه لربِّ  موضوعُ  لما كان الحديثُ ف عليهو  
قال رسول  :قال عباسٍ  عن ابنِ   469 برقم - رحمه هللاُ  - أللبانيِّ  الجنةِ  ظاللِ  في  صحيحِ ال الحديثِ جاء في  بل
  . " يف أحسن صورة رأيت ريب   :" اهللا

  .  "ا نورً  رأيتُ  ":  قال  262 برقم ◌ِ مسلم أخرى في صحيحِ  روايةٌ  ◌َ الرواية توضحُ 
 هل رأيتَ  اهللاِ  يا رسولَ : قال أبا ذر  أن والدليل على ذلك؛ ه على ھيئته الحقيقية لم ير ربَّ   فمحمدٌ  وبالتالي

ُ  َرِضيَ  -  وبه قالت عائشةُ ،  261 رواه مسلم برقم".نور أىن أراه ؟  ": ربك ؟ قال  ھو  ھذاغيرھما فو - َعْنھَا هللاَّ
  ..... ينبغي التمسك به الذي األصل

ِ ھو  دمرھل الشاب األ: وعليه أتساءل    ھذا ھو !!؟وھل ھو نور ،   أحسن صورة 
  

 ھمولكن  ناموضوع على نبيِّ  ؛نعترف به  ال ضحكون على حديثٍ يو ، ستھزئوني المعترضينإن  :اثالثً 
طفل ثم ، رضيع   من األيامِ  كان في يومٍ ھم إيمانِ  م يسوع بحسبِ ھأن ربَّ  وال يعترضون على  ستھزئونيال 
  ...!!ثم شاب أمرد ، 
  !؟.... اأمردً  اا شابً ھم يسوع يومً ألم يكن ربُّ : وأتساءل 
 ال نعترف بالحديثِ  إننا ...وليس عندنا  ھم، ومحل الشبھة عندھم، لماذا السخرية  اإًذ◌ً  ؛ ىلب:  لجوابا

    !! ھمعلى ربِّ  ولكنھم ھم الذين يعترفون بذلك -  بفضل هللاِ  -كما تقدم معنا 
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 بأنه دسِ المق في الكتابِ  م موصوفٌ ھعلى أن ربَّ ،وال يعترضون تستھزئون ي أنھم ال من ذلك واألعجب
ه في يضع رأسَ  :أي؛  و ينتحب كالنعام،  آوى كبناتِ و يعول ، ا عريانا و يمشى حافيً ، يولول  و،  ينوح

 لَِھَذا أَُنوُح َوأَُوْلِوُل َوأَْمِشي َحافِياً ُعْرَياناً، : هعن نفسِ  يقول الربُّ  ] 8 / 1[ سفر ميخا  ذلك في جاء! الترابِ 
َعامَوأُْعِوُل َكَبَناِت آَوى، َوأَ    ! قال تعلي . ْنَتِحُب َكالنَّ

  
  

  !نبيٌّ يقول عنه ربه أنه ينزل من عرشه كل ليلة إلى األرض                           
  
  

ى األرضِ  ه الذي في السماءِ ليلٍة من عرشِ  نه ينزل كلّ أاإلسالم يقول عن ربِّه  نبيُّ :قالوا  ليسأل عن حال  إل
دون أن هللاَ ...أو إلى السماء الدنيا إلى األرضِ  من السماءِ  كيف ينزلُ ... المؤمنين  في السماءِ  والمسلمون يعتق

   !؟...كيف ذلك يا مسلمون...
  -َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ - ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   1077 وتعلقوا على ذلك بما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري برقم

لَـةٍ  ُكلَّ  َوتـََعاَىل  تـََباَركَ  ارَبـُّنَ  يـَْنِزلُ :"  قَالَ  اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َيا السَّـَماءِ  ِإَىل  لَيـْ نـْ َقـى ِحـنيَ  الـدُّ  يَـْدُعوِين  َمـنْ  :يـَُقـولُ  اْآلِخـرُ  اللَّْيـلِ  ثـُلُـثُ  يـَبـْ
  ".  َلهُ  فََأْغِفرَ  َيْستَـْغِفُرِين  َمنْ  فَُأْعِطَيهُ  َيْسأَُلِين  َمنْ  َلهُ  فََأْسَتِجيبَ 

  
  الرد على الشبھة

  
ا بحذرٍ  -المسلمين–ونحن  ِ   الصفاتِ  من أحاديثِ  يثَ إن ھذا الحد:أوالً  ق شديدٍ  نتعامل معھ ا تتعل ؛ ألنھ

  :منھا تدلل على ذلك أدلةٌ ...العالمين  بربِّ 
هِ  لَكَ  لَْيسَ  َما تَْقفُ  َواَل : قوله -1 مٌ  بِ ْمعَ  إِنَّ  ِعْل رَ  السَّ َؤادَ  َواْلبََص لُّ  َواْلفُ كَ  ُك انَ  أُولَئِ هُ  َك ئُواًل  َعْن   )36( َمْس
  )اإلسراء(
مَ  إِنََّما قُلْ  : قوله -2 ا اْلفََواِحشَ  َربِّيَ  َحرَّ رَ  َم ا ظَھَ ا ِمْنھَ نَ  َوَم مَ  بَطَ ْث يَ  َواإْلِ رِ  َواْلبَْغ قِّ  بَِغْي ِرُكوا َوأَنْ  اْلَح  تُْش

 ِ َّ لْ  لَمْ  َما بِا ِ  َعلَى تَقُولُوا َوأَنْ  ُسْلطَانًا بِهِ  يُنَزِّ   )األعراف(  )33( ُمونَ تَْعلَ  اَل  َما هللاَّ
ميَـان : ٍ◌ لصحيِح مسلم في شرِحه –رحمه هللاُ  -قال النوويُّ  -3 ُهَو ِمْن َأَحاِديث الصَِّفات ، َوَقْد َسَبَق ِيف ِكتَـاب اْإلِ

نـُْؤِمن بِأَنـََّهـا َحـقٌّ ، َوَأنَّ ظَاِهرَهـا غَـْري ُمـَراد ، : بـََياُن ُحْكمَها َواِضًحا َوَمْبُسوطًا ، َوَأنَّ ِمْن اْلُعَلَماء َمْن ُميِْسك َعْن تَْأِويلَها ، َويـَُقول 
َا ، َوَهـَذا َمـْذَهب ُمجُْهـور السَّـَلف ، َوُهـَو َأْحـَوط َوَأْسـَلم  َوالثـَّاِين أَنـََّهـا تـُتَـَأوَّل َعلَـى َحَسـب َمـا يَِليـق بِتَـْنزِيـِه اللَّـه . َوَهلَا َمْعَىن يَِليق ِ

  أھـ .َكِمْثِلِه َشْيءتـََعاَىل ، َوأَنَُّه لَْيَس  
  

أو  ،،دون تعطيلٍ  نُسبت إليه على الحقيقةِ  إن الصفةَ إذا نُسبت إلى هللاِ :إذن من خالل ما سبق يتضح لنا
لنزول ا  هللا فمن صفاتِ ....  إال إذا ُدعينا لذلك مع إثبات الصفة  أو تأويل ،أو تكيف ،أو تمثيل،تشبيه 

َلةٍ  ُكلَّ  َوتـََعاَىل  َباَركَ تَـ  رَبـَُّنا يـَْنِزلُ  :"ه لقولِ  َيا السََّماءِ  ِإَىل  لَيـْ نـْ َقى ِحنيَ  الدُّ   ...".اْآلِخرُ  اللَّْيلِ  ثـُُلثُ  يـَبـْ
   ....كما ھي وال نعلم كيف ،ولكن نؤمن بذلك تمرُ  كيفية النزول ،فإن ھذه الصفةَ  مونحن ال نعل

في السماء وھي وبضوئھا ، وحرارتھا ، ابإشاعتھ تنزل إلى األرضِ   هللا من مخلوقاتِ  الشمس مخلوقةٌ ف
  !؟ ...،و المثل األعلى ،فإذا كان ذلك يحدث مع خلقه ،فھل يصعب ذلك على ربِّ العالمين
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اإلسالم يقول عن ربِّه انه ينزل كلِّ ليلٍة من عرشه الذي في  نبيُّ : إن سؤال المعترضين الذي يقول: ثانيًا

،والمسلمون يعتقدون أن  إلى األرضِ  كيف ينزل من السماءِ ... منينالمؤ ليسأل عن حالِ  إلى األرضِ  السماءِ 
  :جوابه بسيط جًدا يكون من وجھين؟ ...كيف ذلك يا مسلمون...هللا في السماء 
،وفي بمعنى على أي على  في السماءِ  إن المسلمين يعتقدون أن هللا:أنھم أصابوا لما قالوا : الوجه األول

  :دليل ذلك اآلتي ....كل مكان بذاته ، وليس في السماء فوق العرش
 أَنْ  السََّماءِ  فِي َمنْ  أَِمْنتُمْ  أَمْ ) 16( تَُمورُ  ِھيَ  فَإَِذا اأْلَْرضَ  بُِكمُ  يَْخِسفَ  أَنْ  السََّماءِ  فِي َمنْ  أَأَِمْنتُمْ : قوله-1

  )الملك(  )17( نَِذيرِ  َكْيفَ  فََستَْعلَُمونَ  َحاِصبًا َعلَْيُكمْ  يُْرِسلَ 
 أَنْ  السََّماءِ  فِي َمنْ  أَِمْنتُمْ  أَمْ ) 16( تَُمورُ  ِھيَ  فَإَِذا اأْلَْرضَ  بُِكمُ  يَْخِسفَ  أَنْ  السََّماءِ  فِي َمنْ  أَأَِمْنتُمْ  : هقول-2

 )الملك(  )18( نَِكيرِ  انَ كَ  فََكْيفَ  قَْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َولَقَدْ ) 17( نَِذيرِ  َكْيفَ  فََستَْعلَُمونَ  َحاِصبًا َعلَْيُكمْ  يُْرِسلَ 
الِحُ  َواْلَعَملُ  الطَّيِّبُ  اْلَكلِمُ  يَْصَعدُ  إِلَْيهِ  : قوله-3  )فاطر(  )10( يَْرفَُعهُ  الصَّ
 )األعلى ()1( اأْلَْعلَى َربِّكَ  اْسمَ  َسبِّحِ  : قوله-4
  )النحل(  )50( ونَ يُْؤَمرُ  َما َويَْفَعلُونَ  فَْوقِِھمْ  ِمنْ  َربَّھُمْ  يََخافُونَ  : قوله-5
ْحَمنُ  : قوله -6  )طه(  )5( اْستََوى اْلَعْرشِ  َعلَى الرَّ
َنابَـ : قَالَ  السَُّلِميِّ  اْحلََكمِ  ْبنِ  ُمَعاِويَةَ  َعنْ  836برقم  صحيح مسلم-7  اْلَقْومِ  ِمنْ  رَُجلٌ  َعَطسَ  ِإذْ   اللَّهِ  َرُسولِ  َمعَ  ُأَصلِّي أَنَا يـْ

 َأْفَخاِذِهمْ  َعَلى بِأَْيِديِهمْ  َيْضرِبُونَ  َفَجَعُلوا ِإَيلَّ  تـَْنظُُرونَ  َشْأُنُكمْ  َما أُمَِّياهْ  ُثْكلَ  َوا فـَُقْلتُ  بِأَْبَصارِِهمْ  اْلَقْومُ  فـََرَماِين  هُ اللَّ  يـَْرَمحُكَ  فـَُقْلتُ 
تُـُهمْ  فـََلمَّا ُتوَنِين  رَأَيـْ َلهُ  ُمَعلًِّما رَأَْيتُ  َما َوأُمِّي ُهوَ  َأِيب فَبِ  اللَّهِ  َرُسولُ  َصلَّى فـََلمَّا َسَكتُّ  َلِكينِّ  ُيَصمِّ  ِمْنهُ  تـَْعِليًما َأْحَسنَ  بـَْعَدهُ  َوَال  قـَبـْ

َا النَّاسِ  َكَالمِ  ِمنْ  َشْيءٌ  ِفيَها َيْصُلحُ  َال  الصََّالةَ  َهِذهِ  ِإنَّ  قَالَ  َشَتَمِين  َوَال  َضَرَبِين  َوَال  َكَهَرِين  َما فـََواللَّهِ   َوالتَّْكِبريُ  حُ التَّْسِبي ُهوَ  ِإمنَّ
ْسَالمِ  اللَّهُ  َجاءَ  َوَقدْ  ِجبَاِهِليَّةٍ  َعْهدٍ  َحِديثُ  ِإينِّ  :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قـُْلتُ  :  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  َكَما َأوْ  اْلُقْرآنِ  َوِقَراَءةُ   ِمنَّا َوِإنَّ  بِاْإلِ
ِِمْ  َفَال  :قَالَ  اْلُكهَّانَ  يَْأُتونَ  رَِجاًال  نـَُّهمْ  َفَال  ُصُدورِِهمْ  ِيف  جيَُِدونَهُ  َشْيءٌ  َذاكَ  قَالَ  يـََتطَيـَُّرونَ  رَِجالٌ  َوِمنَّا :قَالَ  تَْأ  اْبنُ  قَالَ  َيُصدَّ

 ِيل  وََكاَنتْ  :قَالَ  َفَذاكَ  هُ َخطَّ  َواَفقَ  َفَمنْ  َخيُطُّ  اْألَْنِبَياءِ  ِمنْ  َنِيبٌّ  َكانَ  :قَالَ  َخيُطُّونَ  رَِجالٌ  َوِمنَّا :قـُْلتُ  :قَالَ  َيُصدَّنَُّكمْ  َفَال  :الصَّبَّاحِ 
 آَسفُ  آَدمَ  َبِين  ِمنْ  رَُجلٌ  َوأَنَا َغَنِمَها ِمنْ  ِبَشاةٍ  َذَهبَ  َقدْ  الذِّيبُ  فَِإَذا يـَْومٍ  َذاتَ  فَاطََّلْعتُ  َواْجلَوَّانِيَّةِ  ُأُحدٍ  ِقَبلَ  ِيل  َغَنًما تـَْرَعى َجارِيَةٌ 
َا اْئِتِين  :قَالَ  ؟ُأْعِتُقَها َأَفَال  :اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قـُْلتُ  َعَليَّ  َذِلكَ  فـََعظَّمَ   اللَّهِ  َرُسولَ  فَأَتـَْيتُ  ةً َصكَّ  َصَكْكتُـَها َلِكينِّ  يَْأَسُفونَ  َكَما ِ 

َا فَأَتـَْيُتهُ    .ُمْؤِمَنةٌ  فَِإنـََّها َأْعِتْقَها :الَ قَ  .اللَّهِ  َرُسولُ  أَْنتَ : قَاَلتْ  ؟ أَنَا َمنْ  :قَالَ  السََّماءِ  ِيف  قَاَلتْ  اللَّهُ  أَْينَ  :َهلَا فـََقالَ  ِ
ُلغُ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  4290 سنن أبي داود برقم-8  اْألَْرضِ  َأْهلَ  اْرَمحُوا الرَّْمحَنُ  يـَْرَمحُُهمْ  الرَّاِمحُونَ :"  النَِّيبَّ  ِبهِ  َعْمٍرو يـَبـْ

  .) 922(  حيحةالص ، صحيح : األلباين حتقيق ." السََّماءِ  ِيف  َمنْ  يـَْرَمحُْكمْ 
  

ويترك عرشه ،وھو في السماء ) األرض(كيف ينزل إلى السماء الدنيا:إن المعترضين يقولون :الوجه الثاني
  ...!اخاليً 
 تنزل إلى األرضِ   هللا من مخلوقاتِ  مخلوقةٌ  الشمسَ  أن:المثال السابق كاف للرد عليھم وھو إن: ◌ُ قلت

ء ،و المثل األعلى ،فإذا كان ذلك يحدث مع خلقه ،فھل في السماوھي ، وبضوئھا ، وحرارتھا ابإشاعتھ
  ...مع تأكدي للقارئ أننا ال نعلم الكيفية  !؟ ...يصعب ذلك على ربِّ العالمين

  

www.kalemasawaa.com



 25

الموقوف زكريا بطرس يقول  القصَّ  مكان،حتى أنني سمعتُ  في كلِّ  إن المعترضين يعتقدون أن هللاَ :  ثالثا
   !وأتباعه يتبعون ما يقول ...في الحمامهللا في المصران الغليظ ،هللا :

يدلل على .... -المسلمين-فوق العرش كما نعتقد نحن  في السماءِ  ن الكتاب المقدس يخبر أن هللاإفي حين 
  :في اآلتي ءذلك ما جا

َماِء َواْعَمْل َواْقِض بَْيَن َعبِيِدَك،32عدد  8إصحاح سفر الملوك األول -1 إِْذ تَْحُكُم َعلَى  فَاْسَمْع أَْنَت فِي السَّ
هِ  ُر اْلبَارَّ إِْذ تُْعِطيِه َحَسَب بِرِّ   .اْلُمْذنِِب فَتَْجَعُل طَِريقَهُ َعلَى َرْأِسِه، َوتُبَرِّ

َعھُْم َواْقِض قََضاَءھُْم، 49عدد8إصحاح سفر الملوك األول -2 َماِء َمَكاِن ُسْكنَاَك َصالَتَھُْم َوتََضرُّ فَاْسَمْع فِي السَّ
َم الَِّذيَن َسبَْوھُْم لَِشْعبَِك َما أَْخَطأُوا بِِه إِلَْيَك، َوَجِميَع ُذنُوبِِھِم الَّتِي أَْذنَبُوا بِھَا إِلَْيَك، َوأَْعِطِھْم َرْحَمةً أََما َواْغفِرْ 50

 .ْلَحِديدِ ألَنَّھُْم َشْعبَُك َوِميَراثَُك الَِّذيَن أَْخَرْجَت ِمْن ِمْصَر، ِمْن َوَسِط ُكوِر ا51 فَيَْرَحُموھُْم،
بَّ أََماَم ُكلِّ اْلَجَماَعِة، َوقَاَل َداودُ 10عدد 29إصحاح سفر أخبار األيام األولى -3 ُمبَاَرٌك أَْنَت «: َوبَاَرَك َداُوُد الرَّ

بُّ إِلهُ إِْسَرائِيَل أَبِينَا ِمَن األََزِل َوإِلَى األَبَدِ  ُروُت َواْلَجالَُل َواْلبَھَاُء َواْلَمْجُد، لََك يَا َربُّ اْلَعظََمةُ َواْلَجبَ 11. أَيُّھَا الرَّ
َماِء َواألَْرضِ   .لََك يَا َربُّ اْلُمْلُك، َوقَِد اْرتَفَْعَت َرْأًسا َعلَى اْلَجِميعِ . ألَنَّ لََك ُكلَّ َما فِي السَّ

َعاِت َعْبِدَك َوَشْعبَِك إِْسَرائِ 21عدد 6إصحاحسفر أخبار األيام الثانية -4 يَل الَِّذيَن يَُصلُّوَن فِي ھَذا َواْسَمْع تََضرُّ
َماِء، َوإَِذا َسِمْعَت فَاْغفِرْ   .اْلَمْوِضِع، َواْسَمْع أَْنَت ِمْن َمْوِضِع ُسْكنَاَك ِمَن السَّ

َماِء، َوأَْنتَ «: َوقَالَ 6عدد 20إصحاحسفر أخبار األيام الثانية -5  يَا َربُّ إِلهَ آبَائِنَا، أََما أَْنَت ھَُو هللاُ فِي السَّ
ةٌ َوَجبَُروٌت َولَْيَس َمْن يَقُِف َمَعَك؟  اْلُمتََسلِّطُ َعلَى َجِميِع َمَمالِِك األَُمِم، َوبِيَِدَك قُوَّ

بُّ فِي ھَْيَكِل قُْدِسهِ 4عدد 11إصحاح سفر المزامير -6 َماِء ُكْرِسيُّهُ . اَلرَّ بُّ فِي السَّ أَْجفَانُهُ . َعْينَاهُ تَْنظَُرانِ . الرَّ
يُر َوُمِحبُّ الظُّْلمِ 5. نِي آَدمَ تَْمتَِحُن بَ  رِّ ا الشِّ يَق، أَمَّ دِّ بُّ يَْمتَِحُن اْلصِّ   .فَتُْبِغُضهُ نَْفُسهُ  الرَّ

  .إن إلھنا في السماء كلما شاء صنع 3عدد 100اصحاحسفر المزامير  -7
. لِيَأِْت َملَُكوتُكَ 10. اِت، لِيَتَقَدَِّس اْسُمكَ أَبَانَا الَِّذي فِي السََّماوَ : فََصلُّوا أَْنتُْم ھَكَذا«9عدد 6إصحاح إنجيل متى  -8

َماِء َكذلَِك َعلَى األَْرضِ  َواْغفِْر لَنَا ُذنُوبَنَا َكَما نَْغفُِر 12. ُخْبَزنَا َكفَافَنَا أَْعِطنَا اْليَْومَ 11. لِتَُكْن َمِشيئَتَُك َكَما فِي السَّ
يرِ َوالَ 13. نَْحُن أَْيًضا لِْلُمْذنِبِيَن إِلَْينَا رِّ نَا ِمَن الشِّ ةَ، َواْلَمْجَد، إِلَى . تُْدِخْلنَا فِي تَْجِربٍَة، لِكْن نَجِّ ألَنَّ لََك اْلُمْلَك، َواْلقُوَّ

  .آِمينَ . األَبَدِ 
ُل 1 عدد 4إصحاح رؤيا يوحنا اللھوتي  -9 ْوُت األَوَّ َماِء، َوالصَّ بَْعَد ھَذا نَظَْرُت َوإَِذا بَاٌب َمْفتُوٌح فِي السَّ
َولِْلَوْقِت ِصْرُت فِي 2. »اْصَعْد إِلَى ھُنَا فَأُِريََك َما الَ بُدَّ أَْن يَِصيَر بَْعَد ھَذا«: ِذي َسِمْعتُهُ َكبُوق يَتََكلَُّم َمِعي قَائاِلً الَّ 

َماِء، َوَعلَى اْلَعْرِش َجالِسٌ  وِح، َوإَِذا َعْرٌش َمْوُضوٌع فِي السَّ ْنظَِر ِشْبهَ َحَجِر اْليَْشِب َوَكاَن اْلَجالُِس فِي اْلمَ 3. الرُّ
دِ  ُمرُّ َوَرأَْيُت . َوَحْوَل اْلَعْرِش أَْربََعةٌ َوِعْشُروَن َعْرًشا4. َواْلَعقِيِق، َوقَْوُس قَُزَح َحْوَل اْلَعْرِش فِي اْلَمْنظَِر ِشْبهُ الزُّ

َوِمَن 5. يَاٍب بِيٍض، َوَعلَى ُرُؤوِسِھْم أََكالِيُل ِمْن َذھَبٍ َعلَى اْلُعُروِش أَْربََعةً َوِعْشِريَن َشْيًخا َجالِِسيَن ُمتََسْربِلِيَن بِثِ 
اَم 6. َوأََماَم اْلَعْرِش َسْبَعةُ َمَصابِيِح نَاٍر ُمتَّقَِدةٌ، ِھَي َسْبَعةُ أَْرَواِح هللاِ . اْلَعْرِش يَْخُرُج بُُروٌق َوُرُعوٌد َوأَْصَواتٌ  َوقُدَّ

اٍم َوِمْن . ورِ اْلَعْرِش بَْحُر ُزَجاٍج ِشْبهُ اْلبَلُّ  ةٌ ُعيُونًا ِمْن قُدَّ َوفِي َوَسِط اْلَعْرِش َوَحْوَل اْلَعْرِش أَْربََعةُ َحيََوانَاٍت َمْملُوَّ
ُل ِشْبهُ أََسٍد، َواْلَحيََواُن الثَّانِي ِشْبهُ ِعْجل، َواْلَحيََواُن الثَّالُِث لَهُ َوْجهٌ ِمْثُل وَ 7: َوَراءٍ  إِْنَساٍن، ْجِه َواْلَحيََواُن األَوَّ

ابُِع ِشْبهُ نَْسٍر طَائِرٍ  ةٌ 8. َواْلَحيََواُن الرَّ َواألَْربََعةُ اْلَحيََوانَاُت لُِكلِّ َواِحٍد ِمْنھَا ِستَّةُ أَْجنَِحٍة َحْولَھَا، َوِمْن َداِخل َمْملُوَّ
بُّ اإِللهُ اْلقَاِدُر َعلَى ُكلِّ َشْيٍء، الَِّذي َكاَن قُدُّوٌس، قُدُّوٌس، قُدُّوٌس، «:ُعيُونًا، َوالَ تََزاُل نَھَاًرا َولَْيالً قَائِلَةً  الرَّ

َوِحينََما تُْعِطي اْلَحيََوانَاُت َمْجًدا َوَكَراَمةً َوُشْكًرا لِْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش، اْلَحيِّ إِلَى أَبَِد 9. »َواْلَكائُِن َوالَِّذي يَأْتِي
اَم اْلَجالِِس َعلَى اْلَعْرِش، َويَْسُجُدوَن لِْلَحيِّ إِلَى أَبَِد اآلبِِديَن، يَِخرُّ األَْربََعةُ َواْلِعشْ 10اآلبِِديَن،  ُروَن َشْيًخا قُدَّ

َّ ÷ أَْنَت ُمْستَِحق«11: َويَْطَرُحوَن أََكالِيلَھُْم أََماَم اْلَعْرِش قَائِلِينَ  بُّ أَْن تَأُْخَذ اْلَمْجَد َواْلَكَراَمةَ َواْلقُْدَرةَ، ألَن َك أَيُّھَا الرَّ
 .»أَْنَت َخلَْقَت ُكلَّ األَْشيَاِء، َوِھَي بِإَِراَدتَِك َكائِنَةٌ َوُخلِقَتْ 
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ِمْن أَْجِل ذلَِك ھُْم أََماَم َعْرِش هللاِ، َويَْخِدُمونَهُ نَھَاًرا َولَْيالً فِي 15عدد 7إصحاح رؤيا يوحنا اللھوتي  - 10
لَْن يَُجوُعوا بَْعُد، َولَْن يَْعطَُشوا بَْعُد، َوالَ تَقَُع َعلَْيِھِم الشَّْمُس َوالَ 16. قَھُمْ ھَْيَكلِِه، َواْلَجالُِس َعلَى اْلَعْرِش يَِحلُّ فَوْ 

  .َشْيٌء ِمَن اْلَحرِّ 
  

 يسوع المسيح في ،وھو على لسانِ  األمرشبھة في ھذا  لكلِّ  قاتلٌ  نصٌ  ؛وھذا ھو النص الحادي عشر
  .َماِء فَقَْد َحلََف بَِعْرِش هللاِ َوبِاْلَجالِِس َعلَْيهِ َوَمْن َحلََف بِالسَّ 22عدد 23إنجيل متى إصحاح

  
 الكتاب المقدسنصوص  بحسبِ  على العرشِ  في السماءِ   هللاَ أن تبين لنا : إذن من خالل ما سبق

ا لوجه على وجھً  هموسى ويكلملليتجلى  ه الذي في السماءِ نزل من على عرشِ  ولكنني وجدت أن هللا....
بُّ لُِموَسى17عدد 33ر الخروج إصحاح سف وذلك...الجبل ھَذا األَْمُر أَْيًضا الَِّذي تََكلَّْمَت َعْنهُ أَْفَعلُهُ، « :فَقَاَل الرَّ

، َوَعَرْفتَُك بِاْسِمكَ  . أُِجيُز ُكلَّ ُجوَدتِي قُدَّاَمكَ «: فَقَالَ 19. »أَِرنِي َمْجَدكَ «: فَقَالَ   18 .»ألَنََّك َوَجْدَت نِْعَمةً فِي َعْينَيَّ
بِّ قُدَّاَمكَ  الَ تَْقِدُر أَْن تََرى «: َوقَالَ  20 . »َوأَتََراَءُف َعلَى َمْن أَتََراَءُف، َوأَْرَحُم َمْن أَْرَحمُ . َوأُنَاِدي بِاْسِم الرَّ

بُّ 21. »َوْجِھي، ألَنَّ اإِلْنَساَن الَ يََرانِي َويَِعيشُ  ْخَرةِ ھَُوَذا ِعْنِدي َمَكاٌن، فَتَقُِف عَ «: َوقَاَل الرَّ َويَُكوُن 22. لَى الصَّ
ْخَرِة، َوأَْستُُرَك بِيَِدي َحتَّى أَْجتَازَ  ثُمَّ أَْرفَُع يَِدي فَتَْنظُُر 23. َمتَى اْجتَاَز َمْجِدي، أَنِّي أََضُعَك فِي نُْقَرٍة ِمَن الصَّ

ا َوْجِھي فاَلَ يَُرى   .»َوَرائِي، َوأَمَّ
كيف ينزل الربُّ من السماء إلى األرض  :لمعترضونكان ذلك رًدا على السؤال الذي طرحة اوعليه ف

  ؟...كيف ذلك يا مسلمون...،والمسلمون يعتقدون أن هللا في السماء 
إن هللا في السماء  :كيف ينزل الربُّ من السماء إلى األرض ،والكتاب المقدس يقول :ويبقى السؤال عينه

ذلك أيھا المعترضون ،ھل ترك عرشه كيف ...ا لوجه على عرشه،وقد نزل من عرشه وكلم موسى وجھً 
  !ال تعليق  !؟.....خاليا ،ونزل ليكلم موسى

  
            

  
  
  

  !نبي يقول عن ربه أن له جد                                                 
  

ول :أنني سمعت أحدھم يقول: ھي ةمن الشبھات التافھ ا رسول اإلسالم تق رآن جاء بھ  إن ھناك أية في الق
  !؟... إن هللا له جد ،فمن ھو جده

دُّ  تََعالَى َوأَنَّهُ   : وتعلق بقول هللا  ا َج ا َربِّنَ ذَ  َم اِحبَةً  اتََّخ ًدا َواَل  َص هُ ) 3( َولَ انَ  َوأَنَّ ولُ  َك فِيھُنَا يَقُ ى َس ِ  َعلَ  هللاَّ
  .)الجن(  )4( َشطَطًا

  الرد على الشبھة
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و ....دلل على جھله وسوء فھمه إن اآلية التي استھد بھا المعترض ت:أوال ذي ھو أب ذكر الجد ال ألن اآلية ال ت
ذه تختلف تماًم ؛ األب دال المشددة وھ يم وال تح الج د بف ة ذكرت ج يماآلي ي ھي بكسر الج  ...ا عن الجد الت

  :وذلك من كتب التفاسير جاء التالي،فاألولى لھا معي آخر 
ـا َوَعَظَمتـه َجَاللـه تـَنَــزَّهَ " رَبـّنَـا َجـدّ  تـََعـاَىل " بـَْعـده اْلَمْوِضـَعْنيِ  َوِيف  ِفيـهِ  نِ ِللشَّأْ  الضَِّمري" َوأَنَّهُ " :تفسير الجاللين -1  ُنِسـبَ  َعمَّ

  أھـ .َزْوَجة" َصاِحَبة اختََّذَ  َما" إلَْيهِ 
 أھـ .ولًدا وال زوجة اختذ ما وجالله، ربنا عظمة تعاَلتْ  وأنه :التفسير الميسر-2
}  رَبـِّنَـا َجـدُّ { : تعـاىل قولـه يف عبـاس ابـن عـن طلحـة، أيب بـن علـي قال}  رَبـَِّنا َجدُّ  تـََعاَىل  َوأَنَّهُ { : وقوله :تفسير ابن كثير -3
   .وقدرته وأمره فعله: أي
  .خلقه على ونعمته وقدرته آالؤه: اهللا جد: عباس ابن عن الضحاك، وقال
ــا جــالل: وعكرمــة جماهــد عــن وروي ــا أمــر تعــاىل: الســدي وقــال. وأمــره وعظمتــه جاللــه تعــاىل: قتــادة وقــال. ربن  أيب وعــن. ربن

  . ذكره تعاىل: جريج وابن أيضا وجماهد الدرداء،
 جاللــه تعــاىل: قتــادة وقــال. ربنــا جــالل: وعكرمــة جماهــد عــن وروي .ربنــا تعــاىل: أي}  رَبـَِّنــا َجــدُّ  تـََعــاَىل { : جبــري بــن ســعيد وقــال

  .وأمره وعظمته
  .ذكره تعاىل: جريج وابن أيضا وجماهد الدرداء، يبأ وعن. ربنا أمر تعاىل: السدي وقال 
  .ربنا تعاىل: أي}  رَبـَِّنا َجدُّ  تـََعاَىل { : جبري بن سعيد وقال 

 عبـاس ابـن عـن عطـاء، عـن عمـرو، عـن سـفيان، حـدثنا) 1( املقرئ يزيد بن اهللا عبد بن حممد حدثنا: حامت أيب ابن رواه ما فأما
  .ربنا َجدّ  تعاىل: قالوا ما جدا اإلنس يف أن اجلن علمت ولو. أب: اجلد: قال
  أھـ .أعلم واهللا شيء، سقط قد ولعله الكالم؛ هذا معىن ما أفهم لست ولكن جيد، إسناد فهذا

  
اك نًصآجاءت في السنة بمعنى  َجدّ إن كلمة : اثانيً  يس ھن رآن أوخر ول يا من ق د  ف ه أن  ِج و  –سنة في أب
 َأِيب  بْـنِ  ُمَعاِويَـةَ  اْلُمِغـريَُة ِإَىل  َكتَـبَ  قَـالَ  ُشـْعَبةَ  بْـنِ  اْلُمِغـريَةِ  َمـْوَىل  َورَّادٍ  َعنْ  5855موذلك في صحيح البخاري برق.... -األب
 َوُهـوَ  اْحلَْمـدُ  َولَـهُ  ْلُمْلـكُ ا لَـهُ  لَـهُ  َشـرِيكَ  َال  َوْحـَدهُ  اللَّـهُ  ِإالَّ  ِإَلهَ  ال:َ"َسلَّمَ  ِإَذا َصَالةٍ  ُكلِّ  ُدبُرِ  ِيف  يـَُقولُ  َكانَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  ُسْفَيانَ 
َفعُ  َوَال  َمنَـْعتَ  ِلَما ُمْعِطيَ  َوَال  َأْعطَْيتَ  ِلَما َماِنعَ  َال  اللَُّهمَّ  َقِديرٌ  َشْيءٍ  ُكلِّ  َعَلى   ." اْجلَدُّ  ِمْنكَ  اْجلَدِّ  َذا يـَنـْ

   
  :جاء فيما يلي -الحديث –وأما تفسيره 

  "اجلد منك اجلد ذا ينفع وال"  :تفسير غريب ما في الصحيحين -1
 يـوم وصـف يف االخـر احلـديث منـه واإلميـان الطاعـة ينفعـه إمنا غناه منك الغىن ذا ينفع ال أي الرزق يف واحلظ الغىن هنا ها اجلد
  أھـ .القيامة
  حمبوسون اجلد أصحاب وإذا
  .والغىن احلظ ذوي يعين
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  أھـ. بطاعتك والعمل بك اإلميان ينفعه وإمنا الدنيا يف هوحظ غناه منك الغىن ذا ينفع ال :أي ) اجلد منك اجلد ذا ينفع وال(
  
َفع َوَال : (  قـَْولُهُ  :قال ابن حجر في الفتح-2   ) اْجلَدّ  ِمْنك اْجلَدّ  َذا يـَنـْ

َفــع َال  َأيْ  ...اْحلَــظّ  َويـَُقــال اْلِغــَىن  اْجلَــدّ :  اْخلَطَّــاِيبُّ  قَــالَ  َــا ، ِغَنــاهُ  ِعْنــدك اْلِغــَىن  َذا يـَنـْ فَ  ِإمنَّ ــاِلح اْلَعَمــل عــهُ يـَنـْ :  التِّــني ِاْبــن َوَقــالَ .  الصَّ
َفعك َوَال :  تـَُقول َكَما ُهوَ  َبلْ  ، ِعْند َوَال  اْلَبَدل ِمبَْعَىن  لَْيَستْ  أَنـََّها ِعْنِدي الصَِّحيح  َيْظَهـر َوملَْ .  ِبُسـوءٍ  َأَرْدتُـك أَنَـا ِإنْ  َشـْيء ِمينِّ  يـَنـْ

 الـدِّين َمجَـال الشَّـْيخ َواْختَـارَ .  َعَذاِيب  َأوْ  َسْطَوِيت  َأوْ  َقَضاِئي ِمنْ  تـَْقِديره َحْذف ِفيهِ  َأوْ  ِعْند ِمبَْعَىن  نـََّهاأَ  َوُمْقَتَضاهُ  ، َمْعًىن  َكَالمه ِمنْ 
َفـعُ  يـَتَـَعلَّـق َأنْ  جيَِـب ِمْنـك قـَْولُهُ :  اْلِعيد َدِقيق ِاْبن قَالَ  ، اْألَوَّلَ  اْلُمْغِين  ِيف  َفـع ُكـونيَ  َأنْ  َويـَْنَبِغـي ، بِيَـنـْ  َوَمـا َميْنَـع َمْعـَىن  ُضـمِّنَ  قَـدْ  يـَنـْ

 ِبَفـْتحِ  الرَِّوايَات مجَِيع ِيف  َمْضُبوط َواْجلَدّ .  ه ا نَاِفع َذِلكَ  ِألَنَّ  َكِثري ِمْنك َحظِّي يـَُقال َكَما بِاْجلَدِّ  ِمْنك يـَتَـَعلَّق َأنْ  َجيُوز َوَال  ، قَارَبَهُ 
  .أھـ بتصرف. احلَْظّ  َأوْ  ، احلََْسن َعنْ  اْلُمَصنِّف َقَلهُ نَـ  َكَما اْلِغَىن  َوَمْعَناهُ  اْجلِيم

  
3-  

 اجلـيم، بفـتح اجلـد،: السـكيت ابـن قـال ، » اجلـد منـك اجلـد ذا ينفـع وال «:  وقولـه :قال ابن بطال في شرحه للبخاري
 اللغــة، أهــل ومجيــع بيــدع أبــو فســره وكــذلك اآلخــرة، يف اهللا عنــد ذلــك ينفــع مل الــدنيا يف جــد لــه كــان مــن: أي والبخــت، احلــظ

  أھـ .اهللا شاء إن اهللا، أعطى ملا مانع ال باب يف القدر باب يف الكلمة هذه يف الطربي قول وسأذكر
َفع َوَال : (  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  اللَّه َصلَّى- قـَْوله : قال النووي في شرحه لمسلم -4   ) اْجلَدُّ  ِمْنك اْجلَدِّ  َذا يـَنـْ

َفـع َال  َوَمْعنَـاهُ  ، ، اْجلِـيم ِبَفـْتحِ  أَنـَّهُ  اْجلُْمُهـور ْيـهِ َعلَ  الَِّذي اْلَمْشُهور  ، اْجلِـيم ِبَكْسـرِ  َمجَاَعـة َوَضـَبَطهُ .  ِغنَـاهُ  ِمْنـك َواْحلَـظّ  اْلِغـَىن  َذا يـَنـْ
  أھـ . الرُُّكوع ِمنْ  رَْأسه رََفعَ  ِإَذا يـَُقول َما:  بَاب ِيف  َمْبُسوطًا بـََيانه َسَبقَ  َوَقدْ 
َفع َوَال (  :عون المعبود في شرح سنن ابي داود صاحبقال  -5   ) اْجلَدّ  ِمْنك اْجلَدّ  َذا يـَنـْ
ـــْتح ِفيـــهِ  اْلَمْشـــُهور:  ـــِحيح َوُهـــوَ  َواْلُمَتـــَأخِّرِينَ  اْلُمتَـَقـــدُِّمونَ  اْلُعَلَمـــاء َضـــَبَطهُ  َهَكـــَذا اجلِْـــيم فـَ  َواْلَعَظَمـــة َواْلِغـــَىن  اْحلَـــظّ  َوَمْعَنـــاهُ  ، الصَّ

َفع َال  َأيْ  ، َوالسُّْلطَان َيا ِيف  احلَْظّ  َذا يـَنـْ نـْ َـا ِمْنـك َحظّـه يـُْنِجيـه َال  َأيْ  َحظّـه ِمْنـك َوالسُّـْلطَان َواْلَعَظَمـة َواْلَوَلد بِاْلَمالِ  الدُّ َفعـهُ  َوِإمنَّ  يـَنـْ
نـْيَ  اْحلََياة زِيَنة َواْلبَـُنونَ  اْلَمال{  تـََعاَىل  َكَقْوِلهِ  الصَّاِلح اْلَعَمل َويـُْنِجيه  .َأْعَلم تـََعاَىل  َواَللَّه}  رَّبك ِعْند َخْري  الصَّاِحلَات َواْلَباِقَيات االدُّ
  أھـ
  

ؤمن بيسوع المسيح ربنً :اثالثً  ذي ي د المعترض ال اب المقدس ومعتق ه إن محل الشبھة ھي في الكت ا ،ول
  :على النحِو التالي  فكاتب إنجيِل متى يذكر نسَب يسوع المسيح  أجداد ،وجدات زاني

َوإِْسحاُق . إِْبراِھيُم َولََد إِْسحاقَ 2: ِميالَِد يَُسوَع اْلَمِسيِح اْبِن َداُوَد اْبِن إِْبراِھيمَ  ِكَتابُ 1 عدد األول اإلصحاحِ ي ف 
. لََد َحْصُرونَ َوفَاِرُص وَ . َويَھُوَذا َولََد فَاِرَص َوَزاَرَح ِمْن ثَاَمارَ 3. َويَْعقُوُب َولََد يَھُوَذا َوإِْخَوتَهُ . َولََد يَْعقُوبَ 

ينَاَدابَ 4. َوَحْصُروُن َولََد أََرامَ  ينَاَداُب َولََد نَْحُشونَ . َوأََراُم َولََد َعمِّ َوَسْلُموُن َولََد 5. َونَْحُشوُن َولََد َسْلُمونَ . َوَعمِّ
َوَداُوُد اْلَملُِك . يَسَّى َولََد َداُوَد اْلَملِكَ وَ 6. َوُعوبِيُد َولََد يَسَّى. َوبُوَعُز َولََد ُعوبِيَد ِمْن َراُعوثَ . بُوَعَز ِمْن َراَحابَ 

. َوآَسا َولََد يَھُوَشافَاطَ 8. َوأَبِيَّا َولََد آَسا. َوَرَحْبَعاُم َولََد أَبِيَّا. َوُسلَْيَماُن َولََد َرَحْبَعامَ 7. َولََد ُسلَْيَماَن ِمَن الَّتِي ألُوِريَّا
يَّاَويُورَ . َويَھُوَشافَاطُ َولََد يُوَرامَ  يَّا َولََد يُوثَامَ 9. اُم َولََد ُعزِّ َوِحْزقِيَّا 10. َوأََحاُز َولََد ِحْزقِيَّا. َويُوثَاُم َولََد أََحازَ . َوُعزِّ

www.kalemasawaa.com



 29

َوبَْعَد َسْبِي 12. لَ َويُوِشيَّا َولََد يَُكْنيَا َوإِْخَوتَهُ ِعْنَد َسْبِي بَابِ 11. َوآُموُن َولََد يُوِشيَّا. َوَمنَسَّى َولََد آُمونَ . َولََد َمنَسَّى
َوأَلِيَاقِيُم َولََد . َوأَبِيھُوُد َولََد أَلِيَاقِيمَ . َوَزُربَّابُِل َولََد أَبِيھُودَ 13. َوَشأَْلتِئِيُل َولََد َزُربَّابِلَ . بَابَِل يَُكْنيَا َولََد َشأَْلتِئِيلَ 

َوأَلِيَعاَزُر َولََد . َوأَلِيُوُد َولََد أَلِيَعاَزرَ 15. َوأَِخيُم َولََد أَلِيُودَ . َوَصاُدوُق َولََد أَِخيمَ . َوَعاُزوُر َولََد َصاُدوقَ 14. َعاُزورَ 
. َويَْعقُوُب َولََد يُوُسَف َرُجَل َمْريََم الَّتِي ُولَِد ِمْنھَا يَُسوُع الَِّذي يُْدَعى اْلَمِسيحَ 16. َوَمتَّاُن َولََد يَْعقُوبَ . َمتَّانَ 

ْن إِْبراِھيَم إِلَى َداُوَد أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً، َوِمْن َداُوَد إِلَى َسْبِي بَابَِل أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً، َوِمْن فََجِميُع األَْجيَاِل مِ 17
 .َسْبِي بَابَِل إِلَى اْلَمِسيِح أَْربََعةَ َعَشَر ِجيالً 

 جدات للمسيح  ةزناثالث نسوة  إنجيل متىبحسب  ما أورده  كاتب  إن المالحظ أن في نسبِه :  قلتُ 
ن  :ھ

ار) 1( ة ............. ثام اِرَص ............ أنجبت  ...... زاني ا امن زن......} حد أجداد المسيح أ{فَ ا بحماھ ھ
وين اإلصحاح جع ار{ حد أسباط بني إسرائيل أبن يعقوب  يھوذا اب المقدس سفر التك  - 12 عدد 38الكت

30{ 
 
ة ............ رحاب) 2( ا  فأرسل ......... زاني ائال اذھب ّرا ق ين جاسوسين س ون من شطّيم رجل ن ن يشوع ب

اك.األرض واريحا انظرا ة اسمھا رحاب واضطجعا ھن رأة زاني   ) 2/1سفر يشوع  ( فذھبا ودخال بيت ام
 
ھا زوج قتلِ على  وحّرض)  زعمونكما ي( زنا بھا داود  ..........زانية ....... بثشبع َزْوَجةً أوريا الحثي)  3(

وك األولار{ ) حد أجداد المسيح أ( منھا سليمان  نجبأتزوجھا وثم  اإلصحاح  جع الكتاب المقدس سفر المل
11{ .  
  
د)4( وعز وأم عوبي ة ب ة زوج وث المؤابي ي راع ة فھ وث الزاني وث  ...راع فر راع ي س ا ف ة كلھ القص

حاح ي  اإلص ة ف طجاع والبقي ة االض ث قص حاحالثال ا ودخو اإلص رائه لھ ع ش ا الراب ه عليھ هل  وإنجاب
  ...وبھذا فاق النسب ثالثيين جيالً ...امنھ

ة سفر فيھو النص الذي جاء  : ويبقى إشكال وني و ال مو" 3عدد 23إصحاح التثني دخل عم بي في أال ي
  ." األبد إلىيدخل منھم احد في جماعة الرب  جماعة الرب حتى الجيل العاشر ال

  
  :وأتساءل سؤالين

 !؟ شرفٍ المسيح نسبه غير مُ  أن يسوعَ إنجيله  يقرأيُفھم من  أن ىتم كاتُب إنجيل ھل قصد-1
   !؟..  أجداد المسيح من زوجاتِ  نلماذا ذكر لنا ھؤالء النسوة دون غيرھ -2 
  
  
   
  
  

  ! هعلى صورتِ  دمَ آ خلق هللاُ  :نبيٌّ يقول                                        
  

   ؟هعلى صورتِ  دمَ آ خلقَ  كم أن هللاَ وال تنكرون كالم نبيِّ ،  في يسوعَ تجسد  تنكرون علينا أن هللاَ :  قالوا

www.kalemasawaa.com



 30

ثـََنا4731برقم  )اْلَوْجهِ  َضْربِ  َعنْ  النـَّْهيِ ( بَاب  )َواْآلَدابِ  َوالصَِّلةِ  اْلِربِّ  ( ِكَتاب  مسلمٍ  صحيحِ  في ما ثبتذكروا ثم   َحدَّ
َثِين  و ح اْلُمثـَىنَّ  ثـََناَحدَّ  َأِيب  َحدََّثِين  اْجلَْهَضِميُّ  َعِليٍّ  ْبنُ  َنْصرُ  ثـََنا َحاِمتٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  ْبنِ  اْلُمثـَىنَّ  َعنْ  َمْهِديٍّ  ْبنُ  الرَّْمحَنِ  َعْبدُ  َحدَّ
 قَاَتلَ  ِإَذا :"قَالَ   لنَِّيبِّ ا َعنْ  َحاِمتٍ  اْبنِ  َحِديثِ  َوِيف   اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  أَيُّوبَ  َأِيب  َعنْ  قـََتاَدةَ  َعنْ  َسِعيدٍ 

ْلَيْجَتِنبْ  َأَخاهُ  َأَحدُُكمْ    ". ُصورَتِهِ  َعَلى آَدمَ  َخَلقَ  اللَّهَ  فَِإنَّ ،  اْلَوْجهَ  فـَ
 
 الرد على الشبھة •
  

أخري تغيب  من جھةٍ  ؛ألنه من األحوالِ  بحالٍ عترضين محل شبھتھم ال يخدم الم الحديثَ  ھذا إن  : أوالً 
 يكون لھم  البعض ھممع بعضِ  اقتتلوا إذا،وذلك  ه على الناسِ وعطفِ ،   هتِ على رحم يدل  ھمعقولِ  عن

ْلَيْجَتِنْب اْلَوْجهَ " :  ه قولِ من  واضحٌ  ؛ھذا اأمينً  اناصحً    ." ِإَذا َقاَتَل َأَحدُُكْم َأَخاُه فـَ
ْلَيْجَتِنْب ِإَذا قَاتَ (  :  قـَْوله  : مسلمٍ  ه لصحيحِ في شرحِ  - رحمه هللاُ  - قال النوويُّ    )َل َأَحدُكْم َأَخاُه فـَ

ْلَيْجَتِنْب اْلَوْجه ، فَِإنَّ : ( َوِيف ِرَوايَة ) َال يـَْلِطَمنَّ اْلَوْجه (  :َوِيف ِرَوايَة ) ِإَذا َضَرَب َأَحدُكْم : ( َوِيف ِرَوايَة  ِإَذا قَاَتَل َأَحدُكْم َأَخاُه فـَ
  ،)اللَّه َخَلَق آَدم َعَلى ُصورَته 

ْدرَاك َهَذا َتْصرِيح بِالنـَّْهِي َعْن َضْرب اْلَوْجه ؛ ِألَنَُّه َلِطيف َجيَْمع اْلَمَحاِسن ، َوَأْعَضاُؤُه نَِفيَسة َلِطيَفة ، َوأَ : اْلُعَلَماءُ  قَالَ   ْكَثر اْإلِ
َا ؛ فـََقْد يـُْبِطلَها َضْرب اْلَوْجه ، َوَقْد يـُْنِقُصَها ، َوَقْد ُيَشوِّه اْلَوْجه ، َوالشَّ  ْني ِفيِه فَاِحش ؛ َوِألَنَُّه بَاِرز ظَاِهر َال ُميِْكن َسْرته ، ِ

ْلَيْجَتِنْب اْلَوْجه َوَمَىت َضَربَُه َال َيْسَلم ِمْن َشْني َغالًِبا ، َوَيْدُخل ِيف النـَّْهي ِإَذا َضَرَب َزْوَجته َأْو َوَلده َأْو َعْبده َضْرب .  تَْأِديب فـَ
  ـأھ

ھكذا ". ضرب الوش مفھوش معلش " :مثل يقول،  عندنا في مصرَ بين الناِس  جةِ الدار األمثالِ ثم إن من  
  ...اعتاد الناُس على مر العصور 

  
 ؛ من الحديث األولِ  في الجزءِ  -  بفضل هللا -     الرحيم ّ◌◌ِ ھذا النبي عظمةَ  تُ نبيّ  أنبعد   : اثانيً 

  ." فَِإنَّ اللََّه َخَلَق آَدَم َعَلى ُصورَتِهِ : " ه قولِ اإلشكالية الواضحة عندھم ، وإنكارھم على  يتبقى لنا 
: ه عن نفسِ  يقول  ؛شيء ليس كمثله   نعتقد أن هللاَ  ،فإننا ألنھم يجھلون معتقدناوقع ذلك منھم ؛ :قلتُ 
  ُِميُع الَبِصير   ). 11 الشورى(  َلْيَس َكِمْثلِِه َشْيٌء َوُھَو السَّ

  .إذا دعينا للتأويل واألسلم عدم التأويل لضرورة إال لئو نوال، ل وال نمث، نعطل  وال، ال نشبه إننا 
ميَان :  ◌ٍ مسلم لصحيحِ  هفي شرحِ  – رحمه هللاُ  - قال النوويُّ   ُهَو ِمْن َأَحاِديث الصَِّفات ، َوَقْد َسَبَق ِيف ِكَتاب اْإلِ

نـُْؤِمن بِأَنـََّها َحقٌّ ، َوَأنَّ ظَاِهرَها َغْري ُمَراد ، : ِسك َعْن تَْأِويلَها ، َويـَُقول بـََياُن ُحْكمَها َواِضًحا َوَمْبُسوطًا ، َوَأنَّ ِمْن اْلُعَلَماء َمْن ميُْ 
َا ، َوَهَذا َمْذَهب ُمجُْهور السََّلف ، َوُهَو َأْحَوط َوَأْسَلم  اللَّه  َوالثَّاِين أَنـََّها تـَُتَأوَّل َعَلى َحَسب َما يَِليق بِتَـْنزِيهِ . َوَهلَا َمْعَىن يَِليق ِ

   أھـ .تـََعاَىل ، َوأَنَُّه لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء
  .  "فَِإنَّ اللََّه َخَلَق آَدَم َعَلى ُصورَتِهِ  ": هفي قولِ  - رحمه هللاُ  -وقال
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يـَُعود ِإَىل آَدم ، : قَاَلْت طَائَِفة َعاِئد َعَلى اْألَخ اْلَمْضُروب ، َوَهَذا ظَاِهر ِرَوايَة ُمْسِلم ، وَ ) ُصورَته ( الضَِّمري ِيف : قَاَلْت طَائَِفة 
  اللَّه نَاَقة   :  يـَُعود ِإَىل اللَّه تـََعاَىل ، َوَيُكون اْلُمَراد ِإَضاَفة َتْشرِيف َواْخِتَصاص َكَقْوِلهِ : َوِفيِه َضْعف ، َوقَاَلْت طَائَِفة 

  ـأھ.َواَللَّه َأْعَلم . ه بـَْيت اللَّه َوَنظَاِئر : وََكَما يـَُقال ِيف اْلَكْعَبة  .)13الشمس(
إن : "  النَِّيبِّ  ما معىن قولِ  تهسئل فضيل - رحمه هللاُ  - عثيمين ال بنِ ا شيخلل ارائعً  اكالمً  تُ دبحثي وج في أثناءِ 

   . ؟"هعلى صورتِ  خلق آدمَ  اهللاَ 
ومن املعلوم أنه ال ، بت يف الصحيح ثا". على صورته خلق آدمَ  إن اهللاَ : "    النَِّيبِّ  هذا احلديث أعين قول: هفأجاب بقولِ 

وسع كرسيه السماوات واألرض، والسماوات واألرض كلها بالنسبة   ألن اهللاَ  ؛يراد به ظاهره بإمجاع املسلمني والعقالء
للكرسي موضع القدمني كحلقة ألقيت يف فالة من األرض، وفضل العرش على الكرسي كفضل الفالة على هذه احللقة فما 

عاملني؟ ال أحد حييط به وصفاً وال ختيًال، ومن هذا وصفه ال ميكن أن يكون على صورة آدم ستون ذراعاً لكن ظنك برب ال
   :حيمل على أحد معنيني

  .تكرمياً وتشريفاً  -تعاىل –ه ضافها إىل نفسِ إاختارها، و  على صورةٍ  خلق آدمَ   أن اهللاَ :  األول
إن "  : يث اجلملة، وجمرد كونه على صورته ال يقتضي املماثلة والدليل قوله من ح على صورته  أن املراد خلق آدمَ :  الثاين 

م على أضو  وال يلزم أن تكون هذه " كوكب يف السماء   ءأول زمرة تدخل اجلنة على صورة القمر ليلة البدر، مث الذين يلو
م يدخلون اجلنة ؛الزمرة مماثلة للقمر    ـأھ .طوهلم ستون ذراعاً، فليسوا مثل القمر ألن القمر أكرب من أهل اجلنة بكثري، فإ

 ؛وصورھا التي خلقھا هللاُ  صورة من الصورِ  :يعنى . "هعلى صورتِ  خلق آدمَ ":    قوله أن: مما سبق تُ فھم
ْرنَاُكْم ثُمَّ قُْلنَا لِْلَمآلئَِكِة اْسُجُدوْا آلَدمَ   :  قال   اإذً ؛ دم آور صُ ، والمُ )11ألعرافا(   َولَقَْد َخلَْقنَاُكْم ثُمَّ َصوَّ

 أحسنتعد  ،فھي أحبھا  التيصوره على ھذه الصورة  الذيھو   هللاَ  أن :عنيأ  هللاِ  آدم على صورةِ 
نَساَن فِي و  :قال ؛ المخلوقات  فيصورة     هللا فإضافة،  )4التين(  أَْحَسِن تَْقِويمٍ  لَقَْد َخلَْقنَا اإْلِ

ضرب الوجه يُ  وغير ذلك نھى أنجل ذلك أمن ،فبھذه الصورة   عتنىا  ؛من باب التشريف  إليهالصورة 
  ... ..ووجه من أشبه وجھك فتعيبه معنى ، وجھك  قبح هللاُ  :تقولكـأن فتعيبه حساً ، وال تقبحه 

 أنلكن ال يلزم  .....ويفرح ، ويضحك ،   وله رجل ، وله عين ، له وجه   هللاَ أن  : ھيالخالصة  
، فھناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة ، كما أن الزمرة  لإلنسانمماثلة صفات التكون ھذه 

  .....السنة والجماعة  أھلذھب م ھو ھذافالجنة فيھا شبه من القمر لكن دون مماثلة ،  أھلمن  األولى
  

   ." الرمحن  لق على صورةِ آدم خُ فإن ابن ;  ال تقبحوا الوجهَ " :قال  :إن ھناك رواية أخرى تقول : إن قيل : اثالثً 
برقم " الضعيفة و املوضوعة  السلسلةِ "  في - رحمه هللاُ  -  األلبانيُّ  ؛ ضعفھا إن ھذه الرواية ضعيفة:  قلتُ  

  .من المحققين  واحدٍ  وغيرُ  ،1176
  

أن  ا أيضً  مھعلي وننكروي،   تجسد في يسوع أن هللاَ  المعترضينإن المسلمين بالفعل  ينكرون على  : ارابعً 
  .....ويتبرز ويبول وينام  ھانضرب ويُ ه ويُ يقضي حاجتَ  هللاَ 
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 فيذلك  جاء ؛ هالتشبيِ  ولو على سبيلِ  ،سبعة قرون له ا أن يكون الرب خروف م أيضً ھعلي وننكروي
  :موضعين

ِة َوَنَظْرُت َفَرأَْيُت فِي اْلَوَسِط بَ   6 عدد 5 إصحاح ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّھُوتِيِّ  :األول ْيَن اْلَعْرِش َواْلَكاِئَناِت اْلَحيَّ
ُه مذبوح ُيوِخ خروف قائم َكأَنَّ ْبَعَة الَِّتي . األَْرَبَعِة َوالشُّ َوَكاَنْت َلُه َسْبَعُة قُُروٍن، َوَسْبُع أَْعُيٍن ُتَمثُِّل أَْرَواَح ِهللا السَّ

    .إَِلى األَْرِض ُكلَِّھا أُْرِسَلتْ 
ھُؤالَِء َسيَُحاِربُوَن اْلَخُروَف، َواْلَخُروُف يَْغلِبُھُْم، ألَنَّهُ َربُّ 14 عدد17إصحاح  الالَّھُوتِيِّ  ُرْؤيَا يُوَحنَّا :الثاني

وَن َوُمْختَاُروَن َوُمْؤِمنُونَ    . »األَْربَاِب َوَملُِك اْلُملُوِك، َوالَِّذيَن َمَعهُ َمْدُعوُّ
ً يصرخ ع مخمورٍ  م أن يكون الرب مشبه بشخٍص ھعلي وننكروي  مزمور في ذلكو  ،من شدة الخمر  اليا

بُّ َكنَائٍِم، َكَجبَّاٍر ُمَعيٍِّط ِمَن اْلَخْمرِ  65 عدد78  إصحاح   .. .فَاْستَْيقَظَ الرَّ
فَأَنَا ألَْفَرايَِم 12 : يقول الربُّ ]  12 / 5[ سفر ھوشع  ، وذلك كالدودةِ م أن يكون الرب ھعلي وننكروي 

، َولِبَْيِت يَھُوذَ    .ا َكالسُّوسِ َكاْلُعثِّ
ُھَو لِي َكُدبٍّ  " ) 10 / 3(سفر مراثي إرميا  في  ، وذلك بالدب مشبه م أن يكون الربھعلي وننكروي 

صموئيل الثاني سفرذلك في و ،ه من أنفِ  امدخن يخرج دخانً  م أن يكون الربھعلي وننكروي . " ُمَتَربٍِّص 
ِت األَْرُض َواْرتََعَشتْ  8 عدد 22إصحاح  ْت، ألَنَّهُ َغِضبَ . فَاْرتَجَّ َماَواِت اْرتََعَدْت َواْرتَجَّ َصِعَد 9. أُُسُس السَّ

  ..............وننكروي  .َجْمٌر اْشتََعلَْت ِمْنهُ . ُدَخاٌن ِمْن أَْنفِِه، َونَاٌر ِمْن فَِمِه أََكلَتْ 
  

 إصحاح تكوينال سفر فيجاء ذلك ؛ ه تِ على صور اإلنسانَ  خلقَ   هللاَ أن  يذكر القديم العھدَ إن   : اخامسً 
َماِء «: َوقَاَل هللاُ 26عدد1 نَْعَمُل اإِلْنَساَن َعلَى ُصوَرتِنَا َكَشبَِھنَا، فَيَتََسلَّطُوَن َعلَى َسَمِك اْلبَْحِر َوَعلَى طَْيِر السَّ

بَّابَاِت الَّتِي تَِدبُّ َعلَ  فََخلََق هللاُ اإِلْنَساَن َعلَى 27. »ى األَْرضِ َوَعلَى اْلبَھَائِِم، َوَعلَى ُكلِّ األَْرِض، َوَعلَى َجِميِع الدَّ
  .َذَكًرا َوأُْنثَى َخلَقَھُمْ . َعلَى ُصوَرِة هللاِ َخلَقَهُ . ُصوَرتِهِ 

أن  أو، شبه اإلنسان  أن هللاَ  فھموا عترضون فھمالم ما فھمھا مثل النصوص ما فھمھا اليھودُ  هھذإن  : ◌ُ قلت
  .... تجسد في إنسان هللاَ 
وما أرادوا ، المسيح  م لقالوا بألوھيةِ ھلو فھموا فھمف، ن ووثني ) عترضينالم ( مھيعتقدون أن  اليھودَ  إن
 ،التي أحبھا على الصورةِ  خلق اإلنسانَ  ◌َ  والمعنى أن هللاَ ،  نا النصوص تشبه كالم نبيِّ ھذه  ...قتله
وليست ،ِ   فنحن نثبت الصورةَ  ؛ه والتشبيِ  المماثلةِ  مع عدمِ  لنفسهِ التي أحبھا   بعض الصفاتِ  عطى لھاوأ

   ....،فال نؤول ،وال نعطل ،وال نشبهبمعنى الوجه فقط  الصورةُ 
ُ  ؛اإلنسان ليس كسمعِ   هللا لكن سمعُ ؛ ع واإلنسان كذلك سمي  هللاُ :ال ذلكمث  النملةِ  يسمع دبيبَ  فا

  . َلْيَس َكِمْثلِِه َشْيءٌ  عن سمع ، ال يشغله سمعالظلماء سبحانه، الصماء في الليلةِ  السوداء فوق الصخرةِ 
  
  
  

  !الحجر األسود يمين هللا في األرض:نبيٌّ يقول                               
  

  .....إن الحجر األسود ھو يمين هللا في األرض يصافح بھا عباده:زعموا أن نبيَّنا قال 
  : تساءلوا قائلين

 !؟..ھل يعقل أن الحجر ھو يمين هللا في األرض -1
 !؟..إله المسلمين له يد كالبشر يصافح بھاھل يعقل أن  -2
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 بن سعيد حدثنا قال القاسم بن أمحد حدثنا 563 تعلقوا على ما سبق بما جاء في المعجم األوسط للطبراني برقم
 رسول قال: قال عمرو بن اهللا عبد عن حيدث رباح أيب بن عطاء مسعت قال املؤمل بن اهللا عبد حدثنا قال الواسطي سليمان
 اليت جل و عز اهللا ميني وهو باحلق استلمه ملن يشهدان وشفتان لسان له قبيس أيب من أعظم القيامة يوم الركن يأيت":  اهللا

  ."خلقه ا يصافح
  

  الرد على الشبھة
  

أو  هصح ؛إما منكرتيمين هللا في األرض ال  ھو األسود أن الحجرَ  اجاء فيھالتي  ديث احاأل إن كلَّ : أوالً 
  ...ةموضوع

  :كما يلي - رحمه هللاُ  –األلباني  حكم عليھا بذلك الشيخُ 
  )  ضعيف(  - 726 ضعيف الترغيب والترھيب برقم -1
 وهو باحلق استلمه ملن يشهد}  الصحيح يف الذي -اعنه اهللا رضي- عمرو ابن حديث يعين{  وزاد األوسط يف والطرباين 

  .خلقه ا يصافح اليت اهللا ميني وهو بالنية استلمه عمن يتكلم وزاد صحيحه يف خزمية وابن خلقه ا يصافح وجل عز اهللا ميني
  )  منكر(   223 السلسلة الضعيفة برقم -2
  .عباده ا يصافح األرض يف اهللا ميني األسود احلجر 

  )  موضوع(   2685 السلسلة الضعيفة برقم -3
  .يعصيه أال  اهللا بايع فقد جراحل على يده مسح فمن  اهللا ميني األرض يف احلجر 

  . يعصيه ال أن اهللا بايع فقد مسحه فمن اهللا ميني احلجر  6517 الجامع الصغير برقم -4
  .  موقوفا عكرمة عن)  األزرقي(  أنس عن)  فر(  

  .اجلامع ضعيف يف 2771:  رقم حديث انظر)  موضوع: (  األلباين الشيخ قال
  

ھل يعقل أن الحجر ھو يمين هللا في : سؤالھم األول الذي يقول إذن  كان ما سبق دليل عن بطالن
  !؟..األرض

  
  

 : عن نفِسه  شيء ؛ يقول ليس كمثله   نعتقد أن هللاَ ،فإننا   إنھم يجھلون معتقدنا  في هللاِ : ثانًيا
ِميُع الَبِصيرُ    ). 11 الشورى(  َلْيَس َكِمْثلِِه َشْيٌء َوُھَو السَّ

 ھََذا َمْذھَب ُجْمھُورِ ف واألسلم عدم التأويل لضرورة إال  نئولوال، وال نمثل ، نعطل  وال، ال نشبه إننا 
  .السَّلَفِ 

ميَان : ٍ◌ لصحيِح مسلم في شرِحه – رحمه هللاُ  - قال النوويُّ   ُهَو ِمْن َأَحاِديث الصَِّفات ، َوَقْد َسَبَق ِيف ِكَتاب اْإلِ
نـُْؤِمن بِأَنـََّها َحقٌّ ، َوَأنَّ ظَاِهرَها َغْري ُمَراد ، : ، َوَأنَّ ِمْن اْلُعَلَماء َمْن ُميِْسك َعْن تَْأِويلَها ، َويـَُقول بـََياُن ُحْكمَها َواِضًحا َوَمْبُسوطًا 

َا ، َوَهَذا َمْذَهب ُمجُْهور السََّلف ، َوُهَو َأْحَوط َوَأْسَلم    .َوَهلَا َمْعَىن يَِليق ِ
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 َوالثَّانِي أَنـََّها تـَُتَأوَّل َعَلى َحَسب َما يَِليق بِتَـْنزِيِه اللَّه تـََعاَىل ، َوأَنَُّه لَْيَس َكِمْثِلِه َشْيء. أھـ
  

تكون  أنلكن ال يلزم  .....، ويضحك ، ويفرح   وله رجل ، وله عين ، له وجه  هللا : مثال ما سبق
  ... لإلنسانمماثلة الصفات ھذه 

وكلتا يديه يمين ؛ثبت في صحيح مسلم  د صفة من صفاته إن يد هللا ليست مماثلة ليد اإلنسان ،فالي
 ميَِنيٌ  َيَدْيهِ  وَِكْلَتا،  َوَجلَّ  َعزَّ  الرَّْمحَنِ  ميَِنيِ  َعنْ  نُورٍ  ِمنْ  َمَناِبرَ  َعَلى اللَّهِ  ِعْندَ  اْلُمْقِسِطنيَ  ِإنَّ :"  اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  3406 برقم
  ".َوُلوا َوَما َأْهِليِهمْ وَ  ُحْكِمِهمْ  ِيف  يـَْعِدُلونَ  الَِّذينَ 

 تيال ةديث الصحيحاحألوأما ا... أو نؤول  ،أو نعطل،أو نشبه ،كما ھي دون أن نمثل  إذن صفة اليد تمرُ 
  :منھا ما يلي... بخالف ما أتى بھا المعترضون يبخصوص يمين هللا ،أو يد هللا ھ تجاء

َرَة َعنْ عن أيب  6869صحيح البخاري برقم  -1  اللَّْيلَ  َسحَّاءُ  نـََفَقةٌ  يَِغيُضَها َال  َمْألَى اللَّهِ  ميَِنيَ  ِإنَّ  :قَالَ   ِيبِّ النَّ  ُهَريـْ
 َأوْ  اْلَفْيضُ  اْألُْخَرى َوبَِيِدهِ  اْلَماءِ  َعَلى َوَعْرُشهُ  َميِيِنهِ  ِيف  َما يـَنـُْقصْ  ملَْ  فَِإنَّهُ  َواْألَْرضَ  السََّمَواتِ  َخَلقَ  ُمْنذُ  أَنـَْفقَ  َما َأرَأَيـُْتمْ  َوالنـََّهارَ 
  .َوَخيِْفضُ  يـَْرَفعُ  اْلَقْبضُ 

 النـََّهارِ  ُمِسيءُ  لَِيُتوبَ  بِاللَّْيلِ  َيَدهُ  يـَْبُسطُ   اللَّهَ  ِإنَّ  قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ  ُموَسى َأِيب  َعنْ   4954صحيح مسلم برقم -2
َا ِمنْ  الشَّْمسُ  عَ َتْطلُ  َحىتَّ  اللَّْيلِ  ُمِسيءُ  لَِيُتوبَ  بِالنـََّهارِ  َيَدهُ  َويـَْبُسطُ    .َمْغِرِ

 ِإَىل  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهُ  يـَْهِبطُ  اْلَباِقي اللَّْيلِ  ثـُُلثُ  َكانَ  ِإَذا قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  َمْسُعودٍ  اْبنِ  َعنِ  3491حمد برقمأمسند  -3
َيا السََّماءِ  نـْ   . اْلَفْجرُ  َيْطُلعَ  َحىتَّ  َكَذِلكَ  يـََزالُ  َفَال  ُسْؤَلهُ  يـُْعَطى َساِئلٍ  ِمنْ  َهلْ  فـَيَـُقولُ  هُ َيدَ  يـَْبُسطُ  مثَُّ  السََّماءِ  أَبـَْوابُ  تـُْفَتحُ  مثَُّ  الدُّ
 مسلم رجال فمن األحوص أيب غري الشيخني رجال ثقات رجاله صحيح:  األرنؤوط شعيب تعليق

  
  !؟..د كالبشر يصافح بھاھل إله المسلمين له ي :إذن  كان ما سبق دليل عن بطالن سؤالھم الثاني الذي يقول

  
على  يتبرز ، وينام، ويُضربله يدين ،و  -يسوع –إن المعترضين ال يعترضون على أن ربَّھم  :اثالثً 

إن يمين هللاِ حجر :ويعترضون علينا بحديٍث ال نعترف به يقول....قفاه،وذلك بحسب نصوص األناجيل
وذلك بحسب ...شرب منھا ناس كثر) حجر( ةصخر -يسوع-وال يعترضون على أن ربھم ...ويصافح الناس

فَإِنِّي لَْسُت أُِريُد أَيُّھَا اإِلْخَوةُ 1عدد 10إصحاح  األُولَى إِلَى أَْھِل ُكوِرْنثُوسَ  لتهِرَسا ما قاله بولس الرسول في
َوَجِميَعھُُم اْعتََمُدوا لُِموَسى 2فِي اْلبَْحِر، أَْن تَْجھَلُوا أَنَّ آبَاَءنَا َجِميَعھُْم َكانُوا تَْحَت السََّحابَِة، َوَجِميَعھُُم اْجتَاُزوا 

َوَجِميَعھُْم َشِربُوا َشَرابًا َواِحًدا ُروِحيًّا، ألَنَّھُْم 4أََكلُوا طََعاًما َواِحًدا ُروِحيًّا،  َوَجِميَعھُمْ 3فِي السََّحابَِة َوفِي اْلبَْحِر، 
ْخَرةُ َكانَِت اْلَمِسيحَ َكانُوا يَْشَربُوَن ِمْن َصْخَرٍة ُروِحيٍَّة تَابَِعتِ    !ال تعليق  .ِھْم، َوالصَّ

  
 

...! العرش مثنية تحت وعنقه رضاأل في رجاله ديك :نبي يقول                                
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وعنقاه في ، اله وحدھا في األرض جيك ردا يتحدث عن ...أبدً  لاإلسالم شيئًا ال يعق لقد قال رسولُ :  قالوا
....العرش اء إلى تحتِ السم  

!أيھا المسلمون؟ تثم قالوا ما ھذه الخرافا  
 سهل بن الفضل ثنا العباس بن حممد حدثنا 7324 في األوسط بر قم وتعلقوا على ذلك بما جاء عند الطبرانيِّ 

 اهللا رسول قال :قال هريرة أيب عن سعيد أيب بن سعيد عن إسحاق بن معاوية عن إسرائيل ثنا منصور بن إسحاق ثنا األعرج
 العرش حتت منثين وعنقه األرض رجاله مرقت قد ديك عن أحدث أن يل إذن ذكره جل اهللا إن :"-سلم و عليه اهللا صلى-
". كاذبا يب حلف من ذلك يعلم ما عليه فرد ربنا أعظمك ما سبحانك :يقول وهو  
نصورم بن إسحاق به تفرد إسرائيل إال إسحاق بن معاوية عن احلديث هذا يرو مل  
 

 الرد على الشبھة
 

ُ  َصلَّى - ال يصح رفعه للنبيِّ  إن ھذا الحديثَ :أوالً  ومن اضطراب من ناحيِة السند مع ففيه   -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ
:ناحية المتن كما يلي   

:في اآلتي ضعفه في االتي السند جاء من ناحيةِ : أوالً   
 أرض يف رجاله ديك عن أحدث أن يل أذن اهللا إن( 337م  برق)  19ص / 1ج (كتاب جامع األحاديث القدسية  -1

 احلاكم أخرجه)  كاذباً  يب حلف من ذلك يعلم ما: عليه فريد: قال اربن عظم ما سبحانك: يقول وهو العرش حتت مثنية وعنقه
. ضوعاتاملو  يروى مرتوك وهو اللهىب بن على إسناده يف موضوع: اجلوزي ابن قال)  ضعيف. ( 297ص4ج املستدرك يف
 تنزيه يف عراق ابن ذكر وقد.نظر ومتنه احلديث إسناد تصحيح يف بل: قلت.1/150ج الصحيحة السلسلة يف األلباين قال

.يثبت حديث املنت هذا يف ليس: الديكة حديث يف البخاري عن امليزان لسان يف قلتُ : قال 189ص1ج الشريعة  
 

:يث مع جملة أحاديث مكذوبة ، قال القيم في المنار المنيف نحو ھذا الحد ابنُ  قال -2  
ا رأت ملكاً (اديث الديك كذب إال حديثاً واحداً حوباجلملة فكل أ ) إذا مسعتم صياح الديك فاسألوا اهللا من فضله فإ

.أخرجه البخاري ومسلم   
أخرجه أمحد وأبو  )ال تسبوا الديك فإنه يوقظ للصالة (وقد استدرك عليه الشيخ عبد الفتاح أبو غدة غفر اهللا له حديث 

.داود والنسائي بنحوه   
:)8/156(في العلل  -رحمه هللا- الحديث ذكره اإلمام الدارقطني  -3  
ُ  َصلَّى - النَِّيبِّ  َعنْ وسئل عن حديث سعيد املقربي عن أيب هريرة عن النيب (  َعنْ  ُأَحدِّثَ  َأنْ  ِيل  ُأِذنَ  :"قَالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

َعامٍ  ِماَئةِ  َسْبعِ  َمِسريَةُ  َعاتِِقهِ  ِإَىل  ُأُذنِهِ  َشْحَمةِ  بـَْنيَ  َما ِإنَّ  اْلَعْرشِ  َمحََلةِ  ِمنْ  اللَّهِ  َالِئَكةِ مَ  ِمنْ  َمَلكٍ   
 

احلديث )) …اهللا أذن يل أن أحدث عن ملك قد خرقت رجاله األرض السابعة والعرش على منكبه وهو يقول إن((  
اه إسحاق بن منصور السلويل عن إسرائيل عن معاوية بن إسحاق عن املقربي عن أيب فرو  يرويه إسرائيل واختلف عنه: فقال
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.انتهى)وغريه يرويه عن إسرائيل عن إبراهيم أيب إسحاق وهو إبراهيم بن الفضل مديين ضعيف هريرة  
194:ص 5:و قال الدارقطين كما يف أطراف الغرائب واألفراد البن طاهر ج  

تفرد به إسحاق بن  غريب من حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عنه ه احلديثحديث إذن يل أن أحدث ملك رجال
منصور عن إسرائيل عنه ومل أره إال من حديث محدان بن عمر البزار عنه وغريه يرويه عن إسرائيل عن إبراهيم بن إسحاق وهو 

 إبراهيم بن الفضل عن املقربي
 

  :وذلك في اآلتي" أن أحدث عن ملك:"عه بلفظ من ناحية المتن فقد جاءت روايات متضاربة م:اثانيً 
ُ  َصلَّى -  النَِّيبِّ  َعنْ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنِ  َجاِبرِ  َعنْ  4102سنن أبي داود برقم -1  َعنْ  ُأَحدِّثَ  َأنْ  ِيل  ُأِذنَ  :"قَالَ  -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ

َعامٍ  ِماَئةِ  َسْبعِ  َمِسريَةُ  َعاتِِقهِ  ِإَىل  ُأُذنِهِ  َشْحَمةِ  بـَْنيَ  امَ  ِإنَّ  اْلَعْرشِ  َمحََلةِ  ِمنْ  اللَّهِ  َمَالِئَكةِ  ِمنْ  َمَلكٍ   
ُ  َصلَّى - اهللا رسول قال:  قال هريرة أيب عن  6619 مسند أبي يعلى برقم -2  أحدث أن يل أذن": -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ
  ". ؟ تكون وأين ؟ كنت أين نكسبحا:  يقول وهو منكبه على والعرش السابعة األرض رجاله مرقت قد ملك عن
صحيح إسناده:  أسد سليم حسني قال  

 
:  على فرض صحته جدالً  أقول، 1714إنني اعلم أن الشيخ األلباني صححه في صحيح الجامع برقم: ثانيًا

المجردة ،وألن هللا قادر على  بالعينِ  ىھو ال يخدم المعترضين بحال من األحول ؛ألن ھذا أمر غيبي ال ير
 َوِزينَةً  لِتَْرَكبُوھَا َواْلَحِميرَ  َواْلبَِغالَ  َواْلَخْيلَ  ":نه يخلق ما ال نعلم ؛قال سبحانهأ،فقد أخبرنا سبحانه  كل شيء

)النحل(")8( تَْعلَُمونَ  اَل  َما َويَْخلُقُ   
،ويعترضون على ) صورة ملك(التي لم يروھا  هللا  من مخلوقات فعلى ما سبق فإنھم يعترضون على خلق

 عن :أي) ديك عن أحدث أن يل أذن اهللا إن( - 1680يقوي ما سبق ما جاء في فتح القدير برقم ... قدرة هللا
 هللا إن رواية يف قوله به يصرح كما حقيقة بديك وليس ديك صورة يف ملك عن يعين ، تعاىل اهللا خلق من ديك جثة عظمة
 يف قال اآلخر جانبها من وخرقتاها إليها وصلتا أي) األرض رجاله مرقت قد( إخل الديك له يقال السماء يف ملكا تعاىل

 وشعاره هجرياه:أي) يقول وهو( اإلله عرش :أي) العرش حتت مثنية وعنقه( اآلخر اجلانب من خرج السهم مرق الصحاح
 ال أي) كذل يعلم ال( بقوله خلقه الذي اهللا فيجيبه أي) عليه فريد( ربنا الطرباين رواية يف زاد) أعظمك ما سبحانك( قوله
  )كاذبا يب حلف من( انتقامي وسطوة سلطاين عظمة يعلم

 
وال يعترضون على ما جاء في كتابھم  ....في صورة ديك  ]إن المعترضين يعترضون على ملك: ثالثًا

:وذلك في اآلتي...مشبه فيه بالحيوانات الغريبة نفسه المقدس من مخلوقات لم نسمع عنھا قط،حتى أن الربَّ   
 :وذلك في موضعين...طبيعيوسبعة أعين يختلف عن الخروف ال ،ف له سبع قرونالرب خرو -1

ِة   6 عدد 5 إصحاح ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّھُوتِيِّ : األول َوَنَظْرُت َفَرأَْيُت فِي اْلَوَسِط َبْيَن اْلَعْرِش َواْلَكاِئَناِت اْلَحيَّ
ُه مذبوح ُيوِخ خروف قائم َكأَنَّ ْبَعَة الَِّتي . األَْرَبَعِة َوالشُّ َوَكاَنْت َلُه َسْبَعُة قُُروٍن، َوَسْبُع أَْعُيٍن ُتَمثُِّل أَْرَواَح ِهللا السَّ

  .إَِلى األَْرِض ُكلَِّھا أُْرِسَلتْ 
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َّ 14عدد 17ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّھُوتِيِّ إصحاح  :الثاني هُ َربُّ ھُؤالَِء َسيَُحاِربُوَن اْلَخُروَف، َواْلَخُروُف يَْغلِبُھُْم، ألَن
وَن َوُمْختَاُروَن َوُمْؤِمنُونَ    .»األَْربَاِب َوَملُِك اْلُملُوِك، َوالَِّذيَن َمَعهُ َمْدُعوُّ

 12إصحاح  وذلك في رؤيا يوحنا....وامرأة غريبة.... ين ھوأا ما ھو حجمه وتنين كبير جدً  -2
بِلَةٌ بِالشَّْمِس، َواْلقََمُر تَْحَت ِرْجلَْيھَا، َوَعلَى َرْأِسھَا إِْكلِيٌل ِمِن اْمَرأَةٌ ُمتََسرْ : َوظَھََرْت آيَةٌ َعِظيَمةٌ فِي السََّماءِ 1عدد

َعةً لِتَلِدَ 2اْثنَْي َعَشَر َكْوَكبًا،  َضةً َوُمتََوجِّ ھَُوَذا تِنِّيٌن : َوظَھََرْت آيَةٌ أُْخَرى فِي السََّماءِ 3. َوِھَي ُحْبلَى تَْصُرُخ ُمتََمخِّ
َماِء 4. َسْبَعةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُُروٍن، َوَعلَى ُرُؤوِسِه َسْبَعةُ تِيَجانٍ  َعِظيٌم أَْحَمُر، لَهُ  َوَذنَبُهُ يَُجرُّ ثُْلَث نُُجوِم السَّ

فََولََدِت اْبنًا 5. تْ َوالتِّنِّيُن َوقََف أََماَم اْلَمْرأَِة اْلَعتِيَدِة أَْن تَلَِد، َحتَّى يَْبتَلَِع َولََدھَا َمتَى َولَدَ . فَطََرَحھَا إِلَى األَْرضِ 
َواْلَمْرأَةُ ھََربَْت إِلَى 6َواْختُِطَف َولَُدھَا إِلَى هللاِ َوإِلَى َعْرِشِه، . َذَكًرا َعتِيًدا أَْن يَْرَعى َجِميَع األَُمِم بَِعًصا ِمْن َحِديدٍ 

يَِّة، َحْيُث لَھَا َمْوِضٌع ُمَعدٌّ ِمَن هللاِ لَِكْي يَُعولُوھَا ھُنَاكَ    .أَْلفًا َوِمئَتَْيِن َوِستِّيَن يَْوًما اْلبَرِّ
. َوُكلُّ َدبِيِب الطَّْيِر اْلَماِشي َعلَى أَْربَعٍ 20عدد 11إصحاحسفر الالوين وذلك في ...طائر له أربعة أرجل -3

َما لَهُ ُكَراَعاِن فَْوَق ِرْجلَْيِه يَثُِب : بَعٍ إاِلَّ ھَذا تَأُْكلُونَهُ ِمْن َجِميِع َدبِيِب الطَّْيِر اْلَماِشي َعلَى أَرْ 21. فَھَُو َمْكُروهٌ لَُكمْ 
  بِِھَما َعلَى األَْرضِ 

  .لِكْن َسائُِر َدبِيِب الطَّْيِر الَِّذي لَهُ أَْربَُع أَْرُجل فَھَُو َمْكُروهٌ لَُكمْ 23 وعدد
  !ال تعليق !؟أين ھو ة أرجلعطائر بأرب  ...وجود له من المعلوم أن ھذا الطائر المذكور ال: قلتُ 

  
  
  

 ...نبيُّ يُخبر عن عذاِب القبر                                                 
  

فكم ... ليس في كتابنا المقدس شيء يسمى بعذاب القبر ونعيمه ،فھذه أسطورة أخترعھا  نبيُّ اإلسالم: قالوا
  ... !خوفت المسلمين أنفسھم قبل غيرھم

  !؟...أيھا المسلمون فھل عذاب القبر ونعيمة حقيقة أم خرافة
  :كان اعتمادھم على ما سبق باألحاديث التي وردت بھذا الشأن منھا ما يلي

ُهَما-َعْن اْبِن َعبَّاٍس  1289برقم ) َعَذاِب اْلَقْربِ ِمْن اْلِغيَبِة َواْلبَـْولِ (بَاب  صحيح البخاري -1   - َرِضَي اللَُّه َعنـْ
َرْيِن فـََقالَ  َمرَّ النَِّيبُّ  بَاِن ِمْن َكِبٍري مثَُّ قَالَ : َعَلى قـَبـْ بَاِن َوَما يـَُعذَّ بـََلى َأمَّا َأَحُدُمهَا َفَكاَن َيْسَعى بِالنَِّميَمِة َوَأمَّا َأَحُدُمهَا : ِإنـَُّهَما لَيُـَعذَّ

َنتَـْنيِ مثَُّ غَ : َفَكاَن َال َيْسَتِرتُ ِمْن بـَْوِلِه قَالَ  ُهَما َعَلى قـَْربٍ مثَُّ قَالَ مثَُّ َأَخَذ ُعوًدا َرْطًبا َفَكَسَرُه بِاثـْ ُهَما :" َرَز ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ َلَعلَُّه ُخيَفَُّف َعنـْ
  ".َما َملْ يـَْيَبَسا

َرَة  1288برقم ) التـََّعوُِّذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ (بَاب  صحيح البخاري-2   :قَالَ  -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ -َعْن َأِيب ُهَريـْ
َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماِت َوِمْن :" ُعو َويـَُقولُ َيدْ  َكاَن َرُسوُل اللَِّه  اللَُّهمَّ ِإينِّ َأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ َوِمْن َعَذاِب النَّاِر َوِمْن ِفتـْ

َنِة اْلَمِسيِح الدَّجَّالِ    ".ِفتـْ
َأنَّ يـَُهوِديًَّة -َزْوِج النَِّيبِّ -َعْن َعاِئَشَة  991برقم )  التـََّعوُِّذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ ِيف اْلُكُسوفِ (بَاب  صحيح البخاري -3

َها َرُسوَل اللَِّه : َجاَءْت َتْسَأُهلَا فـََقاَلْت َهلَا أَيـَُعذَُّب النَّاُس ِيف  َأَعاَذِك اللَُّه ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ َفَسأََلْت َعاِئَشُة َرِضَي اللَُّه َعنـْ
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َذاَت َغَداٍة َمرَْكًبا َفَخَسَفْت الشَّْمُس فـََرَجَع ُضًحى َعاِئًذا بِاللَِّه ِمْن َذِلَك مثَُّ رَِكَب َرُسوُل اللَِّه :  ِه قـُُبورِِهْم؟ فـََقاَل َرُسوُل اللَّ 
 مثَُّ رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال مثَُّ رََفَع فـََقاَم ِقَياًما بـَْنيَ َظْهَراَينْ اْحلَُجِر مثَُّ َقاَم ُيَصلِّي َوقَاَم النَّاُس َورَاَءُه فـََقاَم ِقَياًما َطِويًال  َفَمرَّ َرُسوُل اللَِّه 

َقاَم ِقَياًما َطوِيًال َوُهَو ُدوَن َطوِيًال َوُهَو ُدوَن اْلِقَياِم اْألَوَِّل مثَُّ رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اْألَوَِّل مثَُّ رََفَع فَ  َسَجَد مثَُّ قَاَم فـَ
َياِم اْألَوَِّل مثَُّ رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال َوُهَو اْألَوَِّل مثَُّ رََكَع رُُكوًعا َطوِيًال َوُهَو ُدوَن الرُُّكوِع اْألَوَِّل مثَُّ قَاَم ِقَياًما َطوِيًال َوُهَو ُدوَن اْلقِ  اْلِقَيامِ 

  .اَء اللَُّه َأْن يـَُقوَل مثَُّ َأَمَرُهْم َأْن يـَتَـَعوَُّذوا ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ ُدوَن الرُُّكوِع اْألَوَِّل مثَُّ رََفَع َفَسَجَد َواْنَصَرَف فـََقاَل َما شَ 
َدَخَلْت َعَليَّ َعُجوزَاِن ِمْن ُعُجِز يـَُهوِد : َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ  - 5889برقم  بَاب التـََّعوُِّذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ  صحيح البخاري- 4

قـَُهَما َفَخَرَجَتا َوَدَخَل إِ :اْلَمِديَنِة فـََقالََتا ِيل  تُـُهَما َوَملْ أُْنِعْم َأْن ُأَصدِّ بـْ بُوَن ِيف قـُُبورِِهْم َفَكذَّ فـَُقْلُت َلُه  َعَليَّ النَِّيبُّ نَّ َأْهَل اْلُقُبوِر يـَُعذَّ
ُتُه بـَْعُد ِيف َصَالٍة ِإالَّ تـََعوََّذ  َصَدقـََتا ِإنـَُّهْم يـَُعذَّبُونَ : يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َعُجوزَْيِن َوذََكْرُت َلُه فـََقالَ : َعَذابًا َتْسَمُعُه اْلبَـَهاِئُم ُكلَُّها َفَما رَأَيـْ

  .ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ 
ُهَما- َعْن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب  1280برقم  صحيح البخاري - 5  قـَْربِِه ِإَذا أُْقِعَد اْلُمْؤِمُن ِيف : قَالَ  َعْن النَِّيبِّ  - َرِضَي اللَُّه َعنـْ

  }يـُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت { : ُأِيتَ مثَُّ َشِهَد َأْن َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه َوَأنَّ ُحمَمًَّدا َرُسوُل اللَِّه َفَذِلَك قـَْولُهُ 
 َِ ثـََنا ُشْعَبُة  ثـََنا ُغْنَدٌر َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َحدَّ   نـََزَلْت ِيف َعَذاِب اْلَقْربِ } يـُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا { َذا َوزَادَ َحدَّ

  }يـُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل الثَّاِبِت { : قَالَ  َعْن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب َعْن النَِّيبِّ  4259برقم  سنن ابن ماجة-6
يـُثَبُِّت اللَُّه الَِّذيَن آَمُنوا بِاْلَقْوِل { : َفَذِلَك قـَْولُهُ . َريبَِّ اللَُّه َونَِبيِّي ُحمَمَّدٌ : َمْن رَبَُّك ؟ فـَيَـُقولُ : ْلَقْربِ يـَُقاُل َلهُ نـََزَلْت ِيف َعَذاِب ا:قَاَل 

َيا َوِيف اْآلِخَرِة  نـْ   }الثَّاِبِت ِيف اْحلََياِة الدُّ
  .) 4269( صحيح ، ابن ماجة :  تحقيق األلباني 

اللَُّهمَّ ِإينِّ َأُعوُذ :" يـَُقولُ  َكاَن َنِيبُّ اللَِّه : قال -َرِضَي اللَُّه َعْنهُ - عن أََنس ْبن َماِلٍك  5890برقم  صحيح البخاري -7
ْنبِ َواْلُبْخِل َواْهلََرِم َوَأُعوُذ ِبَك ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ َوَأُعوُذ ِبكَ  َنِة اْلَمْحَيا َواْلَمَماتِ  ِبَك ِمْن اْلَعْجِز َواْلَكَسِل َواجلُْ   ".ِمْن ِفتـْ

ِللشَِّهيِد ِعْنَد اللَِّه ِستُّ ِخَصاٍل :"  قَاَل َرُسوُل اللَِّه : َعْن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِدي َكِرَب قَالَ  1586برقم  سنن الترمذي -8
ُر ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ َويَْأَمُن ِمْن اْلَفَزِع اْألَْكَربِ َويُوَضُع َعَلى رَْأِسِه تَاُج اْلَوقَاِر يـُْغَفُر َلُه ِيف َأوَِّل َدفْـَعٍة َويـََرى َمْقَعَدُه ِمْن اْجلَنَِّة َوُجيَا

َنتَـْنيِ َوَسْبِعَني َزْوَجًة ِمْن اْحلُوِر اْلِعنيِ  َيا َوَما ِفيَها َويـَُزوَُّج اثـْ نـْ ٌر ِمْن الدُّ َها َخيـْ   "ِمْن َأقَارِِبهِ  َوُيَشفَُّع ِيف َسْبِعنيَ  اْلَياُقوَتُة ِمنـْ
  ".َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيٌح َغرِيبٌ :" قَاَل أَبُو ِعيَسى

  ) 194/  2( ، التعليق الرغيب )  36 - 35( صحيح أحكام اجلنائز  :تحقيق األلباني 
َعَلى قـَْربٍ َوُهَو َال َحيِْسُب أَنَُّه ِخَباَءُه  َضَرَب بـَْعُض َأْصَحاِب النَِّيبِّ : َعْن اْبِن َعبَّاٍس قَالَ   2815برقم  سنن الترمذي-9

ٌر فَِإَذا ِفيِه ِإْنَساٌن يـَْقَرأُ ُسورََة تـََباَرَك الَِّذي بَِيِدِه اْلُمْلُك َحىتَّ َخَتَمَها فَأََتى النَِّيبَّ  ِإينِّ َضَرْبُت ِخَباِئي : فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَّهِ  قـَبـْ
ٌر فَِإَذا ِفيِه ِإْنَساٌن يـَْقَرأُ ُسورََة تـََباَرَك اْلُمْلِك َحىتَّ َخَتَمَها فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه َعَلى قـَْربٍ َوأَنَا َال َأْحِسُب أَنَّ  ِهَي اْلَمانَِعُة ِهَي :" ُه قـَبـْ

  ". اْلُمْنِجَيُة تـُْنِجيِه ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ 
   .ِه َوِيف اْلَباب َعْن َأِيب ُهَريـَْرةَ قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َغرِيٌب ِمْن َهَذا اْلَوجْ 
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ضعيف اجلامع الصغري ) //  1140( ، الصحيحة "  .....هي املانعة : " ضعيف ، و إمنا يصح منه قوله :  تحقيق األلباني
  ) 2154( ، املشكاة )  6101( 

َمَىت : ٍط لَِبِين النَّجَّاِر َفَسِمَع َصْوتًا ِمْن قـَْربٍ فـََقالَ ِحبَائِ  َمرَّ النَِّيبُّ : عن أََنس ْبن َماِلٍك قَالَ  11680برقم  مسند أحمد - 10
  ".َلْوَال َأْن َال َتَدافـَُنوا َلَدَعْوُت اللََّه َأْن ُيْسِمَعُكْم َعَذاَب اْلَقْربِ :" فـََقالَ . َماَت ِيف اْجلَاِهِليَّةِ :َماَت َصاِحُب َهَذا اْلَقْربِ؟ قَاُلوا
  . ه صحيح على شرط الشيخنيإسناد:  تعليق شعيب األرنؤوط

  
  الرد على الشبھة

  
عند اليھود  ،بل كان ھذا األمر مشھور قبله  إن عذاب القبر ونعيمه ليس أسطورةً ابتدعھا محمٌد :أوالً 

بَاب  صحيح البخاري وذلك ما ثبت في ... -رضي هللا عنھا-بدليل حديث المرأتان اليھوديتان عنه لعائشة 
ِإنَّ َأْهَل :َدَخَلْت َعَليَّ َعُجوزَاِن ِمْن ُعُجِز يـَُهوِد اْلَمِديَنِة فـََقالََتا ِيل : َعْن َعاِئَشَة قَاَلتْ  - 5889برقم  اِب اْلَقْربِ التـََّعوُِّذ ِمْن َعذَ 

قـَُهَما َفَخَرَجَتا َوَدَخَل عَ  تُـُهَما َوَملْ أُْنِعْم َأْن ُأَصدِّ بـْ بُوَن ِيف قـُُبورِِهْم َفَكذَّ يَا َرُسوَل اللَِّه ِإنَّ َعُجوزَْيِن :فـَُقْلُت َلُه  َليَّ النَِّيبُّ اْلُقُبوِر يـَُعذَّ
ُتُه بـَْعُد ِيف َصَالٍة ِإالَّ تـََعوَّ : َوذََكْرُت َلُه فـََقالَ  بُوَن َعَذابًا َتْسَمُعُه اْلبَـَهاِئُم ُكلَُّها َفَما رَأَيـْ   .َذ ِمْن َعَذاِب اْلَقْربِ َصَدقـََتا ِإنـَُّهْم يـَُعذَّ

ا أنھم يعرضون  -وھم من األمم السابقة -القران الكريم أخبر عن عذاب إل فرعون ثم إن  على النار ُغُدّوً
ُ َسيِّئَاِت َما َمَكُروا َوَحاَق بِآِل فِْرَعْوَن ُسوُء  :قولِه  وذلك من... مة والحسابَوَعِشيًّا قبل القيا فََوقَاهُ هللاَّ

ا َوَعِشيًّا َويَْوَم تَقُوُم السَّاَعةُ أَْدِخلُوا آَل فِْرَعْوَن أََشدَّ اْلَعَذاِب النَّاُر يُْعَرُضوَن َعلَ ) 45(اْلَعَذاِب    )46(ْيھَا ُغُدّوً
  )غافر(
  

إن علماَء المسلمين اختلفوا في ماھية العذاب والنعيم ،ھل يقع على الروح، أم الجسد ،أم الروح :ثانيًا
  والجسد؟

قال شيُخ اإلسالم األحاديث الصحيحة املتواترة تدل على  :)52/ 50ص / 1ج(جاء في كتاب الروح ألبن القيم 
عود الروح إىل البدن وقت السؤال وسؤال البدن بال روح قول قاله طائفة من الناس وأنكره اجلمهور وقابلهم آخرون فقالوا 

و كان ذلك على الروح فقط السؤال للروح بال بدن وهذا قاله ابن مرة وابن حزم وكالمها غلط واألحاديث الصحيحة ترده ول
  مل يكن للقرب بالروح اختصاص وهذا يتضح جبواب املسألة 

وهي قول السائل هل عذاب القرب على النفس والبدن أو على النفس دون البدن أو على البدن دون النفس وهل يشارك  
  البدن النفس يف النعيم والعذاب أم ال 

بل العذاب والنعيم على النفس والبدن مجيًعا باتفاق : ن نذكر لفظ جوابه فقالوقد ُسئل شيُخ اإلسالم عن هذه املسألة وحن 
ا فيكون النعيم  أهل السنة واجلماعة تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن وتنعم وتعذب متصلة بالبدن والبدن متصل 

ن العذاب والنعيم للبدن بدون والعذاب عليها يف هذه احلال جمتمعني كما تكون على الروح منفردة عن البدن وهل يكو 
الروح؟ هذا فيه قوالن مشهوران ألهل احلديث والسنة ،وأهل الكالم ويف املسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة 

وهذا تقوله الفالسفة  إن النعيم والعذاب ال يكون إال على الروح وان البدن ال ينعم وال يعذب: واحلديث قول من يقول
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اد األبدان وهؤالء كفار بإمجاع املسلمني ويقوله كثري من أهل الكالم من املعتزلة وغريهم الذين يقرون مبعاد املنكرون ملع
األبدان لكن يقولون ال يكون ذلك يف الربزخ ؛ وإمنا يكون عند القيام من القبور لكن هؤالء ينكرون عذاب البدن يف الربزخ 

عذبة يف الربزخ فإذا كان يوم القيامة عذبت الروح والبدن مًعا وهذا القول قاله إن األرواح هي املنعمة أو امل: فقط ويقولون
طوائف من املسلمني من أهل الكالم واحلديث وغريهم وهو اختيار ابن حزم وابن مرة فهذا القول ليس من األقوال الثالثة 

ألبدان واألرواح ولكن هؤالء هلم يف عذاب الشاذة بل هو مضاف إىل قول من يقول بعذاب القرب ويقر بالقيامة ويثبت معاد ا
  القرب ثالثة أقوال 

  أحدها أنه على الروح فقط  
  .أنه عليها وعلى البدن بواسطتها : الثاين 
وهو قول من يثبت عذاب القرب وجيعل الروح هي احلياة وجيعل :أنه على البدن فقط وقد يضم إىل ذلك القول الثاين : الثالث 

األبدان مطلًقا وقول من ينكر عذاب الروح مطلًقا فإذا جعلت األقوال الشاذة ثالثة فالقول الثاين  الشاذ قول منكر عذاب
الشاذ قول من يقول إن الروح مبفردها ال تنعم وال تعذب؛ وإمنا الروح هي احلياة وهذا يقوله طوائف من أهل الكالم من 

وح تبقى بعد فراق البدن وهذا قول باطل وقد خالف أصحابه أبو املعتزلة واألشعرية كالقاضي أىب بكر وغريه وينكرون أن الر 
ا منعمة أو معذبة والفالسفة  املعايل اجلريين وغريه بل قد ثبت بالكتاب والسنة واتفاق األمة أن الروح تبقى بعد فراق البدن وأ

  أھـ.ون اإلهليون يقرون بذلك لكن ينكرون معاد األبدان وهؤالء يقرون مبعاد األبدان لكن ينكر 
على أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح فقط  –رحمه هللاُ -إنني متفٌق تماَما االتفاق مع ابِن حزِم  : قلتُ 

وھناك من تتمزق أشالئه في ...دون الجسد ،فالجسد يبلي بعد أن يأكله الدود وتبقى الروح إلى أن تقام القيامة
  ...طائرة انفجرت 

ح يشبه الشخص النائم الذي يرى في منامه حلًما جميالً ال يريد أن يستيقظ منه إن العذاب والنعيم على الرو
،وھذا ھو نعيم القبر ،وقد يري حلًما مفزًعا يُعذب منه ويريد أن يستيقظ منه ؛ألن العذاَب شديٌد،فإن كان في 

وھذا ...مالك أنا كنزك  أنا: الدنيا من أصحاِب األموال وال يؤدي الزكاة ،يرى في حلمه ثعبانًا اقرًعا يقول له
َرَة قَالَ  4199صحيح البخاري برقم  ما جاء في َمْن آتَاُه اللَُّه َماًال فـََلْم يـَُؤدِّ زََكاَتُه ُمثَِّل : ◌َ قَاَل َرُسوُل اللَّهِ : َعْن َأِيب ُهَريـْ

ْيِه يـَُقوُل َلُه َمالُُه ُشَجاًعا َأقْـَرَع َلُه زَبِيَبَتاِن يَُطوَّقُُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة يَْأخُ  ُزَك : " ُذ ِبِلْهزَِمتَـْيِه يـَْعِين ِبِشْدقـَ مثَُّ َتَال َهِذِه " أَنَا َماُلَك أَنَا َكنـْ
  .ِإَىل آِخِر اْآليَةِ } َوَال َحيِْسَنبَّ الَِّذيَن يـَْبَخُلوَن ِمبَا آتَاُهْم اللَُّه ِمْن َفْضِلِه { : اْآليَةَ 

ھي إال حلم يحلم اإلنسان أن القبر يضيق عليه ثم بعدھا يحلُم بِحلُم ما  حتى ضمة القبر التي ما نجا منھا أحدٌ 
  :أدلتي على ذلك كثيرة منھا...سعيد ،أو موحش إلى أن تُقام الساعة؛ يُحاسب حينھا بالروح والبدن معا

وِر فَإَِذا ھُْم ِمَن اأْلَْجَداِث إِلَى َربِِّھْم يَْنِسلُوَن  : قوله  -1  قَالُوا يَا َوْيلَنَا َمْن بََعثَنَا ِمْن ) 51(َونُفَِخ فِي الصُّ
ْحَمُن َوَصَدَق اْلُمْرَسلُونَ  إِْن َكانَْت إاِلَّ َصْيَحةً َواِحَدةً فَإَِذا ھُْم َجِميٌع لََدْينَا ) 52( َمْرقَِدنَا ھََذا َما َوَعَد الرَّ

  )يس( ) 54(َن إاِلَّ َما ُكْنتُْم تَْعَملُوَن فَاْليَْوَم اَل تُْظلَُم نَْفٌس َشْيئًا َواَل تُْجَزوْ ) 53(ُمْحَضُروَن 
  ..من أيقظنا من نومنا: أي.قَالُوا يَا َوْيلَنَا َمْن بََعثَنَا ِمْن َمْرقَِدنَا : نالحظ قولَه 

يَْوَمئٍِذ ) 24(ْعَملُوَن يَْوَم تَْشھَُد َعلَْيِھْم أَْلِسنَتُھُْم َوأَْيِديِھْم َوأَْرُجلُھُْم بَِما َكانُوا يَ  :عن يوم القيامة قوله -2
َ ھَُو اْلَحقُّ اْلُمبِيُن  ُ ِدينَھُُم اْلَحقَّ َويَْعلَُموَن أَنَّ هللاَّ   )النور(  )25(يَُوفِّيِھُم هللاَّ
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ْلنَاھُْم جُ  : قوله-3 لُوًدا َغْيَرھَا لِيَُذوقُوا إِنَّ الَِّذيَن َكفَُروا بِآيَاتِنَا َسْوَف نُْصلِيِھْم نَاًرا ُكلََّما نَِضَجْت ُجلُوُدھُْم بَدَّ

َ َكاَن َعِزيًزا َحِكيًما    .)النساء(  )56(اْلَعَذاَب إِنَّ هللاَّ
أن األمر بسيط وليس فيه تخويف للمسلمين قبل غيرھم كما أدعى المعترضون :فعلى ما سبق يتضح لنا

  ....فعلى اإلنسان أن يتقى هللا تعالى لينعم بعد موته...
  

خروج الروح من الجسد ،والدفن : (ين ال يعرفون مصيرھم بعد موتھم المباشر أعنيإن المنصر :ثالثًا 
تخلوا تماًما عن ذكرھذه المرحلة  -العھد القديم والجديد -فكتبھم.... وھذا ال يدل على كمال شريعتھم..) بعدھا

  ) ...القبر(التي قبل القيامة
إن العذاَب في : والعجيب أنھم يقولون...فقط ) جھنم(،وبحيرة النار الكبريت- جنته  -إنھم يعرفون ملكوت هللا 

وھذا قول غريب ال دليل عليه ...جھنم يقع على الروح والجسد ،ولكن النعيم في الجنة يقع على الروح فقط 
  :فھذه ھي نصوص كتابھم من كتابھم المقدس؛

إِْبلِيُس الَِّذي َكاَن يُِضلُّھُْم وَ 10عدد 20سفر رؤيا يوحنا إصحاح وذلك في  ...بحيرة النار والكبيرة لألشرار-1
بُوَن نَھَاًرا َولَْيالً إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ . طُِرَح فِي بَُحْيَرِة النَّاِر َواْلِكْبِريِت، َحْيُث اْلَوْحُش َوالنَّبِيُّ اْلَكذَّابُ    .َوَسيَُعذَّ

فَإِْن َكانَْت َعْينَُك 29عدد 5 إنجيل متى إصحاح، وذلك في العذاب االخروي يقع على الروح والجسد مًعا -2
َوإِْن 30. َسُدَك ُكلُّهُ فِي َجھَنَّمَ اْليُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْقلَْعھَا َوأَْلقِھَا َعْنَك، ألَنَّهُ َخْيٌر لََك أَْن يَْھلَِك أََحُد أَْعَضائَِك َوالَ يُْلقَى جَ 

ا َعْنَك، ألَنَّهُ َخْيٌر لََك أَْن يَْھلَِك أََحُد أَْعَضائَِك َوالَ يُْلقَى َجَسُدَك ُكلُّهُ فِي َكانَْت يَُدَك اْليُْمنَى تُْعثُِرَك فَاْقطَْعھَا َوأَْلقِھَ 
  .َجھَنَّمَ 

  : ثالثة نصوص،وذلك ما جاء في على الروح والجسد مًعا يقع األبدي النعيمُ  -3
  :ھما إنجيل متىموضعين من  جاء في:األول النصُ 
َماَواِت، فَُكلُّ َما تَْربِطُهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْربُوطًا َوأُْعطِ 19 عدد 16إصحاح : األول يَك َمفَاتِيَح َملَُكوِت السَّ

َماَواتِ  َماَواتِ . فِي السَّ   .»َوُكلُّ َما تَُحلُّهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوالً فِي السَّ
َماِء، َوُكلُّ َما ُكلُّ َما تَرْ : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ  18 عدد 18إصحاح  :الثاني بِطُونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْربُوطًا فِي السَّ

  .تَُحلُّونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوالً فِي السََّماءِ 
  .َوُكلُّ َما تَُحلُّونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوالً فِي السََّماءِ  :نالحظ من خالل ما سبق ھذه العبارة

  يكون حالالً  ...واألكل  -الزواج - ،مثل الجنس الحالل حالل ليس بمحرم في الدنيا شيء أيأن  :والمعنى
  ...   الرب في جنةِ 

ھَا نَْحُن قَْد تََرْكنَا ُكلَّ َشْيٍء «:فَأََجاَب بُْطُرُس ِحينَئٍِذ َوقَاَل لَهُ 27عدد 19إنجيل متى إصحاح  :النُص الثاني
إِنَُّكْم أَْنتُُم الَِّذيَن تَبِْعتُُمونِي، فِي التَّْجِديِد، َمتَى : اْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ «:فَقَاَل لَھُْم يَُسوعُ 28» نَا؟فََماَذا يَُكوُن لَ . َوتَبِْعنَاكَ 

اطَ إِْسَرائِيَل ْسبَ َجلََس اْبُن اإِلْنَساِن َعلَى ُكْرِسيِّ َمْجِدِه، تَْجلُِسوَن أَْنتُْم أَْيًضا َعلَى اْثنَْي َعَشَر ُكْرِسيًّا تَِدينُوَن أَ 
ا أَِو اْمَرأَةً أَْو أَْوالًَدا أَْو ُحقُوالً 29 .االْثنَْي َعَشرَ  ِمْن أَْجِل  َوُكلُّ َمْن تََرَك بُيُوتًا أَْو إِْخَوةً أَْو أََخَواٍت أَْو أَبًا أَْو أُّمً

  .يَأُْخُذ ِمئَةَ ِضْعٍف َويَِرُث اْلَحيَاةَ األَبَِديَّةَ اْسِمي، 
  

ھَذا إِلَى إِنِّي ِمَن اآلَن الَ أَْشَرُب ِمْن نِتَاِج اْلَكْرَمِة : َوأَقُوُل لَُكمْ 29 عدد 26إنجيل متى إصحاح  :الثالث النصُ 
 .»ذلَِك اْليَْوِم ِحينََما أَْشَربُهُ َمَعُكْم َجِديًدا فِي َملَُكوِت أَبِي

  ....ن على الروح والجسدفي الملكوت،وبالتالي فالنعيم يكونِتَاِج اْلَكْرَمِة أن ھناك شرب  نالحظ
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بولس الرسول في رسالته إلى أھل رمية إصحاح بين ھذا النص وبما جاء على لسان وھنا يظھر لنا تناقض 
وِح اْلقُُدسِ 17عدد 14   .ألَْن لَْيَس َملَُكوُت هللاِ أَْكالً َوُشْربًا، بَْل ھَُو بِرٌّ َوَسالٌَم َوفََرٌح فِي الرُّ
نجد أن يسوع يشرب مع التالميذ في الملكوت من نتاج : ففي النِص األولا إن التناقض واضٌح جدً : ◌ُ قلت

  ...الكرمة
  !ال تعليق...ال يوجد أكل، وال شرب في الملكوت : فيه أن بولس يقول: والنص الثاني

  
  
  
  
  
  
  !ثَنِييَنْ  اَل  َذَكرٌ  َولَهُ  َشِھيٌّ  قُبُلٌ  لََھا حورٌ :نبيٌّ يقول                                     

  
ثـََنا  4328 الذي رواه ابن ماجة في سننه برقم كتب أحُدھم في مواقعھم ساخًرا من ھذا الحديثِ   ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّ

َمْشِقيُّ  َمْرَوانَ  أَبُو اْألَْزَرقُ  َخاِلدٍ  ثـََنا الدِّ  قَالَ : قَالَ  أَُماَمةَ  َأِيب  َعنْ  َمْعَدانَ  ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  َماِلكٍ  َأِيب  ْبنِ  َيزِيدَ  ْبنُ  َخاِلدُ  َحدَّ
 ِمريَاثِهِ  ِمنْ  َوَسْبِعنيَ  اْلِعنيِ  اْحلُورِ  ِمنْ  ثِْنتَـْنيِ  َزْوَجةً  َوَسْبِعنيَ  ثِْنتَـْنيِ   اللَّهُ  َزوََّجهُ  ِإالَّ  اْجلَنَّةَ  اللَّهُ  يُْدِخُلهُ  َأَحدٍ  ِمنْ  َما :  اللَّهِ  َرُسولُ 

ُهنَّ  َما النَّارِ  َأْهلِ  ِمنْ    .يـَْنَثِين  َال  ذََكرٌ  َوَلهُ  َشِهيٌّ  قـُُبلٌ  َوَهلَا ِإالَّ  َواِحَدةٌ  ِمنـْ

  
  الرد على الشبھة

  
،وال نعترف بما جاء به ؛ألنه ضعيف جًدا  -المسلمين–إن ھذا الحديَث ال يصح ،فھو مردود عندنا نحن :أوالً 
  :يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي... 

  أھـ . اجدً  ضعيف  .) 4473(  الضعيفةالسلسلة  : األلباني تحقيق -1
 إال اجلنة اهللا يدخله أحد من ما - 20337برقم ) 114/ 19ج(جاء في كتاب جامع األحاديث باب حرف الميم -2

 ال ذكر وله شهى قبل وهلا إال واحدة منهن ما النار أهل من مرياثه من وسبعني العني احلور من ثنتني زوجة وسبعني ثنتني زوجه
  )أمامة أىب نع ةماج ابن( ينثىن
  أھـ . مقال فيه إسناد هذا) : 4/266( البوصريى قال) 4337 رقم ، 2/1452( ةماج ابن أخرجه

  . مقال فيه إسناد هذا: نالحظ كالم البوصيري
 وهاه يزيد بن خالد وفيه :أي ةماج ابن به انفرد:  الدمريي قال: ) 598ص/ 5ج(جاء في كتاب فيض القدير  -2
  أھـ.اجدً  ضعيف سنده احلديث هذا:  حجر ابنُ  وقال، اخلرب هذا مناكريه من الذهيب وساق أخرى وكذبه مرة معني ابن

  ....لم يرد له مثيل يقويه ويعضضه وھذا يدل على نكارته ثم إن الحديث
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مسلم يدخل  وسبعين ليست لكلِّ  نيلحور االثنت ،وذلك ألنإن الحديث مردود من ناحية المتن أيًضا : ثانيًا
 قَالَ  :قَالَ  اْلِكْنِديِّ  َكِربَ  َمْعِدي ْبنِ  اْلِمْقَدامِ  َعنِ  16553،وذلك في مسند أحمد برقمللشھيد فقط  الجنة ؛بل ھي

 قَالَ  َويـََرى َدِمهِ  ِمنْ  َدفْـَعةٍ  َأوَّلِ  ِيف  َلهُ  يـُْغَفرَ  َأنْ  :ِخَصالٍ  ِستَّ  اْحلََكمُ  قَالَ  -َوَجلَّ  َعزَّ - اللَّهِ  ِعْندَ  ِللشَِّهيدِ  ِإنَّ :"  اللَّهِ  َرُسولُ 
ميَانِ  ُحلَّةَ  َوُحيَلَّى اْجلَنَّةِ  ِمنْ  َمْقَعَدهُ  َويـَُرى اْحلََكمُ   قَالَ  اْألَْكَربِ  اْلَفَزعِ  ِمنْ  َويَْأَمنَ  اْلَقْربِ  َعَذابِ  ِمنْ  َوُجيَارَ  اْلِعنيِ  اْحلُورِ  ِمنْ  َويـَُزوَّجَ  اْإلِ

رٌ  ِمْنهُ  اْلَياُقوَتةُ  اْلَوقَارِ  تَاجُ  رَْأِسهِ  ىَعلَ  َويُوَضعَ  اْألَْكَربِ  اْلَفَزعِ  يـَْومَ  اْحلََكمُ : َيا ِمنْ  َخيـْ نـْ َنتَـْنيِ  َويـَُزوَّجَ  ِفيَها َوَما الدُّ  ِمنْ  َزْوَجةً  َوَسْبِعنيَ  اثـْ
  .ِ"َأقَارِِبه ِمنْ  ِإْنَسانًا َسْبِعنيَ  ِيف  َوُيَشفَّعَ  اْلِعنيِ  اْحلُورِ 

  . ا ألبطال الشبھة بفضل منهكان ھذا كافيً 
  
  
  
  ...!ا أو تمثاال ولن تموتضع كلبً                                             
  

  : أن أحدھم كتب قائالً  من الشبھات التي أضحكتني
  ...! إليكيستطيع مالك الموت الدخول  لكي ال تموت أبدا، ضع كلب أو صورة أو تمثال في بيتك، فلن

 َال  :"يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  :يـَُقولُ  طَْلَحةَ  عن أيب 2986برقمالبخاري صحيح اإلسالم يقول في  ألن رسولَ 
  ".َمتَاثِيلَ  ُصورَةُ  َوَال  َكْلبٌ  ِفيهِ  بـَْيًتا اْلَمَالِئَكةُ  َتْدُخلُ 

  
  الرد على الشبھة

  
  :تدلل على ذلك أدلة منھا... لو اجتمعت كل التماثيل ،وكل الكالب في مكان ما ،ال يمنع قدر هللا :أوال

  )النساء( )78( ُمَشيََّدةٍ  بُُروجٍ  فِي ُكْنتُمْ  َولَوْ  اْلَمْوتُ  يُْدِرْكُكمُ  تَُكونُوا أَْينََما :قوله -1
 طاعتهم حسن يف وهم بالفضائل، خمصصون مقربون اهللا عباد املالئكة }) 27( يَْعَملُونَ  بِأَْمِرهِ  َوھُمْ  بِاْلقَْولِ  يَْسبِقُونَهُ  ال
م، به رهميأم مبا إال يتكلمون ال   .أھـ التفسير الميسر.هلم يأذن حىت عمال يعملون وال ر
  
 فَقَدْ  اْلَجنَّةَ  َوأُْدِخلَ  النَّارِ  َعنِ  ُزْحِزحَ  فََمنْ  اْلقِيَاَمةِ  يَْومَ  أُُجوَرُكمْ  تَُوفَّْونَ  َوإِنََّما اْلَمْوتِ  َذائِقَةُ  نَْفسٍ  ُكلُّ  : قوله-2

ْنيَا اْلَحيَاةُ  َوَما فَازَ   )آل عمران()185( اْلُغُرورِ  َمتَاعُ  الَّ إِ  الدُّ
 .....ال شيء يمنع قدر هللا  إذن

  يليت شعري بعد الموت ما الدار*** الموت باب وكل الناس داخله 
  يرضي اإلله وإن قصرت فالنار*** الدار جنة الخلد إن عملت بما 

  
  جاء عن طريق الوحيإن الحديث يتحدث عن أمر غيبي ،والواجب علينا التصديق ،ألنه : اثانيً 

  ...،فالمالئكة ال تدخل بيوتا فيھا تماثيل،وكالب
   ...ألھل البيتاالستغفار تأتي بالرحمة و ھاأن والمقصود بدخولھا 
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 َعلَْيُكمْ  َوإِنَّ  :يقول في شان ألحفظه ي من المالئكة في ھذا األمر ألحفظة ،وملك الموت ؛فاويستثن
 :في شان ملك الموت ويقول،)االنفطار ()12( تَْفَعلُونَ  َما يَْعلَُمونَ ) 11( بِينَ َكاتِ  ِكَراًما) 10( لََحافِِظينَ 

المشاھد من لدم محمد إلى يومنا أن ملك الموت يقبض األرواح في بيوت فيھا  و  اْلَمْوتُ  يُْدِرْكُكمُ  تَُكونُوا أَْينََما
  :جاء الشروح اآلتية دليل ما سبق بيناه وعليه إضافات ھو ما....وكالب ،وصور ،تماثيل 

 بِالرَّْمحَةِ  َيُطوُفونَ  َمَالِئَكة فـَُهمْ  ُصورَة َأوْ  َكْلب ِفيهِ  بـَْيًتا َيْدُخُلونَ  َال  الَِّذينَ  اْلَمَالِئَكة َهُؤَالءِ  َوَأمَّا :شرح النووي لمسلم قال -1
 بِِإْحَصاءِ  َمْأُموُرونَ  ِألَنـَُّهمْ  ، َحال ُكلّ  ِيف  آَدم َبِين  يـَُفارُِقونَ  َوَال  ، ْيتبَـ  ُكلّ  ِيف  فـََيْدُخُلونَ  اْحلََفَظة َوَأمَّا ، َواِالْسِتْغَفار َوالتَّْربِيك
َا:  اْخلَطَّاِيبُّ  قَالَ .  وَِكَتابَتَها ، َأْعَماهلمْ   فََأمَّا ، َوالصَُّور اْلِكَالب ِمنْ  ِاْقِتَناُؤهُ  َحيُْرم ِممَّا ُصورَة َأوْ  َكْلب ِفيهِ  بـَْيًتا اْلَمَالِئَكة َتْدُخل َال  َوِإمنَّ

 اْلَمَالِئَكة ُدُخول َميَْتِنع َفَال  َوَغْريَمها َواْلِوَساَدة اْلِبَساط ِيف  ُمتْتَـَهن الَِّيت  َوالصُّورَة َواْلَماِشَية َوالزَّرْع الصَّْيد َكْلب ِمنْ  ِحبَِرامٍ  لَْيسَ  َما
 اْجلَِميع ِمنْ  َميَْتِنُعونَ  َوأَنـَُّهمْ  ، ُصورَة وَُكلّ  ، َكْلب ُكلّ  ِيف  َعامّ  أَنَّهُ  َواْألَْظَهر ، طَّاِيبُّ اخلَْ  قَاَلهُ  َما َحنْو ِإَىل  اْلَقاِضي َوَأَشارَ  ، ِبَسَبِبهِ 

ْطَالقِ   َهَذا َوَمعَ  ، ِبهِ  يـَْعَلم ملَْ  فَِإنَّهُ  ؛ ظَاِهر ُعْذر ِفيهِ  َلهُ  َكانَ  السَّرِير َحتْت  النَِّيبّ  بـَْيت ِيف  َكانَ  الَِّذي اجلِْْرو َوِألَنَّ  ، اْألََحاِديث ِإلِ
 َواللَّه.  ِجْربِيل َميَْتِنع ملَْ  َميَْنعُهمْ  َال  َواْلَكْلب الصُّورَة ُوُجود ِيف  اْلُعْذر َكانَ  فـََلوْ  ، بِاجلِْْروِ  َوَعلَّلَ  ، اْلبَـْيت ُدُخول ِمنْ   ِجْربِيل ِاْمتَـَنعَ 
  . َأْعَلم

"  اْآلَخر اْحلَِديث َنِظري َوُهوَ .  قَالَ  ، بِالنَِّيبِّ  َخاصّ  اْحلُْكم َهَذا َأنَّ  فَادََّعى بَّانحِ  ِاْبن َوَأْغَربَ  :شرح ابن حجر للبخاري-2
 ْعَتِمرَواْلمُ  اْحلَاجّ  َخيُْرج َأنْ  ُحمَال ِإذْ  ،  اللَّه َرُسول ِفيَها رُفْـَقة َعَلى َحمُْمول فَِإنَّهُ  قَالَ "  َجَرس ِفيَها رُفْـَقة اْلَمَالِئَكة َتْصَحب َال 

تَـَهى اللَّه َوْفد َوُهمْ  اْلَمَالِئَكة َتْصَحبَها َال  َرَواِحل َعَلى  اللَّه بـَْيت ِلَقْصدِ    ..أنه تؤيل بعيدبيعلق ابن حجر .. ِانـْ
  ... بالجرو وعلل البيت دخول منألن جبريل منع :ولكنه محتمل : قلتُ 

  
  ؟... لفنون الجميلةلما حرم اإلسالم بناء التماثيل وھي من ا: إن قيل :ثالًثا
إن الكتاب المقدس يذكر لنا تحريم الرب للتماثيل ، ولعل من أسباب تحريمھا أنھا تمنع المالئكة من :قلتُ 

 :وذلك في عدِة نصوٍص منھا  ...دخول البيت 
الَ تَْصنَُعوا لَُكْم أَْوثَانًا، َوالَ تُقِيُموا لَُكْم تِْمثَاالً َمْنُحوتًا أَْو نََصبًا، َوالَ «1عدد  26إصحاح  سفر اآلويِّين -1

ًرا لِتَْسُجُدوا لَهُ  تَْجَعلُوا بُّ إِلھُُكمْ . فِي أَْرِضُكْم َحَجًرا ُمَصوَّ أَنَا . ُسبُوتِي تَْحفَظُوَن َوَمْقِدِسي تَھَابُونَ 2. ألَنِّي أَنَا الرَّ
بُّ   .الرَّ
َماِء ِمْن فَْوُق َوَما فِي 8عدد  5سفر التثنية إصحاح   -2 ا فِي السَّ ا ِممَّ الَ تَْصنَْع لََك تِْمثَاالً َمْنُحوتًا ُصوَرةً مَّ

، ألَنِّي أَنَا الرَّ 9. األَْرِض ِمْن أَْسفَُل َوَما فِي اْلَماِء ِمْن تَْحِت األَْرضِ  بُّ إِلھَُك إِلهٌ الَ تَْسُجْد لَھُنَّ َوالَ تَْعبُْدھُنَّ
ابِِع ِمَن الَِّذيَن يُْبِغُضونَنِي  !ال تعليق. َغيُوٌر، أَْفتَقُِد ُذنُوَب اآلبَاِء فِي األَْبنَاِء َوفِي اْلِجيِل الثَّالِِث َوالرَّ

  
              

  ..!جنة فيھا خمرال: نبي يقول                                                  
  

 النجاسات في مكان  تكون فكيف...إن نبي اإلسالم يخبر أتباعه أن في الجنة خمر:نھم قالوا أ ئھمادعامن 
  !؟..مطھر كالجنةطاھر 
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 َشِربَ  َمنْ  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  ُعَمَر َأنَّ  اْبنِ  َعنْ  3736 واستندوا في ادعائھم بما جاء في صحيح مسلم برقم
َيا ِيف  اْخلَْمرَ  نـْ    ." اْآلِخَرةِ  ِيف  ُحرَِمَها الدُّ

  
  الرد على الشبھة

  
تدلل على ذلك عدة أدلة ... إن خمر الدنيا ليست كخمر اآلخرة كما يتبادر ذلك في أذھان المعترضين:أوالً 
  : منھا

 اَل ) 18( َمِعينٍ  ِمنْ  َوَكأْسٍ  َوأَبَاِريقَ  بِأَْكَوابٍ ) 17( ُمَخلَُّدونَ  ِوْلَدانٌ  َعلَْيِھمْ  يَطُوفُ  : قوله :الدليل األول
  )الواقعة (  )19( يُْنِزفُونَ  َواَل  َعْنھَا يَُصدَُّعونَ 

َها ُيَصدَُّعونَ  َال " :جاء في تفسير الجاللين-1 َزُفونَ  َوَال  َعنـْ  َحيُْصل َال  َأيْ  َوأَنـَْزفَ  الشَّاِرب نـََزفَ  ِمنْ  وََكْسرَها الزَّاي ِبَفْتحِ " يـُنـْ
َها َهلُمْ  َيا َمخْر َالفِ ِخبِ  َعْقل َذَهاب َوَال  ُصَداع ِمنـْ نـْ   أھـ .الدُّ
 مخر عني من وكأس وأباريق بأقداح ميوتون، وال يهرمون ال غلمان خلدمتهم عليهم يطوف :جاء في التفسير الميسر-2

  أھـ .بعقوهلم تذهب وال رؤوسهم، منها ُتَصدَّعُ  ال اجلنة، يف جارية
َها ُيَصدَُّعونَ  ال{ : وقوله :جاء في تفسير ابن كثير -3  هي بل عقوهلم، تنزف وال رؤوسهم تصدع ال: أي}  يُنزُفونَ  الوَ  َعنـْ
  .احلاصلة واللذة املطربة الشدة مع ثابتة
 اجلنة مخر اهللا فذكر. والبول والقيء، والصداع، السكر،: خصال أربع اخلمر يف: قال أنه عباس، ابن عن الضحاك، وروى
   .اخلصال هذه عن ونزهها
َها ُيَصدَُّعونَ  ال{ : والسُّدِّيّ  وقتادة، وعطية، ُجبَـْري، بن وسعيد وِعْكرَِمة، جماهد، وقال   .رأس صداع فيها هلم ليس: يقول}  َعنـْ
  أھـ .بعقوهلم تذهب ال: أي}  يُنزُفونَ  َوال{ : قوله يف وقالوا

  
 َواَل  َغْولٌ  فِيھَا اَل ) 46( بِينَ لِلشَّارِ  لَذَّةٍ  بَْيَضاءَ ) 45( َمِعينٍ  ِمنْ  بَِكأْسٍ  َعلَْيِھمْ  يُطَافُ   :قوله : الدليل الثاني

 )الصافات (  )47( يُْنَزفُونَ  َعْنھَا ھُمْ 
َها ُهمْ  َوَال " ُعُقوهلمْ  يـَْغَتال َما" َغْول ِفيَها َال " :جاء في تفسير الجاللين-1 َزُفونَ  َعنـْ  نـََزفَ  ِمنْ  وََكْسرَها الزَّاي ِبَفْتحِ " يـُنـْ

َيا َمخْر ِخبَِالفِ  نَ َيْسَكُرو  َأيْ :  َوأَنـَْزفَ  الشَّاِرب نـْ   أھـ .الدُّ
ار من مخر بكؤوس جمالسهم يف عليهم يدار :جاء في التفسير الميسر-2 ا، يف بيضاء انقطاعها، خيافون ال جارية، أ  لو

ا، يف لذيذة   أھـ .للعقل وال للجسم أذى فيها ليس شر
  )المطفيفين(   ) 25( َمْختُومٍ  َرِحيقٍ  ِمنْ  يُْسقَْونَ  :قوله : الدليل الثالث

 .َغْريهمْ  َخْتمه يـَُفكّ  َال  ِإنَاِئَها َعَلى"  َخمُْتوم"  الدََّنس ِمنْ  َخاِلَصة َمخْر"  رَِحيق ِمنْ  ُيْسَقْونَ "  :جاء في تفسير الجاللين-1
  أھـ
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 إناؤها، حمكم ةصافي مخر من ُيْسَقون النعيم، جة وجوههم يف ترى خريات، من هلم أعدَّ  ما :جاء في التفسير الميسر -2
 لعلوها تـُْعَرف اجلنة يف عني من وخلطه مزاجه الشراب وهذا. املتسابقون فليتسابق املقيم النعيم ذلك ويف مسك، رائحة آخره
  أھـ .ا ويتلذذوا املقربون، منها ليشرب;  أعدت عني ،"تسنيم" بـ

 فكيف أتباعه أن في الجنة خمر إن نبي اإلسالم يخبر :إذن كان ما سبق دليل على ھدم شبھتھم التي تقول
  !؟..مطھر كالجنةطاھر  النجاسات في مكان  تكون

 
  !؟...آخر سلمنا بقولك أيھا الكتاب ،فلماذا سميت بالخمر ،لماذا لم تسم باسمٍ  :إن قيل:ثانيًا
عيم  إن ھذه التسمية من باب تقريب المعاني التي يعرفھا اإلنسان ال أكثر،وليس ما في نعيم الدنيا ون:◌ُ قلت

- ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  3005 صحيح البخاري برقمجاء في ... الجنة  إال أسماء فقط ،وأما المحتوى يختلف بكثير 
عَ  ُأُذنٌ  َوَال  رََأتْ  َعْنيٌ  َال  َما الصَّاحلِِنيَ  ِلِعَباِدي َأْعَدْدتُ  :"اللَّهُ  قَالَ  : اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَالَ  -َعْنهُ  اللَّهُ  َرِضيَ   َعَلى َخَطرَ  َوَال  تْ مسَِ
َرُءوا َبَشرٍ  قـَْلبِ    ".} َأْعُنيٍ  قـُرَّةِ  ِمنْ  َهلُمْ  ُأْخِفيَ  َما نـَْفسٌ  تـَْعَلمُ  َفَال {  :ِشْئُتمْ  ِإنْ  َفاقـْ

 
سان ل في كتابھم المقدس على تجاءھي  التي  إن الخمر الذي يدور في أذھان المعترضين في الجنة ،: ثالثًا 

إِنِّي ِمَن اآلَن الَ أَْشَرُب : َوأَقُوُل لَُكمْ 29 عدد 26إنجيل متى إصحاح وذلك في ... -كما يزعمون -ربھم يسوع 
  .»ِمْن نِتَاِج اْلَكْرَمِة ھَذا إِلَى ذلَِك اْليَْوِم ِحينََما أَْشَربُهُ َمَعُكْم َجِديًدا فِي َملَُكوِت أَبِي

أكول وشريب خمر،و صنع : نص ثم إن ھناك نصوًصا أخرى تبين أن الرب يسوع شرب الخمر َ،مثل  
وذلك على ..،وال ينبغي أن تحرم في السماء عندھم وبالتالي فھي حالل في األرض... الخمر في العرس

  :ھما إنجيل متىلسان يسوع المسيح في موضعين من 
َماَواِت، فَُكلُّ َما تَْربِطُهُ عَ 19 عدد 16إصحاح : األول لَى األَْرِض يَُكوُن َمْربُوطًا َوأُْعِطيَك َمفَاتِيَح َملَُكوِت السَّ

َماَواتِ  َماَواتِ . فِي السَّ   .»َوُكلُّ َما تَُحلُّهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوالً فِي السَّ
َماِء، َوُكلُّ : اَْلَحقَّ أَقُوُل لَُكمْ  18 عدد 18إصحاح  :الثاني َما  ُكلُّ َما تَْربِطُونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْربُوطًا فِي السَّ

  .تَُحلُّونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوالً فِي السََّماءِ 
  .َوُكلُّ َما تَُحلُّونَهُ َعلَى األَْرِض يَُكوُن َمْحلُوالً فِي السََّماءِ  :نالحظ من خالل ما سبق ھذه العبارة

  ! تعليق ال ...  في جنة الرب  حالل ليس بمحرم في الدنيا يكون حالالً  شيء أن أي :والمعنى
  
  
  !ُمْظلَِمةٌ  َسْوَداءُ نبيٌّ يقول عن جھنَم إنھا                                       
  

 مابذلك واستدلوا على  ،وليست حمراء ، سوداء  ن جھنمَ أ اإلسالمِ  قالھا رسولُ  التي تِ الخرافامن  :قالوا
ثـََنا  2516يف سننه برقم  رواه الرتمذيُّ  ثـََنا اْلبَـْغَداِديُّ  يُّ الدُّورِ  َعبَّاسٌ  َحدَّ ثـََنا ُبَكْريٍ  َأِيب  ْبنُ  َحيَْىي  َحدَّ  اْبنُ  ُهوَ  َعاِصمٍ  َعنْ  َشرِيكٌ  َحدَّ

َهاَعلَ  ُأوِقدَ  مثَُّ  اْمحَرَّتْ  َحىتَّ  َسَنةٍ  أَْلفَ  النَّارِ  َعَلى ُأوِقدَ  :"قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  َصاِلحٍ  َأِيب  َعنْ  بـَْهَدَلةَ   َسَنةٍ  أَْلفَ  يـْ
َها ُأوِقدَ  مثَُّ  ابـَْيضَّتْ  َحىتَّ    ." ُمْظِلَمةٌ  َسْوَداءُ  َفِهيَ  اْسَودَّتْ  َحىتَّ  َسَنةٍ  أَْلفَ  َعَليـْ
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ثـََنا  قَالَ  يـَْرفـَْعهُ  َوملَْ  َحنَْوهُ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  آَخرَ  رَُجلٍ  َأوْ  َصاِلحٍ  َأِيب  َعنْ  َعاِصمٍ  َعنْ  َشرِيكٍ  َعنْ  اْلُمَباَركِ  ْبنُ  اللَّهِ  َعْبدُ  َأْخبَـَرنَا ُسَوْيدٌ  َحدَّ
رَ  رَفـََعهُ  َأَحًدا َأْعَلمُ  َوَال  َأَصحُّ  َمْوُقوفٌ  َهَذا ِيف  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َحِديثُ  :ِعيَسى أَبُو   . َشرِيكٍ  َعنْ  ُبَكْريٍ  َأِيب  ْبنِ  َحيَْىي  َغيـْ

 الرد على الشبھة 
  

؛بين ذلك   النَّبِيِّ ه إلى رفعُ  ضعيفٌ فالحديث   النَّبِيِّ  من كالمِ  ليس) محل الشبھة  (إن الحديثَ   : أوالً 
  :منھمعلماء أجالُء 

 -ما قاله  عن قراءةِ وا م تعامھويبدو أن،  خر الحديثِ آفي بّين ضعفه  – رحمه هللاُ  -الترمذي  اإلمام -1
رَ  رَفـََعهُ  َأَحًدا َأْعَلمُ  َوَال  َصحُّ أَ  َمْوُقوفٌ  َهَذا ِيف  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َحِديثُ :  لما قال – رحمه هللاُ     أھـ. َشرِيكٍ  َعنْ  ُبَكْريٍ  َأِيب  ْبنِ  َحيَْىي  َغيـْ

  أھـ.1305 برقم  الضعيفةِ  السلسةِ في ضعفه  - رحمه هللاُ  - األلبانيُّ  الشيخُ  -2

  .. .وعليه  تبطل الشبھة فال مجال الستھزاء 

   !؟هما المانع من تصديقِ  ،حديثِ صحة ال جدالً فترضت ا أنني :يھ اھطرح نفسَ ت أسئلةً ھناك  نإ  :اثانيً 
   ؟...وشكلھا ،  ھالونَ  اوشاھدو،  على جھنمَ  المعترضونفھل اطلع 

  المقدس ؟  كتابِ اللون جنھم في  يشمل ھل جاء وصفٌ و
سفر رؤيا يوحنا وذلك ما جاء في ، وكبريت  إنھا بحيرة نار: تقولنصوص  جاءتبل  ؛ال :الجواب
. َوإِْبلِيُس الَِّذي َكاَن يُِضلُّھُْم طُِرَح فِي بَُحْيَرِة النَّاِر َواْلِكْبِريِت، َحْيُث اْلَوْحُش َوالنَّبِيُّ اْلَكذَّابُ 10عدد 20إصحاح 

بُوَن نَھَاًرا َولَْيالً إِلَى أَبَِد اآلبِِدينَ   .َوَسيَُعذَّ
 تبھم مع اعتقادنا الجازم بعدمِ في كُ  ولم ترد، لم يشاھدوھا  غيبيةٍ  على أمورٍ  اكان عليھم إال يعترضو اذً إ 

   ... أصالً  الحديثِ  صحةِ 

  

  !والناكح يده ؛أي متزوج يده؟ :اإلسالم يقول نبيُّ                                
  

ليس معنى النكاح الزواج كما تقولون أيھا المسلمون : ا من أحدھم يقولقرأُت شبھةً تافھةً وسمعتُھا أيضً 
  !؟...،فھل معنى ذلك يا مسلمون أن الرجل متزوج يده  "الناكح يده"يه لفظة ؛ألن ھناك حديثًا ف

 اهللا رضي- علي مسند" 44363 واستدل على ذلك بما جاء في كنز العامل في سنن األقوال واألفعال برقم
 ادخلوا: هلم يقال ينظر إليهم، وال القيامة يوم اهللا يكلمهم ال سبعة:   اهللا رسول قال: قال علي عن احلارث عن" -عنه
 جاره، حليلة والناكح يده، والناكح به، واملفعول الفاعل،: يتوبوا أن إال يتوبوا، أن إال تتوبوا، أن إال الداخلني، مع النار

 علي، رواية إال اهللا رسول عن يعرف ال: وقال جرير ابن. "يستغيثا حىت والديه والضارب املعسر، ومعسر األشر، والكذاب
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 خالف بألفاظ أخبار ا  اهللا رسول عن وردت قد معاين معانيه أن غري الوجه، هذا من إال علي عن خمرج له يعرف وال
  ".األلفاظ هذه

  
  الرد على الشبھة

  
كلمة ف ....ھو كناية عن الوطء الذي منه الزواج  :ناللغويي اح بمعنى الزواج ،وكما قال بعضُ كإن الن:أوالً 

  .. تأت إال بمعنى الزواج لمكلمة النكاح في القرآن الكريم  وأما) الوطء(و) الزواج(النكاح لھا معنيان 
  :وعليه فإن النكاح له معنيان بحسب تعريفه اللغوي ،والشرعي

فّرقت  ": القالي ، قال أبو علي)وطء الزوجة(، ويكون بمعنى )عقد التزويج(يكون بمعنى : النكاح في اللغة
فالنة أو بنت فالن أرادوا عقد التزويج،  نكح: قد من الوطء فإذا قالواالعرب فرقاً لطيفاً يعرف به موضع الع

   "إال الجماع والوطء وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته، لم يريدوا
وتكوين أسرة صالحة  تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منھما باآلخر، ": النكاح في الشرعو

  ".ومجتمع سليم
  :معجم لسان العرب كما يلييدعم ما سبق ما جاء في 

  تزوجھا  إذا, ينكحھا نكاحا ,  ةنكح فالن امرأ: نكح
   -:في نكح بمعنى تزوج  األعشىوقال 

  تأبدا  أوعليك حرام فانكِّحن ....وال تقربن من جارة إن سرھا 
  .النَّكح والنِّكح واالسمزوجھا : وأنكحھا .  إياھاأي زوجه  ةوأنكحه المرأ

فيقال له ) جئت خاطبا :أي(الحي خاطبا فيقوم في ناديھم فيقول خطٌب  إلىيأتي  ھليةالجاوكان الرجل في 
  أھـ) .إياھاأنكحناك  :أي( :نكحٌ 

  
  :؛دليل ذلك ما يلي -المسلمين- نحنبه  ،وال نعترف   االعتراض لم يثبت عن النبيِّ  محلُ  إن الحديثَ  :اثانيً 
 خمرج له يعرف وال علي، رواية إال  اهللا رسول عن رفيع ال: جرير ابنقال  :ما جاء في ھذا الحديث نفسه -1
  ".األلفاظ هذه خالف بألفاظ أخبار ا  اهللا رسول عن وردت قد معاين معانيه أن غري الوجه، هذا من إال علي عن
 .) ضعيف(  319 السلسلة الضعيفة والموضوعة للشيخ األلباني برقم -2

  -بفضل هللا تعالى - ... .بھة ،وضعفھاإذن من خالل ما سبق يتبين لنا مدى تفاھة الش
  

  !"ال عدوي :"نبيٌّ يقول                                                 
  

ورسول اإلسالم  ة ،معدي ايقرر أن ھناك أمراضً  الطبَ ؛ الطبَ  ىلغأ اإلسالمِ  رسولُ  : تقول أثيرت شبھةٌ 
  !!األسد من تفر كما اجملذومِ  من فر و:  قائالً ه وبعد ذلك يتناقض في كالمِ !  ".عدوى ال " : يقول

   !يا له من تناقض ؟ 
 َوَال  ِطيَـَرةَ  َوَال  َعْدَوى َال  :" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ قال  ريرة عن أيب ه  783برقم  الصحيحةِ  السلسلةِ تعلقوا بما جاء في 

  ." دِ اْألَسَ  ِمنْ  َتِفرُّ  َكَما اْلَمْجُذومِ  ِمنْ  َوِفرَّ  َصَفرَ  َوَال  َهاَمةَ 
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 الرد على الشبھة  •
  

   : القائلُ صدق ف ؛عندھم  ف الفھمِ ضعي عندنا  اإلسنادِ  صحيحُ  إن الحديثَ   :  أوالً 
  .السقيم و آفته من الفھمِ   ******  قوال صحيحا و كم من عائبٍ                 

ل عليھم فھمه في شكأا أوضح م وعلى كلٍّ ،فھمھم سوءِ ولكن من واجبي أن أرد على  ،شبھةنھا ليست بإ  
  :اآلتي

   
وليس معنى ال ، قضائه بو،  هوبأمر من،  ذن هللاإال بإأن العدوى ال تقع : أي ؛  "ىوال عد " : ه قولُ 

ھذا فھم " . ىال عدو":   قال النبيُّ : وتقول ، شخص مريض مرض معدي  أنك تقف بجانبِ   :عدوى
والدليل ، ھذا ھو المعنى الصحيح  باألسبابِ  بعد األخذِ   ذن هللاإال بإتقع  ىعدو ال :المعنى ؛ سقيم للحديثِ 

   " . األسدِ  من تفر كما اجملذومِ  من فر و"  :الحديثِ  نھايةِ في    ما قاله النبيُّ  على ذلك
   ...معدي خبيث جلدي مرض :والجذامُ 
 حيح البخاريفي ص دليل جاء ما سبق على   يدلل ؛ المعترضونھناك أدنى  تناقض كما يزعم  فليس وعليه

 َعنْ  ُهَريـَْرةَ  أَبَا مسَِْعتُ  :الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  ْبنُ  َسَلَمةَ  أَبُو قَالَ  "َعْدَوى َال  :"يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  قَالَ  ُهَريـَْرةَ عن أيب  5330برقم 
َؤِيلُّ  ِسَنانٍ  َأِيب  ْبنُ  ِسَنانُ  َأْخبَـَرِين  كقَالَ  الزُّْهِريِّ  َوَعنْ  " اْلُمِصحِّ  َعَلى اْلُمْمِرضَ  ُتوِرُدوا َال  :"قَالَ   النَِّيبِّ    ُهَريـَْرةَ  أَبَا َأنَّ  الدُّ
ِبلَ  َأرَأَْيتَ  فـََقالَ  َأْعَراِيبٌّ  فـََقامَ  "َعْدَوى َال  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  ِإنَّ  :قَالَ  َيْأتِيَها الظَِّباءِ  َأْمثَالَ  الرَِّمالِ  ِيف  َتُكونُ  اْإلِ  اْألَْجَربُ  اْلَبِعريُ  فـَ

  . " ؟ اْألَوَّلَ  َأْعَدى َفَمنْ :"  النَِّيبُّ  قَالَ  فـََتْجَربُ 
َوالَ تُْلقُوْا بِأَْيِديُكْم إِلَى التَّْھلَُكِة َوأَْحِسنَُوْا إِنَّ  :  هللاِ  قولِ ل بيانٌ  -محل االعتراض – الحديثَ  ھذا إن :◌ُ قلت

  ،)  195البقرة ( ّهللاَ يُِحبُّ اْلُمْحِسنِيَن 
  ) .29النساء( َوالَ تَْقتُلُوْا أَنفَُسُكْم إِنَّ ّهللاَ َكاَن بُِكْم َرِحيماً  : ه ولقولِ  
  

عدة  بنفسه في ھو رد عليھم   ألن النبيَّ  ؛باطل وسخيف  ادعاء الطب ىلغأ بأنه  ھم ءادعاإن  : اثانيً 
  :مواضع منھا

 بـََرأَ  الدَّاءِ  َدَواءُ  ُأِصيبَ  فَِإَذا َدَواءٌ  َداءٍ  ِلُكلِّ :"  قَالَ  أَنَّهُ   اللَّهِ  َرُسولِ  َعنْ   َجاِبرٍ  َعنْ   4084برقم  مسلم صحيح -1 
  . "  اللَّهِ  بِِإْذنِ 

ْرَداءِ  َأِيب  َعنْ  - 3376برقم  سنن أبي داود -2  َوَجَعلَ  َوالدََّواءَ  الدَّاءَ  أَنـَْزلَ  اللَّهَ  ِإنَّ  :" اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ :  قَالَ   الدَّ
َتَداَوْوا َدَواءً  َداءٍ  ُكلِّ لِ    ." ِحبََرامٍ  َتَداَوْوا َوَال  فـَ
) //  4538(  المشكاة ،)  66(  المرام غاية ضعيفوبقيته  ، ألول صحيحاشطره  : األلباني تحقيق 

  .)  1569(  الصغير الجامع ضعيف
 إال داء يضع مل تعاىل اهللا فإن اهللا دعبا تداووا:"  قال :  قال   شريكٍ  بنِ  أسامةَ  عن 2930برقم  الجامع صحيح -3

   ." اهلرم:  واحد داء غري دواء له وضع
  . -   بفضل هللاِ  -ھم ؤادعابطل ي عليهو
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بقية شرح  يتضح ذلك من خاللِ  ،التي تنافي الشرك  الصحيحةِ  برمته بيان للعقيدةِ  الحديثَ  ھذا إن : اثالثً 
   :على النحو التالي  زالحديث بإيجا

في  ألن العربَ ؛ والطيرة جاءت من الطير ، ال يوجد تشاءم في اإلسالم :أي  ؛ " ِطيََرةَ  َواَل  " : ه قولُ  
ا حيث يقومون بإطالق مجموعة من الطيور فإذا طارت يمينً ؛ الجاھلية  كانوا يتفاءلون و يتشاءمون بالطير 

  .  عن التشاؤم  فنھى النبيُّ  تشاءموا وھكذا  وإذا طارت شماالً ، تفاءلوا 
من شكلھا وصوتھا  نيتشاءمو ھي البومة فقد كان العربُ  ) الھامة(  :قال العلماءُ  ؛ " َھاَمةَ  َواَل " :  ه قولُ 
  . منھا عن التشاؤمِ   فنھي النبيُّ ، 

  فنھى النبيُّ ،  الزواجِ  صفر ال سيما في أمرِ  مون من شھرِ اءيتش كان العربُ  ؛  " َصفَرَ  َواَل  ":ه وقولُ 
منه  يتشاءم أن لإلنسانِ فال ينبغي  ،فيه الخير والشر هللاُ  درشھر كبقية األشھر قُ أنه  لھم  امبينً منه  عن التشاؤمِ 

  .ا قديمً  العربِ  كما كان من حالِ 
  

، ال يغسل يده قبل األكل كان  أنه ذكر  ؛ ذكر أن الذي خالف الطب ھو يسوع المسيحإنجيل لوقا يإن   :ارابعً 
ولم يغسل يده ،  يسيفي يوم من األيام ذھب يسوع  ليأكل عند رجل فر، ورة أمراض خطي ىوھذا يؤدي إل
صحاح إإنجيل لوقا في ذلك جاء  .....لم تغسل يدك قبل األكل فشتمه يسوع  ذاسي لمايفسأله الفر ، قبل األكل

يِسيٌّ أَْن يَتََغدَّى ِعْنَدهُ، فََدَخلَ 37عدد  11 َ  َوفِيَما ھَُو يَتََكلَُّم َسأَلَهُ فَرِّ َب 38. َواتََّكأ ا َرأَى ذلَِك تََعجَّ يِسيُّ فَلَمَّ ا اْلفَرِّ َوأَمَّ
الً قَْبَل اْلَغَداءِ  بُّ 39. أَنَّهُ لَْم يَْغتَِسْل أَوَّ ا «:فَقَاَل لَهُ الرَّ يِسيُّوَن تُنَقُّوَن َخاِرَج اْلَكأِْس َواْلقَْصَعِة، َوأَمَّ أَْنتُُم اآلَن أَيُّھَا اْلفَرِّ

اِخَل أَْيًضا؟ 40. َمْملُوٌء اْختِطَافًا َوُخْبثًابَاِطنُُكْم فَ  بَْل أَْعطُوا َما 41يَا أَْغبِيَاُء، أَلَْيَس الَِّذي َصنََع اْلَخاِرَج َصنََع الدَّ
يِسيُّونَ 42. ِعْنَدُكْم َصَدقَةً، فَھَُوَذا ُكلُّ َشْيٍء يَُكوُن نَقِيًّا لَُكمْ  ُروَن النَّْعنََع ! َولِكْن َوْيٌل لَُكْم أَيُّھَا اْلفَرِّ ألَنَُّكْم تَُعشِّ

َذاَب َوُكلَّ بَْقل، َوتَتََجاَوُزوَن َعِن اْلَحقِّ َوَمَحبَِّة هللاِ  َوْيٌل لَُكْم 43. َكاَن يَْنبَِغي أَْن تَْعَملُوا ھِذِه َوالَ تَْتُرُكوا تِْلكَ . َوالسَّ
يِسيُّونَ  َل فِي اْلَمَجاِمِع، َوالتَِّحيَّاِت فِي األَْسَواقِ ألَنَُّكْم تُِحبُّوَن اْلَمْجلَِس ا! أَيُّھَا اْلفَرِّ َوْيٌل لَُكْم أَيُّھَا اْلَكتَبَةُ 44. ألَوَّ

يِسيُّوَن اْلُمَراُؤونَ  فَأَجاَب َواِحٌد ِمَن 45 .»!ألَنَُّكْم ِمْثُل اْلقُبُوِر اْلُمْختَفِيَِة، َوالَِّذيَن يَْمُشوَن َعلَْيھَا الَ يَْعلَُمونَ ! َواْلفَرِّ
! َوَوْيٌل لَُكْم أَْنتُْم أَيُّھَا النَّاُموِسيُّونَ «:فَقَالَ 46. »!يَاُمَعلُِّم، ِحيَن تَقُوُل ھَذا تَْشتُُمنَا نَْحُن أَْيًضا«: اُموِسيِّيَن َوقاَل لَهُ النَّ 

وَن األَْحَمالَ  لُوَن النَّاَس أَْحَماالً َعِسَرةَ اْلَحْمِل َوأَْنتُْم الَ تََمسُّ  ! قال تعلي. بِإِْحَدى أََصابِِعُكمْ  ألَنَُّكْم تَُحمِّ
                         

                                                   
  ! الذبابةحديث                                                         

  
وطعنوا فيه ، ) ةديث الذبابح( باسم المشھورِ  حول الحديثِ   النَّبِيِّ  ھم بكالمِ وغيرُ  عترضونالم استھزأ
ْليَـْغِمْسُه فَِإنَّ (بَاب  ) اْخلَْلقِ  َبْدءِ  ( ِكَتاب  البخاريصحيح  فيالحديث  ؛ كثيرةً ا طعونً  ِإَذا َوَقَع الذُّبَاُب ِيف َشَراِب َأَحدُِكْم فـَ

ثـََنا  3073برقم ) ِيف ِإْحَدى َجَناَحْيِه َداًء َوِيف اْألُْخَرى ِشَفاءً  ثـََنا َخمَْلدٍ  نُ بْ  َخاِلدُ  َحدَّ َثِين  :قَالَ  ِبَاللٍ  ْبنُ  ُسَلْيَمانُ  َحدَّ  ْبنُ  ُعْتَبةُ  َحدَّ
 َأَحدُِكمْ  َشَرابِ  ِيف  الذُّبَابُ  َوَقعَ  ِإَذا : " النَِّيبُّ  قَالَ  :يـَُقولُ   ُهَريـَْرةَ  أَبَا مسَِْعتُ  :قَالَ  ُحنَـْنيٍ  ْبنُ  ُعبَـْيدُ  َأْخبَـَرِين  :قَالَ  ُمْسِلمٍ 

  ." ِشَفاءً  َواْألُْخَرى َداءً  َجَناَحْيهِ  ِإْحَدى ِيف  فَِإنَّ  لِيَـْنزِْعهُ  مثَُّ  هُ فـَْليَـْغِمسْ 
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 ،فيهأن نغمسه   انإنائِ أو  ناشرابِ  فيوقع  إذابأن الذباب لنا    النَّبِيِّ لزام  من إ فيهليس  الحديثَ ھذا  إن : أوالً 
يِن ِمْن َحَرجٍ    :يقول ؛منھم  احدٌ و وأنا،  مرألا ذلكمل تتح ال نفوسُ ھناك      َوَما َجَعَل َعلَْيُكْم فِي الدِّ

ُ  يُِريدُ  :ويقول  ،) 286 البقرة( الَ يَُكلُِّف ّهللاُ نَْفساً إاِلَّ ُوْسَعھَا :ويقول،)78الحج(  َعْنُكمْ  يَُخفِّفَ  أَنْ  هللاَّ
ْنَسانُ  َوُخلِقَ    ).النساء( )28( َضِعيفًا اإْلِ
إال  اال يكلف نفسً   فإن هللاَ ؛ وال يمكنه تناول ما فيه منه ، يشمئز  شخٍص  في إناءِ  إذا وقع الذبابُ  يهوعل

   ...وسعھا
اآلنية  ولم يشجع على تركِ ،  ه عنوة في اإلناءِ ووضعِ   الذبابِ  إلى صيدِ  الم يدع أحدً  ھذا الحديثَ ثم إن 

  ....فيھا حتى يسقط الذبابُ  مكشوفة
من التصدي للذباب في موطنه ومحاربته  صحةِ ال منظمةِ  والقائمين على من األطباءِ  اأحدً  )يثالحد(ولم يمنع 

وافق عليه الطب الحديث كما  معينٍ  معه في موقفٍ اإلنسان تعامل يولكن الحديث يحكي لنا كيف  ؛ وإبادته
  -  إن شاء هللا -قدم معنا يست

َا َقَصَد  َملْ يـَْقِصد النَِّيبّ : الطََّربِيُّ قَاَل أَبُو الطَّيِّب  :في الفتح حجرٍ  بنُ ا قال  ََذا اْحلَِديث بـََيان النََّجاَسة َوالطََّهارَة ، َوِإمنَّ ِ

ْذن ِيف  ِبل َواْإلِ َهارَة َوَال َجنَاَسة  َمَراح اْلَغَنم طَ بـََيان التََّداِوي ِمْن َضَرر الذُّبَاب ، وََكَذا َملْ يـَْقِصد بِالنـَّْهِي َعْن الصََّالة ِيف َمَعاِطن اْإلِ
ِبل ُدون اْلَغَنم  َا َأَشاَر ِإَىل َأنَّ اْخلُُشوع َال يُوَجد َمَع اْإلِ اْلِعلَّة ِيف الذُّبَاب قَاِصَرة َوِهَي ُعُموم  اذً إ. َوُهَو َكَالم َصِحيح : قـُْلت . َوِإمنَّ

  أھـ .اَحْيِه ِشَفاًء َوِيف اْآلَخِر َداًء فَِإنَّ ِيف َأَحِد َجنَ   اْلبَـْلَوى ، َوَهِذِه ُمْستَـْنَبَطة من قوله
ماذا  ةمن اللبن فسقطت فيه ذباب ايشرب كوبً ن أراد أ اھناك شخصً  أنلو  :ال يتضح المقالثبالم:  ◌ُ قلت 

فال  ،همن جھااوأخر الذبابةيشرب كوب اللبن بعد غمس  أن ماإ :ھو بالخيار بين أمرين:  الجوابيفعل ؟ 
ال  ت نفسهن كانإ هشربيمتنع عن ما أن إو،    النَّبِيِّ  حديثلتصديقه على  األجرَ بل يأخذ ،  شيءيضره 

، ا جدً ◌ٍ  رةبيك حضر اللبن بكمياتٍ يُ  البنً  ابائع الً ھي لو أن ھناك رج القضيةلكن . عليه إثمفال  ذلك طيقت
من  الكبيرة اتميھل يخسر ھذه الك ھذا البائع أو التاجر ؟ ماذا يفعل الكبيرة اتفي ھذه الكمي ذبابةوسقطت 

  ثم يخرجھا مرة أخرى ؟ الذبابةنه يغمس أيلقى بھا أم  ؛تجارته  ويخسر ، اللبن
  .مرة أخرىنه يغمسھا ثم يخرجھا أالشك  :الجواب 
  

 وال يعترضون، ويشمئزون مما فيه ،  وغيرھم يعترضون على ھذا الحديثِ  معترضينإن ال :ا  ثانيً 
المضادات الحيوية كالبنسلين ، الستربتومايسين  :مثل ،من العفن المصنوعةِ  األدويةِ  بعضِ  من ويشمئزون

يدل على مدى وإن دل ھذا ،  النَّبِيِّ  ؛ ألنھا ليست من كالمِ  على الرحب والسعةا إذا مرضوا ھيأخذون ....
  ....  األمين للرسولِ  مھِ وكرھِ ھم حقدِ 

وزوال ضرره يكون بغمسه في اإلناء ،ه حدى جناحيإفي  يحمل األمراضَ  أن الذبابَ  إن كل ما في الحديثِ 
  . ثم إخراجه لتفادي األضرار فيه قعالذي و

  
فھؤالء   أتى بھا النبيُّ  التي ھو من المعجزاتِ ؛   هتِ نبو صدقِ  من دالئلِ  ةداللفيه  الحديثَ ھذا إن  :ا ثالثً 

  ھذا الحديث  شأنِ  فيا وحديثً  اقديمً  واألطباءُ  وال يعرفون ما قاله العلماءُ ، ھم يضحكون على جھلِ  المعترضون
  : - رحمھم هللاُ  - السلفِ  القدامى من علماءِ  ما قاله العلماءُ  أذكرُ :    ◌ً أوال

 ِيف  َوالدَّاء الشَِّفاء َجيَْتِمع َكْيف:  فـََقالَ  َلهُ  َخَالق َال  َمنْ  اْحلَِديث َهَذا َعَلى َتَكلَّمَ :  اْخلَطَّاِيبُّ  قَالَ  : الفتحِ  في حجرٍ  بنُ اقال  
 َأوْ  َجاِهل ُسَؤال َوَهَذا:  قَالَ  ؟ َذِلكَ  ِإَىل  َأْجلََأهُ  َوَما ، الشَِّفاء َجَناح يـَُقدِّم َحىتَّ  نـَْفسه ِمنْ  َذِلكَ  يـَْعَلم وََكْيف ، الذُّبَاب َجَناَحيْ 
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َها َوَجَعلَ  اِالْجِتَماع َعَلى َوقـََهَرَها بـَْينَها اللَّه لَّفَ أَ  َوَقدْ .  اْلُمَتَضادَّة الصَِّفات َمجَعَ  َقدْ  اْحلَيَـَوان ِمنْ  َكِثريًا فَِإنَّ  ، ُمَتَجاِهل  قـَُوى ِمنـْ
َاذ النَّْحَلة َأْهلَمَ  الَِّذي َوِإنَّ  ، اْحلَيَـَوان َعة اْلَعِجيب اْلبَـْيت ِاختِّ َا َتدَِّخر َأنْ  النَّْمَلة َوَأْهلَمَ  ، ِفيهِ  ِللتـَّْعِسيلِ  الصَّنـْ  َوَأنْ  ، َحاَجتَها َأَوان ُقو
بَابَة ِإْهلَام َعَلى َلَقاِدر ، َتْستَـْنِبت لَِئالَّ  ِنْصَفْنيِ  اْحلَبَّة َتْكِسر  َهَذا َعنْ  نُِقلَ  َما:  اْجلَْوِزيّ  ِاْبن َوقَالَ .  آَخر َوتـَُؤخِّر َجَناًحا تـَُقدِّم َأنْ  الذُّ
 التـِّْريَاق ِيف  ُحلُومَها َتْدُخل ُمسَّها اْلَقاِتل َواْحلَيَّة ، َأْسَفلَها ِمنْ  السُّمّ  تـُْلِقيوَ  َأْعَالَها ِمنْ  تـَُعسِّل النَّْحَلة فَِإنَّ  ، ِبَعِجيبٍ  لَْيسَ  اْلَقاِئل
بَابَة ، السُّمّ  ِبهِ  يـَُعاجلَ  الَِّذي مثِْد َمعَ  ُتْسَحق َوالذُّ  َيُدلّ  يَّةُمسِّ  قـُوَّة الذُّبَاب ِيف  َأنَّ  اْألَِطبَّاء ُحذَّاق بـَْعض َوذََكرَ .  اْلَبَصر ِجلََالءِ  اْإلِ
َها  الشَّارِع فََأَمرَ  ، ِبِسَالِحهِ  تـََلقَّاهُ  يـُْؤِذيه ِفيَما الذُّبَاب َسَقطَ  فَِإَذا ، َلهُ  السَِّالح ِمبَْنزَِلةِ  َوِهيَ  ، َلْسعه َعنْ  اْلَعاِرَضة َواْحلَكَّة اْلَوَرم َعَليـْ

َتتَـَقاَبل الشَِّفاء ِمنْ  اْآلَخر اْجلََناح ِيف  تـََعاَىل  اللَّه َأْوَدَعهُ  ِمبَا السُّمِّيَّة تِْلكَ  يـَُقاِبل َأنْ  .  تـََعاَىل  اللَّه بِِإْذنِ  الضََّرر فـَيَـُزول اْلَمادَّتَانِ  فـَ
 ، َحِنيَفة َأِيب  َكَقْولِ  اْآلَخر َواْلَقْول ، ِللشَّاِفِعيِّ  اْلَقْوَلْنيِ  َأَصحّ  ُهوَ  َكَما بِاْلَمْوتِ  تـَْنُجس َأنـََّها َعَلى"  لِيَـْنزِعهُ  مثَُّ : "  ِبَقْوِلهِ  َواْسُتِدلَّ 
  أھـ . َأْعَلم َواَللَّه ، تـَْنُجس َال  أَنـََّها

، وھو شيء لم يكشفه العلم  إعالن بالغيب عن وجود سم في الذباب ھذا الحديثَ أن  :مما سبق يتضح 
من كان ، وقبل ذلك  الميالديين) التاسع عشر والعشرين(الحديث بصفة قاطعة إال في القرنين األخيرين 

بعد اكتشاف الجراثيم و ،الذبابفي وجود شيء ضار  النبوي لعدم ثبوتِ  مكن للعلماء أن يكّذبوا الحديثَ الم
  !يعودون فيصححون الحديث

.  ه للعلم الحالي، أو أي حديث نبوي آخر، لمجرد عدم موافقتِ  أن يرفض ھذا الحديث أحدٍ  ليس من حق 
بأنه  بوصٍف معينٍ  اليوم افمن النظريات العلمية ما تصف شيئً  ؛فالعلم يتطور ويتغير، بل ويتقلب كذلك

  ....صحيح، ثم تصفه بعد زمن قريب أو بعيد بأنه خطأ

مسلمين  غيرُ  علماءٌ ...  المعترضون الذي يرفضه  النَّبِيِّ  الحديث يثبت صحة حديثِ  إن العلمَ   :  اثانيً 
اكتشاف  خرآفھذا   هللاِ  صدق رسولُ و...  أستراليون يستخرجون مضادات حيوية من الذبابِ  علماءٌ ؛

 موقع أي بي سيفي  ةِ لذبابا لجناحِ 
http://www.abc.net.au/science/news/stories/s689400.htm   شيخ محمود أبا –ترجمة 

المكان بالتحديد الذي يركز ھذا  ومع ذلك, جد فيه مضادات حيوية ن أنتوقع نظھر الذباب ھو آخر مكان  إنَّ 
 نيياالسترالباحثين العليه فريق من 

علي حياتھا في بيئة الروث  علي نظرية حتمية امتالك الذباب مضادات للجراثيم فعالة للحفاظ وذلك بناءً 
بجامعة ماكوري يقوم حاليا بدراسة للتعرف علي  والفريق من قسم علوم األحياء, واللحم أو الفواكه المتعفنة

 .ابالمراحل المختلفة لنمو الذب خاصية تلك المضادات واختالفھا في
للحصول علي مضادات  وجھود عالمية أبحاثبحثنا جزء صغير من  إن: وقالت السيدة جوان كالرك 

 .قبل حد منأنبحث حيث لم يبحث فيه  أنناونعتقد , حيوية جديدة 
جمعية علم األحياء  السيدة جوان كالرك ھي التي تولت تقديم االكتشاف نيابة عن الباحثين في مؤتمر

 الدكتوراه التي تحضرھا ويعتبر ھذا الموضوع جزء من رسالة ،بونالمجھري عقد في مار
.. والكنترول  ةذبابة الفواك, ذبابة اللحم , المنزلية  ذبابةال: من الذباب  أصناف أربعةالعلماء قاموا باختبار 

ھذه  احتياج .الطازجة ةالفاكھة في كوينسالند وتضع بيضھا علي الفواك والنوع األخير من صنف ذبابة
 .لقلة مالقاتھا للجراثيم األخرى  األصنافأقل من  اليرقات للمضادات
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ن تدخل مرحلة أ ىلإحياتھا بداية من مرحلة اليرقة ثم مرحلة الشرنقة  الذباب تمر بعدة أطوار في دورة
 . وخالل طور الشرنقة الذباب يكون محاطا بغالف محمي وال تتغذي, أو طور البلوغ  الحشرة الكاملة

  .المضادات في ھذا الطور إنتاجتوقعوا قلة  نھمألسيدة جوان كالرك وأضافت ا
 صنف كنترول ىخالل طور الشرنقة لم تظھر األصناف األربعة خصائص المضادات الحيوية سو ولكن
ألنھا في  ؛البلوغ  مضادات في طور أفرزت األصناففي كوينسالند بينما جميع  ةالتابع لصنف الفواك ھو

 ومالقاة الحشرات األخرى حماية مضادات الجرثومية لكثرة تحركھا إليي حاجة ھذا الطور تكون ف
 أحشاءفي  أيضاالمضادات تظھر  أنوذكرت جوان  ،خصائص المضادات وجدت في جميع األنواع األربع

ويتم  تركيزنا علي خارج الجسم ھو فقط للسھولة عملية االستخراج الذبابة كما تظھر خارج الجسم وسبب
ثم يتم استخالص مادة المضاد الخام  ،المضادات عن طريق وضع الذبابة في الكحول األثيلياستخالص 

وعند وضع المضاد الحيوي المستخرج من الذباب في  ). فبلتر( بتمرير مركب المحلول خالل مرشح 
) بستافلوكوكس  أيًضامعروف ( جولدين ستاف , كوالي  أيالبكتيريا مثل  أنواعمحلول ملوث بشتى 

المستخرج من ( وفي كل الحاالت لوحظ فعالية المضاد الحيوي ..  ىميرة الكانديدا ومعديات أخروخ
 )الذباب

مكونات المضاد الحيوي إلنتاجه  حاليا نحاول التعرف علي إننا" :السيدة جوان كالرك قائلة  وأضافت
ن مناعة ضد المضاد كوّ ت أنسھال للبكتيريا  وألن المركب ليس مستخرجا من بكتيريا لن يكن. كيميائيا

 أھـ. طويلة يكون لھذه المضادات فعالية عالجية لمدة أنونأمل ) المستخرج من الذباب ( الحيوي 
من األبحاث والمعلومات في ھذا الشأن يستطيع القارئ  أن يرجع إلي موقع اإلعجاز العلمي في  ولمزيد 

  .يسير أھـ بتصرف. -إن شاء هللا  -القرآن والسنة سيجد ما يسره 

س الدم بعد أك في ةلو وقعت ذباب :يقول حلمي يبيشوب ألل  اموثقً  اصوتيً  الً تسجي سمعتُ إنني   :  رابًعا
   مضطرين ؟؟   ذلكعلى  المعترضون جيبي افبماذ ، ةويبدو أنھا ورط !!التقديس الزم الكاھن يأكلھا

     
                                            

  ! َعَساًل  اْسقِهِ  :يقول لمريض يشتكي بطنه نبيُّ                                 
  

فقال له  ،يخبره أن أخاه يشكوا بطنه   اإلسالمِ  رسولِ  ىجاء إل الً رج إن:واالستھزاءِ  التھكمِ  قالوا على سبيلِ 
فكان ، ولم يشف  رابعةِ ال للمرةِ  اإلسالمِ  رسولِ  ىثم جاء إل، ففعل ولم يشف  " َعَسًال  اْسِقهِ  " :اإلسالمِ  رسولُ 

   !؟ تأم ھي من الخرافا ، رسولِكم فھل ھذه من معجزاتِ  !! " َأِخيكَ  َبْطنُ  وََكَذبَ  اللَّهُ  َصَدقَ "  اإلسالمِ  رسولِ  ردُ 
   : نفي الصحيحي بما جاء ذلك فياستندوا 

ثـََنا  5252برقم ) الدواء بالعسل (باب ) الطب(كتاب البخاري صحيح  -1 ثـََنا اْلَولِيدِ  ْبنُ  َعيَّاشُ  َحدَّ  اْألَْعَلى َعْبدُ  َحدَّ
ثـََنا   َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ  اْلُمتَـوَكِّلِ  َأِيب  َعنْ  قـََتاَدةَ  َعنْ  َسِعيدٌ  َحدَّ

 الثَّالَِثةَ  أَتَاهُ  مثَُّ  ". َعَسًال  اْسِقهِ " :فـََقالَ  الثَّانَِيةَ  أََتى مثَُّ ".  َعَسًال  اْسِقهِ  :"فـََقالَ . َبْطَنهُ  َيْشَتِكي َأِخي :فـََقالَ   النَِّيبَّ  أََتى رَُجًال  َأنَّ 
بَـَرأَ  َفَسَقاهُ  َعَسًال  اْسِقهِ  َأِخيكَ  َبْطنُ  وََكَذبَ  اللَّهُ  َصَدقَ  :"فـََقالَ .  فـََعْلتُ  َقدْ  :فـََقالَ  أَتَاهُ  مثَُّ  " .َعَسًال  اْسِقهِ  :"فـََقالَ    .  "  فـَ

ثـََنا  4107 برقم)ل التداوي بسقي العس( باب) السالم ( كتاب صحيح مسلم   -2  َبشَّارٍ  ْبنُ  َوُحمَمَّدُ  اْلُمثـَىنَّ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ
ثـََنا :قَاَال  اْلُمثـَىنَّ  ِالْبنِ  َواللَّْفظُ  ثـََنا َجْعَفرٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  ِإَىل  رَُجلٌ  اءَ قَاجلََ  اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ  اْلُمتَـوَكِّلِ  َأِيب  َعنْ  قـََتاَدةَ  َعنْ  ُشْعَبةُ  َحدَّ
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 َيِزْدهُ  فـََلمْ  َعَسًال  َسَقْيُتهُ  ِإينِّ  فـََقالَ  َجاَءهُ  مثَُّ  َفَسَقاهُ  "  َعَسًال  اْسِقهِ :"   اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  َبْطُنهُ  اْسَتْطَلقَ  َأِخي ِإنَّ  :فـََقالَ   النَِّيبِّ 
 فـََقالَ  اْسِتْطَالقًا ِإالَّ  َيِزْدهُ  فـََلمْ  َسَقْيُتهُ  َلَقدْ  :فـََقالَ  " َعَسًال  اْسِقهِ :"  فـََقالَ  رَّاِبَعةَ ال َجاءَ  مثَُّ  َمرَّاتٍ  َثَالثَ  َلهُ  فـََقالَ  اْسِتْطَالقًا ِإالَّ 

بَـَرأَ  َفَسَقاهُ  َأِخيكَ  َبْطنُ  وََكَذبَ  اللَّهُ  َصَدقَ :"   اللَّهِ  َرُسولُ    ." فـَ
 
الرد على  •

  الشبھة
  

 ُثمَّ ُكلِي ِمن ُكلِّ    : هلقولِ  ا وذلك مصدقً  ، للناس شفاءٌ  فيه النحلِ  عسلَ  بأنإن المسلمين يعتقدون   : أوالً 
ْخَتلِفٌ  َمَراِت َفاْسلُِكي ُسُبَل َربِِّك ُذلاُلً َيْخُرُج ِمن ُبُطوِنَھا َشَراٌب مُّ ِشَفاء لِلنَّاِس إِنَّ فِي َذلَِك آلَيًة  أَْلَواُنُه فِيهِ  الثَّ

ُرونَ    ).69النحل(  لَِّقْوٍم َيَتَفكَّ
بَـَرأَ  َفَسَقاهُ  َعَسًال  اْسِقهِ " ه دالذي نحن بصد في الحديثِ   ناولقول نبيِّ     ".  فـَ
ننا نجد في إحيث ؛ ما جاء به وھو القرآن الكريم  وصدقِ ،   نانبوة نبيِّ  يدل على صدقِ  الحديثَ ھذا إن  

ھذا ؛ له دواءً   النبيُّ العسل الذي وصفه  هفي لما شربالذي كان يشكوا بطنه شُ  أن الرجلَ  الحديثِ  نھايةِ 
بَـَرأَ  َفَسَقاهُ  َعَسًال  اْسِقهِ " ففيه  هنفسِ  من الحديثِ  واضحٌ    ".  فـَ

بَـَرأَ  "كلمة   الحظن   ". فـَ
 الغرب وأصحابُ  بل يثبت علماءُ   -و الحمد - من األحوال  بحالٍ  المعترضينن الحديث ال يخدم إفوعليه  

 النبيُّ أخبر و ا كما أخبر القرآنُ جدً  كثيرةٍ  شفاء من أمراضٍ  النحلِ  يومنا ھذا أن في عسلِ  ىإل الطبيةِ  األبحاثِ 
  ، ِففيه ما يفيد من دراساتٍ  والسنةِ  اإلعجاز العلمي في القرآنِ  إلى موقعِ  وأحيل الباحثين إلى الرجوع 

  .ذلك الشأنفي   قيمةٍ   وأبحاثٍ 
   

فكان  ، للمرة الرابعة ولم يشف   هللاِ  رسولِ  ىإلجاء  الً ن رجأ يكمن في  عتراض المعترضيناإن  :اثانيً 
 ألن شفاءَ  ؛فقھھم  دليل على عدمِ اعتراض ال قيمة،بل ھو    "  َأِخيكَ  َبْطنُ  وََكَذبَ  اللَّهُ  َصَدقَ "   هللا رد رسولِ 

 امتأكدً كام   ◌ِ هللا أن رسولَ   واحدة  ؛ حيث إننا نجد ةه ال تكفيه جرعة واحدة ، أو سقيالرجل من مرضِ 
      " َأِخيكَ  َبْطنُ  اللَُّه وََكَذبَ  َصَدقَ : " المبطون ، فقال الرجلِ  فاءِ من ش

  ... ةال من أول سقي) العسل  ( العالجِ  إال بعد تكرارِ  أفال يبر  رھا هللاُ معينة قدّ  ولكن للشفاء مدةٌ 
 :فيھا فالتي معنا  يةِ لروكما جاء في اتماًما   يَ فِ قد شُ  المبطون الرجلَ  ؛وجدنا الرابعةِ  السقية بعد أتضح ذلك 
بَـَرأَ  َفَسَقاهُ  َعَسًال  اْسِقهِ  َأِخيكَ  َبْطنُ  وََكَذبَ  اللَّهُ  َصَدقَ :"  فـََقالَ  فـََعْلتُ  َقدْ : فـََقالَ  أَتَاهُ  مثَُّ    ." فـَ

المضادات  احد ويذھب للطبيب يصف له ، نا ھذافي عصر نسانٌ إلما يمرض  : وبالمثال يتضح المقال
ولو ،  حتى يتم الشفاء طبيب من إيقاف العالج إال بعد انتھاء الجرعة المطلوبة المحددةويحذره ال، الحيوية 

أربعة لمدة   المحدده الجرعة،  الجھاز التناسليلعالج أمراض  :فيھا امكتوبً  لوجدنانظرنا في نشرة الدواء 
  .... أيام

 الدَّاء ِمبَُقاَوَمةِ  يَِفي َال  ِمْقَدارًا َأوًَّال  ِمْنهُ  َشِربَ  أَنَّهُ َفكَ :  قال الخطابيِّ  مامِ عن اإل وبھذا المعنى ذكره ابن حجر في الفتحِ 
"  َأِخيك َبْطن وََكَذبَ : "   قـَْوله َوِيف .  تـََعاَىل  اللَّه بِِإْذنِ  بـََرأَ  الدَّاء َمادَّة ِحبََسبِ  الشََّربَات َتَكرََّرتْ  فـََلمَّا ، َسْقيه ِمبَُعاَوَدةِ  فََأَمَرهُ  ،
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 َأَمَرهُ  مثََّ  َفِمنْ  ، اْلَفاِسَدة اْلَمادَّة ِلَكثْـَرةِ  َوَلِكنْ  نـَْفسه ِيف  الدََّواء ِلُقُصورِ  لَْيسَ  الدَّاء بـََقاء َوَأنَّ  ، نَاِفع الدََّواء َهَذا َأنَّ  َىل إِ  ِإَشارَة
  أھـ . اللَّه بِِإْذنِ  َوبـََرأَ  ، َكَذِلكَ  َفَكانَ  ، ِالْسِتْفَراِغَها اْلَعَسل ُشْرب ِمبَُعاَوَدةِ 

   
َب الَِّذيَن   :  كما قال هللاُ  المعترضينقول عن أ ا َيأِْتِھْم َتأِْويلُُه َكَذلَِك َكذَّ ُبوْا ِبَما َلْم ُيِحيُطوْا ِبِعْلِمِه َوَلمَّ َبْل َكذَّ

الِِمينَ  ِمن َقْبلِِھْم َفانُظْر َكْيَف َكانَ    . )39يونس(   َعاقَِبُة الظَّ
  

ولم تكن البصقه الواحدة كافية ،األعمى ليشفيه  بصق في عينِ    كر أن يسوعَ يذ سنجيل مرقإإن  :ا ثالثً 
َوَجاَء إِلَى بَْيِت َصْيَدا، فَقَدَُّموا إِلَْيِه أَْعَمى َوطَلَبُوا إِلَْيِه أَْن يَْلِمَسهُ، 22عدد  8صحاح إلاوذلك في  ...لشفائه

  .  ھَْل أَْبَصَر َشْيئًا؟: ْلقَْريَِة، َوتَفََل فِي َعْينَْيِه، َوَوَضَع يََدْيِه َعلَْيِه َوَسأَلَهُ فَأََخَذ بِيَِد األَْعَمى َوأَْخَرَجهُ إِلَى َخاِرِج ا23
 ؟ليشفيه أن يتفل يسوع في عين األعمى  ززمق أليس ھذا شيءٌ  :ونقول مثالً ، ننا لن نسأل بطريقتھم إ:  قلتُ  
  !؟... .توجد طريقة أفضل من ھذه أال
أُْبِصُر النَّاَس َكأَْشَجاٍر «:فَتَطَلََّع َوقَالَ 24 ھَْل أَْبَصَر َشْيئًا؟ : ◌ُ  َسأَلَهلما َ و:  ما نصهبقية النصوص   تذكرو 

    .»يَْمُشونَ 
كافية أن البصقة لم تكن فمن الواضح  ، َكأَْشَجارٍ  بل رأى الناسَ  واضحةَ  ألعمى لم يرى الصورةَ ا أن: نالحظ
فََعاَد َصِحيًحا َوأَْبَصَر ُكلَّ . َوَضَع يََدْيِه أَْيًضا َعلَى َعْينَْيِه، َوَجَعلَهُ يَتَطَلَّعُ  ثُمَّ 25 وبعد ھا احتى يبصر تمامً  لشفائه

    !!.»الَ تَْدُخِل اْلقَْريَةَ، َوالَ تَقُْل ألََحٍد فِي اْلقَْريَةِ «:فَأَْرَسلَهُ إِلَى بَْيتِِه قَائاِلً 26. إِْنَساٍن َجلِيًّا
 ...     النبيِّ  النصوص كما اعترضوا على حديثِ  تلكعلى  ونالمعترضھال اعترض :وأتساءل

     
 
 

  ! "داء السوداء شفاء من كلِ  الحبةُ  ":نبيٌّ يقول                                   
  

 (بَاب) الطِّبِّ  (ِكَتاب البخاري جاء في صحيحِ  الذي  النَّبِيِّ  على حديثِ  منتديات الحوار في أحدِ  ھمتھكم أحدُ 
ثـََنا  5256 برقم) السَّْوَداءِ  ْحلَبَّةِ ا ثـََنا ُبَكْريٍ  ْبنُ  َحيَْىي  َحدَّ  َوَسِعيدُ  َسَلَمةَ  أَبُو َأْخبَـَرِين  :قَالَ  ِشَهابٍ  اْبنِ  َعنْ  ُعَقْيلٍ  َعنْ  اللَّْيثُ  َحدَّ

عَ  أَنَّهُ  َأْخبَـَرُمهَا ُهَريـَْرةَ  أَبَا َأنَّ  اْلُمَسيَّبِ  ْبنُ   اْبنُ  قَالَ  ". السَّامَ  ِإالَّ  َداءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِشَفاءٌ  السَّْوَداءِ  اْحلَبَّةِ  ِيف :"  ُقولُ يَـ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِ

  .الشُّونِيزُ  السَّْوَداءُ  َواْحلَبَّةُ  اْلَمْوتُ  َوالسَّامُ  :ِشَهابٍ 
ھل تنفع  امستھزأً مستفسرً  يتقول على المسلمين ما لم يقولوه ، وأخذ يعدد األمراضَ  المعترضأخذ ھذا 

  !؟ .... حبة البركة مع السرطان ، السكر ، الكبد الوبائي
  
 الرد على الشبھة •
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ھا المفيدة التي تقوي السوداء وبعناصرِ  الحبةِ  بفوائدِ يقولون  األطباء أن ايجھلون تمامً  المعترضينإن :  أوالً 
. كله منھا لجسدُ سلم ا سلم من األمراِض  إذا الذي) جھاز المناعة(جسم اإلنسان السيما الجھاز المناعي 

  .بأكمله  يدمر الجسدَ الذي فمرض اإليدز يقتل صاحبه ؛ ألنه مرض يدمر جھاز المناعة 
؛ فالحبة  ثم إن ھذه الشبھة لم نكن نسمع عنھا إال في أيامنا ھذه من بعض المعترضين كھذا المعترض

، جھا الفاعلة ائيصفون لنا نتو ،والباحثون األطباءُ  عرب وعجم،السوداء يستعملھا ماليين البشر منذ القدم 
 األطباءل بمصنوعة من الحبة السواء  يق الصيدلياتبل أن ھناك أدوية وفيتامينات في  ؛ وينصحون بھا
  ...والناس على شرائھا،على وصفھا 

منذ أن خرج  تلقاه الناسُ  إعجازفيه حديث ال ؛فھذا)الحديث(وعليه فال مجال لالستھزاء من أحٍد للطعن فيه
  .بكل سعة وترحاب) علماء وعوام ( لنبيِّ من فم ا

 تشفي من كل) الحبة السوداء (ھو أن ". السَّامَ  ِإالَّ  َداءٍ  ُكلِّ  ِمنْ  ِشَفاءٌ  السَّْوَداءِ  اْحلَبَّةِ  ِيف :"  ه لِ إن معنى قو :ا ثانيً 
ضح ذلك من كالم يت؛ األحوالِ  في كلِّ  ال تفيد مطلق العموم )كل ( فكلمة  التي تقبل الشفاء بھا ، األمراضَ 

 :حينما ُسئل ھذا السؤال  - حفظه هللاُ  -  وعلوم القرآن باألزھر التفسير أستاذ الدكتور محمد بكر إسماعيل
 رسول هللا  السوداء ِشفاٌء ِمن كل داء، وُنسبت ھذه المقولة إلىِ  ظھرْت في ھذه األيام َمقولة ُتفيُد أن الحبَّةَ 

حبَّة الَبَركة، وأنھا  عم كثيٌر من الناس أن ھذه الحبة السوداء ھيوز. إنھا في صحيح البخاريِّ :  وقيل
إنھا عالٌج لكل مرض : َتنحصر، حتى قيل َتحتوي على أدوية كثيرة ُتفيد في عالج أمراض كثيرة ال َتكاد

دة في أفھُم أن الحبة السوداء ـ أو حبة البركة كما يقولون ـ ُمفي وأنا على حدِّ علمي. إال الساُم، وھو الموت
بعض، وھذا ما َدرسناه في بعض كتب الطب القديم، فعلى أيِّ وجٍه ُيحَمل ھذا  بعض األمراض دون

جوَن لھذا النوع من الحبوب من أجل أن الحديث لو َيحصلوا  كان صحيًحا؟ وماذا نقول لھؤالء الذين ُيروِّ
 على أرباح طائلٍة ِمن وراء ذلك؟

   - حفظه هللاُ  -الدكتورأجاب 
  ، وبعد هللاِ  ، والصالة والسالم على رسولِ الحمد 

ال تفيد  ألن كل في اللغة؛ ألمراض اليس معناه كل "شفاء من كل داء " : النَّبِيِّ  فنقول للسائل إن قول
 - حفظه هللا  - فصليُ و،  وإنما معنى ھذا أنھا شفاء لكل األمراض التي تقبل الشفاء بھامطلق العموم 

خرجنا ومعنا غالُب بن أبَجَر، فمِرض في الطريق، : سعد قال عن خالد بن في صحيحه البخاريُّ َروى  :قائال
منھا خمًسا  عليكم بھذه الُحَبْيَبة السويداء، فُخذوا: مريٌض، فعاده ابن أبي َعتيق فقال لنا فَقِدمنا المدينَة وھو

رضي  - نب وھذا الجانب، فإن عائشَة الجا أو سبًعا، فاسحقُوھا، ثم اْقُطُروھا في أنفِِه بَقطراِت زيٍت في ھذا
ثْتني أنھا سمعِت النبيَّ  -هللا عنھا وما الساُم؟ : قلت" شفاٌء ِمن كل داٍء إال ِمن السامإن احلبَة السوداَء ": يقول حدَّ

 "املوت ":قال
إال  كل داء  يف احلبة السوداِء شفاٌء ِمن ":يقول سمع رسول هللا  وفي رواية أخرى للبخاريِّ عن أبي ھريرة أنه

وِن األسود أو " السام الكمُّون الھنديِّ كما ذكر ابن حجر في  والحبة السوداء ُيسميھا بعض العلماء بالَكمُّ
 .شرح ھَذيِن الحديَثينِ 

بالشُّوِنيِز،  المعجم الوسيط أنھا حبة البَركة، وُتسمَّى بالحبة الُمباَركة، وُتسمى في بعض البالد وقد رأيت في
ه َمجمع اللغةوَزيتھا ُيسمَّ    ى زيت حبة البركة، وھذا ما أقرَّ

ُعمومه؛ فإنه ِمن َقبيل العامِّ الَمخصوص، كما يقول  على" شفاء ِمن كل داء: " وال َينبغي أن ُيؤخذ قوله 
: حجرٍ  قال ابنُ فھي كما . ھي شفاء من كل داء َيقبل العالج بھا: والمعنى .علماء الحديث واألصول والطب
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صونھا"  األمراِض الباردة في إنما َتنفع"   .وھي أمراض َيعرفھا األطباء وُيشخِّ
داود  ولھا فوائُد كثيرةٌ ذَكرھا. وحدھا أحياًنا، وُتستخدم َمخلوطة بالعسل وغيره أحياًنا وھي ُتستخدم

  .السوداء وھو ما ُيسمَّى بالحبة" الشونيز"ذكرھا في " التذكرة"اإلنطاكيُّ في كتاب 
ُيخصَّص في كثير من األحكام واألخبار بحسب  ن الُعموم ال َيبَقى على ُعمومه دائًما، بلواعلْم يا أخي أ

  .القرائن واألحوال
ِمن :أي" شفاء من كل داء احلبة السوداء : " األدواء عند العرب كانت َمحدودة، وقول الرسول  واعلْم أن

م كثيٌر من الناس، فقد جاء في  ومال ُيفيد العم"  كل "ولْفُظ . أكثر األدواء الَمعروفة عندھم الُمطلق كما َيتوھَّ
 أرَسلھا هللا على قوم عاد أنھا دمَّرت كلَّ شيء مع أنھا لم ُتدمِّر إال الناس، القرآن الكريم عن الريح التي

َھا :  األحقاف في سورةِ      قوله  اقرأْ  ُر كلَّ شيٍء ِبأَْمِر َربِّ ومعنى     َمساكُنھمْ ال ُيَرى إاِلَّ  َفأَْصَبُحوا ُتَدمِّ
َتْنِزُع : ، بدليل قوله في آيٍة أخرى من سورة القمر دمَّرت األشخاص ھذا أنھا لم ُتدمر المساكن ولكنھا

َرَھا عليھمْ  : الحاقَّة في سورةِ  وقوله  .أعجاُز َنْخٍل ُمْنَقِعرٍ  الناَس كأنَّھمْ  اٍم  َسخَّ َسْبَع َلياٍل وَثمانيَة أيَّ
   .أعجاُز َنْخٍل َخاِويةٍ  فيَھا َصْرَعى كأنَّھمْ  َتَرى الَقْومَ ُحُسوًما فَ 

 : في سورة النمل أْي أُوِتَيْت ِمن كلِّ ما َتحتاُج إليِه، قال  وجاء عن َبْلقِيَس أنھا أُوِتَيْت ِمن كلِّ شيٍء،
َوَجْدُت امرأًة َتْملُِكُھْم وأُوِتَيْت ِمن كلِّ شيٍء ولَھا َعْرٌش َعظيمٌ  إنِّي.   

موجوٍد في الوجود؟ أم تعني  فھل َتعني أن عنَدك كل. الحمد  أنا عندي كل شيء:  وأنت تقول لَصديقك
ا َتحتاج إليه وَتحَمد هللا عليه   ؟ راضًيا به أنك تملك الكثير ممَّ

لألجل وإنھاء االستثناء الُمتَِّصل؛ ألن السام ليس داًء، بل ھو قطٌع  فليس ِمن باب" إال السام: " أما قوله 
بياًنا  لكن الموت ليس له شفاٌء،: كأنه قال) لكن(ِمن باب االستثناء الُمنقطع، فھو بمعنى  الحياة، ولكنه

   .َيْستْقِدُمونَ  فإَذا جاَء أَجلُھْم ال َيستأِخُروَن ساعًة وال  : لقوله
نجح التالميُذ : َنى منه، مثل قولكِجْنِس الُمستث واالستثناء المتصل ھو أن يكون ما بعد حرِف االستثناء من

 أقبَل الناس: الُمنقطع ھو أن يكون الُمستثنى من غير جْنس الُمستثنى منه، مثل قولك واالستثناء .إال تلميًذا
  .جمالً لم ُيقبل أقبل الناس، لكنّ : فالجمل ليس من جْنس الناس، وعلى ذلك يكون المعنى. إال جَماًل 

شفاًء لكل داء على وْجه العموم، ولكنه من باب العموم  أن الحبَّة السوداء ليستْ  وقد ظَھر لنا من ھذا البيان
، والواقع خيُر دليٍل على التخصيص، ولْفُظ  المخصوص بقرينة الواقع  ال ُيفيد) كلّ (الُمشاَھد في عالم الطبِّ

العموم الُمطَلق غالًبا إذا لم  دفإنه ُيفي) جميع(العموم الُمطَلق كما عرفنا، ولكنه ُيفيد األكثريَّة، بخالف لفظ 
د هللاُ ُسجود فَسَجَد المالِئكُة  : فقال" كلّ "بعد لفظ " أجمعون"المالئكة آلدم بلفظ  َيِرْد ما ُيخصِّصه؛ ولھذا أكَّ

د اآلخر ُيفيد الُعموم الُمطلق بنفسه ما كان ھناك داعٍ ) كلّ (فلو كان لفظ ) 73ص(  أَْجَمُعونَ  كلُّھمْ   .للُمؤكِّ
 أعلموهللا

                                        
  
  
  
  
  

  !! شفاء وألبانھا اإلبلأبوال إن في :نبيٌّ يقول                              
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 ( ِكَتاب يف يف صحيحه البخاريرواه  الذي  النَّبِيِّ  حول حديثِ  ھماستھزاء من بعضِ  األخيرةِ  اآلونةِ  في ناسمع
ِبلِ  بِأَبـَْوالِ  َواءِ الدَّ  ( بَاب ) الطِّبِّ  ثـََنا  5254 برقم ) اْإلِ ثـََنا ِإْمسَاِعيلَ  ْبنُ  ُموَسى َحدَّ  نَاًسا َأنَّ   أََنسٍ  َعنْ  قـََتاَدةَ  َعنْ  َمهَّامٌ  َحدَّ
ِبلَ  يـَْعِين  ِبَراِعيهِ  يـَْلَحُقوا َأنْ   النَِّيبُّ  فََأَمَرُهمْ  اْلَمِديَنةِ  ِيف  اْجتَـَوْوا َا ِمنْ  فـََيْشَربُوا اْإلِ ِ َواِهلَا أَْلَبا َا ِمنْ  َفَشرِبُوا ِبَراِعيهِ  فـََلِحُقوا َوأَبـْ ِ  أَْلَبا
َواِهلَا ِبلَ  َوَساُقوا الرَّاِعيَ  فـََقتَـُلوا أَْبَدانـُُهمْ  َصَلَحتْ  َحىتَّ  َوأَبـْ  ُجَلُهمْ َوَأرْ  أَْيِديـَُهمْ  فـََقَطعَ  ِِمْ  َفِجيءَ  طََلِبِهمْ  ِيف  فـَبَـَعثَ   النَِّيبَّ  فـَبَـَلغَ  اْإلِ

َثِين : قـََتاَدةُ  قَالَ . َأْعيُـنَـُهمْ  َوَمسَرَ     .اْحلُُدودُ  تـَْنِزلَ  َأنْ  قـَْبلَ  َكانَ  َذِلكَ  ِسريِيَن َأنَّ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َفَحدَّ
 ...... والعشرين الواحدِ  القرنِ  في نآلا نحن؛ الحديث الطب ھذا الكالم يخالف  نإ :الواق
   
  الشبھةالرد على  •

  
وھو من ،   النَّبِيِّ  ةِ نبو على صدقِ  واضحة داللة  هفيبل  ة ؛شبھ أدنى هفيليس   الحديثَ ذا ھ إن  : أوالً 

ھم ؤتم شفا األعراب أن جدنا في الحديثِ فو ، اھوأبوالِ  اإلبلِ  ألبانِ  بشربِ   ألعرابا نصح  ؛  همعجزاتِ 
 ويف راوية " أَْبَدانـُُهمْ  َصَلَحتْ  َحىتَّ   : "قول ي الحديثف،  الھ اولم يبدوا اعتراضً ،  الوصفة ھذه بعد تناول بالفعل

  ".  صحوا افلمّ "  226 البخاري برقم يف صحيحِ 
  ... هومن معجزاتِ   انوإنما ھو حجة لنبوة نبيِّ  ؛ من األحوالِ  بحالٍ م ھال يخدم مصالح ن الحديثَ إف وعليه

 
  ؛ إن كل ما فيه أن النبيَّ  ھاأبوالِ  و اإلبلِ  ألبانِ من  واشربي أنللمسلمين  إلزام فيهليس  الحديثَ  ھذاإن : اثانيً 
 النَّبِيِّ ثبت عن  كذلك ؛ ولم يأمر كل المسلمين إذا مرضوا بشربھا  لما مرضوا بشربھا ، األعراب نصح 
  ِدِ اْلَولِي ْبنِ  َخاِلدِ  َعنْ  َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنْ   4981 البخاري برقم ذلك في صحيحِ و، ولم يأكله  أنه أباح أكل الضب 
 َوَلِكنَّهُ  َال "  :قَالَ  ُهوَ  َأَحَرامٌ  :َخاِلدٌ  فـََقالَ  َيَدهُ  فََأْمَسكَ  َضبٌّ  ِإنَّهُ :  َلهُ  َفِقيلَ  لَِيْأُكلَ  ِإلَْيهِ  فََأْهَوى َمْشِويٍّ  ِبَضبٍّ   النَِّيبُّ  ُأِيتَ :  قَالَ 
  .يـَْنظُرُ  ◌ِ  اللَّه ُسولُ َورَ  َخاِلدٌ  فََأَكلَ  " َأَعافُهُ  فََأِجُدِين  قـَْوِمي بَِأْرضِ  َيُكونُ  َال 

 هعظمتِ  دالئلِ  من بل ھو الحديثِ  ھذا فيوال ينكرون ما جاء ،ال ينفون  واألطباء، الحديث  الطبَ إن  :ا ثالثً 
  اليوم الجھال، ال كما يدعي.   

عالج  إمكانية تجربة علمية أثبتت بحث علمي حول : العظيم اللئيم حول اإلسالمِ  كشفِ  كتابِ  جاء في 
   البولي لإلبل باإلفرازاالستسقاء مرض 

 الخرطوم ـ علي عثمان 
كلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة بالسودان عن  أجرتھادراسة علمية تجريبية غير مسبوقة 

يستخدمونه  أنھمحيث  األمراضعالج بعض  في) اإلبلبول ( شرق السودان  فياستخدامات قبيلة البطانة 
هللا محمدانى  وقد كشف البروفسور احمد عبد. والحميات والجروح) اء االستسق(شرابا لعالج مرض 

الدراسة استمرت  أنتفاصيل تلك الدراسة العلمية التطبيقية المذھلة داخل ندوة جامعة الجزيرة حيث ذكر 
مريضا مصابين بمرض االستسقاء المعروف وكانت  خمسة وعشرونيوما حيث اختير  خمسة عشر

كل مريض يوميا جرعة  بإعطاءوبدأت التجربة . بير قبل بداية التجربة العالجيةبطونھم منتفخة بشكل ك
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يوما من بداية التجربة أصابنا  15حتى يكون مستساغا وبعد  اإلبلمخلوطا بلبن ) اإلبلبول (محسوبة من 
. ءالعينة من االستسقا أفرادوشفى جميع  الطبيعيانخفضت بطونھم وعادت لوضعھا  إذالذھول من النتيجة 

  . بالتجربة العالجية وأشاد أيضاالذھول  أصابه إنجليزيوتصادف وجود بروفسور 
كبد  أنقبل الدراسة تشخيصا لكبد المرضى بالموجات الصوتية فاكتشفنا  أجرينا: حمدأوقال البروفسور 

الكبد بسبب  فيوبعضھم كان مصابا بتليف ) شمعا (مريضا يحتوى  خمسة وعشرينمن  خمسة عشر
 فيالعينة استمروا برغبتھم  أفرادوبعض ) اإلبلبول (  ھارسيا وجميعھم استجابوا للعالج بـمرض البل

ثبت التشخيص شفاءھم من أوبعد نھاية تلك الفترة . يوميا لمدة شھرين آخرين اإلبلشرب جرعات بول 
  . تليف الكبد وسط دھشتنا جميعا

وھذه المرة عن  أخرىبية عن تجربة عالجية هللا عميد كلية المختبرات الط حمد عبدأويقول البروفسور 
على معدل  اإلبلثر لبن أوھى تجربة قامت بھا طالبة ماجستير بجامعة الجزيرة لمعرفة  اإلبلطريق لبن 

التجربة العلمية واستغرقت  إلجراءالدم فاختارت عددا من المتبرعين المصابين بمرض السكر  فيالسكر 
بمعدل  اإلبلجرعة من لبن  األولىكانت تقدم للفئة : رعين لفئتين الدراسة سنة كاملة حيث قسمت المتب

 أن إذوجاءت النتيجة مذھلة بكل المقاييس . وحجبته عن الفئة الثانية) الريق(نصف لتر يوميا شراب على 
. عكس الفئة الثانية اإلبلممن شربوا لبن  األولىالدم انخفضت بدرجة ملحوظة وسط الفئة  فينسبة السكر 

 فيعالج نسبة السكر  أوتخفيض  في اإلبلعكست التجربة العلمية لطالبة الماجستير مدى تأثير لبن  وھكذا
حيث قال انه يحتوى على كمية كبيرة من  اإلبلبول  فيحمد المكونات الموجودة أ. د وأوضح . الدم
 فيال تشرب  اإلبل أن إذمغنسيوم  على زالل بالجرامات و اأيضً تمأل جرادل ويحتوى  أنسيوم يمكن االبوت

جسمھا  فيالشتاء وھذا يجعلھا تحتفظ بالماء  فيفقط ومرة واحدة  مراتٍ  أربعفصل الصيف سوى 
 إمامرض االستسقاء  أنومعروف .  الجسم إلىيرجع الماء  ألنهتدر البول كثيرا  ال    فالصوديوم يجعلھا

  .غنى باالثنين معا اإلبلالبوتاسيوم وبول  في أوالزالل  فينقص 
   

http://www.answering-: الموضوع ھذا يخدم  على االنترنت اإلنجليزيةباللغة  البحث وھذا رابط
christianity.com/urine.htm .أھـ   

  
في القرآن رجع إلى موقع اإلعجاز العلمي العلمية يمكن للقارئ أن ي واألبحاثِ  من اإليضاحِ ولمزيد :◌ُ قلت

  .والسنة 

يخرج من  الذي على الخراءِ  ايصنع خبزً  أنحزقيال  النبيَّ أمر  الربَّ أن يذكر المقدس  كتابَ إن ال :ارابعً 
ِعيرِ 12عدد 4إصحاح حزقيال  سفرذلك في و،  اإلنسانِ  ِمَن  َعَلى اْلُخْرِء الَِّذي َيْخُرجُ . َوَتأُْكُل َكْعًكا ِمَن الشَّ

بُّ 13. »اإلِْنَساِن َتْخِبُزهُ أََماَم ُعُيوِنِھمْ  ھَكَذا َيأُْكُل َبُنو إِْسَراِئيَل ُخْبَزُھُم النَِّجَس َبْيَن األَُمِم الَِّذيَن «: َوَقاَل الرَّ
  !!  .»أَْطُرُدُھْم إَِلْيِھمْ 

  .....ھذه الفطيرة الشھية والشفاءِ  بالھناءِ  :للمعترضينأقول  

وذلك  ، وليس بول اإلبل الذي فيه شفاء،   النجسِ  اإلنسانِ  بولِ  من اإلنسانِ  المقدس شربَ  ويذكر الكتابُ 
ِدَك َوإَِلْيَك أَْرَسَلِني َسيِِّدي لَِكْي «: َفَقاَل َلُھْم َرْبَشاَقى27عدد  18سفر الملوك الثاني إصحاح  في َھْل إَِلى َسيِّ

وِر لَِيأُْكلُوا َعِذَرَتُھْم َوَيْشَرُبوا َبْوَلُھْم َمَعُكْم؟أََتَكلََّم ِبھَذا اْلَكالَِم؟ أََلْيَس إَِلى  َجاِل اْلَجالِِسيَن َعَلى السُّ سفر وفي » الرِّ
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ِدَك َوإَِلْيَك أَْرَسَلِني َسيِِّدي لَِكْي أََتَكلََّم ِبھَذا اْلَكالَم؟ «:  َفَقاَل َرْبَشاَقى12 عدد  36اشعياء إصحاح  َھْل إَِلى َسيِّ
وِر، لَِيأُْكلُوا َعِذَرَتُھْم َوَيْشَرُبوا َبْوَلُھْم َمَعُكْم؟أََلْيَس إِلَ  َجاِل اْلَجالِِسيَن َعَلى السُّ   !! .»ى الرِّ

َولَِماَذا تَْنظُُر اْلقََذى 3عدد 7إنجيل متى إصحاح في  المسيح كما قال يسوعُ منھم  واحدٍ  أقول لكلِّ   : اأخيرً 
ا الْ  َدْعني أُْخِرِج اْلقََذى : أَْم َكْيَف تَقُوُل ألَِخيكَ 4َخَشبَةُ الَّتِي فِي َعْينَِك فاَلَ تَْفطَُن لَھَا؟ الَِّذي فِي َعْيِن أَِخيَك، َوأَمَّ

الً اْلَخَشبَةَ ِمْن َعْينَِك، َوِحينَئٍِذ تُْبِصُر َجيًِّدا أَْن تُْخِرجَ 5ِمْن َعْينَِك، َوھَا اْلَخَشبَةُ فِي َعْينَِك؟   يَاُمَرائِي، أَْخِرْج أَوَّ
   ! اْلقََذى ِمْن َعْيِن أَِخيكَ 

                                       
  
  

  !! شفاء من السحر والسم سبع تمرات عجوة: نبيٌّ يقول                               
  

 وجدنا أحاديثَ إننا  :ھايقول أصحابُ ظھرت لي شبھة جديدة   الرسولِ  سحرِ  على شبھةِ  بعد أن قمنا بالردِ 
كم بھا كي ال فلماذا لم يصطبح نبيُّ  !"  ِسْحرٌ  َوَال  َسمٌّ  اْليَـْومَ  َذِلكَ  َيُضرَّهُ  ملَْ  َعْجَوةٍ  َمتََراتِ  ِبَسْبعِ  اْصطََبحَ  َمنْ " :لتقو
   !؟  رَ حِ معلوم أنه سُ  كما ھو ؛به سحرييص

  :  نالصحيحي بما جاء في تعلقوا
ثـََنا5334برقم ) َواْخلَِبيثِ  ِمْنهُ  ُخيَافُ  َوِمبَا ِبهِ  َوالدََّواءِ  السُّمِّ  ُشْربِ ( بَاب)  الطِّبِّ  ( ِكَتاب صحيح في البخاري -1  َحدَّ

ثـََنا َسَالمٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ   :يـَُقولُ  َأِيب  مسَِْعتُ : قَالَ  َسْعدٍ  ْبنُ  َعاِمرُ  َأْخبَـَرِين :  قَالَ  َهاِشمٍ  ْبنُ  َهاِشمُ  َأْخبَـَرنَا َبْكرٍ  أَبُو َبِشريٍ  ْبنُ  َأْمحَدُ  َحدَّ
  ".  ِسْحرٌ  َوَال  َسمٌّ  اْليَـْومَ  َذِلكَ  َيُضرَّهُ  ملَْ  َعْجَوةٍ  َمتََراتِ  ِبَسْبعِ  اْصطََبحَ  َمنْ  :"يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ 

ثـََنا  3814برقم  ) اْلَمِديَنةِ  َمتْرِ  َفْضلِ  ( بَاب)  اْألَْشرِبَةِ  (ِكَتاب صحيح مسلم -2 ثـََنا َشْيَبةَ  َأِيب  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو َحدَّ  ُأَساَمةَ  أَبُو َحدَّ
 َمنْ :" يـَُقولُ   اللَّهِ  َرُسولَ  مسَِْعتُ  :يـَُقوُال  َسْعًدا مسَِْعتُ  :يـَُقولُ  َوقَّاصٍ  َأِيب  ْبنِ  َسْعدِ  ْبنَ  َعاِمرَ  مسَِْعتُ  :قَالَ  َهاِشمٍ  ْبنِ  َهاِشمِ  َعنْ 

  ". ِسْحرٌ  َوَال  ُسمٌّ  اْليَـْومَ  َذِلكَ  َيُضرَّهُ  ملَْ  َعْجَوةً  َمتََراتٍ  ِبَسْبعِ  َتَصبَّحَ 
  

 الرد على الشبھة     •
                                                                                                        

عجوة كي ال يصبه سحر  تمراتٍ  بسبعِ   لماذا لم يتصبح محمدٌ : ھم الذي يقول على سؤالِ  إن الردَ  :   أوالً 
  :يكون على وجھين ؟  ر حِ كما ھو معلوم أنه سُ 

نه ألم يثبت و،   النبيِّ ثبت الخبر عن ف؛  انشغاالً  أو اانً يالعجوة نس أكلترك   النبيَّ  أن إما : األولالوجه 
  ). العجوة (التمر أكلكان ال يترك 

  . ا لغيرهحً ناص ا فأمر بھ السحرِ  بعد حادثةِ  ابأمرھ مَ لِ عَ   نهأ إما  : الثانيالوجه 
  

  كما قال الرسولُ  محر أو سُ عجوة لم يصبه سِ  تمراتِ  سبعَ  في الصباحِ  اإلنسانُ لو أكل ھل : ن قيلإ  :اثانيً 
صحيح  فيوذلك لما ثبت ،وإنما ھو تمر المدينة فقط ؛ التمر  ولكن ليس أي نوع من أنواعِ ، نعم :  ◌ُ قلت !؟

َها هُ اللَّ  َرِضيَ -َعاِئَشَة  َعنْ   3815مسلم برقم  المعجم وفي ." ِشَفاءً  اْلَعالَِيةِ  َعْجَوةِ  ِيف  ِإنَّ  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   -َعنـْ
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 ميسي حىت سحر وال سم يضره مل يصبح حني اْلَعالَِية َمتْر ِمنْ  َعْجَوة َمتََرات ِبَسْبعِ  َتَصبَّحَ  َمنْ  " 31 برقمالصغير للطبراني 
"  
 َمتْر ِمنْ  َعْجَوة َمتََرات ِبَسْبعِ  َتَصبَّحَ  َمنْ "  َوَلْفظه أَْيًضا بِاْلَمَكانِ  التـَّْقِييد ِرَوايَته ِيف  َضْمَرة أَبُو زَادَ وَ  : في الفتحِ  حجرٍ  بنُ اقال  

  أھـ .َجنْد ِجَهة َوِهيَ  اْلَمِديَنة ِمنْ  اْلَعالَِية اجلَِْهة ِيف  الَِّيت  اْلُقَرى َواْلَعاِلَية"  اْلَعالَِية
َفع اْلَعْجَوة َكْون:اْخلَطَّاِيبُّ  قَالَ  : قائالً  اْلقُْرطُبِيّ  و اْلَخطَّابِيُّ عن  في الفتحِ  حجرٍ  ابنُ  نقلو َا َوالسِّْحر السُّمّ  ِمنْ  تـَنـْ  ُهوَ  ِإمنَّ

  .التَّْمر ِيف  ِخلَاصِّيَّةٍ  َال  اْلَمِديَنة لَِتْمرِ   النَِّيبّ  َدْعَوة بِبَـرََكةِ 
َها َواْلُمْطَلق ، السِّْحر َوِإْبطَال السُّمّ  ِبَدْفعِ  اْلَمِديَنة َعْجَوة ُخُصوِصيَّة َحاِديثاْألَ  ظَاِهر:  اْلُقْرُطِيبُّ  َوقَالَ   . اْلُمَقيَّد َعَلى َحمُْمول ِمنـْ

  .أھـ بتصرف
 َفْضلِ ( تحت بابِ  في صحيح مسلم الحديثَ  وضع - رحمه هللاُ  - النووي أن اإلمامَ ما بيناه  قويومما ي : ◌ُ قلت

  .)يَنةِ اْلَمدِ  َمتْرِ 
  .هدون غيرِ  المدينةِ  لنا أنھا خصيصة لتمرِ  الظاھرَ  فإن عليهو
  
ً ثالث   !؟  تسعة مثالً  لم تكنلماذا ، لماذا سبع تمرات على التحديدِ  :ن قيلإ  :  ا

 نـَْعَلم َوَال  الشَّارِع اَعِلَمهَ  الَِّيت  اْألُُمور ِمنْ  السَّْبع َعَدد و :  - رحمه هللاُ  - النوويُّ  قاله اإلمامُ  إن الجواب السديد: قلتُ 
ميَان فـََيِجب ، ِحْكَمتَها َحنْنُ  َا اْإلِ  فـََهَذا ، َوَغْريَها الزََّكاة َوُنُصب ، الصََّلَوات َكَأْعَدادِ  َوَهَذا ، ِفيَها َواحلِْْكَمة َفْضلَها َواْعِتَقاد ، ِ
  ـأھ .اْحلَِديث َهَذا ِيف  الصََّواب ُهوَ 
  

                                !             ا فوق أربعين يومً  ال تترك العانة: نبي يقول 
 

صلى هللا عليه وآله (قال رسول هللا  :يقول....المنصرين يسخر من أحاديث بطريقة غير الئقة  حدَ أسمعت 
من كان يؤمن با واليوم اآلخر فال يترك عانته فوق أربعين يوماً ): (وسلم         

السنة في النورة في كل خمسة عشرة يوماً فمن أتت عليه : (قال) عليه السالم(ن أبي عبد هللا عو حديث عمر
وليتنور، ومن أتت عليه أربعون يوماً ولم يتنور فليس  -عّز وجلّ -إحدى وعشرين يوماً فليستدين على هللا 

 بمؤمن وال مسلم وال كرامة
 

  ...تغير لماذا خلقھا ثم نحلقھا ھذا خلق هللا ال ي: ثم قال
  
  

  الرد على الشبھة
  

؛ ألنھم ھم  -عليه الصالة والسالم  - إن طعن الكافرين وأصحاب عادت الجاھلية ال يقدح فيه :   أوالً 
ليعلمھم ، ويحكم على تصرفاِتھم بما أراه هللاُ ، ال العكس كما جاء من  الضالون الذين أُرسل إليھم 

  .... المعترض
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  ...ھمز يسقط قولُھم الذي فيه ال وعليه
  ؟...إنھا من خلق هللا فلماذا خلقھا وتنبت الشعر لماذا نحلقھا :وأما عن قوله

ز النظيف من : لجوابا ق،وحتى يمي إن هللا خلقھا وامرنا بحلقھا نظافة، سبحانه كما خلق شعر الرأس ويحل
  ...غيره

ا :  اثانيً  م يصحا عن نبين لَّى -إن الحديثين ل ُ  َص هِ  هللاَّ لَّمَ  َعَلْي األول ال    -َوَس ه في كتب األحاديث ووج ف د ل
  وعلى ھذا تسقط الشبھة...والتفاسير ، وكذلك الثاني ال وجود له وأظن انه من تأليف الشيعة

إن األحاديث الصحيحة التي وردت في ھذا الباب تختلف عن ھذين الحديثين اللذين ال يصحا ألبته ؛من :اثالثً 
:ھذه األحاديث  

 َوَحْلقُ  اْإلِْبطِ  َونـَْتفُ  الشَّاِربِ  َوَقصُّ  اْألَْظَفارِ  تـَْقِليمُ  اْلِفْطَرةِ  ِمنْ  َمخْسٌ  :"قَالَ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  1436صحيح البخاري برقم -1
َواْالْخِتَتانُ  اْلَعانَةِ  " 

 اْإلِِبطِ  َونـَْتفِ  اْألَْظَفارِ  َوتـَْقِليمِ  بِ الشَّارِ  َقصِّ  ِيف  لََنا ُوقِّتَ :" أََنسٌ  قَالَ :قَاَل  َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  379 صحيح مسلم برقم-2
ُركَ  َال  َأنْ  اْلَعانَةِ  َوَحْلقِ  َلةً  َأْربَِعنيَ  ِمنْ  َأْكثـَرَ  نـَتـْ لَيـْ  

ُ  َصلَّى -اللَّهِ  َرُسولُ  قَالَ  :قَاَلتْ  َعاِئَشةَ  َعنْ  384صحيح مسلم برقم  -3  َقصُّ  اْلِفْطَرةِ  ِمنْ  َعْشرٌ :"   -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ
 "اْلَماءِ  َواْنِتَقاصُ  اْلَعانَةِ  َوَحْلقُ  اْإلِِبطِ  َونـَْتفُ  اْلبَـَراِجمِ  َوَغْسلُ  اْألَْظَفارِ  َوَقصُّ  اْلَماءِ  َواْسِتْنَشاقُ  َوالسَِّواكُ  اللِّْحَيةِ  َوِإْعَفاءُ  الشَّاِربِ 

 و اِالْسِتْنَجاءَ  يـَْعِين  اْلَماءِ  اْنِتَقاصُ  وَِكيعٌ  قَالَ  قـُتَـْيَبةُ  زَادَ  ".اْلَمْضَمَضةَ  َتُكونَ  َأنْ  ِإالَّ  اْلَعاِشَرةَ  َوَنِسيتُ  :ُمْصَعبٌ  قَالَ :زََكرِيَّاءُ  قَالَ 
ثـََناه ْسَنادِ  َهَذا ِيف  َشْيَبةَ  ْبنِ  ُمْصَعبِ  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  زَاِئَدةَ  َأِيب  اْبنُ  َأْخبَـَرنَا ُكَرْيبٍ  أَبُو َحدَّ رَ  ِمثْـَلهُ  اْإلِ  َوَنِسيتُ  أَبُوهُ  قَالَ  :قَالَ  أَنَّهُ  َغيـْ
 اْلَعاِشَرةَ 

  
ثم ...والنظافة )ةالبد ني(أن ھذه األحاديث تدفع المسلَم إلى الطھارة الحسية  خالل ما سبق يتبين لنا إذن من

فمن يعترض على ذلك فھو إنسان  قذر ال ...إن ھذه الخصال من سنن الفترة التي كان عليھا كل األنبياء
  ...اة العانة حينما يكثر فيھا الشعر والعرق تنتج عنھا رائحة كريھة جدً يحب النظافة والطھارة ؛لن منطق

يا أن حلق العانة بالموس يجدد الدورة الدموية في ھذه المنطقة مما يساعد اإلنسان على  كما ثبت علّمً
  والعكس صحيح...   يزيد من قوة االنتصاب واالستمتاعفھو  الجماع بنشوة

  
 زادفأنه يجوز حلقھا قبل ذلك وھو أحوط ،ويكره بعد ھذه المدة ؛ألنه إذا  -يوًماأربعين  - أما بالنسبة للموعد

  األوساخ كثرت املقدار هذا على الزمان
  ) اْلَعانَة َوَحْلق(  : قال صاحب عون المعبود

 َأِيب  َعنْ  َونُِقلَ  ، اْلَمْرَأة فـَْرج َحَواَيلْ  الَِّذي الشَّْعر َذاوَكَ  َوَحَوالَْيهِ  الرَُّجل ذََكر فـَْوق الَِّذي الشَّْعر بِاْلَعانَةِ  اْلُمَراد:  النـََّوِويّ  قَالَ : 
بُر َحْلَقة َحْول النَّاِبت الشَّْعر أَنَّهُ :  ُسَرْيج ْبن اْلَعبَّاس بُر اْلُقُبل َعَلى َما مجَِيع َحْلق ِاْسِتْحَباب َهَذا َجمُْموع َعنْ  فـََتَحصَّلَ  ، الدُّ  َوالدُّ
 َفَكَأنَّ  ، الشَّْعر َمْنَبت ُهوَ  :َوِقيلَ  ، اْلَفْرج َعَلى النَّاِبت الشَّْعر:  اْلَعانَة:  اللَُّغة َأْهل قَالَ  اْلِعيد َدِقيق ِاْبن قَالَ  َلِكنْ  ، َوَحْوهلَما
بُر َحْول َما َحْلق ِاْسِتْحَباب ِإَىل  َذَهبَ  الَِّذي   . اْلِقَياس ِبَطرِيقِ  ذََكَرهُ  الدُّ
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  :وأرجو اإلجابة عليه ھو رض سؤالً إنني اسأل المعت: رابًعا
  بلى،كان لھوتا وناسوتا:سوت ؟ الجوابلھوت ونا - اإلله بحسب اعتقاده-ح أليس يسوع المسي

ھل كان الرب يسوع يحلق عانته ألنه إنسان أم كان يترك عانته ھكذا ،وتترك رائحة : يبقى السؤال
  ؟...كريھة

ونِي، 40عدد 8يوحنا إصحاح إنجيل  وإما دليل إنسانيه اكتفي بنص واحد ھو في وَن أَْن تَْقتُلُ َولِكنَُّكُم اآلَن تَْطلُبُ
 !!ال تعليق. ھَذا لَْم يَْعَمْلهُ إِْبَراِھيمُ . َوأَنَا إِْنَساٌن قَْد َكلََّمُكْم بِاْلَحقِّ الَِّذي َسِمَعهُ ِمَن هللاِ 

   
  
  

  ! الكتاب فيسبق عليه                                                    
  
 ....النارِ  ألنه قد يسبق عليك الكتاب فتكون من أھلِ  ؛ العبادةِ  حقَ  أن تعبد هللاَ  يال داع :الموحدين ألحدِ  واقال

 أُمِّهِ  َبْطنِ  ِيف  اْآلَدِميِّ  َخْلقِ  َكْيِفيَّةِ  ( بَاب) اْلَقَدرِ  ( ِكَتابملسلم   واللفظ،الصحيحني بما جاء في  ذلك واستشھدوا على 
ثـََنا  4781برقم )  َوَسَعاَدتِهِ  َوَشَقاَوتِهِ  َوَعَمِلهِ  َوَأَجِلهِ  ِرْزِقهِ  ابَةِ وَِكتَ  ثـََنا َشْيَبةَ  َأِيب  ْبنُ  َبْكرِ  أَبُو َحدَّ ثـََنا و ح َووَِكيعٌ  ُمَعاِويَةَ  أَبُو َحدَّ  َحدَّ

ثـََنا: قَاُلوا َووَِكيعٌ  ُمَعاِويَةَ  َوأَبُو َأِيب  ثـََناَحدَّ  َلهُ  َواللَّْفظُ  اْهلَْمَداِينُّ  ُمنَْريٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ   َعْبدِ  َعنْ  َوْهبٍ  ْبنِ  زَْيدِ  َعنْ  اْألَْعَمشُ  َحدَّ
ثـََنا :قَالَ   اللَّهِ   َذِلكَ  ِيف  َيُكونُ  مثَُّ  يـَْوًما َأْربَِعنيَ  أُمِّهِ  َبْطنِ  ِيف  َخْلُقهُ  ُجيَْمعُ  َأَحدَُكمْ  ِإنَّ "  اْلَمْصُدوقُ  الصَّاِدقُ  َوُهوَ   اللَّهِ  َرُسولُ  َحدَّ

ُفخُ  اْلَمَلكُ  يـُْرَسلُ  مثَُّ  َذِلكَ  ِمْثلَ  ُمْضَغةً  َذِلكَ  ِيف  َيُكونُ  مثَُّ  َذِلكَ  ِمْثلَ  َعَلَقةً  يَـنـْ  َوَأَجِلهِ  ِرْزِقهِ  ِبَكْتبِ  َكِلَماتٍ  بَِأْرَبعِ  َويـُْؤَمرُ  الرُّوحَ  ِفيهِ  فـَ
ُرهُ  ِإَلهَ  َال  ِذيفـََوالَّ  َسِعيدٌ  َأوْ  َوَشِقيٌّ  َوَعَمِلهِ  َنهُ  َيُكونُ  َما َحىتَّ  اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  َليَـْعَملُ  َأَحدَُكمْ  ِإنَّ  َغيـْ نَـَها بـَيـْ  فـََيْسِبقُ  ِذرَاعٌ  ِإالَّ  َوبـَيـْ
َيْدُخُلَها النَّارِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  فـَيَـْعَملُ  اْلِكَتابُ  َعَلْيهِ  َنهُ  َيُكونُ  َما َحىتَّ  النَّارِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  لَيَـْعَملُ  َأَحدَُكمْ  َوِإنَّ  فـَ نَـَها بـَيـْ  فـََيْسِبقُ  ِذرَاعٌ  ِإالَّ  َوبـَيـْ
َيْدُخُلَها اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  فـَيَـْعَملُ  اْلِكَتابُ  َعَلْيهِ    ".  فـَ

  
 الرد على الشبھة •

  
  :تدلل على ذلك أدلة منھا؛ للعبيدِ  ليس بظالمٍ  هللاَ إن المسلمين يعتقدون أن  :أوالً 

ٍم لِّْلَعبِيِد   :  قوله -1     ).46فصلت( َمْن َعِمَل َصالِحاً فَلِنَْفِسِه َوَمْن أََساء فََعلَْيھَا َوَما َربَُّك بِظاَلَّ
ٍم لِّْلَعبِيِد    : قوله -2    ) .29ق( َما يُبَدَُّل اْلقَْوُل لََديَّ َوَما أَنَا بِظاَلَّ
َ  إِنَّ    :  قوله -3 ةٍ  ِمْثقَالَ  لِمُ يَظْ  اَل  هللاَّ النساء (  َعِظيًما أَْجًرا لَُدْنهُ  ِمنْ  َويُْؤتِ  يَُضاِعْفھَا َحَسنَةً  تَكُ  َوإِنْ  َذرَّ

40 (.  
  ). 115ھود( َواْصبِْر فَإِنَّ ّهللاَ الَ يُِضيُع أَْجَر اْلُمْحِسنِيَن    :ه لنبيِّ   قوله -4
َزى إاِلَّ ِمْثلَھَا َوَمْن َعِمَل َصالِحاً مِّن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَأُْولَئَِك َمْن َعِمَل َسيِّئَةً فاََل يُجْ   :  قوله  -5

  ) .40غافر(  يَْدُخلُوَن اْلَجنَّةَ يُْرَزقُوَن فِيھَا بَِغْيِر ِحَساٍب 
نَّهُ َحيَاةً طَيِّبَةً َولَنَْجِزيَنَّھُْم أَْجَرھُم بِأَْحَسِن َمْن َعِمَل َصالِحاً مِّن َذَكٍر أَْو أُنثَى َوھَُو ُمْؤِمٌن فَلَنُْحيِيَ   : قوله -6

  ). 97النحل(  َما َكانُوْا يَْعَملُوَن 
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ألنه قد يسبق عليك الكتاب فتكون من أھل ؛ حق العبادة  أن تعبد هللاَ  يال داع الموحدِ  لألخِ  ھم قولَ ن إف وعليه
  . وغيرھا بقةعليھم  باألدلة السا مردودٌ قول كاذب  ...النار 

  
  :آلتي ل األحوالمن  ھم ال يخدم مصالحھم بحالٍ على شبھتِ الذي استشھدوا به  الحديثَ  إن :اثانيً 

نَـَها َيُكونُ  َال  َحىتَّ  اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  َليَـْعَملُ  َأَحدَُكمْ  فَِإنَّ  " :  قوله  َنهُ  بـَيـْ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  فـَيَـْعَملُ  اْلِكَتابُ  َعَلْيهِ  فـََيْسِبقُ  ِذرَاعٌ  ِإالَّ  َوبـَيـْ
نَـَها َيُكونُ  َما َحىتَّ  النَّارِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  لَيَـْعَملُ  َأَحدَُكمْ  َوِإنَّ  النَّارَ  فـََيْدُخلُ  النَّارِ  َنهُ  بـَيـْ  َعَملَ  فـَيَـْعَملُ  اْلِكَتابُ  َعَلْيهِ  فـََيْسِبقُ  ِذرَاعٌ  ِإالَّ  َوبـَيـْ
َيْدُخُلَها اْجلَنَّةِ  َأْهلِ    .  "فـَ
 َبْطنِ  ِيف  اْآلَدِميِّ  َخْلقِ  َكْيِفيَّةِ ( بَاب )اْلَقَدرِ  ( ِكَتاب  مسلمٍ  صحيحِ  يف أخرى بروايةٍ ھذه رواية مطلقة قيدت إن  : ◌ُ قلت
 ِإنَّ  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  نَّ أَ   السَّاِعِديِّ  َسْعدٍ  ْبنِ  َسْهلِ  َعنْ   4792برقم ) َوَسَعاَدتِهِ  َوَشَقاَوتِهِ  َوَعَمِلهِ  َوَأَجِلهِ  ِرْزِقهِ  وَِكَتابَةِ  أُمِّهِ 

 َوُهوَ  ِللنَّاسِ  يـَْبُدو ِفيَما النَّارِ  َأْهلِ  َعَملَ  لَيَـْعَملُ  الرَُّجلَ  َوِإنَّ  النَّارِ  َأْهلِ  ِمنْ  َوُهوَ  ِللنَّاسِ  يـَْبُدو ِفيَما اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  َعَملَ  لَيَـْعَملُ  الرَُّجلَ 
  ". اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  ِمنْ 

    . " لِلنَّاسِ  يَْبُدو فِيَما  :" ه قوَل◌َ  نالحظ
ِ  يعمل العملَ الذي  والمرائي فالحديث يحمل على المنافقِ  وعليه أنه  ون به الخير وظنيوالناس ، ليس 

  ... ه الناسبعملِ  يرائيولكنه  .... البرالصالح و  من أھلِ 
ُدوا:"  قال  2067برقم يف سننه عند الرتمذيما ثبت  ھو يدعم ما سبقومما    َلهُ  ُخيَْتمُ  اْجلَنَّةِ  َصاِحبَ  فَِإنَّ  َوقَارِبُوا َسدِّ

  . "َعَملٍ  َأيَّ  َعِملَ  َوِإنْ  النَّارِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ  َلهُ  ُخيَْتمُ  النَّارِ  َصاِحبَ  َوِإنَّ  َعَملٍ  َأيَّ  َعِملَ  َوِإنْ  اْجلَنَّةِ  َأْهلِ  ِبَعَملِ 
م على شبھتِ  المعترضونستشھد به االذي  األول الحديثَ ذكر  - رحمه هللاُ  -  النووي أن اإلمامَ  اونالحظ أيضً  

لحديث اوذكر ،  ) َوَسَعاَدتِهِ  َوَشَقاَوتِهِ  َوَعَمِلهِ  َوَأَجِلهِ  ِرْزِقهِ  وَِكَتابَةِ  ُأمِّهِ  َبْطنِ  ِيف  اْآلَدِميِّ  َخْلقِ  َكْيِفيَّةِ  (بَاب)  اْلَقَدرِ  (ِكَتابفي 
الرواية  إن: يريد أن يقول  - رحمه هللاُ  - وكأنه  ، نفس الكتاب والباب فيالحديث األول الذي قيد  الثاني

   ." ِللنَّاسِ  يـَْبُدو ِفيَما" الثانية قيدت أو خصصت الرواية األولى بلفظ 
      . - بفضل هللا  -فال شبھة  وعليه

  
 تَْصِريح اْلَحِديث ھََذا َوفِي:   قائالً  خر للحديثِ آه معنى في شرحِ ذكر  - رحمه هللاُ  - النووي اإلمامَ إن  :ا ثالثً 

نُوب تَْھِدم التَّْوبَة َوأَنَّ  ، اْلقََدر بِإِْثبَاتِ   أَنَّ  إاِلَّ  ، َشرّ  أَوْ  َخْير ِمنْ  بِهِ  لَهُ  ُحِكمَ  َشْيء َعلَى َماتَ  َمنْ  َوأَنَّ  ، قَْبلھَا الذُّ
  أھـ . ْعلَمأَ  َوَهللاَّ .  اْلَمِشيئَة فِي اْلُكْفر َغْير اْلَمَعاِصي أَْصَحاب

 لو أسلم إلى هللاِ  النصراني أو اليھودي نإحيث ؛   - رحمه هللاُ  -النووي  جيد من اإلمامِ  لٌ ھذا تأويإن :قلتُ 
وكان ، في حياته  ھذا الشخص صدق مع هللا ؛ حيث كان في قلببه  هللاِ  قبل موته لكان ھذا من رحمةِ 

ا قَْد َسلََف َوإِْن   :هلنبيِّ  يقول؛ ا عن الحق فختم له بالخير حثً اب قُل لِلَِّذيَن َكفَُروْا إِن يَنتَھُوْا يَُغفَْر لَھُم مَّ
لِيِن     ).38األنفال( يَُعوُدوْا فَقَْد َمَضْت ُسنَّةُ األَوَّ

  ... هبعبادِ   هللاِ  ن ھذا يدل على رحمةِ إوعليه ف
  .4543صحيح الجامع الصغير برقم  ." قبله كان ما بُ جيَ  اإلسالمُ  :" بِن العاص  قال لعمروِ   والنبيُّ 

  ! قصة القردة الزانية                                                    
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 زانيةً  قردةً  وا القرود رجم إن :تقول  ....بالخرافات   مليئةه  حكي قصة ألصحابِ  اإلسالم  ن رسولَ إ :قالوا 
ثـََنا  3560  برقم )اْجلَاِهِليَّةِ  ِيف  اْلَقَساَمةُ ( بَاب) اْلَمَناِقبِ ( ِكَتابالبخاري في صحيح القصة ..!  ثـََنا َمحَّادٍ  ْبنُ  نـَُعْيمُ  َحدَّ  َحدَّ

َها اْجَتَمعَ  ِقْرَدةً  اْجلَاِهِليَّةِ  ِيف  رَأَْيتُ  :قَالَ  َمْيُمونٍ  ْبنِ  َعْمِرو َعنْ  ُحَصْنيٍ  َعنْ  ُهَشْيمٌ    .َمَعُهمْ  تـَُهافـََرمجَْ  فـََرَمجُوَها زََنتْ  َقدْ  ِقَرَدةٌ  َعَليـْ
 

  الرد علي الشبھة •
  

عمرو بُن  الذي روى ھذا الخبر ؛من الرواية   كما ھو واضحٌ    النَّبِيِّ  ثر ليس من كالمِ ألھذا اإن   :أوالً 
   أدرك الجاھليةَ ، وأسلم في عھِد النبيِّ  ميموٍن ، وھو من كباِر التابعين ، وليس صحابياً ، وإنما ھو مّمن

؛جاء ذلك في  " ُمَخْضَرمٌ : " ولم يرو عنهُ ، ويطلُق على أمثالِه في كتِب التراجِم والرجاِل  ، ولكنهُ لم يرهُ 
  :عدة مراجع منھا

واإلصابةُ  –) 4/158(النبالء  سيُر أعالمِ "  ُمَخْضَرٌم َمْشھُْوٌر : " فقال " التقريب " ترجم له الحافظُ في   -1
)3/118.(  
الصحابِة الذين  وقد أوھم أبو مسعود بترجمِة عمرو بِن ميموٍن أنهُ من: "  - رحمه هللا - لجوزي قال ابنُ  -2

كشُف " . وال لهُ في الصحيِح مسنٌد  انفرد باإلخراِج عنھم البخاري ، وليس كذلك فإنهُ ليس من الصحابِة ،
  ) 4/175) ( لجوزيالمشكِل من حديِث الصحيحين البن 

ميموٍن يعُد من كباِر  عمرو بنُ   65تفسير سورة البقرة اآلية  في  - رحمه هللاُ  - القرطبيُّ قال اإلماُم  -3
  أھـ. التابعين من الكوفيين

وال ،   النبيِّ  القصة ليست من كالمِ ؛فأو التدليس  البصر والبصيرة  عمى ن دل يدل عليإھذا ووبالتالي  
نظُر إلى اإلسناد أوالً؛ألن الصحابةَ فإننا ن همن أصحاب ھا واحدٌ اولو رو ،  ه من أصحابِ   أحدٍ  كالمِ  من

  ..كما قالوا   النَّبِيِّ األثُر ليس من كالِم  وعلى كلٍّ  ..عندنا عدول
  

   :؛بيان ذلك ما يليالمحققين عند بعضِ  ھذه القصة ليست صحيحة إن : ا ثانيً 
 ختصُر المسندُ الجامُع الم: " ليس على شرِط اإلماِم البخاري ، فصحيُح البخاري سماهُ  األثر ھذا -1

 -لرسوِل فھو ليس على شرِط البخاريليس مسنداً ل فالخبرُ " وسننِه وأيامِه   رسوِل هللاِ  الصحيُح من أمورِ 
  - رحمهُ هللاُ 

، والتي يسميھا    الموقوفةُ ، وھي األحاديُث التي تروى عن الصحابِة ، وال يتُم رفُعھا للنبيِّ  فاألحاديثُ 
  .  - رحمه هللاُ  - شرِط البخاري   ھي ليست كذلك على" ار اآلث" بعُض أھِل العلِم 

أو يورُد قوالً  األحاديُث المعلقةُ ، وھي األحاديُث التي يوردھا البخاري ، ويحذُف أوَل أسانيدھا ، وكذلك
، وھذه " يُروى عن أنٍس : " يقول  ، أو يوردهُ بصيغِة التمريِض كأن" قال أنٌس : " بدون سنٍد كأن يقول 

التمريِض ، فليست ھي على شرِط اإلماِم البخاري ، وقد  معلقاُت سواٌء رواھا بصيغِة الجزِم ، أو بصيغةِ ال
   . الصحيِح ألفاً وثالثمائة وواحداً وأربعين بلغت معلقاُت البخاري في

ئدٍة والتأكيِد فا لما ذكر ھذا األثَر الذي ليس على شرطِه ، إنما أراد اإلشارةَ إلى - رحمهُ هللاُ  -  البخاري -2
بظِن عمرو الذي ظنهُ في الجاھليِة ، بأن  على أن عمرو بَن ميموٍن قد أدرك الجاھليةَ ، ولم يباِل البخاري

  . القردةَ قد زنت فرجموھا بسبِب الرجمِ 
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َوقَْد اِْستَْنَكَر "  : -هللاُ  رحمهُ  -قال الحافظُ ابُن حجٍر    - رحمهُ هللاُ  -استنكرهُ اإلماُم ابُن عبِد البِر  الخبرُ  -3
ة َعْمرو ْبن َمْيُمون نَا إِلَى َغْير ُمَكلَّف ، َوإِقَاَمة: " ھَِذِه َوقَاَل  اِْبن َعْبد اْلبَّر قِصَّ اْلَحّد َعلَى  فِيھَا إَِضافَة الزِّ

  .  )فيةالطبعة السل(  7/197البن حجر  فتح الباري" . [ اْلبَھَائِم َوھََذا ُمْنَكر ِعْند أَْھل اْلِعْلم 
يعلَم أن القردةَ  ھذا أثٌر منكٌر ، إذ كيف يمكُن إلنساٍن أن: " اإلماُم األلباني  رحمه هللا  فقال  استنكر الخبرَ  -4

ثم ھّب أن ذلك أمٌر واقٌع بينھا ، فمن  !تتزوُج ، وأن من ُخلقھم المحافظةَ على العرِض ، فمن خان قتلوهُ ؟
مختصر صحيح البخاري لأللباني (" . كان ألنھا زنت  ردِة إنماأين علم عمرو بُن ميمون أن رجَم الق

)2/535( .   
، فإنهُ ضعيٌف متھٌم  وأنا أظُن أن اآلفةَ من شيِخ المصنِف نعيِم بِن حمادٍ : "  -رحمهُ هللاُ  -األلباني  قال الشيخُ 

   )2/535(البخاري لأللباني  مختصر صحيح" . ، أو من عنعنِة ھُشيم ، فإنهُ كان مدلساً 
 ونعيمُ : " فقد قال في الحاشيِة ) 4/159" (سير أعالم النبالء " تضعيِف األثِر محقُق  وممن ذھب إلى -5 

  . " بُن حماٍد كثيُر الخطأِ ، وھُشيٌم مدلٌس وقد عنعن
بخاري ال في سندِه نُعيُم بُن حماٍد ، من رجاِل معلقاِت البخاري ال من أسانيدِه ، روى عنهُ  فالخبُر ضعيفٌ  -6 

إال في ھذا الحديِث المقطوِع  ، ولم يقرنهُ بغيرهِ ) 7139-4339- 393( مقروناً بغيرِه في األحاديِث أرقام 
  )3849(الذي ليس على شرطِه  رحمهُ هللاُ  حديث رقم 

، " ضعيٌف  " : ، وقال النسائي" صدوٌق يخطيُء كثيراً " : " التقريب " حماٍد قال عنه الحافظُ في  ونعيُم بنُ 
     )29/476(الكمال  تھذيب(" . ربما أخطأ ووھم : " وقال " الثقات " وذكرهُ ابُن حبان في 

الحافظُ في  ، وھو كثيُر التدليِس ، وجعلهُ  يالو اسطألن في سندِهِ◌ ھُشيَم بَن بشيٍر ؛ضعيٌف  وكذلك الخبرُ  -7
ولم يصرح : صرحوا به السماَع ، قلُت  المرتبِة الثالثِة في طبقاتِه ، وھم ممن ال يُحتُج بحديثھم إال بما

   بالسماِع في ھذا الخبرِ 
ُرجمت  األلباني إلى تقويِة ھذا األثر مختصراً دون وجود النكارِة أن القردةَ قد زنت وأنھا مال الشيخُ  -8

ُد بُن أنهُ رواهُ عبا ) 3/1205 (االستيعاب" لكن ذكر ابُن عبِد البر في : "  -رحمه هللا  -بسبِب الزنا فقال 
  . العوام أيضاً ، عن حصين ، كما رواه ھشيم مختصراً 

عمرو بِن ميمون به  القائُل األلباني وعباُد ھذا ثقةٌ من رجاِل الشيخين ، وتابعهُ عيسى بُن حطان ، عن : قلتُ 
لظاھرةَ ، وروايته مفصلةٌ تبعد النكارةَ ا وابُن حبان لعجليامطوالً ، أخرجهُ اإلسماعيلي ، وعيسى ھذا وثقهُ 

مختصر (" . الحافظُ إلى تقويتھا خالفاً البِن عبِد البر ، وهللا أعلم  من روايِة نعيم المختصرة ، وقد مال
 أھـ .   )536-2/535(لأللباني  صحيح البخاري

  
  :عدة منھامن أوجه  جھلھم يتضح بيان ؛ھذا الخبر فترض صحةَ ا إنني : ا ثالثً 

  النَّبِيِّ  وليس من أصحابِ ، بل ھو خبر عن رجل تابعي ؛   النَّبِيِّ  ليس من كالمِ األثر  ھذان أ : األول
 ْبنٌ  وٌ َعْمر  قال :التي تقول  الروايةِ  بحسبِ   )اإلسالمقبل ( في الجاھليةِ  وكان ذلك  ، هرأى بعينه ما رأى فحكا

وبالتالي فال مجال للطعن     هللاِ  لِ  برسو، وال باإلسالم عالقةفھذا الخبر ليس له  " اْجلَاِهِليَّةِ  ِيف  رَأَْيتُ  :"َمْيُمونٍ 
  .والمسلمين  النبيِّ ى به عل

قصعة فيھا لبن  ةٍ قدمت لقط إذا :فأنت مثالً ،  من الحرامِ  قد تعرف الحاللَ  تِ الحيوانا بعضَ أن  : الثاني 
ھا تُ ووجد فجأةجئت فلتشرب اللبن دون علمك  قطةُ ال جاءت إذالكن  ؛ ةننيأسوف تشربھا أمامك بكل طم

يعلم الحالل من  قد فالحيوان عليه و، ھذا مشاھد ف  كتعلم أنھا سرقت ألنھا؛ ھاربة  تشربه سوف تفر القطةٌ 
،إذ لو جاءت في الكتاب  لقول بأنھا خرافةل فال مجالمن تصديق ھذه القصة فليس ھناك ما يمنع الحرام 

   !! فرض صحتھا بھذا ... المقدس ما قالوا مثلما قالوا
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بحسب ما جاء القرد يغار على عرضه  ؛رالخنزيمن  أفضلھو أن القرد  ھام  أمر فيه األثرھذا  أن: الثالث
ه ه أمامَ زوجتَ  أخرٌ  وإذا جامع خنزيرٌ ، ة يجامع زوجته أمام الكل أما الخنزير فھو رمز للدياث ،في الرواية  

و المنّصرون  ة الحيوان،،وقد رأيت ذلك بنفسي وأنا صغير في االبتدائية في حديقال يغار على عرضه
حتى  ؛شريعتنا كذلك وفي  ،  صدقھا المسيح و موسىفي شريعة   أكلون لحمه الذي حرمه هللاُ ي

نات على اأحقر الحيوفھو ،  - وال حول وال قوة إال با -أصبحوا مثله ينكرون المعروف ويأمرون بالمنكر 
دليل تحريمه  !!  تالحيوانا يبين العفة عند بعضِ  من لحمه ويعترضون على أثر نيأكلو؛ اإلطالق وأنجسھا 

   :في اآلتي
َواْلِخْنِزيَر، ألَنَّهُ يَُشقُّ ِظْلفًا َويَْقِسُمهُ ِظْلفَْيِن، لِكنَّهُ 7عدد 11 اإلصحاح ينويِّ اآلَ◌َ  سفرلموسى في  قول الربِّ  -1

، فَھَُو نَِجٌس لَُكمْ    .إِنَّھَا نَِجَسةٌ لَُكمْ . ُجثَثَھَا الَ تَْلِمُسواِمْن لَْحِمھَا الَ تَأُْكلُوا وَ 8. الَ يَْجتَرُّ
َواْلِخْنِزيُر ألَنَّهُ يَُشقُّ الظِّْلَف لِكنَّهُ الَ يَْجتَرُّ 8عدد 14صحاحاإل سفر التثنيةا في لموسى أيضً  قول الربِّ  -2 

  .فَِمْن لَْحِمھَا الَ تَأُْكلُوا َوُجثَثَھَا الَ تَْلِمُسوا. فَھَُو نَِجٌس لَُكمْ 
  إن القرود المذكورة في األثر ھم أحفاد اليھود الذين مسخوا ؟ : إن قيل
  أنه 4815برقم مسلمٍ  في صحيحِ   ناذِ نبيعن  ذلك ثبت؛ إن ھذا باطل ؛ألن الممسوخ ال  نسل له  : ◌ُ قلت
  ". َنْسًال  مْ هلَُ  فـََيْجَعلَ  قـَْوًما يـَُعذِّبْ  َأوْ  قـَْوًما يـُْهِلكْ  ملَْ  َوَجلَّ  َعزَّ  اللَّهَ  ِإنَّ " :قال
أحفاد القردة والخنازير  أنھم والنصارى اليھودِ   األخوان لنا يقولون على بعضِ  نسمع من بعضِ :  ھام تنبيه

أخوان القردة والخنازير : والصحيح أن يقال  ، همن أصحابِ  وال واحدٌ   لم يقلھا النبيُّ ؛ ھذه مقولة باطلة ؛ 
  :دليالنيدل على ذلك ؛  ىأول ، والترفع عن القولِ 

َقاُلوا  النَِّيبِّ  َعَلى َدَخُلوا اْليَـُهودَ  َأنَّ   َماِلكٍ  ْبنِ  أََنسِ  َعنْ  13042برقم  مسند أحمد فِي :األول  فـََقالَ  .َعَلْيكَ  السَّامُ  :فـَ
 َمهْ  َعاِئَشةُ  يَا: فـََقالَ  َوَغَضُبهُ  اللَّهِ  َوَلْعَنةُ  َواْخلََنازِيرِ  اْلِقَرَدةِ  ِإْخَوانَ  يَا َعَلْيُكمْ  السَّامُ  :َعاِئَشةُ  فـََقاَلتْ . "  َعَلْيُكمْ  السَّامُ :"  النَِّيبُّ 

 َوملَْ  زَانَهُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِيف  الرِّْفقُ  َيْدُخلْ  ملَْ  َعاِئَشةُ  يَا َعَلْيِهمْ  َرَدْدتُ  َما مسَِْعتِ  َأَوَما:  قَالَ   قَاُلوا َما مسَِْعتَ  َأَما اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :فـََقاَلتْ 
 ثناحد مؤمل ثناحد) : 241/  3(  أمحد أخرجه ): 118/  5ج(يقول األلباني في االرواء .  َشانَهُ  ِإالَّ  َشْيءٍ  ِمنْ  َزعْ يـُنْـ 
 ئيس صدوق:  البصري إمساعيل ابن وهو مؤمل غري مسلم شرط على ثقات رجاله إسناد وهذا:  قلت.  به ثابت ناحدث محاد
  .احلفظ
  اللَّهِ  َرُسولِ  ِبَزْوِجي َمتـِّْعِين  اللَُّهمَّ  :َحِبيَبةَ  ُأمُّ  قَاَلتْ  :قَالَ  َمْسُعودٍ  ْبنِ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ   4815برقم  َصِحيح ُمْسلِمفي :الثاني

 َال  َمْقُسوَمةٍ  َوَأْرزَاقٍ  َمْوُطوَءةٍ  ارٍ َوآثَ  َمْضُروبَةٍ  ِآلَجالٍ  اللَّهَ  َسأَْلتِ  ِإنَّكِ  :" اللَّهِ  َرُسولُ  َهلَا فـََقالَ  ُمَعاِويَةَ  َوبَِأِخي ُسْفَيانَ  َأِيب  َوبَِأِيب 
َها َشْيًئا يـَُعجِّلُ  َها يـَُؤخِّرُ  َوَال  ِحلِّهِ  قـَْبلَ  ِمنـْ  اْلَقْربِ  ِيف  َوَعَذابٍ  النَّارِ  ِيف  َعَذابٍ  ِمنْ  يـَُعاِفَيكِ  َأنْ  اللَّهَ  َسأَْلتِ  َوَلوْ  ِحلِّهِ  بـَْعدَ  َشْيًئا ِمنـْ
ًرا َلَكانَ   َأوْ  قـَْوًما يـُْهِلكْ  ملَْ   اللَّهَ  نَّ إِ :"   فـََقالَ  ُمِسخَ  ِممَّا ِهيَ  َواْخلََنازِيرُ  اْلِقَرَدةُ  اللَّهِ  َرُسولَ  يَا :رَُجلٌ  الَ فـَقَ  :قَالَ ". َلكِ  َخيـْ

  . " َذِلكَ  قـَْبلَ  َكانُوا َواْخلََنازِيرَ  اْلِقَرَدةَ  َوِإنَّ  َنْسًال  َهلُمْ  فـََيْجَعلَ  قـَْوًما يـَُعذِّبْ 
  . " َنْسًال  َهلُمْ  فـََيْجَعلَ  قـَْوًما يـَُعذِّبْ  َأوْ  قـَْوًما يـُْهِلكْ  ملَْ   اللَّهَ  ِإنَّ : "  قوله  :يةِ نالحظ من الروا

  !أحفاد القردة والخنازير؟ نھم إ :ھمعن غيرِ  واقوليأن المسلمين  لبعضِ فكيف  
  

م ،وال يعترضون على ما له باإلسال  ةإن األمر المثير للدھشة ھو أنھم يعترضون على شيٍء  ال عالق:ارابعً 
  :جاء ذلك في موضعين...! جاء في كتابھم المقدس الذي يذكر أن حماًرا تكلم ليرد حماقة النبيِّ 
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ا27عدد22سفر العدد اصحاح :األول ، َربََضْت تَْحَت بَْلَعامَ  فَلَمَّ بِّ فََحِمَي َغَضُب . أَْبَصَرِت األَتَاُن َمالََك الرَّ
بُّ فََم األَتَاِن، فَقَالَْت لِبَْلَعامَ 28. اَن بِاْلقَِضيبِ بَْلَعاَم َوَضَرَب األَتَ  َماَذا َصنَْعُت بَِك َحتَّى َضَرْبتَنِي اآلَن «: فَفَتََح الرَّ

. »ْلتُكِ لَْو َكاَن فِي يَِدي َسْيٌف لَُكْنُت اآلَن قَْد قَتَ . ألَنَِّك اْزَدَرْيِت بِي«: فَقَاَل بَْلَعاُم لأِلَتَانِ 29. »ثاَلََث َدفََعاٍت؟
ْدُت أَْن أَْفَعَل بِكَ «: فَقَالَِت األَتَاُن لِبَْلَعامَ 30  أَلَْسُت أَنَا أَتَانََك الَّتِي َرِكْبَت َعلَْيھَا ُمْنُذ ُوُجوِدَك إِلَى ھَذا اْليَْوِم؟ ھَْل تََعوَّ

  .»الَ «: فَقَالَ » ھَكَذا؟
 أنثى الحمار: األَتَانُ  *

قَْد تََرُكوا الطَِّريَق اْلُمْستَقِيَم، فََضلُّوا، تَابِِعيَن طَِريَق بَْلَعاَم ْبِن 15عدد  2 إصحاحبطرس الثانية  رسالةِ  :الثاني
يِه، إِْذ َمنََع َحَماقَةَ النَّبِيِّ ِحَماٌر أَْعَجُم نَاِطقًا 16. بَُصوَر الَِّذي أََحبَّ أُْجَرةَ اإِلْثمِ  َولِكنَّهُ َحَصَل َعلَى تَْوبِيِخ تََعدِّ

  !ال تعليق  .ْنَسانٍ بَِصْوِت إِ 

   
  !! ملك الموتعين يفقأ  موسى نبيُّ يخبر أن                                   

  
... موتالألنه ال يريد ؛ فقأھا فعلى عينه  الموتِ  ملكَ  لطمَ  موسى أن  األحاديثِ  وجدنا في بعضِ :  قالوا

برقم )   موسى من فضائل(باب  )لفضائلا ( مسلم  كتاب صحيحِ في  على ما جاءعتمدوا في شبھتِھم وا!! 
َثِين   4374 ثـََنا: رَاِفعٍ  اْبنُ  قَالَ  و َأْخبَـَرنَا َعْبدٌ  قَالَ  ُمحَْيدٍ  ْبنُ  َوَعْبدُ  رَاِفعٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  اْبنِ  َعنْ  َمْعَمرٌ  َأْخبَـَرنَا الرَّزَّاقِ  َعْبدُ  َحدَّ
َنهُ  فـََفَقأَ  َصكَّهُ  َجاَءهُ  فـََلمَّا  ُموَسى ِإَىل  اْلَمْوتِ  َمَلكُ  ُأْرِسلَ  :قَالَ  ُهَريـَْرة َأِيب  َعنْ  أَبِيهِ  َعنْ  طَاُوسٍ   :فـََقالَ  رَبِّهِ  ِإَىل  فـََرَجعَ  َعيـْ

َنهُ  ِإلَْيهِ  اللَّهُ  فـََردَّ  :قَالَ  اْلَمْوتَ  يُرِيدُ  َال  َعْبدٍ  ِإَىل  َأْرَسْلَتِين   َيُدهُ  َغطَّتْ  ِمبَا فـََلهُ  ثـَْورٍ  َمْنتِ  َعَلى هُ َيدَ  َيَضعُ  َلهُ  فـَُقلْ  ِإَلْيهِ  اْرِجعْ  :َوقَالَ  َعيـْ
 فـََقالَ . ِحبََجرٍ  َرْمَيةً  اْلُمَقدََّسةِ  اْألَْرضِ  ِمنْ  يُْدنَِيهُ  َأنْ  اللَّهَ  َفَسَألَ  فَاْآلنَ  :قَالَ . اْلَمْوتُ  مثَُّ  :قَالَ  َمهْ  مثَُّ  َربِّ  َأيْ : قَالَ  َسَنةٌ  َشْعَرةٍ  ِبُكلِّ 

َرهُ  َألَرَيـُْتُكمْ  مثََّ  ُكْنتُ  َلوْ فَـ  :" اللَّهِ  َرُسولُ    ." اْألَْمحَرِ  اْلَكِثيبِ  َحتْتَ  الطَّرِيقِ  َجاِنبِ  ِإَىل  قـَبـْ
 

  الرد على الشبھة
   

  : -إن شاء هللا  - عليھا  ثم أقوم باإلجابةِ  ،أسئلةٍ  طرحِ  ا يكون من خاللِ نسفً  ھذه الشبھةِ  إن نسفَ  : أوالً 
  ه ؟ عينَ  حتى يفقأ موسى  عالنيةً  للناسِ  ان يظھرُ ك  الموتِ  ھل ملكُ : السؤال األول 

 اْلَمْوتِ  َمَلكُ  ُأْرِسلَ (  :هقَولِ قاله ابُن حجٍر في الفتِح في ما  يدل على ذلك، كان يظھر عالنية ، نعم :  الجواب
"  َوُمْسلِمٍ  أَْحَمدَ  ِعْندَ  ھَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  امٍ ھَمَّ  ِرَوايَةِ  َوفِي ، َعْينِهِ  َعلَى َضَربَهُ  :أَيْ  ) َصكَّهُ  َجاَءهُ  فـََلمَّا  ُموَسى ِإَىل 

 َوفِي"  فَفَقَأَھَا اْلَمْوتِ  َملَكِ  َعْينَ   ُموَسى   فَلَطَمَ  ، َربَّك أَِجبْ :  فَقَالَ   ُموَسى إِلَى اْلَمْوتِ  َملَكُ  َجاءَ 
 فَأَتَى ، ِعيَانًا النَّاسَ  يَأْتِي اْلَمْوتِ  َملَكُ  َكانَ "  َوالطَّبَِريِّ  دَ أَْحمَ  ِعْندَ  ھَُرْيَرةَ  أَبِي َعنْ  َعمَّارٍ  أَبِي ْبنِ  َعمَّارِ  ِرَوايَةِ 
َ  فَلَطََمهُ   ُموَسى    أھـ" . َعْينَهُ  فَفَقَأ
 -عليھما السالم - ا، ولوطً  أتت إبراھيمَ  نجد أن المالئكةَ وسفِر التكوين ، الكريم  إلى القرآنِ  وبالنظرِ :  ◌ُ قلت
 ، وجبريل المشھور وغيره في حديثِ ، وذلك  بشرٍ  في صورةِ   أتى النبيَّ  جبريلَ ، كما أن  بشرٍ  صورةِ  في

  ؛  من المالئكةِ  الموتِ  به  أن ملكَ  مقطوعِ من المعلوِم والو،   الكلبي ةدحي الصحابيِّ  كان يأتيه في صورةِ 
   .) السجدة(  )11( تُْرَجُعونَ  َربُِّكمْ  ىإِلَ  ثُمَّ  بُِكمْ  ُوكِّلَ  الَِّذي اْلَمْوتِ  َملَكُ  يَتََوفَّاُكمْ  قُلْ   : قال
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  .أو لغيِره لموسى  ه عالنيةفال مانع من ظھورِ 
  ن ؟ آلاأعور  الموتِ  الموت؟ و ھل ملكُ  ملكِ  عينَ  لماذا فقأ موسى :  السؤال الثاني 

 اْلَمْوتِ  َملَكُ  أَنَّهُ  يَْعلَمْ  َولَمْ ،  ْذنِهِ إِ  بَِغْيرِ  َداَرهُ  َدَخلَ  آَدِميًّا َرأَى أِلَنَّهُ  ؛ملك الموت عينَ  فقأ موسى  :الجواب
  :لدليلينوھذا ثابت في شرعنا أيًضا ،ففقأ عينه 

 ِإْذنٍ  ِبَغْريِ  َعَلْيكَ  اطََّلعَ  اْمَرأً  َأنَّ  َلوْ :"   اْلَقاِسمِ  أَبُو قَالَ  :قَالَ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   6393برقم  صحيح البخاري :األول
َنهُ  فـََفَقْأتَ  اةٍ ِبَعصَ  َفَخَذفْـَتهُ    .   اْلَحَرج ھُنَا بِاْلُجنَاحِ  َواْلُمَراد ." ُجَناحٌ  َعَلْيكَ  َيُكنْ  ملَْ  َعيـْ

 َهلُمْ  َحلَّ  فـََقدْ  ِإْذِِمْ  ِبَغْريِ  قـَْومٍ  بـَْيتِ  ِيف  اطََّلعَ  َمنْ  :"قَالَ   النَِّيبِّ  َعنْ   ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ   4016برقم  صحيح مسلم :لثانيا
َنهُ  يـَْفَقُئوا َأنْ    . " َعيـْ
ُجل بَْيت فِي نَظَر إَِذا َما َعلَى َمْحُمول اْلُعلََماء قَالَ : في شرِحه - رحمه هللاُ  - قال النوويُّ    بَِحَصاةِ  فََرَماهُ  الرَّ

 َ  َوهللاَّ  اْلَحِديث ھََذا لِظَاِھرِ  زهَجَوا أََصّحھَما:  أِلَْصَحابِنَا َوْجھَانِ  فِيهِ  إِْنَذاره؟ قَْبل َرْميه يَُجوز َوھَلْ . َعْينه فَفَقَأ
   أھـ . أَْعلَم

  ن ؟ آلاأعور  اْلَمْوتِ  َملَكِ  ھل : من السؤال الذي يقول الشق الثانيأما عن   
َنهُ  ِإلَْيهِ  اللَّهُ  فـََردَّ  ":فقد جاء في الحديثِ  ،ال  :الجواب   . " َعيـْ
  ه ؟ لماذا رد هللا عليه عينَ  :السؤال يبقى

، وألسباب  ِحينَئِذٍ  اِْستَْسلَمَ  فَلِھََذا  هِعْندِ  ِمنْ  َجاَءهُ  أَنَّهُ  ُموَسى لِيَْعلَمَ  اْلَمْوتِ  َملَكِ  َعْينَ   هللاَّ  َردَّ  : الجواب
  . أخرى يعلمھا هللاُ 
  ملك الموت ؟ فقأ عينَ ا لم يكن يريد الموت لذ ھل موسى  : السؤال الثالث

َ  َوأَنَّ   ،أنه ملك الموتلم يكن يعرف    ألن موسى  ؛ ال :الجواب   ُموَسى لِيَْعلَمَ  اْلَمْوتِ  َملَكِ  َعْينَ  َردَّ  هللاَّ
  ُِعْندِ  ِمنْ  َجاَءهُ  أَنَّه  ِ  َمْنتِ  َعَلى َيَدهُ  َيَضعُ  َلهُ  فـَُقلْ  ِإلَْيهِ  اْرِجعْ  ": للملك لما قال هللاُ  ولھذا نجد في الحديثِ ،  هللاَّ
   ." فَاْآلنَ " :قَالَ  "اْلَمْوتُ  مثَُّ  :"قَالَ "  َمهْ  مثَُّ  َربِّ  َأيْ  :"قَالَ "  َسَنةٌ  َشْعَرةٍ  ِبُكلِّ  َيُدهُ  َغطَّتْ  ِمبَا فـََلهُ  ثـَْورٍ 
    ." فَاْآلنَ :"  موسى قولَ  الحظ ن

  الموت ؟   ملكِ  فقأ عينِ  موسى  ھل تعمدَ  : السؤال الرابع
 قََصَدهُ  َرُجلٌ  أَنَّهُ  َوظَنَّ  ، هللاَّ  ِعْند ِمنْ  َملَك أَنَّهُ  ْعلَمْ يَ  لَمْ   ُموَسى أَنَّ : -رحمه هللاُ  -قال النوويُّ  ال؛: الجواب

هُ (  ِرَوايَة َوتَُؤيُِّدهُ  ، بِاْلفَْقءِ  قََصَدھَا أَنَّهُ  اَل  ، َعْينِهِ  فَْقءِ  إِلَى اْلُمَدافََعةُ  فَأَدَّتْ  ، َعْنھَا فََدافََعهُ  ، نَْفَسهُ  يُِريدُ   ،)  َصكَّ
ِمينَ  ِمنْ  َوَغْيره ُخَزْيَمةَ  ْبن بَْكر أَبِي َماماإْلِ  َجَواب َوھََذا :  قَالُوا ، ِعيَاض َواْلقَاِضي اْلَماِزِريّ  َواْختَاَرهُ  ، اْلُمتَقَدِّ

دَ  بِأَنَّهُ  تَْصِريح اْلَحِديث فِي َولَْيسَ   َملَك أَنَّهُ بِ  ثَانِيًا َجاَءهُ  ِحين  ُموَسى اِْعتََرفَ  فَقَدْ :  قِيلَ  فَإِنْ  ، َعْينه فَْقء تََعمَّ
ة فِي أَتَاهُ  أَنَّهُ  فَاْلَجَواب ، اْلَمْوت ة بِِخاَلفِ  فَاْستَْسلَمَ  ، اْلَمْوت َملَك أَنَّهُ  بِھَا َعلِمَ  بَِعاَلَمةٍ  الثَّانِيَة اْلَمرَّ .  اأْلُولَى اْلَمرَّ

 ُ    أھـ. أَْعلَمُ  َوهللاَّ
  

  قتل المصري؟ منكان  كما يئةً أو خط، بأنه أرتكب معصيةً  ھل أقر موسى  : السؤال الخامس
فيه فعند البخاري في صحيحه  الثابتيدل على ذلك حديث الشفاعة  ؛ أصالً  األنه لم يفعل ذنبً ؛ ال :الجواب 

ھي قتل ؛ فقط اقترفھا   واحدةٍ  ويذكرھم بخطيئةٍ ، فيصرفھم عنه  هيستشفعون يأتون موسى  نجد الناسَ 
َيْأُتونَ "  : يقول الحديث؛ ولم يذكر غيرھا  ،المصري   اللَّهُ  َفضََّلكَ  ، اللَّهِ  َرُسولُ  أَْنتَ  ُموَسى يَا فـَيَـُقوُلونَ  ، ُموَسى فـَ

 يـَْغَضبْ  ملَْ  َغَضًبا اْليَـْومَ  َغِضبَ  َقدْ  َرىبِّ  ِإنَّ  :"فـَيَـُقولُ  ِفيهِ  َحنْنُ  َما ِإَىل  تـََرى َأالَ  رَبِّكَ  ِإَىل  لََنا اْشَفعْ  ، النَّاسِ  َعَلى َوِبَكَالِمهِ  ِبِرَسالَِتهِ 
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َلهُ   اْذَهُبوا ، يَغريِْ  ِإَىل  اْذَهُبوا ، ينـَْفسِ  ينـَْفسِ  ينـَْفسِ  ، ِبَقْتِلَها ُأوَمرْ  ملَْ  نـَْفًسا قـَتَـْلتُ  َقدْ  َوِإينِّ  ، ِمثْـَلهُ  بـَْعَدهُ  يـَْغَضبَ  َوَلنْ  ، ِمثْـَلهُ  قـَبـْ
  ".  ...ِعيَسى ِإَىل 

في   أثنى إن هللا عصية ؛ لذكرھا الحديث؛ بل أو م، فيه خطيئة  مع الملكِ  لو كان فعله  وعليه
  )51( نَبِيًّا َرُسواًل  َوَكانَ  ُمْخلًَصا َكانَ  إِنَّهُ  ُموَسى اْلِكتَابِ  فِي َواْذُكرْ   :له قائالً   محمدٍ له المجيد كتابِ 

  . )مريم(

  
مما وال يتعجبون ، فه يعريكن  ألنه لم ؛  الموتِ  رد ملكَ   من أن موسى يتعجبون  المعترضينإن : اثانيً 

اِْرِجْع َعْن ُحُموِّ َغَضبَِك، َواْنَدْم "  :له   قائالً  هللا َ  انه رد  موسى ل الذي ينسب المقدس جاء في الكتابِ 
رِّ بَِشْعبِكَ    !!". َعلَى الشَّ

بِّ إِلِھِه، َوقَالَ 11 عدد 32في سفر حزقيال إصحاح  ذلك جاء َع ُموَسى أََماَم الرَّ لَِماَذا يَا َربُّ يَْحَمى «: فَتََضرَّ
ٍة َعِظيَمٍة َويٍَد َشِديَدٍة؟  : لَِماَذا يَتََكلَُّم اْلِمْصِريُّوَن قَائِلِينَ 12َغَضبَُك َعلَى َشْعبَِك الَِّذي أَْخَرْجتَهُ ِمْن أَْرِض ِمْصَر بِقُوَّ

رِّ أَْخَرَجھُْم بُِخْبٍث لِيَْقتُلَھُْم فِي اْلِجبَاِل، َويُْفنِيَھُْم َعْن وَ  ْجِه األَْرِض؟ اِْرِجْع َعْن ُحُموِّ َغَضبَِك، َواْنَدْم َعلَى الشَّ
   !. بَِشْعبِكَ 

من  وال يتعجبون ، لم أنه ملك الموتألنه لم يكن يع؛ فقأ عين ملك الموت أن موسى  من ثم يتعجبون
  أنه يصارع هللاَ  العلمِ  م تمامَ ليع  أن يعقوبَ  مع العلمِ  ...... العالمين فغلبه يعقوب صارع ربَّ  هللاِ  أن نبيَّ 
فَبَقَِي يَْعقُوُب َوْحَدهُ، َوَصاَرَعهُ إِْنَساٌن َحتَّى طُلُوِع 24عدد  32إصحاحسفر التكوين في ذلك ،والنص  بزعمِ 
ا َرأَى أَنَّهُ الَ يَْقِدُر َعلَْيِه، َضَرَب ُحقَّ فَْخِذِه، فَاْنَخلََع ُحقُّ فَْخِذ يَْعقُ 25. اْلفَْجرِ  : َوقَالَ 26. وَب فِي ُمَصاَرَعتِِه َمَعهُ َولَمَّ

. »يَْعقُوبُ «: فَقَالَ » َما اْسُمَك؟«: فَقَاَل لَهُ 27. »الَ أُْطلِقَُك إِْن لَْم تُبَاِرْكنِي«: فَقَالَ . »أَْطلِْقنِي، ألَنَّهُ قَْد طَلََع اْلفَْجرُ «
َوَسأََل 29. »ْسَرائِيَل، ألَنََّك َجاھَْدَت َمَع هللاِ َوالنَّاِس َوقََدْرتَ الَ يُْدَعى اْسُمَك فِي َما بَْعُد يَْعقُوَب بَْل إِ «: فَقَالَ 28

 .َوبَاَرَكهُ ھُنَاكَ » لَِماَذا تَْسأَُل َعِن اْسِمي؟«: فَقَالَ . »أَْخبِْرنِي بِاْسِمكَ «: يَْعقُوُب َوقَالَ 
يَْت نَْفِسيألَنِّي نَظَ «: قَائاِلً » فَنِيئِيلَ «فََدَعا يَْعقُوُب اْسَم اْلَمَكاِن 30 أستغفر هللا العظيم  .»ْرُت هللاَ َوْجھًا لَِوْجٍه، َونُجِّ

الَ «: فَقَالَ . »ألَنَّهُ قَْد طَلََع اْلفَْجرُ ما ھذا نبي هللا يعقوب يصارع رب العالمين فيھزمه ويقول له ربه أطلقني  
  !!!»أُْطلِقَُك إِْن لَْم تُبَاِرْكنِي

ھم كان ھم يسوع بحسب إيمانِ من أن ربَّ  وال يتعجبون، يد الموت زعمون أن موسى ال يريثم يتعجبون و
  هللاِ  ىويتضرع إل، يخاف الموت  ه يزعمون أنه جاء من معتقدھم بصلبِ  وهللاِ  وإني ألعجبلينجيه منه ، 

  ألنه ملعون كل من علق على خشبةٍ ؛ا ا ملعونً جعلوه مصلوبً ف ،الصلب دنه ھو نفسه ال يريإيصلب في حين ل
َم قَلِيالً َوَخرَّ َعلَى األَْرِض، َوَكاَن يَُصلِّي لَِكْي تَْعبَُر َعْنهُ 35عدد  14إنجيل مرقس إصحاح رأ في نق!!  ثُمَّ تَقَدَّ

الَ َما أُِريُد َولِكْن لِيَُكْن . يَا أَبَا اآلُب، ُكلُّ َشْيٍء ُمْستَطَاٌع لََك، فَأَِجْز َعنِّي ھِذِه اْلَكأْسَ «:َوقَالَ 36. السَّاَعةُ إِْن أَْمَكنَ 
!! .»أَنَا، بَْل َما تُِريُد أَْنتَ   

يَا أَبَا  ": ه لقولِ ... كي ينجيه من القتلِ   هللاَ  دعا  أن المسيحَ  إن الواضح من النصوصِ  : قلتُ 
ليھوُد يريدون نجني  يارب من ھذه التجربِة؛ا: أي". ...اآلُب، ُكلُّ َشْيٍء ُمْستَطَاٌع لََك، فَأَِجْز َعنِّي ھِذِه اْلَكأْسَ 

  .قتلي 
ألنه تركه ولم ؛ ه ربِّ ي ف يصرخ  على الصليبِ  اساخطً  ايائسً   كان أن يسوعَ  تخبرنا نصوص األناجيلِ   ثم إن

َوفِي السَّاَعِة التَّاِسَعِة َصَرَخ يَُسوُع بَِصْوٍت َعِظيٍم 34عدد  15إنجيل مرقس إصحاح وذلك في ، ينجيه 
  !! ، إِلِھي، لَِماَذا تََرْكتَنِي؟ إِلِھي: اَلَِّذي تَْفِسيُرهُ » ا َشبَْقتَنِي؟إِلُِوي، إِلُِوي، لِمَ «:قَائاِلً 
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  !خيل سليمان لھا أجنحة: نبيُّ اإلسالم يقول                             
  

  ...نبيُّ اإلسالم يخبر أن خيل سليمان كانت لھا أجنحة:  أثيرت شبھٌة تافھٌة يقول أصحاُبھا

  أيھا المسلمون؟ما ھذه الخرافات 
ثـََنا  4284 تعلقوا بذلك على ما جاء سنن أبي داود برقم ثـََنا َعْوفٍ  ْبنُ  ُحمَمَّدُ  َحدَّ  ْبنُ  َحيَْىي  َأْخبَـَرنَا َمْرميََ  َأِيب  ْبنُ  َسِعيدُ  َحدَّ

َثِين  قَالَ  أَيُّوبَ  ثَهُ  ِإبـَْراِهيمَ  ْبنَ  ُحمَمَّدَ  َأنَّ  َغزِيَّةَ  ْبنُ  ُعَمارَةُ  َحدَّ َها اللَّهُ  َرِضيَ  َعاِئَشةَ  َعنْ  الرَّْمحَنِ  َعْبدِ  ْبنِ  َسَلَمةَ  َأِيب  نْ عَ  َحدَّ  :قَاَلتْ  َعنـْ
َا َوِيف  َخْيبَـرَ  َأوْ  تـَُبوكَ  َغْزَوةِ  ِمنْ   اللَّهِ  َرُسولُ  َقِدمَ  رٌ  َسْهَوِ  َقالَ فَـ  .لَُعبٍ  ِلَعاِئَشةَ  بـََناتٍ  َعنْ  السِّْرتِ  نَاِحَيةَ  َفَكَشَفتْ  رِيحٌ  فـََهبَّتْ  ِستـْ

نَـُهنَّ  َورََأى. بـََناِيت  :قَاَلتْ  ؟َعاِئَشةُ  يَا َهَذا َما: .  فـََرسٌ : قَاَلتْ ؟  َوْسَطُهنَّ  َأَرى الَِّذي َهَذا َما :فـََقالَ  رِقَاعٍ  ِمنْ  َجَناَحانِ  َلهُ  فـََرًسا بـَيـْ
 :قَاَلتْ  ؟َأْجِنَحةٌ  َهلَا َخْيًال  ِلُسَلْيَمانَ  َأنَّ  مسَِْعتَ  َأَما :قَاَلتْ ؟  اَحانِ َجنَ  َلهُ  فـََرسٌ  :قَالَ .  َجَناَحانِ : قَاَلتْ  ؟َعَلْيهِ  الَِّذي َهَذا َوَما :قَالَ 

  .نـََواِجَذهُ  رَأَْيتُ  َحىتَّ  َفَضِحكَ 
  .صحيح: األلباين قال
  

  الرد على الشبھة
  

ناتج  مفاستھزاؤھ ...على ما لم يتيقنوا به ويقولون خرافةً  ،غيبيٍّ  إن المعترضين يعترضون على أمرٍ :أوالً 
  ...استنتاج عقلي ال أكثر عن طريقِ 

بُوا بَلْ  :ويبقى قول هللا  ا بِِعْلِمهِ  يُِحيطُوا لَمْ  بَِما َكذَّ  َكْيفَ  فَاْنظُرْ  قَْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َكَذلِكَ  تَأِْويلُهُ  يَأْتِِھمْ  َولَمَّ
   .)يونس(  )39( الظَّالِِمينَ  َعاقِبَةُ  َكانَ 
،ولم يروه بأعينھم  حيوان يسمى الديناصور وغيره ،ألنھم سمعوا عنه ضين يؤمن بوجودِ إن المعترثم 
ولكنھم اليوم يعترضون على وجود فرس له أجنحة في زمن سليمان ؛وذلك ألن المخبر عن ھذا األمر ھو ...

ال ھذا قد ق ھذا أن كان النبي ... خير خلق هللا  في،وھذا يدل على مدى حقدھم وسوء ظنھم  محمد 
  ... أصاللم يقل ذلك  المقال ،ولكنه 

  
  
  

ھذه خرافة كانت معروفة في  أنضحك حتى بدت نواجذه بسبب  إن ما فھمته من الحديث أن النبي :اثانيً 
  !؟ َجَناَحانِ  َلهُ  فـََرسٌ  :قال الجاھلية مشتھرة عند األطفال ،وصغار السن بدليل أن النبي 

فلم يكن    فكانت النتيجة ھي  ؟َأْجِنَحةٌ  َهلَا َخْيًال  ِلُسَلْيَمانَ  َأنَّ  مسَِْعتَ  َأَما :يتسأل فقالت لهيعلم ھذا األمر فھو  
.نـََواِجَذهُ  رَأَْيتُ  َحىتَّ  َفَضِحكَ  :قَاَلتْ .. الضحك على ھذا الكالم  

  ...لم يقر على ما قالته عائشة وضحك على ھذا القول المشھور عند صغار السن وبھذا فإن النبي 
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إن الكتاب المقدس يذكر حيوانات ال أساس لھا من الصحة ،وينكرھا الجلوجيون ،والعلم الحديث،والعقل :اثً ثال
لم يروھا  التي تالخرافاوعلى الرغم من ذلك  يؤمنون بھذه الحيوانات التي تعد عند العلماء من ...

  :منھا ما يلي...بأعينھم
 :وذلك في موضعين...لخروف العاديالرب خروف له سبع قرون وسبعة أعين يختلف عن ا -1

ِة   6 عدد 5 إصحاح ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّھُوتِيِّ : األول َوَنَظْرُت َفَرأَْيُت فِي اْلَوَسِط َبْيَن اْلَعْرِش َواْلَكاِئَناِت اْلَحيَّ
ُه مذبوح ُيوِخ خروف قائم َكأَنَّ ْبَعَة الَِّتي َوَكاَنْت َلُه َسْبَعُة قُُروٍن، َوسَ . األَْرَبَعِة َوالشُّ ْبُع أَْعُيٍن ُتَمثُِّل أَْرَواَح ِهللا السَّ

    .إَِلى األَْرِض ُكلَِّھا أُْرِسَلتْ 
ھُؤالَِء َسيَُحاِربُوَن اْلَخُروَف، َواْلَخُروُف يَْغلِبُھُْم، ألَنَّهُ َربُّ 14عدد 17ُرْؤيَا يُوَحنَّا الالَّھُوتِيِّ إصحاح  :الثاني

وَن َوُمْختَاُروَن َوُمْؤِمنُونَ األَْربَاِب َوَملُِك اْلمُ    . »لُوِك، َوالَِّذيَن َمَعهُ َمْدُعوُّ
دً  -2 ر ج ين كبي ه وتن ا ھو حجم وأا م ن ھ ة.... ي رأة غريب ا....وام ا يوحن ي رؤي ك ف  12إصحاح  وذل
ِن اْمَرأَةٌ ُمتََسْربِلَةٌ بِالشَّْمِس، َواْلقََمُر تَ : َوظَھََرْت آيَةٌ َعِظيَمةٌ فِي السََّماءِ 1عدد ٌل ِم ْحَت ِرْجلَْيھَا، َوَعلَى َرْأِسھَا إِْكلِي

َعةً لِتَلِدَ 2اْثنَْي َعَشَر َكْوَكبًا،  َضةً َوُمتََوجِّ َماءِ 3. َوِھَي ُحْبلَى تَْصُرُخ ُمتََمخِّ يٌن : َوظَھََرْت آيَةٌ أُْخَرى فِي السَّ َوَذا تِنِّ ھُ
رُ  انٍ َعِظيٌم أَْحَمُر، لَهُ َسْبَعةُ ُرُؤوٍس َوَعَشَرةُ قُ ْبَعةُ تِيَج ِه َس ى ُرُؤوِس َماِء 4. وٍن، َوَعلَ وِم السَّ َث نُُج رُّ ثُْل هُ يَُج َوَذنَبُ

َدتْ . فَطََرَحھَا إِلَى األَْرضِ  ى َولَ َدھَا َمتَ َع َولَ ى يَْبتَلِ َد، َحتَّ َدِة أَْن تَلِ ْرأَِة اْلَعتِي اَم اْلَم َف أََم يُن َوقَ ا 5. َوالتِّنِّ َدِت اْبنً فََولَ
ى 6َواْختُِطَف َولَُدھَا إِلَى هللاِ َوإِلَى َعْرِشِه، . تِيًدا أَْن يَْرَعى َجِميَع األَُمِم بَِعًصا ِمْن َحِديدٍ َذَكًرا عَ  َواْلَمْرأَةُ ھََربَْت إِلَ

يَِّة، َحْيُث لَھَا َمْوِضٌع ُمَعدٌّ ِمَن هللاِ لَِكْي يَُعولُوھَا ھُنَاَك أَْلفًا َوِمئَتَْيِن َوِستِّيَن    .يَْوًمااْلبَرِّ
عٍ 20عدد 11إصحاحسفر الالوين وذلك في ...طائر له أربعة أرجل -3 ى أَْربَ . َوُكلُّ َدبِيِب الطَّْيِر اْلَماِشي َعلَ

ْوَق رِ : إاِلَّ ھَذا تَأُْكلُونَهُ ِمْن َجِميِع َدبِيِب الطَّْيِر اْلَماِشي َعلَى أَْربَعٍ 21. فَھَُو َمْكُروهٌ لَُكمْ  اِن فَ هُ ُكَراَع ُب َما لَ ِه يَثِ ْجلَْي
  بِِھَما َعلَى األَْرضِ 

  .لِكْن َسائُِر َدبِيِب الطَّْيِر الَِّذي لَهُ أَْربَُع أَْرُجل فَھَُو َمْكُروهٌ لَُكمْ 23 وعدد
  !؟أين ھو ة أرجلعطائر بأرب  ...وجود له من المعلوم أن ھذا الطائر المذكور ال: قلتُ 

إاِلَّ ھِذِه 7عدد 14سفر التثنية إصحاحوذلك في .....علم الحديثاألرنب يجتر أي له معدتان  وھذا ينفعه ال -4
ا يَُشقُّ الظِّْلَف اْلُمْنقَِسمَ  ا يَْجتَرُّ َوِممَّ اْلَجَمُل َواألَْرنَُب َواْلَوْبُر، ألَنَّھَا تَْجتَرُّ لِكنَّھَا الَ تَُشقُّ ِظْلفًا، : فاَلَ تَأُْكلُوھَا، ِممَّ

  .فَِھَي نَِجَسةٌ لَُكمْ 
  

                                            
  
  

  !الشيطان يأخذ شعرة من دبر المصلي : نبيٌّ يقول                                       
  

 َشْعَرةً  فَيَأُْخذُ ا أخبر أن الشيطان يأتي على المسلم في صالته ا أن محمدً ،مدعيً ھم على رسوِل هللا تھكم بعضُ 
  .ِريًحا يَِجدَ  أَوْ  َصْوتًا يَْسَمعَ  َحتَّى يَْنَصِرفَنَّ  فاََل  أَْحَدثَ  قَدْ  أَنَّهُ  فَيََرى ھَافَيَُمدُّ  ُدبُِرهِ  ِمنْ 
 وكان دليلھم على ذلك حديث رواه اإلمام أحمد في مسندها بما يكفي ،ا ،وسخروا كثيرً وقد ضحكوا كثيرً  ،

ثـََنا 11476 برقم -َعْنهُ  تـََعاَىل  اللَّهُ  َرِضيَ - يِّ اْخلُْدرِ  َسِعيدٍ  َأِيب  اْلُمْكِثرِيَن ُمْسَندُ  ُمْسَندِ  بَاِقي ثـََنا َعفَّانُ  َحدَّ  َعنْ  َسَلَمةَ  ْبنُ  َمحَّادُ  َحدَّ
  اْخلُْدِريِّ  َسِعيدٍ  َأِيب  َعنْ  اْلُمَسيَّبِ  ْبنِ  َسِعيدِ  َعنْ  زَْيدٍ  ْبنِ  َعِليِّ 
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َها ُدبُرِهِ  ِمنْ  َشْعَرةً  فـََيْأُخذُ  َصَالتِهِ  ِيف  َوُهوَ  مْ َأَحدَكُ  يَْأِيت  الشَّْيطَانَ  ِإنَّ  :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ   َفَال  َأْحَدثَ  َقدْ  أَنَّهُ  فـَيَـَرى فـََيُمدُّ
  ." ِرًحيا جيَِدَ  َأوْ  َصْوتًا َيْسَمعَ  َحىتَّ  يـَْنَصرَِفنَّ 

  
  الرد على الشبھة

  
يصح ،وال نعترف به  ال  هللا  ا في سخريتھم ،ونيلھم من رسولِ إن الحديث الذي كان سببً  :أوالً 

  .........ا ألبطال الشبھة وھذا كاٍف جدً ...على شيء ال نعترف به ،وال يضرنا بشيء  ءوا،فليضحكوا ما شا
  .القاهرة –مؤسسة قرطبة : الناشر  برقم11932 .ضعيف إسناده :قائالً  األرنؤوط شعيبُ  ضعف الحديَث الشيخُ 

  لماذا ُضعف الحديث ؟ : فإن قيل
 نالمحقوقوالشيُخ شعيب بالضعف في موضٍع آخٍر،وكذلك  ،الذي حكم عليه  زيد بن ليع لضعفِ : ◌ُ قلت

   كما يلي
  .عندنا ضعيف هو :فقال جدعان ابن زيد بن علي عن عليا سألت قال عثمان بن حممد حدثنا :سؤاالت أبي شيبة-1
 .ضعيف زيد بن علي األسانيد هذه تضعيف يف الحافظ الدارقطني الحسن أبو قال-2
 بن زيد بن بعلي املعروف وهو حجازي، أصله البصري، التيمي جدعان بن اهللا عبد بن زهري بن اهللا عبد بن زيد بن علي- 3

 التقريب:  انظر ،قبلها وقيل ومائة وثالثني إحدى سنة مات الرابعة من ضعيف ، جده جد إىل أبوه ينسب جدعان
 ).4734رقم/401ص(
 سلمة بن ومحاد زاذان ابن ومنصور كاجلريري مجاعة أمره فقوى فيه اختلفوا تابعني،ال علماء أحد: جدعان بن زيد بن على- 4

  .االكثرون فيه وثكلم
  .خيتلط أن قبل على حدثنا: مرة وقال رفاعا كان: شعبة قال
  .يضعفه عيينة ابن وكان
 أنه أخباره ومن زيد بن على عن احلديث يتقى القطان حيىي كان: الفالس وقال ،األحاديث يقلب كان: زيد بن محاد وقال
  .رافضيا كان
  .يتشبع كان وأنه
 6/  257 الكبير التاريخ 3/  127 الميزان ( انظر .به حيتج وال ضعف وفيه احلديث كثري كان: سعد ابنُ  قال

  )7/  18 الكبرى الطبقات
  
 جدعان بن زيد بن على: يقول معني بن حيىي مسعت: يقول حممد بن عباس مسعت: يقول المنذر بن محمد سمعت - 5

  ) 104ص  2المجروحين ج(.ءيبش ليس
  

 ،وھذاھذا من األذى و الغمِز في نبيِّ ِهللا  سخريتھم الناتجة عن جھل منھمإن  :ثانيا
َن اْلُمْجِرِمينَ    :؛ قال   من السنِن الجاريِة على األنبياِء من قبلِه    َوَكَذلَِك َجَعْلَنا لُِكلِّ َنِبيٍّ َعُدّواً مِّ
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قالوا ،  آذاه قوُمه فبرأه هللاُ مما ِهللا موسى  نبيُّ :  فمثالً ). 31الفرقان( َفى ِبَربَِّك َھاِدياً َوَنِصيراً َوكَ  
ا َقالُوا َوَكانَ  : عنه  قال  ُ ِممَّ أَهُ هللاَّ َھا الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتُكوُنوا َكالَِّذيَن آَذْوا ُموَسى َفَبرَّ   َيا أَيُّ

  ِ   ).69األحزاب (  َوِجيھاً ِعنَد هللاَّ
  ِقْسَمَة ُحنَـْنيٍ قَالَ  َلمَّا َقَسَم النَِّيبُّ : َعْبِد اللَِّه بن مسعود قَالَ  َعنْ 3990البخاري برقم وفي صحيحِ 

َا َوْجَه اللَّهِ : رَُجٌل ِمَن األَْنَصارِ   تَـَغيـََّر َوجْ  فَأَتـَْيُت النَِّيبَّ . َما َأرَاَد ِ َرْمحَُة اللَِّه َعَلى ُموَسى ، َلَقْد ُأوِذَي « :ُهُه مثَُّ قَاَل فََأْخبَـْرتُُه ، فـَ
  .»بَِأْكثـََر ِمْن َهَذا َفَصبَـرَ 

  
  

  !! ه بين يديهويجد برد لسانِ ،فيخنقه  الشيطانَ  صارعُ ي نبيٌّ                                
  

ه لسانِ  وجد بردَ  حتى فخنقه الشيطانَ  صارع أنه هألصحابِ  اإلسالمِ  قالھا رسولُ  التي تِ الخرافامن :  قالوا
   ! سليمانَ  دعوةِ  تركه من أجلِ  هولكنّ ،  المسجدِ  أعمدةِ يربطه في أحدى  أنثم أراد ، بين يديه 
  :بھذين الحديثين  على ذلك تعلقوا
 فَاْلَتَبَستْ  فـََقَرأَ  َخْلَفهُ  َوُهوَ  الصُّْبحِ  َصَالةَ  َفَصلَّى قَامَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ  اْخلُْدِريُّ  َسِعيدٍ  11354برقم  حمدَ أمسند  : األول
ُتُموِين  َلوْ  :" قَالَ  َصَالتِهِ  ِمنْ  فـََرغَ  فـََلمَّا اْلِقَراَءةُ  َعَلْيهِ   بـَْنيَ  لَُعاِبهِ  بـَْردَ  َوَجْدتُ  َحىتَّ  َأْخنُـُقهُ  زِْلتُ  َفَما بَِيِدي فََأْهَوْيتُ  َوِإْبِليسَ  رَأَيـْ

بْـ  َهاتـَْنيِ  ِإْصبَـَعيَّ  َيانُ  ِبهِ  يـََتَالَعبُ  اْلَمْسِجدِ  َسَواِري ِمنْ  ِبَسارِيَةٍ  َمْربُوطًا َألَْصَبحَ  ُسَلْيَمانَ  َأِخي َدْعَوةُ  َوَلْوَال  َتِليَها َوالَِّيت  َهامِ اْإلِ  ِصبـْ
َنهُ  َحيُولَ  َال  َأنْ  ِمْنُكمْ  اْسَتطَاعَ  َفَمنْ  اْلَمِديَنةِ  َلةِ  َوبـَْنيَ  بـَيـْ ْليَـْفَعلْ  َأَحدٌ  اْلِقبـْ يف السلسة  – رمحه اهللاُ  - أللباينُّ ا صححه الشيخُ  ". فـَ

   .3251برقم  الصحيحة
 اْلَوهَّابُ  أَْنتَ  ِإنَّكَ  بـَْعِدي ِمنْ  ِألََحدٍ  يـَْنَبِغي َال  ُمْلًكا ِيل  َهبْ { :قـَْوِلهِ  بَاب ) اْلُقْرآنِ  تـَْفِسريِ  ( ِكَتاب صحيح البخاري :الثاني

ثـََنا 4434برقم } ثـََنا ِإبـَْراِهيمَ  ْبنُ  ِإْسَحاقُ  َحدَّ  النَِّيبِّ  َعنْ  ُهَريـَْرةَ  َأِيب  َعنْ  زِيَادٍ  ْبنِ  ُحمَمَّدِ  َعنْ  ُشْعَبةَ  َعنْ  َجْعَفرٍ  ْبنُ  َوُحمَمَّدُ  َرْوحٌ  َحدَّ
  َِإَىل  َأْرِبَطهُ  َأنْ  َوَأَرْدتُ  ِمْنهُ  اللَّهُ  فََأْمَكَنِين  لصََّالةَ ا َعَليَّ  لِيَـْقَطعَ  َحنَْوَها َكِلَمةً  َأوْ  اْلَبارَِحةَ  َعَليَّ  تـََفلَّتَ  اجلِْنِّ  ِمنْ  ِعْفرِيًتا ِإنَّ :"  قَال 

 ِألََحدٍ  يـَْنَبِغي َال  ُمْلًكا ِيل  َهبْ {  َربِّ  ُسَلْيَمانَ  َأِخي قـَْولَ  َفذََكْرتُ  ُكلُُّكمْ  ِإلَْيهِ  َوتـَْنظُُروا ُتْصِبُحوا َحىتَّ  اْلَمْسِجدِ  َسَواِري ِمنْ  َسارِيَةٍ 
  . َخاِسًئا فـََردَّهُ  َرْوحٌ  :قَالَ  ."} بـَْعِدي ِمنْ 
  
 ةالرد على الشبھ •
  

  ُ أوالً : إن ما فھمته من  الشقِ  األولِ  من سؤالِ ھم ھو: ھل الشيطان يتجسد حتى يصارعه النبيُّ  - َصلَّى هللاَّ
؟  - َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ   

ُ  َعَلْيهِ  َوَسلَّمَ -  متشكالً متجسدً ا ،  قلت◌ُ : نعم ،وال إشكال فيه ؛ ألن الشيطانَ  جاء لرسولِ  هللاِ  - َصلَّى هللاَّ
الحية  صورةِ  فيأيًضا  و كان متشكالً  ... هجربَ أخذه و  ؛ ما ذكرت األناجيلُ  بحسبِ ليسوع كذلك  ظھرو

...على ذلك القدرةَ  الجن أعطاه هللاُ ف،  التكوين سفرُ كما يذكر   -عليه السالم  - آلدمَ لما ظھر   
 ذلكتؤكد  التي الوحي ونصوِص  تعالى ، هللاِ  على قدرةِ  عتراٍض محض ا ھو فإن اعتراضھم بالتاليو 

. -تعالى  بفضل هللاِ  -  في ذلكإشكالية فال  عليهو، المقدس  والكتابِ  ، الكريم ،والسنةِ  نِ آالقر :،مثل  
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وأما ما فھمته من الشقِ  الثاني من سؤالِ ھم الذي ألمح فيه االستھزاء ھو: حول بردِ  لعابِ  الشيطان الذي 
ُ  َصلَّى - النبيِّ  على يدي كان ... -َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاَّ  

قلت◌ُ : يتعجب المعترضون من أن يكون للشيطانِ  بردٌ  في لعابِ ه وھو مخلوق ، وال يتعجبون أن يكون 
  !؟ ....وبول،  براز و، لعاب   -ھميسوع بحسب إيمانِ  - األرضالسماوات و لربِّ 

  
عترضون يوال ، فغلبه اصارع شيطانً   النبيَّ  نأل؛  النَّبِيِّ  ديثِ على ح يعترضون عترضينإن الم :اثانيً 

لدرجة أن عليه  نتصرَ او،العالمين  صارع ربَّ المقدس أنه  له الكتابُ  الذي ينسبُ   النَّبِيِّ  على يعقوبَ 
ْحَدهُ، َفَبِقَي َيْعقُوُب وَ 24عدد  32التكوين اإلصحاح  سفرِ في ذلك  جاء!! ... أطلقني :قالصرخ و الربَّ 

ُه الَ َيْقِدُر َعَلْيِه، َضَرَب ُحقَّ َفْخِذِه، َفاْنَخَلَع ُحقُّ َفْخِذ 25. َوَصاَرَعُه إِْنَساٌن َحتَّى ُطلُوِع اْلَفْجرِ  ا َرأَى أَنَّ َوَلمَّ
ُه َقْد َطَلَع اْلَفْجرُ «: َوَقالَ 26. َيْعقُوَب فِي ُمَصاَرَعِتِه َمَعهُ  . »الَ أُْطلِقَُك إِْن َلْم ُتَباِرْكِني«: َفَقالَ . »أَْطلِْقِني، ألَنَّ

الَ ُيْدَعى اْسُمَك ِفي َما َبْعُد َيْعقُوَب َبْل إِْسَراِئيَل،ألَنََّك «: َفَقالَ 28. »َيْعقُوبُ «: َفَقالَ » َما اْسُمَك؟«: َفَقاَل َلهُ 27
لَِماَذا َتْسأَُل َعِن «: َفَقالَ . »ِبْرِني ِباْسِمكَ أَخْ «: َوَقالَ  َوَسأََل َيْعقُوُ 29. »َجاَھْدَت َمَع ِهللا َوالنَّاِس َوَقَدْرتَ 

َيْت «: َقاِئالً » َفِنيِئيلَ «َفَدَعا َيْعقُوُب اْسَم اْلَمَكاِن 30 .َوَباَرَكُه ُھَناكَ » اْسِمي؟ ألَنِّي َنَظْرُت َهللا َوْجًھا لَِوْجٍه، َوُنجِّ
   .»َنْفِسي
 نإ :النصوص تقول تلك ولكن ...د أن يربطهوامسك به وكا نتصر على الشيطانا  امحمدً إن : ◌ُ قلت

  ....في المصارعة  نتصر على هللاِ ا  يعقوبَ 
وطلب ،بل وأوثقه ه وھزمَ  ، إلھھم حارب يعقوبُ ھكذا و :فأقول مثالً  ، ثم إنني لم أسخر منھم كما سخروا 

فما  ، االنصرافم في ھربِّ  وال أعلم ما عالقة طلوع الفجر برغبةِ , قد طلع  ألن الفجرَ ؛م أن يطلقه ھمنه ربُّ 
  يطلقه ؟ كي يعقوبَ زل اإلله يترجى 

  كمصاصي الدماء ؟ من الشمسِ  يخافُ  ھل الربُّ و
  !!؟....ھم ربِّ  تدل على ضعيفِ الصفات أليست ھذه 

َما «: َفَقاَل َلهُ 27 :وذلك في ھذا النص ...وھل كان الربُّ جاھالً باسم يعقوب الذي من المفترض انه خلقه 
الَ ُيْدَعى اْسُمَك فِي َما َبْعُد َيْعقُوَب َبْل إِْسَراِئيَل،ألَنََّك َجاَھْدَت َمَع ِهللا «: َفَقالَ 28.»َيْعقُوبُ «: َفَقالَ » اْسُمَك؟

  !ال تعليق! ؟.»َوالنَّاِس َوَقَدْرتَ 
   
  

وُب َفَبقَِي َيْعقُ 24إنسان  كان في صورةِ  لما صارع يعقوبَ  أن الربَّ  النصوص قراءةِ  ونالحظ من خاللِ 
خنقه وتجسد  نكرون علينا أن الشيطانَ ي فالعجب العجاب أنھم  .َوْحَدهُ، َوَصاَرَعُه إِْنَساٌن َحتَّى ُطلُوِع اْلَفْجرِ 

   ...،وھذا ربُّھم تجسد في صورة إنسان وضربه يعقوب  عهأصابِ ه بين عابِ لُ  حتى وجد بردَ   النبيُّ 
      

  !! ملأس هشيطان إن :يقول نبيٌّ                                               
  
قَاَل اْذھَْب فََمن  :  النارِ  نه من أھلِ أخبر يُ ن آوالقر ، الشيطانُ  يسلمَ  أنھل من الممكن  :المسلمين ألحدِ  واقال

ْوفُوراً  تَبَِعَك ِمْنھُْم فَإِنَّ     ).63اإلسراء(   َجھَنََّم َجَزآُؤُكْم َجَزاء مَّ
  !؟ لشيطان يسلم ھذا ا أنفھل ممكن 

   . اأبدً  ال يسلمُ  :ئالً قا المسلمُ  أجاب 
   !؟كيف ذلك يا مسلم !!الرسول أسلم  شيطانُ  : وا لهفقال
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 َوبـَْعِثهِ  الشَّْيطَانِ  َحتْرِيشِ ( بَاب )َوالنَّارِ  َواْجلَنَّةِ  اْلِقَياَمةِ  ِصَفةِ  ( ِكَتاب مسلمٍ  صحيحِ  في نا ما جاءكالمِ  على صدقِ  والدليل
َنةِ  َسَرايَاهُ  َثِين   5035 برقم ) َقرِيًنا ِإْنَسانٍ  ُكلِّ  َمعَ  َوَأنَّ  النَّاسِ  ِلِفتـْ ثـََنا اْألَْيِليُّ  َسِعيدٍ  ْبنُ  َهاُرونُ  َحدَّ  أَبُو َأْخبَـَرِين  َوْهبٍ  اْبنُ  َحدَّ
ثَهُ  ُقَسْيطٍ  اْبنِ  َعنْ  َصْخرٍ  ثَهُ  ُعْرَوةَ  َأنَّ  َحدَّ ثـَْتُه َأنَّ  -  النَِّيبِّ  َزْوجَ -  َعاِئَشةَ  َأنَّ  َحدَّ  قَاَلتْ  لَْيًال  ِعْنِدَها ِمنْ  َخَرجَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َحدَّ

 اللَّهِ  َرُسولُ  فـََقالَ  ِمْثِلكَ  َعَلى ِمْثِلي يـََغارُ  َال  ِيل  َوَما :فـَُقْلتُ ؟  َأِغْرتِ  َعاِئَشةُ  يَا َلكِ  َما: فـََقالَ  َأْصَنعُ  َما فـََرَأى َفَجاءَ  َعَلْيهِ  َفِغْرتُ : 
":  َقـُْلتُ . " نـََعمْ  :"قَالَ ؟  ِإْنَسانٍ  ُكلِّ  َوَمعَ : قـُْلتُ .  " نـََعمْ :"  قَالَ  َشْيطَانٌ  َمِعيَ  َأوْ : اللَّهِ  َرُسولَ  يَا قَاَلتْ  "َشْيطَاُنكِ  َجاَءكِ  َقدْ أ 
  ." َأْسَلمَ  َحىتَّ  َعَلْيهِ  َأَعاَنِين  َريبِّ  َوَلِكنْ  نـََعمْ  :"قَالَ   ؟ اللَّهِ  َرُسولَ  يَا َوَمَعكَ :
 

 ھةالرد على الشب •
  

 : إلبليسَ   وذلك لما قال ر،النا في واإلنسِ  الجنِ  ه من شياطينِ وذريتَ  إبليسَ  أنإن المسلمين يعتقدون  :أوالً 
 ًْوفُورا    .  )63اإلسراء ( قَاَل اْذھَْب فََمن تَبَِعَك ِمْنھُْم فَإِنَّ َجھَنََّم َجَزآُؤُكْم َجَزاء مَّ

   – ممنھ سلمنا هللاُ  - النارِ  فيمن جنوده دخلوا معه  واإلنسِ  ومن تبعه من الجنِ ،  النارِ  من أھلِ  فإبليس
َوَكَذلَِك َجَعْلنَا لُِكلِّ نِبِيٍّ َعُدّواً َشيَاِطيَن اإِلنِس :  هقولُ  ؛ واإلنسِ  من الجنِ  نَ ھناك شياطي أنعلى  والدليل

 (ِل ُغُروراً َولَْو َشاء َربَُّك َما فََعلُوهُ فََذْرھُْم َوَما يَْفتَُروَن َواْلِجنِّ يُوِحي بَْعُضھُْم إِلَى بَْعٍض ُزْخُرَف اْلقَوْ 
112األنعام (.  
  

 ھناك فارٌق كبيرٌ : أقول  وعلى كلٍّ ، والشيطان ،  بين إبليسَ  أن يفرقوا أوالً  المعترضينكان على : اثانيً 
َدَم فََسَجُدوا إاِلَّ إِْبلِيَس َكاَن ِمَن اْلِجنِّ فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِِّه َوإِْذ قُْلنَا لِْلَماَلئَِكِة اْسُجُدوا آِل  :  يقول  بينھما ؛

يَّتَهُ أَْولِيَاء ِمن ُدونِي َوھُْم لَُكْم َعُدوٌّ بِْئَس لِلظَّالِِميَن بََدالً     . )50الكھف  (أَفَتَتَِّخُذونَهُ َوُذرِّ
  ...َن ِمَن اْلِجنِّ فَفََسَق َعْن أَْمِر َربِِّه  أن إِْبلِيَس َكا الكريمة اآليةِ  من خاللِ المالحظ 

ألنه ؛  الصرفِ  من عَ نِ ، ومُ  هللاِ  وھو اليأس من رحمةِ ، مشتق من اإلبالسِ  العلماءِ  على رأي بعِض  فإبليس 
  ...أبو البشر  ال نظير له من األسماء ، وھو أبو الشياطين وأصلھم األول  كما أن آدم

ا على ويطلق اصطالحً  ، والحيوانِ  والجنِ  من اإلنسِ  ھو كل متمردٍ  لشيطانُ وا، جمع شيطان  والشياطين 
  ..د عن الخيرقعِ وتُ ، إلى الشرِ  وتدعو، شياطين اإلنس والجن توسوس بالباطل  ؛ الجنِ  من عالمِ  المتمردِ 

 لُ دلت ،هادتِ لعب  خلقھم هللاُ ؛  ومنھم ما يدخلون النارَ ،  الجنةمنھم من  يدخلون  ؛مكلفون الجنَ  أننعتقد  
  :على ذلك عدة أدلة منھا

نَس إاِلَّ لِيَْعبُُدوِن  َوَما  : ه قولُ  -1   ) .56الذاريات(  َخلَْقُت اْلِجنَّ َواإْلِ
وَن َعلَْيُكْم آيَاتِي َويُنِذُرونَُكْم لِ  :  ه قولُ   -2  نُكْم يَقُصُّ قَاء يَْوِمُكْم يَا َمْعَشَر اْلِجنِّ َواإِلنِس أَلَْم يَأْتُِكْم ُرُسٌل مِّ

ْنيَا َوَشِھُدوْا َعلَى أَنفُِسِھْم أَنَّھُْم َكانُو ْتھُُم اْلَحيَاةُ الدُّ   ) 130األنعام(   ْا َكافِِريَن ھَـَذا قَالُوْا َشِھْدنَا َعلَى أَنفُِسنَا َوَغرَّ
ْوا َرَشداً َوأَنَّا ِمنَّا اْلُمْسلُِموَن َوِمنَّا اْلقَاِسطُوَن فََمْن أَْسلَ  :  ه قولُ  -3   .) 14الجن(  َم فَأُْولَئَِك تََحرَّ
 االمسلم يسمى شيطانً  كفر الجنُ  وإذا ، مسلم بل ھو جنٌ  اسلم ال يسمى شيطانً أالكفر فإذا  الشيطانِ  في صلُ األف
َرُسوَل اللَِّه َأْو َمِعَي يَا  :قَاَلتْ  ؟"َأَقْد َجاَءِك َشْيطَاُنِك  لعائشةَ  :"  النيبُّ قال  لمامعنا  الذيالحديث  من يفھم ذلك ؛

نـََعْم َوَلِكْن َريبِّ َأَعاَنِين َعَلْيِه  :"َوَمَعَك يَا َرُسوَل اللَِّه قَالَ  :قـُْلتُ .  "نـََعْم :" َوَمَع ُكلِّ ِإْنَساٍن قَاَل : قـُْلُت . "نـََعْم  :"قَالَ ؟َشْيطَانٌ 
  ."َحىتَّ َأْسَلَم 
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الشياطين  أبوھو فا فلن يسلم أبدً  إبليس أما ، و  هللاِ  إلىسلم فأ اكافرً  يًاكان جن  الرسول شيطانُ ا إذً  
 فھم  حتى ال يساء ؛والشيطان  إبليسبين  وافرقي أن ھما عليزمً للذا كان ؛  هللاِ  المطرود من رحمةِ  وزعيمھم
  .من المعترضين كانكما الحديث 

-قال  على ھذا الحديثِ الشيخ أحمد شاكر  تعليق، ب بن أبى العزال ةحاويّ الطّ  العقيدةِ  شرحِ  جاء في  : اثالثً 
 أن :أي ) أسلمُ ( بالضم على الميم في بعض النسخ أسلمُ  "ولكن ريب أعانين عليه حىت أسلم  "قوله: -رحمه هللاُ 

  .   اأيضً  للحديثِ  يدج وھذا تأويلٌ  .... ومن وساوسه، ه من شرورِ  مَ سلِ   النبيَّ 
   

                                              
  

  !! شيطان األسودالكلب :نبيٌّ يقول                                        
  
   ؟ سود شيطانألا ھل الكلب :قائلين  النبيِّ  بكالمِ استھزاء  فيه سؤاالً  والأس
اَلةِ (كتاب  مسلمٍ  بما جاء في صحيحِ  تعلقواو ثـََنا  789 برقم) قدر ما يستر المصلي  ( باب ) الصَّ أَبُو َبْكِر َحدَّ

ثـََنا  ثـََنا ِإمسَْ  :ِعيُل اْبُن ُعَليََّة قَالَ امسَْ اِ ْبُن َأِيب َشْيَبَة َحدَّ ُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ َثِين زَُهيـْ َراِهيَم َعْن يُوُنَس َعْن ُمحَْيِد ْبِن اح و َحدَّ ِعيُل ْبُن ِإبـْ
ِإَذا قَاَم َأَحدُُكْم ُيَصلِّي فَِإنَُّه َيْستُـُرُه ِإَذا َكاَن بـَْنيَ َيَدْيِه  " :قَاَل َرُسوُل اللَِّه : ِهَالٍل َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن الصَّاِمِت َعْن َأِيب َذرٍّ قَالَ 

يَا أَبَا َذرٍّ  :قـُْلتُ  ". ْلُب اْألَْسَودُ َواْلَمْرَأُة َواْلكَ  ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل فَِإَذا َملْ َيُكْن بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل فَِإنَُّه يـَْقَطُع َصَالَتُه احلَِْمارُ 
:" َكَما َسأَْلَتِين فـََقاَل  يَا اْبَن َأِخي َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه  :َما بَاُل اْلَكْلِب اْألَْسَوِد ِمْن اْلَكْلِب اْألَْمحَِر ِمْن اْلَكْلِب اْألَْصَفِر قَالَ 

  ." اْلَكْلُب اْألَْسَوُد َشْيطَانٌ 
  شبھةالرد على ال •

 ،غيبةإيمانية  ةلأمس ھذهألن  ؛،ال قيمة له "  اْلَكْلُب اْألَْسَوُد َشْيطَانٌ   " هقولِ  ھم علىاعتراضَ إن   :  أوالً 
الة : المؤمنينعن   قال كما ونحن نؤمن بالغيبِ  ا َرَزْقَناُھْم  الَِّذيَن ُيْؤِمُنوَن ِباْلَغْيِب َوُيقِيُموَن الصَّ َوِممَّ

  . ) 3 لبقرةا(   ُينفِقُونَ 

  ... غيبيٍّ  مرٍ أفي   النَّبِيِّ فال نرد ما صح عن  

يناقض ما  األرِض  وجهِ  ىعل أو من أي كتابٍ ، المقدس  كتابِ من الدليل  المعترضينھل عند  :وأتساءل 
  ؟ األسود شيطان بأن الكلبَ   قاله النبيُّ 

 -كما سيتقدم معنا  ھذا الحديث الذي معنا ؛ ما يؤيد الكتاب المقدسفي بل يوجد , ما يمنع  ال يوجد  :الجواب 
  . – ن شاء هللاإ

  ....ھذا الكالم يفھمه العقالءف، المنفي  لىع أن نقدم المثبتَ  لنا فاألولى عليهو

  : منھا أوجهٍ  فسر على عدةِ يُ "   اْلَكْلُب اْألَْسَوُد َشْيطَانٌ "    النَّبِيِّ  حديثَ إن  : اثانيً 
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 .أكثرمن باب التشبيه ال  امي شيطانً من غيره سُ  اوقبحً  اأشد ضررً  سودُ األ نه لما كان الكلبُ أ -1

وال غرابة في ، الشياطين تتصور بصورة الكالب السود  وأن بعض، يقال بأن األمر على حقيقته قد  -2
  . ذلكال يوجد ما يمنع  إذذلك 

 أن :أي ،الشيطان سخ منم أو أن يكون المعنى أنه على صفته يحتمل اشيطانً  األسودالكلب  كونأن  -3
   .، وھذا قول بعيد عن الصحةالكلبوھي صورة  فمسخ بتلك الصورة اشيطانً  األصلكان في  الكلب

  وألخص ما سبق  بكلماتٍ  موجزةٍ   ذكرھا َصاِحبُ  كتاب َعْونِ  اْلَمْعبُودِ  : 
ر الشَّْيطَان إِنَّ  :َوقَالَ  ، ظَاِھره َعلَى بَْعضھمْ  َحَملَهُ  اْلَوُدود فَْتح فِي قَالَ :  "َشْيطَان اأْلَْسَود اْلَكْلب: "  قوله  يَتََصوَّ

ود اْلِكاَلب بُِصوَرةِ  . اِْنتَھَى َشْيطَانًا فَُسمِّيَ  َغْيره ِمنْ  َضَرًرا أََشدّ  ھُوَ  بَلْ  :َوقِيلَ  ، السُّ  
 

 ذلك في،و... يرِ الخناز من فدخلت في قطيعٍ  لٍ رج أخرج الشياطين من أن يسوعَ تذكر  األناجيلَ إن   : اثالثً 
فِيَنِة لِْلَوْقِت 2. َوَجاُءوا إَِلى َعْبِر اْلَبْحِر إَِلى ُكوَرِة اْلَجَدِريِّينَ 1 عدد 5 إصحاح سمرقنجيل إ ا َخَرَج ِمَن السَّ َوَلمَّ

ْر أََحٌد أَْن َيْرِبَطُه َوالَ َكاَن َمْسَكُنُه فِي اْلقُُبوِر، َوَلْم َيْقدِ 3اْسَتْقَبَلُه ِمَن اْلقُُبوِر إِْنَساٌن ِبِه ُروٌح َنِجٌس، 
َر اْلقُُيوَد، َفَلْم َيْقِدْر أََحٌد أَْن 4ِبَسالَِسَل، الَِسَل َوَكسَّ َع السَّ ُه َقْد ُرِبَط َكِثيًرا ِبقُُيوٍد َوَسالَِسَل َفَقطَّ ُ ألَنَّ َ ِّ َوَكاَن 5. ُيَذ

ُح َنْفَسُه ِباْلِحَجاَرةِ َداِئًما َلْيالً َوَنَھاًرا فِي اْلِجَباِل َوفِي اْلقُُبوِر، َيصِ  ا َرأَى َيُسوَع ِمْن َبِعيٍد َرَكَض 6. يُح َوُيَجرِّ َفَلمَّ
َبِني«:َوَصَرَخ ِبَصْوٍت َعِظيٍم َوَقالَ 7َوَسَجَد َلُه،  ِ أَْن الَ ُتَعذِّ ؟ أَْسَتْحلِفَُك ِبا » !َما لِي َوَلَك َيا َيُسوُع اْبَن ِهللا اْلَعلِيِّ

ُه َقاَل َلهُ 8 وحُ «:ألَنَّ َھا الرُّ اْسِمي «:َفأََجاَب قِاِئالً » َما اْسُمَك؟«:َوَسأََلهُ 9. »النَِّجسُ  اْخُرْج ِمَن اإلِْنَساِن َيا أَيُّ
َنا َكِثيُرونَ  اِل َوَكاَن ُھَناَك ِعْنَد اْلِجبَ 11. َوَطَلَب إَِلْيِه َكِثيًرا أَْن الَ ُيْرِسَلُھْم إَِلى َخاِرِج اْلُكوَرةِ 10. »َلِجُئوُن، ألَنَّ

َياِطيِن َقاِئلِينَ 12َقِطيٌع َكِبيٌر ِمَن اْلَخَناِزيِر َيْرَعى،  . »أَْرِسْلَنا إَِلى اْلَخَناِزيِر لَِنْدُخَل فِيَھا«:َفَطَلَب إَِلْيِه ُكلُّ الشَّ
ِجَسُة َوَدَخَلْت فِي اْلَخَناِزيِر، . َفأَِذَن َلُھْم َيُسوُع لِْلَوْقتِ 13 َفاْنَدَفَع اْلَقِطيُع ِمْن َعَلى اْلُجْرِف َفَخَرَجِت األَْرَواُح النَّ

 .َوَكاَن َنْحَو أَْلَفْيِن، َفاْخَتَنَق فِي اْلَبْحرِ . إَِلى اْلَبْحرِ 

  !....أخرج الشياطين فدخلت في الخنازيرِ  أن يسوعَ  :من تلك النصوص نالحظ

دخل تن يطاأن الشي ليناع وننكريوبعد ذلك  األناجيل ، بحسب نصوِص  دخلت في الخنازيرِ  الشياطينُ  اإذً  
  !.... .األسود  في الكلبِ 

:  أعنى؛  وتجسد هظھر في مخلوقاتِ  أنه واألرضت السماوا خالقِ  هللاِ  في المعترضينمعتقد  نثم إ
ُسوِل األُولَى إِلَى  ِرَسالَةِ في  الوارد النصب على ذلك ستدلونيو  ....اإلنسان يسوع في وتسجدظھر بُولَُس الرَّ

وِح، تََراَءى : َوبِاإِلْجَماِع َعِظيٌم ھَُو ِسرُّ التَّْقَوى16 عدد 3إصحاح  تِيُموثَاُوسَ  َر فِي الرُّ هللاُ ظَھََر فِي اْلَجَسِد، تَبَرَّ
  .لَِمالَئَِكٍة، ُكِرَز بِِه بَْيَن األَُمِم، أُوِمَن بِِه فِي اْلَعالَِم، ُرفَِع فِي اْلَمْجدِ 

 يسوعَ  وليس من كالمِ ، ألنه غير موجود في أقدم النسخ ؛  رفٌ مح دنا بأن ھذا النصَ اغم اعتقرُ  : ◌ُ قلت 
 من أن ربَّ يتعجبون وال  ،من أن الشيطان يدخل في الكلب األسود إنھم يتعجبون: أقول وعلى كلٍّ  ..نفسه

  ....ويقضي حاجاته، وينام ، يأكل )  يسوع (واألرض يدخل في جسد إنسان تالسماوا
   !!عقلون يأفال  ؟ أسودٍ  الشيطان أن يظھر في كلبٍ  ،مثل مخلوقاته فكيف يمتنع ذلك في بعض
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أن يسوع قال على  ترضونوال يع،)شيطان(طلق عليه لفظ أُ  داألسوعلى أن الكلب  ثم إنھم يعترضون
فَاْلتَفََت َوقَاَل 23عدد 16إنجيل متى إصحاح في،وذلك " يا شيطان  :"لبطرس كبير الحوارين

ِ لِكْن بَِما لِلنَّاسِ ! َشْيطَانُ اْذھَْب َعنِّي يَا«:لِبُْطُرسَ    .»أَْنَت َمْعثََرةٌ لِي، ألَنََّك الَ تَْھتَمُّ بَِما 
من الملحدين ما  تخرجإذ لو  عترضينكھذه من الم أن تخرج شبھةً  والدھشة العجبِ  لفي غايةِ  وأني وهللاِ 

  ! تعجبتُ 
ُبوا َبلْ   :  يقول  اوَ  ِبِعْلِمهِ  ُيِحيُطوا َلمْ  ِبَما َكذَّ  َكانَ  َكْيفَ  َفاْنُظرْ  َقْبلِِھمْ  ِمنْ  الَِّذينَ  َكذَّبَ  َكَذلِكَ  َتأِْويلُهُ  َيأِْتِھمْ  َلمَّ

الِِمينَ  َعاقَِبةُ     .)يونس ( )39( الظَّ
  

  !الشيطان يبيض:رسوُل اإلسالِم يقول                                
  

  ؟...ھذه الخرافة يا مسلمونما  يبيضُ  إن الشيطانَ :اإلسالم يقول  إن رسولَ :قالوا 
 آِلَدمَ  اْسُجُدوا لِْلَماَلئَِكةِ  قُْلنَا َوإِذْ   )50(راجع تفسير القرطبي لسورة الكھف: قالوا...ولما سألتھم عن الدليل 

يَّتَهُ  أَفَتَتَِّخُذونَهُ  َربِّهِ  أَْمرِ  َعنْ  فَفََسقَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكانَ  إِْبلِيسَ  إاِلَّ  فََسَجُدوا  بِْئسَ  َعُدوٌّ  لَُكمْ  َوھُمْ  ُدونِي ِمنْ  ْولِيَاءَ أَ  َوُذرِّ
  .بََداًل  لِلظَّالِِمينَ 

  
  الرد على الشبھة

  
قط ،وليس   لم يرد عن النبيِّ ...إن الذي جاء في القرطبي وغيره أن الشيطان يبيض ،أو ينكح نفسه :أوالً 

كما  العلماءِ  بعضُ نكرھا أوقد ...ال دليل عليھا السلفِ  ا ،وما ھي إال أقوال ذكرھا أحدُ أبدً  هللاِ  ا من كتابِ ظاھرً 
  -إن شاء هللا-سيتقدم معنا 

  : ما نصه)   240/ 10ج(جاء في تفسير القرطبي 
 أشهده، مل عرس ذلك إن: فقلت ؟ زوجة إلبليس هل فقال رجل سألين: الشعيب فقال صلبه، من ذرية إلبليس هل واختلف

  .نعم فقلت زوجة من إال ذرية تكون ال أنه فعلمت"  أولياء وذريته أفتتخذونه"  قوله ذكرت مث
  .ذريته أصل فهذا بيضات، مخس فباض نفسه فرج يف فرجه أدخل إبليس إن: جماهد وقال
 بيضات، عشر يوم كل له فيخرج ذا، هذا ينكح فهو فرجا، اليسرى وىف ذكرا اليمىن فخذه يف له خلق تعاىل اهللا إن: وقيل
 فتنة، آدم بىن يف أعظمهم منزلة أبيهم عند وأعظمهم يطري، وهو خيرج فهو وشيطانة، طاناشي سبعون بيضة كل من خيرج
  ذرية، وال أوالد له ليس: قوم وقال
  .الشياطني من أعوانه وذريته
م وذرية، أتباعا إلبليس أن أخرب تعاىل اهللا أن واجلملة: نصر أبو القشريى قال  وال أعداؤهم، وهم آدم بىن إىل يوسوسون وأ
  .صحيح نقل على فيه األمر فيتوقف إبليس، عن الذرية وحدوث منهم التوالد كيفية يف كيفية عندنا يثبت
 خرج أنه الربقاين بكر أىب اإلمام عن الصحيحني بني اجلمع يف ياحلميد ذكره ما الصحيح من الباب هذا يف ثبت الذي: قلت
 اهللا رسول قال: قال سلمان عن عثمان أىب عن عاصم رواية نم احلافظ سعيد بن الغىن عبد حممد أىب عن مسندا كتابه يف
 " :وفرخ الشيطان باض فبها منها خيرج من آخر وال السوق يدخل من أول تكن ال ."  
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   .اعلم واهللا صلبه، من ذرية للشيطان أن على يدل وهذا
  .الباطل على وحيملون باملنكر يأتون الذين الشياطني، من املوسوسني يقتضى اللفظ ظاهر"  وذريته"  وقول: عطية ابن قال
 سوق كل يف رايته يضع ،األسواق صاحب زلنبور: يعدهم وكان الشياطني، إبليس ذرية: قال جماهدا أن وغريه الطربي وذكر
  .يغلق من وآخر يفتح من أول حانوت على الراية تلك جيعل ،واألرض السماء بني
  .واحلرب بالويل والدعاء يوب،اجل وشق الوجوه بضرب يأمر املصائب، صاحب وثرب

  .الزين أبواب صاحب واألعور
  .أصال هلا جيدون فال الناس أفواه يف فيلقيها ا يأيت ،األخبار صاحب  ومسوط
 ومل أكل وإذا موضعه، حيسن مل وما يرفع مل ما املتاع من بصره اهللا اسم يذكر ومل يسلم فلم بيته الرجل دخل إذا الذي وداسم
  .معه أكل اهللا اسم يذكر
: فأقول أذكر مث وخاصمتهم، هذه ارفعوا: فقلت مطهرة فرأيت أسلم، ومل اهللا أذكر فلم البيت دخلت رمبا وإين: األعمش قال
  .لألنبياء يوسوس الذي وهو ،واألبيض: جماهد عن وغريه الثعليب زاد منه باهللا أعوذ داسم داسم
  . سليمان خامت اختلس الذي وهو وصخر
  .فيها يوسوس الطهارة احبص وهو والوهلان
  .فيها يوسوس الصالة صاحب وهو واالقيس
  .يكىن وبه املزامري صاحب وهو ومرة

  .ويتيههم الناس يضل بالصحارى يكون واهلفاف
  .الغيالن ومنهم
 ولقوس الشراب، صاحب هو اهلفاف أن جماهد عن اللؤلئيات كتاب يف يالنسف الفضل بن مكحول مطيع أبو وحكى
  .السلطان أبواب صاحب واالعور ،التحريش صاحب
 سنة، عشرين منذ السر يف عمله كان بعمل فيخرب آدم ابن يتقاضى املتقاضى، له يقال شيطانا إلبليس إن: الداراين وقال قال

  .العالنية يف به فيحدث
 عن تبعد تحكايا وجلب املعىن هذا يف النقاش طول وقد صحيح، سند به يأت مل مما جانسه وما وهذا: عطية ابن قال

  .خنزب يسمى شيطانا للصالة أن من مسلم كتاب يف ما إال صحيح هذا يف يب مير ومل الصحة،
  .الوهلان يسمى شيطانا للوضوء أن الرتمذي وذكر
 الصحيح احلديث ذكرنا وقد به، فمقطوع وجنودا وأعوانا أتباعا له أن وأما فصحيح، االسم يف التعيني من ذكر ما أما: قلت
  أھـ.وغريه جماهد قال كما صلبه، من والداأ له أن يف
  

  ...إذن من خالل ما سبق يتضح ما ذكرته ،وھذا يدل على كذبھم وتدليسھم 
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  :ثم إن المالحظ من التفسير ما يلي
 ، سلمان عنف ،بل الحديث الثابت يتكلم عن أمر آخرا يقول بقولھم أبدً  واحًدا احديثً  لم يرد عن النبي  -1
َها َخيُْرجُ  َمنْ  آِخرَ  َوالَ  ، السُّوقَ  َيْدُخلُ  َمنْ  َأوَّلَ  َتُكنْ  الَ  ":  هللاِ ا رسولُ  قال:  قال   ." َوفـَرَّخَ  الشَّْيطَانُ  بَاضَ  ِفيَها.  ِمنـْ

  وفرخ الشيطان باض ): 187ص / 1ج(جاء في كتاب غريب ما في الصحيحن 
  أھـ.والبيع الشراء يف والنهي األمر الفةخم من فيه يوقعهم وما منهم واملنافسة بينهم الشر من نشره ملا استعارة

 ....فرجا اليسرى وىف ذكرا اليمىن فخذه يف له خلق تعاىل اهللا إن: وقيل ....:قيل ،وقال قوم : صيغ التمريض مثل-2
  ...ذرية وال أوالد له ليس: قوم وقال

 ظاهر"  وذريته"  وقول: عطية ابن قال :عطية ابن ،مثل ما قالهإن ھذه االقول كانت عرضة لنكارة بعض العلماء-3
  ...الباطل على وحيملون باملنكر يأتون الذين الشياطني، من املوسوسني يقتضى اللفظ
 مير ومل الصحة، عن تبعد حكايات وجلب املعىن هذا يف النقاش طول وقد صحيح، سند به يأت مل مما جانسه وما وهذا :وقال
  .خنزب يسمى شيطانا صالةلل أن من مسلم كتاب يف ما إال صحيح هذا يف يب
  

  :إن ھناك  أسئلة تطرح نفسھا أسئلة تطرح نفسھا ھي: ثانيًا
  ھل جاءت شبھتھم من كالم هللا ظاھرة؟-1
 ھل جاءت شبھتھم من كالم رسول هللا؟-2
 جاء في تفسير القرطبي وغيره؟  ھل أجمع أھل العلم على ما-3

رحمه -البيان إليضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي  ودليل ما سبق ما جاء في كتاب أضواءھذا ھو،: الجواب
: قال: بيضات مخس فباض نفسه فرج يف فرجه أدخل أنه منه النسل وجود كيفية إن: جماهد قال ):197ص/ 19ج(-هللا
 ذا هذا ينكح فهو فرجاً، اليسرى ويف ذكرًا، اليمىن فخذه يف له خلق تعاىل اهللا إن: العلم أهل بعض وقال. ذريته أصل فهذا
 معول ال وحنوها األقوال هذه أن خيفى وال. وشيطانة شيطاناً  سبعون بيضة كل من خيرج بيضات، عشر يوم كل له فيخرج
 فلم الذرية تلك والدة كيفية أما. ذرية له أن على الكرمية اآلية دلت فقد. سنة أو كتاب من بدليل اعتضادها لعدم عليها
 من الباب هذا يف ثبت الذي: قلت: اآلية هذه تفسري يف القرطيب وقال. رأيبال يعرف ال ومثله صحيح، نقل فيه يثبت

 عبد حممد أيب عن مسنداً  كتابه يف خرج أنه: الربقاين بكر أيب اإلمام عن الصحيحني بني اجلمع يف احلمريي ذكره ما الصحيح
 يدخل من أول تكن ال: " هللا رسول قال: قال سلمان عن عثمان، أيب عن عاصم، رواية من احلافظ، سعيد بن الغين
  أھـ.صلبه من ذرية للشيطان أن على يدل وهذا" وفرخ الشيطان باض فيها منها، خيرج من آخر وال السوق

 البخاري برقم الذي جاء في صحيحِ   رد بقول النبيِّ يُ  ...ينكح نفسه عضھم أن الشيطانَ بقول  إن: قلتُ 
  .َواْخلََباِئثِ  اْخلُُبثِ  ِمنْ  ِبكَ  َأُعوذُ  ِإينِّ  اللَُّهمَّ  :قَالَ  اْخلََالءَ  َدَخلَ  ِإَذا  النَِّيبُّ  َكانَ  :عن أنٍس قال  139

وھذا يدل على أن  ....من ذكور الشياطين ،وإناثھما:لفظتين ھما الخبث والخبائث ؛أي  :نالحظ من الحديث
 اْسُجُدوا لِْلَماَلئَِكةِ  قُْلنَا ذْ َوإِ  : ويبقى ھذا ھو التفسير الصحيح لقوله  ...للشيطان زوجة ، ويتناسل منھا
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يَّتَهُ  أَفَتَتَِّخُذونَهُ  َربِّهِ  أَْمرِ  َعنْ  فَفََسقَ  اْلِجنِّ  ِمنَ  َكانَ  إِْبلِيسَ  إاِلَّ  فََسَجُدوا آِلَدمَ   َعُدوٌّ  لَُكمْ  َوھُمْ  ُدونِي ِمنْ  أَْولِيَاءَ  َوُذرِّ
  .)الكھف(  )50(بََداًل  لِلظَّالِِمينَ  بِْئسَ 
  .- بفضل هللا –ا سبق بيانه أكون قد نسفت الشبھة من جذورھا نسفً على ما ف
  
  

  ".الشيطان له ضراط:"نبي اإلسالم يقول                                    
  

 صحيح البخاري برقم وتعلقوا بما جاء في...األذان ا عند سماعِ ريحً  خرج الشيطانُ ھل يُ : قالوا ساخرين
َرَة  َأِيب  َعنْ  139  ُقِضيَ  فَِإَذا النَِّداءَ  َيْسَمعَ  َال  َحىتَّ  ُضَراطٌ  َلهُ  الشَّْيطَانُ  َأْدبـَرَ  ِللصََّالةِ  نُوِديَ  ِإَذا :"قَالَ   اللَّهِ  َرُسولَ  َأنَّ ُهَريـْ
 َكَذا اذُْكرْ  َكَذا اذُْكرْ  :يـَُقولُ  َونـَْفِسهِ  اْلَمْرءِ  بـَْنيَ  رَ َخيْطِ  َحىتَّ  َأقْـَبلَ  التَّْثوِيبُ  ُقِضيَ  ِإَذا َحىتَّ  َأْدبـَرَ  بِالصََّالةِ  ثـُوِّبَ  ِإَذا َحىتَّ  َأقْـَبلَ  النَِّداءُ 
  ".َصلَّى َكمْ  َيْدِري ِإنْ  الرَُّجلُ  َيَظلَّ  َحىتَّ  َيْذُكرُ  َيُكنْ  ملَْ  ِلَما
  
  

  الرد على الشبھة
  

ي ھذا ف ادورً   ،وليس للنبيِّ   هللا راط محض اعتراض على قدرةِ إن اعتراضه على الشيطان له ضُ :أوالً 
  .... همن ربِّ  إال تبلغ ما سمع األمر 

  ما المانع من عدم قبول ذلك؟: ويبقى السؤال
، وليس ذلك أن الشيطان يأكل ،ويشرب ،ويبول لمناوقد عَ  على كل شيء قدير ، الجواب ال مانع ؛ألن هللا

  ...كله مثل البشر
 أَنـََّها َوَحيَْتِملُ  ، الرِّيح ُخُروج ِمْنهُ  َيِصحّ  ُمتَـَغذٍّ  ِجْسمٌ  ِألَنَّهُ  ظَاِهره َعَلى َمحُْلهُ  ُميِْكنُ :  ِعَياض قَالَ  :في الفتحِ  حجرٍ  قال ابنُ  

ُرهُ  اْألَْصَمِعيُّ  َفسََّرهُ  فـََقدْ  اْألَوَّل َمْضُموم ِمبُْهَمَالتٍ "  ُحَصاصٌ  َلهُ "  ِلُمْسِلمٍ  ِرَوايَة َويـَُقوِّيهِ  ، نَِفارِهِ  ِشدَّة َعنْ  ِعَبارَة  اْلَعْدوِ  ِشدَّةِ بِ  َوَغيـْ
 ُضَراطًا َمسَّاهُ  مثَُّ  ، َغْريه َمسَاع َعنْ  َوَميَْنعهُ  السَّْمع َميَْأل  الَِّذي بِالصَّْوتِ  اْألََذان َمسَاع َعنْ  نـَْفسه الشَّْيطَان ُشْغلَ  َشبَّهَ :  الطِّيِيبُّ  قَالَ . 

  . َلهُ  تـَْقِبيًحا
  ) : تـَْنِبيهٌ ( 

 َوُهوَ  الشَّْيطَان ِجْنس اْلُمَراد َأنَّ  َوَحيَْتِملُ  ، َسَيْأِيت  َكَما الشُّرَّاحِ  ِمنْ  َكِثري َكَالم َيُدلُّ  َوَعَلْيهِ  ، ِإْبِليس ْيطَانِ بِالشَّ  اْلُمَراد َأنَّ  الظَّاِهر
  . َخاصَّةً  اجلِْنّ  َشْيطَانُ  ُهَنا اْلُمَراد َلِكنَّ  ، َواْإلِْنسِ  اجلِْنّ  ِمنْ  ُمَتَمرِّد ُكلّ 
  ) التَّْأِذين َيْسَمعَ  َال  َحىتَّ : (  قـَْوله
 َكَما ِاْسِتْخَفافًا َذِلكَ  َيْصَنع َأوْ  ، اْلُمَؤذِّن َمسَاع َعنْ  ُخيْرُِجهُ  الَِّذي الصَّْوت ِبَسَماعِ  لَِيْشَتِغلَ  ِإمَّا َذِلكَ  ِإْخَراجَ  يـَتَـَعمَّد أَنَّهُ  ظَاِهره
 ، ِبَسَبِبَها الصَّْوت َذِلكَ  َلهُ  ُحيِْدثُ  َخْوفٍ  ِشدَّةُ  اْألََذان َمسَاع ِعْندَ  َلهُ  َحيُْصلُ  َبلْ  ِلكَ ذَ  يـَتَـَعمَّدَ  َال  َأنْ  َوَحيَْتِملُ  ، السَُّفَهاءُ  يـَْفَعلهُ 

 ِألَنَّ  بِاْألََذانِ  صَّْوتال رَْفعِ  ِاْسِتْحَباب َعَلى ِبهِ  َواْسُتِدلَّ  ، بِاْحلََدثِ  الطََّهارَة ِمنْ  الصََّالة يـَُناِسب َما لِيُـَقاِبل َذِلكَ  يـَتَـَعمَّدَ  َأنْ  َوَحيَْتِملُ 
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ُعدُ  أَنَّهُ  ِيف  ظَاِهر"  َيْسَمعَ  َال  َحىتَّ "  قـَْوَلهُ   ِمنْ  ِلُمْسِلمٍ  ِرَوايَةٍ  ِيف  اْلَغايَة بـََيانُ  َوَقعَ  َوَقدْ  ، ِللصَّْوتِ  َمسَاُعهُ  ِفيَها يـَْنَتِفي َغايَةٍ  ِإَىل  يـَبـْ
  أھـ......" ْوَحاءالرَّ  َمَكانَ  َيُكون َحىتَّ "  فـََقالَ  َجاِبر َحِديث

  
من المفترض أنھم يدينون بدين بخالف فرين  منصّ الإنني أعجب من تلك الشبھة أن تخرج من  :اثانيً 

  :ھيوالذي دفعني للتعجب أوضحه على شكل أسئلة  ....غيرھم
  ھل في الكتاب المقدس ما ينفي أن الشيطان له ضراط  ؟: السؤال األول

  !ال يوجد :  الجواب
له  -بحسب إيمانھم  يسوع –السماوات واألرض  أن للشيطان ضراط ،وال يتعجبون أن  ربَّ  إنھم يتعجبون

ن أوزكس رثوال ننسى أن معتقد اال...ضراط ،وذلك لنه يأكل ،ويشرب ،ويقضي حاجة ،ويخرج ريحا
  :أدلة ما سبق ذكره جاءت في اآلتي...  ةواحد ةلحظ تلم يفارق الناسو تالالھو

 24إنجيل لوقا إصحاح  وذلك في...أكل سمًكا ؛المتيقن أنه بعد األكل إخراج ريحلما جاع الرب يسوع -1
فََجِزُعوا َوَخافُوا، 37» !َسالٌَم لَُكمْ «:َوفِيَما ھُْم يَتََكلَُّموَن بِھَذا َوقََف يَُسوُع نَْفُسهُ فِي َوْسِطِھْم، َوقَاَل لَھُمْ 36عدد

اُْنظُُروا يََديَّ 39َما بَالُُكْم ُمْضطَِربِيَن، َولَِماَذا تَْخطُُر أَْفَكاٌر فِي قُلُوبُِكْم؟ «:لَھُمْ  فَقَالَ 38. َوظَنُّوا أَنَّھُْم نَظَُروا ُروًحا
وَح لَْيَس لَهُ لَْحٌم َوِعظَاٌم َكَما تََرْوَن لِي! إِنِّي أَنَا ھُوَ : َوِرْجلَيَّ  ونِي َواْنظُُروا، فَإِنَّ الرُّ َوِحيَن قَاَل ھَذا 40. »ُجسُّ

بُوَن، قَاَل لَھُمْ 41. ْم يََدْيِه َوِرْجلَْيهِ أََراھُ  قِين ِمَن اْلفََرِح، َوُمتََعجِّ » أَِعْنَدُكْم ھھُنَا طََعاٌم؟«:َوبَْينََما ھُْم َغْيُر ُمَصدِّ
، َوَشْيئًا ِمْن َشْھِد َعَسل42 اَمھُمْ 43. فَنَاَولُوهُ ُجْزًءا ِمْن َسَمٍك َمْشِويٍّ   .فَأََخَذ َوأََكَل قُدَّ
رً ل -2 ا ،وجاع أخي ين يوم ل ھل اخرج ريًحوا ،ما صام يسوع أربع ك...اأك ِل متى إصحاح  في وذل  4إنجي

   .فَبَْعَد َما َصاَم أَْربَِعيَن نَھَاًرا َوأَْربَِعيَن لَْيلَةً، َجاَع أَِخيًرا2عدد
  : ويبقى سؤالين

  ؟.. لماذا التعجب وربھم له ضراط:السؤال األول 
،أم إنھا صفات إنسان )..اله يخرج ريحً إ(العالمين  تنسب لربِّ  ةت جيدھل ھذه صفا: السؤال الثاني

   !ال تعليق؟ ...ضعيف
    

  ! الشيطان يبول: نبيٌّ يقول                         
  

  ! ؟....يا مسلمكيف ذلك  ،ن الشيطان يبول إ :ولكملقد قال رسُ  قائلين سألوا ساخرين
   :بما جاء في الصحيحينتعلقوا 

ثـََنا 1076برقم ) ُأُذنِهِ  ِيف  الشَّْيطَانُ  بَالَ  ُيَصلِّ  َوملَْ  نَامَ  ِإَذا( بَاب)  اْجلُُمَعةِ  ( ِكَتاب البخاريصحيح  -1  :قَالَ  ُمَسدَّدٌ  َحدَّ
ثـََنا ثـََنا :قَالَ  اْألَْحَوصِ  أَبُو َحدَّ  َحىتَّ  نَاِئًما زَالَ  َما :َفِقيلَ  رَُجلٌ   ِيبِّ النَّ  ِعْندَ  ذُِكرَ  :َقالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َواِئلٍ  َأِيب  َعنْ  َمْنُصورٌ  َحدَّ
  ".ُأُذنِهِ  ِيف  الشَّْيطَانُ  بَالَ :"  فـََقالَ  الصََّالةِ  ِإَىل  قَامَ  َما َأْصَبحَ 

ثـََنا 1293برقم ) َأَصْبحَ  َحىتَّ  َأَمجْعَ  اللَّْيلَ  نَامَ  ِفيَمنْ  ُرِويَ  َما ( بَاب) َوَقْصرَِها اْلُمَساِفرِينَ  َصَالةِ ( ِكَتاب صحيح مسلم -2  َحدَّ
ثـََنا ُعْثَمانُ  كقَالَ  َوِإْسَحقُ  َشْيَبةَ  َأِيب  ْبنُ  ُعْثَمانُ    اللَّهِ  َرُسولِ  ِعْندَ  ذُِكرَ : قَالَ  اللَّهِ  َعْبدِ  َعنْ  َواِئلٍ  َأِيب  َعنْ  َمْنُصورٍ  َعنْ  َجرِيرٌ  َحدَّ
َلةً  نَامَ  رَُجلٌ    ."ُأُذنِهِ  ِيف  قَالَ  َأوْ  ُأُذنـَْيهِ  ِيف  الشَّْيطَانُ  لَ بَا رَُجلٌ  َذاكَ :"  قَالَ  َأْصَبحَ  َحىتَّ  لَيـْ
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  الرد على الشبھة •

  
في  العلماءِ  بعضُ أنقل ما ذكره  وعلى كلٍّ ....ھو أنا وليس ھم أن تكون ھذه شبھة  بُ جَ عَ الذي يتِ  إن  :  أوالً 

  : ھذا الحديثِ  شرحِ 
 ُأُذنه ِيف  اْلبَـْول َوَقعَ  َكَمنْ  النـَّْوم بِِثَقلِ  اْلِقَيام َعنْ  ِلْلَغاِفلِ  ْضُروبمَ  َمَثل ُهوَ :  ِقيلَ : في الفتح -رحمه هللاُ  - رحجٍ  بنُ اقال  -1

   ـأھ. بِاْلبَـْولِ  اْلَفَساد َعنْ  ُتَكينِّ  َواْلَعَرب ، ِحّسه َوَأْفَسدَ  ُأُذنه فـَثـَقَّلَ 
 بِِإْنَسانٍ  ِاْسَتَخفَّ  ِلَمنْ  ،يـَُقال َعَلْيهِ  َواْستَـْعَلى تَـَقَرهُ َواحْ  ِبهِ  ِاْسَتَخفَّ  َمْعَناهُ :  ِقيلَ  : هفي شرحِ   -رحمه هللاُ  -قال النوويُّ  -2

  أھـ .ِمْنهُ  َوَسِخرَ  ، َعَلْيهِ  َظَهرَ  َمْعَناهُ :  اْحلَْرِيبّ  ،َوقَالَ  َلهُ  ِإْذَالًال  بِاْألََسدِ  َذِلكَ  تـَْفَعل َدابَّة ِيف  َذِلكَ  َوَأْصل ُأُذنه ِيف  بَالَ : َوَخَدَعهُ 
 ،على سبيل المجاز فاألمرُ ، ا وال إشكالية فيه أبدً  ، يعرفه العربُ  امما سبق أن ھذا كالمً  ضحإن الوا:  ◌ُ قلت

  .... مكما عھدناھعلميِّ   وبحثٍ ،  فقط دون تفكرٍ  ةيطرحون الشبھ المعترضونوأما 
 

  أن يبول الشيطان على الحقيقة ؟ من ما المانع  ھو هنفسَ  يطرحُ  الً سؤاھناك  إن :  اثانيً 
بأن الشيطان ال يبول ؟  يقولعلى وجه األرض  من عند هللاِ  ھل ھناك كتابٌ   :ى ھوأخر بطريقةٍ  لُ والسؤا
ا إذا علمنا أن الشيطان ال ينبغي أن تكون محل شبھة خصوصً  ، وبالتاليھذه مسألة غيبية  اإذً  ؛ال :الجواب

  ! ؟ما المانع من أن يبول على الحقيقة ف.... ويتناسل  ،وينكح، ويشرب ، يأكل 
إن الذي يستيقظ بعد صالة : حتى ال يقول جاھلٌ ... والحيوان  ، اإلنسانِ  ه ليس كبولِ م به أن بولَ ولكن ما نسلّ 

  ! ؟ ...الفجر في الصباح ال يجد بول في أذنه لماذا
   . علمأوهللا  – رحمھا هللاُ  -  والنوويِّ  حجرٍ  ابنِ  :بقول في ھذه المسألةِ  ربيِّ ل أدينُ و
  

 ، يبول واألرضِ  تِ السماوا أن ربَّ من   تعجبونيوال  ،يبول  امن أن شيطانً  تعجبونيلمعترضين ا إن:   اثالثً 
  !ھم بحسب إيمانِ  ھذا اإلله المتجسد في يسوع ... ويتبرز 
  : أسخر منھم كما سخروا فأقول مثالً  لم ثم إنني
  !ى له ؟صلعبد ويُ يبول ؟ ھل يستحق اإلله الذي يبول أن يُ  اإلھً  اعبدوأن ي لھم كيف

  !؟ ....الناسِ  بعضُ  كما يقولُ   في راحةٍ  العقولِ  أصحابَ  أم أن 
  
  

  ..!مدة الحمل أربع سنوات:يقول  نبيٌّ                                    
  

: وھذا يخالف العلم الحديث الذي يقول...إن مدة الحمل من سنتين إلى أربع سنين :اإلسالم يقول  قالوا نبيُّ 
  ...ال تتجاور العشرة أشھر  إن مدة الحمل

ُ  :وذلك من خالل تفسير اآلية التي تقول  َوُكلُّ  َتْزَدادُ  َوَما اأْلَْرَحامُ  َتِغيضُ  َوَما أُْنَثى ُكلُّ  َتْحِملُ  َما َيْعَلمُ  هللاَّ
  -هللاإن شاء –ا تفسير القرطبي الذي سأقوم بعرضه لحقً  تحديدا في ).الرعد(  )8( ِبِمْقَدارٍ  ِعْنَدهُ  َشْيءٍ 
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  :لعدة أوجه... إن ھذه الشبھة أوھن من بيت العنكبوت لو كان يعلمون: أوالً 

ُ   :فاآلية تقول... أن ظاھر اآلية الكريم ليس فيھا أن مدة الحمل تزيد على عشرة أشھر: الوجه األول   هللاَّ
  ).الرعد(  )8( ِبِمْقَدارٍ  ِعْنَدهُ  َشْيءٍ  َوُكلُّ  َتْزَدادُ  َوَما مُ اأْلَْرَحا َتِغيضُ  َوَما أُْنَثى ُكلُّ  َتْحِملُ  َما َيْعَلمُ 

  :بل إن القرآن الكريم يخبر أن مدة الحمل والرضاعة تكون في سنتين لالتي
َضاَعةَ  يُتِمَّ  أَنْ  أََرادَ  لَِمنْ  َكاِملَْينِ  َحْولَْينِ  أَْواَلَدھُنَّ  يُْرِضْعنَ  َواْلَوالَِداتُ : قوله -1   )البقرة(  ) 233(الرَّ
ْينَا: قوله -2 ْنَسانَ  َوَوصَّ هُ  َحَملَْتهُ  بَِوالَِدْيهِ  اإْلِ  َولَِوالَِدْيكَ  لِي اْشُكرْ  أَنِ  َعاَمْينِ  فِي َوفَِصالُهُ  َوْھنٍ  َعلَى َوْھنًا أُمُّ

 )لقمان()14( اْلَمِصيرُ  إِلَيَّ 
ْينَا :قوله -3 ْنَسانَ  َوَوصَّ هُ  َحَملَْتهُ  اإِْحَسانً  بَِوالَِدْيهِ  اإْلِ  َشْھًرا ثاََلثُونَ  َوفَِصالُهُ  َوَحْملُهُ  ُكْرھًا َوَوَضَعْتهُ  ُكْرھًا أُمُّ

هُ  بَلَغَ  إَِذا َحتَّى  َوأَنْ  َوالَِديَّ  َوَعلَى َعلَيَّ  أَْنَعْمتَ  الَّتِي نِْعَمتَكَ  أَْشُكرَ  أَنْ  أَْوِزْعنِي َربِّ  قَالَ  َسنَةً  أَْربَِعينَ  َوبَلَغَ  أَُشدَّ
يَّتِي فِي لِي َوأَْصلِحْ  تَْرَضاهُ  َصالًِحا َملَ أَعْ    )االحقاف (   )15( اْلُمْسلِِمينَ  ِمنَ  َوإِنِّي إِلَْيكَ  تُْبتُ  إِنِّي ُذرِّ

إن مدة الحمل من سنتين إلى أربع سنين : ھذا ھو القرآن الكريم ينفي أدعاء المعترضين الذي قول:إذن 
  ...إن مدة الحمل ال تتجاور العشرة أشھر  :وھذا يخالف العلم الحديث الذي يقول..

الثابت عكس  إن بل....ا أن مدة الحمل من سنتين إلى أربع سنين لم يذكر أبدً   إن النبيَّ :الوجه الثاني
  :ذلك كما جاء في آالتي

َها اللَّهُ  َرِضيَ - َسَلَمةَ  ُأمِّ  َعنْ   1072 برقم سنن الترمذي -1  ِإالَّ  الرَِّضاَعةِ  ِمنْ  ُحيَرِّمُ  َال :"   لَّهِ ال َرُسولُ  قَالَ  :قَاَلتْ  – َعنـْ
  . َصِحيحٌ  َحَسنٌ  َحِديثٌ  َهَذا :ِعيَسى أَبُو قَالَ  ". اْلِفطَامِ  قـَْبلَ  وََكانَ  الثَّْديِ  ِيف  اْألَْمَعاءَ  فـََتقَ  َما
ُهَما اللَّهُ  َرِضيَ  - َعبَّاسٍ  اْبنِ  َعنِ   4412 يسنن الدار قطن -2  يف َكانَ  َما ِإالَّ  َرَضاعَ  الَ  « : اللَّهِ  ولُ َرسُ  قَالَ : قال – َعنـْ

   .»اْحلَْوَلْنيِ 
في تفسير القرطبي ،وأما ما جاء  د المذكورةا عن ھذه المدلم يذكر شيئً   إن النبيَّ :  الوجه الثالث
  ...، وما ھي إال اجتھادات لم يجمع علماُء المسلمين عليھا وغيره لآلية

  :جاء في تفسير القرطبي ما يلي
 مالك، أصحاب بعض عن املذهب يف روي قد ولذلك الشريعة، أشهر كسائر باألهلة هي األشهر الستة وهذه - الرابعة 

ا، األشهر نقص لعلة يلحق الولد فإن أيام ثالثة الستة األشهر عن نقص إن أنه حارث ابن كتاب يف وأظنه  ابن حكاه وزياد
  .عطية

 من أكثر احلمل يكون: قالت عائشة عن سعد بنت مجيلة عن جريج ابن فروى ل،احلم أكثر يف العلماء واختلف - اخلامسة
  .الدارقطين ذكره املغزل، ظل يتحول ما قدر سنتني
  .سنني ثالث أكثره إن: - سعد بن الليث وعن سعد، بن عبيد أخت - سعد بنت مجيلة وقالت
 على زاد ولو له، حد ال عنه وروي سنني، مخس نهع واملشهور روايتيه، إحدى يف مالك عن وروي سنني، أربع الشافعي وعن
  .عنه الثالثة الرواية وهي األعوام، العشرة
  .وسبع ست الزهري وعن
  .سنني أربع منها الغاية مدة: والشافعي سبع، إىل جيعله من الصحابة ومن: عمر أبو قال
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  .غري ال سنتان: يقولون والكوفيون
  .أكثر ال سنة: يقول احلكم عبد بن وحممد

  .منها أكثر محل عنده يكون ال أشهر، تسعة: يقول داودو 
  .التوفيق وباهللا النساء أمر من عرف ما إىل والرد االجتهاد، إال هلا أصل ال مسألة وهذه: عمر أبو قال
ا عائشة عن حدثت إين :أنس ابن ملالك قلت: قال مسلم بن الوليد عن الدارقطين روى  محلها يف املرأة تزيد ال: قالت أ
 أربع يف وتضع حتمل عجالن، بن حممد امرأة جارتنا هذه!  ؟ هذا يقول من!  اهللا سبحان: فقال املغزل، ظل قدر سنتني لىع

  .سنني أربع بطن كل حتمل سنة، عشرة اثنيت يف أبطن ثالثة محلت صدق، رجل وزوجها صدق، امرأة سنني،
 تسمى وكانت سنني، أربع يف وتضع حتمل عجالن ابن مدحم امرأة كانت عندنا مشهور: قال جماهد ابن املبارك عن وذكره
  .الفيل حاملة
 قد سنني أربع منذ حبلى المرأة ادع!  حيىي أبا يا: فقال رجل جاءه إذ جالس ايومً  دينار بن مالك بينما: قال اأيضً  وروى

: قال مث دعا، مث قرأ، مث!  ءأنبيا أنا إال القوم هؤالء يرى ما: قال مث املصحف وأطبق مالك فغضب شديد، كرب يف أصبحت
 ما متحو فإنك غالما،]  ا[  فأبدهلا جارية بطنها يف كان وإن الساعة، عنها فأخرجه ريح بطنها يف كان إن املرأة هذه اللهم
  أدرك: فقال الرجل إىل الرسول وجاء أيديهم، الناس ورفع يده، مالك ورفع الكتاب، وعندك أم وتثبت، تشاء

 سنني، أربع ابن ، قطط جعد غالم رقبته على املسجد باب من الرجل طلع حىت يده مالك حط فما جل،الر  فذهب امرأتك،
  .سراره قطعت ما أسنانه، استوت قد
 فشاور حبلى، وهي فجئت سنتني امرأيت عن غبت إين!  املؤمنني أمري يا: فقال اخلطاب بن عمرَ  إىل جاء رجال أن اأيضً  وروي 

 سبيل، بطنها يف ما على لك فليس سبيل عليها لك كان إن!  املؤمنني أمري يا: جبل بن معاذ لفقا رمجها، يف الناس عمر
: عمر فقال ،! الكعبة ورب ابين: فقال الشبه الرجل فعرف ثنيتاه، خرجت قد اغالمً  فوضعت فرتكها، تضع، حىت فاتركها
  .عمر هللك معاذ لوال معاذ، مثل يلدن أن النساء عجزت
  .سين خرجت وقد فولدتين سنتني، بطنها يف يب محلت وقد أمي عتينوض: الضحاك وقال
  .سنني ثالث: وقيل سنتني، أمه بطن يف به محل أنه مالك عن ويذكر
 وأخرج بطنها فشق ا،شديدً  اضطرابا يضطرب وهو به فماتت سنني، ثالث أمه بطن يف مكث عجالن بن حممد إن: ويقال
  .أسنانه نبتت وقد
  .سنني أربع أمه بطن يف بقي ألنه هرما حيان بن هرم مسي إمنا :سلمة بن محادُ  وقال
  .ضحاكا فسمي سنه طلعت وقد لسنتني، ولد الضحاك أن الغزنوي وذكر
  أھـ.كش: فقال طري به فمر منكبيه، إىل شعره غالما سنني ألربع لنا جارة ولدت: العوام بن عباد

  
  :)17 -14ص / 1ج (لمراة الحامل كتاب أحكام ا من باطل ويُرد عليه  إن ما سبق : قلتُ 
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  :عدة أقوال على حًيا يولد أن إىل احلمل معها يستمر أن ميكن اليت احلمل، مدة أكثر يف الفقهاء آراء تفاوتت
  .مالك عن ورواية مذهبهم ظاهر يف واحلنابلة الشافعي قول وهو. سنني أربع إىل يستمر قد إنه: األول القول
  ).95( الشافعية من واملزين احلنفية، مذهب وهو. سنتان احلمل أقصى إن: الثاني القول
  ).96( والظاهرية حزم ابن رأي وهذا. أشهر تسعة احلمل مدة أقصى إن: الثالث القول
  :األدلة
  :يلي مبا سنني أربع احلمل أكثر بأن القائلون استدل

 وجد وقد والنفاس كاحليض الوجود، لعرفبا مقداره كان. لغة وال بشرع يتقدر مل إذا حد تقدير إىل احتاج ما كل أن - 1
  ).97( سنني ألربع وضع محل مرارًا
 حاملة تسمى فكانت سنني، أربع يف وتضع حتمل، عجالن بن حممد امرأة كانت عندنا، مشهور قال جماهد بن املبارك وروي
  .الفيل
  :يلي مبا فاستدلوا واملزين األحناف وأما
 فيه للعقل ليس إذ توقيًفا إال يعرف ال وذلك". مغزل بفركة ولو سنتني، من أكثر هأم رحم يف الولد يبقى ال: " عائشة قول
ا جمال،   ". النيب عن روته فكأ
  :حزم ابن دليل
 َوِفَصالُهُ  َوَمحُْلهُ ? : تعاىل اهللا لقول أشهر، ستة من أقل وال أشهر، تسعة من أكثر محل يكون أن جيوز وال: "حزم ابن يقول

 الرََّضاَعةَ  يُِتمَّ  َأنْ  َأرَادَ  ِلَمنْ  َكاِمَلْنيِ  َحْوَلْنيِ  َأْوالَدُهنَّ  يـُْرِضْعنَ  َواْلَواِلَداتُ ? : تعاىل وقال] 15اآلية من: االحقاف[ ?َشْهراً  َثالثُونَ 
 كالم ورد واحملال الباطل قال فقد شهًرأن ثالثني من أكثر يف يكون وفصاالً  محالً  أن ادعى فمن] 233اآلية من: البقرة[? 
  .جهارًا وجل عز اهللا

  :المناقشة
 هي، من يدري ال جمهولة سعد، بنت مجيلة عائشة، عن إسناده يف بأن حزم ابن عنه فأجاب عائشة، بقول احلنفية استدالل أما

  .القول هذا فبطل
  :الطب رأي
 بطن يف اجلنني اتمل وغال. كامل شهر إىل احلساب ضبط من الرغم على يتأخر قد احلمل أن البار علي حممد الدكتور يؤكد
  .احلساب يف خطأ نتيجة ذلك عن زاد ما الطب ويعترب.. أمه
 ألن ذلك؛ على يزيد وال شهور، عشرة إىل يصل قد احلمل أن. والتوليد النسائية اختصاصي. ترعاين أمحد الدكتور يؤكد كما

 إىل املشيمة من املارين والغذاء األوكسجني كمية وتقل التاسع، الشهر بعد بالشيخوخة تصاب اجلنني تغذي اليت املشيمة
  .اجلنني فيموت اجلنني
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 يستمر مدة أقصى يف أشهر عشرة احلمل أن حقيقة - والتوليد النسائية اختصاصي -   كحالة الدين حمي الدكتور يؤكد كما
 إىل اجلنني لوصول أشهر، التسعة عن أسبوعني احلمل جتاوز بعد االصطناعية بالطرق احلامل املرأة يوّلدون األطباء إن بل إليها،
  .اخلطر مرحلة
 احلالة اضطراب ذلك من صحي، أو فسيولوجي هو ما منها عديدة، ألسباب الشهرية الدورة عنها تنقطع قد املرأة أن كما

  ).105( وحنوه القلق بأعصاب املصابات بعض عند النفسية
 فتعاين كاذب، محل أنه الطيب بالكشف يتبني لكنو  احلمل، أعراض جبميع حتس املرأة فإن الكاذب، احلمل أيًضا ذلك ومن
 داخل األمعاء حركة إال ليست احلقيقة يف وهي بطنها، يف جنني حركة هناك وكأن املرأة، حتس كما احليض، انقطاع من املرأة
  .املبيض
 فتضع فعًال، ملحت أن حيدث قد. سنيًنا بطنها يف بقي أنه تتصور الذي الكاذب باحلمل الوامهات هؤالء إلحدى حيدث وقد

ا تتصور قبل، من حوهلا من وإيهامها ومهها نتيجة ولكنها محله، فرتة يف طفالً    .سنوات أربع أو ثالث ملدة محلته قد أ
  :الراجح
 بل دقيق، غري أن احملدثني األطباء كالم خالل من تبني قد والذي الواقع، مستندها أن ووضوح الفقهاء، آراء استعراض بعد
 يستمر أن ميكن مدة أقصى أن يتبني الكاذب، احلمل أو كالرضاع صحية، أو فسيولوجية عديدة أسباب عن ناتج وهم هو
  .السابقني فقهائنا من برأيه قال ومن حزم ابن كالم من قريب وهذا. أشهر عشرة هي احلمل إليها
 املمتد الطويل احلمل هذا حدوثي ةاستحال على الفقه كتب يف يدرسون من ينبه أن وينبغي: "البار علي حممد الدكتور قال
 قد املرأة أن واملشكلة وأساطريهم القصاص اخرتاع من أو احلاالت، أغلب يف اإلجناب يف الراغبة األم لوهم نتيجة وأنه سنيًنا،
 املتويف لزوجها الولد وينسبون للفراش، الولد بأن الفقهاء هلا فيحكم سنوات، بعدة منه طالقها بعد أو زوجها، وفاة بعد تلد
  ".سنوات عدة قبل طلقها الذي أو سنوات، بعد عنها
 أقصى فجعل العلمي، الرأي جبانب الفقهية اآلراء بعض إىل مستنًدا االحتياط يف القانون بالغ وقد: "األشقر عمر الدكتور قال
  ".سنة احلمل مدة
 عشرة احلمل مدة جتاوزت إذا املطّلق، أو ويفاملت للزوج النسب إثبات حالة يف اليمني احلامل املرأة حتلف أن الباحث ويرى
 ولذلك بدايته، من للحمل متابًعا يكن مل ما وقوعها يف الطب يشك واليت النادرة، احلاالت من ذلك ألن السنة؛ إىل أشهر
  أھـ.أعلم واهللا الزوجة، بيمني املطّلق أو للمتويف النسب إثبات يف االحتياط جيب

  
حيث .. أن بعض ھذه األخبار غير صحيحة ،وقد يحدث خطا في القرير : إذن من خالل ما سبق يتضح لنا

وقد يكون ھناك حمل كاذب ،وتحسب المرأة من مدة الحمل ... لم يكن في زمانھم أجھزة طبية ،وال محاليل 
  ....فيظھر الحساب سنتين أو أربع.. ..الكاذب 

مده ھي ستة أشھر ،والراجح أن أقصى مدة  ما أجمع عليه المسلمون أن اقل: وان المدة الحقيقية للحمل ھي
  ...ال مات الجنين في بطن أمهإ شھر،وأعشرة 
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الذين قالوا مدة الحمل أربع ...و مالك ،ھل أنت أعلم من الشافعي -أكرم حسن–أيھا الكاتب : إن قيل: اثانيً 

  ...سنين وخمس سنين
  ...القرآن ،السنة ،اإلجماع:ھا إن ما ذكرته ھو ما درسته من قواعد أصول الفقه المتفق علي:قلتُ 

ا ،ولكّن األرض علمً  الؤاأن أتطاول على من م –وحاشا   - ...وقد تبين لي من خاللھا أنھا أقوال باطلة
كما بين وابن تصح من ناحية اإلسناد  ھم على أخبار التفقد بنوا اجتھاد ناألمر دين ،وھؤالء العلماء معذورو

كما ھو ...بھا ال سند لھا فھي من صيغ التمريض قيل ،وريواغلحزم ،والشوكاني وغيرھما ،
   ...إن صحت الراويالذي يأخذ منه من ناحية الحساب كذلك ،ومالحظ

  ...فيعذرون لذلك...؛فلم يكن ھناك سونار أو تحاليل ا في زمانھمثم إن العلم الطبي لم يكن متطورً 
ا في ا في حين أن عالجه سھل جدً نه  كثيرً بمرض البواسير الذي عاني م -رحمه هللا - وقد مات الشافعي

  .وهللا الموفق ....بسيطة ال تستغرق ساعة واحده إجراء عملية جراحية،وذلك بھذازماننا 
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