رد السھام عن خير األنام
محمد –عليه الصالة والسالم-
في دفع شبھات المن ّ
صرين عن النب ﱢي األمين
تأليف /أكرم حسن مرسي
باحث في مقارنة األديان
راجعه وقدمه له:

الدكتور وديع أحمد
شماس مصري السابق.

www.kalemasawaa.com

تقديم الدكتور /وديع أحمد فتحي
)شماس مصري سابق(
رسول ﷲِ .
بسم ﷲ والحمد والصالة والسالم على
ِ
اإلسالم وكفى بھا نعمة،أحم ُد ﷲَ  عليھا في كلﱢ لحظ ٍة بقت من عمري ؛ الحم ُد ِ الذي ھداني
الحمد على نعم ِة
ِ
ضالل ،وذلك من ُذ ستة عشرا سن ٍة مضت تقريبًا.
اإلسالم والتوحي ِد ،بعد أربعين عا ًما عشتُھا في
ونور
لنعم ِة
ٍ
ِ
ِ
حان القبطي ِة والتسبح ِة )المستخدمة في صال ِة
كنت شما ًسا )مساعد قسيس( ،و أستا ًذا في
مدارس األح ِد  ،ومعل ًما لألل ِ
ِ
ضا في كنيس ِة العذراء مري َم بمحرم بك باإلسكندري ِة مصر .وتجد تفاصي َل سيرتي
القداس( وأستا ًذا للغ ِة القبطي ِة أي ً
الذاتي ِة على موقعي www. wadee3.s146.com
ھجوم المن ّ
صرين ضد اإلسالم ،وتحذير
العصر ھو أن يتكاتف المسلمون للر ِد على
موضوع في ھذا
إن أھم
ِ
ِ
ٍ
المدارس
اإلعالم المسموع ِة  ،والمرئي ِة ،والمقروء ِة ،وفي
المسلمين من سمو ِمھم التي يبثونھا في أجھز ِة
ِ
ِ
ت........
والجامعا ِ
العظيم ،بل
اإلسالم وعن سي ِد األنام ،وعن القرآ ِن
المجال كتب إخوةٌ أفاضل كتبًا يدفعون بھا شبھاتَھم عن
وفي ھذا
ِ
ِ
ِ
ضا ،وھذا جھد مشكور وفوائده عظيمة .....
وعن ربﱢنا  الذي تجرؤا عليه أي ً
ب المن ّ
صرين وعلى
ب يحتوي على
ولقد قرأت ھذه الكتب ،ووجدت أن ك ﱠل كتا ٍ
ت المتداول ِة حاليًا في كت ِ
بعض الشبھا ِ
ِ
الشبك ِة العنكبوتي ِة .......
ب السابق ِة من
أما ھذا الكتاب الذي بين أيدينا ،الذي كتبه األ ُخ الفاضل/أكرم حسن ،الدارس الواعد ،قد فاق ك ﱠل الكت ِ
علمي عظيم وسھل
إسالمي
ب
ت التي فندھا  -حفظه ﷲُ، -ومن حيث تنسيق الردود عليھا بأسلو ٍ
حيث عد ِد الشبھا ِ
ﱟ
ﱟ
ب
ب
؛اشتملت ردوده على
التاريخ اإلسالمي ،وكت ِ
ث النبوي ِة  ،وكت ِ
أصل كل شبھ ٍة ،والرد عليھا من القرآ ِن  ،واألحادي ِ
ِ
ِ
ب التي يؤمن بھا المن ّ
واضح ميسر. ...
وشرح
مقنع
ب
صرون أي ً
ضا ،حتى فندھا تفني ًدا بأسلو ٍ
الفقه ،والكت ِ
ٍ
ٍ
ٍ
خير
سلك الشي ُخ ھنا مسل ًكا علميًا إسالميًا ،فأفلح وأجاد ،وتوسع في
جمع الشبھا ِ
ت حتى الغريب منھا لير ﱠد السھا َم عن ِ
ِ
األنام محم ٍد 
ِ
ت المن ّ
صرين ،ولكلﱢ من يريد أن يتثبت من دينيه إذا تزعزع
ق مرج ًعا كبي ًرا وافيًا لكلﱢ من سمع شبھا ِ
وإني أجده بح ٍ
بسببھم ،ولكلﱢ من يحب أن يداف َع عن نبيﱢه ، فيفوز بسعاد ِة الدارين:الدنيا واآلخرة ،ونحن نسأ ُل ﷲَ  أن يثبت
ت ومجھو ِد كبي ًرا
نشر ھذا العلم النافع ؛الذي استغرق من كاتبِه سنوا ٍ
أخانا الشيخ /أكرم حسن ،وك ﱠل من يعمل على ِ
العمل على أحسن ما يكون وقد كان بفضله .
للخروج بھذا
ج ًدا ،وبحث شاق
ِ
ِ
ك أَ ْشھَ ُد أَ ْن َال إِلَهَ إِ ﱠال أَ ْن َ
ك.
ك َوأَتُوبُ إِلَ ْي َ
ت أَ ْستَ ْغفِ ُر َ
ك اللﱠھُ ﱠم َوبِ َح ْم ِد َ
ُس ْب َحانَ َ
الشماس السابق د /وديع أحمد فتحي
المنتدى dr-wadee3.com
الموقع www. wadee3.s146.com
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رد السھام عن خير األنام محمد  -عليه الصالة والسالم-
تأليف /أكرم حسن مرسي
من دعا ِة الجمعي ِة الشرعي ِة بالجيزة
بسم ﷲ الرحمن الرحيم
مقدمة المؤلف
ت أعمالنا ،من يھــده ﷲ
إن الحمد ِ نحمده ونستعينه ،ونستغفره ونعوذ با ِ من شرور أنفسنا ،و من سيئا ِ
فال مضل له ،ومن يضلل فال ھادي له ،وأشھد أن ال إله إال ﷲ وحده ال شريك له ،سبحانه على حل ِم ِه بعـد
عل ِم ِه ،سبحانه على َعفو ِه بعد قدرتِ ِه سبحانه ال يھز ُم ،وال يغــلبُ  ،وال يقــت ُل  ،وال يصلبُ  ،خلق عيسى من
ب  ،وأشھد أن محـم ًدا عب ُده ورسولُه نص عليه
غير أنثى ،وخلق آد َم من تــرا ٍ
غير ذكر ،وخلق حــوا َء من ِ
موسى وبشر به عيسى وھو دعوةُ إبراھي َم -صلى ﷲُ عليه وعليھم أجمعين -وبعد.
عالم ،وإذا أدبرت عرفھا كلﱡ
فإن الفتنةَ إذا أقبلت عرفھا كلﱡ
جاھل ،والشك أننا نعيشُ زمانًا اشتدت فيه
ٍ
ٍ
الشيطان على الكي ِد للمسلمين  ،فتارةً
ُ
،وأعوان
الشر
اإلسالم والمسلمين  ،فقد تكاتفت قوى
الحروبُ على
ِ
ِ
ِ
ت  ،وأُخرى
ت لصرفِھم عن دينِھم
بالجنس والمخدرا ِ
يخوضون ح ُروبًا ال ھوادةَ فيھا ،وتارةً ينفقون المليارا ِ
ِ
ب على اإلسالم؛ألن أصحابَھا
تل
تشكيك المسلمين في عقيدتِھم  ،وتع ﱡد األخيرةُ أخط َر الحرو ِ
ِ
بإثار ِة ال ُشبُھا ِ
؛فالمغريات كثيرةٌ
ُ
ُ
،والشبھات
الزائل
النفوس الضعيف ِة  ،وطالبي الدنيا ومتا ِعھا
يستھدفون البسطاء وذوي
ِ
ِ
شديدةٌ على من تُلقى إليھم ،فيتخبطون حيارى ،يريدون من يأخذ بأي ِديھم ،فال يجدون من يَشفي صدو َرھم
ُ
ُ
،وفتنت كما
ضوا
شك وريب ٍة  -وأصدقكم القول  -إني
تعرضت لما تعر ُ
،ويري ُح قلوبَھم ،ويزيل ما بھا من ٍ
ُ
ٌ
ي،وا ّدعى صداقتي لينال مأربه وما كان ذلك إال
،وزلزلت زلزالً شدي ًدا ،فقد ألم بي
فتِنُوا
طائف منھم ؛تقرب إل ﱠ
صرفي عن ديني وتشكيكي في عقيدتي التي َد َر ُ
جت عليھا ،وقد وجد ضالتَه ،وأصاب مني مأربَه  ،فقد كنت
عدم براعتِه في إلقا ِء الشبھ ِة -أن يجعلني
في ذلك الوق ِ
ت ضائ ًعا ،أتخبطُ في الشھوات  ...واستطاع ُ -رغم ِ
،وأبيت مفك ًرا فيما يقو ُل ،وال أج ُد إجابةً شافيةً ،فقد ُ
ُ
كنت خاويًا ؛عق ٌل ضا ٌل وقلبٌ فارغ ٌ
أسھ ُر الليالي الطوا َل
بواسع رحمتِه ،وعظيم فضلِه ،فقد قيض ﷲُ لي من يأخذ بيدي  ،وينتشلُني
 ،ثم أراد ﷲُ بي خيرًا ،وتغمدني
ِ
بمكنون
مما أنا فيه ؛شابٌ نجيبٌ ،له سمت العلماء وفطنة المفكرين  ،فطرحت عليه تلك األسئل ِة  ،وأخبرتُه
ِ
باإلقناع ِ◌والحج ِة ،وليلتَھا
،فأذھب ما في نفسي
ت
صدري ،وما كان يمو ُج في عقلي من
شكوك وضالال ٍ
ٍ
َ
ِ
ك  ،وقد ولد ُ
ُ
العين  ،فقد كنت قبل ذلك تتناز ُعني الوساوسُ والشكو ُ
ت على يديه
البال ،قري َر
نمت مستري َح
ِ
ِ
ُ
الدين
،وبعثت بعثًا آخ َر،وأوصاني ھذا األ ُخ الكري ُم -حفظه ﷲُ -بأن التمسُ العل َم ،وأتفقه في
مول ًدا جدي ًدا
ِ
ُ
ُ
أصحبت شغوفًا بالعل ِم ،أطلبُهُ أينما
بتدبر ،وشيئًا فشيئا
الكريم
القرآن
ت ،وقراء ِة
،وبدأت
بسماع المحاضرا ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
كان فليست العبرةُ بمن سبق ولكنّ العبرةَ بمن صدق ومع مرور األيام دخلت على " اإلنترنت " بقدر ﷲ
وحاورتُھم وحاوروني ،فاكتسبني ذلك خبرةً بطرقِھم ومسال ِكھم ،فانكشفت لي أالعيبُھم  ،وأظنُني اليو َم قاد ًرا
نحورھم  -بإذن ﷲ  ،-ولعل فيما ذكرتُه خي ًرا ير ﱡد األمةَ إلى ربﱢھا ،ويوقظھا
على مجاراتِھم ور ِد كي ِدھم إلى
ِ
ين َكفَر ْ
ون أَ ْم َوالَھُ ْم
من ُسبَاتِھا وما يرا ُد بھا  ،فينقلبُ السح ُر على
ُوا يُنفِقُ َ
الساحر ،وصدق ﷲُ إذ يقول  :إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
ِ
ين َكفَر ْ
ص ﱡد ْ
يل ّ
ﷲِ فَ َسيُنفِقُونَھَا ثُ ﱠم تَ ُك ُ
ُون
لِيَ ُ
ُوا إِلَى َجھَنﱠ َم يُحْ َشر َ
ُون َوالﱠ ِذ َ
ون َعلَ ْي ِھ ْم َح ْس َرةً ثُ ﱠم يُ ْغلَب َ
وا َعن َسبِ ِ
ُ
ُ
أكشف فيه أباطي َل
استخرت ﷲَ  على أن أكتب كتابًا
)األنفال . (36وقد صحت عزيمتي بعد أن
ت المن ّ
المن ّ
صرين حول ھذا الموضوع .
صرين و ُشبُھاتِھم ض ﱠد
الرسول  أر ﱡد فيه على أغلب شبھا ِ
ِ
1
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وأو ُد أن أشي َر إلى أربع نقاط :
الناس ھؤالء ھم المنصّرون الذين يلقون بالشبھات ،
 -1إنني أخاطب بھذا الكتاب فئةً معينةً من
ِ
عرضھا بأسلوبِھم  ،ولم
واالفتراءات على نبيﱢنا  ....وال أخاطبُ أحدًا غي َرھم فإني أرد على ُشبُھاتِھم بعد
ِ
لمز ....وكان بمقدوري ذلك  ،وأنا بذلك ال أخاطبُ
ھمز ،و ٍ
ألجأ إلى ما لجئُوا إليه من سخري ٍة  ،واستھزا ٍء ،و ٍ
ُ
قصدت مھاجمتِھم فأنا أ ُذو ُد عن ديني ،وأدفع الشبھةَ بالحُج ِة ،وعلم ﷲُ أن لي جيرانًا من
ك ﱠل نصراني ،وال
ُ
حق واح ٍد منھم وليس بيني وبينھم إال ما أمرني ﷲُ  به في قولِه َ  :ال يَ ْنھَا ُك ُم
النصارى ما
أخطأت يو ًما في ِ
ار ُك ْم أَن تَبَرﱡ وھُ ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن ﱠ
ﱠ
ين
ﷲَ ي ُِحبﱡ ْال ُم ْق ِس ِط َ
ﷲُ َع ِن الﱠ ِذ َ
ين لَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم فِي الد ِ
ﱢين َولَ ْم ي ُْخ ِرجُو ُكم ﱢمن ِديَ ِ
) الممتحنة. (8
رأسھم الشخصيات الدينية في بعض
وكذلك أرد به على ك ﱢل من أسا َء
َ
األدب مع نبيﱢنا الكريم  وعلى ِ
الصور المسيئ ِة في صحف الغرب السيﱠارة ،وعلى كل من تسو ُل له نف ُسهُ أن
وسائل األعالم،وراسمي
ِ
األكرم .... 
األعظم ونبيﱢنا
النيل من رسولِنا
ئ على
يجتر َ
ِ
ِ
ِ
ب
ت التي تنا ُل من
 -2إنني اعتمدتُ في
الرسول  والرد عليھا بأسلو ٍ
مع الشبھا ِ
منھج ھذا الكتا ِ
ِ
ِ
ب على ج ِ
ك ھؤالء
ب
واالنسياق ورا َء
االنفعال
ھادئ بعي ٍد عن
الشطط والمغاال ِة ،ولم أسلك مسل َ
ِ
العواطف وركو ِ
ِ
ِ
ِ
ٌ
علوم
الحقائق التي ال يستطي ُع عاق ٌل أن يُنكرھا
بالتعمي ِة على القارئ وإخفا ِء
ومنصف أن يجحدھا  ،ومن الم ِ
ِ
ُ
َ
وجدت ألمعترضين يعتمدون في
األحاديث تعتم ُد على اإلسنا ِد فلوالهُ لقال من شا َء ما شاء ولكنني
عندنا أن
َ
أحاديث – جلھا -ضعيف ِة اإلسنا ِد ،أو صحيح ٍة لم يفھموھا إما لجھلِھم أو
الرسول  على
إثار ِة ُشبُھاتِھم حول
ِ
واالستدالل بما ليس فيھا وذلك لما تنطوي
ث
ب
والتدليس وبتر األحادي ِ
لسو ِء نيتِھم ،ووجدتُھم يع َم ُدون إلى الكذ ِ
ِ
ِ
عليه قلُوبھم ....
الكتاب المقدس يقول ...:فھذا ليس إقرا ًرا مني على أن ك ﱠل ما فيه مقدس
 -3إنني لما ذكرتُ في كتابي أن
َ
،ولكن ھذا بحسب اعتقادھم ھم .....وحينما أقول:إن بولس الرسول قال ...:فھذا ليس إقرا ًرا مني بأنه رسول
من عند ﷲِ  بل ذلك بحسب اعتقادھم ھم .....
ب ،وعزو القول إلى قائله ....وأما عن استخدامي لنصوص الكتاب
 -4قمت بتحقيق كل ما جاء في الكتا ِ
ُ
ُ
ُ
بينت ذلك
صا من غيرھا
اعتمدت عليه ھو من نسخة الفاديك ،ولو
المقدس فكان األساس الذي
ذكرت ن ً
ُ
ُ
صحيح البخاري ومسلم
الحديث في
سلكت منھ ًجا ھو :إن كان
....وأما بالنسبة لتخريج وتحقيق األحاديث ،فقد
ِ
ب تحقيق الشيخ األلباني ،و الشيخ شعيب األرنؤوط
اكتفيت بالتخريج فقط ،وإن كان غير ذلك رجعت إلى كت ِ
لمسند اإلمام أحمد )الناشر  :مؤسسة قرطبة – القاھرة( .فإن لم أجد ما أريد ذھبت إلى كتب التراجم
والرجال...
بعض الدعا ِة على الساح ِة في المساج ِد مقصرون ج ًدا في دعوتِھم ،أال
أسف -إن
وأخي ًرا :أقول  -مع كلﱢ
ٍ
َ
الناس أمو َر دينِھم!!...
ودروسھم ويعلموا
تحضير ُخطبِھم
يجتھدون في
َ
ِ
ِ
ُ
وكنت
القلب....
مواقع الشبھات فإنھا تدمر
العلم أن ال يدخلوا على
َ
ثم إنني أنصح إخواني البسطاء في ِ
ِ
ِ
ِ
ﺸﺒـ َﻬ ِ
ُ
زلت أتعل ُ
ﺎت( ﺑﺮﻗﻢ 2996
النبي  الثابت في
ث
وال
ق بحدي ِ
ﱢ
ِ
صحيح مسلم ﺑَﺎب )أَ ْﺧﺬ ا ْﳊََﻼ ِل َوﺗَـ ْﺮك اﻟ ﱡ ُ
ِ ِ
ﱠﺎس  ،ﻓَﻤﻦ اﺗﱠـ َﻘﻰ اﻟ ﱡ ِ
اﺳﺘَْﺒـ َﺮأَ
ﲔ َوﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ ُﻣ ْﺸﺘَﺒِ َﻬ ٌ
ﲔ َوإِ ﱠن ا ْﳊََﺮ َام ﺑَـ ﱢ ٌ
ﻗﺎل  ":إِ ﱠن ا ْﳊََﻼ َل ﺑَـ ﱢ ٌ
ﺸﺒُـ َﻬﺎت ْ
ﺎت َﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤ ُﻬ ﱠﻦ َﻛﺜﲑٌ ﻣ ْﻦ اﻟﻨ ِ َ ْ
ِ
ِ
ﺿ ِﻪ ،وﻣﻦ وﻗَﻊ ِﰲ اﻟ ﱡ ِ
ِ ِ ِِ ِ ِ
ِ
ﻚ أَ ْن ﻳـﺮﺗَﻊ ﻓِ ِﻴﻪ أََﻻ وإِ ﱠن ﻟِ ُﻜ ﱢﻞ ﻣﻠِ ٍ
ﻚ
َ
ﺸﺒُـ َﻬﺎت َوﻗَ َﻊ ِﰲ ا ْﳊََﺮ ِام َﻛﺎﻟ ﱠﺮاﻋﻲ ﻳَـ ْﺮ َﻋﻰ َﺣ ْﻮ َل ا ْﳊ َﻤﻰ ﻳُﻮﺷ ُ َ ْ َ
ﻟﺪﻳﻨﻪ َوﻋ ْﺮ َ َ ْ َ َ
َ
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ِ
ِ ِ ﱠِ
ﱡ ِ
ِ
ﺴ َﺪ ْ
ﺴ ِﺪ ُﻣ ْ
ﺻﻠَ َﺤ ْ
ﺴ ُﺪ ُﻛﻠﱡﻪُ
ﺖ َ
ﻀﻐَﺔً إِ َذا َ
ﺴ َﺪ ا ْﳉَ َ
ت ﻓَ َ
ﺴ ُﺪ ُﻛﻠﻪُ َوإ َذا ﻓَ َ
ﺻﻠَ َﺢ ا ْﳉَ َ
ﲪًﻰ أََﻻ َوإ ﱠن ﲪَﻰ اﻟﻠﻪ َﳏَﺎ ِرُﻣﻪُ أََﻻ َوإ ﱠن ِﰲ ا ْﳉَ َ
ِ
ْﺐ " .
أََﻻ َوﻫ َﻲ اﻟْ َﻘﻠ ُ
الحظ قولَه  " ﻓَﻤﻦ اﺗﱠـ َﻘﻰ اﻟ ﱡ ِ
اﺳﺘَْﺒـ َﺮأَ ﻟِ ِﺪﻳﻨِ ِﻪ ".
ﺸﺒُـ َﻬﺎت ْ
َْ

يمرض بمرضين إما بالشھو ِة وإما بالشبھ ِة :
القلب
لذلك اعلم أن
ُ
َ
ق ﱠ
ﷲَ يَجْ َعلْ لَهُ َم ْخ َرجًا َ 2ويَرْ ُز ْقهُ ِم ْن َحي ُ
ْث َال
فأما الشھوةُ فعال ُجھا تقوى ﷲِ ؛ قال َ  : و َم ْن يَتﱠ ِ
ﷲَ بَالِ ُغ أَ ْم ِر ِه قَ ْد َج َع َل ﱠ
ﷲِ فَھُ َو َح ْسبُهُ إِ ﱠن ﱠ
يَحْ تَ ِسبُ َو َم ْن يَتَ َو ﱠكلْ َعلَى ﱠ
ﷲُ لِ ُك ﱢل َش ْي ٍء قَ ْدرًا  )  3الطالق(  .وأما
الشبھةُ فعال ُجھا العل ُم ؛ قال   : فَا ْعلَ ْم أَنﱠهُ َال إِلَهَ إِ ﱠال ﱠ
ُ
ُ
اإلنسان ربﱠه وبه
يعرف
بالعلم
ﷲُ ) محمد . (19إ ًذا
ِ
أمرھم وصدق نبيﱡنا  إذ
يھد ُم الشبھةَ وما أكث َر الشبھا ِ
ت في زمانِنا ھذا! حتى أصبح الناسُ في حير ٍة من ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ": ﺳﻴَﺄِْﰐ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﺎت
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
يقول كما في سنن بن ماجة ﺑﺮﻗﻢَ 4026ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة ﻗَ َ
ﱠﺎس َﺳﻨَـ َﻮ ٌ
اﻋ ُ
ات َﺧ ﱠﺪ َ
ِ
اﳋَﺎﺋِﻦ وُﳜَﱠﻮ ُن ﻓِﻴﻬﺎ ْاﻷ َِﻣﲔ ،وﻳـ ْﻨ ِﻄ ُﻖ ﻓِﻴﻬﺎ اﻟ ﱡﺮوﻳﺒِ َ ِ
ِ
ِ
ﺎذب وﻳ َﻜ ﱠﺬب ﻓِﻴﻬﺎ اﻟ ﱠ ِ
ﻀﺔُ
ﻴﻞَ :وَﻣﺎ اﻟ ﱡﺮَوﻳْﺒِ َ
َ
ﺼ ﱠﺪ ُق ﻓ َﻴﻬﺎ اﻟْ َﻜ ُ َ ُ ُ َ
َ َْ
ﻳُ َ
ُ ََ
ﺼﺎد ُق َ ،وﻳُـ ْﺆﲤََ ُﻦ ﻓ َﻴﻬﺎ ْ ُ َ
ﻀﺔُ .ﻗ َ
ﺎل :اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ اﻟﺘﱠﺎﻓِﻪُ ِﰲ أ َْﻣ ِﺮ اﻟ َْﻌﺎ ﱠﻣﺔ"ِ .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ) . ( 1887
؟ ﻗَ َ
وھذا ما شاھدناه في زمانِنا ھذا  ،فما أكثر الكاذبين وما أكثر الخائنين ،وما أكثر الرويبضات الذي يتكلمون
ميزان حسناتي يوم
علم  -وال حو َل وال قوةَ إال با ِ ، -وأسال ﷲَ  أن يجعل ھذا العم َل في
في ديننا
بغير ٍ
ِ
ِ
أدرج في أكفاني ،وآخر دعونا أن الحمد رب العالمين
تأليف /أكرم حسن مرسي
باحث في مقارنة األديان
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رد السھام عن خير األنام محمد  -عليه الصالة والسالم-
تأليف /أكرم حسن مرسي
ھل أخبر القرآنُ أن محم ًدا سيأتي من نسل إسماعيل؟!
ُ
ي اإلسالم سيأتي من نسل إسماعيل...
قال لي أحدھم :ھل أخبر
القران الكريم أن نب ﱠ
الرد على الشبھة
القران الكريم بالرسال ِة ،والنبو ِة ،وال يضرنا أن القران الكريم
أوالً :يكفي أن ﷲ خطاب نبيﱠه محم ًدا في
ِ
أخبر أنه  يأتي من نسل إسماعيل أو إسحاق؛ المھم أنه رسول ﷲ بشھادة القرآن الكريم نفسه...
دليل ذلك اآلتي:
ك ﱠ
ين َعلَ ى
-1قوله  :يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي َح ْسبُ َ
ض ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ك ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ﷲُ َو َم ِن اتﱠبَ َع َ
ين ) (64يَ ا أَ ﱡيھَ ا النﱠبِ ﱡي َح رﱢ ِ
ين َكفَرُوا بِأَنﱠھُ ْم قَ ْو ٌم
ُون يَ ْغلِبُوا ِمائَتَي ِْن َوإِ ْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِمائَةٌ يَ ْغلِبُوا أَ ْلفًا ِم َن الﱠ ِذ َ
صابِر َ
ال إِ ْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِع ْشر َ
ُون َ
ْالقِتَ ِ
ون )) (65األنفال(
َال يَ ْفقَھُ َ
-2قوله  : يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي قُلْ لِ َم ْن فِي أَ ْي ِدي ُك ْم ِم َن ْاألَ ْس َرى إِ ْن يَ ْعلَ ِم ﱠ
ﷲُ فِي قُلُوبِ ُك ْم َخ ْيرًا ي ُْؤتِ ُك ْم َخ ْي رًا ِم ﱠم ا أُ ِخ َذ
ك فَقَ ْد َخ انُوا ﱠ
ِم ْن ُك ْم َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم َو ﱠ
ﷲَ ِم ْن قَ ْب ُل فَ أ َ ْم َك َن ِم ْنھُ ْم َو ﱠ
ﷲُ َعلِ ي ٌم
ﷲُ َغفُ و ٌر َر ِح ي ٌم )َ (70وإِ ْن ي ُِري ُدوا ِخيَانَتَ َ
َح ِكي ٌم )) (71األنفال(
ين إِ ﱠن ﱠ
ق ﱠ
ان َعلِي ًم ا َح ِكي ًم ا )َ (1واتﱠبِ ْع َم ا
ﷲَ َك َ
ين َو ْال ُمنَ افِقِ َ
ﷲَ َو َال تُ ِط ِع ْال َك افِ ِر َ
-3قول ه  : يَ ا أَيﱡھَ ا النﱠبِ ﱡي اتﱠ ِ
ك إِ ﱠن ﱠ
ون َخبِيرًا )َ (2وتَ َو ﱠكلْ َعلَى ﱠ
ﷲِ َو َكفَى بِا ﱠ ِ َو ِك ً
يال )) (3األحزاب(
ان بِ َما تَ ْع َملُ َ
ﷲَ َك َ
ك ِم ْن َربﱢ َ
يُو َحى إِلَ ْي َ
ك َش ا ِھدًا َو ُمبَ ﱢش رًا َونَ ِذيرًا )َ (45و َدا ِعيً ا إِلَ ى ﱠ
ﷲِ بِإِ ْذنِ ِه َو ِس َراجًا ُمنِي رًا
-4قوله  : يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي إِنﱠ ا أَرْ َس ْلنَا َ
ين بِأ َ ﱠن لَھُ ْم ِم َن ﱠ
ﷲِ فَضْ ًال َكبِيرًا )) (47األحزاب(
)َ (46وبَ ﱢش ِر ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ك أَ ْدنَ ى أَ ْن
ين َعلَ ْي ِھ ﱠن ِم ْن َج َالبِي بِ ِھ ﱠن َذلِ َ
ين يُ ْدنِ َ
ك َونِ َسا ِء ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ك َوبَنَاتِ َ
اج َ
-5قوله  : يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي قُلْ ِألَ ْز َو ِ
ان ﱠ
ﷲُ َغفُورًا َر ِحي ًما )) (59األحزاب(
يُ ْع َر ْف َن فَ َال ي ُْؤ َذي َْن َو َك َ
ين َوا ْغلُ ْ
ص ي ُر )(9
-6قول ه  :يَ ا أَيﱡھَ ا النﱠبِ ﱡي َجا ِھ ِد ْال ُكفﱠ ا َر َو ْال ُمنَ افِقِ َ
ظ َعلَ ْي ِھ ْم َو َم أْ َواھُ ْم َجھَ نﱠ ُم َوبِ ْئ َ
س ْال َم ِ
)التحريم(
ين قَ الُوا آ َمنﱠ ا بِ أ َ ْف َوا ِھ ِھ ْم َولَ ْم تُ ْؤ ِم ْن
ون فِي ْال ُك ْف ِر ِم َن الﱠ ِذ َ
ار ُع َ
ك الﱠ ِذ َ
-7قوله  :يَا أَيﱡھَا ال ﱠرسُو ُل َال يَحْ ُز ْن َ
ين يُ َس ِ
اض ِع ِه
ك يُ َحرﱢ فُ َ
ين لَ ْم يَ أْتُو َ
ون لِقَ ْو ٍم آ َخ ِر َ
ب َس ﱠما ُع َ
ين ھَا ُدوا َس ﱠما ُع َ
قُلُوبُھُ ْم َو ِم َن الﱠ ِذ َ
ون ْال َكلِ َم ِم ْن بَ ْع ِد َم َو ِ
ون لِ ْل َك ِذ ِ
ون إِ ْن أُوتِيتُ ْم ھَ َذا فَ ُخ ُذوهُ َوإِ ْن لَ ْم تُ ْؤتَ ْوهُ فَاحْ َذرُوا َو َم ْن ي ُِر ِد ﱠ
ك لَهُ ِم َن ﱠ
ين
ﷲُ فِ ْتنَتَهُ فَلَ ْن تَ ْملِ َ
يَقُولُ َ
ك الﱠ ِذ َ
ﷲِ َش ْيئًا أُولَئِ َ
لَ ْم ي ُِر ِد ﱠ
ﷲُ أَ ْن يُطَھﱢ َر قُلُوبَھُ ْم لَھُ ْم فِي ال ﱡد ْنيَا ِخ ْز ٌ
ي َولَھُ ْم فِي ْاآل ِخ َر ِة َع َذابٌ َع ِظي ٌم )) (41المائدة(
ت ِر َس الَتَهُ َو ﱠ
ك َوإِ ْن لَ ْم تَ ْف َع لْ فَ َم ا بَلﱠ ْغ َ
ك ِم َن
ْص ُم َ
ك ِم ْن َربﱢ َ
-8قوله  :يَا أَيﱡھَا ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي َ
ﷲُ يَع ِ
اس إِ ﱠن ﱠ
ين )) (67المائدة(
ﷲَ َال يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِر َ
النﱠ ِ
ثانيًا :إن القران الكريم لم يذكر صراحة أن النب ﱠي  سيأتي من نسل إسماعيل لكنه لمح أن محم ًدا
جاء من نسل إسماعيل، وذلك ألن اليھود كانوا ينتظرونه ظنًا منھم أنه  يأتي من نسل إسحاق –من
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آخر ال ﱠز َمان "فَلَ ﱠما
بني إسرائيل -وكانوا في حروبھم مع العرب يَقُولُ َ
ون :اللﱠھُ ﱠم اُ ْنصُرْ نَا َعلَ ْي ِھ ْم بِالنﱠبِ ﱢي ْال َم ْبعُوث ِ
َجا َءھُ ْم َما َع َرفُوا وھو محمد لما خرج من نسل إسماعيل كفروا به ،وانكروا نبوته حسدا وكرھا...
ھذه حقيقة ذكرھا القران الكريم ،وذكرتھا التفاسير لقوله َ : ولَ ﱠما َجا َءھُ ْم ِكتَابٌ ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ
ص ﱢد ٌ
ق لِ َما
ﷲِ ُم َ
ين َكفَرُوا فَلَ ﱠما َجا َءھُ ْم َما َع َرفُوا َكفَرُوا بِ ِه فَلَ ْعنَةُ ﱠ
ين
ُون َعلَى الﱠ ِذ َ
َم َعھُ ْم َو َكانُوا ِم ْن قَ ْب ُل يَ ْستَ ْفتِح َ
ﷲِ َعلَى ْال َكافِ ِر َ
)) (89البقرة(
-1تفسير ابن كثير :ﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻳﻌﲏ } :وﻟَ ﱠﻤﺎ ﺟﺎءﻫﻢ ﻛِﺘَ ِ ِ ِ ِ
ﺼ ﱢﺪ ٌق ﻟِ َﻤﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ َوَﻛﺎﻧُﻮا ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒ ُﻞ
ٌ
ﺎب ﻣ ْﻦ ﻋ ْﻨﺪ اﻟﻠﱠﻪ ُﻣ َ
َ َ َُ ْ
ِِ
ﱠِ
ِ
دﻫﺮا ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ،وﳓﻦ أﻫﻞ ﺷﺮك وﻫﻢ
ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻔﺘ ُﺤﻮ َن َﻋﻠَﻰ اﻟﺬ َ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟ َ
ﺎء ُﻫ ْﻢ َﻣﺎ َﻋ َﺮﻓُﻮا َﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑﻪ { ﻗﺎﻟﻮا ﻛﻨﺎ ﻗﺪ ﻋﻠﻮﻧﺎﻫﻢ ً

أﻫﻞ ﻛﺘﺎب ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮن :إن ﻧﺒﻴًﺎ ﻣﻦ ]اﻷﻧﺒﻴﺎء[ ﻳﺒﻌﺚ اﻵن ﻧﺘﺒﻌﻪ ،ﻗﺪ أﻇﻞ زﻣﺎﻧﻪ ،ﻧﻘﺘﻠﻜﻢ ﻣﻌﻪ ﻗﺘﻞ ﻋﺎد وإرم .ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻌﺚ اﷲ
ِ
ِ
ِِ
ﻳﻦ { ]اﻟﻨﺴﺎء
ﺎء ُﻫ ْﻢ َﻣﺎ َﻋ َﺮﻓُﻮا َﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑﻪ ﻓَـﻠَ ْﻌﻨَﺔُ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَﻰ اْﻟ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
رﺳﻮﻟﻪ ﻣﻦ ﻗﺮﻳﺶ ]واﺗﺒﻌﻨﺎﻩ[ ﻛﻔﺮوا ﺑﻪ .ﻳﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ } :ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟ َ
 ..... [155 :وﻗﺎل أﺑﻮ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ :ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻴﻬﻮد ﺗﺴﺘﻨﺼﺮ ﲟﺤﻤﺪ  ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮﻛﻲ اﻟﻌﺮب ،ﻳﻘﻮﻟﻮن :اﻟﻠﻬﻢ اﺑﻌﺚ ﻫﺬا اﻟﻨﱯ
اﻟﺬي ﳒﺪﻩ ﻣﻜﺘﻮﺑًﺎ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﺣﱴ ﻧﻌﺬب اﳌﺸﺮﻛﲔ وﻧﻘﺘﻠﻬﻢ .ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻌﺚ اﷲ ﳏﻤ ًﺪا  ورأوا أﻧﻪ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﻢ ،ﻛﻔﺮوا ﺑﻪ ﺣﺴ ًﺪا
ِ
ِ
ِِ
ﻳﻦ { .أھـ
ﺎء ُﻫ ْﻢ َﻣﺎ َﻋ َﺮﻓُﻮا َﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑﻪ ﻓَـﻠَ ْﻌﻨَﺔُ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
ﻟﻠﻌﺮب ،وﻫﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن أﻧﻪ رﺳﻮل اﷲ  ﻓﻘﺎل اﷲ } :ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟ َ
-2تفسير المنتخب :وﳌﺎ ﺟﺎءﻫﻢ رﺳﻮﻟﻨﺎ ﺑﺎﻟﻘﺮآن  -وﻫﻮ ﻛﺘﺎب ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ﻣﺼﺪق ﳌﺎ أﻧﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮراة  ،وﻋﺮﻓﻮا ﻣﻦ
اﻟﺘﻮراة ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺻﺪق ﻣﺎ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب  -ﻛﻔﺮوا ﺑﻪ ﻋﻨﺎداً وﺣﺴﺪاً ﻷﻧﻪ ﻗﺪ ﺟﺎءﻫﻢ ﺑﻪ رﺳﻮل ﻣﻦ ﻏﲑ ﺷﻌﺒﻬﻢ ﺑﲎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ،

ﻣﻊ أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إذا اﺷﺘﺒﻜﻮا ﻣﻊ اﳌﺸﺮﻛﲔ ﰲ ﺻﺮاع ﺣﺮﰊ أو ﺟﺪﱄ ذﻛﺮوا أن اﷲ ﺳﻴﻨﺼﺮﻫﻢ ﺑﺈرﺳﺎل ﺧﺎﰎ اﻟﻨﺒﻴﲔ اﻟﺬي

ﺑﺸﺮ ﺑﻪ ﻛﺘﺎ ﻢ  ،واﻟﺬي ﺗﺘﻔﻖ ﺻﻔﺎﺗﻪ ﻛﻞ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ ﺻﻔﺎت ﳏﻤﺪ  .أﻻ ﻟﻌﻨﺔ اﷲ ﻋﻠﻰ أﻣﺜﺎﳍﻢ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺪﻳﻦ اﳉﺎﺣﺪﻳﻦ .أھـ

-3تفسير سيد طنطاوي –رحمه ﷲ-وﻣﻌﲎ اﻵﻳﺘﲔ اﻟﻜﺮﳝﺘﲔ  :وﳌﺎ ﺟﺎء إﱃ اﻟﻴﻬﻮد ﳏﻤﺪ  وﻣﻌﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻫﻮ

اﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي أوﺣﺎﻩ اﷲ إﻟﻴﻪ  ،ﻣﺼﺪﻗﺎً ﳌﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮراة ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺒﻌﺜﺔ اﻟﻨﱯ  وﻧﻌﺘﻪ  ،وﻛﺎﻧﻮا ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻳﺴﺘﻨﺼﺮون ﺑﻪ
ﻋﻠﻰ أﻋﺪاﺋﻬﻢ  ،ﳌﺎ ﺟﺎءﻫﻢ اﻟﻨﱯ اﳌﺮﺗﻘﺐ وﻣﻌﻪ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺟﺤﺪوا ﻧﺒﻮﺗﻪ  ،وﻛﺬﺑﻮا ﻛﺘﺎﺑﻪ } ﻓَـﻠَ ْﻌﻨَﺔُ اﷲ َﻋﻠَﻰ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ { .

ﺑﺌﺲ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي ﺑﺎﻋﻮا ﺑﻪ أﻧﻔﺴﻬﻢ  .واﳊﺴﺪ اﻟﺬي ﺧﺎﻟﻂ ﻗﻠﻮ ﻢ  ،وﻛﺮاﻫﻴﺔ ﻷن ﻳﻨﺰل اﷲ وﺣﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ اﻟﻌﺮﰊ  ﻓﺒﺎءوا
ِ ِ
ﲔ { ﺟﺰاء ﻛﻔﺮﻫﻢ وﺣﺴﺪﻫﻢ .
اب ﱡﻣ ِﻬ ٌ
ﻳﻦ َﻋ َﺬ ٌ
ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬا اﳋﻠﻖ اﻟﺬﻣﻴﻢ  ،ﺑﻐﻀﺐ ﻣﱰادف ﻣﺘﻜﺎﺛﺮ ﻣﻦ اﷲ  -ﺗﻌﺎﱃ َ } -وﻟ ْﻠ َﻜﺎﻓ ِﺮ َ
ِ ِ
ِ
ﺼ ﱢﺪ ٌق ﻟﱢ َﻤﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ { اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ  ،وﰲ ﺗﻨﻜﲑﻩ زﻳﺎدة ﺗﻌﻈﻴﻢ
ﺂء ُﻫ ْﻢ ﻛﺘَ ٌ
ﺎب ﱢﻣ ْﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ ُﻣ َ
واﳌﺮاد ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } َوﻟَ ﱠﻤﺎ َﺟ َ
وﺗﺸﺮﻳﻒ ﻟﻪ  ،وﰲ اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻨﻪ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ  ،إﺷﺎرة إﱃ أن ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻰ ﺑﻪ  -ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  -ﺟﺪﻳﺮ ﺑﺄن ﻳﺘﻠﻘﻰ ﺑﺎﻟﻘﺒﻮل وﺣﺴﻦ
اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻷﻧﻪ ﺻﺎدر ﻣﻦ اﳊﻜﻴﻢ اﳋﺒﲑ  ،واﻟﺬي ﻣﻊ اﻟﻴﻬﻮد ﻫﻮ اﻟﺘﻮراة  ،وﻣﻌﲎ ﻛﻮن اﻟﻘﺮآن ﻣﺼﺪﻗﺎً ﳍﺎ  ،أﻧﻪ ﻳﺆﻳﺪﻫﺎ وﻳﻮاﻓﻘﻬﺎ ﰲ

أﺻﻮل اﻟﺪﻳﻦ  ،وﻓﻴﻤﺎ ﳜﺘﺺ ﺑﺒﻌﺜﺔ اﻟﻨﱯ  وﺻﻔﺘﻪ .

وﰲ وﺻﻒ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ ﺑﺄﻧﻪ ﻣﺼﺪق ﳌﺎ ﻣﻌﻬﻢ  ،زﻳﺎدة ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﳌﺬﻣﺔ ﻷ ﻢ ﱂ ﻳﻜﻔﺮوا ﺑﺸﻲء ﳜﺎﻟﻒ أﺻﻮل ﻛﺘﺎ ﻢ
وإﳕﺎ ﻛﻔﺮوا ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب اﻟﺬي ﻳﺼﺪق ﻛﺘﺎ ﻢ .
وﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ َ } :وَﻛﺎﻧُﻮاْ ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒ ُﻞ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻔﺘِ ُﺤﻮ َن َﻋﻠَﻰ اﻟﺬﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮواْ { .
ﺑﻴﺎن ﳊﺎﻟﺘﻬﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﺒﻌﺜﺔ اﶈﻤﺪﻳﺔ  ،ﻓﺈن اﻟﻴﻬﻮد ﻛﺎﻧﻮا ﻋﻨﺪﻣﺎ ﳛﺼﻞ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ أﻋﺪاﺋﻬﻢ ﻧﺰاع  ،ﻳﺴﺘﻨﺼﺮون ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﱯ  ﻗﺒﻞ
ﺑﻌﺜﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮﻟﻮن :اﻟﻠﻬﻢ اﻧﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﱯ اﻟﺬي ﳒﺪ ﻧﻌﺘﻪ ﰲ اﻟﺘﻮراة  .أھـ
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ثالثا :إن كتب السنة ،والسير ،والتاريخ ھي من تذكر األنساب واألحساب  ،وقد جاء فيھا أن محمدًا من
ضا كاف جدًا ..المراجع كثيرة منھا:
نسل إسماعيل ..وھذا أي ً
 -1دالئل النبوة للبيھقي برقم 88 :ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق  ،ﻗﺎل  » :ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ  اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ
ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻦ ﻗﺼﻲ ﺑﻦ ﻛﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻓﻬﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﻦ
ﺧﺰﳝﺔ ﺑﻦ ﻣﺪرﻛﺔ ﺑﻦ إﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻦ ﻧﺰار ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﺑﻦ أدد ﺑﻦ اﳌﻘﻮم ﺑﻦ ﻧﺎﺣﻮر ﺑﻦ ﺗﺎرح ﺑﻦ ﻳﻌﺮب ﺑﻦ ﻳﺸﺠﺐ ﺑﻦ

ﻧﺎﺑﺖ ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ آزر  .وﻫﻮ ﰲ اﻟﺘﻮراة  :اﺑﻦ ﺗﺎرخ ﺑﻦ ﻧﺎﺣﻮر ﺑﻦ أرﻏﻮى ﺑﻦ ﺳﺎرح ﺑﻦ ﻓﺎﱁ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﺷﺎﱁ ﺑﻦ

أرﻓﺨﺸﺬ ﺑﻦ ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح ﺑﻦ ﳌﻚ ﺑﻦ ﻣﺘﻮﺷﻠﺦ ﺑﻦ أﺧﻨﻮخ ﺑﻦ ﻳﺮد ﺑﻦ ﻣﻬﻼﻳﻴﻞ ﺑﻦ ﻗﻴﻨﺎن ﺑﻦ أﻧﻮش ﺑﻦ ﺷﻴﺚ ﺑﻦ آدم أﺑﻮ اﻟﺒﺸﺮ
ﺻﻠﻮات اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ أﻧﺒﻴﺎء اﷲ اﻟﻄﻴﺒﲔ اﻷﺧﻴﺎر وﺳﻠﻢ « .أھـ
-2كنز العمال برقم  -35512ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ  ﻳﻘﻮل " :أﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ
ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻦ ﻗﺼﻲ ﺑﻦ ﻛﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻓﻬﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ
ﺑﻦ ﻣﺪرﻛﺔ ﺑﻦ إﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻦ ﻧﺰار ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﺑﻦ أد ﺑﻦ أدد ﺑﻦ اﳍﻤﻴﺴﻊ ﺑﻦ ﻳﺸﺤﺐ ﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺑﻦ ﻗﻴﺪار ﺑﻦ

إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺗﺎرح ﺑﻦ ﻧﺎﺣﻮر ﺑﻦ اﺷﻮع ﺑﻦ ارﻋﻮش ﺑﻦ ﻓﺎﻟﻎ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺮ وﻫﻮ ﻫﻮد اﻟﻨﱯ  اﺑﻦ ﺷﺎﱁ ﺑﻦ أرﻓﺨﺸﺪ ﺑﻦ

ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح ﺑﻦ ﳌﻚ ﺑﻦ ﻣﺘﻮﺷﻠﺦ ﺑﻦ أﺧﻨﻮخ وﻫﻮ إدرﻳﺲ ﺑﻦ أزد ﺑﻦ ﻗﻴﻨﺎن ﺑﻦ أﻧﻮش ﺑﻦ ﺷﻴﺚ ﺑﻦ آدم ." .ورواﻩ اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ .أھـ
-3زاد الميعاد البن القيم )ج  / 1ص: ( 70ﻫﻮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻦ ﻗﺼﻲ
ﺑﻦ ﻛﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻓﻬﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﺑﻦ ﻣﺪرﻛﺔ ﺑﻦ إﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﻣﻀﺮ
ﺑﻦ ﻧﺰار ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن
إﱃ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻣﻌﻠﻮم اﻟﺼﺤﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺎﺑﲔ وﻻ ﺧﻼف ﻓﻴﻪ اﻟﺒﺘﺔ وﻣﺎ ﻓﻮق ﻋﺪﻧﺎن ﳐﺘﻠﻒ ﻓﻴﻪ وﻻ ﺧﻼف ﺑﻴﻨﻬﻢ أن

ﻋﺪﻧﺎن ﻣﻦ وﻟﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ  وإﲰﺎﻋﻴﻞ  :ﻫﻮ اﻟﺬﺑﻴﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮل اﻟﺼﻮاب ﻋﻨﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ واﻟﺘﺎﺑﻌﲔ وﻣﻦ ﺑﻌﺪﻫﻢ .أھـ

سفر التكوين نبوءة عظيمة إلسماعي َل  ، ويذ ُكر أتباعه الذين ھم
رابعًا :إن الكتاب◌َ المقدس يذكر لنا في
ِ
أمة عظيمة على رأسھم محمد ، وبذلك يكون الكتاب المقدس ھو الذي بشر بمحمد  بأنه يأتي من نسل
ُ
اإلصحاح  17عدد َ 20وأَ ﱠما إِ ْس َما ِعي ُل فَقَ ْد َس ِمع ُ
إسماعيل....وذلك في
ْت لَ َ
ار ُكهُ َوأُ ْث ِم ُرهُ
ك فِي ِه .ھَا أَنَا أبَ ِ
ِ
ُ
َوأُ َكثﱢ ُرهُ َكثِيرًا ِج ًّدا .اِ ْثنَ ْي َع َش َر َرئِيسًا يَلِ ُدَ ،وأَجْ َعلُهُ أ ﱠمةً َكبِي َرةً.
وھذا ھو قيدار من أبناء إسماعيل الذي من نسلِه محمد  كما بينتُ سابقًا ،جاء في سفر التكوين إصحاح
13
ب َم َوالِي ِد ِھ ْم :نَبَاي ُ
ُوت ِب ْك ُر إِ ْس َما ِعي َلَ ،وقِي َدارَُ ،وأَ َد ْبئِي ُل
 25عدد َوھ ِذ ِه أَ ْس َما ُء بَنِي إِ ْس َما ِعي َل بِأ َ ْس َمائِ ِھ ْم َح َس َ
َو ِم ْب َسا ُم َ 14و ِم ْش َما ُ
ع َو ُدو َمةُ َو َمسﱠا َ 15و َح َدا ُر َوتَ ْي َما َويَطُو ُر َونَافِيشُ َوقِ ْد َمةُ .ال تعليق !
نبي يأمر بحبه أكثر من حب اإلنسان لنفسه!...
ﱞ
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باألمر
ناس له أكثر من أنفسھم...فھل ھكذا يكون الحب
قالوا :أمر رسو ُل اإلسالم  -من تلقاء نفسه  -بح ِ
ب ال ِ
ِ
ب أيھا المسلمون....
والغص ِ
ِ
ِ
صحيح البخاري برقم َ 14ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﺐ إِﻟَْﻴ ِﻪ ﻣ ْﻦ
جاء ذلك في
ﺎل :ﻗَ َ
ﺲ ﻗَ َ
َﺣ ﱠ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ِ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ أَ ُﻛﻮ َن أ َ
ﱠﱯ َ ": ﻻ ﻳُـ ْﺆﻣ ُﻦ أ َ
ﱠﺎس أ ْ ِ
َواﻟِ ِﺪ ِﻩ َوَوﻟَ ِﺪ ِﻩ َواﻟﻨ ِ
ﲔ".
َﲨَﻌ َ
الرد على الشبھة
أوالً :إن الرد على ھذه الشبھة يكون بطرح سؤالين:
المسلم أن يحب محمدًا  أكثر من نفسه ؟
السؤال األول:لماذا يجبُ على
ِ
الجواب :ألن المسلم لو أحب نفسه عن النبي  فھذا حب للشھوات والملذات....ولوال محمد  ما عرفنا
ﷲ ودينه ...
بالنبي  فقط؟
السؤال الثاني :ھل ھذا األمر خاص
ﱢ
بالنبي  بل نحبُ موسى وعيسى أكثر من أنفسنا ولكن خص النب ّي ألمنه مبلغ ھذه
الجواب :ليس خاصًا
ﱢ
األمة....
ثم إننا نحب الصحابة أكثر من أنفسنا ،مثل أبي بكر ،وعمر...
اس َم ْن يَتﱠ ِخ ُذ
ثم إننا نجد من يحب األنداد كحب ﷲ- وال حول وال قوة إال با  -كما قال َ  : و ِم َن النﱠ ِ
ون ﱠ
ﷲِ أَ ْن َدادًا ي ُِحبﱡونَھُ ْم َكحُبﱢ ﱠ
اب أَ ﱠن
ين آ َمنُوا أَ َش ﱡد ُحبًّا ِ ﱠ ِ َولَ ْو يَ َرى الﱠ ِذ َ
ﷲِ َوالﱠ ِذ َ
ين ظَلَ ُموا إِ ْذ يَ َر ْو َن ْال َع َذ َ
ِم ْن ُد ِ
ْالقُ ﱠوةَ ِ ﱠ ِ َج ِميعًا َوأَ ﱠن ﱠ
ب )) (165البقرة(
ﷲَ َش ِدي ُد ْال َع َذا ِ
ثم إن ھذه المحبة جبلية  ،وشرعية ؛محبة فرضية )مكتسبة( ھذا حب مكتسب تكليفي كي يصل بالناس إلى
النبي  كان بوحي من ﷲ ال من تلقاء نفسه كم يزعم المعترضون ....
مراضاة الرب ...وما قاله
ﱡ
ثانيًا:إن محم ًدا  ھو من كان يأمر أصحابَه بعدم المبالغة واإلطراء فيه .... جاء ذلك في عدة مواضع
منھا :
ى َﻋ ْﻦ ﻋُﺒَـ ْﻴ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎس َﻋ ْﻦ
ﻚ َﻋ ِﻦ اﻟ ﱡﺰْﻫ ِﺮ ﱢ
أوالً :سنن الدارمي برقم  2840أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻣﺎﻟِ ٌ
ِ
ﺎل  »:ﻻَ ﺗُﻄ ُْﺮ ِ
ﻴﺴﻰ اﺑْ َﻦ َﻣ ْﺮَﱘَ َ ،وﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻗُﻮﻟُﻮا َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ «.
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﻋُ َﻤ َﺮ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
وﱏ َﻛ َﻤﺎ ﺗُﻄْ ِﺮى اﻟﻨ َ
ﱠﺼ َﺎرى ﻋ َ
ﻗﺎل ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻢ أﺳﺪ  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ
ثانيًا:سنن ابن ماجة برقم َ 3303ﻋﻦ أَِﰊ ﻣﺴﻌ ٍ
ِ
ﺎل ﻟَﻪُ ":
ﻮد ﻗَ َ
ﺼﻪُ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل أَﺗَﻰ اﻟﻨِ ﱠ
ْ َ ُْ
ﱠﱯ َ ر ُﺟ ٌﻞ ﻓَ َﻜﻠﱠ َﻤﻪُ ﻓَ َﺠ َﻌ َﻞ ﺗُـ ْﺮ َﻋ ُﺪ ﻓَـ َﺮاﺋ ُ
ﺖ ِﲟَﻠِ ٍ
ﻚ ؛إِ ﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎ اﺑْ ُﻦ ْاﻣ َﺮأ ٍَة ﺗَﺄْ ُﻛ ُﻞ اﻟْ َﻘ ِﺪﻳ َﺪ ".
َﻫ ﱢﻮ ْن َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ ﻓَِﺈ ﱢﱐ ﻟَ ْﺴ ُ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ ) :ﺻﺤﻴﺢ ( اﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  7052 :ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ .
ض األب ،واألم  ،والمرأة ،والولد ،اإلخوة ،واألخوات
ثالثًا :إن األناجي َل ذكرت أن يسو َع المسيح أمر ببغ ِ
25
ع َكثِي َرةٌ
ان ُج ُمو ٌ
...لكي يحبونه فقط ويصبحوا له تالميذ  ...وذلك في إنجيل لوقا إصحاح  14عدد َو َك َ
8
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26
ين َم َعهُ ،فَ ْالتَفَ َ
ي َوالَ يُ ْب ِغضُ أَبَاهُ َوأُ ﱠمهُ َوا ْم َرأَتَهُ َوأَ ْوالَ َدهُ َوإِ ْخ َوتَهُ
ت َوقَا َل لَھُ ْم» :إِ ْن َك َ
َسائِ ِر َ
ان أَ َح ٌد يَأْتِي إِلَ ﱠ
ون لِي تِ ْل ِمي ًذا.
َوأَ َخ َواتِ ِهَ ،حتﱠى نَ ْف َسهُ أَ ْيضًا ،فَالَ يَ ْق ِد ُر أَ ْن يَ ُك َ
ويذكر انجي ُل متى أن من يحب األب  ،واألم ....أكثر من يسوع فال يستحق محبة يسوع له ...وذلك في
اإلصحاح العاشر عددَ 37م ْن أَ َحبﱠ أَبًا أَ ْو أُ ًّما أَ ْكثَ َر ِمنﱢي فَالَ يَ ْستَ ِحقﱡنِيَ ،و َم ْن أَ َحبﱠ ا ْبنًا أَ ِو ا ْبنَةً أَ ْكثَ َر ِمنﱢي فَالَ
يَ ْستَ ِحقﱡنِي.

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

مذنب ؟!
نبي
ٌ
ھل ھناك ﱞ
ُ
يعترف عليه بأنه مذنبٌ  ،وأنتم أيھا المسلمون
القرآن الذي جاء به محم ٌد  -صلى ﷲ عليه وسلم-
قالوا  :إن
َ
تقولون  :األنبياء معصومون ومن بينھم محمد رسول اإلسالم !
ت َو ﱠ
اعتمدوا في شبھتھم على قولِه  : فَا ْعلَ ْم أَنﱠهُ َال إِلَهَ إِ ﱠال ﱠ
ﷲُ يَ ْعلَ ُم
ك َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ﷲُ َوا ْستَ ْغفِرْ لِ َذنبِ َ
ين َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ُمتَقَلﱠبَ ُك ْم َو َم ْث َوا ُك ْم )محمد.(19
• الرد على الشبھة
الكبائر دون الصغائر ،وإن فعلوا صغيرةً تابوا إلى ﷲِ منھا ،فھم ال
أوالً  :إن األنبيا َء معصومون من
ِ
بن تيميةَ  ،والجماھير من
ت
فعل صغير ٍة  ،وال يقعون في محقرا ِ
يصرون على ِ
الصغائر  ...وھذا مذھب ا ِ
ِ
العلم لعد ِة أدل ٍة منھا :
أھل ِ
ِ
َ
صحيح الترغي ِ
ب
األلباني في
الترمذي  ،وابنُ ماجة  ،والحاك ُم  ،وصححه
 -1الحديث الذي رواه
ُّ
ُّ
ِ
صلﱠى ﱠ
والترھيب برقم  3139ﻋﻦ ٍ
آدم ﺧﻄﺎء وﺧﲑ
اﻟﻨﱯ َ -
أﻧﺲ -رﺿﻲ اﷲُ ﻋﻨﻪ -أن ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -ﻗﺎل " :ﻛﻞ اﺑ ِﻦ َ
اﳋﻄﺎﺋﲔ اﻟﺘﻮاﺑﻮن ".
األلباني في السلس ِة الصحيح ِة برقم 2984
 -2الحديث الذي رواه أحم ُد في مسن ِده برقم  ، 2600وصححه
ُّ
ِ
ِ ِ ٍ
َﺣ ٍﺪ ِﻣ َﻦ اﻟﻨ ِ ِ
َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺲ َْﳛ َﲕ ﺑْ َﻦ َزَﻛ ِﺮﻳﱠﺎ "ِ.
ﺎس أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﺎلَ ":ﻣﺎ ﻣ ْﻦ أ َ
ﱠﺎس إﻻﱠ َوﻗَ ْﺪ أَ ْﺧﻄَﺄَ  ،أ َْو َﻫ ﱠﻢ ﲞَﻄﻴﺌَﺔ ﻟَْﻴ َ
كالصغائر التي نقع ُ
ب)
الصغائر ،وھي ليست
وبالتالي فإن األنبيا َء قد تقع منھم بعض
نحن فيھا بل ھي من با ِ
ِ
ِ
حسنات األبرار سيئات المقربين (...
ﱠ
ﱠ
ﱠ
صلى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم -كانت حياته ظاھرةً للجميع فال يوجد زعي ٌم
وبالتالي أقول :ـ إن من
دالئل نبوتِه أنه َ -
ِ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -
من الزعما ِء  ،أو رئيسٌ من الرؤساء إال وتجد الغموض في معظم ِ حياته إال محمد َ -
الناس حتى يعرفوھا ويطلعوا عليھا ،فأين ھي ھذه الذنوب التي جاءت في
كل
فكانت حياته كالكتا ِ
ب المفتوح ل ِ
ِ
ب ﷲِ ؟
سيرتِه العطر ِة  ،أو في كتا ِ
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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ك ) محمد (19؛ يكون على وجھين :
ثانيًا :إن معنى قولِه 
للنبي َ : وا ْستَ ْغفِرْ لِ َذنبِ َ
ﱢ
وحي -اجتھا ًدا حسنًا  ،ولكنه  ترك ما ھو أحسن
األول  :أن يستغفر من األمو ِر التي اجتھد فيھا  -من غي ِر
ﱟ
األفعال التي لم يوح إليه شيء
)ترك األولى(  .....ومما الشك فيه أن الرسو َل  كانت تصدر عنه بعض
ِ
الحسن ويترك األحسن  ،وعدم
بخصوصھا  ،وكان أمرھا مترو ًكا الجتھا ِده الخاص فكان أحيانًا يختار الفع َل
َ
ِ
األبرار سيئات المقربين ( نظ ًرا لمكانتِه في
ت
ب) حسنا ِ
إصابتِه في ذلك باعتبار مكانته تعد ذنبًا وھي من با ِ
ِ
النبي  اجتھا ًدا حسنًا وترك ما ھو أحسن ما يلي :
والعقل ....من جمل ِة ھذه األمور التي اجتھد فيھا
العلم
ِ
ِ
ﱡ
ْ
ْ
َ
ّ
ﱠ
ُ
ﱠ
َ
َ
َ
َ
َ
ك لِ َم أ ِذ َ
ين ) التوبة .(43عفا ﷲ عنك -أيھا
ص َدقوا َوتَ ْعل َم الكا ِذبِ َ
ك ال ِذ َ
نت لھُ ْم َحتى يَتَبَي َﱠن ل َ
َ  - 1عفا ﷲُ َعن َ
ين َ
َ
النبي -ع ﱠما وقع منك ِمن تَرْ ك األولى واألكمل ،وھو إذنك للمنافقين في القعود عن الجھاد ،ألي سبب أ ِذ ْن َ
ت
لھؤالء بالتخلف عن الغزوة ،حتى يظھر لك الذين صدقوا في اعتذارھم وتعلم الكاذبين منھم في ذلك؟ أھـ
التفسير الميسر.
اآلخ َرةَ َو ّ
ض ال ﱡد ْنيَا َو ّ
ﷲُ َع ِزي ٌز
ض تُ ِري ُد َ
ان لِنَبِ ﱟي أَن يَ ُك َ
َ  -2ما َك َ
ون َع َر َ
ﷲُ ي ُِري ُد ِ
ون لَهُ أَ ْس َرى َحتﱠى ي ُْث ِخ َن فِي األَرْ ِ
ﻟﻨﱯ أَن ﻳَ ُﻜﻮ ُن { ﺑﺎﻟﺘﺎء واﻟﻴﺎء } ﻟَﻪُ أﺳﺮى ﺣﱴ ﻳُـﺜْ ِﺨ َﻦ
َح ِكي ٌم ) األنفال .(67وﻧﺰل ﳌﺎ أﺧﺬوا اﻟﻔﺪاء ﻣﻦ أﺳﺮى ﺑﺪر َ } :ﻣﺎ َﻛﺎ َن ﱟ
ض اﻟﺪﻧﻴﺎ { ﺣﻄﺎﻣﻬﺎ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻔﺪاء } واﷲ ﻳُ ِﺮﻳ ُﺪ { ﻟﻜﻢ } اﻵﺧﺮة
ِﰲ اﻷرض { ﻳﺒﺎﻟﻎ ﰲ ﻗﺘﻞ اﻟﻜﻔﺎر } ﺗُ ِﺮﻳ ُﺪو َن { أﻳﻬﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن } َﻋ َﺮ َ
ِ
آء { .أھـ تفسير الجاللين .
{ أي :ﺛﻮا ﺎ ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ } واﷲ َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ َﺣ ُﻜ ٌ
ﻴﻢ { وﻫﺬا ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻘﻮﻟﻪ  } :ﻓَِﺈ ﱠﻣﺎ َﻣﻨًّﺎ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ َوإِ ﱠﻣﺎ ﻓ َﺪ ً
ك لَ َعلﱠهُ يَ ﱠز ﱠكى  3أَ ْو يَ ﱠذ ﱠك ُر فَتَ ْنفَ َعهُ ال ﱢذ ْك َرى  4أَ ﱠما
س َوتَ َولﱠى  1أَ ْن َجا َءهُ ْاألَ ْع َمى َ 2و َما يُ ْد ِري َ
َ  -3عبَ َ
َم ِن ا ْستَ ْغنَى  5فَأ َ ْن َ
ك يَ ْس َعى َ 8وھُ َو يَ ْخ َشى 9
ك أَ ﱠال يَ ﱠز ﱠكى َ 7وأَ ﱠما َم ْن َجا َء َ
ص ﱠدى َ 6و َما َعلَ ْي َ
ت لَهُ تَ َ
ﱠ ﱠ ْ ٌ
فَأ َ ْن َ ْ َ
ﺲ { اﻟﻨﱯ  : ﻛﻠﺢ وﺟﻬﻪ } وﺗﻮﱃ { أﻋﺮض ﻷﺟﻞ  } .أَن
ت َعنهُ تَلھﱠى َ 10كال إِنھَا تَذ ِك َرة َ } .  11ﻋﺒَ َ
ﺟﺂءﻩُ اﻷﻋﻤﻰ { ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم ﻓﻘﻄﻌﻪ ﻋﻤﺎ ﻫﻮ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﳑﻦ ﻳﺮﺟﻮ إﺳﻼﻣﻪ ﻣﻦ أﺷﺮاف ﻗﺮﻳﺶ اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻮ ﺣﺮﻳﺺ ﻋﻠﻰ
َ
اﻟﻨﱯ  إﱃ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻌﻮﺗﺐ ﰲ ذﻟﻚ ﲟﺎ ﻧﺰل
إﺳﻼﻣﻬﻢ  ،وﱂ ﻳﺪر اﻷﻋﻤﻰ أﻧﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﺬﻟﻚ ﻓﻨﺎداﻩ  ،ﻋﻠﻤﲏ ﳑﺎ ﻋﻠﻤﻚ اﷲ  ،ﻓﺎﻧﺼﺮف ﱡ
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة  ،ﻓﻜﺎن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻳﻘﻮل ﻟﻪ إذا ﺟﺎء » :ﻣﺮﺣﺒﺎً ﲟﻦ ﻋﺎﺗﺒﲏ ﻓﻴﻪ رﰊ وﻳﺒﺴﻂ ﻟﻪ رداءﻩ« .أھـ تفسير الجاللين.

الثاني  :الخطاب له في أمتِه لتستن به  ... وذلك ما جاء في
تفسير الجاللين لقولِه تعالى :فَا ْعلَ ْم أَنﱠهُ َال إِلَهَ
ِ
ت َو ﱠ
إِ ﱠال ﱠ
ﷲُ يَ ْعلَ ُم ُمتَقَلﱠبَ ُك ْم َو َم ْث َوا ُك ْم ) محمد } .(19ﻓﺎﻋﻠﻢ أَﻧﱠﻪُ ﻻَ إﻟﻪ إﻻ اﷲ {
ك َولِ ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ﷲُ َوا ْستَ ْغفِرْ لِ َذنبِ َ
ين َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ﻟﺘﺴﱳ ﺑﻪ أﻣﺘﻪ وﻗﺪ ﻓﻌﻠﻪ
ﻚ { ﻷﺟﻠﻪ ﻗﻴﻞ ﻟﻪ ذﻟﻚ ﻣﻊ ﻋﺼﻤﺘﻪ
أي :دم ﻳﺎ ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻤﻚ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻨﺎﻓﻊ ﰲ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ } واﺳﺘﻐﻔﺮ ﻟِ َﺬﻧﺒِ َ
ّ
ﻗﺎل » : إﱐ ﻷﺳﺘﻐﻔﺮ اﷲ ﰲ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻣﺎﺋﺔ ﻣﺮة« } وﻟِﻠ ِ
ﲔ واﳌﺆﻣﻨﺎت { ﻓﻴﻪ إﻛﺮام ﳍﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻧﺒﻴﻬﻢ ﺑﺎﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ﳍﻢ } واﷲ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ
ْﻤ ْﺆﻣﻨِ َ
َ ُ
ُﻣﺘَـ َﻘﻠﱠﺒَ ُﻜ ْﻢ { ﻣﺘﺼﺮﻓﻜﻢ ﻷﺷﻐﺎﻟﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻬﺎر } َوَﻣﺜْـ َﻮا ُﻛ ْﻢ { ﻣﺄواﻛﻢ إﱃ ﻣﻀﺎﺟﻌﻜﻢ ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ  ،أي :ﻫﻮ ﻋﺎﱂ ﲜﻤﻴﻊ أﺣﻮاﻟﻜﻢ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ
ﺷﻲء ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺎﺣﺬروﻩ  ،واﳋﻄﺎب ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ وﻏﲑﻫﻢ .أھـ
قلتُ ُ◌ :إنه تفسير رائع فالخطاب له في أمتِه لتستن به  حتى تتعلم األمةُ عبادةَ االستغفار ....والدليل على أنه
ليس له ذنبٌ  ،وأنه مغفورة خطاياه التي لم يعملھا  ...يدلل على ذلك ما يلي:
ك ﱠ
ص َراطا ً ﱡم ْستَقِيما ً 
ك َويَ ْھ ِديَ َ
ك َو َما تَأ َ ﱠخ َر َويُتِ ﱠم نِ ْع َمتَهُ َعلَ ْي َ
ﷲُ َما تَقَ ﱠد َم ِمن َذنبِ َ
 -1قوله   : لِيَ ْغفِ َر لَ َ
ك ِ
)الفتح.(2
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ِ
ﻚ وﻳـ ْﻬ ِﺪﻳ َ ِ
ﻚ وﻣﺎ ﺗَﺄَﺧ ِ ِ
ِ ِ
 -2صحيح البخاري ﺑَﺎب} ﻟِﻴَـﻐْ ِﻔﺮ ﻟَ َ ﱠ
ﻴﻤﺎ { ﺑﺮﻗﻢ
ﱠﺮ َوﻳُﺘ ﱠﻢ ﻧ ْﻌ َﻤﺘَﻪُ َﻋﻠَْﻴ َ َ َ َ
ﻚ ﺻ َﺮاﻃًﺎ ُﻣ ْﺴﺘَﻘ ً
ﻚ اﻟﻠﻪُ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم ﻣ ْﻦ َذﻧْﺒ َ َ َ َ
َ
ﺖ ﻋﺎﺋِ َ ِ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻛﺎ َن ﻳـ ُﻘ ِ
ﺸﺔَ  -ر ِ
ِ
ﺼﻨَ ُﻊ َﻫ َﺬا ﻳَﺎ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -أَ ﱠن ﻧَِ ﱠ
ﻮم ﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َﺣ ﱠﱴ ﺗَـﺘَـ َﻔﻄﱠَﺮ ﻗَ َﺪ َﻣﺎﻩُ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ َ
ﺸﺔُ :ﱂَ ﺗَ ْ
َ ُ
َ 4460ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ﻮرا ".
ﱠﺮ ﻗَ َ
َر ُﺳ َ
ﺎل ":أَﻓَ َﻼ أ ُِﺣ ﱡ
ﻚ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم ِﻣ ْﻦ َذﻧْﺒِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻗَ ْﺪ ﻏَ َﻔ َﺮ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَ َ
ﺐ أَ ْن أَ ُﻛﻮ َن َﻋ ْﺒ ًﺪا َﺷ ُﻜ ً
ﻚ َوَﻣﺎ ﺗَﺄَﺧ َ
ﺖَ :ﻛﺎ َن رﺳ ُ ِ
ﺎل و ِاﻻﺟﺘِﻬ ِ
ﺻﻠﱠﻰ
ﺎد ِة ( ﺑﺮﻗﻢ َ 5046ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎد ِﰲ اﻟ ِْﻌﺒَ َ
 -3صحيح مسلم ﺑَﺎب )إِ ْﻛﺜَﺎ ِر ْاﻷَ ْﻋ َﻤ ِ َ ْ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  إِ َذا َ
َُ
ﺸﺔُ :ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ﻗَﺎم ﺣ ﱠﱴ ﺗَـ َﻔﻄﱠﺮ ِر ْﺟ َﻼﻩُ ﻗَﺎﻟَ ْ ِ
ﺸﺔُ أَﻓَ َﻼ
ﱠﺮ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ":ﻳَﺎ َﻋﺎﺋِ َ
ﻚ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم ِﻣ ْﻦ َذﻧْﺒِ َ
ﺼﻨَ ُﻊ َﻫ َﺬا َوﻗَ ْﺪ ﻏُ ِﻔ َﺮ ﻟَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ،أَﺗَ ْ
َ َ
ﺖ َﻋﺎﺋ َ َ َ ُ
ﻚ َوَﻣﺎ ﺗَﺄَﺧ َ
َ
ﻮرا ".
أَ ُﻛﻮ ُن َﻋ ْﺒ ًﺪا َﺷ ُﻜ ً
ﻮرا".
نالحظ أن النب ﱠ
ي  لم يُنكر عليھا أنه ُغفر له ما تقدم من ذنبِه وما تأخر،وعلل بقولِه  ":أَﻓَ َﻼ أَ ُﻛﻮ ُن َﻋ ْﺒ ًﺪا َﺷ ُﻜ ً
النبي  يستغفر ...؟
ثالثًا  :إن قيل  :لماذا كان
ﱡ
النبي  أن نقول بعد الصال ِة :
األحوال ؛ فقد علمنا
ب في كلﱢ
قلتُ  :إن االستغفا َر ال يشترط أن يكون من ذن ٍ
ﱡ
ِ
استغفر ﷲ ثالثًا في حين أننا كنا نصلي ولم نرتكب معصيةً ...
فنحن نستغف ُر ﷲَ بعد الصال ِة ؛ ألنه قد يقع منا قلة خشوع في الصال ِة فنستغفر ﷲَ على ذلك...دليل ذلك في
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  " : ﻣﻦ ﻟَ ِﺰم ِاﻻﺳﺘِﻐْ َﻔﺎر ﺟﻌﻞ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪُ ِﻣﻦ ُﻛ ﱢﻞ َﻫ ﱟﻢ ﻓَـﺮﺟﺎ وِﻣﻦ ُﻛ ﱢﻞ ِ
ﺿٍ
ﻴﻖ َﳐَْﺮ ًﺟﺎ
ﺎل َر ُﺳ ُ
سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ  1297ﻗَ َ
ًَ َ ْ
ْ
َ ْ َ ْ َ ََ َ
ِ
ﺐ " .ﺿﻌﻔﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺳﻨ ِﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ ، 1518
َوَرَزﻗَﻪُ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُ
ﺚ َﻻ َْﳛﺘَﺴ ُ
نوح   :فَقُ ْل ُ
ان َغفﱠارًا  10يُرْ ِس ِل ال ﱠس َما َء
ت ا ْستَ ْغفِرُوا َربﱠ ُك ْم إِنﱠهُ َك َ
والحديث معناه قريب من قولِه  عن ٍ
َ
ت َويَجْ َعلْ لَ ُك ْم أ ْنھَارًا )  12نوح (.
ال َوبَنِ َ
ين َويَجْ َعلْ لَ ُك ْم َجنﱠا ٍ
َعلَ ْي ُك ْم ِم ْد َرارًا َ 11ويُ ْم ِد ْد ُك ْم بِأ َ ْم َو ٍ
إ ًذا االستغفار يكون سببًا في
الرزق  ،والمد ِد من ﷲِ ،
اتساع
ورفع الھم ...وال يشترط أن يكون من
ِ
ِ
ِ
ُ
أسلفت -بفضل ﷲ تعالى -؛ ثم إن ﷲ تعالى لم يحرم األنبيا َء من عباد ِة االستغفار ألنه تعالى
معصية كما
يح ُبھا....
المفترض أنھم أسوةُ
للبشر نجدھم
غير الئق ٍة  ...فمن
راب ًعا  :إن
ٍ
َ
الكتاب المقدس يذكر أنبيا َء ﷲِ
ِ
بأوصاف ِ
ِ
يزنون زنا المحارم  ،ويسكرون  ،ويرقصون عراة  ،ويكذبون .....حتى أن المسي َح  ما سلم من تلك
األخطا ِء الكثير ِة التي نُ ِسبت إليه  ،وذلك بحسب ما كتبه كتبةُ األناجيل الذين جعلوه مذنبًا  ....فعلى سبيل المثال
ال الحصر أذكر اآلتي :
كاتب إنجيل يوحنا بأنه يكذب على إخوتِه ....وذلك لما طلبوا منه الصعود للعيد فقال  :إني لست
 -1وصفه
ُ
بصاعد ثم صعد بعدھا في الخفاء ! نجد ذلك في إنجيل يوحنا إصحاح  7عدد 8اِصْ َع ُدوا أَ ْنتُ ْم إِلَى ھ َذا ْال ِعي ِد .أنَاَ
10
لَس ُ
ْت أَصْ َع ُد بَ ْع ُد إِلَى ھ َذا ْال ِعي ِد ،ألَ ﱠن َو ْقتِي لَ ْم يُ ْك َملْ بَ ْع ُد«9 .قَا َل لَھُ ْم ھ َذا َو َم َك َ
ان إِ ْخ َوتُهُ قَ ْد
يلَ .ولَ ﱠما َك َ
ث فِي ْال َجلِ ِ
ص ِع َد ھُ َو أَ ْيضًا إِلَى ْال ِعي ِد ،الَ ظَا ِھرًا بَلْ َكأَنﱠهُ فِي ْال َخفَا ِء.
ص ِع ُدواِ ،حينَئِ ٍذ َ
َ
األنبياء جمي ًعا  ...يقول عنھمُ " :سرﱠا ٌ
ق و لصوص " !
يسب
كاتب إنجيل يوحنا بأنه
 -2وصفه
َ
ُ
ُ
7
ق ْال َح ﱠ
ض اْ »:ال َح ﱠ
نج د ذل ك ف ي إنجي ل يوحن ا إص حاح  10ع دد فَقَ ا َل لَھُ ْم يَ ُس و ُ
ق أَقُ و ُل لَ ُك ْم :إِنﱢ ي أَنَ ا بَ ابُ
ع أَ ْي ً
8
ين أَتَ ْوا قَ ْبلِي ھُ ْم ُسرﱠا ٌ
اف لَ ْم تَ ْس َم ْع لَھُ ْم.
ق َولُصُوصٌ َ ،ول ِك ﱠن ْال ِخ َر َ
افَ .ج ِمي ُع الﱠ ِذ َ
ْال ِخ َر ِ
اإلصحاح
كاتب إنجيل لوقا بأنه سب الفريسيين قائالً لھم  ":يَا أَ ْغبِيَا ُء "  ،وذلك في
 -3وصفه
ُ
ِ
41
40
ص َدقَةً،
اخ َل أَ ْيضًا؟ بَلْ أَ ْعطُوا َما ِع ْن َد ُك ْم َ
ار َج َ
ْس الﱠ ِذي َ
 11عدد يَا أَ ْغبِيَا ُء ،أَلَي َ
صنَ َع ال ﱠد ِ
صنَ َع ْال َخ ِ
فَھُ َو َذا ُكلﱡ َش ْي ٍء يَ ُك ُ
ون نَقِيًّا لَ ُك ْم.
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 -4تصفه األناجي ُل بأنه سب المؤمنين من اليھود – الحواريين -كما يلي :
 - 1قال لبطرس كبير الحواريين  " :يا شيطان " )متى .( 23 / 16
اإليمان " لوقا ) .... ( 25 / 24
- 2سب آخرين منھم بقوله  " :أيھا الغبيان والبطيئا القلوب في
ِ
ثل ھذه األوصاف ...
ونبرأ إلى ﷲِ مما وصف به المسيح  من م ِ
واألعجب من ذلك أن المعترضين يعتقدون أن الجميع زاغوا وفسدوا إال المسيح فقط ؛ الذي ھو بال خطيئة !
ويستشھدون على ذلك بما قاله يسو ُ
إنجيل يوحنا إصحاح  8عددَ 46م ْن ِم ْن ُك ْم يُبَ ﱢكتُنِي َعلَى َخ ِطيﱠ ٍة؟ فَإِ ْن
ع لليھو ِد في
ِ
ُك ْن ُ
ت أَقُو ُل ْال َح ﱠ
ون بِي؟
ق ،فَلِ َما َذا لَ ْستُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
قلتُ  :ترد عليھم النصوص السابقة وغيرھا التي نسبت إلى يسو َع أنه يسب ! أليس السب خطيئة....؟!
ويرد عليھم بقول يسوع نفسه أنه ليس صال ًحا بل ھو بشر له أخطاء  ،فالصالح وحده ھو ﷲ الذي بال خطيئة
؛جاء ذلك في إنجيل لوقا إصحاح  19عددَ 18و َسأَلَهُ َرئِيسٌ قِائِالً»:أَيﱡھَا ْال ُم َعلﱢ ُم الصﱠالِحَُ ،ما َذا أَ ْع َم ُل ألَ ِر َ
ث ْال َحيَاةَ
األَبَ ِديﱠةَ؟« 19فَقَا َل لَهُ يَسُو ُ
اح ٌد َوھُ َو ﷲُ.
ْس أَ َح ٌد َ
صالِحًا؟ لَي َ
ع»:لِ َما َذا تَ ْد ُعونِي َ
صالِحًا إِالﱠ َو ِ
فالواضح من النصين التعارض البيّن :
نص يقول فيه َ " :م ْن ِم ْن ُك ْم يُبَ ﱢكتُنِي َعلَى َخ ِطيﱠ ٍة؟ " أي :من منكم يثبت علي خطأ فعلته ؟
ٌ
َ
اح ٌد َوھُ َو ﷲُ " أي :لماذا تقولون عني أني
ٌ
ْس أ َح ٌد َ
صالِحًا؟ لَي َ
ونص آخر يقول فيه  ":لِ َما َذا تَ ْد ُعو ِني َ
صالِحًا إِالﱠ َو ِ
عدم
صال ٌح ال أفعل أخطاء  ،الصال ُح الذي بال خطيئة ھو ﷲُ وحده  ،كما أن ھذا
َ
النص فيه دلي ٌل واض ٌح على ِ
بخالف ما يعتقد المعترضون.....
ألوھيتِه
ِ
نب ﱞي يُسحر؟!
يزعمون أن محم ًدا  ال يصلح أن يكون نبيًّا ! فإن قلنا  :لماذا ال يصلح أن يكون نبيًّا ؟!
يقولون :إن محم ًدا كان مسحو ًرا أصابه السحر ،والحديث في صحيح البخاري يقولَ " :ﻛﺎ َن ُﳜَﻴﱠ ُﻞ إِﻟَْﻴ ِﻪ أَﻧﱠﻪُ ﻳَـ ْﻔ َﻌ ُﻞ
اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻲ َء َوَﻣﺎ ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠُﻪُ " فكان من الممكن أن يقول آيات شيطانية وھو مسحور  ....فھل محم ٌد يصلح أن يكون نبيًا من
عند ﷲِ ؟! نبي يتحكم فيه شيطان ....؟! وھذه ھي أدلتنا من صحيح البخاري كما يلي :
ِ -1ك َتاب) ا ْل ِج ْز َي ِة ( َباب ) َھلْ ُي ْع َفى َعنْ ِّ
س َح َر  (..ﺑﺮﻗﻢ َ 2939ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤﺜَـ ﱠﲎ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َْﳛ َﲕ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
الذ ِّم ِّي إِ َذا َ
ِ
ِ
ﺼﻨَـ ْﻌﻪُ .
ﺎم ﻗَ َ
ﺎلَ :ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَِﰊ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ِﻫ َ
ﺸﺔَ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺻﻨَ َﻊ َﺷ ْﻴﺌًﺎ َوَﱂْ ﻳَ ْ
ﺸٌ
ﱠﱯ ُ ﺳﺤ َﺮ َﺣ ﱠﱴ َﻛﺎ َن ُﳜَﻴﱠ ُﻞ إِﻟَْﻴﻪ أَﻧﱠﻪُ َ
ِ
ِ ِ
ﺸ ٍﺎم
ِ -2ك َتاب) َبدْ ِء ا ْل َخ ْل ِق( َباب) صِ َف ِة إِ ْبل َ
ﻴﺴﻰ َﻋ ْﻦ ِﻫ َ
ﻴﻢ ﺑْ ُﻦ ُﻣ َ
ِيس َو ُج ُنو ِد ِه  (..ﺑﺮﻗﻢ َ 3028ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إﺑْـ َﺮاﻫ ُ
ﻮﺳﻰ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ﻋ َ
ِِ
ﺸﺔَ  -ر ِ
ِ
ﱯ َ وﻗَ َ
ﺸﺔَ
ﺎل اﻟﻠﱠْﻴ ُ
ﺐ إِ َﱠ
ﺎم أَﻧﱠﻪُ َِﲰ َﻌﻪُ َوَو َﻋﺎﻩُ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﱄ ِﻫ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ  -ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖُ :ﺳ ِﺤ َﺮ اﻟﻨﱠِ ﱡ
ﺸٌ
َﻋ ْﻦ أَﺑﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ﺚ َ :ﻛﺘَ َ
ٍ
ﺎل :أَ َﺷﻌﺮ ِ
ﱠﱯ َ ﺣ ﱠﱴ َﻛﺎ َن ُﳜَﻴﱠ ُﻞ إِﻟَْﻴ ِﻪ أَﻧﱠﻪُ ﻳَـ ْﻔ َﻌ ُﻞ اﻟ ﱠ
ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺸ ْﻲ َء َوَﻣﺎ ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠُﻪُ َﺣ ﱠﱴ َﻛﺎ َن َذ َ
ﺖ ُ :ﺳ ِﺤ َﺮ اﻟﻨِ ﱡ
ت أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ
ات ﻳَـ ْﻮم َد َﻋﺎ َو َد َﻋﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ َ ْ
ِ
أَﻓْـﺘَ ِﺎﱐ ﻓِ ِ ِ ِ ِ
ﺎل
َﺣ ُﺪ ُﳘَﺎ ﻟِ ْﻶ َﺧ ِﺮ َ :ﻣﺎ َو َﺟ ُﻊ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ؟ ﻗَ َ
َﺣ ُﺪ ُﳘَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرأْ ِﺳﻲ َو ْاﻵ َﺧ ُﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪ ِر ْﺟﻠَ ﱠﻲ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل أ َ
ﻴﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﺷ َﻔﺎﺋﻲ أَﺗَ ِﺎﱐ َر ُﺟ َﻼن ﻓَـ َﻘ َﻌ َﺪ أ َ
َ
ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ﺸﺎﻗَﺔ َو ُﺟ ﱢ
ﺎل:
ﺎل :ﻓَﺄَﻳْ َﻦ ُﻫ َﻮ ؟ﻗَ َ
ﻒ ﻃَﻠ َْﻌﺔ ذَ َﻛ ٍﺮ ﻗَ َ
ﻴﻤﺎ َذا ؟ ﻗَ َ
ﺼ ِﻢ ﻗَ َ
ﺎلَ :وَﻣ ْﻦ ﻃَﺒﱠﻪ ُ◌؟ ﻗَ َ
ﻮب ﻗَ َ
ﺸﻂ َوُﻣ َ
ﺎلِ :ﰲ ُﻣ ُ
َ :ﻣﻄْﺒُ ٌ
ﺎل :ﻟَﺒِﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ْاﻷَ ْﻋ َ
ﺎل :ﻓ َ
ﺎل ﻟِﻌﺎﺋِ َ ِ
ﺸﻴ ِ
ﺎﻃ ِ
ﺎلَ :ﻻ "
اﺳﺘَ ْﺨ َﺮ ْﺟﺘَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﲔ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ِﰲ ﺑِْﺌ ِﺮ َذ ْرَوا َن ﻓَ َﺨ َﺮ َج إِﻟَْﻴـ َﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ﺸﺔَ ﺣ َ
ْﺖ ْ :
ﱠﱯ  ﰒُﱠ َر َﺟ َﻊ ﻓَـ َﻘ َ َ
وس اﻟ ﱠ َ
ﲔ َر َﺟ َﻊَ :ﳔْﻠُ َﻬﺎ َﻛﺄَﻧﱠﻪُ ُرءُ ُ
أَ ﱠﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﺷ َﻔ ِﺎﱐ اﻟﻠﱠﻪُ و َﺧ ِﺸ ُ ِ
ﻚ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﺖ اﻟْﺒِْﺌـ ُﺮ ".
ﱠﺎس َﺷ ًّﺮا ﰒُﱠ ُدﻓِﻨَ ْ
ﲑ َذﻟِ َ
َ
ﻴﺖ أَ ْن ﻳُﺜ َ
اﻹﺣﺴ ِ
ِ ِ
ِ ﱠ
ِ -3ك َتاب ) ْاألَدَ ِ
ﺸ ِﺎء َواﻟ ُْﻤ ْﻨ َﻜ ِﺮ
ب ( َباب ) َق ْو ِل َّ ِ
ﺎن َوإِﻳﺘَ ِﺎء ِذي اﻟْ ُﻘ ْﺮَﰉ َوﻳَـ ْﻨـ َﻬﻰ َﻋ ْﻦ اﻟْ َﻔ ْﺤ َ
ﷲ  : إ ﱠن اﻟﻠﻪَ ﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮ ﺑﺎﻟ َْﻌ ْﺪل َو ِْ ْ َ
ِ
ﺸﺎم ﺑْﻦ ﻋُﺮوةَ َﻋﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋﻦ َﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ  -ر ِ
َواﻟْﺒَـ ْﻐ ِﻲ ﻳَ ِﻌﻈُ ُﻜ ْﻢ ﻟَ َﻌﻠﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَ َﺬ ﱠﻛ ُﺮو َن َ 5603(ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ا ْﳊُ َﻤ ْﻴ ِﺪ ﱡ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ
ي َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻫ َ ُ ُ ْ َ ْ
ْ
َ
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ٍ
ﺸﺔُ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ أَﻓْـﺘَ ِﺎﱐ
ﺸﺔُ :ﻓَـ َﻘ َ
ﺖَ :ﻣ َﻜ َ
ات ﻳَـ ْﻮم :ﻳَﺎ َﻋﺎﺋِ َ
ﺖ َﻋﺎﺋِ َ
ﱠﱯ َ ﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا ُﳜَﻴﱠ ُﻞ إِﻟَْﻴ ِﻪ أَﻧﱠﻪُ ﻳَﺄِْﰐ أ َْﻫﻠَﻪُ َوَﻻ ﻳَﺄِْﰐ ﻗَﺎﻟَ ْ
َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎل ِﱄ َذ َ
ﺚ اﻟﻨِ ﱡ
ِ
ِِ ِ
ﺎل
ﺎل اﻟﱠ ِﺬي ِﻋ ْﻨ َﺪ ِر ْﺟﻠَ ﱠﻲ ﻟِﻠﱠ ِﺬي ِﻋ ْﻨ َﺪ َرأْ ِﺳﻲَ :ﻣﺎ ﺑَ ُ
َﺣ ُﺪ ُﳘَﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ ِر ْﺟﻠَ ﱠﻲ َو ْاﻵ َﺧ ُﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪ َرأْ ِﺳﻲ ﻓَـ َﻘ َ
ِﰲ أ َْﻣ ٍﺮ ْ
ﺲأَ
اﺳﺘَـ ْﻔﺘَـ ْﻴﺘُﻪُ ﻓﻴﻪ أَﺗَﺎﱐ َر ُﺟ َﻼن ﻓَ َﺠﻠَ َ
ﺎل :ﻟَﺒِﻴ ُﺪ ﺑﻦ أَ ْﻋﺼﻢ ﻗَ َ ِ
ﺎلِ :ﰲ ُﺟ ﱢ
ﺖ
ﻴﻢ ﻗَ َ
ﺎلَ :وَﻣ ْﻦ ﻃَﺒﱠﻪُ ﻗَ َ
ﻮرا ﻗَ َ
اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ﻗَ َ
ﻒ ﻃَﻠ َْﻌ ٍﺔ ذَ َﻛ ٍﺮ ِﰲ ُﻣ ْﺸ ٍﻂ َوُﻣ َ
ﺸﺎﻗَ ٍﺔ َﲢْ َ
ﺎلَ :ﻣﻄْﺒُ ٌ
ﻮب ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َﻣ ْﺴ ُﺤ ً
ﺎلَ :وﻓ َ
ُْ ََ
ﲔ وَﻛﺄَ ﱠن ﻣﺎءﻫﺎ ﻧُـ َﻘﺎﻋﺔُ ا ْﳊِﻨ ِ
ﺸﻴ ِ
ِ
ٍ ِ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ ِ ِ ِ ﱠ
ﱠﺎء ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ ﺑِ ِﻪ
ﺎء اﻟﻨِ ﱡ
ﺎﻃ ِ َ َ َ َ َ
وس اﻟ ﱠ َ
َرﻋُﻮﻓَﺔ ِﰲ ﺑ ْﺌ ِﺮ َذ ْرَوا َن ﻓَ َﺠ َ
وس َﳔْﻠ َﻬﺎ ُرءُ ُ
ﺎلَ :ﻫﺬﻩ اﻟْﺒ ْﺌـ ُﺮ اﻟ ِﱵ أُ ِرﻳﺘُـ َﻬﺎ َﻛﺄَ ﱠن ُرءُ َ
ِ
ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :ﻓَـ َﻬ ﱠﻼ ﺗَـ ْﻌ ِﲏ ﺗَـﻨَ ﱠ
ﲑ
ت ﻓَـ َﻘ َ
ْﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ِج ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺸ ْﺮ َ
ﺖ َﻋﺎﺋِ َﺸﺔُ :ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
اﻟﻨِ ﱡ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  ﻓَﺄُ ْﺧﺮ َ
ﱠﱯ  ":أَ ﱠﻣﺎ اﻟﻠﻪُ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﺷ َﻔ ِﺎﱐ َوأَ ﱠﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻓَﺄَ ْﻛ َﺮﻩُ أَ ْن أُﺛ َ
َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﻮد.
ﺼ َﻢ َر ُﺟ ٌﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑَِﲏ ُزَرﻳْ ٍﻖ َﺣﻠِ ٌ
ﱠﺎس َﺷ ًّﺮا " ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻴﻒ ﻟِﻴَـ ُﻬ َ
ﺖ َ :وﻟَﺒِﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ أَ ْﻋ َ
• الرد على الشبھة
ُ
ث:
أوالً  :من
حيث صحة الحدي ِ
َ
تفسيره
الحديث أنكره البعضُ من العلما ِء مثل :الجصاص في )كتابِه أحكام القرآن(  ،والقاسمي في
إن ھذا
ِ
)محاسن التأويل(  ،والشيخ محمد عبده  ،وأخيرا جماعة نختلف معھا تسمى باألحمدي ِة )القديانية( أنكروا
عدم صح ِة الحديث أنھم
ض أدلتِھم على ِ
الحديث حينما قاموا بالر ِد على ھذه الشبھ ِة  ،فمن بع ِ
القرآن الكريم كما يلي:
قالوا:إنه يتعارض مع
ِ
ُون إِ ﱠال َر ُجالً ﱠم ْسحُوراً)الفرقان .(8
ون إِن تَتﱠ ِبع َ
 -1قوله َ : وقَا َل الظﱠالِ ُم َ
ين آ َمنُ ْ
ْس لَهُ س ُْلطَ ٌ
ون ) النحل.(99
 -2قوله  عن
وا َو َعلَى َربﱢ ِھ ْم يَتَ َو ﱠكلُ َ
ان َعلَى الﱠ ِذ َ
الشيطان   :إِنﱠهُ لَي َ
ِ
اس إِ ﱠن ّ
 -3قوله  لنبيﱢه َ  : و ّ
ين ) المائدة.( 67
ﷲَ الَ يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِر َ
ْص ُم َ
ﷲُ يَع ِ
ك ِم َن النﱠ ِ
ت وھذا
ت السابق ِة فھذا خطأ ٌ بي ٌّن  ....فال تعارض بين اآليا ِ
قلتُ  :أما عن قولِھم  :إن الحديث يتعارض مع اآليا ِ
ث لآلتي :
الحدي ِ
ُون إِ ﱠال َر ُجالً ﱠم ْسحُوراً ) الفرقان.(8
ون إِن تَتﱠبِع َ
اآليةُ األولى َ  :وقَا َل الظﱠالِ ُم َ
في اآلي ِة نجد أن ﷲَ  يقول عن الكافرين بأنھم ظالمون ؛ألنھم قالوا :عن النﱠبِ ﱢي  إنه مسحو ٌر  ،والحديث
يقول :إنه سحر ! فھل ھناك تعارض ؟
ي  مسحو ٌر في كلﱢ
قلتُ  :ال يوجد تعارض  ،فا ُ  قال عن الكافرين بأنھم ظالمون ؛ألنھم قالوا :إن النب ﱠ
أقوالِه وأفعالِه  ،حتى القرآن نتيجة
السحر ،والواقع أن السح َر وقع في ٍ
أمر معين ھو " ﻛﺎن ُﳜَﻴﱠ ُﻞ إِﻟَْﻴ ِﻪ أَﻧﱠﻪُ ﻳَﺄِْﰐ أ َْﻫﻠَﻪُ
ِ
المشركين ؛ألنھم قالوا :إنه مسحور في كل أقواله وأفعاله ،فھذا ليس من ھذا
بكالم
َوَﻻ ﻳَﺄِْﰐ " وھذا ليس له عالقة
ِ
ِ
ب.
البا ِ
النبي  قبل أن يُسحر في مكة  ،مثلما قالوا عنه  :مجنون  ،ساحر،
ثم إن قولھم ھذا من جمل ِة افتراءاتِھم حول
ﱢ
كاھن  ،شاعر.. .
ين آ َمنُ ْ
ْس لَهُ س ُْلطَ ٌ
ون ) النحل
اآليةُ الثانية :قوله  عن
وا َو َعلَى َربﱢ ِھ ْم يَتَ َو ﱠكلُ َ
ان َعلَى الﱠ ِذ َ
الشيطان   :إِنﱠهُ لَي َ
ِ
.(99
والكفر  ،وتزينِه
واإلضالل ،
سلطان الشيطان في اآلي ِة أنه يكون في اإلغوا ِء ،
قلتُ  :إن المرا َد من قولِه  عن
ِ
ِ
ِ
ث.
للباطل  ،والشر  ،وإفسا ِد اإليمان  ،وال شك أن ھذا لم يحدث
للنبي  أب ًدا  ،وليس ذلك في الحدي ِ
ﱢ
ِ
ْ
ْ
ّ
ّ
ﱠ
َ
ين 
اس إِ ﱠن ﷲَ الَ يَ ْھ ِدي الق ْو َم ال َكافِ ِر َ
ْص ُم َ
اآلية الثالثة  :قوله  لنبيﱢه َ  : وﷲُ يَع ِ
ك ِم َن الن ِ
القتل فال يقتل حتى يتم الرسالةَ ...
قلتُ  :إن ﷲَ  يعص ُم نبيﱠه  من
ِ
ث الذي معنا !
وقال
ُ
بعض المفسرين :ھو معصوم  من الوقوع في الكبائر ،وھذا ليس له عالقة بالحدي ِ
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ت صحة الحديث  ،والرد على المعترضين  .أقول  -بفضل ﷲ :-
ثانيًا  :الرد على الشبھ ِة بعد إثبا ِ
ي  بش ٌر يصيبه ما يصيبُ البش َر من الصح ِة والمرض  ،واللذ ِة
المعلوم
أوالً  :إن من
المقطوع به أن النب ﱠ
ِ
ِ
ي
واأللم  ،والحيا ِة والموت  ،ولم نقل عنه إنه إلهٌ يُعبد  ...قال  لنبيه   : قُلْ إِنﱠ َما أَنَا بَ َش ٌر ﱢم ْثلُ ُك ْم يُو َحى إِلَ ﱠ
صالِحا ً َو َال يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَا َد ِة َربﱢ ِه أَ َحداً ) الكھف.(110
اح ٌد فَ َمن َك َ
ان يَرْ جُو لِقَاء َربﱢ ِه فَ ْليَ ْع َملْ َع َمالً َ
أَنﱠ َما إِلَھُ ُك ْم إِلَهٌ َو ِ
النبي  ؛ ألنه بش ٌر يصيبه ما يصيب البشر  ،فالسح ُر مرضٌ من األمراض ،والدليل على
فوقع السحر على
ﱢ
مرض من
ذلك قوله  ": أﻣﺎ أﻧﺎ ﻓﻘﺪ ﺷﻔﺎﱐ اﷲُ " صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ  5912؛ أي:أن ﷲ شفاه من
ٍ
ف بھا
ت البشري ِة ،
وعوارضھا التي ليس لھا عالقة بالوحي وال بالرسالة التي ُكلِ َ
ِ
األمراض التي تتعلق بالصفا ِ
ِ
روحي  كان المالكان .
ب
طبي
إلى
حتاج
ا
لذلك
،
روحي
مرض
فالسحر
..
النبي 
ٍ
ﱡ
ﱟ
َ
ض ھو  :أن البخار ﱠ
الحديث
ي  -رحمه ﷲُ  -ذكر ھذا
ومما يدلل أكثر على أن ھذا السح َر
ٌ
مرض من األمرا ِ
في ِ
ﻛﺘﺎب ) اﻟﻄﺐ (.
ِ
ﺼﻨَـ ْﻌﻪُ"؟
ثانيًا  :إن ھنا َك سؤاالً يطرح نف َ
ﺻﻨَ َﻊ َﺷ ْﻴﺌًﺎ َوَﱂْ ﻳَ ْ
سه ھو :ما معنى َ " :ﻛﺎ َن ُﳜَﻴﱠ ُﻞ إِﻟَْﻴﻪ أَﻧﱠﻪُ َ
ض َي ﱠ
ث الذي رواه البخاريﱡ في صحيحه
ﷲُ َع ْنھَا  -في الحدي ِ
كالم عائشةَ َ -ر ِ
الجواب :إن المعنى واض ٌح من ِ
لما قالت  " :ﻛﺎن ُﳜَﻴﱠ ُﻞ إِﻟَْﻴ ِﻪ أَﻧﱠﻪُ ﻳَﺄِْﰐ أ َْﻫﻠَﻪُ َوَﻻ ﻳَﺄِْﰐ ".
وھذا ما قاله ا ُ
بن
النبي  يخيل له أنه يأتي زوجاته ولم يأتيھن ؛ فھذا ليس
الفتح  ،وكذلك العلما ُء ؛كان
حجر في
ﱡ
ٍ
ِ
له عالقة بالوحي وال بالرسال ِة التي ُكلف بھا ....
صا معينًا من الدواء فال يستطيع أن يأتي أھله  ،أوقد يكون متعبًا نفسيًا أحيانًا  ،فال يستطيع
فاإلنسان قد يأخذ قر ً
أن يأتي أھله  ،وكل ھذه من األمراض التي لھا عالقة بالصفات البشرية  ،وليس لھا عالقة بالوحي
والرسالة....
الوحي أب ًدا...وذلك لعدة أدلة منھا:
ي  معصو ٌم في تأديتِه للرسال ِة فال يزيغ عن
ثالثًا  :إن النب ﱠ
ﱢ
 -1قوله  عن نبيﱢه   : إِ ْن ھُ َو إِ ﱠال َوحْ ٌي يُو َحى  ) النجم .(4
ُ
ت ِر َسالَتَهُ َو ّ
ك َوإِن لﱠ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما بَلﱠ ْغ َ
ك ِم َن
ْص ُم َ
ك ِمن ﱠربﱢ َ
نز َل إِلَ ْي َ
ﷲُ يَع ِ
 -2قوله   : يَا أَيﱡھَا ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َما أ ِ
اس إِ ﱠن ّ
ين ) المائدة.(67
ﷲَ الَ يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِر َ
النﱠ ِ
ين46
ين  45ثُ ﱠم لَقَطَ ْعنَا ِم ْنهُ ْال َوتِ َ
 -3قولهَ  : ولَ ْو تَقَ ﱠو َل َعلَ ْينَا بَع َ
او ِ
يل َ 44ألَ َخ ْذنَا ِم ْنهُ بِ ْاليَ ِم ِ
ْض ْاألَقَ ِ
ين  ) الحاقة (.
اج ِز َ
فَ َما ِم ْن ُك ْم ِم ْن أَ َح ٍد َع ْنهُ َح ِ
للنبي .. 
نالحظ أن الوعي َد في اآلي ِة األخير ِة لم يحدث
ﱢ
إ ًذا السحر الذي أصابه ليس له عالقة بالوحي أب ًدا ...
نوع السحر الذي
راب ًعا  :إن سح َر النﱠبِ ﱢي  ال يقدح في نبوتِه قط ؛ ألننا نجد أن موسى ُ س ِح َر من
ِ
نفس ِ
سحر موسى   : يُ َخيﱠ ُل إِلَ ْي ِه ِمن
تعرض له النب ّي  وھو سحر التخيل. ...يدلل على ذلك قوله  عن
ِ
ِسحْ ِر ِھ ْم أَنﱠھَا تَ ْس َعى ) طه.(66
والنبي  كان يخيل إليه أنه أتى زوجاته ولم يأتِيھن ....
تخيل ،
ِسحر موسى سُحر
ﱡ
ٍ
برسول ألنه ُس ِح َر...؟!
يبقى السؤال :ھل موسى ليس
ٍ
َ
ْ
َ
ْ
ﱡوب إِذ نَا َدى َربﱠهُ أنﱢي َم ﱠسنِ َي ال ﱠش ْيطَ ُ
ان
ثم إن
أيوب  مسه الشيطانُ ؛ قال  عنه لنبيﱢه َ  : واذ ُكرْ َع ْب َدنَا أي َ
َ
ب ) ص.(41
ب َو َع َذا ٍ
بِنُصْ ٍ
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الشيطان مسه ...؟!
بنبي ؛ ألن
َ
يبقى السؤال :ھل أيوب ليس ﱟ
صدق نبوتِه  لوجھين :
خام ًسا  :إن سح َر النﱠبِ ﱢي  فيه داللةٌ واضحةٌ على
ِ
بن سع ٍد في الطبقا ِ
ت الكبرى الجزء الثاني صفحة  :198أن أخت لبيد بن األعصم قالت":إن
األول :جاء عند ا ِ
ﻳﻜﻦ ﻧﺒﻴًﺎ ﻓﺴﻴﺨﱪ ،وإن ﻳﻚ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻓﺴﻮف ﻳﺪﳍﻪ ﻫﺬا اﻟﺴﺤﺮ ﺣﱴ ﻳﺬﻫﺐ ﻋﻘﻠﻪ ﻓﻴﻜﻮن ﲟﺎ ﻧﺎل ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻨﺎ وأﻫﻞ دﻳﻨﻨﺎ ،ﻓﺪﻟّﻪ اﷲُ
الشق األول " :إن ﻳﻜﻦ ﻧﺒﻴًّﺎ ﻓﺴﻴُﺨﱪ " .
ﻋﻠﻴﻪ "  .نالحظ من النص وقوع
ِ
وعليه أتساءل :أليس ھذا دلي ٌل واض ٌح على صدق نبوتِه  بشھاد ِة أخت الساحر نفسھا ؟
الجواب :بلى .
الثاني  :فيه تساؤلين :
ي  دعا ربه فشفاه ﷲُ  ،وجاء الملكان فاخبراه أن الذي سحره ھو
ث أن النب ﱠ
السؤال األول :جاء في الحدي ِ
المكان
مكان السحر ،فھو  الذي أرسل أصحابَه  ليستخرجوا السح َر من
لبيد بن األعصم  ،وأخبراه عن
ِ
ِ
الذي وضع فيه كما جاء في الحديث ،وعليه أتساءل عدة تساؤالت:
1ـ من الذي أخبره  أن الذي سحره ھو لبيد بن األعصم ؟
الجواب :إنھما الملكان.
 2ـ ومن الذي أخبره  أنه سحر؟
الجواب :إنھما الملكان.
 3ـ ومن أخبره بمكان السحر ؟
الجواب :إنھما الملكان.
ث؟
4ـ أليس من
دالئل النبو ِة أن ﷲَ  يستجيب لدعا ِء نبيﱢه كما جاء في الحدي ِ
ِ
الجواب :بلى  ،وقد استجاب ﷲُ  لدعائه  فشفاه .
النبي
ي  فك السح َر بقراء ِة المعوذتين لما أنزلھما ﷲُ  عليه حينما ُسحر  ،فكلما قرأ
ﱡ
السؤال الثاني :إن النب ﱠ
القرآن كال ُم ﷲِ ؛ ألنه أبط َل عم َل الشياطين ) السحر (  ،ودليالً
كلما انحلت عقده؛ أليس ھذا دليالً على أن
َ
ق ؟
على أن محم ًدا  ﱞ
نبي من عند ﷲِ يوحى إليه بح ٍ
الجواب :بلى .
ساد ًسا  :إن قيل  :إن سورةَ الفلق مكية  ،والسحر كان في المدين ِة فھل ھذا تعارض !
تفسيره لسور ِة الفلق أنھا مدنية ،والسحر كان
س و قتادةَ في
قلتُ :إن القرطب ﱠ
ابن عبا ٍ
ي -رحمه ﷲُ  -نقل عن ِ
ِ
في المدينة  ،وعليه يزول اإلشكال  -بفضل ﷲ . -
ُول ﱠ
ان يَرْ جُو
ﷲِ أُ ْس َوةٌ َح َسنَةٌ لﱢ َمن َك َ
ي  حياته أسوة ألمتِه  ....قال   : لَقَ ْد َك َ
ساب ًعا  :إن النب ﱠ
ان لَ ُك ْم فِي َرس ِ
ﷲَ َو ْاليَ ْو َم ْاآل ِخ َر َو َذ َك َر ﱠ
ﱠ
ﷲَ َكثِيراً ) األحزاب. (21
النبي  كما ھو حال األنبياء قبله ؛ ثبت ﰲ ِ
ﺎل
السحر من االبتالءات التي تعرض لھا
ﻣﺴﻨﺪ أﲪ َﺪ ﺑﺮﻗﻢ  25832ﻗَ َ
ﱡ
ﱠِ
ﱠِ
ﱠِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ": إِ ﱠن ِﻣ ْﻦ أَ َﺷ ﱢﺪ اﻟﻨ ِ
ﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ ".
َر ُﺳ ُ
ﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ ﰒُﱠ اﻟﺬ َ
ﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ ﰒُﱠ اﻟﺬ َ
ﺎء ﰒُﱠ اﻟﺬ َ
ﱠﺎس ﺑََﻼ ًء ْاﻷَﻧْﺒﻴَ َ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﲑﻩ وﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ.
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بالنبي  يدعو ﷲَ  ،ويقرأ المعوذتين  ،وغيرھما  ،وال
المرض من ھذه األمة فليتأسى
وعليه فمن ُأصيب بھذا
ﱢ
ِ
ِ
ﺎلَ ":ﻣ ْﻦ
ساحر ،أو
يذھب إلى
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ٍ
ٍ
ﺴ ِﻦ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
كاھن؛ ثبت عن نبيﱢنا  ﰲ ﻣﺴﻨﺪ أﲪ َﺪ ﺑﺮﻗﻢ َ 9171ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة َوا ْﳊَ َ
ِ
ﻮل ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﻛ َﻔ َﺮ ِﲟَﺎ أُﻧْ ِﺰ َل َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ." 
ﺼ ﱠﺪﻗَﻪُ ِﲟَﺎ ﻳَـ ُﻘ ُ
أَﺗَﻰ َﻛﺎﻫﻨًﺎ أ َْو َﻋ ﱠﺮاﻓًﺎ ﻓَ َ

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :ﺣﺴﻦ رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ.

َ
اس َع َجبا ً أَ ْن أَ ْو َح ْينَا إِلَى
الحديث ر ًد على المشركين الذين قالوا عن
ثامنًا  :إن ھذا
النبي  أنه ساح ٌر  :أَ َك َ
ﱢ
ان لِلنﱠ ِ
ين آ َمنُ ْ
اح ٌر ﱡمبِ ٌ
ين 
ق ِعن َد َربﱢ ِھ ْم قَا َل ْال َكافِر َ
اس َوبَ ﱢش ِر الﱠ ِذ َ
َرج ٍُل ﱢم ْنھُ ْم أَ ْن أَن ِذ ِر النﱠ َ
ُون إِ ﱠن ھَـ َذا لَ َس ِ
وا أَ ﱠن لَھُ ْم قَ َد َم ِ
ص ْد ٍ
)يونس. (2
وأتساءل  :ھل ھناك ساح ٌر ويُسحر  -سبحان ﷲ... -؟!
َ
ب المعترضين والمستشرقين عندما قالوا :إن السنةَ النبوية قد وضعھا
تاس ًعا  :إن ھذا
الحديث دلي ٌل على كذ ِ
النبي  ليثبتوا أنه نب ّي  ،وأنه كامل في كل صفاته ،وأوصافه....
أصحابُ
ﱢ
َ
للنبي - على
الحديث  ،ولم ينقلوه إلينا ؛ ألن فيه إساءة
قلتُ  :لو كان كالمھم صحي ًحا لحذف الصحابةُ  ھذا
ﱢ
ح ِد زع ِمھم وفھ ِمھم  -أليس كذلك ؟ الجواب :بلى.
للنبي  ، ويضعفون
كذلك ھو رد على من يقول  :إن المسلمين يصححون األحاديث إذا كانت فيھا منقبة
ﱢ
للنبي ..... 
األحاديث إذا كان فيھا إساءة
ﱢ
قلت ٌ◌  :إن ھذا الحديث صحيح رغم أنه شبھة بالنسب ِة لھم ضدنا  ...وقد نسفناھا نسفًا -بفضل ﷲِ .-
الشيطان تسلط على يسوع أربعين يو ًما  ...وذلك في إنجيل متى ابتدا ًء من
عاش ًرا  :إن األناجي َل تذكر أن
َ
ُ
الشيطان يجرب يسوع  ،ويأخذه إلى حيث شاء فينقاد له  ،فتارة
اإلصحاح الرابع عدد  1إلى  11حيث كان
1
عال ج ًدا ....ثُ ﱠم أُصْ ِع َد يَسُو ُ
ع
جبل ٍ
جناح الھيكل ،وتارة يأخذه إلى ٍ
يأخذه إلى المدين ِة المقدس ِة  ،و يوقفه على ِ 2
3
ين لَ ْيلَةًَ ،جا َع أَ ِخيرًا .فَتَقَ ﱠد َم إِلَ ْي ِه
ين نَھَارًا َوأَرْ بَ ِع َ
صا َم أَرْ بَ ِع َ
يس .فَبَ ْع َد َما َ
ﱠب ِم ْن إِ ْبلِ َ
وح لِيُ َجر َ
إِلَى ْالبَرﱢ يﱠ ِة ِم َن الرﱡ ِ
4
ْال ُم َجرﱢبُ َوقَا َل لَهُ»:إِ ْن ُك ْن َ
ْس بِ ْال ُخب ِْز
اب َوقَا َلَ »:م ْكتُوبٌ  :لَي َ
صي َر ھ ِذ ِه ْال ِح َجا َرةُ ُخ ْب ًزا« .فَأ َ َج َ
ت اب َْن ﷲِ فَقُلْ أَ ْن تَ ِ
5
اإل ْن َس ُ
اح
َوحْ َدهُ يَحْ يَ6ا ِ
ان ،بَلْ بِ ُكلﱢ َكلِ َم ٍة تَ ْخ ُر ُج ِم ْن فَ ِم ﷲِ« .ثُ ﱠم أَ َخ َذهُ إِ ْبلِيسُ إِلَى ْال َم ِدينَ ِة ْال ُمقَ ﱠد َس ِةَ ،وأَ ْوقَفَهُ َعلَى َجنَ ِ
ت اب َْن ﷲِ فَ ْ
ْالھَ ْي َك ِلَ ،وقَا َل لَهُ»:إِ ْن ُك ْن َ
ك ،فَ َعلَى أيَا ِدي ِھ ْم
ُوصي َمالَئِ َكتَهُ بِ َ
اط َرحْ نَ ْف َس َ
ك إِلَى أَ ْسفَلُ ،ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :أَنﱠهُ ي ِ
8
7
ك« .قَا َل لَهُ يَسُو ُ
ك« .ثُ ﱠم أَ َخ َذهُ أَ ْيضًا
ك لِ َك ْي الَ تَصْ ِد َم بِ َح َج ٍر ِرجْ لَ َ
يَحْ ِملُونَ َ
عَ »:م ْكتُوبٌ أَ ْيضًا :الَ تُ َجرﱢ ب الرﱠبﱠ إِلھَ َ
9
ك ھ ِذ ِه َج ِمي َعھَا إِ ْن َخ َررْ َ
ت
إِ ْبلِيسُ إِلَى َجبَل َعال ِج ًّداَ ،وأَ َراهُ َج ِمي َع َم َمالِ ِك ْال َعالَ ِم َو َمجْ َدھَاَ ،وقَا َل لَهُ» :أُ ْع ِطي َ
عْ »:اذھَبْ يَا َش ْيطَ ُ
ت لِي«ِ 10 .حينَئِ ٍذ قَا َل لَهُ يَسُو ُ
َو َس َج ْد َ
ك تَ ْس ُج ُد َوإِيﱠاهُ َوحْ َدهُ تَ ْعبُ ُد«11 .ثُ ﱠم
ان! ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :لِلرﱠبﱢ إِل ِھ َ
صا َر ْ
تَ َر َكهُ إِ ْبلِيسُ َ ،وإِ َذا َمالَئِ َكةٌ قَ ْد َجا َء ْ
ت تَ ْخ ِد ُمهُ.
ت فَ َ
شيطان جرب اإلله !
قلتُ  :إن المعترضين يعتقدون أن يسو َع إلهٌ  ،وبحسب ما تذكر ھذه النصوص نجد أن ال
َ
وأتساءل :
ُ
الشيطان يعلم أنه يُجرب اإللهَ الذي خلقه  ،وأوجده  ،وأخرجه من الجنة.........؟!
 -1ھل كان
ُ
بنفسه من على الجبل ...؟!
 -2كيف يُجرب
شيطان إلھًا ويصعد به إلى الجبل فيأمره أن يلقى ِ
ھل يستحق ھذا اإللهُ أن يعبد بعد أن جربه شيطان ...؟!
عْ »:اذھَبْ يَا َش ْيطَ ُ
النصُ يقول ِ 10 :حينَئِ ٍذ قَا َل لَهُ يَسُو ُ
ك تَ ْس ُج ُد َوإِيﱠاهُ َوحْ َدهُ تَ ْعبُ ُد« ؟!
ان! ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :لِلرﱠبﱢ إِل ِھ َ
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ب المقدس؛لدليلين:
-3ھل اإلله يُجرب من قبل شيطان؟ ومن
ب ما جاء في الكتا ِ
المعلوم أن اإللهَ ال يجرب بحس ِ
ِ
ك« .
األول :قول يسوعَ »:م ْكتُوبٌ أَ ْيضًا :الَ تُ َجرﱢب الرﱠبﱠ إِلھَ َ
13
ب» :إِنﱢي أُ َجرﱠبُ ِم ْن قِبَ ِل ﷲِ« ،ألَ ﱠن ﷲَ َغ ْي ُر
الثاني:ما جاء في رسالة يعقوب إصحاح  1عدد الَ يَقُلْ أَ َح ٌد إِ َذا جُرﱢ َ
14
ب َوا ْن َخ َد َع ِم ْن َش ْھ َوتِ ِه.
ُم َج ﱠر ٍ
اح ٍد يُ َجرﱠبُ إِ َذا ا ْن َج َذ َ
ُورَ ،وھُ َو الَ يُ َجرﱢ بُ أَ َحدًاَ .ول ِك ﱠن ُك ﱠل َو ِ
ب بِال ﱡشر ِ

فھل يسوع إله بعد أن جربه الشيطان ...؟!
ٌ
ب المقدس ...؟!
سلطان على
للشيطان
ثم إنني أتساءل :ھل
بعض أنبيا ِء الكتا ِ
ِ
ِ
8
ْ
ان» :ھَ لْ َج َعل َ
ت
اإلصحاح
الجواب على ذلك يكون في
قلتُ :إن
َ
ِ
األول م ن س فر أي وب ع دد فَقَ ا َل ال رﱠبﱡ لِل ﱠش ْيطَ ِ
ِ
9
اب
قَ ْلبَ َ
ضَ .ر ُج ٌل َكا ِم ٌل َو ُم ْس تَقِي ٌم ،يَتﱠقِ ي ﷲَ َويَ ِحي ُد َع ِن ال ﱠش رﱢ « .فَأ َ َج َ
ﱡوب؟ ألَنﱠهُ لَي َ
ك َعلَى َع ْب ِدي أَي َ
ْس ِم ْثلُهُ فِي األَرْ ِ
10
ال ﱠش ْيطَ ُ
ك َسيﱠجْ َ
ت َح ْولَهُ َو َح ْو َل بَ ْيتِ ِه َو َح ْو َل ُكلﱢ َما لَ هُ ِم ْن ُك لﱢ
ْس أَنﱠ َ
ان الرﱠبﱠ َوقَا َل» :ھَلْ َمجﱠانًا يَتﱠقِي أَيﱡوبُ ﷲَ؟ أَلَي َ
11
اش ي ِه فِ ي األَرْ ضَ .ول ِك ِن اب ِْس ْ
ت أَ ْع َم ا َل يَ َد ْي ِه فَا ْنتَ َش َر ْ
احيَ ٍة؟ بَا َر ْك َ
اآلن َو َم سﱠ ُك ﱠل َم ا لَ هُ ،فَإِنﱠ هُ فِ ي
ك َ
ط يَ َد َ
ت َم َو ِ
نَ ِ
ِ
12
ك يُ َج د ُ
ك« .ث ﱠم َخ َر َج
كَ ،وإِنﱠ َم ا إِلَي ِه الَ تَ ُم ﱠد يَ َد َ
ان» :ھُ َو َذا ُك لﱡ َم ا لَ هُ فِ ي يَ ِد َ
ﱢف َعلَ ْي َ
َوجْ ِھ َ
ك« .فَقَ ا َل ال رﱠبﱡ لِل ﱠش ْيطَ ِ
ال ﱠش ْيطَ ُ
ان ِم ْن أَ َم ِام َوجْ ِه الرﱠبﱢ .
سفر أيوب  2عدد3فَقَا َل الرﱠبﱡ لِل ﱠش ْي َ
ان» :ھَلْ َج َع ْل َ
ك َعلَى َع ْب ِدي
اإلصحاح الثاني من
ضا في
ت قَ ْلبَ َ
ونقرأ أي ً
ط ِ
ِ
ِ
اآلن ھُ َو ُمتَ َم ﱢس ٌ
ْس ِم ْثلُهُ فِي األَرْ
ك بِ َك َمالِ ِه،
ضَ .ر ُج ٌل َكا ِم ٌل َو ُم ْستَقِي ٌم يَتﱠقِي ﷲَ َويَ ِحي ُد َع ِن ال ﱠشرﱢ َ .وإِلَى َ
ﱡوب؟ ألَنﱠهُ لَي َ
أَي َ
ِ
4
اب ال ﱠش ْيطَ ُ
ْطي ِه ألَجْ ِل
َوقَ ْد ھَيﱠجْ تَنِي َعلَ ْي ِه ألَ ْبتَلِ َعهُ بِالَ َسبَ ٍ
ب« .فَأ َ َج َ
ان يُع ِ
إل ْن َس ِ
ان الرﱠبﱠ َوقَا َلِ » :ج ْل ٌد بِ ِج ْل ٍدَ ،و ُك6لﱡ َما لِ ِ
5
ك َو َمسﱠ َع ْ
ك يُ َجد ُ
ان» :ھَا
ﱢف َعلَ ْي َ
ظ َمهُ َولَحْ َمهُ ،فَإِنﱠهُ فِي َوجْ ِھ َ
اآلن يَ َد َ
نَ ْف ِس ِهَ .ول ِك ْن اب ِْس ِط َ
ك« .فَقَا َل الرﱠبﱡ لِل ﱠش ْيطَ ِ
كَ ،ول ِك ِن احْ فَ ْ
ظ نَ ْف َسهُ«7.فَ َخ َر َج ال ﱠش ْيطَ ُ
اط ِن قَ َد ِم ِه
ھُ َو فِي يَ ِد َ
ب أَي َ
ض َر َ
ان ِم ْن َحضْ َر ِة الرﱠبﱢ َ ،و َ
ح َر ِدي ٍء ِم ْن بَ ِ
ﱡوب بِقُرْ ٍ
8
إِلَى ھَا َمتِ ِه .فَأ َ َخ َذ لِنَ ْف ِس ِه َش ْقفَةً لِيَحْ تَ ﱠ
ك بِھَا َوھُ َو َجا ِلسٌ فِي َو َس ِط ال ﱠر َما ِد .ال تعليق ! 

نبي يسجد لألصنام )قصةُ الغرانيق(!
ﱞ
جل قصة الغرانيق ......فإن قلنا ألح ِدھم  :وما ذا تعرفون عن قص ِة
زعم بع ُ
ضھم أنھم تركوا اإلسال َم من أ ِ
الغرانيق ؟!
ُ
الشيطان على لسانِه  ،فمدح األصنا َم ثم سجد لھا  ...وﻗﺎل  " :ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻧﻴﻖ اﻟﻌﻠﻰ وان
يقولون :إن نبيﱠكم تكلم
ضا ....
ﺷﻔﺎﻋﺘﻬﻦ ﻟﱰﲡﻰ "  ،و سجد المسلمون لسجو ِده  ،والمشركون أي ً
ُول َو َال نَبِ ﱟي إِ ﱠال إِ َذا
والدليل على ذلك ما ذكره المفسرون في اآلي ِة التي تقول َ  :و َما أَرْ َس ْلنَا ِمن قَ ْبلِ َ
ك ِمن ﱠرس ٍ
ﷲُ آيَاتِ ِه َو ﱠ
ان ثُ ﱠم يُحْ ِك ُم ﱠ
ان فِي أُ ْمنِيﱠتِ ِه فَيَن َس ُخ ﱠ
ﷲُ َما ي ُْلقِي ال ﱠش ْيطَ ُ
تَ َمنﱠى أَ ْلقَى ال ﱠش ْيطَ ُ
ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم ) الحج.(52
س من مجالس ِقريش أنزل ﷲُ عليه سورةَ النجم فقرأھا حتى بلغ
ذكر المفسرون :أن محم ًدا  لما كان في مجل ٍ
  :أَفَ َرأَ ْيتُ ُم ﱠ
ُ
الال َ
الشيطان على لسانه ما كان يح ّدث به نفسه
ت َو ْال ُع ﱠزى َ 21و َمنَاةَ الثﱠالِثَةَ ْاألُ ْخ َرى  20فألقى
ويتمناه وھو" تلك الغرانيق العُلى وإن شفا عتھن لتُرتَجى"  .فلما سمعت قريش فرحوا به ومضى محم ٌد  في
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قراءته فقرأ السورة كلھا ،وسجد في آخرھا وسجد المسلمون بسجوده ،كما سجد جميع المشركين .وقالوا :لقد ذكر
محمد آلھتنا بأحسن الذكر .وقد عرفنا أن ﷲ يحيي ويميت ولكن آلھتنا تشفع لنا عنده...
فھل بعد ھذه القصة يصح أن نقول على محم ٍد بأنه رسول من عند ﷲ ....؟!
• الرد على الشبھة
قول العلماء كما يلي :
أوالً  :إن ھذه القصةَ قصةٌ باطلة مكذوبة ال يعترف بھا المسلمون ...ھذا واضح من أ ِ
 -1قال ابنُ كثي ٍر  -رحمه ﷲُ -في تفسي ِره عن ھذه القص ِة قبل ذكرھا  :قد ذﻛﺮ ﻛﺜﲑٌ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻗﺼﺔ
اﻟﻐَ َﺮاﻧﻴﻖ ،وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ رﺟﻮع ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮة إﱃ أرض اﳊﺒﺸﺔ  ،ﻇَﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ أن ﻣﺸﺮﻛﻲ ﻗﺮﻳﺶ ﻗﺪ أﺳﻠﻤﻮا ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮق ﻛﻠﻬﺎ
ﻣﺮﺳﻠﺔ  ،وﱂ أرﻫﺎ ﻣﺴﻨﺪةً ﻣﻦ ٍ
ﺻﺤﻴﺢ ،واﷲ أﻋﻠﻢ  .أھـ
وﺟﻪ
ٍ
صحيح ".
كثير يقول  " :لم أرھا مسندةً من وج ٍه
ابن
نالحظ أن َ
ٍ
ٍ
ِ
ﻛﻞ ٍ
اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻐﻦ ﻋﻦ ِ
ﺗﺄوﻳﻞ ،واﳊﻤﺪ
ﺿﻌﻒ
القرطبي  -رحمه ﷲُ -في تفسيره بعد أن ذكر ھذه القصة قال:
 -2قال
ُ
ﱡ
ﻀﺎ وﺗﻮﻫﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " :وإن ﻛﺎدوا ﻟﻴﻔﺘﻨﻮﻧﻚ " ] اﻹﺳﺮاء [ 73 :اﻵﻳﺘﲔ ،ﻓﺈ ﻤﺎ ﺗﺮدان
ﷲ .وﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ أﻳ ً
اﳋﱪ اﻟﺬي رووﻩ ،ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮ أ ﻢ ﻛﺎدوا ﻳﻔﺘﻨﻮﻧﻪ ﺣﱴ ﻳﻔﱰى ،وأﻧﻪ ﻟﻮﻻ أن ﺛﺒﺘﻪ ﻟﻜﺎن ﻳﺮﻛﻦ إﻟﻴﻬﻢ .ﻓﻤﻀﻤﻮن ﻫﺬا وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ

ﻛﺜﲑا ؟! وﻫﻢ ﻳﺮوون ﰲ أﺧﺒﺎرﻫﻢ اﻟﻮاﻫﻴﺔ أﻧﻪ زاد ﻋﻠﻰ
أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺼﻤﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻔﱰى وﺛﺒﺘﻪ ﺣﱴ ﱂ ﻳﺮﻛﻦ إﻟﻴﻬﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻜﻴﻒ ً

اﻟﺮﻛﻮن واﻻﻓﱰاء ﲟﺪح آﳍﺘﻬﻢ ،وأﻧﻪ ﻗﺎل -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم :-اﻓﱰﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﷲ وﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻞ .وﻫﺬا ﺿﺪ ﻣﻔﻬﻮم اﻵﻳﺔ،

وﻫﻰ ﺗﻀﻌﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻮ ﺻﺢ ،ﻓﻜﻴﻒ وﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻪ ؟! وﻫﺬا ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " :وﻟﻮﻻ ﻓﻀﻞ اﷲ ﻋﻠﻴﻚ ورﲪﺘﻪ ﳍﻤﺖ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻨﻬﻢ
أن ﻳﻀﻠﻮك وﻣﺎ ﻳﻀﻠﻮن إﻻ أﻧﻔﺴﻬﻢ وﻣﺎ ﻳﻀﺮوﻧﻚ ﻣﻦ ﺷﺊ " ] اﻟﻨﺴﺎء.[ 113 :
سئل ابنُ خزيمةَ -رحمه ﷲُ -عن ھذه القص ِة فقال  :من وضع الزنادقة .
ُ -3
البيھقي  -رحمه ﷲُ :-ھذه القصة غير ثابت ٍة من جھ ِة النقل  ،ورواية البخاري عارية عن ذكر الغرانيق
 - 4قال
ﱡ
.
 -5قال ابنُ حزم -رحمه ﷲُ ": -والحديث الذي فيه  :وأنھن الغرانيق العال  ،وإن شفاعتھن لترتجى  .فكذب
بحت لم يصلح...
من طريق النقل وال معنى لالشغتال به  ،إذ وضع الكذب ال يعجز عنه أحد ")اإلسالم بين اإلنصاف والجحود
ص . ( 69
الشوكاني  ،واأللوس ﱡي  ،والنحاسُ  ،و البزا ُر  ،وا ُ
العلم
 -6بمثل ما سبق :قال
ﱡ
أھل ِ
بن العربي  ،والمحققون من ِ
الرباني محمد نصر الدين األلباني الذي ألف رسالةً
بعنوان) :نصب المجانيق لنسف قصه
العالم
 ،مثل:
ﱢ
ِ
ِ
الغرانيق( وقد دمر القصةَ تدمي ًرا سن ًدا ومتنًا  ،وأحيل المعترضين إلى قراءتِھا فمنھا بعضُ ما سبق بيانه.
العلم لعدة أدلة منھا:
أھل
ِ
ثانيًا  :إن النب ﱠي  معصو ٌم في تأدي ِة للرسال ِة  ،وھذا مجمع عليه عند ِ
 -1زكاه ربﱡه  في رسالتِه فقال   :إِ ْن ھُ َو إِ ﱠال َوحْ ٌي يُو َحى  ) النجم . ( 4
ُ
ت ِر َسالَتَهُ َو ّ
ك َوإِن لﱠ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما بَلﱠ ْغ َ
ك
ْص ُم َ
ك ِمن ﱠربﱢ َ
نز َل إِلَ ْي َ
ﷲُ يَع ِ
 -2قوله  لنبيﱢه  : يَا أَيﱡھَا ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َما أ ِ
اس إِ ﱠن ّ
ين ) المائدة.(67
ﷲَ الَ يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِر َ
ِم َن النﱠ ِ
 -3قوله  لنبيﱢه  : قُلْ َما يَ ُك ُ
ي ) يونس .(15
ون لِي أَ ْن أُبَ ﱢدلَهُ ِمن تِ ْلقَاء نَ ْف ِسي إِ ْن أَتﱠبِ ُع إِالﱠ َما يُو َحى إِلَ ﱠ
ين
ين ثُ ﱠم لَقَطَ ْعنَا ِم ْنهُ ْال َوتِ َ
 -4قوله  عن نبيﱢهَ : ولَ ْو تَقَ ﱠو َل َعلَ ْينَا بَع َ
او ِ
يل َ 44ألَ َخ ْذنَا ِم ْنهُ بِ ْاليَ ِم ِ
ْض ْاألَقَ ِ
للنبي  قط...
)  45الحاقة( .ھذا الوعيد لم يحدث
ﱢ
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أكمل وج ٍه. ...
وبالتالي فإنه أ ﱠدى األمانةَ وبلغ الرسالة  على
ِ
ِين ِمنْ َق ْبل َِك َل ِئنْ
ْك َوإِ َلى الَّذ َ
ثم إن الشر َك محر ٌم على األنبياء فال تج ُد نبيًّا مشر ًكا؛ يقولَ :و َل َق ْد أُوح َِي إِ َلي َ
أَ ْش َر ْك َ
ين )) (65الزمر(.
ت َل َيحْ َب َطنَّ َع َملُ َك َو َل َت ُكو َننَّ م َِن ْال َخاسِ ِر َ
النبي  في
صنم قطُ  ،وقد ك ّسر
ﱡ
ثالثًا :إن النب ﱠ
ي  لم يحترم األصنا َم في الجاھلي ِة  ،ولم يُعرف عنه أنه تقرب ل ٍ
فتح مكة ثالثمائة وستين صن ًما .....
ِ
وأتساءل :فكيف يوقرھا وھو رسو ُل من عن ِد ﷲِ  ؟!
لألصنام بحسب ھذه القص ِة الموضوع ِة ؟!
أو كيف يتركه ربﱡه  يسجد
ِ
صحيح مسل ٍم برقم 1609
األصنام  ،وتغير معالمھا  ...ثبت ذلك في
بطمس
الجواب :إن محمدًا  ھو من أمر
ِ
ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  أَ ْن ﻻَ ﺗَ َﺪ ِ
ﺎل ﱄ َﻋﻠِ ﱡﻰ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟِ ٍ
ﻚ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﺑَـ َﻌﺜَِﲏ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ى ﻗَ َ
َﻋ ْﻦ أَِﰉ ا ْﳍَﻴﱠ ِ
َﺳ ِﺪ ﱢ
ﺐ :أَﻻﱠ أَﺑْـ َﻌﺜُ َ
َ
ع ﲤْﺜَﺎﻻً إِﻻﱠ ﻃَ َﻤ ْﺴﺘَﻪُ
ﺎج اﻷ َ
َوﻻَ ﻗَـ ْﺒـ ًﺮا ُﻣ ْﺸ ِﺮﻓًﺎ إِﻻﱠ َﺳ ﱠﻮﻳْـﺘَﻪُ.
راب ًعا :إن قيل بعد ھذه اإلجابة :لماذا ذكر المفسرون القصةَ في تفاسيرھم وھي مكذوبة ؟
بكل ما قيل عن اآلي ِة  ،وما يتعلق بھا ثم يحققون بعد ذلك كما
قلتُ  :إن منھج الكثيرين من المفسرين يأتون ِ
فعل ا ُ
القرطبي  ،وغيرھما مع ھذه القصة )الغرانيق ( ذكروھا ثم بيّنوا أنھا ال تصح لتحذير
كثير و
بن
ﱡ
ٍ
المسلمين منھا  ،ومنھم من يجمع وال يحقق ويأتي أھل التحقيق بعد ذلك يحققون كاأللباني  ،وأحمد شاكر ،
وغيرھما  -رحمھما ﷲ  -وھذا من باب الثراء العلمي عند المفسرين القدامى يجمعون كل ما قيل عن
الطبري في مقدم ِة تاريخه لما قال :ﻓﻤﺎ ﻳﻜﻦ ﰲ ﻛﺘﺎﰊ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺧﱪ ذﻛﺮﻧﺎﻩ ﻋﻦ
اآلية . ....يدلل على ذلك ما قاله
ُّ
ﺑﻌﺾ اﳌﺎﺿﲔ ﳑﺎ ﻳﺴﺘﻨﻜﺮﻩ ﻗﺎرﺋﻪ أو ﻳﺴﺘﺸﻨﻌﻪ ﺳﺎﻣﻌﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ وﺟﻬﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ وﻻ ﻣﻌﲎ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻓﻠﻴﻌﻠﻢ أﻧﻪ
ﱂ ﻳﺆت ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻨﺎ ؛وإﳕﺎ أﰐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺑﻌﺾ ﻧﺎﻗﻠﻴﻪ إﻟﻴﻨﺎ وأﻧﺎ إﳕﺎ أدﻳﻨﺎ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﳓﻮ ﻣﺎ أدي إﻟﻴﻨﺎ...أھـ

خامسًا  :إن قيل :القصة مكذوبة كما قلتم  ،فما ھو معنى اآلي ِة التي ذكر المفسرون تحتھا )قصة الغرانيق( ؟
القرآن الكريم أعظم من أن يفسر على وج ٍه واح ٍد ؛ ھناك تفسيران لآلي ِة الكريم ِة :
قلتُ  :إن
َ
ُول َو َال نَبِ ﱟي إِ ﱠال إِ َذا تَ َمنﱠى أَ ْلقَى ال ﱠش ْيطَ ُ
ان فِي أُ ْمنِيﱠتِ ِه
التفسير األول  :قوله  َ◌  : و َما أَرْ َس ْلنَا ِمن قَ ْبلِ َ
ك ِمن ﱠرس ٍ
ﷲُ آيَاتِ ِه َو ﱠ
ان ثُ ﱠم يُحْ ِك ُم ﱠ
فَيَن َس ُخ ﱠ
ﷲُ َما ي ُْلقِي ال ﱠش ْيطَ ُ
ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم ) الحج .(52
ان َما تَ َمنﱠى) النجم.(24
إلن َس ِ
تمنى أي  :اشتھى وھي من األمنية جاءت من قوله  : أَ ْم لِ ْ ِ
ُ
النبي  فھو يوسوس للناس ،
الشيطان عائقًا في دعو ِة
ي  تمنى واشتھى ھدايةَ قومه فكان
وبالتالي فإن النب ﱠ
ﱢ
النبي  ، وفي القرآن بوساوسه لھم  ....وبعد ذلك ينسخ ﷲُ ما يلقى
ويزين لھم الباطل  ،ويكرھھم في
ﱢ
الناس ثم يُح ِك ُم ﷲُ آياته وﷲُ عليم حكيم.
ب
الشيطان في قلو ِ
ِ
اب
بعض المفسرين  ) :تمنى ( أي :تال
التفسير الثاني  :قال
ُ
ي  حينما يتل و كت َ
َ
كتاب ﷲِ  ،والمعنى :أن النب ﱠ
ُ
الوساوس والشبھات في قلوبھم ضد الق رآن عن د ت الو ِة النب ﱢي  ؛ فينس خ
الكفار
أسماع
الشيطان على
ﷲ يلقى
َ
ِ
ِ
ُ
النبي  كما ج اء ف ي القص ة المكذوب ة
لسان
الشيطان على
ﷲُ ما يلقى الشيطان ثم يحكم ﷲُ آياته  ،وال يلقى
ﱢ
ِ
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ب  ،وﻣﺎ حكاه ابن عطية عن أبي ه ع ن علم اء الش رق ،وقال ه اب ن
القرطبى عن
! وھذا ما ذكره
َ
بن حر ٍ
ﱡ
سليمان ِ
العربي وغيرھم.
ْ
ْ
ﱠ
ُ
ُ
ﱢ
يدعم ما سبق اآلية التي تليھا ؛ يقول   : لِيَجْ َع َل َما يُلقِي ال ﱠش ْيطَ ُ
اس يَ ِة
ان فِ ْتنَةً لل ِذ َ
ين فِ ي قُل وبِ ِھم ﱠم َرضٌ َوالقَ ِ
ق بَ ِعي ٍد ) الحج .(53
قُلُوبُھُ ْم َوإِ ﱠن الظﱠالِ ِم َ
ين لَفِي ِشقَا ٍ
أتساءل سؤالين :
ك إِ ﱠال َرحْ َم ةً
األول :ھل محم ٌد  من الذين في قلوبِھم مرضٌ والقاسي ِة قلوبُھم  ،وقد قال  لهَ  :و َم ا أَرْ َس ْلنَا َ
لﱢ ْل َعالَ ِمين ) األنبياء، (107
ب الَنفَضﱡ ْ
وقال  في حقِه   :فَبِ َما َرحْ َم ٍة ﱢم َن ّ
ك فَا ْع ُ
نت لَھُ ْم َولَ ْو ُك َ
ﷲِ لِ َ
ف َع ْنھُ ْم
وا ِم ْن َح ْولِ َ
نت فَظّا ً َغلِيظَ ْالقَ ْل ِ
ﷲِ إِ ﱠن ّ
ت فَتَ َو ﱠكلْ َعلَى ّ
اورْ ھُ ْم فِي األَ ْم ِر فَإِ َذا َع َز ْم َ
ين ) آل عمران(159؟!
ﷲَ ي ُِحبﱡ ْال ُمتَ َو ﱢكلِ َ
َوا ْستَ ْغفِرْ لَھُ ْم َو َش ِ
ك رُوحا ً ﱢم ْن
ك أَ ْو َح ْينَا إِلَ ْي َ
ق بعي ٍد؟! وﷲُ  يقول له َ  :و َك َذلِ َ
الثاني:ھل محم ٌد  من الظالمين الذين ھم في شقا ٍ
اإلي َم ُ
أَ ْم ِرنَا َما ُك َ
ك لَتَ ْھ ِدي إلى
ان َولَ ِكن َج َع ْلنَاهُ نُوراً نﱠ ْھ ِدي بِ ِه َم ْن نﱠ َشاء ِم ْن ِعبَا ِدنَا َوإِنﱠ َ
نت تَ ْد ِري َما ْال ِكتَابُ َو َال ْ ِ
اط ﱡم ْستَقِ ٍيم ) الشورى،(52
ص َر ٍ
ِ
اط ﱡم ْستَقِ ٍيم ) المؤمنون (73؟!
ويقول َ  : وإِنﱠ َ
ص َر ٍ
ك لَتَ ْد ُعوھُ ْم إِلَى ِ
ق إلى
مستقيم  ،وبالتالي فإن اآليات
صراط
الجواب :إن محمدًا  ليس من الظالمين الكافرين  ،بل يدعو الخل َ
ٍ
ٍ
لسان النﱠبِ ﱢي ... 
أسماع وقلوب الكافرين  ،وليس على
الشيطان على
تتحدث عن إلقا ِء
ِ
ِ
ِ
النبي  لألصنام ـ وحاشاه ذلك  ـ ھل ھذا يقدح في
سادسًا  :إن ھناك سؤاالً يفرض نفسه ھو :ھل لو سجد
ﱡ
ب المقدس ؟!
نبوتِه نظ ًرا لمعايي ِر النبو ِة في الكتا ِ
بعض أنبيا ِء ﷲِ السجو َد لألصنام  ،مثل:
الكتاب المقدس ينسب إلى
الجواب :ال يقدح ذلك في نبوته ؛ ألن
َ
ِ
خر حياتِه بسبب النساء مال لألصنام  ،وذبح لھا .... .و ذلك في
سليمان  الذي ينسب إليه الكتاب أنه 1في آ ِ
ك ُسلَ ْي َم ُ
سفر الملوك األول إصحاح  11عدد َوأَ َحبﱠ ْال َملِ ُ
ت
ت فِرْ َع ْو َنُ :موآبِيﱠا ٍ
ان نِ َسا ًء َغ ِريبَةً َكثِي َرةً َم َع بِ ْن ِ
2
ون إِلَ ْي ِھ ْم
ين قَا َل َع ْنھُ ُم الرﱠبﱡ لِبَنِي إِ ْس َرائِي َل» :الَ تَ ْد ُخلُ َ
ت ِم َن األُ َم ِم الﱠ ِذ َ
ت َو ِحثﱢيﱠا ٍ
صي ُدونِيﱠا ٍ
ت َوأَ ُدو ِميﱠا ٍ
َو َع ﱡمونِيﱠا ٍ
ت َو ِ
3
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ُ
ان بِھ ُؤالَ ِء بِال َم َحبﱠ ِةَ .و َكانَ ْ
ق ُسلَ ْي َم ُ
ت لَهُ َس ْب ُع ِمئَ ٍة
ص َ
ون إِلَ ْي ُك ْم ،ألنﱠھُ ْم يُ ِميل َ
َوھُ ْم الَ يَ ْد ُخل َ
ون قلوبَ ُك ْم َو َرا َء آلِھَتِ ِھ ْم« .فَالتَ َ
4
تَ ،وثَالَ ُ
اريﱢ ،فَأ َ َمالَ ْ
ان َش ْي ُخو َخ ِة ُسلَ ْي َم َ
ت نِ َسا ُؤهُ قَ ْلبَهَُ .و َك َ
ِم َن النﱢ َسا ِء ال ﱠسيﱢ َدا ِ
ان أَ ﱠن نِ َسا َءهُ
ان فِي َزَ 5م ِ
ث ِمئَ ٍة ِم َن ال ﱠس َر ِ
ان َو َرا َء َع ْشتُو َر َ
ب ُسلَ ْي َم ُ
ث
ب َدا ُو َد أَبِي ِه .فَ َذھَ َ
أَ َم ْل َن قَ ْلبَهُ َو َرا َء آلِھَ ٍة أُ ْخ َرىَ ،ولَ ْم يَ ُك ْن قَ ْلبُهُ َكا ِمالً َم َع الرﱠبﱢ إِل ِھ ِه َكقَ ْل ِ
ﱢينَ 6 .و َع ِم َل ُسلَ ْي َم ُ
ان ال ﱠش ﱠر فِي َع ْينَ ِي الرﱠبﱢ َ ،ولَ ْم يَ ْتبَ ِع الرﱠبﱠ تَ َما ًما َك َدا ُو َد
س ْال َع ﱡمونِي َ
إِلھَ ِة الصﱢ ي ُدونِي َ
ﱢينَ ،و َم ْل ُكو َم ِرجْ ِ
ُ
أَبِي ِهِ 7 .حينَئِ ٍذ بَنَى ُسلَ ْي َم ُ
وش ِرجْ
س بَنِي
ﱢين َعلَى ْال َجبَ ِل الﱠ ِذي تُ َجاهَ أو ُر َشلِي َمَ ،ولِ ُمولَ َ
س ْال ُموآبِي َ
ان ُمرْ تَفَ َعةً لِ َك ُم َ
ك ِرجْ ِ
ِ
9
ان
ونَ 8 .وھ َك َذا فَ َع َل لِ َج ِم
َع ﱡم َ
ب الرﱠبﱡ َعلَى ُسلَ ْي َم َ
ض َ
ت اللﱠ َواتِي ُك ﱠن يُوقِ ْد َن َويَ ْذبَحْ َن آللِھَتِ ِھ ﱠن .فَ َغ ِ
يع نِ َسائِ ِه ْال َغ ِريبَا ِ
ِ
10
صاهُ فِي ھ َذا األَ ْم ِر أَ ْن الَ يَتﱠب َع آلِھَةً أُ ْخ َرى ،فَلَ ْم
ال َع ِن الرﱠبﱢ إِل ِه إِ ْس َرائِي َل الﱠ ِذي تَ َرا َءى لَهُ َم ﱠرتَي ِْنَ ،وأَ ْو َ
ألَ ﱠن قَ ْلبَهُ َم َ
11
كَ ،ولَ ْم تَحْ فَ ْ
يَحْ فَ ْ
ض َي الﱠتِي
ك ِع ْن َد َ
انِ » :م ْن أَجْ ِل أَ ﱠن ذلِ َ
صى بِ ِه الرﱠبﱡ  .فَقَا َل الرﱠبﱡ لِ ُسلَ ْي َم َ
ظ َما أَ ْو َ
ظ َع ْھ ِدي َوفَ َرائِ ِ
12
ك بِھَا ،فَإِنﱢي أُ َم ﱢز ُ
كِ ،م ْن أَجْ ِل َدا ُو َد
ك تَ ْم ِزيقًا َوأُ ْع ِطيھَا لِ َع ْب ِد َ
ق ْال َم ْملَ َكةَ َع ْن َ
ص ْيتُ َ
ك فِي أَيﱠا ِم َ
ك .إِالﱠ إِنﱢي الَ أَ ْف َع ُل ذلِ َ
أَ ْو َ
ك أُ َم ﱢزقُھَاَ 13 .علَى أَنﱢي الَ أُ َم ﱢز ُ
ك ،ألَجْ ِل َدا ُو َد
احدًا ال ْبنِ َ
ق ِم ْن َ
ك ،بَلْ ِم ْن يَ ِد ا ْبنِ َ
أَبِي َ
ك ْال َم ْملَ َكةَ ُكلﱠھَا ،بَلْ أُ ْع ِطي ِس ْبطًا َو ِ
َع ْب ِديَ ،وألَجْ ِل أُو ُر َشلِي َم الﱠتِي ْ
اختَرْ تُھَا«!!.
سليمان ليس نبيًّا !
فإن قيل :إن
َ
قلتُ  :إن ھذا من الكذب نُ ِسبَ ْ
وسفر الجامعة ،وسفر
سفر نشيد اإلنشاد ،
القديم مثل:
ت له أسفار في العھ ِد
ِ
ِ
ِ
األمثال.
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ثم كيف ال يكون نبيًّا وقد كلمه ﷲُ مرتين وأوصاه .....وذلك في سفر الملوك األول اإلصحاح 11
10
9
صاهُ فِي ھ َذا
ب الرﱠبﱡ َعلَى ُسلَ ْي َم َ
ان ألَ ﱠن قَ ْلبَهُ َما َل َع ِن الرﱠبﱢ إِل ِه إِ ْس َرائِي َل الﱠ ِذي تَ َرا َءى لَهُ َم ﱠرتَي ِْنَ ،وأَ ْو َ
ض َ
عدد فَ َغ ِ
األَ ْم ِر أَ ْن الَ يَتﱠب َع آلِھَةً أُ ْخ َرى ،فَلَ ْم يَحْ فَ ْ
صى بِ ِه الرﱠبﱡ  .؟!
ظ َما أَ ْو َ
ونحن نبرأ إلى ﷲ  مما وصف به  ....فالقرآن يقول عنه َ  : و َما َكفَ َر ُسلَ ْي َم ُ
ين
ْاط َ
ان َولَـ ِك ﱠن ال ﱠشي ِ
َكفَر ْ
ُوا) البقرة . (102
النبي ھارون أنه صن َع العج َل الذھبي وھو صنم  ،وأمر بني إسرائي َل
وينسب ) الكتاب المقدس ( إلى
ﱢ
1
ول ِم َن ْال َجبَ ِل ،اجْ تَ َم َع
بعبادتِه ....وذلك في سفر الخروج 32عدد َولَ ﱠما َرأَى ال ﱠشعْبُ أَ ﱠن ُمو َسى أَ ْبطَأ َ فِي النﱡ ُز ِ
ض
ال ﱠشعْبُ َعلَى ھَار َ
ُون َوقَالُوا لَهُ» 2:قُ ِم اصْ نَ ْع لَنَا آلِھَةً تَ ِسي ُر أَ َما َمنَا ،ألَ ﱠن ھ َذا ُمو َسى ال ﱠر ُج َل الﱠ ِذي أَصْ َع َدنَا ِم ْن أَرْ ِ
صابَهُ« .فَقَا َل لَھُ ْم ھَار ُ
ان نِ َسائِ ُك ْم َوبَنِي ُك ْم َوبَنَاتِ ُك ْم
ِمصْ َر ،الَ نَ ْعلَ ُم َما َذا أَ َ
ُون» :ا ْن ِز ُعوا أَ ْق َراطَ ال ﱠذھَ ِ
ب الﱠ ِتي فِي آ َذ ِ4
3
ك ِم ْن أَ ْي ِدي ِھ ْم
ُون .فَأ َ َخ َذ ذلِ َ
ب الﱠتِي فِي آ َذانِ ِھ ْم َوأَتَ ْوا بِھَا إِلَى ھَار َ
ب أَ ْق َراطَ ال ﱠذھَ ِ
َواتُونِي بِھَا« .فَنَ َز َع ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
ض ِمصْ َر«.
ك يَا إِ ْس َرائِي ُل الﱠتِي أَصْ َع َد ْت َ
صنَ َعهُ ِعجْ الً َم ْسبُو ًكا .فَقَالُوا» :ھ ِذ ِه آلِھَتُ َ
يلَ ،و َ
َو َ
اإل ْز ِم ِ
ص ﱠو َرهُ بِ ِ
ك ِم ْن أَرْ ِ
6
ُون بَنَى َم ْذبَحًا أَ َما َمهَُ ،ونَا َدى ھَار ُ
5فَلَ ﱠما نَظَ َر ھَار ُ
ُون َوقَا َلَ » :غدًا ِعي ٌد لِلرﱠبﱢ « .فَبَ ﱠكرُوا فِي ْال َغ ِد َوأَصْ َع ُدوا
ب !!
ُمحْ َرقَا ٍ
ت َوقَ ﱠد ُموا َذبَائِ َح َسالَ َم ٍةَ .و َجلَ َ
س ال ﱠشعْبُ لِألَ ْك ِل َوال ﱡشرْ ِ
ب ثُ ﱠم قَا ُموا لِلﱠ ِع ِ
ُ
ھارون
القرآن الكري َم يخب ُر أن الذي صنع العجل الذھبي ھو السامري رج ٌل من السامرين  ،وليس
قلتُ  :إن
َ
النبي  فھو نب ًّي مكر ًم عند المسلمين اصطفاه ﷲُ ربﱡ العالمين. 
ﱡ
األصنـــام !!
الناس بعباد ِة
ينسب إلى الربِّ أنه يأمر
الكتاب المقدس
واألعجب أن
َ
ُ
َ
ِ
و ذلك في سفر حزقيال  20عدد» :39أَ ﱠما أَ ْنتُ ْم يَا بَي َ
ان
ْت إِ ْس َرائِي َل ،فَھ َك َذا قَا َل ال ﱠسيﱢ ُد الرﱠبﱡ ْ :اذھَبُوا ا ْعبُ ُدوا ُكلﱡ إِ ْن َس ٍ
وس بَ ْع ُد بِ َعطَايَا ُك ْم َوبِأَصْ نَا ِم ُك ْم !.ال تعليق !
أَصْ نَا َمهَُ .وبَ ْع ُد إِ ْن لَ ْم تَ ْس َمعُوا لِي فَالَ تُنَجﱢ سُوا ا ْس ِمي ْالقُ ﱡد َ
نبي يتلقى الوحي من شيطان ابيض !
ﱞ
أثيرة شبھة يقول أصحابُھا :إن محم ًدا رسول اإلسالم تلقى الوحي عن طريق الشيطان األبيض ،وليس
ي
جبريل...والدليل على ذلك ما ذكره الفخر الرازي في تفسيره :أن شيطانا ً يقال له األبيض أتى النب ﱠ
على صورة جبريل  وألقى إليه بعض الكلمات....
الرد على الشبھة
أوالً :إن ادعاءھم فاسد من جھ ِة العقل والنقل ؛فأما من جھة العقل :فالعقل يطلب أسئلة حول ھذا االدعاء
للنبي ... 
...ھم يقولون إن ھناك شيطانًا كان يوحي
ﱢ
السؤال األول :ھل ھناك شيطان يأمر نبيًّا أن يستعيذ با من الشيطان قبل كل قراءة للقران وغيرھا؟
الجواب:ال؛ يقول  :فَإِ َذا قَ َر ْأ َ
ﱠج ِيم )) (98النحل(
ت ْالقُرْ َ
ان الر ِ
آن فَا ْستَ ِع ْذ بِا ﱠ ِ ِم َن ال ﱠش ْيطَ ِ
ُون )(98
ك َربﱢ أَ ْن يَحْ ُ
ين )َ (97وأَ ُعو ُذ بِ َ
ويقولَ  : وقُلْ َربﱢ أَ ُعو ُذ بِ َ
ت ال ﱠشيَ ِ
ك ِم ْن ھَ َم َزا ِ
ضر ِ
اط ِ
)المؤمنون(
السؤال الثاني :ھل ھناك شيطان يأمر نبيًّا أن ينھى العباد عن عبادة الشيطان ،و يأمر بطاعة الرحمن...؟!
الجواب :نبي الشيطان يأمر بعبادة الشيطان،وال يدعو لرحيم الرحمن  ...القران الكريم يقول:
ان إِنﱠهُ لَ ُك ْم َع ُد ﱞو ُمبِ ٌ
ين
ض َح َال ًال طَيﱢبًا َو َال تَتﱠبِعُوا ُخطُ َوا ِ
ت ال ﱠش ْيطَ ِ
-1قوله : يَا أَيﱡھَا النﱠاسُ ُكلُوا ِم ﱠما فِي ْاألَرْ ِ
)) (168البقرة(
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ان إِنﱠهُ لَ ُك ْم َع ُد ﱞو ُمبِ ٌ
ين
 -2قوله   :يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ين آ َمنُوا ا ْد ُخلُوا فِي الس ْﱢل ِم َكافﱠةً َو َال تَتﱠبِعُوا ُخطُ َوا ِ
ت ال ﱠش ْيطَ ِ
)) (208البقرة(
ان َك َما أَ ْخ َر َج أَبَ َو ْي ُك ْم ِم َن ْال َجنﱠ ِة يَ ْن ِز ُ
 -3قوله   :يَا بَنِي آ َد َم َال يَ ْفتِنَنﱠ ُك ُم ال ﱠش ْيطَ ُ
ع َع ْنھُ َما لِبَا َسھُ َما لِي ُِريَھُ َما
َس ْوآتِ ِھ َما إِنﱠهُ يَ َرا ُك ْم ھُ َو َوقَبِيلُهُ ِم ْن َحي ُ
ون )(27
ين َال ي ُْؤ ِمنُ َ
ين أَ ْولِيَا َء لِلﱠ ِذ َ
اط َ
ْث َال تَ َر ْونَھُ ْم إِنﱠا َج َع ْلنَا ال ﱠشيَ ِ
)األعراف(
ان َع ُد ﱞو ُمبِ ٌ
ين
ك َك ْيدًا إِ ﱠن ال ﱠش ْيطَ َ
ك فَيَ ِكي ُدوا لَ َ
ك َعلَى إِ ْخ َوتِ َ
ي َال تَ ْقصُصْ ر ُْؤيَا َ
 -4قوله   :قَا َل يَا بُنَ ﱠ
إل ْن َس ِ
ان لِ ْ ِ
)) (5يوسف(
ان إِنﱠهُ لَ ُك ْم َع ُد ﱞو ُمبِ ٌ
ين )) (60يس(
 -5قوله  : أَلَ ْم أَ ْعھَ ْد إِلَ ْي ُك ْم يَا بَنِي آ َد َم أَ ْن َال تَ ْعبُ ُدوا ال ﱠش ْيطَ َ
ان إِنﱠهُ لَ ُك ْم َع ُد ﱞو ُمبِ ٌ
ص ﱠدنﱠ ُك ُم ال ﱠش ْيطَ ُ
ين )) (62الزخرف(
 -6قولهَ  : و َال يَ ُ
ير )) (6فاطر(
 -7قوله  :إ ﱠن ال ﱠش ْيطَ َ
ان لَ ُك ْم َع ُد ﱞو فَاتﱠ ِخ ُذوهُ َع ُد ًّوا إِنﱠ َما يَ ْد ُعو ِح ْزبَهُ لِيَ ُكونُوا ِم ْن أَصْ َحا ِ
ب ال ﱠس ِع ِ
السؤال الثالث :ھل ھناك نبي يوحى إليه من شيطان ،ثم يخبر أن ھذا الشيطان ملعون ،ويستعيذ به ،وعلم
أتباعه االستعاذة من مكائده.....؟
الجواب :ال؛دلت أحاديث كثيرة على ضد ذلك منھا:
 -1صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب ) ْاﻷ ََد ِ
ﻀِ
ﺎل:
ﺻ َﺮٍد ﻗَ َ
ب( ﺑَﺎب )ا ْﳊَ َﺬ ِر ِﻣ ْﻦ اﻟْﻐَ َ
ﺐ( برقم  5650ﻋﻦ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎن ﺑْﻦ ُ
ِ
ﺐﺻ ِ
ِ
ﱠﱯ  ": إِ ﱢﱐ َﻷَ ْﻋﻠَ ُﻢ
اﲪَﱠﺮ َو ْﺟ ُﻬﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
اﺳﺘَ ﱠ
ﻀﺒًﺎ ﻗَ ْﺪ ْ
ﺎﺣﺒَﻪُ ُﻣﻐْ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﺐ َر ُﺟ َﻼ ِن ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻨِ ﱢ
ْ
ﺴﱡ َ
س َوأ َ
ﱠﱯ َ وَْﳓ ُﻦ ﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ُﺟﻠُﻮ ٌ
َﺣ ُﺪ ُﳘَﺎ ﻳَ ُ
ِ
ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِ
َﻋﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺎل
ﻴﻢ" ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا ﻟِﻠ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ :أََﻻ ﺗَ ْﺴ َﻤ ُﻊ َﻣﺎ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺐ َﻋ ْﻨﻪُ َﻣﺎ َِﳚ ُﺪ ﻟَ ْﻮ ﻗَ َ
ﱠﱯ  ؟ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻨِ ﱡ
ﺎل أ ُ
َﻛﻠ َﻤﺔً ﻟَ ْﻮ ﻗَﺎ َﳍَﺎ ﻟَ َﺬ َﻫ َ
ﺖ ِﲟَ ْﺠﻨُ ٍ
ﻮن ".
 ":إِ ﱢﱐ ﻟَ ْﺴ ُ
ِ
 -2سنن أبي داود ﻛِﺘﺎب) اﻟ ﱠ ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻴﻞ ﺑْ ُﻦ ﺑِ ْﺸ ِﺮ ﺑْ ِﻦ
َ
ﺼ َﻼة (ﺑَﺎب) ﻓ َ
ﻴﻤﺎ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻪُ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ﻋ ْﻨ َﺪ ُد ُﺧﻮﻟﻪ اﻟ َْﻤ ْﺴﺠ َﺪ( برقم َ 394ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إ ْﲰَﻌ ُ
ْﺖ ﻟَﻪُ:
ي َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ اﻟ ُْﻤﺒَ َﺎر ِك َﻋ ْﻦ َﺣ ْﻴـ َﻮةَ ﺑْ ِﻦ ُﺷ َﺮﻳْ ٍﺢ ﻗَ َ
ﺼﻮٍر َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ُﻦ َﻣ ْﻬ ِﺪ ﱟ
ﻴﺖ ﻋُ ْﻘﺒَﺔَ ﺑْ َﻦ ُﻣ ْﺴﻠِ ٍﻢ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﺎل :ﻟَِﻘ ُ
َﻣ ْﻨ ُ
ﺖ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ اﻟ َْﻌ ِ
ﺎص
ﺑَـﻠَﻐَِﲏ أَﻧﱠ َ
ﻚ َﺣ ﱠﺪﺛْ َ
ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ﺎل ":أَﻋُﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ َْﻌ ِﻈ ِ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِ
ﻴﻢ َوﺑَِﻮ ْﺟ ِﻬ ِﻪ اﻟْ َﻜ ِﺮ ِﱘ َو ُﺳ ْﻠﻄَﺎﻧِِﻪ اﻟْ َﻘ ِﺪ ِﱘ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺎل:
ﱠﱯ  أَﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن إِ َذا َد َﺧ َﻞ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ ﻗَ َ
ﻴﻢ" ﻗَ َ
َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎل اﻟ ﱠ
ﻆ ِﻣ ﱢﲏ َﺳﺎﺋَِﺮ اﻟْﻴَـ ْﻮِم ".
ﻚ ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَِﺈ َذا ﻗَ َ
ْﺖ :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻗَ َ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُنُ " :ﺣ ِﻔ َ
ﺎل َذﻟِ َ
أَﻗَ ْﻂ؟ ﻗُـﻠ ُ
ﻚ اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ وِﲝﻤ ِﺪ َك( برقم َ 658ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﺼ َﻼ ِة( ﺑَﺎب) َﻣ ْﻦ رأَى ِاﻻ ْﺳﺘِ ْﻔﺘَ ِ
ﻴﺪ
 -3سنن أبي داود ﻛِﺘَﺎب )اﻟ ﱠ
ﺴ ْﺒ َﺤﺎﻧَ َ ُ َ َ ْ
َ
ْ
َ
َ
ﺎح ﺑ ُ
ْ
ﺎل:
ي ﻗَ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َﻛﺎ َن رﺳ ُ ِ
ﻚ َوﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َﺟ ﱡﺪ َك َوَﻻ إِﻟَﻪَ ﻏَْﻴـ َﺮ َك ،ﰒُﱠ
ﺎم ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َﻛﺒﱠـ َﺮ ﰒُﱠ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َوِﲝَ ْﻤ ِﺪ َك َوﺗَـﺒَ َﺎر َك ْ
اﲰُ َ
ﻮلُ ":ﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  إِ َذا ﻗَ َ
َُ
ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ِ
ﻮل َ:ﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ ﺛََﻼﺛًﺎ ﰒُﱠ ﻳَـ ُﻘ ُ ﱠ
ﺎن اﻟ ﱠﺮِﺟ ِ
ﺴ ِﻤﻴ ِﻊ اﻟ َْﻌﻠِ ِ
ﻴﻢ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﳘ ِﺰِﻩ َوﻧَـ ْﻔ ِﺨ ِﻪ
ﻳَـ ُﻘ ُ
ﲑا ﺛََﻼﺛًﺎ أَﻋُﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ ﱠ
ﻴﻢ ِﻣ ْﻦ َ ْ
ﻮل :اﻟﻠﻪُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ َﻛﺒ ً
َوﻧَـ ْﻔﺜِ ِﻪ ﰒُﱠ ﻳَـ ْﻘ َﺮأُ".
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻮرِة اﻟْﺒَـ َﻘ َﺮِة ( برقم َ 2914ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ
 -4سنن الترمذي ﻛﺘَﺎب) ﺗَـ ْﻔﺴ ِﲑ اﻟْ ُﻘ ْﺮآن َﻋ ْﻦ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ( ﺑﺎب ) َوﻣ ْﻦ ُﺳ َ
ﻣﺴﻌ ٍ
ﺎل:
ﻮد ﻗَ َ
َ ُْ
ﻚ ﻟَ ﱠﻤﺔً ﻓَﺄَ ﱠﻣﺎ ﻟَ ﱠﻤﺔُ اﻟ ﱠ ِ
ﺸ ﱢﺮ وﺗَ ْﻜ ِﺬﻳﺐ ﺑِﺎ ْﳊ ﱢﻖ وأَ ﱠﻣﺎ ﻟَ ﱠﻤﺔُ اﻟْﻤﻠَ ِ
آدم وﻟِﻠْﻤﻠَ ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ": إِ ﱠن ﻟِﻠ ﱠ ِ ِ
ﻚ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻗَ َ
َ
ٌ َ َ
ﺸ ْﻴﻄَﺎن ﻓَِﺈ َﻳﻌﺎ ٌد ﺑﺎﻟ ﱠ َ
ﺸ ْﻴﻄَﺎن ﻟَ ﱠﻤﺔً ﺑﺎﺑْ ِﻦ َ َ َ َ
ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ﻚ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻌﻠَ ْﻢ أَﻧﱠﻪُ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺤ َﻤ ْﺪ اﻟﻠﱠﻪَ َوَﻣ ْﻦ َو َﺟ َﺪ ْاﻷُ ْﺧ َﺮى ﻓَـﻠْﻴَﺘَـ َﻌ ﱠﻮ ْذ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﻓَِﺈ َﻳﻌﺎ ٌد ﺑِ ْ
ﺎن
ﺼ ِﺪﻳ ٌﻖ ﺑِﺎ ْﳊَ ﱢﻖ ﻓَ َﻤ ْﻦ َو َﺟ َﺪ َذﻟِ َ
ﺎﳋَ ِْﲑ َوﺗَ ْ
اﻟ ﱠﺮِﺟ ِ
ﻴﻢ" ،ﰒُﱠ ﻗَـ َﺮأَ }:اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُن ﻳَ ِﻌ ُﺪ ُﻛ ْﻢ اﻟْ َﻔ ْﻘ َﺮ َوﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮُﻛ ْﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻔ ْﺤ َﺸ ِﺎء { ْاﻵﻳَﺔَ.
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ﺎل
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﺎدةَ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
 -5سنن ابن ماجة ﻛِﺘَﺎب )ﺗَـ ْﻌﺒِ ِﲑ اﻟ ﱡﺮْؤﻳَﺎ (ﺑَﺎب ) َﻣ ْﻦ َرأَى ُرْؤﻳَﺎ ﻳَ ْﻜ َﺮُﻫ َﻬﺎ( برقم َ 3899ﻋ ْﻦ أَِﰊ ﻗَـﺘَ َ
":اﻟ ﱡﺮْؤﻳﺎ ِﻣﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ وا ْﳊﻠْﻢ ِﻣﻦ اﻟ ﱠ ِ
ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ﺴﺎ ِرِﻩ ﺛََﻼﺛًﺎ َوﻟْﻴَ ْﺴﺘَ ِﻌ ْﺬ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺎن
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻳَ ْﻜ َﺮُﻫﻪُ ﻓَـﻠْﻴَْﺒ ُ
ﺸ ْﻴﻄَﺎن ﻓَِﺈ َذا َرأَى أ َ
َ ُُ ْ
َ ْ
ﺼ ْﻖ َﻋ ْﻦ ﻳَ َ
اﻟ ﱠﺮِﺟ ِ
ﻴﻢ ﺛََﻼﺛًﺎ َوﻟْﻴَﺘَ َﺤ ﱠﻮ ْل َﻋ ْﻦ َﺟ ْﻨﺒِ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬي َﻛﺎ َن َﻋﻠَْﻴ ِﻪ".
أما من جھة النقل فھذا ما سوف أثبته -إن شاء ﷲ -في النقاط التالية....
ثانيُا:إن الفخر الرازي  -رحمه ﷲُ  -قد رد ھذا بعد أن نقله في معرض نفيـه لقصة الغرانيق ،فقال في
تفسيره) " :(47 /12وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻪ ﻣﺴـﻠﻢ ؛ﻷﻧﻪ ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻧﻪ  ﻣﺎ ﻛﺎن ﳝﻴﺰ ﺑﲔ اﳌﻠَﻚ اﳌﻌﺼﻮم واﻟﺸﻴﻄﺎن
اﳋﺒﻴﺚ؟.أھـ
ويبقى السؤال :كيف يُن َسب ھذا للفخر الرازي وھو الذي يرده ،وينفيه عن رسول ﷲ ....؟!
قلتُ :وعلى ما سبق قال بذلك المفسرون ،وھذا بطالن ادعائھم من جھة النقل ....فعلى سبيل المثال ال
الحصر نجد التالي:

القرطبي -رحمه ﷲُ  -في تفسيره :وﻗﺪ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :إن ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻷﺑﻴﺾ ﻛﺎن ﻗﺪ أﺗﻰ رﺳﻮل اﷲ
 -1قال
ﱡ

ﰲ ﺻﻮرة ﺟﱪﻳﻞ  وأﻟﻘﻰ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﱯ  : ﺗﻠﻚ اﻟﻐﺮاﻧﻴﻖ اﻟﻌﻼ ،وأن ﺷﻔﺎﻋﺘﻬﻦ ﻟﱰﲡﻲ.

وﻫﺬا اﻟﺘﺄوﻳﻞ وإن ﻛﺎن أﺷﺒﻪ ﳑﺎ ﻗﺒﻠﻪ ﻓﺎﻟﺘﺄوﻳﻞ اﻷول ﻋﻠﻴﻪ اﳌﻌﻮل ،ﻓﻼ ﻳﻌﺪل ﻋﻨﻪ إﱃ ﻏﲑﻩ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻌﻠﻤﺎء اﶈﻘﻘﲔ إﻳﺎﻩ،
وﺿﻌﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻐﻦ ﻋﻦ ﻛﻞ ﺗﺄوﻳﻞ ،واﳊﻤﺪ ﷲ.

ﻀﺎ وﺗﻮﻫﻴﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ " :وإن ﻛﺎدوا ﻟﻴﻔﺘﻨﻮﻧﻚ " ] اﻹﺳﺮاء [ 73 :اﻵﻳﺘﲔ ،ﻓﺈ ﻤﺎ ﺗﺮدان
وﳑﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ ﺿﻌﻔﻪ أﻳ ً
اﳋﱪ اﻟﺬي رووﻩ ،ﻻن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮ أ ﻢ ﻛﺎدوا ﻳﻔﺘﻨﻮﻧﻪ ﺣﱴ ﻳﻔﱰى ،وأﻧﻪ ﻟﻮﻻ أن ﺛﺒﺘﻪ ﻟﻜﺎن ﻳﺮﻛﻦ إﻟﻴﻬﻢ.

ﻓﻤﻀﻤﻮن ﻫﺬا وﻣﻔﻬﻮﻣﻪ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺼﻤﻪ ﻣﻦ أن ﻳﻔﱰى وﺛﺒﺘﻪ ﺣﱴ ﱂ ﻳﺮﻛﻦ إﻟﻴﻬﻢ ﻗﻠﻴﻼ ﻓﻜﻴﻒ ﻛﺜﲑا ،وﻫﻢ ﻳﺮوون ﰲ
أﺧﺒﺎرﻫﻢ اﻟﻮاﻫﻴﺔ أﻧﻪ زاد ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻛﻮن واﻻﻓﱰاء ﲟﺪح آﳍﺘﻬﻢ ،وأﻧﻪ ﻗﺎل  : اﻓﱰﻳﺖ ﻋﻠﻰ اﷲ وﻗﻠﺖ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻘﻞ .وﻫﺬا ﺿﺪ

ﻣﻔﻬﻮم اﻵﻳﺔ ،وﻫﻰ ﺗﻀﻌﻒ اﳊﺪﻳﺚ ﻟﻮ ﺻﺢ ،ﻓﻜﻴﻒ وﻻ ﺻﺤﺔ ﻟﻪ.
وﻫﺬا ﻣﺜﻞ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ " :ولَ ْو َال فَضْ ُل ﱠ
ك َو َرحْ َمتُهُ لَھَ ﱠم ْ
ون إِ ﱠال أَ ْنفُ َسھُ ْم
ُضلﱡ َ
ُضلﱡو َ
ﷲِ َعلَ ْي َ
ك َو َما ي ِ
ت طَائِفَةٌ ِم ْنھُ ْم أَ ْن ي ِ
ك ِم ْن َش ْي ٍء " ] اﻟﻨﺴﺎء.[ 113 :أھـ
َو َما يَضُرﱡ ونَ َ
-2قال الواحدي النيسبوري -رحمه ﷲُ  -في تفسيره  :ﰒ إ ﺎ ﺑﺎﻃﻠﺔ أم ﻻ ﻓﻴﻪ وﺟﻬﺎن  :أﻣﺎ اﻷول ﻓﻔﻴﻪ ﻃﺮﻳﻘﺎن :
أﺣﺪﳘﺎ ﻗﻮل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ رواﻳﺔ أن » ﺷﻴﻄﺎﻧﺎً « ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻷﺑﻴﺾ أﺗﺎﻩ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺟﱪﻳﻞ وأﻟﻘﺎﻫﺎ إﻟﻴﻪ ﻓﻘﺮأﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ
اﳌﺸﺮﻛﻮن ذﻟﻚ أﻋﺠﺒﻬﻢ ﻓﺠﺎء ﺟﱪﻳﻞ واﺳﺘﻌﺮﺿﻪ ﻓﻘﺮأﻫﺎ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ أﻧﻜﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻘﺎل  :إﻧﻪ أﺗﺎﱐ ٍ
آت

ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻚ ﻓﺄﻟﻘﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎﱐ  .وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ أﻧﻪ ﻟﺸﺪة ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ إﳝﺎن اﻟﻘﻮم أدﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﻪ ﰒ رﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ
 .واﻟﻄﺮﻳﻘﺎن ﻣﻨﺤﺮﻓﺎن ﻋﻨﺪ اﶈﻘﻘﲔ  ،ﻷن اﻷول ﻳﻘﺘﻀﻲ أن اﻟﻨﱯ ﻻ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳌﻠﻚ واﳌﻌﺼﻮم واﻟﺸﻴﻄﺎن اﳋﺒﻴﺚ  .واﻟﺜﺎﱐ أﻧﻪ
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ﻳﺆدي إﱃ ﻛﻮﻧﻪ ﺧﺎﺋﻨﺎً ﰲ اﻟﻮﺣﻲ  .وأﻣﺎ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻓﺘﺼﺤﻴﺤﻪ أﻧﻪ أراد ﺑﺎﻟﻐﺮاﻧﻴﻖ اﳌﻼﺋﻜﺔ  ،وﻗﺪ ﻛﺎن ﻗﺮآﻧﺎً ﻣﻨﺰﻻً ﰲ وﺻﻒ
اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻠﻤﺎ ﺗﻮﻫﻢ اﳌﺸﺮﻛﻮن أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ آﳍﺘﻬﻢ ﻧﺴﺦ اﷲ ﺗﻼوﺗﻪ  .أو ﻫﻮ ﰲ ﺗﻘﺪﻳﺮ اﻻﺳﺘﻔﻬﺎم ﲟﻌﲎ اﻹﻧﻜﺎر  ،أو اﳌﺮاد ﺑﺎ ِﻹﺛﺒﺎت
ﻫﻬﻨﺎ اﻟﻨﻔﻲ ﻛﻘﻮﻟﻪ } ﻳﺒﲔ اﷲ ﻟﻜﻢ أن ﺗﻀﻠﻮا { ] اﻟﻨﺴﺎء [ 176 :أھـ
 -3قال صاحب كتاب اللباب في علوم القران  -رحمه ﷲُ  -أبو حفص سراج الدين عمر بن علي بن عادل
الحنبلي الدمشقي النعماني )المتوفى 775 :ھـ(  :ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ رواﻳﺔ ﻋﻄﺎء  :إن ﺷﻴﻄﺎﻧﺎً ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻷﺑﻴﺾ أﺗﺎﻩ

ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة ﺟﱪﻳﻞ وأﻟﻘﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻓﻘﺮأﻫﺎ ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ اﳌﺸﺮﻛﻮن ذﻟﻚ أﻋﺠﺒﻬﻢ  ،ﻓﺠﺎءﻩ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﺎﺳﺘﻌﺮﺿﻪ  ،ﻓﻘﺮأ اﻟﺴﻮرة
 ،ﻓﻠﻤﺎ ﺑﻠﻎ إﱃ ﺗﻠﻚ اﻟﻜﻠﻤﺔ  .ﻗﺎل ﺟﱪﻳﻞ  : أﻧﺎ ﻣﺎ ﺟﺌﺘﻚ ﺬا  ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  » -أَﺗَ ِﺎﱐ ٍ
آت
ﻋﻠَﻰ ﺻ ِ
ِ
ﺴ ِﺎﱐ « .اﻟﻄﺮﻳﻖ اﻟﺜﺎﱐ  :ﻗﺎل ﺑﻌﺾ اﳉﻬﺎل  :إﻧﻪ  ﻟﺸﺪة ﺣﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ إﳝﺎن اﻟﻘﻮم أدﺧﻞ ﻫﺬﻩ
ﻮرﺗ َ
َ ُ َ
ﻚ ﻓَﺄَْﻟ َﻘﺎﻩُ َﻋﻠَﻰ ﻟ َ
اﻟﻜﻠﻤﺔ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ ﻧﻔﺴﻪ  ،ﰒ رﺟﻊ ﻋﻨﻬﺎ  .وﻫﺬان اﻟﻘﻮﻻن ﻻ ﻳﺮﻏﺐ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﺴﻠﻢ أﻟﺒﺘﺔ  ،ﻷن اﻷول ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻧﻪ  ﻣﺎ ﻛﺎن ﳝﻴﺰ
ﺑﲔ اﳌﻠﻚ اﳌﻌﺼﻮم واﻟﺸﻴﻄﺎن اﳋﺒﻴﺚ  .واﻟﺜﺎﱐ ﻳﻘﺘﻀﻲ أﻧﻪ ﻛﺎن ﺧﺎﺋﻨﺎً ﰲ اﻟﻮﺣﻲ  ،وﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺧﺮوج ﻋﻦ اﻟﺪﻳﻦ .أھـ
كتب السن ِة لم أجد ذك ًرا أب ًدا للشيطان األبيض ھذا مما يؤكد لنا بطالن تلك
وأنوه :بأنني لما طالعت َ
الرواية....
ثالثًا :إن ھذه الشبھة تشبه الشبھة التي ألقيت على المسيح  من الفريسيين لما قالوا عن يسوع إنه يخرج
الشياطين؛ ألنه زعيم الشياطين )ببعلزبول( ،أو أنه يتلقى منه تعاليم...وقد دفع المسي ُح ھذه الشبھة عن
24
ﱡون
يسي َ
نفسه فھذا من باب االبتالء الذي يقع على األنبياء ...وذلك في إنجيل متى اصحاح 12عدد أَ ﱠما ْالفَرﱢ ِ
ين«25 .فَ َعلِ َم يَسُو ُ
ع أَ ْف َكا َرھُ ْمَ ،وقَا َل لَھُ ْم:
اط
اط َ
يس ال ﱠشيَ ِ
ين إِالﱠ بِبَ ْعلَ َزبو َل َرئِ
فَلَ ﱠما َس ِمعُوا قَالُوا»:ھ َذا الَ ي ُْخ ِر ُج ال ﱠشيَ ِ
ِ
ِ
26
ت ُم ْنقَ ِس ٍم َعلَى َذاتِ ِه الَ يَ ْثب ُ
ان ال ﱠش ْيطَ ُ
ان
ُت .فَإ ِ ْن َك َ
» ُكلﱡ َم ْملَ َك ٍة ُم ْنقَ ِس َم ٍة َعلَى َذاتِھَا تُ ْخ َربُ َ ،و ُكلﱡ َم ِدينَ ٍة أَ ْو بَ ْي ٍ
27
ْف تَ ْثب ُ
ُت َم ْملَ َكتُهُ؟ َوإِ ْن ُك ْن ُ
ين،
ان فَقَ ِد ا ْنقَ َس َم َعلَى َذاتِ ِه .فَ َكي َ
ي ُْخ ِر ُج ال ﱠش ْيطَ َ
اط َ
ت أَنَا بِبَ ْعلَ َزبُو َل أُ ْخ ِر ُج ال ﱠشيَ ِ
28
ضاتَ ُك ْم! َول ِك ْن إِ ْن ُك ْن ُ
ين ،فَقَ ْد أَ ْقبَ َل
اط َ
ك ھُ ْم يَ ُكونُ َ
ُون؟ لِذلِ َ
فَأ َ ْبنَا ُؤ ُك ْم بِ َم ْن ي ُْخ ِرج َ
ون قُ َ
ُوح ﷲِ أُ ْخ ِر ُج ال ﱠشيَ ِ
ت أَنَا بِر ِ
29
َعلَ ْي ُك ْم َملَ ُك ُ
ْف يَ ْستَ ِطي ُع أَ َح ٌد أَ ْن يَ ْد ُخ َل بَي َ
ب أَ ْمتِ َعتَهُ ،إِ ْن لَ ْم يَرْ بِ ِط ْالقَ ِو ﱠ
ي أَ ﱠوالً،
وت ﷲِ! أَ ْم َكي َ
ْت ْالقَ ِويﱢ َويَ ْنھَ َ
30
يَ ،و َم ْن الَ يَجْ َم ُع َم ِعي فَھُ َو يُفَرﱢ ُ
ق .ال تعليق!
َو ِحينَئِ ٍذ يَ ْنھَبُ بَ ْيتَهُ؟ َم ْن لَي َ
ْس َم ِعي فَھُ َو َعلَ ﱠ
نبي يتقرب للرجز )األصنام(!
ٌّ
ت بالر ِد على شبھ ِة قصة الغرانيق الواھية  ،وب ّين ُ
بعد أن قم ُ
ت أنھا مكذوبة  ،وموضوعة ؛ كان الر ُد من
أحدِھم سلمت لك بذلك ،فماذا عن ھذه اآلية التي تقول َ  :والرُّ جْ َز َفاھْ جُرْ ) المدثر (5؟
فقلت له  :وماذا تعرف أنت عن اآلي ِة الكريم ِة؟
التفاسير ،والتفاسي ُر تقول  ):الرجز( أي :األصنام واألوثان
قال  :نحن ال نفسر من أنفسنا بل نقول ما جاء في
ِ
الغرانيق صحيح ٌة ولذلك قال له ر ُّبه
صنام  ،ويعظمھا  ...أم أن قص َة
فاھجر ،فھل كان نب ُّيك يتقربُ إلى األ
ِ
ِ
 " :والرجز فأھجر " ؟!
• الرد على الشبھة
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أوالً  :إن شبھة الغرانيق سبق الرد عليھا فھي قص ٌة مكذوب ٌة ،وموضوع ٌة ال يعترف بھا المسلمون كما تقدم
ﷲ -
معنا -
بفضل ِ
ِ
ثان ًيا  :إن معنى )الرجز( في اآلي ِة الكريم ِة ھو كما قال المفسرون  :األصنام واألوثان ،
ومعنى قولِه سبحانه لنب ِّيه  ":والرجز فأھجر " أي :دم واستمر على ھجرك لألصنام واألوثان  ،وليس
المعنى كما فھم المعترض...
ب قوالً
و كم من عائ ٍ
الفھم السقيم .
صحيحا *** وآفته من
ً
ِ
يدلل على ذلك ما جاء في كت ِ
ب التفاسير منھا ما يلي:
ِ
ِ
َي ُد ْم َﻋﻠَﻰ َﻫ ْﺠﺮﻩ.أھـ
 -1تفسير الجاللينَ " :واﻟ ﱡﺮ ْﺟﺰ" ﻓَ ﱠ
ﱠﱯ َ -
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ -ﺑِ ْﺎﻷ َْوﺛَﺎن "ﻓَ ْﺎﻫ ُﺠ ْﺮ" أ ْ
ﺴ َﺮﻩُ اﻟﻨِ ّ
ﺺ رﺑﻚ وﺣﺪﻩ ﺑﺎﻟﺘﻌﻈﻴﻢ
-2التفسير الميسر :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﳌﺘﻐﻄﻲ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ ،ﻗﻢ ِﻣﻦ ﻣﻀﺠﻌﻚ ،ﻓﺤ ﱢﺬر اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﻋﺬاب اﷲ ،و ُﺧ ﱠ

ود ْم ﻋﻠﻰ َﻫ ْﺠﺮ اﻷﺻﻨﺎم واﻷوﺛﺎن
واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ واﻟﻌﺒﺎدةَ ،وﻃَ ﱢﻬﺮ ﺛﻴﺎﺑﻚ ﻣﻦ اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت؛ ﻓﺈن ﻃﻬﺎرة اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﲤﺎم ﻃﻬﺎرة اﻟﺒﺎﻃﻦُ ،

وأﻋﻤﺎل اﻟﺸﺮك ﻛﻠﻬﺎ ،ﻓﻼ ﺗﻘﺮ ﺎ ،وﻻ ﺗُﻌﻂ اﻟﻌﻄﻴﱠﺔ؛ ﻛﻲ ﺗﻠﺘﻤﺲ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ ،وﳌﺮﺿﺎة رﺑﻚ ﻓﺎﺻﱪ ﻋﻠﻰ اﻷواﻣﺮ واﻟﻨﻮاﻫﻲ .أھـ

ق لآلي ِة الكريم ِة قبل عرضه للشبھ ِة ...
ثالثًا  :كان على المعترض أن يرجع إلى
السابق والالح ِ
ِ
ُ
ك فَطَھﱢرْ )(4
ك فَ َكبﱢرْ )َ (3وثِيَابَ َ
اآليات برمتھا في سور ِة المدثر تقول  :يَا أَيﱡھَا ْال ُم ﱠدثﱢ ُر ) (1قُ ْم فَأ َ ْن ِذرْ )َ (2و َربﱠ َ
َوالرﱡ جْ َز فَا ْھجُرْ )َ (5و َال تَ ْمنُ ْن تَ ْستَ ْكثِ ُر )َ (6ولِ َربﱢ َك فَاصْ بِرْ ).  (7
التفسير الميسر -كما تقدم معنا -فالمالحظ أن
إن اآليات وصايا من ﷲِ  لنبيﱢه  ، وھذا ما جاء في
ِ
ت  ،وجعلوھا شبھةً ،وفھذا يدل علي مدى حقده وكراھيه لنبيﱢنا ، 
المعترضين اقتطعوا اآليةَ الكريمة من اآليا ِ
بحثه الخال عن منھجيِة البحث العلمي !
وعدم إنصافه في ِ
ب المفسرين يجدھا لم تقل  :إن النبيَّ  كان يتقرب لألصنام ،ويعظمھا كما قال
راب ًعا :إن
الناظر في كت ِ
َ
كذبه أو سوء فھ ِمه إن أحسن ُ
ت به الظن ....
المعترض ؛ فھذا يدل على ِ
إنسان على مر العصور
وأتساءل :ھل ثبت أن النبيَّ  تقرب لألصنام وعظ َمھا  ،وحياته صفحة يعرفھا ك ُّل
ٍ
من زما ِنه إلى زماننا ؟
كسر األصنا َم يوم فتح مكة  ،وكان يوصى عل ّيا  أن ال يدع صن ًما إال
الجواب :ال  ،بل الثابت أن النبيَّ َ 
مسلم باب ) األمر بتسوية القبر ( برقمَ 1609ﻋ ْﻦ أَِﰉ
صحيح
طمس وج َھه وال قبرً ا مشر ًفا إال سواه  ،وذلك في
ٍ
ِ
ﺎل ﱄ َﻋﻠِ ﱡﻰ ﺑْ ُﻦ أَِﰉ ﻃَﺎﻟِ ٍ
ﻚ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﺑَـ َﻌﺜَِﲏ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ى ﻗَ َ
ا ْﳍَﻴﱠ ِ
َﺳ ِﺪ ﱢ
ع ِﲤْﺜَﺎﻻً إِﻻﱠ ﻃَ َﻤ ْﺴﺘَﻪُ َوﻻَ
ﺐ ":أَﻻﱠ أَﺑْـ َﻌﺜُ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ؟ أَ ْن ﻻَ ﺗَ َﺪ َ
ﺎج اﻷ َ
ﻗَـ ْﺒـ ًﺮا ُﻣ ْﺸ ِﺮﻓًﺎ إِﻻﱠ َﺳ ﱠﻮﻳْـﺘَﻪُ ".

فعلى ما سبق بيانه يتضح لنا :أن معنى قولِه  لنب ِّيه  " : والرجز فأھجر " أي  :دم يا محمد  واستمر
وثان....
على ھجرك لأل
صنام واأل ِ
ِ
وبالمثال يتضح المقال:
أوالً :حينما يقول الوال ُد الب ِنه الصغير الذي يطيع ر َّبه ويصاحب األبرار وال يعرف الفجار فيقول له إياك
ومصاحبة الفجار فھل المعنى أنه يصاحب الفجار؟!
الجواب  :ال ،ولكن المعنى :دم واستمر على مصاحبتك لألبرار وبعدك عن الفجار أصحاب السوء.
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الفصل ويج ُد التال َ
تام ،ثم يقول لھم :التزموا الھدو َء فھل ھم ال
ثان ًيا :حينما يدخل المدرسُ في
ِ
ميذ في ھدو ٍء ٍ
يلتزمون الھدوء  ،أم أن المعني استمروا على ھدوئكم في الفصل ؟! ھذا ھو.
ثال ًثا :لما قال لقمانُ الب ِنه ◌َ  :يا ُب َنيَّ َال ُت ْشركْ ِبا َّ ِ إِنَّ ال ِّشرْ َك َل ُ
ظ ْل ٌم َعظِ ي ٌم ) لقمان. (13
ِ
ھل كان ابنُ لقمان مشر ًكا با ِ  ؟
ٌ
الشرك أعظم الكبائر على اإلطالق.......
نصيحة ،ووعظ له ؛ألن
الجواب :ال ؛ وإنما ھي
َ
الكتاب المقدس في العھ ِد القديم يذكر لنا ما قاله ﷲُ لموسى في الوصايا العشر  " :ال تقتل ،
خامسًا  :إن
َ
تزن  ،ال تسرق ..........وھي أي ً
ضا من وصايا المسيح  في العھد الجديد.
ال ِ
تزن " ؟ !
فھل المعنى أن موسى  كان يزنى فقال ﷲُ له  " :ال ِ
وھل المعنى أن موسى  كان يقتل فقال ﷲُ له  " :ال تقتل " ؟!
أو كان يسرق  فقال ﷲُ له " :ال تسرق " ؟! أفال يعقلون ؟!
جاءت ھذه الوصايا في موضعين:
12
ُ
َّك لِ َكيْ َت ُ
يك الرَّ بُّ
ض الَّتِي يُعْ طِ َ
طو َل أَيَّام َ
اك َوأم َ
األول :سفر الخروج إصحاح  23عدد أَ ْك ِر ْم أَ َب َ
ُك َع َلى األَرْ ِ
17
16
15
14
13
ور .الَ َت ْش َت ِه َبي َ
ك .الَ َت ْش َت ِه
ْت َق ِر ِيب َ
إِلھ َ
ُك .الَ َت ْق ُت ْل .الَ َت ْز ِن .الَ َتسْ ِر ْق .الَ َت ْش َھ ْد َع َلى َق ِر ِيب َك َش َھادَ َة ُز ٍ
ارهَُ ،والَ َش ْي ًئا ِممَّا لِ َق ِر ِيب َك«.
امْ َرأَ َة َق ِر ِيب َكَ ،والَ َعبْدَ هَُ ،والَ أَ َم َتهَُ ،والَ َث ْو َرهَُ ،والَ ِ
ح َم َ
16
ون
الثاني:إنجيل متى أصحاح  19عدد
صالَ ٍح أَعْ َم ُل لِ َت ُك َ
َوإِ َذا َوا ِح ٌد َت َق َّد َم َو َقا َل َل ُه»:أَ ُّي َھا ْالم َُعلِّ ُم الصَّالِحُ ،أَيَّ َ
17
صالِحً ا إِالَّ َوا ِح ٌد َوھ َُو ﷲَُ .ول ِكنْ إِنْ أَ َر ْد َ
ت أَنْ
ْس أَ َح ٌد َ
صالِحً ا؟ َلي َ
ل َِي ْال َح َياةُ األَ َب ِد َّي ُة؟« َف َقا َل َل ُه»:لِ َم َاذا َت ْدعُوني َ
18
صا َيا؟« َف َقا َل َيسُو ُع»:الَ َت ْق ُت ْل .الَ َت ْز ِن .الَ َتسْ ِر ْق .الَ َت ْش َھ ْد
َت ْد ُخ َل ْال َح َيا َة َفاحْ َفظِ ْال َو َ
صا َيا«َ .قا َل َل ُه»:أَ َّي َة ْال َو َ
20
19
ِب ُّ
َّكَ ،وأَحِبَّ َق ِري َب َك َك َن ْفسِ َك«َ .قا َل َل ُه ال َّشابُّ » :ھ ِذ ِه ُكلُّ َھا َحف ِْظ ُت َھا ُم ْن ُذ َحدَ ا َثتِيَ .ف َم َاذا
اك َوأُم َ
ور .أَ ْك ِر ْم أَ َب َ
الز ِ
يُعْ ِو ُزني َبعْ ُد؟«..

نبي كاد أن يفتن!
ﱞ
من شبھاتِھم أنھم قالوا :إن محم ًدا رسول اإلسالم كاد أن يفتن ...ودليلھم على ذلك قولُه َ :وإِ ْن َكا ُدوا
ك َخلِ ً
ك لَقَ ْد ِك ْد َ
ت تَرْ َك ُن
يالَ 73ولَ ْو َال أَ ْن ثَبﱠ ْتنَا َ
ي َعلَ ْينَا َغ ْي َرهُ َوإِ ًذا َالتﱠ َخ ُذو َ
ك َع ِن الﱠ ِذي أَ ْو َح ْينَا إِلَ ْي َ
لَيَ ْفتِنُونَ َ
ك لِتَ ْفتَ ِر َ
إِلَ ْي ِھ ْم َش ْيئًا قَلِ ً
صيرًا ) 75اإلسراء (.
ت ثُ ﱠم َال تَ ِج ُد لَ َ
ضع َ
ضع َ
يال74إِ ًذا َألَ َذ ْقنَا َ
ك َعلَ ْينَا نَ ِ
ْف ْال َم َما ِ
ْف ْال َحيَا ِة َو ِ
ك ِ
• الرد على الشبھة
تأليف النﱠبِ ﱢي  ؛ ألن فيھا عتاب له  من ربﱢه
القرآن ليس من
ت التي تدل على أن
َ
ِ
أوالً  :إن ھذه اآلية من اآليا ِ
 ؛ فلو كان محم ٌد  ھو الذي كتب القرآ َن لم يكن ليعاتب نف َسه  أليس كذلك ؟!
ب نزول اآلية روايات منھا  :ما جاء في تفسي ِر الطبري عن سعيد بن جبير أنه
ثانيًا :ذكر المفسرون في سب ِ
النبي  يستلم الحجر األسود في طوافه  ،فمنعته قريش وقالوا  :ال ندعك تستلم حتى تُلم بآلھتنا . ..
قال  :كان
ﱡ
فأبى ﷲ  ذلك  ،وأنزل عليه ھذه اآلية .
26

www.kalemasawaa.com

ي  فسألوه شططا  ،وقالوا  :متعنا
ابن
عباس قال  :نزلت في وفد ثقيف  ،أتوا النب ﱠ
وروى بسنده عن عطاء عن ِ
ِ
بآلھتنا سنة حتى نأخذ ما يُھدى لھا  .وحرم وادينا كما حرمت مكة  ،حتى تعرف العرب فضلنا عليھم . . .
فنزلت ھذه اآلية  .أھـ بتصرف.
قال الدكتور سيد طنطاوي -رحمه ﷲ -في تفسيره:
ي َعلَ ْينَا َغ ْي َره  ) ◌ُ اإلسراء.( 73
ك َع ِن الﱠ ِذي أَ ْو َح ْينَا إِلَ ْي َ
قوله َ  : وإِ ْن َكا ُدوا لَيَ ْفتِنُونَ َ
ك لِتَ ْفتَ ِر َ
وإن شأن ھؤالء المشركين أنھم قاربوا في ظنھم الباطل  ،وزعمھم الكاذب  ،أن يخدعوك ويفتنوك  -أيھا
الرسول الكريم  -عما أوحينا إليك من ھذا القرآن  ،لكي تفتري علينا غيره  ،وتتقول علينا أقواالً ما أنزل ﷲ
بھا من سلطان .
الرسول  لو أنه أطاعھم فيما اقترحوه عليه .
ك َخلِيالً  بيان لحالھم مع
وقوله َ  : وإِذاً الﱠتﱠ َخ ُذو َ
ِ
والمعنى  :لو أنك  -أيھا الرسول الكريم  -وافقتھم على مقترحاتھم الفاسدة ألحبوا ذلك منك  ،و لصاروا أصدقاء
لك في مستقبل أيامك  .وقد بين القرآن الكريم في كثير من آياته  ،أن الرسو َل  أعرض عن مقترحاتھم
ُون لِقَآ َءنَا ائت
ال الذين الَ يَرْ ج َ
ورفضھا  ،ولم يلتفت إليھا  ،ومن ذلك قولِه َ  : وإِ َذا تتلى َعلَ ْي ِھ ْم آيَاتُنَا بَيﱢنَا ٍ
ت قَ َ
صي ُ
ي إني أَ َخ ُ
آن َغي ِْر ھذا أَ ْو بَد ْﱢلهُ قُلْ َما يَ ُك ُ
ْت
اف إِ ْن َع َ
ون لي أَ ْن أُبَ ﱢدلَهُ ِمن تِ ْلقَآ ِء نفسي إِ ْن أَتﱠبِ ُع إِالﱠ َما يوحى إِلَ ﱠ
بِقُرْ ٍ
اب يَ ْو ٍم َع ِظ ٍيم  15قُل لﱠ ْو َشآ َء ﷲ َما تَلَ ْوتُهُ َعلَ ْي ُك ْم َوالَ أَ ْد َرا ُك ْم بِ ِه فَقَ ْد لَبِ ْث ُ
ت فِي ُك ْم ُع ُمراً ﱢمن قَ ْبلِ ِه أَفَالَ
َربﱢي َع َذ َ
ك لَقَ ْد ِك ﱠ
دت
ون )  16يونس(  .،ثم بيّن  بعض مظاھر فضله على نبيﱢه  فقال َ  :ولَ ْوالَ أَن ثَبﱠ ْتنَا َ
تَ ْعقِلُ َ
تَرْ َك ُن إِلَ ْي ِھ ْم َشيْئا ً قَلِيالً ) اإلسراء .(74أي  :ولوال تثبيتنا إياك  -أيھا الرسول الكريم  -على ما أنت عليه من
الحق والصدق  ،بأن عصمناك من كيدھم لقاربت أن تميل ميالً قليالً  ،بسبب شدة احتيالھم وخداعھم  ....قال
ُ
س :كان رسو ُل ﷲِ  معصو ًما ،ولكن ھذا تعريف لألمة لئال يركن أحد منھم إلى المشركين في شيء
ابن عبا ٍ
من أحكام ﷲ تعالى وشرائعه .أھـ بتصرف.
ك " أي :ھموا  ،والھ ّم  :أي
إ ًذا ما استجاب
النبي  لھم  ،ولكن ھ ّم فقط ؛ لقولِه َ " : وإِ ْن َكا ُدوا لَيَ ْفتِنُونَ َ
ﱡ
المقاربة للشيء دون القيام به أو الوقوع فيه  ،وال يعتبر معصية  ،وال أثم عليه  ،وھو مما وضع عن ھذه األمة
.....تدلل على ذلك أدلة منھا:
ﺖ ﺑِ ِﻪ
 -1صحيح
البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 6171ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة  ﻳَـ ْﺮﻓَـﻌُﻪُ ﻗَ َ
ِّ
ﺖ أ َْو َﺣ ﱠﺪﺛَ ْ
ﺎل  ": إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﲡَ َﺎوَز ِﻷُﱠﻣ ِﱵ َﻋ ﱠﻤﺎ َو ْﺳ َﻮ َﺳ ْ
ﺴ َﻬﺎ َﻣﺎ َﱂْ ﺗَـ ْﻌ َﻤ ْﻞ ﺑِ ِﻪ أ َْو ﺗَ َﻜﻠﱠ ْﻢ ".
أَﻧْـ ُﻔ َ
ﺎل ":إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﲡَ َﺎوَز ِﻷُﱠﻣ ِﱵ َﻋ ﱠﻤﺎ َﱂْ ﺗَـﺘَ َﻜﻠﱠ ْﻢ ﺑِ ِﻪ  ،أ َْو ﺗَـ ْﻌ َﻤ ْﻞ ﺑِ ِﻪ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
 -2سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ َ 1888ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َ ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
وِﲟَﺎ ﺣ ﱠﺪﺛَ ْ ِ ِ
ﺴ َﻬﺎ " .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ .1915
َ َ
ﺖ ﺑﻪ أَﻧْـ ُﻔ َ
فھم معنى كلمتين ھما  :كادوا  ،ولوال
وعليه فإن مفاد نسفُ ھذه الشبھة في ِ
اﳍﻢ " أي :المقاربة لشيء دون القيام به أو الوقوع فيه....
كادوا :أي :ھموا و " ّ

لوال :حرف امتناع لوجود فمقاربة الركون في اآلية منعتھا } لوال { اإلمتناعية لوجود التثبيت من ﷲ . 
ُ
شربت الشا ﱠ
ي لوال أن انكسر الكوب فھل المعنى أني شربت الشاي ؟ الجواب :ال ،لم أشربه . ...
أقول مثالً:
ويتضح معنى الكلمتين أيضا من آيتين شبيھتين باآلية التي معنا ھما :
ُ
ْ
ارغا ً إِن َكا َد ْ
ين
ون ِم َن ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ت لَتُ ْب ِدي بِ ِه لَ ْو َال أَن ﱠربَطنَا َعلَى قَ ْلبِھَا لِتَ ُك َ
 -1قوله َ  : وأَصْ بَ َح فُ َؤا ُد أ ﱢم ُمو َسى فَ ِ
)القصص.(10
والمعنى أنھا قاربت أن تُظ ِھر أنه ابنھا لوال أن ثبتھا ﷲُ  ,فصبرت ولم تُ ْب ِد به ; لتكون من المؤمنين بوعد ﷲ
الموقنين به .وعليه قد بطلت الشبھة  -بفضل ﷲ . -
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 -2قوله َ  : و َل َق ْد َھم ْ
ف َع ْن ُه السُّو َء َو ْال َفحْ َشا َء إِ َّن ُه ِمنْ
ان َر ِّب ِه َك َذل َِك لِ َنصْ ِر َ
َّت ِب ِه َو َھ َّم ِب َھا َل ْو َال أَنْ َرأَى بُرْ َھ َ
ين )) (24يوسف(.
عِ َبا ِد َنا ْالم ُْخ َلصِ َ
يوسف ... 
والمعنى:لوال أن رأى برھان ربﱢه لھم بھا فآلية تنفى وقوع الھ ﱢم من
َ
ثالثًا :إن الكتاب المقدس يذكر لنا أن نبيًّا من أنبيائه ھو ھارون عليه  حاول قو َمه إضالله  ،وفتنته فسمع
لھم ،وعمل على طلبھم فصن َع عجالً ذھبيًّا صن ًما يعبد من دون ﷲِ  ،وأمر
بني إسرائي َل بعبادتِه .....وذلك في سفر الخروج 32عددَ 1ولَ ﱠما َرأَى ال ﱠشعْبُ أَ ﱠن ُمو َسى أَ ْبطَأ َ فِي
ُون َوقَالُوا لَهُ» :قُ ِم اصْ نَ ْع لَنَا آلِھَةً تَ ِسي ُر أَ َما َمنَا،
ول ِم َن ْال َجبَ ِل ،اجْ تَ َم َع ال ﱠشعْبُ َعلَى ھَار َ
النﱡ ُز ِ
2
ألَ ﱠن ھ َذا ُمو َسى ال ﱠر ُج َل الﱠ ِذي أَصْ َع َدنَا ِم ْن أَرْ
صابَهُ« .فَقَا َل لَھُ ْم
ض ِمصْ َر ،الَ نَ ْعلَ ُم َما َذا أَ َ
ِ
ھَار ُ
ب الﱠتِي فِي آ َذا ِن نِ َسائِ ُك ْم َوبَنِي ُك ْم َوبَنَاتِ ُك ْم َواتُونِي بِھَا«3 .فَنَ َز َع
ُون» :ا ْن ِز ُعوا أَ ْق َراطَ ال ﱠذھَ ِ
4
ك ِم ْن أَ ْي ِدي ِھ ْم
ُون .فَأ َ َخ َذ ذلِ َ
ب الﱠتِي فِي آ َذانِ ِھ ْم َوأَتَ ْوا ِبھَا إِلَى ھَار َ
ب أَ ْق َراطَ ال ﱠذھَ ِ
ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
ك
ك يَا إِ ْس َرائِي ُل الﱠتِي أَصْ َع َد ْت َ
صنَ َعهُ ِعجْ الً َم ْسبُو ًكا .فَقَالُوا» :ھ ِذ ِه آلِھَتُ َ
يلَ ،و َ
َو َ
اإل ْز ِم ِ
ص ﱠو َرهُ بِ ِ
5
ُون بَنَى َم ْذبَحًا أَ َما َمهَُ ،ونَا َدى ھَار ُ
ض ِمصْ َر« .فَلَ ﱠما نَظَ َر ھَار ُ
ُون َوقَا َلَ » :غدًا
ِم ْن أَرْ ِ
6
س ال ﱠشعْبُ
ِعي ٌد لِلرﱠبﱢ « .فَبَ ﱠكرُوا فِي ْال َغ ِد َوأَصْ َع ُدوا ُمحْ َرقَا ٍ
ت َوقَ ﱠد ُموا َذبَائِ َح َسالَ َم ٍةَ .و َجلَ َ
ب  .ال تعليق !!
ب ثُ ﱠم قَا ُموا لِلﱠ ِع ِ
لِألَ ْك ِل َوال ﱡشرْ ِ
نبي اإلسالم ربه أم ال ..؟
ھل رأى ﱡ
ضا في السنة حول رؤية محمد رسول اإلسالم ربه أم ال ،واستدلوا على ذلك
تساءلوا قائلين أن ھناك تناق ً
بما جاء في اآلتي:
ِ
ِ
ِ
-1سنن الدارمي برقم  - 2204أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤﺒَ َﺎرك َﺣ ﱠﺪﺛَِﲎ اﻟ َْﻮﻟﻴ ُﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲎ اﺑْ ُﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ َﻋ ْﻦ َﺧﺎﻟ ِﺪ ﺑْ ِﻦ اﻟﻠﱠ ْﺠﻼَ ِج َو َﺳﺄَﻟَﻪُ
ﺖ َﻋ ْﺒ َﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ َﻦ َﻋﺎﺋِ ٍ
َﻣ ْﻜ ُﺤ ٌ
ﺎل :
ﺖ َر ُﺳ َ
ﺶ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮرٍة ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮل أَ ْن ُﳛَ ﱢﺪﺛَﻪُ ﻗَ َ
ﻮل َِﲰ ْﻌ ُ
ﺎل َِﲰ ْﻌ ُ
ﻮل َ »:رأَﻳْ ُ
ﺖ َرﱢﰉ ِﰲ أ ْ
ﺴ ِﻦ ُ
ﺻَ
َﺣ َ
ﻓِﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
ﺖ َﻣﺎ ِﰲ
ب .ﻗَ َ
ﺖ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﻳَﺎ َر ﱢ
ﲔ َﻛﺘِﻔﻲ ﻓَـ َﻮ َﺟ ْﺪ ُ
ﺎل  :ﻓَـ َﻮ َ
ﲔ ﺛَ ْﺪﻳَﻲ ﻓَـ َﻌﻠِ ْﻤ ُ
ْﺖ  :أَﻧْ َ
ﺼ ُﻢ اﻟ َْﻤﻸُ اﻷَ ْﻋﻠَﻰ؟ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ت ﺑَـ ْﺮ َد َﻫﺎ ﺑَـ َْ
ﺿ َﻊ َﻛ ﱠﻔﻪُ ﺑَـ َْ
َ
ات واﻷَر ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻮت اﻟ ﱠ ِ
ﺴﻤﻮ ِ
ات َواﻷ َْر ِ
ﲔ (.
ﻴﻢ َﻣﻠَ ُﻜ َ
ض «َ .وﺗَﻼَ ) َوَﻛ َﺬﻟِ َ
ض َوﻟﻴَ ُﻜﻮ َن ﻣ َﻦ اﻟ ُْﻤﻮﻗﻨِ َ
ﺴ َﻤ َﻮ َ ْ
اﻟ ﱠ َ َ
ﻚ ﻧُ ِﺮى إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ﻗﺎل ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻢ أﺳﺪ  :ﻫﺬا ﻣﻦ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﻔﺎت اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻨﺎ أن ﻧﺆﻣﻦ ﺎ وﳒﺮﻳﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻇﺎﻫﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻏﲑ ﲤﺜﻴﻞ أو ﺗﺸﺒﻴﻪ أو
ﺗﺄوﻳﻞ  .إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ إذا ﺛﺒﺘﺖ ﺻﺤﺒﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﻋﺎﺋﺶ.
َﱏ أ ََراﻩُ "
ﻮر أ ﱠ
ﻚ ؟" ﻗَ َ
ْﺖ َر ُﺳ َ
 -2صحيح مسلم برقم َﻋ ْﻦ أَِﰊ َذ ﱟر ﻗَ َ
ﺖ َرﺑﱠ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻫ ْﻞ َرأَﻳْ َ
ﺎلَ ":ﺳﺄَﻟ ُ
ﺎل ":ﻧُ ٌ
الرد على الشبھة
أوالً:إن الحديث األول فيه أن الرؤية كانت رؤيا مناميه ،وليست رؤية عين ...دليل ذلك ما جاء في سنن
الترمذي برقم َ 3158ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﻚ
ﻮرٍة ﻓَـ َﻘ َ
ﱠﱯ ﻗَ َ
ﻚ َر ﱢ
ب َو َﺳ ْﻌ َﺪﻳْ َ
ْﺖ ﻟَﺒﱠـ ْﻴ َ
ﺎل :ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﻗُـﻠ ُ
ﺎس أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺎل :أَﺗَ ِﺎﱐ َرﱢﰊ ِﰲ أ ْ
ﺴ ِﻦ ُ
ﺻَ
َﺣ َ
ﺎل :ﻓِﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
ﲔ اﻟ َْﻤ ْﺸ ِﺮ ِق
ﺖ َر ﱢ
ﲔ َﻛﺘِ َﻔ ﱠﻲ ﻓَـ َﻮ َﺟ ْﺪ ُ
ب َﻻ أَ ْد ِري ﻓَـ َﻮ َ
ﲔ ﺛَ ْﺪﻳَ ﱠﻲ ﻓَـ َﻌﻠِ ْﻤ ُ
ﺼ ُﻢ اﻟ َْﻤ َﻸُ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ ﻗُـ ْﻠ ُ
ﺖ َﻣﺎ ﺑَـ َْ
ت ﺑَـ ْﺮ َد َﻫﺎ ﺑَـ َْ
ﺿ َﻊ ﻳَ َﺪﻩُ ﺑَـ َْ
ﻗَ َ َ
ﺎت واﻟْ َﻜ ﱠﻔﺎر ِ
ِ
ﺎل :ﻓِﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
َواﻟ َْﻤ ْﻐ ِﺮ ِ
ات َوِﰲ ﻧَـ ْﻘ ِﻞ
ب ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ َر ﱢ
ب َو َﺳ ْﻌ َﺪﻳْ َ
ْﺖ ﻟَﺒﱠـ ْﻴ َ
ﺼ ُﻢ اﻟ َْﻤ َﻸُ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ ﻗُـﻠ ُ
ﺎل :ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ْﺖِ :ﰲ اﻟ ﱠﺪ َر َﺟ َ َ
ﻚ ﻗَ َ َ
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ﺎت وإِﺳﺒ ِﺎغ اﻟْﻮ ِ
ﺼ َﻼ ِة ﺑـﻌ َﺪ اﻟ ﱠ ِ
ِ
وﻫ ِ
ﺎت ِﲞَ ٍْﲑ
ﺎش ِﲞَ ٍْﲑ َوَﻣ َ
ﺎﻋ ِ َ ْ َ ُ ُ
ْاﻷَﻗْ َﺪ ِام إِ َﱃ ا ْﳉَ َﻤ َ
ﺎت َواﻧْﺘِﻈَﺎ ِر اﻟ ﱠ َ ْ
ﺿﻮء ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﻜ ُﺮ َ
ﺼ َﻼة َوَﻣ ْﻦ ُﳛَﺎﻓ ْﻆ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ َﻋ َ
ِ
ِ
َوَﻛﺎ َن ﻣ ْﻦ ذُﻧُﻮﺑِ ِﻪ َﻛﻴَـ ْﻮم َوﻟَ َﺪﺗْﻪُ أُﱡﻣﻪُ
ﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﻏَ ِﺮ ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎل وِﰲ اﻟْﺒﺎب َﻋﻦ ﻣﻌ ِ
ﺎذ ﺑْ ِﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ َو َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ِﻦ َﻋﺎﺋِ ٍ
ﱠﱯ
ﻗَ َ
ﺶ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ْ َُ
ﻳﺐ ﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟ َْﻮ ْﺟﻪ ﻗَ َ َ َ
ﻴﺴﻰَ :ﻫ َﺬا َﺣﺪ ٌ َ َ ٌ ٌ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻋ َ
ِ
ﻳﺚ َﻋﻦ ﻣﻌ ِ
ﺴ ِﻦ
ﱠﱯ ﺑِﻄُﻮﻟِ ِﻪَ ،وﻗَ َ
ْﺖ ﻧَـ ْﻮًﻣﺎ ﻓَـ َﺮأَﻳْ ُ
ﺎﺳﺘَﺜْـ َﻘﻠ ُ
ﺎل :إِ ﱢﱐ ﻧَـ َﻌ ْﺴ ُ
ﺎذ ﺑْ ِﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺖ َرﱢﰊ ِﰲ أ ْ
ﺖ ﻓَ ْ
ي َﻫ َﺬا ا ْﳊَﺪ ُ ْ ُ َ
َ وﻗَ ْﺪ ُر ِو َ
َﺣ َ
ﺻ ٍ
ﺎل :ﻓِﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
ﺼ ُﻢ اﻟ َْﻤ َﻸُ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ؟.
ُ َ
ﻮرة ﻓَـ َﻘ َ َ
ﻮرٍة" وھذا يدلل على أن الرؤية كانت منامية...
نالحظ جملة "أَﺗَ ِﺎﱐ َرﱢﰊ ِﰲ أ ْ
ﺴ ِﻦ ُ
ﺻَ
َﺣ َ
ِ
ﻳﺚ َﻋﻦ ﻣﻌ ِ
ﺎل
ﱠﱯ ﺑِﻄُﻮﻟِ ِﻪ َوﻗَ َ
ﺎذ ﺑْ ِﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ي َﻫ َﺬا ا ْﳊَﺪ ُ ْ ُ َ
نالحظ من كالم الترمذي أن النب ﱠي  كان نائ ًما َ :وﻗَ ْﺪ ُر ِو َ
ﺖ رﱢﰊ ِﰲ أَﺣﺴ ِﻦ ﺻ ٍ
ﺎل :ﻓِﻴﻢ َﳜْﺘَ ِ
ﺼ ُﻢ اﻟ َْﻤ َﻸُ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ؟
ﺎﺳﺘَﺜْـ َﻘﻠ ُ
إِ ﱢﱐ ﻧَـ َﻌ ْﺴ ُ
ﺖ ﻓَ ْ
َْ ُ َ
ْﺖ ﻧَـ ْﻮًﻣﺎ ﻓَـ َﺮأَﻳْ ُ َ
ﻮرة ﻓَـ َﻘ َ َ
وقلتُ :وھو في سنن الترمذي برقم  3159عَنْ ُم َعا ِذ ْب ِن َجبَ ٍل .
بالعين المجرد في اليقظة حتى لما عرج به  لم ير ربه ...تدلل على ذلك
ثانيًا :إن النب ﱠي  لم ير ربﱠه
ِ
أدلة منھا:
ﺖ رﺳ َ ﱠ ِ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ ِ
 -1صحيح مسلم برقم َ 262ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﺷ ِﻘ ٍ
ي
ﺴﺄَﻟْﺘُﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﻴﻖ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﻋ ْﻦ أَ ﱢ
ْﺖ :ﻷَِﰊ َذ ﱟر ﻟَ ْﻮ َرأَﻳْ ُ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﻪ ﻟَ َ
ٍ
ﻮرا".
ْﺖ ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ ؟ﻗَ َ
ﺖ ﺗَ ْﺴﺄَﻟُﻪُ ﻗَ َ
ﺖ َرﺑﱠ َ
ﺎلَ ":رأَﻳْ ُ
ﺎل :أَﺑُﻮ َذ ﱟر ﻗَ ْﺪ َﺳﺄَﻟ ُ
َﺳﺄَﻟُﻪُ َﻫ ْﻞ َرأَﻳْ َ
ﺎلُ :ﻛ ْﻨ ُ
َﺷ ْﻲء ُﻛ ْﻨ َ
ﺖأْ
ﺖ ﻧُ ً
َﱏ أ ََراﻩُ "
ﻮر أ ﱠ
 -2صحيح مسلم برقم َﻋ ْﻦ أَِﰊ َذ ﱟر ﻗَ َ
ﻚ ؟" ﻗَ َ
ﺖ َرﺑﱠ َ
ﺎلَ ":ﺳﺄَﻟ ُ
ْﺖ َر ُﺳﻮ َل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻫ ْﻞ َرأَﻳْ َ
ﺎل ":ﻧُ ٌ
والمعنى :كيف أراه وقد منعني النور من رؤيته...
ﺸﺔَ -ر ِ
ِ
ﺖَ :ﻣ ْﻦ َز َﻋ َﻢ أَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا َرأَى َرﺑﱠﻪُ ﻓَـ َﻘ ْﺪ أَ ْﻋﻈَ َﻢ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻗَ ْﺪ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ﻗَﺎﻟَ ْ
 -3صحيح البخاري برقم َ 2995ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
رأَى ِﺟ ِْﱪﻳﻞ ِﰲ ﺻ ِِ
ﲔ ْاﻷُﻓُ ِﻖ.
ﻮرﺗﻪ َو َﺧ ْﻠ ُﻘﻪُ َﺳﺎدﱞ َﻣﺎ ﺑَـ َْ
َ ُ َ
َ

 -4سنن النسائي الكبرى برقم  11535ﻋﻦ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس  :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ  }:ﻣﺎ ﻛﺬب اﻟﻔﺆاد ﻣﺎ رأى { ﻗﺎل :رآﻩ ﺑﻘﻠﺒﻪ.

وﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء } :ﻣﺎ ﻛﺬب اﻟﻔﺆاد ﻣﺎ رأى { ﻗﺎل :رأى ﳏﻤﺪ رﺑﻪ ﺑﻘﻠﺒﻪ ﻣﺮﺗﲔ.
وأما ورؤية ﷲ  فقد ادخرھا  للمؤمنين في الجنة ليكون ذلك أعظم نعيمھا  ..ولم يشأ أن يرى في
الدنيا؛ ألنه لو رئي في الدنيا لصار نعيم اآلخرة في الدنيا قبل اآلخرة ...دليل ذلك اآلتي:
ون فِيھَا َولَ َد ْينَا َم ِزي ٌد )) (35ق (.
-1قوله :لَھُ ْم َما يَ َشا ُء َ
جاء في التفسير الميسر :ﳍﺆﻻء اﳌﺆﻣﻨﲔ ﰲ اﳉﻨﺔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪون ،وﻟﺪﻳﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻋﻄﻴﻨﺎﻫﻢ زﻳﺎدة ﻧﻌﻴﻢ ،أﻋﻈَ ُﻤﻪ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ وﺟﻪ

اﷲ اﻟﻜﺮﱘ .أھـ

ين أَحْ َسنُوا ْال ُح ْسنَى َو ِزيَا َدةٌ َو َال يَرْ ھَ ُ
ق ُوجُوھَھُ ْم قَتَ ٌر َو َال ِذلﱠةٌ أُولَئِ َك أَصْ َحابُ ْال َجنﱠ ِة ھُ ْم فِيھَا
 -2قوله : لِلﱠ ِذ َ
ون )) (26يونس(
َخالِ ُد َ
جاء في التفسير الميسر :ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ اﻟﺬﻳﻦ أﺣﺴﻨﻮا ﻋﺒﺎدة اﷲ ﻓﺄﻃﺎﻋﻮﻩ ﻓﻴﻤﺎ أﻣﺮ و ﻰ ،اﳉﻨﺔُ ،وزﻳﺎدة ﻋﻠﻴﻬﺎ ،وﻫﻲ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ
وﺟﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ اﳉﻨﺔ ،واﳌﻐﻔﺮةُ واﻟﺮﺿﻮان ،وﻻ ﻳﻐﺸﻰ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻏﺒﺎر وﻻ ذﻟﺔ ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﺤﻖ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر .ﻫﺆﻻء اﳌﺘﺼﻔﻮن ﺬﻩ

اﻟﺼﻔﺎت ﻫﻢ أﺻﺤﺎب اﳉﻨﺔ ﻣﺎﻛﺜﻮن ﻓﻴﻬﺎ أﺑ ًﺪا .أھـ
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 -3قوله ": إﻧﻜﻢ ﻟﻦ ﺗﺮوا رﺑﻜﻢ ﺣﱴ ﲤﻮﺗﻮا" )اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻦ أﰉ أﻣﺎﻣﺔ(
أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻜﱪى ) ، 419/4رﻗﻢ . (7764
إذن من خالل ما سبق يزول إشكال المعترضين -بفضل ﷲ -
نبي ال يتق ﷲ!
النبي المرسل ربﱠه ...وھذا قدح شديد في نبوة نبيكم
قالوا  :إن من نواقض عصمة األنبياء ھي :أن ال يتق
ﱡ
ْ
َ
ق ﱠ
ين
ﷲَ َو َال تُ ِط ِع ال َكافِ ِر َ
أيھا المسلمون فھو ال يتق ﷲ ...وتعلقوا على ذلك بقول ﷲ :يَا أيﱡھَا النﱠبِ ﱡي اتﱠ ِ
ين إِ ﱠن ﱠ
ان َعلِي ًما َح ِكي ًما )) (1األحزاب(
ﷲَ َك َ
َو ْال ُمنَافِقِ َ
الرد على الشبھة
أوالَ:إن محم ًدا  كان أعظم عبد اتق ﷲ ،ولم تعرف البشريةُ رجالً حقق العبوديةَ مثل محم ٍد ...دليل ذلك
ما يلي:
ِ
ﻚ وﻳـ ْﻬ ِﺪﻳ َ ِ
ﻚ وﻣﺎ ﺗَﺄَﺧ ِ ِ
ِ ِ
 -1صحيح البخاري ﺑَﺎب} ﻟِﻴَـﻐْ ِﻔﺮ ﻟَ َ ﱠ
ﻴﻤﺎ {
ﱠﺮ َوﻳُﺘ ﱠﻢ ﻧ ْﻌ َﻤﺘَﻪُ َﻋﻠَْﻴ َ َ َ َ
ﻚ ﺻ َﺮاﻃًﺎ ُﻣ ْﺴﺘَﻘ ً
ﻚ اﻟﻠﻪُ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم ﻣ ْﻦ َذﻧْﺒ َ َ َ َ
َ
ﺖ ﻋﺎﺋِ َ ِ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻛﺎ َن ﻳـ ُﻘ ِ
ﺸﺔَ  -ر ِ
ِ
ﺼﻨَ ُﻊ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -أَ ﱠن ﻧَِ ﱠ
ﻮم ﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َﺣ ﱠﱴ ﺗَـﺘَـ َﻔﻄﱠَﺮ ﻗَ َﺪ َﻣﺎﻩُ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ َ
ﺸﺔُ :ﱂَ ﺗَ ْ
َ ُ
ﺑﺮﻗﻢ َ 4460ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ﺎل ":أَﻓَ َﻼ أ ِ
ﻮرا ".
ﱠﺮ ﻗَ َ
َﻫ َﺬا ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ُﺣ ﱡ
ﻚ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم ِﻣ ْﻦ َذﻧْﺒِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻗَ ْﺪ ﻏَ َﻔ َﺮ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَ َ
ﺐ أَ ْن أَ ُﻛﻮ َن َﻋ ْﺒ ًﺪا َﺷ ُﻜ ً
ﻚ َوَﻣﺎ ﺗَﺄَﺧ َ
ﺎل و ِاﻻﺟﺘِﻬ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  إِ َذا
ﺖَ :ﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﺎد ِة ( ﺑﺮﻗﻢ َ 5046ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎد ِﰲ اﻟ ِْﻌﺒَ َ
 -2صحيح مسلم ﺑَﺎب )إِ ْﻛﺜَﺎ ِر ْاﻷَ ْﻋ َﻤ ِ َ ْ َ
ﺸﺔُ :ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ﺻﻠﱠﻰ ﻗَﺎم ﺣ ﱠﱴ ﺗَـ َﻔﻄﱠﺮ ِر ْﺟ َﻼﻩُ ﻗَﺎﻟَ ْ ِ
ﺎل ":ﻳَﺎ
ﱠﺮ ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم ِﻣ ْﻦ َذﻧْﺒِ َ
ﺼﻨَ ُﻊ َﻫ َﺬا َوﻗَ ْﺪ ﻏُ ِﻔ َﺮ ﻟَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ،أَﺗَ ْ
َ
َ َ
ﺖ َﻋﺎﺋ َ َ َ ُ
ﻚ َوَﻣﺎ ﺗَﺄَﺧ َ
َ
ﻮرا ".
َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔُ أَﻓَ َﻼ أَ ُﻛﻮ ُن َﻋ ْﺒ ًﺪا َﺷ ُﻜ ً
ﻚ -ر ِ
 -3صحيح البخاري برقم  4675ﻋﻦ أَﻧَﺲ ﺑْﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻮل:
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ -ﻳَـ ُﻘ ُ
َ
َ
ِ
ٍ
اج اﻟﻨِﱠﱯ ﻳﺴﺄَﻟُﻮ َن َﻋﻦ ِﻋﺒ َ ِ
ِ
ﱠﱯ
ﺎدة اﻟﻨِ ﱢ
ﻮﻫﺎ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا َ :وأَﻳْ َﻦ َْﳓ ُﻦ ﻣ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱯ  ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أُ ْﺧِﱪُوا َﻛﺄَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﺗَـ َﻘﺎﻟﱡ َ
ْ َ
ﺎء ﺛََﻼﺛَﺔُ َرْﻫﻂ إِ َﱃ ﺑُـﻴُﻮت أَ ْزَو ِ ﱢ َ ْ
َﺟ َ
ِ ِِ
ِ
ﻮم اﻟ ﱠﺪ ْﻫ َﺮ َوَﻻ أُﻓْ ِﻄ ُﺮ
ُﺻﻠﱢﻲ اﻟﻠﱠْﻴ َﻞ أَﺑَ ًﺪا َوﻗَ َ
ﱠﺮ ﻗَ َ
َﺻ ُ
ﺎل آ َﺧ ُﺮ :أَﻧَﺎ أ ُ
َﺣ ُﺪ ُﻫ ْﻢ أَ ﱠﻣﺎ أَﻧَﺎ ﻓَِﺈ ﱢﱐ أ َ
ﺎل أ َ
ﻗَ ْﺪ ﻏُﻔ َﺮ ﻟَﻪُ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم ﻣ ْﻦ َذﻧْﺒﻪ َوَﻣﺎ ﺗَﺄَﺧ َ
ﱠِ
ﻳﻦ ﻗُـﻠْﺘُ ْﻢ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا؟ أ ََﻣﺎ َواﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱢﱐ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎء َر ُﺳ ُ
َوﻗَ َ
ﺎء ﻓَ َﻼ أَﺗَـ َﺰﱠو ُ
ﺎل :أَﻧْـﺘُ ْﻢ اﻟﺬ َ
ج أَﺑَ ًﺪا ﻓَ َﺠ َ
ﱢﺴ َ
ﺎل آ َﺧ ُﺮ :أَﻧَﺎ أَ ْﻋﺘَ ِﺰ ُل اﻟﻨ َ
ِ
ِ
ِ
َﻷَ ْﺧ َ ِ ِ
ﺲ ِﻣ ﱢﲏ
ﻮم َ ،وأُﻓْﻄ ُﺮ َوأ َ
َﺻ ُ
ﺸﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟﻠﱠﻪ َوأَﺗْـ َﻘﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟَﻪُ ﻟَﻜ ﱢﲏ أ ُ
ُﺻﻠﱢﻲ َ ،وأ َْرﻗُ ُﺪ َوأَﺗَـ َﺰﱠو ُ
ﺎء ﻓَ َﻤ ْﻦ َرﻏ َ
ﱢﺴ َ
ج اﻟﻨ َ
ﺐ َﻋ ْﻦ ُﺳﻨ ِﱠﱵ ﻓَـﻠَْﻴ َ
ﺸﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َوأَﺗْـ َﻘﺎ ُﻛ ْﻢ ﻟَﻪُ".
نالحظ :ﻗﻮﻟﻪ" :أ ََﻣﺎ َواﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱢﱐ َﻷَ ْﺧ َ
ثانيًا :إن المعترضين لم يرجعوا لتفاسير اآلية ،وما يعتقد به المسلمون في ھذه اآلية وغيرھا...
ق ﱠ
ﷲَ أي :دم على تقوى ربك ،واجتھد أكثر في تقواه ...جاء
وعلى ك ﱟل فإن معنى قوله :يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي اتﱠ ِ
ذلك في عدة تفاسير منھا:
 -1تفسير الجاللين" :ﻳﺎ أَﻳـﻬﺎ اﻟﻨِﱠﱯ اﺗﱠ ِﻖ اﻟﻠﱠﻪ" ُدم َﻋﻠَﻰ ﺗَـ ْﻘﻮاﻩُ "وَﻻ ﺗُ ِﻄﻊ اﻟْ َﻜﺎﻓِ ِﺮﻳﻦ واﻟْﻤﻨَﺎﻓِ ِﻘ ِ
ﻴﻤﺎ ُﳜَﺎﻟِﻒ َﺷ ِﺮ َﻳﻌﺘﻚ "إ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ
ْ
ََ ُ َ
ْ
ﲔ" ﻓ َ
َ َ
َ َّ ّ
َﻛﺎ َن َﻋﻠِﻴﻤﺎ" ِﲟَﺎ ﻳ ُﻜﻮن ﻗَـﺒﻞ َﻛﻮﻧﻪ "ﺣ ِﻜ ِ
ﻴﻤﺎ َﳜْﻠُﻘﻪُ .أھـ
َ
ﻴﻤﺎ" ﻓ َ
ْ ْ َ ً
ً
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-2التفسير الميسر :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ ُدم ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮى اﷲ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺑﺄواﻣﺮﻩ واﺟﺘﻨﺎب ﳏﺎرﻣﻪ ،وﻟﻴﻘﺘﺪ ﺑﻚ اﳌﺆﻣﻨﻮن؛ ﻷ ﻢ أﺣﻮج إﱃ

ﺣﻜﻴﻤﺎ ﰲ ﺧﻠﻘﻪ وأﻣﺮﻩ وﺗﺪﺑﲑﻩ .أھـ
ﻋﻠﻴﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء،
ً
ذﻟﻚ ﻣﻨﻚ ،وﻻ ﺗﻄﻊ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ وأﻫﻞ اﻟﻨﻔﺎق .إن اﷲ ﻛﺎن ً
ﱠﱯ اﺗﱠ ِﻖ اﻟﻠﱠﻪَ { أيُ :د ْم ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﻮى ،ﻛﺎﻟﺮﺟﻞ ﻳﻘﻮل ﻟﻐﲑﻩ وﻫﻮ ﻗﺎﺋﻢ :ﻗﻢ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ ،أي :اﺛﺒﺖ
-3تفسير البغوي  } :ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ﻗﺎﺋﻤﺎ .وﻗﻴﻞ اﳋﻄﺎب ﻣﻊ اﻟﻨﱯ واﳌﺮاد ﺑﻪ اﻷﻣﺔ .وﻗﺎل اﻟﻀﺤﺎك :ﻣﻌﻨﺎﻩ اﺗﻖ اﷲ وﻻ ﺗﻨﻘﺾ اﻟﻌﻬﺪ اﻟﺬي ﺑﻴﻨﻚ وﺑﻴﻨﻬﻢ .أھـ
ً

-4تفسير االلوسي :وﻇﺎﻫﺮ ﺳﻴﺎق ﻣﺎ ﺑﻌﺪ أن اﳌﻌﲎ ﺑﺎﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى ﻫﻮ اﻟﻨﱯ  ﻻ أﻣﺘﻪ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﻧﻈﺎﺋﺮﻩ واﳌﻘﺼﻮد اﻟﺪوام
واﻟﺜﺒﺎت ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،وﻗﻴﻞ  :اﻻزدﻳﺎد ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺈن ﳍﺎ ﺑﺎﺑﺎً واﺳﻌﺎً وﻋﺮﺿﺎً ﻋﺮﻳﻀﺎً ﻻ ﻳﻨﺎل ﻣﺪاﻩ } َوﻻَ ﺗُ ِﻄ ِﻊ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ { أي اﺠﻤﻟﺎﻫﺮﻳﻦ
ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ } واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ { اﳌﻀﻤﺮﻳﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻦ اﻟﺒﺎﻃﻞ.
-5تفسير المنتخب :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ  :اﺳﺘﻤﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺗﻘﻮى اﷲ  ،وﻻ ﺗﻘﺒﻞ رأﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ واﳌﻨﺎﻓﻘﲔ  ،إن اﷲ

ﳏﻴﻂ ﻋﻠﻤﺎ ﺑﻜﻞ ﺷﻲء  ،ﺣﻜﻴﻢ ﰲ أﻗﻮاﻟﻪ وأﻓﻌﺎﻟﻪ  .أھـ
إذن من خالل ما سبق تبين للمعترضين مدى جھلھم وقلة إطالعھم....
ثالثًا :إنني أوضح لھم أكثر من خالل ما جاء في كتابھم المقدس ...
التزن  ،ال
الكتاب المقدس يذكر لنا ما قاله ﷲُ لموسى  في الوصايا العشر  " :ال تقتل ،
ِ
تسرق ..........وھي أيضًا من وصايا المسيح  في العھد الجديد.
تزن " ؟ !
فھل المعنى أن موسى  كان يزنى فقال ﷲُ له  " :ال ِ
وھل المعنى أن موسى  كان يقتل فقال ﷲُ له  " :ال تقتل " ؟!
أو كان يسرق  فقال ﷲُ له " :ال تسرق " ؟! أفال يعقلون ؟!
جاءت ھذه الوصايا في موضعين:
12
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
َّ
يك
ض التِي يُعْ طِ َ
َّك لِ َكيْ َتطو َل أيَّام َ
اك َوأم َ
األول :سفر الخروج إصحاح  23عدد أ ْك ِر ْم أ َب َ
ُك َع َلى األرْ ِ
17
16
15
14
13
ور .الَ َت ْش َت ِه َبي َ
ْت َق ِر ِيب َك.
الرَّ بُّ إِلھ َ
ُك .الَ َت ْق ُت ْل .الَ َت ْز ِن .الَ َتسْ ِر ْق .الَ َت ْش َھ ْد َع َلى َق ِر ِيب َك َش َھادَ َة ُز ٍ
َ
َ
ارهَُ ،والَ َش ْي ًئا ِممَّا لِ َق ِر ِيب َك«.
كَ ،والَ َعبْدَ هَُ ،والَ أ َم َتهَُ ،والَ َث ْو َرهَُ ،والَ ِح َم َ
الَ َت ْش َت ِه امْ َرأ َة َق ِر ِيب َ
16
صالَ ٍح أَعْ َم ُل
الثاني:إنجيل متى أصحاح  19عدد
َوإِ َذا َوا ِح ٌد َت َق َّد َم َو َقا َل َل ُه»:أَ ُّي َھا ْالم َُعلِّ ُم الصَّالِحُ ،أَيَّ َ
17
ح ٌد َوھ َُو ﷲَُ .ول ِكنْ إِنْ
صالِحً ا إِالَّ َوا ِ
ْس أَ َح ٌد َ
صالِحً ا؟ َلي َ
ون ل َِي ْال َح َياةُ األَ َب ِد َّي ُة؟« َف َقا َل َل ُه»:لِ َم َاذا َت ْدعُوني َ
لِ َت ُك َ
18
صا َيا؟« َف َقا َل َيسُو ُع»:الَ َت ْق ُت ْل .الَ َت ْز ِن .الَ
أَ َر ْد َ
ت أَنْ َت ْد ُخ َل ْال َح َيا َة َفاحْ َفظِ ْال َو َ
صا َيا«َ .قا َل َل ُه»:أَ َّي َة ْال َو َ
19
َتسْ ِر ْق .الَ َت ْش َھ ْد ِب ُّ
َّكَ ،وأَحِبَّ َق ِري َب َك َك َن ْفسِ َك«َ 20 .قا َل َل ُه ال َّشابُّ » :ھ ِذ ِه ُكلُّ َھا َحف ِْظ ُت َھا
اك َوأُم َ
ور .أَ ْك ِر ْم أَ َب َ
الز ِ
ُم ْن ُذ َحدَ ا َثتِيَ .ف َم َاذا يُعْ ِو ُزني َبعْ ُد؟«..
النبي ﷲَ في رسالة وغيرھا ھل
رابعًا:إن ھناك سؤالً يطرح نفسه على المعترضين ھو  :ھل لو لم يتقى
ﱡ
ب المقدس؟
ھذا يقدح في نبوته بحسب معايير النبو ِة في الكتا ِ
الجواب :ال يقدح ذلك في نبوته ؛ألن الكتاب ينسب لنبيٍّ أنه لم يتق ﷲ ،وخالف أمر ر ِّبه....وذلك في
11
ت إِي َل ،فَأَتَى بَنُوهُ َوقَصﱡ وا َعلَ ْي ِه ُك ﱠل ْال َع َم ِل
سفر الملوك األول إصحاح  13عدد َو َك َ
ان نَبِ ﱞي َش ْي ٌخ َسا ِكنًا فِي بَ ْي ِ
ت إِي َلَ ،وقَصﱡ وا َعلَى أَبِي ِھ ِم ْال َكالَ َم الﱠ ِذي تَ َكلﱠ َم بِ ِه إِلَى ْال َملِ ِك12 .فَقَا َل لَھُ ْم
الﱠ ِذي َع ِملَهُ َر ُج ُل ﷲِ ذلِ َ
ك ْاليَ ْو َم فِي بَ ْي ِ
ق الﱠ ِذي َسا َر فِي ِه َر ُج ُل ﷲِ ال ﱠذي َجا َء ِم ْن يَھُو َذا.
ان بَنُوهُ قَ ْد َرأَ ْوا الطﱠ ِري َ
ب؟« َو َك َ
أَبُوھُ ْمِ » :م ْن أَيﱢ طَ ِريق َذھَ َ
14
13
ار فَ َر ِك َ
ب َعلَ ْي ِه َو َسا َر َو َرا َء َرج ُِل ﷲِ ،فَ َو َج َدهُ
ار« .فَ َش ﱡدوا لَهُ َعلَى ْال ِح َم ِ
فَقَا َل لِبَنِي ِهُ » :ش ﱡدوا لِي َعلَى ْال ِح َم ِ
ت ْالبَلﱡوطَ ِة ،فَقَا َل لَهُ» :أَأَ ْن َ
َجالِسًا تَحْ َ
ت َر ُج ُل ﷲِ الﱠ ِذي َجا َء ِم ْن يَھُو َذا؟« فَقَا َل» :أَنَا ھُ َو«15 .فَقَا َل لَهُِ » :سرْ
31
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ك
ك َوالَ آ ُك ُل ُخ ْب ًزا َوالَ أَ ْش َربُ َم َع َ
ك َوالَ أَ ْد ُخ ُل َم َع َ
ت َو ُكلْ ُخ ْب ًزا«16 .فَقَا َل» :الَ أَ ْق ِد ُر أَ ْن أَرْ ج َع َم َع َ
َم ِعي إِلَى ْالبَ ْي ِ
ك َما ًءَ .والَ تَرْ ج ْع َسائِرًا فِي
ض ِع17 ،ألَنﱠهُ قِي َل لِي بِ َكالَ ِم الرﱠبﱢ  :الَ تَأْ ُكلْ ُخ ْب ًزا َوالَ تَ ْش َربْ ھُنَا َ
َما ًء فِي ھ َذا ْال َم ْو ِ
كَ ،وقَ ْد َكلﱠ َمنِي َمالَ ٌ
يق الﱠ ِذي َذھَب َ
ك بِ َكالَ ِم الرﱠبﱢ قَائِالً :ارْ ج ْع بِ ِه
ْت فِي ِه«18 .فَقَا َل لَهُ» :أَنَا أَ ْيضًا نَبِ ﱞي ِم ْثلُ َ
الطﱠ ِر ِ
19
ب َما ًء.
ك إِلَى بَ ْيتِ َ
َم َع َ
ب َما ًء«َ .ك َذ َ
ك فَيَأْ ُك َل ُخ ْب ًزا َويَ ْش َر َ
ب َعلَ ْي ِه .فَ َر َج َع َم َعهُ َوأَ َك َل ُخ ْب ًزا فِي بَ ْيتِ ِه َو َش ِر َ
21
20
صا َح إِلَى َرج ُِل ﷲِ الﱠ ِذي َجا َء
ان َعلَى ْال َمائِ َد ِة َك َ
ان َكالَ ُم الرﱠبﱢ إِلَى النﱠبِ ﱢي الﱠ ِذي أَرْ َج َعهُ ،فَ َ
َوبَ ْينَ َما ھُ َما َجالِ َس ِ
ك َخالَ ْف َ
ك بِھَا الرﱠبﱡ
صا َ
ِم ْن يَھُو َذا قَا ِئالً» :ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ ِ :م ْن أَجْ ِل أَنﱠ َ
صيﱠةَ الﱠتِي أَ ْو َ
ت قَ ْو َل الرﱠبﱢ َولَ ْم تَحْ فَ ِظ ْال َو ِ
ك :الَ تَأْ ُكلْ فِي ِه ُخ ْب ًزا َوالَ تَ ْش َربْ َما ًء ،الَ
ت ُخ ْب ًزا َو َش ِرب َ
ْت َوأَ َك ْل َ
ك22 ،فَ َر َجع َ
ض ِع الﱠ ِذي قَا َل لَ َ
إِلھُ َ
ْت َما ًء فِي ْال َم ْو ِ
23
ب َش ﱠد لَهُ َعلَى ْال ِح َمار ِ،أَيْ لِلنﱠبِ ﱢي الﱠ ِذي أَرْ َج َعهُ،
ك قَ ْب َر آبَائِ َ
تَ ْد ُخ ُل ُجثﱠتُ َ
ك« .ثُ ﱠم بَ ْع َد َما أَ َك َل ُخ ْب ًزا َوبَ ْع َد أَ ْن َش ِر َ
24
ت ُجثﱠتُهُ َم ْ
يق َوقَتَلَهَُ .و َكانَ ْ
يق َو ْال ِح َما ُر َواقِ ٌ
ف بِ َجانِبِھَا
صا َدفَهُ أَ َس ٌد فِي
َوا ْنطَلَ َ
ق .ف َ َ
طرُو َحةً فِي الطﱠ ِر ِ
الطﱠ ِر ِ
25
ُون فَ َرأَ ْوا ْال ُجثﱠةََ ،م ْ
يق َواألَ َس ُد َواقِ ٌ
َواألَ َس ُد َواقِ ٌ
ب
ب ْال ُجثﱠ ِةَ .وإِ َذا بِقَ ْو ٍم يَ ْعبُر َ
ف بِ َجانِ ِ
ف بِ َجانِ ِ
طرُ26و َحةً فِي الطﱠ ِر ِ
ان النﱠبِ ﱡي ال ﱠش ْي ُخ َسا ِكنًا بِھَاَ .ولَ ﱠما َس ِم َع النﱠبِ ﱡي الﱠ ِذي أَرْ َج َعهُ َع ِن
ْال ُجثﱠ ِة .فَأَتَ ْوا َوأَ ْخبَرُوا فِي ْال َم ِدينَ ِة الﱠتِي َك َ
الطﱠ ِر
ب َكالَ ِم ال ﱠربﱢ
يق قَا َل» :ھُ َو َر ُج ُل ﷲِ الﱠ ِذي َخالَ َ
ف قَ ْو َل الرﱠبﱢ  ،فَ َدفَ َعهُ الرﱠبﱡ لِألَ َس ِد فَا ْفتَ َر َسهُ َوقَتَلَهُ َح َس َ
ِ
28
ب َو َو َج َد ُجثﱠتَهُ َم ْ
طرُو َحةً فِي
الﱠ ِذي َكلﱠ َمهُ بِ ِه«َ 27 .و َكلﱠ َم بَنِي ِه قَائِالًُ » :ش ﱡدوا لِي َعلَى ْال ِح َم
ار« .فَ َش ﱡدوا .فَ َذھَ َ
ِ
س ْال ِح َما َر29 .فَ َرفَ َع النﱠبِ ﱡي ُجثﱠةَ
الطﱠ ِر
ب ْال ُجثﱠ ِةَ ،ولَ ْم يَأْ ُك ِل األَ َس ُد ْال ُجثﱠةَ َوالَ ا ْفتَ َر َ
يقَ ،و ْال ِح َما َر َواألَ َس َد َواقِفَي ِْن بِ َجانِ ِ
ِ
30
ض َع ُجثﱠتَهُ فِي قَب ِْر ِه
ار َو َر َج َع بِھَاَ ،و َد َخ َل النﱠبِ ﱡي ال ﱠش ْي ُخ ْال َم ِدينَةَ لِيَ ْن ُدبَهُ َويَ ْدفِنَهُ فَ َو َ
َرج ُِل ﷲِ َو َو َ
ض َعھَا َعلَى ْال ِح َم ِ
31
َ
ْ
ﱠ
ﱠ
ين» :آهُ يَا أ ِخي«َ .وبَ ْع َد َد ْفنِ ِه إِيﱠاهُ َكل َم بَنِي ِه قَا ِئالًِ » :ع ْن َد َوفَاتِي ا ْدفِنُونِي فِي القَب ِْر ال ِذي ُدفِ َن
َونَاحُوا َعلَ ْي ِه قَائِلِ َ
ضعُوا ِعظَا ِمي .ال تعليق !
ب ِعظَا ِم ِه َ
فِي ِه َر ُج ُل ﷲِ .بِ َجانِ ِ

نبي ينسى ما نزل عليه من الكتا ِ
ب!
ٌّ
الكريم وجم ِعه  ،وھو
القرآن
األصل الذي قامت عليه كتابة
ﷲ  ، وفي
ضھم في عصم ِة
ش َّكك بع ُ
رسول ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
حفظه  للقرآن بدعوى جواز النسيان في حقِه  ، واستدلوا على ذلك باالتي:
ك فَالَ تَن َسى إِالﱠ َما َشا َء ﷲُ ) األعلى . (29
 -1قوله َ  : سنُ ْق ِرئُ َ
زعموا أن اآليات تدل  -بطريق االستثناء  -على أن محم ًدا  قد أسقط عم ًدا ،أو أُنسي آيات ...
ﺸﺔَ  -ر ِ
ِ
ﱠﱯ  ﻗَﺎ ِرﺋًﺎ ﻳَـ ْﻘ َﺮأُ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ  -ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖَِ :ﲰ َﻊ اﻟﻨِ ﱡ
 -2صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 4654ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ِ
ﻮرِة َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا ".
ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ":ﻳَـ ْﺮ َﲪُﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟََﻘ ْﺪ أَذْ َﻛ َﺮِﱐ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا آﻳَﺔً أ ْ
َﺳ َﻘﻄْﺘُـ َﻬﺎ ﻣ ْﻦ ُﺳ َ
ﺖَِ :ﲰﻊ رﺳ ُ ِ
ﻮرٍة ﺑِﺎﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﻓَـ َﻘ َ
 -3صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 4650ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺎل  ":ﻳَـ ْﺮ َﲪُﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ ر ُﺟ ًﻼ ﻳَـ ْﻘ َﺮأُ ِﰲ ُﺳ َ
ﻟََﻘ ْﺪ أَذْ َﻛﺮِﱐ َﻛ َﺬا وَﻛ َﺬا آﻳﺔً ُﻛ ْﻨ ُ ِ ِ
ﻮرِة َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا ".
َ َ
ﺖ أُﻧْﺴﻴﺘُـ َﻬﺎ ﻣ ْﻦ ُﺳ َ
َ
القرآن  ،أو أُنسِ يھا ....
ت
زعموا أن النبيَّ  أسقط عم ًدا بعض آيا ِ
ِ
• الرد على الشبھة
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أوالً :إن المسلمين يعتقدون أن النبيَّ  بش ٌر  ،وليس إلھًا فھو ينسى كما ينسى البش ُر  ،وھذا شأن كل
األنبياء  -عليھم السالم .... -يدلل ذلك ما يلي:
 -1آدم َ }: و َل َق ْد َع ِھ ْد َنا إِ َلى آدَ َم مِن َق ْب ُل َف َنسِ َي { ) طه . ( 115
 -2موسى َ } :قا َل َال ُت َؤاخ ِْذنِي ِب َما َنسِ ُ
يت َو َال ُترْ ِھ ْقنِي ِمنْ أَمْ ِري عُسْ راً { )الكھف. (73
 -3موسى ويوشع  -عليھما السالمَ }: -ف َلمَّا َب َل َغا َمجْ َم َع َب ْين ِِھ َما َنسِ َيا حُو َت ُھ َما { )الكھف. (61
نسانِي ُه إِ َّال ال َّشي َ
ْت إِ ْذ أَ َو ْي َنا إِ َلى الص َّْخ َر ِة َفإِ ِّني َنسِ ُ
يت ْالح َ
 -4يوشع َ }: قا َل أَ َرأَي َ
ْطانُ أَنْ أَ ْذ ُك َرهُ
ُوت َو َما أَ َ
َوا َّت َخ َذ َس ِبي َل ُه فِي ْال َبحْ ِر َع َجبا ً { )الكھف.(63
ك َغدًا ) (23إِ ﱠال أَ ْن يَ َشا َء ﱠ
ك إِ َذا نَ ِس َ
يت
ﷲُ َو ْاذ ُكرْ َربﱠ َ
 -5قوله  لنب ِّيه َ } :و َال تَقُولَ ﱠن لِ َش ْي ٍء إِنﱢي فَا ِع ٌل َذلِ َ
ب ِم ْن ھَ َذا َر َشدًا ) ){ (24الكھف ( .
َوقُلْ َع َسى أَ ْن يَ ْھ ِديَ ِن َربﱢي ِألَ ْق َر َ
ﷲ الذي ال ينسي ...
ثم إن
كثير النسيان ؛ فسبحان ِ
سمي اإلنسانُ إنسا ًنا إال ألنه َ
البشر جمي ًعا ينسون فما ُ
َ
نسى { )طه. (52
قالَّ } :ال يَضِ ُّل َربِّي َو َال َي َ
ُّك َنسِ ّيا ً { )مريم.(64
ان َرب َ
وقالَ }: و َما َك َ
القرآن
ت
ثانيًا  :إن استدال َل المعترضين باآليات الكريم ِة التي تدل على جواز نسيان النﱠبِ ﱢي  لبعض آيا ِ
ِ
ك فَالَ
الكريم استدالل ً ليس في محله وال يخدمھم بحال من األحوال؛ ألنني أالحظ من قولِه َ  : سنُ ْق ِرئُ َ
القرآن الكريم....
بعدم نسيا ِنه لما يقرأه من
ِ
تَن َسى ) األعلى  ،(29وعد عظيم من ر ِّبه ِ 
ﷲ  أخبر نب َّيه  بأنه ال ينسى ما أقرأه إياه...
ثم إن )ال( في اآلية نافية ،أي  :أن َ
وقيل )ال( ناھية ،فھي مثل قول لقمان البنه  " :ال تشرك با " فھل معني ذلك أنه أشرك ؟!
الجواب :ال ،واألول رجحه القرطبي على أن )ال( في اآلية نافية .
وعليه يصبح معنى اآلية  :سنعلمك القرآن فال تنساه ؛ فھي تدل على عكس ما أراد المعترضون ....
ﷲ  ولم تقع المشيئة بدليل ما جاء في قولِه   : إِ ﱠن
ونالحظ أن االستثناء في اآلي ِة معلق على مشيئ ِة ِ
َعلَ ْينَا َج ْم َعهُ َوقُرْ آنَه ُ◌) القيامة.(17
فإن قيل ما الحكمة من االستثنا ِء ًإذا ؟
ُ
قلت  :إن ھناك أقوالً يذكرھا العلما ُء منھا :
 -1أن الحكم َة من ھذا االستثناء أن يعلم العباد أن عدم نسيان النﱠبِ ﱢي  القرآن ھو محض فضل ﷲ
وإحسانه ،ولو شاء  أن ينسيه ألنساه  ،وفي ذلك إشعار لنﱠبِ ﱢي  أنه دائ ًما مغمور بنعم ِة ﷲ وعنايته،
وإشعار لألمة بأن نب َّيھم لم يخرج عن دائرة العبودية ،فال يفتنون به كما فتن المعترضون بالمسيح 
وجعلوه إلھًا !.
 -2أن المرادَ من االستثناء نسخ التالوة لبعض اآليات ؛ فيكون المعنى أن ﷲ◌َ  وعد بأن ال ُينسى نبيه
 ما يقرأه  ،إال ما شاء  أن ينسيه إياه بأن ينسخ تالوته  .وذلك ما ثبت في كتب التفاسير مثل تفسير
أيسر التفاسير ألبي بكر الجزائري يقول  } :سنقرئك فال تنسى {  :أي :القرآن فال تنساه بإِذننا  } .إال ما
شاء ﷲ {  :أي :إال ما شئنا أن ننسيكه فإِنك تنساه وذلك إذا أراد ﷲ تعالى نسخ شيء من القرآن بلفظه فإِنه
يُنسي فيه رسوله  .أھـ
البن الجوزي } :إال ما شاء ﷲ{ أن ينسخه فتنساه  ،قاله الحسن  ،وقتادة.أھـ
وجاء في تفسي ِر زا ِد المسير ِ
ً
َ
الحديث -محل االعتراض -ال يخدم مصالح المعترضين لوجھين :
ثالثا  :إن ھذا
الوجه االول  :إن اآليات التي أًنسيھا النبي  ثم ذكرھا كانت مكتوبة بين يدي النﱠ ِب ﱢي  ، و لم تنزل آية
علي النبي  إال قام كتبة الوحي بكتابتھا  ،وكانت محفوظة في صدور أصحابه  الذين تلقوھا عنه ، 
الخبر إشارة إلى أن ھذه اآليات لم تكن مما كتبه كتاب الوحي ،
والذين بلغ عددھم مبلغ التواتر؛ وليس في
ِ
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أصحاب النﱠبِ ﱢي  كانوا نسوھا جميعا حتى يخاف عليھا الضياع ...
وال ما يدل على أن
َ
أصحابه 
الوجه الثاني  :إن روايات الحديث ال ُتخبر أن ھذه اآليات التي سمعھا الرسو ُل  من أح ِد
ِ
كانت قد ُمحيت من ذھ ِنه جملة ؛ بل غاية ما تفيده أنھا كانت غائبة عنه ثم ذكرھا  ،وحضرت في ذھنه
بقراءة صاحبه  ،وليس غيبة الشيء عن الذھن كمحوه منه ؛ فالنسيان ھنا بسبب اشتغال الذھن بغيره أما
النسيان التام فھو مستحيل على النﱠبِ ﱢي  وبھذا قال أھل العل ُم كما يلي:
 -1قال الباقالني  :وإن أردت أنه ينسى مثل ما ينسى العالم الحافظ بالقرآن نسيا ًنا ال يقدح فيه فإن ذلك جائز
بعد أدائه وبالغه .
ِ
ﻴﺘﻬﺎ (:
 -2قال ابنُ حج ٍر في الفتح :ﻗَـ ْﻮﻟﻪ ) ُﻛ ْﻨﺖ أُﻧْﺴ َ
ﺸﺎم ِﻋ ْﻨﺪ ِْ ِ ِ
ِ
ِﻫﻲ ﻣ َﻔ ﱢ ِ ِ ِ
ﻴﺘﻬﺎ
َﺳ َﻘﻄْﺘُـ َﻬﺎ " ﻓَ َﻜﺄَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
َﺳ َﻘﻄْﺘُـ َﻬﺎ ﻧَ ِﺴﻴَﺎﻧًﺎ َﻻ َﻋ ْﻤ ًﺪا َ ،وِﰲ ِرَواﻳَﺔ َﻣ ْﻌ َﻤﺮ َﻋ ْﻦ ِﻫ َ
اﻹ ْﲰَﺎﻋﻴﻠ ّﻲ " ُﻛ ْﻨﺖ ﻧَﺴ َ
ﺎل أ ْ
ﺴ َﺮة ﻟ َﻘ ْﻮﻟﻪ " أ ْ
َ ُ
ِ
ِ
ﺎل ِْ ِ ِ
ِ
ﺸﻲ ٍء ِﻣ ْﻦ اﻟْ ُﻘ ْﺮآن ﻳَ ُﻜﻮن َﻋﻠَﻰ ﻗِ ْﺴ َﻤ ْ ِ
َﺣﺪﳘَﺎ ﻧِ ْﺴﻴَﺎﻧﻪ
ﳘ َﺰة ﻗَ َ
ﻠﻬﺎ َ ْ
ﺲ ﻗَـ ْﺒ َ
ﲔ:أَ
اﻹ ْﲰَﺎﻋﻴﻠ ّﻲ  :اﻟﻨ ْ
ﱠﱯ  ﻟ َ ْ
" ﺑ َﻔ ْﺘ ِﺢ اﻟﻨﱡﻮن ﻟَْﻴ َ
ﱢﺴﻴَﺎن ﻣ ْﻦ اﻟﻨِ ّ
اﻟﱠ ِﺬي ﻳَـﺘَ َﺬ ﱠﻛﺮﻩُ َﻋ ْﻦ ﻗُـ ْﺮ ٍ
ﺴ ْﻬﻮ " إِ ﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎ ﺑِ ْﺸﺮ
ﺸ ِﺮﻳﱠﺔ َ ،و َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻳَ ُﺪ ّل ﻗَـ ْﻮﻟﻪ ِ ﰲ َﺣ ِﺪﻳﺚ اِﺑْﻦ َﻣ ْﺴﻌُﻮد ِﰲ اﻟ ﱠ
ﻚ ﻗَﺎﺋِﻢ ﺑِﺎﻟﻄﱢﺒَ ِﺎع اﻟْﺒَ َ
ب َ ،و َذﻟِ َ
ِ
ﺴ ْﻮ َن " َواﻟﺜ ِ
ﺸﺎر إِﻟَْﻴ ِﻪ ﺑِ ِﺎﻻ ْﺳﺘِﺜْـﻨَ ِﺎء ِﰲ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ
ادة ﻧَ ْﺴ ِﺦ ﺗَِﻼ َوﺗﻪ َ ،و ُﻫ َﻮ اﻟ ُْﻤ َ
ﱠﺎﱐ أَ ْن ﻳَـ ْﺮﻓَﻌﻪُ اﻟﻠﱠﻪ َﻋ ْﻦ ﻗَـﻠْﺒﻪ َﻋﻠَﻰ إِ َر َ
ﺴﻰ َﻛ َﻤﺎ ﺗَـ ْﻨ َ
ﻣﺜْﻠ ُﻜ ْﻢ أَﻧْ َ
ﺎل  :ﻓَﺄَ ﱠﻣﺎ اﻟ ِْﻘﺴﻢ ْاﻷ ﱠَول ﻓَـﻌﺎ ِرض ﺳ ِﺮﻳﻊ اﻟ ﱠﺰوال ﻟِﻈَ ِ
ﺎﻫ ِﺮ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ) إِﻧﱠﺎ َْﳓ ُﻦ ﻧَـ ﱠﺰﻟْﻨَﺎ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮ
ﺎء اﻟﻠﱠﻪ ( ﻗَ َ
َ
َ
ْ
َ
ﺴﻰ إِﱠﻻ َﻣﺎ َﺷ َ
) َﺳﻨُـ ْﻘ ِﺮﺋُﻚ ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﻨ َ
اﺧﻞ ِﰲ ﻗَـﻮﻟﻪ ﺗَـﻌ َﺎﱃ ) ﻣﺎ ﻧَـ ْﻨ ِ
ﱠﺎﱐ ﻓَ َﺪ ِ
ِ
ِ
َوإِﻧﱠﺎ ﻟَﻪُ َﳊَﺎﻓِﻈُﻮ َن ( َوأَ ﱠﻣﺎ اﻟﺜ ِ
ﳘ َﺰة .
ﻀ ﱢﻢ أ ﱠَوﻟﻪ ِﻣ ْﻦ ﻏَ ْﲑ َ ْ
اءة َﻣ ْﻦ ﻗَـ َﺮأَ ﺑِ َ
ْ َ
ﺴ ْﺦ ﻣ ْﻦ آﻳَﺔ أ َْو ﻧُـ ْﻨﺴ َﻬﺎ ( َﻋﻠَﻰ ﻗ َﺮ َ
َ َ
ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠﱯ 
اءة َوﺑَـﻴَﺎن َﻣ ْﻦ ﻗَـ َﺮأَ َﺎ ِﰲ ﺗَـ ْﻔﺴﲑ اﻟْﺒَـ َﻘ َﺮة َ .وِﰲ ا ْﳊَﺪﻳﺚ ُﺣ ﱠﺠﺔ ﻟ َﻤ ْﻦ أ َ
َﺟ َﺎز اﻟﻨ ْ
ﻗُـﻠْﺖ َ :وﻗَ ْﺪ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم ﺗَـ ْﻮﺟﻴﻪ َﻫﺬﻩ اﻟْﻘ َﺮ َ
ﱢﺴﻴَﺎن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِ ّ
ِ
ِ
ﺸ ْﺮﻃَ ْ ِ
َﺣﺪﳘَﺎ أَﻧﱠﻪُ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ ﻳَـ َﻘﻊ ِﻣ ْﻨﻪُ ﺗَـ ْﺒﻠِﻴﻐﻪ َ ،و ْاﻵ َﺧﺮ أَﻧﱠﻪُ َﻻ
ﻴﻤﺎ ﻃَ ِﺮﻳﻘﻪ اﻟْﺒَ َﻼغ ﻟَ ِﻜ ْﻦ ﺑِ َ
ﲔ:أَ
ﺲ ﻃَ ِﺮﻳﻘﻪ اﻟْﺒَ َﻼغ ُﻣﻄْﻠَ ًﻘﺎ َ ،وَﻛ َﺬا ﻓ َ
ﻓَ
ﻴﻤﺎ ﻟَْﻴ َ
ِ
ِ
ﺼﻞ ﻟَﻪُ ﺗَ َﺬ ﱡﻛﺮﻩ إِ ﱠﻣﺎ ﺑِﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ َوإِ ﱠﻣﺎ ﺑِﻐَ ِْﲑِﻩ .أھـ
ﻳَ ْﺴﺘَﻤ ّﺮ َﻋﻠَﻰ ﻧ ْﺴﻴَﺎﻧﻪ ﺑَ ْﻞ َْﳛ ُ
النسيان ھو نسخ التالوة  ،وإن ما نسيه النبيُّ  كان مما
إذن :بحسب ما أسلفناه يتضح أن المقصود من
ِ
خه ثم وقع العلم عند الصحابي بذلك ..
نسخه ﷲ ُ◌،ولم يعلم الصحابي بنس ِ
َ
حفظ القرآن و جمعه ليس مسئولية الرسول  ، و ليس مسئولية الصحابة ،مثل :
و أقول للمعترضين  :إن
وعمر،
أبي بكر ،
كتابه أنه  متعھد بحفظِ ه  :إِنﱠا نَحْ ُن نَ ﱠز ْلنَا ال ﱢذ ْك َر َوإِنﱠا لَهُ
َ
َ
وعثمان  ...؛ فا ُ  ب ّين في ِ
ون ) الحجر.(9
لَ َحافِظُ َ
وقال َ  : ال تُ َح ْ
ك لِتَ ْع َج َل بِ ِه  16إِ ﱠن َعلَ ْينَا َج ْم َعهُ َوقُرْ آنَه )  17◌ُ القيامة.(16
رﱢك بِ ِه لِ َسانَ َ

نبي اإلسالم ابترا؟!
ھل كان ﱡ
اإلسالم كان ابت ًرا مقطوع النسل ،والذكر بعد موته...
ي
قالوا :إن التفاسير ذكرت أن نب ﱠ
ِ
ك ھُ َو ْاألَ ْبتَ ُر )) (3الكوثر(
وھذا في تفسير اآلية التي تقول :إِ ﱠن َشانِئَ َ
الرد على الشبھة
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ي  أبتر ؛أي )مقطوع ال ِذكر في الدنيا،لموت أوالده
أوالً:إن التفاسير ذكرت أن أح َد الكافرين قال :إن النب ﱠ
ك ھُ َو ْاألَ ْبتَ ُر )) (3الكوثر( يدلل على ما سبق ما
الذكور( فر ّد ﷲُ على الكافرين قولھم بقوله :إِ ﱠن َشانِئَ َ
جاء في اآلتي:
 -1جاء في تفسير ابن كثير :ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،وﳎﺎﻫﺪ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ،وﻗﺘﺎدة :ﻧﺰﻟﺖ ﰲ اﻟﻌﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ.
رﺳﻮل اﷲ  ﻳﻘﻮل :دﻋﻮﻩ ﻓﺈﻧﻪ رﺟﻞ أﺑﱰ ﻻ
وﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ،ﻋﻦ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ روﻣﺎن ﻗﺎل :ﻛﺎن اﻟﻌﺎص ﺑﻦ واﺋﻞ إذا ذﻛﺮ َ
ﺴﺪﱢي :ﻛﺎﻧﻮا إذا ﻣﺎت
ﻋﻘﺐ ﻟﻪ ،ﻓﺈذا ﻫﻠﻚ اﻧﻘﻄﻊ ِذﻛﺮﻩ .ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ....وﻗﺎل ﻋﻜﺮﻣﺔ :اﻷﺑﱰ :اﻟﻔﺮد .وﻗﺎل اﻟ ﱡ

ﻚ ُﻫ َﻮ اﻷﺑْـﺘَـ ُﺮ {
ذﻛﻮر اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺎﻟﻮا :ﺑُﱰ .ﻓﻠﻤﺎ ﻣﺎت أﺑﻨﺎء رﺳﻮل اﷲ  ﻗﺎﻟﻮا :ﺑﱰ ﳏﻤﺪ .ﻓﺄﻧﺰل اﷲ } :إِ ﱠن َﺷﺎﻧِﺌَ َ
ُ

وﻫﺬا ﻳﺮﺟﻊ إﱃ ﻣﺎ ﻗﻠﻨﺎﻩ ﻣﻦ أن اﻷﺑﱰ اﻟﺬي إذا ﻣﺎت اﻧﻘﻄﻊ ذﻛﺮﻩ ،ﻓﺘﻮﳘﻮا ﳉﻬﻠﻬﻢ أﻧﻪ إذا ﻣﺎت ﺑﻨﻮﻩ ﻳﻨﻘﻄﻊ ذﻛﺮﻩ ،وﺣﺎﺷﺎ وﻛﻼ

ﺑﻞ ﻗﺪ أﺑﻘﻰ اﷲ ذﻛﺮﻩ ﻋﻠﻰ رءوس اﻷﺷﻬﺎد ،وأوﺟﺐ ﺷﺮﻋﻪ ﻋﻠﻰ رﻗﺎب اﻟﻌﺒﺎد ،ﻣﺴﺘﻤﺮا ﻋﻠﻰ دوام اﻵﺑﺎد ،إﱃ ﻳﻮم اﳊﺸﺮ واﳌﻌﺎد
ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻪ -داﺋﻤﺎ إﱃ ﻳﻮم اﻟﺘﻨﺎد .أھـِ
َيُ :ﻣ ْﺒ ِﻐﻀﻚ " ُﻫ َﻮ ْاﻷَﺑْـ َﱰ " اﻟ ُْﻤ ْﻨـ َﻘ ِﻄﻊ َﻋ ْﻦ ُﻛ ّﻞ َﺧ ْﲑ  ,أ َْو اﻟ ُْﻤ ْﻨـ َﻘ ِﻄﻊ اﻟ َْﻌ ِﻘﺐ ,
 -2جاء في تفسير الجاللين " :إِ ﱠن َﺷﺎﻧﺌُﻚ " أ ْ
ﺎﺻﻲ ﺑﻦ واﺋِﻞ َﲰﱠﻰ اﻟﻨِﱠﱯ  أَﺑـ َﱰ ِﻋ ْﻨﺪ ﻣﻮت اِﺑﻨﻪ اﻟْ َﻘ ِ
ﺖ ِﰲ اﻟْﻌ ِ
ﺎﺳﻢ  .أھـ
ﻧَـ َﺰﻟَ ْ
َْ ْ
ّ ْ
َ
ْ َ
 -3جاء في تفسير المسير :إن ﻣﺒﻐﻀﻚ وﻣﺒﻐﺾ ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺑﻪ ﻣﻦ اﳍﺪى واﻟﻨﻮر ،ﻫﻮ اﳌﻨﻘﻄﻊ أﺛﺮﻩ ،اﳌﻘﻄﻮع ﻣﻦ ﻛﻞ ﺧﲑ.
أھـ
ْ
إذن من خالل ما سبق يتضح لنا :لما مات ُ
ي
ابن
النبي  قال أح ُد الكافرين) ال َعاصِ ي بْن َوائِل( إن النب ﱠ
ﱢ
ك ھُ َو ْاألَ ْبتَ ُر )(3
أصبح مقطوع الذكر ؛أي  :لن يذكر بعد موته ،فرد ﷲ عليھم قائال :إِ ﱠن َشانِئَ َ
ك ))(4الشرح ( .
ك ِذ ْك َر َ
)الكوثر(،وقالَ :و َرفَ ْعنَا لَ َ
فھا ھو النبي  يعلوا ذكره كل يوم  ،فيذكر اسمه خمس مرات يوميًا مع األذان ...قال حسان بن ثابت :
وضم اإلله اسم النبي إلى اسمه *** إذا قال في الخمس المؤذن أشھ ُد
*** فذو العرش محمود وھذا محم ُد.
وشق له من اس ِمه ليجله

ثانيًا :إن المعترضين يغفلون عن الذي ال نسل له ھو -يسوع المسيح ،-فلم تذكر األناجيل أنه كان متزوجًا ،
وليس له أوالد....ال تعليق!
نبي يجرح وينزف د ًما!
ﱡ
اعترض أح ُدھم على ما أصاب رسول ﷲ  في غزوة أُ ُح ٍد من جروح،وكسر رباعيته ...
قائالً  :لو كان محم ٌد رسول من عند ﷲ ألرسل ﷲُ مالئكتَه بوقايته من األذى الذي أصابه ....وتعلق
بذلك على بعض ما جاء في كتب السير منھا :
 -1دالئل النبوة للبيھقي برقم  1128أﺧﱪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺎﻓﻆ  ،ﻗﺎل  :أﺧﱪﱐ أﺑﻮ اﻟﻨﻀﺮ اﻟﻔﻘﻴﻪ  ،ﻗﺎل :
ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﺪارﻣﻲ  ،ﻗﺎل  :ﺣﺪﺛﻨﺎ اﻟﻘﻌﻨﱯ  ،ﻗﺎل  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ  ،ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ  ،ﻋﻦ أﻧﺲ  ،أن رﺳﻮل
اﷲ  ﻛﺴﺮت رﺑﺎﻋﻴﺘﻪ  ،وﺷﺞ  ،ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺴﻠﺖ اﻟﺪم ﻋﻦ وﺟﻬﻪ وﻳﻘﻮل  » :ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم ﺷﺠﻮا ﻧﺒﻴﻬﻢ  ،وﻛﺴﺮوا
ْس َل َك م َِن األَمْ ِر َشيْ ٌء . 
رﺑﺎﻋﻴﺘﻪ  ،وﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ «  ،ﻗﺎل  :ﻓﺄﻧﺰل اﷲَ  :لي َ
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 -2السيرة النبوية البن كثير )ج/ 3ص  ( 75ورواﻩ اﻹﻣﺎم أﲪﺪ ،ﻋﻦ ﻫﺸﻴﻢ وﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرون ،ﻋﻦ ﲪﻴﺪ ،ﻋﻦ
أﻧﺲ ،أن رﺳﻮل اﷲ  ﻛﺴﺮت رﺑﺎﻋﻴﺘﻪ وﺷﺞ ﰲ وﺟﻬﻪ ﺣﱴ ﺳﺎل اﻟﺪم ﻋﻠﻰ وﺟﻬﻪ ﻓﻘﺎل " :ﻛﻴﻒ ﻳﻔﻠﺢ ﻗﻮم ﻓﻌﻠﻮا ﻫﺬا
وب َع َلي ِْھ ْم أَ ْو ي َُع َّذ َب ُھ ْم َفإِ َّن ُھ ْم
ْس َل َك م َِن األَمْ ِر َشيْ ٌء أَ ْو َي ُت َ
ﺑﻨﺒﻴﻬﻢ وﻫﻮ ﻳﺪﻋﻮﻫﻢ إﱃ ر ﻢ " ﻓﺄﻧﺰل اﷲ َ  :لي َ
ُون  ] آل عمران . [ 128 :
َظالِم َ
الرد على الشبھة
أوالً :إن كسر رباعيته وجروحه  من االبتالءات التي يبتلي ﷲ ُ  بھا األنبيا َء والصالحين ليزيد
ذنوب َ◌ھم ...وال شك أن محم ًدا  من أولي العزم من
بالبال ِء أجرھم  ،ويرفع به شأ َنھم ،ويغفر به
َ
الرسول الذي صبروا على ما أذوا حتى أتاه نصر ﷲ.... دليل ما سبق ما يلي:
ون )) (24السجدة(
ص َبرُوا َو َكا ُنوا ِبآ َيا ِت َنا يُوقِ ُن َ
ون ِبأَمْ ِر َنا َلمَّا َ
-1قوله َ :و َج َع ْل َنا ِم ْن ُھ ْم أَ ِئم ًَّة َي ْھ ُد َ
ص َبرُوا َع َلى َما ُك ِّذبُوا َوأ ُ ُ
 -2قوله َ  :و َل َق ْد ُك ِّذ َب ْ
وذوا َح َّتى أَ َتا ُھ ْم َنصْ ُر َنا َو َال ُم َب ِّد َل
ت ُر ُس ٌل ِمنْ َق ْبل َِك َف َ
ِين )) (34اإلنعام (
لِ َكلِ َما ِ
ت َّ ِ
ﷲ َو َل َق ْد َجا َء َك ِمنْ َن َبإِ ْالمُرْ َسل َ
ِ
ﺎﺻ ِﻢ ﺑ ِﻦ أَِﰊ اﻟﻨﱠﺠ ِ
ﺼ َﻌ ِ
ﺐ ﺑْ ِﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ
ﻮد َﻋ ْﻦ ُﻣ ْ
ﻴﻊ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﻋ ْﻦ َﻋ ِ ْ
 -3مسند أحمد برقم َ 1400ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َوﻛ ٌ
ُ
ﺼِ
ي اﻟﻨ ِ
ﺎﳊُﻮ َن ﰒُﱠ ْاﻷ َْﻣﺜَ ُﻞ ﻓَ ْﺎﻷ َْﻣﺜَ ُﻞ ِﻣ ْﻦ اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس ﻳُـ ْﺒﺘَـﻠَﻰ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ َﻋﻠَﻰ
ْﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻗَ َ
ﱠﺎس أَ َﺷ ﱡﺪ ﺑََﻼ ًء؟ ﻗَ َ
ﺎلْ :اﻷَﻧْﺒِﻴَﺎءُ ﰒُﱠ اﻟ ﱠ
ﻮل :اﻟﻠﱠ ِﻪ أَ ﱡ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
ِ ِِ
ﺣﺴ ِ ِ ِ ِ
ال اﻟْﺒَ َﻼءُ ﺑِﺎﻟ َْﻌ ْﺒ ِﺪ َﺣ ﱠﱴ ﳝَْ ِﺸ َﻲ
ﻒ َﻋ ْﻨﻪُ َوَﻣﺎ ﻳَـ َﺰ ُ
ﺻ َﻼﺑَﺔٌ ِزﻳ َﺪ ِﰲ ﺑََﻼﺋِِﻪ َوإِ ْن َﻛﺎ َن ِﰲ ِدﻳﻨِ ِﻪ ِرﻗﱠﺔٌ ُﺧ ﱢﻔ َ
ﺐ دﻳﻨﻪ ﻓَِﺈ ْن َﻛﺎ َن ِﰲ دﻳﻨﻪ َ
ََ
َﻋﻠَﻰ ﻇَ ْﻬ ِﺮ ْاﻷ َْر ِ
ﺲ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﺧ ِﻄﻴﺌَﺔٌ.
ض ﻟَْﻴ َ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ.
إذن من خالل ما سبق يتبين لنا أن ما أصاب نبينا محمد  ھو من االبتال ِء الذي ما سلم منه الرسل
والنبيون ،وليس ھو وحده من يُبتلى  ...ال سيما أولى العزم من الرسول ھم  :نوح ،وإبراھيم
،وموسى،وعيسى ،ومحمد –عليھم السالم.-
وعليه فإن الواضح لي أن ال شبھة ،وإنھا نُسفت نسفا-بفضل ﷲ . - 
ثان ًيا:إن الكتاب المقدس والتاريخ المسيحي يذكر لنا ما يلي:
 -1نبي ﷲ يحيى  قُتِل وقُ ِطعت رأسه وقُ ﱢد َم ْ
صحن إرضاء لراقصة داعرة تُدعى
ت رخيصة على
ٍ
سالومي في مشھد مأساوي مھين ومخيف ...
نبي ﷲِ يحيى من ھذه الميتة البشعة؟
ويبقى السؤال :ما الذي منع المالئكةَ من التدخل لحماي ِة ﱢ
-2نبي ﷲ زكريا بن برخيﱠا  قُتل بين الھيكل والمذبح...
ويبقى السؤال :ما الذي منع المالئكة من التدخل لحماية نبي ﷲ زكريا  من ھذه الميتة البشعة؟
-3المسيح بحسب ما ذكر الكتابُ المقدس  ،البسوه لباسًا قرمزيًا )لباس زانيات ( وضرب ،وبصق
رأسه ..ثم مات مصلوبًا ملعونًا ؛ألنه ملعون كل من ُعلق على
في وجه ،ووضعوا أكلي َل
الشوك على ِ
ِ
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خشبة كما يذكر سفر التثنية )إصحاح  21عدد...(23إننا نحن – المسلمين – ال نؤمن بما ذكرته ،وننزه
ضرب ،وبُصق في وجھه..
عن ذلك ،وھم يعتقدون أنه إلھًا وھذا اإلله ُ
27
ار ْال ِوالَيَ ِة َو َج َمعُوا َعلَ ْي ِه
جاء ما ذكرت في إنجيل متى إصحاح 27
عدد فَأ َ َخ َذ َع ْس َك ُر ْال َوالِي يَسُو َع إِلَى َد ِ
29
28
ْ
صبَةً
ضعُوهُ َعلَى َرأ ِس ِهَ ،وقَ َ
ضفَرُوا إِ ْكلِيالً ِم ْن َش ْو ٍك َو َو َ
ُك ﱠل ْال َكتِيبَ ِة ،فَ َعر ْﱠوهُ َوأَ ْلبَسُوهُ ِر َدا ًء قِرْ ِم ِزيًّاَ ،و َ
30
صقُوا َعلَ ْي ِهَ ،وأَ َخ ُذوا
ين»:ال ﱠسالَ ُم يَا َملِ َ
ون بِ ِه قَائِلِ َ
ون قُ ﱠدا َمهُ َويَ ْستَھ ِْزئُ َ
فِي يَ ِمينِ ِهَ .و َكانُوا يَجْ ثُ َ
ك ْاليَھُو ِد!« َوبَ َ
31
ض ْوا بِ ِه
صبَةَ َو َ
ْالقَ َ
ض َربُوهُ َعلَى َر ْأ ِس ِهَ .وبَ ْع َد َما ا ْستَ ْھ َزأُوا بِ ِه ،نَ َز ُعوا َع ْنهُ الرﱢ َدا َء َوأَ ْلبَسُوهُ ثِيَابَهَُ ،و َم َ
ب....
لِلص ْﱠل ِ
وأما عن قولي بأن اللباس القرمزي لباس زانيات فدليله ما جاء في رؤيا يوحنا اإلصحاح  17عدد
3
يف ،لَهُ َس ْب َعةُ
وح إِلَى بَرﱢ يﱠ ٍة ،فَ َرأَي ُ
ضى بِي بِالرﱡ
ش قِرْ ِم ِزيﱟ َم ْملُو ٍء أَ ْس َما َء تَجْ ِد ٍ
فَ َم َ
ْت ا ْم َرأَةً َجالِ َسةً َعلَى َوحْ ٍ
ِ
ُونَ 4 .و ْال َمرْ أَةُ َكانَ ْ
ب َو ِح َجا َر ٍة َك ِري َم ٍة
ُوان َوقِرْ ِم ٍزَ ،و ُمتَ َحلﱢيَةً بِ َذھَ ٍ
ت ُمتَ َسرْ بِلَةً بِأُرْ ج ٍ
س َو َع َش َرةُ قُر ٍ
ُر ُؤو ٍ
5
ْ
ت ِزنَاھَاَ ،و َعلَى َج ْبھَتِھَا ا ْس ٌم
ب فِي يَ ِدھَا َم ْملُ ﱠوةٌ َر َجا َسا ٍ
َولُ ْؤلُ ٍؤَ ،و َم َعھَا َكأسٌ ِم ْن َذھَ ٍ
ت َونَ َجا َسا ِ
ض«.
َم ْكتُوبٌ ِ »:سرﱞ  .بَابِ ُل ْال َع ِظي َمةُ أُ ﱡم ال ﱠز َوانِي َو َر َجا َسا ِ
ت األَرْ ِ
ً
كتابه المقدس ،وعليه فليس ھذا
ثالثا :إن تعذيب األنبياء –عليھم السالم -وقتلھم جاء عند المعترض في ِ
ناقض من نواقض النبو ِة بحسب كتابه المقدس الذي يؤمن به ....دليل ذلك ما جاء على لسان يسوع
ون قُبُو َر األَ ْنبِيَا ِء
ون! ألَنﱠ ُك ْم تَ ْبنُ َ
ﱡون ْال ُم َرا ُؤ َ
رﱢيسي َ
في إنجيل متى إصحاح 24عددَ 9و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا ْال َكتَبَةُ َو ْالفَ ِ
ون :لَ ْو ُكنﱠا فِي أَي ِﱠام آبَائِنَا لَ َما َشا َر ْكنَاھُ ْم فِي َد ِم األَ ْنبِيَا ِء31 .فَأ َ ْنتُ ْم
ينَ 30 ،وتَقُولُ َ
ون َم َدافِ َن الصﱢ دﱢيقِ َ
َوتُ َزيﱢنُ َ
ون َعلَى أَ ْنفُ ِس ُك ْم أَنﱠ ُك ْم أَ ْبنَا ُء قَتَلَ ِة األَ ْنبِيَا ِء32 .فَا ْمألُوا أَ ْنتُ ْم ِم ْكيَا َل آبَائِ ُك ْم33 .أَيﱡھَا ْال َحي ُ
ﱠات أَ ْوالَ َد
تَ ْشھَ ُد َ
ون
ك ھَا أَنَا أُرْ ِس ُل إِلَ ْي ُك ْم أَ ْنبِيَا َء َو ُح َك َما َء َو َكتَبَةً ،فَ ِم ْنھُ ْم تَ ْقتُلُ َ
ُون ِم ْن َد ْينُونَ ِة َجھَنﱠ َم؟ 34لِذلِ َ
ْف تَ ْھ ُرب َ
األَفَا ِعي! َكي َ
ون فِي َم َجا ِم ِع ُك ْمَ ،وتَ ْ
ون ِم ْن َم ِدينَ ٍة إِلَى َم ِدينَ ٍة35 ،لِ َك ْي يَأْتِ َي َعلَ ْي ُك ْم ُكلﱡ َد ٍم
ط ُر ُد َ
ُونَ ،و ِم ْنھُ ْم تَجْ لِ ُد َ
َوتَصْ لِب َ
ﱢيق إِلَى َد ِم َز َك ِريﱠا ب ِْن بَ َر ِخيﱠا الﱠ ِذي قَتَ ْلتُ ُموهُ بَي َْن ْالھَ ْي َك ِل
ز ِك ﱟي ُسفِ َ
ضِ ،م ْن َد ِم ھَابِي َل الصﱢ د ِ
ك َعلَى األَرْ ِ
يل! »37يَا أُو ُر َشلِي ُم ،يَا أُو ُر َشلِي ُم! يَا قَاتِلَةَ
ح36 .اَ ْل َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن ھ َذا ُكلﱠهُ يَأْتِي َعلَى ھ َذا ْال ِج ِ
َو ْال َم ْذبَ ِ
ين إِلَ ْيھَاَ ،ك ْم َم ﱠر ٍة أَ َر ْد ُ
ت أَ ْن أَجْ َم َع أَ ْوالَ َد ِك َك َما تَجْ َم ُع ال ﱠد َجا َجةُ فِ َرا َخھَا تَحْ َ
ت
اج َمةَ ْال ُمرْ َسلِ َ
األَ ْنبِيَا ِء َو َر ِ
َجنَا َح ْيھَاَ ،ولَ ْم تُ ِري ُدوا! 38ھُ َو َذا بَ ْيتُ ُك ْم يُ ْت َر ُ
اآلن َحتﱠى
ك لَ ُك ْم َخ َرابًا39 .ألَنﱢي أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠ ُك ْم الَ تَ َر ْونَني ِم َن َ
تَقُولُواُ :مبَا َر ٌ
ك اآلتِي بِاس ِْم الرﱠبﱢ !« .ال تعليق !

النبي نجسه؛ ألنھا ماتت مشركةً !
ھل أم
ﱢ
ين آ َمنُوا
تسألوا ساخرين قالين :ھل أم نبي اإلسالم نجسة ألنھا كانت مشركة ،والقرآن يقول :يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ف يُ ْغنِي ُك ُم ﱠ
ﷲُ ِم ْن فَضْ لِ ِه
إِنﱠ َما ْال ُم ْش ِر ُك َ
ْج َد ْال َح َرا َم بَ ْع َد َعا ِم ِھ ْم ھَ َذا َوإِ ْن ِخ ْفتُ ْم َع ْيلَةً فَ َس ْو َ
ون نَ َجسٌ فَ َال يَ ْق َربُوا ا ْل َمس ِ
إِ ْن َشا َء إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم )) (28التوبة(
الرد على الشبھة
أوالً:إن النجاسة التي ذكرتھا اآلية المطھرة ھي نجاسة معنوية ال حسية ؛نجاسة معتقد وھو) الكفر(،وھذه
النجاسة ال تتعلق بالغسل ،والوضوء للصالة ونحو ذلك...
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وعليه فإن الكافر نجس نجاسة معنوية نجاسة معتقد فقط...
جاء في تفسير ابن كثير :أﻣﺮ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻄﺎﻫﺮﻳﻦ دﻳﻨًﺎ وذاﺗًﺎ ﺑﻨﻔﻲ اﳌﺸﺮﻛﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻫﻢ َﳒَﺲ دﻳﻨًﺎ ،ﻋﻦ اﳌﺴﺠﺪ
اﳊﺮام ،وأﻻ ﻳﻘﺮﺑﻮﻩ ﺑﻌﺪ ﻧﺰول ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ .وﻛﺎن ﻧﺰوﳍﺎ ﰲ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ؛ وﳍﺬا ﺑﻌﺚ رﺳﻮل اﷲ  ﻋﻠﻴﺎ ﺻﺤﺒﺔ أﰊ ﺑﻜﺮ-رﺿﻲ اﷲ

ﻋﻨﻬﻤﺎ -ﻋﺎﻣﺌﺬ ،وأﻣﺮﻩ أن ﻳﻨﺎدي ﰲ اﳌﺸﺮﻛﲔ :أﻻ ﳛﺞ ﺑﻌﺪ اﻟﻌﺎم ﻣﺸﺮك ،وﻻ ﻳﻄﻮف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ ﻋﺮﻳﺎن .ﻓﺄﰎ اﷲ ذﻟﻚ ،وﺣﻜﻢ ﺑﻪ
ﺷﺮﻋﺎ وﻗﺪرا .....وأﻣﺎ ﳒﺎﺳﺔ ﺑﺪﻧﻪ ﻓﺎﳉﻤﻬﻮر ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﻨﺠﺲ اﻟﺒﺪن واﻟﺬات؛ ﻷن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺣﻞ ﻃﻌﺎم أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب،
وذﻫﺐ ﺑﻌﺾ اﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ إﱃ ﳒﺎﺳﺔ أﺑﺪا ﻢ.أھـ بتصرف
ثم إن القران الكريم احل لنا أن نتزوج من نساء أھل الكتاب ونأكل من أكلھم  ...يقول
ح َّل َل ُك ُم َّ
الط ِّي َب ُ
اب ِح ٌّل َل ُك ْم َو َط َعا ُم ُك ْم ِح ٌّل َل ُھ ْم
تعالى ْال َي ْو َم أ ُ ِ
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ات َو َط َعا ُم الَّذ َ
ص َن ُ
ص َن ُ
اب ِمنْ َق ْبلِ ُك ْم إِ َذا آ َت ْي ُتمُوھُنَّ
ات م َِن ْالم ُْؤ ِم َنا ِ
ِين أُو ُتوا ْال ِك َت َ
ات م َِن الَّذ َ
ت َو ْالمُحْ َ
َو ْالمُحْ َ
ان َف َق ْد َح ِب َط
ِين َغي َْر م َُسافِح َ
ُورھُنَّ مُحْ صِ ن َ
أُج َ
ِين َو َال ُم َّت ِخذِي أَ ْخدَ ٍ
ان َو َمنْ َي ْكفُرْ ِب ْاإلِي َم ِ
ين ))(5المائدة(
َع َملُ ُه َوھ َُو فِي ْاآلخ َِر ِة م َِن ْال َخاسِ ِر َ
إذن النجاسة المقصودة ھي نجاسة معتقد نجاسة معنوية ،وليست النجاسة التي تدور في إذھانھم....

ثانيًا:إن أ َّم نبيِّنا  من أھل الفترة ،ولم تكن مشركة كما زعم المعترضون ....وقد علّمنا النبيُّ  أن
نعمل؛ ألنه ال أح ٌد يحمل َ
ذنب أح ٍد  ...ثبت ذلك في الصحيحين واللفظ للبخاري ﺑﺮﻗﻢ  2548ﻋﻦ أﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ
ﺎل :ﻗَﺎم رﺳ ُ ِ ِ
ِ ِ
ﱠ
ﺸ َﺮ ﻗُـ َﺮﻳْ ٍ
ﺶ أ َْو َﻛﻠِ َﻤﺔً َْﳓ َﻮ َﻫﺎ ا ْﺷﺘَـ ُﺮوا
ﲔ ﻗَ َ
ﺎل :ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ َ
ﲑﺗَ َ
ﻚ ْاﻷَﻗـ َْﺮﺑِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﺣ َ
 ﻗَ َ َ َ ُ
ﲔ أَﻧْـ َﺰ َل اﻟﻠﻪُ َ : وأَﻧْﺬ ْر َﻋﺸ َ
ِ ٍ
ِ ﱠِ
ِ ﱠِ
ﺎس ﺑْ َﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ُْﻤﻄﱠﻠِ ِ
ﺐ َﻻ أُ ْﻏ ِﲏ
ﺴ ُﻜ ْﻢ َﻻ أُ ْﻏ ِﲏ َﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ اﻟﻠﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ،ﻳَﺎ ﺑَِﲏ َﻋ ْﺒﺪ َﻣﻨَﺎف َﻻ أُ ْﻏ ِﲏ َﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﻣ ْﻦ اﻟﻠﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ  ،ﻳَﺎ َﻋﺒﱠ ُ
أَﻧْـ ُﻔ َ
ﻚ ِﻣﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺷﻴﺌًﺎ وﻳﺎ ﻓَ ِ
ﻚ ِﻣﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺷﻴﺌًﺎ ،وﻳﺎ ﺻ ِﻔﻴﱠﺔُ َﻋ ﱠﻤﺔَ رﺳ ِ ِ
ِ
ﺖ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺳﻠِ ِﻴﲏ ﻣﺎ ِﺷ ْﺌ ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ َﻣ ِﺎﱄ َﻻ
ﺎﻃ َﻤﺔُ ﺑِْﻨ َ
ْ ََ َ
َ َ
ْ ََ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َﻻ أُ ْﻏ ِﲏ َﻋ ْﻨ ْ
َُ
َﻋ ْﻨ َ ْ
أُ ْﻏ ِﲏ َﻋ ْﻨ ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ" .
ت الصحيحة التي جاءت عن مصي ِر أ ِمه  وجدتُ أنھا من أھل الفترة  ،وأھل
فبالنظر إلى الروايا ِ
الفترة ھم ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى -عليه السالم -ومحمد   -وأھل الفترة
يأخذون حكم الكفار في الدنيا ال نستغفر لھم...ويوم القيامة يختبرون في عرصات القيامة بنار يأمرھم ﷲ
 بدخولھا ،فمن دخلھا كانت عليه برداً وسالما ً ومن لم يدخلھا فقد عصى ﷲ  فھو من أھل النار،
وھذا قول جمھور السلف ،حكاه األشعري عنھم ،وممن قال به محمد بن نصر المروزي ،والبيھقي،
وشيخ اإلسالم ابن تيمية و ابن القيم ،وابن كثير وغيرھم ...
ثم لم يؤثر في كتب التاريخ أنھا تقربت لصنم قط أو قالت كالما شركيا تتقرب به لغير ﷲ...
ون 
ِير مِّن َق ْبل َِك َل َعلَّ ُھ ْم َي ْھ َت ُد َ
ون ا ْف َت َراهُ َب ْل ھ َُو ْال َح ُّق مِن رَّ ب َ
يقول   :أَ ْم َيقُولُ َ
ِّك لِ ُتنذ َِر َق ْوما ً مَّا أَ َتاھُم مِّن َّنذ ٍ
)السجدة.( 3
َ
ْ
ويقولَ  :و َما آ َت ْي َناھُم مِّن ُك ُت ٍ
ِير ) سبأ.(44
ب َي ْد ُرسُو َن َھا َو َما أرْ َسل َنا إِ َلي ِْھ ْم َق ْب َل َك مِن َّنذ ٍ
ين َح َّتى َنب َْع َ
ث َرسُوالً ) اإلسراء.( 15
وقوله َ  :و َما ُك َّنا م َُع ِّذ ِب َ
خالل
إن الروايات تذكر أن محم ًدا سال ربﱠه أن يستغفر ألمه ،فلم يأذن له ...وذلك واضح من
ِ
روايتين ھما :
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ﺎل رﺳ ُ ِ
ﺖ َرﱢﰊ أَ ْن
الرواية األولى  :في
صحيح مسلم 1621ﺑﺮﻗﻢ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة  ﻗَ َ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ْ ":
ﺎل :ﻗَ َ َ ُ
ِ
أ ِ ِ
ور ﻗَـ ْﺒـ َﺮَﻫﺎ ﻓَﺄ َِذ َن ِﱄ ".
َﺳﺘَـ ْﻐﻔ َﺮ ﻷُﱢﻣﻲ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَﺄْ َذ ْن ِﱄ َو ْ
ْ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْـﺘُﻪُ أَ ْن أ َُز َ
والرواية الثانية  :في صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢَ 1622ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  ﻗَ َ
ﺎل َ :ز َار اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  ﻗَـ ْﺒـ َﺮ أُﱢﻣ ِﻪ ﻓَـﺒَ َﻜﻰ َوأَﺑْ َﻜﻰ َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَﻪُ
ﺖ رﱢﰊ ِﰲ أَ ْن أ ِ
ِ
ت
ﻓَـ َﻘ َ
ﻮر ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ﺗُ َﺬﱢﻛ ُﺮ اﻟ َْﻤ ْﻮ َ
َﺳﺘَـ ْﻐﻔ َﺮ َﳍَﺎ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳُـ ْﺆ َذ ْن ِﱄ َو ْ
ْ
ﺎل ْ ":
وروا اﻟْ ُﻘﺒُ َ
ور ﻗَـ ْﺒـ َﺮَﻫﺎ ﻓَﺄُذ َن ِﱄ ﻓَـ ُﺰ ُ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْـﺘُﻪُ ِﰲ أَ ْن أ َُز َ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْ ُ َ

".
قلتُ  :إن ھذين الحديثين يدالن على رحمتِه  ووفائِه  ،فإنه بكي حتى أبكى من حوله لبكائِه  ؛ ألنھا
لم تدركه  وھو رسول من عند ﷲِ  فتؤمن به .....
النووي  -رحمه ﷲُ :-
قال
ﱡ
ِ
ِِ
ِ
قَ ْوله  ) : اﺳﺘَﺄْ َذﻧْﺖ رﱢﰊ أَ ْن أ ِ ِ
ِ
ﲔ ِﰲ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْﺘﻪ أَ ْن أ َُزور ﻗَـ ْﱪَﻫﺎ ﻓَﺄَذ َن ِﱄ ( ﻓﻴﻪ َﺟ َﻮاز ِزﻳَ َﺎرة اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
َﺳﺘَـﻐْﻔﺮ ﻷُﱢﻣﻲ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَﺄْ َذن ِﱄ َ ،و ْ
ْ
ْ
َ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪ   : وﺻ ِ
ﺎﺣ ْﺒـ ُﻬ َﻤﺎ ِﰲ
ت ِزﻳَ َﺎر ْﻢ ﺑَـ ْﻌﺪ اﻟ َْﻮﻓَﺎة ﻓَِﻔﻲ ا ْﳊَﻴَﺎة أ َْوَﱃ َ ،وﻗَ ْﺪ ﻗَ َ
ﻮرﻫﻢ ﺑَـ ْﻌﺪ اﻟ َْﻮﻓَﺎة ؛ ِﻷَﻧﱠﻪُ إِ َذا َﺟ َﺎز ْ
َ َ
ا ْﳊَﻴَﺎة َ ،وﻗُـﺒُ ْ
ﱠﻬﻲ َﻋ ْﻦ ِاﻻ ْﺳﺘِ ْﻐ َﻔﺎر ﻟِ ْﻠ ُﻜ ﱠﻔﺎ ِر .
اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓًﺎ َ وﻓِ ِﻴﻪ  :اﻟﻨـ ْ
ِ
ِ ِ
ﻗَ َ
ﺼ َﺪ ﻗُـ ﱠﻮة اﻟ َْﻤ ْﻮ ِﻋﻈَﺔ َواﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮى ِﲟُ َ
ﺎﻫ َﺪ ِة ﻗَـ ْﱪَﻫﺎ َ ،وﻳُـ َﺆﻳﱢﺪﻩُ
ﺸَ
ﺎل اﻟْ َﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴَﺎض َ -رﲪَﻪُ اﻟﻠﱠﻪ َ : -ﺳﺒَﺐ ِزﻳَ َﺎرﺗﻪ  ◌َ ﻗَـ ْﱪَﻫﺎ أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
ِ
ِ
وروا اﻟْ ُﻘﺒُﻮر ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ﺗُ َﺬﱢﻛﺮُﻛ ْﻢ اﻟ َْﻤ ْﻮت ( .
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ ِ ﰲ آﺧﺮ ا ْﳊَﺪﻳﺚ  ) :ﻓَـ ُﺰ ُ
ﺎل اﻟْ َﻘ ِ
ﺎﺿﻲ  :ﺑُ َﻜﺎ ُؤﻩُ َ ﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﻓَﺎﺗَـ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ إِ ْد َراك أَﻳﱠﺎﻣﻪ َ ،و ِْ
اﻹﳝَﺎن ﺑِﻪ ِ◌ . أھـ
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :ﻓَـﺒَ َﻜﻰ َوأَﺑْ َﻜﻰ َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟﻪ ( ﻗَ َ
قد يقال  :ما الحكمة من كون أم النبي ماتت على غير دين محمد؟
بعض طوائف
دون ﷲِ كما ُعبِدت أ ﱡم المسيح من
لدين ﷲِ  كي ال تُعبد أ ﱡمه من ِ
قلتُ  :لعل ذلك أحفظ ِ
ِ
المسيحية  ،مثل :المريمية  ،والملكانية....

ﻀ ِﻞ
فإن قيل :ھناك حديث يثبت أن أم
ﱢ
النبي  في النار ،وذلك في مسند أحمد برقمَ 3598ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﺎ ِرُم ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻔ ْ
ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﺳ ِﻌﻴ ُﺪ ﺑﻦ َزﻳ ٍﺪ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑﻦ ا ْﳊ َﻜ ِﻢ اﻟْﺒـﻨَ ِﺎﱐﱡ َﻋﻦ ﻋُﺜْﻤﺎ َن َﻋﻦ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ َﻋﻦ َﻋ ْﻠ َﻘﻤﺔَ و ْاﻷَﺳﻮِد َﻋ ِﻦ اﺑ ِﻦ ﻣﺴﻌ ٍ
ﺎء اﺑْـﻨَﺎ
ﻮد ﻗَ َ
ْ َ ُْ
ُْ َ ُ
َ ُْ ْ َ
َ
ْ َ
ﺎلَ :ﺟ َ
ْ َْ َ ْ َ َ ْ َ
ت ِﰲ ا ْﳉ ِ
ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ
ﻒ َﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻮﻟَ ِﺪ ﻗَ َ
ﺖ َوأ ََد ْ
ﺖ ﺗُ ْﻜ ِﺮُم اﻟ ﱠﺰْو َج َوﺗَـ ْﻌ ِﻄ ُ
ﺎل َوذَ َﻛ َﺮ اﻟﻀ ْﱠﻴ َ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َﺎﻻ إِ ﱠن أُﱠﻣﻨَﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ﻒ ﻏَْﻴـ َﺮ أَﻧﱠـ َﻬﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ُﻣﻠَْﻴ َﻜﺔَ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
َ
ﺴﺮور ﻳـﺮى ِﰲ وﺟ ِ
ِ
ِِ
ﺎل أُﱡﻣ ُﻜ َﻤﺎ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَﺄَ ْدﺑَـ َﺮا َواﻟ ﱠ
ﻮﻫ ِﻬ َﻤﺎ َرِﺟﻴَﺎ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن ﻗَ ْﺪ
ﻗَ َ
ُُ
ﺸ ﱡﺮ ﻳُـ َﺮى ِﰲ ُو ُﺟﻮﻫ ِﻬ َﻤﺎ ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ َﻤﺎ ﻓَـ ُﺮدﱠا ﻓَـ َﺮ َﺟ َﻌﺎ َواﻟ ﱡ ُ ُ ُ َ
ﺎل:أُﱢﻣﻲ َﻣ َﻊ أُﱢﻣ ُﻜ َﻤﺎ...
ث َﺷ ْﻲءٌ ﻓَـ َﻘ َ
َﺣ َﺪ َ

قلت ُ◌ :إن إسناده ضعيف ال يعتد به  ،لضعف عثمان بن عمير فقد ضعفه المحققون منھم:
 -1الشيخ شعيب األرنؤوط قائالً :إﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒ.
-2الشيخ األلباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة )ج/ 24ص (740قال :ﻣﻨﻜﺮ .
أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻣﻲ ﰲ "ﺳﻨﻨﻪ") ، (325/2واﳊﺎﻛﻢ ) ، (364/2واﻟﺪﻳﻠﻤﻲ
ﺼ ْﻌﻖ ﺑْﻦ َﺣ ْﺰ ٍن َﻋ ْﻦ َﻋﻠِ ﱢﻰ ﺑْ ِﻦ ا ْﳊَ َﻜ ِﻢ
ﰲ "ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻔﺮدوس" ) (2/81/1ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟ ﱠ
َﻋﻦ ﻋُﺜْﻤﺎ َن ﺑ ِﻦ ﻋُﻤ ٍْﲑ َﻋﻦ أَِﰉ واﺋِ ٍﻞ َﻋ ِﻦ اﺑ ِﻦ ﻣﺴﻌ ٍ
ﺎل:
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ -ﻗَ َ
ﻮد َﻋ ِﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱮ َ -
ْ َ ُْ
ْ َ ْ َ ْ َ
ِ
ﺎل  ... :ﻓﺬﻛﺮﻩ  .وﻗﺎل اﳊﺎﻛﻢ:
ﻮد؟ ﻗَ َ
ﺎم اﻟ َْﻤ ْﺤ ُﻤ ُ
ﻴﻞ ﻟَﻪُ َ :ﻣﺎ اﻟ َْﻤ َﻘ ُ
ﻗ َ
» ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻫﻮ  :أﺑﻮ اﻟﻴﻘﻈﺎن « وﺗﻌﻘﺒﻪ اﻟﺬﻫﱯ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
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" ﻻ واﷲ ! ﻓﻌﺜﻤﺎن ﺿﻌﻔﻪ اﻟﺪارﻗﻄﲏ  ،واﻟﺒﺎﻗﻮن ﺛﻘﺎت".
ﻗﻠﺖ وﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﻗﻄﲏ أﺳﻮأ ﳑﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﻋﻨﻪ  ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﱪﻗﺎﱐ ﰲ "ﺳﺆاﻻﺗﻪ"
)ص " :(51ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﲑ أﰊ اﻟﻴﻘﻈﺎن ؟ ﻓﻘﺎل  :ﻛﻮﰲ ﻣﱰوك".
وﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﳊﺎﻓﻆ ﰲ "اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ" ﻋﻦ اﻟﺪارﻗﻄﲏ ":ﻛﻮﰲ"  ،وﻣﺎ أوردﻩ ﰲ

ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﳎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ  .ﻟﻜﻦ روى اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ
"اﻟﻜﺎﻣﻞ" ) (167/5ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ :
"ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس"  .وﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ أﻧﻪ ﺳﺌﻞ " :ﻛﻴﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ؟"  .ﻓﻘﺎل" :ﺻﺎﱀ"

وﻗﺪ ﳋﺺ اﳊﺎﻓﻆ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ "اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ" " :ﺿﻌﻴﻒ  ،واﺧﺘﻠﻂ  ،وﻛﺎن ﻳﺪﻟﺲ  ،وﻳﻐﻠﻮ ﰲ اﻟﺘﺸﻴﻊ".

-3جاء في كتاب جامع األحاديث)ج/6ص  (424برقم  5465أﻣﻲ ﻣﻊ أﻣﻜﻤﺎ )أﲪﺪ  ،واﻟﺒﺰار  ،واﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﺑﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎل ﺟﺎء اﺑﻨﺎ ﻣﻠﻴﻜﺔ إﱃ اﻟﻨﱯ  ﻓﻘﺎﻻ :إن أﻣﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺮم اﻟﺰوج وﺗﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ وﺗﻜﺮم اﻟﻀﻴﻒ ﻏﲑ أ ﺎ وأدت

ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎل إن أﻣﻜﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﺎر ﻓﺄدﺑﺮا واﻟﺴﻮء ﰲ وﺟﻬﻴﻬﻤﺎ ﻓﺄﻣﺮ ﻤﺎ ﻓﺮﺟﻌﺎ واﻟﺴﺮور ﻳﺮى ﰲ وﺟﻬﻴﻬﻤﺎ رﺟﺎء أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ
ﺣﺪث ﺷﻲء ﻓﺬﻛﺮﻩ( ]اﳌﻨﺎوي[ أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ ) ، 398/1رﻗﻢ  ، (3787واﻟﺒﺰار ) ، 339/4رﻗﻢ  ، (1534واﻟﻄﱪاﱏ
ﻀﺎ  :اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻷوﺳﻂ ) ، 82/3رﻗﻢ  ، (2559واﳊﺎﻛﻢ ) ، 396/2رﻗﻢ
) ، 80/10رﻗﻢ  . (10017وأﺧﺮﺟﻪ أﻳ ً

 . (3385ﻗﺎل اﳍﻴﺜﻤﻲ ) : (362/10رواﻩ أﲪﺪ  ،واﻟﺒﺰار  ،واﻟﻄﱪاﱐ  ،وﰱ أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﲑ  ،وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ

.أھـ
إ ًذا من خالل ما سبق يتبين لنا :أنھا ليست كافرةً مشركةً كما أدعوا بل كانت من أھل الفترة الذي يختبرون
في اآلخرة ،ثم إن اآلية نزلت في العام التاسع من ھجرته ، وليس لھا عالقة بمن كان قبل بعثة ... و
تتعلق بمنع المشركين من دخول المسجد الحرام...

ثالثًا :إن النجاسةَ الحقيقية التي تدور في أذھانھم؛ النجاسة الحسية ھي التي كانت على مريم-أم الرب يسوع
بحسب ايمانھم  -وذلك ألن الكتاب المقدس يخبرنا أن المرأة التي تلد ذكرًا تصير نجسةً مدة أسبوع ...وذلك
2
1
ت ا ْم َرأَةٌ
في سفر َ◌َ االﱠ ِويﱢين َإصحاح  12عدد َو َكلﱠ َم الرﱠبﱡ ُمو َسى قَائِالًَ » :كلﱢ ْم بَنِي إِ ْس َرائِي َل قَائِالً :إِ َذا َحبِلَ ِ
َو َولَ َد ْ
ث ِعلﱠتِھَا تَ ُك ُ
ت َذ َكرًا ،تَ ُك ُ
ون نَ ِج َسةًَ 3 .وفِي ْاليَ ْو ِم الثﱠا ِم ِن ي ُْختَ ُن لَحْ ُم
ون نَ ِج َسةً َس ْب َعةَ أَي ٍﱠامَ .ك َما فِي أَي ِﱠام طَ ْم ِ
4
ين يَ ْو ًما ِفي َد ِم تَ ْ
س الَ تَ ِجئْ َحتﱠى
ُغرْ لَتِ ِه .ثُ ﱠم تُقِي ُم ثَالَثَةً َوثَالَثِ َ
يرھَاُ .ك ﱠل َش ْي ٍء ُمقَ ﱠد ٍ
س الَ تَ َمسﱠ َ ،وإِلَى ْال َم ْق ِد ِ
ط ِھ ِ
تَ ْك ُم َل أَيﱠا ُم تَ ْ
يرھَاَ 5 .وإِ ْن َولَ َد ْ
ت أُ ْنثَى ،تَ ُك ُ
ين يَ ْو ًما فِي َد ِم
ون نَ ِج َسةً أُ ْسبُو َعي ِْن َك َما فِي طَ ْمثِھَا .ثُ ﱠم تُقِي ُم ِستﱠةً َو ِستﱢ َ
ط ِھ ِ
تَ ْ
يرھَا
ط ِھ ِ
ويبق ى س ؤال يط رح نفس ه للمعترض ين ھ و :ھ ل م ريم -أم ال رب يس وع  -بحس ب معتق دھم كان ت نجس ة
أسبوع لما ولدت يسوع ،أم أن يسوع كان سببًا في نجستھا ...؟! ال تعليق !
واألعج ب مم ا س بق أن س فر ألآلوي ن ي ذكر م دى نجاس ة الم رأة ...وال ننس ى أن أم ال رب يس وع بحس ب
25
ت ا ْم َرأَةٌ يَ ِس ي ُل َس ْي ُل َد ِمھَ ا
إيمانھم امرأة )م ريم( ...وذل ك ف ي س فر اآلويﱢ ين إص حاح  15ع دد » َوإِ َذا َكانَ ِ
ت طَ ْمثِھَا ،أَ ْو إِ َذا َسا َل بَ ْع َد طَ ْمثِھَا ،فَتَ ُك ُ
ون ُك ﱠل أَي ِﱠام َسيَالَ ِن نَ َجا َستِھَا َك َما فِي أَيﱠ ِام طَ ْمثِھَ ا.
أَيﱠا ًما َكثِي َرةً فِي َغي ِْر َو ْق ِ
26
ش تَضْ طَ ِج ُع َعلَ ْي ِه ُك ﱠل أَيﱠ ِام َس ْيلِھَا يَ ُك ُ
اش طَ ْمثِھَ اَ .و ُك لﱡ األَ ْمتِ َع ِة الﱠتِ ي تَجْ لِ سُ
إِنﱠھَا نَ ِج َسةٌُ .كلﱡ فِ َرا ٍ
ون لَھَ ا َكفِ َر ِ
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ون نَ ِجسًا ،فَيَ ْغ ِس ُل ثِيَابَهُ َويَ ْستَ ِح ﱡم بِ َم ا ٍءَ ،ويَ ُك ُ
ون نَ ِج َسةً َكنَ َجا َس ِة طَ ْمثِھَاَ 27 .و ُكلﱡ َم ْن َم ﱠسھ ﱠُن يَ ُك ُ
َعلَ ْيھَا تَ ُك ُ
ون نَ ِج ًس ا
إِلَى ْال َم َسا ِء .ال تعليق!
شرف !
نبي نسبه غير م
ٍ
ﱞ
ت وغيره.........
األنام محم ٍد  ، وذلك من
خير
أرادوا
َ
بن سع ٍد في الطبقا ِ
الطعن في نس ِ
ِ
ِ
خالل ما جاء عند ا ِ
ب ِ
األول من كتا ِ
البن سع ٍد اآلتي:
الجزء
جاء في
ِ
ِ
ب الطبقات الكبرى ِ
ﺗﺰوج ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ آﻣﻨﺔ ﺑﻨﺖ وﻫﺐ أم رﺳﻮل اﷲ  ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ واﻗﺪ اﻷﺳﻠﻤﻲ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﲏ ﻋﺒﺪ
اﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ ﻋﻤﺘﻪ أم ﺑﻜﺮ ﺑﻨﺖ اﳌﺴﻮر ﺑﻦ ﳐﺮﻣﺔ ﻋﻦ أﺑﻴﻬﺎ ﻗﺎل :وﺣﺪﺛﲏ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ

ﻃﺎﻟﺐ ﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺷﺒﻞ ﻋﻦ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﳊﺴﲔ ﻗﺎﻻ :ﻛﺎﻧﺖ آﻣﻨﺔ ﺑﻨﺖ وﻫﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻦ زﻫﺮة ﺑﻦ ﻛﻼب
ﰲ ﺣﺠﺮ ﻋﻤﻬﺎ وﻫﻴﺐ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻦ زﻫﺮة  ،ﻓﻤﺸﻰ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻦ ﻗﺼﻲ ﺑﺎﺑﻨﻪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ
اﳌﻄﻠﺐ أﰊ رﺳﻮل اﷲ  ﻓﺨﻄﺐ ﻋﻠﻴﻪ آﻣﻨﺔ ﺑﻨﺖ وﻫﺐ ﻓﺰوﺟﻬﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،وﺧﻄﺐ إﻟﻴﻪ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ﰲ

ﳎﻠﺴﻪ ذﻟﻚ اﺑﻨﺘﻪ ﻫﺎﻟﺔ ﺑﻨﺖ وﻫﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺰوﺟﻪ إﻳﺎﻫﺎ  ،ﻓﻜﺎن ﺗﺰوج ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ وﺗﺰوج ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ
ﰲ ﳎﻠﺲ واﺣﺪ  ،ﻓﻮﻟﺪت ﻫﺎﻟﺔ ﺑﻨﺖ وﻫﻴﺐ ﻟﻌﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﲪﺰة ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ﻓﻜﺎن ﲪﺰة ﻋﻢ رﺳﻮل اﷲ .
ثم ذكر في اﳉﺰء اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻨﺎﻗﺾ ﻣﻌﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﺪرﻳﲔ ﻃﺒﻘﺎت اﻟﺒﺪرﻳﲔ ﻣﻦ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ .
أﺧﱪﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل ﺣﺪﺛﲏ ﻣﻮﺳﻰ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻗﺎل :ﻛﺎن ﲪﺰة ﻣﻌﻠﻤﺎ ﻳﻮم ﺑﺪر ﺑﺮﻳﺸﺔ ﻧﻌﺎﻣﺔ ﻗﺎل ﳏﻤﺪ ﺑﻦ
ﻋﻤﺮ :وﲪﻞ ﲪﺰة ﻟﻮاء رﺳﻮل اﷲ  ﰲ ﻏﺰوة ﺑﲏ ﻗﻴﻨﻘﺎع وﱂ ﻳﻜﻦ اﻟﺮاﻳﺎت ﻳﻮﻣﺌﺬ  ،وﻗﺘﻞ -رﲪﻪ اﷲ -ﻳﻮم أﺣﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﺛﻨﲔ
رﺳﻮل ِ
وﺛﻼﺛﲔ ﺷﻬﺮا ﻣﻦ اﳍﺠﺮة وﻫﻮ ﻳﻮﻣﺌﺬ اﺑﻦ ﺗﺴﻊ وﲬﺴﲔ ﺳﻨﺔ ﻛﺎن أﺳﻦ ﻣﻦ ِ
اﷲ  ﺑﺄرﺑﻊ ﺳﻨﲔ.

بن
ي  من
تكمن شبھتھم في أن ھذا التناقض يؤدى إلى أن أم الرسول قد أنجبت النب ﱠ
ٍ
آخر غير عب ِد ﷲِ ِ
رجل ٍ
زواجھا !...
ب بعد أربع سنوات من
عب ِد المطل ِ
ِ
• الرد على الشبھة
أوالً :أعجبُ كل العجب لما يأتي شخصٌ ال وزن له في ھذا
ب النﱠبِ ﱢي  ألبيه في حين أن
الزمان يطعن في نس ِ
ِ
لنبي  الدوائر  ،وتصيد األخطاء له ليطعنوا في نبوته قالوا
الكافرين في زمانِه  الذي كانوا يتربصون با ﱢ
مواضع منھا :
عكس ما ادعى المعترضون  ....وذلك في عد ِة
ٍ
ِ
ْﻮﺣ ِﻲ( ﺑﺮﻗﻢ  6حديث أبي سفيان الطويل لما سأل ھرقل أبا سفيان وكان كاف ًرا
 -1في صحيح البخاري ﺑﺎب ) ﺑ ْﺪء اﻟ ْ
ْﺖ ُ :ﻫ َﻮ ﻓِﻴﻨَﺎ ذُو
بالنبي  وقتھا نقرأ سويا ما قاله أبو سفيانَ :ﻛﺎ َن أ ﱠَو َل َﻣﺎ َﺳﺄَﻟَِﲏ َﻋ ْﻨﻪُ أَ ْن ﻗَ َ
ﱢ
ﺎل َ :ﻛ ْﻴ َ
ﺴﺒُﻪُ ﻓِﻴ ُﻜ ْﻢ ؟ ﻗُـﻠ ُ
ﻒ ﻧَ َ
ِ
ﻚ َﻋﻦ ﻧَﺴﺒِ ِﻪ ﻓَ َﺬ َﻛﺮ َ ِ
ِ
ﺴِ
ﺴٍ
ﺴٍ
ﺐ ﻗَـ ْﻮِﻣ َﻬﺎ.
ﻚ اﻟ ﱡﺮ ُﺳ ُﻞ ﺗُـ ْﺒـ َﻌ ُ
ﺐ ﻓَ َﻜ َﺬﻟِ َ
ْ
ﺚ ِﰲ ﻧَ َ
ت أَﻧﱠﻪُ ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ ذُو ﻧَ َ
ﺐ  ...وقال ھرقل  :ﻟﻠﺘـ ْﱠﺮ ُﲨَﺎن ﻗُ ْﻞ ﻟَﻪَُ :ﺳﺄَﻟْﺘُ َ ْ َ
ﻧَ َ
نالحظ أن أبا سفيان لم يطعن في نسبِه  أمام الحضور الذين منھم بعض مشركي قريش كما ھو حال
كفره به  ، ونالحظ من شھاد ِة ھرقل أن النب ﱠي  رسول من عند ﷲِ ذو
المنصّرين اليوم  ،بل مدحه ُرغم ِ
كشأن األنبياء قبله ....
نسب
ِ
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ﻳﺚ َﺟ ْﻌ َﻔ ِﺮ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟِ ٍ
ﱠﱯ  .ﺑﺮﻗﻢ  21460قصة حوار
ﺐ َو ُﻫ َﻮ َﺣ ِﺪ ُ
 -2جاء في مسن ِد أحمدَ َﺣ ِﺪ ُ
ﻳﺚ أُ ﱢم َﺳﻠَ َﻤﺔَ َزْو ِج اﻟﻨِ ﱢ
اص و َعبْد ﱠ
ﷲِ ب َْن أَبِي َربِي َعةَ وكانا كافرين بمحم ٍد
النجاشي مع جعفر بن أبي طالب  في وجود َع ْم َرو بْن ْال َع ِ
ِِ ٍ
ﺎم َوﻧَﺄْ ُﻛ ُﻞ
ب يخاطب النجاشي ﻗَ َ
 نقرأ سويًا ؛ َج ْعفَ ُر ب ُْن أَبِي طَالِ ٍ
ﺎل ﻟَﻪُ " :أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟ َْﻤﻠِ ُ
ﻚ ُﻛﻨﱠﺎ ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ أ َْﻫ َﻞ َﺟﺎﻫﻠﻴﱠﺔ ﻧَـ ْﻌﺒُ ُﺪ ْاﻷ ْ
َﺻﻨَ َ
ِ
اﺣﺶ وﻧَـ ْﻘﻄَﻊ ْاﻷَرﺣ ِ
ي ِﻣﻨﱠﺎ اﻟﻀ ِ
ﻮﻻ ِﻣﻨﱠﺎ
ﺚ اﻟﻠﱠﻪُ إِﻟَْﻴـﻨَﺎ َر ُﺳ ً
ﻴﺊ ا ْﳉَِﻮ َار ﻳَﺄْ ُﻛ ُﻞ اﻟْ َﻘ ِﻮ ﱡ
ﻚ َﺣ ﱠﱴ ﺑَـ َﻌ َ
ﱠﻌ َ
ﻴﻒ ﻓَ ُﻜﻨﱠﺎ َﻋﻠَﻰ َذﻟِ َ
اﻟ َْﻤ ْﻴﺘَﺔَ َوﻧَﺄِْﰐ اﻟْ َﻔ َﻮ َ َ ُ ْ َ َ
ﺎم َوﻧُﺴ ُ
ف ﻧَﺴﺒﻪُ و ِ
ﺻ ْﺪﻗَﻪُ َوأ ََﻣﺎﻧَـﺘَﻪُ َو َﻋ َﻔﺎﻓَﻪُ " ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ.
ﻧَـ ْﻌ ِﺮ ُ َ َ َ
ف ﻧَﺴﺒﻪُ و ِ
كالم جعفر
ﺻ ْﺪﻗَﻪُ ، "....ولم يعترض أح ٌد قطٌ من
الحضور على ِ
نالحظ من ِ
ِ
قول جعفر ": ﻧَـ ْﻌ ِﺮ ُ َ َ َ

كفرھم ....
ُر ِ
غم ِ
ِ
ُﺣ ِ
ﱠﱯ ِ ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟْﺒـ ْﻴ ِ
صحيح
 -3جاء
ﺖ
ْﺢ ا ْﳊُ َﺪﻳْﺒِﻴَ ِﺔ ِﰲ ا ْﳊُ َﺪﻳْﺒِﻴَ ِﺔ ( برقم َ 3336ﻋ ْﻦ اﻟْﺒَـ َﺮاء  ﻗَ َ
ﺻﻠ ِ
ﺼ َﺮ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎل :ﻟَ ﱠﻤﺎ أ ْ
مسلم ﺑَﺎب ) ُ
ِ
َ
ِ
ﺴ َﻼ ِح اﻟ ﱠ ِ ِ ِ
ﺻﺎ َﳊﻪُ أ َْﻫﻞ ﻣ ﱠﻜﺔَ َﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻳ ْﺪ ُﺧﻠَ َﻬﺎ ﻓَـﻴ ِﻘﻴﻢ ِ ﺎ ﺛََﻼﺛًﺎ وَﻻ ﻳ ْﺪ ُﺧﻠَ َﻬﺎ إِﱠﻻ ِﲜﻠُﺒﱠ ِ
َﺣ ٍﺪ َﻣ َﻌﻪُ ِﻣ ْﻦ أ َْﻫﻠِ َﻬﺎ َوَﻻ
ﺎن اﻟ ﱢ
ُ
ُ َ َ
ﺴ ْﻴﻒ َوﻗ َﺮاﺑِﻪ َوَﻻ َﳜْ ُﺮ َج ﺑِﺄ َ
َ َ
َ
َ َ َُ
ﺚ ِ ﺎ ِﳑﱠﻦ َﻛﺎ َن ﻣﻌﻪ ﻗَ َ ِ ِ
ط ﺑَـ ْﻴـﻨَـﻨَﺎ ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِ
ﺐ اﻟ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ،
ﺿﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ َر ُﺳ ُ
ﺸ ْﺮ َ
ﻴﻢ َﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻗَﺎ َ
ََُ
ﳝَْﻨَ َﻊ أ َ
َﺣ ًﺪا ﳝَْ ُﻜ ُ َ ْ
ﺎل ﻟ َﻌﻠ ﱟﻲ :ا ْﻛﺘُ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗَﺎﺑـﻌﻨَ َ ِ
ﺐ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ.....
ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ َر ُﺳ ُ
ﺎل ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن  :ﻟَ ْﻮ ﻧَـ ْﻌﻠَ ُﻢ أَﻧﱠ َ
َْ
ﺎك َوﻟَﻜ ْﻦ ا ْﻛﺘُ ْ
الشاھد أن المشركين أنكروا عليه أنه رسول ﷲ ؛ لكنھم لم ينكروا ن َسبَه ألبيه .
َ
ّ
وكأن ﷲَ أعلمه أن المن ّ
صرين في زماننا ھذا سيطعنون في نسبه
الشبھة عن نفسِ ه
النبي  دفع ھذه
 -4إن
َّ
ﻧﻜﺎح
ث
وﻟﺪت ﻣﻦ ٍ
الشريف  ، وذلك في الحدي ِ
الصحيح الذي ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐﱡ ﰲ إرواء اﻟﻐﻠﻴﻞ ﺑﺮﻗﻢ 1914ﻗﺎل ُ ": 
ِ
ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔَ-ر ِ
ِ
ﻧﻜﺎح ﻏﲑ ﺳﻔﺎح ".
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ﻗﺎل ":
ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣ ِﻊ ﺑﺮﻗﻢ  5535ﻣﻦ
ﺳﻔﺎح"،وﰲ
ِ
ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ٍ
ﻻ ﻣﻦ ٍ
ُ
َ

بن سعد في الطبقات،والتي استدلوا بھا على شبھتِھم ال يصح إسنادھا ؛
ثانيًا :إن الروايات التي جاء ت عند ا ِ
ألن المالحظ من أول السند )حدثنا محمد بن عمر بن واقد األسلمي( ومدار القصة من طريقه؛ فالواقدي حديثه
غير مقبول عند المحدثين والمحققين  ...يتضح ذلك من خالل النظر إلى كتب التراجم كما يلي :
محم ُد بنُ عمر بن واقد الواقدي األسلمي
قال عنه البخاري  :الواقدي مديني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل بن
زكريا ) تھذيب الكمال مجلد  26ص  (186-185وفي نفس الصفحة قال أحمد :ھو كذاب ،وقال يحيى :ضعيف
وفي موضع آخر ليس بشيء  ،وقال أبو داود  :أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول :روى الواقدي:
ثالثين ألف حديث غريب ،وقال أبو بكر بن خيثمة :سمعت يحيى بن معين يقول :ال يكتب حديث الواقدي ليس
بشيء ،وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم :سألت عنه علي بن ألمديني فقال :متروك الحديث ،وقال أحمد بن حنبل:
كان الواقدي يقلب األحاديث يلقي حديث ابن أخي الزھري على معمر ذا قال إسحاق بن راھويه كما وصف وأشد
ألنه عندي ممن يضع الحديث الجرح والتعديل /8الترجمة  ،92وقال علي بن ألمديني سمعت أحمد بن حنبل
يقول :الواقدي يركب األسانيد تاريخ بغداد ،16-13/3وقال اإلمام مسلم :متروك الحديث  ،وقال النسائي :ليس
بثقة قال) النسائي( في" الضعفاء والمتروكين ":المعروفون بالكذب على رسول ﷲ أربعة الواقدي بالمدينة
ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام ،وقال الحاكم  :ذاھب الحديث  ،وقال الذھبي :مجمع على تركه وذكر
ھذا في مغني الضعفاء  /2الترجمة . 5861
وعليه فإن ھذا الراوي متروك الحديث من المعروفين بالكذب .فال تُص ﱠدق روايته أن عبد ﷲ وأباه عبد المطلب
تزوجا في يوم واحد .لكن شواھد كثيرة تؤكد أن حمزة كان أسن من رسول ﷲ  بأربع سنوات أو بسنتين.
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ُ
بخالف ما
النبي 
ب
مرور األيام
ثالثًا :مع
ضھم ) المعترضين ( يتعلقون بحدي ٍ
وجدت بع َ
ِ
ث ليطعنوا به في نس ِ
ﱢ
ِ
بن سع ٍد كما تقدم معنا  .ھذا الحديث الذي ذكروه يدل على جھلِھم الزائ ِد عن الح ِد كما سأبين  -إن شاء
جاء عند ا ِ
ﺐ َﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ﷲ- ؛ الحديث في ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي ﻛِﺘَﺎب ) اﻟ َْﻤﻨَﺎﻗِ ِ
ﱠﱯ  ( برقم َ 3540ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  (ﺑَﺎب )ِﰲ ﻓَ ْ
ﻀ ِﻞ اﻟﻨِ ﱢ
َ
ٍِ
ِ
ٍ
ِ ِ
ﺎد َﻋﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ا ْﳊﺎ ِر ِ
ث َﻋ ْﻦ
ﻮﺳﻰ اﻟْﺒَـ ْﻐ َﺪ ِاد ﱡ
ﻮﺳ ُ
َ
ﻴﻞ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ َﺧﺎﻟﺪ َﻋ ْﻦ ﻳَ ِﺰﻳ َﺪ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ِزﻳَ ْ
ي َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋُﺒَـ ْﻴ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ُﻦ ُﻣ َ
ﻒ ﺑْ ُﻦ ُﻣ َ
ﻳُ ُ
ﻮﺳﻰ َﻋ ْﻦ إ ْﲰَﻌ َ
ﺎس ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ُْﻤﻄﱠﻠِ ِ
اﻟ َْﻌﺒﱠ ِ
ﻚ َﻣﺜَ َﻞ َﳔْﻠَ ٍﺔ ِﰲ َﻛ ْﺒـ َﻮٍة
ْﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺐ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :إِ ﱠن ﻗُـ َﺮﻳْ ً
ﺴﺎﺑَـ ُﻬ ْﻢ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﻓَ َﺠ َﻌﻠُﻮا َﻣﺜَـﻠَ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
ﺴﻮا ﻓَـﺘَ َﺬا َﻛ ُﺮوا أ ْ
َﺣ َ
ﺸﺎ َﺟﻠَ ُ
ْﻖ ﻓَ َﺠ َﻌﻠَ ِﲏ ِﻣ ْﻦ َﺧ ِْﲑِﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺧ ِْﲑ ﻓِ َﺮﻗِ ِﻬ ْﻢ َو َﺧ ِْﲑ اﻟْ َﻔ ِﺮﻳ َﻘ ْ ِ
ِﻣ ْﻦ ْاﻷ َْر ِ
ﱠﱯ  ":إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﺧﻠَ َﻖ ْ
ﲔ ﰒُﱠ َﲣَﻴﱠـ َﺮ اﻟْ َﻘﺒَﺎﺋِ َﻞ ﻓَ َﺠ َﻌﻠَ ِﲏ ِﻣ ْﻦ َﺧ ِْﲑ
ض ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
اﳋَﻠ َ
ِ
ِِ
ﺴﺎ َو َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻫ ْﻢ ﺑَـ ْﻴﺘًﺎ ".
ﻗَﺒِﻴﻠَ ٍﺔ ﰒُﱠ َﲣَﻴﱠـ َﺮ اﻟْﺒُـﻴُ َ
ﻮت ﻓَ َﺠ َﻌﻠَِﲏ ﻣ ْﻦ َﺧ ِْﲑ ﺑُـﻴُﻮ ْﻢ ﻓَﺄَﻧَﺎ َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻫ ْﻢ ﻧَـ ْﻔ ً
قلتُ  :إن الر َد يكون على وجھين :
َ
الحديث ال يصح فھو ضعيف ؛ نجد ذلك من تحقيق األلباني له فيما يلى:
األول  :أن ھذا
ضعيف نقد الكتاني )  ، ( 32 - 31الضعيفة )  ( 3073ضعيف الجامع الصغير )  ،( 1605وبالتالي ال تقام
عليه حجة....
ث  ،أقول :ھم فھموا أن الروايةَ
ُ
ب النﱠبِ ﱢي  في حين أننا لم نجد
تطعن في نس ِ
الثاني  :أفترضُ جدالً صحةَ الحدي ِ
ﺴﺎﺑَـ ُﻬ ْﻢ
ذلك في الرواية التي معنا بل نجد فيھا العكس من ذلك ...الروايةُ تقول  " :إِ ﱠن ﻗُـ َﺮﻳْ ً
ﺴﻮا ﻓَـﺘَ َﺬا َﻛ ُﺮوا أ ْ
َﺣ َ
ﺸﺎ َﺟﻠَ ُ
ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ "
نالحظ ليس في الرواية انھم تذاكروا أنسابھم بينھم!
ب .....
إ ًذا ھناك فر ٌ
ب  ،ولكن جھلة المعترضين ال يعرفون لغةَ العر ِ
ب والحس ِ
ق بين النس ِ
وعليه فإنني أذكر بعض ما جاء في كتب اللغة بھذا الشأن كما يلي :
 -1جاء في مختار الصحاح )ج  / 1ص .(65
ِ
ﺴﺐ واﻟ َﻜ َﺮم ﻳﻜﻮﻧﺎن ﺑﺪون اﻵﺑﺎء واﻟ ﱠ
ﺸ َﺮ ُ
اﺑﻦ اﻟ ﱢ
ف واﳌَ ْﺠ ُﺪ ﻻ ﻳﻜﻮﻧﺎن إﻻ ﺑﺎﻵﺑﺎءَ .
وﺣ ْﺴﺒُﻚ د ْرَﻫﻢ أي َ :ﻛ َﻔﺎك و َﺷ ْﻲءٌ
ﻗﺎل ُ
ﺴ ﱢﻜﻴﺖ :اﳊَ َ
ِﺣﺴﺎب أي ٍ :
ﻛﺎف .أھـ
َ ٌ
 -2جاء في التعريفات )ج / 1ص .(28
اﳊﺴﺐ :ﻣﺎ ﻳﻌﺪﻩ اﳌﺮء ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻧﻔﺴﻪ وآﺑﺎﺋﻪ .أھـ
 -3النھاية في غريب الحديث )ج  / 1ص.( 381
ال َحسب في األصل ال ﱠش َرف باآلباء ومايَ ُع ﱡده الناس من َمفاخرھم  .وقيل ال َحسب وال َكرم يكونان في الرجُل وان
لم يكن له آبَاء لھُم َشرف وال ﱠشرف وال َمجْ د اليكونان إالﱠ باآلباء .أھـ
بعض المشركين أرادوا االنتقاص من قبيلة النﱠبِ ﱢي  بني ھاشم في
ث أن
َ
وعليه فإن الواض َح من الحدي ِ
ي  مثل النخلة وھي شيء مكرم عند العرب فالنبي عند قريش إنسان عظيم
مفاخرھم  ،ولھذا جعلوا النب ﱠ
ي  كرجل فھو عظيم معروف بأخالقه العالية لكن
وجعلوا بني ھاشم كالكبوة وھي أن تلقى الكناسة :أي أن النب ﱠ
قبيلته ال مكانة لھا .ثم بيّن
النبي  مكانة قريش ومكانته في نھاية الحديث الذي فيه  :ﻓَـ َﻘ َ
ﱡ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  " :إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ
ْﻖ ﻓَ َﺠ َﻌﻠَِﲏ ِﻣ ْﻦ َﺧ ِْﲑِﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺧ ِْﲑ ﻓِ َﺮﻗِ ِﻬ ْﻢ َو َﺧ ِْﲑ اﻟْ َﻔ ِﺮﻳ َﻘ ْ ِ
َﺧﻠَ َﻖ ْ
ﻮت ﻓَ َﺠ َﻌﻠَ ِﲏ ِﻣ ْﻦ
ﲔ ﰒُﱠ َﲣَﻴﱠـ َﺮ اﻟْ َﻘﺒَﺎﺋِ َﻞ ﻓَ َﺠ َﻌﻠَِﲏ ِﻣ ْﻦ َﺧ ِْﲑ ﻗَﺒِﻴﻠَ ٍﺔ ﰒُﱠ َﲣَﻴﱠـ َﺮ اﻟْﺒُـﻴُ َ
اﳋَﻠ َ
ِِ
ﺴﺎ َو َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻫ ْﻢ ﺑَـ ْﻴﺘًﺎ ".
َﺧ ِْﲑ ﺑُـﻴُﻮ ْﻢ ﻓَﺄَﻧَﺎ َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻫ ْﻢ ﻧَـ ْﻔ ً
وليس المعنى كما فھم المعترضون ...ثم إن الحديث لم يصح أصالً كما بيّن ُ
ت  -بفضل ﷲ ،-
ب  ،وبيّ َن أنھا من خصال الجاھلية المذمومة  ،وھذا
ثم إن النب ﱠي  نھي في عد ِة روايا ٍ
ت عن التفاخ ِر باألحسا ِ
مسلم برقم  1550عن أبي ﻣﺎﻟِ ٍ
حيح
ﱠﱯ
ﻚ ْاﻷَ ْﺷ َﻌ ِﺮ ﱠ
ٍ
ي أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
َ
من مكارم أخالقه  ...من ھذه الروايات ما ثبت في ص ِ
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ﺎب و ْاﻻﺳﺘِﺴ َﻘﺎء ﺑِﺎﻟﻨ ِ
ِ
ِِ ِ
َﺣ ِ ﱠ
ﺎﺣﺔُ ،
 ﻗَ َ
ﺴ ِ َ ْ ْ ُ ُ
ﱡﺠﻮم َواﻟﻨـﱢﻴَ َ
ﺴﺎب َواﻟﻄ ْﻌ ُﻦ ِﰲ ْاﻷَﻧْ َ
ﺎل ":أ َْرﺑَ ٌﻊ ِﰲ أُﱠﻣ ِﱵ ﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮ ا ْﳉَﺎﻫﻠﻴﱠﺔ َﻻ ﻳَـ ْﺘـ ُﺮُﻛﻮﻧَـ ُﻬ ﱠﻦ اﻟْ َﻔ ْﺨ ُﺮ ِﰲ ْاﻷ ْ َ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺎل ِﻣﻦ ﻗَ ِﻄﺮ ٍ
وﻗَ َ ِ
ان َوِد ْرعٌ ِﻣ ْﻦ َﺟﺮ ٍ
ب ".
ﺐ ﻗَـ ْﺒ َﻞ َﻣ ْﻮ َﺎ ﺗُـ َﻘ ُ
ﺎل :اﻟﻨﱠﺎﺋ َﺤﺔُ إِ َذا َﱂْ ﺗَـﺘُ ْ
َ
َ
ﺎم ﻳَـ ْﻮَم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َو َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﺳ ْﺮﺑَ ٌ ْ َ
ب فكانت والدته
المسيح  من
راب ًعا  :إن المسلمين يعتقدون أن
رسل ﷲِ المكرمين  ،وأنه ُخلِ َ
َ
ق من غي ِر أ ٍ
ِ
آية للعالمين .ويعتقدون أن أ َمه صديقة طاھرة مبرأة ؛ ولكن تنسب األناجي ُل إلى يسوع أنه متھ ٌم بان نسبه
غير مشرف ....وذلك في األتي:
41
-1اتھمه
ون
بعض اليھود بأنه ابن زنا وھو يحاورھم  ....وذلك في إنجيل يوحنا إصحاح  8عدد أَ ْنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
ُ
اح ٌد َوھُ َو ﷲُ«.
أَ ْع َما َل أَبِي ُك ْم« .فَقَالُوا لَهُ»:إِنﱠنَا لَ ْم نُولَ ْد ِم ْن ِزنًا .لَنَا أَبٌ َو ِ
نفسھا أن ابنھا يسوع من يوسف النجار ...وذلك لما قالت
 -2تنسب األناجي ُل إلى مري َم أنھا شھدت على ِ
ْ
َ
ﱠ
ُ
ي لِ َما َذا فَ َع ْل َ
ك َوأنَا ُكنﱠا نَطلب َُك ُم َعذبَي ِْن !«) لوقا .( 48 /2
ت بِنَا ھَ َك َذا؟ ھُ َو َذا أَبُو َ
ليسوع » :يَا بُنَ ﱠ
و كتب لوقا )  (23 /3في نسله أنه ابن يوسف بن ھالى  ،ثم أضافت الكنائسُ فيما بعد كلمة )على ما كان يُظن(
النسخ المترجمة قد وضعت بين فاصلتين أو شرطتين أو قوسين .واعتبرتھا أناجيل
 ،لذلك تجدھا في بعض
ِ
ْس ھَ َذا اب َْن
أخرى من متن نص لوقا  ،وادعت األناجيل أنه كان معروفا ً للعامة أنه ابن يوسف النجار :أَلَي َ
ﱠار؟ أَلَ ْي َس ْ
ان َويَھُو َذا؟ )متى .( 55 /13
ُوسي َو ِس ْم َع َ
ت أُ ﱡمهُ تُ ْد َعى َمرْ يَ َم َوإِ ْخ َوتُهُ يَ ْعقُ َ
وب َوي ِ
النﱠج ِ
ي لِ َما َذا فَ َع ْل َ
ك " ؟!
ت بِنَا ھَ َك َذا؟ ھُ َو َذا أَبُو َ
ولكن ماذا نقول عن شھادة مريم نفسھا التي ذكرتھا األناجي ُل  ":يَا بُنَ ﱠ
نسب يسوع المسيح  على النح ِو التالي :
نجيل متى يذكر
-3إن األعجب مما سبق كله ھو أن
َ
َ
كاتب إ ِ
1
2
ْ
َ
َ
قَ .وإِسْحا ُ
اإلصحاح األول عدد
ق
س
م
ال
ع
ُو
س
ي
د
ال
ي
م
ابُ
ت
ك
في
ِ
يح اب ِْن َدا ُو َد اب ِْن إِبْرا ِھي َم :إِبْرا ِھي ُم َولَ َد إِسْحا َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
َ
ِ
ِ
3
ُون.
ارصُ َولَ َد َحصْ ر َ
َولَ َد يَ ْعقُ َ
ار َ
ص َو َزا َر َح ِم ْن ثَا َما َرَ .وفَ ِ
وبَ .ويَ ْعقُوبُ َولَ َد يَھُو َذا َوإِ ْخ َوتَهَُ .ويَھُو َذا َولَ َد فَ ِ
5
4
َو َحصْ ر ُ
ونَ .و َس ْل ُم ُ
ونَ .ونَحْ ُش ُ
ون َولَ َد
ون َولَ َد َس ْل ُم َ
ابَ .و َع ﱢمينَادَابُ َولَ َد نَحْ ُش َ
ُون َولَ َد أَ َرا َمَ .وأَ َرا ُم َولَ َد َع ﱢمينَا َد َ
6
ابَ .وبُو َع ُز َولَ َد ُعوبِي َد ِم ْن َرا ُع َ
كَ .و َدا ُو ُد ْال َملِ ُ
ك
وثَ .و ُعوبِي ُد َولَ َد يَسﱠىَ .ويَسﱠى َولَ َد َدا ُو َد ْال َملِ َ
بُو َع َز ِم ْن َرا َح َ
8
7
ُ
وريﱠاَ .و ُسلَ ْي َم ُ
ان َولَ َد َر َح ْب َعا َمَ .و َر َح ْب َعا ُم َولَ َد أَبِيﱠاَ .وأَبِيﱠا َولَ َد آ َساَ .وآ َسا َولَ َد يَھُو َشافَاطَ.
َولَ َد ُسلَ ْي َم َ
ان ِم َن الﱠتِي أل ِ
10
9
َويَھُو َشافَاطُ َولَ َد يُو َرا َمَ .ويُو َرا ُم َولَ َد ُع ﱢزيﱠاَ .و ُع ﱢزيﱠا َولَ َد يُوثَا َمَ .ويُوثَا ُم َولَ َد أَ َحا َزَ .وأَ َحا ُز َولَ َد ِح ْزقِيﱠاَ .و ِح ْزقِيﱠا
11
ونَ .وآ ُم ُ
ُوشيﱠا َولَ َد يَ ُك ْنيَا َوإِ ْخ َوتَهُ ِع ْن َد َسب ِْي بَابِ َلَ 12 .وبَ ْع َد َسب ِْي
َولَ َد َمنَسﱠىَ .و َمنَسﱠى َولَ َد آ ُم َ
ون َولَ َد ي ِ
ُوشيﱠاَ .وي ِ
13
بَابِ َل يَ ُك ْنيَا َولَ َد َشأ َ ْلتِئِي َلَ .و َشأ َ ْلتِئِي ُل َولَ َد َز ُربﱠابِ َل.
َو َز ُربﱠابِ ُل َولَ َد أَبِيھُو َدَ .وأَبِيھُو ُد َولَ َد أَلِيَاقِي َمَ .وأَلِيَاقِي ُم َولَ َد
14
صا ُدو ُ
ق َولَ َد أَ ِخي َمَ .وأَ ِخي ُم َولَ َد أَلِيُو َدَ 15 .وأَلِيُو ُد َولَ َد أَلِي َعا َز َرَ .وأَلِي َعا َز ُر َولَ َد
صا ُدو َ
قَ .و َ
َعا ُزو َرَ .و َعا ُزو ُر َولَ َد َ
ُف َر ُج َل َمرْ يَ َم الﱠتِي ُولِ َد ِم ْنھَا يَسُو ُ
انَ .و َمتﱠ ُ
ع الﱠ ِذي يُ ْد َعى ْال َم ِسي َح.
وبَ 16 .ويَ ْعقُوبُ َولَ َد يُوس َ
َمتﱠ َ
ان َولَ َد يَ ْعقُ َ
17
ال ِم ْن إِبْرا ِھي َم إِلَى َدا ُو َد أَرْ بَ َعةَ َع َش َر ِجيالًَ ،و ِم ْن َدا ُو َد إِلَى َسب ِْي بَابِ َل أَرْ بَ َعةَ َع َش َر ِجيالًَ ،و ِم ْن
فَ َج ِمي ُع األَجْ يَ ِ
يح أَرْ بَ َعةَ َع َش َر ِجيالً.
َسب ِْي بَابِ َل إِلَى ْال َم ِس ِ
قلتُ  :إن المالحظ أن في نسبِه  بحسب ما أورده كاتب إنجيل متى ثالث نسوة زناة جدات للمسيح  ھن:
ص }أحد أجداد المسيح { ......من زناھا بحماھا يھوذا بن
ار َ
) (1ثامار  .............زانية  ......أنجبت  ............فَ ِ
يعقوب أحد أسباط بني إسرائيل } راجع الكتاب المقدس سفر التكوين اإلصحاح  38عدد {30 - 12
) (2رحاب  ............زانية  .........فأرسل يشوع بن نون من شطّيم رجلين جاسوسين سرّا قائال اذھبا انظرا
األرض واريحا.فذھبا ودخال بيت امرأة زانية اسمھا رحاب واضطجعا ھناك ) سفر يشوع ( 1/2
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قتل زوجھا ثم
) ( 3بثشبع َز ْو َجةً أوريا الحثي  .......زانية ..........زنا بھا داود ) كما يزعمون ( وحرّض على ِ
تزوجھا وأنجب منھا سليمان ) أحد أجداد المسيح ( } راجع الكتاب المقدس سفر الملوك األول اإلصحاح . {11
)(4راعوث الزانية فھي راعوث المؤابية زوجة بوعز وأم عوبيد ...القصة كلھا في سفر راعوث اإلصحاح
الثالث قصة االضطجاع والبقية في اإلصحاح الرابع شرائه لھا ودخوله عليھا وإنجابه منھا...وبھذا فاق
النسب ثالثيين جيالً...
ويبقى إشكال :ھو النص الذي جاء في سفر التثنية إصحاح 23عدد" 3ال يدخل عموني و ال موأبي في
جماعة الرب حتى الجيل العاشر ال يدخل منھم احد في جماعة الرب إلى األبد" ال تعليق!
وأتساءل سؤالين:
شرف ؟!
-1ھل قصد كاتبُ إنجيل متى أن يُفھم من يقرأ إنجيله أن يسو َع المسيح نسبه غير ُم
ٍ
ت أجداد المسيح  ..؟!
 -2لماذا ذكر لنا ھؤالء النسوة دون غيرھن من زوجا ِ
مواضع منھا:
المسيح  وأ َمه الصديقة ...في أكثر في عد ِة
فما أجمل اإلسال ُم الذي كرم
َ
ٍ
 -1قوله  :ﱠما ْال َم ِسي ُح اب ُْن َمرْ يَ َم إِالﱠ َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ت
ون )المائدة.(75
ت ثُ ﱠم انظُرْ أَنﱠى ي ُْؤفَ ُك َ
صدﱢيقَةٌ َكانَا يَأْ ُكالَ ِن الطﱠ َعا َم انظُرْ َكي َ
ْف نُبَي ُﱢن لَھُ ُم اآليَا ِ
ِمن قَ ْبلِ ِه الرﱡ ُس ُل َوأُ ﱡمهُ ِ
ص ﱠدقَ ْ
صنَ ْ
 -2قولهَ : و َمرْ يَ َم ا ْبنَ َ
ت َربﱢھَا َو ُكتُبِ ِه
ت ِع ْم َر َ
ُوحنَا َو َ
ان الﱠتِي أَحْ َ
ت بِ َكلِ َما ِ
ت فَرْ َجھَا فَنَفَ ْخنَا فِي ِه ِم ْن ر ِ
َو َكانَ ْ
ين ) )  (12التحريم (
ت ِم َن ْالقَانِتِ َ
صنَ ْ
ين ) ) (91األنبياء (.
ُوحنَا َو َج َع ْلنَاھَا َوا ْبنَھَا آَيَةً لِ ْل َعالَ ِم َ
 -3قولهَ : والﱠتِي أَحْ َ
ت فَرْ َجھَا فَنَفَ ْخنَا فِيھَا ِم ْن ر ِ

قالوا :نبي اإلسالم من كندة ،وليس من قريش !
ي اإلسالم ليس من بني ھاشم)قريش( كما يزعم المسلمون
شكك أح ُدھم في نسب
النبي الكريم قائالً :إن نب ﱠ
ﱢ
،وإنما ھو كندة .....وھذا ما جاء في البداية والنھاية )ج/2ص ( 313ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ رﺑﻴﻌﺔ
اﻟﻘﺪاﻣﻲ ] ﻗﺎل [ ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ أﻧﺲ ،ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﻋﻦ أﻧﺲ ] ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ [ وﻋﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ
ﻫﺸﺎم.
ﻗﺎل :ﺑﻠﻎ اﻟﻨﱯ  أن رﺟﺎﻻً ﻣﻦ ﻛﻨﺪة ﻳﺰﻋﻤﻮن أ ﻢ ﻣﻨﻪ وأﻧﻪ ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻘﺎل " :إﳕﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ :اﻟﻌﺒﺎس ،وأﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ
ﺣﺮب ] إذا ﻗﺪﻣﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺄﻣﻨﺎ [ ﻓﻴﺄﻣﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ.

وإﻧﺎ ﻟﻦ ﻧﻨﺘﻔﻲ ﻣﻦ ﺑﺎﺋﻨﺎ ،ﳓﻦ ﺑﻨﻮ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ " :ﻗﺎل :وﺧﻄﺐ اﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎل " :أﻧﺎ ﳏﻤﺪ ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ،
ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ،ﺑﻦ ﻗﺼﻲ ،ﺑﻦ ﻛﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة ،ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ،ﺑﻦ ﻟﺆي ،ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ،ﺑﻦ ﻓﻬﺮ ،ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ
ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﺑﻦ ﻣﺪرﻛﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻦ ﻧﺬار وﻣﺎ اﻓﱰق اﻟﻨﺎس ﻓﺮﻗﺘﲔ إﻻ ﺟﻌﻠﲏ اﷲ ﰲ ﺧﲑﻫﺎ ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ

أﺑﻮي ﻓﻠﻢ ﻳﺼﺒﲏ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻋﻬﺮ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ.
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وﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻧﻜﺎح ،وﱂ أﺧﺮج ﻣﻦ ﺳﻔﺎح ،ﻣﻦ ﻟﺪن آدم ،ﺣﱴ اﻧﺘﻬﻴﺖ إﱃ أﰊ وأﻣﻲ ،ﻓﺄﻧﺎ ﺧﲑﻛﻢ ﻧﻔﺴﺎ ،وﺧﲑﻛﻢ أﺑﺎ " وﻫﺬا
ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ ﺟﺪا ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺎﻟﻚ.
ﺗﻔﺮد ﺑﻪ اﻟﻘﺪاﻣﻲ وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ.

وﻟﻜﻦ ﺳﻨﺬﻛﺮ ﻟﻪ ﺷﻮاﻫﺪ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ أﺧﺮ.

ﻓﻤﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮﻟﻪ " :ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻧﻜﺎح ﻻ ﻣﻦ ﺳﻔﺎح " ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق أﺧﱪﻧﺎ اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻋﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻋﻦ
أﺑﻴﻪ أﰊ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﺒﺎﻗﺮ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ) :ﻟﻘﺪ ﺟﺎءﻛﻢ رﺳﻮل ﻣﻦ أﻧﻔﺴﻜﻢ( ﻗﺎل ﱂ ﻳﺼﺒﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ وﻻدة اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎل وﻗﺎل رﺳﻮل
اﷲ  " :إﱐ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻧﻜﺎح وﱂ أﺧﺮج ﻣﻦ ﺳﻔﺎح " وﻫﺬا ﻣﺮﺳﻞ ﺟﻴﺪ.
الرد على الشبھة
أوالً:إن الجھل والكذب واضح على مدعى الشبھة من وجھين:
ي  من كندة ،وذلك لما قال " :إﳕﺎ ﻛﺎن ﻳﻘﻮل ذﻟﻚ :اﻟﻌﺒﺎس ،وأﺑﻮ
الوجه األول:أن الرواية نفسھا تنفي أن النب ﱠ
ﺳﻔﻴﺎن ﺑﻦ ﺣﺮب ] إذا ﻗﺪﻣﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻟﻴﺄﻣﻨﺎ [ ﻓﻴﺄﻣﻨﺎ ﺑﺬﻟﻚ.
إذن يتضح لنا :أن عمي رسول ﷲ  العباس وأبو سفيان كانا إذا سافرا إلى كندة)اليمن( للتجارة،كانوا
يقولون للناس نحن من كندة حتى يأمنوا من الشرور التي قد تقع عليھم في طريقھم …يدعم ذلك ما جاء في
البداية والنھاية)ج/5ص : (85ﻗﺎل اﻟﺰﻫﺮي :أﻧﻪ ﻗﺪم ﰲ ﲦﺎﻧﲔ راﻛﺒﺎ ﻣﻦ ﻛﻨﺪة ،ﻓﺪﺧﻠﻮا ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﻣﺴﺠﺪﻩ ﻗﺪ
رﺟﻠﻮا ﲨﻤﻬﻢ وﺗﻜﺤﻠﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺟﺒﺐ اﳊﱪة ،ﻗﺪ ﻛﻔﻔﻮﻫﺎ ﺑﺎﳊﺮﻳﺮ ،ﻓﻠﻤﺎ دﺧﻠﻮا ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ﻗﺎل ﳍﻢ :أﱂ ﺗﺴﻠﻤﻮا ؟ ﻗﺎﻟﻮا:
ﺑﻠﻰ ! ﻗﺎل ﻓﻤﺎ ﺑﺎل ﻫﺬا اﳊﺮﻳﺮ ﰲ أﻋﻨﺎﻗﻜﻢ ؟ ﻗﺎل :ﻓﺸﻘﻮﻩ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺄﻟﻘﻮﻩ.
ﰒ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻻﺷﻌﺚ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﳓﻦ ﺑﻨﻮا آﻛﻞ اﳌﺮار وأﻧﺖ اﺑﻦ آﻛﻞ اﳌﺮار ،ﻗﺎل ،ﻓﺘﺒﺴﻢ رﺳﻮل اﷲ  وﻗﺎل:

ﻧﺎﺳﺒﻮا ﺬا اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻌﺒﺎس ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،ورﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ اﳊﺎرث ،وﻛﺎﻧﺎ ﺗﺎﺟﺮﻳﻦ إذا ﺷﺎﻋﺎ ﰲ اﻟﻌﺮب ﻓﺴﺌﻼ ﳑﻦ أﻧﺘﻤﺎ ؟ ﻗﺎﻻ:
ﳓﻦ ﺑﻨﻮ آﻛﻞ اﳌﺮار ﻳﻌﲏ ﻳﻨﺴﺒﺎن إﱃ ﻛﻨﺪة ﻟﻴﻌﺰا ﰲ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﻼد ﻻن ﻛﻨﺪة ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻠﻮﻛﺎ ،ﻓﺎﻋﺘﻘﺪت ﻛﻨﺪة أن ﻗﺮﻳﺸﺎ ﻣﻨﻬﻢ ﻟﻘﻮل
ﻋﺒﺎس ورﺑﻴﻌﺔ ﳓﻦ ﺑﻨﻮ آﻛﻞ اﳌﺮار وﻫﻮ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ اﳊﺎرث ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﺛﻮر ﺑﻦ ﻣﺮﺗﻊ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ
ﻛﻨﺪى  -وﻳﻘﺎل اﺑﻦ ﻛﻨﺪة  -ﰒ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ  ﳍﻢ.

" ﻻ ﳓﻦ ﺑﻨﻮ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﻻ ﻧﻘﻔﻮا أﻣﻨﺎ وﻻ ﻧﻨﺘﻔﻲ ﻣﻦ أﺑﻴﻨﺎ ".أھـ
الوجه الثاني :أن النبي بين نسبه في عين الرواية لما قال " :أﻧﺎ ﳏﻤﺪ ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ ،ﺑﻦ ﻫﺎﺷﻢ،
ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ،ﺑﻦ ﻗﺼﻲ ،ﺑﻦ ﻛﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة ،ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ،ﺑﻦ ﻟﺆي ،ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ،ﺑﻦ ﻓﻬﺮ ،ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ،ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﻦ

ﺧﺰﳝﺔ ﺑﻦ ﻣﺪرﻛﺔ ﺑﻦ اﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻦ ﻧﺬار وﻣﺎ اﻓﱰق اﻟﻨﺎس ﻓﺮﻗﺘﲔ إﻻ ﺟﻌﻠﲏ اﷲ ﰲ ﺧﲑﻫﺎ ﻓﺄﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﺑﲔ أﺑﻮي ﻓﻠﻢ
ﻳﺼﺒﲏ ﺷﺊ ﻣﻦ ﻋﻬﺮ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ.....
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نالحظ أن النب ﱠي  بين أنه من بني النضر بن كنانه أي :من قريش…يدعم ذلك ما جاء في سيرة بن
ِ ِِ
ِ ِِ
ِ
ﺲ
ھشام)ج/1ص  ( 93ﻗَ َ
ﺸ ٍﺎم  :اﻟﻨّ ْ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ِﻫ َ
ﻀ ُﺮ ﻗُـ َﺮﻳْ ٌ
ﺶ  ،ﻓَ َﻤ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻣ ْﻦ َوﻟَﺪﻩ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﻗُـ َﺮﺷ ّﻲ َ ،وَﻣ ْﻦ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻣ ْﻦ َوﻟَﺪﻩ ﻓَـﻠَْﻴ َ
ﺑِ ُﻘ َﺮ ِﺷ ّﻲ.أھـ
كان الرد السابق على فرضية صحة الرواية…
ثانيًا :إن ھذا الخبر ال يصح لوجود القدامي فيه ،وھو ضعيف عن المحقيقين في التالي:
-1ابن كثير نفسه في الرواي ِة ضعفه قائالً :ﺗﻔﺮد ﺑﻪ اﻟﻘﺪاﻣﻲ وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ.
 -2يقول المحقق للبداية والنھاية)ج/2ص  :( 313اﻟﻘﺪاﻣﻲ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳌﺼﻴﺼﺔ ﻛﺎن ﻳﻘﻠﺐ اﻷﺧﺒﺎر ،ﻗﻠﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻚ

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺎﺋﺔ ﺣﺪﻳﺚ وﲬﺴﲔ ﺣﺪﻳﺜﺎ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ ﺣﺒﺎن ﰲ اﺠﻤﻟﺮوﺣﲔ  39 / 2وﱂ ﻳﺮد ذﻛﺮﻩ ﰲ ﺛﻘﺎت اﻟﻌﺠﻠﻲ ،ﻟﻪ ﺗﺮﲨﺔ ﰲ
ﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ ،اﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ اﻟﻜﺮﻣﺎﱐ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ،ﺛﻘﺔ  446 / 1واﻟﻜﺎﺷﻒ .112 / 2

ثالثًا:إن النبي  من نسل قيدار ولد إسماعيل الذي تحدث عنه الكتاب المقدس…جاء ذلك في األتي:
 -1كنز العمال برقم  -35512ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻗﺎل ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ  ﻳﻘﻮل " :أﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﻄﻠﺐ ﺑﻦ
ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف ﺑﻦ ﻗﺼﻲ ﺑﻦ ﻛﻼب ﺑﻦ ﻣﺮة ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﺑﻦ ﻟﺆي ﺑﻦ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻦ ﻓﻬﺮ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ اﻟﻨﻀﺮ ﺑﻦ ﻛﻨﺎﻧﺔ ﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ
ﺑﻦ ﻣﺪرﻛﺔ ﺑﻦ إﻟﻴﺎس ﺑﻦ ﻣﻀﺮ ﺑﻦ ﻧﺰار ﺑﻦ ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن ﺑﻦ أد ﺑﻦ أدد ﺑﻦ اﳍﻤﻴﺴﻊ ﺑﻦ ﻳﺸﺤﺐ ﺑﻦ ﺑﻨﺖ ﺑﻦ ﲨﻴﻞ ﺑﻦ ﻗﻴﺪار ﺑﻦ

إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺗﺎرح ﺑﻦ ﻧﺎﺣﻮر ﺑﻦ اﺷﻮع ﺑﻦ ارﻋﻮش ﺑﻦ ﻓﺎﻟﻎ ﺑﻦ ﻋﺎﺑﺮ وﻫﻮ ﻫﻮد اﻟﻨﱯ  اﺑﻦ ﺷﺎﱁ ﺑﻦ أرﻓﺨﺸﺪ ﺑﻦ
ﺳﺎم ﺑﻦ ﻧﻮح ﺑﻦ ﳌﻚ ﺑﻦ ﻣﺘﻮﺷﻠﺦ ﺑﻦ أﺧﻨﻮخ وﻫﻮ إدرﻳﺲ ﺑﻦ أزد ﺑﻦ ﻗﻴﻨﺎن ﺑﻦ أﻧﻮش ﺑﻦ ﺷﻴﺚ ﺑﻦ آدم ." .ورواﻩ اﻟﺪﻳﻠﻤﻲ.
 -2أخبار الزمان )ج/1ص ( 104ﻓﻤﻦ ﻋﺪﻧﺎن وﻟﺪ ﳏﻤﺪ اﻟﻨﱯ اﻟﻜﺮﱘ  وﲨﻴﻊ اﻟﻌﺮب اﻟﻌﺎرﺑﺔ ﻣﻦ وﻟﺪﻩ.

وذﻛﺮ آﺧﺮون أﻧﻪ ﻣﻦ وﻟﺪ ﻗﻴﺪار ﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ،واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ وﻟﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﺧﺘﻼﻓﺎ ﻛﺒﲑا ،وﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ  إذا ﺑﻠﻎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ إﱃ

ﻣﻌﺪ ﺑﻦ ﻋﺪﻧﺎن ،ﻗﺎل ﻋﺪﻧﺎن ﺑﻦ أﻋﺮاق اﻟﺜﺮي.
وﻣﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ وﻋﺪﻧﺎن أﻣﻢ ﻛﺜﲑة.
الكتاب المقدس يذكر لنا في سف ِر التكوين نبوءة عظيمة إلسماعي َل  ، ويذ ُكر أتباعه الذين ھم أمة
اإلصحاح  17عدد َ 20وأَ ﱠما إِ ْس َما ِعي ُل فَقَ ْد َس ِمع ُ
ك فِي ِه .ھَا أَنَا
عظيمة على رأسھم محمد  ، وذلك في
ْت لَ َ
ِ
ُ
ار ُكهُ َوأُ ْث ِم ُرهُ َوأُ َكثﱢ ُرهُ َكثِيرًا ِج ًّدا .اِ ْثنَ ْي َع َش َر َرئِيسًا يَلِ ُدَ ،وأَجْ َعلُهُ أُ ﱠمةً َكبِي َرةً.
أبَ ِ
وھذا قيدار من أبناء إسماعيل الذي من نسله محمد  كما بينتُ سابقًا ،جاء في سفر التكوين إصحاح 25
13
ب َم َوالِي ِد ِھ ْم :نَبَاي ُ
ُوت بِ ْك ُر إِ ْس َما ِعي َلَ ،وقِي َدا ُرَ ،وأَ َد ْبئِي ُل َو ِم ْب َسا ُم
عدد َوھ ِذ ِه أَ ْس َما ُء بَنِي إِ ْس َما ِعي َل بِأ َ ْس َمائِ ِھ ْم َح َس َ
َ 14و ِم ْش َما ُ
ع َو ُدو َمةُ َو َمسﱠا َ 15و َح َدا ُر َوتَ ْي َما َويَطُو ُر َونَافِيشُ َوقِ ْد َمةُ.
ثم ليت المعترضين يقوموا بحل إشكال ما جاء في كتابھم المقدس بشأن نسب يسوع؛ فتارة يقول :يسوع
بن يعقوب ،وتارة أخرى يسوع ابن ھالى...
ويبقى السؤال :ھل ھو بن يوسف بن يعقوب ،أم يوسف بن ھالي؟
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إنجيل متى 16 :1
ْ
َّ
َّ
يح.
ُف َر ُج َل َمرْ َي َم التِي وُ لِدَ ِم ْن َھا َيسُو ُع الذِي ي ُْد َعى المَسِ َ
َو َيعْ قُوبُ َو َلدَ يُوس َ
إنجيل لوقا 23 :3
ان ي َ
ْن َھالِي..
ُظنُّ اب َْن يُوس َ
ِين َس َن ًةَ ،وھ َُو َع َلى َما َك َ
ان َل ُه َنحْ وُ َثالَث َ
َو َلمَّا ا ْب َتدَأَ َيسُو ُع َك َ
ُف ،ب ِ
ب
وصدق ﷲ  لما قال في شأن المنصرينَ :وإِ ﱠن ِم ْنھُ ْم لَفَ ِريقًا يَ ْل ُو َ
ب لِتَحْ َسبُوهُ ِم َن ْال ِكتَا ِ
ون أَ ْل ِسنَتَھُ ْم بِ ْال ِكتَا ِ
ون ھُ َو ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ
ﷲِ َو َما ھُ َو ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ
ون َعلَى ﱠ
ون )(78
ب َويَقُولُ َ
ﷲِ َويَقُولُ َ
ب َوھُ ْم يَ ْعلَ ُم َ
ﷲِ ْال َك ِذ َ
َو َما ھُ َو ِم َن ْال ِكتَا ِ
) آل عمران(.

نبي أقاربه في النار!
ٌّ
ً
مشركة ،
خالل دراس ِة سير ِة نب ِّيكم أن أ َّمه )آمنة( كانت
سألوا سؤاالً يقولون فيه  :وجدنا من
ِ
ﷲ أن يكون أقاربه
النار ،و كذلك عمه )أبو طالب (  ،فكيف لنبيٍّ من عند ِ
وأن أباه )عبد ﷲ( في ِ
النار ؟!
في ِ
واستندوا في ذلك على ثالث ِة أحاديث :
األول :صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 302ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﺎل ِ":ﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر" ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗﻔﻲ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﻳْ َﻦ أَِﰊ ؟ ﻗَ َ
ﺎل :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺲ أَ ﱠن َر ُﺟ ًﻼ ﻗَ َ
ﺎك ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر".
َد َﻋﺎﻩُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ":إِ ﱠن أَِﰊ َوأَﺑَ َ
ﺎل":
الثاني :صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 1622ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ﻗَ َ
ﱠﱯ  ﻗَـ ْﺒـ َﺮ أُﱢﻣ ِﻪ ﻓَـﺒَ َﻜﻰ َوأَﺑْ َﻜﻰ َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎلَ :ز َار اﻟﻨِ ﱡ
ﺖ رﱢﰊ ِﰲ أَ ْن أ ِ
ِ
ﻮر ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ﺗُ َﺬﱢﻛ ُﺮ
َﺳﺘَـ ْﻐﻔ َﺮ َﳍَﺎ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳُـ ْﺆ َذ ْن ِﱄ َ ،و ْ
ْ
ْ
ور ﻗَـ ْﺒـ َﺮَﻫﺎ ﻓَﺄُذ َن ِﱄ ﻓَـ ُﺰ ُ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْـﺘُﻪُ ِﰲ أَ ْن أ َُز َ
وروا اﻟْ ُﻘﺒُ َ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْ ُ َ
ت" .
اﻟ َْﻤ ْﻮ َ

الثالث  :صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 310ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ذُﻛِ َﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ َﻋ ﱡﻤﻪُ أَﺑُﻮ ﻃَﺎﻟِ ٍ
ﻴﺪ ْ
ﺎل":
ي أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺐ ﻓَـ َﻘ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
ٍ
َ
ْ
ِ
ِ
ﺎح ﻣ ْﻦ ﻧَﺎ ٍر ﻳَـ ْﺒـﻠُ ُﻎ َﻛ ْﻌﺒَـ ْﻴ ِﻪ ﻳَـﻐْﻠِﻲ ﻣ ْﻨﻪُ ِد َﻣﺎﻏُﻪُ ".
ﻀٍ
ﺿ ْﺤ َ
ﺎﻋ ِﱵ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ  ،ﻓَـﻴُ ْﺠ َﻌ ُﻞ ِﰲ َ
ﻟَ َﻌﻠﱠﻪُ ﺗَـ ْﻨـ َﻔﻌُﻪُ َﺷ َﻔ َ
• الرد على الشبھة
مصيريه األبدي فجعله
اختيار
لإلنسان الحرية الكاملة في
ﷲ  أنه جعل
أوالً :إن من
عدل ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
مخيرً ا بين الخير والشر ....يدلل على ذلك ما يلي:
ْن ) البلد .(1
 -1قولُه  عن
ِ
اإلنسان َ  :و َھدَ ْي َناهُ ال َّنجْ دَ ي ِ
َ
إنسان عما فعل في
الناس شي ًئا يحاسبُ كل
طريق الخير والشر ،فإنه  ال يظلم
أي :ب ّينا له
َ
ٍ
حيا ِته الدنيا...
ﷲَ َال يَ ْ
 -2قولُه: إِ ﱠن ﱠ
ظلِ ُم ِم ْثقَا َل َذ ﱠر ٍة َوإِ ْن تَ ُ
ت ِم ْن لَ ُد ْنهُ أَجْ رًا َع ِظي ًما
ك َح َسنَةً يُ َ
ضا ِع ْفھَا َوي ُْؤ ِ
) )(40النساء(.
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ان إِ َّال َما َس َعى ) النجم. (39
ِإل َ
 -3قولُهَ  : وأَن لَّي َ
نس ِ
ْس ل ْ ِ
التفسير الميسر :وأنه ال يحصل لإلنسان من األجر إال ما كسب ھو لنفسه بسعيه .أھـ
جاء في
ِ
ت َال ُ
س ِب َما َك َس َب ْ
ﷲ َس ِري ُع
ظ ْل َم ْال َي ْو َم إِنَّ َّ َ
 -4قولُه عن يوم القيامةْ :ال َي ْو َم ُتجْ َزى ُك ُّل َن ْف ٍ
ب)غافر.(17
ْالح َِسا ِ
التفسير الميسر :اليوم تثاب كل نفس بما كسبت في الدنيا من خير وشر ,ال ظلم ألحد
جاء في
ِ
اليوم بزيادة في سيئاته أو نقص من حسناته .إن ﷲ  سريع الحساب ,فال تستبطئوا ذلك اليوم؛
فإنه قريب .أھـ
 -5قولُه َ :و َخ َل َق َّ
س ِب َما َك َس َب ْ
ت َو ُھ ْم َال
ﷲُ ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَرْ َ
ض ِب ْال َح ِّق َولِ ُتجْ َزى ُك ُّل َن ْف ٍ
ُون)الجاثية.(22
ي ُْظ َلم َ
التفسير الميسر َ :
وخ َلق ﷲ السماوات واألرض بالحق والعدل والحكمة; ولكي تجزى
جاء في
ِ
ْ
كل نفس في اآلخرة بما كسبت مِن خير أو شر ,وھم ال يُظلمون جزاء أعمالھم  .أھـ
النبي  ماتوا جمي ًعا على الشرك.....
ثان ًيا :إننا نعتقد أن بعض أقارب
ﱢ
وأبدأ الحديث عن أ ِمه  وأقول :شاء ﷲُ  أن أ َّم نب ِّينا  تكون من أھل الفترة  ....وقد علّمنا
ذنب أح ٍد  ...ثبت ذلك في الصحيحين واللفظ للبخاري ﺑﺮﻗﻢ
النبيُّ  أن نعمل؛ ألنه ال أح ٌد يحمل َ
ﺎل :ﻗَﺎم رﺳ ُ ِ ِ
ِ ِ
ﱠ
ﺎل :ﻳَﺎ
ﲔ ﻗَ َ
ﲑﺗَ َ
ﻚ ْاﻷَﻗـ َْﺮﺑِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﺣ َ
 2548ﻋﻦ أﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة  ﻗَ َ َ َ ُ
ﲔ أَﻧْـ َﺰ َل اﻟﻠﻪُ َ : وأَﻧْﺬ ْر َﻋﺸ َ
ﺶ أَو َﻛﻠِﻤﺔً َْﳓﻮﻫﺎ ا ْﺷﺘـﺮوا أَﻧْـ ُﻔﺴ ُﻜﻢ َﻻ أُ ْﻏ ِﲏ َﻋ ْﻨ ُﻜﻢ ِﻣﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺷﻴﺌًﺎ ،ﻳﺎ ﺑ ِﲏ َﻋﺒ ِﺪ ﻣﻨَ ٍ
ﺎف َﻻ أُ ْﻏ ِﲏ َﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ
َﻣ ْﻌ َ
ْ َ َ ْ َ
ْ ْ
َ ْ
ﺸ َﺮ ﻗُـ َﺮﻳْ ٍ ْ َ َ َ َ ُ
ﺐ َﻻ أُ ْﻏ ِﲏ َﻋ ْﻨ َ ِ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻻ أُ ْﻏ ِﲏ َﻋ ْﻨ ِ
ﺻ ِﻔﻴﱠﺔُ َﻋ ﱠﻤﺔَ ر ُﺳ ِ
ﺎس ﺑْ َﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ُْﻤﻄﱠﻠِ ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻚ ﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ َ ،وﻳَﺎ َ
َ
َﺷ ْﻴﺌًﺎ  ،ﻳَﺎ َﻋﺒﱠ ُ
ﺎﻃﻤﺔُ ﺑِْﻨ َ ٍ ِ
ِ
ﺖ ِﻣﻦ ﻣ ِﺎﱄ َﻻ أُ ْﻏ ِﲏ َﻋ ْﻨ ِ
ِ ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ" .
ﺖ ُﳏَ ﱠﻤﺪ َﺳﻠ ِﻴﲏ َﻣﺎ ﺷ ْﺌ ْ َ
َﺷ ْﻴﺌًﺎ َوﻳَﺎ ﻓَ َ
ت الصحيحة التي جاءت عن مصي ِر أ ِمه  وجدتُ أنھا من أھل الفترة ،
فبالنظر إلى الروايا ِ
وأھل الفترة يأخذون حكم الكفار في الدنيا ال نستغفر لھم،ويوم القيامة يختبرون  ...الروايات
خالل روايتين
تذكر أن محم ًدا سال ربه أن يستغفر ألمه ،فلم يأذن له ...وذلك واضح من
ِ
ھما :
ﺎل رﺳ ُ ِ
ﺖ َرﱢﰊ
الرواية األولى  :في
صحيح مسلم 1621ﺑﺮﻗﻢ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة  ﻗَ َ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ْ ":
ﺎل :ﻗَ َ َ ُ
ِ
أَ ْن أ ِ ِ
ور ﻗَـ ْﺒـ َﺮَﻫﺎ ﻓَﺄ َِذ َن ِﱄ ".
َﺳﺘَـ ْﻐﻔ َﺮ ﻷُﱢﻣﻲ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَﺄْ َذ ْن ِﱄ َ ،و ْ
ْ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْـﺘُﻪُ أَ ْن أ َُز َ
ﱠﱯ  ﻗَـ ْﺒـ َﺮ أُﱢﻣ ِﻪ ﻓَـﺒَ َﻜﻰ
والرواية الثانية  :في صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢَ 1622ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  ﻗَ َ
ﺎل َ :ز َار اﻟﻨِ ﱡ
ﺖ رﱢﰊ ِﰲ أَ ْن أ ِ
ور ﻗَـ ْﺒـ َﺮَﻫﺎ ﻓَﺄ ُِذ َن ِﱄ
َوأَﺑْ َﻜﻰ َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
َﺳﺘَـﻐْﻔ َﺮ َﳍَﺎ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳُـ ْﺆ َذ ْن ِﱄ َو ْ
ْ
ﺎل ْ ":
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْـﺘُﻪُ ِﰲ أَ ْن أ َُز َ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْ ُ َ
ت ".
ﻮر ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ﺗُ َﺬﱢﻛ ُﺮ اﻟ َْﻤ ْﻮ َ
وروا اﻟْ ُﻘﺒُ َ
ﻓَـ ُﺰ ُ
قلتُ  :إن ھذين الحديثين يدالن على رحمتِه  ووفائِه  ،فإنه بكي حتى أبكى من حوله لبكائِه 
؛ ألنھا لم تدركه  وھو رسول من عند ﷲِ  فتؤمن به .....
النووي  -رحمه ﷲُ :-
قال
ﱡ
ِ
قَ ْوله  ) : اﺳﺘَﺄْ َذﻧْﺖ رﱢﰊ أَ ْن أ ِ ِ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْﺘﻪ أَ ْن أ َُزور ﻗَـ ْﱪَﻫﺎ ﻓَﺄ َِذ َن ِﱄ ( ﻓِ ِﻴﻪ َﺟ َﻮاز ِزﻳَ َﺎرة
َﺳﺘَـﻐْﻔﺮ ﻷُﱢﻣﻲ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَﺄْ َذن ِﱄ َ ،و ْ
ْ
ْ
َ
ِ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪ
ت ِزﻳَ َﺎر ْﻢ ﺑَـ ْﻌﺪ اﻟ َْﻮﻓَﺎة ﻓَِﻔﻲ ا ْﳊَﻴَﺎة أ َْوَﱃ َ ،وﻗَ ْﺪ ﻗَ َ
ﻮرﻫﻢ ﺑَـ ْﻌﺪ اﻟ َْﻮﻓَﺎة ؛ ِﻷَﻧﱠﻪُ إِ َذا َﺟ َﺎز ْ
اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﲔ ِﰲ ا ْﳊَﻴَﺎة َ ،وﻗُـﺒُ ْ
 :و ِ
ﱠﻬﻲ َﻋ ْﻦ ِاﻻ ْﺳﺘِ ْﻐ َﻔﺎر ﻟِ ْﻠ ُﻜ ﱠﻔﺎ ِر .
ﺻﺎﺣ ْﺒـ ُﻬ َﻤﺎ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓًﺎ َ وﻓِ ِﻴﻪ  :اﻟﻨـ ْ
َ َ
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ِ
ِ ِ
ﺎﻫ َﺪ ِة ﻗَـ ْﱪَﻫﺎ ،
ﻗَ َ
ﺼ َﺪ ﻗُـ ﱠﻮة اﻟ َْﻤ ْﻮ ِﻋﻈَﺔ َواﻟ ﱢﺬ ْﻛ َﺮى ِﲟُ َ
ﺸَ
ﺎل اﻟْ َﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴَﺎض َ -رﲪَﻪُ اﻟﻠﱠﻪ َ : -ﺳﺒَﺐ ِزﻳَ َﺎرﺗﻪ  ◌َ ﻗَـ ْﱪَﻫﺎ أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
ِ
ِ
وروا اﻟْ ُﻘﺒُﻮر ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ﺗُ َﺬﱢﻛﺮُﻛ ْﻢ اﻟ َْﻤ ْﻮت ( .
َوﻳُـ َﺆﻳﱢﺪﻩُ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ ِ ﰲ آﺧﺮ ا ْﳊَﺪﻳﺚ  ) :ﻓَـ ُﺰ ُ
ﺎل اﻟْ َﻘ ِ
ﺎﺿﻲ  :ﺑُ َﻜﺎ ُؤﻩُ َ ﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﻓَﺎﺗَـ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ إِ ْد َراك أَﻳﱠﺎﻣﻪ َ ،و ِْ
اﻹﳝَﺎن ﺑِﻪ ِ◌. 
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :ﻓَـﺒَ َﻜﻰ َوأَﺑْ َﻜﻰ َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟﻪ ( ﻗَ َ

أھـ
قد يقال  :ما الحكمة من كون أم النبي ماتت على غير دين محمد؟
بعض
دون ﷲِ كما ُعبِدت أ ﱡم المسيح من
لدين ﷲِ  كي ال تُعبد أ ﱡمه من ِ
قلتُ  :لعل ذلك أحفظ ِ
ِ
طوائف المسيحية  ،مثل :المريمية  ،والنسطورية  ،والملكانية....

نبي  في النار ،وذلك في مسند أحمد برقمَ 3598ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﺎ ِرُم
فإن قيل :ھناك حديث يثبت أن أم ال ﱢ
ِ
ِ ِ
ٍ
ِ
َﺳ َﻮِد َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ
ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻔ ْ
ﻴﻢ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻠ َﻘ َﻤﺔَ َو ْاﻷ ْ
ﻀ ِﻞ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺳﻌﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َزﻳْﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﻠ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ ا ْﳊَ َﻜ ِﻢ اﻟْﺒُـﻨَ ِﺎﱐﱡ َﻋ ْﻦ ﻋُﺜْ َﻤﺎ َن َﻋ ْﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ﻣﺴﻌ ٍ
ﺎل َ :وذَ َﻛ َﺮ
ﻒ َﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻮﻟَ ِﺪ ﻗَ َ
ﻮد ﻗَ َ
ﺖ ﺗُ ْﻜ ِﺮُم اﻟ ﱠﺰْو َج َوﺗَـ ْﻌ ِﻄ ُ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َﺎﻻ :إِ ﱠن أُﱠﻣﻨَﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺎء اﺑْـﻨَﺎ ُﻣﻠَْﻴ َﻜﺔَ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
َ ُْ
ﺎلَ :ﺟ َ
ِ
ِ
ِ
ﺎل :أُﱡﻣ ُﻜ َﻤﺎ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَﺄَ ْدﺑَـ َﺮا َواﻟ ﱠ
ﺸ ﱡﺮ ﻳُـ َﺮى ِﰲ ُو ُﺟﻮﻫ ِﻬ َﻤﺎ ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ ِِ َﻤﺎ ﻓَـ ُﺮدﱠا
ت ِﰲ ا ْﳉَﺎﻫﻠﻴﱠ ِﺔ .ﻗَ َ
ﺖ َوأ ََد ْ
اﻟﻀ ْﱠﻴ َ
ﻒ ﻏَْﻴـ َﺮ أَﻧﱠـ َﻬﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺴﺮور ﻳـﺮى ِﰲ وﺟ ِ
ﺎل:أُﱢﻣﻲ َﻣ َﻊ أُﱢﻣ ُﻜ َﻤﺎ في النار...
ث َﺷ ْﻲءٌ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮﻫ ِﻬ َﻤﺎ َرِﺟﻴَﺎ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن ﻗَ ْﺪ َﺣ َﺪ َ
ُُ
ﻓَـ َﺮ َﺟ َﻌﺎ َواﻟ ﱡ ُ ُ ُ َ

قلت ُ◌ :إن إسناده ضعيف ال يعتد به  ،لضعف عثمان فقد ضعفه المحققون منھم:
 -1الشيخ شعيب األرنؤوط قائالً :إﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒ.

-2الشيخ األلباني في السلسلة الضعيفة والموضوعة )ج/ 24ص (740قال :ﻣﻨﻜﺮ .

أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺪارﻣﻲ ﰲ "ﺳﻨﻨﻪ") ، (325/2واﳊﺎﻛﻢ ) ، (364/2واﻟﺪﻳﻠﻤﻲ
ﺼ ْﻌﻖ ﺑْﻦ َﺣ ْﺰ ٍن َﻋ ْﻦ َﻋﻠِ ﱢﻰ ﺑْ ِﻦ ا ْﳊَ َﻜ ِﻢ
ﰲ "ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻔﺮدوس" ) (2/81/1ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟ ﱠ
َﻋﻦ ﻋُﺜْﻤﺎ َن ﺑ ِﻦ ﻋُﻤ ٍْﲑ َﻋﻦ أَِﰉ واﺋِ ٍﻞ َﻋ ِﻦ اﺑ ِﻦ ﻣﺴﻌ ٍ
ﺎل:
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ -ﻗَ َ
ﻮد َﻋ ِﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ْ َ ُْ
ﱠﱮ َ -
ْ َ ْ َ ْ َ
ِ
ﺎل  ... :ﻓﺬﻛﺮﻩ  .وﻗﺎل اﳊﺎﻛﻢ:
ﻮد؟ ﻗَ َ
ﺎم اﻟ َْﻤ ْﺤ ُﻤ ُ
ﻴﻞ ﻟَﻪُ َ :ﻣﺎ اﻟ َْﻤ َﻘ ُ
ﻗ َ
» ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد وﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﲑ ﻫﻮ  :أﺑﻮ اﻟﻴﻘﻈﺎن « وﺗﻌﻘﺒﻪ اﻟﺬﻫﱯ ﺑﻘﻮﻟﻪ:
" ﻻ واﷲ ! ﻓﻌﺜﻤﺎن ﺿﻌﻔﻪ اﻟﺪارﻗﻄﲏ  ،واﻟﺒﺎﻗﻮن ﺛﻘﺎت".
ﻗﻠﺖ وﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺪارﻗﻄﲏ أﺳﻮأ ﳑﺎ ﺣﻜﺎﻩ ﻋﻨﻪ  ،ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﱪﻗﺎﱐ ﰲ "ﺳﺆاﻻﺗﻪ"
)ص " :(51ﺳﺄﻟﺘﻪ ﻋﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﲑ أﰊ اﻟﻴﻘﻈﺎن ؟ ﻓﻘﺎل  :ﻛﻮﰲ ﻣﱰوك".

وﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﳊﺎﻓﻆ ﰲ "اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ" ﻋﻦ اﻟﺪارﻗﻄﲏ ":ﻛﻮﰲ"  ،وﻣﺎ أوردﻩ ﰲ
ﺗﺮﲨﺘﻪ ﻣﻦ أﻗﻮال اﻷﺋﻤﺔ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﻬﺎ ﳎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﻌﻴﻔﻪ  .ﻟﻜﻦ روى اﺑﻦ ﻋﺪي ﰲ
"اﻟﻜﺎﻣﻞ" ) (167/5ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻗﻮﻟﻪ ﻓﻴﻪ :

"ﻟﻴﺲ ﺑﻪ ﺑﺄس"  .وﻋﻦ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ أﻧﻪ ﺳﺌﻞ " :ﻛﻴﻒ ﺣﺪﻳﺜﻪ؟"  .ﻓﻘﺎل" :ﺻﺎﱀ"

وﻗﺪ ﳋﺺ اﳊﺎﻓﻆ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻮال ﺑﻘﻮﻟﻪ ﰲ "اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ" " :ﺿﻌﻴﻒ  ،واﺧﺘﻠﻂ  ،وﻛﺎن ﻳﺪﻟﺲ  ،وﻳﻐﻠﻮ ﰲ اﻟﺘﺸﻴﻊ".
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-3جاء في كتاب جامع األحاديث)ج/6ص  (424برقم  5465أﻣﻲ ﻣﻊ أﻣﻜﻤﺎ )أﲪﺪ  ،واﻟﺒﺰار ،
واﻟﻄﱪاﱐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎل ﺟﺎء اﺑﻨﺎ ﻣﻠﻴﻜﺔ إﱃ اﻟﻨﱯ  -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻓﻘﺎﻻ إن أﻣﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻜﺮم
اﻟﺰوج وﺗﻌﻄﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻟﺪ وﺗﻜﺮم اﻟﻀﻴﻒ ﻏﲑ أ ﺎ وأدت ﰲ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻗﺎل إن أﻣﻜﻤﺎ ﰲ اﻟﻨﺎر ﻓﺄدﺑﺮا واﻟﺴﻮء ﰲ

وﺟﻬﻴﻬﻤﺎ ﻓﺄﻣﺮ ﻤﺎ ﻓﺮﺟﻌﺎ واﻟﺴﺮور ﻳﺮى ﰲ وﺟﻬﻴﻬﻤﺎ رﺟﺎء أن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ ﺣﺪث ﺷﻲء ﻓﺬﻛﺮﻩ( ]اﳌﻨﺎوي[ أﺧﺮﺟﻪ

أﲪﺪ ) ، 398/1رﻗﻢ  ، (3787واﻟﺒﺰار ) ، 339/4رﻗﻢ  ، (1534واﻟﻄﱪاﱏ ) ، 80/10رﻗﻢ . (10017
ﻀﺎ  :اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻷوﺳﻂ ) ، 82/3رﻗﻢ  ، (2559واﳊﺎﻛﻢ ) ، 396/2رﻗﻢ  . (3385ﻗﺎل اﳍﻴﺜﻤﻲ
وأﺧﺮﺟﻪ أﻳ ً

) : (362/10رواﻩ أﲪﺪ  ،واﻟﺒﺰار  ،واﻟﻄﱪاﱐ  ،وﰱ أﺳﺎﻧﻴﺪﻫﻢ ﻛﻠﻬﻢ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻤﲑ  ،وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ .
صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 302ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
وأما الحديث عن أبيه  فقد جاء في
ﺎل :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺲ  أَ ﱠن َر ُﺟ ًﻼ ﻗَ َ
ِ
ﺎك ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر".
ﺎلِ :ﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗﻔﻲ َد َﻋﺎﻩُ ﻓَـ َﻘ َ
أَﻳْ َﻦ أَِﰊ ﻗَ َ
ﺎل ":إِ ﱠن أَِﰊ َوأَﺑَ َ
النووي  -رحمه ﷲُ : -
قال
ﱡ
ﺎل :إِ ﱠن أَِﰊ َوأَﺑَﺎك ِﰲ اﻟﻨﱠﺎر (
ﺎلِ :ﰲ اﻟﻨﱠﺎر ،ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗﻔﻲ َد َﻋﺎﻩُ ﻗَ َ
ﺎل :ﻳَﺎ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ أَﻳْ َﻦ أَِﰊ ؟ ﻗَ َ
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ ) :أَ ﱠن َر ُﺟ ًﻼ ﻗَ َ
ﺖ
ﺎت ِﰲ اﻟْ َﻔ ْﺘـ َﺮة َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ﻓِ ِﻴﻪ  :أَ ﱠن َﻣ ْﻦ َﻣ َ
ﲔ َ ،وﻓِ ِﻴﻪ أَ ﱠن َﻣ ْﻦ َﻣ َ
ﺎت َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻜ ْﻔﺮ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎر َ ،وَﻻ ﺗَـ ْﻨـ َﻔﻌﻪُ ﻗَـ َﺮاﺑَﺔ اﻟ ُْﻤ َﻘ ﱠﺮﺑِ َ
ِ
ِ ِ
ﺖ ﻗَ ْﺪ
ﺲ َﻫ َﺬا ُﻣ َﺆا َﺧ َﺬة ﻗَـ ْﺒﻞ ﺑُـﻠُﻮغ اﻟ ﱠﺪ ْﻋ َﻮة  ،ﻓَِﺈ ﱠن َﻫ ُﺆَﻻ ِء َﻛﺎﻧَ ْ
َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟ َْﻌ َﺮب ﻣ ْﻦ ﻋﺒَ َ
ﺎدة ْاﻷ َْوﺛَﺎن ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﻣ ْﻦ أ َْﻫﻞ اﻟﻨﱠﺎر َ ،وﻟَْﻴ َ
ِ
ِ
ﺻﻠَ َﻮات اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َو َﺳ َﻼﻣﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ .-
ﺑَـﻠَﻐَْﺘـ ُﻬ ْﻢ َد ْﻋ َﻮة إِﺑْـ َﺮاﻫﻴﻢ َوﻏَ ْﲑﻩ ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَﺎءَ -
وﻗَـﻮﻟﻪ  ) : إِ ﱠن أَِﰊ وأَﺑﺎك ِﰲ اﻟﻨﱠﺎر( ﻫﻮ ِﻣﻦ ﺣﺴﻦ اﻟ ِْﻌ ْﺸﺮة ﻟِﻠﺘﱠﺴﻠِﻴ ِﺔ ﺑِ ِﺎﻻ ْﺷِﱰ ِ
اك ِﰲ اﻟْﻤ ِ
ﺼﻴﺒَﺔ َوَﻣ ْﻌ َﲎ ) ﻗﻔﻲ ( َوﱠﱃ
َ َْ
ََ
َ ْ
َ
َُ ْ ُ ْ
ُ
ﺼ ِﺮﻓًﺎ .أھـ
ﻗَـ َﻔﺎﻩُ ُﻣ ْﻨ َ
الناس عذابًا يوم القيامة  ...ثبت ذلك في عدة
وأما الحديث عنه عمه ) أبي طالب ( فھو أقل
ِ
مواضع منھا :
ِ
ِ
 -1صحيح البخاري برقم َ 310ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ذُﻛِ َﺮ ﻋ ْﻨ َﺪﻩُ َﻋ ﱡﻤﻪُ أَﺑُﻮ ﻃَﺎﻟ ٍ
ﺐ
ﻴﺪ اﳋﺪري  أَ ﱠن َر ُﺳ َ
َ
ْ
ﺎح ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎ ٍر ﻳَـ ْﺒـﻠُ ُﻎ َﻛ ْﻌﺒَـ ْﻴ ِﻪ ﻳَـﻐْﻠِﻲ ِﻣ ْﻨﻪُ ِد َﻣﺎﻏُﻪُ ".
ﻓَـ َﻘ َ
ﻀٍ
ﺿ ْﺤ َ
ﺎل ":ﻟَ َﻌﻠﱠﻪُ ﺗَـ ْﻨـ َﻔﻌُﻪُ ﺷﻔﺎﻋﱵ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻓَـﻴُ ْﺠ َﻌ ُﻞ ِﰲ َ
النووي  -رحمه ﷲ◌ُ : -
قال
ﱡ
قَ ْوله  ) : أ َْﻫﻮن أ َْﻫﻞ اﻟﻨﱠﺎر َﻋ َﺬاﺑﺎ ﻣﻦ ﻟَﻪُ ﻧَـ ْﻌ َﻼ ِن و ِﺷﺮا َﻛ ِ
ﺎن ِﻣ ْﻦ ﻧَﺎر ﻳَـ ْﻐ ِﻠﻲ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ ِد َﻣﺎﻏﻪ َﻛ َﻤﺎ ﻳَـ ْﻐ ِﻠﻲ اﻟ ِْﻤ ْﺮ َﺟﻞ (
ً َْ
َ
َ َ
ِ
ﺸ َﺮاك ( ﻓَﺒِ َﻜ ْﺴ ِﺮ اﻟ ﱢ
أَ ﱠﻣﺎ ) اﻟ ﱢ
ﻬﻬﺎ َو َﻋﻠَﻰ ﻇَ ْﻬﺮ اﻟْ َﻘ َﺪمَ .واﻟْﻐَﻠَﻴَﺎن
َﺣﺪ ُﺳﻴُﻮر اﻟﻨـ ْ
ﱠﻌﻞَ ،و ُﻫ َﻮ اﻟﱠﺬي ﻳَ ُﻜﻮن َﻋﻠَﻰ َو ْﺟ َ
ﺸﲔ َو ُﻫ َﻮ أ َ
ِِ ِ ِ
ﻣﻌﺮوف وﻫﻮ ِﺷ ﱠﺪة اِ ْ ِ
ﺖ اﻟ ِْﻘ ْﺪر ﺗَـﻐْﻠِﻲ ﻏَﻠْﻴًﺎ َوﻏَﻠَﻴَﺎﻧًﺎ
ﺎدﻫﺎ  ،ﻳُـ َﻘﺎل  :ﻏَﻠَ ْ
ﺿﻄ َﺮاب اﻟ َْﻤﺎء َوَْﳓﻮﻩ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎر ﻟﺸ ﱠﺪة اﺗﱢـ َﻘ َ
َُْ َ َُ
َوأَ ْﻏﻠَْﻴ َﺘﻬﺎ أَﻧَﺎ َ .وأَ ﱠﻣﺎ ) اﻟ ِْﻤ ْﺮ َﺟﻞ ( ﻓَﺒِ َﻜ ْﺴ ِﺮ اﻟ ِْﻤﻴﻢ َوﻓَـ ْﺘﺢ ا ْﳉِﻴﻢ َو ُﻫ َﻮ ﻗِ ْﺪر َﻣ ْﻌ ُﺮوف َﺳ َﻮاء َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ َﺣ ِﺪﻳﺪ أ َْو ُﳓَﺎس أ َْو
ﺎل ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺻﺔ ،
ﱡﺤﺎس ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َﺧﺎ ﱠ
َﺻ ﱡﺢ َ ،وﻗَ َ َ
ﺣ َﺠ َﺎرة أ َْو َﺧ َﺰف َ ،ﻫ َﺬا ُﻫ َﻮ ْاﻷ َ
ﻴﻞ ُ :ﻫ َﻮ اﻟْﻘ ْﺪر ﻣ ْﻦ اﻟﻨ َ
ﺻﺎﺣﺐ ) اﻟ َْﻤﻄَﺎﻟﻊ ( َ :وﻗ َ
ِ
و ْاﻷ ﱠَول أَ ْﻋﺮف واﻟ ِْﻤﻴﻢ ﻓِ ِﻴﻪ َزاﺋِ َﺪة  .وِﰲ َﻫ َﺬا ا ْﳊ ِﺪﻳﺚ وﻣﺎ أَ ْﺷﺒـ َﻬﻪُ ﺗَ ْ ِ ِ
ﻴﻢ
ََ َ
َ
َ
َ َ
َ
ﺼ ِﺮﻳﺢ ﺑﺘَـ َﻔ ُﺎوت َﻋ َﺬاب أ َْﻫﻞ اﻟﻨﱠﺎر َﻛ َﻤﺎ أَ ﱠن ﻧَﻌ َ
أ َْﻫﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔ ُﻣﺘَـ َﻔﺎ ِوت َ .واَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ  .أھـ
ِ
ت أَﺑَﺎ ﻃَﺎﻟِ ٍ
ﺴﻴﱠ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺐ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗَ َ
ﺎءﻩُ َر ُﺳ ُ
ﻀ َﺮ ْ
ﺎل ﻟَ ﱠﻤﺎ َﺣ َ
ﺐ اﻟ َْﻮﻓَﺎةُ َﺟ َ
 -2صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ  35ﻋﻦ َﺳﻌﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤ َ
ِ
ﱠِ
ِ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﲑِة ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":ﻳَﺎ َﻋ ﱢﻢ ﻗُ ْﻞ َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َﻛ ِﻠ َﻤﺔً
 ﻓَـ َﻮ َﺟ َﺪ ﻋ ْﻨ َﺪﻩُ أَﺑَﺎ َﺟ ْﻬ ٍﻞ َو َﻋ ْﺒ َﺪ اﻟﻠﻪ ﺑْ َﻦ أَِﰊ أ َُﻣﻴﱠﺔَ ﺑْ ِﻦ اﻟ ُْﻤﻐ َ
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ﺐ َﻋ ْﻦ ِﻣﻠﱠ ِﺔ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ُْﻤﻄﱠﻠِ ِ
ﺎل أَﺑُﻮ َﺟ ْﻬ ٍﻞ َ ،و َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ أ َُﻣﻴﱠﺔَ :ﻳَﺎ أَﺑَﺎ ﻃَﺎﻟِ ٍ
ﺐ ﻓَـﻠَ ْﻢ
ﻚ ِ َﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ ﻟَ َ
ﺐ أَﺗَـ ْﺮﻏَ ُ
ﺐ ِ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻃَﺎﻟِ ٍ
آﺧ َﺮ َﻣﺎ َﻛﻠﱠ َﻤ ُﻬ ْﻢ ُ :ﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ِﻣﻠﱠ ِﺔ َﻋ ْﺒ ِﺪ
ْﻚ اﻟ َْﻤ َﻘﺎﻟَﺔَ َﺣ ﱠﱴ ﻗَ َ
ﻳَـ َﺰ ْل َر ُﺳ ُ
ﺿ َﻬﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوﻳُِﻌﻴ ُﺪ ﻟَﻪُ ﺗِﻠ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ْﻌ ِﺮ ُ
ِ
ﺎل رﺳ ُ ِ
اﻟ ُْﻤﻄﱠﻠِ ِ
ﻚ " .ﻓَﺄَﻧْـ َﺰ َل
ﺐ َ ،وأ ََﰉ أَ ْن ﻳَـ ُﻘ َ
َﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ َﺮ ﱠن ﻟَ َ
ﻚ َﻣﺎ َﱂْ أُﻧْﻪَ َﻋ ْﻨ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ":أ ََﻣﺎ َواﻟﻠﱠﻪ َﻷ ْ
ﻮلَ :ﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَـ َﻘ َ َ ُ
ِ
ِ ِ
ﱠﱯ واﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا أَ ْن ﻳﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔﺮوا ﻟِﻠ ِ
ﲔ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎﻧُﻮا أ ِ
ﲔ َﳍُ ْﻢ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ
ُوﱄ ﻗُـ ْﺮَﰉ ﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪ َﻣﺎ ﺗَـﺒَـ ﱠ َ
ْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
اﻟﻠﱠﻪُ َ : ﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟﻠﻨِ ﱢ َ َ َ
َْ ُ ُ
ِ
ﺎل ﻟِﺮ ُﺳ ِ
ﻴﻢ َ وأَﻧْـ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪُ ِ ﰲ أَِﰊ ﻃَﺎﻟِ ٍ
ﺎب ا ْﳉَ ِﺤ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  : إِﻧﱠ َ
َﺣﺒَْﺒ َ
ﺖ َوﻟَ ِﻜ ﱠﻦ اﻟﻠﱠﻪَ
أْ
ﻚ َﻻ ﺗَـ ْﻬﺪي َﻣ ْﻦ أ ْ
َﺻ َﺤ ُ
ﺐ ﻓَـ َﻘ َ َ
ِ ِ
ﻳﻦ .
ﻳَـ ْﻬ ِﺪي َﻣ ْﻦ ﻳَ َ
ﺸﺎءُ َو ُﻫ َﻮ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﺑﺎﻟ ُْﻤ ْﻬﺘَﺪ َ
ين َولَ ْو َكانُ ْ
وا أَن يَ ْستَ ْغفِر ْ
ين آ َمنُ ْ
وا أُ ْولِي قُرْ بَى
ُوا لِ ْل ُم ْش ِر ِك َ
ان لِلنﱠ ِب ﱢي َوالﱠ ِذ َ
 -3تفسير قوله َ  : ما َك َ
ِمن بَ ْع ِد َما تَبَي َﱠن لَھُ ْم أَنﱠھُ ْم أَصْ َحابُ ْال َج ِح ِيم  ) التوبة .( 113
جاء في الجاللين  :ونزل في استغفاره  لع ﱢمه أبي طالب واستغفار بعض الصحابة ألبويه
ﱠﱯ واﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮاْ أَن ﻳﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔﺮواْ ﻟِﻠ ِ
ﲔ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎﻧُﻮاْ أ ُْوِﱃ ﻗﺮﰉ { ذوي ﻗﺮاﺑﺔ } ِﻣﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪ َﻣﺎ
المشركين } َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟﻠﻨِ ﱢ
ْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
َ
َْ ُ ُ
ﲔ َﳍُ ْﻢ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ أﺻﺤﺎب اﳉﺤﻴﻢ { اﻟﻨﺎر  ،ﺑﺄن ﻣﺎﺗﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ .أھـ
ﺗَـﺒَـ ﱠ َ
بعض المفسرين :نزلت في أمه لما استغفر لھا ،وﷲ أعلم .
وقال
ُ
وبالجملة نعتقد أنھم جمي ًعا ماتوا على الشرك  ،وليس ھم فقط بل ھناك أي ً
ضا أبو جھل  ،وأبو
لھب....
فإن قيل :قد ذھب السيوطي –رحمه ﷲ -وغيره إلى نجا ِة أبوي الرسول  ،وأن ﷲ تعالى أحياھما
له بعد موتھما وآمنوا به!...
قلتُ :إن القول أنكره عامةُ العلماء  ،وحكموا بأن األحاديث الواردة في ذلك الشأن موضوعة أو
ضعيفة جداً .
دليل ذلك فيما يلي:
 -1قال صاحب عون المعبود )ج 10/ص ( 236
ِ
ﺿ ِﻌﻴﻒ ِﺟ ًّﺪا ﻻ ﻳ ِ
ﺼ ّﺢ
ﺿﻮع َﻣ ْﻜ ُﺬوب ُﻣ ْﻔﺘَـ ًﺮى َ ,وﺑَـ ْﻌﻀﻪ َ
" َوُﻛ ّﻞ َﻣﺎ َوَر َد ﺑِِﺈ ْﺣﻴَﺎء َواﻟِ َﺪﻳْ ِﻪ َ وإِﳝَﺎ َﻤﺎ َوَﳒَﺎ َﻤﺎ أَ ْﻛﺜَﺮﻩ َﻣ ْﻮ ُ
َ
ﺿﻌﻪ َﻛﺎﻟ ﱠﺪارﻗُﻄ ِْﲏ وا ْﳉﻮَزﻗَ ِﺎﱐ واﺑﻦ َﺷ ِ
اﳋَ ِﻄﻴﺐ واﺑْﻦ َﻋﺴﺎﻛِﺮ واﺑْﻦ ﻧَ ِ
ﺎل ﻻﺗﱢـ َﻔ ِ
ِﲝَ ٍ
ﺎﻫﲔ َو ْ
ﺎﺻﺮ َواﺑْﻦ
ﺎق أَﺋِ ﱠﻤﺔ ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ َﻋﻠَﻰ َو ْ
َ ّ َ َْ ّ َ ْ
َ َ
َ
ِ ِ
ا ْﳉﻮِزي واﻟ ﱡ ِ
ِ
ﻂ
ﺴَ
ﱯ َو َﲨَ َ
ﺐ اﻟﻄﱠ َِﱪ ّ
ﱯ َواﻟ ُْﻤﺤ ّ
َْ ّ َ
ﺎﻋﺔ َ .وﻗَ ْﺪ ﺑَ َ
ﺴ َﻬ ْﻴﻠ ّﻲ َواﻟْ ُﻘ ْﺮﻃُِ ّ
ي َوﻓَـ ْﺘﺢ اﻟﺪﱢﻳﻦ ﺑْﻦ َﺳﻴﱢﺪ اﻟﻨﱠﺎس َوإﺑْـ َﺮاﻫﻴﻢ ا ْﳊَﻠَِ ّ
اﻟْ َﻜ َﻼم ِﰲ َﻋ َﺪم َﳒَﺎة اﻟْﻮاﻟِ َﺪﻳ ِﻦ اﻟْﻌ ِ ِ
ِ
ﻼﻣﺔ َﻋ ِﻠ ّﻲ اﻟْ َﻘﺎ ِري ِﰲ َﺷ ْﺮح اﻟ ِْﻔ ْﻘﻪ اﻷَ ْﻛ َﱪ
َ ْ َ َ
ﱯ ِﰲ ِر َﺳﺎﻟَﺔ ُﻣ ْﺴﺘَﻘﻠﱠﺔ َ ,واﻟ َْﻌ َ
ﻼﻣﺔ إﺑْـ َﺮاﻫﻴﻢ ا ْﳊَﻠَِ ّ
وِﰲ ِرﺳﺎﻟَﺔ ﻣﺴﺘَ ِﻘﻠﱠﺔ  ,وﻳ ْﺸ َﻬﺪ ﻟِ ِ
ﺼ ِﺤﻴﺢ )ﻳﻌﲏ ﺣﺪﻳﺚ  :إن أﰊ وأﺑﺎك ﰲ اﻟﻨﺎر(
ﺼ ﱠﺤ ِﺔ َﻫ َﺬا اﻟ َْﻤ ْﺴﻠَﻚ َﻫ َﺬا ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ اﻟ ﱠ
ََ
َ َ ُْ
ﺴﻴ ِ
ِ
َواﻟ ﱠ
ﱠﻒ اﻟ ﱠﺮ َﺳﺎﺋِﻞ
ﻮﻃ ّﻲ ﻗَ ْﺪ َﺧﺎﻟَ َ
ﺼﻨ َ
ﲔ َوأَﺛْـﺒَ َ
ﻒ ا ْﳊَﻔﺎظ َواﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء اﻟ ُْﻤ َﺤ ﱢﻘﻘ َ
ﱠﺠﺎة ﻓَ َ
ﺸ ْﻴﺦ َﺟﻼل اﻟﺪﱢﻳﻦ اﻟ ﱡ ُ
ﺖ َﳍَُﻤﺎ ا ِﻹﳝَﺎن َواﻟﻨ َ
اﻟْﻌ ِﺪﻳ َﺪة ِﰲ َذﻟِ َ ِ
ﱠﻌ ِﻈﻴﻢ َواﻟ ِْﻤﻨﱠﺔ ِﰲ أَ ﱠن أَﺑَـ َﻮ ْي َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ِ ﰲ ا ْﳉَﻨﱠﺔ" أھـ .
ﻚ  ،ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ِر َﺳﺎﻟَﺔ اﻟﺘـ ْ
َ
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ُﺳﺌِ َﻞ اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻴ ُﺦ َ -رِﲪَﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ : -
ِ
ﻚ؟
َﺳﻠَ َﻤﺎ َﻋﻠَﻰ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ ﰒُﱠ َﻣﺎﺗَﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َذﻟِ َ
ﺻ ﱠﺢ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱯ أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﺗَـﺒَ َﺎر َك َوﺗَـ َﻌ َﺎﱃ أ ْ
َﺣﻴَﺎ ﻟَﻪُ أَﺑَـ َﻮﻳْﻪ َﺣ ﱠﱴ أ ْ
َﻫ ْﻞ َ
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ﺎب :
َﺟ َ
ﻓَﺄ َ
ِ ِ
ﻳﺚ ؛ ﺑﻞ أ َْﻫﻞ اﻟْﻤﻌ ِﺮﻓَ ِﺔ ﻣﺘ ِﱠﻔ ُﻘﻮ َن َﻋﻠَﻰ أَ ﱠن َذﻟِ َ ِ
ﻚ َﻋﻦ أَﺣ ٍﺪ ِﻣﻦ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳊ ِﺪ ِ
ب ُﳐْﺘَـﻠَ ٌﻖ َوإِ ْن َﻛﺎ َن ﻗَ ْﺪ َرَوى
ﻚ َﻛﺬ ٌ
َْ ُ َْ ُ
َ
َﱂْ ﻳَﺼ ﱠﺢ َذﻟ َ ْ َ ْ
ﻚ أَﺑﻮ ﺑ ْﻜ ٍﺮ  -ﻳـﻌ ِﲏ ْ ِ
ِ
اﻟﻼ ِﺣ ِﻖ " وذَ َﻛﺮﻩُ أَﺑﻮ اﻟْ َﻘ ِ
ﺴﺎﺑِ ِﻖ َو ﱠ
ﲑِة "
ﻴﺐ ِ -ﰲ ﻛِﺘَﺎﺑِ ِﻪ " اﻟ ﱠ
ﺎﺳ ِﻢ اﻟﺴﻬﻴﻠﻲ ِﰲ " َﺷ ْﺮ ِح اﻟ ﱢ
َْ
ِﰲ َذﻟ َ ُ َ
َ َ ُ
اﳋَﻄ َ
ﺴَ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ﺎل َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْﻤﻮ ِ
ﱯ ِﰲ " اﻟﺘﱠﺬْﻛِﺮِة " وأ َْﻣﺜَ ِ
ﻴﻞ َوذَ َﻛ َﺮﻩُ أَﺑُﻮ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟْ ُﻘ ْﺮﻃُِ ﱡ
اﺿ ِﻊ ﻓَ َﻼ ﻧَِﺰ َ
ﲔ أ َْﻫ ِﻞ اﻟ َْﻤ ْﻌ ِﺮﻓَ ِﺔ أَﻧﱠﻪُ
اع ﺑَـ َْ
َ َ
ََ
ﺑﺈ ْﺳﻨَﺎد ﻓﻴﻪ َﳎَﺎﻫ ُ
ﺎت َﻛ ِﺬﺑﺎ َﻛﻤﺎ ﻧَ ﱠ ِ
ﻮﻋ ِ
ﺐ اﻟْﻤ ْﻌﺘَﻤ َﺪ ِة ِﰲ ا ْﳊ ِﺪ ِ
ِِ
ﻳﺚ ؛ َﻻ ِﰲ
ﺲ َذﻟِ َ
ِﻣ ْﻦ أَﻇ َْﻬﺮ اﻟ َْﻤ ْﻮ ُ
ﺿ َ
َ
ﻚ ِﰲ اﻟْ ُﻜﺘُ ِ ُ َ
ً َ
ﺺ َﻋﻠَْﻴﻪ أ َْﻫ ُﻞ اﻟْﻌﻠْﻢ َوﻟَْﻴ َ
ﻴﺪ وَْﳓ ِﻮ َذﻟِ َ ِ
ﺴﻨَ ِﻦ وَﻻ ِﰲ اﻟْﻤ ِ ِ
ﺐ ا ْﳊ ِﺪ ِ
ﻳﺚ اﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮوﻓَ ِﺔ َوَﻻ ذَ َﻛ َﺮﻩُ أ َْﻫ ُﻞ ُﻛﺘُ ِ
ﺐ اﻟ َْﻤﻐَﺎ ِزي
ﺼ ِﺤ ِ
اﻟ ﱠ
ﻚ ﻣ ْﻦ ُﻛﺘُ ِ َ
ﻴﺢ َوَﻻ ِﰲ اﻟ ﱡ َ
ﺴﺎﻧ َ
ََ
ﺼ ِﺤ ِ ِ
واﻟﺘﱠـ ْﻔ ِﺴ ِﲑ وإِ ْن َﻛﺎﻧُﻮا ﻗَ ْﺪ ﻳـﺮوو َن اﻟﻀ ِ
ﻮر َﻛ ِﺬ ِ
ﻚ َﻻ َﳜَْﻔﻰ َﻋﻠَﻰ ُﻣﺘَ َﺪﻳﱢ ٍﻦ ﻓَِﺈ ﱠن ِﻣﺜْ َﻞ َﻫ َﺬا
ﻴﻒ َﻣ َﻊ اﻟ ﱠ
ﱠﻌ َ
ب َذﻟِ َ
ﻴﺢ  .ﻷَ ﱠن ﻇُ ُﻬ َ
َْ ُ
َ
َ
ِ
اﻋﻲ ﻋﻠَﻰ ﻧَـ ْﻘﻠِ ِﻪ ﻓَِﺈﻧﱠﻪ ِﻣﻦ أَ ْﻋﻈَ ِﻢ ْاﻷُﻣﻮِر َﺧﺮﻗًﺎ ﻟِ ْﻠﻌﺎد ِة ِﻣﻦ وﺟﻬ ِ ِ
ِ
ِ
إﺣﻴَ ِﺎء
ﻟَ ْﻮ َوﻗَ َﻊ ﻟَ َﻜﺎ َن ﳑﱠﺎ ﺗَـﺘَـ َﻮاﻓَـ ُﺮ ا ْﳍِ َﻤ ُﻢ َواﻟ ﱠﺪ َو َ
ُ ْ َ َ ْ َ َْْ
ﲔ  :ﻣ ْﻦ ِﺟ َﻬﺔ ْ
ُ ْ
اﻟْﻤﻮﺗَﻰ  :وِﻣﻦ ِﺟ َﻬ ِﺔ ِْ ِ
ﺎن ﺑـ ْﻌ َﺪ اﻟْﻤﻮ ِ
ت  .ﻓَ َﻜﺎ َن ﻧَـ ْﻘﻞ ِﻣﺜْ ِﻞ َﻫ َﺬا أَوَﱃ ِﻣﻦ ﻧَـ ْﻘ ِﻞ ﻏَ ِْﲑِﻩ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﱂ ﻳـﺮ ِوِﻩ أَﺣ ٌﺪ ِﻣﻦ اﻟﺜﱢـ َﻘ ِ
ﺎت
ْ ْ
َ ْ
ْ َْ َ ْ
اﻹﳝَ َ َ ْ
َْ
ُ
ﺴﺎﺑِ ِﻖ و ﱠ ِ
ﻋُﻠِﻢ أَﻧﱠﻪ َﻛ ِﺬب  .و ْ ِ
ي ُﻫ َﻮ ِﰲ ﻛِﺘَ ِ
ﱠﺮ ِﻣ ْﻦ
ﻴﺐ اﻟْﺒَـ ْﻐ َﺪ ِاد ﱡ
ﺼ ُ
اﻟﻼﺣ ِﻖ " َﻣ ْﻘ ُ
ﺎب " اﻟ ﱠ َ
َ ُ ٌ َ
اﳋَﻄ ُ
ﻮدﻩُ أَ ْن ﻳَ ْﺬ ُﻛ َﺮ َﻣ ْﻦ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم َوَﻣ ْﻦ ﺗَﺄَﺧ َ
اﻟْﻤﺤﺪﱢﺛِﲔ ﻋﻦ َﺷ ْﺨ ٍ ِ
ِ
ِ
اﺣ ٍﺪ ﺳﻮاء َﻛﺎ َن اﻟﱠ ِﺬي ﻳـﺮووﻧَﻪُ ِ
ﲔ ﻳَـ ْﺮ ِوي اﻟْﻐَ ﱠ
ﲔ.
ﺚ َواﻟ ﱠ
ﺻ ْﺪﻗًﺎ أ َْو َﻛﺬﺑًﺎ َواﺑْ ُﻦ َﺷﺎﻫ َ
ﺴ ِﻤ َ
ُ َ َ َْ
ﺺ َو َ َ ٌ
َْ ُ
واﻟﺴﻬﻴﻠﻲ إ ﱠﳕَﺎ ذَ َﻛﺮ َذﻟِ َ ِِ ِ ِ ِ ِ
ﺴﻨ ِﱠﺔ اﻟ ﱠ ِ
ف اﻟ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﻴﺤ ِﺔ َو ِْ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ
اﻹ ْﲨَ ِﺎع  .ﻗَ َ
ﻴﻞ  .ﰒُﱠ َﻫ َﺬا ِﺧ َﻼ ُ
ﺎب َواﻟ ﱡ
ﺼﺤ َ
َ
ﻚ ﺑﺈ ْﺳﻨَﺎد ﻓﻴﻪ َﳎَﺎﻫ ُ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻮء ﲜَ َﻬﺎﻟَﺔ ﰒُﱠ ﻳَـﺘُﻮﺑُﻮ َن ﻣ ْﻦ ﻗَ ِﺮ ٍ
ﻳﻦ ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن اﻟ ﱡ
ﻳﺐ ﻓَﺄُوﻟَﺌ َ
ﻮب اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َوَﻛﺎ َن اﻟﻠﱠﻪُ
ﻚ ﻳَـﺘُ ُ
 } :إ ﱠﳕَﺎ اﻟﺘـ ْﱠﻮﺑَﺔُ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ ﻟﻠﱠﺬ َ
ﺴ َ
ِِ
ﺴﻴﱢﺌَ ِ
َﻋﻠِﻴﻤﺎ ﺣ ِﻜﻴﻤﺎ { } وﻟَْﻴ ِ
ﺖ ْاﻵ َن َوَﻻ
ت ﻗَ َ
ﺎل ﱢ
ﻳﻦ ﻳَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن اﻟ ﱠ
َﺣ َﺪ ُﻫ ُﻢ اﻟ َْﻤ ْﻮ ُ
ﺎت َﺣ ﱠﱴ إ َذا َﺣ َ
إﱐ ﺗُـ ْﺒ ُ
ﻀ َﺮ أ َ
ً َ ً
ﺴﺖ اﻟﺘـ ْﱠﻮﺑَﺔُ ﻟﻠﱠﺬ َ
َ َ
ﱠِ
ﻚ ﻳَـ ْﻨـ َﻔﻌُ ُﻬ ْﻢ
ﺎت َﻛﺎﻓِ ًﺮا َ .وﻗَ َ
ﺎل ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ  } :ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَ ُ
ﲔ اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ  :أَﻧﱠﻪُ َﻻ ﺗَـ ْﻮﺑَﺔَ ﻟِ َﻤ ْﻦ َﻣ َ
ﺎر {  .ﻓَـﺒَـ ﱠ َ
ﻳﻦ َﳝُﻮﺗُﻮ َن َو ُﻫ ْﻢ ُﻛ ﱠﻔ ٌ
اﻟﺬ َ
ﺖ ِﰲ ِﻋﺒ ِ
ﻚ اﻟْ َﻜﺎﻓِﺮو َن { ﻓَﺄَ ْﺧﺒـﺮ أَ ﱠن ﺳﻨﱠﺘَﻪُ ِﰲ ِﻋﺒ ِ
ﺎد ِﻩ أَﻧﱠﻪُ َﻻ
ْﺳﻨَﺎ ُﺳﻨﱠﺔَ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠِﱵ ﻗَ ْﺪ َﺧﻠَ ْ
ﺎد ِﻩ َو َﺧ ِﺴ َﺮ ُﻫﻨَﺎﻟِ َ
َ
َ
إﳝَﺎﻧُـ ُﻬ ْﻢ ﻟَ ﱠﻤﺎ َرأ َْوا ﺑَﺄ َ
ََ ُ
ُ
ت ؟ وَْﳓﻮ َذﻟِ َ ِ
ﻒ ﺑـ ْﻌ َﺪ اﻟْﻤﻮ ِ
ﻳَـ ْﻨـ َﻔ ُﻊ ِْ
اﻹﳝَﺎ ُن ﺑَـ ْﻌ َﺪ ُرْؤﻳَِﺔ اﻟْﺒَﺄ ِ
ﱡﺼ ِ
ﻴﺢ ُﻣ ْﺴﻠِ ٍﻢ  } " :أَ ﱠن َر ُﺟ ًﻼ
ﺻ ِﺤ ِ
ﻮص َ .وِﰲ َ
ﻚ ﻣ ْﻦ اﻟﻨ ُ
ْس ؛ ﻓَ َﻜ ْﻴ َ َ َ ْ
َ َ
ﻗَ َ ِ
ﻴﺢ
ﺎل  :إ ﱠن أَﺑَﺎك ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر  .ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أَ ْدﺑَـ َﺮ َد َﻋﺎﻩُ ﻓَـ َﻘ َ
ﱠﱯ أَﻳْ َﻦ أَِﰊ ؟ ﻗَ َ
ﺻ ِﺤ ِ
ﺎل ﻟﻠﻨِ ﱢ
ﺎل  :إ ﱠن أَِﰊ َوأَﺑَﺎك ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر { " َ .وِﰲ َ
ِ
َﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ َﺮ َﳍَﺎ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَﺄْ َذ ْن ِﱄ .
ﻀﺎ أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
ُﻣ ْﺴﻠِ ٍﻢ أَﻳْ ً
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْﺘﻪ ِﰲ أَ ْن أ ْ
ور ﻗَـ ْﺒـ َﺮ أُﱢﻣﻲ ﻓَﺄَذ َن ِﱄ َو ْ
ﺎل ْ } " :
اﺳﺘَﺄْ َذﻧْﺖ َرﱢﰊ أَ ْن أ َُز َ
ﻓَـ ُﺰوروا اْﻟ ُﻘﺒﻮر ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ﺗُ َﺬﱢﻛﺮ ْاﻵ ِﺧﺮَة { "  .وِﰲ ا ْﳊ ِﺪ ِ
ﺎل  } " :إ ﱠن أُﱢﻣﻲ َﻣ َﻊ أُﱢﻣﻚ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر {
ﻳﺚ اﻟﱠ ِﺬي ِﰲ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻨَ ِﺪ َوﻏَ ِْﲑِﻩ ﻗَ َ
َ َ
ُ َُ
َ
ُ
" ﻓَِﺈ ْن ﻗِﻴﻞ َ :ﻫ َﺬا ِﰲ َﻋ ِﺎم اﻟْ َﻔ ْﺘ ِﺢ َو ِْ
ﻚ َﻣ ْﻦ ذَ َﻛ َﺮﻩُ َوَِ َﺬا ا ْﻋﺘَ َﺬ َر
ﻚ ِﰲ َﺣ ﱠﺠ ِﺔ اﻟ َْﻮ َد ِاع َوِﳍَ َﺬا ذَ َﻛ َﺮ َذﻟِ َ
اﻹ ْﺣﻴَ ِﺎء َﻛﺎ َن ﺑَـ ْﻌ َﺪ َذﻟِ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﳋَﺒَـ َﺮ َﻋ ﱠﻤﺎ َﻛﺎ َن َوﻳَ ُﻜﻮ ُن َﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻪُ ﻧَ ْﺴ ٌﺦ َﻛ َﻘ ْﻮﻟﻪ ِﰲ أَِﰊ َﳍَ ٍ
ﺐ اﻟﺘﱠﺬْﻛ َﺮة َو َﻫ َﺬا ﺑَﺎﻃ ٌﻞ ﻟ ُﻮ ُﺟﻮﻩ ْ ) - :اﻷ ﱠَو ُل  :إ ﱠن ْ
ﺐ:
َ
ﺻﺎﺣ ُ
ِ
ِِ
ِِ
ات َﳍَ ٍ
ﻚ ِﰲ  } " :إ ﱠن أَِﰊ َوأَﺑَﺎك ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر { "
ﻮدا { َ .وَﻛ َﺬﻟِ َ
ﺼﻠَﻰ ﻧَ ًﺎرا َذ َ
ﺻﻌُ ً
} َﺳﻴَ ْ
ﺐ { َوَﻛ َﻘ ْﻮﻟﻪ ِﰲ اﻟ َْﻮﻟﻴﺪ َ } :ﺳﺄ ُْرﻫ ُﻘﻪُ َ
و " } إ ﱠن أُﱢﻣﻲ وأُﱠﻣﻚ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر { " وﻫ َﺬا ﻟَﻴﺲ َﺧﺒـﺮا ﻋﻦ ﻧَﺎ ٍر َﳜْﺮج ِﻣ ْﻨـﻬﺎ ﺻ ِ
ﺎﺣﺒُـ َﻬﺎ َﻛﺄ َْﻫ ِﻞ اْﻟ َﻜﺒَﺎﺋِ ِﺮ ؛ ِﻷَﻧﱠﻪُ ﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن
ُُ َ َ
َ َ ْ َ ًَ َ ْ
َ
َ
ِ ِ
ﺎﳋََﻮاﺗِ ِ
ﺎل ﺑِ ْ
ﻴﻢ َوَﻣ ْﻦ
ﻚ ﻓَِﺈ ﱠن ْاﻷَ ْﻋ َﻤ َ
َﻛ َﺬﻟِ َ
ﺎر َﳍَُﻤﺎ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن ﻗَ ْﺪ َﺳﺒَ َﻖ ِﰲ ِﻋﻠ ِْﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ إﳝَﺎﻧُـ ُﻬ َﻤﺎ َﱂْ ﻳَـ ْﻨـ َﻬﻪُ َﻋ ْﻦ َذﻟِ َ
ﻚ َﳉَ َﺎز اﻻ ْﺳﺘ ْﻐ َﻔ ُ
ﻣ َ ِ
ِ
ِ ِ
ﺎر ﻟَﻪُ ﳑُْﺘَﻨِ ًﻌﺎ  ) .اﻟﺜ ِ
ﺖ ﺑِﻄَ ِﺮ ِﻳﻘ ِﻪ
ﱠﱯ َ ز َار ﻗَـ ْﺒـ َﺮ أُﱢﻣ ِﻪ ِﻷَﻧﱠـ َﻬﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ﱠﺎﱐ  :أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
َ
ﺎت ُﻣ ْﺆﻣﻨًﺎ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻳَـ ْﻐﻔ ُﺮ ﻟَﻪُ ﻓَ َﻼ ﻳَ ُﻜﻮ ُن اﻻ ْﺳﺘ ْﻐ َﻔ ُ
ِ ِ
ﺎك َوَﱂْ ﻳَـ ُﺰْرﻩُ إ ْذ َﻛﺎ َن َﻣ ْﺪﻓُﻮﻧًﺎ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﻒ
ﺎم اﻟْ َﻔ ْﺘ ِﺢ َوأَ ﱠﻣﺎ أَﺑُﻮﻩُ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ُﻫﻨَ َ
ﺸ ِﺎم ِﰲ ﻏَ ِْﲑ ﻃَ ِﺮ ِﻳﻘ ِﻪ ﻓَ َﻜ ْﻴ َ
" ﺑِﺎ ْﳊَ ُﺠﻮن " ﻋ ْﻨ َﺪ َﻣ ﱠﻜﺔَ َﻋ َ
ﺚ  :إﻧﱠـ ُﻬ َﻤﺎ ﻟَ ْﻮ َﻛﺎﻧَﺎ ُﻣ ْﺆِﻣﻨَـ ْ ِ
َﺣ ّﻖ ﺑِﺎﻟ ﱡ
ﺸ ْﻬ َﺮِة َواﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ ِﻣ ْﻦ َﻋ ﱠﻤ ْﻴ ِﻪ َ :ﲪْ َﺰَة
ﻳُـ َﻘ ُ
ُﺣﻴِ َﻲ ﻟَﻪُ ؟  ) .اﻟﺜﱠﺎﻟِ ُ
ﺎل  :أ ْ
ﲔ إﳝَﺎﻧًﺎ ﻳَـ ْﻨـ َﻔ ُﻊ َﻛﺎﻧَﺎ أ َ
َواﻟ َْﻌﺒﱠ ِ
ﻀ ِﺔ َوَْﳓ ِﻮ ِﻫ ْﻢ.أھـ
ﺎس ؛ َو َﻫ َﺬا أَﺑْـ َﻌﺪ ِﳑﱠﺎ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻪُ ا ْﳉُﻬ ُ
ﱠﺎل ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠﺮاﻓِ َ
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ص ُل
وعليه فإن ما سبق بيانٌ
ٌّ
عملي لقولِه   : لَ ْن تَ ْنفَ َع ُك ْم أَرْ َحا ُم ُك ْم َو َال أَ ْو َال ُد ُك ْم يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة يَ ْف ِ
بَ ْينَ ُك ْم َو ﱠ
صي ٌر )) ( 3الممتحنة(.
ﷲُ بِ َما تَ ْع َملُ َ
ون بَ ِ
النار؟! ھل ھذه معصية
السؤال الذي ينبغي أن ُيسأل ھو :ما ذنب النﱠ ِب ﱢي  في أن أقار َبه في ِ
ارتكبھا .... ؟!
ً
ثالثا :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو:ھل موت أقارب النﱠبِ ﱢي  على الشرك يقدح في نبو ِة نب ِّينا
؟
بعض األنبيا ِء مات آباؤھم على
الجواب  :إن ھذا األمر ال يقدح في نبوته قط ؛ ألننا وجدنا
َ
الشرك  ،وأبناؤھم وأزواجھم  ....فعلى سبيل المثال ال الحصر جاء إلينا ما يلي:
وعدوا ِ  ،ولم يقدح أح ٌد في نبوته مطل ًقا  ...قال : 
 -1إبراھيم  كان أباه كان مشر ًكا ،
ً
ين َولَ ْو َكانُوا أُولِي قُرْ بَى ِم ْن بَ ْع ِد َما تَبَي َﱠن لَھُ ْم أَنﱠھُ ْم
ين آَ َمنُوا أَ ْن يَ ْستَ ْغفِرُوا لِ ْل ُم ْش ِر ِك َ
ان لِلنﱠبِ ﱢي َوالﱠ ِذ َ
َ ما َك َ
ان ا ْستِ ْغفَا ُر إِ ْب َرا ِھي َم ِألَبِي ِه إِ ﱠال َع ْن َم ْو ِع َد ٍة َو َع َدھَا إِيﱠاهُ فَلَ ﱠما تَبَي َﱠن لَهُ أَنﱠهُ
أَصْ َحابُ ْال َج ِح ِيم )َ (113و َما َك َ
َع ُد ﱞو ِ ﱠ ِ تَبَرﱠأَ ِم ْنهُ إِ ﱠن إِ ْب َرا ِھي َم َألَ ﱠواهٌ َح ِلي ٌم )) (114التوبة( .
جاء في تفسير الجاللين َ }:وَﻣﺎ َﻛﺎ َن اﺳﺘﻐﻔﺎر إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻷَﺑِ ِﻴﻪ إِﻻﱠ َﻋﻦ َﻣ ْﻮ ِﻋ َﺪ ٍة َو َﻋ َﺪ َﻫﺎ إِﻳﱠﺎﻩُ { ﺑﻘﻮﻟﻪ  } :ﺳﺄﺳﺘﻐﻔﺮ
ﲔ ﻟَﻪُ أَﻧﱠﻪُ َﻋ ُﺪ ﱞو ﻟِﻠﱠ ِﻪ { ﲟﻮﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺮ } ﺗَـﺒَـ ﱠﺮأَ ِﻣ ْﻨﻪُ { وﺗﺮك اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر ﻟﻪ } إِ ﱠن
ﻟﻚ ﱢ
رﰊ { رﺟﺎء أن ﻳُﺴﻠﻢ } ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﺗَـﺒَـ ﱠ َ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻷ ﱠَواﻩٌ { ﻛﺜﲑ اﻟﺘﻀﺮع واﻟﺪﻋﺎء } ﻏَ ُﻔ ِ
ﻴﻢ { ﺻﺒﻮر ﻋﻠﻰ اﻷذى .أھـ
ٌ
ﻮر َﺣﻠ ٌ
المالحظ أن أبا إبراھي َم  كان مشر ًكا ً
عدوا ِ ....
وأتساءل :لماذا لم يقدح المعترضون في نبو ِة إبراھي َم  كما فعلوا مع محم ٍد  ...؟!
نوح .. وذلك لما نادى نو ٌح علي
 -2نوح  مات اب ُنه على الكفر  ،ولم يقدح أح ٌد في نبو ِة ٍ
آوي إِ َلى
اب ِنه حتى يركب معه في السفينة  ،وال يغرق مع الكافرين فلم يمتثل االبن له قائالً َ " :س ِ
ِين
َج َب ٍل َيعْ صِ ُمنِي م َِن ْال َماء َقا َل الَ َعاصِ َم ْال َي ْو َم ِمنْ أَمْ ِر ّ ِ
ان م َِن ْالم ُْغ َرق َ
ﷲ إِالَّ َمن رَّ ِح َم " َف َك َ
الھالكين .
وقد وعده  بنجاة أھلِه )المؤمنين من قو ِمه ( فكلم نو ٌح  ر َّبه  قائالً َ  :ربِّ إِنَّ ا ُبنِي ِمنْ
دَك ْال َح ُّق َوأَ َ
ْس ِمنْ أَھْ ل َِك إِ َّن ُه َع َم ٌل َغ ْي ُر
ِين َ 45قا َل َيا ُنو ُح إِ َّن ُه َلي َ
نت أَحْ َك ُم ْال َحا ِكم َ
أَھْ لِي َوإِنَّ َوعْ َ
ْس َل َك ِب ِه عِ ْل ٌم إِ ِّني أَعِ ُ
ِين )  46ھود(.
ون م َِن ْال َجا ِھل َ
ظ َك أَن َت ُك َ
صال ٍِح َفالَ َتسْ أ َ ْل ِن َما َلي َ
َ
ِ
ﻚ { اﻟﻨﺎﺟﲔ أو ﻣﻦ أﻫﻞ دﻳﻨﻚ } إِﻧﱠﻪُ {
جاء في تفسير الجاللين } :ﻗَ َ
ﺲ ِﻣ ْﻦ أ َْﻫﻠِ َ
ﺎل { ﺗﻌﺎﱃ } ﻳﺎ ﻧﻮح إﻧﱠﻪُ ﻟَْﻴ َ
أي ﺳﺆاﻟﻚ إِﻳﺎي ﺑﻨﺠﺎﺗﻪ } َﻋ َﻤ ٌﻞ ﻏَْﻴـ ُﺮ ﺻﺎﱀ { ﻓِﺈﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ وﻻ ﳒﺎة ﻟﻠﻜﺎﻓﺮﻳﻦ  ،وﰲ ﻗﺮاءة ﺑﻜﺴﺮ ﻣﻴﻢ » َﻋ ِﻤﻞ« ﻓﻌﻞ ،
وﻧﺼﺐ »ﻏَﲑ« ﻓﺎﻟﻀﻤﲑ ﻻﺑﻨﻪ } ﻓَﻼَ ﺗَﺴﺄَﻟْ ِﻦ { ﺑﺎﻟﺘﺸﺪﻳﺪ واﻟﺘﺨﻔﻴﻒ } ﻣﺎ ﻟَﻴﺲ ﻟَ َ ِ ِ ِ
ْﻢ { ﻣﻦ إﳒﺎء اﺑﻨﻚ } إِ ﱢﱐ
ْ
ﻚ ﺑﻪ ﻋﻠ ٌ
ْ
َ ْ َ
أِ
ﻚ أَن ﺗَ ُﻜﻮ َن ِﻣ َﻦ اﳉﺎﻫﻠﲔ { ﺑﺴﺆاﻟﻚ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻌﻠﻢ  .أھـ
َﻋﻈُ َ
نوح  كما فعلوا مع محم ٍد  ؟
وأتساءل :لماذا لم يقدح المعترضون في نبو ِة ٍ
 -3لوط  ماتت زوجته على الكفر كما كان من زوج ِة نوح  ،ولم يقدح أح ٌد ُ
قط في نبو ِة
َ
ب َّ
وح َو ِامْ َرأَ َة لُوطٍ َكا َن َتا
ﷲُ َم َثالً لِّلَّذ َ
ض َر َ
النبيين  -عليھما السالم  ، -قال َ  : 
ِين َك َفرُوا ِامْ َرأ َة ُن ٍ
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َتحْ َ
ار َم َع
ْن َف َخا َن َتا ُھ َما َف َل ْم ي ُْغ ِن َيا َع ْن ُھ َما م َِن َّ ِ
ﷲ َشيْئا ً َوقِي َل ْاد ُخ َال ال َّن َ
ْن ِمنْ عِ َبا ِد َنا َ
صال َِحي ِ
ت َعبْدَ ي ِ
ال َّدا ِخلِي َن ) التحريم.(10
جاء في التفسير الميسر  :ﺿﺮب اﷲُ ﻣﺜﻼ ﳊﺎل اﻟﻜﻔﺮة  -ﰲ ﳐﺎﻟﻄﺘﻬﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻗﺮ ﻢ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﻌﺎﺷﺮ ﻢ ﳍﻢ,
وأن ذﻟﻚ ﻻ ﻳﻨﻔﻌﻬﻢ ﻟﻜﻔﺮﻫﻢ ﺑﺎﷲ -ﲝﺎل زوﺟﺔ ﻧﱯ اﷲ ﻧﻮح ,وزوﺟﺔ ﻧﱯ اﷲ ﻟﻮط :ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﰲ ﻋﺼﻤﺔ ﻋﺒ َﺪﻳﻦ ﻣﻦ

ﻋﺒﺎدﻧﺎ ﺻﺎﳊﲔ ,ﻓﻮﻗﻌﺖ ﻣﻨﻬﻤﺎ اﳋﻴﺎﻧﺔ ﳍﻤﺎ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ,ﻓﻘﺪ ﻛﺎﻧﺘﺎ ﻛﺎﻓﺮﺗﲔ ,ﻓﻠﻢ ﻳﺪﻓﻊ ﻫﺬان اﻟﺮﺳﻮﻻن ﻋﻦ زوﺟﺘﻴﻬﻤﺎ
ﻣﻦ ﻋﺬاب اﷲ ﺷﻴﺌًﺎ ,وﻗﻴﻞ ﻟﻠﺰوﺟﺘﲔ :ادﺧﻼ اﻟﻨﺎر ﻣﻊ اﻟﺪاﺧﻠﲔ ﻓﻴﻬﺎ .وﰲ ﺿﺮب ﻫﺬا اﳌﺜﻞ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘﺮب
ﻣﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء ,واﻟﺼﺎﳊﲔ ,ﻻ ﻳﻔﻴﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﱢﺊ .أھـ

الكتاب المقدس يذكر لنا أن زوجات  ،وأبناء أنبياء على الشركِ  ،وأھلكھم ﷲُ 
راب ًعا :إن
َ
الكتاب المقدس لم يصف لنا أحوال كل آباء  ،وأبناء  ،وأمھات  ،وزوجات كثير
 ...مع العلم أن
َ
من
األنبياء  ،ھل كانوا على الشركِ أم اإليمان ؟ فعلي سبيل المثال ال الحصر جاء فيه ما يلي:
ِ
َ
زوجة لوط  أ ُھلكت بسب ِ
الشر في عيني
كفرھا ؛ ألنھا صنعت
 -1يذكر سف ُر التكوين أن
َ
ب ِ
23
ٌ
َ
َ
ْ
الرب  ...وذلك في
ض َد َخ َل لُوط إِلَى صُو َغ َر،
ِّ
اإلصحاح  19عدد َوإِذ أ ْش َرقَ ِ
ت ال ﱠش ْمسُ َعلَى األرْ ِ
ِ
25
24
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ك ال ُم ُد َن،
ب تِل َ
فَأ َ ْمط َر الرﱠبﱡ َعلى َس ُدو َم َو َع ُمو َرةَ ِكب ِْريتًا َونَارًا ِم ْن ِعن ِد الرﱠبﱢ ِم َن ال ﱠس َما ِءَ .وقَل َ
26
صا َر ْ
ان ْال ُم ُد ِنَ ،ونَبَ َ
ت َع ُمو َد
ت ا ْم َرأَتُهُ ِم ْن َو َرائِ ِه فَ َ
ضَ .ونَظَ َر ِ
َو ُك ﱠل ال ﱠدائِ َر ِةَ ،و َج ِمي َع ُس ﱠك ِ
ات ِ◌ األَرْ ِ
ح.
ِم ْل ٍ
نبي ﷲ داو َد كفر في آخر حياته ،عبد العشتاروت
 -2يذكر سفر الملوك األول أن
َ
سليمان بن ﱢ
الرب ؛ألنه
...وأن ﷲَ عاقبه بنزع ال ُملك من بعده إكر ًما ألبيه الصالح داود ....وأنه لم يغفر له
ُّ
ك ُسلَ ْي َم ُ
لرب له أعدا ًءا .....وذلك في اإلصحاح  11عدد َ 1وأَ َحبﱠ ْال َم ِل ُ
ان نِ َسا ًء
لم يتب لذلك سخر ا ُّ
ين
ت ِ 2م َن األُ َم ِم الﱠ ِذ َ
ت َو ِحثﱢيﱠا ٍ
صي ُدونِيﱠا ٍ
ت َوأَ ُدو ِميﱠا ٍ
ت َو َع ﱡمونِيﱠا ٍ
ت فِرْ َع ْو َنُ :موآبِيﱠا ٍ
ت َو ِ
َغ ِريبَةً َكثِي َرةً َم َع بِ ْن ِ
ون قُلُوبَ ُك ْم َو َرا َء
ون إِلَ ْي ُك ْم ،ألَنﱠھُ ْم يُ ِميلُ َ
ون إِلَ ْي ِھ ْم َوھُ ْم الَ يَ ْد ُخلُ َ
قَا َل َع ْنھُ ُم الرﱠبﱡ لِبَنِي إِ ْس َرائِي َل» :الَ تَ ْد ُخلُ َ
3
تَ ،وثَالَ ُ
ان بِھ ُؤالَ ِء بِ ْال َم َحبﱠ ِةَ .و َكانَ ْ
ق ُسلَ ْي َم ُ
ث ِمئَ ٍة ِم َن
ص َ
آلِھَتِ ِھ ْم« .فَ ْالتَ َ
ت لَهُ َس ْب ُع ِمئَ ٍة ِم َن النﱢ َسا ِء ال ﱠسيﱢ َدا ِ
اريﱢ  ،فَأ َ َمالَ ْ
ان أَ ﱠن نِ َسا َءهُ أَ َم ْل َن قَ ْلبَهُ َو َرا َء آلِھَ ٍة
ان َش ْي ُخو َخ ِة ُسلَ ْي َم َ
ت نِ َسا ُؤهُ قَ ْلبَهَُ 4 .و َك َ
ان فِي َز َم ِ
ال ﱠس َر ِ
5
ان َو َرا َء َع ْشتُو َر َ
ب ُسلَ ْي َم ُ
ث إِلھَ ِة
ب َدا ُو َد أَبِي ِه .فَ َذھَ َ
أُ ْخ َرىَ ،ولَ ْم يَ ُك ْن قَ ْلبُهُ َكا ِمالً َم َع الرﱠبﱢ إِل ِھ ِه َكقَ ْل ِ
ﱢينَ 6 .و َع ِم َل ُسلَ ْي َم ُ
ان ال ﱠش ﱠر فِي َع ْينَ ِي الرﱠبﱢ َ ،ولَ ْم يَ ْتبَ ِع الرﱠبﱠ تَ َما ًما
س ْال َع ﱡمونِي َ
الصﱢ ي ُدونِي َ
ﱢينَ ،و َم ْل ُكو َم ِرجْ ِ
7
َك َدا ُو َد أَبِي ِهِ .حينَئِ ٍذ بَنَى ُسلَ ْي َم ُ
ﱢين َعلَى ْال َجبَ ِل الﱠ ِذي تُ َجاهَ أُو ُر َشلِي َم،
س ْال ُموآبِي َ
ان ُمرْ تَفَ َعةً لِ َك ُم َ
وش ِرجْ ِ
8
ت اللﱠ َواتِي ُك ﱠن يُوقِ ْد َن َويَ ْذبَحْ َن آللِھَتِ ِھ ﱠن.
س بَنِي َع ﱡم َ
َولِ ُمولَ َ
يع نِ َسائِ ِه ْال َغ ِريبَا ِ
ك ِرجْ ِ
ونَ .وھ َك َذا فَ َع َل لِ َج ِم ِ
10
9
ب الرﱠبﱡ َعلَى ُسلَ ْي َم َ
ان ألَ ﱠن قَ ْلبَهُ َما َل َع ِن الرﱠبﱢ إِل ِه إِ ْس َرائِي َل الﱠ ِذي تَ َرا َءى لَهُ َم ﱠرتَي ِْنَ ،وأَ ْو َ
ض َ
فَ َغ ِ
صاهُ
فِي ھ َذا األَ ْم ِر أَ ْن الَ يَتﱠب َع آلِھَةً أُ ْخ َرى ،فَلَ ْم يَحْ فَ ْ
انِ » :م ْن أَجْ ِل
صى بِ ِه الرﱠبﱡ 11 .فَقَا َل الرﱠبﱡ لِ ُسلَ ْي َم َ
ظ َما أَ ْو َ
كَ ،ولَ ْم تَحْ فَ ْ
ك بِھَا ،فَإِنﱢي أُ َم ﱢز ُ
ك تَ ْم ِزيقًا
ق ْال َم ْملَ َكةَ َع ْن َ
ص ْيتُ َ
ك ِع ْن َد َ
أَ ﱠن ذلِ َ
ض َي الﱠتِي أَ ْو َ
ظ َع ْھ ِدي َوفَ َرائِ ِ
12
ك أُ َم ﱢزقُھَا.
َوأُ ْع ِطيھَا لِ َع ْب ِد َ
ك ،بَلْ ِم ْن يَ ِد ا ْبنِ َ
كِ ،م ْن أَجْ ِل َدا ُو َد أَبِي َ
ك فِي أَيﱠا ِم َ
ك .إِالﱠ إِنﱢي الَ أَ ْف َع ُل ذلِ َ
َ 13علَى أَنﱢي الَ أُ َم ﱢز ُ
احدًا ال ْبنِ َك ،ألَجْ ِل َدا ُو َد َع ْب ِديَ ،وألَجْ ِل
ق ِم ْن َ
ك ْال َم ْملَ َكةَ ُكلﱠھَا ،بَلْ أُ ْع ِطي ِس ْبطًا َو ِ
أُو ُر َشلِي َم الﱠتِي ْ
اختَرْ تُھَا«.
ان ِم ْن نَس ِْل ْال َملِ ِك فِي أَ ُدو َمَ 15 .و َح َد َ
ان
ث لَ ﱠما َك َ
يَ ،ك َ
َ 14وأَقَا َم الرﱠبﱡ خَصْ ًما لِ ُسلَ ْي َم َ
ان :ھَ َد َد األَ ُدو ِم ﱠ
16
ُوآب
َدا ُو ُد فِي أَ ُدو َمِ ،ع ْن َد ُ
ض َر َ
ْش لِ َد ْف ِن ْالقَ ْتلَىَ ،و َ
صعُو ِد ي َ
ب ُك ﱠل َذ َك ٍر فِي أَ ُدو َم .ألَ ﱠن ي َ
يس ْال َجي ِ
ُوآب َرئِ ِ
55
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17
ب ھُ َو َو ِر َجا ٌل
َو ُك ﱠل إِ ْس َرائِي َل أَقَا ُموا ھُنَا َ
ك ِستﱠةَ أَ ْشھ ٍُر َحتﱠى أَ ْفنَ ْوا ُك ﱠل َذ َك ٍر فِي أَ ُدو َم .أَ ﱠن ھَ َد َد ھَ َر َ
ان َوأَتَ ْوا إِلَى
ﱡون ِم ْن َعبِي ِد أَبِي ِه َم َعهُ لِيَأْتُوا ِمصْ َرَ .و َك َ
أَ ُدو ِمي َ
ص ِغيرًاَ 18 .وقَا ُموا ِم ْن ِم ْديَ َ
ان ھَ َد ُد ُغالَ ًما َ
ان َوأَتَ ْوا إِلَى ِمصْ َر ،إِلَى فِرْ َع ْو َن َملِ ِك ِمصْ َر ،فَأ َ ْعطَاهُ بَ ْيتًا َو َعي َﱠن
انَ ،وأَ َخ ُذوا َم َعھُ ْم ِر َجاالً ِم ْن فَا َر َ
فَا َر َ
19
ت ا ْم َرأَتِ ِه ،أُ ْخ َ
لَهُ طَ َعا ًما َوأَ ْعطَاهُ أَرْ ضًا .فَ َو َج َد ھَ َد ُد نِ ْع َمةً فِي َع ْينَ ْي فِرْ َع ْو َن ِج ًّداَ ،و َز ﱠو َجهُ أُ ْخ َ
ت
يس ْال َملِ َك ِة20 .فَ َولَ َد ْ
ت لَهُ أُ ْخ ُ
يس َجنُوبَ َ
ت فِرْ َع ْو َن.
ت تَحْ فَنِ َ
تَحْ فَنِ َ
ث ا ْبنَهَُ ،وفَطَ َم ْتهُ تَحْ فَنِيسُ فِي َو َس ِط بَ ْي ِ
21
ان َجنُوبَ ُ
ت فِرْ َع ْو َن بَي َْن بَنِي فِرْ َع ْو َن .فَ َس ِم َع ھَ َد ُد فِي ِمصْ َر بِأ َ ﱠن َدا ُو َد قَ ِد اضْ طَ َج َع َم َع
َو َك َ
ث فِي بَ ْي ِ
22
ات .فَقَا َل ھَ َد ُد لِفِرْ َع ْو َن» :أَ ْ
ْش قَ ْد َم َ
ضي« .فَقَا َل لَهُ
ُوآب َرئِ َ
آبَائِ ِهَ ،وبِأ َ ﱠن ي َ
طلِ ْقنِي إِلَى أَرْ ِ
يس ْال َجي ِ
ك تَ ْ
ك؟« فَقَا َل» :الَ َش ْي َءَ ،وإِنﱠ َما
ض َ
ك ِع ْن ِدي َحتﱠى إِنﱠ َ
فِرْ َع ْو ُنَ » :ما َذا أَ ْع َو َز َ
طلُبُ ال ﱠذھَ َ
اب إِلَى أَرْ ِ
أَ ْ
ب ِم ْن ِع ْن ِد َسيﱢ ِد ِه ھَ َد َد َع َز َر َملِ ِك
طلِ ْقنِي«َ 23.وأَقَا َم ﷲُ لَهُ خَصْ ًما آ َخ َرَ :ر ُز َ
ون ب َْن أَلِي َدا َع ،الﱠ ِذي ھَ َر َ
24
ق َوأَقَا ُموا بِھَا
يس ُغ َزا ٍة ِع ْن َد قَ ْت ِل َدا ُو َد إِيﱠاھُ ْم ،فَا ْنطَلَقُوا إِلَى ِد َم ْش َ
صا َر َرئِ َ
صُوبَةَ ،فَ َج َم َع إِلَ ْي ِه ِر َجاالً فَ َ
ك
َو َملَ ُكوا فِي ِد َم ْش َ
انَ ،م َع َشرﱢ ھَ َد َد .فَ َك ِرهَ إِ ْس َرائِي َلَ ،و َملَ َ
ان خَصْ ًما ِإل ْس َرائِي َل ُك ﱠل أَي ِﱠام ُسلَ ْي َم َ
قَ 25 .و َك َ
َعلَى أَ َرا َم.
26
صرُو َعةَُ ،و ِھ َي ا ْمرأَةٌ أَرْ َملَةٌ،
ص َر َدةََ ،ع ْب ٌد لِ ُسلَ ْي َم َ
انَ .وا ْس ُم أُ ﱢم ِه َ
َويَ ُر ْب َعا ُم ب ُْن نَابَاطَ ،أَ ْف َرايِ ِم ﱞي ِم ْن َ
ق َم ِدينَ ِة
ان بَنَى ْالقَ ْل َعةَ َو َس ﱠد ُشقُو َ
َرفَ َع يَ َدهُ َعلَى ْال َملِ ِكَ 27 .وھ َذا ھُ َو َسبَبُ َر ْف ِع ِه يَ َدهُ َعلَى ْال َملِ ِك :أَ ﱠن ُسلَ ْي َم َ
س ،فَلَ ﱠما َرأَى ُسلَ ْي َم ُ
ان ْال ُغالَ َم أَنﱠهُ َعا ِم ٌل ُش ْغالً ،أَقَا َمهُ َعلَى ُك ﱢل
َدا ُو َد أَبِي ِهَ 28 .و َك َ
ان ال ﱠر ُج ُل يَ ُر ْب َعا ُم َجبﱠا َر بَأْ ٍ
ان لَ ﱠما َخ َر َج يَ ُر ْب َعا ُم ِم ْن أُو ُر َشلِي َم ،أَنﱠهُ الَقَاهُ أَ ِخيﱠا ال ﱢشيلُونِ ﱡي
ان فِي ذلِ َ
ُفَ 29 .و َك َ
ت يُوس َ
ال بَ ْي ِ
أَ ْع َم ِ
ك ال ﱠز َم ِ
30
ض أَ ِخيﱠا َعلَى الرﱢ َدا ِء ْال َج ِدي ِد
يق َوھُ َو الَبِسٌ ِر َدا ًء َج ِديدًاَ ،وھُ َما َوحْ َدھُ َما فِي ْال َح ْق ِل .فَقَبَ َ
النﱠبِ ﱡي فِي الطﱠ ِر ِ
الﱠ ِذي َعلَ ْي ِه َو َم ﱠزقَهُ ْاثنَتَ ْي َع َش َرةَ قِ ْ
ك َع َش َر قِطَ ٍع ،ألَنﱠهُ ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ
ط َعةً َ 31وقَا َل لِيَ ُر ْب َعا َمُ » :خ ْذ لِنَ ْف ِس َ
إِلهُ إِ ْس َرائِي َل :ھأَنَ َذا أُ َم ﱢز ُ
ان
ق ْال َم ْملَ َكةَ ِم ْن يَ ِد ُسلَ ْي َم َ
اطَ 32 .ويَ ُك ُ
اح ٌد ِم ْن أَجْ ِل َع ْب ِدي َدا ُو َد َو ِم ْن أَجْ ِل أُو ُر َشلِي َم ْال َم ِدينَ ِة
َوأُ ْع ِطي َ
ك َع َش َرةَ أَ ْسبَ ٍ
ون لَهُ ِسبْطٌ َو ِ
الﱠتِي ْ
اط إِ ْس َرائِي َل33 ،ألَنﱠھُ ْم تَ َر ُكونِي َو َس َج ُدوا لِ َع ْشتُو َر َ
ﱢين،
ث إِلھَ ِة الصﱢ ي ُدونِي َ
اختَرْ تُھَا ِم ْن ُكلﱢ أَ ْسبَ ِ
ونَ ،ولَ ْم يَ ْسلُ ُكوا فِي طُ ُرقِي لِيَ ْع َملُوا ْال ُم ْستَقِي َم فِي َع ْينَ ﱠي
ﱢينَ ،ولِ َم ْل ُكو َم إِل ِه بَنِي َع ﱡم َ
وش إِل ِه ْال ُموآبِي َ
َولِ َك ُم َ
34
ُ
صيﱢ ُرهُ َرئِيسًا ُك ﱠل أَي ِﱠام َحيَاتِ ِه
ضي َوأَحْ َكا ِمي َك َدا ُو َد أَبِي ِهَ .والَ آ ُخ ُذ ُك ﱠل ْال َم ْملَ َك ِة ِم ْن يَ ِد ِه ،بَلْ أ َ
َوفَ َرائِ ِ
ألَجْ ِل َدا ُو َد َع ْب ِدي الﱠ ِذي ْ
يك
ضيَ 35 .وآ ُخ ُذ ْال َم ْملَ َكةَ ِم ْن يَ ِد ا ْبنِ ِه َوأُ ْع ِط َ
صايَا َ
اختَرْ تُهُ الﱠ ِذي َحفِظَ َو َ
ي َوفَ َرائِ ِ
36
ون ِس َرا ٌج لِ َدا ُو َد َع ْب ِدي ُك ﱠل األَي ِﱠام أَ َما ِمي
احدًاِ ،ليَ ُك َ
ي األَ ْسبَاطَ ْال َع َش َرةََ .وأُ ْع ِطي ا ْبنَهُ ِس ْبطًا َو ِ
إِيﱠاھَا ،أَ ِ
فِي أُو ُر َشلِي َم ْال َم ِدينَ ِة الﱠتِي ْ
ك فَتَ ْملِ ُ
ب ُكلﱢ َما تَ ْشتَ ِھي
ض َع ا ْس ِمي فِيھَاَ 37 .وآ ُخ ُذ َ
اختَرْ تُھَا لِنَ ْف ِسي ألَ َ
ك َح َس َ
كَ ،وتَ ُك ُ
ت فِي طُ ُرقِيَ ،وفَ َع ْل َ
ك بِ ِهَ ،و َسلَ ْك َ
ون َملِ ًكا َعلَى إِ ْس َرائِي َل38 .فَإ ِ َذا َس ِمع َ
ت َما
نَ ْف ُس َ
وصي َ
ْت لِ ُكلﱢ َما أُ ِ
يَ ،و َحفِ ْ
ي َك َما فَ َع َل َدا ُو ُد َع ْب ِدي ،أَ ُك ُ
ظ َ
ك بَ ْيتًا
ك َوأَ ْبنِي لَ َ
ون َم َع َ
صايَا َ
ضي َو َو َ
ت فَ َرائِ ِ
ھُ َو ُم ْستَقِي ٌم فِي َع ْينَ ﱠ
39
آ ِمنًا َك َما بَنَي ُ
ك إِ ْس َرائِي َل.
َوأُ ِذلﱡ نَ ْس َل َدا ُو َد ِم ْن أَجْ ِل ھ َذاَ ،ول ِك ْن الَ ُك ﱠل
ْت لِ َدا ُو َدَ ،وأُ ْع ِطي َ
40
ب ُسلَ ْي َم ُ
ان فِي
ق َملِ ِك ِمصْ َرَ .و َك َ
ب إِلَى ِمصْ َر إِلَى ِشي َش َ
ان قَ ْت َل يَ ُر ْب َعا َم ،فَقَا َم يَ ُر ْب َعا ُم َوھَ َر َ
األَي ِﱠام«َ .وطَلَ َ
41
ُ
ُ
ور
ِمصْ َر إِلَى َوفَا ِة ُسلَ ْي َم َ
ور ُسلَ ْي َم َ
ان َو ُكلﱡ َما َ
صنَ َع َو ِح ْك َمتُهُ أَ َما ِھ َي َم ْكتُوبَةٌ فِي ِس ْف ِر أ ُم ِ
انَ .وبَقِيﱠةُ أ ُم ِ
42
ت األَيﱠا ُم الﱠتِي َملَ َك فِيھَا ُسلَ ْي َم ُ
ين َسنَةً43 .ثُ ﱠم
ُسلَ ْي َم َ
ان فِي أُو ُر َشلِي َم َعلَى ُكلﱢ إِ ْس َرائِي َل أَرْ بَ ِع َ
ان؟ َو َكانَ ِ
اضْ طَ َج َع ُسلَ ْي َم ُ
ك َر ُح ْب َعا ُم ا ْبنُهُ ِع َوضًا َع ْنهُ .ال تعليق !
ان َم َع آبَا ِئ ِه َو ُدفِ َن فِي َم ِدينَ ِة َدا ُو َد أَبِي ِهَ ،و َملَ َ
 -3يذكر يوحنا في إنجيلِه أن إخوة يسوع لم يكونوا يؤمنون به  ....وذلك في اإلصحاح  7عدد
3
ك الﱠتِي تَ ْع َملُ،
ك أَ ْيضًا أَ ْع َمالَ َ
فَقَا َل لَهُ إِ ْخ َوتُهُ»:ا ْنتَقِلْ ِم ْن ھُنَا َو ْاذھَبْ إِلَى ْاليَھُو ِديﱠ ِة ،لِ َك ْي يَ َرى تَالَ ِمي ُذ َ
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4
ت تَ ْع َم ُل ھ ِذ ِه األَ ْشيَا َء فَأ َ ْ
ون َعالَنِيَةً .إِ ْن ُك ْن َ
ظ ِھرْ
ْس أَ َح ٌد يَ ْع َم ُل َش ْيئًا فِي ْال َخفَا ِء َوھُ َو ي ُِري ُد أَ ْن يَ ُك َ
ألَنﱠهُ لَي َ
5
ون بِ ِه.
ك لِ ْل َعالَ ِم« .ألَ ﱠن إِ ْخ َوتَهُ أَ ْيضًا لَ ْم يَ ُكونُوا ي ُْؤ ِمنُ َ
نَ ْف َس َ
إنجيله أن أ َم يسوع وأخوا َته لم يؤمنوا به  ...وذلك في اإلصحاح 8عددَ 19و َجا َء
 -4يذكر لوقا في
ِ
20
ُّك َوإِ ْخ َو ُت َك
إِ َل ْي ِه أ ُ ُّم ُه َوإِ ْخ َو ُتهَُ ،و َل ْم َي ْق ِدرُوا أَنْ يَصِ لُوا إِ َل ْي ِه ل َِس َب ِ
ِين»:أُم َ
ب ْال َجمْ ِعَ .فأ َ ْخ َبرُوهُ َقا ِئل َ
ارجً ا
َواقِفُ َ
ون َخ ِ
21
ون
ُون َكلِ َم َة ِ
ﷲ َو َيعْ َملُ َ
ِين َيسْ َمع َ
اب َو َقا َل َل ُھ ْم»:أُمِّي َوإِ ْخ َوتِي ُھ ُم الَّذ َ
ون أَنْ َي َر ْو َك«َ .فأ َ َج َ
 ،ي ُِري ُد َ
ِب َھا« .ال تعليق!
صلَّى َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -بعد دخولھم اإلسالم في
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل كفر أقاربُ النبيِّ َ -
صلَّى َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -كي يؤمن
حياته ثم ارتدوا ،أم أنه كانوا كفارً ا من األساس ،ومنھم من لم يرى النبيَّ َ -
بعض أنبيا ِء الكتاب المقدس فإنھم كفروا بھم بعد دخولھم دينھم....
أھل ِ
به مثل أمه وأبيه .....وھذا بخالف ِ
كما كان من سليمان الذي كفر بدين أبيه داود -عليه السالم  -بعد أن اعتنقه....؟!

نبي كان ضاالً !
ﱞ
سبيل االستھزا ِء :كيف كان رسولُكم ضاالً ؟ وھل ھناك رسو ٌل كان ضاالً كرسولِكم ؟
قالوا على
ِ
ض ّاالً فَھَ َدى ) الضحى. (7
وكان استشھادھم على استھزائھم ھو :قول ﷲِ َ  : و َو َج َد َ
ك َ
• الرد على الشبھة
أوالً :إن ھذه ليست بشبھ ٍة مطلقًا ؛ فھي تدل على جھلِھم وعمى بصيرتِھم  ،وبصرھم  ...فكل ما ھنالك أن
ي  كان بعي ًدا عن النبو ِة وعن الرسال ِة
قول ﷲ َ  : و َو َج َد َك َ
ض ّاالً فَھَ َدى ) الضحى (7فُھم منه أن النب ﱠ
والعلم فھداه ﷲُ  إليھم....تدلل على ذلك أدلة منھا:
ِ
ّ
ﱠ
ً
ك َع ِظيما ) النساء.(113
ان فَضْ ُل ﷲِ َعلَ ْي َ
ك َما لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم َو َك َ
 -1قولُه َ  : و َعل َم َ
اإلي َم ُ
ك رُوحًا ِم ْن أَ ْم ِرنَا َما ُك ْن َ
ك أَ ْو َح ْينَا إِلَ ْي َ
 -2قولُه َ : و َك َذلِ َ
ان َولَ ِك ْن َج َع ْلنَاهُ
ت تَ ْد ِري َما ْال ِكتَابُ َو َال ْ ِ
اط ﱠ
ﷲِ الﱠ ِذي لَهُ َما فِي
نُورًا نَ ْھ ِدي بِ ِه َم ْن نَ َشا ُء ِم ْن ِعبَا ِدنَا َوإِنﱠ َ
ص َر ٍ
ص َر ِ
اط ُم ْستَقِ ٍيم )ِ (52
ك لَتَ ْھ ِدي إِلَى ِ
ض أَ َال إِلَى ﱠ
صي ُر ْاألُ ُمو ُر ))  (53الشورى(.
ال ﱠس َما َوا ِ
ﷲِ ت َ ِ
ت َو َما فِي ْاألَرْ ِ
آن َوإِن ُك َ
ين
نت ِمن قَ ْب ِل ِه لَ ِم َن ْال َغافِلِ َ
ك ھَـ َذا ْالقُرْ َ
ص بِ َما أَ ْو َح ْينَا إِلَ ْي َ
 -3قولُه   : نَحْ ُن نَقُصﱡ َعلَ ْي َ
ك أَحْ َس َن ْالقَ َ
ص ِ
) يوسف. (3
ت تَ ْعلَ ُمھَا أَ ْن َ
ك َما ُك ْن َ
ك ِم ْن قَب ِْل ھَ َذا فَاصْ بِرْ إِ ﱠن
ت َو َال قَ ْو ُم َ
وحيھَا إِلَ ْي َ
 -4قولُه   : تِ ْل َ
ب نُ ِ
ك ِم ْن أَ ْنبَا ِء ْال َغ ْي ِ
ين ) ھود . ( 49
ْال َعاقِبَةَ لِ ْل ُمتﱠ ِق َ
كان ما سبق أدلة على عدم بصيرتھم،وأما عن عمى بص ِرھم إن أحسنتُ بھم الظن ...أقول :لو قرءوا
التفاسي َر ما سألوا بطريقتِھم الغير الئقة ....جاء في بعض كتب التفاسير ما يقوي ما سبق كما يلي:
ﺿ ّﺎﻻً { ﻋﻤﺎ أﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻵن ﻣﻦ اﻟﺸﺮ ِ
ﻳﻌﺔ } ﻓﻬﺪى { أي  :ﻓﻬﺪاك إﻟﻴﻬﺎ .أﻫـ
 -1تفسي ِر الجاللين َ } :وَو َﺟ َﺪ َك َ
التفسير الميسر :ووﺟﺪك ﻻ ﺗﺪري ﻣﺎ اﻟﻜﺘﺎب وﻻ اﻹﳝﺎن ,ﻓﻌﻠﱠﻤﻚ ﻣﺎ ﱂ ﺗﻜﻦ ﺗﻌﻠﻢ ,ووﻓﻘﻚ ﻷﺣﺴﻦ اﻷﻋﻤﺎل .أھـ
-2
ِ
ﷲ .-
وعليه تزول الشبھة -
بفضل ِ
ِ
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ثانيًا  :إن سؤالَھم يعبر عن مدى سو ِء أخالقِھم  ،لما قالوا  :وھل ھناك رسول كان ضاالً كرسولكم ...؟
ُ
بالھمز والوقاح ِة في السؤال  ،وأقول :لقد كان موسى  من الضالين حينما قتل
قلت :أجيبُ ُرغم شعوري
ِ
المصري  ،وحينما أقول من الضالين أي :لم يكن رسوالً بعد ؛ أعني بذلك  :أنه كان بعي ًدا عن النبو ِة
والعلم كنبيﱢنا ..... 
والرسال ِة
ِ
ين ) الشعراء.(20
يدلل على ذلك قوله  عن موسى   : قَا َل فَ َع ْلتُھَا إِذاً َوأَنَا ِم َن الضﱠالﱢ َ
ين { عما آتاني ﷲ
جاء في تفسير الجاللين  }:قَا َل { موسى } فَ َع ْلتُھَا إِذاً { أي :حينئذ } َوأَنَاْ ِم َن الضﱠالﱢ َ
بعدھا من العلم والرسالة .أھـ
ُ
َ
ذكرت قبل أن يوحي ﷲ إلي،ويبعثني رسوال .أھـ
فعلت ما
وجاء في التفسي ِر الميسر:قال موسى مجيبًا لفرعون:
خالل ما سبق يتضح لنا أن الضال َل المقصود ھنا ليس ھو ما تصوره عقولھم المريضة ،ليس
إ ًذا من
ِ
الضالل الذي ھم عليه ...
الرب بأنه
الكتاب المقدس إلى
أذھان المعترضين ھو ما ينسبه
ثالثًا  :إن الضال َل الحقيقي الذي يدور في
ﱢ
ُ
ِ
س منھا:
يضل األنبيا َء والبش َر ويقسي قلوبَھم  ....وذلك في عدة
مواضع من الكتا ِ
ب المقد ِ
ٍ
ْ
ْ
َ
 -1سفر الخروج إصحاح  10عدد1ثُ ﱠم قَا َل الرﱠبﱡ لِ ُمو َسى» :ا ْد ُخلْ إِلَى فِرْ َع ْو َن ،فَإِنﱢي أ ْغلَظ ُ
وب
ت قَلبَهُ َوقُلُ َ
َعبِي ِد ِه لِ َك ْي أَصْ نَ َع آيَاتِي ھ ِذ ِه بَ ْينَھُ ْم.
نفس
فرعون وعبي ِده ؛ ليُھلكھم كما يذكر النصُ وغي ُره من
قلب
َ
قلتُ  :إن المالحظ ھنا أن ﷲَ ھو من يقسي َ
ِ
4
ُ
ض ِمصْ َرَ .والَ يَ ْس َم ُع لَ ُك َما
السفر ،ففي اإلصحاح  7عدد َ 3ول ِكنﱢي أُقَسﱢي قَ ْل َ
ب فِرْ َع ْو َن َوأ َكثﱢ ُر آيَاتِي َو َع َجائِبِي فِي أَرْ ِ
ُ
ض ِمصْ َر بِأَحْ َك ٍام َع ِظي َم ٍة.
فِرْ َع ْو ُن َحتﱠى أَجْ َع َل يَ ِدي َعلَى ِمصْ َ 9ر ،فَأ ْخ ِر َج أَجْ نَا ِديَ ،ش ْعبِي بَنِي إِ ْس َرائِي َل ِم ْن أَرْ ِ
ض ﱠل النﱠبِ ﱡي َوتَ َكلﱠ َم َكالَ ًما ،فَأَنَا الرﱠبﱠ قَ ْد أَضْ لَ ْل ُ
يَ ،و َسأ َ ُم ﱡد يَ ِدي
ت ذلِ َ
 -2سفر حزقيال إصحاح  14عدد فَإِ َذا َ
ك النﱠبِ ﱠ
10
ون إِ ْث َمھُ ْمَ .كإِ ْث ِم السﱠائِ ِل يَ ُك ُ
ون إِ ْث ُم النﱠ ِب ﱢي!.
ْط َش ْعبِي إِ ْس َرائِي َلَ .ويَحْ ِملُ َ
َعلَ ْي ِه َوأُبِي ُدهُ ِم ْن َوس ِ
ي الذي يُرسله!....
قلتُ :إن المالحظ من النصين أن ﷲَ يض ُل النب ﱠ
النصوص ؟!
بزعم تلك
المقدس
ب
وأتساءل :أليس ھذا دليالً على
ضالل أنبيا ِء الكتا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
23
ك ھ ُؤالَ ِء،
يع أَ ْنبِيَائِ َ
 -3سفرملوك األول إصحاح  22عدد َو َ
اآلن ھُ َو َذا قَ ْد َج َع َل الرﱠبﱡ رُو َح َك ِذ ٍ
ب فِي أَ ْف َوا ِه َج ِم ِ
ك بِ َش ّر« ...ال تعليق!
َوالرﱠبﱡ تَ َكلﱠ َم َعلَ ْي َ
24
ضيَ ،ونَ ﱠجسُوا ُسبُوتِيَ ،و َكانَ ْ
ت
 -4سفر حزقيال إصحاح 20عدد ألَنﱠھُ ْم لَ ْم يَصْ نَعُوا أَحْ َكا ِمي ،بَلْ َرفَضُوا فَ َرائِ ِ
25
صالِ َح ٍةَ ،وأَحْ َكا ًما الَ يَحْ يَ ْو َن بِھَاَ 26 ،ونَ ﱠج ْستُھُ ْم
ض َغ ْي َر َ
ُعيُونُھُ ْم َو َرا َء أَصْ نَ ِام آبَائِ ِھ ْمَ .وأَ ْعطَ ْيتُھُ ْم أَ ْيضًا فَ َرائِ َ
ح َرحْ ٍم ،ألُبِي َدھُ ْمَ ،حتﱠى يَ ْعلَ ُموا أَنﱢي أَنَا الرﱠبﱡ .
بِ َعطَايَاھُ ْم إِ ْذ أَ َجا ُزوا فِي النﱠ ِ
ار ُك ﱠل فَاتِ ِ
ُ
النصوص أن الربﱠ بحسب ما نُسب إليه يضل البش َر وينجسھم !...
قلت  :إن المالحظ من
ِ
وأتساءل :ھل ھذا العقاب يرتضيه المعترضون وھو أن يعاقب ﷲُ البش َر بالضالل والنجاسة ...؟!
17
ك ،قَ ﱠسي َ
ْت قُلُوبَنَا َع ْن َم َخافَتِ َك؟ ارْ ج ْع ِم ْن
 -5سفر إشعياء إصحاح  63عدد لِ َما َذا أَضْ لَ ْلتَنَا يَا َربﱡ َع ْن طُ ُرقِ َ
ك.
اط ِمي َراثِ َ
أَجْ ِل َعبِي ِد َ
ك ،أَ ْسبَ ِ
ْ 13
ون
ْرفُوھَا أَ ْنتُ ْم َوالَ آبَا ُؤ ُك ْم ،فَتَ ْعبُ ُد َ
ض لَ ْم تَع ِ
ض إِلَى أَرْ ٍ
 -6سفر إرميا إصحاح 16عدد فَأَط ُر ُد ُك ْم ِم ْن ھ ِذ ِه األَرْ ِ
ك آلِھَةً أُ ْخ َرى نَھَارًا َولَ ْيالً َحي ُ
ْث الَ أُ ْع ِطي ُك ْم نِ ْع َمةً.
ھُنَا َ
10
ين ،ألَنﱠھُ ْم لَ ْم يَ ْقبَلُوا َم َحبﱠةَ
اإل ْث ِم ،فِي ْالھَالِ ِك َ
 -7رسالة بولس تسالونيكي الثانية إصحاح  2عدد َوبِ ُك ﱢل َخ ِدي َع ِة ِ
12
ْال َح ﱢ
ق َحتﱠى يَ ْخلُصُواَ 11 .وألَجْ ِل ھ َذا َسيُرْ ِس ُل إِلَ ْي ِھ ُم ﷲُ َع َم َل ال ﱠ
ان َج ِمي ُع
ب ،لِ َك ْي يُ َد َ
ص ﱢدقُوا ْال َك ِذ َ
ضالَ ِلَ ،حتﱠى يُ َ
ص ﱢدقُوا ْال َح ﱠ
اإل ْث ِم.
الﱠ ِذ َ
ين لَ ْم يُ َ
ق ،بَلْ سُرﱡ وا بِ ِ
-8رسالة بولس إلى رومية إصحاح  9عدد 18فَإِ ًذا ھُ َو يَرْ َح ُم َم ْن يَ َشا ُءَ ،ويُقَسﱢي َم ْن يَ َشا ُء
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القرآن الكريم آيةَ تقو ُل  :أَفَ َمن ُزي َﱢن لَهُ سُو ُء َع َملِ ِه فَ َرآهُ َح َسنا ً فَإ ِ ﱠن ﱠ
ُضلﱡ َمن يَ َشا ُء َويَ ْھ ِدي
إن قيل :إن في
ﷲَ ي ِ
ِ
ت إِ ﱠن ﱠ
ُون ) فاطر. (8
ﷲَ َعلِي ٌم بِ َما يَصْ نَع َ
َمن يَ َشا ُء فَ َال تَ ْذھَبْ نَ ْف ُس َ
ك َعلَ ْي ِھ ْم َح َس َرا ٍ
قلتُ  :إن ﷲَ يھدي من يشاء فضالً منه  ،ويضل من يشاء عدالً  ،يھدي من يستحق الھداية  ،ويضل من
النذير ،وإقام ِة الحجة ....يدلل على ذلك اآلتي:
يستحق الضالل  ،وذلك بعد
ِ
ين َحتﱠى نَ ْب َع َ
ث َرسُوالً ) اإلسراء.(15
 -1قوله َ  : و َما ُكنﱠا ُم َع ﱢذبِ َ
اك ِب ْال َح ِّق بَشِ يرً ا َو َن ِذيرً ا َوإِنْ ِمنْ أ ُ َّم ٍة إِ َّال َخ َال فِي َھا َنذِي ٌر )) (24فاطر(
 -2قوله  : إِ َّنا أَرْ َس ْل َن َ
ﷲ َواجْ َت ِنبُوا َّ
وت َف ِم ْن ُھ ْم َمنْ َھدَ ى َّ
 -3قوله َ  : ل َق ْد َب َع ْث َنا فِي ُك ِّل أ ُ َّم ٍة َرس ً
الطا ُغ َ
ﷲُ َو ِم ْن ُھ ْم َمنْ
ُوال أَ ِن اعْ ُب ُدوا َّ َ
ض َفا ْن ُ
َح َّق ْ
ين ) (36النحل(
ان َعاقِ َب ُة ْال ُم َك ِّذ ِب َ
ْف َك َ
ظرُوا َكي َ
ت َع َل ْي ِه الض ََّال َل ُة َفسِ يرُوا فِي ْاألَرْ ِ
ِين َك َفرُوا َل ْو َال أ ُ ْن ِز َل َع َل ْي ِه آ َي ٌة ِمنْ َر ِّب ِه إِ َّن َما أَ ْن َ
ت ُم ْن ِذ ٌر َولِ ُك ِّل َق ْو ٍم َھا ٍد )) (7الرعد(
 -4قوله َ  : و َيقُو ُل الَّذ َ
ص ُر
ب المقدس بل ينصرھم  ...يقول  :إِنﱠا لَنَن ُ
 - 5أن ﷲَ  ال يضل األنبيا َء والرس َل كما ھو حال الكتا ِ
ين آ َمنُوا فِي ْال َحيَا ِة ال ﱡد ْنيَا َويَ ْو َم يَقُو ُم ْاألَ ْشھَا ُد ) غافر. ( 51
ُر ُسلَنَا َوالﱠ ِذ َ
ﷲَ َال يَ ْ
ظلم ﷲِ ألنبيائِه ولعبا ِده  ....بل يقول  : إِ ﱠن ﱠ
ظلِ ُم ِم ْثقَا َل َذ ﱠر ٍة َوإِ ْن
 -6ليس في كتابنا آياتٌ تدل على ِ
تَ ُ
ت ِم ْن لَ ُد ْنهُ أَجْ رًا َع ِظي ًما )) (40النساء (.
ك َح َسنَةً يُ َ
ضا ِع ْفھَا َوي ُْؤ ِ
نبي يأ َ َكل َ َط َعا َما ً ُذ ِب َح َعلَى النصب !
ٌّ
قالوا ألح ِد المسلمين البسطاء  :ھل تعرف معنى النصب ؟ فقال :ال .
ب  :ھي األصنا ُم والحجارةُ التي كان الكفا ُر يذبحون عليھا ....
قالوا  :تعريفُ النﱡ ُ
ص ِ
ثم قالوا  :ھل تعلم أن رسولَك أكل مما ذبح على النصب  ،والقرآن يحرم ما ذبح على النصب   :حُرﱢ َم ْ
ت
ير َو َما أُ ِھ ﱠل لِ َغي ِْر ّ
ﷲِ بِ ِه َو ْال ُم ْن َخنِقَةُ َو ْال َم ْوقُو َذةُ َو ْال ُمتَ َر ﱢديَةُ َوالنﱠ ِطي َحةُ َو َما أَ َك َل ال ﱠسبُ ُع
َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْيتَةُ َو ْال ﱠد ُم َولَحْ ُم ْال ِخ ْن ِز ِ
ين َكفَر ْ
ب َوأَن تَ ْستَ ْق ِس ُم ْ
ُوا ِمن ِدينِ ُك ْم فَالَ
وا بِاألَ ْزالَ ِم َذلِ ُك ْم فِ ْس ٌ
إِالﱠ َما َذ ﱠك ْيتُ ْم َو َما ُذبِ َح َعلَى النﱡ ُ
س الﱠ ِذ َ
ق ْاليَ ْو َم يَئِ َ
ص ِ
تَ ْخ َش ْوھُ ْم َو ْ
ض ُ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
اخ َش ْو ِن ْاليَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
اإل ْسالَ َم ِدينا ً فَ َم ِن اضْ طُ ﱠر فِي
ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ِ
ف ﱢ ِإل ْث ٍم فَإِ ﱠن ّ
ﱠحي ٌم ) المائدة. (3
ص ٍة َغ ْي َر ُمتَ َجانِ ٍ
َم ْخ َم َ
ﷲَ َغفُو ٌر ر ِ
فسكت المسل ُم البسيط  ،ثم قالوا له  :لقد أَ َك َل طَ َعا َما ً ُذبِ َح َعلَى النصب ،والدليل على ما نقول ھو ما جاء في
ﻣﺴﻨﺪ أﲪ َﺪ ،ﰲ ﻣﺴﻨَ ُﺪ اﻟْﻌ َ ِ
ﺸ ِﺮﻳﻦ ﺑِﺎ ْﳉﻨ ِﱠﺔ )ﻣﺴﻨَ ُﺪ ﺳ ِﻌ ِ
ِ
ﻴﺪ ﺑْ ِﻦ َزﻳْ ِﺪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ﻧُـ َﻔ ْﻴ ٍﻞ  ( ◌ُ ﺑﺮﻗﻢ َ 1561ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻳَ ِﺰﻳ ُﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ُْ َ
ﺸ َﺮة اﻟ ُْﻤﺒَ ﱠ َ َ ُ ْ َ
ﻴﺪ ﺑ ِﻦ َزﻳ ِﺪ ﺑ ِﻦ َﻋﻤ ِﺮو ﺑ ِﻦ ﻧُـ َﻔﻴ ٍﻞ َﻋﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋﻦ ﺟﺪ ِ
ِِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﲟَ ﱠﻜﺔَ ُﻫ َﻮ َوَزﻳْ ُﺪ ﺑْ ُﻦ
ﺎلَ :ﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﱢﻩ ﻗَ َ
اﻟ َْﻤ ْﺴﻌُﻮِد ﱡ
ي َﻋ ْﻦ ﻧُـ َﻔ ْﻴ ِﻞ ﺑْ ِﻦ ِﻫ َ
ْ َ
ﺸ ِﺎم ﺑْ ِﻦ َﺳﻌ ْ ْ ْ ْ ْ ْ ْ
ِ
ِ
ﱡﺼ ِ
ﺎل :ﻓَ َﻤﺎ ُرﺋِ َﻲ
ﺐ ﻗَ َ
َﺣﺎ ِرﺛَﺔَ ﻓَ َﻤ ﱠﺮ ِِ َﻤﺎ َزﻳْ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ﻧُـ َﻔ ْﻴ ٍﻞ ﻓَ َﺪ َﻋ َﻮاﻩُ إِ َﱃ ُﺳ ْﻔ َﺮٍة َﳍَُﻤﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ أَﺧﻲ إِ ﱢﱐ َﻻ آ ُﻛ ُﻞ ﳑﱠﺎ ذُﺑِ َﺢ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ُ
ِ
ﱡﺼ ِ
ﻚ َﻵ َﻣ َﻦ
ْﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺐ ﻗَ َ
ﻚ َوﻟَ ْﻮ أَ ْد َرَﻛ َ
ﺖ َوﺑَـﻠَﻐَ َ
ﱠﱯ  ﺑَـ ْﻌ َﺪ َذﻟِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :إِ ﱠن أَِﰊ َﻛﺎ َن َﻛ َﻤﺎ ﻗَ ْﺪ َرأَﻳْ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
اﻟﻨِ ﱡ
ﻚ أَ َﻛ َﻞ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﳑﱠﺎ ذُﺑِ َﺢ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ُ
ﺚ ﻳـﻮم اﻟ ِْﻘﻴﺎﻣ ِﺔ أُﱠﻣﺔً و ِ
ﺎل :ﻧَـﻌﻢ ﻓَﺄ ِ
ﻚ ﻓَ ِ
اﺣ َﺪ ًة.
ﺑِ َ
ﺎﺳﺘَـ ْﻐﻔ ْﺮ ﻟَﻪُ ﻗَ َ َ ْ ْ
ﻚ َواﺗﱠـﺒَـ َﻌ َ ْ
َﺳﺘَـ ْﻐﻔ ُﺮ ﻟَﻪُ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻳُـ ْﺒـ َﻌ ُ َ ْ َ َ َ
َ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒ ،وﻣﻌﲎ اﳊﺪﻳﺚ ﺳﲑد ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺮﻗﻢ  5369ﺑﺈﺳﻨﺎد ﺻﺤﻴﺢ.
• الرد على الشبھة
ِ
َ
أوالً  :أقول كما قال المحققون :إن ھذا
ﻚ أَ َﻛ َﻞ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ِﳑﱠﺎ
ﱠﱯ  ﺑَـ ْﻌ َﺪ َذﻟِ َ
الحديث صحي ٌح إال لفظة " ﻓَ َﻤﺎ ُرﺋ َﻲ اﻟﻨِ ﱡ
ﱡﺼ ِ
تصح حكم بذلك علما ُء أجال ُء منھم:
ﺐ " فھي منكرةٌ وال
ُ
ذُﺑِ َﺢ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ُ
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ِ
ُ
-1
ﻋﻤﺮ  ،وﻗﺪ رواﻩُ أﻳﻀﺎً
الشيخ األلباني – رحمه ﷲُ  -قال  " :أﺧﺮﺟﻪُ ُ
اﻹﻣﺎم أﲪ ُﺪ ) رﻗﻢ  (5369ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑ ِﻦ َ
ِ
ﺳﻌﻴﺪ ﺑ ِﻦ ز ِ
ﺣﺪﻳﺚ ِ
ِ
اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﳊﺴ ِﻦ اﻟﺬي وﺟﻪ ﺑﻪ اﳊﺪﻳﺚ
ﻳﺪ ﺑ ِﻦ ﻋﻤﺮو ) (1648وﻓﻴﻪ زﻳﺎدةٌ ﻣﻨﻜﺮةٌ  ،وﻫﻲ ﺗﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ
ﻣﻦ
ِ
ِ
ﱡﺼ ِ
ﻚ أَ َﻛ َﻞ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ِﳑﱠﺎ ذُﺑِ َﺢ
ﺐ "  ،ﻗَ َ
ﱠﱯ  ﺑَـ ْﻌ َﺪ َذﻟِ َ
ﺎل  " :ﻓَ َﻤﺎ ُرﺋ َﻲ اﻟﻨِ ﱡ
اﳌﺆﻟﻒ وﻫﻲ ﻗﻮﻟﻪ ﺑﻌﺪ  " :إِ ﱢﱐ َﻻ آ ُﻛ ُﻞ ﳑﱠﺎ ذُﺑِ َﺢ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ُ
ﺐ " وﻋﻠﺔُ ﻫﺬﻩ اﻟﺰ ِ
ﻳﺎدة أ ﺎ ﻣﻦ ِ
ﱡﺼ ِ
رواﻳﺔ اﳌﺴﻌﻮدي  ،وﻛﺎن ﻗﺪ اﺧﺘﻠﻂ وراوي ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻨﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻫﺎرون ﲰﻊ
َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ُ
ِ
ِ
ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ اﺧﺘﻼﻃﻪ  ،وﻟﺬﻟﻚ ﱂ ﳛﺴﻦ ﺻﻨﻌﺎً ﺣﻀﺮةُ اﻷ ِ
اﳌﺴﻨﺪ أن
ﺗﻌﻠﻴﻘﻪ ﻋﻠﻰ
اﻟﺸﻴﺦ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺷﺎﻛﺮ ﺣﻴﺚ ﺻﺮح ﰲ
ﺳﺘﺎذ
ِ
ﺻﺤﻴﺢ  ،ﰒ ﺻﺮح ﺑﻌﺪ ﺳﻄﻮٍر أﻧﻪُ إﳕﺎ ﺻﺤﺤﻪ ﻣﻊ اﺧﺘﻼﻃﻪ ﻷﻧﻪ ﺛﺒﺖ ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﺴﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ﻳﻌﲏ
إﺳﻨﺎدﻩُ
ٌ
ﺛﺎﺑﺖ أﻳﻀﺎً ﰲ
ﻫﺬا اﻟﺬي ﰲ اﻟﻜﺘﺎب  ،وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻨﻜﺮة  ،ﻓﻜﺎن ﻋﻠﻴﻪ أن ﻳﻨﺒﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﺘﻮﻫﻢ أﺣﺪ أن ﻣﻌﻨﺎﻫﺎ ٌ
ِ
ﻋﻤﺮ .أھـ
ﺣﺪﻳﺚ اﺑ ِﻦ َ
-2الشيخ شعيب األرنؤوط قال :إﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒ .أھـ

ِ
 -3اإلمام الذھبي – رحمه ﷲُ  -ﺣﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﺰ ِ
ﺑﺎﻟﻨﻜﺎرة  ،ﻓﺎﻟﺮواﻳﺔُ أﺧﺮﺟﻬﺎ اﻟﺒﺰ ُار )  (2755واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ اﻟﻜﱪى
ﻳﺎدة
) (8188واﻟﻄﱪاﱐ ) (4663وأﺑﻮ ﻳﻌﻠﻰ ) (7211ﻣﻦ ﻃﺮﻳ ِﻖ ِ
ﳏﻤﺪ ﺑ ِﻦ ﻋﻤﺮو ﻋﻦ أﰊ ﺳﻠﻤﺔ وﳛﲕ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺎﻃﺐ ﺑﻦ أﰊ
رﺳﻮل ِ
ﺑﻠﺘﻌﺔ ﻋﻦ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﻗﺎل ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻊ ِ
اﷲ  ...اﳊﺪﻳﺚ .
اﻟﺬﻫﱯ ﰲ " ﺳﲑ أﻋﻼم اﻟﻨﺒﻼء " )ِ ": (222-221/1ﰲ إِﺳﻨَ ِ
ﺎد ِﻩ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ – ﻳﻌﲏ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻠﻘﻤﺔ  -ﻻَ ُْﳛﺘَ ﱡﺞ ﺑِ ِﻪ  ،وِﰲ ﺑـ ْﻌ ِ
ﻀ ِﻪ
ﻗﺎل
ﱡ
ْ
َ َ
ﻧَ َﻜ َﺎرةٌ ﺑَـﻴﱢـﻨَﺔٌ .أھـ
ب ؟!
ثانيًا  :إن السؤا َل الذي يطرح نفسه ھو :ھل أكل
النبي  طعا ًما ذبح على النص ِ
ﱡ
النبي  أجاب ھو بنفسه في عدة مواضع منھا:
قلتُ  :إن
َّ
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 3540ﻋﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ُﻋﻤﺮ  -ر ِ
ﱠﱯ  ﻟَِﻘ َﻲ َزﻳْ َﺪ ﺑْ َﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ﻧُـ َﻔ ْﻴ ٍﻞ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ  -أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ْ
ََ َ
ﺖ آ ُﻛ ُﻞ
ﱠﱯ ُ ﺳ ْﻔ َﺮةٌ ﻓَﺄ ََﰉ أَ ْن ﻳَﺄْ ُﻛ َﻞ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﱢﻣ ْ
ﺎل َزﻳْ ٌﺪ  :إِ ﱢﱐ ﻟَ ْﺴ ُ
ﺖ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
َﺳ َﻔ ِﻞ ﺑَـ ْﻠ َﺪ ٍح ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَـ ْﻨ ِﺰ َل َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِ ﱢ
ﺑِﺄ ْ
ﱠﱯ  اﻟ َْﻮ ْﺣ ُﻲ ﻓَـ ُﻘﺪ َ
ِ
ﱠِ ِ
ِ
ِ
ﻴﺐ َﻋﻠَﻰ ﻗُـ َﺮﻳْ ٍ
ﻮل :اﻟ ﱠ
ﺶ َذﺑَﺎﺋِ َﺤ ُﻬ ْﻢ َوﻳَـ ُﻘ ُ
ﺸﺎةُ
ﺼﺎﺑِ ُﻜ ْﻢ َوَﻻ آ ُﻛ ُﻞ إِﱠﻻ َﻣﺎ ذُﻛ َﺮ ْ
ﳑﱠﺎ ﺗَ ْﺬ َﲝُﻮ َن َﻋﻠَﻰ أَﻧْ َ
اﺳ ُﻢ اﻟﻠﻪ َﻋﻠَْﻴﻪ َوأَ ﱠن َزﻳْ َﺪ ﺑْ َﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﻛﺎ َن ﻳَﻌ ُ
ﺧﻠَ َﻘﻬﺎ اﻟﻠﱠﻪ وأَﻧْـﺰ َل َﳍﺎ ِﻣﻦ اﻟ ﱠ ِ
ﺖ َﳍَﺎ ِﻣ ْﻦ ْاﻷ َْر ِ
ﻚ َوإِ ْﻋﻈَ ًﺎﻣﺎ ﻟَﻪُ.
اﺳ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ إِﻧْ َﻜ ًﺎرا ﻟِ َﺬﻟِ َ
ﺎء َوأَﻧْـﺒَ َ
ض ﰒُﱠ ﺗَ ْﺬ َﲝُﻮﻧَـ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ ﻏَ ِْﲑ ْ
َ َ َُ َ َ ْ
ﺴ َﻤﺎء اﻟ َْﻤ َ
ِ
ضا ﺑﺮﻗﻢ  5075ﻋﻦ َﻋﺒ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻋﻤﺮ َﻋﻦ رﺳ ِ ِ
َﺳ َﻔ ِﻞ ﺑَـ ْﻠ َﺪ ٍح
 -2صحيح البخاري أي ً
ْ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  أَﻧﱠﻪُ ﻟَﻘ َﻲ َزﻳْ َﺪ ﺑْ َﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ﻧُـ َﻔ ْﻴ ٍﻞ ﺑِﺄ ْ
ْ َُ
اك ﻗَـ ْﺒﻞ أَ ْن ﻳُـ ْﻨـ َﺰ َل َﻋﻠَﻰ ر ُﺳ ِ
ﺎل :إِ ﱢﱐ َﻻ آ ُﻛ ُﻞ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  اﻟ َْﻮ ْﺣ ُﻲ ﻓَـ َﻘ ﱠﺪ َم إِﻟَْﻴ ِﻪ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ُ ﺳ ْﻔ َﺮةً ﻓِ َﻴﻬﺎ َﳊْ ٌﻢ ﻓَﺄ ََﰉ أَ ْن ﻳَﺄْ ُﻛ َﻞ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ
َ
َو َذ َ َ
ِ
ِ ِ
اﺳ ُﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ.
ﺼﺎﺑِ ُﻜ ْﻢ َوَﻻ آ ُﻛ ُﻞ إِﱠﻻ ﳑﱠﺎ ذُﻛ َﺮ ْ
ﳑﱠﺎ ﺗَ ْﺬ َﲝُﻮ َن َﻋﻠَﻰ أَﻧْ َ
ِ
َﺳ َﻔ ِﻞ ﺑَـ ْﻠ َﺪ ٍح -
بن
ٍ
جاء في شرح ا ِ
بطال للبخاري قال :ﻓﻴﻪ :اﺑْﻦ ﻋُ َﻤ َﺮَ ،ﻋ ْﻦ ﱢ
اﻟﻨﱯ  ، أَﻧﱠﻪُ ﻟَﻘﻲ َزﻳْ َﺪ ﺑْ َﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ﻧُـ َﻔ ْﻴ ٍﻞ ﺑِﺄ ْ
ﺎل  » :إﱐ ﻻ
اﻟﻨﱯ  اﻟﻮﺣﻲ ﻓَـ َﻘ ﱠﺪ َم إِﻟَْﻴ ِﻪ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ُ ﺳ ْﻔ َﺮةً ﻓِ َﻴﻬﺎ َﳊْ ٌﻢ ،ﻓَﺄ ََﰉ أَ ْن ﻳَﺄْ ُﻛ َﻞ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ،ﰒُﱠ ﻗَ َ
َو َذ َ
اك ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳُـ ْﻨـ َﺰ َل َﻋﻠَﻰ ﱢ
ِ
ِ ِ
اﺳ ُﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ « .أھـ
ﺼﺎﺑِ ُﻜ ْﻢَ ،وﻻ آ ُﻛ ُﻞ إِﻻ ﳑﱠﺎ ذُﻛ َﺮ ْ
آ ُﻛ ُﻞ ﳑﱠﺎ ﺗَ ْﺬ َﲝُﻮ َن َﻋﻠَﻰ أَﻧْ َ
ب " .و ليس فيھا
ك أَ َك َل َش ْيئًا ِم ﱠما ُذبِ َح َعلَى النﱡ ُ
نالحظ ليس في الروايات لفظة " فَ َما ُرئِ َي النﱠبِ ﱡي  بَ ْع َد َذلِ َ
ص ِ
ﱠﱯ ُ ﺳ ْﻔ َﺮةٌ ﻓَﺄ ََﰉ أَ ْن
أن النب ﱠ
ﱢﻣ ْ
ﺖ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
ي  ذبح على النصب  ،أو أكل مما ذبح على النصب؛ الرواية تقول ":ﻓَـ ُﻘﺪ َ
ﻳَﺄْ ُﻛ َﻞ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ".
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ﱢث َﻋ ْﻦ
ﻮﺳﻰ ﺑْ ُﻦ ﻋُ ْﻘﺒَﺔَ أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ َﺳ ِﺎﱂٌ أَﻧﱠﻪُ َِﲰ َﻊ َﻋ ْﺒ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﳛَﺪ ُ
ﺐ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُﻣ َ
 -3مسند أحمد ﺑﺮﻗﻢ َ 5836ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ﱠﻔﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُو َﻫ ْﻴ ٌ
ِ
ِ
رﺳ ِ ِ
ﻚ ﻗَـ ْﺒﻞ أَ ْن ﻳَـ ْﻨ ِﺰ َل َﻋﻠَﻰ ر ُﺳ ِ
ﻮل
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  اﻟ َْﻮ ْﺣ ُﻲ ﻓَـ َﻘ ﱠﺪ َم إِﻟَْﻴ ِﻪ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  أَﻧﱠﻪُ ﻟَﻘ َﻲ َزﻳْ َﺪ ﺑْ َﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ﻧُـ َﻔ ْﻴ ٍﻞ ﺑِﺄ ْ
َُ
َ
َﺳ َﻔ ِﻞ ﺑَـ ْﻠ َﺪ َح َو َذﻟ َ َ
ِ
ِ
اﺳ ُﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
اﻟﻠﱠ ِﻪ ُ ﺳ ْﻔ َﺮةً ﻓِ َﻴﻬﺎ َﳊْ ٌﻢ ﻓَﺄ ََﰉ أَ ْن ﻳَﺄْ ُﻛ َﻞ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َوﻗَ َ
ﺼﺎﺑِ ُﻜ ْﻢ َوَﻻ آ ُﻛ ُﻞ إِﱠﻻ َﻣﺎ ذُﻛ َﺮ ْ
ﺎل :إِ ﱢﱐ َﻻ آ ُﻛ ُﻞ ﳑﱠﺎ ﺗَ ْﺬ َﲝُﻮ َن َﻋﻠَﻰ أَﻧْ َ
ث َﻫ َﺬا َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ . 
َو َﺣ ﱠﺪ َ
َ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺸﻴﺨﲔ .
للنبي  فرفض أن يأكل منھا  ،ثم قدمت لزي ٍد ،ولم يأكل منھا ...
المالحظ مما سبق :أن السفر َة قدمت
ﱢ
فإن قيل :إن الرواي َة تقول  :إن النبيَّ ھو من قدم اللح َم لزيد وأبى زيد أن يأكل منھا !
ُ
قلت  :ليس في الرواي ِة أن اللح َم مما ذبح على النصب ،بل ظن زي ٌد أنه ممن ذبح على النصب لذلك أبى
ﱠﱯ ُ ﺳ ْﻔ َﺮةٌ ﻓَﺄ ََﰉ أَ ْن
أن يأكل بدليل ِ
ﱢﻣ ْ
ﺖ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
فعل النبيِّ  الثبت في رواية البخاري التي تقدمت معنا تقول":ﻓَـ ُﻘﺪ َ
ِ
ِ
اﺳ ُﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ".
ﻳَﺄْ ُﻛ َﻞ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺎل َزﻳْ ٌﺪ  :إِ ﱢﱐ ﻟَ ْﺴ ُ
ﺼﺎﺑِ ُﻜ ْﻢ َوَﻻ آ ُﻛ ُﻞ إِﱠﻻ َﻣﺎ ذُﻛ َﺮ ْ
ﺖ آ ُﻛ ُﻞ ﳑﱠﺎ ﺗَ ْﺬ َﲝُﻮ َن َﻋﻠَﻰ أَﻧْ َ
وعليه تَبِطُل شبھتھم -بفضل ﷲِ . - 
ي  أكل مما ذبح على النصب قبل أن يوحى إليه  -وحاشاه ذلك  -أقول:ال يقدح
ثالثا ً  :أفترض جدالً أن النب ﱠ
ھذا األمر فيه  أبدًا ؛يدل ذلك دليالن:
ّ
ً
ك َع ِظيما ) النساء.(113
ان فَضْ ُل ﷲِ َعلَ ْي َ
ك َما لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم َو َك َ
األول :قو ُل ﷲِ  لنبيﱢه َ  : و َعلﱠ َم َ
ِ
ِ
ِ
الثاني:ما ذكره ابنُ حجر في الفتح  :ﻗَ َ
ي َ :ﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
ﲔ ِﰲ َﻋ َ
ﱠﱯ  ﻗَـ ْﺒﻞ اﻟ َْﻤ ْﺒـ َﻌﺚ ُﳚَﺎﻧِﺐ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﺎدا ْﻢ  ،ﻟَﻜ ْﻦ َﱂْ
ﺎل اﻟ ﱠﺪ ُاود ّ
ﻳ ُﻜﻦ ﻳـﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ﻳـﺘـﻌﻠﱠﻖ ﺑِﺄَﻣ ِﺮ اﻟ ﱠﺬﺑﺢ  ،وَﻛﺎ َن َزﻳﺪ ﻗَ ْﺪ ﻋﻠِﻢ َذﻟِ َ ِ
ﺎل اﻟ ﱡ ِ ِ ِ
ﱠِ
ِ
ﱠﱯ 
ﻳﻦ ﻟَِﻘﻴَـ ُﻬ ْﻢ َ .وﻗَ َ
َ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ْ َ ْ
ﻚ ﻣ ْﻦ أ َْﻫﻞ اﻟْﻜﺘَﺎب اﻟﺬ َ
َ َ
ﺴ َﻬ ْﻴﻠ ّﻲ  :ﻓَﺈ ْن ﻗ َ
ﻴﻞ ﻓَﺎﻟﻨِ ّ
ِ
ِ ِِ ِ
ﺲ ِﰲ ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ أَﻧﱠﻪُ  أَ َﻛ َﻞ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َ ،و َﻋﻠَﻰ ﺗَـ ْﻘ ِﺪﻳﺮ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮن أَ َﻛ َﻞ ﻓَـ َﺰﻳْﺪ إِ ﱠﳕَﺎ َﻛﺎ َن
َﻛﺎ َن أ َْوَﱃ ﻣ ْﻦ َزﻳْﺪ َﺬﻩ اﻟْ َﻔﻀﻴﻠَﺔ  ،ﻓَﺎ ْﳉََﻮاب أَﻧﱠﻪُ ﻟَْﻴ َ
ﺸﺮ ٍع ﺑـﻠَﻐَﻪ ،وإِ ﱠﳕَﺎ َﻛﺎ َن ِﻋ ْﻨﺪ أ َْﻫﻞ ا ْﳉ ِ
ِ
ﻳَـ ْﻔ َﻌﻞ َذﻟِ َ ِ
ﺎﻫﻠِﻴﱠﺔ ﺑَـ َﻘﺎﻳَﺎ ِﻣ ْﻦ َدﻳْﻦ إِﺑْـ َﺮ ِاﻫﻴﻢ َ ،وَﻛﺎ َن ِﰲ َﺷ ْﺮع إِﺑْـ َﺮ ِاﻫﻴﻢ َﲢْ ِﺮﱘ اﻟ َْﻤ ْﻴﺘَﺔ َﻻ
َ
ﻚ ﺑ َﺮأْ ٍي ﻳَـ َﺮاﻩُ َﻻ ﺑ َ ْ َ ُ َ
ِ
ﻚ ِﰲ ِْ
َﺻ ّﺢ أَ ﱠن ْاﻷَ ْﺷﻴَﺎء ﻗَـ ْﺒﻞ اﻟ ﱠ
ﻮﺻﻒ ِِﲝ ﱟﻞ َوَﻻ ِﲝُ ْﺮَﻣ ٍﺔ
َﲢْ ِﺮﱘ َﻣﺎ َﱂْ ﻳُ ْﺬ َﻛﺮ ا ْﺳﻢ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َ ،وإِ ﱠﳕَﺎ ﻧَـ َﺰ َل َﲢْ ِﺮﱘ َذﻟِ َ
ﺸ ْﺮع َﻻ ﺗُ َ
اﻹ ْﺳ َﻼم َ ،و ْاﻷ َ
َﺻﻞ ِﰲ َﲢْﻠِﻴﻞ اﻟ ﱠ
ﻒ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠﺬﺑَﺎﺋِﺢ
َﺣ ًﺪا ﺑَـ ْﻌﺪ اﻟ َْﻤ ْﺒـ َﻌﺚ َﻛ ّ
اﺳﺘَ َﻤ ﱠﺮ َذﻟِ َ
،ﻣ َﻊ أَ ﱠن اﻟ ﱠﺬﺑَﺎﺋِﺢ َﳍَﺎ أ ْ
،و ْ
َ
ﻚ إِ َﱃ ﻧُـ ُﺰول اﻟْ ُﻘ ْﺮآن َ ،وَﱂْ ﻳُـ ْﻨـ َﻘﻞ أَ ﱠن أ َ
ﺸ ْﺮع َ
ِ
ﻚ ﺑِﺮأْﻳِ ِﻪ أَوَﱃ ِﻣﻦ ﻗَـﻮل اﻟ ﱠﺪاوِدي إِﻧﱠﻪُ ﺗَـﻠَ ﱠﻘﺎﻩُ َﻋﻦ أ َْﻫﻞ اﻟ ِ
ْﻜﺘَﺎب  ،ﻓَِﺈ ﱠن َﺣ ِﺪﻳﺚ
َﺣ ﱠﱴ ﻧَـ َﺰﻟَ ْ
ْ
ﺖ ْاﻵﻳَﺔ  .ﻗُـﻠْﺖ َ :وﻗَـ ْﻮﻟﻪ إِ ﱠن َزﻳْ ًﺪا ﻓَـ َﻌ َﻞ َذﻟ َ َ ْ ْ ْ
ُ ّ
ِ
اﻟْﺒﺎب ﺑـ ﱠ ِ
ﻚ ﻗَﺎﻟَﻪُ َزﻳﺪ ﺑِ ِ ٍ
ﺼ ﱢﺮح َﻋ ْﻦ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ ﺑِﺄَﻧﱠﻪُ َﱂْ ﻳَـﺘﱠﺒِﻊ
ﻴﻤﺎ ﻗَ َ
ﺎل اﻟ ﱡ
ﺴ َﻬ ْﻴﻠِ ّﻲ َ ،وإِ ﱠن َذﻟِ َ
َ ََ
ْ ْ
ﺎﺟﺘ َﻬﺎد َﻻ ﺑِﻨَـ ْﻘ ٍﻞ َﻋ ْﻦ ﻏَ ْﲑﻩ َ ،وَﻻ ﺳﻴﱠ َﻤﺎ َوَزﻳْﺪ ﻳُ َ
ﲔﻓ َ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
أَﺣ ًﺪا ِﻣﻦ أ َْﻫﻞ اﻟ ِ
ِ
ِ
ْﻜﺘَﺎﺑَـ ْ ِ
ﱠﻮ ِاﻫﻲ
ﲔ َ .وﻗَ ْﺪ ﻗَ َ
ﻮرة ِﰲ ﻋ ْ
َ ْ
ﺎل اﻟْ َﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴَﺎض ِﰲ اﻟْﻤﻠﱠﺔ اﻟ َْﻤ ْﺸ ُﻬ َ
ﺼ َﻤﺔ ْاﻷَﻧْﺒﻴَﺎء ﻗَـ ْﺒﻞ اﻟﻨﱡﺒُـ ﱠﻮة إِﻧﱠـ َﻬﺎ َﻛﺎﻟ ُْﻤ ْﻤﺘَﻨ ِﻊ ﻷَ ﱠن اﻟﻨـ َ
إِ ﱠﳕَﺎ ﺗَ ُﻜﻮن ﺑَـ ْﻌﺪ ﺗَـ ْﻘ ِﺮﻳﺮ اﻟ ﱠ
ﺼ ِﺤﻴﺢ .أھـ
ﺸ ْﺮ ِع َﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒـﻠَﻪُ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠ
ﻮﺣﻰ إِﻟَْﻴ ِﻪ ﺑِ َ
ﱠﱯ َ ﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ُﻣﺘَـ َﻌﺒﱢ ًﺪا ﻗَـ ْﺒﻞ أَ ْن ﻳُ َ
ﺸ ْﺮع َ ،واﻟﻨِ ّ
َ
ان( ...أكتفي
راب ًعا  :إن
َ
الكتاب المقدس يخبرنا بأمور عجيبة بشأن ما ُذبح على النصب )الذبح لِأل ْو َث ِ
َ
ان ،والزنا....
بذكر ما جاء عن النبيِّ بلعام الذي أمر
رجالً يسمى َباالَ َق بتعليم بني إسرائيل الذبح لِأل ْو َث ِ
14
ِين ِب َتعْ ل ِِيم
اك َق ْومًا ُم َت َم ِّسك َ
ْك َقلِي ٌل :أَنَّ عِ ْندَ َك ُھ َن َ
وذلك في رؤيا يوحنا اإلصحاح  2عدد َول ِكنْ عِ ْندِي َع َلي َ
ْ
َ
انَ ،و َي ْز ُنوا.
َب ْل َعا َم ،الَّذِي َك َ
ان ي َُعلِّ ُم َباالَ َق أَنْ ي ُْلق َِي َمعْ َث َر ًة أَ َما َم َبنِي إِسْ َرائِي َل :أَنْ َيأ ُكلُوا َما ُذ ِب َح لِأل ْو َث ِ
ال تعليق !
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نبي يأتيه المل ُك في مثل صلصلة جرس !
ﱞ
ي كان يأتيه مثل  :صلصل ِة الجرس ؟!
نبي صادق يقول :إن الوح ﱠ
قالوا  :ھل ھناك ﱡ
لم نسمع أن نبيًّا من األنبيا ِء أتاه الوحي بھذه الصور ِة الغريب ِة ) صلصلة الجرس ( وما معنى ذلك ؟!
صحيح البخاري كتاب ) بدء الخلق( باب )بدء الوحي ( برقم َ 2ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ث في
استدلوا على ذلك بحدي ٍ
ِ
ﲔ-رِ
ِِ
ﺸ ٍﺎم -
ﻒ ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ  -أَ ﱠن ا ْﳊَﺎ ِر َ
ث ﺑْ َﻦ ِﻫ َ
ﺸ ِﺎم ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﺮَوَة َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﻚ َﻋ ْﻦ ِﻫ َ
ﺎل أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻣﺎﻟِ ٌ
ﻮﺳ َ
ﺑْ ُﻦ ﻳُ ُ
ﺸﺔَ أُ ﱢم اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨ َ َ
ِ ِ
ﺎل رﺳ ُ ِ
رِ
ْﺼﻠَ ِﺔ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـ َﻘ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪَُ -ﺳﺄ ََل َر ُﺳ َ
ﺎل :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻛ ْﻴ َ
ﻒ ﻳَﺄْﺗِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ": أ ْ
ﺻﻠ َ
َﺣﻴَﺎﻧًﺎ ﻳَﺄْﺗ ِﻴﲏ ﻣﺜْ َﻞ َ
ﻴﻚ اﻟ َْﻮ ْﺣ ُﻲ ﻓَـ َﻘ َ َ ُ
َ
ِ
ا ْﳉََﺮ ِ
ﺖ
ﻚ َر ُﺟ ًﻼ ﻓَـﻴُ َﻜﻠﱢ ُﻤ ِﲏ ﻓَﺄَﻋﻲ َﻣﺎ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َﻋ ْﻨﻪُ َﻣﺎ ﻗَ َ
ﻮل" .ﻗَﺎﻟَ ْ
ﱠﻞ ِﱄ اﻟ َْﻤﻠَ ُ
ﺼ ُﻢ َﻋ ﱢﲏ َ ،وﻗَ ْﺪ َو َﻋ ْﻴ ُ
ﺎل َ ،وأ ْ
س َو ُﻫ َﻮ أَ َﺷ ﱡﺪﻩُ َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻓَـﻴُـ ْﻔ َ
َﺣﻴَﺎﻧًﺎ ﻳَـﺘَ َﻤﺜ ُ
ﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـﻬﺎ :-وﻟََﻘ ْﺪ رأَﻳـﺘُﻪُ ﻳـ ْﻨ ِﺰ ُل َﻋﻠَﻴ ِﻪ اﻟْﻮﺣﻲ ِﰲ اﻟْﻴـﻮِم اﻟ ﱠ ِ ِ
ﻳﺪ اﻟْﺒـﺮِد ﻓَـﻴـ ْﻔ ِ
ِ
ﺼ ُﺪ َﻋ َﺮﻗًﺎ.
ﺼ ُﻢ َﻋ ْﻨﻪُ َوإِ ﱠن َﺟﺒِﻴﻨَﻪُ ﻟَﻴَﺘَـ َﻔ ﱠ
َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺪ َ ْ َ
َ َ َْ َ
ْ َ ْ ُ َْ
ﺸﺔُ َ -ر َ
• الرد علي الشبھة
أوالً  :إن ﷲَ  أراد أن يجعل للمؤمنين خوارق يشاھدونھا فتوقن قلوبُھم أن نبيّھم يوحى إليه ؛ فكان جبريل
رسول ﷲ  على صورتِه الحقيقي ِة الخارق ِة  ،وھذا وقع مرتين ؛
يأتي إلى
ِ
يقول َ  : ولَقَ ْد َرآهُ نَ ْزلَةً أُ ْخ َرى ) النجم. (13
جاء في التفسي ِر الميسر :ولقد رأى محم ٌد  جبري َل على صورتِه الحقيقي ِة مرةً أخرى.أھـ .
ﺎل  }:ﻟََﻘ ْﺪ رأَى ِﻣﻦ آﻳ ِ
ﺎت
رآه
النبي  في
األفق كما جاء في صحيح مسلم برقم َ 255ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ﻗَ َ
ﱡ
ِ
َ ْ َ
ِ
ﻮرﺗِِﻪ ﻟَﻪُ ِﺳ ﱡ
ﺎح.
َرﺑﱢِﻪ اﻟْ ُﻜ ْﺒـ َﺮى { ﻗَ َ
ﺖ ِﻣﺎﺋَ ِﺔ َﺟﻨَ ٍ
ﻳﻞ ِﰲ ُ
ﺻَ
ﺎل َ :رأَى ﺟ ِْﱪ َ
ﺎض اﻟﺜـﱢﻴَ ِ
رجل َﺷ ِﺪﻳ ُﺪ ﺑَـﻴَ ِ
ﺎب َﺷ ِﺪﻳ ُﺪ َﺳ َﻮ ِاد اﻟ ﱠ
ﺴ َﻔ ِﺮ ، ...وھذا رآه المؤمنون
و كان يأتيه على صور ِة
ﺸ َﻌ ِﺮ َﻻ ﻳُـ َﺮى َﻋﻠَْﻴ ِﻪ أَﺛَـ ُﺮ اﻟ ﱠ
ٍ
ﺎل :ﺑَـ ْﻴـﻨَﻤﺎ َْﳓﻦ ِﻋ ْﻨ َﺪ ر ُﺳ ِ
اﳋَﻄﱠ ِ
جاء ذلك في صحيح مسلم برقم  9ﻋﻦ ﻋُ َﻤ ُﺮ ﺑْ ُﻦ ْ
ات ﻳَـ ْﻮٍم إِ ْذ ﻃَﻠَ َﻊ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َر ُﺟ ٌﻞ
ﺎب ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ذ َ
َ
َ ُ
ِ
ﺎض اﻟﺜـﱢﻴَ ِ
َﺷ ِﺪﻳ ُﺪ ﺑَـﻴَ ِ
ﺎب َﺷ ِﺪﻳ ُﺪ َﺳ َﻮ ِاد اﻟ ﱠ
َﺳﻨَ َﺪ ُرْﻛﺒَﺘَـ ْﻴ ِﻪ إِ َﱃ
ﺸ َﻌ ِﺮ َﻻ ﻳُـ َﺮى َﻋﻠَْﻴ ِﻪ أَﺛَـ ُﺮ اﻟ ﱠ
ﺲ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱯ  ﻓَﺄ ْ
ﺴ َﻔ ِﺮ َوَﻻ ﻳَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻪُ ﻣﻨﱠﺎ أ َ
َﺣ ٌﺪ َﺣ ﱠﱴ َﺟﻠَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِْ 
ﺎل ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ أَ ْﺧِ ْﱪِﱐ َﻋ ْﻦ ِْ
اﻹ ْﺳ َﻼ ُم أَ ْن ﺗَ ْﺸ َﻬ َﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوأَ ﱠن
ﺎل َر ُﺳ ُ
اﻹ ْﺳ َﻼِم ﻓَـ َﻘ َ
ﺿ َﻊ َﻛ ﱠﻔ ْﻴ ِﻪ َﻋﻠَﻰ ﻓَ ِﺨ َﺬﻳْ ِﻪ َوﻗَ َ
ُرْﻛﺒَﺘَـ ْﻴ ِﻪ َوَو َ
ِ
ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا رﺳ ُ ﱠ ِ
ﺎل :ﻓَـ َﻌ ِﺠ ْﺒـﻨَﺎ
ْﺖ ﻗَ َ
ﺖ إِﻟَْﻴ ِﻪ َﺳﺒِ ًﻴﻼ ﻗَ َ
ﻴﻢ اﻟ ﱠ
ﻮم َرَﻣ َ
ﻀﺎ َن َوَﲢُ ﱠﺞ اﻟْﺒَـ ْﻴ َ
ﺻ َﺪﻗ َ
اﺳﺘَﻄَ ْﻌ َ
ﺖ إِ ْن ْ
ﺼ َ
ﺼ َﻼ َة َوﺗُـ ْﺆِﰐَ اﻟ ﱠﺰَﻛﺎ َة َوﺗَ ُ
ﺎل َ :
َُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ وﺗُﻘ َ
اﻹﳝَ ِ
ﺎل :ﻓَﺄَ ْﺧِ ْﱪِﱐ َﻋ ْﻦ ِْ
ﺎل :أَ ْن ﺗُـ ْﺆِﻣ َﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َوَﻣ َﻼﺋِ َﻜﺘِ ِﻪ َوُﻛﺘُﺒِ ِﻪ َوُر ُﺳﻠِ ِﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ َوﺗُـ ْﺆِﻣ َﻦ ﺑِﺎﻟْ َﻘ َﺪ ِر َﺧ ِْﲑِﻩ َو َﺷ ﱢﺮِﻩ
ﺎن ﻗَ َ
ﺼ ﱢﺪﻗُﻪُ ﻗَ َ
ﻟَﻪُ ﻳَ ْﺴﺄَﻟُﻪُ َوﻳُ َ
اﻹﺣﺴ ِ
ِ
ﺎﻋ ِﺔ
ﺎن؟ ﻗَ َ
ْﺖ ﻗَ َ
ﻗَ َ
اك" .ﻗَ َ
ﻚ ﺗَـ َﺮاﻩُ ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ﺗَـ َﺮاﻩُ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻳَـ َﺮ َ
ﺎل :ﻓَﺄَ ْﺧِ ْﱪِﱐ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺎل ":أَ ْن ﺗَـ ْﻌﺒُ َﺪ اﻟﻠﱠﻪَ َﻛﺄَﻧﱠ َ
ﺻ َﺪﻗ َ
ﺴَ
ﺎل َ
ﺎل :ﻓَﺄَ ْﺧ ْﱪِﱐ َﻋ ْﻦ ِْ ْ َ
ﺴﺎﺋِ ِﻞ "؟ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَﺄَ ْﺧِ ْﱪِﱐ َﻋ ْﻦ أ ََﻣ َﺎرَِﺎ؟ ﻗَ َ
ﺎلَ " :ﻣﺎ اﻟ َْﻤ ْﺴﺌُ ُ
؟ ﻗَ َ
ﺎل  ":أَ ْن ﺗَﻠِ َﺪ ْاﻷ ََﻣﺔُ َرﺑﱠـﺘَـ َﻬﺎَ ،وأَ ْن ﺗَـ َﺮى ا ْﳊَُﻔﺎةَ اﻟْﻌُ َﺮاةَ اﻟ َْﻌﺎﻟَﺔَ
ﻮل َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ ﺑِﺄَ ْﻋﻠَ َﻢ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺸ ِﺎء ﻳـﺘَﻄَﺎوﻟُﻮ َن ِﰲ اﻟْﺒـ ْﻨـﻴ ِ
ْﺖ :اﻟﻠﱠﻪُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ
ﺎن " ﻗَ َ
ﺖ َﻣﻠِﻴًّﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺎل ِﱄ " :ﻳَﺎ ﻋُ َﻤ ُﺮ أَﺗَ ْﺪ ِري َﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺎل :ﰒُﱠ اﻧْﻄَﻠَ َﻖ ﻓَـﻠَﺒِﺜْ ُ
ﺴﺎﺋِ ُﻞ"؟ ﻗُـﻠ ُ
َُ
ﺎء اﻟ ﱠ َ َ
ِر َﻋ َ
ﻗَ َ ِ ِ
ﻳﻞ أَﺗَﺎ ُﻛ ْﻢ ﻳُـ َﻌﻠﱢ ُﻤ ُﻜ ْﻢ ِدﻳﻨَ ُﻜ ْﻢ ".
ﺎل ":ﻓَﺈﻧﱠﻪُ ﺟ ِْﱪ ُ
مسلم
صحيح
النبي في صور ِة الصحابي ) دحية الكلبي ( ،وذلك في
وكان  -عليه السالم -يأتي أحيانًا إلى
ٍ
ﱢ
ِ
ب ِﻣﻦ اﻟ ﱢﺮ َﺟ ِ
ﺑﺮﻗﻢ َ 244ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ -ﻗَ َ
ﻮﺳﻰ َ
ﺎل َﻛﺄَﻧﱠﻪُ
ﺎل  »:ﻋُ ِﺮ َ
ض َﻋﻠَ ﱠﻰ اﻷَﻧْﺒِﻴَﺎءُ ﻓَِﺈ َذا ُﻣ َ
ﺿ ْﺮ ٌ َ
ﺎل َﺷﻨﻮءةَ ورأَﻳ ُ ِ
ِ
ﻮد ورأَﻳ ُ ِ ِ
ﺴﻼَم  -ﻓَِﺈ َذا أَﻗـْﺮب ﻣﻦ رأَﻳ ُ ِ
ِ
ٍ
ﻴﻢ -
ﻣ ْﻦ ِر َﺟ ِ ُ َ َ َ ْ
ﺖ ﺑِﻪ َﺷﺒَـ ًﻬﺎ ﻋُ ْﺮَوةُ ﺑْ ُﻦ َﻣ ْﺴﻌُ َ َ ْ
َ ُ َْ َْ
ﻴﺴﻰ اﺑْ َﻦ َﻣ ْﺮَﱘَ َ -ﻋﻠَْﻴﻪ اﻟ ﱠ ُ
ﺖ إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ﺖﻋ َ
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ﺖ ﺑِ ِﻪ َﺷﺒـﻬﺎ ِ
ﺻﻠَﻮ ُ ِ ِ
ﺎﺣﺒ ُﻜﻢ  -ﻳـ ْﻌ ِﲎ ﻧَـ ْﻔﺴﻪُ  -ورأَﻳْ ُ ِ
ب َﻣ ْﻦ
ﻳﻞ َ -ﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟ ﱠ
ب َﻣ ْﻦ َرأَﻳْ ُ
ًَ َ
ﺴﻼَ ُم  -ﻓَِﺈ َذا أَﻗـ َْﺮ ُ
ات اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَْﻴﻪ -ﻓَِﺈ َذا أَﻗـ َْﺮ ُ
ﺻ ُ ْ َ
َ ََ
ََ
ﺖ ﺟ ِْﱪ َ
ﺖ ﺑِ ِﻪ َﺷﺒَـ ًﻬﺎ ِد ْﺣﻴَﺔُ «َ .وِﰱ ِرَواﻳَِﺔ اﺑْ ِﻦ ُرْﻣ ٍﺢ » ِد ْﺣﻴَﺔُ ﺑْ ُﻦ َﺧﻠِﻴ َﻔﺔَ «.
َرأَﻳْ ُ
َ
الحديث الذي معنا به دليل عظيم من دالئل النبوة  ،والمقصود بأنه كان يأتيه كصلصلة الجرس التشبيه
الشاھد أن
لسان جبري َل -عليه السالم . -
في شدة اإلطناب و ليس في ذات الصوت  ،وإال فالصوت ھو القرآن ألمتلو على
ِ
ِ
ﺻ َﻔﺔ اﻟْﻮ ْﺣﻲ َﻻ ِ
ﲔ ِﺎ ِ
ﺻ َﻔﺔ َﺣ ِﺎﻣﻠﻪ َ .وأَ ﱠﻣﺎ ﻓُـﻨُﻮن اﻟ َْﻮ ْﺣﻲ
قال ابنُ حج ٍر في
ِ
ْﺼﻠَﺔ ا ْﳉََﺮس  ،ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﺑَـ ﱠ َ َ
ﺻﻠ َ
الفتح  :ﻓَ َﻜﺎ َن َﻋﻠَﻰ ﻣﺜْﻞ َ
َ
ﻓَ َﺪ ِوي اﻟﻨﱠﺤﻞ َﻻ ﻳـﻌﺎ ِرض ﺻﻠْﺼﻠَﺔ ا ْﳉﺮس ؛ ِﻷَ ﱠن َﲰَﺎع اﻟ ﱠﺪ ِوي ﺑِﺎﻟﻨ ِ
ِ
ي
ﻳﻦ َ -ﻛ َﻤﺎ ِﰲ َﺣ ِﺪﻳﺚ ﻋُ َﻤﺮ  -ﻳُ ْﺴ َﻤﻊ ِﻋ ْﻨﺪﻩ َﻛ َﺪ ِو ﱢ
ّ ْ
َُ
ّ ْ
ﱢﺴﺒَﺔ إِ َﱃ ا ْﳊَﺎﺿ ِﺮ َ
َ َ ََ
ِ
ﺸﺒﱠـﻬﻪُ ﻋُﻤﺮ ﺑ ْﺪ ِوي اﻟﻨﱠﺤﻞ ﺑِﺎﻟﻨﱢﺴﺒ ِﺔ إِ َﱃ اﻟ ﱠ ِ ِ
ْﺼﻠَﺔ ﺑِﺎﻟﻨ ْ ِ ِ
ﲔ َ ،و َﺷﺒﱠـ َﻬﻪُ ُﻫ َﻮ -
ﱠﺤﻞ َواﻟ ﱠ
اﻟﻨ ْ
ﺴﺎﻣﻌ َ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ، -ﻓَ َ َ َ َ ّ ْ
ﱠﱯ َ -
ﺼﻠ َ
َْ
ﱢﺴﺒَﺔ إ َﱃ اﻟﻨِ ّ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ -ﺑِﺼﻠ ِ
ِ
ﱢﺴﺒَ ِﺔ إِ َﱃ َﻣ َﻘﺎﻣﻪ .أھـ
ْ ََ َ َ َ
َ
ْﺼﻠَﺔ ا ْﳉََﺮس ﺑﺎﻟﻨ ْ
صلَّى َّ
الجرس ؛الن المالئك َة ال تصحب رفقة فيھا جرس فكيف
ﷲ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -نھى عن
فإن قيل :إن النبيَّ َ -
ِ
صلَّى َّ
ﷲ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -بصلصل ِة الجرس؟ ! ألم يكن جبري ُل مال ًكا ؟!
لجبري َل أن يأتي النبيَّ َ -
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ -
ثبت ذلك في صحيح مسلم َباب ) َك َرا َھ ِة ْال َك ْل ِ
س فِي ال َّس َف ِر ( برقمَ 3949ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ب َو ْال َج َر ِ
ِ
ِ
س ".
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ -ﻗَ َ
ﺎلَ ":ﻻ ﺗَ ْ
َ
ﺐ اﻟ َْﻤ َﻼﺋ َﻜﺔُ ُرﻓْـ َﻘﺔً ﻓ َﻴﻬﺎ َﻛﻠ ٌ
ْﺐ َوَﻻ َﺟ َﺮ ٌ
ﺼ َﺤ ُ
صلﱠى ﱠ
ّ
ُ
الجرس ،وصحيح أن المالئك َة ال تصحب رفقة فيھا
ﷲ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -نھى عن
قلت :إن
النبي◌◌َ َ -
ِ
صلﱠى ﱠ
ُ
ﷲ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -بوحيٍّ صوته جرس ؟! أم
جرس ،لكن ھل قال
الحديث :إن جبري َل جاء إلى النبيِّ َ -
مثل صلصلة الجرس؟!
الجواب :مثل صلصل ِة الجرس؛ إ ًذا ھذا تشبيه فقط ،وليس ھو ذات الجرس المعروف ،التشبيه وقع من حيث
القوة ال من حيث الطرب كما تقدم معنا  -بفضل ﷲ تعالى-
َ
دالئل النبو ِة لوجھين :
الحديث دلي ٌل عظي ٌم من
ثانيًا  :إن ھذا
ِ
األول  :إنه  كان يثقل وزنه بشدة حتى لو كان على ناقة لبركت و ذات مرة أوحى عليه ورأسه على فخذ
على  فكادت فخذه يتحطم  ،و كان يتصبب عرقا ً وقت الوحي حتى لو كان في وقت شديد البرودة ...وھذا
األمر يدل على أنه كان يوحى إليه وشاھده الصحابة.
الثاني  :كان الصحابةُ  يسمعون صوتا ً قويًا كدوي النحل في آذانھم ،وبالتالي فھذه خوارق تدلل أن رسو َل
ﷲِ  يوحى إليه من القدير  ،وبالتالي فإن الشبھة منقلبة علي أصحابِھا ال تخدم مصالحھم  -و الحمد.-
ثالثًا  :إن المتأمل في عقيدة المعترضين يجدھم يقولون  :إن يسوع ھو كلمة ﷲ  ،و نطقه العاقل  ،وأن ﷲَ
يتكلم في شخص يسوع المسيح ،فبحسب ما تذكر األناجي ُل....
يبقى سؤال يطرح نفسه ھو :من كلّم المسي َح من السما ِء لما قال أمام التالميذ »:ھ َذا ھُ َو ابْني ْال َحبِيبُ الﱠ ِذي بِ ِه
ُررْ ُ
ت .لَهُ ا ْس َمعُوا« .؟! إله آخر غير المسيح تكلم...؟!
س ِ
جاء بيان ما سبق في اآلتي :
17
ص ْو ٌ
ُررْ ُ
ت«.
 -1إنجيل متى إصحاح3:عدد َو َ
ت ِم َن ال ﱠس َما َوا ِ
ت قَائِالً »:ھ َذا ھُ َو ابْني ْال َحبِيبُ الﱠ ِذي بِ ِه س ِ
5
ص ْو ٌ
ت ِم َن ال ﱠس َحابَ ِة قَائِالً»:ھ َذا ھُ َو
 -2إنجيل متى إصحاح  17عدد َوفِي َما ھُ َو يَتَ َكلﱠ ُم إِ َذا َس َحابَةٌ نَيﱢ َرةٌ ظَلﱠلَ ْتھُ ْمَ ،و َ
ُررْ ُ
ت .لَهُ ا ْس َمعُوا«.
ابْني ْال َحبِيبُ الﱠ ِذي بِ ِه س ِ
11
ص ْو ٌ
ُررْ ُ
ت»:أَ ْن َ
ت«.
 -3إنجيل مرقس إصحاح  1عدد َو َك َ
ان َ
ت ِم َن ال ﱠس َما َوا ِ
ت ا ْبنِي ْال َحبِيبُ الﱠ ِذي بِ ِه س ِ
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22
ص ْو ٌ
ت ِم َن ال ﱠس َما ِء
 -4إنجيل لوقا إصحاح  3عدد َونَ َز َل َعلَ ْي ِه الرﱡ و ُح ْالقُ ُدسُ بِھَ ْيئَ ٍة ِج ْس ِميﱠ ٍة ِم ْث ِل َح َما َم ٍةَ .و َك َ
ان َ
ُررْ ُ
قَائِالً»:أَ ْن َ
ت «.
ت ا ْبنِي ْال َحبِيبُ  ،بِ َ
كس ِ
وأتساءل :ما ھو جوابھم على تلك النصوص ؟ أليس يسوع المسيح ھو كلمة ﷲ و نطقه العاقل ....؟!
المسيح  -عليه السالم -نفسه قال في إنجيل يوحنا إصحاح  5عددَ 37واآلبُ نَ ْف ُسهُ الﱠ ِذي
و األعجب أن
َ
ص ْوتَهُ قَ ﱡ
صرْ تُ ْم ھَ ْيئَتَهُ !
طَ ،والَ أَ ْب َ
أَرْ َسلَنِي يَ ْشھَ ُد لِي .لَ ْم تَ ْس َمعُوا َ
وعليه أتساءل :أليست ھذه إشكاليةٌ حقيقية من المفترض أن يھتموا بھا ...؟!

وليتھم يخبروننا عن بولس الرسول وكيفية بدء الوحي له .....؟!
الرسل ثالث قصص تتناقض مع بعضھا حول رؤيته ليسوع المسيح وبدء
أعمال
تذكر األناجي ُل في سف ِر
ِ
ِ
الوحي إليه ؛ القصص الثالث في نفس السفر كما يلي :
 -1أعمال الرسل إصحاح 26عدد َ »12ولَ ﱠما ُك ْن ُ
صيﱠ ٍة ِم ْن ُر َؤ َسا ِء
ك إِلَى ِد َم ْش َ
ت َذا ِھبًا فِي ذلِ َ
ان َو َو ِ
ق ،بِس ُْلطَ ٍ
ْال َكھَنَ ِةَ 13 ،رأَي ُ
يق ،أَيﱡھَا ْال َملِ ُ
ق
س ،قَ ْد أَ ْب َر َ
ك ،نُورًا ِم َن ال ﱠس َما ِء أَ ْف َ
ف النﱠھَ
ْت فِي نِصْ ِ
ض َل ِم ْن لَ َم َع ِ
ان ال ﱠش ْم ِ
ار فِي الطﱠ ِر ِ
ِ 14
ْ
ضَ ،س ِمع ُ
ص ْوتًا يُ َكلﱢ ُمنِي َويَقُو ُل بِاللﱡ َغ ِة ْال ِع ْب َرانِيﱠ ِة:
َح ْولِي َو َح ْو َل ال ﱠذا ِھبِ َ
ْت َ
ين َم ِعي .فَلَ ﱠما َسقَطنَا َج ِمي ُعنَا َعلَى األَرْ ِ
15
س  .فَقُ ْل ُ
ت يَا َسيﱢ ُد؟ فَقَا َل :أَنَا يَسُو ُ
ت أَنَاَ :م ْن أَ ْن َ
ع
صعْبٌ َعلَ ْي َ
اخ َ
ك أَ ْن تَرْ فُ َ
َشا ُولَُ ،شا ُو ُل! لِ َما َذا تَضْ طَ ِھ ُدنِي؟ َ
س َمنَ ِ
ك ألَنﱢي لِھ َذا ظَھَرْ ُ
ت تَضْ طَ ِھ ُدهَُ 16 .ول ِك ْن قُ ْم َوقِ ْ
ك ،ألَ ْنتَ ِخبَ َك َخا ِد ًما َو َشا ِھدًا بِ َما َرأَي َ
الﱠ ِذي أَ ْن َ
ْت
ت لَ َ
ف َعلَى ِرجْ لَ ْي َ
َوبِ َما َسأ َ ْ
ك بِ ِه .
ظھَ ُر لَ َ
 -2أعمال الرسل إصحاح 9عددَ 3وفِي َذھَابِ ِه َح َد َ
ق َح ْولَهُ نُو ٌر ِم َن ال ﱠس َما ِء،
ق فَبَ ْغتَةً أَ ْب َر َ
ب إِلَى ِد َم ْش َ
ث أَنﱠهُ ا ْقتَ َر َ
ص ْوتًا قَائِالً لَهَُ »:شا ُولَُ ،شا ُو ُل! لِ َما َذا تَضْ طَ ِھ ُدنِي؟« 5فَقَا َلَ »:م ْن أَ ْن َ
4فَ َسقَطَ َعلَى األَرْ
ت يَا َسيﱢ ُد؟« فَقَا َل
ض َو َس ِم َع َ
ِ
الرﱠبﱡ »:أَنَا يَسُو ُ
س«6 .فَقَا َ َل َوھُ َو ُمرْ تَ ِع ٌد َو ُمتَ َحيﱢ ٌر»:يَا َربﱡ ،
صعْبٌ َعلَ ْي َ
اخ َ
ك أَ ْن تَرْ فُ َ
ع الﱠ ِذي أَ ْنت ◌َ تَضْ طَ ِھ ُدهَُ .
س َمنَ ِ
7
ك َما َذا يَ ْنبَ ِغي أَ ْن تَ ْف َع َل«َ .وأَ ﱠما الرﱢ َجا ُل
َما َذا تُ ِري ُد أَ ْن أَ ْف َع َل؟«فَقَا َل لَهُ الرﱠبﱡ »:قُ ْم َوا ْد ُخ ِل ْال َم ِدينَةَ فَيُقَا َل لَ َ
8
ُون الص ْﱠو َ
ان
ضَ ،و َك َ
ت َوالَ يَ ْنظُر َ
ين ،يَ ْس َمع َ
صا ِمتِ َ
ْال ُم َسافِر َ
ُون أَ َحدًا .فَنَھَ َ
ُون َم َعهُ فَ َوقَفُوا َ
ض َشا ُو ُل َع ِن األَرْ ِ
ق.
ْص ُر أَ َحدًا .فَا ْقتَا ُدوهُ بِيَ ِد ِه َوأَ ْد َخلُوهُ إِلَى ِد َم ْش َ
َوھُ َو َم ْفتُو ُح ْال َع ْينَي ِْن الَ يُب ِ
6
ار ،بَ ْغتَةً
 -3أعمال الرسل إصحاح 22عدد فَ َح َد َ
ث لِي َوأَنَا َذا ِھبٌ َو ُمتَقَرﱢ بٌ إِلَى ِد َم ْش َ
ق أَنﱠهُ نَحْ َو نِصْ ِ
ف النﱠھَ ِ
ق َح ْولِي ِم َن ال ﱠس َما ِء نُو ٌر َع ِظي ٌم7 .فَ َسقَ ْ
ضَ ،و َس ِمع ُ
ط ُ
ت َعلَى األَرْ
ص ْوتًا قَائِالً لِيَ :شا ُولَُ ،شا ُولُ !،لِ َما َذا
أَ ْب َر َ
ْت َ
ِ
9
8
تَضْ طَ ِھ ُدنِي؟ فَأ َ َجب ُ
ت يَا َسيﱢ ُد؟ فَقَا َل لِي :أَنَا يَسُو ُ
اص ِريﱡ الﱠ ِذي أَ ْن َ
ْتَ :م ْن أَ ْن َ
ين َكانُوا َم ِعي
ت تَضْ طَ ِھ ُدهَُ .والﱠ ِذ َ
ع النﱠ ِ
ص ْو َ
ت الﱠ ِذي َكلﱠ َمنِي.
نَظَرُوا النﱡو َر َوارْ تَ َعبُواَ ،ول ِكنﱠھُ ْم لَ ْم يَ ْس َمعُوا َ
قلت ُ◌  :إن الواجب على القارئ أن ينظر إلى ھذا التناقض الواضح واالختالفات ...ففي كلﱢ مرة القصة
تختلف بحسب الروايات السابقة ....
ت من القس منيس عبد النور في كتابِه ):شبھات وھميه(
ولما جاء الر ُد على الروايا ِ
قال :إنھم سمعوا صوتًا لكن لم يفھموه!! ھكذا كان رده!! ونفھم من كالمه أنه صوت شديد فقط أي :أن األمر
مثل شبھ ِة يأتيه المل ُك في مثل صلصلة جرس!
ثم إنني أتسائل :ھل ھذا ھو الوحي  ،وكالم ﷲِ المقدس الذي يؤمن به المعترضون رسائل شخصية ،
وسالمات  .....ويقولون :إنھا وح ﱞي ؟! جاء بيان ذلك في األتي:
اس قَ ْد تَ َر َكنِي إِ ْذ أَ َحبﱠ ْال َعالَ َم
س ال ﱠر ُ
ول الثﱠانِيةُ إِلَى تِي ُموثَا ُو َ
سالَة بُولُ َ
ِ -1ر َ
س إصحاح 4عدد10ألَ ﱠن ِدي َم َ
س ِ
11
اطيﱠةَ .لُوقَا َوحْ َدهُ َم ِعيُ .خ ْذ
يس إِلَى َغالَ ِطيﱠةََ ،وتِيطُ َ
ب إِلَى تَ َسالُونِي ِكيَ ،و ِك ِري ْس ِك َ
اض َر َو َذھَ َ
س إِلَى َد ْل َم ِ
ْال َح ِ
13
12
ُس .اَلرﱢ َدا َء الﱠ ِذي تَ َر ْكتُهُ فِي
ضرْ هُ َم َع َ
َمرْ قُ َ
يخي ُكسُ فَقَ ْد أَرْ َس ْلتُهُ إِلَى أَفَس َ
س َوأَحْ ِ
ك ألَنﱠهُ نَافِ ٌع لِي لِ ْل ِخ ْد َم ِة .أَ ﱠما تِ ِ
ق14 .إِ ْس َك ْن َد ُر النﱠحﱠاسُ أَ ْ
ضرْ هُ َمتَى ِج ْئ َ
ظھَ َر لِي ُشرُو ًرا
ب أَ ْيضًا َوالَ ِسيﱠ َما الرﱡ قُو َ
تَ ،و ْال ُكتُ َ
ُواس ِع ْن َد َكارْ ب َ
تَر َ
ُس ،أَحْ ِ
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16
ب أَ ْع َمالِ ِه15 .فَاحْ تَفِ ْ
ظ ِم ْنهُ أَ ْن َ
اجي األَ ﱠو ِل لَ ْم
از ِه الرﱠبﱡ َح َس َ
ت أَ ْيضًا ،ألَنﱠهُ قَا َو َم أَ ْق َوالَنَا ِج ًّدا .فِي احْ تِ َج ِ
َكثِي َرةً .لِيُ َج ِ
17
ف َم ِعي َوقَ ﱠوانِي ،لِ َك ْي تُتَ ﱠم بِي
يَحْ ضُرْ أَ َح ٌد َم ِعي ،بَ ِل ْال َج ِمي ُع تَ َر ُكونِي .الَ يُحْ َسبْ َعلَ ْي ِھ ْمَ .ول ِك ﱠن الرﱠبﱠ َوقَ َ
ْال ِك َرا َزةَُ ،ويَ ْس َم َع َج ِمي ُع األُ َم ِم ،فَأ ُ ْنقِ ْذ ُ
صنِي لِ َملَ ُكوتِ ِه
ت ِم ْن فَ ِم األَ َس ِدَ 18 .و َسيُ ْنقِ ُذنِي الرﱠبﱡ ِم ْن ُكلﱢ َع َمل َر ِدي ٍء َويُ َخلﱢ ُ
20
19
اويﱢ  .الﱠ ِذي لَهُ ْال َمجْ ُد إِلَى َد ْھ ِر ال ﱡدھُ
ُس .أَ َرا ْستُسُ بَقِ َي
ور .آ ِم َ
يسيفُور َ
ت أُنِ ِ
ينَ .سلﱢ ْم َعلَى فِ ِر ْس َكا َوأَ ِكيالَ َوبَ ْي ِ
ال ﱠس َم ِ
ِ
21
فِي ُك
ك أَ ْفبُولُسُ
س َم ِريضًا .بَا ِدرْ أَ ْن تَ ِجي َء قَ ْب َل ال ﱢشتَا ِء .يُ َسلﱢ ُم َعلَ ْي َ
وسَ .وأَ ﱠما تُرُوفِي ُمسُ فَتَ َر ْكتُهُ فِي ِميلِيتُ َ
ور ْنثُ َ
ِ
اإل ْخ َوةُ َج ِميعًا22 .اَلرﱠبﱡ يَسُو ُ
ين.
َوبُو ِديسُ َولِينُسُ َو َكالَ َ
ك .اَلنﱢ ْع َمةُ َم َع ُك ْم .آ ِم َ
ُوح َ
ع ْال َم ِسي ُح َم َع ر ِ
ف ِ◌ ِديﱠةُ َو ِ
ول إِلَى أَھ ِْل ُرو ِميَةَ إصحاح  16عدد َ 3 .سلﱢ ُموا َعلَى بِ ِري ْس ِكالﱠ َوأَ ِكيالَ ْال َعا ِملَي ِْن َم ِعي فِي
س ال ﱠر ُ
سالَة بُولُ َ
ِ -2ر َ
س ِ
4
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ض َعا ُعنُقَ ْي ِھ َما ِم ْن أجْ ِل َحيَاتِي ،الل َذي ِْن لَس ُ
س
يح يَسُو َع ،الل َذي ِْن َو َ
ْت أنَا َوحْ ِدي أ ْش ُك ُرھُ َما بَلْ أ ْيضًا َج ِمي ُع َ 6كنَائِ ِ
ْال َم ِس ِ5
يحَ .سلﱢ ُموا
األُ َم ِمَ ،و َعلَى ْال َكنِي َس ِة الﱠتِي فِي بَ ْيتِ ِھ َماَ .سلﱢ ُموا َعلَى أَبَ ْينِتُ َ
وس َحبِيبِي ،الﱠ ِذي ھُ َو بَا ُكو َرةُ أَ َخائِيَةَ لِ ْل َم ِس ِ
7
َعلَى َمرْ يَ َم الﱠتِي تَ ِعبَ ْ
يْ ،ال َمأْسُو َري ِْن َم ِعي ،اللﱠ َذي ِْن ھُ َما
وس َويُونِيَ َ
ت ألَجْ لِنَا َكثِيرًاَ .سلﱢ ُموا َعلَى أَ ْن َدرُونِ ُك َ
اس نَ ِسيبَ ﱠ
9
8
اس َحبِيبِي فِي الرﱠبﱢ َ .سلﱢ ُموا َعلَى
ان بَي َْن الرﱡ س ُِلَ ،وقَ ْد َكانَا فِي ْال َم ِس
َم ْشھُو َر
يح قَ ْبلِيَ .سلﱢ ُموا َعلَى أَ ْمبِلِيَ َ
ِ
ِ
10
وس ْال َعا ِم ِل َم َعنَا فِي ْال َم ِس
يحَ .سلﱢ ُموا
اخ َ
أُورْ بَانُ َ
يس َحبِيبِيَ .سلﱢ ُموا َعلَى أَبَلﱢ َ
يحَ ،و َعلَى إِ ْستَ ِ
ِ
س ْال ُم َز ﱠكى فِي ْال َم ِس ِ
11
ين ھُ ْم ِم ْن أَ ْھ ِل
وس.
ُون نَ ِسي ِبيَ .سلﱢ ُموا َعلَى الﱠ ِذ َ
َسلﱢ ُموا َعلَى ِھيرُو ِدي َ
َعلَى الﱠ ِذ َ
ين ھُ ْم ِم ْن أَ ْھ ِل أَ ِر ْستُوبُولُ َ
12
ين فِي الرﱠبﱢ .
يس
ﱡوس ْال َكائِنِ َ
نَرْ ِكيس َ
َسلﱢ ُموا َعلَى تَ ِريفَ ْينَا َوتَ ِريفُو َسا التﱠا ِعبَتَي ِْن فِي الرﱠبﱢ َ .سلﱢ ُموا َعلَى بَرْ ِس َ
14
13
ُ
ُ
ْال َمحْ بُوبَ ِة الﱠ ِتي تَ ِعبَ ْ
ار فِي الرﱠبﱢ َ ،و َعلَى أ ﱢم ِه أ ﱢميَ .سلﱢ ُموا َعلَى
ت َكثِيرًا فِي الرﱠبﱢ َ .سلﱢ ُموا َعلَى رُوفُ َ
س ْال ُم ْختَ ِ
15
س
ين َم َعھُ ْم.
يسَ ،و َعلَى
اإل ْخ َو ِة الﱠ ِذ َ
س ،فِلِي ُغ َ
َسلﱢ ُموا َعلَى فِيلُولُو ُغ َ
اسَ ،وھَرْ ِم َ
اس ،بَ ْترُوبَ َ
ون ،ھَرْ َم َ
أَ ِسي ْن ِك ِريتُ َ
ِ
ْض بِقُ ْبلَ ٍة
ين َم َعھُ ْمَ 16 .سلﱢ ُموا بَ ْع ُ
ين الﱠ ِذ َ
ﱢيس َ
ُوس َوأُ ْختِ ِهَ ،وأُولُ ْمبَ َ
يري َ
يع ْالقِد ِ
َوجُولِيَاَ ،ونِ ِ
ض ُك ْم َعلَى بَع ٍ
اسَ ،و َعلَى َج ِم ِ
ْ
ﱢ
يح تُ َسل ُم َعلَ ْي ُك ْم.
ُمقَ ﱠد َس ٍةَ .كنَائِسُ ال َم ِس ِ
س،
س إصحاح  3عددِ 12حينَ َما أُرْ ِس ُل إِلَ ْي َ
ول إِ َلى تِي ُط َ
الر ُ
س َّ
سا َل ُة ُبولُ َ
ِ -3ر َ
يخي ُك َ
ك أَرْ تِي َم َ
اس أَ ْو تِ ِ
س ِ
13
يس ،ألَنﱢي َع َز ْم ُ
وس
ت أَ ْن أُ َشتﱢ َي ھُنَا َ
ي إِلَى نِي ُكوبُولِ َ
ي َوأَبُلﱡ َ
كَ .جھ ْﱢز ِزينَ َ
بَا ِدرْ أَ ْن تَأْتِ َي إِلَ ﱠ
وس ﱠ
اس النﱠا ُم ِ
14
ت
ارسُوا أَ ْع َماالً َح َسنَةً لِ ْل َحا َجا ِ
بِاجْ تِھَا ٍد لِل ﱠسفَ ِر َحتﱠى الَ يُع ِْو َزھُ َما َش ْي ٌءَ .و ْليَتَ َعلﱠ ْم َم ْن لَنَا أَ ْيضًا أَ ْن يُ َم ِ
ال ﱠ
ين ي ُِحبﱡونَنَا فِي
ين َم ِعي َج ِميعًاَ .سلﱢ ْم َعلَى الﱠ ِذ َ
ك الﱠ ِذ َ
ُوريﱠ ِةَ ،حتﱠى الَ يَ ُكونُوا بِالَ ثَ َم ٍر15 .يُ َسلﱢ ُم َعلَ ْي َ
ضر ِ
ين.
ان .اَلنﱢ ْع َمةُ َم َع َج ِمي ِع ُك ْم .آ ِم َ
اإلي َم ِ
ِ
نالحظ من األخير أن بولس عزم إلى أن يشتي.....فنسي الجاكت ...وبعد ذلك سال مات.....

وعليه أتساءل:
-1ھل ھذا وحي وكالم مقدس....؟!
ول ال َّثان ُ
س إصحاح  3عددُ 16كلﱡ
او َ
ِية إِلَى تِي ُمو َث ُ
الر ُ
س َّ
سا َلة ُبولُ َ
ضا مع ما جاء في ِر َ
-2أليس ھذا تعار ً
س ِ
17
ْ
ون إِ ْن َس ُ
ان
ب الﱠ ِذي فِي ْالبِرﱢ  ،لِ َك ْي يَ ُك َ
يخ ،لِلتﱠ ْق ِو ِيم َوالتﱠأ ِدي ِ
ْال ِكتَا ِ
ب ھُ َو ُموحًى بِ ِه ِم َن ﷲَِ ،ونَافِ ٌع لِلتﱠ ْعلِ ِيم َوالتﱠ ْوبِ ِ
ح .؟!
ﷲِ َكا ِمالًُ ،متَأَھﱢبًا لِ ُكلﱢ َع َمل َ
صالِ ٍ
أتعجب أكثر من أن تخرج شبھة كھذه من أفواھھم ،فھم يتعجبون أن الوح ﱠي كان يجيء
ثم إنني
للنبي 
ُ
ﱢ
الكتاب المقدس في
الرب عنده أحشا ٌء ترن كما يزعم
على ھيئ ِة صلصل ِة الجرس  ،وال يتعجبون من أن
َّ
ُ
مواضع منھا :
عد ِة
ٍ
11
وآب َوبَ ْ
س.
 -1سفر إشعياء إصحاح  16عدد لِذلِ َ
ار َ
ك تَ ِر ﱡن أَحْ َشائِي َكعُو ٍد ِم ْن أَجْ ِل ُم َ
طنِي ِم ْن أَجْ ِل قِي َر َح ِ
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15
ك
ك :أَي َْن َغ ْي َرتُ َ
ك َو َمجْ ِد َ
ت َوا ْنظُرْ ِم ْن َم ْس َك ِن قُ ْد ِس َ
 -2سفر إشعياء إصحاح  63عدد تَطَلﱠ ْع ِم َن ال ﱠس َما َوا ِ
ك نَحْ ِوي ا ْمتَنَ َع ْ
ت.
اح ُم َ
ك؟ َزفِي ُر أَحْ َشائِ َ
َو َجبَرُوتُ َ
ك َو َم َر ِ
19
وج ُعنِي ُج ْد َر ُ
ي قَ ْلبِي .الَ أَ ْستَ ِطي ُع ال ﱡس ُك َ
وت .ألَنﱠ ِك
ان قَ ْلبِي .يَئِ ﱡن فِ ﱠ
 -3سفر أرميا  4عدد أَحْ َشائِي ،أَحْ َشائِي! تُ ِ
ص ْو َ
ب.
ُوق َوھُتَ َ
ت يَا نَ ْف ِسي َ
اف ْال َحرْ ِ
َس ِم ْع ِ
ت ْالب ِ
وال يتعجبون من أن الربﱠ يزأر كاألس ِد ويزمجر.....وذلك في سفر أرميا اصحاح 25عددَ 30وأَ ْن َ
ت فَتَنَبﱠأْ َعلَ ْي ِھ ْم
بِ ُكلﱢ ھ َذا ْال َكالَ ِمَ ،وقُلْ لَھُ ْم :الرﱠبﱡ ِم َن ْال َعالَ ِء يُ َز ْم ِجرَُ ،و ِم ْن َم ْس َك ِن قُ ْد ِس ِه ي ْ
ُطلِ ُ
ص ْوتَهُ ،يَ ْزأَ ُر َزئِيرًا َعلَى َم ْس َكنِ ِه،
ق َ
ض.
اف َكال ﱠدائِ ِس َ
بِھُتَ ٍ
ين يَصْ ُر ُخ ِ
ض ﱠد ُكلﱢ ُس ﱠك ِ
ان األَرْ ِ

ب  .....وذلك في سفر إشعياء إصحاح  7عدد َ 18ويَ ُك ُ
ك ْاليَ ْو ِم
ون فِي ذلِ َ
وال يتعجبون من أن الربﱠ يصفر للذبا ِ
ض أَ ﱡشو َر.
ب الﱠ ِذي فِي أَ ْق َ
أَ ﱠن الرﱠبﱠ يَصْ فِ ُر لِل ﱡذبَا ِ
ع ِمصْ َرَ ،ولِلنﱠحْ ِل الﱠ ِذي فِي أَرْ ِ
صى تُ َر ِ
ضا ....وذلك في سفر إشعياء إصحاح 5عدد26فَيَرْ فَ ُع َرايَةً لِألُ َم ِم ِم ْن بَ ِعي ٍدَ ،ويَصْ فِ ُر لَھُ ْم ِم ْن
و يصفر لألمم أي ً
ْ
ون َس ِريعًا.
ض ،فَإ ِ َذا ھُ ْم بِ ْال َع َجلَ ِة يَأتُ َ
أَ ْق َ
صى األَرْ ِ
كف  .....وذلك في سفر حزقيال 21:عددَ 17وأَنَا أَ ْيضًا
وال يتعجبون من أن الربﱠ يصفق ويضرب كفًا على ٍ
ضبِي .أَنَا الرﱠبﱡ تَ َكلﱠ ْم ُ
صفﱢ ُ
ت« !!
ق َكفﱢي َعلَى َكفﱢي َوأُ َس ﱢك ُن َغ َ
أُ َ
قلت ُ◌  :كما قال ربي َ :و َما قَ َدرُوا ﱠ
ضتُهُ يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة َوالسﱠما َو ُ
ﷲَ َح ﱠ
ات
ق قَ ْد ِر ِه َو ْاألَرْ ضُ َج ِميعًا قَ ْب َ
َم ْ
ط ِوي ٌ
ون ) ) (67الزمر (.
ﱠات بِيَ ِمينِ ِه ُس ْب َحانَهُ َوتَ َعالَى َع ﱠما يُ ْش ِر ُك َ
نبي يحاول االنتحار!
ٌّ
ٌ
ورقة بنُ نوفل  ،و فتر الوحي  ،و حاول محم ٌد رسول اإلسالم االنتحار مرارً ا !! ثم ذكروا ما جاء
قالوا :مات
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﻣﻦ اﻟْﻮﺣ ِﻲ اﻟ ﱡﺮْؤﻳﺎ اﻟ ﱠ ِ
ِ
ئ ﺑِ ِﻪ َر ُﺳ ُ
ﱠﻌﺒِ ِﲑ( ﺑَﺎب )أ ﱠَو ُل َﻣﺎ ﺑُ ِﺪ َ
ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘَﺎب ) اﻟﺘـ ْ
ْ َْ
ﺼﺎﳊَﺔُ( ﺑﺮﻗﻢ  .... 6467ﰒُﱠ َﱂْ
َ
ِ
ِ ِ
ﺸﺐ ورﻗَﺔُ أَ ْن ﺗُـﻮ ﱢﰲ وﻓَـﺘَـﺮ اﻟْﻮﺣﻲ ﻓَـ ْﺘـﺮًة ﺣ ﱠﱴ ﺣ ِﺰ َن اﻟﻨِ ﱡ ِ
وس َﺷﻮ ِاﻫ ِﻖ ا ْﳉِﺒَ ِ
ﺎل
ُ ََ َ َُْ َ َ َ
ﱠﱯ ﻓ َ
ﻳَـ ْﻨ َ ْ َ َ
ﻴﻤﺎ ﺑَـﻠَﻐَﻨَﺎ ُﺣ ْﺰﻧًﺎ ﻏَ َﺪا ﻣ ْﻨﻪُ ﻣ َﺮ ًارا َﻛ ْﻲ ﻳَـﺘَـ َﺮدﱠى ﻣ ْﻦ ُرءُ ِ َ
ِ ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﻚ َر ُﺳ ُ
ﻳﻞ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ًّﻘﺎ ﻓَـﻴَ ْﺴ ُﻜ ُﻦ ﻟِ َﺬﻟِ َ
ﺎل:ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ إِﻧﱠ َ
ﺴﻪُ
ﻚ َﺟﺄْ ُﺷﻪُ َوﺗَﻘ ﱡﺮ ﻧَـ ْﻔ ُ
ﻓَ ُﻜﻠ َﻤﺎ أ َْو َﰱ ﺑﺬ ْرَوة َﺟﺒَ ٍﻞ ﻟ َﻜ ْﻲ ﻳُـﻠْﻘ َﻲ ﻣ ْﻨﻪُ ﻧَـ ْﻔ َ
ﺴﻪُ ﺗَـﺒَ ﱠﺪى ﻟَﻪُ ﺟ ِْﱪ ُ
ِِ ِ
ِ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻓَـ ْﺘـﺮةُ اﻟ َْﻮ ْﺣ ِﻲ ﻏَ َﺪا ﻟِ ِﻤﺜْ ِﻞ َذﻟِ َ ِ
ﻚ.
ﻳﻞ ﻓَـ َﻘ َ
ﻓَـﻴَـ ْﺮِﺟ ُﻊ ﻓَِﺈ َذا ﻃَﺎﻟَ ْ
ﺎل ﻟَﻪُ ِﻣﺜْ َﻞ َذﻟِ َ
َ
ﻚ ﻓَﺈ َذا أ َْو َﰱ ﺑﺬ ْرَوة َﺟﺒَ ٍﻞ ﺗَـﺒَ ﱠﺪى ﻟَﻪُ ﺟ ِْﱪ ُ
الرد على الشبھة
ب مو ِ
النبي  حاول االنتحار بسب ِ
ت ورقة بن
صحيح البخاري وفيه أن
أوالً :إن ھذا البالغ الذي جاء في
َّ
ِ
وانقطاع الوحي عنه  ...ال يصح ؛قال بذلك علما ٌء أجال ٌء منھم:
نوفل
ِ
ُ
الشيخ األلباني  -رحمه ﷲ – ذكر تلك الرواية وقام بتفنيدھا تفنيدًا ،وذلك في كتا ِبه )دفاع عن الحديث
أوالً:
النبوي ج  /1ص  (40برقم  - 2ﻗﺎل )  ) : ( 55 / 1وﺟﺰع اﻟﻨﱯ  ﺑﺴﺒﺐ ذﻟﻚ ﺟﺰﻋﺎ ﻋﻈﻴﻤﺎ ﺣﱴ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳛﺎول -
ﻛﻤﺎ ﻳﺮوي اﻹﻣﺎم اﻟﺒﺨﺎري  -أن ﻳﱰدى ﻣﻦ ﺷﻮاﻫﻖ اﳉﺒﺎل ( ﻗﻠﺖ  :ﻫﺬا اﻟﻌﺰو ﻟﻠﺒﺨﺎري ﺧﻄﺄ ﻓﺎﺣﺶ ذﻟﻚ ﻷﻧﻪ ﻳﻮﻫﻢ أن ﻗﺼﺔ
اﻟﱰدي ﻫﺬﻩ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺒﺨﺎري وﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ وﺑﻴﺎﻧﻪ أن اﻟﺒﺨﺎري أﺧﺮﺟﻬﺎ ﰲ آﺧﺮ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﰲ ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲ اﻟﺬي
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ﺳﺎﻗﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر )  ( 53 - 51 / 1وﻫﻮ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ أول ) اﻟﺘﻌﺒﲑ ( )  304 - 297 / 12ﻓﺘﺢ ( ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻌﻤﺮ  :ﻗﺎل
اﻟﺰﻫﺮي  :ﻓﺄﺧﱪﱐ ﻋﺮوة ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ  . . .ﻓﺴﺎق اﳊﺪﻳﺚ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ  ) :وﻓﱰ اﻟﻮﺣﻲ ( وزاد اﻟﺰﻫﺮي  ) :ﺣﱴ ﺣﺰن اﻟﻨﱯ  -ﻓﻴﻤﺎ
ﺑﻠﻐﻨﺎ  -ﺣﺰﻧﺎ ﻏﺪا ﻣﻨﻪ ﻣﺮارا ﻛﻲ ﻳﱰدى ﻣﻦ رؤوس ﺷﻮاﻫﻖ اﳉﺒﺎل ﻓﻜﻠﻤﺎ أوﰱ ﺑﺬروة ﺟﺒﻞ ﻟﻜﻲ ﻳﻠﻘﻰ ﻣﻨﻪ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺒﺪى ﻟﻪ ] [ 40

ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ إﻧﻚ رﺳﻮل اﷲ ﺣﻘﺎ ﻓﻴﺴﻜﻦ ﻟﺬﻟﻚ ﺟﺄﺷﻪ وﺗﻘﺮ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﲑﺟﻊ ﻓﺈذا ﻃﺎﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﱰة اﻟﻮﺣﻲ ﻏﺪا ﳌﺜﻞ ذﻟﻚ
ﻓﺈذا أوﰱ ﺑﺬروة ﺟﺒﻞ ﺗﺒﺪى ﻟﻪ ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ( وﻫﻜﺬا أﺧﺮﺟﻪ ﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة أﲪﺪ )  ( 233 - 232 / 6وأﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ
ﰲ ) اﻟﺪﻻﺋﻞ ( ) ص  ( 69 - 68واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ) اﻟﺪﻻﺋﻞ ( )  ( 395 - 393 / 1ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﺑﻪ وﻣﻦ

ﻫﺬﻩ اﻟﻄﺮﻳﻖ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ )  ( 98 / 1ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﻳﺴﻖ ﻟﻔﻈﻪ وإﳕﺎ أﺣﺎل ﺑﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﻔﻆ رواﻳﺔ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻪ اﻟﺰﻳﺎدة

وﻛﺬﻟﻚ أﺧﺮﺟﻪ ﻣﺴﻠﻢ و أﲪﺪ )  ( 223 / 6ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ  :ﻗﺎل اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﺑﻪ دون اﻟﺰﻳﺎدة وﻛﺬﻟﻚ أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري
ﰲ أول اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻋﻦ ﻋﻘﻴﻞ ﺑﻪ
ﻗﻠﺖ  :وﻧﺴﺘﻨﺘﺞ ﳑﺎ ﺳﺒﻖ أن ﳍﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﻋﻠﺘﲔ :

اﻷوﱃ  :ﺗﻔﺮد ﻣﻌﻤﺮ ﺎ دون ﻳﻮﻧﺲ وﻋﻘﻴﻞ ﻓﻬﻲ ﺷﺎذة

اﻷﺧﺮى  :أ ﺎ ﻣﺮﺳﻠﺔ ﻣﻌﻀﻠﺔ ﻓﺈن اﻟﻘﺎﺋﻞ  ) :ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻠﻐﻨﺎ ( إﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﺰﻫﺮي ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎق وﺑﺬﻟﻚ ﺟﺰم اﳊﺎﻓﻆ ﰲ )
اﻟﻔﺘﺢ ( )  ( 302 / 12وﻗﺎل  ) :وﻫﻮ ﻣﻦ ﺑﻼﻏﺎت اﻟﺰﻫﺮي وﻟﻴﺲ ﻣﻮﺻﻮﻻ (
ﻗﻠﺖ  :وﻫﺬا ﳑﺎ ﻏﻔﻞ ﻋﻨﻪ اﻟﺪﻛﺘﻮر أو ﺟﻬﻠﻪ ﻓﻈﻦ أن ﻛﻞ ﺣﺮف ﰲ ) ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ( ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻃﻪ ﰲ اﻟﺼﺤﺔ وﻟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﻔﺮق

ﺑﲔ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺴﻨﺪ ﻓﻴﻪ واﳌﻌﻠﻖ ﻛﻤﺎ ﱂ ﻳﻔﺮق ﺑﲔ اﳊﺪﻳﺚ اﳌﻮﺻﻮل ﻓﻴﻪ واﳊﺪﻳﺚ اﳌﺮﺳﻞ اﻟﺬي ﺟﺎء ﻓﻴﻪ ﻋﺮﺿﺎ ﻛﺤﺪﻳﺚ ﻋﺎﺋﺸﺔ
ﻫﺬا اﻟﺬي ﺟﺎءت ﰲ آﺧﺮﻩ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة اﳌﺮﺳﻠﺔ
واﻋﻠﻢ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة ﱂ ﺗﺄت ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﺻﻮﻟﺔ ﳛﺘﺞ ﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﻴﻨﺘﻪ ﰲ ) ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ( ﺑﺮﻗﻢ ) ( 4858

وأﺷﺮت إﱃ ذﻟﻚ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ) ﳐﺘﺼﺮي ﻟﺼﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ( )  ( 5 / 1ﻳﺴﺮ اﷲ ﲤﺎم ﻃﺒﻌﻪ] . [ 41أھـ

ثانيًا :الدكتور عبد الصبور مرزوق كتب في كتاب )حقائق اإلسالم في مواجھ ِة شبھات المشككين( ما نصه :
الحق الذي يجب أن يقال ...أن ھذه الرواية التي استندتم إليھا ـ يا خصوم اإلسالم ـ ليست صحيحة رغم
ورودھا في صحيح البخاري ـ رحمه ﷲُ ـ ؛ ألنه أوردھا ال على أنھا واقعة صحيحة  ،ولكن أوردھا تحت
عنوان " البالغات " يعنى أنه بلغه ھذا الخبر مجرد بالغ  ،ومعروف أن البالغات في مصطلح علماء
الحديث :إنما ھي مجرد أخبار وليست أحاديث صحيحة السند أو المتن )صحيح البخاري ج 9ص  ، 38طبعة
التعاون(.
وقد علق اإلما ُم ُ
ابن حجر العسقالني في فتح الباري )ج 12ص  (376بقوله " :إن القائل بلغنا كذا ھو الزھري،
وعنه حكى البخاري ھذا البالغ ،وليس ھذا البالغ موصوالً برسول ﷲ  ،وقال الكرماني  :وھذا ھو الظاھر ".
ھذا ھو الصواب  ،وحاش أن يقدم رسول ﷲ  ـ وھو إمام المؤمنين ـ على االنتحار  ،أو حتى على مجرد
كل فإن محم ًدا  كان بش ًرا من البشر ولم يكن ملكا ً وال مدعيًا لأللوھية.
التفكير فيه .وعلى ٍ
ان َربﱢي ھَلْ
والجانب البشرى فيه يعتبر ميزة كان  يعتني بھا  ،وقد قال القرآن الكريم في ذلك   :قُلْ ُس ْب َح َ
ُك ُ
نت إَالﱠ بَ َشراً ﱠرسُوالً  ) اإلسراء .( 93
ومن ثم فإذا أصابه بعض الحزن أو اإلحساس بمشاعر ما نسميه  -في علوم عصرنا  -باإلحباط أو الضيق
فھذا أمر عادى ال غبار عليه ؛ ألنه من أعراض بشريته . 
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وحين فتر )تأخر( الوحي بعد أن تعلق به الرسول  كان يذھب إلى المكان الذي كان ينزل عليه الوحي فيه
يستشرف لقاء جبريل  ،فھو محبّ للمكان الذي جمع بينه وبين حبيبه بشيء من بعض السكن والطمأنينة ،
فماذا في ذلك أيھا الظالمون دائما ً لمحم ٍد  في كل ما يأتي وما يدع ؟
ث
اخ ٌع نَ ْف َس َ
وإذا كان أعداء محمد  يستندون إلى اآلية الكريمة :فَلَ َعلﱠ َ
ار ِھ ْم إِ ْن لَ ْم ي ُْؤ ِمنُوا بِھَ َذا ْال َح ِدي ِ
ك بَ ِ
ك َعلَى آَثَ ِ
أَ َسفًا )) (6الكھف( .فاآلية ال تشير أبداً إلى معنى االنتحار  ،ولكنھا تعبير أدبي عن حزن النﱠبِ ﱢي محمد  بسبب
صدود قومه عن اإلسالم  ،وإعراضھم عن اإليمان بالقرآن العظيم ؛ فتصور كيف كان اھتمام الرسول الكريم 
بدعوة الناس إلى ﷲ  ، وحرصه الشديد على إخراج الكافرين من الظلمات إلى النور.
للنبي اإلنسان البشر الذي يعلن القرآن على لسانه  اعترافه واعتزازه بأنه بشر في قوله
وھذا خاطر طبيعي
ﱢ
ض يَنبُوعا ً  90أ ْوَ
َ
ْ
 رداً على ما طلبه منه بعض المشركين َ  :-وقَالُوا لَن نﱡ ْؤ ِم َن لَ َك َحتﱠى تَ ْف ُج َر لَنَا ِم َن األرْ ِ
ب فَتُفَجﱢ َر األَ ْنھَا َر ِخاللَھَا تَ ْف ِجيراً  91أَ ْو تُ ْسقِطَ ال ﱠس َماء َك َما
ون لَ َ
تَ ُك َ
يل َو ِعنَ ٍ
ك َجنﱠةٌ ﱢمن نﱠ ِخ ٍ
ك بَي ٌ
َز َع ْم َ
ُف أَ ْو تَرْ قَى فِي ال ﱠس َماء
ون لَ َ
ت َعلَ ْينَا ِك َسفا ً أَ ْو تَأْتِ َي بِا ّ ِ و ◌َ ْال َمآلئِ َك ِة قَبِيالً  92أَ ْو يَ ُك َ
ْت ﱢمن ُز ْخر ٍ
ان َربﱢي ھَلْ ُك ُ
نت إَالﱠ بَ َشراً ﱠرسُوال ) اإلسراء(.
ك َحتﱠى تُنَ ﱢز َل َعلَ ْينَا ِكتَابا ً نﱠ ْق َر ُؤهُ قُلْ ُس ْب َح َ
َولَن نﱡ ْؤ ِم َن لِ ُرقِيﱢ َ
فكان رده):سبحان ربى( متعجبا ً مما طلبوه ،ومؤكداً أنه بش ٌر ال يملك تنفيذ مطلبھم  :ھل كنت إال بشراً
رسوالً) اإلسراء .(93
أما قولھم على محم ٍد  أنه ليست له معجزة فھو قول يعبر عن الجھل والحمق معًا.
حيث ثبت في صحيح األخبار معجزات حسية تمثل معجزة الرسول  ، كما جاءت الرسل بالمعجزات من
عند ربھا ؛ منھا نبع الماء من بين أصابعه  ،ومنھا سماع حنين الجذع أمام الناس يوم الجمعة  ،ومنھا تكثير
الطعام حتى يكفى الجم الغفير  ،وله معجزة دائمة ھي معجزة الرسالة وھى القرآن الكريم الذي وعد ﷲ
بحفظه فَ ُح ِفظَ  ،ووعد ببيانه ؛ لذا يظھر بيانه في كل جيل بما يكتشفه اإلنسان ويعرفه .أھـ
ثانيًا  :إن ھذه الرواية ال يصح رفعھا إلى النﱠبِ ﱢي  كما تقدم معنا  ،ومع ك ٍّل افترض جدالً أنھا صحيحة ،
بحال من
النقطاع الوحي عنه  ،أقول :بأن ھذه الرواية ال تخدم المعترضين
االنتحار
وحاول النبيُّ 
َ
ٍ
ِ
ﷲ  وليس اخترا ًعا
األحوال بل تدل على
صدق نبو ِته ورسال ِته  ، وتدل على أن الوحي فعالً من عند ِ
ِ
ِ
منه  ؛ فلو كان اخترا ًعا منه ما حاول االنتحار لما انقطع عنه الوحي !!
وأسأل المعترضين سؤاالً ھو :من الذي منع النبيَّ  من محاولة االنتحار بحسب ما جاء في الرواية ؟
الجواب  :إنه جبريل وھو ملك من عند ﷲ .. 
ﷲ  يوحى إليه بواسطة جبريل ... 
إ ًذا محم ٌد  رسو ٌل من عند ِ
ألخص ما سبق :إن الرواية ال تصح  ،وبفرض صحتھا ال تطعن في عصم ِة النﱠبِ ﱢي  ، بل فيھا داللة على
ﷲ ح ًقا ويقي ًنا.
أنه نبي ورسول من عند ِ
ً
ﷲ  وھو القائل في صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ 5333
ثالثا  :إن قيل :كيف يحاول االنتحار وھو نبي من عند ِ
ِ
ﱠﻢ ﻳَـﺘَـ َﺮدﱠى ﻓِ ِﻴﻪ َﺧﺎﻟِ ًﺪا ُﳐَﻠﱠ ًﺪا ﻓِ َﻴﻬﺎ أَﺑَ ًﺪا
ﱠﱯ  ﻗَ َ
َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َ : ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺴﻪُ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﰲ ﻧَﺎ ِر َﺟ َﻬﻨ َ
ﺎل َ ":ﻣ ْﻦ ﺗَـ َﺮدﱠى ﻣ ْﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ ﻓَـ َﻘﺘَ َﻞ ﻧَـ ْﻔ َ
ﺴﺎﻩُ ِﰲ ﻧَﺎ ِر ﺟﻬﻨ ِ ﱠ ِ
ﺴﻪُ ِﲝَ ِﺪﻳ َﺪ ٍة ﻓَ َﺤ ِﺪﻳ َﺪﺗُﻪُ ِﰲ ﻳَ ِﺪ ِﻩ
ﺴ ﱡﻤﻪُ ِﰲ ﻳَ ِﺪ ِﻩ ﻳَـﺘَ َﺤ ﱠ
َوَﻣ ْﻦ َﲢَ ﱠ
ََ َ
ﱠﻢ َﺧﺎﻟ ًﺪا ُﳐَﻠ ًﺪا ﻓ َﻴﻬﺎ أَﺑَ ًﺪا َوَﻣ ْﻦ ﻗَـﺘَ َﻞ ﻧَـ ْﻔ َ
ﺴﻪُ ﻓَ ُ
ﺴﻰ ُﲰًّﺎ ﻓَـ َﻘﺘَ َﻞ ﻧَـ ْﻔ َ
ِِ
ِ
ﱠﻢ َﺧﺎﻟِ ًﺪا ُﳐَﻠﱠ ًﺪا ﻓِ َﻴﻬﺎ أَﺑَ ًﺪا ".
َﳚَﺄُ َﺎ ِﰲ ﺑَﻄْﻨﻪ ِﰲ ﻧَﺎ ِر َﺟ َﻬﻨ َ
بسؤال ھو :متى قال النبيُّ  ھذا الحديث؟ قبل محاولة االنتحار أم بعدھا بحسب ما
الجواب يكون
قلتُ  :إن
َ
ٍ
جاء في الرواية ؟
َ
بزمان بعي ٍد.
الحديث بعدھا
الجواب :قال ھذا
ٍ
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النبي  ، وعليه فلم يكن يعلم  أن االنتحار من الكبائر
إذن محاولة االنتحار قبل نزول التشريعات علي
ﱢ
ْك عَظِ يما ً 
ان َفضْ ُل ّ ِ
ﷲ َع َلي َ
التي حرمھا ﷲُ  ...قال  لنبيِّه َ  : و َعلَّ َم َك َما َل ْم َت ُكنْ َتعْ َل ُم َو َك َ
)النساء.(113
النبي )مات منتح ًرا( ھل ھذا األم ُر يقدح في نبوته
رابعًا  :إن ھناك سؤالً يفرض نفسه ھو :ھل لو انتحر
ﱡ
بحسب ما جاء في الكتاب المقدس ؟
ب المقدس ؛ ألن شاول الملك
الجواب :لو مات
النبي منتح ًرا ال يقدح ذلك في نبوته بحسب ما جاء في الكتا ِ
ﱡ
ضا ثيابه وتنبأ ھو
الذي يؤمن به بعض اليھود أنه نبي ،والذي يقول عنه الكتابُ المقدس أنه تنبأ " فخلع ھو أي ً
ضا أمام صموئيل " )صموئيل األول .(24 : 19
أي ً
إ ًذا الكتاب يقول إنه تنبأ. ...
1
ُوع
يذكر سفر صموئيل الثاني أن شاول مات منتح ًرا  ،وذلك في اإلصحاح  1عدد َو َك َ
ان بَ ْع َد َم ْو ِ
ت َشا ُو َل َو ُرج ِ
2
ث إِ َذا بِ َرجُل أَتَى ِم َن ْال َم َحلﱠ ِة ِم ْن ِع ْن ِد
َدا ُو َد ِم ْن ُم َ
ضا َربَ ِة ْال َع َمالِقَ ِة ،أَ ﱠن َدا ُو َد أَقَا َم فِي ِ
ص ْقلَ َغ يَ ْو َمي ِْنَ .وفِي ْاليَ ْو ِم الثﱠالِ ِ
3
ْ
ض َو َس َج َد .فَقَا َل لَهُ َدا ُو ُدِ » :م ْن أَي َْن
َشا ُو َل َوثِيَابُهُ ُم َم ﱠزقَةٌ َو َعلَى َرأ ِس ِه تُ َرابٌ  .فَلَ ﱠما َجاَ 4ء إِلَى َدا ُو َد َخ ﱠر إِلَى األَرْ ِ
ْت؟« فَقَا َل لَهُِ » :م ْن َم َحلﱠ ِة إِ ْس َرائِي َل نَ َج ْو ُ
أَتَي َ
ْب قَ ْد
ْف َك َ
ت« .فَقَا َل لَهُ َدا ُو ُدَ » :كي َ
ان األَ ْمرُ؟ أَ ْخبِرْ نِي« .فَقَا َل» :إِ ﱠن ال ﱠشع َ
5
ات َشا ُو ُل َويُونَاثَ ُ
ب َو َماتُواَ ،و َم َ
ان ا ْبنُهُ أَ ْيضًا« .فَقَا َل َدا ُو ُد لِ ْل ُغالَ ِم
الَ ،و َسقَطَ أَ ْيضًا َكثِير َ
ھَ َر َ
ُون ِم َن ال ﱠش ْع ِ
ب ِم َن ْالقِتَ ِ
6
ق أَنﱢي ُك ْن ُ
ات َشا ُو ُل َويُونَاثَ ُ
ت أَنﱠهُ قَ ْد َم َ
ْف َع َر ْف َ
ت فِي َجبَ ِل
ان ا ْبنُهُ؟« فَقَا َل ْال ُغالَ ُم الﱠ ِذي أَ ْخبَ َرهُ» :اتﱠفَ َ
الﱠ ِذي أَ ْخبَ َرهَُ » :كي َ
ون َو َرا َءهُ7 .فَ ْالتَفَ َ
ت إِلَى َو َرائِ ِه فَ َرآنِي َو َد َعانِي
ان يَ ُش ﱡد َ
ِج ْلبُو َع َوإِ َذا َشا ُو ُل يَتَ َو ﱠكأ ُ َعلَى ُر ْم ِح ِهَ ،وإِ َذا بِ ْال َمرْ َكبَا ِ
ت َو ْال9فُرْ َس ِ
ت؟ فَقُ ْل ُ
فَقُ ْل ُ
ت :ھأَنَ َذا8 .فَقَا َل لِيَ :م ْن أَ ْن َ
ت لَهَُ :ع َمالِيقِ ﱞي أَنَا .فَقَا َل لِي :قِفْ َعلَ ﱠي َوا ْقتُ ْلنِي ألَنﱠهُ قَ ِد ا ْعتَ َرانِ َي ال ﱡد َوا ُر ،ألَنﱠ
وط ِهَ ،وأَ َخ ْذ ُ
ت َعلَ ْي ِه َوقَتَ ْلتُهُ ألَنﱢي َعلِ ْم ُ
سي بَ ْع ُد فِ ﱠي10 .فَ َوقَ ْف ُ
اإل ْكلِي َل الﱠ ِذي َعلَى َر ْأ ِس ِه
ت أَنﱠهُ الَ يَ ِعيشُ بَ ْع َد ُسقُ ِ
ُك ﱠل نَ ْف ِ
ت ِ
11
َوالسﱢوا َر الﱠ ِذي َعلَى ِذ َرا ِع ِه َوأَتَي ُ
ين
ال الﱠ ِذ َ
ْت ِب ِھ َما إِلَى َسيﱢ ِدي ھھُنَا« .فَأ َ ْم َس َ
ك َدا ُو ُد ثِيَابَهُ َو َم ﱠزقَھَاَ ،و َك َذا َج ِمي ُع الرﱢ َج ِ
12
ت إِ ْس َرائِي َل
صا ُموا إِلَى ْال َم َسا ِء َعلَى َشا ُو َل َو َعلَى يُونَاثَ َ
َم َعهَُ .ونَ َدبُوا َوبَ َك ْوا َو َ
ب الرﱠبﱢ َو َعلَى بَ ْي ِ
ان ا ْبنِ ِهَ ،و َعلَى َش ْع ِ
ْف!! ..
ألَنﱠھُ ْم َسقَطُوا بِال ﱠسي ِ

س باالنتحا ِر الذين يكونون عقبات أمام
ثم إن األناجي َل تنسب إلى يسو َع المسيح أنه أوصى
َ
بعض النا ِ
6
َ
َ
ار
المؤمنين في طريقھم إلى ﱢ
رب ِ◌ھم  ،وذلك في إنجيل متى إصحاح  18عدد َ 7و َم ْن أ ْعثَ َر أ َح َد ھ ُؤالَ ِء الصﱢ َغ ِ
ت! فَالَ بُ ﱠد
ق فِي ُعنُقِ ِه َح َج ُر ال ﱠر َحى َويُ ْغ َر َ
ين بِي فَ َخ ْي ٌر لَهُ أَ ْن يُ َعلﱠ َ
ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ق فِي لُ ﱠج ِة ْالبَحْ ِرَ .و ْي ٌل لِ ْل َعالَ ِم ِم َن ْال َعثَ َرا ِ
أَ ْن تَأْتِ َي ْال َعثَ َر ُ
ان الﱠ ِذي بِ ِه تَأْتِي ْال َع ْث َرةُ!
اتَ ،ول ِك ْن َو ْي ٌل لِذلِ َ
اإل ْن َس ِ
ك ِ
بالشك من إبراھي َم !
ق
نبي يقول:نحن أح ُ
ِ
ﱞ
أدعوا أن نبيﱠنا  كان يش ُ
ك في قدر ِة ﷲِ ،وإبراھي ُم  كذلك ....
وقالوا :ھذا باعتراف نبيكم  .....واستدلوا على ادعائِھم بما جاء في الصحيحين :
 -1صحيح البخاري ﻛﺘﺎب )اﻟﺘﻔﺴﲑ( ﺑﺎب ) وإِ ْذ ﻗَ َ ِ ِ
َﲪَ ُﺪ ﺑْ ُﻦ
ﻴﻢ َر ﱢ
ﻒ ُﲢِْﲕ اﻟ َْﻤ ْﻮﺗَﻰ ( ﺑﺮﻗﻢ َ 4173ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أ ْ
ب أَِرِﱏ َﻛ ْﻴ َ
َ
ﺎل إﺑْـ َﺮاﻫ ُ
ِ
ﺎب َﻋﻦ أَِﰊ ﺳﻠَﻤﺔَ وﺳ ِﻌ ٍ
ِ
ٍ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َْ " :ﳓ ُﻦ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﻴﺪ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  ﻗَ َ
َ
َ َ ََ
ﺲ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﺷ َﻬ ٍ ْ
ﺻﺎﻟ ٍﺢ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ َو ْﻫﺐ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﱐ ﻳُﻮﻧُ ُ
ﺸﱢ ِ ِ ِ
َﺣ ﱡﻖ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺎل ﺑَـﻠَﻰ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻟِﻴَﻄ َْﻤﺌِ ﱠﻦ ﻗَـﻠِْﱯ {".
ﺎل أ ََوَﱂْ ﺗُـ ْﺆِﻣ ْﻦ ﻗَ َ
ﻴﻢ إِ ْذ ﻗَ َ
ﻒ ُﲢْﻴِﻲ اﻟ َْﻤ ْﻮﺗَﻰ ﻗَ َ
ﺎلَ }:ر ﱢ
ب أَِرِﱐ َﻛ ْﻴ َ
أَ
ﻚ ﻣ ْﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ َ
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ﺎد ِة ﻃُ َﻤﺄْﻧِﻴﻨَ ِﺔ اﻟْ َﻘﻠ ِ
ﺎﻫ ِﺮ اﻷ َِدﻟﱠ ِﺔ( ﺑﺮﻗﻢ  216و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ َﺣ ْﺮَﻣﻠَﺔُ ﺑْ ُﻦ َْﳛ َﲕ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ
 -2صحيح
مسلم ﻛﺘﺎب )اﻹﳝﺎن( ﺑﺎب ) ِزﻳَ َ
ْﺐ ﺑِﺘَﻈَ ُ
ٍ
ِِ
ِ
ِ ٍ
ﺴﻴﱠ ِ
ٍ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺐ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺲ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﺷ َﻬﺎب َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺳﻠَ َﻤﺔَ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ َو َﺳﻌﻴﺪ ﺑْ ِﻦ اﻟ ُْﻤ َ
اﺑْ ُﻦ َو ْﻫﺐ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﱐ ﻳُﻮﻧُ ُ
ﺸﱢ ِ ِ ِ
َﺣ ﱡﻖ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺎل ﺑَـﻠَﻰ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻟِﻴَﻄ َْﻤﺌِ ﱠﻦ ﻗَـﻠِْﱯ {
ﻗَ َ
ﺎل أ ََو َﱂْ ﺗُـ ْﺆِﻣ ْﻦ ﻗَ َ
ﻴﻢ  إِ ْذ ﻗَ َ
ﻒ ُﲢْﻴِﻲ اﻟ َْﻤ ْﻮﺗَﻰ ﻗَ َ
ﺎلَ } :ر ﱢ
ب أَِرِﱐ َﻛ ْﻴ َ
ﺎلَْ :ﳓ ُﻦ أ َ
ﻚ ﻣ ْﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ﺖ اﻟ ﱠﺪ ِ
ﺎل :وﻳـﺮﺣﻢ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟُﻮﻃًﺎ ﻟََﻘ ْﺪ َﻛﺎ َن ﻳﺄْ ِوي إِ َﱃ رْﻛ ٍﻦ َﺷ ِﺪ ٍ
ﺴ ْﺠ ِﻦ ﻃُ َ ِ
اﻋ َﻲ.
ﺖ ِﰲ اﻟ ﱢ
ﻮﺳ َ
َﺟ ْﺒ ُ
ﻳﺪ َوﻟَ ْﻮ ﻟَﺒِﺜْ ُ
ﻒ َﻷ َ
َ
ﻮل ﻟَْﺒﺚ ﻳُ ُ
ﻗَ َ َ َ ْ َ ُ
ُ
• الرد على الشبھة
والشك في قدر ِة ﷲ  ،ومن
الكفر  ،والشرك ِ،
أوالً  :إن األمةَ أجمعت على عصم ِة أنبيا ِء ﷲِ ورسلِه من
ِ
ِ
تسلط الشيطان عليھم وتمكنه من دعوتھم  ،وأن تلك العصمة صفة أساسية فيھم ،وشرطا ً ضروريا ً من شروط
ِ
الرسالة ،كما أنھا جزء من الكمال البشرى الذي كملھم ﷲ به حتى يبلغوا رسالة ربھم إلى قومھم .وبالتالي
فإن من المستحيل أن يشك نبي من أنبياء ﷲ في قدر ِة ﷲ  أبدًا السيما إبراھيم .
ش َدهُ ِمن قَ ْب ُل َو ُكنﱠا بِه
فكيف يشك  وقد وصفه ربﱡه  في كتابِه المجي ِد قائالً َ  :ولَقَ ْد آتَ ْينَا إِ ْب َرا ِھي َم ُر ْ
ين ) األنبياء.(51
َعالِ ِم َ
َ
َ
ين ) األنعام.(75
ون ِم َن ا ْل ُموقِنِ َ
ض َولِيَ ُك َ
وقال  عنه َ  :و َكذلِ َك نُ ِري إِ ْب َرا ِھي َم َملَ ُكوتَ ال ﱠ
س َما َوا ِ
ت َواأل ْر ِ
جاء في التفسير الميسر  :وكما ھدينا إبراھيم  إلى الحق في أمر العبادة نُريه ما تحتوي عليه السماوات
واألرض من ملك عظيم ,وقدرة باھرة ,ليكون من الراسخين في اإليمان .أھـ
كذلك كيف يشك إبراھيم  ، وقد قال ﷲ  بعد ذكر نوح َ  : وإِ ﱠن ِم ْن ِشي َعتِ ِه َ ِإل ْب َرا ِھي َم  83إِ ْذ
ون ﱠ
ون  86فَ َما
ﷲِ تُ ِري ُد َ
ون  85أَئِ ْف ًكا آَلِھَةً ُد َ
ب َسلِ ٍيم  84إِ ْذ قَا َل ِألَبِي ِه َوقَ ْو ِم ِه َما َذا تَ ْعبُ ُد َ
َجا َء َربﱠهُ بِقَ ْل ٍ
ين )  87الصافات( ؟!
ظَنﱡ ُك ْم بِ َربﱢ ْال َعالَ ِم َ
جاء في التفسي ِر الميسر  :ﱠ
ي ﷲ إبراھيم ،حين جاء ربه بقلب
وإن من أشياع نوح على منھاجه وملﱠته نب ﱠ
بريء من كل اعتقاد باطل و ُخلُق ذميم ،حين قال ألبيه وقومه منكرًا عليھم :ما الذي تعبدونه من دون ﷲ؟
أتريدون آلھة مختلَقَة تعبدونھا ،وتتركون عبادة ﷲ المستحق للعبادة وحده؟ فما ظنكم برب العالمين أنه فاعل
بكم إذا أشركتم به وعبدتم معه غيره؟ .أھـ
والسؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل ھذا كالم رجل شاك في قدرة ﷲ ؛ يقول للكافرين علي سبيل الترھيب:
ين " ؟!
" فَ َما ظَنﱡ ُك ْم بِ َربﱢ ْال َعالَ ِم َ
و كيف يش ُ
ك  وھو خلي ُل ﷲِ ؟!
قال َ : و َم ْن أَحْ َس ُن ِدينًا ِم ﱠم ْن أَ ْسلَ َم َوجْ ھَهُ ِ ﱠ ِ َوھُ َو ُمحْ ِس ٌن َواتﱠبَ َع ِملﱠةَ إِ ْب َرا ِھي َم َحنِيفًا َواتﱠ َخ َذ ﱠ
ﷲُ إِ ْب َرا ِھي َم َخلِ ً
يال
)) (125النساء(.
َﺣ ّﻖ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺸﱢ
ﺎل ﺑَـﻠَﻰ
ﺎل أ ََوَﱂْ ﺗُـ ْﺆِﻣﻦ ﻗَ َ
ﻚ ِﻣ ْﻦ إِﺑْـ َﺮ ِاﻫﻴﻢ  إِ ْذ ﻗَ َ
ب أَِرِﱐ َﻛ ْﻴﻒ ُﲢْﻴِﻲ اﻟ َْﻤ ْﻮﺗَﻰ ﻗَ َ
ﺎل " َر ﱢ
ثانيًا  :إن معني قَولِه َْ " : ﳓ ُﻦ أ َ
َوﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻟِﻴَﻄ َْﻤﺌِ ﱠﻦ ﻗَـﻠِْﱯ "
يتضح من أقوال العلماء كما يلي:
ﺸﱢ ِ ِ ِ
ِ
َﺣ ّﻖ ﺑِﺎﻟ ﱠ
َﺻ ّﺤ َﻬﺎ
 -1قال
ﱡ
النووي  -رحمه ﷲ :-اِ ْﺧﺘَـﻠَ َ
ﲑة أ ْ
ﺴ َﻨﻬﺎ َوأ َ
ﻒ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء ِﰲ َﻣ ْﻌ َﲎ َْﳓ ُﻦ أ َ
ﻚ ﻣ ْﻦ إﺑْـ َﺮاﻫﻴﻢ َﻋﻠَﻰ أَﻗـ َْﻮال َﻛﺜ َ
َﺣ َ
اﻹﻣﺎم أَﺑﻮ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ اﻟْﻤﺰِﱐﱡ ﺻ ِ
ﻚ ُﻣ ْﺴﺘَ ِﺤﻴﻞ ِﰲ َﺣ ّﻖ إِﺑْـ َﺮ ِاﻫﻴﻢ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟ ﱠ
ﺎﻋﺎت ِﻣ ْﻦ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء َ :ﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ أَ ﱠن اﻟ ﱠ
ﺎﺣﺐ اﻟ ﱠ
ﻚ
ﺸّ
ﺸّ
ﺸﺎﻓِ ِﻌ ّﻲ َو َﲨَ َ
َُ َ
َﻣﺎ ﻗَﺎﻟَﻪُ ِْ َ ُ ْ َ
ِ
َﺣ ّﻖ ﺑِ ِﻪ ِﻣ ْﻦ إِﺑْـ َﺮ ِاﻫﻴﻢ َوﻗَ ْﺪ َﻋﻠِ ْﻤﺘُ ْﻢ أ ﱢ
َﱐ َﱂْ أَ ُﺷ ّ
ﻚ ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَ ﱠن إِﺑْـ َﺮاﻫﻴﻢ َ ﱂْ
ِﰲ إِ ْﺣﻴَﺎء اﻟ َْﻤ ْﻮﺗَﻰ ﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن ُﻣﺘَﻄَﱢﺮﻗًﺎ إِ َﱃ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَﺎء ﻟَ ُﻜ ْﻨﺖ أَﻧَﺎ أ َ
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ﺺ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ  ﻟِ َﻜﻮ ِن ْاﻵﻳﺔ ﻗَ ْﺪ ﻳﺴﺒِﻖ إِ َﱃ ﺑـﻌﺾ ْاﻷَ ْذﻫﺎن اﻟْ َﻔ ِ
ﺸ ّ ِﱠ
ﺎﺳ َﺪة ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ اِ ْﺣﺘِ َﻤﺎل اﻟ ﱠ
ﺸﱢ
ﻚ َوإِ ﱠﳕَﺎ َر َﺟ َﻊ إِﺑْـ َﺮ ِاﻫﻴﻢ َﻋﻠَﻰ
ﻳَ ُ
َ
َْ
ْ َ َْ
ﻚ َ ،وإﳕَﺎ ُﺧ ﱠ ْ َ
آدم .أھـ
ﻧَـ ْﻔﺴﻪ  ﺗَـ َﻮا ُ
ﺿ ًﻌﺎ َوأ ََدﺑًﺎ أ َْو ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَـ ْﻌﻠَﻢ  أَﻧﱠﻪُ َﺧ ْﲑ َوﻟَﺪ َ
اﻟﻨﱯ  " : ﳓﻦ أﺣﻖ ﺑﺎﻟﺸﻚ ﻣﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ  " ﻓﻤﻌﻨﺎﻩ أﻧﻪ ﻟﻮ
 -2قال
ﱡ
القرطبي  -رحمه ﷲ  -في تفسيره  :وأﻣﺎ ﻗﻮل ﱢ

ﻛﺎن ﺷﺎﻛﺎ ﻟﻜﻨﺎ ﳓﻦ أﺣﻖ ﺑﻪ وﳓﻦ ﻻ ﻧﺸﻚ ﻓﺈﺑﺮاﻫﻴﻢ  أﺣﺮى أﻻ ﻳﺸﻚ ،ﻓﺎﳊﺪﻳﺚ ﻣﺒﲎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻰ اﻟﺸﻚ ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ،

واﻟﺬي روى ﻓﻴﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ  أﻧﻪ ﻗﺎل) :ذﻟﻚ ﳏﺾ اﻷﳝﺎن( إﳕﺎ ﻫﻮ ﰲ اﳋﻮاﻃﺮ اﻟﱵ ﻻ ﺗﺜﺒﺖ ،وأﻣﺎ اﻟﺸﻚ ﻓﻬﻮ ﺗﻮﻗﻒ ﺑﲔ أﻣﺮﻳﻦ
ﻻﻣﺰﻳﺔ ﻹﺣﺪاﳘﺎ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ،وذﻟﻚ ﻫﻮ اﳌﻨﻔﻰ ﻋﻦ اﳋﻠﻴﻞ  . أھـ

ظاھره كما فھم
قلتُ  :إن ھذه أجمل األقوال التي تمي ُل إليھا نفسي  ،وعليھا فالحديث ال يؤخذ على
ِ
المعترضون الذين ال علم عنده بقواعد التفسير ،وال باللغ ِة العربية........
ب بِتَظَا ُھ ِر األَ ِدلﱠ ِة( ھكذا
ثم إن ھذا الحديث صنفه اإلمام النووي في صحيح مسلم في باب ) ِزيَا َد ِة طُ َمأْنِينَ ِة ا ْلقَ ْل ِ
فھم -رحمه ﷲ ، -وفھمنا نحن – المسلمين -كذلك  ،ال كما فھم المعترضون.
وعليه تسقط دعواھم التي تقول  :إن نبيﱠنا  كان يشك في قدر ِة ﷲ وإبراھي َم  كذلك!
ْف تُحْ يِـي
ثالثا  :إن قيل :إن اآليةَ تدل علي أن إبراھي َم شك في قدر ِة ﷲِ َ  : وإِ ْذ قَا َل إِ ْب َرا ِھي ُم َربﱢ أَ ِرنِي َكي َ
ْال َم ْوتَى قَا َل أَ َولَ ْم تُ ْؤ ِمن قَا َل بَلَى َولَـ ِكن لﱢيَ ْ
ك ثُ ﱠم اجْ َعلْ َعلَى ُكلﱢ
ط َمئِ ﱠن قَ ْل ِبي قَا َل فَ ُخ ْذ أَرْ بَ َعةً ﱢم َن الطﱠي ِْر فَصُرْ ھُ ﱠن إِلَ ْي َ
ك َسعْيا ً َوا ْعلَ ْم أَ ﱠن ّ
ﷲَ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم ) البقرة.(260
َجبَ ٍل ﱢم ْنھ ﱠُن ج ُْزءاً ثُ ﱠم ا ْد ُعھ ﱠُن يَأْتِينَ َ
ب إبراھي َم  نفسه حينما قال لما سأله ربﱡه أولم تؤمن ؟ قَا َل ":بَلَى
قلتُ  :إن
َ
الجواب على ذلك يكون بجوا ِ
َولَـ ِكن لﱢيَ ْ
ط َمئِ ﱠن قَ ْلبِي ".
والمعني :أني مؤمن بقدرتِك ولكنني أطلب ذلك ألزدا ُد يقينًا على يقيني...
يقوي ذلك ما قاله النووي في شرح مسلم)جَ : ( 277/ 1ﺳﺄ ََل ِزﻳَ َ ِ ِ
ًّ
ﱠﺮﻗﱢﻲ ِﻣ ْﻦ
ﺴﺄ ََل اﻟﺘـ َ
ﺎدة ﻳَﻘﲔ َوإ ْن َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ْاﻷ ﱠَول َﺷﻜﺎ ﻓَ َ
ِ
ِ
ِ
ﺎل ﺳ ْﻬﻞ ﺑْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ اﻟﺘﱡﺴ ُِﱰي -ر ِ
ﲔ اﻟ ِْﻌﻠ َْﻤ ْ ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪ َﻋ ْﻨﻪُ َ :-ﺳﺄ ََل َﻛ ْﺸﻒ ِﻏﻄَﺎء
ﻋﻠْﻢ اﻟْﻴَﻘﲔ إِ َﱃ َﻋ ْﲔ اﻟْﻴَﻘﲔ ؛ ﻓَِﺈ ﱠن ﺑَـ َْ
ﲔ ﺗَـ َﻔ ُﺎوﺗًﺎ ﻗَ َ َ
ْ ّ َ
اد ﺑِﻨُﻮِر اﻟْﻴَ ِﻘﲔ ﲤََ ﱡﻜﻨًﺎ .أھـ
اﻟ ِْﻌﻴَﺎن ﻟِﻴَـ ْﺰ َد َ
لشك أو شبھ ٍة أو ترد ٍد وھذا ظاھر من سؤالِه إذ لم يقل
الواضح من
ب أنه  لم يسأل ٍ
السؤال والجوا ِ
ِ
 : ھل تقدر أن تحي الموتى أم ال تقدر ؟
لخطاط كبير :خط أمامي لكي أرى
لرسام كبي ٍر  :دعني أنظر إليك وأنت ترسم اللوحة ،أو
وھذا يشبه قولك
ٍ
ٍ
كيف تخط مثل ھذه الخطوط الجميلة .
اإليمان ثالثة مراتب (1) :علم اليقين)  (2عين اليقين ) (3حق اليقين
وعليه فإن
َ
ّ
وبالمثال يتضح المقال :فلو أن ھناك شخصًا أمن إيمانًا يقينيا ال شك فيه أن داخل الحقيبة طعاما ً فھذا علم
اليقين ،و لو فتح الحقيبة و نظر الطعا َم بعينيه فھذا عين اليقين ،و لو أمسك بھذا الطعام و أكل منه فھذا حق
شك في إيمانِه
عين
علم
اليقين  ،وليس ثمة ٍ
اليقين ،والمالحظ من اآليات أنه  أراد أن يرتقي من ِ
ِ
اليقين إلى ِ
ِ
كما فھم واعتقد المعترضون ،وبھذا ينتھي الرد على الشبھ ِة الواھية  -بفضل ﷲِ .-
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الكتاب المقدس ذكر لنا شبھةً مثل شبھتِھم تما ًما ،ولكنھا مع موسى  أرد أن يطلب رؤية ربﱢه كي
ثالثًا :إن
َ
17
يرى مجده...؟وذلك في سفر الخروج إصحاح  33عدد فَقَا َل الرﱠبﱡ لِ ُمو َسى» :ھ َذا األَ ْم ُر أَ ْيضًا الﱠ ِذي تَ َكلﱠ ْم َ
ت
18
ك َو َج ْد َ
ك«19 .فَقَا َل» :أُ ِجي ُز ُك ﱠل
ك بِا ْس ِم َ
يَ ،و َع َر ْفتُ َ
َع ْنهُ أَ ْف َعلُهُ ،ألَنﱠ َ
ك« .فَقَا َل» :أَ ِرنِي َمجْ َد َ
ت نِ ْع َمةً فِي َع ْينَ ﱠ
20
ف َعلَى َم ْن أَتَ َرا َء ُ
كَ .وأَتَ َرا َء ُ
فَ ،وأَرْ َح ُم َم ْن أَرْ َح ُم«َ .وقَا َل» :الَ تَ ْق ِد ُر
كَ .وأُنَا ِدي بِاس ِْم الرﱠبﱢ قُ ﱠدا َم َ
جُو َدتِي قُ ﱠدا َم َ
21
ان الَ يَ َرانِي َويَ ِعيشُ «َ .وقَا َل الرﱠبﱡ » :ھُ َو َذا ِع ْن ِدي َم َك ٌ
ان ،فَتَقِ ُ
ف َعلَى الص ْﱠخ َر ِة.
أَ ْن تَ َرى َوجْ ِھي ،ألَ ﱠن
اإل ْن َس َ
ِ
َ 22ويَ ُك ُ
ك بِيَ ِدي َحتﱠى أَجْ تَا َز23 .ثُ ﱠم أَرْ فَ ُع يَ ِدي
ك فِي نُ ْق َر ٍة ِم َن الص ْﱠخ َر ِةَ ،وأَ ْستُ ُر َ
ض ُع َ
ون َمتَى اجْ تَا َز َمجْ ِدي ،أَنﱢي أَ َ
فَتَ ْنظُ ُر َو َرائِيَ ،وأَ ﱠما َوجْ ِھي فَالَ يُ َرى«.
18
ك «.
نالحظ ھذا النص :فَقَا َل» :أَ ِرنِي َمجْ َد َ
وأتساءل :ھل كان شا ًكا في قدر ِة ﷲ ...كي يطلب أن يرى مجد ﷲ...؟!
نبي يعظم ويقبل حج ًر أسو ًدا !
ٌّ
زعموا أن محم ًدا  كان يعظ ُم ويقب ُل الحج َر األسود لدرج ِة العباد ِة حتى أنھم قالوا :أھذا ھو التوحيد المنافي
للشرك الذي جاء به رسو ُل اإلسالم .....؟! اعتمدوا في شبھتھم على ما جاء في اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎري ﻛِﺘَﺎب
)ا ْﳊ ﱢﺞ( ﺑﺎب )ﻣﺎ ذُﻛِﺮ ِﰲ ا ْﳊﺠ ِﺮ ْاﻷَﺳﻮِد( ﺑﺮﻗﻢ  1494ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑﻦ َﻛﺜِ ٍﲑ أَ ْﺧﺒـﺮﻧَﺎ ﺳ ْﻔﻴﺎ ُن َﻋﻦ ْاﻷَ ْﻋﻤ ِ ِ ِ
ﻴﻢ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺑِ ِ
ﺲ
ََ
َ
ََ ُ َ ْ
َ
ُْ
َْ
َ َ َ َ
ﺶ َﻋ ْﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ِ
ﱠﱯ 
َﺳ َﻮد ﻓَـ َﻘﺒﱠـﻠَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﻀ ﱡﺮ َوَﻻ ﺗَـ ْﻨـ َﻔ ُﻊ َوﻟَ ْﻮَﻻ أ ﱢ
ﻚ َﺣ َﺠ ٌﺮ َﻻ ﺗَ ُ
ﺎل ":إِ ﱢﱐ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ أَﻧﱠ َ
َﱐ َرأَﻳْ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
ﺎء إِ َﱃ ا ْﳊَ َﺠ ِﺮ ْاﻷ ْ
ﺑْ ِﻦ َرﺑِ َﻴﻌﺔَ َﻋ ْﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ  أَﻧﱠﻪُ َﺟ َ
ﻚ ".
ﻚ َﻣﺎ ﻗَـﺒﱠـﻠْﺘُ َ
ﻳُـ َﻘﺒﱢـﻠُ َ
• الرد على الشبھة
َ
األحوال ؛ فھذا الحديث يدل على أن محم ًدا  ربى
بحال من
الحديث ال يخدم المعترضون
أوالً  :إن ھذا
ٍ
ِ
ترك عباد ِة األحجار  .....وفيه مدى حب أصحابه  له 
أصاحبَه  على التوحي ِد المنافي للشرك  ،مثل ِ :
بالغ دعوتِه وأدا ِء رسالتِه .....
نجاح
 ...وبالتالي فھذا الحديث يدل على
ﱢ
النبي  في أ ِ
ِ
شرحه :
النووي  -رحمه ﷲُ  -في
قال
ﱡ
ِ
ﻀ ّﺮ َوَﻻ ﺗَـ ْﻨـ َﻔﻊ "
َوأَ ﱠﻣﺎ ﻗَـ ْﻮل ُﻋ َﻤﺮ " :ﻟََﻘ ْﺪ َﻋﻠِ ْﻤﺖ أَﻧﱠﻚ َﺣ َﺠﺮ َوإِ ﱢﱐ َﻷَ ْﻋﻠَﻢ أَﻧﱠﻚ َﺣ َﺠﺮ َوأَﻧﱠﻚ َﻻ ﺗَ ُ
ﺚ َﻋﻠَﻰ ِاﻻﻗْﺘِ َﺪاء ﺑِﺮ ُﺳ ِ
ﺎل َ :وإِﻧﱠﻚ َﻻ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ِ ﰲ ﺗَـ ْﻘﺒِﻴﻠﻪ َ ،وﻧَـﺒﱠﻪَ َﻋﻠَﻰ أَﻧﱠﻪُ ﻟَ ْﻮَﻻ ِاﻻﻗْﺘِ َﺪاء ﺑِ ِﻪ ﻟَ َﻤﺎ ﻓَـ َﻌﻠَﻪُ َ ،وإِ ﱠﳕَﺎ ﻗَ َ
اد ﺑِ ِﻪ ﺑَـﻴَﺎن ا ْﳊَ ّ
ﻓَﺄ ََر َ
َ
ِ
ِ
ﱠِ
ﻀ ّﺮ َوَﻻ ﺗَـ ْﻨـ َﻔﻊ ؛ ﻟِﺌَ ﱠﻼ ﻳَـ ْﻐﺘَـ ّﺮ ﺑَـ ْﻌﺾ ﻗَ ِﺮ ِﻳﱯ اﻟ َْﻌ ْﻬﺪ ﺑِ ِْ
ﻌﻬﺎ َ ،و َﺧ ْﻮف
ﺗَ ُ
ﻳﻦ َﻛﺎﻧُﻮا أَﻟُِﻔﻮا ﻋﺒَ َ
ﻴﻤﻬﺎ َوَر َﺟﺎء ﻧَـ ْﻔ َ
َﺣ َﺠﺎر َوﺗَـ ْﻌﻈ َ
ﺎدة ْاﻷ ْ
ﺎﻹ ْﺳ َﻼِم اﻟﺬ َ
ِ
اﻟﻀﱠﺮر ﺑِﺎﻟﺘﱠـ ْﻘ ِ
ﻀﻬﻢ ﻳُـ َﻘﺒﱢﻠﻪُ َ ،وﻳَـ ْﻌﺘَ ِﲏ ﺑِ ِﻪ  ،ﻓَـﻴَ ْﺸﺘَﺒِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﻚ  ،ﻓَ َﺨ َ
ﻴﻤﻬﺎ َ ،وَﻛﺎ َن اﻟ َْﻌ ْﻬﺪ ﻗَ ِﺮﻳﺒًﺎ ﺑِ َﺬﻟِ َ
ﺼ ِﲑ ِﰲ ﺗَـ ْﻌﻈ َ
ﺎف ُﻋ َﻤﺮ أَ ْن ﻳَـ َﺮاﻩُ ﺑَـ ْﻌ ْ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺿ ّﺮ ،
ﲔ أَﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳَ ُ
ع ﻓﻴﻪ ﻳَـ ْﻨـ َﻔﻊ ﺑِﺎ ْﳉََﺰاء َواﻟﺜـ َﱠﻮاب ﻓَ َﻤ ْﻌﻨَﺎﻩُ أَﻧﱠﻪُ َﻻ ﻗُ ْﺪ َرة ﻟَﻪُ َﻋﻠَﻰ ﻧَـ ْﻔﻊ َوَﻻ َ
ﻀ ّﺮ َوَﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔﻊ ﺑِ َﺬاﺗﻪ َ ،وإِ ْن َﻛﺎ َن ا ْﻣﺘﺜَﺎل َﻣﺎ َﺷ َﺮ َ
ﻓَـﺒَـ ﱠ َ
ﺎع ﻋُ َﻤﺮ َﻫ َﺬا ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﻮ ِﺳﻢ ؛ ﻟِﻴُ ْﺸ َﻬﺪ ِﰲ اﻟْﺒُـ ْﻠ َﺪان َ ،وَْﳛ َﻔﻈﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ أ َْﻫﻞ
َوأَﻧﱠﻪُ َﺣ َﺠﺮ َﳐْﻠُﻮق َﻛﺒَﺎﻗِﻲ اﻟ َْﻤ ْﺨﻠُﻮﻗَﺎت اﻟﱠِﱵ َﻻ ﺗَ ُ
ﻀ ّﺮ َوَﻻ ﺗَـ ْﻨـ َﻔﻊ َوأَ َﺷ َ
اﻟ َْﻤ ْﻮ ِﺳﻢ اﻟ ُْﻤ ْﺨﺘَﻠِ ُﻔﻮ ْاﻷ َْوﻃَﺎن َ .واَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ .أھـ
ثانيًا :إن قيل  :لماذا كان محم ٌد  يعظم ويُقبل الحج َر األسود ؟
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ُ
أحجار الجن ِة ؛ الجنة التي فيھا الحياة األبدية  ،والتي
األرض  ،وإنما ھو من
أحجار
قلت :ألنه حجر ليس من
ِ
ِ
ِ
من أجلِھا يعمل اإلنسان في الدنيا األعمال الصالحة  ...تدلل على ذلك أدلة منھا :
 -1سنن الترمذي ،وصححه األلباني في السلسة الصحيحة برقم  2618ﻗﺎل  " :ﻧﺰل اﳊﺠﺮ اﻷﺳﻮد ﻣﻦ ِ
اﳉﻨﺔ
ُ
اﻟﺜﻠﺞ  ،ﻓﺴﻮدﺗﻪ ﺧﻄﺎﻳﺎ ﺑﲏ آدم " .
أﺷﺪ ﺑﻴﺎﺿﺎ ﻣﻦ ِ

 -2المستدرك للحاكم  ،وصححه األلباني في صحيح الجامع برقم  5872ﻗﺎل  " :اﻟﺮﻛﻦ و اﳌﻘﺎم ﻳﺎﻗﻮﺗﺘﺎن ﻣﻦ
ﻳﻮاﻗﻴﺖ اﳉﻨﺔ "  .وفي رواي ٍة في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﱰﻏﻴﺐ واﻟﱰﻫﻴﺐ ﺑﺮﻗﻢ  1147ﻗﺎل  " :اﻟﺮﻛﻦ واﳌﻘﺎم ﻳﺎﻗﻮﺗﺘﺎن ﻣﻦ ﻳﻮاﻗﻴﺖ اﳉﻨﺔ
وﻟﻮﻻ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻃﻤﺲ ﻧﻮرﳘﺎ ﻷﺿﺎءﺗﺎ ﻣﺎ ﺑﲔ اﳌﺸﺮق واﳌﻐﺮب ".

الجامع برقم  9465ﻗﺎل " :ﻟﻮﻻ ﻣﺎ ﻣﺲ اﳊﺠﺮ ﻣﻦ
صحيح
-3سنن البيھقي  ،وصححه األلباني في
ِ
ِ
اﻷرض ﺷﻲء ﻣﻦ ِ
ِ
ِ
اﳉﻨﺔ ﻏﲑﻩ" .
أﳒﺎس اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ ﻣﺎ ﻣﺴﻪ ذو ﻋﺎﻫﺔ إﻻ ﺷﻔﻲ  ،و ﻣﺎ ﻋﻠﻰ
 -4قام العالم البريطاني "ريتشار ديبرتون" برحلة إلى الحجاز متخفيًا في زي مغربي ،مدعيًا
أنه مسلم وكان يجيد اللغة العربية ،واندس بين الحجاج واستطاع أن يحصل على قطعة من
الحجر ،وحملھا معه إلى لندن ،وبدأت تجاربه عليھا في المعامل الجيولوجية ،فتأكد أنه ليس حجرًا
ب له بعنوان "الحج إلى مكة والمدينة" الذي صدر
أرضيًا ،بل ھو من السماء ،وسجل ھذا في كتا ٍ
باإلنجليزية في لندن 1856م.
أحجار الجن ِة كما بيّنا  ،وليس ألنه يعبده كوثن كما يزعم
وعليه فكان محم ٌد  يقبله ؛ ألنه حجر من
ِ
تمثال يسو َع والعذراء مريم. ...
للتماثيل مثل:
المعترضون ،أو كما ھم يفعلون حينما يصلون في الكنيس ِة
ِ
ِ
ﷲ أو مساويا للعباد ِة من دون عقيدة
ويبقى السؤال :ھل تقبيل الحجر أو المرور من حوله عبادة من دون ِ
بذلك ...؟
الجواب :ال؛ فھذا شاع ٌر عربي يقول"
 :أمر على الديار ديار ليلى وأقبل ذا الجدار وذا الجدار ***** وما حب الديار شغفن قلبي ولكن حب من
سكن تلك الديار".
ويبقى السؤال :ھل كان الشاع ُر يعبد الجدران ؟! ھذا ھو
الحج  ،أو
مسلم أن يقب َل الحج َر األسود في
ثالثا ً  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ھل واجبٌ على كل
ٍ
ِ
الحج  ،أو يبطل حجه ...؟
بصيغة أخري ،ھل يأثم من لم يقبل الحج َر األسود في
ِ
ب ،فمن شاء قبله ومن شاء ال يقبله  ،والدليل على ذلك ھو أن
الجواب  :إن تقبيل الحجر األسود على االستحبا ِ
مسلم تحت ﺑَ ِ
ﺎب
صحيح
الحجر األسود في
تقبل
ٍ
اإلما َم النووي -رحمه ﷲُ -ذكر الروايات التي جاءت في ِ
ِ
ِ
ﻴﻞ ا ْﳊﺠ ِﺮ ْاﻷَﺳﻮِد ِﰲ اﻟﻄﱠﻮ ِ
اﺳﺘِ ْﺤﺒَ ِ
اف(.
) ْ
ﺎب ﺗَـ ْﻘﺒِ ِ َ َ
َ
َْ
ِ
ِ
ِ ِِ
َﺳ َﻮد ِﰲ اﻟﻄﱠَﻮاف ﺑَـ ْﻌﺪ اِ ْﺳﺘِ َﻼﻣﻪ.أھـ
وقال
ﱡ
النووي -رحمه ﷲُ َ :-ﻫ َﺬا ا ْﳊَﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻓَـ َﻮاﺋِﺪ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ  :ا ْﺳﺘِ ْﺤﺒَﺎب ﺗَـ ْﻘﺒِﻴﻞ ا ْﳊَ َﺠﺮ ْاﻷ ْ
ب  ،فشتان بين من
إ ًذا لو كان األم ُر فيه عبادة أصنام ،وشرك كما يھمز المعترضون لكان األم ُر على الوجو ِ
ُ
الحديث الذي معنا  ،وبين من يقدس
يأتي ذلك طاعة ِ ورسولِه معتقداً أن الحج َر ال يض ُر و ال ينفع كما يذكر
ان { )الحج.( 30
األوثان التي نھى ﷲُ  عن االقتراب منھا؛ قال  }: فَاجْ تَنِبُوا الرﱢ جْ َ
س ِم َن ْاألَ ْوثَ ِ
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معالم األحجا ِر التي قد تتخذ عبادة  ...ففي ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 1609ﻋ ْﻦ أَِﰊ
ثم إن النب ﱠي  كان يأمر بتغير
ِ
ﺎل ِﱄ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟِ ٍ
ع ِﲤْﺜَ ًﺎﻻ إِﱠﻻ ﻃَ َﻤ ْﺴﺘَﻪُ َوَﻻ
ﻚ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﺑَـ َﻌﺜَِﲏ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ي ﻗَ َ
ا ْﳍَﻴﱠ ِ
َﺳ ِﺪ ﱢ
ﺐ :أََﻻ أَﺑْـ َﻌﺜُ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  أَ ْن َﻻ ﺗَ َﺪ َ
ﺎج ْاﻷ َ
ﻗَـ ْﺒـ ًﺮا ُﻣ ْﺸ ِﺮﻓًﺎ إِﱠﻻ َﺳ ّﻮ ّ◌ َ◌ﻳْـﺘَﻪُ.
يوم فتح مكة وھي أحجار كانت تُعبد... .
ثم إنه  من ك ّ
سر األصنا َم جمي ًعا في ِ
الناظر في الكتا ِ
لنبي ﷲِ ھارون أنه صنع العج َل الذھبي ،وھو صنم وأمر
ب المقدس يجده ينسب
راب ًعا:إن
َ
ﱢ
سفر الخروج
بني إسرائيل بعبادت ِه ....ونحن نبرئه من ذلك ؛ألن
َ
القرآن الكريم ب ّرأه  ....جاء ذلك في ِ
1
ْ
ُون َوقَالُوا لَهُ:
ول ِم َن ال َجبَ ِل ،اجْ تَ َم َع ال ﱠشعْبُ َعلَى ھَار َ
إصحاح32عدد َولَ ﱠما َرأَى ال ﱠشعْبُ أَ ﱠن ُمو َسى أَ ْبطَأ َ فِي النﱡ ُز ِ
»قُ ِم اصْ نَ ْع لَنَا آلِھَةً تَ ِسي ُر أَ َما َمنَا ،ألَ ﱠن ھ َذا ُمو َسى ال ﱠر ُج َل الﱠ ِذي أَصْ َع َدنَا ِم ْن أَرْ
صابَهُ«.
ض ِمصْ َر ،الَ نَ ْعلَ ُم َما َذا أَ َ
ِ
3
2فَقَا َل لَھُ ْم ھَار ُ
ب
ان نِ َسائِ ُك ْم َوبَنِي ُك ْم َوبَنَاتِ ُك ْم َواتُو ِني بِھَا« .فَنَ َز َع ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
ُون» :ا ْن ِز ُعوا أَ ْق َراطَ ال ﱠذھَ ِ
ب الﱠتِي فِي آ َ4ذ ِ
صنَ َعهُ ِعجْ الً
ب الﱠتِي فِي آ َذانِ ِھ ْم َوأَتَ ْوا ِبھَا إِلَى ھَار َ
ُون .فَأ َ َخ َذ ذلِ َ
يلَ ،و َ
ك ِم ْن أَ ْي ِدي ِھ ْم َو َ
أَ ْق َراطَ ال ﱠذھَ ِ
اإل ْز ِم ِ
ص ﱠو َرهُ بِ ِ
ض ِمصْ َر«5 .فَلَ ﱠما نَظَ َر ھَار ُ
ُون بَنَى َم ْذبَحًا أَ َما َمهُ،
ك يَا إِ ْس َرائِي ُل الﱠتِي أَصْ َع َد ْت َ
َم ْسبُو ًكا .فَقَالُوا» :ھ ِذ ِه آلِھَتُ َ
ك ِم ْن أَرْ ِ
6
َونَا َدى ھَار ُ
س ال ﱠشعْبُ
ُون َوقَا َلَ » :غدًا ِعي ٌد لِلرﱠبﱢ « .فَبَ ﱠكرُوا فِي ْال َغ ِد َوأَصْ َع ُدوا ُمحْ َرقَا ٍ
ت َوقَ ﱠد ُموا َذبَائِ َح َسالَ َم ٍةَ .و َجلَ َ
ب !!
ب ثُ ﱠم قَا ُموا لِلﱠ ِع ِ
لِألَ ْك ِل َوال ﱡشرْ ِ
وأتساءل :
-1أليس العج ُل الذھبي صن ًما ؟
ُ
ھارون نبيًّا ؟
-2أليس
ث وجعلوه منه شبھة دون أدنى بيّن ٍة .....؟!
 -3لماذا لم يطعنوا في
نصوص كتابِھم كما طعنوا في الحدي ِ
ِ
وليتھم يخبروننا ألم يكن موسى واألنبياء من بني إسرائيل -عليھم السالم  -كانوا يكرمون ) تابوت العھد (،
ويبخرونه كما جاء في العھد القديم ...؟!
صور وتماثيل يسوع والعذراء  ...ومنھم من يصلي لھذه الصور والتماثيل
ثم ھاھم األمس واليوم يقبلون
َ
ص منھا :
كي ينال البرك َة بالسجو ِد لھا على ما في ذلك من مخالفة لشريعة موسى  ...وذلك في عد ِة نصو ٍ
1
صبًاَ ،والَ تَجْ َعلُوا
 -1سفر اآلو ِّيين إصحاح  26عدد »الَ تَصْ نَعُوا لَ ُك ْم أَ ْوثَانًاَ ،والَ تُقِي ُموا لَ ُك ْم تِ ْمثَاالً َم ْنحُوتًا أَ ْو نَ َ
ُون .أَنَا الرﱠبﱡ .
ون َو َم ْق ِد ِسي تَھَاب َ
ص ﱠورًا لِتَ ْس ُج ُدوا لَهُ .ألَنﱢي أَنَا الرﱠبﱡ إِلھُ ُك ْمُ 2 .سبُوتِي تَحْ فَظُ َ
ض ُك ْم َح َجرًا ُم َ
فِي أَرْ ِ
ك تِ ْمثَاالً َم ْنحُوتًا صُو َرةً ﱠما ِم ﱠما فِي ال ﱠس َما ِء ِم ْن فَ ْو ُ
ض
 -2سفر التثنية إصحاح  5عدد 8الَ تَصْ نَ ْع لَ َ
ق َو َما فِي األَرْ ِ
وب
ض9 .الَ تَ ْس ُج ْد لَھ ﱠُن َوالَ تَ ْعبُ ْدھُ ﱠن ،ألَنﱢي أَنَا الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ك إِلهٌ َغيُورٌ ،أَ ْفتَقِ ُد ُذنُ َ
ِم ْن أَ ْسفَ ُل َو َما فِي ْال َما ِء ِم ْن تَحْ ِ
ت األَرْ ِ
ين يُ ْب ِغضُونَنِي.
ث َوالرﱠابِ ِع ِم َن الﱠ ِذ َ
يل الثﱠالِ ِ
اآلبَا ِء فِي األَ ْبنَا ِء َوفِي ْال ِج ِ
ومنھم من يقول :إن الصو َر واألحجا َر ال تضر وال تنفع  ،وإكرامھا عائد ِ ... 
الحجر األسو ِد.
شأن
قلت ُ◌  :ونحن مثل قولِھم األخير في ِ
ِ
خامسًا :إن األعجب مما سبق كله ھو أن المعترضين ال يعترضون عما جاء في كتابھم المقدس الذي
يقول إن بولس الرسول قال لھم إن الصخرة التي شربوا منھا ...كانت الصخرةٌ ھي المسيح الذي
وس إصحاح  10عدد1فَإِنﱢي لَس ُ
اإل ْخ َوةُ أَ ْن
سالته األُو َلى إِلَى أَھْ ِل ُك
ور ْن ُث َ
عبدوه ! وذلك في ِر َ
ْت أُ ِري ُد أَيﱡھَا ِ
ِ
2
تَجْ ھَلُوا أَ ﱠن آبَا َءنَا َج ِمي َعھُ ْم َكانُوا تَحْ َ
ت ال ﱠس َحابَ ِةَ ،و َج ِمي َعھُ ُم اجْ تَا ُزوا فِي ْالبَحْ ِرَ ،و َج ِمي َعھُ ُم ا ْعتَ َم ُدوا لِ ُمو َسى
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4
3
ُوحيًّا،
احدًا ر ِ
ُوحيًّاَ ،و َج ِمي َعھُ ْم َش ِربُوا َش َرابًا َو ِ
احدًا ر ِ
فِي ال ﱠس َحابَ ِة َوفِي ْالبَحْ ِرَ ،و َج ِمي َعھُ ْم أَ َكلُوا طَ َعا ًما َو ِ
ت ْال َم ِسي َح .ال تعليق !
ألَنﱠھُ ْم َكانُوا يَ ْش َرب َ
ُون ِم ْن َ
ُوحيﱠ ٍة تَابِ َعتِ ِھ ْمَ ،والص ْﱠخ َرةُ َكانَ ِ
ص ْخ َر ٍة ر ِ

نبي يحرم ما أحله ﷲُ له !
ﱞ
أعظم المعترضون الفريةَ على نبيﱢنا  لما قالوا عنه :إنه  يحرم ما أحله ﷲُ...
ثم قالوا :كيف يحرم ما أحله ﷲُ ،ھل ھذه ھي األمانة في أداء الرسالة ...؟!
ك َو ﱠ
واستندوا في ذلك بقولِه   : يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي لِ َم تُ َحرﱢ ُم َما أَ َح ﱠل ﱠ
ض َ
ﷲُ َغفُو ٌر
اج َ
ﷲ ُ لَ َ
ك تَ ْبتَ ِغي َمرْ َ
ات أَ ْز َو ِ
ﱠحي ٌم ) التحريم. (1
ر ِ
• الرد على الشبھة
ت ليفھموھا فھ ًما صحي ًحا.......
أوالً  :كان على المعترضين أن يكلفوا أنف َسھم بتكمل ِة اآليا ِ
ت النﱠبِ ﱢي  ،وھي قصة )العسل
ت التي تليھا تشي ُر إلى قص ٍة حدثت في بي ِ
وعلى ك ﱟل أقول :إن ھذه اآليةَ واآليا ِ
ﺸﺔَ  -ر ِ
ِ
ﱠﱯ 
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ  -أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
و المغافير( ؛ القصةٌ ثابتةٌ في اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ واﻟﻠﻔﻆ ﻟﻠﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ  4862ﻋﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
َﻛﺎ َن ﳝَْ ُﻜ ُ ِ
ﺶ وﻳ ْﺸﺮ ِ
ِ
ﱠﱯ  ﻓَـ ْﻠﺘَـ ُﻘ ْﻞ :إِ ﱢﱐ
اﺻ ْﻴ ُ
ﺼﺔُ أَ ﱠن أَﻳﱠـﺘَـﻨَﺎ َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ﺖ أَﻧَﺎ َو َﺣ ْﻔ َ
ﺴ ًﻼ  ،ﻓَـﺘَـ َﻮ َ
ﺐ ﺑِْﻨﺖ َﺟ ْﺤ ٍ َ َ َ ُ
ﺚ ﻋ ْﻨ َﺪ َزﻳْـﻨَ َ
ب ﻋ ْﻨ َﺪ َﻫﺎ َﻋ َ
ِ ِ
ﻚ ِرﻳﺢ ﻣﻐَﺎﻓِﲑ أَ َﻛﻠ َ ِ
ﺖ َﻋﺴ ًﻼ ِﻋ ْﻨ َﺪ َزﻳْـﻨَﺐ ﺑِْﻨ ِ
ﺖ َﺟ ْﺤ ٍ
ﺶ
ﻚ ﻓَـ َﻘ َ
ﲑ ﻓَ َﺪ َﺧ َﻞ َﻋﻠَﻰ إِ ْﺣ َﺪ ُ
اﳘَﺎ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺖ ﻟَﻪُ َذﻟِ َ
َ
ْﺖ َﻣﻐَﺎﻓ َ
أَﺟ ُﺪ ﻣ ْﻨ َ َ َ َ
ﺎلَ :ﻻ ﺑَ ْﻞ َﺷ ِﺮﺑْ ُ َ
ﺖ }:ﻳﺎ أَﻳﱡـﻬﺎ اﻟﻨِ ِ
ﻚ إِ َﱃ إِ ْن ﺗَـﺘُﻮﺑَﺎ إِ َﱃ اﻟﻠﱠ ِﻪ {
َﺣ ﱠﻞ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَ َ
ﻮد ﻟَﻪُ ﻓَـﻨَـ َﺰﻟَ ْ َ َ ﱡ
َوﻟَ ْﻦ أَﻋُ َ
ﱠﱯ ﱂَ ُﲢَﱢﺮُم َﻣﺎ أ َ
ﺾ أَ ْزو ِ
ﺴ ًﻼ.
ﻟِ َﻌﺎﺋِ َ
اﺟ ِﻪ { ﻟَِﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ :ﺑَ ْﻞ َﺷ ِﺮﺑْ ُ
َﺳ ﱠﺮ اﻟﻨِ ﱡ
ﺸﺔَ َو َﺣ ْﻔ َ
ﺼﺔَ َ }:وإِ ْذ أ َ
ﱠﱯ إِ َﱃ ﺑَـ ْﻌ ِ َ
ﺖ َﻋ َ
النبي 
بدافع الغير ِة المعروفة عند النسا ِء عامة  ،فح ّرم
نالحظ بعد القراء ِة أن نساءه  تظاھرن عليه
ﱡ
ِ
نفسه إرضا ًء لھن فعتابه ﷲُ  قائالً له  :يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي لِ َم تُ َحرﱢ ُم َما أَ َح ﱠل ﱠ
ض َ
ات
ﷲ ُ لَ َ
ك تَ ْبتَ ِغي َمرْ َ
العس َل على ِ
ك َو ﱠ
ﱠحي ٌم ) التحريم.(1
اج َ
ﷲُ َغفُو ٌر ر ِ
أَ ْز َو ِ
ب العتاب له  من ربﱢه 
وعليه فھذه اآلية الكريمة ليس فيھا اتھا ٌم له  بتحريم ما أحل ﷲ ؛ ولكنھا من با ِ
الذي يعلم  أنه  يستحيل عليه أن يحرّم شيئًا  ،أو أمرًا  ،أو عمالً أحلّه ﷲُ.....
لصالح مرضا ِة زوجاتِه ،وذلك من خلقِه الرفيع ....وھذا من باب
نفسه
فكلﱡ ما ھنالك أنه  شدد على ِ
ِ
المشاكلة ثم العتاب ال كما فھم وزعم المعترضون ....
ت حفصة ال تصح .....ويمكن للقارئ أن يرجع إلى ھذه الشبھ ِة
ثم إن قصةَ وطء
النبي لماريةَ القبطية في بي ِ
ﱢ
ث التي يسمونھا :نب ّي يزني مع أمته )مارية القبطية(!..
ب الثال ِ
في البا ِ
ثانيًا  :إن ھذا التحريم الذي في اآلي ِة ليس له عالقة بالشرع وال بالرسال ِة  ....إنما ھو تحريم شخصي
ُ
حرمت شرب ) الشاي ( على نفسي ؛ لك مطلق الحرية في ذلك  ،وال تأثم قطُ ؛ فلك أن
)قدري( كقولك:
تشرب ما يشاء من المشروبات التي أحلھا ﷲُ لك ،وتترك منھا ما يشاء....
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أكمل وج ٍه  ،ولقد شھد ﷲُ له  بتمام
النبي  ذلك على
وأما تبليغه  للرسالة وأدائه لألمانة  ،فقد فعل
ﱡ
ِ
ين 45ثُ ﱠم
تبليغ الرسال ِة بكل أمان ٍة لما قال َ  : ولَ ْو تَقَ ﱠو َل َعلَ ْينَا بَع َ
او ِ
يلَ 44ألَ َخ ْذنَا ِم ْنهُ بِ ْاليَ ِم ِ
ْض ْاألَقَ ِ
ِ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
َ
ْ
ين) .(47الحاقة( .
اج ِز َ
لَقَطَ ْعنَا ِمنهُ ال َوتِ َ
ين 46ف َما ِمنكم ﱢمن أ َح ٍد َعنهُ َح ِ
نط ُ
ق َع ِن ْالھَ َوى 3إِ ْن ھُ َو إِ ﱠال َوحْ ٌي يُو َحى 4
ثم إن ﷲَ  زكاه  في نبوتِه  ....بقولِه َ  : و َما يَ ِ
)النجم( .
وعليه تسقط شبھتھم التي تقول  :كيف يحل ما حرم ﷲُ ؟ ھل ھذه ھي األمانة في أدا ِء الرسال ِة ...؟!
صدق نبو ِة النﱠبِ ﱢي  ، وعلى أمانتِه ... وذلك ألنه ليس مؤلفًا للقرآن كما
ثالثًا :إن ھذه اآلية الكريمة تدل على
ِ
يزعمون  .....فلو كان
صاحب القرآن ومؤلفه ما عاتب نفسه  ،وألظھر نفسه في أحسن مظھر...فھذا يدل على
َ
ب غاب عنھم ....
خيبة أمل المعترضين من جان ٍ
الرب يُحل الحرا َم ....وذلك في عدة مواضع منھا:
لكتاب المقدس يذكر أن
راب ًعا  :إن ا
ﱠ
َ
كَ ،وا ْن َد ْم
-1
ضب ِ َ
ﱠ
الرب يُحل الحرا َم ) الشر ( ،ويراجعه عب ُده ونبيﱡه موسى  قائالً له  " :اِرْ ِج ْع َع ْن ُح ُم ﱢو َغ َ
11
َ
ض ﱠر َع ُمو َسى أ َما َم
َعلَى ال ﱠشرﱢ بِ َش ْعبِ َ
ك " ! وذلك بحسب ما جاء في سفر حزقيال إصحاح  32عدد 12 :11فَتَ َ
ض ِمصْ َر بِقُ ﱠو ٍة َع ِظي َم ٍة َويَ ٍد
ك َعلَى َش ْعبِ َ
ضبُ َ
الرﱠبﱢ إِل ِھ ِهَ ،وقَا َل» :لِ َما َذا يَا َربﱡ يَحْ َمى َغ َ
ك الﱠ ِذي أَ ْخ َرجْ تَهُ ِم ْن أَرْ ِ
12
ض؟ اِرْ ِج ْع
ﱡون قَائِلِ َ
َش ِدي َد ٍة؟ لِ َما َذا يَتَ َكلﱠ ُم ْال ِمصْ ِري َ
ين :أَ ْخ َر َجھُ ْم بِ ُخ ْب ٍ
ث لِيَ ْقتُلَھُ ْم فِي ْال ِجبَ ِ
الَ ،ويُ ْفنِيَھُ ْم َع ْن َوجْ ِه األَرْ ِ
ك .ال تعليق !
كَ ،وا ْن َد ْم َعلَى ال ﱠشرﱢ بِ َش ْعبِ َ
ضبِ َ
َع ْن ُح ُم ﱢو َغ َ
ت نبيِه داو َد  ليُزنى بھم أمامه عقابا ً له  .....وذلك في سفر
-2
ﱠ
الرب يُحل الحرا َم حيث إنه يسلم أھ َل بي ِ
10
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ق ال ﱠسي ُ
ار ُ
ك احْ تَقَرْ تَنِي َوأ َخذ َ
وريﱠا
ك إِلَى األبَ ِد ،ألنﱠ َ
ْف بَ ْيتَ َ
صموئيل الثاني إصحاح  12عدد َو َ
ت ا ْم َرأةَ أ ِ
اآلن الَ يُفَ ِ
11
ك َوأُ ْع ِطي ِھ ﱠن
ون لَ َ
ْال ِحثﱢ ﱢي لِتَ ُك َ
ك أَ َما َم َع ْينَ ْي َ
كَ ،وآ ُخ ُذ نِ َسا َء َ
ك ال ﱠش ﱠر ِم ْن بَ ْيتِ َ
ك ا ْم َرأَةً .ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ  :ھأَنَ َذا أُقِي ُم َعلَ ْي َ
12
ت فَ َع ْل َ
ك أَ ْن َ
يع
س .ألَنﱠ َ
ك ،فَيَضْ طَج ُع َم َع نِ َسائِ َ
لِقَ ِريبِ َ
ك فِي َعي ِْن ھ ِذ ِه ال ﱠش ْم ِ
ت بِالسﱢرﱢ َوأَنَا أَ ْف َع ُل ھ َذا األَ ْم َر قُ ﱠدا َم َج ِم ِ
س« !! .ال تعليق !
إِ ْس َرائِي َل َوقُ ﱠدا َم ال ﱠش ْم ِ
 -3الرب أباح الحرام لبني إسرائيل في موضعين:
أ -أباح الحرام لبني إسرائيل فلھم يقرضوا اآلخرين بالربا المحرمة  ،ولكن إلخواتھم ال .......
19
ك بِ ِربًاِ ،ربَا فِ ﱠ
ض ٍة ،أَ ْو ِربَا طَ َع ٍام ،أَ ْو ِربَا َش ْي ٍء ﱠما
و ذلك في سفر التثنية إصحاح  23عدد »الَ تُ ْق ِرضْ أَ َخا َ
ك فِي ُكلﱢ َما تَ ْمتَ ﱡد
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ار َك َ
ِم ﱠما يُ ْق َرضُ بِ ِربًا20 ،لِألَجْ نَبِ ﱢي تُ ْق ِرضُ بِ ِربًاَ ،ول ِك ْن ألَ ِخي َ
ك الَ تُ ْق ِرضْ بِ ِربًا ،لِيُبَ ِ
ض الﱠتِي أَ ْن َ
اخ ٌل إِلَ ْيھَا لِتَ ْمتَلِ َكھَا .ال تعليق !
إِلَ ْي ِه يَ ُد َ
ت َد ِ
ك فِي األَرْ ِ

أرض مصر رغم حرمتھا
ب -أباح لبني إسرائيل أن يسرقوا المصرين عند خروجھم من ِ
)السرقة( ......وذلك في سفر الخروج إصحاح  3عددَ 21وأُعْ طِ ي ِنعْ َم ًة ل َ
ب
ِھذا ال َّشعْ ِ
ينَ 22 .ب ْل َت ْطلُبُ ُك ُّل
ارغِ َ
ُون أَ َّن ُك ْم الَ َتمْ ض َ
ِّينَ .ف َي ُكونُ حِي َن َما َتمْ ض َ
ُون ْال ِمصْ ِري َ
فِي ع ِ
ُ◌ي ِ
ُون َف ِ
ض ٍة َوأَمْ ت َِع َة َذ َھ ٍ
ضعُو َن َھا َع َلى َبنِي ُك ْم
ار ِت َھا َو ِمنْ َن ِزي َل ِة َب ْي ِت َھا أَمْ ت َِع َة فِ َّ
ب َو ِث َيابًاَ ،و َت َ
امْ َرأَ ٍة ِمنْ َج َ
ِّين« .ال تعليق !
ُون ْال ِمصْ ِري َ
َو َب َنا ِت ُك ْمَ .فتسْ لِب َ
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نبي اإلسالم يمنع عليًّا من التزوج من ابنة أبي جھل..
قالوا  :نبي اإلسالم يمنع عليًّا من التزوج من ابنة أبي جھل ،فھو بذلك يحرم الحالل ويحل الحرام....
اﻹﻧْﺼ ِ
ِ
ِِ
صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )اﻟﻨﱢ َﻜ ِ
ﺎح( ﺑَﺎب ) َذ ﱢ
ﺎف( برقم َ 4829ﻋ ْﻦ اﻟ ِْﻤ ْﺴ َﻮِر ﺑْ ِﻦ َﳐَْﺮَﻣﺔَ
ب اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ َﻋ ْﻦ اﺑْـﻨَﺘﻪ ِﰲ اﻟْﻐَْﻴـ َﺮة َو ِْ َ
ﺸ ِﺎم ﺑ ِﻦ اﻟْﻤ ِﻐ ِ
ِ
ِ ِ
اﺳﺘَﺄْ َذﻧُﻮا ِﰲ أَ ْن ﻳُـ ْﻨ ِﻜ ُﺤﻮا اﺑْـﻨَﺘَـ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠِ ﱠﻲ ﺑْ َﻦ أَِﰊ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﻗَ َ
ﺎلَِ :ﲰ ْﻌ ُ
ﲑة ْ
ﻮل َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻤ ْﻨ َِﱪ :إ ﱠن ﺑَِﲏ ﻫ َ ْ ُ َ
ﻃَﺎﻟِ ٍ
ﺐ ﻓَ َﻼ آ َذ ُن ﰒُﱠ َﻻ آ َذ ُن ﰒُﱠ َﻻ آ َذ ُن إِﱠﻻ أَ ْن ﻳُ ِﺮﻳ َﺪ اﺑْ ُﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟِ ٍ
ﻀ َﻌﺔٌ ِﻣ ﱢﲏ ﻳُ ِﺮﻳﺒُِﲏ َﻣﺎ
ﺐ أَ ْن ﻳُﻄَﻠﱢ َﻖ اﺑْـﻨَ ِﱵ َوﻳَـ ْﻨ ِﻜ َﺢ اﺑْـﻨَﺘَـ ُﻬ ْﻢ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ ِﻫ َﻲ ﺑَ ْ
ﺎل.
أ ََراﺑَـ َﻬﺎ َوﻳُـ ْﺆِذ ِﻳﲏ َﻣﺎ آ َذ َاﻫﺎ َﻫ َﻜ َﺬا ﻗَ َ
الرد على الشبھة
ي  تصرف ھنا بمنطلق األبوة ،وليس النبوة كي يعاب عليه بان حرم حالال....دليل ذلك ما
أوالً :إن النب ﱠ
يلي:
ُﺣﻠﱢﻞ َﺣ َﺮ ًاﻣﺎ َ ،وﻟَ ِﻜ ْﻦ َواﻟﻠﱠﻪ َﻻ ُﲡْ َﻤﻊ
 -1قال ابن حجر في الفتحَ :وَز َ
ُﺣ ﱢﺮم َﺣ َﻼ ًﻻ َ ،وَﻻ أ َ
ي " َوإِ ﱢﱐ ﻟَ ْﺴﺖ أ َ
اد ِﰲ ِرَواﻳَﺔ اﻟ ﱡﺰْﻫ ِﺮ ّ
اﺣ ًﺪا أَﺑ ًﺪا " وِﰲ ِرواﻳﺔ ُﺷﻌﻴﺐ " ِﻋ ْﻨﺪ رﺟﻞ و ِ
ﺑِْﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ وﺑِْﻨﺖ ﻋ ُﺪو اﻟﻠﱠﻪ ِﻋ ْﻨﺪ رﺟﻞ أَﺑ ًﺪا " وِﰲ ِرواﻳﺔ ﻣﺴﻠِﻢ " ﻣ َﻜﺎﻧًﺎ و ِ
اﺣﺪ
َ َ َ َ َْ
َُ
َ ّ
َُ َ
َ َ
َُ َ َ َ َ ُ ْ
َ
أَﺑﺪا " ﻗَ َ ِ
َﺻ ّﺢ َﻣﺎ ُﲢْ َﻤﻞ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ِْﻘ ﱠ ﱠ
ﱠﱯ َ ﺣ ﱠﺮَم َﻋﻠَﻰ َﻋﻠِ ﱟﻲ أَ ْن َْﳚ َﻤﻊ ﺑَـ ْﲔ اِﺑْـﻨَﺘﻪ َوﺑَـ ْﲔ اِﺑْـﻨَﺔ أَِﰊ َﺟ ْﻬﻞ؛
ًَ
ﺎل اﺑْﻦ اﻟﺘﱢﲔ  :أ َ
ﺼﺔ أَن اﻟﻨِ ّ
ِ ِ
ﺎق  ،وﻣﻌﲎ ﻗَـﻮﻟﻪَ " :ﻻ أُﺣ ﱢﺮم ﺣ َﻼًﻻ " أَيِ :ﻫﻲ ﻟَﻪ ﺣ َﻼل ﻟَﻮ َﱂ ﺗَ ُﻜﻦ ِﻋ ْﻨﺪﻩ ﻓَ ِ
ِ
ﻚ ﻳـ ْﺆِذﻳﻪ وأ َِذﻳﱠﺘﻪ ﺣﺮام ﺑِ ِﺎﻻﺗﱢـ َﻔ ِ
ﺎﻃ َﻤﺔ ،
ْ َ ُ َ
َ َ
ْ ْ ْ
ََْ َ ْ
ﻷَﻧﱠﻪُ َﻋﻠﱠ َﻞ ﺑﺄَ ﱠن َذﻟ َ ُ َ
ََ
وأَ ﱠﻣﺎ ا ْﳉﻤﻊ ﺑـﻴﻨﻬﻤﺎ اﻟﱠ ِﺬي ﻳﺴﺘـ ْﻠ ِﺰم ﺗَﺄَذﱢي اﻟﻨِﱠﱯ  ﻟِﺘﺄَذﱢي ﻓَ ِ
ﻚ ُﻣﺒَﺎح ﻟِ َﻌﻠِ ﱟﻲ ،
ﺎﻃ َﻤﺔ ﺑِ ِﻪ ﻓَ َﻼ َ ،وَز َﻋ َﻢ ﻏَ ْﲑﻩ أَ ﱠن اﻟ ﱢ
ﺴﻴَﺎق ﻳُ ْﺸ ِﻌﺮ ﺑِﺄَ ﱠن َذﻟِ َ
َ َْ
ّ َ
َْ َْ َ
َ
ِ
ﺎﻃ ِﺮ ﻓَ ِ
ﻟَ ِﻜﻨﱠﻪ ﻣﻨَﻊ اﻟﻨِﱠﱯ ِ ر َﻋﺎﻳﺔ ِﳋَ ِ
ﺎﻃ َﻤﺔ َوﻗَﺒِ َﻞ ُﻫ َﻮ َذﻟِ َ ِ ِ ِ
ﱠﱯ َ . واﻟﱠ ِﺬي ﻳَﻈ َْﻬﺮ ِﱄ أَﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳَـ ْﺒـﻌُﺪ أَ ْن ﻳُـ َﻌ ّﺪ ِﰲ
َ
َُ َ ّ
ﻚ ا ْﻣﺘﺜَ ًﺎﻻ ﻷ َْﻣﺮ اﻟﻨِ ّ
ﺎﺻﺎ ﺑَِﻔ ِ
َﺧ ِ
ﺴ َﻼم. -
ﻚ َﺧ ًّ
ﺎﻃ َﻤﺔَ َ -ﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟ ﱠ
ﱠﱯ  أَ ْن َﻻ ﻳُـﺘَـ َﺰﱠوج َﻋﻠَﻰ ﺑَـﻨَﺎﺗﻪ َ ،وَْﳛﺘَ ِﻤﻞ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮن َذﻟِ َ
َ
ﺼﺎﺋﺺ اﻟﻨِ ّ
ِ ِ
ﺎﺷﻢ ﺑﻦ اﻟْﻤ ِﻐ ِ
ِ
ِ
ﺘﻬﻢ َﻋﻠِ ّﻲ ﺑْﻦ أَِﰊ
ﲑة ا ْﺳﺘَﺄْ َذﻧُ ِﻮﱐ أَ ْن ﻳُـ ْﻨﻜ ُﺤﻮا اﺑْـﻨَ ْ
 -2شرح النووي لصحيح مسلم  :ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) : إ ﱠن ﺑَِﲏ َﻫ ْ ُ َ
ِ ِ
ِ
ﻃَﺎﻟِﺐ  ،ﻓَ َﻼ آ َذن َﳍﻢ  ،ﰒُﱠ َﻻ آ َذن َﳍﻢ  ،ﰒُﱠ َﻻ آ َذن َﳍﻢ  ،إِﱠﻻ أَ ْن ُِﳛ ِ
ِ
ﻬﻢ  ،ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ
ُْ
ﺐ اﺑْﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟﺐ أَ ْن ﻳُﻄْﻠَﻖ اﺑْـﻨَِﱵ َ ،وﻳَـ ْﻨﻜﺢ اﺑْـﻨَﺘ ْ
ُْ
ّ
ُْ
ﻀ َﻌﺔ ِﻣ ﱢﲏ  ،ﻳَ ِﺮ ِ
ُﺣ ﱢﺮُم َﺣ َﻼًﻻ َ ،وَﻻ أ ُِﺣ ﱡﻞ َﺣ َﺮ ًاﻣﺎ ،
ﻳﺒﲏ َﻣﺎ َراﺑَـ َﻬﺎ َ ،وﻳُـ ْﺆِذ ِﻳﲏ َﻣﺎ آ َذ َاﻫﺎ ( َوِﰲ اﻟ ﱢﺮَواﻳَﺔ ْاﻷُ ْﺧ َﺮى  ) :أ ﱢ
اِﺑْـﻨَِﱵ ﺑَ ْ
َﱐ ﻟَ ْﺴﺖ أ َ
وﻟَ ِﻜﻦ واَﻟﻠﱠﻪ َﻻ َﲡْﺘ ِﻤﻊ ﺑِْﻨﺖ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ وﺑِْﻨﺖ ﻋ ُﺪو اﻟﻠﱠﻪ ﻣ َﻜﺎﻧًﺎ و ِ
اﺣ ًﺪا أَﺑ ًﺪا ( وِﰲ اﻟ ﱢﺮواﻳﺔ ْاﻷُ ْﺧﺮى  ) :إِ ﱠن ﻓَ ِ
ﻀﻐَﺔ ِﻣ ﱢﲏ َ ،وأَﻧَﺎ
ﺎﻃ َﻤﺔ ُﻣ ْ
ََ
َُ
َ ُ
َ ّ
َ َ
َ َ
َ
َ ْ َ
َ
ﻮﻫﺎ ( .
أَ ْﻛ َﺮﻩ أَ ْن ﻳَـ ْﻔﺘِﻨُ َ
ﻀ ﱢﻢ اﻟ ِْﻤﻴﻢ .
ﻚ اﻟ ُْﻤ ْ
أَ ﱠﻣﺎ اﻟْﺒَ ْ
ﻀﻐَﺔ ﺑِ َ
ﻀ َﻌﺔ ﻓَﺒِ َﻔ ْﺘ ِﺢ اﻟْﺒَﺎء َﻻ َﳚُﻮز ﻏَ ْﲑﻩ َ ،و ِﻫ َﻲ ﻗِﻄ َْﻌﺔ اﻟﻠﱠ ْﺤﻢ َ ،وَﻛ َﺬﻟِ َ
اﻹﻧْﺼ ِ
ِ
ِِ
ﺎف( نالحظ أنه لم يقل ذب
 -3تبويب البخاري للحديث يوضح المعنىَ ) :ذ ﱢ
ب اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ َﻋ ْﻦ اﺑْـﻨَﺘﻪ ِﰲ اﻟْﻐَْﻴـ َﺮة َو ِْ َ
النبي ، ولكن قال ذب الرجل عن ابنته...ألن األمر يتعلق باألبوة ال بالنبوة ...
إن قيل  :إن نبيكم ما ھو إال وحي يوحى ،فما أقواله وما أفعاله إال بوحي ،وھذا األمر وحي...
بخصوصھا  ،وكان أمرھا مترو ًكا
األفعال التي لم يوح إليه شيء
ي  كانت تصدر عنه بعض
ِ
قلتُ :إن النب ﱠ
ِ
الجتھا ِده الخاص لكون بشر ،مثل ھذا الحديث الذي معنا  ،وحديث أنتم أعلم بشؤون دنياكم ...
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وعليه فإن ما سبق كاف جدًا ألبطال الشبھة -بفضل ﷲ -
ثانيًا :إن الذي يحل الحرام ويحرم الحالل ھو الرب بحسب الكتاب المقدس....وذلك في عدة مواضع منھا:
كَ ،وا ْن َد ْم
-1
ضب ِ َ
ﱠ
الرب يُحل الحرا َم ) الشر ( ،ويراجعه عبدُه ونبيﱡه موسى  قائالً له  " :اِرْ ِج ْع َع ْن ُح ُم ﱢو َغ َ
11
ض ﱠر َع ُمو َسى أَ َما َم
َعلَى ال ﱠشرﱢ بِ َش ْعبِ َ
ك " ! وذلك بحسب ما جاء في سفر حزقيال إصحاح  32عدد 12 :11فَتَ َ
ض ِمصْ َر بِقُ ﱠو ٍة َع ِظي َم ٍة َويَ ٍد
ك َعلَى َش ْعبِ َ
ضبُ َ
الرﱠبﱢ إِل ِھ ِهَ ،وقَا َل» :لِ َما َذا يَا َربﱡ يَحْ َمى َغ َ
ك الﱠ ِذي أَ ْخ َرجْ تَهُ ِم ْن أَرْ ِ
12
ض؟ اِرْ ِج ْع
ﱡون قَائِلِ َ
َش ِدي َد ٍة؟ لِ َما َذا يَتَ َكلﱠ ُم ْال ِمصْ ِري َ
ين :أَ ْخ َر َجھُ ْم بِ ُخ ْب ٍ
ث لِيَ ْقتُلَھُ ْم فِي ْال ِجبَ ِ
الَ ،ويُ ْفنِيَھُ ْم َع ْن َوجْ ِه األَرْ ِ
ك .ال تعليق !
كَ ،وا ْن َد ْم َعلَى ال ﱠشرﱢ بِ َش ْعبِ َ
ضبِ َ
َع ْن ُح ُم ﱢو َغ َ
ت نب ِيه داو َد  ليُزنى بھم أمامه عقابا ً له  .....وذلك في سفر
-2
ﱠ
الرب يُحل الحرا َم حيث إنه يسلم أھ َل بي ِ
10
ُ
ق ال ﱠسي ُ
ار ُ
ك احْ تَقَرْ تَنِي َوأَ َخ ْذ َ
وريﱠا
ك إِلَى األَبَ ِد ،ألَنﱠ َ
ْف بَ ْيتَ َ
صموئيل الثاني إصحاح  12عدد َو َ
ت ا ْم َرأَةَ أ ِ
اآلن الَ يُفَ ِ
11
ك َوأُ ْع ِطي ِھ ﱠن
ون لَ َ
ْال ِحثﱢ ﱢي لِتَ ُك َ
ك أَ َما َم َع ْينَ ْي َ
كَ ،وآ ُخ ُذ نِ َسا َء َ
ك ال ﱠش ﱠر ِم ْن بَ ْيتِ َ
ك ا ْم َرأَةً .ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ  :ھأَنَ َذا أُقِي ُم َعلَ ْي َ
12
ت فَ َع ْل َ
ك أَ ْن َ
يع
س .ألَنﱠ َ
ك ،فَيَضْ طَج ُع َم َع نِ َسائِ َ
لِقَ ِريبِ َ
ك فِي َعي ِْن ھ ِذ ِه ال ﱠش ْم ِ
ت بِالسﱢرﱢ َوأَنَا أَ ْف َع ُل ھ َذا األَ ْم َر قُ ﱠدا َم َج ِم ِ
س« !! .ال تعليق !
إِ ْس َرائِي َل َوقُ ﱠدا َم ال ﱠش ْم ِ
 -3الرب أباح الحرام لبني إسرائيل في موضعين:
أ -أباح الحرام لبني إسرائيل فلھم يقرضوا اآلخرين بالربا المحرمة  ،ولكن إلخواتھم ال .......
19
ك بِ ِربًاِ ،ربَا فِ ﱠ
ض ٍة ،أَ ْو ِربَا طَ َع ٍام ،أَ ْو ِربَا َش ْي ٍء ﱠما
و ذلك في سفر التثنية إصحاح  23عدد »الَ تُ ْق ِرضْ أَ َخا َ
ك فِي ُكلﱢ َما تَ ْمتَ ﱡد
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ار َك َ
ِم ﱠما يُ ْق َرضُ بِ ِربًا20 ،لِألَجْ نَبِ ﱢي تُ ْق ِرضُ بِ ِربًاَ ،ول ِك ْن ألَ ِخي َ
ك الَ تُ ْق ِرضْ بِ ِربًا ،لِيُبَ ِ
ض الﱠتِي أَ ْن َ
اخ ٌل إِلَ ْيھَا لِتَ ْمتَلِ َكھَا .ال تعليق !
إِلَ ْي ِه يَ ُد َ
ت َد ِ
ك فِي األَرْ ِ

أرض مصر رغم حرمتھا
ب -أباح لبني إسرائيل أن يسرقوا المصرين عند خروجھم من ِ
)السرقة( ......وذلك في سفر الخروج إصحاح  3عددَ 21وأُعْ طِ ي ِنعْ َم ًة ل َ
ب
ِھذا ال َّشعْ ِ
ينَ 22 .ب ْل َت ْطلُبُ ُك ُّل
ارغِ َ
ُون أَ َّن ُك ْم الَ َتمْ ض َ
ِّينَ .ف َي ُكونُ ِحي َن َما َتمْ ض َ
ُون ْال ِمصْ ِري َ
فِي ع ِ
ُ◌ي ِ
ُون َف ِ
ض ٍة َوأَمْ ت َِع َة َذ َھ ٍ
ضعُو َن َھا َع َلى َبنِي ُك ْم
ار ِت َھا َو ِمنْ َن ِزي َل ِة َب ْي ِت َھا أَمْ ت َِع َة فِ َّ
ب َو ِث َيابًاَ ،و َت َ
امْ َرأَ ٍة ِمنْ َج َ
ِّين« .ال تعليق !
ُون ْال ِمصْ ِري َ
َو َب َنا ِت ُك ْمَ .فتسْ لِب َ

نب ّي ٌ◌ ال يضمن دخول الجنة!
اإلسالم نف ُسه ال يضمن دخو َل الجنة ؛ فكيف الحال بكم أنتم أيھا المسلمون ؟!
قالوا  :إذا كان رسو ُل
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ِ
واستشھدوا على قولِھم بحدي ٍ
َﺣ ٌﺪ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ
ث في اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ واﻟﻠﻔﻆ ﳌﺴﻠﻢ ﻛﺘَﺎب )ﺻ َﻔﺔ اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َوا ْﳉَﻨﱠﺔ َواﻟﻨﱠﺎ ِر( ﺑَﺎب ) ﻟَ ْﻦ ﻳَ ْﺪ ُﺧ َﻞ أ َ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
ﺻﺎﻟِ ٍﺢ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ
ﺶ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َ
ﺑِ َﻌ َﻤﻠﻪ ﺑَ ْﻞ ﺑَِﺮ ْﲪَﺔ اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ( ﺑﺮﻗﻢ َ 5041ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ِﻦ ُﳕٍَْﲑ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَِﰊ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ْاﻷَ ْﻋ َﻤ ُ

78

www.kalemasawaa.com

ﺎل َ ":وَﻻ أَﻧَﺎ
ﺖ ؟ ﻗَ َ
َﺣ ٌﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﺑِ َﻌ َﻤﻠِ ِﻪ" ،ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪَ :وَﻻ أَﻧْ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":ﻗَﺎ ِرﺑُﻮا َو َﺳﺪ ُ
ﱢدوا َ ،وا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَﻧﱠﻪُ ﻟَ ْﻦ ﻳَـ ْﻨ ُﺠ َﻮ أ َ
ﻀ ٍﻞ".
إِﱠﻻ أَ ْن ﻳَـﺘَـﻐَ ﱠﻤ َﺪِﱐَ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَِﺮ ْﲪَ ٍﺔ ِﻣ ْﻨﻪُ َوﻓَ ْ
• الرد على الشبھة
الفردوس األعلى كما دلت السنةُ المطھرةُ على ذلك ،
ي  بعد موتِه في
أوالً  :إن
َ
المسلمين يعتقدون أن النب ﱠ
ِ
ضا على أن ھناك أنا ًسا بعينِھم من أصحابِه  في الجن ِة  ...جاء ذلك في عد ِة أدل ِة منھا:
ودلت أي ً
ﺖ ﻓَ ِ
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 4103ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﱠﱯ َ ﺟ َﻌ َﻞ ﻳَـﺘَـﻐَ ﱠ
ﺴ َﻼم :-
ﺲ  ﻗَ َ
ﺎﻃ َﻤﺔُ – َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟ ﱠ
ﺸﺎﻩُ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺎل :ﻟَ ﱠﻤﺎ ﺛَـ ُﻘ َﻞ اﻟﻨِ ﱡ
ِ
ﺎل َﳍَﺎ :ﻟَْﻴﺲ َﻋﻠَﻰ أَﺑِ ِ
ﺎب َرﺑًّﺎ َد َﻋﺎﻩُ ﻳَﺎ أَﺑَـﺘَﺎ ْﻩ َﻣ ْﻦ َﺟﻨﱠﺔُ اﻟ ِْﻔ ْﺮ َد ْو ِ
س
ب أَﺑَﺎﻩُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎت ﻗَﺎﻟَ ْ
ب ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟْﻴَـ ْﻮم ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﻣ َ
ﻴﻚ َﻛ ْﺮ ٌ
َﺟ َ
َوا َﻛ ْﺮ َ
ﺖ :ﻳَﺎ أَﺑَـﺘَﺎﻩُ أ َ
َ
ﺖ ﻓَ ِ
ِ ِ
ﺖ أَﻧْـ ُﻔﺴ ُﻜﻢ أَ ْن َﲢْﺜُﻮا َﻋﻠَﻰ ر ُﺳ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺎﻃ َﻤﺔُ َ -ﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟ ﱠ
ﻳﻞ ﻧَـ ْﻨـ َﻌﺎ ْﻩ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ُدﻓِ َﻦ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺲ أَﻃَﺎﺑَ ْ ُ ْ
َ
َﻣﺄ َْوا ْﻩ ﻳَﺎ أَﺑَـﺘَﺎ ْﻩ إ َﱃ ﺟ ِْﱪ َ
ﺴ َﻼم :-ﻳَﺎ أَﻧَ ُ

اب.
ﱡﺮ َ
اﻟﺘـ َ

ي  قال  ":ﻟَْﻴﺲ َﻋﻠَﻰ أَﺑِ ِ
ودار
ب ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟْﻴَـ ْﻮِم" .أي :أنه سيُنعم عند ربﱢ العالمين في جنتِه
الشاھد أن النب ﱠ
ِ
ﻴﻚ َﻛ ْﺮ ٌ
َ
ضا قول فاطمة َ◌  " :ﻳَﺎ أَﺑَـﺘَﺎ ْﻩ َﻣ ْﻦ َﺟﻨﱠﺔُ اﻟ ِْﻔ ْﺮ َد ْو ِ
علم من حولِه علما ً يقينًا
مقامتٍه  ،والشاھد أي ً
س َﻣﺄ َْوا ْﻩ " .دلي ُل علي ِ
الفردوس األعلى ....
بأنه  في
ِ

ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ": وأَﻧَﺎ َوَﻛ ِﺎﻓ ُﻞ اﻟْﻴَﺘِ ِ
ﺴﺒﱠﺎﺑَِﺔ
ﺎل َر ُﺳ ُ
 -2صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 4892ﻋ ْﻦ َﺳ ْﻬ ٍﻞ  ﻗَ َ
ﻴﻢ ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َﻫ َﻜ َﺬا َوأَ َﺷ َﺎر ﺑِﺎﻟ ﱠ
َواﻟ ُْﻮ ْﺳﻄَﻰ َوﻓَـ ﱠﺮ َج ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ َﺷ ْﻴﺌًﺎ".
ث أَ َﺧﻮ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ": ﻣﻦ َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ ﺛََﻼ ُ ٍ
ﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ات اﺗﱠـ َﻘﻰ
ﺎل :ﻗَﺎ َل َر ُﺳ ُ
ﻚ ﻗَ َ
 -3مسند أحمد ﺑﺮﻗﻢ َ 12133ﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ َ
َْ
ث ﺑَـﻨَﺎت أ َْو ﺛََﻼ ُ َ
ِ
ِ
َﺻﺎﺑِ ِﻌ ِﻪ ْاﻷ َْرﺑَ ِﻊ ".
ﺎم َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ َﻛﺎ َن َﻣﻌﻲ ِﰲ ا ْﳉَﻨﱠﺔ َﻫ َﻜ َﺬا َوأَ َﺷ َﺎر ﺑِﺄ َ
اﻟﻠﱠﻪَ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َوأَﻗَ َ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻄﺮﻗﻪ وﺷﻮاﻫﺪﻩ  ,وﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﺘﺤﺴﲔ .
 -3ثبت أن ﷲَ  أطل َعه  على الجن ِة  ...وذلك في أكثر من موضع منھا:
ِ
ِ
ﺼٍْ
اء
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﺖ ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻓَـ َﺮأَﻳْ ُ
ﺎل ":اﻃﱠﻠَ ْﻌ ُ
ﲔ َ ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
أ-صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 3002ﻋ ْﻦ ﻋ ْﻤ َﺮا َن ﺑْ ِﻦ ُﺣ َ
ﺖ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ أ َْﻫﻠ َﻬﺎ اﻟْ ُﻔ َﻘ َﺮ َ
ِ
ﺎء ".
ﺖ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَـ َﺮأَﻳْ ُ
َ ،واﻃﱠﻠَ ْﻌ ُ
ﱢﺴ َ
ﺖ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ أ َْﻫﻠ َﻬﺎ اﻟﻨ َ
ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﻠﺐ ﺑﺸﺮ ".
ب -صحيح الجامع ﺑﺮﻗﻢ  7695ﻗﺎل  " :ﰲ اﳉﻨﺔ ﻣﺎ ﻻ ٌ
ﻋﲔ رأت و ﻻ أذ ٌن ﲰﻌﺖ و ﻻ َ
ﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺎل
ﻚ  ﻗَﺎ َل :ﻗَ َ
 -4ثبت أنه يشفع  لغيره ليدخلوا الجنة  ،وذلك في صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 289ﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":أَﻧَﺎ أ ﱠَو ُل اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس ﻳَ ْﺸ َﻔ ُﻊ ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َوأَﻧَﺎ أَ ْﻛﺜَـ ُﺮ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَ ِﺎء ﺗَـﺒَـ ًﻌﺎ ".
َر ُﺳ ُ
 -5ثبت أن الصحابةَ  كانوا يتمنون مرافقتَه في الجن ِة ؛ وذلك في صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ  754ﻋﻦ َرﺑِ َﻴﻌﺔ ﺑْﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَﺄَﺗَـﻴﺘُﻪُ ﺑِﻮ ُ ِِ
ﻴﺖ َﻣ َﻊ ر ُﺳ ِ
ﺎلُ :ﻛ ْﻨ ُ ِ
َﻛ ْﻌ ٍ
ﻚ ِﰲ
ﺎﺟﺘِ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
َﺳﻠَ ِﻤﻲ  ﻗَ َ
ﻚ ُﻣ َﺮاﻓَـ َﻘﺘَ َ
َﺳﺄَﻟُ َ
ﺎل ِﱄ َ :ﺳ ْﻞ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ْﺖ :أ ْ
ﺐ ْاﻷ ْ
ﺿﻮﺋﻪ َو َﺣ َ
ﺖ أَﺑ ُ َ
ْ َ
ﺎل  ":ﻓَﺄ ِ
ِ
ﺴﺠ ِ
ﻮد ".
اك ﻗَ َ
ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻗَ َ
ْﺖ ُ :ﻫ َﻮ َذ َ
َﻋ ﱢﲏ َﻋﻠَﻰ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ َ
ﺎل ":أ َْو ﻏَْﻴـ َﺮ َذﻟِ َ
ﻚ" .ﻗُـﻠ ُ
ﻚ ﺑِ َﻜﺜْـ َﺮة اﻟ ﱡ ُ
س بعينِھم بأنھم في الجنة منھم :العشرة المبشرين بالجنة  ، وذلك
 - 6ثبت أن النب ﱠي  أخبر عن أُنا ٍ
في سنن الترمذي ﺑﺮﻗﻢ َ 3680ﻋﻦ َﻋﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪ ِﻦ ﺑ ِﻦ َﻋﻮ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  " :أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َ ،وﻋُ َﻤ ُﺮ ِﰲ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ف  ﻗَ َ
ْ ْ
َ ْ ْ
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ا ْﳉﻨ ِﱠﺔ ،وﻋﺜْﻤﺎ ُن ِﰲ ا ْﳉﻨ ِﱠﺔ ،وﻋ ِﻠ ﱞﻲ ِﰲ ا ْﳉﻨ ِﱠﺔ ،وﻃَﻠْﺤﺔُ ِﰲ ا ْﳉﻨ ِﱠﺔ ،واﻟ ﱡﺰﺑـﻴـﺮ ِﰲ ا ْﳉﻨ ِﱠﺔ ،و َﻋﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪ ِﻦ ﺑﻦ َﻋﻮ ٍ
ف ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َ ،و َﺳ ْﻌ ٌﺪ ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ
َ ََ
َ َ ْ
َ َ َ
َ ُْ ْ
َ َُ َ
َ َ َْ ُ
اح ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ".
َ ،و َﺳ ِﻌﻴ ٌﺪ ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َ ،وأَﺑُﻮ ﻋُﺒَـ ْﻴ َﺪةَ ﺑْ ُﻦ ا ْﳉَﱠﺮ ِ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﳌﺸﻜﺎة )  6110و  ، ( 6111ﲣﺮج اﻟﻄﺤﺎوﻳﺔ ) .( 728
ي ﺑْ ِﻦ
 -7ثبت أنه  أخبر عن ِ
حال اب ِنه إبراھي َم في الجن ِة  ،وذﻟﻚ في صحيح البخاري برقم َ 1293ﻋ ْﻦ َﻋ ِﺪ ﱢ
ﺎل :ﻟَ ﱠﻤﺎ ﺗُـﻮ ﱢ ِ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ": إِ ﱠن ﻟَﻪُ ﻣﺮ ِ
ِ
ٍِ
ﺿ ًﻌﺎ ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ".
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻴﻢ  ﻗَ َ
اء  ﻗَ َ
ُْ
ﺛَﺎﺑﺖ أَﻧﱠﻪُ َﲰ َﻊ اﻟْﺒَـ َﺮ َ
ﰲ إﺑْـ َﺮاﻫ ُ
َُ
َ
ﺲ ﺑْ ُﻦ
 -8ثبت أنه  أخبر عن ِ
حال حارثة  في الجن ِة  ،وذﻟﻚ في صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ  2598ﻋﻦ أَﻧَ ُ
ﻣﺎﻟِ ٍ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ أََﻻ ُﲢَ ﱢﺪﺛُِﲏ َﻋ ْﻦ َﺣﺎ ِرﺛَﺔَ َوَﻛﺎ َن ﻗُﺘِ َﻞ
ﺖ اﻟْﺒَـ َﺮ ِاء َو ِﻫ َﻲ أُ ﱡم َﺣﺎ ِرﺛَﺔَ ﺑْ ِﻦ ُﺳ َﺮاﻗَﺔَ أَﺗَ ْ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﻚ  أَ ﱠن أُ ﱠم اﻟ ﱡﺮﺑَـﻴﱢ ِﻊ ﺑِْﻨ َ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
ﺖ :ﻳَﺎ ﻧَِ ﱠ
َ
ِ
ﺎل ":ﻳَﺎ أُ ﱠم َﺣﺎ ِرﺛَﺔَ إِﻧﱠـ َﻬﺎ
ت َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ِﰲ اﻟْﺒُ َﻜ ِﺎء ﻗَ َ
اﺟﺘَـ َﻬ ْﺪ ُ
ت َوإِ ْن َﻛﺎ َن ﻏَْﻴـ َﺮ َذﻟِ َ
ﺻﺒَـ ْﺮ ُ
َﺻﺎﺑَﻪُ َﺳ ْﻬ ٌﻢ ﻏَ ْﺮ ٌ
ﻚ ْ
ب ﻓَِﺈ ْن َﻛﺎ َن ِﰲ ا ْﳉَﻨﱠﺔ َ
ﻳَـ ْﻮَم ﺑَ ْﺪ ٍر أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
س ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ ".
ﺟﻨَﺎ ٌن ِﰲ ا ْﳉَﻨﱠﺔ َوإِ ﱠن اﺑْـﻨَﻚ أ َ
َﺻ َ
ﺎب اﻟْﻔ ْﺮ َد ْو َ
س ْع ِد ْب ِن ُم َعا ٍذ في الجن ِة  ،وذلك في صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 5388ﻋ ْﻦ اﻟْﺒَـ َﺮ ِاء 
حال َ
 -9ثبت أنه أخبر عن ِ
ﺎل :أ ُْﻫ ِﺪ ِ
ﺎل":
ﻗَ َ
ﺐ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﱠﱯ  " : أَﺗَـ ْﻌ َﺠﺒُﻮ َن ِﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا "؟ ﻗُـﻠْﻨَﺎ  :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻗَ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ي ﻟﻠﻨِ ﱢ
ﱠﱯ  ﺛَـ ْﻮ ُ
ب َﺣ ِﺮﻳ ٍﺮ ﻓَ َﺠ َﻌﻠْﻨَﺎ ﻧَـﻠ ُ
َ
ﺴﻪُ َوﻧَـﺘَـ َﻌ ﱠﺠ ُ
ْﻤ ُ
ﺎدﻳﻞ ﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑ ِﻦ ﻣﻌ ٍ
ِ
ﺎذ ِﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َﺧ ْﻴـ ٌﺮ ِﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا ".
َﻣﻨَ ُ َ ْ ُ َ
رجل قُتِ َل يو َم أح ٍد بأنه في الجن ِة  ،وذلك في صحيح البخاري برقم  3740ﻋﻦ
 -10ثبت أنه  أخبر عن
ٍ
ِ
ﺟﺎﺑِﺮ ﺑْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ  -ر ِ
ﺎلِ ":ﰲ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ" ﻓَﺄَﻟْ َﻘﻰ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ  -ﻗَ َ
ْﺖ ﻓَﺄَﻳْ َﻦ أَﻧَﺎ ؟ ﻗَ َ
ﺖ إِ ْن ﻗُﺘِﻠ ُ
ُﺣ ٍﺪ  :أ ََرأَﻳْ َ
ﺎل َر ُﺟ ٌﻞ ﻟﻠﻨِ ﱢ
َ
ﱠﱯ  ﻳَـ ْﻮَم أ ُ
َ
ﲤََﺮ ٍ
ات ِﰲ ﻳَ ِﺪ ِﻩ ﰒُﱠ ﻗَﺎﺗَ َﻞ َﺣ ﱠﱴ ﻗُﺘِ َﻞ.
َ
أھل الجنة ،
وبالتالي فإن ما سبق يوضح لنا أن النب ﱠ
س بعينھم بأنھم من ِ
ي  في الجنة  ،وأنه أخبر عن أنا ٍ
اإلسالم ال يضمن دخول الجنة فكيف الحال بكم أنتم أيھا
وعليه تبط ُل شبھتھم التي تقول  :إذا كان رسو ُل
ِ
المسلمون...
حرف واح ٍد فقط ھو
بفھم
ث الذي أُشكل فھ ُمه على المعترضين وغيرھم يُفھم فھ ًما صحي ًحا
ٍ
ثانيًا :إن فھ َم الحدي ِ
ِ
َﺣ ٌﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ﺑِ َﻌ َﻤﻠِ ِﻪ ".
حرف )الباء( من كلمة " بِ َع َملِ ِه " ؛ الحديث يقول َ " :وا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَﻧﱠﻪُ ﻟَ ْﻦ ﻳَـ ْﻨ ُﺠ َﻮ أ َ
دخول الجن ِة ؛ لكنه ليس الثمن لدخولھا فدخول
ب
الباء ھنا ھي باء الثمنية  ،والمعني :أن العم َل سببٌ من أسبا ِ
ِ
الجنة بالعمل الذي كان بتوفيق من ﷲِ ورحم ٍة منه  ....فما وفق العب ُد للعمل الصالح إال برحم ٍة من ﷲِ وفضله ؛
فالناظ ُر إلى حياتنا يجدھا تضيع بين النوم  ،واألكل  ،والعمل ،واألھل  .....وأما العبادة فقليلة.
وبالتالي فإن ھذا العمل القليل أمام النعم الكثيرة ليس ھو الثمن لدخول الجنة بل برحم ِة ﷲِ .... 
يدلل على ما سبق ما جاء في اآلتي:
شرحه  :وِﰲ ﻇَ ِ
ِ
ِ
ﺎﻫﺮ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْاﻷ ِ
َﺣﺪ
النووي  -رحمه ﷲُ  -في
 -1قال اإلما ُم
ﱡ
َﺣﺎدﻳﺚ َ :دَﻻﻟَﺔ ﻷ َْﻫ ِﻞ ا ْﳊَ ّﻖ أَﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳَ ْﺴﺘَﺤ ّﻖ أ َ
َ
ِ َ
اﻟﺜـﱠﻮاب وا ْﳉﻨﱠﺔ ﺑِﻄَ َ ِ
ﻮﻫﺎ ِﲟَﺎ ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن {
ﺎﻋﺘِﻪ َ ،وأَ ﱠﻣﺎ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ  } :اُ ْد ُﺧﻠُﻮا ا ْﳉَﻨﱠﺔ ِﲟَﺎ ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن { } َوﺗِﻠْﻚ ا ْﳉَﻨﱠﺔ اﻟﱠِﱵ أُوِرﺛْـﺘُ ُﻤ َ
َ َ َ
وَْﳓﻮﳘَﺎ ِﻣﻦ ْاﻵﻳﺎت اﻟ ﱠﺪاﻟﱠﺔ َﻋﻠَﻰ أَ ﱠن ْاﻷَ ْﻋﻤﺎل ﻳ ْﺪ َﺧﻞ ِ ﺎ ا ْﳉﻨﱠﺔ  ،ﻓَ َﻼ ﻳـﻌﺎ ِرض َﻫ ِﺬ ِﻩ ْاﻷَﺣ ِ
ﺎدﻳﺚ  ،ﺑَ ْﻞ َﻣ ْﻌ َﲎ ْاﻵﻳَﺎت  :أَ ﱠن ُد ُﺧﻮل ا ْﳉَﻨﱠﺔ
َُ
َ
َ َ
َ ُ
ْ َ
َ
ﻀﻠﻪ  ،ﻓَـﻴ ِ
ِ
ﺐ ْاﻷَ ْﻋﻤﺎل  ،ﰒُﱠ اﻟﺘـ ْﱠﻮﻓِﻴﻖ ﻟِ ْﻸَ ْﻋﻤ ِ
ﺴﺒَ ِ
ﺎل َوا ْﳍِ َﺪاﻳَﺔ ﻟِ ِْﻺ ْﺧ َﻼ ِ
ﺼ ّﺢ أَﻧﱠﻪُ َﱂْ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻞ ِﲟُ َﺠ ﱠﺮِد
ص ﻓِ َﻴﻬﺎ َ ،وﻗَـﺒُﻮﳍَﺎ ﺑَِﺮ ْﲪَ ِﺔ اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َوﻓَ ْ
َ
َ
َ
ﺑَ
اﻟْﻌﻤﻞ  .و ُﻫﻮ ﻣﺮاد ْاﻷَﺣ ِ
ﺎدﻳﺚ  ،وﻳ ِ
ﺎل أ ْ ِ
ﺼ ّﺢ أَﻧﱠﻪُ َد َﺧﻞ ﺑِ ْﺎﻷَ ْﻋﻤ ِ
ﺴﺒَﺒِ َﻬﺎ َ ،و ِﻫ َﻲ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَﺔ َ .واَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ .أھـ
ََ
َ
َ
َ َ َ َ َُ
َي :ﺑ َ
َ
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ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠﺠﺎة
-2نقل ابنُ حج ٍر في
ِ
الفتح قول ال ﱠرافِ ِع ّي قَائالً ِ :ﰲ ا ْﳊَﺪﻳﺚ أَ ﱠن اﻟ َْﻌﺎﻣﻞ َﻻ ﻳَـ ْﻨﺒَﻐﻲ أَ ْن ﻳَـﺘﱠﻜﻞ َﻋﻠَﻰ َﻋ َﻤﻠﻪ ِﰲ ﻃَﻠَﺐ اﻟﻨ َ
ﻴﻖ اﻟﻠﱠﻪ  ،وإِ ﱠﳕَﺎ ﺗَـﺮ َك اﻟْﻤ ْﻌ ِ
َوﻧَـ ْﻴﻞ اﻟ ﱠﺪ َر َﺟﺎت ِﻷَﻧﱠﻪُ إِ ﱠﳕَﺎ َﻋ ِﻤ َﻞ ﺑِﺘَـ ْﻮﻓِ ِ
ﻀﻠِ ِﻪ َوَر ْﲪَﺘﻪ .وأﻣﺎ ﻋﻦ ﺗَـ ْﻔ ِﺴﲑ َﻣ ْﻌ َﲎ "
ﻚ ﺑَِﻔ ْ
ﺼ َﻤ ِﺔ اﻟﻠﱠﻪ  ،ﻓَ ُﻜ ّﻞ َذﻟِ َ
ﺼﻴَﺔ ﺑِ ِﻌ ْ
َ َ َ
ﻳَـﺘَـﻐَ ﱠﻤ ِ
ﺴ ْﻴﻒ ﻓَـ َﻘ ْﺪ
ﺪﱐ " ﻗَ َ
ﺴ ْﻴﻒ ِﻷَﻧﱠﻚ إِ َذا أَ ْﻏ َﻤ ْﺪت اﻟ ﱠ
ﺴ ْﱰ َ ،وَﻣﺎ أَﻇُﻨّﻪُ إِﱠﻻ َﻣﺄْ ُﺧﻮ ًذا ِﻣ ْﻦ ﻏَ ْﻤﺪ اﻟ ﱠ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻋُﺒَـ ْﻴﺪ  :اﻟ ُْﻤ َﺮاد ﺑِﺎﻟﺘﱠـﻐَ ﱡﻤ ِﺪ اﻟ ﱠ
أَﻟْﺒَ ْﺴﺘﻪ اﻟ ِْﻐ ْﻤﺪ َو َﺳﺘَـ ْﺮﺗﻪ ﺑِ ِﻪ أھـ
 -3السلسلة الضعيفة للشيخ األلباني برقم  ) 1183ضعيف ( ﺧﺮج ﻣﻦ ﻋﻨﺪي ﺧﻠﻴﻠﻲ ﺟﱪﻳﻞ آﻧﻔﺎ ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ !
واﻟﺬي ﺑﻌﺜﻚ ﺑﺎﳊﻖ إن ﷲ ﻋﺒﺪا ﻣﻦ ﻋﺒﻴﺪﻩ ﻋﺒﺪ اﷲ ﲬﺴﻤﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ رأس ﺟﺒﻞ ﰲ اﻟﺒﺤﺮ ﻋﺮﺿﻪ وﻃﻮﻟﻪ ﺛﻼﺛﻮن ذراﻋﺎ ﰲ ﺛﻼﺛﲔ
ذراﻋﺎ واﻟﺒﺤﺮ ﳏﻴﻂ ﺑﻪ أرﺑﻌﺔ آﻻف ﻓﺮﺳﺦ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻧﺎﺣﻴﺔ وأﺧﺮج اﷲ  ﻟﻪ ﻋﻴﻨﺎ ﻋﺬﺑﺔ ﺑﻌﺮض اﻷﺻﺒﻊ ﺗﺒﺾ ﲟﺎء ﻋﺬب ﻓﺘﺴﺘﻨﻘﻊ

ﰲ أﺳﻔﻞ اﳉﺒﻞ وﺷﺠﺮة رﻣﺎن ﲣﺮج ﻟﻪ ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ رﻣﺎﻧﺔ ﻓﺘﻐﺬﻳﻪ ﻳﻮﻣﻪ ﻓﺈذا أﻣﺴﻰ ﻧﺰل ﻓﺄﺻﺎب ﻣﻦ اﻟﻮﺿﻮء وأﺧﺬ ﺗﻠﻚ اﻟﺮﻣﺎﻧﺔ ﻓﺄﻛﻠﻬﺎ
ﰒ ﻗﺎم ﻟﺼﻼﺗﻪ ﻓﺴﺄل رﺑﻪ  ﻋﻨﺪ وﻗﺖ اﻷﺟﻞ أن ﻳﻘﺒﻀﻪ ﺳﺎﺟﺪا وأن ﻻ ﳚﻌﻞ ﻟﻸرض وﻻ ﻟﺸﻲء ﻳﻔﺴﺪﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺳﺒﻴﻼ ﺣﱴ ﻳﺒﻌﺜﻪ
وﻫﻮ ﺳﺎﺟﺪ ﻗﺎل  :ﻓﻔﻌﻞ ﻓﻨﺤﻦ ﳕﺮ ﻋﻠﻴﻪ إذا ﻫﺒﻄﻨﺎ وإذا ﻋﺮﺟﻨﺎ ﻓﻨﺠﺪ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﻳﺒﻌﺚ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻓﻴﻮﻗﻒ ﺑﲔ ﻳﺪي اﷲ 
ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﺮب  :أدﺧﻠﻮا ﻋﺒﺪي اﳉﻨﺔ ﺑﺮﲪﱵ ﻓﻴﻘﻮل  :ﺑﻞ ﺑﻌﻤﻠﻲ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﺮب  :أدﺧﻠﻮا ﻋﺒﺪي اﳉﻨﺔ ﺑﺮﲪﱵ ﻓﻴﻘﻮل  :ﻳﺎ رب

ﺑﻞ ﺑﻌﻤﻠﻲ ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ اﻟﺮب  :أدﺧﻠﻮا ﻋﺒﺪي اﳉﻨﺔ ﺑﺮﲪﱵ ﻓﻴﻘﻮل  :رب ﺑﻞ ﺑﻌﻤﻠﻲ ﻓﻴﻘﻮل اﷲ  ﻟﻠﻤﻼﺋﻜﺔ  :ﻗﺎﻳﺴﻮا ﻋﺒﺪي
ﺑﻨﻌﻤﱵ ﻋﻠﻴﻪ وﺑﻌﻤﻠﻪ ﻓﺘﻮﺟﺪ ﻧﻌﻤﺔ اﻟﺒﺼﺮ ﻗﺪ أﺣﺎﻃﺖ ﺑﻌﺒﺎدة ﲬﺴﻤﺎﻳﺔ ﺳﻨﺔ وﺑﻘﻴﺖ ﻧﻌﻤﺔ اﳉﺴﺪ ﻓﻀﻼ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻘﻮل  :أدﺧﻠﻮا
ﻋﺒﺪي اﻟﻨﺎر ﻗﺎل  :ﻓﻴﺠﺮ إﱃ اﻟﻨﺎر ﻓﻴﻨﺎدي  :رب ﺑﺮﲪﺘﻚ أدﺧﻠﲏ اﳉﻨﺔ ﻓﻴﻘﻮل  :ردوﻩ ﻓﻴﻮﻗﻒ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﻓﻴﻘﻮل  :ﻳﺎ ﻋﺒﺪي ﻣﻦ

ﺧﻠﻘﻚ وﱂ ﺗﻚ ﺷﻴﺌﺎ ؟ ﻓﻴﻘﻮل  :أﻧﺖ ﻳﺎ رب ﻓﻴﻘﻮل  :ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ أو ﺑﺮﲪﱵ ؟ ﻓﻴﻘﻮل  :ﺑﻞ ﺑﺮﲪﺘﻚ ﻓﻴﻘﻮل  :ﻣﻦ ﻗﻮاك
ﻟﻌﺒﺎدة ﲬﺴﻤﺎﻳﺔ ﻋﺎم ؟ ﻓﻴﻘﻮل أﻧﺖ ﻳﺎرب ﻓﻴﻘﻮل  :ﻣﻦ أﻧﺰﻟﻚ ﰲ ﺟﺒﻞ وﺳﻂ اﻟﻠﺠﺔ وأﺧﺮج ﻟﻚ اﳌﺎء اﻟﻌﺬب ﻣﻦ اﳌﺎء اﳌﺎﱀ
وأﺧﺮج ﻛﻞ ﻟﻴﻠﺔ رﻣﺎﻧﺔ وإﳕﺎ ﲣﺮج ﻣﺮة ﰲ اﻟﺴﻨﺔ وﺳﺄﻟﺘﲏ أن أﻗﺒﻀﻚ ﺳﺎﺟﺪا ﻓﻔﻌﻠﺖ ذﻟﻚ ﺑﻚ ؟ ﻓﻴﻘﻮل أﻧﺖ ﻳﺎ رب ﻓﻘﺎل اﷲ
 :ﻓﺬﻟﻚ ﺑﺮﲪﱵ وﺑﺮﲪﱵ أدﺧﻠﻚ اﳉﻨﺔ  .ﻗﺎل ﺟﱪﻳﻞ  : إﳕﺎ اﻷﺷﻴﺎء ﺑﺮﲪﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻳﺎ ﳏﻤﺪ .

َ
االستئناس ،أو ضرب األمثال .....مع اعتقادي بأن الحديث
الحديث ضعيف ٌ ،ولكن ذكرتُه من باب
قلت ُ◌ :إن
ِ
الضعيف ال يعمل به في العقائد ،وال في األحكام الشرعية ،وال في فضائل األعمال...
ﻀ ٍﻞ ".
ﺖ " .فأجاب
ﱡ
وأما عن ِ
النبي  ﻗﺎﺋﻼً َ " :وَﻻ أَﻧَﺎ إِﱠﻻ أَ ْن ﻳَـﺘَـﻐَ ﱠﻤ َﺪِﱐَ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَِﺮ ْﲪَ ٍﺔ ِﻣ ْﻨﻪُ َوﻓَ ْ
قول القائل َ ":وَﻻ أَﻧْ َ
ﻀ ٍﻞ "  .أي :أنه  يُخبر أن ھدايته للنبو ِة  ،وعصمته  ،وعلمه
قوله َ " : وَﻻ أَﻧَﺎ إِﱠﻻ أَ ْن ﻳَـﺘَـﻐَ ﱠﻤ َﺪِﱐَ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَِﺮ ْﲪَ ٍﺔ ِﻣ ْﻨﻪُ َوﻓَ ْ
الذي علمه  ،ودخوله للجنة برحم ِة من ﷲِ و فضلِه .... 
فضل ما وفقت لعملي الصالح  ،ودخولي الجنة ؛
وضواحا  :لوال أن تداركني ﷲُ برحم ٍة منه
وبمعنى أكثر
ً
ٍ
َ
ﱠ
ّ
ﱡ
ﱡ
ون إِالﱡ
ُضل َ
ُضلو َ
ومما يدلل على ذلك قوله َ  : ولَ ْوالَ فَضْ ُل ﷲِ َعلَ ْي َ
ك َو َما ي ِ
ك َو َرحْ َمتُهُ لَھَ ﱠمت طآئِفَةٌ ﱡم ْنھُ ْم أن ي ِ
ان فَضْ ُل ّ
ك ِمن َش ْي ٍء َوأَن َز َل ّ
ك
ﷲِ َعلَ ْي َ
ك َما لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم َو َك َ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َو َعلﱠ َم َ
أَنفُ َسھُ ْم َو َما يَضُرﱡ ونَ َ
ﷲُ َعلَ ْي َ
ك ْال ِكتَ َ
َع ِظيما ً ) النساء. (113
ﺎل اﻟْ َﻜ ْﺮَﻣ ِﺎﱐﱡ  :إِ َذا َﻛﺎ َن ُﻛ ّﻞ اﻟﻨﱠﺎس َﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮ َن ا ْﳉَﻨﱠﺔ إِﱠﻻ ﺑَِﺮ ْﲪَ ِﺔ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَـ َﻮ ْﺟﻪ
وھذا معنى آخر ذكره ابُن حج ٍر في الفتح قائالً :ﻗَ َ
َﲣْ ِ
ﻚ ﺑِﻄَ ِﺮ ِﻳﻖ
ﻠﻬﺎ إِﱠﻻ ﺑَِﺮ ْﲪَ ِﺔ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَـﻐَ ْﲑﻩ ﻳَ ُﻜﻮن ِﰲ َذﻟِ َ
ﺼﻴﺺ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﺑِﺎﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ أَﻧﱠﻪُ إِ َذا َﻛﺎ َن َﻣ ْﻘﻄُ ً
ﻮﻋﺎ ﻟَﻪُ ﺑِﺄَﻧﱠﻪُ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔ ﰒُﱠ َﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧ َ
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ﺎدة
ْاﻷ َْوَﱃ  .ﻗُـﻠْﺖ َ :و َﺳﺒَ َﻖ إِ َﱃ ﺗَـ ْﻘ ِﺮﻳﺮ َﻫ َﺬا اﻟ َْﻤ ْﻌ َﲎ اﻟ ﱠﺮاﻓِ ِﻌ ﱡﻲ ِﰲ أ ََﻣﺎﻟِ ِﻴﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎﻋﺔ أَ ْﻋﻈَﻢ َو َﻋ َﻤﻠﻪ ِﰲ اﻟ ِْﻌﺒَ َ
ﱠﱯ ِ ﰲ اﻟﻄﱠ َ
ﺎل  :ﻟَ ﱠﻤﺎ َﻛﺎ َن أ ْ
َﺟﺮ اﻟﻨِ ّ
ِ
ﺴ َﺆال ﺑِ َﻌ ْﻴﻨِ ِﻪ
َي َ :ﻻ ﻳُـﻨَ ﱢﺠﻴﻚ َﻋ َﻤﻠﻚ َﻣ َﻊ ِﻋﻈَﻢ ﻗَ ْﺪرﻩ  ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺎلَ " :ﻻ إِﱠﻻ ﺑَِﺮ ْﲪَ ِﺔ اﻟﻠﱠﻪ " َوﻗَ ْﺪ َوَر َد َﺟ َﻮاب َﻫ َﺬا اﻟ ﱡ
ﻴﻞ ﻟَﻪُ " َوَﻻ أَﻧْ َ
ﺖ"أ ْ
أَﻗَـ ْﻮم ﻗ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ِ
َﺣ ًﺪا ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﻋ َﻤﻠُﻪُ ا ْﳉَﻨﱠﺔ َوَﻻ ُِﳚﲑﻩُ ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎر َ ،وَﻻ أَﻧَﺎ إِﱠﻻ ﺑَِﺮ ْﲪَ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ
ﱠﱯ  ﻋ ْﻨﺪ ُﻣ ْﺴﻠﻢ ﻣ ْﻦ َﺣﺪﻳﺚ َﺟﺎﺑِﺮ ﺑِﻠَ ْﻔﻆ " َﻻ ﻳُ ْﺪﺧﻞ أ َ
ﻣ ْﻦ ﻟَ ْﻔﻆ اﻟﻨِ ّ
اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ " .أھـ
ثالثًا :إن الكتاب المقدس يبين لقارئه أن يسوع المسيح لن يدخل الملكوت ...يدلل على ذلك ما يلي:
نسب يسوع المسيح  على النح ِو التالي :
إنجيل متى ذكر
كاتب
 -1إن
َ
َ
ِ
1
ْ
قَ .وإِسْحا ُ
في
ق
يح اب ِْن َدا ُو َد اب ِْن إِبْرا ِھي َم :إِبْرا ِھي ُم َولَ َد إِسْحا َ
اإلصحاح األول عدد ِك َتابُ ِميالَ ِد يَسُو َع ال َم ِس ِ
ِ
3
ُون.
ارصُ َولَ َد َحصْ ر َ
َولَ َد يَ ْعقُ َ
ار َ
ص َو َزا َر َح ِم ْن ثَا َما َرَ .وفَ ِ
وبَ .ويَ ْعقُوبُ َولَ َد يَھُو َذا َوإِ ْخ َوتَهَُ .ويَھُو َذا َولَ َد فَ ِ
5
4
َو َحصْ ر ُ
ونَ .و َس ْل ُم ُ
ونَ .ونَحْ ُش ُ
ون َولَ َد
ون َولَ َد َس ْل ُم َ
ابَ .و َع ﱢمينَادَابُ َولَ َد نَحْ ُش َ
ُون َولَ َد أَ َرا َمَ .وأَ َرا ُم َولَ َد َع ﱢمينَا َد َ
6
ابَ .وبُو َع ُز َولَ َد ُعوبِي َد ِم ْن َرا ُع َ
كَ .و َدا ُو ُد ْال َملِ ُ
ك
وثَ .و ُعوبِي ُد َولَ َد يَسﱠىَ .ويَسﱠى َولَ َد َدا ُو َد ْال َملِ َ
بُو َع َز ِم ْن َرا َح َ
8
7
ُ
وريﱠاَ .و ُسلَ ْي َم ُ
ان َولَ َد َر َح ْب َعا َمَ .و َر َح ْب َعا ُم َولَ َد أَبِيﱠاَ .وأَبِيﱠا َولَ َد آ َساَ .وآ َسا َولَ َد يَھُو َشافَاطَ.
َولَ َد ُسلَ ْي َم َ
ان ِم َن الﱠتِي أل ِ
10
9
َويَھُو َشافَاطُ َولَ َد يُو َرا َمَ .ويُو َرا ُم َولَ َد ُع ﱢزيﱠاَ .و ُع ﱢزيﱠا َولَ َد يُوثَا َمَ .ويُوثَا ُم َولَ َد أَ َحا َزَ .وأَ َحا ُز َولَ َد ِح ْزقِيﱠاَ .و ِح ْزقِيﱠا
11
ونَ .وآ ُم ُ
ُوشيﱠا َولَ َد يَ ُك ْنيَا َوإِ ْخ َوتَهُ ِع ْن َد َسب ِْي بَابِ َلَ 12 .وبَ ْع َد َسب ِْي
َولَ َد َمنَسﱠىَ .و َمنَسﱠى َولَ َد آ ُم َ
ون َولَ َد ي ِ
ُوشيﱠاَ .وي ِ
بَابِ َل يَ ُك ْنيَا َولَ َد َشأ َ ْلتِئِي َلَ .و َشأ َ ْلتِئِي ُل َولَ َد َز ُربﱠابِ َلَ 13 .و َز ُربﱠابِ ُل َولَ َد أَبِيھُو َدَ .وأَبِيھُو ُد َولَ َد أَلِيَاقِي َمَ .وأَلِيَاقِي ُم َولَ َد
14
صا ُدو ُ
ق َولَ َد أَ ِخي َمَ .وأَ ِخي ُم َولَ َد أَلِيُو َدَ 15 .وأَلِيُو ُد َولَ َد أَلِي َعا َز َرَ .وأَلِي َعا َز ُر َولَ َد
صا ُدو َ
قَ .و َ
َعا ُزو َرَ .و َعا ُزو ُر َولَ َد َ
انَ .و َمتﱠ ُ
ُف َر ُج َل َمرْ يَ َم الﱠتِي ُولِ َد ِم ْنھَا يَسُو ُ
ع الﱠ ِذي يُ ْد َعى ْال َم ِسي َح.
َمتﱠ َ
وبَ 16 .ويَ ْعقُوبُ َولَ َد يُوس َ
ان َولَ َد يَ ْعقُ َ
17
ال ِم ْن إِبْرا ِھي َم إِلَى َدا ُو َد أَرْ بَ َعةَ َع َش َر ِجيالًَ ،و ِم ْن َدا ُو َد إِلَى َسب ِْي بَابِ َل أَرْ بَ َعةَ َع َش َر ِجيالًَ ،و ِم ْن
فَ َج ِمي ُع األَجْ يَ ِ
يح أَرْ بَ َعةَ َع َش َر ِجيالً.
َسب ِْي بَابِ َل إِلَى ْال َم ِس ِ
قلتُ  :إن المالحظ أن في نسبِه  بحسب ما أورده كاتب إنجيل متى ثالث نسوة زناة جدات للمسيح  ھن:
ص }أحد أجداد المسيح { ......من زناھا بحماھا يھوذا بن
ار َ
) (1ثامار  .............زانية  ......أنجبت  ............فَ ِ
يعقوب أحد أسباط بني إسرائيل } راجع الكتاب المقدس سفر التكوين اإلصحاح  38عدد {30 - 12
2

) (2رحاب  ............زانية  .........فأرسل يشوع بن نون من شطّيم رجلين جاسوسين سرّا قائال اذھبا انظرا
األرض واريحا.فذھبا ودخال بيت امرأة زانية اسمھا رحاب واضطجعا ھناك ) سفر يشوع ( 1/2
قتل زوجھا ثم
) ( 3بثشبع َز ْو َجةً أوريا الحثي  .......زانية ..........زنا بھا داود ) كما يزعمون ( وحرّض على ِ
تزوجھا وأنجب منھا سليمان ) أحد أجداد المسيح ( } راجع الكتاب المقدس سفر الملوك األول اإلصحاح . {11
)(4راعوث الزانية فھي راعوث المؤابية زوجة بوعز وأم عوبيد ...القصة كلھا في سفر راعوث اإلصحاح
الثالث قصة االضطجاع والبقية في اإلصحاح الرابع شرائه لھا ودخوله عليھا وإنجابه منھا...وبھذا فاق
النسب ثالثيين جيالً...
ويبقى إشكال :ھو النص الذي جاء في سفر التثنية إصحاح 23عدد" 3ال يدخل عموني و ال موأبي في
جماعة الرب حتى الجيل العاشر ال يدخل منھم احد في جماعة الرب إلى األبد"
ويبقى السؤال :ھل يسوع سيدخل الملكوت بحسب ھذه النصوص....؟!
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10
ون
ون َوالَ طَ ﱠما ُع َ
ارقُ َ
-2إن بولس الرسول يقول في رسالتِه األولى إلى كورنثوس إصحاح  6عدد َوالَ َس ِ
ون َملَ ُك َ
وت ﷲِ.
ون يَ ِرثُ َ
اطفُ َ
ُون َوالَ َشتﱠا ُم َ
َوالَ ِس ﱢكير َ
ون َوالَ َخ ِ
كالم بولس أن يسو َع لن يدخل الملكوت لآلتي:
نالحظ من كال ِمه أن الشتامين ال يرثون ملكوت ﷲِ ؛ فبحسب ِ

ب ...وذلك عندما جاءت إليه تسترحمه بأن يشفى
 -1يسوع شتم المرأة الكنعانية  ،وجعلھا من زمر ِة الكال ِ
ين َوي ْ
ُط َر َح لِ ْل ِكالَب« )ﻣﺗﻰ( 26 /15
ْس َح َسنًا أَ ْن ي ُْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز ْالبَنِ َ
ابنتھا .....رد عليھا قائالً »:لَي َ
 -2قام بشتم معلمي الشريعة قائالً لھم  " :يا أوال َد األفاعي " )متى ( 7 / 3
موضع آخ ٍر قائالً لھم  " :أيھا الجھال العميان " )متى ( 17 / 23
وشتمھم في
ٍ
أمثال تلك النصوص التي نسبت ليسوع المسيح .....
وغيرھا من
ِ
وأتساءل :ھل سيدخل يسو ُ
كالم بولس أم ال ؟
ع الملكوت بحس ِ
ب ِ
ت الجن ِة  ،أما ھم فال أعرف معتقدھم بعد ھذه
الجواب :إننا نعتقد أن المسي َح  في أعلى درجا ِ
النصوص! ...
رابعًا :إن المعترضين على حديث النبي  لن يدخلوا الملكوت لدليلين من كتابھم المقدس...كما يلي:
أجل أن
األول :إن كاتب إنجيل متى ينسب إلى يسو َع المسيح أنه أمر أتبا َعه من
الرجال أن يختصوا من ِ
ِ
ق ا ْم َرأَتَهُ إِالﱠ بِ َسبَب ﱢ
الزنَا
يدخلوا الملكوت )الجنة(  ...وذلك في اإل
صحاح  19عدد َ 9وأَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن َم ْن طَلﱠ َ
ِ
ان ھ َك َذا أَ ْم ُر ال ﱠرج ُِل َم َع ْال َمرْ أَ ِة،
َوتَ َز ﱠو َج بِأ ُ ْخ َرى يَ ْزنِيَ ،والﱠ ِذي يَتَ َز ﱠو ُج بِ ُمطَلﱠقَ ٍة يَ ْزنِي«10 .قَا َل لَهُ تَالَ ِمي ُذهُ» :إِ ْن َك َ
11
ين أُ ْع ِط َي لَھُم12 ،ألَنﱠهُ يُو َج ُد ِخصْ يَ ٌ
فَالَ يُوافِ ُ
ان
ون ھ َذا ْال َكالَ َم بَ ِل الﱠ ِذ َ
س ْال َج ِمي ُع يَ ْقبَلُ َ
ق أَ ْن يَتَ َز ﱠو َج!« فَقَا َل لَھُ ْم»:لَ ْي َ
صاھُ ُم النﱠاسُ َ ،ويُو َج ُد ِخصْ يَ ٌ
ُوج ُد ِخصْ يَ ٌ
ت
ان َخ َ
ان َخ َ
ون أُ ﱠمھَاتِ ِھ ْمَ ،وي َ
ص ْوا أَ ْنفُ َسھُ ْم ألَجْ ِل َملَ ُكو ِ
ُولِ ُدوا ھ َك َذا ِم ْن بُطُ ِ
تَ .م ِن ا ْستَطَا َع أَ ْن يَ ْقبَ َل فَ ْليَ ْقبَلْ «!!
ال ﱠس َما َوا ِ
ُ
الظن بھم ؛ ألن
أحسنت
النصوص أن المعترضين لن يدخلوا الملكوت )الجنة( ھذا إن
قلتُ  :إن الواضح من
َ
ِ
ت ﷲِ كما فعل
الذي يدخل الجنة بحسب تلك النصوص البد أن يكون مخصيًّا ؛ خصى نف َسه
ألجل ملكو ِ
ِ
القديس أرجانوس!!...
الثاني :إن المعترضين لن يدخلون الجنة حتى يؤمنوا بمحم ٍد ، وذلك بشھاد ِة يسوع المسيح....جاء
وت ﷲِ يُ ْن َز ُ
ك أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن َملَ ُك َ
ع ِم ْن ُك ْم َويُ ْعطَى ألُ ﱠم ٍة تَ ْع َم ُل أَ ْث َما َرهُ.
ذلك في إنجيل متى إصحاح  21عدد43لِذلِ َ
ال تعليق !

نبي يَ ُغ ﱠل !
ُّ
ً
بدر .....
ادعوا بأن محم ًدا  سرق
قطيفة حمراء يو َم ٍ
ان لِنَبِ ﱟي أَن يَ ُغ ﱠل َو َمن يَ ْغلُلْ
ب
وقالوا  :الدليل على قولنا ھو ما جاء في أسبا ِ
نزول اآلي ِة التي تقول َ  :و َما َك َ
ِ
ت َوھُ ْم الَ ي ْ
س ﱠما َك َسبَ ْ
ون ) آل عمران.(161
ُظلَ ُم َ
يَأْ ِ
ت بِ َما َغ ﱠل يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة ثُ ﱠم تُ َوفﱠى ُكلﱡ نَ ْف ٍ
وسبب نزولھا جاء عند الجاللين في تفسيريھما ما نصه  :ونزل لما فُقِ َدت قطيفة حمراء يوم بدر فقال
ان { ما ينبغي } لِنَبِ ﱟي أَ ْن يَ ُغ ﱠل { يخون في الغنيمة فال تظنوا به
ي  أخذھا َ } :و َما َك َ
بعض الناس  :لعل النب ﱠ
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ت بِ َما َغ ﱠل يَ ْو َم القيامة { حامالً له
ذلك  ،وفي قراءة بالبناء للمفعول  ،أي :ينسب إلى الغلول } َو َمن يَ ْغلُلْ يَأْ ِ
ت { عملت } َوھُ ْم الَ ي ْ
س { الغال وغيره جزاء } ﱠما َك َسبَ ْ
ون { شيئا ً .أھـ
ُظلَ ُم َ
على عنقه } ثُ ﱠم توفى ُكلﱡ نَ ْف ٍ
• الرد على الشبھة
خالل ما
أوالً  :إن ھذه الروايةَ من ناحي ِة السن ِد فيھا ضعف  ،فھي ليست صحيحةَ اإلسنا ِد ؛يتضح ذلك من
ِ
بتحقيق الشيخ أحمد شاكر قال:
الطبري في تفسي ِره
ذكره
ﱡ
ِ
ِ
ِ
ﱯ أَ ْن ﻳَـﻐُ ﱠﻞ {
اﻟﻘﻮل ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ َ } :وَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟﻨَِ ﱟ
اﺧﺘﻠﻔﺖ اﻟ ُﻘﺮأة ﰲ ﻗﺮاءة ذﻟﻚ.
ِ
ﱯ أَ ْن ﻳَـﻐُ ﱠﻞ ( ،ﲟﻌﲎ :أن ﳜﻮن أﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻴﻤﺎ أﻓﺎء اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻦ أﻣﻮال
ﻓﻘﺮأﺗﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺮأة اﳊﺠﺎز واﻟﻌﺮاقَ ):وَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟﻨَِ ﱟ

أﻋﺪاﺋﻬﻢ .واﺣﺘ ﱠﺞ ﺑﻌﺾ ﻗﺎرﺋﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءة :أ ّن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ  ﰲ ﻗﻄﻴﻔﺔ ﻓُﻘﺪت ﻣﻦ ﻣﻐﺎﱎ اﻟﻘﻮم ﻳﻮم ﺑﺪر،
ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺾ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻊ اﻟﻨﱯ ": ﻟﻌﻞ رﺳﻮل اﷲ  أﺧﺬﻫﺎ!" ،ورووا ﰲ ذﻟﻚ رواﻳﺎت ،ﻓﻤﻨﻬﺎ ﻣﺎ-:

 8136ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺑﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ أﰊ اﻟﺸﻮارب ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ زﻳﺎد ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺧﺼﻴﻒ ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﻘﺴﻢ
ﻟﻨﱯ أن ﻳﻐﻞ" ،ﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﻗﻄﻴﻔﺔ ﲪﺮاء ﻓﻘﺪت ﻳﻮم ﺑﺪر ،ﻗﺎل :ﻓﻘﺎل ﺑﻌﺾ اﻟﻨﺎس:
ﻗﺎل ،ﺣﺪﺛﲏ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :أن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ":وﻣﺎ ﻛﺎن ّ

ﻟﻨﱯ أن ﻳﻐﻞ وﻣﻦ ﻳﻐﻠُﻞ ﻳﺄت ﲟﺎ ﻏﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ"(1) .
أﺧﺬﻫﺎ! ﻗﺎل :ﻓﺄﻛﺜﺮوا ﰲ ذﻟﻚ ،ﻓﺄﻧﺰل اﷲ -ﻋﺰ وﺟﻞ":-وﻣﺎ ﻛﺎن ﱢ
__________

) (1اﻷﺛﺮ"-8136 :ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﺑﻦ أﰊ اﻟﺸﻮارب اﻟﻘﺮﺷﻲ اﻷﻣﻮي"  ،روى ﻋﻨﻪ ﻣﺴﻠﻢ واﻟﱰﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ،

ﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ" :ﻻ ﺑﺄس ﺑﻪ"  ،وﻫﻮ ﺛﻘﺔ ﺟﻠﻴﻞ ﺻﺪوق .و"ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ زﻳﺎد اﻟﻌﺒﺪي" أﺣﺪ اﻷﻋﻼم أﺳﻠﻔﺖ ﺗﺮﲨﺘﻪ ﰲ.2616 :
أﻧﺴﺎ  ،وروي ﻋﻦ ﻋﻄﺎء  ،وﻋﻜﺮﻣﺔ  ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ  ،وﳎﺎﻫﺪ  ،وﻣﻘﺴﻢ وﻏﲑﻫﻢ .ﻗﺎل
و"ﺧﺼﻴﻒ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ اﳉﺰري"  ،رأى ً

أﲪﺪ"ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ"  ،وﻗﺎل" :ﺷﺪﻳﺪ اﻻﺿﻄﺮاب ﰲ اﳌﺴﻨﺪ" .وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺪي" :إذا ﺣﺪث ﻋﻦ ﺧﺼﻴﻒ ﺛﻘﺔ  ،ﻓﻼ ﺑﺄس ﲝﺪﻳﺜﻪ".
ﻛﺜﲑا ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺮوى ،
اﺑﻦ ﺣﺒﺎن" :ﺗﺮﻛﻪ ﲨﺎﻋﺔ ﻣﻦ أﺋﻤﺘﻨﺎ واﺣﺘﺞ ﺑﻪ آﺧﺮون  ،وﻛﺎن ﺷﻴ ًﺨﺎ ﺻﺎﳊًﺎ ً
وﻗﺎل ُ
ﻓﻘﻴﻬﺎ ﻋﺎﺑ ًﺪا  ،إﻻ أﻧﻪ ﻛﺎن ﳜﻄﺊ ً

وﻳﻨﻔﺮد ﻋﻦ اﳌﺸﺎﻫﲑ ﲟﺎ ﻻ ﻳﺘﺎﺑﻊ ﻋﻠﻴﻪ  ،وﻫﻮ ﺻﺪوق ﰲ رواﻳﺘﻪ  ،إﻻ أن اﻹﻧﺼﺎف ﻓﻴﻪ  ،ﻗﺒﻮل ﻣﺎ واﻓﻖ اﻟﺜﻘﺎت  ،وﺗﺮك ﻣﺎ ﱂ ﻳﺘﺎﺑﻊ
ﻋﻠﻴﻪ" .ﻣﱰﺟﻢ ﰲ اﻟﺘﻬﺬﻳﺐ.
واﳊﺪﻳﺚ رواﻩ اﻟﱰﻣﺬي ﰲ ﺑﺎب ﺗﻔﺴﲑ اﻟﻘﺮآن  ،ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻗﺘﻴﺒﺔ  ،ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻮاﺣﺪ ﺑﻦ زﻳﺎد  ،ﲟﺜﻠﻪ وﻗﺎل" :ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺣﺴﻦ

ﻏﺮﻳﺐ"  ،وﻗﺪ روى ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم ﺑﻦ ﺣﺮب ﻋﻦ ﺧﺼﻴﻒ ﳓﻮ ﻫﺬا  ،وروى ﺑﻌﻀﻬﻢ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﺧﺼﻴﻒ ﻋﻦ ﻣﻘﺴﻢ  ،وﱂ ﻳﺬﻛﺮ
ﻀﺎ  ،وﻧﺴﺒﻪ اﻟﺴﻴﻮﻃﻰ ﰲ اﻟﺪر اﳌﻨﺜﻮر :2
ﻓﻴﻪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس"  -ﻳﻌﲏ ﻣﺮﺳﻼً .وﻧﺴﺒﻪ اﺑﻦ ﻛﺜﲑ ﰲ ﺗﻔﺴﲑﻩ  ، 279 :2إﱃ أﰊ داود أﻳ ً

 91إﱃ أﰊ داود  ،وﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ  ،واﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ  ،واﻟﱰﻣﺬي  ،واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ.أھـ

ب النزول ھو
ثانيًا  :إنني افترض جدال صح َة الرواية ...وأقول  :إن المالحظ من قراءة
التفاسير  ،وأسبا ِ
ِ
لما ُسرقت قطيفة حمراء يوم بدر قال ناسٌ  " :لعل النبيَّ أخذھا " .
السؤال الذي يطرح نفسه ھو :من ھم ھؤالء الناس؟
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ﷲ  بإلقاء التھم عليه  ...فھؤالء ال ُيعتد بقولھم ؛ قال ﷲُ  فيھم :
الجواب  :إنھم منافقون آذوا رسو َل ِ
ُ
َ
ً
صيرا ) النساء. (145
إِ ﱠن ْال ُمنَافِقِ َ
ار َولَن تَ ِج َد لَھُ ْم نَ ِ
ين فِي ال ﱠدرْ ِك األ ْسفَ ِل ِم َن النﱠ ِ
ﷲُ َيعْ َل ُم إِ َّن َك َل َرسُولُ ُه َو َّ
ﷲ َو َّ
ِين
ون َقالُوا َن ْش َھ ُد إِ َّن َك َل َرسُو ُل َّ ِ
وقال ﷲُ  : إِ َذا َجا َء َك ْال ُم َنافِقُ َ
ﷲُ َي ْش َھ ُد إِنَّ ْال ُم َنافِق َ
ون )َ (2ذل َِك ِبأ َ َّن ُھ ْم آ َم ُنوا ُث َّم
يل َّ ِ
ُون ) (1ا َّت َخ ُذوا أَ ْي َما َن ُھ ْم ُج َّن ًة َف َ
َل َكا ِذب َ
ﷲ إِ َّن ُھ ْم َسا َء َما َكا ُنوا َيعْ َملُ َ
ص ُّدوا َعنْ َس ِب ِ
َك َفرُوا َف ُ
ُك أَجْ َسا ُم ُھ ْم َوإِنْ َيقُولُوا َتسْ َمعْ لِ َق ْول ِِھ ْم َكأ َ َّن ُھ ْم
ُون )َ (3وإِ َذا َرأَ ْي َت ُھ ْم ُتعْ ِجب َ
وب ِھ ْم َف ُھ ْم َال َي ْف َقھ َ
ط ِب َع َع َلى قُلُ ِ
صي َْح ٍة َع َلي ِْھ ْم ُھ ُم ْال َع ُدوُّ َفاحْ َذرْ ُھ ْم َقا َت َل ُھ ُم َّ
ُخ ُ
ون ) )  (4المنافقون(
ﷲُ أَ َّنى ي ُْؤ َف ُك َ
ُون ُك َّل َ
شبٌ م َُس َّندَ ةٌ َيحْ َسب َ
وعليه فإن اآلية تبرئ النبيَّ  من كال ِمھم ،وتنفي عنه  تھمة الخيانة  ،وخوارم المروءة ...وفيھا مدى
للنبي  .... ھذا إن افترضنا صح َة الرواي ِة...
احتمال النﱠ ِب ﱢي  أذى المنافقين  ،وصبره ...وتثبت العصم َة
ﱢ
ِ
يدلل على ذلك ما يلي:
س ﱠما َك َسبَ ْ
ت
-1اآلية التي معنا َ  :و َما َك َ
ان لِنَبِ ﱟي أَن يَ ُغ ﱠل َو َمن يَ ْغلُلْ يَأْ ِ
ت بِ َما َغ ﱠل يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة ثُ ﱠم تُ َوفﱠى ُكلﱡ نَ ْف ٍ
َوھُ ْم الَ ي ْ
ُظلَ ُمو َن ) آل عمران. ( 161
ﺎل :ﻟَ ﱠﻤﺎ َﻛﺎ َن ﻳـﻮم ﻓَـ ْﺘ ِﺢ ﻣ ﱠﻜﺔَ أَ ﱠﻣﻦ رﺳ ُ ﱠ ِ
ﺼ َﻌ ِ
ﱠﺎس إِﱠﻻ
ﺐ ﺑْ ِﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗَ َ
 -2سنن النسائي برقم َ 3999ﻋ ْﻦ ُﻣ ْ
َْ ُ
َ
َ َُ
ﻮل اﻟﻠﻪ  اﻟﻨ َ
ِ ِ
ِ
ﱠِ
ِ
أ َْرﺑَـ َﻌﺔَ ﻧَـ َﻔ ٍﺮ َو ْاﻣ َﺮأَﺗَـ ْ ِ
ﲔ ﺑِﺄ ْ ِ
ﻴﺲ ﺑْ ُﻦ
ﲔَ ،وﻗَ َ
ﻮﻫ ْﻢ َ ،وإِ ْن َو َﺟ ْﺪﲤُُ ُ
ﺎل :اﻗْـﺘُـﻠُ ُ
ﻮﻫ ْﻢ ُﻣﺘَـ َﻌﻠﱢﻘ َ
َﺳﺘَﺎر اْﻟ َﻜ ْﻌﺒَﺔ ﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔُ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺟ ْﻬ ٍﻞ َ ،و َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﻪ ﺑْ ُﻦ َﺧﻄَ ٍﻞَ ،وَﻣﻘ ُ
ِ
ِ
ﺎﺳﺘَﺒ َﻖ إِﻟَْﻴ ِﻪ ﺳ ِﻌﻴ ُﺪ ﺑْﻦ ﺣﺮﻳْ ٍ
ﺚ،
ﺻﺒَﺎﺑَﺔَ َ ،و َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ اﻟ ﱠ
ﺴ ْﺮ ِح ﻓَﺄَ ﱠﻣﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ُﻦ َﺧﻄَ ٍﻞ ﻓَﺄُ ْد ِر َك َو ُﻫ َﻮ ُﻣﺘَـ َﻌﻠﱢ ٌﻖ ﺑِﺄ ْ
ُ
َﺳﺘَﺎ ِر اﻟْ َﻜ ْﻌﺒَﺔ ﻓَ ْ َ
َ
ُ َُ
ِ
ِ
ﺴ ِ
ِ
ﻮق ﻓَـ َﻘﺘَـﻠُﻮﻩُ َ ،وأَ ﱠﻣﺎ
ﺴﺒَ َﻖ َﺳ ِﻌﻴ ٌﺪ َﻋ ﱠﻤ ًﺎرا َوَﻛﺎ َن أَ َﺷ ﱠ
ﱠﺎس ِﰲ اﻟ ﱡ
ﻴﺲ ﺑْ ُﻦ ُ
َو َﻋ ﱠﻤ ُ
ﺻﺒَﺎﺑَﺔَ ﻓَﺄَ ْد َرَﻛﻪُ اﻟﻨ ُ
ﺎر ﺑْ ُﻦ ﻳَﺎﺳ ٍﺮ ﻓَ َ
ﺐ اﻟ ﱠﺮ ُﺟﻠَ ْﲔ ﻓَـ َﻘﺘَـﻠَﻪُ َوأَ ﱠﻣﺎ َﻣﻘ ُ
ﺎل أَﺻﺤﺎب اﻟ ﱠ ِ ِ ِ
ِ
ِﻋ ْﻜ ِﺮﻣﺔُ ﻓَـﺮﻛِﺐ اﻟْﺒ ْﺤﺮ ﻓَﺄَﺻﺎﺑـ ْﺘـ ُﻬﻢ َﻋ ِ
ﺎﻫﻨَﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ِﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔُ
ﺎﺻ ٌ
ﺼﻮا ﻓَِﺈ ﱠن آﳍَﺘَ ُﻜ ْﻢ َﻻ ﺗُـﻐْ ِﲏ َﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َﺷ ْﻴﺌًﺎ َﻫ ُ
ﺴﻔﻴﻨَﺔ :أَ ْﺧﻠ ُ
ﻒ ﻓَـ َﻘ َ ْ َ ُ
َ َ َ َ َ ََ ْ
ِ
ِِ
َ :واﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟَﺌِ ْﻦ َﱂْ ﻳُـﻨَ ﱢﺠ ِﲏ ِﻣ ْﻦ اﻟْﺒَ ْﺤ ِﺮ إِﱠﻻ ِْ
ص َﻻ ﻳُـﻨَ ﱢﺠ ِﻴﲏ ِﰲ اﻟْﺒَـ ﱢﺮ ﻏَْﻴـ ُﺮﻩُ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱠن ﻟَ َ
ﻚ َﻋﻠَ ﱠﻲ َﻋ ْﻬ ًﺪا إِ ْن أَﻧْ َ
اﻹ ْﺧ َﻼ ُ
ﺖ َﻋﺎﻓَـ ْﻴﺘَ ِﲏ ﳑﱠﺎ أَﻧَﺎ ﻓﻴﻪ أَ ْن ِآﰐَ
ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا  ﺣ ﱠﱴ أَ َ ِ
ِِ ِ
ﺴ ْﺮ ِح ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ا ْﺧﺘَﺒَﺄَ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﻋُﺜْ َﻤﺎ َن
َﺳﻠَ َﻢ َوأَ ﱠﻣﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ اﻟ ﱠ
ﺎء ﻓَﺄ ْ
َ
ﺿ َﻊ ﻳَﺪي ِﰲ ﻳَﺪﻩ ﻓَ َﻸَﺟ َﺪﻧﱠﻪُ َﻋ ُﻔ ًّﻮا َﻛ ِﺮﳝًﺎ ﻓَ َﺠ َ
ِ
ﺑ ِﻦ َﻋ ﱠﻔﺎ َن ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َد َﻋﺎ رﺳ ُ ﱠ ِ
ﺎل :ﻓَـ َﺮﻓَ َﻊ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑَﺎﻳِ ْﻊ َﻋ ْﺒ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﺎل ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﺎء ﺑِ ِﻪ َﺣ ﱠﱴ أ َْوﻗَـ َﻔﻪُ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِ ﱢ
ْ
َُ
ﱠﺎس إِ َﱃ اﻟْﺒَـ ْﻴـ َﻌﺔ َﺟ َ
ﻮل اﻟﻠﻪ  اﻟﻨ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ ﻳﺄ َْﰉ ﻓَـﺒﺎﻳـﻌﻪُ ﺑـ ْﻌ َﺪ ﺛََﻼ ٍ
ﻮم إِ َﱃ َﻫ َﺬا
َﺻ َﺤﺎﺑِ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ث ،ﰒُﱠ أَﻗـْﺒَ َﻞ َﻋﻠَﻰ أ ْ
ﺎل :أ ََﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻓﻴ ُﻜ ْﻢ َر ُﺟ ٌﻞ َرﺷﻴ ٌﺪ ﻳَـ ُﻘ ُ
َرأْ َﺳﻪُ ﻓَـﻨَﻈََﺮ إِﻟَْﻴﻪ ﺛََﻼﺛًﺎ ُﻛ ﱠﻞ َذﻟ َ َ َ َ َ َ
ﺎل :إِﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳَـ ْﻨﺒَ ِﻐﻲ
ﻚ ﻗَ َ
ﺖ ﻳَ ِﺪي َﻋ ْﻦ ﺑَـ ْﻴـ َﻌﺘِ ِﻪ ﻓَـﻴَـ ْﻘﺘُـﻠُﻪُ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا َ :وَﻣﺎ ﻳُ ْﺪ ِرﻳﻨَﺎ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
َﺣ ْﻴ ُ
ْت إِﻟَْﻴـﻨَﺎ ﺑِ َﻌ ْﻴﻨِ َ
ﻚ َﻫ ﱠﻼ أ َْوَﻣﺄ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ ِﰲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ َ
ﺚ َر ِآﱐ َﻛ َﻔ ْﻔ ُ
ِ
ﱯ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن ﻟَﻪُ َﺧﺎﺋِﻨَﺔُ أَ ْﻋ ُ ٍ
ﲔ.
ﻟﻨَِ ﱟ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻜﻴﻞ )  ، ( 255 / 2اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )  ، ( 1723ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ ) .( 2426

ق
يسوع المسيح أنه أخبر عن
إنجيل يوحنا ينسب إلى
كاتب
ثالثًا  :إن
س ﱠرا ٌ
أنبياء ِ
ِ
َ
َ
ﷲ أنھم جمي ًعا ُ
ِ
8
ق ْال َح ﱠ
ولصوص....وذلك في إنجيل يوحنا إصحاح  10عدد ْ 7ال َح ﱠ
ين
افَ .ج ِمي ُع الﱠ ِذ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱢي أَنَا بَابُ ْال ِخ َر ِ
أَتَ ْوا قَ ْبلِي ھُ ْم ُسرﱠا ٌ
اف لَ ْم تَ ْس َم ْع لَھُ ْم !
ق َولُصُوصٌ َ ،ول ِك ﱠن ْال ِخ َر َ
تبقى أسئلة تطرح نفسھا ھي:
 -1ھل يُتصور أن الرس َل واألنبيا َء من عھ ِد آدم َإلى موسى  ، وأنبياء بني إسرائيل أجداد يسوع المسيح
صا ....؟!
 كانوا س ّراقا ً ولصو ً
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إسقاط النبو ِة عنه إن سرق -وحاشاه ذلك  -؛ألن يسوع يذكر أن ك ﱠل
 -2أليس ھذا النص ينفي عن النﱠبِ ﱢي 
ِ
األنبيا ِء كانوا سرّاقا ولم تسقط النبوة عنھم،فإن سرق محم ٌد -وحاشاه ذلك – ال تسقط عنه النبوة ؛ألن ھذا كان
شان األنبياء السابقين ليسوع .....؟!
ين أَتَ ْوا قَ ْبلِي
 -3أليس ھذا النصُ يلغى ألوھية
المسيح  التي يعتقد بھا المعترضون ؛ ألنه قالَ " :ج ِمي ُع الﱠ ِذ َ
ِ
ھُ ْم ُسرﱠا ٌ
ق َولُصُوصٌ " .
الجواب على األخير يكون على وجھن:
األول :أنه كان نبيﱠا مثلھم .
الثاني :أنھم كانوا ألھةً مثله .
النص أن األنبيا َء قبله كانوا س ّراقا ً
قلت ُ◌ :إن الواضح لي أنه كان نبيًّا مثلھم لكن الفارق بينه وبينھم بحسب
ِ
ولصوصا ً والخراف لم تسمع لھم ،وذلك بحسب ما جاء في الكتاب المقدس! .....
للرب تھمة السرقة....
ب المقدس يجده ينسب لرسله ،وألنبيائه  ،و
ﱠ
رابعًا  :إن المتأمل في الكتا ِ
فلما لم يعترض المعترضون على نصوص كتابھم ...؟! يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي:
الرسل
أعمال
ق الكنائس◌َ  ...وذلك في سفر
 -1ينسب بولس الرسول) شَا ُول ( بأنه كان يسر ُ
ِ
ِ
3
ْ
ان يَ ْسطُو َعلَى ْال َكنِي َس ِة َوھُ َو يَ ْد ُخ ُل البُي َ
ُوت َويَجُرﱡ ِر َجاالً َونِ َسا ًء
إصحاح  8عدد َوأَ ﱠما َشا ُو ُل فَ َك َ
َويُ َسلﱢ ُمھُ ْم إِلَى ال ﱢسجْ ِن.
لنبي ﷲ يعقوب أنه سرق البركة من أخيه عيسوا....وذلك في سفر التكوين إصحاح
 -2ينسب
ﱢ
5
 27عدد َو َكانَ ْ
ت ِر ْفقَةُ َسا ِم َعةً إِ ْذ تَ َكلﱠ َم إِ ْس َحا ُ
ب ِعيسُو إِلَى ْالبَرﱢ يﱠ ِة َك ْي يَصْ طَا َد
ق َم َع ِعيسُو ا ْبنِ ِه .فَ َذھَ َ
6
ص ْيدًا لِيَأْتِ َي بِ ِهَ .وأَ ﱠما ِر ْفقَةُ فَ َك ْ
وب ا ْبنِھَا قَائِلةً» :إِنﱢي قَ ْد َس ِمع ُ
ك قَائِالً:
ك يُ َكلﱢ ُم ِعي ُس َو أَ َخا َ
ْت أَبَا َ
لمت يَ ْعقُ َ
َ
8
7
ُ
ْ
َ
َ
اآلن يَا ا ْبنِي ا ْس َم ْع لِقَ ْولِي
ك أ َما َم الرﱠبﱢ قَ ْب َل َوفَاتِي .فَ َ
ار َك َ
ا ْئتِنِي بِ َ
ص ْي ٍد َواصْ نَ ْع 9لِي أط ِع َمةً آل ُك َل َوأبَ ِ
ك َج ْديَي ِْن َجيﱢ َدي ِْن ِم َن ْال ِم ْع َزى ،فَأَصْ نَ َعھُ َما
فِي َما أَنَا آ ُم ُر َ
ك بِ ِه :اِ ْذھَبْ إِلَى ْال َغنَ ِم َو ُخ ْذ لِي ِم ْن ھُنَا َ
10
ض َرھَا إِلَى أَبِي َ ْ
أَ ْ
ك قَ ْب َل َوفَاتِ ِه«11 .فَقَا َل يَ ْعقُوبُ
ار َك َ
ط ِع َمةً ألَبِ َ
يك َك َما ي ُِحبﱡ  ،فَتُحْ ِ
ك لِيَأ ُك َل َحتﱠى يُبَِ 12
لِ ِر ْفقَةَ أُ ﱢم ِه» :ھُ َو َذا ِعيسُو أَ ِخي َر ُج ٌل أَ ْش َع ُر َوأَنَا َر ُج ٌل أَ ْملَسُ ُ .ربﱠ َما يَ ُج ﱡسنِي أَبِي فَأ َ ُك ُ
ون فِي َع ْينَ ْي ِه
او ٍنَ ،وأَجْ لِبُ َعلَى نَ ْف ِسي لَ ْعنَةً الَ بَ َر َكةً«13 .فَقَالَ ْ
ي يَا ا ْبنِي .اِ ْس َم ْع لِقَ ْولِي
ت لَهُ أُ ﱡمهُ» :لَ ْعنَتُ َ
ك َعلَ ﱠ
َك ُمتَھَ ِ
14
ت أُ ﱡمهُ أَ ْ
فَقَ ْ
صنَ َع ْ
ان أَبُوهُ ي ُِحبﱡ .
ط ِع َمةً َك َما َك َ
ض َر ألُ ﱢم ِه ،فَ َ
ب َوأَ َخ َذ َوأَحْ َ
ط َو ْاذھَبْ ُخ ْذ لِي« .فَ َذھَ َ
ت َوأَ ْلبَ َس ْ
اخ َرةَ الﱠتِي َكانَ ْ
َ 15وأَ َخ َذ ْ
وب ا ْبنَھَا
ت يَ ْعقُ َ
ت ِر ْفقَةُ ثِيَ َ
ت ِع ْن َدھَا فِي ْالبَ ْي ِ
اب ِعيسُو ا ْبنِھَا األَ ْكبَ ِر ْالفَ ِ
17
ت األَ ْ
األَصْ َغ َرَ 16 ،وأَ ْلبَ َس ْ
ط ِع َمةَ َو ْال ُخ ْب َز الﱠتِي
ت يَ َد ْي ِه َو َمالَ َسةَ ُعنُقِ ِه ُجلُو َد َج ْديَ ِي ْال ِم ْع َزىَ .وأَ ْعطَ ِ
18
صنَ َع ْ
ال» :يَا أَبِي« .فَقَا َل» :ھأَنَ َذاَ .م ْن أَ ْن َ
ت يَا ا ْبنِي؟«
وب ا ْبنِھَا .فَ َد َخ َل إِلَى أَبِي ِه َوقَ َ
ت فِي يَ ِد يَ ْعقُ َ
َ
19
ك .قَ ْد فَ َع ْل ُ
ص ْي ِدي لِ َك ْي
فَقَا َل يَ ْعقُوبُ ألَبِي ِه» :أَنَا ِعيسُو بِ ْك ُر َ
ت َك َما َكلﱠ ْمتَنِي .قُ ِم اجْ لِسْ َو ُكلْ ِم ْن َ
ك«20 .فَقَا َل إِ ْس َحا ُ
ق ال ْبنِ ِهَ » :ما ھ َذا الﱠ ِذي أَ ْس َر ْع َ
ت لِتَ ِج َد يَا ا ْبنِي؟« فَقَا َل» :إِ ﱠن الرﱠبﱠ
ار َكنِي نَ ْف ُس َ
تُبَ ِ
21
ك قَ ْد يَ ﱠس َر لِي« فَقَا َل إِ ْس َحا ُ
ك يَا ا ْبنِي .أَأَ ْن َ
ت ھُ َو ا ْبنِي ِعيسُو أَ ْم الَ؟«.
وب» :تَقَ ﱠد ْم ألَ ُج ﱠس َ
إِلھَ َ
ق لِيَ ْعقُ َ
22
ص ْو ُ
ق أَبِي ِه ،فَ َج ﱠسهُ َوقَا َل» :الص ْﱠو ُ
وبَ ،ول ِك ﱠن ْاليَ َدي ِْن يَ َدا ِعيسُو«.
فَتَقَ ﱠد َم يَ ْعقُوبُ إِلَى إِ ْس َحا َ
ت يَ ْعقُ َ
ت َ
ْر ْفهُ ألَ ﱠن يَ َد ْي ِه َكانَتَا ُم ْش ِع َرتَي ِْن َكيَ َديْ ِعيسُو أَ ِخي ِه ،فَبَا َر َكهَُ 24 .وقَا َل» :ھَلْ أَ ْن َ
ت ھُ َو ا ْبنِي
َ 23ولَ ْم يَع
ِ
25
ك نَ ْف ِسي« .فَقَ ﱠد َم لَهُ
ار َك َ
ِعيسُو؟« فَقَا َل» :أَنَا ھُ َو« .فَقَا َل» :قَ ﱢد ْم لِي آل ُك َل ِم ْن َ
ص ْي ِد ا ْبنِي َحتﱠى تُبَ ِ
ب .ال تعليق!
ض َر لَهُ َخ ْمرًا فَ َش ِر َ
فَأ َ َك َلَ ،وأَحْ َ
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الرب أنه أمر موسى بسرقة المصرين ...وذلك في سفر الخروج إصحاح 3
-4ينسب إلى
ﱢ
20
ُون َوالَ بِيَ ٍد قَ ِويﱠ ٍة ،فَأ َ ُم ﱡد يَ ِدي َوأَضْ ِربُ ِمصْ َر بِ ُكلﱢ
ك ِمصْ َر الَ يَ َد ُع ُك ْم تَ ْمض َ
عددَ 19ول ِكنﱢي أَ ْعلَ ُم أَ ﱠن َملِ َ
21
كي ْ
ب فِي ُ
ﱢين.
َع َجائِبِي الﱠتِي أَصْ نَ ُع فِيھَاَ .وبَ ْع َد ذلِ َ
ُون ْال ِمصْ ِري َ
ُطلِقُ ُك ْمَ .وأُ ْع ِطي نِ ْع َمةً لِھ َذا ال ﱠش ْع ِ
ع ِ◌ي ِ
ين22 .بَلْ تَ ْ
فَيَ ُك ُ
طلُبُ ُكلﱡ ا ْم َرأَ ٍة ِم ْن َجا َرتِھَا َو ِم ْن نَ ِزيلَ ِة بَ ْيتِھَا
ار ِغ َ
ُون أَنﱠ ُك ْم الَ تَ ْمض َ
ون ِحينَ َما تَ ْمض َ
ُون فَ ِ
أَ ْمتِ َعةَ فِ ﱠ
ﱢين« .ال تعليق!
ُون ْال ِمصْ ِري َ
ضعُونَھَا َعلَى بَنِي ُك ْم َوبَنَاتِ ُك ْم .فَت ْسلِب َ
ض ٍة َوأَ ْمتِ َعةَ َذھَ ٍ
ب َوثِيَابًاَ ،وتَ َ
 -5ينسب إلى ﷲِ  في العھ ِد القديم تھمة السرقة  ..وذلك في
سفر التكوين إصحاح 31عدد
ِ
9
اش َي أَبِي ُك َما َوأَ ْعطَانِي.
فَقَ ْد َسلَ َ
ب ﷲُ َم َو ِ
8
ب ،ألَ ﱠن
و في سفر صفنيا إصحاح 3عدد »لِذلِ َ
ك فَا ْنتَ ِظرُونِي ،يَقُو ُل الرﱠبﱡ  ،إِلَى يَ ْو ِم أَقُو ُم إِلَى الس ْﱠل ِ
ار َغ ْي َرتِي
ُح ْك ِمي ھُ َو بِ َج ْم ِع األُ َم ِم َو َح ْش ِر ْال َم َمالِ ِك ،ألَصُبﱠ َعلَ ْي ِھ ْم َس َخ ِطيُ ،ك ﱠل ُح ُم ﱢو َغ َ
ضبِي .ألَنﱠهُ بِنَ ِ
ض..
تُ ْؤ َك ُل ُكلﱡ األَرْ ِ

ُ
الناس المواشي
موصوف بزعم تلك النصوص بأنه يسرق ،ويسلب من
نالحظ من األخير أن ﷲَ
ِ
مرور األيام ،وكما تدين تُدان ،نجد
ب ...ولكن مع
ب والنھ ِ
أجل السل ِ
والبھائم ،وأنه يقوم مخصوص من ِ
ِ
8
اإل ْن َس ُ
ان ﷲَ؟ فَإِنﱠ ُك ْم
أن أناسًا سرقوا الربﱠ ! وذلك في
سفر مالخي إصحاح  3عدد أَيَ ْسلُبُ ِ
ِ
ور َوالتﱠ ْق ِد َم ِة.
َسلَ ْبتُ ُمونِي.فَقُ ْلتُ ْم:بِ َم َسلَ ْبنَا َ
ك؟ فِي ْال ُع ُش ِ
ق قَ ْد ِر ِه إِ ﱠن ﱠ
قلت◌ُ  :صدق ﷲُ  إذ يقول َ  :ما قَ َدرُوا ﱠ
ﷲَ َح ﱠ
ﷲَ لَقَ ِويﱞ َع ِزي ٌز  ) الحج.( 74

آ ُ
منت بك وبمن أنزلك!
النبي
أمر حادثة زنا فأجابھم
يذكر المعترضون حديثا ً وردت به قصة استشارة اليھود
ﱡ
ِ
لرسول ﷲِ  في ِ
النص
 بحكم الزنا  ،ووضح لھم أنه موجود في التوراة  ،ولكنھم أخفوه فناشدھم ﷲ أن يظھروا
َ
ي  قال عن التوراة " :
فأظھروه  ,ويحاول المنصّرون االستدالل بلفظ ورد في بعض الروايات أن النب ﱠ
آﻣﻨﺖ ﺑﻚ وﲟﻦ أﻧﺰﻟﻚ " قالوا  :إ ًذا التوراة ليس محرفةً فكال ُمه يتناقض مع القرآ ِن !..
ِ
ود( ﺑﺎب) ِﰲ رﺟ ِﻢ اﻟْﻴـﻬ ِ
ِ
ﻮدﻳﱠـ ْ ِ
ﲔ ( برقم 3859
ويدللون على ما سبق ذكره بھذا الحدي ِ
َْ َُ
ث في سنن أبي داود ﻛﺘَﺎب )ا ْﳊُ ُﺪ َ
َﲪَ ُﺪ ﺑﻦ ﺳ ِﻌ ٍ
ٍ
ﻴﺪ ا ْﳍَ ْﻤ َﺪ ِاﱐﱡ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ َو ْﻫ ٍ
ﺎل :أَﺗَﻰ ﻧَـ َﻔ ٌﺮ ِﻣ ْﻦ
َﺳﻠَ َﻢ َﺣ ﱠﺪﺛَﻪُ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ ﻗَ َ
ﺐ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ِﻫ َ
ﺎم ﺑْ ُﻦ َﺳ ْﻌﺪ أَ ﱠن َزﻳْ َﺪ ﺑْ َﻦ أ ْ
ﺸُ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أ ْ ْ ُ َ
ِ
ٍ
ِ
ﻳـﻬ ٍ
ﺎﻫﻢ ِﰲ ﺑـ ْﻴ ِ
ﺖ اﻟ ِْﻤ ْﺪ َر ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  إِ َﱃ اﻟْ ُﻘ ﱢ
ﺎﺣ ُﻜ ْﻢ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ
ﻮد ﻓَ َﺪ َﻋ ْﻮا َر ُﺳ َ
َُ
اس ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا :ﻳَﺎ أَﺑَﺎ اﻟْ َﻘﺎﺳ ِﻢ إِ ﱠن َر ُﺟ ًﻼ ﻣﻨﱠﺎ َز َﱏ ﺑِ ْﺎﻣ َﺮأَة ﻓَ ْ
ﻒ ﻓَﺄَﺗَ ُ ْ َ
ﺿﻌُﻮا ﻟِﺮ ُﺳ ِ
ﺖ
ﺿ َﻊ اﻟﺘـ ْﱠﻮَراةَ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺲ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺎدةَ ِﻣ ْﻦ َﲢْﺘِ ِﻪ ﻓَـ َﻮ َ
آﻣ ْﻨ ُ
ع اﻟْ ِﻮ َﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ و َﺳ َ
ﺎل ﺑِﺎﻟﺘـ ْﱠﻮَر ِاة ﻓَﺄُِﰐَ َِﺎ ﻓَـﻨَـ َﺰ َ
ﺎلَ ":
ﻓَـ َﻮ َ َ
ﺎدةً ﻓَ َﺠﻠَ َ
ﻚ وِﲟَﻦ أَﻧْـ َﺰﻟَ ِ
ِ
ﻳﺚ ﻣﺎﻟِ ٍ
ِ ِ
ﻚ َﻋ ْﻦ ﻧَﺎﻓِ ٍﻊ.
ﻚ" ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺎب  ،ﰒُﱠ ذَ َﻛ َﺮ ﻗِ ﱠ
ﺎل " :اﺋْـﺘُ ِﻮﱐ ﺑِﺄَ ْﻋﻠَ ِﻤ ُﻜ ْﻢ " ﻓَﺄُِﰐَ ﺑَِﻔ ًﱴ َﺷ ﱟ
ﺼﺔَ اﻟ ﱠﺮ ْﺟ ِﻢ َْﳓ َﻮ َﺣﺪ َ
ﺑِ َ ْ
• الرد على الشبھة
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آﻣﻨﺖ ﺑﻚ وﲟﻦ أﻧﺰﻟﻚ " إال في رواية أبي
أوالً  :إن ك ﱠل الروايا ِ
ت التي وردت فيھا القصة لم ترد بھا لفظة " ُ
ي –رحمه ﷲُ -حسنھا في
غم من أن األلبان ﱠ
داود فقط عن زيد بن اسلم ؛ وزيد بن اسلم من طبقة التابعين ،بال ُر ِ
اإلرواء ) .( 94 / 5
ث أبي داود فيما يلي:
وبالرجوع لكتب التراجم ننظر إلى ما قاله العلما ُء في
تخريج حدي ِ
ِ
ھذا إسناد ضعيف ؛ وإليكم تراجم رجاله:
 - 1أحمد بن سعيد الھمداني  :ھو أحمد بن سعيد بن بشر بن عبيد ﷲ الھمداني أبو جعفر المصري.
قال زكريا الساجي  :ثبت.
وقال العجلي  :ثقة.
وقال أحمد بن صالح  :ما زلت أعرفه بالخير منذ عرفته.
وذكره بن حبان في "الثقات" .
قال النسائي  :ليس بالقوي لو رجع عن حديث بكير بن األشج في الغار لحدثت عنه.
قلت  :والراجح أنه ) ثقة (  ،وقول النسائي ھذا لخطأه في حدي ٍ
ث واح ٍد  ،فال يضعف بمثل ھذا  ،ومن الذي
ال يخطئ  .وانظر ترجمته  :تھذيب التھذيب ) -31/1طبع الھند (.
 -2ابن وھب  :ھو عبد ﷲ بن وھب بن مسلم القرشي الفھري  ،أبو محمد المصري
الفقيه.
قال الحافظ في "تقريب التھذيب" ) : (3694ثقة حافظ عابد .
ھشام بن سعد  :ھشام بن سعد المدني  ،أبو عباد.
اختلف النقاد في حاله  ،وإليكم البيان:
أقوال من ضعفه :
 - 1قال يحيى بن معين  ":ضعيف".
 - 2وقال أحمد بن حنبل  ":ليس بمحكم للحديث "  ،ولم يرضه.
 -3وقال أبو حاتم  " :يكتب حديثه  ،وال يحتج به ".
 - 4وقال النسائي  " :ضعيف الحديث ".
 - 5وقال ابن عدي " :ولھشام غير ما ذكرت  ،ومع ضعفه يكتب حديثه ".
 -6وقال ابن سعد " :كان كثير الحديث يستضعف  ،و كان متشيعا " .
 -7وقال ابن أبى شيبة عن على ابن المدينى  ":صالح  ،و ليس بالقوى".
 - 8وذكره يعقوب بن سفيان في "الضعفاء" .
 -9وقال أبو عبد ﷲ الحاكم -كما في "من تكلم فيه"للذھبي ": -لينته ".
 -10وكان يحيى بن سعيد ال يروي عنه.
 -11وذكره العقيلي في "الضعفاء" )(341/4
 -12وقال ابن حبان في "المجروحين" ) " : (89/3كان ممن يقلب األسانيد  ،وھو ال يفھم  ،ويسند
الموقوفات من حيث ال يعلم فلما كثرت مخالفته اإلثبات فيما يروي عن الثقات بطل االحتجاج به وان اعتبر
بما وافق الثقات من حديثه فال ضير".
 -13قال أبو يعلى الخليلي في "اإلرشاد" ) : (156/344/1قالوا  :إنه واھي الحديث
أقوال من قوى أمره:
 -1وقال أبو زرعة  ":شيخ محله الصدق".
 - 2وقال الساجي " :صدوق".
 -3وقال أبو داود " :ھشام بن سعد أثبت الناس في زيد بن أسلم"
 -4وقال العجلي  ":جائز الحديث  ،حسن الحديث".
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الراجح  :أنه ضعيف مطلقا ً  ،وھو قول الجمھور  ،وﷲ أعلم .
 -3زيد بن أسلم  :ھو زيد بن أسلم القرشي  ،العدوى  ،أبو أسامة.
قال الحافظ ) " : (2117ثقة عالم  ،وكان يرسل" .
 -4ابن عمر  :ھو عبد ﷲ بن عمر بن الخطاب القرشي العدوى  ،أبو عبد الرحمن.
وھو الصحابي الجليل  ،وھو مشھور .
**خالصة البحث  :ھذه الزيادة ضعيفة .أھـ
وبالنظر إلى بقي ِة الروايا ِ
ت في كتب األحاديث لم ترد جملة " آمنت بك وبمن أنزلك " إال في رواي ٍة واحد ٍة
ً
فقط ھي )محل الشبھة ( عند أبي داود كما ب ّي ُ
ذكر ھذه الجملة مما
نت  ،وبقية الروايات عارية تما ًما عن ِ
يدل على عدم صحتھا....
ٌ
َ
رسول ﷲ ِ◌ 
صحيحة  ،أقول:ال إشكال في ذلك حيث إن قو َل
الرواية
ثانيًا  :إن افترضنا جدالً أن ھذه
ِ
ٌ
ُ
تفصيل ؛
إجمال ال
إيمان
ﻨﺖ ﺑﻚ ،وﲟﻦ أﻧﺰﻟﻚ " ھو
نبي ﷲِ
إيمان بأنھا من عند ﷲِ  نزلت على ﱢ
ٍ
ٍ
 ":آﻣ ُ
ب ﷲِ  ،أُمرنا أن نؤمن بھا ،ومن ينكر ذلك
موسى  ,وھذا ما ال ينكره عاقل أن التوراةَ كتابٌ من كت ِ
فقد كفر با  بال شك.....تدلل على ذلك أدلة منھا:
وا آ ِمنُ ْ
ين آ َمنُ ْ
ي أَن َز َل
 -1قوله   : يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ب الﱠ ِذ َ
ب الﱠ ِذي نَ ﱠز َل َعلَى َرسُولِ ِه َو ْال ِكتَا ِ
وا بِا ّ ِ َو َرسُولِ ِه َو ْال ِكتَا ِ
ضالَالً بَ ِعيداً ) النساء. (136
ض ﱠل َ
اآلخ ِر فَقَ ْد َ
ِمن قَ ْب ُل َو َمن يَ ْكفُرْ بِا ّ ِ َو َمالَئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه َو ُر ُسلِ ِه َو ْاليَ ْو ِم ِ
ِك َع َلى
ون ) (4أُو َلئ َ
ْك َو َما أ ُ ْن ِز َل ِمنْ َق ْبل َِك َو ِب ْاآلخ َِر ِة ُھ ْم يُوقِ ُن َ
ون ِب َما أ ُ ْن ِز َل إِ َلي َ
ِين ي ُْؤ ِم ُن َ
 -2قوله َ :والَّذ َ
ُون ))  (5البقرة(.
ِك ُھ ُم ْال ُم ْفلِح َ
ُھ ًدى ِمنْ َرب ِِّھ ْم َوأُو َلئ َ
ون ُك ٌّل آ َم َن ِبا َّ ِ َو َم َال ِئ َك ِت ِه َو ُك ُت ِب ِه َو ُر ُسلِ ِه َال
-3قوله  : آ َم َن الرَّ سُو ُل ِب َما أ ُ ْن ِز َل إِ َل ْي ِه ِمنْ َر ِّب ِه َو ْالم ُْؤ ِم ُن َ
ْك ْالمَصِ ي ُر )) ( 285البقرة( .
ُن َفرِّ ُق َبي َْن أَ َح ٍد ِمنْ ُر ُسلِ ِه َو َقالُوا َس ِمعْ َنا َوأَ َطعْ َنا ُغ ْف َرا َن َك َر َّب َنا َوإِ َلي َ
ُ
نز َل
النبي  تأخير
حق
البيان عن وق ِ
ﱢ
ِ
كذلك ال يجوز في ِ
ت الحاج ِة  ...قال  : يَا أَيﱡھَا ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َما أ ِ
اس إِ ﱠن ّ
ت ِر َسالَتَهُ َو ّ
ك َوإِن لﱠ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما بَلﱠ ْغ َ
ين
ﷲَ الَ يَ ْھ ِدي ا ْلقَ ْو َم ْال َكافِ ِر َ
ْص ُم َ
ك ِمن ﱠربﱢ َ
إِلَ ْي َ
ﷲُ يَع ِ
ك ِم َن النﱠ ِ
حكم الزنا من اليھود رغبة منھم في عدم
)المائدة (67فھو  مأمور بالتبليغ في الحال  ,فلما ُسئل  عن ِ
تحمل مسئولية الحكم في تلك الحادثة  ،وأن يحكم محمد  بالتخفيف ؛ كان ھذا وقت التبليغ فال يجوز في
صدق نبوتِه وأمانتِه 
حقه  تأخير التبليغ  ,فبين لھم  الحكم) الرجم(  ،ففي ھذه الحادثة داللة على
ِ
؛ فلو لم يكن رسوالً من عند ﷲ صادقًا أمينًا لكان أولى به أن يخالفھم بالحكم فيسمعوا له ويطيعوه  ،وھذا
ك َو ِع ْن َدھُ ُم التﱠ ْو َراةُ فِيھَا ُح ْك ُم ﱠ
ﷲِ ثُ ﱠم يَتَ َولﱠ ْو َن ِم ْن
ْف يُ َح ﱢك ُمونَ َ
ما ال يجوز في حقه  كما في قوله َ  :و َكي َ
ين
ين أَ ْسلَ ُموا لِلﱠ ِذ َ
ﱡون الﱠ ِذ َ
ين )(43إِنﱠا أَ ْن َز ْلنَا التﱠ ْو َراةَ فِيھَا ھُدًى َونُو ٌر يَحْ ُك ُم بِھَا النﱠبِي َ
ك بِ ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ك َو َما أُولَئِ َ
بَ ْع ِد َذلِ َ
ب ﱠ
اس َو ْ
اخ َش ْو ِن َو َال
ھَا ُدوا َوال ﱠربﱠانِي َ
ﷲِ َو َكانُوا َعلَ ْي ِه ُشھَ َدا َء فَ َال تَ ْخ َش ُوا النﱠ َ
ﱡون َو ْاألَحْ بَا ُر بِ َما ا ْستُحْ فِظُوا ِم ْن ِكتَا ِ
ُ
يال َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم بِ َما أَ ْن َز َل ﱠ
تَ ْشتَرُوا بِآيَاتِي ثَ َمنًا قَلِ ً
ُون )) (44المائدة(.
ك ھُ ُم ْال َكافِر َ
ﷲُ فَأولَئِ َ
النبي  توراة ونسخ لم تحرف بدليل ھذا الحديث ؟
زمن
ثالثًا  :إن قيل :إن في
ﱢ
ِ
َ
الحديث لم يصح إسناده كما تقدم معنا  ،كما أن ھذا القول ينقصه الدليل على صدقِه
قلت ُ◌  :إن
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ِ
ِ
ِ ﱠ ِِ
قال ابنُ حج ٍر في
ﺎﻇﻬﺎ َﻛ َﻤﺎ ﻳَﺄِْﰐ ﺗَـ ْﻘ ِﺮﻳﺮﻩ ِﰲ ﻛِﺘَﺎب اﻟﺘـ ْﱠﻮ ِﺣﻴﺪ
ﻀﻬﻢ َﻋﻠَﻰ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﱂْ ﻳُ ْﺴﻘﻄُﻮا َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻣ ْﻦ أَﻟْ َﻔ َ
ِ
الفتح َ :وﻗَ ْﺪ ا ْﺳﺘَ َﺪل ﺑﻪ ﺑَـ ْﻌ ْ
ﺎل ُﺧﺼﻮص َذﻟِ َ ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ﱠﻌ ِﻤﻴﻢ َ ،وَﻛ َﺬا َﻣ ْﻦ اِ ْﺳﺘَ َﺪ ﱠل ﺑِ ِﻪ َﻋﻠَﻰ
َ ،و ِاﻻ ْﺳﺘِ ْﺪَﻻ ُل ﺑِ ِﻪ ﻟِ َﺬﻟِ َ
ﻚ َِﺬﻩ اﻟ َْﻮاﻗ َﻌﺔ ﻓَ َﻼ ﻳَ ُﺪ ّل َﻋﻠَﻰ اﻟﺘـ ْ
ﻚ ﻏَْﻴـ ُﺮ َواﺿ ٍﺢ ﻻ ْﺣﺘ َﻤ ِ ُ
ِ ِ
ِِ
ِ ِ
ﺖ ُﻛﻠّﻬﺎ ِ
ﻀﺮ ْ ِ ِ ٍ
أَ ﱠن اﻟﺘـﱠﻮراة اﻟﱠِﱵ أ ْ ِ
ِ ِ
آﻣ ْﻨﺖ
ت ﺣﻴﻨَﺌﺬ َﻛﺎﻧَ ْ َ َ
ﺻﺤ َ
ﻴﺤﺔ َﺳﺎﻟ َﻤﺔ ﻣ ْﻦ اﻟﺘ ْﱠﺒﺪﻳﻞ ﻷَﻧﱠﻪُ ﻳَﻄ ُْﺮﻗﻪُ َﻫ َﺬا اﻻ ْﺣﺘ َﻤﺎل ﺑِ َﻌ ْﻴﻨﻪ َوَﻻ ﻳَـ ُﺮ ّدﻩُ ﻗَـ ْﻮﻟُﻪُ " َ
َْ
ُﺣ َ
ِ
َﺻﻞ اﻟﺘـ ْﱠﻮَراة .أھـ
ﺑِﻚ َوِﲟَ ْﻦ أَﻧْـ َﺰﻟَﻚ " ﻷَ ﱠن اﻟ ُْﻤ َﺮاد أ ْ
كتبھم ؟ھل كان يعرف القراء َة واطلع عليھا ؟!
جم موجو ٌد في ِ
إن قيل  :كيف عرف النبيُّ  أن حك َم الر ِ
ُ
اج ّي :
البن
قلت  :إن
َ
حجر في ﺑﺎب )أﺣﻜﺎم أﻫﻞ اﻟﺬﻣﺔ(  :قَا َل ا ْلبَ ِ
فتح الباري ِ
ٍ
الجواب على ذلك جاء في ِ
ﻚ ﺑِِﺈ ْﺧﺒَﺎ ِر
ْﺤﻘﻪُ ﺗَـﺒَ ﱡﺪل َ ،وَْﳛﺘَ ِﻤﻞ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮن َﻋﻠِ َﻢ َذﻟِ َ
َْﳛﺘَ ِﻤﻞ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮن َﻋﻠِ َﻢ ﺑِﺎﻟ َْﻮ ْﺣ ِﻲ أَ ﱠن ُﺣ ْﻜﻢ اﻟ ﱠﺮ ْﺟﻢ ﻓِ َﻴﻬﺎ ﺛَﺎﺑِﺖ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ُﺷ ِﺮ َ
ع َﱂْ ﻳَـﻠ َ
ﻋﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑﻦ ﺳ َﻼم وﻏَﲑﻩ ِﳑﱠﻦ أ ِ
ِِ ِ ِ ِ ِ
ﻚ
ﻠﻬﻢ َ ،وَْﳛﺘَ ِﻤﻞ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮن إِ ﱠﳕَﺎ َﺳﺄَ َﳍُ ْﻢ َﻋ ْﻦ َذﻟِ َ
َْ
ْ َ َ ْ ْ ْ
َﺳﻠَ َﻢ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َو ْﺟﻪ َﺣ َ
ﺼ َﻞ ﻟَﻪُ ﺑﻪ اﻟْﻌﻠْﻢ ﺑﺼ ﱠﺤﺔ ﻧَـ ْﻘ ْ
ِ
ﻚ ِﻣﻦ ﻗِﺒﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـﻌ َﺎﱃ  .وﻗَ َ ِ
ﻟِﻴـﻌﻠَﻢ ﻣﺎ ِﻋ ْﻨ ِ ِ
ِ
ﺼ ُﺪوا ِﰲ َﺟ َﻮا ْﻢ َﲢْ ِﺮﻳﻒ ُﺣ ْﻜﻢ
َ
ﺎل ﻇَﺎﻫﺮ ْاﻷ َْﻣﺮ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻗَ َ
ﺪﻫﻢ ﻓﻴﻪ ﰒُﱠ ﻳَـﺘَـ َﻌﻠﱠﻢ ﺻ ﱠﺤﺔ َذﻟ َ ْ َ
َْ َ
ْ
َ
اﻟﺘـﱠﻮراة واﻟْ َﻜ ِﺬب َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِﱠﱯ إِ ﱠﻣﺎ رﺟﺎء أَ ْن َْﳛ ُﻜﻢ ﺑـ ْﻴﻨﻬﻢ ﺑِﻐَ ِْﲑ ﻣﺎ أَﻧْـ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪ وإِ ﱠﻣﺎ ِﻷَﻧﱠـ ُﻬﻢ ﻗَﺼ ُﺪوا ﺑِﺘَ ْﺤ ِﻜ ِ
ﻴﻒ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠﺰاﻧِﻴَـ ْ ِ
ﲔ
ﻴﻤ ِﻪ اﻟﺘﱠ ْﺨ ِﻔ َ
ْ َ
َ
ّ ََ
َ ْ
َ
َْ َ
ﻚ ُﳜْ ِﺮﺟﻬﻢ َﻋ ﱠﻤﺎ وﺟﺐ َﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ  ،أَو ﻗَﺼ ُﺪوا اِ ْﺧﺘِﺒﺎر أَﻣﺮﻩ ِ ،ﻷَﻧﱠﻪ ِﻣﻦ اﻟْﻤ َﻘ ﱠﺮر أَ ﱠن ﻣﻦ َﻛﺎ َن ﻧَﺒِﻴًّﺎ َﻻ ﻳ ِﻘﺮ َﻋﻠَﻰ ﺑ ِ
ِ
ﺎﻃﻞ
َ ْ
ََ َ ْ ْ ْ َ
َ
َْ
َوا ْﻋﺘَـ َﻘ ُﺪوا أَ ﱠن َذﻟ َ ُ ُ ْ
ُ ْ ُ
ُّ
 ،ﻓَﻈَ َﻬ َﺮ ﺑِﺘَـ ْﻮﻓِ ِ
ﻴﻖ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺻﺪق ﻧﺒﻴﻪ وﻛﺬ ﻢ َوﻟِﻠﱠ ِﻪ ا ْﳊَ ْﻤﺪ .أھـ
بخالف
رجم الزنا ِة ،
رابعًا  :إن المالحظ من
ِ
خالل ما سبق أن النب ﱠ
يلغ ناموس موسى  في ِ
ِ
ي  لم ِ
ب قَ ْد َجاء ُك ْم
اليھود أتباع موسى  الذين أخفوا حك َم
الرجم الثابت في توراتِھم فقال   : يَا أَ ْھ َل ْال ِكتَا ِ
ِ
ْ
ّ
ير قَ ْد َجاء ُكم ﱢم َن ﷲِ نُو ٌر َو ِكتَابٌ ﱡمبِ ٌ
ين 
َرسُولُنَا يُبَي ُﱢن لَ ُك ْم َكثِيراً ﱢم ﱠما ُكنتُ ْم تُ ْخفُ َ
ون ِم َن ال ِكتَا ِ
ب َويَ ْعفُو َعن َكثِ ٍ
ع بحسب إنجيل متى إصحاح 5عدد »17الَ تَظُنﱡوا أَنﱢي ِج ْئ ُ
)المائدة ،(15و لكن بالنظر إلى ما قاله يسو ُ
ت
18
ُ
وس أَ ِو األَ ْنبِيَا َءَ .ما ِج ْئ ُ
ض بَلْ أل َك ﱢم َل .فَإِنﱢي ْال َح ﱠ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِلَى أَ ْن تَ ُزو َل ال ﱠس َما ُء
ت ألَ ْنقُ َ
ض النﱠا ُم َ
ألَ ْنقُ َ
َواألَرْ ضُ الَ يَ ُزو ُل َحرْ ٌ
ون ْال ُكلﱡ .
وس َحتﱠى يَ ُك َ
اح ٌد أَ ْو نُ ْقطَةٌ َو ِ
ف َو ِ
اح َدةٌ ِم َن النﱠا ُم ِ
وبالنظر إلى العھ ِد القديم نقرأ كيف يُحكم على مرتكبي جريمة الزنا )حد الزنا ( كما يلي :
22
ْ
ان:
 -1سفر التثنية إصحاح  22عدد »إِ َذا ُو ِج َد َر ُج ٌل ُمضْ طَ ِجعًا َم َع ا ْم َرأَ ٍة َز ْو َج ِة بَعْل ،يُ ْقتَ ُل االثنَ ِ
ال ﱠر ُج ُل ْال ُمضْ طَ ِج ُع َم َع ْال َمرْ أَ ِةَ ،و ْال َمرْ أَةُ .فَتَ ْن ِز ُ
ع ال ﱠش ﱠر ِم ْن إِ ْس َرائِي َل.
»23إِ َذا َكانَ ْ
ت فَتَاةٌ َع ْذ َرا ُء َم ْخطُوبَةً لِ َرجُل ،فَ َو َج َدھَا َر ُج ٌل فِي ْال َم ِدينَ ِة َواضْ طَ َج َع َم َعھَا24 ،فَأ َ ْخ ِرجُوھُ َما
ك ْال َم ِدينَ ِة َوارْ ُج ُموھُ َما بِ ْال ِح َجا َر ِة َحتﱠى يَ ُموتَاْ .الفَتَاةُ ِم ْن أَجْ ِل أَنﱠھَا لَ ْم تَصْ ر ْ
ُخ فِي ْال َم ِدينَ ِة،
ب تِ ْل َ
ِكلَ ْي ِھ َما إِلَى بَا ِ
كَ 25 .ول ِك ْن إِ ْن َو َج َد ال ﱠر ُج ُل ْالفَتَاةَ ْال َم ْخطُوبَةَ
احبِ ِه .فَتَ ْن ِز ُ
ع ال ﱠش ﱠر ِم ْن َو َس ِط َ
َوال ﱠر ُج ُل ِم ْن أَجْ ِل أَنﱠهُ أَ َذ ﱠل ا ْم َرأَةَ َ
ص ِ
فِي ْال َح ْق ِل َوأَ ْم َس َكھَا ال ﱠر ُج ُل َواضْ طَ َج َع َم َعھَا ،يَ ُم ُ
وت ال ﱠر ُج ُل الﱠ ِذي اضْ طَ َج َع َم َعھَا َوحْ َدهُ.
 -2سفر اآلويﱢين إصحاح  20عددَ 10وإِ َذا َزنَى َر ُج ٌل َم َع ا ْم َرأَ ٍة ،فَإِ َذا َزنَى َم َع ا ْم َرأَ ِة قَ ِريبِ ِه ،فَإِنﱠهُ يُ ْقتَ ُل ال ﱠزانِي
11
ف َع ْو َرةَ أَبِي ِه .إِنﱠھُ َما يُ ْقتَالَ ِن ِكالَھُ َماَ .د ُمھُ َما َعلَ ْي ِھ َما.
َوال ﱠزانِيَةَُ .وإِ َذا اضْ طَ َج َع َر ُج ٌل َم َع ا ْم َرأَ ِة أَبِي ِه ،فَقَ ْد َك َش َ
12
اح َشةًَ .د ُمھُ َما َعلَ ْي ِھ َماَ 13 .وإِ َذا اضْ طَ َج َع
َوإِ َذا اضْ طَ َج َع َر ُج ٌل َم َع َكنﱠتِ ِه ،فَإِنﱠھُ َما يُ ْقتَالَ ِن ِكالَھُ َما .قَ ْد فَ َعالَ فَ ِ
َر ُج ٌل َم َع َذ َك ٍر اضْ ِط َجا َع ا ْم َرأَ ٍة ،فَقَ ْد فَ َعالَ ِكالَھُ َما ِرجْ سًا .إِنﱠھُ َما يُ ْقتَالَ ِنَ .د ُمھُ َما َعلَ ْي ِھ َماَ 14 .وإِ َذا اتﱠ َخ َذ َر ُج ٌل
ك َر ِذيلَةٌ .بِالنﱠ
ون َر ِذيلَةٌ بَ ْينَ ُك ْمَ 15 .وإِ َذا َج َع َل َر ُج ٌل َمضْ َج َعهُ
ار يُحْ ِرقُونَهُ َوإِيﱠاھُ َما ،لِ َك ْي الَ يَ ُك َ
ا ْم َرأَةً َوأُ ﱠمھَا فَذلِ َ
ِ
16
ت ا ْم َرأَةٌ إِلَى بَ ِھي َم ٍة لِنِ َزائِھَا ،تُ ِم ُ
يت ْال َمرْ أَةَ َو ْالبَ ِھي َمةَ.
َم َع بَ ِھي َم ٍة ،فَإِنﱠهُ يُ ْقتَلَُ ،و ْالبَ ِھي َمةُ تُ ِميتُونَھَاَ .وإِ َذا ا ْقتَ َربَ ِ
ت أُ ﱢم ِهَ ،و َرأَى َع ْو َرتَھَا َو َرأَ ْ
ت أَ ِبي ِه أَ ْو بِ ْن َ
إِنﱠھُ َما يُ ْقتَالَ ِنَ .د ُمھُ َما َعلَ ْي ِھ َماَ 17 .وإِ َذا أَ َخ َذ َر ُج ٌل أُ ْختَهُ بِ ْن َ
ت ِھ َي
ف َع ْو َرةَ أُ ْختِ ِه .يَحْ ِم ُل َذ ْنبَهَُ 18 .وإِ َذا اضْ طَ َج َع
ان أَ َما َم أَ ْعي ُِن بَنِي َش ْعبِ ِھ َما .قَ ْد َك َش َ
َع ْو َرتَهُ ،فَذلِ َ
ك َعا ٌر .يُ ْقطَ َع ِ
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ف َع ْو َرتَھَاَ ،عرﱠى يَ ْنبُو َعھَا َو َك َشفَ ْ
َر ُج ٌل َم َع ا ْم َرأَ ٍة َ
ان ِكالَھُ َما ِم ْن
ث َو َك َش َ
طا ِم ٍ
ت ِھ َي يَ ْنبُو َع َد ِمھَا ،يُ ْقطَ َعِ 20
19
ك الَ تَ ْك ِش ْ
ف .إِنﱠهُ قَ ْد َعرﱠى قَ ِريبَتَهُ .يَحْ ِمالَ ِن َذ ْنبَھُ َماَ .وإِ َذا اضْ طَ َج َع
ت أَبِي َ
ت أُ ﱢم َ
ك ،أَ ْو أُ ْخ ِ
َش ِع ْب ِھ َماَ .ع ْو َرةَ أُ ْخ ِ
ان َعقِي َمي ِْنَ 21 .وإِ َذا أَ َخ َذ َر ُج ٌل ا ْم َرأَةَ أَ ِخي ِه،
َر ُج ٌل َم َع ا ْم َرأَ ِة َع ﱢم ِه فَقَ ْد َك َش َ
ف َع ْو َرةَ َع ﱢم ِه .يَحْ ِمالَ ِن َذ ْنبَھُ َما .يَ ُموتَ ِ
ان َعقِي َمي ِْن.
ك نَ َجا َسةٌ .قَ ْد َك َش َ
فَذلِ َ
ف َع ْو َرةَ أَ ِخي ِه .يَ ُكونَ ِ
برجم الزاني ِة والزاني  ،أو قتلھما  ،أو حرقھما.
موضع من العھ ٍد القديم أمروا)اليھود(
وفي غير ذي
ِ
ٍ
ب نص إنجيل متى السابق بيانه.....
ولكن بالنظر إلى ما نُسب إلى يسوع المسيح بحس ِ
وعليه أتساءل:
َ
َ
َ
َ
ُ
 -1ھل صدق في كالمه لما قال »:الَ تَظنﱡوا أنﱢي ِج ْئ ُ
وس أ ِو األ ْنبِيَا َء  ،أم أنه نسخ العھد
ض النﱠا ُم َ
ت أل ْنقُ َ
القديم ؟!
 -2ھل نسخ -يسوع -حد الزنا ؟!
ان ِم ْن ُك ْم بِالَ َخ ِطيﱠ ٍة فَ ْليَرْ ِمھَا أَ ﱠوالً بِ َح َج ٍر " ؟!
شأن الزانية التي أُمسكت َو ِھ َي تَ ْزنِي َ ":م ْن َك َ
 -3لماذا قال في ِ
4
ُ
جاء ذلك في إنجيل يوحنا إصحاح  8عدد قَالُوا لَهُ»:يَا ُم َعلﱢ ُم ،ھ ِذ ِه ْال َمرْ أَةُ أ ْم ِس َك ْ
ت
ت َو ِھ َي تَ ْزنِي فِي َذا ِ
6
صانَا أَ ﱠن ِم ْث َل ھ ِذ ِه تُرْ َج ُم .فَ َما َذا تَقُو ُل أَ ْن َ
ون
ْالفِع ِْلَ 5 ،و ُمو َسى فِي النﱠا ُم
ت؟« قَالُوا ھ َذا لِيُ َجرﱢ بُوهُ ،لِ َك ْي يَ ُك َ
وس أَ ْو َ
ِ
ون بِ ِه َعلَ ْي ِهَ .وأَ ﱠما يَسُو ُ
ضَ 7 .ولَ ﱠما ا ْستَ َمرﱡ وا
ع فَا ْن َحنَى إِلَى أَ ْسفَ ُل َو َك َ
لَھُ ْم َما يَ ْشتَ ُك َ
ان يَ ْكتُبُ بِإِصْ بِ ِع ِه َعلَى األَرْ ِ
ان ِم ْن ُك ْم بِالَ َخ ِطيﱠ ٍة فَ ْليَرْ ِمھَا أَ ﱠوالً بِ َح َج ٍر!«؟!
ب َوقَا َل لَھُ ْمَ »:م ْن َك َ
ص َ
يَسْأَلُونَهُ ،ا ْنتَ َ
سه لما قال  " :الَ تَظُنﱡوا أَنﱢي ِج ْئ ُ
ُ
ت
قلت:إن
ص السابق ِة أن يسو َع المسيح ناقض نف َ
َ
الواضح من النصو ِ
ُ
وس أَ ِو األَ ْنبِيَا َءَ .ما ِج ْئ ُ
ض بَلْ أل َك ﱢم َل " ،وبھذا يكون يسوع مستوج ًبا الحد
ت ألَ ْنقُ َ
ض النﱠا ُم َ
ألَ ْنقُ َ
)يَ ُم ُ
ون َر ْأفَ ٍة ( لمخالفته ناموس موسى ....وذلك بحسب ما جاء في الرسالة إلى العبرانيين
وت ُد ِ
28
وس ُمو َسى فَ َعلَى َشا ِھ َدي ِْن أَ ْو ثَالَثَ ِة ُشھُو ٍد يَ ُم ُ
ون َر ْأفَ ٍة.
إصحاح 10عدد َم ْن َخالَ َ
ف نَا ُم َ
وت بِ ُد ِ
أو أن ﷲ  أعلمه أن المرأةَ التي أُمسكت بالزنا بريئة ،وكانت ھذه مؤامرة من الفريسيين.....
ويبقى السؤال :لماذا لم يطبق المعترضون حد الزنا إلى يومنا ھذا ؟! مع العلم أن ھذه القصة ليست
مذكورةَ في أقدم المخطوطات باعتراف علمائھم،وھذا أشكال آخر....
نبي يشك في دينِه !
ﱞ
ُ
القرآن كالم ﷲ حقًا ،ومحم ٌد نبي من عند ﷲ حقا ويقينًا  ،فلماذا
قالوا  :إن نبيﱠكم كان شكا ًكا...وقالوا :إذا كان
ك ْال َح ﱡ
يقول له ﷲُ   :فَإِن ُك َ
ق ِمن
ك لَقَ ْد َجاء َ
اب ِمن قَ ْبلِ َ
ين يَ ْق َر ُؤ َ
ك فَاسْأ َ ِل الﱠ ِذ َ
نت فِي َش ﱟك ﱢم ﱠما أَن َز ْلنَا إِلَ ْي َ
ون ْال ِكتَ َ
ين  ) يونس . (94
ك فَالَ تَ ُكونَ ﱠن ِم َن ْال ُم ْمتَ ِر َ
ﱠربﱢ َ
• الرد على الشبھة
أوالً :كان على المعترضين أن يفرقوا أوالً بين " إن" الشرطية و" إذا "الشرطية:
إن الشرطية ال تفيد تحقق وقوع الحدث  ،ولكن تفيد بُعد وقو ِعه واحتمالِه ...جاء في تفسير اللباب البن
ﺷﻲء ﻋﻠﻰ ٍ
عادل  :وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن  :ﻗﺎل  " :واﻟﺬي أﻗﻮﻟﻪ إ ﱠن » إن « اﻟﺸﺮﻃﻴﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺗﻌﻠﻴﻖ ٍ
ﺗﺴﺘﻠﺰم ﲢ ﱡﻘ َﻖ وﻗﻮﻋﻪ وﻻ
ﺷﻲء  ،وﻻ
ُ
إﻣﻜﺎﻧﻪ  ،ﺑﻞ ﻗﺪ ﻳﻜﻮ ُن ذﻟﻚ ﰲ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﻘﻼً ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ } إِن َﻛﺎ َن ﻟﻠﺮﲪﻦ َوﻟَ ٌﺪ ﻓَﺄَﻧَﺎْ أ ﱠَو ُل اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ { ] اﻟﺰﺧﺮف ، [ 81 :
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ﻣﺴﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﰲ ﺷﻚ  ،وﰲ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ﻋﺎدة ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  } :ﻓَِﺈن اﺳﺘﻄﻌﺖ أَن ﺗَـ ْﺒﺘَ ِﻐ َﻲ
ﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻟﻪ وﻟ ٌﺪ ﻓﻜﺬﻟﻚ
ٌ
وﻣﺴ ٌ
ﻗﻠﻴﻞ " .أھـ بتصرف
ﻧَـ َﻔﻘﺎً ِﰲ اﻷرض { ] اﻷﻧﻌﺎم  [ 35 :ﻟﻜ ﱠﻦ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻖ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ ٌ
ب عنك في كتبِھم  ،وعندما نزلت
إ ًذا معني اآلي ِة  :على
أھل الكتا ِ
فرض أنك شككت  ،ولن تشك فاسأل علما َء ِ
ِ
أﺷﻚ وﻻ أﺳﺄل" .يدلل على ذلك اآلتي:
اآليةُ الكريمة على النﱠبِ ﱢي  قال  " :ﻻ ُ
 -1مصنف عبد الرزاق برقم 10211أﺧﱪﻧﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق ﻗﺎل أﺧﱪﻧﺎ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ":ﻓﺈن ﻛﻨﺖ ﰲ ﺷﻚ ﳑﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ

إﻟﻴﻚ ﻓﺎﺳﺄل اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮؤون اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ" ﻗﺎل :ﺑﻠﻐﻨﺎ أن اﻟﻨﱯ  ﻗﺎل ":ﻻ أﺷﻚ وﻻ أﺳﺄل".أھـ
رﺳﻮل ِ
اﷲ  ﻗﺎل  " :ﻻ أﺷﻚ وﻻ أﺳﺄل " ،
 -2تفسير ابن كثي ٍر :ﻗﺎل ﻗﺘﺎدﻩ ﺑﻦ دﻋﺎﻣﺔ :ﺑﻠﻐﻨﺎ أن َ

اﺑﻦ ٍ
ﻋﺒﺎس وﺳﻌﻴ ُﺪ ﺑ ِﻦ ﺟﺒ ٍﲑ واﳊﺴﻦ اﻟﺒﺼﺮي  ،وﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﺗﺜﺒﻴﺖ ﻟﻸﻣﺔ وإﻋﻼم ﳍﻢ أن ﺻﻔﺔ ﻧﺒﻴﻬﻢ  ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ اﻟﻜﺘﺐ
وﻛﺬا ﻗﺎل ُ
ي الﱠ ِذي يَ ِج ُدونَهُ َم ْكتُوبا ً ِعن َدھُ ْم فِي
ين يَتﱠبِع َ
اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ اﻟﱵ ﺑﺄﻳﺪي أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻛﻤﺎ ﻗﺎل   : الﱠ ِذ َ
ي األُ ﱢم ﱠ
ُون ال ﱠرسُو َل النﱠبِ ﱠ
يل ) األعراف  (157ﰒ ﻣﻊ ﻫﺬا اﻟﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻮﻧﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺒﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻳﻌﺮﻓﻮن أﺑﻨﺎءﻫﻢ ﻳﻠﺒﺴﻮن ذﻟﻚ وﳛﺮﻓﻮﻧﻪ
اإل ْن ِج ِ
التﱠ ْو َرا ِة َو ِ

وﻳﺒﺪﻟﻮﻧﻪ وﻻ ﻳﺆﻣﻨﻮن ﺑﻪ ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﳊﺠﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ .أھـ
-2تفسير الجاللين" :ﻓَِﺈ ْن ُﻛ ْﻨﺖ" ﻳﺎ ُﳏَ ﱠﻤﺪ "ِﰲ َﺷ ّ ِ
ِ
ﺿﺎ "ﻓَﺎﺳﺄ َْل اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳـ ْﻘﺮءو َن اﻟ ِ
ْﻜﺘَﺎب" اﻟﺘـ ْﱠﻮَراة
ﺼﺺ ﻓَـ ْﺮ ً ْ
ﻚ ﳑﱠﺎ أَﻧْـ َﺰﻟْﻨَﺎ إﻟَْﻴﻚ" ﻣ ْﻦ اﻟْ َﻘ َ
َ
َ َ َُ
ِ
ِ
" ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠﻚ" ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﺛَﺎﺑِﺖ ِﻋ ْﻨﺪﻫﻢ ُﳜِْﱪوك ﺑِ ِ
ﻳﻦ"
ﺼ ْﺪﻗِ ِﻪ ﻗَ َ
ﺎل َ" :ﻻ أَ ُﺷ ّ
ﻚ َوَﻻ أ ْ
ْ
ﺎءك ا ْﳊَ ّﻖ ﻣ ْﻦ َرﺑّﻚ ﻓَ َﻼ ﺗَ ُﻜﻮﻧَﻦ ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﻤ َِﱰ َ
َﺳﺄَل" "ﻟََﻘ ْﺪ َﺟ َ
ْ ُ
اﻟ ﱠ
ﲔ ﻓِ ِﻴﻪ .أھـ
ﺸﺎ ﱢﻛ َ
 -3تفسير سيد طنطاوي :واﳌﻌﲎ  :ﻓﺈن ﻛﻨﺖ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻜﺮﱘ  -ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﺮض واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ  -ﰲ ﺷﻚ ﳑﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ إﻟﻴﻚ
ﻚ { وﻫﻢ ﻋﻠﻤﺎء أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب  ،ﻓﺈن ﻣﺎ
ﺎﺳﺄ َِل اﻟﺬﻳﻦ ﻳَـ ْﻘ َﺮءُو َن اﻟﻜﺘﺎب ِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِ َ
ﻣﻦ ﻗﺼﺺ ﺣﻜﻴﻢ ﻛﻘﺼﺔ ﻣﻮﺳﻰ وﻧﻮح وﻏﲑﳘﺎ } ﻓَ ْ
ﻗﺼﺼﻨﺎﻩ ﻋﻠﻴﻚ ﺛﺎﺑﺖ ﰲ ﻛﺘﺒﻬﻢ  .ﻓﻠﻴﺲ اﳌﺮاد ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﺛﺒﻮت اﻟﺸﻚ ﻟﻠﺮﺳﻮل  وإﳕﺎ اﳌﺮاد ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﻔﺮض واﻟﺘﻘﺪﻳﺮ ،
ﻻ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺜﺒﻮت .
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻛﺜﲑ  " :ﻗﺎل ﻗﺘﺎدة ﺑﻦ دﻋﺎﻣﺔ  :ﺑﻠﻐﻨﺎ أن رﺳﻮل اﷲ  ﻗﺎل  " :ﻻ أﺷﻚ وﻻ أﺳﺄل "  .ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﳎﺎﻫﺪ واﻟﻀﺤﺎك:
ﻳﻌﲏ َﻣ ْﻦ آﻣﻦ ِﻣ ْﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب؛ ﻛﻌﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻼم وأﺻﺤﺎﺑﻪ ،ﻓﻴﺸﻬﺪون ﻋﻠﻰ ﺻﺪق ﳏﻤﺪ  وﳜﱪوﻧﻚ ﺑﻨﺒﻮﺗﻪ .أھـ
النبي  ؟
الذھن ھو  :من ھم الذين يسألھم
ثانيًا  :إن ھناك سؤاالً الذي يتبادر إلى
ﱡ
ِ
الكتاب من قبلِه من العلما ِء الذين كانوا قبله من اليھو ِد والنصارى ؛ فلما بعث
الجواب  :يسأل الذين يقرءون
َ
آمنوا به وصدقوه  ...منھم على سبيل المثال:
 -1عبد ﷲ بن سالم الذي كان حب ًرا من أحبا ِر اليھو ِد فأسلم )راجع خبر إسالمه في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ
ان ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ
ﷲِ َو َكفَرْ تُ ْم بِ ِه َو َش ِھ َد َشا ِھ ٌد ِم ْن بَنِي إِ ْس َرائِي َل َعلَى ِم ْثلِ ِه
 ، (3621وفيه قال  : قُلْ أَ َرأَ ْيتُ ْم إِ ْن َك َ
فَآ َ َم َن َوا ْستَ ْكبَرْ تُ ْم إِ ﱠن ﱠ
ين )) (10األحقاف (.
ﷲَ َال يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم الظﱠالِ ِم َ
ان { أي :القرآن } ِم ْن ِعن ِد ﷲ َو َكفَرْ تُ ْم بِ ِه
جاء في تفسير الجاللين  }:قُلْ أَ َرأَ ْيتُ ْم { أخبروني ماذا حالكم } إِن َك َ
{ جملة حالية } َو َش ِھ َد َشا ِھ ٌد ﱢمن بَنِى إِ ْس َرائِي َل { ھو عبد ﷲ بن سالم } على ِم ْثلِ ِه { أي :عليه أنه من عند ﷲ }
اإليمان  .وجواب الشرط بما عطف عليه ألستم ظالمين؟ دل عليه }
فَآ َ َم َن { الشاھد } واستكبرتم { تكبرتم عن ِ
إِ ﱠن ﷲ الَ يَ ْھ ِدي القوم الظالمين {.أھـ
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باإليمان حتى آخر حياته
لنبي 
 -2النجاشي ملك الحبشة  ،وذلك لما علم من خب ِر
النبي  .... وشھد له ا ﱡ
ﱢ
ِ
ت اﻟﻨﱠﺠ ِ
صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب) اﻟ َْﻤﻨَ ِﺎﻗ ِ
ﺎﺷ ﱢﻲ( برقم َ 3588ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ 
فصلى عليه  ؛ ثبت ذلك في
ﺐ( ﺑَﺎب) َﻣ ْﻮ ُ َ
ِ
ِ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ ِ
ﺎت اﻟْﻴـﻮم رﺟﻞ ِ
ﺎت اﻟﻨ ِ
َﺻ َﺤ َﻤﺔَ ".
ﻗَ َ
ﺼﻠﱡﻮا َﻋﻠَﻰ أَﺧﻴ ُﻜ ْﻢ أ ْ
ﱠﱯ  ﺣ َ
ﻮﻣﻮا ﻓَ َ
ﱠﺠﺎﺷ ﱡﻲ َ ":ﻣ َ َ ْ َ َ ُ ٌ َ
ﲔ َﻣ َ َ
ﺻﺎﻟ ٌﺢ ﻓَـ ُﻘ ُ

رسول ﷲِ  ، ونزلت بشأنھم آيات تثبت إيمانھم ؛ قال
 -3إسالم وفد القساوسة الذين أرسلھم النجاشي إلى
ِ
َ :وإِ َذا َس ِمع ْ ُ
ُول تَ َرى أَ ْعيُنَھُ ْم تَفِيضُ ِم َن ال ﱠد ْم ِع ِم ﱠما َع َرفُ ْ
وا ِم َن ْال َح ﱢ
ق يَقُولُو َن َربﱠنَا آ َمنﱠا
نز َل إِلَى ال ﱠرس ِ
ُوا َما أ ِ
ين ) المائدة . ( 83
فَا ْكتُ ْبنَا َم َع ال ﱠشا ِھ ِد َ
جاء في التفسي ِر الميسر :ومما يدل على قرب مودتھم للمسلمين أن فريقًا منھم )وھم وفد الحبشة لما سمعوا
الدمع فأيقنوا أنه ح ﱞ
ق منزل من عند ﷲِ تعالى ,وص ﱠدقوا با واتبعوا رسوله,
القرآن( فاضت أعينھم من
ِ
بشرف الشھاد ِة مع أ ﱠم ِة محمد  على األمم يوم القيامة .أھـ
وتضرعوا إلى ﷲِ أن يكرمھم
ِ
 -4إسالم عدي بن حاتم الطائي الذي كان نصرانيًا عال ًما ؛ الخبر بتما ِمه جاء في ﺳﻨ ِﻦ اﻟﱰﻣﺬي ﻛِﺘَﺎب )ﺗَـ ْﻔ ِﺴ ِﲑ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ( ﺑﺎب )وِﻣﻦ ﺳﻮرِة ﻓَ ِﺎﲢَ ِﺔ اﻟ ِ
اﻟْ ُﻘﺮ ِ
آن َﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ي ﺑْ ِﻦ َﺣ ٍِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ و ُﻫ َﻮ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﺎﰎ ﻗَ َ
ﺎب( ﺑﺮﻗﻢ َ 2878ﻋ ْﻦ َﻋ ِﺪ ﱢ
ﺎل :أَﺗَـ ْﻴ ُ
ْ
َ َ ْ ُ َ
َ
ِ
ﺖ ﺑِﻐَ ِْﲑ أَﻣ ٍ
ﺎن َوَﻻ ﻛِﺘَ ٍ
ي ﺑْ ُﻦ َﺣ ٍِ
ﺎل ﻗَـ ْﺒ َﻞ
ﺖ إِﻟَْﻴ ِﻪ أَ َﺧ َﺬ ﺑِﻴَ ِﺪي َوﻗَ ْﺪ َﻛﺎ َن ﻗَ َ
ﺲ ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل اﻟْ َﻘ ْﻮ ُمَ :ﻫ َﺬا َﻋ ِﺪ ﱡ
ﺎب ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ُدﻓِ ْﻌ ُ
ﺎﰎ َو ِﺟ ْﺌ ُ
َ
َﺟﺎﻟ ٌ
ﺎل :ﻓَـ َﻘ ِ
ﻀﻰ
ﻚ :إِ ﱢﱐ َﻷ َْر ُﺟﻮ أَ ْن َْﳚ َﻌ َﻞ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَ َﺪﻩُ ِﰲ ﻳَ ِﺪي ﻗَ َ
َذﻟِ َ
ﺎﺟﺔً ﻓَـ َﻘ َﺎم َﻣ َﻌ ُﻬ َﻤﺎ َﺣ ﱠﱴ ﻗَ َ
ﱯ َﻣ َﻌ َﻬﺎ ﻓَـ َﻘ َﺎﻻ :إِ ﱠن ﻟَﻨَﺎ إِﻟَْﻴ َ
ﺻِ ﱞ
َ
ﺎم ﻓَـﻠَﻘﻴَْﺘﻪُ ْاﻣ َﺮأَةٌ َو َ
ﻚ َﺣ َ
ِ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ ﻓَ َﺤ ِﻤ َﺪ اﻟﻠﱠﻪَ َوأَﺛْـ َﲎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﰒُﱠ
ﺎﺟﺘَـ ُﻬ َﻤﺎ ﰒُﱠ أَ َﺧ َﺬ ﺑِﻴَ ِﺪي َﺣ ﱠﱴ أَﺗَﻰ ِﰊ َد َارﻩُ ﻓَﺄَﻟْ َﻘ ْ
ﺲ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َو َﺟﻠَ ْﺴ ُ
ﺖ ﻟَﻪُ اﻟ َْﻮﻟﻴ َﺪةُ ِو َﺳ َ
ﺖ ﺑَـ َْ
َﺣ َ
ﺎد ًة ﻓَ َﺠﻠَ َ
ﻮل
ْﺖ َ :ﻻ ﻗَ َ
ﻮلَ :ﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَـ َﻬ ْﻞ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ ِﻣ ْﻦ إِﻟَ ٍﻪ ِﺳ َﻮى اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﻣﺎ ﻳُِﻔ ﱡﺮ َك أَ ْن ﺗَـ ُﻘ َ
ﻗَ َ
ﺎﻋﺔً ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺎل :إِ ﱠﳕَﺎ ﺗَِﻔ ﱡﺮ أَ ْن ﺗَـ ُﻘ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
ﺎل :ﰒُﱠ ﺗَ َﻜﻠﱠ َﻢ َﺳ َ
ْﺖَ :ﻻ  ......ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  ) :ﻗﻮل ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﰎ  :أﺗﻴﺖ  ...اﳊﺪﻳﺚ ( ﺣﺴﻦ.
اﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ َوﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ أَ ﱠن َﺷ ْﻴﺌًﺎ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
ﺼ َﻌ ِ
ى ﺑْ ِﻦ َﺣ ٍِ
وما ثبت في
ﱠﱯ َ وِﰱ
ﺎﰎ  ﻗَ َ
ﺐ ﺑْ ِﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ َﻋ ْﻦ َﻋ ِﺪ ﱢ
ِ
ﺎل  :أَﺗَـ ْﻴ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱢ
سنن البيھقي الكبرى برقمَ 20847ﻋ ْﻦ ُﻣ ْ
ﻋُﻨُِﻘﻲ ِ
ﺖ ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ﻮل ) :ﱠاﲣَ ُﺬوا أَﺣﺒﺎرُﻫﻢ ورْﻫﺒﺎﻧَـ ُﻬﻢ أَرﺑﺎﺑﺎ ِﻣﻦ ُد ِ
ﻴﺐ ِﻣ ْﻦ َذ َﻫ ٍ
ون اﻟﻠﱠ ِﻪ( ﻗَ َ
ﺴ ِﻤ ْﻌﺘُﻪُ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺐ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ :إِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﱂْ
َ
ﺎل :ﻗُـ ْﻠ ُ َ َ ُ
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ً ْ
ﺻﻠ ٌ
ﺎل :ﻓَ َ
ﺎل  ":أَﺟﻞ وﻟَ ِﻜﻦ ُِﳛﻠﱡﻮ َن َﳍﻢ ﻣﺎ ﺣ ﱠﺮم اﻟﻠﱠﻪ ﻓَـﻴﺴﺘ ِﺤﻠﱡﻮﻧَﻪ وُﳛ ﱢﺮﻣﻮ َن ﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ ﻣﺎ أَﺣ ﱠﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَـﻴﺤ ﱢﺮﻣﻮﻧَﻪ ﻓَﺘِﻠ َ ِ
ﺎدﺗُـ ُﻬ ْﻢ
ﻳَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪوﻧَـ ُﻬ ْﻢ .ﻗَ َ
ْﻚ ﻋﺒَ َ
ُ َُ ُ ُ
ُْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ُ َ ْ ْ َ َ
ََْ ْ
َﳍُ ْﻢ ".
الحق  ،وعلم من أحبا ِر اليھود  ،ورھبان
ب بعد أن بحث عن
 -5مجيء سلمانُ الفارسي إلى جزير ِة العر ِ
ِ
ض العرب  ،وعلم صفته و مخرجه  ،و ضحى بوطنه وماله  ،بل
النصارى أن نبي آخر الزمان يخرج في أر ِ
النبي  إلى أن اعتقه رسو ُل ﷲِ  بأن جمع له ماالً لعتقه  ؛الخبر
سبيل شھاد ِة
وسقط في الرق في
ِ
ﱢ
ِ
اﳌﺴﻨﺪ  ،وﻗﺎل اﶈﻘﻘﻮن  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ
بتما ِمه رواﻩ أﲪ ُﺪ ﰲ

ث أبى سفيان الطويل فيه :ﻗﺎل ﻫﺮﻗﻞ ﻣﻠﻚ ِ
اﻟﺮوم " :إن ﻳﻜﻦ ﻣﺎ
-6اعتراف ھرقل بنو ِة
رسول ﷲِ  ، وذلك في حدي ِ
ِ
ُ ُ
ﻟﻨﱯ  ،وﻗﺪ ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺧﺎرج وﻟﻜﻦ ﱂ أﻛﻦ أﻇﻨﻪ ﻣﻨﻜﻢ  ،وﻟﻮ أﻋﻠﻢ أﱐ أﺧﻠﺺ إﻟﻴﻪ ﻷﺣﺒﺒﺖ ﻟﻘﺎءﻩ  ،وﻟﻮ ﻛﻨﺖ
ﺗﻘﻮل ﺣﻘﺎً إﻧﻪ ﱢ
ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻐﺴﻠﺖ ﻋﻦ ﻗﺪﻣﻴﻪ وﻟﻴﺒﻠﻐﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﲢﺖ ﻗﺪﻣﻲ" .صحيح البخاري برقم .4188

فعلى ما سبق أتساءل:
النبي  من آمن به ألنه يشك ؟!
-1ھل يسأل
ﱡ
 -2وھل الذي يشك في شيء يكون جوابه " :ﻻ أﺷﻚ وﻻ أﺳﺄل "؟
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ير الرائع ِة لقولِه   :فَإِن ُك َ
اب ِمن
ين يَ ْق َر ُؤ َ
ك فَاسْأ َ ِل الﱠ ِذ َ
نت فِي َش ﱟك ﱢم ﱠما أَن َز ْلنَا إِلَ ْي َ
ون ْال ِكتَ َ
ثالثًا  :إن من التفاس ِ
ك ْال َح ﱡ
ين ) يونس . (94
ك فَالَ تَ ُكونَ ﱠن ِم َن ْال ُم ْمتَ ِر َ
ق ِمن ﱠربﱢ َ
ك لَقَ ْد َجاء َ
قَ ْبلِ َ
للنبي  ؛ وإنما ھو ألمتِه من بعده لتتسنن به ...
أن الخطاب ليس
ﱢ
ك أَالﱠ تَ ْعبُ ُد ْ
ك ْال ِكبَ َر أَ َح ُدھُ َما أَ ْو
فھو
وا إِالﱠ إِيﱠاهُ َوبِ ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانا ً إِ ﱠما يَ ْبلُ َغ ﱠن ِعن َد َ
ضى َربﱡ َ
كقول ﷲِ َ  : وقَ َ
ِ
ُ
ِكالَھُ َما فَالَ تَقُل لﱠھُ َما أ ﱟ
ف َوالَ تَ ْنھَرْ ھُ َما َوقُل لﱠھُ َما قَ ْوالً َك ِريما ً ) اإلسراء. (23
ك ْال ِكبَ َر
فمن المعلوم أن محم ًدا  نشأ يتيما ال أب له وال أم له  ،فكيف يقول له ﷲُ   : إِ ﱠما يَ ْبلُ َغ ﱠن ِعن َد َ
أَ َح ُدھُ َما أَ ْو ِكالَھُ َما فَالَ تَقُل لﱠھُ َما أُ ﱟ
ف َوالَ تَ ْنھَرْ ھُ َما َوقُل لﱠھُ َما قَ ْوالً َك ِريما ً  ؟
النبي  في اآلي ِة التي معنا
شخصه ؛ لذلك قال
النبي  من بع ِده جاء في
كان الجواب :أن ھذا خطاب ألم ِة
ﱡ
ِ
ﱢ
 ":ﻻ أﺷﻚ وﻻ أﺳﺄل "  ،وھذا تأويل جيد من وجھة نظري ُ
أدين به . 
ِين ِمنْ َق ْبل َِك َل ِئنْ أَ ْش َر ْك َ
ك
ومثل ھذا في
ت َل َيحْ َب َطنَّ َع َملُ َ
ْك َوإِ َلى الَّذ َ
القرآن كثي ٌر كقوله َ  : و َل َق ْد أُوح َِي إِ َلي َ
ِ
ين )) (65الزمر( .فالمعلوم لدينا أن الشرك محال على األنبياء...
َو َل َت ُكو َننَّ م َِن ْال َخاسِ ِر َ
ف بتبليغ الناس أال يشكوا في دينِه  ...يقول  :قُلْ يَا أَيﱡھَا النﱠاسُ إِ ْن ُك ْنتُ ْم فِي
ثم كيف يشك في دينِه وقد ُكلِ َ
ﷲِ َولَ ِك ْن أَ ْعبُ ُد ﱠ
ون ﱠ
ﷲَ الﱠ ِذي يَتَ َوفﱠا ُك ْم َوأُ ِمرْ ُ
ين
ين تَ ْعبُ ُد َ
َش ﱟك ِم ْن ِدينِي فَ َال أَ ْعبُ ُد الﱠ ِذ َ
ون ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ت أَ ْن أَ ُك َ
ون ِم ْن ُد ِ
)) (104يونس(.
س ﻋﻠﻰ ﻋﻬﺪ اﻟﻨﱯ  ﺑﲔ ﻣﺼﺪق وﻣﻜ ّﺬب وﺷﺎك ،ﻓﻬﺬا
يقوي ما سبق ما جاء في تفسير البغوي :وﻗﻴﻞ :ﻛﺎن اﻟﻨﺎ ُ
اﳋﻄﺎب ﻣﻊ أﻫﻞ اﻟﺸﻚ ،ﻣﻌﻨﺎﻩ :إن ﻛﻨﺖ أﻳﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﺷﻚ ﳑﺎ أﻧﺰﻟﻨﺎ إﻟﻴﻚ ﻣﻦ اﳍﺪى ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن رﺳﻮﻟﻨﺎ ﳏﻤﺪ  ،ﻓﺎﺳﺄل
اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮؤون اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻚ .أھـ
ب المقدس يجد فيه البشارات بالنﱠبِ ﱢي  كثيرة ؛ فكيف يشك وھو يعلم يقينا  أنه
راب ًعا  :إن المتأمل في الكتا ِ
نص واح ٍد ھنا ھو في سفر إشعياء
بذكر
ب المقدسة ....؟! فعلى سبيل المثال ال الحصر أكتفي
مذكور في الكت ِ
ِ
ٍ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
ف ال ِكتَابَةَ َويُقَا ُل لَهُ» :اق َرأ ھَ َذا« فَيَقُو ُل » :الَ أ ْع ِر ُ
ْر ُ
ف ال ِكتَابَةَ«
إصحاح  29عدد  12أ ْو يُ ْدفَ ُع ال ِكتَابُ لِ َم ْن الَ يَع ِ
(.
اولُونَهُ لِ َم ْن يَجْ ھَ ُل ْالقِ َرا َءةَ
وبحسب كتاب الحياة وھي األدق نقرأ :إشعياء إصحاح 29عدد َ 12و ِع ْن َد َما يُنَ ِ
ين :ا ْق َر ْأ ھَ َذا ،ي ُِجيبُ  :الَ أَ ْستَ ِطي ُع ْالقِ َرا َءةَ.
قَائِلِ َ
المقطوع به أن جبري َل حينما نزل على محم ٍد  بالوحي قال له  :أقرأ  ،فقال  ":ما أنا بقارئ
المعلوم
فمن
ِ
ِ
"  .فھل ھو محمد أم غيره ؟ وھل ھو يشك في ذلك  ،وھو يعلم علم اليقين من ربﱢه أنه مذكور في الكتب
يل
ين يَتﱠبِع َ
المقدسة من قولِه  : الﱠ ِذ َ
ي ْاألُ ﱢم ﱠ
ُون ال ﱠرسُو َل النﱠبِ ﱠ
اإل ْن ِج ِ
ي الﱠ ِذي يَ ِج ُدونَهُ َم ْكتُوبًا ِع ْن َدھُ ْم فِي التﱠ ْو َرا ِة َو ْ ِ
ت َويُ َحرﱢ ُم َعلَ ْي ِھ ُم ْال َخبَائِ َ
ض ُع َع ْنھُ ْم إِصْ َرھُ ْم
ث َويَ َ
يَأْ ُم ُرھُ ْم بِ ْال َم ْعر ِ
ُوف َويَ ْنھَاھُ ْم َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوي ُِحلﱡ لَھُ ُم الطﱠيﱢبَا ِ
َو ْاألَ ْغ َال َل الﱠتِي َكانَ ْ
ك ھُ ُم
صرُوهُ َواتﱠبَعُوا النﱡو َر الﱠ ِذي أُ ْن ِز َل َم َعهُ أُولَئِ َ
ت َعلَ ْي ِھ ْم فَالﱠ ِذ َ
ين آَ َمنُوا بِ ِه َو َع ﱠزرُوهُ َونَ َ
ُون ) ) (157األعراف (.
ْال ُم ْفلِح َ
نبي يعبس في وجه أعمى !
ﱞ
والمسكين  ،ويعبس في
ب الجاه  ،ويرفض الفقي َر
سألوا سؤاالً يقولون فيه  :كيف يھتم رسو ُل
َ
اإلسالم بأصحا ِ
ِ
وجه األعمى  ....أليس ھذا مطعنًا في رسالته....؟!
ِ
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ك لَ َعلﱠهُ
س َوتَ َولﱠى  1أَ ْن َجا َءهُ ْاألَ ْع َمىَ 2و َما يُ ْد ِري َ
اعتمدوا في شبھتِھم على تفسي ِر قولِه َ  :عبَ َ
يَ ﱠز ﱠكى  3أَ ْو يَ ﱠذ ﱠك ُر فَتَ ْنفَ َعهُ ال ﱢذ ْك َرى  4أَ ﱠما َم ِن ا ْستَ ْغنَى 5فَأ َ ْن َ
ك أَ ﱠال يَ ﱠز ﱠكى
ص ﱠدى َ 6و َما َعلَ ْي َ
ت لَهُ تَ َ
ك يَ ْس َعى َ 8وھُ َو يَ ْخ َشى  9فَأ َ ْن َ
ت َع ْنهُ تَلَھﱠى ) .ﻋﺑس(
َ 7وأَ ﱠما َم ْن َجا َء َ
ٍ
ﳜﺎﻃﺐ ﺑﻌﺾ ﻋﻈﻤﺎء ﻗﺮﻳﺶ ،وﻗﺪ
ﻳﻮﻣﺎ
قال ابنُ كثي ٍر في تفسيره  :ذﻛﺮ ﻏﲑُ واﺣﺪ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ أن رﺳﻮل اﷲ  ﻛﺎن ً
ُ

اﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم وﻛﺎن ﳑﻦ أﺳﻠﻢ ﻗﺪﳝﺎ-ﻓﺠﻌﻞ ﻳﺴﺄل رﺳﻮل اﷲ  ﻋﻦ ﺷﻲء
ﻃَﻤﻊ ﰲ إﺳﻼﻣﻪ ،ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻫﻮ ﳜﺎﻃﺒﻪ وﻳﻨﺎﺟﻴﻪ إذ أﻗﺒﻞ ُ

وﻋﺒَﺲ ﰲ وﺟﻪ
وﻳﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ ،وو ﱠد ﱡ
اﻟﻨﱯ  أن ﻟﻮ ﻛﻒ ﺳﺎﻋﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﻟﻴﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﳐﺎﻃﺒﺔ ذﻟﻚ اﻟﺮﺟﻞ؛ ﻃﻤﻌﺎ ورﻏﺒﺔ ﰲ ﻫﺪاﻳﺘﻪَ .
س َوتَ َولﱠى  1أَ ْن َجا َءهُ ْاألَ ْع َمىَ 2و َما
اﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم وأﻋﺮض ﻋﻨﻪ ،وأﻗﺒﻞ ﻋﻠﻰ اﻵﺧﺮ ،ﻓﺄﻧﺰل اﷲ -ﻋﺰ وﺟﻞَ  :-عبَ َ
ك لَ َعلﱠهُ يَ ﱠز ﱠكى ... 3أھـ
يُ ْد ِري َ
• الرد على الشبھة
صدق نبو ِة نبيﱢنا  ؛ الن فيھا معاتبة للنبي من ربﱢه  ؛ فلو كان
أوالً  :إن ھذه اآليات التي تد ُل على
ِ
القرآن كما ي ّدعى أعداؤه ؛ ما كتب ھذه اآليات التي فيھا عتاب له  ،و ألظھر نف َسه
محم ٌد  ھو الذي اختلق
َ
مظھر...
أحسن
في
ِ
ٍ
النبي  ، وأن محم ًدا 
القرآن الكريم كال ُم ﷲِ  ، وليس من عند
وعليه فإن ھذه اآليات تدل على أن
َ
ﱢ
رسوالً أمينًا من عند ﷲِ حقًا ويقينًا...
ش
خالل
ثانيًا  :إن الواضح من
ت أسباب النزول ؛ أن النب ﱠ
الجمع بين روايا ِ
ِ
ي  كان عنده بعضُ صنادي ِد قري ٍ
ِ
صا على ھدايتھم فبينما ھو يدعوھم إلى ﷲ ؛ ألنھم لو أسلموا إلسالم بإسالمھم خل ٌ
ق كثر
 ،وكان
النبي  حري ً
ﱡ
؛ فإذا بعبد ﷲ بن أم مكتوم  يأتي إلى رسو َل ﷲِ  ويقول  " :أقرئني وعلمني مما علمك ﷲ تعالى "
النبي  بالقوم  ،فكره رسول ﷲ  قطعه لكالمه  ،وأعرض عنه عابسا ً ،
وكرر ذلك وھو ال يعلم بتشاغل
ﱢ
س َوتَ َولﱠى"....
مع العلم أن عب َد ﷲِ بن مكتوم أعمي لم يرى عبوس وجه
النبي  فنزلت اآليات َ " :عبَ َ
ﱢ
و عليه فليس في القصة ما يفيد احتقاره  لألعمى  ،فإنه لم يعرض عن ابن أم مكتوم قاصداً إساءته  ،وال
استصغاراً لشأنه ؛ وإنما فعل ذلك حرصا ً منه على أن يتفرغ لما ھو فيه من دعوة أولئك الصناديد الذين
يقفون ضد دعوته ،فقد كان يحزن عليھم  ألعراضھم عن دعوته  ،واإليمان برسالته حتى قال له ربﱡه : 
ث أَ َسفا ) الكھف. (6
اخ ٌع نﱠ ْف َس َ
 فَلَ َعلﱠ َ
ار ِھ ْم إِن لﱠ ْم ي ُْؤ ِمنُوا بِھَ َذا ْال َح ِدي ِ
ك بَ ِ
ك َعلَى آثَ ِ
ﻏﻤﺎ وﺣﺰﻧًﺎ ﻋﻠﻰ أﺛﺮ ﱢ
ﺗﻮﱄ ﻗﻮﻣﻚ وإﻋﺮاﺿﻬﻢ ﻋﻨﻚ ،إن ﱂ
جاء في التفسي ِر الميسر :ﻓﻠﻌﻠﻚ  -أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮلُ -ﻣ ْﻬﻠِﻚ ﻧﻔﺴﻚ ًّ
ﻳﺼﺪﱢﻗﻮا ﺬا اﻟﻘﺮآن وﻳﻌﻤﻠﻮا ﺑﻪ .أھـ

النبي  في ھذه القص ِة ليس بخطأ منه؛ وإنما ھو ترك أولي  ،وھو من باب) حسنات
وعليه فإن ما وقع من
ﱢ
األبرار سيئات المقربين( ألنه لم يكن يعلم أن ﷲَ  سيعاتبه في كتابِه المجيد بھذا الشأن ؛ لذلك تذكر الرواياتُ
ابن مكتوم يبسط له رداءه ويقول  ":ﻣﺮﺣﺒﺎً ﲟﻦ ﻋﺎﺗﺒﲏ ﻓﻴﻪ رﰊ ".
أن النب ﱠي  كان بعد ذلك إذا رأى َ
يدلل على ما سبق ھوما جاء في اآلتي:
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س وتولى * أَن َجاءهُ االعمى { الخ روى أن ابن أم مكتوم وھو ابن خال خديجة واسمه عمرو بن قيس بن زائدة
-1تفسير االلوسيَ } :عبَ َ
بن جندب بن ھرم بن رواحة بن حجر بن معيص بن عامر بن لؤي القرشي وقيل عبد ﷲ بن شريح بن مالك بن أبي ربيعة الفھري واألولى أكثر
وأشھر كما في »جامع األصول« وأم مكتوم كنية أمه واسمھا عاتكة بنت عبد ﷲ المخزومية وغلط الزمخشري في جعلھا في »الكشاف« جدته
وكان أعمى وعمى بعد نور وقيل ولد أعمى ولذا قيل ألمه أم مكتوم أتى رسول ﷲ  وعنده صناديد قريش عتبة وشيبة ابنا ربيعة وأبو جھل
والعباس بن عبد المطلب وأمية بن خلف والوليد بن المغيرة يناجيھم ويدعوھم إلى اإلسالم رجاء أن يسلم بإسالمھم غيرھم فقال يا رسول ﷲ:
أقرئني وعلمني مما علمك ﷲ تعالى ،وكرر ذلك ولم يعلم تشاغله بالقوم فكره رسول ﷲ  قطعه لكالمه وعبس وأعرض عنه فنزلت فكان
رسول ﷲ  يكرمه ويقول إذا رآه مرحبا ً بمن عاتبني فيه ربي ويقول ھل لك من حاجة واستخلفه  على المدينة فكان يصلي بالناس ثالث
عشرة مرة كما رواه ابن عبد البر في االستيعاب من أھل العلم بالسير ثم استخلف بعده أبا لبابة وھو من المھاجرين األولين ھاجر على الصحيح
قبل النبي  ووھم القرطبي في زعمه أنه مدني وأنه لم يجتمع بالصناديد المذكورين من أھل مكة وموته قيل بالقادسية شھيداً يوم فتح المدائن أيام
عمر -رضي ﷲ تعالى -عنه ورآه أنس يومئذ وعليه درع وله راية سوداء وقيل رجع منھا إلى المدينة فمات بھا -رضي ﷲ تعالى عنه -وضمير
عبس وما بعده للنبي  وفي التعبير عنه بضمير الغيبة إجالل له  إليھام أن من صدر عنه ذلك غيره ألنه ال يصدر عنه  مثله كما أن في
التعبير عنه  بضمير الخطاب في قوله سبحانه َ :و َما يُ ْد ِريكَ لَ َعلﱠهُ يزكى { .أھـ

ﺎءﻩُ ْاﻷَ ْﻋ َﻤﻰ " َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْﻦ أ ُّم َﻣ ْﻜﺘُﻮم ﻓَـ َﻘﻄَ َﻌﻪُ َﻋ ﱠﻤﺎ ُﻫ َﻮ َﻣ ْﺸﻐُﻮل ﺑِ ِﻪ ِﳑﱠ ْﻦ ﻳَـ ْﺮ ُﺟﻮ إِ ْﺳ َﻼﻣﻪ ِﻣ ْﻦ أَ ْﺷ َﺮاف
 -2تفسير الجاللين " :أَ ْن َﺟ َ
ِ
ﱠِ
ﱠﱯ
ﺼ َﺮ َ
ﻣﻬﻢ َ ,وَﱂْ ﻳَ ْﺪ ِر ْاﻷَ ْﻋ َﻤﻰ أَﻧﱠﻪُ َﻣ ْﺸﻐُﻮل ﺑِ َﺬﻟِ َ
ﻚ ﻓَـﻨَ َ
ﺎداﻩُ َ :ﻋﻠﱢ ْﻤ ِﲏ ﳑﱠﺎ َﻋﻠﱠ َﻤﻚ اﻟﻠﱠﻪ  ,ﻓَﺎﻧْ َ
ﻳﻦ ُﻫ َﻮ َﺣ ِﺮﻳﺺ َﻋﻠَﻰ إِ ْﺳ َﻼ ْ
ﻗُـ َﺮﻳْﺶ اﻟﺬ َ
ف اﻟﻨِ ّ
ِِ
ِ
ِ
ﺴﻂ
ﻚ ِﲟَﺎ ﻧَـ َﺰ َل ِﰲ َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱡ
ﻮرة  ,ﻓَ َﻜﺎ َن ﺑَـ ْﻌﺪ َذﻟِ َ
ﺐ ِﰲ َذﻟِ َ
ﺴَ
ﻚ ﻳَـ ُﻘﻮل ﻟَﻪُ إِ َذا َﺟ َ
 إِ َﱃ ﺑَـ ْﻴﺘﻪ ﻓَـ ُﻌﻮﺗ َ
ﺎء َ " :ﻣ ْﺮ َﺣﺒًﺎ ﲟَ ْﻦ َﻋﺎﺗَـﺒَِﲏ ﻓﻴﻪ َرﱢﰊ " َوﻳَـ ْﺒ ُ

اءﻩُ .أھـ
ﻟَﻪُ ِر َد َ

 -2تفسير القرطبي :ﻗﺎل اﻟﺜﻮري :ﻓﻜﺎن اﻟﻨﱯ  ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إذا رأى اﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم ﻳﺒﺴﻂ ﻟﻪ رداءﻩ وﺑﻘﻮل ] :ﻣﺮﺣﺒﺎ ﲟﻦ
ﻋﺎﺗﺒﲏ ﻓﻴﻪ رﰊ [ .أھـ
اﻟﻨﱯ  ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ إذا رأى اﺑﻦ أم ﻣﻜﺘﻮم ﺑﺴﻂ ﻟﻪ رداءﻩُ  ،وﻳﻘﻮل « :
-3تفسير اللباب البن عادل  :ﻗﺎل اﻟﺜﻮري  » :ﻓﻜﺎن ﱡ
ِ
ﺎﺟ ٍﺔ »؟ واﺳﺘﺨﻠﻔﻪُ ﻋﻠﻰ « اﳌﺪﻳﻨﺔ » ﻣﺮﺗﲔ ﰲ ﻏﺰوﺗﲔ ﻏﺰاﳘﺎ «  .أھـ
َﻣ ْﺮ َﺣﺒﺎً ﲟَ ْﻦ َﻋﺎﺗَ ِﺒﲏ ﻓِ ِﻴﻪ ﱢ
رﰊ »  ،وﻳﻘﻮل َ « :ﻫ ْﻞ ﻣ ْﻦ َﺣ َ
ثالثًا  :إن قيل  :لماذا عاتب ﷲُ نبيﱠنا ُ رغم أن ابن أم مكتوم  يستحق التوبيخ ؟
قلت ُ◌ :إن عب َد ﷲِ بن أم مكتوم  وإن كان فقد بصره ال يرى القو َم ؛ لكن صحة سمعه قوية كان يسمع مخاطبة
الرسول  ألولئك الكفار ،وكان يسمع أصواتھم أيضا ً  ،وكان يعرف بواسطة استماع تلك الكلمات شدة اھتمام
النبي  بشأنھم  ،فكان إقدامه على قطع كالم النﱠبِ ﱢي  ، وإلقاء غرض نفسه في السؤال قبل تمام غرض النﱠبِ ﱢي
ﱢ
ﱠ
إيذاء للنبِ ﱢي  ، وذلك معصية عظيمة ؛ ّ
لكن ﷲ  عاتبه  ؛ ألن األعمى يستحق مزيد الرفق والرأفة والرحمة
....
ونالحظ مدى حب ﷲِ  لنبيﱢنا ، والحرص في المعاتبة له بالرقة والرحمة ...وذلك من قولِه  ": عبس
ب ؛ أي :بلفظ اإلخبار عن
وتولى .أن جاءه األعمى "...جاءت بصيغة الحكاية عن أح ٍد آخر غائب غير المخاط ِ
الغائب وذلك يُظھر لنا مكانة نبيﱢنا  عند ربﱢه  وإكرامه له عن المواجھة بھذا األمر ...فلم يقل ﷲُ  " :عبَ َ
ست
َ
وتوليت"...
والمسكين ،
ب الجاه  ،ويرفض الفقي َر
راب ًعا:أما عن سؤالھم الذي يقول  :كيف يھتم رسو ُل
َ
اإلسالم بأصحا ِ
ِ
وجه األعمى  ...قد أجبت على مرادھم وھو ما سبق بيانه....وأما ما غاب عنھم فھو رحمته 
ويعبس في ِ
بالفقراء والمساكين...الذي يبطل اعتراضھم ....يدلل على ذلك أدلة منھا ما يلي:
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ﺼـ َـﻼ ِة َﻋﻠَــﻰ اﻟْ َﻘـ ِْ
ـﺖ ﺗَـ ُﻘـ ﱡﻢ
 -1ص حيح مس لم ﻛِﺘَــﺎب ا ْﳉَﻨَــﺎﺋِ ِﺰ ﺑَــﺎب اﻟ ﱠ
اء َﻛﺎﻧَـ ْ
ـﱪ ب رقم َ 1588ﻋـ ْـﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْ ـ َـﺮةَ أَ ﱠن ْاﻣـ َـﺮأَةً َﺳـ ْـﻮ َد َ
ِ
ﺻـﻐﱠ ُﺮوا أ َْﻣ َﺮَﻫـﺎ
ﺎل أَﻓَ َﻼ ُﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ آ َذﻧْـﺘُ ُﻤ ِﻮﱐ؟ ﻗَ َ
ﺎت ﻗَ َ
ﺴﺄ ََل َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ أ َْو َﻋ ْﻨﻪُ ،ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا َ :ﻣ َ
ﺎل- :ﻓَ َﻜـﺄَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َ
اﻟ َْﻤ ْﺴﺠ َﺪ أ َْو َﺷﺎﺑًّﺎ ﻓَـ َﻔ َﻘ َﺪ َﻫﺎ  ﻓَ َ
ِ
ِِ
ﻮءةٌ ﻇُﻠ َْﻤﺔً َﻋﻠَﻰ أ َْﻫﻠِ َﻬﺎ َوإِ ﱠن اﻟﻠﱠـﻪَ َﻋـ ﱠﺰ َو َﺟـ ﱠﻞ
أ َْو أ َْﻣ َﺮﻩُ ﻓَـ َﻘ َﺼﻠﱠﻰ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺎلُ :دﻟﱡ ِﻮﱐ َﻋﻠَﻰ ﻗَـ ِْﱪﻩ ﻓَ َﺪﻟﱡﻮﻩُ ﻓَ َ
ﺎل ":إِ ﱠن َﻫﺬﻩ اﻟْ ُﻘﺒُ َ
ﻮر ﳑَْﻠُ َ
ﺼ َﻼِﰐ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ".
ﻳُـﻨَـ ﱢﻮُرَﻫﺎ َﳍُ ْﻢ ﺑِ َ
ـﻮل اﻟﻠﱠ ِـﻪ َ ﻋﻠَـﻰ ِْ
 -2صحيح مس لم ﺑـﺮﻗﻢ  4275ﻋـﻦ اﻧ ٍ
ـﻞ
اﻹ ْﺳ َـﻼِم َﺷ ْـﻴﺌًﺎ إِﱠﻻ أَ ْﻋﻄَـﺎﻩُ ﻗَ َ
ـﺎل َﻣـﺎ ُﺳـﺌِ َﻞ َر ُﺳ ُ
ـﺲ ﻗَ َ
ـﺎل ﻓَ َﺠ َ
ـﺎءﻩُ َر ُﺟ ٌ
ﺎل :ﻳﺎ ﻗَـﻮِم أ ِ
ِ
ِِ
ﲔ َﺟﺒَـﻠَ ْ ِ
ﺸﻰ اْﻟ َﻔﺎﻗَﺔَ.
ﺎء َﻻ َﳜْ َ
ﻓَﺄَ ْﻋﻄَﺎﻩُ ﻏَﻨَ ًﻤﺎ ﺑَـ َْ
ﲔ ﻓَـ َﺮ َﺟ َﻊ إِ َﱃ ﻗَـ ْﻮﻣﻪ ﻓَـ َﻘ َ َ ْ ْ
َﺳﻠ ُﻤﻮا ﻓَِﺈ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا ﻳُـ ْﻌﻄﻲ َﻋﻄَ ً

المسيح أنه احتقر المرأة َالكنعانية َ؛أخبرھا بأنھا من الكالب ،وذلك لما
خامسا :إن األناجي َل تنسب إلى يسو َع
ِ
جاءت ترجوه تطلب شفا َء ابنتِھا منه ............جاء ذلك في إنجيل متى إصحاح  15ﻋدد 21ثُ ﱠم َخ َر َج يَسُو ُ
ع ِم ْن
22
ص َر َخ ْ
ت إِلَ ْي ِه
ص َر َ
ھُنَا َ
ار َجةٌ ِم ْن تِ ْل َ
احي صُو َر َو َ
ك َوا ْن َ
وم َ
ف إِلَى نَ َو ِ
ك التﱡ ُخ ِ
ص ْي َدا َءَ .وإِ َذا ا ْم َرأَةٌ َك ْنَ 23عانِيﱠةٌ َخ ِ
قَائِلَةً»:ارْ َح ْمنِي ،يَا َسيﱢ ُد ،يَا اب َْن َدا ُو َد! اِ ْبنَتِي َمجْ نُونَةٌ ِج ًّدا« .فَلَ ْم ي ُِج ْبھَا بِ َك ِل َم ٍة .فَتَقَ ﱠد َم تَالَ ِمي ُذهُ َوطَلَبُوا إِلَ ْي ِه
24
ت إِ ْس َرائِي َل الضﱠالﱠ ِة«25 .فَأَتَ ْ
ت
قَائِلِ َ
صي ُح َو َرا َءنَا!« فَأ َ َج َ
اف بَ ْي ِ
اب َوقَا َل»:لَ ْم أُرْ َسلْ إِالﱠ إِلَى ِخ َر ِ
ين»:اصْ ِر ْفھَا ،ألَنﱠھَا تَ ِ
26
ين َوي ْ
َو َس َج َد ْ
ُط َر َح لِ ْل ِكالَب«.
ْس َح َسنًا أَ ْن ي ُْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز ْالبَنِ َ
اب َوقَا َل»:لَي َ
ت لَهُ قَائِلَةً»:يَا َسيﱢ ُد ،أَ ِعنﱢي!« فَأ َ َج َ
28
27فَقَالَ ْ
اب يَسُو ُ
ع َوقَا َل
ت الﱠ ِذي يَ ْسقُطُ ِم ْن َمائِ َد ِة أَرْ بَابِھَا!«ِ .حينَئِ ٍذ أَ َج َ
ت»:نَ َع ْم ،يَا َسيﱢ ُد! َو ْال ِكالَبُ أَ ْيضًا تَأْ ُك ُل ِم َن ْالفُتَا ِ
ك السﱠا َع ِة .
ت ا ْبنَتُھَا ِم ْن تِ ْل َ
لَھَا»:يَا ا ْم َرأَةَُ ،ع ِظي ٌم إِي َمانُ ِك! لِيَ ُك ْن لَ ِك َك َما تُ ِري ِد َ
ين« .فَ ُشفِيَ ِ
ب بحسب ما ُنسب إلى يسوع
قلت◌ُ  :إن المالحظ من
النصوص أن ك َّل من ليس يھود ًيا فھو من الكال ِ
ِ
المسيح...
ب
ضا أن )يسوع( لم يشف ابنة المرأة الكنعانية إال حينما اعترفت له أنھا من الكال ِ
والمالحظ أي ً
27فَقَالَ ْ
ت الﱠ ِذي يَ ْسقُطُ ِم ْن َمائِ َد ِة أَرْ بَابِھَا«!!
ت»:نَ َع ْم ،يَا َسيﱢ ُد! َو ْال ِكالَبُ أَ ْيضًا تَأْ ُك ُل ِم َن ْالفُتَا ِ
وأتساءل :
-1ھل ھذه ھي المحبة من إل ِه المحبة التي يؤمن بھا المعترضون ؟!
ت لھم،وتلبي ِة مطالبھم....؟!
-2ھل ھذا ھو احترام الضعفاء كاإلنصا ِ
 -3المسيح  بريء مما نُسبه إليه كتب ِة األناجيل مثل ھذه القصة ...؟!
علم الساعة !
ٌّ
نبي اخطأ في ِ
زمن القيام ِة باإلشار ِة إلى حدي ٍ
ث جاء في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب ) اﻟﻔﱳ و أﺷﺮاط اﻟﺴﺎﻋﺔ( ﺑﺎب
أثاروا شبھ َة حول
ِ
)ﻗﺮب اﻟﺴﺎﻋﺔ( ﺑﺮﻗﻢ َ 5248ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َوأَﺑُﻮ ُﻛ َﺮﻳْ ٍ
ﺸﺔَ
ﺸ ٍﺎم َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ُﺳ َﺎﻣﺔَ َﻋ ْﻦ ِﻫ َ
ﺐ ﻗَ َﺎﻻَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ أ َ
ث إِﻧْﺴ ٍ
َﺣ َﺪ ِ
اب إِ َذا ﻗَ ِﺪ ُﻣﻮا َﻋﻠَﻰ ر ُﺳ ِ
ﺎل ":إِ ْن
ﺎن ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎﻋ ِﺔ َﻣ َﱴ اﻟ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﺳﺄَﻟُﻮﻩُ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺴَ
ﺴَ
ﺎﻋﺔُ ﻓَـﻨَﻈََﺮ إِ َﱃ أ ْ
ﺖ َ :ﻛﺎ َن ْاﻷَ ْﻋ َﺮ ُ
َ
َ
ﺎﻋﺘُ ُﻜ ْﻢ ".
ﺶ َﻫ َﺬا َﱂْ ﻳُ ْﺪ ِرْﻛﻪُ ا ْﳍََﺮُم ﻗَ َﺎﻣ ْ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َﺳ َ
ﻳَ ِﻌ ْ
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َ
ُ
مئات السنين و لم تقم الساع ُة إلى اآلن !
الحديث يخالف الواقع فلقد مات الغال ُم ومرت
قالوا :إن ھذا
أليست ھذه نبوءة كاذبة من محم ٍد رسول اإلسالم ؟!
• الرد على الشبھة
َ
األمور التي حجب 
وقت الساع ِة أبداً ؛ فھي من
المقطوع به أن نب َّينا محم ًدا  ال يعل ُم
المعلوم
أوالً :إن من
ِ
ِ
ِ
سائر خلقه ؛ فال يعلمھا مل ٌ
علمھا عنه وعن
ك مقربٌ  ،وال نبيٌّ مرسل.....يدلل على ذلك ما يلي:
ِ
ُ
َ
س ِب َما َتسْ َعى  ) طه . ( 15
 -1قوله  : إِنَّ الس َ
َّاع َة ءاَ ِت َي ٌة أ َكا ُد أ ْخفِي َھا لِ ُتجْ َزى ُك ُّل َن ْف ٍ
َّان مُرْ َسا َھا قُ ْل إِ َّن َما عِ ْل ُم َھا عِ ندَ َربِّي الَ ي َُجلِّي َھا ل َِو ْق ِت َھا إِالَّ ھ َُو َثقُ َل ْ
ت فِي
َّاع ِة أَي َ
 -2قوله َ  : يسْ أَلُو َن َك َع ِن الس َ
اس الَ
ال َّس َم َاوا ِ
ض الَ َتأْتِي ُك ْم إِالَّ َب ْغ َت ًة َيسْ أَلُو َن َك َكأ َ َّن َك َحفِيٌّ َع ْن َھا قُ ْل إِ َّن َما عِ ْل ُم َھا عِ ندَ ّ ِ
ت َواألَرْ ِ
ﷲ َو َلـكِنَّ أَ ْك َث َر ال َّن ِ
ُون ) األعراف. (187
َيعْ َلم َ
َّاع ِة َو ُي َن ِّز ُل ْال َغي َ
ْث َو َيعْ َل ُم َما فِي ْاألَرْ َح ِام َو َما َت ْد ِري َن ْفسٌ َم َاذا َت ْكسِ بُ
ﷲ عِ ْندَ هُ عِ ْل ُم الس َ
 -3قوله   : إِنَّ َّ َ
ض َتم ُ
ﷲ َعلِي ٌم َخ ِبي ٌر )) (34لقمان(
َغ ًدا َو َما َت ْد ِري َن ْفسٌ ِبأَيِّ أَرْ ٍ
ُوت إِنَّ َّ َ
َّاع ِة َو َما َت ْخ ُر ُج ِمنْ َث َم َرا ٍ
ض ُع
ت ِمنْ أَ ْك َما ِم َھا َو َما َتحْ ِم ُل ِمنْ أ ُ ْن َثى َو َال َت َ
 -4قوله   : إ َل ْي ِه ي َُر ُّد عِ ْل ُم الس َ
ِيھ ْم أَي َْن ُ
اك َما ِم َّنا ِمنْ َش ِھي ٍد )) (47فصلت(
ش َر َكائِي َقالُوا َآذ َّن َ
إِ َّال ِبع ِْل ِم ِه َو َي ْو َم ُي َناد ِ
ُون
ار َك الَّذِي َل ُه م ُْل ُ
ك ال َّس َم َاوا ِ
َّاع ِة َوإِ َل ْي ِه ُترْ َجع َ
ض َو َما َب ْي َن ُھ َما َوعِ ْندَ هُ عِ ْل ُم الس َ
 -5قوله َ  : و َت َب َ
ت َو ْاألَرْ ِ
)) (85الزخرف(
ﺟﱪﻳﻞ  :ﻣﱴ اﻟﺴﺎﻋﺔ؟ ﻗﺎل":
ﱠﱯ  و ﺟﱪﻳﻞ ...ﻗﺎل
 -6صحيح
ِّ
البخاري برقم َ 48ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺸﻬﲑ ﺑﲔ اﻟﻨِ ﱢ
ُ
ِ ِ
ﺴﺎﺋِ ِﻞ وﺳﺄُ ْﺧِﱪ َك َﻋﻦ أَ ْﺷﺮ ِ
اﻹﺑِ ِﻞ اﻟْﺒـ ْﻬﻢ ِﰲ اﻟْﺒـ ْﻨـﻴ ِ
ﺎن ِﰲ َﲬْ ٍ
ﺲ
َﻣﺎ اﻟ َْﻤ ْﺴﺌُ ُ
اﻃ َﻬﺎ إِ َذا َوﻟَ َﺪ ْ
ت ْاﻷ ََﻣﺔُ َرﺑﱠـ َﻬﺎ َوإِ َذا ﺗَﻄَ َﺎو َل ُر َﻋﺎةُ ِْ ُ ُ ُ َ
ﻮل َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ ﺑﺄَ ْﻋﻠَ َﻢ ﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ َ َ ُ ْ َ
ِ ﱠ ِ ِ
ِ
ﺎء
ﺎل ُردﱡوﻩُ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ َﺮْوا َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎﻋ ِﺔ { ْاﻵﻳَﺔَ ﰒُﱠ أَ ْدﺑَـ َﺮ ﻓَـ َﻘ َ
ْﻢ اﻟ ﱠ
َﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤ ُﻬ ﱠﻦ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ ﰒُﱠ ﺗَ َﻼ اﻟﻨِ ﱡ
ﺴَ
ﻳﻞ َﺟ َ
ﱠﱯ  }: إ ﱠن اﻟﻠﻪَ ﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﻋﻠ ُ
ﺎل َﻫ َﺬا ﺟ ِْﱪ ُ
ﱢ
ﱠﺎس ِدﻳﻨَـ ُﻬ ْﻢ ".
ﻳُـ َﻌﻠ ُﻢ اﻟﻨ َ
علم الغي ِ
ب عنده ،
إذاً محم ٌد  يب ّين للناس أنه ال يعلم ميعاد الساعة أب ًدا بل ھي مما استأثر به ﷲُ  في ِ
بعض عالما ِ
ربھا ...
ﷲ  قد أطلعه  على ِ
وب ّين  أن َ
ت قُ ِ
األمور الغيبي ِة د ّلت على أن الحيا َة ستستم ُر قرو ًنا بعده ،مثل :فتح بالد الشام و اليمن،
بعض
فأخبر  عن ِ
ِ
و مصر ،و القسطنطينية  ،و رومية  ،و أن الخالفة بعده ثالثين سنة ثم تصير ملكا عاضا ً ثم تصير ملكا ً جبريا ً
ثم تعود دولة الخالفة في أخر الزمان  ،و إخباره عن تكالب األمم على المسلمين و ھم يومئذ كثير  ،حدوث
الفتن  ،والتغيرات كتقارب الزمان  ،و كثرة الھرج ) القتل(  ،و الزالزل  ،و انتشار الفساد  ،و الظلم  ،و
نقض عرى اإلسالم عروة عروة  ،وعودة الدين غري ًبا كما بدء ،و أخذ األمة بأخذ القرون قبلھا شبراً بشبر
وذراعا ً بذراع .....األخبا ُر كلُھا صحيحة السند .
َﺳ ٍ
ت الساع ِة الكبرى كما في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 5162ﻋﻦ ﺣ َﺬﻳـ َﻔﺔَ ﺑ ِﻦ أ ِ
وأخبر  عن عالما ِ
ﺎل  :اﻃﱠﻠَ َﻊ
ي ﻗَ َ
ﻴﺪ اﻟ ِْﻐ َﻔﺎ ِر ﱢ
ْ ُ ْ ْ
ﺎل إِﻧﱠـ َﻬﺎ ﻟَﻦ ﺗَـ ُﻘﻮم ﺣ ﱠﱴ ﺗَـﺮو َن ﻗَـ ْﺒـﻠَ َﻬﺎ َﻋ ْﺸﺮ آﻳ ٍ
ﺎت ﻓَ َﺬ َﻛ َﺮ
ﺎﻋﺔَ ﻗَ َ
ﱠﱯ ُ◌َ ﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َوَْﳓ ُﻦ ﻧَـﺘَ َﺬا َﻛ ُﺮ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل َﻣﺎ ﺗَ َﺬا َﻛ ُﺮو َن ﻗَﺎﻟُﻮا ﻧَ ْﺬ ُﻛ ُﺮ اﻟ ﱠ
ﺴَ
ْ َ َ َْ
َ َ
اﻟﻨِ ّ
ﺸﻤ ِ ِ
ول ِﻋﻴﺴﻰ اﺑ ِﻦ ﻣﺮَﱘ  وﻳﺄَﺟﻮج وﻣﺄْﺟﻮج وﺛََﻼﺛَﺔَ ُﺧﺴ ٍ
ﻒ
اﻟ ﱡﺪ َﺧﺎ َن َواﻟ ﱠﺪ ﱠﺟ َ
ﻮف َﺧ ْﺴ ٌ
ﺎل َواﻟ ﱠﺪاﺑﱠﺔَ َوﻃُﻠُ َ
ﻮع اﻟ ﱠ ْ
ﺲ ﻣ ْﻦ َﻣ ْﻐ ِﺮَِﺎ َوﻧُـ ُﺰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ُ
ﻚ ﻧَﺎر َﲣْﺮ ِ
ﻒ ِﲜ ِﺰﻳﺮِة اﻟْﻌﺮ ِ ِ ِ
ﺑِﺎﻟْﻤ ْﺸ ِﺮ ِق و َﺧﺴ ٌ ِ
ِ
ﺸ ِﺮِﻫ ْﻢ .
ﱠﺎس إِ َﱃ َْﳏ َ
ب َوآﺧ ُﺮ َذﻟ َ ٌ ُ ُ
َ ْ
َ
ج ﻣ ْﻦ اﻟْﻴَ َﻤ ِﻦ ﺗَﻄ ُْﺮ ُد اﻟﻨ َ
ﻒ ﺑﺎﻟ َْﻤ ْﻐ ِﺮب َو َﺧ ْﺴ ٌ َ َ َ َ
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َ
يموت الغالم الذي
ث ھذا كله قبل أن
وعليه فال يقول عاقل ٌ ق ُط :إن واح ًدا من الصحاب ِة  اعتقد بحدو ِ
أشار إليه النبيُّ  في الحديث )محل الشبھة(! ....
ب النﱠبِ ﱢي  ، وال التابعين  ،وال من تبعھم من أھل العلم بخالف
فما فھم ھذا الفھم السقيم واح ٌد من أصحا ِ
حال المعترضين. ....
ً
القرون ستتوالى على األم ِة .....تدلل على ذلك أدلة منھا:
ث إن
بل أخبر النبيُّ 
صراحة في الحدي ِ
َ
ِ
ﱠِ
ﲔ-رِ
ﻳﻦ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ-ﻗَ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ  2457ﻋﻦ ﻋ ْﻤ َﺮا َن ﺑْ َﻦ ُﺣ َ
ﺼٍْ َ
ﱠﱯ َ " :ﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ ﻗَـ ْﺮِﱐ ﰒُﱠ اﻟﺬ َ
ﱠِ
ﱠﱯ  ﺑَـ ْﻌ ُﺪ ﻗَـ ْﺮﻧَـ ْ ِ
ﱠﱯ ": إِ ﱠن ﺑَـ ْﻌ َﺪ ُﻛ ْﻢ ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ َﳜُﻮﻧُﻮ َن
ﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ" .ﻗَ َ
ﲔ أ َْو ﺛََﻼﺛَﺔً .ﻗَ َ
ﺎل ِﻋ ْﻤ َﺮا ُن َ :ﻻ أَ ْد ِري أَذَ َﻛ َﺮ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ ﰒُﱠ اﻟﺬ َ
ﺴ َﻤ ُﻦ ".
َوَﻻ ﻳُـ ْﺆﲤََﻨُﻮ َن َوﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪو َن َوَﻻ ﻳُ ْﺴﺘَ ْﺸ َﻬ ُﺪو َن َوﻳَـ ْﻨ ِﺬ ُرو َن َوَﻻ ﻳَـ ُﻔﻮ َن َوﻳَﻈ َْﻬ ُﺮ ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ اﻟ ﱢ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":ﺑَ َﺪأَ ِْ
ﻮد َﻛ َﻤﺎ ﺑَ َﺪأَ ﻏَ ِﺮﻳﺒًﺎ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل◌َ :ﻗ َ
 -2صحيح مسلم برقمَ 208ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة ﻗَ َ
اﻹ ْﺳ َﻼ ُم ﻏَ ِﺮﻳﺒًﺎ َو َﺳﻴَـﻌُ ُ
ﻮﰉ ﻟِ ْﻠﻐَُﺮﺑَ ِﺎء ".
ﻓَﻄُ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ": ﺳﻴَﺄِْﰐ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﺼ ﱠﺪ ُق
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
 -3سنن ابن ماجة برقم َ 4026ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة ﻗَ َ
ﱠﺎس َﺳﻨَـ َﻮ ٌ
اﻋ ُ
ات َﺧ ﱠﺪ َ
ﺎت ﻳُ َ
اﳋَﺎﺋِﻦ ،وُﳜَﱠﻮ ُن ﻓِﻴﻬﺎ ْاﻷ َِﻣﲔ  ،وﻳـ ْﻨ ِﻄ ُﻖ ﻓِﻴﻬﺎ اﻟ ﱡﺮوﻳﺒِ َ ِ
ِ
ِ
ﺎذب ،وﻳ َﻜ ﱠﺬب ﻓِﻴﻬﺎ اﻟ ﱠ ِ
ِ
ﻀﺔُ؟
ﻴﻞَ :وَﻣﺎ اﻟ ﱡﺮَوﻳْﺒِ َ
َ
ﻓ َﻴﻬﺎ اﻟْ َﻜ ُ َ ُ ُ َ
َ َْ
ُ ََ
ﺼﺎد ُقَ ،وﻳُـ ْﺆﲤََ ُﻦ ﻓ َﻴﻬﺎ ْ ُ َ
ﻀﺔُ" ﻗ َ
ﺎل ":اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ اﻟﺘﱠﺎﻓِﻪُ ِﰲ أ َْﻣ ِﺮ اﻟ َْﻌﺎ ﱠﻣ ِﺔ ".
ﻗَ َ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ) .( 1887
جذورھا نس ًفا  -بفضل ﷲ ... - 
و بھذا قد نسفنا الشبھ َة من
ِ

ثان ًيا :إن فھ َم الحدي ِ
الجمع بين الروايا ِ
خالل
صحيحا يكون من
ث فھما
ت األخرى ...ففي صحيح البخاري
ً
ِ
ِ
ﺸﺔَ  -ر ِ
ِ
ﺎل ِﻣ ْﻦ ْاﻷَ ْﻋﺮ ِ
ﺖ َ :ﻛﺎ َن ِر َﺟ ٌ
ﺎﻋﺔُ
ﱠﱯ  ﻓَـﻴَ ْﺴﺄَﻟُﻮﻧَﻪُ َﻣ َﱴ اﻟ ﱠ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ  -ﻗَﺎﻟَ ْ
اب ُﺟ َﻔﺎةً ﻳَﺄْﺗُﻮ َن اﻟﻨِ ﱠ
ﺴَ
برقم َ 6030ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
َ
ﺎم ":ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َﻣ ْﻮﺗَـ ُﻬ ْﻢ ".
َﺻﻐَ ِﺮِﻫ ْﻢ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺎﻋﺘُ ُﻜ ْﻢ" .ﻗَ َ
ﺎل ِﻫ َ
ﻮم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َﺳ َ
ﻓَ َﻜﺎ َن ﻳَـ ْﻨﻈُُﺮ إِ َﱃ أ ْ
ﻮل ":إِ ْن ﻳَ ِﻌ ْ
ﺸٌ
ﺶ َﻫ َﺬا َﻻ ﻳُ ْﺪ ِرْﻛﻪُ ا ْﳍََﺮُم َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ُﻘ َ
وبالتالي يتضح لنا من ھذه الرواية أن ھشام بن عروة أحد رواة الحديث يوضح معنى لفظة )ساعتكم( بأنھا
تعني موتھم ھم....وليس المقصود منھا يوم القيامة ....ھكذا فھم العلما ُء األجال ُء منھم:
شرحه قال:
النووي في
 -1اإلما ُم
ﱡ
ِ
ﺎﻋﺔ َﻣ َﱴ ِﻫﻲ ؟ ﻓَـﻨَﻈَﺮ إِ َﱃ أ ْ ِ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ
ﺴﺎن ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ ) :ﺳﺄَﻟُﻮﻩُ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺶ َﻫ َﺬا َﱂْ ﻳُ ْﺪ ِرﻛﻪُ ا ْﳍََﺮم ﻗَ َﺎﻣ ْ
ﺴَ
ﺎل  :إِ ْن ﻳَ ِﻌ ْ
َ
َﺣ َﺪث إﻧْ َ
َ
ﺎﻋﺔ ( َوِﰲ ِرَواﻳَﺔ ) إِ ﱠن ﻋُ َﻤﺮ َﻫ َﺬا َﱂْ ﻳُ ْﺪ ِرﻛﻪُ ا ْﳍََﺮم
ﺴﻰ أﱠَﻻ ﻳُ ْﺪ ِرﻛﻪُ ا ْﳍََﺮم َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ُﻘﻮم اﻟ ﱠ
ﺴَ
َﺳﺎ َﻋﺘ ُﻜ ْﻢ ( َوِﰲ ِرَواﻳَﺔ  ) :إِ ْن ﻳَ ِﻌ ْ
ﺶ َﻫ َﺬا اﻟْﻐُ َﻼم ﻓَـ َﻌ َ
ﺎل اﻟْ َﻘ ِ
ﺎﺿﻲ َ :ﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱢﺮَواﻳَﺎت ُﻛﻠّ َﻬﺎ َْﳏ ُﻤﻮﻟَﺔ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻌ َﲎ ْاﻷ ﱠَول َ ،واﻟ ُْﻤ َﺮاد )
ﺎﻋﺔ ( َوِﰲ ِرَواﻳَﺔ ) إِ ْن ﻳُـ َﺆﺧﱠﺮ َﻫ َﺬا ( ﻗَ َ
َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ُﻘﻮم اﻟ ﱠ
ﺴَ
ِ
ﻚ اﻟ ُْﻤ َﺨﺎﻃَﺒُﻮ َن
ﺎﻋﺘِ ُﻜ ْﻢ ( َﻣ ْﻮ ْﻢ َ ،وَﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ َﳝُﻮت َذﻟِ َ
ﻚ اﻟْ َﻘ ْﺮن  ،أ َْو أُوﻟَﺌِ َ
ﺴَ
ﺑَ
ﻚ اﻟْﻐُ َﻼم َﻻ ﻳَـ ْﺒـﻠُﻎ ا ْﳍََﺮم َ ،وَﻻ ﻳُـ َﻌ ﱠﻤﺮ َ ،وَﻻ ﻳُـ َﺆﺧﱠﺮ .أھـ
ﻗُـﻠْﺖ َوُْﳛﺘَ َﻤﻞ أَﻧﱠﻪُ ﻋُﻠِ َﻢ أَ ﱠن َذﻟِ َ
ﺼﻐْ َﺮى َواﻟ ُْﻤ َﺮاد:
-2
ﺎﻋﺔ اﻟ ﱡ
ُ
َي ِ :ﻗﻴَ َﺎﻣﺘ ُﻜ ْﻢ َو ِﻫ َﻲ اﻟ ﱠ
ﺴَ
صاحب عون المعبود في شرح سنن أبي داود قال َ " :ﺳ َ
ﺎﻋﺘ ُﻜ ْﻢ أ ْ
ِ
ﻴﻌﻬﻢ " .أھـ
َﻣ ْﻮت َﲨ ْ
إنسان ساعته الخاصة ھي لحظة مما ِته
إذن نفھم مما سبق  :أن المرادَ ھنا بالساعة أي :ساعة السائلين فلك ِّل
ٍ
ﺎل ":
صحيح
فبھا ينقطع عمله ويبدأ حسابه  ....ثبت في
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
مسلم برقم َ 5240ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة  أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ٍ
ِ
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ِ
ﺎدروا ﺑِ ْﺎﻷَ ْﻋﻤ ِ
ﺸ ْﻤ ِ
ﻮع اﻟ ﱠ
َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ أ َْو أ َْﻣ َﺮ اﻟ َْﻌﺎ ﱠﻣ ِﺔ " .نلحظ
ﺲ ِﻣ ْﻦ َﻣﻐْ ِﺮَِﺎ ،أ َْو اﻟ ﱡﺪ َﺧﺎ َن ،أ َْو اﻟ ﱠﺪ ﱠﺟ َ
ﺎل ،أ َْو اﻟ ﱠﺪاﺑﱠﺔَ ،أ َْو َﺧﺎ ﱠ
ﺎل ِﺳﺘًّﺎ ﻃُﻠُ َ
ﺻﺔَ أ َ
َ
ﺑَ ُ
ت المرء بخصاصته أي :ساعته الخاصة.
أن النبي  عبر عن مو ِ
ً
َ
القيامة
االعتراض الوھمي؛ ألن األناجيل َ أكدت لنا أن
أتعجب أن يصدر من المعترضين مثل ھذا
ثالثا :
ِ
ُ
القرن األول قبل انقضاء جيله  ،وكان
البشر في
ستكون في القرن األول  ،وأن يسوع سيعود و يحاسب
َ
ِ
كل تالميذه  ،والمكرزين باألناجيل يعتقدون بذلك و ينادون به ......جاء ذلك في اآلتي:
َ
ت َبعْ دَ ضِ ِ ْ
ض ْو َءهُ،
 -1إنجيل متى إصحاح 24عددَ »29ول ِْل َو ْق ِ
َّام ُت ْظلِ ُم ال َّشمْ سُ َ ،و ْال َق َم ُر الَ يُعْ طِ ي َ
يق تِلَ30ك األي ِ
َوال ُّنجُو ُم َتسْ قُ ُ
ط م َِن ال َّس َما ِءَ ،وقُوَّ ُ
ان فِي ال َّس َما ِء.
ات ال َّس َم َاوا ِ
ْن اإلِ ْن َس ِ
ت َت َت َزعْ َز ُعَ .وحِي َن ِئ ٍذ َت ْظ َھ ُر َعالَ َم ُة اب ِ
ِير.
ضَ ،و ُي ْبصِ ر َ
َوحِي َن ِئ ٍذ َت ُنو ُح َجمِي ُع َق َبائ ِِل األَرْ ِ
ان آ ِتيًا َع َلى َس َحاب ال َّس َما ِء ِبقُوَّ ٍة َو َمجْ ٍد َكث ٍ
ُون اب َْن اإلِ ْن َس ِ
31
َ
ت إِ َلى
صا ِء ال َّس َم َاوا ِ
احِ ،منْ أَ ْق َ
َفيُرْ سِ ُل َمالَ ِئ َك َت ُه ِببُوق عَظِ ِيم الص َّْوتَِ ،ف َيجْ َمع َ
ُون م ُْخ َت ِ
اري ِه م َِن األرْ َب ِع الرِّ َي ِ
ار ُغصْ ُن َھا َر ْخصًا َوأَ ْخ َر َج ْ
صا ِئ َھاَ 32 .ف ِمنْ َش َج َر ِة ال ِّت
ُون أَنَّ
أَ ْق َ
ت أَ ْو َرا َق َھاَ ،تعْ َلم َ
ص َ
ين َت َعلَّمُوا ْال َم َث َلَ :م َتى َ
ِ
ْف َق ِريبٌ 33 .ھ َك َذا أَ ْن ُت ْم أَ ْيضًاَ ،م َتى َرأَ ْي ُت ْم َ
ب34 .اَ ْل َح َّق أَقُو ُل َل ُك ْم :الَ
ال َّ
ھذا ُكلَّ ُه َفاعْ َلمُوا أَ َّن ُه َق ِريبٌ َع َلى األَب َْوا ِ
صي َ
ون َ
َيمْ ضِ ي َ
ھذا ُكلُّ ُه !
ھذا ْال ِجي ُل َح َّتى َي ُك َ
27
-2إنجيل متى إصحاح  16عدد َفإنَّ اب َْن اإل ْن َسان َس ْو َ ْ
َ
ازي ُك َّل
ِ ِ
ِ
ف َيأتِي فِي َمجْ ِد أ ِبي ِه َم َع َمالَ ِئ َك ِتهَِ ،وحِي َن ِئ ٍذ ي َُج ِ
28
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
َ
َ
َ
ون ال َم ْو َ
ان آ ِتيًا
ب َع َملِ ِه .اَ ْل َح َّق أَقُو ُل َل ُك ْم :إِنَّ م َِن ال ِق َي ِام ھ ُھنا ق ْومًا ال َيذوق َ
َوا ِح ٍد َح َس َ
اإلن َس ِ
ت َحتى َي َروُ ا اب َْن ِ
فِي َم َل ُكو ِت ِه !!
وأتساءل ھل حدث ما أخبر به يسو ُع ؟ أم أن ھذه نبوءة كاذبة بحسب تلك النصوص ..؟!
علم الساعة !( فالعنوان باطل
راب ًعا :إن األمر المثير للدھشة والعجب ھو عنوان الشبھةٌّ ) :
نبي اخطأ في ِ
من أساسه كما أسلفت باألدلة  ....ولكن األعجب من ذلك ھو أن المعترضين يعتقدون أن يسوع المسيح
إله ،ولكن ھذا اإلله ال يعلم وقت الساعة  ،وال يعلم موسم التين  .....جاء ذلك في اآلتي:
 -1يسو ُع المسيح اإلله ال يعلم متى الساعة  ....جاء ذلك فيما يلي:
36
َ
ت ،إِالﱠ
ك ْاليَ ْو ُم َوتِ ْل َ
أ -إنجيل متى إصحاح  24عدد » َوأَ ﱠما ذلِ َ
ك السﱠا َعةُ فَالَ يَ ْعلَ ُم بِ ِھ َم ا أ َح ٌدَ ،والَ َمالَئِ َك ةُ ال ﱠس َما َوا ِ
أَبِي َوحْ َدهُ.
ين فِ ي
ك ال ﱠس ا َعةُ فَ الَ يَ ْعلَ ُم بِ ِھ َم ا أَ َح ٌدَ ،والَ ْال َمالَئِ َك ةُ الﱠ ِذ َ
ك ْاليَ ْو ُم َوتِ ْل َ
ب -إنجيل مرقس إصحاح  13عدد» َوأَ ﱠما ذلِ َ
ال ﱠس َما ِءَ ،والَ االب ُْن ،إِالﱠ اآلبُ .
 -2يسوع دمر شجرة التين تدمي ًرا  ..ألنه ال يعلم موسم التين...جاء ذلك فيما يلي:
ع أُو ُر َشلِي َم َو ْالھَ ْي َك َلَ ،ولَ ﱠما نَ َ
أ -إنجيل مرقس إصحاح  11عدد 11فَ َد َخ َل يَسُو ُ
ظ َر َح ْولَهُ إِلَى ُكلﱢ
ت َع ْنيَا َم َع ْ
ان ْال َو ْق ُ
االثنَ ْي َع َش َرَ 12 .وفِي ْال َغ ِد لَ ﱠما َخ َرجُوا
َش ْي ٍء إِ ْذ َك َ
ت قَ ْد أَ ْم َسىَ ،خ َر َج إِلَى بَ ْي ِ
ت َع ْنيَا َجا َع13 ،فَنَ َ
ين ِم ْن بَ ِعي ٍد َعلَ ْيھَا َو َر ٌ
قَ ،و َجا َء لَ َعلﱠهُ يَ ِج ُد فِيھَا َش ْيئًا .فَلَ ﱠما َجا َء
ِم ْن بَ ْي ِ
ظ َر َش َج َرةَ تِ ٍ
14
اب يَسُو ُ
إِلَ ْيھَا لَ ْم يَ ِج ْد َش ْيئًا إِالﱠ َو َرقًا ،ألَنﱠهُ لَ ْم يَ ُك ْن َو ْق َ
ع َوقَا َل لَھَا»:الَ يَأْ ُكلْ أَ َح ٌد ِم ْن ِك
ين .فَأ َ َج َ
ت التﱢ ِ
ان تَالَ ِمي ُذهُ يَ ْس َمعُون.
ثَ َمرًا بَ ْع ُد إِلَى األَبَ ِد!«َ .و َك َ
19
يقَ ،و َجا َء إِلَ ْيھَا فَلَ ْم يَ ِج ْد فِيھَا َش ْيئًا
ب -إنجيل متى إصحاح  21عدد فَنَظَ َر َش َج َرةَ تِ ٍ
ين َعلَى الطﱠ ِر ِ
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إِالﱠ َو َرقًا فَقَ ْ
ال !!
ط .فَقَا َل لَھَا»:الَ يَ ُك ْن ِم ْن ِك ثَ َم ٌر بَ ْع ُد إِلَى األَبَ ِد!« .فَيَبِ َس ِ
ت التﱢينَةُ فِي ْال َح ِ
قلت :إذا كان يسوع المسيح إل ًھا وال يعلم متى الساعة ،وال موسم التين ....أتساءل:
 -1ھل يستحق ھذا اإلله لقب إله ؟!
 -2ھل ھناك إله ال يعلم الغيب....؟!
 -3ھل يستحق ھذا اإلله أن يعبد ...أم أن يسوع المسيح نبي من عند ﷲ ال يعلم متى الساعة كنبيﱢنا ...؟!

متقن لقواعد اللغة العربية!..
نبي اإلسالم كان غير
ٍ
نبي اإلسالم كان غي َر متقن لقواعد اللغة العربية ،ويبد أنه لما ألف القرآن كان ينسى قواعد اللغة
قالوا  :ﱡ
...ثم قاموا بطرح آيات عدة ظنًا منھم أن فيھا أخطاء لغوية،وھذه سأجيب عليھا في كتاب جديد منفصل-
إن شاء ﷲ-
الرد على الشبھة
ي  أو حتى كفار قريش كانوا غي َر
إنني أعجب كل العجب من كل جاھل وجھول مجھال يقول :إن النب ﱠ
متقنين للغة العربية ...فإن ھذا من الجھل المركب ،ومن العجب العجاب ...لالتي:
العرب كانوا يتكلمون بالصليقة ،وال يعرفون قواع َد اللغة العربية.
أوال :إن
َ
ثانيا :من من كفار قريش ،مثل :أبي لھب وأبي جھل  ...وھم اقحاح العرب قال :إن محم ًدا كان يخطئ
أخطئًا لغوية...؟ ال أحد.
ثالثًا:إن قواعد اللغة العربية جاءت بعد نزول القرآن الكريم بسنوات بعيدة ،فقواعد اللغة العربية تخضع
للقرآن الكريم ،وال يخضع القرآن لقواعد اللغة أب ًدا.
راب ًعا :إن القرآن نزل على سبعة أحرف موافقا لجميع لھجات العرب وليس لقريش فقط .
وعليه فإن ما سبق يبين لنا مدى جھل المتعرضين...
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نبي اإلسالم يصلي أمام عنزة – معزة -ليعبدھا!...
من الشبھات التي فضحت أصحابھا ،وبينت جھلھم ...
أنھم قالوا :إن رسول اإلسالم كان يصلي أمام عنزة أي :معزة ،وكان يأخذھا معه مع رحالته ويصلي
إليھا... ....فلماذا تنكرون على عباد البقر...؟!
ﺼ َﻼ ِة (ﺑَﺎب ) ُﺳ ْﺘـ َﺮةُ ِْ
اﻹ َﻣ ِﺎم ُﺳ ْﺘـ َﺮةُ َﻣ ْﻦ َﺧ ْﻠ َﻔﻪُ( برقم 465
تعلقوا على ذلك بما جاء في صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب) اﻟ ﱠ
ﺎل َِ :ﲰﻌﺖ أَِﰊ أَ ﱠن اﻟﻨِﱠﱯ  ﺻﻠﱠﻰ ِِﻢ ﺑِﺎﻟْﺒﻄ ِ
ِ
ﱡ
ﺼ َﺮ رْﻛ َﻌﺘَـ ْ ِ
ِ
ﲔ
َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻮ ِن ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ُﺟ َﺤ ْﻴـ َﻔﺔَ ﻗَ َ ْ ُ
ﱠ
ْﺤﺎء َوﺑَـ َْ
َ
ْ َ َ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْﻪ َﻋﻨَـ َﺰةٌ اﻟﻈ ْﻬ َﺮ َرْﻛ َﻌﺘَـ ْﲔ َواﻟ َْﻌ ْ َ
ِ
ِ
ﺎر.
ﲤَُﱡﺮ ﺑَـ َْ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْﻪ اﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ َوا ْﳊ َﻤ ُ
الرد على الشبھة
أوالً:إن العنزة ليست ھي الماعز كما يتصور المعترضون بخياليھم المريض ...فما ھي إال عصا أو
رمح صغير كان يضعه النبي  إمام صالته حتى ال تقطع من المارين أمامه ...يدل على ذلك ما جاء
في كتب الشروح منھا ما يلي:
ﺼ ِ
ﻼة إِ َﱃ اﻟ َْﻌﻨَـ َﺰِة
 -1شرح ابن بطال للبخاري  :ﺑﺎب اﻟ ﱠ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ َﻋﻨَـ َﺰةٌ ، « ...اﳊﺪﻳﺚ.
ﺻﻠﱠﻰ َوﺑَـ َْ
) - 116/(1ﻓﻴﻪ :أﺑﻮ ﺟﺤﻴﻔﺔ » :أن ﻧﱯ اﷲ َ 
) - 117/(2وﻓﻴﻪ :أﻧﺲ » :أن اﻟﺮﺳﻮل َ ﻛﺎ َن إِ َذا َﺧﺮج ِﳊ ِ
ﺼﺎ أ َْو َﻋﻨَـ َﺰةٌ،
ﺎﺟﺘِﻪ ،ﺗَﺒِ ْﻌﺘُﻪُ أَﻧَﺎ َوﻏُ ٌ
ﻼمَ ،ﻣ َﻌﻨَﺎ ﻋُ ﱠﻜ َﺎزةٌ أ َْو َﻋ ً
ََ ََ
ﻓَِﺈ َذا ﻓَـﺮ َ ِ
اﻹد َاوةَ « .
ﺎﺟﺘِ ِﻪ ،ﻧَ َﺎوﻟْﻨَﺎﻩُ َ
غ ﻣ ْﻦ َﺣ َ
َ
ﻗﺎل اﳌﻬﻠﺐ :اﳊﺮﺑﺔ واﻟﻌﻨﺰة ،إﳕﺎ ﳘﺎ ﻋﻠﻢ ﻟﻠﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿﻊ ﺻﻼﺗﻪ أﻻ ﳛﺮﻓﻮﻩ ﺑﺎﳌﺸﻲ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ ﰲ ﺻﻼﺗﻪ ،وﻣﻌﲎ ﲪﻞ

اﻟﻌﻨﺰة واﳌﺎء أن اﻟﺮﺳﻮل ﻛﺎن اﻟﺘﺰم أن ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ ﻃﻬﺎرة ﰲ أﻛﺜﺮ أﺣﻮاﻟﻪ ،وﻛﺎن إذا ﺗﻮﺿﺄ ﺻﻠﻰ ﻣﺎ أﻣﻜﻨﻪ ﺑﺬﻟﻚ

اﻟﻮﺿﻮء ﻣﺬ أﺧﱪﻩ ﺑﻼل ﲟﺎ أوﺟﺐ اﷲ ﻟﻪ اﳉﻨﺔ ﻣﻦ أﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻮﺿﺄ ﻗﻂ إﻻ ﺻﻠﻰ ،ﻓﻠﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﳛﻤﻞ اﳌﺎء واﻟﻌﻨﺰة إﱃ ﻣﻮﺿﻊ
اﳋﻼء واﻟﺘﱪز ،وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﰉ ﺻﻔﺮة :اﻧﻈﺮ ﻣﻨﺎوﻟﺘﻬﻢ اﻹداوة ،ﻳﺪل أﻧﻪ اﺳﺘﻨﺠﻰ ﺑﺎﳌﺎء؛ ﻷن اﻟﻌﺎدة ﰲ اﻟﻮﺿﻮء أن
ﺼﺒﱡﻮا ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺄﺗﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ .أھـ
ﻳَ ُ

 -2فتح الباري البن رجب  :ﻋﻦ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ ﻣﻴﻤﻮﻧﺔ  ،ﻗﺎل  :ﲰﻌﺖ اﻧﺲ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﻘﻮل  :ﻛﺎن رﺳﻮل اﷲ  إذا
ﺧﺮج ﳊﺎﺟﺘﻪ ﺗﺒﻌﺘﻪ أﻧﺎ وﻏﻼم  ،وﻣﻌﻨﺎ ﻋﻜﺎزة أو ﻋﺼﻰ أو ﻋﻨﺰة  ،وﻣﻌﻨﺎ إداوة  ،ﻓﺈذا ﻓﺮغ ﻣﻦ ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻧﺎوﻟﻨﺎﻩ اﻹداوة .
))ﺷﺎذان((  ،ﻫﻮ  :أﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ  ،وﺷﺎذان ﻟﻘﺐ ﻟﻪ .
وﺣﺪﻳﺚ اﻧﺲ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﻪ ﰲ ))ﻛﺘﺎب اﻟﻮﺿﻮء((  ،ﰲ ))أﺑﻮاب اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء((  ،وذﻛﺮﻧﺎ ﻫﻨﺎك ﻓﺎﺋﺪة ﲪﻞ اﻟﻌﻨﺰة .
وﻇﺎﻫﺮ ﺗﺒﻮﻳﺐ اﻟﺒﺨﺎري ﻳﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺰة واﳊﺮﺑﺔ  ،وأﻛﺜﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﺴﺮوا اﻟﻌﻨﺰة ﺑﺎﳊﺮﺑﺔ .

وﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ  :اﻟﻌﻨﺰة ﻋﺼﺎ ﻗﺪر ﻧﺼﻒ اﻟﺮﻣﺢ أو أﻛﺜﺮ  ،ﳍﺎ ﺳﻨﺎن .
وﻗﺪ ﺧﺮج ﻣﺴﻠﻢ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺬي ﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ اﻟﺒﺎب اﳌﺎﺿﻲ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ،ﻋﻦ ﻧﺎﻓﻊ  ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ

 ،أن اﻟﻨﱯ  ﻛﺎن ﺗﺮﻛﺰ ﻟﻪ اﻟﻌﻨﺰة وﻳﺼﻠﻲ إﻟﻴﻬﺎ.
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ﻗﺎل ﻋﺒﻴﺪ اﷲ  :وﻫﻲ اﳊﺮﺑﺔ .
وﻗﺪ ﻓﺮق ﻗﻮم ﺑﲔ اﻟﻌﻨﺰة واﳊﺮﺑﺔ  ،ﻓﻌﻦ اﻷﺻﻤﻌﻲ ﻗﺎل  :اﻟﻌﻨﺰة  :ﻣﺎ دور ﻧﺼﻠﻪ  ،واﳊﺮﺑﺔ  :اﻟﻌﺮﻳﻀﺔ اﻟﻨﺼﻞ .
وأﺷﺎر ﺑﻌﻀﻬﻢ إﱃ ﻋﻜﺲ ذﻟﻚ .

وﺻﻼﺗﻪ  إﱃ اﻟﻌﻨﺰة واﳊﺮﺑﺔ ﻳﺴﺘﻔﺎد ﻣﻨﻪ  :أن اﻟﺴﱰة ﻳﺴﺘﺤﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻛﻌﺮض اﻟﺮﻣﺢ وﳓﻮﻩ  ،وﻃﻮﳍﺎ ذراع ﻓﻤﺎ
ﻓﻮﻗﻪ  .أھـ

ِ
ج َ ،وﻳُـ َﻘﺎل :
َﺳ َﻔ َ
ﺼﺎ ﻃَ ِﻮﻳﻠَﺔ ِﰲ أ ْ
 -3قال النووي في شرحه لمسلم َ :وأَ ﱠﻣﺎ ) اﻟ َْﻌﻨَـ َﺰة ( ﻓَﺒِ َﻔ ْﺘ ِﺢ اﻟ َْﻌ ْﲔ َواﻟ ﱠﺰاي َ ،وﻫ َﻲ َﻋ ً
ﻠﻬﺎ َز ّ
ِِ
ﺼﲑ  ،وإِ ﱠﳕَﺎ َﻛﺎ َن ﻳﺴﺘَ ِ
رْﻣﺢ ﻗَ ِ
ِ
ﱠﱯ ِ ﻷَﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن إِ َذا ﺗَـ َﻮ ﱠ
ﺼﻠﱢﻲ
َْ ْ
ﺻﻠﱠﻰ ﻓَـﻴَ ْﺤﺘَﺎج إِ َﱃ ﻧَ ْ
ﺼﺒِ َﻬﺎ ﺑَـ ْﲔ ﻳَ َﺪﻳْﻪ ﻟﺘَ ُﻜﻮ َن َﺣﺎﺋ ًﻼ ﻳُ َ
ﺿﺄَ َ
ُ
َ
ﺼﺤ َﺒﻬﺎ اﻟﻨِ ّ
إِﻟَْﻴ ِﻪ  .أھـ
إذن من خالل ما سبق تبين لنا أن ھذه الشبھة فضحت جھلھم ....
ثانيًا:إننا ننكر على عباد البقر عبادتھم لھا ،وننكر عليكم عبادتكم لخروف – بسبعة قرون وسبعة أعين -
سبيل التشبيِه  ...جاء ذلك في موضعين:
ولو على
ِ
ت َف َرأَي ُ
األول :ر ُْؤيَا يُو َحنﱠا الالﱠھُوتِ ﱢي إصحاح  5عدد َ 6و َن َظرْ ُ
ت
ش َو ْال َكا ِئ َنا ِ
ْت فِي ْال َوسَطِ َبي َْن ْال َعرْ ِ
َ
ْ
ُوخ خروف قائم َكأ َ َّن ُه مذبوحَ .و َكا َن ْ
ﷲ
اح ِ
ُونَ ،و َس ْب ُع أَعْ ي ٍُن ُت َم ِّث ُل أَرْ َو َ
ت َل ُه َسب َْع ُة قُر ٍ
ال َح َّي ِة األرْ َب َع ِة َوال ُّشي ِ
ال َّسب َْع َة الَّتِي أُرْ سِ َل ْ
ض ُكلِّ َھا.
ت إِ َلى األَرْ ِ
14
ُوفَ ،و ْال َخر ُ
ُوف يَ ْغلِبُھُ ْم ،ألَنﱠهُ
ُون ْال َخر َ
ارب َ
الثاني :ر ُْؤيَا يُو َحنﱠا الالﱠھُوتِ ﱢي إصحاح 17عدد ھ ُؤالَ ِء َسيُ َح ِ
ب َو َملِ ُ
ون«.
ُون َو ُم ْؤ ِمنُ َ
ون َو ُم ْختَار َ
ين َم َعهُ َم ْد ُع ﱡو َ
وكَ ،والﱠ ِذ َ
ك ْال ُملُ ِ
َربﱡ األَرْ بَا ِ
مخمور يصرخ عاليا ً من شدة الخمر  ،وذلك في مزمور
بشخص
وننكر عليكم أن يكون الرب مشبه
ٍ
ٍ
ﱠار ُم َعي ٍﱢط ِم َن ْال َخ ْم ِر.. .
إصحاح 78عدد  65فَا ْستَ ْيقَظَ الرﱠبﱡ َكنَائِ ٍمَ ،ك َجب
ٍ
وننكر عليكم أن يكون الرب كالدود ِة  ،وذلك سفر ھوشع ]  [ 12 / 5يقول الربﱡ 12 :فَأَنَا ألَ ْف َرايِ َم
َك ْالع ﱢ
ﱡوس.
ُثَ ،ولِبَ ْي ِ
ت يَھُو َذا َكالس ِ
وننكر عليكم أن يكون الرب مشبه بالدب  ،وذلك في سفر مراثي إرميا ) " ( 10 / 3ھ َُو لِي َك ُدبٍّ
ِّص " .
ُم َت َرب ٍ
وننكر عليكم أن يكون الربُّ مدخن يخرج دخا ًنا من أنفِه  ،وذلك في سفرصموئيل الثاني إصحاح 22
9
8
ت َوارْ تَج ْ
ت ارْ تَ َع َد ْ
ت األَرْ ضُ َوارْ تَ َع َش ْ
ص ِع َد ُد َخ ٌ
ان ِم ْن
بَ .
ض َ
ﱠت ،ألَنﱠهُ َغ ِ
ت .أُسُسُ ال ﱠس َما َوا ِ
عدد فَارْ تَ ﱠج ِ
تَ .ج ْم ٌر ا ْشتَ َعلَ ْ
أَ ْنفِ ِهَ ،ونَا ٌر ِم ْن فَ ِم ِه أَ َكلَ ْ
ت ِم ْنهُ .ال تعليق!
نبي مات مسمو ًما !
ﱞ
قالوا :إن محم ًدا رسول اإلسالم قدمت له امرأةُ من نسا ِء اليھود شاةً مسمومةً ؛ فأكل منھا فمات .
ِ
ِ
ِ
ﺎد
يستدلون على ذلك بحدي ٍ
ث في ِ
ﻴﻤ ْﻦ َﺳ َﻘﻰ َر ُﺟ ًﻼ َﲰًّﺎ أ َْو أَﻃ َْﻌ َﻤﻪُ ﻓَ َﻤ َ
ﺎت أَﻳُـ َﻘ ُ
سنن أبي داود ﻛﺘَﺎب ) اﻟﺪﱢﻳَﺎت ( ﺑَﺎب ) ﻓ َ
ِ
ﺎل":
ﺐ ﺑْ ُﻦ ﺑَِﻘﻴﱠﺔَ َﻋ ْﻦ َﺧﺎﻟِ ٍﺪ َﻋ ْﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ِﺪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺳﻠَ َﻤﺔَ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة ﻗَ َ
ﻣ ْﻨﻪُ ( برقم َ 3912ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َو ْﻫ ُ
ﺼ َﺪﻗَﺔَ".
َﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ْﻘﺒَ ُﻞ ا ْﳍَ ِﺪﻳﱠﺔََ ،وَﻻ ﻳَﺄْ ُﻛ ُﻞ اﻟ ﱠ
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ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ و ْﻫﺐ ﺑْﻦ ﺑ ِﻘﻴﱠﺔَ ِﰲ ﻣﻮ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺎلَ :ﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﺿ ٍﻊ آ َﺧ َﺮ َﻋ ْﻦ َﺧﺎﻟِ ٍﺪ َﻋ ْﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ِﺪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺳﻠَ َﻤﺔَ َوَﱂْ ﻳَ ْﺬ ُﻛ ْﺮ أَﺑَﺎ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ﻗَ َ
َ َ ُ َُ
َْ
ت ﻟَﻪُ ﻳـﻬ ِ
ﺎل":
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َوأَ َﻛ َﻞ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُم ﻓَـ َﻘ َ
ﺼﻠِﻴﱠﺔً َﲰﱠْﺘـ َﻬﺎ ﻓَﺄَ َﻛ َﻞ َر ُﺳ ُ
ﻳَـ ْﻘﺒَ ُﻞ ا ْﳍَ ِﺪﻳﱠﺔَ َ ،وَﻻ ﻳَﺄْ ُﻛ ُﻞ اﻟ ﱠ
ﺼ َﺪﻗَﺔَ َز َ
ﻮدﻳﱠﺔٌ ِﲞَْﻴﺒَـ َﺮ َﺷﺎةً َﻣ ْ
اد ﻓَﺄ َْﻫ َﺪ ْ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ﻮدﻳﱠِﺔ ﻣﺎ َﲪَﻠَ ِ
ﻚ َﻋﻠَﻰ اﻟﱠ ِﺬي
ﺼﺎ ِر ﱡ
ﻮﻣﺔٌ" ﻓَ َﻤ َ
ﺎت ﺑِ ْﺸ ُﺮ ﺑْ ُﻦ اﻟْﺒَـ َﺮاء ﺑْ ِﻦ َﻣ ْﻌ ُﺮوٍر ْاﻷَﻧْ َ
ي ﻓَﺄ َْر َﺳ َﻞ إِ َﱃ اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
ْارﻓَـﻌُﻮا أَﻳْﺪﻳَ ُﻜ ْﻢ ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﺗِْﲏ أَﻧﱠـ َﻬﺎ َﻣ ْﺴ ُﻤ َ
ِ
ﺻﻨَـ ْﻌ ِ
ﺖ ،ﰒُﱠ
ﻚ ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ ِ َﺎ َر ُﺳ ُ
ﺖ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـ ُﻘﺘِﻠَ ْ
ﱠﺎس ِﻣ ْﻨ َ
ﺖ ﻧَﺒِﻴًّﺎ َﱂْ ﻳَ ُ
ﺖ :إِ ْن ُﻛ ْﻨ َ
ﺖ َﻣﻠِ ًﻜﺎ أ ََر ْﺣ ُ
ﺖ َ ،وإِ ْن ُﻛ ْﻨ َ
ﺻﻨَـ ْﻌ ُ
َ
ﻀ ﱠﺮ َك اﻟﱠﺬي َ
ﺖ اﻟﻨ َ
ْﺖ أ ِ
ﺖ أَﺑْـ َﻬ ِﺮي .
ﻗَ َ
ْﺖ ِﲞَْﻴﺒَـ َﺮ ﻓَـ َﻬ َﺬا أ ََوا ُن ﻗَﻄَ َﻌ ْ
ﺎلِ :ﰲ َو َﺟ ِﻌ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬي َﻣ َ
َﺟ ُﺪ ِﻣ ْﻦ ْاﻷَ ْﻛﻠَ ِﺔ اﻟﱠِﱵ أَ َﻛﻠ ُ
ﺎت ﻓِ ِﻴﻪ َﻣﺎ ِزﻟ ُ
• الرد على الشبھة
النبي  من أثر السم الذي كان
أوالً  :إن ما ذكره المعترضون صحي ٌح وليس فيه ضعف أو كذب ....نعم مات
ﱡ
للنبي  بل فيه معجزة من معجزاته  حيث إنه لم يمت في الحال كما
في الشاة يوم خيبر ،وھذا ليس عيبًا
ﱢ
َ
اريُّ (...
ُور ْاأل ْن َ
ْن َمعْ ر ٍ
مات الصحابي الذي كان معه ) ِب ْش ُر بْنُ ْال َب َرا ِء ب ِ
ص ِ
ب الرواي ِة التي معنا ؛ فال شك أن عدم موته بالسم فور أكله
بل مات بعدھا
بأربع سنوات من ھذه الحادث ِة بحس ِ
ِ
أعالم صدق نبوته  وھذا ما
للشا ِة المسموم ِة ،وحياته بعد ذلك سنوات يُعد معجزة من معجزاتِه ، و َعلَ ًما من
ِ
جانب يغفلون عنه.....
نبي من األنبياء وھي  :معجزة إحيا ِء الموتى.
ثانيًا  :إن ھذه الواقعة فيھا معجزة لم تحدث ألي ﱟ
فإن قيل :إن المسي َح  أحي الموتى !
قلتُ  :نعم ،لكن معجزةُ محم ٍد  أبلغ منھا ؛ لنتفكر سويًا في شا ٍة ذبحت  ،وقطعت  ،وسلخت  ،وطبخت ثم
ي بأنھا مسمومة!! ...
تتكلم وتخبر النب ﱠ
ثالثًا  :إن ھذه الواقعة منّة من ﷲِ لنبيﱢه  حيث جمع ﷲُ له بين النبو ِة والشھاد ِة فمات نبيًّا شھي ًدا .
ُ
نز َل
والسؤال الذي قد يثير شبھة بالفعل ھو :ھل يوجد تناقضٌ بين
ِ
قول ﷲِ  : يَا أَيﱡھَا ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َما أ ِ
اس إِ ﱠن ّ
ت ِر َسالَتَهُ َو ّ
ك َوإِن لﱠ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما بَلﱠ ْغ َ
ين 
ﷲَ الَ يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِر َ
ْص ُم َ
ك ِمن ﱠربﱢ َ
إِلَ ْي َ
ﷲُ يَع ِ
ك ِم َن النﱠ ِ
القتل .
)المائدة . (67قال المفسرون :العصمةُ ھنا تكون من
ِ
ُ
ك { وال تكتم منه شيئا ً خوفا ً
ك ِمن ﱠربّ َ
نز َل إِلَ ْي َ
جاء في تفسير الجاللين } :يا أيھا الرسول بَلّ ْغ { جميع } ﱠما أ ِ
أن تُنال بمكروه } َوإِن لﱠ ْم تَ ْف َعلْ { أي لم تبلغ جميع ما أُنزل إليك } فَ َما بَلﱠ ْغ َ
ت ِر َسالَتَهُ { باإلفراد والجمع ]
رساالته [ ّ
ك ِم َن الناس { أن يقتلوك وكان  يُحرس حتى
ْص ُم َ
ألن كتمان بعضھا ككتمان كلھا } وﷲُ يَع ِ
نزلت فقال  » :انصرفوا فقد عصمني ﷲُ « رواه الحاكم } إِ ﱠن ﷲ الَ يَ ْھ ِدى القوم الكافرين {  .أھـ
ضا عند البخاري في صحيحه معل ًقا  ،والحاكم في مستدركه موصوالً
ث الذي معنا  ،وما جاء أي ً
وبين الحدي ِ
ﺖ وإِﻧﱠـ ُﻬﻢ ﻣﻴﱢﺘُﻮ َن * ﰒُﱠ إِﻧﱠ ُﻜﻢ ﻳـﻮم اﻟ ِْﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ِﻋ ْﻨ َﺪ رﺑﱢ ُﻜﻢ َﲣْﺘَ ِ
ﺼ ُﻤﻮ َن 
ض ال َّن ِب ِّي َ و َو َفا ِت ِه َو َق ْو ِل َّ ِ
َباب) َم َر ِ
ﷲ  : إِﻧﱠ َ
ﻚ َﻣﻴﱢ ٌ َ ْ َ
ْ َْ َ َ َ
َ ْ
ﺸﺔُ -ر ِ
ﻮل ِﰲ ﻣﺮ ِ
ﺎل ﻋُﺮوةُ :ﻗَﺎﻟَ ْ ِ
َوﻗَ َ
ﺸﺔُ
ﺲ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱡﺰْﻫ ِﺮ ﱢ
ﺎت ﻓِ ِﻴﻪ :ﻳَﺎ َﻋﺎﺋِ َ
ﺿ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬي َﻣ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎَ : -ﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
ﺖ َﻋﺎﺋ َ َ
ي ﻗَ َ ْ َ
ﱠﱯ  ﻳَـ ُﻘ ُ َ َ
ﺎل ﻳُﻮﻧُ ُ
ال أ ِ
ﺴ ﱢﻢ ( ؟
َﻣﺎ أ ََز ُ
ﻚ اﻟ ﱡ
ﺎع أَﺑْـ َﻬ ِﺮي ِﻣ ْﻦ َذﻟِ َ
ْﺖ ِﲞَْﻴﺒَـ َﺮ ﻓَـ َﻬ َﺬا أ ََوا ُن َو َﺟ ْﺪ ُ
َﺟ ُﺪ أََﱂَ اﻟﻄﱠ َﻌ ِﺎم اﻟﱠ ِﺬي أَ َﻛﻠ ُ
ت اﻧْ ِﻘﻄَ َ
ُ
إتمام الرسال ِة ؛ وھذا ما
القتل تعني :أنه ال يُقتل إال بعد
قلت :ال يوجد أدنى تناقض ؛ألن عصمة النﱠبِ ﱢي  من
ِ
ِ
حدث مع النﱠ ِب ﱢي  تآمر المشركون على قتله مرات  ،ولم يمت إال بعد إتمام الرسالة ...أمثلة ذلك ما يلي:
مالك قبل إسال ِمه  ،..... وقد خاض محم ٌد 
بن
ٍ
لما قالوا  :نأخذ من كلﱢ قبيل ٍة رجالً ،....وما كان من سراقة ِ
الحروب ، ...وأصيب في أحد ؛ ف ُك ِسرت رباعيتُه  ،و ُشجت رأسه، ...ولما ضعت زينبُ ُ
الحارس الس َم في
بنت
َ
ِ
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ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
ت من ھذه الواقع ِة وبعد قولِه ْ  : اليَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
ت
الشاة لم يُقتل ولم يمت إال بعد
أربع سنوا ٍ
ِ
ض ُ
اإل ْسالَ َم ِدينا ً ) المائدة. (3
َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ِ
فما مات نبيﱡنا  نبيًّا شھي ًدا إال بعد إبال ِغه للرسال ِة التي ُكلف بھا .... 
رابعًا  :إن ھناك أسئلةً تطرح نفسھا ھي:
ُ
موت النﱠبِ ﱢي  شھي ًدا يقدح في نبوتِه ؟
 -1ھل
ب المقدس أن زكريا قُتل ،ويحيى )يوحنا المعمدان( وغيرھما ؟
 -2ألم يرد في الكتا ِ
 -3ألم يرد في معتقد المعترضين أن ﷲَ نف َسه قُتِ َل على الصليب وھو )يسوع المسيح(؟!
-4ألم يمت بطرس الرسول مصلوبًا في روما عام 68م ؟
ضا مصلوبًا في روما ؟
 -5ألم يمت بولس الرسول أي ً
 -6ألم يمت برنابا رج ًما على أيدي الوثنيين في قبرص سنة  61م ؟
خ
ب
الجواب على ما سبق :إذا مات
ُ
نصوص الكتا ِ
النبي مقتوالً ،ال يقدح ذلك في نبوتِه قطُ بحس ِ
ﱡ
ِ
ب المقدس والتاري ِ
المسيحي .
نبي مات وتحلل جسده حتى تعفن !
ٌّ
سألوا سؤاالً يدل على حق ِدھم وكراھي ِتھم لھذا النﱠ ِب ﱢي المكرم  لما قالوا :كيف نتبع محم ًدا الذي مات ,
المسيح الحي الذي لم يمت ؟!
ك
وتحلل جس ُده حتى تعفن  ,ونتر ُ
َ
• الرد على الشبھة
ﷲ جمي ًعا ....تدل على ذلك أدلة منھا:
خلق ِ
أوالً  :إن كون محمد  يموت فھذه سنة ال تتبدل في ك ِّل ِ
 -1قولُه  لنب ِّيه َ  : و َما َج َع ْل َنا لِ َب َش ٍر مِّن َق ْبل َِك ْال ُخ ْلدَ أَ َفإِن م َّ
ون ) األنبياء. (34
ِّت َف ُھ ُم ْال َخالِ ُد َ
ك الخل د {
جاء في
تفسير ِ◌ الجاللين :ونزل لما قال الكفا ُر  :إن محمداً  سيموت } َو َما َج َع ْلنَا لِبَ َش ٍر ﱢم ن قَ ْبلِ َ
ِ
اإلنكاري  .أھـ
البقاء في الدنيا } َو َما َج َع ْلنَا لِبَ َش ٍر ﱢمن { فيھا؟ ال  ،فالجملة األخيرة محل االستفھام ِ
الناس   :إِ َّن َك َمي ٌ
ون ) الزمر. (30
حي يمشي بين
ِّت َوإِ َّنھُم َّم ِّي ُت َ
 -2قولُه  لنب ِّيه  وھو ُّ
ِ
ان ) الرحمن . (26فك ُّل
ﷲ يبقى ؛ كل حيٍّ
مذكور س ُينسى ؛ ليس غير ِ
 -3قولُهُ  : ك ُّل َمنْ َع َل ْي َھا َف ٍ
ٍ
سيموت إال ربُّ العالمين.
ْ
ُ
اإل ْك َر ِام ))  (27الرحمن( .
ان )َ (26ويَ ْبقَى َوجْ هُ َربﱢ َ
 -4قولُه ُ  :كلﱡ َم ْن َعلَ ْيھَا فَ ٍ
ك ذو ال َج َال ِل َو ْ ِ
 -5قولُه  لنب ِّيه َ  : و َت َو َّك ْل َع َلى ْال َحيِّ الَّذِي َال َيم ُ
ب عِ َبا ِد ِه َخ ِبيراً 
ُوت َو َسبِّحْ ِب َحمْ ِد ِه َو َك َفى ِب ِه ِب ُذ ُنو ِ
)الفرقان . (58
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ د َﺧﻞ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻋُﻤﺮ و ُﻫﻮ َﻋﻠَﻰ ﺣ ِ
 -6مسند احمد برقم َ 2608ﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﱯ
ﺼ ٍﲑ ﻗَ ْﺪ أَﺛﱠـ َﺮ ِﰲ َﺟ ْﻨﺒِ ِﻪ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺎس أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺎل ﻳَﺎ ﻧَِ ﱠ
َ
َُ َ َ
َ
ٍ
ﺻﺎﺋِ ٍ
ﺎلَ ":ﻣﺎ ِﱄ َوﻟِﻠ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﻣﺎ َﻣﺜَﻠِﻲ َوَﻣﺜَ ُﻞ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ إِﱠﻻ َﻛ َﺮاﻛِ ٍ
ﺖ
ت ﻓِ َﺮا ًﺷﺎ أ َْوﺛَـ َﺮ ِﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا؟ ﻓَـ َﻘ َ
اﻟﻠﱠ ِﻪ :ﻟَ ْﻮ ﱠاﲣَ ْﺬ َ
ﺎﺳﺘَﻈَ ﱠﻞ َﲢْ َ
ﻒ ﻓَ ْ
ﺐ َﺳ َﺎر ِﰲ ﻳَـ ْﻮم َ
َﺷﺠﺮٍة ﺳ ِ
اح َوﺗَـ َﺮَﻛ َﻬﺎ".
ََ َ َ
ﺎﻋﺔً ﻣ ْﻦ ﻧَـ َﻬﺎ ٍر ﰒُﱠ َر َ

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ
إذن ال إشكالية في مو ِته  على االطالق ؛فالموت كتب على كل مخلوق...والكتابُ المقدس حكى لنا عن
مطعن في نبو ِته ..... 
كثير من األنبيا ِء والرسل ،فھذا ليس ب
موت
ٍ
ٍ
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ثان ًيا  :إن قو َلھم  :تحلل جسده حتى تعفن ! فيه بيان مدى حق ِدھم وعدوا ِتھم  ،وسو ِء أخالقِھم وظنھم با ِ
ورسولِه .....
خير األنام  سنة من
ك َج َع ْلنَا لِ ُكلﱢ
السنن التي ال تتبدل مع األنبياء والصالحين ...قال َ :و َك َذلِ َ
ِ
فطعنھم في ِ
صيرًا )) (31الفرقان (.
ين َو َكفَى بِ َربﱢ َ
نَبِ ﱟي َع ُد ًّوا ِم َن ْال ُمجْ ِر ِم َ
ك ھَا ِديًا َونَ ِ
بكافر،وأتساءل :أين الدليل على أن جسده  تحلل وتعفن ؟!
وعلى كل ٍّ أقول :ناق ُل الكفر ليس
ٍ
أقوال الصحاب ِة 
الجواب  :ال يوجد دلي ٌل صحي ٌح واح ٌد على ذلك ،ال من القرآ ِن الكريم ،وال من السن ِة ،وال من
ِ
ِ
ِ
اﻷﻧﺒﻴﺎء ".
اﻷرض أن ﺗﺄﻛﻞ أﺟﺴﺎ َد
؛وإنما يوجد عكسُ ادعائھم ،وھو ما ثبت عن النﱠبِ ﱢي  لما قال " إن اﷲَ ﺣﺮم ﻋﻠﻰ
األلباني -رحمه ﷲ. -
للشيخ
رواه أبو داود  ، 1047وابنُ ماجة  ، 1085وھو في السلسل ِة الصحيح ِة 1527
ِّ
ِ
ُ
ﷲ أعلمه
وعليه فالذي رد على ھذه الفري َة ھو محم ٌد  نف ُسه كما ب ّين
الحديث ؛ ليخرس ألسن َتھم ...وكأن َ
يام  من قِبل سفھاء حاقدين.....
أنه سيقال عنه ذلك في ٍ
يوم من األ ِ
ً
ظم جھلِھم ؛ ألنھم إن أتبعوا
ثالثا  :إن قولھم  :نتبع محم ًدا الذي مات ،ونترك المسيح الحي يدل على عِ ِ
ً
خير المسيح  ؛ ألننا
محم ًدا  لن يخسروا
المسيح  ويتركوه ؛ بل سينالوا َ
َ
خير محم ٍد، وحظا من ِ
ُ
اإليمان بھم....تدلل على ذلك أدلة منھا:
نفرق بين أح ٍد منھم في
نؤمن بك ِّل األنبيا ِء  ،وال
ِ
ْك ْالمَصِ ي ُر 
 -1قوله  : الَ ُن َفرِّ ُق َبي َْن أَ َح ٍد مِّن رُّ ُسلِ ِه َو َقالُو ْا َس ِمعْ َنا َوأَ َطعْ َنا ُغ ْف َرا َن َك َر َّب َنا َوإِ َلي َ
)البقرة.(285
ﻮل  ":أَﻧَﺎ أ َْوَﱃ اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس ﺑِﺎﺑْ ِﻦ َﻣ ْﺮَﱘَ،
ﺖ َر ُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
 -2صحيح البخاري برقم 3186ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل َِ :ﲰ ْﻌ ُ
ﱠ ٍ
ِ
ﱯ ".
ﺲ ﺑَـ ْﻴ ِﲏ َوﺑَـ ْﻴـﻨَﻪُ ﻧَِ ﱞ
َو ْاﻷَﻧْﺒﻴَﺎءُ أ َْوَﻻ ُد َﻋﻼت ﻟَْﻴ َ
 -3صحيح البخاري برقم َ - 6405ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﲔ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَ ِﺎء ".
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﻴﺪ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎلَ ":ﻻ ُﲣَﻴﱢـ ُﺮوا ﺑَـ َْ
ْ َ
حي أقول :نعم رفعه ﷲ إليه ؛ ولكنه سيموت كما أخبر ھو عن نفسِ ه
وأما عن قولِھم عن المسيح  أنه ُّ
ُ
َ
ُوت َو َي ْو َم أب َْع ُ
ِدت َو َي ْو َم أم ُ
المسيح َ  : والس ََّال ُم َع َليَّ َي ْو َم وُ ل ُّ
ث َح ّيا ً ) مريم(33
لسان
 ؛قال  على
ِ
ِ
 .نالحظ ) َو َي ْو َم أَم ُ
ُوت (!
ً
الصليب  ،ويقتل
الزمان ليكسر
خر
الخنزير ،ويضع الجزي َة ،ويكذب اليھودَ
َ
َ
ِ
إذا ھو لم يمت ،ولكن ينزل في آ ِ
ومن اتبعھم الذين قالوا:إنھم قتلوه وصلبوه ...وينزل صحاب ًيا ؛ فھو آخ ُر الصحاب ِة مو ًتا فھو نبيُّ وصحابيُّ كما
ترجم له الذھبيُّ  -رحمه ﷲُ  -وغي ُره ؛ ينزل  ليصلي خلف المسلمين  ،ويحكم بشرع ِة محم ٍد  ثم يموت
البشر  ....يدلل على ما سبق ما يلي
ويدفن كباقي ِة
ِ
َّاع ِة َف َال َتمْ َترُنَّ ب َھا َوا َّتبعُون َھ َذا صِ َر ٌ
اط مُّسْ َتقِي ٌم ) الزخرف. (61
 -1قوله َ  :وإِ َّن ُه َلع ِْل ٌم لِّلس َ
ِ ِ
ِ
جاء في التفسير الميسر :وإن ﻧﺰول ﻋﻴﺴﻰ  ﻗﺒﻞ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗُـ ْﺮ ِ
ﺸ ﱡﻜﻮا أ ﺎ واﻗﻌﺔ ﻻ
ب وﻗﻮع اﻟﺴﺎﻋﺔ ,ﻓﻼ ﺗ ُ
ﳏﺎﻟﺔ ,واﺗﺒﻌﻮﱐ ﻓﻴﻤﺎ أﺧﱪﻛﻢ ﺑﻪ ﻋﻦ ِ
اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ,ﻫﺬا ﻃﺮﻳﻖ ﻗﻮﱘ إﱃ اﳉﻨﺔ ,ﻻ اﻋﻮﺟﺎج ﻓﻴﻪ.أھـ
وقرأ ُ
س  ،وأبو ھريرة وقتادة " :وإنه لَ َعل ٌم للساع ِة" بفتح الالم والعين ؛أي :أمارة وعالمة لقربِھا...
ابن عبا ٍ

106

www.kalemasawaa.com

ِ ِ
ﻮل
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺴ َﻼم ( -برقم  3192عن أ ََﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  ﻗَ َ
ﻴﺴﻰ اﺑْ ِﻦ َﻣ ْﺮَﱘَ َ -ﻋﻠَْﻴ ِﻬ َﻤﺎ اﻟ ﱠ
 -2صحيح البخاري ﺑﺎب ) ﻧُـ ُﺰول ﻋ َ
ﻮﺷ َﻜ ﱠﻦ أَ ْن ﻳـ ْﻨ ِﺰ َل ﻓِﻴ ُﻜﻢ اﺑﻦ ﻣﺮَﱘ ﺣ َﻜﻤﺎ َﻋ ْﺪًﻻ ﻓَـﻴ ْﻜ ِﺴﺮ اﻟ ﱠ ِ
ِ
اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":واﻟﱠ ِﺬي ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ ﺑِﻴ ِﺪ ِﻩ ﻟَﻴ ِ
ﻴﺐ َوﻳَـ ْﻘﺘُ َﻞ ْ
ﻴﺾ
اﳋِْﻨ ِﺰ َﻳﺮ َوﻳَ َ
ﻀ َﻊ ا ْﳉِ ْﺰﻳَﺔَ َوﻳَﻔ َ
َ ُ
َ
ْ ْ ُ َْ َ َ ً
َ
ﺼﻠ َ
َ َ
ﺴﺠ َﺪةُ اﻟْﻮ ِ
ﻮل أَﺑُﻮ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َواﻗـ َْﺮءُوا إِ ْن ِﺷ ْﺌﺘُ ْﻢَ ) :وإِ ْن
اﺣ َﺪةُ َﺧ ْﻴـ ًﺮا ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوَﻣﺎ ﻓِ َﻴﻬﺎ "  ،ﰒُﱠ ﻳَـ ُﻘ ُ
اﻟ َْﻤ ُ
ﺎل َﺣ ﱠﱴ َﻻ ﻳَـ ْﻘﺒَـﻠَﻪُ أ َ
َﺣ ٌﺪ َﺣ ﱠﱴ ﺗَ ُﻜﻮ َن اﻟ ﱠ ْ َ
ِﻣﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﺎب إِﱠﻻ ﻟَﻴُـ ْﺆِﻣﻨَ ﱠﻦ ﺑِ ِﻪ ﻗَـ ْﺒ َﻞ َﻣ ْﻮﺗِِﻪ َوﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻳَ ُﻜﻮ ُن َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﺷ ِﻬﻴ ًﺪا( )اﻟﻨﺴﺎء. (159
ْ
س  -رضي ﷲُ عنھما  -وغي ِره ؛ فموته وحياته
ت المسيح 
ثم إن
َ
بعض المفسرين قالوا بمو ِ
كابن عبا ٍ
ِ
خالف عند العلما ِء،المھم أن ماءا له ھو الموت الحتمي....
مح ُل
ٍ
رابعًا :إن ھناك أسئلةً تطرح نفسھا للمعترضين ھي:
الرب يسوع الذي مات على الصليب بعد أن ضرب ،
المسيح  ھو
السؤال األول  :أليس في اعتقا ِدھم أن
ّ
َ
سا قرمزيا ،ووضع تاج الشوك على رأسه.....؟!
وبصق في وجه ،وألبس لبا ً
الجواب :بلى  ،مات على الصليب  ،وضرب....
إ ًذا المسيح  مات بحسب معتقدھم ھم وھو إله  ....فھل ھناك إله يموت ؟!
ب ....ويصرح بذلك في
واألعجب من أن اإلله مات ھو أن بولس الرسول جعله ملعونًا بموته على الصلي ِ
13
صا َر لَ ْعنَةً ألَجْ لِنَا ،ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ َ » :م ْلع ٌ
ُون
وس ،إِ ْذ َ
رسالته لغالطية إصحاح  3عدد اَ ْل َم ِسي ُح ا ْفتَ َدانَا ِم ْن لَ ْعنَ ِة النﱠا ُم ِ
ق َعلَى َخ َشبَ ٍة«.
ُكلﱡ َم ْن ُعلﱢ َ
فإن قيل  :إنه قام من قبره بعد أن قٌتِ َل ومات ؟!
ُ
قلت :سوف نقوم جمي ًعا من قبورنا ونحيا حياةً أبدية....
السؤال الثاني:إن يسوع المسيح بحسب عقيدة المعترضين مات وھو اإلله المفترض أنه ال يموت
الرب ال يموت أبدًا كما يلي:
......وذلك بحسب الكتاب المقدس الذي يب ّين لقارئه أن
َّ
نفسه " :حي أنا إلى األبــد" ).(40 / 32
 -1سفر التثنية يقول الربﱡ عن ِ
س " :16 / 6الذي وحده له عدم الموت" .
ول األُولَى إِلَى تِي ُموثَا ُو َ
ِ -2ر َسالَةُ بُولُس ال ﱠر ُس ِ
10
ق .ھُ َو إِلهٌ َح ﱞي َو َملِ ٌ
اإللهُ فَ َح ﱞ
ك أَبَ ِديﱞ ِ .م ْن س ُْخ ِط ِه تَرْ تَ ِع ُد
 -3سفر إرمياء إصحاح  10عدد أَ ﱠما الرﱠبﱡ ِ
األَرْ ضُ َ ،والَ تَ ِطي ُ
ضبَهُ.
ق األُ َم ُم َغ َ
يبقى السؤال :أليس ھذا تناقضًا وضحً ا ...؟! وھل اإلله الذي يموت لو ساعة واحده يستحق العبادة....؟!
ب معتقدھم  -وھي إل ٌه أي ً
ضا عند البعض ،مثل :المريميين
السؤال الثالث :ھل العذراء مريم أم اإلله  -بحس ِ
والنسطوريين وغيرھما  ،العذراء مريم التي ماتت قبل ألفين سنة ھل تحلل جسدھا وتعفنت ....؟!
الكنائس في محافظة أسيوطٍ  ،وفي الوراق وغيرھما كما يزعمون؟!
وكيف تظھر لھم على
ِ
فھل تعفنت....؟!
ب اعتقا ِدھم ھم ؛ ألن األجسادَ تتحلل بعد موتھا وتتعفن ....
الجواب  :إنھا تعفنت بحس ِ
وأما الظھورات المريمية ما ھي إال خدع يفعلھا القساوسة لتثبيت إيمان المسيحيين ....
وأتساءل:لماذا لم تتكلم مرة واحدة تخاطب الحاضرين ،وتخبرھم بأنھا أم الرب  ،أو تتلفظ بكلمة واحدة...
؟ولماذا لم تظھر في النھار.....؟!
السؤال الرابع :ھل أنبياء الكتاب المقدس والقديسين ،مثل :بولس الرسول  ،ومارى جرجس  ،وسانت تريزة
 ....تعفنوا في قبورھم  ...؟! ال تعليق!
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نبي بطنه انتفخت بعد مو ِته !
ٌّ
سائر األجسا ِد ..
كشأن
رسول ﷲِ  قد أسن ،وانتفخ بعد وفاتِه
زعم المعترضون أن جس َد
ِ
ِ
ِ
واستدلوا على زعمھم بحديثين:
تاريخ اإلسالم للذھبي )ج  / 4ص  :( 3ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﺧﺸﺮم ﺣﺪﺛﻨﺎ وﻛﻴﻊ ،ﻋﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ أﰊ ﺧﺎﻟﺪ،
األول :جاء في
ِ

اﻟﻨﱯ  ﺑﻌﺪ وﻓﺎﺗﻪ ،ﻓﺄﻛﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺒﻠﻪ وﻗﺎل :ﺑﺄﰊ أﻧﺖ وأﻣﻲ ،ﻣﺎ أﻃﻴﺐ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ اﻟﺒﻬﻲ ،أن أﺑﺎ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﺟﺎء إﱃ ﱢ
ﺣﻴﺎﺗﻚ وﳑﺎﺗﻚ.

اﻟﻨﱯ  ﺗﺮك ﻳﻮﻣﺎً وﻟﻴﻠﺔ ﺣﱴ رﺑﺎ ﺑﻄﻨﻪ ،وأﻧﺜﻨﺖ ﺧﻨﺼﺮاﻩ .ﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﺸﺮم :ﻓﻠﻤﺎ ﺣﺪث وﻛﻴﻊ ﺬا ﲟﻜﺔ
ﰒ ﻗﺎل اﻟﺒﻬﻲ :وﻛﺎن ﱡ

اﺟﺘﻤﻌﺖ ﻗﺮﻳﺶ وأرادوا ﺻﻠﺒﻪ ،وﻧﺼﺒﻮا ﺧﺸﺒﺔ ﻟﻴﺼﻠﺒﻮﻩ ،ﻓﺠﺎء اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ،ﻓﻘﺎل ﳍﻢ :اﷲ ،ﻫﺬا ﻓﻘﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻌﺮاق واﺑﻦ ﻓﻘﻴﻬﻪ،

وﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺮوف .ﻗﺎل :وﱂ أﻛﻦ ﲰﻌﺘﻪ ،إﻻ أﱐ أردت ﲣﻠﻴﺺ وﻛﻴﻊ .ﻗﺎل اﺑﻦ ﺧﺸﺮم :ﲰﻌﺘﻪ ﻣﻦ وﻛﻴﻊ ﺑﻌﺪﻣﺎ أرادوا ﺻﻠﺒﻪ.
ﻓﺘﻌﺠﺒﺖ ﻣﻦ ﺟﺴﺎرﺗﻪ .وأﺧﱪت أن وﻛﻴﻌﺎً اﺣﺘﺞ ﻓﻘﺎل :إن ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﻤﺮ ﻗﺎﻟﻮا :إن رﺳﻮل اﷲ  ﱂ ﳝﺖ ،ﻓﺄﺣﺐ

اﷲ أن ﻳﺮﻳﻬﻢ آﻳﺔ اﳌﻮت.

سنن الدارمي باب ) في َو َفا ِة ال َّن ِب ِّي  ( ﺑﺮﻗﻢ  84أَ ْﺧﺒَـﺮﻧَﺎ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﺮ ٍ
ﱠﺎد ﺑْ ُﻦ َزﻳْ ٍﺪ َﻋ ْﻦ
الثاني :في
ِ
ب َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﲪ ُ
َ
ِ
ﺎل  :ﺗُـﻮ ﱢﰱ رﺳ ُ ﱠ ِ
ِ
ِ ِ
ﺲ ﺑَِﻘﻴﱠﺔَ ﻳَـ ْﻮِﻣ ِﻪ َوﻟَْﻴـﻠَﺘِ ِﻪ َواْﻟﻐَ َﺪ َﺣ ﱠﱴ ُدﻓِ َﻦ ﻟَْﻴـﻠَﺔَ اﻷ َْرﺑِ َﻌ ِﺎء َ ،وﻗَﺎﻟُﻮا  :إِ ﱠن
أَﻳﱡ َ
ﻮب َﻋ ْﻦ ﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔَ ﻗَ َ ُ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﻪ  ﻳَـ ْﻮَم اﻻﺛْـﻨَـ ْﲔ  ،ﻓَ ُﺤﺒ َ
ﺖ وﻟَ ِﻜﻦ ﻋُﺮ ِ ِ ِ
رﺳ َ ِ
ِ
ِج
ﺎل  :إِ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺎم ﻋُ َﻤ ُﺮ ﻓَـ َﻘ َ
ِج ﺑِ ُﺮ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﱂْ َﳝُ ْ
ﻮﺳﻰ  ،ﻓَـ َﻘ َ
وح ُﻣ َ
َُ
ِج ﺑ ُﺮوﺣﻪ َﻛ َﻤﺎ ﻋُﺮ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ ﱂْ َﳝُ ْ َ ْ َ
ﺖ َ ،وﻟَﻜ ْﻦ ﻋُﺮ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﺣ ﱠﱴ ﻳـ ْﻘﻄَﻊ أﻳﺪي أَﻗـْﻮ ٍام وأَﻟ ِ
ِ ِِ
ْﺴﻨَﺘَـ ُﻬ ْﻢ .ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ َﺰ ْل ﻋُ َﻤ ُﺮ ﻳَـﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ َﺣ ﱠﱴ أَ ْزﺑَ َﺪ
ﻮت َر ُﺳ ُ
ِج ﺑِ ُﺮ ِ
ﻮﺳﻰ َ ،واﻟﻠﱠ ِﻪ ﻻَ َﳝُ ُ
َ َ َ
وح ُﻣ َ
ﺑ ُﺮوﺣﻪ َﻛ َﻤﺎ ُﻋﺮ َ
َ َ
ِﺷ ْﺪﻗَﺎﻩ ِﳑﱠﺎ ﻳ ِ
ﺸ ُﺮ أي ﻗَـ ْﻮِم
ﺎل  :إِ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺎس ﻓَـ َﻘ َ
ﻮﻋ ُﺪ َوﻳَـ ُﻘ ُ
ْﺳ ُﻦ اﻟْﺒَ َ
ﺎت َوإِﻧﱠﻪُ ﻟَﺒَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ ْﺪ َﻣ َ
ﻮل  ،ﻓَـ َﻘ َ
ُ ُ
ْﺳ ُﻦ َﻛ َﻤﺎ ﻳَﺄ ُ
ﺸ ٌﺮ َ ،وإِﻧﱠﻪُ ﻳَﺄ ُ
ﺎم اﻟ َْﻌﺒﱠ ُ
،ﻓَﺎ ْدﻓِﻨﻮا ﺻ ِ
َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ إِ َﻣﺎﺗَﺔً َوُﳝِﻴﺘُﻪُ إِ َﻣﺎﺗَـﺘَـ ْ ِ
ﺎﺣﺒَ ُﻜ ْﻢ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ أَ ْﻛ َﺮُم َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ أَ ْن ُﳝِﻴﺘَﻪُ إِ َﻣﺎﺗَـﺘَـ ْ ِ
ﻚ؟
ﲔ َو ُﻫ َﻮ أَ ْﻛ َﺮُم َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َذﻟِ َ
ﲔ  ،أ َُﳝِ ُ
ُ َ
ﻴﺖ أ َ
أي ﻗَـﻮِم ﻓَﺎ ْدﻓِﻨﻮا ﺻ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ واﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ
اب  ،إِ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺲ ﺑِ َﻌ ِﺰﻳ ٍﺰ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَ ْن ﻳَـ ْﺒ َﺤ َ
ﺎﺣﺒَ ُﻜ ْﻢ  ،ﻓَِﺈ ْن ﻳَ ُ
ُ َ
ﱡﺮ َ
ْ
ﺚ َﻋ ْﻨﻪُ اﻟﺘـ َ
ﻚ َﻛ َﻤﺎ ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻓَـﻠَْﻴ َ
اﺿﺤﺎً  ،ﻓَﺄَﺣ ﱠﻞ ا ْﳊﻼَ َل وﺣ ﱠﺮم ا ْﳊﺮام  ،وﻧَ َﻜﺢ وﻃَﻠﱠ َﻖ وﺣﺎرب وﺳﺎ َﱂ  ،ﻣﺎ َﻛﺎ َن ر ِ
ﺴﺒِﻴﻞ ﻧَـ ْﻬﺠﺎً و ِ
اﻋﻰ ﻏَﻨَ ٍﻢ ﻳَـ ْﺘﺒَ ُﻊ ِ َﺎ
َﻣ َ
َ َ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ﺎت َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ َﺮ َك اﻟ ﱠ َ
ﺻِ
ﻀ َﺎﻩ ِﲟِ ْﺨﺒ ِﻄ ِﻪ وﳝَْ ُﺪر ﺣﻮ َ ِ ِ
ﺎﺣﺒُـ َﻬﺎ رءوس ا ْﳉِﺒَ ِ
َب ِﻣ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻛﺎ َن ﻓِﻴ ُﻜ ْﻢ  ،أي
ﺎل َﳜْﺒِ ُ
ﻂ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟ ِْﻌ َ
َ
ﺿ َﻬﺎ ﺑِﻴَﺪﻩ ﺑِﺄَﻧْ َ
َ َ ُ َْ
ﺐ َوﻻَ أَ ْدأ َ َ
ﺼَ
ُُ َ
ﻗَـﻮِم ﻓَﺎ ْدﻓِﻨﻮا ﺻ ِ
ﺖ أُ ﱡم أ َْﳝَﻦ ﺗَـ ْﺒ ِﻜﻰ ﻓَ ِﻘﻴﻞ َﳍَﺎ ﻳَﺎ أُ ﱠم أ َْﳝَﻦ ﺗَـ ْﺒ ِﻜﻰ َﻋﻠَﻰ ر ُﺳ ِ
ﺖ  :إﱐ َواﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ أَﺑْ ِﻜﻰ
ﺎﺣﺒَ ُﻜ ْﻢ .ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ؟ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎل َ :و َﺟ َﻌﻠَ ْ
ُ َ
ْ
َ
َ
َ
َ
ِ ﱠِ
ﺎل
ﺴ َﻤ ِﺎء اﻧْـ َﻘﻄَ َﻊ .ﻗَ َ
ﺐ إِ َﱃ َﻣﺎ ُﻫ َﻮ َﺧ ْﻴـ ٌﺮ ﻟَﻪُ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ  ،وﻟﻜﲏ أَﺑْ ِﻜﻰ َﻋﻠَﻰ َﺧ َِﱪ اﻟ ﱠ
َﻋﻠَﻰ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ  أَ ْن ﻻَ أَ ُﻛﻮ َن أَ ْﻋﻠَ ُﻢ أَﻧﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ َذ َﻫ َ
ﺖ اﻟْﻌﺒـﺮةُ أَﻳﱡ ِ
ِ
ﲔ ﺑَـﻠَ َﻎ َﻫﺎ ُﻫﻨَﺎ.
ﻮب ﺣ َ
َ
َﲪﱠﺎ ٌد َ :ﺧﻨَـ َﻘ َ ْ َ
ْﺳ ُﻦ
ب  لما قال  " :إِ ﱠن َر ُﺳ َ
بن عب ِد المطل ِ
تكمنُ شبھتھم في ِ
ﺎت َوإِﻧﱠﻪُ ﻟَﺒَ َ
س ِ
قول العبا ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ ْﺪ َﻣ َ
ﺸ ٌﺮ َ ،وإِﻧﱠﻪُ ﻳَﺄ ُ
ﺸﺮ أي ﻗَـﻮِم  ،ﻓَﺎ ْدﻓِﻨﻮا ﺻ ِ
ﺎﺣﺒَ ُﻜ ْﻢ ".
ُ َ
َﻛ َﻤﺎ ﻳَﺄ ُ
ْ
ْﺳ ُﻦ اﻟْﺒَ َ ُ
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• الرد علي الشبھة
المسيح
ﷲ  ، وال يعتقدون بألوھي ِته كما يعتق ُد المعترضون في
أوالً  :إن المسلمين ال يعبدون رسو َل ِ
ِ
 .... ثم إننا لن نتتبع جسده  يتغير ،أم ال ،ويبلى بالوفاة  ،أم ال ....ألننا نؤمن أنه عب ٌد رسو ٌل
ﷲ يحفظ أجسادَ األنبياء....
حفظه ﷲُ  حتى أتم رسال َته  ،وأكمل شريعته ،كما أننا نؤمن أن َ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
وذلك في سنن ابن ماجة برقم َ 1627ﻋ ْﻦ أَِﰊ اﻟ ﱠﺪ ْر َد ِاء ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ":أَ ْﻛﺜِ ُﺮوا اﻟ ﱠ
ﺼ َﻼةَ َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻳَـ ْﻮَم ا ْﳉُ ُﻤ َﻌ ِﺔ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ
ْﺖ :وﺑـ ْﻌ َﺪ اﻟْﻤﻮ ِ
ِ
ﺎل
غ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻗَ َ
ت؟ ﻗَ َ
ﺻ َﻼﺗُﻪُ َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ْﻔ ُﺮ َ
ﺿ ْ
ﺼﻠﱢ َﻲ َﻋﻠَ ﱠﻲ إِﱠﻻ ﻋُ ِﺮ َ
ﺖ َﻋﻠَ ﱠﻲ َ
َﻣ ْﺸ ُﻬﻮ ٌد ﺗَ ْﺸ َﻬ ُﺪﻩُ اﻟ َْﻤ َﻼﺋ َﻜﺔُ َ ،وإِ ﱠن أَ َﺣ ًﺪا ﻟَ ْﻦ ﻳُ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ َ َ َ ْ
ِ
وﺑـ ْﻌ َﺪ اﻟْﻤﻮ ِ
ت .إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﺣ ﱠﺮَم َﻋﻠَﻰ ْاﻷ َْر ِ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ﱞﻲ ﻳُـ ْﺮَز ُق ".
ﺎد ْاﻷَﻧْﺒِﻴَﺎء ﻓَـﻨَِ ﱡ
ﺴَ
ض أَ ْن ﺗَﺄْ ُﻛ َﻞ أ ْ
ََ َ ْ
َﺟ َ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ )  ، ( 1085اﳌﺸﻜﺎة )  ، ( 1361ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ ) . ( 2212
تمام رسالته
ثان ًيا  :إن من دالئل صدق نبوته  أن ھناك عالمات قبل موته تشير إلى قر ِ
ب أجله  قُبيل إ ِ
 في قم ِة فتوحاته وانتصاراته ...منھا :
ﷲ أَ ْف َواجا ً
ﷲ َو ْال َف ْت ُح َ 1و َرأَي َ
 -1سورة النصر ،لما قال  : إِ َذا َجاء َنصْ ُر َّ ِ
ِين َّ ِ
اس َي ْد ُخلُ َ
ْت ال َّن َ
ون فِي د ِ
ان َتوَّ ابا ً  ) 3النصر(.
ِّك َواسْ َت ْغ ِفرْ هُ إِ َّن ُه َك َ
َ 2ف َسبِّحْ ِب َحمْ ِد َرب َ
ﷲ  قد أدى األمانة  ،وبلّغ الرسالة  ،ونصح لألمة ...
في ھذه السور ِة إشارة إلى أن رسو َل ِ
ﷲ  قبل موته يكثر من
فعليه أن يستعد
عالم أرحم الراحمين فكان رسو ُل ِ
ِ
عالم الظالمين إلى ِ
لالنتقال من ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻮب إِﻟَْﻴﻪ " ؛ ثبت ذلك في اآلتي:
ﻗَـ ْﻮِلُ ":ﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠﱠﻪ َوﲝَ ْﻤﺪﻩ أ ْ
َﺳﺘَـﻐْﻔ ُﺮ اﻟﻠﱠﻪَ َوأَﺗُ ُ
ِِ
ِ
ِ ِ ِِ
ﺸﺔُ َ :ﻛﺎ َن رﺳ ُ ِ
َﺳﺘَـﻐْ ِﻔ ُﺮ
ﺖ َﻋﺎﺋِ َ
أ -مسند أحمدَ ﺑﺮﻗﻢ  22936ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻳُ ْﻜﺜِ ُﺮ ِﰲ آﺧ ِﺮ أ َْﻣ ِﺮﻩ ﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮ ِل ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠﱠﻪ َوﲝَ ْﻤﺪﻩ أ ْ
َُ
اك ﺗُ ْﻜﺜِﺮ ِﻣﻦ ﻗَـﻮِل ﺳﺒﺤﺎ َن اﻟﻠﱠ ِﻪ وِﲝﻤ ِﺪ ِﻩ أ ِ
ْﺖ ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ﺎل :إِ ﱠن
ﻮب إِﻟَْﻴ ِﻪ ﻗَ َ
ﻮب إِﻟَْﻴ ِﻪ ﻗَﺎﻟَ ْ
َ َْ ْ
َﺳﺘَـﻐْﻔ ُﺮ اﻟﻠﱠﻪَ َوأَﺗُ ُ
اﻟﻠﱠﻪَ َوأَﺗُ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪَ :ﻣﺎ ِﱄ أ ََر َ ُ ْ ْ ُ ْ َ
ﺖ :ﻓَـ ُﻘﻠ ُ َ َ ُ
َﱐ ﺳﺄَرى َﻋ َﻼﻣﺔً ِﰲ أُﱠﻣ ِﱵ ،وأَﻣﺮِﱐ إِ َذا رأَﻳـﺘـﻬﺎ أَ ْن أ ِ ِ ِ
َﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ َﺮﻩُ إِﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن ﺗَـ ﱠﻮاﺑًﺎ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َرأَﻳْـﺘُـ َﻬﺎ؛ } إِ َذا
َ ُْ َ
ُﺳﺒﱢ َﺢ ﲝَ ْﻤﺪﻩ َ ،وأ ْ
َ
َ
َرﱢﰊ َ ﻛﺎ َن أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ أ ﱢ َ َ
َ ََ
ِ
ِ ِ
ِ
اﺳﺘَـ ْﻐ ِﻔ ْﺮﻩُ إِﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن ﺗَـ ﱠﻮاﺑًﺎ {
اﺟﺎ ﻓَ َﺴﺒﱢ ْﺢ ِﲝَ ْﻤﺪ َرﺑﱢ َ
ﺼ ُﺮ اﻟﻠﱠﻪ َواﻟْ َﻔْﺘ ُﺢ َوَرأَﻳْ َ
َﺟﺎءَ ﻧَ ْ
ﻚ َو ْ
ﱠﺎس ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮ َن ِﰲ دﻳ ِﻦ اﻟﻠﱠﻪ أَﻓْـ َﻮ ً
ﺖ اﻟﻨ َ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت رﺟﺎل اﻟﺸﻴﺨﲔ ﻏﲑ داود ﺑﻦ أﰊ ﻫﻨﺪ ﻓﻤﻦ رﺟﺎل ﻣﺴﻠﻢ
ب -المعجم الكبير للطبراني ﺑﺮﻗﻢ َ 2610ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ِﺮ ﺑﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ،و َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎس  ،ﰲ ﻗﻮل اﷲ  إذا ﺟﺎء ﻧﺼﺮ اﷲ

ﺎل ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ " 
ﺖ  ،ﻗَ َ
واﻟﻔﺘﺢ ورأﻳﺖ اﻟﻨﺎس ﻳﺪﺧﻠﻮن ﰲ دﻳﻦ اﷲ أﻓﻮاﺟﺎ ﻓﺴﺒﺢ ﲝﻤﺪ رﺑﻚ واﺳﺘﻐﻔﺮﻩ إﻧﻪ ﻛﺎن ﺗﻮاﺑﺎ  ،ﻗَ َ
ﺎل  :ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻧَـ َﺰﻟَ ْ
ﺎل ِﺟ ِﱪﻳﻞ ِ :
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺿﻰ  ،ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ َر ُﺳ ُ
ﻚ ِﻣ َﻦ اﻷ َ
ﺴ ْﻮ َ
ﻳﻞ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ ﻗَ ْﺪ ﻧُِﻌﻴَ ْ
ﻴﻚ َرﺑﱡ َ
ف ﻳُـ ْﻌ ِﻄ َ
اﻵﺧ َﺮةُ َﺧ ْﻴـ ٌﺮ ﻟَ َ
ﻚ ﻓَـﺘَـ ْﺮ َ
ُوﱃ  ،وﻟَ َ
ﺖ "  ،ﻗَ َ ْ ُ
ﻳَﺎ ﺟ ِْﱪ ُ
ﺎدي ﺑِﺎﻟ ﱠ ِ ِ
ﺎﺟﺮو َن واﻷَﻧْﺼﺎر إِ َﱃ ﻣﺴ ِﺠ ِﺪ رﺳ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﺻ ِﻌ َﺪ اﻟ ِْﻤ ْﻨﺒَـ َﺮ  ،ﻓَ َﺤ ِﻤ َﺪ اﻟﻠﱠﻪَ
ﺼﻼة َﺟﺎﻣ َﻌﺔً  ،ﻓَ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ، ﰒُﱠ َ
ﺎﺟﺘَ َﻤ َﻊ اﻟ ُْﻤ َﻬ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ
 ﺑﻼﻻ أَ ْن ﻳُـﻨَ َ
ِ
ﺖ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ اﻟْ ُﻘﻠُﻮب وﺑ َﻜ ِ
ﺖ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ؟ " ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا :
ﺖ اﻟْﻌُﻴُﻮ ُن  ،ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﱠﺎس أَ ﱡ
ﺐ ُﺧﻄْﺒَﺔً َو ِﺟﻠَ ْ
ﱯ ُﻛ ْﻨ ُ
ي ﻧَِ ﱟ
ُ ََ
َ وأَﺛْـ َﲎ َﻋﻠَْﻴﻪ  ،ﰒُﱠ َﺧﻄَ َ
ﺎل  " :أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﻨ ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺖ ِرﺳ ِ
ﻴﻢ  ،وَﻛﺎﻷ ِ ِ
ﺎﻻت اﻟﻠﱠ ِﻪ  وأَﺑْـﻠَﻐْﺘَـﻨَﺎ َو َﺣﻴَﻪُ ،
َﺟ َﺰ َ
ﱯ َﺧ ْﻴـ ًﺮا  ،ﻓَـﻠَ َﻘ ْﺪ ُﻛ ْﻨ َ
اك اﻟﻠﱠﻪُ ﻣ ْﻦ ﻧَِ ﱟ
َخ اﻟﻨﱠﺎﺻ ِﺢ اﻟ ُْﻤ ْﺸﻔ ِﻖ  ،أَدﱠﻳْ َ َ
ﺖ ﺑﻨﺎ َﻛﺎﻷَب اﻟ ﱠﺮﺣ ِ َ
ﺎل َﳍﻢ  " :ﻣﻌ ِ
ِِ
ِ ِ
ت إِ َﱃ ﺳﺒِ ِ ِ ِ ِ ِ
ﺎﺷ َﺮ
ﺴﻨَ ِﺔ  ،ﻓَ َﺠ َﺰ َ
اك اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻨﱠﺎ أَﻓْ َ
َو َد َﻋ ْﻮ َ
ﻀ َﻞ َﻣﺎ َﺟ َﺎزى ﻧَﺒِﻴًّﺎ َﻋ ْﻦ أُﱠﻣﺘﻪ  ،ﻓَـ َﻘ َ ُ ْ َ َ
َ
ﻴﻞ َرﺑﱢﻚ ﺑﺎ ْﳊ ْﻜ َﻤﺔ َواﻟ َْﻤ ْﻮﻋﻈَﺔ ا ْﳊَ َ
ﺖ ﻟَﻪ ﻗِﺒﻠِﻲ ﻣﻈْﻠَﻤﺔٌ ﻓَـ ْﻠﻴـ ُﻘﻢ ﻓَـ ْﻠﻴـ ْﻘﺘ ﱠ ِ
ِ
ِ
ﺸ ُﺪ ُﻛﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِ
َﺣ ٌﺪ ،
وﲝَ ﱢﻘﻲ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َ ،ﻣ ْﻦ َﻛﺎﻧَ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ
اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﺺ ﻣ ﱢﲏ "  ،ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ُﻘ ْﻢ إِﻟَْﻴﻪ أ َ
ﲔ  ،أَﻧَﺎ أَﻧْ ُ ْ
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ﻓَـﻨَﺎ َﺷ َﺪ ُﻫ ُﻢ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔَ  ،ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ُﻘ ْﻢ.

 -2صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 3615ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ي  أَ ﱠن رﺳ َ ﱠ ِ
ﻴﺪ ْ
ﺲ َﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻤ ْﻨ َِﱪ ،ﻓَـ َﻘ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
ﺎل ":إِ ﱠن َﻋ ْﺒ ًﺪا َﺧﻴﱠـ َﺮﻩُ
َ
ْ
َُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ ﺟﻠَ َ
ِ ِ
ِ
ﺎك ﺑِﺂﺑَﺎﺋِﻨَﺎ َوأُﱠﻣ َﻬﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَـ َﻌ ِﺠ ْﺒـﻨَﺎ
ﲔ َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﻓَﺎ ْﺧﺘَ َﺎر َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ " ،ﻓَـﺒَ َﻜﻰ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َوﻗَ َ
ﺎل :ﻓَ َﺪﻳْـﻨَ َ
ﺎء َوﺑَـ َْ
اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَـ َْ
ﲔ أَ ْن ﻳُـ ْﺆﺗﻴَﻪُ ﻣ ْﻦ َزْﻫ َﺮة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﻣﺎ َﺷ َ
ِ
ِ
ٍ
ﺸﻴ ِﺦ ُﳜِْﱪ رﺳ ُ ِ
ﲔ َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ َو ُﻫ َﻮ
ﻟَﻪُ َوﻗَ َ
ﱠﺎس اﻧْﻈُُﺮوا إِ َﱃ َﻫ َﺬا اﻟ ﱠ ْ
ﲔ أَ ْن ﻳُـ ْﺆﺗِﻴَﻪُ ﻣ ْﻦ َزْﻫ َﺮة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوﺑَـ َْ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ َﺧﻴﱠـ َﺮﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَـ َْ
ُ َُ
ﺎل اﻟﻨ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ": إِ ﱠن ِﻣ ْﻦ أ ََﻣ ﱢﻦ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ُ ﻫ َﻮ اﻟ ُْﻤ َﺨﻴﱠـ َﺮ َوَﻛﺎ َن أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ُﻫ َﻮ أَ ْﻋﻠَ َﻤﻨَﺎ ﺑِ ِﻪ َوﻗَ َ
ﺎك ﺑِﺂﺑَﺎﺋِﻨَﺎ َوأُﱠﻣ َﻬﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَ َﻜﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮل ﻓَ َﺪﻳْـﻨَ َ
ﺖ ﻣﺘ ِ
ِ ِ ِِ
ت أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ إِﱠﻻ ُﺧﻠﱠﺔَ ِْ
اﻟﻨ ِ
ﲔ ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ
اﻹ ْﺳ َﻼِم َﻻ ﻳَـ ْﺒـ َﻘ َ ﱠ
ﱠﺨ ًﺬا َﺧﻠِ ًﻴﻼ ِﻣ ْﻦ أُﱠﻣ ِﱵ َﻻ ﱠﲣَ ْﺬ ُ
ﱠﺎس َﻋﻠَ ﱠﻲ ِﰲ ُ
ﺻ ْﺤﺒَﺘﻪ َوَﻣﺎﻟﻪ أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َوﻟَ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُ ُ
َﺧ ْﻮ َﺧﺔٌ إِﱠﻻ َﺧ ْﻮ َﺧﺔُ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ".
ٍ
ﻣﺴﻌﻮد  :ﻧﻌﻰ إﻟﻴﻨﺎ ﻧﺒﻴﻨﺎ وﺣﺒﻴﺒﻨﺎ ﻧﻔﺴﻪ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﺗﻪ
اﺑﻦ
 -3الكامل في
التاريخ ِ
ِ
البن األثي ِر) جزء 1صفحة(356ﻗﺎل ُ

ﺑﺸﻬﺮ .ﻓﻠﻤﺎ دﻧﺎ اﻟﻔﺮاق ﲨﻌﻨﺎ ﰲ ﺑﻴﺖ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻓﻨﻈﺮ إﻟﻴﻨﺎ ﻓﺸﺪد ودﻣﻌﺖ ﻋﻴﻨﺎﻩ وﻗﺎل :ﻣﺮﺣﺒﺎً ﺑﻜﻢ ،ﺣﻴﺎﻛﻢ اﷲ ،رﲪﻜﻢ اﷲ ،آواﻛﻢ
اﷲ ،ﺣﻔﻈﻢ اﷲ ،رﻓﻌﻜﻢ اﷲ ،وﻓﻘﻜﻢ اﷲ ،ﺳﻠﻤﻜﻢ اﷲ ،ﻗﺒﻠﻜﻢ اﷲ ،أوﺻﻴﻜﻢ ﺑﺘﻘﻮى اﷲ ،وأوﺻﻲ اﷲ ﺑﻜﻢ ،وأﺳﺘﺨﻠﻔﻪ ﻋﻠﻴﻜﻢ،

وأؤدﻳﻜﻢ إﻟﻴﻪ ،إﱐ ﻟﻜﻢ ﻣﻨﻪ ﻧﺬﻳﺮ وﺑﺸﲑ أﻻ ﺗﻌﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﷲ ﰲ ﻋﺒﺎدﻩ وﺑﻼدﻩ ،ﻓﺈﻧﻪ ﻗﺎل ﱄ وﻟﻜﻢ) :ﺗﻠﻚ اﻟﺪار اﻵﺧﺮة ﳒﻌﻠﻬﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ
ﻻ ﻳﺮﻳﺪون ﻋﻠﻮاً ﰲ اﻷرض وﻻ ﻓﺴﺎداً ،واﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﻘﲔ( اﻟﻘﺼﺺ . :ﻗﻠﻨﺎ :ﻓﻤﱴ أﺟﻠﻚ؟ ﻗﺎل :دﻧﺎ اﻟﻔﺮاق واﳌﻨﻘﻠﺐ إﱃ اﷲ

وﺳﺪرة اﳌﻨﺘﻬﻰ واﻟﺮﻓﻴﻖ اﻷﻋﻠﻰ وﺟﻨﺔ اﳌﺄوى .ﻓﻘﻠﻨﺎ :ﻣﻦ ﻳﻐﺴﻠﻚ؟ ﻗﺎل :أﻫﻠﻲ اﻷدﱏ ﻓﺎﻷدﱏ .ﻗﻠﻨﺎ :ﻓﻴﻢ ﻧﻜﻔﻨﻚ؟ ﻗﺎل :ﰲ ﺛﻴﺎﰊ
ﻫﺬﻩ إن ﺷﺌﺘﻢ أو ﰲ ﺑﻴﺎض .ﻗﻠﻨﺎ :ﻓﻤﻦ ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻠﻴﻚ؟ ﻗﺎل :ﻣﻬﻼً ،ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻜﻢ وﺟﺰاﻛﻢ ﻋﻦ ﻧﺒﻴﻜﻢ ﺧﲑاً .ﻓﺒﻜﻴﻨﺎ وﺑﻜﻰ ،ﰒ ﻗﺎل:
إذا ﻏﺴﻠﻤﺘﻮﱐ وﻛﻔﺘﻨﺘﻤﻮﱐ ﻓﻀﻌﻮﱐ ﻋﻠﻰ ﺳﺮﻳﺮي ﻋﻠﻰ ﺷﻔﲑ ﻗﱪي ﰒ اﺧﺮﺟﻮا ﻋﲏ ﺳﺎﻋﺔً ﻟﻴﺼﻠﻲ ﻋﻠﻲ ﺟﱪاﺋﻴﻞ وإﺳﺮاﻓﻴﻞ وﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ

وﻣﻠﻚ اﳌﻮت ﻣﻊ اﳌﻼﺋﻜﺔ ،ﰒ ادﺧﻠﻮا ﻋﻠﻲ ﻓﻮﺟﺎً ﻓﻮﺟﺎً ﻓﺼﻠﻮا ﻋﻠﻲ وﻻ ﺗﺆذوﱐ ﺑﺘﺰﻛﻴﺔ وﻻ رﻧﺔ وﻟﻴﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺼﻼة ﻋﻠﻲ رﺟﺎل أﻫﻞ ﺑﻴﱵ

ﰒ ﻧﺴﺎؤﻫﻢ ﰒ أﻧﺘﻢ ﺑﻌﺪ ،أﻗﺮﺋﻮا أﻧﻔﺴﻜﻢ ﻣﲏ اﻟﺴﻼم ،وﻣﻦ ﻏﺎب ﻣﻦ أﺻﺤﺎب ﻓﺎﻗﺮﺋﻮﻩ ﻣﲏ اﻟﺴﻼم ،وﻣﺎ ﺗﺎﺑﻌﻜﻢ ﻋﻠﻰ دﻳﲏ ﻓﺎﻗﺮﺋﻮﻩ

اﻟﺴﻼم.

الوداع كما في مسن ِد أبي يعلى الموصلي ﺑﺮﻗﻢ  6683ﻗﺎل  » : أﻻ إن
النبي  في خطب ِة حج ِة
 -4قول
ﱢ
ِ
أﻣﻮاﻟﻜﻢ ودﻣﺎءﻛﻢ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺣﺮام ﻛﺤﺮﻣﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻴﻮم  ،أﻻ ﻓﻼ ﻳﻌﺮﻓﻨﻜﻢ  :ﺗﺮﺟﻌﻮن ﺑﻌﺪي ﻛﻔﺎرا ﻳﻀﺮب ﺑﻌﻀﻜﻢ رﻗﺎب
ﺑﻌﺾ  ،أﻻ ﻟﻴﺒﻠﻎ اﻟﺸﺎﻫﺪ اﻟﻐﺎﺋﺐ  ،ﻓﺈﱐ ﻻ أدري ﻫﻞ أﻟﻘﺎﻛﻢ ﻫﺬا أﺑﺪا ﺑﻌﺪ اﻟﻴﻮم  ،اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻬﺪ ﻋﻠﻴﻬﻢ  ،اﻟﻠﻬﻢ ﺑﻠﻐﺖ «.
ِ
ﺖ :أَﻗْـﺒـﻠَ ْ ِ
ِ
ﱠﱯ
 -5صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 3353ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺖ ﻓَﺎﻃ َﻤﺔُ ﲤَْ ِﺸﻲ َﻛﺄَ ﱠن ﻣ ْﺸﻴَﺘَـ َﻬﺎ َﻣ ْﺸ ُﻲ اﻟﻨِ ﱢ
ﺸﺔَ َ -رﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ﻗَﺎﻟَ ْ َ
ﺖ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ ِ ِ
ِ ِِ
ِ ِِ
َﺳ ﱠﺮ إِﻟَْﻴـ َﻬﺎ
 ﻓَـ َﻘ َ
َﺳ ﱠﺮ إِﻟَْﻴـ َﻬﺎ َﺣ ِﺪﻳﺜًﺎ ﻓَـﺒَ َﻜ ْ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ْﺖ َﳍَﺎ ﱂَ ﺗَـ ْﺒﻜ َ
ﱠﱯ َ ﻣ ْﺮ َﺣﺒًﺎ ﺑِﺎﺑْـﻨَ ِﱵ ﰒُﱠ أ ْ
ﲔ ﰒُﱠ أ َ
ﺴ َﻬﺎ َﻋ ْﻦ َﳝﻴﻨﻪ أ َْو َﻋ ْﻦ ﴰَﺎﻟﻪ ﰒُﱠ أ َ
َﺟﻠَ َ
ﺖ َﻛﺎﻟْﻴـﻮِم ﻓَـﺮﺣﺎ أَﻗـْﺮ ِ
ٍ
ﺖ ِﻷُﻓْ ِﺸﻲ ِﺳ ﱠﺮ ر ُﺳ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺴﺄَﻟْﺘُـ َﻬﺎ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻗَ َ
ﺎل ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﻀ ِﺤ َﻜ ْ
َﺣ ِﺪﻳﺜًﺎ ﻓَ َ
ﺖ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ
ﺖ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ْﺖ َﻣﺎ َرأَﻳْ ُ َ ْ َ ً َ َ
َ َ
ب ﻣ ْﻦ ُﺣ ْﺰن ﻓَ َ
ﺖ أَﺳ ﱠﺮ إِ َﱠ ِ ِ
ﺎم َﻣ ﱠﺮﺗَـ ْ ِ
ﲔ َوَﻻ أ َُراﻩُ إِﱠﻻ
ﺿ ِﲏ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن ُﻛ ﱠﻞ َﺳﻨَ ٍﺔ َﻣ ﱠﺮةً َوإِﻧﱠﻪُ َﻋ َﺎر َ
ﻳﻞ َﻛﺎ َن ﻳُـ َﻌﺎ ِر ُ
ﺾ اﻟﻨِ ﱡ
َﺣ ﱠﱴ ﻗُﺒِ َ
ﺿ ِﲏ اﻟ َْﻌ َ
ﺴﺄَﻟْﺘُـ َﻬﺎ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ َ
ﱠﱯ  ﻓَ َ
ﱄ إ ﱠن ﺟ ِْﱪ َ
ﺿﲔ أَ ْن ﺗَ ُﻜ ِﻮﱐ ﺳﻴﱢ َﺪةَ ﻧِﺴ ِﺎء أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉﻨ ِﱠﺔ أَو ﻧِ ِ ِ
ﻀﺮ أَﺟﻠِﻲ وإِﻧﱠ ِ
ﲔ
ﺖ ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ أ ﱠَو ُل أ َْﻫ ِﻞ ﺑَـ ْﻴ ِﱵ َﳊَﺎﻗًﺎ ِﰊ ﻓَـﺒَ َﻜ ْﻴ ُ
ﺴﺎء اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨِ َ
ﺎل أ ََﻣﺎ ﺗَـ ْﺮ َ َْ
َ
َﺣ َ َ َ َ
َ ْ َ
َ
ﻚ  .و قد ماتت  -رضي ﷲُ عنھا -بعد موته  بست ِة أشھر ....
ﺖ ﻟِ َﺬﻟِ َ
ﻓَ َ
ﻀ ِﺤ ْﻜ ُ
 -6صحيح الجامع ﺑﺮﻗﻢ  13840ﻗﺎل  " : ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ! ﺧﺬوا ﻋﲏ ﻣﻨﺎﺳﻜﻜﻢ ﻓﺈﱐ ﻻ أدري ﻟﻌﻠﻲ ﻻ أﺣﺞ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﻲ
ﻫﺬا "  .وحدث ما قاله .... 
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 -7مسند أحمد ﺑﺮﻗﻢ َ 21040ﻋﻦ ﻣﻌ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳ ِ
ﻮﺻ ِﻴﻪ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  إِ َﱃ اﻟْﻴَ َﻤ ِﻦ َﺧ َﺮ َج َﻣ َﻌﻪُ َر ُﺳ ُ
ﺎل ﻟَ ﱠﻤﺎ ﺑَـ َﻌﺜَﻪُ َر ُﺳ ُ
ﺎذ ﺑْ ِﻦ َﺟﺒَ ٍﻞ ﻗَ َ
ْ َُ
ُ
ﺖرِ
ِ
وﻣﻌﺎذٌ راﻛِﺐ ورﺳ ُ ِ
ﻚ أَ ْن ﲤَُﱠﺮ
غ ﻗَ َ
اﺣﻠَﺘِ ِﻪ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻓَـ َﺮ َ
ﺴﻰ أَ ْن َﻻ ﺗَـ ْﻠ َﻘ ِﺎﱐ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻋ ِﺎﻣﻲ َﻫ َﺬا أ َْو ﻟَ َﻌﻠﱠ َ
ﺎل ﻳَﺎ ُﻣ َﻌﺎذُ إِﻧﱠ َ
ََُ َ ٌ ََ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﳝَْﺸﻲ َﲢْ َ َ
ﻚ َﻋ َ
ِﲟَﺴ ِﺠ ِﺪي َﻫ َﺬا أَو ﻗَـ ِْﱪي ﻓَـﺒ َﻜﻰ ﻣﻌﺎذٌ ﺟ َ ِِ ِ
اق ر ُﺳ ِ
ﺎل إِ ﱠن أ َْوَﱃ اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس ِﰊ
ﺖ ﻓَﺄَﻗـْﺒَ َﻞ ﺑَِﻮ ْﺟ ِﻬ ِﻪ َْﳓ َﻮ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﰒُﱠ اﻟْﺘَـ َﻔ َ
ْ
َ َُ َ
ﺸ ًﻌﺎ ﻟﻔ َﺮ َ
ْ
ﺚ َﻛﺎﻧُﻮا.
اﻟ ُْﻤﺘﱠـ ُﻘﻮ َن َﻣ ْﻦ َﻛﺎﻧُﻮا َو َﺣ ْﻴ ُ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ .

ْﺳ ُﻦ
ثالثًا :إن قول
ب  لما قال " :إِ ﱠن َر ُﺳ َ
بن عب ِد المطل ِ
ﺎت َوإِﻧﱠﻪُ ﻟَﺒَ َ
العباس ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ ْﺪ َﻣ َ
ِ
ْﺳ ُﻦ َﻛ َﻤﺎ ﻳَﺄ ُ
ﺸ ٌﺮ َ ،وإِﻧﱠﻪُ ﻳَﺄ ُ
ﺸﺮ أي ﻗَـﻮِم  ،ﻓَﺎ ْدﻓِﻨﻮا ﺻ ِ
ﺎﺣﺒَ ُﻜ ْﻢ " ليس إخبا ًرا عن أمر قد وقع بالفعل؛ و إنما ھو اجتھا ٌد منه  قد أخطأ
ُ َ
ْ
اﻟْﺒَ َ ُ
ِ
َ
حديث النﱠبِ ﱢي  . : إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﺣ ﱠﺮَم َﻋﻠَﻰ ْاﻷ َْر ِ
فيه ....فالمحتمل أنه لم يسمع
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ﱞﻲ
ﺎد ْاﻷَﻧْﺒِﻴَﺎء ﻓَـﻨَِ ﱡ
ﺴَ
ض أَ ْن ﺗَﺄْ ُﻛ َﻞ أ ْ
َﺟ َ
ﻳُـ ْﺮَز ُق " .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ )  ، ( 1085اﳌﺸﻜﺎة )  ، ( 1361ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ ) . ( 2212
ت،
رسول ﷲِ  سيسرى عليه ما يسرى على
فكلﱡ ما ھنالك أنه  ظن أن جس َد
سائر األجسا ِد بعد المو ِ
ِ
ِ
رسول ﷲِ  فضالً عن دفن
ت
،وقد قال ھذه المقولة ترھيبا ً و تنبيھا ً لعمر حين رفض قبول مصيبة مو ِ
ِ
جسد الشريف  ، فقد صرخ من ھول المصيبة متوعداً كل من يقول :إن رسو َل ﷲِ  قد مات ....
و بالنظر إلى الرواي ِة التي معنا فيھا بيان ذلك " :ﻓَـﻠَﻢ ﻳـﺰ ْل ﻋﻤﺮ ﻳـﺘ َﻜﻠﱠﻢ ﺣ ﱠﱴ أَ ْزﺑ َﺪ ِﺷ ْﺪﻗَﺎﻩ ِﳑﱠﺎ ﻳ ِ
ﺎس
ﻮﻋ ُﺪ َوﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮل  ،ﻓَـ َﻘ َ
ُ ُ
ْ َ َ ُ َ ُ ََ ُ َ َ
ﺎم اﻟ َْﻌﺒﱠ ُ
ﺸﺮ أي ﻗَـﻮِم  ،ﻓَﺎ ْدﻓِﻨﻮا ﺻ ِ
ﺎﺣﺒَ ُﻜ ْﻢ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ أَ ْﻛ َﺮُم َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺎل  :إِ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻓَـ َﻘ َ
ﺎت َوإِﻧﱠﻪُ ﻟَﺒَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ ْﺪ َﻣ َ
ُ َ
ْﺳ ُﻦ َﻛ َﻤﺎ ﻳَﺄ ُ
ﺸ ٌﺮ َ ،وإِﻧﱠﻪُ ﻳَﺄ ُ
ْ
ْﺳ ُﻦ اﻟْﺒَ َ ُ
ﻚ؟ أي ﻗَـﻮِم ﻓَﺎ ْدﻓِﻨﻮا ﺻ ِ
َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ إِ َﻣﺎﺗَﺔً َوُﳝِﻴﺘُﻪُ إِ َﻣﺎﺗَـﺘَـ ْ ِ
ِﻣ ْﻦ أَ ْن ُﳝِﻴﺘَﻪُ إِ َﻣﺎﺗَـﺘَـ ْ ِ
ﻚ
ﺎﺣﺒَ ُﻜ ْﻢ  ،ﻓَِﺈ ْن ﻳَ ُ
ﲔ َو ُﻫ َﻮ أَ ْﻛ َﺮُم َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َذﻟِ َ
ﲔ  ،أ َُﳝِ ُ
ُ َ
ﻴﺖ أ َ
ْ
اب ".
ﺲ ﺑِ َﻌ ِﺰﻳ ٍﺰ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَ ْن ﻳَـ ْﺒ َﺤ َ
ﱡﺮ َ
ﺚ َﻋ ْﻨﻪُ اﻟﺘـ َ
َﻛ َﻤﺎ ﺗَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻓَـﻠَْﻴ َ
بدفن الجس ِد الشريفِ إكرا ًما له ،و ترھيبا ً من تركه
ﷲ لم يأسن ؛ وإنما طالب العباسُ 
إ ًذا جس ُد
رسول ِ
ِ
ِ
بحكم طبيع ِة البشري ِة...
ﷲ
حتى يأسن اعتقاداً منه أن ذلك محتمالً مع
رسول ِ
ِ
ِ
ٍ
ثم أن ھذا الحديث لم يصح إسنا ُده كما يلي  " :أَ ْﺧﺒَـﺮﻧَﺎ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﺮ ٍ
ﻮب َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔَ
ب َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﲪ ُ
ﱠﺎد ﺑْ ُﻦ َزﻳْﺪ َﻋ ْﻦ أَﻳﱡ َ
َ
ُ
حديث مرس ٌل منقط ُع السن ِد ال يصح ؛ فعكرمة من التابعين يروي عن النﱠبِ ﱢي . 
 ......ال
وعليه فكانت إجابتي على الشبھ ِة بفرض صح ِة الحديث ،وھو اليصح ....
رسول  قد ُترك يوما ً و
ﷲ البھي  ....الذي فيه أن جسدَ
رابعًا  :أما عن حديث وكيع عن عب ِد ِ
ِ
ٌ
حديث منك ٌر ال يصح ؛ فھذا الخبر في إسناده علتان :
ليلة حتى ربا بطنه.. ...
األولى  :اإلرسال ؛ فقد رواه عبد ﷲ البھي  -وھو تابعي – حكمه مرسالً
الثانية  :ضعف عبد ﷲ البھي .
يدعم ما سبق  :ما قاله اإلمام الذھبي -رحمه ﷲ : -
} الراوي :عبد ﷲ البھي مولى مصعب بن الزبير  -خالصة الدرجة :منكر منقطع اإلسناد  -المحدث:
الذھبي  -المصدر :سير أعالم النبالء  -الصفحة أو الرقم { 160/9
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فھو حديث منكر منقطع ال حجة به وال يُلتفت إليه...
سفيان بن عيينه العالم الوحيد الذي
زمن وكيع نفسه أنكروا عليه ھذا الحديث َ◌ حتى أن
ثم إن العلماء في
َ
ِ
ب الرواي ِة ....أخبر أنه ال يعلم ھذا الحديث أساسا ً ،ولكنه شھد له دفعا ً للضرر األكبر الذي
شھد للحديث بحس ِ
كاد أن يُفتك بوكيع لتحديثه بھذا الخبرالمنكر؛ فھذا ھو المالحظ من الرواية ففيھا :
صلب وكيع ونصبوا خشبة لصلبه
قال ابن خشرم :فلما حدث وكيع بھذا بمكة اجتمعت قريشٌ  ،وأرادوا
َ
فجاء سفيانُ بن عيينة فقال لھم :ﷲ ﷲ ھذا فقيه أھل العراق وابن فقيھه  ،وھذا حديث معروف
قال سفيان بن عيينة :ولم أكن سمعته إال أني أردت تخليص وكيع.أھـ
ويقول اإلمام الذھبي َ " :ف َھ ِذ ِه َزلَّ ُة َعال ٍِمَ ،ف َما ل َِو ِكي ٍْعَ ،ول ِِر َوا َي ِة َھ َذا َ
الخ َب ِر ال ُم ْن َك ِر ،ال ُم ْن َقطِ ِع اإلِسْ َنا ِد!
َك ْ
ب َغ َلطا ً "...أھـ
ادَت َن ْف ُس ُه أَنْ َت ْذ َھ َ
فإن قيل :لماذا كان وكيع يح ﱡدث بھذه الرواي ِة ؟!
قلتُ  :لعله حين روى ھذا الخبر رأى أن له حكمةً إلھيةً ھي أن ﷲ  جعل الجس َد الشريف يربوا حتى ال
رسول ﷲِ  حقيقةَ
ُ
وقوع موته
يفتتن الناس به  ،وينزلوه  غي َر منزلتِه  ،و حتى يثبت للمكذبين بموت
ِ
ِ
.....ھذا بفرض صحتھا الرواية .
ومنقطع ال حجية فيه ألبته ،وعلى ما سبق تسقط
باطل  ،و من ٍكر ،
بخبر
وبالتالي فإن المعترضين يستدلون
ٍ
ٍ
ٍ
بفضل ﷲِ . - 
شبھتُھم -
ِ
األمل ھي أن األخبار الصحيحة بخصوص وفاة
سا  :إن المفاجأة التي قد تصيب المعترضين بخيب ِة
خام ً
ِ
رسول ﷲِ  تثبت له الكرامات  ،وتدللت على صدق نبوتِه  ...كما يلي :
ِ
أوالً -:تغسيل جسده  :ثبت في ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ  2733ﻋﻦ ﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ ﻗﺎﻟﺖ :ﻟَ ﱠﻤﺎ أَرادوا َﻏﺴﻞ اﻟﻨﱠِﱯ  ﻗَﺎﻟُﻮا :واﻟﻠﱠﻪِ
َ
َُ ْ َ ﱢ
َ
ِِ
ِ
ﻣﺎ ﻧَ ْﺪ ِري أ َُﳒﱢﺮد رﺳ َ ِ ِ ِ ِ
اﺧﺘَـﻠَ ُﻔﻮا أَﻟْ َﻘﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ اﻟﻨـ ْﱠﻮَم َﺣ ﱠﱴ َﻣﺎ ِﻣْﻨـ ُﻬ ْﻢ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻣ ْﻦ ﺛﻴَﺎﺑِﻪ َﻛ َﻤﺎ ُﳒَﱢﺮُد َﻣ ْﻮﺗَﺎﻧَﺎ أ َْم ﻧَـ ْﻐﺴﻠُﻪُ َو َﻋﻠَْﻴﻪ ﺛﻴَﺎﺑُﻪُ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ْ
َ
َ ُ َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠﱯ  و َﻋﻠَﻴ ِﻪ ﺛِﻴﺎﺑﻪ ﻓَـ َﻘﺎﻣﻮا إِ َﱃ رﺳﻮلِ
َر ُﺟ ٌﻞ إِﱠﻻ َو َذﻗْـﻨُﻪُ ِﰲ َ
ﺻ ْﺪ ِرِﻩ ﰒُﱠ َﻛﻠﱠ َﻤ ُﻬ ْﻢ ُﻣ َﻜﻠﱢ ٌﻢ ﻣ ْﻦ ﻧَﺎﺣﻴَﺔ اﻟْﺒَـْﻴﺖ َﻻ ﻳَ ْﺪ ُرو َن َﻣ ْﻦ ُﻫ َﻮ أَ ْن ا ْﻏﺴﻠُﻮا اﻟﻨِ ﱠ َ ْ َ ُُ ُ
َُ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻴﺺ َوﻳُ َﺪﻟﱢ ُﻜﻮﻧَﻪُ ﺑِﺎﻟْ َﻘ ِﻤ ِ
ﺼﺒﱡﻮ َن اﻟْ َﻤﺎءَ ﻓَـ ْﻮ َق اﻟْ َﻘ ِﻤ ِ
ﺖ
ﺖ َﻋﺎﺋِ َﺸﺔُ ﺗَـ ُﻘ ُ
ﻴﺺ ُدو َن أَﻳْﺪﻳ ِﻬ ْﻢ َوَﻛﺎﻧَ ْ
اﺳﺘَـ ْﻘﺒَـ ْﻠ ُ
ﻮل :ﻟَ ْﻮ ْ
ﻴﺼﻪُ ﻳَ ُ
اﻟﻠﱠﻪ  ﻓَـﻐَ َﺴﻠُﻮﻩُ َو َﻋﻠَْﻴﻪ ﻗَﻤ ُ
ِ
ت َﻣﺎ َﻏ َﺴﻠَﻪُ إِﱠﻻ ﻧِ َﺴ ُﺎؤﻩُ.
اﺳﺘَ ْﺪﺑَـ ْﺮ ُ
ﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮي َﻣﺎ ْ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺣﺴﻦ اﻷﺣﻜﺎم ) (49
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ِ
رﺳﻮل ِ
ُ
ِ
ﻓﺠﻌﻠﺖ
اﷲ 
ﻋﻠﻲ ﻗﺎل " :
اﳊﺎﻛﻢ ﰲ
حالة جس ِده  : ثبت عند
ثان ًيا:
ﻏﺴﻠﺖ َ
ُ
ُ
اﳌﺴﺘﺪرك ﺑﺮﻗﻢ  4370ﻋﻦ ﱟ
أﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ِ
اﳌﻴﺖ ﻓﻠﻢ أر ﺷﻴﺌًﺎ  ،وﻛﺎن ﻃﻴﺒًﺎ ﺣﻴًﺎ وﻣﻴﺘًﺎ  » " ﻫﺬا ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺸﻴﺨﲔ  ،وﱂ ﳜﺮﺟﺎﻩ «.
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ :ﺻﺤﻴﺢ ،ﺗﻠﺨﻴﺺ أﺣﻜﺎم اﳉﻨﺎﺋﺰ)ج/ 1ص( 30

النعاس على صحابته  ،و
َ
أيام ثم لما حانت ساعة تغسيله  ،أنزل ﷲُ
فھذا ھو رسول ﷲ  لم يدفن ثالث َة ٍ
ثيابه دون أن يكشفوا عنه إكراما ً وتوقيراً له  ، ثم
سمعوا صوتا ً يأمرھم أن يغسلوا رسو َل ِ
ﷲ  في ِ
يتولى عليُّ بنُ أبى طالب تدليك جسده الشريف  ؛فال يجد منه ما يجد من الميت بل يجد كل طي ٍ
ب من
ب الطيبين . 
أطي ِ
سادسًا  :إن المسلمين يعتقدون أن ﷲَ  لم ُيق ّدر ألح ٍد الخلد  ،قضت مشيئته الموت لكل مخلوقا ِته بما فيھم
األنبياء  ،والمالئكة المقربين إال وجھه الكريم ...دليل ذلك ما يلي:
اإل ْك َر ِام )) (27الرحمن (،
ان )َ (26ويَ ْبقَى َوجْ هُ َربﱢ َ
-1قوله ُ  : كلﱡ َم ْن َعلَ ْيھَا فَ ٍ
ك ُذو ْال َج َال ِل َو ْ ِ
-2قولهَ  : و َما َج َع ْل َنا لِ َب َش ٍر مِّن َق ْبل َِك ْال ُخ ْلدَ أَ َفإِن م َّ
ون ) األنبياء. (34
ِّت َف ُھ ُم ْال َخالِ ُد َ
المقدس نجد أن من األنبيا ِء من حُرِّ ق ،و ق ُتل ،و م َ
ممزق ،بل إن
ُزق كل
ب
خالل
فمن
النظر إلى الكتا ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
28
إنجيل لوقا إصحاح  7عدد ألَ ِّني أَقُو ُل َل ُك ْم :إِ َّن ُه
يوحنا المعمدان) يحيى  ( الذي يقول عنه المسي ُح في
ِ
ان  .قُتل  ،وقُطع رأ ُسه الشريف  ،ووضع بين
ْس َن ِبيٌّ أَعْ َظ َم ِمنْ ي َ
ِين م َِن ال ِّن َسا ِء َلي َ
َبي َْن ْال َم ْولُود َ
ُوح َّنا ْال َمعْ َمدَ ِ
المقدس .... .فھل يعنى ھذا أنه ليس نب ًّيا مكر ًما...؟!
ب
بنص الكتا ِ
يدي داعرة ُتدعى سالومى  ،وھذا ِ
ِ
صلب ،و مات بل ،وظلت يداه مثقوبتان بعد
واألعجب من ذلك أن معتقد المعترضين ھو أن اإلل َه نفسه قد ُ
ُ
قيامته  .....في حين أنھم ينسبون إلنسان ) أخنوخ النبي ( أنه لم يذق الموت ،وذلك في سفر التكوين
24
سا َر أَ ْخنُ ُ
وج ْد ألَنﱠ ﷲَ أَ َخ َذهُ.
وخ َم َع ﷲَِ ،ولَ ْم يُ َ
إصحاح  5عدد َو َ
11
ضا إلى إيليا
ان
وينسبون ذلك أي ً
ﱢ
النبي  ،وذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح  2عدد َوفِي َما ھُ َما يَ ِسي َر ِ
صلَ ْ
اصفَ ِة إِلَى ال ﱠس َما ِء .ال تعليق!
ت بَ ْينَھُ َما ،فَ َ
ار فَ َ
ص ِع َد إِيلِيﱠا فِي ْال َع ِ
َويَتَ َكلﱠ َم ِ
ار َو َخ ْي ٌل ِم ْن نَ ٍ
ان إِ َذا َمرْ َكبَةٌ ِم ْن نَ ٍ

س ْؤ ُك ْم !
سأَلُو ْا عَنْ أَ ْ
نبي جاء بآية تقول :الَ تَ ْ
شيَاء إِن تُ ْب َد لَ ُك ْم تَ ُ
ﱞ
العقول،
ت مغيﱠب ِة
ادعوا أن رسو َل ﷲِ  كان يلغي عقو َل أصحابِه قائلين  :ھل يحّول اإلسال ُم تابعيه إلى كائنا ٍ
ِ
السؤال عن أي شي ٍء ،وعليھم أن ينفذوا أوام َره دون أن
بعدم
ِ
ال تفكر في ما تسمع ؟! كان الرسو ُل يأمرھم ِ
يسألوه ) و ھم مغمضون العيون (!!
وا َع ْن أَ ْشيَاء إِن تُ ْب َد لَ ُك ْم تَس ُْؤ ُك ْم َوإِن تَسْأَلُ ْ
وا الَ تَسْأَلُ ْ
ين آ َمنُ ْ
ين
تعلقوا على ذلك
وا َع ْنھَا ِح َ
بقول ﷲِ   : يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ِ
ﷲُ َع ْنھَا َو ّ
آن تُ ْب َد لَ ُك ْم َعفَا ّ
يُنَ ﱠز ُل ْالقُرْ ُ
ﷲُ َغفُو ٌر َحلِي ٌم ) المائدة .( 101
• الرد على الشبھة
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أوالً :إن ادعاءھم بأن رسو َل ﷲِ  كان يلغي عقو َل أصحابِه ...قائلين  :ھل يحّول اإلسال ُم تابعيه إلى كائنات
َ
الثابت ضد ادعائِھم ،جاءت
مغيﱠبة العقول  ،ال تفكر في ما تسمع ؟! ادعاء باطل وفرية سخيفة ال دليل عليھا ؛ألن
ٌ
المثال ما يلي :
سبيل
ب ﷲ  تقول " :أفال يعقلون "  ...فمنھا على
اآليات كثيرة في كتا ِ
ِ
ِ
 -1أن ﷲَ  ذم المنافقين في كتابه المجيد ووصفھم بأنھم ال يعقلون ،وذلك في قولِه َ  : وإِ َذا نَا َد ْيتُ ْم
إِلَى ال ﱠ
ون ) المائدة. (58
صالَ ِة اتﱠ َخ ُذوھَا ھُ ُزواً َولَ ِعبا ً َذلِ َك بِأَنﱠھُ ْم قَ ْو ٌم الﱠ يَ ْعقِلُ َ
 -2أن ﷲ  بيّن أن شر الدواب عنده الذين ال يعقلون ؛ قال   : إِ ﱠن َش ﱠر ال ﱠد َوابﱢ ِعن َد ّ
ﷲِ الصﱡ ﱡم ْالبُ ْك ُم
ون ) األنفال. (22
ين الَ يَ ْعقِلُ َ
الﱠ ِذ َ
س أَن تُ ْؤ ِم َن إِالﱠ بِإِ ْذ ِن ّ
ون ) يونس. (100
ين الَ يَ ْعقِلُ َ
س َعلَى الﱠ ِذ َ
-3قولهَ  :و َما َك َ
ﷲِ َويَجْ َع ُل الرﱢ جْ َ
ان لِنَ ْف ٍ
س أَن تُ ْؤ ِم َن إِالﱠ بِإ ِ ْذ ِن ﷲ { بإرادته } َويَجْ َع ُل الرجس { العذاب }
جاء في تفسير الجاللين َ } :و َما َك َ
ان لِنَ ْف ٍ
ون { يتدبرون آيات ﷲ  .أھـ
َعلَى الذين الَ يَ ْعقِلُ َ
ق قائال ًَ  :وقَالُوا لَ ْو ُكنﱠا نَ ْس َم ُع
ب النا ِر بأنھم ما كانوا يعقلون الحقائ َ
حال أصحا ِ
 -4أن ﷲَ  حكى لنا عن ِ
ير ) الملك. (10
أَ ْو نَ ْعقِ ُل َما ُكنﱠا فِي أَصْ َحا ِ
ب ال ﱠس ِع ِ
جاء في تفسي ِر الجاللين َ } :وقَالُ ْ
وا لَ ْو ُكنﱠا نَ ْس َم ُع { أي :سماع تفھم } أَ ْو نَ ْعقِ ُل { أي عقل تفكر } َما ُكنﱠا في
أصحاب السعير {  .أھـ
ُون ّ
ﷲَ قِيَاما ً َوقُعُوداً َو َعلَ َى ُجنُوبِ ِھ ْم
ين يَ ْذ ُكر َ
 -4أن ﷲَ  مدح المؤمنين بأنھم يتفكرون ؛ قال   : الﱠ ِذ َ
ض َربﱠنَا َما َخلَ ْق َ
ار ) آل عمران. (191
اطالً ُس ْب َحانَ َ
َويَتَفَ ﱠكر َ
ك فَقِنَا َع َذ َ
ت ھَذا بَ ِ
ق ال ﱠس َما َوا ِ
ُون فِي َخ ْل ِ
اب النﱠ ِ
ت َواألَرْ ِ
 -5أن ﷲَ  دعا عبا ِده إلى عبادة التفكر...وذلك في االتي:
صدﱢعا ً ﱢم ْن َخ ْشيَ ِة ﱠ
ك ْاألَ ْمثَا ُل نَضْ ِربُھَا
ﷲِ َوتِ ْل َ
أ -قوله  : لَ ْو أَن َز ْلنَا ھَ َذا ْالقُرْ َ
اشعا ً ﱡمتَ َ
آن َعلَى َجبَ ٍل لﱠ َرأَ ْيتَهُ َخ ِ
ُون ) الحشر، (21
اس لَ َعلﱠھُ ْم يَتَفَ ﱠكر َ
لِلنﱠ ِ
ك
ق لَ ُكم ﱢم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َواجا ً لﱢتَ ْس ُكنُوا إِلَ ْيھَا َو َج َع َل بَ ْينَ ُكم ﱠم َو ﱠدةً َو َرحْ َمةً إِ ﱠن فِي َذلِ َ
ب-قولهَ  :و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخلَ َ
ُون ) الروم ، (21
ت لﱢقَ ْو ٍم يَتَفَ ﱠكر َ
َآليَا ٍ
ق ﱠ
ض َو َما بَ ْينَھُ َما إِ ﱠال بِ ْال َح ﱢ
ق َوأَ َج ٍل ُم َس ًّمى َوإِ ﱠن
ج -قوله  :أَ َولَ ْم يَتَفَ ﱠكرُوا فِي أَ ْنفُ ِس ِھ ْم َما َخلَ َ
ت َو ْاألَرْ َ
ﷲُ ال ﱠس َما َوا ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم
ان َعاقِبَةُ الﱠ ِذ َ
ْف َك َ
ض فَيَ ْنظُرُوا َكي َ
اس بِلِقَا ِء َربﱢ ِھ ْم لَ َكافِر َ
َكثِيرًا ِم َن النﱠ ِ
ُون ) (8أَ َولَ ْم يَ ِسيرُوا فِي ْاألَرْ ِ
ان ﱠ
ت فَ َما َك َ
ﷲُ
َكانُوا أَ َش ﱠد ِم ْنھُ ْم قُ ﱠوةً َوأَثَارُوا ْاألَرْ َ
ض َو َع َمرُوھَا أَ ْكثَ َر ِم ﱠما َع َمرُوھَا َو َجا َء ْتھُ ْم ُر ُسلُھُ ْم بِ ْالبَيﱢنَا ِ
ظلِ َمھُ ْم َولَ ِك ْن َكانُوا أَ ْنفُ َسھُ ْم يَ ْ
لِيَ ْ
ون ) )  (9الروم (
ظلِ ُم َ
ُ
نزلَ ْ
ْض
ت سُو َرةٌ نﱠظَ َر بَ ْع ُ
 -6أن ﷲَ  وصف المنافقين بأنھم ال يفقھون ؛ قال َ  :وإِ َذا َما أ ِ
ضھُ ْم إِلَى بَع ٍ
ص َرفُ ْ
ف ّ
ﷲُ قُلُوبَھُم بِأَنﱠھُ ْم قَ ْو ٌم الﱠ يَ ْفقَھُون ) التوبة، (127
ص َر َ
وا َ
ھَلْ يَ َرا ُكم ﱢم ْن أَ َح ٍد ثُ ﱠم ان َ
ُول ﱠ
ت
ين يَقُولُ َ
وقال  عنھم   :ھُ ُم الﱠ ِذ َ
ﷲِ َحتﱠى يَنفَضﱡ وا َو ِ ﱠ ِ َخ َزائِ ُن ال ﱠس َما َوا ِ
ون َال تُنفِقُوا َعلَى َم ْن ِعن َد َرس ِ
ُون ) المنافقون. (7
ين َال يَ ْفقَھ َ
ض َولَ ِك ﱠن ْال ُمنَافِقِ َ
َو ْاألَرْ ِ
ب ﷲِ  ، وقد ب ّوب البخاري  -رحمه ﷲُ-
واآليات التي تحث على التعقل والتدبر والتفكر ما أكثرھا في كتا ِ
ِ ِ ﱠِ
ِ ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﺎء ُﻫ ْﻢ َوَرﺛَﺔُ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَ ِﺎء
بابًا
ِ
ْﻢ ﻗَـ ْﺒ َﻞ اﻟْ َﻘ ْﻮل َواﻟ َْﻌ َﻤ ِﻞ ﻟ َﻘ ْﻮل اﻟﻠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ } :ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ْﻢ أَﻧﱠﻪُ َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﻪُ { ﻓَـﺒَ َﺪأَ ﺑﺎﻟْﻌﻠ ِْﻢ َوأَ ﱠن اﻟْﻌُﻠَ َﻤ َ
بعنوان :ﺑَﺎب اﻟْﻌﻠ ُ
ﻚ ﻃَ ِﺮﻳ ًﻘﺎ ﻳﻄْﻠُ ِ ِ ِ
َوﱠرﺛُﻮا اﻟ ِْﻌﻠْﻢ َﻣ ْﻦ أَ َﺧ َﺬﻩُ أَ َﺧ َﺬ ِﲝَ ﱟ
ﺎل َﺟ ﱠﻞ ِذ ْﻛ ُﺮﻩُ:
ﱠﻞ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪُ ﻃَ ِﺮﻳ ًﻘﺎ إِ َﱃ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َوﻗَ َ
ﻆ َواﻓِ ٍﺮ َوَﻣ ْﻦ َﺳﻠَ َ
َ ُ
َ
ﺐ ﺑﻪ ﻋﻠ ًْﻤﺎ َﺳﻬ َ
ِ
ِ
ِ
ﺸﻰ اﻟﻠﱠﻪَ ِﻣﻦ ِﻋﺒ ِ
َﺻ َﺤ ِ
ﺴ ِﻌ ِﲑ
ﺎد ِﻩ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎءُ { َوﻗَ َ
ﺎب اﻟ ﱠ
} إِ ﱠﳕَﺎ َﳜْ َ
ﺎلَ }:وَﻣﺎ ﻳَـ ْﻌﻘﻠُ َﻬﺎ إِﱠﻻ اﻟ َْﻌﺎﻟ ُﻤﻮ َن {} َوﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَ ْﻮ ُﻛﻨﱠﺎ ﻧَ ْﺴ َﻤ ُﻊ أ َْو ﻧَـ ْﻌﻘ ُﻞ َﻣﺎ ُﻛﻨﱠﺎ ِﰲ أ ْ
ْ َ
ﱠِ
ﱠِ
ﱠ ِِ
ِﱠ ِ
ﱠﻌﻠﱡ ِﻢ
ﻳﻦ َﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن { َ ،وﻗَ َ
{ َ ،وﻗَ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ْﻢ ﺑِﺎﻟﺘـ َ
ﻳﻦ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن َواﻟﺬ َ
ﺎل} َﻫ ْﻞ ﻳَ ْﺴﺘَ ِﻮي اﻟﺬ َ
ﱠﱯ َ :ﻣ ْﻦ ﻳُ ِﺮ ْد اﻟﻠﻪُ ﺑﻪ َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻳُـ َﻔ ﱢﻘ ْﻬﻪُ ِﰲ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ َوإﳕَﺎ اﻟْﻌﻠ ُ
ِ
ِ
ﱠﱯ  ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ُِﲡ ُﻴﺰوا َﻋﻠَ ﱠﻲ
َ ،وﻗَ َ
ﺖ أﱢ
ﺿ ْﻌﺘُ ْﻢ اﻟ ﱠ
ﺎل أَﺑُﻮ َذ ﱟر ﻟَ ْﻮ َو َ
ﺼ َﺎﻣﺔَ َﻋﻠَﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ َوأَ َﺷ َﺎر إِ َﱃ ﻗَـ َﻔﺎﻩُ ﰒُﱠ ﻇَﻨَـ ْﻨ ُ
َﱐ أُﻧْ ِﻔ ُﺬ َﻛﻠ َﻤﺔً َِﲰ ْﻌﺘُـ َﻬﺎ ﻣ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺼ ْﻤ َ
ﺎل اﻟ ﱠﺮﺑﱠ ِﺎﱐﱡ :اﻟﱠ ِﺬي ﻳـﺮﱢﰊ اﻟﻨﱠﺎس ﺑِ ِ
ﺎل اﺑْ ُﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺼﻐَﺎ ِر اﻟ ِْﻌﻠ ِْﻢ ﻗَـ ْﺒ َﻞ ﻛِﺒَﺎ ِرِﻩ .أھـ
ﺎء َ ،وﻳُـ َﻘ ُ
َﻷَﻧْـ َﻔ ْﺬﺗُـ َﻬﺎ َ ،وﻗَ َ
ﺎسُ }:ﻛﻮﻧُﻮا َرﺑﱠﺎﻧِﻴﱢ َ
ﺎء ﻓُـ َﻘ َﻬ َ
ﲔ { ُﺣﻠَ َﻤ َ
َ
َُ
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ث الذي رواه أبو داود في
النبي  أن ﷲَ  رف َع
وبيّن
َ
الحساب عن المغلوب على عقلِه  ...وذلك في الحدي ِ
ﱡ
ِ
ﱯ َﺣ ﱠﱴ َْﳛﺘَﻠِ َﻢ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﺎلُ " :رﻓِ َﻊ اﻟْ َﻘﻠَ ُﻢ َﻋ ْﻦ ﺛََﻼﺛٍَﺔ َﻋ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎﺋِ ِﻢ َﺣ ﱠﱴ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻴ ِﻘ َ
ﻆ َ ،و َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺼِ ﱢ
سننه برقم َ 3825ﻋ ْﻦ َﻋﻠ ﱟﻲ َ ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
 ،و َﻋﻦ اﻟْﻤ ْﺠﻨُ ِ
ﻮن َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ْﻌ ِﻘ َﻞ " .ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ .4403
َ ْ َ
أمور
ألخص وأضيف على ما سبق باالتي :إن العق َل في
ِ
اإلسالم له أھمية كبيرة ؛ تكمن أھميته في عدة ِ◌ ٍ
منھا:
 - 1أنه شرط التكليف  ،فمن شروط التكليف باألوامر وترك النواھي أن يكون المكلﱠف عاقالً .
 - 2أن العقل ھو إحدى الضرورات الخمس التي جاءت الشريعة بحفظھا واالھتمام بھا  ،وھي  :الدين  ،والنفس
 ،والعقل  ،والعرض  ،والمال  ،ومن تشريعات حفظ العقل في اإلسالم تحريم شرب الخمر والمخدرات
 - 3أن استعمال اإلنسان لعقله استعماالً صحي ًحا يجعله يفھم اآليات واألحاديث على وجھھا الصحيح  ،وإذا
كان كاف ًرا فإن ﷲ  جعل في دينه من الحجج والبراھين ما ال يخفى على عاقل  ،لكن من لم يستخدم عقله لم
ينتفع بھذه الحجج والبراھين  ،لذا سيندم ھؤالء يوم القيامة وسيتمنون لو أنھم استخدموا عقولھم على وجھھا
ير  10فَا ْعتَ َرفُوا بِ َذ ْنبِ ِھ ْم فَسُحْ قًا
الصحيح ؛ قال َ  : وقَالُوا لَ ْو ُكنﱠا نَ ْس َم ُع أَ ْو نَ ْعقِ ُل َما ُكنﱠا فِي أَصْ َحا ِ
ب ال ﱠس ِع ِ
ُ
يخالف العق َل الصريح  ،بل العقل موافق لما
اإلسالم شي ٌء
ير )  11الملك( .وليس في
ألَصْ َحا ِ
ِ
ب ال ﱠس ِع ِ
نصوص الشرع فضلوا وأضلوا  ،أما من استعمل
الشرع  ،وإنما ض ﱠل أقوام ح ﱠكموا عقولھم ھم في
جاء في
ِ
ِ
أھل الدراي ِة.
عقله ليفھم ما جاء من نصوص وفق إذا كان من ِ
ثانيًا  :إن الرد على فريتھم التي تقول :كان يأمرھم  بعدم السؤال عن أي شيء ،وعليھم أن ينفذوا أوامره
وا الَ تَسْأَلُ ْ
ين آ َمنُ ْ
وا َع ْن
دون أن يسألوه ) و ھم مغمضون العيون (!! واستداللھم
بقول ﷲ   : يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ِ
أَ ْشيَاء إِن تُ ْب َد لَ ُك ْم تَس ُْؤ ُك ْم َوإِن تَسْأَلُ ْ
ﷲُ َع ْنھَا َو ّ
آن تُ ْب َد لَ ُك ْم َعفَا ّ
ين يُنَ ﱠز ُل ْالقُرْ ُ
ﷲُ َغفُو ٌر َحلِي ٌم 
وا َع ْنھَا ِح َ
األحوال كما سيتقدم معنا  -إن شاء
بحال من
)المائدة .(101استدالل في غير محلة  ،ال يخدم مصالحھم
ٍ
ِ
ﷲ-
نزول اآلي ِة الكريم ِة كي يعوا معناھا ...؟!
وأتساءل :ھل قرءوا تفسي َر ،وسبب
ِ
الجواب :من الواضح أنھم لم يقرؤوا جيدًا ،ھذا إن أحسنت بھم الظن  ،التفاسير تقول بغير ادعائھم كما يلي:
ﱠِ
آﻣﻨُﻮا ﻻ ﺗَ ْﺴﺄَﻟُﻮا َﻋ ْﻦ أَ ْﺷﻴَ َ ِ
ﺴ ْﺆُﻛ ْﻢ 
ﻳﻦ َ
-1قال ابنُ كثي ٍر  -رحمه ﷲُ -في تفسيره  :ﻗﺎل   : ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﺎء إ ْن ﺗُـ ْﺒ َﺪ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ُ
ﺎء ﳑﺎ ﻻ ﻓﺎﺋﺪة ﳍﻢ ﰲ اﻟﺴﺆال واﻟﺘﻨﻘﻴﺐ ﻋﻨﻬﺎ ؛
ﻫﺬا ﺗﺄدﻳﺐ ﻣﻦ اﷲ  ﻟﻌﺒﺎدﻩ اﳌﺆﻣﻨﲔ ،و ﻲ ﳍﻢ ﻋﻦ أن ﻳﺴﺄﻟﻮا َ ﻋ ْﻦ أَ ْﺷﻴَ َ

ﻷ ﺎ إن أﻇﻬﺮت ﳍﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﻮر رﲟﺎ ﺳﺎء ﻢ وﺷﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲰﺎﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﺟﺎء ﰲ اﳊﺪﻳﺚ :أن رﺳﻮل اﷲ  ﻗﺎل" :ﻻ ﻳُـ ْﺒﻠﻐﲏ أﺣﺪ

ﻋﻦ أﺣﺪ ﺷﻴﺌًﺎ ،إﱐ أﺣﺐ أن أﺧﺮج إﻟﻴﻜﻢ وأﻧﺎ ﺳﻠﻴﻢ اﻟﺼﺪر" .أھـ

ﱠِ
ﺎء
 -2قال ابنُ جرير الطبري -رحمه ﷲُ  -في تفسيرهُ :
اﻟﻘﻮل ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻗﻮﻟﻪ   :ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ﻳﻦ آ َﻣﻨُﻮا ﻻ ﺗَ ْﺴﺄَﻟُﻮا َﻋ ْﻦ أَ ْﺷﻴَ َ
ِ
ﺴ ْﺆُﻛ ْﻢ 
إ ْن ﺗُـ ْﺒ َﺪ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﺗَ ُ
اء
ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ :ذﻛﺮ أن ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ أﻧﺰﻟﺖ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ  ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻛﺎن ﻳﺴﺄﳍﺎ إﻳﺎﻩ أﻗﻮام ،اﻣﺘﺤﺎﻧًﺎ ﻟﻪ أﺣﻴﺎﻧًﺎ ،واﺳﺘﻬﺰ ً

أﺷﻴﺎء
أﺣﻴﺎﻧًﺎ .ﻓﻴﻘﻮل ﻟﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ":ﻣﻦ أﰊ"؟ وﻳﻘﻮل ﻟﻪ ﺑﻌﻀﻬﻢ إذا ﺿﻠﺖ ﻧﺎﻗﺘﻪ":أﻳﻦ ﻧﺎﻗﱵ"؟ ﻓﻘﺎل ﳍﻢ ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ :ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮا ﻋﻦ َ
ﻣﻦ ذﻟﻚ = ﻛﻤﺴﺄﻟﺔ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ُﺣﺬاﻓﺔ إﻳﺎﻩ ﻣﻦ أﺑﻮﻩ = "إن ﺗﺒﺪ ﻟﻜﻢ ﺗﺴﺆﻛﻢ" ،ﻳﻘﻮل :إن أﺑﺪﻳﻨﺎ ﻟﻜﻢ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﺎ ﺗﺴﺄﻟﻮن ﻋﻨﻪ،
ﺳﺎءﻛﻢ إﺑﺪاؤﻫﺎ وإﻇﻬﺎرﻫﺎ .وﺑﻨﺤﻮ اﻟﺬي ﻗﻠﻨﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺗﻈﺎﻫﺮت اﻷﺧﺒﺎر ﻋﻦ أﺻﺤﺎب رﺳﻮل اﷲ . 
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* ذﻛﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﺑﺬﻟﻚ  :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﻗﺎل  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺑُـﻐَﻴﻞ ﻗﺎل  :ﺣﺪﺛﻨﺎ زﻫﲑ ﺑﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﻗﺎل  :ﺣﺪﺛﻨﺎ
اﺑﻦ ٍ
اﰊ ﻣﻦ ﺑﲏ ﺳﻠﻴﻢ  :ﻫﻞ ﺗﺪري ﻓﻴﻤﺎ أﻧﺰﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ":ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا ﻻ ﺗﺴﺄﻟﻮا ﻋﻦ
أﺑﻮ اﳉﻮﻳﺮﻳﺔ ﻗﺎل  :ﻗﺎل ُ
ﻋﺒﺎس ﻷﻋﺮ ّ

رﺳﻮل اﷲ  اﺳﺘﻬﺰاء ،ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ":ﻣﻦ أﰊ"؟
أﺷﻴﺎء إن ﺗﺒﺪ ﻟﻜﻢ ﺗﺴﺆﻛﻢ" ؟ ﺣﱴ ﻓﺮغ ﻣﻦ اﻵﻳﺔ ،ﻓﻘﺎل :ﻛﺎن ﻗﻮم ﻳﺴﺄﻟﻮن َ

واﻟﺮﺟﻞ ﺗﻀﻞ ﻧﺎﻗﺘﻪ ﻓﻴﻘﻮل ":أﻳﻦ ﻧﺎﻗﱵ "؟ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻓﻴﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ .أھـ

ي  أسئلةً ليست لھا فائدة وال
ب
إذن يتضح من
النزول أن أحدھم كان يسأل النب ﱠ
خالل قراء ِة التفسي ِر  ،وأسبا ِ
ِ
ِ
االمتحان لنبوته ،وأحيانا على سبيل االستھزا ِء والسخري ِة  ..فأنزل ﷲ ُ◌
سبيل
قيمة  ،وبعضھم يسأله  على
ِ
ِ
وا َع ْن أَ ْشيَاء إِن تُ ْب َد لَ ُك ْم تَس ُْؤ ُك ْم َوإِن تَسْأَلُ ْ
وا الَ تَسْأَلُ ْ
ين آ َمنُ ْ
ين يُنَ ﱠز ُل ْالقُرْ ُ
آن تُ ْب َد لَ ُك ْم
وا َع ْنھَا ِح َ
  : يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ﷲُ َع ْنھَا َو ّ
َعفَا ّ
ﷲُ َغفُو ٌر َحلِي ٌم ) المائدة .( 101 :
وبالتالي يتضح للقارئ أن ليس في اآلية الكريمة ما ادعى المعترضون...
سئل عن عدة أمور وكان يجيب عليھا منھا:
ب ﷲِ  يج ُد أن النبي ﱠ ُ
ثم إن الناظ َر في كتا ِ

وح قُ ِل الرﱡ و ُح ِم ْن أَ ْم ِر َربﱢي
النبي  عن
 -1اليھودَ سألوا
َّ
الروح فأجابھم بقولِهَ  : ويَسْأَلُونَ َك َع ِن الرﱡ ِ
ِ
ْ
َو َما أُوتِيتُم ﱢمن ْال ِعل ِم إِالﱠ قَلِيالً ) اإلسراء. (85
ك َعن ِذي ْالقَرْ نَي ِْن قُلْ َسأ َ ْتلُو َعلَ ْي ُكم ﱢم ْنهُ ِذ ْكراً) الكھف( 83
وسألوه عن ذي القرنين فأجابھم بقوله َ :ويَسْأَلُونَ َ
ُ
يض قُلْ ھُ َو أَ ًذى
الصحابة  عن
 -4سأله
أحكام الحيض فأجابھم ؛ قال َ  : ويَسْأَلُونَ َ
ك َع ِن ْال َم ِح ِ
ِ
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ّ
ّ
ْ
يض َوالَ تَق َربُوھُ ﱠن َحتﱠ َى يَطھُرْ َن فَإ ِ َذا تَطَھﱠرْ َن فَأتُوھُ ﱠن ِم ْن َح ْي ُ
ث أ َم َر ُك ُم ﷲُ إِ ﱠن ﷲَ ي ُِحبﱡ
فَا ْعتَ ِزلُوا النﱢ َساء فِي ال َم ِح ِ
ين ) البقرة(222
ين َوي ُِحبﱡ ْال ُمتَطَھ ِﱢر َ
التﱠ ﱠوابِ َ
ُ
ون قُلْ َما أَنفَ ْقتُم ﱢم ْن َخي ٍْر فَلِ ْل َوالِ َدي ِْن
الصحابة  عن
 -5سأله
ك َما َذا يُن ِفقُ َ
اإلنفاق فأجابھم ؛ قال   : يَسْأَلُونَ َ
ِ
يل َو َما تَ ْف َعلُ ْ
وا ِم ْن َخي ٍْر فَإِ ﱠن ّ
ﷲَ بِ ِه َعلِي ٌم ) البقرة .(215
َواألَ ْق َربِ َ
ين َواب ِْن ال ﱠسبِ ِ
ين َو ْاليَتَا َمى َو ْال َم َسا ِك ِ
ُ
الصحابة  عن شر ِ
ك َع ِن ْال َخ ْم ِر َو ْال َمي ِْس ِر قُلْ فِي ِھ َما
ب
 -5سأله
الخمر والميسر فأجابھم ؛ قال   : يَسْأَلُونَ َ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
ّ
ﱠ
ُ
ْ
ْ
ت لَ َعل ُك ْم
ون قُ ِل ال َعف َو َك َذلِ َ
ك َما َذا يُنفِقُ َ
اس َوإِث ُمھُ َما أ ْكبَ ُر ِمن نﱠف ِع ِھ َما َويَسْألونَ َ
ك يُبي ُﱢن ﷲُ لَ ُك ُم اآليَا ِ
إِ ْث ٌم َكبِي ٌر َو َمنَافِ ُع لِلنﱠ ِ
ُون ) البقرة . (219
تَتَفَ ﱠكر َ
ﺻﺤﻴﺢ ٍ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ 3982
ث واح ٍد في
ِ
كر حدي ٍ
والناظ ُر إلى السن ِة يجد أمثلةً ال تحصى في ذلك األمر  ،وأكتفي بذ ِ
ِ
ِ
ﻴﺴﻰ ﺑِ َﻜ َﺬا َوَﻛ َﺬا ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ
ﲑِة ﺑْ ِﻦ ُﺷ ْﻌﺒَﺔَ  ﻗَ َ
ﺖ َْﳒ َﺮا َن َﺳﺄَﻟُ ِﻮﱐ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا  :إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﺗَـ ْﻘ َﺮءُو َن ﻳَﺎ أُ ْﺧ َ
ﺎل :ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻗَ ِﺪ ْﻣ ُ
ﺎرو َن َوُﻣ َ
ﺖ َﻫ ُ
َﻋ ْﻦ اﻟ ُْﻤﻐ َ
ﻮﺳﻰ ﻗَـ ْﺒ َﻞ ﻋ َ
ﺖ َﻋﻠَﻰ ر ُﺳ ِ
ﻚ ﻓَـ َﻘ َ ِ
ﲔ ﻗَـ ْﺒـﻠَ ُﻬ ْﻢ ".
ﺴ ﱡﻤﻮ َن ﺑِﺄَﻧْﺒِﻴَﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ َواﻟ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﺳﺄَﻟْﺘُﻪُ َﻋ ْﻦ َذﻟِ َ
ﻗَ ِﺪ ْﻣ ُ
ﺼﺎﳊِِ َ
َ
ﺎل ":إﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻳُ َ
ب ْال َح ﱢ
ق .... . 
إ ًذا كان
النبي  ھو المعلم والمربي يٌسأل فيجيب من سأله  ،ويعين على نَ َوائِ ِ
ﱡ
ت لو كانوا يعلمون  -بفضل ﷲ .- 
ت العنكبو ِ
وعليه تسقط شبھتھم التي ھي أوھن من بي ِ
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العقل مناط التكليف  ،ووصف
العقل  ،فجعل
اإلنسان بنعم ِة
بفضل ﷲِ  أن ﷲَ  كر َم
ثالثًا  :بعد أن بينّا
َ
ِ
ِ
ِ
نقيض ذلك ؛ فاإلنسان فيه ال عق َل له فھو عديم
الكافرين والمنافقين بأنھم ال يعقلون ....نجد في الكتاب المقدس
َ
كالجحش ،وبالتالي ال ينبغي له أن يسأل ؛ ألنه إن سأل ال يفھم اإلجابةَ  ....وذلك بحسب ما جاء في سفر
فھم
ال ِ
ِ
12
ْ
ْ
َ
ار ٌ
اإل ْن َس ُ
ان !!
ش18الفَ َرا يُولَ ُد ِ
غ َع ِدي ُم الفَھ ِْمَ ،و َك َجحْ ِ
أيوب إصحاح  11عدد أ ﱠما ال ﱠر ُج ُل فَفَ ِ
ُ
كاتب سفر الجامعة في اإلصحاح  3عدد قُ ْل ُ
ور بَنِي ْالبَ َش ِر ،إِ ﱠن
ضا ما قاله
ُ
ونقرأ أي ً
ت فِي قَ ْلبِيِ » :م ْن ِجھَ ِة أ ُم ِ
19
ث لِبَنِي ْالبَ َش ِر يَحْ ُد ُ
ﷲَ يَ ْمتَ ِحنُھُ ْم لِي ُِريَھُ ْم أَنﱠهُ َك َما ْالبَ ِھي َم ِة ھ َك َذا ھُ ْم« .ألَ ﱠن َما يَحْ ُد ُ
اح َدةٌ لَھُ ْم.
ث لِ ْلبَ ِھي َم ِةَ ،و َحا ِدثَةٌ َو ِ
20
َم ْو ُ
اط ٌل .يَ ْذھَبُ ِكالَھُ َما
ت َذا َ
اح َدةٌ لِ ْل ُكلﱢ  .فَلَي َ
ان َم ِزيﱠةٌ َعلَى ْالبَ ِھي َم ِة ،ألَ ﱠن ِكلَ ْي ِھ َما بَ ِ
كَ ،ونَ َس َمةٌ َو ِ
ت ھ َذا َك َم ْو ِ
إل ْن َس ِ
ْس لِ ِ
ب يَعُو ُد ِكالَھُ َما.
اح ٍدَ .ك َ
بَ ،وإِلَى ال ﱡت َرا ِ
ان ِكالَھُ َما ِم َن التﱡ َرا ِ
ان َو ِ
إِلَى َم َك ٍ
ُ
ب المقدس !!
ب
اإلنسان ليس له َم ِزيﱠةٌ َعلَى ْالبَ ِھي َم ِة ؛
ص أن
َ
نص الكتا ِ
فاإلنسان كالبھيم ِة بحس ِ
نالحظ من الن ِ
ِ
ُ
القرآن الكريم االنسان لما قال فيه َ  : ولَقَ ْد َك ﱠر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َم ْلنَاھُ ْم فِي ْالبَرﱢ َو ْالبَحْ ِر
قلت ُ◌ :لقد كرم
ضيالً ) اإلسراء.( 70
ير ﱢم ﱠم ْن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
َو َر َز ْقنَاھُم ﱢم َن الطﱠيﱢبَا ِ
ت َوفَض ْﱠلنَاھُ ْم َعلَى َكثِ ٍ

ھل اسم نبي اإلسالم أحمد أم محمد ؟!
العلم قائالً  :ھو محمد .
اسم النﱠبِ ﱢي  ھل ھو أحمد أم محمد ؟ فأجاب أ ٌخ من المسلمين البسطاء في ِ
سألوا عن ِ
القرآنَ  :وإِ ْذ قَا َل ِعي َسى اب ُْن َمرْ يَ َم يَا بَنِي إِ ْس َرائِي َل إِنﱢي
فقالوا  :إ ًذا ليس ھو بشرى عيسى التي جاءت في
ِ
َرسُو ُل ﱠ
صدﱢقا ً لﱢ َما بَي َْن يَ َد ﱠ
ت
ﷲِ إِلَ ْي ُكم ﱡم َ
ُول يَأْتِي ِمن بَ ْع ِدي ا ْس ُمهُ أَحْ َم ُد فَلَ ﱠما َجاءھُم بِ ْالبَيﱢنَا ِ
ي ِم َن التﱠ ْو َرا ِة َو ُمبَ ﱢشراً بِ َرس ٍ
قَالُوا ھَ َذا ِسحْ ٌر ﱡمبِ ٌ
ين ) الصف. (6
فكرروا السؤا َل عليه مرة تلو المرة ھل ھو أحمد أم محمد ؟
• الرد على الشبھة
أوالً :إن المسلمين يعتقدون أن من أسما ِء النﱠبِ ﱢي  أحمد  ،ومحمد ...فھو القائل ذلك بنفسه عن نفس ِه....
ثبت ذلك في اآلتي:
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ، وﻗَـﻮِل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗَـﻌ َﺎﱃُ }:ﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ رﺳ ُ ِ ﱠ ِ
َﲰَﺎء ر ُﺳ ِ
-1صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )اﻟ َْﻤﻨَﺎﻗِ ِ
ﻳﻦ َﻣ َﻌﻪُ
َ
َُ
َ ْ
ﺎء ِﰲ أ ْ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َواﻟﺬ َ
ﺐ( ﺑَﺎب َﻣﺎ َﺟ َ
أِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ":ﱄ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
َﲪَ ُﺪ { ﺑﺮﻗﻢ َ 3268ﻋ ْﻦ ُﺟﺒَـ ِْﲑ ﺑْ ِﻦ ُﻣﻄ ِْﻌ ٍﻢ  ﻗَ َ
اﲰُﻪُ أ ْ
َﺷ ﱠﺪاءُ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻜ ﱠﻔﺎ ِر { َ ،وﻗَـ ْﻮﻟِ ِﻪ } ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪي ْ
َﲬْﺴﺔُ أ ْ ٍ
ِ
َﲪ ُﺪ وأَﻧَﺎ اﻟْﻤ ِ
ِ
ﺎﺣﻲ اﻟﱠ ِﺬي ﳝَْﺤﻮ اﻟﻠﱠﻪُ ِﰊ اﻟْ ُﻜ ْﻔﺮ وأَﻧَﺎ ا ْﳊ ِ
ﺐ ".
ﺎﺷ ُﺮ اﻟﱠ ِﺬي ُْﳛ َ
ُ
َ َ َ
َﲰَﺎء أَﻧَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ َوأ ْ َ َ َ
ﺎس َﻋﻠَﻰ ﻗَ َﺪﻣﻲ َوأَﻧَﺎ اﻟ َْﻌﺎﻗ ُ
ﺸ ُﺮ اﻟﻨﱠ ُ
َ
 -2صحيح
ﺎل ":أَﻧَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
مسلم ﻛﺘﺎب ) اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ( ﺑﺎب ) ﰲ أﲰﺎﺋﻪ  ( ﺑﺮﻗﻢَ 4342ﻋ ْﻦ ُﺟﺒَـ ِْﲑ ﺑْ ِﻦ ُﻣﻄ ِْﻌ ٍﻢ  أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ٍ
ﺸﺮ اﻟﻨﱠﺎس َﻋﻠَﻰ َﻋ ِﻘِﱯ وأَﻧَﺎ اﻟْﻌﺎﻗِﺐ واﻟْﻌ ِﺎﻗ ﱠ ِ
ِ ﱠِ
ِ ﱠِ
ﱯ ".
َوأَﻧَﺎ أ ْ
ﺲ ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ ﻧَِ ﱞ
َ َ ُ َ َ ُ
ُ
َﲪَ ُﺪ َوأَﻧَﺎ اﻟ َْﻤﺎﺣﻲ اﻟﺬي ﳝُْ َﺤﻰ ِ َﰊ اﻟْ ُﻜ ْﻔ ُﺮ َوأَﻧَﺎ ا ْﳊَﺎﺷ ُﺮ اﻟﺬي ُْﳛ َ ُ
ﺐ اﻟﺬي ﻟَْﻴ َ
خالل ما سبق يتضح لنا أن من أسما ِء نبيﱢنا  أحمد  ،ومحمد...
إ ًذ◌ً ا من
ِ
القرآن تذكر اس َم محم ٍد  بأنه رسول من عند ﷲِ كما كان من اسم أحمد في آية
إن قال قائ ٌل :أريد آيةً من
ِ
البشارة ؟
ت تثبت ذلك منھا:
قلتُ  :إن ھناك عدةَ آيا ٍ
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 -1قولُه َ  : و َما ُم َح ﱠم ٌد إِالﱠ َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ت ِمن قَ ْبلِ ِه الرﱡ ُس ُل أَفَإِن ﱠم َ
ات أَ ْو قُتِ َل انقَلَ ْبتُ ْم َعلَى أَ ْعقَا ِب ُك ْم َو َمن
ﷲَ َشيْئا ً َو َسيَجْ ِزي ّ
ض ﱠر ّ
ين  ) آل عمران . (144
يَنقَلِبْ َعلَ َى َعقِبَ ْي ِه فَلَن يَ ُ
ﷲُ ال ﱠشا ِك ِر َ
ان ﱠ
ان ُم َح ﱠم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ﱢمن رﱢ َجالِ ُك ْم َولَ ِكن ﱠرسُو َل ﱠ
ﷲُ بِ ُكلﱢ َش ْي ٍء َعلِيما ً 
ﱢين َو َك َ
ﷲِ َو َخاتَ َم النﱠبِي َ
 -2قوله   : ﱠما َك َ
)األحزاب. (40
 -3قوله   : ﱡم َح ﱠم ٌد ﱠرسُو ُل ﱠ
ون فَضْ الً
ﷲِ َوالﱠ ِذ َ
ار ُر َح َماء بَ ْينَھُ ْم تَ َراھُ ْم ُر ﱠكعا ً ُسجﱠداً يَ ْبتَ ُغ َ
ين َم َعهُ أَ ِش ﱠداء َعلَى ْال ُكفﱠ ِ
ﱢم َن ﱠ
ع أَ ْخ َر َج
نج ِ
اإل ِ
ﷲِ َو ِرضْ َوانا ً ِسي َماھُ ْم فِي ُوجُو ِھ ِھم ﱢم ْن أَثَ ِر ال ﱡسجُو ِد َذلِ َك َمثَلُھُ ْم فِي التﱠ ْو َرا ِة َو َمثَلُھُ ْم فِي ْ ِ
يل َكزَرْ ٍ
َش ْ
الزرﱠا َع لِيَ ِغيظَ بِ ِھ ُم ْال ُكفﱠا َر َو َع َد ﱠ
ْجبُ ﱡ
ين آ َمنُوا َو َع ِملُوا
ﷲُ الﱠ ِذ َ
طأَهُ فَآ َز َرهُ فَا ْستَ ْغلَظَ فَا ْستَ َوى َعلَى سُوقِ ِه يُع ِ
ت ِم ْنھُم ﱠم ْغفِ َرةً َوأَجْ راً َع ِظيما ً ) الفتح. (29
الصﱠالِ َحا ِ
وعليه فال شبھة عندنا  -بفضل ﷲ .-
الناس أن من أسماء النﱠبِ ﱢي  طه  ،ويس ....فالصحيح أنھا ليست من أسما ِء النﱠبِ ﱢي ، وھي
ثانيًا :شاع بين
ِ
من الكلمات ذات األحرف المتقطعة التي ذكرھا ﷲُ  في كتابِه المجيد  ،والتي لو قمنا بجمعھا لكانت في
لكل كتاب سر وسر القرآن ھذه الكلمات .
جمل ِة ) :نصٌ حكي ٌم قاط ٌع له سر (  ،وقال ﱡ
علي  :إن ِ
ضا ؛ وإنما ھي وصف لحال النﱠبِ ﱢي . 
وأما ا ْل ُم ﱠز ﱢم ُل  ،والمدثر فھي ليست من أسما ِء النﱠبِ ﱢي  أي ً
اﳌﺘﺰﻣﻞ أدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء ﰲ اﻟﺰاي  ،أي :اﳌﺘﻠﻔﻒ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ ﺣﲔ ﳎﻲء
جاء في تفسير الجاللين  } :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﳌﺰﻣﻞ { اﻟﻨﱯ وأﺻﻠﻪ ّ
اﻟﻮﺣﻲ ﻟﻪ ﺧﻮﻓﺎً ﻣﻨﻪ ﳍﻴﺒﺘﻪ .أھـ
و جاء في التفسي ِر الميسر  :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﳌﺘﻐﻄﻲ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ .أھـ

ولنقرأ كذلك في تفسي ِر الجاللين  } :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﳌﺪﺛﺮ { اﻟﻨﱯ  وأﺻﻠﻪ اﳌﺘﺪﺛﺮ أدﻏﻤﺖ اﻟﺘﺎء ﰲ اﻟﺪال  ،أي :اﳌﺘﻠﻔﻒ ﺑﺜﻴﺎﺑﻪ

ﻋﻨﺪ ﻧﺰول اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻠﻴﻪ  .أھـ

ث الذي يقول  فيه ":أَﻧَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ
وأما أسماؤه  ھي التي ذكرھا ھو بنفسه  كما سبق معنا بيانھا في الحدي ِ
ِ
ِ
َﲪَ ُﺪ وأَﻧَﺎ اﳌﺎﺣﻲ اﻟﺬي ﳝُْﺤﻰ ﰊ اﻟْ ُﻜ ْﻔﺮ وأَﻧَﺎ ا ْﳊ ِ
ِ
ﺲ
ﺎﺷ ُﺮ اﻟﺬي ُْﳛ َ
َ
َُ َ
َوأَﻧَﺎ أ ْ َ
ﺎس َﻋﻠَﻰ َﻋﻘِﱮ َوأَﻧَﺎ اﻟ َْﻌﺎﻗ ُ
ﺐ "َ .واﻟ َْﻌﺎﻗ ُ
ﺸ ُﺮ اﻟﻨﱠ ُ
ﺐ  :اﻟﺬي ﻟَْﻴ َ
ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ ﻧﱯ .

ﺎل َ :ﻛﺎ َن رﺳ ُ ﱠ ِ
ﺎل ":أَﻧَﺎ
وفي
ﺎء ﻓَـ َﻘ َ
ي  ﻗَ َ
ﺴﻪُ أ ْ
ﻮﺳﻰ ْاﻷَ ْﺷ َﻌ ِﺮ ﱢ
َُ
صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 4344ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻣ َ
ِ
َﲰَ ً
ﺴ ﱢﻤﻲ ﻟَﻨَﺎ ﻧَـ ْﻔ َ
ﻮل اﻟﻠﻪ  ﻳُ َ
َﲪَ ُﺪ واﻟْﻤ َﻘ ﱢﻔﻲ وا ْﳊ ِ
ﱯ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﺔ ".
ﺎﺷ ُﺮ َوﻧَِ ﱡ
ﱯ اﻟﺘـ ْﱠﻮﺑَِﺔ َوﻧَِ ﱡ
ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ َوأ ْ َ ُ َ َ
ﱢ
النووي  -رحمه ﷲُ  -في
قال
ﱯ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَﺔ (
ﱡ
ِ
شرحه  :ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ ) :واﻟ ُْﻤ َﻘﻔﻲ َوﻧَِ ّ
ﱯ اﻟﺘـ ْﱠﻮﺑَﺔ َوﻧَِ ّ
ﺎل َِﴰﺮ  :ﻫﻮ ِﲟﻌﲎ اﻟْﻌﺎﻗِﺐ  ،وﻗَ َ ِ
ﺎل  :ﻗَـ َﻔ ْﻮﺗﻪ أَﻗْـ ُﻔﻮﻩُ َ ،وﻗَـ ﱠﻔ ْﻴﺘﻪ أُﻗَـ ﱢﻔ ِﻴﻪ
اﰊ ُ :ﻫ َﻮ اﻟ ُْﻤﺘﱠﺒِﻊ ﻟِ ْﻸَﻧْﺒِﻴَ ِﺎء  .ﻳُـ َﻘ ُ
َوأَ ﱠﻣﺎ ) اﻟ ُْﻤ َﻘ ﱢﻔﻲ ( ﻓَـ َﻘ َ
ُ َ َْ َ َ
َ
ﺎل اﺑْﻦ ْاﻷَ ْﻋ َﺮ ِ ّ
ِ ِ
ِ
ِ
ﻮدﻫﺎ أَﻧﱠﻪُ 
ﺼ َ
ﱯ اﻟ َْﻤ ْﺮ َﲪَﺔ ﻓَ َﻤ ْﻌﻨَ َ
ﺎﻫﺎ ُﻣﺘَـ َﻘﺎ ِرب َ ،وَﻣ ْﻘ ُ
إ َذا اﺗﱠـﺒَـ ْﻌﺘﻪ َ .وﻗَﺎﻓﻴَﺔُ ُﻛ ّﻞ َﺷ ْﻲء آﺧﺮﻩ َ .وأَ ﱠﻣﺎ ) ﻧَِ ّ
ﱯ اﻟﺘـ ْﱠﻮﺑَﺔ َ ،وﻧَِ ّ
ﱯ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَﺔ ( َ ،وﻧَِ ّ
َﺟ ِ ِ ِ
اﺻ ْﻮا ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﺮ َﲪَ ِﺔ َ . واﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ َوِﰲ َﺣ ِﺪﻳﺚ
اﺣ ِﻢ  .ﻗَ َ
اﺻ ْﻮا ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺼ ِْﱪ َوﺗَـ َﻮ َ
ﻨﻬﻢ َ  . وﺗَـ َﻮ َ
ﱠﺮ ُ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪ ُ : ر َﲪَﺎء ﺑَـ ْﻴ ْ
َ
ﺎء ﺑﺎﻟﺘـ ْﱠﻮﺑَﺔ َوﺑﺎﻟﺘـ َ
ِ
ﺚ ﺑِﺎﻟ ِْﻘﺘَ ِ
َﲰَﺎء ﻏَ ْﲑَﻫﺎ َﻛ َﻤﺎ َﺳﺒَ َﻖ
ﺎل  .ﻗَ َ
َﲰَﺎء َﻣ َﻊ أَﻧﱠﻪُ ﻟَﻪُ  أ ْ
ﺼ َﺮ َﻋﻠَﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْاﻷ ْ
ﱯ اﻟ َْﻤ َﻼ ِﺣﻢ ( ِﻷَﻧﱠﻪُ  ﺑُِﻌ َ
ﺎل اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء َ :وإِ ﱠﳕَﺎ اﻗـْﺘَ َ
آ َﺧﺮ ) ﻧَِ ّ
ﺴﺎﻟَِﻔﺔ .أھـ
ﻮدة ﻟِ ْﻸ َُﻣ ِﻢ اﻟ ﱠ
ﱢﻣﺔ َ ،وَﻣ ْﻮ ُﺟ َ
ِﻷَﻧﱠـ َﻬﺎ َﻣ ْﻮ ُﺟ َ
ﻮدة ِﰲ اﻟْ ُﻜﺘُﺐ اﻟ ُْﻤﺘَـ َﻘﺪ َ
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قالوا :إنكم تشركون بمحم ٍد!..
قالوا  :إن المسلمين يشركون مع ﷲ ،ويجعلون معه إلھًا اسمه محمد  ....دائما نجد أنھم يجعلونه مقرونًا
با من خالل الحرف الشركي وھو الواو....
استشھدوا على ذلك بما جاء في اآلتي:
-1قولهَ  : وأَ ِطيعُوا ﱠ
ون )) (132آل عمران (
ﷲَ َوال ﱠرسُو َل لَ َعلﱠ ُك ْم تُرْ َح ُم َ
-2قول هَ : و َم ْن ي ُِط ِع ﱠ
ين أَ ْن َع َم ﱠ
ين َوال ﱡش ھَ َدا ِء
ﷲَ َوال ﱠر ُس و َل فَأُولَئِ َ
ين َوالصﱢ دﱢيقِ َ
ﷲُ َعلَ ْي ِھ ْم ِم َن النﱠبِيﱢ َ
ك َم َع الﱠ ِذ َ
ك َرفِيقًا )) (69النساء(
ين َو َحس َُن أُولَئِ َ
َوالصﱠالِ ِح َ
َ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
ون )) (27األنفال(
ين آ َمنُوا َال تَ ُخونُوا ﷲَ َوال ﱠرسُو َل َوتَ ُخونُوا أ َمانَاتِ ُك ْم َوأ ْنتُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
 -3قوله  َ◌:ا أيﱡھَا ال ِذ َ
-4صحيح البخاري برقم َ 7ﻋﻦ اﺑْ ِﻦ ُﻋﻤﺮ -ر ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﺑُِﲏ ِْ
اﻹ ْﺳ َﻼ ُم َﻋﻠَﻰ َﲬْ ٍ
ﺎد ِة
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -ﻗَ َ
ﺲَ :ﺷ َﻬ َ
ْ
ََ َ
َ
ﺼ َﻼ ِة ،وإِﻳﺘ ِﺎء اﻟ ﱠﺰَﻛ ِﺎة ،وا ْﳊ ﱢﺞ ،و ِ
ﻀﺎ َن"
أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوأَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا َر ُﺳ ُ
ﺻ ْﻮم َرَﻣ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪَ ،وإِﻗَ ِﺎم اﻟ ﱠ َ َ
َ َ َ َ
الرد على الشبھة
ُ
ترددت في أن أرد عليھا -،ولكنھا لألسف أُثيرت -وكان منھجي في ھذا الكتاب ھو
أوالً:إن ھذه شبھة تافھة
النبي  ... وعلى ك ﱟل فان الرد على ھذه الشبھة التافھة يكون
جمع كل الشبھات التي وجدتھا أثيرت حول
ﱢ
من وجھين:
الوجه األول :أن القران الكريم والسنة تخبرنا أن محمدًا  رسول ﷲ ،وليس إلھًا أو شريك له...تدلل على
ذلك أدلة منھا:
-1قولهَ :و َما ُم َح ﱠم ٌد إِ ﱠال َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه الرﱡ ُس ُل أَفَإِ ْن َم َ
ات أَ ْو قُتِ َل ا ْنقَلَ ْبتُ ْم َعلَى أَ ْعقَابِ ُك ْم َو َم ْن يَ ْنقَلِبْ
ﷲَ َش ْيئًا َو َسيَجْ ِزي ﱠ
ض ﱠر ﱠ
ين )) (144آل عمران(
َعلَى َعقِبَ ْي ِه فَلَ ْن يَ ُ
ﷲُ ال ﱠشا ِك ِر َ
ان ﱠ
ان ُم َح ﱠم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِك ْن َرسُو َل ﱠ
ﷲُ بِ ُكلﱢ َش ْي ٍء َعلِي ًما
-2قولهَ :ما َك َ
ﱢين َو َك َ
ﷲِ َو َخاتَ َم النﱠبِي َ
)) (40األحزاب(
-3قولهُ :م َح ﱠم ٌد َرسُو ُل ﱠ
ون فَضْ ًال
ار ُر َح َما ُء بَ ْينَھُ ْم تَ َراھُ ْم ُر ﱠكعًا ُس ﱠجدًا يَ ْبتَ ُغ َ
ﷲِ َوالﱠ ِذ َ
ين َم َعهُ أَ ِش ﱠدا ُء َعلَى ْال ُكفﱠ ِ
ِم َن ﱠ
ع
اإل ْن ِج ِ
ﷲِ َو ِرضْ َوانًا ِسي َماھُ ْم فِي ُوجُو ِھ ِھ ْم ِم ْن أَثَ ِر ال ﱡسجُو ِد َذلِ َك َمثَلُھُ ْم فِي التﱠ ْو َرا ِة َو َمثَلُھُ ْم فِي ْ ِ
يل َكزَرْ ٍ
أَ ْخ َر َج َش ْ
الزرﱠا َع لِيَ ِغيظَ بِ ِھ ُم ْال ُكفﱠا َر َو َع َد ﱠ
ْجبُ ﱡ
ين آ َمنُوا
ﷲُ الﱠ ِذ َ
طأَهُ فَآ َز َرهُ فَا ْستَ ْغلَظَ فَا ْستَ َوى َعلَى سُوقِ ِه يُع ِ
ت ِم ْنھُ ْم َم ْغفِ َرةً َوأَجْ رًا َع ِظي ًما )) (29الفتح (
َو َع ِملُوا الصﱠالِ َحا ِ
-4صحيح البخاري برقم َ 3271ﻋﻦ أَِﰊ ُﻫﺮﻳْـﺮةَ -ر ِ
ﺎل :إِ ﱠن َﻣﺜَﻠِﻲ َوَﻣﺜَ َﻞ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَ ِﺎء ِﻣ ْﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ -أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ْ
ََ َ
ِ ٍِِ
ِ
ٍ
َﺣﺴﻨَﻪُ َوأ ْ ِ
ﱠﺎس ﻳَﻄُﻮﻓُﻮ َن ﺑِ ِﻪ َوﻳَـ ْﻌ َﺠﺒُﻮ َن ﻟَﻪُ َوﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َ :ﻫ ﱠﻼ
َﲨَﻠَﻪُ إﱠﻻ َﻣ ْﻮﺿ َﻊ ﻟَﺒﻨَﺔ ﻣ ْﻦ َزا ِوﻳَﺔ ﻓَ َﺠ َﻌ َﻞ اﻟﻨ ُ
ﻗَـ ْﺒﻠﻲ َﻛ َﻤﺜَ ِﻞ َر ُﺟ ٍﻞ ﺑَـ َﲎ ﺑَـ ْﻴﺘًﺎ ﻓَﺄ ْ َ
ِ
وِ
ﲔ.
ﺖ َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟﻠﱠﺒِﻨَﺔُ! ﻗَ َ
ﺿ َﻌ ْ
ﺎل :ﻓَﺄَﻧَﺎ اﻟﻠﱠﺒِﻨَﺔُ َوأَﻧَﺎ َﺧﺎﰎُ اﻟﻨﱠﺒِﻴﱢ َ
ُ
 -5سنن ابن ماجة برقم َ 3303ﻋﻦ أَِﰊ ﻣﺴﻌ ٍ
ِ
ﻚ
ﻮد ﻗَ َ
ﺼﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ﻟَﻪُ َﻫ ﱢﻮ ْن َﻋﻠَْﻴ َ
ﺎل :أَﺗَﻰ اﻟﻨِ ﱠ
ْ َ ُْ
ﱠﱯ َ ر ُﺟ ٌﻞ ﻓَ َﻜﻠﱠ َﻤﻪُ ﻓَ َﺠ َﻌ َﻞ ﺗُـ ْﺮ َﻋ ُﺪ ﻓَـ َﺮاﺋ ُ
ﺖ ِﲟَِﻠ ٍ
ﻚ إِ ﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎ اﺑْ ُﻦ ْاﻣ َﺮأ ٍَة ﺗَﺄْ ُﻛ ُﻞ اﻟْ َﻘ ِﺪﻳ َﺪ
ﻓَِﺈ ﱢﱐ ﻟَ ْﺴ ُ
-6الدليل الذي استشھدوا به فيه أن محمدا رسول ﷲ وليس إلھا وھو في صحيح البخاري برقم َ 7ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ
ﻋُﻤﺮ -ر ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":ﺑُِﲏ ِْ
اﻹ ْﺳ َﻼ ُم َﻋﻠَﻰ َﲬْ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺎد ِة أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوأَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا َر ُﺳ ُ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -ﻗَ َ
ﺲ َﺷ َﻬ َ
ََ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻀﺎ َن ".
َوإِﻗَ ِﺎم اﻟ ﱠ
ﺻ ْﻮم َرَﻣ َ
ﺼ َﻼة َوإِﻳﺘَﺎء اﻟ ﱠﺰَﻛﺎة َوا ْﳊَ ﱢﺞ َو َ
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النبي  يو ًما إنه إله أو أنه مساوي لإلله...
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل قال
ﱡ
الجواب :حاشاه  وما سبق ينفي ذلك...
الوجه الثاني:أن حرف العطف )الواو( يقتضي المغايرة ،وال يقتضي الشرك إال في مواضع معينة مثل ):
اعتمدت على ﷲ وعليك (
والصحيح) اعتمدت على ﷲ ثم عليك(
إ ًذا حرف العطف يقتضي المغايرة في األصل ال الشرك ،مثال ذلك  ) :ذھب أحمد وإسماعيل إلى
المسجد(فالظاھر لنا أن أحمد غير إسماعيل...
والسؤال :ھل أحمد ھو إسماعيل أم أنھا شخصان مختلفان...ھذا ھو
فحينما يقول ﷲَ  :وأَ ِطيعُوا ﱠ
ون )) (132آل عمران (
ﷲَ َوال ﱠرسُو َل لَ َعلﱠ ُك ْم تُرْ َح ُم َ
ھل معنى ذلك أن ﷲ تساوى مع الرسول أم أنھما يختلفان ؛ألن حرف العطف يقتضي المغايرة...؟
إذا معنى اآلية ھو :أيھا المسلمون أطيعوا أمر ﷲ وأطيعوا أمر رسولكم  أيضًا.
النبي  بجانب ﷲ  كثيرًا؟!
إن قيل :لما ذا يذكر اسم
ﱢ
قلت :ألنه أحب الخلق إلى ﷲ فھو حبيب ﷲ ...أوجب ﷲ علينا حبﱠه ؛ فُيذكر اسمه كل يوم خمس
مرات مع األذان ...قال حسان بن ثابت :
وضم اإلله اسم النبي إلى اسمه *** إذا قال في الخمس المؤذن أشھد
*** فذو العرش محمود وھذا محمد.
وشق له من اسمه ليجله
ثانيًا:إن اإلنجيل يوحنا يذكر لنا صيغة مثل الصيغة التي أتى بھا المعترضون فھي تبطل وشبھتھم
3
ك أَ ْن َ
ي
ْرفُو َ
ومعتقدھم أي ً
اإللهَ ْال َحقِيقِ ﱠ
ت ِ
ضا ،وذلك في االصحاح 17عدد َوھ ِذ ِه ِھ َي ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ :أَ ْن يَع ِ
ْ
َ
ْ
ﱠ
ك َويَسُو َع ال َم ِسي َح ال ِذي أرْ َسلتَهُ.
َوحْ َد َ
ويبقى معنى النص ھو :أن طريق الحياة الحقيقية ھو أن تؤمن بان ال اله إال ﷲ ،وان يسوع رسول ﷲ...
النص نفس ما قالوا في شبھتھم َ :شھَا َد ِة أَ ْن َال إِلَهَ إِ ﱠال ﱠ
ﷲُ َوأَ ﱠن ُم َح ﱠمدًا َرسُو ُل ﱠ
ﷲِ.
أقول لكل معترض يثير تلك الشبھة :كما قال أبو األسود الدؤالي :
خلق وتأت ﱠي مثله ** ** عار عليك إذا فعلتَ عظي ُم ".
" ال تنه عن
ٍ
ضا :كما نُسب ليسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح  7عدد َ◌3لِ َما َذا تَ ْنظُ ُر ْالقَ َذى الﱠ ِذي فِي َعي ِْن
وأقول له أي ً
4
ُ
ْ
َ
َ
ﱠ
ْ
ُ
ُ
كَ ،وھَا
كَ ،وأَ ﱠما ْال َخ َشبَة التِي فِي َع ْينِ َ
أَ ِخي َ
ج القَ َذى ِم ْن َع ْينِ َ
ْف تَقو ُل أل ِخي َ
ك فَالَ تَفطَ ُن لَھَا؟ أ ْم َكي َ
كَ :د ْعني أ ْخ ِر ِ
5
ْص ُر َجيﱢدًا أَ ْن تُ ْخ ِر َج ْالقَ َذى ِم ْن َعي ِْن
ك؟ يَا ُم َرائِي ،أَ ْخ ِرجْ أَ ﱠوالً ْال َخ َشبَةَ ِم ْن َع ْينِ َ
ْال َخ َشبَةُ فِي َع ْينِ َ
كَ ،و ِحينَئِ ٍذ تُب ِ
ك!
أَ ِخي َ
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نبي أصحابه ارتدوا بعد موته!...
من الشبھات التي تناقلھا المنصرون عن الشيعية األمامية )الرافضة( أنھ م ق الوا :إن أص حاب محم د رس ول
اإلسالم كفروا بع د موت ه إال س بعة عل ى أقص ى التق دير ھ م :عل ي ،وس لمان ،وأب و ذر ،والمق داد....مس تدلين
على ذلك بقوله َ  : و َما ُم َح ﱠم ٌد إِ ﱠال َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه الرﱡ ُس ُل أَفَ إ ِ ْن َم َ
ات أَ ْو قُتِ َل ا ْنقَلَ ْب تُ ْم َعلَ ى أَ ْعقَ ابِ ُك ْم
ﷲَ َش ْيئًا َو َسيَجْ ِزي ﱠ
ض ﱠر ﱠ
ين )) (144آل عمران (
َو َم ْن يَ ْنقَلِبْ َعلَى َعقِبَ ْي ِه فَلَ ْن يَ ُ
ﷲُ ال ﱠشا ِك ِر َ
الرد على الشبھة
أوالً :إن عنوان الشبھة باطل من أساسه لوجھن:
الوجه األول :أن الوحي انتھى بموت النبي  فھذه اآلية ما نزلت بعد وفاته ،كما يظن المنصرون.....وعليه
يصبح ذلك العنوان :نبي أصحابه ارتدوا بعد موته!...
باطل ال أساس له
الوجه الثاني :أن لآلية سبب نزول ال يتعلق بتلك الشبھة الواھية ؛فكل ما في األم ر أن اآلي ة الكريم ة تحك ي
موقفًا حدث في غزوة أحد وھو :أُشيع أن النبي  قتل في المعركة ف إذا ب بعض الص حابة يص يبھم حال ة م ن
الذھول ويتوقفون عن القتال ،ويتركون المعركة وھذا ھو المقصود بقوله  :أَفَإ ِ ْن َم َ
ات أَ ْو قُتِ َل ا ْنقَلَ ْب تُ ْم َعلَ ى
أَ ْعقَابِ ُك ْم 
صابَھُ ْم
وقد عاتبھم ربھم في موقف آخر قائال َ  :و َكأَي ْﱢن ِم ْن نَبِ ﱟي قَاتَ َل َم َعهُ ِربﱢي َ
ﱡون َكثِي ٌر فَ َما َوھَنُوا لِ َما أَ َ
ض ُعفُوا َو َما ا ْستَ َكانُوا َو ﱠ
يل ﱠ
ان قَ ْولَھُ ْم إِ ﱠال أَ ْن قَالُوا َربﱠنَا ا ْغفِرْ لَنَا
ين )َ (146و َما َك َ
ﷲُ ي ُِحبﱡ الصﱠابِ ِر َ
ﷲِ َو َما َ
فِي َسبِ ِ
ين ) (147فَآتَاھُ ُم ﱠ
ُذنُوبَنَا َوإِ ْس َرافَنَا فِي أَ ْم ِرنَا َوثَب ْ
اب ال ﱡد ْنيَا َو ُحس َْن
ﱢت أَ ْق َدا َمنَا َوا ْنصُرْ نَا َعلَى ْالقَ ْو ِم ْال َكافِ ِر َ
ﷲُ ثَ َو َ
ب ْاآل ِخ َر ِة َو ﱠ
ين )) (148آل عمران(
ﷲُ ي ُِحبﱡ ْال ُمحْ ِسنِ َ
ثَ َوا ِ
وأما الفريق اآلخر قال :موتوا على م ا م ات عل ى رس ول ﷲ  وھ ذا الم راد م ن قول هَ  : و َس يَجْ ِزي ﱠ
ﷲُ
ين.
ال ﱠشا ِك ِر َ
ُﺣــﺪ ،وﻗُﺘِــﻞ ﻣــﻦ ﻗﺘــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ ،ﻧــﺎدى
دلي ل ذل ك ھ و م ا ج اء ف ي تفس ير اب ن كثي ر :ﳌـﺎ ا ــﺰم ﻣــﻦ ا ــﺰم ﻣــﻦ اﳌﺴــﻠﻤﲔ ﻳـﻮم أ ُ
ـﺖ ﳏﻤـ ًﺪا .وإﳕـﺎ ﻛـﺎن ﻗـﺪ ﺿـﺮب رﺳـﻮل اﷲ 
اﻟﺸﻴﻄﺎن :أﻻ إن ﳏﻤ ًﺪا ﻗﺪ ﻗُﺘﻞ .ورﺟـﻊ اﺑـﻦ ﻗَ ِﻤﻴﺌَـﺔَ إﱃ اﳌﺸـﺮﻛﲔ ﻓﻘـﺎل ﳍـﻢ :ﻗﺘﻠ ُ
ﺸ ﱠﺠﻪ ﰲ رأﺳﻪ ،ﻓﻮﻗﻊ ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻠﻮب ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس
ﻓَ َ
وﻫـﻦ
واﻋﺘﻘﺪوا أن رﺳﻮل اﷲ ﻗﺪ ﻗُﺘـﻞ ،وﺟـﻮزوا ﻋﻠﻴـﻪ ذﻟـﻚ ،ﻛﻤـﺎ ﻗـﺪ ﻗَـ ﱠ
ﺺ اﷲ ﻋـﻦ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻷﻧﺒﻴـﺎء ،ﻋﻠـﻴﻬﻢ اﻟﺴـﻼم ،ﻓﺤﺼـﻞ َ
ﻮل ﻗَـ ْﺪ َﺧﻠَ ْ ِ ِ ِ
وﺿﻌﻒ وﺗَﺄﺧﺮ ﻋﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻔﻲ ذﻟﻚ أﻧﺰل اﷲ -ﻋﺰ وﺟﻞ -ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ َ } :وَﻣﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ إِﻻ َر ُﺳ ٌ
ـﻞ
ـﺖ ﻣ ْـﻦ ﻗَـ ْﺒﻠـﻪ اﻟ ﱡﺮ ُﺳ ُ
أﺳﻮة ﻢ ﰲ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وﰲ ﺟﻮاز اﻟﻘﺘﻞ ﻋﻠﻴﻪ.
{ أي :ﻟﻪ ْ
ﻗــﺎل اﺑــﻦ أﰊ َﳒــﻴﺢ ،ﻋــﻦ أﺑﻴــﻪ ،أ ّن رﺟــﻼ ﻣــﻦ اﳌﻬــﺎﺟﺮﻳﻦ َﻣــﺮ ﻋﻠــﻰ رﺟــﻞ ﻣــﻦ اﻷﻧﺼــﺎر وﻫــﻮ ﻳﺘﺸــﺤﻂ ﰲ دﻣــﻪ ،ﻓﻘــﺎل ﻟــﻪ :ﻳــﺎ ﻓــﻼن
أﺷﻌﺮت أن ﳏﻤ ًﺪا ﻗﺪ ﻗُﺘِﻞ؟ ﻓﻘﺎل اﻷﻧﺼﺎري :إن ﻛﺎن ﳏﻤﺪ  ﻗﺪ ﻗُﺘِﻞ ﻓﻘﺪ ﺑﻠﻎ ،ﻓﻘﺎﺗﻠﻮا ﻋﻦ دﻳﻨﻜﻢ ،ﻓﻨﺰلَ } :وَﻣﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ إِﻻ
َ
َر ُﺳ ٌ
ﺖ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِ ِﻪ اﻟ ﱡﺮ ُﺳ ُﻞ { رواﻩ ]اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ[ اﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ دﻻﺋﻞ اﻟﻨﺒﻮة .
ﻮل ﻗَ ْﺪ َﺧﻠَ ْ
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ﰒ ﻗــﺎل ﺗﻌــﺎﱃ ﻣﻨﻜـﺮا ﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺣﺼــﻞ ﻟــﻪ ﺿــﻌﻒ } :أَﻓَـِﺈ ْن ﻣـ َ ِ
ـﻞ اﻧْـ َﻘﻠَْﺒــﺘُ ْﻢ َﻋﻠَــﻰ أَ ْﻋ َﻘــﺎﺑِ ُﻜ ْﻢ { أي :رﺟﻌــﺘﻢ اﻟ َﻘ ْﻬﻘــﺮى } َوَﻣـ ْـﻦ
َ
ـﺎت أ َْو ﻗُﺘـ َ
ِ
ﻀ ﱠﺮ اﻟﻠﱠﻪَ َﺷـﻴﺌًﺎ وﺳـﻴﺠ ِﺰي اﻟﻠﱠـﻪُ اﻟ ﱠ ِ
ﻳﻦ { أي :اﻟـﺬﻳﻦ ﻗـﺎﻣﻮا ﺑﻄﺎﻋﺘـﻪ وﻗـﺎﺗﻠﻮا ﻋـﻦ دﻳﻨـﻪ ،واﺗﺒﻌـﻮا رﺳـﻮﻟﻪ
ﺐ َﻋﻠَﻰ َﻋ ِﻘﺒَـ ْﻴ ِﻪ ﻓَـﻠَ ْﻦ ﻳَ ُ
ْ َ ََ ْ
ﻳَـ ْﻨـ َﻘﻠ ْ
ﺸـﺎﻛ ِﺮ َ
ﺣﻴﺎ وﻣﻴﺘﺎ.
ثانيًا :إن الشيعة األمامية يعتقدون أن أبا بكر ،وعمر وعثمان ...كفروا بعد موت النبي ... 
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :من الذي حارب المرت دين بع د وف اة النب ي  ؛ال ذين امتنع وا ع ن أداة
الزكاة وعلن عليھم حروب الرد وسماھم بالمرتدين ،أليس ھو أبو بكر وأصحابه؟
الجواب :بلي.
إذن كنت أتمنى أن ال يردد المنصرون كال ًما كالببغاوات العجماوات...وأن يكونوا منص فين ..ولك ن ھ ذا م ا
عاھدناھم عليه ..
ثالثًا :إن االعتراض الحقيقي عند المنصرين المعترضين فھذه ھي أناجيلھم تذكر أن أصحاب يسوع المس يح
أنكره وباعوه ،وتركوه ..
أنكره بطرس ثالث مرات ،وباعه يھوذا بثالثين من الفضة ،وعند القبض عليه تركه الجميع وھربوا...
وأخيرا أقول لكل واحد منھم كما قال أبو األسود الدؤالي :
خلق وتأت ﱠي مثله ** ** عار عليك إذا فعلتَ عظي ُم ".
" ال تنه عن
ٍ
ضا كما نُسب ليسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح  7عدد َ◌3لِ َما َذا تَ ْنظُ ُر ْالقَ َذى الﱠ ِذي فِي َعي ِْن
وأقول له أي ً
4
ُ
كَ ،وھَا
ج ْالقَ َذى ِم ْن َع ْينِ َ
ْف تَقُو ُل ألَ ِخي َ
ك فَالَ تَ ْفطَ ُن لَھَا؟ أَ ْم َكي َ
كَ ،وأَ ﱠما ْال َخ َشبَةُ الﱠتِي فِي َع ْينِ َ
أَ ِخي َ
كَ :د ْعني أ ْخ ِر ِ
5
ْص ُر َجيﱢدًا أَ ْن تُ ْخ ِر َج ْالقَ َذى ِم ْن َعي ِْن
ك؟ يَا ُم َرائِي ،أَ ْخ ِرجْ أَ ﱠوالً ْال َخ َشبَةَ ِم ْن َع ْينِ َ
ْال َخ َشبَةُ فِي َع ْينِ َ
كَ ،و ِحينَئِ ٍذ تُب ِ
نبي اإلسالم يخبر أن اإلسالم سينكمش ،ويختفي!..
قال كبيرو ھم على فضائيته قبل شلحه منھا ...ھذا حديث خطير...ثم يدعي أنه ال يفسر من نفسه وال
يفتي ...ثم قال :اإلسالم سوف ينكمش  ،وال يبقى له أثر...جاء في صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب) ا ْﳊَ ﱢﺞ (ﺑَﺎب ) ِْ
اﻹﳝَﺎن
ﻳﺄْ ِرُز إِ َﱃ اﻟْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ( َ 1743ﻋﻦ أَِﰊ ُﻫﺮﻳْـﺮةَ -ر ِ
ﺎل ":إِ ﱠن ِْ
اﻹﳝَﺎ َن ﻟَﻴَﺄْ ِرُز إِ َﱃ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ َﻛ َﻤﺎ ﺗَﺄْ ِرُز
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ -أَ ﱠن َر ُﺳ َ
َ
ْ
َ
ََ َ
ا ْﳊَﻴﱠﺔُ إِ َﱃ ُﺟ ْﺤ ِﺮَﻫﺎ".
ان لَيَأْ ِر ُز يزأر أي :ينكمش َك َما تنكمش ْال َحيﱠةُ إِلَى
اإلي َم َ
ثم فسر من تلقاء نفسه قائال ً◌ :إِ ﱠن ْ ِ
جُحْ ِرھَا....وأردفھا قائالً :الوادع لإلسالم لقد اقتربت نھايته...
الرد على الشبھة
إن الدعي كاذب في كلﱢ ما قاله بُغية محاربة اإلسالم بكذبه المعھود ...دليل كذبه ،و رد الشبھة يكون ثالثة
من أوجه:
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الوجه األول :أنه قال إنه ال يفسر من نفسه ،وال يفتي من نفسه بل من كتب التراث ينقل...وھذا كذب
واضح  ،ألنه فسر من نفسه ...وسيظھر ذلك بعد االضطالع على كتب التراث...
الوجه الثاني :إن كلمة ) يأزر( ليس معناھا ينكمش كما قال ھذا الكاذب ،ولكن معانھا ينتشر،ويستقر...
ان لَيَأْ ِر ُز أي :ينتشر ويستقر َك َما تنتشر ْال َحيﱠةُ إِلَى جُحْ ِرھَا....
اإلي َم َ
ويصبح معنى الحديث :إِ ﱠن ْ ِ
دليل ذلك ھو الرجوع لشروح الحديث وكتب اللغة) كتب التراث ( كما يلي:
ﺮﻫﺎ (
 -1فتح الباري البن حجر )ج/6ص :( 107ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ ) :ﻛ َﻤﺎ ﺗَﺄْ ِرز ا ْﳊَﻴﱠﺔ إِ َﱃ ُﺟ ْﺤ َ
ِ ِ
ﻚ ِْ
ﺸ َﺮ ِﰲ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔ ،
اﻹﳝَﺎن اِﻧْـﺘَ َ
اﻋ َﻬﺎ َﺷ ْﻲء َر َﺟ َﻌ ْ
ﺮﻫﺎ َﻛ َﺬﻟِ َ
ﺮﻫﺎ ِﰲ ﻃَﻠَﺐ َﻣﺎ ﺗَ ِﻌﻴﺶ ﺑِ ِﻪ ﻓَِﺈ َذا َر َ
ﺖ إِ َﱃ ُﺟ ْﺤ َ
َي :إِﻧﱠـ َﻬﺎ َﻛ َﻤﺎ ﺗَـ ْﻨﺘَﺸﺮ ﻣ ْﻦ ُﺟ ْﺤ َ
أْ
ِ
وُﻛﻞ ﻣ ْﺆِﻣﻦ ﻟَﻪُ ِﻣﻦ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ ﺳﺎﺋِﻖ إِ َﱃ اﻟْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔ ﻟِﻤﺤﺒﱠﺘِ ِﻪ ِﰲ اﻟﻨِﱠﱯ  ، ﻓَـﻴ ْﺸﻤﻞ َذﻟِ َ ِ
ِ ِ ِ
ﱠﻌﻠﱡ ِﻢ ِﻣ ْﻨﻪُ ،
ﱠﱯ  ﻟﻠﺘـ َ
ََ
َ ُّ
َ
ْ
َ
َ َ
ﻚ َﲨﻴﻊ ْاﻷَ ْزﻣﻨَﺔ ﻷَﻧﱠﻪُ ﰲ َزَﻣﻦ اﻟﻨِ ّ
ّ
ﺼ َﺤﺎﺑَﺔ واﻟﺘﱠﺎﺑِ ِﻌ َ ِ
ﺎﻫ َﺪ ِة آﺛَﺎرﻩ َوآﺛَﺎر
َوِﰲ َزَﻣﻦ اﻟ ﱠ
ﻚ ﻟِ ِﺰﻳَ َﺎرِة ﻗَـ ْﱪﻩ ِ ﰲ َﻣ ْﺴ ِﺠﺪﻩ َواﻟﺘﱠﺒَـ ﱡﺮك ِﲟُ َ
ﻌﻬﻢ ﻟِِﻼﻗْﺘِ َﺪ ِاء َِ ْﺪﻳِ ِﻬ ْﻢ َ ،وِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪ َذﻟِ َ
ﺸَ
ﲔ َوﺗَﺎﺑ ْ
َ
ِ
ﱠِ
ﱠِ
ﱠِ
ِ
ِ
ﺻﺔ ....
َﺻ َﺤﺎﺑﻪ َ .وﻗَ َ
ﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ َﺧﺎ ﱠ
أْ
ﺎل اﻟ ﱠﺪ ُاود ّ
ﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ َواﻟﺬ َ
ﱠﱯ َ واﻟْ َﻘ ْﺮن اﻟﺬي َﻛﺎ َن ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َواﻟﺬ َ
ي َ :ﻛﺎ َن َﻫ َﺬا ﰲ َﺣﻴَﺎة اﻟﻨِ ّ
أھـ
-2الديباج على مسلم بن الحجاج للسيوطي)ج/ 1ص  :( 165ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ  ﻗﺎل ):إن اﻹﺳﻼم ﺑﺪأ
ﻏﺮﻳﺒﺎ وﺳﻴﻌﻮد ﻏﺮﻳﺒﺎ ﻛﻤﺎ ﺑﺪأ وﻫﻮ ﻳﺄزر ﺑﲔ اﳌﺴﺠﺪﻳﻦ ﻛﻤﺎ ﺗﺄزر اﳊﻴﺔ ﰲ ﺣﺠﺮﻫﺎ( ﻳﺄرز ﻤﺰة وراء ﻣﻜﺴﻮرة ﰒ زاي وﺣﻜﻲ ﺿﻢ
اﻟﺮاء وﻓﺘﺤﻬﺎ أي :ﻳﻨﻀﻢ وﳚﺘﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﺴﺠﺪﻳﻦ أي :ﻣﺴﺠﺪ ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ  .أھـ

-3جاء في كتاب كشف المشكل)ج/1ص :( 679وﻗﻮﻟﻪ  ":ﻳﺄرز" ﻗﺎل أﺑﻮﻋﺒﻴﺪ :أي ﻳﻨﻀﻢ وﳚﺘﻤﻊ ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ ﻗﺎل
رؤﺑﺔ ﻓﺬاك ﲞﺎل أروز اﻷرز.
أي:ﻻ ﻳﻨﺒﺴﻂ ﻟﻠﻤﻌﺮوف وﻟﻜﻦ ﻳﻨﻀﻢ ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ واﳌﺴﺠﺪان ﻣﻜﺔ واﳌﺪﻳﻨﺔ وﻗﺪ ﺿﻤﻦ اﻟﻨﱯ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺪﺧﻠﻬﻤﺎ اﻟﺪﺟﺎل.
أھـ
-4غريب الحديث البن سالم)ج/1ص :( 37أرز وﻗﺎل ] أﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ  : [ -ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻪ  أن اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺄ ِرز إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ
ﻛﻤﺎ ﺗﺄ ِرز اﳊﻴﺔ إﱃ ﺟﺤﺮﻫﺎ  .ﻗﺎل اﻷﺻﻤﻌﻲ  :ﻗﻮﻟﻪ  :ﻳﺄرز ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ وﳚﺘﻤﻊ ﺑﻌﻀﻪ إﱃ ﺑﻌﺾ ﻓﻴﻬﺎ وأﻧﺸﺪﻧﺎ ﻟﺮؤﺑﺔ ﻳﺬم رﺟﻼ :
] اﻟﺮﺟﺰ [  ...ﻓﺬاك َﲞﱠ ٌ
اﻷرِز ...
ﺎل أ َُرْوُز ْ

ِ
ﱠﱮ  " : اِ ﱠن
وجاء في الجزء الثاني ص 572ﻗﻮﻟُﻪ  :ا ْن ﺳﺌﻞ أ ََرَز اَي  :اﻧْـ َﻘﺒَﺾ  .ﻳﻘﺎل  :ﻓﻼن ﻳﺄْ ِرُز أ ُُروزاً وﻣﻨﻪ ﻗﻮل اﻟﻨِ ﱠ
اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺄْ ِرز إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺄْ ِرُز اﳊﻴﱠﺔ إﱃ ُﺟ ْﺤﺮﻫﺎ " أَي  :ﻳﻨﻀﻢ وﺗﻨﻘﺒﺾ .أھـ
ﺖ ﻓﻬﻮ آ ِرٌز وأ َُروٌز ورﺟﻞ أ َُروٌز ﺛﺎﺑﺖ
ﺾ َ
وﲡَ ﱠﻤ َﻊ وﺛَـﺒَ َ
-5لسان العرب البن منظور)ج ) ( 305/ 5أرز ( أ ََرَز ﻳَﺄْ ِرُز أ ُُروزاً ﺗَـ َﻘﺒﱠ َ
ِ
ﺾ واﺟﺘﻤﻊ .أھـ
ﺾ ﻣﻦ ﲞْﻠﻪ ﻓﻬﻮ أَ ُروٌز ،وﺳﺌﻞ ﺣﺎﺟﺔ ﻓﺄ ََرَز أَي :ﺗَـ َﻘﺒﱠ َ
ﳎﺘﻤﻊ اﳉﻮﻫﺮي أ ََرَز ﻓﻼن ﻳَﺄْ ِرُز أ َْرزاً وأ ُُروزاً إِذا ﺗَﻀﺎ ﱠم وﺗَـ َﻘﺒﱠ َ
ِ
ت
ﺾ َ
ﺖ ﻓﻬﻮ آ ِرٌز وأ َُروٌز و اﳊَﻴﱠﺔُ  :ﻻ َذ ْ
وﲡَ ﱠﻤ َﻊ وﺛَـﺒَ َ
-6القاموس المحيط )جَ :( 645/1أرَز ﻳﺄ ِرُز ُﻣﺜَـﻠﱠﺜَﺔَ اﻟﺮاء أ ُُروزاً  :اﻧْـ َﻘﺒَ َ
ﺖ ﰲ َﻣﻜﺎ ِ ﺎ  .أھـ
ﺖ إﻟﻴﻪ وﺛَـﺒَﺘَ ْ
ﲜُﺤ ِﺮﻫﺎ َوَر َﺟ َﻌ ْ
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-7شرح نھج البالغة)ج/9ص  : (165وأرز اﳌﺆﻣﻨﻮن  ،أي اﻧﻘﺒﻀﻮا  ،واﳌﻀﺎرع " ﻳﺄرز " ﺑﺎﻟﻜﺴﺮ أرزا وأروزا  ،ورﺟﻞ
أروز أي :ﻣﻨﻘﺒﺾ  ،وﰱ اﳊﺪﻳﺚ  " :إن اﻹﺳﻼم ﻟﻴﺄرز إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺄرز اﳊﻴﺔ إﱃ ﺟﺤﺮﻫﺎ "  ،أي :ﻳﻨﻀﻢ إﻟﻴﻬﺎ وﳚﺘﻤﻊ .
أھـ
الوجه الثالث:إن األنبا مكيسموس قال على قناة الجزيرة في برنامج بال حدود :إن المسيحيين الذي تركوا
مسيحيتھم ودخلوا إلى اإلسالم في مصر من  80إلى  200يوميًا ،وخالل حقبة سنة 36أكثر من مليون
وربع دخلوا اإلسالم في مصر ....
ومن المعلوم اليوم على الصحف األوربية أن اإلسالم ھو أكثر األديان انتشارا في العالم ....ال تعليق!
لماذا تدافعون عن نبيﱢكم؟!
ين )
سأل أح ُدھم سؤاالً يقول فيه :لماذا تدافعون عن نبيﱢكم في حين أن
ك ْال ُم ْستَھ ِْزئِ َ
القرآن يقول   :إِنﱠا َكفَ ْينَا َ
َ
اس إِ ﱠن ّ
 الحجر ، (95ويقول َ  :و ّ
ين ) المائدة. (67
ﷲَ الَ يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِر َ
ْص ُم َ
ﷲُ يَع ِ
ك ِم َن النﱠ ِ
فلماذا تدافعون عنه إ ًذا ؟
• الرد على الشبھة
ص َّلى َّ
س َّل َم -؛ ألنه حبيبنا ؛ فلواله ما عرفنا ﷲَ  ،و لواله ما اھتدينا
أوالً :إننا ندافع عن نبيﱢنا َ -
ﷲ ُ َع َل ْي ِه َو َ
وال تصدقنا وال صلينا  ،ولواله لكنا من الھالكين  ،وذلك من فضل ﷲ علينا ....
ص َّلى َّ
س َّل َم -ونفديه بدمائنا وأرواحنا ؛ ألنه القدوة واألسوة لنا؛فال يوجد من الخير
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َ
إننا ندافع عنه َ -
صلَّى َّ
صلَّى َّ
شيء إال ودلنا
الشر شيء إال ونھانا
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -عنه ،وما وجد من
ﷲُ َع َل ْي ِه
النبي َ -
النبي َ -
ﱡ
ﱡ
ِ
ﷲَ َو ْاليَ ْو َم ْاآل ِخ َر َو َذ َك َر ﱠ
ان يَرْ جُو ﱠ
ُول ﱠ
ﷲِ أُ ْس َوةٌ َح َسنَةٌ لﱢ َمن َك َ
َو َسلَّ َم -عنه؛ قال  :لَقَ ْد َك َ
ﷲَ
ان لَ ُك ْم فِي َرس ِ
َكثِي ًر)األحزاب.(21
ص َّلى َّ
س َّل َم -؛ ألنه منة ﷲِ لنا ؛ قال   : لَقَ ْد َم ﱠن ّ
ين إِ ْذ بَ َع َ
ث
ﷲُ َعلَى ْال ُمؤ ِمنِ َ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َ
إننا ندافع عنه َ -
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوإِن َكانُ ْ
ين
وا ِمن قَ ْب ُل لَفِي َ
فِي ِھ ْم َرسُوالً ﱢم ْن أَنفُ ِس ِھ ْم يَ ْتلُو َعلَ ْي ِھ ْم آيَاتِ ِه َويُ َز ﱢكي ِھ ْم َويُ َعلﱢ ُمھُ ُم ْال ِكتَ َ
ض ٍ
الل ﱡمبِ ٍ
 ) آل عمران.(164
َّ
َ
س َّل َم -؛ ألنه رحمة من ﷲ لنا ؛ قال   : لَقَ ْد َجاء ُك ْم َرسُو ٌل ﱢم ْن أنفُ ِس ُك ْم
ص َّلى ﷲُ َع َل ْي ِه َو َ
إننا ندافع عنه َ -
ين َر ُؤ ٌ
ﱠحي ٌم ) التوبة. (128
َع ِزي ٌز َعلَ ْي ِه َما َعنِتﱡ ْم َح ِريصٌ َعلَ ْي ُكم بِ ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
وف ر ِ
غم من ذلك ننكرعلى من يقول ھذه العبارة )إال رسول ﷲ ( فھذه العبارة تتنافى مع العقيد ِة
وعلى ال ُر ِ
ب
اإلسالم سبوا ك ﱠل شيء ،مثل:
الصحيح ِة ؛ إذ أن الظاھر منھا يا أعدا َء
القرآن الكريم  ،واألنبيا ِء،و الكت ِ
ِ
ِ
المقدسة  ....إال رسول ﷲ  ،وھذا ال نقبله أبدًا !
صلَّى َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -كثيرةً جدا منھا ما يلي :
ثانيًا  :إن األدلةَ على دفا ِعنا عنه َ -
القرآن الكريم :
أوالً :من
ِ
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ين َكفَر ْ
ص َرهُ ّ
ار إِ ْذ يَقُو ُل
 -1قوله   : إِالﱠ تَن ُ
ﷲُ إِ ْذ أَ ْخ َر َجهُ الﱠ ِذ َ
صرُوهُ فَقَ ْد نَ َ
ُوا ثَانِ َي ْاثنَي ِْن إِ ْذ ھُ َما فِي ْال َغ ِ
ين َكفَر ْ
ﷲَ َم َعنَا فَأَن َز َل ّ
احبِ ِه الَ تَحْ َز ْن إِ ﱠن ّ
ُوا ال ﱡس ْفلَى
ﷲُ َس ِكينَتَهُ َعلَ ْي ِه َوأَيﱠ َدهُ ِب ُجنُو ٍد لﱠ ْم تَ َر ْوھَا َو َج َع َل َكلِ َمةَ الﱠ ِذ َ
لِ َ
ص ِ
ﷲِ ِھ َي ْالع ُْليَا َو ّ
َو َكلِ َمةُ ّ
ﷲُ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم ) التوبة. (40
ﺼ َﺮﻩُ اﷲ إِ ْذ { ﺣﲔ } أَ ْﺧ َﺮ َﺟﻪُ اﻟﺬﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮواْ { ﻣﻦ ﻣﻜﺔ أي
ﻨﺼ ُﺮوﻩُ { أي :ﱠ
اﻟﻨﱯ  }ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻧَ َ
جاء في تفسير الجاللين } :إِﻻﱠ ﺗَ ُ
أﳉَﺄُﻩ إﱃ اﳋﺮوج ﳌﺎ أرادوا ﻗﺘﻠﻪ أو ﺣﺒﺴﻪ أو ﻧﻔﻴﻪ ﺑﺪار اﻟﻨﺪوة } ﺛَ ِﺎﱐَ اﺛﻨﲔ { ﺣﺎل أي :أﺣﺪ اﺛﻨﲔ واﻵﺧﺮ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ  ،اﳌﻌﲎ ﻧﺼﺮﻩ
اﷲ ﰲ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳊﺎﻟﺔ ﻓﻼ ﳜﺬﻟﻪ ﰲ ﻏﲑﻫﺎ } إِ ْذ { ﺑﺪل ﻣﻦ »إذ« ﻗﺒﻠﻪ } ُﳘَﺎ ﰲ اﻟﻐﺎر { ﻧﻘﺐ ﰲ ﺟﺒﻞ ﺛﻮر } إِ ْذ { ﺑﺪل ﺛﺎن }
ﻮل ﻟِﺼ ِ
ﺎﺣﺒِ ِﻪ { أﰊ ﺑﻜﺮ وﻗﺪ ﻗﺎل ﻟﻪ ﳌﺎ رأى أﻗﺪام اﳌﺸﺮﻛﲔ  :ﻟﻮ ﻧﻈﺮ أﺣﺪﻫﻢ ﲢﺖ ﻗﺪﻣﻴﻪ ﻷﺑﺼﺮﻧﺎ } ﻻَ َﲢْ َﺰ ْن إِ ﱠن اﷲ َﻣ َﻌﻨَﺎ {
ﻳَـ ُﻘ ُ َ
ﱠﱯ  وﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﰊ ﺑﻜﺮ } وأَﻳﱠ َﺪﻩُ { أي :اﻟﻨﱯ ِ }ﲜﻨُ ٍ
ﻮد ﱠﱂْ ﺗَـ َﺮْو َﻫﺎ
َﻧﺰ َل اﷲ َﺳ ِﻜﻴﻨَﺘَﻪُ { ﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺘﻪ } َﻋﻠَْﻴ ِﻪ { ﻗﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨِ ﱢ
ُ
ﺑﻨﺼﺮﻩ } ﻓَﺄ َ
َ
{ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﰲ اﻟﻐﺎر وﻣﻮاﻃﻦ ﻗﺘﺎﻟﻪ } َو َﺟ َﻌ َﻞ َﻛﻠِ َﻤﺔَ اﻟﺬﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮواْ { أي :دﻋﻮة اﻟﺸﺮك } اﻟﺴﻔﻠﻰ { اﳌﻐﻠﻮﺑﺔ } َوَﻛﻠِ َﻤﺔُ اﷲ { أي :ﻛﻠﻤﺔ
ِ
ﻴﻢ { ﰲ ﺻﻨﻌﻪ  .أھـ
اﻟﺸﻬﺎدة } ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ { اﻟﻈﺎﻫﺮة اﻟﻐﺎﻟﺒﺔ } واﷲ َﻋ ِﺰ ٌﻳﺰ { ﰲ ﻣﻠﻜﻪ } َﺣﻜ ٌ
يل يَأْ ُم ُرھُم
ين يَتﱠبِع َ
 -2قوله   :الﱠ ِذ َ
ي األُ ﱢم ﱠ
ُون ال ﱠرسُو َل النﱠبِ ﱠ
اإل ْن ِج ِ
ي الﱠ ِذي يَ ِج ُدونَهُ َم ْكتُوبا ً ِعن َدھُ ْم فِي التﱠ ْو َرا ِة َو ِ
ت َويُ َحرﱢ ُم َعلَ ْي ِھ ُم ْال َخبَآئِ َ
ض ُع َع ْنھُ ْم إِصْ َرھُ ْم َواألَ ْغالَ َل الﱠتِي
ث َويَ َ
ُوف َويَ ْنھَاھُ ْم َع ِن ْال ُمن َك ِر َوي ُِحلﱡ لَھُ ُم الطﱠيﱢبَا ِ
بِ ْال َم ْعر ِ
ُوا النﱡو َر الﱠ ِذ َ ُ
صرُوهُ َواتﱠبَع ْ
ين آ َمنُ ْ
َكانَ ْ
ُون 
ك ھُ ُم ْال ُم ْفلِح َ
نز َل َم َعهُ أُ ْولَـئِ َ
ت َعلَ ْي ِھ ْم فَالﱠ ِذ َ
وا بِ ِه َو َع ﱠزرُوهُ َونَ َ
يأ ِ
)األعراف . (157يقول ربنا  عن المؤمنين في اآلية ھم الذين وقروه وعظﱠموه ونصروه  ,واتبعوا القرآن
المنزل عليه  ,و عملوا بسنته ,أولئك ھم الفائزون بما وعد ﷲُ به عباده المؤمنين.
صلَّى َّ
شخصه الكريم.
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -أن ندافع عنه ،وال نقبل اإلساءة من أح ٍد ،وال الطعن في
فمن نصرته َ -
ِ
ين آَ َمنُوا اتﱠقُوا ﱠ
ان ِألَ ْھ ِل ْال َم ِدينَ ِة َو َم ْن َح ْولَھُ ْم ِم َن
ين )َ (119ما َك َ
ﷲَ َو ُكونُوا َم َع الصﱠا ِدقِ َ
 -3قوله  :يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ُول ﱠ
صبٌ َو َال
ﷲِ َو َال يَرْ َغبُوا بِأ َ ْنفُ ِس ِھ ْم َع ْن نَ ْف ِس ِه َذلِ َ
ُصيبُھُ ْم ظَ َمأ ٌ َو َال نَ َ
ْاألَ ْع َرا ِ
ك بِأَنﱠھُ ْم َال ي ِ
ب أَ ْن يَتَ َخلﱠفُوا َع ْن َرس ِ
يل ﱠ
صالِ ٌح
ون َم ْو ِطئًا يَ ِغيظُ ْال ُكفﱠا َر َو َال يَنَالُ َ
ﷲِ َو َال يَطَئُ َ
َم ْخ َم َ
ب لَھُ ْم بِ ِه َع َم ٌل َ
ون ِم ْن َع ُد ﱟو نَي ًْال إِ ﱠال ُكتِ َ
صةٌ فِي َسبِ ِ
إِ ﱠن ﱠ
ين )) (120التوبة (.
ُضي ُع أَجْ َر ْال ُمحْ ِسنِ َ
ﷲَ َال ي ِ
جاء في التفسي ِر الميسر :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺻ ﱠﺪﻗﻮا اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ وﻋﻤﻠﻮا ﺑﺸﺮﻋﻪ  ،اﻣﺘﺜﻠﻮا أواﻣﺮ اﷲ واﺟﺘﻨﺒﻮا ﻧﻮاﻫﻴﻪ ﰲ ﻛﻞ ﻣﺎ

ﺗﻔﻌﻠﻮن وﺗﱰﻛﻮن ،وﻛﻮﻧﻮا ﻣﻊ اﻟﺼﺎدﻗﲔ ﰲ أَﳝﺎ ﻢ وﻋﻬﻮدﻫﻢ ،وﰲ ﻛﻞ ﺷﺄن ﻣﻦ ﺷﺆو ﻢ .ﻣﺎ ﻛﺎن ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻷﻫﻞ ﻣﺪﻳﻨﺔ رﺳﻮل اﷲ 
وﻣﻦ ﺣﻮﳍﻢ ﻣﻦ ﺳﻜﺎن اﻟﺒﺎدﻳﺔ أن ﻳﺘﺨﻠﱠﻔﻮا ﰲ أﻫﻠﻬﻢ ودورﻫﻢ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  ، وﻻ ﻳﺮﺿﻮا ﻷﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﺮاﺣﺔ واﻟﺮﺳﻮل  ﰲ
َ
ﺗﻌﺐ وﻣﺸﻘﺔ; ذﻟﻚ ﺑﺄ ﻢ ﻻ ﻳﺼﻴﺒﻬﻢ ﰲ ﺳﻔﺮﻫﻢ وﺟﻬﺎدﻫﻢ ﻋﻄﺶ وﻻ ﺗﻌﺐ وﻻ ﳎﺎﻋﺔ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ،وﻻ ﻳﻄﺆون أر ً ِ
ﺐ
ﺿﺎ ﻳُﻐﻀ ُ
اﻟﻜﻔﺎر وﻃﺆﻫﻢ إﻳﺎﻫﺎ ،وﻻ ﻳﺼﻴﺒﻮن ِﻣﻦ ﻋﺪو اﷲ وﻋﺪوﻫﻢ ﻗﺘﻼ أو ﻫﺰﳝﺔً إﻻ ُﻛﺘِﺐ ﳍﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﺛﻮاب ﻋﻤﻞ ﺻﺎﱀ .إن اﷲ ﻻ
َ
ﻳﻀﻴﻊ أﺟﺮ اﶈﺴﻨﲔ.أھـ

ثانيًا :من السنة المطھرة أدلة كثيرة ج ًدا منھا ما يلي :
َّ
َّ
َّ
صلى ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسل َم-
 -1ما حدث في غزو ِة أحد وغيرھا  ،ووقوف الصحابة  -رضي ﷲُ عنھم  -بجانبه َ -
يدفعون عنه حتى فاضت أرواحھم الطيبة  -رحمھم ﷲ  ،و رضي ﷲُ عنھم ، -وھذا واضح من أحاديث كثيرة
ب السير.
 ،ومن كت ِ
اﻟﻨﱯ
ﺎك ﺑِﺂﺑَﺎﺋِﻨَﺎ َوأُﱠﻣ َﻬﺎﺗِﻨَﺎ " وذلك في
 -2قول أبي بكر " :ﻓَ َﺪﻳْـﻨَ َ
صحيح البخاري ﻛﺘﺎب )ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻷﻧﺼﺎر( ﺑﺎب ) ﻫﺠﺮة ﱢ
ِ
 ( ﺑﺮﻗﻢ َ 3615ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
َّ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ َّ َّ َ -
ﻴﺪ ْ
ﺲ َﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻤ ْﻨ َِﱪ ﻓَـ َﻘ َ
ي  أَ ﱠن َر ُﺳ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
ﺎل :إِ ﱠن َﻋ ْﺒ ًﺪا َﺧﻴﱠـ َﺮﻩُ
ْ َ
صلى ﷲُ َعل ْي ِه َو َسل َمَ -ﺟﻠَ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﲔ َﻣﺎ ﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﻓَﺎ ْﺧﺘَ َﺎر َﻣﺎ ﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﻓَـﺒَ َﻜﻰ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َوﻗَ َ
ﺎل :ﻓَ َﺪﻳْـﻨَ َ
ﺎك ﺑِﺂﺑَﺎﺋِﻨَﺎ َوأُﱠﻣ َﻬﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَـ َﻌ ِﺠ ْﺒـﻨَﺎ ﻟَﻪُ
ﺎء َوﺑَـ َْ
اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَـ َْ
ﲔ أَ ْن ﻳُـ ْﺆﺗﻴَﻪُ ﻣ ْﻦ َزْﻫ َﺮة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﻣﺎ َﺷ َ
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ِ
ِ
ٍ
ﺸﻴ ِﺦ ُﳜِْﱪ رﺳ ُ ِ
ﻮل
َوﻗَ َ
ﲔ َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ َو ُﻫ َﻮ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﱠﺎس :اﻧْﻈُُﺮوا إِ َﱃ َﻫ َﺬا اﻟ ﱠ ْ
ﲔ أَ ْن ﻳُـ ْﺆﺗِﻴَﻪُ ﻣ ْﻦ َزْﻫ َﺮة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوﺑَـ َْ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ َﺧﻴﱠـ َﺮﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَـ َْ
ُ َُ
ﺎل اﻟﻨ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":إِ ﱠن
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ُ ﻫ َﻮ اﻟ ُْﻤ َﺨﻴﱠـ َﺮ َوَﻛﺎ َن أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ُﻫ َﻮ أَ ْﻋﻠَ َﻤﻨَﺎ ﺑِ ِﻪ َوﻗَ َ
ﺎك ﺑِﺂﺑَﺎﺋِﻨَﺎ َوأُﱠﻣ َﻬﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَ َﻜﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﻓَ َﺪﻳْـﻨَ َ
ﺖ ﻣﺘ ِ
ِ ِ ِِ
ت أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ إِﱠﻻ ُﺧﻠﱠﺔَ ِْ
ِﻣ ْﻦ أ ََﻣ ﱢﻦ اﻟﻨ ِ
ﲔ ِﰲ
اﻹ ْﺳ َﻼِم َﻻ ﻳَـ ْﺒـ َﻘ َ ﱠ
ﱠﺨ ًﺬا َﺧﻠِ ًﻴﻼ ِﻣ ْﻦ أُﱠﻣ ِﱵ َﻻ ﱠﲣَ ْﺬ ُ
ﱠﺎس َﻋﻠَ ﱠﻲ ِﰲ ُ
ﺻ ْﺤﺒَﺘﻪ َوَﻣﺎﻟﻪ أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َوﻟَ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُ ُ
اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ َﺧ ْﻮ َﺧﺔٌ إِﱠﻻ َﺧ ْﻮ َﺧﺔُ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ".
ﺎك ﺑِﺂﺑَﺎﺋِﻨَﺎ َوأُﱠﻣ َﻬﺎﺗِﻨَﺎ " ..بل ذكر فضاءلَه .... 
قول أبي بكر ":ﻓَ َﺪﻳْـﻨَ َ
الواضح أن النب ﱠي  لم ينكر على ِ
ي  أراد قتله دفا ًعا
 -3فعل عم َر في أكثر من موقف منھا  :مع رأس النفاق ابن سلول  ،لما سب النب ﱠ
عن رسول ﷲ  ....وذلك في صحيح مسلم ﻛﺘﺎب ) اﻟﱪ واﻟﺼﻠﺔ واﻵدب ( ﺑﺎب ) ﻧَﺼ ِﺮ اﻷ ِ ِ
ﻮﻣﺎ (
ْ
َخ ﻇَﺎﻟ ًﻤﺎ أ َْو َﻣﻈْﻠُ ً

ﺑﺮﻗﻢ4682
ِ
ِ
ٍ
ِ
ي  :ﻳَﺎ
ﺼﺎ ِر ﻓَـ َﻘ َ
ﺼﺎ ِر ﱡ
ﻋﻦ َﺟﺎﺑَِﺮ ﺑْ َﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗﺎلُ :ﻛﻨﱠﺎ َﻣ َﻊ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎل ْاﻷَﻧْ َ
ﻳﻦ َر ُﺟ ًﻼ ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْ َ
ﺴ َﻊ َر ُﺟ ٌﻞ ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ َ
ﱠﱯ ِ ﰲ ﻏَ َﺰاة ﻓَ َﻜ َ
ﺎل َد ْﻋﻮى ا ْﳉ ِ
ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳﺎ رﺳ َ ﱠ ِ
ﺎل رﺳ ُ ِ
ِ
ي :ﻳﺎ ﻟَﻠ ِ
ﺴ َﻊ َر ُﺟ ٌﻞ ِﻣ ْﻦ
ﺼﺎ ِر َوﻗَ َ
ﻟَ ْﻸَﻧْ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ : ﻣﺎ ﺑَ ُ َ َ
َ َُ
ﻳﻦ ﻓَـ َﻘ َ َ ُ
ﺎل اﻟ ُْﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ ﱡ َ ُ
ْﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ َ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ :ﻛ َ
ِ
ِ
ِ
ﺎلَ :دﻋُ َ ِ
ﻮﻫﺎ َواﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟَﺌِ ْﻦ َر َﺟ ْﻌﻨَﺎ إِ َﱃ
ُﰊ ﻓَـ َﻘ َ
ﺼﺎ ِر ﻓَـ َﻘ َ
ﺴ ِﻤ َﻌ َﻬﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ أ َﱟ
ﺎل :ﻗَ ْﺪ ﻓَـ َﻌﻠُ َ
ﻳﻦ َر ُﺟ ًﻼ ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْ َ
اﻟ ُْﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ َ
ﻮﻫﺎ ﻓَﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ُﻣ ْﻨﺘﻨَﺔٌ ﻓَ َ
ﱠﺎس أَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا ﻳَـ ْﻘﺘُ ُﻞ
َﻋ ﱡﺰ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ْاﻷَ َذ ﱠل ﻗَ َ
ب ﻋُﻨُ َﻖ َﻫ َﺬا اﻟ ُْﻤﻨَﺎﻓِ ِﻖ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎلَ :د ْﻋﻪُ َﻻ ﻳَـﺘَ َﺤ ﱠﺪ ُ
ﺎل ﻋُ َﻤ ُﺮَ :د ْﻋ ِﲏ أَ ْ
اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ ﻟَﻴُ ْﺨ ِﺮ َﺟ ﱠﻦ ْاﻷ َ
ﺿ ِﺮ ُ
ث اﻟﻨ ُ
َﺻ َﺤﺎﺑَﻪُ .
أْ

ت  عن النﱠبِ ﱢي  .... نجدھا في صحيح مسلم ﻛِﺘَﺎب )
-4القصيدة الرائعة التي دافع بھا حسانُ بنُ ثاب ٍ
ﺸﺔَ -ر ِ
ِ
ٍِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ  -أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻀﺎﺋِ ِﻞ اﻟ ﱠ
ﻀﺎﺋِ ِﻞ َﺣ ﱠ
ﺼ َﺤﺎﺑَﺔ ِ◌( ﺑَﺎب ) ﻓَ َ
ﻓَ َ
ﺴﺎ َن ﺑْ ِﻦ ﺛَﺎﺑﺖ  ( ﺑﺮﻗﻢ َ 4545ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ِ
ﺎﻫ ْﻢ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳُـ ْﺮ ِ
ض ﻓَﺄ َْر َﺳ َﻞ إِ َﱃ
ﻗَ َ
اﺣﺔَ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ْ :اﻫ ُﺠﻮا ﻗُـ َﺮﻳْ ً
ﺎلْ :اﻫ ُﺠ ُﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻬ َﺠ ُ
ﺸﺎ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ أَ َﺷ ﱡﺪ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﻣ ْﻦ َر ْﺷ ٍﻖ ﺑِﺎﻟﻨ ْﱠﺒ ِﻞ ﻓَﺄ َْر َﺳ َﻞ إِ َﱃ اﺑْ ِﻦ َرَو َ
ِ
ﺐ ﺑْ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺴﺎ َن ﺑْ ِﻦ ﺛَﺎﺑِ ٍ
َﺳ ِﺪ اﻟﻀﱠﺎ ِر ِ
ب
ﺖ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻗَ َ
ﻚ ﰒُﱠ أ َْر َﺳ َﻞ إِ َﱃ َﺣ ﱠ
ﺎل َﺣ ﱠ
َﻛ ْﻌ ِ َ
ﺴﺎ ُن :ﻗَ ْﺪ آ َن ﻟَ ُﻜ ْﻢ أَ ْن ﺗُـ ْﺮﺳﻠُﻮا إِ َﱃ َﻫ َﺬا ْاﻷ َ
ﻚ ﺑِﺎ ْﳊ ﱢﻖ َﻷَﻓْ ِﺮﻳـﻨـ ِِ
ﺑِ َﺬﻧَﺒِ ِﻪ ﰒُﱠ أَ ْدﻟَﻊ ﻟِﺴﺎﻧَﻪُ ﻓَﺠﻌﻞ ُﳛ ﱢﺮُﻛﻪُ ﻓَـ َﻘ َ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ: ﻻ ﺗَـ ْﻌ َﺠ ْﻞ ﻓَِﺈ ﱠن
ﺎل َر ُﺳ ُ
ي ْاﻷ َِد ِﱘ ﻓَـ َﻘ َ
َُ
ََ َ َ
ﺎلَ :واﻟﱠﺬي ﺑَـ َﻌﺜَ َ َ
ﺴ ِﺎﱐ ﻓَـ ْﺮ َ
ﱠﻬ ْﻢ ﺑﻠ َ
َ َ
ِ
ﺎل ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ﺶ ﺑِﺄَﻧْ ِ ِ
ﺺ ِﱄ
ﺴِﱯ ﻓَﺄَﺗَﺎﻩُ َﺣ ﱠ
ﱢﺺ ﻟَ َ
ﺴﺎ ُن ﰒُﱠ َر َﺟ َﻊ ﻓَـ َﻘ َ َ َ ُ
ﺴﺒًﺎ َﺣ ﱠﱴ ﻳُـﻠَﺨ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ :ﻗَ ْﺪ َﳋﱠ َ
ﻚ ﻧَ َ
ﺴﺎ َﺎ َوإ ﱠن ِﱄ ﻓﻴ ِﻬ ْﻢ ﻧَ َ
أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﻗُـ َﺮﻳْ ٍ َ
ﻚ ﺑِﺎ ْﳊ ﱢﻖ َﻷَﺳﻠﱠﻨ َ ِ
ﻧَﺴﺒ َ ِ
ﲔ ﻗَﺎﻟَ ْ ِ
ﺸ ْﻌ َﺮةُ ِﻣ ْﻦ اﻟ َْﻌ ِﺠ ِ
ﺴ ﱡﻞ اﻟ ﱠ
ﺴﺎ َن
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﻮل ِﳊَ ﱠ
ﺴ ِﻤ ْﻌ ُ
ََ
ﻚ َواﻟﱠﺬي ﺑَـ َﻌﺜَ َ َ ُ
ﺖ َﻋﺎﺋ َﺸﺔُ :ﻓَ َ
ﱠﻚ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ ﺗُ َ
وح اﻟْ ُﻘ ُﺪ ِ
ﺸ َﻔﻰ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
س َﻻ ﻳَـ َﺰ ُ
ﺎﻫ ْﻢ َﺣ ﱠ
ﺴﺎ ُن ﻓَ َ
ﺖ َﻋ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ َوﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ َِ :ﲰ ْﻌ ُ
ال ﻳُـ َﺆﻳﱢ ُﺪ َك َﻣﺎ ﻧَﺎﻓَ ْﺤ َ
ﻮل َ :ﻫ َﺠ ُ
إِ ﱠن ُر َ
ت ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا ﺑـ ًّﺮا ﺗَِﻘﻴًّﺎ رﺳ َ ِ ِ
َوا ْﺷﺘَـ َﻔﻰ َوا ْﺷﺘَـ َﻔﻰ ﻗَ َ
ﺖ َﻋ ْﻨﻪُ َو ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﰲ َذ َ
ﺎل َﺣ ﱠ
اك ا ْﳉََﺰاءُ َﻫ َﺠ ْﻮ َ
ﺴﺎ ُنَ :ﻫ َﺠ ْﻮ َ
َﺟ ْﺒ ُ
ﻴﻤﺘُﻪُ
َ
ت ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا ﻓَﺄ َ
َُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺷ َ
ِ
ِ
اﻟْﻮﻓَﺎء ﻓَِﺈ ﱠن أَِﰉ وواﻟِ َﺪﻩُ و ِﻋﺮ ِ
ِ
ﺿﻰ ﻟِ ِﻌ ْﺮ ِ
ﻳﻦ اﻷَ ِﻋﻨﱠﺔَ
ض ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ِوﻗَﺎءُ ﺛَ ِﻜﻠ ُ
ََ َ ْ
ْﺖ ﺑُـﻨَـﻴﱠِﱵ إِ ْن َﱂْ ﺗَـ َﺮْو َﻫﺎ ﺗُﺜﲑُ اﻟﻨﱠـ ْﻘ َﻊ ﻣ ْﻦ َﻛﻨَـ َﻔ ْﻰ َﻛ َﺪاء ﻳُـﺒَﺎ ِر َ
َ ُ
ِ
ﺎدﻧَﺎ ﻣﺘَﻤﻄﱢﺮ ٍ
ﺼ ِﻌ َﺪ ٍ
ِ
ات َﻋﻠَﻰ أَ ْﻛﺘَﺎﻓ َﻬﺎ اﻷ َ ﱢ
ات ﺗُـﻠَﻄﱢ ُﻤ ُﻬ ﱠﻦ ﺑِ ْ
ﺿﺘُ ُﻤﻮ َﻋﻨﱠﺎ ا ْﻋﺘَ َﻤ ْﺮﻧَﺎ َوَﻛﺎ َن اﻟْ َﻔ ْﺘ ُﺢ
ﱢﺴﺎءُ ﻓَِﺈ ْن أَ ْﻋ َﺮ ْ
ُﻣ ْ
َﺳ ُﻞ اﻟﻈ َﻤﺎءُ ﺗَﻈَ ﱡﻞ ﺟﻴَ ُ ُ َ َ
ﺎﳋُ ُﻤ ِﺮ اﻟﻨ َ
ﻀﺮ ِ ٍ
ﻒ اﻟ ِْﻐﻄَﺎء وإِﻻﱠ ﻓَ ْ ِ ِ ِ
ﺎل
ﺲ ﺑِ ِﻪ َﺧ َﻔﺎءُ َوﻗَ َ
ْﺖ َﻋ ْﺒ ًﺪا ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺸﺎءُ َوﻗَ َ
ﺸ َ
َواﻧْ َﻜ َ
اب ﻳَـ ْﻮم ﻳُِﻌ ﱡﺰ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓِ ِﻴﻪ َﻣ ْﻦ ﻳَ َ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ أ َْر َﺳﻠ ُ
َُ
ﺎﺻﱪُوا ﻟ َ
ﻮل ا ْﳊَ ﱠﻖ ﻟَْﻴ َ
ٍ ِ
ِ
ﺎب أ َْو ﻗِﺘَ ٌ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺎل أ َْو ِﻫ َﺠﺎءُ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻳَـ ْﻬ ُﺠﻮ َر ُﺳ َ
اﻟﻠﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ ﻳَ ﱠ
ﺴ ْﺮ ُ
ﺎر ﻋُ ْﺮ َ
ﺿﺘُـ َﻬﺎ اﻟﻠﱢ َﻘﺎءُ ﻟَﻨَﺎ ﰲ ُﻛ ﱢﻞ ﻳَـ ْﻮم ﻣ ْﻦ َﻣ َﻌ ﱟﺪ ﺳﺒَ ٌ
ت ُﺟ ْﻨ ًﺪا ُﻫ ُﻢ اﻷَﻧْ َ
ﺼُ
ِﻣ ْﻨ ُﻜﻢ وﳝَْ َﺪﺣﻪُ وﻳـ ْﻨﺼﺮﻩُ ﺳﻮاء و ِﺟ ِْﱪﻳﻞ رﺳ ُ ِ ِ
وح اﻟْ ُﻘ ْﺪ ِ
ﺲ ﻟَﻪُ ﻛِ َﻔﺎءُ.
ْ َ ُ ََ ُُ َ َ ُ َ ٌ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﻓﻴﻨَﺎ َوُر ُ
س ﻟَْﻴ َ
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الواجب عليھم كباحثين بمنھجي ٍة
ثالثًا  :إن اآليات التي استدل بھا المعترضون تنم على جھلھم البيّن ؛ ألن
َ
النصوص ُكلِھا ،ويقرءوا التفاسير .....فمثالً :
صحيح ٍة أن يجمعوا بين
ِ
ين ) الحجر. (95
ك ْال ُم ْستَھ ِْزئِ َ
اآلية األولي  :إِنﱠا َكفَ ْينَا َ
ِ
ﲔ { ﺑﻚ ﺑﺈﻫﻼﻛﻨﺎ ﻛﻼً ﻣﻨﻬﻢ ﺑﺂﻓﺔ وﻫﻢ  :اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﻐﲑة واﻟﻌﺎﺻﻲ
جاء في تفسير الجاللين  } :إِﻧﱠﺎ ﻛﻔﻴﻨﺎك اﻟ ُْﻤ ْﺴﺘَـ ْﻬ ِﺰﺋ َ
ﺑﻦ واﺋﻞ وﻋﺪي ﺑﻦ ﻗﻴﺲ واﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳌﻄﻠﺐ واﻷﺳﻮد ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻳﻐﻮث  .أھـ
وجاء في التفسير الميسر  :إﻧﱠﺎ َﻛ َﻔ ْﻴﻨﺎك اﳌﺴﺘﻬﺰﺋﲔ اﻟﺴﺎﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ زﻋﻤﺎء ﻗﺮﻳﺶ  .أھـ

ش  ،وھذا
وعليه فھذه اآلية وعد من ﷲ  بأنه يكفي النب ﱠ
ي  من المستھزئين الساخرين من زعما ِء قري ٍ
األرض .
ما حدث حيث أھلكھم ﷲُ  ، ومكن لنبيﱢه  في
ِ
وھنا نجد أسئلةً تفرض نفسھا علينا ھي :
السؤال األول  :كيف قتل زعماء قريش المستھزئين الساخرين؟ الجواب  :قتلوا بأيدي أصحابِه . 
ي  من المستھزئين بعد وفاتِه بنا ،ونكون جن ًدا من جنوده  ؟
السؤال الثاني :ما المانع أن يكفي ﷲُ النب ﱠ
ھل ھناك دلي ٌل يمنع ذلك ؟!
الجواب :ال يوجد دليل يمنع ذلك ...

ُ
ت ِر َسالَتَهُ َو ّ
ك َوإِن لﱠ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما بَلﱠ ْغ َ
ك ِمن ﱠربﱢ َ
نز َل إِلَ ْي َ
ﷲُ
اآلية الثانية :يقول  : يَا أَيﱡھَا ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َما أ ِ
اس إِ ﱠن ّ
ين) المائدة. (67
ﷲَ الَ يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِر َ
ْص ُم َ
يَع ِ
ك ِم َن النﱠ ِ
ﻚ { وﻻ ﺗﻜﺘﻢ ﻣﻨﻪ ﺷﻴﺌﺎً ﺧﻮﻓﺎً أن ﺗﻨﺎل
ﻚ ِﻣﻦ ﱠرﺑّ َ
جاء في تفسي ِر الجاللين  } :ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل ﺑَـﻠّ ْﻎ { ﲨﻴﻊ } ﱠﻣﺎ أُﻧ ِﺰ َل إِﻟَْﻴ َ
ﺖ ِر َﺳﺎﻟَﺘَﻪُ { ﺑﺎﻹﻓﺮاد واﳉﻤﻊ] رﺳﺎﻻﺗﻪ [ ﻷ ّن ﻛﺘﻤﺎن ﺑﻌﻀﻬﺎ
ﲟﻜﺮوﻩ } َوإِن ﱠﱂْ ﺗَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ { أي :ﱂ ﺗﺒﻠﻎ ﲨﻴﻊ ﻣﺎ أُﻧﺰل إﻟﻴﻚ } ﻓَ َﻤﺎ ﺑَـﻠﱠ ْﻐ َ
ﻛﻜﺘﻤﺎن ﻛﻠﻬﺎ } واﷲ ﻳـ ْﻌ ِ
ﻚ ِﻣ َﻦ اﻟﻨﺎس { أن ﻳﻘﺘﻠﻮك وﻛﺎن ُ ﳛﺮس ﺣﱴ ﻧﺰﻟﺖ ﻓﻘﺎل » :اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻓﻘﺪ ﻋﺼﻤﲏ اﷲ « رواﻩ
ﺼ ُﻤ َ
َ
اﳊﺎﻛﻢ } إِ ﱠن اﷲ ﻻَ ﻳَـ ْﻬ ِﺪى اﻟﻘﻮم اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ {  .أھـ
وإتمام
لبالغ
القتل ؛فال يُقتل إال بعد ا
نالحظ من خالل قراءة التفسير ما ملخصه  :أن ﷲَ عص َم نبيﱠه  من
ِ
ِ
ِ
أثر
الرسال ِة ،وھذا ما حدث مع نبيﱢنا  مات نبيًا شھي ًدا ،وجمع ﷲُ  له بين النبو ِة والشھاد ِة فلم يمت من ِ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
أتمام الرسال ِة  ،وبعد ما أنزل عليه  قوله ْ  :اليَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
ت
السم الذي أكل بخيبر إال بعد
ِ
ض ُ
اإل ْسالَ َم ِدينا ً ) المائدة. (3
َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ِ
جاء في التفسي ِر الميسر  :اﻟﻴﻮم أﻛﻤﻠﺖ ﻟﻜﻢ دﻳﻨﻜﻢ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﺼﺮ وإﲤﺎم اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ,وأﲤﻤﺖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﻧﻌﻤﱵ
ﺑﺈﺧﺮاﺟﻜﻢ ﻣﻦ ﻇﻠﻤﺎت اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ إﱃ ﻧﻮر اﻹﳝﺎن ,ورﺿﻴﺖ ﻟﻜﻢ اﻹﺳﻼم دﻳﻨًﺎ ﻓﺎﻟﺰﻣﻮﻩ ,وﻻ ﺗﻔﺎرﻗﻮﻩ .أھـ
وصدق رسال ِة نبيﱢنا  ، وأن ھذه أآليات التي
رب العالمين ،
وعليه فإن ھذا يدل علي
كالم ﱢ
صدق ِ
ِ
ِ
الدفاع عنه  ؛ فال يوجد دلي ٌل واح ٌد قطُ ينھانا عن أن ندافع عن
استشھد بھا المعترضون ال تنھانا عن
ِ
نبيﱢنا . 

رب العالمين القادر
راب ًعا  :إن إنجيل لوقا يذكر أن يسو َع
المسيح أمر تالمي َذه أن يدافعوا عنه  ،وھو ﱡ
ِ
القوي بحسب اعتقاد المعترضين  ...أمرھم أن يبيعوا مالبسھم ويشتروا سيوفًا ! ھل ھي سيوف المحبة
36
اآلنَ ،م ْن لَهُ ِكيسٌ
؟ أم سيوف للقتل والدفاع عنه ؟! جاء ذلك في إال صحاح  22عدد فَقَا َل لَھُ ْم»:ل ِك ِن َ
37
ي أَ ْيضًا ھ َذا
فَ ْليَأْ ُخ ْذهُ َو ِم ْز َو ٌد َكذلِ َ
كَ .و َم ْن لَي َ
ْس لَهُ فَ ْليَبِ ْع ثَ ْوبَهُ َويَ ْشتَ ِر َس ْيفًا .ألَنﱢي أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠهُ يَ ْنبَ ِغي أَ ْن يَتِ ﱠم فِ ﱠ
38
ان« .فَقَا َل
ص َي َم َع أَثَ َم ٍة .ألَ ﱠن َما ھُ َو ِم ْن ِجھَتِي لَهُ ا ْنقِ َ
ْال َم ْكتُوبُ َ :وأُحْ ِ
ضا ٌء« .فَقَالُوا» :يَا َربﱡ  ،ھُ َو َذا ھُنَا َس ْيفَ ِ
لَھُ ْم»:يَ ْكفِي!«.
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الرب )
وليتھم يخبروننا عن ھذا المالك الذي نزل ليقوي ) يسوع ( اإلله بحسب إيمانھم ..؟! فھل
ﱡ
يسوع( ضعيف يحتاج لمن يناصره ويقويه ؟!
نجيل لوقا اإلصحاح  22عدد
الجواب  :نعم ،إنه بحاجة لمن ينصره ويقويه بحاجة ِ .... جاء ذلك في إ ِ
44
َ 43و َظ َھ َر َل ُه َمالَ ٌ
ت
ار َع َرقُ ُه َك َق َط َرا ِ
ص َ
ُصلِّي ِبأ َ َش ِّد َل َجا َجةٍَ ،و َ
ان ي َ
ان فِي ِج َھا ٍد َك َ
ك م َِن ال َّس َما ِء ُي َقوِّ ي ِهَ .وإِ ْذ َك َ
ض.
از َل ٍة َع َلى األَرْ ِ
دَم َن ِ
ٍ
ويبقى السؤال :ھل ھذا إلهٌ يُعبد؟! يقويه مال ٌ
ك ؟! أم أنه رسو ٌل من عند ﷲِ مكرم ٌ◌يحتا ُج المساعدة من ﷲ
فھو ال يحيى إال به  ؟!ھذا ھو.
وأخيرا أسئلة تطرح نفسھا للمعترضين ھي:
ب المتھور من غير المسيحيين ليدمروا كنيسةَ الربﱢ يسوع ھل
 -1ما ذا لو قامت مجموعةٌ من الشبا ِ
ستدافعون عنھا من أجلِه ؟!
-2ماذا لو كتب كاتبٌ غي ُر مسيحي كتابًا يطعن فيه ) يسوع (ھل ستقومون بالر ِد عليه أم تتركوه يطعن
ويسب فيه ما شاء ؟!
ويبقى السؤا ُل حين إذن :لماذا تدافعون عنه ؟!
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رد السھام عن خير األنام محمد  -عليه الصالة والسالم-
تأليف /أكرم حسن مرسي
نبي اإلسالم رحمة للعالمين؟!
ھل ﱡ
ين
ك إِ ﱠال َرحْ َمةً لﱢ ْل َعالَ ِم َ
قالوا  :إن ھناك آيةً في القرآ ِن يذكرھا المسلمون دائ ًما عن نبيﱢھم تقول َ  :و َما أَرْ َس ْلنَا َ
) األنبياء .(107كيف يكون رحمةً للعالمين في حين أنه لم يكن رحمةً للكافرين أمثالنا ؟!
• الرد على الشبھة
ظاھر بعض كال ِمھم الصحة ؛ حيث إن الرحمة الكاملة متعلقة بشرط ھو اإليمان به ... 
أوالً :إن في
ِ
ين ) األنبياء.(107
ك إِ ﱠال َرحْ َمةً لﱢ ْل َعالَ ِم َ
جاء في التفسي ِر الميسر لقولِه َ  : و َما أَرْ َس ْلنَا َ
وﻣﺎ أرﺳﻠﻨﺎك  -أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل  -إﻻ رﲪﺔ ﳉﻤﻴ ِﻊ ِ
اﻟﻨﺎس ,ﻓﻤﻦ آﻣﻦ ﺑﻚ َﺳ ِﻌ َﺪ وﳒﺎ ,وﻣﻦ ﱂ ﻳﺆﻣﻦ ﺧﺎب وﺧﺴﺮ .أھـ
خالل التفسي ِر نجد أن من لم يؤمن به  ال ينال ھذه الرحمة  ،ومن آمن به كان  سببًا في نجاتِه من
من
ِ
النار  ،وفوزه برضا العزيز الغفار ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
ِ
ْ
ْ
َ
ُ
ُ
ُ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
َ
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
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َ
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قوله
-1
ُ
َ ِ َ ِ ِ ََ
ْ
َ
َ َ ْ َ
َ
ِ ﱠ
ْ ِ
َ ِ ِ
َ ِ ٍ
ﷲُ َم ِن اتﱠبَ َع ِرضْ َوانَهُ ُسبُ َل الس َﱠال ِم َوي ُْخ ِر ُجھُ ْم ِم َن ﱡ
ين  15يَ ْھ ِدي بِ ِه ﱠ
َجا َء ُك ْم ِم َن ﱠ
ﷲِ نُو ٌر َو ِكتَابٌ ُمبِ ٌ
ت إِلَى
الظلُ َما ِ
يم) 16المائدة(.
ص َر ٍ
ور بِإِ ْذنِ ِه َويَ ْھ ِدي ِھ ْم إِلَى ِ
اط ُم ْستَقِ ٍ
النﱡ ِ
اط ﱠ
ض
 -2قوله  لنبيﱢه َ :وإِنﱠ َ
ص َر ٍ
ص َر ِ
اط ُم ْستَقِ ٍيمِ 52
ك لَتَ ْھ ِدي إِلَى ِ
ﷲِ الﱠ ِذي لَهُ َما فِي ال ﱠس َما َوا ِ
ت َو َما فِي ْاألَرْ ِ
أَ َال إِلَى ﱠ
صي ُر ْاألُ ُمو ُر)53الشورى(.
ﷲِ ت َ ِ
إ ًذا من رحمتِه بھم  أنه يھديھم إلى صراط مستقيم لو آمنوا به .... 
ي  كان رحمةً للكافرين حيث إن
عذاب االستئصال أُ ِخ َر عنھم بسببِه  ؛ فلم يھلكھم ﷲُ
َ
ثانيًا  :إن النب ﱠ
ْ
ﱠ
والرسل من قبله ،أھلك  مكذبيھم ؛يقول َ  : وإِذ قَالُوا اللھُ ﱠم إِ ْن
ب كفرھم به كما كان حال األنبيا ِء
بسب ِ
ِ
ان ﱠ
ان ھَ َذا ھُ َو ْال َح ﱠ
ﷲُ لِيُ َع ﱢذبَھُ ْم
ب أَلِ ٍيم َ 32و َما َك َ
ق ِم ْن ِع ْن ِد َ
َك َ
ك فَأ َ ْم ِطرْ َعلَ ْينَا ِح َجا َرةً ِم َن ال ﱠس َما ِء أَ ِو ا ْئتِنَا بِ َع َذا ٍ
ان ﱠ
َوأَ ْن َ
ُون )  33األنفال( .
ﷲُ ُم َع ﱢذبَھُ ْم َوھُ ْم يَ ْستَ ْغفِر َ
ت فِي ِھ ْم َو َما َك َ
ﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺎل أَﺑُﻮ َﺟ ْﻬ ٍﻞ :اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ
ﺎل :ﻗَ َ
ﻚ  ﻗَ َ
ُ
سبب نزولِھا ھو ما جاء في صحيح البخاري برقم  4282ﻋﻦ أَﻧَ ِ َ
ﺴ َﻤ ِﺎء أ َْو اﺋْﺘِﻨَﺎ ﺑِ َﻌ َﺬ ٍ
اب أَﻟِ ٍ
ﺖ
إِ ْن َﻛﺎ َن َﻫ َﺬا ُﻫ َﻮ ا ْﳊَ ﱠﻖ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ َك ﻓَﺄ َْﻣ ِﻄ ْﺮ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ِﺣ َﺠ َﺎرةً ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﻴﻢ ﻓَـﻨَـ َﺰﻟَ ْ
ﺖ} َوَﻣﺎ َﻛﺎ َن اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِﻴُـ َﻌ ﱢﺬﺑَـ ُﻬ ْﻢ َوأَﻧْ َ
ِ
ِ
ﺼ ﱡﺪو َن َﻋ ْﻦ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ا ْﳊََﺮ ِام {.
ﻓﻴ ِﻬ ْﻢ َوَﻣﺎ َﻛﺎ َن اﻟﻠﱠﻪُ ُﻣ َﻌ ﱢﺬﺑَـ ُﻬ ْﻢ َو ُﻫ ْﻢ ﻳَ ْﺴﺘَـﻐْﻔ ُﺮو َن َوَﻣﺎ َﳍُ ْﻢ أَ ْن َﻻ ﻳُـ َﻌ ﱢﺬﺑَـ ُﻬ ْﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َو ُﻫ ْﻢ ﻳَ ُ
االتصال ُرفِ َع عنھم بسببه 
عذاب
وعليه أتساءل :أليست ھذه رحمة للعالمين بما فيھم الكافرين ؛ ألن
َ
ِ
فكان ذلك رحمة لھم ؟!
خص ما سبق وأقول :إن الرسو َل  كان رحمةً عامةً للخلق حيث إنه جاء بما يسعدھم إن اتبعوه  ،ومن
أل ُ
نفسه ؛ضيع نفسه ونصيبَه من ھذه الرحم ِة  ...ومن رحمته أي ً
حق ِ
ضا أن ﷲَ
لم يتبعه فھو الذي قصر في ِ
ك األم َم السابق ِة التي كذبت أنبياءھا...
 لم يھلكھم كما أھل َ
1
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ثالثًا  :إن المعترضين يعتقدون أن ﷲَ محبة  ،وأنه بذل ابنَه الوحيد أي  ):قتله ( ألنه ھكذا أحب العالم . ..
وعليه أتساءل :إذا كان ﷲُ محبة ورحيم كما ي ّدعون  ،فھل ھذه المحبة والرحمة تصل لي وأنا ال أؤمن
ب ؟!
بيسوع المسيح إلھًا  ،وال بعقيد ِة الفدا ِء والصل ِ
16
ْ
َ
َ
الجواب  :في تكمل ِة
النص في إنجيل يوحنا إصحاح  3عدد ألنﱠهُ ھ َك َذا أ َحبﱠ ﷲُ ال َعالَ َم َحتﱠى بَ َذ َل ا ْبنَهُ
ِ
17
ك ُكلﱡ َم ْن ي ُْؤ ِم ُن بِ ِه ،بَلْ تَ ُك ُ
ين
ون لَهُ ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ .ألَنﱠهُ لَ ْم يُرْ ِس ِل ﷲُ ا ْبنَهُ إِلَى ْال َعالَ ِم لِيَ ِد َ
ْال َو ِحي َد ،لِ َك ْي الَ يَ ْھلِ َ
ص بِ ِه ْال َعالَ ُم18 .اَلﱠ ِذي ي ُْؤ ِم ُن بِ ِه الَ يُ َد ُ
انَ ،والﱠ ِذي الَ ي ُْؤ ِم ُن قَ ْد ِد َ
ْال َعالَ َم ،بَلْ لِيَ ْخلُ َ
ين ،ألَنﱠهُ لَ ْم ي ُْؤ ِم ْن بِاس ِْم اب ِْن ﷲِ
ْال َو ِحي ِد.
ك
إ ًذا الواضح من خالل قراء ِة النصوص أن المحبة والرحمة تتعلق
باإليمان ؛ فالنص يقول  ":لِ َك ْي الَ يَ ْھلِ َ
ِ
ُكلﱡ َم ْن ي ُْؤ ِم ُن بِ ِه ،بَلْ تَ ُك ُ
ون لَهُ ْال َحيَاةُ األَبَ ِديﱠةُ " بمفھوم المخالفة يصبح المعنى :من ال يؤمن به يھلك  ،وال
تكون له حياة أبدية !
باإليمان به  حتى يخلص العال َم ،فإن آمنوا به ن ّجوا أنفسھم
النبي  تتعلق
ونحن مثلھم نقول  :إن رحمة
ﱢ
ِ
المقيم .. ....
النعيم
ب ﷲِ  ،ونالوا ما عند ﷲِ من
من عذا ِ
ِ
ِ
نب ﱞي ثمار رحمته اقتتال أصاحبه من بعده!
ثمار رحم ِة نبيﱢكم اقتتال أصحابِه مع بعضھم
ت التي تشدقوا بھا أنھم طرحوا شبھةً تقول :ھل من
من الشبھا ِ
ِ
ومقتل األلوف منھم كما في معركتي :الجمل وصفين ...؟!
جل السلط ِة
ِ
البعض بعد وفاتِه من أ ِ
ثم قالوا  :أجيبونا عن ھذين الحديثين:
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎن ( ﺑﺎب } وإِ ْن ﻃَﺎﺋَِﻔﺘَ ِ
 -1صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب ) ِْ ِ
ﲔ .برقم
ﺴ ﱠﻤ ُ
ﲔ اﻗـْﺘَﺘَـﻠُﻮا ﻓَﺄ ْ
ﺎن ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨِ َ
ﺎﻫ ْﻢ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨِ َ
اﻹﳝَ َ
َ
َﺻﻠ ُﺤﻮا ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ {ﻓَ َ
ﺎلَ :ذﻫﺒ ُ ِ
ٍ
َﺣﻨَ ِ
ﻒ ﺑْ ِﻦ ﻗَـ ْﻴ ٍ
ﺼ َﺮ
َ 30ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤﺒَ َﺎر ِك َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﲪ ُ
ﺲ ﻗَ َ َ ْ
ﺴ ِﻦ َﻋ ْﻦ ْاﻷ ْ
ﺖ ﻷَﻧْ ُ
ﱠﺎد ﺑْ ُﻦ َزﻳْﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﻳﱡ ُ
ﺲ َﻋ ْﻦ ا ْﳊَ َ
ﻮب َوﻳُﻮﻧُ ُ
ﻮل ":إِ َذا اﻟْﺘَـ َﻘﻰ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﺼ ُﺮ َﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺮ ُﺟ َﻞ ﻗَ َ
َﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺮ ُﺟ َﻞ ﻓَـﻠَ ِﻘﻴَ ِﲏ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ َﺮةَ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ْ :ارِﺟ ْﻊ ﻓَِﺈ ﱢﱐ َِﲰ ْﻌ ُ
ﺎل :أَﻳْ َﻦ ﺗُ ِﺮﻳ ُﺪ ﻗُـﻠ ُ
ْﺖ :أَﻧْ ُ
ْﺖ :ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ِ
ﺎل اﻟْﻤ ْﻘﺘُ ِ
ِ ِِ
ﻳﺼﺎ َﻋﻠَﻰ
ﻮل؟ ﻗَ َ
ﺴ ْﻴـ َﻔ ْﻴ ِﻬ َﻤﺎ ﻓَﺎﻟْ َﻘﺎﺗِ ُﻞ َواﻟ َْﻤ ْﻘﺘُ ُ
ﺎل ":إِﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن َﺣ ِﺮ ً
ﻮل ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر" .ﻓَـ ُﻘﻠ ُ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻘﺎﺗ ُﻞ ﻓَ َﻤﺎ ﺑَ ُ َ
اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ َﻤﺎن ﺑ َ
ﻗَـ ْﺘ ِﻞ ﺻ ِ
ﺎﺣﺒِ ِﻪ" .
َ
ﺎلَ :ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ
ﺎلَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ َﻋ ْﻦ ُزﺑَـ ْﻴ ٍﺪ ﻗَ َ
 -2صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 46ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺮ َﻋ َﺮَة ﻗَ َ
ْﺖ أَﺑَﺎ َواﺋِ ٍﻞ َﻋ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺮِﺟﺌَ ِﺔ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎلَ :ﺳﺄَﻟ ُ
ِ
ﱠﱯ  ﻗَ َ ِ
ﺴﻮ ٌق َوﻗِﺘَﺎﻟُﻪُ ُﻛ ْﻔ ٌﺮ ".
َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺎل":ﺳﺒَ ُ
ﺎب اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻢ ﻓُ ُ
النار ،أومن فيھما
علي ومعاويةَ  ،فمن فيھما في
قد حدث اقتتا ٌل عظي ٌم في معرك ِة الجمل وصفين بين ﱟ
ِ
الكافر......؟!
• الرد على الشبھة
صدق نبوتِه  ، وفيھا
أوالً  :إن ھذه الوقائع التي حدث فيھا اقتتا ٌل بين المسلمين من بع ِده  تدل على
ِ
مواضع منھا:
معجزة من معجزاتِه  ؛ألنه  أخبر عنھا قبل وقو ِعھا  .....وذلك في عد ِة
ٍ
 -1بيّن  أن الصل َح سيكون على يدي ابنِه الحسن بن علي ؛ فحدث كما أخبر  ، وذلك في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري
ﱠﱯ ": اﺑ ِﲏ ﻫ َﺬا ﺳﻴﱢ ٌﺪ وﻟَﻌ ﱠﻞ اﻟﻠﱠﻪ أَ ْن ﻳﺼﻠِﺢ ﺑِ ِﻪ ﺑـﲔ ﻓِﺌﺘـ ِ ِ
ِ
ﲔ ".
ﺑﺮﻗﻢ  6576ﻗَ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ ََ ْ
ﲔ ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
 -2أخبر  أن عما ًرا تقتله الفئة الباغية  ،وذلك في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ َ 2601ﻋ ْﻦ ِﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔَ أَ ﱠن اﺑْ َﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎس ﻗَ َ
ﺎل ﻟَﻪُ
ٍِ
ِ ِِ
ﻴﺪ ﻓَ ْ ِ ِ ِ ِ
وﻟِﻌﻠِ ﱢﻲ ﺑ ِﻦ َﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ :اﺋْﺘِﻴﺎ أَﺑﺎ ﺳ ِﻌ ٍ
ﺲ
ََ ْ ْ
ﺎء ﻓَ ْ
َ َ َ
ﺎﲰَ َﻌﺎ ﻣ ْﻦ َﺣﺪﻳﺜﻪ ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴـﻨَﺎﻩُ َو ُﻫ َﻮ َوأَ ُﺧﻮﻩُ ِﰲ َﺣﺎﺋﻂ َﳍَُﻤﺎ ﻳَ ْﺴﻘﻴَﺎﻧﻪ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َرآﻧَﺎ َﺟ َ
ﺎﺣﺘَ َﱮ َو َﺟﻠَ َ
2
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ِِ ِ ِ
ﲔ ﻟَﺒِﻨَﺘَـ ْ ِ
ﺎر ﻳَـ ْﻨـ ُﻘﻞ ﻟَﺒِﻨَﺘَـ ْ ِ
ﺎلَ ":وﻳْ َﺢ
ﺴ َﺢ َﻋ ْﻦ َرأْ ِﺳ ِﻪ اﻟْﻐُﺒَ َﺎر َوﻗَ َ
ﻓَـ َﻘ َ
ﲔ ﻓَ َﻤ ﱠﺮ ﺑِ ِﻪ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎلُ :ﻛﻨﱠﺎ ﻧَـ ْﻨـ ُﻘ ُﻞ ﻟَِ َ
ﱠﱯ َ وَﻣ َ
ﱭ اﻟ َْﻤ ْﺴﺠﺪ ﻟَﺒﻨَﺔً ﻟَﺒﻨَﺔً َوَﻛﺎ َن َﻋ ﱠﻤ ٌ ُ
ِ
ِ
ﻮﻫ ْﻢ إِ َﱃ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻳَ ْﺪﻋُﻮﻧَﻪُ إِ َﱃ اﻟﻨﱠﺎ ِر ".
ﺎر ﻳَ ْﺪﻋُ ُ
َﻋ ﱠﻤﺎ ٍر ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻪُ اﻟْﻔﺌَﺔُ اﻟْﺒَﺎﻏﻴَﺔُ َﻋ ﱠﻤ ٌ
ي  أخب َر عن ھذه الفتن ِة فحدث ما أخبر به .... 
نالحظ أن النب ﱠ
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو  :من أخبر محم ًدا  بما سيحدث بعد موتِه  ،مثل تلك األحداث ؟
الجواب  :إنه ﷲ ؛ إ ًذا محم ٌد  رسو ٌل من عن ِد ﷲِ ... 
إ ًذا ھذه معجزة في حقِه .... 
وعليه فالحديث لم يخدم المعترضين من جھ ٍة يغفلون عنھا كما بيّ ُ
بفضل ﷲِ . -
نت-
ِ
باإليمان  ،وأخبر عن الفتن ِة  ،ولم
راض  ،وشھد لھم جمي ًعا
ي  مات وھو عن أصحابِه 
ثانيًا  :إن النب ﱠ
ِ
ٍ
باإلسالم  ...دليل ذلك ما يلي:
أھل النار بل شھد لھم جمي ًعا
ِ
يخبر أن أح ًدا منھم من ِ
ث الذي سبق معنا  ":اﺑ ِﲏ ﻫ َﺬا ﺳﻴﱢ ٌﺪ ،وﻟَﻌ ﱠﻞ اﻟﻠﱠﻪ أَ ْن ﻳﺼﻠِﺢ ﺑِ ِﻪ ﺑـﲔ ﻓِﺌﺘـ ِ ِ
ِ
ﲔ ".
 -1الحدي ِ
ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ َْ ََ ْ
ﲔ ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
نالحظ " ﻓِﺌﺘـ ِ ِ
ِ
ﲔ " ولم يقل  :ﻓِﺌَﺘَـ ْ ِ
ﲔ من الكافرين .
ََ ْ
ﲔ ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ين
 -2القرآن الكريم شھد لھم  باإليمان ُرغم
ان ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ِ
االقتتال الذي وقع بينھم ؛ قال َ : وإِن طَائِفَتَ ِ
ُ
ت إِحْ َداھُ َما َعلَى ْاأل ْخ َرى فَقَاتِلُوا الﱠتِي تَ ْب ِغي َحتﱠى تَفِي َء إِلَى أَ ْم ِر ﱠ
ﷲِ فَإِن فَ ْ
ا ْقتَتَلُوا فَأَصْ لِحُوا بَ ْينَھُ َما فَإِن بَ َغ ْ
اءت
فَأَصْ لِحُوا بَ ْينَھُ َما بِ ْال َع ْد ِل َوأَ ْق ِسطُوا إِ ﱠن ﱠ
ين ) الحجرات.(9
ﷲَ ي ُِحبﱡ ْال ُم ْق ِس ِط َ
باإليمان ....
ين ا ْقتَتَلُوا " شھد ﷲُ لھم
ان ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ِ
نالحظ قولَه َ " :وإِن طَائِفَتَ ِ
ِ ِِ
ِ
البخاري  -رحمه ﷲُ -في ﺑَ ِ
ﺎب}
ﻮل ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر " ذكره
ﺴ ْﻴـ َﻔ ْﻴ ِﻬ َﻤﺎ ﻓَﺎﻟْ َﻘﺎﺗِ ُﻞ َواﻟ َْﻤ ْﻘﺘُ ُ
ﱡ
 -3قوله " :إ َذا اﻟْﺘَـ َﻘﻰ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ َﻤﺎن ﺑ َ
ِ
ﺎن ِﻣﻦ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨِﲔ اﻗـْﺘﺘـﻠُﻮا ﻓَﺄ ِ
ﲔ.
َوإِ ْن ﻃَﺎﺋَِﻔﺘَ ِ ْ ُ َ ََ
ﺴ ﱠﻤ ُ
ْ
ﺎﻫ ْﻢ اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨِ َ
َﺻﻠ ُﺤﻮا ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ { ﻓَ َ
وعليه تسقط شبھتھم التي تقول :قد حدث اقتتا ٌل عظي ٌم في معركتي الجمل وصفين بين عليٍّ ومعاوي َة ،
النار  ،أو من فيھما الكافر....؟!
فمن فيھما في ِ
أجل دنيا يصيبونھا  ،مثل  :خالف ٍة  ،أو عرقي ٍة  ،أو قبلي ٍة ،
ثالثًا :إن اقتتا َل أصحابِه  من بعده لم يكن من ِ
دم قتلة عثمان  خليفة المسلمين
أو حمي ٍة  ....ولكن كان اقتتالھم اجتھا ًدا  ،وبحثًا عن
الحق ؛ألخذ الثأر من ِ
ِ
علي أو
ب
الذي قتله اليھو ُد والمنافقون  ،وبالتالي فھذا القتال ال يستوجب الكفر ألح ٍد من أصحا ِ
النبي  مثل :ﱢ
ﱢ
عثمان .
ألمير المؤمنين
معاويةَ  -رضي ﷲُ عنھما -؛ وإنما كان قتالھم بحثا عن الحق في كيفية أخذ الثائر
َ
ِ
التاريخ ليتأكدوا بأنفسھم من ھذا األمر إذا كانوا يعرفون القراءةَ وإذا كانوا
ب
وأحيل المعترضين إلى قراء ِة كت ِ
ِ
أصحاب منھجي ٍة صحيح ِة في البحث ...
َ
ثمار رحمة نبيﱢكم اقتتال أصحابِه بعضھم البعض بعد وفاته من
وعليه تسقط شبھتھم التي تقول  :ھل من
ِ
جل السلط ِة ومقتل األلوف منھم كما في معركتي الجمل وصفين...؟!
أ ِ
راب ًعا  :كان على المعترضين قبل طرحھم للشبھة أن يعلموا أن الكفر كفران :
كف ٌر أكبر :وھو ُمخرج عن مل ِة اإلسالم.
اإلسالم  ،والثاني ال شك أنه ذنبٌ كبي ٌر ...صاحبه في
كفر؛ ال يخرج عن مل ِة
ِ
وكف ٌر أصغر :وھو كفر دون ٍ
مشيئ ِة ﷲ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه.
ِ
ِ
كفر ال يخرج عن الملة  ،إال إذا
ﺴﻮ ٌق َوﻗِﺘَﺎﻟُﻪُ ُﻛ ْﻔ ٌﺮ " .يظھر لنا انه كفر دون ٍ
ففي قوله  " :ﺳﺒَ ُ
ﺎب اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻢ ﻓُ ُ
لغيره ،فھذا يخرج عن المل ِة ؛ وإن لم يستحل القت َل فھو في مشيئ ِة
لمسلم أو
استحل القات ُل القت َل سواء أكان
ٍ
ِ
ﷲِ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه....
3
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ت لَھَا َما َك َسبَ ْ
ك أُ ﱠمةٌ قَ ْد َخلَ ْ
ت َولَ ُكم
الواجب عن
خام ًسا  :إن
المسلم أن يقول عن ھذه الفتنة كما قال ﷲُ  : تِ ْل َ
َ
ِ
ون) البقرة.(134
ون َع ﱠما َكانُوا يَ ْع َملُ َ
ﱠما َك َس ْبتُ ْم َوالَ تُسْأَلُ َ
كما قال عم ُر بنُ عب ِد العزيز  -رحمه ﷲُ  " : -ھذه فتن نجا ﷲُ أيدينا من دمائھم فال نخوض فيھا بألسنتنا " .
بعض األنبيا ِء،والقديسين يقتتلون مع بعضھم البعض ؛
ب المقدس يجد فيه أن
َ
ساد ًسا :إن المتأم َل في الكتا ِ
الملك والسلط ِة  ،ونحن ننزھھم عن ذلك  ..يدلل
أجل
أجل
ِ
ِ
الملك والسلط ِة  ،ومنھم من قتل أخاه من ِ
من ِ
على ذلك فيما يلي:
1
 -1اقتتال داود النبي مع
النبي شاول  ،وذلك في سفر صموئيل األول إصحاح 19عدد َو َكلﱠ َم َشا ُو ُل
ﱢ
ان ا ْبنَهُ َو َج ِمي َع َعبِي ِد ِه أَ ْن يَ ْقتُلُوا َدا ُو َد.......
يُونَاثَ َ
جل الملك ؛ ألن أَ ُدونِيﱠا كان األكبر في السن وله
 -2سليمانُ
النبي يقتل أخاه األكبر) أَدُونِيﱠا ( ،وذلك من أ ِ
ﱡ
23
ْ
ان ال َملِ ُ
ف ُسلَ ْي َم ُ
ك بِالرﱠبﱢ قَائِالً:
الحق بالملك منه فقتله ! نجد ذلك في سفر الملوك األول إصحاح  2عدد َو َحلَ َ
24
اآلن َح ﱞي ھُ َو الرﱠبﱡ الﱠ ِذي ثَبﱠتَنِي
ض ﱠد نَ ْف ِس ِهَ .و َ
»ھ َك َذا يَ ْف َع ُل لِ َي ﷲُ َوھ َك َذا يَ ِزي ُد ،إِنﱠهُ قَ ْد تَ َكلﱠ َم أَ ُدونِيﱠا بِھ َذا ْال َكالَ ِم ِ
صنَ َع لِي بَ ْيتًا َك َما تَ َكلﱠ َم ،إِنﱠهُ ْاليَ ْو َم يُ ْقتَ ُل أَ ُدونِيﱠا«25 .فَأَرْ َس َل ْال َملِ ُ
ك
َوأَجْ لَ َسنِي َعلَى ُكرْ ِس ﱢي َدا ُو َد أَبِيَ ،والﱠ ِذي َ
ان بِيَ ِد بَنَايَاھُو ب ِْن يَھُويَا َدا َع ،فَبَ َ
ُسلَ ْي َم ُ
ش بِ ِه فَ َم َ
ات.
ط َ
تاريخ الكنيس ِة يجد المذاب َح التي قامت مع المسيحيين بعضھم البعض ،وقتل
ساب ًعا  :إن الناظ َر في
ِ
الموحدين منھم  ....والقارئ لمجمع أفسوس سنة  325م يجد أنھم كانوا يتكلمون في أمر المشيئتين
والطبيعتين للمسيح  ،وعندما اختلف أصحابُ المجمع كان رد فعلھم أنھم تالعنوا وتضاربوا باأليدي حتى
أن أحدھم سقط قتيالً مع العلم أنھم كانوا أعلم أھل األرض بالمسيحية في ذلك الزمان وھذا اجتماع ديني
!....
والقارئ لمحاكم التفتيش يجدھا أحدَ أسوأ فصول التاريخ الغربي دموية تجاه المسلمين،وقد امتدت وحشيتھا
المفرطة لتنال النصارى أيضا ً فيما بعد ؛ ارتكبھا القساوسة في محاولتھم للحفاظ على المسيحية بعد خروج
المسلمين من األندلس ،وراح ضحيتھا حسب بعض المؤرخين الغربيين أكثر من نصف مليون مسلم ،وتم
تنصير البقية الباقية من المسلمين بالقوة ،ثم صدر مرسوم بتحويل جميع المساجد إلى كنائس!.....
وأخي ًرا :اقتتال البروتستانت والكاثوليك في ايرلندا الشمالية مذابح رھيبة !....
وتكفير األرثوذكس لمن ليس من طائفتھم والعكس .
إذن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل ھذه ھي ثمار الرحمة والمحبة التي جاء بھا الربﱡ يسوع
المسيح بحسب معتقد المعترضين ...؟! ھذا ھو.
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سل فِي أَ ْعنَاقھ ْم !
نبي يُدخل الناس دينه وال ﱠ
س َال ِ
ﱡ
قالوا :رسو ُل اإلسالم يُدخل الناس دينه بالسالسل على أعناقھم !
ﺴ َﺮةَ َﻋ ْﻦ
ﻮﺳ َ
دليلھم على ذلك ھو ما جاء في صحيح البخاري رقم َ 4191ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﻳُ ُ
ﻒ َﻋ ْﻦ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻴ َ
ٍ
ﺖ ﻟِﻠﻨ ِ
ﱠﺎس {
أَِﰊ َﺣﺎ ِزم َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ُ } :ﻛ ْﻨﺘُ ْﻢ َﺧ ْﻴـ َﺮ أُﱠﻣ ٍﺔ أُ ْﺧ ِﺮ َﺟ ْ
ﺴ َﻼ ِﺳ ِﻞ ِﰲ أَ ْﻋﻨَ ِﺎﻗ ِﻬ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا ِﰲ ِْ
ﱠﺎس ﻟِﻠﻨ ِ
ﺎلَ ":ﺧ ْﻴـ َﺮ اﻟﻨ ِ
اﻹ ْﺳ َﻼِم".
ﻗَ َ
ﱠﺎس ﺗَﺄْﺗُﻮ َن ِِ ْﻢ ِﰲ اﻟ ﱠ
الرد على الشبھة
ٌ
وجھل
ب
موقوف على أبي ھريرة  ولم يرفعه إلى
أوالً:إن ھذا الحديث
النبي ،وھذا يدل على كذ ِ
ﱢ
ِ
المعترضين....
َ
الحديث مرفو ُ
النبي .. 
ع إلى
ثانيًا:إنني افترضُ جدالً أن ھذا
ﱢ
ُ
الناس على دخولِھم اإلسال َم عن طريق ِتقيديھم والسالسل
ي  أجبر
الحظتُ أن إشكالھم
َ
يكمن في أن النب ﱠ
في أعناقھم....
ث العلمي والعقلي...
خيال
قلت ُ◌:إن ھذا فھ ٌم سقي ٌم لم يقل به أح ٌد بل ھو ناب ٌع من
مريض بعي ٍد عن البح ِ
ٍ
ٍ
والنقل ولن أضيف بعده إال إضافة واحدة ؛ قال-
العقل
ب مع
ذكر ابنُ حج ٍر في الفتح أقوالً جيدةً تتناس ُ
ِ
ِ
ﺎل اِﺑْﻦ ا ْﳉﻮِزي  :ﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ أَﻧﱠـ ُﻬﻢ أ ُِﺳﺮوا وﻗُـﻴﱢ ُﺪوا  ،ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﻋﺮﻓُﻮا ِ
ﺻ ﱠﺤﺔ ِْ
اﻹ ْﺳ َﻼم َد َﺧﻠُﻮا ﻃَ ْﻮ ًﻋﺎ ﻓَ َﺪ َﺧﻠُﻮا ا ْﳉَﻨﱠﺔ  ،ﻓَ َﻜﺎ َن
رحمة ﷲُ :-ﻗَ َ
َْ ّ َ
ْ ُ َ
َ
ﺴﺒَﺐ ْاﻷ ﱠَول َ ،وَﻛﺄَﻧﱠﻪُ أَﻃْﻠَ َﻖ َﻋﻠَﻰ ِْ
ِْ
ﺴﺒَﺐ ِﰲ ُد ُﺧﻮل ا ْﳉَﻨﱠﺔ
ْﺴﻞ َ ،وﻟَ ﱠﻤﺎ َﻛﺎ َن ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠ
َﺳﺮ َواﻟﺘﱠـ ْﻘﻴِﻴﺪ ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠ
اﻹ ْﻛ َﺮاﻩ َﻋﻠَﻰ ْاﻷ ْ
ﱠﺴﻠ ُ
اﻹ ْﻛ َﺮاﻩ اﻟﺘ َ
ْﺴﻠَ ِﺔ ا ْﳉَ ْﺬب اﻟﱠ ِﺬي َْﳚ ِﺬﺑﻪُ ا ْﳊَ ّﻖ َﻣ ْﻦ َﺧﻠ ِ
ْﺺ ِﻋﺒَﺎدﻩ
ﺴﺒَﺐ َ .وﻗَ َ
ﺴﺒﱠﺐ َﻣ َﻘﺎم اﻟ ﱠ
ﻴﱯ َ :وُْﳛﺘَ َﻤﻞ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮن اﻟ ُْﻤ َﺮاد ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺎل اﻟﻄﱢ ِ ﱡ
أَﻗَ َ
ﺎم اﻟ ُْﻤ َ
ﺴﻠ َ
ﱠﻼﻟَﺔ إِ َﱃ ا ْﳍَُﺪى وِﻣﻦ ا ْﳍُﺒﻮط ِﰲ ﻣ َﻬﺎ ِوي اﻟﻄﱠﺒِﻴﻌﺔ إِ َﱃ اﻟْﻌﺮوج ﻟِﻠ ﱠﺪرﺟ ِ
ﺎت  ،ﻟَ ِﻜ ﱠﻦ ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ ِﰲ ﺗَـ ْﻔ ِﺴﲑ آل ِﻋ ْﻤ َﺮان ﻳَ ُﺪ ّل َﻋﻠَﻰ
ِﻣ ْﻦ اﻟﻀ َ
َ
َ ْ ُ
َ
ََ
ُُ
ِ
ﻚ أ َْو
أَﻧﱠﻪُ َﻋﻠَﻰ ا ْﳊَِﻘﻴ َﻘﺔ َ ....وﻗَ َ
ﻳﻦ ِﻋ ْﻨﺪ أ َْﻫﻞ اﻟْ ُﻜ ْﻔﺮ َﳝُﻮﺗُﻮ َن َﻋﻠَﻰ َذﻟِ َ
ﺎل ﻏَ ْﲑﻩ ُْ :ﳛﺘَ َﻤﻞ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮن اﻟ ُْﻤ َﺮاد اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﲔ اﻟ َْﻤﺄ ُ
ْﺳﻮِر َ
ِ ِ
ِ ِ
ﻮﳍﻢ َﻋ ِﻘﺒﻪ .أھـ
ﻳُـ ْﻘﺘَـﻠُﻮ َن ﻓَـﻴُ ْﺤ َ
ﺸ ُﺮو َن َﻛ َﺬﻟِ َ
ﻚ َ ،و َﻋﺒﱠـ َﺮ َﻋ ْﻦ ا ْﳊَ ْﺸﺮ ﺑ ُﺪ ُﺧﻮل ا ْﳉَﻨﱠﺔ ﻟﺜُﺒُﻮت ُد ُﺧ ْ
قلت ُ◌ :يدعم ما سبق دليالن:
ٍ
ِ
ﺐ اﻟﻠﱠﻪُ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮم ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮ َن ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ِﰲ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
األول :صحيح البخاري برقم َ 2788ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة َ ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎل َ ":ﻋﺠ َ
ﺴ َﻼ ِﺳ ِﻞ".
اﻟ ﱠ
ال التي فيھا أنه أُسر ورُبط في المسجد ،فلما رأى عظمةّ اإلسالم ونبيﱠه  دخل
الثاني :قصة ثُ َما َمة ْب ِن أُثَ ٍ
طواعية فيه  -اإلسالم  -فأدخله الجنةَ....ثبت ذلك في
صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )اﻟ َْﻤﻐَﺎ ِزي (ﺑَﺎب) َوﻓْ ِﺪ ﺑَِﲏ َﺣﻨِﻴ َﻔﺔَ
ِ
ٍ
ِ
وﺣ ِﺪ ِ
ﻳﺚ ُﲦَ َﺎﻣﺔَ ﺑْ ِﻦ أُﺛَ ٍ
ﺎل (ﺑﺮﻗﻢ  4024ﻋﻦ أﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  ﻗَ َ
ت ﺑَِﺮ ُﺟ ٍﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑَِﲏ َﺣﻨِﻴ َﻔﺔَ
ﺎل :ﺑَـ َﻌ َ
ﺎء ْ
ﺚ اﻟﻨِ ﱡ
ََ
ﱠﱯ َ ﺧ ْﻴ ًﻼ ﻗﺒَ َﻞ َْﳒﺪ ﻓَ َﺠ َ
ِ
ٍ
ﺎلِ :ﻋ ْﻨ ِﺪي
ﻳُـ َﻘ ُ
ﺎلَ :ﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َك ﻳَﺎ ُﲦَ َﺎﻣﺔُ؟ ﻓَـ َﻘ َ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ
ﺴﺎ ِرﻳٍَﺔ ِﻣ ْﻦ َﺳ َﻮا ِري اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﻓَ َﺨ َﺮ َج إِﻟَْﻴ ِﻪ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎل ﻟَﻪُُ :ﲦَ َﺎﻣﺔُ ﺑْ ُﻦ أُﺛَﺎل ،ﻓَـ َﺮﺑَﻄُﻮﻩُ ﺑ َ
ﺖ  .ﻓَـ ُِﱰ َك َﺣ ﱠﱴ
ﺖ ﺗُ ِﺮﻳ ُﺪ اﻟ َْﻤ َ
ﺴ ْﻞ ِﻣ ْﻨﻪُ َﻣﺎ ِﺷ ْﺌ َ
َﺧ ْﻴـ ٌﺮ ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ إِ ْن ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠ ِْﲏ ﺗَـ ْﻘﺘُ ْﻞ َذا َدٍمَ ،وإِ ْن ﺗُـ ْﻨ ِﻌ ْﻢ ﺗُـ ْﻨ ِﻌ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺷﺎﻛِ ٍﺮَ ،وإِ ْن ُﻛ ْﻨ َ
ﺎل ﻓَ َ
ﺎل:
ﻚ  ،إِ ْن ﺗُـ ْﻨ ِﻌ ْﻢ ﺗُـ ْﻨ ِﻌ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺷﺎﻛِ ٍﺮ .ﻓَـﺘَـ َﺮَﻛﻪُ َﺣ ﱠﱴ َﻛﺎ َن ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟْﻐَ ِﺪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ﻟَﻪَُ :ﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َك ﻳَﺎ ُﲦَ َﺎﻣﺔُ ؟ ﻗَ َ
َﻛﺎ َن اﻟْﻐَ ُﺪ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ْﺖ ﻟَ َ
ﺎلَ :ﻣﺎ ﻗُـﻠ ُ
ﺎل :أَﻃْﻠِ ُﻘﻮا ُﲦَﺎﻣﺔَ .ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَ َﻖ إِ َﱃ َْﳒ ٍﻞ ﻗَ ِﺮ ٍ ِ
ِِ
ﺴ َﻞ ﰒُﱠ َد َﺧ َﻞ
ﻚ .ﻓَـ َﻘ َ
َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َك ﻳَﺎ ُﲦَ َﺎﻣﺔُ ؟ﻓَـ َﻘ َ
ْﺖ ﻟَ َ
ﺎل ِ :ﻋ ْﻨ ِﺪي َﻣﺎ ﻗُـﻠ ُ
َ
ﻳﺐ ﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ ْﺴﺠﺪ ﻓَﺎ ْﻏﺘَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ،ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ َواﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ َﻛﺎ َن َﻋﻠَﻰ ْاﻷ َْر ِ
ﱄ
ﺎل ":أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا َر ُﺳ ُ
اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺾ إِ َﱠ
ض َو ْﺟﻪٌ أَﺑْـﻐَ َ
5
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ﺐ اﻟْﻮﺟ ِ
ِ
ِ ِ
ﱄ
َﺣ ﱠ
ﺐ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ إِ َﱠ
ﺾ إِ َﱠ
ﻮﻩ إِ َﱠ
َﺻﺒَ َﺢ ِدﻳﻨُ َ
ﱄ ِﻣ ْﻦ ِدﻳﻨِ َ
َﺻﺒَ َﺢ َو ْﺟ ُﻬ َ
ِﻣ ْﻦ َو ْﺟ ِﻬ َ
ﻚ ﻓَﺄ ْ
ﻚ ﻓَـ َﻘ ْﺪ أ ْ
ﱄَ ،واﻟﻠﱠﻪ َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻣ ْﻦ دﻳ ٍﻦ أَﺑْـﻐَ َ
ﻚأَ
َﺣ ﱠ ُ ُ
ﻚأَ
،واﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣﺎ َﻛﺎ َن ِﻣﻦ ﺑـﻠَ ٍﺪ أَﺑـﻐَﺾ إِ َﱠ ِ ِ
ﻚ أَ َﺧ َﺬﺗْ ِﲏ َوأَﻧَﺎ أُ ِرﻳ ُﺪ اﻟْﻌُ ْﻤ َﺮةَ ﻓَ َﻤﺎ َذا
َﺣ ﱠ
ﺐ اﻟْﺒِ َﻼ ِد إِ َﱠ
ﱄ َ ،وإِ ﱠن َﺧ ْﻴـﻠَ َ
ﱄ ﻣ ْﻦ ﺑَـﻠَﺪ َك ﻓَﺄ ْ
َْ ْ ُ
َﺻﺒَ َﺢ ﺑَـﻠَ ُﺪ َك أ َ
َ َ
ِ
ِ
ﺖ َﻣ َﻊ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ر ُﺳ ِ
ﺗَـ َﺮى"؟ ﻓَـﺒَ ﱠ
ﻮل
ت ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ وأ ََﻣ َﺮﻩُ أَ ْن ﻳَـ ْﻌﺘَ ِﻤ َﺮ ،ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗَ ِﺪ َم َﻣ ﱠﻜﺔَ ﻗَ َ
ﺸ َﺮﻩُ َر ُﺳ ُ
ﺻﺒَـ ْﻮ َ
َﺳﻠَ ْﻤ ُ
ﺎلَ :ﻻ َوﻟَﻜ ْﻦ أ ْ
ﺎل ﻟَﻪُ ﻗَﺎﺋ ٌﻞَ :
َ
ﱠﱯ .
اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ، وَﻻ َواﻟﻠﱠ ِﻪ َﻻ ﻳَﺄْﺗِﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اﻟْﻴَ َﻤ َﺎﻣ ِﺔ َﺣﺒﱠﺔُ ِﺣ ْﻨﻄَ ٍﺔ َﺣ ﱠﱴ ﻳَﺄْ َذ َن ﻓِ َﻴﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ب ...جاء ذلك في سفر
ثالثًا:إن
َ
الكتاب المقدس يذكر لنا أجبا َر بني إسرائيل غي َرھم لدخلوھم دينھم بالرع ِ
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ان فَ َر ٌح َوبَ ْھ َجةٌ
ص َل إِلَ ْي ِه َكالَ ُم ْال َملِ ِك َوأَ ْم ُرهَُ ،ك َ
ان َو َ
أستر إصحاح  8عدد َوفِي ُكلﱢ بِالَ ٍد َو َم ِدينَ ٍةُ ،كلﱢ َم َك ٍ
ب ْاليَھُو ِد َوقَ َع َعلَ ْي ِھ ْم .ال
ِع ْن َد ْاليَھُو ِد َو َوالَئِ ُم َويَ ْو ٌم طَيﱢبٌ َ .و َكثِير َ
ض تَھَ ﱠو ُدوا؛ ألَ ﱠن ُر ْع َ
ُون ِم ْن ُشعُو ِ
ب األَرْ ِ
تعليق !
نبي يقول :أسلم الناس من خوف السيف !
خوف السيف ،واالعتراف سيد األدلة أيھا
قالوا :لقد قال محم ٌد رسول اإلسالم :إن الناس أسلموا من
ِ
المسلمون....
ين ﱠ
ون َولَهُ أَ ْسلَ َم َم ْن فِي
ﷲِ يَ ْب ُغ َ
واستندوا في قولھم على ما جاء في تفسير القرطبي :لقوله : أَفَ َغ ْي َر ِد ِ
ُون )) (83آل عمران(
ض طَ ْوعًا َو َكرْ ھًا َوإِلَ ْي ِه يُرْ َجع َ
ال ﱠس َما َوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ﻗﺎﻝ اﻟﻘرطﺑﻲ ﻓﻲ ﺗﻔﺳﻳرﻩ :وﻗﺎل ) :ﻻ ﺗﺴﺒﻮا أﺻﺤﺎﰊ ﻓﺈن أﺻﺤﺎﰊ أﺳﻠﻤﻮا ﻣﻦ ﺧﻮف اﷲ ،وأﺳﻠﻢ اﻟﻨﺎس ﻣﻦ ﺧﻮف
اﻟﺴﻴﻒ(.أھـ

الرد على الشبھة
أوالً :إن قولھم باطل ال أساس له من الصحة  ...وذلك من وجھين:
ب السنة قط إال في ھذا الموضع
الوجه األول :إن الحديث ال يصح أبدًا ؛ألنه ليس له إسناد ،وال يوجد في كت ِ
فقط.
الناس كان بالدعوة والموعظة الحسنة ،ومحبة ھدايتھم لربﱢ العالمين ...
الوجه الثاني :إن إسالم
ِ
وعلي.......؟
،عثمان
وأتساءل  :أي سيف ھذا الذي ُسل على أبي بكر ،وعم َر
َ
ﱢ
الجواب  :ال يوجد ،وأكتفي ھنا بذكردليلين فقط أدحض بھم ما سبق:
ت بَي َْن قُلُوبِ ِھ ْم َولَ ِك ﱠن ﱠ
ض َج ِميعًا َما أَلﱠ ْف َ
ف بَي َْن قُلُوبِ ِھ ْم لَ ْو أَ ْنفَ ْق َ
ف
ﷲَ أَلﱠ َ
الدليل األول :قولهَ :وأَلﱠ َ
ت َما فِي ْاألَرْ ِ
بَ ْينَھُ ْم إِنﱠهُ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم )) (63األنفال(
الدليل الثاني:صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )اﻟْﻤﻐَﺎ ِزي (ﺑﺎب) وﻓْ ِﺪ ﺑ ِﲏ ﺣﻨِﻴ َﻔﺔَ وﺣ ِﺪ ِ
ﻳﺚ ُﲦَ َﺎﻣﺔَ ﺑْ ِﻦ أُﺛَ ٍ
ﺎل (ﺑﺮﻗﻢ  4024ﻋﻦ أﰊ
َ َ َ َ ََ
َ
ٍ
ِ
ِ
ٍ
ﺴﺎ ِرﻳٍَﺔ ِﻣ ْﻦ
ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة  ﻗَ َ
ت ﺑَِﺮ ُﺟ ٍﻞ ِﻣ ْﻦ ﺑَِﲏ َﺣﻨِﻴ َﻔﺔَ ﻳُـ َﻘ ُ
ﺎل :ﺑَـ َﻌ َ
ﺎء ْ
ﺚ اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ َ ﺧ ْﻴ ًﻼ ﻗﺒَ َﻞ َْﳒﺪ ﻓَ َﺠ َ
ﺎل ﻟَﻪُُ :ﲦَ َﺎﻣﺔُ ﺑْ ُﻦ أُﺛَﺎل ،ﻓَـ َﺮﺑَﻄُﻮﻩُ ﺑ َ
ﺎلِ :ﻋ ْﻨ ِﺪي َﺧ ْﻴـ ٌﺮ ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ إِ ْن ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠ ِْﲏ ﺗَـ ْﻘﺘُ ْﻞ َذا َدٍمَ ،وإِ ْن ﺗُـ ْﻨ ِﻌ ْﻢ
ﺎلَ :ﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َك ﻳَﺎ ُﲦَ َﺎﻣﺔُ؟ ﻓَـ َﻘ َ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ
َﺳ َﻮا ِري اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﻓَ َﺨ َﺮ َج إِﻟَْﻴ ِﻪ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎلَ :ﻣﺎ
ﺎل ﻟَﻪَُ :ﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َك ﻳَﺎ ُﲦَ َﺎﻣﺔُ ؟ ﻗَ َ
ﺖ  .ﻓَـ ُِﱰ َك َﺣ ﱠﱴ َﻛﺎ َن اﻟْﻐَ ُﺪ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺖ ﺗُ ِﺮﻳ ُﺪ اﻟ َْﻤ َ
ﺴ ْﻞ ِﻣ ْﻨﻪُ َﻣﺎ ِﺷ ْﺌ َ
ﺗُـ ْﻨ ِﻌ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺷﺎﻛِ ٍﺮَ ،وإِ ْن ُﻛ ْﻨ َ
ﺎل ﻓَ َ
ﻚ.
ﺎلَ :ﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪ َك ﻳَﺎ ُﲦَ َﺎﻣﺔُ ؟ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ  ،إِ ْن ﺗُـ ْﻨ ِﻌ ْﻢ ﺗُـ ْﻨ ِﻌ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َﺷﺎﻛِ ٍﺮ .ﻓَـﺘَـ َﺮَﻛﻪُ َﺣ ﱠﱴ َﻛﺎ َن ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟْﻐَ ِﺪ ﻓَـ َﻘ َ
ْﺖ ﻟَ َ
ْﺖ ﻟَ َ
ﺎل ِ :ﻋ ْﻨ ِﺪي َﻣﺎ ﻗُـﻠ ُ
ﻗُـﻠ ُ
ﺎل :أَﻃْﻠِ ُﻘﻮا ُﲦَﺎﻣﺔَ .ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَ َﻖ إِ َﱃ َْﳒ ٍﻞ ﻗَ ِﺮ ٍ ِ
ِِ
ﺎل ":أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوأَ ْﺷ َﻬ ُﺪ
ﻓَـ َﻘ َ
ﺴ َﻞ ﰒُﱠ َد َﺧ َﻞ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ َﺪ ﻓَـ َﻘ َ
َ
ﻳﺐ ﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ ْﺴﺠﺪ ﻓَﺎ ْﻏﺘَ َ
6
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ﺐ اﻟْﻮﺟ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ،ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ َواﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ َﻛﺎ َن َﻋﻠَﻰ ْاﻷَ ْر ِ
ﱄ،
أَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا َر ُﺳ ُ
ﻮﻩ إِ َﱠ
ﺾ إِ َﱠ
َﺻﺒَ َﺢ َو ْﺟ ُﻬ َ
ﱄ ِﻣ ْﻦ َو ْﺟ ِﻬ َ
ﻚ ﻓَـ َﻘ ْﺪ أ ْ
ض َو ْﺟﻪٌ أَﺑْـﻐَ َ
َﺣ ﱠ ُ ُ
ﻚأَ
ﱄ ،واﻟﻠﱠ ِﻪ ﻣﺎ َﻛﺎ َن ِﻣﻦ ﺑـﻠَ ٍﺪ أَﺑـﻐَﺾ إِ َﱠ ِ ِ
ِ
ِ ِ
َﺻﺒَ َﺢ
َﺣ ﱠ
ﺾ إِ َﱠ
َﺻﺒَ َﺢ ِدﻳﻨُ َ
ﱄ ِﻣ ْﻦ ِدﻳﻨِ َ
ﱄ ﻣ ْﻦ ﺑَـﻠَﺪ َك ﻓَﺄ ْ
ﻚ ﻓَﺄ ْ
َْ ْ ُ
َواﻟﻠﱠﻪ َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻣ ْﻦ دﻳ ٍﻦ أَﺑْـﻐَ َ
ﺐ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ إِ َﱠ َ َ
ﻚأَ
ﻚ أَ َﺧ َﺬﺗْ ِﲏ َوأَﻧَﺎ أُ ِرﻳ ُﺪ اﻟْﻌُ ْﻤ َﺮةَ ﻓَ َﻤﺎ َذا ﺗَـ َﺮى"؟ ﻓَـﺒَ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ وأ ََﻣ َﺮﻩُ أَ ْن ﻳَـ ْﻌﺘَ ِﻤ َﺮ ،ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗَ ِﺪ َم
ﺸ َﺮﻩُ َر ُﺳ ُ
َﺣ ﱠ
ﺐ اﻟْﺒِ َﻼ ِد إِ َﱠ
ﱄ َ ،وإِ ﱠن َﺧ ْﻴـﻠَ َ
ﺑَـﻠَ ُﺪ َك أ َ
ِ
ِ
ﺖ َﻣ َﻊ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ر ُﺳ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ، وَﻻ َواﻟﻠﱠ ِﻪ َﻻ ﻳَﺄْﺗِﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ اﻟْﻴَ َﻤ َﺎﻣ ِﺔ َﺣﺒﱠﺔُ ِﺣ ْﻨﻄَ ٍﺔ َﺣ ﱠﱴ
ت ﻗَ َ
َﻣ ﱠﻜﺔَ ﻗَ َ
ﺻﺒَـ ْﻮ َ
َﺳﻠَ ْﻤ ُ
ﺎلَ :ﻻ َوﻟَﻜ ْﻦ أ ْ
ﺎل ﻟَﻪُ ﻗَﺎﺋ ٌﻞَ :
َ
ﱠﱯ .
ﻳَﺄْ َذ َن ﻓِ َﻴﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ثانيًا :إن دخول الناس بالسيف واإلرھاب ليس في دين اإلسالم بل ھو في دين المعترضين في كتابھم
المقدس؛فإننا نجد اإلجبار على دخول دينھم .....أكتفي ھنا بذكر نصين:
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ص َل إِلَ ْي ِه َكالَ ُم ْال َملِ ِك
ان َو َ
األول في العھد القديم  :سفر أستر إصحاح  8عدد َوفِي ُكلﱢ بِالَ ٍد َو َم ِدينَ ٍةُ ،كلﱢ َم َك ٍ
ب
ان فَ َر ٌح َوبَ ْھ َجةٌ ِع ْن َد ْاليَھُو ِد َو َوالَئِ ُم َويَ ْو ٌم طَيﱢبٌ َ .و َكثِير َ
َوأَ ْم ُرهَُ ،ك َ
ض تَھَ ﱠو ُدوا؛ ألَ ﱠن ُر ْع َ
ُون ِم ْن ُشعُو ِ
ب األَرْ ِ
ْاليَھُو ِد َوقَ َع َعلَ ْي ِھ ْم.
ض تَھَ ﱠو ُدوا؛ ألَ ﱠن
نالحظ سبب تھويد الناس ھو الرعب الذي استخدمه اليھود َ " :و َكثِير َ
ُون ِم ْن ُشعُو ِ
ب األَرْ ِ
ب ْاليَھُو ِد َوقَ َع َعلَ ْي ِھ ْم"
ُر ْع َ
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ك َعلَ ْي ِھ ْم،
ين لَ ْم ي ُِري ُدوا أَ ْن أَ ْملِ َ
ك الﱠ ِذ َ
الثاني في العھد الجديد  :إنجيل لوقا إصحاح  19عدد أَ ﱠما أَ ْع َدائِي ،أُولئِ َ
فَأْتُوا بِ ِھ ْم إِلَى ھُنَا َو ْاذبَحُوھُ ْم قُ ﱠدا ِمي«.
نالحظ أن يسوع المسيح أمر يذبح مخالفيه في العقيدة ومن لم يدخل في دينيه !....ال تعليق !!

اس!
نبي يقول:أُ ِم ْرتُ أَنْ أُقَاتِ َل النﱠ َ
ﱞ
ِ
ﱠﺎس"...
ث
وسائل
بعض
تشدق كبي ُرھم في
اإلعالم  ،وكذلك أتبا ُعه حول حدي ِ
ﱢ
ِ
ِ
النبي  " : أ ُِﻣ ْﺮ ُ
ِ
ت أَ ْن أُﻗَﺎﺗ َﻞ اﻟﻨ َ
الناس جمي ًعا !!
بقتال ِ◌
ادعوا أن رسو َل ﷲِ  أمر
ِ
ِ
استندوا علي ادعائھم بما جاء في الصحيحين :
ﺼ َﻼةَ َوآﺗَـ ْﻮا اﻟ ﱠﺰَﻛﺎةَ ﻓَ َﺨﻠﱡﻮا َﺳﺒِﻴﻠَ ُﻬ ْﻢ ( برقم َ 24ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
 -1صحيح البخاريِ ﻛﺘﺎب )اﻹﳝﺎن( ﺑﺎب )ﻓَِﺈ ْن ﺗَﺎﺑُﻮا َوأَﻗَ ُﺎﻣﻮا اﻟ ﱠ
ﺖ أَِﰊ
ﺎل َ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ َﻋ ْﻦ َواﻗِ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ َرْو ٍح ا ْﳊََﺮِﻣ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ ﻋُ َﻤ َﺎرةَ ﻗَ َ
ي ﻗَ َ
َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻨَ ِﺪ ﱡ
ﺎلَِ :ﲰ ْﻌ ُ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﱠﺎس َﺣ ﱠﱴ ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪوا أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوأَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﱢث َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ُﳛَﺪ ُ
ﺎل ":أ ُِﻣ ْﺮ ُ
ت أَ ْن أُﻗَﺎﺗ َﻞ اﻟﻨ َ
ﻚ ﻋﺼﻤﻮا ِﻣ ﱢﲏ ِدﻣﺎءﻫﻢ وأَﻣﻮا َﳍﻢ إِﱠﻻ ِﲝ ﱢﻖ ِْ ِ ِ
ِ
ِ
ﺴﺎﺑُـ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ ".
ﻴﻤﻮا اﻟ ﱠ
َ َ ُ ْ َ ْ َ ُْ َ
ﺼ َﻼةَ َوﻳُـ ْﺆﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰَﻛﺎ َة ﻓَِﺈ َذا ﻓَـ َﻌﻠُﻮا َذﻟ َ َ َ ُ
َوﻳُﻘ ُ
اﻹ ْﺳ َﻼم َوﺣ َ
مسلم ﻛﺘﺎب )اﻹﳝﺎن( ﺑﺎب ) ْاﻷَ ْﻣ ِﺮ ﺑِِﻘﺘَ ِ
ﺎل اﻟﻨ ِ
 -2صحيح
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ( ﺑﺮﻗﻢ َ 30و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﱠﺎس َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ َر ُﺳ ُ
ٍ
ِ
أَﺑﻮ اﻟﻄﱠ ِ
ﺎل اﻵ َﺧﺮ ِ
ان أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ اﺑْ ُﻦ َو ْﻫ ٍ
ﺲ َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ
ﺐ ﻗَ َ
َﲪَ ُﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َوﻗَ َ
ﻴﺴﻰ ﻗَ َ
ﺎل :أ ْ
ﺎﻫ ِﺮ َو َﺣ ْﺮَﻣﻠَﺔُ ﺑْ ُﻦ َْﳛ َﲕ َوأ ْ
ُ
َ
َﲪَ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﻋ َ
ﺎل :أﺧﱪﱐ ﻳُﻮﻧُ ُ
ِ
ِ
ِﺷ َﻬ ٍ
ﺴﻴﱠ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﺐ أَ ﱠن أَﺑَﺎ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻩُ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺎب ﻗَ َ
ﺎل ":أ ُِﻣ ْﺮ ُ
ﱠﺎس َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮا ﻻَ إِﻟَﻪَ
ت أَ ْن أُﻗَﺎﺗ َﻞ اﻟﻨ َ
ﺎلَ :ﺣ ّﺪﺛﲏ َﺳﻌﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤ َ
ﺎل ﻻَ إِﻟَﻪ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠﻪ ﻋﺼﻢ ِﻣ ﱢﲎ ﻣﺎﻟَﻪ وﻧَـ ْﻔ ِ ِ ِ ِ
ﺴﺎﺑُﻪُ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ ".
إِﻻﱠ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَ َﻤ ْﻦ ﻗَ َ
َ
ﺴﻪُ إﻻﱠ ﲝَ ﱢﻘﻪ َوﺣ َ
ُ َ ََ َ ُ َ َ
• الرد على الشبھة
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ث ال تھ ُمنا ؛ فما أكثر الكالب  ،فالكالبُ تنبح والقافلةُ تمر  ،وليس بعد
أوالً :إن الشخصيةَ التي تتكلم في الحدي ِ
ّك َھادِيا ً َو َنصِ يرً ا)الفرقان.(31
ِين َو َك َفى ِب َرب َ
الكفر ذنب ؛قال ﷲُ َ : و َك َذل َِك َج َع ْل َنا لِ ُك ّل نبي َع ُدوّ اً م َّن ْالمُجْ ِرم َ
ِ
وأما عن أتباعه أقول لھم محذ ًرا :كما أن ھناك أئمةً يھدون إلى الخير ،ھناك أئمة يدعون إلى النار؛
ُون  ) القصص. (41
صر َ
قال َ  :و َج َع ْلنَاھُ ْم أَئِ ﱠمةً يَ ْد ُع َ
ار َويَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة َال يُن َ
ون إِلَى النﱠ ِ
نصاف حتى ال يھلكوا ؛ كما أھلك ﷲُ  الذين من قبلھم؛ قال  عن
الدجال أن يبحثوا بإ
ألتباع ھذا
فندائي
ٍ
ِ
ِ
ان َو ُجنُو َدھُ َما
وھامان الذين ھم جنودھما وكانوا ينفذون ما يقولون دون
فرعون
أتباع
تفكر :إِ ﱠن فِرْ َع ْو َن َوھَا َم َ
َ
َ
ٍ
ِ
ين ) القصص. (8
اطئِ َ
َكانُوا َخ ِ
جاء في تفسي ِر الجاللين  } :إِ ﱠن فِرْ َع ْو َن وھامان { وزيره } َو ُجنُو َدھُ َما َكانُ ْ
ين { من الخطيئ ِة أي:
اطئِ َ
وا َخ ِ
عاصين فعوقبوا على يديه .أھـ
ب
ثانيًا :إن ادعاءھم الذي تقول :إن رسو َل ﷲِ  أمر بقتا ِل
الناس جمي ًعا أدعاء كاذب  ...يدل على كذ ِ
ِ
أصحابه لماذا ؟
ُ
الناس جمي ًعا!....
بقتال
طالعت ك َل الروايات لم أجد أنه  أمر
ألنني لما
ِ
ِ
ت ؟!
وأتساءل :أين لفظة )جمي ًعا ( في أي رواي ٍة من الروايا ِ
الجواب :ال توجد قط  ،بل توجد في عقولِھم المريضة فقط .....
وبالتالي فھذا دلي ٌل على كذبھم وتدليسھم على البسطاء الذين ال يبحثون . ...
ِ
ﱠﺎس َﺣ ﱠﱴ ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪوا أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ
إن قيل  :من ھم الذين يقاتلھم
ﱡ
النبي  كما جاء في قولِه  ": أ ُِﻣ ْﺮ ُ
ت أَ ْن أُﻗَﺎﺗ َﻞ اﻟﻨ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  "....؟
اﻟﻠﱠﻪُ َوأَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا َر ُﺳ ُ
ُ
الناس ولم يقاتلھم ،
الناس فھذا من الجھل ؛ ألن أصحابَه  من
ث أنه  يُقاتل ك ﱠل
قلت  :إن فُ ِھ َم من الحدي ِ
ِ
ِ
الناس ولم يقاتلھم! . ..
الناس ولم يقاتلھن ؛ وألن أبناءه  من
وألن زوجاتَه  -رضي ﷲُ عنھن  -من
ِ
ِ
اس قَ ْد َج َمع ْ
ُوا لَ ُك ْم فَ ْ
اخ َش ْوھُ ْم فَ َزا َدھُ ْم
قول ﷲِ   : الﱠ ِذ َ
ين قَا َل لَھُ ُم النﱠاسُ إِ ﱠن النﱠ َ
أوضح ما سبق بأسئلة من ِ
إِي َمانا ً َوقَالُ ْ
وا َح ْسبُنَا ّ
ﷲُ َونِ ْع َم ْال َو ِكي ُل ) آل عمران. (173
الناس" من ھم ھؤالء الناس ؟ ھل ھم كل الناس ؟
" الذين قال لھم
ُ
الناس  " ،قال لھم الناس " أي :نعيم بن مسعود األشجعي رج ٌل واح ٌد وسماه ﷲُ ناس
الجواب :ال ؛ليسوا ك َل
ِ
اس قَ ْد َج َم ُعو ْا لَ ُك ْم " من ھم ھؤالء الناس ؟ ھل ھم كل الناس ؟
" إِنﱠ النﱠ َ
الناس " أبا سفيان وأصحابه " قد جمعوا لكم " الجموع ليستأ صلوكم .
الناس  " ،إن
الجواب  :ال ؛ليسوا ك َل
َ
ِ
الناس .
إ ًذا نعيم بن مسعود األشجعي  ،و أبو سفيان وأصحابه ليسوا كل
ِ
ِ
الناس.
ﱠﺎس ." ...أي :أقاتل طائفةً معينةً من
وعليه فإن المعنى من قولِه  " : أ ُِﻣ ْﺮ ُ
ِ
ت أَ ْن أُﻗَﺎﺗ َﻞ اﻟﻨ َ
ِ
ﺎص ،ﻓَـﻴَ ُﻜﻮن اﻟ ُْﻤ َﺮاد ﺑِﺎﻟﻨ ِ
ﺎم اﻟﱠ ِﺬي أُ ِرﻳ َﺪ ﺑِ ِﻪ ْ
ﱠﺎس ِﰲ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ " أُﻗَﺎﺗِﻞ
وھذا ما ب ّينه ابن◌ُ حج ٍر في الفتح قائالً :أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮن ﻣ ْﻦ اﻟ َْﻌ ّ
اﳋَ ّ
ِ ِ
اﻟﻨﱠﺎس " أَي  :اﻟْﻤ ْﺸ ِﺮﻛِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻞ  :إِ َذا َﰎﱠ
ﱠﺴﺎﺋِ ّﻲ ﺑِﻠَ ْﻔﻆ " أُﻣ ْﺮت أَ ْن أُﻗَﺎﺗِﻞ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ْ ُ َ
ﲔ ﻣ ْﻦ ﻏَ ْﲑ أ َْﻫﻞ اﻟْﻜﺘَﺎب َ ،وﻳَ ُﺪ ّل َﻋﻠَْﻴﻪ ِرَواﻳَﺔ اﻟﻨ َ
ﲔ "  .ﻓَﺈ ْن ﻗ َ
ِ
ِ
ﻫ َﺬا ِﰲ أ َْﻫﻞ ا ْﳉِ ْﺰﻳﺔ َﱂ ﻳﺘِﻢ ِﰲ اﻟْﻤﻌ ِ
ِ
ِ
ﲑﻫﺎ ُﻣ ﱠﺪة َﻛ َﻤﺎ ِﰲ
َُ َ
َ
ﻌﻬﺎ َﻻ ﺗَﺄْﺧ َ
ﻴﺐ ﺑِﺄَ ﱠن اﻟ ُْﻤ ْﻤﺘَﻨِﻊ ِﰲ ﺗَـ ْﺮك اﻟ ُْﻤ َﻘﺎﺗَـﻠَﺔ َرﻓْ َ
ﻳﻦ َوَﻻ ﻓ َ
ﺎﻫﺪ َ
ﻴﻤ ْﻦ َﻣﻨَ َﻊ ا ْﳉ ْﺰﻳَﺔ  ،أُﺟ َ
َ َْ ّ
ا ْﳍُ ْﺪﻧَﺔ َ ،وُﻣ َﻘﺎﺗَـﻠَﺔ َﻣ ْﻦ اِ ْﻣﺘَـﻨَ َﻊ ِﻣ ْﻦ أ ََداء ا ْﳉِ ْﺰﻳَﺔ ﺑِ َﺪﻟِ ِ
ﻴﻞ ا ْﻵﻳَﺔ  .أھـ
ون ِبا ّ ِ َوالَ ِب ْال َي ْو ِم اآلخ ِِر َوالَ
ِين الَ ي ُْؤ ِم ُن َ
قلتُ  :لعله يقصد  -رحمه ﷲُ  -باآلي ِة قو َل ﷲِ َ  : قا ِتلُو ْا الَّذ َ
اب َح َّتى يُعْ ُ
ُون َما َحرَّ َم ّ
طو ْا ْال ِج ْز َي َة َعن َي ٍد َو ُھ ْم
ِين أُو ُتو ْا ْال ِك َت َ
ِين ْال َح ِّق م َِن الَّذ َ
ون د َ
ﷲُ َو َرسُولُ ُه َوالَ َيدِي ُن َ
ي َُحرِّ م َ
ُون  )التوبة.( 29
صاغِ ر َ
َ
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وعليه فھو  ال يقاتل كل المشركين  ؛ ألن ھذا لم يحدث ،ولكن يقاتل أئمةَ
الكفر منھم الذين يعذبون
ِ
لدين ﷲِ  حتى ينقذ الضعفاء
الصالحين  ،ويحاربون دين ربﱢ العالمين  ،ويكونون عائقًا بينه و بين دعوتِهِ 
النعيم....
الجحيم إلى جن ِة
نار
ِ
ِ
من ِ
ثالثًا  :بعد أن بيّن ُ
ث بقتالِھم ...
ت -بفضل ﷲِ  -من ھم الناس الذين أشار إليھم
النبي  في الحدي ِ
ﱡ
النبي ؟
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :لماذا يقاتلھم
ﱡ
ث " ﺣ ﱠﱴ ﻳ ْﺸﻬ ُﺪوا أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ وأَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا رﺳ ُ ِ ِ
ﻴﻤﻮا
قلتُ :إن الجواب على ذلك يكون في تكمل ِة الحدي ِ َ َ َ
َُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َوﻳُﻘ ُ
َ
ﻚ ﻋﺼﻤﻮا ِﻣ ﱢﲏ ِدﻣﺎءﻫﻢ وأَﻣﻮا َﳍﻢ إِﱠﻻ ِﲝ ﱢﻖ ِْ ِ ِ
ِ
ﺴﺎﺑُـ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠﻪ "ِ.
اﻟ ﱠ
َ َ ُ ْ َ ْ َ ُْ َ
ﺼ َﻼةَ َوﻳُـ ْﺆﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰَﻛﺎةَ ﻓَِﺈ َذا ﻓَـ َﻌﻠُﻮا َذﻟ َ َ َ ُ
اﻹ ْﺳ َﻼم َوﺣ َ
اإلسالم ،والجزي ِة إن
إ ًذا لم يقاتلھم إال بعد دعوتِه  لھم بالحسنى ؛ كي يمتثلوا ألمر ﷲِ  ،ثم تخيرھم بين
ِ
ب َعلَ ْي ُك ُم ْالقِتَا ُل
ب  ،ثم القتال ؛ فإن اختاروا القتا َل كان ذلك ُكرھا للمسلمين ؛ قال ُ : كتِ َ
أھل الكتا ِ
كانوا من ِ
َوھُ َو ُكرْ هٌ لﱠ ُك ْم  ) البقرة.(216
الناس لربﱢ الناس  ،وينقذ أتباعھم من نار جھنم  ،وتكلفة ذلك دمائه 
الكفر حتى يُعبد
رؤوس
فھو يقاتل
َ
َ
ِ
ودماء وأشالء أتبا ِعه .... 
ب  ،أو رئاس ٍة.....
س
مال  ،أو منص ٍ
وعليه فلم يقاتل رءو َ
أجل دنيا يصيبھا ،مثلٍ :
الكفر من ِ
ِ
بل يقاتلھم " ﺣ ﱠﱴ ﻳ ْﺸﻬ ُﺪوا أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ وأَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا رﺳ ُ ِ ِ
ﺼ َﻼ َة َوﻳُـ ْﺆﺗُﻮا اﻟ ﱠﺰَﻛﺎ َة "
ﻴﻤﻮا اﻟ ﱠ
َ َ َ
َُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َوﻳُﻘ ُ
َ
باإلسالم بعد تخير
نار جھنم
ِ
وبالتالي فإن ھذا دليل على قم ِة رحمتِه بالمشركين ؛ فھو بذلك  ينقذھم من ِ
رءوس الشرك والكفر باألمور الثالثة التي أسلفنھا  .....فال شبھة عندنا في ذلك  -بفضل ﷲ .-
نفسه بل بأمر ﷲ بذلك...
ثم إنه  لما يقاتل رؤوس الكفر من تلقا ِء ِ
قال ابنُ حج ٍر في الفتح :في قَ ْولِه  ) :أ ُِﻣﺮت ( أَي  :أَﻣﺮِﱐ اﻟﻠﱠﻪ ؛ ِﻷَﻧﱠﻪ َﻻ ِ
آﻣﺮ ﻟِﺮ ُﺳ ِ
ﺎﰊ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪ َ ،وﻗِﻴَﺎﺳﻪ ِﰲ اﻟ ﱠ
ُ
ِ
ْ
َ
ْ ََ
ﺼ َﺤ ِ ّ
إِ َذا ﻗَ َ ِ
ﺚ إِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ُْﳎﺘَ ِﻬ ُﺪو َن َﻻ َْﳛﺘَ ﱡﺠﻮ َن
ﺎﰊ آ َﺧﺮ ِﻷَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺣ ْﻴ ُ
،وَﻻ ُْﳛﺘَ َﻤﻞ أَ ْن ﻳُ ِﺮﻳﺪ أ ََﻣ َﺮِﱐ َ
ﺎل أُﻣ ْﺮت ﻓَﺎﻟ َْﻤ ْﻌ َﲎ أ ََﻣ َﺮِﱐ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ 
ﺻ َﺤ ِ ّ
ِ
ﺑِﺄ َْﻣﺮ ُْﳎﺘَ ِﻬﺪ آ َﺧﺮ  ،وإِ َذا ﻗَﺎﻟَﻪُ اﻟﺘﱠﺎﺑِ ِﻌﻲ اُ ْﺣﺘُ ِﻤﻞ  .وا ْﳊ ِ
ﻚ
ﺎﻋ ِﺔ َرﺋِﻴﺲ إِ َذا ﻗَ َ
ﻚ ﻓُ ِﻬ َﻢ ِﻣ ْﻨﻪُ أَ ﱠن ْاﻵ ِﻣﺮ ﻟَﻪُ ُﻫ َﻮ َذﻟِ َ
ﺎل َذﻟِ َ
ﺎﺻﻞ أَ ﱠن َﻣ ْﻦ ا ْﺷﺘَـ َﻬ َﺮ ﺑِﻄَ َ
َ َ َ
َ
ّ
اﻟ ﱠﺮﺋِﻴﺲ .أھـ
وعليه فھذا تكليف له من ربﱢه  ؛ ألن ﷲَ َ علِ َم بعل ِمه القديم أنھم ال يؤمنون فأطلع نبيﱠه  على ذلك ،
بقتال أئمة الكفر من تلقاء نفسه كما فھم المعترضون ....
وليس ھو  من يأمر
ِ
راب ًعا  :إن ھناك فارقًا كبي ًرا ال يعرفه المعترضون بين كلمتين :األولى  :أقاتل  ،والثانية  :أقتل .
فمعنى األولي من القتال  :وھو بذل الجھد في صرف العدو عن اإليذاء .
ومعنى الثانية من القتل :ومعناه القضاء على العدو وإبادته  ،وال شك أن الحديث يذكر الكلمة األولى .
خام ًسا :إن الدكتور عبد المھدي عبد القادر ذكر ر ًد جميالً في كتابه ) :دفع الشبھات عن السنة والرسول
اﳊﺪﻳﺚ ﻻ إرﻫﺎب ﻓﻴﻪ وﻻ ﺗﻄﺮف  ،وإﳕﺎ ﳝﻨﻊ ﺗﻄﺮف اﻟﻘﺴﺎة واراﻫﺎ ﻢ اﻟﻨﺎس أن ﻳﺴﻠﻤﻮا  .إﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ
ص :( 154 -153إن
َ
ﳝﻨﻊ اﻟﻘﺴﺎة أن ﳛﺮﻣﻮا اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﺪﺧﻮل ﰲ اﻹﺳﻼم  .إﻧﻪ ﻳﻮﻓﺮ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻨﺎس .و ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻳﻌﺎﰿ اﻟﺘﻄﺮف ﻣﻦ

زاوﻳﺔ أﺧﺮى  ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻬﻰ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻧﻄﻖ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ ،إﻧﻪ ﻳﻨﻬﻰ ﻋﻦ ﺗﻜﻔﲑ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﺑﺄﻣﻮر ﺑﺎﻃﻨﺔ  ،وﻳﻌﱰف
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺎل :ﺑَـ َﻌﺜَـﻨَﺎ َر ُﺳ ُ
ﺑﺎﻹﺳﻼم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮر اﻟﻈﺎﻫﺮة  .وﻟﺬﻟﻚ ذﻛﺮ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻣﻊ ﺣﺪﻳﺚ أﺳﺎﻣﺔ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻗَ َ
ﺳ ِﺮﻳﱠﺔً إِ َﱃ ا ْﳊﺮﻗَ ِ
ﺎل:
ﻟﻠﻨﱯ  ﻓَـ َﻘ َ
ﺸ ْﻴـﻨَﺎﻩُ ﻗَ َ
ﺎت ﻓَـﻨَ ِﺬ ُروا ﺑِﻨَﺎ ﻓَـ َﻬ َﺮﺑُﻮا ﻓَﺄَ ْد َرْﻛﻨَﺎ َر ُﺟﻼً ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻏَ َ
ﺎل :ﻻَ إِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَ َ
ﻀ َﺮﺑْـﻨَﺎﻩُ َﺣ ﱠﱴ ﻗَـﺘَـﻠْﻨَﺎﻩُ ﻓَ َﺬ َﻛ ْﺮﺗُﻪُ ﱢ
َ
َُ
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ﺖ َﻋ ْﻦ ﻗَـ ْﻠﺒِ ِﻪ َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ْﻌﻠَ َﻢ
ْﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺴﻼَ ِح .ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :إِ ﱠﳕَﺎ ﻗَﺎ َﳍَﺎ َﳐَﺎﻓَﺔَ اﻟ ﱢ
" َﻣ ْﻦ ﻟَ َ
ﻚ ﺑِﻼَ إِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ " .ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﺎل " :أَﻓَﻼَ َﺷ َﻘ ْﻘ َ
ِ
ُﺳﻠِ ْﻢ إِﻻﱠ ﻳَـ ْﻮَﻣﺌِ ٍﺬ .رواﻩ أﺑﻮ داود
ﻚ ﺑِﻼَ إِﻟَﻪَ إِﻻﱠ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ " .ﻓَ َﻤﺎ َز َ
ت أﱢ
ال ﻳَـ ُﻘﻮُﳍَﺎ َﺣ ﱠﱴ َوِد ْد ُ
ﻚ ﻗَﺎ َﳍَﺎ أ َْم ﻻَ َﻣ ْﻦ ﻟَ َ
َﺟ ِﻞ َذﻟِ َ
ﻣ ْﻦ أ ْ
َﱏ َﱂْ أ ْ
ﰲ ﺳﻨﻨﻪ .
ﺣﺪﻳﺚ )أﻣﺮت أن أﻗﺎﺗﻞ اﻟﻨﺎس ( وﺣﺪﻳﺚ ) أﻓﻼ ﺷﻘﻘﺖ ﻋﻦ ﻗﻠﺒﻪ ( ذﻛﺮﳘﺎ أﺑﻮ داود واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﰲ ﺑﺎب واﺣﺪ  ،ﳑﺎ ﻳﺪل
إن
َ

ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ أﻇﻬﺮ اﻹﺳﻼم وﻟﻮ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدﺗﲔ ﻓﻘﻂ ﻳﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﳌﺴﻠﻢ  ،وﻻ ﻳﺼﺢ أن ﻳﺘﻨﻜﺮ ﳍﺬا اﻟﻘﺪر اﻟﺬي أﻇﻬﺮﻩ ،ﻻ ﻳﺼﺢ
أن ﻧﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺴﺮاﺋﺮ ﻓﻬﻲ ﻣﻮﻛﻮﻟﺔ إﱃ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  ،وإﳕﺎ اﻷﺣﻜﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﻫﺮ
إن اﳊﺪﻳﺚ ﳛﺚ ﻋﻠﻰ ﻗﺘﺎل اﻟﺬﻳﻦ ﳝﻨﻌﻮن وﺻﻮل دﻋﻮة اﳊﻖ إﱃ ﻛﻞ اﳋﻠﻖ ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن ﺣﱴ ﻳﻈﻬﺮ اﳊﻖ أﻣﺎم ﻛﻞ اﻟﻨﺎس وﺗﺘﻮﻓﺮ

اﳊﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﺒﺸﺮ .أھـ بتصرف يسير.
ون(.
ب ھو باب ) َعلَى َما يُقَاتَ ُل ْال ُم ْش ِر ُك َ
قلت ُ◌ :إن الدكتور  -حفظه ﷲُ  -يقصد بالبا ِ

الناس كما كان من نبيﱢنا 
مر من ﷲِ  بقتا ِل
ساد ًسا :إن
َ
الكتاب المقدس بعھديه القديم والجديد يخبرنا عن أ ٍ
ِ
كما سيتقدم معنا  -أن شاء ﷲ. -
النبي  يو ًما كما قال يسو ُ
ع بحسب ما نسبت إليه األناجيل في مواضع
فليت المعترضين يخبرونني :ھل قال
ﱡ
عد ِة منھا:
27
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
َّ
ِين َل ْم ي ُِري ُدوا أنْ أمْ ل َِك َع َلي ِْھ ْمَ ،فأ ُتوا ِب ِھ ْم إِ َلى ُھ َنا
ِك الذ َ
 -1إنجيل لوقا إصحاح  19عدد أمَّا أعْ دَ ائِي ،أولئ َ
َو ْاذ َبحُو ُھ ْم قُ َّدامِي «!
 -2إنجيل متى إصحاح10عدد»34الَ تَظُنﱡوا أَنﱢي ِج ْئ ُ ُ
ضَ .ما ِج ْئ ُ
ت ألُ ْلقِ َي َسالَ ًما بَلْ َس ْيفًا« !
ت أل ْلقِ َي َسالَ ًما َعلَى األَرْ ِ
 -3إنجيل لوقا إصحاح 12ﻋدد49يقول يسوع ِ » :ج ْئ ُ ُ
ض ،فَ َما َذا أُ ِري ُد لَ ِو اضْ طَ َر َم ْ
ت« !
ت أل ْلقِ َي نَارًا َعلَى األَرْ ِ
وأتساءل :ما ھو ضد كلمة ) السالم ( التي ذكرھا يسوع ؟
الجواب :الحرب .
زمن يسوع ؟ ھل بالسيف والنار أم بالبنادق والرشاشات ؟
يبقى السؤال :كيف كانت الحرب في
ِ
الجواب :كانت بالسيف والنار ....
ﷲ  أمره بقتا ل األشرار
إ ًذا كالم يسوع واضح لمن أراد أن يفھم  ...وبعد ذلك يعيبون علي نب ِّينا  ؛ ألن َ
نصوص كتبھم التي تقول :إن يسوع يأمر بذبح مخالفيه ،وقتالھم بالسيف ،
من الناس  ،وال يعيبون على
ِ
والنار!..................
ت قبائل كاملة مع التدمير
الرجال والنسا ِء
ويذكر العھ ُد القديم لنا كيف أباح الربُّ قت َل
واألطفال من س ِ
ِ
ِ
اربَھَا
الكامل  ....و ذلك بحسب ما جاء في سفر التثنية إصحاح  20عددِ »10 :ح َ
ين تَ ْقرُبُ ِم ْن َم ِدينَ ٍة لِ َك ْي تُ َح ِ
ح َوفَتَ َح ْ
ب ْال َم ْوجُو ِد فِيھَا يَ ُك ُ
ير
ون لَ َ
ت لَ َ
ح11 ،فَإ ِ ْن أَ َجابَ ْت َ
ك لِلتﱠس ِ
ك ،فَ ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
ْخ ِ
ك إِلَى الصﱡ ْل ِ
ا ْستَ ْد ِعھَا إِلَى الصﱡ ْل ِ
ك ،بَلْ َع ِملَ ْ
ك فَاضْ ِربْ
َويُ ْستَ ْعبَ ُد لَ َ
ك إِلَى يَ ِد َ
اصرْ ھَاَ 13 .وإِ َذا َدفَ َعھَا الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ت َم َع َ
كَ 12 .وإِ ْن لَ ْم تُ َسالِ ْم َ
ك َحرْ بًا ،فَ َح ِ
14
ْفَ .وأَ ﱠما النﱢ َسا ُء َواألَ ْ
طفَا ُل َو ْالبَھَائِ ُم َو ُكلﱡ َما فِي ْال َم ِدينَ ِةُ ،كلﱡ َغنِي َمتِھَا ،فَتَ ْغتَنِ ُمھَا
ورھَا بِ َح ﱢد ال ﱠسي ِ
َج ِمي َع ُذ ُك ِ
15
ك ِج ًّدا الﱠتِي لَ ْي َس ْ
ت
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ك الﱠتِي أَ ْعطَا َ
كَ ،وتَأْ ُك ُل َغنِي َمةَ أَ ْع َدائِ َ
لِنَ ْف ِس َ
يع ْال ُم ُد ِن ْالبَ ِعي َد ِة ِم ْن َ
ك .ھ َك َذا تَ ْف َع ُل بِ َج ِم ِ
16
ْق ِم ْنھَا نَ َس َمةً
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ْطي َ
ك نَ ِ
ب الﱠتِي يُع ِ
ِم ْن ُم ُد ِن ھ ُؤالَ ِء األُ َم ِم ھُنَاَ .وأَ ﱠما ُم ُد ُن ھ ُؤالَ ِء ال ﱡشعُو ِ
صيبًا فَالَ تَ ْستَب ِ
ك الرﱠبﱡ
ﱢينَ ،ك َما أَ َم َر َ
ُوسي َ
ﱢين َو ْال ِح ﱢوي َ
ﱢين َو ْالفِ ِر ﱢزي َ
ﱢين َو ْال َك ْن َعانِي َ
وري َ
ﱠما17 ،بَلْ تُ َحرﱢ ُمھَا تَحْ ِري ًماْ :ال ِحثﱢي َ
ﱢين َو ْاليَب ِ
ﱢين َواألَ ُم ِ
18
اس ِھ ِم الﱠتِي َع ِملُوا آللِھَتِ ِھ ْم ،فَتُ ْخ ِطئُوا إِلَى الرﱠبﱢ إِل ِھ ُك ْم.
إِلھُ َ
ك ،لِ َك ْي الَ يُ َعلﱢ ُمو ُك ْم أَ ْن تَ ْع َملُوا َح َس َ
يع أَرْ َج ِ
ب َج ِم ِ
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تخيير العدو قبل قتاله ،وبعد قتالِه،و كيف وصلت القسوةُ والوحشيةُ
ص :تعاليم الرب عند
نالحظ من النصو ِ
ِ
ألصحابه  عند لقاء العدو...وذلك في
فيھا إلي منتھاھا  ....ولنقارن بينھا وبين ما قاله نبيﱡنا  في وصاياه
ِ
اآلتي:
ِ
ٍ
 -1صحيح مسلم برقم  3261ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪةَ  ﻗﺎل َ :ﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ ﱠ ِ ِ
ﲑا َﻋﻠَﻰ َﺟ ْﻴ ٍ
ﺻﺘِ ِﻪ
ﺻﺎﻩُ ِﰲ َﺧﺎ ﱠ
ﺶ أ َْو َﺳ ِﺮﻳﱠﺔ أ َْو َ
ﻮل اﻟﻠﻪ  إ َذا أَ ﱠﻣ َﺮ أَﻣ ً
ِ
ِ
ِ
ﺎﺳ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﰲ َﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ا ْﻏ ُﺰوا َوَﻻ ﺗَـﻐُﻠﱡﻮا َوَﻻ ﺗَـﻐْ ِﺪ ُروا
ﲔ َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺑِﺘَـ ْﻘ َﻮى اﻟﻠﱠﻪ َوَﻣ ْﻦ َﻣ َﻌﻪُ ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﺎل  ":ا ْﻏ ُﺰوا ﺑِ ْ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺼٍ
ﻮك ﻓَﺎﻗـْﺒَ ْﻞ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ
ﺎل أ َْو ِﺧ َﻼ ٍل ﻓَﺄَﻳﱠـﺘُـ ُﻬ ﱠﻦ َﻣﺎ أَ َﺟﺎﺑُ َ
َوَﻻ ﲤَْﺜُـﻠُﻮا َوَﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا َوﻟِﻴ ًﺪا َوإِ َذا ﻟَِﻘ َ
ﻴﺖ َﻋ ُﺪ ﱠو َك ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﲔ ﻓَﺎ ْدﻋُ ُﻬ ْﻢ إِ َﱃ ﺛََﻼث ﺧ َ
ِ
ﻒ ﻋ ْﻨـﻬﻢ ﰒُﱠ ا ْدﻋﻬﻢ إِ َﱃ اﻟﺘ ِ ِ
ِ
ِ
ﻒ َﻋ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﰒُﱠ ا ْدﻋُ ُﻬ ْﻢ إِ َﱃ ِْ
َوُﻛ ﱠ
ﻳﻦ
َﺟﺎﺑُ َ
َ
اﻹ ْﺳ َﻼِم ﻓَِﺈ ْن أ َ
ﻮك ﻓَﺎﻗـْﺒَ ْﻞ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوُﻛ ﱠ َ ُ ْ
ُُ ْ
ﱠﺤ ﱡﻮل ﻣ ْﻦ َدا ِرﻫ ْﻢ إِ َﱃ َدا ِر اﻟ ُْﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ َ
ِ
ﻚ ﻓَـﻠَ ُﻬﻢ ﻣﺎ ﻟِﻠ ِ
ﻳﻦ ﻓَِﺈ ْن أَﺑَـ ْﻮا أَ ْن ﻳَـﺘَ َﺤ ﱠﻮﻟُﻮا ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻓَﺄَ ْﺧِ ْﱪُﻫ ْﻢ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻳَ ُﻜﻮﻧُﻮ َن
َوأَ ْﺧِ ْﱪُﻫ ْﻢ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ إِ ْن ﻓَـ َﻌﻠُﻮا َذﻟِ َ
َْ ُ
ﻳﻦ َو َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟ ُْﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ َ
ْﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ َ
اب اﻟْﻤﺴﻠِ ِﻤﲔ َﳚ ِﺮي َﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ ﺣ ْﻜﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬي َﳚ ِﺮي َﻋﻠَﻰ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨِﲔ وَﻻ ﻳ ُﻜﻮ ُن َﳍﻢ ِﰲ اﻟْﻐَﻨِﻴﻤ ِﺔ واﻟْ َﻔﻲ ِء َﺷﻲء إِﱠﻻ أَ ْن ُﳚ ِ
ﺎﻫ ُﺪوا َﻣ َﻊ
ْ
َﻛﺄَ ْﻋ َﺮ ِ ُ ْ َ ْ
َ
ُ ََ َ
َ َ ْ ٌْ
ُْ
ْ ْ ُ ُ
ِ
ﻒ َﻋ ْﻨـﻬﻢ ﻓَِﺈ ْن ُﻫﻢ أَﺑـﻮا ﻓَ ِ
ِ ِ
ِ
اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ َ ِ
ت
َﺟﺎﺑُ َ
ﺎﺻ ْﺮ َ
ْ َْ ْ
ﺎﺳﺘَﻌ ْﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ َوﻗَﺎﺗﻠ ُْﻬ ْﻢ َوإِ َذا َﺣ َ
ﺴﻠ ُْﻬ ْﻢ ا ْﳉ ْﺰﻳَﺔَ ﻓَِﺈ ْن ُﻫ ْﻢ أ َ
ﻮك ﻓَﺎﻗـْﺒَ ْﻞ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوُﻛ ﱠ ُ ْ
ﲔ ﻓَﺈ ْن ُﻫ ْﻢ أَﺑَـ ْﻮا ﻓَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻚ
اد َ
َﺻ َﺤﺎﺑِ َ
اﺟ َﻌ ْﻞ َﳍُ ْﻢ ِذ ﱠﻣﺘَ َ
ﺼ ٍﻦ ﻓَﺄ ََر ُ
ﻚ َوِذ ﱠﻣﺔَ أ ْ
أ َْﻫ َﻞ ﺣ ْ
وك أَ ْن َﲡْ َﻌ َﻞ َﳍُ ْﻢ ذ ﱠﻣﺔَ اﻟﻠﱠﻪ َوذ ﱠﻣﺔَ ﻧَﺒِﻴﱢﻪ ﻓَ َﻼ َﲡْ َﻌ ْﻞ َﳍُ ْﻢ ذ ﱠﻣﺔَ اﻟﻠﱠﻪ َوَﻻ ذ ﱠﻣﺔَ ﻧَﺒِﻴﱢﻪ َوﻟَﻜ ْﻦ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
وك أَ ْن ﺗُـ ْﻨ ِﺰَﳍُ ْﻢ
اد َ
ﺎﺻ ْﺮ َ
ﺼ ٍﻦ ﻓَﺄ ََر ُ
ت أ َْﻫ َﻞ ﺣ ْ
ﻓَِﺈﻧﱠ ُﻜ ْﻢ أَ ْن ُﲣْﻔ ُﺮوا ِذﳑََ ُﻜ ْﻢ َوِذ َﻣ َﻢ أ ْ
َﺻ َﺤﺎﺑِ ُﻜ ْﻢ أ َْﻫ َﻮ ُن ﻣ ْﻦ أَ ْن ُﲣْﻔ ُﺮوا ذ ﱠﻣﺔَ اﻟﻠﱠﻪ َوذ ﱠﻣﺔَ َر ُﺳﻮﻟﻪ َوإِ َذا َﺣ َ
ِ
ﻴﺐ ُﺣ ْﻜ َﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ أ َْم َﻻ ".
ﻚ ﻓَِﺈﻧﱠ َ
َﻋﻠَﻰ ُﺣ ْﻜ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَ َﻼ ﺗُـ ْﻨ ِﺰْﳍُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ُﺣ ْﻜ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ أَﻧْ ِﺰْﳍُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ُﺣ ْﻜ ِﻤ َ
ﻚ َﻻ ﺗَ ْﺪ ِري أَﺗُﺼ ُ
ِ
ﺎﺳ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ وﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ و َﻋﻠَﻰ ِﻣﻠﱠ ِﺔ ر ُﺳ ِ
 -2سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ  2247ﻋﻦ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَﻻ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
أﻧﺲ  أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺎل ":اﻧْﻄَﻠ ُﻘﻮا ﺑِ ْ
َ
َ َ
ﺿ ﱡﻤﻮا ﻏَﻨَﺎﺋِﻤ ُﻜﻢ وأ ِ
ِ
ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا َﺷﻴ ًﺨﺎ ﻓَﺎﻧِﻴﺎ وَﻻ ِﻃ ْﻔ ًﻼ وَﻻ ِ
ﲔ ".
َﺣ ِﺴﻨُﻮا إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ُِﳛ ﱡ
ﲑا َوَﻻ ْاﻣ َﺮأَةً َوَﻻ ﺗَـﻐُﻠﱡﻮا َو ُ
َ َْ ْ
ﺐ اﻟ ُْﻤ ْﺤﺴﻨِ َ
ْ
َﺻﻠ ُﺤﻮا َوأ ْ
َ َ
ً َ
ﺻﻐ ً
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺿﻌﻴﻒ  ،ﺿﻌﻴﻒ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ )  ، ( 1346اﳌﺸﻜﺎة ) . ( 3956
ﺴ ِﲑ ( ﺑﺎب ) َﲢْ ِﺮ ِﱘ ﻗَـﺘ ِﻞ اﻟﻨ ِ
ِ
ِ ِ
ﺼ ْﺒـﻴ ِ
ﺎن ِﰲ ا ْﳊَْﺮ ِ
ﺎل:
ب ( ﺑﺮﻗﻢ َ 3280ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ ﻗَ َ
ْ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ َ
 -3صحيح مسلم ﻛﺘَﺎب ) ا ْﳉ َﻬﺎد َواﻟ ﱢ َ َ
َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻋﻦ ﻗَـﺘ ِﻞ اﻟﻨ ِ
ﺼ ْﺒـﻴ ِ
ت ْاﻣ َﺮأَةٌ َﻣ ْﻘﺘُﻮﻟَﺔً ِﰲ ﺑَـ ْﻌ ِ
ﺎن.
ْﻚ اﻟ َْﻤﻐَﺎ ِزي  ،ﻓَـﻨَـ َﻬﻰ َر ُﺳ ُ
ُو ِﺟ َﺪ ْ
ﺾ ﺗِﻠ َ
َْ ْ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ َ
َ
ٍ
 -4سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ َ 2295ﻋﻦ ﺟﺪ ِ
ِ ﱠِ
ِ
ﲔ َﻋﻠَﻰ
ﺎح ﺑْ ِﻦ َرﺑِﻴ ٍﻊ ﻗَ َ
ﱢﻩ َرﺑَ ِ
ﱠﺎس ُْﳎﺘَ ِﻤﻌ َ
ْ َ
ﺎل ُ :ﻛﻨﱠﺎ َﻣ َﻊ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ ِ ﰲ ﻏَ ْﺰَوة ﻓَـ َﺮأَى اﻟﻨ َ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ﺎلَ :ﻋﻠَﻰ ْاﻣ َﺮأَة ﻗَﺘِ ٍ
ﺎل َو َﻋﻠَﻰ
ﺎء ﻓَـ َﻘ َ
ﺖ َﻫﺬﻩ ﻟﺘُـ َﻘﺎﺗِ َﻞ" ﻗَ َ
ﻴﻞ ﻓَـ َﻘ َ
ﺚ َر ُﺟ ًﻼ ﻓَـ َﻘ َ
َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَـﺒَـ َﻌ َ
ﺎلَ ":ﻣﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺎل  :اﻧْﻈُْﺮ َﻋ َﻼ َم ْ
اﺟﺘَ َﻤ َﻊ َﻫ ُﺆَﻻء ﻓَ َﺠ َ
اﻟْﻤ َﻘﺪﱢﻣ ِﺔ َﺧﺎﻟِ ُﺪ ﺑﻦ اﻟْﻮﻟِ ِ
ﺎل :ﻗُ ْﻞ ِﳋَﺎﻟِ ٍﺪَ :ﻻ ﻳَـ ْﻘﺘُـﻠَ ﱠﻦ ْاﻣ َﺮأَةً َوَﻻ َﻋ ِﺴﻴ ًﻔﺎ .اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ ﺑﺮﻗﻢ . 701
ﺚ َر ُﺟ ًﻼ ﻓَـ َﻘ َ
ﻴﺪ ﻓَـﺒَـ َﻌ َ
ُ َ
ُْ َ
الجيش وال يشارك في قتال نھى النبيُّ  عن قتلِه.
)العسيف(  :ھو الذي يخدم في
ِ

ٍ
ﺎل :ﻏَﺰوﻧَﺎ ﻣﻊ رﺳ ِ ِ
ٍ
 -5سنن ابن ماجة ﺑﺮﻗﻢ َ 2832ﻋ ْﻦ َﺣ ْﻨﻈَﻠَﺔَ اﻟْ َﻜﺎﺗِ ِ
اﺟﺘَ َﻤ َﻊ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻓَ َﻤ َﺮْرﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ ْاﻣ َﺮأَة َﻣ ْﻘﺘُﻮﻟَﺔ ﻗَ ْﺪ ْ
ﺐ ﻗَ َ َ ْ َ َ َ ُ
ﺎل ":ﻣﺎ َﻛﺎﻧَ ْ ِ ِ ِ ِ
ﺎل ﻟِﺮﺟ ٍﻞ :اﻧْﻄَِﻠ ْﻖ إِ َﱃ َﺧﺎﻟِ ِﺪ ﺑ ِﻦ اﻟْﻮﻟِ ِ
ِ
ﻴﺪ ﻓَـ ُﻘ ْﻞ ﻟَﻪُ ":إِ ﱠن
ﱠﺎس ﻓَﺄَﻓْـ َﺮ ُﺟﻮا ﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ َ
ﻴﻤ ْﻦ ﻳُـ َﻘﺎﺗ ُﻞ" ﰒُﱠ ﻗَ َ َ ُ
ﺖ َﻫﺬﻩ ﺗُـ َﻘﺎﺗ ُﻞ ﻓ َ
ْ َ
َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟﻨ ُ
ﻮلَ :ﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠَ ﱠﻦ ذُ ﱢرﻳﱠﺔً َوَﻻ َﻋ ِﺴﻴ ًﻔﺎ ".
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮ َك ﻳَـ ُﻘ ُ
َر ُﺳ َ
والشيوخ  ،والرھبان...
واألطفال،
قتل النسا ِء ،
ِ
نالحظ أنه  كان ينھى عن ِ
ِ
وأدعو القارئ أن ينظر بعين اإلنصاف إلى ما جاء في اآلتي :
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قول الربﱢ لموسى 
قبول العھ ِد
 -1طر ِد وإبادة سبع أمم بأكملھا  ،وعدم
والصلح منھم ....وذلك بحس ِ
ب ِ
ِ
ِ
1
ض الﱠتِي أَ ْن َ
اخ ٌل إِلَ ْيھَا لِتَ ْمتَلِ َكھَاَ ،وطَ َر َد
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
في سفر التثنية إصحاح  7عدد » َمتَى أَتَى بِ َ
ت َد ِ
ك إِلَى األَرْ ِ
ينَ ،س ْب َع
ُوسيﱢ َ
ﱢين َو ْال ِح ﱢوي َ
ﱢين َو ْالفِ ِر ﱢزي َ
ﱢين َو ْال َك ْن َعانِي َ
وري َ
اشي َ
كْ :ال ِحثﱢي َ
ُشعُوبًا َكثِي َرةً ِم ْن أَ َما ِم َ
ﱢين َو ْاليَب ِ
ﱢين َو ْال ِجرْ َج ِ
ﱢين َواألَ ُم ِ
2
ك تُ َحرﱢ ُمھُ ْم.الَ تَ ْقطَ ْع لَھُ ْم َع ْھدًاَ ،والَ تُ ْشفِ ْق
ض َر ْبتَھُ ْم ،فَإِنﱠ َ
ك أَ َما َم َ
ب أَ ْكثَ َر َوأَ ْعظَ َم ِم ْن َكَ ،و َدفَ َعھُ ُم الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ُشعُو ٍ
كَ ،و َ
4
3
ك ِم ْن َو َرائِي فَيَ ْعبُ ُد آلِھَةً أُ ْخ َرى،
ك .ألَنﱠهُ يَ ُر ﱡد ا ْبنَ َ
ْط ال ْبنِ ِهَ ،وبِن ْتهُ الَ تَأْ ُخ ْذ ال ْبنِ َ
صا ِھرْ ھُ ْمْ .بنَتَ َ
َعلَ ْي ِھ ْمَ ،والَ تُ َ
ك الَ تُع ِ
5
صابَھُ ْم،
ون َم َذابِ َحھُ ْمَ ،وتُ َك ﱢسر َ
ون بِ ِھ ْم :تَ ْھ ِد ُم َ
ضبُ الرﱠبﱢ َعلَ ْي ُك ْم َويُ ْھلِ ُك ُك ْم َس ِريعًاَ .ول ِك ْن ھ َك َذا تَ ْف َعلُ َ
ُون أَ ْن َ
فَيَحْ َمى َغ َ
َوتُقَ ﱢ
ار.
اريَھُ ْمَ ،وتُحْ ِرقُ َ
طع َ
ون تَ َماثِيلَھُ ْم بِالنﱠ ِ
ُون َس َو ِ
 -2داود
النبي وقواتُه يقتلون أربعين ألف فارس  ....وذﻟك ﻓﻲ ﺳﻔر صموئيل الثاني إصحاح 10
ﱡ
18
ك
ب ُشوبَ َ
ين أَ ْل َ
ب أَ َرا ُم ِم ْن أَ َم ِام إِ ْس َرائِي َلَ ،وقَتَ َل َدا ُو ُد ِم ْن أَ َرا َم َس ْب َع ِمئَ ِة َمرْ َكبَ ٍة َوأَرْ بَ ِع َ
ض َر َ
سَ ،و َ
ﻋدد َوھَ َر َ
ار ٍ
ف فَ ِ
يس َجي ِْش ِه فَ َم َ
اك.
ات ھُنَ َ
َرئِ َ

النبي  ؟ رجل واحد فقط ؛ قتله
س " و كم قتل
نالحظ كم قتل داو ُد  من
ين أَ ْل َ
الناس ؟ " ◌َ أَرْ بَ ِع َ
ﱡ
ار ٍ
ِ
ف فَ ِ
بيده ھو أبي بن خلف.
النبي وقواتُه يقتلون يضعون األعداء تحت المناشير....في سفر صموئيل الثاني إصحاح 12عدد
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27
26
ون َوأَ َخ َذ َم ِدينَةَ ْال َم ْملَ َك ِةَ .وأَرْ َس َل يُوآبُ ُر ُسالً إِلَى َدا ُو َد يَقُو ُل» :قَ ْد َحا َرب ُ
ْت ِربﱠةَ
ب يُوآبُ ِربﱠةَ بَنِي َع ﱡم َ
َو َحا َر َ
28
َوأَ َخ ْذ ُ
ب َوا ْن ِزلْ َعلَى ْال َم ِدينَ ِة َو ُخ ْذھَا لِئَالﱠ آ ُخ َذ أَنَا ْال َم ِدينَةَ فَيُ ْد َعى
ت أَ ْيضً ا َم ِدينَةَ ْال ِميَا ِه .فَ َ
اآلن اجْ َم ْع بَقِيﱠةَ ال ﱠش ْع ِ
30
29
ب إِلَى ِربﱠةَ َو َحا َربَھَا َوأَ َخ َذھَاَ .وأَ َخ َذ تَا َج َملِ ِك ِھ ْم َع ْن َر ْأ ِس ِه،
ب َو َذھَ َ
بِا ْس ِمي َعلَ ْيھَا« .فَ َج َم َع َدا ُو ُد ُك ﱠل ال ﱠش ْع ِ
31
ْ
س َدا ُو َدَ .وأَ ْخ َر َج َغنِي َمةَ ْال َم ِدينَ ِة َكثِي َرةً ِج ًّداَ .وأَ ْخ َر َج
ب َم َع َح َج ٍر َك ِر ٍيمَ ،و َك َ
َو َو ْزنُهُ َو ْزنَةٌ ِم َن ال ﱠذھَ ِ
ان َعلَى َرأ ِ
ض َعھُ ْم تَحْ َ
صنَ َع
ون اآل ُجرﱢ َ ،وھ َك َذا َ
ْب الﱠ ِذي فِيھَا َو َو َ
ال ﱠشع َ
ت َمنَ ِ
وس َح ِدي ٍد َوأَ َم ﱠرھُ ْم فِي أَتُ ِ
ج َح ِدي ٍد َوفُ ُؤ ِ
اشي َر َونَ َو ِ
ار ِ
ب إِلَى أُو ُر َشلِي َم.
يع ُم ُد ِن بَنِي َع ﱡم َ
ون .ثُ ﱠم َر َج َع َدا ُو ُد َو َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
بِ َج ِم ِ
ت،
ت العجموا ِ
وأكتفي بذلك لكي يقرأ من كان له عينان  ،وليفھم من كان له عقل  ،وال يردد كال ًما كالببغاوا ِ
فالحمد على نعمة التفكر....
ُ
الجنة تحت ظالل السيوف!
نبي يقول:
ٌّ
ب...
اإلسالم
قالوا  :لقد حث رسو ُل
قتال اآلخرين ...بدعوى ھذا الحديث الذي يدعو لإلرھا ِ
َ
أتباعه على ِ
ِ
ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎب )اﳉﻬﺎد و اﻟﺴﲑ( ﺑﺎب )اﳉﻨﺔ ﲢﺖ ِ
ﺑﺎرﻗﺔ اﻟﺴﻴﻮف( ﺑﺮﻗﻢ َ 2607ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﺐ إِﻟَْﻴ ِﻪ
ﻀ ِﺮ َﻣ ْﻮَﱃ ﻋُ َﻤ َﺮ ﺑْ ِﻦ ﻋُﺒَـ ْﻴ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَﻛﺎ َن َﻛﺎﺗِﺒَﻪُ ﻗَ َ
ﻮﺳﻰ ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﻘﺒَﺔَ َﻋ ْﻦ َﺳ ٍِﺎﱂ أَِﰊ اﻟﻨﱠ ْ
ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔُ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ إِ ْﺳ َﺤﺎ َق َﻋ ْﻦ ُﻣ َ
ﺎلَ :ﻛﺘَ َ
ﺴﻴ ِ
ﺎل ":وا ْﻋﻠَﻤﻮا أَ ﱠن ا ْﳉﻨﱠﺔَ َﲢْ َ ِ
َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْﻦ أَِﰊ أَو َﰱ  -ر ِ
ِ
ﻮف" .ﺗَﺎﺑَـ َﻌﻪُ ْاﻷ َُوﻳْ ِﺴ ﱡﻲ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ  -أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺖ ﻇ َﻼ ِل اﻟ ﱡ ُ
ْ
َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ◌ ﻗَ َ َ ُ
َ
ُ
ِ
ﻮﺳﻰ ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﻘﺒَﺔَ.
َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ أَِﰊ اﻟ ﱢﺰﻧَﺎد َﻋ ْﻦ ُﻣ َ
• الرد على الشبھة
أوالً :إن لي سؤالين للمعترضين من خاللھما أنسف الشبھة نس ًفا  -إن شاء ﷲ: - 
ﺴﻴ ِ
األول :متى وأين قال النبيُّ  ھذا الحديث " وا ْﻋﻠَﻤﻮا أَ ﱠن ا ْﳉﻨﱠﺔَ َﲢْ َ ِ
ﻮف " ؟
ﺖ ﻇ َﻼ ِل اﻟ ﱡ ُ
َ
َ ُ
الجواب  :قاله النبيُّ  في غزو ِة األحزاب ) الخندق ( .
الثاني :ھل غزوة األحزاب كانت اعتداء من المسلمين على غيرھم أم العكس ...؟
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الجواب  :العكس صحيح ؛ الغزوة كانت دفاعً ا من المسلمين عن أنفسھم ...
إ ًذا ليس في الحديث الحث على االعتداء على اآلخرين  ،والكل يتفق أن استخدا َم السيف لدفع المعتدي يعتبر
الكفار على المسلمين ...يدعم ذلك
الصبر على اعتدا ِء
منقبة وليس مذمة  ...وعلى ھذا فالحديث يحث على
ِ
ِ
دليالن:
ﺸﺔَ َﻣﺎ َو َدﻋُﻮُﻛ ْﻢ َواﺗْـ ُﺮُﻛﻮا اﻟﺘـ ْﱡﺮ َك َﻣﺎ ﺗَـ َﺮُﻛﻮُﻛ ْﻢ ".
األول :سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ  3748ﻗﺎل َ " :دﻋُﻮا ا ْﳊَﺒَ َ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ ):ﺣﺴﻦ ( اﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  3384 :ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ .
والمعنى :إذا لم يعتدوا عليكم فال تعتدوا عليھم ...
ِين  ) البقرة .(190
يل ّ ِ
ﷲ الَ ُيحِبِّ ْالمُعْ َتد َ
ﷲ الَّذ َ
الثاني :قوله َ : و َقا ِتلُو ْا فِي َس ِب ِ
ِين ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َوالَ َتعْ َت ُدو ْا إِنَّ ّ َ
ِ
َ
ثم إن
ﺎء اﻟ َْﻌ ُﺪ ﱢو َو َﺳﻠُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ اﻟ َْﻌ ِﺎﻓﻴَﺔَ ﻓَِﺈ َذا
الحديث فيه أن النب َّي  نھى عن تمنى ِ
لقاء العدو قائالً َ " :ﻻ ﲤََﻨـ ْﱠﻮا ﻟ َﻘ َ
ِ
ﺻِﱪُوا" ...
ﻟَﻘﻴﺘُ ُﻤ ُ
ﻮﻫ ْﻢ ﻓَﺎ ْ
وأتساءل:ھل تعامى المعترضون عن رؤي ِة تلك الكلمات! ....
ت
ث قب ل عرض ھم ...فل و بحث وا جي ًدا ف ي الرواي ا ِ
ثان ًي ا  :ك ان عل ى المعترض ين أن ي دققوا ف ي البح ِ
والشروح لوجدوا الروايات األخرى التي توضح الرواية التي جعلوا منھا شبھة ...
ِ
ٍ
ِ
ﱠ
ِ
ِ
ٍ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ﻮﺳﻰ ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﻘﺒَـ َﺔ
ﻣ
ﻦ
ﻋ
ق
ﺎ
ﺤ
ﺳ
إ
ﻮ
َﺑ
أ
ﺎ
ﻨ
ـ
ﺛ
ﺪ
ﺣ
و
ﺮ
ﻤ
ﻋ
ﻦ
ﺑ
ﺔ
ﻳ
و
ﺎ
ﻌ
ﻣ
ﺎ
ﻨ
ـ
ﺛ
ﺪ
ﺣ
ﺪ
ﻤ
ﳏ
ﻦ
ﺑ
ﻪ
ﻠ
اﻟ
ﺪ
ﺒ
ﻋ
ﺎ
ﻨ
ـ
ﺛ
ﺪ
ﺣ
2744
ﺑﺮﻗﻢ
ي
البخار
صحيح
ففي
َ ََ َْ ُ
ْ ُ َُ ﱠ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ ْ َ َ َ ْ ُ َ
ﺎلَ :ﻛﺘَـﺐ إِﻟَْﻴ ِـﻪ َﻋ ْﺒـ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِـﻪ ﺑْـﻦ أَِﰊ أَو َﰱ -ر ِ
ﻀ ِﺮ َﻣ ْﻮَﱃ ﻋُ َﻤ َﺮ ﺑْ ِﻦ ﻋُﺒَـ ْﻴ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَﻛﺎ َن َﻛﺎﺗِﺒًﺎ ﻟَﻪُ ﻗَ َ
َﻋ ْﻦ َﺳ ٍِﺎﱂ أَِﰊ اﻟﻨﱠ ْ
ﺿ َـﻲ اﻟﻠﱠـﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤـﺎ  -ﻓَـ َﻘ َﺮأْﺗُـﻪُ
ْ َ
ُ
َ
ـﺎم ِﰲ اﻟﻨﱠـ ِ
ـﻮل اﻟﻠﱠــﻪ ِ◌ِ ﰲ ﺑَـ ْﻌـ ِ
ـﺖ اﻟ ﱠ
ـﺎس َﻻ
ـﺎس َﺧ ِﻄﻴﺒًــﺎ ﻗَـ َ
إِ ﱠن َر ُﺳـ َ
ـﺾ أَﻳﱠ ِﺎﻣـ ِـﻪ اﻟﱠـ ِـﱵ ﻟَِﻘـ َـﻲ ﻓِ َﻴﻬــﺎ اﻧْـﺘَﻈَـ َـﺮ َﺣـ ﱠـﱴ َﻣﺎﻟَـ ْ
ﺲ ﰒُﱠ ﻗَـ َ
ـﺎل ":أَﻳﱡـ َﻬــﺎ اﻟﻨﱠـ ُ
ﺸـ ْـﻤ ُ
ﺗَـﺘﻤﻨﱠ ــﻮا ﻟَِﻘــﺎء اﻟْﻌ ـ ُﺪ ﱢو وﺳ ـﻠُﻮا اﻟﻠﱠــﻪ اﻟْﻌﺎﻓِﻴ ـﺔَ ﻓَـِﺈ َذا ﻟَِﻘﻴﺘﻤــﻮﻫﻢ ﻓَﺎﺻـ ِـﱪوا وا ْﻋﻠَﻤــﻮا أَ ﱠن ا ْﳉﻨﱠـﺔَ َﲢْـ َ ِ
ﺴــﻴ ِ
ـﺎل :اﻟﻠﱠ ُﻬ ـ ﱠﻢ ُﻣ ْﻨ ـ ِﺰ َل
ﻮف ﰒُﱠ ﻗَـ َ
َ َ َ
ـﺖ ﻇـ َـﻼ ِل اﻟ ﱡ ُ
َ
ََ ْ َ َ َ َ
ُُ ُ ْ ْ ُ َ ُ
اﻟ ِ
َﺣ َﺰ ِ
ﺴ َﺤ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﺼ ْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ".
ي اﻟ ﱠ
ﺎب َو َﻫﺎ ِزَم ْاﻷ ْ
اب ْاﻫ ِﺰْﻣ ُﻬ ْﻢ َواﻧْ ُ
ﺎب َو ُْﳎ ِﺮ َ
ِ
ِ
ِ
ﺎﺻِﱪُوا (
حجر في
قال ابنُ
ٍ
ﻮﻫ ْﻢ ﻓَ ْ
الفتح  :ﻗَـ ْﻮﻟﻪَ ) :ﻻ ﲤََﻨـ ْﱠﻮا ﻟ َﻘﺎء اﻟ َْﻌ ُﺪ ّو َو َﺳﻠُﻮا اﻟﻠﱠﻪ اﻟ َْﻌﺎﻓﻴَﺔ ﻓَِﺈ َذا ﻟَﻘﻴﺘُ ُﻤ ُ
ِ
ِ
ﱢﻳﻖَ " :ﻷَ ْن
ﱠﻬﻲ أَ ﱠن اﻟ َْﻤ ْﺮء َﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَﻢ َﻣﺎ ﻳَـﺌُﻮل إِﻟَْﻴ ِﻪ ْاﻷ َْﻣﺮ َ ،و ُﻫ َﻮ ﻧَ ِﻈﲑ ُﺳ َﺆال اﻟ َْﻌﺎﻓِﻴَﺔ ِﻣ ْﻦ اﻟ ِْﻔ َﱳ َ ،وﻗَ ْﺪ ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﺎل اﻟ ﱢ
ﺼﺪ ُ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ﺑَﻄﱠﺎل:ﺣ ْﻜ َﻤﺔ اﻟﻨـ ْ
ِ ِِِ
ﺎﰱ ﻓَﺄَ ْﺷ ُﻜﺮ أَﺣﺐ إِ َﱠ ِ
ِ
ﻮرة ِْ
اﻹ ْﻋ َﺠﺎب َو ِْ
اﻹﺗْ َﻜﺎل
َﺻِﱪ " َوﻗَ َ
ُﻋ َ
أَ
ﱄ ﻣ ْﻦ أَ ْن أُﺑْـﺘَـﻠَﻰ ﻓَﺄ ْ
ﺎل ﻏَ ْﲑﻩ  :إِ ﱠﳕَﺎ ﻧَـ َﻬﻰ َﻋ ْﻦ َﲤﱠِﲏ ﻟ َﻘﺎء اﻟ َْﻌ ُﺪ ّو ﻟ َﻤﺎ ﻓﻴﻪ ﻣ ْﻦ ُ
َ ّ
ﺻَ
ِ ِ ِ
َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱡـ ُﻔﻮس واﻟْﻮﺛُﻮق ﺑِﺎﻟْ ُﻘ ﱠﻮِة وﻗِﻠﱠﺔ ِاﻻ ْﻫﺘِﻤﺎم ﺑِﺎﻟْﻌ ُﺪ ﱢو  ،وُﻛﻞ َذﻟِ َ ِ ِ ِ
ﱠﻬﻲ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ إِ َذا
ﻴﻞ ُْﳛ َﻤﻞ اﻟﻨـ ْ
َ َ
َ
َ ُ
َ ّ
ﻚ ﻳُـﺒَﺎﻳﻦ اﻻ ْﺣﺘﻴَﺎط َو ْاﻷَ ْﺧﺬ ﺑﺎ ْﳊَْﺰم َ .وﻗ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺼﻠَﺤﺔ أَو ﺣﺼﻮل اﻟﻀﱠﺮر  ،وإِﱠﻻ ﻓَﺎﻟْﻘﺘَﺎل ﻓَ ِ
َوﻗَ َﻊ اﻟ ﱠ
ﱠﻬﻲ ﺑَِﻘ ْﻮﻟﻪ " َو َﺳﻠُﻮا اﻟﻠﱠﻪ اﻟ َْﻌﺎﻓﻴَﺔ
ﺸّ
ﺎﻋﺔ َ .وﻳُـ َﺆﻳﱢﺪ ْاﻷ ﱠَول ﺗَـ ْﻌﻘﻴﺐ اﻟﻨـ ْ
ﻀﻴﻠَﺔ َوﻃَ َ
ﻚ ِﰲ اﻟ َْﻤ ْ َ ْ ُ ُ
َ َ
اﺳﺘُ ِﺪ ﱠل ِ َﺬا ا ْﳊ ِﺪ ِ
ﻳﺚ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻨﻊ ﻃَﻠَ ِ
ي َ ،وَﻛﺎ َن َﻋﻠِ ﱞﻲ ﻳَـ ُﻘﻮل َ :ﻻ ﺗَ ْﺪعُ إِ َﱃ اﻟ ُْﻤﺒَ َﺎرَزِة ،
ﺐ اﻟ ُْﻤﺒَ َ
ﺴﻦ اﻟْﺒَ ْ
"َ ........و ْ
َ َ
ﺼ ِﺮ ّ
ﺎرزة َ ،و ُﻫ َﻮ َرأْي ا ْﳊَ َ
َﺟﺐ ﺗُـ ْﻨﺼﺮ ِ ،ﻷَ ﱠن اﻟ ﱠﺪ ِ
ﻓَِﺈ َذا ُد ِﻋﻴﺖ ﻓَﺄ ِ
ﻚ.
اﻋﻲ ﺑَ ٍﺎغ َ .وﻗَ ْﺪ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم ﻗَـ ْﻮل َﻋﻠِ ّﻲ ِﰲ َذﻟِ َ
َ
ِ
ﺎل اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﻣ ْﻨ ِﺰل اﻟ ِ
ْﻜﺘَﺎب إِ َﱁْ( أَ َﺷﺎر ِ َﺬا اﻟ ﱡﺪ َﻋﺎء إِ َﱃ وﺟﻮﻩ اﻟﻨﱠﺼﺮ َﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ  ،ﻓَﺒِﺎﻟ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﻮﻫ ْﻢ ﻳُـ َﻌ ﱢﺬ ُ ْﻢ
ﺎب إِ َﱃ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ   : ﻗَﺎﺗِﻠُ ُ
َ َ
ُُ
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :ﰒُﱠ ﻗَ َ ُ ُ
ْ ْ ْ
ﺴﺤﺎب إِ َﱃ اﻟْ ُﻘ ْﺪرة اﻟﻈﱠ ِ
ﱠ ِ ِ
ِ
ﺚ ُﳛَ ﱢﺮك اﻟ ﱢﺮﻳﺢ ِﲟَ ِﺸﻴﺌَ ِﺔ اﻟﻠﱠﻪ ، 
ﺎﻫ َﺮة ِﰲ ﺗَ ْﺴ ِﺨﲑ اﻟ ﱠ
ﺴ َﺤﺎب َﺣ ْﻴ ُ
ي اﻟ ﱠ َ
َ
اﻟﻠﻪ ﺑﺄَﻳْﺪﻳ ُﻜ ْﻢ ) اﻟﺘﻮﺑﺔَ .(14وﲟُ ْﺠ ِﺮ َ
ﺚ ﻳﺴﺘ ِﻤﺮ ِﰲ ﻣ َﻜﺎﻧﻪ ﻣﻊ ﻫﺒﻮب اﻟ ﱢﺮﻳﺢ  ،وﺣﻴ ُ ِ
ِ
ِِ
ِ ِِ
ﺘﻬﻢ ِﰲ
َ َْ
َ َ ُُ
َو َﺣ ْﻴ ُ َ ْ َ ّ َ
ﻳﻦ ِﰲ َﺣ َﺮَﻛ ْ
ﺚ ﲤُْﻄﺮ ﺗَ َﺎرة َوأُ ْﺧ َﺮى َﻻ ﲤُْﻄﺮ  ،ﻓَﺄَ َﺷ َﺎر ﲝَ َﺮَﻛﺘﻪ إِ َﱃ إِ َﻋﺎﻧَﺔ اﻟ ُْﻤ َﺠﺎﻫﺪ َ
ِ ِِ
اﻟ ِْﻘﺘَﺎل  ،وﺑِﻮﻗُﻮﻓِ ِﻪ إِ َﱃ إِﻣﺴﺎك أَﻳ ِﺪي اﻟْ ُﻜ ﱠﻔﺎر َﻋ ْﻨـﻬﻢ  ،وﺑِِﺈﻧْـﺰ ِال اﻟْﻤﻄَﺮ إِ َﱃ ﻏَﻨِﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﻣﻌﻬﻢ ﺣﻴ ُ ِ
ﺘﻬﻢ
َ َ ََُ ْ َْ
َْ ْ
ﻠﻬﻢ َ ،وﺑ َﻌ َﺪﻣﻪ إِ َﱃ َﻫ ِﺰﳝَ ْ
ﺚ ﻳَـﺘﱠﻔﻖ ﻗَـ ْﺘ ْ
ُْ َ َ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺴﺎﺑَِﻘﺔ َ ،وإِ َﱃ
ﱢﻌ َﻤﺔ اﻟ ﱠ
َﺣ ْﻴ ُ
ﱠﻮ ﱡﺳﻞ ﺑِﺎﻟﻨـ ْ
ْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﲔ َ .وأَ َﺷ َﺎر ِ َﺎ ِزم ْاﻷ ْ
ﺼﻞ اﻟﻈﱡْﻔﺮ ﺑﺸﻲء ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َ ،وُﻛﻠّ َﻬﺎ أ ْ
َﺣ َﻮال َ
ﺚ َﻻ َْﳛ ُ
ﺻﺎﳊَﺔ ﻟﻠ ُ
َﺣ َﺰاب إِ َﱃ اﻟﺘـ َ
ِ
ِِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ﺖ
ﺼﻠَ ْ
ﱢﻌﻢ اﻟﺜ َﱠﻼث  ،ﻓَِﺈ ﱠن ﺑِِﺈﻧْـ َﺰ ِال اﻟْﻜﺘَﺎب َﺣ َ
ﱠﻮﱡﻛﻞ َ ،وا ْﻋﺘ َﻘﺎد أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ُ ﻫ َﻮ اﻟ ُْﻤ ْﻨـ َﻔ ِﺮد ﺑِﺎﻟْﻔ ْﻌ ِﻞ َ .وﻓﻴﻪ اﻟﺘﱠـ ْﻨﺒِﻴﻪ َﻋﻠَﻰ ﻋﻈَﻢ َﻫﺬﻩ اﻟﻨـ َ
َﲡْ ِﺮﻳﺪ اﻟﺘـ َ
13
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ﺖ اﻟﻨـﱢﻌﻤﺔ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴ ِﻮﻳﱠﺔ و ِﻫﻲ اﻟ ﱢﺮْزق  ،وِ ِﺰﳝَِﺔ ْاﻷَﺣﺰاب ﺣ ِ
ﱢﻌ َﻤﺘَـ ْ ِ
ﱢﻌ َﻤﺔ ْاﻷُ ْﺧ َﺮ ِوﻳﱠﺔ َو ِﻫﻲ ِْ
ﲔ
اﻹ ْﺳ َﻼم َ ،وﺑِِﺈ ْﺟ َﺮ ِاء اﻟ ﱠ
ﺼ َﻞ ﺣ ْﻔﻆ اﻟﻨـ ْ
اﻟﻨـ ْ
َْ َ َ
ََ
ﺴ َﺤﺎب َﺣ َ
ﺼﻠَ ْ ْ َ
َ
َ َ َ
اﻹ ْﲰ ِ
ِ
ﱢﻌ َﻤﺘَـ ْ ِ
ﺎل  :اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻛ َﻤﺎ أَﻧْـ َﻌ ْﻤﺖ ﺑِ َﻌ ِﻈ ِ
ﺎﻋﻴﻠِ ّﻲ ِﰲ َﻫ َﺬا ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ ِﻣ ْﻦ
َ ،وَﻛﺄَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
ْﺘﻬﻤﺎ ﻓَﺄَﺑِْﻘ ِﻬ َﻤﺎ َ .وَرَوى ِْ َ
ﻴﻢ اﻟﻨـ ْ
ﲔ ْاﻷُ ْﺧ َﺮ ِوﻳﱠﺔ َواﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَ ِﻮﻳﱠﺔ َو َﺣﻔﻈ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻬﻢ ﺑِﻴَ ِﺪك  ،ﻓَ ْﺎﻫ ِﺰْﻣ ُﻬ ْﻢ
ﻀﺎ ﻓَـ َﻘ َ
َو ْﺟﻪ آ َﺧﺮ أَﻧﱠﻪُ َ د َﻋﺎ أَﻳْ ً
ﺎل " اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ أَﻧْ َ
ﺖ َرﺑّـﻨَﺎ َوَرّ ْﻢ َ ،وَْﳓ ُﻦ َﻋﺒﻴﺪك َو ُﻫ ْﻢ َﻋﺒﻴﺪك ﻧَـ َﻮاﺻﻴﻨَﺎ َوﻧَـ َﻮاﺻ ْ
ِ
ِ
واﻧْﺼﺮﻧَﺎ َﻋﻠَﻴ ِﻬﻢ " وﻟِ ِ ِ
ﱠﱯ  ﻣﺮﺳ ًﻼ َْﳓﻮﻩ ﻟَ ِﻜﻦ ﺑِ ِ
ﺼﻴﻐَ ِﺔ ْاﻷ َْﻣﺮ َﻋﻄْ ًﻔﺎ َﻋﻠَﻰ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ
ﺴﻌﻴﺪ ﺑْﻦ َﻣ ْﻨ ُ
ْ
ﺼﻮر ﻣ ْﻦ ﻃَ ِﺮﻳﻖ أَِﰊ َﻋ ْﺒﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَﻦ ا ْﳊُﺒُﻠ ﱢﻲ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ ُ ْ َ
َ ُْ ْ ْ َ َ
ِ
ِ ِِ
اد ) وﻏُﻀﱡﻮا أَﺑْﺼﺎرُﻛﻢ و ِْ
اﲪﻠُﻮا َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ﺑَـ َﺮَﻛﺔ اﻟﻠﱠﻪ ( .أھـ
َ َْ
) َو َﺳﻠُﻮا اﻟﻠﱠﻪ اﻟ َْﻌﺎﻓﻴَﺔ  :ﻓَِﺈ ْن ﺑُﻠﻴﺘُ ْﻢ ْﻢ ﻓَـ ُﻘﻮﻟُﻮا اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ( ﻓَ َﺬ َﻛ َﺮﻩُ َوَز َ َ
ﺴﻴ ِ
ثالثا  :إن قيل  :ما ھو ما معنى قولِه  " : وا ْﻋﻠَﻤﻮا أَ ﱠن ا ْﳉﻨﱠﺔَ َﲢْ َ ِ
ً
ﻮف " ؟
ﺖ ﻇ َﻼ ِل اﻟ ﱡ ُ
َ
َ ُ
جل كلم ِة التوحيد ومن
قلتُ  :إن المجاھدَ الذي يجاھ ُد في
سبيل ِ◌ ِ
ﷲ بالسيفِ أو البندقي ِة ....إن قُتل من أ ِ
ِ
سبيل ﷲ ؛ صار شھي ًدا ثم صار من أھل الجنة .
أجل دفاعِ ه عن المستضعفين جھا ًدا في
ِ
ون ) آل عمران .(169
يل ّ ِ
ﷲ أَمْ َواتا ً َب ْل أَحْ َياء عِ ندَ َرب ِِّھ ْم يُرْ َزقُ َ
قال َ :والَ َتحْ َس َبنَّ الَّذ َ
ِين قُ ِتلُو ْا فِي َس ِب ِ
بن
نس ِ
وقد كان من الصحاب ِة  من فتح ﷲُ مسامه في الدنيا قبل استشھاده حتى اشتم رائح َة الجنة كأ ِ
النضر  ، وذلك في صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 3742ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﺖ َﻋ ْﻦ أ ﱠَوِل
ﺎب َﻋ ْﻦ ﺑَ ْﺪ ٍر ﻓَـ َﻘ َ
ﺎلِ :ﻏ ْﺒ ُ
ﺲ  أَ ﱠن َﻋ ﱠﻤﻪُ ﻏَ َ
ﱠﱯ  ﻟَﻴـﺮﻳ ﱠﻦ اﻟﻠﱠﻪُ ﻣﺎ أ ُِﺟ ﱡﺪ ﻓَـﻠَ ِﻘﻲ ﻳـﻮم أ ٍ
ﺎل اﻟﻨِ ﱢ ِ
ﻗِﺘَ ِ
ﻚ ِﳑﱠﺎ
ﱠﺎس ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ أَ ْﻋﺘَ ِﺬ ُر إِﻟَْﻴ َ
َ َْ َ ُ
َ
ﱠﱯ  ﻟَﺌ ْﻦ أَ ْﺷ َﻬ َﺪِﱐ اﻟﻠﱠﻪُ َﻣ َﻊ اﻟﻨِ ﱢ َ َ َ
ُﺣﺪ ﻓَـ ُﻬ ِﺰَم اﻟﻨ ُ
ِ
ِ
ﻚ ِﳑﱠﺎ ﺟﺎء ﺑِ ِﻪ اﻟْﻤ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن ﻓَـﺘَـ َﻘ ﱠﺪم ﺑِ ِ ِ ِ
ٍ
ﺎل :أَﻳْﻦ ﻳﺎ ﺳ ْﻌ ُﺪ إِ ﱢﱐ أ ِ
َﺟ ُﺪ
ﺻﻨَ َﻊ َﻫ ُﺆَﻻء ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
َ
ﺴ ْﻴﻔﻪ ﻓَـﻠَﻘ َﻲ َﺳ ْﻌ َﺪ ﺑْ َﻦ ُﻣ َﻌﺎذ ﻓَـ َﻘ َ َ َ َ
ﲔ َوأَﺑْـ َﺮأُ إِﻟَْﻴ َ َ َ ُ
َ َ
ِ
ﻀ ٌﻊ وَﲦَﺎﻧُﻮ َن ِﻣ ْﻦ ﻃَ ْﻌﻨَ ٍﺔ و َ ٍ ٍ ِ
ف َﺣ ﱠﱴ َﻋﺮﻓَـ ْﺘﻪُ أُ ْﺧﺘُﻪُ ﺑِ َ ٍ ِ ِِ ِ ِ ِ
ﺴ ْﻬ ٍﻢ
ﻀﻰ ﻓَـ ُﻘﺘِ َﻞ ﻓَ َﻤﺎ ﻋُ ِﺮ َ
ُﺣ ٍﺪ ﻓَ َﻤ َ
ﻳﺢ ا ْﳉَﻨﱠﺔ ُدو َن أ ُ
ِر َ
َ
ﺸ َﺎﻣﺔ أ َْو ﺑﺒَـﻨَﺎﻧﻪ َوﺑﻪ ﺑ ْ َ
َ
ﺿ ْﺮﺑَﺔ َوَرْﻣﻴَﺔ ﺑ َ
ﺴﻴ ِ
النبي  " : وا ْﻋﻠَﻤﻮا أَ ﱠن ا ْﳉﻨﱠﺔَ َﲢْ َ ِ
ﻮف ".
 .لھذا قال
ﱡ
ﺖ ﻇ َﻼ ِل اﻟ ﱡ ُ
َ
َ ُ
وأقول :إن الجھادَ ليس كله بالسيفِ ؛ فمن الجھاد أي ً
ضا الجھاد بالقرآ ِن الكريم....
ين َو َجاھ ِْدھُم ِب ِه ِج َھاداً َك ِبيراً ) الفرقان.(52
قال َ  : ف َال ُتطِ ِع ْال َكاف ِِر َ
أجمع المفسرون أن الجھادَ في ھذه اآلي ِة ھو بالقرآن الكريم .
ﱠﱯ  ﻗﺎل  " :ﺟﺎﻫﺪوا اﳌﺸﺮﻛﲔ ﺑﺄﻣﻮاﻟِﻜﻢ ِ
وعن ٍ
واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﻟﺪار ﻣﻲ و
وأﻧﻔﺴﻜﻢ وأﻟﺴﻨﺘِ ُﻜﻢ "  .رواﻩ أﺑﻮ داود
ﱡ
أﻧﺲ  ﻋﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ
ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﻣﺸﻜﺎة اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺑﺮﻗﻢ .3821
الدين و
أجل الباطل  ،وقتال دفعً ا عن
قتال من ِ
وحينما نتكلم عن السيوف والقتال البد أن نفرق أوالً بين ٍ
ِ
الحق ...
جل
فس ،
ِ
والعرض  ،و الضعفا ِء من الولدان والنسا ِء ....؛ أي :من أ ِ
ِ
الن ِ
ّ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
ون َر َّب َنا
يل ِ
ِين َيقُول َ
قال َ  : و َما َل ُك ْم الَ ُت َقا ِتل َ
ان الذ َ
ﷲ َوالمُسْ َتضْ َعف َ
ِين م َِن الرِّ َج ِ
ون فِي َس ِب ِ
ال َوال ِّن َساء َوال ِولدَ ِ
أَ ْخرجْ َنا ِمنْ َھـ ِذ ِه ْال َقرْ َي ِة َّ
نك َنصِ يراً)النساء.(75
نك َولِ ّيا ً َواجْ َعل لَّ َنا مِن لَّ ُد َ
الظال ِِم أَھْ لُ َھا َواجْ َعل لَّ َنا مِن لَّ ُد َ
ِ
جاء في التفسير الميسر :وﻣﺎ اﻟﺬي ﳝﻨﻌﻜﻢ  -أﻳﻬﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن -ﻋﻦ اﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺼﺮة دﻳﻦ اﷲ ,وﻧﺼﺮة ﻋﺒﺎدﻩ
اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﻐﺎر اﻟﺬﻳﻦ اﻋﺘُﺪي ﻋﻠﻴﻬﻢ ,وﻻ ﺣﻴﻠﺔ ﳍﻢ وﻻ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ إﻻ اﻻﺳﺘﻐﺎﺛﺔ ﺑﺮ ﻢ ,ﻳﺪﻋﻮﻧﻪ ﻗﺎﺋﻠﲔ
 :رﺑﻨﺎ أﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮﻳﺔ  -ﻳﻌﲏ "ﻣﻜﺔ " -اﻟﱵ ﻇَﻠَﻢ أﻫﻠﻬﺎ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ واﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﺎﻷذى ,واﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪك وﻟﻴّﺎً ﻳﺘﻮﱃ

وﻧﺼﲑا ﻳﻨﺼﺮﻧﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺎﳌﲔ.أھـ
أﻣﻮرﻧﺎ,
ً
وأتساءل ھل ھذا قتال من أجل الباطل ؟! ھذا ھو.
صلَّى َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم-
األحزاب تكالبت على
ث الذي معنا أن
الجواب :إن ما وقع في الحدي ِ
رسول ﷲَ -
َ
ِ
والمسلمين في غزو ِة األحزاب) الخندق ( ،وكان عددھم أكثر من عشرة آالف مقاتل  ،أمام ثالثمائة من
المسلمين بعد أن فارق المنافقون نبينا  ومن معه  ،و ُحصِ َر النبيُّ  وأصحا ُبه  والنسا ُء واألطفا ُل فخطب
ِ
ِ
ِ
ﺖ ِﻇ َﻼ ِل
ﺎﺻِﱪُوا َوا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَ ﱠن ا ْﳉَﻨﱠﺔَ َﲢْ َ
ﻮﻫ ْﻢ ﻓَ ْ
ﺎء اﻟ َْﻌ ُﺪ ﱢو َو َﺳﻠُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ اﻟ َْﻌﺎﻓﻴَﺔَ ﻓَِﺈ َذا ﻟَﻘﻴﺘُ ُﻤ ُ
ﱠﺎس َﻻ ﺗَـﺘَ َﻤﻨـ ْﱠﻮا ﻟ َﻘ َ
فيھم  ﻗﺎﺋﻼً ":أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﻨ ُ
14
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اﻟ ﱡ ِ
ﺎل :اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﻣ ْﻨ ِﺰ َل اﻟ ِ
َﺣ َﺰ ِ
ﺴ َﺤ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﺼ ْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ "  .وبعدھا حدث النص ُر من
ي اﻟ ﱠ
ﺎب َو َﻫﺎ ِزَم ْاﻷ ْ
اب ْاﻫ ِﺰْﻣ ُﻬ ْﻢ َواﻧْ ُ
ﺴﻴُﻮف ﰒُﱠ ﻗَ َ ُ ُ
ﺎب َو ُْﳎ ِﺮ َ
ريح دمرت حصو َنھم  ،وأقلعت خيا َمھم  ،وجنود لم يروھا ؛ أرسلھا ﷲُ نصرة للمؤمنين
عند ﷲ 
ِ
بإرسال ٍ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
َّ
ﷲ َع َل ْي ُك ْم إِذ َجاء ْت ُك ْم ُج ُنو ٌد َفأرْ َسل َنا َع َلي ِْھ ْم ِريحا ً
ِين آ َم ُنوا اذ ُكرُوا ِنعْ َم َة ِ
ھم المالئكة ؛ قال َ : يا أ ُّي َھا الذ َ
ان َّ
ون بَصِ يراً)األحزاب.(9
ﷲُ ِب َما َتعْ َملُ َ
َو ُج ُنوداً لَّ ْم َت َر ْو َھا َو َك َ
جاء في التفسير الميسر :ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ اﳌﺆﻣﻨﲔ اذﻛﺮوا ﻧﻌﻤﺔ اﷲ اﻟﱵ أﻧﻌﻤﻬﺎ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﰲ "اﳌﺪﻳﻨﺔ" أﻳﺎم ﻏﺰوة اﻷﺣﺰاب وﻫﻲ ﻏﺰوة
اﳋﻨﺪق ,ﺣﲔ اﺟﺘﻤﻊ ﻋﻠﻴﻜﻢ اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻣﻦ ﺧﺎرج "اﳌﺪﻳﻨﺔ" ,واﻟﻴﻬﻮد واﳌﻨﺎﻓﻘﻮن ﻣﻦ "اﳌﺪﻳﻨﺔ" وﻣﺎ ﺣﻮﳍﺎ ,ﻓﺄﺣﺎﻃﻮا ﺑﻜﻢ ,ﻓﺄرﺳﻠﻨﺎ

ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺰاب رﳛًﺎ ﺷﺪﻳﺪة اﻗﺘﻠﻌﺖ ﺧﻴﺎﻣﻬﻢ ورﻣﺖ ﻗﺪورﻫﻢ ,وأرﺳﻠﻨﺎ ﻣﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء ﱂ ﺗﺮوﻫﺎ ,ﻓﻮﻗﻊ اﻟﺮﻋﺐ ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ .وﻛﺎن
ﺑﺼﲑا ,ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺷﻲء .أھـ
اﷲ ﲟﺎ ﺗﻌﻤﻠﻮن ً

َ
رابعًا  :بعد أن ب ّين ُ
ث النبيِّ ، 
ت  -بفضل ﷲ  -أن
الحديث ليس فيه شبھة ؛ بل ھو من أعظم أحادي ِ
عدم تمني لقاء العدو ،
وفيه معجزة من معجزا ِته  حيث انتصر المسلمون لما دعا  أصحا َبه  إلى ِ
حول منه وال قوة 
غير
بالنصر
ﷲ  فجاء المد ُد من السما ِء
ٍ
والصبر عند اللقاء  ،ثم دعا َ
ِ
والتمكين من ِ
ِ
َّ
ين َك َفرُوا ِب َغ ْيظِ ِھ ْم َل ْم َي َنالُوا َخيْراً
تال ؛ قال َ : و َر َّد ﷲُ الَّ ِذ َ
؛ نصره ﷲُ تعالى دون إراق ِة دما ٍء  ،ودون قِ ٍ
ان َّ
َو َك َفى َّ
ﷲُ َق ِو ّيا ً َع ِزيزاً  ) األحزاب .( 25
ِين ْالقِ َتا َل َو َك َ
ﷲُ ْالم ُْؤ ِمن َ
وبعد أن ب ّين ُ
ت للمعترضين الحق  ،وما غاب عنھم.. ...
َ
تالميذه بأن يشتروا سيو ًفا لماذا
أتساءل :إن إنجيل لوقا يذكر أن يسوع إله المحبة بحسب اعتقادكم  ....يأمر
؟؟
أليس ھو إل ًھا قو ًيا ؟
ﷲ ...؟!
أم أنه رسول من عند ِ
36
ْ
ْس َل ُه
جاء ذلك في اإلصحاح
اآلنَ ،منْ َل ُه ِكيسٌ َف ْل َيأ ُخ ْذهُ َوم ِْز َو ٌد َكذل َِكَ .و َمنْ َلي َ
ِن َ
 22عدد َف َقا َل َل ُھ ْم»:لك ِ
37
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َ
َف ْل َي ِبعْ َث ْو َب ُه َو َي ْش َت ِر َس ْي ًفا .أل ِّني أقُو ُل َل ُك ْم :إِ َّن ُه َي ْن َبغِي أنْ َي ِت َّم فِيَّ أ ْيضًا ھذا ال َم ْك ُتوبُ َ :وأحْ صِ َي َم َع أث َم ٍة .ألنَّ َما
39
38
ضى َك ْال َعادَ ِة
ھ َُو ِمنْ ِج َھتِي َل ُه ا ْنق َ
ان«َ .ف َقا َل َل ُھ ْمَ »:ي ْكفِي!«َ .و َخ َر َج َو َم َ
ِضا ٌء«َ .ف َقالُواَ » :ي َ
ار40بُّ  ،ھ َُو َذا ُھ َنا َس ْي َف ِ
ونَ ،و َت ِب َع ُه أَ ْيضًا َتالَم ُ
إِ َلى َج َب ِل َّ
ار إِ َلى ْال َم َ
صلُّوا لِ َكيْ الَ َت ْد ُخلُوا فِي َتجْ ِر َب ٍة«.
ان َقا َل َل ُھ ْمَ »:
ص َ
ِيذهَُ .و َلمَّا َ
42ك ِ
الز ْي ُت ِ
41
ج َ
صلَّى َقا ِئالًَ »:يا أَ َب َتاهُ ،إِنْ شِ ْئ َ
يز َع ِّني ھ ِذ ِه
ص َل َع ْن ُھ ْم َنحْ َو َرمْ َي ِة َح َج ٍر َو َج َثا َع َلى ر ُْك َب َت ْي ِه َو َ
َوا ْن َف َ
ت أَنْ ُت ِ
44
سَ .ول ِكنْ لِ َت ُكنْ الَ إِ َرادَ تِي َب ْل إِ َرادَ ُت َك«َ 43 .و َظ َھ َر َل ُه َمالَ ٌ
ان
ج َھا ٍد َك َ
ك م َِن ال َّس َما ِء ُي َقوِّ ي ِهَ .وإِ ْذ َك َ
ْال َكأْ َ
ان فِي ِ
صالَ ِة َو َجا َء إِ َلى َتالَمِي ِذهِ،
ضُ 45 .ث َّم َقا َم م َِن ال َّ
صا َر َع َرقُ ُه َك َق َط َرا ِ
اجةٍَ ،و َ
ُصلِّي ِبأ َ َش ِّد َل َج َ
ي َ
از َل ٍة َع َلى األَرْ ِ
دَم َن ِ
ت ٍ
46
صلُّوا لِ َئالَّ َت ْد ُخلُوا فِي َتجْ ِر َب ٍة«.
َف َو َجدَ ُھ ْم ِن َيامًا م َِن ْالح ُْز ِنَ .ف َقا َل َل ُھ ْم»:لِ َم َاذا أَ ْن ُت ْم ِن َيا ٌم؟ قُومُوا َو َ
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه :لماذا أمر يسو ُع تالميذه أن يبيعوا مالبسھم ويشتروا سيو ًفا ؟ ھل كان
المعنى )الجنة تحت ظالل السيف(  ،أم كان يدعوھم إلى بحير ِة الكبريت ...؟!
الكريم مرة واحدة  ،أفال
القرآن
ب المقدس مئات المرات  ،ولم يرد في
ثم إن لفظ السيف جاء في الكتا ِ
ِ
ِ
يعقلون ؟!
ُ
قلت :إن ھذه النصوص تشبه نفس الظروف التي مرت بال َّن ِبيِّ  في عزو ِة األحزا ٍ
ب كما في الحديث الذي
معنا  ،وما حدث مع يسوع حين حاصره اليھود ھو وتالميذه ....
صلُّوا لِ َكيْ الَ َت ْد ُخلُوا فِي َتجْ ِر َب ٍة "
كالم يسوع " َ
نالحظ من ِ
ِ
ِ
ِ
كالم
وأتساءل:أليس ھذا ھو نفس
ﺎﺻِﱪُوا " أي :ال
ﱢ
ﻮﻫ ْﻢ ﻓَ ْ
النبي َ " ﻻ ﲤََﻨـ ْﱠﻮا ﻟ َﻘﺎء اﻟ َْﻌ ُﺪ ّو َو َﺳﻠُﻮا اﻟﻠﱠﻪ اﻟ َْﻌﺎﻓﻴَﺔ ﻓَِﺈ َذا ﻟَﻘﻴﺘُ ُﻤ ُ
ِ
تتمنوا أن تدخلوا في تجربة القتال؟!  -سبحان ﷲ -إنھا السنن .
" 41
صلَّى
النصوص فعل يسوع
ونالحظ من
ِ
ص َل َع ْن ُھ ْم َنحْ َو َرمْ َي ِة َح َج ٍر َو َج َثا َع َلى ر ُْك َب َت ْي ِه َو َ
َوا ْن َف َ
ت أَنْ ُت ِج َ
َ 42قا ِئالًَ »:يا أَ َب َتاهُ ،إِنْ شِ ْئ َ
سَ .ول ِكنْ لِ َت ُكنْ الَ إِ َرادَ تِي َب ْل إِ َرادَ ُت َك " أي :أنه دعا ر َبه
يز َع ِّني ھ ِذ ِه ْال َكأْ َ
15
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ﺎل ":اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﻣ ْﻨ ِﺰ َل اﻟ ِ
ﺴ َﺤ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﺎب َو َﻫﺎ ِزَم
مكر اليھود  ،وھو كفعل النبيِّ  ﳌﺎ ﻗَ َ
ي اﻟ ﱠ
أن ينصره ويخلصه من ِ
ُ ُ
ﺎب َو ُْﳎ ِﺮ َ
َﺣ َﺰ ِ
ﺼ ْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ " .
ْاﻷ ْ
اب ْاﻫ ِﺰْﻣ ُﻬ ْﻢ َواﻧْ ُ
النصوص " َ 43و َظ َھ َر َل ُه َمالَ ٌ
ك م َِن ال َّس َما ِء ُي َقوِّ ي ِه "  .ونزلت المالئك ُة بعد دعاء النبيِّ  وھي
ونالحظ من
ِ
ْ
ْ
َ
َ
َّ
ﷲ َع َل ْي ُك ْم إِذ َجاء ْت ُك ْم ُج ُنو ٌد َفأرْ َس ْل َنا َع َلي ِْھ ْم
ِين آ َم ُنوا اذ ُكرُوا ِنعْ َم َة ِ
الجنود التي لم يروھا ؛ قال َ  : يا أ ُّي َھا الَّذ َ
ان َّ
ون بَصِ يراً ) األحزاب.(9
ﷲُ ِب َما َتعْ َملُ َ
ِريحا ً َو ُج ُنوداً لَّ ْم َت َر ْو َھا َو َك َ
المسيح  كما ب ّينت النصوصُ التي
قلتُ :إنھا السنن التي ال تتبدل  ،التي منھا االبتالء ؛ حاصر اليھو ُد
َ
ذكرناھا  ،وحاصر المشركون النبيَّ  بتحريض من اليھود وفيھم اليھود  ،وكان فعل المسيح  قريب
ج ًدا من فعل ال َّن ِبيِّ . 
خالل حديثه الذي أ ُسيء
وعليه أتساءل :كيف للمعترضين إن يحكموا على نب ِّينا  بأنه يدعوا لإلرھاب من
ِ
فھمه  ،وقد تم إيضاحه  -بفضل ﷲ  -ولم يحكموا بذلك الحكم على يسوع المسيح  ؛ فالظروف واحدة
كما ب ّي ُ
نت  -بفضله  - ؟!
نبي يقول :لَقَ ْد ِج ْئتُ ُك ْم بِ ﱠ
ح!
ٌّ
الذ ْب ِ
عنوان )
اإلسالم ھو أصل اإلرھاب الذي نراه في العراق من ذبح أألمريكان وغيرھم تحت
قالوا  :إن رسو َل
ِ
ِ
ِ
ﺼﺤﺎﺑ ِﺔ ﺑﺎب )ﻣﺴﻨَ ُﺪ َﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠﻪِ
ِ
ِ
ُْ ْ
ﻳﻦ ﻣ َﻦ اﻟ ﱠ َ َ
ﷲ أكبر ( !!..........مستندين في ذلك على ما جاء ﲟﺴﻨﺪ أﲪ َﺪ ُﻣ ْﺴﻨَ ُﺪ اﻟ ُْﻤ ْﻜﺜ ِﺮ َ
ﺎص  -ر ِ
ﺎلَ :و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ َْﳛ َﲕ
ﻮب َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَِﰊ َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ إِ ْﺳ َﺤﺎ َق ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َ -ﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ برقم  6739ﻗَ َ
ﺎل :ﻳَـ ْﻌ ُﻘ ُ
ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ اﻟ َْﻌ ِ َ
ﺖ ِﻣ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ﺑْ ُﻦ ﻋُ ْﺮَوةَ ﺑْ ِﻦ اﻟ ﱡﺰﺑَـ ِْﲑ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻋُ ْﺮَوةَ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ اﻟ َْﻌ ِ
ﻮل
ﺎص ﻗَ َ
ﺖ ﻗُـ َﺮﻳْ ً
ْﺖ ﻟَﻪُ َ :ﻣﺎ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ َﻣﺎ َرأَﻳْ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
ﺸﺎ أ َ
َﺻﺎﺑَ ْ َ
ِِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا َ :ﻣﺎ َرأَﻳْـﻨَﺎ
اﺟﺘَ َﻤ َﻊ أَ ْﺷ َﺮاﻓُـ ُﻬ ْﻢ ﻳَـ ْﻮًﻣﺎ ِﰲ ا ْﳊِ ْﺠ ِﺮ ﻓَ َﺬ َﻛ ُﺮوا َر ُﺳ َ
ﺖ ﺗُﻈْ ِﻬ ُﺮ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺪ َاوﺗِِﻪ ﻗَ َ
ﻴﻤﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺎلَ :ﺣ َ
ﻀ ْﺮﺗُـ ُﻬ ْﻢ َوﻗَ ْﺪ ْ
اﻟﻠﱠﻪ ﻓ َ
ِ
ِِ
ِ
ﺎﻋﺘـﻨَﺎ ،وﺳ ﱠ ِ
ﻂ ﺳ ﱠﻔﻪَ أَﺣ َﻼﻣﻨَﺎ  ،و َﺷﺘَﻢ آﺑﺎءﻧَﺎ ،و َﻋ ِ
ﺻﺒَـ ْﺮﻧَﺎ ﻣ ْﻨﻪُ
ﺐ آﳍَﺘَـﻨَﺎ ﻟََﻘ ْﺪ َ
ﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ َ
ﺻﺒَـ ْﺮﻧَﺎ َﻋﻠَْﻴﻪ ﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ﻗَ ﱡ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ
ﺎب دﻳﻨَـﻨَﺎ َ ،وﻓَـ ﱠﺮ َق َﲨَ َ َ َ َ
ِ
َﻋﻠَﻰ أ َْﻣ ٍﺮ َﻋ ِﻈ ٍ
اﺳﺘَـﻠَ َﻢ اﻟ ﱡﺮْﻛ َﻦ ﰒُﱠ َﻣ ﱠﺮ ِِ ْﻢ
ﻚ إِ ْذ ﻃَﻠَ َﻊ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َر ُﺳ ُ
ﻴﻢ أ َْو َﻛ َﻤﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا .ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَـﺒَـ ْﻴـﻨَ َﻤﺎ ُﻫ ْﻢ َﻛ َﺬﻟِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ِ◌ ﻓَﺄَﻗـْﺒَ َﻞ ﳝَْﺸﻲ َﺣ ﱠﱴ ْ
ﻃَﺎﺋًِﻔﺎ ﺑِﺎﻟْﺒـ ْﻴ ِ
ﺖ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أَ ْن َﻣ ﱠﺮ ِِ ْﻢ ﻏَ َﻤ ُﺰوﻩُ ﺑِﺒَـ ْﻌ ِ
ﻀﻰ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﻣ ﱠﺮ ِِ ْﻢ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔَ ﻏَ َﻤ ُﺰوﻩُ ِﲟِﺜْﻠِ َﻬﺎ
ﻮل ﻗَ َ
ﺾ َﻣﺎ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َذﻟِ َ
ﻚ ِﰲ َو ْﺟ ِﻬ ِﻪ ﰒُﱠ َﻣ َ
ﺎل :ﻓَـ َﻌ َﺮﻓْ ُ
َ
ﱠِ
ﺸ َﺮ ﻗُـ َﺮﻳْ ٍ
ﺲ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ ﻟََﻘ ْﺪ
ﻀﻰ ﰒُﱠ َﻣ ﱠﺮ ِِ ْﻢ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔَ ﻓَـﻐَ َﻤ ُﺰوﻩُ ِﲟِﺜْﻠِ َﻬﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :ﺗَ ْﺴ َﻤﻌُﻮ َن ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ َ
ﺖ َذﻟِ َ
ﻚ ِﰲ َو ْﺟ ِﻬ ِﻪ ﰒُﱠ َﻣ َ
ﻓَـ َﻌ َﺮﻓْ ُ
ﺶ أ ََﻣﺎ َواﻟﺬي ﻧَـ ْﻔ ُ
ِ
ِ
ِِ
ِِ ِ ِ
ﻚ
ِﺟ ْﺌﺘُ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠﺬﺑْ ِﺢ ﻓَﺄَ َﺧ َﺬ ْ
ﺻﺎةً ﻗَـ ْﺒ َﻞ َذﻟِ َ
ت اْﻟ َﻘ ْﻮَم َﻛﻠ َﻤﺘُﻪُ َﺣ ﱠﱴ َﻣﺎ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َر ُﺟ ٌﻞ إِﱠﻻ َﻛﺄَﱠﳕَﺎ َﻋﻠَﻰ َرأْﺳﻪ ﻃَﺎﺋ ٌﺮ َواﻗ ٌﻊ َﺣ ﱠﱴ إِ ﱠن أَ َﺷ ﱠﺪ ُﻫ ْﻢ ﻓﻴﻪ َو َ
فرِ
ِ
ف
ﻮﻻ ﻗَ َ
ﺴ ِﻦ َﻣﺎ َِﳚ ُﺪ ِﻣ ْﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮِل َﺣ ﱠﱴ إِﻧﱠﻪُ ﻟَﻴَـ ُﻘ ُ
ﺼ ِﺮ ْ
ﺼ َﺮ َ
ﺖ َﺟ ُﻬ ً
اﺷ ًﺪا ﻓَـ َﻮاﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َ
ﻟَﻴَـ ْﺮﻓَـ ُﺆﻩُ ﺑِﺄ ْ
ﺎل :ﻓَﺎﻧْ َ
ف ﻳَﺎ أَﺑَﺎ اﻟْ َﻘﺎﺳ ِﻢ اﻧْ َ
ﻮل :اﻧْ َ
ﺼ ِﺮ ْ َ
َﺣ َ
رﺳ ُ ِ
ﻀ ُﻬ ْﻢ ﻟِﺒَـ ْﻌ ٍ
ﺾ :ذَ َﻛ ْﺮُْﰎ َﻣﺎ ﺑَـﻠَ َﻎ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َوَﻣﺎ ﺑَـﻠَﻐَ ُﻜ ْﻢ َﻋ ْﻨﻪُ َﺣ ﱠﱴ
اﺟﺘَ َﻤﻌُﻮا ِﰲ ا ْﳊِ ْﺠ ِﺮ َوأَﻧَﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ﺑَـ ْﻌ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ ﺣ ﱠﱴ إِ َذا َﻛﺎ َن اﻟْﻐَ ُﺪ ْ
َُ
ٍِ
ِ
ﻚ إِ ْذ ﻃَﻠَﻊ رﺳ ُ ِ
َﺣﺎﻃُﻮا ﺑِ ِﻪ ﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻟَﻪُ:
ﺎدأَ ُﻛ ْﻢ ِﲟَﺎ ﺗَ ْﻜ َﺮُﻫﻮ َن ﺗَـ َﺮْﻛﺘُ ُﻤﻮﻩُ ﻓَـﺒَـ ْﻴـﻨَ َﻤﺎ ُﻫ ْﻢ ِﰲ َذﻟِ َ
إِ َذا ﺑَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻓَـ َﻮﺛَـﺒُﻮا إِﻟَْﻴﻪ َوﺛْـﺒَﺔَ َر ُﺟ ٍﻞ َواﺣﺪ ﻓَﺄ َ
َ َُ
ﺐ ِ
ﻮل َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا ﻟِ َﻤﺎ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﺒـﻠُﻐُ ُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻨﻪُ ِﻣ ْﻦ َﻋ ْﻴ ِ
ﻮل
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ : ﻧَـ َﻌ ْﻢ أَﻧَﺎ اﻟﱠ ِﺬي أَﻗُ ُ
ﻮل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
آﳍَﺘِ ِﻬ ْﻢ َوِدﻳﻨِ ِﻬ ْﻢ ﻗَ َ
ﺖ اﻟﱠ ِﺬي ﺗَـ ُﻘ ُ
أَﻧْ َ
ﻮل َو ُﻫ َﻮ ﻳَـ ْﺒ ِﻜﻲ }:أَﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮ َن َر ُﺟ ًﻼ
ﱢﻳﻖ ُ دوﻧَﻪُ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺟ ًﻼ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ أَ َﺧ َﺬ ِﲟَ ْﺠ َﻤ ِﻊ ِر َداﺋِِﻪ ﻗَ َ
ﻚ ﻗَ َ
ﺎم أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ اﻟ ﱢ
َذﻟِ َ
ﺎل :ﻓَـﻠَ َﻘ ْﺪ َرأَﻳْ ُ
ﺼﺪ ُ
ﺎلَ :وﻗَ َ
ﻂ ُ◌.
أَ ْن ﻳَـ ُﻘ َ
ﺖ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻗَ ّ
ﺖ ﻗُـ َﺮﻳْ ً
ﺸﺎ ﺑَـﻠَﻐَ ْ
ﺼ َﺮﻓُﻮا َﻋ ْﻨﻪُ؛ ﻓَِﺈ ﱠن َذﻟِ َ
ﻚ َﻷَ َﺷ ﱡﺪ َﻣﺎ َرأَﻳْ ُ
ﻮل َرﱢَﰊ اﻟﻠﱠﻪُ { ﰒُﱠ اﻧْ َ
• الرد على الشبھة
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أوالً  :إن نبيﱠنا  نھانا عن الم ُْثل ِة :وھي جدع األطراف ،أو قطعھا ،أو تشويه الجسد تنكيال ،وقد تطلق على
النذر بما يرھق النفس أو يشوھھا؛تدلل على ذلك أدلة منھا:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ ﻋ ْﻦ اﻟ ُْﻤﺜْـﻠَﺔ .
ﺎل :ﻧَـ َﻬﻰ َر ُﺳ ُ
ﲑة ﺑْ ِﻦ ُﺷ ْﻌﺒَﺔَ  ﻗَ َ
 -1مسند أحم َد برقم َ 17450ﻋ ِﻦ اﻟ ُْﻤﻐ َ
اﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  6899ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ .
ِ
ﺼٍْ
ﺼ َﺪﻗَ ِﺔ َوﻧَـ َﻬﺎﻧَﺎ َﻋ ْﻦ اﻟ ُْﻤﺜْـﻠَ ِﺔ.
ﺎلَ :ﻣﺎ َﺧﻄَﺒَـﻨَﺎ َر ُﺳ ُ
ﲔ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ُ ﺧﻄْﺒَﺔً إِﱠﻻ أ ََﻣ َﺮﻧَﺎ ﺑِﺎﻟ ﱠ
 -2مسند أحمد برقم َ 19012ﻋ ْﻦ ﻋ ْﻤ َﺮا َن ﺑْ ِﻦ ُﺣ َ
 -3نھى  عن المثل ِة حتى بالبھائم  ،وذلك في صحيح ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ ﺑﺮﻗﻢ ، 4440وﰲ اﻟﺴﻠﺴﺔ
رﺳﻮل ِ
اﷲ  ﻋﻠﻰ ٍ
ﺸﺎ ِ
ﺑﺎﻟﻨﺒﻞ ﻓﻜﺮﻩ ذﻟﻚ وﻗﺎل":
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ  2431ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎل :ﻣﺮ ُ
أﻧﺎس وﻫﻢ ﻳﺮﻣﻮن ﻛﺒ ً

ﻻ ﲤﺜﻠﻮا ﺑﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ".

اﻟﻨﱯ 
بعدم
ِ
 -4كان  يأمر أصحابَه ِ
التمثيل بجس ِد العد ِو  ،ففي سنن أبي داود برقم َ 2246ﻋ ْﻦ ﺑُـ َﺮﻳْ َﺪةَ أَ ﱠن ﱠ
ﺎﺳ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوِﰱ َﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻗَﺎﺗِﻠُﻮا َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ا ْﻏ ُﺰوا َوﻻَ ﺗَـ ْﻐ ِﺪ ُروا َوﻻَ ﺗَـﻐُﻠﱡﻮا َوﻻَ ﲤَُﺜﱢـﻠُﻮا َوﻻَ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا َوﻟِﻴ ًﺪا " .ﺻﺤﺤﻪ
ﻗَ َ
ﺎل  ":ا ْﻏ ُﺰوا ﺑِ ْ
اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ . 2613
ث الذي رواه مسل ٌم في صحيحة ﺑﺮﻗﻢ َ 3615ﻋ ْﻦ َﺷ ﱠﺪ ِاد ﺑْ ِﻦ أ َْو ٍ
 -5جملة وصاياه في ذلك الشأن في الحدي ِ
س
ٍ
ﺎل :ﺛِْﻨﺘَ ِ
ﺎن َﺣ ِﻔﻈْﺘُـ ُﻬﻤﺎ َﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ﱠ
ﺐ ِْ
َﺣ ِﺴﻨُﻮا اﻟ ِْﻘ ْﺘـﻠَﺔَ َوإِ َذا َذ َْﲝﺘُ ْﻢ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﺴﺎ َن َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲء ﻓَِﺈ َذا ﻗَـﺘَـﻠْﺘُ ْﻢ ﻓَﺄ ْ
َ
َ
ﺎل ":إِ ﱠن اﻟﻠﻪَ َﻛﺘَ َ
اﻹ ْﺣ َ
ِ
ﻓَﺄ ِ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ َﺷ ْﻔ َﺮﺗَﻪُ ﻓَـﻠ ُِ
ﻴﺤﺘَﻪُ".
ْ
ْﲑ ْح َذﺑِ َ
َﺣﺴﻨُﻮا اﻟ ﱠﺬﺑْ َﺢ َوﻟْﻴُﺤ ﱠﺪ أ َ
ت  ،وباألعدا ِء. .. ..
وبالتالي فإن ھذه ھي سنة نبيﱢنا  ، ووصياه بعدم
التمثيل بالحيوانا ِ
ِ
بكافر ،وليس
اإلسالم ھو أصل اإلرھاب ......ثم إن ناقل الكفر ليس
وعليه تسقط فريتھم التي تقول  :إن رسو َل
ِ
ٍ
الكفر ذنب .....
بعد
ِ
ْح " ؟
ثانيًا  :إن ھناك سؤاالً الذي يطرح نف َ
سه ھو :متي قال النب ﱠ
ي  َ◌ " :قَ ْد ِج ْئتُ ُك ْم بِال ﱠذب ِ
ي  قاله قبل الھجر ِة ،حيث إن المشركين اضطھدوه 
الجواب  :من خالل قراءة الحديث يتضح لنا أن النب ﱠ
سبيل التوع ِد وتخويفھم حتى يبتعدوا عنه ◌َ ":ﻗَ ْﺪ ِﺟ ْﺌﺘُ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠﺬﺑْ ِﺢ ".
،وحاولوا خنقه  ....فقال لھم على
ِ
بن حبان ﺑﺮﻗﻢ  6689ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑ ِﻦ اﻟﻌﺎص  ﻗﺎل :ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻗﺮﻳﺸﺎ أرادوا ﻗﺘﻞ رﺳﻮل
يُدعم ما ذكرتُ ما جاء في
صحيح ِ
ِ
اﷲ  إﻻ ﻳﻮﻣﺎ رأﻳﺘﻬﻢ وﻫﻢ ﺟﻠﻮس ﰲ ﻇﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ ورﺳﻮل اﷲ  ﻳﺼﻠﻲ ﻋﻨﺪ اﳌﻘﺎم،ﻓﻘﺎم إﻟﻴﻪ ﻋﻘﺒﺔ ﺑﻦ أﰊ ﻣﻌﻴﻂ  ،ﻓﺠﻌﻞ رداءﻩ ﰲ

ﻋﻨﻘﻪ  ،ﰒ ﺟﺬﺑﻪ ﺣﱴ وﺟﺐ ﻟﺮﻛﺒﺘﻴﻪ  ، وﺗﺼﺎﻳﺢ اﻟﻨﺎس  ،ﻓﻈﻨﻮا أﻧﻪ ﻣﻘﺘﻮل  .ﻗﺎل  :وأﻗﺒﻞ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ  ﻳﺸﺘﺪ ﺣﱴ أﺧﺬ

ﺑﻀﺒﻌﻲ رﺳﻮل اﷲ  ﻣﻦ وراﺋﻪ  ،وﻫﻮ ﻳﻘﻮل  :أﺗﻘﺘﻠﻮن رﺟﻼ أن ﻳﻘﻮل رﰊ اﷲ  ،ﰒ اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻋﻦ اﻟﻨﱯ  ، ﻓﻘﺎم رﺳﻮل اﷲ 
 ،ﻓﻠﻤﺎ ﻗﻀﻰ ﺻﻼﺗﻪ ﻣﺮ ﻢ وﻫﻢ ﺟﻠﻮس ﰲ ﻇﻞ اﻟﻜﻌﺒﺔ ،ﻓﻘﺎل  »:ﻳﺎ ﻣﻌﺸﺮ ﻗﺮﻳﺶ أﻣﺎ واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ  ،ﻣﺎ أرﺳﻠﺖ إﻟﻴﻜﻢ إﻻ
ﺑﺎﻟﺬﺑﺢ «  ،وأﺷﺎر ﺑﻴﺪﻩ إﱃ ﺣﻠﻘﻪ  ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ أﺑﻮ ﺟﻬﻞ  :ﻳﺎ ﳏﻤﺪ  ،ﻣﺎ ﻛﻨﺖ ﺟﻬﻮﻻ  ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ  » : أﻧﺖ ﻣﻨﻬﻢ «.
ض ِرب ...فقال لھم ذلك حتى يخوفھم
نالحظ من
ق، و ُ
خالل ما سبق أنه  أُوذي أشد اإليذاء ،و ُخنِ َ
ِ
ويبتعدوا عنھم  ،ويتركوه لدعوته التي ُكلف بھا  ،وھذا واضح من قول المشركين عن
ﱢ
النبي َ ": ﺳ ﱠﻔﻪَ
ﺐ ِ
آﳍَﺘَـﻨَﺎ "....وبعد ذلك حاولوا خنقه .... 
ﺎﻋﺘَـﻨَﺎ َو َﺳ ﱠ
ﺎب ِدﻳﻨَـﻨَﺎ َوﻓَـ ﱠﺮ َق َﲨَ َ
أْ
ﺎءﻧَﺎ َو َﻋ َ
َﺣ َﻼ َﻣﻨَﺎ َو َﺷﺘَ َﻢ آﺑَ َ
ثالثًا  :إن قيل  :ما معني كلمة ) الذبح ( التي جاءت في الحديث ؟
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قلتُ  :ربما أُريد بھا القتل ،فمثال :أنت لو َ
إلنسان يضايقك أن لم تسكت سأذبحك! ھل تقصد الذبح بمعنى
قلت
ٍ
النحر ؟! أم أنك تقصد القتل ؟ ھذا ھو .
الخلف
العنق في اللغ ِة العربية فھو يُطلق على القت ِل عامة  ،وأما ضرب العنق يكون من
ب
ِ
وأما عن ضر ِ
ِ
ُ
اإلنسان بطريق ٍة وحشي ٍة....
فھو أريح للمقتول ؛ وليس المرا ُد أن يُذبح
َ
صدق نبوتِه  حيث
ت النﱠبِ ﱢي  ، وفيه داللة واضحة على
راب ًعا :إن ھذا
الحديث فيه معجزة من معجزا ِ
ِ
ي  لما قال للذين أذوه◌َ " :ﻗَ ْﺪ ِﺟ ْﺌﺘُ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠﺬﺑْ ِﺢ " وكان ذلك
إننا نجد في الروايات التي سبق ذكرھا أن النب ﱠ
النبي ، حيث قُتل أبو جھل في غزو ِة بدر مذبو ًحا  ،وقتل عقبة
على سبيل الوعيد والتخويف حدث ما قاله
ﱡ
النبي  خنقًا وغيرھما  ...وتحقق قو ُل نبيﱢنا  فيھم " َ◌ﻗَ ْﺪ ِﺟ ْﺌﺘُ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠﺬﺑْ ِﺢ "
بن أبي معيط الذي حاول قتل
ﱢ
ثم ثم إن قوله ◌َ ": ﻗَ ْﺪ ِﺟ ْﺌﺘُ ُﻜ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠﺬﺑْ ِﺢ " ليس لكل المشركين بل لھؤالء المجرمين الذي آذوا نبيﱠنا 
ث أدنى شبھة كما يحلم المترضون بل فيه أثبات
خاصة  ...وال شبھة في ذلك بفضل ﷲ  ؛ فليس في الحدي ِ
ُ
أسلفت .....
لصدق نبوتِه كما
خام ًسا  :إن الكتاب المقدس ينسب لبعض أنبيائه ورسله انه أمروا بالذبح  ،وذبحوا بالفعل مخالفيھم ....
وذلك في األتي:
بذبح من لم يكن تحت سلطانه ...وذلك في إنجيل لوقا اإلصحاح  19عدد
 -1يسوع المسيح يأمر أتباعه
ِ
27
ْ
ْ
َ
َ
ك َعلَ ْي ِھ ْم ،فَأتُوا بِ ِھ ْم إِلَى ھُنَا َواذبَحُوھُ ْم قُ ﱠدا ِمي«! .
ين لَ ْم ي ُِري ُدوا أ ْن أ ْملِ َ
ك الﱠ ِذ َ
أَ ﱠما أَ ْع َدائِي ،أُولئِ َ
وأتساءل :ھل قرأ المعترضون " ْاذبَحُوھُ ْم قُ ﱠدا ِمي " ؟!
ھل ھذا ذبح محبة ؟ أم ذبح حقيقي ؟!!
ث لما قالوا :إن رسول
وھل اعترضوا على ھذا النص  ،وجعلوه شبھة عندھم كما اعترضوا على الحدي ِ
اإلسالم ھو أصل اإلرھاب.....؟!
ْ
وماذا لو كان القائل لھذا النص ھو محم ٌد  ": اذبَحُوھُ ْم قُ ﱠدا ِمي " ،ماذا يكون ردھم عليه ...؟!
 -2داودَ النﱠبِ ﱢي بأنه مثّل بأعدائه من الفلسطينيين ،و قطع الرأس ...وذلك في سفر
46
كَ .وأُ ْع ِطي
ك َوأَ ْقطَ ُع َر ْأ َس َ
ك الرﱠبﱡ فِي يَ ِدي ،فَأ َ ْقتُلُ َ
سفر صموئيل األول إصحاح  17عدد ھ َذا ْاليَ ْو َم يَحْ بِ ُس َ
ُجثَ َ
ض أَنﱠهُ يُو َج ُد إِلهٌ
ﱢين
ْطينِي َ
ُور ال ﱠس َما ِء َو َحيَ َوانَا ِ
ْش ْالفِلِس ِ
ث َجي ِ
 51ھ َذا ْاليَ ْو َم لِطُي ِ
ض ،فَتَ ْعلَ ُم ُكلﱡ األَرْ ِ
ت األَرْ ِ
ْطينِ ﱢي َوأَ َخ َذ َس ْيفَهُ َو ْ
اختَ َرطَهُ ِم ْن ِغ ْم ِد ِه َوقَتَلَهُ َوقَطَ َع بِ ِه
ض َدا ُو ُد َو َوقَ َ
ِإل ْس َرائِي َل  ............فَ َر َك َ
ف َعلَى ْالفِلِس ِ
52
ﱡون أَ ﱠن َجبﱠا َرھُ ْم قَ ْد َم َ
ات ھَ َربُوا .فَقَا َم ِر َجا ُل إِ ْس َرائِي َل َويَھُو َذا َوھَتَفُوا َولَ ِحقُوا
ْطينِي َ
َر ْأ َسهُ .فَلَ ﱠما َرأَى ْالفِلِس ِ
ُون .فَ َسقَطَ ْ
يق َش َع َرايِ َم
ْطينِي َ
ب َع ْقر َ
ْطينِي َ
ت قَ ْتلَى ْالفِلِس ِ
ﱢين َحتﱠى َم ِجيئِ َك إِلَى ْال َوا ِديَ ،و َحتﱠى أَ ْب َوا ِ
ْالفِلِس ِ
ﱢين فِي طَ ِر ِ
54
53
إِلَى َج ﱠ
ﱢين َونَھَبُوا َم َحلﱠتَھُ ْمَ .وأَ َخ َذ َدا ُو ُد
ْطينِي َ
ت َوإِلَى َع ْقر َ
ُون .ثُ ﱠم َر َج َع بَنُو إِ ْس َرائِي َل ِم ْن االحْ تِ َما ِء َو َرا َء ْالفِلِس ِ
ُ
ض َع أَ َد َواتِ ِه فِي َخ ْي َمتِ ِه!!.
ْطينِ ﱢي َوأَتَى بِ ِه إِلَى أو ُر َشلِي َمَ ،و َو َ
َر ْأ َ
س ْالفِلِس ِ
 -3إيليا النبي ذبح في وادي قيشون  450رجالً من الذين كانوا يدعون نبوة البعل ، ....وذلك في سفر
22
ب» :أَنَا بَقِ ُ
يت نَبِيًّا لِلرﱠبﱢ َوحْ ِديَ ،وأَ ْنبِيَا ُء ْالبَع ِْل أَرْ بَ ُع ِمئَ ٍة
الملوك األول إصحاح  18عدد
ثُ ﱠم قَا َل إِيلِيﱠا لِل ﱠش ْع ِ
ُون َر ُجالً40....... .فَقَا َل لَھُ ْم إِيلِيﱠا» :أَ ْم ِس ُكوا أَ ْنبِيَا َء ْالبَع ِْل َوالَ يُ ْفلِ ْ
ت ِم ْنھُ ْم َر ُج ٌل« .فَأ َ ْم َس ُكوھُ ْم ،فَنَ َز َل بِ ِھ ْم
َو َخ ْمس َ
ك.
ون َو َذبَ َحھُ ْم ھُنَا َ
إِيلِيﱠا إِلَى نَھ ِْر قِي ُش َ
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :من ھو مؤسس اإلرھاب الحقيقي الذي نراه في العراق وأفغانستان
وغيرھما علي أ يدي األمريكان ....؟!
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ب!
ٌّ
نبي يقول :نُصرتُ بالرع ِ
نبي مرعب " ينشر دينه
قالو :إن محم ًدا نبي اإلرھاب يرعبُ
َ
الناس ويرھبھم  !...وكتبوا في مواق ِعھم " ﱞ
باإلرھاب ,واالعتراف سيد األدلة ؛ اعترف بذلك لما قال في الحديث الصحيح في صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب
)اﻟ ﱠ ِ
ض ﻣﺴ ِﺠ ًﺪا وﻃَ ُﻬﻮرا( ﺑﺮﻗﻢ  419ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑﻦ ِﺳﻨَ ٍ
ﺎل:
ﺸ ْﻴ ٌﻢ ﻗَ َ
ﺎن ﻗَ َ
ﺎل َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻫ َ
ﱠﱯ ُ ﺟ ِﻌﻠَ ْ
ﺼ َﻼة( ﺑﺎب )ﻗَـ ْﻮِل اﻟﻨِ ﱢ
َ
َ ً
ﺖ ِﱄ ْاﻷ َْر ُ َ ْ
ُْ
ﺎر ُﻫ َﻮ أَﺑُﻮ ا ْﳊَ َﻜ ِﻢ ﻗَ َ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺎلَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺟﺎﺑِ ُﺮ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻳَ ِﺰﻳ ُﺪ اﻟْ َﻔ ِﻘﲑُ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":أُ ْﻋ ِﻄ ُ
ﺴﺎ َﱂْ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺳﻴﱠ ٌ
ﻴﺖ َﲬْ ً
ِ
ت ﺑِﺎﻟ ﱡﺮ ْﻋ ِ ِ
ﻳـ ْﻌﻄَ ُﻬ ﱠﻦ أَﺣ ٌﺪ ِﻣﻦ ْاﻷَﻧْﺒِﻴ ِﺎء ﻗَـ ْﺒ ِﻠﻲ ﻧُ ِ
ﺖ ِﱄ ْاﻷَر ُ ِ
ﲑةَ َﺷ ْﻬ ٍﺮ َو ُﺟ ِﻌﻠَ ْ
ﺼ ْﺮ ُ
ﻮرا َوأﱡَﳝَﺎ َر ُﺟ ٍﻞ ﻣ ْﻦ أُﱠﻣ ِﱵ أَ ْد َرَﻛ ْﺘﻪُ
ْ
َ ْ َ
ُ
ض َﻣ ْﺴﺠ ًﺪا َوﻃَ ُﻬ ً
ﺐ َﻣﺴ َ
ﺖ إِ َﱃ اﻟﻨ ِ
ﻴﺖ اﻟ ﱠ
ﺎﻋﺔَ " .
اﻟ ﱠ
ﺚ إِ َﱃ ﻗَـ ْﻮِﻣ ِﻪ َﺧﺎ ﱠ
ﱠﱯ ﻳُـ ْﺒـ َﻌ ُ
ﺼ ﱢﻞ َوأ ُِﺣﻠﱠ ْ
ﱠﺎس َﻛﺎﻓﱠﺔً َوأُ ْﻋ ِﻄ ُ
ﺻﺔً َوﺑُِﻌﺜْ ُ
ﺖ ِﱄ اﻟْﻐَﻨَﺎﺋِ ُﻢ َوَﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
ﺸ َﻔ َ
ﺼ َﻼةُ ﻓَـﻠْﻴُ َ
• الرد على الشبھة
النبي  ھذا الحديث ؟ الجواب:
طرحه أنسف به الشبھة نسفًا ھو :متى قال
خالل
أوالً  :إن السؤال الذي من
ﱡ
ِ
ِ
ﻚ َﻛﺎ َن ِﰲ )ﻏَﺰوة ﺗَـﺒﻮك( و ِﻫﻲ ِ
ِ
آﺧﺮ
ﲔ ِﰲ ِرَواﻳَﺔ َﻋ ْﻤﺮو ﺑْﻦ ُﺷ َﻌ ْﻴﺐ أَ ﱠن َذﻟِ َ
ﺴﺎ ( ﺑَـ ﱠ َ
قاله ابنُ حج ٍر في الفتح :و ْ
ﻗﻮﻟﻪ  ) :أُ ْﻋﻄﻴﺖ َﲬْ ً
َْ ُ َ َ
ﻏَ َﺰَوات َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ  .... أھـ .
ب دون إراق ِة دما ٍء حيث إنه  سافر
نالحظ أنه  قال ھذا الحديث لما رجع من غزو ِة تبوك منتص ًرا بالرع ِ
اإلسالم وأھلِه في عقر دارھم ؛
إلي الروم لمالقاتھم ؛ لما ترامت األنباء إليه أن الروم تستعد للقضاء على
ِ
النبي  " :ﻧﺼﺮت
ب فقال
ﱡ
فخرج إليھم قبل أن يأتوا ھم إليه ؛ فلما أنتھي إليھم ولوا األدبار وھربوا من الرع ِ
ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﻣﺴﲑة ﺷﻬﺮ " .
وأتساءل :أين ھو اإلرھاب المذموم ؟ وأين نشر الدين باإلرھاب من الحديث كما زعم المعترضون ؟!
إن ھذا النبي المكرم  نصره ﷲ  بإلقاء الرعب في قلوب أعدائه وصدق ﷲ  إذ يقول َ  :سنُ ْلقِي
ب بِ َما أَ ْش َر ُك ْ
ين َكفَر ْ
ين 
س َم ْث َوى الظﱠالِ ِم َ
ب الﱠ ِذ َ
وا بِا ّ ِ َما لَ ْم يُنَ ﱢزلْ بِ ِه س ُْلطَانا ً َو َمأْ َواھُ ُم النﱠا ُر َوبِ ْئ َ
ُوا الرﱡ ْع َ
فِي قُلُو ِ
) آل عمران. (151
ت ﺑِﺎﻟ ﱡﺮ ْﻋ ِ ِ
ﱠﱯ  ﻧُ ِ
ﲑَة َﺷ ْﻬ ٍﺮ َوﻗَـ ْﻮﻟِ ِﻪ َ } : ﺳﻨُـﻠ ِْﻘﻲ
وقد ب ّوب البخاريﱡ  -رحمه ﷲُ -بابً
ِ
ﺼ ْﺮ ُ
بعنوان ﺑَﺎب ) ﻗَـ ْﻮِل اﻟﻨِ ﱢ
ﺐ َﻣﺴ َ
ِﰲ ﻗُـﻠُ ِ ﱠ ِ
ﱠﱯ .
ﺐ ِﲟَﺎ أَ ْﺷ َﺮُﻛﻮا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ { ﻗَﺎﻟَﻪُ َﺟﺎﺑٌِﺮ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﻮب اﻟﺬ َ
ﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮوا اﻟ ﱡﺮ ْﻋ َ
نبي
وعليه فإن ﷲَ من ينصر أتباعه بإلقاء الرعب في قلوب أعدائھم  ....ومن سوء أخالقھم إن يقولوا على ﱢ
من األنبيا ِء) نبي مرعب( فھذا ينم على مدى سوء أخالقھم ،ومدى حقدھم .....
قال ابنُ حج ٍر في الفتح  :ﻗَـﻮﻟﻪ  ):ﻧُ ِ
ﺼ ْﺮت ﺑِﺎﻟ ﱡﺮ ْﻋ ِ
َﲪَ ُﺪ .
اد أَﺑُﻮ أ َُﻣ َﺎﻣﺔَ " ﻳُـ ْﻘ َﺬ ُ
ف ِﰲ ﻗُـﻠُﻮب أَ ْﻋ َﺪاﺋِﻲ " أَ ْﺧ َﺮ َﺟﻪُ أ ْ
ﺐ ( َز َ
ْ
ﻗَـﻮﻟﻪ ):ﻣ ِﺴﲑة َﺷ ْﻬﺮ ( ﻣ ْﻔﻬﻮﻣﻪ أَﻧﱠﻪ َﱂ ﻳ ِ ِ
ﱠﺼﺮ ﺑِﺎﻟ ﱡﺮ ْﻋ ِ
ﺐ ِﰲ َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ُْﻤ ﱠﺪة َوَﻻ ِﰲ أَ ْﻛﺜَﺮ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ  ،أَ ﱠﻣﺎ َﻣﺎ ُدو َﺎ ﻓَ َﻼ  ،ﻟَ ِﻜ ﱠﻦ ﻟَ ْﻔﻆ
ﻮﺟﺪ ﻟﻐَ ِْﲑﻩ اﻟﻨ ْ
َ ُ
ُ ُْ َ
ْ َ َ
ِ
ِرواﻳﺔ َﻋﻤﺮو ﺑْﻦ ُﺷﻌ ْﻴﺐ " وﻧُ ِ
ِ ِ ِ
ﺼ ْﺮت َﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻌ ُﺪ ّو ﺑِﺎﻟ ﱡﺮ ْﻋ ِ
ﺼﺎﺻﻪ ﺑِ ِﻪ ُﻣﻄْﻠَ ًﻘﺎ َ ،وإِ ﱠﳕَﺎ
ﲑة َﺷ ْﻬﺮ" ﻓَﺎﻟﻈﱠﺎﻫﺮ ا ْﺧﺘ َ
َ
ََ ْ
ﺐ َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن ﺑَـ ْﻴ ِﲏ َوﺑَـ ْﻴﻨ ْ
َ
ﻬﻢ َﻣﺴ َ
ِ
َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ أَ ْﻋ َﺪاﺋِِﻪ أَ ْﻛﺜَﺮ ِﻣ ْﻨﻪُ .....أھـ
َﺟ َﻌ َﻞ اﻟْﻐَﺎﻳَﺔ َﺷ ْﻬ ًﺮا ؛ ﻷَﻧﱠﻪُ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﺑَـ ْﲔ ﺑَـﻠَﺪﻩ َوﺑَـ ْﲔ أ َ
ي  لما انتصر على أعدائه من الروم في غزوة تبوك دون قتال ؛ نصره ﷲ  بالرعب
ثانيًا  :إن النب ﱠ
ث
ب أعدائِه قال
بنعم ﷲ تعالى عليه كما جاء في الحدي ِ
ﱡ
الذي قذفه في قلو ِ
النبي  ھذا الحديث حيث إنه ذ ّكر ِ
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ك فَ َحد ْ
ﱢث ) الضحى(11
ب قوله َ  : وأَ ﱠما بِنِ ْع َم ِة َربﱢ َ
فھذا يدل على وفا ِء النﱠبِ ﱢي  مع ربﱢه  ،وھذا من با ِ
قتال وال إراق ِة دماء  ،و ُجعلت له األرض مسجد وطھورا  ،وأحلت
نصره ﷲ  بالرعب على أعدائه دون ٍ
له الغنائم  ،وأعطى جوامع الكلم أي الكالم القليل الذي يحمل معاني كثيرة  ،وأرسل إلى الناس عامة وفى
الخلق كافة ؛ فال شك أن ھذا الحديث يدل على عظم ِة ھذا النبي  ، وعلى
بعض الروايات أنه أرسل إلى
ِ
صدق نبوته  ،وتأيي ِد ﷲِ  له .
ب أعدائِھم كما كان من نبيﱢنا 
ثالثا  :إن
َ
ب في قلو ِ
الكتاب المقدس يذكر أن ﷲَ  ينصر أتبا َعه بإلقا ِء الرع ِ
مواضع منھا :
،وذلك في عد ِة
ٍ
25
ف إِ ْن َس ٌ
 -1سفر التثنية إصحاح  11عدد الَ يَقِ ُ
ان فِي َوجْ ِھ ُك ْم .اَلرﱠبﱡ إِلھُ ُك ْم يَجْ َع ُل َخ ْشيَتَ ُك ْم َو ُر ْعبَ ُك ْم َعلَى ُكلﱢ
األَرْ
ض الﱠتِي تَ ُدوسُونَھَا َك َما َكلﱠ َم ُك ْم.
ِ
11
ك أَ ْن
ْس فَرْ قًا ِع ْن َد َ
ال» :أَيﱡھَا الرﱠبﱡ  ،لَي َ
 -2سفر أخبار األيام الثانية إصحاح  14عدد َو َد َعا آ َسا الرﱠبﱠ إِلھَهُ َوقَ َ
ك اتﱠ َك ْلنَا َوبِا ْس ِم َك قَ ُد ْمنَا َعلَى ھ َذا
ْس لَھُ ْم قُ ﱠوةٌ .فَ َسا ِع ْدنَا أَيﱡھَا الرﱠبﱡ إِلھُنَا ألَنﱠنَا َعلَ ْي َ
ير َ
ين َو َم ْن لَي َ
تُ َسا ِع َد ْال َكثِ
ِ
12
ك إِ ْن َس ٌ
ْش .أَيﱡھَا الرﱠبﱡ أَ ْن َ
ب
وشي َ
ت إِلھُنَا .الَ يَ ْق َو َعلَ ْي َ
ﱢين أَ َما َم آ َسا َوأَ َما َم يَھُو َذا ،فَھَ َر َ
ض َر َ
ان« .فَ َ
ب الرﱠبﱡ ْال ُك ِ
ْال َجي ِ
13
ﱢين َحتﱠى لَ ْم يَ ُك ْن لَھُ ْم َح ﱞي ألَنﱠھُ ُم
وشي َ
وشي َ
ﱡونَ .وطَ َر َدھُ ْم آ َسا َوال ﱠشعْبُ الﱠ ِذي َم َعهُ إِلَى َج َرا َرَ ،و َسقَطَ ِم َن ْال ُك ِ
ْال ُك ِ
14
ض َربُوا َج ِمي َع ْال ُم ُد ِن الﱠتِي َح ْو َل َج َرا َر ،ألَ ﱠن
ا ْن َك َسرُوا أَ َما َم الرﱠبﱢ َوأَ َما َم َج ْي ِش ِه .فَ َح َملُوا َغنِي َمةً َكثِي َرةً ِج ًّداَ .و َ
15
اشيَ ِة َو َساقُوا
ان َعلَ ْي ِھ ْمَ ،ونَھَبُوا ُك ﱠل ْال ُم ُد ِن ألَنﱠهُ َك َ
ب الرﱠبﱢ َك َ
ان فِيھَا نَھْبٌ َكثِي ٌرَ .و َ
ُر ْع َ
ض َربُوا أَ ْيضًا ِخيَا َم ْال َم ِ
َغنَ ًما َكثِيرًا َو ِج َماالً ،ثُ ﱠم َر َجعُوا إِلَى أُو ُر َشلِي َم.
17
ان فَ َر ٌح
ص َل إِلَ ْي ِه َكالَ ُم ْال َملِ ِك َوأَ ْم ُرهَُ ،ك َ
ان َو َ
 -3سفر أستر إصحاح  8عدد َوفِي ُكلﱢ بِالَ ٍد َو َم ِدينَ ٍةُ ،كلﱢ َم َك ٍ
ب ْاليَھُو ِد َوقَ َع َعلَ ْي ِھ ْم.
َوبَ ْھ َجةٌ ِع ْن َد ْاليَھُو ِد َو َوالَ ِئ ُم َويَ ْو ٌم طَيﱢبٌ َ .و َكثِير َ
ض تَھَ ﱠو ُدوا ألَ ﱠن ُر ْع َ
ُون ِم ْن ُشعُو ِ
ب األَرْ ِ
ث بقولھم.....أم أنھم لم يعرفوا
قلتُ :لماذا لم يطعن المعترضون على ھذه النصوص كما طعنوا في الحدي ِ
كتابھم المقدس جي ًدا ؟!
ظل رمحي  ،ويأخذ الغنائم!
ٌّ
نبي يقول:جعل رزقي تحت ِ
بھدف تشويه شخص رسول ﷲ  ،وتنفير الناس منه ،والطعن في دعوته .........
من الشب ِه التي أثاروھا
ِ
صاحب مطامع دنيوية  ،لم يكن يظھرھا في بداي ِة دعوتِه في مكة  ،ولكنه بعد ھجرتِه إلى
ادعوا بأنه كان
َ
ب التي خاضھا ھو وأصحابُه ؛ ابتغاء
األموال والغنائم والسريا من
جمع
المدين ِة بدأ يعمل على
خالل الحرو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تحصيل مكاسب مادية وفوائد معنوية حتى أنه صرح بذلك فقالَ " :و ُﺟ ِﻌ َﻞ ِرْزﻗِﻲ َﲢْﺖ ﻇ ّﻞ ُر ِْﳏﻲ " .
• الرد على الشبھة
ي  كان صاحب مطامع دنيوية  ،يحرص عليھا  ،ويسعى في تحصيلھا ...ادعاء
أوالً :إن االدعا َء بأن النب ﱠ
باطل ؛ وإنما دعوته  صالحة نافعة  ،تعود بالخير على متبعيھا في الدنيا واآلخرة ،فالناظر في سيرته ، 
تاريخ دعوتِه ،يعلم عل َم اليقين أنه  لم يكن يسعى إلى تحقيق أي مكسب دنيوي كما ھو حال
والمتأمل في
ِ
رسول ﷲِ  ، والدليل على كالمي عدم
طالب الدنيا ،وبالتالي فھذه الشبھة ال يوجد عليھا دلي ٌل من واقع حياة
ِ
وجود الدليل علي كالمھم ؛ فكالم المشركين األوائل عنه بأنه الصادق األمين حتى بعد البعثة  ،والتاريخ يثبت
عكس ما ادعى المعترضون.
الخدم
عيش الملوك  ،في القصور والبيوت الفارعة  ،وألتخذ من
وأقول  :لو كان  كما قالوا لعاش
َ
ِ
والحراس والحشم ما يكون على المستوى المتناسب مع تلك المطامع المزعومة ؛ بينما الواقع يشھد بخالف
ِ
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ذلك ،إذ كان في شظف من العيش  ،مكتفيا ً بما يقيم أود الحياة ؛ فكانت ھذه حاله  منذ أن رأى نور الحياة
إلى أن التحق بالرفيق األعلى  ، ويشھد لھذا ّ
أن بيوته  كانت عبارة عن غرف بسيطة ال تكاد تتسع له
ولزوجاته ،وكذلك الحال بالنسبة لطعامه وشرابه  ،فقد كان يمر عليه الشھر والشھران وال توقد نا ٌر في بيته
 ،ولم يكن له من الطعام إال األسودان  -التمر والماء ... -
ﺸﺔَ -ر ِ
ِ
ﺖ َ :ﻛﺎ َن ﻳَﺄِْﰐ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻬ ُﺮ َﻣﺎ ﻧُﻮﻗِ ُﺪ ﻓِ ِﻴﻪ ﻧَ ًﺎرا إِ ﱠﳕَﺎ ُﻫ َﻮ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ﻗَﺎﻟَ ْ
ففي صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 5977ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
اﻟﺘ ْﱠﻤ ُﺮ َواﻟ َْﻤﺎءُ إِﱠﻻ أَ ْن ﻧُـ ْﺆﺗَﻰ ﺑِﺎﻟﻠﱡ َﺤ ْﻴ ِﻢ.
بالتصدق بھا قبل
ومات  ودرعه مرھونة عند يھودي  ،ومات وفي بيته ست دنانير فقط  ،وقد أمر
ِ
موته ....جاء ذلك في اآلتي:
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ وِد ْرﻋُﻪُ َﻣ ْﺮُﻫﻮﻧَﺔٌ ِﻋ ْﻨ َﺪ
ﰱ َر ُﺳ ُ
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 2700ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ  -رﺿﻲ اﷲُ ﻋﻨﻬﺎ – ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ :ﺗُـ ُﻮ ﱢَ
ﻳـﻬ ِ
ﺎﻋﺎ ِﻣ ْﻦ َﺷ ِﻌ ٍﲑ .
ﻮد ﱟ
ﺻً
ى ﺑِﺜَﻼَﺛِ َ
َُ
ﲔ َ
 -2صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 2534ﻋﻦ َﻋﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ا ْﳊﺎ ِر ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﻋ ْﻨ َﺪ َﻣ ْﻮﺗِِﻪ ِد ْر َﳘًﺎ َوَﻻ ِدﻳﻨَ ًﺎرا َوَﻻ
ث  ﻗﺎلَ :ﻣﺎ ﺗَـ َﺮ َك َر ُﺳ ُ
ْ ْ
َ
ﺻ َﺪﻗَﺔً.
َﻋ ْﺒ ًﺪا َوَﻻ أ ََﻣﺔً َوَﻻ َﺷ ْﻴﺌًﺎ إِﱠﻻ ﺑَـﻐْﻠَﺘَﻪُ اﻟْﺒَـ ْﻴ َ
ﺎء َو ِﺳ َﻼ َﺣﻪُ َوأ َْر ً
ﺿﺎ َﺟ َﻌﻠَ َﻬﺎ َ
ﻀَ
ﺸﺔَ -ر ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ وَﻣﺎ ِﰲ ﺑَـ ْﻴ ِﱵ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء
ﰲ َر ُﺳ ُ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ – ﻗَﺎﻟَ ْ
 -3صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 2866ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ﺖ :ﺗُـ ُﻮ ﱢَ
ِ
ﻳَﺄْ ُﻛﻠُﻪُ ذُو َﻛﺒِ ٍﺪ إِﱠﻻ َﺷﻄ ُْﺮ َﺷ ِﻌ ٍﲑ ِﰲ َر ﱟ
ﲏ.
ْﺖ ِﻣ ْﻨﻪُ َﺣ ﱠﱴ ﻃَ َ
ف ِﱄ ﻓَﺄَ َﻛﻠ ُ
ﺎل َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻓَﻜﻠْﺘُﻪُ ﻓَـ َﻔ ِ َ
إ ًذا سيرته  حافلة بما يدل على خالف ما يدعيه المدعون فكان يعطي عطا َء من ال يخشي الفقر ويظل
الجوع  ؛ لكي يُطعم
الجوع في بيتِه  مالز ًما له وألھلِه  ،وأحيانًا يربط الحجارة على بطنِه من شد ِة
ِ
ي أَ ﱠن ﻧَ ِ
غيره  ....ثبت ذلك في صحيح البخاري برقم َ 1376ﻋﻦ أَِﰉ ﺳ ِﻌ ٍ
ﻴﺪ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ
ﺼﺎ ِر َﺳﺄَﻟُﻮا َر ُﺳ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱠ
ﺎﺳﺎ ﻣ َﻦ اﻷَﻧْ َ
َ
ْ
ً
ِ
ﺎل  ":ﻣﺎ ﻳ ُﻜﻮ ُن ﻋﻨﺪي ِﻣﻦ َﺧ ٍﲑ ﻓَـﻠَﻦ أَد ِ
ِ
ﻒ
ﱠﺧ َﺮﻩُ َﻋ ْﻨ ُﻜ ْﻢ َوَﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻌ ِﻔ ْ
ِ◌ ﻓَﺄَ ْﻋﻄَ ُ
ﺎﻫ ْﻢ ﰒُﱠ َﺳﺄَﻟُﻮﻩُ ﻓَﺄَ ْﻋﻄَ ُ
ﺎﻫ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ ﻧَﻔ َﺪ َﻣﺎ ﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﰒُﱠ ﻗَ َ َ َ
ْ ْ ْ
ِ
ِِ
ِ
ﺼ ِْﱪ ".
ﺎء ُﻫ َﻮ َﺧ ْﻴـ ٌﺮ َوأ َْو َﺳ ُﻊ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠ
ﺼﺒﱠـ ْﺮ ﻳُ َ
ﻳُﻌ ﱠﻔﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ َوَﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻦ ﻳُـ ْﻐﻨﻪ اﻟﻠﱠﻪُ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـﺘَ َ
ﺼﺒﱢـ ْﺮﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ َوَﻣﺎ أُ ْﻋﻄ َﻰ أ َ
َﺣ ٌﺪ َﻋﻄَ ً
ثانيًا  :إن شبھتھم ھذه تتناقض مع زھده  الذي علمه الجميع حتى أعداؤه  ... يدلل على ذلك ما جاء
في اآلتي:
ﻋﺒﺎس  -ر ِ
رﺳﻮل ِ
اﷲ  دﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻤﺮ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ  : -أن َ
 -1السلسة الصحيحة ﺑﺮﻗﻢ  439ﻋﻦ اﺑ ِﻦ ٍ َ
ﺣﺼﲑ ﻗﺪ أﺛﺮ ﰲ ﺟﻨﺒﻪ ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﻧﱯ اﷲ ! ﻟﻮ اﲣﺬت ﻓﺮاﺷﺎً أوﺛﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ؟ ﻓﻘﺎل ":ﻣﺎ ﱄ وﻟﻠﺪﻧﻴﺎ ؟ ! ﻣﺎ ﻣﺜﻠﻲ وﻣﺜﻞ اﻟﺪﻧﻴﺎ؛ إﻻ
ﻛﺮاﻛﺐ ﺳﺎر ﰲ ﻳﻮم ﺻﺎﺋﻒ ﻓﺎﺳﺘﻈﻞ ﲢﺖ ﺷﺠﺮة ﺳﺎﻋﺔ ﻣﻦ ﺎر ﰒ راح وﺗﺮﻛﻬﺎ " .
 -2صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 3615ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ي  أَ ﱠن رﺳ َ ﱠ ِ
ﻴﺪ ْ
ﺎل ":إِ ﱠن َﻋ ْﺒ ًﺪا
ﺲ َﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻤ ْﻨ َِﱪ ﻓَـ َﻘ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ
ْ
َُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ ﺟﻠَ َ
ِ ِ
ِ
ﺎك ﺑِﺂﺑَﺎﺋِﻨَﺎ َوأُﱠﻣ َﻬﺎﺗِﻨَﺎ
ﲔ َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﻓَﺎ ْﺧﺘَ َﺎر َﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ" ﻓَـﺒَ َﻜﻰ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َوﻗَ َ
ﺎل :ﻓَ َﺪﻳْـﻨَ َ
ﺎء َوﺑَـ َْ
َﺧﻴﱠـ َﺮﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَـ َْ
ﲔ أَ ْن ﻳُـ ْﺆﺗﻴَﻪُ ﻣ ْﻦ َزْﻫ َﺮة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﻣﺎ َﺷ َ
ِ
ِ
ٍ
ﺸﻴ ِﺦ ُﳜِْﱪ رﺳ ُ ِ
ﲔ َﻣﺎ
ﻓَـ َﻌ ِﺠ ْﺒـﻨَﺎ ﻟَﻪُ َوﻗَ َ
ﱠﺎس :اﻧْﻈُُﺮوا إِ َﱃ َﻫ َﺬا اﻟ ﱠ ْ
ﲔ أَ ْن ﻳُـ ْﺆﺗِﻴَﻪُ ﻣ ْﻦ َزْﻫ َﺮة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوﺑَـ َْ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ َﺧﻴﱠـ َﺮﻩُ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑَـ َْ
ُ َُ
ﺎل اﻟﻨ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ":
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ُ ﻫ َﻮ اﻟ ُْﻤ َﺨﻴﱠـ َﺮ َوَﻛﺎ َن أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ُﻫ َﻮ أَ ْﻋﻠَ َﻤﻨَﺎ ﺑِ ِﻪ َوﻗَ َ
ﺎك ﺑِﺂﺑَﺎﺋِﻨَﺎ َوأُﱠﻣ َﻬﺎﺗِﻨَﺎ ﻓَ َﻜﺎ َن َر ُﺳ ُ
ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ َو ُﻫ َﻮ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮل :ﻓَ َﺪﻳْـﻨَ َ
21

www.kalemasawaa.com

ﺖ ﻣﺘ ِ
ِ ِ ِِ
ت أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ إِﱠﻻ ُﺧﻠﱠﺔَ ِْ
إِ ﱠن ِﻣ ْﻦ أ ََﻣ ﱢﻦ اﻟﻨ ِ
ﲔ
اﻹ ْﺳ َﻼِم َﻻ ﻳَـ ْﺒـ َﻘ َ ﱠ
ﱠﺨ ًﺬا َﺧﻠِ ًﻴﻼ ِﻣ ْﻦ أُﱠﻣ ِﱵ َﻻ ﱠﲣَ ْﺬ ُ
ﱠﺎس َﻋﻠَ ﱠﻲ ِﰲ ُ
ﺻ ْﺤﺒَﺘﻪ َوَﻣﺎﻟﻪ أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َوﻟَ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُ ُ
ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ َﺧ ْﻮ َﺧﺔٌ إِﱠﻻ َﺧ ْﻮ َﺧﺔُ أَِﰊ ﺑَ ْﻜﺮ "ٍ.
 -3كان يحث أصحا َبه  على الزھد ...وذلك في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ 1372ﻋﻦ أﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﻴﺪ ْ
ﱢث أَ ﱠن
اﳋُ ْﺪ ِر ﱠ
ي ُ ﳛَﺪ ُ
َ
ﺎف َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪي َﻣﺎ ﻳُـ ْﻔﺘَ ُﺢ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َزْﻫ َﺮِة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ
ات ﻳَـ ْﻮٍم َﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻤ ْﻨ َِﱪ َو َﺟﻠَ ْﺴﻨَﺎ َﺣ ْﻮﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ":إِ ﱢﱐ ِﳑﱠﺎ أَ َﺧ ُ
ﺲ َذ َ
اﻟﻨِ ﱠ
ﱠﱯ َ ﺟﻠَ َ
َوِزﻳﻨَﺘِ َﻬﺎ".
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 4925ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﻴﺪ ْ
ي
 -4قرن  في التحذير بين فتنة الدنيا وفتنة النساء ...وذﻟﻚ
ِ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ
ْ
ﺎل ":إِ ﱠن اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ ﺣﻠْﻮةٌ َﺧ ِ
ﺎء ﻓَِﺈ ﱠن
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﻀ َﺮةٌ َوإِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ُﻣ ْﺴﺘَ ْﺨﻠِ ُﻔ ُﻜ ْﻢ ﻓِ َﻴﻬﺎ ﻓَـﻴَـ ْﻨﻈُُﺮ َﻛ ْﻴ َ
َ ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﱢﺴ َ
َ َُ
ﻒ ﺗَـ ْﻌ َﻤﻠُﻮ َن ﻓَﺎﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َواﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻨ َ
ِ ِ ِ ِ
ﱢﺴ ِﺎء ".
ﻴﻞ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺖ ِﰲ اﻟﻨ َ
أ ﱠَو َل ﻓ ْﺘـﻨَﺔ ﺑَِﲏ إ ْﺳ َﺮاﺋ َ
ثالثًا  :إن ادعاءھم الواضح من شبھتِھم التي تقول عنه  بأنه كان صاحب مطامع دنيوية  ،لم يكن يظھرھا
في بداية دعوته في مكة  ،ولكنه بعد ھجرته إلى المدينة بدأ يعمل على جمع األموال والغنائم من خالل
الحروب التي خاضھا ھو وأصحابه  ،ابتغاء تحصيل مكاسب مادية وفوائد معنوية!! ادعاء باطل كاذب ؛
رسول ﷲ  المال والملك والجاه من أجل أن يتخلى
الصحيح عكس ما ادعوا ؛ ألن أھل مكة عرضوا على
ِ
عن دعوته ؛ فرفض ذلك كله  ،وفضل أن يبقى على شظف العيش مع االستمرار في دعوته  ،فلو كان من
الراغبين في الدنيا لما رفضھا وقد أتته من غير عناء...يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي:
 -1كت ِ
اﻟﺸﻤﺲ ﰲ ﳝﻴﲏ واﻟﻘﻤﺮ ﰲ ﻳﺴﺎري ﻋﻠﻰ أن أﺗﺮك ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﺣﱴ ﻳﻈﻬﺮﻩ اﷲ أو
السيرة  ﻗﺎل " :ﻳﺎ ﻋﻤﺎﻩ ﻟﻮ وﺿﻌﻮا
ب
ِ
َ

أﻫﻠﻚ ﻓﻴﻪ ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺘﻪ " .ﻓﻘﻪ اﻟﺴﲑة ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ ) ﺿﻌﻴﻒ ( برقم 109
ﺎس -ر ِ
ﻚ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺚ ُﻣ َﻌﺎ ًذا إِ َﱃ اﻟْﻴَ َﻤ ِﻦ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﺑَـ َﻌ َ
ﺎل ":إِﻧﱠ َ
 -2سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ َ 1351ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
ﻮك ﻟِ َﺬﻟِ َ ِ
ﺗَﺄِْﰐ ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ أ َْﻫﻞ ﻛِﺘَ ٍ
ض
َﱐ َر ُﺳ ُ
ﺎد ِة أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوأ ﱢ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَِﺈ ْن ُﻫ ْﻢ أَﻃَﺎﻋُ َ
ﺎب ﻓَﺎ ْدﻋُ ُﻬ ْﻢ إِ َﱃ َﺷ َﻬ َ
ﻚ ﻓَﺄَ ْﻋﻠ ْﻤ ُﻬ ْﻢ أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ اﻓْـﺘَـ َﺮ َ
َ
ٍ
ﻮك ﻟِ َﺬﻟِ َ ِ
َﻋﻠَْﻴ ِﻬﻢ َﲬْﺲ ﺻﻠَﻮ ٍ
ﺻ َﺪﻗَﺔً ِﰲ أ َْﻣ َﻮاﳍِِ ْﻢ ﺗُـ ْﺆ َﺧ ُﺬ ِﻣ ْﻦ
ات ِﰲ ُﻛ ﱢﻞ ﻳَـ ْﻮم َوﻟَْﻴـﻠَ ٍﺔ ﻓَِﺈ ْن ُﻫ ْﻢ أَﻃَﺎﻋُ َ
ﻚ ﻓَﺄَ ْﻋﻠ ْﻤ ُﻬ ْﻢ أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ اﻓْـﺘَـ َﺮ َ
ض َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َ
ْ َ ََ
ِ
ِ ِ
ِِ
ﻚ ﻓَِﺈﻳﱠ َ ِ
ِ
ﺎب"
أَ ْﻏﻨِﻴَﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ َوﺗُـ َﺮ ﱡد َﻋﻠَﻰ ﻓُـ َﻘ َﺮاﺋِ ِﻬ ْﻢ ﻓَِﺈ ْن ُﻫ ْﻢ أَﻃَﺎﻋُ َ
ﻮك ﻟِ َﺬﻟِ َ
ﲔ اﻟﻠﱠﻪ ﺣ َﺠ ٌ
ﺲ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ َﻬﺎ َوﺑَـ َْ
ﺎك َوَﻛ َﺮاﺋ َﻢ أ َْﻣ َﻮاﳍ ْﻢ َواﺗﱠ ِﻖ َد ْﻋ َﻮةَ اﻟ َْﻤﻈْﻠُﻮم ﻓَﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ﻟَْﻴ َ
 .ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ .1584
أموال الزكا ِة من األغنيا ِء
جيشه بأخ ِذ
نالحظ أن من وصاياه  بعد أن تركه مكةَ كان يوصي أصحابَه  وقوا َد ِ
ِ
التكافل االجتماعي .....
أجل
ِ
وردھا إلى الفقراء من ِ
ِ
ﻴﻞ
راب ًعا  :إن فھ َم ھذا الحديث فھ ًما صحي ًحا يُفھم بخالف فھمھم له ؛ فالحديث رواه
ُّ
البخاري ﰲ ﺑَﺎب ) َﻣﺎ ﻗ َ
ﻒ أ َْﻣ ِﺮي(.
ﺖ ِﻇ ﱢﻞ ُر ِْﳏﻲ َو ُﺟ ِﻌ َﻞ اﻟ ﱢﺬﻟﱠﺔُ َواﻟ ﱠ
ِﰲ اﻟ ﱢﺮَﻣ ِ
ﺎر َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ َﺧﺎﻟَ َ
ﱠﱯ ُ ﺟ ِﻌ َﻞ ِرْزﻗِﻲ َﲢْ َ
ﺎح َوﻳُ ْﺬ َﻛ ُﺮ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺼﻐَ ُ
و رواه ْاإلِ َمام أَ ْح َمد ِﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﺑﺮﻗﻢ َ 4868ﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُﻤﺮ  -ر ِ
ﺖ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ  -ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  " : ﺑُِﻌﺜْ ُ
ََ َ
ﺴ ْﻴ ِ
ﺸﺒﱠﻪَ ﺑَِﻘ ْﻮٍم
ﺖ ِﻇ ﱢﻞ ُر ِْﳏﻲ َو ُﺟ ِﻌ َﻞ اﻟ ﱢﺬﻟﱠﺔُ َواﻟ ﱠ
ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﻒ أ َْﻣ ِﺮي َوَﻣ ْﻦ ﺗَ َ
ﺎر َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ َﺧﺎﻟَ َ
ﻒ َﺣ ﱠﱴ ﻳُـ ْﻌﺒَ َﺪ اﻟﻠﱠﻪُ َﻻ َﺷ ِﺮ َ
ﻳﻚ ﻟَﻪُ َو ُﺟ ِﻌ َﻞ ِرْزﻗِﻲ َﲢْ َ
ﺼﻐَ ُ
ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ " .اﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  2831ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ .
ﺴ ْﻴ ِ
ﺎﻋﺔ َﺣ ﱠﱴ ﻳُـ ْﻌﺒَﺪ اﻟﻠﱠﻪ َو ْﺣﺪﻩ َﻻ َﺷ ِﺮﻳﻚ ﻟَﻪ ".
ﻒ ﺑَـ ْﲔ ﻳَ َﺪ ْي اﻟ ﱠ
قلت ُ◌ :في قولِه  " ﺑُِﻌﺜْﺖ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺴَ
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النبي  إلى اليمن ،تبين منه ومن غيره أنه  لم يقاتل أحداً  ،قبل
قد تقدم معنا حديث معاذ  لما أرسله
ﱡ
اإلسالم  ،التي تصان به الدماء و الحرمات .....
دعوته إلى
ِ
وأما قوله َ " : و ُﺟ ِﻌ َﻞ ِرْزﻗِﻲ َﲢْﺖ ِﻇ ّﻞ ُر ِْﳏﻲ ".
ﺖ
النبي  ھو الجنة ؛ ألنه  أشار في
ق الذي يتحدث عنه
قلت◌ُ  :إن الرز َ
ﱡ
موضع آخر قائالً  ":ا ْﳉَﻨﱠﺔُ َﲢْ َ
ٍ
ﺴﻴ ِ
ِ
ﻮف " .
ﻇ َﻼ ِل اﻟ ﱡ ُ
ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ح  :ﻗَـﻮﻟِ ِﻪ " َﲢْ َ ِ ِ
ﺼﺎ ِر َﻋﻠَﻰ ِذ ْﻛ ِﺮ
ﺖ ﻇ ّﻞ ُر ْﳏﻲ " إِ َﺷ َﺎرةٌ إِ َﱃ أَ ﱠن ﻇﻠﱠﻪُ ﳑَْ ُﺪو ٌد إِ َﱃ أَﺑَﺪ ْاﻵﺑَﺎد َوا ْﳊ ْﻜ َﻤﺔ ِﰲ اﻻﻗْﺘ َ
قال ابنُ حج ٍر في الفت ِ ْ
ِ
ِ
ِ
ﺎدﺗَـ ُﻬﻢ ﺟﺮ ْ ِ
آﻻ ِ
ب َﻛﺎﻟ ﱠ ِ
ت ا ْﳊَْﺮ ِ
َﺳﺒَ َﻎ َﻛﺎ َن
اﻟ ﱡﺮْﻣ ِﺢ ُدو َن ﻏَ ِْﲑِﻩ ِﻣ ْﻦ َ
ت ﲜَ ْﻌ ِﻞ اﻟ ﱠﺮاﻳَﺎت ِﰲ أَﻃ َْﺮاف اﻟ ﱡﺮْﻣ ِﺢ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﻛﺎ َن ﻇ ّﻞ اﻟ ﱡﺮْﻣﺢ أ ْ
ﺴ ْﻴﻒ أَ ﱠن َﻋ َ ْ َ َ
ﺴﻴ ِ
ﻒ َﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄِْﰐ ﻗَ ِﺮﻳﺒﺎ ِﻣﻦ ﻗَـﻮﻟِ ِﻪ  " ا ْﳉﻨﱠﺔُ َﲢْ َ ِ
ِ
ض ِﰲ ا ْﳊ ِﺪ ِ
ﻮف "
ﻳﺚ ْاﻵ َﺧ ِﺮ ﻟِ ِﻈ ﱢﻞ اﻟ ﱠ
ﻧِ ْﺴﺒَﺔُ اﻟ ﱢﺮْز ِق إِﻟَْﻴﻪ أَﻟْﻴَ َﻖ َوﻗَ ْﺪ ﺗَـ َﻌ ﱠﺮ َ
ﺖ ﻇ َﻼ ِل اﻟ ﱡ ُ
ﺴ ْﻴ ِ َ َ َ
َ
َ
ً ْ ْ
ِ
ِ
ِ
ﺴ ْﻴ ِ
ﻒ ِﻷَ ﱠن اﻟ ﱠ
ﺎد َة ﺗَـ َﻘ ُﻊ ﺑِ ِﻪ ﻏَﺎﻟِﺒًﺎ
ﺖ ا ْﳉَﻨﱠﺔ إِ َﱃ ِﻇ ﱢﻞ اﻟ ﱠ
ﻮد ﺑِ ِﺬ ْﻛ ِﺮ اﻟ ﱡﺮْﻣ ِﺢ اﻟ ﱠﺮاﻳَﺔُ َوﻧُ ِﺴﺒَ ْ
ﺼ َ
ﺸ َﻬ َ
ﺐ اﻟ ﱢﺮْز ُق إِ َﱃ ﻇ ّﻞ اﻟ ﱡﺮْﻣﺢ ﻟ َﻤﺎ ذَ َﻛ ْﺮﺗُﻪُ أَ ﱠن اﻟ َْﻤ ْﻘ ُ
ﻓَـﻨُﺴ َ
وِﻷَ ﱠن ِﻇﻞ اﻟ ﱠ ِ
ﺴ ْﻴ ِ
ﺴ ْﻴﻒ َﻻ ﻳَﻈ َْﻬﺮ إِﱠﻻ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟﻀ ْﱠﺮ ِ
ﻚ
ﻒ ِﰲ ﻳَ ِﺪ اﻟ ُْﻤ َﻘﺎﺗِ ِﻞ ؛ َوِﻷَ ﱠن ِﻇ ّﻞ اﻟ ﱠ
ﻮرﻩُ ﺑِ َﻜﺜْـ َﺮة َﺣ َﺮَﻛﺔ اﻟ ﱠ
ب ﺑِ ِﻪ ِﻷَﻧﱠﻪُ ﻗَـ ْﺒ َﻞ َذﻟِ َ
ﺴ ْﻴﻒ ﻳَ ْﻜﺜُـ ُﺮ ﻇُ ُﻬ ُ
َ
ُ
ّ
ﻮدا ُﻣ َﻌﻠﱠ ًﻘﺎ أھـ .
ﻳَ ُﻜﻮ ُن َﻣﻐْ ُﻤ ً
َ
الحديث يبيّن أن المجاھد في سبيل ﷲ الذي يدفع العدوان  ،أو ينصر المستضعفين  ،أو يعلي كلمة
وبالتالي فإن
التوحيد  ،ويصبح شھي ًدا بسبب جھاده ويصير رزقه الجنة .وعليه فال حجة لھم بھذا الحديث الشريف الذي ال
يخدم مصالحھم بحال من األحوال كما تقدم معنا  -بفضل ﷲِ . -
خام ًسا  :إن غي َر المسلمين من المنصفين شھدوا لنبيﱢنا  بشھادات تخالف ادعاءات المعترضين  ،وكما قيل :
إن الحق ما شھدت به األعداء  ،فقد أجرى ﷲُ  على ألسنة بعض عقالء القوم عبارات تكذب ھذه الشبھة ،
من ذلك ما قاله كارليل " :أيزعم الكاذبون أن الطمع وحب الدنيا ھو الذي أقام محمداً وأثاره ،حمق وأيـم ﷲ ،
وسخافة وھوس" .
ويقول  " :لقد كان زاھداً متقشفا ً في مسكنه  ،ومأكله  ،ومشربه  ،وملبسه  ،وسائر أموره وأحواله... ..فحبذا
محمد من رجل خشن اللباس  ،خشن الطعام  ،مجتھد في ﷲ  ،قائم النھار  ،ساھر الليل  ،دائبا ً في نشر دين،ﷲ
غير طامع إلى ما يطمع إليه أصاغر الرجال  ،من رتبة،أو دولة ،أو سلطان ،غير متطلع إلى ذكر أو شھوة "
.أھـ
رزق
ساد ًسا  :إن من
النبي  الغنائم ھذا ال إشكال فيه البتة...
ﱢ
ِ
ب المقدس ؟! أو في أي كتاب على وج ِه
وأتساءل :ھل لو أخذ
ب حرام بحسب الكتا ِ
النبي الغنائ َم بعد الحرو ِ
ﱡ
األعراف ...؟!
عرف من
األرض ؟! أو في أي
ٍ
ِ
قتل أصحابِھا في
الجواب  :ال ؛ ألن
َ
نصوص الكتاب المقدس فيھا أم ٌر من الربﱢ ألنبيائِه بأخذ الغنائم بعد ِ
ب  ،دليل ذلك اآلتي :
الحرو ِ
نبي ﷲِ داود كان يأخذ الغنائم .....وذلك في اآلتي:
-1
ﱡ
20
ْ
ْ
َ
انتصاره على عدوه  ،وذلك في سفر صموئيل األول إصحاح  30عدد َوأ َخ َذ َدا ُو ُد ال َغنَ َم َوالبَقَ َر.
 -1بعد
ِ
اشيَ ِة َوقَالُوا» :ھ ِذ ِه َغنِي َمةُ َدا ُو َد«.
َساقُوھَا أَ َما َم تِ ْل َ
ك ْال َم ِ
26
بتوزيع الغنائم  ،وذلك في سفر صموئيل األول إصحاح  30عدد َولَ ﱠما َجا َء
 -2يؤلف قلوب أتباعه
ِ
ُوخ يَھُو َذا ،إِلَى أَصْ َحابِ ِه قَائِالً» :ھ ِذ ِه لَ ُك ْم بَ َر َكةٌ ِم ْن َغنِي َم ِة أَ ْع َدا ِء
ص ْقلَ َغ أَرْ َس َل ِم َن ْال َغنِي َم ِة إِلَى ُشي
َدا ُو ُد إِلَى ِ
ِ
28
27
ين فِي َرا ُم َ
ين فِي َعرُو ِعي َر
ين فِي يَتﱢي َرَ ،وإِلَى الﱠ ِذ َ
ب َوالﱠ ِذ َ
ت إِيل َوالﱠ ِذ َ
الرﱠبﱢ « .إِلَى الﱠ ِذ َ
وت ْال َجنُو ِ
ين فِي بَ ْي ِ
29
ين فِي ِس ْف ُم َ
ين فِي
ﱢين َوالﱠ ِذ َ
ين فِي ُم ُد ِن ْاليَرْ َح ْمئِيلِي َ
ين فِي َرا َخا َل َوالﱠ ِذ َ
ين فِي أَ ْشتِ ُمو َعَ ،وإِلَى الﱠ ِذ َ
وث َوالﱠ ِذ َ
َوالﱠ ِذ َ
23
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31
30
ُون،
ين ِفي َح ْبر َ
كَ ،وإِلَى الﱠ ِذ َ
ين ِفي َعتَا َ
ان َوالﱠ ِذ َ
ور َعا َش َ
ين فِي حُرْ َمةَ َوالﱠ ِذ َ
ﱢينَ ،وإِلَى الﱠ ِذ َ
ُم ُد ِن ْالقِينِي َ
ين فِي ُك ِ
يع األَ َما ِك ِن الﱠتِي تَ َر ﱠد َد فِيھَا َدا ُو ُد َو ِر َجالُهُ.
َوإِلَى َج ِم ِ
26
ب
قتل أعدائه والتمثل بجثثھم  ،وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح  12عدد َو َحا َر َ
 -3يأخذ الغنائم بعد ِ
27
ْت ِربﱠةَ َوأَ َخ ْذ ُ
ون َوأَ َخ َذ َم ِدينَةَ ْال َم ْملَ َك ِةَ .وأَرْ َس َل يُوآبُ ُر ُسالً إِلَى َدا ُو َد يَقُو ُل» :قَ ْد َحا َرب ُ
ت
يُوآبُ ِربﱠةَ بَنِي َع ﱡم َ
ب َوا ْن ِزلْ َعلَى ْال َم ِدينَ ِة َو ُخ ْذھَا لِئَالﱠ آ ُخ َذ أَنَا ْال َم ِدينَةَ فَيُ ْد َعى بِا ْس ِمي
أَ ْيضًا َم ِدينَةَ ْال ِميَا ِه28 .فَ َ
اآلن اجْ َم ْع بَقِيﱠةَ ال ﱠش ْع ِ
29
ب إِلَى ِربﱠةَ َو َحا َربَھَا َوأَ َخ َذھَاَ 30 .وأَ َخ َذ تَا َج َملِ ِك ِھ ْم َع ْن َر ْأ ِس ِهَ ،و َو ْزنُهُ َو ْزنَةٌ
ب َو َذھَ َ
َعلَ ْيھَا« .فَ َج َم َع َدا ُو ُد ُك ﱠل ال ﱠش ْع ِ
31
ْ
ْب الﱠ ِذي
ب َم َع َح َج ٍر َك ِر ٍيمَ ،و َك َ
س َدا ُو َدَ .وأَ ْخ َر َج َغنِي َمةَ ْال َم ِدينَ ِة َكثِي َرةً ِج ًّداَ .وأَ ْخ َر َج ال ﱠشع َ
ِم َن ال ﱠذھَ ِ
ان َعلَى َرأ ِ
ض َعھُ ْم تَحْ َ
يع ُم ُد ِن بَنِي
ون اآلجُرﱢ َ ،وھ َك َذا َ
فِيھَا َو َو َ
ت َمنَ ِ
وس َح ِدي ٍد َوأَ َم ﱠرھُ ْم فِي أَتُ ِ
ج َح ِدي ٍد َوفُ ُؤ ِ
اشي َر َونَ َو ِ
صنَ َع بِ َج ِم ِ
ار ِ
ب إِلَى أُو ُر َشلِي َم.
َع ﱡم َ
ون .ثُ ﱠم َر َج َع َدا ُو ُد َو َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
لرب يأمر نبيﱠه موسى بأخ ِذ
الغنائم  ....وذلك في عدة مواضع منھا:
 -2ا ﱡ
ِ
11
10
ح ،فَإ ِ ْن أَ َجابَ ْت َك
 -1سفر التثنية إصحاح  20عدد » ِح َ
ين تَ ْقرُبُ ِم ْن َم ِدينَ ٍة لِ َك ْي تُ َح ِ
اربَھَا ا ْستَ ْد ِعھَا إِلَ12ى الصﱡ ْل ِ
ح َوفَتَ َح ْ
ب ْال َم ْوجُو ِد فِيھَا يَ ُك ُ
ك ،بَلْ
كَ .وإِ ْن لَ ْم تُ َسالِ ْم َ
ير َويُ ْستَ ْعبَ ُد لَ َ
ون لَ َ
ت لَ َ
ك لِلتﱠس ِ
ك ،فَ ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
ْخ ِ
إِلَى الصﱡ ْل ِ
14
13
َع ِملَ ْ
ْفَ .وأَ ﱠما
ك إِلَى يَ ِد َ
اصرْ ھَاَ .وإِ َذا َدفَ َعھَا الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ت َم َع َ
ورھَا بِ َح ﱢد ال ﱠسي ِ
ك َحرْ بًا ،فَ َح ِ
ك فَاضْ ِربْ َج ِمي َع ُذ ُك ِ
النﱢ َسا ُء َواألَ ْ
ك الﱠتِي
كَ ،وتَأْ ُك ُل َغنِي َمةَ أَ ْع َدائِ َ
طفَا ُل َو ْالبَھَائِ ُم َو ُكلﱡ َما فِي ْال َم ِدينَ ِةُ ،كلﱡ َغنِي َمتِھَا ،فَتَ ْغتَنِ ُمھَا لِنَ ْف ِس َ
15
ك ِج ًّدا الﱠتِي لَ ْي َس ْ
ت ِم ْن ُم ُد ِن ھ ُؤالَ ِء األُ َم ِم ھُنَا.
ك .ھ َك َذا تَ ْف َع ُل بِ َج ِم
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
أَ ْعطَا َ
يع ْال ُم ُد ِن ْالبَ ِعي َد ِة ِم ْن َ
ِ
2
1
ﱢين ،ثُ ﱠم
 -2سفر العدد إصحاح  31عدد َو َكلﱠ َم الرﱠبﱡ ُمو َسى قَائِالً» :اِ ْنتَقِ ْم نَ ْق َمةً لِبَنِي إِ ْس َرائِي َل ِم َن ْال ِم ْديَانِي َ
3
ان ِليَجْ َعلُوا نَ ْق َمةَ
ض ﱡم إِلَى قَ ْو ِم َ
ب قَائِالًَ » :جرﱢ ُدوا ِم ْن ُك ْم ِر َجاالً لِ ْل ُج ْن ِد ،فَيَ ُكونُوا َعلَى ِم ْديَ َ
تُ َ
ك« .فَ َكلﱠ َم ُمو َسى ال ﱠش ْع ِ
5
4
ب « .ف َ ْ
وف
احدًا ِم ْن ُكلﱢ ِسب ٍْط ِم ْن َج ِم
اط إِ ْس َرائِي َل تُرْ ِسلُ َ
الرﱠبﱢ َعلَى ِم ْديَ َ
اختِي َر ِم ْن أُلُ ِ
ون لِ ْل َحرْ ِ
يع أَ ْسبَ ِ
ان .أَ ْلفًا َو ِ
ِ
6
إِ ْس َرائِي َل أَ ْل ٌ
ب،
ف ِم ْن ُكلﱢ ِسب ٍْطْ .اثنَا َع َش َر أَ ْلفًا ُم َج ﱠر ُد َ
ب .فَأَرْ َسلَھُ ْم ُمو َسى أَ ْلفًا ِم ْن ُكلﱢ ِسب ٍْط إِلَى ْال َحرْ ِ
ون لِ ْل َحرْ ِ
7
س َوأَ ْب َوا ُ
ان
اف فِي يَ ِد ِه .فَتَ َجنﱠ ُدوا َعلَى ِم ْديَ َ
ھُ ْم َوفِي ْن َح َ
ق ْالھُتَ ِ
اس ب َْن أَلِ َعا َزا َر ْال َكا ِھ ِن إِلَى ْال َحرْ ِ
بَ ،وأَ ْمتِ َعةُ ْالقُ ْد ِ
8
ي َو َراقِ َم َوصُو َر َوحُو َر َو َراب َعَ .خ ْم َسةَ
َك َما أَ َم َر الرﱠبﱡ َوقَتَلُوا ُك ﱠل َذ َك ٍرَ .و ُملُو ُ
ان قَتَلُوھُ ْم فَ ْو َ
ك ِم ْديَ َ
ق قَ ْتالَھُ ْم :أَ ِو َ
9
ان َوأَ ْ
طفَالَھُ ْمَ ،ونَھَبُوا َج ِمي َع
ْفَ .و َسبَى بَنُو إِ ْس َرائِي َل نِ َسا َء ِم ْديَ َ
وك ِم ْديَ َ
انَ .وبَ ْل َعا َم ب َْن بَعُو َر قَتَلُوهُ بِال ﱠسي ِ
ُملُ ِ
10
ار.
بَھَائِ ِم ِھ ْمَ ،و َج ِمي َع َم َو ِ
اشي ِھ ْم َو ُك ﱠل أَ ْمالَ ِك ِھ ْمَ .وأَحْ َرقُواَ 12ج ِمي َع ُم ُدنِ ِھ ْم بِ َم َسا ِكنِ ِھ ْمَ ،و َج ِمي َع ُحصُونِ ِھ ْم بِالنﱠ ِ
11
اس َو ْالبَھَائِ ِمَ ،وأَتَ ْوا إِلَى ُمو َسى َوأَلِ َعا َزا َر ْال َكا ِھ ِن َوإِلَى َج َما َع ِة بَنِي
َوأَ َخ ُذوا ُك ﱠل ْال َغنِي َم ِة َو ُك ﱠل النﱠ ْھ ِ
ب ِم َن النﱠ ِ
وآب الﱠتِي َعلَى أُرْ دُنﱢ أَ ِري َحا.
ت ُم َ
ب َو ْال َغنِي َم ِة إِلَى ْال َم َحلﱠ ِة إِلَى َع َربَا ِ
إِ ْس َرائِي َل بِال ﱠسب ِْي َوالنﱠ ْھ ِ
ِ
ص أ َْﻧ َ ِ
اﻟر ﱡ ِ
َﺣ ِ
ﺎء اْﻟ َﻌ َﺷﺎﺋِ ِر
ﺎﻝ ﱠ
 -3سفر العدد إصحاح  31عددَ 25وﻗَ َ
وﺳﻰ»26 :أ ْ
ت َوأَﻟ َﻌ َﺎزُار اْﻟ َﻛﺎﻫ ُن َوُرَؤ َﺳ ُ
ب ﻟ ُﻣ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اْﻟ َﻐَﻧﺎﺋِم واﻟﺳ ْﱠﺑﻲ ِﻣ َن اﻟﱠﻧ ِ
ﺎس َواْﻟ َﺣَﻳ َو ِ
ﻳن ِﻓﻲ اْﻟ َﺣ ْر ِب َوَﺑ ْﻳ َن ُﻛ ﱢﻝ
ﺎﺻﻔَﺔً َﺑ ْﻳ َن اْﻟ ُﺟ ْﻧد اْﻟ ُﻣ ْﺷﺗَ ِرﻛ َ
انَ 27 ،وﻗَﺳﱢم اْﻟ َﻐَﻧﺎﺋ َم ُﻣَﻧ َ
َ َ
َ
َﻫ ِﻝ اْﻟﺣر ِب ،و ِ
اْﻟﺟﻣﺎﻋ ِﺔ28 .و ُﺧ ْذ َﻧ ِ
س َﻣَﺋ ٍﺔ ِﻣ َن اﻟﱠﻧ ِ
اﺣداً ِﻣ ْن ُﻛ ﱢﻝ َﺧ ْﻣ ِ
ﺎس َواْﻟَﺑﻘَ ِر َواْﻟ َﺣ ِﻣ ِ
ﺻﻳﺑﺎً ِﻟ ﱠﻠر ﱢ
ﻳر
ب ِﻣ ْن َﻏَﻧﺎﺋِِم أ ْ
ََ َ
َْ
َ
َ
ْﺧ ُذﻫﺎ وﺗُﻌ ِطﻳﻬﺎ ﻷَِﻟﻌ َﺎزار اْﻟ َﻛ ِ
ْﺧ ُذ ِﻣ ْن ﻧِﺻ ِ
واْﻟ َﻐَﻧِمِ 29 .ﻣ ْن ﻧِﺻ ِ
ف أ ِْ
ِ
ﺎﻫ ِن ﺗَ ْﻘ ِد َﻣﺔً ِﻟ ﱠﻠر ﱢ
ف َﺑﻧِﻲ
بَ 30 .وﺗَﺄ ُ
ْ
ْ
َﻫﻝ اْﻟ َﺣ ْرب ﺗَﺄ ُ َ َ ْ َ َ َ
َ
ِ ِ ﱠ
ِ
ِِ
ِ
ِإﺳراﺋِ َ ِ ِ
ِِ
ِ
ﻳن ِﻣ َن اﻟﱠﻧ ِ
ﺎس َواْﻟَﺑﻘَ ِر َواْﻟ َﺣ ِﻣ ِ
ﻳن َﻋﻠَﻰ
ﱢﻳن اْﻟﻘَﺎﺋﻣ َ
ﻳر َواْﻟ َﻐَﻧم َو َﺳﺎﺋ ِر اْﻟَﺑﻬَﺎﺋمَ ،وﺗُ ْﻌطﻳﻬَﺎ ﻟﻼ ِوﻳ َ
ﻳﻝ َواﺣداً ﻣ ْن ُﻛ ﱢﻝ َﺧ ْﻣﺳ َ
َْ
ِ
ِ
اﻟر ﱡ
ب اْﻟ ُﻣﺗََﺑﻘﱢﻲ ِﻣ ْن
َﻣ َر ﱠ
اﻻﺟﺗِ َﻣ ِ
ِﺧ ْد َﻣ ِﺔ َﺧ ْﻳ َﻣ ِﺔ ْ
ﺎن اﻟﱠﻧ ْﻬ ُ
وﺳﻰَ 32 .و َﻛ َ
ب ُﻣ َ
ﺎع31 .ﻓََﻧﻔﱠ َذ ُﻣ َ
وﺳﻰ َوأَﻟ َﻌ َﺎزُار اْﻟ َﻛﺎﻫ ُن َﻛ َﻣﺎ أ َ
ِ
ﺎﻝ اْﻟﺣر ِب ِﻣن اْﻟ َﻐَﻧِم ِﺳ ﱠ ِ ٍ
ِ
َﻏَﻧﺎﺋِِم ِرَﺟ ِ
ﻳن أَْﻟﻔﺎًَ 34 ،و ِﻣ َن اْﻟ َﺣ ِﻣ ِ
ﻳر
َ
ت ﻣَﺋﺔ َو َﺧ ْﻣ َﺳﺔً َو َﺳ ْﺑﻌ َ
ﻳن أَْﻟﻔﺎًَ 33 ،و ِﻣ َن اْﻟَﺑﻘَ ِر اﺛَْﻧ ْﻳ ِن َو َﺳ ْﺑﻌ َ
َْ
ﺎﺟﻌن َذ َﻛ اًر اﺛَْﻧ ْﻳ ِن وﺛَﻼَﺛِﻳن أَْﻟﻔﺎً36 .ﻓَ َﻛﺎن اﻟﱢﻧﺻ ُ ِ
ﱠ ِ
ِ
ِ
َﻫ ِﻝ
ﻳب أ ْ
ف َﻧﺻ ُ
ﻳن أَْﻟﻔﺎًَ 35 ،و ِﻣ َن اْﻟ َﻌ َذ َارى اﻟﻠ َواﺗﻲ ﻟَ ْم ُﻳ َ
َ
َ
ﺿ َِْ
َواﺣداً َوﺳﺗﱢ َ
ْ
َ
ِ
اْﻟﺣر ِبِ ،ﻣن اْﻟ َﻐَﻧِم ﺛَﻼَ َ ِ ٍ
ب ِﻣ ْﻧﻬَﺎ ِﺳ ﱠ
اﻟر ﱢ
ت َزَﻛﺎةُ ﱠ
ت ِﻣَﺋ ٍﺔ َو َﺧ ْﻣ َﺳﺔً
ﻳن أَْﻟﻔ ًﺎ َو َﺧ ْﻣ َس ِﻣَﺋ ٍﺔَ 37 .و َﻛ َﺎﻧ ْ
ث ﻣَﺋﺔ َو َﺳ ْﺑ َﻌﺔً َوﺛَﻼَﺛ َ
َ
َْ
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ب ِﻣ ْﻧﻬﺎ اﺛَْﻧ ْﻳ ِن وﺳ ْﺑ ِﻌﻳن39 ،و ِﻣن اْﻟﺣ ِﻣ ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﻳن أَْﻟﻔﺎً َو َﺧ ْﻣ َس
ﻳن أَْﻟﻔﺎًَ ،وَزَﻛﺎةُ ﱠ
َ َ َ
ﻳر ﺛَﻼَﺛ َ
ََ َ
ﻳنَ 38 ،و ِﻣ َن اْﻟَﺑﻘَ ِر ﺳﺗﱠﺔً َوﺛَﻼَﺛ َ
َو َﺳ ْﺑﻌ َ
اﻟر ﱢ َ
اﺣداً و ِﺳﺗﱢﻳن40 ،و ِﻣن اﻟﱢﻧﺳ ِ
ِ
اﻟر ﱢ ِ
ب ِﻣ ْﻧﻬﺎ و ِ
ﻳن
ﺎء اْﻟ َﻌ َذ َارى ِﺳﺗﱠﺔَ َﻋ َﺷ َر أَْﻟﻔﺎًَ ،وَزَﻛﺎةُ ﱠ
ِﻣَﺋ ٍﺔَ ،وَزَﻛﺎةُ ﱠ
ب ﻣ ْﻧﻬَﺎ اﺛَْﻧ ْﻳ َن َوﺛَﻼَﺛ َ
َ َ
َ َ َ
اﻟر ﱢ َ َ
ِ
ِ
اﻟر ﱢ ِ
وﺳﻰ ﱠ
اﻟر ﱡ
ف َﻏ ْﻳ ِر
َﻣ َر ﱠ
اﻟزَﻛﺎةَ ﺗَ ْﻘ ِد َﻣﺔَ ﱠ
َﻋ َ
ﺻ ُ
َﻧ ْﻔﺳﺎً41 .ﻓَﺄ ْ
وﺳﻰ42 .أَ ﱠﻣﺎ ﻧ ْ
ب ُﻣ َ
طﻰ ُﻣ َ
ب ﻷَﻟ َﻌ َﺎزَار اْﻟ َﻛﺎﻫ ِنَ ،ﻛ َﻣﺎ أ َ
اﻹﺳراﺋِ ِﻳﻠﻳﱢﻳن ِﻣن اْﻟ َﻐﻧِﻳﻣ ِﺔ اﻟﱠِذي ﻗَﺳﻣﻪ ﻣوﺳﻰ ِﻣ ْن َﻛ ِ
اْﻟﻣ َﺣ ِﺎرﺑِ َ ِ ِ
ﺎن ِﻣ َن اْﻟ َﻐَﻧِم
ﺎﻣ ِﻝ َﻏَﻧﺎﺋِِم أ ْ
َﻫ ِﻝ اْﻟ َﺣ ْر ِب43 ،ﻓَ َﻛ َ
َ َ
ََ ُ ُ َ
ﻳن ﻣ َن ْ َ
َ
ُ
ث ِﻣَﺋ ٍﺔ وﺳ ْﺑﻌﺔً وﺛَﻼَﺛِﻳن أَْﻟﻔﺎً و َﺧﻣس ِﻣَﺋ ٍﺔ44 ،و ِﻣن اْﻟﺑﻘَ ِر ِﺳﺗﱠﺔً وﺛَﻼَﺛِﻳن أَْﻟﻔﺎً45 ،و ِﻣن اْﻟﺣ ِﻣ ِ ِ
ﻳن أَْﻟﻔﺎً َو َﺧ ْﻣ َس
ﺛَﻼَ َ
َ َ َ
َ َ َ
ﻳر ﺛَﻼَﺛ َ
َ
َ
َ َْ
َ
ََ َ َ
ِ
ِ ِ
ﻳب ِ ِ ِ
ِﻣَﺋ ٍﺔ46 ،و ِﻣن اْﻟﻌ َذارى ِﺳﺗﱠﺔَ ﻋ َﺷر أَْﻟﻔﺎً47 .ﻓَﺄَ ْﻓرَز ﻣوﺳﻰ ِﻣ ْن َﻧ ِ
ﺻ ِ
ﻳن ِﻣ َن
ﱢﻳن َواﺣداً ﻣ ْن ُﻛ ﱢﻝ َﺧ ْﻣﺳ َ
اﻹ ْﺳ َراﺋﻳﻠﻳ َ
َ ُ َ
َ َ
َ َ َ َ
ط ِ ﱠ
اﻟﱢﻧﺳ ِ
ِِ
ِ ِ
اﻟر ﱡ
وﺳﻰ) .ترجمة الحياة(.
َﻣ َر ﱠ
ﺎء َو ِﻣ َن اْﻟَﺑﻬَﺎﺋِِم َوأ ْ
َﻋ َ َ
ﱢﻳن اْﻟﻘَﺎﺋﻣ َ
ﺎﻫﺎ ﻟﻼ ِوﻳ َ
ب ُﻣ َ
َ
ﻳن َﻋَﻠﻰ ﺧ ْد َﻣﺔ اْﻟ َﻣ ْﺳ َﻛ ِنَ ،ﻛ َﻣﺎ أ َ
-4سفر التثنية إصحاح 2عدد 35ـ : 36وﻏﻧﻳﻣﺔ اﻟﻣدن اﻟﺗﻲ أﺧذﻧﺎ ..اﻟﺟﻣﻳﻊ دﻓﻌﻪ اﻟرب إﻟﻬﻧﺎ أﻣﺎﻣﻧﺎ.
14
بأمر من
النبي يوشع أخذ الغنائم
-3
ك
الرب  ...وذلك في سفر يشوع إصحاح 11عدد َو ُكلﱡ َغنِي َم ِة تِ ْل َ
ِّ
ُّ
ٍ
ْف َحتﱠى أَبَا ُدوھُ ْم .لَ ْم يُ ْبقُوا
ْال ُم ُد ِن َو ْالبَھَائِ َم نَھَبَھَا بَنُو إِ ْس َرائِي َل ألَ ْنفُ ِس ِھ ْمَ .وأَ ﱠما الرﱢ َجا ُل فَ َ
ض َربُوھُ ْم َج ِميعًا بِ َح ﱢد ال ﱠسي ِ
نَ َس َمةًَ 15 .ك َما أَ َم َر الرﱠبﱡ ُمو َسى َع ْب َدهُ ھ َك َذا أَ َم َر ُمو َسى يَ ُشو َعَ ،وھ َك َذا فَ َع َل يَ ُشو ُ
ع .لَ ْم يُ ْھ ِملْ َش ْيئًا ِم ْن ُكلﱢ َما أَ َم َر
بِ ِه الرﱠبﱡ ُمو َسى.

الرب  ،وذلك في رسال ِة بولس إلى العبرانيين إصحاح  7عدد) 1الى
نبي ﷲِ إبراھيم أخذ الغائم بأمر من
ﱢ
 4ﱡ
ي ﷲِ إبراھيم حارب الملوك وقھرھم ...و في العدد الرابع أخذ الغنائم منھم كما يلي 4:ثم
 (4ففيھا أن نب ﱠ
س الغنائم.
انظروا ما أعظم ھذا الذي أعطاه إبراھيم رئيس اإلباء عشرا أيضا من رأ ِ
وعليه أتساءل:
النبي أخذ الغنائم  ،وموسى  ،ويشوع  ،وإبراھيم- .....عليھم السالم
 -1إن ھذا قليل من كثير؛ فإذا كان داو ُد
ﱡ
ب المقدس كما بيّن ُ
ت ،فما المانع  ،وما العيب أن يأخذ نبيﱡنا  الغنائم كما
 وذلك بحسب ما جاء في الكتا ِب المقدس ...؟
ھو حال أنبيا ِء الكتا ِ
 -2لماذا لم يطعن المعترضون في أوالً نصوص كتابھم ..؟! ھال أخرجوا الخشبةَ التي في أعينھم أوالً قبل
عين اآلخرين ؟!
النظر إلى القشة التي في ِ
غيره من األنبيا ِء كما تقدم معنا ،لكن األمر الذي
ساب ًعا :إن النبيَّ  كان من رزقه أخذ الغنائم كما ھو حال ِ
عرق النسا ِء
وأصاحبه أن رز َقھم وأك َلھم كان من
يسوع المسيح
يدعو للدھشة ھو أن إنجيل لوقا ينسب إلى
َ
ِ
ِ
1
ان يَسِ ي ُر فِي َمدِي َن ٍة
منھن زانيات  ،مثل مريم ْال َمجْ دَ لِ َّي َة ......وذلك في اإلصحاح  8عدد َو َع َلى أَ َث ِر ذل َِك َك َ
ﷲَ ،و َم َع ُه ْ
َ
االث َنا َع َش َرَ 2 .و َبعْ ضُ ال ِّن َسا ِء ُكنَّ َق ْد ُ
ير ٍة
َو َقرْ َي ٍة َي ْك ِر ُز َو ُي َب ِّش ُر ِب َم َل ُكو ِ
ت ِ
اح شِ رِّ َ
شف َ
ِين ِمنْ أرْ َو ٍ
3
َ
س،
َوأَمْ َر ٍ
ِيل ھِيرُو ُد َ
اضَ :مرْ َي ُم الَّتِي ُت ْد َعى ْال َمجْ دَ لِ َّي َة الَّتِي َخ َر َج ِم ْن َھا َسب َْع ُة َشيَاطِ َ
وزي َوك ِ
ينَ ،وي َُو َّنا امْ َرأةُ ُخ ِ
ِير ٌ
ات ُكنَّ َي ْخ ِدمْ َن ُه ِمنْ أَمْ َوال ِِھنَّ  .ال تعليق !
ُوس َّن ُةَ ،وأ ُ َخ ُر َكث َ
َوس َ

محرم!
حرام وفي بل ٍد
نبي قاتل في شھ ِر ٍ◌
ٌّ
ٍ
ٍ
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ال
من شبھاتِھم أنھم قالوا  :نبيﱡكم قاتل في الشھ ِر الحرام  ،والقرآن يقول   :يَسْأَلُونَ َ
ك َع ِن ال ﱠشھ ِْر ْال َح َر ِام قِتَ ٍ
ْج ِد ْال َح َر ِام َوإِ ْخ َرا ُج أَ ْھلِ ِه ِم ْنهُ أَ ْكبَ ُر ِعن َد ّ
يل ّ
ﷲِ َو ْالفِ ْتنَةُ أَ ْكبَ ُر
فِي ِه قُلْ قِتَا ٌل فِي ِه َكبِي ٌر َو َ
ﷲِ َو ُك ْف ٌر بِ ِه َو ْال َمس ِ
ص ﱞد َعن َسبِ ِ
ون يُقَاتِلُونَ ُك ْم َحتﱠ َى يَ ُر ﱡدو ُك ْم َعن ِدينِ ُك ْم إِ ِن ا ْستَطَا ُع ْ
وا َو َمن يَرْ تَ ِد ْد ِمن ُك ْم َعن ِدينِ ِه فَيَ ُم ْ
ت َوھُ َو
ِم َن ْالقَ ْت ِل َوالَ يَ َزالُ َ
َكافِ ٌر فَأ ُ ْولَـئِ َك َحبِطَ ْ
ون ) البقرة. (217
ار ھُ ْم فِيھَا َخالِ ُد َ
اآلخ َر ِة َوأُ ْولَـئِ َ
ت أَ ْع َمالُھُ ْم فِي ال ﱡد ْنيَا َو ِ
ك أَصْ َحابُ النﱠ ِ
وقاتل في مكةَ  ،والقرآنُ يقول عنھا  :أَ َولَ ْم يَ َر ْوا أَنﱠا َج َع ْلنَا َح َرما ً آ ِمنا ً َويُتَ َخطﱠ ُ
ف النﱠاسُ ِم ْن َح ْولِ ِھ ْم
ون َوبِنِ ْع َم ِة ﱠ
ُون ) العنكبوت. (67
ﷲِ يَ ْكفُر َ
اط ِل ي ُْؤ ِمنُ َ
أَفَبِ ْالبَ ِ
• الرد على الشبھة
الشھر الحرام  ،وبحرم ِة الدماء فيه ؛ ألن محم ًدا  علمھم ذلك فالناظر
أوالً  :إن المسلمين يعتقدون بحرم ِة
ِ
لنفسه قط ....يدلل على ذلك ما يلي:
في سيرته  يجده كان يغضب إذا انتھكت محارم ﷲِ  ،وال يغضب ِ
ﺸﺔَ -ر ِ
ِ
ِ
ﺴ َﺮ ُﳘَﺎ َﻣﺎ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖَ " :ﻣﺎ ُﺧﻴﱢـ َﺮ اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  ﺑَـ َْ
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 6288ﻋﺎﺋ َ َ
ﲔ أ َْﻣ َﺮﻳْ ِﻦ إﱠﻻ ا ْﺧﺘَ َﺎر أَﻳْ َ
اﻹ ْﰒُ َﻛﺎ َن أَﺑْـ َﻌ َﺪ ُﳘَﺎ ِﻣ ْﻨﻪُ َواﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ اﻧْـﺘَـ َﻘﻢ ﻟِﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ ِﰲ َﺷﻲ ٍء ﻳُـ ْﺆﺗَﻰ إِﻟَْﻴ ِﻪ ﻗَ ﱡ
َﱂْ ﻳَﺄ َْﰒْ ﻓَِﺈ َذا َﻛﺎ َن ِْ
ﺎت اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـﻴَـ ْﻨﺘَ ِﻘ ُﻢ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ".
ﻚ ُﺣ ُﺮَﻣ ُ
ﻂ َﺣ ﱠﱴ ﺗُـ ْﻨﺘَـ َﻬ َ
َ
ْ
ﺎدﻣﺎ إِﻻﱠ أَ ْن ُﳚ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﺷﻴﺌًﺎ ﻗَ ﱡ ِ ِ
ِ
ﺎﻫ َﺪ
ب َر ُﺳ ُ
 -2صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 4296ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖَ :ﻣﺎ َ
ْ
َ
ﺿ َﺮ َ
ﻂ ﺑِﻴَﺪﻩ َوﻻَ ْاﻣ َﺮأَةً َوﻻَ َﺧ ً
ﻂ ﻓَـﻴـ ْﻨﺘ ِﻘﻢ ِﻣﻦ ﺻ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ وﻣﺎ ﻧِ ِ
ﰲ َﺳﺒِ ِ
ﻚ ﺷﻲءٌ ِﻣ ْﻦ َﳏَﺎ ِرِم اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـﻴَـ ْﻨﺘَ ِﻘ َﻢ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ.
ﺎﺣﺒِ ِﻪ إِﻻﱠ أَ ْن ﻳُـ ْﻨﺘَـ َﻬ َ
ﻴﻞ ﻣ ْﻨﻪُ ﺷﻲءٌ ﻗَ ﱡ َ َ َ ْ َ
ََ َ
الشھر
ومن خالل القرآن الكريم الذي جاء به  من عند ﷲِ  نجد أنه كان من ھدي ِه  أال يقاتل أح ًدا في
ِ
الحرام إال من بدأ باالعتدا ِء ....
ِ
الحرام  ،وفي
والسؤا ُل الذي يطرح نفسه ھو :ماذا يفعل المسلمون إذا فوجئوا بمن يخرجھم من المسج ِد
ِ
غيرھم ؟
الشھر
ِ
الحرام  ،وھم أھله  ،وھم أولى به من ِ
ِ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ﱠ
ُ
صاصٌ فَ َم ِن ا ْعتَ َدى
الجواب على ذلك :جاء في قولِه   : الش ْھ ُر ال َح َرا ُم بِالشھ ِْر ال َح َر ِام َوال ُح ُر َمات قِ َ
ﷲَ َوا ْعلَ ُم ْ
وا َعلَ ْي ِه بِ ِم ْث ِل َما ا ْعتَ َدى َعلَ ْي ُك ْم َواتﱠقُ ْ
َعلَ ْي ُك ْم فَا ْعتَ ُد ْ
وا أَ ﱠن ّ
وا ّ
ين ) البقرة. (194
ﷲَ َم َع ْال ُمتﱠقِ َ
جاء في التفسير الميسر  :ﻗﺘﺎﻟﻜﻢ -أﻳﻬﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن -ﻟﻠﻤﺸﺮﻛﲔ ﰲ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺬي ﺣ ﱠﺮم اﷲ اﻟﻘﺘﺎل ﻓﻴﻪ ﻫﻮ ﺟﺰاء ﻟﻘﺘﺎﳍﻢ ﻟﻜﻢ ﰲ
اﻟﺸﻬﺮ اﳊﺮام  .واﻟﺬي ﻳﻌﺘﺪي ﻋﻠﻰ ﻣﺎ َﺣ ﱠﺮم اﷲ ﻣﻦ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ,ﻳﻌﺎﻗﺐ ﲟﺜﻞ ﻓﻌﻠﻪ ,وﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻋﻤﻠﻪ .ﻓﻤﻦ اﻋﺘﺪى ﻋﻠﻴﻜﻢ

ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل أو ﻏﲑﻩ ﻓﺄﻧﺰﻟﻮا ﺑﻪ ﻋﻘﻮﺑﺔ ﳑﺎﺛﻠﺔ ﳉﻨﺎﻳﺘﻪ  ,وﻻ ﺣﺮج ﻋﻠﻴﻜﻢ ﰲ ذﻟﻚ; ﻷ ﻢ ﻫﻢ اﻟﺒﺎدﺋﻮن ﺑﺎﻟﻌﺪوان ,وﺧﺎﻓﻮا اﷲ ﻓﻼ ﺗﺘﺠﺎوزوا

اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ ﰲ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ,واﻋﻠﻤﻮا أن اﷲ ﻣﻊ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺘﻘﻮﻧﻪ وﻳﻄﻴﻌﻮﻧﻪ ﺑﺄداء ﻓﺮاﺋﻀﻪ وﲡﻨﺐ ﳏﺎرﻣﻪ .أھـ
وبالتالي بطلت الشبھة -بفضل ﷲ  - ؛ ألن ﷲَ  أذن بالقتال في الشھر الحرام إذا حدث اعتداء وھذا ال
ينكره عاقل ،فھو ما تقرره ) سنة الدفع( أو) قانون الدفع الحضاري( ،الذي يقره القرآن الكريم لحماية
الكون من إفساد المتجبرين والظلمة  ،ثم لحماية بيوت العبادة للمسلمين والنصارى واليھود أيضًا  ،و الذي
عبرت عنه اآليتان الكريمتان :
األولى  :قوله   :الﱠ ِذ َ ُ
ﷲُ َولَ ْو َال َد ْف ُع ﱠ
ق إِ ﱠال أَن يَقُولُوا َربﱡنَا ﱠ
ار ِھ ْم بِ َغي ِْر َح ﱟ
ضھُم
اس بَ ْع َ
ﷲِ النﱠ َ
ين أ ْخ ِرجُوا ِمن ِديَ ِ
ص َر ﱠن ﱠ
ص ُرهُ إِ ﱠن ﱠ
اج ُد ي ُْذ َك ُر فِيھَا ا ْس ُم ﱠ
ْض لﱠھُ ﱢد َم ْ
صلَ َو ٌ
ﷲِ َكثِيراً َولَيَن ُ
ﷲُ َمن يَن ُ
ص َوا ِم ُع َوبِيَ ٌع َو َ
ت َ
ﷲَ
ات َو َم َس ِ
بِبَع ٍ
لَقَ ِويﱞ َع ِزي ٌز ) الحج. (40
جاء في التفسير الميسر  :اﻟﺬﻳﻦ أُﳉﺌﻮا إﱃ اﳋﺮوج ﻣﻦ دﻳﺎرﻫﻢ ،ﻻ ﻟﺸﻲء ﻓﻌﻠﻮﻩ إﻻ ﻷ ﻢ أﺳﻠﻤﻮا وﻗﺎﻟﻮا  :رﺑﻨﺎ اﷲ وﺣﺪﻩ.
وﻫﺪﱢﻣﺖ ﻓﻴﻬﺎ أﻣﺎﻛﻦ اﻟﻌﺒﺎدة ﻣﻦ ﺻﻮاﻣﻊ
وﻟﻮﻻ ﻣﺎ ﺷﺮﻋﻪ اﷲ ﻣﻦ َدﻓْﻊ اﻟﻈﻠﻢ واﻟﺒﺎﻃﻞ ﺑﺎﻟﻘﺘﺎل َﳍُِﺰم اﳊ ﱡﻖ ﰲ ﻛﻞ أﻣﺔ و ﳋﺮﺑﺖ اﻷرضُ ،
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ﱡ
ﻛﺜﲑا .وﻣﻦ اﺟﺘﻬﺪ ﰲ
اﻟﺮﻫﺒﺎن ،وﻛﻨﺎﺋﺲ اﻟﻨﺼﺎرى ،وﻣﻌﺎﺑﺪ اﻟﻴﻬﻮد ،وﻣﺴﺎﺟﺪ اﳌﺴﻠﻤﲔ اﻟﱵ ﻳﺼﻠﻮن ﻓﻴﻬﺎ ،وﻳﺬﻛﺮون اﺳﻢ اﷲ ﻓﻴﻬﺎ ً

ﻧﺼﺮة دﻳﻦ اﷲ  ،ﻓﺈن اﷲ ﻧﺎﺻﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﻋﺪوﻩ .إن اﷲ ﻟَﻘﻮي ﻻ ﻳﻐﺎﻟَﺐ ،ﻋﺰﻳﺰ ﻻ ﻳﺮام ،ﻗﺪ ﻗﻬﺮ اﳋﻼﺋﻖ وأﺧﺬ ﺑﻨﻮاﺻﻴﻬﻢ .أھـ
ت األَرْ ضُ َولَـ ِك ﱠن ّ
الثانية :قوله َ : ولَ ْوالَ َد ْف ُع ّ
ين 
ﷲَ ُذو فَضْ ٍل َعلَى ْل َعالَ ِم َ
اس بَ ْع َ
ﷲِ النﱠ َ
ْض لﱠفَ َس َد ِ
ضھُ ْم بِبَع ٍ
)البقرة. (251
ﻀﺎ ,وﻫﻢ أﻫﻞ اﳌﻌﺼﻴﺔ
جاء في التفسير الميسر  :وﻟﻮﻻ أن ﻳﺪﻓﻊ اﷲ ﺑﺒﻌﺾ اﻟﻨﺎس  -وﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﻄﺎﻋﺔ ﻟﻪ واﻹﳝﺎن ﺑﻪ -ﺑﻌ ً
ﲨﻴﻌﺎ .أھـ
ﷲ واﻟﺸﺮك ﺑﻪ ,ﻟﻔﺴﺪت اﻷرض ﺑﻐﻠﺒﺔ اﻟﻜﻔﺮ ,وﲤ ﱡﻜﻦ اﻟﻄﻐﻴﺎن ,وأﻫﻞ اﳌﻌﺎﺻﻲ ,وﻟﻜﻦ اﷲ ذو ﻓﻀﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺨﻠﻮﻗﲔ ً
وبالتالي فسنة الدفع تحمى الكون والناس من إفساد المتجبرين وظلم الظالمين ؛ تحمي القيم النبيلة  ،وتحمى
العدل والحق،وتمكن لكل ما فيه كل خير  ،وتدفع عنھم كل ما فيه شر حتى تنعم البشرية باألمن واالستقرار...
ثانيًا  :إن استشھادھم على قولھم :قاتل في مكة.... ...واستشھادھم بقو ِله   : أَ َولَ ْم يَ َر ْوا أَنﱠا َج َع ْلنَا َح َرما ً
ون َوبِنِ ْع َم ِة ﱠ
آ ِمنا ً َويُتَ َخطﱠ ُ
ُون ) العنكبوت.(67
ﷲِ يَ ْكفُر َ
اط ِل ي ُْؤ ِمنُ َ
ف النﱠاسُ ِم ْن َح ْولِ ِھ ْم أَفَبِ ْالبَ ِ
ال يخدم مصالحھم قط آلتي:
 -1جاء في التفسير الميسر :أوﱂ ﻳﺸﺎﻫﺪ ﻛﻔﺎر "ﻣﻜﺔ" أن اﷲ ﺟﻌﻞ "ﻣﻜﺔ" ﳍﻢ َﺣ َﺮًﻣﺎ آﻣﻨًﺎ ﻳﺄﻣﻦ ﻓﻴﻪ أﻫﻠﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻔﺴﻬﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ
 ,واﻟﻨﺎس ِﻣﻦ ﺣﻮﳍﻢ ﺧﺎرج اﳊﺮ ,ﻳـﺘَ َﺨﻄﱠﻔﻮن ﻏﲑ آﻣﻨﲔ ؟ أف ﺑﺎﻟﺸﺮك ﻳﺆﻣﻨﻮن ,وﺑﻨﻌﻤﺔ ِ
ﺼﻬﻢ ﺎ ﻳﻜﻔﺮون ,ﻓﻼ ﻳﻌﺒﺪوﻧﻪ
اﷲ اﻟﱵ ﺧ ﱠ
ُ
ُ
وﺣﺪﻩ دون ﺳﻮاﻩ؟ أھـ

ﺎل  ﻳَـ ْﻮَم ﻓَـ ْﺘ ِﺢ َﻣ ﱠﻜﺔَ ِ":إ ﱠن َﻫ َﺬا ا ْﻟﺒَـﻠَ َﺪ َﺣ ﱠﺮَﻣﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَـ ْﻮَم َﺧﻠَ َﻖ
 -2قال  عن مكة◌َ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ ◌َ 2951ﻗَ َ
ات و ْاﻷَرض ﻓَـﻬﻮ ﺣﺮام ِﲝﺮﻣ ِﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ َﱃ ﻳـﻮِم اﻟ ِْﻘﻴﺎﻣ ِﺔ وإِﻧﱠﻪُ َﱂ َِﳛ ﱠﻞ اﻟ ِْﻘﺘَ ُ ِ ِ ِ
اﻟ ﱠ ِ
ﺎﻋﺔً ِﻣ ْﻦ ﻧَـ َﻬﺎ ٍر ﻓَـ ُﻬ َﻮ
َﺣ ٍﺪ ﻗَـ ْﺒﻠِﻲ َوَﱂْ َِﳛ ﱠﻞ ِﱄ إِﱠﻻ َﺳ َ
َْ َ َ َ ْ
ﺴ َﻤ َﻮ َ ْ َ ُ َ َ َ ٌ ُ ْ َ
ﺎل ﻓﻴﻪ ﻷ َ
َﺣ َﺮ ٌام ِﲝُ ْﺮَﻣ ِﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ َﱃ ﻳَـ ْﻮِم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ".
قلت◌ُ :إن ما غاب على المعترضين يتضح من وجھين :
األول:أننا نعتقد بحرمة مكة  ،وبحرمة الدماء في ھذه األرض المقدسة؛ لكن نعتقد أن حرمة دم المسلم أعظم
عند ﷲ  من حرمتھا ...يدلل على ذلك ما يلي:
 -1السلسة الصحيحة ﺑﺮﻗﻢ  3420ﻗﺎل  ": ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑﻚ ﻣﻦ ٍ
ﺑﻴﺖ ﻣﺎ أﻋﻈﻤﻚ وأﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﺘﻚ وﻟﻠﻤﺆﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﺔ
ً
ﻋﻨﺪ ِ
اﷲ ﻣﻨﻚ إن اﷲ ﺣﺮم ﻣﻨﻚ واﺣﺪة وﺣﺮم ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻦ ﺛﻼﺛﺎ  :دﻣﻪ وﻣﺎﻟﻪ وأن ﻳﻈﻦ ﺑﻪ ﻇﻦ اﻟﺴﻮء " .
ﱠﱯ  ﻧﻈﺮ إﱃ اﻟﻜﻌﺒﺔ
 -2المعجم األوسط للطبراني برقم  5880ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ  ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ  ،ﻋﻦ ﺟﺪﻩ  ،ﻋﻦ اﻟﻨِ ﱢ

 ،ﻓﻘﺎل  » :ﻟﻘﺪ ﺷﺮﻓﻚ اﷲُ  ،وﻛﺮﻣﻚ  ،وﻋﻈﻤﻚ  ،واﳌﺆﻣﻦ أﻋﻈﻢ ﺣﺮﻣﺔ ﻣﻨﻚ «  .ﺻﺤﻴﺢ ﻏﺎﻳﺔ اﳌﺮام ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ ﺣﺴﻦ ﺑﺮﻗﻢ
435
ﻟﺰوال اﻟﺪﻧﻴﺎ أﻫﻮ ُن ﻋﻠﻰ ِ
رﺟﻞ ٍ
ﻗﺘﻞ ٍ
اﷲ ﻣﻦ ِ
ﻣﺴﻠﻢ " .أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ
 -3صحيح غاية المرام ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ ﺑﺮﻗﻢ  439ﻗﺎل ُ " : 

واﻟﱰﻣﺬي.
ت أن الكعبةَ لھا حرمة عند ﷲِ  ؛ ولكن حرمة دم المسلم أعظم
خالل
نالحظ من
الجمع بين الروايا ِ
ِ
ِ
عند ﷲِ  منھا .
أباح ﷲُ  القتال فيھا لمن ظُلموا من المسلمين  ،ومن فُتنوا في دينھم  ،وأُخرجوا من ديارھم ظل ًما
وعدوانًا ...
الثاني  :أن من خصائصه  أن ﷲ ◌َ  أذن له أن يقاتل في مكة ؛ ألنه  أرحم الناس ،وأعدل الناس
بقتل صناديد الكفر والفساد حتى لو كانوا
 .. .. .فال يقتل أح ًد ا بظلم قط  ...لذلك كان  يأمر أصحا َبه ِ
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ﺎل ﻟِ َﻌ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ
معلقين على
أستار الكعب ِة ....ثبت ذلك عند البخاري في صحيحه ﺑﺮﻗﻢ َ 101ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﺷ َﺮﻳْ ٍﺢ أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺳ ِﻌ ٍ
ِ
ﺚ اﻟْﺒُـﻌُ َ
ﻴﺪ َو ُﻫ َﻮ ﻳَـ ْﺒـ َﻌ ُ
ُﺣ ﱢﺪﺛْ َ
ﻚ ﻗَـ ْﻮًﻻ ﻗَ َﺎم ﺑِ ِﻪ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎي َوَو َﻋﺎﻩُ
ﻮث إِ َﱃ َﻣ ﱠﻜﺔَ :اﺋْ َﺬ ْن ِﱄ أَﻳﱡـ َﻬﺎ ْاﻷَﻣﲑُ أ َ
َ
ﱠﱯ  اﻟْﻐَ َﺪ ﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻮم اﻟْ َﻔ ْﺘ ِﺢ َﲰ َﻌ ْﺘﻪُ أُذُﻧَ َ
ﻗَـﻠِْﱯ وأَﺑﺼﺮْﺗﻪ ﻋﻴـﻨ ِ
ﲔ ﺗَ َﻜﻠﱠﻢ ﺑِ ِﻪ َِ
ﱠ
ﲪ َﺪ اﻟﻠﱠﻪَ َوأَﺛْـ َﲎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﰒُﱠ ﻗَ َ ِ
ﱠﺎس ﻓَ َﻼ َِﳛ ﱡﻞ ِﻻ ْﻣ ِﺮ ٍئ ﻳُـ ْﺆِﻣ ُﻦ
َ ْ َ َ ُ َْ َ َ
ﺎل :إ ﱠن َﻣ ﱠﻜﺔَ َﺣ ﱠﺮَﻣ َﻬﺎ اﻟﻠﻪُ َوَﱂْ ُﳛَ ﱢﺮْﻣ َﻬﺎ اﻟﻨ ُ
ﺎي ﺣ َ َ
ِ ِ
ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ واﻟْﻴـﻮِم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ أَ ْن ﻳﺴ ِﻔ َ ِ
ﺎل ر ُﺳ ِ
َﺣ ٌﺪ ﺗَـﺮﺧ َ ِِ ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓِ َﻴﻬﺎ ﻓَـ ُﻘﻮﻟُﻮا :إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ﻗَ ْﺪ أ َِذ َن
َ َْ
ﱠﺺ ﻟﻘﺘَ َ
َْ
ﻚ َﺎ َد ًﻣﺎ َوَﻻ ﻳَـ ْﻌﻀ َﺪ َﺎ َﺷ َﺠ َﺮًة ﻓَﺈ ْن أ َ َ
ﻟِﺮﺳﻮﻟِ ِﻪ وَﱂ ﻳﺄْ َذ ْن ﻟَ ُﻜﻢ وإِ ﱠﳕَﺎ أ َِذ َن ِﱄ ِﻓﻴﻬﺎ ﺳ ِ
ﺸِ
ﺎﻫ ُﺪ اﻟْﻐَﺎﺋِ ِ
ت ُﺣ ْﺮَﻣﺘُـ َﻬﺎ اﻟْﻴَـ ْﻮَم َﻛ ُﺤ ْﺮَﻣﺘِ َﻬﺎ ﺑِ ْﺎﻷ َْﻣ ِ
ﺲ َوﻟْﻴُﺒَـﻠﱢ ْﻎ اﻟ ﱠ
ﻴﻞ
ﺎد ْ
ﺎﻋﺔً ﻣ ْﻦ ﻧَـ َﻬﺎ ٍر ﰒُﱠ َﻋ َ
َ َ َ
َُ ََْ
َْ
َ
ﺐ ﻓَﻘ َ
ِ
ﻚ ﻳﺎ أَﺑﺎ ُﺷﺮﻳْ ٍﺢ َﻻ ﻳ ِﻌﻴ ُﺬ َﻋ ِ
ﺎرا ِﲞَْﺮﺑٍَﺔ.
ﺎل َﻋ ْﻤ ٌﺮو :ﻗَ َ
ِﻷَِﰊ ُﺷ َﺮﻳْ ٍﺢ َﻣﺎ ﻗَ َ
ﺎرا ﺑِ َﺪٍم َوَﻻ ﻓَ ًّ
ﺎﺻﻴًﺎ َوَﻻ ﻓَ ًّ
ُ
ﺎل :أَﻧَﺎ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ ﻣ ْﻨ َ َ َ َ
بفضل ﷲِ . - 
وعليه ال شبھة عندنا -
ِ
ثالثًا  :إن ھناك سؤا ًال يفرض نفسه على المعترضين ھو :ماذا يفعلون لو قامت مجموعةٌ إرھابية مسلحة
بالھجوم عليھم و ھم جالسين في أماكن مقدسة ) كنيسة ( ماذا يفعلون ھل يدافعون عن أنفسھم  ،ونسائھم ،
ب إليه كاتب إ نجيل متى في
وأطفالھم  ،وكنيستھم  ...أم ال يقاومو ن الشر عمالً بقول يسوع بحسب ما َن َس َ
ﱢك َ
اإلصحاح الخامس عدد َ 39و َأ ﱠما َأ َنا َفأ َ ُقولُ َل ُك ْمَ :
األ ْي َم ِن َف َح ﱢو لْ َلهُ
ك َعلَى َخد َ
او ُموا ا ل ﱠش ﱠر َ ،بلْ َم ْن َلطَ َم َ
ال ُتقَ ِ
اآل َخ َر أَ ْيضًا ؟! ال تعليق !
بقتل النسا ِء والصبيان!
ٌّ
نبي يأمر ِ
قالوا :ھل من رحمة نبيﱢكم أن يقتل النسا َء واألطفال ؟! استدلوا على شبھتھم بما جاء في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛِﺘَﺎب)
ﺴ ِﲑ ( ﺑﺎب ) ﺟﻮا ِز ﻗَـﺘ ِﻞ اﻟﻨ ِ
ِ ِ
ﺼ ْﺒـﻴ ِ
ﺎن ِﰲ اﻟْﺒـﻴ ِ
ﺎت ِﻣ ْﻦ ﻏَ ِْﲑ ﺗَـ َﻌ ﱡﻤ ٍﺪ ( ﺑﺮﻗﻢ  3281و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َْﳛ َﲕ ﺑْ ُﻦ َْﳛ َﲕ َو َﺳ ِﻌﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ
ََ ْ
ََ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ َ
ا ْﳉ َﻬﺎد َواﻟ ﱢ َ َ
َ
ﻣ ْﻨﺼﻮٍر و َﻋﻤﺮو اﻟﻨﱠﺎﻗِ ُﺪ َِ
ي َﻋ ْﻦ ﻋُﺒَـ ْﻴ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎس َﻋ ْﻦ
ﲨ ًﻴﻌﺎ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُﻴَـ ْﻴـﻨَﺔَ ﻗَ َ
ﺎل َْﳛ َﲕ :أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن ﺑْ ُﻦ ﻋُﻴَـ ْﻴـﻨَﺔَ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱡﺰْﻫ ِﺮ ﱢ
َ ُ َ ٌْ
ﱠﱯ  ﻋﻦ اﻟ ﱠﺬرا ِر ﱢ ِ
ِ
ِ
ﺐ ﺑْ ِﻦ ﺟﺜﱠﺎﻣﺔَ ﻗَ َ ِ
ِ ِ
ﺼ ْﻌ ِ
ﺎلُ ":ﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ".
ﺴﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ َو َذ َرا ِرﻳﱢ ِﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َ
اﻟ ﱠ
ي ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
َ َ
ﺎلُ :ﺳﺌ َﻞ اﻟﻨِ ﱡ َ ْ َ
ﲔ ﻳُـﺒَـﻴﱠﺘُﻮ َن ﻓَـﻴُﺼﻴﺒُﻮ َن ﻣ ْﻦ ﻧ َ
• الرد على الشبھة
واألطفال ال كما زعم المعترضون ؛جاء ذلك في أحاديث
قتل النسا ِء
ِ
أوالً  :إن من رحمتِه  أنه نھي عن ِ
ﺴ ِﲑ ( ﺑﺎب ) َﲢْ ِﺮ ِﱘ ﻗَـﺘ ِﻞ اﻟﻨ ِ
ِ
ِ ِ
ﺼ ْﺒـﻴ ِ
ﺎن ِﰲ
كثيرة أكتفي
بذكر حدي ٍ
ْ
ِ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ َ
ث واح ٍد فقط ھو في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘَﺎب ) ا ْﳉ َﻬﺎد َواﻟ ﱢ َ َ
َ
ْﻚ اﻟْﻤﻐَﺎ ِزي ﻓَـﻨَـﻬﻰ رﺳ ُ ﱠ ِ
ت ْاﻣﺮأَةٌ ﻣ ْﻘﺘُﻮﻟَﺔً ِﰲ ﺑـ ْﻌ ِ ِ
ب ( ﺑﺮﻗﻢ َ 3280ﻋﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُﻤﺮ ﻗَ َ ِ
ا ْﳊَْﺮ ِ
ﱢﺴ ِﺎء
َ
ﺎلُ :وﺟ َﺪ ْ َ َ
ْ
َ َُ
ﺾ ﺗﻠ َ َ
ََ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ ﻋ ْﻦ ﻗَـ ْﺘ ِﻞ اﻟﻨ َ
ﺼ ْﺒـﻴ ِ
ﺎن.
َواﻟ ﱢ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻋﻦ ﻗَـﺘ ِﻞ اﻟﻨ ِ
ﺼ ْﺒـﻴ ِ
ُ
ﺎن ".
الحديث واضح ٌ◌ لمن له
عينان يُبصر بھما ":ﻧَـ َﻬﻰ َر ُﺳ ُ
ِ
َْ ْ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ َ
َ
ب ) َﲢْ ِﺮ ِﱘ ﻗَـﺘ ِﻞ اﻟﻨ ِ
ﺼ ْﺒـﻴ ِ
ﺎن ِﰲ ا ْﳊَْﺮ ِ
ب(.
ب في صحيح مسلم ھذا الحديث في با ِ
ونالحظ أن اإلما َم النووي ب ّو َ
ْ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ َ
َ
ﱠ
النووي  -رحمه ﷲُ  -في
قال
َﲨَ َﻊ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء َﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻌ َﻤﻞ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ
ﱡ
ِ
ﺼ ْﺒـﻴَﺎن ( أ ْ
شرحه  :ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :ﻧَـ َﻬﻰ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ َ ﻋ ْﻦ ﻗَـ ْﺘﻞ اﻟﻨ َ
ﺎل َﲨ ِ
ِ
ِ
ﺎﻫﲑ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء  :ﻳُـ ْﻘﺘَـﻠُﻮ َن .أھـ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ
ﺼ ْﺒـﻴَﺎن إِ َذا َﱂْ ﻳُـ َﻘﺎﺗِﻠُﻮا  ،ﻓَِﺈ ْن ﻗَﺎﺗَـﻠُﻮا ﻗَ َ َ
َ َﺬا ا ْﳊَﺪﻳﺚ َ ،وَﲢْ ِﺮﱘ ﻗَـ ْﺘﻞ اﻟﻨ َ
وعليه تسقط شبھتھم التي تقول  :ھل من رحم ِة نبيﱢكم أن يقت َل النسا َء واألطفا َل ؟!
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ﺼ ْﻌ ِ
ثانيًا  :إن استداللھم بھذا الحديث ال يخدم مصالحھم قط  ...فالحديث جاء في
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
ِ
ﱠﺎﻣﺔَ
ﺐ ﺑْ ِﻦ َﺟﺜ َ
ﱠﱯ  ﻋﻦ اﻟ ﱠﺬرا ِر ﱢ ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻗَ َ ِ
ﺎل ُﻫ ْﻢ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ " .
ﺴﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ َوذَ َرا ِرﻳﱢ ِﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ي ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﺎلُ " :ﺳﺌ َﻞ اﻟﻨِ ﱡ َ ْ َ
ﲔ ﻳُـﺒَـﻴﱠﺘُﻮ َن ﻓَـﻴُﺼﻴﺒُﻮ َن ﻣ ْﻦ ﻧ َ
ث  :ﻗَـﻮﻟﻪ  ) :ﺳﺌِﻞ رﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻋﻦ اﻟ ﱠﺬرا ِر ِ
ِ
ﲔ ﻳﺒِﻴﺘُﻮ َن ﻓَـﻴ ِ
ﺼﻴﺒُﻮ َن
النووي -رحمه ﷲُ -في
قال
ﱡ
ِ
ُ
ي ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ َ
ُ َ َُ
شرحه للحدي ِ ْ
َْ َ ّ
ِ
ِ
ِ
ﲔ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ ﻳﺒِﻴﺘُﻮ َن ﻓَـﻴﺼﺎب ِﻣﻦ ﻧِﺴﺎﺋِ ِﻬﻢ و ِ
ِ
ِﻣﻦ ﻧِ ِ
ﺻ ْﺒـﻴَﺎ ْﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻘ ْﺘ ِﻞ ،
ﻬﻢ ﻓَـ َﻘ َ
َُ
ﺎلُ :ﻫ ْﻢ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ( ُﺳﺌ َﻞ َﻋ ْﻦ ُﺣ ْﻜﻢ ﺻ ْﺒـﻴَﺎن اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ َ َ
ﺴﺎﺋ ِﻬ ْﻢ َو َذ َرا ِرﻳّ ْ
ْ َ َْ
ْ َ
ِ
ﺎل  :ﻫﻢ ِﻣﻦ آﺑﺎﺋِ ِﻬﻢ أَي َﻻ ﺑﺄْس ﺑِ َﺬﻟِ َ ِ
ِ
ِ
ﺼﺎص َواﻟﺪﱢﻳَﺎت َوﻏَ ْﲑ
ﻚ ؛ ﻷَ ﱠن أ ْ
َﺣ َﻜﺎم آﺑَﺎﺋ ِﻬ ْﻢ َﺟﺎ ِرﻳَﺔ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﰲ اﻟْﻤ َﲑاث َوِﰲ اﻟﻨﱢ َﻜﺎح َوِﰲ اﻟْﻘ َ
ﻓَـ َﻘ َ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ
ورة .
َذﻟِ َ
ﻚ َ ،واﻟ ُْﻤ َﺮاد إِ َذا َﱂْ ﻳَـﺘَـ َﻌ ﱠﻤ ُﺪوا ِﻣ ْﻦ ﻏَ ْﲑ َ
ﺿ ُﺮ َ
ِِ
وا،و َﻫ َﺬا ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ اﻟﱠ ِﺬي ذَ َﻛ ْﺮﻧَﺎﻩُ ِﻣ ْﻦ َﺟ َﻮاز ﺑَـﻴَﺎ ْﻢ َوﻗَـ ْﺘﻞ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ
َوأَ ﱠﻣﺎ ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ اﻟ ﱠ
ﺴﺎﺑِﻖ ِﰲ اﻟﻨـ ْ
ﺼ ْﺒـﻴَﺎن  ،ﻓَﺎﻟ ُْﻤ َﺮاد ﺑﻪ إِ َذا ﲤََﻴﱠـ ُﺰ َ
ﱠﻬﻲ َﻋ ْﻦ ﻗَـ ْﺘﻞ اﻟﻨ َ
ﺼ ْﺒـﻴَﺎن ِﰲ اﻟْﺒَـﻴَﺎت ُ ،ﻫ َﻮ َﻣ ْﺬ َﻫﺒﻨَﺎ َوَﻣ ْﺬ َﻫﺐ َﻣﺎﻟِﻚ َوأَِﰊ َﺣﻨِﻴ َﻔﺔ َوا ْﳉُ ْﻤ ُﻬﻮر .
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ
اﻟﻨ َ
ِ
ﺼِﱯ  .وأَ ﱠﻣﺎ ) اﻟ ﱠﺬرا ِري ( ﻓَﺒِﺘَ ْﺸ ِﺪ ِ
ﻳﺪ اﻟْﻴَﺎء
َوَﻣ ْﻌ َﲎ ) اﻟْﺒَـﻴَﺎت َ ،وﻳَﺒِﻴﺘُﻮ َن ( أَ ْن ﻳُـﻐَﺎر َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑِﺎﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ِﲝَْﻴ ُ
َ ّ
ﺚ َﻻ ﻳُـ ْﻌ َﺮف اﻟ ﱠﺮ ُﺟﻞ ﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ ْﺮأَة َواﻟ ﱠ ّ َ
ِ
ِ
ِ
ﺼ ْﺒـﻴَﺎن َ .وِﰲ َﻫ َﺬا ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ َدﻟِﻴﻞ ِﳉََﻮا ِز اﻟْﺒَـﻴَﺎت ،
ﱢﺴﺎء و اﻟ ﱢ
ﺼﺢ َوأَ ْﺷ َﻬﺮ َ ،واﻟ ُْﻤ َﺮاد ﺑِﺎﻟ ﱠﺬ َرا ِر ﱢ
َوَﲣْﻔ َ
ﻴﻔﻬﺎ ﻟُﻐَﺘَﺎن  ،اﻟﺘﱠ ْﺸﺪﻳﺪ أَﻓْ َ
ي ُﻫﻨَﺎ اﻟﻨ َ
اﻹﻏَﺎرة َﻋﻠَﻰ ﻣﻦ ﺑـﻠَﻐَْﺘـﻬﻢ اﻟ ﱠﺪ ْﻋﻮة ِﻣﻦ ﻏَ ْﲑ إِ ْﻋ َﻼﻣﻬﻢ ﺑِ َﺬﻟِ َ ِ ِ
ﻤﻬﻢ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ُﺣ ْﻜﻢ آﺑَﺎﺋِ ِﻬ ْﻢ َ ،وأَ ﱠﻣﺎ ِﰲ
َ ْ
ْ
َْ َ ُْ
ﻚ َ .وﻓﻴﻪ  :أَ ﱠن أ َْوَﻻد اﻟْ ُﻜ ﱠﻔﺎر ُﺣ ْﻜ ْ
َو َﺟ َﻮاز ِْ َ
ْاﻵ ِﺧ َﺮة ﻓَِﻔﻴ ِﻬ ْﻢ إِ َذا َﻣﺎﺗُﻮا ﻗَـ ْﺒﻞ اﻟْﺒُـﻠُﻮغ ﺛََﻼﺛَﺔ َﻣ َﺬ ِاﻫﺐ:
ﺼ ِﺤﻴﺢ  :أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ِﰲ ا ْﳉَﻨﱠﺔ .
اﻟ ﱠ
َواﻟﺜ ِ
ﱠﺎﱐ ِ :ﰲ اﻟﻨﱠﺎر .
ﺸ ْﻲ ٍء َ .واَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ .أھـ
َواﻟﺜﱠﺎﻟِﺚ َ :ﻻ ُْﳚ َﺰم ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ ﺑِ َ
ﺑﺎب ) ﺟﻮا ِز ﻗَـﺘ ِﻞ اﻟﻨ ِ
ﺼ ْﺒـﻴ ِ
ﺎن ِﰲ اﻟْﺒـﻴ ِ
َ
ثم إن ھذا
ﺎت ِﻣ ْﻦ ﻏَ ِْﲑ
الحديث ) محل الشبھة ( ذكره اإلما ُم النووي في ِ َ َ ْ
ََ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ َ
َ
ٍ
غير تعم ٍد " .
ﺗَـ َﻌ ﱡﻤﺪ( نالحظ " من ِ
ألخص ما سبق مع اإلضافة فيما يلي :
واألطفال في أحاديث كثيرة  ،وھذا ھو األصل في شرعنا ؛عدم جواز قتل
قتل النسا ِء
نھى
ﱡ
ِ
النبي  عن ِ
النساء واألطفال لكن استثنى العلما ُء من ذلك حالتين :
تال أو في الرأي والمشورة أو التحريض ونحو ذلك.
الحالةٌ األولى :إذا اشتركوا في الحر ِ
ب بالق ِ
الحالةٌ الثانية :إذا أراد المسلمون مثالً شن حرب بالمنجنيق على قبيلة ما فھذا القذف بالمنجنيق ال يضمن
أن ال يصيب طفال أو امرأة ھذا بعد اإلنذار ،وأن قتلوا يكون ھذا من غير تعم ٍد فرخص الشارع في ھذا ،
رجل ،أو
شيخ ،أو
طفل،أو
ٍ
وھو نظير القنابل الذرية  ،والعنقودية  ،والنووية في عصرنا التي ال تفرق بين ٍ
ٍ
امرأ ٍة....
والصبيان  ،وذلك في
بقتل النسا ِء
الكتاب المقدس ينسب إلى الربﱢ أنه يأمر أنبيا َءه وغي َرھم
ثالثًا  :إن
َ
ِ
ِ
مواضع منھا :
عد ِة
ٍ
6
ْ
ْ
ْ
 -1سفر حزقيال إصحاح  9عدد اَل ﱠش ْي َخ َوال ﱠشابﱠ َوال َعذ َرا َء َوال ﱢ
ط ْف َل َوالنﱢ َسا َء ،ا ْقتُلُوا ِللھَالَ ِكَ .والَ تَ ْق ُربُوا ِم ْن
ت
ُوخ الﱠ ِذ َ
ين أَ َما َم ْالبَ ْي ِ
ان َعلَ ْي ِه ال ﱢس َمةَُ ،وا ْبتَ ِدئُوا ِم ْن َم ْق ِد ِسي« .فَا ْبتَ َدأُوا بِالرﱢ َج ِ
إِ ْن َس ٍ
ال ال ﱡشي ِ
3
قَ ،و َحرﱢ ُموا ُك ﱠل َما لَهُ َوالَ تَع ُ
ْف َع ْنھُ ْم
اآلن ْاذھَبْ َواضْ ِربْ َع َمالِي َ
 -2سفر صموئيل األول إصحاح  15عدد فَ َ
ضيعًا ،بَقَرًا َو َغنَ ًماَ ،ج َمالً َو ِح َمارًا«.
بَ ِل ا ْقتُلْ َر ُجالً َوا ْم َرأَةًِ ،ط ْفالً َو َر ِ
 -3سفر ھوشع إصحاح 13عدد16تُ َجا َزى السﱠا ِم َرةُ ألَنﱠھَا قَ ْد تَ َم ﱠر َد ْ
ون .تُ َحطﱠ ُم
ْف يَ ْسقُطُ َ
ت َعلَى إِل ِھھَا .بِال ﱠسي ِ
أَ ْ
طفَالُھُ ْمَ ،و ْال َح َوا ِم ُل تُ َش ﱡ
ق.
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 -4مزمور إصحاح  137عدد 8يَا بِ ْن َ
يك َج َزا َء ِك الﱠ ِذي َجا َز ْيتِنَا! 9طُوبَى
از ِ
ت بَابِ َل ْال ُم ْخ َربَةَ ،طُوبَى لِ َم ْن يُ َج ِ
ك أَ ْ
لِ َم ْن يُ ْم ِس ُ
طفَالَ ِك َويَضْ ِربُ بِ ِھ ُم الص ْﱠخ َرةَ !
ت لِ ْل ُع َ
 -5سفر نحميا إصحاح  4عدد َ 14ونَ َ
ت َوقُ ْل ُ
ت َوقُ ْم ُ
ظرْ ُ
ب» :الَ تَ َخافُوھُ ْم بَ ِل
ظ َما ِء َو ْال ُوالَ ِة َولِبَقِيﱠ ِة ال ﱠش ْع ِ
اربُوا ِم ْن أَجْ ِل إِ ْخ َوتِ ُك ْم َوبَنِي ُك ْم َوبَنَاتِ ُك ْم َونِ َسائِ ُك ْم َوبُيُوتِ ُك ْم« !
ْاذ ُكرُوا ال ﱠسيﱢ َد ْال َع ِظي َم ْال َمرْ ھُ َ
وبَ ،و َح ِ
قلتُ  :قال لھم ذلك ؛ ألنه يعلم أنھم يقتلون الصبيان والنساء! ...
الحوامل .....إال الكتاب
بطون
وشق
واألطفال ،
بقتل النسا ِء
قلتُ  :ال يوجد كتاب على وج ِه
ِ
ِ
األرض يأمر ِ
ِ
ِ
ِ
واألطفال.....
لقتل النسا ِء
ِ
المقدس  ،وأما القرآن الكريم ال توجد فيه آية واحدة تدعو ِ

نبي يقتل امرأةً )أم قرفة(!
ﱞ
قالوا وكتبوا في مقالتِھم  ):ﳏﻤﺪ ﻳﺸﻖ أم ﻗﺮﻓﺔ ﺑﲔ ﲨﻠﲔ ( وھذا دليلھم :
 _1أم ﻗﺮﻓﺔ ﻫﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺑﺪر ﺑﻦ ﻋﻤﺮو اﻟﻔﺰارﻳﺔ .أم ﻗﺮﻓﺔ ﺗﺰوﺟﺖ ﻣﺎﻟﻜﺎ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺑﺪر ووﻟﺪت ﻟﻪ ﺛﻼﺛﺔ

ﻋﺸﺮ وﻟﺪا أوﳍﻢ )ﻗﺮﻓﺔ( وﺑﻪ ﺗﻜﲎ ,وﻛﻞ أوﻻدﻫﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﻣﻦ اﻟﺮؤﺳﺎء ﰲ ﻗﻮﻣﻬﻢ .ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ أﻋﺰ اﻟﻌﺮب ,وﻓﻴﻬﺎ ﻳﻀﺮب اﳌﺜﻞ ﰲ

اﻟﻌﺰة واﳌﻨﻌﺔ ﻓﻴﻘﺎل :أﻋﺰ ﻣﻦ أم ﻗﺮﻓﺔ وﻛﺎﻧﺖ إذا ﺗﺸﺎﺟﺮت ﻏﻄﻔﺎن ﺑﻌﺜﺖ ﲬﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ رﻣﺢ ﻓﻴﻨﺼﺐ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻴﺼﻄﻠﺤﻮن .ﻛﺎﻧﺖ
ﺗﺆﻟﺐ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ  ﻓﺄرﺳﻞ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﻠﻬﺠﺮة زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﰲ ﺳﺮﻳﺔ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ﻗﺘﻼ ﻋﻨﻴﻔﺎ ,ﻓﻘﺪ رﺑﻂ ﺑﺮﺟﻠﻴﻬﺎ ﺣﺒﻼ,

ﰒ رﺑﻄﻪ ﺑﲔ ﺑﻌﲑﻳﻦ ﺣﱴ ﺷﻘﻬﺎ ﺷﻘﺎ .وﻛﺎﻧﺖ ﻋﺠﻮزا ﻛﺒﲑة ,وﲪﻞ رأﺳﻬﺎ إﱃ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻧﺼﺐ ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻴﻌﻠﻢ ﻗﺘﻠﻬﺎ.
راﺟﻊ ﺗﺮاﺟﻢ اﻷﻋﻼم  ..ﺑﺎب ﻣﻦ وﻓﻴﺎت ﺳﻨﺔ .6
 _2ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق  :ﻓﻠﻤﺎ ﻗﺪم زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ إﱃ أن ﻻ ﳝﺲ رأﺳﻪ ﻏﺴﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺎﺑﺔ ﺣﱴ ﻳﻐﺰو ﺑﲏ ﻓﺰارة  ،ﻓﻠﻤﺎ اﺳﺘﺒﻞ ﻣﻦ
ﺟﺮاﺣﺘﻪ ﺑﻌﺜﻪ رﺳﻮل اﷲ  إﱃ ﺑﲏ ﻓﺰارة ﰲ ﺟﻴﺶ ﻓﻘﺘﻠﻬﻢ ﺑﻮادي اﻟﻘﺮى  ،وأﺻﺎب ﻓﻴﻬﻢ وﻗﺘﻞ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﳌﺴﺤﺮ اﻟﻴﻌﻤﺮي

ﻣﺴﻌﺪة ﺑﻦ ﺣﻜﻤﺔ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺑﺪر  ،وأﺳﺮت أم ﻗﺮﻓﺔ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺑﺪر ﻛﺎﻧﺖ ﻋﺠﻮزا ﻛﺒﲑة ﻋﻨﺪ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ
ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺑﺪر  ،وﺑﻨﺖ ﳍﺎ  ،وﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة  ،ﻓﺄﻣﺮ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﳌﺴﺤﺮ أن ﻳﻘﺘﻞ أم ﻗﺮﻓﺔ ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ﻗﺘﻼ ﻋﻨﻴﻔﺎ ;
ﰒ ﻗﺪﻣﻮا ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ  ﺑﺎﺑﻨﺔ أم ﻗﺮﻓﺔ وﺑﺎﺑﻦ ﻣﺴﻌﺪة .راﺟﻊ اﻟﺴﲑة اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ ﻻﺑﻦ ﻫﺸﺎم  ..ﺑﺎب ﻏﺰوة زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﺑﲎ
ﻓﺰارة و ﻣﺼﺎب أم ﻗﺮﻓﺔ

 _3ﰒ ﺳﺮﻳﺔ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ إﱃ أم ﻗﺮﻓﺔ ﺑﻨﺎﺣﻴﺔ ﺑﻮادي اﻟﻘﺮى ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻊ ﻟﻴﺎل ﻣﻦ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن ﺳﻨﺔ ﺳﺖ ﻣﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮ
رﺳﻮل اﷲ  ﻗﺎﻟﻮا ﺧﺮج زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ﰲ ﲡﺎرة إﱃ اﻟﺸﺎم وﻣﻌﻪ ﺑﻀﺎﺋﻊ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﻨﱯ  ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن دون وادي اﻟﻘﺮى ﻟﻘﻴﻪ
ﻧﺎس ﻣﻦ ﻓﺰارة ﻣﻦ ﺑﲏ ﺑﺪر ﻓﻀﺮﺑﻮﻩ وﺿﺮﺑﻮا أﺻﺤﺎﺑﻪ وأﺧﺬوا ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻌﻬﻢ ﰒ اﺳﺘﺒﻞ زﻳﺪ وﻗﺪم ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ  ﻓﺄﺧﱪﻩ ﻓﺒﻌﺜﻪ
رﺳﻮل اﷲ  إﻟﻴﻬﻢ ﻓﻜﻤﻨﻮا اﻟﻨﻬﺎر وﺳﺎروا اﻟﻠﻴﻞ وﻧﺬرت ﻢ ﺑﻨﻮ ﺑﺪر ﰒ ﺻﺒﺤﻬﻢ زﻳﺪ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﻓﻜﱪوا وأﺣﺎﻃﻮا ﺑﺎﳊﺎﺿﺮ

وأﺧﺬوا أم ﻗﺮﻓﺔ وﻫﻲ ﻓﺎﻃﻤﺔ ﺑﻨﺖ رﺑﻴﻌﺔ ﺑﻦ ﺑﺪر واﺑﻨﺘﻬﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﺑﻨﺖ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ ﺣﺬﻳﻔﺔ ﺑﻦ ﺑﺪر ﻓﻜﺎن اﻟﺬي أﺧﺬ اﳉﺎرﻳﺔ ﻣﺴﻠﻤﺔ
ﺑﻦ اﻷﻛﻮع ﻓﻮﻫﺒﻬﺎ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ  ﻓﻮﻫﺒﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﳊﺰن ﺑﻦ أﰊ وﻫﺐ وﻋﻤﺪ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﶈﺴﺮ إﱃ أم ﻗﺮﻓﺔ وﻫﻲ
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ﻋﺠﻮز ﻛﺒﲑة ﻓﻘﺘﻠﻬﺎ ﻗﺘﻼ ﻋﻨﻴﻔﺎ رﺑﻂ ﺑﲔ رﺟﻠﻴﻬﺎ ﺣﺒﻼ ﰒ رﺑﻄﻬﺎ ﺑﲔ ﺑﻌﲑﻳﻦ ﰒ زﺟﺮﳘﺎ ﻓﺬﻫﺒﺎ ﻓﻘﻄﻌﺎﻫﺎ .راﺟﻊ اﻟﻄﺒﻘﺎت اﻟﻜﱪى
ﻻﺑﻦ ﺳﻌﺪ  ..ﺑﺎب ﺳﺮﻳﺔ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ إﱃ أم ﻗﺮﻓﺔ ﺑﻮادي اﻟﻘﺮى.
• الرد على الشبھة
قتل النسا ِء فكان ھذا من ھديه  .... تدلل على ذلك أدلة منھا :
أوالً  :إن النب ﱠ
ي  نھى عن ِ
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 2792ﻋﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُﻤﺮ  -ر ِ
ت ْاﻣ َﺮأَةٌ َﻣ ْﻘﺘُﻮﻟَﺔً ِﰲ ﺑَـ ْﻌ ِ
ﺾ َﻣﻐَﺎ ِزي
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ – ﻗَ َ
ﺎلُ :و ِﺟ َﺪ ْ
ْ
ََ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻋﻦ ﻗَـﺘ ِﻞ اﻟﻨ ِ
ﺼ ْﺒـﻴ ِ
ر ُﺳ ِ
ﺎن.
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ، ﻓَـﻨَـ َﻬﻰ َر ُﺳ ُ
َْ ْ
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ َ
َ
َ
ٍ
 -2سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ َ 2295ﻋﻦ ﺟﺪ ِ
ِ ﱠِ
ِ
ﲔ َﻋﻠَﻰ
ﺎح ﺑْ ِﻦ َرﺑِﻴ ٍﻊ ﻗَ َ
ﱢﻩ َرﺑَ ِ
ﱠﺎس ُْﳎﺘَ ِﻤﻌ َ
ْ َ
ﺎل ُ :ﻛﻨﱠﺎ َﻣ َﻊ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ ِ ﰲ ﻏَ ْﺰَوة ﻓَـ َﺮأَى اﻟﻨ َ
ِ
ﺎلَ :ﻋﻠَﻰ ْاﻣ َﺮأ ٍَة ﻗَﺘِ ٍ
ﺎل َو َﻋﻠَﻰ
ﺖ َﻫ ِﺬ ِﻩ ﻟِﺘُـ َﻘﺎﺗِ َﻞ" ﻗَ َ
ﻴﻞ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎء ﻓَـ َﻘ َ
ﺚ َر ُﺟ ًﻼ ﻓَـ َﻘ َ
َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَـﺒَـ َﻌ َ
ﺎلَ ":ﻣﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺎل  :اﻧْﻈُْﺮ َﻋ َﻼ َم ْ
اﺟﺘَ َﻤ َﻊ َﻫ ُﺆَﻻء ﻓَ َﺠ َ
اﻟْﻤ َﻘﺪﱢﻣ ِﺔ َﺧﺎﻟِ ُﺪ ﺑﻦ اﻟْﻮﻟِ ِ
ﺎل :ﻗُ ْﻞ ِﳋَﺎﻟِ ٍﺪَ :ﻻ ﻳَـ ْﻘﺘُـﻠَ ﱠﻦ ْاﻣ َﺮأَةً َوَﻻ َﻋ ِﺴﻴ ًﻔﺎ.اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ 701
ﺚ َر ُﺟ ًﻼ ﻓَـ َﻘ َ
ﻴﺪ ﻓَـﺒَـ َﻌ َ
ُ َ
ُْ َ
يش وال يشارك في قتال نھى النبيُّ  عن قتلِه.
)العسيف(  :ھو الذي يخدم في الج ِ

ٍ
ٍ
ﺎل :ﻏَﺰوﻧَﺎ ﻣﻊ رﺳ ِ ِ
-3سنن ابن ماجة ﺑﺮﻗﻢ َ 2832ﻋ ْﻦ َﺣ ْﻨﻈَﻠَﺔَ اﻟْ َﻜﺎﺗِ ِ
اﺟﺘَ َﻤ َﻊ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻓَ َﻤ َﺮْرﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ ْاﻣ َﺮأَة َﻣ ْﻘﺘُﻮﻟَﺔ ﻗَ ْﺪ ْ
ﺐ ﻗَ َ َ ْ َ َ َ ُ
ﺎل ":ﻣﺎ َﻛﺎﻧَ ْ ِ ِ ِ ِ
ﺎل ﻟِﺮﺟ ٍﻞ :اﻧْﻄَِﻠ ْﻖ إِ َﱃ َﺧﺎﻟِ ِﺪ ﺑ ِﻦ اﻟْﻮﻟِ ِ
ِ
ﻴﺪ ﻓَـ ُﻘ ْﻞ ﻟَﻪُ ":إِ ﱠن
ﱠﺎس ﻓَﺄَﻓْـ َﺮ ُﺟﻮا ﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ َ
ﻴﻤ ْﻦ ﻳُـ َﻘﺎﺗ ُﻞ" ﰒُﱠ ﻗَ َ َ ُ
ﺖ َﻫﺬﻩ ﺗُـ َﻘﺎﺗ ُﻞ ﻓ َ
ْ َ
َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟﻨ ُ
ﻮلَ :ﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠَ ﱠﻦ ذُ ﱢرﻳﱠﺔً َوَﻻ َﻋ ِﺴﻴ ًﻔﺎ ".
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَﺄ ُْﻣ ُﺮ َك ﻳَـ ُﻘ ُ
َر ُﺳ َ
ِ
أﻧﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺎﺳ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ وﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ و َﻋﻠَﻰ ِﻣﻠﱠ ِﺔ ر ُﺳ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﻚ  أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺎل ":اﻧْﻄَﻠ ُﻘﻮا ﺑِ ْ
-4سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ 2247ﻋﻦ ِ َ
َ
َ َ
ﺿ ﱡﻤﻮا ﻏَﻨَﺎﺋِﻤ ُﻜﻢ وأ ِ
ِ
وَﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا َﺷﻴ ًﺨﺎ ﻓَﺎﻧِﻴﺎ وَﻻ ِﻃ ْﻔ ًﻼ وَﻻ ِ
ﲔ ".
َﺣ ِﺴﻨُﻮا إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ُِﳛ ﱡ
ﲑا َوَﻻ ْاﻣ َﺮأَةً َوَﻻ ﺗَـﻐُﻠﱡﻮا َو ُ
َ َْ ْ
ﺐ اﻟ ُْﻤ ْﺤﺴﻨِ َ
ْ
َﺻﻠ ُﺤﻮا َوأ ْ
َ َ
ً َ
َ
ﺻﻐ ً
ﺳﺒﻖ ﲣﺮﳚﻪ
َ
الباحث المنصف في بحثِه يسأل نف َسه أوالً ؛ ما مدى صحة الروايات التي جاءت في مقتل أم قرفة ؟
ثانيًا  :إن
قلت◌ُ :إنھا روايات ال تصح فھي مروية عن طرق الواقدي ؛ فتخرجھا على النحوي التالي :
ت ابن سعد وعنه ابن الجوزي في كتابه المنتظم ومدار الرواية على محمد بن عمر
جاءت الرواية في طبقا ِ
الواقدي وھو شخص متھم بالكذب لدى علماء الحديث  ،والقصة أوردھا ابن كثير في البداية والنھاية مختصرة
ولم يعلق عليھا بشيء ،وذكرھا ابن ھشام في السيرة ،وكالھما عن محمد ابن اسحق الذي لم يذكر سند الرواية
 ،فالحاصل أن الرواية لم تصح فال يجوز االحتجاج بھا؛ يتضح ذلك من خالل النظر كتب التراجم كما يلي :
محم ُد بنُ عمر بن واقد الواقدي األسلمي
قال عنه البخاري  :الواقدي مديني سكن بغداد متروك الحديث تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل
بن زكريا ) تھذيب الكمال مجلد  26ص  (186-185وفي نفس الصفحة قال أحمد :ھو كذاب ،وقال يحيى:
ضعيف وفي موضع آخر ليس بشيء  ،وقال أبو داود  :أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول :روى
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الواقدي :ثالثين ألف حديث غريب ،وقال أبو بكر بن خيثمة :سمعت يحيى بن معين يقول :ال يكتب حديث
الواقدي ليس بشيء ،وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم :سألت عنه علي بن ألمديني فقال :متروك الحديث ،وقال
أحمد بن حنبل :كان الواقدي يقلب األحاديث يلقي حديث ابن أخي الزھري على معمر ذا قال إسحاق بن
راھويه كما وصف وأشد ؛ألنه عندي ممن يضع الحديث الجرح والتعديل /8الترجمة  ،92وقال علي بن
ألمديني سمعت أحمد بن حنبل يقول :الواقدي يركب األسانيد تاريخ بغداد ،16-13/3وقال اإلمام مسلم :متروك
الحديث  ،وقال النسائي :ليس بثقة قال) النسائي( في" الضعفاء والمتروكين":المعروفون بالكذب على رسول
ﷲ أربعة الواقدي بالمدينة ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام ،وقال الحاكم  :ذاھب الحديث  ،وقال
الذھبي :مجمع على تركه وذكر ھذا في مغني الضعفاء  /2الترجمة . 5861
ثانيًا  :إنني أفترض جدالً أن القصةَ صحيحة  ....فھل تستحق أم قرفة القتل بحسب ما جاء في الروايات أم
ال ؟ قلتُ  :إنھا تستحق القتل بحسب الروايات لعدة أسباب منھا:
اإلسالم ،وقد قال  " : ﻣﻦ ﺑﺪل دﻳﻨَﻪ ﻓﻘﺘﻠﻮﻩ "  .ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري.
 -1ردتھا عن
ِ
عرھا.
 -2كانت تقلب القبائ َل على قتل
ِ
رسول ﷲِ  ، وتَ ُسبهُ في ِش ِ
 -3أعدت فرقةً مسلحة لقتلِه . 
للنبي  أدنى ذنب فيه  ،فالذي قتلھا ھذه القتلة -
ثالثًا  :إن القت َل العنيف الذي جاء في الروايات ليس
ﱢ
النبي  ؛ فعنوان الشبھة باطل من
بحسب الروايات التي ال تصح أصال -ھو زيد بن حارثة  ،وليس
ﱡ
أساسه....
بفرض صح ِة الرواية نعتذر للمعترضين ؛ألن )المحمول( أو) أألقمار صناعية ( ....لم تكن
وعلى ك ﱟل أقول:
ِ
النبي  حتى يخبر زيد أال يقتل أم قرفة بھذه القتلة العنيفة !!
زمان
موجدة في
ﱢ
ِ
ثم إن تعاليم محمد  واضحةٌ في السيرة :أنه نھى عن التمثيل بالقتلى ،والقتل بوحشية ....وذلك في صحيح
ِ
ٍ
مسلم ﺑﺮﻗﻢ  3261ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪةَ َﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ ﱠ ِ ِ
ﲑا َﻋﻠَﻰ َﺟ ْﻴ ٍ
ﺻﺘِ ِﻪ ﺑِﺘَـ ْﻘ َﻮى اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَﻣ ْﻦ َﻣ َﻌﻪُ ِﻣ ْﻦ
ﺻﺎﻩُ ِﰲ َﺧﺎ ﱠ
ﺶ أ َْو َﺳ ِﺮﻳﱠﺔ أَ ْو َ
ﻮل اﻟﻠﻪ  إ َذا أَ ﱠﻣ َﺮ أَﻣ ً
ِ
ﺎﺳ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﰲ َﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ا ْﻏ ُﺰوا َوَﻻ ﺗَـﻐُﻠﱡﻮا َوَﻻ ﺗَـ ْﻐ ِﺪ ُروا َوَﻻ ﲤَْﺜُـﻠُﻮا َوَﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا َوﻟِﻴ ًﺪا
ﲔ َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﰒُﱠ ﻗَ َ
اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﺎل ":ا ْﻏ ُﺰوا ﺑِ ْ
."...
وغيره من األحاديث التي سبق ذكرھا.
ي  كان يوصى السريةَ
والجيش بتقوى ﷲ  وعدم الظلم للعدو  ،مثل:
َ
فالواضح من الحديث أن النب ﱠ
الغدر  ،والتمثيِل به  ،وقتلِه قتالً عنيفا  ...فھذا يدل على رحمتِه .
ِ
بطون الحوامل  ،وذلك في سفر ھوشع إصحاح
بشق
لرب بأنه يأمر
راب ًعا  :إن
الكتاب المقدس ينسب إلى ا ﱢ
َ
ِ
ِ
16
ون .تُ َحطﱠ ُم أَ ْ
 13عدد تُ َجا َزى السﱠا ِم َرةُ ألَنﱠھَا قَ ْد تَ َم ﱠر َد ْ
طفَالُھُ ْمَ ،و ْال َح َوا ِم ُل تُ َش ﱡ
ق.
ْف يَ ْسقُطُ َ
ت َعلَى إِل ِھھَا .بِال ﱠسي ِ
ويأم ُر بضرب األطفال بالصخرة  ،وذلك في سفر المزامير مزمور 137عدد 8يَا بِ ْن َ
ت بَابِ َل ْال ُم ْخ َربَةَ ،طُوبَى
ك أَ ْ
يك َج َزا َء ِك الﱠ ِذي َجا َز ْيتِنَا! 9طُوبَى لِ َم ْن يُ ْم ِس ُ
طفَالَ ِك َويَضْ ِربُ بِ ِھ ُم الص ْﱠخ َرةَ!
از ِ
لِ َم ْن يُ َج ِ
النبي أنه قتل قتالً عنيفًا )مثّل بالجثث(  ،وذلك في سفر صموئيل
الكتاب المقدس( إلى داو َد
وينسب )
ُ
ﱢ
12
ان فَقَتَلُوھُ َماَ ،وقَطَعُوا أَ ْي ِديَھُ َما َوأَرْ ُجلَھُ َماَ ،و َعلﱠقُوھُ َما َعلَى ْالبِرْ َك ِة فِي
الثاني إصحاح 4عدد َوأَ َم َر َدا ُو ُد ْال ِغ ْل َم َ
ُونَ .وأَ ﱠما َر ْأسُ إِي ْشبُو َش َ
ُون.
ث فَأ َ َخ ُذوهُ َو َدفَنُوهُ فِي قَب ِْر أَ ْبنَ ْي َر فِي َح ْبر َ
َح ْبر َ

32

www.kalemasawaa.com

30
ب َم َع
ويذكر ذلك السفر نفسه في اإلصحاح  12عدد َوأَ َخ َذ تَا َج َملِ ِك ِھ ْم َع ْن َر ْأ ِس ِهَ ،و َو ْزنُهُ َو ْزنَةٌ ِم َن ال ﱠذھَ ِ
31
ْ
ض َعھُ ْم
َح َج ٍر َك ِر ٍيمَ ،و َك َ
ْب الﱠ ِذي فِيھَا َو َو َ
س َدا ُو َدَ .وأَ ْخ َر َج َغنِي َمةَ ْال َم ِدينَ ِة َكثِي َرةً ِج ًّداَ .وأَ ْخ َر َج ال ﱠشع َ
ان َعلَى َرأ ِ
تَحْ َ
ون .ثُ ﱠم
يع ُم ُد ِن بَنِي َع ﱡم َ
ون اآلجُرﱢ َ ،وھ َك َذا َ
ت َمنَ ِ
وس َح ِدي ٍد َوأَ َم ﱠرھُ ْم فِي أَتُ ِ
ج َح ِدي ٍد َوفُ ُؤ ِ
اشي َر َونَ َو ِ
صنَ َع بِ َج ِم ِ
ار ِ
ُ
ب إِلَى أو ُر َشلِي َم..
َر َج َع َدا ُو ُد َو َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
الناس بالمناشير ....ولم يقدح أح ُد
بزعم تلك النصوص حيث نشر
ث(
َ
قلتُ  :إذا كان داو ُد ) مثّل بالجث ِ
ِ
في نبوته! فلماذا يعترض المعترضون عل حديث) أم قرفة ( ،ويطعنوا في نبو ِته  من خالله مع ما سبق
نصوص كتابھم ....؟!
بيانه بعدم صحته ،وما سبق بيانُه من
ِ

نب ﱞي يقتل امرأةً ) عصماء بنت مروان(!
النبي  عمي ًرا بن ع ّدي إلى عصماء بنت مروان وأمره بقتلھا ألنھا ذ ﱠمته.
قالوا في ملخص شبھتم  :أرسل
ﱡ
فجاءھا ليالً ،وكان أعمى  ،فدخل عليھا بيتھا ،وحولھا نفر من ولدھا نيام ومنھم َمن ترضعه .فجسﱠھا عمير
بيده ،ونحﱠى الصبي عنھا ،وأنفذ سيفه من صدرھا إلى ظھرھا .ثم رجع فأتى المسجد فصلى ،وأخبر النبي 
بما حصل ،فقال الرسول  : ال ينتطح فيھا عنزان  .....ثم قالوا علي سبيل التھكم  :ما أعظم رحمة نبيكم
وصحابته!....
• الرد على الشبھة
النبي  وأصحا ِبه ... 
إن ھذه القصة ليست صحيحةً بل ھي موضوعهٌ ؛ وضعھا الزنادقة لينالوا من
ﱢ
األلباني  -رحمه ﷲُ  -في سلسل ِة األحاديث الضعيفة والموضوعة ) (33/13اﳊﺪﻳﺚ رﻗﻢ  ) 6013ﻻ
قال
ُّ
ﻳـ ْﻨﺘَ ِﻄﺢ ﻓﻴﻬﺎ َﻋ ْﻨﺰ ِ
ان ( ﻣﻮﺿﻮع .
َ ُ
أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ ﰲ"ﻣﺴﻨﺪ اﻟﺸﻬﺎب" ) ، (856/46/2وﻛﺬا اﺑﻦ ﻋﺪي) ، (2156/6وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺑﻦ اﳉﻮزي ﰲ "اﻟﻌﻠﻞ"
) ، (175/1واﺑﻦ ﻋﺴﺎﻛﺮ ﰲ "ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺸﻖ" ) - 768/14اﳌﺪﻳﻨﺔ( ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء اﻟﺸﺎﻣﻲ  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ
ﺑﻦ اﳊﺠﺎج اﻟﻠﱠﺨﻤﻲ أﺑﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻮاﺳﻄﻲ ﻋﻦ ﳎﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ َﻋ ْﻦ اِﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎس ﻗﺎل  :ﻫﺠﺖ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺑﲏ ﺧﻄﻤﺔ اﻟﻨﱯ

اﻟﻨﱯ  ، ﻓﺎﺷﺘﺪ ﻋﻠﻴﻪ ذﻟﻚ  ،وﻗﺎل  » :ﻣﻦ ﱄ ﺎ ؛ «  ،ﻓﻘﺎل رﺟﻞ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻬﺎ  :أﻧﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل
 ﺠﺎء ﳍﺎ  ،ﻗﺎل  :ﻓﺒﻠﻎ ذﻟﻚ ﱠ
أردت أﺟﻮد ﻣﻦ ﻫﺬا .
اﷲ ! وﻛﺎﻧﺖ ﲤّﺎرة ؛ ﺗﺒﻴﻊ اﻟﺘﻤﺮ ،ﻗﺎل  :ﻓﺄﺗﺎﻫﺎ  ،ﻓﻘﺎل ﳍﺎ  :ﻋﻨﺪك ﲤﺮ ؛ ﻓﻘﺎﻟﺖ  :ﻧﻌﻢ  .ﻓﺄرﺗﻪ ﲤﺮاً  ،ﻓﻘﺎل ُ
ﻗﺎل  :ﻓﺪﺧﻠﺖ ﻟﱰﻳﻪ  .ﻗﺎل  :ﻓﺪﺧﻞ ﺧﻠﻔﻬﺎ وﻧﻈﺮ ﳝﻴﻨﺎً وﴰﺎﻻً  ،ﻓﻠﻢ ﻳﺮ إﻻ ِﺧﻮاﻧﺎً  ،ﻓﻌﻼ ﺑﻪ رأﺳﻬﺎ ﺣﱴ دﻣﻐﻬﺎ ﺑﻪ  ،ﻗﺎل  :ﰒ أﺗﻰ

اﻟﻨﱯ  ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ! ﻗﺪ ﻛﻔﻴﺘُ َﻜﻬﺎ  .ﻗﺎل  :ﻓﻘﺎل اﻟﻨﱯ  » :إﻧﻪ ﻻ ﻳﻨﺘﻄﺢ ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻨﺰان «  ،ﻓﺄرﺳﻠﻬﺎ ﻣﺜﻼً  .وﻗﺎل اﺑﻦ
ﱠ
ﻋﺪي  -وﺗﺒﻌﻪ اﺑﻦ اﳉﻮزي " : -ﻫﺬا ﳑﺎ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﻮﺿﻌﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج "

ﻗﻠﺖ  :وﻫﻮ ﻛﺬاب ﺧﺒﻴﺚ ؛ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﻌﲔ  ،وﻫﻮ واﺿﻊ ﺣﺪﻳﺚ اﳍﺮﻳﺴﺔ  ،وﻗﺪ ﺗﻘﺪم ) ، (690وﻗﺒﻠﻪ ﺣﺪﻳﺚ آﺧﺮ ﻟﻪ
ﻣﻮﺿﻮع واﻟﺮاوي ﻋﻨﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺸﺎﻣﻲ ؛ ﻛﺬاب أﻳﻀﺎً ؛ ﻛﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﺑﻴﺎﻧﻪ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﻗﺒﻠﻪ ؛ وﻟﻜﻨﻪ ﻗﺪ ﺗﻮﺑﻊ  :أﺧﺮﺟﻪ

اﳋﻄﻴﺐ ﰲ "اﻟﺘﺎرﻳﺦ" ) (99/13ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ  -ﺟﺎر أﰊ ﻣﺴﻠﻢ اﳌُ ْﺴﺘَ ْﻤﻠﻲ  : -ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳊﺠﺎج

اﻟﻠﺨﻤﻲ  ...ﺑﻪ  .ذﻛﺮﻩ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ اﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﻫﺬا  ،وﱂ ﻳﺰد ﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﺳﺎق ﻟﻪ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ  ،ﻓﻬﻮ ﳎﻬﻮل اﻟﻌﲔ  .واﷲ أﻋﻠﻢ .
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واﳊﺪﻳﺚ ؛ ﻋﻠﻘﻪ اﺑﻦ ﺳﻌﺪ ﰲ "اﻟﻄﺒﻘﺎت" ) (28 - 27/2ﺑﺄﰎﱢ ﳑﺎ ﻫﻨﺎ  ،واﻟﻈﺎﻫﺮ أﻧﻪ ﳑﺎ ﺗﻠﻘﺎﻩ ﻋﻦ ﺷﻴﺨﻪ اﻟﻮاﻗﺪي  ،وﻗﺪ وﺻﻠﻪ
اﻟﻘﻀﺎﻋﻲ) (858/48/2ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﺑﺴﻨﺪ آﺧﺮ ﳓﻮﻩ  .ﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﺪي ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬب ؛ ﻓﻼ ﻳﻌﺘ ﱡﺪ ﺑﻪ .وأورد ﻣﻨﻪ اﻟﺸﻴﺦ اﻟﻌﺠﻠﻮﱐ ﰲ
"ﻛﺸﻒ اﳋﻔﺎء" ) (3137/375/2ﺣﺪﻳﺚ اﻟﱰﲨﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ رواﻳﺔ اﺑﻦ ﻋﺪي  ،وﺳﻜﺖ ﻋﻨﻪ ؛ ﻓﺄﺳﺎء !
رجل متھ ًما بأم ولده دون بين ٍة!
نبي يأمر بقتل
ٍ
ﱞ
قالوا :لقد أمر رسو ُل اإلسالم بقتل رجل كان يتھم بأم ولده مارية دون بينة أو إقرار ...كيف يأمر رسو ُل ﷲ
ِ
ﺻﺤﻴﺢ ٍ ِ
اء ِة َﺣ َﺮِم
رجل بال دليل أو برھان ؟! استدلوا على شبھتھم بما جاء في
بقتل
ِ
ٍ
ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘَﺎب ) اﻟﺘـ ْﱠﻮﺑَﺔ( ﺑَﺎب) ﺑَـ َﺮ َ
ﱠﱯ ِ ﻣ ْﻦ اﻟ ﱢﺮﻳﺒَ ِﺔ ( ﺑﺮﻗﻢ َ 4975ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُزَﻫ ْﻴـﺮ ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﺮ ٍ
ﺖ َﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﺲ أَ ﱠن َر ُﺟ ًﻼ َﻛﺎ َن
ﱠﺎد ﺑْ ُﻦ َﺳﻠَ َﻤﺔَ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ﺛَﺎﺑِ ٌ
ب َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ﱠﻔﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﲪ ُ
اﻟﻨِ ﱢ
ُ
ﺎل رﺳ ُ ِ ِ ِ
ﻳـﺘـﱠﻬﻢ ﺑِﺄُ ﱢم وﻟَ ِﺪ رﺳ ِ ِ
ﺎل ﻟَﻪُ َﻋﻠِ ﱞﻲ
ب ﻋُﻨُـ َﻘﻪُ ﻓَﺄَﺗَﺎﻩُ َﻋﻠِ ﱞﻲ ﻓَِﺈ َذا ُﻫ َﻮ ِﰲ َرﻛِ ﱟﻲ ﻳَـﺘَﺒَـ ﱠﺮ ُد ﻓِ َﻴﻬﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﺐ ﻓَﺎ ْ
ﺿ ِﺮ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻓَـ َﻘ َ َ ُ
ُ َُ َ َُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻟ َﻌﻠ ﱟﻲ :ا ْذ َﻫ ْ
ﺎل ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ﺲ ﻟَﻪُ ذَ َﻛ ٌﺮ ﻓَ َﻜ ﱠ
ﻒ َﻋﻠِ ﱞﻲ َﻋ ْﻨﻪُ ﰒُﱠ أَﺗَﻰ اﻟﻨِ ﱠ
ﻮب َﻣﺎ ﻟَﻪُ
:ا ْﺧ ُﺮ ْج ﻓَـﻨَ َﺎوﻟَﻪُ ﻳَ َﺪﻩُ ﻓَﺄَ ْﺧ َﺮ َﺟﻪُ ﻓَِﺈ َذا ُﻫ َﻮ َْﳎﺒُ ٌ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ :إِﻧﱠﻪُ ﻟَ َﻤ ْﺠﺒُ ٌ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ َ َ ُ
ﻮب ﻟَْﻴ َ
ذَ َﻛ ٌﺮ.
• الرد على الشبھة
العلم  -رحمھم ﷲ -ذكروا أقوالً أذكرھا أوالً ثم أرجح وأ ُ
نسف الشبھةَ من جذورھا نسفًا  -إن
أوالً  :إن أھ َل ِ
شاء ﷲ  -كما يلي :
النووي  -رحمه ﷲُ  -في شرحه:
 -1قال
ﱡ
ِ
ﺐ ﻓَـ َﻮ َﺟ َﺪﻩُ ﻳَـ ْﻐﺘَ ِﺴﻞ
ﱠﻬﻢ ﺑِﺄُ ﱢم َوﻟَﺪﻩ  ، ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ َﻋﻠِﻴًّﺎ   -أَ ْن ﻳَ ْﺬ َﻫﺐ ﻳَ ْ
ذَ َﻛ َﺮ ِﰲ اﻟْﺒَﺎب َﺣﺪﻳﺚ أَﻧَﺲ أَ ﱠن َر ُﺟ ًﻼ َﻛﺎ َن ﻳُـﺘـ َ
ﻀ ِﺮب ﻋُﻨُﻘﻪ  ،ﻓَ َﺬ َﻫ َ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻞ  :ﻟَ َﻌﻠﱠﻪُ َﻛﺎ َن ُﻣﻨَﺎﻓِ ًﻘﺎ َوُﻣ ْﺴﺘَ ِﺤ ًّﻘﺎ ﻟِ ْﻠ َﻘ ْﺘ ِﻞ ﺑِﻄَ ِﺮ ٍﻳﻖ آ َﺧﺮ َ ،و َﺟ َﻌ َﻞ َﻫ َﺬا ُﳏَ ﱢﺮًﻛﺎ ﻟَِﻘ ْﺘﻠِ ِﻪ ﺑِﻨِ َﻔﺎﻗِ ِﻪ
ِﰲ َرﻛ ّﻲ َ ،و ُﻫ َﻮ اﻟْﺒ ْﺌﺮ  ،ﻓَـ َﺮآﻩُ َْﳎﺒُﻮﺑًﺎ ﻓَـﺘَـ َﺮَﻛﻪُ  ،ﻗ َ
ِ
َوﻏَ ْﲑﻩ َﻻ ﺑِﺎﻟ ﱢﺰﻧَﺎ َ ،وَﻛ ﱠ
ﺎدا َﻋﻠَﻰ أَ ﱠن اﻟْ َﻘ ْﺘﻞ ﺑِﺎﻟ ﱢﺰﻧَﺎ َ ،وﻗَ ْﺪ َﻋﻠِ َﻢ اِﻧْﺘِ َﻔﺎء اﻟ ﱢﺰﻧَﺎ َ .واَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ .أھـ
ﻒ َﻋ ْﻨﻪُ َﻋﻠِ ّﻲ  ا ْﻋﺘِ َﻤ ً
 -2قال ابنُ تيميةَ  -رحمه ﷲُ  -في الصارم المسلول على شاتم الرسول :
ﰒ إن ﻣﻦ ﻧﻜﺢ أزواﺟﻪ أو ﺳﺮا رﻳﻪ ﻓﺎن ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ اﻟﻘﺘﻞ ﺟﺰاء ﻟﻪ ﲟﺎ اﻧﺘﻬﻚ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺘﻪ ﻓﺎﻟﺸﺎﰎ ﻟﻪ أوﱃ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺎ روى

ﻣﺴﻠﻢ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﻋﻦ زﻫﲑ ﻋﻦ ﻋﻔﺎن ﻋﻦ ﲪﺎد ﻋﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ اﻧﺲ أن رﺟﻼ ﻛﺎن ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺄم وﻟﺪ اﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ  ﻟﻌﻠﻲ
اذﻫﺐ ﻓﺎﺿﺮب ﻋﻨﻘﻪ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﻋﻠﻲ ﻓﺈذا ﻫﻮ رﻛﻲ ﻳﺘﱪد ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﻋﻠﻲ اﺧﺮج ﻓﻨﺎوﻟﻪ ﻳﺪﻩ ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ ﻓﺈذا ﻫﻮ ﳎﺒﻮب ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ذﻛﺮ ﻓﻜﻒ

ﻋﻠﻲ ﰒ أﺗﻰ اﻟﻨﱯ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ اﻧﻪ ﺠﻤﻟﺒﻮب ﻣﺎﻟﻪ ذﻛﺮ ﻓﻬﺬا اﻟﺮﺟﻞ أﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ  ﺑﻀﺮب ﻋﻨﻘﻪ ﳌﺎ ﻗﺪ اﺳﺘﺤﻞ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺘﻪ
وﱂ ﻳﺄﻣﺮ ﺑﺈﻗﺎﻣﺔ ﺣﺪ اﻟﺰﻧﺎ ﻷن ﺣﺪ اﻟﺰﱏ ﻟﻴﺲ ﻫﻮ ﺿﺮب اﻟﺮﻗﺒﺔ ﺑﻞ إن ﻛﺎن ﳏﺼﻨًﺎ رﺟﻢ وإن ﻛﺎن ﻏﲑ ﳏﺼﻦ ﺟﻠﺪ وﻻ ﻳﻘﺎم ﻋﻠﻴﻪ اﳊﺪ

إﻻ ﺑﺄرﺑﻌﺔ ﺷﻬﺪاء أو ﺑﺎﻹﻗﺮار اﳌﻌﺘﱪ ﻓﻠﻤﺎ أﻣﺮ اﻟﻨﱯ رﺳﻮل اﷲ  ﺑﻀﺮب ﻋﻨﻘﻪ ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﲔ أن ﻳﻜﻮن ﳏﺼﻨﺎ أو ﻏﲑ ﳏﺼﻦ
ﻋﻠﻢ أن ﻗﺘﻠﻪ ﳌﺎ اﻧﺘﻬﻜﻪ ﻣﻦ ﺣﺮﻣﺘﻪ  ،وﻟﻌﻠﻪ ﻗﺪ ﺷﻬﺪ ﻋﻨﺪﻩ ﺷﺎﻫﺪان أ ﻤﺎ رأﻳﺎﻩ ﻳﺒﺎﺷﺮ ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة أو ﺷﻬﺪا ﺑﻨﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ
ﻓﻠﻤﺎ ﺗﺒﲔ اﻧﻪ ﻛﺎن ﳎﺒﻮﺑًﺎ ﻋﻠﻢ أن اﳌﻔﺴﺪة ﻣﺄﻣﻮﻧﺔ ﻣﻨﻪ أو اﻧﻪ ﺑﻌﺚ ﻋﻠﻴًﺎ ﻟﻴﺴﺘﱪى اﻟﻘﺼﺔ ﻓﺎن ﻛﺎن ﻣﺎ ﺑﻠﻐﻪ ﻋﻨﻪ ﺣﻘﺎ ﻗﺘﻠﻪ ،وﳍﺬا ﻗﺎل
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ أو ﻏﲑﻫﺎ أﻛﻮن ﻛﺎﻟﺴﻜﺔ اﶈﻤﺎة أم اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺮى ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮى اﻟﻐﺎﺋﺐ ﻓﻘﺎل ﺑﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺮى ﻣﺎﻻ ﻳﺮى اﻟﻐﺎﺋﺐ .أھـ
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جرير  :ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن اﳌﺬﻛﻮر ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻬﺪ  ،وﰲ ﻋﻬﺪﻩ أن ﻻ ﻳﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺎرﻳﺔ ،
 -3قال ابنُ
ٍ
ﻓﻘﺎل  :ودﺧﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ  ،ﻓﺄﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ  ﺑﻘﺘﻠﻪ ﻟﻨﻘﺾ ﻋﻬﺪﻩ  .أھـ
 -4قال أبو محمد بن حزم في كتابه ) اإليصال إلى فھم كتاب الخصال (  :ﻣﻦ ﻇﻦ أﻧﻪ  أﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺑﻐﲑ ﺑﻴﻨﺔ

وﻻ إﻗﺮار ﻓﻘﺪ ﺟﻬﻞ  ،وإﳕﺎ ﻛﺎن اﻟﻨﱯ  ﻳﻌﻠﻢ أﻧﻪ ﺑﺮئ ﳑﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ ورﻣﻲ ﺑﻪ  ،وان اﻟﺬي ﻳﻨﺴﺐ إﻟﻴﻪ ﻛﺬب  ،ﻓﺄراد  إﻇﻬﺎر
اﻟﻨﺎس ﻋﻠﻰ ﺑﺮاءﺗﻪ ﻳﻮﻗﻔﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﺸﺎﻫﺪة  ،ﻓﺒﻌﺚ ﻋﻠﻴﺎ وﻣﻦ ﻣﻌﻪ ﻓﺸﺎﻫﺪوﻩ ﳎﺒﻮﺑﺎ  -أي ﻣﻘﻄﻮع اﻟﺬﻛﺮ  -ﻓﻠﻢ ﳝﻜﻨﻪ ﻗﺘﻠﻪ

ﻟﱪاءﺗﻪ ﳑﺎ ﻧﺴﺐ إﻟﻴﻪ  ،وﺟﻌﻞ ﻫﺬا ﻧﻈﲑ ﻗﺼﺔ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﰲ ﺣﻜﻤﻪ ﺑﲔ اﳌﺮأﺗﲔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺘﲔ ﰲ اﻟﻮﻟﺪ  ،ﻓﻄﻠﺐ اﻟﺴﻜﲔ ﻟﻴﺸﻘﻪ ﻧﺼﻔﲔ
إﳍﺎﻣﺎ  ،وﻟﻈﻬﻮر اﳊﻖ  ،وﻫﺬا ﺣﺴﻦ  .اﻧﺘﻬﻰ ﻛﻼم اﳊﻀﲑي .أھـ
ُ
رأيت منھا ما ھو بعيد عن الصحة ...والصحيح منھا ھو ما
ثانيًا  :إن األقوال التي قمت بعرضھا
ذكره اإلمام الطحاوي في كتاب ِِ◌ه مشكل اآلثار )ج  / 11ص (116برقم  4334ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ
ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺮة ﺑﻦ ﲪﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻗﺎل  :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﻪ اﻷزدي ﻗﺎل  :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﲪﺪ ﺑﻦ
داود ﻗﺎل  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺻﺎﱀ اﻷزدي اﻟﻜﻮﰲ ﻗﺎل  :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺑﻜﲑ  ،ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق  ،ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ

ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ، -ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ﻗﺎل  :ﻛﺎن ﻗﺪ ﲡﺮؤوا

ﻋﻠﻰ ﻣﺎرﻳﺔ ﰲ ﻗﺒﻄﻲ ﻛﺎن ﳜﺘﻠﻒ إﻟﻴﻬﺎ  ،ﻓﻘﺎل ﱄ رﺳﻮل اﷲ  » : اﻧﻄﻠﻖ  ،ﻓﺈن وﺟﺪﺗﻪ ﻋﻨﺪﻩ ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ «  ،ﻓﻘﻠﺖ  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
 ،أﻛﻮن ﰲ أﻣﺮك ﻛﺎﻟﺴﻜﺔ اﶈﻤﺎة ) ، (1وأﻣﻀﻲ ﳌﺎ أﻣﺮﺗﲏ ﻻ ﻳﺜﻨﻴﲏ ﺷﻲء أم اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺮى ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮى اﻟﻐﺎﺋﺐ ؟ ﻗﺎل  » :اﻟﺸﺎﻫﺪ
ﻳﺮى ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮى اﻟﻐﺎﺋﺐ «  ،ﻓﺘﻮﺷﺤﺖ ﺳﻴﻔﻲ  ،ﰒ اﻧﻄﻠﻘﺖ  ،ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﺧﺎرﺟﺎ ﻣﻦ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﻘﻪ ﺟﺮة  ،ﻓﻠﻤﺎ رأﻳﺘﻪ اﺧﱰﻃﺖ

ﺳﻴﻔﻲ  ،ﻓﻠﻤﺎ رآﱐ إﻳﺎﻩ أرﻳﺪ  ،أﻟﻘﻰ اﳉﺮة ) ، (2واﻧﻄﻠﻖ ﻫﺎرﺑﺎ  ،ﻓﺮﻗﻲ ﰲ ﳔﻠﺔ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﻛﺎن ﰲ ﻧﺼﻔﻬﺎ  ،وﻗﻊ ﻣﺴﺘﻠﻘﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﺎﻩ ،
واﻧﻜﺸﻒ ﺛﻮﺑﻪ ﻋﻨﻪ  ،ﻓﺈذا أﻧﺎ ﺑﻪ أﺟﺐ أﻣﺴﺢ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺷﻲء ﳑﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻟﻠﺮﺟﺎل  ،ﻓﻐﻤﺪت ﺳﻴﻔﻲ  ،وﻗﻠﺖ  :ﻣﻪ ﻗﺎل :
ﺧﲑا  ،رﺟﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻂ وﻫﻲ اﻣﺮأة ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻂ  ،وزوﺟﺔ رﺳﻮل اﷲ  أﺣﺘﻄﺐ ﳍﺎ  ،وأﺳﺘﻌﺬب ﳍﺎ  ،ﻓﺮﺟﻌﺖ إﱃ رﺳﻮل اﷲ ، 
ﻓﺄﺧﱪﺗﻪ  ،ﻓﻘﺎل  » :اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻳﺼﺮف ﻋﻨﺎ اﻟﺴﻮء أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ «  ،ﻓﻘﺎل ﻗﺎﺋﻞ  :وﻛﻴﻒ ﺗﻘﺒﻠﻮن ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ 

ﻣﻦ أﻣﺮﻩ ﻋﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﺑﻘﺘﻞ ﻣﻦ ﱂ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻮﺟﺐ ﻗﺘﻠﻪ  ،وأﻧﺘﻢ ﺗﺮوون ﻋﻨﻪ  ﻗﺎل  :ﻓﺬﻛﺮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﺗﻘﺪم ذﻛﺮﻧﺎ ﻟﻪ ﰲ
ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬا ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ  » :ﻻ ﳛﻞ دم اﻣﺮئ إﻻ ﺑﺈﺣﺪى ﺛﻼث  :زﻧﺎ ﺑﻌﺪ إﺣﺼﺎن  ،أو ﻛﻔﺮ ﺑﻌﺪ إﳝﺎن  ،أو ﻧﻔﺲ ﺑﻨﻔﺲ « وﻫﺎ ﱂ ﻳﻘﻢ
ﻋﻠﻴﻪ ﺣﺠﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻨﻪ واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼث ﺧﺼﺎل ﻓﻜﺎن ﺟﻮاﺑﻨﺎ ﻟﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﺘﻮﻓﻴﻖ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻋﻮﻧﻪ  :أن اﳊﺪﻳﺚ

اﻟﺬي اﺣﺘﺞ ﺑﻪ ﻳﻮﺟﺐ ﻣﺎ ﻗﺎل ﻟﻮ ﺑﻘﻴﺖ اﳊﻜﺎم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﻗﺎل ﻓﻴﻪ رﺳﻮل اﷲ  ﻫﺬا اﻟﻘﻮل  ،وﻟﻜﻨﻪ
ﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ أﺷﻴﺎء ﲢﻞ ﺎ اﻟﺪﻣﺎء ﺳﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﻴﺎء ﻓﻤﻨﻬﺎ  :ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺳﻴﻔﻪ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﻟﻴﻘﺘﻠﻪ  ،ﻓﻘﺪ ﺣﻞ ﻟﻪ ﺑﻪ ﻗﺘﻠﻪ وﻣﻨﻬﺎ
 :ﻣﻦ أرﻳﺪ ﻣﺎﻟﻪ  ،ﻓﻘﺪ ﺣﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻞ ﻣﻦ أرادﻩ  ،وﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ اﻷﺷﻴﺎء ﻗﺪ ﳛﺘﻤﻞ أن ﻳﻜﻮن ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺬي ﺣﻈﺮ أن
ﻻ ﲢﻞ ﻧﻔﺲ إﻻ ﺑﻮاﺣﺪة ﻣﻦ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻪ  ،ﻓﻴﻜﻮن ذﻟﻚ إذا ﻛﺎن ﺑﻌﺪﻩ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷﺷﻴﺎء اﳌﺬﻛﻮرة ﻓﻴﻪ ،

وﻳﻜﻮن اﳊﻈﺮ ﰲ اﻷﻧﻔﺲ ﳑﺎ ﺳﻮاﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ وﻛﺎن ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻘﺒﻄﻲ اﻟﺬي ذﻛﺮﻧﺎ أﻣﺮ رﺳﻮل اﷲ  ﻋﻠﻴﺎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم  ،إن

وﺟﺪ ذﻟﻚ اﻟﻘﺒﻄﻲ ﻋﻨﺪ ﻣﺎرﻳﺔ  ،ﻗﺘﻠﻪ  ،ﻳﺮﻳﺪ  :إن وﺟﺪﻩ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ  ،ﻓﻠﻢ ﳚﺪﻩ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ  ،ﻓﻠﻤﺎ ﱂ ﳚﺪﻩ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ  ،ﱂ ﻳﻘﺘﻠﻪ  ،وﻟﻮ
وﺟﺪﻩ ﻓﻴﻪ ﻟﻘﺘﻠﻪ ﻛﻤﺎ أﻣﺮﻩ اﻟﻨﱯ  ﺑﻪ ﻓﻜﺎن ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ذﻛﺮﻧﺎ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﻴﺌﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ذﻛﺮﻧﺎﳘﺎ ﳑﺎ ﰲ ﺷﺮﻳﻌﺘﻪ  : أن ﻣﻦ
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وﺟﺪ رﺟﻼ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﻗﺪ دﺧﻠﻪ ﺑﻐﲑ إذﻧﻪ ﺣﻼل ﻟﻪ ﻗﺘﻠﻪ  ،وﻛﺬﻟﻚ ﻣﻨﻬﺎ  :ﻣﻦ أدﺧﻞ ﻋﻴﻨﻪ ﰲ ﻣﻨﺰل رﺟﻞ ﺑﻐﲑ أﻣﺮﻩ ﻟﲑى ﻣﺎ ﰲ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،
ﺣﻞ ﻟﻪ ﻓﻖء ﻋﻴﻨﻪ  ،وﻛﺬﻟﻚ روي ﻋﻨﻪ  ﰲ اﻟﺬي اﻃﻠﻊ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺟﺤﺮ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ ﻟﻪ  » :ﻟﻮ أﻋﻠﻢ أﻧﻚ ﺗﻨﻈﺮ  ،ﻟﻄﻌﻨﺖ ﺑﻪ
ﻳﺮﻳﺪ ﻣﺪرى ﻛﺎن ﰲ ﻳﺪﻩ ﰲ ﻋﻴﻨﻚ « وﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ  » :ﻣﻦ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ  ،ﻓﺤﺬﻓﻪ  ،ﻓﻔﻘﺄ ﻋﻴﻨﻪ  ،ﻓﻼ ﺟﻨﺎح ﻋﻠﻴﻪ « وﻣﻦ

ﻗﻮﻟﻪ  » :ﻣﻦ اﻃﻠﻊ ﻋﻠﻰ ﻗﻮم ﻓﻔﻘﺌﻮا ﻋﻴﻨﻪ  ،ﻓﻼ ﻗﺼﺎص ﻟﻪ وﻻ دﻳﺔ « وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ ذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻘﺪم ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻨﺎ ﻫﺬا  ،وﻛﺎن ﻣﺜﻞ
ذﻟﻚ  :ﻣﻦ دﺧﻞ ﺑﺒﺪﻧﻪ ﺑﻴﺖ رﺟﻞ ﺑﻐﲑ إذﻧﻪ  ،ﺣﻞ ﻟﻪ ﻗﺘﻠﻪ  ،ﻓﺒﺎن ﲝﻤﺪ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ وﻧﻌﻤﺘﻪ أن ﻻ ﺗﻀﺎد ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ آﺛﺎر رﺳﻮل
اﷲ  ، وﻻ ﺧﺮوج ﻟﺒﻌﻀﻬﺎ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ  ،واﷲ ﻧﺴﺄﻟﻪ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ
__________

) (1اﻟﺴﻜﺔ اﶈﻤﺎة  :اﳊﺪﻳﺪة اﳌﻠﺘﻬﺒﺔ ﻣﻦ ﺣﺮارة اﻟﻨﺎر
) (2اﳉ ﱡﺮ واﳉَِﺮار  :ﲨﻊ َﺟ ﱠﺮة ،وﻫﻮ إﻧﺎء ﻣﻦ اﻟ َﻔﺨﱠﺎر أو اﳋﺰف.
ي  لم يرسل عليًّا  لقتله دون بينة أو أقرار من المتھم بأم ولده مارية -
نالحظ من خالل ما سبق أن النب ﱠ
ض َي ﱠ
علي  " :أَ ُﻛﻮ ُن
َر ِ
قول ﱟ
ﷲُ َع ْنھَا  ، -ولكن أمره أن يتثبت قبل قتله فقد يكون بريئًا  ،ذلك واضح من ِ
ﺎل " :اﻟ ﱠ ِ
ﺴ ﱠﻜ ِﺔ اﻟْﻤﺤﻤ ِﺎة أَم اﻟ ﱠ ِ
ِ
ِ
ﺐ".
ﺐ؟ ﻗَ َ
َﻛﺎﻟ ﱢ
ُ َْ ْ
ﺸﺎﻫ ُﺪ ﻳَـ َﺮى َﻣﺎ َﻻ ﻳَـ َﺮى اﻟْﻐَﺎﺋ ُ
ﺸﺎﻫ ُﺪ ﻳَـ َﺮى َﻣﺎ َﻻ ﻳَـ َﺮى اﻟْﻐَﺎﺋ ُ
ضا في اآلتي:
جاء ذلك أي ً
ِ
ِ
ٍ
ِ
اإلمام أحمدَ برقم َ 594ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َْﳛ َﲕ ﺑْ ُﻦ َﺳﻌﻴﺪ َﻋ ْﻦ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ ﺑْ ِﻦ َﻋﻠ ﱢﻲ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟ ٍ
ﺐ َﻋ ْﻦ
 -1مسند
ِ
ﺸِ
ﺴ ﱠﻜ ِﺔ اﻟْﻤﺤﻤ ِﺎة أَم اﻟ ﱠ ِ
ِ
ﺎل ":اﻟ ﱠ
ﺎﻫ ُﺪ ﻳَـ َﺮى
ﺐ ﻗَ َ
ْﺖ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
َﻋﻠِ ﱟﻲ  ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ َذا ﺑَـ َﻌﺜْﺘَِﲏ أَ ُﻛﻮ ُن َﻛﺎﻟ ﱢ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
ُ َْ ْ
ﺸﺎﻫ ُﺪ ﻳَـ َﺮى َﻣﺎ َﻻ ﻳَـ َﺮى اﻟْﻐَﺎﺋ ُ
ِ
ﺐ ".
َﻣﺎ َﻻ ﻳَـ َﺮى اﻟْﻐَﺎﺋ ُ
 -2مسند البزار ﺑﺮﻗﻢ  634ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻛﺮﻳﺐ ﻗﺎل :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻳﻮﻧﺲ ﺑﻦ ﺑﻜﲑ ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ
ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﺎﻟﺐ  ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ﻋﻦ ﺟﺪﻩ ﻋﻠﻲ ﻗﺎل  :ﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎرﻳﺔ أم إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﰲ ﻗﺒﻄﻲ اﺑﻦ ﻋﻢ ﳍﺎ ﻛﺎن ﻳﺰورﻫﺎ وﳜﺘﻠﻒ

إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل ﱄ رﺳﻮل اﷲ  ) : ﺧﺬ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﻒ ﻓﺎﻧﻄﻠﻖ ﻓﺈن وﺟﺪﺗﻪ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺎﻗﺘﻠﻪ ﻗﺎل  :ﻗﻠﺖ  :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﻛﻮن ﰲ أﻣﺮك
إذا أرﺳﻠﺘﲏ ﻛﺎﻟﺴﻜﺔ اﶈﻤﺎة ﻻ ﻳﺜﻨﻴﲏ ﺷﻲء ﺣﱴ أﻣﻀﻲ ﳌﺎ أﻣﺮﺗﲏ ﺑﻪ أم اﻟﺸﺎﻫﺪ ﻳﺮى ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮى اﻟﻐﺎﺋﺐ ؟ ﻗﺎل  " :ﺑﻞ اﻟﺸﺎﻫﺪ
ﻳﺮى ﻣﺎ ﻻ ﻳﺮى اﻟﻐﺎﺋﺐ " ﻓﺄﻗﺒﻠﺖ ﻣﺘﻮﺷﺢ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻮﺟﺪﺗﻪ ﻋﻨﺪﻫﺎ ﻓﺎﺧﱰﻃﺖ اﻟﺴﻴﻒ ﻓﻠﻤﺎ رآﱐ أﻗﺒﻠﺖ ﳓﻮﻩ ﲣﻮف أﻧﲏ أرﻳﺪﻩ

ﻓﺄﺗﻰ ﳔﻠﺔ ﻓﺮﻗﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﰒ رﻣﻰ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﻔﺎﻩ ﰒ ﺷﻐﺮ ﺑﺮﺟﻠﻪ ﻓﺈذا ﺑﻪ أﺟﺐ أﻣﺴﺢ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻗﻠﻴﻞ وﻻ ﻛﺜﲑ ﻓﻐﻤﺪت اﻟﺴﻴﻒ ﰒ
أﺗﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ  وأﺧﱪﺗﻪ ﻓﻘﺎل " :اﳊﻤﺪ ﷲ اﻟﺬي ﻳﺼﺮف ﻋﻨﺎ أﻫﻞ اﻟﺒﻴﺖ ".
ﷲ.-
ث-
خالل
وعليه تنسف شبھتھم نس ًفا ،وذلك من
ت الحدي ِ
الجمع بين روايا ِ
بفضل ِ
ِ
ِ
ِ
النبي  رجالً بريئا ً  -وحاشاه ذلك  -ھل ھذا يقدح في
ثالثًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ھل لو قتل
ﱡ
ب المقدس ...؟
حال
بعض األنبيا ِء في الكتا ِ
نبوته بحسب ِ
ِ
لبعض أنبيا ِء ﷲِ  اآلتي:
الكتاب المقدس ينسب
الجواب :ال يقدح ذلك في نبوتِه قط ؛ ألن
َ
ِ
 -1داو ُد يقتل رجالً بريئًا) أُو ِريﱠا ( بعد أن زنا بزوجته ....وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح 11
1
ُوآب َو َعبِي َدهُ َم َعهُ َو َج ِمي َع إِ ْس َرائِي َل،
ت ُخر
عدد َو َك َ
وك ،أَ ﱠن َدا ُو َد أَرْ َس َل ي َ
ُوج ْال ُملُ ِ
ان ِع ْن َد تَ َم ِام ال ﱠسنَ ِة ،فِي َو ْق ِ
ِ
2
ت ْال َم َسا ِء أَ ﱠن َدا ُو َد قَا َم َع ْن
صرُوا ِربﱠةََ .وأَ ﱠما َدا ُو ُد فَأَقَا َم فِي أُو ُر َشلِي َمَ .و َك َ
فَأ َ ْخ َربُوا بَنِي َع ﱡم َ
ون َو َحا َ
ان فِي َو ْق ِ
ت ْال َم ِل ِك ،فَ َرأَى ِم ْن َعلَى الس ْ
ير ِه َوتَ َم ﱠشى َعلَى َس ْ
ﱠط
ط
ت ْال َمرْ أَةُ َج ِميلَةَ ْال َم ْنظَ ِر ِج ًّدا.
ح بَ ْي ِ
ح ا ْم َرأَةً تَ ْستَ ِح ﱡمَ .و َكانَ ِ
َ 3س ِر ِ
ِ
ِ
4
ُ
اح ٌد» :أَلَ ْي َس ْ
ت ھ ِذ ِه بَ ْث َشبَ َع بِ ْن َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱢي؟« .فَأَرْ َس َل
فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد َو َسأ َ َل َع ِن ْال َمرْ أَ ِة ،فَقَ َ
ال َو ِ
ت أَلِي َعا َم ا ْم َرأَةَ أ ِ
36
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5
ت إِلَ ْي ِه ،فَاضْ طَ َج َع َم َعھَا َو ِھ َي ُمطَھﱠ َرةٌ ِم ْن طَ ْمثِھَا .ثُ ﱠم َر َج َع ْ
َدا ُو ُد ُر ُسالً َوأَ َخ َذھَا ،فَ َد َخلَ ْ
ت
ت إِلَى بَ ْيتِھَاَ .و َحبِلَ ِ
6
ُوآب يَقُو ُل» :أَرْ ِسلْ إِلَ ﱠ ُ
ت َدا ُو َد َوقَالَ ْ
ت َوأَ ْخبَ َر ْ
ْال َمرْ أَةُ ،فَأَرْ َسلَ ْ
وريﱠا
ت» :إِنﱢي ُح ْبلَى« .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد إِلَى ي َ
يأ ِ
7
ُ
ُ
اح
وريﱠا إِلَ ْي ِه ،فَ َسأ َ َل َدا ُو ُد َع ْن َسالَ َم ِة ي َ
ْال ِحثﱢ ﱠ
ُوآب َو َسالَ َم ِة ال ﱠش ْع ِ
ي«8 .فَأَرْ َس َل يُوآبُ أ ِ
وريﱠا إِلَى َدا ُو َد .فَأَتَى أ ِ
ب َونَ َج ِ
ك« .فَ َخ َر َج أُ
ت ْال َملِ ِكَ ،و َخ َر َج ْ
ك َوا ْغ ِسلْ ِرجْ لَ ْي َ
بَ .وقَا َل َدا ُو ُد ألُو ِريﱠا» :ا ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
وريﱠا ِم ْن بَ ْي ِ
ْال َحرْ ِ
ت َو َرا َءهُ
ِ
9
ُ
ِح ﱠ
يع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،ولَ ْم يَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ ِه10 .فأ َ ْخبَرُوا
ب بَ ْي ِ
وريﱠا َعلَى بَا ِ
صةٌ ِم ْن ِع ْن ِد ْال َملِ ِكَ .ونَا َم أ ِ
ت ْال َملِ ِك َم َع َج ِم ِ
ُ
ُ
وريﱠا» :أَ َما ِج ْئ َ
ك؟«
ت ِم َن ال ﱠسفَ ِر؟ فَلِ َما َذا لَ ْم تَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
َدا ُو َد قَائِلِ َ
وريﱠا إِلَى بَ ْيتِ ِه« .فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ين» :لَ ْم يَ ْن ِزلْ أ ِ
11
ُ
وريﱠا لِ َدا ُو َد» :إِ ﱠن التﱠاب َ
ون
ازلُ َ
ُوت َوإِ ْس َرائِي َل َويَھُو َذا َسا ِكنُ َ
ون فِي ْال ِخيَ ِامَ ،و َسيﱢ ِدي يُوآبُ َو َعبِي ُد َسيﱢ ِدي نَ ِ
فَقَا َل أ ِ
ك ،الَ أَ ْف َع ُل
ك َو َحيَا ِة نَ ْف ِس َ
ب َوأَضْ طَج َع َم َع ا ْم َرأَتِي؟ َو َحيَاتِ َ
َعلَى َوجْ ِه الصﱠحْ َرا ِءَ ،وأَنَا آتِي إِلَى بَ ْيتِي آل ُك َل َوأَ ْش َر َ
12
ُ
ُ
وريﱠا» :أَقِ ْم ھُنَا ْاليَ ْو َم أَ ْيضًاَ ،و َغدًا أُ ْ
ك ْاليَ ْو َم
وريﱠا فِي أُو ُر َشلِي َم ذلِ َ
طلِقُ َ
ك« .فَأَقَا َم أ ِ
ھ َذا األَ ْمَ 13ر« .فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ب َوأَ ْس َك َرهَُ .و َخ َر َج ِع ْن َد ْال َم َسا ِء لِيَضْ طَ ِج َع فِي َمضْ َج ِع ِه َم َع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِه،
َو َغ َدهَُ .و َد َعاهُ َدا ُو ُد فَأ َ َك َل أَ َما َمهُ َو َش ِر َ
15
ُوآب َوأَرْ َسلَهُ بِيَ ِد أُ
َوإِلَى بَ ْيتِ ِه لَ ْم يَ ْن ِزلْ َ 14 .وفِي ال ﱠ
ب يَقُو ُل:
وريﱠاَ .و َكتَ َ
ب َدا ُو ُد َم ْكتُوبًا إِلَى ي َ
اح َكتَ َ
صبَ
ب فِي ْال َم ْكتُو ِ
ِ
ِ
16
»اجْ َعلُوا أُ
ب َويَ ُم َ
ُوآب
وت«َ .و َك َ
ب ال ﱠش ِدي َد ِةَ ،وارْ ِجعُوا ِم ْن َو َرائِ ِه فَيُضْ َر َ
ص َر ِة ي َ
ان فِي ُم َحا َ
وريﱠا فِي َوجْ ِه ْال َحرْ ِ
ِ
17
ْ
ُ
ُوآب،
س فِي ِه .فَ َخ َر َج ِر َجا ُل ْال َم ِدينَ ِة َو َحا َربُوا ي َ
وريﱠا فِي ْال َم ْو ِ
ض ِع الﱠ ِذي َعلِ َم أَ ﱠن ِر َجا َل ْالبَأ ِ
ْال َم ِدينَةَ أَنﱠهُ َج َع َل أ ِ
ب ِم ْن َعبِي ِد َدا ُو َدَ ،و َم َ ُ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱡي أَ ْيضًا.
فَ َسقَطَ بَعْضُ ال ﱠش ْع ِ
ات أ ِ
العلم أن اإلسرائيلي كان ظال ًما ...وذلك في سفر
 -2موسى يقتل رجالً بريء ) المصري ( متعم ًدا مع
ِ
الخروج إصحاح  2عددَ 11و َح َد َ
ك األَي ِﱠام لَ ﱠما َكبِ َر ُمو َسى أَنﱠهُ َخ َر َج إِلَى إِ ْخ َوتِ ِه لِيَ ْنظُ َر فِي أَ ْثقَالِ ِھ ْم ،فَ َرأَى
ث فِي تِ ْل َ
َر ُجالً ِمصْ ِريًّا يَضْ ِربُ َر ُجالً ِع ْب َرانِيًّا ِم ْن إِ ْخ َوتِ ِه12 ،فَ ْالتَفَ َ
ْس أَ َح ٌد ،فَقَتَ َل ْال ِمصْ ِر ﱠ
ي
ت إِلَى ھُنَا َوھُنَا َ
ك َو َرأَى أَ ْن لَي َ
َوطَ َم َرهُ فِي ال ﱠر ْم ِل .ال تعليق!

نبي يقتل غد ًرا )كعب بن ْاألَ ْش َرفِ (!
ﱞ
اإلسالم يقتل أعداءه غد ًرا ....أين الرحمة  ،وأين األخالق الكريمة ؟!
قالوا :لقد كان رسو ُل
ِ
صحيح البخاري كتاب )المغازي ( باب )قتل كعب بن
تعلقوا بقصة مقتل كعب بن األشر ف التي جاءت في
ِ
ﺖ ﺟﺎﺑِﺮ ﺑْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ -ر ِ
ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ-
األشر ف( برقم َ 3731ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن ﻗَ َ
َ
ﺎل َﻋ ْﻤ ٌﺮو َ :ﲰ ْﻌ ُ َ َ َ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أ ُِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ " :ﻣ ْﻦ ﻟِ َﻜ ْﻌ ِ
ﺐ
ﺎل :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺎم ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻣ ْﺴﻠَ َﻤﺔَ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻮل :ﻗَ َ
ﻳَـ ُﻘ ُ
َﲢ ﱡ
ﺐ ﺑْ ِﻦ ْاﻷَ ْﺷ َﺮف ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ آ َذى اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ" ﻓَـ َﻘ َ
ﺻ َﺪﻗَﺔً َوإِﻧﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ
ﺎل :ﻗُ ْﻞ ﻓَﺄَﺗَﺎﻩُ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻣ ْﺴﻠَ َﻤﺔَ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَﺄْ َذ ْن ِﱄ أَ ْن أَﻗُ َ
ﺎل  :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻗَ َ
أَ ْن أَﻗْـﺘُـﻠَﻪُ ﻗَ َ
ﺎل :إِ ﱠن َﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺮ ُﺟ َﻞ ﻗَ ْﺪ َﺳﺄَﻟَﻨَﺎ َ
ﺐ أَ ْن ﻧَ َﺪ َﻋﻪُ ﺣ ﱠﱴ ﻧَـ ْﻨﻈُﺮ إِ َﱃ أَ ﱢ ٍ ِ
ﻀﺎ َواﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟَﺘَ َﻤﻠﱡﻨﱠﻪُ ﻗَ َ
ﻚ ﻗَ َ
ﺎل :إِﻧﱠﺎ ﻗَ ْﺪ اﺗﱠـﺒَـ ْﻌﻨَﺎﻩُ ﻓَ َﻼ ُِﳓ ﱡ
ﺎل َ :وأَﻳْ ً
َﺳﺘَ ْﺴﻠِ ُﻔ َ
َﻋﻨﱠﺎﻧَﺎ َوإِ ﱢﱐ ﻗَ ْﺪ أَﺗَـ ْﻴﺘُ َ
ﻚأْ
َ
ي َﺷ ْﻲء ﻳَﺼﲑُ
َ
َﺷﺄْﻧُﻪُ َوﻗَ ْﺪ أ ََر ْدﻧَﺎ أَ ْن ﺗُ ْﺴﻠِ َﻔﻨَﺎ َو ْﺳ ًﻘﺎ أ َْو َو ْﺳ َﻘ ْ ِ
ﲔ
ﺎل :أ َُرى ﻓِ ِﻴﻪ َو ْﺳ ًﻘﺎ أ َْو َو ْﺳ َﻘ ْ ِ
ْﺖ ﻟَﻪُ ﻓِ ِﻴﻪ َو ْﺳ ًﻘﺎ أ َْو َو ْﺳ َﻘ ْ ِ
و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﻤ ٌﺮو ﻏَْﻴـ َﺮ َﻣ ﱠﺮٍة ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَ ْﺬ ُﻛ ْﺮ َو ْﺳ ًﻘﺎ أ َْو َو ْﺳ َﻘ ْ ِ
ﺎل:ﻧَـ َﻌ ِﻢ
ﲔ ﻓَـ َﻘ َ
ﲔ ﻓَـ َﻘ َ
ﲔ أ َْو ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﻒ ﻧَـﺮَﻫﻨُ َ ِ
ِ
َﲨَﻞ اﻟ َْﻌﺮ ِ
ﺎء ُﻛ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا
ب ﻗَ َ
ي َﺷ ْﻲ ٍء ﺗُ ِﺮﻳ ُﺪ ﻗَ َ
ْارَﻫﻨُ ِﻮﱐ ﻗَﺎﻟُﻮا :أَ ﱠ
ﺎءﻧَﺎ َوأَﻧْ َ
ﺎء ُﻛ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮاَ :ﻛ ْﻴ َ ْ
ﺴَ
ﺖأْ ُ َ
ﻚﻧَ
ﺎلْ :ارَﻫﻨُ ِﻮﱐ ﻧ َ
ﺎل :ﻓَ ْﺎرَﻫﻨُ ِﻮﱐ أَﺑْـﻨَ َ
ﺴَ
ﺎلُ :رِﻫ َﻦ ﺑَِﻮ ْﺳ ٍﻖ أ َْو َو ْﺳ َﻘ ْ ِ
ﻚ ﱠ
ﺎلُ :ﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن ﻳَـ ْﻌ ِﲏ
َﺣ ُﺪ ُﻫ ْﻢ ﻓَـﻴُـ َﻘ ُ
اﻟﻸْ َﻣﺔَ ﻗَ َ
ﺴﱡ
َ :ﻛ ْﻴ َ
ﺎر َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َوﻟَ ِﻜﻨﱠﺎ ﻧَـ ْﺮَﻫﻨُ َ
ﻒ ﻧَـ ْﺮَﻫﻨُ َ
ﲔ َﻫ َﺬا َﻋ ٌ
ﺐأَ
ﻚ أَﺑْـﻨَ َ
ﺎءﻧَﺎ ﻓَـﻴُ َ
ﺿ َِ
ِ
ﺎءﻩُ ﻟَْﻴ ًﻼ َوَﻣ َﻌﻪُ أَﺑُﻮ ﻧَﺎﺋِﻠَﺔَ َو ُﻫ َﻮ أَ ُﺧﻮ َﻛ ْﻌ ٍ
اﻟ ﱢ
ﺼ ِﻦ ﻓَـﻨَـ َﺰ َل إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺐ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠﺮ َ
ﺴ َﻼ َح ﻓَـ َﻮ َ
ﺖ ﻟَﻪُ ْاﻣ َﺮأَﺗُﻪُ
ﺎﻫ ْﻢ إِ َﱃ ا ْﳊِ ْ
ﺎﻋﺔ ﻓَ َﺪ َﻋ ُ
اﻋ َﺪﻩُ أَ ْن ﻳَﺄْﺗﻴَﻪُ ﻓَ َﺠ َ
ﺎل :إِ ﱠﳕَﺎ ﻫﻮ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠَﻤﺔَ وأ ِ
ﺻ ْﻮﺗًﺎ َﻛﺄَﻧﱠﻪُ ﻳَـ ْﻘﻄُُﺮ ِﻣ ْﻨﻪُ اﻟ ﱠﺪ ُم
ﺎﻋﺔَ ﻓَـ َﻘ َ
َﺧﻲ أَﺑُﻮ ﻧَﺎﺋِﻠَﺔَ َوﻗَ َ
ﺖ :أ ْ
ج َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱠ
ﺎل ﻏَْﻴـ ُﺮ َﻋ ْﻤ ٍﺮو ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺴَ
َﲰَ ُﻊ َ
:أَﻳْ َﻦ َﲣْ ُﺮ ُ
ُْ َ ْ َ َ
َُ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِِ
ِ
ﺎب ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﺎل َ :وﻳُ ْﺪﺧ ُﻞ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻣ ْﺴﻠَ َﻤﺔَ َﻣ َﻌﻪُ
َﺟ َ
ﺎل :إِ ﱠﳕَﺎ ُﻫ َﻮ أَﺧﻲ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻣ ْﺴﻠَ َﻤﺔَ َوَرﺿﻴﻌﻲ أَﺑُﻮ ﻧَﺎﺋﻠَﺔَ إِ ﱠن اﻟْ َﻜ ِﺮﱘَ ﻟَ ْﻮ ُدﻋ َﻲ إِ َﱃ ﻃَ ْﻌﻨَﺔ ﺑِﻠَْﻴ ٍﻞ َﻷ َ
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ﲔ ﻗِ ِ
ﺎء َﻣ َﻌﻪُ ﺑَِﺮ ُﺟﻠَ ْ ِ
ِ
ﺎل :ﻏَْﻴـ ُﺮ َﻋ ْﻤ ٍﺮو أَﺑُﻮ َﻋ ْﺒ ِ
ث ﺑْ ُﻦ
ﲔ َوﻗَ َ
ﻀ ُﻬ ْﻢ ﻗَ َ
ﱠﺎﻫ ْﻢ َﻋ ْﻤ ٌﺮو ﻗَ َ
ﺲ ﺑْ ُﻦ َﺟ ٍْﱪ َوا ْﳊَﺎ ِر ُ
ﺎلَ :ﲰﱠﻰ ﺑَـ ْﻌ َ
ﺴ ْﻔﻴَﺎ َن َﲰ ُ
ﺎل َﻋ ْﻤ ٌﺮو َ :ﺟ َ
ﻴﻞ ﻟ ُ
َر ُﺟﻠَ ْ َ
ﺎل :إِ َذا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓَِﺈ ﱢﱐ ﻗَﺎﺋِﻞ ﺑِ َ ِ
ﺎء َﻣ َﻌﻪُ ﺑَِﺮ ُﺟﻠَ ْ ِ
أ َْو ٍ
ﺖ ِﻣ ْﻦ َرأْ ِﺳ ِﻪ
ﲔ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎد ﺑْ ُﻦ ﺑِ ْﺸ ٍﺮ ﻗَ َ
اﺳﺘَ ْﻤ َﻜ ْﻨ ُ
س َو َﻋﺒﱠ ُ
ﺸ َﻌ ِﺮﻩ ﻓَﺄَﴰَﱡﻪُ ﻓَِﺈ َذا َرأَﻳْـﺘُ ُﻤ ِﻮﱐ ْ
َ ََ
ﺎل َﻋ ْﻤ ٌﺮو َ :ﺟ َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
ﻳﺢ اﻟﻄﱢ ِ
ﺎل
ﺿ ِﺮﺑُﻮﻩُ َوﻗَ َ
ﺐ َوﻗَ َ
ﻴﺐ ﻓَـ َﻘ َ
ﻓَ ُﺪوﻧَ ُﻜ ْﻢ ﻓَﺎ ْ
ﺎل َﻣﺎ َرأَﻳْ ُ
ﺖ َﻛﺎﻟْﻴَـ ْﻮم ِرﳛًﺎ أ ْ
ﺎل َﻣ ﱠﺮةً ﰒُﱠ أُﴰﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَـﻨَـ َﺰ َل إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ُﻣﺘَـ َﻮ ﱢﺷ ًﺤﺎ َو ُﻫ َﻮ ﻳَـ ْﻨـ َﻔ ُﺢ ﻣ ْﻨﻪُ ِر ُ
َي أَﻃْﻴَ َ
ﺎل ِﻋ ْﻨ ِﺪي أَ ْﻋﻄَﺮ ﻧِﺴ ِﺎء اﻟ َْﻌﺮ ِ
ب َوأَ ْﻛ َﻤﻞ اﻟ َْﻌﺮ ِ
ﺎل :أَﺗَﺄْ َذ ُن ِﱄ أَ ْن
ﻏَْﻴـ ُﺮ َﻋ ْﻤ ٍﺮو ﻗَ َ
ﺎل َﻋ ْﻤ ٌﺮو :ﻓَـ َﻘ َ
ب ﻗَ َ
َ
ُ َ
ُ َ
ﱠﱯ 
ﻚ ﻗَ َ
اﺳﺘَ ْﻤ َﻜ َﻦ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻗَ َ
ﺎل :أَﺗَﺄْ َذ ُن ِﱄ ﻗَ َ
َﺻ َﺤﺎﺑَﻪُ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺎل :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻓَ َ
أَ ُﺷ ﱠﻢ َرأْ َﺳ َ
ﺎلُ :دوﻧَ ُﻜ ْﻢ ﻓَـ َﻘﺘَـﻠُﻮﻩُ ﰒُﱠ أَﺗَـ ْﻮا اﻟﻨِ ﱠ
ﺸ ﱠﻤﻪُ ﰒُﱠ أَ َﺷ ﱠﻢ أ ْ
ﺎل :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ْ
ﻓَﺄَ ْﺧﺒَـ ُﺮوﻩُ.
• الرد على الشبھة
أوالً  :إن اإلسالم أمر المؤمنين بالوفا ِء بالعھود ،ونھى عن الغدر...تدلل على ذلك أدلة منھا:
 -1قوله َ  : وأَ ْوفُ ْ
ان َم ْس ُؤوالً ) اإلسراء. (34
وا بِ ْال َع ْھ ِد إِ ﱠن ْال َع ْھ َد َك َ
ِ
ٍ
 -2صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ  3261ﻋﻦ ﺑﺮﻳﺪةَ َ ﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ ﱠ ِ ِ
ﲑا َﻋﻠَﻰ َﺟ ْﻴ ٍ
ﺻﺘِ ِﻪ
ﺻﺎﻩُ ِﰲ َﺧﺎ ﱠ
ﺶ أ َْو َﺳ ِﺮﻳﱠﺔ أ َْو َ
ﻮل اﻟﻠﻪ  إ َذا أَ ﱠﻣ َﺮ أَﻣ ً
ِ
ِ
ِ
ﺎﺳ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﰲ َﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ا ْﻏ ُﺰوا َوَﻻ ﺗَـﻐُﻠﱡﻮا َوَﻻ
ﲔ َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺑِﺘَـ ْﻘ َﻮى اﻟﻠﱠﻪ َوَﻣ ْﻦ َﻣ َﻌﻪُ ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﺎل ":ا ْﻏ ُﺰوا ﺑِ ْ
الغدر...
النبي  ينھى عن
ﺗَـ ْﻐ ِﺪ ُروا َوَﻻ ﲤَْﺜُـﻠُﻮا َوَﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا َوﻟِﻴ ًﺪا ."...كان
ﱡ
ٍ
ﻚ َوَﻻ َﲣُ ْﻦ َﻣ ْﻦ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
 -3سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ َ 3068ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  " :أَ ﱢد ْاﻷ ََﻣﺎﻧَﺔَ إِ َﱃ َﻣ ْﻦ اﺋْـﺘَ َﻤﻨَ َ
النبي  ينھى عن الخيان ِة.....
ﻚ " .إذن كان
ﱡ
َﺧﺎﻧَ َ
 -4صحيح الجامع ﺑﺮﻗﻢ  9301ﻋﻦ أﰊ ﺳ ٍ
ﻌﻴﺪ  ﻗﺎل  " : ﻟﻜﻞ ﻏﺎد ٍر ﻟﻮاء ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻳﺮﻓﻊ ﻟﻪ ﺑﻘﺪر ﻏﺪرﺗﻪ أﻻ و ﻻ
ِ
غدره...
بقدر
النبي  أن الغاد َر يفضح يوم القيامة
ﻏﺎدر أﻋﻈﻢ ﻏﺪرا ﻣﻦ أﻣﲑ ﻋﺎﻣﺔ " .إذن بيّن
ﱡ
ِ
ِ
ثانيًا  :إن ادعاءھم بأن مقتل كعب بن األشرف قُتِ َل غد ًرا ادعا ٌء باطل لماذا ؟ ألنه أذي ﷲَ ورسولَه كما
ﺐ ﺑ ِﻦ ْاﻷَ ْﺷﺮ ِ
ِ
ف ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ آ َذى اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ "؟.
أخبر
ﱡ
النبي  بذلك لما قال َ " : ﻣ ْﻦ ﻟ َﻜ ْﻌ ِ ْ
َ
رسول ﷲِ  ، والحربُ يحر ُم فيھا الصدق مع
وعليه فإن كعب بن األشرف كان في حال ِة حرب مع
ِ
العدو ،فالحرب خدعة  ...يدلل على ذلك ما يلي:
 -1صحيح البخاري برقم  2805ﻋﻦ ﺟﺎﺑ ِﺮ ﺑ ِﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ  -ر ِ
ب َﺧ ْﺪ َﻋﺔٌ "
ﺎل :ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -ﻗَ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  ":ا ْﳊَْﺮ ُ
َ
ب مع نبيﱢنا ....
وبالتالي فقتل ھذا الصنديد ليس
بغدر ؛ ألنه في حال ِة حر ٍ
ٍ
َ
قصة مقتل كعب بن األشرف في ﺑﺎب ) اﻟﻜﺬب ﰲ اﳊﺮب ( .
ي
 -2ذكر البخار ُ
وبالتالي فإن محمد بن مسلمة  لما قتله أصاب في قتلِه وال يسمى ھذا غد ًرا .
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل قتل كعب بن األشراف حق أم باطل ؟
الجواب  :قتله حق ؛ ألنه " آ َذى اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ " ،وقد نھى ربنا عن ذلك كما يلي:
ون َرسُو َل ﱠ
ﷲِ لَھُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم )) (6التوبة(.
ين ي ُْؤ ُذ َ
 -1قوله َ :والﱠ ِذ َ
ﷲَ َو َرسُولَهُ لَ َعنَھُ ُم ﱠ
ون ﱠ
ﷲُ فِي ال ﱡد ْنيَا َو ْاآلَ ِخ َر ِة َوأَ َع ﱠد لَھُ ْم َع َذابًا ُم ِھينًا )(57
ين ي ُْؤ ُذ َ
 -2قوله :إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
)األحزاب(.
وعليه فكان كعبُ ُ
خالل شعره
ي  ، ويُحرض عليه من
بن األشرف يھوديًا يكتب الشع َر  ،ويسب فيه النب ﱠ
ِ
أعراض المسلمات.....
وكالمه  ،وكان يطعن في
ِ
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قتل النفس إال بالحق؛ قال َ  : والَ تَ ْقتُلُ ْ
س الﱠتِي َح ﱠر َم ّ
ﷲُ إِالﱠ بِ ْال َح ﱢ
ق َذلِ ُك ْم
وا النﱠ ْف َ
 ..ثم إن ﷲَ  نھى عن ِ
ون ) األنعام. (151
َوصﱠا ُك ْم بِ ِه لَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْعقِلُ َ
بالحق فھو أعدل الناس  وأرحمھم وأصبرھم ...
س إال
وعليه فال يأمر محم ٌد 
ِ
بقتل نف ٍ
ِ
كعب بن األشراف غد ًرا ،
النبي  قال :إن محمدًا  قتل
زمان
ثم إننا لم نسمع أح ًدا من المشركين في
َ
ﱢ
ِ
ولكن نسمع ذلك من المعترضين اليوم !!....
بن األشرف كان من يھو ِد المدين ِة واليھود كانوا علي عھ ٍد م ع النب ﱢي  فكي ف ي أمر
ثالثًا  :إن قيل :إن
كعب َ
َ
بقتله وھو معاھد ...؟
قلتُ  :أفترض جدالً أن اليھو َد في ذلك الوقت كانت بينھم وب ين النب ﱢي  معاھ دة ؛ أق ول :كم ا ق ال علماؤن ا
ضا....
األوائل :إن ساب
النبي  يُنقض عھده بسبب سبه للنﱠبِ ﱢي  وھكذا على الذمي أي ً
ﱢ
النبي  عنه كما عفا عن الذين سبوه من قبل وأذوه ...؟
راب ًعا  :إن قيل :لماذا لم يعفو
ﱡ
كعب بن األشرف من ال ذين خ تم ﷲُ عل ى قل وبھم فل ن يك ف
قلتُ  :إن من الجائز أن ﷲَ  أعلم نبيﱠه  أن
َ
ب واإليذا ِء وتحريض الناس عليه  ، فأمر ب ه  كم ا أم ر  بقت ل أب ي راف ع فك ان ُي ؤذي رس و َل
عن الس ِ
ﷲ  ويُعين عليه ،كما أمر  بقتل جماعة م َّم ن ك انوا يُؤذون ه م ن الكف ار ويس بُّونه كالنض ر ب ن الح ارث
وعقبة بن أبي معيط وغيرھم....
ﱡ
ك
فما سبق مثلما حدث مع
ُضلوا ِعبَا َد َ
نوح  لما أعلمه ربﱢه  بخبر قومه قال  : إِنﱠ َ
ك إِن تَ َذرْ ھُ ْم ي ِ
ٍ
اجراً َكفﱠاراً ) نوح.(27
َو َال يَلِ ُدوا إِ ﱠال فَ ِ
ُ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱡي أمر بقتله غد ًرا ....
المقدس ينسب إلى داو َد
الكتاب
خام ًسا :إن
َ
ﱢ
ِ
النبي 1أنه لما زنا بزوجة قائده أ ِ
وك ،أَ ﱠن َدا ُو َد
ص ُموئِي َل الثﱠانِي إصحاح  11عدد َو َك َ
وذلك في سفر َ
ُوج ْال ُملُ ِ
ان ِع ْن َد تَ َم ِام ال ﱠسنَ ِة ،فِي َو ْق ِ
ت ُخر ِ
صرُوا ِربﱠةََ .وأَ ﱠما َدا ُو ُد فَأَقَا َم فِي أُو ُر َشلِي َم.
ُوآب َو َعبِي َدهُ َم َعهُ َو َج ِمي َع إِ ْس َرائِي َل ،فَأ َ ْخ َربُوا بَنِي َع ﱡم َ
ون َو َحا َ
أَرْ َس َل ي َ
2
ْ
ْ
ح ا ْم َرأَةً
َو َك َ
ح بَ ْي ِ
ان فِي َو ْق ِ
ت ْال َم َسا ِء أَ ﱠن َدا ُو َد قَا َم َع ْن َسِ 3ر ِ
ت ْال َملِ ِك ،فَ َرأَى ِم ْن َعلَى السﱠط ِ
ير ِه َوتَ َم ﱠشى َعلَى َسط ِ
اح ٌد» :أَلَ ْي َس ْ
ت ھ ِذ ِه بَ ْث َشبَ َع بِ ْن َ
ت
ت ْال َمرْ أَةُ َج ِميلَةَ ْال َم ْنظَ ِر ِج ًّدا .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد َو َسأ َ َل َع ِن ْال َمرْ أَ ِة ،فَقَا َل َو ِ
تَ ْستَ ِح ﱡمَ .و َكانَ ِ
4
أَلِي َعا َم ا ْم َرأَةَ أُ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱢي؟« .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد ُر ُسالً َوأَ َخ َذھَا ،فَ َد َخلَ ْ
ت إِلَ ْي ِه ،فَاضْ طَ َج َع َم َعھَا َو ِھ َي ُمطَھﱠ َرةٌ ِم ْن
ِ
5
ت َدا ُو َد َوقَالَ ْ
ت َوأَ ْخبَ َر ْ
ت ْال َمرْ أَةُ ،فَأَرْ َسلَ ْ
طَ ْمثِھَا .ثُ ﱠم َر َج َع ْ
ت» :إِنﱢي ُح ْبلَى«6 .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد إِلَى
ت إِلَى بَ ْيتِھَاَ .و َحبِلَ ِ
7
ُ
ُوآب يَقُو ُل» :أَرْ ِسلْ إِلَ ﱠ ُ
ُ
وريﱠا إِلَ ْي ِه ،فَ َسأ َ َل َدا ُو ُد َع ْن َسالَ َم ِة
ي َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱠ
ي« 8.فَأَرْ َس َل يُوآبُ أ ِ
يأ ِ
وريﱠا إِلَى َدا ُو َد .فَأَتَى أ ِ
ُ
ُ
وريﱠا ِم ْن
ك َوا ْغ ِسلْ ِرجْ لَ ْي َ
وريﱠا» :ا ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
ي َ
اح ْال َحرْ ِ
ُوآب َو َسالَ َم ِة ال ﱠش ْع ِ
ك« .فَ َخ َر َج أ ِ
بَ .وقَا َل َدا ُو ُد 9أل ِ
ب َونَ َج ِ
ُ
ْ
ْ
ْ
ت ال َملِ ِكَ ،و َخ َر َج ْ
ت َو َرا َءهُ ِح ﱠ
يع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،ولَ ْم
ب بَ ْي ِ
وريﱠا َعلَى بَا ِ
بَ ْي ِ
صةٌ ِم ْن ِع ْن ِد ال َم ِل ِكَ .ونَا َم أ ِ
ت ال َم ِل ِك َم َع َج ِم ِ
10
ُ
ُ
وريﱠا» :أَ َما ِج ْئ َ
ت ِم َن ال ﱠسفَ ِر؟
يَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ ِه .فأ َ ْخبَرُوا َدا ُو َد قَائِلِ َ
وريﱠا إِلَى بَ ْيتِ ِه« .فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ين» :لَ ْم يَ ْن ِزلْ أ ِ
11
ُ
وريﱠا لِ َدا ُو َد» :إِ ﱠن التﱠاب َ
ون فِي ْال ِخيَ ِامَ ،و َسيﱢ ِدي
ُوت َوإِ ْس َرائِي َل َويَھُو َذا َسا ِكنُ َ
فَلِ َما َذا لَ ْم تَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
ك؟« فَقَا َل أ ِ
ب َوأَضْ طَج َع َم َع ا ْم َرأَتِي؟
ازلُ َ
ون َعلَى َوجْ ِه الصﱠحْ َرا ِءَ ،وأَنَا آتِي إِلَى بَ ْيتِي آل ُك َل َوأَ ْش َر َ
يُوآبُ َو َعبِي ُد َسيﱢ ِدي نَ ِ
12
ُ
وريﱠا» :أَقِ ْم ھُنَا ْاليَ ْو َم أَ ْيضًاَ ،و َغدًا أُ ْ
ك« .فَأَقَا َم
طلِقُ َ
ك َو َحيَا ِة نَ ْف ِس َ
َو َحيَاتِ َ
ك ،الَ أَ ْف َع ُل ھ َذا األَ ْ
13م َر« .فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ُ
أُ
ْ
َ
َ
َ
ْ
ب َوأ ْس َك َرهَُ .و َخ َر َج ِع ْن َد ال َم َسا ِء لِيَضْ طَ ِج َع
وريﱠا فِي أو ُر َشلِي َم ذلِ َ
ك اليَ ْو َم َو َغ َدهَُ .و َد َعاهُ َدا ُو ُد فَأ َك َل أ َما َمهُ َو َش ِر َ
ِ
ُ
فِي َمضْ َج ِع ِه َم َع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،وإِلَى بَ ْيتِ ِه لَ ْم يَ ْن ِزلْ َ 14 .وفِي ال ﱠ
وريﱠا.
ب َدا ُو ُد َم ْكتُوبًا إِلَى ي َ
اح َكتَ َ
ُوآب َوأَرْ َسلَهُ بِيَ ِد أ ِ
صبَ ِ
15
ب يَقُو ُل» :اجْ َعلُوا أُ
ب َويَ ُم َ
وت«.
ب ال ﱠش ِدي َد ِةَ ،وارْ ِجعُوا ِم ْن َو َرائِ ِه فَيُضْ َر َ
َو َكتَ َ
وريﱠا فِي َوجْ ِه ْال َحرْ ِ
ب فِي ْال َم ْكتُو ِ
ِ
16
ْ
ُ
س فِي ِه17 .فَ َخ َر َج ِر َجا ُل
َو َك َ
ص َر ِة ي َ
ان فِي ُم َحا َ
وريﱠا فِي ْال َم ْو ِ
ض ِع الﱠ ِذي َعلِ َم أَ ﱠن ِر َجا َل ْالبَأ ِ
ُوآب ْال َم ِدينَةَ أَنﱠهُ َج َع َل أ ِ
ب ِم ْن َعبِي ِد َدا ُو َدَ ،و َم َ ُ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱡي أَ ْيضًا.
ْال َم ِدينَ ِة َو َحا َربُوا ي َ
ُوآب ،فَ َسقَطَ بَعْضُ ال ﱠش ْع ِ
ات أ ِ
ُ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱡي غد ًرا....كما حالوا مع
وأتساءل :لماذا لم يسقط المعترضون النبوةَ عن داو َد  ؛ ألنه قتل أ ِ
الحديث الذي جعلوا منه شبھة فأبطلناھا -بفضل ﷲ  -؟! ال تعليق!
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سا ِمنْ ُع َر ْينَةَ  ،و قَطَ َع أَ ْي ِديَ ُھ ْم َوأَ ْر ُجلَ ُھ ْم
نبي س ّمل أعين نَا ً
ﱞ

!..

قالوا :رسول اإلسالم س ّمل أعين َناسًا ِمنْ ع َُر ْي َن َة ،وقَطَ َع أَ ْي ِديَھُ ْم َوأَرْ ُجلَھُ ْم دون وجه حق ...ھل ھذا من
رحمة رسول اإلسالم؟
استندوا في ذلك على ما جاء في صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )ا ْﳊ ُﺪ ِ
ﲔ ( ﺑﺮﻗﻢ
ود ( ﺑَﺎب ) َﲰْ ِﺮ اﻟﻨِ ﱢ
ﲔ اﻟ ُْﻤ َﺤﺎ ِرﺑِ َ
ﱠﱯ  أَ ْﻋ َُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﱠﱯ 
ﺎل ﻋُ َﺮﻳْـﻨَﺔَ َوَﻻ أَ ْﻋﻠَ ُﻤﻪُ إِﱠﻻ ﻗَ َ
ﻚ أَ ﱠن َرْﻫﻄًﺎ ِﻣ ْﻦ ﻋُ ْﻜ ٍﻞ أ َْو ﻗَ َ
ﺎل ﻣ ْﻦ ﻋُ ْﻜ ٍﻞ ﻗَﺪ ُﻣﻮا اﻟ َْﻤﺪﻳﻨَﺔَ ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ َﳍُ ْﻢ اﻟﻨِ ﱡ
َ 6307ﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ َ
ِ
ﱠﱯ 
ﺑِﻠِ َﻘ ٍ
ﺎح َوأ ََﻣ َﺮُﻫ ْﻢ أَ ْن َﳜْ ُﺮ ُﺟﻮا ﻓَـﻴَ ْﺸ َﺮﺑُﻮا ِﻣ ْﻦ أَﺑْـ َﻮ ِاﳍَﺎ َوأَﻟْﺒَﺎ َِﺎ ﻓَ َ
ﱠﻌ َﻢ ﻓَـﺒَـﻠَ َﻎ َذﻟِ َ
ﻚ اﻟﻨِ ﱠ
ﺸ ِﺮﺑُﻮا َﺣ ﱠﱴ إِ َذا ﺑَ ِﺮﺋُﻮا ﻗَـﺘَـﻠُﻮا اﻟ ﱠﺮاﻋ َﻲ َو ْ
اﺳﺘَﺎﻗُﻮا اﻟﻨـ َ
ِ
ِ
ﻏُ ْﺪ َوةً ﻓَـﺒَـ َﻌ َ ﱠ
ﻲء ِِ ْﻢ ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ ِِ ْﻢ ﻓَـ َﻘﻄَ َﻊ أَﻳْ ِﺪﻳَـ ُﻬ ْﻢ َوأ َْر ُﺟﻠَ ُﻬ ْﻢ َو َﲰََﺮ أَ ْﻋﻴُـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺄُﻟْ ُﻘﻮا ﺑِﺎ ْﳊَﱠﺮِة
ﺐ ِﰲ إِﺛْ ِﺮﻫ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ْارﺗَـ َﻔ َﻊ اﻟﻨـ َ
ﱠﻬ ُ
ﺎر َﺣ ﱠﱴ ﺟ َ
ﺚ اﻟﻄﻠَ َ
ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺴ ُﻘﻮ َن ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺴ َﻘ ْﻮ َن
ﺎل أَﺑُﻮ ﻗِ َﻼﺑَﺔََ ":ﻫ ُﺆَﻻ ِء ﻗَـ ْﻮٌم َﺳ َﺮﻗُﻮا َوﻗَـﺘَـﻠُﻮا َوَﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑَـ ْﻌ َﺪ إِﳝَﺎ ِِ ْﻢ َو َﺣ َﺎرﺑُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ".
ﻗَ َ
الرد على الشبھة
أوالً :إن الرد على شبھة ألبان اإلبل وأبوالھا فيھا شفاء ...سيأتي في الباب السادس مفصالً – إن شاء ﷲُ-
ألبان
ب
،ففيه داللة واضحة على
صدق نبو ِة النﱠبِ ﱢي  ، وھو من معجزاتِه  ؛ نصح األعراب بشر ِ
ِ
ِ
اإلبل وأبوالِھا  ،فتم شفاؤھم بالفعل بعد تناول ھذه الوصفة  ،ولم يبدوا اعتراضًا لھا  ...الحديث يقول " :
ِ
ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺤﻮا ".
ﺖ أَﺑْ َﺪاﻧُـ ُﻬ ْﻢ "وﰲ راوﻳﺔ ﰲ
ِ
ﺻﻠَ َﺤ ْ
َﺣ ﱠﱴ َ
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ ّ " 226
َ
األحوال ؛ وإنما ھو دليل إثبات لنبوة نبيﱢنا  ومن معجزاتِه
بحال من
الحديث ال يخدم مصالحھم
وعليه فإن
ٍ
ِ
اإلبل و أبوالِھا...
ألبان
...و ليس فيه إلزام للمسلمين أن يشربوا من
ِ
ِ
ثانيًا :إن قولھم بأن النب ﱠي  سمل أعين َناسًا ِمنْ ع َُر ْي َن َة ،و قَطَ َع أَ ْي ِديَھُ ْم َوأَرْ ُجلَھُ ْم دون وجه حق ھذا ؛قول
باطل يدل على كذبھم وتدليسھم ...لألتي:
ِ
ِ
ِ
ﱠﱯ  ﻏُ ْﺪ َوةً ﻓَـﺒَـ َﻌ َ ﱠ
ﺐ ِﰲ إِﺛْ ِﺮﻫ ْﻢ ﻓَ َﻤﺎ ْارﺗَـ َﻔ َﻊ
ﱠﻌ َﻢ ﻓَـﺒَـﻠَ َﻎ َذﻟ َ
ﻚ اﻟﻨِ ﱠ
-1الحديث نفسه يقول :ﻗَـﺘَـﻠُﻮا اﻟ ﱠﺮاﻋ َﻲَ ،و ْ
اﺳﺘَﺎﻗُﻮا اﻟﻨـ َ
ﺚ اﻟﻄﻠَ َ
ِ
ﻲء ِِ ْﻢ ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ ِِ ْﻢ ﻓَـ َﻘﻄَ َﻊ أَﻳْ ِﺪﻳَـ ُﻬ ْﻢ َوأ َْر ُﺟﻠَ ُﻬ ْﻢ َو َﲰََﺮ أَ ْﻋﻴُـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺄُﻟْ ُﻘﻮا ﺑِﺎ ْﳊَﱠﺮِة ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺴ ُﻘﻮ َن ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺴ َﻘ ْﻮ َن.
اﻟﻨـ َ
ﱠﻬ ُ
ﺎر َﺣ ﱠﱴ ﺟ َ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻗِ َﻼﺑَﺔََ ":ﻫ ُﺆَﻻ ِء ﻗَـ ْﻮٌم َﺳ َﺮﻗُﻮاَ ،وﻗَـﺘَـﻠُﻮا َ ،وَﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑَـ ْﻌ َﺪ إِﳝَﺎ ِِ ْﻢ َ ،و َﺣ َﺎرﺑُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ ".
 -2الحديث نفسه يقول :ﻗَ َ
ِ
ﺼ ِﺮﻳ ُﺦ
اﺳﺘَﺎﻗُﻮا اﻟ ﱠﺬ ْو َدَ ،وَﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑَـ ْﻌ َﺪ إِ ْﺳ َﻼ ِﻣ ِﻬ ْﻢ ﻓَﺄَﺗَﻰ اﻟ ﱠ
 -3رواية أخرى من صحيح البخاري  2795برقم ﻗَـﺘَـﻠُﻮا اﻟ ﱠﺮاﻋ َﻲ َ ،و ْ
ﱠﻬﺎر ﺣ ﱠﱴ أُِﰐ ِِﻢ ﻓَـ َﻘﻄﱠﻊ أَﻳْ ِﺪﻳـ ُﻬﻢ وأَرﺟﻠَ ُﻬﻢ ﰒُﱠ أَﻣﺮ ِﲟَﺴ ِﺎﻣﲑ ﻓَﺄ ِْ
ﱠﱯ  ﻓَـﺒَـ َﻌ َ ﱠ
ﺖ ﻓَ َﻜ َﺤﻠَ ُﻬ ْﻢ َِﺎ َوﻃََﺮ َﺣ ُﻬ ْﻢ
ُﲪﻴَ ْ
اﻟﻨِ ﱠ
ﺐ ﻓَ َﻤﺎ ﺗَـ َﺮ ﱠﺟ َﻞ اﻟﻨـ َ ُ َ َ ْ
ﺚ اﻟﻄﻠَ َ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ ََ َ َ
ﺑِﺎ ْﳊَﱠﺮِة ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺴ ُﻘﻮ َن ﻓَ َﻤﺎ ﻳُ ْﺴ َﻘ ْﻮ َن َﺣ ﱠﱴ َﻣﺎﺗُﻮا.
ي  كان سببًا في شفائھم بعد إسالمھم بوصف لھم بول اإلبل
إذن من خالل ما سبق يتضح لنا  :إن النب ﱠ
الغدر والفساد...
وألبانھا فصحوا ،ثم قتلوا الراعي  ،وسرقوا اإلبل ،وارتدوا عن اإلسالم ،فھذا يدل على
ِ
ويبقى السؤال :قتل ھؤالء حق أم غير حق كما زعم المعترضون..؟! ھذا ھو
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ثالثًا :إن قيل :ھل من الرحم ِة أن يس ّمل أعين َنا ًسا ِمنْ ع َُر ْي َن َة و يقَطَ َع أَ ْي ِديَھُ ْم َوأَرْ ُجلَھُ ْم بھذه الطريقة ...
بسبب قتل راعي واحد ،وارتدادھم عن اإلسالم ...؟!
قلتُ :إن الجواب على ذلك يكون من عد ِة نقاط منھا:
ِ
صحيح البخاري برقم  ":6304ﻓَـﻴَ ْﺸ َﺮﺑُﻮا ﻣ ْﻦ أَﺑْـ َﻮ ِاﳍَﺎ
 -1إنھم لم يقتلوا رجالً واح ًدا؛ تدلل على ذلك رواية في
ِ
ِ
اﺳﺘَﺎﻗُﻮا ِْ
ﺚ ِﰲ آﺛَﺎ ِرِﻫ ْﻢ ﻓَﺄُِﰐَ ِِ ْﻢ ﻓَـ َﻘﻄَ َﻊ أَﻳْ ِﺪﻳَـ ُﻬ ْﻢ َوأ َْر ُﺟﻠَ ُﻬ ْﻢ َو َﲰَ َﻞ أَ ْﻋﻴُـﻨَـ ُﻬ ْﻢ
اﻹﺑِ َﻞ ﻓَـﺒَـ َﻌ َ
ﺼ ﱡﺤﻮا ﻓَ ْﺎرﺗَ ﱡﺪوا َ ،وﻗَـﺘَـﻠُﻮا ُر َﻋﺎﺗَـ َﻬﺎ َو ْ
َوأَﻟْﺒَﺎ َﺎ ﻓَـ َﻔ َﻌﻠُﻮا ﻓَ َ
ﰒُﱠ َﱂْ َْﳛ ِﺴ ْﻤ ُﻬ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ َﻣﺎﺗُﻮا ".
ُون ﱠ
ض
 -2إن ھذا الحديث بيانٌ عملي
ارب َ
لقول ﷲ  : إِنﱠ َما َج َزا ُء الﱠ ِذ َ
ِ
ين يُ َح ِ
ﷲَ َو َرسُولَهُ َويَ ْس َع ْو َن فِي ْاألَرْ ِ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ك لَھُ ْم ِخ ْز ٌ
ي فِي ال ﱡد ْنيَا
ض َذلِ َ
صلﱠبُوا أَ ْو تُقَط َع أ ْي ِدي ِھ ْم َوأرْ ُجلُھُ ْم ِم ْن ِخ َال ٍ
فَ َسادًا أَ ْن يُقَتﱠلُوا أَ ْو يُ َ
ف أ ْو يُ ْنفَ ْوا ِم َن ْاألرْ ِ
ين تَابُوا ِم ْن قَب ِْل أَ ْن تَ ْق ِدرُوا َعلَ ْي ِھ ْم فَا ْعلَ ُموا أَ ﱠن ﱠ
ﷲَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم
َولَھُ ْم فِي ْاآل ِخ َر ِة َع َذابٌ َع ِظي ٌم ) (33إِ ﱠال الﱠ ِذ َ
)) (34المائدة(
ِ
ﻨﻬﻢ َ ،وﺗَـ َﺮَﻛ ُﻬ ْﻢ ِﰲ ا ْﳊَﱠﺮة
يقول النووي في شرحه :ﻓَـﺒَـ َﻌ َ
ﻠﻬﻢ َ ،و َﲰَ َﻞ أَ ْﻋﻴُ ْ
ﻳﻬﻢ َوأ َْر ُﺟ ْ
ﺎرﻫﻢ  ،ﻓَـ َﻘﻄَ َﻊ أَﻳْﺪ ْ
ﱠﱯ ِ ﰲ آﺛَ ْ
ﺚ اﻟﻨِ ّ
ِ
ﱠِ
ِ ِ ِ
ﻳﻦ
ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺴ ُﻘﻮ َن ﻓَ َﻼ ﻳُ ْﺴ َﻘ ْﻮ َن َ ،ﺣ ﱠﱴ َﻣﺎﺗُﻮا َ ،ﻫ َﺬا ا ْﳊَﺪﻳﺚ أ ْ
َﺻﻞ ِﰲ ﻋُ ُﻘﻮﺑَﺔ اﻟ ُْﻤ َﺤﺎ ِرﺑِ َ
ﲔ َ ،و ُﻫ َﻮ ُﻣ َﻮاﻓﻖ ﻟ َﻘ ْﻮل اﻟﻠﱠﻪ  } : إِ ﱠﳕَﺎ َﺟ َﺰاء اﻟﺬ َ
ِ
ﱠ
ﻠﻬﻢ ِﻣ ْﻦ ِﺧ َﻼف أ َْو ﻳُـ ْﻨـ َﻔ ْﻮا ِﻣ ْﻦ
ﺴً
ﺎدا أَ ْن ﻳُـ َﻘﺘﱠـﻠُﻮا أ َْو ﻳُ َ
ﻳﻬﻢ َوأ َْر ُﺟ ْ
ﺼﻠﱠﺒُﻮا أ َْو ﺗُـ َﻘﻄﱠﻊ أَﻳْﺪ ْ
ُﳛَﺎ ِرﺑُﻮ َن اﻟﻠﻪ َوَر ُﺳﻮﻟﻪ َوﻳَ ْﺴ َﻌ ْﻮ َن ِﰲ ْاﻷ َْرض ﻓَ َ
ْاﻷ َْرض { .

-3جاء في المنتقى شرح الموطأ )ج / 2صَ ( 30رَوى َﺳﻠ َْﻤﺎ ُن اﻟﺘـ ْﱠﻴ ِﻤ ﱡﻲ َﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﻚ
ﺲ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ﻓَـ َﻌﻠُﻮا ﺑِﺎﻟ ﱢﺮ َﻋ ِﺎء ِﻣﺜْ َﻞ َذﻟِ َ
ِ
ﻮز ﻣﻦ ﻣﺜﱠﻞ ِﲟُﺴﻠِ ٍﻢ أَ ْن ُﳝَﺜﱠﻞ ﺑِ ِﻪ َﻋﻠَﻰ ﺳﺒِ ِ ِ
ﺼ ِ
ﺿ ِﺔ َﻋﻠَﻰ ﻓِ ْﻌﻠِ ِﻪ .
ﺎص َواﻟ ُْﻤ َﻘ َﺎر َ
ﻴﻞ اﻟْﻘ َ
َ
َوﻣﺜْ ُﻞ َﻫ َﺬا َﳚُ ُ َ ْ َ َ ْ
َ
ﱠﱯ  أَ ْﻋﲔ أُوﻟَﺌِ َ ِ
 -4صحيح مسلم برقم َ 3164ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﲔ اﻟ ﱢﺮ َﻋ ِﺎء".
ﺲ ﻗَ َ
ﺎل ":إِ ﱠﳕَﺎ َﲰَ َﻞ اﻟﻨِ ﱡ
ﻚ ﻷَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﲰَﻠُﻮا أَ ْﻋ َُ
َُ
ِ
ﲔ اﻟ ﱡﺮ َﻋ ِﺎة (
 -4تحفة االحوذي في شرح الترمذي)ج 84 / 1ص( ) إِ ﱠﳕَﺎ َﲰَ َﻞ اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  أَ ْﻋﻴُـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﻷَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﲰَﻠُﻮا أَ ْﻋ َُ
ﻚ َﻋﻠَﻰ ﺳﺒِ ِ ِ
ال اﻟﺜ ِ
ﺼ ِ
ﱠﺎﱐ َﻣﺎ َو ْﺟﻪُ ﺗَـ ْﻌ ِﺬﻳﺒِ ِﻬ ْﻢ
ﺴ َﺆ ُ
ﺎص  ،ﻗَ َ
ﲏ ِﰲ ﻋُ ْﻤ َﺪ ِة اﻟْ َﻘﺎ ِري  :اﻟ ﱡ
ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم َﻣ ْﻌ َﲎ اﻟ ﱠ
َي :ﻓَـ َﻌ َﻞ َ ذﻟِ َ
ﺎل اﻟ َْﻌ ْﻴ ِ ﱡ
ﻴﻞ اﻟْﻘ َ
َ
ﺴ َﻤ ِﻞ أ ْ
ِ
ول ا ْﳊ ُﺪ ِ
خ َ ،وﻗِﻴﻞ ﻟَْﻴ ِ
ﻮخ َوإِ ﱠﳕَﺎ ﻓَـ َﻌ َﻞ
ﺴ ٍ
ﺴﻮ ٌ
ود َوآﻳَِﺔ اﻟ ُْﻤ َﺤ َﺎرﺑَِﺔ َواﻟﻨـ ْ
ﺑِﺎﻟﻨﱠﺎ ِر ؟ ا ْﳉََﻮ ُ
اب  :أَﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن ﻗَـ ْﺒ َﻞ ﻧُـ ُﺰ ِ ُ
ﺲ ﲟَْﻨ ُ
ﱠﻬ ِﻲ َﻋ ْﻦ اﻟ ُْﻤﺜْـﻠَﺔ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻣ ْﻨ ُ
َ َ
ِ
ِ
ﻚ َ ،وﻗَ ْﺪ َرَواﻩُ ُﻣ ْﺴﻠِ ٌﻢ ِﰲ ﺑَـ ْﻌ ِ
ﺾ ﻃُُﺮﻗِ ِﻪ اِﻧْـﺘَـ َﻬﻰ
ﺎﺻﺎ ِﻷَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻌﻠُﻮا ﺑِﺎﻟ ﱡﺮ َﻋ ِﺎة ِﻣﺜْ َﻞ َذﻟِ َ
اﻟﻨِ ﱡ
ﺼ ً
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ ﻗ َ
ﱠﱯ َ
ﻴﻖ ا ْﳊَﺎﻓِ ِﻆ اﺑْ ِﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢ ِﻢ :
 -5عون المعبود لشرح سنن أبي داود)ج  /9ص  ( 398ﺗَـ ْﻌﻠِ ُ
ِ
ِ
ﺎل اﻟ ﱠ
ﻚ،
ﺻ ِﺤﻴﺤﻪ َﻋ ْﻦ أَﻧَﺲ ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﲔ أُوﻟَﺌِ َ
ﺎل  " :إِ ﱠﳕَﺎ َﲰَ َﻞ اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  أَ ْﻋ َُ
ﺸ ْﻴﺦ َﴰْﺲ اﻟﺪﱢﻳﻦ ﺑْﻦ اﻟْ َﻘﻴﱢﻢ َرﲪَﻪُ اﻟﻠﱠﻪ  :ﻗَ ْﺪ ذَ َﻛ َﺮ ُﻣ ْﺴﻠﻢ ِﰲ َ
ِﻷَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﲰَﻠُﻮا أَ ْﻋ ُﲔ اﻟ ﱢﺮ َﻋﺎء " .
وذَ َﻛﺮ اِﺑﻦ إِﺳﺤﺎق  :أَ ﱠن ﻫ ُﺆَﻻ ِء َﻛﺎﻧُﻮا ﻗَ ْﺪ ﻣﺜﱠـﻠُﻮا ﺑِﺎﻟ ﱠﺮ ِ
اﻋﻲ  ،ﻓَـ َﻘﻄَﻌُﻮا ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ َوِر ْﺟﻠَْﻴ ِﻪ َ ،وﻏَ َﺮُزوا اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻮك ِﰲ َﻋ ْﻴـﻨَـ ْﻴ ِﻪ  ،ﻓَﺄُ ْد ِﺧﻞ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔ َﻣﻴﱢﺘًﺎ
َ
َ َ ْ َْ
َ
ﺼ َﻔﺔ  .أھـ يراجع حاشية ابن القيم )ج / 12ص .( 18
َﻋﻠَﻰ َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱢ
ﻚ  ،ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ َﺳﺎﻗَﻪُ ِﰲ ﺑَﺎب " إِ َذا َﺣ ﱠﺮ َق اﻟ ُْﻤ ْﺴ ِﻠﻢ َ ،ﻫ ْﻞ ُﳛَ ﱠﺮق ؟ " ﻓَ َﺬ َﻛ َﺮﻩُ .
ﺻ ِﺤﻴﺤﻪ ﺗَ ُﺪ ّل َﻋﻠَﻰ َذﻟِ َ
ي ِﰲ َ
َوﺗَـ ْﺮ َﲨَﺔ اﻟْﺒُ َﺨﺎ ِر ّ
ِ
ﻤﻬ ْﻢ َﺣ ﱠﱴ َﻣﺎﺗُﻮا  .أھـ
ﻀﺎ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﻛﺎﻧُﻮا ِﻣ ْﻦ أ َْﻫﻞ اﻟ ﱡ
ي أَﻳْ ً
ﺼ ﱠﻔﺔ َ ،وذَ َﻛ َﺮ أَﻧﱠﻪُ َﱂْ َْﳛﺴ ُ
َوذَ َﻛ َﺮ اﻟْﺒُ َﺨﺎ ِر ّ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻗِ َﻼﺑَﺔََ ":ﻫ ُﺆَﻻ ِء ﻗَـ ْﻮٌم َﺳ َﺮﻗُﻮا َوﻗَـﺘَـﻠُﻮا َوَﻛ َﻔ ُﺮوا ﺑَـ ْﻌ َﺪ إِﳝَﺎ ِِ ْﻢ َو َﺣ َﺎرﺑُﻮا اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ".
 -6صحيح البخاري برقم  : 6307ﻗَ َ
ي ﷲِ داود قطع أيدي ،وأرجل،ونشر بالمناشير ....وذلك في اآلتي:
ثالثًا:إن
َ
الكتاب المقدس يذكر لنا أن نب ﱠ
ان فَقَتَلُوھُ َماَ ،وقَطَعُوا أَ ْي ِديَھُ َما َوأَرْ ُجلَھُ َما،
-1سفر صموئيل الثاني إصحاح  4عددَ 12وأَ َم َر َدا ُو ُد ْال ِغ ْل َم َ
ُونَ .وأَ ﱠما َر ْأسُ إِي ْشبُو َش َ
ُون.
ث فَأ َ َخ ُذوهُ َو َدفَنُوهُ فِي قَب ِْر أَ ْبنَ ْي َر فِي َح ْبر َ
َو َعلﱠقُوھُ َما َعلَى ْالبِرْ َك ِة فِي َح ْبر َ
41
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وك ،ا ْقتَا َد يُوآبُ
 -2سفر أخبار األيام األولى إصحاح  20عددَ 1و َك َ
ُوج ْال ُملُ ِ
ان ِع ْن َد تَ َم ِام ال ﱠسنَ ِة فِي َو ْق ِ
ت ُخر ِ
ب يُوآبُ
ص َر َربﱠةََ .و َك َ
ض بَنِي َع ﱡم َ
ض َر َ
ان َدا ُو ُد ُمقِي ًما فِي أُو ُر َشلِي َم .فَ َ
ون َوأَتَى َو َحا َ
ب أَرْ َ
ْش َوأَ ْخ َر َ
قُ ﱠوةَ ْال َجي ِ
2
ان َعلَى
بَ ،وفِي ِه َح َج ٌر َك ِري ٌم .فَ َك َ
َربﱠةَ َوھَ َد َمھَاَ .وأَ َخ َذ َدا ُو ُد تَا َج َملِ ِك ِھ ْم َع ْن َر ْأ ِس ِه ،فَ ُو ِج َد َو ْزنُهُ َو ْزنَةً ِم َن ال ﱠذھَ ِ
3
ْ
س َدا ُو َدَ .وأَ ْخ َر َج َغنِي َمةَ ْال َم ِدينَ ِة َو َكانَ ْ
ج
ْب الﱠ ِذ َ
ت َكثِي َرةً ِج ًّداَ .وأَ ْخ َر َج ال ﱠشع َ
ين بِھَا َونَ َش َرھُ ْم بِ َمنَ ِ
َرأ ِ
ير َونَ َو ِ
اش ِ
ار ِ
ب إِلَى أُو ُر َشلِي َم.
صنَ َع َدا ُو ُد لِ ُكلﱢ ُم ُد ِن بَنِي َع ﱡم َ
سَ .وھ َك َذا َ
ون .ثُ ﱠم َر َج َع َدا ُو ُد َو ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
َح ِدي ٍد َوفُ ُؤو ٍ
وأتساءل :لماذا يطعن المعترضون في نبوة ورحمة داود النبي الذي قطع أرجل أيدي ونشر بالمناشير...
ويذكر لنا أن نب ﱠي ﷲ إيليا ذبح في وادي قيشون 450رجالً من الذين كانوا يدعون نبوة البعل....وذلك
22
ب» :أَنَا بَقِ ُ
يت نَبِيًّا لِلرﱠبﱢ
في سفر الملوك األول إصحاح  18عدد  17إلى  .... 40ثُ ﱠم قَا َل إِيلِيﱠا لِل ﱠش ْع ِ
ُون َر ُجالً40....... .فَقَا َل لَھُ ْم إِيلِيﱠا» :أَ ْم ِس ُكوا أَ ْنبِيَا َء ْالبَع ِْل َوالَ يُ ْفلِ ْ
ت ِم ْنھُ ْم
َوحْ ِديَ ،وأَ ْن ِبيَا ُء ْالبَع ِْل أَرْ بَ ُع ِمئَ ٍة َو َخ ْمس َ
ك .ال تعليق !
ون َو َذبَ َحھُ ْم ھُنَا َ
َر ُج ٌل« .فَأ َ ْم َس ُكوھُ ْم ،فَنَ َز َل بِ ِھ ْم إِيلِيﱠا إِلَى نَھ ِْر قِي ُش َ
ب!
نبي يقول :أَ ْخ ِر ُجوا ا ْل ُم ْ
ش ِر ِك َ
ين ِمنْ َج ِزي َر ِة ا ْل َع َر ِ
ﱞ
قالوا:إن اليھود وغيرھم كانوا يعيشون في أرضھم آمنين ،وجاء اإلسال ُم ليطردھم من بيوتھم مع أبنائھم
ونسائھم  ....فھل ھذا الفعل من رحم ِة
ب"؟!
رسول اإلسالم لما قال ":أَ ْخ ِرجُوا ْال ُم ْش ِر ِك َ
ين ِم ْن َج ِزي َر ِة ْال َع َر ِ
ِ
وتعلقوا على ذلك بما جاء في اآلتي:
 -1صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )اﻟ َْﻤﻐَﺎ ِزي( ﺑَﺎب) َﻣ َﺮ ِ
ﱠﱯ َ وَوﻓَﺎﺗِِﻪ (..برقم َ 4078ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻗُـﺘَـ ْﻴﺒَﺔُ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﻋ ْﻦ
ض اﻟﻨِ ﱢ
ﺳﻠَﻴﻤﺎ َن ْاﻷَﺣﻮ ِل َﻋﻦ ﺳ ِﻌ ِ
ﻴﺲ ا ْﺷﺘَ ﱠﺪ ﺑِﺮ ُﺳ ِ
اﳋَ ِﻤ ِ
ﺎل اﺑْ ُﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
اﳋَ ِﻤ ِ
ﺎس :ﻳَـ ْﻮ ُم ْ
ﻴﺲ َوَﻣﺎ ﻳَـ ْﻮ ُم ْ
ﺎل
ﺎل :ﻗَ َ
ﻴﺪ ﺑْ ِﻦ ُﺟﺒَـ ٍْﲑ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ و َﺟﻌُﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
َْ ْ َ
ُ َْ
َ
ِ
اﺋْـﺘُ ِﻮﱐ ":أَ ْﻛﺘُﺐ ﻟَ ُﻜﻢ ﻛِﺘَﺎﺑﺎ ﻟَﻦ ﺗَ ِ
اﺳﺘَـ ْﻔ ِﻬ ُﻤﻮﻩُ ﻓَ َﺬ َﻫﺒُﻮا
ﱯ ﺗَـﻨَ ُ
ﻀﻠﱡﻮا ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ أَﺑَ ًﺪا " ﻓَـﺘَـﻨَ َﺎزﻋُﻮا َوَﻻ ﻳَـ ْﻨﺒَ ِﻐﻲ ﻋ ْﻨ َﺪ ﻧَِ ﱟ
ﺎزعٌ ،ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮاَ :ﻣﺎ َﺷﺄْﻧُﻪُ أ ََﻫ َﺠ َﺮ ْ
ْ ْ ً ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ﺎﻫﻢ ﺑِﺜَ َﻼ ٍ
ﲔ ﻣ ْﻦ َﺟ ِﺰﻳﺮة اﻟ َْﻌﺮ ِ
ب
ث ﻗَ َ
ﻳَـ ُﺮدﱡو َن َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ":أَ ْﺧ ِﺮ ُﺟﻮا اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﺎلَ :دﻋُ ِﻮﱐ ﻓَﺎﻟﱠﺬي أَﻧَﺎ ﻓﻴﻪ َﺧ ْﻴـ ٌﺮ ﳑﱠﺎ ﺗَ ْﺪﻋُ ِﻮﱐ إِﻟَْﻴﻪَ ،وأ َْو َ
ﺻ ُْ
َ َ
وأ ِ
ﺎل ﻓَـﻨَ ِﺴﻴﺘُـ َﻬﺎ.
ﺖ َﻋ ْﻦ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَ ِﺔ أ َْو ﻗَ َ
ﺖ أ ُِﺟ ُﻴﺰُﻫ ْﻢ"َ ،و َﺳ َﻜ َ
َﺟ ُﻴﺰوا اﻟ َْﻮﻓْ َﺪ ﺑِﻨَ ْﺤ ِﻮ َﻣﺎ ُﻛ ْﻨ ُ
َ
ِ
 -2صحيح مسلم ﻛِﺘَﺎب) ا ْﳉِﻬ ِ
ﱠﺼ َﺎرى ِﻣ ْﻦ َﺟ ِﺰﻳﺮِة اﻟ َْﻌﺮ ِ
ب (برقم  3313و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُزَﻫ ْﻴـ ُﺮ
ﺴ َِﲑ( ﺑَﺎب )إِ ْﺧ َﺮ ِ
ﺎد َواﻟ ﱢ
َ
اج اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد َواﻟﻨ َ
َ َ
ٍ
ِ
ﻆ ﻟَﻪُ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮز ِ
ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﺮ ٍ
ب َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﻟ ﱠ
ﱠاق أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ اﺑْ ُﻦ ُﺟ َﺮﻳْ ٍﺞ
ﻀ ﱠﺤ ُ
ﺎك ﺑْ ُﻦ َﳐْﻠَﺪ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ُﺟ َﺮﻳْ ٍﺞ ح و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َراﻓ ٍﻊ َواﻟﻠﱠ ْﻔ ُ َ
اﳋَﻄﱠ ِ
ﻮل أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ ﻋُ َﻤ ُﺮ ﺑْ ُﻦ ْ
ﺎب
أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ أَﺑُﻮ اﻟ ﱡﺰﺑَـ ِْﲑ أَﻧﱠﻪُ َِﲰ َﻊ َﺟﺎﺑَِﺮ ﺑْ َﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﱠﺼ َﺎرى ِﻣ ْﻦ َﺟ ِﺰﻳﺮِة اﻟ َْﻌﺮ ِ
ع إِﱠﻻ ُﻣ ْﺴﻠِ ًﻤﺎ".
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
أَﻧﱠﻪُ َِﲰ َﻊ َر ُﺳ َ
ﻮلَ ":ﻷُ ْﺧ ِﺮ َﺟ ﱠﻦ اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
ب َﺣ ﱠﱴ َﻻ أ ََد َ
ﻮد َواﻟﻨ َ
َ َ
ِ
ﺴ ِﲑ( ﺑﺎب )إِﺟ َﻼ ِء اﻟْﻴـﻬ ِ
ِ ِ
ﺎل :ﺑَـ ْﻴـﻨَﺎ َْﳓ ُﻦ
ﻮد ِﻣ ْﻦ ا ْﳊِ َﺠﺎ ِز (ﺑﺮﻗﻢ َ 3311ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
َُ
ْ
 -3صحيح مسلم ﻛﺘَﺎب )ا ْﳉ َﻬﺎد َواﻟ ﱢ َ َ
اﻫ ْﻢ
ﺎم َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ إِ ْذ َﺧ َﺮ َج إِﻟَْﻴـﻨَﺎ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـﻨَ َ
ﺎل :اﻧْﻄَﻠِ ُﻘﻮا إِ َﱃ ﻳَـ ُﻬ َ
ﺎد ُ
ﻮد ﻓَ َﺨ َﺮ ْﺟﻨَﺎ َﻣ َﻌﻪُ َﺣ ﱠﱴ ِﺟ ْﺌـﻨَ ُ
ﺎﻫ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮد أ ِ
ﺖ ﻳﺎ أَﺑﺎ اﻟْ َﻘ ِ
َﺳﻠِ ُﻤﻮا ﺗَ ْﺴﻠَ ُﻤﻮا
ﺎل َﳍُ ْﻢ َر ُﺳ ُ
ﺎﺳ ِﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ":ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ : ذﻟِ َ
ﻚ أُ ِرﻳ ُﺪ أ ْ
ﺸ َﺮ ﻳَـ ُﻬ َ ْ
َﺳﻠ ُﻤﻮا ﺗَ ْﺴﻠَ ُﻤﻮا" ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا :ﻗَ ْﺪ ﺑَـﻠﱠ ْﻐ َ َ َ
ﺖ ﻳﺎ أَﺑﺎ اﻟْ َﻘ ِ
ض ﻟِﻠﱠ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ
ﺎل َﳍُ ْﻢ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔَ ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ أُ ِرﻳ ُﺪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل َﳍُ ْﻢ َر ُﺳ ُ
ﺎﺳ ِﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪَ  :ذﻟِ َ
ﺎل ":ا ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَﱠﳕَﺎ ْاﻷ َْر ُ
ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا :ﻗَ ْﺪ ﺑَـﻠﱠ ْﻐ َ َ َ
ِ
ِِ
ُﺟﻠِﻴَ ُﻜ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْاﻷ َْر ِ
ض ﻟِﻠﱠ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ"
َوأ ﱢ
ض ﻓَ َﻤ ْﻦ َو َﺟ َﺪ ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎﻟﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻓَـﻠْﻴَﺒِ ْﻌﻪُ َوإِﱠﻻ ﻓَﺎ ْﻋﻠَ ُﻤﻮا أَ ﱠن ْاﻷ َْر َ
َﱐ أُ ِرﻳ ُﺪ أَ ْن أ ْ
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الرد على الشبھة
أوالً:إن اإلسالم قام على مبدأ ال إكراه في الدين ،وحق العقيدة مكفول للجميع ...وإما بالنسبة لحال المشركين
العرب فلھم أن يبقوا على كفرھم ...شريطة أن يخرجوا من أرض الجزيرة ؛ألن رب األرض الواسعة أراد
أن يصطفى جز ًءا من ھذه األرض التي خلقھا و رزق أھلھا ألھل اإليمان واإلسالم فقط  ،فال يُشرك به
فيھا أبدا  ،السيما وقد علمنا أنھا أرض البعثة ،و القبلة ،و مركز العالم اإلسالمي ...و كفى به صب ًرا و
ين
ُورثُھَا َم ْن يَ َشا ُء ِم ْن ِعبَا ِد ِه َو ْال َعاقِبَةُ لِ ْل ُمتﱠقِ َ
كر ًما أنھم يكفروه و يرزقھم ....يقول تعالى :إِ ﱠن ْاألَرْ َ
ض ِﱠِي ِ
)) (128األعراف(.
ثانيًا :إن المشركين العرب في الجزيرة ال عذر لھم في الكفر؛ ألن النبي خرج من بينھم و القران
المعجز بلغھم  ،و يعرفونه ،و يعرفون صدقه ،و مخرجه ،و نسبه كما يعرفون أبناءھم فكان كفرھم به
جحو ًدا مريعا ً و تكبراً مقيتًا ،وذلك أيضا كافيا على طردھم فمن كانت فيه ھذه الصفات كان سببًا للفتن ...
ثالثا :إن األمر لم يأت إال بعد أن ساد اإلسالم في الجزيرة ،و دخل األحزاب في دين ﷲ أفوا ًجا ،و لم يتبقى
إال شرذمة قليلة من المعاندين أصحاب الفتن ،فھذه الشرذمة قليلة جدا غدروا بنينا ،وأرداوا قتله ..ثم إن
ُﺟﻠِﻴَ ُﻜ ْﻢ ،
النبي إنما أمرھم ببيع أرضھم ليتشتروا بيوتا غيرھا في أرض ﷲ الواسعة  ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :إِ ﱢﱐ أُ ِرﻳ َﺪ أَ ْن أ ْ
ﻓَ َﻤ ْﻦ َو َﺟ َﺪ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎﻟِ ِﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻓَـﻠْﻴَﺒِ ْﻌﻪُ " ولكن لما غدروا به أجالھم دون أن يبيعوھا ...وأكمل عمر من بعد المسيرة
 ...ثم أن المقصود بجزيرة العرب ھو أرض الحجاز فقط وليس كل الجزيرة....تدلل على ذلك كتب الشروح
منھا ما يلي:
 -1شرح ابن بطال للبخاري )ج/ 11ص :( 365ﻗﺎل اﳌﺆﻟﻒ :وﻫﺆﻻء اﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ أﺟﻼﻫﻢ اﻟﻨﱯ  ﻫﻢ ﺑﻨﻮ اﻟﻨﻀﲑ،
ﺣﺠﺮا ،ﻓﺄوﺣﻰ اﷲ إﻟﻴﻪ ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺄﻣﺮ ﺑﺈﺟﻼﺋﻬﻢ ،وأن ﻳﺴﲑوا ﺣﻴﺚ
وذﻟﻚ أ ﻢ أرادوا اﻟﻐﺪر ﺑﺮﺳﻮل اﷲ ،وأن ﻳﻠﻘﻮا ﻋﻠﻴﻪ ً

ﺷﺎءوا ،ﻓﻠﻤﺎ ﲰﻊ اﳌﻨﺎﻓﻘﻮن ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻌﺜﻮا إﱃ ﺑﲎ اﻟﻨﻀﲑ :اﺛﺒﺘﻮا وﲤﻨﻌﻮا؛ ﻓﺈﻧﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻠﻤﻜﻢ ،إن ﻗﻮﺗﻠﺘﻢ ﻗﺎﺗﻠﻨﺎ ﻣﻌﻜﻢ ،وإن أﺧﺮﺟﺘﻢ

ﺧﺮﺟﻨﺎ ﻣﻌﻜﻢ ،ﻓﱰﺑﺼﻮا ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻨﺼﺮﻫﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا ،وﻗﺬف اﷲ ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ اﻟﺮﻋﺐ ،ﻓﺴﺄﻟﻮا رﺳﻮل اﷲ أن ﳚﻠﻴﻬﻢ ،وﻳﻜﻒ ﻋﻦ
دﻣﺎﺋﻬﻢ ﻋﻠﻰ أن ﳍﻢ ﻣﺎ ﲪﻠﺖ اﻹﺑﻞ ﻣﻦ أﻣﻮاﳍﻢ إﻻ اﳊﻠﻔﺔ ،ﻓﻔﻌﻞ ،ﻓﺎﺣﺘﻤﻠﻮا ذﻟﻚ وﺧﺮﺟﻮا إﱃ ﺧﻴﱪ ،وﺧﺮج أﻛﺜﺮﻫﻢ إﱃ

اﻟﺸﺎم ،وﺧﻠﻮا اﻷﻣﻮال ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﻳﺸﺎء ،ﻓﻘﺴﻤﻬﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﺟﺮﻳﻦ دون اﻷﻧﺼﺎر

ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﻃﻮﻳﻞ ذﻛﺮﻩ اﺑﻦ إﺳﺤﺎق ,
ﻗﺎل اﳌﺆﻟﻒ :ﻓﺈن ﻗﺎل ﻗﺎﺋﻞ :ﻫﺬا ﻣﻌﺎرض ﳊﺪﻳﺚ اﳌﻘﱪى ﻋﻦ أﰉ ﻫﺮﻳﺮة؛ ﻷن ﻓﻴﻪ أن اﻟﻨﱯ  أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺒﻴﻊ أرﺿﻬﻢ ،وﰱ ﺣﺪﻳﺚ
اﺑﻦ إﺳﺤﺎق أ ﻢ ﺗﺮﻛﻮا أرﺿﻬﻢ دون ﻋﻮض ،وﺣﻠﺖ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﻓﻤﺎ وﺟﻪ ذﻟﻚ؟ ﻓﺎﳉﻮاب :أن اﻟﻨﱯ إﳕﺎ أﻣﺮﻫﻢ ﺑﺒﻴﻊ أرﺿﻬﻢ

 واﷲ أﻋﻠﻢ  -ﻗﺒﻞ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻟﻪ ﺣﺮﺑﺎ ،ﻓﻜﺎﻧﻮا ﻣﺎﻟﻜﲔ ﻷرﺿﻬﻢ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺑﻴﻨﻬﻢ وﺑﲔ اﻟﻨﱯ ﻣﺴﺎﳌﺔ وﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻟﻠﺠﲑة ،ﻓﻜﺎن اﻟﻨﱯ ﳝﺴﻚ ﻋﻨﻬﻢ ﻹﻣﺴﺎﻛﻬﻢ ﻋﻨﻪ ،وﱂ ﻳﻜﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻋﻬﺪ ،ﰒ أﻃﻠﻌﻪ اﷲ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺆﻣﻠﻮن ﻣﻦ اﻟﻐﺪر ﺑﻪ ،وﻗﺪ ﻛﺎن أﻣﺮﻩ ﳍﻢ ﺑﺒﻴﻊ
أرﺿﻬﻢ وإﺟﻼﺋﻬﻢ ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﻳﻔﻌﻠﻮا؛ ﻷﺟﻞ ﻗﻮل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ ﳍﻢ :اﺛﺒﺘﻮا ﻓﺈﻧﺎ ﻟﻦ ﻧﺴﻠﻤﻜﻢ إن ﻗﻮﺗﻠﺘﻢ ﻓﻮﺛﻘﻮا ﺑﻘﻮﳍﻢ ،وﺛﺒﺘﻮا وﱂ

ﳜﺮﺟﻮا ،وﻋﺰﻣﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺎﺗﻠﺔ اﻟﻨﱯ  ﻓﺼﺎروا ﻟﻪ ﺣﺮﺑًﺎ؛ ﻓﺤﻠﺖ ﺑﺬﻟﻚ دﻣﺎؤﻫﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ ،ﻓﺨﺮج إﻟﻴﻪ رﺳﻮل اﷲ وأﺻﺤﺎﺑﻪ ﰲ
اﻟﺴﻼح وﺣﺎﺻﺮﻫﻢ ،ﻓﻠﻤﺎ ﻳﺌﺴﻮا ﻣﻦ ﻋﻮن اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ أﻟﻘﻰ اﷲ ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ اﻟﺮﻋﺐ ،وﺳﺄﻟﻮا رﺳﻮل اﷲ اﻟﺬي ﻛﺎن ﻋﺮﺿﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ
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ﻗﺒﻞ ذﻟﻚ ،ﻓﻠﻢ ﻳﺒﺢ ﳍﻢ ﺑﻴﻊ اﻷرض ،وﻗﺎﺿﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ أن ﳚﻠﻴﻬﻢ وﻳﺘﺤﻤﻠﻮا ﲟﺎ اﺳﺘﻘﻠﺖ ﺑﻪ اﻹﺑﻞ ،وﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻒ ﻋﻦ دﻣﺎﺋﻬﻢ
وأﻣﻮاﳍﻢ ،ﻓﺤﻠﻮا ﻋﻦ دﻳﺎرﻫﻢ ،وﻛﻔﻰ اﷲ اﳌﺆﻣﻨﲔ اﻟﻘﺘﺎل ،وﻛﺎﻧﺖ أراﺿﻴﻬﻢ وأﻣﻮاﳍﻢ ﳑﺎ ﱂ ﻳﻮﺟﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻘﺘﺎل ﳑﺎ اﳒﻠﻰ ﻋﻨﻬﺎ
أﻫﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ،وﺻﺎرت ﺧﺎﻟﺼﺔ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﻳﻀﻌﻬﺎ ﺣﻴﺚ ﺷﺎء ،ﻗﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎق :وﱂ ﻳﺴﻠﻢ ﻣﻦ ﺑﲎ اﻟﻨﻀﲑ إﻻ رﺟﻼن أﺳﻠﻤﺎ
ﻋﻠﻰ أﻣﻮاﳍﻤﺎ ﻓﺄﺣﺮزاﻫﺎ ،ﻗﺎل :وﻧﺰﻟﺖ ﰲ ﺑﲎ اﻟﻨﻀﲑ ﺳﻮرة اﳊﺸﺮ إﱃ ﻗﻮﻟﻪ} :وﻟﻮﻻ أن ﻛﺘﺐ اﷲ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﳉﻼء ﻟﻌﺬ ﻢ ﰲ

اﻟﺪﻧﻴﺎ{ أي :ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ واﻟﺴﱮ ،وﳍﻢ ﰲ اﻵﺧﺮة ﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﺬاب اﻟﻨﺎر.
وﻗﻮﻟﻪ} :ﻷول اﳊﺸﺮ{ ،ﻳﻌﲎ :اﻟﺸﺎم اﻟﺬي ﺟﻼ أﻛﺜﺮﻫﻢ إﻟﻴﻪ؛ ﻷﻧﻪ روى ﰲ اﳊﺪﻳﺚ أﻧﻪ ﲡﻲء ﻧﺎر ﲢﺸﺮ اﻟﻨﺎس إﱃ اﻟﺸﺎم،
وﻟﺬﻟﻚ ﻗﻴﻞ ﰲ اﻟﺸﺎم أ ﺎ أرض اﶈﺸﺮ.............

وﻗﺪ روى أﺑﻮ زﻳﺪ ،ﻋﻦ اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﰲ رﺟﻞ ﻓﺎﺳﺪ ﻳﺄوي إﻟﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻔﺴﻮق واﻟﺸﺮ ﻣﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﺑﻪ؟ ﻗﺎل :ﳜﺮج ﻣﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ،وﲢﺎرج

ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺪار .ﻗﻠﺖ :أﻻ ﺗﺒﺎع ﻋﻠﻴﻪ؟ ﻗﺎل :ﻻ ،ﻟﻌﻠﻪ ﻳﺘﻮب ،ﻓﲑﺟﻊ إﱃ ﻣﻨﺰﻟﻪ .ﻗﺎل اﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ :وﻳﺘﻘﺪم إﻟﻴﻪ ﻣﺮة أو ﻣﺮﺗﲔ أو ﺛﻼﺛًﺎ
ﻓﺈن ﱂ ﻳﻨﺘﻪ أﺧﺮج وأﻛﺮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ .وﻗﺪ ﻣﺮ ﻫﺬا ﰲ آﺧﺮ ﻛﺘﺎب اﳉﻬﺎد ﰲ ﺑﺎب أﻣﺮ اﻟﻨﱯ  ﺑﺈﺧﺮاج اﻟﻴﻬﻮد ﻣﻦ ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب.
أھـ بتصرف
َﺟ َﻼ ُﻫ ْﻢ ﻋُ َﻤﺮ إِ َﱃ ﺗَـ ْﻴ َﻤﺎء َوأَ ِرﳛَﺎء (
 -2شرح النووي لمسلم )ج /5ص  ( 395ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :ﻓَﺄ َ
ِ
ِ
ُﳘَﺎ ﳑَْ ُﺪ َ ِ
ِ ِ
ﱠ
ﱠﺼ َﺎرى ِﻣ ْﻦ َﺟ ِﺰ َﻳﺮة اﻟ َْﻌ َﺮب
ﱠﱯ  ﺑِِﺈ ْﺧ َﺮ ِ
اج اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد َواﻟﻨ َ
ودﺗَﺎن َ ،و ُﳘَﺎ ﻗَـ ْﺮﻳَـﺘَﺎن َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓَـﺘَﺎن َ ،وﰲ َﻫ َﺬا َدﻟﻴﻞ َﻋﻠَﻰ أَن ُﻣ َﺮاد اﻟﻨِ ّ
ِ
ِ
إِ ْﺧﺮاﺟﻬﻢ ِﻣﻦ ﺑـﻌﻀﻬﺎ  ،وﻫﻮ ا ْﳊِﺠﺎز َﺧﺎ ﱠ ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ ا ْﳊِ َﺠﺎز َ .واَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ .أھـ
ﺴ ْ
ﺻﺔ  ،ﻷَ ﱠن ﺗَـ ْﻴ َﻤﺎء ﻣ ْﻦ َﺟ ِﺰ َﻳﺮة اﻟ َْﻌ َﺮب  ،ﻟَﻜﻨـ َ
َ ْ ْ َْ َ َ َُ َ
ﱠﻬﺎ ﻟَْﻴ َ
 -3عمدة القارئ شرح صحيح البخاري )ج/22ص :( 368ﻗﺎل اﻟﻜﺮﻣﺎﱐ :ﺟﺰﻳﺮة اﻟﻌﺮب ﻫﻲ ﻣﺎ ﺑﲔ ﻋﺪن إﱃ رﻳﻒ
اﻟﻌﺮاق ﻃﻮﻻ وﻣﻦ ﺟﺪة إﱃ اﻟﺸﺎم ﻋﺮﺿﺎ وﻗﻴﻞ ﻫﺬا ﻋﺎم أرﻳﺪ ﺑﻪ اﳋﺎص وﻫﻮ اﳊﺠﺎز.أھـ
راب ًعا :إن الكتاب المقدس يذكر قتل وإبادة شعوب كاملة حتى بال دعوة قبلھا لعبادة ﷲ...وذلك في التالي:
قول الربﱢ لموسى
قبول العھ ِد
 -1طر ِد وإبادة سبع أمم بأكملھا  ،وعدم
والصلح منھم ....وذلك بحس ِ
ب ِ
ِ
ِ
1
ض الﱠتِي أَ ْن َ
اخ ٌل إِلَ ْيھَا لِتَ ْمتَلِ َكھَا،
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
 في سفر التثنية إصحاح  7عدد » َمتَى أَتَى بِ َ
ت َد ِ
ك إِلَى األَرْ ِ
ﱢين
ﱢين َو ْال ِح ﱢوي َ
ﱢين َو ْالفِ ِر ﱢزي َ
ﱢين َو ْال َك ْن َعانِي َ
وري َ
اشي َ
َوطَ َر َد ُشعُوبًا َكثِي َرةً ِم ْن أَ َما ِم َ
كْ :ال ِحثﱢيﱢ َ
ين َو ْال ِجرْ َج ِ
ﱢين َواألَ ُم ِ
2
ك تُ َحرﱢ ُمھُ ْم.الَ تَ ْقطَ ْع
ض َر ْبتَھُ ْم ،فَإِنﱠ َ
ك أَ َما َم َ
كَ ،و َدفَ َعھُ ُم الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ب أَ ْكثَ َر َوأَ ْعظَ َم ِم ْن َ
ُوسي َ
ﱢينَ ،س ْب َع ُشعُو ٍ
كَ ،و َ
َو ْاليَب ِ
4
3
ك ِم ْن
ك .ألَنﱠهُ يَ ُر ﱡد ا ْبنَ َ
ْط ال ْبنِ ِهَ ،وبِن ْتهُ الَ تَأْ ُخ ْذ ال ْبنِ َ
صا ِھرْ ھُ ْمْ .بنَتَ َ
لَھُ ْم َع ْھدًاَ ،والَ تُ ْشفِ ْق َعلَ ْي ِھ ْمَ ،والَ تُ َ
ك الَ تُع ِ
5
ون
ون بِ ِھ ْم :تَ ْھ ِد ُم َ
ضبُ الرﱠبﱢ َعلَ ْي ُك ْم َويُ ْھلِ ُك ُك ْم َس ِريعًاَ .ول ِك ْن ھ َك َذا تَ ْف َعلُ َ
َو َرائِي فَيَ ْعبُ ُد آلِھَةً أُ ْخ َرى ،فَيَحْ َمى َغ َ
صابَھُ ْمَ ،وتُقَ ﱢ
ار.
اريَھُ ْمَ ،وتُحْ ِرقُ َ
طع َ
َم َذابِ َحھُ ْمَ ،وتُ َك ﱢسر َ
ُون أَ ْن َ
ون تَ َماثِيلَھُ ْم بِالنﱠ ِ
ُون َس َو ِ
النبي وقواتُه يقتلون يضعون األعداء تحت المناشير....في سفر صموئيل الثاني إصحاح 12عدد
-2داود
ﱡ
27
26
ون َوأَ َخ َذ َم ِدينَةَ ْال َم ْملَ َك ِةَ .وأَرْ َس َل يُوآبُ ُر ُسالً إِلَى َدا ُو َد يَقُو ُل» :قَ ْد َحا َرب ُ
ْت
ب يُوآبُ ِربﱠةَ بَنِي َع ﱡم َ
َو َحا َر َ
28
ِربﱠةَ َوأَ َخ ْذ ُ
ب َوا ْن ِزلْ َعلَى ا ْل َم ِدينَ ِة َو ُخ ْذھَا لِئَالﱠ آ ُخ َذ أَنَا ْال َم ِدينَةَ
ت أَ ْيضًا َم ِدينَةَ ْال ِميَا ِه .فَ َ
اآلن اجْ َم ْع بَقِيﱠةَ ال ﱠش ْع ِ
29
ب إِلَى ِربﱠةَ َو َحا َربَھَا َوأَ َخ َذھَاَ 30 .وأَ َخ َذ تَا َج َملِ ِك ِھ ْم َع ْن
ب َو َذھَ َ
فَيُ ْد َعى بِا ْس ِمي َعلَ ْيھَا« .فَ َج َم َع َدا ُو ُد ُك ﱠل ال ﱠش ْع ِ
ْ
س َدا ُو َدَ .وأَ ْخ َر َج َغنِي َمةَ ْال َم ِدينَ ِة َكثِي َرةً ِج ًّدا.
ب َم َع َح َج ٍر َك ِر ٍيمَ ،و َك َ
َر ْأ ِس ِهَ ،و َو ْزنُهُ َو ْزنَةٌ ِم َن ال ﱠذھَ ِ
ان َعلَى َرأ ِ
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31
ض َعھُ ْم تَحْ َ
ون اآلجُرﱢ ،
ْب الﱠ ِذي فِيھَا َو َو َ
َوأَ ْخ َر َج ال ﱠشع َ
ت َمنَ ِ
وس َح ِدي ٍد َوأَ َم ﱠرھُ ْم فِي أَتُ ِ
ج َح ِدي ٍد َوفُ ُؤ ِ
اشي َر َونَ َو ِ
ار ِ
ب إِلَى أُو ُر َشلِي َم.
يع ُم ُد ِن بَنِي َع ﱡم َ
َوھ َك َذا َ
ون .ثُ ﱠم َر َج َع َدا ُو ُد َو َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
صنَ َع بِ َج ِم ِ

-3يسوع المسيح يأمر أتباعه
بذبح من لم يكن تحت سلطانه ...وذلك في إنجيل لوقا اإلصحاح  19عدد
ِ
27
ك َعلَ ْي ِھ ْم ،فَأْتُوا بِ ِھ ْم إِلَى ھُنَا َو ْاذبَحُوھُ ْم قُ ﱠدا ِمي«! .
ين لَ ْم ي ُِري ُدوا أَ ْن أَ ْملِ َ
ك الﱠ ِذ َ
أَ ﱠما أَ ْع َدائِي ،أُولئِ َ
وأتساءل :ھل قرأ المعترضون " ْاذبَحُوھُ ْم قُ ﱠدا ِمي " ؟!
ھل ھذا ذبح محبة ؟ أم ذبح حقيقي ؟!!
ث لما قالوا :إن رسول
وھل اعترضوا على ھذا النص  ،وجعلوه شبھة عندھم كما اعترضوا على الحدي ِ
اإلسالم ھو أصل اإلرھاب.....؟!
وماذا لو كان القائل لھذا النص ھو محم ٌد ْ ": اذبَحُوھُ ْم قُ ﱠدا ِمي " ،ماذا يكون ردھم عليه ...؟!

فرعون حتى ينطق الشھادة!...
الطين في ف ﱢم
نبي اإلسالم يقول :جبري ُل وضع
َ
َ
ﱡ
فرعون حتى ال يقول ال اله إال ﷲ...ھل ھذا يعقل يا
الطين في ف ﱢم
نبي اإلسالم يحكي إن جبري َل كان يض ُع
َ
َ
ﱡ
مسلمون؟
ِ
ي ﺑْﻦ ﺛَﺎﺑِ ٍ
ﺖ
ھكذا قالوا ،وتعلقوا بما جاء في مسند أحمد ﺑﺮﻗﻢ َ 2989ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﺪ ﱡ ُ
ﺐ َﻋﻦ ﺳ ِﻌ ِ
و َﻋﻄَﺎء ﺑْﻦ اﻟ ﱠ ِ
ِ
ﻴﺪ ﺑْ ِﻦ ُﺟﺒَـ ٍْﲑ َﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
س ِﰲ ِﰲ ﻓِ ْﺮ َﻋ ْﻮ َن
ﺎس ﻗَ َ
ﻳﻞ َﻛﺎ َن ﻳَ ُﺪ ﱡ
َﺣ ُﺪ ُﳘَﺎ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎلَ :رﻓَـ َﻌﻪُ أ َ
ﺴﺎﺋ ِ ْ َ
َ ُ ُ
ﱠﱯ  أَ ﱠن ﺟ ِْﱪ َ
ﻮل َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ.
ﲔ َﳐَﺎﻓَﺔَ أَ ْن ﻳَـ ُﻘ َ
اﻟﻄﱢ َ

ﻗﺎل اﻟﺸﻴ ُﺦ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد.
الرد على الشبھة

جھل مثيري الشبھة ؛ألنھم ما بحثوا جي ًدا
ث قط ،وھذا يدل على
ي  لم يقل ما جاء في الحدي ِ
أوالً:إن النب ﱠ
ِ
َ
ٌ
ابن عباس...يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي:
الحديث
،ولو بحثوا ما فقھوا  ...ألن
موقوف على ِ
 -1تعليق الشيخ شعيب األرنؤوط  :ﺻﺤﻴﺢ ﻣﻮﻗﻮﻓًﺎ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس.
َ
-2سؤال يطرح نفسه ھو :من الذي رفع
ﱠﱯ " ؟!
َﺣ ُﺪ ُﳘَﺎ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
الحديث إلى النبيِّ ، والحديث يقولَ " :رﻓَـ َﻌﻪُ أ َ
ابن عباس ،ولعله تناقلھا من أھل الكتاب في زمانه ،فھي
قلت ُ◌ :الذي يظھر لي أن الرواية موقوفةٌ عن ِ
ُس في فِي فِ ْر َع ْو َن ال ﱢ
ين َم َخافَةَ أَنْ
ط َ
ب ﷲ ،فالرواية التي معنا تقولِ :ج ْب ِري َل َك َ
ان يَد ﱡ
تتعارض مع ظاھر كتا ِ
يَقُو َل َال إِلَهَ إِ ﱠال ﱠ
ﷲُ .أي :أنه وضع الطين في فمه فال يتكلم أبدا ...والقرآن الكريم يقول أنه تكلم ":قَا َل آ َم ْن ُ
ت
أَنﱠهُ َال إِلَهَ إِ ﱠال الﱠ ِذي آ َمنَ ْ
فرعون نطق
ين )) "(90يونس(،فمعنى ذلك أن
َ
ت بِ ِه بَنُو إِ ْس َرائِي َل َوأَنَا ِم َن ْال ُم ْسلِ ِم َ
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كال ًما كثي ًرا...وبذلك أكون متفقًا مع الزمخشري من جھة أخرى وھي رد المتن لما قال :إن ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻏﻠﻂ
ﻓﺈن ﺟﱪاﺋﻴﻞ ﻛﻴﻒ ﻳﺼﲑ ﻣﺎﻧﻌﺎً ﻣﻦ اﻹﳝﺎن واﻟﺘﻮﺣﻴﺪ؟!)اﻟﻌﺮف اﻟﺸﺬي ﻟﻠﻜﺸﻤﲑي ج/ 3ص .( 438
ي ھو الذي قال ھذا الحديث ،لماذا يطعن المعترضون في رحمته
ثانيا :إنني أفترضُ جدالً أن النب ﱠ
شخصه  ؟!
...وھو مبل ٌغ لما حدث فقط بوحي من جبريل إليه ...فلماذا الطعن في
ِ
ُ
ُ
الحديث...؟
فرعون ما وقع له كما ذكر
ويبقى السؤال :ھل يستحق
الجواب على ذلك يكون بنعم ،ويتضح من عدة أوجه:
أوالً:إن فرعون قال  :أَنَا َر ﱡب ُك ُم ْاألَ ْعلَى )) (24النازعات(
ض
ثانيًا:إن عذب المؤمنين من بني إسرائيل بالقتل ،واستحياء الناس..قال  :إِ ﱠن فِرْ َع ْو َن َع َال فِي ْاألَرْ ِ
َو َج َع َل أَ ْھلَھَا ِشيَعًا يَ ْستَضْ ِع ُ
ين )(4
ان ِم َن ْال ُم ْف ِس ِد َ
ف طَائِفَةً ِم ْنھُ ْم يُ َذبﱢ ُح أَ ْبنَا َءھُ ْم َويَ ْستَحْ يِي نِ َسا َءھُ ْم إِنﱠهُ َك َ
)القصص(
ثالثًا:إن فرعون حارب نبيي ﷲ موسى وھارون ،وكذبھما ،واتھما بأشنع االتھامات ...وﷲ يدافع
عن أنبيائه ورسله ....دليل ذلك اآلتي:
 -1قوله  :قَا َل ْال َم َألُ ِم ْن قَ ْو ِم فِرْ َع ْو َن إِ ﱠن ھَ َذا لَ َسا ِح ٌر َعلِي ٌم)) (109األعراف(
ك آتَي َ
ُضلﱡوا َع ْن
 -2قولهَ :وقَا َل ُمو َسى َربﱠنَا إِنﱠ َ
ْت فِرْ َع ْو َن َو َم َألَهُ ِزينَةً َوأَ ْم َو ًاال فِي ْال َحيَا ِة ال ﱡد ْنيَا َربﱠنَا لِي ِ
ك َربﱠنَا ْ
اب ْاألَلِي َم ))  (88يونس(
َسبِيلِ َ
اط ِمسْ َعلَى أَ ْم َوالِ ِھ ْم َوا ْش ُد ْد َعلَى قُلُوبِ ِھ ْم فَ َال ي ُْؤ ِمنُوا َحتﱠى يَ َر ُوا ْال َع َذ َ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ور )) (38الحج(
 -3قوله  :إِ ﱠن ﷲَ يُ َدافِ ُع َع ِن ال ِذ َ
ين آ َمنُوا إِ ﱠن ﷲَ َال ي ُِحبﱡ ُك ﱠل َخ ﱠو ٍ
ان َكفُ ٍ
راب ًعا :إنه لم يقل أمنتُ با  حين عاين الغرق والھالك ولكنه قال :أمنت بإله بني إسرائيل ،ولم يقبل ﷲُ
 توبته...قال َ  :و َجا َو ْزنَا بِبَنِي إِ ْس َرائِي َل ْالبَحْ َر فَأ َ ْتبَ َعھُ ْم فِرْ َع ْو ُن َو ُجنُو ُدهُ بَ ْغيًا َو َع ْد ًوا َحتﱠى إِ َذا أَ ْد َر َكهُ
ت أَنﱠهُ َال إِلَهَ إِ ﱠال الﱠ ِذي آ َمنَ ْ
ق قَا َل آ َم ْن ُ
ْال َغ َر ُ
صي َ
ْت قَ ْب ُل
ت بِ ِه بَنُو إِ ْس َرائِي َل َوأَنَا ِم َن ْال ُم ْسلِ ِم َ
ين )ْ (90آآل َن َوقَ ْد َع َ
َو ُك ْن َ
ون
اس َع ْن آيَاتِنَا لَ َغافِلُ َ
ون لِ َم ْن َخ ْلفَ َ
ك لِتَ ُك َ
ك بِبَ َدنِ َ
ين ) (91فَ ْاليَ ْو َم نُنَجﱢ ي َ
ت ِم َن ْال ُم ْف ِس ِد َ
ك آيَةً َوإِ ﱠن َكثِيرًا ِم َن النﱠ ِ
)) (92يونس(
قلب
ثالثًا :إن
فرعون كي يضله ،ويكون جزاءه الھالك ...
الكتاب المقدس يذكر لنا أن
َ
ﱠ
الرب ھو الذي قسى َ
َ
وأتساءل:ھل ھذه ھي الرحمة والعدالة التي يرتضيھا المعترضون.....؟!
بيان ما سبق جاء في سفر الخروج إصحاح  10عدد1ثُ ﱠم قَا َل الرﱠبﱡ لِ ُمو َسى» :ا ْد ُخلْ إِلَى فِرْ َع ْو َن ،فَإِنﱢي
أَ ْغلَ ْ
ظ ُ
وب َعبِي ِد ِه لِ َك ْي أَصْ نَ َع آيَاتِي ھ ِذ ِه بَ ْينَھُ ْم.
ت2قَ ْلبَهُ َوقُلُ َ
قلب
قلتُ  :إن المالحظ ھنا أن ربھم ھو من قسي
فرعون وعبي ِده ؛ ليُھلكھم كما يذكر النصُ
َ
َ
ُ
ُ
ب فِرْ َع ْو َن َوأ َكثﱢ ُر آيَاتِي
وغيرُه من
نفس السفر ،ففي اإلصحاح  7عدد َ 3ول ِكنﱢي أقَسﱢي قَ ْل َ
ِ
4
ض ِمصْ َرَ .والَ يَ ْس َم ُع لَ ُك َما فِرْ َع ْو ُن َحتﱠى أَجْ َع َل يَ ِدي َعلَى ِمصْ َر ،فَأ ُ ْخ ِر َج
َو َع َجائِبِي فِي أَرْ ِ
ض ِمصْ َر بِأَحْ َك ٍام َع ِظي َم ٍة .ال تعليق!
أَجْ نَا ِديَ ،ش ْعبِي بَنِي إِ ْس َرائِي َل ِم ْن أَرْ ِ
الرب بأنه يضل األنبيا َء والبش َر ويقسي قلوبَھم
ثم إن األعجب مما سبق ھو أن الكتاب المقدس ينسب إلى
ﱢ
س منھا:
؛ نجد ذلك في عدة
مواضع من الكتا ِ
ب المقد ِ
ٍ
9
ض ﱠل النﱠبِ ﱡي َوتَ َكلﱠ َم َكالَ ًما ،فَأَنَا الرﱠبﱠ قَ ْد أَضْ لَ ْل ُ
يَ ،و َسأ َ ُم ﱡد يَ ِدي
ت ذلِ َ
 -1سفر حزقيال إصحاح  14عدد فَإِ َذا َ
ك النﱠ ِب ﱠ
10
ون إِ ْث َمھُ ْمَ .كإِ ْث ِم السﱠائِ ِل يَ ُك ُ
ون إِ ْث ُم النﱠبِ ﱢي!!.
ْط َش ْعبِي إِ ْس َرائِي َلَ .ويَحْ ِملُ َ
َعلَ ْي ِه َوأُبِي ُدهُ ِم ْن َوس ِ
23
ب فِي أَ ْف َوا ِه
 -2سفرملوك األول إصحاح  22عدد َو َ
اآلن ھُ َو َذا قَ ْد َج َع َل الرﱠبﱡ رُو َح َك ِذ ٍ
ك بِ َش ّر«...
ك ھ ُؤالَ ِءَ ،والرﱠبﱡ تَ َكلﱠ َم َعلَ ْي َ
يع أَ ْنبِيَائِ َ
َج ِم ِ
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24
ضيَ ،ونَ ﱠجسُوا ُسبُوتِي،
 -3سفر حزقيال إصحاح 20عدد ألَنﱠھُ ْم لَ ْم يَصْ نَعُوا أَحْ َكا ِمي ،بَلْ َرفَضُوا فَ َرائِ ِ
25
َو َكانَ ْ
صالِ َح ٍةَ ،وأَحْ َكا ًما الَ يَحْ يَ ْو َن بِھَا،
ض َغ ْي َر َ
ت ُعيُونُھُ ْم َو َرا َء أَصْ نَ ِام آبَائِ ِھ ْمَ .وأَ ْعطَ ْيتُھُ ْم أَ ْيضًا فَ َرائِ َ
26
ح َرحْ ٍم ،ألُبِي َدھُ ْمَ ،حتﱠى يَ ْعلَ ُموا أَنﱢي أَنَا الرﱠبﱡ  .ال تعليق !
َونَ ﱠج ْستُھُ ْم بِ َعطَايَاھُ ْم إِ ْذ أَ َجا ُزوا فِي النﱠ ِ
ار ُك ﱠل فَاتِ ِ

ق النخي َل و الزر َع!
نبي يحر ُ
ﱞ
قطع
األرض أثناء الحروب  ،مثل :عدم
عدم اإلفسا ِد في
قالوا  :تزعمون أن نبيﱠكم كان ينھى أصحابَه عن ِ
ِ
ِ
ُ
حديث صحيح فيه أن
األطفال والنسا ِء .. ..ثم قالوا :وقع تحت أيدينا
قتل
ِ
ھدم الكنائس ،وعدم ِ
األشجار  ،وعدم ِ
ِ
نبيﱠكم حرق نخي َل بني النضير  ....الحديث في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎب ) اﳉﻬﺎد و اﻟﺴﲑ( ﺑﺎب )ﺣﺮق اﻟﺪور و اﻟﻨﺨﻴﻞ(
ﺑﺮﻗﻢ  2798ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْﻦ َﻛﺜِ ٍﲑ أَ ْﺧﺒـﺮﻧَﺎ ﺳ ْﻔﻴﺎ ُن َﻋﻦ ﻣﻮﺳﻰ ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﻘﺒﺔَ َﻋﻦ ﻧَﺎﻓِ ٍﻊ َﻋﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُﻤﺮ -ر ِ
ﺎل َ ":ﺣ ﱠﺮ َق
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -ﻗَ َ
َ
ْ
َ ْ
ََ ُ َ ْ ُ َ
ََ َ
ُ
ﱯ َ ﳔْﻞ ﺑ ِﲏ اﻟﻨ ِ
ﱠﻀ ِﲑ ".
اﻟﻨﱠِ ﱡ
ََ
• الرد على الشبھة
لجيش و السريةَ
وعدم اإلفسا ِد في
واإلصالح ،
باإلحسان ،
أوالً  :إن رسو َل ﷲِ  كان يوصي ا
َ
ِ
ِ
ِ
األرض ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
ِ
ﺎل  ":اﻧْﻄَﻠ ُِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ﱠ
ﱠ
ِ
ِ
َ
َ
ﺎﺳ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َو َﻋﻠَﻰ ِﻣﻠﱠ ِﺔ
ﺑ
ﻮا
ﻘ
ﻗ

ﻪ
ﻠ
اﻟ
ﻮل
ﺳ
ر
ن
أ

ﻚ
ﺎﻟ
ﻣ
ﻦ
ﺑ
أ
ﺲ
ﻧ
ﻋﻦ
2247
برقم
أبي
سنن
-1
داودَ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ
َُ
ﺿ ﱡﻤﻮا ﻏَﻨَﺎﺋِﻤ ُﻜﻢ وأ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ وَﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا َﺷﻴ ًﺨﺎ ﻓَﺎﻧِﻴﺎ وَﻻ ِﻃ ْﻔ ًﻼ وَﻻ ِ
ر ُﺳ ِ
ﺐ
َﺣ ِﺴﻨُﻮا إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ ُِﳛ ﱡ
ﲑا َوَﻻ ْاﻣ َﺮأَةً َوَﻻ ﺗَـﻐُﻠﱡﻮا َو ُ
َ َْ ْ
ْ
َﺻﻠ ُﺤﻮا َوأ ْ
َ َ
ً َ
َ
َ
ﺻﻐ ً
ِ
ﲔ ".
اﻟْ ُﻤ ْﺤﺴﻨِ َ
ُ
الساعة  ،وذلك في مسن ِد أحم َد برقم  12512ﻋﻦ
الناس أن يزرعوا النخل َ حتى إذا قامت
النبي  أمر
-2
َ
ٌّ
ﺎﻋﺔُ وﺑِﻴ ِﺪ أ ِ ِ
ﻧﺲ ﺑ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻮم َﺣ ﱠﱴ ﻳَـﻐْ ِﺮ َﺳ َﻬﺎ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﻚ ﻗَ َ
ﺖ اﻟ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":إِ ْن ﻗَ َﺎﻣ ْ
اﺳﺘَﻄَ َ
َﺣﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَﺴﻴﻠَﺔٌ ﻓَِﺈ ْن ْ
ﺎع أَ ْن َﻻ ﻳَـ ُﻘ َ
ﺴ َ ََ َ
أ ِ َ
ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ ".

ب ﺑِ َﻌ َﺬ ِ
اب اﻟﻠﱠ ِﻪ(
األحياء
حرق
النبي  نھى عن
-3
ِ
ٌّ
ِ
ِ
بالنار ...وذلك في صحيح البخاري ﺑَﺎب ) َﻻ ﻳُـ َﻌ ﱠﺬ ُ
ﺑﺮﻗﻢَ 2794ﻋﻦ ِﻋ ْﻜ ِﺮﻣﺔَ أَ ﱠن َﻋﻠِﻴًّﺎ  -ر ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ َ -ﺣ ﱠﺮ َق ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ ﻓَـﺒَـﻠَ َﻎ اﺑْ َﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﱠﱯ
ﺎس ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل  :ﻟَ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُ
ْﻬ ْﻢ ِﻷَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ُﺣ ﱢﺮﻗـ ُ
َ
ﺖ أَﻧَﺎ َﱂْ أ َ
ْ
َ
ﺎلَ ":ﻻ ﺗُـ َﻌ ﱢﺬﺑُﻮا ﺑِ َﻌ َﺬ ِ
ﱠﱯ َ ": ﻣ ْﻦ ﺑَ ﱠﺪ َل ِدﻳﻨَﻪُ ﻓَﺎﻗْـﺘُـﻠُﻮﻩُ ".
اب اﻟﻠﱠ ِﻪ " َوﻟََﻘﺘَـ ْﻠﺘُـ ُﻬ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ ﻗَ َ
 ﻗَ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ب اﻟﻨﱠﺎ ِر ".
ب ﺑِﺎﻟﻨﱠﺎ ِر إِﱠﻻ َر ﱡ
وفي مسن ِد أحمدَ ﺑﺮﻗﻢ  15457ﻗﺎل  " : إِﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳُـ َﻌ ﱢﺬ ُ
-4نھى ﷲ  في كتابه المجيد عن الفسا ِد  ،وبين  أنه ال يحبه  .... وذلك في عدة مواضع منھا:
ث َوالنﱠ ْس َل َو ّ
ك ْال َحرْ َ
ﷲُ الَ ي ُِحبﱡ الفَ َسا َد
ض لِيُ ْف ِس َد فِيِھَا َويُ ْھلِ َ
 -1قوله َ  : وإِ َذا تَ َولﱠى َس َعى فِي األَرْ ِ
)البقرة. (205
ﱠ
ك ِم َن ال ﱡد ْنيَا
صيبَ َ
-2مدح  الرجا َل الصالحين لما قالوا لقارون َ  :وا ْبتَ ِغ فِي َما آتَا َ
ك ﷲُ ال ﱠدا َر ْاآل ِخ َرةَ َو َال تَ َ
نس نَ ِ
ض إِ ﱠن ﱠ
َوأَحْ ِسن َك َما أَحْ َس َن ﱠ
ين ) القصص. (77
ﷲَ َال ي ُِحبﱡ ْال ُم ْف ِس ِد َ
ﷲُ إِلَ ْي َ
ك َو َال تَب ِْغ ْالفَ َسا َد فِي ْاألَرْ ِ
األرض...
النبي  أوصھا ألصحابِه من بعده أن ال يفسدوا في
وعليه فھذه ھي وصايا
ﱢ
ِ
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النبي وأصحابِه كان بإذنه  ،وليس ذلك
ثانيًا  :إن ﷲَ  ھو من دفع الشبھةَ عن نبيه  لما بيّن أن فع َل
ﱢ
من الفسا ِد في
ي
األرض قائالًَ :ما َق َطعْ ُت ْم ِمنْ لِي َن ٍة أَ ْو َت َر ْك ُتمُو َھا َقا ِئ َم ًة َع َلى أُصُولِ َھا َف ِبإِ ْذ ِن َّ ِ
ﷲ َولِي ُْخ ِز َ
ِ
ِين ) ) (5الحشر (.
ْال َفاسِ ق َ
جاء في تفسير الجاللين  }:ﻣﺎ ﻗَﻄَﻌﺘﻢ { ﻳﺎ ﻣﺴﻠﻤﻮن } ﱢﻣﻦ ﻟﱢﻴﻨَ ٍﺔ { ﳔﻠﺔ } أَو ﺗَـﺮْﻛﺘﻤﻮﻫﺎ ﻗَﺎﺋِﻤﺔً ﻋﻠﻰ أُﺻ ِ
ﻮﳍَﺎ ﻓَﺒِِﺈ ْذ ِن اﷲ { أي:
ُ
َ ُْ ْ
ْ َ ُُ َ َ
ِ
ى { ﺑﺎ ِﻹذن ﰲ اﻟﻘﻄﻊ } اﻟﻔﺎﺳﻘﲔ { اﻟﻴﻬﻮد ﰲ اﻋﱰاﺿﻬﻢ أن ﻗﻄﻊ اﻟﺸﺠﺮ اﳌﺜﻤﺮ ﻓﺴﺎد .أھـ
ّ
ﺧﲑﻛﻢ ﰲ ذﻟﻚ } َوﻟﻴُ ْﺨ ِﺰ َ
النبي  نَ ِخي َل بنى النضير ؟
ثالثًا  :إن قيل  :لماذا حرق
ﱡ
قلتُ  :حرق النب ُي  نخيل بني النضير ؛ ألنه  لما حاصر اليھو َد تحصنوا بھا  ،واستعملوھا كأداة حربيه
 ،وبالتالي كان من الواجب أزالتھا وتدميرھا وھذا معروف أنه من باب ) الضرورة العسكرية ( لما
استخدموھا كحصون ودروع  ....كان من الضرورة حرقھا لتسھيل الطريق للمسلمين  ،وحتى ال يقع
ضحايا بين المسلمين  ،وھذا ما ذكر في كتب السير كالحلبية والروض األنف وغيرھما .
يذكر صاحبُ السير ِة الحلبي ِة أنھا كانت ست نخالت فقط.
وعليه ال شبھة عندنا  -بفضل ﷲ -؛ ألن ما ذكرتٌه متعارف عليه عند العقالء.....
ق نخيل بني النضير كان للضرور ِة العسكري ِة
ي  حر َ
راب ًعا  :إن من خالل ما تقدم يتضح للقارئ أن النب ﱠ
يرھا لتفادي الخسائر عند المسلمين ،مثل :أرواحھم
؛ ألنھا أصبحت كدروع وحصون  ،وكان البد من تد ِم ِ
المقدس نجد أن فيه أھواالً حول أخالق الحروب  ،مثل  :تدمير
ب
ومعداتھم  ....لكن بالنظر إلى الكتا ِ
ِ
النخيل واألشجار ...يدلل على ذلك ما يلي :
أوالً  :أبدأ بالعھد القديم
ب الﱠتِي يَھَبُھَا الرﱠبﱡ إِلَھُ ُك ْم لَ ُك ْم ِمي َراثا ً فَالَ تَ ْستَ ْبقُوا فِيھَا نَ َس َمةً
 -1سفر التثنية إصحاح 20عدد 1أما ُم ُد ُن ال ﱡشعُو ِ
ﱢين
ُوسي َ
ﱢين َو ْال ِح ﱢوي َ
ﱢين َو ْالفِ ِر ﱢزي َ
ﱢين َو ْال َك ْن َعانِي َ
وري َ
َحيﱠةً ،بَلْ َد ﱢمرُوھَا َع ْن بِ ْك َر ِة أَبِيھَاَ ،ك ُم ُد ِن ْال ِحثﱢي َ
ﱢين َو ْاليَب ِ
ﱢين َواألَ ُم ِ
َك َما أَ َم َر ُك ُم الرﱠبﱡ إِلَھُ ُك ْم .
نالحظ " فَالَ تَ ْستَ ْبقُوا فِيھَا نَ َس َمةً َحيﱠةً ،بَلْ َد ﱢمرُوھَا َع ْن بِ ْك َر ِة أَبِيھَا"...
ص أليس كذلك ؟ ھذا ھو.
وعليه فالنخيل والزرع يد ّمرا بحس ِ
ب الن ِ
9
ان َوأَ ْ
طفَالَھُ ْمَ ،ونَھَبُوا َج ِمي َع بَھَائِ ِم ِھ ْمَ ،و َج ِمي َع
 -2سفر العدد إصحاح  31عدد َو َسبَى بَنُو إِ ْس َرائِي َل نِ َسا َء ِم ْديَ َ
10
ار.
َم َو ِ
اشي ِھ ْم َو ُك ﱠل أَ ْمالَ ِك ِھ ْمَ .وأَحْ َرقُوا َج ِمي َع ُم ُدنِ ِھ ْم بِ َم َسا ِكنِ ِھ ْمَ ،و َج ِمي َع ُحصُونِ ِھ ْم بِالنﱠ ِ

نالحظ حرق الحصون والمساكن بما فيھا النخيل والزرع !.....
ﱢين
وري َ
ار ٌد ِم ْن أَ َما ِم َ
ص ْيتُ َ
 - 3سفر الخروج إصحاح  34عدد  11أَ ِط ْع َما أَ ْو َ
ك األَ ُم ِ
ك ْاليَ ْو َم بِ ِه .ھَا أَنَا طَ ِ
ض الﱠتِي أَ ْن َ
ت
ﱢين12 .إِيﱠا َ
ُوسي َ
ﱢين َو ْال ِح ﱢويﱢ َ
ﱢين َو ْالفَ ِر ﱢزي َ
ﱢين َو ْال ِحثﱢي َ
َو ْال َك ْن َعانِي َ
ين َو ْاليَب ِ
ك أَ ْن تَ ْعقِ َد ُم َعاھَ َدةً َم َع ُس ﱠك ِ
ان األَرْ ِ
صابَھُ ْمَ ،وا ْقطَعُوا أَ ْش َجا َرھُ ُم ْال ُمقَ ﱠد َسةَ.
اض إِلَ ْيھَا لِئَالﱠ يَ ُكونُوا َش َركا ً لَ ُك ْم13 .بَ ِل ا ْھ ِد ُموا َم َذابِ َحھُ ْمَ ،وا ْك ِسرُوا أَ ْن َ
َم ٍ
14إِيﱠا ُك ْم أَ ْن تَ ْعبُ ُدوا إِلَھا ً آ َخ َر َغي ِْري ،ألَ ﱠن الرﱠبﱠ ا ْس ُمهُ َغيُو ٌر ِج ّداً )ترجمة الحياة ( .
نالحظ أن الربﱠ أمر موسى بدخول أراضي األمم األخرى ؛ ليحطم أصنا َمھم ومذابحھم الوثنية  ،وكذلك
نشر دينه! .....
األشجار التي ال ذ نب لھا  ،وذلك في
ِ
سبيل ٍ
19
اربًا إِيﱠاھَا لِتَأْ ُخ َذھَا ،فَالَ تُ ْتلِ ْ
صرْ َ
ف َش َج َرھَا
 -3سفر التثنية إصحاح  20عدد »إِ َذا َحا َ
ت َم ِدينَةً أَيﱠا ًما َكثِي َرةً ُم َح ِ
ك ِم ْنهُ تَأْ ُك ُل .فَالَ تَ ْقطَ ْعهُ .ألَنﱠهُ ھَلْ َش َج َرةُ ْال َح ْق ِل إِ ْن َس ٌ
ار؟
ب قُ ﱠدا َم َ
س َعلَ ْي ِه .إِنﱠ َ
ك فِي ْال ِح َ
ان َحتﱠى يَ ْذھَ َ
بِ َوضْ ِع فَأْ ٍ
ص ِ
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20
ْس َش َجرًا ي ُْؤ َك ُل ِم ْنهُ ،فَإِيﱠاهُ تُ ْت ِل ُ
ْر ُ
ف َوتَ ْقطَ ُع َوتَ ْبنِي ِحصْ نًا َعلَى ْال َم ِدينَ ِة الﱠتِي
ف أَنﱠهُ لَي َ
َوأَ ﱠما ال ﱠش َج ُر الﱠ ِذي تَع ِ
ك َحرْ بًا َحتﱠى تَ ْسقُطَ.
تَ ْع َم ُل َم َع َ
الشجر الذي يأكل منه ليتقوى به علي أعدائِه ...
قطع
نالحظ أن في العدد  19الرب ينھي موسى عن
ِ
ِ
بإتالف الشجر وقطعه ألنه ال يؤكل منه حتى ينتصر علي عدوه! ...
ونالحظ في العدد  20أن الربﱠ يأمره
ِ

ثانيًا  :بالنظر إلي العھد الجديد
نجد أن يسوع بحسب ما نَسب إليه كتبةُ األناجيل دمر شجرة التين تدمي ًرا  ..سوف نعرف لماذا من خالل
قراءة القصة في اآلتي:
 -1إنجيل مرقس إصحاح  11عدد 11فَ َد َخ َل يَسُو ُ
ان
ع أُو ُر َشلِي َم َو ْالھَ ْي َك َلَ ،ولَ ﱠما نَظَ َر َح ْولَهُ إِلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء إِ ْذ َك َ
12
ت َع ْنيَا َم َع ْ
ْال َو ْق ُ
ت َع ْنيَا َجا َع13 ،فَنَظَ َر
االثنَ ْي َع َش َرَ .وفِي ْال َغ ِد لَ ﱠما َخ َرجُوا ِم ْن بَ ْي ِ
ت قَ ْد أَ ْم َسىَ ،خ َر َج إِلَى بَ ْي ِ
ين ِم ْن بَ ِعي ٍد َعلَ ْيھَا َو َر ٌ
قَ ،و َجا َء لَ َعلﱠهُ يَ ِج ُد فِيھَا َش ْيئًا .فَلَ ﱠما َجا َء إِلَ ْيھَا لَ ْم يَ ِج ْد َش ْيئًا إِالﱠ َو َرقًا ،ألَنﱠهُ لَ ْم يَ ُك ْن
َش َج َرةَ تِ ٍ
14
اب يَسُو ُ
َو ْق َ
ان تَالَ ِمي ُذهُ يَ ْس َمعُون.
ع َوقَا َل لَھَا»:الَ يَأْ ُكلْ أَ َح ٌد ِم ْن ِك ثَ َمرًا بَ ْع ُد إِلَى األَبَ ِد!«َ .و َك َ
ين .فَأ َ َج َ
ت التﱢ ِ
19
يقَ ،و َجا َء إِلَ ْيھَا فَلَ ْم يَ ِج ْد فِيھَا َش ْيئًا إِالﱠ َو َرقًا
 -2إنجيل متى إصحاح  21عدد فَنَظَ َر َش َج َرةَ تِ ٍ
ين َعلَى الطﱠ ِر ِ
فَقَ ْ
ال !!
ط .فَقَا َل لَھَا»:الَ يَ ُك ْن ِم ْن ِك ثَ َم ٌر بَ ْع ُد إِلَى األَبَ ِد!« .فَيَبِ َس ِ
ت التﱢينَةُ فِي ْال َح ِ

قلتُ  :إن ھناك أسئلة تطرح نفسھا ھي :
-1ما ذنب ھذه الشجرة البريئة المسكينة ...؟
الجواب  :ذنبھا أن الربﱠ ) يسوع ( بحسب إيمانھم إلهُ يعلم الغيب ؛ لكنه ال يعلم موسم التين فلعن شجرةَ التين
الناس من االنتفاع بظلھا أو ثمرھا في وقته....
المسكينة وح َرم
َ
-2ھل ھناك إلهُ ال يعلم موس َم األشجار التي من المفترض أنه خلقھا ..؟!
 -3ھل من الرحمة أن يفسد الزرع ويخرب الشجرة بسبب عدم معرفة بوقت إنتاجھا؟!
 -4لماذا يصف المعترضون يسوع بأنه إله محبة ورحمــة ،واألناجي ُل تقول :إنه أتلف وأمات شجرة كانت
بثمرھا الذي كان يخرج في وقتِه ؟!
تنفع الناس
ِ

نبي يأمر بقتل الكالب!
ٌّ
ب
التھكم
سبيل
قالوا على
بقتل الكال ِ
واالستھزاء  :لقد بلغت رحمة رسول اإلسالم بالحيوانا ِ
ِ
ِ
ت إلى أنه أمر ِ
ِ
في المدين ِة ! وأدلتنا في اآلتي :
ِ
ﺎل :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻳـﻌ ُﻘﻮب ﺑﻦ ُﳏَ ﱠﻤﺪِ
 -1مسند أحمدَ ﻣﻦ ﻣﺴﻨﺪ اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ راﻓﻊ  ﺑﺮﻗﻢ َ 25935ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ َﻋﺎﻣ ٍﺮ ﻗَ َ َ َ ْ ُ ْ ُ
ِ
ِ
ﺎل :أَﻣﺮِﱐ رﺳ ُ ِ
ِ
ِ ِ
ﺑْ ِﻦ ﻃَ ْﺤ َﻼء َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ اﻟ ﱢﺮ َﺟ ِ
ﺖ أَﻗْـﺘُـﻠُ َﻬﺎ
ب ﻓَ َﺨ َﺮ ْﺟ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  أَ ْن أَﻗـْﺘُ َﻞ اﻟْﻜ َﻼ َ
ﺎل َﻋ ْﻦ َﺳﺎﱂ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َراﻓ ٍﻊ ﻗَ َ َ َ َ ُ
َ
ﺖ ِﻷَﻗْـﺘـﻠَﻪ ﻓَـﻨﺎد ِاﱐ إِﻧْ ِ
ِ
ِ
ف اﻟْﺒـ ْﻴ ِ
َﻻ أَرى َﻛﻠْﺒﺎ إِﱠﻻ ﻗَـﺘَـﻠْﺘُﻪُ ﻓَِﺈ َذا َﻛﻠْﺐ ﻳ ُﺪور ﺑِﺒـ ْﻴ ٍ
ﺼﻨَ َﻊ
ﺖ ﻓَ َﺬ َﻫ ْﺒ ُ ُ ُ َ َ
ﺖ ﻳَﺎ َﻋ ْﺒ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ َﻣﺎ ﺗُ ِﺮﻳ ُﺪ أَ ْن ﺗَ ْ
ﺴﺎ ٌن ﻣ ْﻦ َﺟ ْﻮ َ
ٌَ ُ َ
َ ً
َ
49

www.kalemasawaa.com

ﺴﺒﻊ وﻳـ ْﺆِذﻧُِﲏ ﺑِﺎ ْﳉﺎﺋِﻲ ﻓَﺄ ِ
ْت
ﻗَ َ
ْﺐ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺖ :إِ ﱢﱐ ْاﻣ َﺮأَةٌ ُﻣ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
ْﺐ ﻳَﻄ ُْﺮ ُد َﻋ ﱢﲏ اﻟ ﱠ ُ َ َ ُ
َ
ﻀﻴﱠـ َﻌﺔٌ َوإِ ﱠن َﻫ َﺬا اﻟْ َﻜﻠ َ
ْﺖ  :أُ ِرﻳ ُﺪ أَ ْن أَﻗـْﺘُ َﻞ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻜﻠ َ
ﻚ ﻟَﻪُ ﻓَﺄ ََﻣ َﺮِﱐ ﺑَِﻘ ْﺘﻠِ ِﻪ .
ﻚ ﻟَﻪُ ﻗَ َ
ﱠﱯ َ◌ ﻓَﺎذْ ُﻛ ْﺮ َذﻟِ َ
ت َذﻟِ َ
ﱠﱯ  ﻓَ َﺬ َﻛ ْﺮ ُ
ﺎل  :ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
اﻟﻨِ ّ

ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ إن ﺛﺒﺖ ﲰﺎع ﺳﺎﱂ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ وﻫﻮ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻣﻦ أﰊ راﻓﻊ.
ﺎس ﺑْ ُﻦ
-2مسند أحمد أي ً
ضا ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺴﻨﺪ اﻷﻧﺼﺎر ﺣﺪﻳﺚ أﰊ راﻓﻊ َ 22745 ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َرْو ٌ
ح َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ ُﺟ َﺮﻳْ ٍﺞ أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ اﻟ َْﻌﺒﱠ ُ
ﺎل ":ﻳَﺎ أَﺑَﺎ َراﻓِ ٍﻊ اﻗـْﺘُ ْﻞ ُﻛ ﱠﻞ َﻛﻠ ٍ
أَِﰊ ِﺧ َﺪ ٍ
ﺎل
ْﺐ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ" ﻗَ َ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
اش َﻋ ِﻦ اﻟْ َﻔ ْ
ﻀ ِﻞ ﺑْ ِﻦ ﻋُﺒَـ ْﻴ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ َراﻓِ ٍﻊ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َراﻓِ ٍﻊ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ت ﻧِﺴﻮًة ِﻣﻦ ْاﻷَﻧْﺼﺎ ِر ﺑِﺎﻟ ﱠ ِ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ ْﺪ أَ ْﻏ َﺰى ِر َﺟﺎﻟَﻨَﺎ َوإِ ﱠن َﻫ َﺬا
ْﻦ :ﻳَﺎ أَﺑَﺎ َراﻓِ ٍﻊ إِ ﱠن َر ُﺳ َ
َ
:ﻓَـ َﻮ َﺟ ْﺪ ُ ْ َ ْ
ﺼ ْﻮَرﻳْ ِﻦ ﻣ ْﻦ اﻟْﺒَﻘﻴ ِﻊ َﳍُ ﱠﻦ َﻛﻠ ٌ
ْﺐ ﻓَـ ُﻘﻠ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﱠﱯ  ﻓَ َﺬ َﻛ َﺮﻩُ أَﺑُﻮ َراﻓِ ٍﻊ
ﻮم ْاﻣ َﺮأَةٌ ِﻣﻨﱠﺎ ﻓَـﺘَ ُﺤ َ
ﻮل ﺑَـ ْﻴـﻨَﻪُ َوﺑَـ ْﻴـﻨَﻪُ ﻓَﺎذْ ُﻛ ْﺮﻩُ ﻟﻠﻨِ ﱢ
َﺣ ٌﺪ أَ ْن ﻳَﺄْﺗﻴَـﻨَﺎ َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ُﻘ َ
ﻴﻊ أ َ
ْﺐ ﳝَْﻨَـﻌُﻨَﺎ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ َواﻟﻠﱠﻪ َﻣﺎ ﻳَ ْﺴﺘَﻄ ُ
اﻟْ َﻜﻠ َ
ِ
ﺎل ":ﻳَﺎ أَﺑَﺎ َراﻓِ ٍﻊ اﻗْـﺘُـﻠْﻪُ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ ﳝَْﻨَـ ُﻌ ُﻬ ﱠﻦ اﻟﻠﱠﻪُ ." 
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ
ﻟﻠﻨِ ﱢ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :أﺻﻞ اﳊﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻐﲑ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻴﺎﻗﺔ.
• الرد على الشبھة
أوالً  :إن موقف الشريعة اإلسالمية التي جاء بھا محم ٌد  بشأن الحيوانات ؛ شريعة تقول  :إنھا بھائم
معجمة أمر ﷲُ برحم ِتھا  ،وأخبر أنھا تسبحه  ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
 -1نھى  عن التمثيل بالبھائم  ...وذلك في ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ ﺑﺮﻗﻢ، 4440وﰲ اﻟﺴﻠﺴﺔ
رﺳﻮل ِ
اﷲ  ﻋﻠﻰ أﻧﺎس وﻫﻢ ﻳﺮﻣﻮن ﻛﺒﺸﺎ ﺑﺎﻟﻨﺒﻞ ﻓﻜﺮﻩ ذﻟﻚ ،وﻗﺎل ":ﻻ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔﺑﺮﻗﻢ 2431ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﻗﺎل :ﻣﺮ ُ

ﲤﺜﻠﻮا ﺑﺎﻟﺒﻬﺎﺋﻢ" .

 -2أوصي  بتقوى ﷲ فيھا وحسن معاملتھا  ...وذﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ َ 2185ﻋ ْﻦ َﺳ ْﻬ ِﻞ اﺑْ ِﻦ ا ْﳊَْﻨﻈَﻠِﻴﱠ ِﺔ 
ﺎﳊﺔً وُﻛﻠُﻮﻫﺎ ﺻ ِ
ﺎل ":اﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ِﰲ ﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْﺒـﻬﺎﺋِ ِﻢ اﻟْﻤﻌﺠﻤ ِﺔ ﻓَﺎرَﻛﺒﻮﻫﺎ ِ
ﺎﳊَﺔً ".
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﺑِﺒَ ِﻌ ٍﲑ ﻗَ ْﺪ َﳊِ َﻖ ﻇَ ْﻬ ُﺮﻩُ ﺑِﺒَﻄْﻨِ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎلَ :ﻣ ﱠﺮ َر ُﺳ ُ
ﻗَ َ
َ ََ
ﺻ َ َ َ َ
ُْ ََ ْ ُ َ َ
ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ .23

ﺎل  :ﺛِْﻨﺘَ ِ
لذبح  ...وذﻟﻚ في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 3615ﻋ ْﻦ َﺷ ﱠﺪ ِاد ﺑْ ِﻦ أ َْو ٍ
باإلحسان
 -3أمر 
ﺎن
س  ﻗَ َ
ِ
ِ
للحيوان عند ا ِ
اﻹﺣﺴﺎ َن َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷﻲ ٍء ﻓَِﺈ َذا ﻗَـﺘَـﻠْﺘُﻢ ﻓَﺄ ِ ِ
َﺣ ِﻔﻈْﺘُـ ُﻬﻤﺎ َﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ﱠ
َﺣ ِﺴﻨُﻮا اﻟ ﱠﺬﺑْ َﺢ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
َﺣﺴﻨُﻮا اﻟْﻘ ْﺘـﻠَﺔَ َوإِ َذا َذ َْﲝﺘُ ْﻢ ﻓَﺄ ْ
ْ ْ
َ
َ
ﺎل ":إِ ﱠن اﻟﻠﻪَ َﻛﺘَ َ
ﺐ ِْ ْ َ
ْ
ِ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ َﺷ ْﻔ َﺮﺗَﻪُ ﻓَـﻠ ُِ
ﻴﺤﺘَﻪُ ".
ْﲑ ْح َذﺑِ َ
َوﻟْﻴُﺤ ﱠﺪ أ َ
دخول امرأ ٍة
 -4أخبرعن
أجل ھر ٍة ) قطة( حبستھا...وذلك في صحيح اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ َ 2192ﻋ ْﻦ
َ
النار من ِ
ِ
اﺑْ ِﻦ ﻋُﻤﺮ -ر ِ
ﺸ ِ
ﺎش
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﱠﺎر ِﰲ ِﻫ ﱠﺮٍة َرﺑَﻄَْﺘـ َﻬﺎ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﺗُﻄ ِْﻌ ْﻤ َﻬﺎ َوَﱂْ ﺗَ َﺪ ْﻋ َﻬﺎ ﺗَﺄْ ُﻛ ُﻞ ِﻣ ْﻦ َﺧ َ
ﺎل َ ":د َﺧﻠَ ْ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎَ -ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ََ َ
ﺖ ْاﻣ َﺮأَةٌ اﻟﻨ َ
ْاﻷ َْر ِ
ض".

َ
رجل سقا كل ًبا عط ً
الجنة ....وذلك في صحيح اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ َ 168ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َ ﻋ ْﻦ
شا فدخل
 -5أخبر  عن
ٍ
ﱠﱯ  أَ ﱠن َر ُﺟ ًﻼ َرأَى َﻛﻠْﺒًﺎ ﻳَﺄْ ُﻛ ُﻞ اﻟﺜـ َﱠﺮى ِﻣ ْﻦ اﻟ َْﻌﻄَ ِ
ﺸ َﻜ َﺮ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪُ ﻓَﺄَ ْد َﺧﻠَﻪُ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ.
ﺶ ﻓَﺄَ َﺧ َﺬ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ُﺧ ﱠﻔﻪُ ﻓَ َﺠ َﻌ َﻞ ﻳَـ ْﻐ ِﺮ ُ
ف ﻟَﻪُ ﺑِ ِﻪ َﺣ ﱠﱴ أ َْرَواﻩُ ﻓَ َ
اﻟﻨِ ﱢ
 -6نھى  عن س ِ
ب الديك وغيره  ....وذلك في اآلتي:
أ -ما رواه أبو داود  ،وابنُ حبان في صحيحه  ،وصححه األلباني في الترغيب والترھيب ﺑﺮﻗﻢ  2797ﻋﻦ زﻳﺪ
ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ اﳉﻬﲏ  ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ  ":ﻻ ﺗﺴﺒﻮا اﻟﺪﻳﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﻗﻆ ﻟﻠﺼﻼة".
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ِ
ﺎل ٍ 
ﲑا َوَﻻ َﺷﺎةً.
َﺣ ًﺪا" .ﻗَ َ
ب -سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ  3562ﻗ َ
ﺴ ﱠﱠ
ﺎل :ﻓَ َﻤﺎ َﺳﺒَْﺒ ُ
ﱭأَ
ﺖ ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ ُﺣ ًّﺮا َوَﻻ َﻋ ْﺒ ًﺪا َوَﻻ ﺑَﻌ ً
ﻟﺮﺟﻞ َ " :ﻻ ﺗَ ُ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ اﻟﱰﻣﺬي ) .( 2877
ﱠﱯ َ ﻣ ﱠﺮ
-7كان يغضب ويدعو على من يؤذي حيو ًنا  ....وذلك في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 3953ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ  أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ِِ
ﺎل ":ﻟَ َﻌ َﻦ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠ ِﺬي َو َﲰَﻪُ "ُ ) .وسِ َم ( أي ٌ :علّ َم بالكي في وجه .
ﺎر ﻗَ ْﺪ ُو ِﺳ َﻢ ِﰲ َو ْﺟ ِﻬ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
َﻋﻠَْﻴﻪ ﲪَ ٌ
قلبه الرحيم  ،وال
ثان ًيا  :إن َ
أمر النﱠبِ ﱢي ِ
بقتل الكالب في الحديثين المذكورين ؛ ما صدر عن قسو ٍة في ِ
ً
ب كلب سقاه ...
ﷲ ادخ َل رجال الجنة بسب ِ
اضطھاده للحيوان ؛ بدليل ما أسلفناه من أن َ
ح َّل
ك َم َاذا أ ُ ِ
وكذلك مدح القرآن للناس في تعليمھم للكالب ال لقتلھم إياھا  ،وذلك في قوله تعالى َ } :يسْ أَلُو َن َ
ح َّل َل ُك ُم َّ
ين ُت َعلِّمُو َنھُنَّ ِممَّا َعلَّ َم ُك ُم ّ
الط ِّي َب ُ
ﷲُ َف ُكلُو ْا ِممَّا أَمْ َس ْك َن َع َل ْي ُك ْم
َل ُھ ْم قُ ْل أ ُ ِ
ار ِح ُم َكلِّ ِب َ
ات َو َما َعلَّمْ ُتم م َِّن ْال َج َو ِ
ب { )المائدة. (4
ﷲ َس ِري ُع ْالح َِسا ِ
َو ْاذ ُكرُو ْا اسْ َم ّ ِ
ﷲ إِنَّ ّ َ
ﷲ َع َل ْي ِه َوا َّتقُو ْا ّ َ
الكلب األسود شيطان يعنى يمكن أن تتلبس به الشياطين  ،فھذا يجعلنا نوقن أن األمر
و قد أخبر النبيُّ أن
َ
الناس
ﷲ بأن ھذه الكالب جملة في المدينة تشكل خطرً ا على
بقتلھا في ھذه الفترة كان أمر غيبي علمه رسو ُل ِ
ِ
وعلى سالمتھم ؛ ال لقسوة في قلبه الرحيم كما يزعم المعترضون! ....
أما عن نشاطِ شياطين الجن لم نحط به عل ًما  ،وبالتالي فإننا نستنتج أن ﷲ أطلع نب َّيه على أن ھذه الكالب
يستشرى بھا مرض أو صرع يؤذى الناس أو كان بھا مرض بالفعل ....
النبي  بعد ذلك
األمر ليس على إطالقِه  ،وإنما كان في فتر ٍة معين ٍة ونسخه
والدليل على ذلك أن ھذا
َ
ُّ
ﺎس  -ر ِ
في الحدي ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ-
ث
ِ
المتأخر الثابت في صحيح مسلم  ، 3617واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ  3178وﻏﲑﳘﺎ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
ِِ
ِ
ﺿﺎ" .
ﱠﱯ  ﻗَ َ
وح ﻏَ َﺮ ً
أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺎل َ ":ﻻ ﺗَـﺘﱠﺨ ُﺬوا َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻓﻴﻪ اﻟ ﱡﺮ ُ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم – كان آخر ما أمر به بشان األرواح عدم اتخاذ أي كائن فيه روح
والمعنى :أن النبيَّ َ -
غرضا ً يقتله الناس ،أو يصوبون له رماحھم وأسلحتھم .....
إ ًذا األمر بقتلھا ليس على إطالقه  ،وقد ذھب الكثيرون من العلماء إلى أنه مخصوص بالكلب األسود ؛ألنه
محل تجسد الشيطان فالحديث الذي معنا يخصصه حديث آخر في به كلمة )األسود( ،جاء ذلك في اآلتي:
ِ
ﺎل رﺳ ُ ِ
ب أُﱠﻣﺔٌ ِﻣ ْﻦ ْاﻷ َُﻣ ِﻢ
 -1سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ َ 2462ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ُﻣﻐَﱠﻔ ٍﻞ  ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ " :ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ﱠن اﻟْﻜ َﻼ َ
ﺎل :ﻗَ َ َ ُ
ِ
َﻷَﻣﺮ ُ ِ
ﻴﻢ " .ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ في ﺳﻨﻦ أﰊ داود.
ت ﺑَِﻘ ْﺘﻠ َﻬﺎ ﻓَﺎﻗْـﺘُـﻠُﻮا ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ْاﻷ ْ
َْ
َﺳ َﻮ َد اﻟْﺒَ ِﻬ َ
ِ
ِ
ِ
ﱯ اﻟﻠﱠﻪ  ﺑَِﻘ ْﺘ ِﻞ اﻟْﻜ َﻼ ِ
ﺖ اﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ ﺗَـ ْﻘ َﺪ ُم ﻣ ْﻦ
ضا ﺑﺮﻗﻢ َ 2463ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ  ﻗَ َ
 -2سنن أبي داود أي ً
ب َﺣ ﱠﱴ إِ ْن َﻛﺎﻧَ ْ
ﺎل :أ ََﻣ َﺮ ﻧَِ ﱡ
اﻟْﺒ ِ
ﺎدﻳَِﺔ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ ﺑِﺎﻟْ َﻜﻠ ِ
َﺳ َﻮِد "  .وروى ﻣﺴﻠﻢ ﳓﻮﻩ .
ْﺐ ﻓَـﻨَـ ْﻘﺘُـﻠُﻪُ ﰒُﱠ ﻧَـ َﻬﺎﻧَﺎ َﻋ ْﻦ ﻗَـ ْﺘﻠِ َﻬﺎ َوﻗَ َ
ﺎل َ ":ﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﺑِ ْﺎﻷ ْ
َ
ِِ
ِ
ﺿﺎ ".
وح ﻏَ َﺮ ً
وأما النھي النھائي كان في قولِه َ " : ﻻ ﺗَـﺘﱠﺨ ُﺬوا َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻓﻴﻪ اﻟ ﱡﺮ ُ
ً
الكالب التي ھي في الطرقات  ،وكان من
عصرنا ھذا تقتل
الدول في
بعض
ثالثا  :إن
بعض الحكوما ِ
َ
َ
ت في ِ
ِ
ِ
الناس فمنھا ما ھو به
الكالب في الطرقات ؛ ألنھا تؤذي
فترة قريبة ج ًدا أن الحكوم َة المصري َة كانت تقتل
َ
َ
صرع )سعران ( ومنھا به مرض  ....ولم نجد اعترا ً
ضا من أح ٍد على ذلك ؛ بل كان الناسُ يسعدون بذلك
تمام السعادة من أجل أمنھم وسالمتھم ...
والشاھد أن المعترضين اعترضوا على ما لم يحيطوا بعلمه ...قال َ  : ب ْل َك َّذبُوا ِب َما َل ْم ُيح ُ
ِيطوا ِبع ِْل ِم ِه
ِين ِمنْ َق ْبل ِِھ ْم َفا ْن ُ
ان َعاقِ َب ُة َّ
ِين ) ) (39يونس ( .
الظالِم َ
ْف َك َ
ظرْ َكي َ
ب الَّذ َ
َو َلمَّا َيأْت ِِھ ْم َتأْ ِويلُ ُه َك َذل َِك َك َّذ َ
بقتل الحيوانات  ..وذلك في اآلتي:
الكتاب المقدس ينسب إلى
رابعًا  :إن
ِّ
َ
الرب في العھد القديم أنه أمر ِ
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3
اآلن ْاذ َھبْ َواضْ ِربْ
-1
صمُوئِيل األَوَّ ل إصحاح  15عدد َف َ
بقتل الحيوانات.....وذلك سفر َ
ّ
الرب يأمر ِ
ِيقَ ،و َحرِّ مُوا ُك َّل َما َل ُه َوالَ َتعْ فُ َع ْن ُھ ْم َب ِل ا ْق ُت ْل َر ُجالً َوامْ َرأَ ًة ،طِ ْفالً َو َرضِ يعًاَ ،ب َقرً ا َو َغ َنمًاَ ،ج َمالً
َع َمال َ
َو ِح َمارً ا« !
وأتساءل :ما ھو ما ذنبُ البقر،والغنم ،والجمل ،والحمار حتى يقتلوا ؟!
28
برجم الثور الذي ينطح إنسا ًنا فيقتله  ....وذلك في سفر الخروج إصحاح  21عدد » َوإِ َذا
الرب يأمر
-2
ّ
ِ
29
احبُ الثﱠ ْو ِر فَيَ ُك ُ
نَطَ َح ثَ ْو ٌر َر ُجالً أَ ِو ا ْم َرأَةً فَ َم َ
ان
ون بَ ِريئًاَ .ول ِك ْن إِ ْن َك َ
ات ،يُرْ َج ُم الثﱠ ْو ُر َوالَ ي ُْؤ َك ُل لَحْ ُمهَُ .وأَ ﱠما َ
ص ِ
احبِ ِه َولَ ْم يَضْ بِ ْ
احبُهُ أَ ْيضًا
طهُ ،فَقَتَ َل َر ُجالً أَ ِو ا ْم َرأَةً ،فَالثﱠ ْو ُر يُرْ َج ُم َو َ
ثَ ْورًا نَطﱠاحًا ِم ْن قَ ْبلَُ ،وقَ ْد أُ ْش ِھ َد َعلَى َ
ص ِ
ص ِ
يُ ْقتَ ُل .ال تعليق!
عنق الحمار الذي ال ذنب له ...وذلك في سفر الخروج إصحاح 13
الرب يأمر بكس ِر
-3
ّ
ِ
11
َ
َ
َ
اك إِيَّا َھا،
ِكَ ،وأعْ َط َ
ف َل َك َوآل َبائ َ
ِّين َك َما َح َل َ
ض ْال َك ْن َعا ِني َ
عدد » َو َي ُكونُ َم َتى أ ْد َخ َل َك الرَّ بُّ أرْ َ
12أَ َّن َك ُت َق ِّد ُم لِلرَّ بِّ ُك َّل َفاتِح َرحِمَ ،و ُك َّل ِب ْك ٍر ِمنْ ِن َتاج ْال َب َھائِم الَّتِي َت ُكونُ َل َكُّ .
الذ ُكو ُر لِلرَّ بِّ .
ٍ
ِ
ِ
ِ
13
ْ
ْ
ُ
ار َت ْفدِي ِه ِب َشا ٍةَ .وإِنْ َل ْم َتف ِد ِه َف َتكسِ ُر ُعن َق ُه .ال تعليق!
َولكِنَّ ُك َّل ِب ْك ِر ِح َم ٍ

يسوع أنه قتل حيوانات بريئة ال ذنب لھا )الخنازير(  .....وذلك لما
ثم إن العھ َد الجديد◌َ ينسب إلى
َ
قطيع الخنازير ثم قُ ِتلت جمي ًعا غر ًقا في البحر التي كانت "
الرجل فدخلت في
أخرج )يسوع( الشياطين من
ِ
ِ
ي  لم يأمر بقتله ُرغم أنه َح َر َم أكله!! ...
ْن خنزير"  ....في حين أن النﱠبِ ﱠ
َنحْ َو أَ ْل َفي ِ
1
ٌ
ُ
ِّينَ 2 .و َلمَّا
القصة
جاءت
ور ِة ْال َجدَ ِري َ
كاملة في إنجيل مرقس إصحاح  5عدد َو َجاءُوا إِ َلى َعب ِْر ْال َبحْ ِر إِ َلى ُك َ
3
ُورَ ،و َل ْم َي ْق ِدرْ أَ َح ٌد أَنْ
َخ َر َج م َِن ال َّسفِي َن ِة ل ِْل َو ْق ِ
جسٌ َ ،ك َ
ُور إِ ْن َسانٌ ِب ِه رُو ٌح َن ِ
ان َمسْ َك ُن ُه فِي ْالقُب ِ
ت اسْ َت ْق َب َل ُه م َِن ْالقُب ِ
َيرْ ِب َط ُه َوالَ ِب َسالَسِ َل4 ،ألَ َّن ُه َق ْد ر ُِب َط َك ِثيرً ا ِبقُيُو ٍد َو َسالَسِ َل َف َق َّط َع ال َّسالَسِ َل َو َكس ََّر ْالقُيُودَ َ ،ف َل ْم َي ْق ِدرْ أَ َح ٌد أَنْ ي َُذ ِّ َ ُ.
6
5
ُوع ِمنْ َبعِي ٍد
ار ِةَ .ف َلمَّا َرأَى َيس َ
ُور ،يَصِ ي ُح َوي َُجرِّ ُح َن ْف َس ُه ِب ْالح َِج َ
َو َك َ
ان دَ ا ِئمًا َل ْيالً َو َن َھارً ا فِي ْال ِج َب ِ
ال َوفِي ْالقُب ِ
7
ﷲ ْال َعلِيِّ ؟ أَسْ َتحْ لِفُ َك ِبا ِ أَنْ الَ
ص ْو ٍ
ت عَظِ ٍيم َو َقا َلَ »:ما لِي َو َل َك َيا َيسُو ُع اب َْن ِ
ص َر َخ ِب َ
ض َو َس َجدَ َلهَُ ،و َ
َر َك َ
9
8
ُت َع ِّذ َبنِي!« ألَ َّن ُه َقا َل َل ُهْ »:
اب
ان َيا أَ ُّي َھا الرُّ و ُح ال َّن
اخرُجْ م َِن اإلِ ْن َس
ُك؟« َفأ َ َج َ
جسُ «َ .و َسأ َ َل ُهَ »:ما اسْ م َ
ِ
ِ
11
10
َ
اك
ان ُھ َن َ
ور ِةَ .و َك َ
ار ِج ْال ُك َ
ُون«َ .و َط َل َ
قِا ِئالً»:اسْ مِي َل ِج ُئونُ  ،ألَ َّن َنا َكثِير َ
ب إِ َل ْي ِه َك ِثيرً ا أنْ الَ يُرْ سِ َل ُھ ْم إِ َلى َخ ِ
12
ين َقا ِئل َ َ
ير لِ َن ْد ُخ َل
ير َيرْ َعىَ ،ف َط َل َ
عِ ْندَ ْال ِج َب ِ
ب إِ َل ْي ِه ُك ُّل ال َّشيَاطِ ِ
از ِ
ِين»:أرْ سِ ْل َنا إِ َلى ْال َخ َن ِ
از ِ
ال َقطِ ي ٌع َك ِبي ٌر م َِن ْال َخ َن ِ
دَخ َل ْ
ت األَرْ َوا ُح ال َّن ِج َس ُة َو َ
يرَ ،فا ْندَ َف َع ْال َقطِ ي ُع ِمنْ َع َلى
تَ .ف َخ َر َج ِ
فِي َھا«َ 13 .فأَذ َِن َل ُھ ْم َيسُو ُع ل ِْل َو ْق ِ
از ِ
ت فِي ْال َخ َن ِ
!!
ْنَ ،ف ْ
اخ َت َن َق فِي ْال َبحْ ِر.
ْالجُرْ فِ إِ َلى ْال َبحْ ِرَ .و َك َ
ان َنحْ َو أَ ْل َفي ِ
وأتساءل :

-1
ْنَ ،ف ْ
اخ َت َن َق فِي ْال َبحْ ِر...؟
ما ھو ذنب ھذه الخنازير التي قتلھا يسو ُع التي كانت َنحْ َو أَ ْل َفي ِ
النبي  الذي أشكل عليھم فھمه
ث
فعل يسوع كما اعترضوا على حدي ِ
ﱢ
 -2ھل اعترض المعترضون على ِ
فقمت بتوضيحه  -بفضل ﷲ  - ؟!

نبي يقول :اغزوا تغنموا النساء !
ﱞ
أجل أن يأخذوا النساء ليغنموھن ويتمتعوا بھن،وكان
قالوا  :كان رسو ُل
اإلسالم يحرض أتبا َعه علي القتال من ِ
ِ
بعض
يقول لھم في غزوة ﺗﺑوك  " :أﻏﺰوا ﺗﻐﻨﻤﻮا ﺑﻨﺎت ﺑﲏ اﻷﺻﻔﺮ وﻧﺴﺎء اﻟﺮوم " .واستدلوا على قولِھم بما جاء في
ِ
ب التفسير لآلية  49من سورة التوبة قوله َ  : و ِم ْنھُ ْم َم ْن يَقُو ُل ا ْئ َذ ْن لِي وأَ َال فِي ْالفِ ْتنَ ِة َسقَطُوا َوإِ ﱠن َجھَنﱠ َم
كت ِ
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ﷲ  " : اُ ْﻏﺰوا ﺗَـﺒﻮك ﺗَـﻐْﻨَﻤﻮا ﺑـﻨَﺎت ْاﻷَ ْ ِ
ين  قَا َل َرسُول ﱠ
ﺎل ا ْﳉَ ّﺪ  :اِﺋْ َﺬ ْن ﻟَﻨَﺎ َ ,وَﻻ
ﺴﺎء اﻟ ﱡﺮوم " ﻓَـ َﻘ َ
لَ ُم ِحيطَةٌ بِ ْال َكافِ ِر َ
ُ ُ
ُ َ
ﺻ َﻔﺮ َوﻧ َ
ِ ِ
ﱢﺴ ِﺎء ...
ﺗَـ ْﻔﺘﻨﱠﺎ ﺑﺎﻟﻨ َ
• الرد على الشبھة
أجل أن يأخذوا النساء ليغنموھن
اإلسالم يحرض أتبا َعه على
أوالً  :إن ادعاءھم بأن رسو َل
القتال من ِ
ِ
ِ
القتال
النبي  يحرض أصحابَه على
ويتمتعوا بھن ؛ ادعاء باطل وكذب محض على نبيﱢنا  ؛ فقد كان
ﱡ
ِ
لعدة أسباب منھا :
ين َع َسى ّ
يل ّ
ﷲِ الَ تُ َكلﱠ ُ
ﷲُ أَن
ض ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ف إِالﱠ نَ ْف َس َ
 -1كفي أذى الكافرين ؛لقوله   : فَقَاتِلْ فِي َسبِ ِ
ك َو َحرﱢ ِ
ين َكفَر ْ
ُوا َو ّ
يَ ُك ﱠ
ﷲُ أَ َش ﱡد بَأْسا ً َوأَ َش ﱡد تَن ِكيالً  ) النساء. ( 84
س الﱠ ِذ َ
ف بَأْ َ
ُ َ
اج
س المظلومة ؛ لقوله : أَ َال ُت َقا ِتلُ َ
 -2دفا ًعا عن األنف ِ
ون َق ْومًا َن َكثوا أ ْي َما َن ُھ ْم َو َھمُّوا ِبإِ ْخ َر ِ
ِين )) (13التوبة(.
ُول َو ُھ ْم َبدَ ءُو ُك ْم أَ َّو َل َمرَّ ٍة أَ َت ْخ َش ْو َن ُھ ْم َفا َّ ُ أَ َح ُّق أَنْ َت ْخ َش ْوهُ إِنْ ُك ْن ُت ْم م ُْؤ ِمن َ
الرَّ س ِ
ِين ) ) (190البقرة(.
يل َّ ِ
ﷲ الَّذ َ
ﷲ َال ُيحِبُّ ْالمُعْ َتد َ
ولقوله َ : و َقا ِتلُوا فِي َس ِب ِ
ِين ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َو َال َتعْ َت ُدوا إِنَّ َّ َ

يل ّ
ين
ﷲِ َو ْال ُم ْستَضْ َعفِ َ
 -3نصرة المستضعفين من النساء والولدان ؛ لقوله َ  : و َما لَ ُك ْم الَ تُقَاتِلُ َ
ون فِي َسبِ ِ
ك
ون َربﱠنَا أَ ْخ ِرجْ نَا ِم ْن ھَـ ِذ ِه ْالقَرْ يَ ِة الظﱠالِ ِم أَ ْھلُھَا َواجْ َعل لﱠنَا ِمن لﱠ ُدن َ
ين يَقُولُ َ
ان الﱠ ِذ َ
ِم َن الرﱢ َج ِ
ال َوالنﱢ َساء َو ْال ِو ْل َد ِ
صيراً) النساء .(75
َولِيّا ً َواجْ َعل لﱠنَا ِمن لﱠ ُدن َ
ك نَ ِ

 -4إعالء كلمة التوحيد ؛ تدلل على ذلك أدلة كثيرة منھا:
ﱢين ُك ﱡلهُ ِ ّ فَإ ِ ِن انتَھَ ْو ْا فَإِ ﱠن ّ
ون الد ُ
صير ٌ◌
ﷲَ بِ َما يَ ْع َملُ َ
ون فِ ْتنَةٌ َويَ ُك َ
 -1قوله َ  : وقَاتِلُوھُ ْم َحتﱠى الَ تَ ُك َ
ون بَ ِ
)األنفال.(39
ﻮﺳﻰ أَ ﱠن أَ ْﻋﺮاﺑِﻴًّﺎ َﺟﺎء إِ َﱃ ر ُﺳ ِ
ﺎل:إِ ﱠن اﻟ ﱠﺮ ُﺟ َﻞ ﻳُـ َﻘﺎﺗِ ُﻞ ﻟِﻠ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ َوﻳُـ َﻘﺎﺗِ ُﻞ ﻟِﻴُ ْﺤ َﻤ َﺪ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـ َﻘ َ
 -2سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ َ 2156ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻣ َ
َ َ
َ
ِ ِ
ِ ِ
ﻮل َ " :ﻣ ْﻦ ﻗَﺎﺗَ َﻞ َﺣ ﱠﱴ ﺗَ ُﻜﻮ َن َﻛﻠِ َﻤﺔُ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻫ َﻲ أَ ْﻋﻠَﻰ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﰲ َﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ".
ﺎل َر ُﺳ ُ
ي َﻣ َﻜﺎﻧَﻪُ  .ﻓَـ َﻘ َ
َوﻳُـ َﻘﺎﺗ ُﻞ ﻟﻴَـ ْﻐﻨَ َﻢ َوﻳُـ َﻘﺎﺗ ُﻞ ﻟ ُِﲑ َ
 -3سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ  ،4142وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﻣﺸﻜﺎة اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺑﺮﻗﻢ َ 3529ﻋﻦ ﺳ ِﻌ ِ
ﺎل":
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﻴﺪ ﺑْ ِﻦ َزﻳْ ٍﺪ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ْ َ
َﻣ ْﻦ ﻗُﺘِ َﻞ ُدو َن َﻣﺎﻟِ ِﻪ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﺷ ِﻬﻴ ٌﺪ َوَﻣ ْﻦ ﻗُﺘِ َﻞ ُدو َن أ َْﻫﻠِ ِﻪ أ َْو ُدو َن َد ِﻣ ِﻪ أ َْو ُدو َن ِدﻳﻨِ ِﻪ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﺷ ِﻬﻴ ٌﺪ ".
 -4صحيح مسلم برقم َ 3440ﻋ ْﻦ ُﺟ ْﻨ َﺪ ِ
ﺖ َراﻳٍَﺔ ِﻋ ﱢﻤﻴﱠ ٍﺔ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ب ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟْﺒَ َﺠﻠِ ﱢﻲ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ " : ﻣ ْﻦ ﻗُﺘِ َﻞ َﲢْ َ
َﻋﺼﺒِﻴﱠﺔً أَو ﻳـ ْﻨﺼﺮ َﻋﺼﺒِﻴﱠﺔً ﻓَِﻘ ْﺘـﻠَﺔٌ ﺟ ِ
ﺎﻫﻠِﻴﱠﺔٌ" .
َ ْ َ ُُ َ
َ
النبي  يدعو أصحابَه  إلى معالي األمور  ،ويبغضھم عن كل ما ھو مذموم من عصبية
وعليه فكان
ﱡ
النبي  عليه  ،وما كان من شر إال ونھى  عنه ......
الجاھلية وغيرھا ؛ فما كان من خير إال دل
ﱡ
ثانيًا  :إن ادعاءھم بأنه  كان يقول ألصحابِه  قبل غزوة تبوك " اﻏﺰوا ﺗﻐﻨﻤﻮا ﺑﻨﺎت اﻷﺻﻔﺮ و ﻧﺴﺎء اﻟﺮوم "
ِ
 ،وﻗﻮﻟﻪ  " : اُ ْﻏﺰوا ﺗَـﺒﻮك ﺗَـ ْﻐﻨَﻤﻮا ﺑـﻨَﺎت ْاﻷ ْ ِ
ِ ِ
ﱢﺴ ِﺎء ...
ﺴﺎء اﻟ ﱡﺮوم " ﻓَـ َﻘ َ
ُ ُ
ُ َ
ﺎل ا ْﳉَ ّﺪ  :اﺋْ َﺬ ْن ﻟَﻨَﺎ َ ,وَﻻ ﺗَـ ْﻔﺘﻨﱠﺎ ﺑﺎﻟﻨ َ
َﺻ َﻔﺮ َوﻧ َ
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ضا ومردود على أصحابِه ؛ فال يقبل المسلمون تلك االدعاءات والروايات ؛ ألن النب ﱠي 
ادعاء كاذب أي ً
النبي  من خاللھا :روايات ال تصح حكم عليھا
ما قال ذلك أبدا  ،فالروايات التي استدلوا بھا للطعن في
ﱢ
بذلك علماء أجالء منھم الشيخ األلباني قال فيھا اآلتي:
 -1اﻏﺰوا ﺗﻐﻨﻤﻮا ﺑﻨﺎت اﻷﺻﻔﺮ ﻓﻘﺎل ﻧﺎس ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ :إﻧﻪ ﻟﻴﻔﺘﻨﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻓﺄﻧﺰل اﷲ  -ﻋﺰ وﺟﻞ ) :-وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل
اﺋﺬن ﱄ وﻻ ﺗﻔﺘﲏ (
اﻟﺮاوي :ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس  -ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺪرﺟﺔ :إﺳﻨﺎدﻩ ﺷﺪﻳﺪ اﻟﻀﻌﻒ  -اﶈﺪث :اﻷﻟﺒﺎﱐ  -اﳌﺼﺪر :اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  -اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ1227/6 :

 -2ﳌﺎ أراد رﺳﻮل اﷲ -ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ وﺳﻠﻢ  -ﻏﺰوة ﺗﺒﻮك ﻗﺎل ﳉﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻫﻞ ﻟﻚ ﰲ ﺑﻨﺎت اﻷﺻﻔﺮ ﻓﻘﺎل اﺋﺬن ﱄ
وﻻ ﺗﻔﺘﲏ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ  -ﻋﺰ وﺟﻞ ) -وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل اﺋﺬن ﱄ وﻻ ﺗﻔﺘﲏ (

اﻟﺮاوي :ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﺒﺎس  -ﺧﻼﺻﺔ اﻟﺪرﺟﺔ] :ﻓﻴﻪ ]ﺑﺸﺮ ﺑﻦ ﻋﻤﺎرة وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ  -اﶈﺪث :اﻷﻟﺒﺎﱐ  -اﳌﺼﺪر:
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ  -اﻟﺼﻔﺤﺔ أو اﻟﺮﻗﻢ.1226/6 :
ً
رواية واحد ًة ھي" يا جد ! ھل لك في جالد بني األصفر
إذن الشيخ األلباني ضعف ك ﱠل الروايات ،وحسن
؟ وھذا في السلسة الصحيحة " برقم  " 2988ﻳﺎ ﺟﺪ  ،ﻫﻞ ﻟﻚ ﰲ ﺟﻼد ﺑﲏ اﻷﺻﻔﺮ ؟ " .
ِ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ "  : 1225 / 6أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ ﰲ " اﻟﺘﻔﺴﲑ " )  ( 1 / 51 / 4ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﳏﻤﺪ
ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﱐﱡ ﰲ "

ﺑﻦ إﺳﺤﺎق  :أﺧﱪﱐ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﺑﻦ ﺣﺴﺎن ﺑﻦ ﺛﺎﺑﺖ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﻗﺎل  :ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ  ﻳﻘﻮل :

ﻓﺬﻛﺮﻩ  ،ﻗﺎل ﺟﺪ  :أو ﺗﺄذن ﱄ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،ﻓﺈﱐ رﺟﻞ أﺣﺐ اﻟﻨﺴﺎء  ،و إﱐ أﺧﺸﻰ إن أﻧﺎ رأﻳﺖ ﺑﻨﺎت ﺑﲏ اﻷﺻﻔﺮ أن أﻓﱳ ؟
ﻓﻘﺎل رﺳﻮل اﷲ  - و ﻫﻮ ﻣﻌﺮض ﻋﻨﻪ  " : -ﻗﺪ أذﻧﺖ ﻟﻚ "  .ﻓﻌﻨﺪ ذﻟﻚ أﻧﺰل اﷲ  )* :و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﻘﻮل اﺋﺬن ﱄ و ﻻ
ﺗﻔﺘﲏ أﻻ ﰲ اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺳﻘﻄﻮا (* ﻗﻠﺖ  :و ﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ .أھـ
ي  لم يقل له :ھل ّم للقتال من أجل النساء ؛ ولكن لقتال
قلتُ  :إن الواضح لي من الرواية الصحيحة أن النب ﱠ
النبي 
بني األصفر وھم الروم ؛ فإذا بالجد بن قيس المنافق يتحجج بحجة واھية ھي :أنه لو ذھب مع
ﱢ
للقتال قد يرى نساء بني األصفر فيفتتن بھن  ،وينتكس على عاقبيه فكانت ھذه حجته للھرب من الغزو مع
النبي  له ولغيره ؛ فعاتبه ربﱡه  قائالً َ  :عفَا ّ
ك لِ َم أَ ِذ َ
نت لَھُ ْم َحتﱠى يَتَبَي َﱠن
النبي  ومع ذلك أذن
ﷲُ َعن َ
ﱡ
ﱢ
ْ
ْ
ﱠ
ُ
َ
ين ) التوبة. (43
ص َدقوا َوتَ ْعل َم ال َكا ِذبِ َ
ك ال ِذ َ
لَ َ
ين َ
لذلك أقو ُل عن ھذا المنافق ):ھرب من الموت وفي الموت وقع( أي :ھرب من القتال بحجة أنه سيفتتن
بالنساء وفي الموت وقع فيه بتخلفه عن النﱠبِ ﱢي  فھذه فتنته الحقيقية ؛قال َ  : و ِم ْنھُم ﱠمن يَقُو ُل ا ْئ َذن لﱢي
َوالَ تَ ْفتِنﱢي أَالَ فِي ْالفِ ْتنَ ِة َسقَطُ ْ
ين ) اﻟﺗوﺑﺔ.(49
وا َوإِ ﱠن َجھَنﱠ َم لَ ُم ِحيطَةٌ بِ ْال َكافِ ِر َ
ﻮل اﺋﺬن ّﱄ { ﰲ اﻟﺘﺨﻠﻒ } َوﻻَ ﺗَـ ْﻔﺘِ ّﲏ { وﻫﻮ اﳉ ّﺪ ﺑﻦ ﻗﻴﺲ ﻗﺎل ﻟﻪ اﻟﻨﱯ " : 
جاء في تفسير الجاللين َ } :وِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﱠﻣﻦ ﻳَـ ُﻘ ُ

ﻋﻨﻬﻦ ﻓﺄُﻓﺘﱳ  .ﻗﺎل
ﻫﻞ ﻟﻚ ﰲ ﺟﻼد ﺑﲏ اﻷﺻﻔﺮ؟ " ﻓﻘﺎل  :إﱐ ﻣﻐﺮم ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء  ،وأﺧﺸﻰ إن َرأﻳﺖ ﻧﺴﺎء ﺑﲏ اﻷﺻﻔﺮ أن ﻻ أﺻﱪ ّ
ﱡ
ِ
ﱠﻢ ﻟَ ُﻤ ِﺤﻴﻄَﺔٌ ﺑﺎﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ { ﻻ ﳏﻴﺺ ﳍﻢ ﻋﻨﻬﺎ .أھـ
ﺗﻌﺎﱃ  } :أَﻻ ﰲ اﻟﻔﺘﻨﺔ َﺳ َﻘﻄُﻮاْ { ﺑﺎﻟﺘﺨﻠﻒ  ،وﻗﺮئ »ﺳﻘﻂ« } َوإ ﱠن َﺟ َﻬﻨ َ
ﷲ .-
وعليه تبطل الشبھة  -بفضل ِ
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النبي وأصحابُه ثم يأخذوا
ثالثًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ھل من العيب أو ال ُحرمة أن يقات َل
ﱡ
ي بعد انتصارھم ؟
السب ﱠ
الكتاب المقدس ھو أكبر دليل على ذلك ففيه األمر من ﷲِ بسبي النسا ِء من الحروب ،
الجواب :ال ؛ ألن
َ
وذلك في عدة مواضع منھا :
كَ ،و َسبَي َ
 -1سفر التثنية إصحاح  21عدد»10إِ َذا َخ َرجْ َ
ْت ِم ْنھُ ْم
ك إِلَى يَ ِد َ
ك َو َدفَ َعھُ ُم الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ت لِ ُم َحا َربَ ِة أَ ْع َدائِ َ
ص ْق َ
َس ْبيًاَ 11 ،و َرأَي َ
ين تُ ْد ِخلُھَا إِلَى بَ ْيتِ َك
ك َز ْو َجةً12 ،فَ ِح َ
ت بِھَا َواتﱠ َخ ْذتَھَا لَ َ
ْت فِي ال ﱠسب ِْي ا ْم َرأَةً َج ِميلَةَ الصﱡ و َر ِةَ ،و ْالتَ َ
ق َر ْأ َسھَا َوتُقَلﱢ ُم أَ ْ
تَحْ لِ ُ
ظفَا َرھَا َ 13وتَ ْن ِز ُ
ان ،ثُ ﱠم
اب َس ْبيِھَا َع ْنھَاَ ،وتَ ْق ُع ُد فِي بَ ْيتِ َ
ع ثِيَ َ
ك َوتَ ْب ِكي أَبَاھَا َوأُ ﱠمھَا َش ْھرًا ِم َن ال ﱠز َم ِ
ك َز ْو َجةًَ 14 .وإِ ْن لَ ْم تُ َس ﱠر بِھَا فَأ َ ْ
ض ٍةَ ،والَ
ك تَ ْد ُخ ُل َعلَ ْيھَا َوتَتَ َز ﱠو ُج بِھَا ،فَتَ ُك ُ
طلِ ْقھَا لِنَ ْف ِسھَا .الَ تَبِ ْعھَا بَ ْيعًا بِفِ ﱠ
ون لَ َ
بَ ْع َد ذلِ َ
ك قَ ْد أَ ْذلَ ْلتَھَا.
تَ ْستَ ِرقﱠھَا ِم ْن أَجْ ِل أَنﱠ َ
13
ْف.
ك إِلَى يَ ِد َ
 -2سفر التثنية إصحاح  20عدد َوإِ َذا َدفَ َعھَا الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ورھَا بِ َح ﱢد ال ﱠسي ِ
ك فَاضْ ِربْ َج ِمي َع ُذ ُك ِ
َ 14وأَ ﱠما النﱢ َسا ُء َواألَ ْ
ك الﱠ ِتي
كَ ،وتَأْ ُك ُل َغنِي َمةَ أَ ْع َدائِ َ
طفَا ُل َو ْالبَھَائِ ُم َو ُكلﱡ َما فِي ْال َم ِدينَ ِةُ ،كلﱡ َغنِي َمتِھَا ،فَتَ ْغتَ ِن ُمھَا لِنَ ْف ِس َ
ك.
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
أَ ْعطَا َ
17
اآلن ا ْقتُلُوا ُك ﱠل َذ َك ٍر ِم َن األَ ْ
الَ .و ُك ﱠل ا ْم َرأَ ٍة َع َرفَ ْ
ضا َج َع ِة
 -3سفر العدد إصحاح  31عدد  .فَ َ
ت َر ُجالً بِ ُم َ
طفَ ِ
َذ َك ٍر ا ْقتُلُوھَا18 .ل ِك ْن َج ِمي ُع األَ ْ
ت.
ضا َج َعةَ َذ َك ٍر أَ ْبقُوھُ ﱠن لَ ُك ْم َحيﱠا ٍ
ال ِم َن النﱢ َسا ِء اللﱠ َواتِي لَ ْم يَ ْع ِر ْف َن ُم َ
طفَ ِ

ب ترجمة الحياة نقرأ:
وبالنظر إلى كتا ِ
ِ
ﺎﻝ ،وا ْﻗﺗُﻠُوا أ َْﻳﺿ ًﺎ ُﻛ ﱠﻝ ٍ
ﱠ
ﺎﻵن ا ْﻗﺗُﻠُوا ُﻛ ﱠﻝ َذ َﻛ ٍر ِﻣ َن اﻷَ ْ ِ
اء
ﺎﺟ َﻌ ْ
ﺿ َ
اﻣ َأرَة َ
" ﻓَ َ
ت َر ُﺟﻼًَ 18 ،وﻟَﻛ ِن ْ
اﺳﺗَ ْﺣَﻳ ْوا ﻟَ ُﻛ ْم ُﻛﻝ َﻋ ْذ َر َ
ْ
طﻔَ َ
ﺿ ِ
ﺎﺟ ْﻊ َر ُﺟﻼً ".
ﻟَ ْم ﺗُ َ
13
ي َونِ َسا ًء ِم ْن أُو ُر َشلِي َم بَ ْع َد َم ِجيئِ ِه ِم ْن
ار َ
 -4سفر صموئيل الثاني إصحاح 5عدد َوأَ َخ َذ َدا ُو ُد أَ ْيضًا َس َر ِ
ون َوبَنَ ٌ
ات.
ُون ،فَ ُولِ َد أَ ْيضًا لِ َدا ُو َد بَنُ َ
َح ْبر َ

نبي يقول :ال تبدءوا اليھو َد و النصارى بالسالم!
ﱞ
اإلسالم أتبا َعه إلى العنصري ِة حتى في إلقا ِء السالم ! والدليل على قولِنا ما جاء في
قالوا :لقد دعا رسو ُل
ِ
ﱠﻬ ِﻲ َﻋﻦ اﺑﺘِ َﺪ ِاء أ َْﻫ ِﻞ اﻟ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﻒ ﻳُـ َﺮ ﱡد َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ( برقم َ 4030ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﺎب ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛِﺘَﺎب ) اﻟ ﱠ
ﺴ َﻼِم َوَﻛ ْﻴ َ
ﺴ َﻼِم ( ﺑَﺎب ) اﻟﻨـ ْ ْ ْ
ﻗُـﺘَـﻴﺒﺔُ ﺑﻦ ﺳ ِﻌ ٍ
ﺎلَ ":ﻻ ﺗَـ ْﺒ َﺪءُوا
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ي َﻋ ْﻦ ُﺳ َﻬ ْﻴ ٍﻞ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻴﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ َْﻌ ِﺰﻳ ِﺰ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﻟ ﱠﺪ َر َاوْرِد ﱠ
َْ ْ ُ َ
ﺿﻴَ ِﻘ ِﻪ ".
ﱠﺼ َﺎرى ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺿﻄَﱡﺮوﻩُ إِ َﱃ أَ ْ
ﺴ َﻼِم ﻓَِﺈ َذا ﻟَِﻘﻴﺘُ ْﻢ أَ َﺣ َﺪ ُﻫ ْﻢ ِﰲ ﻃَ ِﺮ ٍﻳﻖ ﻓَﺎ ْ
اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
ﻮد َوَﻻ اﻟﻨ َ

ِ
و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤﺜَـ ﱠﲎ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ ح و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َوأَﺑُﻮ ُﻛ َﺮﻳْ ٍ
ﻴﻊ
ﺐ ﻗَ َﺎﻻَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َوﻛ ٌ
ب ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﺟ ِﺮﻳﺮ ُﻛﻠﱡﻬﻢ َﻋﻦ ﺳﻬﻴ ٍﻞ ِ َﺬا ِْ ِ
ﺎد وِﰲ ﺣ ِﺪ ِ
ﻮد َوِﰲ
ﻳﺚ َوﻛِﻴ ٍﻊ إِ َذا ﻟَِﻘﻴﺘُ ْﻢ اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
َ ٌ ُ ْ ْ َُْ َ
اﻹ ْﺳﻨَ َ َ
َﻋ ْﻦ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن ح و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُزَﻫ ْﻴـ ُﺮ ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﺮ ٍ َ
ﻳﺚ ﺟ ِﺮﻳ ٍﺮ إِ َذا ﻟَِﻘﻴﺘﻤﻮﻫﻢ وَﱂ ﻳﺴ ﱢﻢ أ ِ
ﺎلِ :ﰲ أ َْﻫ ِﻞ اﻟ ِ
ِ
ِ ِ
ﺣ ِﺪ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﲔ.
ﻳﺚ اﺑْ ِﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﻋ ْﻦ ُﺷ ْﻌﺒَﺔَ ﻗَ َ
َﺣ ًﺪا ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﺎب َوِﰲ َﺣﺪ َ
َ
ُُ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
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• الرد على الشبھة
أوالً  :إن من ادعى أن محم ًدا  دعا أتبَاعه إلى العنصري ِة فقد جھل  ،ودليل جھله ما يلي:
 -1أنه  جاء بقرآ ٍن يقول   :يَا أَيﱡھَا النﱠاسُ إِنﱠا َخلَ ْقنَا ُكم ﱢمن َذ َك ٍر َوأُنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبا ً َوقَبَائِ َل لِتَ َعا َرفُوا
ﷲِ أَ ْتقَا ُك ْم إِ ﱠن ﱠ
إِ ﱠن أَ ْك َر َم ُك ْم ِعن َد ﱠ
ﷲَ َعلِي ٌم َخبِي ٌر ) الحجرات.(13
 -2قوله  " : ﻻ ﻓﻀﻞ ﻟﻌﺮﰊ ﻋﻠﻰ أﻋﺠﻤﻲ وﻻ ﻟﻌﺠﻤﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﺮﰊ وﻻ أﺑﻴﺾ ﻋﻠﻰ أﺳﻮد وﻻ أﺳﻮد ﻋﻠﻰ أﺑﻴﺾ إﻻ ﺑﺎﻟﺘﻘﻮى
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ﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـﻬﻤﺎ -أَ ﱠن رﺳ َ ﱠ ِ
ِ
ﺎل:
ﱠﺎس ﻳَـ ْﻮَم ﻓَـ ْﺘ ِﺢ َﻣ ﱠﻜﺔَ ﻓَـ َﻘ َ
َُ
َُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ ﺧﻄَ َ
ﺐ اﻟﻨ َ
 -3سنن الترمذي ﺑﺮﻗﻢ َ 3193ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ َ -ر َ
ﻳﺎ أَﻳﱡـﻬﺎ اﻟﻨﱠﺎس إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ﻗَ ْﺪ أَ ْذﻫﺐ َﻋ ْﻨ ُﻜﻢ ﻋُﺒﱢـﻴﱠﺔَ ا ْﳉ ِ
ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ وﺗَـﻌﺎﻇُﻤ َﻬﺎ ﺑِﺂﺑﺎﺋِ َﻬﺎ ﻓَﺎﻟﻨﱠﺎس رﺟ َﻼ ِن ﺑـ ﱞﺮ ﺗَِﻘ ﱞﻲ َﻛ ِﺮﱘٌ َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﱠ ِﻪ وﻓَ ِ
ﲔ
ﺎﺟ ٌﺮ َﺷ ِﻘ ﱞﻲ َﻫ ﱢ ٌ
َ
َ َ
ُ َُ َ
ََ َ َ
َ
ْ
َ
َ َ
ُ
ﱠِ
اب ﻗَ َ ﱠ
آد َم ِﻣ ْﻦ ﺗُـﺮ ٍ
ﱠﺎس إِﻧﱠﺎ َﺧﻠَ ْﻘﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ذَ َﻛ ٍﺮ َوأُﻧْـﺜَﻰ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ ُﻛ ْﻢ ُﺷﻌُﻮﺑًﺎ
آد َم َو َﺧﻠَ َﻖ اﻟﻠﱠﻪُ َ
ﱠﺎس ﺑَـﻨُﻮ َ
ﺎل اﻟﻠﻪُ } :ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﻨ ُ
َﻋﻠَﻰ اﻟﻠﻪ َواﻟﻨ ُ
َ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻴﻢ َﺧﺒِﲑٌ {".
َوﻗَـﺒَﺎﺋ َﻞ ﻟﺘَـ َﻌ َﺎرﻓُﻮا إِ ﱠن أَ ْﻛ َﺮَﻣ ُﻜ ْﻢ ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠﻪ أَﺗْـ َﻘﺎ ُﻛ ْﻢ إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻋﻠ ٌ
ثانيًا  :إ ن قولھم لقد دعا رسو ُل اإلسالم أتباعه إلى العنصرية حتى في إلقا ِء السالم !! قو ٌل باطل ومردود
عليھم بعدة أدلة ثبتت في اآلتي :
 -1السلسة الصحيحة ﺑﺮﻗﻢ  569ﻗﻮﻟﻪ  " : ﻳﺎ أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ! أﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼم وأﻃﻌﻤﻮا اﻟﻄﻌﺎم وﺻﻠﻮا اﻷرﺣﺎم وﺻﻠﻮا

ﺑﺎﻟﻠﻴﻞ واﻟﻨﺎس ﻧﻴﺎم ؛ ﺗﺪﺧﻠﻮا اﳉﻨﺔ ﺑﺴﻼم " .

 -2صحيح سنن ابن ماجة ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﺑﺮﻗﻢ  3692ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة  ﻗﺎل  :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ  " : واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ
ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﺗﺪﺧﻠﻮا اﳉﻨﺔ ﺣﱴ ﺗﺆﻣﻨﻮا وﻻ ﺗﺆﻣﻨﻮا ﺣﱴ ﲢﺎﺑﻮا أﻻ أدﻟﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﻣﺮ إذا أﻧﺘﻢ ﻓﻌﻠﺘﻤﻮﻩ ﲢﺎﺑﺒﺘﻢ أﻓﺸﻮا اﻟﺴﻼم ﺑﻴﻨﻜﻢ ".
 -3صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 11ﻋﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋﻤ ٍﺮو -ر ِ
ي ِْ
اﻹ ْﺳ َﻼِم َﺧ ْﻴـ ٌﺮ
ﱠﱯ  أَ ﱡ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -أَ ﱠن َر ُﺟ ًﻼ َﺳﺄ ََل اﻟﻨِ ﱠ
ْ
ْ
َ
ِ
ف ".
ﻗَ َ
ﺖ َوَﻣ ْﻦ َﱂْ ﺗَـ ْﻌ ِﺮ ْ
ﺎم َوﺗَـ ْﻘ َﺮأُ اﻟ ﱠ
ﺴ َﻼ َم َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ َﻋ َﺮﻓْ َ
ﺎل ":ﺗُﻄْﻌ ُﻢ اﻟﻄﱠ َﻌ َ
ف ".
ﺖ َوَﻣ ْﻦ َﱂْ ﺗَـ ْﻌ ِﺮ ْ
نالحظ " َوﺗَـ ْﻘ َﺮأُ اﻟ ﱠ
ﺴ َﻼ َم َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ َﻋ َﺮﻓْ َ
ﺎل
 -4أمر 
ﺎل :ﻗَ َ
كافرا  ...وذلك ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ َ 5559ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  ﻗَ َ
بإكرام الضيف وإن كان ً
ِ
ِ
ِ
ﺿ ْﻴـ َﻔﻪُ َوَﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن
َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ":ﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳُـ ْﺆِﻣ ُﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ ﻓَ َﻼ ﻳُـ ْﺆِذ َﺟ َﺎرﻩُ َوَﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن ﻳُـ ْﺆِﻣ ُﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ ﻓَـﻠْﻴُ ْﻜ ِﺮْم َ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﺖ".
ﺼ ُﻤ ْ
ﻳُـ ْﺆﻣ ُﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮم ْاﻵﺧ ِﺮ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ُﻘ ْﻞ َﺧ ْﻴـ ًﺮا أ َْو ﻟﻴَ ْ
حسن ....وذلك ﰲ ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي ﺑﺮﻗﻢ َ 1910ﻋ ْﻦ أَِﰊ
بخلق
الناس جمي ًعا
 -5أمر  أصحا َبه  أن يخالقوا
َ
ٍ
ٍ
ﺴﻴﱢﺌَﺔَ ا ْﳊﺴﻨَﺔَ ﲤَْﺤ َﻬﺎ و َﺧﺎﻟِ ِﻖ اﻟﻨ ِ
ﺎل أَﺑُﻮ
ﺴ ٍﻦ " .ﻗَ َ
ﺎل ِﱄ َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
َذ ﱟر  ﻗَ َ
ﺖ َوأَﺗْﺒِ ْﻊ اﻟ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":اﺗﱠ ِﻖ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ْﻴﺜُ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ َ
ََ ُ َ
َ
ﱠﺎس ﲞُﻠُ ٍﻖ َﺣ َ
ِ
ﻳﺚ ﺣﺴﻦ ِ
ِ
ﻴﺢ .
ﻴﺴﻰ َ :ﻫ َﺬا َﺣﺪ ٌ َ َ ٌ َ
ﺻﺤ ٌ
ﻋ َ
 -6جاء  بقرآن من ر ِّبه يقول َ  :وقُولُ ْ
اس ُحسْنا ً ) البقرة.(83
وا لِلنﱠ ِ
الناس مؤمن وكافر
أي :لكلﱢ
ِ
وعليه يرد ادعاؤھم بھذه األدلة وغيرھا.
ﺴ َﻼِم
ث
ثانيًا :إن المعترضين أشكل عليھم فھ َم حدي ِ
ﱠﺼ َﺎرى ﺑِﺎﻟ ﱠ
ِ
رسول ﷲ  اﻟﺬي ﻳﻘﻮل َ " :ﻻ ﺗَـ ْﺒ َﺪءُوا اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
ﻮد َوَﻻ اﻟﻨ َ
ِ
ﺿﻴَ ِﻘ ِﻪ " .
ﺿﻄَﱡﺮوﻩُ إِ َﱃ أَ ْ
َﺣ َﺪ ُﻫ ْﻢ ِﰲ ﻃَ ِﺮ ٍﻳﻖ ﻓَﺎ ْ
ﻓَِﺈ َذا ﻟَﻘﻴﺘُ ْﻢ أ َ
56

www.kalemasawaa.com

سؤال لھم ھو:
معن آخر ؛ يتضح من خالل
ٍ
فالحديث ليس فيه دعوة للعنصرية كما فھموا ؛ للحديث ٍ
لو أن ھناك رجالً شتم آبائكم ماذا ستفعلون معه ؟
الجواب:سوف يقول أح ُدكم :نضربه أو نشتمه  ،أقل القليل ال نسلم عليه....
فما بالكم بالذي أصابه السب ھو رب العالمين  الذي ھو أعظم من آبائكم ،ومن كل موجود ؟!
لھذا نحن ال نبدأكم بالسالم ؛ ألنكم في اعتقادنا سببتم ربﱠ العالمين  بقولكم أتخذ ﷲ ول ًدا  ،وبھذا الصالة
والبصق في وجھه....
ب اإلله
التي ما صلھا المسيح  وما عرفھا  ،ألم تسبوا ﷲَ بعقيد ِة التثليث وضر ِ
ِ
68
67
ين»:تَنَبﱠأْ لَنَا
ُون لَطَ ُموهُ قَائِلِ َ
صقُوا فِي َوجْ ِھ ِه َولَ َك ُموهَُ ،وآ َخر َ
وذلك من إنجيل متى إصحاح  26عدد ِحينَئِ ٍذ بَ َ
ك؟« .ھذا بالنسبة لمعتقدنا سب ِ  ؛يدلل على اآلتي:
ض َربَ َ
أَيﱡھَا ْال َم ِسيحَُ ،م ْن َ
ِ
َﺻﺒَـ ُﺮ َﻋﻠَﻰ
ي  ﻗَ َ
ﻮﺳﻰ ْاﻷَ ْﺷ َﻌ ِﺮ ﱢ
ﺎلَ اﻟﻨﱠِ ﱡ
َﺣ ٌﺪ أ ْ
ﱯَ -
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َ ":-ﻣﺎ أ َ
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 6830ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻣ َ
أَ ًذى َِﲰ َﻌﻪُ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳَ ﱠﺪﻋُﻮ َن ﻟَﻪُ اﻟ َْﻮﻟَ َﺪ ﰒُﱠ ﻳُـ َﻌﺎﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ َوﻳَـ ْﺮُزﻗُـ ُﻬ ْﻢ ".
ﻚ
ﺎل  ":ﻗَ َ
اﻟﻨﱯ  ﻗَ َ
 -2صحيح البخاري أي ً
آد َم َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ َذﻟِ َ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ﻛﺬﺑﲏ اﺑْ ُﻦ َ
ضا برقم َ 4592ﻋ ْﻦ أَِﰉ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َ ﻋ ِﻦ ﱢ
ِ
ِ
ﺲ أ ﱠَو ُل ْ
ﺎدﺗِِﻪ َ ،وأَ ﱠﻣﺎ
 ،وﺷﺘﻤﲏ َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ َذﻟِ َ
اﳋَﻠ ِْﻖ ﺑِﺄ َْﻫ َﻮ َن َﻋﻠَ ﱠﻰ ﻣ ْﻦ إِ َﻋ َ
ﻚ  ،ﻓَﺄَ ﱠﻣﺎ ﺗَ ْﻜﺬﻳﺒُﻪُ إﻳﺎي ﻓَـ َﻘ ْﻮﻟُﻪُ ﻟَ ْﻦ ﻳﻌﻴﺪﱐ َﻛ َﻤﺎ ﺑﺪأﱐ َ ،وﻟَْﻴ َ
ِ
َﺣ ٌﺪ " .
َﺣ ُﺪ اﻟ ﱠ
َﺷ ْﺘ ُﻤﻪُ إﻳﺎي ﻓَـ َﻘ ْﻮﻟُﻪُ ﱠاﲣَ َﺬ اﻟﻠﱠﻪُ َوﻟَ ًﺪا َ ،وأَﻧَﺎ اﻷ َ
ﺼ َﻤ ُﺪ َﱂْ أَﻟ ْﺪ َوَﱂْ أُوﻟَ ْﺪ َوَﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﱄ ُﻛ ْﻔﺄً أ َ
رب العالمين جاء في موضعين:
ب اليھود ل ﱢ
أما عن س ِ
وا بِ َم ا قَ الُ ْ
ت أَ ْي ِدي ِھ ْم َولُ ِعنُ ْ
ت ْاليَھُ و ُد يَ ُد ّ
ﷲِ َم ْغلُولَ ةٌ ُغلﱠ ْ
ان
 -1قوله  حاكيًا عنھمَ :وقَالَ ِ
وا بَ لْ يَ َداهُ َم ْب ُس وطَتَ ِ
يُنفِ ُ
ْف يَ َشاء ) المائدة .(64
ق َكي َ
ﷲَ فَقِي ٌر َونَحْ ُن أَ ْغنِيَ اء َس نَ ْكتُبُ َم ا قَ الُ ْ
ين قَ الُ ْ
وا إِ ﱠن ّ
 -2قول ه  ع نھم  :لﱠقَ ْد َس ِم َع ّ
وا َوقَ ْتلَھُ ُم
ﷲُ قَ ْو َل الﱠ ِذ َ
ق َونَقُو ُل ُذوقُ ْ
األَنبِيَا َء بِ َغي ِْر َح ﱟ
يق  ) آل عمران .(181
وا َع َذ َ
اب ْال َح ِر ِ
جاء في تفسير الجاللين  } :لَّ َق ْد َسم َِع ﷲ َق ْو َل الذين َقالُو ْا إِنَّ ﷲ َفقِي ٌر َو َنحْ نُ أَ ْغ ِن َيا ُء { وھم اليھود قالوه لما
نزل } مَّن َذا الذي ُي ْق ِرضُ ﷲ َقرْ ضًا َح َس ًنا { وقالوا لو كان غنيا ما استقرضنا .أھـ
وأتساءل :أليس ھذا سب يُوجب لنا أال نبدأھم بالسالم ؟
صا َرى ْال َم ِسي ُح اب ُْن ّ
ت ْاليَھُو ُد ُع َز ْي ٌر اب ُْن ّ
ﷲِ َوقَالَ ْ
ك قَ ْولُھُم
ﷲِ َذلِ َ
ت النﱠ َ
وبالجملة يقول ﷲ تعالىَ } :وقَالَ ِ
ين َكفَر ْ
ُوا ِمن قَ ْب ُل قَاتَلَھُ ُم ّ
ون { )التوبة.(30
ﷲُ أَنﱠى ي ُْؤفَ ُك َ
ون قَ ْو َل الﱠ ِذ َ
ضا ِھ ُؤ َ
بِأ َ ْف َوا ِھ ِھ ْم يُ َ
وأتساءل :أليست ھذا مسبة بالنسبة لمعتقدنا في ربنا ....؟
الجواب :بلى  ،ومع ذلك ال يضركم لو بدأناكم بتحية  ،مثل :نھاركم سعيد  ،مساء الخير  ،أزيكم  ،بنجور،
أھال وسھال .....ھذا ال يضركم ذلك أب ًدا .
ضا أن النھي عن بدء اليھود والنصارى بالسالم كان بعدما اطلع ﷲُ نبيﱠه،وتبيّن له من حالھم أنھم لن
والعلة أي ً
يرضوا عن المسلمين حتى يكفروا مثلھم  ،و من جھة أخرى ھذا من صدق المؤمنين ؛ ألن السالم ھو اسم من
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم –
أسماء ﷲ تعالى ويحل على المؤمنين به ؛لذا سميت الجنة بدار السالم ،ولذا كان
النبيَ -
ﱡ
إذا خاطبھم يقول :السال ُم على من اتبع الھدى .أي :أن اتبعتم الحق فسيشملكم ........
أضف إلى ذلك أن عدم بدئھم بالسالم ال يعنى عدم تحيتھم،والسؤال عن صحتھم ....إذ لھم علينا حقوق؛ يقول
ار ُك ْم أَن تَبَرﱡ وھُ ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن ﱠ
تعالىَ }:ال يَ ْنھَا ُك ُم ﱠ
ﷲُ َع ِن الﱠ ِذ َ
ﷲَ
ين لَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم فِي الد ِ
ﱢين َولَ ْم ي ُْخ ِرجُو ُكم ﱢمن ِديَ ِ
ين {)الممتحنة.(8
ي ُِحبﱡ ْال ُم ْق ِس ِط َ
ً
ً
ﺲ ﺑْ ُﻦ
ثالثا  :إن قيل:إن ھناك حديثا يوضح مدى العنصرية  ....رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺮﻗﻢ  5788ﻋﻦ أَﻧَ ُ
ﱠﱯ  ":إِ َذا ﺳﻠﱠﻢ َﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ أ َْﻫﻞ اﻟ ِ
ﻣﺎﻟِ ٍ
ْﻜﺘَ ِ
ﺎب ﻓَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َو َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ".
ﺎل :ﻗَ َ
ﻚ  ﻗَ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
َ
َ َ ْ ْ ُ
َ
للنبي  " :السام عليك " .أي :الموت والھالك لك
الحديث له سببٌ خاص ؛ اليھو ُد قالوا
قلت◌ُ  :إن ھذا
ﱢ
،فأوصى أصحابه إذا سمعوا من أحدھم ذلك يقولون ":وعليكم "  ...ثبت في اآلتي:
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ِ
ٍِ
ي ﺑِﺮ ُﺳ ِ
ﻮل
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻚ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :اﻟ ﱠ
ﺎم َﻋﻠَْﻴ َ
ﺴُ
ﺲ ﺑْ َﻦ َﻣﺎﻟﻚ  ﻗﺎلَ :ﻣ ﱠﺮ ﻳَـ ُﻬﻮد ﱞ َ
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ 6414ﻋﻦ أَﻧَ َ
ﺎل " :
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ِ:أََﻻ ﻧَـ ْﻘﺘُـﻠُﻪُ ؟ ﻗَ َ
ﻚ .ﻗَﺎﻟُﻮا ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻮل ؟ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":أَﺗَ ْﺪ ُرو َن َﻣﺎ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻚ "ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :اﻟ ﱠ
ﺎم َﻋﻠَْﻴ َ
اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ": و َﻋﻠَْﻴ َ
ﺴُ
َﻻ إِ َذا ﺳﻠﱠﻢ َﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ أ َْﻫﻞ اﻟ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ﺎب ﻓَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َو َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ".
َ َ ْ ْ ُ

ﺎم
َﺣ ُﺪ ُﻫ ْﻢ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
 -2سنن ابن ماجة برقم َ 4530ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
ﻮل اﻟ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":إِ ﱠن اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
ﺴُ
ﻮد إِ َذا َﺳﻠﱠ َﻢ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ أ َ
َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َو َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ " .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﻹرواء ) ( 1275 ، 113 - 112 / 5

لذلك أمر أن نرد عليھم إن سلموا بطريقتھم المذكورة بقولنا ":وعليكم "؛ لالحتراز أعني  :لو قالوا :
السام عليكم  ،أو ال سالم عليكم  ....فيكون الرد) وعليكم  ،أو عليكم ( ،وﷲ  يقول َ  :وإِ َذا ُحيﱢ ْيتُم بِتَ ِحيﱠ ٍة
فَ َحي ْ
ﱡوا بِأَحْ َس َن ِم ْنھَا أَ ْو ُر ﱡدوھَا إِ ﱠن ّ
ان َعلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء َح ِسيبا ً ) النساء. (86
ﷲَ َك َ
جاء في تفسي ِر الطبري :ﻗﺎل أﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ :ﻳﻌﲏ  ﺑﻘﻮﻟﻪ  " :وإذا ﺣﻴﻴﺘﻢ ﺑﺘﺤﻴﺔ "  ،إذا دﻋﻲ ﻟﻜﻢ ﺑﻄﻮل اﳊﻴﺎة واﻟﺒﻘﺎء
واﻟﺴﻼﻣﺔ .ﻓﺤﻴﻮا ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ أو ردﱡوﻫﺎ " ،ﻳﻘﻮل :ﻓﺎدﻋﻮا ﳌﻦ دﻋﺎ ﻟﻜﻢ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﺄﺣﺴﻦ ﳑﺎ دﻋﺎ ﻟﻜﻢ"أو ردوﻫﺎ " ﻳﻘﻮل :أو ر ّدوا
اﻟﺘﺤﻴﺔ .أھـ

القرطبي في تفسيره  :واﻟﺘﺤﻴﺔ اﻟﺴﻼم  .وأﺻﻞ اﻟﺘﺤﻴﺔ اﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﳊﻴﺎة .و ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس وﻏﲑﻩ :اﳌﺮاد ﺑﺎﻵﻳﺔ) :وإذا
قال
ﱡ

ﺣﻴﻴﺘﻢ ﺑﺘﺤﻴﺔ( ﻓﺈذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻣﺆﻣﻦ )ﻓﺤﻴﻮا ﺑﺄﺣﺴﻦ ﻣﻨﻬﺎ( وإن ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻦ ﻛﺎﻓﺮ ﻓﺮدوا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ  أن ﻳﻘﺎل ﳍﻢ:
)وﻋﻠﻴﻜﻢ( .أھـ
ِ
ﺿﻴَ ِﻘﻪ " .
قول
ﱢ
راب ًعا  :إن قيل :ما معني ِ
وﻫ ْﻢ إِ َﱃ أَ ْ
َﺣ َﺪ ُﻫ ْﻢ ِﰲ اﻟﻄﱠ ِﺮ ِﻳﻖ ﻓَﺎ ْ
ﺿﻄَﱡﺮ ُ
النبي َ " : وإِ َذا ﻟَﻘﻴﺘُ ْﻢ أ َ

قلت◌ُ :إن ھناك أقواالً جليلة ذكرھا العلما ُء منھا ما يلي :
الفتح عن القرطب ﱢي ما نصه :
-1نقل الحافظُ ابنُ حج ٍر في
ِ
ِ
ﺿﻴَﻘﻪ " َﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ َﻻ ﺗَـﺘَـﻨَ ﱠﺤ ْﻮا َﳍُ ْﻢ َﻋ ْﻦ اﻟﻄﱠ ِﺮﻳﻖ اﻟ ﱠ
ﻀﻴﱢﻖ إِ ْﻛ َﺮ ًاﻣﺎ َﳍُ ْﻢ
ﻗَ َ
وﻫ ْﻢ إِ َﱃ أَ ْ
ﻮﻫ ْﻢ ِﰲ ﻃَ ِﺮﻳﻖ ﻓَﺎ ْ
ﺎل اﻟْ ُﻘ ْﺮﻃُِ ﱡ
ﺿﻄَﱡﺮ ُ
ﱯ ِﰲ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ " َوإِ َذا ﻟَﻘﻴﺘُ ُﻤ ُ
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
و ِْ
ﻮﻫ ْﻢ
ْﺠ ْﻤﻠَ ِﺔ ْاﻷ َ
ﻮﻫ ْﻢ ِﰲ ﻃَ ِﺮﻳﻖ َواﺳﻊ ﻓَﺄَ ْﳉِﺌُ ُ
ﺲ اﻟ َْﻤ ْﻌ َﲎ إِ َذا ﻟَﻘﻴﺘُ ُﻤ ُ
ﱰ ًاﻣﺎ َ ،و َﻋﻠَﻰ َﻫ َﺬا ﻓَـﺘَ ُﻜﻮن َﻫﺬﻩ ا ْﳉُ ْﻤﻠَﺔ ُﻣﻨَﺎﺳﺒَﺔ ﻟﻠ ُ
اﺣ َ
ُوﱃ ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﻌ َﲎ َ
َ
،وﻟَْﻴ َ
ِ
إِ َﱃ ﺣﺮﻓﻪ ﺣ ﱠﱴ ﻳ ِ
اﻫ ْﻢ ﺑِﻐَ ِْﲑ َﺳﺒَﺐ  .أھـ
ﻀﻴﻖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻷَ ﱠن َذﻟِ َ
ﻚ أَ ًذى َﳍُ ْﻢ َوﻗَ ْﺪ ُ ﻴﻨَﺎ َﻋ ْﻦ أَ َذ ُ
َْ َ َ

 -2قال صاحب ُعون المعبود في شرح سنن أبي داود:
ﺚ ﻟَﻮ َﻛﺎ َن ِﰲ اﻟﻄﱠ ِﺮﻳﻖ ِﺟ َﺪار ﻳـﻠْﺘَ ِ
ﻮﻫﻢ إِ َﱃ أَ ْ ِ ِ ِ
ﺿﻴ ِﻖ اﻟﻄﱠ ِﺮ ِﻳﻖ ( أ ِ
ﺼﻖ ﺑِﺎ ْﳉِ َﺪا ِر َوإِﱠﻻ ﻓَـﻴَﺄ ُْﻣ ُﺮﻩُ ﻟِﻴَـ ْﻌ ِﺪ َل َﻋ ْﻦ
)ﻓَﺎ ْ
ﺿﻄَﱡﺮ ُ
وﻫ ْﻢ إِ َﱃ أَ ْ َ
َ
ﺿﻴَﻘﻪ ﲝَْﻴ ُ ْ
ْ
َي أَ ْﳉﺌُ ُ ْ
ِ
ِ
وﺳ ِﻂ اﻟﻄﱠ ِﺮ ِﻳﻖ إِ َﱃ أ ِ
ﻮرة ِاﻻ ْزِد َﺣﺎم َوأَ ﱠﻣﺎ إِ َذا
ﺻ ْﺪر اﻟﻄﱠ ِﺮﻳﻖ َﻫ َﺬا ِﰲ ُ
َﺣﺪ ﻃََﺮﻓَـ ْﻴﻪ  ,ﻗَﺎﻟَﻪُ اﻟْ َﻘﺎ ِري َ .وﻗَﺎ َل اﺑْﻦ اﻟ َْﻤﻠَﻚ  :ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َﻻ ﺗَـ ْﺘـ ُﺮُﻛﻮا َﳍُ ْﻢ َ
َ
ََ
ﺻَ
ﺖ اﻟﻄﱠ ِﺮﻳﻖ ﻓَ َﻼ َﺣ َﺮج .أھـ
َﺧﻠَ ْ
ُ
الشيخ محمد بن عثيمين  -رحمه ﷲُ : -
 -3قال
ِ
ﺿﻴَ ِﻘ ِﻪ " واﳌﻌﲎ  :ﻻ ﺗﺘﻮﺳﻌﻮا ﳍﻢ
ﱠﺼ َﺎرى ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺿﻄَﱡﺮوﻩُ إِ َﱃ أَ ْ
َﺣ َﺪ ُﻫ ْﻢ ِﰲ ﻃَ ِﺮ ٍﻳﻖ ﻓَﺎ ْ
ﻗﻮﻟﻪ َ " : ﻻ ﺗَـ ْﺒ َﺪءُوا اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
ﻮد َوَﻻ اﻟﻨ َ
ﺴ َﻼِم ﻓَِﺈ َذا ﻟَﻘﻴﺘُ ْﻢ أ َ
إذا ﻗﺎﺑﻠﻮﻛﻢ ﺣﱴ ﻳﻜﻮن ﳍﻢ اﻟﺴﻌﺔ وﻳﻜﻮن اﻟﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻜﻢ ﺑﻞ اﺳﺘﻤﺮوا ﰲ اﲡﺎﻫﻜﻢ وﺳﲑﻛﻢ ،واﺟﻌﻠﻮا اﻟﻀﻴﻖ إن ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﺿﻴﻖ

ﻋﻠﻰ ﻫﺆﻻء ،وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أن اﻟﻨﱯ  ﱂ ﻳﻜﻦ إذا رأى اﻟﻜﺎﻓﺮ ) ﻛﺎﻟﻴﻬﻮد اﻟﺬﻳﻦ ﰲ اﳌﺪﻳﻨﺔ (ذﻫﺐ ﻳﺰﲪﻪ إﱃ اﳉﺪار ﺣﱴ ﻳﺮﺻﻪ ﻋﻠﻰ

اﳉﺪار وﱂ ﻳﻔﻌﻞ ذﻟﻚ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  ﺑﻌﺪ ﻓﺘﻮح اﻷﻣﺼﺎر ﻓﺎﳌﻌﲎ أﻧﻜﻢ ﻛﻤﺎ ﻻ ﺗﺒﺪءو ﻢ ﺑﺎﻟﺴﻼم ﻻ ﺗﻔﺴﺤﻮا ﳍﻢ ﻓﺈذا ﻟﻘﻮﻛﻢ ﻓﻼ
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ﺗﺘﻔﺮﻗﻮا ﺣﱴ ﻳﻌﱪوا ﺑﻞ اﺳﺘﻤﺮوا ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﻧﺘﻢ ﻋﻠﻴﻪ واﺟﻌﻠﻮا اﻟﻀﻴﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ إن ﻛﺎن ﰲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﺿﻴﻖ،وﻟﻴﺲ ﰲ اﳊﺪﻳﺚ ﺗﻨﻔﲑ ﻣﻦ
اﻹﺳﻼم،ﺑﻞ ﻓﻴﻪ إﻇﻬﺎر ﻟﻌﺰة اﳌﺴﻠﻢ  ،وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺬل ﻷﺣﺪ إﻻ ﻟﺮﺑﻪ  .أھـ بتصرف يسير)مجموع فتاوى ابن عثيمين
.( 38/3
قلت◌ُ  :بالمثال يتضح المقال :ھناك مسل ٌم يسير على )رصيف مزدحم ( فجاء يھودي و نصراني أمامه
،والرصيف مزدحم ھل ينزل المسل ُم من على ) الرصيف ( ؟
الجواب :ال ينزل المسل ُم من على )الرصيف( من أجلھما بل ينزالن ھما ؛ حتى تكون العزةٌ للمسلم  ،وألنھما
مزدحم ال يضطرھما إلى أضيقه ؛ ألن ھذا من الظلم لھم  ،وﷲ
كفرا با  .. لكن إذا كان ) الرصيف ( غير
ٍ
َ
ُ
 يقول َ }:ال يَ ْنھَا ُك ُم ﱠ
ار ُك ْم أن تَبَرﱡ وھُ ْم َوتُ ْق ِسطوا إِلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن
ﷲُ َع ِن الﱠ ِذ َ
ين لَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم ِفي الد ِ
ﱢين َولَ ْم ي ُْخ ِرجُو ُكم ﱢمن ِديَ ِ
ﱠ
ين {) الممتحنة.( 8
ﷲَ ي ُِحبﱡ ْال ُم ْق ِس ِط َ
َ
الحديث فيه قمة الرحمة لھم حيث إنھم بذلك ال يجدوا ع ًزا في كفرھم بل يجدوا ذالً ؛
خام ًسا  :إن ھذا
نار جھنم فينتفعوا به.
فيلتمسوا العزة في اإلسالم فيدخلوا في اإلسالم فينقذھم من ِ
َ
تنبيه ھام  :قال
س بعينھم )اليھود( كانت ھناك حروب معھم فأمر
بعض العلماء :إن ھذا
ُ
الحديث قيل ألنا ٍ
صلﱠى ﱠ
ت،
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم – أصحابَه
النبي َ -
بعدم بدئھم بالسالم  ،وھذا ليس عا ًما بل كان في فتر ٍة من الفترا ِ
ﱡ
ِ
وھذا ما قاله الدكتور يوسف القرضاوي وغيره ،ويحتمل ذلك من خالل بقيه الروايات؛جاء في سنن ابن
ماجة ﻛِﺘَﺎب ) ْاﻷ ََد ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ -
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل◌َ :ﻗ َ
ﲏ ﻗَ َ
ب( ﺑَﺎب ) َر ﱢد اﻟ ﱠ
ﺴ َﻼِم َﻋﻠَﻰ أ َْﻫ ِﻞ اﻟ ﱢﺬ ﱠﻣﺔ(ِ برقمَ 3689ﻋ ْﻦ أَِﰊ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ا ْﳉَُﻬ ِ ﱢ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَﻴ ِﻪ وﺳﻠﱠﻢ ":-إِ ﱢﱐ راﻛِﺐ ﻏَ ًﺪا إِ َﱃ اﻟْﻴـﻬ ِ
ﺴ َﻼِم ﻓَِﺈ َذا َﺳﻠﱠ ُﻤﻮا َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻓَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َو َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ".صححه
وﻫ ْﻢ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﻮد ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﺒ َﺪءُ ُ
َُ
َ
َ ٌ
ْ ََ َ
األلباني في صحيح سنن ابن ماجة برقم 3699
السالم لمن ليسوا من أتباعه و
الكتاب المقدس نسب إلى يسوع المسيح أنه نھى أتباعه عن إلقا ِء
ساد ًسا  :إن
َ
ِ
الرب أنه يوصي بذلك  ...وذلك في اآلتي :
مخالفيه  ،وكذلك يوحنا الرسول  ،وينسب العھ ُد القديم إلى
ﱢ
3
ب4 .الَ تَحْ ِملُوا ِكيسًا َوالَ ِم ْز َودًا
 -1إنجيل لوقا إصحاح 10عدد اِ ْذھَبُوا! ھَا أَنَا أُرْ ِسلُ ُك ْم ِم ْث َل ُح ْمالَ ٍن بَي َْن ِذئَا ٍ
يق.
َوالَ أَحْ ِذيَةًَ ،والَ تُ َسلﱢ ُموا َعلَى أَ َح ٍد فِي الطﱠ ِر ِ
10
ان أَ َح ٌد يَأْتِي ُك ْمَ ،والَ يَ ِجي ُء بِھ َذا التﱠ ْعلِ ِيم ،فَالَ تَ ْقبَلُوهُ فِي
ول الثﱠانِيَةُ إصحاح  1عدد إِ ْن َك َ
وحنﱠا ال ﱠر ُ
سالَةُ يُ َ
ِ -2ر َ
س ِ
11
َ
َ
تَ ،والَ تَقُولُوا لَهُ َسالَ ٌم .أل ﱠن َم ْن يُ َسلﱢ ُم َعلَ ْي ِه يَ ْشتَ ِر ُ
ك فِي أ ْع َمالِ ِه ال ﱢشرﱢ ي َر ِة.
ْالبَ ْي ِ
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22
ار.
 -3سفر إشعياء إصحاح  48عدد الَ َسالَ َم ،قَا َل الرﱠبﱡ لِألَ ْش َر ِ

ﻮد
ث
وأتساءل :ھل يحق ألح ٍد من المعترضين بعد ھذا الطرح أن يطعن في حدي ِ
ﱢ
النبي َ ":ﻻ ﺗَـ ْﺒ َﺪءُوا اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
ﺴ َﻼِم ." ...؟!
ﱠﺼ َﺎرى ﺑِﺎﻟ ﱠ
َوَﻻ اﻟﻨ َ
نصوص كتابِھم التي ذكرتُھا ....؟
ثم ما ھو جوابھم على
ِ
ث الذي أشكل عليھم فأ ُسيء فھمه  ،فقمت بتوضيحه  -بفضل ﷲ ...-
ھل طعنوا فيھا كما طعنوا في الحدي ِ
؟!
نبي يقول :ال يقتل مسل ٌم بكاف ٍر!
ﱞ
الناس حتى في
اإلسالم يدعو إلى العنصري ِة  .....أتباعه لھم مكانه خاصة عنده عن بقي ِة
قالوا  :رسو ُل
ِ
ِ
أرواح العباد ؛ فلو قتل المسل ُم الكافر ال شيء عليه!! والدليل على قولنا ما جاء في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛِﺘَﺎب )
اﻟﺪﱢﻳ ِ
ف أَ ﱠن َﻋ ِﺎﻣ ًﺮا َﺣ ﱠﺪﺛَـ ُﻬ ْﻢ
ﺲ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُزَﻫ ْﻴـ ٌﺮ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣﻄَﱢﺮ ٌ
ﺎت ( ﺑَﺎب ) َﻻ ﻳُـ ْﻘﺘَ ُﻞ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠِ ُﻢ ﺑِﺎﻟْ َﻜﺎﻓِ ِﺮ ( ﺑﺮﻗﻢ َ 6404ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أ ْ
َ
َﲪَ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﻳُﻮﻧُ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ ِ ِ
ﺖ اﻟ ﱠ
ﺎل:
َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﺟ َﺤ ْﻴـ َﻔﺔَ ﻗَ َ
ﱢث ﻗَ َ
ﻀ ِﻞ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ اﺑْ ُﻦ ﻋُﻴَـ ْﻴـﻨَﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣﻄَﱢﺮ ٌ
ﱯ ُﳛَﺪ ُ
ﺻ َﺪﻗَﺔُ ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻔ ْ
ف َِﲰ ْﻌ ُ
ﺸ ْﻌِ ﱠ
ْﺖ ﻟ َﻌﻠ ﱟﻲ :ح َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َ
ْﺖ َﻋﻠِﻴًّﺎ َ ﻫﻞ ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻛﻢ َﺷﻲء ِﳑﱠﺎ ﻟَْﻴﺲ ِﰲ اﻟْ ُﻘﺮ ِ
ﺲ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻨ ِ
ﺎل:
ﱠﺎس ﻓَـ َﻘ َ
آن َوﻗَ َ
ﺖ أَﺑَﺎ ُﺟ َﺤ ْﻴـ َﻔﺔَ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﺳﺄَﻟ ُ
َِﲰ ْﻌ ُ
ْ ٌْ
ْ
ْ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ﻋُﻴَـ ْﻴـﻨَﺔَ َﻣ ﱠﺮةً َﻣﺎ ﻟَْﻴ َ
َ
واﻟﱠ ِﺬي ﻓَـﻠَ َﻖ ا ْﳊﺒﱠﺔَ وﺑـﺮأَ اﻟﻨﱠﺴﻤﺔَ ﻣﺎ ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ إِﱠﻻ ﻣﺎ ِﰲ اﻟْ ُﻘﺮ ِ
ْﺖَ :وَﻣﺎ ِﰲ
آن إِﱠﻻ ﻓَـ ْﻬ ًﻤﺎ ﻳُـ ْﻌﻄَﻰ َر ُﺟ ٌﻞ ِﰲ ﻛِﺘَﺎﺑِ ِﻪ َوَﻣﺎ ِﰲ اﻟ ﱠ
ﺼ ِﺤﻴ َﻔ ِﺔ ﻗُـﻠ ُ
َ
َ َََ َ َ َ
ْ
َ
ﺎك ْاﻷ ِ
َﺳ ِﲑ َوأَ ْن َﻻ ﻳُـ ْﻘﺘَ َﻞ ُﻣ ْﺴﻠِ ٌﻢ ﺑِ َﻜﺎﻓِ ٍﺮ.
ﺼ ِﺤﻴ َﻔ ِﺔ ﻗَ َ
اﻟ ﱠ
ﺎل  :اﻟ َْﻌ ْﻘ ُﻞ َوﻓِ َﻜ ُ
• الرد على الشبھة
ث من المعترضين نلحظه من قولِه َ " : وأَ ْن َﻻ ﻳُـ ْﻘﺘَ َﻞ ُﻣ ْﺴﻠِ ٌﻢ ﺑِ َﻜﺎﻓِ ٍﺮ ".
أوالً  :إن
َ
االعتراض على الحدي ِ
بن ماجة:
أبدأ بنقل ما جاء في حاشية السندي على ا ِ
قوله َ ):وأَ ْن َﻻ ﻳُـ ْﻘﺘَ َﻞ ُﻣ ْﺴﻠِﻢ ﺑِ َﻜﺎﻓِ ٍﺮ ( أ◌َ يْ  :فِي ُمقَابَلَته قِي َل بِ ُع ُمو ِم ِه َوقِي َل َم ْخصُوص بِ ْال َحرْ بِ ﱢي ْال ُم ْستَأْ َمن َوأَ ﱠما
ث ":لَھُ ْم َما لَنَا َو َعلَ ْي ِھ ْم َما َعلَ ْينَا ".
ْس َك َذلِ َ
ال ﱢذ ﱢم ّي فَلَي َ
ك لِ ِحدﱢي ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﻞ ذَ َﻛ َﺮﻩُ ﺗَﺄْﻛِﻴ ًﺪا ﻟِﺘَ ْﺤ ِﺮ ِﱘ َدﻣﻪ إِ ْذ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َوَﻻ ﻳُـ ْﻘﺘَﻞ إِ َﱃ
َي َ :ﻛﺎﻓﺮ ذُو َﻋ ْﻬﺪ أ ْ
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ ):وَﻻ ذُو َﻋ ْﻬﺪ ِﰲ َﻋ ْﻬﺪﻩ ( أ ْ
َي ذُو ذ ﱠﻣﺔ َوأ ََﻣﺎن ﻗ َ
ِ
آﺧﺮﻩ رﱠﲟَﺎ ﻳ ِ
ﺿ ْﻌ ًﻔﺎ ِﰲ أ َْﻣﺮﻩ َواَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ .أھـ
ﻮﻫ ُﻢ َ
ُ ُ
قلتُ :إن الذي يظھر لي من معاني الحديث وجھان:
الوجه األول :أن الكافر المقصود في الحديث ھو الكافر المحارب فقط ...فالكافر يصنف إلى أربعة أصناف:
 -1كافر محارب  :مخالف لديننا ويعلن حربه علينا...
 -2كافر معاھد :له عندنا عھد أمان ,وھذا مثله مثل السائح لو دخل أرضنا ال يمس بسوء بناء على عھده مع
الحاكم أو المسئول....
 -3كافر ذمي  :ھو من أھل الذمة الذين لھم ذمه ﷲ وذمه رسوله له ما لنا وعليه ما علينا...
ِين
 -4كافر مستأمن  :طلب األمن فأمنه الحكم على نفسه ...وھو من قوله تعالى َ ":وإِنْ أَ َح ٌد م َِن ْال ُم ْش ِرك َ
ُون )) "(6التوبة(
جرْ هُ َح َّتى َيسْ َم َع َك َال َم َّ ِ
ار َ
اسْ َت َج َ
ﷲ ُث َّم أَ ْبل ِْغ ُه َمأْ َم َن ُه َذل َِك ِبأ َ َّن ُھ ْم َق ْو ٌم َال َيعْ َلم َ
ك َفأ َ ِ
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وعليه فإن المعنى المراد من الحديث ھو :أن المسلم ال يُقتل بكافر محارب فقط ،أينما وجد  ....فقد صح عن
مسلم قتل ذم ًّيا ،فأمره أن يدفعه إلى وليه ،فإن شاء قتله،
عمر بن عبد العزيز :أنه كتب إلى بعض أمرائه في
ٍ
وإن شاء عفا عنه  . ..ف ُدف َِع إليه فضرب عنقه ) .المصنف لعبد الرزاق ج ـ  10ص ،( 101وسوف يتقدم معنا
أدلة أخرى  -إن شاء ﷲ-
الوجه الثاني :بعد الجمع بين الرواية) َوأَ ْن َﻻ ﻳُـ ْﻘﺘَ َﻞ ُﻣ ْﺴﻠِﻢ ﺑِ َﻜ ِﺎﻓ ٍﺮ( ورواية َ ):وَﻻ ذُو َﻋ ْﻬﺪ ِﰲ َﻋ ْﻬﺪﻩ ( :يظھر لي أن
حقن دما ِء المسلم ....فصار شرح الحديث ":ال يقتل مسلم أو ذمي
الكافر الذمي له حكم المسلم فإن حقن دمه مثل ِ
بدالً من كافر حربي  " ...يقوي ذلك ما جاء في اآلتي:
 -1قال اإلمام الطحاوي:إن مرادھا أن ال يقتل ذو عھد في عھده بدل كافر فصار حاصل الحديث :ال يقتل مسلم
بحربي أقول:يتمشى على معنى ما قاله الشافعية أي):ال يقتل ذو عھد في عھده( وأما لو تصدى أحد لقتل ذي
عھد فيقتص منه فإن المعاھد محقون الدم إجما ًعا .
 -2كان عمر ُ◌ يسأل الوافدين عليه من األقاليم عن حال أھل الذمة ،خشية أن يكون أحد من المسلمين قد
أفضى إليھم بأذى ،فيقولون له " :ما نعلم إال وفا ًء" )تاريخ الطبري ج ـ  4ص ) 218
أي :بمقتضى العھد والعقد الذي بينھم وبين المسلمين ،وھذا يقتضي أن كالً من الطرفين و َّفى بما عليه.
علي بن أبي طالب  يقول" :إنما بذلوا الجزية لتكون أموالھم كأموالنا ،ودماؤھم كدمائنا" )المغني ج ـ
 -3قال
ٌّ
 8ص  ،445البدائع ج ـ  7ص  111نقالً عن أحكام الذميين والمستأمنين ص (89
إذن يفھم من قولِه أن دماء الذمي والمعاھد والمستأمن مثل دمائنا لھا حق الحماية والحرمة....
ثانيًا  :إن ھناك أسئلة تطرح نفسھا ھي:
-1ھل معاملة السلطات األمريكية لألمريكي صاحب الجنسية)المواطن( كالشخص المقيم
)الوافد( في الحقوق والواجبات ؟
الجواب :حقوق ابن البلد صاحب الجنسية المواطن تختلف عن حقوق الوافد
وھذا متعارف عليه في كل األعراف فھل التميز ھنا من قبل السلطات ھو من قبيل الظلم و العنصرية أم أنه حق
متاح لھذه الدولة ؟
الجواب  :حق متاح لھا ؛ ألن الموطن الذي تربى ونشأ فيھا يختلف حاله عن حال الوافد.
 -2ھل المسلمون سواء أم ميز ﷲُ بعضھم على بعض ؟
الجواب :إنھم ليسوا سواء لعدة أدلة منھا:
ُ
يل ّ
ين َغ ْي ُر أ ْولِي ال ﱠ
ﷲِ بِأ َ ْم َوالِ ِھ ْم
ض َر ِر َو ْال ُم َجا ِھ ُد َ
ون ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
 -1قوله   : الﱠ يَ ْستَ ِوي ْالقَا ِع ُد َ
ون ِفي َسبِ ِ
ض َل ّ
ض َل ّ
ين َد َر َجةً َو ُكـالًّ َو َع َد ّ
ﷲُ ْال ُح ْسنَى َوفَ ﱠ
َوأَنفُ ِس ِھ ْم فَ ﱠ
ين بِأ َ ْم َوالِ ِھ ْم َوأَنفُ ِس ِھ ْم َعلَى ْالقَا ِع ِد َ
ﷲُ ْال ُم َجا ِھ ِد َ
ﷲُ
ين أَجْ راً َع ِظيما ً ) النساء. (95
ين َعلَى ْالقَا ِع ِد َ
ْال ُم َجا ِھ ِد َ
يل
ْج ِد ْال َح َر ِام َك َم ْن آ َم َن بِا ّ ِ َو ْاليَ ْو ِم ِ
اآلخ ِر َو َجاھَ َد فِي َسبِ ِ
 -2قوله   : أَ َج َع ْلتُ ْم ِسقَايَةَ ْال َحاجﱢ َو ِع َما َرةَ ْال َمس ِ
ﷲِ َو ّ
ون ِعن َد ّ
ّ
ين ) التوبة. (19
ﷲُ الَ يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم الظﱠالِ ِم َ
ﷲِ الَ يَ ْستَ ُو َ
وأتساءل:ھل ھذا من الظلم أو العنصرية ؟
الجواب :ال.
ضھم على بعض؟
 -3ھل الصحابة  سواء أم فضل ﷲُ بع َ
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الجواب  :فضل ﷲُ بعضھم على بعض فأفضلھم أبو بكر ،ثم عمر  ،ثم عثمان  ،ثم علي  ...قال  عن
يل ﱠ
ﷲِ َو ِ ﱠ ِ ِمي َر ُ
ب
ق
ض َال يَ ْستَ ِوي ِمن ُكم ﱠم ْن أَنفَ َ
اث ال ﱠس َما َوا ِ
أصحا ِ
ﱢ
النبي َ : و َما لَ ُك ْم أَ ﱠال تُنفِقُوا فِي َسبِ ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ين
ك أَ ْعظَ ُم َد َر َجةً ﱢم َن الﱠ ِذ َ
ح َوقَاتَ َل أُ ْولَئِ َ
ِمن قَب ِْل ْالفَ ْت ِ
ﷲُ ْال ُح ْسنَى َو ﱠ
أَنفَقُوا ِمن بَ ْع ُد َوقَاتَلُوا َو ُك ّالً َو َع َد ﱠ
ون َخبِي ٌر ) الحديد. (10
ﷲُ بِ َما تَ ْع َملُ َ
 -4إن أعطت النصرانية واليھودية حقوق ألبنائھا ليست لغيرھم ھل ھذا ظلم لآلخرين وعنصرية ؟
ار
غيره َ  :ال يَ ْستَ ِوي أَصْ َحابُ النﱠ ِ
الجواب :ال ظلم في ذلك وال عنصرية؛ كذلك ميز اإلسال ُم المسلم عن ِ
ون) الحشر. (20
َوأَصْ َحابُ ْال َجنﱠ ِة أَصْ َحابُ ْال َجنﱠ ِة ھُ ُم ْالفَائِ ُز َ
ْس
ثالثًا  :إن قولَه َ " :ال يُ ْقتَ َل ُم ْسلِ ٌم بِ َكافِ ٍر " ليس معناه أن قت َل الكافر حالل فإِ َذا َك َ
ان َال يُ ْقتَل بِ ْال َكافِ ِر فَلَي َ
لَهُ قَ ْتل ُك ّل َكافِر  ،بَلْ يَحْ رُم َعلَ ْي ِه قَ ْتل ال ﱢذ ﱢم ّي َو ْال ُم َعاھَد والمستأمن ؛ أما الحربي الذي يحارب فنعم؛ تدلل على
أدلة منھا:
َ
َ
َ
ْن إِحْ َسا ًنا َو َال َت ْق ُتلُوا أ ْو َالدَ ُك ْم
 -1قوله  :قُ ْل َت َعا َل ْوا أ ْت ُل َما َحرَّ َم َر ُّب ُك ْم َع َل ْي ُك ْم أ َّال ُت ْش ِر ُكوا ِب ِه َش ْي ًئا َو ِب ْال َوالِدَ ي ِ
س الَّتِي َحرَّ َم َّ
ِمنْ إِ َ
ﷲُ إِ َّال
ِش َما َظ َھ َر ِم ْن َھا َو َما َب َط َن َو َال َت ْق ُتلُوا ال َّن ْف َ
مْال ٍق َنحْ نُ َنرْ ُزقُ ُك ْم َوإِيَّا ُھ ْم َو َال َت ْق َربُوا ْال َف َواح َ
ون )) (151األنعام(
ِب ْال َح ِّق َذلِ ُك ْم َوصَّا ُك ْم ِب ِه َل َعلَّ ُك ْم َتعْ قِلُ َ
ِ
ِ
ﺎﻫ ًﺪا ﺑِﻐَ ِْﲑ ﺟﺮٍم( برقم َ 2930ﻋﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋﻤ ٍﺮو  -ر ِ
ﺿ َﻲ
 -2صحيح البخاري)ﻛﺘَﺎب ا ْﳉِ ْﺰﻳَﺔ( ﺑَﺎب )إِ ِْﰒ َﻣ ْﻦ ﻗَـﺘَ َﻞ ُﻣ َﻌ َ
ْ
ْ
ُْ
َ
ﺎﻫ ًﺪا َﱂ ﻳﺮِح راﺋِﺤﺔَ ا ْﳉﻨ ِﱠﺔ وإِ ﱠن ِرﳛﻬﺎ ﺗُﻮﺟ ُﺪ ِﻣﻦ ﻣ ِﺴ ِ ِ
ﲔ َﻋ ًﺎﻣﺎ ".
اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎَ -ﻋ ْﻦ اﻟﻨِﱠﱯ  ﻗَ َ
ﲑة أ َْرﺑَﻌ َ
ﺎلَ ":ﻣ ْﻦ ﻗَـﺘَ َﻞ ُﻣ َﻌ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ابن مسعو ٍد قال " : من آذى ذم ًيا فأنا خصمه ،ومن كنت خصمه
 -3كنز العمال برقم 10913عن ِ
خصمته يوم القيامة"
بن صرد قال" : إذا أمنك الرج ُل على د ِمه فال تقتله"
 -4كنز العمال برقم  10909عن
َ
سليمان ِ
َ
شبه قوله  في الحدي ِ
ث الذي رواه ابنُ ماجة  ،وصححه
ثم إن قو َله َ " : ال ُي ْق َتل َ ُم ْسلِ ٌم ِب َكاف ٍِر "ُ .ي ِ
عباس مرفو ًعا ﻗﺎل  " :ﻻ ﻳﻘﺘﻞ واﻟﺪ ِ
ﺑﻮﻟﺪﻩ " .
وابن
عمر
األلباني في إرواء الغليل عن
َ
ِ
ٍ
ُ
وأتساءل:ھل معنى ذلك أباحه قتل الوالد البنِه ...؟
الجواب :ال؛ قال َ  : والَ تَ ْقتُلُ ْ
وا أَ ْوالَ َد ُكم ) األنعام، (151
كذلك قوله َ " : ﻻ ﻳُـ ْﻘﺘَ َﻞ ُﻣ ْﺴﻠِ ٌﻢ ﺑِ َﻜﺎﻓِ ٍﺮ " ليس فيه أنه ال يعاقب المسل ُم على قتله للكافر الذمي  ...فقد ذھب
البعضُ العلماء إلى أنه من قتل الكافر ِغيلَة أي :غدا ًرا وخيانةً فإنه يقتل وھو مذھب ﻣﺎﻟﻚ  ،واﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ
ﻗﺎﻻ :إن ﻗﺘﻠﻪ ﻏﻴﻠﺔ ﻗﺘﻞ ﺑﻪ ،وﻗﺘﻞ اﻟﻐﻴﻠﺔ ﻋﻨﺪﻫﻢ أن ﻳﻘﺘﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻨﻊ ﻗﺎﻃﻊ اﻟﻄﺮﻳﻖ  .وروى َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮز ِ
ﱠاق َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻌ َﻤ ٍﺮ َﻋ ْﻦ
َ ََ
ِ
ﻆ َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟﺪﱢﻳَﺔَ .
ي َﻋ ْﻦ َﺳ ٍِﺎﱂ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ أَ ﱠن ُﻣ ْﺴﻠِ ًﻤﺎ ﻗَـﺘَ َﻞ َر ُﺟ ًﻼ ِﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟ ﱢﺬ ﱠﻣ ِﺔ ﻓَـ ُﺮﻓِ َﻊ إِ َﱃ ﻋُﺜْ َﻤﺎ َن ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ْﻘﺘُـﻠْﻪُ َوﻏَﻠﱠ َ
اﻟ ﱡﺰْﻫ ِﺮ ﱢ
وقال مالك والليث :إذا ﻗﺘﻞ اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬﻣﻲ ﻏﻴﻠﺔ ﻳُﻘﺘﻞ ﺑﻪ وإﻻ ﱂ ﻳُﻘﺘﻞ ﺑﻪ ) .نيل األوطار ج / 7ص (154
وھو الذي فعله أ َبان بن عثمان حين كان أميرً ا على المدينة ،وقتل رجل مسلم رجالً من القبط ،قتله غيلة،
فقتله به ،وأ َبان معدود من فقھاء المدينة ).الجوھر النقي مع السنن الكبرى ج ـ  8ص .(34
وذھب الشعبي والنخعي وابن أبي ليلى وعثمان البتي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن المسلم يُقتل بالذمي،
لعموم النصوص الموجبة للقصاص من الكتاب والسنة ،والستوائھا في عصمة الدم المؤبدة ،ولما روي أن
النبي قتل مسلمًا بمعاھد .وقال" :أنا أكرم من و َّفى بذمته" )رواه عبد الرزاق والبيھقي(
روي أن عل ًّيا أُتي برجل من المسلمين قتل رجالً من أھل الذمة ،ﻓﻘﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺒﻴﱢﻨﺔ ،ﻓﺄﻣﺮ ﺑﻘﺘﻠﻪ ،ﻓﺠﺎء أﺧﻮﻩ ﻓﻘﺎل:
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ورﺿﻴﺖ  .ﻗﺎل :أﻧﺖ أﻋﻠﻢ؛
وﻋﻮﺿﻮا ﱄ
إﱐ ﻗﺪ ﻋﻔﻮت ،ﻗﺎل :ﻓﻠﻌﻠﻬﻢ ﻫﺪدوك وﻓﺮﻗﻮك ،ﻗﺎل :ﻻ ،وﻟﻜﻦ ﻗﺘﻠﻪ ﻻ ﻳﺮد ﻋﻠَ ﱠﻲ أﺧﻲ ،ﱠ
ُ
ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ذﻣﺘﻨﺎ ﻓﺪﻣﻪ ﻛﺪﻣﻨﺎ ،ودﻳﺘﻪ ﻛﺪﻳﺘﻨﺎ) .أخرجه الطبراني ،والبيھقي في السنن الكبرى ج ـ  8ص ( 34

لكتاب المقدس ينسب إلى موسى  أنه قتل المصري متعم ًدا ؛ ألنه تعارك مع اإلسرائيلي...
ثالثًا  :إن ا
َ
11
و ذلك في سفر الخروج إصحاح  2عدد َو َح َد َ
ك األَي ِﱠام لَ ﱠما َكبِ َر ُمو َسى أَنﱠهُ َخ َر َج إِلَى إِ ْخ َوتِ ِه لِيَ ْنظُ َر
ث فِي تِ ْل َ
12
فِي أَ ْثقَالِ ِھ ْم ،فَ َرأَى َر ُجالً ِمصْ ِريًّا يَضْ ِربُ َر ُجالً ِع ْب َرانِيًّا ِم ْن إِ ْخ َوتِ ِه ،فَ ْالتَفَ َ
ْس
ت إِلَى ھُنَا َوھُنَا َ
ك َو َرأَى أَ ْن لَي َ
أَ َح ٌد ،فَقَتَ َل ْال ِمصْ ِر ﱠ
ي َوطَ َم َرهُ فِي ال ﱠر ْم ِل.
وأتساءل :ھل لما قتل موسي  المصري كما يذكر النصُ كان المعني ) ال يقتل مسلم بكافر( ؟!
محاكم التفتيش عندما دخل الصليبيون األندلس وقتلوا من فيھا على بكرة
وليت المعترضين يخبرونني عن
ِ
أبيھا  ،ولم يقتل نصراني بمسلم ھل ھذه عنصريه أم ماذا ؟
ب لم
يوم واح ٍد من المسلمين
بغير ذن ٍ
و لما سقطت القدس على أيدي الصليبين وقُتِ َل سبعون ألفًا في ٍ
ِ
يكونوا محاربين عنصرية أم ماذا؟
ب؛ قتل البيض للسود حتى أن البيض دبروا
أم ھل نسوا ما حدث في أمريكا الصليبية وغيرھا من ُذ
زمن قري ٍ
ٍ
اغتيا َل زعيم تحرير السود مارتين لوثر كينج فقٌتِل سنة 1968م ؟!
والعنصرية ضد العرب والمسلمين حتى العربي النصراني مضطھد في بالد الغرب المسيحي ....عنصرية أم
ماذا...؟!
نبي يقول:أنصر أخاك ظال ًما أو مظلو ًما!
ﱞ
قالوا :من رحمة نبيﱢكم بكم أنه أوصاكم أن تنصروا بعضكم البعض  ،وتظلموا اآلخرين  ....فقد قال نبيﱡكم
لرجل " :اﻧْﺼﺮ أَ َﺧ َ ِ
ﻮﻣﺎ "
ٍ
ﺎك ﻇَﺎﻟ ًﻤﺎ أ َْو َﻣﻈْﻠُ ً
ُْ
الحديث في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛِﺘَﺎب )ﻛِﺘَﺎب اﻟْﻤﻈَ ِﺎﱂ واﻟْﻐَﺼ ِ ِ ﱠ ِ
ﱭ اﻟﻠﱠﻪَ ﻏَﺎﻓِ ًﻼ َﻋ ﱠﻤﺎ ﻳَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮ َن إِ ﱠﳕَﺎ
ﺴَﱠ
َ َ ْ
ﺐ َوﻗَـ ْﻮل اﻟﻠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃَ } :وَﻻ َﲢْ َ
ِ
َﻋﻦ أَ َﺧ َ ِ
ِ
ﻳـ َﺆﺧﱢﺮُﻫﻢ ﻟِﻴـﻮٍم ﺗَ ْﺸ َﺨﺺ ﻓِ ِﻴﻪ ْاﻷَﺑﺼﺎر ﻣ ْﻬ ِﻄ ِﻌ ِ ِ
ﻮﻣﺎ ( برقم َ 2263ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن
َُُْ َ
ﺎك ﻇَﺎﻟ ًﻤﺎ أ َْو َﻣﻈْﻠُ ً
ﲔ ُﻣ ْﻘﻨﻌﻲ ُرءُوﺳ ِﻬ ْﻢ {( ﺑَﺎب ) أ ْ
ُ
ُ ُ ْ َْ
ِ
ﺲ و ُﲪَْﻴ ٌﺪ اﻟﻄﱠ ِﻮﻳﻞ َِﲰﻊ أَﻧَﺲ ﺑْﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ": 
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻮل :ﻗَ َ
ﻚ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻫ َ
ُ َ َ ََ
ﺸ ْﻴ ٌﻢ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ﻋُﺒَـ ْﻴ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ِﻦ أَﻧَ ٍ َ
اﻧْﺼﺮ أَ َﺧ َ ِ
ﻮﻣﺎ ".
ﺎك ﻇَﺎﻟ ًﻤﺎ أ َْو َﻣﻈْﻠُ ً
ُْ
• الرد على الشبھة
ظلم للمسلمين غيرھم ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
أوالً  :إن اإلسالم الذي جاء به محم ٌد  ينھي عن ِ
 -1قوله َ :والَ تَحْ َسبَ ﱠن ّ
صا ُر 
ﷲَ َغافِالً َع ﱠما يَ ْع َم ُل الظﱠالِ ُم َ
ون إِنﱠ َما يُ َؤ ﱢخ ُرھُ ْم لِيَ ْو ٍم تَ ْش َخصُ فِي ِه األَ ْب َ
)إبراھيم.(42
آن قَ ْو ٍم َعلَى أَالﱠ تَ ْع ِدلُ ْ
وا ُكونُ ْ
ين آ َمنُ ْ
ْط َوالَ يَجْ ِر َمنﱠ ُك ْم َشنَ ُ
وا
وا قَ ﱠوا ِم َ
 -2قوله  : يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ين ِ ّ ِ ُشھَ َداء بِ ْالقِس ِ
وا ھُ َو أَ ْق َربُ لِلتﱠ ْق َوى َواتﱠقُ ْ
ا ْع ِدلُ ْ
ﷲَ إِ ﱠن ّ
وا ّ
ون ) المائدة.(8
ﷲَ َخبِي ٌر بِ َما تَ ْع َملُ َ
ﻛﺎﻓﺮا ؛ ﻓﺈﻧﻪ ﻟﻴﺲ دو ﺎ ﺣﺠﺎب " .
 -3السلسلة الصحيح ِة ﺑﺮﻗﻢ  767ﻗﺎل  ":اﺗﻘﻮا دﻋﻮَة اﳌﻈﻠﻮم وإن ﻛﺎن ً
ﻛﺎﻓﺮا ".
نالحظ من قولِه  ": وإن ﻛﺎن ً
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والتاريخ
ب السير ِة
 -4ضرب الصحابةٌ  أروع األمثلة في العدل مع المخالفين لھم ،وھذا ثابت في كت ِ
ِ
؛منھا ما سبق ذكره في الشبھ ِة الماضية.
ضا  ،ونظلم اآلخرين من
وعليه يسقط ادعاؤھم الباطل بأن نبيﱠنا  أوصانا أن ننصر بعضنا بع ً
المخالفين....
َ
ق في صحيح البخاري وغيره ؛ لكنھم لم
ثانيًا  :إن
الحديث الذي استدل به المعترضون جاء من عد ِة طر ٍ
ُ
أحسنت بھم الظن  .....وأذكر تلك الرواية التي تُف ّ
صل الروايةَ التي استدلوا بھا على
يدققوا البحث ھذا إن
الجمع بين الروايتين يتضح المعنى ،ففي ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ َ 6438ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﺎل
خالل
شبھتھم فمن
ﺎل :ﻗَ َ
ﺲ  ﻗَ َ
ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ": اﻧْﺼﺮ أَ َﺧ َ ِ
ﺎل رﺟﻞ :ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ﺖ إِ َذا َﻛﺎ َن ﻇَﺎﻟِ ًﻤﺎ
َر ُﺳ ُ
ﻮﻣﺎ أَﻓَـ َﺮأَﻳْ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ أَﻧْ ُ
ﺼ ُﺮﻩُ إِ َذا َﻛﺎ َن َﻣﻈْﻠُ ً
ﺎك ﻇَﺎﻟ ًﻤﺎ أ َْو َﻣﻈْﻠُﻮًﻣﺎ " ﻓَـ َﻘ َ َ ُ ٌ َ َ ُ
ُْ
ﺼ ُﺮﻩُ ".
ﺼ ُﺮﻩُ ؟ ﻗَ َ
َﻛ ْﻴ َ
ﺎلَ ":ﲢْ ُﺠ ُﺰﻩُ أ َْو ﲤَْﻨَـﻌُﻪُ ِﻣ ْﻦ اﻟﻈﱡﻠ ِْﻢ ﻓَِﺈ ﱠن َذﻟِ َ
ﻚ ﻧَ ْ
ﻒ أَﻧْ ُ
نالحظ أن ھذه الرواية تٌف ّ
صل الروايةَ األولي التي استدلوا بھا  ،وتوضح معنى النصرة  ،وذلك لما سأل
أح ٌد الصحابة النب َي  فقال  " :ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ﺎل َﲢْ ُﺠ ُﺰﻩُ أ َْو
ﺼ ُﺮﻩُ ﻗَ َ
ﺖ إِ َذا َﻛﺎ َن ﻇَﺎﻟِ ًﻤﺎ َﻛ ْﻴ َ
ﻮﻣﺎ أَﻓَـ َﺮأَﻳْ َ
ﻒ أَﻧْ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ أَﻧْ ُ
ﺼ ُﺮﻩُ إِ َذا َﻛﺎ َن َﻣﻈْﻠُ ً
َ َُ
ﺼ ُﺮﻩُ ".
ﲤَْﻨَـﻌُﻪُ ِﻣ ْﻦ اﻟﻈﱡﻠ ِْﻢ ﻓَِﺈ ﱠن َذﻟِ َ
ﻚ ﻧَ ْ
قلت◌ُ  :بالمثال يتضح المقال  :لو أن ھناك رجالً مسل ًما كان يسير في طريقه إلى العمل اسمه) خالد( ووجد
بعنف وبقسو ٍة  ،فتدخل خالد فأخذ المسلم الظالم
مسل ًما يتعارك مع نصراني ؛ المسلم يضرب النصراني
ٍ
وعنفه ليدفعه عن ظلمه للنصراني الظاھر بالنسبة له)خالد( ؛ فإن ذلك بالنسبة للمسلم الظالم نصرة له حيث
منع عن ظل ِمه للنصراني المظلوم ؛ فھل ھذا ظلم لآلخرين أم قمة العدل والرحمة من وصايا نبيﱢنا  ؟!
َ
غير المسلمين .
أروع أألحاديث التي تدل على
الحديث من
الجواب :ال شك أن ھذا
ِ
العدل والرحم ِة مع ِ
ِ
مثال آخر :في طريق ذھاب )أحمد( للمسجد وجد )إسماعيل( وھو أخ مسلم له يدخن  ،فقام أحمد ليمنعه عن
لنفسه بالتدخين ؛ فھذا ھو
التدخين بالنصيحة أو الفعل ...كان ذلك نصرة إلسماعيل حيث إن إسماعيل ظالم ِ
النبي  ": اﻧْﺼﺮ أَ َﺧ َ ِ
ﻮﻣﺎ " .وليس كما فھم المعترضون -و الحمد. -
ث
معني حدي ِ
ﱢ
ﺎك ﻇَﺎﻟ ًﻤﺎ أ َْو َﻣﻈْﻠُ ً
ُْ
تنبيه  :من األمثال المشھورة على األلسن عندنا في مصر) أنا وأخويا على بن عمي وأنا وابن عمي على
الغريب (.
قلتُ  :إن ھذا المثل يدعو إلى العنصري ِة البغيضة التي نھى عنھا ﷲُ ورسولُه ...
بظلم
ي نھى عن ظلم المعاھد والذمي  ....وھذا يبطل ادعاءھم بأن النب ﱠ
ثالثًا :إن النب ﱠ
ي  أمر ِ
اآلخرين  ....تدلل على ذلك أدلة منھا:
اﻹﻣﺎرِة واﻟْ َﻔﻲ ِء( ﺑﺎب) ِﰲ ﺗَـ ْﻌ ِﺸ ِﲑ أ َْﻫ ِﻞ اﻟ ﱢﺬ ﱠﻣ ِﺔ إِ َذا ا ْﺧﺘَـﻠَ ُﻔﻮا ﺑِﺎﻟﺘﱢﺠﺎر ِ
 -1سنن أبي داود ﻛِﺘَﺎب ) ْ
ات( برقم
اﳋََﺮ ِ
اج َو ِْ َ َ َ ْ َ
ََ
ي أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ اﺑْ ُﻦ َو ْﻫ ٍ
ﺻ ْﻔ َﻮا َن ﺑْ َﻦ ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻩُ َﻋ ْﻦ
َ 2654ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ َد ُاو َد اﻟ َْﻤ ْﻬ ِﺮ ﱡ
ﺻ ْﺨ ٍﺮ اﻟ َْﻤ ِﺪ ِ ﱡ
ﻳﲏ أَ ﱠن َ
ﺐ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَﺑُﻮ َ
ِ
ِ ٍِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻋ ْﻦ آﺑَﺎﺋِ ِﻬﻢ ِدﻧْـﻴَﺔً َﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ﺎب ر ُﺳ ِ
ﺼﻪُ ،أ َْو
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﻋ ﱠﺪة ﻣ ْﻦ أَﺑْـﻨَﺎء أ ْ
ﺎل ":أََﻻ َﻣ ْﻦ ﻇَﻠَ َﻢ ُﻣ َﻌﺎﻫ ًﺪا ،أ َْو اﻧْـﺘَـ َﻘ َ
ْ
َ
َﺻ َﺤ ِ َ
ِ
َﻛﻠﱠَﻔﻪُ ﻓَـ ْﻮ َق ﻃَﺎﻗَﺘِ ِﻪ ،أ َْو أَ َﺧ َﺬ ِﻣ ْﻨﻪُ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﺑِﻐَ ِْﲑ ِﻃ ِ
ﻴﺐ ﻧَـ ْﻔ ٍ
ﻴﺠﻪُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ".
ﺲ ﻓَﺄَﻧَﺎ َﺣﺠ ُ
ِ
ِ
ﺎﻫ ًﺪا ﺑِﻐَ ِْﲑ ﺟﺮٍم( برقمَ 2930ﻋﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋﻤ ٍﺮو -ر ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ
 -2صحيح البخاري ﻛﺘَﺎب )ا ْﳉِ ْﺰﻳَﺔ( ﺑَﺎب) إِ ِْﰒ َﻣ ْﻦ ﻗَـﺘَ َﻞ ُﻣ َﻌ َ
ْ
ْ
ُْ
َ
ﺎﻫ ًﺪا َﱂ ﻳﺮِح راﺋِﺤﺔَ ا ْﳉﻨ ِﱠﺔ وإِ ﱠن ِرﳛﻬﺎ ﺗُﻮﺟ ُﺪ ِﻣﻦ ﻣ ِﺴ ِ ِ
ﲔ َﻋ ًﺎﻣﺎ ".
ﱠﱯ  ﻗَ َ
َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎَ -ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﲑة أ َْرﺑَﻌ َ
ﺎلَ ":ﻣ ْﻦ ﻗَـﺘَ َﻞ ُﻣ َﻌ َ ْ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ
ب المقدس يجد فيه المث َل الشائع عندنا في مصر)أنا وأخويا على بن عمي وأنا وابن
ربعًا :إن المتأم َل في الكتا ِ
عمي على الغريب ( .وذلك لما قتل موسى  الرجل البريء )المصري ( الذي تعارك مع أخيه
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)اإلسرائيلي( كما يذكر سفر الخروج إصحاح2عددَ 11و َح َد َ
ك األَي ِﱠام لَ ﱠما َكبِ َر ُمو َسى أَنﱠهُ َخ َر َج إِلَى إِ ْخ َوتِ ِه
ث فِي تِ ْل َ
لِيَ ْنظُ َر فِي أَ ْثقَالِ ِھ ْم ،فَ َرأَى َر ُجالً ِمصْ ِريًّا يَضْ ِربُ َر ُجالً ِع ْب َرانِيًّا ِم ْن إِ ْخ َوتِ ِه12 ،فَ ْالتَفَ َ
ك َو َرأَى أَ ْن
ت إِلَى ھُنَا َوھُنَا َ
ْس أَ َح ٌد ،فَقَتَ َل ْال ِمصْ ِر ﱠ
ي َوطَ َم َرهُ فِي ال ﱠر ْم ِل.
لَي َ
القرآن الكريم !
فإن قيل  :إن ذلك في
ِ
ين َغ ْفلَ ٍة ﱢم ْن أَ ْھلِھَا فَ َو َج َد فِيھَا َر ُجلَي ِْن يَ ْقتَتِ َال ِن ھَ َذا ِمن
قلتُ  :إن
َ
القرآن الكريم يقولَ :و َد َخ َل ْال َم ِدينَةَ َعلَى ِح ِ
ضى َعلَ ْي ِه قَا َل ھَ َذا ِم ْن
ِشي َعتِ ِه َوھَ َذا ِم ْن َع ُد ﱢو ِه فَا ْستَ َغاثَهُ الﱠ ِذي ِمن ِشي َعتِ ِه َعلَى الﱠ ِذي ِم ْن َع ُد ﱢو ِه فَ َو َك َزهُ ُمو َسى فَقَ َ
ضلﱞ ﱡمبِ ٌ
ين ) القصص.(15
ان إِنﱠهُ َع ُد ﱞو ﱡم ِ
َع َم ِل ال ﱠش ْيطَ ِ
ضى َعلَ ْي ِه "  .ومعن َى ) َو َك َزهُ (أي :دفعه .
نالحظ " فَ َو َك َزهُ ُمو َسى فَقَ َ
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح فِي َما أَ ْخ َ
طأْتُم بِ ِه َولَ ِكن ﱠما
قتل المصري ،وﷲُ يقول َ :ولَي َ
وعليه فلم يكن موسى متعم ًدا ل ِ
ان ﱠ
تَ َع ﱠم َد ْ
ﱠحيما ً  ) األحزاب .( 5
ت قُلُوبُ ُك ْم َو َك َ
ﷲُ َغفُوراً ر ِ
ب المقدس نجد أن موسى  كان متعم ًدا لقتل المصري ؛ ألنه كان يلتفت ھنا
لكن بالنظر إلى
نص الكتا ِ
ِ
وھناك ليرى ھل يراه أحد قبل قتله للمصري ،وذلك بحسب ما ينسب نص الكتاب المقدس لموسى  ؛ يقول
النصُ  ":فَ ْالتَفَ َ
ْس أَ َح ٌد ،فَقَتَ َل ْال ِمصْ ِر ﱠ
ي َوطَ َم َرهُ فِي ال ﱠر ْم ِل"!!
ت إِلَى ھُنَا َوھُنَا َ
ك َو َرأَى أَ ْن لَي َ

نبي يقول:ﷲ يضع ذنوب المسلمين على اليھود و النصارى!
ﱞ
االستھزاء :لقد وصلت رحمة نب ِّيكم بنا إلى أنه قال َِ " :ﳚﻲء ﻳـﻮم اﻟ ِْﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻧَ ِ
ِ
ﲔ
سبيل ِ◌
قالوا على
ِ
ِ
ﺎس ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ُ َْ َ َ َ ٌ
ِ
ﺎل ا ْﳉِﺒَ ِ
ﻮب أ َْﻣﺜَ ِ
ﺑِ ُﺬﻧُ ٍ
ﺼ َﺎرى ".
ﺎل ﻓَـﻴَـﻐْ ِﻔ ُﺮَﻫﺎ اﻟﻠﱠﻪُ َﳍُ ْﻢ َوﻳَ َ
ﻀﻌُ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد َواﻟﻨﱠ َ
فھل ھذا ھي الرحمة ؟! الحديث في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب )اﻟﺘﻮﺑﺔ( ﺑﺎب )ﻗَـﺒُ ِ
ﻮل ﺗَـ ْﻮﺑَِﺔ اﻟْ َﻘﺎﺗِ ِﻞ َوإِ ْن َﻛﺜُـ َﺮ ﻗَـ ْﺘـﻠُﻪُ( ﺑﺮﻗﻢ
ﺎد ﺑ ِﻦ ﺟﺒـﻠَﺔَ ﺑ ِﻦ أَِﰊ رﱠو ٍاد ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﺣﺮِﻣ ﱡﻲ ﺑﻦ ُﻋﻤﺎرةَ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺷ ﱠﺪا ٌد أَﺑﻮ ﻃَﻠْﺤﺔَ اﻟ ﱠﺮ ِ
ِ
ﱯ َﻋ ْﻦ
اﺳِ ﱡ
َ 4971ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ْ َ َ ْ
َ
ُ
ََ ْ ُ َ َ َ
َ َ
ﺎلَِ ":ﳚﻲء ﻳـﻮم اﻟ ِْﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﻧَ ِ
ِ
ﺎل ا ْﳉِﺒَ ِ
ﻮب أ َْﻣﺜَ ِ
ﲔ ﺑِ ُﺬﻧُ ٍ
ﺎل ﻓَـﻴَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮَﻫﺎ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﻏَْﻴ َﻼ َن ﺑْ ِﻦ َﺟ ِﺮﻳ ٍﺮ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ﺑُـ ْﺮ َد َة َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎس ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ُ َْ َ َ َ ٌ
ﻮد واﻟﻨﱠﺼﺎرى " .ﻓِﻴﻤﺎ أ ِ
ِ
ﺎل أَﺑُﻮ َرْو ٍحَ :ﻻ أَ ْد ِري ِﳑﱠ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺸﱡ
ﺖ ﺑِ ِﻪ
ﻚ  .ﻗَ َ
ﺐ أَﻧَﺎ ﻗَ َ
اﻟﻠﱠﻪُ َﳍُ ْﻢ َوﻳَ َ
ﺎل أَﺑُﻮ ﺑُـ ْﺮ َد َة :ﻓَ َﺤ ﱠﺪﺛْ ُ
َ ْ
ﻀﻌُ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻴَـ ُﻬ َ َ َ
َﺣﺴ ُ
ْﺖ :ﻧَـ َﻌ ْﻢ .
ﻋُ َﻤ َﺮ ﺑْ َﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ َْﻌ ِﺰﻳ ِﺰ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :أَﺑُ َ
ﻮك َﺣ ﱠﺪﺛَ َ
ﱠﱯ  ﻗُـﻠ ُ
ﻚ َﻫ َﺬا َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
• الرد على الشبھة
بظالم للعبيد  .....تدلل على ذلك أدلة منھا:
ﷲ  ليس
أوالً :إن َ
ٍ
 -1قولهَ :ذل َِك ِب َما َق َّد َم ْ
ْس ِب َظالَّ ٍم لِّ ْل َع ِبيد ِ◌)آل عمران(.
ﷲ َلي َ
ت أَ ْيدِي ُك ْم َوأَنَّ ّ َ
ت ِمنْ َل ُد ْن ُه أَجْ رً ا عَظِ يمًا )(40
ﷲ َال َي ْظلِ ُم م ِْث َقا َل َذرَّ ٍة َوإِنْ َت ُ
ُضاعِ ْف َھا َوي ُْؤ ِ
ك َح َس َن ًة ي َ
 -2قوله  : إِنَّ َّ َ
)النساء(.
ُّك ِب َ
ظ َّال ٍم لِّ ْل َع ِبي ِد ) فصلت. (46
صالِحا ً َفلِ َن ْفسِ ِه َو َمنْ أَ َساء َف َع َل ْي َھا َو َما َرب َ
 -3قولهَ  : منْ َع ِم َل َ
َ
َ
ّ
-4قوله َ  : و َما َظ َلمْ َنا ُھ ْم َو َلـكِن َظ َلمُو ْا أنفُ َس ُھ ْم َف َما أ ْغ َن ْ
ﷲ مِن
ون ِ
ت َع ْن ُھ ْم آلِ َھ ُت ُھ ُم الَّتِي َي ْدع َ
ُون مِن ُد ِ
ِّك َو َما َزا ُدو ُھ ْم َغي َْر َت ْت ِبي ٍ
ب ) ھود . (101
َشيْ ٍء لِّمَّا َجاء أَمْ ُر َرب َ
ب
ال َھ َذا ْال ِك َتا ِ
ِين ِممَّا فِي ِه َو َيقُولُ َ
ِين ُم ْشفِق َ
 -5قوله لنب ِّيه َ : ووُ ضِ َع ْال ِك َتابُ َف َت َرى ْالمُجْ ِرم َ
ون َيا َو ْي َل َت َنا َم ِ
ُّك أَ َحداً) الكھف.( 49
صا َھا َو َو َج ُدوا َما َع ِملُوا َحاضِ راً َو َال َي ْظلِ ُم َرب َ
ير ًة إِ َّال أَحْ َ
ِير ًة َو َال َك ِب َ
صغ َ
َال ي َُغا ِد ُر َ
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بظالم للعبيد ؛ فھذا يدل على عدل ِه ....
وعليه فإذا كان ﷲُ  ليس
ٍ
وأما الحديث الذي معنا قد يكون في ظاھره إھانة لھم ؛ ألن من العذاب أن تطرح عليھم ذنوب غيرھم ،
ﷲ على المؤمنين حيث يشفى
والظاھر أن ھذه الذنوب ال تؤثر فيھم؛ ألنھم أصالً في النار  ،وھذا من
فضل ِ
ِ
صدورھم ،ويظھر ِن َع َم ُه عليھم ....فيكون ذلك من باب تحقيرھم و زيادة الحسرة عليھم ليس إال.
قلت◌ُ  :بالمثال يتضح المقال :ھناك طالبٌ يمتحن في ماد ٍة معينة ؛ في ورقة االمتحان خمسة أسئلة يختار
سؤال من األسئلة االختيارية ،وكانت
منھا ثالثة ليجيب عليھا ،أجاب الطالب عن الثال ِثة أسئلة  ،وأجاب على
ٍ
النتيجة أنه رسب في األسئلة الثالثة بعد تصحيحھا  ،وإذا بالمصحح يصحح السؤال اإلضافي)االختياري (
الذي أختاره الطالب فيجده راسبا فيه ،فإذا به يضيف نتيجته للطالب الراسب ؛ ھو أصالً راسب فأضاف إليه
نتيجة السؤال االختياري فما نجح أيضًا .
ص ُّدوا
ِين َك َفرُوا َو َ
فھكذا نعتقد أن اليھود والنصارى في النار إن ماتوا على شركھم ؛ قال  : إِنَّ الَّذ َ
ﷲ ُث َّم َما ُتوا َو ُھ ْم ُك َّفا ٌر َف َلن َي ْغف َِر َّ
ﷲُ َل ُھ ْم ) محمد .(34ھذا إن حملنا الحديث على ظاھره.
يل َّ ِ
َعن َس ِب ِ
شرار اليھو ِد والنصارى ؛ألن اليھود والنصارى يحاولون إفساد
وذھب بعض الشراح أن ذلك على
ِ
المسلمين عن طرق اإلعالم والجنس والمخدرات ....ھذه المنكرات سببت ذنو ًبا للمسلمين  ،فھذه الذنوب
تسقط عن المس لمين بعف و ﷲ  وبفض له  ,وتوض ع عل ى الك افرين مثلھ ا ؛ لك ونھم س نوا الش َر للمس لمين
؛يقوي ذلك ما يلي:
ون ) النحل (88
ﷲ ِز ْد َنا ُھ ْم َع َذابا ً َف ْو َق ْال َع َذا ِ
يل ّ ِ
ب ِب َما َكا ُنو ْا ُي ْفسِ ُد َ
ِين َك َفرُو ْا َو َ
 -1قوله  : الَّذ َ
ص ُّدو ْا َعن َس ِب ِ
التفسير الميسر  :اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺤﺪوا وﺣﺪاﻧﻴﺔ اﷲ وﻧﺒﻮﺗﻚ  -أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل  -وﻛ ﱠﺬﺑﻮك ,وﻣﻨﻌﻮا ﻏﲑﻫﻢ ﻋﻦ اﻹﳝﺎن ﺑﺎﷲ
جاء في
ِ
ورﺳﻮﻟﻪ ,زدﻧﺎﻫﻢ ﻋﺬاﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺮﻫﻢ وﻋﺬاﺑًﺎ ﻋﻠﻰ ﺻ ﱢﺪﻫﻢ اﻟﻨﺎس ﻋﻦ إﺗﺒﺎع اﳊﻖ; وﻫﺬا ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻌ ﱡﻤﺪﻫﻢ اﻹﻓﺴﺎد وإﺿﻼل اﻟﻌﺒﺎد
ﺑﺎﻟﻜﻔﺮ واﳌﻌﺼﻴﺔ  .أھـ
ُون )) (13
 -2قوله َ  : و َل َيحْ ِملُنَّ أَ ْث َقا َل ُھ ْم َوأَ ْث َق ًاال َم َع أَ ْث َقال ِِھ ْم َو َليُسْ أَلُنَّ َي ْو َم ْال ِق َيا َم ِة َعمَّا َكا ُنوا َي ْف َتر َ
العنكبوت(

لتفسير الميسر  :وﻟﻴﺤﻤﻠَ ﱠﻦ ﻫﺆﻻء اﳌﺸﺮﻛﻮن أوزار أﻧﻔﺴﻬﻢ وآﺛﺎﻣﻬﺎ ،وأوزار َﻣﻦ أﺿﻠﻮا وﺻ ﱡﺪوا ﻋـﻦ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ ﻣـﻊ
جاء في ا
ِ

أوزارﻫﻢ ،دون أن ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻦ أوزار ﺗﺎﺑﻌﻴﻬﻢ ﺷﻲء ،وﻟﻴُﺴﺄﻟُ ﱠﻦ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﻤﺎ ﻛﺎﻧﻮا ﳜﺘﻠﻘﻮﻧﻪ ﻣﻦ اﻷﻛﺎذﻳﺐ .أھـ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ": ﻣ ْﻦ َﺳ ﱠﻦ ِﰲ ِْ ِ
ﺎل َر ُﺳ ُ
 -3صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ  1691ﻗَ َ
َﺟ ُﺮ َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ َِـﺎ ﺑَـ ْﻌـ َﺪﻩُ
َﺟ ُﺮَﻫﺎ َوأ ْ
ﺴﻨَﺔً ﻓَـﻠَﻪُ أ ْ
اﻹ ْﺳ َﻼم ُﺳﻨﱠﺔً َﺣ َ
ِﻣﻦ ﻏَ ِﲑ أَ ْن ﻳـ ْﻨـ ُﻘ ِ
ُﺟﻮِرِﻫ ْﻢ َﺷﻲءٌ َوَﻣ ْﻦ َﺳ ﱠﻦ ِﰲ ِْ
اﻹ ْﺳ َﻼِم ُﺳﻨﱠﺔً َﺳﻴﱢﺌَﺔً َﻛﺎ َن َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ِوْزُرَﻫﺎ َو ِوْزُر َﻣ ْﻦ َﻋ ِﻤ َﻞ َِﺎ ِﻣ ْـﻦ ﺑَـ ْﻌ ِـﺪ ِﻩ ِﻣ ْـﻦ ﻏَ ِْ
ـﲑ أَ ْن
ﺺ ﻣ ْﻦ أ ُ
ْ ْ َ َ
ْ
ﺺ ِﻣ ْﻦ أ َْوَزا ِرِﻫ ْﻢ َﺷ ْﻲءٌ ".
ﻳَـ ْﻨـ ُﻘ َ
النووي  -رحمه ﷲُ  -في شرحه:
 -4قال اإلما ُم
ُّ
ِ
ِ
ِ
ﲔ ﺑِ ُﺬﻧُ ٍ
ﻮب (
َق ْوﻟﻪ َِ ) :ﳚﻲء ﻳَـ ْﻮم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ ﻧَﺎس ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ِ
ْﻚ اﻟ ﱡﺬﻧُﻮب ﻟِﻠ ِ
ِ
ﻠﻬﺎ ﺑِ ُﻜ ْﻔ ِﺮِﻫ ْﻢ َوذُﻧُﻮ ْﻢ ،
ﻄﻬﺎ َﻋ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َ ،وﻳَ َ
ﻓَ َﻤ ْﻌﻨَﺎﻩُ  :أَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ﻳَـ ْﻐ ِﻔﺮ ﺗِﻠ َ
ﲔ َ ،وﻳُ ْﺴﻘ َ
ْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﱠﺼ َﺎرى ﻣﺜْ َ
ﻀﻊ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد َواﻟﻨ َ
ُ
ِ
ِ
ِ ِِ
ﻓَـﻴُ ْﺪ ِﺧﻠﻪُ اﻟﻨﱠﺎر ﺑِﺄَ ْﻋ َﻤﺎﳍِِ ْﻢ َﻻ ﺑِ ُﺬﻧُ ِ
از َرة ِو ْزر أ ُ ْخ َرى 
ﻮب اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﲔ َ ،وَﻻ ﺑُ ّﺪ ﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟﺘﱠﺄْ ِوﻳﻞ ﻟ َﻘ ْﻮﻟﻪ َ  : و َال َت ِزر َو ِ
)اﻷﻧﻌﺎم.(164
ﻌﻬﺎ (
َوﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ ) :وﻳَ َ
ﻀَ

ِ
ِ
ِ
ﲔ َﺳﻴﱢﺌَﺎ ْﻢ َ ،وأَﺑْـ َﻘﻰ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻜ ﱠﻔﺎر
َﺳ َﻘ َ
َﳎَﺎز َواﻟ ُْﻤ َﺮاد  :ﻳَ َ
ﻂ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧﻪ َوﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َﻋ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﻀﻊ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻣﺜْ َ
ﻠﻬﺎ ﺑِ ُﺬﻧُﻮِِ ْﻢ َﻛ َﻤﺎ ذَ َﻛ ْﺮﻧَﺎﻩُ ﻟَﻜ ْﻦ ﻟَ ﱠﻤﺎ أ ْ
ِ
ﺎروا ِﰲ َﻣ ْﻌ َﲎ َﻣ ْﻦ َﲪَﻞ إِ ْﰒ اﻟْ َﻔ ِﺮﻳ َﻘ ْ ِ
ﲔ ﻟِ َﻜ ْﻮِِ ْﻢ َﲪَﻠُﻮا ِْ
ﻬﻢ َ ،وَْﳛﺘَ ِﻤﻞ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮن اﻟ ُْﻤ َﺮاد آﺛَ ًﺎﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِ ْﻠ ُﻜ ﱠﻔﺎ ِر
َﺳﻴﱢﺌَﺎ ْﻢ َ ،
اﻹ ْﰒ اﻟْﺒَﺎﻗﻲ َ ،و ُﻫ َﻮ إِ ْﲦ ْ
ﺻُ
َ
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ﺿﻊ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻜ ﱠﻔﺎر ِﻣﺜْ ِ ِِ
ِ
ﱡﻮﻫﺎ ﻓَـﺘَﺴ ُﻘﻂ َﻋ ْﻦ اﻟْﻤﺴﻠِ ِﻤ َ ِ
ِ
،وَﻣ ْﻦ َﺳ ﱠﻦ ُﺳﻨﱠﺔ َﺳﻴﱢﺌَﺔ
،وﻳُﻮ َ
ﻠﻬﺎ ،ﻟ َﻜ ْﻮ ْﻢ َﺳﻨ َ
َ
ﱡﻮﻫﺎ َ
ﲔ ﺑ َﻌ ْﻔ ِﻮ اﻟﻠﱠﻪ َ 
ُْ
َﺳﺒَﺐ ﻓ َﻴﻬﺎ  ،ﺑﺄَ ْن َﺳﻨ َ ْ
ِِ
ﻞ َﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻌ َﻤﻞ ِ َﺎَ .واَﻟﻠﱠﻪ أﻋﻠﻰ وأَ ْﻋﻠَﻢ .أھـ
َﻛﺎ َن َﻋﻠَْﻴﻪ ﻣﺜْﻞ ِوْزر ُﻛ ّ
َ
بعض العلما ِء ،فال تقام به حجة ؛ فقد ضعفه األلبانيُّ -
ثان ًيا :إن ھذا
الحديث )محل الشبھة (ضعيفٌ عند ِ

رحمه ﷲُ -في السلسل ِة الضعيف ِة برقم  ) - 1316منكر ( .

إن قيل :كيف يكون في صحيح مسلم حديث ضعيف ؟
ب ﷲ ، وليس معنى ذلك أن كل ما جاء
قلت◌ُ  :إن صحيحي البخاري ومسلم ھما أصحا كتابين بعد كتا ِ
فيھما صحيح كالقرآن الكريم ....ففيھما مسائل ال يعلمھا إال العالمون المتخصصون في ھذا المجال فقط...
ً
المسلم على
ذنوب
ثالثا:إن ھناك سؤالً يطرح نفسه على فرض صحة الرواية ھو  :ھل يلقي ﷲُ 
َ
ِ
اليھودي والنصراني فقط أم على المسلم أيضًا ؟
المسلم أيضًا ،وليس اليھودي والنصراني فقط كما زعموا…تدلل
ذنوب المسلم على
الجواب :يلقي 
َ
ِ
على ذلك أدلة منھا:
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺖ ﻟَﻪُ ﻣﻈْﻠَﻤﺔٌ ﻷَﺧﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺮ ِ
ﺿﻪ أ َْو
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
 -1صحيح البخاري برقم َ 2269ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ﻗَ َ
ْ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ ":ﻣ ْﻦ َﻛﺎﻧَ ْ َ َ
َﺷﻲ ٍء ﻓَـﻠْﻴﺘﺤﻠﱠﻠْﻪ ِﻣ ْﻨﻪ اﻟْﻴـﻮم ﻗَـﺒﻞ أَ ْن َﻻ ﻳ ُﻜﻮ َن ِدﻳﻨﺎر وَﻻ ِدرﻫﻢ إِ ْن َﻛﺎ َن ﻟَﻪ ﻋﻤﻞ ِ ِ ِ
ﺻﺎﻟ ٌﺢ أُﺧ َﺬ ﻣ ْﻨﻪُ ﺑَِﻘ ْﺪ ِر َﻣﻈْﻠَ َﻤﺘِ ِﻪ َوإِ ْن َﱂْ ﺗَ ُﻜ ْﻦ ﻟَﻪُ
ُ ََ ٌ َ
َ
َ ٌ َ َْ ٌ
ْ ََ َ ُ ُ َ ْ َ ْ َ
ﺎت ﺻ ِ
ﺎت أ ُِﺧ َﺬ ِﻣﻦ ﺳﻴﱢﺌَ ِ
ﺎﺣﺒِ ِﻪ ﻓَ ُﺤ ِﻤ َﻞ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ".
ﺴﻨَ ٌ
َ
ْ َ
َﺣ َ
ِ
ِ
ﺲ ﻓِﻴﻨَﺎ َﻣ ْﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
 -2صحيح مسلم برقم َ 4678ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺲ ؟ ﻗَﺎﻟُﻮا :اﻟ ُْﻤ ْﻔﻠ ُ
ﺎل :أَﺗَ ْﺪ ُرو َن َﻣﺎ اﻟ ُْﻤ ْﻔﻠ ُ
ﺎل ":إِ ﱠن اﻟْﻤ ْﻔﻠِﺲ ِﻣﻦ أُﱠﻣ ِﱵ ﻳﺄِْﰐ ﻳـﻮم اﻟ ِْﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ﺑِﺼ َﻼ ٍة و ِ
ف َﻫ َﺬا
ﺎع  ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺻﻴَ ٍﺎم َوَزَﻛ ٍﺎة َوﻳَﺄِْﰐ ﻗَ ْﺪ َﺷﺘَ َﻢ َﻫ َﺬا َ ،وﻗَ َﺬ َ
َﻻ ِد ْرَﻫ َﻢ ﻟَﻪُ َوَﻻ َﻣﺘَ َ
ُ َ ْ
َ َْ َ َ َ َ َ
ِ
ﺿﺮب ﻫ َﺬا ﻓَـﻴـﻌﻄَﻰ ﻫ َﺬا ِﻣﻦ ﺣ ِِ
ﻀﻰ
َ ،وأَ َﻛ َﻞ َﻣ َ
ﺴﻨَﺎﺗِِﻪ ﻓَِﺈ ْن ﻓَﻨِﻴَ ْ
ﺴﻨَﺎﺗُﻪُ ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳُـ ْﻘ َ
ﺎل َﻫ َﺬا َ ،و َﺳ َﻔ َ
ﺖ َﺣ َ
ﺴﻨَﺎﺗﻪ َو َﻫ َﺬا ﻣ ْﻦ َﺣ َ
ﻚ َد َم َﻫ َﺬا َ ،و َ َ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ
ﻣﺎ َﻋﻠَﻴ ِﻪ أ ُِﺧ َﺬ ِﻣﻦ َﺧﻄَﺎﻳﺎﻫﻢ ﻓَﻄُ ِﺮﺣ ْ ِ
ِح ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر".
َ ْ
ْ َُْ َ
ﺖ َﻋﻠَْﻴﻪ ﰒُﱠ ﻃُﺮ َ
إذن :ال عنصرية ،ويھدم زعمھم الباطل....
ب المقدس يجده ينسب إلى الربِّ أنه يضل األنبيا َء والبش َر  ،ويخدعھم في الدنيا
راب ًعا :إن المتأم َل في الكتا ِ
مواضع منھا:
قبل اآلخرة أي :أنه يضع ذنو ًبا عليھم ....نجد ذلك في عد ِة
ٍ
9
ض ﱠل النﱠبِ ﱡي َوتَ َكلﱠ َم َكالَ ًما ،فَأَنَا الرﱠبﱠ قَ ْد أَضْ لَ ْل ُ
يَ ،و َسأ َ ُم ﱡد يَ ِدي
ت ذلِ َ
 -1سفر حزقيال إصحاح  14عدد فَإِ َذا َ
ك النﱠ ِب ﱠ
10
ون إِ ْث َمھُ ْمَ .كإِ ْث ِم السﱠائِ ِل يَ ُك ُ
ون إِ ْث ُم النﱠ ِب ﱢي!!.
ْط َش ْعبِي إِ ْس َرائِي َلَ .ويَحْ ِملُ َ
َعلَ ْي ِه َوأُبِي ُدهُ ِم ْن َوس ِ
ضيَ ،ونَ ﱠجسُوا ُسبُوتِيَ ،و َكانَ ْ
ت
 -2سفر حزقيال إصحاح 20عدد24ألَنﱠھُ ْم لَ ْم يَصْ نَعُوا أَحْ َكا ِمي ،بَلْ َرفَ ُ
ضوا فَ َرائِ ِ
25
صالِ َح ٍةَ ،وأَحْ َكا ًما الَ يَحْ يَ ْو َن بِھَاَ 26 ،ونَ ﱠج ْستُھُ ْم
ض َغ ْي َر َ
ُعيُونُھُ ْم َو َرا َء أَصْ نَ ِام آبَائِ ِھ ْمَ .وأَ ْعطَ ْيتُھُ ْم أَ ْيضًا فَ َرائِ َ
بِ َعطَايَاھُ ْم إِ ْذ أَ َجا ُزوا فِي النﱠ
ح َرحْ ٍم ،ألُبِي َدھُ ْمَ ،حتﱠى يَ ْعلَ ُموا أَنﱢي أَنَا الرﱠبﱡ .
ار ُك ﱠل فَاتِ
ِ
ِ
ين ،ألَنﱠھُ ْم لَ ْم يَ ْقبَلُوا َم َحبﱠةَ ْال َح ﱢ
ق
 -3رسالة بولس تسالونيكي الثانية إصحاح  2عددَ 10وبِ ُكلﱢ َخ ِدي َع ِة
اإل ْث ِم ،فِي ْالھَالِ ِك َ
ِ
12
َحتﱠى يَ ْخلُصُواَ 11 .وألَجْ ِل ھ َذا َسيُرْ ِس ُل إِلَ ْي ِھ ُم ﷲُ َع َم َل ال ﱠ
ين لَ ْم
ان َج ِمي ُع الﱠ ِذ َ
ب ،لِ َك ْي يُ َد َ
ص ﱢدقُوا ْال َك ِذ َ
ضالَ ِلَ ،حتﱠى يُ َ
ص ﱢدقُوا ْال َح ﱠ
اإل ْث ِم.
يُ َ
ق ،بَلْ سُرﱡ وا بِ ِ
13
ْ
َ
َ
َ
َ
ون
ْرفُوھَا أ ْنتُ ْم َوالَآبَا ُؤ ُك ْم،فَتَ ْعبُ ُد َ
ض لَ ْم تَع ِ
ض إِلَى أرْ ٍ
 -4سفر إرميا إصحاح16عدد فَأط ُر ُد ُك ْم ِم ْن ھ ِذ ِه األرْ ِ
ك آلِھَةً أُ ْخ َرى نَھَارًا َولَ ْيالً َحي ُ
ْث الَ أُ ْع ِطي ُك ْم نِ ْع َمةً.
ھُنَا َ
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17
ك ،قَ ﱠسي َ
ك؟ ارْ ج ْع ِم ْن أَجْ ِل
ْت قُلُوبَنَا َع ْن َم َخافَتِ َ
 -5إشعياء إصحاح  63عدد لِ َما َذا أَضْ لَ ْلتَنَا يَا َربﱡ َع ْن طُ ُرقِ َ
ك.
اط ِمي َراثِ َ
َعبِي ِد َ
ك ،أَ ْسبَ ِ
12
الرب أنه ال ينتب ُه للظلم ! وذلك في سفر أيوب اصحاح24عدد ِم َن
ويجده )الكتاب المقدس( ينسب إلى
ِّ
ْ
ﱡ
ونَ ،ونَ ْفسُ ْال َجرْ َحى تَ ْستَ ِغ ُ
يثَ ،وﷲُ الَ يَ ْنتَبِهُ إِلَى الظل ِم.
ْال َو َج ِع أُنَاسٌ يَئِنﱡ َ
قلت◌ُ  :صدق ﷲُ إذ يقول َ :و َما قَ َدرُوا ﱠ
ضتُهُ يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة َوالسﱠما َو ُ
ﷲَ َح ﱠ
ات
ق قَ ْد ِر ِه َو ْاألَرْ ضُ َج ِميعا ً قَ ْب َ
َم ْ
ط ِوي ٌ
ون  ) الزمر. (67
ﱠات بِيَ ِمينِ ِه ُس ْب َحانَهُ َوتَ َعالَى َع ﱠما يُ ْش ِر ُك َ

نبي يقول:اليھودي والنصراني فِ َكا ُك َك من النار أيھا المسلم !
ﱞ
بعض األحاديث فقالوا :إنھا تدعوا للعنصرية
خالل
النبي  من
الطعن في
تحدثوا عن العنصري ِة ثم أردوا
َ
ﱢ
ِ
ِ
دخول الجن ِة أو النار  ،جاء في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب) اﻟﺘﻮﺑﺔ ( ﺑﺎب)ﻗَـﺒُ ِ
ﻮل ﺗَـ ْﻮﺑَِﺔ اﻟْ َﻘﺎﺗِ ِﻞ َوإِ ْن َﻛﺜُـ َﺮ ﻗَـ ْﺘـﻠُﻪُ( ﺑﺮﻗﻢ
حتى في
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ":
ﻮﺳﻰ ﻗَ َ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ُﺳ َﺎﻣﺔَ َﻋ ْﻦ ﻃَﻠ َ
ْﺤﺔَ ﺑْ ِﻦ َْﳛ َﲕ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ﺑُـ ْﺮ َدةَ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻣ َ
َ 4969ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ أ َ
إِ َذا َﻛﺎ َن ﻳـﻮم اﻟ ِْﻘﻴﺎﻣ ِﺔ َدﻓَﻊ اﻟﻠﱠﻪُ  إِ َﱃ ُﻛ ﱢﻞ ﻣﺴﻠِ ٍﻢ ﻳـﻬ ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎ ِر".
ﺼ َﺮاﻧِﻴًّﺎ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻮلَ :ﻫ َﺬا ﻓِ َﻜﺎ ُﻛ َ
ﻮدﻳًّﺎ أ َْو ﻧَ ْ
ُ ْ َُ
َْ ُ َ َ َ
• الرد على الشبھة
ق فلن
ق وكابر عنه  ،وجح َده و إال لو أسلم واتبع الح َ
أوالً  :إن ﷲَ  ال يدخل أح ًدا النا َر إال إذا رأى الح َ
يدخل النار أب ًدا ....كذلك فإن اليھودي أو النصراني يدخل النار بسبب كفره  ،وعناده  ،و جحوده لدين
الحق وھذا أمر ذكره ﷲُ  في عدة مواضع من كتابه منھا:
ين فِيھَا ِھ َي َح ْسبُھُ ْم َولَ َعنَھُ ُم ّ
ﷲُ َولَھُ ْم
ت َو ْال ُكفﱠا َر نَا َر َجھَنﱠ َم َخالِ ِد َ
 -1قولهَ  : و َع َد ﷲ ْال ُمنَافِقِ َ
ين َو ْال ُمنَافِقَا ِ
َع َذابٌ ﱡمقِي ٌم ) التوبة. (68
وا َو َع ِملُ ْ
ين آ َمنُ ْ
ين فِيھَا بِإِ ْذ ِن
ت تَجْ ِري ِمن تَحْ تِھَا األَ ْنھَا ُر َخالِ ِد َ
 -2قولهَ  : وأُ ْد ِخ َل الﱠ ِذ َ
ت َجنﱠا ٍ
وا الصﱠالِ َحا ِ
َربﱢ ِھ ْم تَ ِحيﱠتُھُ ْم فِيھَا َسالَ ٌم ) إبراھيم.(23
 -3قوله   : فَ ْاليَ ْو َم َال تُ ْ
ون  ) يس.( 54
ظلَ ُم نَ ْفسٌ َشيْئا ً َو َال تُجْ َز ْو َن إِ ﱠال َما ُكنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
والنار فيما ورد من
دخول الجن ِة
ثانيًا  :إن قولھم السابق ذكره باطل مردود عليھم ؛ فال توجد عنصرية في
ِ
ِ
النبي  . ھم يقولون :إن ھذا الحديث فيه عنصرية !
ث
أحادي ِ
ﱢ
ُ
الظن◌َ ؛ ألن السنة دلت على ما يلي:
حسنت بھم
قلت ُ◌  :إن قولھم دلي ٌل على قل ِة فھ ِمھم إن أ
َ
 -1أن أول من يدخلون النا َر من المسلمين ؛ وقد أخبر  بذلك فقال :أول من تسعر بھم النار قارئ للقران ،
اس ؛أعني :فعلوا العبادات رياء وسمعة من أجل أن
ومجاھد  ،وجواد ؛ ألنھم فعلوا ھذه العبادات ِر َئا َء ال َّن ِ
ﻮل
يُحمدوا بين الناس ،فليس عملھم  ....ثبت في سنن الترمذي برقم  2304ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل َ ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ َر ُﺳ ُ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ور ُﺟﻞ َﻛﺜِﲑ اﻟْﻤ ِ
اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَﺄ ﱠَو ُل َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ ﺑِ ِﻪ َر ُﺟ ٌﻞ َﲨَ َﻊ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن َوَر ُﺟ ٌﻞ ﻳَـ ْﻘﺘَﺘِ ُﻞ ِﰲ َﺳﺒِ ِ
ﻚ َﻣﺎ
ﺎل ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ُﻋﻠﱢ ْﻤ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ ﻟِ ْﻠ َﻘﺎ ِر ِئ :أََﱂْ أ َ
ََ ٌ ُ َ
ﺎل :ﻓَﻤﺎ َذا َﻋ ِﻤﻠ َ ِ
ﻮم ﺑِ ِﻪ آﻧَ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪُ:
ﱠﻬﺎ ِر ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺖ ﻗَ َ
ْﺖ َﻋﻠَﻰ َر ُﺳ ِﻮﱄ ﻗَ َ
ﺎل :ﺑَـﻠَﻰ ﻳَﺎ َر ﱢ
ﺎلُ :ﻛ ْﻨ ُ
ﻴﻤﺎ ﻋُﻠﱢ ْﻤ َ
أَﻧْـ َﺰﻟ ُ
ﺎء اﻟﻨـ َ
ﺖ أَﻗُ ُ
ْﺖ ﻓ َ
ب ﻗَ َ َ
ﺎء اﻟﻠ ْﻴ ِﻞ َوآﻧَ َ
َ
اك وﻳـ ْﺆﺗَﻰ ﺑِ ِ
ِ
ﺐ اﻟْﻤ ِ
ﻮل
ت أَ ْن ﻳُـ َﻘ َ
ﺖ َوﻳَـ ُﻘ ُ
ﺎل ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺖ َوﺗَـ ُﻘ ُ
ﺎل:إِ ﱠن ﻓَُﻼﻧًﺎ ﻗَﺎ ِر ٌ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ :ﺑَ ْﻞ أ ََر ْد َ
ﻮل ﻟَﻪُ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔَُ :ﻛ َﺬﺑْ َ
َﻛ َﺬﺑْ َ
َ
ﻴﻞ َذ َ َ ُ
ﺼﺎﺣ ِ َ
ئ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻗ َ
ﺎل :ﻓَﻤﺎ َذا َﻋ ِﻤﻠ َ ِ
ﺖأ ِ
َﺻ ُﻞ اﻟ ﱠﺮِﺣ َﻢ
ﻚ ﻗَ َ
َﺣ ٍﺪ ﻗَ َ
ﺎل :ﺑَـﻠَﻰ ﻳَﺎ َر ﱢ
اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪُ :أََﱂْ أ َُو ﱢﺳ ْﻊ َﻋﻠَْﻴ َ
ﻴﻤﺎ آﺗَـ ْﻴﺘُ َ
ﻚ َﺣ ﱠﱴ َﱂْ أ ََد ْﻋ َ
ﺎل ُ :ﻛ ْﻨ ُ
ﺎج إِ َﱃ أ َ
ﻚ َﲢْﺘَ ُ
ْﺖ ﻓ َ
ب .ﻗَ َ َ
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ِ
اك
ت أَ ْن ﻳُـ َﻘ َ
ﺖ َوﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َوﺗَـ ُﻘ ُ
ﺼ ﱠﺪ ُق ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻴﻞ َذ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ :ﺑَ ْﻞ أ ََر ْد َ
ﻮل ﻟَﻪُ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔَُ :ﻛ َﺬﺑْ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪَُ :ﻛ َﺬﺑْ َ
َوأَﺗَ َ
ﺎل ﻓَُﻼ ٌن َﺟ َﻮا ٌد ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻗ َ
ْﺖ ﻓَـﻴـ ُﻘ ُ ِ
ت ﺑِﺎ ْﳉِﻬ ِ
ِ
َوﻳُـ ْﺆﺗَﻰ ﺑِﺎﻟﱠ ِﺬي ﻗُﺘِ َﻞ ِﰲ َﺳﺒِ ِ
ْﺖ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺎد ِﰲ َﺳﺒِﻴﻠِ َ
ْﺖ َﺣ ﱠﱴ ﻗُﺘِﻠ ُ
ﻚ ﻓَـ َﻘﺎﺗَـﻠ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ
ﻮل :أُﻣ ْﺮ ُ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪُِ :ﰲ َﻣﺎ َذا ﻗُﺘﻠ َ َ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺖ َوﺗَـ ُﻘ ُ
ت أَ ْن ﻳُـ َﻘ َ
ﺖ َوﻳَـ ُﻘ ُ
ب َر ُﺳ ُ
ﻴﻞ َذ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ :ﺑَ ْﻞ أ ََر ْد َ
اك ﰒُﱠ َ
ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ﻟَﻪَُ :ﻛ َﺬﺑْ َ
ﻮل ﻟَﻪُ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔُ َ :ﻛ َﺬﺑْ َ
ﺿ َﺮ َ
ﺎل ﻓَُﻼ ٌن َﺟ ِﺮيءٌ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻗ َ
ﻚ اﻟﺜ َﱠﻼﺛَﺔُ أ ﱠَو ُل َﺧﻠ ِْﻖ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗُ ِِ
ﱠﺎر ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ "  .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ ،
َ ﻋﻠَﻰ ُرْﻛﺒَِﱵ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل  ":ﻳَﺎ أَﺑَﺎ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة أُوﻟَﺌِ َ
ﺴ ﱠﻌ ُﺮ ْﻢ اﻟﻨ ُ
َ
اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺮﻏﻴﺐ )  ، ( 30 - 29 / 1اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ) ( 2482
 -2أن موسى  وقومه سيدخل منھم الجنةً سواد عظيم ج ًدا ...وذلك في صحيح البخاري برقم 5270
ﺖ َﻋﻠَ ﱠﻰ اﻷُﻣﻢ  ،ﻓَﺠﻌﻞ اﻟﻨﱯ واﻟﻨﱠﺒِﻴﱠ ِ
ﻋﻦ اﺑْﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
َﺣ ٌﺪ ،
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎس ﻗَ َ
ﺎن َﳝُﱡﺮو َن َﻣ َﻌ ُﻬ ُﻢ اﻟ ﱠﺮْﻫ ُ
ﺿ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  : ﻋُ ِﺮ َ
ﻂ َ ،واﻟﻨِ ﱡ
ﺲ َﻣ َﻌﻪُ أ َ
َ
َ ُ ََ َ
ﱠﱯ ﻟَْﻴ َ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
ﻴﻞ :اﻧْﻈُْﺮ إِ َﱃ اﻷُﻓُ ِﻖ  .ﻓَِﺈ َذا َﺳ َﻮا ٌد ﳝَْﻸُ اﻷُﻓُ َﻖ  ،ﰒُﱠ
ﻴﻢ  ،ﻗُـﻠ ُ
ﻴﻞ َﻫ َﺬا ُﻣ َ
َﺣ ﱠﱴ ُرﻓ َﻊ ﱄ َﺳ َﻮا ٌد َﻋﻈ ٌ
ﻮﺳﻰ َوﻗَـ ْﻮُﻣﻪُ  .ﻗ َ
ْﺖ َ :ﻣﺎ َﻫ َﺬا أﻣﱵ َﻫﺬﻩ ﻗ َ
ِ
ﻗِﻴﻞ ﱄ :اﻧْﻈُﺮ َﻫﺎ ُﻫﻨَﺎ و َﻫﺎ ُﻫﻨَﺎ ﰲ آﻓَ ِ
ﺎق اﻟ ﱠ ِ ِ
ﻚ َوﻳَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔَ ِﻣ ْﻦ َﻫ ُﺆﻻَِء َﺳ ْﺒـﻌُﻮ َن أَﻟْ ًﻔﺎ ﺑِﻐَ ِْﲑ
ﻴﻞ َﻫ ِﺬ ِﻩ أُﱠﻣﺘُ َ
ْ
َ
ﺴ َﻤﺎء ﻓَﺈ َذا َﺳ َﻮا ٌد ﻗَ ْﺪ َﻣﻸَ اﻷُﻓُ َﻖ ﻗ َ
َ
ﱠِ
ِ ِ
ﱠِ
ِﺣﺴ ٍ
ﻳﻦ ُوﻟِ ُﺪوا
ﺎب  ،ﰒُﱠ َد َﺧ َﻞ َوَﱂْ ﻳُـﺒَـ ﱢ ْ
ﲔ َﳍُ ْﻢ ﻓَﺄَﻓَ َ
ﻳﻦ َ
آﻣﻨﱠﺎ ﺑﺎﻟﻠﱠﻪ َ ،واﺗﱠـﺒَـ ْﻌﻨَﺎ َر ُﺳﻮﻟَﻪُ  ،ﻓَـﻨَ ْﺤ ُﻦ ُﻫ ْﻢ أ َْو أ َْوﻻَ ُدﻧَﺎ اﻟﺬ َ
ﺎض اﻟْ َﻘ ْﻮ ُم َوﻗَﺎﻟُﻮاَْ :ﳓ ُﻦ اﻟﺬ َ
َ
ﰲ ا ِﻹﺳﻼَِم ﻓَِﺈﻧﱠﺎ وﻟِ ْﺪﻧَﺎ ﰲ ا ْﳉ ِ
ﱠِ
ﻳﻦ ﻻَ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﺮﻗُﻮ َن َ ،وﻻَ ﻳَـﺘَﻄَﻴﱠـ ُﺮو َن َ ،وﻻَ ﻳَ ْﻜﺘَـ ُﻮو َن َو َﻋﻠَﻰ
ﱠﱯ  ﻓَ َﺨ َﺮ َج ﻓَـ َﻘ َ
ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ  .ﻓَـﺒَـﻠَ َﻎ اﻟﻨِ ﱠ
ْ
َ
ُ
ﺎلُ :ﻫ ُﻢ اﻟﺬ َ
ِ
ﺎل» :
ﺎل :أ َِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ أَﻧَﺎ ﻗَ َ
ﺎم آ َﺧ ُﺮ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﺼ ٍﻦ :أ َِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ أَﻧَﺎ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
َرﱢِ ْﻢ ﻳَـﺘَـ َﻮﱠﻛﻠُﻮ َن «  .ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل » :ﻧَـ َﻌ ْﻢ «  .ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ﻋُ ﱠﻜﺎ َﺷﺔُ ﺑْ ُﻦ ْﳏ َ
ﻚ ﻋُ ﱠﻜﺎ َﺷﺔُ «.
َﺳﺒَـ َﻘ َ
أھل الجنة  ،وليسوا كل أھلِھا ...وذلك في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 324ﻋ ْﻦ
-3أن المسلمين أتباع محم ٍد نصف ِ
ٍ
ﺎل ":أ ََﻣﺎ
َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠﻪ ِ◌ﺑ ِﻦ
ﺿ ْﻮ َن أَ ْن ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا ُرﺑُ َﻊ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ " ؟ ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَ َﻜﺒﱠـ ْﺮﻧَﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺎل ﻟَﻨَﺎ َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﻣﺴﻌﻮد  ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  " :أ ََﻣﺎ ﺗَـ ْﺮ َ
ﻚ َﻣﺎ
ﺚ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ" ؟ ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَ َﻜﺒﱠـ ْﺮﻧَﺎ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺿ ْﻮ َن أَ ْن ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﺛُـﻠُ َ
ﺎل ":إِ ﱢﱐ َﻷ َْر ُﺟﻮ أَ ْن ﺗَ ُﻜﻮﻧُﻮا َﺷﻄ َْﺮ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َو َﺳﺄُ ْﺧِﱪُُﻛ ْﻢ َﻋ ْﻦ َذﻟِ َ
ﺗَـ ْﺮ َ
ﻀﺎء ِﰲ ﺛَـﻮٍر أَﺳﻮ َد أَو َﻛ َ ٍ
اﻟْﻤﺴﻠِﻤﻮ َن ِﰲ اﻟْ ُﻜ ﱠﻔﺎ ِر إِﱠﻻ َﻛ َ ٍ
ﺾ ".
اء ِﰲ ﺛَـ ْﻮٍر أَﺑْـﻴَ َ
ﺸ ْﻌ َﺮة ﺑَـ ْﻴ َ َ ْ ْ َ ْ
ُْ ُ
ﺸ ْﻌ َﺮة َﺳ ْﻮ َد َ
تباع محم ٍد  في دخولِھم الجنة  ،وموسى وقومه فيھا سواد عظيم ،
وأتساءل :أين العنصرية أل ِ
أتباع محم ٍد  كما ادعى وفھم المعترضون بقولھم  :عنصرية !...
أھل الجن ِة من
وليس كل ِ
ِ

ثالثًا :إن بقية الرد على ھذه الشبھة تقدم معنا في الرد على شبھة ) :ﷲ يضع ذنوب المسلمين على اليھود
و النصارى ( فھذه كتلك  ،وقد أجبتُ باستفاض ٍة  -و الحمد ، -ولو رجع المعترضون لشرح ھذا الحديث
لإلمام النووي في شرحه لصحيح مسلم لوجدوا اإلجابةَ الشافيةَ الوافيةَ عن َده  ،قال  -رحمه ﷲُ : -
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻚ ﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎر (
ﺼ َﺮاﻧﻴًّﺎ ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮلَ :ﻫ َﺬا ﻓَ َﻜﺎ ُﻛ َ
قَ ْوله  ) : إِ َذا َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻮم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َدﻓَ َﻊ اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ إِ َﱃ ُﻛ ّﻞ ُﻣ ْﺴﻠﻢ ﻳَـ ُﻬﻮدﻳًّﺎ أ َْو ﻧَ ْ
ِ
ِ
ِ
وِﰲ ِرواﻳﺔ َ ):ﻻ َﳝُﻮت رﺟﻞ ﻣﺴﻠِﻢ إِﱠﻻ أَ ْد َﺧﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻣ َﻜﺎﻧﻪ اﻟﻨﱠﺎر ﻳـﻬ ِ
ﲔ
ﻮدﻳًّﺎ أ َْو ﻧَ ْ
ﺼ َﺮاﻧِﻴًّﺎ ( َوِﰲ ِرَواﻳَﺔ) َِﳚﻲء ﻳَـ ْﻮم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ ﻧَﺎس ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
َُ
َ َ
َ ََ
َُ ُ ْ
ِ
ﺑِ ُﺬﻧُ ٍ
ﺼﺢ َوأَ ْﺷ َﻬﺮ ،
ﺮﻫﺎ اﻟﻠﱠﻪ َﳍُ ْﻢ َوﻳَ َ
ﻮب أ َْﻣﺜَﺎل ا ْﳉِﺒَﺎل ﻓَـﻴَـﻐْﻔ َ
ﱠﺼ َﺎرى ( ) .اﻟْ َﻔ َﻜﺎك ( ﺑَِﻔ ْﺘ ِﺢ اﻟْ َﻔﺎء َوَﻛ ْﺴ َ
ﻀَ
ﺮﻫﺎ اﻟْ َﻔ ْﺘﺢ أَﻓْ َ
ﻌﻬﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْﻴَـ ُﻬﻮد َواﻟﻨ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
َو ُﻫ َﻮ ْ :
َﺣﺪ َﻣ ْﻨ ِﺰل ِﰲ ا ْﳉَﻨﱠﺔ َوَﻣ ْﻨ ِﺰل ِﰲ اﻟﻨﱠﺎر  .ﻓَﺎﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣﻦ إِ َذا
ﺎء ِﰲ َﺣﺪﻳﺚ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮة ﻟ ُﻜ ﱢﻞ أ َ
اﳋََﻼص َواﻟْﻔ َﺪاء َ .وَﻣ ْﻌ َﲎ َﻫ َﺬا ا ْﳊَﺪﻳﺚ َﻣﺎ َﺟ َ
ﺿﺎ ﻟِ ُﺪ ُﺧ ِ
ﻮل اﻟﻨﱠﺎر َ ،و َﻫ َﺬا
َد َﺧ َﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔ َﺧﻠَ َﻔﻪ اﻟْ َﻜﺎﻓِﺮ ِﰲ اﻟﻨﱠﺎر ِﻻ ْﺳﺘِ ْﺤ َﻘ ِﺎﻗ ِﻪ َذﻟِ َ
ﻚ ﺑِ ُﻜ ْﻔ ِﺮِﻩ َ .ﻣ ْﻌ َﲎ) ﻓَ َﻜﺎﻛﻚ ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎر ( أَﻧﱠﻚ ُﻛ ْﻨﺖ ُﻣ َﻌ ﱠﺮ ً
ﻓَ َﻜﺎﻛﻚ ؛ ِﻷَ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـﻌ َﺎﱃ ﻗَ ﱠﺪر َﳍﺎ َﻋ َﺪ ًدا ﳝَْﻠَ ُﺆﻫﺎ  ،ﻓَِﺈ َذا َد َﺧﻠَﻬﺎ اﻟْ ُﻜ ﱠﻔﺎر ﺑِ ُﻜ ْﻔ ِﺮِﻫﻢ وذُﻧُﻮ ﻢ ﺻﺎروا ِﰲ ﻣﻌﲎ اﻟْ َﻔ َﻜﺎك ﻟِﻠ ِ
ﲔ .أھـ
َ
َ َ
ْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
َ
َ
َْ َ
َْ ْ َُ
ُ
لكتاب المقدس ينسب العنصريةَ الدينيةَ ألنبياء والرسل والربﱢ  .....كما يلي:
رابعا  :إن ا
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 -1ينسب)الكتاب المقدس ( العنصريةَ الدينيةَ إلى بولس الرسول  ،وذلك بحسب ما ذكرت األناجي ُل عنه أنه
قال في رسالته إِلَى أَ ْھ ِل َغالَ ِطيﱠةَ إصحاح  2عدد 15نَحْ ُن بِالطﱠبِي َع ِة يَھُو ٌد َولَ ْسنَا ِم َن األُ َم ِم ُخطَاةً!! .
22
اريَ ِة َواآل َخ ُر ِم َن ْال ُح ﱠر ِة.
 ،وفي نفس الرسالة إصحاح  4عدد فَإِنﱠهُ َم ْكتُوبٌ أَنﱠهُ َك َ
انَ ،و ِ
ان ِإل ْب َرا ِھي َم ا ْبنَ ِ
اح ٌدِ 28م َن ْال َج ِ
اإل ْخ َوةُ فَنَ ِظي ُر
23ل ِك ﱠن الﱠ ِذي ِم َن ْال َج
اريَ ِة ُولِ َد َح َس َ
ب ْال َج َس ِدَ ،وأَ ﱠما الﱠ ِذي ِم َن ْال ُح ﱠر ِة فَبِا ْل َم ْو ِع ِدَ ......وأَ ﱠما نَحْ ُن أَيﱡھَا ِ
ِ
29
ب الرﱡ
اآلن
وح ،ھ َك َذا َ
ق ،أَ ْوالَ ُد ْال َم ْو ِع ِدَ .ول ِك ْن َك َما َك َ
إِ ْس َحا َ
ب ْال َج َس ِد يَضْ طَ ِھ ُد الﱠ ِذي َح َس َ
ان ِحينَئِ ٍذ الﱠ ِذي ُولِ َد َح َس َ
ِ
31
30
أَ ْيضًا .ل ِك ْن َما َذا يَقُو ُل ْال ِكتَابُ ؟ » ْ
اريَةَ َوا ْبنَھَا ،ألَنﱠهُ الَ يَ ِر ُ
اريَ ِة َم َع اب ِْن ْال ُح ﱠر ِة« .إِ ًذا أَيﱡھَا
ث اب ُْن ْال َج ِ
اط ُر ِد ْال َج ِ
اريَ ٍة بَلْ أَ ْوالَ ُد ْال ُح ﱠر ِة.
ِ
اإل ْخ َوةُ لَ ْسنَا أَ ْوالَ َد َج ِ
ينسب )الكتاب المقدس (العنصرية الدينية إلى يسو َع المسيح ،وذلك بحسب ما جاء في إنجيل متى
-2
ُ
6
س لِ ْل ِكالَبَ ،والَ تَ ْ
ير ،لِئَالﱠ تَ ُدو َسھَا بِأَرْ ُجلِھَا َوتَ ْلتَفِ َ
ت
إصحاح  7عدد الَ تُ ْعطُوا ْالقُ ْد َ
از ِ
ط َرحُوا ُد َر َر ُك ْم قُ ﱠدا َم ْال َخنَ ِ
فَتُ َم ﱢزقَ ُك ْم.
ينسب)الكتاب المقدس ( إلى
-3
الرب أفعال العنصريةَ لصالح بني إسرائيل كما يلي:
ﱢ
ُ
أ -أباح لبني إسرائيل أن يقرضوا اآلخرين بالربا المحرمة  ،ولكن إلخواتھم ال !! جاء ذلك في سفر التثنية
19
ك بِ ِربًاِ ،ربَا فِ ﱠ
ض ٍة ،أَ ْو ِربَا طَ َع ٍام ،أَ ْو ِربَا َش ْي ٍء ﱠما ِم ﱠما يُ ْق َرضُ بِ ِربًا،
إصحاح  23عدد »الَ تُ ْق ِرضْ أَ َخا َ
ض
ك فِي ُكلﱢ َما تَ ْمتَ ﱡد إِلَ ْي ِه يَ ُد َ
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ار َك َ
20لِألَجْ نَبِ ﱢي تُ ْق ِرضُ بِ ِربًاَ ،ول ِك ْن ألَ ِخي َ
ك الَ تُ ْق ِرضْ بِ ِربًا ،لِيُبَ ِ
ك فِي األَرْ ِ
الﱠتِي أَ ْن َ
اخ ٌل إِلَ ْيھَا لِتَ ْمتَلِ َكھَا.
ت َد ِ
ض مصر رغم حرمتھا )السرقة(! جاء
ب -أباح لبني إسرائيل أن يسرقوا المصرين عند خروجھم من أر ِ
ذلك في سفر الخروج إصحاح  3عددَ 21وأُعْ طِ ي ِنعْ َم ًة ل َ
ِّينَ .ف َي ُكونُ حِي َن َما
ِھذا ال َّشعْ ِ
ُون ْال ِمصْ ِري َ
ب فِي ع ِ
ُ◌ي ِ
22
ض ٍة َوأَمْ ت َِع َة
ار ِت َھا َو ِمنْ َن ِزي َل ِة َب ْي ِت َھا أَمْ ت َِع َة ِف َّ
ينَ .ب ْل َت ْطلُبُ ُك ُّل امْ َرأَ ٍة ِمنْ َج َ
ارغِ َ
ُون أَ َّن ُك ْم الَ َتمْ ض َ
َتمْ ض َ
ُون َف ِ
َذ َھ ٍ
ِّين«.
ُون ْال ِمصْ ِري َ
ضعُو َن َھا َع َلى َبنِي ُك ْم َو َب َنا ِت ُك ْمَ .فتسْ لِب َ
ب َو ِث َيابًاَ ،و َت َ
نوح  أنه ينشئ عھد العنصريّةَ والعبوديّةَ ! وذلك في سفرالتكوين
ينسب )الكتاب المقدس ( إلى
-4
ُ
ٍ
19
18
ان .ھ ُؤالَ ِء الثﱠالَثَةُ
ان بَنُو نُ
وح الﱠ ِذي َن َخ َرجُوا ِم َن ْالفُ ْل ِك َسا ًما َو َحا ًما َويَافَ َ
ثَ .و َحا ٌم ھُ َو أَبُو َك ْن َع َ
إصحاح 9عدد َو َك َ
ٍ
21
20
وحَ .و ِم ْن ھ ُؤالَ ِء تَ َش ﱠعبَ ْ
ضَ .وا ْبتَ َدأَ نُو ٌح يَ ُك ُ
ب ِم َن ْال َخ ْم ِر
س َكرْ ًماَ .و َش ِر َ
ون فَالﱠحًا َو َغ َر َ
ھُ ْم بَنُو نُ ٍ
ت ُكلﱡ األَرْ ِ
23
22
ارجًا .فَأ َ َخ َذ َسا ٌم َويَافَ ُ
ث
ص َر َحا ٌم أَبُو َك ْن َع َ
اخ َل ِخبَائِ ِه .فَأ َ ْب َ
فَ َس ِك َر َوتَ َعرﱠى َد ِ
ان َع ْو َرةَ أَبِي ِهَ ،وأَ ْخبَ َر أَ َخ َو ْي ِه َخ ِ
ْص َرا َع ْو َرةَ
الرﱢ َدا َء َو َو َ
ض َعاهُ َعلَى أَ ْكتَافِ ِھ َما َو َم َشيَا إِلَى ْال َو َرا ِءَ ،و َستَ َرا َع ْو َرةَ أَبِي ِھ َما َو َوجْ ھَاھُ َما إِلَى ْال َو َرا ِء .فَلَ ْم يُب ِ
25
ْ
ْ
ص ِغيرُ ،فَقَا َلَ »:ملع ٌ
ان! َع ْب َد ال َعبِي ِد يَ ُك ُ
ُون َك ْن َع ُ
أَبِي ِھ َما24 .فَلَ ﱠما ا ْستَ ْيقَظَ نُو ٌح ِم ْن َخ ْم ِر ِهَ ،علِ َم َما فَ َع َل بِ ِه ا ْبنُهُ ال ﱠ
ون
27
ح ﷲُ لِيَافَ َ
ِإل ْخ َوتِ ِه«َ 26 .وقَا َلُ » :مبَا َر ٌ
ك الرﱠبﱡ إِلهُ َس ٍامَ .و ْليَ ُك ْن َك ْن َع ُ
ث فَيَ ْس ُك َن فِي َم َسا ِك ِن َس ٍام،
ان َع ْبدًا لَھُ ْم .لِيَ ْفتَ ِ
َو ْليَ ُك ْن َك ْن َع ُ
ان َع ْبدًا لَھُ ْم« !
النصوص بنفسه فإن ﷲَ أعطنا العق َل
قلتُ  :ال تعليق مني على ما سبق ذكره  ،وللقارئ أن يحكم على تلك
ِ
لنتفكر به  ...فما أعظم نعمة التدبر والفھم !
لكن السؤال الذي يحيرني كثي ًرا ھو :لماذا لعن نو ٌح  كنعان الذي ربما لم يولد بعد ؟!
نوح ؟
ما الذي فعله كنعان حتى يُلعن من
ٍ
ھل ذنبه أن أباه حام أبصر نوحًا عريانًا )مكشوف العورة( فلم يستطع أن يفعل شيئًا فذھب إلى إخوته ليضعوا
النبي السكير المتعري.....؟!
الردا َء على ھذا
ﱢ
نوح !
ما سبق بزعم تلك النصوص التي تُنسب لنب ﱢي كريم مثل ٍ
نبي يقول:جحد آد ُم فجحدت ذريته!
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ث الخطيئ ِة األصلي ِة )خطيئة آدم ( وال
ض المسلمين :تنكرون علينا عقيدتنا في توار ِ
قال المعترضون لبع ِ
آد ُم
آد ُم ﻓَ َﺠ َﺤ َﺪ ْ
آد ُم ﻓَـﻨَ ِﺴﻴَ ْ
ﺖ ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ َو َﺧ ِﻄ َﺊ َ
ت ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ َوﻧَ ِﺴ َﻰ َ
تنكرون كالم نبيﱢكم الذي يؤك ُد توارث الخطيئ ِة  ":ﻓَ َﺠ َﺤ َﺪ َ
ﺖ ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ ".
ﻓَ َﺨ ِﻄﺌَ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  (ﺑﺎب )وِﻣﻦ ﺳﻮرِة ْاﻷَ ْﻋﺮ ِ
سنن الترمذي كتاب )ﺗَـ ْﻔ ِﺴ ِﲑ اﻟْ ُﻘﺮ ِ
آن َﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
اف(.
تعلقوا على ذلك جاء ثبت في
ِ
ْ
َ ْ ُ َ
َ
َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":ﻟَ ﱠﻤﺎ َﺧﻠَ َﻖ اﻟﻠﱠﻪ آدم ﻣﺴﺢ ﻇَﻬﺮﻩ ﻓَﺴ َﻘ َ ِ
ِ
ﺴ َﻤ ٍﺔ ُﻫ َﻮ
برقم 3002ﻋﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة  ﻗَ َ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﻂ ﻣ ْﻦ ﻇَ ْﻬ ِﺮﻩ ُﻛ ﱡﻞ ﻧَ َ
ُ َ َ َ َ َ ْ َُ َ
ٍِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ب َﻣ ْﻦ
آد َم ﻓَـ َﻘ َ
َي َر ﱢ
ﻴﺼﺎ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮٍر ﰒُﱠ َﻋ َﺮ َ
ﺿ ُﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻰ َ
َﺧﺎﻟ ُﻘ َﻬﺎ ﻣ ْﻦ ذُ ﱢرﻳﱠﺘِﻪ إِ َﱃ ﻳَـ ْﻮم اﻟْﻘﻴَ َﺎﻣﺔ َو َﺟ َﻌ َﻞ ﺑَـ َْ
ﲏ ُﻛ ﱢﻞ إِﻧْ َﺴﺎن ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوﺑِ ً
ﺎل :أ ْ
ﲔ َﻋ ْﻴـ َ ْ
ﺎل ﻫ َﺬا رﺟﻞ ِﻣﻦ ِ
ِ
آﺧ ِﺮ
ﲔ َﻋ ْﻴـﻨَـ ْﻴ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
َﻫ ُﺆَﻻ ِء ﻗَ َ
ﺎل أَ ْي َر ﱢ
ﺎل َﻫ ُﺆَﻻ ِء ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُ َ
ﻴﺺ َﻣﺎ ﺑَـ َْ
ب َﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا ﻓَـ َﻘ َ َ َ ُ ٌ ْ
ﻚ ﻓَـ َﺮأَى َر ُﺟ ًﻼ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﻓَﺄَ ْﻋ َﺠﺒَﻪُ َوﺑِ ُ
ِ
ْﺖ ﻋُﻤﺮﻩُ ؟ ﻗَ َ ِ
ِ
ﲔ َﺳﻨَﺔً.
ﱢﲔ َﺳﻨَﺔً .ﻗَ َ
ﺎل ﻟَﻪُ َد ُاو ُد .ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ ﻳُـ َﻘ ُ
َي َر ﱢ
ﺎلَ :ر ﱢ
ْاﻷ َُﻣ ِﻢ ِﻣ ْﻦ ذُ ﱢرﻳﱠﺘِ َ
ب ِز ْدﻩُ ﻣ ْﻦ ﻋُ ْﻤ ِﺮي أ َْرﺑَﻌ َ
ﺎل :ﺳﺘ َ
ﺎل :أ ْ
ب َﻛ ْﻢ َﺟ َﻌﻠ َ ْ َ
ﻚ اﻟْﻤﻮ ِ
ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗُ ِ
ﺎل :ﻓَ َﺠ َﺤ َﺪ
ت ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :أ ََوَﱂْ ﻳَـ ْﺒ َﻖ ِﻣ ْﻦ ﻋُ ْﻤ ِﺮي أ َْرﺑَـﻌُﻮ َن َﺳﻨَﺔً؟ ﻗَ َ
ﻚ َد ُاو َد ؟ ﻗَ َ
ﺎل :أ ََوَﱂْ ﺗُـ ْﻌ ِﻄ َﻬﺎ اﺑْـﻨَ َ
ﻀ َﻲ ﻋُ ْﻤ ُﺮ َ
ﺎءﻩُ َﻣﻠَ ُ َ ْ
آد َم َﺟ َ
ﺖ ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ".
آد ُم ﻓَـﻨُ ﱢ
ت ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ َ ،وﻧُ ﱢ
آد ُم ﻓَ َﺠ َﺤ َﺪ ْ
آد ُم ﻓَ َﺨ ِﻄﺌَ ْ
ﺴﻴَ ْ
ﺖ ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ َو َﺧ ِﻄ َﺊ َ
ﺴ َﻲ َ
َ
ﻳﺚ ﺣﺴﻦ ﺻ ِﺤﻴﺢ وﻗَ ْﺪ ر ِو ِ
ِ
ِ
ﱠﱯ .
ﻗَ َ
ي ﻣ ْﻦ ﻏَ ِْﲑ َو ْﺟ ٍﻪ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﻴﺴﻰَ :ﻫ َﺬا َﺣﺪ ٌ َ َ ٌ َ ٌ َ ُ َ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻋ َ
الرد على الشبھة
إنسان يحاسب على عملِه
أوالً :إن ﷲَ  لم يكتب على
اإلنسان أن يحمل خطيئة أخيه أو أبيه ....بل كل
ٍ
ِ
؛ھذا من رحمته  أنه ال يعذبنا بذنوب غيرنا....تدلل على ذلك أدلة منھا:
ف
ان إِ ﱠال َما َس َعى )َ (39وأَ ﱠن َس ْعيَهُ َس ْو َ
از َرةٌ ِو ْز َر أُ ْخ َرى )َ (38وأَ ْن لَي َ
إل ْن َس ِ
ْس لِ ْ ِ
 -1قوله  : أَ ﱠال تَ ِز ُر َو ِ
يُ َرى ) (40ثُ ﱠم يُجْ َزاهُ ْال َج َزا َء ْاألَ ْوفَى )) (41النجم(.
 -2قوله ): فَ َم ْن يَ ْع َملْ ِم ْثقَا َل َذ ﱠر ٍة َخ ْيرًا يَ َرهُ )َ (7و َم ْن يَ ْع َملْ ِم ْثقَا َل َذ ﱠر ٍة َش ًّرا يَ َرهُ )) (8الزلزلة(.
ان أَ ْل َز ْمنَاهُ طَائِ َرهُ فِي ُعنُقِ ِه َونُ ْخ ِر ُج لَهُ يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة ِكتَابًا يَ ْلقَاهُ َم ْن ُشو ًرا ) (13ا ْق َر ْأ
 -3قولهَ : و ُك ﱠل إِ ْن َس ٍ
ضلﱡ َعلَ ْيھَا َو َال
ك ْاليَ ْو َم َعلَ ْي َ
ك َكفَى بِنَ ْف ِس َ
ِكتَابَ َ
ك َح ِسيبًا )َ (14م ِن ا ْھتَ َدى فَإِنﱠ َما يَ ْھتَ ِدي لِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن َ
ض ﱠل فَإِنﱠ َما يَ ِ
ث َرس ً
ين َحتﱠى نَ ْب َع َ
ُوال )) (15اإلسراء( .
از َرةٌ ِو ْز َر أُ ْخ َرى َو َما ُكنﱠا ُم َع ﱢذبِ َ
تَ ِز ُر َو ِ
-4قوله: التُ َكلﱠ ُ
ك
ث ِم ْث ُل َذلِ َ
ف نَ ْفسٌ إِ ﱠال ُو ْس َعھَا ال تُ َ
ار ِ
ضا ﱠر َوالِ َدةٌ بِ َولَ ِدھَا َوال َم ْولُو ٌد لَهُ بِ َولَ ِد ِه َو َعلَى ْال َو ِ
)))  232البقرة (.
ان ﱠ
ﷲُ َعلِيما ً َح ِكيما ً )َ (111و َم ْن يَ ْك ِسبْ َخ ِطيئَةً أَ ْو
 -5قولهَ  : و َم ْن يَ ْك ِسبْ إِ ْثما ً فَإِنﱠ َما يَ ْك ِسبُهُ َعلَى نَ ْف ِس ِه َو َك َ
إِ ْثما ً ثُ ﱠم يَرْ ِم بِ ِه بَ ِريئا ً فَقَ ِد احْ تَ َم َل بُ ْھتَانا ً َوإِ ْثما ً ُمبِينا ً ))  (112النساء(.
س َشيْئا ً َوال يُ ْقبَ ُل ِم ْنھَا َشفَا َعةٌ َوال ي ُْؤ َخ ُذ ِم ْنھَا َع ْد ٌل َوال ھُ ْم
 -6قولهَ : واتﱠقُوا يَ ْوما ً ال تَجْ ِزي نَ ْفسٌ َع ْن نَ ْف ٍ
ُون )) (48البقرة(.
صر َ
يُ ْن َ
ت ِم ْن سُو ٍء تَ َو ﱡد لَ ْو أَ ﱠن بَ ْينَھَا َوبَ ْينَهُ أَ َمداً
ضراً َو َما َع ِملَ ْ
س َما َع ِملَ ْ
ت ِم ْن َخي ٍْر ُمحْ َ
 -7قوله : يَ ْو َم تَ ِج ُد ُكلﱡ نَ ْف ٍ
بَ ِعيداً َويُ َح ﱢذ ُر ُك ُم ﱠ
ﷲُ نَ ْف َسهُ َو ﱠ
ﷲُ َر ُؤ ٌ
وف بِ ْال ِعبَا ِد )) (30آل عمران (.
 -8قوله : قُلْ أَ َغ ْي َر ﱠ
از َرةٌ ِو ْز َر
ﷲِ أَ ْب ِغي َربّا ً َوھُ َو َربﱡ ُكلﱢ َش ْي ٍء َوال تَ ْك ِسبُ ُكلﱡ نَ ْف ٍ
س إِ ﱠال َعلَ ْيھَا َوال تَ ِز ُر َو ِ
ون )) (164األنعام (.
أُ ْخ َرى ثُ ﱠم إِلَى َربﱢ ُك ْم َمرْ ِج ُع ُك ْم فَيُنَبﱢئُ ُك ْم بِ َما ُك ْنتُ ْم فِي ِه تَ ْختَلِفُ َ
الناس يخطئون ألنھم بشر  ،ولكن خيرھم من يتوب إلى ﷲِ  ، وأن ﷲ يحاسبُ على
وبّين نب ﱡينا  أن ك ﱠل
ِ
األعمال التي يعملھا اإلنسان في حياته الدنيا ؛ ثبت ذلك في اآلتي:
ِ
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صلَّى َّ
 -1سنن الترمذي ﺑﺮﻗﻢ َ 2423ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
آد َم َﺧﻄﱠﺎءٌ َو َﺧ ْﻴـ ُﺮ
اﻟﻨﱯ َ◌ﻗ َ
ﺎل َ -
ﺲ أَ ﱠن ﱠ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمُ " :-ﻛ ﱡﻞ اﺑْ ِﻦ َ
ِ
ِ
ْ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ 2984
اﻟﺴﻠﺴﺔ
ﱠﻮاﺑُﻮ َن " ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐﱡ ﰲ
ﲔ اﻟﺘـ ﱠ
اﳋَﻄﱠﺎﺋِ َ
ِ ٍ
ﺴ ُﻜ ْﻢ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ  ،ﻳَﺎ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
 -2صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 3264ﻋ ْﻦ أَِﰉ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺎل " :ﻳَﺎ ﺑَِﲏ َﻋ ْﺒﺪ َﻣﻨَﺎف  ،ا ْﺷﺘَـ ُﺮوا أَﻧْـ ُﻔ َ
ِ
ﺎﻃﻤﺔُ ﺑِْﻨ َ ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ﺑَِﲏ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ُْﻤﻄﱠِﻠ ِ
ﺴ ُﻜ َﻤﺎ
ﺴ ُﻜ ْﻢ ﻣ َﻦ اﻟﻠﱠﻪ  ،ﻳَﺎ أُ ﱠم اﻟ ﱡﺰﺑَـ ِْﲑ ﺑْ ِﻦ اﻟ َْﻌ ﱠﻮ ِام َﻋ ﱠﻤﺔَ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ،ﻳَﺎ ﻓَ َ
ﺖ ُﳏَ ﱠﻤﺪ  ،ا ْﺷ َِﱰﻳَﺎ أَﻧْـ ُﻔ َ
ﺐ ا ْﺷﺘَـ ُﺮوا أَﻧْـ ُﻔ َ
ﻚ ﻟَ ُﻜ َﻤﺎ ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ َ ،ﺳﻼَِﱐ ِﻣ ْﻦ َﻣ ِﺎﱄ َﻣﺎ ِﺷ ْﺌﺘُ َﻤﺎ ".
ِﻣ َﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ  ،ﻻَ أ َْﻣﻠِ ُ
ص ُل بَ ْينَ ُك ْم َو ﱠ
ُ
ون
ﷲُ بِ َما تَ ْع َملُ َ
الحديث السابق بيان لقولِه  :لَ ْن تَ ْنفَ َع ُك ْم أَرْ َحا ُم ُك ْم َو َال أَ ْو َال ُد ُك ْم يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة يَ ْف ِ
صي ٌر )) (3الممتحنة(
بَ ِ
وعليه يسقط ادعاؤھم بأن اإلسال َم فيه توارث الخطيئة....
ٌ
َ
األلباني في السلسة الصحيحة برقم  .... 118ولكن
حديث حسن حسنه
الحديث الذي تعلقوا به
ثانيًا  :إن
ﱡ
معنى الحديث ھو الذي أشكل على المعترضين....
ﺖ ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ"
آد ُم ﻓَ َﺠ َﺤ َﺪ ْ
آد ُم ﻓَ َﺨ ِﻄﺌَ ْ
آد ُم ﻓَـﻨَ ِﺴﻴَ ْ
ﺖ ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ َو َﺧ ِﻄ َﺊ َ
ت ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ َوﻧَ ِﺴ َﻰ َ
نلحظ شبھتھم من قولِه  ": ﻓَ َﺠ َﺤ َﺪ َ
َ
َ
الطباع ،
ث
الحديث يفيد توارث الخطيئة ؛ وھذا باطل ألن
في ظنھم أن ھذا
الحديث يتحدث عن توار ِ
ِ
والصفات التي ُجبِل عليھا اإلنسان ؛ فكلﱡ
الناس ينسون ،و يجحدون ،و يخطئون....ألنھم خلقوا ضعافا ً ال
ِ
عزم عندھم  ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
 -1قوله  :ي ُِري ُد ﱠ
اإل ْن َس ُ
ض ِعيفًا )) (28النساء(.
ف َع ْن ُك ْم َو ُخلِ َ
ﷲُ أَ ْن يُ َخفﱢ َ
ان َ
ق ِْ
 -2قولهَ  : ولَقَ ْد َع ِھ ْدنَا إِلَى آَ َد َم ِم ْن قَ ْب ُل فَنَ ِس َي َولَ ْم نَ ِج ْد لَهُ َع ْز ًما ) ) (115طه (.
ان ِذ ْك َر َربﱢ ِه فَلَبِ َ
ك فَأ َ ْن َساهُ ال ﱠش ْيطَ ُ
ث فِي ال ﱢسجْ ِن
اج ِم ْنھُ َما ْاذ ُكرْ نِي ِع ْن َد َربﱢ َ
 -3قولهَ  : وقَا َل لِلﱠ ِذي ظَ ﱠن أَنﱠهُ نَ ٍ
ين )) (42يوسف ( .
بِضْ َع ِسنِ َ
اخ ْذنِي بِ َما نَ ِس ُ
يت َو َال تُرْ ِھ ْقنِي ِم ْن أَ ْم ِري ُع ْسرًا )) (73الكھف( .
-4قوله  : قَا َل َال تُ َؤ ِ
ك َغدًا ) (23إِ ﱠال أَ ْن يَ َشا َء ﱠ
ك إِ َذا
ﷲُ َو ْاذ ُكرْ َربﱠ َ
-5قوله لنبيﱢه محمد َ : و َال تَقُولَ ﱠن لِ َش ْي ٍء إِنﱢي فَا ِع ٌل َذلِ َ
نَ ِس َ
ب ِم ْن ھَ َذا َر َشدًا )) (24الكھف(.
يت َوقُلْ َع َسى أَ ْن يَ ْھ ِديَ ِن َربﱢي ِألَ ْق َر َ
اخ ْذنَا إِ ْن نَ ِسينَا أَ ْو أَ ْخطَأْنَا ) البقرة (.
 -6قوله عن الصالحينَ :ربﱠنَا َال تُ َؤ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﲡَ َﺎوَز َﻋ ْﻦ أُﱠﻣ ِﱵ
 -7قوله كما في
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ي ﻗَ َ
سنن ابن ماجة ﺑﺮﻗﻢ َ 2033ﻋ ْﻦ أَِﰊ َذ ﱟر اﻟ ِْﻐ َﻔﺎ ِر ﱢ
ِ
ْ
اﺳﺘُ ْﻜ ِﺮُﻫﻮا َﻋﻠَْﻴ ِﻪ".
ﱢﺴﻴَﺎ َن َوَﻣﺎ ْ
اﳋَﻄَﺄَ َواﻟﻨ ْ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﳌﺸﻜﺎة )  ، ( 6284اﻹرواء ) .( 82
طباع آدم-عليه السالمَ : -ولَقَ ْد َع ِھ ْدنَا إِلَى
النسيان المتوارث عن
اإلنسان ما سمي أنسانًا إال ألنه كثي َر
إ ًذا
َ
ِ
ِ
آَ َد َم ِم ْن قَ ْب ُل فَنَ ِس َي َولَ ْم نَ ِج ْد لَهُ َع ْز ًما ))  (115طه (.

شرح الحديث الذي معنا في تحف ِة األحوزي قال صاحبُھا :
يدعم ما سبق بيانه ما جاء في
ِ
آدم ( أَيَ :ذﻟِ َ ِ
ﻚ اﻟْﻤﻮ ِ
ِ
ِ ِ
آد ُم
َي أَﻧْ َﻜ َﺮ َ
ت ﻟَﻪُ ) ﻓَ َﺠ َﺤ َﺪ َ
آد ُم ( أ ْ
) ﻓَ َﺠ َﺤ َﺪ َ ُ ْ
ﻚ ﻷَ ْن َﻛﺎ َن ِﰲ َﻋﺎَِﱂ اﻟ ﱠﺬ ﱢر ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَ ْﺴﺘَ ْﺤﻀ ْﺮﻩُ َﺣﺎﻟَﺔَ َِﳎﻲء َﻣﻠَ َ ْ
ت ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ ( ِﻷَ ﱠن اﻟ َْﻮﻟَ َﺪ ِﺳ ﱡﺮ أَﺑِ ِﻴﻪ.
) ﻓَ َﺠ َﺤ َﺪ ْ
ِ
آدم ﻧَ ِﺴﻲ َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟْ َﻘ ِ
ِ ﱠ
ﱠ
ِ ِ ِ ِِ ﱠِ ﱠ
آد ُم ﻓَـﻨَ ِﺴﻴَ ْ
) ﻓَـﻨَ ِﺴ َﻲ َ
ﻀﻴﱠﺔَ ﻓَ َﺠ َﺤ َﺪ ﻓَـﻴَ ُﻜﻮ ُن ا ْﻋﺘِ َﺬ ًارا ﻟَﻪُ
ﺖ ذُ ﱢرﻳﱠـﺘُﻪُ ( ﻷَن اﻟ َْﻮﻟَ َﺪ ﻣ ْﻦ ﻃﻴﻨَﺔ أَﺑﻴﻪ َواﻟﻈﺎﻫ ُﺮ أَن َﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ أَن َ َ َ
ﺴ َﻼ ُم -أَ ْن ﻳُـ ْﻨ ِﻜ َﺮ َﻣ َﻊ اﻟﺘﱠ َﺬ ﱡﻛ ِﺮ.أھـ
إِ ْذ ﻳَـ ْﺒـﻌُ ُﺪ ِﻣ ْﻨﻪُ َ -ﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟ ﱠ
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ذنب أح ٍد؛ ليس فيه توارث الخطيئة ،بل
ب
المقدس يجد فيه أنه ليس ألح ٍد أن يحمل َ
ثالثًا  :إن الناظ َر في الكتا ِ
ِ
إن المسي َح  لم يذكر اسم آدم قط بحسب ما جاء في األناجيل ،وھذا يفيد بأن المسي َح ما تكلم عن خطيئة
بولس الرسول الذي يقول في رسالتِه إلى
آدم قط )الخطيئة األصلية( ....بل مؤسس ھذه العقيدة ھو
ِ
ص ُل
ون َس ْف ِك َد ٍم الَ تَحْ ُ
العبرانيين ] َ " : [ 22 : 9و ُكلﱡ َش ْي ٍء تَ ْق ِريبا ً يَتَطَھﱠ ُر َح َس َ
وس بِال ﱠد ِمَ ،وبِ ُد ِ
ب النﱠا ُم ِ
َم ْغفِ َرةٌ! ".
13
صا َر لَ ْعنَةً ألَجْ لِنَا ،ألَنﱠهُ
وس ،إِ ْذ َ
وفي رسالته إلى غالطية إصحاح  3عدد اَ ْل َم ِسي ُح ا ْفتَ َدانَا ِم ْن لَ ْعنَ ِة النﱠا ُم ِ
َم ْكتُوبٌ َ » :م ْلع ٌ
ق َعلَى َخ َشبَ ٍة«.
ُون ُكلﱡ َم ْن ُعلﱢ َ
المسيح  يتضرع بالصال ِة والصراخ كي يبعد عنه كأس الموت ...وذلك في
بل إن المدقق يجد
َ
صهُ ِم َن
رسالة العبرانيين إصحاح  5عدد 7إذ قَ ﱠد َم ِ ُ
ضرﱡ َعا ٍ
وع ِط ْلبَا ٍ
ت لِ ْلقَا ِد ِر أَ ْن يُ َخلﱢ َ
ت َوتَ َ
اخ َش ِدي ٍد َو ُد ُم ٍ
ص َر ٍ
تَ ،و ُس ِم َع لَهُ ِم ْن أَجْ ِل تَ ْق َواه ".
ْال َم ْو ِ
ويبقى السؤل:
ٌ
كالم بولس الرسول ؟!
-1ھل المسي ُح 
معلون )مطرود من رحم ِة ﷲ  (بحسب ِ
-2ھل ھناك إله ملعون ؟
 -3كيف إلل ٍه ملعون أن يعبد ؟!
22
ان َخ ِطيﱠةٌ َحقﱡھَا ْال َم ْو ُ
ت ،فَقُتِ َل َو َعلﱠ ْقتَهُ َعلَى َخ َشبَ ٍة،
جاء في سفر التثنية إصحاح  21عدد » َوإِ َذا َك َ
ان َعلَى إِ ْن َس ٍ
23فَالَ تَبِ ْ
ق َم ْلع ٌ
ُون ِم َن ﷲِ...
ك ْاليَ ْو ِم ،ألَ ﱠن ْال ُم َعلﱠ َ
ت ُجثﱠتُهُ َعلَى ْال َخ َشبَ ِة ،بَلْ تَ ْدفِنُهُ فِي ذلِ َ
يبقى السؤال يطرح نفسه :إن الذي يعلق على خشب ٍة معلوم أنه مجرم ملعون ...بحسب الكتاب المقدس :فما
ھو الذنب الذي اقترفه المسي ُح ؟
ي المكرم .....
ب  ،ولم نجعله ملعونًا بل كرمنا ھذا النب ﱠ
قلتُ  :نحن  -المسلمين  -برئنا المسي َح من الصل ِ
ب المقدس نفسه  ....أترك
وأقول للقارئ  :إن ھناك نصوصًا كثيرةً تنفى تما ًما توارث الخطيئة من الكتا ِ
نفسھا  ،وﷲ الموفق والھادي إلى سواء السبيل..
المجال
للنصوص تتحدث عن ِ
ِ
ان
 -1سفر التثنية إصحاح  24عدد  : " 16ال يُ ْقتَ ُل اآلبَا ُء َع ِن األَ ْوال ِد َوال يُ ْقتَ ُل األَ ْوال ُد َع ِن اآلبَا ِءُ .كلﱡ إِ ْن َس ٍ
بِ َخ ِطيﱠتِ ِه يُ ْقتَ ُل".
ﱢيق ".
 -2سفر األمثال إصحاح  18عدد  20إن األشرار يكونوا كفارةً لألبرار "  :اَل ﱢشرﱢي ُر فِ ْديَةُ الصﱢ د ِ
أتسأل  :ھل كان المسي ُح من األشرار و البشر العصاة من األبرار ؟!
صلﱡوا
ض َع َش ْعبِي الﱠ ِذ َ
ين ُد ِع َي ا ْس ِمي َعلَ ْي ِھ ْم َو َ
 -3سفر أخبار األيام الثاني إصحاح  7عدد  " : 14فَإِ َذا تَ َوا َ
ضھُ ْم ".
َوطَلَبُوا َوجْ ِھي َو َر َجعُوا َع ْن طُ ُرقِ ِھ ِم ال ﱠر ِديئَ ِة فَإِنﱢي أَ ْس َم ُع ِم َن ال ﱠس َما ِء َوأَ ْغفِ ُر َخ ِطيﱠتَھُ ْم َوأُب ِْر ُ
ئ أَرْ َ
عدل ﷲِ ؟ فلماذا الصلب والفداء ؟
أتسأل :أليس ھذا ھو قانون ﷲ الذي يقبله العقل ،ويدل على
ِ
صةً ِم ْن ِج ْل ٍد َوأَ ْلبَ َسھُ َما ".
اإللَهُ ِآل َد َم َوا ْم َرأَتِ ِه أَ ْق ِم َ
 -4سفر التكوين إصحاح  3عدد َ : " 21و َ
صنَ َع ال ﱠربﱡ ِ
أتسأل :الربﱡ صنع لھما بنفسه ھذه األقمصة ! أليس ذلك دليل على غفران ﷲ لذنبھما ؟
ثم إن المفاجئة الكبرى للمعترضين ھي أن المسيح يبيّن للجميع أن العمل الصالح ينجي من المھالك
،ويدخل العب َد ملكوت ﷲ  ...نجد ذلك في اآلتي:
 -1إنجيل لوقا إصحاح  18عددَ 18و َسأَلَهُ َرئِيسٌ قِائِالً»:أَيﱡھَا ْال ُم َعلﱢ ُم الصﱠالِحَُ ،ما َذا أَ ْع َم ُل ألَ ِر َ
ث ْال َحيَاةَ
ْر ُ
األَبَ ِديﱠةَ؟« 19فَقَا َل لَهُ يَسُو ُ
اح ٌد َوھُ َو ﷲُ20 .أَ ْن َ
ف
ْس أَ َح ٌد َ
صالِحًا؟ لَي َ
ع»:لِ َما َذا تَ ْد ُعونِي َ
صالِحًا إِالﱠ َو ِ
ت تَع ِ
ك«21 .فَقَا َل»:ھ ِذ ِه ُكلﱡھَا َحفِ ْ
ْر ْق .الَ تَ ْشھَ ْد بِ ﱡ
ظتُھَا ُم ْن ُذ
ك َوأُ ﱠم َ
ور .أَ ْك ِر ْم أَبَا َ
ْال َو َ
الز ِ
صايَا :الَ22تَ ْز ِن .الَ تَ ْقتُلْ  .الَ تَس ِ
َح َداثَتِي« .فَلَ ﱠما َس ِم َع يَسُو ُ
ك
ون لَ َ
ك َو َو ﱢز ْع َعلَى ْالفُقَ َرا ِء ،فَيَ ُك َ
ك أَ ْيضًا َش ْي ٌء :ب ْع ُك ﱠل َما لَ َ
ال لَهُ»:يُع ِْو ُز َ
ع ذلِ َ
ك قَ َ
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23
ان َغنِيًّا ِج ًّدا24 .فَلَ ﱠما َرآهُ يَسُو ُ
ع قَ ْد َح ِز َن،
ك َح ِز َن ،ألَنﱠهُ َك َ
َك ْن ٌز فِي ال ﱠس َما ِءَ ،وتَ َعا َل ا ْتبَ ْعنِي« .فَلَ ﱠما َس ِم َع ذلِ َ
ت ﷲِ!.....
ال إِلَى َملَ ُكو ِ
قَا َلَ »:ما أَ ْع َس َر ُد ُخو َل َذ ِوي األَ ْم َو ِ
16
اح ٌد تَقَ ﱠد َم َوقَا َل لَهُ»:أَيﱡھَا ْال ُم َعلﱢ ُم الصﱠالِحُ ،أَ ﱠ
ون
-2
ح أَ ْع َم ُل لِتَ ُك َ
ي َ
انجيل متى إصحاح  19عدد َوإِ َذا َو ِ
ِ
صالَ ٍ
17
َ
َ
َ
ْ
اح ٌد َوھُ َو ﷲَُ .ول ِك ْن إِ ْن أ َر ْد َ
ت
ْس أ َح ٌد َ
صالِحًا؟ لَي َ
لِ َي ال َحيَاةُ األبَ ِديﱠةُ؟« فَقَا َل لَهُ»:لِ َما َذا تَ ْد ُعوني َ
صالِحًا إِالﱠ َو ِ
18
ْر ْق .الَ
صايَا؟« فَقَا َل يَسُو ُ
صايَا« .قَا َل لَهُ»:أَيﱠةَ ْال َو َ
أَ ْن تَ ْد ُخ َل ْال َحيَاةَ فَاحْ فَ ِظ ْال َو َ
ع»:الَ تَ ْقتُلْ  .الَ تَ ْز ِن .الَ تَس ِ
19
ك«20 .قَا َل لَهُ ال ﱠشابﱡ » :ھ ِذ ِه ُكلﱡھَا َحفِ ْ
تَ ْشھَ ْد بِ ﱡ
ظتُھَا ُم ْن ُذ َح َداثَتِي.
ك َكنَ ْف ِس َ
كَ ،وأَ ِحبﱠ قَ ِريبَ َ
ك َوأُ ﱠم َ
ور .أَ ْك ِر ْم أَبَا َ
الز ِ
21
فَ َما َذا يُع ِْو ُزني بَ ْع ُد؟« قَا َل لَهُ يَسُو ُ
ع»:إِ ْن أَ َر ْد َ
ون
ك َوأَ ْع ِط ْالفُقَ َرا َء ،فَيَ ُك َ
ون َكا ِمالً فَ ْاذھَبْ َوب ْع أَ ْمالَ َك َ
ت أَ ْن تَ ُك َ
22
ان َذا أَ ْم َوال َكثِي َر ٍة....
ضى َح ِزينًا ،ألَنﱠهُ َك َ
لَ َ
ك َك ْن ٌز فِي ال ﱠس َما ِءَ ،وتَ َعا َل ا ْتبَ ْعنِي« .فَلَ ﱠما َس ِم َع ال ﱠشابﱡ ْال َكلِ َمةَ َم َ
ب؟ ال  ،بل قال له:
نالحظ من خالل ما سبق أن المسي َح لم يقل
للسائل :ھل تؤمن بعقيد ِة الفدا ِء و الصل ِ
ِ
باألعمال الصالح ِة.
تشھد أن ﷲ  وحده ھو اإلله الصالح )أي :توحﱢ د ﷲ( ،ثم تأتى بوصايا موسى ،و
ِ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم
ب الﱠ ِذ َ
وأخي ًرا أذكر القارئ بقولِه  : بَلْ َك ﱠذبُوا بِ َما لَ ْم ي ُِحيطُوا ِب ِع ْل ِم ِه َولَ ﱠما يَأْتِ ِھ ْم تَأْ ِويلُهُ َك َذلِ َ
ك َك ﱠذ َ
ين )) (39يونس(.
ان َعاقِبَةُ الظﱠالِ ِم َ
ْف َك َ
فَا ْنظُرْ َكي َ

نبي يُحرم الحري َر
والذھب على الرجال!
َ
ﱞ
الرجال ....؟!
والذھب على
اإلسالم يحرم الحري َر
تساءلوا  :لماذا رسو ُل
َ
ِ
ِ
واستندوا في ذلك على ثالث ِة أحاديث:
ب-رِ
ﻴﻢ اﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
ﺎس( ﺑَﺎب ) َﺧ َﻮاﺗِ ِ
 -1صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )اﻟﻠﱢﺒَ ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ-
اء ﺑْ َﻦ َﻋﺎ ِز ٍ َ
ﺐ( ﺑﺮﻗﻢ ُ 5414
ﻋﻦ اﻟْﺒَـ َﺮ َ
ﺐ َو َﻋ ْﻦ ا ْﳊَ ِﺮﻳ ِﺮ َو ِْ
ﺎلَ :ﺣ ْﻠ َﻘ ِﺔ اﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
ﺎﰎ اﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
ﱠﱯ َ ﻋ ْﻦ َﺳ ْﺒ ٍﻊ ﻧَـ َﻬﺎﻧَﺎ َﻋ ْﻦ َﺧ َِ
ﺎج َواﻟ ِْﻤﻴﺜَـ َﺮِة
ﺐ أ َْو ﻗَ َ
ﻳَـ ُﻘ ُ
اﻹ ْﺳﺘَْﺒـ َﺮ ِق َواﻟﺪﱢﻳﺒَ ِ
ﻮل  :ﻧَـ َﻬﺎﻧَﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ﺴ َﻼِم وإِﺟﺎﺑ ِﺔ اﻟ ﱠﺪ ِ
ﻴﺖ اﻟْﻌ ِ
ﱠﺔ وأَﻣﺮﻧَﺎ ﺑِﺴﺒ ٍﻊ ﺑِ ِﻌﻴ َ ِ
ا ْﳊﻤﺮ ِاء واﻟْ َﻘ ﱢ ِ ِ ِ ِ
ﻳﺾ واﺗﱢـﺒ ِﺎع ا ْﳉﻨَﺎﺋِ ِﺰ وﺗَ ْﺸ ِﻤ ِ
ﺎﻃ ِ
اﻋﻲ َوإِﺑْـ َﺮا ِر
َ
ﺴ ﱢﻲ َوآﻧﻴَﺔ اﻟْﻔﻀ َ َ َ َ ْ َ
ﺲ َوَر ﱢد اﻟ ﱠ َ َ َ
ﺎدة اﻟ َْﻤ ِﺮ ِ َ َ َ َ
َْ َ َ
ِ
ﺼ ِﺮ اﻟ َْﻤﻈْﻠُﻮم.
اﻟ ُْﻤ ْﻘﺴ ِﻢ َوﻧَ ْ

المصابيح برقم  4394ﻋﻦ
 -2الحديث الذي رواه أحم ُد وأبو داود والنسائي وصححه األلباني في مشكا ِة
ِ
اﻟﻨﱯ  أﺧﺬ ﺣﺮ ًﻳﺮا ﻓﺠﻌﻠﻪ ﰲ ﳝﻴﻨﻪ وأﺧﺬ ذﻫﺒًﺎ ﻓﺠﻌﻠﻪ ﰲ ﴰﺎﻟﻪ ﰒ ﻗﺎل  " :إن ﻫﺬﻳﻦ ﺣﺮ ٌام ﻋﻠﻰ ذﻛﻮِر أﻣﱵ " .
ﻋﻠ ٍﻲ  أن َ
ِ ﱠِ
ﺎء ِﰲ ا ْﳊَ ِﺮﻳ ِﺮ َواﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
 -3سنن الترمذي ﻛِﺘَﺎب )اﻟﻠﱢﺒَ ِ
ﺐ ( برقم َ 1642ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إِ ْﺳ َﺤ ُﻖ ﺑْ ُﻦ
ﺎس َﻋ ْﻦ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ( ﺑَﺎب ) َﻣﺎ َﺟ َ
ِ
ِ ٍ
ِِ
ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ي أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻮﺳﻰ ْاﻷَ ْﺷ َﻌ ِﺮ ﱢ
َﻣ ْﻨ ُ
ﺼﻮٍر َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ُﻦ ُﳕٍَْﲑ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋُﺒَـ ْﻴ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ُﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ َﻋ ْﻦ ﻧَﺎﻓ ٍﻊ َﻋ ْﻦ َﺳﻌﻴﺪ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﻫ ْﻨﺪ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻣ َ
ِ
ِ
ﻳﺚ ﺣﺴﻦ ِ
ِ
ﺎس ا ْﳊَ ِﺮﻳ ِﺮ َواﻟ ﱠﺬ َﻫ ِ
ﻴﺢ.
ﺐ َﻋﻠَﻰ ذُُﻛﻮِر أُﱠﻣ ِﱵ َوأ ُِﺣ ﱠﻞ ِِﻹﻧَﺎﺛِ ِﻬ ْﻢ" .ﻗَ َ
 ﻗَ َ
ﻴﺴﻰ َ :ﻫ َﺬا َﺣﺪ ٌ َ َ ٌ َ
ﺻﺤ ٌ
ﺎلُ ":ﺣ ﱢﺮَم ﻟﺒَ ُ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻋ َ
• الرد على الشبھة
أوالً :إن محم ًدا جاء بشريع ٍة تھتم بتمام الكمال للجنسين والفصل بينھما  ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
ﺎس  -ر ِ
ﲔ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱢﺮ َﺟ ِ
ﺎل
ﺎل  :ﻟَ َﻌ َﻦ َر ُﺳ ُ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ  -ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  اﻟ ُْﻤﺘَ َ
ﺸﺒﱢ ِﻬ َ
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 5435ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
ﺸﺒﱢـ َﻬ ِ
ﺎت ِﻣ ْﻦ اﻟﻨﱢﺴ ِﺎء ﺑِﺎﻟ ﱢﺮ َﺟ ِ
ِ
ﺎل .
ﱢﺴ ِﺎء َواﻟ ُْﻤﺘَ َ
َ
ﺑﺎﻟﻨ َ
 -2صحيح الجامع ﺑﺮﻗﻢ  5103ﻗﺎل  " : ﻟﻌﻦ اﷲ اﳌﺨﻨﺜﲔ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل و اﳌﱰﺟﻼت ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء" .
بالنساء ...وذﻟﻚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢَ 381ﻋﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُﻤﺮ -ر ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ-
لعدم التشب ِه
 -3أمر 
ِ
ِ
بإطالق اللحي ِة ِ
ْ
ََ َ
ﺸ َﻮا ِر ِ
ﱠﱯ  أَﻧﱠﻪُ أ ََﻣ َﺮ ﺑِِﺈ ْﺣ َﻔ ِﺎء اﻟ ﱠ
ب َوإِ ْﻋ َﻔ ِﺎء اﻟﻠﱢ ْﺤﻴَ ِﺔ .
َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
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ِين ِر َجا ٌل
أصحاب
 -4لما مدح القرآنُ
النبي  ومن تبعھم وصفھم بأنھم رجال ٌ ؛ قال   : م َِن ْالم ُْؤ ِمن َ
ِّ
َ
ضى َنحْ َب ُه َو ِم ْنھُم َّمن َين َتظِ ُر َو َما َب َّدلُوا َت ْبدِيالً ) األحزاب. (23
ﷲ َع َل ْي ِه َف ِم ْنھُم مَّن َق َ
َ
صدَ قُوا َما َعا َھ ُدوا َّ َ
وقال ِ  : ر َجا ٌل ﱠال تُ ْل ِھي ِھ ْم تِ َجا َرةٌ َو َال بَ ْي ٌع َعن ِذ ْك ِر ﱠ
ون يَ ْوما ً تَتَقَلﱠبُ فِي ِه
ﷲِ َوإِقَ ِام الص َﱠال ِة َوإِيتَاء ال ﱠز َكا ِة يَ َخافُ َ
صا ُر ) النور . (37ولم يقل  عنھم :بأنھم ذكور....
ْالقُلُوبُ َو ْاألَ ْب َ
النبي  يوصي أصحا َبه  بالخشون ِة ويعظھم بأن النعمة ال تدوم ؛ فخ ّرج  جيالً لم تعرف
 -5كان
ُّ
البشرية جيالً مثله وھو جيل أصحابه حتى صاروا أفضل البشر بعد األنبياء ؛ سادوا العالم بعد تدميرھم
ٍ
إمبراطورتي الفرس والروم ؛ ف ّ
ﻣﺴﻌﻮد 
صرح بذلك  ﻛﻤﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺮﻗﻢ َ 3378ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑ ِﻦ
ﺎدةُ أ ِ
ﱠِ
ﱠِ
ﺎلَ " :ﺧ ْﻴـ ُﺮ اﻟﻨ ِ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
َﺣ ِﺪﻫ ْﻢ َﳝِﻴﻨَﻪُ َوَﳝِﻴﻨُﻪُ
ﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ  ،ﰒُﱠ َِﳚﻲءُ ﻗَـ ْﻮٌم ﺗَ ْﺴﺒِ ُﻖ َﺷ َﻬ َ َ
ﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ  ،ﰒُﱠ اﻟﺬ َ
ﱠﺎس ﻗَـ ْﺮِﱐ  ،ﰒُﱠ اﻟﺬ َ
ﺎدﺗَﻪُ ".
َﺷ َﻬ َ

النبي  الحرير و الذھب على الرجال ؟ ر ٌد بسيطٌ
ثانيًا  :إن الرد على سؤالِھم الذي يقول :لماذا حرم
ﱡ
أقول فيه :إن محم ًدا  لم يحرمھما من تلقا ِء نفسه ؛ وإنما حرمھما بوحي من ﷲِ ؛
قال  : إِ ْن ھُ َو إِ ﱠال َوحْ ٌي يُو َحى ) النجم. (4
ب
المعنى  :ما القرآن وما السنة إال وحي من ﷲ  إلى نبيﱢه  ....وأما عن عل ِة
تحريم الحري ِر والذھ ِ
ِ
للرجال ھي :أن من طبيعة الرجل الصالبة والقوة  ،واإلسال ُم يريد أن يربي الرجا َل تربيةً بعيدةً عن
الترف الذي يحاربه اإلسالم ويعده مظھرًا من مظاھر الظلم
مظاھر
الضعف  ،وبعيدةً أيضًا عن
مظاھر
ِ
ِ
ِ
ِ
االجتماعي  ،وذلك حتى يكون الرجل المسلم قادرًا على الكفاح واالنتصار في معارك الحياة  ،وميادين
القتال أيضًا إذا دعي إلى ذلك ....ولما كان التزين بالذھب وارتداء الحرير يُعدان من مظاھر الترف فقد
حرمھما اإلسالم على الرجال ؛ ولكنه أباحھما للمرأة مراعاة لمقتضى أنوثتھا وما فطرت عليه من حب
للزينة...
الذھبي  -رحمه ﷲُ  -في كتابِه الكبائر أن لبس الحرير والذھب للرجال من الكبائر.
وقد ذكر اإلما ُم
ﱡ
ثالثًا  :إن سؤاالً يطرح نفسه ھو :ھل لبس الرجل للحرير والذھب حرام مطلقًا على الرجا ِل في كلﱢ
األحوال ؟
قلتُ :إن ھناك قاعدة عظيمة تقول :إن الضرورات تبيح المحظورات ؛ وعليھا فيجوز لبس الحرير في
األمراض الجلدي ِة  ،أو للمقاتلين عند
حاالت معينة  ،مثل  :من به حكة جلدية  ،أو جرب  ،أو غير ذلك من
ِ
لقائھم العدو مما يسھل عدم اإلمساك بالمقاتل أثناء قتاله ...ثبت ذلك في اآلتي:
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 5391ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﱠﱯ  ﻟِﻠ ﱡﺰﺑَـ ِْﲑ َو َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ِﰲ ﻟُْﺒ ِ
ﺲ ا ْﳊَ ِﺮﻳ ِﺮ ﳊِِ ﱠﻜ ٍﺔ ِِ َﻤﺎ.
ﺲ  ﻗَ َ
ﱠﺺ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎل َ :رﺧ َ
اﷲ ِ 
رﺳﻮل ِ
ابن ماجة لأللباني ﺑﺮﻗﻢ  3592ﻋﻦ ٍ
ﻟﻌﺒﺪ اﻟﺮﲪ ِﻦ ﺑ ِﻦ ﻋﻮف
أﻧﺲ  ﻗﺎل :رﺧﺺ ُ
 -2صحيح سنن ِ

وﻟﻠﺰﺑﲑ ﺑﻨﺶ اﻟﻌﻮام ﰲ ﻗﻤﺺ اﳊﺮﻳﺮ ﰲ اﻟﺴﻔﺮ ﻣﻦ ﺣﻜﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻤﺎ .
ب لو دعت الضرورة للباسه فال مانع  ....مع أن العلم أن األبحاث العلمية أثبت أنه يضعف
وأما عن الذھ ِ
الرجل  ....فلم ينھانا محم ٌد  عن شي ٍء إال وفيه ضرر لنا  ... ثبت في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ
الجنس عند
ِ
ِ ِ
ﺎس -ر ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ رأَى َﺧﺎﲤًَﺎ ِﻣ ْﻦ َذ َﻫ ٍ
ﺎل
ﺐ ِﰲ ﻳَ ِﺪ َر ُﺟ ٍﻞ ﻓَـﻨَـ َﺰ َﻋﻪُ ﻓَﻄََﺮ َﺣﻪُ َوﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -أَ ﱠن َر ُﺳ َ
َ 3897ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
 ":ﻳـﻌ ِﻤ ُﺪ أَﺣ ُﺪ ُﻛﻢ إِ َﱃ َﲨْﺮٍة ِﻣﻦ ﻧَﺎ ٍر ﻓَـﻴﺠﻌﻠُﻬﺎ ِﰲ ﻳ ِﺪ ِﻩ " ﻓَِﻘ ِ
ﺎلَ :ﻻ
ﻚ اﻧْـﺘَ ِﻔ ْﻊ ﺑِ ِﻪ ﻗَ َ
ﺐ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ُ :ﺧ ْﺬ َﺧ ِﺎﲤَ َ
َ َْ َ َ
َ ْ
َْ َ ْ
ﻴﻞ ﻟﻠ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻣﺎ َذ َﻫ َ
َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ . 
َواﻟﻠﱠ ِﻪ َﻻ آ ُﺧ ُﺬﻩُ أَﺑَ ًﺪا َوﻗَ ْﺪ ﻃََﺮ َﺣﻪُ َر ُﺳ ُ
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النبي  ، ومحبتھم له  ،وأنھم يوقنون أن في أوامره الخير
ألمر
نالحظ قمة االمتثال من الصحابة 
ﱢ
ِ
الكثير .....
شرحه  :وأَ ﱠﻣﺎ ﻗَـﻮل ﺻ ِ
ﺎﺣﺐ َﻫ َﺬا ْ
النووي  -رحمه ﷲُ -في
قال
اﳋَ َﺎﰎ ِﺣﲔ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟَﻪُ ُ :ﺧ ْﺬﻩُ َﻻ آ ُﺧﺬﻩُ َ ،وﻗَ ْﺪ ﻃََﺮ َﺣﻪُ َر ُﺳﻮل
ﱡ
ِ َ ْ َ
ِ
ِِ
ت اﻟﻀ ِ
اﺟﺘِﻨَﺎب ﻧَـ ْﻬﻴﻪ  ،و َﻋ َﺪم اﻟﺘـﱠﺮﺧﱡﺺ ﻓِ ِﻴﻪ ﺑِﺎﻟﺘﱠﺄْ ِو َﻳﻼ ِ
ﱠﻌﻴ َﻔﺔ  .ﰒُﱠ إِ ﱠن َﻫ َﺬا
اﻟﻠﱠﻪ  ، ﻓَﻔﻴﻪ اﻟ ُْﻤﺒَﺎﻟَﻐَﺔ ِﰲ ا ْﻣﺘِﺜَﺎل أ َْﻣﺮ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ ، و ْ
َ
َ
ِ
ِ
ِ ٍِ
اﳋَ َﺎﰎ َﻋﻠَﻰ َﺳﺒِﻴﻞ ِْ
اﻟ ﱠﺮ ُﺟﻞ إِ ﱠﳕَﺎ ﺗَـ َﺮ َك ْ
ﺎء  ،ﻓَِﺈ َذا أَ َﺧ َﺬﻩُ َﺟ َﺎز
ﺎﺣﺔ ﻟِ َﻤ ْﻦ أ ََر َ
اﻹﺑَ َ
اد أَ ْﺧﺬﻩ ﻣ ْﻦ اﻟْ ُﻔ َﻘ َﺮاء َوﻏَ ْﲑ ْ
ﻫﻢ َ ،وﺣﻴﻨَﺌﺬ َﳚُﻮز أَ ْﺧﺬﻩ ﻟ َﻤ ْﻦ َﺷ َ
ﺗَﺼ ﱡﺮﻓﻪ ﻓِ ِﻴﻪ  .وﻟَﻮ َﻛﺎ َن ِ
ِ
ﺼ َﺪﻗَﺔ ﺑِ ِﻪ َﻋﻠَﻰ
اد اﻟ ﱠ
ع َﻋ ْﻦ أَ ْﺧﺬﻩ َوأ ََر َ
ﱠﺼ ﱡﺮف ﻓِ ِﻴﻪ ﺑِﺎﻟْﺒَـ ْﻴ ِﻊ َوﻏَ ْﲑﻩ َ ،وﻟَ ِﻜ ْﻦ ﺗَـ َﻮﱠر َ
َ
َ
ﺻﺎﺣﺒﻪ أَ َﺧ َﺬﻩُ َﱂْ َْﳛ ُﺮم َﻋﻠَْﻴﻪ ْاﻷَ ْﺧﺬ َواﻟﺘ َ
َْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺼ ﱡﺮﻓﻪ َﻋﻠَﻰ ِْ
ﱠ
ﺎﺣﺔ .
ﱠﱯ َ ﱂْ ﻳَـ ْﻨـ َﻬﻪُ َﻋ ْﻦ اﻟﺘ َ
ﱠﺼ ﱡﺮف ﻓﻴﻪ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َو ْﺟﻪ َ ،وإِ ﱠﳕَﺎ ﻧَـ َﻬﺎﻩُ َﻋ ْﻦ ﻟُْﺒﺴﻪ َ ،وﺑَﻘ َﻲ َﻣﺎ ﺳ َﻮاﻩُ ﻣ ْﻦ ﺗَ َ
اﻹﺑَ َ
َﻣ ْﻦ َْﳛﺘَﺎج إﻟَْﻴﻪ ؛ ﻷَن اﻟﻨِ ّ
أھـ
نبي مكرم بأنه يأمر أتباعه من الرجال بعدم
ثالثًا  :إنني أعجبُ ك ﱠل ال َع َج ِ
ب من المعترضين ھم ينكرون على ﱟ
الحرير والذھب للتخشن بدل من ) النعومة (....
لبس
ِ
ِ
وأتساءل عدة أسئلة:
 -1ھل انتكست فطرتھم كي يعتبرون كمال الرجولة والتخشن نقص ؟!
ث حتى يكونوا رجاالً ؟!
 -2ھل عندھم في كتابھم المقدس تعاليم مثلما في ھذا الحدي ِ
العمل أو من جيرانِھم لما ينظرون إلى أيديھم وھي
 -3ھل سألوا أنفسھم ما ھو شعور الفقير الذي ھو معھم في
ِ
مآلنة بالخواتم الذھبية  ....والسالسل على الرقب ِة ....فھل ھذا من الخلق الكريم ؟!

نبي ﱞيأخذ الجزية!
أھل الكتاب  ،ثم أخذ الجزية منا  ،ونحن أذالء صاغرون ...
اإلسالم جاء بآي ٍة تدعو
قالوا  :رسو ُل
لقتال كلﱢ ِ
ِ
ِ
فھل ھذه ھي أخالق النبوة ؟! وذكروا قول ﷲ   : قَاتِلُ ْ
اآلخ ِر َوالَ
ين الَ ي ُْؤ ِمنُ َ
وا الﱠ ِذ َ
ون بِا ّ ِ َوالَ بِ ْاليَ ْو ِم ِ
اب َحتﱠى يُ ْعطُ ْ
ين أُوتُ ْ
ون َما َح ﱠر َم ّ
ين ْال َح ﱢ
وا ْال ِج ْزيَةَ َعن يَ ٍد َوھُ ْم
ق ِم َن الﱠ ِذ َ
ون ِد َ
ﷲُ َو َرسُولُهُ َوالَ يَ ِدينُ َ
يُ َحرﱢ ُم َ
وا ْال ِكتَ َ
ُون ) التوبة.(29
صا ِغر َ
َ
• الرد على الشبھة
أوالً :إن اآليةَ الكريمة التي استدل بھا المعترضون على شبھتِھم أشكل عليھم فھمھا ؛حيث إن ﷲ 
يقول   :قَاتِلُ ْ
ون َما َح ﱠر َم ّ
ين
ون ِد َ
ﷲُ َو َرسُولُهُ َوالَ يَ ِدينُ َ
اآلخ ِر َوالَ يُ َحرﱢ ُم َ
ين الَ ي ُْؤ ِمنُ َ
وا الﱠ ِذ َ
ون بِا ّ ِ َوالَ بِ ْاليَ ْو ِم ِ
اب َحتﱠى يُ ْعطُ ْ
ين أُوتُ ْ
ْال َح ﱢ
ُون ) التوبة. (29
صا ِغر َ
ق ِم َن الﱠ ِذ َ
وا ْال ِج ْزيَةَ َعن يَ ٍد َوھُ ْم َ
وا ْال ِكتَ َ
حرف واح ٍد منھا ھو )من(
بفھم
ٍ
أھل الكتا ِ
ب  ،ولكن لھا فھ ٌم معين يتضح ِ
فاآلية الكريمة ال تأمر بقتال كلﱢ ِ
ين أُوتُ ْ
ب ؛ ألن ) من ( ھنا تفيد
وھذا مالحظ من قولِه ِ ": م َن الﱠ ِذ َ
وا ْال ِكتَ َ
أھل الكتا ِ
اب " أي :ليس كل ِ
النبي 
ب  ،وھذا واضح من سير ِة
أھل الكتا ِ
ﱢ
التبعيض  .....وبالتالي يصبح المعنى :قاتلوا فئةً معينةً من ِ
أھل الكتاب ؛ لم يقتل وف َد نجران حينما جاءوا إليه بل استقبلھم استقباالً حسنًا  ،و على
أنه لم يقاتل كل ِ
الرغم ما قالوا سمح لھم بالصالة ولم يقتلھم.....
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بقرآن يقول فيه ر ﱡبه  يقول َ  :ال يَ ْنھَا ُك ُم ﱠ
ﱢين َولَ ْم
ثم إن محم ًدا  جاء
ٍ
ﷲُ َع ِن الﱠ ِذي َن لَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم فِي الد ِ
ار ُك ْم أَن تَبَرﱡ وھُ ْم َوتُ ْق ِسطُوا إِلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن ﱠ
ين ) الممتحنة . ( 8
ﷲَ ي ُِحبﱡ ْال ُم ْق ِس ِط َ
ي ُْخ ِرجُو ُكم ﱢمن ِديَ ِ
جاء في التفسير الميسر :ال ينھاكم ﷲ  -أيھا المؤمنون -عن الذين لم يقاتلوكم من الكفار بسبب الدين ،ولم
يخرجوكم من دياركم أن تكرموھم بالخير ،وتعدلوا فيھم بإحسانكم إليھم وبرِّ كم بھم .إن ﷲ يحب الذين
يعدلون في أقوالھم وأفعالھم.أھـ
كل
اإلسالم جاء بآية تدعو
وعليه فإن ما سبق يبطل ادعاء المعترضين األول الذي فيه :أن رسو َل
لقتال ِ
ِ
ِ
ب ….
أھل الكتا ِ
ِ
الدول التي لم تسلم إلى ﷲِ  حتى يأخذوا بأيديھم
اإلسالم على
بعرض
ثانيًا :إن الصحابة  حينما قاموا
ِ
ِ
ِ
نار جھنم إلي جن ِة الرحمن حال طواغيت الكفر بينھم وبين ما يدعون إليه  ،وبالتالي كان الز ًما عليھم
من ِ
ث أمور :اإلسالم  ،أو الجزية  ،أو القتال ؛ فھم يقاتلون الحكومات التي تصدھم عن
أن يخيروھم بين ثال ِ
دعوتھم إلى ﷲ تعالى  ،وتبليغ دين ﷲ للناس حتى ينقذھم من الجحيم  ،ويكون ذلك سببا في رضا الرب
الكريم  ،وھذا يسمى بجھاد الطلب ،وھو المشار إليه في اآلية الكريمة  ،وقد أسلفنا الحديث في الرد على
شبھة ):أمرت أن أقتا ل الناس( فھو كاآلية  .وجھاد الطلب ھذا نفتقده منذ زمن طويل.
الناس لدين ﷲ لتوقفوا ع ّما
وبالتالي لو سمحت الحكومات المتجبرة بأن يدخل الدعاة إلى بالدھم ويدعون
َ
سبق بيانه ؛ ما حدث قتال ....ولكن ھذا لم يحدث  ،وأما الدليل على ما سبق ذكره ھو في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ
ِ
ٍ
ﺎلَ :ﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ ﱠ ِ ِ
ﲑا َﻋﻠَﻰ َﺟ ْﻴ ٍ
ﺻﺘِ ِﻪ ﺑِﺘَـ ْﻘ َﻮى اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَﻣ ْﻦ َﻣ َﻌﻪُ ِﻣ ْﻦ
 3261ﻋﻦ ﺑُـ َﺮﻳْ َﺪةَ  ﻗَ َ
ﺻﺎﻩُ ِﰲ َﺧﺎ ﱠ
ﺶ أ َْو َﺳ ِﺮﻳﱠﺔ أ َْو َ
ﻮل اﻟﻠﻪ  إ َذا أَ ﱠﻣ َﺮ أَﻣ ً
ِ
ﺎﺳ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﰲ َﺳﺒِ ِ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَﺎﺗِﻠُﻮا َﻣ ْﻦ َﻛ َﻔ َﺮ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ا ْﻏ ُﺰوا َوَﻻ ﺗَـﻐُﻠﱡﻮا َوَﻻ ﺗَـ ْﻐ ِﺪ ُروا َوَﻻ ﲤَْﺜُـﻠُﻮا َوَﻻ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮا َوﻟِﻴ ًﺪا
ﲔ َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﰒُﱠ ﻗَ َ
اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﺎل ":ا ْﻏ ُﺰوا ﺑِ ْ
ث ِﺧﺼ ٍ ِ
ِ
ِ
ﲔ ﻓَﺎ ْدﻋُ ُﻬﻢ إِ َﱃ ﺛََﻼ ِ
ﻮك ﻓَﺎﻗـْﺒَ ْﻞ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوُﻛ ﱠ
ﻒ َﻋ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ﰒُﱠ ا ْدﻋُ ُﻬ ْﻢ إِ َﱃ
َﺟﺎﺑُ َ
َوإِ َذا ﻟَِﻘ َ
ﻴﺖ َﻋ ُﺪ ﱠو َك ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
َ
ﺎل أ َْو ﺧ َﻼ ٍل ﻓَﺄَﻳﱠـﺘُـ ُﻬ ﱠﻦ َﻣﺎ أ َ
ْ
ِ
ﻒ ﻋ ْﻨـﻬﻢ ﰒُﱠ ا ْدﻋﻬﻢ إِ َﱃ اﻟﺘ ِ ِ
ِ
ِ
ِْ
ﻚ
َﺟﺎﺑُ َ
ﻳﻦ َوأَ ْﺧِ ْﱪُﻫ ْﻢ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ إِ ْن ﻓَـ َﻌﻠُﻮا َذﻟِ َ
َ
اﻹ ْﺳ َﻼِم ﻓَِﺈ ْن أ َ
ﻮك ﻓَﺎﻗـْﺒَ ْﻞ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوُﻛ ﱠ َ ُ ْ
ُُ ْ
ﱠﺤ ﱡﻮل ﻣ ْﻦ َدا ِرﻫ ْﻢ إِ َﱃ َدا ِر اﻟ ُْﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ َ
ِ
ِ
ﻓَـﻠَ ُﻬﻢ ﻣﺎ ﻟِﻠ ِ
ﻳﻦ ﻓَِﺈ ْن أَﺑَـ ْﻮا أَ ْن ﻳَـﺘَ َﺤ ﱠﻮﻟُﻮا ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻓَﺄَ ْﺧِ ْﱪُﻫ ْﻢ أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻳَ ُﻜﻮﻧُﻮ َن َﻛﺄَ ْﻋﺮ ِ
ﲔ َْﳚ ِﺮي َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
اب اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
َْ ُ
ﻳﻦ َو َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟ ُْﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ َ
ْﻤ َﻬﺎﺟ ِﺮ َ
َ
ﺣ ْﻜﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬي َﳚ ِﺮي َﻋﻠَﻰ اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨِﲔ وَﻻ ﻳ ُﻜﻮ ُن َﳍﻢ ِﰲ اﻟْﻐَﻨِﻴﻤ ِﺔ واﻟْ َﻔﻲ ِء َﺷﻲء إِﱠﻻ أَ ْن ُﳚ ِ
ﺎﻫ ُﺪوا َﻣ َﻊ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠِ ِﻤ َ ِ
ﺴﻠ ُْﻬ ْﻢ
ْ
َ
ُ ََ َ
َ َ ْ ٌْ
ُْ
ُ ُ
ﲔ ﻓَﺈ ْن ُﻫ ْﻢ أَﺑَـ ْﻮا ﻓَ َ
ِ
ِ
ﻒ َﻋ ْﻨـﻬﻢ ﻓَِﺈ ْن ُﻫﻢ أَﺑـﻮا ﻓَ ِ
ِ ِ
ِ
وك أَ ْن َﲡْ َﻌ َﻞ
اد َ
َﺟﺎﺑُ َ
ﺎﺻ ْﺮ َ
ﺼ ٍﻦ ﻓَﺄ ََر ُ
ت أ َْﻫ َﻞ ﺣ ْ
ْ َْ ْ
ﺎﺳﺘَﻌ ْﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ َوﻗَﺎﺗﻠ ُْﻬ ْﻢ َوإِ َذا َﺣ َ
ا ْﳉ ْﺰﻳَﺔَ ﻓَِﺈ ْن ُﻫ ْﻢ أ َ
ﻮك ﻓَﺎﻗـْﺒَ ْﻞ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َوُﻛ ﱠ ُ ْ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﻚ ﻓَِﺈﻧﱠ ُﻜ ْﻢ أَ ْن ُﲣِْﻔ ُﺮوا ِذﳑََ ُﻜ ْﻢ َوِذ َﻣ َﻢ
َﺻ َﺤﺎﺑِ َ
اﺟ َﻌ ْﻞ َﳍُ ْﻢ ِذ ﱠﻣﺘَ َ
ﻚ َوِذ ﱠﻣﺔَ أ ْ
َﳍُ ْﻢ ذ ﱠﻣﺔَ اﻟﻠﱠﻪ َوذ ﱠﻣﺔَ ﻧَﺒِﻴﱢﻪ ﻓَ َﻼ َﲡْ َﻌ ْﻞ َﳍُ ْﻢ ذ ﱠﻣﺔَ اﻟﻠﱠﻪ َوَﻻ ذ ﱠﻣﺔَ ﻧَﺒِﻴﱢﻪ َوﻟَﻜ ْﻦ ْ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ
ِ ِ
وك أَ ْن ﺗُـ ْﻨ ِﺰَﳍُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ُﺣ ْﻜ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَ َﻼ ﺗُـ ْﻨ ِﺰْﳍُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ
اد َ
ﺎﺻ ْﺮ َ
ﺼ ٍﻦ ﻓَﺄ ََر ُ
ت أ َْﻫ َﻞ ﺣ ْ
أْ
َﺻ َﺤﺎﺑِ ُﻜ ْﻢ أ َْﻫ َﻮ ُن ﻣ ْﻦ أَ ْن ُﲣْﻔ ُﺮوا ذ ﱠﻣﺔَ اﻟﻠﱠﻪ َوذ ﱠﻣﺔَ َر ُﺳﻮﻟﻪ َوإِ َذا َﺣ َ
ِ
ﻴﺐ ُﺣ ْﻜ َﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ أ َْم َﻻ ".
ﻚ ﻓَِﺈﻧﱠ َ
ُﺣ ْﻜ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ أَﻧْ ِﺰْﳍُ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ُﺣ ْﻜ ِﻤ َ
ﻚ َﻻ ﺗَ ْﺪ ِري أَﺗُﺼ ُ
وعليه فھذه ھي سنة نبيﱢنا  التي فيھا الرحمة باألعداء وفي دعوتھم وتخيرھم  ،وليس الھدف القتل والتشفي
والتعطش للدماء كما ھو حال االحتالل األمس واليوم لبالد المسلمين ؛ فالتاريخ شاھد على ذلك أمين ...
ثالثًا :إن معنى الجزية في اإلسال ِم يختلف كليًا عما في خيالِھم ؛ ھي ضريبة مالية تفرض على غير
المسلمين الذين اجتمعت فيھم الصفات اآلتية :
أوالً  :ال يؤمنون با ِ وال باليوم اآلخر إيمانًا صحي ًحا يرتضيه ربُنا . 
ثانيًا  :ال يحرمون ما حرم ﷲُ ورسولُه ؛ال يتبعون شرعه في تحريم المحرمات . ...
ثالثا ً  :ال يدينون بالدين الصحيح  ،وھو دين محم ٍد  دين كل األنبيا ِء والرسل دين اإلسالم .
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جاء التعريف السابق من قولِه  :قَاتِلُ ْ
ون َما َح ﱠر َم ّ
اآلخ ِر َوالَ يُ َحرﱢ ُم َ
ين الَ ي ُْؤ ِمنُ َ
وا الﱠ ِذ َ
ﷲُ
ون بِا ّ ِ َوالَ بِ ْاليَ ْو ِم ِ
اب َحتﱠى يُ ْعطُ ْ
ين أُوتُ ْ
ين ْال َح ﱢ
ُون )التوبة.(29
صا ِغر َ
ق ِم َن الﱠ ِذ َ
ون ِد َ
َو َرسُولُهُ َوالَ يَ ِدينُ َ
وا ْال ِج ْزيَةَ َعن يَ ٍد َوھُ ْم َ
وا ْال ِكتَ َ
ثم إن الجزية تسقط عن الصبي  ،و المرأ ِة  ،والمجنون  ،واألعمى  ،والمريض  ،والشيخ الكبير ،
والفقير ،والمحارب العبد الذي ال يملك ماالً ....
القرطبي  -رحمه ﷲُ – في تفسيره)ج/ 8ص : (112ﻗﺎل ﻋﻠﻤﺎؤﻧﺎ  -رﲪﺔ اﷲُ ﻋﻠﻴﻬﻢ  : -واﻟﺬي دل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺮآن
قال
ﱡ
أن اﳉﺰﻳﺔ ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﳌﻘﺎﺗﻠﲔ ؛ ﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل  " :ﻗﺎﺗﻠﻮا اﻟﺬﻳﻦ " إﱃ ﻗﻮﻟﻪ  " :ﺣﱴ ﻳﻌﻄﻮا اﳉﺰﻳﺔ " ﻓﻴﻘﺘﻀﻲ ذﻟﻚ وﺟﻮ ﺎ

ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻳﻘﺎﺗﻞ  .وﻳﺪل ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺒﺪ وإن ﻛﺎن ﻣﻘﺎﺗﻼ  ,ﻷﻧﻪ ﻻ ﻣﺎل ﻟﻪ  ,وﻷﻧﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺎل  " :ﺣﱴ ﻳﻌﻄﻮا "  .وﻻ ﻳﻘﺎل
ﳌﻦ ﻻ ﳝﻠﻚ ﺣﱴ ﻳﻌﻄﻲ  .وﻫﺬا إﲨﺎع ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻋﻠﻰ أن اﳉﺰﻳﺔ إﳕﺎ ﺗﻮﺿﻊ ﻋﻠﻰ ﲨﺎﺟﻢ اﻟﺮﺟﺎل اﻷﺣﺮار اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ  ,وﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ
ﻳﻘﺎﺗﻠﻮن دون اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺬرﻳﺔ واﻟﻌﺒﻴﺪ واﺠﻤﻟﺎﻧﲔ اﳌﻐﻠﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﳍﻢ واﻟﺸﻴﺦ اﻟﻔﺎﱐ  .أھـ

يوضح ما سبق قوله   : فَإِ ِن ا ْعتَ َزلُو ُك ْم فَلَ ْم يُقَاتِلُو ُك ْم َوأَ ْلقَ ْو ْا إِلَ ْي ُك ُم ال ﱠسلَ َم فَ َما َج َع َل ّ
ﷲُ لَ ُك ْم َعلَ ْي ِھ ْم َسبِيالً 
)النساء.(90
وعليه فأن الجزيةَ ال تؤخذ إال من المقاتل فقط  ،وإن كان ھناك عب ٌد مملوك ٌ
ً◌ فقي ٌر ال تؤخذ منه.....
رابعًا  :إن قيل  :ما ھي مقدار الجزية التي يأخذھا المسلمون من المقاتلين؟
قلت◌ُ  :دينار واحد في العام يدفع في مقابل إصالح الطرق  ،وتسھيل الموصالت  ،وإنشاء الكباري  ،وتقديم
الخدمات األخرى ،وكذلك حمايته فھو يشارك في قتال . .....
جاء في تفسي ِر القرطبي  -رحمه ﷲُ)-ج / 8ص (112قال :ﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﷲ  ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﻘﺪارا ﻟﻠﺠﺰﻳﺔ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻨﻬﻢ.

وﻗﺪ اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﻣﻘﺪار اﳉﺰﻳﺔ اﳌﺄﺧﻮذة ﻣﻨﻬﻢ ،ﻓﻘﺎل ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ رﺑﺎح :ﻻ ﺗﻮﻗﻴﺖ ﻓﻴﻬﺎ،وإﳕﺎ ﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺻﻮﳊﻮا ﻋﻠﻴﻪ.

وﻛﺬﻟﻚ ﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ آدم وأﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪ واﻟﻄﱪي ،إﻻ أن اﻟﻄﱪي ﻗﺎل :أﻗﻠﻪ دﻳﻨﺎر وأﻛﺜﺮﻩ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻪ .واﺣﺘﺠﻮا ﲟﺎ رواﻩ أﻫﻞ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﻋﻦ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻋﻮف :أن رﺳﻮل اﷲ  ﺻﺎﱀ أﻫﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﺰﻳﺔ .وﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :دﻳﻨﺎر ﻋﻠﻰ اﻟﻐﲏ واﻟﻔﻘﲑ ﻣﻦ اﻷﺣﺮار
اﻟﺒﺎﻟﻐﲔ ﻻ ﻳﻨﻘﺺ ﻣﻨﻪ ﺷﻲء واﺣﺘﺞ ﲟﺎ رواﻩ أﺑﻮ داود وﻏﲑﻩ ﻋﻦ ﻣﻌﺎذ :أن رﺳﻮل اﷲ  ﺑﻌﺜﻪ إﱃ اﻟﻴﻤﻦ وأﻣﺮﻩ أن ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻦ ﻛﻞ

ﺣﺎﱂ دﻳﻨﺎرا ﰲ اﳉﺰﻳﺔ.

ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :وﻫﻮ اﳌﺒﲔ ﻋﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻣﺮادﻩ .وﻫﻮ ﻗﻮل أﰊ ﺛﻮر .ﻗﺎل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :وإن ﺻﻮﳊﻮا ﻋﻠﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ دﻳﻨﺎر ﺟﺎز ،وإن زادوا
وﻃﺎﺑﺖ ﺑﺬﻟﻚ أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﻬﻢ .وإن ﺻﻮﳊﻮا ﻋﻠﻰ ﺿﻴﺎﻓﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﺟﺎز ،إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻀﻴﺎﻓﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﰲ اﳋﺒﺰ واﻟﺸﻌﲑ واﻟﺘﱭ

واﻻدام  ،وذﻛﺮ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺳﻂ ﻣﻦ ذﻟﻚ وﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﻮﺳﺮ وذﻛﺮ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻨﺰول واﻟﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﱪد واﳊﺮ...أھـ

وأما بالنسب ِة لحال المسلم فھو يدفع أمواالً أكثر من ھذه بكثير؛ المسل ُم يدفع الزكاة في كل عام  ،ويتصدق ،
ﺎل  " :أََﻻ
وكذلك أموال النذر . ...وقد أوصى نبيﱡنا 
بأھل الذم ِة خي ًرا ،وذﻟﻚ ﰲ ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ  2654ﻗَ َ
ِ
ِ
ِ
ﺼﻪُ أ َْو َﻛﻠﱠَﻔﻪُ ﻓَـ ْﻮ َق ﻃَﺎﻗَﺘِ ِﻪ أ َْو أَ َﺧ َﺬ ِﻣ ْﻨﻪُ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﺑِﻐَ ِْﲑ ِﻃ ِ
ﻴﺐ ﻧَـ ْﻔ ٍ
ﻴﺠﻪُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ"  .ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ
َﻣ ْﻦ ﻇَﻠَ َﻢ ُﻣ َﻌﺎﻫ ًﺪا أ َْو اﻧْـﺘَـ َﻘ َ
ﺲ ﻓَﺄَﻧَﺎ َﺣﺠ ُ
ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ .3052
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خامسًا  :إن قولھم الذي يعبر عن فھ ِمھم  ":ثم أخذ الجزية منا ونحن أذالء صاغرون!! " ھو فھم معوج لآلية
الكريمة التي يقول فيھا  " :وھم صاغرون " ؛المعنى  :أنھم أذالء منقادون لحكم اإلسالم  ،وھذا ما قاله
ُ
كثير في تفسيره وغيرھم  ،وبالتالي فإننا نحن – المسلمين -أذالء منقادون لحكم
وابن
الجالالن في تفسيريھما ،
ٍ
اإلسالم يتحكم فينا الشرع فنَحكم به ونُحكم به  ،وعليه سوف يكون لھم ما لنا وعليھم ما علينا .
أو يكون المعنى ھو :أنھم مع استمرارھم لدفع الجزية  ،ومعاشرتھم المسلمين قد يسلمون في المستقبل بعد
ذلك فيكونوا أخوة لھم فيصبحوا جميعا منقادون لحكم اإلسالم  ،وبذلك تزول الشبھة بفضل ﷲ . 
سادسًا :إن اإلجابة على السؤال الذي طرحه المعترضون وفھمت منه :ھل قتال الناس وأخذ الجزية منھم
ق النبو ِة ..؟
من أخال ِ
قلت◌ُ  :أجيب رغم شعوري بالھمز من طرحھم وأقول  :إن الكتاب المقدس بعھديه القديم والجديد يحث
على ضرورة أخذ الجزية  ،ويؤكد لنا أنھا من أخالق األنبياء ؛ ألن الربﱠ  أمر أنبياءه بقتال الناس وأخذ
الجزية  ،وذلك في عدة مواضع من الكتاب المقدس منھا:
أوالً  :العھد الجديد  :فيه نجد أن بولس الرسول يؤكد على ضرور ِة أخ ِذھا  ...وذلك في رسالته إلى أھل
7
ف
رومية إصحاح  13عدد فَأ َ ْعطُوا ْال َج ِمي َع ُحقُوقَھُ ُمْ :ال ِج ْزيَةَ لِ َم ْن لَهُ ْال ِج ْزيَةُْ .ال ِجبَايَةَ لِ َم ْن لَهُ ْال ِجبَايَةَُ .و ْال َخ ْو َ
لِ َم ْن لَهُ ْال َخ ْو ُ
اإل ْك َرا ُم.
اإل ْك َرا َم لِ َم ْن لَهُ ِ
فَ .و ِ
بدفع الجزية للقيصر  ...وذلك في اآلتي :
ونجد أن يسوع يوصي
ِ
13
ﱢين لِ َك ْي يَصْ طَا ُدوهُ بِ ِك ْل َم ٍة.
ﱢين َو ْال ِھيرُو ُد ِسي َ
رﱢيسي َ
 -1إنجيل مرقس إصحاح  12عدد ثُ ﱠم أَرْ َسلُوا إِلَ ْي ِه قَ ْو ًما ِم َن ْالفَ ِ
14
صا ِد ٌ
اس ،بَلْ بِ ْال َح ﱢ
ق
ق َوالَ تُبَالِي ِبأ َ َح ٍد ،ألَنﱠ َ
فَلَ ﱠما َجا ُءوا قَالُوا لَهُ»:يَا ُم َعلﱢ ُم ،نَ ْعلَ ُم أَنﱠ َ
ك َ
ك الَ تَ ْنظُُ 15ر إِلَى ُوجُو ِه النﱠ ِ
ْطي؟« فَ َعلِ َم ِريَا َءھُ ْمَ ،وقَا َل لَھُ ْم»:لِ َما َذا
تُ َعلﱢ ُم طَ ِري َ
ق ﷲِ .أَيَجُو ُز أَ ْن تُ ْعطَى ِج ْزيَةٌ لِقَ ْي َ
ْطي أَ ْم الَ نُع ِ
ص َر أَ ْم الَ؟ نُع ِ
16
ص َر«.
ار ألَ ْنظُ َرهُ «.فَأَتَ ْوا بِ ِه .فَقَا َل لَھُ ْم»:لِ َم ْن ھ ِذ ِه الصﱡ و َرةُ َو ْال ِكتَابَةُ؟« فَقَالُوا لَهُ»:لِقَ ْي َ
تَُ17جرﱢ بُونَنِي؟ اِيتُونِي بِ ِدينَ ٍ
اب يَسُو ُ
ص َر َو َما ِ ِ ِ« .فَتَ َع ﱠجبُوا ِم ْنهُ.
ص َر لِقَ ْي َ
ع َوقَا َل لَھُ ْم»:أَ ْعطُوا َما لِقَ ْي َ
فَأ َ َج َ
22
ص َر أَ ْم الَ؟« 23فَ َش َع َر بِ َم ْك ِر ِھ ْم َوقَا َل
ْط َي ِج ْزيَةً لِقَ ْي َ
 -2إنجيل لوقا إصحاح  20عدد أَيَجُو ُز لَنَا أَ ْن نُع ِ
25
24
ال
ص َر« .فَقَ َ
لَھُ ْم»:لِ َما َذا تُ َجرﱢ بُونَنِي؟ أَرُونِي ِدينَارًا .لِ َم ِن الصﱡ و َرةُ َو ْال ِكتَابَةُ؟« فَأ َ َجابُوا َوقَال ُوا»:لِقَ ْي َ
26
بَ ،وتَ َع ﱠجبُوا ِم ْن
ص َر لِقَ ْي َ
لَھُ ْم»:أَ ْعطُوا إِ ًذا َما لِقَ ْي َ
ص َر َو َما ِ ِ ِ« .فَلَ ْم يَ ْق ِدرُوا أَ ْن يُ ْم ِس ُكوهُ بِ َكلِ َم ٍة قُ ﱠدا َم ال ﱠش ْع ِ
َج َوابِ ِه َو َس َكتُوا.
17
ص َر أَ ْم الَ؟« 18فَ َعلِ َم يَسُو ُع
 -3إنجيل متى إصحاح 22عدد فَقُلْ لَنَاَ :ما َذا تَظُ ﱡن؟ أَيَجُو ُز أَ ْن تُ ْعطَى ِج ْزيَةٌ لِقَ ْي َ
ون؟ 19أَرُونِي ُم َعا َملَةَ ْال ِج ْزيَ ِة« .فَقَ ﱠد ُموا لَهُ ِدينَارًا20 .فَقَا َل لَھُ ْم»:لِ َم ْن ھ ِذ ِه
ُخ ْبثَھُ ْم َوقَا َل»:لِ َما َذا تُ َجرﱢ بُونَنِي يَا ُم َرا ُؤ َ
21
ص َر َو َما ِ ِ ِ ِ«22 .فَلَ ﱠما َس ِمعُوا
ص َر لِقَ ْي َ
ص َر« .فَقَا َل لَھُ ْم»:أَ ْعطُوا إِ ًذا َما لِقَ ْي َ
الصﱡ و َرةُ َو ْال ِكتَابَةُ؟« قَالُوا لَهُ»:لِقَ ْي َ
ض ْوا.
تَ َع ﱠجبُوا َوتَ َر ُكوهُ َو َم َ
ون الدﱢرْ ھَ َمي ِْن إِلَى ب ْ
ُس
ين يَأْ ُخ ُذ َ
 -4إنجيل متى إصحاح  17عددَ 24ولَ ﱠما َجا ُءوا إِلَى َك ْف َرنَاحُو َم تَقَ ﱠد َم الﱠ ِذ َ
ُطر َ
ع قَائِالًَ »:ما َذا تَظُ ﱡن يَا ِس ْم َع ُ
ْت َسبَقَهُ يَسُو ُ
َوقَالُوا»:أَ َما يُوفِي ُم َعلﱢ ُم ُك ُم الدﱢرْ ھَ َمي ِْن؟« 25قَا َل»:بَلَى« .فَلَ ﱠما َد َخ َل ْالبَي َ
ان؟
ب؟« قَا َل لَهُ ب ْ
ِم ﱠم ْن يَأْ ُخ ُذ ُملُو ُ
ك األَرْ
ال
ب « .ق َ َ
ُطرُسُ ِ » :م َن األَ َجانِ ِ
ض ْال ِجبَايَةَ أَ ِو ْال ِج ْزيَةَ ،أَ ِم ْن بَنِي ِھ ْم أَ ْم ِم َن األَ َجانِ ِ
ِ
27
صنﱠا َرةًَ ،وال ﱠس َم َكةُ الﱠتِي تَ ْ
طلُ ُع أَ ﱠوالً
لَهُ يَسُو ُ
ع»:فَإِ ًذا ْالبَنُ َ
ق ِ
ون أَحْ َرا ٌرَ .ول ِك ْن لِئَالﱠ نُ ْع ِث َرھُ ُمْ ،اذھَبْ إِلَى ْالبَحْ ِر َوأَ ْل ِ
ُخ ْذھَاَ ،و َمتَى فَتَحْ َ
ك«.
ت فَاھَا تَ ِج ْد إِ ْستَارًا ،فَ ُخ ْذهُ َوأَ ْع ِط ِھ ْم َعنﱢي َو َع ْن َ
القتال والجزية  ....أذكر منھا ما يلي:
ثانيًا  :العھد القديم  :ما أكثر النصوص التي تتحدث عن
ِ
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ﷲ موسى دفع الجزية وأخذھا  ،وذلك في سفر أخبار األيام الثاني إصحاح  24عددَ 8وأَ َم َر ْال َملِ ُ
ك
نبي ِ
ُّ -1
9
ارجًاَ ،ونَا َد ْوا فِي يَھُو َذا َوأُو ُر َشلِي َم بِأ َ ْن يَأْتُوا إِلَى الرﱠبﱢ بِ ِج ْزيَ ِة
ت الرﱠبﱢ َخ
فَ َع ِملُوا ُ
ب بَ ْي ِ
ص ْن ُدوقًا َو َج َعلُوهُ فِي بَا ِ
ِ
10
ب َوأَ ْد َخلُوا َوأَ ْلقَ ْوا فِي
ُمو َسى َع ْب ِد الرﱠبﱢ ْال َم ْف ُرو َ
ض ِة َعلَى إِ ْس َرائِي َل فِي ْالبَرﱢ يﱠ ِة .فَفَ ِر َح ُكلﱡ الرﱡ َؤ َسا ِء َو ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
وق َحتﱠى ا ْمتَألَ.
الصﱡ ْن ُد ِ
10
اربَھَا ا ْستَ ْد ِعھَا إِلَ
ح11 ،فَإِ ْن
ين تَ ْقرُبُ ِم ْن َم ِدينَ ٍة لِ َك ْي تُ َح
 -2سفر التثنية إصحاح 20عدد » ِح َ
ِ
ى الصﱡ ْل ِ
12
ح َوفَتَ َح ْ
ب ْال َم ْوجُو ِد فِيھَا يَ ُك ُ
ك،
ك إِلَى الصﱡ ْل
كَ .وإِ ْن لَ ْم تُ َسالِ ْم َ
ير َويُ ْستَ ْعبَ ُد لَ َ
ون لَ َ
ت لَ َ
أَ َجابَ ْت َ
ك لِلتﱠس ِ
ك ،فَ ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
ْخ ِ
ِ
13
بَلْ َع ِملَ ْ
ْف.
ك إِلَى يَ ِد َ
اصرْ ھَاَ .وإِ َذا َدفَ َعھَا الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ت َم َع َ
ورھَا بِ َح ﱢد ال ﱠسي ِ
ك َحرْ بًا ،فَ َح ِ
ك فَاضْ ِربْ َج ِمي َع ُذ ُك ِ
َ 14وأَ ﱠما النﱢ َسا ُء َواألَ ْ
ك
كَ ،وتَأْ ُك ُل َغنِي َمةَ أَ ْع َدائِ َ
طفَا ُل َو ْالبَھَائِ ُم َو ُكلﱡ َما فِي ْال َم ِدينَ ِةُ ،كلﱡ َغنِي َمتِھَا ،فَتَ ْغتَنِ ُمھَا لِنَ ْف ِس َ
ك ِج ًّدا الﱠتِي لَ ْي َس ْ
ت ِم ْن ُم ُد ِن ھ ُؤالَ ِء األُ َم ِم ھُنَا.
ك15 .ھ َك َذا تَ ْف َع ُل بِ َج ِم
اك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
الﱠتِي أَ ْعطَ َ
يع ْال ُم ُد ِن ْالبَ ِعي َد ِة ِم ْن َ
ِ
16
ْق ِم ْنھَا نَ َس َمةً ﱠما17 ،بَلْ تُ َحرﱢ ُمھَا تَحْ ِري ًما:
صيبًا فَالَ تَ ْستَب
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ْطي َ
ك نَ ِ
ب الﱠتِي يُع ِ
َوأَ ﱠما ُم ُد ُن ھ ُؤالَ ِء ال ﱡشعُو ِ
ِ
ك18 ،لِ َك ْي الَ يُ َعلﱢ ُمو ُك ْم
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ﱢينَ ،ك َما أَ َم َر َ
ُوسي َ
ﱢين َو ْال ِح ﱢوي َ
ﱢين َو ْالفِ ِر ﱢزي َ
ﱢين َو ْال َك ْن َعانِي َ
وري َ
ْال ِحثﱢي َ
ﱢين َو ْاليَب ِ
ﱢين َواألَ ُم ِ
اس ِھ ِم الﱠتِي َع ِملُوا آللِھَتِ ِھ ْم ،فَتُ ْخ ِطئُوا إِلَى الرﱠبﱢ إِل ِھ ُك ْم.
أَ ْن تَ ْع َملُوا َح َس َ
يع أَرْ َج ِ
ب َج ِم ِ
11
ك
ھكذا قال الربﱡ لموسى  واترك القاري يتأمل في تلك النصوص مع مالحظ ِة ھذا النص فَإِ ْن أَ َجابَ ْت َ
ح َوفَتَ َح ْ
ب ْال َم ْوجُو ِد فِيھَا يَ ُك ُ
ك.
ير َويُ ْستَ ْعبَ ُد لَ َ
ون لَ َ
ت لَ َ
ك لِلتﱠس ِ
ك ،فَ ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
ْخ ِ
إِلَى الصﱡ ْل ِ
28
ان لَ ﱠما تَ َش ﱠد َد
-3
نبي ِ
ﷲ يعقوب )إسرائيل ( أخذ الجزية  ،وذلك في سفر القضاة إصحاح  1عدد َو َك َ
ُّ
ت ْال ِج ْزيَ ِة َولَ ْم يَ ْ
ﱢين تَحْ َ
ط ُر ْدھُ ْم طَرْ دًا.
ض َع ْال َك ْن َعانِي َ
إِ ْس َرائِي ُل أَنﱠهُ َو َ
35
ﱡون َعلَى ال ﱠس َك ِن فِي َجبَ ِل
نبي ِ
وري َ
ُّ -4
ﷲ يوسف دفعھا  ،وذلك في سفر القضاة إصحاح 1عدد فَ َع َز َم األَ ُم ِ
ون َوفِي َش َعلُبﱢي َمَ .وقَ ِويَ ْ
ُف فَ َكانُوا تَحْ َ
ت ْال ِج ْزيَ ِة.
س فِي أَيﱠلُ َ
ت يُوس َ
َحا َر َ
ت يَ ُد بَ ْي ِ
3
ص ِع َد َعلَ ْي ِه َش ْل َم ْنأ َ َس ُر َملِ ُ
ك
نبي ِ
ُّ -5
ﷲ ھوشع دفع الجزية  ،وذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح  17عدد َو َ
صا َر لَهُ ھُو َش ُع َع ْبدًا َو َدفَ َع لَهُ ِج ْزيَةً.
أَ ﱡشو َر ،فَ َ

ﷲ يوشع أخذ الجزية  ،وذلك سفر يشوع إصحاح  16عدد 10فَلَ ْم يَ ْ
ين فِي
نبي ِ
ﱢين السﱠا ِكنِ َ
ط ُر ُدوا ْال َك ْن َعانِي َ
ُّ -6
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
ﱡون فِي َو َس ِط أف َرايِ َم إِلَى ھ َذا اليَ ْو ِمَ ،و َكانُوا َعبِيدًا تَحْ َ
ت ال ِج ْزيَ ِة.
َجا َز َر .فَ َس َك َن ال َك ْن َعانِي َ
نالحظ أن بني إسرائيل عندما دخلوا بأمر الرب إلى األرض المقدسة مع نبيھم يشوع ثم أخذوا الجزية من
الكنعانيين.
َ
الجزية  ،وذلك في ﺳﻔر ﺻﻣوﺋﻳﻝ اﻟﺛﺎﻧﻲ إﺻﺣﺎح  8ﻋدد  1وﻗﻬر أﻳﺿﺎً اﻟﻣوآﺑﻳﻳن
ﷲ داود أخذ
نبي ِ
ُّ -7

وﺟﻌﻠﻬم ﻳرﻗدون ﻋﻠﻰ اﻷرض ﻓﻲ ﺻﻔوف ﻣﺗراﺻﺔ ،وﻗﺎﺳﻬم ﺑﺎﻟﺣﺑﻝ  .ﻓﻛﺎن ﻳﻘﺗﻝ ﺻﻔﻳن وﻳﺳﺗﺑﻘﻲ ﺻﻔﺎً .
ﻓﺄﺻﺑﺢ اﻟﻣوآﺑﻳﻳن ﻋﺑﻳداً ﻟداود ﻳدﻓﻌون ﻟﻪ اﻟﺟزﻳﺔ  ) .ترجمة كتاب الحياة (.

1
ين َو َذلﱠلَھُ ْمَ ،وأَ َخ َذ َدا ُو ُد » ِز َما َم
ْطينِيﱢ َ
بينما نقرأ في ترجمة البروتستانت َوبَ ْع َد ذلِ َ
ض َر َ
ك َ
ب َدا ُو ُد ْالفِلِس ِ
2
اس بِ َح ْبلَي ِْن
ب ْال ُموآبِي َ
ْطينِي َ
ض ،فَقَ َ
ض َر َ
ﱢينَ .و َ
ْالقَ َ
صبَ ِة« ِم ْن يَ ِد ْالفِلِس ِ
ﱢين َوقَا َسھُ ْم بِ ْال َحب ِْل .أَضْ َج َعھُ ْم َعلَى األَرْ ِ
ون ھَ َدايَا .ال تعليق!
ﱡون َعبِيدًا لِ َدا ُو َد يُقَ ﱢد ُم َ
صا َر ْال ُموآبِي َ
لِ ْلقَ ْت ِل َوبِ َحبْل لِال ْستِحْ يَا ِءَ .و َ
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َ
الجزية  ،وذلك في سفر الملوك اﻷوﻝ إﺻﺣﺎح  4ﻋدد 21يقول النص  ":ﻓﻛﺎﻧت
ﷲ سليمان أخذ
نبي ِ
ُّ -8
ﻫذﻩ اﻟﻣﻣﺎﻟك ﺗﻘدم ﻟﻪ اﻟﺟزﻳﺔ وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻪ ﻛﻝ أﻳﺎم ﺣﻳﺎﺗﻪ " ).ترجمة كتاب الحياة (.

و نقرأ في) ترجمة الفانديك( ":كانوا يقدمون الھدايا ويخدمون سليمان كل أيام حياته ".
النھر إلى
جميع الممالكِ من
فبحسب ما جاء في ترجمت الحياة نجد أن سليمان  كان متسلطا ً على
ِ
ِ
أرض فلسطين وإلى تخوم مصر ،وكانت ھذه الممالك تقدم له الجزية  ،وتخضع له كل أيام حياته....
ِ
حد الردة !
النبي  كما يلي:
أثيرت شبھات حول حد الردة الذي جاء في أحاديث
ﱢ
ِِ
 -1صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب ) ِ ِ
ﻳﻦ َوﻗِﺘَﺎﳍِِ ْﻢ ( ﺑﺎب )ﺣﻜﻢ اﳌﺮﺗﺪ واﳌﺮﺗﺪة واﺳﺘﺘﺎﺑﺘﻬﻢ ( ﺑﺮﻗﻢ 6411
ْ
ﱢﻳﻦ َواﻟ ُْﻤ َﻌﺎﻧﺪ َ
اﺳﺘﺘَﺎﺑَﺔ اﻟ ُْﻤ ْﺮﺗَﺪ َ
ِ
ِ ٍ
ٍ
ﱡﻌﻤ ِ
َﺣ َﺮﻗَـ ُﻬ ْﻢ ﻓَـﺒَـﻠَ َﻎ
ﻮب َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔَ ﻗَ َ
ﺎن ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟْ َﻔ ْ
ﻀ ِﻞ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﲪ ُ
ﺎل :أُِﰐَ َﻋﻠ ﱞﻲ  ﺑَِﺰﻧَﺎدﻗَﺔ ﻓَﺄ ْ
ﱠﺎد ﺑْ ُﻦ َزﻳْﺪ َﻋ ْﻦ أَﻳﱡ َ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ اﻟﻨـ ْ َ
اب اﻟﻠﱠ ِﻪ ،وﻟََﻘﺘَـ ْﻠﺘُـ ُﻬﻢ ﻟَِﻘ ْﻮِل ر ُﺳ ِ
ْﻬ ْﻢ ﻟِﻨَـ ْﻬ ِﻲ َر ُﺳﻮِل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ :ﻻ ﺗُـ َﻌ ﱢﺬﺑُﻮا ﺑِ َﻌ َﺬ ِ
ﻚ اﺑْ َﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ":
ﺎس ﻓَـ َﻘ َ
َذﻟِ َ
ﺎل :ﻟَ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُ
ُﺣ ِﺮﻗـ ُ
ﺖ أَﻧَﺎ َﱂْ أ ْ
ْ
َ
َ
َﻣ ْﻦ ﺑَ ﱠﺪ َل ِدﻳﻨَﻪُ ﻓَﺎﻗْـﺘُـﻠُﻮﻩُ ".
ِ ﱠِ
 -2صحيح البخاري أي ً ِ
ِ
ﻒ ﺑِ ْﺎﻷَﻧْ ِ
ﲔ ﺑِﺎﻟ َْﻌ ْ ِ
ﱠ
ﺲ ﺑِﺎﻟﻨﱠـ ْﻔ ِ
ﻒ
ﲔ َو ْاﻷَﻧْ َ
ﺲ َواﻟ َْﻌ َْ
ضا ﻛﺘَﺎب ) اﻟﺪﱢﻳَﺎت( ﺑَﺎب ﻗَـ ْﻮل اﻟﻠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ }:أَن اﻟﻨﱠـ ْﻔ َ
ﺴ ﱢﻦ وا ْﳉﺮ ِ
و ْاﻷُذُ َن ﺑِ ْﺎﻷُذُ ِن واﻟ ﱢ ِ
ﻚ ُﻫ ْﻢ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮ َن
ﺼ ﱠﺪ َق ﺑِ ِﻪ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻛ ﱠﻔ َﺎرةٌ ﻟَﻪُ َوَﻣ ْﻦ َﱂْ َْﳛ ُﻜ ْﻢ ِﲟَﺎ أَﻧْـ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَﺄُوﻟَﺌِ َ
ﺼ ٌ
ﺎص ﻓَ َﻤ ْﻦ ﺗَ َ
وح ﻗ َ
ﺴ ﱠﻦ ﺑﺎﻟ ﱢ َ ُُ َ
َ
َ
ﺺ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَِﰊ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ْاﻷَ ْﻋﻤﺶ َﻋﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ﻣ ﱠﺮةَ َﻋﻦ ﻣﺴﺮ ٍ
ﺎل
ﺎل :ﻗَ َ
وق َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
َ
{ ﺑﺮﻗﻢ َ 6370ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋُ َﻤ ُﺮ ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﻔ ٍ َ
َ ُ ْ
ُ ْ َ ُْ
ٍ
َﱐ َر ُﺳ ُ ﱠ ِ ِﱠ ِِ
ﺲ ﺑِﺎﻟﻨﱠـ ْﻔ ِ
ﺐ
َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ": ﻻ َِﳛ ﱡﻞ َد ُم ْاﻣ ِﺮ ٍئ ُﻣ ْﺴﻠِ ٍﻢ ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوأ ﱢ
ﺲ َواﻟﺜﱠـﻴﱢ ُ
ﻮل اﻟﻠﻪ إﻻ ﺑﺈ ْﺣ َﺪى ﺛََﻼث اﻟﻨﱠـ ْﻔ ُ
ِ
ِ
ﺎﻋ ِﺔ ".
ْﺠ َﻤ َ
اﻟ ﱠﺰ ِاﱐ َواﻟ َْﻤﺎ ِر ُق ﻣ ْﻦ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ اﻟﺘﱠﺎ ِر ُك ﻟﻠ َ
• الرد علي الشبھة
أوالً  :إن اإلسال َم نظا ٌم متكام ٌل تحكمهُ شريعتةُ الخاصة به ؛ شريعةُ أرحم الراحمين فإذا أرتد مسل ٌم عن
دينه ال شك أنه سيدعو إلى دينه الجديد الذي سيؤدي في النھاية إلى تشتيت المجمتع اإلسالمي الذي يقوم
واإليمان ....
أسا ًسا على العقيد ِة
ِ
بنشر الفتن بداخله بإلقاء الشبھات على أفراده ودعم عدوه  ...مما يھدد
وبالتالي فإن المرتد سوف يقوم
ِ
أمن و استقرار المجتمع....
ثم إن الردة تغير للوالء وتبديل للھوية وتحويل لالنتماء؛ فالمرتد ينقل والءه وانتماءه من المجتمع
النبي
كافر فھو يخلع نف َسه من
مجتمع
اإلسالمي إلى
المجتمع اإلسالمي ،ويمرق بعدھا من دينِه كما وصفهُ
ﱡ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
ِ
ﺎﻋ ِﺔ " .
ْﺠ َﻤ َ
 قائالًَ " :واﻟ َْﻤﺎ ِر ُق ﻣ ْﻦ اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ اﻟﺘﱠﺎ ِر ُك ﻟﻠ َ
وأتساءل :أليست الردة التي وصفناھا )خيانة عظمي(؟
الجواب :بلى .
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إذن يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ما ھي عقوبة الخيانة العظمي في كلﱢ األعراف والقوانين ؟
النبي  في قولِهَ " :ﻣ ْﻦ ﺑَ ﱠﺪ َل ِدﻳﻨَﻪُ ﻓَﺎﻗْـﺘُـﻠُﻮﻩُ " .
الجواب :القتل  ،وھذا ال يختلف عليه أح ٌد عاق ٌل قط ؛ لذا صدق
ﱡ
قلت◌ُ  :بالمثال يتضح المقال  :لو أن ھناك مصريًا ترك جنسيته وعمل لصالح العدو اإلسرائيلي ؛ ينقل
الفتن داخ َل المجتمع المصري  ،ويھدد أمنه و استقراره  ،ويساعد العد َو
أخبار مصر له  ،وينشر
َ
اإلسرائيلي على غزوه للقضاء علي قوميته وشعبه ....إال يستحق ھذا المرتد عن مصر القتل بعقوبة
الخيانة العظمي ؟
الجواب :بلى ؛ جاء في قانون العقوبات المصري في المادة  : 77يعاقب باإلعدام كل من أرتكب عم ًدا فعالً
باستقالل البالد أو وحدتھا  ،أو سالمة أراضيھا ...
المساس
يؤدي إلى
ِ
ِ
وعليه فإن التھاون في عقوبة المرتد المعلن لردته يعرض المجتمع كله للخطر  ،ويفتح عليه باب فتنة ال
يعلم عواقبھا إال ﷲ  ؛ فقد نجد حروب أھلية تأكل األخضر واليابس.....
ثانيًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ھل يقت ُل اإلما ُم أو الحاك ُم المرت َد إذا أرتد مباشرة أم يذكره با 
 ،ويجلس معه ليدفع عنه الشبھات التي وقرت في قلبه بعد أن أصبحت عنده عقيدة ؟
الجواب :ال يقتل إال بعد االستتابة ،ودفع الشبھات عنه التي أحاطت به ....
قال الدكتور علي جمعه في كتاب ):حقائق اإلسالم في مواجھة شبھات المشككين(:
وﲨﻬﻮر اﻟﻔﻘﻬﺎء ﻗﺎﻟﻮا ﺑﻮﺟﻮب اﺳﺘﺘﺎﺑﺔ اﳌﺮﺗﺪ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻓﻴﻪ ﺑﻞ ﻗﺎل ﺷﻴﺦ اﻹﺳﻼم اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻫﻮ إﲨﺎع اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ  وﺑﻌﺾ
اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺣﺪدﻫﺎ ﺑﺜﻼﺛﺔ أﻳﺎم وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄﻗﻞ وﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﺄﻛﺜﺮ وﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻗﺎل ﻳُﺴﺘﺘﺎب أﺑﺪاً  ،واﺳﺘﺜﻨﻮا ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﺰﻧﺪﻳﻖ ؛ ﻷﻧﻪ ﻳﻈﻬﺮ
ﺳﺎب اﻟﺮﺳﻮل  ﳊﺮﻣﺔ رﺳﻮل اﷲ وﻛﺮاﻣﺘﻪ ﻓﻼ ﺗﻘﺒﻞ ﻣﻨﻪ ﺗﻮﺑﺔ وأﻟﱠﻒ اﺑﻦ ﺗﻴﻤﻴﺔ ﻛﺘﺎﺑﺎً ﰲ ذﻟﻚ
ﺧﻼف ﻣﺎ ﻳﺒﻄﻦ ﻓﻼ ﺗﻮﺑﺔ ﻟﻪ وﻛﺬﻟﻚ ّ
أﲰﺎﻩ " اﻟﺼﺎرم اﳌﺴﻠﻮل ﻋﻠﻰ ﺷﺎﰎ اﻟﺮﺳﻮل".

واﳌﻘﺼﻮد ﺬﻩ اﻻﺳﺘﺘﺎﺑﺔ إﻋﻄﺎؤﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﻟﲑاﺟﻊ ﻧﻔﺴﻪ ﻋﺴﻰ أن ﺗﺰول ﻋﻨﻪ اﻟﺸﺒﻬﺔ وﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﳊُﺠﺔ وﻳﻜﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﺑﺎﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻣﺎ

ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﺷﺒﻬﺔ ﺣﱴ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﳊُﺠﺔ إن ﻛﺎن ﻳﻄﻠﺐ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺑﺈﺧﻼص وإن ﻛﺎن ﻟﻪ ﻫﻮى أو ﻳﻌﻤﻞ ﳊﺴﺎب آﺧﺮﻳﻦ  ،ﻳﻮﻟﻴﻪ اﷲ ﻣﺎ
ﺗﻮﱃ .أھـ

سنن البيھقي )ج  /8ص  ( 197عن ِ
ﻋﺒﺪ ِ
اﷲ ﺑ ِﻦ ﻋﺒﻴﺪ ﺑ ِﻦ
قلت◌ُ :إن النب ﱠ
ي استتاب نبھان أربع مرات ،وذلك في ِ
رﺳﻮل ِ
اﷲ  اﺳﺘﺘﺎب ﻧﺒﻬﺎن أرﺑﻊ ﻣﺮات وﻛﺎن ﻧﺒﻬﺎن ارﺗﺪ )ﻗﺎل ﺳﻔﻴﺎن( :وﻗﺎل ﻋﻤﺮو ﺑﻦ ﻗﻴﺲ :ﻋﻦ ٍ
اﻫﻴﻢ
ﻋﻤ ٍﲑ أن َ
رﺟﻞ ﻋﻦ إﺑﺮ َ
اﺑﻦ وﻫﺐ( :وﻗﺎل ﱄ ﻣﺎﻟﻚ ذﻟﻚ اﻧﻪ ﻳﺴﺘﺘﺎب ﻛﻠﻤﺎ رﺟﻊ.
أﻧﻪ ﻗﺎل :اﳌﺮﺗﺪ ﻳﺴﺘﺘﺎب أﺑ ًﺪا ﻛﻠﻤﺎ رﺟﻊ )ﻗﺎل ُ

لنفسه فما ظلمه ﷲُ  ولكن كان من الظالمين  ،وأما إن تاب
وبالتالي فإن أختار المرت ُد الردةَ فھو الظالم ِ
تاب ﷲ عليه وعفا عنه وﷲ غفور رحيم  ،يقبل التوب ويستر العيب للتائبين .
اإلسالم يقتل  ،فمثال :المكره على الردة ال يقتل وال
ثم إن الحديث ال يؤخذ على إطالقه ؛فليس كل من ارتد عن
ِ
أثم عليه كما كان من
بن ياسر  في قص ِة المعروفة ؛ يقولَ :م ْن َكفَ َر بِا ﱠ ِ ِم ْن بَ ْع ِد إِي َمانِ ِه إِ ﱠال َم ْن أُ ْك ِرهَ
عمار ِ
ِ
َوقَ ْلبُهُ ُم ْ
ضبٌ ِم َن ﱠ
ك بِأَنﱠھُ ُم
ﷲِ َولَھُ ْم َع َذابٌ َع ِظي ٌم )َ (106ذلِ َ
ص ْدرًا فَ َعلَ ْي ِھ ْم َغ َ
ان َولَ ِك ْن َم ْن َش َر َح بِ ْال ُك ْف ِر َ
اإلي َم ِ
ط َم ِئ ﱞن بِ ْ ِ
ين طَبَ َع ﱠ
ا ْستَ َحبﱡوا ْال َحيَاةَ ال ﱡد ْنيَا َعلَى ْاآلَ ِخ َر ِة َوأَ ﱠن ﱠ
ﷲُ َعلَى قُلُوبِ ِھ ْم
ك الﱠ ِذ َ
ين ) (107أُولَئِ َ
ﷲَ َال يَ ْھ ِدي ا ْلقَ ْو َم ْال َكافِ ِر َ
ُون )) (109النحل ( .
اسر َ
ك ھُ ُم ْال َغافِلُ َ
ار ِھ ْم َوأُولَئِ َ
َو َس ْم ِع ِھ ْم َوأَ ْب َ
ون )َ (108ال َج َر َم أَنﱠھُ ْم فِي ْاآلَ ِخ َر ِة ھُ ُم ْال َخ ِ
ص ِ
وكذلك المجنون أو المصاب بمرض انفصام الشخصية الذي يرتد عن اإلسالم ال يقتل وال أثم عليه .....
لعدة أدلة منھا:
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ِ
ﱯ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﺎلُ ":رﻓِ َﻊ اﻟْ َﻘﻠَ ُﻢ َﻋ ْﻦ ﺛََﻼﺛٍَﺔ َﻋ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎﺋِ ِﻢ َﺣ ﱠﱴ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻴ ِﻘ َ
ﻆ َو َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
 -1سنن أبي داود برقم َ 3825ﻋ ْﻦ َﻋﻠ ﱟﻲ َ ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺼِ ﱢ
ﺣ ﱠﱴ َْﳛﺘَﻠِﻢ و َﻋﻦ اﻟْﻤ ْﺠﻨُ ِ
ﻮن َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ْﻌ ِﻘ َﻞ" .
َ
ََ ْ َ

ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﱐ  ) :ﺻﺤﻴﺢ ( اﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  3513 :ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ.
ﺖ أَ ﱠن اﻟْ َﻘﻠَ َﻢ ُرﻓِ َﻊ َﻋ ْﻦ
بوب
البخاري با ًبا بعنوان :ﺑَﺎب َﻻ ﻳُـ ْﺮ َﺟ ُﻢ اﻟ َْﻤ ْﺠﻨُﻮ ُن َواﻟ َْﻤ ْﺠﻨُﻮﻧَﺔُ َوﻗَ َ
ُّ
ّ -2
ﺎل َﻋﻠِ ﱞﻲ :ﻟِ ُﻌ َﻤ َﺮ أ ََﻣﺎ َﻋﻠِ ْﻤ َ
اﻟْﻤ ْﺠﻨُ ِ
ﻆ.
ﱯ َﺣ ﱠﱴ ﻳُ ْﺪ ِر َك َو َﻋ ْﻦ اﻟﻨﱠﺎﺋِ ِﻢ َﺣ ﱠﱴ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻴ ِﻘ َ
ﻴﻖ َو َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﻮن َﺣ ﱠﱴ ﻳُِﻔ َ
ﺼِ ﱢ
َ
وعليه فليس كل من بدل دينه يقتل  ،فالذي يُقتل ھو الذي خرج عن دينه وأعلن عن خروجه للجميع  ،وعن
ھجومه لدينه القديم ...وأما إن أخفى دينه الجديد ولم يعلنه  ...فھذا ال يقتل ؛ ثبت ذلك في اآلتي:
ﺐ َﻋ ْﻦ ﻗُـﻠُ ِ
ﻮب اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس َوَﻻ أَ ُﺷ ﱠﻖ ﺑُﻄُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ " وما ھو
 -1صحيح مسلم برقم  1763أن ﱠ
اﻟﻨﱯ  ﻗﺎل  " :إِ ﱢﱐ َﱂْ أ َ
ُوﻣ ْﺮ أَ ْن أَﻧْـ ُﻘ َ
 -2تبويب البيھقي في سننه للحديث " َﻣ ْﻦ ﺑَ ﱠﺪ َل ِدﻳﻨَﻪُ ﻓَﺎﻗْـﺘُـﻠُﻮﻩُ " قال  :ﺑﺎب )ﻗﺘﻞ ﻣﻦ ارﺗﺪ ﻋﻦ اﻹﺳﻼم إذا ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ
رﺟﻼ ﻛﺎن أو اﻣﺮأة ( .

ثالثًا  :إن قيل :إن ھناك تعارض بين الحديثين السابقين )محال الشبھة (  ،وبين قوله   : الَ إِ ْك َراهَ فِي
صا َم لَھَا
ت َوي ُْؤ ِمن بِا ّ ِ فَقَ ِد ا ْستَ ْم َس َ
ك بِ ْالعُرْ َو ِة ْال ُو ْثقَ َى الَ انفِ َ
ﱢين قَد تﱠبَي َﱠن الرﱡ ْش ُد ِم َن ْال َغ ﱢي فَ َم ْن يَ ْكفُرْ بِالطﱠا ُغو ِ
الد ِ
َو ّ
ﷲُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم ) البقرة. (256
وقوله َ  : وقُ ِل ْال َح ﱡ
ين نَ اراً أَ َح اطَ بِ ِھ ْم
ق ِمن ﱠربﱢ ُك ْم فَ َمن َشاء فَ ْلي ُْؤ ِمن َو َمن َشاء فَ ْليَ ْكفُرْ إِنﱠا أَ ْعتَ ْدنَا لِلظﱠالِ ِم َ
س ال ﱠش َرابُ َو َس ْ
اءت ُمرْ تَفَق ا ً ) الكھ ف(29
ُس َرا ِدقُھَا َوإِن يَ ْستَ ِغيثُوا يُ َغاثُوا بِ َماء َك ْال ُمھ ِْل يَ ْش ِوي ْال ُوجُوهَ بِ ْئ َ
.قلتُ  :ال يوجد تعارض أب ًدا فإن ھذين الحديثين ل يس فيھم ا أن اإلس الم يك ره اآلخ رين عل ى ال دخول ف ي
الدين وال يأمران بذلك ؛ فھاتان اآليتان تتحدثان عن عدم أكراه اإلنسان عل ى دخول ه ف ي اإلس الم  ،ف ال
إكراه في الدين  ،ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر على سبيل الوعيد من ربﱢه...
روى القرطب ي ف ي تفس يره )ج / 3ص ( 280ع ن زﻳـ ِـﺪ ﺑـ ِﻦ أﺳــﻠﻢ ﻋــﻦ أﺑﻴــﻪ ﻗــﺎل :ﲰﻌــﺖ ﻋﻤـ َـﺮ ﺑــﻦ اﳋﻄــﺎب ﻳﻘــﻮل

ﻟﻌﺠــﻮز ﻧﺼـﺮاﻧﻴﺔ :أﺳــﻠﻤﻲ أﻳﺘﻬــﺎ اﻟﻌﺠــﻮز ﺗﺴــﻠﻤﻲ ،إن اﷲ ﺑﻌــﺚ ﳏﻤـ ًﺪا ﺑــﺎﳊﻖ .ﻗﺎﻟــﺖ :أﻧــﺎ ﻋﺠــﻮز ﻛﺒــﲑة واﳌــﻮت إﱃ ﻗﺮﻳــﺐ !

ﻋﻤﺮ :اﻟﻠﻬﻢ اﺷﻬﺪ ،وﺗﻼ " :ﻻ إﻛﺮاﻩ ﰲ اﻟﺪﻳﻦ ".أھـ
ﻓﻘﺎل ُ
إن الحديثان يتحدثان عن شأن المسلم الذي يرتد عن إسالمه ويعلن عن ردته ؛ لذا نقول لإلنسان الذي يريد
أن يدخل في اإلسالم :عليك بدارسة ھذا الدين جي ًدا  ،وأن تدخله عن قناع ٍة تام ٍة ؛ألنك لو ارتددت عنه بعد
دخوله تكون عقوبتك ھي )حد الردة( القتل .
فإن قيل :لماذا يقتل إن ارتد بعد دخوله اإلسالم ؟
قلتُ  :إنه يقتل لسببين :
األول :حتى ال تكون األديان ألعوبة في أيدي أمثال ھؤالء فيقول أحدھم  :أنا اليوم مسيحي وغ ًدا مسلم و ھكذا.
الثاني :أن من أقوى طرق التنصير وتشتيت المسلمين أن يصنع أح ُدھم مسلسالً يخدع به المسلمين ؛ يدخل
في اإلسالم ثم يرتد عنه بحجة أنه وجد فيه األخطاء تلوا األخطاء ؛ حتى يتشكك المسلمون في دينھم فيكون
ھذا سببًا في رد ِة بعضھم ؛ ّ
لكن ﷲَ  أخبرنا عن ھذا المسلسل القديم الذي يقومون به اليوم وفي كل يوم
وا بِالﱠ ِذ َ ُ
ين آ َمنُ ْ
ب آ ِمنُ ْ
آخ َرهُ لَ َعلﱠھُ ْم
نز َل َعلَى الﱠ ِذ َ
ار َوا ْكفُرُو ْا ِ
قال َ  :وقَالَت طﱠآئِفَةٌ ﱢم ْن أَ ْھ ِل ْال ِكتَا ِ
وا َوجْ هَ النﱠھَ ِ
يأ ِ
ُون ) آل عمران. (72
يَرْ ِجع َ
جاء في التفسي ِر الميسر :وﻗﺎﻟﺖ ﲨﺎﻋﺔُ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد :ﺻﺪﱢﻗﻮا ﺑﺎﻟﺬي أُﻧﺰل ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻳﻦ آﻣﻨﻮا أول اﻟﻨﻬﺎر
واﻛﻔﺮوا أﺧﺮﻩ; ﻟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺘﺸﻜﻜﻮن ﰲ دﻳﻨﻬﻢ ,وﻳﺮﺟﻌﻮن ﻋﻨﻪ .أھـ
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راب ًعا  :بعد أن أجبت  -بفضل ﷲ  -على الشبھة وبيّن ُ
ت عظمة اإلسالم في حماية أفراده ورحمته بأنه ال
يقتل المرتد إال بعد االستتابة...
أتساءل :ليت المعترضين يخبرونني عن الحري ِة في العقيدة من الكتاب المقدس بخصوص المرتد أال يوجد
فيه حد الردة ؟!
الجواب :إن حدة الردة ثابت في الكتاب المقدس بعھديه القديم والجديد  ،ولكن بال استتابة بل القتل مباشرة كما
يلي:
أوالً :أبدأ بالعھد الجديد فيه ما يلي:
27
 -1ينسب ليسوع المسيح أنه أمر بذبح مخالفيه في العقيدة  .....وذلك في إنجيل لوقا إصحاح  19عدد أَ ﱠما
ك َعلَ ْي ِھ ْم ،فَأْتُوا بِ ِھ ْم إِلَى ھُنَا َو ْاذبَحُوھُ ْم قُ ﱠدا ِمي«.
ين لَ ْم ي ُِري ُدوا أَ ْن أَ ْملِ َ
ك الﱠ ِذ َ
أَ ْع َدائِي ،أُول ِئ َ
دين يسوع يقتل بالذبح ....
قلت ُ◌  :إن الواضح من
النص أن من لم يتبع َ
ِ
وأتساءل :ھل ھذا ذبح محبة أم ماذا ؟!
ب األنصاف )مجرد كالم (.
لكن ھذا لم يحدث من يسوع المسيح قط من با ِ
28
وس ُمو َسى فَ َعلَى َشا ِھ َدي ِْن أَ ْو ثَالَثَ ِة ُشھُو ٍد يَ ُم ُ
وت
 -2الرسالة إلى العبرانيين إصحاح 10عدد َم ْن َخالَ َ
ف نَا ُم َ
ون َر ْأفَ ٍة.
بِ ُد ِ
ثانيًا :العھد القديم نجد فيه نصوص كثيرة عن ح ِد الرد ِة وقبل أن اذك ُرھا أقول :إن عقيدة المعترضين
تنص على أن الربﱠ يسوع رب العھد الجديد ھو نفسه رب العھد القديم ؛ ألنه إله أذلي ؛ جاء حد الردة في
اآلتي :
6:
ُ
ك أ ِوَ
َ
َ
َ
ك ،أ ِو ا ْبنُ َ
ك اب ُْن أ ﱢم َ
ك ِس ًّرا أ ُخو َ
 -1سفر التثنية إصحاح  13عدد  6إلى  10يقول الرب » َوإِ َذا أ ْغ َوا َ
ْر ْفھَا أَ ْن َ
ت َوالَ آبَا ُؤ َك
ك قَائِالً :نَ ْذھَبُ َونَ ْعبُ ُد آلِھَةً أُ ْخ َرى لَ ْم تَع
ك الﱠ ِذي ِم ْث ُل نَ ْف ِس َ
احبُ َ
ك أَ ِو ا ْم َرأَةُ ِحضْ نِ َ
ا ْبنَتُ َ
ك ،أَ ْو َ
ص ِ
ِ
7
صائِھَا8 ،فَالَ
ين َع ْن َ
ك أَ ِو ْالبَ ِعي ِد َ
ين ِم ْن َ
كْ ،القَ ِريبِ َ
ين َح ْولَ َ
ب الﱠ ِذ َ
ض إِلَى أَ ْق َ
كِ ،م ْن أَ ْق َ
ِم ْن آلِھَ ِة ال ﱡشعُو ِ
صا ِء األَرْ ِ
9
ون َعلَ ْي ِه أَ ﱠوالً
ك َعلَ ْي ِهَ ،والَ تَ ِر ﱠ
ك تَ ُك ُ
ق لَهُ َوالَ تَ ْستُرْ هُ ،بَلْ قَ ْتالً تَ ْقتُلُهُ .يَ ُد َ
ض ِم ْنهُ َوالَ تَ ْس َم ْع لَهُ َوالَ تُ ْشفِ ْق َع ْينُ َ
تَرْ َ
10
ب أَ ِخيرًا .تَرْ ُج ُمهُ بِ ْال ِح َجا َر ِة َحتﱠى يَ ُم َ
وت....
يع ال ﱠش ْع ِ
لِقَ ْتلِ ِه ،ثُ ﱠم أَ ْي ِدي َج ِم ِ
ك
ك ،أَ ْو َز ْو َجتُ َ
ك أَ ِو ا ْبنَتُ َ
ك ،أَ ِو ا ْبنُ َ
ك اب ُْن أُ ﱢم َ
ك ِس ّراً أَ ُخو َ
ضلﱠ َ
وبالنظر إلى ترجمة كتاب الحياة نقرأ " َوإِ َذا أَ َ
ب
ك َو َع ْن آبَائِ َ
ك ْال َح ِمي ُم قَائِالً :لِنَ ْذھَبْ َونَ ْعبُ ْد آلِھَةً أُ ْخ َرى َغ ِريبَةً َع ْن َ
ص ِديقُ َ
ْال َمحْ بُوبَةُ ،أَ ْو َ
ك ِ 7م ْن آلِھَ ِة ال ﱡشعُو ِ
صاھَا8 ،فَالَ تَ ْستَ ِجبْ لَهُ َوالَ تُصْ ِغ إِلَ ْي ِهَ ،والَ
األُ ْخ َرى ْال ُم ِحيطَ ِة بِ َ
ض إِلَى أَ ْق َ
ك أَ ِو ْالبَ ِعي َد ِة َع ْن َك ِم ْن أَ ْق َ
صى األَرْ ِ
ك بَقِيﱠةُ
ك َعلَ ْي ِهَ ،والَ تَتَرﱠ◌َ ْ
أف بِ ِهَ ،والَ تَتَ َستﱠرْ َعلَ ْي ِه .بَلْ َح ْتما ً تَ ْقتُلُهُُ .ك ْن أَ ْن َ
ت أَ ﱠو َل قَاتِلِي ِه ،ثُ ﱠم يَ ْعقُبُ َ
يُ ْشفِ ْق قَ ْلبُ َ
ب .ارْ ُج ْمهُ بِ ْال ِح َجا َر ِة َحتﱠى يَ ُم َ
وت.".....
ال ﱠش ْع ِ
26
ي« .فَاجْ تَ َم َع إِلَ ْي ِه
 -2سفر الخروج إصحاح  32ﻋدد َوقَ َ
ب ْال َم َحلﱠ ِةَ ،وقَا َلَ » :م ْن لِلرﱠبﱢ فَإِلَ ﱠ
ف ُمو َسى فِي بَا ِ
27
اح ٍد َس ْيفَهُ َعلَى فَ ْخ ِ◌ ِذ ِه َو ُمرﱡ وا
َج ِمي ُع بَنِي الَ ِوي .فَقَا َل لَھُ ْم» :ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ إِلهُ إِ ْس َرائِي َلَ :
ضعُوا ُكلﱡ َو ِ
اح ٍد قَ ِريبَهُ«28 .فَفَ َع َل
ب إِلَى بَا ٍ
َوارْ ِجعُوا ِم ْن بَا ٍ
اح ٍد َ
احبَهُ َو ُكلﱡ َو ِ
ص ِ
اح ٍد أَ َخاهُ َو ُكلﱡ َو ِ
ب فِي ْال َم َحلﱠ ِةَ ،وا ْقتُلُوا ُكلﱡ َو ِ
29
ف َرجُلَ .وقَا َل ُمو َسى:
ب فِي ذلِ َ
ك ْاليَ ْو ِم نَحْ ُو ثَالَثَ ِة آالَ ِ
ب قَ ْو ِل ُمو َسىَ .و َوقَ َع ِم َن ال ﱠش ْع ِ
بَنُو الَ ِوي بِ َح َس ِ
ْطيَ ُك ُم ْاليَ ْو َم بَ َر َكةً«.
اح ٍد بِا ْبنِ ِه َوبِأ َ ِخي ِه ،فَيُع ِ
»ا ْمألُوا أَ ْي ِديَ ُك ُم ْاليَ ْو َم لِلرﱠبﱢ َ ،حتﱠى ُكلﱡ َو ِ
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ط َ ﱠ
وﺳﻰ .ﻓَﻘُﺗِ َﻝ ِﻣ َن اﻟ ﱠﺷ ْﻌ ِب ِﻓﻲ َذِﻟ َك اْﻟَﻳ ْوِم َﻧ ْﺣ َو
وبالنظر إلى ترجمة كتاب الحياة نقرأ " ﻓَﺄَ َ
ﺎع اﻟﻼ ِوﱡﻳ َ
ون أ َْﻣ َر ُﻣ َ
ِ ﱠ
ِ
اﻟر ﱢ
ف َذِﻟ َك ُﻛ ﱠﻝ
ﺛَﻼَﺛَ ِﺔ
ﱢﻳن» :ﻟَﻘَ ْد َﻛ ﱠر ْﺳﺗُُم اْﻟَﻳ ْوَم أ َْﻧﻔُ َﺳ ُﻛ ْم ِﻟ ِﺧ ْد َﻣ ِﺔ ﱠ
آﻻف َر ُﺟ ٍﻝ ِ 29ﻋ ْﻧ َدﺋٍِذ ﻗَ َ
بَ ،وﻗَ ْد َﻛﻠﱠ َ
وﺳﻰ ﻟﻼ ِوﻳ َ
ﺎﻝ ُﻣ َ
اﻟر ﱡ ِ
َﺧ ِ
اﺣ ٍد ِﻣ ْﻧ ُﻛم ﻗَ ْﺗ َﻝ ْاﺑﻧِ ِﻪ أَو أ ِ
وِ
اﻟﻳ ْوِم ﺑَِﺑ َرَﻛ ٍﺔ "
ﻳﻪَ ،وِﻟ ِﻛ ْن ِﻟُﻳ ْﻧ ِﻌ ْم َﻋﻠَْﻳ ُﻛ ُم ﱠ
ب ﻓﻲ َﻫ َذا َ
ْ
ْ
َ
نالحظ أن الربَّ أمر نب َّيه موسى  بقتل عبدة العجل من بني آلوي فقُتل منھم  23ألف رجل ....
1
ك آيَةً أَ ْو أُ ْعجُوبَةًَ 2 ،ولَ ْو
ك نَبِ ﱞي أَ ْو َحالِ ٌم ح ُْل ًماَ ،وأَ ْعطَا َ
 -3سفر التثنية إصحاح  13ﻋدد »إِ َذا قَا َم فِي َو َس ِط َ
ُ
ْر ْفھَا َونَ ْعبُ ْدھَا3 ،فَالَ تَ ْس َم ْع
ت اآليَةُ أَ ِو األُ ْعجُوبَةُ الﱠتِي َكلﱠ َم َ
َح َدثَ ِ
ك َع ْنھَا قَائِالً :لِنَ ْذھَبْ َو َرا َء آلِھَ ٍة أ ْخ َرى لَ ْم تَع ِ
ﱡون الرﱠبﱠ إِلھَ ُك ْم ِم ْن ُك ﱢل
ك ْالح ُْل َم ،ألَ ﱠن الرﱠبﱠ إِلھَ ُك ْم يَ ْمتَ ِحنُ ُك ْم لِ َك ْي يَ ْعلَ َم ھَلْ تُ ِحب َ
ك النﱠبِ ﱢي أَ ِو ْال َحا ِل ِم ذلِ َ
لِ َكالَ ِم ذلِ َ
4
ُون،
ص ْوتَهُ تَ ْس َمع َ
صايَاهُ تَحْ فَظُ َ
ُونَ ،وإِيﱠاهُ تَتﱠقُ َ
قُلُوبِ ُك ْم َو ِم ْن ُكلﱢ أَ ْنفُ ِس ُك ْمَ .و َرا َء الرﱠبﱢ إِل ِھ ُك ْم تَ ِسير َ
ونَ ،و َ
ونَ ،و َو َ
5
ك ْالح ُْل َم يُ ْقتَلُ ،ألَنﱠهُ تَ َكلﱠ َم بِال ﱠزي ِْغ ِم ْن َو َرا ِء الرﱠبﱢ إِل ِھ ُك ُم
ك النﱠبِ ﱡي أَ ِو ْال َحالِ ُم ذلِ َ
ونَ .وذلِ َ
صقُ َ
َوإِيﱠاهُ تَ ْعبُ ُد َ
ونَ ،وبِ ِه تَ ْلتَ ِ
يق الﱠتِي أَ َم َر ُك ُم الرﱠبﱡ
ض ِمصْ َرَ ،وفَ َدا ُك ْم ِم ْن بَ ْي ِ
ت ْال ُعبُو ِديﱠ ِة ،لِ َك ْي يُطَ ﱢو َح ُك ْم َع ِن الطﱠ ِر ِ
الﱠ ِذي أَ ْخ َر َج ُك ْم ِم ْن أَرْ ِ
ون ال ﱠش ﱠر ِم ْن بَ ْينِ ُك ْم.
إِلھُ ُك ْم أَ ْن تَ ْسلُ ُكوا فِيھَا .فَتَ ْن ِز ُع َ
غير ﷲِ يقتل وإن كان ذا معجزات عظيمة !!....
ص أن لو دعا ﱡ
نالحظ من النصو ِ
نبي إلى عباد ِة ِ

 -4سفر ھوشع إصحاح  13عدد16تُ َجا َزى السﱠا ِم َرةُ ألَنﱠھَا قَ ْد تَ َم ﱠر َد ْ
ون .تُ َحطﱠ ُم
ْف يَ ْسقُطُ َ
ت َعلَى إِل ِھھَا .بِال ﱠسي ِ
أَ ْ
طفَالُھُ ْمَ ،و ْال َح َوا ِم ُل تُ َش ﱡ
ق..
 -5سفر الخروج إصحاح  22عدد َ 20م ْن َذبَ َح آللِھَ ٍة َغي ِْر الرﱠبﱢ َوحْ َدهُ ،يُ ْھلَ ُ
ك.
2
ك َر ُج ٌل أَ ِو
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ْطي َ
ك فِي أَ َح ِد أَ ْب َوابِ َ
 -6سفر التثنية إصحاح  17عدد »إِ َذا ُو ِج َد فِي َو َس ِط َ
ك الﱠتِي يُع ِ
ُ
س أَ ْو
ك بِتَ َجا ُو ِز َع ْھ ِد ِهَ 3 ،ويَ ْذھ
ا ْم َرأَةٌ يَ ْف َع ُل َش ًّرا فِي َع ْينَ ِي الرﱠبﱢ إِل ِھ َ
َبُ َويَ ْعبُ ُد آ ِلھَةً أ ْخ َرى َويَ ْس ُج ُد لَھَا ،أَ ْو لِل ﱠش ْم ِ
ُ
ْت َوفَ َحصْ َ
ت َو َس ِمع َ
وص بِ ِهَ 4 ،وأُ ْخبِرْ َ
ت َجيﱢدًا َوإِ َذا األَ ْم ُر
لِ ْلقَ َم ِر أَ ْو لِ ُك ّل ِم ْن ُج ْن ِد ال ﱠس َما ِء ،ال ﱠش ْي َء الﱠ ِذي لَ ْم أِ 5
ك األَ ْم َر
ص ِحي ٌح أَ ِكي ٌد .قَ ْد ُع ِم َل ذلِ َ
ك ْال َمرْ أَةَ ،الﱠ ِذي فَ َع َل ذلِ َ
ك ال ﱠر ُج َل أَ ْو تِ ْل َ
ك الرﱢ جْ سُ فِي إِ ْس َرائِي َل ،فَأ َ ْخ ِرجْ ذلِ َ
َ
6
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ْ
ك ،ال ﱠر ُج َل أ ِو ال َمرْ أةََ ،وارْ ُج ْمهُ ِبال ِح َجا َر ِة َحتﱠى يَ ُم َ
وتَ .علَى فَ ِم َشا ِھ َدي ِْن أ ْو ثَالَثَ ِة ُشھُو ٍد يُقتَ ُل
ال ﱢشرﱢ ي َر إِلَى أ ْب َوابِ َ
7
اح ٍد .أَ ْي ِدي ال ﱡشھُو ِد تَ ُك ُ
ب أَ ِخيرًا،
يع ال ﱠش ْع ِ
الﱠ ِذي يُ ْقتَ ُل .الَ يُ ْقتَلْ َعلَى فَ ِم َشا ِھ ٍد َو ِ
ون َعلَ ْي ِه أَ ﱠوالً لِقَ ْتلِ ِه ،ثُ ﱠم أَ ْي ِدي َج ِم ِ
فَتَ ْن ِز ُ
ك.
ع ال ﱠش ﱠر ِم ْن َو َس ِط َ
 -7سفر الملوك األول إصحاح  18عدد  17إلى  40فيه أن إيليا ذبح في وادي قيشون  450رجالً من
22
ب» :أَنَا بَقِ ُ
يت نَبِيًّا لِلرﱠبﱢ َوحْ ِديَ ،وأَ ْنبِيَا ُء ْالبَع ِْل أَرْ بَ ُع ِمئَ ٍة
الذين كانوا يدعون نبوة البعل ....ثُ ﱠم قَا َل إِيلِيﱠا لِل ﱠش ْع ِ
ُون َر ُجالً40....... .فَقَا َل لَھُ ْم إِيلِيﱠا» :أَ ْم ِس ُكوا أَ ْنبِيَا َء ْالبَع ِْل َوالَ يُ ْفلِ ْ
ت ِم ْنھُ ْم َر ُج ٌل« .فَأ َ ْم َس ُكوھُ ْم ،فَنَ َز َل بِ ِھ ْم
َو َخ ْمس َ
ك.
ون َو َذبَ َحھُ ْم ھُنَا َ
إِيلِيﱠا إِلَى نَھ ِْر قِي ُش َ
نالحظ أن فعل إِيلِيﱠا ھو نفس الكالم المنسوب ليسوع المسيح في إنجيل لوقا " فَأْتُوا بِ ِھ ْم إِلَى ھُنَا َو ْاذبَحُوھُ ْم
قُ ﱠدا ِمي ".
الكريم ماذا يقول عنھا المعترضون؟!
القرآن
وأتساءل :لو جاءت تلك النصوص في
ِ
ِ

ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه بعد ھذا الطرح ھو :أين الحرية في اختيار العقيدة من الكتاب المقدس؟!

85

www.kalemasawaa.com

الجواب:ال توجد ،و أقول للمعترضين كما قال يسو ُ
ْف تَقُو ُل
ع المسيح في إنجيل متى إصحاح  7عدد َ 4كي َ
ُ
ك،
كَ ،وھَا ْال َخ َشبَةُ فِي َع ْينِ َ
ج ْالقَ َذى ِم ْن َع ْينِ َ
ألَ ِخي َ
ك؟ 5يَا ُم َرائِي ،أَ ْخ ِرجْ أَ ﱠوالً ْال َخ َشبَةَ ِم ْن َع ْينِ َ
كَ :د ْعني أ ْخ ِر ِ
ك!
ْص ُر َجيﱢدًا أَ ْن تُ ْخ ِر َج ْالقَ َذى ِم ْن َعي ِْن أَ ِخي َ
َو ِحينَئِ ٍذ تُب ِ
حد الزنا !
قالوا  :لقد حكم محم ٌد رسول اإلسالم بإھدار آدمية اإلنسان حينما أمر بجلده على مرائي ومسمع من الناس
؟ ووصلت الوحشية إلى قسوتھا إلى أن يُلقى باإلنسان في حفرة ثم تتناوله األيدي رجما ً بالحجار ِة إلى أن
يموت فأين الرحمة التي تتحدثون عنھا ؟ كل ذلك ألنه زني فقط ..؟!
وتعلقوا بما جاء في اآلتي:
 -1صحيح مسلم ﻛِﺘَﺎب) اﻟْ َﻘ ِ
ِ
ِ
ﺼ ِ
ﺎح ﺑِ ِﻪ َد ُم اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠِ ِﻢ( ﺑﺮﻗﻢ َ 3175ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﺴ َﺎﻣﺔ َواﻟ ُْﻤ َﺤﺎ ِرﺑِ َ
ﲔ َواﻟْﻘ َ
ﺎص َواﻟﺪﱢﻳَﺎت( ﺑَﺎب ) َﻣﺎ ﻳُـﺒَ ُ
َ
ِ
ِ ٍ
ﺶ َﻋﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ﻣ ﱠﺮَة َﻋﻦ ﻣﺴﺮ ٍ
وق َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺺ ﺑْ ُﻦ ﻏﻴَﺎث َوأَﺑُﻮ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ َوَوﻛ ٌ
ﻴﻊ َﻋ ْﻦ ْاﻷَ ْﻋ َﻤ ِ ْ
أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺣ ْﻔ ُ
ُ ْ َ ُْ
ِ
ﺎل رﺳ ُ ِ
ٍ
ِ
َﱐ ر ُﺳ ُ ﱠ ِ ِ
ﺐ اﻟ ﱠﺰ ِاﱐ
ﻗَ َ
ﺎل  :ﻗَ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ ":ﻻ َﳛ ﱡﻞ َد ُم ْاﻣ ِﺮ ٍئ ُﻣ ْﺴﻠ ٍﻢ ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوأ ﱢ َ
ﻮل اﻟﻠﻪ إِﱠﻻ ﺑِﺈ ْﺣ َﺪى ﺛََﻼث اﻟﺜﱠـﻴﱢ ُ
ِ
ِ ِ ِِ
ﺲ ﺑِﺎﻟﻨﱠـ ْﻔ ِ
ﺎﻋ ِﺔ ".
ْﺠ َﻤ َ
ﺲ َواﻟﺘﱠﺎ ِر ُك ﻟﺪﻳﻨﻪ اﻟ ُْﻤ َﻔﺎ ِر ُق ﻟﻠ َ
َواﻟﻨﱠـ ْﻔ ُ
النبي . 
 -2قصة ماعز والغامدية حينما رجمھما
ﱡ
اح ٍد ﱢم ْنھُ َما ِمئَةَ َج ْل َد ٍة َو َال تَأْ ُخ ْذ ُكم بِ ِھ َما
 -3جلد الزاني الغير محصن ؛ قوله  : ال ﱠزانِيَةُ َوال ﱠزانِي فَاجْ لِ ُدوا ُك ﱠل َو ِ
ين ﱠ
ين ) النور.(2
ﷲِ إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
ون بِا ﱠ ِ َو ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْشھَ ْد َع َذابَھُ َما طَائِفَةٌ ﱢم َن ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
َر ْأفَةٌ فِي ِد ِ
• الرد على الشبھة
الرجل جنسيًا وعاطفيًا .....
أوالً :إن مما ال شك فيه أن الرج َل يحتا ُج إلى المرأ ِة  ،و المرأةُ تحتاج إلى
ِ
السنن التي ال تتبدل...تدلل على ذلك أدلة
فھذه فطرة أودعھا ﷲُ في خلقِه ؛ لذا جاء اإلسالم بالزوا َج وجعله من
ِ
منھا:
ك
ق لَ ُكم ﱢم ْن أَنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َواجا ً لﱢتَ ْس ُكنُوا إِلَ ْيھَا َو َج َع َل بَ ْينَ ُكم ﱠم َو ﱠدةً َو َرحْ َمةً إِ ﱠن فِي َذلِ َ
 -1قولهَ : و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخلَ َ
ُون ) الروم.(21
ت لﱢقَ ْو ٍم يَتَفَ ﱠكر َ
َآليَا ٍ
ين ِم ْن ِعبَا ِد ُك ْم َوإِ َمائِ ُك ْم إِن يَ ُكونُوا فُقَ َراء يُ ْغنِ ِھ ُم ﱠ
ﷲُ ِمن فَضْ لِ ِه
 -2قولهَ  :وأَن ِكحُوا ْاألَيَا َمى ِمن ُك ْم َوالصﱠالِ ِح َ
َو ﱠ
اس ٌع َعلِي ٌم )النور. (32
ﷲُ َو ِ
ﺴ ُﺮﻩُ ".
 -3سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ  ، 1808وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ 1842ﻗﺎل َ " :ﺧ ْﻴـ ُﺮ اﻟﻨﱢ َﻜ ِ
ﺎح أَﻳْ َ
أي  :أفضل الزواج الذي ال يُت َكلف فيه بتكاليف ال ضرورة لھا...
ٍ
 -4صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ 4678ﻋﻦ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑ ِﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺎل ﻟَﻨَﺎ َر ُﺳ ُ
ﱠﱯ َ ﺷﺒَﺎﺑًﺎ َﻻ َِﳒ ُﺪ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎلُ :ﻛﻨﱠﺎ َﻣ َﻊ اﻟﻨِ ﱢ
ﺾ ﻟِﻠْﺒﺼ ِﺮ وأَﺣﺼﻦ ﻟِ ْﻠ َﻔﺮ ِج وﻣﻦ َﱂ ﻳﺴﺘ ِﻄﻊ ﻓَـﻌﻠَﻴ ِﻪ ﺑِﺎﻟ ﱠ ِ
ﺸﺒَ ِ
" : ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ َﺸ َﺮ اﻟ ﱠ
اﺳﺘَﻄَ َ
ﺼ ْﻮم ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻟَﻪُ
ﺎءةَ ﻓَـﻠْﻴَﺘَـ َﺰﱠو ْج ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ أَﻏَ ﱡ َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
ﺎب َﻣ ْﻦ ْ
ﺎع اﻟْﺒَ َ
ِو َﺟﺎءٌ ".
نالحظ أنه  أوصى بالزواج ثم الصوم  ،ولم يرخص  للزنا وال للعادة السرية...

الجرائم التي عرفتھا البشريةُ من لدن آدم  إلى يومنا ھذا
أقبح
ِ
ثانيًا :إن مما ال شك فيه أن الزنا جريمة من ِ
فال تج ُد إنسانًا مھما كانت ملته  ،أو ديانته،أو حتى ال يدين بدين ؛ يرضي الزنا ألمه  ،أو البنته  ،أو ألخته  ،أو
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لعمته  ،أو لخالته ...لذا صح عن نب ِّينا  كما في مسن ِد أحمدَ برقم  ، 21185وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :اﺋْ َﺬ ْن ِﱄ ﺑِﺎﻟ ﱢﺰﻧَﺎ ﻓَﺄَﻗـْﺒَ َﻞ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُم َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ  370ﻋﻦ أﰊ أ َُﻣ َﺎﻣﺔَ  ﻗَ َ
ﺎل ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :إِ ﱠن ﻓَـ ًﱴ َﺷﺎﺑًّﺎ أَﺗَﻰ اﻟﻨِ ﱠ
ﱠ ِ
ﱠِ
ﺎل ":أ ُِ
ﺎلَ ":وَﻻ
اء َك ﻗَ َ
ﻚ " ﻗَ َ
ﺲ ﻗَ َ
ﺎل ":ا ْدﻧُ ْﻪ " ﻓَ َﺪﻧَﺎ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻗَ ِﺮﻳﺒًﺎ ﻗَ َ
ﻓَـ َﺰ َﺟ ُﺮوﻩُ ﻗَﺎﻟُﻮاَ :ﻣ ْﻪ َﻣ ْﻪ ﻓَـ َﻘ َ
َﲢﺒﱡﻪُ ِﻷُﱢﻣ َ
ﺎلَ :ﻻ َواﻟﻠﻪ َﺟ َﻌﻠَِﲏ اﻟﻠﻪُ ﻓ َﺪ َ
ﺎل :ﻓَ َﺠﻠَ َ
ﱠ ِ
ﺎلَ :ﻻ واﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳﺎ رﺳ َ ﱠ ِ
ﱠﺎس ُِﳛﺒﱡﻮﻧَﻪُ ﻟِﺒَـﻨَﺎ ِِ ْﻢ"
ﱠﺎس ُِﳛﺒﱡﻮﻧَﻪُ ِﻷُﱠﻣ َﻬﺎ ِِ ْﻢ " ﻗَ َ
ﺎل ":أَﻓَـﺘُ ِﺤﺒﱡﻪُ ِﻻﺑْـﻨَﺘِ َ
ﻚ " ﻗَ َ َ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َﺟ َﻌﻠَِﲏ اﻟﻠﻪُ ﻓ َﺪ َ
اء َك" ﻗَﺎلَ ":وَﻻ اﻟﻨ ُ
اﻟﻨ ُ
ﱠ ِ
ﱠِ
ﺎل َ:ﻻ َواﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻚ"ﻗَ َ
ﱠﺎس ُِﳛﺒﱡﻮﻧَﻪُ ِﻷَ َﺧ َﻮا ِِ ْﻢ" ﻗَ َ
اء َك ﻗَ َ
ﻚ " ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﺎل ":أَﻓَـﺘُ ِﺤﺒﱡﻪُ ﻟِ َﻌ ﱠﻤﺘِ َ
ﺎل ":أَﻓَـﺘُ ِﺤﺒﱡﻪُ ِﻷُ ْﺧﺘِ َ
ﺎل َ:ﻻ َواﻟﻠﻪ َﺟ َﻌﻠَ ِﲏ اﻟﻠﻪُ ﻓ َﺪ َ
ﺎلَ ":وَﻻ اﻟﻨ ُ
ﱠ ِ
ﱠِ
ﱠ ِ
ﱠﺎس
اء َك ﻗَ َ
ﻚ " ﻗَ َ
ﱠﺎس ُِﳛﺒﱡﻮﻧَﻪُ ﻟِ َﻌ ﱠﻤﺎ ِِ ْﻢ" ﻗَ َ
اء َك ﻗَ َ
ﺎل ":أَﻓَـﺘُ ِﺤﺒﱡﻪُ ِﳋَﺎﻟَﺘِ َ
ﺎل َ :ﻻ َواﻟﻠﻪ َﺟ َﻌﻠَ ِﲏ اﻟﻠﻪُ ﻓ َﺪ َ
َﺟ َﻌﻠَِﲏ اﻟﻠﻪُ ﻓ َﺪ َ
ﺎلَ ":وَﻻ اﻟﻨ ُ
ﺎلَ ":وَﻻ اﻟﻨ ُ
ﺖ إِ َﱃ
ﺿ َﻊ ﻳَ َﺪﻩُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوﻗَ َ
ُِﳛﺒﱡﻮﻧَﻪُ ِﳋَ َﺎﻻ ِِ ْﻢ" ﻗَ َ
ﺎل ":اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ا ْﻏ ِﻔ ْﺮ َذﻧْـﺒَﻪُ َوﻃَ ﱢﻬ ْﺮ ﻗَـﻠْﺒَﻪُ َو َﺣ ﱢ
ﺼ ْﻦ ﻓَـ ْﺮ َﺟﻪُ" ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ َذﻟِ َ
ﺎل :ﻓَـ َﻮ َ
ﻚ اﻟْ َﻔ َﱴ ﻳَـﻠْﺘَ ِﻔ ُ
َﺷ ْﻲ ٍء.
إننا رأينا في وسائل اإلعالم أن من المشاھير من يقتل زوجته وأبنائه ظنًا منه أن األبناء ليسوا من صلبه !
فما أكثر ھذه الحاالت ! لذا سد اإلسال ُم
األبواب التي تؤدي إلى الزنا ،وھذا من باب) سد الذرائع (؛ قال  :
َ
َ والَ تَ ْق َرب ْ
ُوا ﱢ
اح َشةً َو َساء َسبِيالً ) اإلسراء. (32
الزنَى إِنﱠهُ َك َ
ان فَ ِ
جاء في التفسير الميسر :وﻻ ﺗﻘﺮﺑﻮا اﻟﺰﱏ ودواﻋﻴﻪ ؛ ﻛﻲ ﻻ ﺗﻘﻌﻮا ﻓﻴﻪ ،إﻧﻪ ﻛﺎن ﻓﻌﻼ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺒﺢ  ،و ﺑﺌﺲ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻃﺮﻳﻘﻪ أھـ.
إ ًذا اإلسالم أمر بالزواج وتيسيره كما تقدم معنا وأوصى بعدة أمور الجتناب منھا :
ار ِھ ْم
ِين َي ُغضُّوا ِمنْ أَب َ
ب والعكس ......قال   : قُ ْل ل ِْلم ُْؤ ِمن َ
ض البص ِر عن النسا ِء األجان ِ
 -1أمر بغ ِ
ْص ِ
َو َيحْ َف ُ
ارھِنَّ َو َيحْ َف ْظ َن
ُون * َوقُ ْل ل ِْلم ُْؤ ِم َنا ِ
ت َي ْغضُضْ َن ِمنْ أَب َ
ظوا فُر َ
ﷲ َخ ِبي ٌر ِب َما َيصْ َنع َ
ُوج ُھ ْم َذل َِك أَ ْز َكى َل ُھ ْم إِنَّ َّ َ
ْص ِ
ُوجھُنَّ ) النور .(31-30وأما حديث ":اﻟﻨﻈﺮةُ ﺳﻬﻢ ﻣﻦ ﺳﻬﺎم إﺑﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﺗﺮﻛﻬﺎ ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ اﷲ آﺗﺎﻩ اﷲ
فُر َ
ِ
ِ
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑﺮﻗﻢ . 1065ومعناه صحيح .
اﻟﺴﻠﺴﺔ
إﳝﺎﻧًﺎ ﳚﺪ ﺣﻼوﺗﻪ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ" ).ﺿﻌﻴﻒ( ﺿﻌﻔﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐﱡ ﰲ

تعطر المرأة عند خرو ِجھا من بي ِتھا حتى ال َتف ِتن من حولھا  ،ويكون ذلك مدعاة للزنا  ،وذلك
 -2نھى عن
ِ
ٍ
ٍ ِ ِ ِ ِِ
ﻓﻬﻲ َزاﻧِﻴَﺔٌ " .رواه النسائي برقم . 5036
ت ﻓَ َﻤ ﱠﺮ ْ
اﺳﺘَـ ْﻌﻄََﺮ ْ
واض ٌح من قولِه  ": أﱡَﳝَﺎ ْاﻣ َﺮأَة ْ
ت َﻋﻠَﻰ ﻗَـ ْﻮم ﻟﻴَﺠ ُﺪوا ﻣ ْﻦ رﳛ َﻬﺎ َ
ضع َْن بِ ْالقَ ْو ِل فَيَ ْ
ط َم َع الﱠ ِذي فِي قَ ْلبِ ِه َم َرضٌ
لقول من النسا ِء
 -3نھى عن
والتبرج ؛ قال  : فَ َال تَ ْخ َ
الخضوع با ِ
ِ
ِ
ُ
َوقُ ْل َن قَ ْو ًال َم ْعرُوفًا )َ (32وقَرْ َن فِي بُيُوتِ ُك ﱠن َو َال تَبَرﱠجْ َن تَبَرﱡ َج ْال َجا ِھلِيﱠ ِة ْاألولَى  ) األحزاب (
 -4نھي عن مصافح ِة المرأ ِة األجنبية  ،وذلك في الحديث الذي أخرجه اﻟﻄﱪاﱐ  ،واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ  ،وﻫﻮ ُﳐ ّﺮج ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
ٍ
ﲟﺨﻴﻂ ﻣﻦ ٍ
رﺳﻮل ِ
ﻣﻌﻘﻞ ﺑ ِﻦ ﻳﺴﺎ ٍر  ﻋﻦ ِ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ  226ﻋﻦ ِ
ﺣﺪﻳﺪ ﺧﲑ ﻟﻪ ﻣﻦ
اﷲ  ﻗﺎل  ":ﻷن ﻳﻄﻌﻦ ﰲ رأس أﺣﺪﻛﻢ

أن ﳝﺲ اﻣﺮأة ﻻ ﲢﻞ ﻟﻪ".

الزوج وغيره ،وذلك ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ َ 4831ﻋ ْﻦ ﻋُ ْﻘﺒَﺔَ ﺑْ ِﻦ
ب على النسا ِء كأخ
 -5نھي عن
دخول األقار ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎل
ﺖ ا ْﳊَ ْﻤ َﻮ ؟ ﻗَ َ
ﺼﺎ ِر :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﱢﺴ ِﺎء" ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ":إِﻳﱠﺎ ُﻛ ْﻢ َواﻟ ﱡﺪ ُﺧ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
َﻋ ِﺎﻣﺮ ٍ◌ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أَﻓَـ َﺮأَﻳْ َ
ﺎل َر ُﺟ ٌﻞ ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْ َ
ﻮل َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ َ
ت ".
":ا ْﳊَ ْﻤ ُﻮ اﻟ َْﻤ ْﻮ ُ
ا ْل َح ْم ُو :ھو أخو الزوج يدخل على زوج ِة أخيه في غيابه  ...فما أكثر تلك الجرائم التي نسمع عنھا اليوم
األمور
ت أخيه في غيا ِبه  -وال حول وال قوة إال با  -وغير ذلك من
وأمس بسبب دخول
األخ في بي ِ
ِ
ِ
والنواھي التي أوصى بھا اإلسال ُم....
ثالثًا :إن ِع َ
ظ ِم العقوبة التي جاء بھا اإلسال ُم تتفق مع عظم جريمة الزنا ؛ ھذه الجريمة القبيحة التي يستقبحھا
الناس وال يرضونھا ألقاربھم كما تقدم معنا ؛ حيث جعل الجلد مائة جلده على مرأى ومسمع من الناس  ،مع
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اح ٍد ﱢم ْنھُ َما ِمئَةَ
التغريب مدة سنة كاملة للزاني ؛ الذي لم يتزوج لقوله   : ال ﱠزانِيَةُ َوال ﱠزانِي فَاجْ لِ ُدوا ُك ﱠل َو ِ
ين ﱠ
ين 
ﷲِ إِن ُكنتُ ْم تُ ْؤ ِمنُ َ
ون بِا ﱠ ِ َو ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو ْليَ ْشھَ ْد َع َذابَھُ َما طَائِفَةٌ ﱢم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
َج ْل َد ٍة َو َال تَأْ ُخ ْذ ُكم بِ ِھ َما َر ْأفَةٌ فِي ِد ِ
)النور.(2
جاء في التفسير الميسر  :اﻟﺰاﻧﻴﺔ واﻟﺰاﱐ اﻟﻠﺬان ﱂ ﻳﺴﺒﻖ ﳍﻤﺎ اﻟﺰواج ,ﻋﻘﻮﺑﺔُ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﺟﻠﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮط ,وﺛﺒﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻊ ﻫﺬا اﳉﻠﺪ اﻟﺘﻐﺮﻳﺐ ﳌﺪة ﻋﺎم .وﻻ ﲢﻤﻠﻜﻢ اﻟﺮأﻓﺔ ﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺮك اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو ﲣﻔﻴﻔﻬﺎ ,إن ﻛﻨﺘﻢ ﻣﺼﺪﻗﲔ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ﻋﺎﻣﻠﲔ
واﻋﺘﺒﺎرا .أھـ
وزﺟﺮا وﻋﻈﺔ
ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻹﺳﻼم ،وﻟﻴﺤﻀﺮ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔَ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌﺆﻣﻨﲔ; ً
ً
ﺗﺸﻨﻴﻌﺎ ً
الناس سوف يخاف الحاضرون من جريم ِة الزنا  ،ومن سمع
وعليه فإن الزاني الغير محصن لو ُجلِ َد أما َم
ِ
عن جل ِده  ،وأما بالنسبة للزاني نفسه فلن يرجع مرةً أخري إلي فعلته ھذه فذلك خير له.
غم من ذلك يزني فتكون العقوبة أشد ھي :أن يُلقى به في حفر ٍة ثم
وأما من كان
ً
متزوجا محصنًا وعلى ال ُر ِ
ِ
تتناوله األيدي رج ًم ً◌ا بالحجار ِة إلى أن يموت ؛ ﻟﻘﻮل ﻧﺒﻴﱢﻨﺎ َ " :ﻻ َِﳛ ﱡﻞ َد ُم ْاﻣ ِﺮ ٍئ ُﻣ ْﺴﻠ ٍﻢ ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ
ٍ
َﱐ ر ُﺳ ُ ﱠ ِ ِ
ﺐ اﻟ ﱠﺰ ِاﱐ ."....وﻛﺬﻟﻚ ﻓﻌﻠﻪ  ﳌﺎ رﺟﻢ ﻣﺎﻋﺰ واﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ
َوأ ﱢ َ
ﻮل اﻟﻠﻪ إِﱠﻻ ﺑِﺈ ْﺣ َﺪى ﺛََﻼث :اﻟﺜﱠـﻴﱢ ُ
. 3209 ، 3208
وعليه فلو رجم واح ٌد فقط ما رأينا كثرة حاالت الزنا التي ھي في يومنا ھذا ؛ والزدجر من تسول له نفسه
فعلھا خشية أن تصيبه العقوبة مثلما أصابت الزاني المحصن .
وأما بالنسبة للزاني المحصن الذي رجم فذلك خير له ؛ألن الحدود تُسقطُ
الذنوب ،وھذا من فضل ﷲ ؛
َ
ِ
اﻟﻐﺎﻣﺪﻳﺔ اﻟﱵ ُر ِﲨﺖ:
ﻟﻌﻤﺮ  ﻋﻦ
صحيح
والدليل على ذلك ما ثبت في
مسلم برقم  3209أ َن ﱠ
ٍ
ِ
اﻟﻨﱯ  ﻗﺎل َ
ت ﺗَـﻮﺑﺔً أَﻓْ َ ِ
ﺖ ﺑـﲔ ﺳﺒ ِﻌ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ت ﺑِﻨَـ ْﻔ ِﺴ َﻬﺎ ﻟِﻠﱠ ِﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ".
ﺎد ْ
" ﻟََﻘ ْﺪ ﺗَﺎﺑَ ْ
ﻀ َﻞ ﻣ ْﻦ أَ ْن َﺟ َ
ﺖ ﺗَـ ْﻮﺑَﺔً ﻟَ ْﻮ ﻗُﺴ َﻤ ْ َ َْ َ ْ َ
ﲔ ﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟ َْﻤﺪﻳﻨَﺔ ﻟََﻮﺳ َﻌ ْﺘـ ُﻬ ْﻢ َو َﻫ ْﻞ َو َﺟ ْﺪ َ ْ َ
راب ًعا  :إن جزيرة العرب كانت مشھورة بالبيوت التي فيھا الرايات الحمراء ) بيوت الدعارة ( فما أكثر الزنا
ھناك من غير النساء الحرائر! ولكن لما بعث ﷲ محم ًدا  شرع ألمته حد الزنا...
وعليه فإن ھناك سؤالين يطرحا نفسيھما ھما :
السؤال األول:كم جريمة زنا وقعت في عھده  ، وكم حالة رجم  ،وكم حاله جلد للزناة ؟
ٌ
ضا حاالت قليلة ج ًدا منھا  :قصة
الجواب :بالنسبة للجلد فھي
حاالت قليلةٌ ج ًدا ،وأما بالنسبة للرجم فھي أي ً
ماعز و الغامديه وھما اللذان أقرا بنفسيھما على جريمتھما ،وذﻟﻚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 3208ﻋ ْﻦ ﺑُـ َﺮﻳْ َﺪةَِ أَ ﱠن
ﻣِ
ﺎﻋ َﺰ ﺑْﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺖ َوإِ ﱢﱐ أُ ِرﻳ ُﺪ أَ ْن ﺗُﻄَ ﱢﻬ َﺮِﱐ ﻓَـ َﺮدﱠﻩُ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ
ﺎل :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـ َﻘ َ
َﺳﻠَ ِﻤ ﱠﻲ أَﺗَﻰ َر ُﺳ َ
ﺖ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ َوَزﻧَـ ْﻴ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱢﱐ ﻗَ ْﺪ ﻇَﻠَ ْﻤ ُ
ﻚ ْاﻷ ْ
ََ
َ
ِِ
ْﺳﺎ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  إِ َﱃ ﻗَـ ْﻮِﻣ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺖ ﻓَـ َﺮدﱠﻩُ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔَ ﻓَﺄ َْر َﺳ َﻞ َر ُﺳ ُ
ﺎل:ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ اﻟْﻐَ ِﺪ أَﺗَﺎﻩُ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱢﱐ ﻗَ ْﺪ َزﻧَـ ْﻴ ُ
ﺎل :أَﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن ﺑِ َﻌ ْﻘﻠﻪ ﺑَﺄ ً
ِ ِ
ﰲ اﻟْﻌ ْﻘ ِﻞ ِﻣﻦ ِِ ِ
ﻴﻤﺎ ﻧُـ َﺮى ﻓَﺄَﺗَﺎﻩُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔَ ﻓَﺄ َْر َﺳ َﻞ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ أَﻳْ ً
ﺴﺄ ََل َﻋ ْﻨﻪُ ﻓَﺄَ ْﺧﺒَـ ُﺮوﻩُ أَﻧﱠﻪُ
ْ َ
ﺗُـ ْﻨﻜ ُﺮو َن ﻣ ْﻨﻪُ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮاَ :ﻣﺎ ﻧَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻪُ إِﱠﻻ َوِ ﱠ َ
ﺻﺎﳊﻴﻨَﺎ ﻓ َ
ﻀﺎ ﻓَ َ
ﺖ
ﺖ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ْس ﺑِ ِﻪ َوَﻻ ﺑِ َﻌ ْﻘﻠِ ِﻪ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﻛﺎ َن اﻟ ﱠﺮاﺑِ َﻌﺔَ َﺣ َﻔ َﺮ ﻟَﻪُ ُﺣ ْﻔ َﺮًة ﰒُﱠ أ ََﻣ َﺮ ﺑِ ِﻪ ﻓَـ ُﺮِﺟ َﻢ ﻗَ َ
ﺎء ْ
ت اﻟْﻐَ ِﺎﻣ ِﺪﻳﱠﺔُ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱢﱐ ﻗَ ْﺪ َزﻧَـ ْﻴ ُ
ﺎل :ﻓَ َﺠ َ
َﻻ ﺑَﺄ َ
تﻣ ِ
ﺎل :إِ ﱠﻣﺎ َﻻ
ﺎﻋ ًﺰا ﻓَـ َﻮاﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱢﱐ َﳊُْﺒـﻠَﻰ ﻗَ َ
ﺖ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﱠﻫﺎ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﻛﺎ َن اﻟْﻐَ ُﺪ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﱂَ ﺗَـ ُﺮدِﱡﱐ ﻟَ َﻌﻠﱠ َ
ﻓَﻄَ ﱢﻬ ْﺮِﱐ َوإِﻧﱠﻪُ َرد َ
ﻚ أَ ْن ﺗَـ ُﺮدِﱠﱐ َﻛ َﻤﺎ َر َد ْد َ َ
ِ
ﺎل :ا ْذ َﻫِﱯ ﻓَﺄَر ِ
ﺖ َ :ﻫ َﺬا ﻗَ ْﺪ َوﻟَ ْﺪﺗُﻪُ ﻗَ َ
ت أَﺗَـ ْﺘﻪُ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﻓَﺎ ْذ َﻫِﱯ َﺣ ﱠﱴ ﺗَﻠِ ِﺪي ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َوﻟَ َﺪ ْ
ﱯ ِﰲ ِﺧ ْﺮﻗَ ٍﺔ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺼِ ﱢ
ﺿ ِﻌ ِﻴﻪ َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ْﻔﻄ ِﻤ ِﻴﻪ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻓَﻄَ َﻤ ْﺘﻪُ أَﺗَـ ْﺘﻪُ
ْ
ِ
ِ
ﺼِ ﱢ ِ ِ ِ
ﺖ :ﻫ َﺬا ﻳﺎ ﻧَِ ﱠ ِ
ﲔ ﰒُﱠ أ ََﻣ َﺮ ِ َﺎ
ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺎم ﻓَ َﺪﻓَ َﻊ اﻟ ﱠ
ﺼِ ﱠ
ﱯ إِ َﱃ َر ُﺟ ٍﻞ ﻣ ْﻦ اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
ﱯ اﻟﻠﱠﻪ ﻗَ ْﺪ ﻓَﻄَ ْﻤﺘُﻪُ َوﻗَ ْﺪ أَ َﻛ َﻞ اﻟﻄﱠ َﻌ َ
ﱯ ِﰲ ﻳَﺪﻩ ﻛ ْﺴ َﺮةُ ُﺧ ْﺒ ٍﺰ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ َ َ
ِ ِ
ِ ٍِ
ِ
ِِِ
ﺴ ِﻤ َﻊ
ﱠﺎس ﻓَـ َﺮ َﲨُ َ
ﻓَ ُﺤﻔ َﺮ َﳍَﺎ إِ َﱃ َ
ﻮﻫﺎ ﻓَـﻴُـ ْﻘﺒ ُﻞ َﺧﺎﻟ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟ َْﻮﻟﻴﺪ ﲝَ َﺠ ٍﺮ ﻓَـ َﺮَﻣﻰ َرأْ َﺳ َﻬﺎ ﻓَـﺘَـﻨَﻀ َ
ﺻ ْﺪ ِرَﻫﺎ َوأ ََﻣ َﺮ اﻟﻨ َ
ﺴﺒﱠـ َﻬﺎ ﻓَ َ
ﱠﺢ اﻟ ﱠﺪ ُم َﻋﻠَﻰ َو ْﺟﻪ َﺧﺎﻟﺪ ﻓَ َ
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ﺖ ﺗَـﻮﺑﺔً ﻟَﻮ ﺗَﺎﺑـﻬﺎ ِ
ِ ِِ
ِ
ِ
ﻧَِ ﱡ ِ
ﺐ َﻣ ْﻜ ٍ
ﺲ ﻟَﻐُِﻔ َﺮ ﻟَﻪُ ﰒُﱠ أ ََﻣ َﺮ َِﺎ
ﺎﻫﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﱯ اﻟﻠﱠﻪ َ ﺳﺒﱠﻪُ إِﻳﱠ َ
ﺎلَ ":ﻣ ْﻬ ًﻼ ﻳَﺎ َﺧﺎﻟ ُﺪ ﻓَـ َﻮ اﻟﱠﺬي ﻧَـ ْﻔﺴﻲ ﺑِﻴَﺪﻩ ﻟََﻘ ْﺪ ﺗَﺎﺑَ ْ ْ َ ْ َ َ َ
ﺻﺎﺣ ُ
ﺖ ".
ﺼﻠﱠﻰ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َو ُدﻓِﻨَ ْ
ﻓَ َ
زمن الصحاب ِة  وھم السلف من بع ِده  في خالفتھم له ؟
السؤال الثاني :كم حالة جلد و رجم للزناة في
ِ
الجواب  :إنھا حاالت قليلة ج ًدا تكاد ال تذكر  -و الحمد .-
إ ًذا لما جاء اإلسال ُم بح ِد الزنا قلّت الجرائم وخاف العصاة فتابوا.....
ت من الجريم ِة فالبد من شھاد ِة أربع ِة
خام ًسا  :إن من رحم ِة
اإلسالم بالعصاة أن العقوبة ال تقع إال بعد التثب ِ
ِ
الرجل و المرأ ِة ما يكون بين الرجل وزوجته من اتصال مباشر )المزود
شھود عدول يشھدون بأنھم رأوا من
ِ
بالمكحلة( وھذا من الصعب أن يراھما األرب ُع شھو ٍد في ھذا الموضع إال قليالً ...
وبالتالي فإن العقوبة ال تكون إال بالشھود األربعة  ،أو باإلقرار ،أو ببينة واضحة .
التستر وليس إلى التشفي  ،والتعطش للدماء  ،وذلك واضح من الحدي ِ
ث الذي رواه
ثم إن اإلسالم دعا إلى
ِ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ  3460ﻋﻦ ﻳ ِﺰﻳ َﺪ ﺑ ِﻦ ﻧُـﻌﻴ ٍﻢ ﻋﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ أَ ﱠن ﻣ ِ
ِ
ِ
ﺎﻋ ًﺰا
اﻟﺴﻠﺴﺔ
أبو داود في سننه برقم  ، 3805وﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ
َ
َ ْ َ ْ َْ َ ْ
ﱠﱯ  ﻓَﺄَﻗَـ ﱠﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ أَرﺑﻊ ﻣ ﱠﺮ ٍ
ات ﻓَﺄَﻣﺮ ﺑِﺮ ِْ
ﻚ "َ .ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ُﻋﺒَـ ْﻴ ٍﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﲨ ِﻪ َوﻗَ َ
ﻚ َﻛﺎ َن َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻟَ َ
ﺎل ِﳍَﱠﺰ ٍال ":ﻟَ ْﻮ َﺳﺘَـ ْﺮﺗَﻪُ ﺑِﺜَـ ْﻮﺑِ َ
أَﺗَﻰ اﻟﻨِ ﱠ
َْ َ َ
ََ َ
َﲪﱠﺎد ﺑﻦ َزﻳ ٍﺪ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨﺎ َﳛﲕ ﻋﻦ اﺑ ِﻦ اﻟْﻤ ْﻨ َﻜ ِﺪ ِر أَ ْن ﻫ ﱠﺰ ًاﻻ أَﻣﺮ ﻣ ِ
ﱪﻩُ.
ﺎﻋ ًﺰا أَ ْن ﻳَﺄِْﰐَ اﻟﻨِ ﱠ
َ ََ َ
ُ ُْ ْ َ َ َْ َ ْ ْ ُ
ﱠﱯ  ﻓَـﻴُ ْﺨِ َ
كذلك إذا شك شاھ ٌد واح ٌد في شھادتِه فإن ھذا الشك يكون لمصلح ِة الزاني فالعقوبة تسقط لآلتي:
ِ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت ".
اﳊﺪود
 -1لحديث ضعيف ﰲ ﺿﻌﻴﻒ اﳉﺎﻣﻊ ﺑﺮﻗﻢ  258ﻗﺎل  " : ادرأوا
َ
ِ
اﳊﺪود ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت أﺣﺐ إﱄ ﻣﻦ أن أﻗﻴﻤﻬﺎ
اﳋﻄﺎب  : ﻟﺌﻦ أﻋﻄﻞ
ﺑﻦ
َ
ﻋﻤﺮ ُ
-2أﺧﺮج ُ
اﺑﻦ أﰉ ﺷﻴﺒﺔَ ﰲ ﻣﺼﻨﻔﻪ ﻗﺎل ُ :
ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت.
و بھذا عمل القضاة المسلمون سلفًا وخلفًا ﻋﻠﻰ ِ
ِ
ﺑﺎﻟﺸﺒﻬﺎت....
درء اﳊﺪود
ت ) القرود ( من يرفض جريمةَ الزنا  ،ويلھمھم ﷲُ  بالحد ) الرجم ( ليكون سببًا
ساد ًسا  :إن من الحيوانا ِ
ِ
اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ( ﺑﺮﻗﻢ َ 3560ﻋﻦ َﻋﻤ ِﺮو ﺑ ِﻦ ﻣ ْﻴﻤ ٍ
ﻮن
ﺑﺎب )اﻟﻘﺴﺎﻣﺔ ﰲ
في شفاء غليلھم ؛ ثبت ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎب )اﳌﻨﺎﻗﺐ( ٌ
ْ ْ ْ َُ
ِِ ِ ِ
ﻮﻫﺎ ﻓَـ َﺮ َﲨْﺘُـ َﻬﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ.
ﻗَ َ
اﺟﺘَ َﻤ َﻊ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﻗِ َﺮ َدةٌ ﻗَ ْﺪ َزﻧَ ْ
ﺎلَ :رأَﻳْ ُ
ﺖ ﻓَـ َﺮ َﲨُ َ
ﺖ ِﰲ ا ْﳉَﺎﻫﻠﻴﱠﺔ ﻗ ْﺮ َد ًة ْ
تنبيه  :أختلف المحققون في صح ِة ھذه الرواي ِة .
ك َو ِعن َدھُ ُم التﱠ ْو َراةُ فِيھَا ُح ْك ُم ّ
ٌ
ﷲِ ثُ ﱠم
رجم الزناة
ْف يُ َح ﱢك ُمونَ َ
ثابت عند اليھو ِد ؛ قال َ  : و َكي َ
ساب ًعا  :إن حك َم ِ
ين ) المائدة.(43
ك بِ ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ك َو َما أُ ْولَـئِ َ
يَتَ َولﱠ ْو َن ِمن بَ ْع ِد َذلِ َ
ﻚ َو ِﻋﻨ َﺪ ُﻫ ُﻢ اﻟﺘﻮراة ﻓِ َﻴﻬﺎ ُﺣ ْﻜ ُﻢ اﷲ { ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ اﺳﺘﻔﻬﺎم ﺗﻌﺠﺐ أي :ﱂ ﻳﻘﺼﺪوا ﺑﺬﻟﻚ
جاء في تفسير الجاللين َ } :وَﻛ ْﻴ َ
ﻒ ُﳛَ ﱢﻜ ُﻤﻮﻧَ َ
ﻣﻌﺮﻓﺔ اﳊﻖ ﺑﻞ ﻣﺎ ﻫﻮ أﻫﻮن ﻋﻠﻴﻬﻢ } ﰒُﱠ ﻳَـﺘَـ َﻮﻟﱠ ْﻮ َن { ﻳُﻌﺮﺿﻮن ﻋﻦ ﺣﻜﻤﻚ ﺑﺎﻟﺮﺟﻢ اﳌﻮاﻓﻖ ﻟﻜﺘﺎ ﻢ } ِﻣﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪ ذﻟﻚ { اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ } َوَﻣﺎ
ﻚ ﺑﺎﳌﺆﻣﻨﲔ { .أھـ
أ ُْوﻟَﺌِ َ
ِير َق ْد
ون م َِن ْال ِك َتا ِ
وقال َ  : يا أَھْ َل ْال ِك َتا ِ
ب َق ْد َجا َء ُك ْم َرسُولُ َنا ُي َبيِّنُ َل ُك ْم َك ِثيرً ا ِممَّا ُك ْن ُت ْم ُت ْخفُ َ
ب َو َيعْ فُو َعنْ َكث ٍ
ﷲُ َم ِن ا َّت َب َع رضْ َوا َن ُه ُس ُب َل الس ََّالم َوي ُْخر ُج ُھ ْم م َِن ُّ
ﷲ ُنو ٌر َو ِك َتابٌ م ُِبينٌ )َ (15ي ْھدِي ِب ِه َّ
ت إِ َلى
الظلُ َما ِ
َجا َء ُك ْم م َِن َّ ِ
ِ
ِ
ِ
ِيھ ْم إِ َلى صِ َراطٍ مُسْ َتق ٍِيم ))  (16المائدة(.
ور ِبإِ ْذ ِن ِه َو َي ْھد ِ
ال ُّن ِ
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ﲔ ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻛﺜِﲑاً ّﳑﱠﺎ ُﻛﻨﺘُ ْﻢ
جاء في تفسير الجاللين  } :ﻳﺎ أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب { اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى } ﻗَ ْﺪ َﺟﺎء ُﻛ ْﻢ َر ُﺳﻮﻟُﻨَﺎ { ﳏﻤﺪ } ﻳُـﺒَـ ﱢ ُ
ُﲣُْﻔﻮ َن { ﺗﻜﺘﻤﻮن } ّﻣ َﻦ اﻟﻜﺘﺎب { اﻟﺘﻮراة واﻹﳒﻴﻞ ﻛﺂﻳﺔ اﻟﺮﺟﻢ وﺻﻔﺘﻪ } َوﻳَـ ْﻌ ُﻔﻮاْ َﻋﻦ َﻛﺜِ ٍﲑ { ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﻳﺒﻴﻨﻪ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﻓﻴﻪ
ﲔ ﻇﺎﻫﺮ .أھـ
ﲔ { ﺑَـ ﱢ ٌ
ﻮر { ﻫﻮ اﻟﻨﱯ  } وﻛﺘﺎب { ﻗﺮآن } ﱡﻣﺒِ ٌ
ﻣﺼﻠﺤﺔ إﻻ اﻓﺘﻀﺎﺣﻜﻢ و } ﻗَ ْﺪ َﺟﺎء ُﻛ ْﻢ ّﻣ َﻦ اﷲ ﻧُ ٌ
النبي  بحال ٍة أُمسكت في زنا يريدون منه  أن يحكم بينھم بحكم أخف من
قلت◌ُ ُ◌ :إن اليھو َد جاءوا إلى
ﱢ
ك َو ِعن َدھُ ُم التﱠ ْو َراةُ فِيھَا ُح ْك ُم ّ
ك َو َما
ﷲِ ثُ ﱠم يَتَ َولﱠ ْو َن ِمن بَ ْع ِد َذلِ َ
ْف يُ َح ﱢك ُمونَ َ
الرجم كالجلد مثالً  ،فقال لنبيﱢهَ  :و َكي َ
ِ
ْ
ين  أي :لماذا جاءك ھؤالء اليھود وحكم الرجم عندھم موجود في توراتھم ....
ك بِال ُم ْؤ ِمنِ َ
أُ ْولَـئِ َ
شاء ﷲ  أن تبقي لنا مثل ھذه النصوص إلى يومنا ھذا ُرغم ما طالھا من إخفاء وتحريف ....فالتوراة
تسمي اآلن عند المعترضين )بالعھد القديم ( ففيھا يذكر الربُّ حدَ الرج َم للزناة ،مثل :القتل )رجمًا بالحجارة
( ،والحرق ...يدلل على ذلك ما يلي :
22
 -1سفر التثنية فيه ح د الزن ا ) ال رجم (  ،وذل ك ف ي اإلص حاح  22ع دد »إِ َذا ُو ِج َد َر ُج ٌل ُمضْ طَ ِجعًا َم َع
ا ْم َرأَ ٍة َز ْو َج ِة بَ ْع ل ،يُ ْقتَ ُل ْ
ان :ال ﱠر ُج ُل ْال ُمضْ طَ ِج ُع َم َع ْال َم رْ أَ ِةَ ،و ْال َم رْ أَةُ .فَتَ ْن ِز ُ
االثنَ
ع ال ﱠش ﱠر ِم ْن إِ ْس َرائِي َل»23 .إِ َذا
ِ
24
َكانَ ْ
ب
ت فَتَاةٌ َع ْذ َرا ُء َم ْخطُوبَةً لِ َرجُل ،فَ َو َج َدھَا َر ُج ٌل فِي ْال َم ِدينَ ِة َواضْ طَ َج َع َم َعھَا ،فَأ َ ْخ ِرجُوھُ َما ِكلَ ْي ِھ َما إِلَ ى بَ ا ِ
ك ْال َم ِدينَ ِة َوارْ ُج ُموھُ َما بِ ْال ِح َجا َر ِة َحتﱠى يَ ُموتَاْ .الفَتَاةُ ِم ْن أَجْ ِل أَنﱠھَ ا لَ ْم تَصْ ر ْ
ُخ فِ ي ْال َم ِدينَ ِةَ ،وال ﱠر ُج ُل ِم ْن أَجْ ِل
تِ ْل َ
احبِ ِه .فَتَ ْن ِز ُ
كَ 25 .ول ِك ْن إِ ْن َو َج َد ال ﱠر ُج ُل ْالفَتَاةَ ْال َم ْخطُوبَةَ فِ ي ْال َح ْق ِل َوأَ ْم َس َكھَا
ع ال ﱠش ﱠر ِم ْن َو َس ِط َ
أَنﱠهُ أَ َذ ﱠل ا ْم َرأَةَ َ
ص ِ
ال ﱠر ُج ُل َواضْ طَ َج َع َم َعھَا ،يَ ُم ُ
وت ال ﱠر ُج ُل الﱠ ِذي اضْ طَ َج َع َم َعھَا َوحْ َدهُ.
10
ﱢين فيه حد الزنا ) القتل (  ،وذلك في اإلصحاح  20عدد َوإِ َذا َزنَى َر ُج ٌل َم َع ا ْم َرأَ ٍة،
 -2سفر ا◌َ ◌َ الﱠ ِوي َ
11
ف َع ْو َرةَ
فَإِ َذا َزنَى َم َع ا ْم َرأَ ِة قَ ِريبِ ِه ،فَإِنﱠهُ يُ ْقتَ ُل ال ﱠزانِي َوال ﱠزانِيَةَُ .وإِ َذا اضْ طَ َج َع َر ُج ٌل َم َع ا ْم َرأَ ِة أَبِي ِه ،فَقَ ْد َك َش َ
أَبِي ِه .إِنﱠھُ َما يُ ْقتَالَ ِن ِكالَھُ َماَ .د ُمھُ َما َعلَ ْي ِھ َماَ 12 .وإِ َذا اضْ طَ َج َع َر ُج ٌل َم َع َكنﱠتِ ِه ،فَإِنﱠھُ َما يُ ْقتَالَ ِن ِكالَھُ َما .قَ ْد فَ َعالَ
اح َشةًَ .د ُمھُ َما َعلَ ْي ِھ َماَ 13 .وإِ َذا اضْ طَ َج َع َر ُج ٌل َم َع َذ َك ٍر اضْ ِط َجا َع ا ْم َرأَ ٍة ،فَقَ ْد فَ َعالَ ِكالَھُ َما ِرجْ سًا .إِنﱠھُ َما
فَ ِ
14
ُ
ون
ار يُحْ ِرقُونَهُ َوإِيﱠاھُ َما ،لِ َك ْي الَ يَ ُك َ
يُ ْقتَالَ ِنَ .د ُمھُ َماَ 15علَ ْي ِھ َماَ .وإِ َذا اتﱠ َخ َذ َر ُج ٌل ا ْم َرأَةً َوأ ﱠمھَا فَذلِ َك َر ِذيلَةٌ .بِالنﱠ ِ
16
ت ا ْم َرأَةٌ إِلَى
َر ِذيلَةٌ بَ ْينَ ُك ْمَ .وإِ َذا َج َع َل َر ُج ٌل َمضْ َج َعهُ َم َع بَ ِھي َم ٍة ،فَإِنﱠهُ يُ ْقتَلَُ ،و ْالبَ ِھي َمةُ تُ ِميتُونَھَاَ .وإِ َذا ا ْقتَ َربَ ِ
بَ ِھي َم ٍة لِنِ َزائِھَا ،تُ ِم ُ
ت أَبِي ِه أَ ْو بِ ْن َ
يت ْال َمرْ أَةَ َو ْالبَ ِھي َمةَ .إِنﱠھُ َما يُ ْقتَالَ ِنَ .د ُمھُ َما َعلَ ْي ِھ َماَ 17 .وإِ َذا أَ َخ َذ َر ُج ٌل أُ ْختَهُ بِ ْن َ
ت
أُ ﱢم ِهَ ،و َرأَى َع ْو َرتَھَا َو َرأَ ْ
ف َع ْو َرةَ أُ ْختِ ِه.
ان أَ َما َم أَ ْعي ُِن بَنِي َش ْعبِ ِھ َما .قَ ْد َك َش َ
ت ِھ َي َع ْو َرتَهُ ،فَذلِ َ
ك َعا ٌر .يُ ْقطَ َع ِ
18
ف َع ْو َرتَھَاَ ،عرﱠى يَ ْنبُو َعھَا َو َك َشفَ ْ
ت ِھ َي يَ ْنبُو َع
ث َو َك َش َ
يَحْ ِم ُل َذ ْنبَهَُ .وإِ َذا اضْ طَ َج َع َر ُج ٌل َم َع ا ْم َرأَ ٍة طَا ِم ٍ
19
َد ِمھَا ،يُ ْقطَ
ك الَ تَ ْك ِش ْ
ف .إِنﱠهُ قَ ْد َعرﱠى قَ ِريبَتَهُ .يَحْ ِمالَ ِن
ت أَبِي َ
ت أُ ﱢم َ
ك ،أَ ْو أُ ْخ ِ
ان ِكالَھُ َما ِم ْن َش ِع ْب ِھ َماَ .ع ْو َرةَ أُ ْخ ِ
َ 20ع ِ
21
ان َعقِي َمي ِْنَ .وإِ َذا
َذ ْنبَھُ َماَ .وإِ َذا اضْ طَ َج َع َر ُج ٌل َم َع ا ْم َرأَ ِة َع ﱢم ِه فَقَ ْد َك َش َ
ف َع ْو َرةَ َع ﱢم ِه .يَحْ ِمالَ ِن َذ ْنبَھُ َما .يَ ُموتَ ِ
ان َعقِي َمي ِْن.
ك نَ َجا َسةٌ .قَ ْد َك َش َ
أَ َخ َذ َر ُج ٌل ا ْم َرأَةَ أَ ِخي ِه ،فَذلِ َ
ف َع ْو َرةَ أَ ِخي ِه .يَ ُكونَ ِ
رب ي أمر موس ى ب إحراق بن ت الك اھن إذا زن ت  ...وذل ك ف ي اإلص حاح21
 -3س فر اَ◌َ الَّ ِو ِّي ينَ في ه أن ال ﱠ
9
الزنَى فَقَ ْد َدنﱠ َس ْ
ت ا ْبنَةُ َكا ِھ ٍن بِ ﱢ
ار تُحْ َر ُ
ق.
ت أَبَاھَا .بِال
عدد َوإِ َذا تَ َدنﱠ َس ِ
24نﱠ ِ
ان نَحْ ُو ثَالَثَ ِة أَ ْش ھ ٍُر ،أُ ْخبِ َر يَھُ و َذا َوقِي َل لَ هُ» :قَ ْد
ضا في سفر التكوين إصحاح  38عدد َولَ ﱠما َك َ
وجاء ذلك أي ً
َزنَ ْ
كَ ،وھَا ِھ َي ُح ْبلَى أَ ْيضًا ِم َن ﱢ
ق «.
الزنَا« .فَقَا َل يَھُو َذا» :أَ ْخ ِرجُوھَا فَتُحْ َر َ
ت ثَا َما ُر َكنﱠتُ َ
23
 -4سفر اَ◌َ الَّ ِو ِّيينَ فيه أن نب ﱠي ﷲِ موسى رج َم رجالً سب ...وذلك في اإلصحاح  24عدد فَ َكلﱠ َم ُمو َسى
ج ْال َم َحلﱠ ِة َويَرْ ُج ُموهُ بِ ْال ِح َجا َر ِة .فَفَ َع َل بَنُو إِ ْس َرائِي َل َك َما أَ َم َر الرﱠبﱡ
بَنِي إِ ْس َرائِي َل أَ ْن ي ُْخ ِرجُوا الﱠ ِذي َسبﱠ إِلَى َخ ِ
ار ِ
ُمو َسى.
برجم الثور الذي ينطح إنسا ًنا فيميته !...وذلك في
واألعجب مما سبق أن سفر الخروج يذكر أن الربَّ يأم ُر
ِ
االصحاح 21عددَ »28وإِ َذا نَطَ َح ثَ ْو ٌر َر ُجالً أَ ِو ا ْم َرأَةً فَ َم َ
احبُ الثﱠ ْو ِر
ات ،يُرْ َج ُم الثﱠ ْو ُر َوالَ ي ُْؤ َك ُل لَحْ ُمهَُ .وأَ ﱠما َ
ص ِ
فَيَ ُك ُ
ون بَ ِريئًا.
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ث النبيِّ  وقالوا ما قالوا ...؟!
وأتساءل :لما لم ينكر المعترضون على تلك النصوص كما فعلوا مع حدي ِ
وھل اتھموا موسى  بالوحشية ؛ ألنه رجم ؟!
رجم الزنا ِة  ،بخالف اليھود
ثم إن المالحظ من خالل ما سبق أن النب ﱠ
ي  لم يلغي ناموس موسى  في ِ
ب قَ ْد َجاء ُك ْم َرسُولُنَا
أتباع موسى  الذين أخفوا حكم الرجم الثابت في توراتھم فقال   : يَا أَ ْھ َل ْال ِكتَا ِ
ير قَ ْد َجاء ُكم ﱢم َن ّ
ﷲِ نُو ٌر َو ِكتَابٌ ﱡمبِ ٌ
ين ) المائدة.(15
يُبَي ُﱢن لَ ُك ْم َكثِيراً ﱢم ﱠما ُكنتُ ْم تُ ْخفُ َ
ون ِم َن ْال ِكتَا ِ
ب َويَ ْعفُو َعن َكثِ ٍ
واألعجب ھو ما قاله يسوع بحسب إنجيل متى إصحاح 5عدد »17الَ تَظُنﱡوا أَنﱢي ِج ْئ ُ
وس أَ ِو
ض النﱠا ُم َ
ت ألَ ْنقُ َ
األَ ْنبِيَا َءَ .ما ِج ْئ ُ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِلَى أَ ْن تَ ُزو َل ال ﱠس َما ُء َواألَرْ ضُ الَ يَ ُزو ُل َحرْ ٌ
ض بَلْ ألُ َك ﱢم َل18 .فَإِنﱢي ْال َح ﱠ
ف
ت ألَ ْنقُ َ
اح ٌد أَ ْو نُ ْق َ
ون ْال ُكلﱡ .
وس َحتﱠى يَ ُك َ
طةٌ َو ِ
َو ِ
اح َدةٌ ِم َن النﱠا ُم ِ
ص العھ ِد القديم التي سبق ذكرھا نجد فيھا بيان رجم وحرق الزناة  ..وبالنظر إلى
فبالنظر إلى نصو ِ
ُ
نصوص العھد الجديد نجد أن يسوع نسخ حد الزنا !...وذلك لما قال في شأن الزانية التي أمسكت َو ِھ َي تَ ْزنِي
ان ِم ْن ُك ْم بِالَ َخ ِطيﱠ ٍة فَ ْليَرْ ِمھَا أَ ﱠوالً بِ َح َج ٍر "! جاء ذلك في إنجيل يوحنا إصحاح  8عدد 4قَالُوا لَهُ»:يَا
َ " :م ْن َك َ
5
ُ
ُم َعلﱢ ُم ،ھ ِذ ِه ْال َمرْ أَةُ أ ْم ِس َك ْ
صانَا أَ ﱠن ِم ْث َل ھ ِذ ِه تُرْ َج ُم .فَ َما َذا
وس أَ ْو َ
ت َو ِھ َي تَ ْزنِي فِي َذا ِ
ت ْالفِع ِْلَ ،و ُمو َسى فِي النﱠا ُم ِ
6
ون بِ ِه َعلَ ْي ِهَ .وأَ ﱠما يَسُو ُ
تَقُو ُل أَ ْن َ
ان يَ ْكتُبُ
ع فَا ْن َحنَى إِلَى أَ ْسفَ ُل َو َك َ
ون لَھُ ْم َما يَ ْشتَ ُك َ
ت؟« قَالُوا ھ َذا لِيُ َجرﱢ بُوهُ ،لِ َك ْي يَ ُك َ
7
ان ِم ْن ُك ْم بِالَ َخ ِطيﱠ ٍة فَ ْليَرْ ِمھَا أَ ﱠوالً
ب َوقَا َل لَھُ ْمَ »:م ْن َك َ
ص َ
ضَ .ولَ ﱠما ا ْستَ َمرﱡ وا يَسْأَلُونَهُ ،ا ْنتَ َ
بِإِصْ بِ ِع ِه َعلَى األَرْ ِ
بِ َح َج ٍر!«.
النصوص عدة أمور ھي:
قلت◌ُ :إن الواضح من تلك
ِ
 -1أن يسو َع المسيح ناقض نف َسه حينما قال  " :الَ تَظُنﱡوا أَنﱢي ِج ْئ ُ
وس أَ ِو األَ ْنبِيَا َءَ .ما
ض النﱠا ُم َ
ت ألَ ْنقُ َ
ِج ْئ ُ
ض بَلْ ألُ َك ﱢم َل " !!
ت ألَ ْنقُ َ
 -2أن ھذه القصة مضافة إلى إنجيل يوحنا ؛ألنھا ليست موجودة في أقدم المخطوطات ،وبھذا قال
علماء الكتاب المقدس ،مثل بروث متزيجر وغيره ،ونجد أن بعض النسخ تضع ھذه القصة بين
قوسين  ،وأحيانًا يكتب في الھامش ليست موجودة في أقدم النسخ
مثل النسخ اآلتية :
Good News Bible ، English Standard Version ، New American Standard Bible
 -3أن ﷲَ أعلمه أن المرأةَ التي أُمسكت بالزنا بريئة  ،وكانت ھذه مؤامرة من الفريسيين!! ....
وعلى القول األخير أتساءل :لماذا يطبق المعترضون حد الزنا إلى يومنا ھذا ...؟!
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حد السرقة !
قالوا :ما ھذه الوحشية التي جاء بھا رسو ُل اإلسالم إنه يقطع يد السارق  ،ويشوه خلقته ؛ ألنه سرق !!
واستندوا في ذلك إلى اآلتي:
ﷲ َو ّ
ﷲُ َع ِزي ٌز َحكِي ٌم 
َّار َق ُة َفا ْق َطعُو ْا أَ ْي ِد َي ُھ َما َج َزاء ِب َما َك َس َبا َن َكاالً م َِّن ّ ِ
َّار ُق َوالس ِ
 -1قوله َ  : والس ِ
)المائدة. (38
َّار َق ُة َفا ْق َطعُوا أَ ْي ِد َي ُھ َما َ . وفِي
 -2صحيح البخاري ِك َتاب ) ْال ُح ُدو ِد ( َباب ) َق ْو ِل َّ ِ
َّار ُق َوالس ِ
ﷲ َ : والس ِ
ت َفقُطِ َع ْ
َك ْم ُي ْق َط ُع َو َق َط َع َعلِيٌّ ِمنْ ْال َكفِّ َو َقا َل َق َتادَ ةُ فِي امْ َرأَ ٍة َس َر َق ْ
ْس إِ َّال َذل َِك( برقم 6291
ت شِ َمالُ َھا َلي َ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ َﻣ ْﺴﻠَ َﻤﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إِﺑْـﺮ ِاﻫﻴﻢ ﺑْ ُﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ِﺷ َﻬ ٍ
ﱠﱯ  ":ﺗُـ ْﻘﻄَ ُﻊ اﻟْﻴَ ُﺪ ِﰲ ُرﺑُ ِﻊ
ﺸﺔَ ﻗَ َ
ﺎب َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻤ َﺮةَ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
َ ُ
ِدﻳﻨﺎ ٍر ﻓَﺼ ِ
ﺎﻋ ًﺪا ".
َ َ
ِصاب َھا ( برقم  3190و ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَﺑﻮ اﻟﻄﱠ ِ
ﺎﻫ ِﺮ َو َﺣ ْﺮَﻣﻠَﺔُ ﺑْ ُﻦ
 -3صحيح مسلم ِك َتاب) ْال ُح ُدو ِد ( َباب ) َح ِّد الس َِّر َق ِة َون َ ِ
ُ
َ
َْﳛﲕ وﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﻟْﻮﻟِﻴ ُﺪ ﺑﻦ ُﺷﺠ ٍﺎع واﻟﻠﱠ ْﻔ ُ ِ ِ ِ
ﺐ أَ ْﺧﺒَـﺮِﱐ ﻳُﻮﻧُﺲ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ِﺷ َﻬ ٍ
ﺎب َﻋ ْﻦ ﻋُ ْﺮَوَة َو َﻋ ْﻤ َﺮَة
َ ََ
َ ُْ َ َ
ﻆ ﻟﻠ َْﻮﻟﻴﺪ َو َﺣ ْﺮَﻣﻠَﺔَ ﻗَﺎﻟُﻮا َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ :اﺑْ ُﻦ َو ْﻫ ٍ َ
ُ
ِ
ِ
ﺎل َ ":ﻻ ﺗُـ ْﻘﻄَﻊ ﻳ ُﺪ اﻟ ﱠ ِ
ﺸﺔَ َﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ﺼﺎﻋ ًﺪا ".
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺴﺎ ِرق إِﱠﻻ ِﰲ ُرﺑْ ِﻊ دﻳﻨَﺎ ٍر ﻓَ َ
َُ
َ
• الرد على الشبھة
أوال  :إن من مقاص ِد الشريع ِة اإلسالمي ِة :حفظ الدين  ،وحفظ النفس ،وحفظ العقل  ،وحفظ العرض
وحفظ المال...
النووي  -رحمه ﷲُ  -في شر ِحه :
قال اإلما ُم
ُّ
يجا ِ ْ
ان َّ
َّارق َ ،و َل ْم يُجْ َعل َذل َِك فِي َغيْر الس َِّر َقة
مْوال ِبإِ َ
ﷲ َت َعا َلى ْاألَ َ
ص َ
َقا َل ْال َقاضِ ي عِ َياضَ :
ب ْال َقطع َع َلى الس ِ
س َو ِاإل ْن ِت َھاب َو ْال َغصْ ب ؛ ِألَنَّ َذل َِك َقلِيل ِبال ِّنسْ َب ِة إِ َلى الس َِّر َقة ؛ َو ِألَ َّن ُه يُمْ كِن ِاسْ ِترْ َجاع َھ َذا ال َّن ْوع
َك ِاال ْخت َِال ِ
ِب ِاالسْ ت ِْد َعا ِء إِ َلى وُ َالة ْاألُمُور َ ،و َتسْ ھُل إِ َقا َمة ْال َب ِّي َنة َع َل ْي ِه ِ ،بخ َِالفِ الس َِّر َقة َفإِ َّن ُه َت ْن ُدر إِ َقا َمة ْال َب ِّي َنة َع َل ْي َھا ،
َف َع ُ
ون أَ ْب َلغ فِي َّ
ظ َم أَمْ ر َھا َ ،وا ْش َت َّد ْ
الزجْ ر َع ْن َھا  .أھـ
ت ُعقُو َبت َھا لِ َي ُك َ
ُ
أكبر الجرائم التي تنفر منھا النفوسُ والتي تتنافي مع مقاص ِد الشريع ِة ،وتتنافي مع
قلت :إن السرق َة من ِ
ﺎس -ر ِ
ﱠﱯ 
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ َ -ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ِ
اإليمان الصحيح  ....ثبت في صحيح البخاري برقم َ 6284ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
ﺎلَ ":ﻻ ﻳـﺰِﱐ اﻟ ﱠﺰ ِاﱐ ِﺣﲔ ﻳـﺰِﱐ وﻫﻮ ﻣ ْﺆِﻣﻦ وَﻻ ﻳﺴ ِﺮ ُق اﻟ ﱠ ِ
ﲔ ﻳَ ْﺴ ِﺮ ُق َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺆِﻣ ٌﻦ ".
ﻗَ َ
َْ
ﺴﺎ ِر ُق ﺣ َ
َ َْ َ َُ ُ ٌ َ َ ْ

واألسر ،وعلى العكس من
للمجتمع
اﻟﺣدود التي شرعھا ﷲُ  تساع ُد على استقرار األمن الحقيقي
وعليه فإن
َ
ِ
ِ
ذلك فإننا نجد أن القوانين الوضعية التي منبعھا الغرب تساعد على نمو اإلجرام وانتشاره  ...مثال ذلك:
فالحبس يدخل فيه المجرم صغيرً ا ويخرج منه مجرمًا كبيرً ا لتعرّفه ھناك على مجرمين أكبر منه خبر ًة....
إن قيل :إن السارق بعد قطع يده يعيش عالة على المجتمع ال يعمل ...
قلت◌ُ  :إن العقوب َة ال تنص على قطع كلتا يديه ؛ وإنما قطع ي ٍد واحد ٍة فقط من الرسغ  ،كما أن تحمل شخص
واحد المشقة أخف من إيذاء األلوف األبرياء الذين ال ذنب لھم .
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ثانيا :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ما ھي مقدار السرقة التي تقطع فيھا اليد ؟
مسلم قال :
لصحيح
النووي  -رحمه ﷲُ  -في شر ِحه
الجواب :ھو فيما ذكره اإلمام
ُّ
ٍ
ِ
ْ
َّارق فِي ْالجُمْ َلة َ ،وإِنْ ا ِْخ َت َلفُوا فِي فُرُوع ِم ْن ُه .
َقا َل ْال َقاضِ ي عِ َياض  -أَجْ َم َع ْالمُسْ لِم َ
ُون َع َلى َقطع الس ِ
ﺴﺎ ِرق ِﰲ رﺑﻊ ِدﻳﻨﺎر ﻓَﺼ ِ
ﺸﺔ  -ر ِ
ِ
ﺎﻋ ًﺪا ( َوفِي ِر َوا َية
ﺖ َ :ﻛﺎ َن َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻳَـ ْﻘﻄَﻊ اﻟ ﱠ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ  -ﻗَﺎﻟَ ْ
ُْ َ َ
َق ْوله َ ) :ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ﺴﺎ ِرق إِﱠﻻ ِﰲ رﺑﻊ ِدﻳﻨﺎر ﻓَﺼ ِ
ﺎﻋ ًﺪا ( َوفِي ِر َوا َية َ ) :ﻻ ﺗُـ ْﻘﻄَﻊ اﻟْﻴَﺪ إِﱠﻻ ِﰲ ُرﺑْﻊ ِدﻳﻨَﺎر ﻓَ َﻤﺎ
) ﻗَ َ
ﺎل َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ : ﻻ ﺗُـ ْﻘﻄَﻊ ﻳَﺪ اﻟ ﱠ
ُْ َ َ
ﺴﺎ ِرق ِﰲ َﻋ ْﻬﺪ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ِ ﰲ أَﻗَ ّﻞ ِﻣ ْﻦ َﲦَﻦ اﻟ ِْﻤ َﺠ ّﻦ ( َوفِي ِر َوا َية ِابْن ُع َمر 
ﻓَـ ْﻮﻗﻪ ( َوفِي ِر َوا َية َ ) :ﱂْ ﺗُـ ْﻘﻄَﻊ ﻳَﺪ اﻟ ﱠ
ِ ِ
َ
ﺎل َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ  : ﻟَ َﻌ َﻦ اﻟﻠﱠﻪ
ﺎل  :ﻗَ َ
ﻴﻤﺘﻪ ﺛََﻼﺛَﺔ َد َر ِاﻫﻢ ( َوفِي ِر َوا َية أَ ِبي ھ َُري َْرة ) ﻗَ َ
ﱠﱯ َ ﺳﺎ ِرﻗًﺎ ِﰲ ﳎَ ّﻦ ﻗ َ
قا َل  ) :ﻗَﻄَ َﻊ اﻟﻨِ ّ
ْ
َ
َّارق َك َما َس َب َق ،
اﻟ ﱠ
ﺴﺎ ِرق ﻳَ ْﺴ ِﺮق اﻟْﺒَـ ْﻴ َ
ﻀﺔ ﻓَـﺘُـ ْﻘﻄَﻊ ﻳَﺪﻩ َوﻳَ ْﺴ ِﺮق ا ْﳊَْﺒﻞ ﻓَـﺘُـ ْﻘﻄَﻊ ﻳَﺪﻩ (  .أجْ َم َع ْال ُع َل َماء َع َلى َقطع َيد الس ِ
صاب َو َق ْدره َ ،ف َقا َل أَھْ ل َّ
َو ْ
ِصاب َب ْل َو ُي ْق َطع فِي ْال َقلِيل َو ْال َكثِير ،
الظاھِر َ :ال ُي ْش َت َرط ن َ
اخ َت َلفُوا فِي ِا ْشت َِراط ال ِّن َ
َ
ارج َوأَھْ ل
َو ِب ِه َقا َل ِابْن ِب ْنت ال َّشافِعِيّ ِمنْ أصْ َحاب َنا َ ،و َح َكاهُ ْال َقاضِ ي عِ َياض َعنْ ْال َح َسن ْال َبصْ ِريّ َو ْال َخ َو ِ
َّ
َّار َقة َفا ْق َطعُوا أَ ْيدِيھ َما َ , و َل ْم َي ُخصُّوا ْاآل َية َ ،و َقا َل
َّارق َوالس ِ
ُوم َق ْوله َ  : والس ِ
الظاھِر َ ،واحْ َتجُّ وا ِب ُعم ِ
ِيحة .
ِصاب لِ َھ ِذ ِه ْاألَ َحادِيث ال َّ
صح َ
َج َماھِير ْال ُع َل َماء َ :و َال ُت ْق َطع إِ َّال فِي ن َ
صاب ُربْع دِي َنار َذ َھبًا  ،أَ ْو َما قِي َمته ُربْع دِي َنار َ ،س َواء َكا َن ْ
ت
صاب َ ،ف َقا َل ال َّشافِعِيّ ال ِّن َ
ُث َّم ا ِْخ َت َلفُوا فِي َق ْدر ال ِّن َ
ُون َ ،وھ َُو َق ْول
ُون أَ ْو ْاألَ ْك َثر َ
قِي َمته َث َال َثة دَ َراھِم أَ ْو أَ َق ّل أَ ْو أَ ْك َثر َ ،و َال ُي ْق َطع فِي أَ َق ّل ِم ْن ُه َ ،و ِب َھ َذا َقا َل َكثِير َ
ي أَ ْيضًا َعنْ دَ اوُ دَ ،
َعا ِئ َشة َو ُع َمر بْن َعبْد ْال َع ِزيز َو ْاألَ ْو َزاعِ يِّ َواللَّيْث َوأَ ِبي َث ْور َوإِسْ َحاق َو َغيْرھ ْم َ ،ور ُِو َ
َو َقا َل َمالِك َوأَحْ َمد َوإِسْ َحاق فِي ِر َوا َية ُ :ت ْق َطع فِي ُربْع دِي َنار أَ ْو َث َال َثة دَ َراھِم أَ ْو َما قِي َمته أَ َحدھ َما َ ،و َال ُت ْق َطع
فِي َما ُدون َذل َِك َ ،و َقا َل ُس َل ْي َمان بْن َي َسار َوابْن ُ
ش ْب ُر َم َة َوابْن أَ ِبي َل ْي َلى َو ْال َح َسن فِي ِر َوا َية َع ْن ُه َ :ال ُت ْق َطع إِ َّال
فِي َخمْ َسة دَ َراھِم َ ،وھ َُو َمرْ ِويّ َعنْ ُع َمر بْن ْال َخ َّطاب َ ،و َقا َل أَبُو َحنِي َفة َوأَصْ َحابه َ :ال ُت ْق َطع إِ َّال فِي َع َش َرة
دَراھِم َ ،و َعنْ ع ُْث َمان
صاب أَرْ َب َعة َ
دَ َراھِم أَ ْو َما قِي َمته َذل َِك َ ،و َح َكى ْال َقاضِ ي َعنْ َبعْ ض الص ََّحا َبة أَنَّ ال ِّن َ
صحِيح
ُون ِدرْ َھمًا أَ ْو أَرْ َب َعة دَ َنانِير َ ،وال َّ
ان َ ،و َعنْ ال َّن َخعِيِّ أَ َّن ُه أَرْ َبع َ
ْال َب ِّتيّ أَ َّن ُه ِدرْ َھم َ ،و َعنْ ْال َح َسن أَ َّن ُه ِدرْ َھ َم ِ
صاب فِي َھ ِذ ِه ْاألَ َحادِيث ِمنْ َل ْفظه َوأَ َّن ُه ُربْع دِي َنار
ان ال ِّن َ
َما َقا َل ُه ال َّشا ِفعِيّ َوم َُوافِقُوهُ ؛ ِألَنَّ ال َّن ِبيّ َ 
صرَّ َح ِب َب َي ِ
يح َھ ِذ ِه ْاألَ َحادِيث َ .وأَمَّا ِر َوا َية أَ َّن ُه  ) ﻗَﻄَ َﻊ
ِيرات َف َمرْ ُدودَة َال أَصْ ل َل َھا َم َع م َُخا َل َفت َھا ل َ
َ ،وأَمَّا َباقِي ال َّت ْقد َ
ِص ِر ِ
ِ ِ
ِي َقضِ يَّة َعيْن َال
ﻴﻤﺘﻪ ﺛََﻼﺛَﺔ َد َر ِاﻫﻢ ( َف َمحْ مُو َلة َع َلى أَنَّ َھ َذا ْال َق ْدر َك َ
صاعِ ًدا َ ،وھ َ
ان ُربْع دِي َنار َف َ
َﺳﺎ ِرﻗًﺎ ِﰲ ﳎَ ّﻦ ﻗ َ
صاب لِ َھ ِذ ِه الرِّ َوا َية ْالمُحْ َت َم َلة َ ،ب ْل َي ِجب َحمْل َھا
ص ِريح َل ْفظه  فِي َتحْ دِيد ال ِّن َ
ُعمُوم َل َھا َ ،ف َال َيجُوز َترْ ك َ
ان
ﺴﺎ ِرق ِﰲ أَﻗَ ّﻞ ِﻣ ْﻦ َﲦَﻦ اﻟ ِْﻤ َﺠ ّﻦ ( َمحْ مُو َلة َع َلى أَ َّن ُه َك َ
َع َلى م َُوا َف َقة َل ْفظه َ ،و َك َذا الرِّ َوا َية ْاأل ُ ْخ َرى َ ) :ﱂْ ﻳَـ ْﻘﻄَﻊ ﻳَﺪ اﻟ ﱠ
ص ِريح َت ْقدِيره َ . وأَمَّا َما َيحْ َت ّج ِب ِه َبعْ ض ْال َح َنفِيَّة َو َغيْرھ ْم ِمنْ
ُربْع دِي َنار َ ،و َال ُب ّد ِمنْ َھ َذا ال َّتأْ ِويل لِي َُوافِق َ
ِ
ِ ِ
ِر َوا َية َجا َء ْ
ضعِي َفة َال يُعْ َمل ِب َھا
ﺴﺔ ( َ ،ف ِھ َي ِر َوا َية َ
ﻴﻤﺘﻪ َﻋ َ
ت  ) :ﻗَﻄَ َﻊ ِﰲ ﳎَ ّﻦ ﻗ َ
ﺸ َﺮة َد َراﻫﻢ ( َ ،وفِي ِر َوا َية َ ) :ﲬْ َ
َل ْو ِا ْن َف َر ْ
يحة فِي ال َّت ْقدِير ِب ُرب ِْع دِي َنار َم َع أَ َّن ُه
يح ْاألَ َحادِيث ال َّ
ِيحة الص َِّر َ
صح َ
ِي م َُخالِ َفة ل َ
دَت َ ،ف َكيْف َوھ َ
ِص ِر ِ
ْ
َ
يُمْ كِن َحمْل َھا َع َلى أَ َّن ُه َكا َن ْ
ْس فِي َل ْفظ َھا
َّارق َ ،و َلي َ
ت قِي َمته َع َش َرة دَ َراھِم ِا ِّت َفا ًقا َال أ َّن ُه َش َر َط َذل َِك فِي َقطع الس ِ
صاب ِب َذل َِك.
َما َي ُد ّل َع َلى َت ْقدِير ال ِّن َ
ْضة ْال َحدِيد َو َحبْل
اعة ْ :الم َُراد ِب َھا َبي َ
ﻀﺔ أ َْو ا ْﳊَْﺒﻞ ﻓَـﺘُـ ْﻘﻄَﻊ ﻳَﺪﻩ ( َف َقا َل َج َم َ
َوأَمَّا ِر َوا َية ) ﻟَ َﻌ َﻦ اﻟﻠﱠﻪ اﻟ ﱠ
ﺴﺎ ِرق ﻳَ ْﺴ ِﺮق اﻟْﺒَـ ْﻴ َ
ْضة
ض َّعفُوهُ َ ،ف َقالُوا َ :بي َ
ون َھ َذا َو َ
اوي أَ ْك َثر ِمنْ ُربْع دِي َنار َ ،وأَ ْن َك َر ْالم َُح ِّققُ َ
ال َّسفِي َنة َ ،و ُك ّل َواحِد ِم ْن ُھ َما ي َُس ِ
ْس َھ َذا ال ِّس َياق َم ْوضِ ع ِاسْ ِتعْ َمالھ َما َ ،ب ْل َب َال َغة ْال َك َالم َتأْ َباهُ ،
ْال َحدِيد َو َحبْل ال َّسفِي َنة َل ُھ َما قِي َمة َظاھ َِرة َ ،و َلي َ
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اط َر ِب َي ِد ِه فِي َشيْ ء َل ُه َق ْدر َ ،وإِ َّن َما ي َُذ ّم َمنْ َخ َ
َو ِألَ َّن ُه َال ي َُذ ّم فِي ْال َعادَة َمنْ َخ َ
اط َر ِب َھا فِي َما َال َق ْدر َل ُه َفھ َُو
ِي َيده فِي ُم َقا َب َلة َحقِير ِمنْ
َم ْوضِ ع َت ْقلِيل َال َت ْكثِير َ ،وال َّ
ص َواب أَنَّ ْالم َُراد ال َّت ْن ِبيه َع َلى َعظِ يم َما َخسِ َر َ ،وھ َ
ج ْنس ْال َحبْل  ،أَ ْو
ْضة َو ْال َحبْل فِي ْال َح َق َ
ارك ْال َبي َ
ارة  ،أَ ْو أَ َرادَ ِج ْنس ْال َبيْض َو ِ
ْال َمال َوھ َُو ُربْع دِي َنار َ ،فإِ َّن ُه ُي َش ِ
ْضة َف َل ْم ُي ْق َطع َجرَّ هُ َذل َِك إِ َلى َس ِر َقة َما ھ َُو أَ ْك َثر ِم ْن َھا َفقُطِ َع َ ،ف َكا َن ْ
ِي َس َبب
ْضة ھ َ
ت َس ِر َقة ْال َبي َ
أَ َّن ُه إِ َذا َس َر َق ْال َبي َ
اسة َال َق ْطعًا َجائ ًِزا َشرْ عًا ،
ْضة أَ ْو ْال َحبْل َف َي ْق َطع ُه َبعْ ض ْالوُ َالة سِ َي َ
َق ْطعه  ،أَ ْو أَنَّ ْالم َُراد ِب ِه َق ْد َيسْ ِرق ْال َبي َ
ِصاب َ ،ف َقا َل ُه َع َلى َظاھِر اللَّ ْفظ
َوقِي َل  :إِنَّ ال َّن ِبيّ َ قا َل َھ َذا عِ ْند ُن ُزول آ َية الس َِّر َقة مُجْ َم َلة ِمنْ َغيْر َب َيان ن َ
َو َّ
ﷲُ أَعْ َلم.أھـ
نالحظ  :أن قطع اليد ال يكون إال على ما ھو ذو قيمة كبيرة.
ت المشككين
ثالثا  :إن الدكتور على جمعة أجاب إجابة رائعة في كتاب :حقائق اإلسالم في مواجھ ِة شبھا ِ
)الطبعة الرابعة ص (546قائالً  :ولما كان قطع يد السارق يفضحه ويسمه بسمة السرقة ويطلع الناس على
ما كان منه .فقد أقام اإلسالم حراسة على من يتھم بالسرقة  ،فال تقطع يده مع وجود شبھة في أنه سرق كما
ال تقطع يده في الشيء المسروق إذا كان تافھا ً ال يعتد به ،أو كان في غير حرز بل إن السارق في تلك الحالة
يعزر بالضرب أو الحبس  ،وال تقطع يده .ومن تلك الضوابط التي وضعتھا الشريعة إلقامة حد القطع على
السارق:
أوالً  :أن يكون المسروق شيئا ً ذا قيمة أي أن له اعتباراً اقتصاديٍّا في حياة الناس  .عن عائشة ـ رضي
ﷲ عنھا ـ عن النبيِّ  أنه قال ] :ﺗﻘﻄﻊ اﻟﻴﺪ ـ أي ﻳﺪ اﻟﺴﺎرق ـ ﺑﺮﺑﻊ دﻳﻨﺎر ﻓﺼﺎﻋﺪاً [.
ثانيا ً  :أن يكون المسروق محروزاً  ،أي محفوظا ً في حرز.
ثالثا ً  :أن ما أخذ لألكل بالفم من التمر فھذا ال قطع فيه وال تعزير.
القطع في عام الرمادة حينما
رابعا ً  :السرقة في أوقات المجاعات ال قطع فيھا ولذلك أبطل عم ُر 
َ
عمت المجاعة .
خامسا :العبد إذا سرق شيء ينظر ھل سيده يطعمه أم ال ؟ فإن كان ال  ،غرم سيده ضعف ثمن المسروق
كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب ـ رضي ﷲ عنه ـ في غلمان ابن حاطب بن أبى بلتعة حينما سرقوا ناقة
رجل من مزينة فقد أمر بقطعھم ولكن حين تبين له أن سيدھم يجيعھم درأ عنھم الحد وغرم سيدھم ضعف
ثمن الناقة تأديبا ً له.
والقاعدة أن الحدود ُت ْد َرء بالشبھات.
وھكذا ينبغي أن تفھم حدود اإلسالم في ظل نظامه المتكامل الذي يتخذ أسباب الوقاية قبل أن يتخذ أسباب
العقوبة .فالحدود تمنع من وقوع الجريمة ولذلك نرى على مر التاريخ اإلسالمي وعلى مساحة واسعة من
بالد المسلمين أن حد السرقة لم يطبق إال في أضيق الحدود وبعدد محدود جداً ال يتجاوز العشرات مع كل
ھذه الماليين من البشر حيث استقر في وجدان المسلمين أن السرقة جريمة من الجرائم السيئة التي تھدد
األمن االجتماعي والمجتمع في ذاته بحيث تستحق مثل ھذه العقوبة البد نية التي تشبه عقوبة اإلعدام
وعلى قدر عظم الذنب والجرم يكون عظم العقاب .وبعض المعاصرين ينطلقون من نموذج معرفي آخر
يقدم بدن اإلنسان في ذاته بغض النظر عن أفعاله وجرائمه .وقد خفي عليھم كل ھدى سليم وال حول وال
قوة إال با العلى العظيم.أھـ
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عضو التذكير لرجل
راب ًعا :إن الكتاب المقدس ينسب إلى الربِّ أنه يأمر بقطع يد المرآة التي تمسك
َ
11
اص َم َر ُجالَ ِنَ ،ر ُج ٌل
أجنبي عنھا أثناء عراكه مع زوجھا !! جاء ذلك في سفر التثنية  25عدد »إِ َذا َت َخ َ
ت َيدَ َھا َوأَمْ َس َك ْ
ار ِبهَِ ،و َم َّد ْ
ت ِب َع ْو َر ِتهَِ 12 ،فا ْق َطعْ
َوأَ ُخوهَُ ،و َت َق َّد َم ِ
ص َر ُج َل َھا ِمنْ َي ِد َ
ت امْ َرأَةُ أَ َح ِد ِھ َما لِ َكيْ ُت َخلِّ َ
ض ِ
َيدَ َھاَ ،والَ ُت ْشف ِْق َع ْي ُن َك .
وأتساءل :أليس قطع اليد وحشية ؟! لماذا لم يطعن المعترضون على ذلك النص ؛ كما طعنوا في حديث
النبيِّ  وقالوا ما قالوا ...
الكريم والسن ِة فقط أم
القرآن
ثم إن ھناك سؤاالً يفرض نفسه على المعترضين  :ھو ھل حد السرقة في
ِ
ِ
أنه ثابت في الكتاب المقدس أي ً
ضا ؟
الجواب  :حد السرقة ثابت في الكتاب المقدس لآلتي :
2
ب َو َم َ
ْس َل ُه دَ ٌم..
اتَ ،ف َلي َ
َّار ُق َوھ َُو َي ْنقُبُ َ ،فض ُِر َ
 -1سفر الخروج  22عدد إِنْ وُ ِجدَ الس ِ
7
اعهَُ ،يم ُ
ُوت
 -2سفر التثنيه 24عدد »إِ َذا وُ ِجدَ َر ُج ٌل َق ْد َس َر َق َن ْفسًا ِمنْ إِ ْخ َو ِت ِه َبنِي إِسْ َرائِي َل َواسْ َت َر َّق ُه َو َب َ
َّار ُقَ ،ف َت ْن ِز ُع ال َّشرَّ ِمنْ َو َسطِ َك.
ذل َِك الس ِ
3
َ
ارق ُي َبا ُد ِمنْ
 -3سفر زكريا  5عدد َف َقا َل لِي» :ھ ِذ ِه ھ َ
ار َج ُة َع َلى َوجْ ِه ُك ِّل األَرْ ِ
ض .ألنَّ ُك َّل َس ِ
ِي اللَّعْ َن ُةْ 4ال َخ ِ
اك ِب َح َس ِب َھا .إِ ِّني أ ُ ْخ ِر ُج َھاَ ،يقُو ُل َربُّ ْال ُج ُنودَِ ،ف َت ْد ُخ ُل َبي َ
ُھ َنا ِب َح َس ِب َھاَ ،و ُك َّل َحالِ ٍ
َّار ِق
ف ُي َبا ُد ِمنْ ُھ َن َ
ْت الس ِ
ْت ْال َحالِفِ ِباسْ مِي ُزورً اَ ،و َت ِب ُ
َو َبي َ
ار ِت ِه«.
يت فِي َوسَطِ َب ْي ِت ِه َو ُت ْفنِي ِه َم َع َخ َش ِب ِه َوح َِج َ

ُ
قلت  :إن الواضح من خالل ما سبق أن حد السرقة في الكتاب المقدس ھو) القتل (  ،وليس قطع اليد
فھو ال يمنح لإلنسان فرصة للتوبة والحياة .....
وأقول للمعترضين كما قالوا في شبھتھم  :أليست ھذه وحشية ...؟!
ولغيره من األنبياء فلماذا ال يطبقونھا ؟
وأتساءل :أليست ھذه النصوص أمر من ﷲِ لموسى 
ِ
وأين النصُ الذي منعھم عن تطبيق ھذا الحد ؟
النسخ عندھم ؟ فإذا كان كذلك فأين ھو الدليل الناسخ؟
أم ھل ھذا من
ِ
8
ك
ك أَ ْو ِرجْ ل ُ َ
ك يَ ُد َ
ثم إن إنجيل متى ينسب إلى يسوع المسيح أنه قال في اإلصحاح  18عدد فَإِ ْن أَ ْع َث َرتْ َ
ان أَ ْو
ار األَبَ ِد ﱠي ِة َول َ َ
كَ .خ ْي ٌر ل َ َ
َفا ْقطَعْ ھَا َو َأ ْل ِق َھا َع ْن َ
ك يَ َد ِ
ك أَ ْن تَ ْد ُخ َل ْال َحيَ ا َة أَ ْع َر َج أَ ْو َأ ْقطَ َع ِم ْن أَ ْن ُت ْل َقى فِي النﱠ ِ
9
ار
كَ .خيْ ٌر ل َ َ
ك فَا ْقلَعْ َھا َو َأ ْل ِق َھا َع ْن َ
ك َع ْين ُ َ
ِر ْجالَ ِنَ .و ِإ ْن أَ ْعثَ َرتْ َ
ك أَ ْن تَ ْد ُخ َل ْال َح َي ا َة أَ ْع َو َر ِم ْن أَ ْن ُت ْلقَى ِفي َج َھ ﱠن ِم النﱠ ِ
ان.
َولَ َ
ك َع ْينَ ِ
قطع األيدي  ،واألرجل ،بل وقلع األعين ؛حينما يكونون
جواز
قلتُ  :إن ھذه النصوص واضحةٌ الداللةٌ على
ِ
ِ
معسرةً لإلنسان وعائقًا بينه وبين دخول الحياة األبدية )الجنة (  ،فذلك أفضل له من أن يُلقى به في نار جھنم ..
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رد السھام عن خير األنام محمد  -عليه الصالة والسالم-
تأليف /أكرم حسن مرسي
اإلسالم اشرف األنبياء والمرسلين؟!
نبي
ِ
لماذا ﱡ
ھكذا يرددون في قنواتِھم واجتماعاتِھم ،وحوارتِھم ...وغالبًا ما يكون ذلك مصحوبًا باستھزاء...
قائلين :لماذا نبي اإلسالم اشرف األنبياء والمرسلين )بأي أماره أشرف المرسلين(؟!
الرد على الشبھة
أوال◌ً  :إن كلمة اشرف األنبياء والمرس لين ؛ تعن ي أن ه األفض ل مكان ة  ،واألعل ى درج ة ع نھم -عل يھم
ببعض الفضائل التي اجتمعت فيه وح ده ،ول م تجتم ع ف ي أح ٍد م ن
السالم -وذلك بما فضله ﷲُ عليھم
ِ
األنبيا ِء والمرسلين الذين سبقوه  ،بيان ذلك يكون من وجھين :
األمم السابق ِة ؛تدل ُل على ذلك أدلةٌ منھا:
الوجه األول  :أن أمته لھا ميزاتٌ لم تكن ألي أم ٍة من
ِ
َ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن هُ-
-1أمته  أول أمة تدخل الجنة ،وذلك في صحيح البخاري برقم  827عن أبَي ُھ َر ْي َرةَ َ -ر ِ
سو َل ﱠ
َاب ِمنْ قَ ْبلِنَ ا ،ثُ ﱠم
سابِقُ َ
ﷲِ  يَقُو ُل ":نَ ْحنُ ْاآل ِخ ُر َ
ون ال ﱠ
س ِم َع َر ُ
ون يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة بَ ْي َد أَنﱠ ُھ ْم أُوتُوا ا ْل ِكت َ
أَنﱠهُ َ
اختَلَفُوا فِي ِه فَ َھ َدانَا ﱠ
ض َعلَ ْي ِھ ْم فَ ْ
ص ا َرى بَ ْع َد
ﷲُ فَالنﱠ ُ
اس لَنَ ا فِي ِه تَبَ ٌع ا ْليَ ُھ و ُد َغ ًدا َوالنﱠ َ
َھ َذا يَ ْو ُم ُھ ْم الﱠ ِذي فُ ِر َ
َغ ٍد".
 -2أمته  نصف أھل الجنة ،وذلك في صحيح البخاري رقم  6047عَنْ َع ْب ِد ﱠ
ﷲِ قَ ا َلُ :كنﱠ ا َم َع النﱠبِ ﱢي 
ض ْو َن أَنْ تَ ُكونُ وا ثُلُ َ
ث أَ ْھ ِل ا ْل َجنﱠ ِة
ض ْو َن أَنْ تَ ُكونُوا ُربُ َع أَھ ِْل ا ْل َجنﱠ ِة ؟ قُ ْلنَا :نَ َع ْم  .قَا َل :أَت َْر َ
فِي قُبﱠ ٍة فَقَا َل :أَت َْر َ
س ُم َح ﱠم ٍد بِيَ ِد ِه إِنﱢ ي
ض ْو َن أَنْ تَ ُكونُ وا َ
ش ْط َر أَ ْھ ِل ا ْل َجنﱠ ِة؟ قُ ْلنَ ا :نَ َع ْم .قَ ا َلَ ":والﱠ ِذي نَ ْف ُ
؟قُ ْلنَا :نَ َع ْم .قَا َل :أَت َْر َ
ش ْر ِك
س لِ َمةٌ َو َم ا أَ ْن تُ ْم فِ ي أَ ْھ ِل ال ﱢ
ص َ
س ُم ْ
َألَ ْر ُجو أَنْ تَ ُكونُوا نِ ْ
ف أَھ ِْل ا ْل َجنﱠ ِة َ ،و َذلِ َك أَنﱠ ا ْل َجنﱠةَ َال يَد ُْخلُ َھا إِ ﱠال نَ ْف ٌ
س ْو َدا ِء فِي ِج ْل ِد الثﱠ ْو ِر ْاألَ ْح َم ِر.
س َو ِد أَ ْو َكال ﱠ
إِ ﱠال َكال ﱠ
ضا ِء فِي ِج ْل ِد الثﱠ ْو ِر ْاألَ ْ
ش ْع َر ِة ال ﱠ
ش ْع َر ِة ا ْلبَ ْي َ
ي
س ِعي ٍد ا ْل ُخ ْد ِر ﱢ
 -3أمته  تشھد لألنبياء األمم السابقة،وذلك في صحيح البخاري برقم َ 4127ع نْ أَبِ ي َ
س و ُل ﱠ
س ْع َد ْي َك يَ ا َر ﱢب .فَيَقُ و ُل َ :ھ ْل بَلﱠ ْغ تَ ؟
ﷲِ ": يُ ْد َعى نُ ٌ
قَ ا َل :قَ ا َل َر ُ
وح يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة فَيَقُ و ُل :لَبﱠ ْي َك َو َ
ش َھ ُد لَ َك ؟ فَيَقُ و ُلُ :م َح ﱠم ٌد
ون َ :ما أَتَانَ ا ِم نْ نَ ِذي ٍر فَيَقُ و ُلَ :م نْ يَ ْ
فَيَقُو ُل :نَ َع ْم .فَيُقَا ُل ِألُ ﱠمتِ ِهَ :ھ ْل بَلﱠ َغ ُك ْم؟ فَيَقُولُ َ
ش ِھي ًدا {
َوأُ ﱠمتُهُ فَتَ ْ
سو ُل َعلَ ْي ُك ْم َ
ُون أَنﱠهُ قَ ْد بَلﱠ َغَ } :ويَ ُك َ
ش َھد َ
ون ال ﱠر ُ
س و ُل َعلَ ْي ُك ْم
سطًا لِتَ ُكونُوا ُ
س َويَ ُك َ
ون ال ﱠر ُ
فَ َذلِ َك قَ ْولُهُ َج ﱠل ِ -ذ ْك ُرهَُ } :-و َك َذلِ َك َج َع ْلنَا ُك ْم أُ ﱠمةً َو َ
ش َھ َدا َء َعلَى النﱠ ا ِ
سطُ ا ْل َع ْد ُل
َ
ش ِھي ًدا { َوا ْل َو َ
 -5أمته خير أمة أخرجت للناس،وذلك من أدلة منھا:
األول :قوله ُ :ك ْنتُ ْم َخ ْي َر أُ ﱠم ٍة أُ ْخ ِر َج ْ
ُوف َوتَ ْنھَ ْو َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوتُ ْؤ ِمنُ َ
اس تَ أْ ُمر َ
ون بِ ا ﱠ ِ
ُون بِ ْال َم ْعر ِ
ت لِلنﱠ ِ
ون )) (110آل عمران (
اسقُ َ
ان َخ ْيرًا لَھُ ْم ِم ْنھُ ُم ْال ُم ْؤ ِمنُ َ
ب لَ َك َ
ون َوأَ ْكثَ ُرھُ ُم ْالفَ ِ
َولَ ْو آ َم َن أَ ْھ ُل ْال ِكتَا ِ
ض َي ﱠ
الثاني:صحيح البخاري برقم  2458عَنْ َع ْب ِد ﱠ
س قَ ْرنِ ي
ﷲِ َ -ر ِ
ﷲُ َع ْنهُ -عَنْ النﱠبِ ﱢي قَا َلَ ":خ ْي ُر النﱠ ا ِ
ش َھا َدتَهُ"
ش َھا َدةُ أَ َح ِد ِھ ْم يَ ِمينَهُ َويَ ِمينُهُ َ
ق َ
سبِ ُ
ين يَلُونَ ُھ ْم ثُ ﱠم الﱠ ِذ َ
ثُ ﱠم الﱠ ِذ َ
ين يَلُونَ ُھ ْم ثُ ﱠم يَ ِجي ُء أَ ْق َوا ٌم تَ ْ
س ُعو ٍد قَ ا َل ":إِنﱠ ﱠ
الثالث:مسند أحمد برقم َ 3418ع نْ َع ْب ِد ﱠ
ب
ﷲِ ْب ِن َم ْ
ب ا ْل ِعبَ ا ِد فَ َو َج َد قَ ْل َ
ﷲَ نَظَ َر فِ ي قُلُ و ِ
ب ُم َح ﱠم ٍد فَ َو َج َد
ب ا ْل ِعبَا ِد فَ ْ
س ِه فَا ْبتَ َعثَهُ بِ ِر َ
ب ا ْل ِعبَا ِد بَ ْع َد قَ ْل ِ
سالَتِ ِه ثُ ﱠم نَظَ َر فِي قُلُو ِ
اصطَفَاهُ لِنَ ْف ِ
ُم َح ﱠم ٍد َ خ ْي َر قُلُو ِ
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س نًا فَ ُھ َو
س لِ ُم َ
ب ا ْل ِعبَا ِد فَ َج َعلَ ُھ ْم ُو َز َرا َء نَبِيﱢ ِه يُقَ اتِلُ َ
ون َعلَ ى ِدينِ ِه فَ َم ا َرأَى ا ْل ُم ْ
وب أَ ْ
ون َح َ
قُلُ َ
ص َحابِ ِه َخ ْي َر قُلُو ِ
سيﱢئًا فَ ُھ َو ِع ْن َد ﱠ
ِع ْن َد ﱠ
سيﱢ ٌئ " .تعليق شعيب األرنؤوط  :إسناده حسن
ﷲِ َ
سنٌ َو َما َرأَ ْوا َ
ﷲِ َح َ
 -6أمته أُحلت لھا الغنائم ، وذلك في ص حيح البخ اري ب رقم  2892ق ال  ":ثُ ﱠم أَ َح ﱠل ﱠ
ﷲُ لَنَ ا ا ْل َغنَ ائِ َم
ض ْعفَنَا َو َع ْج َزنَا فَأ َ َحلﱠ َھا لَنَا"
َرأَى َ
 -7آمنة ألصحابه وألمته ، تدلل على ذلك أدلة منھا:
َ
َ
ان ھَ َذا ھُ َو ْال َح ﱠ
ك فَ أ ْم ِطرْ َعلَ ْينَ ا ِح َج ا َرةً ِم َن ال ﱠس َما ِء أ ِو ا ْئتِنَ ا
ق ِم ْن ِع ْن ِد َ
 -1قوله َ  :وإِ ْذ قَالُوا اللﱠھُ ﱠم إِ ْن َك َ
ان ﱠ
ان ﱠ
ﷲُ لِيُ َع ﱢذبَھُ ْم َوأَ ْن َ
ُون ))  (33األنفال(
ﷲُ ُم َع ﱢذبَھُ ْم َوھُ ْم يَ ْستَ ْغفِر َ
ت فِي ِھ ْم َو َما َك َ
ب أَلِ ٍيم )َ (32و َما َك َ
بِ َع َذا ٍ
ض َي ﱠ
ان َھ َذا
ﷲُ َع ْن هُ -قَ ا َل أَبُ و َج ْھ ٍل ":اللﱠ ُھ ﱠم إِنْ َك َ
-2صحيح البخاري برقم  4281عن أَنَ َ
س ْب َن َمالِ ٍك َ -ر ِ
يم" فَنَ َزلَ تْ } :
ُھ َو ا ْل َح ﱠ
ق ِمنْ ِع ْن ِد َك)يقصد محم ًدا  (فَأ َ ْم ِط ْر َعلَ ْينَا ِح َجا َرةً ِم نْ ال ﱠ
س َما ِء ،أَ ْو ا ْئتِنَ ا بِ َع َذا ٍ
ب أَلِ ٍ
ون َو َم ا لَ ُھ ْم أَنْ َال يُ َع ﱢذبَ ُھ ْم ﱠ
ان ﱠ
ان ﱠ
ﷲُ َو ُھ ْم
س تَ ْغفِ ُر َ
ﷲُ لِيُ َع ﱢذبَ ُھ ْم َوأَ ْن تَ فِ ي ِھ ْم َو َم ا َك َ
َو َما َك َ
ﷲُ ُم َع ﱢذبَ ُھ ْم َو ُھ ْم يَ ْ
س ِج ِد ا ْل َح َر ِام { ْاآليَةَ.
صد َ
ﱡون عَنْ ا ْل َم ْ
يَ ُ
ْص َرةً فَظَلَ ُموا بِھَ ا
ب بِھَا ْاألَ ﱠولُ َ
ت إِ ﱠال أَ ْن َك ﱠذ َ
ون َوآتَ ْينَا ثَ ُمو َد النﱠاقَةَ ُمب ِ
 -3قوله َ :و َما َمنَ َعنَا أَ ْن نُرْ ِس َل بِ ْاآليَا ِ
ت إِ ﱠال تَ ْخ ِويفًا )) (59اإلسراء(.
َو َما نُرْ ِس ُل بِ ْاآليَا ِ
ب بِ َھ ا
ت" الﱠتِ ي ا ْقتَ َر َح َھ ا أَ ْھ ل َم ﱠك ة " ﱠإال أَنْ َك ﱠذ َ
س ل بِ ْاآليَ ا ِ
ج اء ف ي تفس ير الجالل ينَ " :و َم ا َمنَ َعنَ ا أَنْ نُ ْر ِ
اإل ْھ َالك َوقَ ْد َح َك ْمنَ ا
ْاألَ ﱠولُ َ
س ْلنَا َھا إلَ ى َھ ؤ َُال ِء لَ َك ﱠذبُوا بِ َھ ا َوا ْ
س ْلنَا َھا فَأ َ ْھلَ ْكنَ ا ُھ ْم َولَ ْو أَ ْر َ
ون" لَ ﱠما أَ ْر َ
س ت ََحقﱡوا ْ ِ
اض َحة "فَظَلَ ُم وا" َكفَ ُروا
ص َرة" بَيﱢنَ ة َو ِ
بِإِ ْم َھ الِ ِھ ْم ِ ِإل ْت َم ِام أَ ْم ر ُم َح ﱠم د َ "وآتَ ْينَ ا ثَ ُم ود النﱠاقَ ة" آيَ ة " ُم ْب ِ
ت" ا ْل ُم ْع ِج َزات " ﱠإال ت َْخ ِويفًا" لِ ْل ِعبَا ِد فَيُ ْؤ ِمنُوا
"بِ َھا" "بِ ْاآليَا ِ
 -7يدخل من أمته الجنة سبعون ألفًا بغير حساب ،وال سابقة عذاب،وذلك في صحيح مسلم 320
سو َل ﱠ
قَا َل نَبِ ﱡي ﱠ
ﷲِ؟ قَا َلُ :ھ ْم
س ْب ُع َ
ب .قَالُوا َ :و َمنْ ُھ ْم يَا َر ُ
ون أَ ْلفًا بِ َغ ْي ِر ِح َ
ﷲِ  :يَد ُْخ ُل ا ْل َجنﱠةَ ِمنْ أُ ﱠمتِي َ
سا ٍ
شةُ فَقَا َل :ا ْد ُع ﱠ
ﷲَ أَنْ يَ ْج َعلَنِي ِم ْن ُھ ْم .قَا َل:
ون فَقَا َم ُع ﱠكا َ
ون َ ،و َعلَى َربﱢ ِھ ْم يَتَ َو ﱠكلُ َ
ست َْرقُ َ
ين َال يَ ْكتَ ُو َ
الﱠ ِذ َ
ون َ ،و َال يَ ْ
ﷲِ ا ْد ُع ﱠ
أَ ْنتَ ِم ْن ُھ ْم .قَا َل :فَقَا َم َر ُج ٌل فَقَا َل :يَا نَبِ ﱠي ﱠ
شةُ".
سبَقَ َك بِ َھا ُع ﱠكا َ
ﷲَ أَنْ يَ ْج َعلَنِي ِم ْن ُھ ْم .قَا َلَ ":
الوجه الثاني :صفات لم تجتمع في أح ٍد غيره  من األنبياء والمرسلين منھا:
 -1سيد ي وم القيام ة ،وأول مش فع ، وذل ك ف ي ص حيح مس لم ب رقم  4223ع ن أب ي ُھ َر ْي َرةَ قَ ا َل :قَ ا َل
سو ُل ﱠ
شفﱠ ٍع ".
ش ﱡ
ق َع ْنهُ ا ْلقَ ْب ُر َوأَ ﱠو ُل شَافِ ٍع َوأَ ﱠو ُل ُم َ
سيﱢ ُد َولَ ِد آ َد َم يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َوأَ ﱠو ُل َمنْ يَ ْن َ
َر ُ
ﷲِ  ": أَنَا َ
س و ُل
س ْب ِن َمالِ ٍك قَ ا َل :قَ ا َل َر ُ
 -2أو ُل من يقرع باب الجن ِة ، وذلك في صحيح مسلم برقم  292عَنْ أَنَ ِ
ﱠ
ستَ ْفتِ ُح فَيَقُو ُل :ا ْل َخا ِزنُ َمنْ أَ ْن تَ ؟فَ أَقُو ُل ُم َح ﱠم ٌد فَيَقُ و ُل :بِ َك أُ ِم ْرتُ َال
اب ا ْل َجنﱠ ِة يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة فَأ َ ْ
ﷲِ  :آتِي بَ َ
أَ ْفت َُح ِألَ َح ٍد قَ ْبلَ َك.
س و َل ﱠ
ض َل عل ى األنبي ا ِء بس ت ،وذل ك ف ي ص حيح مس لم ب رقم َ 812ع نْ أَبِ ي ُھ َر ْي َرةَ أَنﱠ َر ُ
ﷲِ
 -3ف ُ ِ
ب َ ،وأُ ِحلﱠتْ لِ َي ا ْل َغنَ ائِ ُم َ ،و ُج ِعلَ تْ
ص ْرتُ بِ ﱡ
قَا َل ":فُ ﱢ
الر ْع ِ
ْطيتُ َج َوا ِم َع ا ْل َكلِ ِمَ ،ونُ ِ
ستﱟ أُع ِ
ض ْلتُ َعلَى ْاألَ ْنبِيَا ِء بِ ِ
ون".وتفصيله كما يلي:
ق َكافﱠةً َ ،و ُختِ َم بِ َي النﱠبِيﱡ َ
ض طَ ُھو ًرا َ ،و َم ْ
لِ َي ْاألَ ْر ُ
س ِج ًدا َ ،وأُ ْر ِ
س ْلتُ إِلَى ا ْل َخ ْل ِ
معان كثير ٍة  ،مث ل قول ه  لم ن س أله
ْطيتُ َج َوا ِم َع ا ْل َكلِ ِم" :أي :الكالم القليل الذي يحم ُل
-1قوله ": أُع ِ
ٍ
ع ن اإلس الم  ...فأجاب ه  ق ائالً":ق ل آمن ُ
رب بفص احتھم وبالغ تھم
ت ب ا ث م اس تقم"،وبھ ذا ق د ف اقالع َ
وبيانھم،رغم أنه لم يكن شاعرًا....
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النبي  إلى عزو ِة تبوك للقا ِء الرومان ...فلم ا رأوه ول وا
ب"وذلك لما خرج
ص ْرتُ بِ ﱡ
ﱡ
الر ْع ِ
 -2قوله َ ":نُ ِ
ب؛ فانتص ر دون قت ال ،وال إراق ة دم ا ٍء...
األدبار خوفًا ورعبًا منه، وذلك بقذف ﷲُ ف ي قل وبھم الرع َ
فقال ":نصرت بالرعب مسيرة شھر"،وكذا الرج ُل الذي كاد أن يقتل محم ًدا وھ و ن ائم ،فق ال ل ه قب ل أن
يقتله :من يمنعك مني يا محمد؟ قال  :ﷲ ،فوقع السيف من يده....
 -3قوله ": أُ ِحلﱠتْ لِ َي ا ْل َغنَائِ ُم":فقد كان األنبي ا ُء ال ذين س بقوه حينم ا يغنم ون ش يئًا كان ت تن زل ن ا ٌر م ن
السما ِء تأكلھا ....
س ِج ًدا" فأي مكان ف ي األرض ھ و ط اھر للص الة ل ه إال
ض طَ ُھو ًرا َ ،و َم ْ
 -4قولهَ ": و ُج ِعلَتْ لِ َي ْاألَ ْر ُ
النبي ، مثل المقبرة والحمام...
ما استثناه
ﱡ
يح
وم ب أعينھم فق ط ،كم ا ك ان المس ُ
 -5قول هَ ": وأُ ْر ِ
ق َكافﱠ ةً" :فك ل نب ﱢي يرس ُل إل ى ق ٍ
س ْلتُ إِلَ ى ا ْل َخ ْل ِ
رسوالً إلى بني إسرائيل...أما محم ٌد  فقد أرسل لكل الخلق ،بما فيھم الجن ...رسالته عام هللع المين
....تدلل على ذلك أدلةٌ منھا:
ين )) (107األنبياء (
ك إِ ﱠال َرحْ َمةً لِ ْل َعالَ ِم َ
 -1قوله َ :و َما أَرْ َس ْلنَا َ
ون )) (28سبأ(
اس َال يَ ْعلَ ُم َ
 -2قوله َ  :و َما أَرْ َس ْلنَا َ
اس بَ ِشيرًا َونَ ِذيرًا َولَ ِك ﱠن أَ ْكثَ َر النﱠ ِ
ك إِ ﱠال َكافﱠةً لِلنﱠ ِ
 -3قول ه َ :وھَ َذا ِكتَ ابٌ أَ ْن َز ْلنَ اهُ ُمبَ ا َر ٌ
ص ﱢد ُ
ين
ق الﱠ ِذي بَ ي َْن يَ َد ْي ِه َولِتُ ْن ِذ َر أُ ﱠم ْالقُ َرى َو َم ْن َح ْولَھَ ا َوالﱠ ِذ َ
ك ُم َ
ون )) (92اإلنعام (
ص َالتِ ِھ ْم يُ َحافِظُ َ
ون بِ ْاآل ِخ َر ِة ي ُْؤ ِمنُ َ
ي ُْؤ ِمنُ َ
ون بِ ِه َوھُ ْم َعلَى َ
ون" فال نبي يأتي بعده فكان آخ َر المرسلين من ربﱢ العالمين ...تدلل على
 -6قولهَ " : و ُختِ َم بِ َي النﱠبِ ﱡي َ
ذلك أدلة منھا:
ان ﱠ
ان ُم َح ﱠم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َولَ ِك ْن َرسُو َل ﱠ
ﷲُ بِ ُكلﱢ َش ْي ٍء َعلِي ًم ا
 -1قولُه َ :ما َك َ
ﱢين َو َك َ
ﷲِ َو َخاتَ َم النﱠبِي َ
)) (40األحزاب (
س و َل ﱠ
ض َي ﱠ
ﷲِ قَ ا َل ":إِنﱠ َمثَلِ ي َو َمثَ َل
-2
ﷲُ َع ْن هُ -أَنﱠ َر ُ
ُ
صحيح البخ اري َ 3271ع نْ أَبِ ي ُھ َر ْي َرةَ َ -ر ِ
ون بِ ِه
اس يَطُوفُ َ
ض َع لَبِنَ ٍة ِمنْ َزا ِويَ ٍة فَ َج َع َل النﱠ ُ
ْاألَ ْنبِيَا ِء ِمنْ قَ ْبلِي َك َمثَ ِل َر ُج ٍل بَنَى بَ ْيتًا فَأ َ ْح َ
سنَهُ َوأَ ْج َملَهُ إِ ﱠال َم ْو ِ
ين ".
ض َعتْ َھ ِذ ِه اللﱠبِنَةُ .قَا َل":فَأَنَا اللﱠبِنَةُ َوأَنَا َخاتِ ُم النﱠبِيﱢ َ
ون لَهُ َويَقُولُ َ
َويَ ْع َجبُ َ
ونَ :ھ ﱠال ُو ِ
سو ُل ﱠ
ﷲِ َ ◌ِ علِ ﱟي ":أَ ْنتَ ِمنﱢي بِ َم ْن ِزلَ ِة
-3
ص قَا َل :قَا َل َر ُ
ُ
صحيح مسلم برقم  4418عَنْ َ
س ْع ِد ْب ِن أَبِي َوقﱠا ٍ
َ
سى إِ ﱠال أنﱠهُ َال نَبِ ﱠي بَ ْع ِدي".
َھا ُر َ
ون ِمنْ ُمو َ
الخالئق  ؛ تدلل على ذلك أدلة منھا:
-4رحمةٌ مھداه لك ﱢل
ِ
ين )  (107األنبياء(
ك إِ ﱠال َرحْ َمةً لِ ْل َعالَ ِم َ
 -1قوله َ  : و َما أَرْ َس ْلنَا َ
ين َر ُء ٌ
وف َر ِح ي ٌم
 -2قوله  :لَقَ ْد َجا َء ُك ْم َرسُو ٌل ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم َع ِزي ٌز َعلَ ْي ِه َم ا َعنِ تﱡ ْم َح ِريصٌ َعلَ ْي ُك ْم بِ ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
) 128التوبة(
سو َل ﱠ
ين .قَا َل  ":إِنﱢي
ع َعلَى ا ْل ُم ْ
ﷲِ :ا ْد ُ
ش ِر ِك َ
 -3صحيح مسلم برقم  4704عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ قَا َل :قِي َل يَا َر ُ
لَ ْم أُ ْب َع ْث لَ ﱠعانًا َ ،وإِنﱠ َما بُ ِع ْثتُ َر ْح َمةً".
جميع األنبيا ِء
 -5العھد والميثاق الذي أخذه ﷲ على األنبياء قبله  : فقد أخذ ﷲُ  عھ ًدا على
ِ
النبي العربي محم ٌد أن تتركوا ما انتم عليه
المسيح  أن إذا ظھر
والمرسلين من لدن آد َم  إلى
ﱡ
ِ
وتتبعوه وتنصروه  ....تدلل على ذلك أدلة منھا:
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-1قوله َ  :وإِ ْذ أَ َخ َذ ﱠ
ص ﱢد ٌ
ق لِ َم ا َم َع ُك ْم
ق النﱠبِي َ
ﷲُ ِميثَا َ
ﱢين لَ َما آتَ ْي تُ ُك ْم ِم ْن ِكتَ ا ٍ
ب َو ِح ْك َم ٍة ثُ ﱠم َج ا َء ُك ْم َر ُس و ٌل ُم َ
ص ُرنﱠهُ قَ ا َل أَأَ ْق َررْ تُ ْم َوأَ َخ ْذتُ ْم َعلَ ى َذلِ ُك ْم إِصْ ِري قَ الُوا أَ ْق َررْ نَ ا قَ ا َل فَا ْش ھَ ُدوا َوأَنَ ا َم َع ُك ْم ِم َن
لَتُ ْؤ ِمنُ ﱠن بِ ِه َولَتَ ْن ُ
ون )) (82آل عمران(
اسقُ َ
ك فَأُولَئِ َ
ين ) (81فَ َم ْن تَ َولﱠى بَ ْع َد َذلِ َ
ال ﱠشا ِھ ِد َ
ك ھُ ُم ْالفَ ِ
جاء في التفسير الميسر :واذكر -أيھ ا الرس ول -إذ أخ ذ ﷲ س بحانه العھ د المؤك د عل ى جمي ع األنبي اء:
لَئِنْ آتيتكم من كتاب وحكمة ،ثم جاءكم رسول من عندي ،مصدق لما معكم لت ؤمنن ب ه ولتنص رنﱠه .فھ ل
أقررتم واعترفتم بذلك وأخذتم على ذلك عھدي الموثق؟ قالوا :أقررنا ب ذلك ،ق ال :فليش ھ ْد بعض كم عل ى
بعض ،واشھدوا على أممكم بذلك ،وأنا معكم من الشاھدين عليكم وعليھم .وفي ھذا أن ﷲ أخذ الميث اق
على كل نبي أن يؤمن بمحمد صلى ﷲ عليه وسلم ،وأخذ الميثاق على أمم األنبياء بذلك .أھـ
س َعهُ إِ ﱠال أَنْ يَتﱠبِ َعنِ ي" مس ند أحم د
س ى َ ك َ
س ي بِيَ ِد ِه لَ ْو أَنﱠ ُمو َ
ان َحيًّ ا َم ا َو ِ
 -2قول ه َ ": والﱠ ِذي نَ ْف ِ
برقم14623
 -6أقسم  بحياته  ولم يقسم  بحيا ِة أح ٍد من أنبيائه ورسله إال بنبيﱢه  ؛دليل ذلك قوله :
ُون ) (72فَأ َ َخ َذ ْتھُ ُم ال ﱠ
ين )) (73الحجر(
ص ْي َحةُ ُم ْش ِرقِ َ
ك إِنﱠھُ ْم لَفِي َس ْك َرتِ ِھ ْم يَ ْع َمھ َ
لَ َع ْم ُر َ
 -7نداؤه عليه بصف ِة النبو ِة والرسالة، وذلك لم يكن
لنبي من قبله ...فقد نادى  عليھم بأسمائھم
ﱢ
المجردة إال نبينا  ...بيان ذلك من وجھين:
الوجه األول:أن ﷲَ نادي على األنبيا ِء السابقين بأسمائھم ألمجرده،وذلك في ع دة مواض ع م ن كتاب ه
منھا :
-1
ب
قولُ ه  :قَ ا َل يَ ا آ َد ُم أَ ْنبِ ْئھُ ْم بِأ َ ْس َمائِ ِھ ْم فَلَ ﱠم ا أَ ْنبَ أَھُ ْم بِأ َ ْس َمائِ ِھ ْم قَ ا َل أَلَ ْم أَقُ لْ لَ ُك ْم إِنﱢ ي أَ ْعلَ ُم َغ ْي َ
ون )) (33البقرة(
ون َو َما ُك ْنتُ ْم تَ ْكتُ ُم َ
ض َوأَ ْعلَ ُم َما تُ ْب ُد َ
ال ﱠس َما َوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ْ
ْ
َ
َ
ك بِ ِه ِعل ٌم إِنﱢ ي
-2
ْس لَ َ
ْس ِم ْن أ ْھلِ َ
ح فَ َال تَ ْس أل ِن َم ا لَ ي َ
ك إِنﱠهُ َع َم ٌل َغ ْي ُر َ
قولُه  :قَا َل يَا نُو ُح إِنﱠهُ لَي َ
صالِ ٍ
ين )) (46ھود(
ون ِم َن ْال َجا ِھلِ َ
ك أَ ْن تَ ُك َ
أَ ِعظُ َ
ك َوإِنﱠھُ ْم آتِ ي ِھ ْم َع َذابٌ َغ ْي ُر َم رْ ُدو ٍد )(76
قوله   :يَ ا إِ ْب َرا ِھي ُم أَ ْع ِرضْ َع ْن ھَ َذا إِنﱠ هُ قَ ْد َج ا َء أَ ْم ُر َربﱢ َ
)ھود(
ك َو ُك ْن ِم َن
-3
اس بِ ِر َس َاالتِي َوبِ َك َال ِم ي فَ ُخ ْذ َم ا آتَ ْيتُ َ
قوله  : قَا َل يَا ُمو َسى إِنﱢي اصْ طَفَ ْيتُ َ
ك َعلَى النﱠ ِ
ين )(144
ال ﱠشا ِك ِر َ
ك بِ ُغ َال ٍم ا ْس ُمهُ يَحْ يَى لَ ْم نَجْ َعلْ لَهُ ِم ْن قَ ْب ُل َس ِميًّا ) (7قَ ا َل َربﱢ أَنﱠ ى يَ ُك ُ
ون لِ ي
قوله  : يَا َز َك ِريﱠا إِنﱠا نُبَ ﱢش ُر َ
ت ا ْم َرأَتِي َعاقِرًا َوقَ ْد بَلَ ْغ ُ
ت ِم َن ْال ِكبَ ِر ِعتِيًّا )) (8مريم (.
ُغ َال ٌم َو َكانَ ِ
قوله  : إِ ْذ قَا َل ﱠ
ك
ين اتﱠبَ ُع و َ
ين َكفَرُوا َو َجا ِع ُل الﱠ ِذ َ
ك ِم َن الﱠ ِذ َ
ي َو ُمطَھﱢ ُر َ
ك َو َرافِ ُع َ
ﷲُ يَا ِعي َسى إِنﱢي ُمتَ َوفﱢي َ
ك إِلَ ﱠ
ون )) (55آل
ي َم رْ ِج ُع ُك ْم فَ أَحْ ُك ُم بَ ْي نَ ُك ْم فِي َم ا ُك ْن تُ ْم فِي ِه تَ ْختَلِفُ َ
ق الﱠ ِذ َ
فَ ْو َ
ين َكفَ رُوا إِلَ ى يَ ْو ِم ْالقِيَا َم ِة ثُ ﱠم إِلَ ﱠ
عمران(.
الوج ه الث اني:أن ه ل م ين اد عل ى نبيﱢ ه محم ٍد  مج ر ًدا ولك ن بص ف ِة النب و ِة أو الرس ال ِة ،وذل ك ف ي ع دة
مواضع من كتابه منھا :
ك ﱠ
ين َعلَ ى
ض ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ك ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ﷲُ َو َم ِن اتﱠبَ َع َ
-1قوله  :يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي َح ْسبُ َ
ين ) (64يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي َح رﱢ ِ
ين َكفَ رُوا بِ أَنﱠھُ ْم
ُون يَ ْغلِبُوا ِمائَتَي ِْن َوإِ ْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِمائَةٌ يَ ْغلِبُوا أَ ْلفً ا ِم َن الﱠ ِذ َ
صابِر َ
ال إِ ْن يَ ُك ْن ِم ْن ُك ْم ِع ْشر َ
ُون َ
ْالقِتَ ِ
ُون )) (65األنفال(.
قَ ْو ٌم َال يَ ْفقَھ َ
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-2قوله  : يَا أَ ﱡيھَا النﱠبِ ﱡي قُلْ لِ َم ْن فِي أَ ْي ِدي ُك ْم ِم َن ْاألَ ْس َرى إِ ْن يَ ْعلَ ِم ﱠ
ﷲُ فِ ي قُلُ وبِ ُك ْم َخ ْي رًا يُ ْؤتِ ُك ْم َخ ْي رًا ِم ﱠم ا
ﷲَ ِم ْن قَ ْب ُل فَ أ َ ْم َك َن ِم ْنھُ ْم َو ﱠ
ك فَقَ ْد َخ انُوا ﱠ
أُ ِخ َذ ِم ْن ُك ْم َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم َو ﱠ
ﷲُ َغفُو ٌر َر ِح ي ٌم )َ (70وإِ ْن ي ُِري ُدوا ِخيَانَتَ َ
ﷲُ
َعلِي ٌم َح ِكي ٌم )) (71األنفال(.
ين إِ ﱠن ﱠ
ق ﱠ
ان َعلِي ًم ا َح ِكي ًم ا )َ (1واتﱠبِ ْع َم ا
ﷲَ َك َ
ين َو ْال ُمنَ افِقِ َ
ﷲَ َو َال تُ ِط ِع ْال َك افِ ِر َ
-3قوله  يَ ا أَيﱡھَ ا النﱠبِ ﱡي اتﱠ ِ
ك إِ ﱠن ﱠ
ون َخبِي رًا )َ (2وتَ َو ﱠك لْ َعلَ ى ﱠ
ﷲِ َو َكفَ ى بِ ا ﱠ ِ َو ِك ً
يال )(3
ان بِ َم ا تَ ْع َملُ َ
ﷲَ َك َ
ك ِم ْن َربﱢ َ
يُ و َحى إِلَ ْي َ
)األحزاب(
ْ
َ
َ
ْ
ﱠ
ك َش ا ِھدًا َو ُمبَ ﱢش رًا َونَ ِذيرًا )َ (45و َدا ِعيً ا إِلَ ى ﷲِ بِإِذنِ ِه َو ِس َراجًا ُمنِي رًا
-4قوله  يَا أيﱡھَا النﱠبِ ﱡي إِنﱠا أرْ َسلنَا َ
ين بِأ َ ﱠن لَھُ ْم ِم َن ﱠ
ﷲِ فَضْ ًال َكبِيرًا )) (47األحزاب(.
)َ (46وبَ ﱢش ِر ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ك أَ ْدنَ ى أَ ْن
ين َعلَ ْي ِھ ﱠن ِم ْن َج َالبِي بِ ِھ ﱠن َذلِ َ
ين يُ ْدنِ َ
ك َونِ َسا ِء ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ك َوبَنَاتِ َ
اج َ
-5قوله  يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي قُلْ ِألَ ْز َو ِ
ان ﱠ
ﷲُ َغفُورًا َر ِحي ًما )) (59األحزاب(.
يُ ْع َر ْف َن فَ َال ي ُْؤ َذي َْن َو َك َ
ين َوا ْغلُ ْ
ص ي ُر )(9
-6قول ه يَ ا أَيﱡھَ ا النﱠبِ ﱡي َجا ِھ ِد ْال ُكفﱠ ا َر َو ْال ُمنَ افِقِ َ
ظ َعلَ ْي ِھ ْم َو َم أْ َواھُ ْم َجھَ نﱠ ُم َوبِ ْئ َ
س ْال َم ِ
)التحريم(.
ين قَالُوا آ َمنﱠا بِ أ َ ْف َوا ِھ ِھ ْم َولَ ْم تُ ْؤ ِم ْن
ون فِي ْال ُك ْف ِر ِم َن الﱠ ِذ َ
ار ُع َ
ك الﱠ ِذ َ
-7قوله  يَا أَيﱡھَا ال ﱠرسُو ُل َال يَحْ ُز ْن َ
ين يُ َس ِ
اض ِع ِه
ك يُ َحرﱢ فُ َ
ين لَ ْم يَ أْتُو َ
ون لِقَ ْو ٍم آ َخ ِر َ
ب َس ﱠما ُع َ
ين ھَا ُدوا َس ﱠما ُع َ
قُلُوبُھُ ْم َو ِم َن الﱠ ِذ َ
ون ْال َكلِ َم ِم ْن بَ ْع ِد َم َو ِ
ون لِ ْل َك ِذ ِ
ون إِ ْن أُوتِيتُ ْم ھَ َذا فَ ُخ ُذوهُ َوإِ ْن لَ ْم تُ ْؤتَ ْوهُ فَاحْ َذرُوا َو َم ْن يُ ِر ِد ﱠ
ك لَ هُ ِم َن ﱠ
ك
ﷲُ فِ ْتنَتَ هُ فَلَ ْن تَ ْملِ َ
يَقُولُ َ
ﷲِ َش ْيئًا أُولَئِ َ
ين لَ ْم ي ُِر ِد ﱠ
ﷲُ أَ ْن يُطَھﱢ َر قُلُوبَھُ ْم لَھُ ْم فِي ال ﱡد ْنيَا ِخ ْز ٌ
ي َولَھُ ْم فِي ْاآل ِخ َر ِة َع َذابٌ َع ِظي ٌم )) (41المائدة(.
الﱠ ِذ َ
ت ِر َس الَتَهُ َو ﱠ
ك َوإِ ْن لَ ْم تَ ْف َعلْ فَ َما بَلﱠ ْغ َ
ك ِم َن
ْص ُم َ
ك ِم ْن َربﱢ َ
-8قوله  :يَا أَيﱡھَا ال ﱠرسُو ُل بَلﱢ ْغ َما أُ ْن ِز َل إِلَ ْي َ
ﷲُ يَع ِ
اس إِ ﱠن ﱠ
ين )) (67المائدة(.
ﷲَ َال يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم ْال َكافِ ِر َ
النﱠ ِ
ا،ورفع الصوت فوقه ، ...وذلك من دليلين :
 -8نھى المؤمنين عن مناداتِه باسمه مجر ًد
ِ
ض ا قَ ْد يَ ْعلَ ُم ﱠ
ون ِم ْن ُك ْم لِ َوا ًذا
ْض ُك ْم بَ ْع ً
ين يَتَ َس لﱠلُ َ
ﷲُ الﱠ ِذ َ
ُول بَ ْينَ ُك ْم َك ُد َعا ِء بَع ِ
 -1قوله َ  ال تَجْ َعلُوا ُد َعا َء ال ﱠرس ِ
ُصيبَھُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم )) (63النور(.
ين يُ َخالِفُ َ
فَ ْليَحْ َذ ِر الﱠ ِذ َ
صيبَھُ ْم فِ ْتنَةٌ أَ ْو ي ِ
ون َع ْن أَ ْم ِر ِه أَ ْن تُ ِ
ضا" بِأَنْ تَقُولُوا يَا ُم َح ﱠمد بَ ْل
جاء في تفسير الجاللينَ " :ال ت َْج َعلُوا ُد َعاء ال ﱠر ُ
سول بَ ْين ُك ْم َك ُد َعا ِء بَ ْعض ُك ْم بَ ْع ً
ص ْوت "قَ ْد يَ ْعلَم ﱠ
سول ﱠ
قُولُوا  :يَا نَبِ ّي ﱠ
ون ِم ْن ُك ْم
سلﱠلُ َ
ﷲ الﱠ ِذ َ
ﷲ فِي لِين َوتَ َوا ُ
ﷲ يَا َر ُ
ين يَتَ َ
ضع َو َخ ْفض َ
يق
ستَتِ ِر َ
ي يَ ْخ ُر ُج َ
ستِ ْئ َذان ُخ ْفيَة ُم ْ
س ِجد فِي ا ْل ُخ ْطبَة ِمنْ َغ ْير ا ْ
ون ِمنْ ا ْل َم ْ
لِ َوا ًذا" أَ ْ
ين بِش َْي ٍء َوقَ ْد لِلتﱠ ْحقِ ِ
ي ﱠ
صيب ُھ ْم َع َذاب أَلِيم"
ين يُ َخالِفُ َ
"فَ ْليَ ْح َذ ْر الﱠ ِذ َ
ون عَنْ أَ ْمره" أَ ْ
ﷲ َو َر ُ
صيب ُھ ْم فِ ْتنَة" بَ َالء "أَ ْو يُ ِ
سوله "أَنْ تُ ِ
فِي ا ْآل ِخ َرة .أھـ
ﷲَ إِ ﱠن ﱠ
ﷲِ َو َرسُولِ ِه َواتﱠقُوا ﱠ
ي ﱠ
ﷲَ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم ) (1يَا أَيﱡھَا
 -2قوله   يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ين آ َمنُوا َال تُقَ ﱢد ُموا بَي َْن يَ َد ِ
ْض أَ ْن تَحْ بَطَ
ين آ َمنُوا َال تَرْ فَعُوا أَصْ َواتَ ُك ْم فَ ْو َ
الﱠ ِذ َ
ق َ
ت النﱠبِ ﱢي َو َال تَجْ ھَرُوا لَهُ بِ ْالقَ ْو ِل َك َجھ ِْر بَع ِ
ص ْو ِ
ْض ُك ْم لِبَع ٍ
ُول ﱠ
ين ا ْمتَ َح َن ﱠ
ﷲُ قُلُوبَھُ ْم
ين يَ ُغضﱡ َ
ُون ) (2إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
أَ ْع َمالُ ُك ْم َوأَ ْنتُ ْم َال تَ ْش ُعر َ
ك الﱠ ِذ َ
ﷲِ أُولَئِ َ
ون أَصْ َواتَھُ ْم ِع ْن َد َرس ِ
ون )(4
ت أَ ْكثَ ُرھُ ْم َال يَ ْعقِلُ َ
ين يُنَا ُدونَ َ
لِلتﱠ ْق َوى لَھُ ْم َم ْغفِ َرةٌ َوأَجْ ٌر َع ِظي ٌم ) (3إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
ك ِم ْن َو َرا ِء ْال ُح ُج َرا ِ
)الحجرات(.
ﷲ إنﱠ ﱠ
ي بِ َغ ْي ِر ْإذنھ َم ا " َواتﱠقُ وا ﱠ
ي ﱠ
ﷲ
س وله" ا ْل ُمبَلﱢ غ َع ْن هُ أَ ْ
ﷲ َو َر ُ
ج اء ف ي تفس ير الجالل ين" :بَ ْين يَ َد ِ
ض َي ﱠ
ﷲ َع ْن ُھ َم اِ -ع ْن د النﱠبِ ّي فِ ي
َ
س ِميع" لِقَ ْولِ ُك ْم " َعلِيم" بِفِ ْعلِ ُك ْم نَ َزلَتْ فِ ي ُم َجا َدلَ ة أَبِ ي بَ ْك ر َو ُع َم ر َ -ر ِ
َ
َ
َ
ين آ َمنُ وا َال
ص ْوته ِع ْند النﱠبِ ّي "يَا أيّ َھا الﱠ ِذ َ
تَأْ ِمير ْاأل ْق َرع ْبن َحابِس أ ْو ا ْلقَ ْعقَاع ْبن َم ْعبَد َونَ َز َل فِي َمنْ َرفَ َع َ
ص ْوت النﱠبِ ّي" إ َذا نَطَ َ
ت َْرفَ ُع وا أَ ْ
اج ْيتُ ُموهُ
ق " َو َال ت َْج َھ ُروا لَ هُ بِ ا ْلقَ ْو ِل" إ َذا نَ َ
ص َوات ُك ْم" إ َذا نَطَ ْق تُ ْم "فَ ْوق َ
ش يَة َذلِ َك
ي َخ ْ
إج َال ًال لَ هُ "أَنْ ت َْح بَط أَ ْع َم ال ُك ْم َوأَ ْن تُ ْم َال تَ ْ
ش ُع ُر َ
ون" أَ ْ
ض" بَ ْل دُون َذلِ َك ْ
" َك َج ْھ ِر بَ ْعض ُك ْم لِبَ ْع ٍ
ص ْوته ِع ْن د النﱠبِ ّي َ ك أَبِي بَ ْك ر َو ُع َم ر َو َغ ْيرھ َم ا -
بِال ﱠر ْف ِع َوا ْل َج ْھ ر ا ْل َم ْذ ُكو َر ْي ِن َونَ َز َل فِ ي َمنْ َك َ
ان يَ ْخفِ ض َ
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اختَبَ َر " ﱠ
س ول ﱠ
ض َي ﱠ
ين ا ْم ت ََح َن" ْ
ﷲ قُلُ وبھ ْم
ﷲ أُولَئِ َك الﱠ ِذ َ
ض َ
ﷲ َع ْن ُھ ْم"-إنﱠ الﱠ ِذ َ
ون أَ ْ
ين يَ ُغ ﱡ
ص َواتھ ْم ِع ْند َر ُ
َر ِ
َ
َ
ي :لِتَ ْظ َھر ِم ْن ُھ ْم "لَ ُھ ْم َم ْغفِ َرة َوأ ْجر َع ِظيم" ا ْل َجنﱠة َونَ َز َل فِي قَ ْوم َجا ُءوا َو ْق ت الظﱠ ِھي َرة َوالنﱠبِ ّي
لِلتﱠ ْق َوى" أ ْ
 فِي َم ْن ِزله فَنَا َد ْوهُ
سائِ ِه َ ج ْمع ُح ْج َرة َو ِھ َي َما يُ ْح َج ر َعلَ ْي ِه ِم نْ ْاألَ ْرض
"إنﱠ الﱠ ِذ َ
ين يُنَادُونَك ِمنْ َو َراء ا ْل ُح ُج َرات" ُح ُج َرات نِ َ
ي ُح ْج َرة ُمنَ ا َداة ْاألَ ْع َراب
بِ َحائِ ٍط َونَ ْحوه َو َك َ
اح د ِم ْن ُھ ْم نَ ا َدى َخ ْل ف ُح ْج َرة ِألَنﱠ ُھ ْم لَ ْم يَ ْعلَ ُم وهُ فِ ي أَ ّ
ان ُك ّل َو ِ
اسبهُ ِمنْ التﱠ ْع ِظيم .أھـ
بِ ِغ ْلظَ ٍة َو َجفَاء "أَ ْكثَرھ ْم َال يَ ْعقِلُ َ
ون" فِي َما فَ َعلُوهُ َم َحلّك ال ﱠرفِيع َو َما يُنَ ِ
-9أعطاه ﷲ مفاتيح خزائن األرض بيده ،وھذا مم ا س ھل عل ى أمت ه م ن بع ده ف ت َح ال بال ِد  ،وأخ ذھم
كنوزھا ...دليل ذلك ما جاء في اآلتي:
ص َالتَهُ
ص لﱠى َعلَ ى أَ ْھ ِل أُ ُح ٍد َ
-1صحيح البخاري برقم  1258عَنْ ُع ْقبَةَ ْب ِن َعا ِم ٍر أَنﱠ النﱠبِ ﱠي َ خ َر َج يَ ْو ًما فَ َ
ش ِھي ٌد َعلَ ْي ُك ْم َوإِنﱢي َو ﱠ
ضي
ف إِلَى ا ْل ِم ْنبَ ِر فَقَا َل": إِنﱢي فَ َرطٌ لَ ُك ْم َوأَنَا َ
ص َر َ
ت ثُ ﱠم ا ْن َ
ﷲِ َألَ ْنظُ ُر إِلَى َح ْو ِ
َعلَى ا ْل َميﱢ ِ
ض َوإِنﱢي َو ﱠ
ش ِر ُكوا بَ ْع ِدي
ﷲِ َما أَ َخافُ َعلَ ْي ُك ْم أَنْ تُ ْ
ض أَ ْو َمفَاتِ َ
ْطيتُ َمفَاتِ َ
ْاآل َن َوإِنﱢي أُع ِ
يح ْاألَ ْر ِ
يح َخ َزائِ ِن ْاألَ ْر ِ
سوا فِي َھا"
َولَ ِكنْ أَ َخافُ َعلَ ْي ُك ْم أَنْ تَنَافَ ُ
س و ُل ﱠ
ض
ب قَا َل :أَ َم َرنَ ا َر ُ
ق قَ ا َلَ :و َع َر َ
-2مسند أحمد برقم َ 17946ع ِن ا ْلبَ َرا ِء ْب ِن َعا ِز ٍ
ﷲِ بِ َح ْف ِر ا ْل َخ ْن َد ِ
س و ُل ﱠ
ول ﱠ
ان ِمنْ َ
ق َال تَأْ ُخ ُذ فِي َھ ا ا ْل َم َع ا ِو ُل قَ ا َل :فَ َ
ﷲِ فَ َج ا َء َر ُ
ش َك ْو َھا إِلَ ى َر ُ
لَنَا َ
ﷲِ
س ِ
ص ْخ َرةٌ فِي َم َك ٍ
الخ ْن َد ِ
ض ْربَةً
س ِم ﱠ
ص ْخ َر ِة فَأ َ َخ َذ ا ْل ِم ْع َو َل فَقَا َل :بِ ْ
ض َع ثَ ْوبَهُ ثُ ﱠم َھبَطَ إِلَى ال ﱠ
ب َ
ض َر َ
ﷲِ ف َ َ
سبُهُ قَا َلَ :و َ
قَا َلَ :ع ْوفٌ َوأَ ْح ِ
ﱠام َو ﱠ
ث ا ْل َح َج ِر َوقَا َل :ﱠ
س َر ثُلُ َ
ص و َر َھا ا ْل ُح ْم َر ِم نْ َم َك انِي َھ َذا
ص ُر قُ ُ
ْطيتُ َمفَاتِ َ
فَ َك َ
ﷲِ إِنﱢي َألُ ْب ِ
ﷲُ أَ ْكبَ ُر أُع ِ
يح الش ِ
س َو ﱠ
ث ا ْل َح َج ِر فَقَا َل :ﱠ
س ِم ﱠ
س َر ثُلُ َ
ص ُر
ثُ ﱠم قَا َل :بِ ْ
يح فَ ا ِر َ
ْطيتُ َمفَاتِ َ
ب أُ ْخ َرى فَ َك َ
ض َر َ
ﷲِ َو َ
ﷲِ إِنﱢ ي َألُ ْب ِ
ﷲُ أَ ْكبَ ُر أُع ِ
س ِم ﱠ
ض ْربَةً أُ ْخ َرى فَقَلَ َع بَقِيﱠ ةَ ا ْل َح َج ِر
ض ِمنْ َم َكانِي َھ َذا ثُ ﱠم قَا َل :بِ ْ
ص ُر قَ ْ
ب َ
ض َر َ
ﷲِ َو َ
ص َر َھا ْاألَ ْبيَ َ
ا ْل َم َدائِ َن َوأُ ْب ِ
يح ا ْليَ َم ِن َو ﱠ
فَقَا َل  :ﱠ
ص ْن َعا َء ِمنْ َم َكانِي َھ َذا.
اب َ
ص ُر أَ ْب َو َ
ْطيتُ َمفَاتِ َ
ﷲِ إِنﱢي َألُ ْب ِ
ﷲُ أَ ْكبَ ُر أُع ِ
-10أعطا ه ﷲ  معجزةً خالدةً لم تؤت لغيره  وھ ي الق ران الك ريم فك لﱡ نب ﱢي يم وت تم وت مع ه ھ ذه
المعجزة إال معجزة محمد  الكبرى وھي القرآن الكريم المعجز ف ي لفظ ه ومعن اه...ت دلل عل ى ذل ك أدل ة
منھا:
ْ
ْ
ان
-1
ون بِ ِم ْثلِ ِه َولَ ْو َك َ
آن َال يَأتُ َ
قوله  قُلْ لَئِ ِن اجْ تَ َم َع ِ
اإل ْنسُ َو ْال ِج ﱡن َعلَى أَ ْن يَأتُوا بِ ِم ْث ِل ھَ َذا ْالقُرْ ِ
ت ِْ
َ
َ
ْ
اس إِ ﱠال ُكفُورًا
بَ ْع ُ
ْض ظَ ِھيرًا )َ (88ولَقَ ْد َ
اس فِي ھَ َذا القُرْ ِ
آن ِم ْن ُكلﱢ َمثَ ٍل فَأبَى أ ْكثَ ُر النﱠ ِ
ص ﱠر ْفنَا لِلنﱠ ِ
ضھُ ْم لِبَع ٍ
))  (89اإلسراء(
ون )) (9الحجر(
-2قوله  :إِنﱠا نَحْ ُن نَ ﱠز ْلنَا ال ﱢذ ْك َر َوإِنﱠا لَهُ لَ َحافِظُ َ
-10أعطاه ﷲ  والوسيلةَ ،والشفاعةَ ،والمقا َم المحمود ...
الوسيلة :منزله في الجنة ال تنبغي إال لعبد من عباد ﷲ ھو النبي ، والمنزلة الزائدة على سائر الخلق،
والشفاعة لغيره...تدلل على ذلك أدلة منھا:
-1صحيح مسلم برقم  577عَنْ َع ْب ِد ﱠ
س ِم ْعتُ ْم
س ِم َع النﱠبِ ﱠي يَقُو ُل ":إِ َذا َ
ص أَنﱠهُ َ
ﷲِ ْب ِن َع ْم ِرو ْب ِن ا ْل َعا ِ
صلﱠى ﱠ
سلُوا
ﷲُ َعلَ ْي ِه بِ َھا َع ْ
ش ًرا ثُ ﱠم َ
ص َالةً َ
صلﱠى َعلَ ﱠي َ
صلﱡوا َعلَ ﱠي فَإِنﱠهُ َمنْ َ
ا ْل ُمؤ ﱢَذ َن فَقُولُوا ِم ْث َل َما يَقُو ُل ثُ ﱠم َ
سيلَةَ فَإِنﱠ َھا َم ْن ِزلَةٌ فِي ا ْل َجنﱠ ِة َال تَ ْنبَ ِغي إِ ﱠال لِ َع ْب ٍد ِمنْ ِعبَا ِد ﱠ
ﱠ
سأ َ َل لِي
ﷲِ َوأَ ْر ُجو أَنْ أَ ُك َ
ون أَنَا ُھ َو فَ َمنْ َ
ﷲَ لِي ا ْل َو ِ
شفَا َعةُ"
سيلَةَ َحلﱠتْ لَهُ ال ﱠ
ا ْل َو ِ
ك َمقَا ًما َمحْ ُمودًا )) (79اإلسراء(
ك َربﱡ َ
ك َع َسى أَ ْن يَ ْب َعثَ َ
-2قوله َ : و ِم َن اللﱠي ِْل فَتَھَ ﱠج ْد بِ ِه نَافِلَةً لَ َ
ضة َزائِ َدة لَك دُون أُ ﱠمتك أَ ْو
آن "نَافِلَة لَك" فَ ِري َ
جاء في تفسير الجاللين" :فَتَ َھ ﱠج ْد" فَ َ
ص ﱢل "بِ ِه" بِا ْلقُ ْر ِ
سى أَنْ يَ ْب َعثك" يُقِيمك " َربّك" فِي ْاآل ِخ َرة " َمقَا ًما َم ْح ُمو ًدا"
ضيلَة َعلَى ال ﱠ
ضة " َع َ
صلَ َوات ا ْل َم ْف ُرو َ
فَ ِ
6

www.kalemasawaa.com

ضاء َونَ َز َل لَ ﱠما أُ ِم َر بِا ْل ِھ ْج َر ِة .أھـ
ون َو ُھ َو َمقَام ال ﱠ
ون َو ْاآل ِخ ُر َ
يَ ْح َمدك فِي ِه ْاألَ ﱠولُ َ
شفَا َعة فِي فَ ْ
صل ا ْلقَ َ
-11أكث ُر األنبيا ِء تب ًعا، وأول من يقرع باب الجنة... وذلك في صحيح مسلم برقم 290
سو ُل ﱠ
اب
س ْب ِن َمالِ ٍك قَا َل :قَا َل َر ُ
ﷲِ  ":أَنَا أَ ْكثَ ُر ْاألَ ْنبِيَا ِء تَبَ ًعا يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َ ،وأَنَا أَ ﱠو ُل َمنْ يَ ْق َر ُع بَ َ
عَنْ أَنَ ِ
ا ْل َجنﱠ ِة"
 -12شفاعته  في تخفيف العذاب عن بعضه أقاربه) أبى طالب( خفف عنه العذاب لحبه وعنايته
نوح وغيره من األنبياء...دليل ذلك ما يلي:
للنبي ...واختلف األمر مع
،ورعايته
ﱢ
ٍ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنهُ-قَا َل لِلنﱠبِ ﱢي َ ما أَ ْغنَ ْيتَ عَنْ
 -1صحيح البخاري برقم  3594ا ْل َعبﱠ ُ
ب َ -ر ِ
اس ْبنُ َع ْب ِد ا ْل ُمطﱠلِ ِ
سفَ ِل ِمنْ
اح ِمنْ نَا ٍر َ ،ولَ ْو َال أَنَا لَ َك َ
َع ﱢم َك فَإِنﱠهُ َك َ
ان فِي ال ﱠد َر ِك ْاألَ ْ
ض ُ
ض ْح َ
ب لَ َك .قَا َلُ :ھ َو فِي َ
ان يَ ُحوطُ َك َويَ ْغ َ
ض ٍ
النﱠا ِر.
سو َل ﱠ
ب فَقَا َل:
س ِعي ٍد ا ْل ُخ ْد ِر ﱢ
ي أَنﱠ َر ُ
 -2صحيح مسلم برقم  310عَنْ أَبِي َ
ﷲِ ُ ذ ِك َر ِع ْن َدهُ َع ﱡمهُ أَبُو طَالِ ٍ
اح ِمنْ نَا ٍر يَ ْبلُ ُغ َك ْعبَ ْي ِه يَ ْغلِي ِم ْنهُ ِد َما ُغهُ"
لَ َعلﱠهُ تَ ْنفَ ُعهُ َ
ض ْح َ
شفَا َعتِي يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة فَيُ ْج َع ُل فِي َ
ض ٍ
 -13أو ُل من ينشق عنه القبر ... انه أول من ينشق عنه القبر من الخالئق في يوم القيامة ؛ثبت في
سو ُل ﱠ
سيﱢ ُد َولَ ِد آ َد َم يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َوأَ ﱠو ُل
صحيح مسلم برقم  4223عن أبي ُھ َر ْي َرةَ قَا َل :قَا َل َر ُ
ﷲِ ": أَنَا َ
شفﱠ ٍع
ش ﱡ
ق َع ْنهُ ا ْلقَ ْب ُر َوأَ ﱠو ُل شَافِ ٍع َوأَ ﱠو ُل ُم َ
َمنْ يَ ْن َ
والحوض،دليل ذلك ما يلي:
-14أعطاه ﷲ الكوث َر
َ
-1الكوثر :نھ ٌر في الجن ِة ليس ألحد إال له  ....قال  إِنﱠا أَ ْع َ
ك ْال َك ْوثَ َر )ْ ) (1ال َك ْوثَ َر(
ط ْينَا َ
ون َما ا ْل َك ْوثَ ُر؟ فَقُ ْلنَا  :ﱠ
سولُهُ أَ ْعلَ ُم قَا َل :فَإِنﱠهُ نَ ْھ ٌر َو َع َدنِي ِه
-2صحيح مسلم برقم  607قَا َل :أَتَ ْد ُر َ
ﷲُ َو َر ُ
وم فَيُ ْختَلَ ُج ا ْل َع ْب ُد
َربﱢي َ -ع ﱠز َو َج ﱠلَ -علَ ْي ِه َخ ْي ٌر َكثِي ٌر ُھ َو َح ْو ٌ
ض تَ ِر ُد َعلَ ْي ِه أُ ﱠمتِي يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة آنِيَتُهُ َع َد ُد النﱡ ُج ِ
ِم ْن ُھ ْم فَأَقُو ُلَ :ر ﱢب إِنﱠهُ ِمنْ أُ ﱠمتِي فَيَقُو ُل َ :ما تَ ْد ِري َما أَ ْح َدثَتْ بَ ْع َد َك .
ضي
-3صحيح البخاري برقم  6526عَنْ ا ْب ِن أَبِي ُملَ ْي َكةَ قَا َل:قَالَتْ أَ ْ
س َما ُء عَنْ النﱠبِ ﱢي ، قَا َل :أَنَا َعلَى َح ْو ِ
س ِمنْ دُونِي ،فَأَقُو ُل :أُ ﱠمتِي فَيُقَا ُلَ ":ال تَ ْد ِري َمش َْوا َعلَى ا ْلقَ ْھقَ َرى".
أَ ْنت َِظ ُر َمنْ يَ ِر ُد َعلَ ﱠي فَيُ ْؤ َخ ُذ بِنَا ٍ
قَا َل ا ْبنُ أَبِي ُملَ ْي َكةَ اللﱠ ُھ ﱠم إِنﱠا نَ ُع ُ
وذ بِ َك أَنْ نَ ْر ِج َع َعلَى أَ ْعقَابِنَا أَ ْو نُ ْفت ََن
سلﱠ َم َعلَى أَھ ِْل ا ْل َم ْقبَ َر ِة
 -4مسند أحمد برقم  7652عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ عَنْ النﱠبِ ﱢي أَنﱠهُ أَتَى إِلَى ا ْل َم ْقبَ َر ِة فَ َ
ين َوإِنﱠا إِنْ شَا َء ﱠ
ون ثُ ﱠم قَا َل َو ِددْتُ أَنﱠا قَ ْد َرأَ ْينَا إِ ْخ َوانَنَا قَا َل
ﷲُ بِ ُك ْم َال ِحقُ َ
س َال ٌم َعلَ ْي ُك ْم َدا َر قَ ْو ٍم ُم ْؤ ِمنِ َ
فَقَا َل َ
سو َل ﱠ
ين لَ ْم يَأْتُوا بَ ْع ُد َوأَنَا فَ َرطُ ُھ ْم َعلَى
ص َحابِي َوإِ ْخ َوانِي الﱠ ِذ َ
سنَا بِإِ ْخ َوانِ َك قَا َل :بَ ْل أَ ْنتُ ْم أَ ْ
ﷲِ :أَلَ ْ
فَقَالُوا يَا َر ُ
سو َل ﱠ
ان لَهُ َخ ْي ٌل
ت ِمنْ أُ ﱠمتِ َك بَ ْع ُد قَا َل :أَ َرأَ ْيتَ لَ ْو أَنﱠ َر ُج ًال َك َ
ﷲِ َك ْي َ
ض فَقَالُوا يَا َر ُ
ف تَ ْع ِرفُ َمنْ لَ ْم يَأْ ِ
ا ْل َح ْو ِ
ون يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة ُغ ًّرا
ُغ ﱞر ُم َح ﱠجلَةٌ بَ ْي َن ظَ ْھ َرانَ ْي َخ ْي ٍل بُ ْھ ٍم ُدھ ٍْم أَلَ ْم يَ ُكنْ يَ ْع ِرفُ َھا قَالُوا :بَلَى قَا َل :فَإِنﱠ ُھ ْم يَأْتُ َ
ضي َك َما يُ َذا ُد
ُم َح ﱠجلِ َ
ين ِمنْ أَثَ ِر ا ْل ُو ُ
ض ثُ ﱠم قَا َل :أَ َال لَيُ َذادَنﱠ ِر َجا ٌل ِم ْن ُك ْم عَنْ َح ْو ِ
ضو ِء َوأَنَا فَ َرطُ ُھ ْم َعلَى ا ْل َح ْو ِ
س ْحقًا
ا ْلبَ ِعي ُر ال ﱠ
س ْحقًا ُ
ضا ﱡل أُنَا ِدي ِھ ْم أَ َال َھلُ ﱠم فَيُقَا ُل :إِنﱠ ُھ ْم بَ ﱠدلُوا بَ ْع َد َك فَأَقُو ُل ُ
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ويبقى السؤال الذي يطرح نفس ه ھ و :م ن م ن األنبي اء أعط ي ھ ذا الش رف ال ذي ك ان لمحم ٍد ،وألمت ه
الطيبة...؟
ثانيًا :إن محم ًدا اشرف األنبياء والمرسلين بحس ب  -م ا ج اء ف ي الكت اب المق دس أيض ا -ال ذي ي ذكر أن
األنبياء والمرسلين فيه زناة وقتله وسراق ولصوص،ومنھم من صنع األصنام وعبدھا....
7
جاءت بعض ھذه الصفات على لس ان يس وع المس يح وذل ك ف ي انجي ل يوحن ا إص حاح  10ع دد فَقَ ا َل لَھُ ْم
8
ين أَتَ ْوا قَ ْبلِ ي ھُ ْم ُس رﱠا ٌ
ق ْال َح ﱠ
ع أَ ْيضًاْ »:ال َح ﱠ
يَسُو ُ
ص وصٌ ،
ق َولُ ُ
افَ .ج ِمي ُع الﱠ ِذ َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱢي أَنَا بَابُ ْال ِخ َر ِ
اف لَ ْم تَ ْس َم ْع لَھُ ْم.
َول ِك ﱠن ْال ِخ َر َ
وذكر الكتاب المقدس بقية ھذه الصفات التي ال نقبلھا على أنبياء ﷲ ....وذلك في اآلتي:
النبي لوط زنا ببناته )زنا محارم( ....وذلك في سفر التكوين إصحاح 19ع دد َ 29و َح َد َ
ب ﷲُ
ث لَ ﱠم ا أَ ْخ َر َ
 -1ﱡ
ب ْال ُم ُد َن الﱠتِ ي َس َك َن فِيھَ ا لُ وطٌ.
َ
َ
بِ .ح َ
ين قَلَ َ
ُم ُد َن ال ﱠدائِ َر ِة أ ﱠن ﷲَ َذ َك َر إِ ْب َرا ِھي َمَ ،وأرْ َس َل لُوطًا ِم ْن َو َس ِط اال ْنقِالَ ِ
30
ص و َغ َر .فَ َس َك َن فِ ي
اف أَ ْن يَ ْس ُك َن فِ ي ُ
ص ِع َد لُوطٌ ِم ْن ُ
ص و َغ َر َو َس َك َن فِ ي ْال َجبَ ِلَ ،وا ْبنَتَ اهُ َم َع هُ ،ألَنﱠ هُ َخ َ
َو َ
31
ت ْالبِ ْك ُر لِل ﱠ
ض َر ُج ٌل لِيَ ْد ُخ َل َعلَ ْينَ ا َك َع ا َد ِة
ص ِغي َر ِة» :أَبُونَا قَ ْد َشا َخَ ،ولَي َ
ْال َم َغا َر ِة ھُ َو َوا ْبنَتَاهَُ .وقَالَ ِ
ْس فِي األَرْ ِ 33
32
ُكلﱢ األَرْ
ك
ض .ھَلُ ﱠم نَ ْسقِي أَبَانَا َخ ْمرًا َونَضْ طَج ُع َم َعهُ ،فَنُحْ يِي ِم ْن أَبِينَا نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِ ي تِ ْل َ
ِ
ت ْالبِ ْك ُر َواضْ طَ َج َع ْ
ت َم َع أَبِيھَاَ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَاَ 34 .و َح َد َ
ث فِ ي ْال َغ ِد أَ ﱠن ْالبِ ْك َر
اللﱠ ْيلَ ِةَ ،و َد َخلَ ِ
قَالَ ْ
ص ِغي َر ِة» :إِنﱢي قَ ِد اضْ طَ َجع ُ
ت لِل ﱠ
ض ا فَ ا ْد ُخلِي اضْ طَ ِج ِعي َم َع هُ،
ار َح ةَ َم َع أَبِ ي .نَ ْس قِي ِه َخ ْم رًا اللﱠ ْيلَ ةَ أَ ْي ً
ْت ْالبَ ِ
35
ص ِغي َرةُ َواضْ طَ َج َع ْ
ت ال ﱠ
ت َم َع هَُ ،ولَ ْم
فَنُحْ يِ َي ِم ْن أَبِينَا نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِة أَ ْيضًاَ ،وقَا َم ِ
37
36
وآب«،
ت ا ْبنَتَا لُ ٍ
ت ا ْس َمهُ » ُم َ
ت ْالبِ ْك ُر ا ْبنً ا َو َد َع ِ
وط ِم ْن أَبِي ِھ َما .فَ َولَ َد ِ
يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَا ،فَ َحبِلَ ِ
ﱢين إِلَى ْاليَ ْو ِمَ 38 .وال ﱠ
ون
َوھُ َو أَبُو ْال ُموآبِي َ
ت ا ْس َمهُ »بِ ْن َع ﱢمي«َ ،وھُ َو أَبُو بَنِي َع ﱡم َ
ت ا ْبنًا َو َد َع ِ
ص ِغي َرةُ أَ ْيضًا َولَ َد ِ
إِلَى ْاليَ ْو ِم.
النبي يعقوب سرق البركة من أخيه األكبر عيسو....وذلك في سفر التكوين إصحاح  27عدد َ 5و َكانَ ْ
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6
ْ
ِر ْفقَةُ َسا ِم َعةً إِ ْذ تَ َكلﱠ َم إِ ْس َحا ُ
ص ْيدًا لِيَ أتِ َي بِ ِهَ .وأَ ﱠم ا
ب ِعي ُس و إِلَ ى ْالبَرﱢ يﱠ ِة َك ْي يَصْ طَا َد َ
ق َم َع ِعي ُس و ا ْبنِ ِه .فَ َذھَ َ
7
ِر ْفقَةُ فَ َك ْ
وب ا ْبنِھَا قَائِلةً» :إِنﱢ ي قَ ْد َس ِمع ُ
ص ْي ٍد َواصْ نَ ْع لِ ي
ك يُ َكلﱢ ُم ِعي ُس َو أَ َخ ا َ
ْت أَبَ ا َ
ك قَ ائِالً :ا ْئتِنِ ي بِ َ
لمت يَ ْعقُ َ
8
أَ ْ
ك بِ ِه9 :اِ ْذھَ بْ إِلَ ى
اآلن يَا ا ْبنِي ا ْس َم ْع لِقَ ْولِي فِ ي َم ا أَنَ ا آ ُم ُر َ
ك أَ َما َم الرﱠبﱢ قَ ْب َل َوفَاتِي .فَ َ
ار َك َ
ط ِع َمةً آل ُك َل َوأُبَ
ِ
10
ك َج ْديَي ِْن َجيﱢ َدي ِْن ِم َن ْال ِم ْع َزى ،فَأَصْ نَ َعھُ َما أَ ْ
ض َرھَا إِلَ ى
ط ِع َم ةً ألَبِي َ
ْال َغنَ ِم َو ُخ ْذ لِي ِم ْن ھُنَا َ
ك َك َم ا ي ُِح بﱡ  ،فَتُحْ ِ
أَبِي َ ْ
ك قَ ْب َل َوفَاتِ ِه«11 .فَقَا َل يَ ْعقُوبُ لِ ِر ْفقَةَ أُ ﱢم ِه» :ھُ َو َذا ِعيسُو أَ ِخي َر ُج ٌل أَ ْش َع ُر َوأَنَ ا َر ُج ٌل
ار َك َ
ك لِيَأ ُكَ 12ل َحتﱠى يُبَ ِ
13
او ٍنَ ،وأَجْ لِبُ َعلَى نَ ْف ِسي لَ ْعنَةً الَ بَ َر َكةً« .فَقَالَ ْ
أَ ْملَسُ ُ .ربﱠ َما يَ ُج ﱡسنِي أَبِي فَأ َ ُك ُ
ت لَ هُ أُ ﱡم هُ:
ون فِي َع ْينَ ْي ِه َك ُمتَھَ
ِ
14
ت أُ ﱡمهُ أَ ْ
ي يَا ا ْبنِي .اِ ْس َم ْع لِقَ ْولِي فَقَ ْ
ط ِع َمةً
صنَ َع ْ
»لَ ْعنَتُ َ
ض َر ألُ ﱢم ِه ،فَ َ
ب َوأَ َخ َذ َوأَحْ َ
ط َو ْاذھَبْ ُخ ْذ لِي« .فَ َذھَ َ
ك َعلَ ﱠ
ت َوأَ ْلبَ َس ْ
اخ َرةَ الﱠتِي َكانَ ْ
ان أَبُوهُ ي ُِحبﱡ َ 15 .وأَ َخ َذ ْ
ت
َك َما َك َ
ت ِر ْفقَةُ ثِيَ َ
ت ِع ْن َدھَا فِ ي ْالبَ ْي ِ
اب ِعيسُو ا ْبنِھَا األَ ْكبَ ِر ْالفَ ِ
17
16
ت األَ ْ
وب ا ْبنَھَا األَصْ َغ َرَ ،وأَ ْلبَ َس ْ
ط ِع َم ةَ َو ْال ُخ ْب َز
يَ ْعقُ َ
ت يَ َد ْي ِه َو َمالَ َس ةَ ُعنُقِ ِه ُجلُ و َد َج ْديَ ِي ْال ِم ْع َزىَ .وأَ ْعطَ ِ
18
صنَ َع ْ
وب ا ْبنِھَ ا .فَ َد َخ َل إِلَ ى أَبِي ِه َوقَ ا َل» :يَ ا أَبِ ي« .فَقَ ا َل» :ھأَنَ َذاَ .م ْن أَ ْن َ
ت يَ ا ا ْبنِ ي؟«
ت فِ ي يَ ِد يَ ْعقُ َ
الﱠتِي َ
19
ك .قَ ْد فَ َع ْل ُ
ار َكنِي
فَقَا َل يَ ْعقُوبُ ألَبِي ِه» :أَنَا ِعيسُو بِ ْك ُر َ
ت َك َم ا َكلﱠ ْمتَنِ ي .قُ ِم اجْ لِ سْ َو ُك لْ ِم ْن َ
ص ْي ِدي لِ َك ْي تُبَ ِ
ك«20 .فَقَ ا َل إِ ْس َحا ُ
ق ال ْبنِ ِهَ » :م ا ھ َذا الﱠ ِذي أَ ْس َر ْع َ
ك قَ ْد يَ ﱠس َر
نَ ْف ُس َ
ت لِتَ ِج َد يَ ا ا ْبنِ ي؟« فَقَ ا َل» :إِ ﱠن ال رﱠبﱠ إِلھَ َ
لِ ي«21فَقَ ا َل إِ ْس َحا ُ
ك يَ ا ا ْبنِ ي .أَأَ ْن َ
ت ھُ َو ا ْبنِ ي ِعي ُس و أَ ْم الَ؟«22 .فَتَقَ ﱠد َم يَ ْعقُ وبُ إِلَ ى
وب» :تَقَ ﱠد ْم ألَ ُج ﱠس َ
ق لِيَ ْعقُ َ
ص ْو ُ
ق أَبِي ِه ،فَ َج ﱠسهُ َوقَا َل» :الص ْﱠو ُ
ْر ْف هُ ألَ ﱠن يَ َد ْي ِه َكانَتَ ا
وبَ ،ول ِك ﱠن ْاليَ َدي ِْن يَ َدا ِعيسُو«َ 23 .ولَ ْم يَع
إِ ْس َحا َ
ت يَ ْعقُ َ
ت َ
ِ
25
24
ُم ْش ِع َرتَي ِْن َكيَ َديْ ِعيسُو أَ ِخي ِه ،فَبَا َر َكهَُ .وقَا َل» :ھَلْ أَ ْن َ
ت ھُ َو ا ْبنِي ِعيسُو؟« فَقَا َل» :أَنَا ھُ َو« .فَقَ ا َل» :قَ ﱢد ْم
ب.
ار َك َ
ض َر لَهُ َخ ْمرًا فَ َش ِر َ
ك نَ ْف ِسي« .فَقَ ﱠد َم لَهُ فَأ َ َك َلَ ،وأَحْ َ
لِي آل ُك َل ِم ْن َ
ص ْي ِد ا ْبنِي َحتﱠى تُبَ ِ
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النبي داو ُد قتل رجالً بريئًا) أُو ِريﱠا ( بعد أن زنا بزوجته ....وذلك في سفر ص موئيل الث اني إص حاح
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1
َ
َ
ْ
وآب َو َعبِي َدهُ َم َع هُ َو َج ِمي َع
 11ع دد َو َك َ
وك ،أ ﱠن َدا ُو َد أرْ َس َل يُ َ
ُوج ال ُملُ ِ
ان ِع ْن َد تَ َم ِام ال ﱠس نَ ِة ،فِ ي َو ْق ِ
ت ُخ ر ِ
2
ت ْال َم َس ا ِء أَ ﱠن
إِ ْس َرائِي َل ،فَأ َ ْخ َربُوا بَنِي َع ﱡم َ
ص رُوا ِربﱠ ةََ .وأَ ﱠم ا َدا ُو ُد فَأَقَ ا َم فِ ي أُو ُر َش لِي َمَ .و َك َ
ون َو َحا َ
ان فِ ي َو ْق ِ
ْ
ْ
ت ْال َم رْ أَةُ
ح ا ْم َرأَةً تَ ْس تَ ِح ﱡمَ .و َكانَ ِ
ح بَ ْي ِ
َدا ُو َد قَا َم َع ْن َس ِر ِ
ت ْال َملِ ِك ،فَ َرأَى ِم ْن َعلَ ى ال ﱠس ط ِ
ير ِهَ 3وتَ َم ﱠشى َعلَى َسط ِ
ُ
اح ٌد» :أَلَ ْي َس ْ
ت ھ ِذ ِه بَ ْث َشبَ َع بِ ْن َ
وريﱠا
َج ِميلَةَ ْال َم ْنظَ ِر ِج ًّدا .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد َو َسأ َ َل َع ِن ْال َمرْ أَ ِة ،فَقَا َل َو ِ
ت أَلِي َعا َم ا ْم َرأَةَ أ ِ
ت إِلَ ْي ِه ،فَاضْ طَ َج َع َم َعھَا َو ِھ َي ُمطَھﱠ َرةٌ ِم ْن طَ ْمثِھَ ا .ثُ ﱠم َر َج َع ْ
ْال ِحثﱢ ﱢي؟«4 .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد ُر ُسالً َوأَ َخ َذھَا ،فَ َد َخلَ ْ
ت
6
5
ت َدا ُو َد َوقَالَ ْ
ت َوأَ ْخبَ َر ْ
ت ْال َمرْ أَةُ ،فَأَرْ َسلَ ْ
وآب يَقُ و ُل:
ت» :إِنﱢ ي ُح ْبلَ ى« .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد إِلَ ى يُ َ
إِلَى بَ ْيتِھَاَ .و َحبِلَ ِ
7
ُ
ُ
»أَرْ ِسلْ إِلَ ﱠ ُ
وآب
وريﱠ ا إِلَ ْي ِه ،فَ َس أ َ َل َدا ُو ُد َع ْن َس الَ َم ِة يُ َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱠ
وريﱠا إِلَى َدا ُو َد .فَأَتَى أ ِ
ي« .فَأَرْ َسَ 8ل يُوآبُ أ ِ
يأ ِ
ُ
بَ .وقَا َل َدا ُو ُد ألُ
وريﱠ ا ِم ْن
ك َوا ْغ ِس لْ ِرجْ لَ ْي َ
وريﱠا» :ا ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
اح ْال َحرْ ِ
َو َسالَ َم ِة ال ﱠش ْع ِ
ك« .فَ َخ َر َج أ ِ
ِ
ب َونَ َج ِ
9
ُ
ت ْال َملِ ِكَ ،و َخ َر َج ْ
ت َو َرا َءهُ ِح ﱠ
ت ْال َملِ ِك َم َع َج ِمي ِع َعبِي ِد َس يﱢ ِد ِه،
ب بَ ْي ِ
وريﱠا َعلَى بَا ِ
بَ ْي ِ
صةٌ ِم ْن ِع ْن ِد ْال َملِ ِكَ .ونَا َم أ ِ
10
ُ
ُ
وريﱠ ا» :أَ َم ا ِج ْئ َ
ت ِم َن
َولَ ْم يَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ ِه .فأ َ ْخبَرُوا َدا ُو َد قَائِلِ َ
وريﱠ ا إِلَ ى بَ ْيتِ ِه« .فَقَ ا َل َدا ُو ُد أل ِ
ين» :لَ ْم يَ ْن ِزلْ أ ِ
11
ُ
وريﱠا لِ َدا ُو َد» :إِ ﱠن التﱠاب َ
ون فِ ي ْال ِخيَ ِام،
ال ﱠسفَ ِر؟ فَلِ َما َذا لَ ْم تَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
ُوت َوإِ ْس َرائِي َل َويَھُو َذا َسا ِكنُ َ
ك؟« فَقَا َل أ ِ
ب َوأَضْ طَج َع َم َع
ازلُ َ
ون َعلَى َوجْ ِه الصﱠحْ َرا ِءَ ،وأَنَا آتِي إِلَى بَ ْيتِ ي آل ُك َل َوأَ ْش َر َ
َو َسيﱢ ِدي يُوآبُ َو َعبِي ُد َسيﱢ ِدي نَ ِ
12
ُ
ض اَ ،و َغ دًا
وريﱠ ا» :أَقِ ْم ھُنَ ا ْاليَ ْو َم أَ ْي ً
ك َو َحيَ ا ِة نَ ْف ِس َ
ا ْم َرأَتِ ي؟ َو َحيَاتِ َ
ك ،الَ أَ ْف َع ُل ھ َذا األَ ْم َر .«13فَقَ ا َل َدا ُو ُد أل ِ
ك« .فَأَقَا َم أُ
أُ ْ
ب َوأَ ْس َك َرهَُ .و َخ َر َج ِع ْن َد
وريﱠا فِي أُو ُر َشلِي َم ذلِ َ
طلِقُ َ
ك ْاليَ ْو َم َو َغ َدهَُ .و َد َعاهُ َدا ُو ُد فَأ َ َك َل أَ َما َمهُ َو َش ِر َ
ِ
ْال َم َسا ِء لِيَضْ طَ ِج َع فِي َمضْ َج ِع ِه َم َع َعبِي ِد َس يﱢ ِد ِهَ ،وإِلَ ى بَ ْيتِ ِه لَ ْم يَ ْن ِزلْ َ 14 .وفِ ي ال ﱠ
ب َدا ُو ُد َم ْكتُوبً ا إِلَ ى
اح َكتَ َ
ص بَ ِ
15
ُوآب َوأَرْ َسلَهُ بِيَ ِد أُ
ُ
ب ال ﱠش ِدي َد ِةَ ،وارْ ِج ُع وا
ي َ
وريﱠاَ .و َكتَ َ
وريﱠ ا فِ ي َوجْ ِه ْال َح رْ ِ
ب فِي ْال َم ْكتُو ِ
ِ
ب يَقُو ُل» :اجْ َعلُوا أ ِ
16
ُ
ب َويَ ُم َ
ض ِع الﱠ ِذي َعلِ َم
وت«َ .و َك َ
ص َر ِة ي َ
ان فِي ُم َحا َ
ِم ْن َو َرائِ ِه فَيُضْ َر َ
وريﱠ ا فِ ي ْال َم ْو ِ
ُوآب ْال َم ِدينَةَ أَنﱠهُ َج َع َل أ ِ
17
ْ
ب ِم ْن َعبِي ِد َدا ُو َدَ ،و َم َ
ات
س فِي ِه .فَ َخ َر َج ِر َجا ُل ْال َم ِدينَ ِة َو َح ا َربُوا يُ َ
وآب ،فَ َس قَطَ بَ ْع ضُ ال ﱠش ْع ِ
أَ ﱠن ِر َجا َل ْالبَأ ِ
ُ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱡي أَ ْيضًا.
أ ِ
العلم أن اإلس رائيلي ك ان ظال ًم ا ...وذل ك ف ي
-4النبي ﱡموسى يقتل رجالً بريء ) المصري ( متعم ًدا مع
ِ
س فر الخ روج إص حاح  2ع ددَ 11و َح َد َ
ك األَيﱠ ِام لَ ﱠم ا َكبِ َر ُمو َس ى أَنﱠ هُ َخ َر َج إِلَ ى إِ ْخ َوتِ ِه لِيَ ْنظُ َر فِ ي
ث فِ ي تِ ْل َ
أَ ْثقَالِ ِھ ْم ،فَ َرأَى َر ُجالً ِمصْ ِريًّا يَضْ ِربُ َر ُج الً ِع ْب َرانِيًّ ا ِم ْن إِ ْخ َوتِ ِه12 ،فَ ْالتَفَ َ
ْس
ت إِلَ ى ھُنَ ا َوھُنَ ا َ
ك َو َرأَى أَ ْن لَ ي َ
أَ َح ٌد ،فَقَتَ َل ْال ِمصْ ِر ﱠ
ي َوطَ َم َرهُ فِي ال ﱠر ْم ِل.
-5النب ﱡي ھ ارون أن ه ص ن َع العج َل ال ذھبي وھ و ص نم  ،وأم ر بن ي إس رائي َل بعبادتِ ه ....وذل ك ف ي س فر
1
ُون
ول ِم َن ْال َجبَ ِل ،اجْ تَ َم َع ال ﱠش عْبُ َعلَ ى ھَ ار َ
الخروج 32عدد َولَ ﱠم ا َرأَى ال ﱠش عْبُ أَ ﱠن ُمو َس ى أَ ْبطَ أ َ فِ ي النﱡ ُز ِ
ض ِمصْ َر ،الَ نَ ْعلَ ُم
َوقَالُوا لَهُ» :قُ ِم 2اصْ نَ ْع لَنَا آلِھَةً تَ ِسي ُر أَ َما َمنَا ،ألَ ﱠن ھ َذا ُمو َسى ال ﱠر ُج َل الﱠ ِذي أَصْ َع َدنَا ِم ْن أَرْ ِ
صابَهُ« .فَقَا َل لَھُ ْم ھَار ُ
ان نِ َسائِ ُك ْم َوبَنِي ُك ْم َوبَنَاتِ ُك ْم َواتُونِي بِھَا«.
ب الﱠتِي فِي آ َذ
َما َذا أَ َ
ُون» :ا ْن ِز ُعوا أَ ْق َراطَ ال ﱠذھَ ِ
ِ
4
3
ُون .فَأ َ َخ َذ ذلِ َ
ب الﱠتِ ي فِ ي آ َذانِ ِھ ْم َوأَتَ ْوا بِھَ ا إِلَ ى ھَ ار َ
ك ِم ْن أَ ْي ِدي ِھ ْم َو َ
ب أَ ْق َراطَ ال ﱠذھَ ِ
فَنَ َز َع ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
ص ﱠو َرهُ
ض ِمصْ َر«5 .فَلَ ﱠم ا
ك يَا إِ ْس َرائِي ُل الﱠتِي أَصْ َع َد ْت َ
صنَ َعهُ ِعجْ الً َم ْسبُو ًكا .فَقَالُوا» :ھ ِذ ِه آلِھَتُ َ
يلَ ،و َ
اإل ْز ِم ِ
بِ ِ
ك ِم ْن أَرْ ِ
6
ُون بَنَ ى َم ْذبَحًا أَ َما َم هَُ ،ونَ ا َدى ھَ ار ُ
نَظَ َر ھَ ار ُ
ُون َوقَ ا َلَ » :غ دًا ِعي ٌد لِل رﱠبﱢ « .فَبَ ﱠك رُوا فِ ي ْال َغ ِد َوأَصْ َع ُدوا
ب !!
ُمحْ َرقَا ٍ
ت َوقَ ﱠد ُموا َذبَائِ َح َسالَ َم ٍةَ .و َجلَ َ
ب ثُ ﱠم قَا ُموا لِلﱠ ِع ِ
س ال ﱠشعْبُ لِألَ ْك ِل َوال ﱡشرْ ِ

سى!
نبي اإلسالم ليس خير خلق ﷲ،فھو القائلَ :ال تُ َخيﱢ ُرونِي َعلَى ُمو َ
خلق ﷲِ …
النبي  عند المسلمين مدعيًا أصاحبُھا :أن محمدًا ليس خي َر
أثيرت شبھة حول مكان ِة
ﱢ
ِ
9
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ض َي
فھو القائلَ :ال تُ َخيﱢرُونِي َعلَى ُمو َسى ...وذلك في ص حيح البخ اري ب رقمَ 2234ع نْ أَبِ ي ُھ َر ْي َرةَ َ -ر ِ
ﱠ
اص طَفَى ُم َح ﱠم ًدا
سلِ ِم َ
س لِ ُم َ :والﱠ ِذي ْ
ين َو َر ُج ٌل ِم نْ ا ْليَ ُھ و ِد قَ ا َل ا ْل ُم ْ
َب َر ُج َال ِن َر ُج ٌل ِمنْ ا ْل ُم ْ
ﷲُ َع ْنهُ -قَا َل :ا ْ
ست ﱠ
سى َعلَى ا ْل َعالَ ِم َ
َعلَى ا ْل َعالَ ِم َ
ين فَ َرفَ َع ا ْل ُم ْ
ي َ :والﱠ ِذي ْ
ين فَقَا َل ا ْليَ ُھو ِد ﱡ
سلِ ُم يَ َدهُ ِع ْن َد َذلِ َك فَلَطَ َم َو ْج هَ
اصطَفَى ُمو َ
س لِ َم
ي إِلَ ى النﱠبِ ﱢي  فَ أ َ ْخبَ َرهُ بِ َم ا َك َ
س لِ ِم فَ َد َعا النﱠبِ ﱡي ا ْل ُم ْ
ان ِم نْ أَ ْم ِر ِه َوأَ ْم ِر ا ْل ُم ْ
ب ا ْليَ ُھ و ِد ﱡ
ا ْليَ ُھ و ِد ﱢ
ي فَ َذ َھ َ
ق
ص َع ُ
ص َعقُ َ
ون يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة فَأ َ ْ
اس يَ ْ
سى فَإِنﱠ النﱠ َ
سأَلَهُ عَنْ َذلِ َك فَأ َ ْخبَ َرهُ فَقَا َل النﱠبِ ﱡي َ :ال تُ َخيﱢ ُرونِي َعلَى ُمو َ
فَ َ
ق قَ ْبلِ ي أَ ْو
َم َع ُھ ْم فَأ َ ُكونُ أَ ﱠو َل َمنْ يُفِي ُ
ق فَأَفَ ا َ
ص ِع َ
ش فَ َال أَ ْد ِري أَ َك َ
اط ٌ
ان فِ ي َمنْ َ
ش َجانِ َ
ق فَإِ َذا ُمو َ
سى بَ ِ
ب ا ْل َع ْر ِ
ستَ ْثنَى ﱠ
ﷲُ.
َك َ
ان ِم ﱠمنْ ا ْ
الرد على الشبھة
ي  ھو أفضل األنبياء والرسل-عليھم السالم  -بال شك ....وقد اختلف العلما ُء في ھل ھ و 
أوالً :إن النب ﱠ
ضھم :المالئكة ،وقال الجماھير :إنه  خير خلق ﷲ على اإلطالق ..
خير خلق ﷲ أم ال ؟ فقال بع ُ
أما الذي نحن بصدده فھو أن النبي  أفضل األنبياء والرسل-عليھم السالم  -لعد ِة أدلة منھا ما جاء ف ي
س و َل ﱠ
ْطي تُ
ﷲِ قَ ا َل ":فُ ﱢ
ص حيح مس لم ب رقم َ 812ع نْ أَبِ ي ُھ َر ْي َرةَ :أَنﱠ َر ُ
س تﱟ أُع ِ
ض ْلتُ َعلَ ى ْاألَ ْنبِيَ ا ِء بِ ِ
س ْلتُ إِلَى
ض طَ ُھو ًرا َ ،و َم ْ
ص ْرتُ بِ ﱡ
ب َ ،وأُ ِحلﱠتْ لِ َي ا ْل َغنَائِ ُم َ ،و ُج ِعلَتْ لِ َي ْاألَ ْر ُ
س ِج ًدا َ ،وأُ ْر ِ
الر ْع ِ
َج َوا ِم َع ا ْل َكلِ ِمَ ،ونُ ِ
ون".
ق َكافﱠةً َ ،و ُختِ َم بِ َي النﱠبِ ﱡي َ
ا ْل َخ ْل ِ
ض ْلتُ َعلَى ْاألَ ْنبِيَا ِء"..
نالحظ من الحديث قوله  ":فُ ﱢ
فھذا ھو األصل الذي نؤمن به نحن – المسلمين -ال كما فھم المعترضون...
فإن قيل :ھناك تعارض بين آياتيين بھذا الشأن:
األولى :قولهَ : ال نُفَرﱢ ُ
ق بَي َْن أَ َح ٍد ِم ْن ُر ُسلِ ِه )) (285البقرة(.
ْض )) (253البقرة (.
الثانية:قوله  :تِ ْل َ
ك الرﱡ ُس ُل فَض ْﱠلنَا بَ ْع َ
ضھُ ْم َعلَى بَع ٍ
قلت:ال يوجد تعارض قط إال في العقول المريضة ...ويزول إشكالھم بأن اآلية األولى تتح دث ع ن إيم ان
إجم ال أعن ي :أنن ا ن ؤمن بك ل األنبي اء ،وال نف رق ب ين أح ٍد م ن رس ل ﷲ ف ي اإليم ان ب ه ...ف إذا ق ال
ُون بِ ا ﱠ ِ َو ُر ُس لِ ِه
ين يَ ْكفُ ر َ
ول ﷲ  : إ ﱠن الﱠ ِذ َ
قائ ل:إنن ي أؤم ن بك ل األنبي اء إال موس ى فھ و ك افر لق ِ
ون أَ ْن يُفَرﱢ قُ وا بَ ي َْن ﱠ
ك
َوي ُِري ُد َ
ون أَ ْن يَتﱠ ِخ ُذوا بَ ي َْن َذلِ َ
ْض َوي ُِري ُد َ
ﷲِ َو ُر ُس لِ ِه َويَقُولُ َ
ْض َونَ ْكفُ ُر بِ بَع ٍ
ون نُ ْؤ ِم ُن بِ بَع ٍ
َسبِ ً
يال )) (150النساء(
وأما اآلية الثانية فھي تتحدث عن تفضيل ﷲ الرس ل-عل يھم الس الم  -بعض ھم عل ى بع ض  ،فأفض لھم
الخمسة أولي العزم من الرسل ھم :نوح ،إبراھيم ،وموسى،وعيسى،ومحمد-عليھم السالم -
وأفضل الخمسة الخليالن :إبراھيم ،ومحمد 
وأفضل الخليلين :ھو محمد 
سى ( قاله  :ألن ھذا يؤدي إلى االنتقاص من شأن نب ي ﷲ
ثانيًا:إن قول النبي َ ):ال تُ َخيﱢ ُرونِي َعلَى ُمو َ
موسى  من قِبل بعض المسلمين ،وھ ذا مح ر ٌم عن دنا ،وق د ي ؤدي ذل ك إل ى مس بة النب ﱢي  م ن اليھ ود
ينَ ،و َر ُج ٌل
س لِ ِم َ
َب َر ُج َال ِن َر ُج ٌل ِمنْ ا ْل ُم ْ
،ألن الحادثة حادثة شجار بين مسلم و يھودي؛الحديث يقول ":ا ْ
ست ﱠ
سى َعلَ ى
صطَفَى ُم َح ﱠم ًدا َعلَى ا ْل َعالَ ِم َ
ي َ :والﱠ ِذي ْ
سلِ ُمَ :والﱠ ِذي ا ْ
ِمنْ ا ْليَ ُھو ِد قَا َل ا ْل ُم ْ
ين فَقَا َل ا ْليَ ُھو ِد ﱡ
اصطَفَى ُمو َ
ي إِلَى النﱠبِ ﱢي .....
ا ْل َعالَ ِم َ
ين فَ َرفَ َع ا ْل ُم ْ
ب ا ْليَ ُھو ِد ﱡ
سلِ ُم يَ َدهُ ِع ْن َد َذلِ َك فَلَطَ َم َو ْجهَ ا ْليَ ُھو ِد ﱢ
ي فَ َذ َھ َ
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ض لُوا بَ ْي َن أَ ْنبِيَ ا ِء ﱠ
ﷲِ " َوفِ ي
سى ( وفِي ِر َوايَ ِة اِ ْب ِن ا ْلفَ ْ
ض ِل " فَقَ ا َلَ ":ال تُفَ ﱢ
فقالَ ):ال تُ َخيﱢ ُرونِي َعلَى ُمو َ
س ِعي ٍد َ ":ال تُ َخيﱢ ُروا بَ ْي َن ْاألَ ْنبِيَا ِء " .
ث أَبِي َ
َح ِدي ِ
يقوي ما سبق ما جاء في اآلتي:
سى (
-1قال صاحب عون المعبودَ ) :ال تُ َخيﱢ ُرونِي َعلَى ُمو َ
ض ً
ص ة أَ ْو إِلَ ى
ي َ :ونَ ْحوه ِمنْ أَ ْ
أَ ْ
ص َحاب النﱡبُ ﱠوة َ .وا ْل َم ْعنَى :ط َال تُفَ ﱢ
يال يُ َؤدﱢي إِلَى إِي َھام ا ْل َم ْنقَ َ
ضلُونِي َعلَ ْي ِه تَ ْف ِ
صو َمة.
سبﱡب ا ْل ُخ ُ
تَ َ
 -2ق ال ص احب مرق اة المف اتيح ش رح مش كاة المص ابيح :قول ه ":ال تخيرون ي عل ى موس ى" أي :ال
تفضلوني عليه قول قاله على سبيل التواضع أوال ثم ليردع األمة ع ن التخيي ر ب ين أنبي اء ﷲ م ن تلق اء
أنفس ھم ثانيً ا ف إن ذل ك يفض ي بھ م إل ى العص بية فينتھ ز الش يطان م نھم عن د ذل ك فرص ة ي دعوھم إل ى
اإلفراط والتفريط فيطرون الفاضل فوق حقه ويبخس ون المفض ول حق ه فيقع ون ف ي مھ واة الغ ي ولھ ذا
قال ال تخيروا بين األنبياء أي :ال تقدموا على ذلك بأھوائكم وآرائك م ب ل بم ا آت اكم ﷲ م ن البي ان وعل ى
ھذا النحو قوله وال أقول أن أحدا خير من يونس اب ن مت ى أي ال أق ول م ن تلق اء نفس ي وال أفض ل أح دا
عليه من حيث النبوة والرسالة فإن شأنھما ال يختلف باختالف.
و ق د تك اثر النھ ﱡي م ن النب ﱢي  بھ ذا الش أن فق ال :ال ينبغ ي ألح ٍد أن يق ول أن ا خي ر م ن ي ونس ب ن
ُ
نسفت الشبھة َ نسفًا  -بفضل ﷲ تعالى-
متى...وبھذا أكون قد

نبي كان مجر ًما !
ﱞ
نبي اإلسالم مجر ًما ...فقد جاءت آية في القران تقول له حينما يتناقش اآلخرين :قُلْ َال
قالوا:ھل كان ﱡ
َ
ُ
ون )) (25سبأ(
ون َع ﱠما أَجْ َر ْمنَا َو َال نُسْأ ُل َع ﱠما تَ ْع َمل َ
تُسْأَلُ َ
الرد على الشبھة
أوالً:إن ھذه الشبھة من الشبھة التي ال قيمة لھا فھي نابعةً من خيال مريض ،وجھل عريض ....وھذا ما
سوف أثبته إن شاء ﷲ كما يلي :
اآلية تتعلق بمسألة ھامة جدًا وھي مجارة الخصم في المناظر كي يجذبه ثم يفحمه بإقام ِة الحج ِة
والبرھان ...تدلل على ذلك أدلة:
ت
 -1فھم اآلية من خالل سياقھا،وذلك بالنظر فيما قبلھا وما بعدھا :قُلْ َم ْن يَرْ ُزقُ ُك ْم ِم َن ال ﱠس َما َوا ِ
ض قُ ِل ﱠ
ون َع ﱠما أَجْ َر ْمنَا َو َال نُسْأ َ ُل
ين ) (24قُلْ َال تُسْأَلُ َ
ﷲُ َوإِنﱠا أَ ْو إِيﱠا ُك ْم لَ َعلَى ھُدًى أَ ْو فِي َ
ض َال ٍل ُمبِ ٍ
َو ْاألَرْ ِ
ون ) (25قُلْ يَجْ َم ُع بَ ْينَنَا َربﱡنَا ثُ ﱠم يَ ْفتَ ُح بَ ْينَنَا بِ ْال َح ﱢ
ق َوھُ َو ْالفَتﱠا ُح ْال َعلِي ُم )) (26سبأ (
َع ﱠما تَ ْع َملُ َ
ين {  :ھذا من باب اللف
 -2تفسير ابن كثير :وقولهَ } :وإِنﱠا أَ ْو إِيﱠا ُك ْم لَ َعلَى ُھ ًدى أَ ْو فِي َ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
والنشر ،أي :واحد من الفريقين مبطل ،واآلخر محق ،ال سبيل إلى أن تكونوا أنتم ونحن على الھدى أو
على الضالل ،بل واحد منا مصيب ،ونحن قد أقمنا البرھان على التوحيد ،فدل على بطالن ما أنتم عليه
ين { .
من الشرك با ؛ ولھذا قالَ } :وإِنﱠا أَ ْو إِيﱠا ُك ْم لَ َعلَى ُھ ًدى أَ ْو فِي َ
ض ٍ
الل ُمبِ ٍ
قال قتادة :قد قال ذلك أصحاب محمد  للمشركين :وﷲ ما نحن وإياكم على أمر واحد ،إن أحد
الفريقين لمھتد.
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وقال ِع ْك ِرمة ،وزياد بن أبي مريم :معناه :إنا نحن لعلى ھدى ،وإنكم لفي ضالل مبين.
ون {  :معناه التبري منھم ،أي :لستم منا وال
سأ َ ُل َع ﱠما تَ ْع َملُ َ
سأَلُ َ
ون َع ﱠما أَ ْج َر ْمنَا َوال نُ ْ
وقوله } :قُ ْل ال تُ ْ
نحن منكم ،بل ندعوكم إلى ﷲ وإلى توحيده وإفراد العبادة له ،فإن أجبتم فأنتم منا ونحن منكم ،وإن
كذبتم فنحن برآء منكم وأنتم بُرآء منا ،كما قال تعالىَ } :وإِنْ َك ﱠذبُو َك فَقُ ْل لِي َع َملِي َولَ ُك ْم َع َملُ ُك ْم أَ ْنتُ ْم
ون  .ال أَ ْعبُ ُد َما
ون { ]يونس ،[41 :وقال } :قُ ْل يَا أَيﱡ َھا ا ْل َكافِ ُر َ
ُون ِم ﱠما أَ ْع َم ُل َوأَنَا بَ ِري ٌء ِم ﱠما تَ ْع َملُ َ
بَ ِريئ َ
ُون َما أَ ْعبُ ُد  .لَ ُك ْم ِدينُ ُك ْم َولِ َي
ُون َما أَ ْعبُ ُد َ .وال أَنَا َعابِ ٌد َما َعبَ ْدتُ ْم َ .وال أَ ْنتُ ْم َعابِد َ
ُونَ .وال أَ ْنتُ ْم َعابِد َ
تَ ْعبُد َ
ين { ]سورة الكافرون[.
ِد ِ
وقوله } :قُ ْل يَ ْج َم ُع بَ ْينَنَا َربﱡنَا { أي :يوم القيامة ،يجمع ]بين[ الخالئق في صعيد واحد ،ثم يفتح بيننا
بالحق ،أي :يحكم بيننا بالعدل ،فيجزي كل عامل بعمله ،إن خيرا فخير ،وإن شرا فشر .وستعلمون
ون .فَأ َ ﱠما
سا َعةُ يَ ْو َمئِ ٍذ يَتَفَ ﱠرقُ َ
يومئذ لمن العزة والنصرة والسعادة األبدية ،كما قال تعالىَ } :ويَ ْو َم تَقُو ُم ال ﱠ
اآلخ َر ِة
ونَ .وأَ ﱠما الﱠ ِذ َ
ض ٍة يُ ْحبَ ُر َ
الﱠ ِذ َ
ين آ َمنُوا َو َع ِملُوا ال ﱠ
ت فَ ُھ ْم فِي َر ْو َ
ين َكفَ ُروا َو َك ﱠذبُوا بِآيَاتِنَا َولِقَا ِء ِ
صالِ َحا ِ
اح ا ْل َعلِي ُم { أي :الحاكم
ض ُر َ
ون { ]الروم [16-14 :؛ ولھذا قال تعالىَ } :و ُھ َو ا ْلفَتﱠ ُ
ب ُم ْح َ
فَأُولَئِ َك فِي ا ْل َع َذا ِ
العادل العالم بحقائق األمور.
ش َر َكا َء { أي :أروني ھذه اآللھة التي جعلتموھا أندادا
ين أَ ْل َح ْقتُ ْم بِ ِه ُ
وقوله } :قُ ْل أَ ُرونِ َي الﱠ ِذ َ
وصيﱠرتموھا له عدْالَ } .كال { أي :ليس له نظير وال نَديد ،وال شريك وال عديل ،ولھذا قال } :بَ ْل ُھ َو ﱠ
ﷲُ
{ :أي :الواحد األحد الذي ال شريك له } ا ْل َع ِزي ُز ا ْل َح ِكي ُم { أي :ذو العزة التي قد قھر بھا كل شيء،
َو َغلَبت كل شيء ،الحكيم في أفعاله وأقواله ،وشرعه وقدره ،تعالى وتقدس.أھـ
إذن من خالل ما سبق يتبين لنا  :أن اآلية الكريمة تتعلق بمسألة ھامة جدًا وھي مجارة الخصم في
ُ
مؤمن آل فرعون عن موسى:
المناظر كي يجذبه ثم يفحمه بإقامة الحجة والبرھان ...و مثل ذلك ما قاله
ون َرج ًُال أَ ْن يَقُو َل َربﱢ َي ﱠ
ت ِم ْن
آل فِرْ َع ْو َن يَ ْكتُ ُم إِي َمانَهُ أَتَ ْقتُلُ َ
ﷲُ َوقَ ْد َجا َء ُك ْم بِ ْالبَيﱢنَا ِ
َ وقَا َل َر ُج ٌل ُم ْؤ ِم ٌن ِم ْن ِ
ُص ْب ُك ْم بَعْضُ الﱠ ِذي يَ ِع ُد ُك ْم إِ ﱠن ﱠ
ْر ٌ
َربﱢ ُك ْم َوإِ ْن يَ ُ
ك َكا ِذبًا فَ َعلَ ْي ِه َك ِذبُهُ َوإِ ْن يَ ُ
ف
ك َ
صا ِدقًا ي ِ
ﷲَ َال يَ ْھ ِدي َم ْن ھُ َو ُمس ِ
َك ﱠذابٌ )) (28غافر(،
خيال مريض وجھل عريض
ضا أن ھذه الشبھة من الشبھة التي ال قيمة لھا فھي نابعة من
ويتبين لنا أي ً
ٍ
ُ
أسلفت...
كما
ثانيًا:إن اإلجرام الحقيقي الذي يدور في أذھان المعترضين ھو ما جاء في كتابھم المقدس الذي ينسب ذلك
اإلجرام لألنبياء ،وللربﱢ سبحانه  ....أدلة ذلك جاءت في عدة مواطن من الكتاب المقدس منھا:
أوالً :ما نُسب للرب من جرائم منھا:
16
ص ْھيَ ْو َن
-1
ّ
ت ِ
الرب يعري النسا َء ..وذلك في سفر إشعياء إصحاح  3عدد َوقَا َل الرﱠبﱡ ِ » :م ْن أَجْ ِل أَ ﱠن بَنَا ِ
ت فِي َم ْشيِ ِھ ﱠنَ ،ويُ َخ ْش ِخ ْش َن بِأَرْ ُجلِ ِھ ﱠن،
يَتَ َشا َم ْخ َنَ ،ويَ ْم ِش َ
اط َرا ٍ
اقَ ،و َغا ِم َزا ٍ
ت بِ ُعيُونِ ِھ ﱠنَ ،و َخ ِ
ين َم ْم ُدو َدا ِ
ت األَ ْعنَ ِ
17
ص ْھيَ ْو َنَ ،ويُ َعرﱢ ي الرﱠبﱡ َع ْو َرتَھ ﱠُن .
ت ِ
يُصْ لِ ُع ال ﱠسيﱢ ُد ھَا َمةَ بَنَا ِ
-2
س ليزنوا بھم أما َم أنبيائِه في عين الشمس...وذلك في سفر
ّ
الرب يسلم زوجات وبنات أنبيائِه للنا ِ
10
ق ال ﱠسي ُ
ار ُ
ت ا ْم َرأَةَ
ك احْ تَقَرْ تَنِي َوأَ َخ ْذ َ
ك إِلَى األَبَ ِد ،ألَنﱠ َ
ْف بَ ْيتَ َ
صموئيل الثاني إصحاح  12عدد َو َ
اآلن الَ يُفَ ِ
11
أُ
ك
ك أَ َما َم َع ْينَ ْي َ
كَ ،وآ ُخ ُذ نِ َسا َء َ
ك ال ﱠش ﱠر ِم ْن بَ ْيتِ َ
ك ا ْم َرأَةً .ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ  :ھاأنذا أُقِي ُم َعلَ ْي َ
ون لَ َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱢي لِتَ ُك َ
ِ
12
ت فَ َع ْل َ
ك أَ ْن َ
ت بِالسﱢرﱢ َوأَنَا أَ ْف َع ُل ھ َذا
س .ألَنﱠ َ
ك ،فَيَضْ طَج ُع َم َع نِ َسائِ َ
َوأُ ْع ِطي ِھ ﱠن لِقَ ِريبِ َ
ك فِيَ 13عي ِْن ھ ِذ ِه ال ﱠش ْم ِ
ان» :قَ ْد أَ ْخطَأْ ُ
ت إِلَى الرﱠبﱢ « .فَقَا َل نَاثَ ُ
ان لِ َدا ُو َد:
س« .فَقَا َل َدا ُو ُد لِنَاثَ َ
يع إِ ْس َرائِي َل َوقُ ﱠدا َم ال ﱠش ْم ِ
األَ ْم َر قُ ﱠدا َم َج ِم ِ
ك .الَ تَ ُم ُ
وت
ك َخ ِطيﱠتَ َ
»الرﱠبﱡ أَ ْيضًا قَ ْد نَقَ َل َع ْن َ
ك
الرب أمر موسى بسرقة المصرين ...وذلك في سفر الخروج إصحاح  3عددَ 19ول ِكنﱢي أَ ْعلَ ُم أَ ﱠن َملِ َ
ّ -3
ُون َوالَ بِيَ ٍد قَ ِويﱠ ٍة20 ،فَأ َ ُم ﱡد يَ ِدي َوأَضْ ِربُ ِمصْ َر بِ ُكلﱢ َع َجائِبِي الﱠتِي أَصْ نَ ُع فِيھَاَ .وبَ ْع َد
ِمصْ َر الَ يَ َد ُع ُك ْم تَ ْمض َ
12
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كي ْ
ﱢين .فَيَ ُك ُ
ب فِي ُ
ُون
ُون أَنﱠ ُك ْم الَ تَ ْمض َ
ون ِحينَ َما تَ ْمض َ
ُون ْال ِمصْ ِري َ
ذلِ َ
ُطلِقُ ُك ْمَ 21 .وأُ ْع ِطي نِ ْع َمةً لِھ َذا ال ﱠش ْع ِ
ع ِ◌ي ِ
ْ
َ
َ
َ
ين22 .بَلْ تَطلُبُ ُكلﱡ ا ْم َرأ ٍة ِم ْن َجا َرتِھَا َو ِم ْن نَ ِزيلَ ِة بَ ْيتِھَا أ ْمتِ َعةَ فِ ﱠ
ضعُونَھَا
ار ِغ َ
ض ٍة َوأ ْمتِ َعةَ َذھَ ٍ
ب َوثِيَابًاَ ،وتَ َ
فَ ِ
ﱢين« .ال تعليق!
ُون ْال ِمصْ ِري َ
َعلَى بَنِي ُك ْم َوبَنَاتِ ُك ْم .فَت ْسلِب َ
9
 -4الرب يُنسب إليه تھمة السرقة  ...وذلك في
اش َي أَبِي ُك َما
سفر التكوين إصحاح 31عدد فَقَ ْد َسلَ َ
ب ﷲُ َم َو ِ
ِ
َوأَ ْعطَانِي.
8
ب ،ألَ ﱠن ُح ْك ِمي
و في سفر صفنيا إصحاح 3عدد »لِذلِ َ
ك فَا ْنتَ ِظرُونِي ،يَقُو ُل الرﱠبﱡ  ،إِلَى يَ ْو ِم أَقُو ُم إِلَى الس ْﱠل ِ
ار َغ ْي َرتِي تُ ْؤ َك ُل ُكلﱡ
ھُ َو بِ َج ْم ِع األُ َم ِم َو َح ْش ِر ْال َم َمالِ ِك ،ألَصُبﱠ َعلَ ْي ِھ ْم َس َخ ِطيُ ،ك ﱠل ُح ُم ﱢو َغ َ
ضبِي .ألَنﱠهُ بِنَ ِ
ض..
األَرْ ِ
ُ
الناس المواشي والبھائم،
موصوف بزعم تلك النصوص بأنه يسرق ،ويسلب من
نالحظ من األخير أن ﷲَ
ِ
مرور األيام ،وكما تدين تُدان ،نجد أن أناسًا
ب ...ولكن مع
ب والنھ ِ
أجل السل ِ
وأنه يقوم مخصوص من ِ
ِ
8
اإل ْن َس ُ
ان ﷲَ؟ فَإِنﱠ ُك ْم َسلَ ْبتُ ُمونِي.فَقُ ْلتُ ْم:بِ َم
سرقوا الربﱠ ! وذلك في
سفر مالخي إصحاح  3عدد أَيَ ْسلُبُ ِ
ِ
ور َوالتﱠ ْق ِد َم ِة.
َسلَ ْبنَا َ
ك؟ فِي ْال ُع ُش ِ
ثانيًا :جرائم لبعض األنبياء و زراريھم:
أوالً :جرائم جنسية منھا:
 -1النبي لوط زنا ببناته  ....وذلك في سفر التكوين إصحاح 19عدد َ 29و َح َد َ
ب ﷲُ ُم ُد َن ال ﱠدائِ َر ِة
ث لَ ﱠما أَ ْخ َر َ
30
ص ِع َد لُوطٌ
بِ .ح َ
ين قَلَ َ
ب ْال ُم ُد َن الﱠ ِتي َس َك َن فِيھَا لُوطٌَ .و َ
أَ ﱠن ﷲَ َذ َك َر إِ ْب َرا ِھي َمَ ،وأَرْ َس َل لُوطًا ِم ْن َو َس ِط اال ْنقِالَ ِ
اف أَ ْن يَ ْس ُك َن فِي صُو َغ َر .فَ َس َك َن فِي ْال َم َغا َر ِة ھُ َو َوا ْبنَتَاهُ.
ِم ْن صُو َغ َر َو َس َك َن فِي ْال َجبَ ِلَ ،وا ْبنَتَاهُ َم َعهُ ،ألَنﱠهُ َخ َ
31
ت ْالبِ ْك ُر لِل ﱠ
ض32 .ھَلُ ﱠم
ص ِغي َر ِة» :أَبُونَا قَ ْد َشا َخَ ،ولَي َ
َوقَالَ ِ
ض َر ُج ٌل لِيَ ْد ُخ َل َعلَ ْينَا َك َعا َد ِة ُكلﱢ األَرْ ِ
ْس فِي األَرْ ِ33
ت
نَ ْسقِي أَبَانَا َخ ْمرًا َونَضْ طَج ُع َم َعهُ ،فَنُحْ يِي ِم ْن أَبِينَا نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِةَ ،و َد َخلَ ِ
ث فِي ْال َغ ِد أَ ﱠن ْالبِ ْك َر قَالَ ْ
ْالبِ ْك ُر َواضْ طَ َج َع ْ
ت َم َع أَبِيھَاَ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَاَ 34 .و َح َد َ
ت لِل ﱠ
ص ِغي َر ِة:
»إِنﱢي قَ ِد اضْ طَ َجع ُ
ضا فَا ْد ُخلِي اضْ طَ ِج ِعي َم َعهُ ،فَنُحْ يِ َي ِم ْن أَبِينَا
ار َحةَ َم َع أَبِي .نَ ْسقِي ِه َخ ْمرًا اللﱠ ْيلَةَ أَ ْي ً
ْت ْالبَ ِ
35
ص ِغي َرةُ َواضْ طَ َج َع ْ
ت ال ﱠ
ت َم َعهَُ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم
نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِة أَ ْيضًاَ ،وقَا َم ِ
37
36
وآب«َ ،وھُ َو
ت ا ْبنَتَا لُ ٍ
ت ا ْس َمهُ » ُم َ
ت ْالبِ ْك ُر ا ْبنًا َو َد َع ِ
وط ِم ْن أَبِي ِھ َما .فَ َولَ َد ِ
بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَا ،فَ َحبِلَ ِ
ﱢين إِلَى ْاليَ ْو ِمَ 38 .وال ﱠ
ون إِلَى
ت ا ْس َمهُ »بِ ْن َع ﱢمي«َ ،وھُ َو أَبُو بَنِي َع ﱡم َ
أَبُو ْال ُموآبِي َ
ت ا ْبنًا َو َد َع ِ
ص ِغي َرةُ أَ ْيضًا َولَ َد ِ
ْاليَ ْو ِم.
 -2أبناء داود زنا األخ أَ ْمنُون بأخته ثَا َمار ) لتعلم كيف يغتصب األ ُخ أختَه ( !.....وذلك في سفر
1
ان ألَ ْب َشالُو َم ب ِْن َدا ُو َد أُ ْخ ٌ
ت َج ِميلَةٌ ا ْس ُمھَا ثَا َمارُ،
ك أَنﱠهُ َك َ
صموئيل الثاني إصحاح  13عدد َو َج َرى بَ ْع َد ذلِ َ
2
ون لِل ﱡس ْق ِم ِم ْن أَجْ ِل ثَا َما َر أُ ْختِ ِه ألَنﱠھَا َكانَ ْ
ص َر أَ ْمنُ ُ
فَأ َ َحبﱠھَا أَ ْمنُ ُ
ت َع ْذ َرا َءَ ،و َع ُس َر فِي َع ْينَ ْي
ون ب ُْن َدا ُو َدَ .وأُحْ ِ
3
ان يُونَادَابُ َر ُجالً
احبٌ ا ْس ُمهُ يُونَادَابُ ب ُْن ِش ْم َعى أَ ِخي َدا ُو َدَ .و َك َ
ان ألَ ْمنُ َ
ون أَ ْن يَ ْف َع َل لَھَا َش ْيئًاَ .و َك َ
أَ ْمنُ َ
ون َ
ص ِ
4
ض ِع ٌ
َح ِكي ًما ِج ًّدا .فَقَا َل لَهُ» :لِ َما َذا يَا اب َْن ْال َملِ ِك أَ ْن َ
اح؟ أَ َما تُ ْخبِ ُرنِي؟« فَقَا َل لَهُ
اح إِلَى َ
يف ھ َك َذا ِم ْن َ
ت َ
صبَ ٍ
صبَ ٍ
5
أَ ْمنُ ُ
ون» :إِنﱢي أُ ِحبﱡ ثَا َما َر أُ ْخ َ
ك َوتَ َما َرضْ َ .وإِ َذا
ير َ
ت أَ ْب َشالُو َم أَ ِخي« .فَقَا َل يُونَادَابُ » :اضْ طَج ْع َعلَى َس ِر ِ
ك فَقُلْ لَهَُ :د ْع ثَا َما َر أُ ْختِي فَتَأْتِ َي َوتُ ْ
ط ِع َمنِي ُخ ْب ًزاَ ،وتَ ْع َم َل أَ َما ِمي الطﱠ َعا َم ألَ َرى فَآ ُك َل ِم ْن
ك لِيَ َرا َ
َجا َء أَبُو َ
ك لِيَ َراهُ .فَقَا َل أَ ْمنُ ُ
ض ،فَ َجا َء ْال َملِ ُ
يَ ِدھَا«6 .فَاضْ طَ َج َع أَ ْمنُ ُ
ون لِ ْل َملِ ِكَ » :د ْع ثَا َما َر أُ ْختِي فَتَأْتِ َي َوتَصْ نَ َع
ون َوتَ َما َر َ
7
يك
ت أَ ْمنُ َ
ون أَ ِخ ِ
ت قَائِالًْ » :اذھَبِي إِلَى بَ ْي ِ
أَ َما ِمي َك ْع َكتَي ِْن فَآ ُك َل ِم ْن يَ ِدھَا« .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد إِلَى ثَا َما َر إِلَى ْالبَ ْي ِ
ت َو َع ِملَ ْ
ين َو َع َجنَ ْ
َوا ْع َملِي لَهُ طَ َعا ًما«8.فَ َذھَبَ ْ
ت
ت ْال َع ِج َ
ت أَ ْمنُ َ
ون أَ ِخيھَا َوھُ َو ُمضْ طَ ِج ٌعَ .وأَ َخ َذ ِ
ت ثَا َما ُر إِلَى بَ ْي ِ
9
ت ْال ِم ْقالَةَ َو َس َكبَ ْ
ت أَ َما َمهُ ،فَأَبَى أَ ْن يَأْ ُك َلَ .وقَا َل أَ ْمنُ ُ
ون» :أَ ْخ ِرجُوا ُك ﱠل
ت ْال َك ْع َ
َك ْع ًكا أَ َما َمهُ َو َخبَ َز ِ
كَ ،وأَ َخ َذ ِ
13
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ان َع ْنهُ10 .ثُ ﱠم قَا َل أَ ْمنُ ُ
ع فَآ ُك َل ِم ْن يَ ِد ِك«.
ون لِثَا َما َر»:ايتِي ب
ان َعنﱢي« .فَ َخ َر َج ُكلﱡ إِ ْن َس ٍ
إِ ْن َس ٍ
ِ
الطﱠ َع ِام إِلَى ْال ِم ْخ َد ِ
11
عَ .وقَ ﱠد َم ْ
ك الﱠ ِذي َع ِملَ ْتهُ َوأَتَ ْ
فَأ َ َخ َذ ْ
ت لَهُ لِيَأْ ُك َل ،فَأ َ ْم َس َكھَا َوقَا َل
ت بِ ِه أَ ْمنُ َ
ت ثَا َما ُر ْال َك ْع َ
ون أَ َخاھَا إِلَى ْال ِم ْخ َد ِ
لَھَا» :تَ َعالَ ِي اضْ طَ ِج ِعي َم ِعي يَا أُ ْختِي«12 .فَقَالَ ْ
ت لَهُ» :الَ يَا أَ ِخي ،الَ تُ ِذلﱠنِي ألَنﱠهُ الَ يُ ْف َع ُل ھ َك َذا فِي إِ ْس َرائِي َل.
ت فَتَ ُك ُ
اري؟ َوأَ ﱠما أَ ْن َ
اآلن
الَ تَ ْع َملْ ھ ِذ ِه ْالقَبَا َحةَ1 .أَ ﱠما أَنَا فَأَي َْن أَ ْذھَبُ بِ َع
اح ٍد ِم َن ال ﱡسفَھَا ِء فِي إِ ْس َرائِي َل! َو َ
ون َك َو ِ
ِ
14
ص ْوتِھَا ،بَلْ تَ َم ﱠك َن ِم ْنھَا َوقَھَ َرھَا َواضْ طَ َج َع َم َعھَا15 .ثُ ﱠم
ك ألَنﱠهُ الَ يَ ْمنَ ُعنِي ِم ْن َ
َكلﱢ ِم ْال َملِ َ
ك« .فَلَ ْم يَ َشأْ أَ ْن يَ ْس َم َع لِ َ
ضھَا إِيﱠاھَا َكانَ ْ
ضھَا أَ ْمنُ ُ
ت أَ َش ﱠد ِم َن ْال َم َحبﱠ ِة الﱠتِي أَ َحبﱠھَا
ضةَ الﱠتِي أَ ْب َغ َ
ضةً َش ِدي َدةً ِج ًّداَ ،حتﱠى إِ ﱠن ْالبُ ْغ َ
ون بُ ْغ َ
أَ ْب َغ َ
16
ون» :قُو ِمي ا ْنطَلِ ِقي« .فَقَالَ ْ
إِيﱠاھَاَ .وقَا َل لَھَا أَ ْمنُ ُ
ي ھُ َو أَ ْعظَ ُم ِم َن
ب! ھ َذا ال ﱠشرﱡ بِطَرْ ِد َ
ك إِيﱠا َ
ت لَهُ» :الَ َسبَ َ
17
الْ » :
اط ُر ْد ھ ِذ ِه َعنﱢي
اآل َخ ِر الﱠ ِذي َع ِم ْلتَهُ بِي« .فَلَ ْم يَ َشأْ أَ ْن يَ ْس َم َع لَھَا ،بَلْ َد َعا ُغالَ َمهُ الﱠ ِذي َك َ
ان يَ ْخ ِد ُمهُ َوقَ َ
18
ت ِم ْث َل
اب َو َرا َءھَا«َ .و َك َ
ت ْال َم ِل ِك ْال َع َذا َرى ُك ﱠن يَ ْلبَس َْن ُجبﱠا ٍ
ارجًا َوأَ ْق ِف ِل ْالبَ َ
ان َعلَ ْيھَا ثَ ْوبٌ ُمل ﱠو ٌن ،ألَ ﱠن بَنَا ِ
َخ ِ
19
اب َو َرا َءھَا .فَ َج َعلَ ْ
ب
ار
ھ ِذ ِه .فَأ َ ْخ َر َجھَا َخا ِد ُمهُ إِلَى ْال َخ
ت الثﱠ ْو َ
ج َوأَ ْقفَ َل ْالبَ َ
ت ثَا َما ُر َر َمادًا َعلَى َر ْأ ِسھَاَ ،و َم ﱠزقَ ِ
ِ
ِ
ت يَ َدھَا َعلَى َر ْأ ِسھَا َو َكانَ ْ
ض َع ْ
ار َخةً20 .فَقَا َل لَھَا أَ ْب َشالُو ُم أَ ُخوھَا» :ھَلْ
ت تَ ْذھَبُ َ
ْال ُملَ ﱠو َن الﱠ ِذي َعلَ ْيھَاَ ،و َو َ
ص ِ
ض ِعي قَ ْلبَ ِك َعلَى ھ َذا األَ ْم ِر« .فَأَقَا َم ْ
ان أَ ْمنُ ُ
ت ثَا َما ُر
وك َم َع ِك؟ فَ َ
َك َ
وك ھُ َو .الَ تَ َ
اآلن يَا أُ ْخ ِتي ا ْس ُكتِي .أَ ُخ ِ
ون أَ ُخ ِ
ت أَ ْب َشالُو َم أَ ِخيھَا.
ُم ْستَ ْو ِح َشةً فِي بَ ْي ِ
 -3زنا ابن يعقوب النبي )روبين ( بزوجة أبيه ) بلھة (  ....وذلك في سفر التكوين إصحاح  35عدد
21
ب َخ ْي َمتَهُ َو َرا َء َمجْ َد َل ِع ْد ٍرَ 22 .و َح َد َ
ض ،أَ ﱠن
ان إِ ْس َرائِي ُل َسا ِكنًا فِي تِ ْل َ
ث إِ ْذ َك َ
ص َ
ثُ ﱠم َر َح َل إِ ْس َرائِي ُل َونَ َ
ك األَرْ ِ
ب َواضْ طَ َج َع َم َع بِ ْلھَةَ سُرﱢ يﱠ ِة أَبِي ِهَ ،و َس ِم َع إِ ْس َرائِي ُل! .
َرأُوبَي َْن َذھَ َ
ثانيًا:جرائم سرقة:
أعمال
-1ينسب الكتاب المقدس لبولس الرسول) شَا ُول ( بأنه كان يسرق الكنائس  ...وذلك في سفر
ِ
3
ان يَ ْسطُو َعلَى ْال َكنِي َس ِة َوھُ َو يَ ْد ُخ ُل ْالبُي َ
ُوت َويَجُرﱡ ِر َجاالً َونِ َسا ًء
الرسل إصحاح  8عدد َوأَ ﱠما َشا ُو ُل فَ َك َ
ِ
َويُ َسلﱢ ُمھُ ْم إِلَى ال ﱢسجْ ِن.
لنبي ﷲ يعقوب أنه سرق البركة من أخيه عيسو....وذلك في سفر التكوين
 -2ينسب الكتاب المقدس
ﱢ
إصحاح  27عدد َ 5و َكانَ ْ
ت ِر ْفقَةُ َسا ِم َعةً إِ ْذ تَ َكلﱠ َم إِ ْس َحا ُ
ب ِعيسُو إِلَى ْالبَرﱢ يﱠ ِة َك ْي يَصْ طَا َد
ق َم َع ِعيسُو ا ْبنِ ِه .فَ َذھَ َ
ص ْيدًا لِيَأْتِ َي بِ ِهَ 6 .وأَ ﱠما ِر ْفقَةُ فَ َك ْ
وب ا ْبنِھَا قَائِلةً» :إِنﱢي قَ ْد َس ِمع ُ
ك قَائِالً7 :ا ْئتِنِي
ك يُ َكلﱢ ُم ِعي ُس َو أَ َخا َ
ْت أَبَا َ
لمت يَ ْعقُ َ
َ
8
ُ
ص ْي ٍد َواصْ نَ ْع لِي أَ ْ
ك
ار َك َ
اآلن يَا ا ْبنِي ا ْس َم ْع لِقَ ْولِي فِي َما أَنَا آ ُم ُر َ
ك أَ َما َم الرﱠبﱢ قَ ْب َل َوفَاتِي .فَ َ
بِ َ
ط ِع َمةً آل ُك َل َوأبَ ِ
9
ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
ك َك َما ي ُِحبﱡ ،
ك َج ْديَي ِْن َجيﱢ َدي ِْن ِم َن ال ِم ْع َزى ،فَأصْ نَ َعھُ َما أط ِع َمةً ألبِي َ
بِ ِه :اِذھَبْ إِلَى ال َغنَ ِم َو ُخذ لِي ِم ْن ھُنَا َ
11
10
ك لِيَأْ ُ
ك قَ ْب َل َوفَاتِ ِه« .فَقَا َل يَ ْعقُوبُ لِ ِر ْفقَةَ أُ ﱢم ِه» :ھُ َو َذا ِعيسُو أَ ِخي َر ُج ٌل
ار َك َ
ض َرھَا إِلَى أَبِي َ
فَتُحْ ِ
12ك َل َحتﱠى يُبَ ِ
أَ ْش َع ُر َوأَنَا َر ُج ٌل أَ ْملَسُ ُ .ربﱠ َما يَ ُج ﱡسنِي أَبِي فَأ َ ُك ُ
او ٍنَ ،وأَجْ لِبُ َعلَى نَ ْف ِسي لَ ْعنَةً الَ بَ َر َكةً«.
ون فِي َع ْينَ ْي ِه َك ُمتَھَ ِ
14
ي يَا ا ْبنِي .اِ ْس َم ْع لِقَ ْولِي فَقَ ْ
13فَقَالَ ْ
ض َر ألُ ﱢم ِه،
ت لَهُ أُ ﱡمهُ» :لَ ْعنَتُ َ
ب َوأَ َخ َذ َوأَحْ َ
ط َو ْاذھَبْ ُخ ْذ لِي« .فَ َذھَ َ
ك َعلَ ﱠ
ت أُ ﱡمهُ أَ ْ
صنَ َع ْ
اخ َرةَ الﱠتِي َكانَ ْ
ان أَبُوهُ ي ُِحبﱡ َ 15 .وأَ َخ َذ ْ
ت ِع ْن َدھَا
ط ِع َمةً َك َما َك َ
فَ َ
ت ِر ْفقَةُ ثِيَ َ
اب ِعيسُو ا ْبنِھَا األَ ْكبَ ِر ْالفَ ِ
17
16
وب ا ْبنَھَا األَصْ َغ َرَ ،وأَ ْلبَ َس ْ
ت َوأَ ْلبَ َس ْ
ت
ت يَ ْعقُ َ
ت يَ َد ْي ِه َو َمالَ َسةَ ُعنُقِ ِه ُجلُو َد َج ْديَ ِي ْال ِم ْع َزىَ .وأَ ْعطَ ِ
فِي ْالبَ ْي ِ
18
األَ ْ
صنَ َع ْ
ال» :يَا أَبِي« .فَقَا َل» :ھأَنَ َذاَ .م ْن أَ ْن َ
ت
وب ا ْبنِھَا .فَ َد َخ َل إِلَى أَبِي ِه َوقَ َ
ت فِي يَ ِد يَ ْعقُ َ
ط ِع َمةَ َو ْال ُخ ْب َز الﱠتِي َ
19
ك .قَ ْد فَ َع ْل ُ
ص ْي ِدي لِ َك ْي
يَا ا ْبنِي؟« فَقَا َل يَ ْعقُوبُ ألَبِي ِه» :أَنَا ِعيسُو بِ ْك ُر َ
ت َك َما َكلﱠ ْمتَنِي .قُ ِم اجْ لِسْ َو ُكلْ ِم ْن َ
ك«20 .فَقَا َل إِ ْس َحا ُ
ق ال ْبنِ ِهَ » :ما ھ َذا الﱠ ِذي أَ ْس َر ْع َ
ك قَ ْد
ت لِتَ ِج َد يَا ا ْبنِي؟« فَقَا َل» :إِ ﱠن الرﱠبﱠ إِلھَ َ
ار َكنِي نَ ْف ُس َ
تُبَ ِ
22
21
يَ ﱠس َر لِي« فَقَا َل إِ ْس َحا ُ
ك يَا ا ْبنِي .أَأَ ْن َ
ت ھُ َو ا ْبنِي ِعيسُو أَ ْم الَ؟« .فَتَقَ ﱠد َم يَ ْعقُوبُ إِلَى
وب» :تَقَ ﱠد ْم ألَ ُج ﱠس َ
ق لِيَ ْعقُ َ
23
ص ْو ُ
ق أَبِي ِه ،فَ َج ﱠسهُ َوقَا َل» :الص ْﱠو ُ
ْر ْفهُ ألَ ﱠن يَ َد ْي ِه َكانَتَا
وبَ ،ول ِك ﱠن ْاليَ َدي ِْن يَ َدا ِعيسُو«َ .ولَ ْم يَع
إِ ْس َحا َ
ت يَ ْعقُ َ
ت َ
ِ
25
24
ُم ْش ِع َرتَي ِْن َكيَ َديْ ِعيسُو أَ ِخي ِه ،فَبَا َر َكهَُ .وقَا َل» :ھَلْ أَ ْن َ
ت ھُ َو ا ْبنِي ِعيسُو؟« فَقَا َل» :أَنَا ھُ َو« .فَقَا َل» :قَ ﱢد ْم
ب.
ار َك َ
ض َر لَهُ َخ ْمرًا فَ َش ِر َ
ك نَ ْف ِسي« .فَقَ ﱠد َم لَهُ فَأ َ َك َلَ ،وأَحْ َ
لِي آل ُك َل ِم ْن َ
ص ْي ِد ا ْبنِي َحتﱠى تُبَ ِ
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ثالثًا :جرائم قتل األبرياء:
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1
ْ
ْ
ُ
َ
َ
َ
ﱠ
ُوآب َو َعبِي َدهُ َم َعهُ َو َج ِمي َع إِ ْس َرائِي َل،
ر
خ
ت
ق
و
ي
ف
،
ة
ن
س
ال
ام
م
ت
د
ن
ع
ان
ك
و
عدد
َ
َ
وك ،أَ ﱠن َدا ُو َد أَرْ َس َل ي َ
ُوج ْال ُملُ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
َ
ِ
َ
ِ
2
ت ْال َم َسا ِء أَ ﱠن َدا ُو َد قَا َم َع ْن
فَأ َ ْخ َربُوا بَنِي َع ﱡم َ
صرُوا ِربﱠةََ .وأَ ﱠما َدا ُو ُد فَأَقَا َم فِي أُو ُر َشلِي َمَ .و َك َ
ون َو َحا َ
ان فِي َو ْق ِ
ْ
ْ
ت ْال َمرْ أَةُ َج ِميلَةَ ْال َم ْنظَ ِر
ح ا ْم َرأَةً تَ ْستَ ِح ﱡمَ .و َكانَ ِ
ح بَ ْي ِ
َس ِر ِ
ت ْال َملِ ِك ،فَ َرأَى ِم ْن َعلَى السﱠط ِ
يرِ 3ه َوتَ َم ﱠشى َعلَى َسط ِ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
ﱢ
اح ٌد» :ألَ ْي َس ْ
ت ھ ِذ ِه بَث َشبَ َع بِ ْن َ
وريﱠا ال ِحث ﱢي؟«.
ِج ًّدا .فَأرْ َس َل َدا ُو ُد َو َسأ َل َع ِن ال َمرْ أ ِة ،فَقَا َل َو ِ
ت ألِي َعا َم ا ْم َرأةَ أ ِ
ت إِلَ ْي ِه ،فَاضْ طَ َج َع َم َعھَا َو ِھ َي ُمطَھﱠ َرةٌ ِم ْن طَ ْمثِھَا .ثُ ﱠم َر َج َع ْ
4فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد ُر ُسالً َوأَ َخ َذھَا ،فَ َد َخلَ ْ
ت إِلَى بَ ْيتِھَا.
6
5
ت َدا ُو َد َوقَالَ ْ
ت َوأَ ْخبَ َر ْ
ت ْال َمرْ أَةُ ،فَأَرْ َسلَ ْ
ي
ت» :إِنﱢي ُح ْبلَى« .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد إِلَى ي َ
ُوآب يَقُو ُل» :أَرْ ِسلْ إِلَ ﱠ
َو َحبِلَ ِ
7
ُ
ُ
ُ
ُوآب َو َسالَ َم ِة
وريﱠا إِلَ ْي ِه ،فَ َسأ َ َل َدا ُو ُد َع ْن َسالَ َم ِة ي َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱠ
وريﱠا إِلَى َدا ُو َد .فَأَتَى أ ِ
ي« .فَأَرْ َس َل ي ُ8وآبُ أ ِ
أ ِ
ُ
بَ .وقَا َل َدا ُو ُد ألُ
ت
ك َوا ْغ ِسلْ ِرجْ لَ ْي َ
وريﱠا» :ا ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
اح ْال َحرْ ِ
ال ﱠش ْع ِ
وريﱠا ِم ْن بَ ْي ِ
ك« .فَ َخ َر َج أ ِ
ِ
ب َونَ َج ِ
9
ُ
ْال َملِ ِكَ ،و َخ َر َج ْ
ت َو َرا َءهُ ِح ﱠ
يع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،ولَ ْم
ب بَ ْي ِ
وريﱠا َعلَى بَا ِ
صةٌ ِم ْن ِع ْن ِد ْال َملِ ِكَ .ونَا َم أ ِ
ت ْال َملِ ِك َم َع َج ِم ِ
10
ُ
ُ
وريﱠا» :أَ َما ِج ْئ َ
ت ِم َن
يَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ ِه .فأ َ ْخبَرُوا َدا ُو َد قَائِلِ َ
وريﱠا إِلَى بَ ْيتِ ِه« .فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ين» :لَ ْم يَ ْن ِزلْ أ ِ
11
ُ
وريﱠا لِ َدا ُو َد» :إِ ﱠن التﱠاب َ
ون فِي ْال ِخيَ ِام،
ال ﱠسفَ ِر؟ فَلِ َما َذا لَ ْم تَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
ُوت َوإِ ْس َرائِي َل َويَھُو َذا َسا ِكنُ َ
ك؟« فَقَا َل أ ِ
ب َوأَضْ طَج َع َم َع
ازلُ َ
ون َعلَى َوجْ ِه الصﱠحْ َرا ِءَ ،وأَنَا آتِي إِلَى بَ ْيتِي آل ُك َل َوأَ ْش َر َ
َو َسيﱢ ِدي يُوآبُ َو َعبِي ُد َسيﱢ ِدي نَ ِ
12
ُ
وريﱠا» :أَقِ ْم ھُنَا ْاليَ ْو َم أَ ْيضًاَ ،و َغدًا
ك َو َحيَا ِة نَ ْف ِس َ
ا ْم َرأَتِي؟ َو َحيَاتِ َ
ك ،الَ أَ ْف َع ُل ھ َذا األَ ْم َر« 13.فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ك« .فَأَقَا َم أُ
أُ ْ
ب َوأَ ْس َك َرهَُ .و َخ َر َج ِع ْن َد
وريﱠا فِي أُو ُر َشلِي َم ذلِ َ
طلِقُ َ
ك ْاليَ ْو َم َو َغ َدهَُ .و َد َعاهُ َدا ُو ُد فَأ َ َك َل أَ َما َمهُ َو َش ِر َ
ِ
ْال َم َسا ِء لِيَضْ طَ ِج َع فِي َمضْ َج ِع ِه َم َع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،وإِلَى بَ ْيتِ ِه لَ ْم يَ ْن ِزلْ َ 14 .وفِي ال ﱠ
ب َدا ُو ُد َم ْكتُوبًا إِلَى
اح َكتَ َ
صبَ ِ
15
ُوآب َوأَرْ َسلَهُ بِيَ ِد أُ
ُ
ب ال ﱠش ِدي َد ِةَ ،وارْ ِجعُوا
ي َ
وريﱠاَ .و َكتَ َ
وريﱠا فِي َوجْ ِه ْال َحرْ ِ
ب فِي ْال َم ْكتُو ِ
ِ
ب يَقُو ُل» :اجْ َعلُوا أ ِ
16
ُ
ب َويَ ُم َ
ض ِع الﱠ ِذي َعلِ َم
وت«َ .و َك َ
ص َر ِة ي َ
ان فِي ُم َحا َ
ِم ْن َو َرائِ ِه فَيُضْ َر َ
وريﱠا فِي ْال َم ْو ِ
ُوآب ْال َم ِدينَةَ أَنﱠهُ َج َع َل أ ِ
17
ْ
ب ِم ْن َعبِي ِد َدا ُو َدَ ،و َم َ
ات
س فِي ِه .فَ َخ َر َج ِر َجا ُل ْال َم ِدينَ ِة َو َحا َربُوا ي َ
ُوآب ،فَ َسقَطَ بَعْضُ ال ﱠش ْع ِ
أَ ﱠن ِر َجا َل ْالبَأ ِ
ُ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱡي أَ ْيضًا.
أ ِ
العلم أن اإلسرائيلي كان ظال ًما ...وذلك في سفر
 -2موسى يقتل رجالً بريء ) المصري ( متعم ًدا مع
ِ
الخروج إصحاح  2عددَ 11و َح َد َ
ك األَي ِﱠام لَ ﱠما َكبِ َر ُمو َسى أَنﱠهُ َخ َر َج إِلَى إِ ْخ َوتِ ِه لِيَ ْنظُ َر فِي أَ ْثقَالِ ِھ ْم،
ث فِي تِ ْل َ
فَ َرأَى َر ُجالً ِمصْ ِريًّا يَضْ ِربُ َر ُجالً ِع ْب َرانِيًّا ِم ْن إِ ْخ َوتِ ِه12 ،فَ ْالتَفَ َ
ْس أَ َح ٌد ،فَقَتَ َل
ت إِلَى ھُنَا َوھُنَا َ
ك َو َرأَى أَ ْن لَي َ
ْال ِمصْ ِر ﱠ
ي َوطَ َم َرهُ فِي ال ﱠر ْم ِل.
نبي كان سبابًا ولعانًا!
ﱞ
رسول ﷲِ  ؛ وصفوه بأنه كان سبابًا ولعانًا.....
أعظم المعترضون الفرية على
ِ
ب ( بَاب ) َمنْ لَ َعنَهُ النﱠبِ ﱡي
صحيح
ث جاء في
مسلم ِكتَاب ) ا ْلبِ ﱢر َو ﱢ
استندوا في ذلك على حدي ٍ
الصلَ ِة َو ْاآل َدا ِ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
ً
ان لَهُ َز َكاةً َوأ ْج ًرا َو َر ْح َمة( برقم َ 4705ح ﱠدثنَا ُز َھ ْي ُر ْبنُ
س ُھ َو أھ ًْال لِذلِ َك َك َ
سبﱠهُ أَ ْو َد َعا َعلَ ْي ِه َولَ ْي َ
 أَ ْو َ
ول ﱠ
وق عَنْ َعائِ َ
الض َحى عَنْ َم ْ
ش عَنْ أَبِي ﱡ
شةَ قَالَتْ َ :د َخ َل َعلَى َر ُ
َح ْر ٍ
ﷲِ
س ِ
ب َح ﱠدثَنَا َج ِري ٌر عَنْ ْاألَ ْع َم ِ
س ُر ٍ
سو َل ﱠ
ﷲِ َمنْ
سبﱠ ُھ َما فَلَ ﱠما َخ َر َجا قُ ْلتُ  :يَا َر ُ
ضبَاهُ فَلَ َعنَ ُھ َما َو َ
َ ر ُج َال ِن فَ َكلﱠ َماهُ بِش َْي ٍء َال أَ ْد ِري َما ُھ َو فَأ َ ْغ َ
ت َما
اب ِمنْ ا ْل َخ ْي ِر َ
اك ؟قَالَتْ قُ ْلتُ  :لَ َع ْنتَ ُھ َما َو َ
ش ْيئًا َما أَ َ
ص َ
أَ َ
سبَ ْبتَ ُھ َما .قَا َل :أَ َو َما َعلِ ْم ِ
ان قَا َلَ :و َما َذ ِ
صابَهُ َھ َذ ِ
اج َع ْلهُ لَهُ َز َكاةً َوأَ ْج ًرا.
شَا َر ْطتُ َعلَ ْي ِه َربﱢي ؟ قُ ْلتُ :اللﱠ ُھ ﱠم إِنﱠ َما أَنَا بَ َ
سلِ ِم َ
سبَ ْبتُهُ فَ ْ
ي ا ْل ُم ْ
ش ٌر فَأ َ ﱡ
ين لَ َع ْنتُهُ أَ ْو َ
ي
َح ﱠدثَنَاه أَبُو بَ ْك ِر ْبنُ أَبِي َ
س ْع ِد ﱡ
ب قَ َاالَ :ح ﱠدثَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ ح و َح ﱠدثَنَاه َعلِ ﱡي ْبنُ ُح ْج ٍر ال ﱠ
ش ْيبَةَ َوأَبُو ُك َر ْي ٍ
ق ْبنُ إِ ْب َرا ِھي َم َو َعلِ ﱡي ْبنُ َخ ْ
سنَا ِد نَ ْح َو
س َح ُ
اإل ْ
َوإِ ْ
سى ْب ِن يُونُ َ
ش َر ٍم َج ِمي ًعا عَنْ ِعي َ
س ِك َال ُھ َما عَنْ ْاألَ ْع َم ِ
ش بِ َھ َذا ْ ِ
سبﱠ ُھ َما َولَ َعنَ ُھ َما َوأَ ْخ َر َج ُھ َما.
سى فَ َخلَ َوا بِ ِه فَ َ
ث ِعي َ
ث َج ِري ٍر و قَا َل فِي َح ِدي ِ
َح ِدي ِ
15
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• الرد علي الشبھة
أوالً:إن ادعاءھم أن رسول ﷲ  كان سبابًا ولعانًا .....ادعاء باطل ؛يبطل فريتھم من أساسھا ؛الن معنى
سبابًا ولعانًا أنه كان كثير السب واللعن....وھذا لم يثبت عنه  أبدًا ؛ثبت في مسن ِد أحم َد برقم 24247
سو ُل ﱠ
اق َ ،و َال يُ ْج ِزي
عَنْ َعائِ َ
ص ﱠخابًا فِي ْاألَ ْ
شةَ أَنﱠ َھا قَالَتْ  :لَ ْم يَ ُكنْ َر ُ
احشًاَ ،و َال ُمتَفَ ﱢحشًا َ ،و َال َ
ﷲِ  ف َ ِ
س َو ِ
ُ
اثبت ذلك من خالل ردودي على الشبھة باألدلة الصحيحة
صفَ ُح .وسوف
سيﱢئَ ِة ِم ْثلَ َھا َولَ ِكنْ يَ ْعفُو َويَ ْ
بِال ﱠ
ُ
واثبت ضدھا من كتابھم -إن شاء ﷲ...- 
الصريحة ،
ثم إن قولھم بأنه  كان سبابًا ولعانًا .....ناتج عن خيال مريض ،وحقد دفين....
وعليه فإن عنوان الشبھة باطل من أساسه ؛الن ما بني على باطل فھو باطل..
ت:
ثانيًا كتب أخي الحبيب ساري ر ًدا جميالً  -حفظه ﷲُ  -قائالً :نجيبُ على تلك الفرية الكاذبة من جھا ٍ
رسول ﷲِ  أنه كان يسب و يلعن
أوالً :إن الحديث الذي معنا يذكر موقفا ً نادراً فريداً  ،و لم ينقل عن
ِ
الناس حتى قال  عنه   :لَقَ ْد َجاء ُك ْم َرسُو ٌل ﱢم ْن أَنفُ ِس ُك ْم
المؤمنين أب ًدا ،بل كان  أطيب الناس وأرأف
ِ
ين َر ُؤ ٌ
ﱠحي ٌم ) التوبة.(128
َع ِزي ٌز َعلَ ْي ِه َما َعنِتﱡ ْم َح ِريصٌ َعلَ ْي ُكم بِ ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
وف ر ِ
ب الَنفَضﱡ ْ
و قال   : فَبِ َما َرحْ َم ٍة ﱢم َن ّ
ك فَا ْع ُ
نت لَھُ ْم َولَ ْو ُك َ
ﷲِ لِ َ
ف َع ْنھُ ْم
وا ِم ْن َح ْولِ َ
نت فَظّا ً َغلِيظَ ْالقَ ْل ِ
ﷲِ إِ ﱠن ّ
ت فَتَ َو ﱠكلْ َعلَى ّ
اورْ ھُ ْم فِي األَ ْم ِر فَإِ َذا َع َز ْم َ
ين ) آل عمران.(159
ﷲَ ي ُِحبﱡ ْال ُمتَ َو ﱢكلِ َ
َوا ْستَ ْغفِرْ لَھُ ْم َو َش ِ
و قال َ  : و ْ
ين ) الشعراء.(215
ك ِم َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ك لِ َم ِن اتﱠبَ َع َ
اخفِضْ َجنَا َح َ
ين َر ُؤ ٌ
ﱠحي ٌم 
وقال  :لَقَ ْد َجاء ُك ْم َرسُو ٌل ﱢم ْن أَنفُ ِس ُك ْم َع ِزي ٌز َعلَ ْي ِه َما َعنِتﱡ ْم َح ِريصٌ َعلَ ْي ُكم بِ ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
وف ر ِ
)التوبة.(128
ف َو َال لِ َم
س  قَا َلَ :خ َد ْمتُ النﱠبِ ﱠي َ ع ْ
ين فَ َما قَا َل لِي أُ ﱟ
سنِ َ
ش َر ِ
وفي صحيح البخاري برقم  5578عن أَنَ ٍ
صنَ ْعتَ .
صنَ ْعتَ َو َال أَ ﱠال َ
َ
ً
الناس ُخلقا فما كان باللعان  ،وال بالفاحش
كتب السير ِة على أن رسو َل ﷲِ  كان أعظ َم
و قد أجمعت ُ
ِ
س ْب ِن َمالِ ٍك  قَا َل :لَ ْم يَ ُكنْ النﱠبِ ﱡي 
،وال بالبذيء  ...روى البخاري في صحيحه برقم  5571عَنْ أَنَ ِ
ب َجبِينُهُ .
سبﱠابًا َو َال فَ ﱠحاشًا َو َال لَ ﱠعانًا َك َ
ان يَقُو ُل ِألَ َح ِدنَا ِع ْن َد ا ْل َم ْعتِبَ ِة َما لَهُ تَ ِر َ
َ
موقف واح ٍد له تفسيره الصحيح
لرسول ﷲِ  بنا ًء على
و عليه فمن الظلم البيّن أن ينسب وصف ما
ٍ
ِ
فالوصف ال يلحق بالموصوف إال بأن يكون عادة متأصلة فيه اشتھر بھا و ھذا لم يكن أبداً بل إن أم
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -تروى لنا في ھذا الحديث فزعھا و تعجبھا مما فعله الرجالن فأغضبا
المؤمنين عائشةَ -ر ِ
به رسول ﷲ  بھذه الطريقة !
ثانيًا  :إن اللو َم في ھذا الموقف ال يقع على محم ٍد  بل يقع على الرجلين اللذين أغضبا رسول ﷲ ، 
ان لَ ُك ْم أَن تُ ْؤ ُذوا َرسُو َل ﱠ
ﷲِ) ...األحزاب. (53
و قد قال َ : و َما َك َ
ث:
ثالثًا  :إن المعترض بنى اعتراضه على أن رسو َل ﷲ  قد لعن الرجلين
ق لقولِه في الحدي ِ
بغير ح ٍ
ِ
" فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس لھا بأھل أن تجعلھا له طھورا"….
وھذا الفھم باطل يقينا ً و قد أورد العلما ُء الردود على ھذا وأرجحھا ما نقله اإلمام النووي في شرحه لمسلم
اطن ْاألَ ْمر َ ،ولَ ِكنﱠهُ فِي الظﱠا ِھر ُم ْستَ ْو ِجب لَهُ  ،فَيَ ْ
ك ِع ْند ﱠ
ظھَر لَهُ
ْس بِأ َ ْھ ٍل لِ َذلِ َ
 :أَ ﱠن ْال ُم َراد لَي َ
ﷲ تَ َعالَى َ ،وفِي بَ ِ
ك َ ،وھُ َو َ مأْ ُمور بِ ْال ُح ْك ِم
ْس أَ ْھ ًال لِ َذلِ َ
 اِ ْستِحْ قَاقه لِ َذلِ َ
اطن ْاألَ ْمر لَي َ
ك بِأ َ َما َر ٍة شَرْ ِعيﱠة َ ،ويَ ُكون فِي بَ ِ
بِالظﱠا ِھ ِر َ ،و َ ﱠ
ﷲ يَتَ َولﱠى ال ﱠس َرائِر .
و يدعم ھذا القول أمران :
ي  كما ھو في الحديث يشارط ربه والمشارطة بما فيھا من بيان المكانة الرفيعة ومعاني
) (1أن النب ﱠ
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الرضا والقربة ال يتصور قيامھا في حالة الخطأ المتعمد من قبل شخصه الكريم إذ لو كان قد أذى أحد
الناس بغير حق أوانتقاما ً للنفس لكان الموضع موضع توبة و استغفار ال موضع مشارطة وعشم و رجاء.
ض َي ﱠ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -أن
ﷲُ َع ْنھَا  -وقد شھدت بنفسھاَ -ر ِ
) (2إن راوي ھذا الحديث ھي عائشة َ -ر ِ
ق قط .
رسول ﷲ  ما ظلم أو غلظ على أي :من المؤمنين
بغير ح ٍ
ِ
ول
سأ َ ْلتُ َعائِ َ
ق َر ُ
َام قَا َلَ :
ففي مسند أحمد برقم  24139عَنْ َ
س ْع ِد ْب ِن ِھش ٍ
س ِ
شةَ فَقُ ْلتُ :أَ ْخبِ ِرينِي عَنْ ُخلُ ِ
ﱠ
آن.
ان ُخلُقُهُ ا ْلقُ ْر َ
ﷲِ  فَقَالَتْ َ :ك َ
سو ُل ﱠ
ض َي ﱠ
ﷲِ  بَ ْي َن
وفي صحيح البخاري برقم  3296عَنْ َعائِ َ
ﷲُ َع ْن َھا -أَنﱠ َھا قَالَتْ َ :ما ُخيﱢ َر َر ُ
شةَ َ -ر ِ
سو ُل ﱠ
س ِه
ان إِ ْث ًما َك َ
س َر ُھ َما َما لَ ْم يَ ُكنْ إِ ْث ًما فَإِنْ َك َ
س ِم ْنهُ َو َما ا ْنتَقَ َم َر ُ
أَ ْم َر ْي ِن إِ ﱠال أَ َخ َذ أَ ْي َ
ﷲِ  لِنَ ْف ِ
ان أَ ْب َع َد النﱠا ِ
إِ ﱠال أَنْ تُ ْنتَ َھكَ ُح ْر َمةُ ﱠ
ﷲِ فَيَ ْنتَقِ َم ِ ﱠ ِ بِ َھا  .وبھذا تُفھم النصوص في ضو ِء بعضھا البعض  -بفضل ﷲ 
.رسول ﷲِ  التي نقلت إلينا كاملة
موقف واح ٍد من سير ِة
راب ًعا  :إن المعترضين يعترضون على
ٍ
ِ
شاملة جميع أقواله وأفعاله وأحواله وامتألت بھا الكتب ،و ينسون كم المواقف التي ثبتت في كتبھم عن
يسوع ،كم سب فيھا ولعن ؛ بيد أن ھذه األناجيل لم تتناول سوى فترة قصيرة جداً من حياته تتراوح بين
العام والنصف والثالثة أعوام ،بل وحتى ھذه الفترة تناولتھا باختصار شديد ج ًدا  ،ومع ذلك وجدنا أن
يسوع سب المؤمنين في التالي:
يسوع يسب المؤمنين من اليھود )الحواريين( !
 قال لبطرس كبير الحواريين  ":يا شيطان " ) متى ( 23 / 16 وشتم آخرين منھم بقوله  " :أيھا الغبيان والبطيئا القلوب في اإليمان " )لوقا ( 25 / 24يسوع يسب المؤمنين من غير اليھود !!
سب المرأةَ الكنعانية المؤمنة  ،ووصفھا بالكلبة لمجرد أنھا ليست من بنى إسرائيل ،والقصة كاملة في
إنجيل متي إصحاح  15عدد 21ثُ ﱠم َخ َر َج يَسُو ُ
ص ْي َدا َءَ 22 .وإِ َذا
ص َر َ
ع ِم ْن ھُنَا َ
احي صُو َر َو َ
ك َوا ْن َ
ف إِلَى نَ َو ِ
ت إِلَ ْي ِه قَائِلَةً»:ارْ َح ْمنِي ،يَا َسيﱢ ُد ،يَا اب َْن َدا ُو َد! اِ ْبنَتِي َمجْ نُونَةٌ
ص َر َخ ْ
ا ْم َرأَةٌ َك ْن َعانِيﱠةٌ َخ
ار َجةٌ ِم ْن تِ ْل َ
وم َ
ك التﱡ ُخ ِ
ِ
24
23
اب
ِج ًّدا« .فَلَ ْم ي ُِج ْبھَا بِ َكلِ َم ٍة .فَتَقَ ﱠد َم تَالَ ِمي ُذهُ َوطَلَبُوا إِلَ ْي ِه قَائِلِ َ
صي ُح َو َرا َءنَا!« فَأ َ َج َ
ين»:اصْ ِر ْفھَا ،ألَنﱠھَا تَ ِ
ت َو َس َج َد ْ
ت إِ ْس َرائِي َل الضﱠالﱠ ِة«25 .فَأَتَ ْ
ت لَهُ قَائِلَةً»:يَا َسيﱢ ُد ،أَ ِعنﱢي!«
اف بَ ْي ِ
َوقَا َل»:لَ ْم أُرْ َسلْ إِالﱠ إِلَى ِخ َر ِ
26
ين َوي ْ
ُط َر َح لِ ْل ِكالَب«27 .فَقَالَ ْ
ت»:نَ َع ْم ،يَا َسيﱢ ُد! َو ْال ِكالَبُ أَ ْيضًا
ْس َح َسنًا أَ ْن ي ُْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز ْالبَنِ َ
اب َوقَا َل»:لَي َ
فَأ َ َج َ
28
اب يَسُو ُ
ع َوقَا َل لَھَا» :يَا ا ْم َرأَةَُ ،ع ِظي ٌم إِي َمانُ ِك!
ت الﱠ ِذي يَ ْسقُطُ ِم ْن َمائِ َد ِة أَرْ بَابِھَا!«ِ .حينَئِ ٍذ أَ َج َ
تَأْ ُك ُل ِم َن ْالفُتَا ِ
ك السﱠا َع ِة.
ت ا ْبنَتُھَا ِم ْن تِ ْل َ
لِيَ ُك ْن لَ ِك َك َما تُ ِري ِد َ
ين« .فَ ُشفِيَ ِ
الحظ أن المرأةَ الكنعانية وفق ھذا النص كانت مؤمنة بأن المسيح ھو ابن داود المبشر به،وأنه يملك
بإذن ﷲ أن يساعدھا ومع ھذا أعرض عنھا  ،وقال :إنه لم يرسل إال لليھود  ،وحين توسلت إليه و
بذل إليه ؛ لتنقذ ابنتھا قال :إنھا كلبة أممية وال يجوز أن يؤخذ طعام األبناء )اليھود( ليطرح
تضرعت ٍ
للكالب أمثالھا ،حينھا تنازلت عن أخر قطرة في كرامتھا و إنسانيتھا فاعترفت على نفسھا أنھا كلبة تحت
أقدام أسيادھا تنتظر أن تأكل من فتات طعام موائدھم… حينئذ رضي عنھا )يسوع( واعتبرھا صالحة!
و يصف سائر األميين بالكالب و الخنازير و ينصح اليھود بعدم ھدايتھم! وذلك في إنجيل متى إصحاح 7
6
س لِ ْل ِكالَبَ ،والَ تَ ْ
ير ،لِئَالﱠ تَ ُدو َسھَا بِأَرْ ُجلِھَا َوتَ ْلتَفِ َ
ت فَتُ َم ﱢزقَ ُك ْم
عدد الَ تُ ْعطُوا ْالقُ ْد َ
از ِ
ط َرحُوا ُد َر َر ُك ْم قُ ﱠدا َم ْال َخنَ ِ
أھـ بتصرف .
40
ضا أنه سب الفريسيين  ،وذلك في إنجيل لوقا إصحاح  11عدد يَا أَ ْغبِيَا ُء،
قلتُ  :وتنسب إليه األناجيل أي ً
41
َ
َ
ُ
ص َدقَةً ،فَھُ َو َذا ُكلﱡ َش ْي ٍء يَ ُك ُ
ون نَقِيًّا
ار َج َ
ْس الﱠ ِذي َ
أَلَي َ
اخ َل أ ْيضًا؟ بَلْ أ ْعطوا َما ِع ْن َد ُك ْم َ
صنَ َع ال ﱠد ِ
صنَ َع ْال َخ ِ
لَ ُك ْم.
ونحن نبرئ المسي َح  من مثل ھذه األوصاف التي نُسبت إليه....
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الغضب نوعان:غضبٌ مذموم وغضبٌ
ثالثًا :كان على المعترضين أن يفقھوا أوالً -قبل عرضھم لھا -أن
َ
محمود.
صحيح البخاري
األول  :الغضب المذموم :ھو غضب للدنيا  ،ويتسبب فيه الشيطان  -لعنه ﷲ -؛ ثبت في
ِ
وس َ ،وأَ َح ُد ُھ َما
ص َر ٍد  قَا َل :ا ْ
َب َر ُجالَ ِن ِع ْن َد النﱠبِ ﱢى َ ونَ ْحنُ ِع ْن َدهُ ُجلُ ٌ
ست ﱠ
سلَ ْي َمان ْبن ُ
برقم  5650عن ُ
ب َع ْنهُ َما يَ ِج ُد لَ ْو قَا َل
ضبًا قَ ِد ْ
يَ ُ
اح َم ﱠر َو ْج ُھهُ فَقَا َل النﱠبِ ﱡى  » :إِنﱢي ألَ ْعلَ ُم َكلِ َمةً لَ ْو قَالَ َھا لَ َذ َھ َ
احبَهُ ُم ْغ َ
س ﱡب َ
ص ِ
أَع ُ
ون.
ُوذ بِا ﱠ ِ ِم َن ال ﱠ
س َم ُع َما يَقُو ُل النﱠبِ ﱡى  قَا َل :إِنﱢي لَ ْ
يم «  .فَقَالُوا لِل ﱠر ُج ِل :أَالَ تَ ْ
ان ال ﱠر ِج ِ
ستُ بِ َم ْجنُ ٍ
ش ْيطَ ِ
ب َع ْنهُ َما يَ ِج ُد لَ ْو قَا َل أَع ُ
ُوذ بِا ﱠ ِ ِم َن
ث قوله  ": إِنﱢي ألَ ْعلَ ُم َكلِ َمةً لَ ْو قَالَ َھا لَ َذ َھ َ
والشاھد من الحدي ِ
الغضب تسبب فيه الشيطان  ،فھو غضب لدنيا ...
يم " .دل ذلك على أن ھذا
ال ﱠ
َ
ان ال ﱠر ِج ِ
ش ْيطَ ِ
الثاني :الغضب المحمود  :ھو غضب  إذا انتھكت محارمه  ...فنبيﱡنا  كان يغض ب إذا انتھك ت
محارم ﷲ ....يدلل على ذلك ما يلي:
ش ْيئًا قَ ﱡ
س و ُل ﱠ
ط بِيَ ِد ِه َوالَ ا ْم َرأَةً َوالَ
ﷲِ َ 
 -1صحيح مسلم ب رقم َ 4296ع نْ َعائِ َ
ب َر ُ
ض َر َ
ش ةَ قَالَ تْ َ :م ا َ
َ
ﷲِ َو َما نِي َل ِم ْنهُ ش َْى ٌء قَ ﱡ
يل ﱠ
احبِ ِه إِالﱠ أنْ يُ ْنتَ َھ َك ش َْى ٌء ِمنْ َم َحا ِر ِم
ط فَيَ ْنتَقِ َم ِمنْ َ
َخا ِد ًما إِالﱠ أَنْ يُ َجا ِھ َد في َ
ص ِ
سبِ ِ
ﱠ
ﷲِ فَيَ ْنتَقِ َم ِ ﱠ ِ .
سو َل ﱠ
ﷲِ  يَقُو ُل  »:اللﱠ ُھ ﱠم إِنﱠ َما ُم َح ﱠم ٌد
 -2صحيح
س ِم ْعتُ َر ُ
ضا برقم  4708عن أَبَي ُھ َر ْي َرةَ قالَ :
مسلم أي ً
ٍ
س بَ ْبتُهُ أَ ْو
ب ا ْلبَ َ
بَ َ
ض ُ
ض ُ
ش ُر َوإِنﱢى قَ ِد اتﱠ َخ ْذتُ ِع ْن َد َك َع ْھ ًدا لَ نْ تُ ْخلِفَنِي ِه فَأَيﱡ َم ا ُم ْؤ ِم ٍن آ َذ ْيتُ هُ أَ ْو َ
ب َك َما يَ ْغ َ
ش ٌر يَ ْغ َ
اج َع ْل َھا لَهُ َكفﱠا َرةً َوقُ ْربَةً تُقَ ﱢربُهُ بِ َھا إِلَ ْي َك يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة «.
َجلَ ْدتُهُ فَ ْ
ب المحمود والحزن ؛ فالحزن صفة نقص  ،ألن الذي يح زن ال يس تطيع أن ي دفع
وھناك فر ٌ
ق بين الغض ِ
ب ف ي تل ك المواق ف ص فة كم ا ل  ،وأن الح زن ف ي تل ك
نفسه
لجبن بداخلِه  ،وعلي ه ف إن الغض َ
األذية عن ِ
ٍ
ب الع المين الح زن واألس ف ؛ ألن ه خل ق اإلنس ان ؛ ھ ذا
المواقف صفةُ نقص كما نَسب الكتابُ المقدس لر ِ
األرض كلھا إال نوح وم ن مع ه ،وذل ك ف ي س فر التك وين إص حاح 6
اإلنسان الذي فعل الش َر ،فيغرق
َ
5
ار قَ ْلبِ ِه إِنﱠ َم ا ھُ َو ِش رﱢ ي ٌر ُك ﱠل يَ ْو ٍم.
ضَ ،وأَ ﱠن ُك ﱠل تَ َ
اإل ْن َس ِ
6عدد َو َرأَى الرﱠبﱡ أَ ﱠن َش ﱠر ِ
ص 7ﱡو ِر أَ ْف َك ِ
ان قَ ْد َكثُ َر فِي األَرْ ِ
ض
ضَ ،وتَأ َ ﱠس َ
اإل ْن َس َ
فَ َح ِز َن ال رﱠبﱡ أَنﱠ هُ َع ِم َل ِ
ف فِ ي قَ ْلبِ ِه .فَقَ ا َل ال رﱠبﱡ » :أَ ْم ُح و َع ْن َوجِْ 8ه األَرْ ِ
ان فِ ي األَرْ ِ
ور ال ﱠس َما ِء ،ألَنﱢ ي َح ِز ْن ُ
ت أَنﱢ ي َع ِم ْل تُھُ ْم«َ .وأَ ﱠم ا نُ و ٌح
اإل ْن َس َ
اإل ْن َس َ
ان َم َع بَھَ ائِ َم َو َدبﱠابَ ا ٍ
ان الﱠ ِذي َخلَ ْقتُهُِ ،
ِ
ت َوطُيُ ِ
فَ َو َج َد نِ ْع َمةً فِي َع ْينَ ِي الرﱠبﱢ .
َ
الحديث يذكر أن نبيﱠنا سب ولعن شخصين غضبًا مرة واحدة  ،وألنه بشر ..... 
رابعًا :إن ھذا
اب المق دس ينس ب
ب ولم يغضب فھو حمار" ،و نجد أن الكت َ
غض َ
الشافعي  -رحمه ﷲُ  -يقول  " :من استُ ِ
ﱡ
بي ﷲِ موسى  أنه في حال ِة غض بِه كس ر الل وحين الل ذين خطھم ا ﷲُ بي ده ؛ فيھم ا التع اليم والقداس ة
لن ﱢ
15
ف ُمو َسى َونَ َز َل ِم َن ْال َجبَ ِل َولَ ْو َحا ال ﱠش ھَا َد ِة فِ ي يَ ِد ِه:
ص َر َ
 !...وذلك في سفر الخروج إصحاح  32عدد فَا ْن َ
16
ص ْن َعةُ ﷲَِ ،و ْال ِكتَابَ ةُ ِكتَابَ ةُ
ان ھُ َم ا َ
ان َعلَى َجانِبَ ْي ِھ َماِ .17م ْن ھُنَا َو ِم ْن ھُنَا َكانَا َم ْكتُوبَي ِْنَ .واللﱠ ْو َح ِ
ان َم ْكتُوبَ ِ
لَ ْو َح ِ
ص ْو ُ
ﷲِ َم ْنقُو َش ةٌ َعلَ ى اللﱠ ْو َحي ِْنَ .و َس ِم َع يَ ُش و ُ
ص ْو َ
ت قِتَ ال فِ ي
ب فِ ي ھُتَافِ ِه فَقَ ا َل لِ ُمو َس ىَ » :
ع َ
ت ال ﱠش ْع ِ
18
ص ْو َ
ص ْو َ
ص ْو َ
ت ِغنَ ا ٍء أَنَ ا َس ا ِم ٌع«.
اح ْال َك ْس َر ِة ،بَ لْ َ
اح النﱡصْ َر ِة َوالَ َ
ْس َ
ْال َم َحلﱠ ِة« .فَقَا َل» :لَي َ
ت ِ
ت ِ
ص يَ ِ
صيَ ِ
19
ض بُ ُمو َس ىَ ،وطَ َر َح اللﱠ ْو َحي ِْن ِم ْن
َو َك َ
ص ،فَ َح ِم َي َغ َ
ص َر ْال ِعجْ َل َوال ﱠر ْق َ
ب إِلَى ْال َم َحلﱠ ِة أَنﱠهُ أَ ْب َ
ان ِع ْن َد َما ا ْقتَ َر َ
يَ َد ْي ِه َو َك ﱠس َرھُ َما فِي أَ ْسفَ ِل ْال َجبَ ِل ؟!
وأتساءل :لماذا لم يطعن المعترضون على تلك النصوص ؟!
النبي  للرجلين اللذين أغضباه.....بينما ينسب الكتابُ المقدس إلى ش اول أن ه ف ي
ثم إننا ال نعلم ماذا قال
ﱡ
األلفاظ الحسن ِة  ...وذلك في سفر صموئيل األول إصحاح  20عدد
حال ِة غضبه سب ابنه سبًا خرج به عن
ِ
ك قَ ِد ْ
ان َوقَا َل لَهُ» :يَا اب َْن ْال ُمتَ َع ﱢو َج ِة ْال ُمتَ َمرﱢ َد ِة ،أَ َما َعلِ ْم ُ
اختَ رْ َ
ت ا ْب َن
ت أَنﱠ َ
ضبُ َشا ُو َل َعلَى يُونَاثَ َ
30فَ َح ِم َي َغ َ
ُ
ك ؟!
ي َع ْو َر ِة أ ﱢم َ
يَسﱠى لِ ِخ ْزيِ َ
ك َو ِخ ْز ِ
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ي  لعن الرجلين وھذا ال إش كال في ه ؛ ألن لع ن م ن يس تحق اللع ن ال
خام ًسا  :إن ھذا الحديث فيه أن النب ﱠ
شبھة فيه قطٌ كما سيتقدم معنا  -إن شاء ﷲ  -الرد شافيًا وافيًا في شبھ ِة ) يلعن اليھو َد والنصارى (!
يسب األنبيا َء قائالً  :إنھم ماتوا بالقمل !
نبي
ُ
ﱞ
القمل ! يتھم األنبيا َء بسو ِء النظاف ِة !!
اإلسالم األنبيا َء واصفًا إياھم بأنھم ماتوا من
قالوا  :لقد سب رسو ُل
ِ
ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنهُ -
وتعلقوا بما جاء في مسن ِد أحم َد باقي مسند المكثرين مسند أبي سعيد الخدري َ -ر ِ
ي قَا َل:
اق أَ ْخبَ َرنَا َم ْع َم ٌر عَنْ َز ْي ِد ْب ِن أَ ْ
س ِعي ٍد ا ْل ُخ ْد ِر ﱢ
سلَ َم عَنْ َر ُج ٍل عَنْ أَبِي َ
برقم َ 11458ح ﱠدثَنَا َع ْب ُد ال ﱠر ﱠز ِ
سلﱠ َم  -فَقَا َلَ :و ﱠ
صلﱠى ﱠ
ش ﱠد ِة
ﷲِ َما أُ ِطي ُ
ق أَنْ أَ َ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ض َع َر ُج ٌل يَ َدهُ َعلَى النﱠبِ ﱢي َ -
َو َ
ض َع يَ ِدي َعلَ ْي َك ِمنْ ِ
صلﱠى ﱠ
ضاعَفُ لَنَا ْاألَ ْج ُر
سلﱠ َم ": -إِنﱠا َم ْع َ
ضاعَفُ لَنَا ا ْلبَ َال ُء َك َما يُ َ
ش َر ْاألَ ْنبِيَا ِء يُ َ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ُح ﱠما َك فَقَا َل النﱠبِ ﱡي َ -
ان النﱠبِ ﱡي ِمنْ ْاألَ ْنبِيَا ِء لَيُ ْبتَلَى بِا ْلفَ ْق ِر َحتﱠى يَأْ ُخ َذ
ان النﱠبِ ﱡي ِمنْ ْاألَ ْنبِيَا ِء يُ ْبتَلَى بِا ْلقُ ﱠم ِل َحتﱠى يَ ْقتُلَهُ َوإِنْ َك َ
إِنْ َك َ
ون بِال ﱠر َخا ِء ".
ون بِا ْلبَ َال ِء َك َما تَ ْف َر ُح َ
ا ْل َعبَا َءةَ فَيَ ُخونَ َھا َوإِنْ َكانُوا لَيَ ْف َر ُح َ
صححه األلباني في السلسة ِالصحيح ِة برقم 2047
• الرد على الشبھة
نن ﷲِ الت ي ال تتب دل االب تالء ؛ يبتل ي ﷲُ األنبي ا َء والص الحين ليزي د ب االبتال ِء أج رھم ،
أوالً  :إن من س ِ
ويعظھم شأنھم  ،ويمحوا به ذنبوبَھم  ،تدلل على ذلك أدلة منھا:
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم
ون َ 2ولَقَ ْد فَتَنﱠ ا الﱠ ِذ َ
ب النﱠ اسُ أَ ْن يُ ْت َر ُك وا أَ ْن يَقُولُ وا آَ َمنﱠ ا َوھُ ْم َال يُ ْفتَنُ َ
 -1قول ه   : أَ َح ِس َ
فَلَيَ ْعلَ َم ﱠن ﱠ
ين )  3العنكبوت( .
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َم ﱠن ْال َكا ِذبِ َ
ﷲُ الﱠ ِذ َ
ين َ
سو َل ﱠ
ش ﱡد بَ َال ًء؟
س أَ َ
 -2مسند أحم َد برقم  1400عَنْ ُم ْ
ﷲ ِ :أ َ ﱡ
س ْع ٍد عَنْ أَبِي ِه قَا َل :قُ ْلتُ يَا َر ُ
ب ْب ِن َ
ص َع ِ
ي النﱠا ِ
ان فِي ِدينِ ِه
ب ِدينِ ِه فَإِنْ َك َ
صالِ ُح َ
قَا َلْ " :األَ ْنبِيَا ُء ثُ ﱠم ال ﱠ
س يُ ْبتَلَى ال ﱠر ُج ُل َعلَى َح َ
س ِ
ون ثُ ﱠم ْاألَ ْمثَ ُل فَ ْاألَ ْمثَ ُل ِمنْ النﱠا ِ
ش َي َعلَ ى ظَ ْھ ِر
ان فِ ي ِدينِ ِه ِرقﱠ ةٌ ُخفﱢ َ
ص َالبَةٌ ِزي َد فِي بَ َالئِ ِه َوإِنْ َك َ
َ
ف َع ْن هُ َو َم ا يَ َزا ُل ا ْل بَ َال ُء بِا ْل َع ْب ِد َحتﱠ ى يَ ْم ِ
س َعلَ ْي ِه َخ ِطيئَةٌ " .صححه األلباني في مشكاة المصابيح برقم .1562
ض لَ ْي َ
ْاألَ ْر ِ
القرون  ،ومن ھذه االبتالءات التي أخبر عنھا
مر
ِ
يتضح مما سبق  :أن األنبيا َء ھم أش ُد ا ِ
لناس ابتالء على ِ
ث الذي معنا أن منھم " ِم نْ يُ ْبتَلَ ى بِا ْلقُ ﱠم ِل َحتﱠ ى يَ ْقتُلَ هُ " .كم ا أن م نھم م ن أص يب
النبي  كما في الحدي ِ
ﱡ
ث ذاتِ ه  ،وم نھم م ن ُس ِجن كيوس ف  , وم نھم م ن ألق اه قوم ه ف ي
بالحمى كنبينا  ، وذلك في الحدي ِ
النار كإبراھيم  ، ومنھم من مكث السنوات الطويلة على فراش الم رض ك أيوب ، وم نھم .....
ون بِال ﱠر َخا ِء" .دل ذلك عل ى
ون بِا ْلبَ َال ِء َك َما تَ ْف َر ُح َ
ث قائالً َ ":وإِنْ َكانُوا لَيَ ْف َر ُح َ
آخر الحدي ِ
ويبّين نبيﱡنا  في ِ
أن ﷲَ يضاعف لألنبيا ِء البالء كما يضاعف لھم األجر فيفرحون بذلك .
ثم إن قو َل
النبي ِ " : منْ ْاألَ ْنبِيَا ِء يُ ْبتَلَى بِا ْلقُ ﱠم ِل َحتﱠى يَ ْقتُلَهُ " .يُفھم منه أمران :
ﱢ
ار
-1أن ھذا ليس على
سبيل الس ِ
ض األنبيا ِء ال كما فَھم المعترضون  ،ولكن ھذا على س ِ
ِ
ب لبع ِ
بيل األخب ِ
بعضھم -عليھم السالم ......-
حال
ِ
عن ِ
ق األنبي ا ِء
 -2أن ھ ذا ل يس م ن س و ِء النظاف ِة كم ا فھم وا ؛ وإنم ا ھ ذا م ن االب تالء ،واالب تالء ف ي ح ِ
حق الكافرين عقاب لھ م ف ي ال دنيا قب ل اآلخ رة  ...ي دلل عل ى
والمؤمنين رفع مكانة ومغفرة للذنوب ،وفي ِ
ذلك ما يلي:
ين آ َمنُ ْ
حﱢص ّ
ين ) آل عمران. (141
ق ْال َكافِ ِر َ
وا َويَ ْم َح َ
ﷲُ الﱠ ِذ َ
 -1قوله َ :ولِيُ َم َ
ق{
ص ﷲ الذين آ َمنُو ْا { يطھرھم من ال ذنوب بم ا يص يبھم } َويَ ْم َح َ
جاء في تفسير الجاللين َ } :ولِيُ َم ﱢح َ
يھلك } الكافرين {  .أھـ
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ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم فَلَ يَ ْعلَ َم ﱠن
ون )َ (2ولَقَ ْد فَتَنﱠا الﱠ ِذ َ
ب النﱠاسُ أَ ْن يُ ْت َر ُكوا أَ ْن يَقُولُوا آ َمنﱠا َوھُ ْم َال يُ ْفتَنُ َ
 -2قوله  :أَ َح ِس َ
ﱠ
ين )) (3العنكبوت(
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َم ﱠن ْال َكا ِذبِ َ
ﷲُ الﱠ ِذ َ
ين َ
ين ِمنْ قَ ْبلِ ِھ ْم فَلَيَ ْعلَ َمنﱠ ﱠ
ين ){ (3
ص َدقُوا َولَيَ ْعلَ َمنﱠ ا ْل َكا ِذبِ َ
ﷲُ الﱠ ِذ َ
جاء في التفسير الميسرَ } :ولَقَ ْد فَتَنﱠا الﱠ ِذ َ
ين َ
ولقد فتنﱠ ا ال ذين م ن ق بلھم م ن األم م واختبرن اھم ،مم ن أرس لنا إل يھم رس لنا ،فل يعلمنﱠ ﷲ عل ًم ا ظ اھ ًرا
للخلق صدق الصادقين في إيمانھم ،وكذب الكاذبين؛ ليميز ك ﱠل فريق من اآلخر .أھـ
سو َل ﱠ
ش ﱡد بَ َال ًء؟ قَا َل
س أَ َ
 -3مسند أحمد برقم  1473عَنْ ُم ْ
ﷲِ ،أَ ﱡ
س ْع ٌد :يَا َر ُ
س ْع ٍد قَا َل :قَا َل َ
ب ْب ِن َ
ص َع ِ
ي النﱠا ِ
َ
َ
ﱢين ا ْبتُلِ َي َعلَى قَ ْد ِر ذا َك
ْ :األَ ْنبِيَا ُء ثُ ﱠم ْاألَ ْمثَ ُل فَ ْاألَ ْمثَ ُل َ ،حتﱠى يُ ْبتَلَى ا ْل َع ْب ُد َعلَى قَ ْد ِر ِدينِ ِه ذا َك فَإِنْ َك َ
ان ُ
ص ْل َ
ب الد ِ
ب ِدينِ ِه قَا َل فَ َما
َوقَا َل َم ﱠرةً أَ َ
ش ﱡد بَ َال ًء َ ،وإِنْ َك َ
ان فِي ِدينِ ِه ِرقﱠةٌ ا ْبتُلِ َي َعلَى قَ ْد ِر َذا َك َ ،وقَا َل َم ﱠرةً َعلَى َح َ
س ِ
ض يَ ْعنِي َو َما إِنْ َعلَ ْي ِه ِمنْ َخ ِطيئَ ٍة ".
تَ ْب َر ُح ا ْلبَ َاليَا عَنْ ا ْل َع ْب ِد َحتﱠى يَ ْم ِ
ش َي فِي ْاألَ ْر ِ
قال الشيخ األلباني  ) :صحيح ( انظر حديث رقم  992 :في صحيح الجامع.
ث م إنن ا نج د أن الفراعن ةَ وھ م أس ياد الع الم ق دي ًما ؛ زع م كبي ُرھم )فرع ون( بس بب ملك ه  ،وجبروت ه ،
ومكانته  ،وھيبته أنه ھو ﷲ! ...
ُ
ان َعلَ ى ال ﱢ
يقول  عنه َ  :وقَا َل فِرْ َع ْو ُن يَا أَيﱡھَا ْال َم َأل َما َعلِ ْم ُ
ت لَ ُكم ﱢم ْن إِلَ ٍه َغ ْي ِري فَأ َ ْوقِ ْد لِ ي يَ ا ھَا َم ُ
ين
ط ِ
ين ) القصص.(38
صرْ حا ً لﱠ َعلﱢي أَطﱠلِ ُع إِلَى إِلَ ِه ُمو َسى َوإِنﱢي َألَظُنﱡهُ ِم َن ْال َكا ِذبِ َ
فَاجْ َعل لﱢي َ
فادع ليُع ّج ل لھ م الع ذاب ف ي
بغير
األرض
والنتيجة لما تجبّر ھو وقو ُمه في
ِ
ِ
ِ
الحق ابتالھم ﷲُ بالقم ِل والض ِ
ْ
ْ
ﱡ
ْ
َ
ت ﱡمفَ ﱠ
ان َوال َج َرا َد َوالقُ ﱠم َل َوال ﱠ
ت
الدنيا قبل اآلخرة ؛ يقول   : فَأرْ َسلنَا َعلَ ْي ِھ ُم الطوفَ َ
ص الَ ٍ
ضفَا ِد َع َوال ﱠد َم آيَ ا ٍ
ُوا َو َكانُ ْ
فَا ْستَ ْكبَر ْ
ين ) األعراف.(133
وا قَ ْوما ً ﱡمجْ ِر ِم َ
ثانيًا  :إن إنجي َل يوحنا ينسب إلى يسو َع المسيح أنه سب األنبيا َء الذين سبقوه جمي ًعا ؛ واصفًا إياھم
ق ْال َح ﱠ
ع أَ ْيضًاْ »:ال َح ﱠ
بأنھم ُ ":سرﱠا ٌ
ق و لصوص" ! وذلك في اإلصحاح  10عدد 7فَقَا َل لَھُ ْم يَسُو ُ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم:
8
ين أَتَ ْوا قَ ْبلِي ھُ ْم ُسرﱠا ٌ
اف لَ ْم تَ ْس َم ْع لَھُ ْم !
ق َولُصُوصٌ َ ،ول ِك ﱠن ْال ِخ َر َ
افَ .ج ِمي ُع الﱠ ِذ َ
إِنﱢي أَنَا بَابُ ْال ِخ َر ِ
وعليه أتساءل:
 -1أليس ھذا سبٌ من يسوع لألنبياء السابقين له بحسب النص حينما يقو ُل عنھم ُ " :سرﱠا ٌ
ق َولُصُوصٌ "؟!
النبي  مرةً واحدةً مثل ھذا الذي نُسب إلى يسوع ؟
 -2ھل قال
ﱡ
َ
-3ما ھو موقف المعترضين لو أن محمدًا قال :إن جميع األنبياء أتَ ْوا قَ ْب ِلي ھُ ْم ُسرﱠا ٌ
ق َولُصُوصٌ ؟!
ب األنبيا ِء ،وذلك في عدة
الرب أنه أم َر
الكتاب المقدس ينسب إلى
األعجب من ذلك أن
ثم إن
ﱢ
َ
َ
َ
الناس بس ِ
مواضع منھا:
10
 -1سفر صموئيل الثاني إصحاح  16عدد فَقَا َل ْال َملِ ُ
صرُويَةَ! َد ُعوهُ يَسُبﱠ ألَ ﱠن الرﱠبﱠ
كَ » :ما لِي َولَ ُك ْم يَا بَنِي َ
11
يع َعبِي ِد ِه» :ھُ َو َذا ا ْبنِي الﱠ ِذي
قَا َل لَهُ :سُبﱠ َدا ُو َدَ .و َم ْن يَقُو ُل :لِ َما َذا تَ ْف َع ُل ھ َك َذا؟« َوقَا َل َدا ُو ُد ألَبِي َشا َ
ي َولِ َج ِم ِ
َخ َر َج ِم ْن أَحْ َشائِي يَ ْ
اآلن بَ ْنيَا ِمينِ ﱞي؟ َد ُعوهُ يَسُبﱠ ألَ ﱠن الرﱠبﱠ قَا َل لَهُ .ال تعليق!
طلُبُ نَ ْف ِسي ،فَ َك ْم بِ ْال َح ِريﱢ َ
5
ك .مما
ك فِي اللﱠي ِْلَ ،وأَنَا أُ ْخ ِربُ أُ ﱠم َ
ار َويَتَ َعثﱠ ُر أَ ْيضًا النﱠبِ ﱡي َم َع َ
 -2سفر ھوشع إصحاح  4عدد فَتَتَ َعثﱠ ُر فِي النﱠ1ھَ ِ
يدل على أنه كالم الرب العدد األول ففيه اِ ْس َمعُوا قَ ْو َل الرﱠبﱢ يَا بَنِي إِ ْس َرائِي َل» :إِ ﱠن لِلرﱠبﱢ ُم َحا َك َمةً َم َع
ض.
ض ،ألَنﱠهُ الَ أَ َمانَةَ َوالَ إِحْ َس َ
ُس ﱠك ِ
ان َوالَ َمع ِ
ْرفَةَ ﷲِ فِي األَرْ ِ
ان األَرْ ِ
20
 -3إنجيل لوقا إصحاح  12عدد فَقَا َل لَهُ ﷲُ :يَا َغبِ ﱡي! ھ ِذ ِه اللﱠ ْيلَةَ تُ ْ
ك ،فَھ ِذ ِه الﱠتِي أَ ْع َد ْدتَھَا لِ َم ْن
ك ِم ْن َ
طلَبُ نَ ْف ُس َ
تَ ُك ُ
ون؟ ال تعليق!
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ضوهُ َو َال تَ ْكنُوا !
نبي يَقُو ُلَ :منْ تَ َع ﱠزى بِ َع َزا ِء ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة فَأ َ ِع ﱡ
قالوا مرارًا  :رسو ُل اإلسالم يأمر أصحابَه أن يقولوا لمن تعزي بعزاء الجاھلة كال ًما غير الئق...
س ِن
واستدلوا على ذلك بما جاء في مسند أحمد برقم َ 20285ح ﱠدثَنَا يَ ْحيَى ْبنُ َ
س ِعي ٍد َح ﱠدثَنَا َع ْوفٌ عَنْ ا ْل َح َ
ضهُ بِأَبِي ِه َولَ ْم
ب قَا َلَ :رأَ ْيتُ َر ُج ًال تَ َع ﱠزى ِع ْن َد أُبَ ﱟي بِ َع َزا ِء ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة ا ْفت ََخ َر بِأَبِي ِه فَأ َ َع ﱠ
عَنْ ُعت ﱟَي عَنْ أُبَ ﱢي ْب ِن َك ْع ٍ
سو َل ﱠ
ﷲِ  يَقُو ُلَ :منْ
س ُك ْم إِنﱢي َال أَ ْ
س ِم ْعتُ َر ُ
ست َِطي ُع إِ ﱠال َذلِ َك َ
يُ َكنﱢ ِه ثُ ﱠم قَا َل لَ ُھ ْم :أَ َما إِنﱢي قَ ْد أَ َرى الﱠ ِذي فِي أَ ْنفُ ِ
ضوهُ َو َال تَ ْكنُوا
تَ َع ﱠزى بِ َع َزا ِء ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة فَأ َ ِع ﱡ
س ِن عَنْ ُعت ﱟَي عَنْ أُبَ ﱟي عَنْ النﱠبِ ﱢي
َح ﱠدثَنَا أَبُو بَ ْك ِر ْبنُ أَبِي َ
ف عَنْ ا ْل َح َ
سى ْبنُ يُونُ َ
ش ْيبَةَ َح ﱠدثَنَا ِعي َ
س عَنْ َع ْو ٍ
س ِن عَنْ ُعت ﱟَي أَنﱠ َر ُج ًال تَ َع ﱠزى بِ َع َزا ِء ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة فَ َذ َك َر ا ْل َح ِد َ
يث
ِ م ْثلَهُ َح ﱠدثَنَا إِ ْ
س عَنْ ا ْل َح َ
س َما ِعي ُل عَنْ يُونُ َ
ضوهُ بِ َھ ِن أَبِي ِه َو َال تَ ْكنُوا.
قَا َل أُبَ ﱞي ُ :كنﱠا نُ ْؤ َم ُر إِ َذا ال ﱠر ُج ُل تَ َع ﱠزى بِ َع َزا ِء ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة فَأ َ ِع ﱡ
تعليق شعيب األرنؤوط  :حديث حسن.
الرد على الشبھة
الخلق َخلقا و ُخلقا ،وكان يأمر أصحابَه بمعالي األخالق ،وكان يقرب إليه
أوالً :إن محمدًا  أعظم
ِ
أحسنھم أخالقا؛ يدلل على ذلك ما يلي:
ُ
ق َع ِظ ٍيم ) القلم.(4
 -1أن ﷲ زكاه في ُخلقِه قائالً َ  :وإِنﱠ َ
ك لَ َعلى ُخل ٍ
َام قَا َل
ض ؛ ثبت ذلك في مسن ِد أحم َد برقم  24139عَنْ َ
س ْع ِد ْب ِن ِھش ٍ
 -2أنه  كان قرآنًا يمشي على األر ِ
ول ﱠ
آن .
سأ َ ْلتُ َعائِ َ
ﷲِ؟ فَقَالَتْ َ :ك َ
ان ُخلُقُهُ ا ْلقُ ْر َ
ق َر ُ
َ :
س ِ
شةَ فَقُ ْلتُ  :أَ ْخبِ ِرينِي عَنْ ُخلُ ِ
شةَ أَنﱠ َھا قَالَتْ  :لَ ْم
شا ...ثبت ذلك في مسن ِد أحم َد برقم  24247عَنْ َعائِ َ
 -3أنه لم يكن فاحشًا وال متفح ً
سو ُل ﱠ
سيﱢئَ ِة ِم ْثلَ َھا َولَ ِكنْ يَ ْعفُو
ص ﱠخابًا فِي ْاألَ ْ
اق َ ،و َال يُ ْج ِزي بِال ﱠ
يَ ُكنْ َر ُ
احشًاَ ،و َال ُمتَفَ ﱢحشًا َ ،و َال َ
ﷲِ  ف َ ِ
س َو ِ
صفَ ُح.
َويَ ْ
الخلق  ،ويقرب منه أحسنھم ُخلقا  ...ثبت ذلك في اآلتي:
 -4أنه  كان يدعو أصحابَه
لحسن
ِ
ِ
سو ُل ﱠ
أ -مسند أحم َد برقم 6526عَنْ َع ْب ِد ﱠ
ان
احشًا َو َال ُمتَفَ ﱢحشًا َو َك َ
ﷲِ ْب ِن َع ْم ٍرو قَا َل :لَ ْم يَ ُكنْ َر ُ
ﷲِ  ف َ ِ
اسنُ ُك ْم أَ ْخ َالقًا .
يَقُو ُلِ :منْ ِخيَا ِر ُك ْم أَ َح ِ
ي  نصح
سبَ ْبتُ
لرجل قائالً له َ " :ال تَ ُ
سبﱠنﱠ أَ َح ًدا " .قَا َل :فَ َما َ
ب -سنن أبي داو َد برقم  3562أن النب ﱠ
ٍ
َ
َ
َ
سط ٌ
بَ ْع َدهُ ُح ًّرا َو َال َع ْب ًدا َو َال بَ ِعي ًرا َو َال شَاةً .قَا َلَ ":و َال ت َْحقِ َرنﱠ َ
وف َوأنْ تُ َكلﱢ َم أ َخا َك َوأ ْنتَ ُم ْنبَ ِ
ش ْيئًا ِمنْ ا ْل َم ْع ُر ِ
سبَا َل
اق فَإِنْ أَبَ ْيتَ فَإِلَى ا ْل َك ْعبَ ْي ِن َوإِيﱠا َك َوإِ ْ
ارفَ ْع إِ َزا َر َك إِلَى نِ ْ
وف َو ْ
ف ال ﱠ
ص ِ
إِلَ ْي ِه َو ْج ُھ َك إِنﱠ َذلِ َك ِمنْ ا ْل َم ْع ُر ِ
س ِ
اإل َزا ِر فَإِنﱠ َھا ِمنْ ا ْل َم ِخيلَ ِة َوإِنﱠ ﱠ
شتَ َم َك َو َعيﱠ َر َك بِ َما يَ ْعلَ ُم فِي َك فَ َال تُ َعيﱢ ْرهُ بِ َما
ﷲَ َال يُ ِح ﱡب ا ْل َم ِخيلَةَ َوإِنْ ا ْم ُر ٌؤ َ
ِْ
تَ ْعلَ ُم فِي ِه فَإِنﱠ َما َوبَا ُل َذلِ َك َعلَ ْيه ِ◌" .
سا يو َم القيام ِة أحسنكم خلقا ".
ج -صحيح الجامع رقم  1176 :قال  ": أقربكم مني مجل ً
قال األلباني ) :حسن (
د -الحاكم في المستدرك برقم  29عن عبد ﷲ بن مسعود ،عن النبي  قال  ":ليس المؤمنُ بالطعان
و ال اللعان و ال الفاحش و ال البذيء" .
ُ
الشيخ األلباني  ) :صحيح ( 5381 :في صحيح الجامع.
قال
ثانيًا :إن التعزي بعزاء الجاھلية ھو التفاخر بالقبيلة ،والنسب ،و الحسب،و التعصب لھم ،والقتال من
أجلھا مع إخوانھم ...وال شك أن ذلك من أعظم اآلثام ؛ألنھا تؤدي إلى تفكيك وحدة المجتمع اإلسالمي.....
ثبت ذلك في صحيح مسلم برقم  1550قَا َل  ": أَ ْربَ ٌع فِي أُ ﱠمتِي ِمنْ أَ ْم ِر ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة َال يَ ْت ُر ُكونَ ُھنﱠ ا ْلفَ ْخ ُر
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احةَُ ،وقَا َل :النﱠائِ َحةُ إِ َذا لَ ْم تَتُ ْب قَ ْب َل
ستِ ْ
ب َ ،و ْاال ْ
وم َ ،والنﱢيَ َ
بَ ،والطﱠ ْعنُ فِي ْاألَ ْن َ
فِي ْاألَ ْح َ
سا ِ
سا ِ
سقَا ُء بِالنﱡ ُج ِ
ب.
ان َو ِد ْر ٌع ِمنْ َج َر ٍ
َم ْوتِ َھا تُقَا ُم يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة َو َعلَ ْي َھا ِ
س ْربَا ٌل ِمنْ قَ ِط َر ٍ
وعليه فإن صاحب ھذا الجرم يتلقى جزا َء جر ِمه ،والجزاء من جنس العمل وھوَ ":منْ تَ َع ﱠزى بِ َع َزا ِء
ضوهُ َو َال تَ ْكنُوا".
ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة فَأ َ ِع ﱡ
ثالثًا :إن األمر بإيذاء من تعزى بعزاء أھل الجاھلية بھذه الكلمات ....كاألمر بقتل القاتل  ،ورجم أو جلد
جرم وليس ابتدا ًء...يقول َ  :وإِ ْن َعاقَ ْبتُ ْم
الزاني ،و كقطع يد السارق ....فالعقاب دائ ًما يكون عن ٍ
ين )) (126البقرة(.
صبَرْ تُ ْم لَھُ َو َخ ْي ٌر لِلصﱠابِ ِر َ
فَ َعاقِبُوا بِ ِم ْث ِل َما ُعوقِ ْبتُ ْم بِ ِه َولَئِ ْن َ
إذن من يعترض على عقوبة إيذاء من تعزى بعزاء الجاھلية بتلك الكلمات ،فالواجب عليه أن يعترض
ضا على الحدود ،والتعزيرات التي وردت في كتابِه المقدس كاألمر بقتل القاتل ،وقطع يد المرأة التي
أي ً
تمسك بالعضو الذكري للرجل تعارك مع زوجھا....
أو عقوبة السجن والتغريم ...التي تنص عليھا القوانين الوضعية...
راب ًعا :إن إيذاء من تعزى بعزاء أھل الجاھلية ليس بھذه الكلمات فقط ،وليست – تلك الكلمات -واجبةً
؛بل إن وجدت عقوبة أخرى كالحبس ،أو التغريم  -...وھذه أشد -فال مانع حتى ال يكون ذلك سببًا في
تفكك وحدة المجتمع اإلسالمي ،ومصدرًا من مصادر الفتن  ،الكبر ألصاحبھا...دليل ذلك ما يلي:
ص ُموا بِ َحب ِْل ﱠ
ت ﱠ
ﷲِ َج ِميعًا َو َال تَفَ ﱠرقُوا َو ْاذ ُكرُوا نِ ْع َم َ
ف بَي َْن
ﷲِ َعلَ ْي ُك ْم إِ ْذ ُك ْنتُ ْم أَ ْع َدا ًء فَأَلﱠ َ
 -1قوله َ  : وا ْعتَ ِ
ك يُبَي ُﱢن ﱠ
ﷲُ لَ ُك ْم آيَاتِ ِه لَ َعلﱠ ُك ْم
ار فَأ َ ْنقَ َذ ُك ْم ِم ْنھَا َك َذلِ َ
قُلُوبِ ُك ْم فَأَصْ بَحْ تُ ْم بِنِ ْع َمتِ ِه إِ ْخ َوانًا َو ُك ْنتُ ْم َعلَى َشفَا ُح ْف َر ٍة ِم َن النﱠ ِ
ون )) (103آل عمران(
تَ ْھتَ ُد َ
ض َي ﱠ
اب َم َعهُ
ﷲُ َع ْنهُ -يَقُو ُلَ :غ َز ْونَا َم َع النﱠبِ ﱢي َ وقَ ْد ثَ َ
 -2صحيح البخاري برقم  3257عن َجابِر َ -ر ِ
ي
اج ِر َ
ين َحتﱠى َكثُ ُروا َو َك َ
اج ِر َ
صا ِر ﱡ
ين َر ُج ٌل لَ ﱠع ٌ
نَ ٌ
ب ْاألَ ْن َ
ض َ
س َع أَ ْن َ
اب فَ َك َ
صا ِريًّا فَ َغ ِ
ان ِمنْ ا ْل ُم َھ ِ
اس ِمنْ ا ْل ُم َھ ِ
ين فَ َخ َر َج النﱠبِ ﱡي 
ضبًا َ
اج ِر َ
اج ِر ﱡ
صا ِر ﱡ
ي :يَا لَ ْألَ ْن َ
ش ِدي ًدا َحتﱠى تَ َدا َع ْوا َوقَا َل ْاألَ ْن َ
َغ َ
ي :يَا لَ ْل ُم َھ ِ
صا ِرَ .وقَا َل ا ْل ُم َھ ِ
ي قَا َل فَقَا َل
فَقَا َلَ :ما بَا ُل َد ْع َوى أَھ ِْل ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة ثُ ﱠم قَا َلَ :ما شَأْنُ ُھ ْم فَأ ُ ْخبِ َر بِ َك ْ
صا ِر ﱠ
اج ِر ﱢ
ي ْاألَ ْن َ
س َع ِة ا ْل ُم َھ ِ
النﱠبِ ﱡيَ ": دعُو َھا فَإِنﱠ َھا َخبِيثَةٌ"َ .وقَا َل َع ْب ُد ﱠ
سلُو َل :أَقَ ْد تَ َدا َع ْوا َعلَ ْينَا لَئِنْ َر َج ْعنَا إِلَى
ﷲِ ْبنُ أُبَ ﱟي ا ْبنُ َ
يث لِ َع ْب ِد ﱠ
سو َل ﱠ
ﷲِ َھ َذا ا ْل َخبِ َ
ﷲِ ؟ فَقَا َل النﱠبِ ﱡي 
ا ْل َم ِدينَ ِة لَيُ ْخ ِر َجنﱠ ْاألَ َع ﱡز ِم ْن َھا ْاألَ َذ ﱠل فَقَا َل ُع َم ُر :أَ َال نَ ْقتُ ُل يَا َر ُ
َ ":ال يَت ََحد ُ
ص َحابَهُ ".
اس أَنﱠهُ َك َ
ان يَ ْقتُ ُل أَ ْ
ﱠث النﱠ ُ
إذن يتبين لنا من الحديث أن النبي لم يؤذ بالقول من تعزى بعزاء أھل الجاھلية و لم يأمر بذلك ،وھذا
دليل على عدم وجوب إيذاء من تعزى بعزاء الجاھلية ؛ألنه لم يؤذ  من تعزى بعزاء أھل الجاھلية...
.بسبب الفتن ،ولكنه استخدم لين القول ،والكالم الطيب لجمح لجام الفتنة...
فاألمر بإيذاء من تعزى بعزاء أھل الجاھلية ھو للزجر ،و ليس لحقيقة السب نفسه ،وذلك بعد لين القول
،والكالم الطيب...
فإن لم ينتھي قلنا له :أَ ِعضﱡ وهُ بِھَ ِن أَبِيك،وليس ذلك إال في حال الضرورة،والضرورة تقدر بقدرھا..
ضوهُ بِ َھ ِن أَبِي ِه َو َال تَ ْكنُوا؟
خام ًسا :قد يقال :ما معنى فَأ َ ِع ﱡ
قلت ُ◌ :معنى َأَ ِعضﱡ وهُ ليس المراد أنه يعض بأسنانه ذكر أبيه.....فلغة العرب تقول :عض الرجل يعضه
ضا :أي :لزمه و لصق به  ،و ليس المقصود عض باألسنان  ...يدعم ذلك الحديث يتحدث زمن
عضي ً
الفتن ففيه يقول ):و لو أن تعض بأصل شجره ( أي :تلزم شجرة تعيش عندھا وتعتزل الفتن ،وليس
المقصود أن اإلنسان سيعض الشجرة بأسنانه بطبيعة الحال ...
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ومعنى ) الزم ھن أبيك( :ھو أن اإلنسان ال يكون في ھن أبيه -ذكر أبيه -إال قطرة حقيرة من المنى
وعليه فإذا كنت أيھا المفتخر بنسبك ،وبقبيلتك ...بأنك من قبيلة كذا و كذا  ,فھا نحن نذكرك بأصلك
الحقيقي  ,فأنت لست سوى قطرة من مني من ھن أبيك – ذكر أبيك-
و من المعروف أن اإلنسان يستحي من عورته و يداريھا  ,فإذا تكلمت عن أصلك أيھا المتكبر ,
فسنذكرك بأصلك الذي خرجت منه والذي تحرص على ستره ...والذي يعرف عقوبة المتعزي بعزاء
الجاھلية لن يفرح بحسبه وبنسبه مرة أخرى حتى ينضبط فكره ويستقيم>> ..
الكتاب المقدس يذكر لنا كلمات كثيرة غير الئقة ....وذلك في عدة مواضع منھا :
ساد ًسا:إن
َ
النبي أنه س ب قو َم ه ...وذل ك ف ي س فر إش عياء إص حاح  57ع دد
الكتاب المقدس إلى إشعياء
 -1ينسب
ُ
ﱢ
ق َوال ﱠزانِيَ ِة!!
ﱠاح َر ِة ،نَ ْس َل ْالفَ ِ
»3أَ ﱠما أَ ْنتُ ْم فَتَقَ ﱠد ُموا إِلَى ھُنَا يَا بَنِي الس ِ
اس ِ
فر
 -2ينس ب الكت اب المق دس إل ى ش اول أن ه س ب ابنَ ه س بًا ً
قبيح ا بألف ٍ
اظ غي ر الئق ٍة ...وذل ك ف ي س ِ
ان َوقَ ا َل لَ هُ» :يَ ا ا ْب َن ْال ُمتَ َع ﱢو َج ِة
ض بُ َش ا ُو َل َعلَ ى يُونَاثَ َ
ص موئيل األول إص حاح  20ع دد 30فَ َح ِم َي َغ َ
ُ
ك قَ ِد ْ
ْال ُمتَ َمرﱢ َد ِة ،أَ َما َعلِ ْم ُ
اختَرْ َ
ك ؟!!
ت أَنﱠ َ
ي َع ْو َر ِة أ ﱢم َ
ت اب َْن يَسﱠى لِ ِخ ْزيِ َ
ك َو ِخ ْز ِ
5
فر نش يد اإلنش اد إص حاح  4ع دد
 -3يذكر الكتاب المق دس وص ف مف اتن الم رأة بم ا في ه الث ديان ...س ِ
1
ْك بِالنﱠ ْعلَي ِْن يَا بِ ْن َ
ت
ان بَي َْن الس ْﱠو َس ِن .وفي إصحاح  7عدد َما أَجْ َم َل ِرجْ لَي ِ
ثَ ْديَ ِ
اك َك ِخ ْشفَتَ ْي ظَ ْبيَ ٍة ،تَ ْوأَ َمي ِْن يَرْ َعيَ ِ
2
ص نﱠ
اعُ .س ﱠرتُ ِك َك أْسٌ ُم َد ﱠو َرةٌ ،الَ يُع ِْو ُزھَ ا َش َرابٌ َم ْم ُزو ٌج.
ص ْن َع ِة يَ َديْ َ
ْك ِم ْث ُل ْال َحلِ ﱢيَ ،
ْال َك ِر ِيم! َد َوائِ ُر فَ ْخ َذي ِ
ٍ
4
3
بَ ْ
اك
طنُ ِك ُ
اجَ .ع ْينَ ِ
ص ْب َرةُ ِح ْنطَ ٍة ُم َس يﱠ َجةٌ بِالس ْﱠو َس ِن .ثَ ْديَ ِ
ج ِم ْن َع ٍ
اك َك َخ ْش فَتَي ِْن ،تَ ْوأَ َم ْي ظَ ْبيَ ٍةُ .عنُ5قُ ِك َكبُ رْ ٍ
ب بَ ﱢ
قَ .ر ْأ ُس ِك َعلَ ْي ِك ِم ْث ُل ْال َكرْ َم ِل،
اظ ِر تُ َجاهَ ِد َم ْش َ
ج لُ ْبنَ َ
َك ْالبِ َر ِك فِي َح ْشب َ
ان النﱠ ِ
ُون ِع ْن َد بَا ِ
ث َربﱢي َم .أَ ْنفُ ِك َكبُرِْ 6
7
انَ .ملِ ٌ
ت! قَا َمتُ ِك ھ ِذ ِه
ك قَ ْد أُ ِس َر بِ ْال ُخ َ
ص ِلَ .ما أَجْ َملَ ِك َو َما أَحْ الَ ِك أَيﱠتُھَ ا ْال َحبِيبَ ةُ بِاللﱠ ﱠذا ِ
َو َش ْع ُر َر ْأ ِس ِك َكأُرْ ُج َو ٍ
اك بِ ْال َعنَاقِي ِد8 .قُ ْل ُ
اك َك َعنَاقِي ِد
ت» :إِنﱢي أَ ْ
س ُك بِ ُع ُذوقِ َھا«َ .وتَ ُك ونُ ثَ ْديَ ِ
ص َع ُد إِلَى النﱠ ْخلَ ِة َوأُ ْم ِ
َشبِيھَةٌ بِالنﱠ ْخلَ ِةَ ،وثَ ْديَ ِ
9
ين.
احَ ،و ُك ِك َكأَجْ َو ِد ْال َخ ْم ِر .لِ َحبِيبِي السﱠائِ َغةُ ْال ُم َر ْق ِرقَةُ السﱠائِ َحةُ َعلَى ِشفَا ِه النﱠائِ ِم َ
ا ْل َك ْر ِمَ ،و َرائِ َحةُ أَ ْنفِ ِك َكالتﱡفﱠ ِ
15
ان:
 -4يذكر الكتاب المقدس ھذا النص الغري ب العجي ب .....س فر األمث ال إص حاح  30ع دد لِ ْل َعلُوقَ ِة بِ ْنتَ ِ
ت ،ھَات!« .ثَالَثَةٌ الَ تَ ْشبَعُ ،أَرْ بَ َعةٌ الَ تَقُو ُلَ » :كفَا«.
»ھَا ِ
وبحسب الترجمة اليسوعية ":للعلقة بنتان تقوالن":ھات ھات" ،ثالث ال تشبع ،وأربع ال تقول":كفى" !
 -5سف ِر حزقيال في اإلصحاح الثالث و العشرون بأكملِه عبارة غير الئقة ...ولكني أكتفي ھنا باإلعداد
التالية:
18
ت بِ ِھ ْم ،و َجفَ ْتھُ ْم نَ ْف ُسھَاَ .و َك َشفَ ْ
17فَأَتَاھَا بَنُو بَابِ َل فِي َمضْ َج ِع ْالحُبﱢ َونَ ﱠجسُوھَا بِ ِزنَاھُ ْم ،فَتَنَ ﱠج َس ْ
ت ِزنَاھَا
ت نَ ْف ِسي أُ ْختَھَاَ 19 .وأَ ْكثَ َر ْ
ت َع ْو َرتَھَا ،فَ َجفَ ْتھَا نَ ْف ِسيَ ،ك َما َجفَ ْ
َو َك َشفَ ْ
صبَاھَا الﱠتِي فِيھَا
ت ِزنَاھَا بِ ِذ ْك ِرھَا أَيﱠا َم ِ
21
20
ض ِمصْ َرَ .و َع ِشقَ ْ
َزنَ ْ
ت
ين لَحْ ُمھُ ْم َكلَحْ ِم ْال
ت َم ْع ُشوقِي ِھ ِم الﱠ ِذ َ
ير َو َمنِيﱡھُ ْم َك َمنِ ﱢي ْال َخي ِْلَ .وا ْفتَقَ ْد ِ
َ 22ح ِم ِ
ت بِأَرْ ِ
ُ
ك يَا أھُولِيبَةُ ،ھ َك َذا قَا َل ال ﱠسيﱢ ُد
اك بِ َز ْغ َز َغ ِة ْال ِمصْ ِري َ
اك» .ألَجْ ِل ذلِ َ
صبَ ِ
ي ِ
صبَ ِ
َر ِذيلَةَ ِ
ﱢين تَ َرائِبَ ِك ألَجْ ِل ثَ ْد ِ
23
ْك ِم ْن ُكلﱢ ِجھَ ٍة :بَنِي بَابِ َل َو ُك ﱠل
ْك ُع ﱠشاقَ ِك الﱠ ِذ َ
ُكَ ،وآتِي بِ ِھ ْم َعلَي ِ
ين َجفَ ْتھُ ْم نَ ْفس ِ
الرﱠبﱡ  :ھأَنَ َذا أُھَيﱢ ُج َعلَي ِ
ﱢين ،فَقُو َد َو ُشو َع َوقُو َعَ ،و َم َعھُ ْم ُكلﱡ بَنِي أَ ﱡشو َرُ ،شب ُ
ت
ْال َك ْل َدانِي َ
ﱠان َش ْھ َو ٍةُ ،والَةٌ َو ِش َح ٌن ُكلﱡھُ ْم ُر َؤ َسا ُء َمرْ َكبَا ٍ
َو ُشھَ َرا ُء.
واألعجب قول األب متى المسكين عنه :اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناھا وصورھا ]ثم يقول[ فيھا
كل وساخة الزنا وفحشاء اإلنسان !....جاء ذلك في كتابة )النبوة واألنبياء في العھد القديم )صــ
(227:226قائالً:
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و سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناھا و صورھا في مخاطبة
أھل إسرائيل أربعة وعشرون إصحا ًحا يفتتح بھم حزقيال نبوته عليھم فيھا كل وساخة الزنا  ،وفحشاء
اإلنسان...أھـ
ب من عند ﷲِ في )الكتاب مقدس( ....؟!
وأتساءل  :لماذا توجد ھذه األلفاظ في كتا ٍ
وما ھو رد المعترضين على تلك النصوص ؟
نبي يقول لبعض أصحاب ِه :ثكلتك أمك !
ﱞ
أخالق األنبيا ِء أن يسبوا أصحابَھم كما سب نبيﱡكم معا ًذا ؛ قال له  " :ثكلتك أُمك" ؟!!
قالوا :ھل من
ِ
ابن ماجةَ كتاب ) الفتن ( باب )كف اللسان في الفتنة( برقم
والدليل على قولِنا ھو ما ثبت في
سنن ِ
ِ
َ
َ 3963ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ أَبِي ُع َم َر ا ْل َع َدنِ ﱡي َح ﱠدثَنَا َع ْب ُد ﱠ
اص ِم ْب ِن أبِي النﱡ ُجو ِد عَنْ
ﷲِ ْبنُ ُم َعا ٍذ عَنْ َم ْع َم ٍر عَنْ َع ِ
سي ُر فَقُ ْلتُ :
سفَ ٍر فَأ َ ْ
أَبِي َوائِ ٍل عَنْ ُم َعا ِذ ْب ِن َجبَ ٍل قَا َلُ :ك ْنتُ َم َع النﱠبِ ﱢي  فِي َ
صبَ ْحتُ يَ ْو ًما قَ ِريبًا ِم ْنهُ َونَ ْحنُ نَ ِ
سو َل ﱠ
سي ٌر َعلَى َمنْ
يَا َر ُ
ﷲِ أَ ْخبِ ْرنِي بِ َع َم ٍل يُد ِْخلُنِي ا ْل َجنﱠةَ َويُبَا ِع ُدنِي ِمنْ النﱠا ِر قَا َل :لَقَ ْد َ
سأ َ ْلتَ َع ِظي ًما َوإِنﱠهُ لَيَ ِ
ﷲُ َعلَ ْي ِه تَ ْعبُ ُد ﱠ
س َرهُ ﱠ
ان َوت َُح ﱠج ا ْلبَ ْيتَ ثُ ﱠم
ﷲَ َال تُ ْ
ش ِر ُك بِ ِه َ
ض َ
ش ْيئًا َوتُقِي ُم ال ﱠ
يَ ﱠ
ص َالةَ َوتُ ْؤتِي ال ﱠز َكاةَ َوتَ ُ
صو ُم َر َم َ
ص َالةُ ال ﱠر ُج ِل
ص ْو ُم ُجنﱠةٌ َوال ﱠ
ب ا ْل َخ ْي ِر ال ﱠ
ص َدقَةُ تُ ْطفِ ُئ ا ْل َخ ِطيئَةَ َك َما يُ ْطفِ ُئ النﱠا َر ا ْل َما ُء َو َ
قَا َل :أَ َال أَ ُدلﱡ َك َعلَى أَ ْب َوا ِ
ون{ ثُ ﱠم قَا َل :أَ َال
اج ِع َحتﱠى بَلَ َغ َج َزا ًء بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُ َ
ف اللﱠ ْي ِل ثُ ﱠم قَ َرأَ  } :تَت ََجافَى ُجنُوبُ ُھ ْم عَنْ ا ْل َم َ
ِمنْ َج ْو ِ
ض ِ
سنَا ِم ِه ا ْل ِج َھا ُد ثُ ﱠم قَا َل :أَ َال أُ ْخبِ ُر َك بِ ِم َال ِك َذلِ َك ُكلﱢ ِه قُ ْلتُ :بَلَى فَأ َ َخ َذ
س ْاألَ ْم ِر َو َع ُمو ِد ِه َو ُذ ْر َو ِة َ
أُ ْخبِ ُر َك بِ َر ْأ ِ
ون بِ َما نَتَ َكلﱠ ُم بِ ِه قَا َل :ثَ ِكلَ ْت َك أُ ﱡم َك يَا ُم َع ُ
سانِ ِه فَقَا َل :تَ ُكفﱡ َعلَ ْي َك َھ َذا قُ ْلتُ  :يَا نَبِ ﱠي ﱠ
ﷲِ َوإِنﱠا لَ ُمؤ َ
اذ َو َھ ْل
َاخ ُذ َ
بِلِ َ
سنَتِ ِھ ْم.
اس َعلَى ُو ُجو ِھ ِھ ْم فِي النﱠا ِر إِ ﱠال َح َ
يُ ِك ﱡب النﱠ َ
صائِ ُد أَ ْل ِ
• الرد على الشبھة
َ
طرق صحيح ِة اإلسنا ِد منھا:
الحديث جاء من عد ِة
أوالً  :إن ھذا
ٍ
 -1الحديث محل شبھة المعترضين  ....تحقيق األلباني  :صحيح  ،اإلرواء )  ، ( 413التعليق الرغيب )
 ، ( 6 - 5 / 4تخريج اإليمان البن أبي شيبة ) .( 2 - 1
 -2سنن أبى داود في سننه برقم  ، 281وصححه األلباني  -رحمه ﷲُ  -في سنن أبي داود برقم 332
ول ﱠ
ﷲِ  فَقَا َل :يَا أَبَا َذ ﱟر ا ْب ُد فِي َھا فَبَ َد ْوتُ إِلَى ال ﱠربَ َذ ِة
عَنْ أَبِي َذ ّر ٍ◌ قَا َلْ :
اجتَ َم َعتْ ُغنَ ْي َمةٌ ِع ْن َد َر ُ
س ِ
صيبُنِي ا ْل َجنَابَةُ فَأ َ ْم ُك ُ
س َكتﱡ فَقَا َل :ثَ ِكلَ ْت َك أُ ﱡم َك أَبَا
س َوال ﱢ
ستﱠ فَأَتَ ْيتُ النﱠبِ ﱠي فَقَا َل أَبُو َذ ﱟر :فَ َ
ث ا ْل َخ ْم َ
فَ َكانَتْ تُ ِ
احلَ ِة
ب َوا ْ
س فِي ِه َما ٌء فَ َ
س ْو َدا َء فَ َجا َءتْ بِ ُع ﱟ
َذ ﱟر ِألُ ﱢم َك ا ْل َو ْي ُل فَ َد َعا لِي بِ َجا ِريَ ٍة َ
ستَ َر ْتنِي بِثَ ْو ٍ
ستَت َْرتُ بِال ﱠر ِ
سلِ ِم َولَ ْو إِلَى َع ْ
ين فَإِ َذا َو َجدْتَ
سن ِ َ
ضو ُء ا ْل ُم ْ
س ْلتُ فَ َكأَنﱢي أَ ْلقَ ْيتُ َعنﱢي َجبَ ًال فَقَا َل :ال ﱠ
ب َو ُ
ص ِعي ُد الطﱠيﱢ ُ
َوا ْغتَ َ
ش ِر ِ
ص َدقَ ِة .قَا َل أَبُو َدا ُودَ :و َح ِد ُ
يث َع ْم ٍرو أَتَ ﱡم.
س ﱠد ٌد ُغنَ ْي َمةٌ ِمنْ ال ﱠ
ا ْل َما َء فَأ َ ِم ﱠ
سهُ ِج ْل َد َك فَإِنﱠ َذلِ َك َخ ْي ٌر َوقَا َل ُم َ
ضا  ،وليس لمعا ٍذ وحده كما ذكر المعترضون ؛
ذر أي ً
نالحظ أن النب ﱠ
ي  قال ثكلتك أمك لمعا ٍذ  ،وألبي ٍ
ب األمان ِة العلمي ِة....
ھذا من با ِ
النبي  " :ثَ ِكلَ ْت َك أُ ﱡم َك " سب منه  ألصحابِه كما
ثانيًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ھل قول
ﱢ
فھم المعترضون ...؟
الجواب  :ليس في ذلك سب قط ؛ ألن تلك الكلمات كانت تجري على ألسن ِة العرب وال يراد بھا الدعاء
أو السب ....
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صا يتصرف تصرفًا غريبًا وھو
وبالمثال يتضح المقال  :الدارج عندنا في مص َر أنك إذا رأيت شخ ً
ب بيتِه ،
صاحبك  ،أو صديقك  ،أو أخوك تقول له) :يخرب بيتك(! أنت ال تقصد أن تدعو عليه بخرا ِ
وال تقصد أن تسبه ؛ لكنھا عبارة شائعة عند المصريين .
ث كما يلي :
ويدعم ما سبق قو ُل العلما ِء  -رحمھم ﷲ  -في
شرح ِ◌ الحدي ِ
ِ
صاحب عون المعبود في شرح سنن أبى داود:
 -1قال
ُ
ي فَقَ َد ْتك أُ ّم ك َ ،وأَ ْمثَ ال َھ ِذ ِه ا ْل َكلِ َم ة ت َْج ِري َعلَ ى
قوله  ):ثَ ِكلَ ْتك أُ ّمك أَبَا َذ ّر ( الثﱡ ْكل فِ ْق َدان ا ْل َم ْرأَة َولَ د َھا أَ ْ
سنَتھ ْم َو َال يُ َراد بِ َھ ا ال ﱡد َعاء َ ،و َك َذا قَ ْول ه ِ ألُ ﱢم ك ا ْل َو ْي ل لَ ْم يُ ِر ْد بِ ِه ال ﱡد َعاء َ ،وا ْل َو ْي ل ا ْل ُح ْزن َوا ْل َھ َالك
أَ ْل ِ
شقﱠة .أھـ
َوا ْل َم َ
صل َك َالم َھا بِ َال نِيﱠة
لصحيح
شرحه
النووي في
 -2قال اإلما ُم
مسلم ُ :ھ َو ِم ﱠما َج َرتْ بِ ِه َعا َدة ا ْل َع َرب فِي َو ْ
ﱡ
ِ
ٍ
ِ
شبَ َع
سنّك ( َوفِي َح ِديث ُم َعا ِويَة ) َال أَ ْ
َ ،كقَ ْولِ ِه  :تَ ِربَتْ يَ ِمينك  ،عقري حلقي َوفِي َھ َذا ا ْل َح ِديث ) َال َكبِ َرتْ ِ
صلﱠى ﱠ
ﱠ
سلﱠ َم-
صد َ
ﷲ َعلَ ْي ِه َو َ
ُون بِش َْي ٍء ِمنْ َذلِ َك َحقِيقَة ال ﱡد َعاءَ ...ولَ ْم يَ ُكنْ َ -
ﷲ بَ ْطنك ( َونَ ْحو َذلِ َك َال يَ ْق ِ
ع َعلَى َد ْوس ،
ق فِي َھ َذا ا ْل َح ِديث أَنﱠ ُھ ْم قَالُوا  :اُ ْد ُ
سبَ َ
س ِه َ ،وقَ ْد َ
احشًا َو َال ُمتَفَ ﱢحشًا َو َال لَ ﱠعانًا َو َال ُم ْنتَقِ ًما لِنَ ْف ِ
فَ ِ
ون " َو َ ﱠ
ﷲ أَ ْعلَم .أھـ
سا " َوقَا َل  " :اللﱠ ُھ ﱠم اِ ْغفِ ْر لِقَ ْو ِمي فَإِنﱠ ُھ ْم َال يَ ْعلَ ُم َ
فَقَا َل  " :اللﱠ ُھ ﱠم اِ ْھ ِد َد ْو ً
ث أن يفھموا
إ ًذا من خالل ما سبق يتضح لنا أنه كان يجب على المعترضين قبل ُحك ِمھم على الحدي ِ
بالرجوع إلى مقصو ِده اللغوي في بيئتِه األصلية التي قيل فيھا .
مدلول اللفظ أوالً  ،وذلك
ِ
إن قيل :إن قول ):يخرب بيتك( عرف فاسد و كان على نبيﱢكم أن يغير كلمة )ثكلتك أمك( فھي عرف
فاسد؟
قلتُ  :إن ھذه الكلمات)ثكلتك أمك( وغيرھا ليست بعرف بل ھي لغة العرب  ،ثم إن كلﱠ◌َ إنسان سوف
ت في الدنيا  ،وھذا واقع ال محالة .
يفقد أ َمه  ،وأمه ستفقده عن
طريق المو ِ
ِ
ثالثًا :إن إنجيل متى ينسب إلى يسوع المسيح أنه سب صاحبه كبي ِرالحواريين بطرس  " :يا شيطان "
!
وأتساءل:أليس ھذا سبًا من يسو َع ألصحابِه بحسب ما نُسب إليه ...؟! جاء ذلك في اإلصحاح 16عدد
ت َوقَا َل لِب ْ
ُسْ »:اذھَبْ َعنﱢي يَا َش ْيطَ ُ
ان! أَ ْن َ
23فَ ْالتَفَ َ
اس«.
ت َم ْعثَ َرةٌ لِي ،ألَنﱠ َ
ُطر َ
ك الَ تَ ْھتَ ﱡم بِ َما ِ ل ِك ْن بِ َما لِلنﱠ ِ
وتنسب األناجي ُل إلى بولس الرسول أنه أھان التالميذ في عدة نصوص منھا:
-1
أھل كرنثوس
سب التالمي َذ واصفًا إياھم بأنھم أخوة كذبة  ...وذلك في رسالتِه الثانية إلى ِ
26
ار
نفس
ح في
اإلصحاح عدد بِأ َ ْسفَ ٍ
ِ
ار ِم َرارًا َكثِي َرةً ،بِأ َ ْخطَ ِ
)إصحاح  11عدد (15 /1ونقرأ ذلك بوضو ٍ
ِ
ُ
ار فِي ْال َم ِدينَ ِة ،بِأ َ ْخ َ
ار فِي ْالبَرﱢ يﱠ ِة،
ار لُصُو ٍ
ط ٍ
ار ِم َن األ َم ِم ،بِأ َ ْخطَ ٍ
ار ِم ْن ِج ْن ِسي ،بِأ َ ْخطَ ٍ
ص ،بِأ َ ْخطَ ٍ
ُسيُول ،بِأ َ ْخطَ ِ
ار فِي ْالبَحْ ِر ،بِأ َ ْخطَ
بِأ َ ْخطَ
ار ِم ْن إِ ْخ َو ٍة َك َذبَ ٍة.
ٍ
ٍ
أتھم التالميذ بالرياء  ،وذلك في رسالته إلى أھل غالطية إصحاح 2عددَ 11ول ِك ْن لَ ﱠما أَتَى ب ْ
-2
ُطرُسُ
12
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ
ان يَأ ُك ُل َم َع األ َم ِم،
وب َك َ
إِلَى أ ْنطَا ِكيَةَ قَا َو ْمتُهُ ُموا َجھَةً ،ألنﱠهُ َك َ
ان َملو ًما .ألنﱠهُ قَ ْبلَ َما أتَى قَ ْو ٌم ِم ْن ِع ْن ِد يَ ْعقُ َ
13
انَ .و َرا َءى َم َعهُ بَاقِي ْاليَھُو ِد أَ ْيضًا،
ان يُ َؤ ﱢخ ُر َويُ ْف ِر ُز نَ ْف َسهَُ ،خائِفًا ِم َن الﱠ ِذ َ
َول ِك ْن لَ ﱠما أَتَ ْوا َك َ
ين ھُ ْم ِم َن ْال ِختَ ِ
َحتﱠى إِ ﱠن بَرْ نَابَا أَ ْيضًا ا ْنقَا َد إِلَى ِريَائِ ِھ ْم!
سب الغالطيين في دعوتھم لھم ،واصفا إياھم بأنھم أغبياء ...وذلك في رسالته إلى أھل
-3األعجب أنه ُ
1
ين أَ َما َم
ﱡون األَ ْغبِيَا ُءَ ،م ْن َرقَا ُك ْم َحتﱠى الَ تُ ْذ ِعنُوا لِ ْل َحقﱢ؟ أَ ْنتُ ُم الﱠ ِذ َ
غالطية إصحاح  3عدد أَيﱡھَا ْال َغالَ ِطي َ
2
ع ْال َم ِسي ُح بَ ْينَ ُك ْم َمصْ لُوبًا! أُ ِري ُد أَ ْن أَتَ َعلﱠ َم ِم ْن ُك ْم ھ َذا فَقَ ْ
ُس َم يَسُو ُ
وس أَ َخ ْذتُ ُم
ُعيُونِ ُك ْم قَ ْد ر ِ
ط :أَبِأ َ ْع َم ِ
ال النﱠا ُم ِ
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3
ْ
اآلن بِ ْال َج َس ِد؟ 4أَھ َذا ْال ِم ْق َدا َر
ون َ
وح تُ َك ﱠملُ َ
اإلي َم ِ
الرﱡ و َح أَ ْم بِ َخبَ ِر ِ
ان؟ أَ5ھ َك َذا أَ ْنتُ ْم أَ ْغبِيَا ُء! أَبَ ْع َد َما ا ْبتَ َدأتُ ْم بِالرﱡ ِ
ان؟
احْ تَ َم ْلتُ ْم َعبَثًا؟ إِ ْن َك َ
ان َعبَثًا! فَالﱠ ِذي يَ ْمنَ ُح ُك ُم الرﱡ و َحَ ،ويَ ْع َم ُل قُ ﱠوا ٍ
ت فِي ُك ْم ،أَبِأ َ ْع َم ِ
اإلي َم ِ
وس أَ ْم بِ َخبَ ِر ِ
ال النﱠا ُم ِ
-4األعجب مما سبق كله أن الكتاب نسب لبولس انه سب نفسه واصفا أيھا بالغباء .....وذلك في ِر َسالَة
11
صرْ ُ
ت َغبِيًّا َوأَنَا أَ ْفتَ ِخ ُر .أَ ْنتُ ْم أَ ْل َز ْمتُ ُمونِي!
ور ْنثُ َ
بُولُ َ
وس إصحاح  12عدد قَ ْد ِ
س ال ﱠرس ِ
ُول الثﱠانِيةُ إِلَى أَ ْھ ِل ُك ِ
ت لَس ُ
ان يَ ْنبَ ِغي أَ ْن أُ ْم َد َح ِم ْن ُك ْم ،إِ ْذ لَ ْم أَ ْنقُصْ َش ْيئًا َع ْن فَائِقِي الرﱡ س ُِلَ ،وإِ ْن ُك ْن ُ
ْت َش ْيئًا.
ألَنﱠهُ َك َ

النبي أنه سب قو َمه ...وذلك في سفر إشعياء إصحاح  57عدد »3أَ ﱠما
الكتاب المقدس إلى إشعياء
وينسب
ُ
ﱢ
ق َوال ﱠزانِيَ ِة!!
ﱠاح َر ِة ،نَ ْس َل ْالفَ ِ
أَ ْنتُ ْم فَتَقَ ﱠد ُموا إِلَى ھُنَا يَا بَنِي الس ِ
اس ِ
سفر صموئيل
بألفاظ غير الئق ٍة ...وذلك في
وينسب )الكتاب المقدس( إلى شاول أنه سب ابنَه سبًا قبي ًحا
ٍ
ِ
ان َوقَا َل لَهُ» :يَا اب َْن ْال ُمتَ َع ﱢو َج ِة ْال ُمتَ َمرﱢ َد ِة ،أَ َما
ضبُ َشا ُو َل َعلَى يُونَاثَ َ
األول إصحاح  20عدد 30فَ َح ِم َي َغ َ
ك قَ ِد ْ
َعلِ ْم ُ
اختَرْ َ
ك ؟!!
ي َع ْو َر ِة أُ ﱢم َ
ت اب َْن يَسﱠى لِ ِخ ْزيِ َ
ت أَنﱠ َ
ك َو ِخ ْز ِ
وھذا سف ِر حزقيال في اإلصحاح الثالث و العشرون بأكملِه عبارة غير الئقة ...ولكني أكتفي ھنا
باإلعداد التالية:
18
ت بِ ِھ ْم ،و َجفَ ْتھُ ْم نَ ْف ُسھَاَ .و َك َشفَ ْ
17فَأَتَاھَا بَنُو بَابِ َل فِي َمضْ َج ِع ْالحُبﱢ َونَ ﱠجسُوھَا بِ ِزنَاھُ ْم ،فَتَنَ ﱠج َس ْ
ت ِزنَاھَا
ت نَ ْف ِسي أُ ْختَھَاَ 19 .وأَ ْكثَ َر ْ
ت َع ْو َرتَھَا ،فَ َجفَ ْتھَا نَ ْف ِسيَ ،ك َما َجفَ ْ
َو َك َشفَ ْ
صبَاھَا الﱠتِي فِيھَا
ت ِزنَاھَا بِ ِذ ْك ِرھَا أَيﱠا َم ِ
21
20
ض ِمصْ َرَ .و َع ِشقَ ْ
َزنَ ْ
ت
ين لَحْ ُمھُ ْم َكلَحْ ِم ْال
ت َم ْع ُشوقِي ِھ ِم الﱠ ِذ َ
ير َو َمنِيﱡھُ ْم َك َمنِ ﱢي ْال َخي ِْلَ .وا ْفتَقَ ْد ِ
َ 22ح ِم ِ
ت بِأَرْ ِ
ﱢين تَ َرائِبَ ِك ألَجْ ِل ثَ ْد
ك يَا أُھُولِيبَةُ ،ھ َك َذا قَا َل ال ﱠسيﱢ ُد
اك بِ َز ْغ َز َغ ِة ْال ِمصْ ِري َ
اك» .ألَجْ ِل ذلِ َ
صبَ ِ
ي ِ
صبَ ِ
َر ِذيلَةَ ِ
ِ
23
ْك ِم ْن ُكلﱢ ِجھَ ٍة :بَنِي بَابِ َل َو ُك ﱠل
ْك ُع ﱠشاقَ ِك الﱠ ِذ َ
ُكَ ،وآتِي بِ ِھ ْم َعلَي ِ
ين َجفَ ْتھُ ْم نَ ْفس ِ
الرﱠبﱡ  :ھأَنَ َذا أُھَيﱢ ُج َعلَي ِ
ﱢين ،فَقُو َد َو ُشو َع َوقُو َعَ ،و َم َعھُ ْم ُكلﱡ بَنِي أَ ﱡشو َرُ ،شب ُ
ت
ْال َك ْل َدانِي َ
ﱠان َش ْھ َو ٍةُ ،والَةٌ َو ِش َح ٌن ُكلﱡھُ ْم ُر َؤ َسا ُء َمرْ َكبَا ٍ
َو ُشھَ َرا ُء.
واألعجب قول األب متى المسكين عنه :اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناھا وصورھا ]ثم يقول[ فيھا
كل وساخة الزنا وفحشاء اإلنسان !....جاء ذلك في كتابة )النبوة واألنبياء في العھد القديم )صــ
(227:226قائالً:
و سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناھا و صورھا في
مخاطبة أھل إسرائيل أربعة وعشرون إصحا ًحا يفتتح بھم حزقيال نبوته عليھم فيھا كل وساخة الزنا ،
وفحشاء اإلنسان...أھـ
ب من عند ﷲِ في )الكتاب مقدس( ....؟!
وأتساءل  :لماذا توجد ھذه األلفاظ في كتا ٍ
وما ھو رد المعترضين على تلك النصوص ؟
نبي يُسب من أصحابِه )حمزة(!
ﱡ
لنبي يسمح انه يُسب من قبل
أثيروا شبھة يعتقدون أن من خاللھا طعن في
رسول ﷲ ، قائلين :كيف ﱟ
ِ
أصحابه ،أھذا ھو التوقير الذي علمھم إياه مستدلين على ذلك بفعل حمزة في الحديث الذي رواه مسلم
س ِر
في صحيحه ِكتَاب )ا ْألَ ْ
ب َو ِمنْ التﱠ ْم ِر َوا ْلبُ ْ
صي ِر ا ْل ِعنَ ِ
ان أَنﱠ َھا تَ ُكونُ ِمنْ َع ِ
ش ِربَ ِة( باب )تَ ْح ِر ِ
يم ا ْل َخ ْم ِر َوبَيَ ِ
ول ﱠ
ﷲِ فِي
ب َو َغ ْي ِر َھا ِم ﱠما يُ ْ
ص ْبتُ شَا ِرفًا َم َع َر ُ
ب قَا َل :أَ َ
س ِك ُر( برقم  3660عَنْ َعلِ ﱢي ْب ِن أَبِي طَالِ ٍ
َوال ﱠزبِي ِ
س ِ
26
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سو ُل ﱠ
صا ِر َوأَنَا أُ ِري ُد
َم ْغنَ ٍم يَ ْو َم بَ ْد ٍرَ ،وأَ ْعطَانِي َر ُ
ب َر ُج ٍل ِمنْ ْاألَ ْن َ
ﷲِ شَا ِرفًا أُ ْخ َرى فَأَنَ ْختُ ُھ َما يَ ْو ًما ِع ْن َد بَا ِ
اط َمةَ َو َح ْم َزةُ ْبنُ
ستَ ِع َ
صائِ ٌغ ِمنْ بَنِي قَ ْينُقَا َع فَأ َ ْ
أَنْ أَ ْح ِم َل َعلَ ْي ِھ َما إِ ْذ ِخ ًرا ِألَبِي َعهُ َو َم ِعي َ
ين بِ ِه َعلَى َولِي َم ِة فَ ِ
ف النﱢ َوا ِء
ب يَ ْ
ت َم َعهُ قَ ْينَةٌ تُ َغنﱢي ِه فَقَالَتْ أَ َال يَا َح ْم ُز لِل ﱡ
ش َر ُ
ش ُر ِ
ب فِي َذلِ َك ا ْلبَ ْي ِ
َع ْب ِد ا ْل ُمطﱠلِ ِ
ب َو ِمنْ
ب أَ ْ
ف فَ َج ﱠ
فَثَا َر إِلَ ْي ِھ َما َح ْم َزةُ بِال ﱠ
ش َھا ٍ
اص َر ُھ َما ثُ ﱠم أَ َخ َذ ِمنْ أَ ْكبَا ِد ِھ َما .قُ ْلتُ ِ :ال ْب ِن ِ
سنِ َمتَ ُھ َما َوبَقَ َر َخ َو ِ
س ْي ِ
ب :قَا َل َعلِ ﱞي :فَنَظَ ْرتُ إِلَى َم ْنظَ ٍر أَ ْفظَ َعنِي فَأَتَ ْيتُ نَبِ ﱠي
ب أَ ْ
سنَ ِام قَا َل :قَ ْد َج ﱠ
ال ﱠ
سنِ َمتَ ُھ َما فَ َذ َھ َ
ش َھا ٍ
ب بِ َھا قَا َل ا ْبنُ ِ
ﱠ
ﷲِ َ و ِع ْن َدهُ َز ْي ُد ْبنُ َحا ِرثَةَ فَأ َ ْخبَ ْرتُهُ ا ْل َخبَ َر فَ َخ َر َج َو َم َعهُ َز ْي ٌد َوا ْنطَلَ ْقتُ َم َعهُ فَ َد َخ َل َعلَى َح ْم َزةَ فَتَ َغيﱠظَ َعلَ ْي ِه
سو ُل ﱠ
ﷲِ يُقَ ْھقِ ُر َحتﱠى َخ َر َج َع ْن ُھ ْم .
ص َرهُ فَقَا َلَ :ھ ْل أَ ْنتُ ْم إِ ﱠال َعبِي ٌد ِآلبَائِي؟ فَ َر َج َع َر ُ
فَ َرفَ َع َح ْم َزةُ بَ َ
الرد على الشبھة
:أوالً :إن محمدًا  أجبر أصحابه على التأسي به  بمعاملته الحسنة ،وبطيبة قلبه معھم ....حتى أن
أحدھم يقول :فداك أبي وأمي يا رسول ﷲ ،وآخرين يضحون بأرواحھم ودمائھم فدائه  كما كان من
رسول ﷲ  إال حمزة وھذا ما
يوم أُح ٍد وغيره...ولم يُنقل لنا أن صحابيًا ليس منافقًا أساء األدب مع
ِ
ِ
سيأتي بيانه -إن شاء ﷲُ -ففيه عذ ٌر قوي لحمزةَ ر يخرجه من دائر ِة اإلثم ...
للنبي َ ھ ْل أَ ْنتُ ْم إِالﱠ َعبِي ُد أَبِي؟ أي  :جعله 
سه ھو:لما قال حمزةٌ 
ثانيًا:إن ھناك سؤاالً يطرح نف َ
ﱢ
عبداً لكافر !
الجواب على ذلك يتضح من وجھين فيھما عذر وقوي لحمزة :
النبي  في ذلك ،ورجع عنه كما تذكر الروايةُ
الوجه األول:أن حمزة سكر حتى زال عقلُه فعذره
ﱡ
تحريم الخمر ؛يدعم ذلك روايات أخرى ،وأقوال العلماء كما يلي:
،وكان ذلك قبل
ِ
ب أَنﱠهُ
 -1صحيح البخاري ِكتَاب) ا ْل ُم َ
ب َوا ْل َك َ ِإل( برقم 2202عَنْ َعلِ ﱢي ْب ِن أَبِي طَالِ ٍ
ساقَا ِة ( بَاب) بَ ْي ِع ا ْل َحطَ ِ
قَا َل:
سو ُل ﱠ
ول ﱠ
ﷲِ  شَا ِرفًا أُ ْخ َرى فَأَنَ ْختُ ُھ َما يَ ْو ًما
ﷲِ فِي َم ْغنَ ٍم يَ ْو َم بَ ْد ٍر قَا َل َوأَ ْعطَانِي َر ُ
ص ْبتُ شَا ِرفًا َم َع َر ُ
أَ َ
س ِ
صائِ ٌغ ِمنْ بَنِي قَ ْينُقَا َع
صا ِر َوأَنَا أُ ِري ُد أَنْ أَ ْح ِم َل َعلَ ْي ِھ َما إِ ْذ ِخ ًرا ِألَبِي َعهُ َو َم ِعي َ
ب َر ُج ٍل ِمنْ ْاألَ ْن َ
ِع ْن َد بَا ِ
ت َم َعهُ قَ ْينَةٌ فَقَالَتْ أَ َال يَا َح ْم ُز
ب يَ ْ
ستَ ِع َ
فَأ َ ْ
ش َر ُ
ب فِي َذلِ َك ا ْلبَ ْي ِ
اط َمةَ َو َح ْم َزةُ ْبنُ َع ْب ِد ال ُمطﱠلِ ِ
ين بِ ِه َعلَى َولِي َم ِة فَ ِ
ف النﱢ َوا ِء
لِل ﱡ
ش ُر ِ
َ
َ
َ
َ
بَ :و ِمنْ
بأ ْ
ف فَ َج ﱠ
فَثَا َر إِلَ ْي ِھ َما َح ْم َزةُ بِال ﱠ
ش َھا ٍ
سنِ َمتَ ُھ َما َوبَقَ َر َخ َو ِ
س ْي ِ
اص َر ُھ َما ثُ ﱠم أ َخذ ِمنْ أ ْكبَا ِد ِھ َما قُ ْلتُ ِال ْب ِن ِ
ب :قَا َل َعلِ ﱞي : فَنَظَ ْرتُ إِلَى َم ْنظَ ٍر أَ ْفظَ َعنِي
ب أَ ْ
سنَ ِام ؟قَا َل :قَ ْد َج ﱠ
ال ﱠ
سنِ َمتَ ُھ َما فَ َذ َھ َ
ش َھا ٍ
ب بِ َھا .قَا َل ا ْبنُ ِ
ﷲِ َ ز ْي ُد ْبنُ َحا ِرثَةَ فَأ َ ْخبَ ْرتُهُ ا ْل َخبَ َر فَ َخ َر َج َو َم َعهُ َز ْي ٌد فَا ْنطَلَ ْقتُ َم َعهُ فَ َد َخ َل َعلَى َح ْم َزةَ فَتَ َغيﱠظَ
فَأَتَ ْيتُ نَبِ ﱠي ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲِ  يُقَ ْھقِ ُر َحتﱠى َخ َر َج َع ْن ُھ ْم َو َذلِ َك
ص َرهُ َوقَا َل َھ ْل أَ ْنتُ ْم إِ ﱠال َعبِي ٌد ِآلبَائِي فَ َر َج َع َر ُ
َعلَ ْي ِه فَ َرفَ َع َح ْم َزةُ بَ َ
يم ا ْل َخ ْم ِر
قَ ْب َل ت َْح ِر ِ
ب  1139 ( عَنْ َعلِ ﱢي ْب ِن
ش َر ِة ا ْل ُمبَ ﱠ
سنَ ُد ا ْل َع َ
ش ِر َ
ين بِا ْل َجنﱠ ِة ) َو ِمنْ ُم ْ
 -2مسند أحمد ُم ْ
سنَ ِد َعلِ ﱢي ْب ِن أَبِي طَالِ ٍ
ب  قَا َل :قَا َل َعلِ ﱞي
أَبِي طَالِ ٍ
سو ُل ﱠ
ول ﱠ
ﷲِ  شَا ِرفًا أُ ْخ َرى فَأَنَ ْختُ ُھ َما يَ ْو ًما
ﷲِ  فِي ا ْل َم ْغنَ ِم يَ ْو َم بَ ْد ٍر َوأَ ْعطَانِي َر ُ
ص ْبتُ شَا ِرفًا َم َع َر ُ
أَ َ
س ِ
ين
ستَ ِع َ
صائِ ٌغ ِمنْ بَنِي قَ ْينُقَا َع ِألَ ْ
صا ِر َوأَنَا أُ ِري ُد أَنْ أَ ْح ِم َل َعلَ ْي ِھ َما إِ ْذ ِخ ًرا ِألَبِي َعهُ َو َم ِعي َ
ب َر ُج ٍل ِمنْ ْاألَ ْن َ
ِع ْن َد بَا ِ
ب
ب يَ ْ
ف فَ َج ﱠ
ت فَثَا َر إِلَ ْي ِھ َما َح ْم َزةُ بِال ﱠ
ش َر ُ
س ْي ِ
ب فِي َذلِ َك ا ْلبَ ْي ِ
اط َمةَ َو َح ْم َزةُ ْبنُ َع ْب ِد ا ْل ُمطﱠلِ ِ
بِ ِه َعلَى َولِي َم ِة فَ ِ
ب
ب أَ ْ
أَ ْ
سنَ ِام قَا َل َج ﱠ
ب َو ِمنْ ال ﱠ
سنِ َمتَ ُھ َما فَ َذ َھ َ
ش َھا ٍ
اص َر ُھ َما ثُ ﱠم أَ َخ َذ ِمنْ أَ ْكبَا ِد ِھ َما قُ ْلتُ ِال ْب ِن ِ
سنِ َمتَ ُھ َما َوبَقَ َر َخ َو ِ
ﷲ َ و ِع ْن َدهُ َز ْي ُد ْبنُ َحا ِرثَةَ فَأ َ ْخبَ ْرتُهُ ا ْل َخبَ َر فَ َخ َر َج َو َم َعهُ
بِ َھا قَا َل فَنَظَ ْرتُ إِلَى َم ْنظَ ٍر أَ ْفظَ َعنِي فَأَتَ ْيتُ نَبِ ﱠي ﱠ ِ
ص َرهُ فَقَا َل َھ ْل أَ ْنتُ ْم إِ ﱠال َعبِي ٌد ِألَبِي فَ َر َج َع
َز ْي ٌد فَا ْنطَلَ َ
ق َم َعهُ فَ َد َخ َل َعلَى َح ْم َزةَ فَتَ َغيﱠظَ َعلَ ْي ِه فَ َرفَ َع َح ْم َزةُ بَ َ
سو ُل ﱠ
يم ا ْل َخ ْم ِر.
َر ُ
ﷲِ  يُقَ ْھقِ ُر َحتﱠى َخ َر َج َع ْن ُھ ْم َو َذلِ َك قَ ْب َل ت َْح ِر ِ
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-3شرح رياض الصالحين البن عثيمين باب) تحريم سب المسلم بغير حق( قال –رحمه ﷲ :-قال حمزةُ
النبي  سكران فتكلم معه فقال له حمزةُ وھو سكران
بنُ عبد المطلب  البن أخيه النبي  حين رآه
ﱡ
:ھل أنتم إال عبيد أبي؟! وھذه كلمة بشعة لكنه سكران ،والسكران ال يؤاخذ بما يقول وھذا قبل أن ينزل
تحريم الخمر.أھـ
-4المختصر على شرح بلوغ المرام كتاب )الطھارة ( باب )المياه( :حمزة بن عبد المطلب  عم
رسول ﷲ  حين أتاه النبي  وھو سكران قبل أن تحرم الخمر فقال له حمزة ھل أنتم إال عبيد أبي
قال ذلك وھو سكران.أھـ
 -5فيض القدير شرح الجامع الصغير  -المناوي ج  :3قال ابنُ العربي وھذا قول إ ّد وحديث إلى الكفر
ممتد ،وعذره المصطفى  فيه لزوال عقله بما كان مباحا حينئذ ولو كان زواله بمحرم ما عذره.أھـ
دل ما سبق على أن حمزة  كان معذو ًرا بمقتضى الشرع ألدل ٍة منھا:
ﱠ
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح فِي َما أَ ْخطَأْتُ ْم ِب ِه َولَ ِك ْن َما تَ َع ﱠم َد ْ
ان ﷲُ َغفُورًا َر ِحي ًما )(5
ت قُلُوبُ ُك ْم َو َك َ
 -1قولهَ  : ولَي َ
)األحزاب(
ﷲِ  ":إِنﱠ ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲَ ت ََجا َو َز عَنْ
 -2سنن ابن ماجة برقم  2033عَنْ أَبِي َذ ﱟر ا ْل ِغفَا ِر ﱢ
ي قَا َل :قَا َل َر ُ
ستُ ْك ِرھُوا َعلَ ْي ِه".
سيَ َ
ان َو َما ا ْ
أُ ﱠمتِي ا ْل َخطَأ َ َوالنﱢ ْ
ق
ب َعلَى َع ْقلِ ِه َحتﱠى يَفِي َ
ون ا ْل َم ْغلُو ِ
-3سنن أبي داو َد برقم  3823قَا َل ُ ": رفِ َع ا ْلقَلَ ُم عَنْ ثَ َالثَ ٍة عَنْ ا ْل َم ْجنُ ِ
صبِ ﱢي َحتﱠى يَ ْحتَلِ َم ".
َ ،وعَنْ النﱠائِ ِم َحتﱠى يَ ْ
ستَ ْيقِظَ َ ،وعَنْ ال ﱠ
روحه وجس َده ومالَه للنبي ّ◌ ِ◌  كما
حال اليقظ ِة ،وحضو ِر عقله قدم أعز ما يملك
َ
ويكفي أنه  في ِ
ھو معلوم..في يوم أحد.
َ
بإسالم فال نھمل ھذا الجانب أيضًا ،فقد يكون قوله ھذا ھو ما
حديث عھ ٍد
الوجه الثاني :أن حمزة  كان
ٍ
اعتاد عليه في الجاھلي ِة أمدًا طويالً في سكره...
الكتاب المقدس يذكر لنا في عھديه القديم والجديد أن ھناك أنا َسا – أصحاب نبيھم وزوجاتھم -
ثالثًا :إن
َ
سبوا أنبياءھم ،ولم نسمع اعتراضًا واحدًا على ذلك من المعترضين ،وال طعنًا منھم في ذلك....نجد ما
ذكرتُ في اآلتي:
أوالً :العھد القديم:يذكر أمثلة كثيرة منھا:
 -1زوجة داود تسب داود واصفة إياه بالسفيه!،وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح  6عدد20
ك بَ ْيتَهُ .فَ َخ َر َج ْ
ت ِمي َكا ُل بِ ْن ُ
ت
ار َ
َو َر َج َع َدا ُو ُد لِيُبَ ِ
ك إِ ْس َرائِي َل ْاليَ ْو َمَ ،حي ُ
ال َدا ُو َدَ ،وقَالَ ْ
ف ْاليَ ْو َم فِي
ْث تَ َك ﱠش َ
ان أَ ْك َر َم َملِ َ
تَ » :ما َك َ
َشا ُو َل ال ْستِ ْقبَ ِ
أَ ْعي ُِن إِ َما ِء َعبِي ِد ِه َك َما يَتَ َك ﱠش ُ
ف أَ َح ُد ال ﱡسفَھَا ِء«.ال تعليق!
 -2داود النبي يُسب من ابنِه بأمر من
الرب .....وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح  16عدد10فَقَا َل
ﱢ
ْال َملِ ُ
صرُويَةَ! َد ُعوهُ يَسُبﱠ ألَ ﱠن الرﱠبﱠ قَا َل لَهُ :سُبﱠ َدا ُو َدَ .و َم ْن يَقُو ُل :لِ َما َذا تَ ْف َع ُل
كَ » :ما لِي َولَ ُك ْم يَا بَنِي َ
11
ي َولِ َج ِميع َعبِي ِد ِه» :ھُ َو َذا ا ْبنِي الﱠ ِذي َخ َر َج ِم ْن أَحْ َشائِي يَ ْ
طلُبُ نَ ْف ِسي ،فَ َك ْم
ھ َك َذا؟« َوقَا َل َدا ُو ُد ألَبِي َشا َ
ِ
اآلن بَ ْنيَا ِمينِ ﱞي؟ َد ُعوهُ يَسُبﱠ ألَ ﱠن الرﱠبﱠ قَا َل لَهُ12 .لَ َع ﱠل الرﱠبﱠ يَ ْنظُ ُر إِلَى َم َذلﱠتِي َويُ َكافِئُنِي الرﱠبﱡ َخ ْيرًا
بِ ْال َح ِريﱢ َ
13
ب
ُون فِي الطﱠ ِر
يقَ ،ك َ
ان َدا ُو ُد َو ِر َجالُهُ يَ ِسير َ
ض َم َسبﱠتِ ِه بِھ َذا ْاليَ ْو ِم«َ .وإِ ْذ َك َ
ِع َو َ
ان ِش ْم ِعي يَ ِسي ُر فِي َجانِ ِ
ِ
14
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ْال َجبَ ِل ُمقَابِلَهُ َويَسُبﱡ َوھُ َو َسائِ ٌر َويَرْ ُش ُ
ابَ .و َجا َء ال َملِ ُ
ين
ب ال ِذ َ
ق بِال ِح َجا َر ِة ُمقَابِلَهُ َويَذ ِري التﱡ َر َ
ك َو ُكلﱡ ال ﱠش ْع ِ
ك .ال تعليق!
َم َعهُ َوقَ ْد أَ ْعيَ ْوا فَا ْستَ َراحُوا ھُنَا َ
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ت
 --3الحمار يرد حماقة النبي ،وذلك في العھدين ؛القديم في سفر العدد اصحاح22عدد فَلَ ﱠما أَ ْب َ
ص َر ِ
ض ْ
األَتَ ُ
ت تَحْ َ
ب28 .فَفَتَ َح الرﱠبﱡ فَ َم
ب األَتَ َ
ان َمالَ َ
ض َر َ
ضبُ بَ ْل َعا َم َو َ
ت بَ ْل َعا َم .فَ َح ِم َي َغ َ
ك الرﱠبﱢ َ ،ربَ َ
ضي ِ
ان بِ ْالقَ ِ
ان ،فَقَالَ ْ
صنَع ُ
اآلن ثَالَ َ
ان» :ألَنﱠ ِك
ض َر ْبتَنِي َ
ْت بِ َ
ث َدفَ َعا ٍ
ك َحتﱠى َ
ت لِبَ ْل َعا َمَ » :ما َذا َ
ت؟«29 .فَقَا َل بَ ْل َعا ُم لِألَتَ ِ
األَتَ ِ
ْ
ان لِبَ ْل َعا َم» :أَلَس ُ
ْف لَ ُك ْن ُ
ان فِي يَ ِدي َسي ٌ
ت األَتَ ُ
ك الﱠتِي
ْت أَنَا أَتَانَ َ
ت َ
ت بِي .لَ ْو َك َ
اآلن قَ ْد قَتَ ْلتُ ِك«30 .فَقَالَ ِ
از َد َر ْي ِ
ك إِلَى ھ َذا ْاليَ ْو ِم؟ ھَلْ تَ َع ﱠو ْد ُ
َر ِكب َ
ك ھ َك َذا؟« فَقَا َل» :الَ«.
ت أَ ْن أَ ْف َع َل بِ َ
ْت َعلَ ْيھَا ُم ْن ُذ ُوجُو ِد َ
* األَتَانُ  :أنثى الحمار
ين َ
ق
ط ِري َ
ضلﱡوا ،تَابِ ِع َ
الجديد :في رسال ِة بطرس الثانية إصحاح  2عدد 15قَ ْد تَ َر ُكوا الطﱠ ِري َ
ق ْال ُم ْستَقِي َم ،فَ َ
يخ تَ َعدﱢي ِه ،إِ ْذ َمنَ َع َح َماقَةَ النﱠبِ ﱢي ِح َما ٌر
اإل ْث ِمَ 16 .ول ِكنﱠهُ َح َ
بَ ْل َعا َم ب ِْن بَصُو َر الﱠ ِذي أَ َحبﱠ أُجْ َرةَ ِ
ص َل َعلَى تَ ْوبِ ِ
ان .ال تعليق!
اطقًا بِ َ
ص ْو ِ
أَ ْع َج ُم نَ ِ
ت إِ ْن َس ٍ

ثانيا العھد الجديد يذكر لنا اآلتي:
 -1بولس سب يسو َع المسيح واصفًا إياه بأنه ملعون ....وذلك في رسال ِة بولس إلى غال طية إصحاح 3
13
صا َر لَ ْعنَةً ألَجْ لِنَا ،ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ َ » :م ْلع ٌ
ق َعلَى
ُون ُكلﱡ َم ْن ُعلﱢ َ
وس ،إِ ْذ َ
عدد اَ ْل َم ِسي ُح ا ْفتَ َدانَا ِم ْن لَ ْعنَ ِة النﱠا ُم ِ
َخ َشبَ ٍة« .ال تعليق !
 -2بطرس سب ولعن يسو َع المسيح .....وذلك في انجيل متي إصحاح  26عددَ 73وبَ ْع َد قَلِيل َجا َء ْالقِيَا ُم َوقَالُوا
ك تُ ْ
لِب ْ
ف»:إِنﱢي الَ أَ ْع ِر ُ
ك!« 74فَا ْبتَ َدأَ ِحينَئِ ٍذ يَ ْل َع ُن َويَحْ لِ ُ
ُسَ »:حقًّا أَ ْن َ
ف ال ﱠر ُج َل!«
ت أَ ْي ً
ظ ِھ ُر َ
ضا ِم ْنھُ ْم ،فَإ ِ ﱠن لُ َغتَ َ
ُطر َ
صا َح الدﱢي ُ
ك .ال تعليق !
ت َ
َولِ ْل َو ْق ِ
نبي يقول :أنكتھا ؟!
ﱞ
النبي  ... أنھم قالوا  :محم ٌد رسول اإلسالم يتلفظُ
بألفاظ
للطعن في نبو ِة
ت التي أثاروھا
ٍ
من الشبھا ِ
ﱢ
ِ
والذوق وال تليق بالنبو ِة !!...
ب
خارج ٍة عن األد ِ
ِ
فإن قلنا لھم :وما ھي تلك الكلمات حتى نكشف جھلكم ؟
سوف يأتون بحديث ماعز ويقولون :نحن ال نتكلم إال بدليل فقد قال نبيﱡكم لماعز ":أنكتھا " ؟!
نفسه بجريمة بالزنا  ،فھل ھذه ھي أخالق األنبيا ِء الصادقين
وذلك حينما جاء إليه ماعز ليعترف على ِ
...؟!
• الرد على الشبھة
الخلق َخلقا و ُخلقا ؛ يدلل على ذلك ما يلي:
أوالً  :إن محم ًدا  أعظم
ِ
ق َع ِظ ٍيم ) القلم.(4
-1أن ﷲ زكاه في ُخلقِه قائالً َ  :وإِنﱠ َ
ك لَ َعلى ُخلُ ٍ
َام قَا َل
ض ؛ ثبت ذلك في مسن ِد أحم َد برقم  24139عَنْ َ
س ْع ِد ْب ِن ِھش ٍ
 -2أنه  كان قرآنًا يمشي على األر ِ
ول ﱠ
آن .
سأ َ ْلتُ َعائِ َ
ان ُخلُقُهُ ا ْلقُ ْر َ
ﷲِ؟ فَقَالَتْ َ :ك َ
ق َر ُ
َ :
س ِ
شةَ فَقُ ْلتُ  :أَ ْخبِ ِرينِي عَنْ ُخلُ ِ
َ
شةَ أنﱠ َھا قَالَتْ  :لَ ْم
شا ...ثبت ذلك في مسن ِد أحم َد برقم  24247عَنْ َعائِ َ
شا وال متفح ً
 -3أنه لم يكن فاح ً
سو ُل ﱠ
سيﱢئَ ِة ِم ْثلَ َھا َولَ ِكنْ يَ ْعفُو
ص ﱠخابًا فِي ْاألَ ْ
اق َ ،و َال يُ ْج ِزي بِال ﱠ
يَ ُكنْ َر ُ
احشًاَ ،و َال ُمتَفَ ﱢحشًا َ ،و َال َ
ﷲِ  ف َ ِ
س َو ِ
صفَ ُح.
َويَ ْ
الخلق  ،ويقرب منه أحسنھم ُخلقا  ...ثبت ذلك في اآلتي:
لحسن
 -4أنه  كان يدعو أصحابَه
ِ
ِ
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سو ُل ﱠ
أ -مسند أحم َد برقم 6526عَنْ َع ْب ِد ﱠ
ان
احشًا َو َال ُمتَفَ ﱢحشًا َو َك َ
ﷲِ ْب ِن َع ْم ٍرو قَا َل :لَ ْم يَ ُكنْ َر ُ
ﷲِ  ف َ ِ
سنُ ُك ْم أَ ْخ َالقًا .
يَقُو ُلِ :منْ ِخيَا ِر ُك ْم أَ َحا ِ
ي  نصح
سبَ ْبتُ
لرجل قائالً له َ " :ال تَ ُ
سبﱠنﱠ أَ َح ًدا " .قَا َل :فَ َما َ
ب -سنن أبي داو َد برقم  3562أن النب ﱠ
ٍ
سط ٌ
بَ ْع َدهُ ُح ًّرا َو َال َع ْب ًدا َو َال بَ ِعي ًرا َو َال شَاةً .قَا َلَ ":و َال ت َْحقِ َرنﱠ َ
وف َوأَنْ تُ َكلﱢ َم أَ َخا َك َوأَ ْنتَ ُم ْنبَ ِ
ش ْيئًا ِمنْ ا ْل َم ْع ُر ِ
سبَا َل
اق فَإِنْ أَبَ ْيتَ فَإِلَى ا ْل َك ْعبَ ْي ِن َوإِيﱠا َك َوإِ ْ
ارفَ ْع إِ َزا َر َك إِلَى نِ ْ
وف َو ْ
ف ال ﱠ
ص ِ
إِلَ ْي ِه َو ْج ُھ َك إِنﱠ َذلِ َك ِمنْ ا ْل َم ْع ُر ِ
س ِ
اإل َزا ِر فَإِنﱠ َھا ِمنْ ا ْل َم ِخيلَ ِة َوإِنﱠ ﱠ
شتَ َم َك َو َعيﱠ َر َك بِ َما يَ ْعلَ ُم فِي َك فَ َال تُ َعيﱢ ْرهُ بِ َما
ﷲَ َال يُ ِح ﱡب ا ْل َم ِخيلَةَ َوإِنْ ا ْم ُر ٌؤ َ
ِْ
تَ ْعلَ ُم فِي ِه فَإِنﱠ َما َوبَا ُل َذلِ َك َعلَ ْيه ِ◌" .
سا يو َم القيام ِة أحسنكم خلقا ".
ج -صحيح الجامع رقم  1176 :قال  ": أقربكم مني مجل ً
قال األلباني ) :حسن (
د -الحاكم في المستدرك برقم  29عن عبد ﷲ بن مسعود ،عن النبي  قال  ":ليس المؤمنُ بالطعان
و ال اللعان و ال الفاحش و ال البذيء" .
ُ
الشيخ األلباني  ) :صحيح ( انظر حديث رقم  5381 :في صحيح الجامع
قال
نفسه )محل الشبھة(  ،وأثبتُ أن أخالقَه  أفضل من
وسوف أثبت ذلك أكثر وأكثر من
ث ِ
خالل الحدي ِ
ِ
األناجيل  -إن شاء ﷲُ. - 
أخالق يسو َع المسيح المنسوبة له في
ِ
ِ
َ
األحاديث التي جاءت فيھا كلم ِة ) أنكتھا ( أحاديث صحيحة  ،وال ننكرھا فھذه ھي بعض
ثانيًا :إن
الروايات للقصة  ،وللكلمة )محل الشبھة ( كما يلي :
ستَ أَ ْو َغ َم ْزتَ ( برقم
اإل َما ُم لِ ْل ُمقِ ﱢر لَ َعلﱠ َك لَ َم ْ
 -1صحيح البخاري ِكتَاب ) ا ْل ُحدُو ِد ( بَاب ) َھ ْل يَقُو ُل ْ ِ
َ 6324ح ﱠدثَنَا َع ْب ُد ﱠ
يم عَنْ
ﷲِ ْبنُ ُم َح ﱠم ٍد ا ْل ُج ْعفِ ﱡي َح ﱠدثَنَا َوھ ُ
ْب ْبنُ َج ِري ٍر َح ﱠدثَنَا أَبِي قَا َلَ :
س ِم ْعتُ يَ ْعلَى ْب َن َح ِك ٍ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن ُھ َما -قَا َل :لَ ﱠما أَتَى َما ِع ُز ْبنُ َمالِ ٍك النﱠبِ ﱠي  قَا َل لَهُ :لَ َعلﱠ َك قَبﱠ ْلتَ أَ ْو
س َ -ر ِ
ِع ْك ِر َمةَ عَنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
سو َل ﱠ
ﷲِ .قَا َل :أَنِ ْكتَ َھا َال يَ ْكنِي قَا َل :فَ ِع ْن َد َذلِ َك أَ َم َر بِ َر ْج ِم ِه .
َغ َم ْزتَ أَ ْو نَظَ ْرتَ ؟ قَا َل َ :ال يَا َر ُ
ج قَا َل :أَ ْخبَ َرنِي
 -2سنن أبى داود برقم َ 3843ح ﱠدثَنَا ا ْل َح َ
سنُ ْبنُ َعلِ ﱟي َح ﱠدثَنَا َع ْب ُد ال ﱠر ﱠز ِ
اق عَنْ ا ْب ِن ُج َر ْي ٍ
أَبُو ﱡ
س ِم َع أَبَا ُھ َر ْي َرةَ يَقُو ُل َ :جا َء
الزبَ ْي ِر أَنﱠ َع ْب َد ال ﱠر ْح َم ِن ْب َن ال ﱠ
ت ا ْب َن َع ﱢم أَبِي ُھ َر ْي َرةَ أَ ْخبَ َرهُ أَنﱠهُ َ
صا ِم ِ
سلَ ِم ﱡي نَبِ ﱠي ﱠ
ض َع ْنهُ النﱠبِ ﱡي 
ﷲِ  ف َ َ
ْاألَ ْ
ت ُك ﱡل َذلِ َك يُ ْع ِر ُ
ص َ
س ِه أَنﱠهُ أَ َ
اب ا ْم َرأَةً َح َرا ًما أَ ْربَ َع َم ﱠرا ٍ
ش ِھ َد َعلَى نَ ْف ِ
اب َذلِ َك ِم ْن َك فِي َذلِ َك ِم ْن َھا؟ قَا َل :نَ َع ْم .قَا َل َ :ك َما
س ِة فَقَا َل :أَنِ ْكتَ َھا ؟قَا َل :نَ َع ْم قَا َلَ :حتﱠى َغ َ
فَأ َ ْقبَ َل فِي ا ْل َخا ِم َ
الرشَا ُء فِي ا ْلبِ ْئ ِر؟ قَا َل :نَ َع ْم .قَا َل :فَ َھ ْل تَ ْد ِري َما ﱢ
الزنَا؟ قَا َل :نَ َع ْم ،أَتَ ْيتُ ِم ْن َھا
يب ا ْل ِم ْر َو ُد فِي ا ْل ُم ْك ُحلَ ِة َو ﱢ
يَ ِغ ُ
َح َرا ًما َما يَأْتِي ال ﱠر ُج ُل ِمنْ ا ْم َرأَتِ ِه َح َال ًال .قَا َل :فَ َما تُ ِري ُد بِ َھ َذا ا ْلقَ ْو ِل؟ قَا َل :أُ ِري ُد أَنْ تُطَ ﱢھ َرنِي فَأ َ َم َر بِ ِه فَ ُر ِج َم
ستَ َر ﱠ
س ِم َع َ ر ُجلَ ْي ِن ِمنْ أَ ْ
سهُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه فَلَ ْم تَ َد ْعهُ نَ ْف ُ
احبِ ِه :ا ْنظُ ْر إِلَى َھ َذا الﱠ ِذي َ
ص َحابِ ِه يَقُو ُل أَ َح ُد ُھ َما لِ َ
فَ َ
ص ِ
سا َعةً َحتﱠى َم ﱠر بِ ِجيفَ ِة ِح َما ٍر شَائِ ٍل بِ ِر ْجلِ ِه فَقَا َل :أَ ْي َن فُ َالنٌ
سا َر َ
س َكتَ َع ْن ُھ َما ثُ ﱠم َ
ب فَ َ
َحتﱠى ُر ِج َم َر ْج َم ا ْل َك ْل ِ
ﷲِ قَا َل :ا ْن ِز َال فَ ُك َال ِمنْ ِجيفَ ِة َھ َذا ا ْل ِح َما ِر فَقَ َاال :يَا نَبِ ﱠي ﱠ
سو َل ﱠ
ﷲِ َمنْ يَأْ ُك ُل ِمنْ
ان يَا َر ُ
َوفُ َالنٌ فَقَ َاال :نَ ْحنُ َذ ِ
سي بِيَ ِد ِه إِنﱠهُ ْاآل َن لَفِي أَ ْن َھا ِر ا ْل َجنﱠ ِة
ض أَ ِخي ُك َما آنِفًا أَ َ
ش ﱡد ِمنْ أَ ْك ٍل ِم ْنهُ َوالﱠ ِذي نَ ْف ِ
َھ َذا؟ قَا َل :فَ َما نِ ْلتُ َما ِمنْ ِع ْر ِ
س فِي َھا.
يَ ْنقَ ِم ُ
ج قَا َل :أَ ْخبَ َرنِي أَبُو ﱡ
الزبَ ْي ِر عَنْ ا ْب ِن َع ﱢم أَبِي
َح ﱠدثَنَا ا ْل َح َ
سنُ ْبنُ َعلِ ﱟي َح ﱠدثَنَا أَبُو َع ِ
اص ٍم َح ﱠدثَنَا ا ْبنُ ُج َر ْي ٍ
ُھ َر ْي َرةَ عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ بِنَ ْح ِو ِه َزا َد َو ْ
ف.
ض ُھ ْم ُ :وقِ َ
ض ُھ ْم ُ :ربِطَ إِلَى ش ََج َر ٍة َوقَا َل بَ ْع ُ
اختَلَفُوا َعلَ ﱠي فَقَا َل بَ ْع ُ
يم عَنْ ِع ْك ِر َمةَ َع ِن ا ْب ِن
س َحا ُ
 -3مسند أحمد َ 2307ح ﱠدثَنَا إِ ْ
ق ْبنُ ِعي َ
سى َح ﱠدثَنَا َج ِري ٌر عَنْ يَ ْعلَي ْب ِن َح ِك ٍ
س
َعبﱠا ٍ
سو ُل ﱠ
ﷲِ 
أَنﱠ النﱠبِ ﱠي  لَ ﱠما أَتَاهُ َما ِع ُز ْبنُ َمالِ ٍك قَا َل :لَ َعلﱠ َك قَبﱠ ْلتَ أَ ْو َغ َم ْزتَ أَ ْو نَظَ ْرتَ ؟ قَا َلَ :ال .قَا َل َر ُ
:أَنِ ْكتَ َھا َال يُ َكنﱢي قَا َل :نَ َع ْم .قَا َل :فَ ِع ْن َد َذلِ َك أَ َم َر بِ َر ْج ِم ِه  .تعليق شعيب األرنؤوط  :إسناده صحيح.
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اق
ح األَ ْ
صبَ َھانِ ﱡى َح ﱠدثَنَا ا ْل َح َ
-4سنن الدار قطني َ 3491ح ﱠدثَنَا أَبُو َ
يع أَ ْخبَ َرنَا َع ْب ُد ال ﱠر ﱠز ِ
ص ال ِ ٍ
سنُ ْبنُ أَبِى ال ﱠربِ ِ
ج أَ ْخبَ َرنَا أَبُو ﱡ
س ِم َع أَبَا
الزبَ ْي ِر أَنﱠ َع ْب َد ال ﱠر ْح َم ِن ْب َن ال ﱠ
ت ا ْب َن َع ﱢم أَبِى ُھ َر ْي َرةَ أَ ْخبَ َرهُ أَنﱠهُ َ
صا ِم ِ
أَ ْخبَ َرنَا ا ْبنُ ُج َر ْي ٍ
سلَ ِمي نبي ﱠ
ت ُك ﱡل َذلِ َك
ﷲِ  ف َ َ
ُھ َر ْي َرةَ يَقُو ُلَ :جا َء األَ ْ
ص َ
س ِه أَنﱠهُ أَ َ
اب ا ْم َرأَةً َح َرا ًما أَ ْربَ َع َم ﱠرا ٍ
ش ِھ َد َعلَى نَ ْف ِ
اب في َذلِ َك ِم ْن َھا َك َما
يُ ْع ِر ُ
س ِة فَقَا َل َكلِ َمةً »أَنِ ْكتَ َھا « .قَا َل :نَ َع ْم  .قَا َلَ » :حتﱠى َغ َ
ض َع ْنهُ فَأ َ ْقبَ َل في ا ْل َخا ِم َ
الرشَا ُء في ا ْلبِ ْئ ِر « .قَا َل :نَ َع ْم .قَا َلَ » :ھ ْل تَ ْد ِرى َما ﱢ
الزنَا « قَا َل  :نَ َع ْم أَتَ ْيتُ
يب ا ْل ِم ْر َو ُد في ا ْل ُم ْك ُحلَ ِة َو ﱢ
يَ ِغ ُ
ِم ْن َھا َح َرا ًما َما يأتي ال ﱠر ُج ُل ِم ِن ا ْم َرأَتِ ِه َحالَالً .قَا َل » :فَ َما تُ ِري ُد بِ َھ َذا ا ْلقَ ْو ِل « .قَا َل :أُ ِري ُد أَنْ تطھرني فَأ َ َم َر
ستَ َر
س ِم َع
النبي َ ر ُجلَ ْي ِن ِمنْ أَ ْ
احبِ ِه :ا ْنظُ ْر إِلَى َھ َذا الذي َ
ص َحابِ ِه يَقُو ُل أَ َح ُد ُھ َما لِ َ
بِ ِه النبي  فَ ُر ِج َم فَ َ
ص ِ
ﱡ
ﱠ
سا َعةً َحتﱠى َم ﱠر بِ ِجيفَ ِة ِح َما ٍر شَائِ ٍل
س َكتَ
ﷲُ َعلَ ْي ِه فَلَ ْم تَ َد ْعهُ نَ ْف ُ
سا َر َ
النبي  ثُ ﱠم َ
ب فَ َ
سهُ َحتﱠى ُر ِج َم َر ْج َم ا ْل َك ْل ِ
ﱡ
سو َل ﱠ
ﷲِ .فَقَا َل » :ا ْن ِزالَ فَ ُكالَ ِمنْ ِجيفَ ِة َھ َذا ا ْل ِح َما ِر
بِ ِر ْجلِ ِه فَقَا َل » :أَ ْي َن فُالَنٌ َوفُالَنٌ « .قَاالَ :نَ ْحنُ َذا يَا َر ُ
ﷲِ َغفَ َر ﱠ
س ْھ ًما « .فَقَاالَ :يَا نبي ﱠ
ش ﱡد ِمنْ
ض أَ ِخي ُك َما آنِفًا أَ َ
َ
ﷲُ لَ َك َمنْ يَأْ ُك ُل ِمنْ َھ َذا قَا َل » :فَ َما نِ ْلتُ َما ِمنْ ِع ْر ِ
س فِي َھا « .الرشاء  :حبل الدلو ،المرود :
أَ ْك ِل ا ْل َم ْيتَ ِة والذي نفسي بِيَ ِد ِه إِنﱠهُ َ
اآلن لفي أَ ْن َھا ِر ا ْل َجنﱠ ِة يَ ْن َغ ِم ُ
العود من الزجاج أو المعدن يكتحل به.
يح ﱡي ،
اح ِد ْبنُ أَ ْح َم َد ا ْل َملِ ِ
 -5شرح السنة لإلمام البغوي كتاب الحدود ) ج/ 5ص  ( 262أَ ْخبَ َرنَا َع ْب ُد ا ْل َو ِ
أَ ْخبَ َرنَا أَ ْح َم ُد ْبنُ َع ْب ِد ﱠ
س َما ِعي َل َ ،ح ﱠدثَنَا َع ْب ُد ﱠ
س َ
ف َ ،ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ إِ ْ
ﷲِ النﱡ َع ْي ِم ﱡي  ،أَ ْخبَ َرنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ يُو ُ
ﷲِ
يم  ،عَنْ ِع ْك ِر َمةَ َ ،ع ِن
ْبنُ ُم َح ﱠم ٍد ا ْل ُج ْعفِ ﱡي َ ،ح ﱠدثَنَا َوھ ُ
ْب ْبنُ َج ِري ٍر َ ،ح ﱠدثَنَا أَبِي  ،قَا َل َ :
س ِم ْعتُ يَ ْعلَى ْب َن َح ِك ٍ
س  ،قَا َل  :لَ ﱠما أَتَى َما ِع ُز ْبنُ َمالِ ٍك النﱠب ﱠي  ،فَقَا َل لَهُ  :لَ َعلﱠ َك قَبﱠ ْلتَ  ،أَ ْو َغ َم ْزتَ  ،أَ َو نَظَ ْرتَ  ،قَا َل :
ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
َ
َ
َ
َ
سو َل ﱠ
ﷲِ  ،قَا َل  :أنِ ْكتَ َھا ال يَ ْك ِني  ،قَا َل " :فَ ِع ْن َد ذلِ َك أ َم َر بِ َر ْج ِم ِه" َھذا َح ِد ٌ
يح.
ص ِح ٌ
َال يَا َر ُ
يث َ
 -6السنن الصغرى للبيھقي برقم 2566وروينا في حديث أبي ھريرة أن األسلمي  ،جاء إلى النبي ، 
فشھد على نفسه أنه أصاب امرأة حراما أربع مرات كل ذلك يعرض عنه  ،فأقبل في الخامسة  ،فقال :
» أنكتھا ؟ « قال  :نعم  .قال  » :حتى غاب ذلك منك في ذلك منھا ؟ « قال  :نعم » قال  « :كما يغيب
المرود في المكحلة  ،والرشا في البئر ؟ » قال  :نعم  .قال  « :ھل تدري ما الزنا ؟ » قال  :نعم  ،أتيت
منھا حراما ما يأتي الرجل من امرأته حالال  .قال  « :فما تريد بھذا القول ؟ » قال  :أريد أن تطھرني ،
فأمر به  ،فرجم.
وأتساءل :ھل كلمة ) أنكتھا ( كلمة قبيحة وقذرة كما يزعم المعترضون ؟
الجواب :ال؛ ألن ھذه الكلمة لھا أصل في اللغ ِة العربية  ،كلمة فصيحة معروفة في كتب اللغة ،فقد جاء
ذكرھا على سبيل المثال ال الحصر في اآلتي :
 -1كتاب تھذيب اللغة :باب )كفى( فَ ُكنْ أَ ْن َو َك النّ ْو َكي إذا َما لَقِيﱠ ُھ ْم )نيك(
قال الليث :النﱠيِ ُك :معروف ،والفاعل :نائكٌ ،والمفعول بهَ :منِي ٌك و َم ْنيوكٌ ،واألنثىَ :منُيوكةٌ .أھـ
 -2كتاب العين الجزء الخامس  :النيك :معروف ،والفاعل ،نائك ،والمفعول به :منيك ومنيوك ،واالنثى:
منيوكة.
نكي :نكيت في العدو أنكي نكاية ] ،إذا ھزمته وغلبته [.
ولغة أخرى :نكأت أنكؤ نكأ .أھـ
كتاب لسان العرب :باب ) نيك ( النﱠ ْي ُك معروف والفاعل نائِ ٌك والمفعول به َمنِي ٌك و َم ْنيُو ٌك
-3
واألَنثى َم ْنيُوكة وقد نا َكھا يَنيكھا نَ ْيكا ً والنﱠيّاك الكثير النﱠ ْيك شدد للكثرة وفي المثل قال من يَنِ ِك ال َع ْي َر يَنِكْ
ت األَ ْجفانُ انطبق بعضھا على بعض األَزھري في ترجمة نكح
القو ُم غلبھم النﱡ ُ
عاس وتَنايَ َك ِ
نَيّاكا وتَنَايَكَ ْ
النعاس عينه إِذا غلب عليھا .أھـ
رض ونا َك
ُ
نا َك المط ُر األَ َ
اح ) َو ِم ْنهُ (
اظ التﱠ ْ
يح فِي بَا ِ
ب باب )النون( ) :النﱠ ْي ُك ( ِمنْ أَ ْلفَ ِ
ب ا ْل ُم ْع ِر ِ
ب فِي ت َْرتِي ِ
 -4كتاب ا ْل ُم ْغ ِر ِ
ب النﱢ َك ِ
ص ِر ِ
َح ِد ُ
سنَةٌ ﱠإال أَنﱢي لَ ْم أَ ِج ْدهُ
ون ِكنَايَةٌ َع ْنهُ َح َ
يث ] َما ِع ٍز أَنِ ْكتَ َھا قَا َل :نَ َع ْم [ ) َوقَ ْولُ ُھ ْم ( َحتﱠى ِذ ْك ُر ا ْل َك ِ
اف َوالنﱡ ِ
ث.
ب ْاألَ َحا ِدي ِ
فِي َما ِع ْن ِدي ِمنْ ُكتُ ِ
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القرآن الكريم
ب  ،والدليل على ذلك أنه لم يرد في
إ ًذا اللفظ كناية عن
الجماع  ،وھو لفظ مستتر عند العر ِ
ِ
ِ
اع
مرة واحدة  ،ولم يرد في سن ِة
ﱢ
النبي  إال ف ي تل ك الواقع ة فق ط  ،وبالت الي ف إن اللف ظ كناي ة ع ن الجم ِ
العوام والجھّلة ؛أصبح من الص عب
والوط ِء  ،ولكن لما انتُھك من قِبَ ِل السوق ِة والعام ِة ،وأصبح قبي ًحا بين
ِ
علينا أن نتلفظ به في تلك األيام .
النبي  ال دوائر  ،ل م
ضا أن مشركي العرب أنفسھم وغيرھم الذين ك انوا يتربص ون ب
والدليل على ذلك أي ً
ﱢ
ينكروا عليه ھذه اللفظة أب ًدا  ،والصحابة  الذين قيل أمامھم ھذا الحديث لم ينكر واح ٌد منھم ھذه اللفظة ،
النبي  إذا كانت قبيحة ؟!
ولم يتساءل لماذا قالھا
ﱡ
رور األي ام انتھك ت م ن قب ل
ب ،ول يس فيھ ا ق بح  ،أو ق ذارة ؛ ولك ن م ع م
إ ًذا الكلمة لھا أص ُل عن د الع ر ِ
ِ
السوقة والعامة كما ھو الحال اآلن.
زن
مكان
الناس في
ب قدي ًما ھو :اجتماع مجموعة من
مثال لذلك  :كلمة) مأتم ( معناھا عند العر ِ
معين لح ٍ
ٍ
ٍ
ِ
ين
تغير
فرح .لكن مع
أو
ِ
ان مع ٍ
اس ف ي مك ٍ
األعراف واألزمن ِة صار معناھا :ھو اجتم اع مجموع ة م ن الن ِ
ِ
ٍ
لحزن فقط ...
ٍ
ي  كان قاضيًا فالبد للقاضي أن يتثبت قبل حكمه ،السيما إذا كانت القضية تتعلق بحيا ِة
ثالثًا  :إن النب ﱠ
سو ُل
إنسان قد تُزھق روحه ؛ لذا قال
النبي  لَهُ " :لَ َعلﱠ َك قَبﱠ ْلتَ أَ ْو َغ َم ْزتَ أَ ْو نَظَ ْرتَ ؟ قَا َلَ :ال  .قَا َل َر ُ
ﱡ
ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
ﱠ
ْ
ﱢ
َ
ْ
َ
َ
ﷲِ : أنِكتَ َھا ال يُكني قا َل  :ن َع ْم .ف ِعن َد ذلِ َك أ َم َر بِ َر ْج ِم ِه ".
ض
نالحظ من رواي ِة أبي داود أن ماع ًزا َ
ت ُك ﱡل َذلِ َك يُ ْع ِر ُ
ص َ
س ِه أَنﱠهُ أَ َ
اب ا ْم َرأَةً َح َرا ًما أَ ْربَ َع َم ﱠرا ٍ
ش ِھ َد َعلَى نَ ْف ِ
س ِة فَقَا َل " :أَنِ ْكتَ َھا"؟ قَا َل " :نَ َع ْم ".
َع ْنهُ النﱠبِ ﱡي  فَأ َ ْقبَ َل فِي ا ْل َخا ِم َ
وعليه فال يجوز التصريح باسم العورة إال إذا كانت ھناك ضرورة اقتضتھا المصلحة ،مثل :الحدو ِد التي
اليصح فيھا الكناية والتلميح أو التعريض  ....فكم من كلم ٍة فُھمت خطأ كانت سببًا في قت ِل أبرياء ال ذنب
سا في معرك ٍة قالوا له  " :صبأنا " ! فھمھا ھو أنھم
لھم ؛ كما كان من خالد بن الوليد لما قتل نا ً
َ
َ
سلَ ْمنَا
سنُوا أنْ يَقُولُوا أ ْ
س من ذلك لَ ْم يُ ْح ِ
أرادوا أن يقولوا ) :كفرنا (؛ ولكنّ المعنى كان على العك ِ
صنَ َع َخالِ ٌد
فَ َج َعلُوا يَقُولُ َ
صبَأْنَا  ،فقال  بعد عل ِمه بما حدث  ":اللﱠ ُھ ﱠم إِنﱢي أَ ْب َرأُ إِلَ ْي َك ِم ﱠما َ
صبَأْنَا َ
ونَ :
َم ﱠرتَ ْي ِن " رواه البخاري في صحيحه برقم. 3994
الحكم ؛ سمع لألول
وقد عاتب ﷲُ  نبيﱠه داو َد  لما جاءه رجالن ليتحاكما إليه ،فتسرع  في
ِ
اس بِ ْال َح ﱢ
ق
فحكم له قبل أن يستمع لآلخر؛ قال  :يَا َدا ُوو ُد إِنﱠا َج َع ْلنَا َ
ض فَاحْ ُك ْم بَي َْن النﱠ ِ
ك َخلِيفَةً فِي ْاألَرْ ِ
يل ﱠ
يل ﱠ
ﷲِ لَھُ ْم َع َذابٌ َش ِدي ٌد بِ َما نَسُوا يَ ْو َم
ُضلﱠ َ
ضلﱡ َ
ﷲِ إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
َو َال تَتﱠبِ ِع ْالھَ َوى فَي ِ
ين يَ ِ
ك َع ْن َسبِ ِ
ون َع ْن َسبِ ِ
ب )) (26ص(.
ْال ِح َسا ِ
يدعم ما سبق ما قاله العلماء في اآلتي:
 -1قال ابنُ حجر في الفتح في شرحه َ :وقَ ْوله " فِي ِخدْر َھا "
ش تَ ّد َحيَا ُؤ َھ ا أَ ْكثَ ر ِم ﱠم ا
س ْتر َھا َ ،و ُھ َو ِمنْ بَاب التﱠ ْت ِم يم ِ ،ألَنﱠ ا ْل َع ْذ َراء فِ ي ا ْل َخ ْل َوة يَ ْ
س ِر ا ْل ُم ْع َج َمة أَ ْ
بِ َك ْ
ي فِي ِ
تَ ُكون َخا ِر َجة َع ْنهُ  ،لِ َك ْو ِن ا ْل َخ ْل َوة َم ِظنﱠة ُوقُوع ا ْلفِ ْعل بِ َھا  ،فَالظﱠا ِھر أَنﱠ ا ْل ُم َراد تَ ْقيِي ده بِ َم ا إِ َذا د ُِخ َل َعلَ ْي َھ ا
ث تَ ُكون ُم ْنفَ ِر َدة فِي ِه َ ،و َم َح ّل ُو ُجود ا ْل َحيَاء ِم ْنهُ فِ ي َغ ْي ر ُح دُود ﱠ
فِي ِخدْر َھا َال َح ْي ُ
ﷲ َ ،ولِ َھ َذا قَ ا َل لِلﱠ ِذي
ف بِ ﱢ
سيَأْتِي بَيَانه فِي ا ْل ُحدُود ....أھـ
اِ ْعتَ َر َ
الزنَا أَنِ ْكتَ َھا َال يُ َكنﱢي َك َما َ
 -2قال ابنُ بطال في
شرحه للبخاري وللحديث  :قال المھلب وغيره :في ھذا الحديث دليل على جواز
ِ
تلقين المقر في الحدود ما يدرأ بھا عنه أال ترى أن النبي قال لماعز » :لعلك غمزت أو قبلت «
ليدرأ عنه الحد إذ لفظ الزنا يقع على نظر وجميع الجوارح ،فلما أتى ماعز بلفظ مشترك لم يحده النبي
 حتى وقف على صحيح ما أتاه بغير إشكال؛ ألن من سننه  درء الحدود بالشبھات ،فلما أفصح
وبين أمر برجمه.
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قال غيره :وھذا يدل أن الحدود ال تقام إال باإلفصاح دون الكنايات ،أال ترى لو أن الشھود شھدوا على
رجل بالزنا ،ولم يقولوا رأيناه أولج فيھا كان حكمھم حكم من قذف ال حكم من شھد ،رفقًا من ﷲ بعباده
وست ًرا عليھم ليتوبوا.
قال المھلب :وقد استعمل التلقين بعد النبي  أصحابه الراشدون ......أھـ
ُ
الشيخ ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين :يسال اإلنسان عن دينه وال يستحي ولھ ذا لم ا
 -3قال
جاء ماعز بن مالك -رضي ﷲ عنه -إلى النبي  جاء يقر بالزنى يقول إنه زنى فأعرض عن ه النب ي 
ثم جاء ثانية وقال إنه زنى فأعرض عن ه ث م ج اء ثالث ة وق ال إن ه زن ى ف اعرض عن ه النب ي  يري د أن
يتوب فيتوب ﷲ عليه فلما جاء الرابعة ناقشة النبي  قال :أبك جن ون ق ال ال ي ا رس ول ﷲ ق ال أت درى
ما الزنى ؟ قال :نعم الزنا أن يأتي الرجل م ن الم رأة حرام ا م ا ي أتي الرج ل م ن زوجت ه ح الال فق ال ل ه:
أنكتھا ال يكني بل صرح ھنا مع أن ھذا مما يستحي منه لكن الحق ال يستحي منه قال له :أنكتھ ا ؟ ق ال:
نعم قال حتى غاب ذاك منك في ذل ك منھ ا كم ا يغي ب الم رود ف ي المكحل ة والرش اء ف ي البئ ر ؟ ق ال نع م
فھذا شيء يستحي منه لكن في باب الحق ال تستحي جاءت أم سليم إلى رس ول ﷲ  تس أله فقال ت :ي ا
رسول ﷲ إن ﷲ ال يستحي من الحق ھل على المرأة من غسل إذا ھي احتلمت ؟ قال :نعم إذا ھ ي رأت
الماء ھذا السؤال ربما يخجل منه الرجل أن يسأله وال سيما في المجلس لكن أم سليم ل م يمنعھ ا الحي اء
من أن تعرف دينھا وتتفقه فيه وعلى ھذا فالحياء الذي يمنع م ن الس ؤال عم ا يج ب الس ؤال عن ه حي اء
مذموم وال ينبغي أن نسميه حياء بل نقول :إن ھذا خور وجبن وھ و م ن الش يطان فاس أل ع ن دين ك وال
تستح أما األشياء التي ال تتعلق باألمور الواجبة فالحياء خير من عدم الحي اء إن مم ا أدرك الن اس م ن
كالم النبوة األولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ....أھـ
ومن المعلوم أن اإلسال َم دين المحاسن واألخالق الحميدة  ...و ھذه من األمور المقررة في الشرعية
فعل ....فقد نھى عن السخري ِة ،
قول أو ٍ
اإلسالمية  .و فقد نھي اإلسال ُم عن كل ما يؤذي اآلخرين من ٍ
َ
ﱠ
ين آ َمنُوا َال يَ ْسخَرْ قَو ٌم ﱢمن
ونھى عن
ب  ،ونھى عن الغيب ِة والنميم ِة ....قال  :يَا أيﱡھَا ال ِذ َ
التنابز باأللقا ِ
ِ
قَ ْو ٍم َع َسى أَن يَ ُكونُوا َخيْراً ﱢم ْنھُ ْم َو َال نِ َساء ﱢمن نﱢ َساء َع َسى أَن يَ ُك ﱠن َخيْراً ﱢم ْنھ ﱠُن َو َال تَ ْل ِم ُزوا أَنفُ َس ُك ْم َو َال
اال ْس ُم ْالفُسُو ُ
ون ) الحجرات.(11
ك ھُ ُم الظﱠالِ ُم َ
ان َو َمن لﱠ ْم يَتُبْ فَأ ُ ْولَئِ َ
ب بِ ْئ َ
س ِ
تَنَابَ ُزوا بِ ْاألَ ْلقَا ِ
اإلي َم ِ
ق بَ ْع َد ْ ِ
األقوال  ،فعندما يخطئون كان يقول ":
باألفعال أو
س الذين يخطئون
وكان
ِ
ِ
ﱡ
النبي  ال يذكر أسما َء النا ِ
صحيح
المثال  :ما جاء في
سبيل
أقوام يفعلون كذا وكذا " .فعلى
ما با ُل
س أَنﱠ
ٍ
ٍ
ِ
ِ
مسلم برقم َ 2487عنْ أَنَ ٍ
ِ
َ
َ
َ
َ
سا َء
نَفَ ًرا ِمنْ أ ْ
اج النﱠبِ ﱢي  عَنْ َع َملِ ِه فِي ال ﱢ
س ﱢر فَقَا َل بَ ْع ُ
ض ُھ ْم َ :ال أتَ َز ﱠو ُج النﱢ َ
سألُوا أ ْز َو َ
ب النﱠبِ ﱢي َ 
ص َحا ِ
ش فَ َح ِم َد ﱠ
ﷲَ َوأَ ْثنَى َعلَ ْي ِه فَقَا َلَ ":ما بَا ُل أَ ْق َو ٍام
ض ُھ ْم َ :ال آ ُك ُل اللﱠ ْح َم َوقَا َل بَ ْع ُ
َوقَا َل بَ ْع ُ
ض ُھ ْم َ :ال أَنَا ُم َعلَى فِ َرا ٍ
س ِمنﱢي ".
ب عَنْ ُ
صلﱢي َوأَنَا ُم َوأَ ُ
سنﱠتِي فَلَ ْي َ
سا َء فَ َمنْ َر ِغ َ
صو ُم َوأُ ْف ِط ُر َوأَتَ َز ﱠو ُج النﱢ َ
قَالُوا َك َذا َو َك َذا لَ ِكنﱢي أُ َ
وكان أ ش ﱠد حياء من العذرا ِء في ِخد ِرھا  ...ثبت ذلك في األتي:
ش ﱠد َحيَا ًء ِمنْ ا ْل َع ْذ َرا ِء فِي
ان النﱠبِ ﱡي  أَ َ
ي  قَا َل َ :ك َ
س ِعي ٍد ا ْل ُخ ْد ِر ﱢ
 -1صحيح البخاري برقم  3298عَنْ أَبِي َ
ِخ ْد ِر َھا .
سو ُل ﱠ
 -2تقدم معنا ما ثبت في مسن ِد أحم َد برقم 6526عَنْ َع ْب ِد ﱠ
احشًا
ﷲِ ْب ِن َع ْم ٍرو قَا َل :لَ ْم يَ ُكنْ َر ُ
ﷲِ  ف َ ِ
اسنُ ُك ْم أَ ْخ َالقًا.وغيره من األحاديث...
َو َال ُمتَفَ ﱢحشًا َو َك َ
ان يَقُو ُلِ :منْ ِخيَا ِر ُك ْم أَ َح ِ
ت أصلھا في اللغة العربية ،وبينّ ُ
ت بتوضيح الكلمة وبينّ ُ
رابعًا :بعد أن قم ُ
النبي  ، وأن
ت لماذا قالھا
ﱡ
َ
األخبار ،وعدم التسرع
الحديث يد ُل على عدلِه ورحمتِه  ، وليُعلم األمةَ من بع ِده التحقق ،والتثبت من
ِ
مسائل الحدو ِد التي تتعلق
صا في
التلميح
في الحكم  ،و البعد عن
والتعريض بحسب الضرور ِة خصو ً
ِ
ِ
ِ
بأرواح العبا ِد؛
ِ
ُ
الحديث بيانٌ عملي لما جاء في كتاب ﷲ كما يلي:
ف
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اس أَن تَحْ ُك ُم ْ
ﷲَ نِ ِع ﱠما يَ ِعظُ ُكم بِ ِه إِ ﱠن ّ
وا بِ ْال َع ْد ِل إِ ﱠن ّ
صيراً 
ﷲَ َك َ
ان َس ِميعا ً بَ ِ
-1قوله َ :وإِ َذا َح َك ْمتُم بَي َْن النﱠ ِ
)النساء. (58
ان َذا قُرْ بَى َوبِ َع ْھ ِد ﱠ
ُون )(152
 -2قوله َ : وإِ َذا قُ ْلتُ ْم فَا ْع ِدلُوا َولَ ْو َك َ
ﷲِ أَ ْوفُوا َذلِ ُك ْم َوصﱠا ُك ْم بِ ِه لَ َعلﱠ ُك ْم تَ َذ ﱠكر َ
)األنعام (.
 -3قوله َ  : والَ تَ ْقتُلُ ْ
س الﱠتِي َح ﱠر َم ّ
ﷲُ إِالﱠ بِال َح ﱢ
ق ) اإلسراء، (33
وا النﱠ ْف َ
اس ٌ
صيبُوا قَ ْو ًما بِ َجھَالَ ٍة فَتُصْ بِحُوا َعلَى َما
 -4قوله   : يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ين آَ َمنُوا إِ ْن َجا َء ُك ْم فَ ِ
ق بِنَبَإٍ فَتَبَيﱠنُوا أَ ْن تُ ِ
ين ) )  (6الحشر (.
فَ َع ْلتُ ْم نَا ِد ِم َ
مسلم
النبي  من أم ِر ماع ٍز  ،وذلك لما جاءه فسأل  أبه جنون أم به سكر ...وذلك رواي ِة
وقد تثبّت
ِ
ﱡ
ب َخ ْم ًرا؟ فَقَا َم
ون .فَقَا َل :أَ َ
ش ِر َ
برقم  3207أنه  سأل عن حالِه قائالً  :أَبِ ِه ُجنُونٌ ؟ فَأ ُ ْخبِ َر أَنﱠهُ لَ ْي َ
س بِ َم ْجنُ ٍ
سو ُل ﱠ
ﷲِ : أَ َزنَ ْيتَ ؟فَقَا َل :نَ َع ْم .فَأ َ َم َر بِ ِه فَ ُر ِج َم  .وتذكر
َر ُج ٌل فَا ْ
يح َخ ْم ٍر .فَقَا َل َر ُ
ستَ ْن َك َھهُ فَلَ ْم يَ ِج ْد ِم ْنهُ ِر َ
سو َل ﱠ
ﷲِ قَا َل :أَنِ ْكتَ َھا َال
ي  قال لَهُ  :لَ َعلﱠ َك قَبﱠ ْلتَ أَ ْو َغ َم ْزتَ أَ ْو نَظَ ْرتَ " ؟ قَا َلَ :ال يَا َر ُ
الروايات أن النب ﱠ
َ
يَ ْكنِي قَا َل :فَ ِع ْن َد َذلِ َك أ َم َر بِ َر ْج ِم ِه .
نفسھا  :إني ُحبلى من الزنا ! وذلك في
و قد تثبّت
النبي  أي ً
ضا من المرأ ِة التي زنت بقولِھا عن ِ
ﱡ
سو َل ﱠ
ﷲِ طَ ﱢھ ْرنِي فَقَا َل َ :و ْي َح ِك
صحيح مسلم برقم َ 3207جا َء ْتهُ ا ْم َرأَةٌ ِمنْ َغا ِم ٍد ِمنْ ْاألَ ْز ِد فَقَالَتْ  :يَا َر ُ
ِ
ستَ ْغفِ ِري ﱠ
اك؟
ار ِج ِعي فَا ْ
ْ
ﷲَ َوتُوبِي إِلَ ْي ِه فَقَالَتْ :أَ َرا َك تُ ِري ُد أَنْ تُ َر ﱢد َدنِي َك َما َر ﱠددْتَ َما ِع َز ْب َن َمالِ ٍك قَا َلَ :و َما َذ ِ
قَالَتْ  :إِنﱠ َھا ُح ْبلَى ِمنْ ﱢ
ض ِعي َما فِي بَ ْطنِ ِك .قَا َل :فَ َكفَلَ َھا َر ُج ٌل
ت؟ قَالَتْ :نَ َع ْم .فَقَا َل لَ َھاَ :حتﱠى تَ َ
الزنَى فَقَا َل :آ ْن ِ
ع َولَ َد َھا
ض َعتْ ا ْل َغا ِم ِديﱠةُ فَقَا َل :إِ ًذا َال نَ ْر ُج ُم َھا َونَ َد ُ
ض َعتْ  .قَا َل :فَأَتَى النﱠبِ ﱠي فَقَا َل قَ ْد َو َ
صا ِر َحتﱠى َو َ
ِمنْ ْاألَ ْن َ
ص ِغي ًرا ....
َ
الرجم على معا ٍذ دون بين ٍة واضح ٍة  ،وتبين له بعد ذلك أنه بريء؟ماذا
النبي  ح َد
وأتساءل ماذا لو أقام
ﱡ
ِ
سيقول المعترضون على ذلك ؟
الجواب :إنھم ال يبحثون بإنصاف  ،فھاھم أولئك يحاولون الطعن في نبي مكرم بأساليب ليست شريفة ؛
خالية عن المنھج العلم الصحيح ...
ب المقدس أقول :إن المسيح  من أعظم الناس خلقا و ُخلقا ،
وبعد ھذا الطرح وقبل أن أنتقل إلى الكتا ِ
من أولي العزم من الرسول  ...إننا لم ولن نطعن فيه كما طعنوا في نبيﱢنا  بقولھم .....:
إنني أعتقد تمام االعتقاد أن المسي َح  معصو ٌم من األخطا ِء الكبيرة كغيره من األنبيا ِء  ،ولكن األناجيل
بزعم
تنسب إليه أنه صاحب أخالق سيئة  ..فھذا أمر مدھش وعجيب أن يسو َع المسيح  يشتم ويسب..
ِ
األناجيل  ،ولكن األدھش من ذلك أن بولس الرسول قد أعلن في رسالته األولى إلى كورنثوس إصحاح 6
10
ون َملَ ُك َ
وت ﷲِ.
ون يَ ِرثُ َ
اطفُ َ
ُون َوالَ َشتﱠا ُم َ
ون َوالَ ِس ﱢكير َ
ون َوالَ طَ ﱠما ُع َ
ارقُ َ
ون َوالَ َخ ِ
عدد َوالَ َس ِ
َ
ملكوت ﷲِ !!
نالحظ من كال ِمه أن الشاتمين ال يرثون
كالم بولس الرسول نالحظ أن يسوع لن يدخل الملكوت ) الجنة ( !! لآلتي:
فبحسب ِ
ب  ،وذلك عندما جاءت المرأةُ الكنعانية إليه
 -1يسوع يشتم المرأة الكنعانية  ،ويجعلھا من زمر ِة الكال ِ
تسترحمه بأن يشفى ابنتَھا رد عليھا قائالً  " :ال يجوز أن يأخذ خبز البنيين ويرمى للكالب " !! وبعدھا
إنجيل متي إصحاح  15عدد 21ثُ ﱠم َخ َر َج يَسُو ُ
ع ِم ْن
ظلت تسترحمه.......ولنقرأ سويًا القصةَ كاملةَ في
ِ
22
ص َر َخ ْ
ت إِلَ ْي ِه
ار َجةٌ ِم ْن تِ ْل َ
ص َر َ
ھُنَا َ
وم َ
احي صُو َر َو َ
ك َوا ْن َ
ف إِلَى نَ َو ِ
ك التﱡ ُخ ِ
ص ْي َدا َءَ .وإِ َذا ا ْم َرأَةٌ َك ْنَ 23عانِيﱠةٌ َخ ِ
قَائِلَةً»:ارْ َح ْمنِي ،يَا َسيﱢ ُد ،يَا اب َْن َدا ُو َد! اِ ْبنَتِي َمجْ نُونَةٌ ِج ًّدا« .فَلَ ْم ي ُِج ْبھَا بِ َكلِ َم ٍة .فَتَقَ ﱠد َم تَالَ ِمي ُذهُ َوطَلَبُوا إِلَ ْي ِه
24
ت إِ ْس َرائِي َل الضﱠالﱠ ِة«.
قَائِلِ َ
صي ُح َو َرا َءنَا!« فَأ َ َج َ
اف بَ ْي ِ
اب َوقَا َل»:لَ ْم أُرْ َسلْ إِالﱠ إِلَى ِخ َر ِ
ين»:اصْ ِر ْفھَا ،ألَنﱠھَا تَ ِ
26
ين َوي ْ
ت َو َس َج َد ْ
25فَأَتَ ْ
ُط َر َح
ْس َح َسنًا أَ ْن ي ُْؤ َخ َذ ُخ ْب ُز ْالبَنِ َ
اب َوقَا َل»:لَي َ
ت لَهُ قَائِلَةً»:يَا َسيﱢ ُد ،أَ ِعنﱢي!« فَأ َ َج َ
لِ ْل ِكالَب«27 .فَقَالَ ْ
ت الﱠ ِذي يَ ْسقُطُ ِم ْن َمائِ َد ِة أَرْ بَابِھَا!«ِ 28 .حينَئِ ٍذ
ت»:نَ َع ْم ،يَا َسيﱢ ُد! َو ْال ِكالَبُ أَ ْيضًا تَأْ ُك ُل ِم َن ْالفُتَا ِ
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اب يَسُو ُ
ك السﱠا َع ِة.
ت ا ْبنَتُھَا ِم ْن تِ ْل َ
ع َوقَا َل لَھَا» :يَا ا ْم َرأَةَُ ،ع ِظي ٌم إِي َمانُ ِك! لِيَ ُك ْن لَ ِك َك َما تُ ِري ِد َ
أَ َج َ
ين« .فَ ُشفِيَ ِ
كالم يسوع في األناجيل...
نالحظ أن ك ﱠل من ليس يھوديًا فھو من الكالب بحسب ِ
وأتساءل :كيف يصدر تعبير قاس كھذا من إله المحبة )يسوع( بحسب معتقد المعترضين ؟!
واإلحسان إليھم ...
 -2يسوع ينقض وصيته للتالميذ بمحب ِة األعدا ِء
ِ
قام بشتم معلمي الشريعة قائالً لھم  " :يا أوالد األفاعي " )متى ( 7 / 3
آخر قائالً لھم  " :أيھا الجھا ُل العميان " ) متى ( 17 / 23
وشتمھم في
موضع ٍ
ٍ
":
َ
ْ
َ
َ
ﱠ
اخ َل أ ْيضًا؟ " )
وشتمھم في
ار َج َ
ْس ال ِذي َ
موضع آخر قائالً لھم يَا أ ْغبِيَا ُء ،ألَي َ
صنَ َع ال ﱠد ِ
صنَ َع ال َخ ِ
ٍ
لوقا(40/11
نالحظ أنه شتمھم في حين أن بولس نفسه اعتذر حين سب أحدھم قائالً " :ما ُك ُ
أعر ُ
ف ،أيﱡھا اإلخوةُ،
نت ِ
ك " ) أعمال الرسل .(5 /23
ئيس َشعبِ َ
أنﱠهُ َرئيسُ ال َكھنَ ِة .فال ُكتُبُ ال ُمقَ ﱠد َسةُ تَقو ُل» :ال تَل َع ْن َر َ
ص إما أن بولس الرسول جاھل بنسخ إلھه )يسوع( لرأيه  ،و إما أن إلھه )يسوع (
والمالحظ من النصو ِ
خالف ُحك ِمه !!
 - 3أخالقه تجاه أمه نجد أنه قام بإھانتھا وسط الحضور بقوله لھا  " :مالي ولك يا امرأة " !)يوحنا 4/ 2
( .بينما يقول المسي ُح  عن حالِه مع أ ِمه في القرآن الكريم َ  :وبَ ّراً بِ َوالِ َدتِي َولَ ْم يَجْ َع ْلنِي َجبﱠاراً َشقِيّا ً 
)مريم.(32واكتفي بھذا القليل المنسوب إلى يسوع في األناجيل ،وأكرر أن المسي َح  بري ٌء من ذلك
كله.
ص واح ٍد
وأما عن
ألفاظ األنبيا ِء الغير الئقة ...الواردة في الكتا ِ
ِ
ب المقدس ما أكثرھ ا ....وأكتف ي ب ِ
ذكر ن ٍ
ض بُ َش ا ُو َل َعلَ ى
فقط لما فيه من ذكر العورة ،ھو في سفر صموئيل األول إصحاح  20عدد 30فَ َح ِم َي َغ َ
ك قَ ِد ْ
اختَ رْ َ
ي َع ْو َر ِة
ت ا ْب َن يَ ﱠس ى لِ ِخ ْزيِ َ
ان َوقَا َل لَهُ» :يَا اب َْن ْال ُمتَ َع ﱢو َج ِة ْال ُمتَ َمرﱢ َد ِة ،أَ َما َعلِ ْم ت أَنﱠ َ
يُونَاثَ َ
ك َو ِخ ْز ِ
ك؟!
أُ ﱢم َ
نبي يلعن اليھو َد والنصارى !
ﱞ
لعن اليھو َد والنصارى ….كان ينبغي
سألوا سؤاالً يقول  :ھل اللعن من
أخالق األنبيا ِء ؟ ثم قالوا  :نبيﱡكم َ
ِ
صحيح البخاري ِكتَاب
عليه أن يقول :سامح ﷲُ اليھو َد والنصارى بدل من اللعن ! ...وتعلقوا بما جاء في
ِ
اج ِد َعلَى ا ْلقُبُو ِر ( برقم َ 1244ح ﱠدثَنَا ُعبَ ْي ُد ﱠ
سى عَنْ
ﷲِ ْبنُ ُمو َ
) ا ْل َجنَائِ ِز ( بَاب ) َما يُ ْك َرهُ ِمنْ اتﱢ َخا ِذ ا ْل َم َ
س ِ
ض َي ﱠ
ض ِه الﱠ ِذي
ان عَنْ ِھ َال ٍل ُھ َو ا ْل َو ﱠزانُ عَنْ ع ُْر َوةَ عَنْ َعائِ َ
َ
ش ْيبَ َ
ﷲُ َع ْن َھا -عَنْ النﱠبِ ﱢي  قَا َل فِي َم َر ِ
شةَ َ -ر ِ
َماتَ فِي ِه ":لَ َع َن ﱠ
صا َرى اتﱠ َخ ُذوا قُبُو َر أَ ْنبِيَائِ ِھ ْم َم ْ
س ِج ًدا " .قَالَتْ َ :ولَ ْو َال َذلِ َك َألَ ْب َر ُزوا قَ ْب َرهُ
ﷲُ ا ْليَ ُھو َد َوالنﱠ َ
س ِج ًدا.
َغ ْي َر أَنﱢي أَ ْخشَى أَنْ يُتﱠ َخ َذ َم ْ
• الرد على الشبھة
أخالق األنبيا ِء؟
الشق األول من سؤالِھم الذي يقول :ھل اللعن من
أوالً  :أبدأ باإلجاب ِة على
ِ
ِ
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أخالق األنبياء  ...وقبل أن أذكر األدلة على ذلك أسأ ُل سؤاالً ھو :ما ھو ما
الجواب :نعم ؛ اللعن من
ِ
معنى اللعن ؟
أفعال الكافرين والظالمين  ،وھذا في ح ِد
فالنبي يدعو به على
الجواب  :ھو الدعاء بالطرد من رحم ِة ﷲِ ،
ﱡ
ِ
ذاتِه ال إشكال فيه لعدة أدلة منھا:
ين َكفَر ْ
صوا
ان َدا ُوو َد َو ِعي َسى اب ِْن َمرْ يَ َم َذلِ َ
 -1قولُه   : لُ ِع َن الﱠ ِذ َ
ك بِ َما َع َ
ُوا ِمن بَنِي إِ ْس َرائِي َل َعلَى لِ َس ِ
ﱠو َكانُ ْ
ون ) المائدة. (78
وا يَ ْعتَ ُد َ
س َرائِي َل { أي :طردوا وأبعدوا عن رحمة
جاء في تفسير السعدي :قال  } :لُ ِع َن الﱠ ِذ َ
ين َكفَ ُروا ِمنْ بَنِي إِ ْ
سى ا ْب ِن َم ْريَ َم { أي :بشھادتھما وإقرارھما ،بأن الحجة قد قامت عليھم،
ان َدا ُو َد َو ِعي َ
ﷲ } َعلَى لِ َ
س ِ
ُون { أي :بعصيانھم  ،وظلمھم لعباد ﷲ،
ص ْوا َو َكانُوا يَ ْعتَد َ
وعاندوھاَ } .ذلِ َك { الكفر واللعن } بِ َما َع َ
صار سببًا لكفرھم وبعدھم عن رحمة ﷲ ،فإن للذنوب والظلم عقوبات .أھـ
بن مريم كما جاء في اآلي ِة الكريمة .
نالحظ أن اللعن وقع من داو َد  ،وعيسى ِ
َ
ار أن قَ ْد َو َج ْدنَا َما َو َع َدنَا َربﱡنَا َحقّا ً فَھَلْ َو َجدتﱡم ﱠما َو َع َد
 -2قوله َ : ونَا َدى أَصْ َحابُ ْال َجنﱠ ِة أَصْ َح َ
اب النﱠ ِ
َربﱡ ُك ْم َحقّا ً قَالُ ْ
وا نَ َع ْم فَأ َ ﱠذ َن ُم َؤ ﱢذ ٌن بَ ْينَھُ ْم أَن لﱠ ْعنَةُ ّ
ين ) األعراف. (44
ﷲِ َعلَى الظﱠالِ ِم َ
جاء في التفسير الميسر :ونادى أصحاب الجنة  -بعد دخولھم فيھا -أھ َل النار قائلين لھم :إنا قد وجدنا
ما وعدنا ربنا على ألسنة رسله حقًا من إثابة أھل طاعته ,فھل وجدتم ما وعدكم ربكم على ألسنة رسله
حقًا من عقاب أھل معصيته؟ فأجابھم أھل النار قائلين :نعم قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقًا .ﱠ
فأذن مؤذن
بين أھل الجنة وأھل النار :أنْ لعنة ﷲ على الظالمين الذين تجاوزوا حدود ﷲ  ,وكفروا با ورسله.
أھـ
مالك من مالئك ِة ﷲِ . 
باللعن وقع من
خالل اآلي ِة الكريم ِة أن الدعا َء
نالحظ من
ِ
ِ
ِ
 -3قوله   :قَا َل ا ْد ُخلُ ْ
ت أُ ﱠمةٌ لﱠ َعنَ ْ
ار ُكلﱠ َما َد َخلَ ْ
وا فِي أُ َم ٍم قَ ْد َخلَ ْ
ت
ت ِمن قَ ْبلِ ُكم ﱢمن ْال ِجنﱢ َو ِ
اإل ِ
نس فِي النﱠ ِ
أُ ْختَھَا َحتﱠى إِ َذا أدركوا فِيھَا َج ِميعا ً قَالَ ْ
ار
ت أُ ْخ َراھُ ْم ألُوالَھُ ْم َربﱠنَا ھَـ ُؤالء أَ َ
ضلﱡونَا فَآتِ ِھ ْم َع َذابا ً ِ
ضعْفا ً ﱢم َن النﱠ ِ
ضع ٌ
ون ) األعراف. (38
ْف َولَـ ِكن الﱠ تَ ْعلَ ُم َ
قَا َل لِ ُكلﱟ ِ
جاء في التفسي ِر الميسر :قال ﷲ – تعالى -لھؤالء المشركين المفترين : -ادخلوا النار في جملة
جماعات من أمثالكم في الكفر ,قد سلفت من قبلكم من الجن واإلنس ,كلما دخلت النا َر جماعةٌ من أھل
ملة لعنت نظيرتھا التي ضلﱠتْ باإلقتداء بھا ,حتى إذا تالحق في النار األولون من أھل الملل الكافرة
واآلخرون منھم جمي ًعا ,قال اآلخرون المتبعون في الدنيا لقادتھم :ربنا ھؤالء ھم الذين أضلونا عن
الحق ,فآتھم عذابًا مضاعفا من النار ,قال ﷲ تعالى :لكل ضعف ,أي :لكل منكم ومنھم عذاب مضاعف
من النار ,ولكن ال تدركون أيھا األتباع ما لكل فريق منكم من العذاب واآلالم  .أھـ
وعليه فإن السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل اللعن مذمو ًما مطلقًا ؟
الجواب بسؤال ھو :ھل لعن من يستحق اللعن من المذموم ؟
الجواب :ال  ،وعليه تبطل الشبھة  -بفضل ﷲ -؛ ألن األنبيا َء لعنوا المخالفين الظالمين كما تقدم معنا
ب المقدس .
 ،وكما سيتقدم معنا  -إن شاء ﷲُ - من الكتا ِ
ي  كان ينبغي عليه أن يقول  :سامح ﷲُ اليھو َد والنصارى بدل من لعن ﷲُ
ثانيًا :إن قولھم بأن النب ﱠ
ي  وأصحابَه  أن يستغفروا
اليھو َد والنصارى يدل على
جھل بيّن ال مرية فيه ؛ ألن ﷲَ  نھى النب ﱠ
ٍ
ين آ َمنُ ْ
وا أَن
ان لِلنﱠبِ ﱢي َوالﱠ ِذ َ
للمشركين من بعد أن تبيّن لھم أنھم من أصحاب الجحيم  ....قال َ  : ما َك َ
ين َولَ ْو َكانُ ْ
يَ ْستَ ْغفِر ْ
وا أُ ْو ِلي قُرْ بَى ِمن بَ ْع ِد َما تَبَي َﱠن لَھُ ْم أَنﱠھُ ْم أَصْ َحابُ ْال َج ِح ِيم ) التوبة. (113
ُوا لِ ْل ُم ْش ِر ِك َ
للنبي محمد  والذين آمنوا أن يدعوا بالمغفرة للمشركين ،ولو
جاء في التفسي ِر الميسر :ما كان ينبغي
ﱢ
كانوا ذوي قرابة لھم ِمن بعد ما ماتوا على شركھم با وعبادة األوثان ،وتبين لھم أنھم أصحاب
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الجحيم لموتھم على الشرك ،وﷲ ال يغفر للمشركين ،كما قال تعالى } :إِنﱠ ﱠ
ش َر َك بِ ِه {
ﷲَ ال يَ ْغفِ ُر أَنْ يُ ْ
ش ِركْ بِا ﱠ ِ فَقَ ْد َح ﱠر َم ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه ا ْل َجنﱠةَ {  .أھـ
وكما قال سبحانه } :إِنﱠهُ َمنْ يُ ْ
باللعن على اليھو ِد والنصارى فقط  ،أم دعا كذلك باللعن
النبي
والسؤال الذي يطرح نفسه ھو  :ھل دعا
ﱡ
ِ
على فئات من المسلمين ؟
ت من المسلمين  ....فعلى سبيل المثال ال الحصر جاء ذلك في اآلتي :
الجواب :دعا باللعن علي فئا ٍ
 -1صحيح البخاري برقم  6285عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ  عَنْ النﱠبِ ﱢي  قَا َل ":لَ َع َن ﱠ
ق
س ِر ُ
سا ِر َ
ق يَ ْ
ﷲُ ال ﱠ
ض ا ْل َح ِدي ِد َوا ْل َح ْب ُل َكانُوا
س ِر ُ
ضةَ فَتُ ْقطَ ُع يَ ُدهُ َويَ ْ
ش َ :كانُوا يَ َر ْو َن أَنﱠهُ بَ ْي ُ
ق ا ْل َح ْب َل فَتُ ْقطَ ُع يَ ُدهُ" .قَا َل ْاألَ ْع َم ُ
ا ْلبَ ْي َ
س َوى َد َرا ِھ َم.
يَ َر ْو َن أَنﱠهُ ِم ْن َھا َما يَ ْ
س ُعو ٍد  قَا َل :لَ َع َن ﱠ
ت
ت َوا ْل ُم ْ
 -2صحيح البخاري برقم  5487عَنْ ا ْب ِن َم ْ
ش َما ِ
ست َْو ِ
اش َما ِ
ﷲُ ا ْل َو ِ
سو ُل ﱠ
ق ﱠ
ب
ت َخ ْل َ
ت لِ ْل ُح ْ
ﷲِ َما لِي َال أَ ْل َعنُ َمنْ لَ َعنَهُ َر ُ
َوا ْل ُمتَنَ ﱢم َ
ﷲِ َ و ُھ َو فِي ِكتَا ِ
س ِن ا ْل ُم َغيﱢ َرا ِ
ت َوا ْل ُمتَفَلﱢ َجا ِ
صا ِ
ﱠ
ﷲِ .
سو ُل ﱠ
ش َرةً
ﷲِ  فِي ا ْل َخ ْم ِر َع ْ
س ْب ِن َمالِ ٍك  قَا َل  " :لَ َع َن َر ُ
 -3سنن الترمذي برقم  1216عَنْ أَنَ ِ
ساقِيَ َھا َ ،وبَائِ َع َھا َ ،وآ ِك َل ثَ َمنِ َھا ،
َص َر َھا َ ،وشَا ِربَ َھاَ ،و َحا ِملَ َھا َ ،وا ْل َم ْح ُمولَةُ إِلَ ْي ِه َ ،و َ
اص َر َھا َ ،و ُم ْعت ِ
َ :ع ِ
شتَ َراةُ لَهُ " .
شتَ ِري لَ َھا َ ،وا ْل ُم ْ
َوا ْل ُم ْ
تحقيق األلباني  :صحيح  ،المشكاة )  ، ( 2777اإلرواء )  ، ( 1529الروض النضير ) ( 546
النبي  أفعا َل اليھود
وم  ،ولم يلعن
إ ًذا من
خالل ما سبق يتضح أن َ
ﱡ
لعن من يستحق اللعن ليس بالمذم ِ
ِ
ث أدنى
والنصارى فقط ؛ بل لعن أفعال مسلمين أي ً
ضا تستوجب اللعن كما تقدم معنا  ،وليس في الحدي ِ
أقوال المعترضين ....
عنصرية كما يُش َعر من
ِ
النبي  " : لَ َع َن ﱠ
َ
ﷲُ ا ْليَ ُھو َد
الحديث الذي تعلق به المعترضون على شبھتھم يقول فيه
ثالثًا  :إن ھذا
ﱡ
النبي  ": اللعنة على اليھودي و النصراني" ؛
س ِج ًدا "  .ولم يقل فيه
صا َرى اتﱠ َخ ُذوا قُبُو َر أَ ْنبِيَائِ ِھ ْم َم ْ
َوالنﱠ َ
ﱡ
بل قال  في رواي ٍة أخرى  ":لَ ْعنَةُ ﱠ
صا َرى " .أي :لعنة مالزمة لھم ؛ ھي مقترنة
ﷲِ َعلَى ا ْليَ ُھو ِد َوالنﱠ َ
ُ
س ِج ًدا " .
بفعلھم الذي يوضحه
الحديث نفسه " اتﱠ َخ ُذوا قُبُو َر أَ ْنبِيَائِ ِھ ْم َم ْ
س بعينِھم بسبب
اللعن من
وعليه فإن
َ
ﱢ
النبي ليس لكلﱢ اليھو ِد والنصارى كما فھم المعترضون ؛ وإنما ألنا ٍ
س ِج ًدا " .
ث  " :اتﱠ َخ ُذوا قُبُو َر أَ ْنبِيَائِ ِھ ْم َم ْ
فعلھم المذكور في الحدي ِ
التخصيص إال لمن تيقن له  بأنه مستحق للعن  ،والثابت أنه كان يلعن
النبي  على
تنبيه ھام  :ما لعن
ﱡ
ِ
اللعن
على التعميم كان يلعن األفعال ال األشخاص إال ناد ًرا  .كذلك ال يجوز لعن الكفار من األحيا ِء ؛ الن
َ
دعا ُء عليھم بالطرد من رحمة ﷲ  ،فنحن ال ندري بماذا يختم لھم ؟! قد يتوبون إلى ﷲ ويستغفرونه ،
عون
ويختم لھم بخير .أما لعن األموات منھم الذين بيّن لنا ربنا  ونبينا  عنھم بأنھم من أھل النار كفر َ
وھامان  ،وأبي لھب ،وأبي جھل ....فھذا جائز ،وأما غيرھم فال ندعوا عليھم باللعن لعلھم تابوا قبل
،
َ
والنبي  ما كان لعانًا أي :يكثر من اللعن ؛ ثبت في صحيح البخاري برقم
موتھم أو ُختم لھم بخير ،
ﱡ
ان يَقُو ُل ِألَ َح ِدنَا ِع ْن َد
سبﱠابًا َو َال فَ ﱠحاشًا َو َال لَ ﱠعانًا َك َ
س ْب ِن َمالِ ٍك  قَا َل :لَ ْم يَ ُكنْ النﱠبِ ﱡي َ 
 5571عَنْ أَنَ ِ
ب َجبِينُهُ .
ا ْل َم ْعتِبَ ِة َما لَهُ تَ ِر َ
 ولألسف -نجد من المسلمين من يلعن نف َسه وھو ال يدري كيف ذلك ؟ !!يقول أح ُدھم البنِه الصغير) :ﷲ يلعن أبوك ( ! وھذا ال يجوز.
للمسلم أن يلعن إنسانًا بعينه إال من لعنه ﷲُ ورسولُه  ؛ ألن ھذا الفعل ليس من
والخالصة ال يجوز
ِ
النبي . 
ھدي
ﱢ
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راب ًع ا :إن قي ل :إن يس وع المس يح ق ال " :ب اركوا العن يكم " وال نص ك امالً ف ي إنجي ل مت ى إص حاح 5
44
ين
ص لﱡوا ألَجْ ِل الﱠ ِذ َ
ض ي ُك ْمَ ،و َ
ار ُكوا الَ ِعنِ ي ُك ْم .أَحْ ِس نُوا إِلَ ى ُم ْب ِغ ِ
عدد َوأَ ﱠما أَنَ ا فَ أَقُو ُل لَ ُك ْم :أَ ِحبﱡ وا أَ ْع َدا َء ُك ْم .بَ ِ
ون إِلَ ْي ُك ْم َويَ ْ
ط ُر ُدونَ ُك ْم.
ي ُِسيئُ َ
نص برمت ه يق ول  " :أَ ِح ﱡب وا أَ ْع َدا َء ُك ْم " .والش يطان ع دو لإلنس ان ،فھ ل ينبغ ي أن أح ب
قل ت ُ◌  :إن ال َ
الشيطان ألنه عدوي ؟!
ي لع ن اليھ و َد والنص ارى ال ذين أن تم م نھم
وأما قوله " :بَ ا ِر ُكوا الَ ِعنِ ي ُك ْم " .أق ول للمعترض ين  :إن النب ﱠ
بحس ب فھمك م للح ديث " :لَ َع َن ﱠ
ص ا َرى "....ويس وع يق ول ":ب اركوا العن يكم " فھ ل
ﷲُ ا ْليَ ُھ و َد َوالنﱠ َ
تستطيعون أن تقولوا  :اللھم بارك على محمد رسول اإلسالم ؟!
الجواب  :لن تستطيعوا  ،وبالتالي فإن تلك الفقرة ال تصلُح أن يُعمل بھا !
ُون إِلَ ْي ُك ْم َويَ ْط ُردُونَ ُك ْم " .فمعن اه جمي ل
س يئ َ
ص لﱡوا ألَ ْج ِل الﱠ ِذ َ
وأم ا ع ن بقي ة ال نص ال ذي يق ول َ " :و َ
ين يُ ِ
يوافق ما جاء في شرعنا فھو مثل ھذه النصوص:
ﱠ
َ
َ
ﱠ
ين 
 -1قول ه َ  :و َج َزاء َس يﱢئَ ٍة َس يﱢئَةٌ ﱢم ْثلُھَ ا فَ َم ْن َعفَ ا َوأصْ لَ َح فَ أجْ ُرهُ َعلَ ى ﷲِ إِنﱠ هُ َال ي ُِح بﱡ الظ الِ ِم َ
)الشورى.(40
ْ
وا َواصْ فَح ْ
 -2قوله   : فَا ْعفُ ْ
ﷲُ بِأ َ ْم ِر ِه إِ ﱠن ّ
ُوا َحتﱠى يَأتِ َي ّ
ﷲَ َعلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء قَ ِدي ٌر ) البقرة. (109
 -3قوله َ  : وقُولُ ْ
اس ُحسْنا ً ) البقرة.(83
وا لِلنﱠ ِ
سو ُل ﱠ
ﷲِ :
ث
الصحيح الثابت في سنن الترمذي برقم  1910عَنْ أَبِي َذ ﱟر  قَا َل :قَا َل لِي َر ُ
 -4الحدي ِ
ِ
َ
ق ﱠ
س ٍن ".
ﷲِ َح ْيثُ َما ُك ْنتَ َوأ ْتبِ ْع ال ﱠ
ق َح َ
ق النﱠ َ
سيﱢئَةَ ا ْل َح َ
اس بِ ُخلُ ٍ
سنَةَ تَ ْم ُح َھا َو َخالِ ِ
" اتﱠ ِ
تحقيق األلباني  :حسن  ،المشكاة )  ، ( 5083الروض النضير ) ( 855
شتَ َم َك
ي  قال
ث
لرجل َ " :وإِنْ ا ْم ُر ٌؤ َ
الصحيح الثابت في سنن أبي داود برقم  3562أن النب ﱠ
 -5الحدي ِ
ٍ
ِ
َو َعيﱠ َر َك بِ َما يَ ْعلَ ُم فِي َك فَ َال تُ َعيﱢ ْرهُ بِ َما تَ ْعلَ ُم فِي ِه فَإِنﱠ َما َوبَا ُل َذلِ َك َعلَ ْي ِه " .
تحقيق األلباني :صحيح ،السلسلة الصحيح برقم 1109
أخالق األنبيا ِء ؟
سه ھو نفس سؤالھم الذي يقول :ھل اللعن من
خامسًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نف َ
ِ
الكتاب المقدس يذكر أن اإلله ) يسوع ( نفسه ملعون  ،وذلك بحسب معتقد المعترضين
الجواب :إن
َ
13
أنفسھم  ،و بحسب ما قاله بولس الرسول في رسالته إلى أھل غالطية إصحاح 3عدد اَ ْل َم ِسي ُح ا ْفتَ َدانَا
صا َر لَ ْعنَةً ألَجْ لِنَا ،ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ َ » :م ْلع ٌ
ق َعلَى َخ َشبَ ٍة«.
ُون ُكلﱡ َم ْن ُعلﱢ َ
وس ،إِ ْذ َ
ِم ْن لَ ْعنَ ِة النﱠا ُم ِ
22
ان َخ ِطيﱠ ةٌ َحقﱡھَ ا ْال َم ْو ُ
قول
ت،
الرب في سفر التثنية في اإلص حاح  21ع دد » َوإِ َذا َك َ
ﱢ
وبحسب ِ
ان َعلَ ى إِ ْن َس ٍ
23
ْ
ْ
َ
ْ
ْ
فَقُتِ َل َو َعلﱠ ْقتَهُ َعلَى َخ َشبَ ٍة ،فَالَ تَبِ ْ
ق َملع ٌ
ُون ِم َن ﷲِ.
ك اليَ ْو ِم ،أل ﱠن ال ُم َعلﱠ َ
ت ُجثﱠتُهُ َعلَى ال َخ َشبَ ِة ،بَلْ تَ ْدفِنُهُ فِي ذلِ َ
صيبًا.
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ْطي َ
ض َ
فَالَ تُنَجﱢ سْ أَرْ َ
ك نَ ِ
ك الﱠتِي يُع ِ
مواضع منھا :
ب المقدس يذك ُر لعن األنبياء لمخالفيھم في عد ِة
ثم إن الكتا َ
ٍ
 -1نوح يلعن حفيده كنعان  ،وذلك في سفر التكوين إصحاح  9عدد24فَلَ ﱠما ا ْستَ ْيقَ َ
ظ نُو ٌح ِم ْن َخ ْم ِر ِهَ ،علِ َم َم ا
ص ِغيرُ25 ،فَقَا َلَ » :م ْلع ٌ
ان! َع ْب َد ْال َعبِي ِد يَ ُك ُ
ُون َك ْن َع ُ
فَ َع َل بِ ِه ا ْبنُهُ ال ﱠ
ون ِإل ْخ َوتِ ِه«.
26
ف يَ ُش و ُ
ت قَ ائِالً:
ع فِ ي ذلِ َ
 -2يش وع ي دعو ب اللعن  ،وذل ك ف ي س فر يش وع إص حاح  6ع دد َو َحلَ َ
ك ْال َو ْق ِ
» َم ْلع ٌ
صبُ أَ ْب َوابَھَ ا«.
ُون قُ ﱠدا َم الرﱠبﱢ ال ﱠر ُج ُل الﱠ ِذي يَقُو ُم َويَ ْبنِي ھ ِذ ِه ْال َم ِدينَةَ أَ ِري َحا .بِبِ ْك ِر ِه يُ َؤ ﱢس ُسھَا َوبِ َ
ير ِه يَ ْن ِ
ص ِغ ِ
27
ض.
ان الرﱠبﱡ َم َع يَ ُشو َعَ ،و َك َ
َو َك َ
يع األَرْ ِ
ان َخبَ ُرهُ فِي َج ِم ِ
24
ك ِر َج ا ُل إِ ْس َرائِي َل فِ ي
ض نُ َ
 -3شاول يدعو باللعن  ،وذل ك ف ي س فر ص موئيل األول إص حاح  14ع دد َو َ
ْب قَ ائِالًَ » :م ْل ُع ٌ
ون ال ﱠر ُج ُل الﱠ ِذي يَأْ ُك ُل ُخ ْب ًزا إِلَ ى ْال َم َس ا ِء َحتﱠ ى أَ ْن تَقِ َم ِم ْن
ك ْاليَ ْو ِم ،ألَ ﱠن َش ا ُو َل َحلﱠ َ
ذلِ َ
ف ال ﱠش ع َ
ب ُخ ْب ًزا.
أَ ْع َدائِي« .فَلَ ْم يَ ُذ ْق َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
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33
ار ُ
ك َم ْس َك َن
 -4سليمانُ بنُ داود  ،في سفر األمثال إصحاح  3عدد لَ ْعنَةُ الرﱠبﱢ فِ ي بَ ْي ِ
ير ،ل ِكنﱠ هُ يُبَ ِ
ت ال ﱢش رﱢ ِ
ين
الصﱢ دﱢيقِ َ
ص ِع َد ِم ْن
صبية و
ُ
يتسبب في قتلِھم  ،وذلك في سفر الملوك الثاني إص حاح  2ع دد23ثُ ﱠم َ
 -5إليشع يلعن ِ
ص ا ِع ٌد فِ ي الطﱠ ِري
ار َخ َر ُج وا ِم َن ْال َم ِدينَ ِة َو َس ِخرُوا ِم ْن هُ
ھُنَا َ
ت إِي َلَ .وفِي َم ا ھُ َو َ
ان ِ
ق إِ َذا بِ ِ
ك إِلَى بَ ْي ِ
ص ْبيَ ٍ
ص َغ ٍ
ِ
24
ع! اصْ َع ْد يَ ا أَ ْق َر ُ
َوقَ الُوا لَ هُ» :اصْ َع ْد يَ ا أَ ْق َر ُ
ع!« .فَ ْالتَفَ َ
ت إِلَ ى َو َرائِ ِه َونَظَ َر إِلَ ْي ِھ ْم َولَ َع نَھُ ْم بِا ْس ِم ال رﱠبﱢ ،
25
فَ َخ َر َج ْ
ك إِلَ ى َجبَ ِل ْال َكرْ َم ِلَ ،و ِم ْن
ان ِم َن ْال َو ْع ِر َوا ْفتَ َر َستَا ِم ْنھُ ُم ْاثنَي ِْن َوأَرْ بَ ِع َ
ب ِم ْن ھُنَ ا َ
ين َولَدًاَ .و َذھَ َ
ت ُدبﱠتَ ِ
ك َر َج َع إِلَى السﱠا ِم َر ِة.
ھُنَا َ
 -6بطرس الرس ول ك ل فاس ق ھ و اب ن أللعن ة  ،وذل ك ف ي رس الته الثاني ة إص حاح  2ع دد14لَھُ ْم ُعيُ ٌ
ون
َم ْملُ ﱠوةٌ فِ ْسقًا ،الَ تَ ُك ﱡ
وس َغ ْي َر الثﱠابِتَ ِة .لَھُ ْم قَ ْلبٌ ُمتَ دَرﱢ بٌ فِ ي الطﱠ َم ِع .أَ ْوالَ ُد اللﱠ ْعنَ ِة.
ف َع ِن ْال َخ ِطيﱠ ِةَ ،خا ِد ُع َ
ون النﱡفُ َ
15
اإل ْث ِم.
ين طَ ِري َ
ضلﱡوا ،تَابِ ِع َ
قَ ْد تَ َر ُكوا الطﱠ ِري َ
ق ْال ُم ْستَقِي َم ،فَ َ
ق بَ ْل َعا َم ب ِْن بَصُو َر الﱠ ِذي أَ َحبﱠ أُجْ َرةَ ِ
ص منھا :
ثم إن
َ
الكتاب المقدس يذكر أن ﷲَ يلعن من يستحق اللعن ؛ في عد ِة نصو ٍ

 -1أن م ن خ الف الوص يةَ ملع ون  ،وذل ك ف ي س فر التثني ة إص حاح  11ع دد َ 28واللﱠ ْعنَ ةُ إِ َذا لَ ْم تَ ْس َمعُوا
ُ
ْرفُوھَا.
لِ َو َ
يق الﱠتِي أَنَا أُ ِ
صايَا الرﱠبﱢ إِل ِھ ُك ْمَ ،و ُز ْغتُ ْم َع ِن الطﱠ ِر ِ
وصي ُك ْم بِھَا ْاليَ ْو َم لِتَ ْذھَبُوا َو َرا َء آلِھَ ٍة أ ْخ َرى لَ ْم تَع ِ
ان الﱠ ِذي يَصْ نَ ُع تِ ْمثَ االً
 -2ما أوصى به ﷲُ موسى  في سفر التثنية اإلصحاح  27عدد َ 15م ْل ُع ٌ
اإل ْن َس ُ
ون ِ
ب
َم ْنحُوتً ا أَ ْو َم ْس بُو ًكاِ ،رجْ ًس ا لَ َدى ال رﱠبﱢ َع َم َل يَ َديْ نَ ﱠح ا ٍ
تَ ،ويَ َ
ض ُعهُ فِ ي ْال َخفَ ا ِءَ .وي ُِجي بُ َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
17
ينَ .م ْل ُع ٌ
ُون َم ْن يَ ْس تَ ِخ ﱡ
ينَ 16 .م ْلع ٌ
ون َم ْن يَ ْنقُ ُل تُ ْخ َم
ون :آ ِم َ
َويَقُولُ َ
ب :آ ِم َ
ف بِأَبِي ِه أَ ْو أُ ﱢم ِهَ .ويَقُ و ُل َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ينَ 18 .م ْلع ٌ
ين.
ُضلﱡ األَ ْع َمى َع ِن الطﱠ ِر
ب :آ ِم َ
ب :آ ِم َ
َ
يقَ .ويَقُو ُل َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ُون َم ْن ي ِ
احبِ ِهَ .ويَقُو ُل َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ص ِ
ِ
20
ينَ .م ْل ُع ٌ
ُون َم ْن يُ َع ﱢو ُج َح ﱠ
َ 19م ْلع ٌ
ون َم ْن يَضْ طَج ُع َم َع
ب :آ ِم َ
ب َو ْاليَتِ ِيم َواألَرْ َملَ ِةَ .ويَقُو ُل َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ق ْال َغ ِري ِ
ينَ 21 .م ْلع ٌ
ا ْم َرأَ ِة أَبِي ِه ،ألَنﱠهُ يَ ْك ِش ُ
ُون َم ْن يَضْ طَج ُع َم َع بَ ِھي َم ٍة ﱠم اَ .ويَقُ و ُل
ب :آ ِم َ
ف َذ ْي َل أَبِي ِهَ .ويَقُو ُل َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ينَ 22 .م ْلع ٌ
ين.
ب :آ ِم َ
ب :آ ِم َ
ت أُ ﱢم ِهَ .ويَقُ و ُل َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ت أَبِي ِه أَ ْو بِ ْن ِ
ُون َم ْن يَضْ طَ ِج ُع َم َع أُ ْختِ ِه بِ ْن ِ
َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
24
ينَ .م ْلع ٌ
َ 23م ْلع ٌ
ُون َم ْن يَ ْقتُ ُل قَ ِريبَهُ فِ ي ْال َخفَ ا ِءَ .ويَقُ و ُل
ب :آ ِم َ
ُون َم ْن يَضْ طَج ُع َم َع َح َماتِ ِهَ .ويَقُو ُل َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ينَ 25 .م ْل ُع ٌ
ين.
ب :آ ِم َ
ب :آ ِم َ
ون َم ْن يَأْ ُخ ُذ َر ْش َوةً لِ َك ْي يَ ْقتُ َل نَ ْف َ
َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
س َد ٍم بَ ِري ٍءَ .ويَقُ و ُل َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
َ 26م ْلع ٌ
ين.
ب :آ ِم َ
وس لِيَ ْع َم َل بِھَاَ .ويَقُو ُل َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ُون َم ْن الَ يُقِي ُم َكلِ َما ِ
ت ھ َذا النﱠا ُم ِ
 -3أن
الرب يلعن قابين ؛ ألنه قت ل أخ اه ھابي ل  ،وذل ك ف ي س فر التك وين إص حاح  4ع دد 10فَقَ ا َلَ » :م ا َذا
ﱠ
11
َ
َ
َ
َ
ْ
ﱠ
ْ
ض التِ ي فَتَ َح ْ
ص ْو ُ
اآلن َمل ُع ٌ
فَ َع ْل َ
ون أ ْن َ
ت فَاھَ ا لِتَقبَ َل
ت َد ِم أ ِخي َ
ض .ف َ َ
ك َ
ت؟ َ
ار ٌخ إِلَ ﱠ
ص ِ
ي ِم َن األرْ ِ
ت ِم َن األرْ ِ
ك.
ك ِم ْن يَ ِد َ
َد َم أَ ِخي َ
1
صا َر إِلَى إِرْ ِميَا ِم ْن قِبَ ِل ال رﱠبﱢ قَ ائِالً»2 :ا ْس َمعُوا َك الَ َم ھ َذا
 -4سفر إرمياء إصحاح  11عدد اَ ْل َكالَ ُم الﱠ ِذي َ
ان أُو ُر َش لِي َم3 .فَتَقُ و ُل لَھُ ْم :ھ َك َذا قَ ا َل ال رﱠبﱡ إِل هُ إِ ْس َرائِي َلَ :م ْل ُع ٌ
اإل ْن َس ُ
ان
ْال َع ْھ ِدَ ،و َكلﱢ ُموا ِر َجا َل يَھُو َذا َو ُس ﱠك َ
ون ِ
الﱠ ِذي الَ يَ ْس َم ُع َكالَ َم ھ َذا ْال َع ْھ ِد،
 -5سفر إرمياء إصحاح  17عدد »5ھ َك َذا قَ ا َل ال رﱠبﱡ َ :م ْل ُع ٌ
انَ ،ويَجْ َع ُل
اإل ْن َس ِ
ون ال ﱠر ُج ُل الﱠ ِذي يَتﱠ ِك ُل َعلَ ى ِ
ْالبَ َش َر ِذ َرا َعهَُ ،و َع ِن الرﱠبﱢ يَ ِحي ُد قَ ْلبُهُ.
ُون َم ْن يَ ْع َم ُل َع َم َل الرﱠبﱢ بِ ِر َخا ٍءَ ،و َم ْلع ٌ
 -6سفر إرمياء اصحاح 48عدد َ 10م ْلع ٌ
ُون َم ْن يَ ْمنَ ُع َس ْيفَهُ َع ِن ال ﱠد ِم
9
ون َم َع
اإلي َم ا ِن يَتَبَ ا َر ُك َ
 -7رس الة ب ولس الرس ول إل ى أھ ِل غالطي ة إص حاح  3ع دد إِ ًذا الﱠ ِذ َ
ين ھُ ْم ِم َن ِ
10
ت لَ ْعنَ ٍة ،ألَنﱠ هُ َم ْكتُ وبٌ َ » :م ْل ُع ٌ
وس ھُ ْم تَحْ َ
ون ُك لﱡ َم ْن
إِ ْب َرا ِھي َم ْال ُم ْؤ ِم ِن .ألَ ﱠن َج ِمي َع الﱠ ِذ َ
ين ھُ ْم ِم ْن أَ ْع َم ِ
ال النﱠا ُم ِ
الَ يَ ْثب ُ
وس لِيَ ْع َم َل بِ ِه«.
يع َما ھُ َو َم ْكتُوبٌ فِي ِكتَا ِ
ب النﱠا ُم ِ
ُت فِي َج ِم ِ
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نبي يخرج عريانًا يج ُر ثوبه !
ﱞ
نبي يتعرى  ،ھل يصلح أن يكون نبيًّا من عند ﷲِ ؟!
قالوا ألح ِد المسلمين  :ماذا تقول في ﱟ
لنبي أن يكشف عن عورته أما َم الناس  ،ھذا ينافى الخلق الكريم للشخص الع ادي
أجاب المسل ُم :ال يجوز ﱟ
نبي من عند ﷲِ ...........
 ،استحالة أن يقع ذلك من ﱟ
أجابوا قائلين له :رسو ُل اإلسالم محم د ك ان عريان ا ً يج ر ثوبَ ه  ،وال دليل عل ى ذل ك الح ديث الثاب ت ف ي
ول ﱠ
ﷲِ  ( بَاب ) َما َجا َء فِي ا ْل ُم َعانَقَ ِة َوا ْلقُ ْبلَ ِة ( ب رقم
سنن الترمذي ِكتَاب ) ِاال ْ
ب عَنْ َر ُ
ان َو ْاآل َدا ِ
س ِ
ستِ ْئ َذ ِ
َ 2656ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ إسماعيل َح ﱠدثَنَا إِ ْب َرا ِھي ُم ْبنُ يَ ْحيَى ْب ِن ُم َح ﱠم ِد ْب ِن َعبﱠا ٍد ا ْل َم َدنِ ﱡي َح ﱠدثَنِي أَبِي يَ ْحيَى ْبنُ
ي عَنْ ع ُْر َوةَ ْب ِن ﱡ
سلِ ٍم ﱡ
شةَ قَالَتْ  :قَ ِد َم َز ْي ُد
الزبَ ْي ِر عَنْ َعائِ َ
س َح َ
ق عَنْ ُم َح ﱠم ِد ْب ِن ُم ْ
ُم َح ﱠم ٍد عَنْ ُم َح ﱠم ِد ْب ِن إِ ْ
الز ْھ ِر ﱢ
س و ُل ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲِ ُ ع ْريَانً ا يَ ُج ﱡر ثَ ْوبَ هُ،
اب فَقَ ا َم إِلَ ْي ِه َر ُ
ْبنُ َحا ِرثَةَ ا ْل َم ِدينَةَ َو َر ُ
ﷲِ  فِي بَ ْيتِي فَأَتَاهُ فَقَ َر َع ا ْلبَ َ
َو ﱠ
سىَ :ھ َذا َح ِد ٌ
يب َال نَ ْع ِرفُ هُ ِم نْ
سنٌ َغ ِر ٌ
يث َح َ
ﷲِ َما َرأَ ْيتُهُ ع ُْريَانًا قَ ْبلَهُ َو َال بَ ْع َدهُ فَا ْعتَنَقَهُ َوقَبﱠلَهُ .قَا َل أَبُو ِعي َ
ث ﱡ
ي إِ ﱠال ِمنْ َھ َذا ا ْل َو ْج ِه.
الز ْھ ِر ﱢ
َح ِدي ِ
• الرد على الشبھة
َ
الحديث الذي استدل به المعترضون على شبھتِھم ال يصح  ،فقد رواه الترمذيﱡ في سننه ولم
أوالً  :إن ھذا
سنن الترمذي برقم  ، 2732و المشكاة برقم
األلباني  -رحمه ﷲُ  -في
تثبُت صحته ؛ فقد ضعفه
ﱡ
ِ
 ،4682ومقدمة رياض الصالحين برقم  ، 5ونقد الكتاني ص ) .( 16
ث.
بيان
ضعف الحدي ِ
ِ
وبالتالي سقط االستدالل به  ،وسقطت الشبھةُ بعد ِ
ض صحتِه جدالً أتساءل :ھل ھناك شخصٌ يتعمد العري يجر ثوبه معه ليستقبل زائريه ؟!
وعلى فر ِ
الجواب :إذا كان يجر ثوبه معه فھو بذلك يريد أن يرتديه بأقصى سرعة ،و إال ما يجر ثوبه معه...
نبي  - وحاش اه ذل ك -
بيان
ثانيًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نف َ
ث ھو :ھل لو تعرى ال ﱡ
ضعف الحدي ِ
ِ
سه بعد ِ
ب المقدس ؟
حال
ت في الكتا ِ
بعض األنبيا ِء الثاب ِ
ھل ھذا يقدح في نبوتِه بحس ِ
ب ِ
ِ
اب المق دس ينس ب ليس و َع المس يح أن ه تع رى ف ي ع د ِة
الج واب:ال يق دح ذل ك ف ي نبوت ه ق ط ؛ ألن الكت َ
موضعين:
نجيل يوحنا إصحاح  13عدد 4قَا َم َع ِن ْال َع َشا ِءَ ،و َخلَ َع ثِيَابَهَُ ،وأَ َخ َذ ِم ْن َشفَةً َواتﱠ َز َر بِھَا5 ،ث ﱠمُ
األول:ما ُذ ِك َر في إ ِ
ان ُمتﱠ ِز ًرا بِھَ ا6 .فَ َج ا َء إِلَ ى
صبﱠ َم ا ًء فِ ي ِم ْغ َس لَ ،وا ْبتَ َدأَ يَ ْغ ِس ُل أَرْ ُج َل التﱠالَ ِمي ِذ َويَ ْم َس ُحھَا بِ ْال ِم ْن َش فَ ِة الﱠتِ ي َك َ
َ
ْ
َ
ك»:يَا َسيﱢ ُد ،أ ْن َ
ي!«
ُس .فَقَا َل لَهُ َذا َ
ِس ْم َع َ
ان بُطر َ
ت تَ ْغ ِس ُل ِرجْ لَ ﱠ
النص لي سؤاالن للمعترضين :
قلت ُ◌  :من خالل قراء ِة
ِ
األول :لماذا تعرى يسوع أمام التالميذ وما الھدف من ذلك ؟!
الثاني  :ھل تعري يسوع أم التالميذ ھل فيه أسوة حسنة حي ث يق وم المعل م ليخل ع مالب َس ه ويظ ل عريانً ا
لمسح أرجل تالميذه ؟ !
ونحن نبرئ المسي َح  مما نُسب إليه كھذا النص .
27
ار ْال ِوالَيَ ِة َو َج َمعُوا َعلَ ْي ِه
الثاني :ما ُذكر في إ ِ
نجيل متى إصحاح 27عدد فَأ َ َخ َذ َع ْس َك ُر ْال َوالِي يَسُو َع إِلَى َد ِ
ُك ﱠل ْال َكتِيبَ ِة28 ،فَ َعر ْﱠوهُ َوأَ ْلبَسُوهُ ِر َدا ًء قِرْ ِم ِزيًّا.
وأتساءل :أليس يسوع المسيح إلھًا قويًا بحسب معتق ِد المنصّرين ؟ لماذا سمح لليھو ِد بتعريتِه  ،ولم يستطع
أن يداري عورتَه! كيف ذلك وھو اإلله القوي؟! ھذا مجرد تساؤل ال سخرية علم ﷲُ .
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وينسب إنجيل يوحنا إلى بطرس الرسول أنه ك ان عاريً ا عل ى ش اطئ البح ر!! ي روي لن ا يوحن ا قص ة
ظھور يسوع لتالميذه عند بحيرة طبرية في اإلصحاح  21عدد 1بَ ْع َد ھ َذا أَ ْ
ظھَ َر أَ ْيضًا يَسُو ُ
ع نَ ْف َسهُ لِلتﱠالَ ِمي ِذ
2
ان ب ْ
ان ِس ْم َع ُ
ُط رُسُ َ ،وتُو َم ا الﱠ ِذي يُقَ ا ُل لَ هُ التﱠ ْوأَ ُمَ ،ونَثَنَائِي ُل الﱠ ِذي ِم ْن قَانَ ا
َعلَى بَحْ ِر طَبَ ِريﱠةَ .ظَھَ َر ھ َك َذاَ :ك َ
ان ب ْ
ْض ِھ ْم3 .قَا َل لَھُ ْم ِس ْم َع ُ
صيﱠ َد«.
ُطرُسُ »:أَنَا أَ ْذھَبُ ألَتَ َ
ان ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه َم َع بَع ِ
ْال َجلِ ِ
ان آ َخ َر ِ
يلَ ،وا ْبنَا َز ْب ِديَ ،و ْاثنَ ِ
4
ك اللﱠ ْيلَ ِة لَ ْم يُ ْم ِس ُكوا َش ْيئًاَ .ولَ ﱠم ا
تَ .وفِي تِ ْل َ
قَالُوا لَهُ»:نَ ْذھَبُ نَحْ ُن أَ ْيضًا َم َع َ
ك« .فَ َخ َرجُوا َو َد َخلُوا ال ﱠسفِينَةَ لِ ْل َو ْق ِ
ون أَنﱠهُ يَ ُس و ُ
ف يَسُو ُ
ع5 .فَقَ ا َل لَھُ ْم يَ ُس و ُ
ع»:يَ ا
اط ِئَ .ول ِك ﱠن التﱠالَ ِمي َذ لَ ْم يَ ُكونُوا يَ ْعلَ ُم َ
ان الصﱡ ْبحَُ ،وقَ َ
َك َ
ع َعلَى ال ﱠش ِ
6
ِغ ْل َم ُ
ب ال ﱠس فِينَ ِة األَ ْي َم ِن فَتَ ِج ُدوا«.
ان أَلَ َع ﱠل ِع ْن َد ُك ْم إِ َدا ًما؟« .أَ َجابُوهُ»:الَ!« فَقَا َل لَھُ ْم» :أَ ْلقُ وا ال ﱠش بَ َكةَ إِلَ ى َجانِ ِ
7
ان يَ ُس و ُ
ع ي ُِحبﱡ هُ
ك التﱢ ْل ِمي ُذ الﱠ ِذي َك َ
ُون أَ ْن يَجْ ِذبُوھَا ِم ْن َك ْث َر ِة ال ﱠس َم ِك .فَقَ ا َل ذلِ َ
فَ أ َ ْلقَ ْواَ ،ولَ ْم يَ ُع و ُدوا يَ ْق ِدر َ
ان ب ْ
لِب ْ
ُس»:ھُ َو الرﱠبﱡ !« .فَلَ ﱠما َس ِم َع ِس ْم َع ُ
ان عُرْ يَانًاَ ،وأَ ْلقَى نَ ْف َسهُ فِ ي
ُطرُسُ أَنﱠهُ الرﱠبﱡ  ،اتﱠ َز َر بِثَ ْوبِ ِه ،ألَنﱠهُ َك َ
ُطر َ
ْالبَحْ ِر.
ان عُرْ يَانً اَ ،وأَ ْلقَ ى نَ ْف َس هُ
نالحظ أن بطرس الرسول عندما سمع أن المسي َح قد حضر أأتزر بثوبِه " ألَنﱠ هُ َك َ
فِي ْالبَحْ ِر " ) يوحنا .( 7 / 21
وأتس اءل :كي ف يك ون بط رس كبي ر الح واريين عريان ا ً عل ى ش اطئ البح ر؟! ولم اذا يخج ل م ن التع ري
عندما سمع بحضور المسيح فقط ؟! ھل التعري جائز في غياب المسيح وغير جائز في حضوره ؟! كيف
كان بطرس الرسول الملقب بصخرة الكنيسة عاريًا على الشاطئ أمام التالميذ ومن كان موجودا آنذاك ؟!
س!!نج د ذل ك ف ي ع دة
وينس ب) الكت ُ
اب المق دس( إل ى بع ض أنبي ا ِء العھ ِد الق ِ
ديم أنھ م تع روا أم ا َم الن ا ِ
مواضع منھا:
21
20
 -1سفر التك وين إص حاح 9ع دد َوا ْبتَ َدأَ نُ و ٌح يَ ُك ُ
ب ِم َن ْال َخ ْم ِر فَ َس ِك َر
س َكرْ ًم اَ .و َش ِر َ
ون فَالﱠ ًح ا َو َغ َر َ
22
ارجًا...
ص َر َحا ٌم أَبُو َك ْن َع َ
اخ َل ِخبَائِ ِه .فَأ َ ْب َ
َوتَ َعرﱠى َد ِ
ان َع ْو َرةَ أَبِي ِهَ ،وأَ ْخبَ َر أَ َخ َو ْي ِه َخ ِ
ك بَ ْيتَهُ .فَ َخ َر َج ْ
ت ِمي َكا ُل بِ ْن ُ
ال
ار َ
ت َش ا ُو َل ال ْس تِ ْقبَ ِ
 -2سفر صموئيل الثاني إصحاح  6عددَ 20و َر َج َع َدا ُو ُد لِيُبَ ِ
ك إِ ْس َرائِي َل ْاليَ ْو َمَ ،حي ُ
َدا ُو َدَ ،وقَالَ ْ
ف ْاليَ ْو َم فِي أَ ْعي ُِن إِ َما ِء َعبِي ِد ِه َك َم ا يَتَ َك ﱠش ُ
ف أَ َح ُد
ْث تَ َك ﱠش َ
ان أَ ْك َر َم َملِ َ
تَ » :ما َك َ
ال ﱡسفَھَا ِء«.
ُون َملِ ُ
ين أَرْ َس لَهُ َس رْ ج ُ
ك أَ ﱡش و َر
ان إِلَ ى أَ ْش ُدو َدِ ،ح َ
 -3سفر إشعياء إصحاح  20عدد 1فِ ي َس نَ ِة َم ِج ي ِء تَرْ تَ َ
وص قَ ائِالً» :اِ ْذھَ بْ َو ُح ﱠل ْال ِم ْس َح
ب أَ ْش ُدو َد َوأَ َخ َذھَا2 ،فِي ذلِ َ
ت تَ َكلﱠ َم الرﱠبﱡ َع ْن يَ ِد إِ َش ْعيَا َء ب ِْن آ ُم َ
فَ َحا َر َ
ك ْال َو ْق ِ
ك َو ْ
ك« .فَفَ َع َل ھ َك َذا َو َم َشى ُم َع ًّرى َو َحافِيًا3 .فَقَا َل الرﱠبﱡ َ » :ك َما َم َشى َع ْب ِدي
ك َع ْن ِرجْ لَ ْي َ
اخلَ ْع ِح َذا َء َ
َع ْن َح ْق َو ْي َ
إِ َش ْعيَا ُء ُم َع ًّرى َو َحافِيًا ثَالَ َ
ق َملِ ُ
وش4 ،ھ َك َذا يَ ُس و ُ
ك أَ ﱡش و َر َس ْب َي
ين ،آيَةً َوأُ ْعجُوبَةً َعلَى ِمصْ َر َو َعلَى ُك َ
ث ِسنِ ٍ
ون
ون َويَ ْخ َجلُ َ
ان َوال ﱡشيُو َخُ ،ع َراةً َو ُحفَاةً َو َم ْك ُشوفِي األَ ْستَا ِه ِخ ْزيًا لِ ِمصْ َر5 .فَيَرْ تَا ُع َ
وشْ ،الفِ ْتيَ َ
ِمصْ َر َو َجالَ َء ُك َ
وش َر َجائِ ِھ ْمَ ،و ِم ْن أَجْ ِل ِمصْ َر فَ ْخ ِر ِھ ْم.
ِم ْن أَجْ ِل ُك َ
ت
و ينسب )
الكتاب المقدس( ﱢ
ُ
لرب العالمين أنه ين وح  ،ويول ول  ،و يمش ى حافيً ا عريانً ا  ،ويع ول كبن ا ِ
فر ميخ ا إص حاح 1ع دد  8لِھَ َذا أَنُ و ُح َوأُ َو ْل ِو ُل َوأَ ْم ِش ي
آوى ) الذئاب( ،وينتحب كالنع ام  ،وذل ك ف ي س ِ
ت آ َوىَ ،وأَ ْنتَ ِحبُ َكالنﱠ َعام.
َحافِيا ً عُرْ يَاناًَ ،وأُ ْع ِو ُل َكبَنَا ِ
قلت ُ◌  :إن ما سبق فيه طعن ألنبيا ِء ﷲِ المكرمين  ،وطع ن ل ربﱢ الع المين  ،ونح ن نب رأ إل ى ﷲِ م ن ذل ك
كله  ،ولكني أتساءل :ما ھو رد المعترضين على تلك النصوص ....؟!
نبي اإلسالم تعرى عند بناء الكعبة!
قالوا :إن نبي اإلسالم تعرى عند بناء الكعبة ...فھل ھذه من أخالق النبوة ؟
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ص َال ِة
ص َال ِة ب اب َك َرا ِھيَ ِة التﱠ َع ﱢري فِ ي ال ﱠ
تعلقوا على ذلك بما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري ِكتَاب ال ﱠ
ق َح ﱠدثَنَا َع ْم ُرو
س َحا َ
ض ِل قَا َل َح ﱠدثَنَا َر ْو ٌح قَا َل َح ﱠدثَنَا َز َك ِريﱠ ا ُء ْب نُ إِ ْ
َو َغ ْي ِر َھا برقم َ - 351ح ﱠدثَنَا َمطَ ُر ْبنُ ا ْلفَ ْ
س و َل ﱠ
س ِم ْعتُ َج ابِ َر ْب َن َع ْب ِد ﱠ
ﷲِ يُ َح د ُ
ان يَ ْنقُ ُل َم َع ُھ ْم ا ْل ِح َج ا َرةَ لِ ْل َك ْعبَ ِة َو َعلَ ْي ِه
ﷲِ َ ك َ
ﱢث أَنﱠ َر ُ
ْبنُ ِدينَا ٍر قَ ا َل َ
اس َع ﱡمهُ ":يَا ا ْب َن أَ ِخي لَ ْو َحلَ ْلتَ إِ َزا َر َك فَ َج َع ْلتَ َعلَى َم ْن ِكبَ ْي َك د َ
ُون ا ْل ِح َجا َر ِة .قَا َل :فَ َحلﱠ هُ
إِ َزا ُرهُ فَقَا َل لَهُ ا ْل َعبﱠ ُ
شيًّا َعلَ ْي ِه فَ َما ُرئِ َي بَ ْع َد َذلِ َك ع ُْريَانًا .
فَ َج َعلَهُ َعلَى َم ْن ِكبَ ْي ِه ،فَ َ
سقَطَ َم ْغ ِ
الرد على الشبھة
أوالً:إن ھذه الشبھة يرد عليھا بعدة نقاط من خاللھا انسفُ الشبھة نسفًا بإذن ﷲ  كما يلي:
أوالً :إن النبي  كان طفالً صغي ًرا لم يبلغ الحلم بعد ،وبالطبع كانت ھذه الواقعة قبل أن يكون نبيًّا...
ي دلل عل ى ذل ك م ا ج اء ف ي عم دة الق اري ش رح ص حيح البخ اري )ج  / 6ص  ( 189ف ي ش رحه لھ ذا
الحديث قال صاحبھا :قوله :كان ينقل معھم أي :مع قريش قول ه للكعب ة أي لبن اء الكعب ة وق ال الزھ ري
لما بنت قريش الكعبة لم يبلغ النبي  الحلم .وقال ابن بطال وابن الت ين ك ان عم ره خم س عش رة س نة
،وقال ھشام بين بناء الكعبة والمبعث خمس سنين وقيل :إن بناء الكعبة كان في سنة س ت وثالث ين م ن
مولده وذكر البيھقي بناءا لكعبة قبل تزوجه خديجة -رضي ﷲ تعالى عنھ ا -والمش ھور أن بن اء ق ريش
الكعبة بعد تزوج خديجة بعش ر س نين فيك ون عم ره إذ ذاك خمس ة وثالث ين س نة وھ و ال ذي ن ص علي ه
محمد بن إسحاق وقال موسى بن عقبة :ك ان بن اء الكعب ة قب ل المبع ث بخم س عش رة س نة وھك ذا قال ه
مجاھد وغيره وفي ) سيرة ابن إسحاق ( أنه ك ان يح دث عم ا ك ان ﷲ يحفظ ه ف ي ص غره أن ه ق ال :لق د
رأيتني في غلمان قريش بنقل الحجارة لبعض ما تلعب به الغلمان كلنا قد تعرى وأخذ إزاره وجعل على.
النبي  طفال صغي ًرا ،وكان ذلك قبل النبوة....
إذن كان
ﱡ
ثانيًا:إن الحديث لم يذكر أن النبي  رآه الناسُ وھو عريان إال عمه فقط  ولم يتتبع عورته ....وكان
ذلك لضرورة ھي وضع اإلزار على منكبيه لتقويته على حمل األحجار،وعدم إصابته  ...تدلل على ذلك
عدة روايات جاءت في اآلتي:
-1كتاب اآلحاد والمثانى المجلد األول باب )ذكر أھل بدر وفضائلھم وعددھم( برقم َ 354ح ﱠدثَنَا ُع ْث َمانُ
ين إِنْ شَا َء ﱠ
ي
صالِ ِح َ
س ِعي ِد ْب ِن َع ْم ٍرو َو َك َ
ﷲُ تَ َعالَى َ ،ح ﱠدثَنَا َع ْب ُد ال ﱠر ْح َم ِن ْبنُ َع ْب ِد ﷲِ ال ﱠرا ِز ﱡ
ان ثِقَةً ِم َن ال ﱠ
ْبنُ َ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن ُھ َما قَا َل
س َم ٍ
س  ،عَنْ أَبِي ِه َر ِ
س  ،عَنْ ِ
اك  ،عَنْ ِع ْك ِر َمةَ َ ،ع ِن ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
َ ،ح ﱠدثَنَا َع ْم ُرو ْبنُ أَبِي قَ ْي ٍ
سا ُء
ش َر ُجلَ ْي ِن َر ُجلَ ْي ِن يَ ْنقُلُ َ
ت ِح َ
ش ا ْلبَ ْيتَ َ ،وأَ ْف َر َدتْ قُ َر ْي ٌ
ين بَنَتْ قُ َر ْي ٌ
ون َ ،والنﱢ َ
ُ :كنﱠا نَ ْنقُ ُل ا ْل ِح َجا َرةَ إِلَى ا ْلبَ ْي ِ
اس اتﱠ َز ْرنَا
شيَنَا النﱠ ُ
يَ ْنقُ ْل َن الشﱢي َد َو ُك ْنتُ أَنَا َوا ْبنُ أَ ِخي َو ُكنﱠا نَ ْنقُ ُل َعلَى ِرقَابِنَا َوأُ ُز ُرنَا ت َْحتَ ا ْل ِح َجا َر ِة  ،فَإ ِ َذا َغ ِ
س َعى
شي َ ،و ُم َح ﱠم ٌد  ،قدامي ليس عليه يعني إزار قَا َل  :فَ َخ ﱠر فَا ْنبَطَ َح َعلَى َو ْج ِھ ِه  ،فَ ِجئْتُ أَ ْ
 ،فَبَ ْينَا أَنَا أَ ْم ِ
س َما ِء َوقَ ْفتُ  ،فَقُ ْلتُ َ :و َما شَأْنُ ِك ؟ قَا َل  :فَقَا َم فَأ َ َخ َذ إِ َزا َرهُ َ ،وقَا َل  :نُ ِھيتُ
َوأَ ْلقَ ْيتُ َح َج ِري َو ُھ َو يَ ْنظُ ُر إِلَى ال ﱠ
اس َم َخافَةَ أَنْ يَقُولُوا َ :م ْجنُونٌ .
ش َي ع ُْريَانًا قَا َل  :فَ ُك ْنتُ أَ ْكتُ ُم َھا النﱠ َ
أَنْ أَ ْم ِ
ضا ،
 -2فتح الباري البن حجر كتاب )الحج( بَاب) فَ ْ
ضل َم ﱠكة َوبُ ْنيَان َھا( قالَ :و َر َوى الطﱠبَ َرانِ ﱡي أَ ْي ً
ي فِي التﱠ ْھ ِذيب ِمنْ طَ ِريق َھا ُرون ْبن
َوا ْلبَ ْي َھقِ ﱡي فِي " الد َﱠالئِل " ِمنْ طَ ِريق َع ْمرو ْبن أَبِي قَ ْيس َ ،والطﱠبَ ِر ّ
ش َع ْيب
ا ْل ُم ِغي َرة َ ،وأَبُو نُ َع ْيم فِي " ا ْل َم ْع ِرفَة " ِمنْ طَ ِريق قَ ْيس ْبن ال ﱠربِيع َ ،وفِي " الد َﱠالئِل " ِمنْ طَ ِريق ُ
س َماك ْبن َح ْرب عَنْ ِع ْك ِر َمة عَنْ اِ ْبن َعبﱠاس َح ﱠدثَنِي أَبِي ا ْل َعبﱠاس ْبن َع ْبد ا ْل ُمطﱠلِب قَا َل:
ْبن َخالِد ُكلّھ ْم عَنْ ِ
ون ا ْل ِح َجا َرة  ،فَ ُك ْنت أَنَا َوا ْبن أَ ِخي َ ،ج َع ْلنَا نَأْ ُخذ
" لَ ﱠما بَنَتْ قُ َر ْيش ا ْل َك ْعبَة اِ ْنفَ َر َدتْ َر ُجلَ ْي ِن َر ُجلَ ْي ِن يَ ْنقُلُ َ
سنَا أُ ُز َرنَا  ،فَبَ ْينَ َما ُھ َو أَ َما ِمي
ضع َھا َعلَى َمنَا ِكبنَا َونَ ْج َعل َعلَ ْي َھا ا ْل ِح َجا َرة  ،فَإ ِ َذا َدنَ ْونَا ِمنْ النﱠاس لَبِ ْ
أُ ُز َرنَا فَنَ َ
س َماء قَا َل  :فَقُ ْلت ِال ْب ِن أَ ِخي َ :ما شَأْنك ؟ قَا َل " :نُ ِھيت أَنْ
ص ِر ِه إِلَى ال ﱠ
إِ ْذ ُ
َاخص بِبَ َ
ص ِر َع فَ َ
س َع ْيت َو ُھ َو ش ِ
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شي ع ُْريَانًا ".قَا َل :فَ َكتَ ْمته َحتﱠى أَ ْظ َھ َر ﱠ
ان عَنْ ِع ْك ِر َمة أَ ْخ َر َجهُ أَبُو نُ َع ْيم
ﷲ نُبُ ﱠوته " تَابَ َعهُ ا ْل َح َكم ْبن أَبَ َ
أَ ْم ِ
س فِي ِه ا ْل َعبﱠاس َوقَا َل
ضا عَنْ طَ ِريق النﱠ ْ
ضر أَبِي ُع َمر عَنْ ِع ْك ِر َمة عَنْ اِ ْبن َعبﱠاس لَ ْي َ
ضا َ ،و َر َوى َذلِ َك أَ ْي ً
أَ ْي ً
ان أَ ﱠول ش َْيء َرأَى ِمنْ النﱡبُ ﱠوة "
آخره " فَ َك َ
فِي ِ
ضل َم ﱠكة َوبُ ْنيَان َھا( :وروى البيھقي في ) الدالئل (
-3عمدة القارئ لشرح البخاري كتاب )الحج (بَاب )فَ ْ
من حديث سماك ب ن ح رب ع ن عكرم ة ع ن اب ن عب اس ح دثني العب اس ب ن عب د المطل ب ق ال لم ا بن ت
قريش الكعبة انفردنا رجلين رجل ين ينقل ون الحج ارة وكن ت أن ا واب ن أخ ي فجعلن ا نأخ ذ أزرن ا فنض عھا
على مناكبنا ونجعل عليھا الحجارة فإذا دنونا من الناس لبسنا أزرنا فبينما ھ و أم امي إذ ص رع فس عيت
وھو شاخص ببصره إلى السماء قال :فقلت :يا ابن أخي ما ش أنك؟ ق ال :نھي ت أن أمش ي عريان ا .ق ال:
فكتمته حتى أظھر ﷲ نبوته ورواه أب و نع يم م ن طري ق النض ر أب ي عم ر ع ن عكرم ة ع ن اب ن عب اس
وليس فيه العباس وقال في آخره فك ان أول ش يء رأى م ن النب وة وق ال ص احب ) التل ويح ( وك ان اب ن
عباس أراد بقوله أول شيء رأى رسول ﷲ  من النبوة أن قيل له استتر وھو غالم ھذه القصة .
إذن القصة ليس فيھا أن الناس رأوه عريانًا  وھو طفل ص غير ،وفيھ ا عالم ة م ن عالم ات النب وة ل ه
وھو صغير ...
الكتاب المق دس ي ذكر لن ا أن ال رب تع رى بحس ب الكت اب المق دس ،فض ال ًع ن األنبي اء والرس ل
ثانيًا:إن
َ
،وذلك من نقطتين:
النقطة األولى  :تعري الرب:
الكتاب المقدس ينسب ليسو َع المسيح -اإلله -أنه تعرى في موضعين:
أوالً :إن
َ
4
إنجيل يوحنا إصحاح  13عدد قَا َم َع ِن ْال َع َشا ِءَ ،و َخلَ َع ثِيَابَهَُ ،وأَ َخ َذ ِم ْن َشفَةً
الموضع األول:ما ُذ ِك َر في
ِ
5
صبﱠ َما ًء فِي ِم ْغ َسلَ ،وا ْبتَ َدأَ يَ ْغ ِس ُل أَرْ ُج َل التﱠالَ ِمي ِذ َويَ ْم َس ُحھَا بِ ْال ِم ْن َشفَ ِة الﱠتِي
َواتﱠ َز َر بِھَا ،ثُ ﱠم َ
6
ان ب ْ
ك»:يَا َسيﱢ ُد ،أَ ْن َ
ي!«
ُس .فَقَا َل لَهُ َذا َ
ان ُمتﱠ ِزرًا بِھَا .فَ َجا َء إِلَى ِس ْم َع َ
َك َ
ُطر َ
ت تَ ْغ ِس ُل ِرجْ لَ ﱠ
النص لي سؤاالن للمعترضين :
قلت ُ◌  :من خالل قراء ِة
ِ
األول :لماذا تعرى يسوع أمام التالميذ وما الھدف من ذلك ؟!
الثاني  :ھل تعري يسوع أم التالميذ ھل فيه أسوة حسنة حيث يقوم المعلم ليخلع مالب َسه
ويظل عريانًا لمسح أرجل تالميذه ؟ !
ونحن نبرئ المسي َح  مما نُسب إليه كھذا النص وغيره .
27
ار ْال ِوالَيَ ِة
الموضع الثاني :ما ُذكر في
ِ
إنجيل متى إصحاح 27عدد فَأ َ َخ َذ َع ْس َك ُر ْال َوالِي يَسُو َع إِلَى َد ِ
َو َج َمعُوا َعلَ ْي ِه ُك ﱠل ْال َكتِيبَ ِة28 ،فَ َعر ْﱠوهُ َوأَ ْلبَسُوهُ ِر َدا ًء قِرْ ِم ِزيًّا.
وأتساءل :أليس يسوع المسيح إلھًا قويًا بحسب معتق ِد المنصّرين ؟ لماذا سمح لليھو ِد بتعريتِه ،إلباسه لبس
الزانيات ...ولم يستطع أن يداري عورتَه! كيف ذلك وھو اإلله القوي؟! ھذا مجرد تساؤل ال سخرية علم
ﷲُ .
إن قيل :إن لباس القرمزي ليس لبا ًسا للزواني ...
3
ضى بِي
قلت ُ◌ :بل لباس للنساء الزواني ....يدل على ذلك ما جاء في رؤيا يوحنا اإلصحاح  17عدد فَ َم َ
س َو َع َش َرةُ
وح إِلَى بَرﱢ يﱠ ٍة ،فَ َرأَي ُ
ش قِرْ ِم ِزيﱟ َم ْملُو ٍء أَ ْس َما َء تَجْ ِد ٍ
يف ،لَهُ َس ْب َعةُ ُر ُؤو ٍ
ْت ا ْم َرأَةً َجالِ َسةً َعلَى َوحْ ٍ
بِالرﱡ ِ
4
ْ
ُونَ .و ْال َمرْ أَةُ َكانَ ْ
ب َو ِح َجا َر ٍة َك ِري َم ٍة َولُ ْؤلُ ٍؤَ ،و َم َعھَا َكأسٌ ِم ْن
ُوان َوقِرْ ِم ٍزَ ،و ُمتَ َحلﱢيَةً بِ َذھَ ٍ
ت ُمتَ َسرْ بِلَةً بِأُرْ ج ٍ
قُر ٍ
5
ت ِزنَاھَاَ ،و َعلَى َج ْبھَتِھَا ا ْس ٌم َم ْكتُوبٌ ِ »:سرﱞ  .بَابِ ُل ْال َع ِظي َمةُ أُ ﱡم
ب فِي يَ ِدھَا َم ْملُ ﱠوةٌ َر َجا َسا ٍ
َذھَ ٍ
ت َونَ َجا َسا ِ
ض«.
ال ﱠز َوانِي َو َر َجا َسا ِ
ت األَرْ ِ
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الرب عن نفسه في سفر ميخا اإلصحاح  1عدد  8لِھَ َذا أَنُو ُح َوأُ َو ْل ِو ُل َوأَ ْم ِشي َحافِيا ً ُعرْ يَاناً،
ثانيًا:يقول
ﱡ
َ
ت آ َوىَ ،وأ ْنتَ ِحبُ َكالنﱠ َعام .ال تعليق !
َوأُ ْع ِو ُل َكبَنَا ِ
النقطةُ الثانية :وھى تعري أنبيا ِء الكتاب المقدس كما يلي:
21
 - 1سفر التكوين إصحاح 9عدد َ 20وا ْبتَ َدأَ نُو ٌح يَ ُك ُ
ب ِم َن ْال َخ ْم ِر فَ َس ِك َر
س َكرْ ًماَ .و َش ِر َ
ون فَالﱠحًا َو َغ َر َ
22
ارجًا...
ص َر َحا ٌم أَبُو َك ْن َع َ
اخ َل ِخبَائِ ِه .فَأ َ ْب َ
َوتَ َعرﱠى َد ِ
ان َع ْو َرةَ أَبِي ِهَ ،وأَ ْخبَ َر أَ َخ َو ْي ِه َخ ِ
ك بَ ْيتَهُ .فَ َخ َر َج ْ
ت ِمي َكا ُل بِ ْن ُ
ال
ار َ
ت َشا ُو َل ال ْستِ ْقبَ ِ
 -2سفر صموئيل الثاني إصحاح  6عددَ 20و َر َج َع َدا ُو ُد لِيُبَ ِ
ك إِ ْس َرائِي َل ْاليَ ْو َمَ ،حي ُ
َدا ُو َدَ ،وقَالَ ْ
ف ْاليَ ْو َم فِي أَ ْعي ُِن إِ َما ِء َعبِي ِد ِه َك َما يَتَ َك ﱠش ُ
ف أَ َح ُد
ْث تَ َك ﱠش َ
ان أَ ْك َر َم َملِ َ
تَ » :ما َك َ
ال ﱡسفَھَا ِء«.
ين أَرْ َسلَهُ َسرْ جُونُ َملِ ُ
ك أَ ﱡشو َر
ان إِلَى أَ ْش ُدو َدِ ،ح َ
 -3سفر إشعياء إصحاح  20عدد 1فِي َسنَ ِة َم ِجي ِء تَرْ تَ َ
وص قَائِالً» :اِ ْذھَبْ َو ُح ﱠل ْال ِم ْس َح
ب أَ ْش ُدو َد َوأَ َخ َذھَا2 ،فِي ذلِ َ
ت تَ َكلﱠ َم الرﱠبﱡ َع ْن يَ ِد إِ َش ْعيَا َء ب ِْن آ ُم َ
فَ َحا َر َ
ك ْال َو ْق ِ
ك َو ْ
ك« .فَفَ َع َل ھ َك َذا َو َم َشى ُم َع ًّرى َو َحافِيًا3 .فَقَا َل الرﱠبﱡ َ » :ك َما َم َشى َع ْب ِدي
ك َع ْن ِرجْ لَ ْي َ
اخلَ ْع ِح َذا َء َ
َع ْن َح ْق َو ْي َ
إِ َش ْعيَا ُء ُم َع ًّرى َو َحافِيًا ثَالَ َ
ق َملِ ُ
وش4 ،ھ َك َذا يَسُو ُ
ك أَ ﱡشو َر َس ْب َي
ين ،آيَةً َوأُ ْعجُوبَة َعلَى ِمصْ َر َو َعلَى ُك َ
ث ِسنِ ٍ
ون
ون َويَ ْخ َجلُ َ
ان َوال ﱡشيُو َخُ ،ع َراةً َو ُحفَاةً َو َم ْك ُشوفِي األَ ْستَا ِه ِخ ْزيًا لِ ِمصْ َر5 .فَيَرْ تَا ُع َ
وشْ ،الفِ ْتيَ َ
ِمصْ َر َو َجالَ َء ُك َ
وش َر َجائِ ِھ ْمَ ،و ِم ْن أَجْ ِل ِمصْ َر فَ ْخ ِر ِھ ْم.
ِم ْن أَجْ ِل ُك َ
 -4بطرس الرسول كان عاريًا على شاطئ البحر!! يروي لنا يوحنا قصة ظھور يسوع لتالميذه عند
بحيرة طبرية في اإلصحاح  21عدد 1بَ ْع َد ھ َذا أَ ْ
ظھَر أَ ْيضًا يَسُو ُ
ع نَ ْف َسهُ لِلتﱠالَ ِمي ِذ َعلَى بَحْ ِر طَبَ ِريﱠةَ .ظَھَ َر
2
ان ب ْ
ان ِس ْم َع ُ
ان
ھ َك َذاَ :ك َ
ُطرُسُ َ ،وتُو َما الﱠ ِذي يُقَا ُل لَهُ التﱠ ْوأَ ُمَ ،ونَثَنَا ِئي ُل الﱠ ِذي ِم ْن قَانَا ْال َجلِ ِ
يلَ ،وا ْبنَا َز ْب ِديَ ،و ْاثنَ ِ
ان ب ْ
ْض ِھ ْم3قَا َل لَھُ ْم ِس ْم َع ُ
صيﱠ َد« .قَالُوا لَهُ»:نَ ْذھَبُ نَحْ ُن أَ ْيضًا
ُطرُسُ »:أَنَا أَ ْذھَبُ ألَتَ َ
ان ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه َم َع بَع ِ
آ َخ َر ِ
4
ف يَسُو ُ
ع
ان الصﱡ ْبحَُ ،وقَ َ
ك اللﱠ ْيلَ ِة لَ ْم يُ ْم ِس ُكوا َش ْيئًاَ .ولَ ﱠما َك َ
تَ .وفِي تِ ْل َ
َم َع َ
ك« .فَ َخ َرجُوا َو َد َخلُوا ال ﱠسفِينَةَ لِ ْل َو ْق ِ
5
َ
ْ
َ
ع»:يَا ِغل َم ُ
ع .فَقَا َل لَھُ ْم يَسُو ُ
ون أنﱠهُ يَسُو ُ
ان ألَ َع ﱠل ِع ْن َد ُك ْم
اط ِئَ .ول ِك ﱠن التﱠالَ ِمي َذ لَ ْم يَ ُكونُوا يَ ْعلَ ُم َ
َعلَى ال ﱠش ِ
6
ب ال ﱠسفِينَ ِة األَ ْي َم ِن فَتَ ِج ُدوا«.
إِ َدا ًما؟« .أَ َجابُوهُ»:الَ!« فَقَا َل لَھُ ْم» :أَ ْلقُوا ال ﱠشبَ َكةَ إِلَى َجانِ ِ
7
ان
ك التﱢ ْل ِمي ُذ الﱠ ِذي َك َ
ُون أَ ْن يَجْ ِذبُوھَا ِم ْن َك ْث َر ِة ال ﱠس َم ِك .فَقَا َل ذلِ َ
فَأ َ ْلقَ ْواَ ،ولَ ْم يَعُو ُدوا يَ ْق ِدر َ
ان ب ْ
ع ي ُِحبﱡهُ لِب ْ
ُس»:ھُ َو الرﱠبﱡ !« .فَلَ ﱠما َس ِم َع ِس ْم َع ُ
يَسُو ُ
ان عُرْ يَانًا،
ُطرُسُ أَنﱠهُ الرﱠبﱡ  ،اتﱠ َز َر بِثَ ْوبِ ِه ،ألَنﱠهُ َك َ
ُطر َ
َوأَ ْلقَى نَ ْف َسهُ فِي ْالبَحْ ِر.
ان عُرْ يَانًاَ ،وأَ ْلقَى نَ ْف َسهُ
نالحظ أن بطرس الرسول عندما سمع أن المسي َح قد حضر أأتزر بثوبِه " ألَنﱠهُ َك َ
فِي ْالبَحْ ِر " ) يوحنا .( 7 / 21
وأتساءل :كيف يكون بطرس كبير الحواريين عريانا ً على شاطئ البحر؟! ولماذا يخجل من التعري
عندما سمع بحضور المسيح فقط ؟! ھل التعري جائز في غياب المسيح وغير جائز في حضوره ؟! كيف
كان بطرس الرسول الملقب بصخرة الكنيسة عاريًا على الشاطئ أمام التالميذ ومن كان موجودا آنذاك ؟!

نب ﱞي يكشف عن فخذيه !
ت عائشةَ كاشفًا عن فخذيه أو ساقيه ،ودخل عنده أبو بكر ولم يسوى ثيابَه
قالوا :رسو ُل اإلسالم كان في بي ِ
ُ
عثمان سوي ثيابَه أليس الفخذ عورة ....؟! واستدلوا على ذلك بما جاء في
 ،وكذلك عمر ولما جاء
مسلم
صحيح
ٍ
ِ
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وب
كتاب )فضائل الصحابة ( باب) من فضائل عثمان  (برقمَ 4414ح ﱠدثَنَا يَ ْحيَى ْبنُ يَ ْحيَى َويَ ْحيَى ْبنُ أَ ﱡي َ
ون ا ْب َن َج ْعفَ ٍر عَنْ
ونَ :ح ﱠدثَنَا إسماعيل يَ ْعنُ َ
َوقُتَ ْيبَةُ َوا ْبنُ ُح ْج ٍر قَا َل :يَ ْحيَى ْبنُ يَ ْحيَى أَ ْخبَ َرنَا  ،وقَا َل ْاآل َخ ُر َ
ان
سلَ َمةَ ْب ِن َع ْب ِد ال ﱠر ْح َم ِن أَنﱠ َعائِ َ
شةَ قَالَتْ َ :ك َ
سلَ ْي َم َ
ُم َح ﱠم ِد ْب ِن أَبِي َح ْر َملَةَ عَنْ َعطَا ٍء َو ُ
سا ٍر َوأَبِي َ
ان ا ْبنَ ْي يَ َ
سو ُل ﱠ
ستَأْ َذ َن أَبُو بَ ْك ٍر فَأ َ ِذ َن لَهُ َو ُھ َو َعلَى تِ ْل َك
ﷲِ ُ م ْ
ساقَ ْي ِه فَا ْ
َر ُ
اشفًا عَنْ فَ ِخ َذ ْي ِه أَ ْو َ
ضطَ ِج ًعا فِي بَ ْيتِي َك ِ
سو ُل ﱠ
ستَأْ َذ َن ُع َم ُر فَأ َ ِذ َن لَهُ َو ُھ َو َك َذلِ َك فَت ََحد َ
ال فَت ََحد َ
س ﱠوى
ﱠث ثُ ﱠم ا ْ
ﱠث ثُ ﱠم ا ْ
س َر ُ
ﷲِ َ و َ
ستَأْ َذ َن ُع ْث َمانُ فَ َجلَ َ
ا ْل َح ِ
اح ٍد فَ َد َخ َل فَت ََحد َ
شةَُ :د َخ َل
ﱠث فَلَ ﱠما َخ َر َج قَالَتْ َعائِ َ
ثِيَابَهُ قَا َل ُم َح ﱠم ٌدَ :و َال أَقُو ُل َذلِ َك فِي يَ ْو ٍم َو ِ
س ﱠو ْيتَ
َش لَهُ َولَ ْم تُبَالِ ِه ثُ ﱠم َد َخ َل ُع ْث َمانُ فَ َجلَ ْ
َش لَهُ َولَ ْم تُبَالِ ِه ثُ ﱠم َد َخ َل ُع َم ُر فَلَ ْم تَ ْھت ﱠ
أَبُو بَ ْك ٍر فَلَ ْم تَ ْھت ﱠ
ستَ َو َ
ست َِحي ِم ْنهُ ا ْل َم َالئِ َكةُ ".
ست َِحي ِمنْ َر ُج ٍل تَ ْ
ثِيَابَ َك فَقَا َل ":أَ َال أَ ْ
• الرد على الشبھة
أوالً  :أبدء من حيث انتھوا ألرد على سؤالِھم الذي يقول  :أليس الفخذ عورة ؟!
الجواب  :بلى ،إن الفخ َذ عورة عند جماھير علماء المسلمين ؛ لعد ِة أدل ِة منھا :
 -1سنن أبي داود برقم  ، 3498وصححه األلباني في المشكاة )  ( 3114عَنْ ُز ْر َعةَ ْب ِن َع ْب ِد ال ﱠر ْح َم ِن
سو ُل ﱠ
ﷲِ ِ ع ْن َدنَا َوفَ ِخ ِذي
ْب ِن َج ْر َھ ٍد عَنْ أَبِي ِه قَا َل َ :ك َ
ان َج ْر َھ ٌد َھ َذا ِمنْ أَ ْ
ب ﱡ
س َر ُ
الصفﱠ ِة قَا َلَ :جلَ َ
ص َحا ِ
شفَةٌ فَقَا َل ":أَ َما َعلِ ْمتَ أَنﱠ ا ْلفَ ِخ َذ َع ْو َرةٌ".
ُم ْن َك ِ
س عَنْ
-2سنن الترمذي برقم ، 2722وصححه األلباني في سنن الترمذي برقم  2798عَنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
النﱠبِ ﱢي  قَا َل  ":ا ْلفَ ِخ ُذ َع ْو َرةٌ ".
الر ْكبَ ِة َع ْو َرةٌ ".حسنه أأللباني في "
س ﱠر ِة َو ﱡ
-3المعجم الكبير للطبراني برقم  27قال َ ": ما بَ ْي َن ال ﱡ
اإلرواء " ) .( 271، 247
ث السابق ِة وغيرھا  ،ويدل
خالل ما تقدم يتضح لنا أن الفخ َذ عورة ؛
إ ًذا من
لعموم ما جاء في األحادي ِ
ِ
ِ
س ﱠر ِة
األخير على أن الركبة والسرة ليستا بعور ٍة عند
ث يقول َ " :ما بَ ْي َن ال ﱡ
الرجل ؛ ألن َ
نص الحدي ِ
ِ
الر ْكبَ ِة َع ْو َرةٌ ".
َو ﱡ
بحال
مصالحھم
ث الذي استدل به المعترضون علي شبھتِھم يجد أنه ال يخدم
ِ
ثانيًا  :إن الناظ َر في الحدي ِ
ٍ
سول ﱠ
ض َي ﱠ
َ
ضطَ َج َعا فِي بَ ْيته ،
من األحوال ؛ ألن
ﷲُ َع ْن َھاَ :-ك َ
ﷲ ُ م ْ
ان َر ُ
الحديث تقول فيه عائشةُ َ -ر ِ
ستَأْ َذ َن أَبُو بَ ْكر  ،فَأ َ ِذ َن لَهُ َ ،و ُھ َو َعلَى تِ ْل َك ا ْل َحال ...
ساقَ ْي ِه  ،فَا ْ
اشفًا عَنْ فَ ِخ َذ ْي ِه أَ ْو َ
َك ِ
ض َي ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲِ 
ﷲُ َع ْنھَا  -في قولِھا َ " :ك َ
ان َر ُ
نالحظ أن ھناك ش ًكا في الرواي ِة من الراوي عائشة َ -ر ِ
ساقَ ْي ِه ".
ُم ْ
اشفًا عَنْ فَ ِخ َذ ْي ِه أَ ْو َ
ضطَ ِج ًعا فِي بَ ْيتِي َك ِ
ث فيه داللة ظنية
إ ًذا ھي ليست متأكدة أنه كان كاشفًا عن فخذيه ،وبالتالي ال يجوز بناء حكم على حدي ٍ
العلم.
لصحيح
شرحه
وليست قطعية ،وھذا ما رجحه النوويﱡ  -رحمه ﷲُ  -في
ِ
ٍ
أھل ِ
مسلم وغيره من ِ
ِ
ث المتعلقة بالشبھة وجدت حديثًا في مسن ِد أحم َد برقم َ 23194ح ﱠدثَنَا
ثالثًا  :في أثنا ِء بحثي في األحادي ِ
َم ْر َوانُ قَا َل :أَ ْخبَ َرنَا ُعبَ ْي ُد ﱠ
ين -أَنﱠ
شةَ بِ ْنتَ طَ ْل َحةَ ت َْذ ُك ُر عَنْ َعائِ َ
س ِم ْعتُ َعائِ َ
شةَ -أُ ﱢم ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
سيﱠا ٍر قَا َلَ :
ﷲِ ْبنُ َ
سو َل ﱠ
ستَأْ َذ َن ُع َم ُر فَأ َ ِذ َن
ﷲِ َ ك َ
ستَأْ َذ َن أَبُو بَ ْك ٍر فَأ َ ِذ َن لَهُ َو ُھ َو َعلَى َحالِ ِه ثُ ﱠم ا ْ
اشفًا عَنْ فَ ِخ ِذ ِه فَا ْ
َر ُ
ان َجالِ ً
سا َك ِ
سو َل ﱠ
ستَأْ َذ َن َعلَ ْي َك أَبُو
ﷲِ :ا ْ
لَهُ َو ُھ َو َعلَى َحالِ ِه ثُ ﱠم ا ْ
ستَأْ َذ َن ُع ْث َمانُ فَأ َ ْر َخى َعلَ ْي ِه ثِيَابَهُ فَلَ ﱠما قَا ُموا قُ ْلتُ يَا َر ُ
شةُ أَ َال
ستَأْ َذ َن ُع ْث َمانُ أَ ْر َخ ْيتَ َعلَ ْي َك ثِيَابَ َك فَقَا َل ":يَا َعائِ َ
بَ ْك ٍر َو ُع َم ُر فَأ َ ِذ ْنتَ لَ ُھ َما َوأَ ْنتَ َعلَى َحالِ َك فَلَ ﱠما ا ْ
ست َْحيِي ِمنْ َر ُج ٍل َو ﱠ
ست َْحيِي ِم ْنهُ ".
ﷲِ إِنﱠ ا ْل َم َالئِ َكةَ تَ ْ
أَ ْ
ووجدت أن الحديث فيه ضعف لآلتي:
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َ
الشيخ شعيب األرنؤط :ضعف إسنا َده،قال -رحمه ﷲُ:-ھذا إسناد ضعيف لجھالة حال عبد ﷲ بن
 -1قال
سيار.أھـ
ب) من له رواية في مسند أحمد( ) (569عبيد ﷲ بن سيار عن عائشةَ وعنه مروان
 -2جاء في كتا ِ
مجھول.أھـ
قلت ُ◌  :بھذا تنتھي الشبھة  ،ولكني وجدت أن الشي َخ األلباني  -رحمه ﷲ  -صحح ھذه الرواية في
السلسل ِة الصحيحة برقم  " 2719كان كاشفا عن فخذه فاستأذن أبو بكر فأذن له وھو على ذلك الحال
. ".....
النبي  أنه قال
ويعلق  -رحمه ﷲُ  -في السلسل ِة الصحيح ِة برقم  1687قائالً :واعلم أنه قد صح عن
ﱢ
 ":الفخذ عورة "وھو مخرج في إرواء الغليل .66وھنا يبدو للباحث وجوه من التوفيق .األول :أن
يكون حديث الترجمة قبل حديث":الفخذ عورة "
الثاني  :أن يحمل الكشف على أنه من خصوصياته  فال يعارض الحديث اآلخر ويؤيده قاعدة  :القول
مقدم على العمل  .و الحاظر مقدم على المبيح  .وﷲ اعلم .أھـ
ث المختلف في صحتِه يكون على وجھين:
قلتُ :إن التوفيق بالنسب ِة للحدي ِ
النبي  كاشفًا عن ساقه دون
األول :إن قلنا بضعفِه كما قال بعضُ المحققين ،فال شبھة عندنا فيه :فكان
ﱡ
مسلم الذي سبق بيانه .
صحيح
ث عائشةَ في
فخذه لحدي ِ
ٍ
ِ
ي  كان كاشفًا عن فخذه قبل أن
الثاني  :إن قلنا بصحتِه كما قال
األلباني فال شبھة عندنا أي ً
ضا ؛ ألن النب ﱠ
ﱡ
يعلم من ربﱢه عن طريق الوحي أن الفخذ عورة فعلم بعدھا بذلك  ،فكان ينھى الناس عن كشف الفخذ
األلباني  -رحمه ﷲُ  -بأن كشف الفخذ
ويعلمھم أنه عورة كما جاء في حديث جرھد وغيره ،وأما ما قاله
ﱡ
من خصوصياته
 فال دليل عليه ،وعليه تُنسف الشبھة نسفًا  -بفضل ﷲِ .- 
ُ
عثمان  عنده ؟
النبي  ثيابَه  ،وغطى ساقَه أو فخ َذه لما دخل
رابعًا  :إن قيل :لماذا سوى
ﱡ
ست َِحي ِمنْ َر ُجل
قلت ُ◌ :ألن
َ
عثمان رج ٌل حيي ؛ أعنى :أنه كان شدي َد الحيا ِء ؛ لذا قال  " :أَ َال أَ ْ
ست َِحي ِم ْنهُ ا ْل َم َالئِ َكة ".
تَ ْ
َوفِي ِر َوايَة لِ ُم ْ
شيت إِنْ أَ ِذ ْنت لَهُ
سلِ ٍم أَنﱠهُ  قَا َل فِي َج َواب َعائِشَة " :إِنﱠ ُع ْث َمان َر ُجل َحيِ ّي َ ،وإِنﱢي َخ ِ
اجته.
َعلَى تِ ْل َك ا ْل َحالَة َال يَ ْبلُغ إِلَ ﱠي فِي َح َ
قال
صفَةٌ َج ِميلَةٌ ِمنْ
ﱡ
ضيلَةٌ ظَا ِھ َرةٌ لِ ُع ْث َمان َو َج َاللَته ِع ْند ا ْل َم َالئِ َكةَ ،وأَنﱠ ا ْل َحيَا َء ِ
النووي -رحمه ﷲُ َ◌ :-فِي ِه فَ ِ
صفَات ا ْل َم َالئِ َكة.أھـ
ِ
خامسًا :إن إنجي َل يوحنا ينسب إلى يسو َع أنه لم يكن كاشفًا عن ساقيه  ،وال فخذيه فقط  ،ولكن كان كاشفًا
عن جسده بأكمله متعم ًدا لذلك أمام التالميذ  .....وذلك في اإلصحاح 13عدد 4قَا َم َع ِن ْال َع َشا ِءَ ،و َخلَ َع ثِيَابَهُ،
5
ان
صبﱠ َما ًء فِي ِم ْغ َسلَ ،وا ْبتَ َدأَ يَ ْغ ِس ُل أَرْ ُج َل التﱠالَ ِمي ِذ َويَ ْم َس ُحھَا بِ ْال ِم ْن َشفَ ِة الﱠتِي َك َ
َوأَ َخ َذ ِم ْن َشفَةً َواتﱠ َز َر بِھَا ،ثُ ﱠم َ
ُمتﱠ ِزرًا بِھَا.
قلت ُ◌  :إننا نُبرئ المسي َح  مما نُسب إليه،وال نصدق أن المسي َح  تعرى أما َم التالميذ بھذه
الصورة  ،ولم نستھزئ كما استھزئ المعترضون في سؤالِھم فنقول مثالً :
 -1لماذا تعرى يسوع أمام التالميذ وما الھدف من ذلك ؟ ھل ليغسل أرجل التالميذ فقط ؟ وما الھدف من
غسل أرجل التالميذ وھو متعر ؟!
 -2ھل تعرية الجسد بأكمله عندكم عورة أم ال ؟ مع العلم أن يسوع كان عاريًا أمام التالميذ ؟!
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س ،و يأمرھم أن يأتوه بثالثة أحجار !
ﱞ
نبي يتبرز أما َم النا ِ
الناس ،
الھمز واالستھزا ِء عن نبيﱢنا  : إنه يتبرز أما َم
سبيل
كعاد ِة أخالقِھم المعھود ِة قالوا على
ِ
ِ
ِ
ويأمرھم أن يأتوه بثالث أحجار !...وتعلقوا بما جاء في اآلتي:
صحيح البخاري كتاب ) الوضوء ( باب ) ال يستنجى بروث ( برقم َ 152ح ﱠدثَنَا أَبُو نُ َع ْي ٍم قَا َل َ :ح ﱠدثَنَا
-1
ِ
س ِم َع َع ْب َد
س َحا َ
س أَبُو ُعبَ ْي َدةَ َذ َك َرهُ َولَ ِكنْ َع ْب ُد ال ﱠر ْح َم ِن ْبنُ ْاألَ ْ
ُز َھ ْي ٌر عَنْ أَبِي إِ ْ
س َو ِد عَنْ أَبِي ِه أَنﱠهُ َ
ق قَا َل :لَ ْي َ
ﱠ
ستُ الثﱠالِ َ
ﷲِ يَقُو ُل :أَتَى النﱠبِ ﱡي  ا ْل َغائِطَ فَأ َ َم َرنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَ َالثَ ِة أَ ْح َجا ٍر فَ َو َجدْتُ َح َج َر ْي ِن َوا ْلتَ َم ْ
ث فَلَ ْم أَ ِج ْدهُ
س.
فَأ َ َخ ْذتُ َر ْوثَةً فَأَتَ ْيتُهُ بِ َھا فَأ َ َخ َذ ا ْل َح َج َر ْي ِن َوأَ ْلقَى ال ﱠر ْوثَةَ َوقَا َلَ :ھ َذا ِر ْك ٌ
-2
صحيح البخاري كتاب ) الوضوء ( باب ) االستنجاء بالحجارة ( برقم َ 151ح ﱠدثَنَا أَ ْح َم ُد ْبنُ ُم َح ﱠم ٍد
ِ
س ِعي ِد ْب ِن َع ْم ٍرو ا ْل َم ﱢك ﱡي عَنْ َج ﱢد ِه عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ قَا َل :اتﱠبَ ْعتُ النﱠبِ ﱠي
ا ْل َم ﱢك ﱡي قَا َلَ :ح ﱠدثَنَا َع ْم ُرو ْبنُ يَ ْحيَى ْب ِن َ
ض بِ َھا أَ ْو نَ ْح َوهُ َو َال تَأْتِنِي
اجتِ ِه فَ َك َ
ستَ ْنفِ ْ
ان َال يَ ْلتَفِتُ فَ َدنَ ْوتُ ِم ْنهُ فَقَا َل ":ا ْب ِغنِي أَ ْح َجا ًرا أَ ْ
َ و َخ َر َج لِ َح َ
ضى أَ ْتبَ َعهُ بِ ِھنﱠ ".
ض ْعتُ َھا إِلَى َج ْنبِ ِه َوأَ ْع َر ْ
ضتُ َع ْنهُ فَلَ ﱠما قَ َ
ف ثِيَابِي فَ َو َ
بِ َع ْظ ٍم َو َال َر ْو ٍ
ث فَأَتَ ْيتُهُ بِأ َ ْح َجا ٍر بِطَ َر ِ
• الرد على الشبھة
الكالم أثنا ِء قضا ِء الحاج ِة ،
الرجل  ،و نھى عن
ي  نھى عن أن ينظر الرج ُل إلى عور ِة
أوالً  :إن النب ﱠ
ِ
ِ
و أمر بأخ ِذ الستر ِة عندھا  ،و كان  حييًا  ....تدلل على ذلك أدلة منھا :
ُ
سو َل ﱠ
ﷲِ قَا َل  »: الَ يَ ْنظ ُر ال ﱠر ُج ُل إِلَى َع ْو َر ِة
س ِعي ٍد ا ْل ُخ ْد ِري أَنﱠ َر ُ
 -1صحيح مسلم برقم  512عَنْ أَبِى َ
اح ٍد َوالَ تفضي ا ْل َم ْرأَةُ إِلَى
ضى ال ﱠر ُج ُل إِلَى ال ﱠر ُج ِل في ثَ ْو ٍ
ب َو ِ
ال ﱠر ُج ِل َوالَ ا ْل َم ْرأَةُ إِلَى َع ْو َر ِة ا ْل َم ْرأَ ِة َوالَ يُ ْف ِ
اح ِد « .ومعنى يفضى  :يصل والمراد ال يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد
ب ا ْل َو ِ
ا ْل َم ْرأَ ِة في الثﱠ ْو ِ
سو َل ﱠ
ﷲِ َ رأَى َر ُج ًال يَ ْغت َِس ُل بِا ْلبَ َرا ِز بِ َال إِ َزا ٍر
 -2سنن أبي داود برقم  3497عَنْ َعطَا ٍء عَنْ يَ ْعلَى أَنﱠ َر ُ
ﷲَ َوأَ ْثنَى َعلَ ْي ِه ثُ ﱠم قَا َل  ":إِنﱠ ﱠ
ص َع َد ا ْل ِم ْنبَ َر فَ َح ِم َد ﱠ
س َل
ستﱢي ٌر يُ ِح ﱡب ا ْل َحيَا َء َوال ﱠ
س ْت َر فَإ ِ َذا ا ْغتَ َ
فَ َ
ﷲَ َ حيِ ﱞي ِ
ستَتِر" .
أَ َح ُد ُك ْم فَ ْليَ ْ
بن عب ِد ﷲِ  قال  :سرنا مع رسول ﷲ  حتى نَ َز ْلنَا
 -3دالئل النبوة البيھقي برقم  2256عن جاب ِر ِ
سو ُل ﱠ
سو ُل ﱠ
ش ْيئًا
ﷲِ  فَلَ ْم يَ َر َ
اجتَهُ فَاتﱠبَ ْعتُهُ بِإ ِ َدا َو ٍة ِمنْ َما ٍء فَنَظَ َر َر ُ
ب َر ُ
ضي َح َ
َوا ِديًا أَ ْفيَ َح فَ َذ َھ َ
ﷲِ  يَ ْق ِ
سو ُل ﱠ
صانِ َھا
َاط ِئ ا ْل َوا ِدي فَا ْنطَلَ َ
ﷲِ  إِلَى إِ ْح َدا ُھ َما فَأ َ َخ َذ بِ ُغ ْ
يَ ْ
ق َر ُ
ص ٍن ِمنْ أَ ْغ َ
َان بِش ِ
ستَتِ ُر بِ ِه فَإِ َذا ش ََج َرت ِ
فَقَا َل :ا ْنقَا ِدي َعلَ ﱠي بِإ ِ ْذ ِن ﱠ
صانِ ُع قَائِ َدهُ َحتﱠى أَتَى الش َﱠج َرةَ
ش الﱠ ِذي يُ َ
ﷲِ فَا ْنقَا َدتْ َم َعهُ َكا ْلبَ ِعي ِر ا ْل َم ْخشُو ِ
صانِ َھا فَقَا َل :ا ْنقَا ِدي َعلَ ﱠي بِإ ِ ْذ ِن ﱠ
ف
ﷲِ فَا ْنقَا َدتْ َم َعهُ َك َذلِ َك َحتﱠى إِ َذا َك َ
ْاألُ ْخ َرى فَأ َ َخ َذ بِ ُغ ْ
ان بِا ْل َم ْن َ
ص ٍن ِمنْ أَ ْغ َ
ص ِ
ض ُر َم َخافَةَ
ِم ﱠما بَ ْينَ ُھ َما َألَ َم بَ ْينَ ُھ َما يَ ْعنِي َج َم َع ُھ َما فَقَا َل :ا ْلتَئِ َما َعلَ ﱠي بِإِ ْذ ِن ﱠ
ﷲِ فَا ْلتَأ َ َمتَا قَا َل َجابِ ٌر :فَ َخ َر ْجتُ أُ ْح ِ
ﷲ  بِقُ ْربِي فَيَ ْبت َِع َد....
أَنْ يُ ِح ﱠ
س َر ُ
سو ُل ﱠ ِ
ستر حتى سخر ﷲُ له الشج َر ليظله  في
نالحظ من الرواي ِة األخير ِة أنه  كان يستتر ،ويبحث عن الت ِ
أثنا ِء قضا ِء حاج ِة  ،وھذا من معجزاته ، حيث يتحرك الشج ُر نحوه  ليظله ثم يرجع إلى مكانه مرة
أخري ؛ ألنه  حيي يحبُ الحيا َء والست َر....
َ
الحديث يقول  ":أَتَى النﱠبِ ﱡي 
الناس قول باطل ؛ ألن
ي  قضى حاجته أما َم
وعليه فإن القول بأن النب ﱠ
ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
ستُ الثﱠالِ َ
ث فَلَ ْم أ ِج ْدهُ فَأ َخذتُ َر ْوثَةً فَأتَ ْيتُهُ بِ َھا
ا ْل َغائِطَ فَأ َ َم َرنِي أَنْ آتِيَهُ بِثَ َالثَ ِة أ ْح َجا ٍر فَ َو َجدْتُ َح َج َر ْي ِن َوا ْلتَ َم ْ
س ".
فَأ َ َخ َذ ا ْل َح َج َر ْي ِن َوأَ ْلقَى ال ﱠر ْوثَةََ ،وقَا َلَ :ھ َذا ِر ْك ٌ
َ
ث،
ب
نالحظ أن
الفعل أو الحد ِ
ي أن يأتيه بالحجار ِة وھو في قل ِ
الحديث ليس فيه أن النب ﱠي  أمر الصحاب ﱠ
ِ
المكان الذي أراد الخالء به ؛ طلب الحجارةَ من الصحابي....
وإنما لما أتى
َ
وھذا ما نالحظه من الرواية الثانية من حديث أبي ھريرة ،وعلى ھذا تنتھي الشبھة  -بفضل ﷲ .- 
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ألحجار ال قيمة له ؛ألنھم يتكلمون عن وسائل للتطھر قبل ألف
ضھم على االستنجا ِء با
ثانيًا  :إن اعترا َ
ِ
وأربعمائة سنة ؛ لم يكن ھناك حمام ) بدش ( ،وال مناديل معطرة )ورقية(....
ھم يتكلمون عن أرض يشح فيھا الماء لطبيعتھا الصحراوية ،ويتكلمون عن شيء ال يمكن أن يفعل إال في
مكان بعيد للتواري عن أعين الناس؛ ولھذا سمي ) خالء (.
وأتساءل:ھل يستطيعون أن يخبرونني ما ھي أفضل وسيلة للتخلص بھا من أثر األذى الذي يبقى بعد
قضاء الحاجة في ظل الظروف التي قمت بتوضيحھا ؟
الجواب :الحجر ھو أفضل ما يسھل إيجاده ويزيل األذى عن الجلد ،وتعدد أألحجار لضمان تحصيل
التطھر على النحو األكمل،ولو توافر الماء فھو باإلجماع أفضل من األحجار؛ لقولِه  عن الما ِء  :
َوأَن َز ْلنَا ِم َن ال ﱠس َما ِء َما ًء طَھُوراً ) الفرقان. (48يعني :مطھ ًرا.
وأما عن عدد ثالثة أحجار ھو أقل شيء لضمان الطھارة ،وأن وجد أقل من ذلك فھذه ضرورة وليست
الثالثةُ أحجار حكمھا على الوجوب.
و نجد أن ﷲَ  نزل آيةً مدح بھا الصحابةَ  أھ َل مسج ِد قباء  ،والسبب أنھم كانوا إذا قضوا حاجتَھم
ﱡون أَن يَتَطَھﱠر ْ
ُوا َو ّ
ين 
يستنجون
ﷲُ ي ُِحبﱡ ْال ُمطﱠھ ِﱢر َ
بالحجر ثم بالماء  ،فانزل  فيھم  :فِي ِه ِر َجا ٌل ي ُِحب َ
ِ
)التوبة.( 108
ضا ؛ فنحن نعبد ربًّا من
ثم إن الشريعة بمجملھا حرصت على طھار ِة
ب أي ً
ب  ،وطھار ِة القل ِ
البدن والثيا ِ
ِ
أسمائِه )الجميل( أي :الذي يحبُ الجما َل ؛ ثبت في صحيح مسلم برقم  131عَنْ َع ْب ِد ﱠ
س ُعو ٍد 
ﷲِ ْب ِن َم ْ
ان فِي قَ ْلبِ ِه ِم ْثقَا ُل َذ ﱠر ٍة ِمنْ ِك ْب ٍر " .قَا َل َر ُج ٌل :إِنﱠ ال ﱠر ُج َل يُ ِح ﱡب أَنْ
عَنْ النﱠبِ ﱢي  قَا َلَ ":ال يَد ُْخ ُل ا ْل َجنﱠةَ َمنْ َك َ
سنَةً قَا َل ":إِنﱠ ﱠ
س".
ﷲَ َج ِمي ٌل يُ ِح ﱡب ا ْل َج َما َل ا ْل ِك ْب ُر بَطَ ُر ا ْل َح ﱢ
يَ ُك َ
سنًا َونَ ْعلُهُ َح َ
ون ثَ ْوبُهُ َح َ
ق َو َغ ْمطُ النﱠا ِ
ْج ٍد
فأما عن طھار ِة
البدن والثيا ِ
ب :فدليله الحديث السابق  ،وقوله  :يَا بَنِي آَ َد َم ُخ ُذوا ِزينَتَ ُك ْم ِع ْن َد ُكلﱢ َمس ِ
ِ
ين ))  (31األعراف(.
ْرفِ َ
ْرفُوا إِنﱠهُ َال ي ُِحبﱡ ْال ُمس ِ
َو ُكلُوا َوا ْش َربُوا َو َال تُس ِ
جاء في التفسير الميسر :يا بني آدم كونوا عند أداء كل صال ِة على حالة من الزينة المشروعة من ثياب
ساترة لعوراتكم ونظافة وطھارة ونحو ذلك ،وكلوا واشربوا من طيبات ما رزقكم ﷲ ،وال تتجاوزوا
حدود االعتدال في ذلك .إن ﷲ ال يحب المتجاوزين المسرفين في الطعام والشراب وغير ذلك .أھـ
ثم إن الصالة ال تجوز في ثوب عليه نجاسة ،أو مع وجود النجاسة على البدن،فنحن نعبد ربًّا يحبُ
المتطھرين يقول  :إِ ﱠن ﱠ
ين  ) البقرة.(222
ين َوي ُِحبﱡ ْال ُمتَطَھ ِﱢر َ
ﷲَ ي ُِحبﱡ التﱠ ﱠوابِ َ
اري َس ْوآَتِ ُك ْم َو ِري ًشا َولِبَاسُ التﱠ ْق َوى
وأما عن طھار ِة القل ِ
ب :يقول  :يَا بَنِي آَ َد َم قَ ْد أَ ْن َز ْلنَا َعلَ ْي ُك ْم لِبَاسًا يُ َو ِ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
ُون )) (26األعراف ( .
ك َخ ْي ٌر َذلِ َ
َذلِ َ
ت ﷲِ لَ َعلھُ ْم يَذ ﱠكر َ
ك ِم ْن آَيَا ِ
ﷲِ ": إِنﱠ ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲَ َال يَ ْنظُ ُر إِلَى
وثبت في صحيح مسلم برقم  4651عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ  قَا َل :قَا َل َر ُ
ص َو ِر ُك ْم َوأَ ْم َوالِ ُك ْم َولَ ِكنْ يَ ْنظُ ُر إِلَى قُلُوبِ ُك ْم َوأَ ْع َمالِ ُك ْم ".
ُ
ً
ثالثا  :إن ھناك سؤاال يفرض نفسه على المعترضين ھو :لو يخبروننا عن يسوع المسيح لما كان
مسح
بأحجار أم كان يقوم بعد قضا ِء حاج ِة مباشرة دون
مكان ليس فيه ماء  ،ھل كان يستنجى
يتبرز في
ٍ
ٍ
ِ
األذى والنجاسة ؟!
15
ان إِ َذا َد َخ َل
ثم إننا نجد من
أقوال يسوع في إنجيل مرقس إصحاح  7عدد لَي َ
ِ
اإل ْن َس ِ
ج ِ
ْس َش ْي ٌءِ 16م ْن َخ ِ
ار ِ
ُ
ان لِل ﱠس ْم ِع،
اإل ْن َس َ
ان .إِ ْن َك َ
فِي ِه يَ ْق ِد ُر أَ ْن يُنَجﱢ َسهُ ،ل ِك ﱠن األَ ْشيَا َء الﱠتِي تَ ْخ ُر ُج ِم ْنهُ ِھ َي الﱠتِي تُنَجﱢسُ ِ
ان ألَ َح ٍد أ ْذنَ ِ
فَ ْليَ ْس َم ْع«.
نالحظ أن يسوع قصد أن كل ما يمس اإلنسان من الخارج ال ينجسه ؛ وإنما كالمه وأخالقه ھي التي
تنجسه! قال ذلك لما سأله الشيوخ لماذا ال يغسل التالميذ أيديھم قبل الطعام ؟؟
وبالتالي لو أن ھناك رجالً بال عليه كلبٌ أو تبرز عليه فإنه ال ينجس بحسب النص المنسوب إلى يسوع
ويص ّل ھكذا!!...
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وليت المعترضون الذين حكموا على نبيﱢنا  ظل ًما وبھتانًا بأنه يقضي حاجة أمام الناس يخبروننا عن
الناس بإرادتِه ؛رقص عاريًا تما ًما كالسفھا ِء كما يصفه الكتابُ المقدس ...ھل
النبي الذي تعرى أما َم
داو َد
ﱢ
ِ
عبوا عليه ؟! ھل أسقوا نبوته ؟! نجد ذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح  6عدد َ 20و َر َج َع َدا ُو ُد
ك إِ ْس َرائِي َل ْاليَ ْو َمَ ،حي ُ
ال َدا ُو َدَ ،وقَالَ ْ
ك بَ ْيتَهُ .فَ َخ َر َج ْ
ت ِمي َكا ُل بِ ْن ُ
ْث
ان أَ ْك َر َم َملِ َ
تَ » :ما َك َ
ار َ
ت َشا ُو َل ال ْستِ ْقبَ ِ
لِيُبَ ِ
ف ْاليَ ْو َم فِي أَ ْعي ُِن إِ َما ِء َعبِي ِد ِه َك َما يَتَ َك ﱠش ُ
ف أَ َح ُد ال ﱡسفَھَا ِء«.
تَ َك ﱠش َ
قلت ُ◌ :إننا نبرأ إلى ﷲِ من ذلك كله  ،ولكن ما ھو جوابھم على تلك النصوص ....؟!

نبي يُعري ابنتَه أمام العبيد )فاطمة( !
ﱞ
النبي بناتَه أمام
أخالق األنبياء أن يعري
قالوا  :ھل اإلسالم يدعو إلى تعري ِة النسا ِء والتبرج ؟ وھل من
ﱡ
ِ
العبيد ؟! لقد كان رسو ُل اإلسالم سببًا في تعري ِة ابنتِه فاطمة أمام العبيد ! ...والدليل على قولِنا الحديث
ش ْع ِر َم ْو َالتِ ِه( برقم َ 3582ح ﱠدثَنَا
س ( بَاب )فِي ا ْل َع ْب ِد يَ ْنظُ ُر إِلَى َ
الثابت في سنن أبي داود ِكتَاب ) اللﱢبَا ِ
ان قَ ْد
اط َمةَ بِ َع ْب ٍد َك َ
سى َح ﱠدثَنَا أَبُو ُج َم ْي ٍع َ
ُم َح ﱠم ُد ْبنُ ِعي َ
سالِ ُم ْبنُ ِدينَا ٍر عَنْ ثَابِ ٍ
س أَنﱠ النﱠبِ ﱠي  أَتَى فَ ِ
ت عَنْ أَنَ ٍ
ض َي ﱠ
س َھا لَ ْم يَ ْبلُ ْغ ِر ْجلَ ْي َھا َوإِ َذا َغطﱠتْ بِ ِه
ﷲُ َع ْن َھا -ثَ ْو ٌ
ب إِ َذا قَنﱠ َعتْ بِ ِه َر ْأ َ
اط َمةَ َ -ر ِ
َو َھبَهُ لَ َھا قَا َل َو َعلَى فَ ِ
وك َو ُغ َال ُم ِك ".
س َعلَ ْي ِك بَأْ ٌ
س َھا فَلَ ﱠما َرأَى النﱠبِ ﱡي َ ما تَ ْلقَى قَا َل ":إِنﱠهُ لَ ْي َ
ِر ْجلَ ْي َھا لَ ْم يَ ْبلُ ْغ َر ْأ َ
س إِنﱠ َما ُھ َو أَبُ ِ
تحقيق األلباني  :صحيح  ،اإلرواء ) .( 1799
• الرد على الشبھة
ان ؛ حت ى ال تك ون
أوالً  :إن اإلس ال َم جع ل الم رأةَ ك الجوھر ِة الت ي ينبغ ي أن يُح افظ عليھ ا ف ي أأم ِن مك ٍ
عرضة أمام الجميع فيشتھيھا البعض ويطمع فيھا آخرون  ...وتكون بعدھا عرضة للضياع.....
وبالتالي فإن المرأة عندنا كالجوھرة النفيسة حث اإلسال ُم على المحافظة عليھا ،فأمرھا بالتس تر ف ي بي ت
زوجھ ا ،وع دم الخ روج م ن بيتھ ا بغي ر حاج ة ،وأمرھ ا بالحج اب ،وع دم التب رج....ت دلل عل ى ذل ك أدل ة
منھا:
ُ
ين ال ﱠز َكاةَ َوأَ ِطع َْن
 -1قوله َ  : وقَرْ َن فِي بُيُوتِ ُك ﱠن َو َال تَبَرﱠجْ َن تَبَرﱡ َج ْال َجا ِھلِيﱠ ِة ْاألولَى َوأَقِ ْم َن الص َﱠالةَ َوآتِ َ
ت َويُطَھﱢ َر ُك ْم تَ ْ
ﷲَ َو َرسُولَهُ إِنﱠ َما ي ُِري ُد ﱠ
ﱠ
ط ِھيراً ) األحزاب. (33
ب َعن ُك ُم الرﱢ جْ َ
ﷲُ لِي ُْذ ِھ َ
س أَ ْھ َل ْالبَ ْي ِ
جاء في التفسي ِر الميسر :وا ْل َز ْم َن بيوتكن ،وال تخرجن منھا إال لحاجة ،وال تُظھرن محاسنكن ،كما كان
يفعل نساء الجاھلي ة األول ى ف ي األزمن ة الس ابقة عل ى اإلس الم ،وھ و خط اب للنس اء المؤمن ات ف ي ك ل
عصر .وأدﱢين  -ي ا نس اء النب ي -الص الة كامل ة ف ي أوقاتھ ا ،وأعط ين الزك اة كم ا ش رع ﷲ ،وأطع ن ﷲ
ورسوله في أمرھما ونھيھما ،إنما أوص اكن ﷲ بھ ذا؛ لي زكيكنﱠ  ،ويبع د ع نكنﱠ األذى والس وء والش ر ي ا
النبي -ومنھم زوجاته وذريته  -عليه الصالة والسالم -ويط ﱢھر نفوسكم غاية الطھارة .أھـ
أھل بيت
ﱢ
َ
زوجات النب ﱢي  وبنات ه ونس اء الم ؤمنين بالحج اب  ،وذل ك أن ي رخين عل ى رؤوس ھن
بل وأمر ﷲُ 
ووجوھھن من أرديتھن ومالحفھن ؛ لستر وج وھھن  ،وص دورھن  ،ورؤوس ھن  ،ذل ك أق رب أن يميﱠ زن
بالستر والصيانة فال يُت َعرﱠض لھن بمكروه أو أذى.
ك أَ ْدنَى
-1
ين َعلَ ْي ِھ ﱠن ِمن َج َالبِيبِ ِھ ﱠن َذلِ َ
ين يُ ْدنِ َ
ك َونِ َساء ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ك َوبَنَاتِ َ
اج َ
قوله   : يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي قُل ﱢألَ ْز َو ِ
َ
ﱠ
ْ
ً
ً
ﱠحيما ) األحزاب. (59
أن يُ ْع َرف َن فَ َال ي ُْؤ َذي َْن َو َك َ
ان ﷲُ َغفُورا ر ِ
النبي  حتى يكن أسوةً لغي ِرھن  :يَا نِ َساء النﱠبِ ﱢي لَ ْستُ ﱠن َكأ َ َح ٍد ﱢم َن النﱢ َساء إِ ِن اتﱠقَ ْيتُ ﱠن فَ َال
 -3قوله  لنسا ِء
ﱢ
ْ
ْ
ْ
ضع َْن بِ ْالقَ ْو ِل فَيَط َم َع الﱠ ِذي فِي قَلبِ ِه َم َرضٌ َوقُل َن قَ ْوالً ﱠم ْعرُوفا ً ) األحزاب .(32أمرھن أن يقلن قوالً
تَ ْخ َ
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معروفا؛ أي :يرضي ﷲَ  وال يتكلمن مع من ليس من محارمھن إال لضرورة ،وكل ذلك درء للفتنة،
وللمفاسد حتى ال يطمع الذي في قلبه مرض.
 -4م ن كث رة حرص ه  عل يھن أن ه س ماھن )ب القوارير( فق ال ألنجش ة  " :ي ا أنجش ة روي دا س وقك
بالقوارير " .تعليق شعيب األرنؤوط  :إسناده صحيح رجاله ثق ات رج ال الص حيح غي ر أب ي كام ل ش يخ
المصنف
 -5بيّن  أن الرج َل الذي ال يحافظ على نسائه  ،وال يغار عليھن ھو ديوث والجنة عليه ح رام ...وذل ك
في ص حيح الج امع ب رقم  5363ق ال  " : ثالث ة ق د ح رم ﷲُ عل يھم الجن ة  :م دمن الخم ر و الع اق و
الديوث الذي يقر في أھله الخبث ".
اإلسالم الحياء ...وذلك في اآلتي:
ق
 -6بيّن
النبي  أن خل َ
ِ
ﱡ
س َال ِم ا ْل َحيَا ُء "رواه مال ٌك في موطئِ ه ب رقم  ،1406وق ال  " : إن
ين ُخلُ ٌ
ق َو ُخلُ ُ
اإل ْ
 -1قال  " :لِ ُك ﱢل ِد ٍ
ق ِْ
ﷲَ◌َ تعالى حيّ ٌي ستير يحب الحيا َء والست َر ".صححه األلباني في المشكاة برقم )( 447
ْ
ش ﱠد َحيَ ا ًء ِم نْ ا ْل َع ذ َرا ِء
ان النﱠبِ ﱡي  أَ َ
ي  قَ ا َل َ :ك َ
س ِعي ٍد ا ْل ُخ ْد ِر ﱢ
 -2صحيح البخاري برقم  3298عَنْ أَبِي َ
ٌ
معروف لدى الجميع حتى
رسول ﷲِ  ، و ُخلق زوجاتِه وبناتِه  ،وھذا أم ٌر
فِي ِخ ْد ِر َھا  .فالحياء ھو ُخلق
ِ
من أعدائه في زمانِه ومن المنصفين في زمانِنا ھذا ...
وعليه يسقط الشق األول من شبھتھم التي في سؤالھم  :ھل اإلسالم يدعو إلى تعرية النساء والتبرج ؟!
أخالق األنبياء أن يعري النب ﱡي بناتَ ه
الشق الثاني من سؤالھم الذي يقول :ھل من
ثانيًا :أما عما جاء في
ِ
ِ
أمام العبيد ...؟
قلت ُ◌ :أجيب رغم شعوري بالھمز  -.....حاشاھم وحاشاه ذلك  - فالحديث الذي استدلوا به للطعن في
نن أب ي داو َد لأللب اني ب رقم 4106؛ لكن ه ال يخ دم مص الحھم للطع ن ف ي
أخالق
ﱢ
النبي  ھو صحيح في س ِ
ِ
أخالقه  بل ھو العكس من ذلك كما سيتقدم معنا  -إن شاء ﷲ . -
وك َو ُغ َال ُم ِك "
س َعلَ ْي ِك بَأْ ٌ
قوله  " : إِنﱠهُ لَ ْي َ
س إِنﱠ َما ُھ َو أَبُ ِ
خالل عرض تلك األسئلة:
قلتُ  :إن فھم ھذا الحديث فھ ًما صحي ًحا يتضح من
ِ
وك َو ُغ َال ُم ِك" ؟
س َعلَ ْي ِك بَأْ ٌ
 -1ما المقصود من قولِه  " : إِنﱠهُ لَ ْي َ
س إِنﱠ َما ُھ َو أَبُ ِ
 -2وما المقصود من قوله " : غالمك " ؟ وماذا تعني كلمة ) ُغالم (؟
 -3ولماذا قال  ذلك ؟
ﱠ
ض َي ﷲُ َع ْنھَا  -كانت
أبدأ من آخر األسئلة ؛ لماذا قال  ذلك ؟ الجواب  :قال ذلك  ؛ ألن فاطمةَ َ -ر ِ
النبي الحي ﱢي  الذي صح عنه في مسند أحمد برقم  25268عَنْ أُ ﱢم
امرأة حيية تحب الحيا َء فھي بنت
ﱢ
ان ِع ْن َدهُ َما يُ َؤدﱢي فَ ْلت َْحت َِج ْب ِم ْنهُ " .
ان ِ ِإل ْح َدا ُكنﱠ ُم َكات ٌَب فَ َك َ
سلَ َمةَ َذ َك َرتْ أَنﱠ النﱠبِ ﱠي  قَا َل  ":إِ َذا َك َ
َ
َ
ْ
ﱠ
ُ
بالحزن َوتَ َح ﱡم ِل ال َم َشق ِة فِي التﱠ َستﱡر فَلَ ﱠما َرأى
الشاھد أنھا كانت ترتدي ثوبًا قصي ًرا في بيتھا فشعرت فاطمة
ِ
اط َمة ِم ْن ھذا التﱠ َحيﱡر َو ْال َخ َجل َوتَ َح ﱡمل ْال َم َشقﱠة فِي التﱠ َستﱡر ِم ْن َج ّر الثﱠ ْوب
النﱠبِ ﱡي َ ما تَ ْلقَى  :أَيْ َ :ما تَ ْلقَاهُ فَ ِ
ِم ْن ِرجْ لھَا إِلَى َر ْأسھَا َو ِم ْن َر ْأسھَا إِلَى ِرجْ لھَا َحيَاء أَ ْو تَنَ ﱡزھًا قَا َل إِنﱠهُ ال ﱠ
ض ِمير لِل ﱠشأْ ِن إِنﱠ َما ھُ َو أَيْ َ :م ْن
اِ ْستَحْ يَيْت ِم ْنهُ أَبُوك َو ُغ َالمك .
وك َو ُغ َال ُم ِك " نلحظ أن ال إشكال في لفظ ِة )أبوك( ؛ ألنه من
وأما المقصود من قولِه" :إِنﱠ َما ُھ َو أَبُ ِ
محار ِمھا ھو محمد . 
أما عن قولِه  " : وغالمك " فقد ظن المعترضون أنه العبد البالغ وھذا من جھلِھم ...
قال ال ﱠش ْي ُخ أَبُو َحا ِمد  ,أحمد بن أبي طاھر محمد بن أحمد اإل ْسفَ َرايِينِ ّي شيخ الشافعية ببغداد:
ص ِغيرًا ِ ِإل ْ
ق لَ ْفظ ْال ُغ َالم َو ِألَنﱠھَا َواقِ َعة َحال  .أھـ ) عون المعبود في
ھَ َذا ْال َح ِديث َعلَى أَ ﱠن ْال َعبْد َك َ
ان َ
ط َال ِ
شرح سنن أبى داود(.

50

www.kalemasawaa.com

غالمك ( أي :أنه الطفل الذي لم يبلغ الحلم ،ويقوم بخدمتك ،وھذا ما أفاده أبو حامد -
وعليه فإن معنى )
ِ
رحمه ﷲ  -وغيره.
رسول ﷲِ  أنھا تحب الحياء
ت
إ ًذا ال شبھة عندنا في ذلك ،فالحديث يدل على عظم ِة
أخالق بن ِ
ِ
ِ
والتستر ،فھكذا كانت المرأةُ المسلمة والزالت رمز العفة والحياء والستر ،ھكذا عرفھا التاريخ بعھوده
المختلفة· ...حتى إنك ال تجد للفظ ) العرض ( مرادفا ً في اللغات األجنبية التي تدين بالمسيحية وغيرھا ،
وقد ق ّل الحيا ُء في زماننا  ،وما عند المعترضين حياء  ،وال عند نسائھم ؛ فما أكثر العري في كنائسھم
اإليمان ؛ ففي صحيح مسلم
النبي  أن الحيا َء من
التي ھي من المفترض محل عبادة  ! وقد بيّن
ﱡ
ِ
ان ".
سالِ ٍم عَنْ أَبِي ِه َ
برقم  52عَنْ َ
اإلي َم ِ
س ِم َع النﱠبِ ﱠي َ ر ُج ًال يَ ِعظُ أَ َخاهُ فِي ا ْل َحيَا ِء فَقَا َل  ":ا ْل َحيَا ُء ِمنْ ْ ِ
الم ص غير
تحير من أمر ِھا
والخالصة أن فاطمةَ لما كانت في
وخجل َ ،وتَ َح ﱡمل ْال َم َشقﱠة فِي التﱠ َستﱡر م ن غ ٍ
ٍ
ٍ
ت
الصغار الذين ليس لھ م عل م ب
األطفال
النبي  بأنه من
لم يبلغ الحلم جاء الخي ُر بفتوى من
أمور ع ورا ِ
ﱢ
ِ
ِ
ِ
وك َو ُغ َال ُم ِك " حت ى
س َعلَ ْي ِك بَأْ ٌ
النسا ِء ،ولم توجد فيھم الشھوة بعد  ،وھو من قولِه  " :لَ ْي َ
س إِنﱠ َما ُھ َو أَبُ ِ
النبي  إذ يقول " :ا ْل َحيَا ُء َال يَأْتِي إِ ﱠال بِ َخ ْي ٍر".
يشرع آلمتِه  ،وصدق
ﱡ
س ال ليع ريھم أم ام
ب إل ى ال ﱢ
اب المق دس ينس ُ
ثالثً ا :إن الكت َ
رب أن ه يس لم زوج اتَ وبن اتَ أنبيائِ ه للن ا ِ
رب م ع داو َد ب زعم نص وص س فر ص موئيل الث اني
أع دائھم؛ ب ل ليزن وا بھ م أم ا َم أنبيائِ ه! ھك ذا فع ل ال ﱡ
10
ُ
ق ال ﱠس ي ُ
ار ُ
ك احْ تَقَرْ تَنِ ي َوأَ َخ ْذ َ
وريﱠ ا ْال ِحثﱢ ﱢي
ك إِلَ ى األَبَ ِد ،ألَنﱠ َ
ْف بَ ْيتَ َ
إصحاح  12ع دد َو َ
ت ا ْم َرأَةَ أ ِ
اآلن الَ يُفَ ِ
11
ك َوأُ ْع ِط ي ِھ ﱠن
ون لَ َ
لِتَ ُك َ
ك أَ َم ا َم َع ْينَ ْي َ
كَ ،وآ ُخ ُذ نِ َس ا َء َ
ك ال ﱠش ﱠر ِم ْن بَ ْيتِ َ
ك ا ْم َرأَةً .ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ  :ھاأنذا أُقِي ُم َعلَ ْي َ
12
ت فَ َع ْل َ
ك أَ ْن َ
ت بِال ﱢس رﱢ َوأَنَ ا أَ ْف َع ُل ھ َذا األَ ْم َر قُ ﱠدا َم
س .ألَنﱠ َ
ك ،فَيَضْ طَج ُع َم َع نِ َسائِ َ
لِقَ ِريبِ َ
ك فِيَ 13ع ي ِْن ھ ِذ ِه ال ﱠش ْم ِ
ْ
ان» :قَ ْد أَ ْخطَ أ ُ
ت إِلَ ى ال رﱠبﱢ « .فَقَ ا َل نَاثَ ُ
ان لِ َدا ُو َد» :ال رﱠبﱡ
س« .فَقَ ا َل َدا ُو ُد لِنَاثَ َ
يع إِ ْس َرائِي َل َوقُ ﱠدا َم ال ﱠش ْم ِ
َج ِم ِ
ك .الَ تَ ُم ُ
وت .ال تعليق!
ك َخ ِطيﱠتَ َ
أَ ْيضًا قَ ْد نَقَ َل َع ْن َ
الرب بأنه يعري النسا َء ..وذلك في سفر إشعياء إصحاح  3عددَ 16وقَا َل
وينسب )الكتاب المقدس ( إلى
ﱢ
َ
ت بِ ُعيُونِ ِھ ﱠن،
ص ْھيَ ْو َن يَتَ َشا َم ْخ َنَ ،ويَ ْم ِش َ
اقَ ،و َغا ِم َزا ٍ
ين َم ْم ُدو َدا ِ
ت ِ
الرﱠبﱡ ِ » :م ْن أَجْ ِل أَ ﱠن بَنَا ِ
ت األ ْعنَ ِ
17
ص ْھيَ ْو َنَ ،ويُ َعرﱢي الرﱠبﱡ َع ْو َرتَھ ﱠُن
اط َرا ٍ
ت ِ
ت فِي َم ْشيِ ِھ ﱠنَ ،ويُ َخ ْش ِخ ْش َن بِأَرْ ُجلِ ِھ ﱠن ،يُصْ لِ ُع ال ﱠسيﱢ ُد ھَا َمةَ بَنَا ِ
َو َخ ِ
 .ال تعليق !
نبي يقول لزوجته اكشفي عن فخذيك !
ﱞ
نبي من عند ﷲِ المرأ ٍة ثم تُح ِدث به عنه؟! وذكروا ھذا الحديث الذي
قالوا  :ھل ھذا كالم الئق يخرج من ﱟ
اع ( برقم َ 236ح ﱠدثَنَا
يب ِم ْن َھا َما د َ
ص ُ
رواه أبو داود في ِكتَاب ) الطﱠ َھا َر ِة ( باب ) فِي ال ﱠر ُج ِل يُ ِ
ُون ا ْل ِج َم ِ
سلَ َمةَ َح ﱠدثَنَا َع ْب ُد ﱠ
َع ْب ُد ﱠ
ﷲِ يَ ْعنِي ا ْب َن ُع َم َر ْب ِن َغانِ ٍم عَنْ َع ْب ِد ال ﱠر ْح َم ِن يَ ْعنِي ا ْب َن ِزيَا ٍد عَنْ ُع َما َرةَ ْب ِن
ﷲِ ْبنُ َم ْ
اش
سأَلَتْ َعائِ َ
س لَ َھا َولِ َز ْو ِج َھا إِ ﱠال فِ َر ٌ
شةَ قَالَتْ  :إِ ْح َدانَا ت َِح ُ
يض َولَ ْي َ
ب قَا َل:إِنﱠ َع ﱠمةً لَهُ َح ﱠدثَ ْتهُ أَنﱠ َھا َ
ُغ َرا ٍ
سو ُل ﱠ
س ِج ِد ِه
ضى إِلَى َم ْ
صنَ َع َر ُ
ﷲ ِ◌َ د َخ َل فَ َم َ
اح ٌد قَالَتْ  :أُ ْخبِ ُر ِك بِ َما َ
َو ِ
ص ِرفْ َحتﱠى َغلَبَ ْتنِي َع ْينِي َوأَ ْو َج َعهُ ا ْلبَ ْر ُد فَقَا َل :ا ْدنِي ِمنﱢي فَقُ ْلتُ :
قَا َل أَبُو َدا ُود :تَ ْعنِي َم ْ
س ِج َد بَ ْيتِ ِه فَلَ ْم يَ ْن َ
ص ْد َرهُ َعلَى فَ ِخ ِذي َو َحنَ ْيتُ َعلَ ْي ِه
شفِي عَنْ فَ ِخ َذ ْي ِك فَ َك َ
ش ْفتُ فَ ِخ َذ ﱠ
إِنﱢي َحائِ ٌ
ض َع َخ ﱠدهُ َو َ
ي فَ َو َ
ض فَقَا َلَ :وإِنْ ا ْك ِ
َحتﱠى َدفِ َئ َونَا َم.
• الرد على الشبھة
َ
حديث منك ٌر ال
باطل فھو باطل ؛ ھذا ال
أوالً  :إن سؤالَھم باطل وشبھتھم باطلة ؛ ألن ما بُني على
ٍ
نعترف به  ،ھم يأتون باألحاديث المنكرة ثم يبنوا عليھا قال ًعا  ،وحصونا ليحاربوننا من خاللھا لكنھا
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أوھن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ؛ فلو كلفوا أنفسھم بالبحث عن تخريج الحديث قبل سؤالھم وقبل
إلقاء للشبھة ما طرحوھا ! قلت ُ◌  :صدق ا ُ
بن المبارك  -رحمه ﷲُ -إذ يقول  :لوال اإلسناد لقال من شاء
ما شاء.
َ
الحديث العلما ُء كما يلي:
ضعف ھذا
 -1األلباني في ضعيف ) سنن أبي داود ( برقم 270
 -2صاحب كتاب عون المعبود في شرح سنن أبي داود في ھذا الحديث قال :
َ
ْ
ي ُ :ع َما َرة ْبن ُغ َراب َوال ﱠرا ِوي َع ْنهُ َع ْبد ال ﱠر ْح َمن ْبن ِزيَاد ْبن أَ ْن َعم ْاألف ِريقِ ّي َوال ﱠرا ِوي عَنْ
قَا َل ا ْل ُم ْن ِذ ِر ﱡ
ْاألَ ْف ِريقِ ّي َع ْبد ﱠ
ﷲ ْبن ُع َمر ْبن َغانِم َو ُكلّھ ْم َال يُ ْحت َّج بِ َح ِديثِ ِه  .اِ ْنتَ َھى .
وعليه تبطل شبھتھم الواھية  -بفضل ﷲ .- 
ث ھو كسؤالھم:ھل ھذا كالم الئق يقال في
بيان
ضعف الحدي ِ
ِ
ثانيًا :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه بعد ِ
ب من عن ِد ﷲِ )الكتاب المقدس ( المرأ ٍة كما يلي :
كتا ٍ
24
23
ت
 -1سفر حزقيال إصحاح 16عدد َو َك َ
رﱢكَ .و ْيلٌَ ،و ْي ٌل لَ ِك! يَقُو ُل ال ﱠسيﱢ ُد الرﱠبﱡ  ،أَنﱠ ِك بَنَ ْي ِ
ان بَ ْع َد ُكلﱢ َش ِ
25
ْ
ت لِنَ ْف ِس ِك ُمرْ تَفَ َعةً فِي ُكلﱢ َش
ت َج َمالَ ِك،
لِنَ ْف ِس ِك قُبﱠةً َو َ
صنَ ْع ِ
ت ُمرْ تَفَ َعتَ ِك َو َر ﱠج ْس ِ
س ُكلﱢ طَ ِريق بَنَ ْي ِ
ع .فِي َرأ ِ
ِ 26
ار ٍ
ت فِي
ت َم َع ِجي َرانِ ِك بَنِي ِمصْ َر ْال ِغالَ ِظ اللﱠحْ ِمَ ،و ِز ْد ِ
اكَ .و َزنَ ْي ِ
ت ِزنَ ِ
ْك لِ ُكلﱢ َعا ِب ٍر َوأَ ْكثَرْ ِ
ت ِرجْ لَي ِ
َوفَرﱠجْ ِ
27
ْكَ ،و َمنَع ُ
اك ِإل َغاظَتِي» .فھاأنذا قَ ْد َم َد ْد ُ
ت
ضتَ ِكَ ،وأَ ْسلَ ْمتُ ِك لِ َم َر ِام ُم ْب ِغ َ
ْت َع ْن ِك فَ ِري َ
ضاتِ ِك ،بَنَا ِ
ت يَ ِدي َعلَي ِ
ِزنَ ِ
28
ْ
ْ
َ
ﱠ
ت بِ ِھ ْم،
ْطينِي َ
ْالفِلِس ِ
ت لَ ْم تَ ْشبَ ِعي فَ َزنَ ْي ِ
ت َم َع بَنِي أ ﱡشو َر ،إِذ ُك ْن ِ
ﱢين ،الل َواتِي يَ ْخ َجل َن ِم ْن طَ ِريقِ ِك ال ﱠر ِذيلَ ِةَ .و َزنَ ْي ِ
29
ان إِلَى أَرْ
اك فِي أَرْ
ﱢينَ ،وبِھ َذا أَ ْيضًا لَ ْم تَ ْشبَ ِعيَ 30 .ما
ض ْال َك ْل َدانِي َ
ض َك ْن َع َ
ت ِزنَ ِ
َولَ ْم تَ ْشبَ ِعي أَ ْيضًاَ .و َكثﱠرْ ِ
ِ
ِ
31
ْ
س ُكلﱢ
أَ ْم َر َ
ض قَ ْلبَ ِك ،يَقُو ُل ال ﱠسيﱢ ُد الرﱠبﱡ  ،إِ ْذ فَ َع ْل ِ
ت ُك ﱠل ھ َذا فِ ْع َل ا ْم َرأَ ٍة َزانِيَ ٍة َسلِيطَ ٍة ،بِبِنَائِ ِك 32قُبﱠتَ ِك فِي َرأ ِ
اسقَةُ،
طَ ِريقَ ،و ُ
عَ .ولَ ْم تَ ُكونِي َك َزانِيَ ٍة ،بَلْ ُمحْ تَقَرةً األُجْ َرةَ .أَيﱠتُھَا ال ﱠز ْو َجةُ ْالفَ ِ
ص ْن ِع ِك ُمرْ تَفَ َعتَ ِك فِي ُكلﱢ َش ِ
ار ٍ
ان َز ْو ِجھَا.
ﱢين َم َك َ
تَأْ ُخ ُذ أَجْ نَبِي َ
نالحظ أن الربﱠ يضربُ مثالً أنه الزوج وأورشليم ھي الزوجة  ،وأنھا أخذت زو ًجا أجنبيًا حينما عبدت
آلھةً أخرى  ،فھل ھذا مثل يضربه رب العالمين لنا وبھذه األلفاظ ؟!
 -2قصة أھولة وأھوليبة في سفر حزقيال إصحاح  23عدد 44-1أنقل من السفر ما يلي :
2
1
ان ا ْم َرأَتَ
اح َد ٍة،
ي َكالَ ُم الرﱠبﱢ قَائِالً» :يَا اب َْن آ َد َمَ ،ك َ
حزقيال إ صحاح 23عددَ :1و َك َ
ان ا ْبنَتَا أُ ﱟم َو ِ
ان إِلَ ﱠ
ِ
3
ك تَ َز ْغ َز َغ ْ
ك ُد ْغ ِد َغ ْ
ت تَ َرائِبُ ُع ْذ َرتِ ِھ َماَ 4 .وا ْس ُمھُ َما:
ت ثُ ِديﱡھُ َماَ ،وھُنَا َ
صبَاھُ َما َزنَتَا .ھُنَا َ
َو َزنَتَا بِ ِمصْ َر .فِي ِ
تَ .وا ْس َماھُ َما :السﱠا ِم َرةُ »أُھُولَةُ«َ ،وأُو ُر َشلِي ُم
أُھُولَةُ ْال َكبِي َرةَُ ،وأُھُولِيبَةُ أُ ْختُھَاَ .و َكانَتَا لِيَ ،و َولَ َدتَا بَنِ َ
ين َوبَنَا ٍ
6
ت أُھُولَةُ ِم ْن تَحْ تِي َو َع ِشقَ ْ
»أُھُولِيبَةُ«َ 5 .و َزنَ ْ
ي ُوالَةً َو ِش َحنًا،
ت ُم ِحبﱢيھَا ،أَ ﱡشو َر األَ ْبطَا َل الالﱠبِ ِس َ
ين األَ ْس َما ْنجُونِ ﱠ
اري بَنِي أَ ﱡشو َر ُكلﱢ ِھ ْمَ ،وتَنَ ﱠج َس ْ
ُون ْال َخ ْي َل7 .فَ َدفَ َع ْ
ﱠان َش ْھ َو ٍة ،فُرْ َس ٌ
ُكلﱡھُ ْم ُشب ُ
ت بِ ُكلﱢ َم ْن
ان َرا ِكب َ
ت لَھُ ْم ُع ْق َرھَا لِ ُم ْختَ ِ
8
َع ِشقَ ْتھُ ْم بِ ُكلﱢ أَصْ نَا ِم ِھ ْمَ .ولَ ْم تَ ْتر ْ
ب
صبَاھَاَ ،و َز ْغ َز ُغوا تَ َرائِ َ
ُك ِزنَاھَا ِم ْن ِمصْ َر أَ ْيضًا ،ألَنﱠھُ ْم َ
ضا َجعُوھَا فِي ِ
9
ين َع ِشقَ ْتھُ ْم10 .ھُ ْم َك َشفُوا
ك َسلﱠ ْمتُھَا لِيَ ِد ُع ﱠشاقِھَا ،لِيَ ِد بَنِي أَ ﱡشو َر الﱠ ِذ َ
ِع ْذ َرتِھَا َو َس َكبُوا َعلَ ْيھَا ِزنَاھُ ْم .لِذلِ َ
صا َر ْ
ت ِع ْب َرةً لِلنﱢ َسا ِءَ .وأَجْ َر ْوا َعلَ ْيھَا ُح ْك ًما.
ْف ،فَ َ
َع ْو َرتَھَا .أَ َخ ُذوا بَنِيھَا َوبَنَاتِھَاَ ،و َذبَحُوھَا بِال ﱠسي ِ
ت فِي ِع ْشقِھَا أَ ْكثَ َر ِم ْنھَاَ ،وفِي ِزنَاھَا أَ ْكثَ َر ِم ْن ِزنَا أُ ْختِھَاَ 12 .ع ِشقَ ْ
ك أَ ْف َس َد ْ
»11فَلَ ﱠما َرأَ ْ
ت
ت أُ ْختُھَا أُھُولِيبَةُ ذلِ َ
ﱠان َش ْھ َو ٍة13 .فَ َرأَي ُ
ين ْال َخ ْي َل ُكلﱡھُ ْم ُشب ُ
ين
ْت
س ،فُرْ َسانًا َرا ِكبِ َ
بَنِي أَ ﱡشو َر ْال ُوالَةَ َوال ﱢش َح َن األَ ْبطَا َل الالﱠبِ ِس َ
 14أَ ْف َخ َر لِبَا ٍ
ت ِزنَاھَاَ .ولَ ﱠما نَظَ َر ْ
اح َدةٌَ .و َزا َد ْ
أَنﱠھَا قَ ْد تَنَ ﱠج َس ْ
تَ ،ولِ ِك ْلتَ ْي ِھ َما طَ ِري ٌ
ين َعلَى ْال َحائِ ِط،
ص ﱠو ِر َ
ت إِلَى ِر َجال ُم َ
ق َو ِ
15
وس ِھ ْم.
ُ
اط َ
ص ﱠو َرةً◌ٍ بِ ُم ْغ َر ٍةُ ،منَطﱠقِ َ
ص َو ُر ْال َك ْل َدانِي َ
ﱢين ُم َ
ق َعلَى أَحْ قَائِ ِھ ْمَ ،ع َمائِ ُمھُ ْم َم ْس ُدولَةٌ َعلَى ُر ُؤ ِ
ين بِ َمنَ ِ
16
ح َع ْينَ ْيھَا
ت ِش ْبهُ بَنِي بَابِ َل ْال َك ْل َدانِي َ
ُكلﱡھُ ْم فِي ْال َم ْنظَ ِر ُر َؤ َسا ُء َمرْ َكبَا ٍ
ﱢين أَرْ ضُ ِميالَ ِد ِھ ْمَ ،ع ِشقَ ْتھُ ْم ِع ْن َد لَ ْم ِ
17
إِيﱠاھُ ْمَ ،وأَرْ َسلَ ْ
ﱢين .فَأَتَاھَا بَنُو بَابِ َل فِي َمضْ َج ِع ْالحُبﱢ َونَ ﱠجسُوھَا بِ ِزنَاھُ ْم،
ض ْال َك ْل َدانِي َ
ت إِلَ ْي ِھ ْم ُر ُسالً إِلَى أَرْ ِ
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ت َع ْو َرتَھَا ،فَ َجفَ ْتھَا نَ ْف ِسيَ ،ك َما َجفَ ْ
ت ِزنَاھَا َو َك َشفَ ْ
ت بِ ِھ ْم ،و َجفَ ْتھُ ْم نَ ْف ُسھَاَ 18 .و َك َشفَ ْ
فَتَنَ ﱠج َس ْ
ت نَ ْف ِسي أُ ْختَھَا.
صبَاھَا الﱠتِي فِيھَا َزنَ ْ
َ 19وأَ ْكثَ َر ْ
ت بِأَرْ
ض ِمصْ َر.
ت ِزنَاھَا بِ ِذ ْك ِرھَا أَيﱠا َم ِ
ِ
21
َ 20و َع ِشقَ ْ
اك
ت َم ْع ُشوقِي ِھ ِم الﱠ ِذ َ
ص بَ ِ
ت َر ِذيلَ ةَ ِ
ير َو َمنِيﱡھُ ْم َك َمنِ ﱢي ْال َخي ِْل .حزقيال َوا ْفتَقَ ْد ِ
ين لَحْ ُمھُ ْم َكلَحْ ِم ْال َح ِم ِ
اك.
بِ َز ْغ َز َغ ِة ْال ِمصْ ِري َ
صبَ ِ
ي ِ
ﱢين تَ َرائِبَ ِك ألَجْ ِل ثَ ْد ِ
22
ُكَ ،وآتِي بِ ِھ ْم
ْك ُع ﱠشاقَ ِك الﱠ ِذ َ
»ألَجْ ِل ذلِ َ
ين َجفَ ْتھُ ْم نَ ْفس ِ
ك يَا أُھُولِيبَةُ ،ھ َك َذا قَا َل ال ﱠسيﱢ ُد الرﱠبﱡ  :ھأَنَ َذا أُھَيﱢ ُج َعلَي ِ
23
ﱢين ،فَقُو َد َو ُشو َع َوقُو َعَ ،و َم َعھُ ْم ُكلﱡ بَنِي أَ ﱡشو َرُ ،شب ُ
ﱠان َش ْھ َو ٍة،
ْك ِم ْن ُكلﱢ ِجھَ ٍة :بَنِي بَابِ َل َو ُك ﱠل ْال َك ْل َدانِي َ
َعلَي ِ
ُون ْال َخ ْي َل.
ت َو ُشھَ َرا ُءُ .كلﱡھُ ْم َرا ِكب َ
ُوالَةٌ َو ِش َح ٌن ُكلﱡھُ ْم ُر َؤ َسا ُء َمرْ َكبَا ٍ
لمن يقولون إنھما مدينتين !
سفر حزقيال إصحاح 23عدد :24فدخلوا عليھا كما يدخل على امرأة زانية.ھكذا دخلوا على أھولة وعلى
أھوليبة المرأتين الزانيتين.
وأتساءل  :ھل يقبل المعترضون أن يقرءوا ھذه القصة ألمھاتِھم  ،أو بناتِھم  ،أو إخوتِھم  ،أو
ين . 
ْس فِي َجھَنﱠ َم َم ْث ًوى لﱢ ْل َكافِ ِر َ
زوجاتِھم ...؟!! و صدق ﷲُ إذ يقول   :أَلَي َ
وك األَ ﱠو ُل
ويبيّن
ُ
الكتاب المقدس لقارئِه أن المرأةَ ما ھي إال مدفئة للرجل ! وذلك في سفر اَ ْل ُملُ ِ
ْ 2
1
اإلصحاح األَ ﱠو ُل عدد َو َشا َخ ْال َملِ ُ
ب فَلَ ْم يَ ْدفَأ .فَقَا َل لَهُ َعبِي ُدهُ:
ك َدا ُو ُد .تَقَ ﱠد َم فِي األَي ِﱠامَ .و َكانُوا يُ َدثﱢرُونَهُ بِالثﱢيَا ِ
ك فَيَ ْدفَأ َ
»لِيُفَتﱢ ُشوا لِ َسيﱢ ِدنَا ْال َملِ ِك َعلَى فَتَا ٍة َع ْذ َرا َء ،فَ ْلتَقِ ْ
اضنَةً َو ْلتَضْ طَج ْع فِي ِحضْ نِ َ
ف أَ َما َم ْال َملِ ِك َو ْلتَ ُك ْن لَهُ َح ِ
3
َسيﱢ ُدنَا ْال َملِ ُ
وم إِ ْس َرائِي َل ،فَ َو َج ُدوا أَبِي َش َج ال ﱡشونَ ِميﱠةَ ،فَ َجا ُءوا بِھَا إِلَى
يع تُ ُخ ِ
ك« .فَفَتﱠ ُشوا َعلَى فَتَا ٍة َج ِميلَ ٍة فِي َج ِم ِ
4
ت ْالفَتَاةُ َج ِميلَةً ِج ًّدا ،فَ َكانَ ْ
اضنَةَ ْال َملِ ِكَ .و َكانَ ْ
ْر ْفھَا .ال تعليق!
ت تَ ْخ ِد ُمهَُ ،ول ِك ﱠن ْال َملِ َ
ت َح ِ
ْال َملِ ِكَ .و َكانَ ِ
ك لَ ْم يَع ِ
نبي يستقبل زائريه وھو البس مرط زوجته!
ﱞ
يُورد المعترضون شبھةً من خاللھا يفضحون أنف َسھم بھا ؛ ألنھا تدل على جھلِھم المعروف  .قالوا:
رسول اإلسالم يستقبل زائريه وھو البس مرط عائشة ) فستان أو ثوب ( عائشة ....
ان  ( برقم
الحديث في
ان ْب ِن َعفﱠ َ
ضائِ ِل ُع ْث َم َ
ضائِ ِل ال ﱠ
ص َحابَ ِة ( بَاب ) ِمنْ فَ َ
صحيح مسلم ِكتَاب ) فَ َ
ِ
س ْع ٍد َح ﱠدثَنِي أَبِي عَنْ َجدﱢي َح ﱠدثَنِي ُعقَ ْي ُل ْبنُ َخالِ ٍد عَنْ ا ْب ِن
َ 4415ح ﱠدثَنَا َع ْب ُد ا ْل َملِ ِك ْبنُ ُ
ث ْب ِن َ
ب ْب ِن اللﱠ ْي ِ
ش َع ْي ِ
ان
ص أَ ْخبَ َرهُ أَنﱠ َعائِ َ
شةَ َ -ز ْو َج النﱠبِ ﱢي َ -و ُع ْث َم َ
ص أَنﱠ َ
ب عَنْ يَ ْحيَى ْب ِن َ
ش َھا ٍ
ِ
س ِعي َد ْب َن ا ْل َعا ِ
س ِعي ِد ْب ِن ا ْل َعا ِ
ول ﱠ
شةَ فَأ َ ِذ َن ِألَبِي
س ِم ْرطَ َعائِ َ
ﷲِ َ و ُھ َو ُم ْ
َح ﱠدثَاهُ أَنﱠ أَبَا بَ ْك ٍر ا ْ
اش ِه َالبِ ٌ
ستَأْ َذ َن َعلَى َر ُ
ضطَ ِج ٌع َعلَى فِ َر ِ
س ِ
ضى إِلَ ْي ِه
ص َر َ
ف ثُ ﱠم ا ْ
ال فَقَ َ
اجتَهُ ثُ ﱠم ا ْن َ
ضى إِلَ ْي ِه َح َ
بَ ْك ٍر َو ُھ َو َك َذلِ َك فَقَ َ
ستَأْ َذ َن ُع َم ُر فَأ َ ِذ َن لَهُ َو ُھ َو َعلَى تِ ْل َك ا ْل َح ِ
ض ْيتُ إِلَ ْي ِه
س َوقَا َل لِ َعائِ َ
ص َر َ
شةَْ :
ف قَا َل ُع ْث َمانُ  :ثُ ﱠم ا ْ
اج َم ِعي َعلَ ْي ِك ثِيَابَ ِك فَقَ َ
ستَأْ َذ ْنتُ َعلَ ْي ِه فَ َجلَ َ
اجتَهُ ثُ ﱠم ا ْن َ
َح َ
ض َي ﱠ
سو َل ﱠ
ﷲُ َع ْن ُھ َما
ص َر ْفتُ فَقَالَتْ َعائِ َ
شةُ  :يَا َر ُ
اجتِي ثُ ﱠم ا ْن َ
َح َ
ﷲِ َمالِي لَ ْم أَ َر َك فَ ِزعْتَ ِألَبِي بَ ْك ٍر َو ُع َم َر َ -ر ِ
سو ُل ﱠ
ال
ﷲِ  ": إِنﱠ ُع ْث َم َ
 َك َما فَ ِزعْتَ لِ ُع ْث َم َان قَا َل َر ُ
ان َر ُج ٌل َحيِ ﱞي َوإِنﱢي َخ ِ
شيتُ إِنْ أَ ِذ ْنتُ لَهُ َعلَى تِ ْل َك ا ْل َح ِ
اجتِ ِه".
أَنْ َال يَ ْبلُ َغ إِلَ ﱠي فِي َح َ
س ْع ٍد
وب ْب ِن إِ ْب َرا ِھي َم ْب ِن َ
سنُ ْبنُ َعلِ ﱟي ا ْل ُح ْل َوانِ ﱡي َو َع ْب ُد ْبنُ ُح َم ْي ٍد ُكلﱡ ُھ ْم عَنْ يَ ْعقُ َ
و َح ﱠدثَنَاه َع ْم ٌرو النﱠاقِ ُد َوا ْل َح َ
س ِعي َد ْب َن
س َ
ص أَنﱠ َ
ب قَا َل :أَ ْخبَ َرنِي يَ ْحيَى ْبنُ َ
ح ْب ِن َك ْي َ
َح ﱠدثَنَا أَبِي عَنْ َ
ش َھا ٍ
ان عَنْ ا ْب ِن ِ
س ِعي ِد ْب ِن ا ْل َعا ِ
ص ال ِ ِ
ول ﱠ
ث
ان َو َعائِ َ
الصدﱢي َ
ص أَ ْخبَ َرهُ أَنﱠ ُع ْث َم َ
قا ْ
شةَ َح ﱠدثَاهُ أَنﱠ أَبَا بَ ْك ٍر ﱢ
ستَأْ َذ َن َعلَى َر ُ
ﷲِ  فَ َذ َك َر بِ ِم ْث ِل َح ِدي ِ
س ِ
ا ْل َعا ِ
ُعقَ ْي ٍل عَنْ ﱡ
ي.
الز ْھ ِر ﱢ
ُ
عثمان :اجمعي عليك ثيابك ؟ ھل كانت متبرجة في وجود
النبي لعائشةَ عندما جاء
ضا  :لماذا قال
قالوا أي ً
ﱡ
أبي بكر وعم َر ؟!
• الرد على الشبھة
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أوال  :كان على المعترضين قبل طرحھم الشبھة يعرفوننا أوالً معنى كلمة ) المرط ( من كتب اللغ ة ال
من تفسيرات خالِيھم المريض ....
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل المرط ھو ) الفستان ( الذي ترتديه المرأة ؟
وف يض عه الرج ل علي ه  ،كم ا
الجواب  :المرط بكسر الميم ليس فستانا ً وال ثوبا ً ؛ وإنما ھو كساء م ن ص ٍ
تضعه المرأة  ،ويلتح ف في ه الرج ل والم رأة س واء  ،ول يس كم ا أدع ى المعترض ون ؛ نج د ذل ك ف ي ع دة
مواضع من كتب اللغة والشروح منھا :
وف َ
ش َع ِر.
أوخ ّز ]ج[ ُم ُروط وبالفتح نَ ْتفُ ال ﱠ
 -1معجم القاموس المحيط  :ال ِم ْرطُ :بالكسر كسا ٌء من ُ
ص ٍ
النووي في شرحه للحديث :
 -2قال اإلما ُم
ﱡ
صوف َ .وقَا َل ا ْل َخلِيل :
قَ ْوله َ ) :البِس ِم ْرط َعائِشَة ( ُھ َو بِ َك ْ
ساء ِمنْ ُ
س ِر ا ْل ِميم َ ،و ُھ َو ِك َ
اإل َزار .
ساء ِمنْ ُ
ِك َ
صوف أَ ْو َكتﱠان أَ ْو َغ ْيره َ .وقَا َل اِ ْبن ْاألَ ْع َرابِ ّي َوأَبُو َز ْيد ُ :ھ َو ْ ِ
َ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن َھا  -قَالَ تْ َ :خ َر َج النﱠبِ ﱡي  ذاتَ َغ َدا ٍة َو َعلَ ْي ِه
 -3سنن الترمذي برقم  2738عَنْ َعائِ َ
شةَ َ -ر ِ
سىَ :ھ َذا َح ِد ٌ
يح.
ِم ْرطٌ ِمنْ َ
ش َع ٍر أَ ْ
ص ِح ٌ
سنٌ َغ ِر ٌ
يب َ
س َو َد .قَا َل أَبُو ِعي َ
يث َح َ
جاء في شرح الحديث لصاحب تحفة األحوذي قال  :قَ ْولُهُ َ ) :و َعلَ ْي ِه ِم ْرطٌ (
ان أَ ْو َخ ﱟز  .قَا َل
وف َ ،وتَا َرةً ِمنْ َ
يم َوإِ ْ
بِ َك ْ
سا ٌء يَ ُكونُ تَا َرةً ِمنْ ُ
ان ال ﱠرا ِء ُ .ھ َو ِك َ
ص ٍ
س ِر ا ْل ِم ِ
ش ْع ٍر أَ ْو َكتﱠ ٍ
س َك ِ
سا ٌء يُ ْؤتَ َز ُر بِ ِه.
ا ْل َخطﱠابِ ﱡي ُ :ھ َو ِك َ
وعليه فإن الواضح من خالل ما سبق أنه لم يقل أح ُد من علما ِء األم ِة كما قال المعترضون  ،وإنما
المرط ھو رداء يرتديه الرج ُل والمرأةُ على السوا ِء.
مثال لذلك  :في زماننا ھذا يلبس الرج ُل في البر ِد الشدي ِد ) الجاكت (  ،وكذلك المرأة  ،فھل معني ذلك أن
الرجل ؟ ھذا ھو .
س
المرأةَ لبست لبا َ
ِ
النبي  لعائشةَ عندما
ثانيًا  :إن سؤالھم الثاني الذي نلمح فيه السخرية ين ُم على حق ٍد دفين .....لماذا قال
ﱡ
ُ
عثمان اجمعي عليك ثيابك ؟ ھل كانت متبرجة في وجود أبي بكر وعمر ؟!!
جاء
قلت ُ◌  :إن قولَھم كانت متبرجة في وجود أبي بكر  ال إشكال فيه ألن ه أبوھ ا  ،أم ا متبرج ة ف ي وج ود
ض َي
عمر فھذه إشكالية كبيرة ،لو حدث ذلك كما فھم المعترضون وھو لم يح دث ق ط ؛ ألن عائش ةَ َ -ر ِ
ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -كانت في ناحية البيت ومتحجبة بالحجاب الشرعي  ،والنبي  مضطجع وعليه م رط أي علي ه
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  ،-ولكنّه وضعه عليه وھو مضطجع  ،دخل أب و
لحاف ھو في األصل تتلحف به عائشة َ -ر ِ
بكر ودخل عم ُر والنبي  على ھذا الحال  ،وعائشة عل ى حجابھ ا  ،ث م لم ا دخ ل عثم ُ
ان المع روف بش د ِة
ي  فيمتنع من قول حاجت ه  ،ف أمر النب ﱡي  عائش ةَ أن
الحيا ِء خشي  أن
َ
عثمان يشعر أنه قد أحرج النب ﱠ
الناس  ،وأم ا
استقبال
حال
ال تكتفي بالحجاب ولكن تجمع عليھا ثيابھا أكثر حتى يبدو له أن أھ َل البي ِ
ِ
ت في ِ
ِ
ھو  فجلس وتھيأ له  ،حتى ال يمنعه الحياء من سؤال حاجته  ، وبالتالي ھذا فھمنا من الحديث برمتِه
ال كما فھمه المعترضون بعقولِھم المريضة....
ثالثًا  :إن ھناك سؤاال يفرض نفسه ھ و :ھ ل ل و ل بس النب ﱡي  لب اس ام رأ ٍة  -وحاش اه ذل ك  -ھ ل ھ ذا
ب المقدس ؟
حال
بعض األنبيا ِء في الكتا ِ
يقدح في نبوتِه بحس ِ
ب ِ
ِ
الجواب :ال يقدح ذلك في نبوته قط ؛ ألن موسى  يصفه الكتابُ المق دس بأن ه ك ان يل بس برق ًع ا عل ى
وجھه وكما ھو معلوم أنه لباس للنساء ....
وأتساءل :ھل أسقط المعترضون نبوته  ،وطعن وا في ه  كم ا فعل وا م ع نبيﱢن ا  ؟! نج د ذل ك ف ي س فر
34
33
ان ُمو َس ى
الخروج إصحاح  34عدد َولَ ﱠما فَ َر َغ ُمو َسى ِم َن ْال َك الَ ِم َم َعھُ ْمَ ،ج َع َل َعلَ ى َوجْ ِھ ِه بُرْ قُ ًع اَ .و َك َ
ِع ْن َد ُد ُخولِ ِه أَ َما َم ال رﱠبﱢ لِيَ تَ َكلﱠ َم َم َع هُ يَ ْن ِز ُ
ص ى.
ع ْالبُرْ قُ َع َحتﱠ ى يَ ْخ ُر َج ،ثُ ﱠم يَ ْخ ُر ُج َويُ َكلﱢ ُم بَنِ ي إِ ْس َرائِي َل بِ َم ا يُو َ
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35
ان ُمو َسى يَ ُر ﱡد ْالبُرْ قُ َع َعلَ ى َوجْ ِھ ِه َحتﱠ ى يَ ْد ُخ َل لِيَ تَ َكلﱠ َم
فَإ ِ َذا َرأَى بَنُو إِ ْس َرائِي َل َوجْ هَ ُمو َسى أَ ﱠن ِج ْل َدهُ يَ ْل َم ُع َك َ
َم َعهُ.

نبي يكتحل كالنساء !
ﱞ
خوارق المروء ِة أن يضع
اإل ْث ِم ِد( أليس من
قالوا  :لقد كان رسو ُل
ِ
اإلسالم يضع كحالً في عينيه يسمى )بِ ْ ِ
ِ
الرج ُل كحالً في عينيه فضالً من أن يكون نبيًّا ....؟!
استندوا في ذلك إلى جاء في حديثين :
 -1مسند أحمد مسند بني ھاشم باقي المسند السابق بداية مسند عبد ﷲ بن العباس برقم 3147
ول ﱠ
ﷲِ ُ م ْك ُحلَةٌ يَ ْكت َِح ُل
س قَا َلَ :كانَتْ لِ َر ُ
َح ﱠدثَنَا يَ ِزي ُد أَ ْخبَ َرنَا َعبﱠا ُد ْبنُ َم ْن ُ
س ِ
صو ٍر عَنْ ِع ْك ِر َمةَ َع ِن ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
بِ َھا ِع ْن َد النﱠ ْو ِم ثَ َالثًا فِي ُك ﱢل َع ْي ٍن.
تحقيق األلباني  :ضعيف  ،اإلرواء )  ، ( 76مختصر الشمائل المحمدية ) . ( 42
ضا مسند بني ھاشم باقي المسند السابق بداية مسند عبد ﷲ بن العباس برقم 3149
 -2مسند أحم َد أي ً
صلﱠى
س َو ُد ْبنُ َعا ِم ٍر َح ﱠدثَنَا إِ ْ
َح ﱠدثَنَا أَ ْ
س َرائِي ُل عَنْ َعبﱠا ِد ْب ِن َم ْن ُ
س أَنﱠ النﱠبِ ﱠي َ -
صو ٍر عَنْ ِع ْك ِر َمةَ َع ِن ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
ﱠ
ال .تحقيق
اإل ْث ِم ِد ُك ﱠل لَ ْيلَ ٍة قَ ْب َل أَنْ يَنَا َم َو َك َ
سلﱠ َم َ -ك َ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ان يَ ْكت َِح ُل فِي ُك ﱢل َع ْي ٍن ثَ َالثَةَ أَ ْميَ ٍ
ان يَ ْكت َِح ُل بِ ْ ِ
األلباني  ) :ضعيف ج ًدا ( في اإلرواء برقم . 76
• الرد على الشبھة
أوال  :إن المعترضين ُجھّال بالشريع ِة اإلسالمي ِة لماذا ؟ ألن الشريعةً اإلسالمية جاءت بتمام الكمال
للجنسين والفصل بينھما  .....تدلل على ذلك أدلة منھا :
سو ُل ﱠ
ض َي ﱠ
ين
ﷲِ  ا ْل ُمتَ َ
شبﱢ ِھ َ
ﷲُ َع ْن ُھ َما  -قَا َل :لَ َع َن َر ُ
س َ -ر ِ
 -1صحيح البخاري برقم  5435عَنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
ال .
سا ِء َوا ْل ُمتَ َ
ِمنْ ﱢ
ت ِمنْ النﱢ َ
ال بِالنﱢ َ
شبﱢ َھا ِ
سا ِء بِال ﱢر َج ِ
الر َج ِ
 -2صحيح الجامع برقم  5103قال  " : لعن ﷲُ المخنثين من الرجال و المترجالت من النساء ".
لعدم التشب ِه بالنسا ِء  ...ثبت ذلك فيما يلي:
 -3أمر 
بإطالق اللحي ِة ِ
ِ
ض َي ﱠ
ب
ﷲُ َع ْن َھا  -عَنْ النﱠبِ ﱢي  أَنﱠهُ أَ َم َر بِإ ِ ْحفَا ِء ال ﱠ
ش َوا ِر ِ
أ -صحيح مسلم برقم  381عَنْ ا ْب ِن ُع َم َر َ -ر ِ
َوإِ ْعفَا ِء اللﱢ ْحيَ ِة .
سو ُل ﱠ
ص
ﷲِ َ ": ع ْ
ضا برقم  384عَنْ َعائِ َ
ش ٌر ِمنْ ا ْلفِ ْط َر ِة قَ ﱡ
شةَ قَالَتْ  :قَا َل َر ُ
ب -صحيح مسلم أي ً
َ
ق
اإلبِ ِط َو َح ْل ُ
ستِ ْنشَا ُ
ص ْاأل ْظفَا ِر َو َغ ْ
س َوا ُك َوا ْ
ق ا ْل َما ِء َوقَ ﱡ
ب َوإِ ْعفَا ُء اللﱢ ْحيَ ِة َوال ﱢ
الشﱠا ِر ِ
س ُل ا ْلبَ َر ِ
اج ِم َونَ ْتفُ ْ ِ
ضة .
اش َرةَ إِ ﱠال أَنْ تَ ُك َ
ون ا ْل َم ْ
اص ا ْل َما ِء" .قَا َل َز َك ِريﱠا ُء :قَا َل ُم ْ
ص َع ٌ
ا ْل َعانَ ِة َوا ْنتِقَ ُ
ض َم َ
سيتُ ا ْل َع ِ
ب َ :ونَ ِ
ب للرجال  ،وأحالھما للنساء يتنعمن بھما نظ ًرا لطبيعتھن.....
-4نھى
س الحري ِر والذھ ِ
ﱡ
النبي  عن لب ِ
وذلك في اآلتي:
سقَى فَأَتَاهُ ِد ْھقَانٌ
أ -صحيح البخاري برقم  5201عَنْ ا ْب ِن أَبِي لَ ْيلَى قَا َلَ :ك َ
ستَ ْ
ان ُح َذ ْيفَةُ بِا ْل َم َدايِ ِن فَا ْ
اج
ح فِ ﱠ
ض ٍة فَ َر َماهُ بِ ِه فَقَا َل :إِنﱢي لَ ْم أَ ْر ِم ِه إِ ﱠال أَنﱢي نَ َھ ْيتُهُ فَلَ ْم يَ ْنتَ ِه َوإِنﱠ النﱠبِ ﱠي  نَ َھانَا عَنْ ا ْل َح ِري ِر َوالدﱢيبَ ِ
بِقَ َد ِ
ب فِي آنِيَ ِة ﱠ
ض ِة َوقَا َل  :ھُنﱠ لَ ُھ ْم فِي ال ﱡد ْنيَا َو ِھ َي لَ ُك ْم فِي ْاآل ِخ َر ِة.
ب َوا ْلفِ ﱠ
الذ َھ ِ
َوالش ْﱡر ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن ُھ َما -يَقُو ُل :نَ َھانَا النﱠبِ ﱡي  عَنْ
ب -صحيح البخاري برقم  5414عنُ ا ْلبَ َرا َء ْب َن َعا ِز ٍ
ب َ -ر ِ
ب أَ ْو قَا َلَ :ح ْلقَ ِة ﱠ
س ْب ٍع نَ َھانَا عَنْ َخات َِم ﱠ
اج َوا ْل ِميثَ َر ِة ا ْل َح ْم َرا ِء
اإل ْ
َ
الذ َھ ِ
الذ َھ ِ
ب َوعَنْ ا ْل َح ِري ِر َو ْ ِ
ستَ ْب َر ِ
ق َوالدﱢيبَ ِ
اع ا ْل َجنَائِ ِز َوتَ ْ
س َال ِم َوإِ َجابَ ِة
س َو َر ﱢد ال ﱠ
س ﱢي َوآنِيَ ِة ا ْلفِ ﱠ
َوا ْلقَ ﱢ
ض ِة َوأَ َم َرنَا بِ َ
ت ا ْل َع ِ
ش ِمي ِ
اط ِ
س ْب ٍع بِ ِعيَا َد ِة ا ْل َم ِري ِ
ض َواتﱢبَ ِ
ص ِر ا ْل َم ْظلُوم .
س ِم َونَ ْ
الدﱠا ِعي َوإِ ْب َرا ِر ا ْل ُم ْق ِ
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ﷲِ  قَا َل ":إِنﱠ ﱠ
سو َل ﱠ
ث أُ ﱠمتِي
سى  أَنﱠ َر ُ
سنن النسائي برقم  5170عَنْ أَبِي ُمو َ
ﷲَ  أَ َح ﱠل ِ ِإلنَا ِ
جِ -
ﱠ
ُ
ب َو َح ﱠر َمهُ َعلَى ذ ُكو ِر َھا".
ا ْل َح ِري َر َوالذ َھ َ
ين
 -5لما مدح القرآنُ المؤمنين وصفھم بأنَھم رجال  ،ولم يصفھم بأنھم ذكور  ...قال ِ  : م َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ص َدقُوا َما َعاھَ ُدوا ﱠ
ضى نَحْ بَهُ َو ِم ْنھُم ﱠمن يَنتَ ِظ ُر َو َما بَ ﱠدلُوا تَ ْب ِديالً 
ﷲَ َعلَ ْي ِه فَ ِم ْنھُم ﱠمن قَ َ
ِر َجا ٌل َ
)األحزاب.(23
كحل النسا ِء المعروف  ،وإنما
ثانيا  :إن الكح َل المذكور في الحدي ِ
ث ھو ) كحل اإلثمد ( فھو ليس ك ِ
كحل للرجال يقوى النظر ،ويحفظ الجفن ،وال يزيد ھيئة الرجل إال جماالً و رجولة  ....فھذا الكحل فيه
شفاء للعين ويقوي البصر ؛ جاء ذلك في صحيح مختصر الشمائل لأللباني  -رحمه ﷲ  -برقم 42
صلﱠى ﱠ
ض َي ﱠ
سلﱠ َم  -قال  " :اكتحلوا باإلثمد فإنه يجلو
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲُ َع ْن ُھ َما  -أن النب ﱠي َ -
عن ابن عباس َ -ر ِ
البصر وينبت الشعر " .
ب التحقيق للشيخ األلباني  -رحمه ﷲُ  -وجدته قد حكم على كلﱢ أحاديث الكحل بأنھا
وبالنظر إلى كت ِ
ضعيفة إال فقرة االكتحال باإلثمد فصحيحة ھكذا كان يقو ُل  -رحمه ﷲُ . -
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -يكتح ُل به كحالً للرجال يسمي) اإلثمد ( فھو يجلو
إ ًذا الكحل الذي كان
النبي َ -
ﱡ
البصر ،وينبت الشعر ؛ ولكن لما طال األمد و تغيرت األعراف  ،وجھل الناسُ الكثير من األمور خلطوا
كحل النساء وكحل اإلثمد ....
بين
ِ
ثم إن األفعال التي تتنافي مع المروءة تختلف زمانا ً و مكانا ً و شر ًعا ؛ فقديما كان ارتداء البنطلون للرجال
من األفعال التي تتنافى مع المروءة  ،بل و كان أولي األمر من الفراعنة يكتحلون كحالً شدي ًدا فيه تكلف
و زيادة مذمومة  ،ومع ذلك كان ھيئة في عھدھم يتزين به ملوكھم  ،علما ً بأن المجتمع الفرعوني كان
مجتم ًعا ذكوريًا ج ًدا ؛ حتى أن الملكة حتشبسوت لما تقلدت الحكم اضطرت أن ترتدي لحيةَ صناعية
ليقبل الشعبُ مكانتھا .
وألخص ما سبق بأن كحل اإلثمد ال يقارب حتى تكلف كحل األقدمين  ،ولكنه كحل خاص بالرجال
ويزيد الرجل جماالً يناسب رجولته ويقوى النظر  ،وھناك أبحاث علمية عن فوائده كثيرة ؛ كذلك نري
من مشاھير العلماء من يضعون كحل اإلثمد على أعينھم  ،ويظھرون في أحسن مظھر في وسائل
الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز قرشي -حفظه ﷲُ -
اإلعالم ولم نجد واح ًدا طعن في رجولتِھم مثل:
ِ
وغيره .
مالك  -رحمه ﷲُ -كان ال يضع الكح َل ؛ ألن
اإلمام
وأما أنا وغيري ال أعمل بعملھم  ،بل كما كان من
ٍ
ِ
تغير األعراف .
الناس ال يعرفونه ) أنه سنة ( مع
َ
ِ
ثالثًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه كسؤالھم ھو :أليست من األمور التي تطعن في الرجول ِة أن
يرتدي الرجل لباس امرأة ؟
الجواب  :بلى  ،والكتاب المقدس ينسب لموسى  أنه كان يلبس برق ًعا على وج ِھه وھو لباس للنسا ِء
نبي ﷲِ موسى  ؟! نجد ذلك
كما ھو معروف  ....فھل طعن المعترضون في نصوص كتابھم  ،وفي ﱢ
34
33
ان
في سفر الخروج إصحاح  34عدد َولَ ﱠما فَ َر َغ ُمو َسى ِم َن ْال َكالَ ِم َم َعھُ ْمَ ،ج َع َل َعلَى َوجْ ِھ ِه بُرْ قُعًاَ .و َك َ
ُمو َسى ِع ْن َد ُد ُخولِ ِه أَ َما َم الرﱠبﱢ لِيَتَ َكلﱠ َم َم َعهُ يَ ْن ِز ُ
ع ْالبُرْ قُ َع َحتﱠى يَ ْخ ُر َج ،ثُ ﱠم يَ ْخ ُر ُج َويُ َكلﱢ ُم بَنِي إِ ْس َرائِي َل بِ َما
35
ان ُمو َسى يَ ُر ﱡد ْالبُرْ قُ َع َعلَى َوجْ ِھ ِه َحتﱠى يَ ْد ُخ َل
صى .فَإ ِ َذا َرأَى بَنُو إِ ْس َرائِي َل َوجْ هَ ُمو َسى أَ ﱠن ِج ْل َدهُ يَ ْل َم ُع َك َ
يُو َ
لِيَتَ َكلﱠ َم َم َعهُ.
ونحن نبرئ موسى  مما نُسب إليه كھذا النص وغيره ......

56

www.kalemasawaa.com

نبي يحني شعره الطويل الذي يبلغ كتفيه !
ﱞ
قالوا :كان رسو ُل اإلسالم يحني شع َره الطويل الذي يبلغ كتفيه  ،أليس ھذا تشبھًا بالنسا ِء ...؟!
وتعلقوا بما جاء في مسند أحمد مسند الشاميين حديث أبي رمثة التيمي و يقال التميمي  برقم
ﷲِ َح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ َع ْب ِد ﱠ
َ 16847ح ﱠدثَنَا َع ْبد ﱠ
س ِعي ُد ْبنُ يَ ْحيَى قَا َل
س ْفيَ َ
ان ا ْل ِح ْميَ ِر ﱡ
ﷲِ ا ْل ُم َخ ﱢر ِم ﱡي َح ﱠدثَنَا أَبُو ُ
ي َ
ان النﱠبِ ﱡي 
يط عَنْ أَبِي ِر ْمثَةَ قَا َلَ :ك َ
َ :ح ﱠدثَنَا ال ﱠ
ض ﱠحا ُك ْبنُ َح ْم َزةَ عَنْ َغ ْي َال َن ْب ِن َجا ِم ٍع عَنْ إِيَا ِد ْب ِن لَقِ ٍ
ش ْع ُرهُ يَ ْبلُ ُغ َكتِفَ ْي ِه أَ ْو َم ْن ِكبَ ْي ِه.
ان َ
ب بِا ْل ِحنﱠا ِء َوا ْل َكت َِم َو َك َ
ض ُ
يَ ْخ ِ
تعليق شعيب األرنؤوط  :صحيح لغيره وھذا إسناد ضعيف لضعف الضحاك بن حمزة.
• الرد على الشبھة
الرجوع إليھا في أوالً فقط ،
أوالً  :سبق أن أسلفنا الرد على )شبھة يكتحل كالنساء ( ،وأحيل القارئ إلى
ِ
ففيه ر ًدا على شبھتھم التي تقول  :أليس ھذا تشبھًا بالنسا ِء ؟!
ب بِا ْل ِحنﱠا ِء َوا ْل َكت َِم  .ومعنى الكتم :
ثانيًا  :إن الثابت من سن ِة
ض ُ
النبي  أنه لم يحني رأسه قط ؛ لم يَ ْخ ِ
ﱢ
نبت فيه ُحمرة يخلط بالوسمة و يختضب به للسواد.
بل إن الثابت عكس ادعائھم ،وعكس دليلھم ...وذلك لعد ِة أدل ِة منھا:
َ
َ
َ
ض ْب َولَ ِكنْ
س  أَنﱠهُ ُ
سئِ َل عَنْ ِخ َ
ب النﱠبِ ﱢي  فذ َك َر أنﱠهُ لَ ْم يَ ْخ ِ
ضا ِ
 -1سنن أبي داود برقم  3676عَنْ أَنَ ٍ
ض َي ﱠ
صحيح مختصر الشمائل ) .( 30
ﷲُ َع ْن ُھ َما  .-صححه األلباني في
ض َ
قَ ْد َخ َ
ب أَبُو بَ ْك ٍر َو ُع َم ُر َ -ر ِ
ِ
سو ُل ﱠ
ب
س ْب َن َمالِ ٍك َھ ْل َك َ
سي ِر َ
ان َر ُ
ض َ
ﷲِ َ خ َ
سأ َ ْلتُ أَنَ َ
ين قَا َلَ :
 -2صحيح مسلم برقم  4318عَنْ ا ْب ِن ِ
ب؟ قَا َل :فَقَا َل :نَ َع ْم
ان فِي لِ ْحيَتِ ِه َ
يض قَا َل :قُ ْلتُ لَهُ :أَ َك َ
اب َك َ
ش َع َراتٌ بِ ٌ
ض ُ
ض َ
فَقَا َل :لَ ْم يَ ْبلُ ْغ ا ْل ِخ َ
ان أَبُو بَ ْك ٍر يَ ْخ ِ
بِا ْل ِحنﱠا ِء َوا ْل َكت َِم.
ت
شئْتُ أَنْ أَ ُع ﱠد َ
سئِ َل أَنَ ُ
 -3صحيح مسلم برقم ُ 4320
س ْبنُ َمالِ ٍك عَنْ ِخ َ
ش َمطَا ٍ
ب النﱠبِ ﱢي  فَقَا َل :لَ ْو ِ
ضا ِ
ب أَبُو بَ ْك ٍر بِا ْل ِحنﱠا ِء َوا ْل َكت َِم َو ْ
َض ْب َوقَ ْد ْ
ب ُع َم ُر بِا ْل ِحنﱠا ِء بَ ْحتًا.
ض َ
اختَ َ
ض َ
اختَ َ
س ِه فَ َع ْلتُ َوقَا َل :لَ ْم يَ ْخت ِ
ُكنﱠ فِي َر ْأ ِ
 -4صحيح الجامع برقم  3721أنّ النب ﱠي  قال " :شيبتني ھو ٌد و أخواتُھا قبل المشيب " .
وفي رواي ٍة قال  " : شيبتني ھو ٌد و } الواقعة { و } المرسالت { و } عم يتساءلون { و } إذا
الشمس كورت { " انظر حديث رقم  3723في صحيح الجامع .
رأسه ولحيته  ،ولم يصبغ شعرة قط ...
ابيضت سبع عشرة شعرة من ِ
َ
وعليه فإن
الحديث الذي استدلوا به ال يصح  ،وھو ضعيف سن ًدا ؛ ضعف إسنا َده الشي ُخ شعيبُ
ُ
َ
ٌ
ش َع ًرا
حديث يشبھه في
األرنؤوط .ولكن ثبت
سلَ َمةَ فَأ ْخ َر َجتْ إِلَ ْينَا َ
صحيح البخاري برقم  5447عن أ ﱢم َ
ِ
ضوبًا .
ِمنْ َ
ش َع ِر النﱠبِ ﱢي َ م ْخ ُ
ضا بين األحاديث في ھذا األمر ؟
قد يقال :إن ھناك تعار ً
قلت ُ◌ :ال يوجد تعارض ؛ ألنه  لم يصبغ شع َره قط  ،ويتضح معنى األخير من
خالل ما ذكره ابنُ
ِ
الفتح عن اإلسماعيلي :
حج ٍر في
ِ
َ
َ
َ
ب  ،بَ ْل يُ ْحتَ َمل أنْ يَ ُكون أ ْح َمر بَ ْعده لِ َما
اإل ْ
س فِي ِه بَيَان أنﱠ النﱠبِ ّي ُ ھ َو الﱠ ِذي َخ ﱠ
ض َ
س َما ِعيلِ ّي  :لَ ْي َ
قَا َل ْ ِ
ان َك َذلِ َك َوإِ ﱠال فَ َح ِديث أَنَس " أَنﱠ النﱠبِ ّي  لَ ْم
الص ْف َرة  ،قَا َل فَإِنْ َك َ
ص ْف َرة فَ َغلَبَتْ بِ ِه ﱡ
َخالَطَهُ ِمنْ ِطيب فِي ِه ُ
ص ً
صفَة النﱠبِ ّي
يُ َخ ﱢ
ص ّح َ ،ك َذا قَا َل َ ،واَلﱠ ِذي أَبَ َداهُ اِ ْحتِ َم ًاال قَ ْد تَقَ ﱠد َم َم ْعنَاهُ َم ْو ُ
ضب " أَ َ
وال إِلَى أَنَس فِي " بَاب ِ
َ " وأَنﱠهُ َج َز َم بِأَنﱠهُ إِنﱠ َما اِ ْح َم ﱠر ِمنْ ال ﱢ
سد إِ َذا طَا َل
طيب  .قُ ْلت َ :و َكثُ َر ِمنْ ال ﱡ
صل عَنْ ا ْل َج َ
ش ُعور الﱠتِي تُ ْف َ
اصله أَنﱠ
س َواد َھا إِلَى ا ْل ُح ْم َرة َ ،و َما َجنَ َح إِلَ ْي ِه ِمنْ التﱠ ْر ِجيح ِخ َالف َما َج َم َع بِ ِه الطﱠبَ ِر ﱡ
ا ْل َع ْھد يَئُول َ
ي َ ،و َح ِ
اضي قَ ِريبًا أَنﱠهُ 
َمنْ َج َز َم أَنﱠهُ َخ ﱠ
ب َ -ك َما فِي ظَا ِھر َح ِديث أُ ّم َ
ض َ
سلَ َمة َ ،و َك َما فِي َح ِديث اِ ْبن ُع َمر ا ْل َم ِ
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س فَ ُھ َو َم ْح ُمول
الص ْف َر ِة َ -ح َكى َما شَا ِھده َ ،و َك َ
ب بِ ﱡ
َخ ﱠ
ض َ
ان َذلِ َك فِي بَ ْعض ْاألَ ْحيَان َ .و َمنْ نَفَى َذلِ َك َكأَنَ ٍ
س ُم َرة
َعلَى ْاألَ ْكثَر ْاألَ ْغلَب ِمنْ َحاله َ ،وقَ ْد أَ ْخ َر َج ُم ْ
سلِم َوأَ ْح َمد َوالتﱢ ْر ِم ِذ ّ
سائِ ﱡي ِمنْ َح ِديث َجابِر ْبن َ
ي َوالنﱠ َ
ان فِي َر ْأس النﱠبِ ّي َ ولِ ْحيَته ِمنْ ال ﱠ
ان إِ َذا َد َھ َن َوأَ َراھُنﱠ ال ﱡدھْن  ،فَيُ ْحتَ َمل أَنْ
ش ْيب إِ ﱠال َ
ش َع َرات َك َ
قَا َل " َما َك َ
صبَهُ َ .و َ ﱠ
ﷲ أَ ْعلَم .
ضاب شَا َھدُوا ال ﱠ
يَ ُكون الﱠ ِذ َ
ش ْعر ْاألَ ْبيَض  ،ثُ ﱠم لَ ﱠما َوا َراهُ ال ﱡدھْن ظَنﱡوا أَنﱠهُ َخ ﱠ
ين أَ ْثبَتُوا ا ْل ِخ َ
أھـ
بالصبغ فيما عدا السواد  ،ولم يصبغ ھو  ؛ ففي صحيح مسلم برقم 3925
الثابت عنه  أنه أمر
ِ
ْ
ُ
َ
ض َي ﱠ
عَنْ َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ﱠ
سهُ َولِ ْحيَتُهُ َكالثﱠ َغا َم ِة
ح َم ﱠكةَ َو َرأ ُ
ﷲِ َ -ر ِ
ﷲُ َع ْن َھا -قَا َل :أتِ َي بِأبِي قُ َحافَةَ يَ ْو َم فَ ْت ِ
سو ُل ﱠ
س َوا َد ".
ﷲِ َ ":غيﱢ ُروا َھ َذا بِش َْي ٍء َو ْ
اجتَنِبُوا ال ﱠ
ضا فَقَا َل َر ُ
بَيَا ً
وعلة أمره  بالصبغ تتضح من عد ِة أوجه منھا :
لمظھر كما تقدم معنا من حديث أبي قحافة ) والد أبي بكر وعن أبيه(  ،ويَ ْختَلِف
أوالً :إن ھذا أحسن ل
ِ
ت َش ْيبَته تَ ُكون نَقِيﱠة أَحْ َسن ِم ْنھَا َمصْ بُو َغة فَالتﱠرْ ك أَ ْولَى َ ،و َم ْن َكانَ ْ
ف نَظَافَة ال ﱠشيْب  ،فَ َم ْن َكانَ ْ
بِ ْ
ت
اختِ َال ِ
َش ْيبَتُهُ تُ ْستَ ْب َشع فَال ﱠ
َاب َ
اإل ْ
س َال ِم َكانَتْ لَهُ
صبْغ أَ ْولَى  ،وقد صح عن نبينا أنه  قال َ " :منْ ش َ
ش ْيبَةً فِي ْ ِ
نُو ًرا يَ ْو َم ا ْلقِيَا َم ِة " .رواه الترمذيﱡ في سننه برقم  .1558تحقيق األلباني :
صحيح  ،الصحيحة )  ، ( 1244المشكاة )  / 4459التحقيق الثاني (
ثانيًا  :إن الصب َغ فيه مخالفة
لغير المسلمين ؛ حتى يُعرفوا عن غيرھم  ،وھذا واضح من قولِه  ":إِنﱠ
ِ
ون فَ َخالِفُو ُھ ْم " .رواه البخاري في صحيحه برقم .3203
صبُ ُغ َ
صا َرى َال يَ ْ
ا ْليَ ُھود َوالنﱠ َ
ثالثًا  :إن الصبغ فيه إظھا ٌر لقو ِة المسلم أمام العدو في حال ِة الحروب ؛ ألن الشي َخ الكبير حينما يصبغ
ب العدو ،
ال ليس
شعره األبيض  ،ويذھب للقتال يظھر في صورة رج ٍ
بشيخ كبير  ،مما يؤدي إلى إرھا ِ
ٍ
ب العدو ....
وقد أجاز بعضُ الفقھاء الصب َغ بالسواد في حال ِة الحروب إلرھا ِ
ثالثًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ھل كان يسو ُ
ع متشبھًا بالنسا ِء ؛ ألن شع َره كان طويالً ،حيث
كنائسھم  ،و متاجرھم  ،وبيوتھم  -على حد زعمھم -؟!
إننا نرى صورتَه معلقةً في
ِ
الجواب  :لقد كان المسي ُح  يطي ُل شعره كما وصفه نبيﱡنا  ، ولم يطعن فيه طاعن إال جھلة الناس ،
ب المقدس ؛ وإنما ذلك من المشھور على ألسنتھم
فصفة طول شعره  ليست موجودة في الكتا ِ
وصورھم وتماثيلھم في متاجرھم وكنائسھم  ...ومنھم )المعترضين ( من يلبس الذھب والحرير ،مثل
غير بالدنا يلبسون الحلقان على أذانھم  ،وبعد
النساء وھذا ما نراه في بالدنا من أفعالھم المخنثة  ،وفي ِ
الرجال وأعظمھم محمد . 
ذلك يعترضون ويطعنون في سي ِد
ِ
ثم إن األعجب من ذلك أن بولس الرسول قد طعن في المسيح ضمنًا ؛ألنه عاب على إطالة
14
ت الطﱠبِي َعةُ نَ ْف ُسھَا تُ َعلﱢ ُم ُك ْم أَ ﱠن
ور ْنثُ َ
وس إصحاح  11عدد أَ ْم لَ ْي َس ِ
الشعر...وذلك في رسالته األولى إلى أھل ُك ِ
ان يُرْ ِخي َش ْع َرهُ فَھُ َو َعيْبٌ لَهُ؟
ال ﱠر ُج َل إِ ْن َك َ
داخل النص ؛ وإنما ھي من تفسيراتھم الحاقدة أو
ت ال تأتي من
تنبيه ھام  :ھذه الشبھة من الشبھا ِ
ِ
ﱠ
ﱠ
صلى ﷲُ َعلَ ْي ِه
س تكاد تميز من الغيظ حق ًدا على
استنتاجاتھم التي خرجت من أ
رسول ﷲ َ -
ِ
عماق أنف ٍ
ِ
َو َسلﱠ َم -و بغضا ً له.
نبي يبول كالنساء !
ﱞ
طرحھم للشبه  ...قالوا عن نبيﱢنا  :يبول كما تبول النساء !!
كعاد ِة أخالقِھم في
ِ
سا ( برقم  29أَ ْخبَ َرنَا
وتعلقوا بما جاء في
ت َجالِ ً
سنن النسائي كتاب ) الطھارة ( باب ) ا ْلبَ ْو ُل فِي ا ْلبَ ْي ِ
ِ
سو َل
ش ِري ٌك عَنْ ا ْل ِم ْق َد ِام ْب ِن ُ
ح عَنْ أَبِي ِه عَنْ َعائِ َ
َعلِ ﱡي ْبنُ ُح ْج ٍر قَا َل :أَ ْنبَأَنَا َ
شةَ قَالَتْ َ :منْ َح ﱠدثَ ُك ْم أَنﱠ َر ُ
ش َر ْي ٍ
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ﱠ
أللباني في السلسلة الصحيحة برقم 201
سا .صححه ا
ص ﱢدقُوهُ َما َك َ
ان يَبُو ُل إِ ﱠال َجالِ ً
ﷲِ  بَا َل قَائِ ًما فَ َال تُ َ
ﱡ
.
• الرد على الشبھة
•
أوالً :إن طعن الكافرين وأصحاب عادت الجاھلية ال يقدح فيه  -عليه الصالة والسالم  -؛ ألنھم ھم
الضالون الذين أُرسل إليھم ليعلمھم  ،ويحكم على تصرفاتِھم بما أراه ﷲُ  ،ال العكس كما جاء من
ب الشبھ ِة ِ◌ ِ◌  ....وعليه يسقط قولُھم الذي فيه الھمز  ...يبول وھو قاعد. ...
المعترضين أصحا ِ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم  -ثبت عنه أنه بال قاع ًدا و بال واقفًا؛ فال محل للطعن فيه بقولھم:
يَ -
ثانيًا  :إن النب ﱠ
َ
َ
صلﱠى ﱠ
يبول وھو قاعد ....فقد ثبت في
صحيح البخاري برقم  217عَنْ ُحذ ْيفَةَ قَا َل  :أتَى النﱠبِ ﱡي َ -
ﷲُ
ِ
ضأ.
سبَاطَةَ قَ ْو ٍم فَبَا َل قَائِ ًما ثُ ﱠم َد َعا بِ َما ٍء فَ ِج ْئتُهُ بِ َما ٍء فَتَ َو ﱠ
سلﱠ َم ُ -
َعلَ ْي ِه َو َ
ضا بين الحديث األول وھذا الحديث ؟
إن قيل :إن ھناك تناق ً
صلﱠى ﱠ
ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -االثنين .
قلت◌ :ال يوجد أدنى تناقض ؛ فقد فعل َ -
ض َي ﱠ
صلﱠى ﱠ
سو َل ﱠ
سلﱠ َم  -بَا َل
ﷲُ َع ْنھَا  -قالتَ " :منْ َح ﱠدثَ ُك ْم أَنﱠ َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ -
إن قيل :إن عائشة َ -ر ِ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
صلى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم -بال قائ ًما ؟
ص ﱢدقُوهُ " .فھل حذيفة كاذب ؛ ألنه روى أن النب ﱠي َ -
قَائِ ًما فَ َال تُ َ
صلﱠى ﱠ
ض َي ﱠ
ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه
ﷲُ َع ْنھَا  -حكمت على ما رأته أو ما سمعته من
رسول ﷲِ َ -
قلت◌ :إن عائشةَ -ر ِ
ِ
ت
َو َسلﱠ َم -في بيتھا فقط  ،ويدل علي ذلك أن النسائي  -رحمه ﷲ -ذكر حديثَھا في باب ِ◌ ) ا ْلبَ ْو ُل فِي ا ْلبَ ْي ِ
صلﱠى
ص ﱢدقُوهُ " ألنھا ال تعلم ك ّل ما في حياة
النبي َ -
سا (  ،ولكن ما كان عليھا أن تقول لفظة  " :فَ َال تُ َ
َجالِ ً
ﱢ
ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -من أفعال وأقوال ،ومن المعلوم عند األصوليين أن المثبت مقدم على المنفي ؛ فثبت أنه -
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -بال قائ ًما .
َ
ﱠ
َ
ُ
ْ
ص ﱢدقوهُ " بل نصدقه في ذلك؛ ألن الخبر
ض َي ﷲُ َعنھَا  -قولھا ":ف َال تُ َ
وعليه فنرد على عائشة َ -ر ِ
صحيح اإلسناد.
لغرض االحتراز من الرزاز فھو أمر يتعل ق بالطھ ارة ؛ الت ي ال
الرجل جال ًسا
ثالثًا  :إن الحكمةَ من تبول
ِ
ِ
يعرفھا المعترضون .
نبي ﷲِ  من السن ِن
راب ًعا  :إن قولھم عن نبيﱢنا  : يبول كما تبول النساء !! ھذا من األذى و
الغمز في ﱢ
ِ
ك ھَا ِديا ً
ين َو َكفَى بِ َربﱢ َ
ك َج َع ْلنَا لِ ُكلﱢ نَبِ ﱟي َع ُد ّواً ﱢم َن ْال ُمجْ ِر ِم َ
الجاري ِة على األنبيا ِء من قبلِه ؛ قال َ  : و َك َذلِ َ
صيراً ) الفرقان .(31فمثالً  :نبي ﷲِ موسى  آذاه قومه فبرأه ﷲُ مما قالوا  ،قال  عنه   :يَا
َونَ ِ
ان ِعن َد ﱠ
ين آ َذ ْوا ُمو َسى فَبَرﱠأَهُ ﱠ
ﷲِ َو ِجيھا ً ) األحزاب .(69
أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ﷲُ ِم ﱠما قَالُوا َو َك َ
ين آ َمنُوا َال تَ ُكونُوا َكالﱠ ِذ َ
وفي صحيح البخاري برقم3990عَنْ َع ْب ِد ﱠ
س َمةَ ُحنَ ْي ٍن قَا َل َر ُج ٌل
س َم النﱠبِ ﱡي  قِ ْ
ﷲِ بن مسعود قَا َل :لَ ﱠما قَ َ
ﷲِ .فَأَتَ ْيتُ النﱠبِ ﱠي  فَأ َ ْخبَ ْرتُهُ  ،فَتَ َغيﱠ َر َو ْج ُھهُ ثُ ﱠم قَا َل َ »:ر ْح َمةُ ﱠ
صا ِرَ :ما أَ َرا َد بِ َھا َو ْجهَ ﱠ
ﷲِ َعلَى
ِم َن األَ ْن َ
صبَ َر«
ي بِأ َ ْكثَ َر ِمنْ َھ َذا فَ َ
سى  ،لَقَ ْد أُو ِذ َ
ُمو َ
رسول ﷲِ ال ُذ ُكرية أمر ال يجادل فيه عاق ٌل  ،ولكن حقدھم عماھم
خام ًسا  :إن رجولة و فحولة وقوة
ِ
فأسقطھم في التناقض فتارة يقولون  :إنه رجل يشتھى النساء فأكثر من الزواج  ،وتارة يطعنون في
رجولته بمثل ھذا الغمز الذي في ھذه الشبھة !
ساد ًسا  :إن ھناك سؤاالً يفرض نفسه على المعترضين ھو :أليس يسوع إلھًا بحسب إيمانِكم ؟
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الجواب  :بلي ؛ يبقي السؤال:ھل كان الربﱡ يسوع يتبول قاع ًدا أو واقفا ً ؟!
و ھل له مثل ما للرجال من أعضاء و شھوة....؟!
ھل ھناك ربﱞ يبول سواء كان قاع ًدا أو واقفا ؟ أفال يعقلون ؟!
ﷲِ َويَ ْستَ ْغفِرُونَهُ َو ﱠ
ُون إِلَى ﱠ
ﷲُ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم )َ (74ما ْال َم ِسي ُح اب ُْن َمرْ يَ َم إِ ﱠال َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه
" أَفَ َال يَتُوب َ
ون ) ) "(75المائدة
ت ثُ ﱠم ا ْنظُرْ أَنﱠى ي ُْؤفَ ُك َ
صدﱢيقَةٌ َكانَا يَأْ ُك َال ِن الطﱠ َعا َم ا ْنظُرْ َكي َ
ْف نُبَي ُﱢن لَھُ ُم ْاآلَيَا ِ
الرﱡ ُس ُل َوأُ ﱡمهُ ِ
(.
شبھة حول حديث :ا ْنظُ ُروا إِلَ ْي ِه يَبُو ُل َك َما تَبُو ُل ا ْل َم ْرأَةُ !
س نَنِ َھا( بَ اب)
ق الوا :رس ول اإلس الم يب ول ك المرأة تما ًم ا...وذل ك ف ي س نن اب ن ماج ة ِكتَ اب) الطﱠ َھ ا َر ِة َو ُ
ش َع نْ َز ْي ِد ْب ِن
التﱠ ْ
ش ِدي ِد فِي ا ْلبَ ْو ِل( برقمَ - 340ح ﱠدثَنَا أَبُو بَ ْك ِر ْبنُ أَبِي َ
ش ْيبَةَ َح ﱠدثَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ عَنْ ْاألَ ْع َم ِ
س لﱠ َمَ -وفِ ي يَ ِد ِه ال ﱠد َرقَ ةُ
ص لﱠى ﱠ
س و ُل ﱠ
سنَةَ قَا َلَ :خ َر َج َعلَ ْينَ ا َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ -
ب عَنْ َع ْب ِد ال ﱠر ْح َم ِن ا ْب ِن َح َ
َو ْھ ٍ
ص لﱠى ﱠ
س فَبَا َل إِلَ ْي َھا فَقَ ا َل بَ ْع ُ
س ِم َعهُ النﱠبِ ﱡي َ -
ض ُھ ْم ا ْنظُ ُروا إِلَ ْي ِه يَبُ و ُل َك َم ا تَبُ و ُل ا ْل َم ْرأَةُ فَ َ
ض َع َھا ثُ ﱠم َجلَ َ
فَ َو َ
ﷲُ
ب بَنِ ي إِ ْ
ض وه ُ
ص ابَ ُھ ْم ا ْلبَ ْو ُل قَ َر ُ
س َرائِي َل َك انُوا إِ َذا أَ َ
اح َ
اب َ
ص َ
س لﱠ َم -فَقَ ا َلَ :و ْي َح َك أَ َم ا َعلِ ْم تَ َم ا أَ َ
َعلَ ْي ِه َو َ
ص ِ
ب فِي قَ ْب ِر ِه
ض فَنَ َھا ُھ ْم عَنْ َذلِ َك فَ ُع ﱢذ َ
بِا ْل َمقَا ِري ِ
سلَ َمةَ َح ﱠدثَنَا أَبُو َحاتِ ٍم َح ﱠدثَنَا ُعبَ ْي ُد ﱠ
ش فَ َذ َك َر نَ ْح َوهُ
سى أَ ْنبَأَنَا ْاألَ ْع َم ُ
ﷲِ ْبنُ ُمو َ
س ِن ْبنُ َ
قَا َل أَبُو ا ْل َح َ
قال الشيخ األلباني  ) :صحيح ( انظر حديث رقم  2558 :في صحيح الجامع
الرد على الشبھة
أوالً :إن طعن الكافرين وأصحاب عادت الجاھلية ال يقدح فيه  -عليه الصالة والسالم  -؛ ألنھم ھم
الضالون الذين أُرسل إليھم ليعلمھم  ،ويحكم على تصرفاتِھم بما أراه ﷲُ  ،ال العكس كما جاء من
ب الشبھ ِة ِ◌ ِ◌ ....
المعترضين أصحا ِ
صلﱠى ﱠ
سا ،فندھش بعض الصحابة لذلك ألن
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -بال جال ً
فكل ما في الحديث أن النبي َ -
العرب يبولون قياما فكان ھذا أمر غريب عليھم فقالوا بعض بتسرع دون تفكر ا ْنظُ ُروا إِلَ ْي ِه يَبُو ُل َك َما
تَبُو ُل ا ْل َم ْرأَةُ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -تعليمھم أن ذلك أدعى للتستر أكثر والتحرز من رشاش البول
وكان الھدف منه َ -
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -ما كان
مع العلم انه كان يبول قائما وجالسا،ولو كان األمر فيه سباب للنبيَ -
يقول :ويحك ،ألن)ويحك( كلمة تقال لمن ينكر عليه فعله مع ترفق وترحم في حال الشفقة،ثم قصة عليه
القصة التي في الحديث...دليل ذلك ما جاء في كتب الشروح كما يلي:
-1قال ابن حجر في الفتح:
ث َعلَى ا ْلقُ ُعو ِد بِطَ ِريق ْاألَ ْولَى ؛ ِألَنﱠهُ إِ َذا َجا َز قَائِ ًما فَقَا ِع ًدا أَ ْج َو ُز  .قُ ْلت :
ال َ :د َاللَةُ ا ْل َح ِدي ِ
قَا َل اِ ْبن بَطﱠ ٍ
اج ْه
َويُ ْحتَ َم ُل أَنْ يَ ُك َ
سائِ ّي َوا ْبن َم َ
سنَة الﱠ ِذي أَ ْخ َر َجهُ النﱠ َ
ون أَشَا َر بِ َذلِ َك إِلَى َح ِديث َع ْبد ال ﱠر ْح َمن ْبن َح َ
صلﱠى ﱠ
سو ُل ﱠ
سا فَقُ ْلنَا :اُ ْنظُ ُروا إِلَ ْي ِه يَبُو ُل َك َما تَبُو َل
َو َغ ْيرھ َما فَإِنﱠ فِي ِه  " :بَا َل َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َمَ -جالِ ً
ﷲِ َ -
ب ا ْلبَ ْو ُل قَائِ ًما أَ َال تَ َراهُ يَقُو ُل
ض َمشَايِ ِخ ِه أَنﱠهُ قَا َل َ :ك َ
ا ْل َم ْرأَة " َو َح َكى اِ ْبن َم َ
ان ِمنْ شَأْ ِن ا ْل َع َر ِ
اج ْه عَنْ بَ ْع ِ
سنَة " قَ َع َد يَبُو ُل َك َما تَبُو ُل ا ْل َم ْرأَة " َوقَا َل فِي َح ِديث ُح َذ ْيفَة " فَقَا َم َك َما يَقُو ُم
فِي َح ِديث َع ْبد ال ﱠر ْح َمن ْبن َح َ
صلﱠى ﱠ
ان يُ َخالِفُ ُھ ْم فِي َذلِ َك فَيَ ْق ُع ُد
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َمَ -ك َ
أَ َح ُد ُك ْم " َو َد ﱠل َح ِديث َع ْبد ال ﱠر ْح َمن ا ْل َم ْذ ُكو ُر َعلَى أَنﱠهُ َ -
سة ا ْلبَ ْول َو ُھ َو َح ِد ٌ
ص ﱠح َحهُ الدﱠا َرقُ ْطنِ ّي َو َغ ْي ُرهُ َويَ ُد ﱡل َعلَ ْي ِه َح ِد ُ
يث
لِ َك ْونِ ِه أَ ْ
ص ِح ٌ
ستَ َر َوأَ ْب َع َد ِمنْ ُم َما ﱠ
يح َ
يث َ
60

www.kalemasawaa.com

صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -قَائِ ًما ُم ْن ُذ أُ ْن ِز َل َعلَ ْي ِه ا ْلقُ ْرآنُ " َر َواهُ أَبُو َع َوانَةَ
سو ُل ﱠ
َعائِشَة قَالَتْ " َما بَا َل َر ُ
ﷲِ َ -
يح ِه َوا ْل َحا ِك ُم .
فِي َ
ص ِح ِ
 -2عمدة القاري شرح صحيح البخاري:
وقال عاصم عن أبي وائل عن أبي موسى جس د أح دھم قول ه انظ روا إلي ه يب ول كم ا تب ول الم رأة وھ ذا
القول منھما م ن غي ر قص د أو وق ع بطري ق التعج ب أو بطري ق االستفس ار ع ن ھ ذا الفع ل فل ذلك ق ال -
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -بقوله الم تعلموا الخ ولم يقولون ھ ذا الق ول بطري ق االس تھزاء واالس تخفاف ألن
َ
الصحابة براء من ھذا الكالم وأراد بصاحب بني اسرائيل موسى -عليه الصالة والسالم -ف ان قل ت كي ف
يترتب قوله فعذب على قوله فنھاھم قلت فيه حذف تق ديره فنھ اھم ع ن إص ابة الب ول ول م ينتھ وا فع ذب
ﷲ تعالى و الفاء في فعذب فاء الس ببية نح و قول ه تع الى ف وكزه موس ى فقض ى علي ه ) القص ص ( 15
قوله قرضه بالقاف أي قطعه وفي رواية األصيلي قرضه ب المقراض وھ ذه الرواي ة ت رد ق ول م ن يق ول
الم راد ب القرض الغس ل بالم اء قول ه ليت ه أمس ك ق ول حذيف ة أي لي ت أب ا موس ى أمس ك نفس ه ع ن ھ ذا
التشديد أو لسانه عن ھذا القول أو كليھما عن كليھما ومقصوده أن ھذا التشديد خالف السنة فإن النبي
عليه الصالة والسالم -ب ال قائم ا وال ش ك ف ي ك ون الق ائم معرض ا للرش اش ول م يلتف ت -علي ه الص الةوالسالم -إلى ھذا االحتمال ولم يتكل ف الب ول ف ي الق ارورة وق ال اب ن بط ال وھ و حج ة لم ن رخ ص ف ي
يسير البول ألن المعھود ممن بال قائما أن يتطاير إليه مثل رؤوس األبر وفي ه يس ر وس ماحة عل ى ھ ذه
األمة حيث لم يوجب القرض كما أوجب على بني إس رائيل واختلف وا ف ي مق دار رؤوس األب ر م ن الب ول
فقال مالك يغسلھا استحبابا وتنزھا والشافعي يغسلھا وجوبا وأبو حنيفة س ھل فيھم ا كم ا ف ي يس ير ك ل
النجاسات وقال الثوري كانوا يرخصون في القليل من البول
 -3شرح سنن النسائي:
) َك َما تَبُول ا ْل َم ْرأَة (
ستﱡر
ي فَقَا َل أَنﱠ ُھ ْم َك ِرھُوا َذلِ َك َو َز َع ُموا أَنﱠ َ
ستﱡ ِر َو َعلَ ْي ِه َح َملَهُ النﱠ َو ِو ّ
أَ ّ
َضي التﱠ َ
ي فِي لِلتﱠ َ
ش َھا َمة ال ﱢر َجال َال تَ ْقت ِ
ان شَأْن ا ْل َع َرب ا ْلبَ ْول قَائِ ًما َوقَ ْد َجا َء فِي بَ ْعض
َعلَى َھ َذا ا ْل َحال َوقِي َل أَ ْو فِي ا ْل َم ْجلُوس أَ ْو فِي ِھ َما َو َك َ
س ْت ِر…
احب بَنِي إِ ْ
سب بِال ﱠ
ﱢ
س َرائِيل أَ ْن َ
اب َ
ص َ
الر َوايَات َما يُفِيد تَ َع ﱡجبھ ْم ِمنْ ا ْلقُ ُعود نَ َع ْم ِذ ْكر َما أَ َ
ص ِ
-4حاشية السندي على ابن ماجة :
قَ ْوله ) :قَ َع َد يَبُول َك َما تَبُول ا ْل َم ْرأَة (
الر َجال َكانَتْ تَبُول وقي نفس المرج ع َك َم ا تَبُ ول
ي :فَ َ
أَ ْ
شبﱠ ُھوا ا ْلبَ ْول قَا ِع ًدا بِبَ ْو ِل ا ْل َم ْرأَة فَ ُعلِ َم ِم ْنهُ أَنﱠ َعا َدة ﱢ
َض ي
ي فَقَا َل :إِنﱠ ُھ ْم َك ِرھُوا َذلِ َك َو َز َع ُموا أَنﱠ َ
ا ْل َم ْرأَة أَ ْ
ستﱡر َو َعلَ ْي ِه َح َم َل النﱠ َو ِو ّ
ي :فِي التﱠ َ
ش َھا َمة ال ﱠر ُج ل َال تَ ْقت ِ
ش أْن ا ْل َع َرب ا ْلبَ ْول قَائِ ًم ا َوقَ ْد َج ا َء فِ ي بَ ْع ض
ان َ
ستﱡر َعلَى َھ َذا ا ْل َحال َوقِي َل فِ ي ا ْل ُجلُ وس أَ ْو فِي ِھ َم ا َو َك َ
التﱠ َ
الر َوايَات َما يُفِيد تَ َع ﱡجبھ ْم ِمنْ ا ْلقُ ُعود قِيَا ًما .
ﱢ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -ثبت عنه أنه بال قاعدًا و بال واقفًا فال محل للطعن فيه بقولھم:
يَ -
ثانيًا  :إن النب ﱠ
َ
َ
صحيح البخاري برقم  217عَنْ ُحذ ْيفَةَ قَا َل  :أتَى النﱠبِ ﱡي -
يبول وھو جالس كالنساء ....فقد ثبت في
ِ
صلﱠى ﱠ
ضأ .
سبَاطَةَ قَ ْو ٍم فَبَا َل قَائِ ًما ثُ ﱠم َد َعا بِ َما ٍء فَ ِج ْئتُهُ بِ َما ٍء فَتَ َو ﱠ
سلﱠ َم ُ -
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
َ
ضا بين الحديث األول وھذا الحديث ؟
إن قيل :إن ھناك تناق ً
صلﱠى ﱠ
ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -االثنين .
قلت◌ :ال يوجد أدنى تناقض ؛ فقد فعل َ -
ض َي ﱠ
صلﱠى ﱠ
سو َل ﱠ
سلﱠ َم  -بَا َل
ﷲُ َع ْنھَا  -قالتَ " :منْ َح ﱠدثَ ُك ْم أَنﱠ َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ -
إن قيل :إن عائشة َ -ر ِ
ﱠ
ﱠ
ﱠ
صلى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم -بال قائ ًما ؟
ص ﱢدقُوهُ " .فھل حذيفة كاذب ؛ ألنه روى أن النب ﱠي َ -
قَائِ ًما فَ َال تُ َ
صلﱠى ﱠ
ض َي ﱠ
ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه
ﷲُ َع ْنھَا  -حكمت على ما رأته أو ما سمعته من
رسول ﷲِ َ -
قلت◌ :إن عائشةَ -ر ِ
ِ
ت
َو َسلﱠ َم -في بيتھا فقط  ،ويدل علي ذلك أن النسائي  -رحمه ﷲ -ذكر حديثَھا في باب ِ◌ ) ا ْلبَ ْو ُل فِي ا ْلبَ ْي ِ
صلﱠى
ص ﱢدقُوهُ " ألنھا ال تعلم ك ّل ما في حياة
النبي َ -
سا (  ،ولكن ما كان عليھا أن تقول لفظة  " :فَ َال تُ َ
َجالِ ً
ﱢ
61

www.kalemasawaa.com

ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -من أفعال وأقوال ،ومن المعلوم عند األصوليين أن المثبت مقدم على المنفي ؛ فثبت أنه -
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -بال قائ ًما .
َ
ﱠ
َ
ُ
ْ
ص ﱢدقوهُ " بل نصدقه في ذلك؛ ألن الخبر
ض َي ﷲُ َعنھَا  -قولھا ":ف َال تُ َ
وعليه فنرد على عائشة َ -ر ِ
صحيح اإلسناد.
رسول ﷲِ ال ُذ ُكرية أمر ال يجادل فيه عاق ٌل  ،ولكن حقدھم عماھم
ثالثًا  :إن رجولة و فحولة وقوة
ِ
فأسقطھم في التناقض فتارة يقولون  :إنه رجل يشتھى النساء فأكثر من الزواج  ،وتارة يطعنون في
رجولته بمثل ھذا الغمز الذي في ھذه الشبھة !
رابعًا  :إن ھناك سؤاالً يفرض نفسه على المعترضين ھو :أليس يسوع إلھًا بحسب إيمانِكم ؟
الجواب  :بلي ؛ يبقي السؤال:ھل كان الربﱡ يسوع يتبول قاعدًا أو واقفا ً ؟!
و ھل له مثل ما للرجال من أعضاء و شھوة....؟!
ھل ھناك ربﱞ يبول سواء كان قاعدًا أو واقفا ؟ أفال يعقلون ؟!
ﷲِ َويَ ْستَ ْغفِرُونَهُ َو ﱠ
ُون إِلَى ﱠ
ﷲُ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم )َ (74ما ْال َم ِسي ُح اب ُْن َمرْ يَ َم إِ ﱠال َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ت ِم ْن قَ ْبلِ ِه
" أَفَ َال يَتُوب َ
ون ) ) "(75المائدة
ت ثُ ﱠم ا ْنظُرْ أَنﱠى ي ُْؤفَ ُك َ
صدﱢيقَةٌ َكانَا يَأْ ُك َال ِن الطﱠ َعا َم ا ْنظُرْ َكي َ
ْف نُبَي ُﱢن لَھُ ُم ْاآلَيَا ِ
الرﱡ ُس ُل َوأُ ﱡمهُ ِ
(.
أنه كان يلبس برق ًعا على وج ِھه وھو لباس للنسا ِء كما ھو
خامسًا:إن الكتاب المقدس ينسب لموسى
نبي ﷲِ موسى ؟! نجد ذلك في سفر
معروف  ....فھل طعن المعترضون في نصوص كتابھم  ،وفي ﱢ
34
33
ان ُمو َسى
الخروج إصحاح  34عدد َولَ ﱠما فَ َر َغ ُمو َسى ِم َن ْال َكالَ ِم َم َعھُ ْمَ ،ج َع َل َعلَى َوجْ ِھ ِه بُرْ قُعًاَ .و َك َ
ِع ْن َد ُد ُخولِ ِه أَ َما َم الرﱠبﱢ لِيَتَ َكلﱠ َم َم َعهُ يَ ْن ِز ُ
صى.
ع ْالبُرْ قُ َع َحتﱠى يَ ْخ ُر َج ،ثُ ﱠم يَ ْخ ُر ُج َويُ َكلﱢ ُم بَنِي إِ ْس َرائِي َل بِ َما يُو َ
35
ان ُمو َسى يَ ُر ﱡد ْالبُرْ قُ َع َعلَى َوجْ ِھ ِه َحتﱠى يَ ْد ُخ َل لِيَتَ َكلﱠ َم
فَإِ َذا َرأَى بَنُو إِ ْس َرائِي َل َوجْ هَ ُمو َسى أَ ﱠن ِج ْل َدهُ يَ ْل َم ُع َك َ
َم َعهُ .ال تعليق.
سا يرتديه الزواني
ثم إن ربھم يسوع -القادر على كل شيء -تعرى من قبل اليھود وألبسوه لبا ً
27
ار ْال ِوالَيَ ِة َو َج َمعُوا
)القرمزي(.....
وذلك في إنجيل متى إصحاح  27عدد فَأ َ َخ َذ َع ْس َك ُر ْال َوالِي يَسُو َع إِلَى َد ِ
28
ْ
َ
زيًّا.
َعلَ ْي ِه ُك ﱠل ْال َك ِتيبَ ِة ،فَ َعر ْﱠوهُ َوألبَسُوهُ ِر َدا ًء قِرْ ِم ِ
3
وح إِلَى بَ ﱢريﱠ ٍة ،فَ َرأَي ُ
ضى بِي بِالرﱡ
ْت
يدلل على قولي السابق ما جاء في رؤيا يوحنا اإلصحاح  17عدد فَ َم َ
ِ
ُونَ 4 .و ْال َمرْ أَةُ َكانَ ْ
ت
ش قِرْ ِم ِزيﱟ َم ْملُو ٍء أَ ْس َما َء تَجْ ِد ٍ
س َو َع َش َرةُ قُر ٍ
يف ،لَهُ َس ْب َعةُ ُر ُؤو ٍ
ا ْم َرأَةً َجالِ َسةً َعلَى َوحْ ٍ
ب فِي يَ ِدھَا َم ْملُ ﱠوةٌ
ب َو ِح َجا َر ٍة َك ِري َم ٍة َولُ ْؤلُ ٍؤَ ،و َم َعھَا َكأْسٌ ِم ْن َذھَ ٍ
ُوان َوقِرْ ِم ٍزَ ،و ُمتَ َحلﱢيَةً بِ َذھَ ٍ
ُمتَ َسرْ بِلَةً بِأُرْ ج ٍ
5
ت
َر َجا َسا ٍ
ت ِزنَاھَاَ ،و َعلَى َج ْبھَتِھَا ا ْس ٌم َم ْكتُوبٌ ِ »:سرﱞ  .بَابِ ُل ْال َع ِظي َمةُ أُ ﱡم ال ﱠز َوانِي َو َر َجا َسا ِ
ت َونَ َجا َسا ِ
ض« .ال تعليق !
األَرْ ِ

قصة زاھر والنبي !
رسول ﷲِ  وفي أخالقِه  ،فاستدلوا على ذلك بقصة يقولون:
تحدثوا عن الشذو ِذ الجنسي ليطعنوا في
ِ
جاءت في السير ِة الحلبي ِة تقول  :خرج محم ٌد  في يوم إلى السوق فوجد زاھرا وكان يحبه فاحتضنه
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من الخلف فقال له زاھر :أطلقني من أنت ؟ فقال له محمد  : أنا من يشترى العبيد ورفض أن يطلقه
فلما عرف زاھر أنه محمد صار يمكن ظھره من صدر محمد الشريف !!
•

الرد على الشبھة

أوالً  :إن ھذه القصة لم أجدھا بھذه الصورة إال في مواقعھم التن ّ
صيرية فقط ؛ ھم اقتطعوا جز ًءا من
والتدليس ....
ب
القص ِة وتعاموا عن بقيتِھا ليطعنوا بھا في نبيﱢنا  ... ھذا وإن دل يدل على الكذ ِ
ِ
ولنقرأ القصة أوالً كما جاءت في السير ِة الحلبي ِة برمتِھا  :باب يذكر فيه صفته الباطنة وإن شاركه فيھا
غيره كان سھل الخلق ،لين الجانب ،ليس بفظ وال غليظ ،وال صخاب ،وال فحاش ،وال عياب وال مزاح :
أي كثير المزاح ،فال ينافي ما روي :كان يمازح أصحابه قال  :وقد جاء »إني ألمزح وال أقول إال حقا ً«
لكن جاء عن عائشة -رضي ﷲ تعالى عنھا :-كان رسول ﷲ  مزاحا ً .وكان يقول  :إن ﷲ  ال
يؤاخذ الم ّزاح الصادق في مزاحه وجاء عن بعض الصحابة  : ما رأيت أحداً أكثر مزاحا ً من رسول
ﷲ.
للنبي 
النبي  دعابة  .وعن بعض السلف  :كان
ابن عباس  -رضي ﷲ عنھما  :-كانت في
ﱢ
ﱢ
وعن ِ
مھابة ،فكان يبسط الناس بالدعابة .قال لعمته صفية ال تدخل الجنة عجوز فبكت ،فقال لھا وھو يضحك:
ﷲ  يقول   :إِنﱠا أَن َشأْنَاھُ ﱠن إِن َشاء  35فَ َج َع ْلنَاھُ ﱠن أَ ْب َكاراً ُ 36عرُبا ً أَ ْت َرابا ً )  37الواقعة( وھن
العجائز الرمص  :أي والعروب المتحببة لزوجھا التي تقول وتفعل ما تھيج به شھوته إياھا ،وأترابا ً:
كأنھن ولدن في يوم واحد ألنھن يكن بنات ثالث وثالثين سنة.
وجاءه رجل وطلب أن يحمله على بعير فقال له :إني حاملك على ولد الناقة ،فقال :يا رسول ﷲ ما أصنع
بولد الناقة ؟ قال رسول ﷲ  : وھل تلد اإلبل إال النوق؟.
وقد أتى أزيھر ،وفي لفظ زاھر وكان يھدي للنبي الھدية من البادية  ،فكان كلما قدم من البادية يأتي معه
بطرف وھدية لرسول ﷲ  ، فيجھزه رسول ﷲ  إذا أراد أن يخرج .
وكان يقول  :زاھر باديتنا ونحن حاضروه .وفي لفظ :لكل حاضر بادية ،وبادية آل محمد زاھر ،وكان
يحبه .جاءه يوما ً وھو يبيع متاعه في السوق وكان رجالً دميماً ،فاحتضنه من خلفه ،فقال أرسلني ،من
ھذا؟ فلما عرف أنه رسول ﷲ  صار يمكن ظھره من صدره الشريف  ، وجعل رسول ﷲ  يقول:
من يشتري العبد ؟ فقال  :يا رسول ﷲ تجدني كاسداً ،فقال رسول ﷲ  : ولكن عند ﷲ لست بكاسد أو
قال :أنت عند ﷲ غال .أھـ
قلتُ  :إن الواضح لنا أن ھذه القصة لم ترد في السيرة الحلبية كما نقلھا المعترضون إلينا  ،فھم اقتطعوا
منھا ما شاءوا ...ثم إن القصة ال تصح؛ لعدم وجو ِد إسنا ٍد لھا ھنا .
صحيح ،ولكن بصورة أخرى تختلف عن السياق الذي
ثانيًا  :إن ھذه القصة جاءت في مسن ِد أحم َد بإسنا ٍد
ٍ
اق
آتى به المعترضون من السير ِة الحلبية  ....الحديث في مسن ِد أحم َد برقم َ 12187ح ﱠدثَنَا َع ْب ُد ال ﱠر ﱠز ِ
ان يُ ْھ ِدي لِلنﱠبِ ﱢي 
س ُمهُ َزا ِھ ًرا َك َ
س أَنﱠ َر ُج ًال ِمنْ أَھ ِْل ا ْلبَا ِديَ ِة َك َ
ان ا ْ
َح ﱠدثَنَا َم ْع َم ٌر عَنْ ثَابِ ٍ
ت ا ْلبُنَانِ ﱢي عَنْ أَنَ ٍ
سو ُل ﱠ
ﷲِ  إِ َذا أَ َرا َد أَنْ يَ ْخ ُر َج فَقَا َل النﱠبِ ﱡي :إِنﱠ َزا ِھ ًرا بَا ِديَتُنَا َونَ ْحنُ
ا ْل َھ ِديﱠةَ ِمنْ ا ْلبَا ِديَ ِة فَيُ َج ﱢھ ُزهُ َر ُ
ضنَهُ ِمنْ َخ ْلفِ ِه َو ُھ َو
ان النﱠبِ ﱡي  يُ ِح ﱡبهُ َو َك َ
اض ُروهُ َو َك َ
ان َر ُج ًال َد ِمي ًما فَأَتَاهُ النﱠبِ ﱡي َ و ُھ َو يَبِي ُع َمتَا َعهُ فَ ْ
احتَ َ
َح ِ
ص ْد ِر
س ْلنِي َمنْ َھ َذا فَا ْلتَفَتَ فَ َع َر َ
ص َ
ق ظَ ْھ َرهُ بِ َ
ف النﱠبِ ﱠي  فَ َج َع َل َال يَأْلُو َما أَ ْل َ
ص ُرهُ فَقَا َل ال ﱠر ُج ُل :أَ ْر ِ
َال يُ ْب ِ
ﷲِ إِ ًذا َو ﱠ
سو َل ﱠ
ﷲِ ت َِج ُدنِي
ين َع َرفَهُ َ ،و َج َع َل النﱠبِ ﱡي  يَقُو ُلَ :منْ يَ ْ
النﱠبِ ﱢي ِ ح َ
شتَ ِري ا ْل َع ْب َد ؟ فَقَا َل :يَا َر ُ
اس ٍد  ،أَ ْو قَا َل :لَ ِكنْ ِع ْن َد ﱠ
اس ًدا .فَقَا َل النﱠبِ ﱡي  :لَ ِكنْ ِع ْن َد ﱠ
ال.
ﷲِ ل َ ْ
ستَ بِ َك ِ
َك ِ
ﷲِ أَ ْنتَ َغ ٍ
تعليق شعيب األرنؤوط  :إسناده صحيح على شرط الشيخين.
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قلت ُ◌  :إن ھذه القصة تُظھر لنا مدى عظم ِة ورحم ِة محم ٍد  بأصحابِه  ،وتظھر مدى ُحبِھم له ، 
وليس فيھا ما زعموا ...بل فيھا عدة فوائد منھا:
النبي  مع صحابته  ،ومزاحه معھم ....
أوالً  :تفيد تواضع
ﱢ
النبي أن يقربه و يسليه  ،ويبيّن للناس أن
ثانيًا  :إن زاھ ًرا كان صحابيا ً فقيراً بمقاييس الناس دميما فأراد
ﱡ
خلق ﷲ حسن ،فالمقياس الحقيقي ھو
ﷲَ ال ينظر إلى صورة اإلنسان سواء أكانت حسنة أم قبيحة ؛ فكل
ِ
التقوى ؛ يدلل على ذلك اآلتي:
ً
ﷲِ إِذا َو ﱠ
سو َل ﱠ
اس ًدا .فَقَا َل النﱠبِ ﱡي  :لَ ِكنْ ِع ْن َد ﱠ
اس ٍد ،
ﷲِ ل َ ْ
 -1الحديث نفسه :فَقَا َل :يَا َر ُ
ﷲِ ت َِج ُدنِي َك ِ
ستَ بِ َك ِ
أَ ْو قَا َل :لَ ِكنْ ِع ْن َد ﱠ
ال.
ﷲِ أَ ْنتَ َغ ٍ
ارفُوا إِ ﱠن أَ ْك َر َم ُك ْم ِع ْن َد
 -2قوله  :يَا أَيﱡھَا النﱠاسُ إِنﱠا َخلَ ْقنَا ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر َوأُ ْنثَى َو َج َع ْلنَا ُك ْم ُشعُوبًا َوقَبَائِ َل لِتَ َع َ
ﷲِ أَ ْتقَا ُك ْم إِ ﱠن ﱠ
ﱠ
ﷲَ َعلِي ٌم َخبِي ٌر )) (13الحجرات ( .
 -3صحيح مسلم برقم  4651قال  " : إِنﱠ ﱠ
ص َو ِر ُك ْم َوأَ ْم َوالِ ُك ْم َولَ ِكنْ يَ ْنظُ ُر إِلَى قُلُوبِ ُك ْم
ﷲَ َال يَ ْنظُ ُر إِلَى ُ
َوأَ ْع َمالِ ُك ْم ".
اإليمان للبيھقي برقم 5430أنه  قال » :ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل األكول الشروب
 - 4شعب
ِ
 ،فال يزن عند ﷲِ عز وجل جناح بعوضة اقرءوا إن شئتم ) :فال نقيم لھم يوم القيامة وزنا ( «.
ضعيف الترغيب والترھيب برقم 1295
جبل أحد ..وذلك
 -5بيّن أن سا َ
ق ابن مسعو ٍد النحيفة ) قليلة الوزن (ھي في الميزان أثقل عند ﷲِ من ِ
َ
َ
ساقَ ْي ِن فَ َج َعلَتْ
ان َدقِي َ
اك َو َك َ
س ُعو ٍد َ ك َ
في مسن ِد أحم َد برقم  3792أنﱠ ابن َم ْ
ق ال ﱠ
س َوا ًكا ِمنْ ْاأل َر ِ
ان يَ ْجتَنِي ِ
ون ؟ قَالُوا يَا نَبِ ﱠي ﱠ
سو ُل ﱠ
ساقَ ْي ِه .
َض َح ُك َ
ﷲِ ِ :م ﱠم ت ْ
ﱢ
ض ِح َك ا ْلقَ ْو ُم ِم ْنهُ فَقَا َل َر ُ
الر ُ
ﷲِ ِ :منْ ِدقﱠ ِة َ
يح تَ ْكفَ ُؤهُ فَ َ
ان ِمنْ أُ ُح ٍد " .صححه األلباني في السلسلة الصحيحة
فَقَا َل َ ":والﱠ ِذي نَ ْف ِ
سي بِيَ ِد ِه لَ ُھ َما أَ ْثقَ ُل فِي ا ْل ِمي َز ِ
برقم 2750
لرسول ﷲِ بأنه فعل فعالً يُعبر عن شذو ٍذ  -قبحھم ﷲ  -جوابه فيما يلي :
أما عن اتھامھم
ِ
ت أفكارھم المريضة و سوء ظنِھم با ِ و رسوله وتفكيرھم باستمرار على نحو شاذ
أوالً  :إن ھذا من بنا ِ
الفكر.
الغل على
حاقد يفتقر للمنطقية كثي ًرا بسبب غلبة الحق ِد و ِ
ِ
ثانيًا :إن الشريعة جاءت بذم الشذوذ واعتباراته من الموبقات ومن الخبائث و تواترت آيات القرآن الكريم
األرض
والسنة الشريفة في بيان أن ذلك فعل خبيث يصل بصاحبه إن استحله إلى الكفر ،وأن ﷲَ خسف
َ
بفاعليه ؛ فال يعقل أن تكون الرسالة تتناول الشذوذ بھذا النحو وتعلم األمة أنه فعل خبيث قبيح منكوس ثم
يصدر عن المشرع عكسه لكان مطعنا ً فيه ال سميا أن متربصين كثيرين من اليھود و المشركين و
المنافقين بل و يتتبع أثره و سنته و كل خطواته أحباءه و صحابته المؤمنين.
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -كل ما فعله ھو احتضان الصحابي الفقير من خلفه على نحو نراه
يَ -
ثالثا ً  :إن النب ﱠ
و نعتاده إلى يومنا ھذا بين األصدقاء واإلخالء دون أدنى تفكر في الخبث الذي ذھبت إليه عقول
المنصّرين.
ﱠ
ﱠ
ﱠ
صلى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم -فعل ذلك في السوق أمام الناس والصحابة نقلوا الواقعة ورأوھا ,
يَ -
راب ًعا  :إن النب ﱠ
فلو كان الفعل من الشذوذ و األمور الجنسية لما فعله عاقل أمام الناس في األسواق وھو مذموم بالفطرة
والشرع بينھم.
صلﱠى ﱠ
َ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم: -من
معان إيماني ٍة و تذكير با ؛ لما قال
الحديث حوى
سا  :إن
النبيَ -
خام ً
ﱡ
ٍ
غال .
يشترى ھذا العبد؟ قال زاھر :يا رسو َل ﷲِ إذا تجدني كاس ًدا فقال له :ولكنك عند ﷲِ ٍ
الكتاب المقدس ينسب لبعض أنبياء ﷲِ أفعاالً في ظاھ ِرھا الشذوذ الجنسي ...كما يلي:
ثالثًا :إن
َ
23
اح ٌد ِم ْن
 -1يسوع المسيح ....وذلك في إنجيل يوحنا االصحاح 13عدد َو َك َ
ان ُمتﱠ ِكئًا فِي ِحضْ ِن يَسُو َع َو ِ
ان يَسُو ُ
ع ي ُِحبﱡهُ.
تَالَ ِمي ِذ ِهَ ،ك َ
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قلت ُ◌  :ما ھو تفسير المعترضين لھذا النص ؟
وصف غير
ق ؛ أما نحن فنبرئ المسي َح  من أي
ٍ
إنھم طعنوا في نبيﱢنا  ظل ًما وبھتانًا ب ٍ
غير الئ ٍ
كالم ِ
ب إليه كھذا النص....
الئق نُ ِس َ
ظاھره الشذو ِذ الجنسي  ،وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح1
 -2داود النبي .....أنه قال كال ًما في
ِ
26
ضايَ ْق ُ
ك يَا أَ ِخي يُونَاثَ ُ
انُ .ك ْن َ
ك لِي أَ ْع َجبُ ِم ْن َم َحبﱠ ِة النﱢ َسا ِء.
ت َعلَ ْي َ
ت ح ُْل ًوا لِي ِج ًّداَ .م َحبﱠتُ َ
عدد قَ ْد تَ َ
ت َع ِزيزاً ِج ّداً َعلَ ﱠيَ ،و َم َحبﱠتُ َك لِي َكانَ ْ
ضايَ ْق ُ
ْك يا أخي يُونَاثَ ُ
ان ُ .ك ْن َ
ت
ت َعلَي َ
ترجمة أخري للنص26لَ َش ﱠد َما تَ َ
َم َحبﱠةً َع ِجيبَةً ،أَرْ َو َع ِم ْن َم َحبﱠ ِة النﱢ َسا ِء.
ي داو َد  كان يحب يُونَاثَان بن شاول محبة أورع من محب ِة النسا ِء  ،وحزن
قلت ُ◌  :إن المالحظ أن النب ﱠ
عليه حزنًا شدي ًدا لما قتل فقال ھذه الكلمات  ....ونحن –المسلمين -نبرئ داو َد  مما نُسب إليه كھذا
النص وغيره ...
ولكن يبقى السؤال :ما ھو رد المعترضين على تلك النصوص....؟!
يص ِه فَ َج َع َل يُقَبﱢ ُل َويَ ْلتَ ِز ُم!..
فَ َد َخ َل بَ ْينَهُ َوبَ ْي َن قَ ِم ِ
النبي داخل
من الشبھات التي أثاروھا حول أخالق رسول ﷲ  أنھم قالوا  :إن رجالً دخل بين
ﱢ
قميصه.....ھل ھذه أخالق األنبياء...؟
تعلقوا على ذلك بما جاء في سنن أبي داود برقمَ 1421ح ﱠدثَنَا ُعبَ ْي ُد ﱠ
س
ﷲِ ْبنُ ُم َعا ٍذ َح ﱠدثَنَا أَبِي َح ﱠدثَنَا َك ْھ َم ٌ
ستَأْ َذ َن
سةُ عَنْ أَ ِبي َھا قَالَتْ  :ا ْ
سيﱠا ِر ْب ِن َم ْنظُو ٍر َر ُج ٌل ِمنْ بَنِي فَ َزا َرةَ عَنْ أَبِي ِه عَنْ ا ْم َرأَ ٍة يُقَا ُل لَ َھا بُ َھ ْي َ
عَنْ َ
سو َل ﱠ
ﷲِ َما الش ْﱠي ُء الﱠ ِذي َال يَ ِح ﱡل
يص ِه فَ َج َع َل يُقَبﱢ ُل َويَ ْلتَ ِز ُم ثُ ﱠم قَا َل :يَا َر ُ
أَبِي النﱠبِ ﱠي َ َ◌ د َخ َل بَ ْينَهُ َوبَ ْي َن قَ ِم ِ
سو َل ﱠ
َم ْن ُعهُ؟ قَا َل :ا ْل َما ُء .قَا َل :يَا نَبِ ﱠي ﱠ
ﷲِ َما
ﷲِ َما الش ْﱠي ُء الﱠ ِذي َال يَ ِح ﱡل َم ْن ُعهُ؟ قَا َل :ا ْل ِم ْل ُح .قَا َل :يَا َر ُ
الش ْﱠي ُء الﱠ ِذي َال يَ ِح ﱡل َم ْن ُعهُ؟ قَا َل :أَنْ تَ ْف َع َل ا ْل َخ ْي َر َخ ْي ٌر لَ َك

الرد على الشبھة
العلم ،منھم الشي ُخ األلباني -رحمه ﷲُ-
أوالً:إن ھذا الحديث ال يصح عندنا نحن-المسلمين -فقد ضعفه أھ ُل ِ
في ضعيف سنن أبي داود برقم 1669قال :ضعيف  ،المشكاة )  ، ( 1915و سيأتي برقم ) / 752
. ( 3476
وعليه فإن الحديث! ال نعترف بما جاء فيه ،ومن خالل التضعيف تسقط ھذه الشبھة التي ھي أوھن من
ت لو كان يعلمون.
ت العنكبو ِ
بي ِ
ثانيًا :إن االعتراض المذكور ليس في الحديث كما تقدم معنا لضعفه المغنى عن أي تأويل  ،ولكن
االعتراض الحقيقي ھو ما جاء في اآلتي:
23
اح ٌد ِم ْن
 -1يسوع المسيح ....وذلك في إنجيل يوحنا االصحاح 13عدد َو َك َ
ان ُمتﱠ ِكئًا فِي ِحضْ ِن يَسُو َع َو ِ
ان يَسُو ُ
ع ي ُِحبﱡهُ.
تَالَ ِمي ِذ ِهَ ،ك َ
قلت ُ◌  :ما ھو تفسير المعترضين لھذا النص ؟
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ق ؛ أما نحن فنبرئ المسي َح
إنھم طعنوا في نبيﱢنا ظل ًما وبھتانًا
ٍ
غير الئ ٍ
بكالم ِ
ب إليه كھذا النص....
الئق نُ ِس َ

وصف غير
من أي
ٍ

الصبي  ،ووضع فمه على ف ِمه ......جاء
 -2معجزة إليشع لما أحيى الصب ﱠي ،وذلك لما اأضطجع فوق
ﱢ
صبِ ﱢي َمي ٌ
ذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح  4عدد َ 32و َد َخ َل أَلِي َش ُع ْالبَي َ
ْت َوإِ َذا ِبال ﱠ
ْت َو ُمضْ طَج ٌع َعلَى
ق
ص ِع َد َواضْ طَ َج َع فَ ْو َ
ير ِه33 .فَ َد َخ َل َوأَ ْغلَ َ
صلﱠى إِلَى الرﱠبﱢ 34 .ثُ ﱠم َ
اب َعلَى نَ ْف َس ْي ِھ َما ِكلَ ْي ِھ َماَ ،و َ
ق ْالبَ َ
َس ِر ِ
ْ
ال ﱠ
ض َع فَ َمهُ َعلَى فَ ِم ِهَ ،و َع ْينَ ْي ِه َعلَى َع ْينَ ْي ِهَ ،ويَ َد ْي ِه َعلَى يَ َد ْي ِهَ ،وتَ َم ﱠد َد َعلَ ْي ِه فَ َس ُخ َن َج َس ُد ال َولَ ِد35 .ثُ ﱠم
صبِ ﱢي َو َو َ
س ال ﱠ
ت ،ثُ ﱠم
ت تَا َرةً إِلَى ھُنَا َوتَا َرةً إِلَى ھُنَا َ
صبِ ﱡي َس ْب َع َمرﱠا ٍ
ص ِع َد َوتَ َم ﱠد َد َعلَ ْي ِه فَ َعطَ َ
كَ ،و َ
َعا َد َوتَ َم ﱠشى فِي ْالبَ ْي ِ
فَتَ َح ال ﱠ
صبِ ﱡي َع ْينَ ْي ِه !!
بنبي ﷲ إليشع  ،ولم نقل مثل المعترضين :لماذا وضع فمه على
قلتُ  :نحن -المسلمين -لم نسئ
َ
الظن ﱢ
ف ِمه...؟ ھل ھذا شذوذ ؟! أال توجد طريقة إلحيا ِء الصبي أفضل ھذه ...؟
ظاھره الشذو ِذ الجنسي  ،وذلك في سفر صموئيل الثاني إصحاح1
 -3داود النبي .....أنه قال كال ًما في
ِ
26
ضايَ ْق ُ
ك يَا أَ ِخي يُونَاثَ ُ
انُ .ك ْن َ
ك لِي أَ ْع َجبُ ِم ْن َم َحبﱠ ِة النﱢ َسا ِء.
ت َعلَ ْي َ
ت ح ُْل ًوا لِي ِج ًّداَ .م َحبﱠتُ َ
عدد قَ ْد تَ َ
ت َع ِزيزاً ِج ّداً َعلَ ﱠيَ ،و َم َحبﱠتُ َك لِي َكانَ ْ
ضايَ ْق ُ
ْك يا أخي يُونَاثَ ُ
ان ُ .ك ْن َ
ت
ت َعلَي َ
ترجمة أخري للنص26لَ َش ﱠد َما تَ َ
َم َحبﱠةً َع ِجيبَةً ،أَرْ َو َع ِم ْن َم َحبﱠ ِة النﱢ َسا ِء.
ي داو َد كان يحب يُونَاثَان بن شاول محبة أورع من محب ِة النسا ِء  ،وحزن
قلت ُ◌  :إن المالحظ أن النب ﱠ
عليه حزنًا شديدًا لما قتل فقال ھذه الكلمات  ....ونحن –المسلمين -نبرئ داو َد مما نُسب إليه كھذا
النص وغيره ...
ولكن يبقى السؤال :ما ھو رد المعترضين على تلك النصوص....؟!
نبي ھُتك عرضه !
ي اإلسالم ھُتك عرضه  ...ما ھذا النبي أيھا المسلمون...؟!
أثاروا شبھة حول نبيﱢنا  قالوا :إن نب ﱠ
تعلقوا على ذلك بما جاء في كتب السيرة منھا:الروض األنف ،وصححه األلباني في السلسلة الصحيحة
ان(
ض َ
وج ال ّر ُ
برقم )ُ ) ( 3341خ ُر ُ
ول فِي َر َم َ
س ِ
ﷲِ ْب ِن َع ْب ِد ّ
ي  ،عَنْ ُعبَ ْي ِد ّ
س َحا َ
ق َ :و َح ّدثَنِي ُم َح ّم ُد ْبنُ ُم ْ
قَا َل ] ص  [ 153ا ْبنُ إ ْ
ب ال ّز ْھ ِر ّ
ش َھا ٍ
ﷲِ
سلِ ِم ْب ِن ِ
سو ُل ّ
س ُعو ٍد  ،عَنْ َع ْب ِد ّ
ف َعلَى
ست َْخلَ َ
ْب ِن ُع ْتبَةَ ْب ِن َم ْ
سفَ ِر ِه َوا ْ
ضى َر ُ
ﷲِ  لِ َ
س  ،قَا َل ثُ ّم َم َ
ﷲِ ْب ِن َعبّا ٍ
صا َم
ي َو َخ َر َج لِ َع ْ
ض َ
ف ا ْل ِغفَا ِر ّ
ان فَ َ
ض ْي َن ِمنْ َر َم َ
ش ِر َم َ
ا ْل َم ِدينَ ِة أَبَا ُرھ ٍْم ُك ْلثُو َم ْب َن ُح َ
ص ْي ِن ْب ِن ُع ْتبَةَ ْب ِن َخلَ ٍ
سو ُل ّ
ق  :ثُ ّم
س َحا َ
سف َ َ
اس َم َعهُ َحتّى إ َذا َك َ
ج أَ ْفطَ َر  .قَا َل ا ْبنُ إ ْ
ان بِا ْل ُك َد ْي ِد بَ ْي َن ُع ْ
صا َم النّ ُ
َر ُ
ﷲِ َ و َ
ان َوأَ َم ٍ
َ
سلَ ْي ٌم
ان فِي َع ْ
سلِ ِم َ
ف ِمنْ ا ْل ُم ْ
ض ُھ ْم يَقُو ُل ألّفَتْ ُ
سلَ ْي ٌم َوبَ ْع ُ
سبّ َعتْ ُ
ين فَ َ
َم َ
ش َر ِة َآال ٍ
ضى َحتّى نَ َز َل َم ّر الظّ ْھ َر ِ
ول ّ
صا ُر  ،فَلَ ْم
اج ُر َ
َوأَلّفَتْ ُم َز ْينَةُ َ .وفِي ُك ّل ا ْلقَبَائِ ِل َع َد ٌد َوإِ ْ
ب َم َع َر ُ
ون َو ْاألَ ْن َ
س َال ٌم َوأَ ْو َع َ
ﷲِ  ا ْل ُم َھ ِ
س ِ
سو ُل ّ
ش  ،فَلَ ْم يَأْتِ ِھ ْم
يَت ََخلّفْ َع ْنهُ ِم ْن ُھ ْم أَ َح ٌد  ،فَلَ ّما نَ َز َل َر ُ
ان َ ،وقَ ْد ُع ّميَتْ ْاألَ ْخبَا ُر عَنْ قُ َر ْي ٍ
ﷲِ َ م ّر الظّ ْھ َر ِ
ول ّ
ان ْبنُ َح ْرب ٍ◌ َو َح ِكي ُم ْبنُ
س ْفيَ َ
ﷲِ َ و َال يَ ْد ُر َ
ون َما ُھ َو فَا ِع ٌل َو َخ َر َج فِي تِ ْل َك اللّيَالِي أَبُو ُ
َخبَ ٌر عَنْ َر ُ
س ِ
اس
ون بِ ِه َوقَ ْد َك َ
س َم ُع َ
ون َھ ْل يَ ِجد َ
ون ْاألَ ْخبَا َر َويَ ْنظُ ُر َ
س َ
ُون َخبَ ًرا أَ ْو يَ ْ
ِح َز ٍام َ ،وبُ َد ْي ُل ْبنُ َو ْرقَا َء يَت ََح ّ
ان ا ْل َعبّ ُ
س ُ
سو َل ّ
اج ًرا بِ ِعيَالِ ِه َوقَ ْد
ب لَقِ َي َر ُ
ْبنُ َع ْب ِد ا ْل ُمطّلِ ِ
يق  .قَا َل ا ْبنُ ِھش ٍ
َام  :لَقِيَهُ بِا ْل ُج ْحفَ ِة ُم َھ ِ
ﷲِ  بِبَ ْع ِ
ض الطّ ِر ِ
سو ُل ّ
ي  .قَا َل ا ْبنُ
َك َ
ب ال ّز ْھ ِر ّ
سقَايَتِ ِه َو َر ُ
ش َھا ٍ
ض فِي َما َذ َك َر ا ْبنُ ِ
ان قَ ْب َل َذلِ َك ُمقِي ًما بِ َم ّكةَ َعلَى ِ
ﷲِ َ ع ْنهُ َرا ٍ
ب َو َع ْب ُد ّ
ﷲِ ْبنُ أَبِي أُ َميّةَ ْب ِن ا ْل ُم ِغي َر ِة قَ ْد لَقِيَا
س ْفيَ َ
ق َ :وقَ ْد َك َ
س َحا َ
إ ْ
ان أَبُو ُ
ث ْب ِن َع ْب ِد ا ْل ُمطّلِ ِ
ان ْبنُ ا ْل َحا ِر ِ
سلَ َمةَ
سو َل ّ
َر ُ
سا الد ُّخو َل َعلَ ْي ِه فَ َكلّ َم ْتهُ أُ ّم َ
ب  ،فِي َما بَ ْي َن َم ّكةَ َوا ْل َم ِدينَ ِة  ،فَا ْلتَ َم َ
ﷲِ  أَ ْي ً
يق ا ْل ُعقَا ِ
ضا بِنِ ِ
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سو َل ّ
اجةَ لِي بِ ِھ َما  ،أَ ّما ا ْبنُ َع ّمي
فِي ِھ َما  ،فَقَالَتْ يَا َر ُ
ﷲِ ا ْبنُ َع ّمك َوا ْبنُ َع ّمتِك ] ص  [ 154قَا َل َال َح َ
ص ْھ ِري فَ ُھ َو الّ ِذي قَا َل لِي بِ َم ّكةَ َما قَا َل  .قَا َل فَلَ ّما َخ َر َج ا ْل َخبَ ُر إلَ ْي ِھ َما
ضي َ ،وأَ ّما ا ْبنُ َع ّمتِي َو ِ
فَ َھتَ َك ِع ْر ِ
ان بُنَ ّي لَهُ  .فَقَا َل َو َ ّ
ض
س ْفيَ َ
ﷲِ لَيَأْ َذنَن لِي أَ ْو َآل ُخ َذن بِيَ ِد ّ
بِ َذلِ َك َو َم َع أَبِي ُ
ي بُنَ ّي َھ َذا  ،ثُ ّم لَنَ ْذ َھبَنّ فِي ْاألَ ْر ِ
سو َل ّ
سلَ َما
ﷲِ َ ر ّ
ق لَ ُھ َما  ،ثُ ّم أَ ِذ َن لَ ُھ َما  ،فَ َد َخ َال َعلَ ْي ِه فَأ َ ْ
َحتّى نَ ُموتَ َعطَشًا َو َج ْو ًعا  ،فَلَ ّما بَلَ َغ َذلِ َك َر ُ
ضى ِم ْنهُ .....
َوأَ ْن َ
س َال ِم ِه َوا ْعتَ َذ َر إلَ ْي ِه ِم ّما َك َ
س ْفيَ َ
ث قَ ْولَهُ فِي إ ْ
ش َد أَبُو ُ
ان َم َ
ان ْبنُ ا ْل َحا ِر ِ
الرد على الشبھة
ث ليس معناه االغتصاب
أوالً:إن ھذه الشبھة تدل على
جھل مثيرھا ؛ألن ھتك العرض الذي جاء في الحدي ِ
ِ
كما يشير المعترضون؛وإنما المعنى ھو السب والشتم  ...فأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب كان
ي  ويؤذيه بلسانه  ،وذلك قبل إسالمه....
يھجو النب ﱠ
تدلل على ذلك كتب التاريخ ،وكتب اللغة ،واألحاديث الصحيحة كما يلي:
ب التاريخ:
أوال :من كت ِ
 -1اإلصابة في تميز الصحابة البن حجر )ج / 7ص:( 179
 - 10022أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن ھاشم الھاشمي بن عم رسول ﷲ  وأخوه من
الرضاعة أرضعتھما حليمة السعدية قال بن المبارك وإبراھيم بن المنذر وغيرھما اسمه المغيرة وقيل
اسمه كنيته والمغيرة أخوه وكان ممن يشبه رسول ﷲ  ومضي له ذكر مع عبد ﷲ بن أبي أمية
وأخرجه الحاكم أبو أحمد من طريق حماد بن سلمة عن ھشام بن عروة عن أبيه قال  :قال رسول ﷲ
أبو سفيان بن الحارث سيد فتيان أھل الجنة قال حلقه الحالق بمنى وفي رأسه ثؤلول فقطعه فمات
قال فيرون أنه مات شھيدا ھذا مرسل رجاله ثقات وكان أبو سفيان ممن يؤذي النبي  ويھجوه
ويؤذي المسلمين وإلى ذلك أشار حسان بن ثابت في قصيدته المشھورة  ...ھجوت محمدا فأجبت عنه
 ...وعند ﷲ في ذاك الجزاء ويقال إن عليا علمه لما جاء ليسلم أن يأتي النبي  من قبل وجھه فيقول
تا لقد آثرك ﷲ علينا اآلية ففعل فأجابه ال تثريب عليكم اآلية فأنشده أبو سفيان  ...لعمرك إني يوم
أحمل راية  ...لتغلب خيل الالت خيل محمد .أھـ
 -3أسد الغابة البن األثير )ج :( 187 /3
أبو سفيان بن الحارث القرشي.
الحا ِرث بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف الق َرشي الھاشمي ،ابن عم
ب ع س أبو سفيَ َ
ان بن َ
النبي صلى ﷲ عليه وسلم .وكان أَخا النبي صلى ﷲ عليه وسلم من الرضاعة .أَرضعتھما حليمة بنت
أَبي ،السعدية .وأُمه َغ ِزية بنت قيس بن طريف ،من ولد فھر بن مالك .قال قوم  -ھم إِبراھيم بن
المنذر ،وھشام بن الكلبي ،والزبير بن بكار  :اسمه المغيرة .وقال آخرون :اسمه كنيته ،والمغيرة
أَخوه.
يقال :إن الذين كانوا يشبھون رسول ﷲ جعفر بن أَبي طالب ،والحسن بن علي ،بن العباس ،وأَبو
سفيان بن الحارث .وكان أَبو سفيان من الشعرا ِء المطبوعين ،وكان سبق له ھجاء في رسول ﷲ 
وإياه عارض حسان بن ثابت بقوله :الوافر
أال أبلغ أبا سفيان عني  ...مغلغلة فقد برح الخفاء
ھجوت محمداً فأجبت عنه  ...وعند ﷲ في ذاك الجزاء
ثم أَسلم فحسن إِسالمه.
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أَخبرنا أَبو جعفر بإِسناده عن يونس ،عن ابن إسحاق قال :حدثني الزھري ،عن عبيد ﷲ بن عبد ﷲ
بن عُتبة ،عن ابن عباس قال :مر رسول اله  عام الفتح  -وذكره  -وكان أَبو سفيان بن الحارث وعبد
ﷲ بن أَبي أُمية بن المغيرة قد لقيا رسول ﷲ  .بثنية ال ُعقَاب  -بين مكة والمدينة  -فالتمسا الدخول
اجةَ
عليه ،فكلمته أم سلمة فيھما وقالت :يا وسول ﷲ ،ابن عمك وابن عمتك وصھرك! فقال " :ال َح َ
لِي بِ ِھ َما "  ،أَما ابن عمي فَ َھتَك عرضي ،وأَما ابن عمتي وصھري فھو الذي قال بمكة ما قال .فلما
خرج الخبر إِليھما بذلك ومع أَبي سفيان ابن له ،فقال :وﷲ لَيَأذن لنا رسول ﷲ أَو آلخذن بيد ابني
ِ
ھذا ،ثم لَنَذھبَن في األَرض حتى نموت عطشا ً وجوعا ً .فلما بلغ ذلك رسول ﷲ  لھما ،فدخال عليه،
فأنشده أَبو سفيان قوله في إِسالمه ،واعتذاره مما كان مضى ،فِقال :الطويل
لعمرك إني بيم أحمل راية  ...لتغلب خيل الالت خيل محمد
لكا لمظلم الحيران أظلم ليله  ...فھذا أواني حين أھدى فأھتدي
ھداني ھاد غير نفسي ودلني  ...على ﷲ من طردت كل مطرد
أصد وأنأى جاھداً عن محمد  ...وأدعى وإن لم أنتسب من محمد ...أھـ
ثانيا :من كتب اللغة والشروح:
 -1قال ابن منظور في لسان العرب :
والنﱠ ْھك المبالغة في كل شيء والنّا ِھك والنﱠ ِھي ُك المبالغ في جميع األَشياء األَصمعي النﱠ ْھك أَن تبالغ في
ضه  .أھـ
شتَ ْمتَ وبالغتَ في َ
العمل فإِن َ
ش ْتم ال ِع ْرض قيل ا ْنتَ َھ َك ِع ْر َ
 -2القاموس المحيط :قاموس المحيط:
الشخص
صان
ض  :ما يُ ْم َد ُح ويُ َذ ﱡم من اإلنسان في نفسه أو من يلزمه أمره كالزوجة والبنت؛
َ
ُ
ال ِع ْر ُ
الحسب:-.
نقي ال ِعرض ،أي بري ٌء من أن يشتم أو يُعاب:-.
ُ
ِع ْر َ
ضه /حافظ على أعراض الناس /ھو ﱡ
أعراض .أھـ
السحاب العظيم :-.الوادي فيه الشجر ج
الرائحة أيّا ً كانت:-.
ٌ
ُ
 -3قال ابن حجر في الفتح  :قَ ْوله  ) :فَإِنﱠ ِد َما َء ُك ْم إِلَ ْخ (
س ِر ا ْل َع ْين
س ْفك ِد َمائِ ُك ْم َوأَ ْخذ أَ ْم َوال ُك ْم َوثَ ْلب أَ ْع َراض ُك ْم َ .وا ْل ِع ْرض بِ َك ْ
ضاف  ،أَ ْ
يَ :
ُھ َو َعلَى َح ْذف ُم َ
ضع ا ْل َمدْح َو ﱠ
سلَفه أھـ
س َواء َك َ
ان فِي نَ ْفسه أَ ْو َ
سان َ ،
اإل ْن َ
َم ْو ِ
الذ ّم ِمنْ ْ ِ
ثالثا :من كتب أحاديث:
 -1صحيح البخاري برقم  65عَنْ أَبِي بَ ْك َرةَ
سانٌ بِ ِخطَا ِم ِه أَ ْو بِ ِز َما ِم ِه قَا َل :أَ ﱡ
س َك ْتنَا َحتﱠى ظَنَنﱠا أَنﱠهُ
ي يَ ْو ٍم َھ َذا؟ فَ َ
س َك إِ ْن َ
َذ َك َر النﱠبِ ﱠي  قَ َع َد َعلَى بَ ِعي ِر ِه َوأَ ْم َ
س ﱢمي ِه
ي َ
س َوى ا ْ
س يَ ْو َم النﱠ ْح ِر قُ ْلنَا بَلَى قَا َل فَأ َ ﱡ
سيُ َ
س َك ْتنَا َحتﱠى ظَنَنﱠا أَنﱠهُ َ
ش ْھ ٍر َھ َذا فَ َ
س ِم ِه قَا َل أَلَ ْي َ
سيُ َ
َ
س ﱢمي ِه ِ
ض ُك ْم بَ ْينَ ُك ْم َح َرا ٌم
بِ َغ ْي ِر ا ْ
س بِ ِذي ا ْل ِح ﱠج ِة؟ قُ ْلنَا :بَلَى .قَا َل ":فَإِنﱠ ِد َما َء ُك ْم َوأَ ْم َوالَ ُك ْم َوأَ ْع َرا َ
س ِم ِه فَقَا َل:أَلَ ْي َ
سى أَنْ يُبَلﱢ َغ َمنْ ُھ َو
َك ُح ْر َم ِة يَ ْو ِم ُك ْم َھ َذا فِي َ
ب فَإِنﱠ الشﱠا ِھ َد َع َ
ش ْھ ِر ُك ْم َھ َذا فِي بَلَ ِد ُك ْم َھ َذا لِيُبَلﱢغ الشﱠا ِھ ُد ا ْل َغائِ َ
أَ ْو َعى لَهُ ِم ْنهُ".
سو ُل ﱠ
ﷲِ  أَيَ ْع ِج ُز أَ َح ُد ُك ْم أَنْ
 -2سنن أبي داود برقم  4243عَنْ َع ْب ِد ال ﱠر ْح َم ِن ْب ِن َع ْج َال َن قَا َل :قَا َل َر ُ
ضي لِ َمنْ
يَ ُك َ
ض ٍم قَا َل َر ُج ٌل فِي َمنْ َك َ
ض ْم َ
ون ِم ْث َل أَ ِبي َ
ض ْم َ
ض ٍم قَالُواَ :و َمنْ أَبُو َ
ان ِمنْ قَ ْبلِ ُك ْم بِ َم ْعنَاهُ قَا َلِ :ع ْر ِ
شتَ َمنِي .تحقيق األلباني  ) :حديث عبد الرحمن بن عجالن ( ضعيف مرسل  ) ،حديث أنس بن مالك (
َ
ضعيف  ،اإلرواء ) . ( 2366
سو ُل ﱠ
ﷲِ  لَ ﱠما َع َر َج بِي َربﱢي َ م َر ْرتُ بِقَ ْو ٍم
س ْب ِن َمالِ ٍك قَا َل :قَا َل َر ُ
-3مسند احمد برقم  12861عَنْ أَنَ ِ
ين
صدُو َر ُھ ْم فَقُ ْلتُ َ :منْ َھؤ َُال ِء يَا ِج ْب ِري ُل قَا َلَ :ھؤ َُال ِء الﱠ ِذ َ
س يَ ْخ ُمش َ
ُون ُو ُجو َھ ُھ ْم َو ُ
لَ ُھ ْم أَ ْظفَا ٌر ِمنْ نُ َحا ٍ
اض ِھ ْم .السلسلة الصحيحة لأللباني صحيح برقم .533
س َويَقَ ُع َ
يَأْ ُكلُ َ
ون فِي أَ ْع َر ِ
ون لُ ُحو َم النﱠا ِ
68
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الكتاب المقدس يذكر لنا ھتك العرض الحقيقي الذي يدور في أذھان المنصرين ) االغتصاب(
ثانيًا :إن
َ
لبعض األنبيا ِء وأقاربھم  ...فقد ذكر الكتاب المقدس ما يلي:
سفر
عين الشمس أمام بني إسرائيل ...وذلك في
 -1الرب أخبر داود أن قريبه سيزني بأھله في ِ
ِ
1
ان َر ُجالَ ِن فِي
ان إِلَى َدا ُو َد .فَ َجا َء إِلَ ْي ِه َوقَا َل لَهَُ » :ك َ
صموئيل الثاني اصحاح 12عدد فَأَرْ َس َل الرﱠبﱡ نَاثَ َ
2
اح ٌد ِم ْنھُ َما َغنِ ﱞي َو َ
ان لِ ْل َغنِ ﱢي َغنَ ٌم َوبَقَ ٌر َكثِي َرةٌ ِج ًّداَ 3 .وأَ ﱠما ْالفَقِي ُر فَلَ ْم يَ ُك ْن لَهُ
اآلخ ُر فَقِي ٌرَ .و َك َ
اح َد ٍةَ ،و ِ
َم ِدينَ ٍة َو ِ
ص ِغي َرةٌ قَ ِد ا ْقتَنَاھَا َو َربﱠاھَا َو َكبِ َر ْ
ت َم َعهُ َو َم َع بَنِي ِه َج ِميعًا .تَأْ ُك ُل ِم ْن لُ ْق َمتِ ِه َوتَ ْش َربُ ِم ْن
اح َدةٌ َ
َش ْي ٌء إِالﱠ نَ ْع َجةٌ َو ِ
4
َكأْ ِس ِه َوتَنَا ُم فِي ِحضْ نِ ِهَ ،و َكانَ ْ
ضي ٌ
ْف إِلَى ال ﱠرج ُِل ْال َغنِ ﱢي ،فَ َعفَا أَ ْن يَأْ ُخ َذ ِم ْن َغنَ ِم ِه َو ِم ْن بَقَ ِر ِه
ت لَهُ َكا ْبنَ ٍة .فَ َجا َء َ
5
لِيُھَيﱢ َئ لِل ﱠ
ضبُ َدا ُو َد
ير َوھَيﱠأ َ لِل ﱠرج ُِل الﱠ ِذي َجا َء إِلَ ْي ِه« .فَ َح ِم َي َغ َ
ْف الﱠ ِذي َجا َء إِلَ ْي ِه ،فَأ َ َخ َذ نَ ْع َجةَ ال ﱠرج ُِل ْالفَقِ
ضي ِ
ِ
6
اف
َعلَى ال ﱠرج ُِل ِج ًّداَ ،وقَا َل لِنَاثَ َ
انَ » :ح ﱞي ھُ َو الرﱠبﱡ  ،إِنﱠهُ يُ ْقتَ ُل ال ﱠر ُج ُل ْالفَا ِع ُل ذلِ َ
كَ ،ويَ ُر ﱡد النﱠ ْع َجةَ أَرْ بَ َعةَ أَضْ َع ٍ
7
ألَنﱠهُ فَ َع َل ھ َذا األَ ْم َر َوألَنﱠهُ لَ ْم يُ ْشفِ ْق« .فَقَا َل نَاثَ ُ
ان لِ َدا ُو َد» :أَ ْن َ
ت ھُ َو ال ﱠر ُج ُل! ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ إِلهُ إِ ْس َرائِي َل :أَنَا
8
ك بَي َ
ك،
ك َملِ ًكا َعلَى إِ ْس َرائِي َل َوأَ ْنقَ ْذتُ َ
َم َسحْ تُ َ
ك فِي ِحضْ نِ َ
ك َونِ َسا َء َسيﱢ ِد َ
ْت َسيﱢ ِد َ
ك ِم ْن يَ ِد َشا ُو َلَ ،وأَ ْعطَ ْيتُ َ
9
ك قَلِيالًُ ،ك ْن ُ
ك َك َذا َو َك َذا .لِ َما َذا احْ تَقَرْ َ
ك بَي َ
ت َكالَ َم الرﱠبﱢ
ت أَ ِزي ُد لَ َ
ان ذلِ َ
ْت إِ ْس َرائِي َل َويَھُو َذاَ .وإِ ْن َك َ
َوأَ ْعطَ ْيتُ َ
لِتَ ْع َم َل ال ﱠش ﱠر فِي َع ْينَ ْي ِه؟ قَ ْد قَتَ ْل َ ُ
ك ا ْم َرأَةًَ ،وإِيﱠاهُ قَتَ ْل َ
ْفَ ،وأَ َخ ْذ َ
ْف بَنِي
ت ا ْم َرأَتَهُ لَ َ
ت بِ َسي ِ
ي بِال ﱠسي ِ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱠ
تأ ِ
10
ُ
ق ال ﱠسي ُ
ار ُ
ك احْ تَقَرْ تَنِي َوأَ َخ ْذ َ
ك
ون لَ َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱢي لِتَ ُك َ
ك إِلَى األَبَ ِد ،ألَنﱠ َ
ْف بَ ْيتَ َ
ونَ .و َ
َع ﱡم َ
ت ا ْم َرأَةَ أ ِ
اآلن الَ يُفَ ِ
َ 11
ُ
ُ
َ
َ
ُ
ك،
ك َوأ ْع ِطي ِھ ﱠن لِقَ ِريبِ َ
ك أ َما َم َع ْينَ ْي َ
كَ ،وآ ُخذ نِ َسا َء َ
ك ال ﱠش ﱠر ِم ْن بَ ْيتِ َ
ا ْم َرأةً .ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ  :ھأنَ َذا أقِي ُم َعلَ ْي َ
12
ت فَ َع ْل َ
ك أَ ْن َ
ك فِي َعي
يع
فَيَضْ طَج ُع َم َع نِ َسائِ َ
س .ألَنﱠ َ
ِْ 13ن ھ ِذ ِه ال ﱠش ْم ِ
ت بِالسﱢرﱢ َوأَنَا أَ ْف َع ُل ھ َذا األَ ْم َر قُ ﱠدا َم َج ِم ِ
ان» :قَ ْد أَ ْخطَأْ ُ
ت إِلَى الرﱠبﱢ « .فَقَا َل نَاثَ ُ
ان لِ َدا ُو َد» :الرﱠبﱡ أَ ْيضًا قَ ْد
س« .فَقَا َل َدا ُو ُد لِنَاثَ َ
إِ ْس َرائِي َل َوقُ ﱠدا َم ال ﱠش ْم ِ
14
ك .الَ تَ ُم ُ
ك قَ ْد َج َع ْل َ
ون ،فَاالب ُْن
ت بِھ َذا األَ ْم ِر أَ ْع َدا َء الرﱠبﱢ يَ ْش َمتُ َ
وتَ .غ ْي َر أَنﱠهُ ِم ْن أَجْ ِل أَنﱠ َ
ك َخ ِطيﱠتَ َ
نَقَ َل َع ْن َ
15
ك يَ ُم ُ
ب نَاثَ ُ
ان إِلَى بَ ْيتِ ِه.
ْال َم ْولُو ُد لَ َ
وت«َ .و َذھَ َ
10
ُ
ق ال ﱠسي ُ
ار ُ
ك احْ تَقَرْ تَنِي َوأَ َخ ْذ َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱢي
ك إِلَى األَبَ ِد ،ألَنﱠ َ
ْف بَ ْيتَ َ
نالحظ ھذه الفقرات َو َ
ت ا ْم َرأَةَ أ ِ
اآلن الَ يُفَ ِ
11
ك َوأُ ْع ِطي ِھ ﱠن
ك أَ َما َم َع ْينَ ْي َ
كَ ،وآ ُخ ُذ نِ َسا َء َ
ك ال ﱠش ﱠر ِم ْن بَ ْيتِ َ
ك ا ْم َرأَةً .ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ  :ھأَنَ َذا أُقِي ُم َعلَ ْي َ
ون لَ َ
لِتَ ُك َ
12
ت فَ َع ْل َ
ك أَ ْن َ
ت بِالسﱢرﱢ َوأَنَا أَ ْف َع ُل ھ َذا األَ ْم َر قُ ﱠدا َم
ك ،فَيَضْ طَج ُع َم َع نِ َسائِ َ
لِقَ ِريبِ َ
س .ألَنﱠ َ
ك فِي َعي ِْن ھ ِذ ِه ال ﱠش ْم ِ
س «.
يع إِ ْس َرائِي َل َوقُ ﱠدا َم ال ﱠش ْم ِ
َج ِم ِ
 -2زنا ابن يعقوب النبي )روبين ( بزوجة أبيه ) بلھة (  ....وذلك في سفر التكوين إصحاح  35عدد
21
َ
ب َخ ْي َمتَهُ َو َرا َء َمجْ َد َل ِع ْد ٍرَ 22 .و َح َد َ
ض ،أ ﱠن
ان إِ ْس َرائِي ُل َسا ِكنًا فِي تِ ْل َ
ث إِ ْذ َك َ
ص َ
ثُ ﱠم َر َح َل إِ ْس َرائِي ُل َونَ َ
ك األَرْ ِ
ب َواضْ طَ َج َع َم َع بِ ْلھَةَ سُرﱢ يﱠ ِة أَبِي ِهَ ،و َس ِم َع إِ ْس َرائِي ُل.
َرأُوبَي َْن َذھَ َ
 -3بنات لوط النبي يسكرن اباھم كي يجامعھم .......وذلك في سفر التكوين إصحاح 19عدد َ 29و َح َد َ
ث
ب ْال ُم ُد َن الﱠتِي
بِ .ح َ
ين قَلَ َ
لَ ﱠما أَ ْخ َر َ
ب ﷲُ ُم ُد َن ال ﱠدائِ َر ِة أَ ﱠن ﷲَ َذ َك َر إِ ْب َرا ِھي َمَ ،وأَرْ َس َل لُوطًا ِم ْن َو َس ِط اال ْنقِالَ ِ
30
اف أَ ْن يَ ْس ُك َن فِي صُو َغ َر.
ص ِع َد لُوطٌ ِم ْن صُو َغ َر َو َس َك َن فِي ْال َجبَ ِلَ ،وا ْبنَتَاهُ َم َعهُ ،ألَنﱠهُ َخ َ
َس َك َن فِيھَا لُوطٌَ .و َ
31
ت ْالبِ ْك ُر لِل ﱠ
ض َر ُج ٌل لِيَ ْد ُخ َل
ص ِغي َر ِة» :أَبُونَا قَ ْد َشا َخَ ،ولَي َ
فَ َس َك َن فِي ْال َم َغا َر ِة ھُ َو َوا ْبنَتَاهَُ .وقَالَ ِ
ْس فِي األَرْ ِ33
َعلَ ْينَا َك َعا َد ِة ُكلﱢ األَرْ
ض32 .ھَلُ ﱠم نَ ْسقِي أَبَانَا َخ ْمرًا َونَضْ طَج ُع َم َعهُ ،فَنُحْ يِي ِم ْن أَبِينَا نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما
ِ
ت ْالبِ ْك ُر َواضْ طَ َج َع ْ
ت َم َع أَبِيھَاَ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَاَ 34 .و َح َد َ
ث فِي
َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِةَ ،و َد َخلَ ِ
ْال َغ ِد أَ ﱠن ْالبِ ْك َر قَالَ ْ
ص ِغي َر ِة» :إِنﱢي قَ ِد اضْ طَ َجع ُ
ت لِل ﱠ
ار َحةَ َم َع أَبِي .نَ ْسقِي ِه َخ ْمرًا اللﱠ ْيلَةَ أَ ْيضًا فَا ْد ُخلِي
ْت ْالبَ ِ
35
ص ِغي َرةُ
ت ال ﱠ
اضْ طَ ِج ِعي َم َعهُ ،فَنُحْ يِ َي ِم ْن أَبِينَا نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِة أَ ْيضًاَ ،وقَا َم ِ
37
36
َواضْ طَ َج َع ْ
ت ْالبِ ْك ُر ا ْبنًا
ت ا ْبنَتَا لُ ٍ
وط ِم ْن أَبِي ِھ َما .فَ َولَ َد ِ
ت َم َعهَُ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَا ،فَ َحبِلَ ِ
38
ﱢين إِلَى ْاليَ ْو ِمَ .وال ﱠ
ت ا ْس َمهُ »بِ ْن
وآب«َ ،وھُ َو أَبُو ْال ُموآبِي َ
ت ا ْس َمهُ » ُم َ
َو َد َع ِ
ت ا ْبنًا َو َد َع ِ
ص ِغي َرةُ أَ ْيضًا َولَ َد ِ
ون إِلَى ْاليَ ْو ِم.
َع ﱢمي«َ ،وھُ َو أَبُو بَنِي َع ﱡم َ
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ال تعليق !
نب ّي في بيتِه مخنث !
ت رسولِكم مخنث! ماذا كان يفعل ھذا المخنث في بيتِه ؟ أليس
قالوا على
سبيل االستھزا ِء :كان في بي ِ
ِ
ھذا من الشذوذ ؟!
ب ) اللباس ( باب ) إخراج المتشبھين بالنساء ( برقم
وتعلقوا بما جاء في
صحيح البخاري في كتا ِ
ِ
َ 5436ح ﱠدثَنَا ُم َع ُ
س قَا َل :لَ َع َن النﱠبِ ﱡي 
اذ ْبنُ فَ َ
ضالَةَ َح ﱠدثَنَا ِھشَا ٌم عَنْ يَ ْحيَى عَنْ ِع ْك ِر َمةَ عَنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
سا ِءَ ،وقَا َل ":أَ ْخ ِر ُجو ُھ ْم ِمنْ بُيُوتِ ُك ْم " .قَا َل :فَأ َ ْخ َر َج النﱠبِ ﱡي 
ا ْل ُم َخنﱠثِ َ
ت ِمنْ النﱢ َ
ال َوا ْل ُمتَ َر ﱢج َال ِ
ين ِمنْ ال ﱢر َج ِ
فُ َالنًا َوأَ ْخ َر َج ُع َم ُر فُ َالنًا.
• الرد على الشبھة
ث و الخنثى لو كانوا يفقھون !
أوالً  :كان على المعترضين أن يفرقوا أوالً بين المخن ِ
ُ
المخنث :ھو الذي ال يشتھي النسا َء  ،ويتشبه بھن في مشيتِه أو في كال ِمه وحركاتِه ،وال يشترط أنه يؤتى
من الخلف...
والخنثى :ھو ما يطلق عليه في زماننا -الجنس الثالث -تشترك فيه أعضاء الذكورة واألنوثة م ًعا ...
َ
الحديث يتكلم عن األول
وال شك أن
ٌ
مخنث يخدم بيتَه ؛ ھو أنجشة ،وبقيته
النبي 
بعض كال ِمھم صحيح ؛ فقد كان في بيت
ثانيًا  :إن
َ
ﱢ
برسول ﷲِ ... 
مريض وسوء ظن
فكر
ِ
افتراء وكذب ين ُم على ٍ
ٍ
ان
ان أَ ْن َج َ
شيًّا يُ َكنﱠى أَبَا َما ِريَةَ .وأَ ْخ َر َج الطﱠبَ َرانِ ﱡي ِمنْ َح ِديث َواثِلَة أَنﱠهُ َك َ
قال ابنُ حج ٍر في الفتح َ :ك َ
شةُ َحبَ ِ
ين .أھـ
ِم ﱠمنْ نَفَا ُھ ْم النﱠبِ ﱡي ِ منْ ا ْل ُم َخنﱠثِ َ
ي فِي فَ َوائِده ِمنْ َح ِديث
ث َ :وقَ ْد أَ ْخ َر َج الطﱠبَ َرانِ ﱡي َوتَ ﱠمام ال ﱠرا ِز ﱡ
وقال أي ً
ضا في تعليقِه على ھذا الحدي ِ
َواثِلَة ِم ْثل َح ِديث اِ ْبن َعبﱠاس َھ َذا بِتَ َما ِم ِه َوقَا َل فِي ِهَ " :وأَ ْخ َر َج النﱠبِ ﱡي  أَ ْن َجشَة َ ،وأَ ْخ َر َج ُع َمر فُ َالنًا "
سا ِء  .أھـ
س َود الﱠ ِذي َك َ
َوأَ ْن َجشَة ُھ َو ا ْل َع ْبد ْاألَ ْ
ان يَ ْحدُو بِالنﱢ َ
ثالثًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه من خالله أنسف به الشبھة نسفًا  -إن شاء ﷲُ – ھو :لماذا أمر
النب ﱡي  بطرد المخنثين وطرد أنجشة ؟
ي  لم يكن يعلم أن أنجشةَ من المخنثين  ،ولما علِم أنه منھم طرده  من بيتِه  ،وأمر
الجواب :أن النب ﱠ
ث من بيوتِھم ،ولو كان أنجشةُ يعمل عم َل قوم لوط ) يؤتى ( الختالف الحكم؛
أصحابَه  بطر ِد كلﱢ مخن ٍ
للنبي  أن ينفيه بل يقتله ،فھذا حد من يعمل عمل قوم لوط )القتل(؛تدلل على ذلك عدة أحاديث
فلم يكن
ﱢ
منھا:
ُ
َ
َ
ب يَ َد ْي ِه َو ِر ْجلَ ْي ِه بِا ْل ِحنﱠا ِء،
ث قَ ْد َخ ﱠ
ض َ
 -1سنن أبي داود برقم 4280عَنْ أبِي ُھ َر ْي َرةَ أنﱠ النﱠبِ ﱠي  أ ِت َي بِ ُم َخنﱠ ٍ
سو َل ﱠ
يع ،فَقَالُوا يَا
ﷲِ يَتَ َ
فَقَا َل النﱠبِ ﱡي َ ":ما بَا ُل َھ َذا" ؟فَقِي َل :يَا َر ُ
شبﱠهُ بِالنﱢ َ
سا ِء ،فَأ َ َم َر بِ ِه فَنُفِ َي إِلَى النﱠقِ ِ
سو َل ﱠ
ين".
صل ﱢ َ
َر ُ
ﷲِ :أَ َال نَ ْقتُلُهُ؟ فَقَا َل ":إِنﱢي نُ ِھيتُ عَنْ قَ ْت ِل ا ْل ُم َ
يع.
احيَةٌ عَنْ ا ْل َم ِدينَ ِة َولَ ْي َ
قَا َل أَبُو أُ َ
سا َمةَ َ :والنﱠقِي ُع نَ ِ
س بِا ْلبَقِ ِ
تحقيق األلباني  :صحيح  ،المشكاة )  / 4481التحقيق الثاني (
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سو ُل ﱠ
ﷲِ َ " : منْ َو َج ْدتُ ُموهُ يَ ْع َم ُل َع َم َل قَ ْو ِم
س قَا َل :قَا َل َر ُ
 -2سنن أبي داود برقم  3869عَنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
وط فَا ْقتُلُوا ا ْلفَا ِع َل َوا ْل َم ْف ُعو َل بِ ِه " .تحقيق األلباني  :حسن صحيح  ،المشكاة )  ، ( 3575اإلرواء )
لُ ٍ
 ، ( 2348التعليق الرغيب ) ( 199 / 3
وط قَا َل":
 -3سنن ابن ماجة برقم  2552عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ عَنْ النﱠبِ ﱢي  فِي الﱠ ِذي يَ ْع َم ُل َع َم َل قَ ْو ِم لُ ٍ
ار ُج ُمو ُھ َما َج ِمي ًعا " .تحقيق األلباني  :حسن بما قبله )  ، ( 2561اإلرواء ) 6
سفَ َل ْ
ار ُج ُموا ْاألَ ْعلَى َو ْاألَ ْ
ْ
( 17 /
الرجل
س أن رسو َل ﷲِ  قال  » :من وقع على
ِ
ابن عبا ٍ
 -4تھذيب اآلثار للطبري برقم  2908عن ِ
قوم لوط.
فاقتلوه « يعني :عمل ِ
الق نبيﱢنا  ، التي مدحه ﷲُ  بھا قائالً :
ھمز
وعليه تنسف فريتھم نسفًا ،فكم فيھا من
ٍ
ٍ
ولمز حول أخ ِ
ق َع ِظ ٍيم  ) القلم . ( 4
َ وإِنﱠ َ
ك لَ َعلى ُخلُ ٍ
ين
اب ِم ْن قَ ْبلِ ُك ْم َو ِم َن الﱠ ِذ َ
وصدق ﷲُ لما قال :لَتُ ْبلَ ُو ﱠن فِي أَ ْم َوالِ ُك ْم َوأَ ْنفُ ِس ُك ْم َولَتَ ْس َمع ﱠُن ِم َن الﱠ ِذ َ
ين أُوتُوا ْال ِكتَ َ
ُ
ور )) (186آل عمران(.
أَ ْش َر ُكوا أَ ًذى َكثِيرًا َوإِ ْن تَصْ بِرُوا َوتَتﱠقُوا فَإِ ﱠن َذلِ َ
ك ِم ْن َع ْز ِم ْاأل ُم ِ
ان
ب المقدس لقارئه ....نجد أن ش اول المل ك ط رد ابن ه يُونَاثَ َ
رابعًا :إنني أج ُد شكو ًكا مطروحةً من الكتا ِ
قبيح ا ألن ه ك ان يح ب ا ْب َن يَ ﱠس ى )داود(...وذل ك ف ي س فر ص موئيل األول إص حاح  20ع دد
وس به س بًا ً
ك قَ ِد ْ
اختَ رْ َ
ت ا ْب َن
ان َوقَا َل لَهُ» :يَا اب َْن ْال ُمتَ َع ﱢو َج ِة ْال ُمتَ َمرﱢ َد ِة ،أَ َما َعلِ ْمت أَنﱠ َ
ضبُ َشا ُو َل َعلَى يُونَاثَ َ
30فَ َح ِم َي َغ َ
ك؟!
ي َع ْو َر ِة أُ ﱢم َ
يَسﱠى لِ ِخ ْزيِ َ
ك َو ِخ ْز ِ
ك قَ ِد ْ
اختَرْ َ
ك؟ !
ي َع ْو َر ِة أُ ﱢم َ
ت اب َْن يَسﱠى لِ ِخ ْزيِ َ
ان :أَنﱠ َ
وأتساءل:ما معنى قول شاول ألبنه يُونَاثَ َ
ك َو ِخ ْز ِ
ان  ...وذلك في سفر صموئيل
قلت ُ◌ :أن الذي جعلني أزدا ُد ش ًكا ھو ما قاله داود النبي لما مات يُونَاثَ َ
26
ضايَ ْق ُ
ك يَا أَ ِخي يُونَاثَ ُ
انُ .ك ْن َ
ك لِي أَ ْع َجبُ ِم ْن َم َحبﱠ ِة
ت َعلَ ْي َ
ت ح ُْل ًوا لِي ِج ًّداَ .م َحبﱠتُ َ
الثاني إصحاح 1عدد قَ ْد تَ َ
النﱢ َسا ِء.
ت َع ِزيزاً ِج ّداً َعلَ ﱠيَ ،و َم َحبﱠتُ َك ِلي َكانَ ْ
ضايَ ْق ُ
ْك يا أخي يُونَاثَ ُ
ان ُ .ك ْن َ
ت
ت َعلَي َ
ترجمة أخري للنص26لَ َش ﱠد َما تَ َ
َم َحبﱠةً َع ِجيبَةً ،أَرْ َو َع ِم ْن َم َحبﱠ ِة النﱢ َسا ِء.
ويبقى السؤال :أليس سب وطرد شاول البنه يُونَاثَان ھذه المحبة التي كانت أروع من محب ِة النسا ِء ...لم ا
ك قَ ِد ْ
اختَرْ َ
ك؟!.....
ي َع ْو َر ِة أُ ﱢم َ
ت اب َْن يَسﱠى لِ ِخ ْزيِ َ
قال له :أَ َما َعلِ ْمت أَنﱠ َ
ك َو ِخ ْز ِ
أما نحن–المسلمين -نبرئ داو َد  مما نُسب إليه كھذا النص وغيره ...
ي داو َد  كان يحب يُونَاثَان بن شاول محبة أورع من محب ِة النسا ِء  ،وحزن
قلت ُ◌  :إن المالحظ أن النب ﱠ
عليه حزنًا شديدًا لما قتل فقال ھذه الكلمات  ....ونحن –المسلمين -نبرئ داو َد  مما نُسب إليه كھذا
النص وغيره ...
لسان الحسن وشفتيه !
اإلسالم يمص
نبي
َ
ِ
ﱡ
لسان الحسن بن علي  ،قائلين  :أليس ھذا من الشذوذ ؟!
ا ّدعوا أن نبيﱠنا محم ًدا  كان يمصُ
َ
وتعلقوا بما جاء في مسند أحمد مسند الشامين حديث معاوية بن أبي سفيان  برقم َ 16245ح ﱠدثَنَا
سو َل ﱠ
ش ﱢي عَنْ ُم َعا ِويَةَ قَا َلَ :رأَ ْيتُ َر ُ
اس ِم َح ﱠدثَنَا َح ِري ٌز عَنْ َع ْب ِد ال ﱠر ْح َم ِن ْب ِن أَبِي َع ْو ٍ
ﷲِ
ف ا ْل ُج َر ِ
اش ُم ْبنُ ا ْلقَ ِ
َھ ِ
صلَ َواتُ ﱠ
َان
سانٌ أَ ْو َ
سانَهُ أَ ْو قَا َل َ :
 يَ ُم ﱡ
ص لِ َ
ب لِ َ
ﷲِ َعلَ ْي ِه َ -وإِنﱠهُ لَنْ يُ َع ﱠذ َ
س َن ْب َن َعلِ ﱟي َ -
شفَتَهُ يَ ْعنِي ا ْل َح َ
شفَت ِ
سو ُل ﱠ
ﷲِ . 
َم ﱠ
ص ُھ َما َر ُ
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تعليق شعيب األرنؤوط  :إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح غير عبد الرحمن بن أبي عوف
الجرشي فقد روى له أبو داود والنسائي وھو ثقة.
• الرد على الشبھة
َ
الحسن كان طفالً صغي ًرا
الحديث أُشكل فھمه على المعترضين ،فھم يجھلون تما ًما أن
أوالً  :إن ھذا
َ
ب
النبي  ذلك التقبيل رضي ًعا آنذاك  ،وال إشكال في
النبي  ، بل قد يكون عندما قبلّه
وھو حفيد
تقبيل أ ٍ
ﱡ
ﱢ
ِ
ث كما ھو معروف عند العقالء !
البنِه الرضيع على تلك الصفة الواردة في الحدي ِ
وعليه فالحديث فيه منقبة من مناقبه  ؛ لما فيه من تقبيله البنه الحسن ،ومداعبته إياه يرحمه ويالطفه ،
فالعاقل ذو الفطرة السليمة ال يمكن أن يفھم من الحديث سوى ھذا الفھم بخالف فھم المعترضون !
ثانيًا :كتب أح ُد مشرفي موقع ملتقى أھل السنة أبو خالد السلمي قائالً:ھذا الحديث استغله بعضُ
المن ّ
صرين الحاقدين للطعن في جناب المصطفى  ، وانطلى مكرھم على بعض المفتونين  ،فدخل
الريب قلوبھم .وما أُتِ َي ھؤالء إال من قبل انتكاس فطرتھم  ،فھؤالء اإلفرنج األنجاس  ،ال مانع عندھم أن
يعانق رج ٌل امرأةً أجنبية عنه في قارعة الطريق ويقبلھا في فمھا وحيث يشاء  ،ويمرون بجوارھما ال
يحركون ساكنا وال يرون أي غضاضة في ذلك  ،بينما لو قبّل مسلم ابنه أو ابنته قبلة رحمة ومداعبة
نظروا إليه نظر ريبة،بل وصل األمر إلى االتصال بالشرطة ومحاكمة رجل مسلم ھنا في أمريكا كان
يقبل ابنته الرضيعة كما يالعب المسلم طفله مالعبة رحمة وعطف في الطريق  ،فاتھموه بالشذوذ
الجنسي  ،وفرقوا بينه وبين ابنته وأخذوا ابنته منه وجعلوا أسرة نصرانية تكفلھا  ،وال حول وال قوة إال
با أھـ .بتصرف يسير.
َان
سانٌ أَ ْو َ
ب لِ َ
ث " َوإِنﱠهُ لَنْ يُ َع ﱠذ َ
آخر الحدي ِ
ثالثًا  :إن قيل  :إن ھناك إشكاالً في ِ
شفَت ِ
قول معاوية  في ِ
سو ُل ﱠ
ب ﷲِ  ،ولھذا
َم ﱠ
ص ُھ َما َر ُ
ﷲِ  " واإلشكالية تكمن في أن ھذا األمر وحده ال يكفي للنجاة من عذا ِ
ختم ﷲُ  سورة التحريم بذكر امرأة نوح  ،وامرأة لوط فكون كل منھما زوجة نبي لم يغن عنھما شيئًا ،
أھل الناِر ّ
ب ﱠ
ين
يذكر بذلك زوجات
ﷲُ َمثَالً لﱢلﱠ ِذ َ
ض َر َ
النبي  - رضي ﷲُ عنھن -؛ قال َ  : 
ﱢ
وكانتا من ِ
صالِ َحي ِْن فَ َخانَتَاھُ َما فَلَ ْم يُ ْغنِيَا َع ْنھُ َما ِم َن ﱠ
ﷲِ َشيْئا ً
وط َكانَتَا تَحْ َ
وح َواِ ْم َرأَةَ لُ ٍ
ت َع ْب َدي ِْن ِم ْن ِعبَا ِدنَا َ
َكفَرُوا اِ ْم َرأَةَ نُ ٍ
ين ) التحريم.(10
اخلِ َ
َوقِي َل ا ْد ُخ َال النﱠا َر َم َع ال ﱠد ِ
قلت ُ◌  :يزول اإلشكال بأن ما ذكره معاوية  من عدم تعذيب من كان كذلك ؛ إنما يكون مع توافر
ي  دعا للحسن وھو طفل ،وذلك
شروط أخرى علمھا
النبي  ولم نعلمھا  ،ومما يدل على ذلك أن النب ﱠ
ﱡ
سو ُل ﱠ
ض َي ﱠ
ﷲِ  يَأْ ُخ ُذنِي
ﷲُ َع ْن ُھ َماَ -ك َ
ان َر ُ
في صحيح البخاري برقم  5544عَنْ أُ َ
سا َمةَ ْب ِن َز ْي ٍدَ -ر ِ
ار َح ْم ُھ َما فَإِنﱢي
ض ﱡم ُھ َما ثُ ﱠم يَقُو ُل  ":اللﱠ ُھ ﱠم ْ
س َن َعلَى فَ ِخ ِذ ِه ْاألُ ْخ َرى ثُ ﱠم يَ ُ
فَيُ ْق ِع ُدنِي َعلَى فَ ِخ ِذ ِه َويُ ْق ِع ُد ا ْل َح َ
أَ ْر َح ُم ُھ َما ".
َ
ب إسالم أخت لنا
راب ًعا  :إن ھذا
ث التي فيھا تحنيك الطفل  ...كانت من أسبا ِ
الحديث وغي َره من األحادي ِ
ھي طبيبة كتبت مقاال بعنوان :رحلة دكتورة روال من النصرانية إلى اإلسالم :
أوالً  :أنا أؤمن بمبدأ أن لكل سؤال جوابا ولكل داء دواء من ھذا المنطلق بدأت بالبحث عن ما جاء به
الرسول لقد انتابني شعور غريب أن ھذا الرسول محمد رجل صادق فأصبح عندي حب استطالع أكثر
وأكثر فتحت صفحه اإلعجاز العلمي بطب األطفال وقرأت عن الرضاعة بأن الرسو َل أوصى بالرضاعة
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لمده سنتين كاملين وفعال الرضاعة كلما كانت مدتھا أطول كلما كان عند الرضيع جھاز المناعة أحسن
ھذا من ناحية علميه أقرته أبحاث طبية بريطانية.
ثانيًا  :لفت نظري تصرف من تصرفات الرسول وھو تحنيك المولود بالتمر.
فالتمر يحتوي على السكر "الجلوكوز" بكميات وافرة وخاصة بعد إذابته بالريق الذي يحتوي على
إنزيمات خاصة تحول السكر الثنائي سكروز إلى سكر أحادي ،كما أن الريق ييسر إذابة ھذه السكريات،
وبالتالي يمكن للطفل المولود أن يستفيد منھا ،وبما أن معظم أوكل المواليد يحتاجون للسكر "الجلوكوز"
بعد والدتھم مباشرة فإن إعطاء الطفل التمر المذاب يقي الطفل من مضاعفات نقص السكر الخطيرة .
أنا أتوجه أالن ألي مسيحي ويجاوب كيف لرسول أمي أن يملك معلومات طبية لھا أالف السنين واليوم
نالحظ قد دأبت مستشفيات الوالدة واألطفال على إعطاء المولودين محلول الجلوكوز ليرضعه المولود
بعد والدته مباشرة .ثم بعد ذلك تبدأ أمه بإرضاعه0أنا اقتنعت بھذا الدين لذلك أعلن إسالمي  :اشھد أن ال
اله أال ﷲ واشھد أن محم ًدا رسول ﷲ وأن عيسى عبد ﷲ ورسوله
الصبي ،
ي ؛ نجده اضطجع فوق
خام ًسا  :إن
َ
الكتاب المقدس يذكر لنا معجزة إليشع لما أحيى الصب ﱠ
ﱢ
ووضع فمه على ف ِمه ......جاء ذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح  4عدد َ 32و َد َخ َل أَلِي َش ُع ْالبَي َ
ْت َوإِ َذا
صبِ ﱢي َمي ٌ
بِال ﱠ
صلﱠى إِلَى الرﱠبﱢ .
ير ِه33 .فَ َد َخ َل َوأَ ْغلَ َ
اب َعلَى نَ ْف َس ْي ِھ َما ِكلَ ْي ِھ َماَ ،و َ
ق ْالبَ َ
ْت َو ُمضْ طَج ٌع َعلَى َس ِر ِ
ق ال ﱠ
ض َع فَ َمهُ َعلَى فَ ِم ِهَ ،و َع ْينَ ْي ِه َعلَى َع ْينَ ْي ِهَ ،ويَ َد ْي ِه َعلَى يَ َد ْي ِهَ ،وتَ َم ﱠد َد
ص ِع َد َواضْ طَ َج َع فَ ْو َ
صبِ ﱢي َو َو َ
34ثُ ﱠم َ
ص ِع َد َوتَ َم ﱠد َد َعلَ ْي ِه
ت تَا َرةً إِلَى ھُنَا َوتَا َرةً إِلَى ھُنَا َ
كَ ،و َ
َعلَ ْي ِه فَ َس ُخ َن َج َس ُد ْال َولَ ِد35 .ثُ ﱠم َعا َد َوتَ َم ﱠشى فِي ْالبَ ْي ِ
ت ،ثُ ﱠم فَتَ َح ال ﱠ
س ال ﱠ
صبِ ﱡي َع ْينَ ْي ِه !!
صبِ ﱡي َس ْب َع َمرﱠا ٍ
فَ َعطَ َ
بنبي ﷲ إليشع  ، ولم نقل مثل المعترضين :لماذا وضع فمه
قلت  :نحن -المسلمين -لم نسئ
َ
الظن ﱢ
على ف ِمه...؟ ھل ھذا شذوذ ؟! أال توجد طريقة إلحيا ِء الصبي أفضل ھذه ...؟
نبي يشتھي طفلةً فوق الفطيم !
ﱞ
برسول المسلمين أنه أشتھى طفلة فوق الفطيم  ،وأراد أن يتزوجھا ! فھل ھذا الفعل
قالوا :وصل األمر
ِ
من أخالق النبوة ؟! الحديث في مسند أحمد باقي مسند األنصار حديث أم الفضل بن عباس 25636
س ْينُ ْبنُ َع ْب ِد ﱠ
س عَنْ ِع ْك ِر َمةَ -
س َحا َ
وب قَا َلَ :ح ﱠدثَنَا أَبِي َع ِن ا ْب ِن إِ ْ
َح ﱠدثَنَا يَ ْعقُ ُ
ق قَا َلَ :و َح ﱠدثَنِي ُح َ
ﷲِ ْب ِن َعبﱠا ٍ
سو َل ﱠ
س -عَنْ َع ْب ِد ﱠ
َم ْولَى َع ْب ِد ﱠ
ﷲِ َ رأَى أُ ﱠم
س عَنْ أُ ﱢم ا ْلفَ ْ
ث أَنﱠ َر ُ
ت ا ْل َحا ِر ِ
ض ِل بِ ْن ِ
ﷲِ ْب ِن َعبﱠا ٍ
ﷲِ ْب ِن َعبﱠا ٍ
س َھ ِذ ِه َوأَنَا َح ﱞي َألَتَ َز ﱠو َجنﱠ َھا ".
س َو ِھ َي فَ ْو َ
ق ا ْلفَ ِط ِ
َحبِيبَةَ بِ ْنتَ َعبﱠا ٍ
يم قَالَتْ :فَقَا َل ":لَئِنْ بَلَ َغتْ بُنَيﱠةُ ا ْل َعبﱠا ِ
• الرد على الشبھة
أوالً  :إن ھذه الرواية ضعيفة اإلسناد كما قال المحققون فيما يلي:
ُ
 -1قال
ث في مسن ِد أحم َد :إسناده ضعيف؛ حسين بن
الشيخ شعيب األرنؤوط في تعليقه على ھذا الحدي ِ
عبد ﷲ وھو ابن عبيد ﷲ بن عباس – ضعيف.
ُ
الشيخ حسين سليم أسد في تخريجه لمسن ِد أبي يعلى حديث برقم  :7075إسناده ضعيف ج ًدا .
-2قال
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ثانيا  :إنني افترض صحةَ الرواية وأقول:إن القارئ للحديث قراءة متأنية لن يجد فيه ما افتراه أصحابُ
صلﱠى ﱠ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم  -ما اشتھى رضيعةً
الشبھ ِة على
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم  ! -بل يجد أنه َ -
رسول ﷲِ َ -
ِ
زواج بھا حال البلوغ يعني :بعد )عشرة أو خمس عشرة سنة( مثالً.
كما زعموا ! بدليل أنه تكلم عن
ٍ
وإنما قال ذلك تكرمةً للعباس  ،وعليه فإن ھذه الفرية ليست من الحديث الذي بين أيدنا ؛ وإنما ھي من
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -تزوج ببنت
النبي َ -
بنات أفكارھم العفنة التي تريد الطعن في ھذا الرسول المكرم ؛ ف ﱡ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠم
الصديق  ،وبنت الفاروق ليقربھم منه أكثر  ،والعباس كان له مكانة من رسول ﷲ َ -
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم  -أن يقربه منه أكثر بتلك الكلمات ال أكثر.
 فأرادالنبي َ -
ﱡ
س َھ ِذ ِه َوأَنَا َح ﱞي َألَتَ َز ﱠو َجنﱠ َھا ".
فقَا َل
ﱡ
النبي  " : لَئِنْ بَلَ َغتْ بُنَيﱠةُ ا ْل َعبﱠا ِ
إ ًذا لم يشتھيھا وھي فوق الفطيم كما قالوا  ،ولكن لو بلغت وأصبحت امرأة كاملة النضج والرسول  حي
النبي  للعباس  ؛ حتى يُعلِ َمه
ب
لتزوجھا  ،وبالتالي ال يوجد أدني شبھة في ذلك؛ بل ھذا دليل علي ح ِ
ﱢ
صلﱠى
ي لم يزوج من عائشةَ وھي طفلة كما زعموا فحاشاهَ -
مكانتَه عنده  ،وفيه أيضًا دليل على أن النب ﱠ
ﱠ
بلوغ بنت العباس ،ھذا على
حال
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم  -أن يتزوج من طفلة؛ فالرواية التي معنا تتحدث عن ِ
ِ
فرض صحتِھا  ،فالرواية ال تصح كما تقدم معنا.
ِ
ذكر من
ثانيًا  :إن
َ
الكتاب المقدس ينسب ﱢ
لنبي ﷲِ موسى  -عليه السالم -أنه أمر أتباعه أن يقتلوا كل ٍ
ي؛
األطفال  ،و كل امرأ ٍة عرفت رجالً وضاجعته....إال األطفال من النسا ِء  ...وذلك بعد أن أخذوا السب ﱠ
ِ
17
ْ
َ
َ
ُ
الَ .و ُك ﱠل ا ْم َرأ ٍة َع َرفَ ْ
ت َر ُجالً
فر العدد إصحاح 31عدد فَ َ
اآلن ا ْقتُلوا ُك ﱠل َذ َك ٍر ِم َن األطفَ ِ
جاء ذلك في س ِ
18
ضا َج َع ِة َذ َك ٍر ا ْقتُلُوھَا .ل ِك ْن َج ِمي ُع األَ ْ
ضا َج َعةَ َذ َك ٍر أَ ْبقُوھُ ﱠن لَ ُك ْم
ْر ْف َن ُم َ
بِ ُم َ
طفَ ِ
ال ِم َن النﱢ َسا ِء اللﱠ َواتِي لَ ْم يَع ِ
ت.
َحيﱠا ٍ
قلتُ  :إن ھناك أسئلة تفرض نفسھا بعد قراء ِة ھذا النص 18:31 :ل ِك ْن َج ِمي ُع األَ ْ
ال ِم َن النﱢ َسا ِء
طفَ ِ
ضا َج َعةَ َذ َك ٍر أَ ْبقُوھُ ﱠن ل ُك ْم ! ھي :
ْر ْف َن ُم َ
الل َواتِي ل ْم يَع ِ
ت
ضا َج َعةَ َذ َكر َحيﱠا ٍ
 -1لماذا أبقى موسى  -عليه السالم  -لھم جميع األطفال من النسا ِء اللواتي لم يعرفن ُم َ
لھم بعد سبيھن ....؟!
 -2ماذا يفعل جيشٌ من الرجال بأطفال من البنات اللواتي وقعن في السبي ....؟!
أخالق النبو ِة ....؟!
 -3أسألھم كسؤالھم :ھل ھذا الفعل من
ِ
ث أُشكل عليھم فھمه .....؟!
 -4ھال طعنوا في ذلك النص كما طعنوا في حدي ِ
نبي يضطجع في قب ِر ميتة !
ﱞ
الجنس مع
النبي  ليطعنوا بھا في أخالقِه  من خاللِھا ؛ قالوا :لقد مارس نبيﱡكم
أثيرت شبھةٌ حول
َ
ﱢ
اب
ا َمرْ أ ِة ميت ٍة وھي فاطمة بنت أسد !! واستدلوا على ذلك برواية ٍ◌ عند الطبراني في معجمه الكبير بَ ُ
ا ْلفا ِء
ب.برقمَ 20324ح ﱠدثَنَا أَ ْح َم ُد بن َح ﱠما ِد بن ُز ْغبَةَ ،حدثنا َر ْو ُح
اط َمةُ بنتُ أَ َ
اش ٍم أُ ﱡم َعلِ ﱢي بن أَبِي طَالِ ٍ
فَ ِ
س ِد بن َھ ِ
اط َمةُ بنتُ
س ْفيَانُ الثﱠ ْو ِر ﱡ
الح ،حدثنا ُ
بن َ
س بن َمالِ ٍك  ،قَا َل :لَ ﱠما َماتَتْ فَ ِ
ي ،عَنْ َع ِ
اص ٍم األَ ْح َو ِل ،عَنْ أَنَ ِ
ص ٍ
س َھا ،فَقَا َلَ :ر ِح َم ِك ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲُ يَا
بَ ،د َخ َل َعلَ ْي َھا َر ُ
ﷲِ  فَ َجلَ َ
أَ َ
اش ٍم أُ ﱡم َعلِ ﱢي بن أَبِي طَالِ ٍ
س ِع ْن َد َر ْأ ِ
س ِد بن َھ ِ
ت أُ ﱢمي بَ ْع َد أُ ﱢمي ،وتُ ْ
ين بِ َذلِ َك
سينِي ،وتَ ْمنَ ِع َ
س ِك طَيﱢبًا ،وتُ ْط ِع ِمينِي تُ ِري ِد َ
ين نَ ْف َ
شبِ ِعينِي وتَ ْع َر ْي َن ،وتُ ْك ِ
أُ ﱢميُ ،ك ْن ِ
سو ُل ﱠ
َو ْجهَ ﱠ
ﷲِ 
اآلخ َرةَ ،ثُ ﱠم أَ َم َر أَنْ تُ َغ ﱠ
س َكبَهُ َر ُ
س َل ثَالثًا ،فَلَ ﱠما بَلَ َغ ا ْل َما ُء الﱠ ِذي فِي ِه ا ْل َكافُو ُر َ
ﷲِ َوالدﱠا َر ِ
سو ُل ﱠ
سو ُل ﱠ
سا َمةَ بن
س َھا إِيﱠاهُ َو َكفﱠنَ َھا بِبُ ْر ٍد فَ ْوقَهُ ،ثُ ﱠم َد َعا َر ُ
بِيَ ِد ِه ،ثُ ﱠم َخلَ َع َر ُ
ﷲِ  أ ُ َ
صهُ ،فَأ َ ْلبَ َ
ﷲِ  قَ ِمي َ
ون فَ َحفَ ُروا قَ ْب َر َھا ،فَلَ ﱠما بَلَ ُغوا اللﱠ ْح َد
س َو َد يَ ْحفُ ُر َ
بَ ،و ُغال ًما أَ ْ
صا ِر ﱠ
وب األَ ْن َ
َز ْي ٍدَ ،وأَبَا أَيﱡ َ
يَ ،و ُع َم َر بن ا ْل َخطﱠا ِ
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اضطَ َج َع فِي ِه ،ثُ ﱠم قَا َل :ﱠ
سو ُل ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲِ  : ف َ ْ
ﷲِ  بِيَ ِد ِهَ ،وأَ ْخ َر َج تُ َرابَهُ بِيَ ِد ِه ،فَلَ ﱠما فَ َر َغ َد َخ َل َر ُ
َحفَ َرهُ َر ُ
ﷲُ
س ْع َعلَ ْي َھا
س ٍد ،ولَقﱢ ْن َھا ُح ﱠجتَھاَ ،و َو ﱢ
ت أَ َ
اط َمةَ بن ِ
الﱠ ِذي يُ ْحيِي َويُ ِميتُ َوھ َُو َح ﱞي ال يَ ُموتُ  ،ا ْغفِ ْر ألُ ﱢمي فَ ِ
ين َو َكبﱠ َر َعلَ ْي َھا أَ ْربَ ًعا ،وأَد َْخلُوھا اللﱠ ْح َد
ُمد َْخلَ َھا ،بِ َح ﱢ
اح ِم َ
ق نَبِيﱢ َك َواألَ ْنبِيَا ِء الﱠ ِذ َ
ين ِمنْ قَ ْبلِي ،فَإِنﱠ َك أَ ْر َح ُم ال ﱠر ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ تَ َعالَى َع ْن ُھ ْم.
الصدﱢي ُ
اسَ ،وأَبُو بَ ْك ٍر ﱢ
ُھ َو َوا ْل َعبﱠ ُ
ق َر ِ
• الرد على الشبھة
َ
الحديث الذي استدل به المعترضون على فريتھم ال يصح ؛ فھذا يُظھر لنا مدى حقدھم
أوالً  :إن ھذا
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -ولنا بإلقاء الشبه دون تثبت ....ھذا الحديث ضعفه المحققون من
وكراھيتھم لنبيﱢنا َ -
كل طرقه ،وأكتفي بتحقيق األلباني  -رحمه ﷲُ  -نقالً عن السلس ِة الضعيفة برقم  23قال األلباني في
ِ
سلسلة األحاديث الضعيفة )  : ( 79 / 1ضعيف  .رواه الطبراني في " الكبير " )  351 / 24ـ ( 352
و " األوسط ")  152 / 1ـ الرياض (  ،و من طريقه أبو نعيم في " حلية األولياء " ) : ( 121 / 3
حدثنا 153أحمد بن حماد بن زغبة قال روح بن صالح قال  :حدثنا سفيان الثوري عن عاصم األحول و
من طريقه أبو نعيم في " حلية األولياء " )  ( 121 / 3عن أنس بن مالك قال  :لما ماتت فاطمة بنت
أسد بن ھاشم أم علي  -رضي ﷲُ عنھما  ... -دعا أسامه بن زيد و أبا أيوب األنصاري و عمر بن
الخطاب و غالما أسود يحفرون ...فلما فرغ  ،دخل رسو ُل ﷲِ  -صلى ﷲ عليه وسلم  -فاضطجع فيه
فقال  ...فذكره  ،و قال الطبراني  :تفرد به روح بن صالح .....
باستمرار على نح ٍو
وعليه بطلت تلك الفرية التي تدل على جھلِھم  ،وسوء ظنِھم با ِ و رسولِه وتفكيرھم
ٍ
الفكر...
والغل على
شاذ حاقد يفتقر للمنطقية كثي ًرا ؛ بسبب غلبِة الحق ِد
ِ
ِ
صلﱠى ﱠ
َ
أخالق
عظيم من
ق
ثانيًا  :إن ھذا
ﷲُ
رسول ﷲِ َ -
ٍ
ِ
الحديث ُرغم ضعفِه فيه دلي ٌل جيد على خل ٍ
ِ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -بھذا الخلق الحميد الفريد ،
َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم ، -خلق الوفاء الذي تواتر النقل عنه َ -
أصح طريق جاء به وھو عند الطبراني في معجمه
خالل ذكرنا متن ھذا الحديث من
ويتضح ذلك من
ِ
ِ
مالك -رضي
بن
الكبير وھو من
ٍ
س ِ
طريق روح بن صالح عن سفيان الثوري عن عاصم األحول عن أن ِ
ِ
سو ُل ﱠ
بَ ،د َخ َل َعلَ ْي َھا َر ُ
اط َمةُ بنتُ أَ َ
اش ٍم أُ ﱡم َعلِ ﱢي بن أَبِي طَالِ ٍ
ﷲِ
س ِد بن َھ ِ
ﷲُ عنه -قال  ، :قَا َل :لَ ﱠما َماتَتْ فَ ِ
س َھا ،فَقَا َلَ :ر ِح َم ِك ﱠ
صلﱠى ﱠ
شبِ ِعينِي
ت أُ ﱢمي بَ ْع َد أُ ﱢمي ،وتُ ْ
سلﱠ َم  -فَ َجلَ َ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
 َﷲُ يَا أُ ﱢميُ ،ك ْن ِ
س ِع ْن َد َر ْأ ِ
ين بِ َذلِ َك َو ْجهَ ﱠ
اآلخ َرةَ ،ثُ ﱠم أَ َم َر أَنْ
س ِك طَيﱢبًا ،وتُ ْط ِع ِمينِي تُ ِري ِد َ
سينِي ،وتَ ْمنَ ِع َ
ين نَ ْف َ
ﷲِ َوالدﱠا َر ِ
وتَ ْع َر ْي َن ،وتُ ْك ِ
صلﱠى ﱠ
سو ُل ﱠ
سلﱠ َم -بِيَ ِد ِه ،ثُ ﱠم َخلَ َع
تُ َغ ﱠ
س َكبَهُ َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲَِ -
س َل ثَالثًا ،فَلَ ﱠما بَلَ َغ ا ْل َما ُء الﱠ ِذي فِي ِه ا ْل َكافُو ُر َ
سو ُل ﱠ
صلﱠى ﱠ
سو ُل ﱠ
صلﱠى ﱠ
َر ُ
س َھا إِيﱠاهُ َو َكفﱠنَ َھا بِبُ ْر ٍد فَ ْوقَهُ ،ثُ ﱠم َد َعا َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ -
ﷲَِ -
صهُ ،فَأ َ ْلبَ َ
سلﱠ َم -قَ ِمي َ
ﷲُ
ون فَ َحفَ ُروا
س َو َد يَ ْحفُ ُر َ
بَ ،و ُغال ًما أَ ْ
صا ِر ﱠ
وب األَ ْن َ
سا َمةَ بن َز ْي ٍدَ ،وأَبَا أَيﱡ َ
سلﱠ َم  -أُ َ
َعلَ ْي ِه َو َ
يَ ،و ُع َم َر بن ا ْل َخطﱠا ِ
صلﱠى ﱠ
سو ُل ﱠ
سلﱠ َم  -بِيَ ِد ِهَ ،وأَ ْخ َر َج تُ َرابَهُ بِيَ ِد ِه ،فَلَ ﱠما فَ َر َغ
قَ ْب َر َھا ،فَلَ ﱠما بَلَ ُغوا اللﱠ ْح َد َحفَ َرهُ َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ -
صلﱠى ﱠ
سو ُل ﱠ
اضطَ َج َع فِي ِه ،ثُ ﱠم قَا َل :ﱠ
ﷲُ الﱠ ِذي يُ ْحيِي َويُ ِميتُ َو ُھ َو َح ﱞي ال
سلﱠ َم  :-فَ ْ
َد َخ َل َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ -
ين ِمنْ
س ْع َعلَ ْي َھا ُمد َْخلَ َھا ،بِ َح ﱢ
ق نَبِيﱢ َك َواألَ ْنبِيَا ِء الﱠ ِذ َ
س ٍد ،ولَقﱢ ْن َھا ُح ﱠجتَھاَ ،و َو ﱢ
ت أَ َ
اط َمةَ بن ِ
يَ ُموتُ  ،ا ْغفِ ْر ألُ ﱢمي فَ ِ
ض َي
الصدﱢي ُ
اح ِم َ
اسَ ،وأَبُو بَ ْك ٍر ﱢ
ين َو َكبﱠ َر َعلَ ْي َھا أَ ْربَ ًعا ،وأَد َْخلُوھا اللﱠ ْح َد ُھ َو َوا ْل َعبﱠ ُ
ق َ -ر ِ
قَ ْبلِي ،فَإِنﱠ َك أَ ْر َح ُم ال ﱠر ِ
ﱠ
ﷲُ تَ َعالَى َع ْن ُھ ْم .-
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -حيث يقول
شخص
ث خلق الوفاء متجس ًدا في
رسول ﷲِ َ -
نجد أن في ھذا الحدي ِ
ِ
ِ
س ِك طَيﱢبًا،
ت أُ ﱢمي بَ ْع َد أُ ﱢمي ،وتُ ْ
سينِي ،وتَ ْمنَ ِع َ
ين نَ ْف َ
شبِ ِعينِي وتَ ْع َر ْي َن ،وتُ ْك ِ
ث " :يَا أُ ﱢميُ ،ك ْن ِ
أول الحدي ِ
في ِ
صلﱠى ﱠ
ين بِ َذلِ َك َو ْجهَ ﱠ
ُ
يعترف بجميل
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -
وتُ ْط ِع ِمينِي تُ ِري ِد َ
اآلخ َرةَ " ؛ فرسول ﷲ َ -
ﷲِ َوال ﱠدا َر ِ
ھذه المرأة الفاضلة -رضي ﷲُ عنھا  -حيث إنھا كانت تُجيع نف َسھا وتطعمه  ،وتعري نفسھا وتكسوه ،
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صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم ، -فعلم ﷲُ أن
وتمنع عن نفسھا ملذات الحياة وطيبھا وتوفره لخير خلق ﷲ محمد َ -
ﱠ
ﱠ
ﱠ
صلى ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسل َم . -ثم
العين تكاد تدمع من خلق ھذه السيدة الفاضلة ،ومن وفاء ھذا الوفي محمد َ -
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -عليھا خي ًرا فبيّن أنھا لم تفعل ذلك طمعا في شيء من الدنيا أو
أثنى رسول ﷲ َ -
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -أنھا فعلت ذلك تبتغي به
ليقال عنھا إنھا حنونة أو نحو ذلك ؛ وإنما بيّن المعصومَ -
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -فأراد أن
وجه ﷲ والدار اآلخرة ،فانظر -أيھا القارئ -إلى وفاء
رسول ﷲِ محمد َ -
ِ
يصنع لھا شيئا قد يكون مكافئًا لصنيعھا ...وھذا الشيء ھو ما أُسيء فھمه من المعترضين -قبحھم ﷲُ! -
صلﱠى ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه
فعل كما في ھذا الحديث الصريح " فَ َحفَ ُروا قَ ْب َر َھا ،فَلَ ﱠما بَلَ ُغوا اللﱠ ْح َد َحفَ َرهُ َر ُ
ﷲِ َ -
صلﱠى ﱠ
سو ُل ﱠ
اضطَ َج َع فِي ِه " أال
سلﱠ َم  :-فَ ْ
سلﱠ َم -بِيَ ِد ِهَ ،وأَ ْخ َر َج تُ َرابَهُ بِيَ ِد ِه ،فَلَ ﱠما فَ َر َغ َد َخ َل َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲ َِ -
َو َ
لعنة ﷲ على الظالمين !
صلﱠى ﱠ
القبر ھذا إنما ھو
القبر  ،وإضجاعه في
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -إنما أضجع في
إن كل ما في األمر أنه َ -
ِ
ِ
بركة ألمه فاطمة بنت أسد ؛ فإن النار ال تشتعل في قبر أضجع فيه خير األنام محمد  -عليه الصالة
والسالم  .-وليس في الحديث أي مطعن بفضل ﷲ ،فقد كان فعل أمام مرأى ومسمع من الناس ؛ الذين
صلﱠى ﱠ
ض صح ِة الرواية .
حزنوا لحزنه َ -
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم ، -ھذا بفر ِ
راب ًعا  :إنني أتساءل عدة أسئلة من خاللھا تنسف الشبھة نسفًا -إن شاء ﷲُ  -ھي :
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -جامعھا وھي ميتة  ،أو مارس
يَ -
ث الضعيف أن النب ﱠ
 -1أين نجد في ھذا الحدي ِ
معھا الجنس وھي ميتة؟!
غيرھا بل ھو موجود في عقولھم المريضة فقط ! بل
الجواب:ال يوجد ھذا في تلك الروايات ،وال في ِ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم  -يدخل قبرھا  ،ويضجع فيه ويدعو لھا ليُخفف عنھا عذاب القبر.
نجده َ -
 -2ھل الذي يزني بامرأة يتضرع إلى ﷲِ تعالي بالدعاء ؛ وھو يزني يقول " :ﱠ
ﷲُ الﱠ ِذي يُ ْحيِي َويُ ِميتُ
ق نَبِيﱢ َك
س ْع َعلَ ْي َھا ُمد َْخلَ َھا ،بِ َح ﱢ
س ٍد ،ولَقﱢ ْن َھا ُح ﱠجتَھاَ ،و َو ﱢ
ت أَ َ
اط َمةَ بن ِ
َو ُھ َو َح ﱞي ال يَ ُموتُ  ،ا ْغفِ ْر ألُ ﱢمي فَ ِ
ين " ؟!!
اح ِم َ
َواألَ ْنبِيَا ِء الﱠ ِذ َ
ين ِمنْ قَ ْبلِي ،فَإِنﱠ َك أَ ْر َح ُم ال ﱠر ِ
صلﱠى ﱠ
الناس والصحابِة بما فيھم ابنھا
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم  -أما َم
 -3لو كان األمر كما زعموا ھل سيفعل ذلك َ -
ِ
عل ّي ويسكتون عنه ؟!
 -4من من علماء المسلمين قال بقول المعترضين؟!
ضا يتضح صدق ما ذكرته  -بفضل ﷲ تعالى – فيما يلي:
وبالنظر إلي بقية الروايات أي ً
 -1جاء عند الطبراني في األوسط برقم  195حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة قال  :حدثنا روح بن
صالح قال  :حدثنا سفيان الثوري  ،عن عاصم األحول  ،عن أنس بن مالك قال  :لما ماتت فاطمة بنت
صلﱠى ﱠ
سلﱠ َم  ، -فجلس عند رأسھا  ،فقال » :
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
أسد بن ھاشم أم علي  ،دخل عليھا رسول ﷲ َ -
رحمك ﷲ يا أمي  ،كنت أمي بعد أمي  ،تجوعين وتشبعيني  ،وتعرين وتكسونني  ،وتمنعين نفسك طيب
الطعام وتطعميني  ،تريدين بذلك وجه ﷲ والدار اآلخرة «  .ثم أمر أن تغسل ثالثا وثالثا  ،فلما بلغ
صلﱠى ﱠ
سلﱠ َم  -بيده  ،ثم خلع رسول ﷲ -
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
الماء الذي فيه الكافور  ،سكبه عليھا رسول ﷲ َ -
صلﱠى ﱠ
صلﱠى ﱠ
سلﱠ َم -
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
سلﱠ َم  -قميصه فألبسھا إياه  ،وكفنت فوقه  ،ثم دعا رسول ﷲ َ -
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
َ
أسامة بن زيد  ،وأبا أيوب األنصاري  ،وعمر بن الخطاب  ،وغالما أسود يحفروا  ،فحفروا قبرھا ،
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صلﱠى ﱠ
سلﱠ َم  -بيده  ،وأخرج ترابه بيده  .فلما فرغ  ،دخل
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
فلما بلغوا اللحد حفره رسول ﷲ َ -
صلﱠى ﱠ
سلﱠ َم  ، -فاضطجع فيه  ،وقال  » :ﷲ الذي يحيي ويميت وھو حي ال
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
رسول ﷲ َ -
يموت  ،اغفر ألمي فاطمة بنت أسد  ،ولقنھا حجتھا  ،ووسع عليھا مدخلھا  ،بحق نبيك واألنبياء الذين
من قبلي  ،فإنك أرحم الراحمين «  .ثم كبر عليھا أربعا  ،ثم أدخلوھا القبر  ،ھو والعباس  ،وأبو بكر
الصديق -رضي ﷲُ عنھم -لم يرو ھذا الحديث عن عاصم األحول إال سفيان الثوري  ،تفرد به  :روح
بن صالح .
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم  -دخل القبر ،فاضطجع فيه  ،وقال  » :ﷲ الذي يحيي ويميت وھو
نالحظ أنهَ -
حي ال يموت  ،اغفر ألمي فاطمة بنت أسد  ،ولقنھا حجتھا  ،ووسع عليھا مدخلھا  ،بحق نبيك واألنبياء
الذين من قبلي  ،فإنك أرحم الراحمين « سبحان ﷲ ! وﷲ إنه الوفاء والرحمة.
 -2جاء في معرفة الصحابة ألبي نعيم برقم  7139حدثنا أبو بكر بن خالد  ،حدثنا محمد بن غالب ،
حدثنا الحسن بن بشر  ،حدثنا سعدان بن الوليد  ،بياع السابري  ،عن عطاء بن أبي رباح  ،عن ابن
صلﱠى ﱠ
سلﱠ َم  -قميصه
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
عباس  ،قال  :لما ماتت فاطمة أم علي رضي ﷲ عنه نزع رسول ﷲ َ -
صلﱠى ﱠ
سلﱠ َم  :-رأيناك صنعت
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
فألبسھا إياه  ،فلما سوى عليھا التراب قال أصحاب رسول ﷲ َ -
شيئا ما رأيناك صنعت بأحد  ،قال  » :إني ألبستھا قميصي لتلبس من ثياب الجنة  ،واضطجعت في
قبرھا ليخفف عنھا عذاب القبر « رواه روح بن صالح  ،عن سفيان الثوري  ،عن عاصم األحول  ،عن
أنس مثله حدثنا سليمان بن أحمد  ،حدثنا أحمد بن حماد بن زغبة  ،حدثنا روح بن صالح  ،به.
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم  -قال  » :إني ألبستھا قميصي لتلبس من ثياب الجنة  ،واضطجعت
نالحظ أنه َ -
في قبرھا ليخفف عنھا عذاب القبر « ويدعو في قبرھا لھا بالرحمة والنعيم كما جاء في الرواية السابقة ،
صلﱠى ﱠ
ين { )األنبياء
ك إِ ﱠال َرحْ َمةً لﱢ ْل َعالَ ِم َ
سلﱠ َم َ } : -و َما أَرْ َس ْلنَا َ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
وصدق ﷲ إذ يقول عن نبيه َ -
.(107
صلﱠى ﱠ
سلﱠ َم } : -لَقَ ْد َجاء ُك ْم َرسُو ٌل ﱢم ْن أَنفُ ِس ُك ْم َع ِزي ٌز َعلَ ْي ِه َما َعنِ ﱡت ْم
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ويقول سبحانه عن نبيه َ -
ين َر ُؤ ٌ
ﱠحي ٌم { )التوبة(128
َح ِريصٌ َعلَ ْي ُكم بِ ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
وف ر ِ
ثالثًا  :إن في عصرنا ھذا أنا ًسا وجدناھم إذا ماتت أمھاتُھم يدخلون القب َر،ويضجعون فيه،وال يريدون
الخروج منه،والناسُ يتوسلون إليھم أن يخرجوا ولكن ھيھات  ،ألم يحدث ذلك عند المقابر؟ الجواب :بلى
الجنس مع الميتة  ،أم يسمي بقمة
حدث ،ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه ھوھل ھذا يسمي بممارس ِة
ِ
الوفاء والحب للميتة ؟! ھذا ھوّ .
لكن المعترضين يريدون أن يشوھوا صورةَ كل ما ھو جميل ،وحسبنا
ﷲُ ونعم الوكيل.
لبعض أنبيا ِء ﷲِ ،
ب المقدس من زنا المحارم
خام ًسا  :إن المعترضين يغفلون عما جاء في الكتا ِ
ِ
االضطجاع الحقيقي الذي ھو في أذھانھم راسخ  ،وذلك في عدة مواضع من
نصوص
ويغفلون عن
ِ
ِ
ب المقدس منھا:
الكتا ِ
30
ص ِع َد
نبي ﷲِ لوط يسكر  ،ويزني مع بناته ) زنا محارم (  ،وذلك في
سفر التكوين إصحاح 19عدد َو َ
 -1ﱡ
ِ
ْ
َ
َ
ْ
اف أ ْن يَ ْس ُك َن فِي صُو َغ َر .فَ َس َك َن فِي ال َم َغا َر ِة ھُ َو
لُوطٌ ِم ْن صُو َغ َر َو َس َك َن فِي ال َجبَ ِلَ ،وا ْبنَتَاهُ َم َعهُ ،ألنﱠهُ َخ َ
31
ت ْالبِ ْك ُر لِل ﱠ
ض.
ص ِغي َر ِة» :أَبُونَا قَ ْد َشا َخَ ،ولَي َ
َوا ْبنَتَاهَُ .وقَالَ ِ
ض َر ُج ٌل لِيَ ْد ُخ َل َعلَ ْينَا َك َعا َد ِة ُكلﱢ األَرْ ِ
ْس فِي األَرْ ِ 33
32
ك اللﱠ ْيلَ ِة،
ھَلُ ﱠم نَ ْسقِي أَبَانَا َخ ْمرًا َونَضْ طَج ُع َم َعهُ ،فَنُحْ يِي ِم ْن أَبِينَا نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
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ث فِي ْال َغ ِد أَ ﱠن ْالبِ ْك َر قَالَ ْ
ت ْالبِ ْك ُر َواضْ طَ َج َع ْ
ت َم َع أَبِيھَاَ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَاَ 34 .و َح َد َ
ت
َو َد َخلَ ِ
ص ِغي َر ِة» :إِنﱢي قَ ِد اضْ طَ َجع ُ
لِل ﱠ
ار َحةَ َم َع أَبِي .نَ ْسقِي ِه َخ ْمرًا اللﱠ ْيلَةَ أَ ْيضًا فَا ْد ُخلِي اضْ طَ ِج ِعي َم َعهُ ،فَنُحْ يِ َي
ْت ْالبَ ِ
35
ص ِغي َرةُ َواضْ طَ َج َع ْ
ت ال ﱠ
ت َم َعهَُ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم
ِم ْن أَبِينَا نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِة أَ ْيضًاَ ،وقَا َم ِ
36
وط ِم ْن أَبِي ِھ َما.
ت ا ْبنَتَا لُ ٍ
بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَا ،فَ َحبِلَ ِ
 -2سفرالتكوين إصحاح  26عدد10فَقَا َل أَبِي َمالِ ُ
صنَع َ
ْت بِنَا؟ لَ ْوالَ قَلِي ٌل الضْ طَ َج َع أَ َح ُد
كَ » :ما ھ َذا الﱠ ِذي َ
ك فَ َجلَب َ
ْت َعلَ ْينَا َذ ْنبًا«.
ب َم َع ا ْم َرأَتِ َ
ال ﱠش ْع ِ
2
ضَ ،وأَ َخ َذھَا َواضْ طَ َج َع َم َعھَا
 -3سفر التكوين إصحاح 34عدد فَ َرآھَا َش ِكي ُم اب ُْن َح ُمو َر ْال ِح ﱢويﱢ َرئِ ِ
يس األَرْ ِ
َوأَ َذلﱠھَا.
 -4سفر التكوين إصحاح 35عددَ 22و َح َد َ
ب
ان إِ ْس َرائِي ُل َسا ِكنًا فِي تِ ْل َ
ث إِ ْذ َك َ
ض ،أَ ﱠن َرأُوبَي َْن َذھَ َ
ك األَرْ ِ
َواضْ طَ َج َع َم َع بِ ْلھَةَ سُرﱢ يﱠ ِة أَبِي ِهَ ،و َس ِم َع إِ ْس َرائِي ُل
10
ق ال ﱠسي ُ
ار ُ
ك احْ تَقَرْ تَنِي َوأَ َخ ْذ َ
ت
ك إِلَى األَبَ ِد ،ألَنﱠ َ
ْف بَ ْيتَ َ
 -5سفر صموئيل الثاني إصحاح 12عدد َو َ
اآلن الَ يُفَ ِ
11
ا ْم َرأَةَ أُ
ك أَ َما َم
كَ ،وآ ُخ ُذ نِ َسا َء َ
ك ال ﱠش ﱠر ِم ْن بَ ْيتِ َ
ك ا ْم َرأَةً .ھ َك َذا قَا َل الرﱠبﱡ  :ھأَنَ َذا أُقِي ُم َعلَ ْي َ
ون لَ َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱢي لِتَ ُك َ
ِ
12
ت فَ َع ْل َ
ك أَ ْن َ
ت بِالسﱢرﱢ َوأَنَا أَ ْف َع ُل
ك ،فَيَضْ طَج ُع َم َع نِ َسائِ َ
ك َوأُ ْع ِطي ِھ ﱠن لِقَ ِريبِ َ
َع ْينَ ْي َ
س .ألَنﱠ َ
ك فِي َعي ِْن ھ ِذ ِه ال ﱠش ْم ِ
نبي ﷲِ داود !
س« تلك النصوص عن ﱢ
يع إِ ْس َرائِي َل َوقُ ﱠدا َم ال ﱠش ْم ِ
ھ َذا األَ ْم َر قُ ﱠدا َم َج ِم ِ

قلتُ  :إن النصوص التي ذكرتُھا نبرأ إلى ﷲِ تعالى منھا ؛ فال نؤمن بھا  ،وليتھم يجيبوننا عنھا فھم
يؤمنون بھا ؟!
قصة الفتاة الفزارية مع رسول اإلسالم.
قال أح ُدھم في أحدى الفضائيات :إن رسول اإلسالم محمد أخذ الفتاة الفرزاية لنفسه كي يتمتع بھا ...
من سلمة بالتھديد قائالً له  :أبوك ،ومعناھا :أني سأقتل أبوك وسوف يكون في ذمة ﷲ إن لم تعطني
ھذه الفتاه...
ثم قال :جاء ذلك في البداية والنھاية البن كثير)ج  /4ص  :(251سرية أبي بكر الصديق إلى بني فزارة
قال اإلمام أحمد :حدثنا بھز ثنا عكرمة بن عمار ،ثنا أياس بن سلمة ،حدثني أبي قال :خرجنا مع أبي
بكر بن أبي قحافة وأمره رسول ﷲ علينا فغزونا بني فزارة ،فلما دنونا من الماء أمرنا أبو بكر
فعرسنا ،فلما صلينا الصبح أمرنا أبو بكر فشننا الغارة فقتلنا على الماء من مر قبلنا ،قال سلمة :ثم
نظرت إلى عنق من الناس فيه من الذرية والنساء نحو الجبل وأنا أعدو في آثارھم فخشيت أن
يسبقوني إلى الجبل فرميت بسھم فوقع بينھم وبين الجبل ،قال :فجئت بھم
أسوقھم إلى أبي بكر حتى أتيته على الماء وفيھم امرأة من فزارة عليھا قشع من أدم ومعھا ابنة لھا
من أحسن العرب ،قال فنفلني أبو بكر بنتھا ،قال فما كشفت لھا ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت فلم
اكشف لھا ثوبا ،قال فلقيني رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم في السوق فقال لي " يا سلمة ھب لي
المرأة " قال :فقلت :وﷲ يا رسول ﷲ لقد أعجبتني وما كشفت لھا ثوبا ،قال :فسكت رسول ﷲ
وتركني حتى إذا كان من الغد لقيني رسول ﷲ في السوق فقال " يا سلمة ھب لي المرأة " قال:
فقلت :يا رسول ﷲ وﷲ لقد أعجبتني وما كشفت لھا ثوبا ،قال :فسكت رسول ﷲ وتركني حتى إذا
كان من الغد لقيني رسول ﷲ في السوق فقال " يا سلمة ھب لي المرأة أبوك " قال :قلت :يا
رسول ﷲ وﷲ ما كشفت لھا ثوبا وھي لك يا رسول ﷲ.
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الرد على الشبھة
أوال :إن المعترض أخفى تتمة القصة المذكورة في البداية والنھاية ففيھا اآلتي :فقال " يا سلمة ھب
لي المرأة أبوك " قال :قلت :يا رسول ﷲ ،وﷲ ما كشفت لھا ثوبا وھي لك يا رسول ﷲ ،قال بعث
بھا رسول ﷲ  إلى أھل مكة وفي أيديھم أسارى من المسلمين ففداھم رسول ﷲ بتلك المرأة  ،وقد
رواه مسلم والبيھقي من حديث عكرمة بن عمار به.
إذن النبي  لم يأخذھا لنفسه كما ادعى المعترض المدلس،وإنما أخذھا لتحرير أسرى من المسلمين
كانوا في مكة...يدعم ذلك ما جاء في
سلَ َمةَ قَا َل:
سلِ ِم َ
يل َوفِ َدا ِء ا ْل ُم ْ
صحيح مسلم ِكتَاب ا ْل ِج َھا ِد َوال ﱢ
سا َرى برقم  3299عن َ
ين بِ ْاألَ َ
سيَ ِر بَاب التﱠ ْنفِ ِ
سو ُل ﱠ
سا َعةٌ أَ َم َرنَا أَبُو بَ ْك ٍر
ﷲِ َ علَ ْينَا فَلَ ﱠما َك َ
َغ َز ْونَا فَ َزا َرةَ َو َعلَ ْينَا أَبُو بَ ْك ٍر أَ ﱠم َرهُ َر ُ
ان بَ ْينَنَا َوبَ ْي َن ا ْل َما ِء َ
س فِي ِھ ْم ﱠ
ي
فَ َع ﱠر ْ
الذ َرا ِر ﱡ
سنَا ثُ ﱠم شَنﱠ ا ْل َغا َرةَ فَ َو َر َد ا ْل َما َء فَقَتَ َل َمنْ قَتَ َل َعلَ ْي ِه َو َ
ق ِمنْ النﱠا ِ
سبَى َوأَ ْنظُ ُر إِلَى ُعنُ ٍ
س ْھ َم َوقَفُوا فَ ِجئْتُ بِ ِھ ْم
شيتُ أَنْ يَ ْ
س ْھ ٍم بَ ْين ُھ ْم َوبَ ْي َن ا ْل َجبَ ِل فَلَ ﱠما َرأَ ْوا ال ﱠ
سبِقُونِي إِلَى ا ْل َجبَ ِل فَ َر َم ْيتُ بِ َ
فَ َخ ِ
س ِن
ش ٌع ِمنْ أَ َد ٍم قَا َل ا ْلقَ ْ
سوقُ ُھ ْم َوفِي ِھ ْم ا ْم َرأَةٌ ِمنْ بَنِي فَ َزا َرةَ َعلَ ْي َھا قَ ْ
أَ ُ
ش ُع النﱢطَ ُع َم َع َھا ا ْبنَةٌ لَ َھا ِمنْ أَ ْح َ
ش ْفتُ لَ َھا ثَ ْوبًا فَلَقِيَنِي
س ْقتُ ُھ ْم َحتﱠى أَتَ ْيتُ بِ ِھ ْم أَبَا بَ ْك ٍر فَنَفﱠلَنِي أَبُو بَ ْك ٍر ا ْبنَتَ َھا فَقَ ِد ْمنَا ا ْل َم ِدينَةَ َو َما َك َ
ب فَ ُ
ا ْل َع َر ِ
ﷲِ َو ﱠ
سو َل ﱠ
سو ُل ﱠ
ش ْفتُ
ﷲِ لَقَ ْد أَع َْجبَ ْتنِي َو َما َك َ
ﷲِ فِي ال ﱡ
سلَ َمةُ َھ ْب لِي ا ْل َم ْرأَةَ فَقُ ْلتُ يَا َر ُ
َر ُ
وق فَقَا َل يَا َ
س ِ
سو ُل ﱠ
سلَ َمةُ َھ ْب لِي ا ْل َم ْرأَةَ ِ ﱠ ِ أَبُو َك فَقُ ْلتُ ِھ َي لَ َك
ﷲِ ِ منْ ا ْل َغ ِد فِي ال ﱡ
لَ َھا ثَ ْوبًا ثُ ﱠم لَقِيَنِي َر ُ
وق فَقَا َل لِي يَا َ
س ِ
صلﱠى ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲِ فَ َو ﱠ
سو َل ﱠ
ش ْفتُ لَ َھا ثَ ْوبًا فَبَ َع َ
سلﱠ َم إِلَى أَھ ِْل َم ﱠكةَ فَفَ َدى بِ َھا
ﷲِ َما َك َ
ث بِ َھا َر ُ
يَا َر ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲِ َ
س ُروا بِ َم ﱠكةَ
سلِ ِم َ
سا ِمنْ ا ْل ُم ْ
نَا ً
ين َكانُوا أُ ِ
نالحظ من الحديث ما يلي:
سا َرى(
سلِ ِم َ
يل َوفِ َدا ِء ا ْل ُم ْ
ين بِ ْاألَ َ
-1إن اإلمام النووي ذكر الحديث المتعلق بالفتاة الفزارية تحت باب)التﱠ ْنفِ ِ
سو ُل ﱠ
 -2فَبَ َع َ
س ُروا بِ َم ﱠكةَ .
سلِ ِم َ
سا ِمنْ ا ْل ُم ْ
ث بِ َھا َر ُ
ﷲِ  إِلَى أَھ ِْل َم ﱠكةَ فَفَ َدى بِ َھا نَا ً
ين َكانُوا أُ ِ
ثانيًا :إن معنى أبوك :ليس معناھا أني اقتل أبوك وسوف يكون في ذمة ﷲ ....لكنھا كلمة مدح وثناء
...دليل ذلك ما جاء في كتب اللغة ،وكتب شروح الحديث منھا:
يف الشيء
ض َ
-1لسان العرب البن منظور)ج /15ص  :(417وفي الحديث أَبُو َك قال ابن األَثير إِذا أُ ِ
سن َم ْوقِ ُعه
إِلى عظيم
شريف ا ْكتَسى ِعظَما ً و َ
ش َرفا ً كما قيل بَ ْيتُ ﷲِ وناقةُ ﷲِ فإِذا ُوج َد من ال َولَد ما يَ ْح ُ
ٍ
ويُ ْح َمد قيل أَبُو َك في َم ْعرض ال َمدْح والتﱠعجب أَي أَبوك خالصا ً حيث أَ ْن َجب بك وأَتى ب ِم ْثلِك.
 -2المعجم الوسيط )ج /1ص  :(7و يقال أبوك في معرض المدح و التعجب و بأبي أنت أفديك بأبي
و يقال ال أب له في مواضع التعجب و الحث و الزجر
َ
 -3قال النووي في شرحه لمسلم)ج /1ص  :(268قَ ْوله  ِ ) :ﱠ ِ أبُوك (
ش ِريف َ ،ولِ َھ َذا يُقَال بَ ْيت ﱠ
احب
ضافَة إِلَى ا ْل َع ِظيم تَ ْ
ﷲ  .قَا َل َ
اإل َ
ص ِ
َكلِ َمة َمدْح تَ ْعتَاد ا ْل َع َرب الثﱠنَاء بِ َھا فَإِنﱠ ْ ِ
التﱠ ْح ِرير  :فَإ ِ َذا ُو ِج َد ِمنْ ا ْل َولَد َما يُ ْح َمد قِي َل لَهُ ِ ﱠ ِ أَبُوك َح ْي ُ
ث أَتَى بِ ِم ْثلِك .
وعليه فإن ما سبق يبين للقارئ مدى كذب وتدليس المعترض على البسطاء....
نبي ﱞيزني مع أمته )ماريةَ القبطية(!

79

www.kalemasawaa.com

بعضھم ،ونقرؤھا في مقالتِھم أن نبيﱠنا  زنا مع ماريةَ القبطية!...
ت التافھ ِة التي نسم ُعھا من
ِ
من الشبھا ِ
واستدلوا على ذلك بما جاء في اآلتي:
ك َو ﱠ
قول ﷲ  : يَا أَيﱡھَا النﱠ ِب ﱡي لِ َم تُ َحرﱢ ُم َما أَ َح ﱠل ﱠ
ض َ
ﱠحي ٌم
اج َ
ﷲُ لَ َ
ك تَ ْبتَ ِغي َمرْ َ
ﷲُ َغفُو ٌر ر ِ
ات أَ ْز َو ِ
 -1تفسي ِر ِ
) التحريم.( 1
ك { من أَ َمتك مارية القبطية لما
جاء في تفسير الجاللين ما نصه  } :يا أيھا النب ﱡي لِ َم تُ َحرﱢ ُم َما أَ َح ﱠل ﷲ لَ َ
واقعھا في بيت حفصة  ،وكانت غائبة فجاءت وشق عليه كون ذلك في بيتھا وعلى فراشھا حيث قلت :
ّ
ض َ
ﱠحي ٌم { غفر لك
ات أزواجك { أي:
ي } تَ ْبتَ ِغى { بتحريمھا } َمرْ َ
رضاھن } وﷲ َغفُو ٌر ر ِ
ھي حرام عل ﱠ
ھذا التحريم .أھـ
ص ٍر ُع َم ُر
-2
سنن البيھقي كتاب ) الخلع و الطالق ( باب ) من قال ألمته أنت علي حرام ( أَ ْخبَ َرنَا أَبُو نَ ْ
ِ
س ِعي ُد ْبنُ
صو ٍر النﱠ ْ
ى ا ْل َھ َر ِو ﱡ
ض َر ِو ﱡ
ْبنُ َع ْب ِد ا ْل َع ِزي ِز ْب ِن قَتَا َدةَ أَ ْخبَ َرنَا أَبُو َم ْن ُ
ى َح ﱠدثَنَا أَ ْح َم ُد ْبنُ نَ ْج َدةَ َح ﱠدثَنَا َ
ين  -رضي
صو ٍر َح ﱠدثَنَا ُھ َ
صةَ أُ ﱠم ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
ش ْي ٌم أَ ْخبَ َرنَا َعبِي َدةُ عَنْ إِ ْب َرا ِھي َم َو ُج َو ْيبِ ٍر َع ِن ال ﱠ
َم ْن ُ
اك  :أَنﱠ َح ْف َ
ض ﱠح ِ
ﱠ
س َل إِلَى أَ َمتِ ِه
ان يَ ْو َم َھا فَلَ ﱠما َجا َء
ﷲُ َع ْن َھا َ -زا َرتْ أَبَا َھا َذاتَ يَ ْو ٍم َو َك َ
النبي  فَلَ ْم يَ َر َھا في ا ْل َم ْن ِز ِل فَأ َ ْر َ
ﱡ
سو َل ﱠ
ﷲِ أَتَ ْف َع ُل
صةُ َعلَى تِ ْل َك ا ْل َحالَ ِة فَقَالَتْ  :يَا َر ُ
صةَ فَ َجا َءتْ َح ْف َ
ت َح ْف َ
ص َ
َما ِريَةَ ا ْلقِ ْب ِطيﱠ ِة فَأ َ َ
اب ِم ْن َھا في بَ ْي ِ
شةَ
صةُ إِلَى َعائِ َ
َھ َذا في بيتي َوفِى يومي قَا َل  »:فَإِنﱠ َھا َعلَ ﱠى َح َرا ٌم الَ تخبري بِ َذلِ َك أَ َح ًدا « .فَا ْنطَلَقَتْ َح ْف َ
ﷲُ َ -ع ﱠز َو َج ﱠل -في ِكتَابِ ِه) :يَا أَيﱡ َھا النبي لِ َم تُ َح ﱢر ُم َما أَ َح ﱠل ﱠ
فَأ َ ْخبَ َر ْت َھا بِ َذلِ َك فَأ َ ْن َز َل ﱠ
صالِ ُح
ﷲُ لَ َك( إِلَى قَ ْولِ ِه ) َو َ
سالً.
ا ْل ُم ْؤ ِمنِ َ
اج َع أَ َمتَهَُ .وبِ َم ْعنَاهُ َذ َك َرهُ ا ْل َح َ
سنُ البصري ُم ْر َ
ين( فَأ ُ ِم َر أَنْ يُ َكفﱢ َر عَنْ يَ ِمينِ ِه َويُ َر ِ
• الرد على الشبھة
التحقيق ،وذلك لالتي:
أھل
أوالً :إن األدلة التي استدلوا بھا علي شبھتِھم السخيفة ال تصح أصالً عند ِ
ِ
ث الذي استدلوا به عند البيھقي ففيه أن البيھقي نفسه حكم علي حدي ٍ
ث مثله قائالًَ :وبِ َم ْعنَاهُ
 -1أبدأ بالحدي ِ
سالً .أي :ضعيف ؛ ألن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف في الغالب
َذ َك َرهُ ا ْل َح َ
سنُ البصري ُم ْر َ
ُ
ت وجدتُھا مرسلة أي :منقطعة السند من األعلى ،
ث  ،ولما
طالعت بقيةَ الروايا ِ
،ولم يحكم على ھذا الحدي ِ
وبالتالي ال يُقام عليھا حجة ....
 -2جاء في
شرح صحيح مسلم للنووي في شرح حديث رقم  2694قال القاضي عياض َ :ك َما أَنﱠ
ِ
يح ْي ِن َولَ ْم
ي فِي َغ ْير ال ﱠ
صة َما ِريَة ا ْل َم ْر ِو ّ
سل َال فِي قِ ﱠ
سبَب نُ ُزول ْاآليَة أَنﱠ َھا فِي قِ ﱠ
ال ﱠ
ص ِح َ
ص ِة ا ْل َع َ
ص ِحيح فِي َ
ص ِحيح .أھـ
ت قِ ﱠ
صة َما ِريَة ِمنْ طَ ِريق َ
تَأْ ِ
ص ِحيح ".
ت قِ ﱠ
يق َ
نالحظ قولَه  -رحمه ﷲُ َ " : -لَ ْم تَأْ ِ
صة َما ِريَة ِمنْ طَ ِر ٍ
ب نزول اآلية الكريمة فلھا سببان:
وأما عن أسبا ِ
األول :ضعيف ؛ وھو الذي تقدم معنا  :حديث البيھقي  ،وما جاء في بعض كتب التفسير ،مثل  :الجاللين
ت حفصة...
ب النزول للواحدي النسيابوري ....من وطء
النبي  لمارية في بي ِ
ابن كثير  ،وأسبا ِ
ﱢ
،و ِ
والثاني  :صحيح ؛ وھو في قصة العسل المغافير ،في صحيح البخاري ومسلم وغيرھما  ،ففي صحيح
ض َي ﱠ
ان يَ ْم ُك ُ
ش
البخاري برقم  4862عن َعائِ َ
ﷲُ َع ْن َھا  -أَنﱠ النﱠبِ ﱠي َ ك َ
ث ِع ْن َد َز ْينَ َ
ب بِ ْن ِ
شةَ َ -ر ِ
ت َج ْح ٍ
يح
َويَ ْ
ش َر ُ
صةُ أَنﱠ أَيﱠتَنَا َد َخ َل َعلَ ْي َھا النﱠبِ ﱡي  فَ ْلتَقُ ْل :إِنﱢي أَ ِج ُد ِم ْن َك ِر َ
ص ْيتُ أَنَا َو َح ْف َ
س ًال فَتَ َوا َ
ب ِع ْن َد َھا َع َ
َ
ش
َم َغافِي َر أ َك ْلتَ َم َغافِي َر؟ فَ َد َخ َل َعلَى إِ ْح َدا ُھ َما فَقَالَتْ لَهُ َذلِ َك .فَقَا َلَ :ال بَ ْل َ
س ًال ِع ْن َد َز ْينَ َ
ش ِر ْبتُ َع َ
ب بِ ْن ِ
ت َج ْح ٍ
ﷲُ لَ َك إِلَى إِنْ تَتُوبَا إِلَى ﱠ
َولَنْ أَعُو َد لَهُ فَنَ َزلَتْ } يَا أَيﱡ َھا النﱠبِ ﱡي لِ َم تُ َح ﱢر ُم َما أَ َح ﱠل ﱠ
صةَ } َوإِ ْذ
ﷲِ { لِ َعائِ َ
شةَ َو َح ْف َ
س ًال.
اج ِه { لِقَ ْولِ ِه :بَ ْل َ
ش ِر ْبتُ َع َ
أَ َ
ض أَ ْز َو ِ
س ﱠر النﱠبِ ﱡي إِلَى بَ ْع ِ
وبالتالي يبقى ھناك سؤال يفرض نفسه علينا ھو :أمامنا سببين للنزول في موضعين :
سنن البيھقي  ،و ُحكم عليه بالضعف كما تقدم ....
األول :في ِ
صحيح البخاري ومسلم .
الثاني :في
ِ
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أيھا نقبله ؟
الجواب :نقبل ما جاء في صحيح البخاري ومسلم.
ب للنزول .
ب ﷲِ أكثر من سب ٍ
وعليه تنتھي الشبھة مع اعتقادي الجازم أنه قد يكون لآلية الواحدة في كتا ِ
النبي
أساسه ،لماذا ؟ ألنني لو افترضت جدالً صحة رواية وطء
عنوان الشبھ ِة باط ٌل من
ثانيًا  :إن
َ
ِ
ﱢ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھُ َما  -ھذا الشيء فيه ؛ ألن ﷲَ  أحلھا له  ،وھي أم ولده إبراھيم
لمارية في بيت حفصة َ -ر ِ
ْ
َ
ﱠ
ُون )(2
اشع َ
ون ) (1ال ِذ َ
 ،وﷲُ يقول في كتابِه المجيد عن المؤمنين  :قَ ْد أ ْفلَ َح ال ُم ْؤ ِمنُ َ
ين ھُ ْم فِي َ
ص َالتِ ِھ ْم َخ ِ
ون ) (5إِ ﱠال
ُوج ِھ ْم َحافِظُ َ
ون )َ (4والﱠ ِذ َ
ين ھُ ْم لِل ﱠز َكا ِة فَا ِعلُ َ
ُون )َ (3والﱠ ِذ َ
ْرض َ
َوالﱠ ِذ َ
ين ھُ ْم لِفُر ِ
ين ھُ ْم َع ِن اللﱠ ْغ ِو ُمع ِ
اج ِھ ْم أَ ْو َما َملَ َك ْ
ين ) المؤمنون( .
ت أَ ْي َمانُھُ ْم فَإِنﱠھُ ْم َغ ْي ُر َملُو ِم َ
َعلَى أَ ْز َو ِ
جاء في تفسير الجاللين}:إِالﱠ على أزواجھم{أي :من زوجاتھم }أَ ْو َما َملَ َك ْ
ت أيمانھم{ أي :السّراري}
ّ
إتيانھن  .أھـ
ين{ في
فَإِنﱠھُ ْم َغ ْي ُر َملُو ِم َ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -من السراري )ملك اليمن( التي أحلھا ﷲُ لنبيه  . وعليه فإن عنوان الشبھة
فمارية َ -ر ِ
باطل من أساسه كما تقدم معنا .
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -؟!
وأتساءل :من قال من المشركين أومن المنافقين في زمانِه  بأنه  زنا بمارية َ -ر ِ
مريض ....
خيال
الجواب  :لم يقل بذلك أح ٌد قط إال المعترضون فقط  ،وبالتالي فھذه شبھة نابعة من
ٍ
ٍ
النبي  - وحاشاه ذلك  -ھل ھذا
ثالثًا  :إن ھناك سؤاالً يفرض نفسه علي المعترضين ھو :ھل لو زنا
ﱡ
ب المقدس ؟!
مطعن في نبوتِه بالنسب ِة لمعايير النبو ِة في الكتا ِ
بعض األنبيا ِء فيه متصفون بالزنا فعلى
ب المقدس ؛ ألن
َ
الجواب  :ال ،بحسب معايي ِر النبو ِة في الكتا ِ
سبيل المثال ال الحصر نجد فيه اآلتي :
النبي داو ُد زنا بزوجة أوريا الحثي وقتله غد ًرا وحيلة كما في سفرصموئيل الثاني إصحاح 11عدد-1
-1
ﱡ
.27
 -2النبي لوط زنا ببناته والقصة وارده كاملة في سفر التكوين إصحاح  19عدد. 38 -30
للناس اصطفاھم ﷲُ من خلقِه ....
قلت ُ◌  :إننا ال نصدق ذلك أب ًدا ؛ فھم أنبياء مكرمون أسوة
ِ

نبي تھب له النسا ُء أنفسھن له!
ﱞ
الرسول أنه إذا وقع بص ُره على امرأ ٍة وجب على
خصائص
تفسيره أن من
القرطبي في
قالوا  :لقد ذكر
ﱡ
ِ
ِ
ِ
للرسول أليس ھذا زنا ؟!
النبي  ،و كذلك المرأة كانت تھب نف َسھا
زوجھا طالقھا  ،وأن يتزوجھا
ﱡ
ِ
ِ
ُ
َ
َ
ْ
َ
َ
ك ﱠ
ْت أجُو َرھُ ﱠن َو َما َملَ َك ْ
الالتِي آتَي َ
ك ِم ﱠما أفَاء
وتعلقوا
ت يَ ِمينُ َ
ك أ ْز َوا َج َ
بقول ﷲ   :يَا أيﱡھَا النﱠبِ ﱡي إِنﱠا أحْ لَلنَا لَ َ
ِ
ﱠ
ك ﱠ
ك َوا ْم َرأَةً ﱡم ْؤ ِمنَةً إِن
الالتِي ھَا َجرْ َن َم َع َ
ت َخ َاالتِ َ
ت َع ﱠماتِ َ
ت َع ﱢم َ
ﷲُ َعلَ ْي َ
ت َخالِ َك َوبَنَا ِ
ك َوبَنَا ِ
ك َوبَنَا ِ
ك َوبَنَا ِ
َوھَبَ ْ
ين قَ ْد َعلِ ْمنَا َما فَ َرضْ نَا َعلَ ْي ِھ ْم فِي
ون ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
صة ً ل ﱠ َ
ت نَ ْف َسھَا لِلنﱠبِ ﱢي إِ ْن أَ َرا َد النﱠبِ ﱡي أَن يَ ْستَن ِك َحھَا َخا ِل َ
ك ِمن ُد ِ
ان ﱠ
اج ِھ ْم َو َما َملَ َك ْ
ﱠحيما ً ) األحزاب. (50
ك َح َر ٌج َو َك َ
ون َعلَ ْي َ
ت أَ ْي َمانُھُ ْم لِ َكي َْال يَ ُك َ
ﷲُ َغفُوراً ر ِ
أَ ْز َو ِ
• الرد على الشبھة
للنبي أن ذلك زنا !....
أوالً :إن جھ َل المعترضين البيّن سول لھم أن المرأةَ إذا وھبت نف َسھا
ﱢ
للرسول  ؟
فكان عليھم أن يسألوا بتأدب فيقولون مثالً :ما معنى أن تھب المرأةُ نف َسھا
ِ
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الكفر ذنب....
ھكذا يكون السؤال حتى أقوم بتعليمھم ،وأوضح لھم ما خفي عنھم ،وعلى كلﱟ ليس بعد
ِ
بكل شروط ِه :
قلت ُ◌:ھو زواج من غير مھر؛ يتزوج
ﱡ
النبي  المرأةَ التي تريد الزوا َج منه زاو ًجا كامالً ِ
إيجاب وقبول ،وشاھدان  ،وإشھار ،وموافقة الوالي ؛ فيما عدا المھر فقط  ،وھذا ما أجمع عليه المفسرون
كتب التفاسير منھا:
ولم يقل أح ٌد قط إنه زنا  ،إال المعترضون من ھذا القرن  .. ...تدلل ما على ما سبق ُ
 -1التفسير الميسر :يا أيھا النبي إنﱠا أبَحْ نا لك أزواجك الالتي أعطيتھن مھورھن ,وأبَحْ نا لك ما َملَ َك ْ
ت
يمينك من اإلماء ,مما أنعم ﷲ به عليك ,وأبحنا لك الزواج من بنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك
وبنات خاالتك الالتي ھاجرن معك ,وأبحنا لك امرأة مؤمنة َمنَ َح ْ
ت نفسھا لك من غير مھر,إن كنت تريد
الزواج منھا خالصة لك ,وليس لغيرك أن يتزوج امرأة بال ِھبَة .قد علمنا ما أوجبنا على المؤمنين في
الولي والمھر والشھود
أزواجھم وإمائھم بأال يتزوجوا إال أربع نسوة ,وما شاؤوا من اإلماء ,واشتراط
ﱢ
عليھم ,ولكنا رخصنا لك في ذلك ,وو ﱠسعْنا عليك ما لم يُوسﱠع على غيرك؛ لئال يضيق صدرك في نكاح َمن
نكحت ِمن ھؤالء األصناف .وكان ﷲ غفورًا لذنوب عباده المؤمنين ,رحي ًما بالتوسعة عليھم .أھـ
 -2تفسير الجاللين } :وامرأة ﱡم ْؤ ِمنَةً إِن َوھَبَ ْ
ت نَ ْف َسھَا لِلنﱠبِ ﱢي إِ ْن أَ َرا َد النبي أَن يَ ْستَن ِك َحھَا { يطلب نكاحھا
ون المؤمنين { النكاح بلفظ الھبة من غير صداق .أھـ
صةً لﱠ َ
بغير صداق } َخالِ َ
ك ِمن ُد ِ
ثانيًا  :إن المالحظ من اآلي ِة الكريم ِة التي تقول َ :وا ْم َرأَةً ﱡم ْؤ ِمنَةً إِن َوھَبَ ْ
ت نَ ْف َسھَا لِلنﱠبِ ﱢي إِ ْن أَ َرا َد النﱠبِ ﱡي أَن
ين  . أن ) إن ( جاءت مرتين
ون ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
صة ً ل ﱠ َ
يَ ْستَن ِك َحھَا َخالِ َ
ك ِمن ُد ِ
َ
ث الفعل َ  :وا ْم َرأةً ﱡم ْؤ ِمنَةً إِن َوھَبَ ْ
ت نَ ْف َسھَا لِلنﱠبِ ﱢي  أي  :لو أرادت أن
إن أداة شرطية تفيد بُعد حدو ِ
ين . 
تتزوج من
ون ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
صةً لﱠ َ
النبي  بغير مھر  ....إِ ْن أَ َرا َد النﱠبِ ﱡي أَن يَ ْستَن ِك َحھَا َخالِ َ
ﱢ
ك ِمن ُد ِ
بزواج الھبة كما قال ُ
س-
النبي  ذلك  ،وذلك لم يحدث قط ٌ أنه وافق وتزوج
بمعني  :لو أحب
ﱡ
ابن عبا ٍ
ِ
العلم كما ستقدم معنا  -إن شاء ﷲ .-
أھل ِ
رضي ﷲُ عنھما -و بعض المحققين من ِ
إن قيل :إن ھناك حديثين ينفيان ما ذكرت:
َ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن َھا -قَالَتْ ُ :ك ْنتُ أ َغا ُر َعلَى ﱠ
الالتِي َو َھ ْب َن
األول:في صحيح البخاري برقم  4414عَنْ َعائِ َ
شةَ َ -ر ِ
س َھا ؟ فَلَ ﱠما أَ ْن َز َل ﱠ
ول ﱠ
ﷲُ تَ َعالَى }:تُ ْر ِج ُئ َمنْ تَشَا ُء ِم ْن ُھنﱠ
ﷲِ َ وأَقُو ُل :أَتَ َھ ُ
س ُھنﱠ لِ َر ُ
ب ا ْل َم ْرأَةُ نَ ْف َ
أَ ْنفُ َ
س ِ
سا ِر ُع فِي
اح َعلَ ْي َك { قُ ْلتُ َ :ما أُ َرى َربﱠ َك إِ ﱠال يُ َ
َوتُ ْؤ ِوي إِلَ ْيكَ َمنْ تَشَا ُء َو َمنْ ا ْبتَ َغ ْيتَ ِم ﱠمنْ َع َز ْلتَ فَ َال ُجنَ َ
َھ َوا َك.
يم ِمنْ ﱠ
الالئِي
الثاني  :في صحيح البخاري برقم  4721عن ِھشَام عَنْ أَبِي ِه قَا َلَ :كانَتْ َخ ْولَةُ بِ ْنتُ َح ِك ٍ
س َھا لِل ﱠر ُج ِل فَلَ ﱠما نَ َزلَتْ } تُ ْر ِج ُئ َمنْ
س ُھنﱠ لِلنﱠبِ ﱢي  فَقَالَتْ َعائِ َ
شةُ :أَ َما تَ ْ
ب نَ ْف َ
ست َِحي ا ْل َم ْرأَةُ أَنْ تَ َھ َ
َو َھ ْب َن أَ ْنفُ َ
سو َل ﱠ
سا ِر ُع فِي َھ َوا َك.
تَشَا ُء ِم ْن ُھنﱠ { قُ ْلتُ يَا َر ُ
ﷲَِ :ما أَ َرى َربﱠ َك إِ ﱠال يُ َ
قلت ُ◌ :إن ظاھر الحديثين أن الواھبات ُكثر  ،وأن منھم َخ ْولَةُ بِ ْن ُ
ت َح ِك ٍيم ؛ فليس معنى أنھن وھبن أنفسھن
ي  قبل منھن وتزوجھن زوا َج الھبة ؛تدلل على ذلك أدلة منھا:
للنبي  أن النب ﱠ
ﱢ
رسول ﷲِ  امرأة إال بعقد نكاح أو ملك يمين.
س أنه قال :لم تكن عند
ِ
ابن عبا ٍ
 -1تفسير القرطبي :عن ِ
فأما الھبة فلم يكن عنده منھن أحد .أھـ
سول ﱠ
ﷲ
 -2قال ابنُ حج ٍر في
س َماك عَنْ ِع ْك ِر َمة عَنْ اِ ْبن َعبﱠاس " :لَ ْم يَ ُكنْ ِع ْن َد َر ُ
الفتح َ :ح ِديث ِ
ِ
اح َد ٍة ِم ﱠمنْ َو َھبَتْ
ي َوإِ ْ
اِ ْم َرأَة َو َھبَتْ نَ ْفس َھا لَهُ " أَ ْخ َر َجهُ الطﱠبَ ِر ﱡ
سنَاده َح َ
سن َ ،وا ْل ُم َراد أَنﱠهُ لَ ْم يَد ُْخل بِ َو ِ
ستَ ْن ِك َح َھا ( .أھـ
نَ ْفس َھا لَهُ َوإِنْ َك َ
اجع إِلَى إِ َرا َدته لِقَ ْولِ ِه تَ َعالَى  ) :إِنْ أَ َرا َد النﱠبِ ّي أَنْ يَ ْ
ان ُمبَ ً
احا لَهُ ِألَنﱠهُ َر ِ
س ْع ٍد  قَا َل :أَتَتْ
س ْھ ِل ْب ِن َ
قلت ُ◌ :ومما يدعم ما سبق ؛ ما ثبت في صحيح البخاري برقم  4641عَنْ َ
اج ٍة".
س َھا ِ ﱠ ِ َولِ َر ُ
سا ِء ِمنْ َح َ
سولِ ِه  فَقَا َل َ " :ما لِي فِي النﱢ َ
النﱠبِ ﱠي  ا ْم َرأَةٌ فَقَالَتْ  :إِنﱠ َھا قَ ْد َو َھبَتْ نَ ْف َ
ْط َھا َولَ ْو َخاتَ ًما ِمنْ َح ِدي ٍد فَا ْعتَ ﱠل لَهُ .فَقَا َلَ :ما
ْط َھا ثَ ْوبًا .قَا َلَ :ال أَ ِج ُد .قَا َل :أَع ِ
فَقَا َل َر ُج ٌل َز ﱢو ْجنِي َھا :قَا َل :أَع ِ
آن ".
آن؟ قَا َلَ :ك َذا َو َك َذا .قَا َل":فَقَ ْد َز ﱠو ْجتُ َك َھا بِ َما َم َع َك ِمنْ ا ْلقُ ْر ِ
َم َع َك ِمنْ ا ْلقُ ْر ِ
نالحظ  :أن محم ًدا  كان يرفض زوا َج الھبة  ،ويُزوج الواھبةَ لغيِ ِره كما يذكر الحديث ....
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تفسيره قائال◌ً :
القرطبي في
األول من سؤالِھم الذي يقول :لقد ذكر
الشق
ثانيًا  :إن اإلجابة على
ﱡ
ِ
ِ
ِ
ألعاشر-إذا وقع بصره على امرأ ٍة وجب على زوجھا طالقھا ،وحل له نكاحھا .قال ا ُ
بن العربي  :ھكذا قال
إمام الحرمين ،وقد مضى ما للعلما ِء في قص ِة زي ٍد من ھذا المعنى .أھـ
بن
قلت ُ◌  :إن ھذا كالم باطل ال دليل عليه  ،وھذا لم يحدث في حيا ِة
ﱢ
النبي  قط  ،وأما عن قص ِة زي ِد ِ
أھل التحقيق  ،وال يعترف بھا المسلمون ،
حارثة التي فيھا) سبحان مقلب القلوب( ...فھي منكرة عند ِ
وأقول :القرطبي وابن العربي وغيرھما أحباء إلى قلوبِنا ؛ ولكن الح ُ
ق أحبُ إلينا منھما  -رحمھما ﷲُ –
القرطبي" :وقد مضى ما للعلما ِء في قص ِة زي ٍد من ھذا المعنى" أنه ال يوافق على
وأما ما يُفھم من قول
ﱢ
ھذه الخصيصة؛ ألن المتأمل في تفسير اآلية له يجده يرفض الروايات التي فيھا )سبحان مقلب
القلوب....(.....
رسول ﷲِ  منھا:
بل توجد أدلة تنفي ھذه الخصيصة عن
ِ
َ
َ
َ
ك ُح ْسنُھ ﱠُن إِ ﱠال َما َملَ َك ْ
ت
اج َولَ ْو أ ْع َجبَ َ
 -1قوله َ ": ال يَ ِحلﱡ لَ َ
ك النﱢ َسا ُء ِم ْن بَ ْع ُد َو َال أ ْن تَبَ ﱠد َل بِ ِھ ﱠن ِم ْن أ ْز َو ٍ
ان ﱠ
ﷲُ َعلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء َرقِيبًا )) " (52األحزاب(
ك َو َك َ
يَ ِمينُ َ
سو ُل ﱠ
ص َحابِ ِه فَ َد َخ َل ثُ ﱠم
 -2مسند أحمد برقم  17337عن َك ْب َ
ي قَا َلَ :ك َ
سا فِي أَ ْ
شةَ ْاألَ ْن َما ِر ﱠ
ان َر ُ
ﷲِ َ جالِ ً
سو َل ﱠ
ش ْھ َوةُ
ان ش َْي ٌء ؟ قَا َل " :أَ َج ْل َم ﱠرتْ بِي فُ َالنَةُ فَ َوقَ َع فِي قَ ْلبِي َ
ﷲِ :قَ ْد َك َ
س َل فَقُ ْلنَا يَا َر ُ
َخ َر َج َوقَ ْد ا ْغتَ َ
ص ْبتُ َھا فَ َك َذلِ َك فَا ْف َعلُوا فَإِنﱠهُ ِمنْ أَ َماثِ ِل أَ ْع َمالِ ُك ْم إِ ْتيَانُ ا ْل َح َال ِل".
اجي فَأ َ َ
سا ِء فَأَتَ ْيتُ بَ ْع َ
النﱢ َ
ض أَ ْز َو ِ
صححه األلباني في السلسلة الضعيفة برقم 235
األناجيل يجدھا تنسب ليسو َع المسيح أن امرأة زانية وھبت نف َسھا له لتدھن جسده
ثالثًا  :إن المتأم َل في
ِ
بالطيب ! فھل تزوجھا بعد ذلك...؟ نقرأ م ًعا اآلتي :
ت ھ َذا ال ﱢ
يب َعلَى َج َس ِدي إِنﱠ َما فَ َعلَ ْ
إنجيل متى إصحاح26عدد12فَإِنﱠھَا إِ ْذ َس َكبَ ْ
ك ألَجْ ِل تَ ْكفِينِي.
-1
ت ذلِ َ
ط َ
نصوص كتابھم كما فعلوا  ،فأقول مثالً :ھل سكبت الطيب على جسده
!! قلت ُ◌ :إنني لم أطعن في
ِ
بأكمله أو على جزء منه...؟
8
ت بِال ﱢ
ت َو َدھَنَ ْ
ت َما ِع ْن َدھَا .قَ ْد َسبَقَ ْ
 -2إنجيل مرقس إصحاح 14عدد َع ِملَ ْ
ين.
طي ِ
ب َج َس ِدي لِلتﱠ ْكفِ ِ
وأتساءل :كيف يسمح لھا يسوع بذلك  ...؟ ولماذا ھذه المرأة بالذات )مريم المجدلية(؟ أم أنه تزوجھا
بعد ذلك لما وھبت نفسھا له ھكذا ...كما جاء ذلك في شفر ِة دفنشي ؛ ومما يدل على ذلك كالم يسوع نفسه
لھا الحقًا في إنجيل يوحنا إصحاح 20عدد 17قَا َل لَھَا يَسُو ُ
ع»:الَ تَ ْل ِم ِسينِي ألَنﱢي لَ ْم أَصْ َع ْد بَ ْع ُد إِلَى أَبِي.
َول ِك ِن ْاذھَبِي إِلَى إِ ْخ َوتِي َوقُولِي لَھُ ْم:إِنﱢي أَصْ َع ُد إِلَى أَبِي َوأَبِي ُك ْم َوإِل ِھي َوإِل ِھ ُك ْم«!!.
بتفصيل ال في القرآن ،وال
زواج المسيح  فال إشكالية فيه؛ ألننا ال نعلم عن كلﱢ حياتِه
قلت ُ◌ :أما عن
ٍ
ِ
في السنة،وال في األناجيل,والفطرة السليمة تقول بالزواج  ،وأما كونه يسمح المرأ ٍة أن تسكب الطيب
على جس ِده،وتدھن به جس َده ففيه اإلشكالية ! فليت المعترضين يقومون بحلھا ،ونحن ال نصدق ما نُسب
إلى المسيح  مثل تلك النصوص......
رسول اإلسالم يبدل الزوجات !
قالوا :كانوا في الجاھلية يبدلون الزوجات وھو نوع من أنواع األنكحة المحرمة...ولكن كان رسول
اإلسالم يبدل الزوجات بغية االستمتاع...إلى أن جاء النھي في آخر حياته بعدم تبديل الزوجات...أدلتھم
على ما سبق في اآلتي:
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اح إِ ﱠال بِ َولِ ﱟي لِقَ ْو ِل ﱠ
ضلُوھُنﱠ {(
ﷲِ تَ َعالَى} فَ َال تَ ْع ُ
اح( بَاب ) َمنْ قَا َل َال نِ َك َ
-1صحيح البخاري ِكتَاب )النﱢ َك ِ
برقم  - 4732عن ع ُْر َوة ْبن ﱡ
الزبَ ْي ِر أَنﱠ َعائِ َ
شةَ َز ْو َج النﱠبِ ﱢي  أَ ْخبَ َر ْتهُ
ب ال ﱠر ُج ُل إِلَى ال ﱠر ُج ِل
اح فِي ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة َك َ
ان َعلَى أَ ْربَ َع ِة أَ ْن َحا ٍء فَنِ َك ٌ
س ا ْليَ ْو َم يَ ْخطُ ُ
اح ِم ْن َھا نِ َك ُ
أَنﱠ النﱢ َك َ
اح النﱠا ِ
اح َ
سلِي
آخ ُر َك َ
َولِيﱠتَهُ أَ ْو ا ْبنَتَهُ فَيُ ْ
ص ِدقُ َھا ثُ ﱠم يَ ْن ِك ُح َھا َونِ َك ٌ
ان ال ﱠر ُج ُل يَقُو ُل ِال ْم َرأَتِ ِه إِ َذا طَ ُھ َرتْ ِمنْ طَ ْمثِ َھا أَ ْر ِ
س َھا أَبَ ًدا َحتﱠى يَتَبَيﱠ َن َح ْملُ َھا ِمنْ َذلِ َك ال ﱠر ُج ِل الﱠ ِذي
إِلَى فُ َال ٍن فَا ْ
ض ِعي ِم ْنهُ َويَ ْعتَ ِزلُ َھا َز ْو ُج َھا َو َال يَ َم ﱡ
ستَ ْب ِ
ان َھ َذا
ب َوإِنﱠ َما يَ ْف َع ُل َذلِ َك َر ْغبَةً فِي نَ َجابَ ِة ا ْل َولَ ِد فَ َك َ
تَ ْ
صابَ َھا َز ْو ُج َھا إِ َذا أَ َح ﱠ
ض ُع ِم ْنهُ فَإ ِ َذا تَبَيﱠ َن َح ْملُ َھا أَ َ
ستَ ْب ِ
اح َ
صيبُ َھا
ُون ا ْل َع َ
ش َر ِة فَيَد ُْخلُ َ
آخ ُر يَ ْجتَ ِم ُع ال ﱠر ْھطُ َما د َ
اح ِاال ْ
اع َونِ َك ٌ
النﱢ َك ُ
ستِ ْب َ
اح نِ َك َ
ون َعلَى ا ْل َم ْرأَ ِة ُكلﱡ ُھ ْم يُ ِ
ض ِ
ست َِط ْع َر ُج ٌل ِم ْن ُھ ْم أَنْ يَ ْمتَنِ َع
سلَتْ إِلَ ْي ِھ ْم فَلَ ْم يَ ْ
ض َع َح ْملَ َھا أَ ْر َ
ال بَ ْع َد أَنْ تَ َ
فَإِ َذا َح َملَتْ َو َو َ
ض َعتْ َو َم ﱠر َعلَ ْي َھا لَيَ ٍ
س ﱢمي َمنْ
َحتﱠى يَ ْجتَ ِم ُعوا ِع ْن َد َھا تَقُو ُل لَ ُھ ْم قَ ْد َع َر ْفتُ ْم الﱠ ِذي َك َ
ان ِمنْ أَ ْم ِر ُك ْم َوقَ ْد َولَدْتُ فَ ُھ َو ا ْبنُكَ يَا فُ َالنُ تُ َ
ون
س ِم ِه فَيَ ْل َح ُ
اس ا ْل َكثِي ُر فَيَد ُْخلُ َ
ق بِ ِه َولَ ُد َھا َال يَ ْ
أَ َحبﱠتْ بِا ْ
ست َِطي ُع أَنْ يَ ْمتَنِ َع بِ ِه ال ﱠر ُج ُل َونِ َك ُ
اح ال ﱠرابِ ِع يَ ْجتَ ِم ُع النﱠ ُ
ت تَ ُكونُ َعلَ ًما فَ َمنْ أَ َرا َدھُنﱠ
ص ْب َن َعلَى أَ ْب َوابِ ِھنﱠ َرايَا ٍ
َعلَى ا ْل َم ْرأَ ِة َال تَ ْمتَنِ ُع ِم ﱠمنْ َجا َء َھا َوھُنﱠ ا ْلبَ َغايَا ُكنﱠ يَ ْن ِ
ض َعتْ َح ْملَ َھا ُج ِم ُعوا لَ َھا َو َد َع ْوا لَ ُھ ْم ا ْلقَافَةَ ثُ ﱠم أَ ْل َحقُوا َولَ َد َھا بِالﱠ ِذي
َد َخ َل َعلَ ْي ِھنﱠ فَإِ َذا َح َملَتْ إِ ْح َداھُنﱠ َو َو َ
يَ َر ْو َن فَا ْلتَاطَ بِ ِه َو ُد ِع َي ا ْبنَهُ َال يَ ْمتَنِ ُع ِمنْ َذلِ َك فَلَ ﱠما بُ ِع َ
اح
ث ُم َح ﱠم ٌد  بِا ْل َح ﱢ
اح ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة ُكلﱠهُ إِ ﱠال نِ َك َ
ق َھ َد َم نِ َك َ
س ا ْليَ ْو َم.
النﱠا ِ
ك ُح ْسنُھ ﱠُن إِ ﱠال َما َملَ َك ْ
ت
اج َولَ ْو أَ ْع َجبَ َ
 -2قولهَ  : ال يَ ِحلﱡ لَ َ
ك النﱢ َسا ُء ِم ْن بَ ْع ُد َو َال أَ ْن تَبَ ﱠد َل بِ ِھ ﱠن ِم ْن أَ ْز َو ٍ
ان ﱠ
ﷲُ َعلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء َرقِيبًا )) (52األحزاب(
ك َو َك َ
يَ ِمينُ َ
الرد على الشبھة
أوالً :إن ھذه فرية وليست شبھة  ...وعلى كل في أوھن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون ألربعة
وجوه:
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنه -بينت في الحديث أن ھذا النكاح)االستبضاع ( كان في الجاھلية
الوجه األول:أن عائشةَ -ر ِ
اح
اح فِي ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة َك َ
ان َعلَى أَ ْربَ َع ِة أَ ْن َحا ٍء فَنِ َك ٌ
اح ِم ْن َھا نِ َك ُ
أي قبل بعثة النبي  وذلك من قولھا :أَنﱠ النﱢ َك َ
ص ِدقُ َھا ثُ ﱠم يَ ْن ِك ُح َھا
ب ال ﱠر ُج ُل إِلَى ال ﱠر ُج ِل َولِيﱠتَهُ أَ ْو ا ْبنَتَهُ فَيُ ْ
س ا ْليَ ْو َم يَ ْخطُ ُ
النﱠا ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنه -بينت في الحديث أن النبي  لما بعث ھدم ھذه االنكحة
الوجه الثاني :أن عائشة َ -ر ِ
وھي زوجته من اعلم الناس بحاله  وذلك لما قالت :فَلَ ﱠما بُ ِع َ
ث ُم َح ﱠم ٌد بِا ْل َح ﱢ
اح ا ْل َجا ِھلِيﱠ ِة ُكلﱠهُ
ق َھ َد َم نِ َك َ
س ا ْليَ ْو َم.
إِ ﱠال نِ َك َ
اح النﱠا ِ
الوجه الثالث :أن اآلية الكريمة ال تتحدث عن تبديل الزوجات بأخريات ولكن المقصود ھو التطليق ثم
كتب
التزوج بغيرھن...ھكذا فھم علماء المسلمين ،ولم يقل أحد مثلما قال أصحاب الفرية ...دلت على ذلك ُ
التفاسير منھا:
سع الﱠتِي ْ
اخت َْرنَك " َو َال أَنْ
ساء ِمنْ بَ ْعد" بَ ْعد التﱢ ْ
-1تفسير الجاللينَ " :ال ت َِح ّل" بِالتﱠا ِء َوبِا ْليَا ِء "لَك النﱢ َ
صل "بِ ِھنﱠ ِمنْ أَ ْز َواج" بِأَنْ تُطَلﱢق ُھنﱠ أَ ْو بَ ْعضھنﱠ َوتَ ْن ِكح بَ َدل ِمنْ طَلﱠ ْقت
إح َدى التﱠا َء ْي ِن فِي ْاألَ ْ
تَبَ ﱠد َل" بِت َْر ِك ْ
" َولَ ْو أَع َْجبَك ُح ْ
اإل َماء فَت َِح ّل لَك َوقَ ْد َملَ َك  بَ ْعدھنﱠ َما ِريَة َو َولَ َدتْ لَهُ
سنھنﱠ ﱠإال َما َملَ َكتْ يَ ِمينك" ِمنْ ْ ِ
ان ﱠ
ﷲ َعلَى ُك ّل ش َْيء َرقِيبًا" َحفِيظًا
إ ْب َرا ِھيم َو َماتَ فِي َحيَاته " َو َك َ
-2التفسير الميسر :ال يباح لك النساء من بعد نسائك الالتي في عصمتك ،والالتي أبحناھنﱠ لك )وھنﱠ
المذكورات في اآلية السابقة رقم ] [50من ھذه السورة( ،ومن كانت في عصمتك من النساء
المذكورات ال يحل لك أن تطلﱢقھا مستقبَال وتأتي بغيرھا بدال منھا ،ولو أعجبك جمالھا ،وأما الزيادة
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على زوجاتك من غير تطليق إحداھن فال حرج عليك ،وأما ما ملكت يمينك من اإلماء ،فحالل لك منھن
من شئت .وكان ﷲ على كل شيء رقيبًا ،ال يغيب عنه علم شيء.
سنُ ُھنﱠ إِال َما
اج َولَ ْو أَع َْجبَ َك ُح ْ
-3تفسير بن كثير  } :ال يَ ِح ﱡل لَ َك النﱢ َ
سا ُء ِمنْ بَ ْع ُد َوال أَنْ تَبَ ﱠد َل بِ ِھنﱠ ِمنْ أَ ْز َو ٍ
ان ﱠ
ﷲُ َعلَى ُك ﱢل ش َْي ٍء َرقِيبًا )){ (52االحزاب( .
َملَ َكتْ يَ ِمينُ َك َو َك َ
ذكر غير واحد من العلماء -كابن عباس ،ومجاھد ،والضحاك ،وقتادة ،وابن زيد ،وابن جرير ،وغيرھم
ضا عنھن ،على حسن صنيعھن في اختيارھن ﷲ
أن ھذه اآلية نزلت مجازاة ألزواج النبي ور ًورسوله والدار اآلخرة ،لما خيرھن رسول ﷲ  كما تقدم في اآلية .فلما اخترن رسول ﷲ  ،كان
صره عليھن ،وحرم عليه أن يتزوج بغيرھن ،أو يستبدل بھن أزواجا غيرھن ،ولو
جزاؤھن أن ]ﷲ[ قَ َ
أعجبه حسنھن إال اإلماء والسراري فال حجر عليه فيھن .ثم إنه تعالى رفع عنه الحجر في ذلك ونسخ
حكم ھذه اآلية ،وأباح له التزوج  ،ولكن لم يقع منه بعد ذلك تَ َز ّوج لتكون المنة للرسول  عليھن.
قال اإلمام أحمد :حدثنا سفيان ،عن عمرو ،عن عطاء ،عن عائشة ،رضي ﷲ عنھا ،قالت :ما مات
رسول ﷲ  حتى أحل ﷲ له النساء .
ورواه أيضا من حديث ابن ُج َر ْيج ،عن َعطاء ،عن عبيد بن عمير  ،عن عائشة .ورواه الترمذي
والنسائي في سننيھما .
وقال ابن أبي حاتم :حدثنا أبو ُز ْر َعة ،حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن شيبة ،حدثني عمر بن أبي
بكر ،حدثني المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي  ،عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد ﷲ  ،عن عبد ﷲ
بن وھب بن َز ْم َعة ،عن أم سلمة أنھا قالت :لم يمت رسول ﷲ  حتى أح ﱠل ﷲ له أن يتزوج من النساء
ما شاء ،إال ذات محرم ،وذلك قول ﷲ ،عز وجل } :تُ ْر ِجي َمنْ تَشَا ُء ِم ْن ُھنﱠ َوتُ ْؤ ِوي إِلَ ْي َك َمنْ تَشَا ُء { .
فجعلت ھذه ناسخة للتي بعدھا في التالوة ،كآيتي عدة الوفاة في البقرة ،األولى ناسخة للتي بعدھا ،وﷲ
أعلم.
سا ُء ِمنْ بَ ْع ُد َوال أَنْ تَبَ ﱠد َل بِ ِھنﱠ ِمنْ
 -4تفسير الطبري  :القول في تأويل قوله تعالى  } :ال يَ ِح ﱡل لَ َك النﱢ َ
ان ﱠ
ﷲُ َعلَى ُك ﱢل ش َْي ٍء َرقِيبًا ){ (52
سنُ ُھنﱠ إِال َما َملَ َكتْ يَ ِمينُ َك َو َك َ
اج َولَ ْو أَع َْجبَ َك ُح ْ
أَ ْز َو ٍ
سا ُء ِمنْ بَ ْع ُد ( فقال بعضھم :معنى ذلك :ال يحل
اختلف أھل التأويل في تأويل قوله تعالى) ال يَ ِح ﱡل لَ َك النﱢ َ
لك النساء من بعد نسائك الالتي خيرتھن ،فاخترن ﷲ ورسوله والدار اآلخرة.
* ذكر من قال ذلك:
حدثني محمد بن سعد ،قال :ثني أبي ،قال :ثني عمي ،قال :ثني أبي ،عن أبيه ،عن ابن عباس قوله)ال
سا ُء ِمنْ بَ ْع ُد  (...اآلية إلى) َرقِيبًا( قال :نھي رسول ﷲ  أن يتزوج بعد نسائه األول شيئًا.
يَ ِح ﱡل لَ َك النﱢ َ
سا ُء ِمنْ بَ ْع ُد  (...إلى قوله):إال
حدثنا بشر ،قال :ثنا يزيد ،قال :ثنا سعيد ،عن قتادة قوله)ال يَ ِح ﱡل لَ َك النﱢ َ
َما َملَ َكتْ يَ ِمينُ َك( قال :لما خيرھن فاخترن ﷲ ورسوله والدار اآلخرة قصره عليھن؛ فقال):ال يَ ِح ﱡل لَ َك
اج( وھن التسع التي اخترن ﷲ ورسوله.
النﱢ َ
سا ُء ِمنْ بَ ْع ُد َوال أَنْ تَبَ ﱠد َل بِ ِھنﱠ ِمنْ أَ ْز َو ٍ
وقال آخرون :إنما معنى ذلك :ال يحل لك النساء بعد التي أحللنا لك بقولنا)يَا أَيﱡ َھا النﱠبِ ﱡي إِنﱠا أَ ْحلَ ْلنَا لَ َك
س َھا ( وكأن قائلي ھذه المقالة
اج ْر َن َم َع َك َوا ْم َرأَةً ُم ْؤ ِمنَةً إِنْ َو َھبَتْ نَ ْف َ
اج َك  (...إلى قوله) الالتِي َھ َ
أَ ْز َو َ
وجھوا الكالم إلى أن معناه :ال يحل لك من النساء إال التي أحللناھا لك.
* ذكر من قال ذلك:
حدثنا محمد بن المثنى ،قال :ثنا عبد الوھاب ،قال :ثنا داود ،عن محمد بن أبي موسى ،عن زياد ،قال
ألبي بن كعب :ھل كان للنبي  لو مات أزواجه أن يتزوج؟ قال :ما كان يحرم عليه ذلك ،فقرأت عليه
اج َك ( قال :فقال :أحل له ضربًا من النساء ،وحرم عليه ما
ھذه اآلية) يَا أَ ﱡي َھا النﱠبِ ﱡي إِنﱠا أَ ْحلَ ْلنَا لَ َك أَ ْز َو َ
سواھن ،أحل له كل امرأة آتى أجرھا ،وما ملكت يمينه مما أفاء ﷲ عليه ،وبنات عمه وبنات عماته
وبنات خاله وبنات خاالته ،وكل امرأة وھبت نفسھا له إن أراد أن يستنكحھا خالصة له من دون
المؤمنين...أھـ
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الوجه الرابع أن المراد بالتبديل ھو التغير ويختلف المعنى بحسب السياق فاآلية التي معنا فيھا كلمة
التبديل بمعنى التطليق وھذا من السياق ،وھناك آية كريمة تذكر أن التبديل ھو التغير واالبتداع في الدين
ص َدقُوا َما َعاھَ ُدوا ﱠ
ضى نَحْ بَهُ َو ِم ْنھُ ْم َم ْن
...وذلك من قوله ِ  : م َن ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ﷲَ َعلَ ْي ِه فَ ِم ْنھُ ْم َم ْن قَ َ
ين ِر َجا ٌل َ
يَ ْنتَ ِظ ُر َو َما بَ ﱠدلُوا تَ ْب ِد ً
يال )) (23األحزاب(.
فمعنى اآلية أن ﷲ يثني على بعض المؤمنين واصفا إياھم بأنھم رجال ؛ألنھم لم يغيروا وال لم يبتدعوا
في دين ﷲ بل ثبتوا على عھدھم مع ﷲ ومع رسول ﷲ... 
فعلى ما سبق يتبين لنا أن النبي  ما بدل الزوجات بأخريات مثلما ادعى أصحاب الفرية....
ثانيًا :إن الكتاب المقدس يخبرنا أن الَبَان خال يعقوب خدعه وبدل ليئة براحيل وذلك ألن السكر تمكن
فاكتشف في النھار أن الَبَان خدعه وبدل الزوجات ..وبعدھا طالب يعقوبُ تبديل الزواجان أن يأخذ
راحيل ...وعلى ذلك فھذا ھو نبي من أنبياء الكتاب المقدس -بحسب الكتاب المقدس -بدل الزوجات فلو
فعل النبي  ذلك -وحاشاه - ما قدح ذلك في نبوته آلن يعقوب بدل الزوجات..وذلك في سفر التكوين
16
اإلصحاح  29عدد15ثُ ﱠم قَا َل الَبَ ُ
ان
ك«َ .و َك َ
ك أَ ِخي تَ ْخ ِد ُمنِي َمجﱠانًا؟ أَ ْخبِرْ نِي َما أُجْ َرتُ َ
وب» :أَألَنﱠ َ
ان لِيَ ْعقُ َ
احي ُل فَ َكانَ ْ
احي ُلَ 17 .و َكانَ ْ
ت
لِالَبَ َ
ت َع ْينَا لَ ْيئَةَ َ
ض ِعيفَتَي ِْنَ ،وأَ ﱠما َر ِ
ان ،ا ْس ُم ْال ُك ْب َرى لَ ْيئَةُ َوا ْس ُم الصﱡ ْغ َرى َر ِ
ان ا ْبنَتَ ِ
18
احي َل ا ْبنَتِ َك
احي َل ،فَقَا َل» :أَ ْخ ِد ُم َ
ين بِ َر ِ
َح َسنَةَ الصﱡ و َر ِة َو َح َسنَةَ ْال َم ْنظَ ِرَ .وأَ َحبﱠ يَ ْعقُوبُ َر ِ
ك َس ْب َع ِسنِ ٍ
20
الصﱡ ْغ َرى«19 .فَقَا َل الَبَ ُ
ك إِيﱠاھَا أَحْ َس ُن ِم ْن أَ ْن أُ ْع ِطيَھَا لِ َرجُل آ َخ َر .أَقِ ْم ِع ْن ِدي« .فَ َخ َد َم
ان» :أَ ْن أُ ْع ِطيَ َ
ينَ ،و َكانَ ْ
ب َم َحبﱠتِ ِه لَھَا.
ت فِي َع ْينَ ْي ِه َكأَي ٍﱠام قَلِيلَ ٍة بِ َسبَ ِ
يَ ْعقُوبُ بِ َر ِ
احي َل َس ْب َع ِسنِ ٍ
21
ان» :أَ ْع ِطنِي ا ْم َرأَتِي ألَ ﱠن أَيﱠا ِمي قَ ْد َك ُملَ ْ
ت ،فَأ َ ْد ُخ َل َعلَ ْيھَا«22 .فَ َج َم َع الَبَ ُ
ان َج ِمي َع أَ ْھ ِل
ثُ ﱠم قَا َل يَ ْعقُوبُ لِالَبَ َ
23
ان فِي ْال َم َسا ِء أَنﱠهُ أَ َخ َذ لَ ْيئَةَ ا ْبنَتَهُ َوأَتَى بِھَا إِلَ ْي ِه ،فَ َد َخ َل َعلَ ْيھَاَ 24 .وأَ ْعطَى الَبَ ُ
ان
صنَ َع َولِي َمةًَ .و َك َ
ان َو َ
ْال َم َك ِ
25
صنَع َ
اريَةًَ .وفِي ال ﱠ
ْس
اح إِ َذا ِھ َي لَ ْيئَةُ ،فَقَا َل لِالَبَ َ
ْت بِي؟ أَلَي َ
انَ » :ما ھ َذا الﱠ ِذي َ
اريَتَهُ لِلَ ْيئَةَ ا ْبنَتِ ِه َج ِ
ِز ْلفَةَ َج ِ
صبَِ 26
احي َل َخ َد ْم ُ
ك؟ فَلِ َما َذا َخ َد ْعتَنِي؟« .فَقَا َل الَبَ ُ
ان» :الَ يُ ْف َع ُل ھ َك َذا فِي َم َكانِنَا أَ ْن تُ ْعطَى ال ﱠ
ص ِغي َرةُ قَ ْب َل
ت ِع ْن َد َ
بِ َر ِ
28
27
ُ
ُ
ين أ َخ َر« .فَفَ َع َل
ك تِ ْل َ
ْطيَ َ
ْالبِ ْك ِر .أَ ْك ِملْ أ ْسبُو َع ھ ِذ ِه ،فَنُع ِ
ك أَ ْيضًا ،بِ ْال ِخ ْد َم ِة الﱠ ِتي تَ ْخ ِد ُمنِي أَ ْيضًا َس ْب َع ِسنِ ٍ
29
احي َل ا ْبنَتَهُ َز ْو َجةً لَهَُ .وأَ ْعطَى الَبَ ُ
اريَتَهُ
ان َر ِ
يَ ْعقُوبُ ھ َك َذا .فَأ َ ْك َم َل أُ ْسبُو َع ھ ِذ ِه ،فَأ َ ْعطَاهُ َر ِ
احي َل ا ْبنَتَهُ بِ ْلھَةَ َج ِ
30
ين
احي َل أَ ْيضًاَ ،وأَ َحبﱠ أَ ْيضًا َر ِ
اريَةً لَھَا .فَ َد َخ َل َعلَى َر ِ
احي َل أَ ْكثَ َر ِم ْن لَ ْيئَةََ .و َعا َد فَ َخ َد َم ِع ْن َدهُ َس ْب َع ِسنِ ٍ
َج ِ
أُ َخ َر .ال تعليق!

قصةُ خولة بنت الحكيم  -خالة النبي  -التي وھبت نفسھا له!
قالوا :ھل اإلسالم يبيح الزواج من الخالة ؟! وجدنا أن خولة بنت حكيم خالة النبي وھبت نفسھا له
ليتزوجھا  !....واعتمدوا في ذلك على ما جاء في اآلتي:
ض َي ﱠ
سنَ ِد ا ْلقَبَائِ ِل َح ِد ُ
ﷲُ َع ْن َھا  -برقم َ 26050ح ﱠدثَنَا
 -1مسند أحمد ِمنْ ُم ْ
يم َ -ر ِ
يث َخ ْولَةَ بِ ْن ِ
ت َح ِك ٍ
سانِ ﱠي يُ َحد ُ
ﱢث عَنْ
اج قَا َل َ :ح ﱠدثَنِي ُ
ُم َح ﱠم ُد ْبنُ َج ْعفَ ٍر قَا َلَ :ح ﱠدثَنَا ُ
ش ْعبَةُ َو َح ﱠج ٌ
س ِم ْعتُ َعطَا ًء ا ْل ُخ َرا َ
ش ْعبَةُ قَا َلَ :
سأَلَتْ النﱠبِ ﱠي  عَنْ ا ْل َم ْرأَ ِة
يم ال ﱡ
ت النﱠبِ ﱢي َ 
س ِعي ِد ْب ِن ا ْل ُم َ
َ
سلَ ِميﱠةَ َو ِھ َي إِ ْح َدى َخ َاال ِ
سيﱠ ِ
ب أَنﱠ َخ ْولَةَ بِ ْنتَ َح ِك ٍ
سو ُل ﱠ
ﷲِ  " : لِتَ ْغت َِس ْل " .تعليق شعيب األرنؤوط  :حديث حسن
ت َْحتَلِ ُم ،فَقَا َل َر ُ
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ض ْي ٍل َح ﱠدثَنَا ِھشَا ٌم عَنْ أَبِي ِه قَا َلَ :كانَتْ
س َال ٍم َح ﱠدثَنَا ا ْبنُ فُ َ
 -2صحيح البخاري َ 4721ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ َ
يم ِمنْ ﱠ
س َھا
س ُھنﱠ لِلنﱠبِ ﱢي  فَقَالَتْ َعائِ َ
شةُ :أَ َما تَ ْ
ب نَ ْف َ
ست َِحي ا ْل َم ْرأَةُ أَنْ تَ َھ َ
الالئِي َو َھ ْب َن أَ ْنفُ َ
َخ ْولَةُ بِ ْنتُ َح ِك ٍ
سو َل ﱠ
ع فِي َھ َوا َك.
سا ِر ُ
لِل ﱠر ُج ِل فَلَ ﱠما نَ َزلَتْ  } :تُ ْر ِج ُئ َمنْ تَشَا ُء ِم ْن ُھنﱠ { قُ ْلتُ يَا َر ُ
ﷲِ َ :ما أَ َرى َربﱠ َك إِ ﱠال يُ َ
• الرد علي الشبھة
العلم ھل ھما اثنتان أم واحدة  ،فذھب اإلمام الطبراني  -رحمه ﷲُ -إلى التفريق بينھما
أوالً  :اختلف أھ ُل ِ
النبي
كما في المعجم الكبير  ،واألقرب أنھا واحدة فقط وھي امرأة عثمان بن مظعون  ،وھي من خاالت
ﱢ
 ، وليس القصد بأنھا أخت لوالدته ؛ وإنما ھي من أخواله ألبيه نسبا.
قال ابن سعد في الطبقات الكبرى  :خوله بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص بن مرة بن ھالل بن
فالج بن ثعلبة بن ذكوان بن امرئ القيس بن بھتة بن سليم وأمھا ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد
شمس وكان مرة بن ھالل قدم مكة فحالف عبد مناف بن قصي نفسه وتزوج عبد مناف ابنته بنت مرة
فھي أم ھاشم وعبد شمس والمطلب بني عبد مناف أخبرنا ھشام بن محمد عن أبيه قال كانت خوله بنت
ي  وتزوجھا عثمان بن مظعون فمات
حكيم من الالتي وھبن أنفسھن
للنبي  فأرجأھا وكانت تخدم النب ﱠ
ﱢ
عنھا.
أخبرنا محمد بن عمر حدثنا بن أبي الزناد وأبو الخصيب عن ھشام بن عروة عن أبيه وحدثنا أسامة بن
للنبي  أخبرنا وكيع بن الجراح عن
زيد عن الزھري عن عروة قال خوله بنت حكيم ممن وھبت نفسھا
ﱢ
سفيان عن علي بن زيد بن جدعان عن سعيد بن المسيب عن خولة بنت حكيم أنھا سألت رسو َل ﷲِ 
عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل فذكر الحديث.
ُ
َ
َ
َ
ي ِألنﱠ أ ّمه آ ِمنَة ِم ْن ُھ ْم ،
وقال الحافظُ ابن حجر في فتح الباري:قولهَ :وبَنُو ُز ْھ َرة أ ْخ َوال النﱠبِ ّي  أ ْ
َوأَقَا ِرب ْاألُ ّم أَ ْخ َوال.أھـ
النبي  من القرابة  ،وليست أخت ألمه .فنسب خوله معلوم ونسب آمنة بنت وھب معلوم
فھي خالة
ﱢ
أيضا ،كل ذلك مسطر في كتب السيرة والتاريخ ؛ قال ابن حبان في الثقات :وأم رسول ﷲ آمنة بنت
وھب بن عبد مناف بن زھرة ولم يكن لھا أخ فيكون خاال للنبي  إال عبد يغوث بن وھب ،ولكن بني
زھرة يقولون إنھم أخوال رسول ﷲ  ؛ ألن آمنة أم رسول ﷲ  كانت منھم  ،وأم آمنة بنت وھب
اسمھا مرة بنت عبد العزى وأمھا أم حبيب بنت أسد بن عبد العزى بن قصي وأمھا برة بنت عوف ھؤالء
جدات رسول ﷲ  من قبل أم أمه .وأما خوله بنت حكيم فأمھا ضعيفة بنت العاص بن أمية بن عبد
شمس،وھي خالة سعيد بن المسيب فأمه نسيبة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن األوقص السلمي أخت
خوله وھو الذي روى عنھا ذلك الحديث ،فصرح بعض رواته بتلك الخؤولة كما في رواية الدار مي
النبي  " فأدرج تلك العبارة خطأ .وعلى فرض صحتھا
فحصل وھم من أحد الرواة فقال "إحدى خاالت
ﱢ
وأن الراوي قصد معناھا فتحمل الرواية على أنه قصد الخؤولة البعيدة ،فخوله من أخواله  ألبيه نسبا
وحينئذ فال إشكال.
ثانيًا  :إن ﷲَ  حرم الزوا َج من الخال ِة ؛ يقول ُ  : ح ﱢر َم ْ
ت َعلَ ْي ُك ْم أُ ﱠمھَاتُ ُك ْم َوبَنَاتُ ُك ْم َوأَ َخ َواتُ ُك ْم َو َع ﱠماتُ ُك ْم
ضا َع ِة َوأُ ﱠمھَ ُ
خ َوبَنَ ُ
َو َخاالَتُ ُك ْم َوبَنَ ُ
ات نِ َسآئِ ُك ْم
ض ْعنَ ُك ْم َوأَ َخ َواتُ ُكم ﱢم َن ال ﱠر َ
ت َوأُ ﱠمھَاتُ ُك ُم الالﱠتِي أَرْ َ
ات األُ ْخ ِ
ات األَ ِ
ُور ُكم ﱢمن نﱢ َسآئِ ُك ُم الالﱠتِي َد َخ ْلتُم بِ ِھ ﱠن فَإِن لﱠ ْم تَ ُكونُ ْ
وا َد َخ ْلتُم ِب ِھ ﱠن فَالَ ُجنَا َح َعلَ ْي ُك ْم
َو َربَائِبُ ُك ُم الالﱠتِي فِي ُحج ِ
ين ِم ْن أَصْ الَبِ ُك ْم َوأَن تَجْ َمع ْ
ف إِ ﱠن ّ
ﱠحيما ً 
ﷲَ َك َ
ُوا بَي َْن األُ ْختَي ِْن إَالﱠ َما قَ ْد َسلَ َ
َو َحالَئِ ُل أَ ْبنَائِ ُك ُم الﱠ ِذ َ
ان َغفُوراً ر ِ
ب
الرسول  لتھب نف َسھا له مع عل ِمھا
)النساء .(23أتساءل:ھل يُعقل أن تأتي خالة
بتحريم ذلك في كتا ِ
ِ
ِ
ﷲِ ؟ و ھل كان الرسو ُل يخالف حك َم ﷲ ....؟!
عل الصحاب ِة  أو المنافقين أو المشركين في ذلك الموقف أن وقع ذلك بالفعل؟!
وماذا كان رد فِ ِ
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النبي  حك َم ﷲِ  ،ولم يرد إلينا أن
الجواب :ليست خالته أخت أمه  ،ولم تخالف القرآن  ،ولم يخالف
ﱡ
واح ًدا من الصحاب ِة  أو المنافقين أو المشركين أعترض وقال  :خالف محم ٌد  صري َح القرآ ِن...
وبالتالي ال شبھة عندنا  -بفضل ﷲ . - 
النبي  من خالتِه )زواج
ثالثًا  :إن ھناك سؤاالً يفرض نفسه على المعترضين ھو :ھل لو تزوج
ﱡ
ب المقدس ؟
حال بعض األنبيا ِء في الكتا ِ
محارم (  -وحاشاه ذلك  -ھل ھذا يقدح في نبوتِه بحس ِ
ب ِ
لبعض أنبيا ِء ﷲ ،وأبنائھم أنھم زنوا زنا محارم ،ال زواج
الكتاب المقدس ينسب
الجواب:ال؛ ألن
َ
ِ
محارم .....وذلك في اآلتي :
29
 -1النبي لوط زنا ببناته  ....وذلك في سفر التكوين إصحاح 19عدد َو َح َد َ
ب ﷲُ ُم ُد َن ال ﱠدائِ َر ِة
ث لَ ﱠما أَ ْخ َر َ
30
ص ِع َد لُ وطٌ
بِ .ح َ
ب ْال ُم ُد َن الﱠتِي َس َك َن فِيھَا لُوطٌَ .و َ
ين قَلَ َ
أَ ﱠن ﷲَ َذ َك َر إِ ْب َرا ِھي َمَ ،وأَرْ َس َل لُوطًا ِم ْن َو َس ِط اال ْنقِالَ ِ
اف أَ ْن يَ ْس ُك َن فِي صُو َغ َر .فَ َس َك َن فِي ْال َم َغا َر ِة ھُ َو َوا ْبنَتَاهُ.
ِم ْن صُو َغ َر َو َس َك َن فِي ْال َجبَ ِلَ ،وا ْبنَتَاهُ َم َعهُ ،ألَنﱠهُ َخ َ
32
31
ت ْالبِ ْك ُر لِل ﱠ
ض .ھَلُ ﱠم
ض َر
ص ِغي َر ِة» :أَبُونَا قَ ْد َشا َخَ ،ولَي َ
َوقَالَ ِ
ُ 33ج ٌل لِيَ ْد ُخ َل َعلَ ْينَ ا َك َع ا َد ِة ُك لﱢ األَرْ ِ
ْس فِي األَرْ ِ
ت
نَ ْسقِي أَبَانَا َخ ْمرًا َونَضْ طَج ُع َم َع هُ ،فَنُحْ يِ ي ِم ْن أَبِينَ ا نَ ْس الً« .فَ َس قَتَا أَبَاھُ َم ا َخ ْم رًا فِ ي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِةَ ،و َد َخلَ ِ
ْالبِ ْك ُر َواضْ طَ َج َع ْ
ث فِي ْال َغ ِد أَ ﱠن ْالبِ ْك َر قَالَ ْ
ت َم َع أَبِيھَاَ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَاَ 34 .و َح َد َ
ت لِل ﱠ
ص ِغي َر ِة:
»إِنﱢي قَ ِد اضْ طَ َجع ُ
ض ا فَ ا ْد ُخلِي اضْ طَ ِج ِعي َم َع هُ ،فَنُحْ يِ َي ِم ْن أَبِينَ ا
ار َحةَ َم َع أَبِ ي .نَ ْس قِي ِه َخ ْم رًا اللﱠ ْيلَ ةَ أَ ْي ً
ْت ْالبَ ِ
35
ص ِغي َرةُ َواضْ طَ َج َع ْ
ت ال ﱠ
ت َم َع هَُ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم
ك اللﱠ ْيلَ ِة أَ ْي ً
نَ ْس الً« .فَ َس قَتَا أَبَاھُ َم ا َخ ْم رًا فِ ي تِ ْل َ
ض اَ ،وقَا َم ِ
37
36
وآب«َ ،وھُ َو
ت ا ْبنَتَا لُ ٍ
ت ا ْس َمهُ » ُم َ
ت ْالبِ ْك ُر ا ْبنًا َو َد َع ِ
وط ِم ْن أَبِي ِھ َما .فَ َولَ َد ِ
بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَا ،فَ َحبِلَ ِ
ﱢين إِلَى ْاليَ ْو ِمَ 38 .وال ﱠ
ون إِلَ ى
ت ا ْس َمهُ »بِ ْن َع ﱢمي«َ ،وھُ َو أَبُ و بَنِ ي َع ﱡم َ
أَبُو ْال ُموآبِي َ
ت ا ْبنًا َو َد َع ِ
ص ِغي َرةُ أَ ْيضًا َولَ َد ِ
ْاليَ ْو ِم.
 -2أبناء داود زنا األخ أَ ْمنُون بأخته ثَا َمار ) لتعلم كيف يغتصب األ ُخ أختَه ( !.....وذلك في سفر
1
ان ألَ ْب َشالُو َم ب ِْن َدا ُو َد أُ ْخ ٌ
ت َج ِميلَةٌ ا ْس ُمھَا ثَا َمارُ،
ك أَنﱠهُ َك َ
صموئيل الثاني إصحاح  13عدد َو َج َرى بَ ْع َد ذلِ َ
2
ون لِل ﱡس ْق ِم ِم ْن أَجْ ِل ثَا َما َر أُ ْختِ ِه ألَنﱠھَا َكانَ ْ
ص َر أَ ْمنُ ُ
فَأ َ َحبﱠھَا أَ ْمنُ ُ
ت َع ْذ َرا َءَ ،و َع ُس َر فِي َع ْينَ ْي
ون ب ُْن َدا ُو َدَ .وأُحْ ِ
3
ان يُونَادَابُ َر ُجالً
أَ ْمنُ َ
احبٌ ا ْس ُمهُ يُونَادَابُ ب ُْن ِش ْم َعى أَ ِخي َدا ُو َدَ .و َك َ
ان ألَ ْمنُ َ
ون أَ ْن يَ ْف َع َل لَھَا َش ْيئًاَ .و َك َ
ون َ
ص ِ
4
ض ِع ٌ
َح ِكي ًما ِج ًّدا .فَقَا َل لَهُ» :لِ َما َذا يَا اب َْن ْال َملِ ِك أَ ْن َ
اح؟ أَ َما تُ ْخبِ ُرنِي؟« فَقَا َل لَهُ
اح إِلَى َ
يف ھ َك َذا ِم ْن َ
ت َ
صبَ ٍ
صبَ ٍ
5
أَ ْمنُ ُ
ون» :إِنﱢي أُ ِحبﱡ ثَا َما َر أُ ْخ َ
ك َوتَ َما َرضْ َ .وإِ َذا
ير َ
ت أَ ْب َشالُو َم أَ ِخي« .فَقَا َل يُونَادَابُ » :اضْ طَج ْع َعلَى َس ِر ِ
ك فَقُلْ لَهَُ :د ْع ثَا َما َر أُ ْختِي فَتَأْتِ َي َوتُ ْ
ط ِع َمنِي ُخ ْب ًزاَ ،وتَ ْع َم َل أَ َما ِمي الطﱠ َعا َم ألَ َرى فَآ ُك َل ِم ْن
ك لِيَ َرا َ
َجا َء أَبُو َ
ك لِيَ َراهُ .فَقَا َل أَ ْمنُ ُ
ض ،فَ َجا َء ْال َملِ ُ
يَ ِدھَا«6 .فَاضْ طَ َج َع أَ ْمنُ ُ
ون لِ ْل َملِ ِكَ » :د ْع ثَا َما َر أُ ْختِي فَتَأْتِ َي َوتَصْ نَ َع
ون َوتَ َما َر َ
7
يك
ت أَ ْمنُ َ
ون أَ ِخ ِ
ت قَائِالًْ » :اذھَبِي إِلَى بَ ْي ِ
أَ َما ِمي َك ْع َكتَي ِْن فَآ ُك َل ِم ْن يَ ِدھَا« .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد إِلَى ثَا َما َر إِلَى ْالبَ ْي ِ
ت َو َع ِملَ ْ
ين َو َع َجنَ ْ
َوا ْع َملِي لَهُ طَ َعا ًما«8.فَ َذھَبَ ْ
ت
ت ْال َع ِج َ
ت أَ ْمنُ َ
ون أَ ِخيھَا َوھُ َو ُمضْ طَ ِج ٌعَ .وأَ َخ َذ ِ
ت ثَا َما ُر إِلَى بَ ْي ِ
9
ت ْال ِم ْقالَةَ َو َس َكبَ ْ
ت أَ َما َمهُ ،فَأَبَى أَ ْن يَأْ ُك َلَ .وقَا َل أَ ْمنُ ُ
ون» :أَ ْخ ِرجُوا ُك ﱠل
ت ْال َك ْع َ
كَ ،وأَ َخ َذ ِ
َك ْع ًكا أَ َما َمهُ َو َخبَ َز ِ
10
ان َع ْنهُ .ثُ ﱠم قَا َل أَ ْمنُ ُ
ع فَآ ُك َل ِم ْن يَ ِد ِك«.
ون لِثَا َما َر»:ايتِي ب
ان َعنﱢي« .فَ َخ َر َج ُكلﱡ إِ ْن َس ٍ
إِ ْن َس ٍ
ِ
الطﱠ َع ِام إِلَى ْال ِم ْخ َد ِ
11
عَ .وقَ ﱠد َم ْ
ك الﱠ ِذي َع ِملَ ْتهُ َوأَتَ ْ
فَأ َ َخ َذ ْ
ت لَهُ لِيَأْ ُك َل ،فَأ َ ْم َس َكھَا َوقَا َل
ت بِ ِه أَ ْمنُ َ
ت ثَا َما ُر ْال َك ْع َ
ون أَ َخاھَا إِلَى ْال ِم ْخ َد ِ
12
لَھَا» :تَ َعالَ ِي اضْ طَ ِج ِعي َم ِعي يَا أُ ْختِي« .فَقَالَ ْ
ت لَهُ» :الَ يَا أَ ِخي ،الَ تُ ِذلﱠنِي ألَنﱠهُ الَ يُ ْف َع ُل ھ َك َذا فِي إِ ْس َرائِي َل.
ت فَتَ ُك ُ
اري؟ َوأَ ﱠما أَ ْن َ
اآلن
الَ تَ ْع َملْ ھ ِذ ِه ْالقَبَا َحةَ1 .أَ ﱠما أَنَا فَأَي َْن أَ ْذھَبُ بِ َع
اح ٍد ِم َن ال ﱡسفَھَا ِء فِي إِ ْس َرائِي َل! َو َ
ون َك َو ِ
ِ
14
ص ْوتِھَا ،بَلْ تَ َم ﱠك َن ِم ْنھَا َوقَھَ َرھَا َواضْ طَ َج َع َم َعھَا15 .ثُ ﱠم
ك ألَنﱠهُ الَ يَ ْمنَ ُعنِي ِم ْن َ
َكلﱢ ِم ْال َملِ َ
ك« .فَلَ ْم يَ َشأْ أَ ْن يَ ْس َم َع لِ َ
ضھَا إِيﱠاھَا َكانَ ْ
ضھَا أَ ْمنُ ُ
ت أَ َش ﱠد ِم َن ْال َم َحبﱠ ِة الﱠتِي أَ َحبﱠھَا
ضةَ الﱠتِي أَ ْب َغ َ
ضةً َش ِدي َدةً ِج ًّداَ ،حتﱠى إِ ﱠن ْالبُ ْغ َ
ون بُ ْغ َ
أَ ْب َغ َ
ون» :قُو ِمي ا ْنطَلِقِي«16 .فَقَالَ ْ
إِيﱠاھَاَ .وقَا َل لَھَا أَ ْمنُ ُ
ي ھُ َو أَ ْعظَ ُم ِم َن
ب! ھ َذا ال ﱠشرﱡ بِطَرْ ِد َ
ك إِيﱠا َ
ت لَهُ» :الَ َسبَ َ
17
الْ » :
اط ُر ْد ھ ِذ ِه َعنﱢي
اآل َخ ِر الﱠ ِذي َع ِم ْلتَهُ بِي« .فَلَ ْم يَ َشأْ أَ ْن يَ ْس َم َع لَھَا ،بَلْ َد َعا ُغالَ َمهُ الﱠ ِذي َك َ
ان يَ ْخ ِد ُمهُ َوقَ َ
18
ت ِم ْث َل
اب َو َرا َءھَا«َ .و َك َ
ت ْال َملِ ِك ْال َع َذا َرى ُك ﱠن يَ ْلبَس َْن ُجبﱠا ٍ
ارجًا َوأَ ْقفِ ِل ْالبَ َ
ان َعلَ ْيھَا ثَ ْوبٌ ُمل ﱠو ٌن ،ألَ ﱠن بَنَا ِ
َخ ِ
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اب َو َرا َءھَا19 .فَ َج َعلَ ْ
ب
ت الثﱠ ْو َ
ج َوأَ ْقفَ َل ْالبَ َ
ت ثَا َما ُر َر َمادًا َعلَى َر ْأ ِسھَاَ ،و َم ﱠزقَ ِ
ھ ِذ ِه .فَأ َ ْخ َر َجھَا َخا ِد ُمهُ إِلَى ْال َخ ِ
ار ِ
20
ت يَ َدھَا َعلَى َر ْأ ِسھَا َو َكانَ ْ
ض َع ْ
ار َخةً .فَقَا َل لَھَا أَ ْب َشالُو ُم أَ ُخوھَا» :ھَلْ
ت تَ ْذھَبُ َ
ْال ُملَ ﱠو َن الﱠ ِذي َعلَ ْيھَاَ ،و َو َ
ص ِ
ض ِعي قَ ْلبَ ِك َعلَى ھ َذا األَ ْم ِر« .فَأَقَا َم ْ
ان أَ ْمنُ ُ
ت ثَا َما ُر
وك َم َع ِك؟ فَ َ
َك َ
وك ھُ َو .الَ تَ َ
اآلن يَا أُ ْختِي ا ْس ُكتِي .أَ ُخ ِ
ون أَ ُخ ِ
ت أَ ْب َشالُو َم أَ ِخيھَا.
ُم ْستَ ْو ِح َشةً فِي بَ ْي ِ
 -3زنا ابن يعقوب النبي )روبين ( بزوجة أبيه ) بلھة (  ....وذلك في سفر التكوين إصحاح  35عدد
21
ب َخ ْي َمتَهُ َو َرا َء َمجْ َد َل ِع ْد ٍرَ 22 .و َح َد َ
ض ،أَ ﱠن
ان إِ ْس َرائِي ُل َسا ِكنًا فِي تِ ْل َ
ث إِ ْذ َك َ
ص َ
ثُ ﱠم َر َح َل إِ ْس َرائِي ُل َونَ َ
ك األَرْ ِ
ب َواضْ طَ َج َع َم َع بِ ْلھَةَ سُرﱢ يﱠ ِة أَبِي ِهَ ،و َس ِم َع إِ ْس َرائِي ُل .ال تعليق!
َرأُوبَي َْن َذھَ َ

محرم لھن !
نبي يبيت عند النسا ِء دون
ٍ
ﱞ
ُ
ويبيت عندھن !!
محرم ،
ي  كان يدخل على النسا ِء دون
ادعوا بجھلھم المعروف أن النب ﱠ
ٍ
ان ( بَاب ) َمنْ َزا َر قَ ْو ًما فَقَا َل ِع ْن َد ُھ ْم (
واستندوا في ذلك إلى ما جاء في صحيح البخاري ِكتَاب ) ِاال ْ
ستِ ْئ َذ ِ
ق ْب ِن َع ْب ِد ﱠ
س ْب ِن َمالِ ٍك
س َحا َ
س َما ِعي ُل قَا َلَ :ح ﱠدثَنِي َمالِ ٌك عَنْ إِ ْ
برقم َ 5810ح ﱠدثَنَا إِ ْ
ﷲِ ْب ِن أَبِي طَ ْل َحةَ عَنْ أَنَ ِ
سو ُل ﱠ
ان فَتُ ْط ِع ُمهُ َو َكانَتْ
ت ِم ْل َح َ
س ِم َعهُ يَقُو ُلَ :ك َ
ان َر ُ
ﷲِ  إِ َذا َذ َھ َ
 أَنﱠهُ َ
ب إِلَى قُبَا ٍء يَد ُْخ ُل َعلَى أُ ﱢم َح َر ٍام بِ ْن ِ
سو ُل ﱠ
ض َح ُك قَالَتْ  :فَقُ ْلتُ َ :ما
ستَ ْيقَظَ يَ ْ
ﷲِ  ثُ ﱠم ا ْ
ت َْحتَ ُعبَا َدةَ ْب ِن ال ﱠ
ت فَ َد َخ َل يَ ْو ًما فَأ َ ْط َع َم ْتهُ فَنَا َم َر ُ
صا ِم ِ
يل ﱠ
سو َل ﱠ
ون ثَبَ َج َھ َذا ا ْلبَ ْح ِر
ﷲِ يَ ْر َكبُ َ
يُ ْ
ﷲ ِ◌؟ فَقَا َل :نَ ٌ
اس ِمنْ أُ ﱠمتِي ُع ِر ُ
ض ِح ُك َك يَا َر ُ
ضوا َعلَ ﱠي ُغ َزاةً فِي َ
سبِ ِ
ع ﱠ
ﷲَ أَنْ يَ ْج َعلَنِي ِم ْن ُھ ْم فَ َد َعا ثُ ﱠم
ق قُ ْلتُ  :ا ْد ُ
س َحا ُ
س ﱠر ِة َ
ش ﱠك إِ ْ
وك َعلَى ْاألَ ِ
س ﱠر ِة أَ ْو قَا َلِ :م ْث َل ا ْل ُملُ ِ
ُملُو ًكا َعلَى ْاألَ ِ
سو َل ﱠ
ضوا َعلَ ﱠي
ض َح ُك فَقُ ْلتُ َ :ما يُ ْ
ستَ ْيقَظَ يَ ْ
سهُ فَنَا َم ثُ ﱠم ا ْ
ﷲِ قَا َل :نَ ٌ
اس ِمنْ أُ ﱠمتِي ُع ِر ُ
ض ِح ُك َك يَا َر ُ
ض َع َر ْأ َ
َو َ
س ﱠر ِة فَقُ ْلتُ :ا ْد ُع ﱠ
يل ﱠ
ﷲِ يَ ْر َكبُ َ
ُغ َزاةً فِي َ
وك َعلَى ْاألَ ِ
س ﱠر ِة أَ ْو ِم ْث َل ا ْل ُملُ ِ
ون ثَبَ َج َھ َذا ا ْلبَ ْح ِر ُملُو ًكا َعلَى ْاألَ ِ
ﷲَ
سبِ ِ
ين َخ َر َجتْ ِمنْ
ص ِر َعتْ عَنْ َدابﱠتِ َھا ِح َ
ين فَ َر ِكبَتْ ا ْلبَ ْح َر َز َم َ
ت ِمنْ ْاألَ ﱠولِ َ
ان ُم َعا ِويَةَ فَ ُ
أَنْ يَ ْج َعلَنِي ِم ْن ُھ ْم قَا َل :أَ ْن ِ
ا ْلبَ ْح ِر فَ َھلَ َكتْ .
• الرد على الشبھة
ُ
َ
صحيح البخاري في
الحديث في
الحديث غاب فھمه الصحيح على المعترضين؛ فقد ثبت
أوالً  :إن ھذا
ِ
كتاب ) االستئذان (  ,باب ) من زار قو ًما فقال عندھم (.
ب على الجماع ِة  ,وكأن البخاري  -رحمه ﷲُ  -يريد أن يبيّن معنى ما يرويه من
والقوم :تطلق في الغال ِ
ث في زيارة واح ٍد ) ھو الرسول  ( لجماع ٍة ) ھم أھل البيت الذي فيه أم حرام (.
الحدي ِ
ونالحظ " من زار قو ًما فقال عندھم" و لم يقل :فقال عندھا !
وعليه تسقط شبھتھم  -بفضل ﷲِ . -
النبي  يبيت عندھا في بيتِھا ؟
ثانيًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :من ھي أم حرام التي كان
ﱡ
أقوال العلما ِء ھي أمه بالرضاعة أو خالته .
بالجمع بين
الجواب :
ِ
ِ
سبيل ﷲِ( :
النووي عنھا في باب )فضل الغزو في
قال اإلما ُم
ﱡ
ِ
ك فَقَا َل اِبْن َعبْد ْالبَ ّر َو َغيْرهَ :كانَ ْ
ت َمحْ َر ًما لَه ُ◌َ ، و ْ
ق ْال ُعلَ َما ُء َعلَى أَنﱠھَا َكانَ ْ
ت
اختَلَفُوا فِي َك ْيفِيﱠة َذلِ َ
اِتﱠفَ َ
ت َخالَة ِألَ ِبي ِه أَ ْو لِ َج ﱢد ِه؛ ِألَ ﱠن َعبْد ْال ُمطﱠلِب َكانَ ْ
ُون:بَلْ َكانَ ْ
ت أُ ّمه ِم ْن
ضا َعة َ ،وقَا َل آ َخر َ
إِحْ َدى َخ َاالته ِم ْن ال ﱠر َ
بَنِي النﱠجﱠار.
ضا في باب )من فضائل أم سليم وأم حرام( :
وقال أي ً
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سول ﱠ
ان يَد ُْخ ُل
سلَ ْي ٍم  ،فَإِنﱠهُ َك َ
قَ ْوله َ ) :ك َ
ساء إِ ﱠال َعلَى أَ ْز َواجه إِ ﱠال أُ ّم ُ
ان َر ُ
ﷲ َ ال يَد ُْخ ُل َعلَى أَ َح ٍد ِمنْ النﱢ َ
َعلَ ْي َھا  ،فَقِي َل لَهُ فِي َذلِ َك  ،فَقَا َل  :إِنﱢي أَ ْر َح ُم َھا قُتِ َل أَ ُخو َھا َم ِعي ( قَ ْد قَ ﱠد ْمنَا فِي ِكتَاب ْال ِجھَاد ِع ْند ِذ ْكر أُ ّم
ُول ﱠ
ضاع َ ،وإِ ﱠما ِم ْن النﱠ َسب  ،فَتَ ِحلﱡ
ﷲ َ محْ َر َمي ِْن إِ ﱠما ِم ْن ال ﱠر َ
َح َرام أُ ْخت أُ ّم ُسلَي ٍْم أَنﱠھُ َما َكانَتَا َخالَتَي ِْن لِ َرس ِ
ان يَ ْد ُخ ُل َعلَ ْي ِھ َما َخا ﱠ
صةً َ ،ال يَ ْد ُخ ُل َعلَى َغيْرھ َما ِم ْن النﱢ َساء إِ ﱠال أَ ْز َواجه  .قَا َل ْال ُعلَ َماء :
لَهُ ْال َخ ْل َوة بِ ِھ َما َ ،و َك َ
ان
فَفِي ِه َج َواز ُد ُخول ْال َمحْ َرم َعلَى َمحْ َرمه َ ،وفِي ِه إِ َشا َرة إِلَى َم ْنع ُد ُخول ال ﱠرجُل إِلَى ْاألَجْ نَبِيﱠة َ .وإِ ْن َك َ
صالِحًاَ ،وقَ ْد تَقَ ﱠد َم ْ
ﱠحي َحة ْال َم ْشھُو َرة فِي تَحْ ِريم ْال َخ ْل َوة بِ ْاألَجْ نَبِيﱠ ِة .قَا َل ْال ُعلَ َماء :أَ َرا َد اِ ْمتِنَاع
َ
ت ْاألَ َحا ِديث الص ِ
ُ
َ
ان َعلَ ْي ِه ِ م ْن الرﱠحْ َمة َوالتﱠ َواضُع َو ُم َالطَفَة الضﱡ َعفَاء ،
ْاأل ﱠمة ِم ْن ال ﱡد ُخول َعلَى ْاألجْ نَبِيﱠات .فِي ِه بَيَان َما َك َ
اإل ْق َرار َو ِم ْثله فِي ْالقُرْ آن
صحﱠة ِاال ْستِ ْثنَاء ِم ْن ِاال ْستِ ْثنَاء َ ،وقَ ْد َرتﱠ َ
َوفِي ِه ِ
ب َعلَ ْي ِه أَصْ َحابنَا َم َسائِل فِي الطﱠ َالق َو ْ ِ
ين إِ ﱠال اِ ْم َرأَتَهُ ) . 34الذاريات(.
وط إِنﱠا لَ ُمنَجﱡ وھُ ْم أَجْ َم ِع َ
 إِنﱠا أُرْ ِس ْلنَا إِلَى قَ ْو ٍم ُمجْ ِر ِم َ
ين  32إِ ﱠال آ َل لُ ٍ
أھـ
وبالنظر إلي ترجمتھا الكاملة في)" حلية األولياء " و" أسد الغابة " و" الرياض المستطابة " و "
اإلصابة " و في " طبقات ابن سعد ( ھي :أم حرام بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن
عامر ابن غنم بن عدي بن النجار .األنصارية النجارية المدنية.
رسول ﷲِ  ؛ ألن آمنة بنت وھب من بني
ألخص ما سبق بأن أ َم حرام ھي من بني النجار أخوال
ِ
النبي  من رضاع و قرابة  ,وليس كما ا ّدعى المعترضون.
محارم
النجار  ,فھي من
ﱢ
ِ
النبي  عند ِأم حرام وأم سليم ؟!
ثالثًا  :إن قيل :لماذا كان يبيت
ﱡ
س:
خالل ما جاء في
قلت ُ◌ :إن الجواب على ذلك يتضح من
ِ
صحيح البخاري برقم  2632عَنْ أَنَ ٍ
ِ
اج ِه فَقِي َل لَهُ :فَقَا َل ":إِنﱢي أَ ْر َح ُم َھا
ت أُ ﱢم ُ
أَنﱠ النﱠبِ ﱠي  لَ ْم يَ ُكنْ يَد ُْخ ُل بَ ْيتًا بِا ْل َم ِدينَ ِة َغ ْي َر بَ ْي ِ
سلَ ْي ٍم إِ ﱠال َعلَى أَ ْز َو ِ
قُتِ َل أَ ُخو َھا َم ِعي ".
ض َي ﱠ
النبي ّ 
تقدير ،وحب  ،و بر  ،ووفاء
ﷲُ َع ْنھَا  -كل
وعليه فقد كان
يكن لھا و ألختھا أم سليم َ -ر ِ
ﱡ
ٍ
 ....وأتساءل :ھل زيارة األقارب واالطمئنان على حالھم والبيات عندھم عيب ؟!
سبيل
رح َمه و يواسيھما الستشھاد آخوھما في
ھم ينكرون علينا أن الرسو َل  يكرم خاالته و يصل ِ
ِ
ﷲِ....
نبي الرحمة  , وإنھا أخالق انعدمت عند ھؤالء
إنھا المروءة و الرجولة  ,إنه البر و الرحمة من ﱢ
ُ
المعروف عندھم منك ًرا  ,و اإلحسان عندھم ظل ًما  ....فظاھر األمر كما قال ﷲُ 
الحاقدين  ,حتى صار
ق َع ِظ ٍيم ) سورة القلم. ( 4
شأن حبيبِه َ  : وإِنﱠ َ
ك لَ َعلى ُخلُ ٍ
في ِ
َ
صدق نبوتِه  ، وأنه رسول من
الحديث فيه معجزةٌ من معجزاتِه  ، وفيه داللةٌ على
راب ًعا  :إن ھذا
ِ
النبي
بعض الغيبيات منھا ما كان في ھذا الحديث ؛ فقد رأى
عند ﷲ  ؛ ألن ﷲَ  أطلع نبيﱠه  عن
ﱡ
ِ
 في منا ِمه أنھا ) أُ ﱢم َح َر ٍام ( ستموت شھيدة بعد عبور البحر ُرغم أنه لم يركب البح َر قط  ، وذلك
زمان معاويةَ  ؛ نقرأ
النبي  وحدث ما أخبر به  في
حينما استيقظ ضحك وأخبرھا ...وبعدما مات
ﱡ
ِ
ين َخ َر َجتْ ِمنْ ا ْلبَ ْح ِر فَ َھلَ َكتْ .
ص ِر َعتْ عَنْ َدابﱠتِ َھا ِح َ
ذلك في بقي ِة الرواي ِة " فَ َر ِكبَتْ ا ْلبَ ْح َر َز َم َ
ان ُم َعا ِويَةَ فَ ُ
سو َل ﱠ
اس ِمنْ أُ ﱠمتِي
ض َح ُك فَقُ ْلتُ َ :ما يُ ْ
ستَ ْيقَظَ َو ُھ َو يَ ْ
وفي رواي ٍة أخري للبخاري ا ْ
ﷲِ ؟ قَا َل :نَ ٌ
ض ِح ُك َك يَا َر ُ
ﷲِ :ا ْد ُع ﱠ
سو َل ﱠ
يل ﱠ
ﷲَ أَنْ يَ ْج َعلَنِي ِم ْن ُھ ْم
ﷲِ َك َما قَا َل فِي ْاألُولَى قَالَتْ  :فَقُ ْلتُ يَا َر ُ
ُع ِر ُ
ضوا َعلَ ﱠي ُغ َزاةً فِي َ
سبِ ِ
ين َخ َر َجتْ
ص ِر َعتْ عَنْ َدابﱠتِ َھا ِح َ
س ْفيَ َ
ت ِمنْ ْاألَ ﱠولِ َ
ان فَ ُ
ان ُم َعا ِويَةَ ْب ِن أَبِي ُ
قَا َل :أَ ْن ِ
ين فَ َر ِكبَتْ ا ْلبَ ْح َر فِي َز َم ِ
ِمنْ ا ْلبَ ْح ِر فَ َھلَ َكتْ ".
َ
الرسول
األحوال  ،بل يدعوھم إلى معرف ِة ھذا
بحال من
الحديث ال يخدم المعترضين
وعليه فإن ھذا
ِ
ِ
ِ
الكريم ، وليتفكروا كيف علِم  أن أم حرام ستموت بعد موتِه بزمان بعيد ؛ بعد خروجھا من البحر
كما أخبر  بذلك  .....؟
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وعليه فإن ھذا الحديث يدل على أن محم ًدا  صاحب معجزات  ،ونبوءات  ،وأنه نبي صادق من عند
ﷲِ ....
خام ًسا  :إن األناجيل تخبرنا بان يسوع المسيح بأنه أھان أمه مرتين :
العرس قائالً لھا " :يَا ا ْم َرأَةُ " ! وذلك في إنجيل يوحن ا إالص حاح 2ع دد 4قَ ا َل
حضور
وسط
األولى :في
ِ
ِ
ِ
ْ
َ
لَھَا يَسُو ُ
ت َسا َعتِي بَ ْع ُد«....
عَ »:ما لِي َولَ ِك يَا ا ْم َرأةُ؟ لَ ْم تَأ ِ
ونجده يقول للمرأ ِة الزاني ِة نف س الكلم ة ) يَ ا ا ْم َرأَةُ ( ،وذل ك ف ي إنجي ل يوحن ا إص حاح  8ع دد 10فَلَ ﱠم ا
ب يَسُو ُ
ون َعلَ ْي ِك؟ أَ َم ا َدانَ ِك
ك ْال ُم ْش تَ ُك َ
ع َولَ ْم يَ ْنظُرْ أَ َحدًا ِس َوى ْال َمرْ أَ ِة ،قَا َل لَھَا»:يَا ا ْم َرأَةُ ،أَ ْي َن ھُ ْم أُولئِ َ
ص َ
ا ْنتَ َ
أَ َح ٌد؟« !!
وأتساءل :ھل تساوت أم يسوع في مخاطبتِه لھا مع المرأ ِة الزاني ِة ......؟!
النبي ..... ؟!
ث
ھل ھذا ھو البر واإلحسان الذي يرتضيه المعترضون على حدي ِ
ﱢ
الثانية :أھان أ َمه  ،وأخوتَه أمام الجموع .....وذلك في إنجيل لوقا في إالصحاح  8عددَ 19و َجا َء إِلَ ْي ِه أُ ﱡم هُ
20
ار ًج ا،
ك َواقِفُ َ
ك َوإِ ْخ َوتُ َ
ين»:أُ ﱡم َ
ب ْال َج ْم ِع .فَ أ َ ْخبَرُوهُ قَ ائِلِ َ
ص لُوا إِلَ ْي ِه لِ َس بَ ِ
َوإِ ْخ َوتُ هَُ ،ولَ ْم يَ ْق ِدرُوا أَ ْن يَ ِ
ون َخ ِ
21
ون بِھَا« !!
ون أَ ْن يَ َر ْو َ
ي ُِري ُد َ
ُون َكلِ َمةَ ﷲِ َويَ ْع َملُ َ
ين يَ ْس َمع َ
اب َوقَا َل لَھُ ْم»:أُ ﱢمي َوإِ ْخ َوتِي ھُ ُم الﱠ ِذ َ
ك« .فَأ َ َج َ
ق
سادسًا :ليت المعترضين يخبروننا لو أن رج الً دخ ل ف ي بي ت زاني ة  ،وب ات عن دھا ھ ل ھ ذا م ن الخل ِ
بنبي ش اب إس رائيلي يس مي )شمش ون( دخ ل
الكريم ....؟ أقول :جاء ذلك في الكتا ِ
ب المقدس ؛ رجل ليس ﱟ
ِ
نصف الليل  ،ولم ين ّزل ربﱡ العالمين عقوبة أو عتابًا أو بيانًا لخطئه!!...
ت زانية  ،وبات عندھا إلى
ِ
في بي ِ
ُ
يبيت عند خالته كما أننا نفعل ذلك جمي ًع ا  !...نق رأ ذل ك ف ي س فر
وبعد ذلك يعيبون علينا أن رسو َل ﷲِ 
2
1
ب َش ْم ُش ُ
ﱢين» :قَ ْد
ك ا ْم َرأَةً َزانِيَ ةً فَ َد َخ َل إِلَ ْيھَ ا .فَقِي َل لِ ْل َغ ﱢزي َ
ون إِلَى َغ ﱠزةََ ،و َرأَى ھُنَ ا َ
القضاة  16عدد ثُ ﱠم َذھَ َ
أَتَ ى َش ْم ُش ُ
ين:
ب ْال َم ِدينَ ِة .فَھَ َدأُوا اللﱠ ْي َل ُكلﱠ هُ قَ ائِلِ َ
ون إِلَ ى ھُنَ ا« .فَأ َ َح اطُوا بِ ِه َو َك َمنُ وا لَ هُ اللﱠ ْي َل ُكلﱠ هُ ِع ْن َد بَ ا ِ
اح نَ ْقتُلُ هُ«3 .فَاضْ طَ َج َع َش ْم ُش ُ
ض ْو ِء ال ﱠ
ف اللﱠ ْي ِل َوأَ َخ َذ
ع◌َ ِ◌ ْن َد َ
ف اللﱠ ْي ِل ،ثُ ﱠم قَ ا َم فِ ي نِصْ ِ
ون إِلَ ى نِصْ ِ
ص بَ ِ
» ِ
ْ
ْ
ْ
ْ
ْ
س ال َجبَ ِل
ض َعھَا َعلَى َكتِفَ ْي ِه َو َ
ض ِةَ ،و َو َ
ار َ
ِمصْ َرا َع ْي بَا ِ
ص ِع َد بِھَا إِلَ ى َرأ ِ
ب ال َم ِدينَ ِة َوالقَائِ َمتَي ِْن َوقَلَ َعھُ َما َم َع ال َع ِ
ُون.
الﱠ ِذي ُمقَابِ َل َح ْبر َ
وأتساءل :ماذا كان يفعل شمشون إلى منتصف الليل عند المرأة الزانية ....؟!
ھل أضجع عندھا ليقيم صالة الليل  ،ويتعبد

أم ماذا ...؟ !

ب من المفترض أنه من عند ﷲِ )الكتاب المقدس(...؟!
وما الھدف من ذكر ھذه القصة في كتا ٍ
نبي اإلسالم جاء بجنة بھا زنا!...
جنة المسلمين فيھا زنا ،وزواج ،وليس فيھا نعيم روحي..
ھكذا أدعى المعترضون قائلين ھذه ھي الجنة التي أتى بذكرھا نبي اإلسالم فيھا زنى ،زواج ،وليس فيھا
نعيم روحي بخالف المسيحية التي فيھا نعيم روحي فقط وال يوجد فيھا زواج....
الرد على الشبھة
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أوالً :إن من يدعي أن في الجنة زنا البد أن يأتي بالدليل أوالً،و إال فما ھذا إال محض افتراء....
أھل الجنة ،وكذلك نعم أخرى حسية لھم جز ًءا بما صبروا في حياتِھم
نعيم ِ
وأما الزواج في الجنة فھو من ِ
الدنيا...تدلل على ذلك أدلة منھا:
ون فِيھَا
ين )َ (55ال يَ ُذوقُ َ
ون فِيھَا بِ ُكلﱢ فَا ِكھَ ٍة آ ِمنِ َ
ين ) (54يَ ْد ُع َ
-1قوله َ :ك َذلِ َ
ُور ِع ٍ
ك َو َز ﱠوجْ نَاھُ ْم بِح ٍ
ْال َم ْو َ
ك ھُ َو ْالفَ ْو ُز ْال َع ِظي ُم )(57
ك َذلِ َ
اب ْال َج ِح ِيم ) (56فَضْ ًال ِم ْن َربﱢ َ
ت إِ ﱠال ْال َم ْوتَةَ ْاألُولَى َو َوقَاھُ ْم َع َذ َ
)الدخان (
ﱠ
ين آ َمنُوا َواتﱠبَ َع ْتھُ ْم ُذرﱢ يﱠتُھُ ْم
ين )َ (20وال ِذ َ
-2قوله ُ :متﱠ ِكئِ َ
ُور ِع ٍ
ُر َمصْ فُوفَ ٍة َو َز ﱠوجْ نَاھُ ْم بِح ٍ
ين َعلَى ُسر ٍ
ب َر ِھ ٌ
ين )َ (21وأَ ْم َد ْدنَاھُ ْم
ئ بِ َما َك َس َ
ان أَ ْل َح ْقنَا بِ ِھ ْم ُذرﱢ يﱠتَھُ ْم َو َما أَلَ ْتنَاھُ ْم ِم ْن َع َملِ ِھ ْم ِم ْن َش ْي ٍء ُكلﱡ ا ْم ِر ٍ
بِإِي َم ٍ
ْ
ْ
وف َعلَ ْي ِھ ْم ِغ ْل َم ٌ
ون فِيھَا َكأسًا َال لَ ْغ ٌو فِيھَا َو َال تَأثِي ٌم )َ (23ويَطُ ُ
ان لَھُ ْم
ُون ) (22يَتَنَا َز ُع َ
بِفَا ِكھَ ٍة َولَحْ ٍم ِم ﱠما يَ ْشتَھ َ
َكأَنﱠھُ ْم لُ ْؤلُ ٌؤ َم ْكنُ ٌ
ين
ون )َ (24وأَ ْقبَ َل بَ ْع ُ
ون ) (25قَالُوا إِنﱠا ُكنﱠا قَ ْب ُل فِي أَ ْھلِنَا ُم ْشفِقِ َ
ْض يَتَ َسا َءلُ َ
ضھُ ْم َعلَى بَع ٍ
) (26فَ َم ﱠن ﱠ
ﱠحي ُم )(28
ﷲُ َعلَ ْينَا َو َوقَانَا َع َذ َ
وم ) (27إِنﱠا ُكنﱠا ِم ْن قَ ْب ُل نَ ْد ُعوهُ إِنﱠهُ ھُ َو ْالبَرﱡ الر ِ
اب ال ﱠس ُم ِ
)الطور(
ُون ) (55ھُ ْم َوأَ ْز َوا ُجھُ ْم فِي ِظ َال ٍل َعلَى ْاألَ َرائِ ِك
اب ْال َجنﱠ ِة ْاليَ ْو َم فِي ُش ُغ ٍل فَا ِكھ َ
-3قوله : إِ ﱠن أَصْ َح َ
ون )) (57يس (
ون ) (56لَھُ ْم فِيھَا فَا ِكھَةٌ َولَھُ ْم َما يَ ﱠد ُع َ
ُمتﱠ ِكئُ َ
ثانيًا  :إن ادعاءھم بأن الجنة التي أتي بھا محمد للمسلمين حسية فقط ،وليس فيھا نعيم روحي بخالف
المسيحية التي فيھا نعيم روحي فقط وال يوجد فيھا زواج....
أدعاء باطل من عدة أوجه:
الوجه األول :إن النعيم والعذاب يقع على الروح والجسد ،وليس الجسد فقط...
الوجه الثاني :إن أعظم نعيم أھل الجنة روحي ؛وھو رؤية الرب  تدلل على ذلك دالئل منھا:
ون فِيھَا َولَ َد ْينَا َم ِزي ٌد )) (35ق (
ك يَ ْو ُم ْال ُخلُو ِد ) (34لَھُ ْم َما يَ َشا ُء َ
-1قوله : ا ْد ُخلُوھَا بِ َس َال ٍم َذلِ َ
جاء في التفسير الميسر :لھؤالء المؤمنين في الجنة ما يريدون ،ولدينا على ما أعطيناھم زيادة نعيم،
أعظَ ُمه النظر إلى وجه ﷲ الكريم .أھـ
سنَى َو ِزيَا َدةٌ { ] يونس.[26 :
تفسير ابن كثير :وقولهَ } :ولَ َد ْينَا َم ِزي ٌد { كقوله  } :لِلﱠ ِذ َ
سنُوا ا ْل ُح ْ
ين أَ ْح َ
ص َھيب بن سنان الرومي :أنھا النظر إلى وجه ﷲ الكريم .وقد روى
وقد تقدم في صحيح مسلم عن ُ
البزار وابن أبي حاتم ،من حديث شريك القاضي ،عن عثمان بن عمير أبي اليقظان ،عن أنس بن مالك
في قوله عز وجلَ } :ولَ َد ْينَا َم ِزي ٌد { قال :يظھر لھم الرب ،عز وجل ،في كل جمعة .أھـ
ين أَحْ َسنُوا ْال ُح ْسنَى َو ِزيَا َدةٌ  ) يونس(26 :
-2قوله   :لِلﱠ ِذ َ
التفسير الميسر :للمؤمنين الذين أحسنوا عبادة ﷲ فأطاعوه فيما أمر ونھى ،الجنةُ ،وزيادة عليھا،
وھي النظر إلى وجه ﷲ تعالى في الجنة ،والمغفرةُ والرضوان ،وال يغشى وجوھھم غبار وال ذلة ،كما
يلحق أھل النار .ھؤالء المتصفون بھذه الصفات ھم أصحاب الجنة ماكثون فيھا أب ًدا .أھـ
تفسير ابن كثير  :وقولهَ } :و ِزيَا َدة { ھي تضعيف ثواب األعمال بالحسنة عشر أمثالھا إلى سبعمائة
والحور والرضا عنھم،
صور
ُ
ضعف ،وزيادة على ذلك ]أيضا[ ويشمل ما يعطيھم ﷲ في الجنان من القُ ُ
وما أخفاه لھم من قرة أعين ،وأفضل من ذلك وأعاله النظ ُر إلى وجھه الكريم ،فإنه زيادة أعظم من
جميع ما أعطوه ،ال يستحقونھا بعملھم ،بل بفضله ورحمته . أھـ
الوجه الثالث :ھو ر ًدا على قولھم :المسيحية التي فيھا نعيم روحي فقط وال يوجد فيھا زواج ....فھو قول
وتصور خاطئ يرد عليھم كالم يسوع المسيح وليس آخر ؛جاء ذلك في موضعين من إنجيل متى ھما:
19
ض يَ ُك ُ
ون َمرْ بُوطًا
األول :إصحاح  16عدد َوأُ ْع ِطي َ
ت ال ﱠس َما َوا ِ
ك َمفَاتِي َح َملَ ُكو ِ
ت ،فَ ُكلﱡ َما تَرْ بِطُهُ َعلَى األَرْ ِ
ض يَ ُك ُ
ت«.
ون َمحْ لُوالً فِي ال ﱠس َما َوا ِ
فِي ال ﱠس َما َوا ِ
تَ .و ُكلﱡ َما تَ ُحلﱡهُ َعلَى األَرْ ِ
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الثاني :إصحاح  18عدد  18اَ ْل َح ﱠ
ض يَ ُك ُ
ون َمرْ بُوطًا فِي ال ﱠس َما ِءَ ،و ُكلﱡ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمُ :كلﱡ َما تَرْ بِطُونَهُ َعلَى األَرْ ِ
ض يَ ُك ُ
ون َمحْ لُوالً فِي ال ﱠس َما ِء.
َما تَ ُحلﱡونَهُ َعلَى األَرْ ِ
ض يَ ُك ُ
ون َمحْ لُوالً فِي ال ﱠس َما ِء.
نالحظ من خالل ما سبق ھذه العبارةَ :و ُكلﱡ َما تَ ُحلﱡونَهُ َعلَى األَرْ ِ
والمعنى :أن أي شيء حالل ليس بمحرم في الدنيا يكون حالالً في جنة الرب ، وال شك أن الزواج
حالل في الدنيا ،والفاكھة ...
فعلى ما سبق يتبين لنا :سقوط االدعاءات الباطلة وذلك –بفضل ﷲ - 

نب ﱞي يتزوج النساء في الجن ِة منھن مري َم ابنة عمران!
اإلسالم إلى أنه يريد أن يتزو َج بالنسا ِء اللواتي لم يراھن ) األموات ( ....
برسول
قالوا  :وصل األمر
ِ
ِ
رسو ُل اإلسالم يتزوج من مريم ابنة عمران في الجن ِة !! الدليل على ذلك ھو ما جاء في تفسير ابن كثير
ت
لآلية الخامسة من سور ِة التحريم آية َ : 5ع َسى َربﱡهُ إِ ْن طَلﱠقَ ُك ﱠن أَ ْن يُ ْب ِدلَهُ أَ ْز َواجًا َخ ْيرًا ِم ْن ُك ﱠن ُم ْسلِ َما ٍ
ت َوأَ ْب َكارًا  ؟؟
ت َوأَ ْب َكارًا  وتحدي ًدا في قولِه   : ثَيﱢبَا ٍ
ت ثَيﱢبَا ٍ
ت َسائِ َحا ٍ
ت َعابِ َدا ٍ
ت تَائِبَا ٍ
ت قَانِتَا ٍ
ُم ْؤ ِمنَا ٍ
• الرد على الشبھة
أوالً  :إن األحاديث التي ذكرھا ُ
تفسيره  ،والتي استشھد بھا المعترضون على اعتراضھم
كثير في
ابن
ٍ
ِ
سه في تفسيره  ،وكذلك المحقق له الشيخ سامي بن محمد سالمة في
ال تصح كما قال ابنُ كثي ٍر نف ُ
الھامش.
قال ابنُ كثير  -رحمه ﷲُ  : -وذكر الحافظ ابن عساكر في ترجمة " مريم -عليھا السالم " -من طريق
ُس َويْد بن سعيد ) (2حدثنا محمد بن صالح بن عمر ،عن الضحاك ومجاھد ،عن ابن عمر قال :جاء
صب،
جبريل إلى
رسول ﷲ  بموت خديجة فقال :إن ﷲَ يقرئھا السالم ،ويبشرھا ببيت في الجنة من قَ َ
ِ
ص َخب ،من لؤلؤة جوفاء بين بيت مريم بنت عمران وبيت آسية
صب فيه وال َ
بعيد من اللھب ) (3ال نَ َ
بنت مزاحم ). (4
ومن حديث أبي بكر الھزلي ،عن عكرمة ،عن ابن عباس :أن النب ﱠي  دخل على خديجة ،وھي في
الموت فقال" :يا خديجة  ،إذا لقيت ضرائرك فأقرئيھن مني السالم" .فقالت :يا رسول ﷲ ،وھل
تزوجت قبلي؟ قال" :ال" ،ولكن ﷲ زوجني مريم بنت عمران ،وآسية امرأة فرعون ،وكلثم أخت
ض ا ) . (5
موسى" .ضعيف أي ً
وقال أبو يعلى  :حدثنا إبراھيم بن عرعرة ،حدثنا عبد النور بن عبد ﷲ ،حدثنا يونس ) (6بن شعيب،
عن أبي أمامة قال :قال رسول ﷲ " : أُ ْعلِمتُ أن ﷲ زوجني في الجنة مريم بنت عمران ،وكلثم
ضا ضعيف وروي
أخت موسى ،وآسية امرأة فرعون" .فقلت :ھنيئًا لك يا رسول ﷲ ) . (7وھذا أي ً
مرسال عن ابن أبي داود .أھـ
__________
) (1لم أقع عليه في المطبوع من المعجم الكبير للطبراني.
) (2في أ " :بن سعد".
) (3في أ" :من اللھو".
) (4تاريخ دمشق )ص" (383تراجم النساء" ط .المجمع العلمي بدمشق.
) (5تاريخ دمشق )ص " (384تراجم النساء" ط .المجمع العلمي بدمشق.
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) (6في م ،أ ،ھـ " :يوسف" والمثبت من المعجم الكبير للطبراني.
) (7ورواه الطبراني في المعجم الكبير ) (309/8و العقيلي في الضعفاء ) (459/4من طريق عبد النور
بن عبد ﷲ به ،وعبد النور كذاب ،قال العقيلي  " :وليس بمحفوظ ".
االضطالع على ما ذكره ا ُ
بالضعف ،
ت
بن
قلت ُ◌ :إن المالحظ بعد
ِ
كثير ؛ نجد أنه حكم على تلك الروايا ِ
ٍ
ِ
وبعدم صحتھا ..........
والسؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل قرأ المعترضون لفظ ) ضعيف ج ًدا ( ؟
َ
الحديث الصحيح من الضعيف  ،ويلقون بالشبھات جھالً ؟!
أم أنھم تعاموا عنه ؟ أم أنھم ال يعرفون
ھذا وإن دل ؛إنما يدل على أمرين :األول  :التدليس والكذب  ،والثاني  :الجھل .
تفسيره الذي استشھدوا ھم به على اعتراضھم
كثير -رحمه ﷲُ  -في
بن
ثانيا  :إنني ال أكتفي
ِ
بتضعيف ا ِ
ٍ
ِ
 .....وأقول :ضعف ھذه األحاديث الشيخ األلباني في األتي:
الجامع الصغير للشيخ األلباني  -رحمه ﷲُ -برقم  3534قال  " : إن ﷲَ  زوجني في
يف
 -1ضع ِ
ِ
الجن ِة مريم بنت عمران و امرأة فرعون و أخت موسى ".
ضا برقم 3160قال  ": أما شعرت أن ﷲَ  قد زوجني في الجنة مريم بنت
-2
ضعيف الجامع أي ً
ِ
عمران و كلثم أخت موسى و امرأة فرعون ؟ ".
ت السابقين
ي  لم يُخبر بأنه سيكون زو ًجا لمري َم ولغيرھا من األموا ِ
وأما الحديث الصحيح ففيه أن النب ﱠ
له في الجن ِة .....وھو في السلس ِة الصحيح ِة برقم  1424قال  " : سيدات نساء أھل الجنة بعد مريم
بنت عمران  :فاطمة و خديجة وآسية امرأة فرعون".
ثالثًا  :إنني أفترض جدالً صحة الحديث  ،وما قالوه ......أتساءل سؤالين:
األول :ما ھو الحرام في ذلك ؟! وما ھو العيب في ذلك ....؟!
النبي  في الرواي ِة الضعيفة أنه سيزني بھا في الجنة أم يتزوجھا ؟!
ھل أخبر
ﱡ
الجواب :أخبر أنه سيتزوجھا !
قيام الساعة ،وإن كان في الجن ِة؟!
الثاني:ھل الزواج حرام في أي شرعي ٍة من لدن آدم  إلى ِ
الجواب:ال.
ث الضعيف أقول :ھذا جزاء لمريم العذراء الطاھرة المطھرة التي حافظت
ولو قمتُ بتأويل ھذا الحدي ِ
عرضھا في الدنيا ؛يزوجھا ﷲُ  بأفضل إنسان عرفته البشرية ھو محمد  ليكون الجزاء من
على
ِ
جنس العمل ؛ فكما عفت نف َسھا في الدنيا يعفُھا ﷲُ  في اآلخر ِة وينع ُمھا في جنتِه  ،ثم يرزقھا بمحم ٍد 
ِ
خير إنسان زو ًجا لھا ؛ ما المانع من ذلك ! ھذا أن صح الحديث أصال ً ،والحديث ال يصح وال نعترف به
لما سبق بيانه.
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نبي اإلسالم يتزوج أكثر من المسلمين!...
ﱡ
ھناك شبھة مثارة دو ًما ،يقول أصحابُھا :أنتم أيھا المسلمون تتزوجون من أربعة فقط،ورسول اإلسالم
تزوج اثنا عشرة زوجه..ھل ھذا تناقض ،أم أنه ھذا للمتعة له فقط دون المسلمين....؟!

الرد على الشبھة
للنبي  خصائص له دون غيره لمكانتِه عند ربﱢه ....كما كانت ھذه الخصائص لمن قبله من
أوالً:إن
ﱢ
األنبياء  ....فمن ھذه الخصائص ال يحتملھا الكثيرون من المسلمين ....
القرطبي في تفسيره )ج/ 14ص :(212
يقول
ﱡ
فأما ما فرض عليه فتسعة:
واجبا عليه إلى أن مات ،لقوله  " :يا أيھا المزمل.
األول  -التھجد بالليل ،يقال :إن قيام الليل كان ً
قم الليل " ] المزمل [ 2 - 1 :اآلية.
والمنصوص أنه كان ،واجبًا عليه ثم نسخ بقوله  " :ومن الليل فتھجد به نافلة لك " ] اإلسراء:
 [ 79وسيأتي.
الثاني  -الضحى.
الثالث  -األضحى.
الرابع  -الوتر ،وھو يدخل في قسم التھجد.
الخامس  -السواك.
السادس  -قضاء دين من مات معس ًرا.
السابع  -مشاورة ذوي األحالم في غير الشرائع.
الثامن  -تخير النساء.
التاسع  -إذا عمل عمالً أثبته.
زاد غيره :وكان يجب عليه إذا رأى منكرا أنكره وأظھره ،الن إقراره لغيره على ذلك يدل على جوازه،
ذكره صاحب البيان.
وأما ما حرم عليه فجملته عشرة:
األول  -تحريم الزكاة عليه وعلى آله.
الثاني  -صدقة التطوع عليه ،وفي آله تفصيل باختالف.
الثالث  -خائنة األعين ،وھو أن يظھر خالف ما يضمر ،أو ينخدع عما يجب.
وقد ذم بعض الكفار عند إذنه ثم أالن له القول
عند دخوله.
الرابع  -حرم ﷲ عليه إذا لبس المته أن يخلعھا عنه أو يحكم ﷲ بينه وبين محاربه.
الخامس  -األكل متكئا.
السادس  -أكل األطعمة الكريھة الرائحة.
السابع  -التبدل بأزواجه ،وسيأتي.
الثامن  -نكاح امرأة تكره صحبته.
التاسع  -نكاح الحرة الكتابية.
العاشر  -نكاح األمة.
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وحرم ﷲ عليه أشياء لم يحرمھا على غيره تنزيھا له وتطھيرا.
فحرم ﷲ عليه الكتابة وقول الشعر وتعليمه ،تأكيدا لحجته وبيانا لمعجزته قال ﷲ  " :وما كنت تتلو
من قبله من كتاب وال تخطه بيمينك " ] العنكبوت.[ 48 :
وذكر النقاش أن النب ﱠي  ما مات حتى كتب ،واألول ھو المشھور.
وحرم عليه أن يمد عينيه إلى ما متع به الناس ،قال ﷲ  " :ال تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا
منھم " ] الحجر [ 88 :اآلية.
وأما ما أحل له فجملته ستة عشر:
األول  -صفي المغنم.
الثاني  -االستبداد بخمس الخمس أو الخمس.
الثالث  -الوصال.
الرابع  -الزيادة على أربع نسوة.
الخامس  -النكاح بلفظ الھبة.
السادس  -النكاح بغير ولي.
السابع  -النكاح بغير صداق.
الثامن  -نكاحه في حالة اإلحرام.
التاسع  -سقوط القسم بين األزواج عنه ،وسيأتي.
العاشر  -إذا وقع بصره على امرأة وجب على زوجھا طالقھا ،وحل له نكاحھا.
قال أبن العربي :ھكذا قال إمام الحرمين ،وقد مضى ما للعلماء في قصة زيد من ھذا المعنى.
الحادي عشر  -أنه أعتق صفية وجعل عتقھا صداقھا.
الثاني عشر  -دخوله مكة بغير إحرام ،وفي حقنا فيه اختالف.
الثالث عشر  -القتال بمكة.
الرابع عشر  -أنه ال يورث.
وإنما ذكر ھذا في قسم التحليل الن الرجل إذا قارب الموت بالمرض زال عنه أكثر ملكه ،ولم يبق له إال
الثلث خالصا ،وبقي ملك رسول ﷲ  على ما تقرر بيانه
في آية المواريث  ،وسورة " مريم " بيانه أيضا.
الخامس عشر  -بقاء زوجيته من بعد الموت.
السادس عشر  -إذا طلق امرأة تبقى حرمته عليھا فال تنكح.
وھذه األقسام الثالثة تقدم معظمھا مفصال في مواضعھا.
وسيأتي إن شاء ﷲ تعالى.
] وأبيح له  أخذ الطعام والشراب من الجائع والعطشان ،وإن كان من ھو معه يخاف على نفسه
الھالك ،لقوله تعالى " :النبي أولى بالمؤمنين من أنفسھم " ] األحزاب.[ 6 :
وعلى كل أحد من المسلمين أن يقي النبي  بنفسه.
وأبيح له أن يحمي لنفسه.
وأكرمه ﷲ بتحليل الغنائم.
وجعلت األرض له والمته مسجدا وطھورا.
وكان من األنبياء ] من [ ال تصح صالتھم إال في المساجد.
ونصر بالرعب ،فكان يخافه العدو من مسيرة شھر.
وبعث إلى كافة الخلق ،وقد كان من قبله من األنبياء يبعث الواحد إلى بعض الناس دون بعض.
وجعلت معجزاته كمعجزات األنبياء قبله وزيادة.
وكانت معجزة موسى العصا وانفجار الماء من الصخرة.
96

www.kalemasawaa.com

وقد أنشق القمر للنبي  وخرج الماء من بين أصابعه .
وكانت معجزة عيسى  إحياء الموتى وإبراء االكمه واألبرص.
وقد سبح الحصى في يد النبي  وحن الجذع إليه ،وھذا أبلغ.
وفضله ﷲ عليھم بأن جعل القرآن معجزة له ،وجعل معجزته فيه باقية إلى يوم القيامة ،ولھذا جعلت
نبوته مؤبدة ال تنسخ إلى يوم القيامة [.
كان ما سبق ر ًدا على قولھم :ورسول اإلسالم تزوج اثنا عشرة زوجه..ھل ھذا تناقض..؟!
ثانيًا:أما عن قولھم أن كثرة النساء للنبي  أكثر من المسلمين للمتعة ...فھو باطل لوجھين:
النبي  كلھن ثيبات إال عائشة ،ومنھن من ال يرجى منھا النكاح...فلو كان األمر للمتع
األول:أن زوجات
ﱢ
لتزوج األبكا َر الجميالت...
ي  ال يحل له أن يطلق ويتزوج ولو
النبي 
الثاني :إن المسل َم قد يتزوج أكثر من
بكثير جدًا ؛ألن النب ﱠ
ﱢ
ٍ
أعجبته امرأة ،أما المسلم فيطلق ويتزوج بقدر ﷲ أكثر من خمسين...يدلل على ذلك اآلتي:
ك ُح ْسنُھ ﱠُن إِ ﱠال َما َملَ َك ْ
ت
اج َولَ ْو أَ ْع َجبَ َ
-1قوله َ :ال يَ ِحلﱡ لَ َ
ك النﱢ َسا ُء ِم ْن بَ ْع ُد َو َال أَ ْن تَبَ ﱠد َل بِ ِھ ﱠن ِم ْن أَ ْز َو ٍ
ان ﱠ
ﷲُ َعلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء َرقِيبًا ))(52األحزاب(
ك َو َك َ
يَ ِمينُ َ
إذن ال يحل له  أن يطلق ويتزوج غيرھن...
ْ
ان فَإ ِ ْم َسا ٌ
-2قوله : الطﱠ َال ُ
ان َو َال يَ ِحلﱡ لَ ُك ْم أَ ْن تَأ ُخ ُذوا ِم ﱠما آتَ ْيتُ ُموھُ ﱠن
ك بِ َم ْعر ٍ
ْري ٌح بِإِحْ َس ٍ
ق َم ﱠرتَ ِ
ُوف أَ ْو تَس ِ
َش ْيئًا إِ ﱠال أَ ْن يَ َخافَا أَ ﱠال يُقِي َما ُح ُدو َد ﱠ
ﷲِ فَإِ ْن ِخ ْفتُ ْم أَ ﱠال يُقِي َما ُح ُدو َد ﱠ
ﷲِ فَ َال ُجنَا َح َعلَ ْي ِھ َما فِي َما ا ْفتَ َد ْ
ك ُح ُدو ُد
ت بِ ِه تِ ْل َ
ﱠ
ﷲِ فَ َال تَ ْعتَ ُدوھَا َو َم ْن يَتَ َع ﱠد ُح ُدو َد ﱠ
ون ))(229البقرة(
ك ھُ ُم الظﱠالِ ُم َ
ﷲِ فَأُولَئِ َ
ُوف َوأَ ْش ِھ ُدوا َذ َويْ َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم
ارقُوھُ ﱠن بِ َم ْعر ٍ
-3قوله  :فَإِ َذا بَلَ ْغ َن أَ َجلَھ ﱠُن فَأ َ ْم ِس ُكوھُ ﱠن بِ َم ْعر ٍ
ُوف أَ ْو فَ ِ
ق ﱠ
ﷲَ يَجْ َعلْ لَهُ َم ْخ َرجًا
َوأَقِي ُموا ال ﱠشھَا َدةَ ِ ﱠ ِ َذلِ ُك ْم يُو َعظُ بِ ِه َم ْن َك َ
ان ي ُْؤ ِم ُن بِا ﱠ ِ َو ْاليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر َو َم ْن يَتﱠ ِ
))(2الطالق(
النبي 
إذن يحل للمسلم أن يتزوج أربعة ،ويطلق منھن أو يطلقھن ،ويتزوج غيرھن بقدر ﷲ، أما
ﱡ
فال يحل له أن يطلق ويتزوج....
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :أيھما من يتزوج أكثر المسلم المتبع أم النبي ... ؟
الجواب :ھذا ھو.
اإلسالم
وعليه فكان ما سبق ر ًدا على قولھم :أنتم أيھا المسلمون تتزوجون من أربع ٍة فقط،ورسو ُل
ِ
تزوج اثنا عشرة زوجه ....فھذا للمتعة له فقط دون بقية المسلمين..؟!
نبي يقولُ :حبب إل ﱠي من دنياكم النساء!
ﱞ
لق
زعموا أن محم ًدا كان يحب النسا َء حبًا ج ًما حتى كانت تشغل فكره ...ثم سألوا قائلين  :ھل ھذا من ُخ ِ
األنبيا ِء؟! لقد صرح بذلك  ،فقالُ " :حبب إلي من دنياكم  :النساء  ،و الطيب  ،و جعلت قرةُ عيني في
الصال ِة ".
انظر صحيح الجامع حديث رقم .3124
• الرد على الشبھة
َ
الحديث صحي ٌح  ،ولكن ليس المعنى كما فھموا .
أوالً  :إن ھذا
الفھم السقيم .
صحيحا **** وآفته من
ب ٍ◌ ٍ◌ قوالً◌ً
ً
وكم من عائ ٍ
ِ
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أنھم يبحثون عن تصي ِد األخطا ِء لھذا النبي الكريم؛ فلو جاءھم مل ٌ
ك من السما ِء برسال ِة من عند ﷲِ
وأرادوا أن يطعنوا في رسالتِه وأفعاله لفعلوا...
للنبي ... 
قوله ُ "  :حبب إلي من دنياكم " ؛ أي :أن ﷲَ ھو الذي حبب
ﱢ
نالحظ قولَه  " :من دنياكم " ولم يقل  من الدنيا ؛ ألنه  لم يكن يريد الدنيا بل يريد ﷲَ والدا َر
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن ُھ َما  :-أن رسو َل
س َ -ر ِ
ابن عبا ٍ
أآلخرة ....وذلك في السلس ِة الصحيحة برقم  439عن ِ
ﷲِ  دخل عليه عمر وھو على حصير قد أثر في جنبه فقال :يا نبي ﷲ ! لو اتخذت فراشا ً أوثر من
ھذا ؟ فقال ":ما لي وللدنيا ؟ ! ما مثلي ومثل الدنيا؛ إال كراكب سار في يوم صائف فاستظل تحت
شجرة ساعة من نھار ثم راح وتركھا ".
إ ًذا محم ٌد  لم يكن يبحث عن دنيا يصيبھا ....
قولُه ُ " :حبب إلي من دنياكم الطيب " ؛ أي :الرائحة الطيبة الجميلة  ،وقوله  " : والنساء " ؛
ھن الزوجات اللواتي أحلھن ﷲُ له.
ب
قولُه  " : و ُجعلت قرةُ عيني في الصال ِة " ؛ أي :أجمل ما رأته عيني من دنياكم ؛ أجمل من الطي ِ
 ،وأجمل من النسا ِء )الزوجات الصالحات ( .الصالة :وھى الوقوف بين يدي ﷲِ ... 
يقوي ذلك ما جاء في اآلتي:
النبي  حتى تورمت قدماه فقيل له :لم تصنع
 -1صحيح مسلم برقم  5045عن المغيرة  قال :قام
ﱡ
ھذا وقد ُغفر لك ما تقدم من ذنبِك وما تأخر ؟ قال " :أفال أكونُ عب ًدا شكورا " .
صلﱠى.
 -2سنن أبي داود برقم  1124عَنْ ُح َذ ْيفَةَ قَا َلَ :ك َ
ان النﱠبِ ﱡي  إِ َذا َح َزبَهُ أَ ْم ٌر َ
تحقيق األلباني ):حسن ( انظر حديث رقم  4703 :في صحيح الجامع
ستُ
-3مسند أحمد عَنْ َعائِ َ
س ْ
سائِ ِه ،فَت ََح ﱠ
ض نِ َ
ت :ا ْفتَقَدْتُ النﱠبِ ﱠي َ ذاتَ لَ ْيلَ ٍة فَظَنَ ْنتُ أَنﱠهُ َذ َھ َ
شةَ قَالَ ِ
ب إِلَى بَ ْع ِ
س ْب َحانَكَ َوبِ َح ْم ِد َك َال إِلَهَ إِ ﱠال أَ ْنتَ فَقُ ْلتُ  :بِأَبِي أَ ْنتَ َوأُ ﱢمي ،إِنﱠ َك لَفِي
اج ٌد يَقُو ُل ُ
ثُ ﱠم َر َج ْعتُ فَإ ِ َذا ُھ َو َرا ِك ٌع أَ ْو َ
س ِ
شَأْ ٍن َ ،وإِنﱢي لَفِي شَأْ ٍن َ
آخ َر.
تعليق شعيب األرنؤوط  :حديث صحيح  ،وھذا إسناد اختلف فيه على ابن جريج.
وعليه فإن البشريةَ لم تعرف رجالً حقق العبوديةَ  ، مثل  :محم ٍد .... 
وبالتالي فإن ادعاءھم الذي يقول :بأنه  كان يحب النساء أكثر من أي شي ٍء ؛ ادعاء باطل  ،والدليل
النبي  ":و ُجعلت قرة عيني في الصالة "
الحديث نفسه الذي استشھدوا ھم به على شبھتھم ؛ ففيه يقول
ﱡ
؛ أي :أنھا أجمل ما تقر به عينه ......
ثم إن سيرته واضحةً لقارئِھا ...ففيھا ٌ
بيان لعبادتِه ،و زھ ِده في الحيا ِة ؛ فكان يجوع لُشبِ َع من حولَه،
ويمر عليه الشھر والشھران وال يوقد في بيته نار  ،ويأمر بالتصدق قبل موتِه بستة دنانير كانت في بيته
 ،ويموت ودرعه مرھونة عند يھودي......
ثانيًا  :إن قيل  :إن المقص َد من سؤالنا ھو في قولِه ُ " : حبب إلي من دنياكم النساء " فقط دون بقية
استشعرت ذلك  ،وبيّ ُ
ُ
نت أنھن النساء اللواتي أحلھن ﷲُ له  ؛ أي :الزوجات  ،والدليل
الحديث؟ قلت ُ◌:
على ذلك أنه  لم تمس يده ي َد امرأ ِة ال تحل له قط ؛ ثبت ذلك في اآلتي:
ض َي ﱠ
سا َء
-1
صحيح البخاري برقم  6674عَنْ َعائِ َ
ﷲُ َع ْن َھا  -قَالَتْ َ :ك َ
ان النﱠبِ ﱡي  يُبَايِ ُع النﱢ َ
شةَ َ -ر ِ
ِ
ول ﱠ
بِا ْل َك َال ِم بِ َھ ِذ ِه ْاآليَ ِة} َال يُ ْ
ﷲِ  يَ َد ا ْم َرأَ ٍة إِ ﱠال ا ْم َرأَةً يَ ْملِ ُك َھا.
ش ِر ْك َن بِا ﱠ ِ َ
ش ْيئًا { قَالَتْ َ :و َما َم ﱠ
ستْ يَ ُد َر ُ
س ِ
 -2صحيح الجامع رقم  2513قال  في بيع ِة العقبة " :إني ال أصافح النساء "..
 -3لم يصح عنه  أب ًدا أنه اشتھى زوجةَ واح ٍد من أصحابِه  أو من أعدائِه.....
ومن المعاني الجميلة من قوله ُ " :حبب إلي من دنياكم النساء" ؛ أي :أن ﷲَ ھو الذي حبب
لنبي  النساء بإعطائھن حقوقھن ؛ حيث كانت المرأةُ في الجاھلي ِة تباع وتشترى  ،والبنت كانت توأد
ل ﱢ
للنبي  النساء بإعطائھن حقوقھن  ،ورفع
وھي حية ،ويأخذ الوالدان صداقھا )المھر ( ....فحبب ﷲُ 
ﱢ
98

www.kalemasawaa.com

ب المقدس  ،كما يذكر سفر االّويﱢين إصحاح  15عدد
مكانتھن فھي ليست نجسة كما ھو حالُھا في الكتا ِ
.28/25
س "  .صحيح البخاري رقم .276
بل قال
النبي  " :إِنﱠ ا ْل ُم ْؤ ِم َن َال يَ ْن ُج ُ
ﱡ
ثم إن قولَه ُ " : حبب إل ّي من دنياكم النساء " فقط دون بقية الحديث يدل على أنه كان رجالً كامل
المقدس  ،أومن أي
ب
الرجولة فھي صفة كمال ال صفة نقص في حقِه  فھل ھناك ما يمنع من الكتا ِ
ِ
ي يحبُ النسا َء ) الزوجات( ويعطيھن حقوقھن ؟!
كتاب على وجه األرض أن النب ﱠ
تصور
لرسول ﷲِ  بولعه للنساء  ،وتعلق قلبه بھن ...نابع عن حق ٍد وكر ٍه عماھم عن
ثم إن اتھامھم
ِ
ِ
التناقض فتارةً يقولون  :إنه رجل يشتھى النساء فأكثر من الزواج،وتارة يطعنون في
الحقيق ِة فأسقطھم في
ِ
رجولته بالغمز للطعن في أخالقِه ....
ثالثًا :إن محم ًدا  كان يحب زوجاتَه  ،ولم تمس يده يد امرأة ال تحل له ........
النبي داود ،
للنبي  أن يزني كما ھو حال بعض األنبياء في الكتاب المقدس  ،مثل :
وأتساءل :ھل البد
ﱢ
ﱢ
والنبي لوط  ..حتى يعترف المعترضون بنبوته  ؟!
سليمان الموصوف
ب النسا ِء المتبادر على أذھانِھم فإنني أكتفي بما نَسب الكتابُ المقدس ل
َ
وأما عن ح ِ
فيه بأنه كان يحبُ النسا َء حبًا ج ًما ؛ حتى كفر با ِ بسببھن وتقرب أللھتِھن) العشتروت ( ...وذلك في
ك ُسلَ ْي َم ُ
سفر الملوك األول إصحاح  11عددَ 1وأَ َحبﱠ ْال َملِ ُ
ت
ت فِرْ َع ْو َنُ :موآبِيﱠا ٍ
ان نِ َسا ًء َغ ِريبَةً َكثِي َرةً َم َع بِ ْن ِ
2
ون
ين قَا َل َع ْنھُ ُم الرﱠبﱡ لِبَنِي إِ ْس َرائِي َل» :الَ تَ ْد ُخلُ َ
ت ِم َن األُ َم ِم الﱠ ِذ َ
ت َو ِحثﱢيﱠا ٍ
صي ُدونِيﱠا ٍ
ت َوأَ ُدو ِميﱠا ٍ
َو َع ﱡمونِيﱠا ٍ
ت َو ِ
3
ان بِھ ُؤالَ ِء بِ ْال َم َحبﱠ ِةَ .و َكانَ ْ
ق ُسلَ ْي َم ُ
ت
ص َ
ون إِلَ ْي ُك ْم ،ألَنﱠھُ ْم يُ ِميلُ َ
إِلَ ْي ِھ ْم َوھُ ْم الَ يَ ْد ُخلُ َ
ون قُلُوبَ ُك ْم َو َرا َء آلِھَتِ ِھ ْم« .فَ ْالتَ َ
4
تَ ،وثَالَ ُ
اريﱢ  ،فَأ َ َمالَ ْ
ان َش ْي ُخو َخ ِة
ان فِي َز َم
ت نِ َسا ُؤهُ قَ ْلبَهَُ .و َك َ
لَهُ َس ْب ُع ِمئَ ٍة ِم َن النﱢ َسا ِء ال ﱠسيﱢ َدا ِ
ِ
ث ِمئَ ٍة ِم َن ال ﱠس َر ِ
5
ب
ُسلَ ْي َم َ
ب َدا ُو َد أَبِي ِه .فَ َذھَ َ
ان أَ ﱠن نِ َسا َءهُ أَ َم ْل َن قَ ْلبَهُ َو َرا َء آلِھَ ٍة أُ ْخ َرىَ ،ولَ ْم يَ ُك ْن قَ ْلبُهُ َكا ِمالً َم َع الرﱠبﱢ إِل ِھ ِه َكقَ ْل ِ
6
ان َو َرا َء َع ْشتُو َر َ
ﱢينَ .و َع ِم َل ُسلَ ْي َم ُ
ُسلَ ْي َم ُ
ان ال ﱠش ﱠر فِي َع ْينَ ِي
س ْال َع ﱡمونِي َ
ث إِلھَ ِة الصﱢ ي ُدونِي َ
ﱢينَ ،و َم ْل ُكو َم ِرجْ ِ
7
الرﱠبﱢ َ ،ولَ ْم يَ ْتبَ ِع الرﱠبﱠ تَ َما ًما َك َدا ُو َد أَبِي ِهِ .حينَئِ ٍذ بَنَى ُسلَ ْي َم ُ
ﱢين َعلَى ْال َجبَ ِل
س ْال ُموآبِي َ
ان ُمرْ تَفَ َعةً لِ َك ُم َ
وش ِرجْ ِ
8
ت اللﱠ َواتِي ُك ﱠن يُوقِ ْد َن
س بَنِي َع ﱡم َ
الﱠ ِذي تُ َجاهَ أُو ُر َشلِي َمَ ،ولِ ُمولَ َ
يع نِ َسائِ ِه ْال َغ ِريبَا ِ
ك ِرجْ ِ
ونَ .وھ َك َذا فَ َع َل لِ َج ِم ِ
َويَ ْذبَحْ َن آللِھَتِ ِھ ﱠن.
نبي يتمتع بالنساء!
زعم أحدھم في أحدى الفضائيات قائالً :إن رسول ﷲ استمتع بالنسوان...وذلك في اآلتي:
-1صحيح ابن حبان برقم  - 3937أخبرنا عبد ﷲ بن محمد بن سلم قال  :حدثنا عبد الرحمن بن
إبراھيم قال  :حدثنا عمر بن عبد الواحد عن األوزاعي قال  :حدثني أسيد بن عبد الرحمن قال  :حدثني
خالد بن دريك  :أن مطرفا عاد عمران بن حصين فقال له  :إني محدثك حديثا فإن برئت من وجعي فال
تحدث به ولو مضيت لشأني فحدث به إن بدا لك  :إنا استمتعنا مع رسول ﷲ  ثم لم ينھنا عنه حتى
مات  رأى رجل رأيه
قال شعيب األرنؤوط  :إسناده صحيح.
صلﱠى ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه
ث ِع ْم َر َ
ان }تَ َمتﱠ َع َر ُ
ﷲِ َ
 -2تقريب األسانيد )ج / 1ص َ ( 82وفِي ِر َوايَ ٍة لَهُ فِي َح ِدي ِ
سلﱠ َم فَتَ َمتﱠ ْعنَا َم َعهُ{
َو َ
الرد على الشبھة
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أوالً :إن المقصود بالمتع في الحديثين ليس التمتع بالنساء كما زعم ھذا المعترض الجاھل الجھول
المجھال  ..وإنما المقصود ھو التمتع بالعمرة والحج لالتي:
أبدأ بالحديث األول الذي رواه ابن حبان ففيه ما يلي:
َ
الحديث جاء في باب )ما جاء في حج النبي واعتماره(
-1أن
-2المالحظ أن الراوي للحديث ھو خالد بن دريك ،ففي نفس الصفحة التي تليھا نجد اآلتي  :ذكر وصف
االستمتاع الذي ذكره خالد بن دريك في ھذا الخبر  - 3938أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى قال  :حدثنا
موسى بن محمد بن حيان قال  :حدثنا أبو غسان يحيى بن كثير قال  :أخبرنا شعبة عن حميد بن ھالل
عن مطرف بن عبد ﷲ قال  :قال لي عمران بن حصين  :أال أحدثك حديثا لعل ﷲ أن ينفعك به إن
رسول ﷲ  جمع بين الحج والعمرة ولم ينه عنه ولم ينزل فيه ولم يحرمه وكان يسلم علي فلما
اكتويت ذھب أو رفع عني فلما تركته رجع إلي
قال شعيب األرنؤوط  :حديث صحيح
إذن وصف االستمتاع الذي خالد بن دريك في الحديث ھو االستمتاع بين الحج والعمرة،وليس التمتع
بالنسوان….
الحديث الثاني:فيه ما يلي:
-1الحديث جاء في باب) إ ْف َرا ِد ا ْل َح ﱢج َوالتﱠ َمتﱡ ِع َوا ْلقِ َران(
-2الرويات التي قبله والتي بعده تفصله ،وتبين معناه ؛فھذا كل ما جاء في الباب عَنْ َع ْب ِد ال ﱠر ْح َم ِن ْب ِن
سو َل ﱠ
سلِ ٍم َوفِي ِر َوايَ ٍة لَ ُھ َما }أَ َھ ﱠل بِا ْل َح ﱢج{
اس ِم عَنْ أَبِي ِه عَنْ َعائِ َ
ﷲِ أَ ْف َر َد ا ْل َح ﱠج{ لَ ْفظُ ُم ْ
شةَ }أَنﱠ َر ُ
ا ْلقَ ِ
صلﱠى ﱠ
ص ْب َح َرابِ َع ٍة ِمنْ ِذي ا ْل ِح ﱠج ِة
َولِ ْلبُ َخا ِر ﱢ
سلﱠ َم ُ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َ
س }قَ ِد َم النﱠبِ ﱡي َ
ي ِمنْ َح ِدي ِ
ث َجابِ ٍر َوا ْب ِن َعبﱠا ٍ
ين
ُم ِھلﱢ َ
سلِ ٌم فِي َح ِديث َجابِ ٍر }أَ ْقبَ ْلنَا ُم َھلﱢ َ
ين بِا ْل َح ﱢج الَ يَ ْخلِطُهُ ش َْي ٌء فَلَ ﱠما قَ ِد ْمنَا أَ َم َرنَا فَ َج َع ْلنَا َھا ُع ْم َرةً{ َوقَا َل ُم ْ
ول ﱠ
ث ا ْب ِن ُع َم َر
يح }أَ ْف َر َد ا ْل َح ﱠج{ َولِ ُم ْ
اج ْه بِإ ِ ْ
سنَا ِد ال ﱠ
َم َع َر ُ
ﷲِ  بِ َح ﱟج ُم ْف َر ٍد{ َوقَا َل ا ْبنُ َم َ
سلِ ٍم ِمنْ َح ِدي ِ
س ِ
ص ِح ِ
سو ُل ﱠ
اع بِا ْل ُع ْم َر ِة
}أَ َھ ﱠل بِا ْل َح ﱢج ُم ْف ِر ًدا{ َوفِي ال ﱠ
ث ا ْب ِن ُع َم َر }تَ َمتﱠ َع َر ُ
ص ِح َ
يح ْي ِن ِمنْ َح ِدي ِ
ﷲِ فِي َح ﱠج ِة ا ْل َو َد ِ
ان ْب ِن
ث َعلِ ﱟي َو ِع ْم َر َ
ستَ ْمتَ ْعنَا بِ َھا{ َولِ ُم ْ
س } َھ ِذ ِه ُع ْم َرةٌ ا ْ
سلِ ٍم ِمنْ َح ِدي ِ
إلَى ا ْل َح ﱢج{ َولَ ُھ َما ِمنْ َح ِدي ِ
ث ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
سو ُل ﱠ
ول ﱠ
ﷲِ  فَتَ َمتﱠ ْعنَا َم َعهُ{
ث ِع ْم َر َ
ان }تَ َمتﱠ َع َر ُ
ص ْي ٍن }تَ َمتﱠ ْعنَا َم َع َر ُ
ُح َ
ﷲِ َ { وفِي ِر َوايَ ٍة لَهُ فِي َح ِدي ِ
س ِ
سلِ ٍم ِمنْ } َج َم َع بَ ْينَ ُھ َما بَ ْي َن
َوفِي ِر َوايَ ٍة لَهُ } َج َم َع بَ ْي َن َح ﱟج َو ُع ْم َر ٍة{ َوفِي ِر َوايَ ٍة لِلدﱠا َرقُ ْطنِ ﱢي }قَ َر َن{ َولِ ُم ْ
ث
ث ا ْلبَ َرا ِء }إنﱢي ُ
ي َوقَ َر ْنت{ َولِلنﱠ َ
س ْقتُ ا ْل َھ ْد َ
ا ْل َح ﱢج َوا ْل ُع ْم َر ِة{ َو ِإلبِي َدا ُود َوالنﱠ َ
سائِ ﱢي ِمنْ َح ِدي ِ
سائِ ﱡي ِمنْ َح ِدي ِ
ث أَبِي طَ ْل َحةَ } َج َم َع بَ ْي َن ا ْل َح ﱢج
ث ُ
اع{ َولَهُ ِمنْ َح ِدي ِ
َعلِ ﱟي ِم ْثلُهُ َو ِإل ْح َم َد ِمنْ َح ِدي ِ
س َراقَةَ }قَ َر َن فِي َح ﱠج ِة ا ْل َو َد ِ
ث ا ْب ِن أَبِي أَ ْوفَى ِم ْثلُهُ
ث أَبِي َ
س ِعي ٍد َوأَبِي قَتَا َدةَ ِم ْثلُهُ َولِ ْلبَ َرا ِء ِمنْ َح ِدي ِ
َوا ْل ُع ْم َر ِة{ وللدارقطني ِمنْ َح ِدي ِ
إذن من خالل ما سبق يتبين لنا  :أن المعترض أقتطع رواية من موضعھا وترك ما قبلھا وما بعدھا
وھذا تدليس وكذب على مشاھديه ،لينال من رسول ﷲ.... 
صرْ تُ ْم فَ َما
ثانيًا :إن ھذا التمتع جاء في كتاب ﷲ الكريم في قولهَ  :وأَتِ ﱡموا ْال َح ﱠج َو ْال ُع ْم َرةَ ِ ﱠ ِ فَإ ِ ْن أُحْ ِ
ان ِم ْن ُك ْم َم ِريضًا أَ ْو بِ ِه أَ ًذى ِم ْن َر ْأ ِس ِه
ي َو َال تَحْ لِقُوا ُر ُءو َس ُك ْم َحتﱠى يَ ْبلُ َغ ْالھَ ْد ُ
ي َم ِحلﱠهُ فَ َم ْن َك َ
ا ْستَ ْي َس َر ِم َن ْالھَ ْد ِ
ي فَ َم ْن لَ ْم يَ ِج ْد
ص َدقَ ٍة أَ ْو نُس ٍ
صيَ ٍام أَ ْو َ
فَفِ ْديَةٌ ِم ْن ِ
ُك فَإِ َذا أَ ِم ْنتُ ْم فَ َم ْن تَ َمتﱠ َع بِ ْال ُع ْم َر ِة إِلَى ْال َحجﱢ فَ َما ا ْستَ ْي َس َر ِم َن ْالھَ ْد ِ
اض ِري ْال َمس ِْج ِد
ك َع َش َرةٌ َكا ِملَةٌ َذلِ َ
صيَا ُم ثَ َالثَ ِة أَي ٍﱠام فِي ْال َحجﱢ َو َس ْب َع ٍة إِ َذا َر َج ْعتُ ْم تِ ْل َ
ك لِ َم ْن لَ ْم يَ ُك ْن أَ ْھلُهُ َح ِ
فَ ِ
ﷲَ َوا ْعلَ ُموا أَ ﱠن ﱠ
ْال َح َر ِام َواتﱠقُوا ﱠ
ب )) (196البقرة(
ﷲَ َش ِدي ُد ْال ِعقَا ِ
ي ال تعليق!
نالحظ من اآلية :فَ َم ْن تَ َمتﱠ َع بِ ْال ُع ْم َر ِة إِلَى ْال َحجﱢ فَ َما ا ْستَ ْي َس َر ِم َن ْالھَ ْد ِ
ثالثًا:إن التمتع بالنسوان جاء في الكتاب المقدس وليس عندنا ،فحينما يأمر الربﱡ نبيﱠه ھوشع أول ما كلمه
بأن يأخذ امرأةَ زنا ليتمتع بھا ،وكذلك سليمان الذي رأى امرأة تستحم فأعجبته وزنا بھا،وكذلك ولوط
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،وزوجة يعقوب...وذلك بحسب ما نسب الكتاب للرب ،ولنبيه ھوشع،ولسليمان،ولوط ،وزوجة يعقوب
....جاء ذلك في اآلتي:
سفر ھوشع إصحاح  1عدد 2أَ ﱠو َل َما َكلﱠ َم الرﱠبﱡ ھُو َش َع ،قَا َل
 -1النبي ھوشع يزني بأمر الرب ...وذلك في
ِ
ض قَ ْد َزنَ ْ
ار َكةً الرﱠبﱠ «.
الرﱠبﱡ لِھُو َش َعْ » :اذھَبْ ُخ ْذ لِنَ ْف ِس َ
ك ا ْم َرأَةَ ِزنًى َوأَ ْوالَ َد ِزنًى ،ألَ ﱠن األَرْ َ
ت ِزنًى تَ ِ
3
ت َو َولَ َد ْ
ت ِد ْبالَيِ َم ،فَ َحبِلَ ْ
ب َوأَ َخ َذ جُو َم َر بِ ْن َ
ت لَهُ ا ْبنًا !!
فَ َذھَ َ
 -2النبي داود زنى بزوجة أوريا الحثي ،وقتله غد ًرا وحيلة  ،وذلك لما رآھا وھي تستحم فأعجبته  ...سفر
1
ُوآب
ت ُخر
ص ُموئِيل الثﱠانِي إصحاح 11عدد َو َك َ
وك ،أَ ﱠن َدا ُو َد أَرْ َس َل ي َ
َ
ُوج ْال ُملُ ِ
ان ِع ْن َد تَ َم ِام ال ﱠسنَ ِة ،فِي َو ْق ِ
ِ
2
ُ
ان فِي
َو َعبِي َدهُ َم َعهُ َو َج ِمي َع إِ ْس َرائِي َل ،فَأ َ ْخ َربُوا بَنِي َع ﱡم َ
صرُوا ِربﱠةََ .وأَ ﱠما َدا ُو ُد فَأَقَا َم فِي أو ُر َشلِي َمَ .و َك َ
ون َو َحا َ
ْ
ْ
ح ا ْم َرأَةً تَ ْستَ ِح ﱡم.
ح بَ ْي ِ
َو ْق ِ
ت ْال َم َسا ِء أَ ﱠن َدا ُو َد قَا َم َع ْن َس ِر ِ3
ت ْال َملِ ِك ،فَ َرأَى ِم ْن َعلَى السﱠط ِ
ير ِه َوتَ َم ﱠشى َعلَى َسط ِ
اح ٌد» :أَلَ ْي َس ْ
ت ھ ِذ ِه بَ ْث َشبَ َع بِ ْن َ
ت
ت ْال َمرْ أَةُ َج ِميلَةَ ْال َم ْنظَ ِر ِج ًّدا .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد َو َسأ َ َل َع ِن ْال َمرْ أَ ِة ،فَقَا َل َو ِ
َو َكانَ ِ
4
أَلِي َعا َم ا ْم َرأَةَ أُ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱢي؟« .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد ُر ُسالً َوأَ َخ َذھَا ،فَ َد َخلَ ْ
ت إِلَ ْي ِه ،فَاضْ طَ َج َع َم َعھَا َو ِھ َي ُمطَھﱠ َرةٌ ِم ْن
ِ
5
ت َدا ُو َد َوقَالَ ْ
ت َوأَ ْخبَ َر ْ
ت ْال َمرْ أَةُ ،فَأَرْ َسلَ ْ
طَ ْمثِھَا .ثُ ﱠم َر َج َع ْ
ت» :إِنﱢي ُح ْبلَى«6 .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد
ت إِلَى بَ ْيتِھَاَ .و َحبِلَ ِ
7
ُ
ُوآب يَقُو ُل» :أَرْ ِسلْ إِلَ ﱠ ُ
ُ
وريﱠا إِلَ ْي ِه ،فَ َسأ َ َل َدا ُو ُد
إِلَى ي َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱠ
ي« .فَأَرْ َس َ8ل يُوآبُ أ ِ
يأ ِ
وريﱠا إِلَى َدا ُو َد .فَأَتَى أ ِ
بَ .وقَا َل َدا ُو ُد ألُ
ك «.
ك َوا ْغ ِسلْ ِرجْ لَ ْي َ
وريﱠا» :ا ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
َع ْن َسالَ َم ِة ي َ
اح ْال َحرْ ِ
ُوآب َو َسالَ َم ِة ال ﱠش ْع ِ
ِ
ب َونَ َج ِ
9
ُ
ُ
ت ْال َملِ ِكَ ،و َخ َر َج ْ
ت َو َرا َءهُ ِح ﱠ
ت ْال َملِ ِك َم َع
ب بَ ْي ِ
وريﱠا َعلَى بَا ِ
وريﱠا ِم ْن بَ ْي ِ
صةٌ ِم ْن ِع ْن ِد ْال َملِ ِكَ .ونَا َم أ ِ
فَ َخ َر َج أ ِ
10
ُ
ُ
وريﱠا:
يع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،ولَ ْم يَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ ِه .فأ َ ْخبَرُوا َدا ُو َد قَائِلِ َ
وريﱠا إِلَى بَ ْيتِ ِه« .فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ين» :لَ ْم يَ ْن ِزلْ أ ِ
َج ِم ِ
11
ُ
وريﱠا لِ َدا ُو َد» :إِ ﱠن التﱠاب َ
»أَ َما ِج ْئ َ
ُوت َوإِ ْس َرائِي َل َويَھُو َذا
ت ِم َن ال ﱠسفَ ِر؟ فَلِ َما َذا لَ ْم تَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
ك؟« فَقَا َل أ ِ
ون َعلَى َوجْ ِه الصﱠحْ َرا ِءَ ،وأَنَا آتِي إِلَى بَ ْيتِي آل ُك َل
ازلُ َ
َسا ِكنُ َ
ون فِي ْال ِخيَ ِامَ ،و َسيﱢ ِدي يُوآبُ َو َعبِي ُد َسيﱢ ِدي نَ ِ
12
ُ
وريﱠا» :أَقِ ْم ھُنَا
ك َو َحيَا ِة نَ ْف ِس َ
ب َوأَضْ طَج َع َم َع ا ْم َرأَتِي؟ َو َحيَاتِ َ
َوأَ ْش َر َ
ك ،الَ أَ ْف َع ُل ھ َذا األَ ْمَ 13ر« .فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ُ
ْاليَ ْو َم أَ ْيضًاَ ،و َغدًا أُ ْ
ب
وريﱠا فِي أُو ُر َشلِي َم ذلِ َ
ك ْاليَ ْو َم َو َغ َدهَُ .و َد َعاهُ َدا ُو ُد فَأ َ َك َل أَ َما َمهُ َو َش ِر َ
طلِقُ َك« .فَأَقَا َم أ ِ
14
َوأَ ْس َك َرهَُ .و َخ َر َج ِع ْن َد ْال َم َسا ِء لِيَضْ طَ ِج َع فِي َمضْ َج ِع ِه َم َع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،وإِلَى بَ ْيتِ ِه لَ ْم يَ ْن ِزلْ َ .وفِي ال ﱠ
اح
صبَ ِ
15
ُوآب َوأَرْ َسلَهُ بِيَ ِد أُ
ُ
وريﱠا فِي َوجْ ِه
ب َدا ُو ُد َم ْكتُوبًا إِلَى ي َ
َكتَ َ
وريﱠاَ .و َكتَ َ
ب فِي ْال َم ْكتُو ِ
ِ
ب يَقُو ُل» :اجْ َعلُوا أ ِ
16
ب َويَ ُم َ
ُوآب ْال َم ِدينَةَ أَنﱠهُ َج َع َل
وت«َ .و َك َ
ص َر ِة ي َ
ان فِي ُم َحا َ
ب ال ﱠش ِدي َد ِةَ ،وارْ ِجعُوا ِم ْن َو َرائِ ِه فَيُضْ َر َ
ْال َحرْ ِ
17
ضع الﱠ ِذي َعلِ َم أَ ﱠن ر َجا َل ْالبَأْ
أُ
ُوآب ،فَ َسقَطَ بَعْضُ
س فِي ِه .فَ َخ َر َج ِر َجا ُل ْال َم ِدينَ ِة َو َحا َربُوا ي َ
وريﱠا فِي ْال َم ْو ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ات أُوريﱠا ْال ِحثﱢ ﱡي أَ ْيضًا18 .فَأَرْ َس َل يُوآبُ َوأَ ْخبَ َر َدا ُو َد بِ َج ِم ُ
ب.
ال ﱠش ْع ِ
ور ْال َحرْ ِ
ب ِم ْن َعبِي ِد َدا ُو َدَ ،و َم َ ِ
يع أ ُمِ 20
ِ
19
صى ال ﱠرسُو َل قَائِالًِ » :ع ْن َد َما تَ ْف َر ُ
ب ،فَإِ ِن ا ْشتَ َع َل
يع أُ ُم
غ ِم َن ْال َكالَ ِم َم َع ْال َملِ ِك َع ْن َج ِم
َوأَ ْو َ
ور ْال َحرْ ِ
ِ
ِ
21
ك
ال؟ أَ َما َعلِ ْمتُ ْم أَنﱠھُ ْم يَرْ ُم َ
ون ِم ْن َعلَى َم ْن قَتَ َل أَبِي َمالِ َ
َغ َ
ضبُ ْال َملِ ِكَ ،وقَا َل لَ َك :لِ َما َذا َدنَ ْوتُ ْم ِم َن ْال َم ِدينَ ِة لِ ْلقِتَ ِ
ث؟ أَلَ ْم تَرْ ِم ِه ا ْم َرأَةٌ بِقِ ْ
ب َْن يَ ُربﱡو َش َ
ﱡور فَ َم َ
ﱡور؟ فَقُلْ :
ات فِي تَابَ َ
اص؟ لِ َما َذا َدنَ ْوتُ ْم ِم َن الس ِ
ط َع ِة َرحًى ِم ْن َعلَى الس ِ
ات َع ْب ُد َ ُ
قَ ْد َم َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱡي أَ ْيضًا«. .
كأ ِ
-3النبي لوط زنا ببناته  ....وذلك في سفر التكوين إصحاح 19عدد َ 29و َح َد َ
ب ﷲُ ُم ُد َن ال ﱠدائِ َر ِة
ث لَ ﱠما أَ ْخ َر َ
30
ص ِع َد لُوطٌ
بِ .ح َ
ب ْال ُم ُد َن الﱠتِي َس َك َن فِيھَا لُوطٌَ .و َ
ين قَلَ َ
أَ ﱠن ﷲَ َذ َك َر إِ ْب َرا ِھي َمَ ،وأَرْ َس َل لُوطًا ِم ْن َو َس ِط اال ْنقِالَ ِ
اف أَ ْن يَ ْس ُك َن فِي صُو َغ َر .فَ َس َك َن فِي ْال َم َغا َر ِة ھُ َو َوا ْبنَتَاهُ.
ِم ْن صُو َغ َر َو َس َك َن فِي ْال َجبَ ِلَ ،وا ْبنَتَاهُ َم َعهُ ،ألَنﱠهُ َخ َ
32
31
ت ْالبِ ْك ُر لِل ﱠ
ض .ھَلُ ﱠم
ص ِغي َر ِة» :أَبُونَا قَ ْد َشا َخَ ،ولَي َ
َوقَالَ ِ
ض َر ُج ٌل لِيَ ْد ُخ َل َعلَ ْينَا َك َعا َد ِة ُكلﱢ األَرْ ِ
ْس فِي األَرْ ِ33
ت
نَ ْسقِي أَبَانَا َخ ْمرًا َونَضْ طَج ُع َم َعهُ ،فَنُحْ يِي ِم ْن أَبِينَا نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِةَ ،و َد َخلَ ِ
ْالبِ ْك ُر َواضْ طَ َج َع ْ
ث فِي ْال َغ ِد أَ ﱠن ْالبِ ْك َر قَالَ ْ
ت َم َع أَبِيھَاَ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَاَ 34 .و َح َد َ
ت لِل ﱠ
ص ِغي َر ِة:
»إِنﱢي قَ ِد اضْ طَ َج ْع ُ
ضا فَا ْد ُخلِي اضْ طَ ِج ِعي َم َعهُ ،فَنُحْ يِ َي ِم ْن أَبِينَا
ار َحةَ َم َع أَبِي .نَ ْسقِي ِه َخ ْمرًا اللﱠ ْيلَةَ أَ ْي ً
ت ْالبَ ِ
35
ص ِغي َرةُ َواضْ طَ َج َع ْ
ت ال ﱠ
ت َم َعهَُ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم
نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِة أَ ْيضًاَ ،وقَا َم ِ
37
36
وآب«َ ،وھُ َو
ت ا ْبنَتَا لُ ٍ
ت ا ْس َمهُ » ُم َ
ت ْالبِ ْك ُر ا ْبنًا َو َد َع ِ
وط ِم ْن أَبِي ِھ َما .فَ َولَ َد ِ
بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَا ،فَ َحبِلَ ِ
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ﱢين إِلَى ْاليَ ْو ِمَ 38 .وال ﱠ
ون إِلَى
ت ا ْس َمهُ »بِ ْن َع ﱢمي«َ ،وھُ َو أَبُو بَنِي َع ﱡم َ
أَبُو ْال ُموآبِي َ
ت ا ْبنًا َو َد َع ِ
ص ِغي َرةُ أَ ْيضًا َولَ َد ِ
ْاليَ ْو ِم.
 -3زنا ابن يعقوب النبي )روبين ( بزوجة أبيه ) بلھة (  ....وذل ك ف ي س فر التك وين إص حاح  35ع دد 21ثُ ﱠم
ب َخ ْي َمتَ هُ َو َرا َء َمجْ َد َل ِع ْد ٍرَ 22 .و َح َد َ
ض ،أَ ﱠن
ان إِ ْس َرائِي ُل َس ا ِكنًا فِ ي تِ ْل َ
ث إِ ْذ َك َ
ص َ
َر َح َل إِ ْس َرائِي ُل َونَ َ
ك األَرْ ِ
َ
ْ
ب َواضْ طَ َج َع َم َع بِلھَةَ سُرﱢ يﱠ ِة أبِي ِهَ ،و َس ِم َع إِ ْس َرائِي ُل ! .ال تعليق
َرأُوبَي َْن َذھَ َ

نبي ليس له عمل إال التزوج بالنساء
قال كبيرھم في فضائيته بستھزاء،وذلك قبل شلحه منھا ...قال :اللھم ال حسد!
محمد نبي اإلسالم ليس ل ه عم ل إال الت زوج بالنس اء ،وذل ك بال دليل والبرھ ان ج اء ف ي الناس خ والمنس وخ
ألب ي جعف ر النح اس)ج /1ص ( 635ق ال عم ر ب ن غف رة لم ا قال ت ن اس :م ا لمحم د ش غل إال الت زوج
اس َعلَ ى َم ا آتَ اھُ ُم ﱠ
ﷲُ ِم ْن فَضْ لِ ِه فَقَ ْد آتَ ْينَ ا آ َل إِ ْب َرا ِھي َم
فحسدوه على ذلك فأنزل ﷲ  :أَ ْم يَحْ ُس ُد َ
ون النﱠ َ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوآتَ ْينَاھُ ْم ُم ْل ًكا َع ِظي ًما )) (54النساء ( كان لسليمان  ألف امرأة منھ ا س بعمائة ح رة
ْال ِكتَ َ
وكان لداود مائة امرأة.
ثم قال معقبا ساخ ًرا على ما سبق :اللھم ال حسد!
الرد على الشبھة
أوالً:إن الدعي م دلس وك اذب...ألنن ي لم ا طالع ت الرواي ة وج دتُھا تق ول :ق ال عم ر ب ن غف رة لم ا قال ت
اليھود ":ما لمحمد شغل إال التزوج فحسدوه "....
المالحظ أن اليھود ھم الذين قالوا ذلك ،وليس نا ًسا كم ادعى الكاذب المدلس...ألن ناس تطلق على المؤمن
والكافر والمنافق...
ثانيً ا :إن الرواي ات الت ي تتعل ق ب األمر ج اءت م ن طري ق عم ر ب ن عب د ﷲ الم دني م ولى غف رة ،فف ي
الطبقات الكبرى البن سعد)ج/8ص  :( 202عن عمر مولى غفرة قال :قالت يھ ود :لم ا رأت رس ول ﷲ
يتزوج النساء انظروا إلى ھذا الذي ال يشبع من الطع ام وال وﷲ م ا ل ه ھم ة إال النس اء وحس دوه لكث رة
نسائه وعابوه بذلك وقالوا لو كان نبيا ما رغب في النساء وكان أشدھم في ذلك حيي بن أخطب فأكذبھم
ﷲ وأخبرھم بفضل ﷲ وسعته عل ى نبي ه فق ال :أم يحس دون الن اس عل ى م ا آت اھم ﷲ م ن فض له يعن ي
بالناس رسول ﷲ فقد آتينا آل إبراھيم الكتاب والحكم ة وآتين اھم ملك ا عظيم ا م ا آت ى ﷲ س ليمان ب ن
داود كانت له ألف امرأة سبع مائة مھيرة وثالث مائة سرية وكانت لداود مائة امرأة منھن اوريا أم
سليمان بن داود النبي تزوجھا بعد الفتنة فھذا أكثر مما لمحمد أخبرنا محمد بن عم ر ح دثني إب راھيم
بن يزيد المكي عن سليمان األحول وھشام بن حجير عن ط اوس ق ال وح دثني ب ن أب ي الزن اد ع ن أبي ه
عن األعرج عن أبي ھريرة عن رس ول ﷲ  ق ال :ق ال س ليمان ب ن داود :ألط وفن عل ى س بعين ام رأة
يعني في ليلة كل واحدة
قلت :إنه ليس بثقة عن المحققين كما يلي :عمر بن عبد ﷲ المدني مولى غفرة
 -1قال صاحب تھذيب التھذيب )ج/7ص( 415
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قال البرقي في الطبقات في باب من احتملت روايته م ن الثق ات ف ي األخب ار والقص ص خاص ة ول م يك ن
ممن يتقن الرواية عن أھل الفقه عمر مولى غفرة كان صاحب مراسالت ورقائق.
قال أبو بكر البزار لم يكن به بأس وأحاديثه عن ابن عباس مرسلة وقال الدوري عن ابن مع ين ل م يك ن
به بأس وقال الس اجي ترك ه مال ك وق ال اب ن أب ي ح اتم ع ن أبي ه ل م يل ق أنس ا وحديث ه ع ن اب ن عب اس
مرسل وقال العجلي يكتب حديثه وليس بالقوي.
-2قال صاحب تقريب التھذيب )ج721/1ص(
عم ر ب ن عب د ﷲ الم دني م ولى غف رة بض م المعجم ة وس كون الف اء ض عيف وك ان كثي ر اإلرس ال م ن
الخامسة مات سنة خمس أو ست وأربعين .
 -3قال صاحب الوافي بالوفيات )ج:( 156/7
عمر بن عبد ﷲ المدني ،مولى ُغفرة المدني .أدرك ابن عباس ،وحدﱠث عن ه .ق ال الش يخ ش مس ال دين:
فما أدري سماعا ً أم ال .وله رواية عن أنس بن مالك ،وسعيد بن المسيﱠب ،وأبي األسود الدﱡؤلي ،ومحم د
بن كعب.
أس ،لك نﱠ أكث ر حديث ه مراس يل .وق ال َمع ين وغي ره :ض عيف .ت وفﱢي س نة
قال أحمد بن حنبل :ليس له ب ٌ
خمس وأربعين ومائة ،وروى له أبو داود والترمذي.
ثالثًا:إنني أ فترض صحة الرواية التي فيھا ما قاله اليھود وھم خصم لنا....
يبقى سؤال يطرح نفسه وھ و :ھ ل ش ھادة اليھ ود أع داء األنبي اء يُعت د بھ ا ،وھ م ال ذي يح اربونھم ويلق ون
عليھم التھم الترھات....؟!
ثم كيف للمعترض أن يستشھد علينا بخصم لنا يدعي األكاذيب واالفتراءات ،وال مؤمن بنا....
أقول  :إن اليھود قد قالوا عن المسيح  انه بن زنا ،وذلك في
41
اح ٌد
إنجيل يوحنا إصحاح  8عدد أَ ْنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
ون أَ ْع َما َل أَبِي ُك ْم« .فَقَالُوا لَهُ»:إِنﱠنَا لَ ْم نُولَ ْد ِم ْن ِزنً ا .لَنَ ا أَبٌ َو ِ
َوھُ َو ﷲُ«.
وأخي ًرا يبقى سؤل ھام :ھل نحاسب يسوع المسيح بقول اليھود أنه ابن زنا والعياذ با ؟ ھذا ھو
اس َعلَ ى َم ا آتَ اھُ ُم ﱠ
ﷲُ ِم ْن فَضْ لِ ِه فَقَ ْد آتَ ْينَ ا آ َل
راب ًع ا  :إن التفس ير الص حيح لقول ه : أَ ْم يَحْ ُس ُد َ
ون النﱠ َ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َوآتَ ْينَاھُ ْم ُم ْل ًكا َع ِظي ًما )) (54النساء(
إِ ْب َرا ِھي َم ْال ِكتَ َ
جاء في عدة تفاسير منھا التفسير الميسر:
بل أيحسدون محم ًدا  عل ى م ا أعط اه ﷲ م ن نعم ة النب وة والرس الة ،ويحس دون أص حابه عل ى نعم ة
التوفيق إلى اإليمان ،والتصديق بالرسالة ،واتب اع الرس ول ،والتمك ين ف ي األرض ،ويتمن ون زوال ھ ذا
الفضل عنھم؟ فقد أعطينا ذرية إبراھيم - من قَ ْب ُل -الكت ب ،الت ي أنزلھ ا ﷲ عل يھم وم ا أوح ي إل يھم
مما لم يكن كتابا مقروءا ،وأعطيناھم مع ذلك ملكا واسعا.أھـ
نبي يقول :كل فرج مكتوب عليه اسم ناكحة؟!
ﱞ
من الشبھات التي فرحوا بھا كثيرًا لينالوا من عرض رسول ﷲ ...وليتھكموا سخرية من خير األنام...
أنھم قالوا :إن رسول اإلسالم قال حديثًا غريبًا ،وبه ألفاظ ليست حسنة ...ھو" :مكتوب على كل فرج
ناكحه " ومنھم من تطاول على زوجات النبي  في تساؤالتھم ...
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الرد على الشبھة
ي  قال  ":مكتوب على كل فرج ناكحه
أوالً :إنني بحثت في كلﱢ كتب األحاديث فلم أجد حديثًا فيه أن النب ﱠ
" إال إنني وجدته في مختصر الفتاوي المصرية البن تيمية –رحمه ﷲُ) -ج 2/ص (63يقول :روي إنه
ضا ،وليس ھو من جنس كالم النبي  لكن ال ريب أن ﷲ
مكتوب على كل فرج ناكحة فليس
صحيحا أي ً
ً
تعالى كتب كل ما يفعل العباد قبل أن يفعلوه فذلك عنده وقد ثبت أن ﷲ يأمر الملك فيكتب على العبد كل
ما يفعله قبل أن ينفخ فيه الروح....أھـ
إذن من خالل ما سبق نفھم أن الحديث ال أصل له لالتي:
-1لم يوجد في كتب األحاديث أبدا.
 -2حكم ُ
ابن تيمية بأنه ليس صحي ًحا ،وليس ھو من جنس كالم النبي . 
وعليه فكأننا لم نسمع شيئا من المعترضين ؛ألن ما بني على باطل فھو باطل...
ثانيًا:إن المدقق في الكتاب المقدس يجد فيه أكثر مما ادعاه المعترضون على نبيﱢنا  زو ًرا وبھتانا...
بقوله  :قال حديثًا غريبًا ،وبه ألفاظ ليست حسنةً ...فنجد ھذه األلفاظ التي ليست حسنة في كتابھم
ھم ...فعلى سبيل المثال ال الحصر جاء فيه اآلتي:
1
ْ
َ
ْك بِالنﱠ ْعلَي ِْن يَا ِب ْن َ
ت ال َك ِر ِيم!
 -1سف ِر نشي ِد اإلنشاد ...أذكر منه جز ًءا من اإلصحاح  7عدد َما أجْ َم َل ِرجْ لَي ِ
اعُ 2 .س ﱠرتُ ِك َكأْسٌ ُم َد ﱠو َرةٌ ،الَ يُع ِْو ُزھَا َش َرابٌ َم ْم ُزو ٌج .بَ ْ
طنُ ِك
ص ْن َع ِة يَ َديْ َ
ْك ِم ْث ُل ْال َحلِ ﱢيَ ،
َد َوائِ ُر فَ ْخ َذي ِ
صنﱠ ٍ
3
اك َك َخ ْشفَتَي ِْن ،تَ ْوأَ َم ْي ظَ ْبيَ ٍة.
ُ
ص ْب َرةُ ِح ْنطَ ٍة ُم َسيﱠ َجةٌ بِالس ْﱠو َس ِن .ثَ ْديَ ِ
4
ب بَ ﱢ
ج لُ ْبنَ َ
اك َك ْالبِ َر ِك فِي َح ْشب َ
ان النﱠ ِ
ُون ِع ْن َد بَا ِ
اجَ .ع ْينَ ِ
اظ ِر تُ َجاهَ
ج ِم ْن َع ٍ
ُعنُقُ ِك َ5كبُرْ ٍ
ث َربﱢي َم .أَ ْنفُ ِك َكبُرِْ 6
انَ .ملِ ٌ
ص ِلَ .ما أَجْ َملَ ِك َو َما أَحْ الَ ِك
ِد َم ْش َ
ك قَ ْد أُ ِس َر بِ ْال ُخ َ
ُك َعلَي ِ
قَ .ر ْأس ِ
ْك ِم ْث ُل ْال َكرْ َم ِلَ ،و َش ْع ُر َر ْأ ِس ِك َكأُرْ ُج َو ٍ
8
7
اك بِ ْال َعنَاقِي ِد .قُ ْل ُ
ت» :إِنﱢي أَصْ َع ُد إِلَى النﱠ ْخلَ ِة َوأُ ْم ِس ُ
ك
ت! قَا َمتُ ِك ھ ِذ ِه َشبِيھَةٌ بِالنﱠ ْخلَ ِةَ ،وثَ ْديَ ِ
أَيﱠتُھَا ْال َحبِيبَةُ بِاللﱠ ﱠذا ِ
9
بِ ُع ُذوقِھَا«َ .وتَ ُك ُ
احَ ،و َحنَ ُك ِك َكأَجْ َو ِد ْال َخ ْم ِر...
ون ثَ ْديَ ِ
اك َك َعنَاقِي ِد ْال َكرْ ِمَ ،و َرائِ َحةُ أَ ْنفِ ِك َكالتﱡفﱠ ِ
 -2سف ِر حزقيال في اإلصحاح الثالث و العشرون بأكملِه عبارات غير حسنة ....ولكني أكتفي ھنا
باإلعداد التالية:
18
ت بِ ِھ ْم ،و َجفَ ْتھُ ْم نَ ْف ُسھَاَ .و َك َشفَ ْ
17فَأَتَاھَا بَنُو بَابِ َل فِي َمضْ َج ِع ْالحُبﱢ َونَ ﱠجسُوھَا بِ ِزنَاھُ ْم ،فَتَنَ ﱠج َس ْ
ت ِزنَاھَا
ت َع ْو َرتَھَا ،فَ َجفَ ْتھَا نَ ْف ِسيَ ،ك َما َجفَ ْ
َو َك َشفَ ْ
ت نَ ْف ِسي
20
19
ض ِمصْ َرَ .و َع ِشقَ ْ
صبَاھَا الﱠتِي فِيھَا َزنَ ْ
أُ ْختَھَاَ .وأَ ْكثَ َر ْ
ين
ت َم ْع ُشوقِي ِھ ِم الﱠ ِذ َ
ت ِزنَاھَا بِ ِذ ْك ِرھَا أَيﱠا َم ِ
ت بِأَرْ ِ
21
ت
ير َو َمنِيﱡھُ ْم َك َمنِ ﱢي ْال َخي ِْلَ .وا ْفتَقَ ْد ِ
لَحْ ُمھُ ْم َكلَحْ ِم ْال َح ِم ِ
22
ك يَا أُھُولِيبَةُ ،ھ َك َذا قَا َل ال ﱠسيﱢ ُد
اك بِ َز ْغ َز َغ ِة ْال ِمصْ ِري َ
اك» .ألَجْ ِل ذلِ َ
صبَ ِ
ي ِ
صبَ ِ
َر ِذيلَةَ ِ
ﱢين تَ َرائِبَ ِك ألَجْ ِل ثَ ْد ِ
ُك،
ْك ُع ﱠشاقَ ِك الﱠ ِذ َ
ين َجفَ ْتھُ ْم نَ ْفس ِ
الرﱠبﱡ  :ھأَنَ َذا أُھَيﱢ ُج َعلَي ِ
23
ﱢين ،فَقُو َد َو ُشو َع َوقُو َعَ ،و َم َعھُ ْم ُكلﱡ بَنِي أَ ﱡشو َر،
ْك ِم ْن ُكلﱢ ِجھَ ٍة :بَنِي بَابِ َل َو ُك ﱠل ْال َك ْل َدانِي َ
َوآتِي بِ ِھ ْم َعلَي ِ
ُشب ُ
ت َو ُشھَ َرا ُء.
ﱠان َش ْھ َو ٍةُ ،والَةٌ َو ِش َح ٌن ُكلﱡھُ ْم ُر َؤ َسا ُء َمرْ َكبَا ٍ
العجيب ھو ما قاله األب متى المسكين عنه :اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناھا وصورھا ]ثم يقول[
فيھا كل وساخة الزنا وفحشاء اإلنسان !....جاء ذلك في كتابة )النبوة واألنبياء في العھد القديم )صــ
(227:226قائالً :و سوف يصدم القارئ المتحفظ باستخدام اللغة القبيحة الفاحشة في أحط معناھا و
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صورھا في مخاطبة أھل إسرائيل أربعة وعشرون إصحاحًا يفتتح بھم حزقيال نبوته عليھم فيھا كل
وساخة الزنا  ،وفحشاء اإلنسان...أھـ
ان َوقَا َل لَهُ» :يَا اب َْن
ضبُ َشا ُو َل َعلَى يُونَاثَ َ
 -3سف ِر صموئيل األول إصحاح  20عدد 30فَ َح ِم َي َغ َ
ُ
ك قَ ِد ْ
ْال ُمتَ َع ﱢو َج ِة ْال ُمتَ َمرﱢ َد ِة ،أَ َما َعلِ ْم ُ
اختَرْ َ
ك؟
ي َع ْو َر ِة أ ﱢم َ
ت اب َْن يَسﱠى لِ ِخ ْزيِ َ
ت أَنﱠ َ
ك َو ِخ ْز ِ
15
ت ،ھَات!« .ثَالَثَةٌ الَ تَ ْشبَعُ ،أَرْ بَ َعةٌ الَ تَقُو ُلَ » :كفَا«.
ان» :ھَا ِ
 -4سفر األمثال إصحاح  30عدد لِ ْل َعلُوقَ ِة بِ ْنتَ ِ

وبحسب الترجمة اليسوعية ":للعلقة بنتان تقوالن":ھات ھات" ،ثالث ال تشبع ،وأربع ال تقول":كفى" !
إذن من خالل ما سبق يتبين لنا أن المعترضين يتعلقون بحديث مكذوب على النبي ،وال يعترضون على
نصوص كتابھم الكثيفة...
نبي يقول المرأ ٍة :إنكم أحب الناس إِلَ ﱠي !
ﱡ
س إِلَ ﱠي
قالوا :رسو ُل اإلسالم ) يعاكس ( إحدى نساء األنصار  ،قال لھا بعد أن خال بھا  " :إِنﱠ ُك ْم َألَ َح ﱡب النﱠا ِ
ثَ َال َ
ت "  .واستدلوا على ذلك بما جاء في الصحيحين:
ث َم ﱠرا ٍ
ق
س َحا ُ
ان َوالنﱡ ُذو ِر ( بَاب ) َك ْي َ
ف َكانَتْ يَ ِمينُ النﱠبِ ﱢي  ( برقم َ 6154ح ﱠدثَنَا إِ ْ
 -1صحيح البخاري ِكتَاب) ْاألَ ْي َم ِ
صا ِر أَتَتْ النﱠبِ ﱠي
ْب ْبنُ َج ِري ٍر أَ ْخبَ َرنَا ُ
َح ﱠدثَنَا َوھ ُ
س ْب ِن َمالِ ٍك أَنﱠ ا ْم َرأَةً ِمنْ ْاألَ ْن َ
ش ْعبَةُ عَنْ ِھش ِ
َام ْب ِن َز ْي ٍد عَنْ أَنَ ِ
س إِلَ ﱠي قَالَ َھا ثَ َال َ
ث ِم َرار" .
َ م َع َھا أَ ْو َال ٌد لَ َھا فَقَا َل النﱠبِ ﱡي َ ":والﱠ ِذي نَ ْف ِ
سي بِيَ ِد ِه إِنﱠ ُك ْم َألَ َح ﱡب النﱠا ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ تَ َعالَى َع ْن ُھ ْم  ( -برقم
ضائِ ِل ال ﱠ
ضائِ ِل ْاألَنَ َ
ص َحابَ ِة ( بَاب ) ِمنْ فَ َ
 -2صحيح مسلم ِكتَاب )فَ َ
صا ِر َ -ر ِ
َ 4564ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ ا ْل ُمثَنﱠى َوا ْبنُ بَشﱠا ٍر َج ِمي ًعا عَنْ ُغ ْن َد ٍر قَا َل ا ْبنُ ا ْل ُمثَنﱠىَ :ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ َج ْعفَ ٍر َح ﱠدثَنَا
ول ﱠ
س ْب َن َمالِ ٍك يَقُ ُ
ﷲِ  قَا َل:
ُ
صا ِر إِلَى َر ُ
والَ :جا َءتْ ا ْم َرأَةٌ ِمنْ ْاألَ ْن َ
س ِم ْعتُ أَنَ َ
َام ْب ِن َز ْي ٍد َ
س ِ
ش ْعبَةُ عَنْ ِھش ِ
َ
سو ُل ﱠ
س إِلَ ﱠي ثَ َال َ
ت ".
فَ َخ َال بِ َھا َر ُ
ث َم ﱠرا ٍ
ﷲِ َ وقَا َلَ ":والﱠ ِذي نَ ْف ِ
سي بِيَ ِد ِه إِنﱠ ُك ْم َأل َح ﱡب النﱠا ِ
• الرد على الشبھة
أوالً  :إن قولَه  :إنكم ) يعني به األنصار عموما ً ( ولو قال : إنكن ) يعني به نساء األنصارعمو ًما
إنك !!
(  ،ولو بخصوص ھذه المرأة لقال ِ :
َ
َ
سي بِيَ ِد ِه إِنﱠ ُك ْم
ونجد كذلك في رواي ِة البخاري" أَتَتْ النﱠبِ ﱠي َ م َع َھا أ ْو َال ٌد لَ َھا فقَا َل النﱠبِ ﱡي َ ": والﱠ ِذي نَ ْف ِ
س إِلَ ﱠي ".
َألَ َح ﱡب النﱠا ِ
إ ًذا الواضح من الرواي ِة أنه  قال ذلك لھم جمي ًعا  ،وليس للمرأ ِة بمفر ِدھا كما يزع ُم المعترضون.
سو ُل ﱠ
سي بِيَ ِد ِه إِنﱠ ُك ْم َألَ َح ﱡب
ث أيضً ا " فَ َخ َال بِ َھا َر ُ
ﷲِ َ وقَا َل َ ":والﱠ ِذي نَ ْف ِ
ثانيًا  :إن المالحظ من الحدي ِ
س إِلَ ﱠي ثَ َال َ
ي  خال بھا  ،ثم في نھاي ِة
ث َم ﱠرا ٍ
ت "  .نرى أن الراوي ھو أنس بن مالك  يقول :إن النب ﱠ
النﱠا ِ
ي  قال لھا " إنكم أحب الناس إل ّي "
الحديث يقول :إن النب ﱠ
َ
ْ
َ
ْ
نبي  وبين ال َمرْ أةُ كيف سمع أنسٌ ما قاله الرسو ُل  لل َمرْ أ ِة ؟!
وأتساءل :إذا كانت ھذه خلوة بين ال ﱢ
بي ْ 
وال َمرْ أَ ِة ؟
فالخلوة :ھي ما بين اثنين أو أكثر  ،فمن أين سمع الراوي أنس  ما دار بين الن ﱢ
أم أن أنس  كان يتجسس ؟!
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علم الغيب عنده  ؟! ھذا ھو.
أم أن ھذا من ِ
النبي  إال مرة واحدة فقط  ،دل
ثم إن ھذه ْال َمرْ أَة واألوالد لم يكونوا أصحاب شھرة أعني :لم يكلمھا
ﱡ
س ِم َھا َو َال َعلَى
على ذلك ما قاله ابنُ حج ٍر في
صار "لَ ْم أَقِفْ َعلَى اِ ْ
الفتح  :قَ ْوله  ":أَنﱠ اِ ْم َرأَة ِمنْ ْاألَ ْن َ
ِ
س َماء أَ ْو َالد َھا .أھـ
أَ ْ
ي :فِي بَ ْعض ال ﱡ
سول ﱠ
ط ُرق  ،قَا َل ا ْل ُم َھلﱠب  :لَ ْم يُ ِر ْد
ﷲ  ." أ َ ْ
وقال  -رحمه ﷲُ  : -قَ ْوله  ":فَ َخ َال بِ َھا َر ُ
ان َم َعهُ َ ،وإِنﱠ َما َخ َال بِ َھا بِ َح ْي ُ
أَنَس أَنﱠهُ َخ َال بِ َھا بِ َح ْي ُ
ش ْك َوا َھا
ض َر َ
صار َمنْ َك َ
ث َال يَ ْ
س َمع َمنْ َح َ
اب عَنْ أَ ْب َ
ث َغ َ
آخر ا ْل َك َالم فَنَقَلَهُ َولَ ْم يَ ْنقُل َما َدار بَ ْينھ َما ِألَنﱠهُ لَ ْم يَ ْ
س َمعهُ
َو َال َما َدار بَ ْينھ َما ِمنْ ا ْل َك َالم َ ،ولِ َھ َذا َ
س ِم َع أَنَس ِ
ان فِي َع ْقل َھا ش َْيء
سلَ َمة عَنْ ثَابِت عَنْ أَنَس " أَنﱠ اِ ْم َرأَة َك َ
أھـَ .و َوقَ َع ِع ْند ُم ْ
سلِم ِمنْ طَ ِريق َح ﱠماد ْبن َ
سول ﱠ
ضي لَك
ي ال ﱢ
اجة  ،فَقَا َل  :يَا أُ ّم فُ َالن اُ ْنظُ ِري أَ ّ
قَالَتْ  :يَا َر ُ
ﷲ إِنﱠ لِي إِلَ ْيك َح َ
شئْت َحتﱠى أَ ْق ِ
س َكك ِ
ان فِي َع ْقل َھا
س فِي ِه أَنﱠهُ َك َ
اجتك " َوأَ ْخ َر َج أَبُو َدا ُو َد نَ ْحو َھ َذا ال ﱢ
سيَاق ِمنْ طَ ِريق ُح َم ْي ٍد عَنْ أَنَس لَ ِكنْ لَ ْي َ
َح َ
ش َْيء .أھـ
ٌ
ثابت ذلك في
أذھان المعترضين الذي يؤدى إلى الزنا ؛
ثالثًا  :إن الخلوةَ الحقيقية بمفھو ِمھا المتبادر إلى
ِ
الطريق ولم
المقدس فھو ينسب إلى يھوذا جد يسوع المسيح أنه خال ) بثامار( زوجة ابنِه في
ب
الكتا ِ
ِ
ِ
يعرفھا كان يظن أنھا زانية ) عكسھا ( ثم  ....لنقرأ سويًا ماذا فعل يھوذا مع زوج ِة ابنه لما رآھا في
الطريق في سفر التكوين إصحاح  38عدد 13فَأ ُ ْخبِ َر ْ
صا ِع ٌد إِلَى تِ ْمنَةَ
وك َ
ت ثَا َما ُر َوقِي َل لَھَا» :ھُ َو َذا َح ُم ِ
تَ ،و َجلَ َس ْ
ت بِبُرْ قُ ٍع َوتَلَفﱠفَ ْ
اب تَ َر ﱡملِھَاَ ،وتَ َغطﱠ ْ
لِيَ ُج ﱠز َغنَ َمهُ«14 .فَ َخلَ َع ْ
ت فِي َم ْد َخ ِل َع ْينَايِ َم الﱠتِي َعلَى
ت َع ْنھَا ثِيَ َ
يق تِ ْمنَةَ ،ألَنﱠھَا َرأَ ْ
ت أَ ﱠن ِشيلَةَ قَ ْد َكبُ َر َو ِھ َي لَ ْم تُ ْعطَ لَهُ َز ْو َجةً15 .فَنَظَ َرھَا يَھُو َذا َو َح ِسبَھَا َزانِيَةً ،ألَنﱠھَا
طَ ِر
ِ
16
ت قَ ْد َغطﱠ ْ
َكانَ ْ
ْك« .ألَنﱠهُ لَ ْم يَ ْعلَ ْم أَنﱠھَا َكنﱠتُهُ.
يق َوقَا َل» :ھَاتِي أَ ْد ُخلْ َعلَي ِ
ت َوجْ ھَھَا .فَ َما َل إِلَ ْيھَا َعلَى17الطﱠ ِر ِ
فَقَالَ ْ
ي ِم ْع َزى ِم َن ْال َغنَ ِم« .فَقَالَ ْ
ت» :ھَلْ
ي؟« فَقَا َل» :إِنﱢي أُرْ ِس ُل َج ْد َ
ْطينِي لِ َك ْي تَ ْد ُخ َل َعلَ ﱠ
تَ » :ما َذا تُع ِ
18
يك؟« فَقَالَ ْ
ك
صا َ
صابَتُ َ
تَ » :خاتِ ُم َ
ك َو َع َ
ك َو ِع َ
ْطينِي َر ْھنًا َحتﱠى تُرْ ِسلَهُ؟« .فَقَا َلَ » :ما ال ﱠر ْھ ُن الﱠ ِذي أُ ْع ِط ِ
تُع ِ
19
ت َع ْنھَا بُرْ قُ َعھَا َولَبِ َس ْ
ت َو َخلَ َع ْ
ض ْ
ت ِم ْنهُ .ثُ ﱠم قَا َم ْ
ك« .فَأ َ ْعطَاھَا َو َد َخ َل َعلَ ْيھَا ،فَ َحبِلَ ْ
اب
الﱠتِي فِي يَ ِد َ
ت ثِيَ َ
ت َو َم َ
تَ َر ﱡملِھَا!.....
وأتساءل :ما رأي المعترضين في تلك النصوص؛ خلوة في الطريق ،وزنا محارم ،وحمل ...؟
ب من عند ﷲِ ) الكتاب المقدس (ھل لنتعلم كيف نزني زنا المحارم ....؟!
ولماذا يُذكر ھذا في كتا ٍ
نبي يتزوج بغير ولي بخالف ما جاء في الشرع!..
قالوا  :إن نبي اإلسالم تزوج أحدى زوجاته)زينب ( من غير ولي لھا...وذلك في صحيح البخاري برقم
ق ﱠ
س
س قَا َلَ :جا َء َز ْي ُد ْبنُ َحا ِرثَةَ يَ ْ
سكْ َعلَ ْي َك َز ْو َج َك قَا َل أَنَ ٌ
ﷲَ َوأَ ْم ِ
 6870أَنَ ٍ
ش ُكو فَ َج َع َل النﱠبِ ﱡي يَقُو ُل اتﱠ ِ
سو ُل ﱠ
اج النﱠبِ ﱢي تَقُو ُل َ :ز ﱠو َج ُكنﱠ
ﷲِ َ كاتِ ًما َ
لَ ْو َك َ
ش ْيئًا لَ َكتَ َم َھ ِذ ِه قَا َل فَ َكانَتْ َز ْينَ ُ
ان َر ُ
ب تَ ْف َخ ُر َعلَى أَ ْز َو ِ
أَ َھالِي ُكنﱠ َو َز ﱠو َجنِي ﱠ
ت.
س ْب ِع َ
ق َ
س َم َوا ٍ
ﷲُ تَ َعالَى ِمنْ فَ ْو ِ
ب َو َز ْي ِد ْب ِن َحا ِرثَةَ
س َك َما ﱠ
اس { نَ َزلَتْ فِي شَأْ ِن َز ْينَ َ
ﷲُ ُم ْب ِدي ِه َوت َْخشَى النﱠ َ
َوعَنْ ثَابِ ٍ
تَ }:وتُ ْخفِي فِي نَ ْف ِ
الرد على الشبھة
أوالً :إن كون النبي  يتزوج من غير ولي فھذا ال إشكال فيه لعدة أدلة منھا:
ين ِم ْن أَ ْنفُ ِس ِھ ْم))"(6األحزاب (.
 -1قوله": النﱠبِ ﱡي أَ ْولَى بِ ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
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 -2قوله": ال نكاح إال بولي والسلطان ولى من ال ولى له" )سعيد بن منصور  ،وأحمد  ،وابن ماجه
 ،والبيھقي  ،وابن عساكر عن عائشة  .أحمد  ،والطبراني عن ابن عباس(
حديث عائشة  :أخرجه أحمد ) ، 260/6رقم  ، (26278وابن ماجه ) ، 605/1رقم  ، (1880والبيھقي
ضا  :ابن أبى شيبة ) ، 455/3رقم
) ، 106/7رقم  ، (13386وابن عساكر ) . (299/52وأخرجه أي ً
 ، (15933وأبو يعلى ) ، 191/8رقم . (4749
 -3قوله ": ال نكاح إال بولي فإن لم يكن ولى فاشتجروا فالسلطان ولى من ال ولى ل )البيھقي عن
عائشة(
أخرجه البيھقي ) ، 106/7رقم . (13385
 -4تفسير زاد المسير البن الجوزي وذكر أھل العلم أن من خصائص رسول ﷲ أنه أجيز له التزويج
بغير مھر ليخلص قصد زوجاته دون العوض وليخفف عنه وأجيز له التزويج بغير ولي ألنه
مقطعوع بكفاءته وكذلك ھو مستغن في نكاحه عن الشھود وكانت زينب تفاخر نساء النبي وتقول
زوجكن أھلوكن وزجني ﷲ عز و جل ما كان على النبي من حرج فيما فرض ﷲ له سنة ﷲ في الذين
خلوا من قبل وكان أمر ﷲ قدرا مقدورا الذين يبلغون رساالت ﷲ ويخشونه وال يخشون أحدا إال ﷲ
وكفى با حسيبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول ﷲ وخاتم النبيين وكان ﷲ بكل شيء
عليما .
النبي  وحده انه يتزوج بلى ولي ؛ ألنه ولي ھذه األمة ،وأنه أولى بالمؤمنين من
إذن من خصائص
ﱢ
أنفسھم....
ثانيًا:إن قيل :إن بعض العلماء قال  :المرأة االيم تزوج نفسھا وبه قال أبو حنيفة وغيره...مستدلين بما
سو َل ﱠ
س َھا ِمنْ َولِيﱢ َھا َوا ْلبِ ْك ُر
ﷲِ قَا َل ْاألَيﱢ ُم :أَ َح ﱡ
س أَنﱠ َر ُ
ق بِنَ ْف ِ
جاء عند الترمذي برقم  1026عَنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
ص َماتُ َھا.
تُ ْ
س َھا َوإِ ْذنُ َھا ُ
ستَأْ َذنُ فِي نَ ْف ِ
بين معناه اإلمام الترمذي قائالً:
َھ َذا َح ِد ٌ
س فِي إِ َجا َز ِة
يح َر َواهُ ُ
س َوقَ ْد ْ
ش ْعبَةُ َوالثﱠ ْو ِر ﱡ
ص ِح ٌ
احت ﱠَج بَ ْع ُ
سنٌ َ
يث َح َ
ي عَنْ َمالِ ِك ْب ِن أَنَ ٍ
ض النﱠا ِ
ي ِمنْ َغ ْي ِر َو ْج ٍه عَنْ ا ْب ِن
ث َما ْ
احت ﱡَجوا بِ ِه ِألَنﱠهُ قَ ْد ُر ِو َ
ث َولَ ْي َ
س فِي َھ َذا ا ْل َح ِدي ِ
اح بِ َغ ْي ِر َولِ ﱟي بِ َھ َذا ا ْل َح ِدي ِ
النﱢ َك ِ
اح إِ ﱠال بِ َولِ ﱟي َوإِنﱠ َما
س بَ ْع َد النﱠبِ ﱢي فَقَا َل َال نِ َك َ
س عَنْ النﱠبِ ﱢي َ ال نِ َك َ
اح إِ ﱠال بِ َولِ ﱟي َو َھ َك َذا أَ ْفتَى بِ ِه ا ْبنُ َعبﱠا ٍ
َعبﱠا ٍ
ضا َھا
َم ْعنَى قَ ْو ِل النﱠبِ ﱢي ْ األَيﱢ ُم أَ َح ﱡ
س َھا ِمنْ َولِيﱢ َھا ِع ْن َد أَ ْكثَ ِر أَھ ِْل ا ْل ِع ْل ِم أَنﱠ ا ْل َولِ ﱠي َال يُ َز ﱢو ُج َھا إِ ﱠال بِ ِر َ
ق بِنَ ْف ِ
ت ِخ َد ٍام َح ْي ُ
س ٌ
ب فَ َك ِر َھتْ
ث َز ﱠو َج َھا أَبُو َھا َو ِھ َي ثَيﱢ ٌ
اح َم ْف ُ
َوأَ ْم ِر َھا فَإِنْ َز ﱠو َج َھا فَالنﱢ َك ُ
ث َخ ْن َ
سا َء بِ ْن ِ
وخ َعلَى َح ِدي ِ
احهُ.
َذلِ َك فَ َر ﱠد النﱠبِ ﱡي  نِ َك َ
ثم إن ھناك أدلة كثيرة على بطالن ھذا الزواج منھا:
 -1قوله": ال نكاح إال بولي والزانية التي تنكح نفسھا بغير ولي" )الديلمي عن أبى ھريرة(
ضا  :الشافعي )(291/1
أخرجه أي ً
 -2قوله ": ال نكاح إال بولي وشاھدي عدل )البيھقي  ،والخطيب عن عائشة  .النقاش في القضاة
عن أنس  ،وعن ابن عمر  .الطبراني  ،والبيھقي عن عمران بن حصين(
حديث عائشة  :أخرجه البيھقي ) ، 125/7رقم  ، (13497والخطيب ). (157/12
حديث عمران  :أخرجه الطبراني ) ، 142/18رقم  ، (299والبيھقي ) ، 125/7رقم (13498
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 -3قوله": ال نكاح إال بولي والسلطان ولى من ال ولى له )سعيد بن منصور  ،وأحمد  ،وابن ماجه ،
والبيھقي  ،وابن عساكر عن عائشة  .أحمد  ،والطبراني عن ابن عباس(
حديث عائشة  :أخرجه أحمد ) ، 260/6رقم  ، (26278وابن ماجه ) ، 605/1رقم  ، (1880والبيھقي
ضا  :ابن أبى شيبة ) ، 455/3رقم
) ، 106/7رقم  ، (13386وابن عساكر ) . (299/52وأخرجه أي ً
 ، (15933وأبو يعلى ) ، 191/8رقم . (4749
إذن من خالل ما سبق يتبين لنا أن المرأة لم تزوج نفسھا ولم تتزوج إال بولي وغير ذلك يعد باطالً ،وال
شك أن ولي امة المسلمين ھو محمد ... 
نبي اإلسالم جاء بآية تدعو لزواج األطفال!
قالوا:إن نبي اإلسالم جاء بآية تدعو لزواج الصغيرة،وذلك ألنه تزوج من طفل ٍة بريئة)....عائشة( فجاء
بھذه اآلية لتشرع لغيره ذلك وال يكن بدعا ؛دليل قولھم ھذا ما يلي:
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ِن ارْ تَ ْبتُ ْم فَ ِع ﱠدتُھ ﱠُن ثَ َالثَةُ أَ ْشھ ٍُر َو ﱠ
-1قولهَ : و ﱠ
الالئِي لَ ْم يَ ِحضْ َن
الالئِي يَئِس َْن ِم َن ْال َم ِح ِ
ق ﱠ
وال ُ
َوأُ َ
ﷲَ يَجْ َعلْ لَهُ ِم ْن أَ ْم ِر ِه يُ ْسرًا )) (4الطالق(
ال أَ َجلُھ ﱠُن أَ ْن يَ َ
ت ْاألَحْ َم ِ
ضع َْن َح ْملَھ ﱠُن َو َم ْن يَتﱠ ِ
قالوا :ال حظ يا مسلمَ  :و ﱠ
الالئِي لَ ْم يَ ِحضْ َن أي :طلفة
 -2أقول بعض المفسرين منھا:
س َن ِمنْ ا ْل َم ِحيض" بِ َم ْعنَى
ض َع ْي ِن "يَئِ ْ
 -1تفسير الجاللينَ " :واَ ﱠلالئِي" بِ َھ ْم َز ٍة َويَاء َوبِ َال يَاء فِي ا ْل َم ْو ِ
ش َك ْكتُ ْم فِي ِعدﱠتھنﱠ "فَ ِعدﱠتھنﱠ ثَ َالثَة أَ ْ
ص َغ ِر ِھنﱠ
ارتَ ْبتُ ْم" َ
ش ُھر َواَ ﱠلالئِي لَ ْم يَ ِح ْ
سائِ ُك ْم إنْ ْ
ا ْل َح ْيض " ِمنْ نِ َ
ض َن" لِ ِ
ص َن
فَ ِعدﱠتھنﱠ ثَ َالثَة أَ ْ
َان فِي َغ ْير ا ْل ُمتَ َوفﱠى َع ْن ُھنﱠ أَ ْز َواجھنﱠ أَ ﱠما ھُنﱠ فَ ِعدﱠتھنﱠ َما فِي آيَة "يَتَ َربﱠ ْ
ش ُھر َوا ْل َم ْ
سأَلَت ِ
ش ًرا" " َوأُ َ
ش ُھر َو َع ْ
س ِھنﱠ أَ ْربَ َعة أَ ْ
ضاء ِعدﱠتھنﱠ ُمطَلﱠقَات أَ ْو ُمتَ َوفﱠى َع ْن ُھنﱠ
والت ْاألَ ْح َمال أَ َجلھنﱠ " ا ْنقِ َ
بِأ َ ْنفُ ِ
ق ﱠ
س ًرا" فِي ال ﱡد ْنيَا َو ْاآل ِخ َرة
ﷲ يَ ْج َعل لَهُ ِمنْ أَ ْمره يُ ْ
أَ ْز َواجھنﱠ "أَنْ يَ َ
ض ْع َن َح ْملھنﱠ َو َمنْ يَتﱠ ِ
-2التفسير الميسر :والنساء المطلقات الالتي انقطع عنھنﱠ دم الحيض؛ لكبر سنھنﱠ  ،إن شككتم فلم
تدروا ما الحكم فيھنﱠ ؟ فعدﱠتھنﱠ ثالثة أشھر ،والصغيرات الالتي لم يحضن ،فعدتھن ثالثة أشھر كذلك.
ف ﷲ ،فينفذ أحكامه ،يجعل له من أمره
وذوات َ
الح ْمل من النساء عدتھن أن يضعن َح ْملھن .ومن يَ َخ ِ
يس ًرا في الدنيا واآلخرة.
 -3تفسير ابن كثير :يقول تعالى مبينًا لعدة اآليسة -وھي التي قد انقطع عنھا الحيض لكبرھا :-أنھا
ضا عن الثالثة قروء في حق من تحيض ،كما دلت على ذلك آية "البقرة" وكذا
ثالثة أشھر ،عو ً
الصغار الالئي لم يبلغن سن الحيض أن عدتھن كعدة اآليسة ثالثة أشھر؛ ولھذا قالَ } :والالئِي لَ ْم
ض َن {.
يَ ِح ْ
ض َن { مبتدأ خبره محذوف أي والالئي لم يحضن كذلك أو عدتھن
 -4تفسير االلوسي } :والالتي لَ ْم يَ ِح ْ
ثالثة أشھر  ،والجملة معطوفة على ما قبلھا  ،وجوز عطف ھذا الموصول على الموصول السابق
وجعل الخبر لھما من غير تقدير  ،والمراد بالالئي لم يحضن الصغار الالئي لم يبلغن سن الحيض .
الرد على الشبھة
أوالً:سبق بفضل ﷲ ومدده أن قمت بنسف شبھة زواج النبي من عائشة نسفا في الجزء واألول من الكتاب
،واتيت بحديث فيه أن الجارية إذا بلغت التسع سنين في امرأة وليست طفله ....
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ض َي ﱠ
ين
الحديث في سنن الترمذي برقم  1027قَالَتْ َعائِ َ
سنِ َ
ﷲُ َع ْن َھا  :-إِ َذا بَلَ َغتْ ا ْل َجا ِريَةُ تِ ْ
س َع ِ
شةُ َ -ر ِ
األلباني في اإلرواء برقم . 185
فَ ِھ َي ا ْم َرأَةٌ  .صححه
ﱡ
ثانيًا :إن اآلية التي معنا ال تخدم المعترضين بحال من األحول لعدة أوجه ھي:
أوالً :أن محم ًدا لم يأت باآلية ،وإنما نزلت عليه من ربه وما وھو إال مبلغ عن ربه،قال َ : ونَ ﱠز ْلنَا
ين )) (89النحل(
اب تِ ْبيَانًا لِ ُكلﱢ َش ْي ٍء َوھُدًى َو َرحْ َمةً َوبُ ْش َرى لِ ْل ُم ْسلِ ِم َ
َعلَ ْي َ
ك ْال ِكتَ َ
ثانيًا :ال يوجد في اآلية انه يجوز وطأ الطفلة أبدا...
ثالثا :إن اآلية التي معنا ال تتحدث عن أطفال كما فھم المعترضون بفھمھم المريض ،وإنما تتحدث عن
نساء صغيرات لوجھين:
الوجه األول :أن اآلية نفسھا تقولَ :و ﱠ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم
الالئِي يَئِس َْن ِم َن ْال َم ِح ِ
نالحظ كلمة نسائكم التي من كملة نساء ،ومفرد كلمة نساء امرأة ؛إذن اآلية ال تتحدث طفلة ولكن عن
امرأة ..
الوجه الثاني :أن المفسرين لم يقولوا طفلة أب ًدا ،وإنما قالوا الصغيرات ،وھناك فرق كبير بينھما...
وعليه فأن ما سبق يدلل على أن اآلية تتحدث عن امرأة صغيرة قد يكون عمرھا  20سنه ھذه امرأة
صغيرة ،بلغت ھذا السن ولم تحض إما ألسباب مرضية أو جغرافية......
فما سبق دليل على كذب وتدليس المعترضين ؛ألنھم قالوا طفله ،وھناك فرق كبير بين امرأة صغيرة
وطفلة...
ثالثًا :إن القران الكريم أعظم من يفسر على وجه واحد ،ولذلك فان لآلية الكريمة عدة تفاسير سبق بيان
بعضھا وال مانع من ذكرھا مرة أخرى ؛ اآلية تقولَ :و ﱠ
يض ِم ْن نِ َسائِ ُك ْم إِ ِن ارْ تَ ْبتُ ْم
الالئِي يَئِس َْن ِم َن ْال َم ِح ِ
ق ﱠ
فَ ِع ﱠدتُھ ﱠُن ثَ َالثَةُ أَ ْشھ ٍُر َو ﱠ
وال ُ
الالئِي لَ ْم يَ ِحضْ َن َوأُ َ
ﷲَ يَجْ َعلْ لَهُ
ال أَ َجلُھ ﱠُن أَ ْن يَ َ
ت ْاألَحْ َم ِ
ضع َْن َح ْملَھ ﱠُن َو َم ْن يَتﱠ ِ
ِم ْن أَ ْم ِر ِه يُ ْسرًا )) (4الطالق(
التفسير األول :مفرد كلمة نساء امرأة و الطفلة ليست من النساء ؛إذن اآلية ال تتحدث طفلة ولكن عن
امرأة ،فقد تكون ھناك أمراة تجاوزت الثالثين سنة ولم تحض ألسباب مرضية أو جغرافية......
ويبقى السؤال:ھناك نساء بلغن العشرين سنه أو الثالثين ولم يحضن؟ ھل ھن أطفل؟!
التفسير الثاني :وھو ما ذكره كثير من المفسرين على أن المقصود صغيره ال طفلة؛ قد يحمل على العقد
دون الوطء للصغيرة ،ويكون الوطء بعد البلوغ...
أو يحمل على امرأة صغيرة قد يكون عمرھا  20سنه ھذه امرأة صغيرة ،بلغت ھذا السن ولم تحض إما
ألسباب مرضية أو جغرافية......
فان قيل :ھل ھذا الكاتب)أكرم ( يفسر من نفسه .
قلت ُ◌ :لم أفسر من نفسي ھناك عدة تفاسير تقول بذلك أكتفي بتفسير البغوي فھو يقولَ } :والالئِي لَ ْم
ض َن { يعني الصغار الالئي لم يحضن فعدتھن أيضا ثالثة أشھر .أما الشابة التي كانت تحيض فارتفع
يَ ِح ْ
حيضھا قبل بلوغھا سن اآليسات :فذھب أكثر أھل العلم إلى أن عدتھا ال تنقضي حتى يعاودھا الدم
فتعتد بثالثة أقراء أو تبلغ سن اآليسات فتعتد بثالثة أشھر.
رابعًا:إن وطأ األطفال ليس في القران الكريم،وال في السنة المطھرة ؛وإنما ھو في كتابھم المقدس فھو
األطفال  ،و كل امرأ ٍة عرفت
ذكر من
ينسب ﱢ
ِ
لنبي ﷲِ موسى  -عليه السالم -أنه أمر أتباعه أن يقتلوا كل ٍ
ي ؛ جاء ذلك في
سفر العدد إصحاح
رجالً وضاجعته....إال األطفال من النسا ِء  ...وذلك بعد أن أخذوا السب ﱠ
ِ
17
اآلن ا ْقتُلُوا ُك ﱠل َذ َك ٍر ِم َن األَ ْ
الَ .و ُك ﱠل ا ْم َرأَ ٍة َع َرفَ ْ
ضا َج َع ِة َذ َك ٍر ا ْقتُلُوھَا18 .ل ِك ْن َج ِمي ُع
31عدد فَ َ
ت َر ُجالً بِ ُم َ
طفَ ِ
األَ ْ
ت.
ضا َج َعةَ َذ َك ٍر أَ ْبقُوھُ ﱠن لَ ُك ْم َحيﱠا ٍ
ْر ْف َن ُم َ
طفَ ِ
ال ِم َن النﱢ َسا ِء اللﱠ َواتِي لَ ْم يَع ِ
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قلتُ  :إن ھناك أسئلة تفرض نفسھا بعد قراء ِة ھذا النص 18:31 :ل ِك ْن َج ِمي ُع األَ ْ
ال ِم َن النﱢ َسا ِء
طفَ ِ
ضا َج َعةَ َذ َك ٍر أَ ْبقُوھُ ﱠن ل ُك ْم ! ھي :
ْر ْف َن ُم َ
الل َواتِي ل ْم يَع ِ
ت
ضا َج َعةَ َذ َكر َحيﱠا ٍ
 -1لماذا أبقى موسى  -عليه السالم  -لھم جميع األطفال من النسا ِء اللواتي لم يعرفن ُم َ
لھم بعد سبيھن ....؟!
 -2ماذا يفعل جيشٌ من الرجال بأطفال من البنات اللواتي وقعن في السبي ....؟! ال تعليق!
سحاق النساء( !
نبي يحلل الرذيلةَ ) ُ
ﱞ
ول ﱠ
ﷲ ِ◌ ( بَاب
ھكذا قالوا واستشھدوا على قولِھم ؛ بما جاء في
ب عَنْ َر ُ
سنن الترمذي ِكتَاب ) ْاألَ َد ِ
س ِ
ِ
الر َجا َل َوا ْل َم ْرأَ ِة ا ْل َم ْرأَةَ ( برقم َ 2716ح ﱠدثَنَا َھنﱠا ٌد َح ﱠدثَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ عَنْ
) فِي َك َرا ِھيَ ِة ُمبَا َ
ال ﱢ
ش َر ِة ﱢ
الر َج ِ
سلَ َمةَ عَنْ َع ْب ِد ﱠ
سو ُل ﱠ
َصفَ َھا
ش َعنْ َ
ﷲِ قَا َل :قَا َل َر ُ
يق ْب ِن َ
اش ُر ا ْل َم ْرأَةُ ا ْل َم ْرأَةَ َحتﱠى ت ِ
ﷲِ َ ":ال تُبَ ِ
ْاألَ ْع َم ِ
شق ِ ِ
لِ َز ْو ِج َھا َكأَنﱠ َما يَ ْنظُ ُر إِلَ ْي َھا".
سىَ :ھ َذا َح ِد ٌ
يح.
ص ِح ٌ
سنٌ َ
يث َح َ
قَا َل أَبُو ِعي َ
تحقيق األلباني  :صحيح  ،صحيح أبي داود ) ( 1866
• الرد على الشبھة
أوالً  :إن محم ًدا جاء بشريع ٍة فيھا العفة والطھارة ....فيھا الزواج  ،وھذه من
صور رحم ِة ﷲِ
ِ
بعبا ِده ......تدلل على ذلك أدلة منھا:
َ
َ
ﱢ
ً
ق لَ ُكم ﱢم ْن أنفُ ِس ُك ْم أ ْز َواجا لتَ ْس ُكنُوا إِلَ ْيھَا َو َج َع َل بَ ْينَ ُكم ﱠم َو ﱠدةً َو َرحْ َمةً إِ ﱠن فِي
 -1قوله َ  :و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخلَ َ
ُون ) الروم.(21
َذلِ َ
ت لﱢقَ ْو ٍم يَتَفَ ﱠكر َ
ك َآليَا ٍ
 -2قوله َ  :والَ تَ ْق َرب ْ
ُوا ﱢ
اح َشةً َو َساء َسبِيالً ) اإلسراء . (32حرم علينا  كل ما
الزنَى إِنﱠهُ َك َ
ان فَ ِ
بالقول من
خضوع
يقرب إلى الزنا من نظر ٍة  ،أو خلو ٍة  ،أو مصافح ٍة  ،أو مخالط ٍة غير مشروعة  ،أو
ِ
ٍ
النسا ٍء ،أو التبرج ...
ُ
تخالف الفطرةَ السليمة
الرجال اللواط  ،وحرم على النسا ِء السحاق  ،وبيّن أن ھذه أألفعا َل
 -3حرم على
ِ
الناس عليھا  ،ثم بيّن أن مرتكب ھذه الجرائم البشعة ھو مرتكب كبيرة من الكبائر التي
التي فطر ﷲُ
َ
لوط الذين كانوا يفعلون تلك
ب ﷲِ المجيد يجد أنه  أھلك قو َم ٍ
توجب أشد العقاب ؛ فالمتأمل في كتا ِ
األفعال المشينة  ...توضح ذلك عدة أدلة منھا:
َ
يل ﱠمنضُو ٍد82
أ -قوله   :فَلَ ﱠما َجاء أَ ْم ُرنَا َج َع ْلنَا َعالِيَھَا َسافِلَھَا َوأ ْمطَرْ نَا َعلَ ْيھَا ِح َجا َرةً ﱢمن ِسجﱢ ٍ
ين بِبَ ِعي ٍد )  83ھود( ،
ك َو َما ِھ َي ِم َن الظﱠالِ ِم َ
ﱡم َس ﱠو َمةً ِعن َد َربﱢ َ
ين بِبَ ِعي ٍد " أي :من يفعل فعلھم من ھذه األمة وغيرھا قد يصيبه من
ب -قوله َ " : و َما ِھ َي ِم َن الظﱠالِ ِم َ
العذاب  ،مثلما أصاب قوم لوط ....
ج -يخبر  عن نبيه لوط  قائالًَ  :ولُوطا ً آتَ ْينَاهُ ُح ْكما ً َو ِع ْلما ً َونَ ﱠج ْينَاهُ ِم َن ْالقَرْ يَ ِة الﱠتِي َكانَت تﱠ ْع َم ُل
ْال َخبَائِ َ
ين ) األنبياء. (74
اسقِ َ
ث إِنﱠھُ ْم َكانُوا قَ ْو َم َس ْو ٍء فَ ِ
نالحظ َ ونَ ﱠج ْينَاهُ ِم َن ْالقَرْ يَ ِة الﱠتِي َكانَت تﱠ ْع َم ُل ْال َخبَائِ َ
ث .
األلباني في
ح -لعن نب ﱡينا  من ع ِم َل ع َم َل قوم لوط ؛ ثبت ذلك في مسن ِد أحم َد برقم  ، 2677وصححه
ﱡ
ﷲُ َع ْن َھا  -أَنﱠ النﱠبِ ﱠي  قَا َل ":لَ َع َن ﱠ
ض َي ﱠ
ﷲُ َمنْ َذبَ َح
سَ -ر ِ
السلس ِة الصحيحة برقم َ 3462ع ِن ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
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ض َولَ َع َن ﱠ
ﷲِ لَ َع َن ﱠ
لِ َغ ْي ِر ﱠ
يل َولَ َع َن ﱠ
س ﱠ
ﷲُ َمنْ َك َمهَ ْاألَ ْع َمى عَنْ ال ﱠ
ب َوالِ َدهُ
ﷲُ َمنْ َ
سبِ ِ
ﷲُ َمنْ َغيﱠ َر تُ ُخو َم ْاألَ ْر ِ
وط َولَ َع َن ﱠ
ﷲُ َمنْ تَ َولﱠى َغ ْي َر َم َوالِي ِه َولَ َع َن ﱠ
َولَ َع َن ﱠ
وط َولَ َع َن
ﷲُ َمنْ َع ِم َل َع َم َل قَ ْو ِم لُ ٍ
ﷲُ َمنْ َع ِم َل َع َم َل قَ ْو ِم لُ ٍ
ﱠ
وط ".
ﷲُ َمنْ َع ِم َل َع َم َل قَ ْو ِم لُ ٍ
بقتل من يعمل عمل قوم لوط ؛ ثبت ذلك في سنن أبي داود برقم  ، 3869والترمذي
خ -أمر
النبي ِ 
ﱡ
سو ُل ﱠ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن َھا  -قَا َل :قَا َل َر ُ
ﷲِ
س َ -ر ِ
برقم  ، 1376وفي صحيح الجامع برقم َ 6589عنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
وط فَا ْقتُلُوا ا ْلفَا ِع َل َوا ْل َم ْف ُعو َل بِه "ِ.
َ ": منْ َو َج ْدتُ ُموهُ يَ ْع َم ُل َع َم َل قَ ْو ِم لُ ٍ
د-وكان  يخاف على أمتِه من أن يعملوا عم َل قوم لوط . ..وذلك في سنن ابن ماجة برقم  2553عَنْ
سو ُل ﱠ
ض َي ﱠ
َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ﱠ
ف َما أَ َخافُ َعلَى أُ ﱠمتِي َع َم ُل قَ ْو ِم
ﷲِ  ":إِنﱠ أَ ْخ َو َ
ﷲُ َع ْن َھما -قَا َل :قَا َل َر ُ
ﷲِ َ -ر ِ
صحيح سنن ابن ماجة برقم . 2563
وط " .حسنه األلباني في
لُ ٍ
ِ
ون
 -4كذلك أجمع المسلمون سلفًا وخلفًا على أن اللواط من الكبائر التي حرمھا ﷲُ  ؛ لقوله  :أَتَأْتُ َ
ون ) الشعراء(166
اج ُكم بَلْ أَنتُ ْم قَ ْو ٌم َعا ُد َ
ُون َما َخلَ َ
ين َ 165وتَ َذر َ
ان ِم َن ْال َعالَ ِم َ
ال ﱡذ ْك َر َ
ق لَ ُك ْم َربﱡ ُك ْم ِم ْن أَ ْز َو ِ
 .وغير ذلك من األدلة،
وعليه يسقط قولُھم  :نبي يحلل الرذيلة  ....يقصدون بھا ؛ السحاق بين النساء !
ٌ
َ
واألخالق الكريمة  ،وليس كما فھم
حديث عظي ٌم يدعو إلى معالي األمور ،
الحديث الذي معنا
ثانيًا  :إن
ِ
َ
للسحاق بين النساء ،ولكن ھذا الحديث
الحديث يدعو للرذيلة ؛ يدعو
وزعم المعترضون ؛ فھموا أن ھذا
ِ
ألحوال بل سيكون وباالً عليھم كما سيتقدم معنا -إن شاء ﷲ -
بحال من ا
ال يخدمھم
ٍ
ِ
قلت ُ◌ :إن فھم ھذا الحديث فھ ًما صحي ًحا يكون على ثالث ِة أوجه:
َصفَ َھا لِ َز ْو ِج َھا َكأَنﱠ َما يَ ْنظُ ُر إِلَ ْي َھا " .ھو مثل قولِه 
اش ُر ا ْل َم ْرأَةُ ا ْل َم ْرأَةَ َحتﱠى ت ِ
األول :أن قوله َ ": ال تُبَ ِ
س ِعي ٍد
:في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه برقم  ، 512والترمذي في سننه برقم  2717عَنْ َ
سو َل ﱠ
ﷲِ  قَا َل  »:الَ يَ ْنظُ ُر ال ﱠر ُج ُل إِلَى َع ْو َر ِة ال ﱠر ُج ِل َوالَ ا ْل َم ْرأَةُ إِلَى َع ْو َر ِة ا ْل َم ْرأَ ِة َوالَ
ا ْل ُخ ْد ِري أَنﱠ َر ُ
اح ِد « .ومعنى يفضى
ضى ال ﱠر ُج ُل إِلَى ال ﱠر ُج ِل في ثَ ْو ٍ
ب ا ْل َو ِ
اح ٍد َوالَ تفضي ا ْل َم ْرأَةُ إِلَى ا ْل َم ْرأَ ِة في الثﱠ ْو ِ
ب َو ِ
يُ ْف ِ
 :يصل والمراد ال يضطجعان متجردين تحت ثوب واحد.
ال ال ﱢر َجا َل
الثاني:أن الترمذي -رحمه ﷲُ -ذكر الحديثين في باب واحد ھو :بَاب)فِي َك َرا ِھيَ ِة ُمبَا َ
ش َر ِة ﱢ
الر َج ِ
َوا ْل َم ْرأَ ِة ا ْل َم ْرأَةَ (
ت فيه ما أدعى المعترضون ...بل فيه ما يدعو للعفة والطھر..يدلك
الثالث  :أن شر َح ھذا الحديث لم يأ ِ
على ذلك ما جاء في اآلتي:
 -1تحفة اآلحوذي في شرح سنن الترمذي:
ش َرةُ بِ َم ْعنَى ا ْل ُم َخالَطَ ِة
اش ُر ا ْل َم ْرأَةُ ا ْل َم ْرأَةَ ( قِي َلَ :ال نَافِيَةٌ بِ َم ْعنَى النﱠا ِھيَ ِة َ ،وقِي َل  :نَا ِھيَةٌ َوا ْل ُمبَا َ
قولهَ ) :ال تُبَ ِ
ش َرةُ اِ ْم َرأَ ٍة
س بَ َ
ش َرةَ َ ،وا ْلبَ َ
ش َر ِة ا ْلبَ َ
س ا ْلبَ َ
ان  ،أَ ْ
س ِة َ ،وأَ ْ
ي َال تَ َم ﱡ
اإل ْن َ
َوا ْل ُم َال َم َ
س ِ
صلُهُ ِمنْ لَ ْم ِ
ش َرةُ ظَا ِھ َرةُ ِج ْل ِد ْ ِ
ش َرةَ أُ ْخ َرى
بَ َ
َ
س ِد َھا
َصفَ َھا ( أ ْ
َصفُ نُ ُعو َمةَ بَ َدنِ َھا َولُيُونَةَ َج َ
ي :ت ِ
) َحتﱠى ت ِ
صفُ ا ْل َم ْذ ُكو ُر  .قَا َل
) َو َكأَنﱠهُ يَ ْنظُ ُر إِلَ ْي َھا ( فَيَتَ َعلﱠ ُ
ق قَ ْلبُهُ بِ َھا َويَقَ ُع بِ َذلِ َك فِ ْتنَةٌ َ ،وا ْل َم ْن ِھ ﱡي فِي ا ْل َحقِيقَ ِة ُھ َو ا ْل َو ْ
س ﱢد ﱠ
الذ َرائِ ِع  ،فَإِنﱠ ا ْل ِح ْك َمةَ فِي َھ َذا النﱠ ْھ ِي َخ ْ
ص فُ
ب ال ﱠز ْو َج ا ْل َو ْ
س ﱡي َ :ھ َذا أَ ْ
ش يَةُ أَنْ يُ ْع ِج َ
ص ٌل لِ َمالِ ٍك فِي َ
ا ْلقَابِ ِ
س ائِ ﱢي ِم نْ
ان بِا ْل َم ْو ُ
ص وفَ ِة َ ،و َوقَ َع فِ ي ِر َوايَ ِة النﱠ َ
ا ْل َم ْذ ُكو ُر فَيُ ْف ِ
ق ا ْل َو ِ
اص فَ ِة  ،أَ ْو ِاال ْفتِتَ ِ
ض ي َذلِ َك إِلَ ى تَ ْطلِي ِ
اش ُر ا ْل َم ْرأَةُ ا ْل َم ْرأَةَ َو َال ال ﱠر ُج ُل ال ﱠر ُج َل ( .
وق عَنْ اِ ْب ِن َم ْ
يق َم ْ
س ُعو ٍد بِلَ ْف ِظ َ ) :ال تُبَ ِ
س ُر ٍ
طَ ِر ِ
قَ ْولُهُ َ ) :ھ َذا َح ِد ٌ
سائِ ﱡي .أھـ
ي َو ُم ْ
يح( َوأَ ْخ َر َجهُ أَ ْح َم ُد َوا ْلبُ َخا ِر ﱡ
ص ِح ٌ
سلِ ٌم َوأَبُو َدا ُو َد َوالنﱠ َ
سنٌ َ
يث َح َ
-2فتح الباري البن حجر العسقالني:
احد " .
اشر ا ْل َم ْرأَة ا ْل َم ْرأَة ( َزا َد النﱠ َ
سائِ ﱡي فِي ِر َوايَته " فِي الثﱠ ْوب ا ْل َو ِ
قَ ْوله ) َال تُبَ ِ
قَ ْوله ) فَتَ ْن َعت َھا لِ َز ْو ِج َھا َكأَنﱠهُ يَ ْنظُر إِلَ ْي َھا (
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س ّد ﱠ
شيَة أَنْ يُ ْع ِجب ال ﱠز ْوج
الذ َرائِع  ،فَإِنﱠ ا ْل ِح ْك َمة فِي َھ َذا النﱠ ْھي َخ ْ
س ّي َھ َذا أَ ْ
صل لِ َمالِك فِي َ
قَا َل ا ْلقَابِ ِ
صوفَ ِة  .أھـ
ا ْل َو ْ
اصفَة أَ ْو ِاال ْفتِتَان بِا ْل َم ْو ُ
ضي َذلِ َك إِلَى تَ ْطلِيق ا ْل َو ِ
صف ا ْل َم ْذ ُكور فَيُ ْف ِ
َ
لزوجھا  ،أو
حديث يدعو للعف ِة وللخلق الكريم ؛ حيث ال يجوز للمرأة أن تصف امرأة
وبالتالي فإن ھذا ال
ِ
تلمس بشرتھا وتصفھا له  ،فقد نھى نبيﱡنا  عن ذلك حتى ال يتعلق قلب الزوج بھذه المرآة الموصوفة
فيتخيلھا  ،وقد يبحث عن عالق ٍة معھا بعد ذلك ...فما أجمل ھذا الحديث الذي يعالج مشاكل جمة في زماننا
ت الزنا ....
ھذا ! حديث يدعو للعف ِة وس ِد الذرائع عن مقدما ِ
ب المقدس يجده ينسب لربﱢ العالمين أنه أول ما كلم به نبيﱠه ھوشع
ثالثًا  :إن الناظ َر في الكتا ِ
سفر ھوشع إصحاح
أمره بالزنا ! كنت آمل أن يأمره بالتوحيد أو مكارم األخالق لكن ال ....جاء ذلك في
ِ
2
ك ا ْم َرأَةَ ِزنًى َوأَ ْوالَ َد ِزنًى ،ألَ ﱠن
 1عدد أَ ﱠو َل َما َكلﱠ َم الرﱠبﱡ ھُو َش َع ،قَا َل الرﱠبﱡ لِھُو َش َعْ » :اذھَبْ ُخ ْذ لِنَ ْف ِس َ
3
ت َو َولَ َد ْ
ت ِد ْبالَيِ َم ،فَ َحبِلَ ْ
ض قَ ْد َزنَ ْ
ب َوأَ َخ َذ جُو َم َر بِ ْن َ
ت لَهُ ا ْبنًا !!
ار َكةً الرﱠبﱠ « .فَ َذھَ َ
األَرْ َ
ت ِزنًى تَ ِ
رابعًا :إن زنا المحارم من الرزيلة الخارجة عن الذوق المؤلف لدى الناس في كل العصور......وھذا ھو
الكتاب المقدس يذكر لنا اآلتي:
29
 -1النبي لوط زنا ببناته  ....وذلك في سفر التكوين إصحاح 19عدد َو َح َد َ
ب ﷲُ ُم ُد َن ال ﱠدائِ َر ِة
ث لَ ﱠما أَ ْخ َر َ
30
ص ِع َد لُ وطٌ
بِ .ح َ
ب ْال ُم ُد َن الﱠتِي َس َك َن فِيھَا لُوطٌَ .و َ
ين قَلَ َ
أَ ﱠن ﷲَ َذ َك َر إِ ْب َرا ِھي َمَ ،وأَرْ َس َل لُوطًا ِم ْن َو َس ِط اال ْنقِالَ ِ
اف أَ ْن يَ ْس ُك َن فِي صُو َغ َر .فَ َس َك َن فِي ْال َم َغا َر ِة ھُ َو َوا ْبنَتَاهُ.
ِم ْن صُو َغ َر َو َس َك َن فِي ْال َجبَ ِلَ ،وا ْبنَتَاهُ َم َعهُ ،ألَنﱠهُ َخ َ
32
31
ت ْالبِ ْك ُر لِل ﱠ
ض .ھَلُ ﱠم
ض َر
ص ِغي َر ِة» :أَبُونَا قَ ْد َشا َخَ ،ولَي َ
َوقَالَ ِ
ُ 33ج ٌل لِيَ ْد ُخ َل َعلَ ْينَ ا َك َع ا َد ِة ُك لﱢ األَرْ ِ
ْس فِي األَرْ ِ
ت
نَ ْسقِي أَبَانَا َخ ْمرًا َونَضْ طَج ُع َم َع هُ ،فَنُحْ يِ ي ِم ْن أَبِينَ ا نَ ْس الً« .فَ َس قَتَا أَبَاھُ َم ا َخ ْم رًا فِ ي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِةَ ،و َد َخلَ ِ
ث فِي ْال َغ ِد أَ ﱠن ْالبِ ْك َر قَالَ ْ
ْالبِ ْك ُر َواضْ طَ َج َع ْ
ت َم َع أَبِيھَاَ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَاَ 34 .و َح َد َ
ت لِل ﱠ
ص ِغي َر ِة:
»إِنﱢي قَ ِد اضْ طَ َجع ُ
ض ا فَ ا ْد ُخلِي اضْ طَ ِج ِعي َم َع هُ ،فَنُحْ يِ َي ِم ْن أَبِينَ ا
ار َحةَ َم َع أَبِ ي .نَ ْس قِي ِه َخ ْم رًا اللﱠ ْيلَ ةَ أَ ْي ً
ْت ْالبَ ِ
35
ص ِغي َرةُ َواضْ طَ َج َع ْ
ت ال ﱠ
ت َم َع هَُ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم
ك اللﱠ ْيلَ ِة أَ ْي ً
نَ ْس الً« .فَ َس قَتَا أَبَاھُ َم ا َخ ْم رًا فِ ي تِ ْل َ
ض اَ ،وقَا َم ِ
37
36
وآب«َ ،وھُ َو
ت ا ْبنَتَا لُ ٍ
ت ا ْس َمهُ » ُم َ
ت ْالبِ ْك ُر ا ْبنًا َو َد َع ِ
وط ِم ْن أَبِي ِھ َما .فَ َولَ َد ِ
بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَا ،فَ َحبِلَ ِ
ﱢين إِلَى ْاليَ ْو ِمَ 38 .وال ﱠ
ون إِلَ ى
أَبُو ْال ُموآبِي َ
ت ا ْس َمهُ »بِ ْن َع ﱢمي«َ ،وھُ َو أَبُ و بَنِ ي َع ﱡم َ
ت ا ْبنًا َو َد َع ِ
ص ِغي َرةُ أَ ْيضًا َولَ َد ِ
ْاليَ ْو ِم.
 -2أبناء داود زنا األخ أَ ْمنُون بأخته ثَا َمار ) لتعلم كيف يغتصب األ ُخ أختَه ( !.....وذلك في سفر
1
ان ألَ ْب َشالُو َم ب ِْن َدا ُو َد أُ ْخ ٌ
ت َج ِميلَةٌ ا ْس ُمھَا ثَا َمارُ،
ك أَنﱠهُ َك َ
صموئيل الثاني إصحاح  13عدد َو َج َرى بَ ْع َد ذلِ َ
2
ون لِل ﱡس ْق ِم ِم ْن أَجْ ِل ثَا َما َر أُ ْختِ ِه ألَنﱠھَا َكانَ ْ
ص َر أَ ْمنُ ُ
فَأ َ َحبﱠھَا أَ ْمنُ ُ
ت َع ْذ َرا َءَ ،و َع ُس َر فِي َع ْينَ ْي
ون ب ُْن َدا ُو َدَ .وأُحْ ِ
3
ان يُونَادَابُ َر ُجالً
أَ ْمنُ َ
احبٌ ا ْس ُمهُ يُونَادَابُ ب ُْن ِش ْم َعى أَ ِخي َدا ُو َدَ .و َك َ
ان ألَ ْمنُ َ
ون أَ ْن يَ ْف َع َل لَھَا َش ْيئًاَ .و َك َ
ون َ
ص ِ
ض ِع ٌ
َح ِكي ًما ِج ًّدا4 .فَقَا َل لَهُ» :لِ َما َذا يَا اب َْن ْال َملِ ِك أَ ْن َ
اح؟ أَ َما تُ ْخبِ ُرنِي؟« فَقَا َل لَهُ
اح إِلَى َ
يف ھ َك َذا ِم ْن َ
ت َ
صبَ ٍ
صبَ ٍ
5
أَ ْمنُ ُ
ون» :إِنﱢي أُ ِحبﱡ ثَا َما َر أُ ْخ َ
ك َوتَ َما َرضْ َ .وإِ َذا
ير َ
ت أَ ْب َشالُو َم أَ ِخي« .فَقَا َل يُونَادَابُ » :اضْ طَج ْع َعلَى َس ِر ِ
ك فَقُلْ لَهَُ :د ْع ثَا َما َر أُ ْختِي فَتَأْتِ َي َوتُ ْ
ط ِع َمنِي ُخ ْب ًزاَ ،وتَ ْع َم َل أَ َما ِمي الطﱠ َعا َم ألَ َرى فَآ ُك َل ِم ْن
ك لِيَ َرا َ
َجا َء أَبُو َ
ك لِيَ َراهُ .فَقَا َل أَ ْمنُ ُ
ض ،فَ َجا َء ْال َملِ ُ
يَ ِدھَا«6 .فَاضْ طَ َج َع أَ ْمنُ ُ
ون لِ ْل َملِ ِكَ » :د ْع ثَا َما َر أُ ْختِي فَتَأْتِ َي َوتَصْ نَ َع
ون َوتَ َما َر َ
7
يك
ت أَ ْمنُ َ
ون أَ ِخ ِ
ت قَائِالًْ » :اذھَبِي إِلَى بَ ْي ِ
أَ َما ِمي َك ْع َكتَي ِْن فَآ ُك َل ِم ْن يَ ِدھَا« .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد إِلَى ثَا َما َر إِلَى ْالبَ ْي ِ
ت َو َع ِملَ ْ
ين َو َع َجنَ ْ
َوا ْع َملِي لَهُ طَ َعا ًما«8.فَ َذھَبَ ْ
ت
ت ْال َع ِج َ
ت أَ ْمنُ َ
ون أَ ِخيھَا َوھُ َو ُمضْ طَ ِج ٌعَ .وأَ َخ َذ ِ
ت ثَا َما ُر إِلَى بَ ْي ِ
9
ت ْال ِم ْقالَةَ َو َس َكبَ ْ
ت أَ َما َمهُ ،فَأَبَى أَ ْن يَأْ ُك َلَ .وقَا َل أَ ْمنُ ُ
ون» :أَ ْخ ِرجُوا ُك ﱠل
ت ْال َك ْع َ
كَ ،وأَ َخ َذ ِ
َك ْع ًكا أَ َما َمهُ َو َخبَ َز ِ
10
ان َع ْنهُ .ثُ ﱠم قَا َل أَ ْمنُ ُ
ع فَآ ُك َل ِم ْن يَ ِد ِك«.
ون لِثَا َما َر»:ايتِي ب
ان َعنﱢي« .فَ َخ َر َج ُكلﱡ إِ ْن َس ٍ
إِ ْن َس ٍ
ِ
الطﱠ َع ِام إِلَى ْال ِم ْخ َد ِ
11
ك الﱠ ِذي َع ِملَ ْتهُ َوأَتَ ْ
فَأ َ َخ َذ ْ
عَ .وقَ ﱠد َم ْ
ت لَهُ لِيَأْ ُك َل ،فَأ َ ْم َس َكھَا َوقَا َل
ت بِ ِه أَ ْمنُ َ
ت ثَا َما ُر ْال َك ْع َ
ون أَ َخاھَا إِلَى ْال ِم ْخ َد ِ
12
لَھَا» :تَ َعالَ ِي اضْ طَ ِج ِعي َم ِعي يَا أُ ْختِي« .فَقَالَ ْ
ت لَهُ» :الَ يَا أَ ِخي ،الَ تُ ِذلﱠنِي ألَنﱠهُ الَ يُ ْف َع ُل ھ َك َذا فِي إِ ْس َرائِي َل.
1
ت فَتَ ُك ُ
اري؟ َوأَ ﱠما أَ ْن َ
اآلن
اح ٍد ِم َن ال ﱡسفَھَا ِء فِي إِ ْس َرائِي َل! َو َ
ون َك َو ِ
الَ تَ ْع َملْ ھ ِذ ِه ْالقَبَا َحةَ .أَ ﱠما أَنَا فَأَي َْن أَ ْذھَبُ بِ َع ِ
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14
ص ْوتِھَا ،بَلْ تَ َم ﱠك َن ِم ْنھَا َوقَھَ َرھَا َواضْ طَ َج َع َم َعھَا15 .ثُ ﱠم
ك ألَنﱠهُ الَ يَ ْمنَ ُعنِي ِم ْن َ
َكلﱢ ِم ْال َملِ َ
ك« .فَلَ ْم يَ َشأْ أَ ْن يَ ْس َم َع لِ َ
ضھَا إِيﱠاھَا َكانَ ْ
ضھَا أَ ْمنُ ُ
ت أَ َش ﱠد ِم َن ْال َم َحبﱠ ِة الﱠتِي أَ َحبﱠھَا
ضةَ الﱠتِي أَ ْب َغ َ
ضةً َش ِدي َدةً ِج ًّداَ ،حتﱠى إِ ﱠن ْالبُ ْغ َ
ون بُ ْغ َ
أَ ْب َغ َ
ون» :قُو ِمي ا ْنطَلِقِي«16 .فَقَالَ ْ
إِيﱠاھَاَ .وقَا َل لَھَا أَ ْمنُ ُ
ي ھُ َو أَ ْعظَ ُم ِم َن
ب! ھ َذا ال ﱠشرﱡ بِطَرْ ِد َ
ك إِيﱠا َ
ت لَهُ» :الَ َسبَ َ
17
الْ » :
اط ُر ْد ھ ِذ ِه َعنﱢي
اآل َخ ِر الﱠ ِذي َع ِم ْلتَهُ بِي« .فَلَ ْم يَ َشأْ أَ ْن يَ ْس َم َع لَھَا ،بَلْ َد َعا ُغالَ َمهُ الﱠ ِذي َك َ
ان يَ ْخ ِد ُمهُ َوقَ َ
18
ت ِم ْث َل
اب َو َرا َءھَا«َ .و َك َ
ت ْال َملِ ِك ْال َع َذا َرى ُك ﱠن يَ ْلبَس َْن ُجبﱠا ٍ
ارجًا َوأَ ْقفِ ِل ْالبَ َ
ان َعلَ ْيھَا ثَ ْوبٌ ُمل ﱠو ٌن ،ألَ ﱠن بَنَا ِ
َخ ِ
19
ْ
اب َو َرا َءھَا .فَ َج َعلَ ْ
ب
ج َوأَ ْقفَ َل ْالبَ َ
ت الثﱠ ْو َ
ت ثَا َما ُر َر َمادًا َعلَى َرأ ِسھَاَ ،و َم ﱠزقَ ِ
ھ ِذ ِه .فَأ َ ْخ َر َجھَا َخا ِد ُمهُ إِلَى ْال َخ ِ
ار ِ
20
ت يَ َدھَا َعلَى َر ْأ ِسھَا َو َكانَ ْ
ض َع ْ
ار َخةً .فَقَا َل لَھَا أَ ْب َشالُو ُم أَ ُخوھَا» :ھَلْ
ت تَ ْذھَبُ َ
ْال ُملَ ﱠو َن الﱠ ِذي َعلَ ْيھَاَ ،و َو َ
ص ِ
ض ِعي قَ ْلبَ ِك َعلَى ھ َذا األَ ْم ِر« .فَأَقَا َم ْ
ان أَ ْمنُ ُ
ت ثَا َما ُر
وك َم َع ِك؟ فَ َ
َك َ
وك ھُ َو .الَ تَ َ
اآلن يَا أُ ْختِي ا ْس ُكتِي .أَ ُخ ِ
ون أَ ُخ ِ
ت أَ ْب َشالُو َم أَ ِخيھَا.
ُم ْستَ ْو ِح َشةً فِي بَ ْي ِ
 -3زنا ابن يعقوب النبي )روبين ( بزوجة أبيه ) بلھة (  ....وذلك في سفر التكوين إصحاح  35عدد
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ب َخ ْي َمتَهُ َو َرا َء َمجْ َد َل ِع ْد ٍرَ 22 .و َح َد َ
ض ،أَ ﱠن
ان إِ ْس َرائِي ُل َسا ِكنًا فِي تِ ْل َ
ث إِ ْذ َك َ
ص َ
ثُ ﱠم َر َح َل إِ ْس َرائِي ُل َونَ َ
ك األَرْ ِ
ب َواضْ طَ َج َع َم َع بِ ْلھَةَ سُرﱢ يﱠ ِة أَبِي ِهَ ،و َس ِم َع إِ ْس َرائِي ُل! .
َرأُوبَي َْن َذھَ َ

َ
الوقت قد آن أن يتضح للقارئ أيھما الذي يدعو للرذيل ِة الحديث الذي معنا  ،أم ھذه النصوص
قلت ُ◌  :إن
،ولوط النبي ،وأبنا ِء بعض األنبياء....؟!!
النبي
المنسوب للربﱢ  ،ولھوشع
ٍ
ﱢ
رابعًا :إن ھناك سؤال يطرح نفسه ھو  :أليس جماع المرأة في دبرھا وفي حيضھا من الشذوذ الجنسي
؟
الجواب :بلي من الشذوذ الجنسي ..المعروف أن المرأة التي تدين بدين المعترضين أن ال يمكن أن
تعترض على جماع زوجھا لھا في دبرھا أو وھي حائض  ..وال يُمكن أن تطلب الطالق لھذا السبب أبداً
 ،ألن ما يجمعه ﷲ ال يفرقه اإلنسان وال طالق إال لعلة الزنا....
ويبقى السؤال :أين في الكتاب المقدس تحريم جماع المرأة في دبرھا ...وأين نجد فى العھد الجديد
نصوصا تحرم جماع الحائض والذي يعد من الشذوذ ...؟؟
نبي اإلسالم يحدد مدة للمتعة أو الزواج!..
أثيرة شبھة حول حديث من األحاديث المتعلقة بنكاح المتعة التي كانت حاالً في زمن معين....فقالوا:
ش َرةُ َما بَ ْينَ ُھ َما ثَ َال ُ
ال فَإِنْ أَ َحبﱠا أَنْ يَتَ َزايَ َدا أَ ْو يَتَتَا َر َكا
قال رسول اإلسالم ":أَ ﱡي َما َر ُج ٍل َوا ْم َرأَ ٍة تَ َوافَقَا فَ ِع ْ
ث لَيَ ٍ
تَتَا َر َكا "ال تعليق!
ول ﱠ
آخ ًرا (برقم
اح (بَاب) نَ ْھ ِي َر ُ
اح ا ْل ُم ْت َع ِة ِ
س ِ
ﷲِ عَنْ نِ َك ِ
ثم قالوا دليلنا في صحيح البخاري ِكتَاب )النﱢ َك ِ
س ِن ْب ِن ُم َح ﱠم ٍد عَنْ َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ﱠ
سلَ َمةَ ْب ِن
َ - 4725ح ﱠدثَنَا َعلِ ﱞي َح ﱠدثَنَا ُ
ﷲِ َو َ
س ْفيَانُ قَا َل َع ْم ٌرو عَنْ ا ْل َح َ
ع قَ َاال:
ْاألَ ْك َو ِ
ول ﱠ
ستَ ْمتِ ُعوا
ستَ ْمتِ ُعوا فَا ْ
ﷲِ  فَقَا َل :إِنﱠهُ قَ ْد أُ ِذ َن لَ ُك ْم أَنْ تَ ْ
سو ُل َر ُ
ش فَأَتَانَا َر ُ
س ِ
ُكنﱠا فِي َج ْي ٍ
ول ﱠ
ﷲِ  أَيﱡ َما َر ُج ٍل َوا ْم َرأَ ٍة
ع عَنْ أَبِي ِه عَنْ َر ُ
ب َ :ح ﱠدثَنِي إِيَ ُ
اس ْبنُ َ
َوقَا َل ا ْبنُ أَبِي ِذ ْئ ٍ
س ِ
سلَ َمةَ ْب ِن ْاألَ ْك َو ِ
صة ً
ش َرةُ َما بَ ْينَ ُھ َما ثَ َال ُ
تَ َوافَقَا فَ ِع ْ
ال فَإِنْ أَ َحبﱠا أَنْ يَتَ َزايَ َدا أَ ْو يَتَتَا َر َكا تَتَا َر َكا فَ َما أَ ْد ِري أَش َْي ٌء َك َ
ان لَنَا َخا ﱠ
ث لَيَ ٍ
س َعا ﱠمةً قَا َل أَبُو َع ْبد ﱠ
س ٌ
وخ .
ﷲِ َوبَيﱠنَهُ َعلِ ﱞي عَنْ النﱠبِ ﱢي  أَنﱠهُ َم ْن ُ
أَ ْم لِلنﱠا ِ
الرد على الشبھة
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أوالً :إن ھذا الحديث كان في فترة معينة لظروف معينة وانتھت ؛فالحديث يتحدث عن زواج المتعة الذي
كان حالال في وقت معين ثم حرم في يوم خيبر؛ يدلل على ذلك ما يلي:
س َخ َوا ْ
ستَقَ ﱠر ت َْح ِري ُمهُ
س َخ ثُ ﱠم أُبِ َ
ان أَنﱠهُ أُبِ َ
يح ثُ ﱠم نُ ِ
يح ثُ ﱠم نُ ِ
اح ا ْل ُم ْت َع ِة َوبَيَ ِ
اح بَاب نِ َك ِ
 -1صحيح مسلم ِكتَاب النﱢ َك ِ
وم ا ْل ُح ُم ِر
اح ا ْل ُم ْت َع ِة يَ ْو َم َخ ْيبَ َر َوعَنْ لُ ُح ِ
إِلَى يَ ْو ِم ا ْلقِيَا َم ِة برقم  2511عَنْ َعلِ ﱟي أَنﱠ النﱠبِ ﱠي نَ َھى عَنْ نِ َك ِ
ْاألَ ْھلِيﱠ ِة.
 -2الحديث الذي معنا فيه اآلتي:
سوخ.
 -1قال أبو عبد ﷲ  -يعني البخاري -وقد بيّنه عل ّي عن النبي  أنه َم ْن ُ
ول ﱠ
آخ ًرا
-2ذكر البخاري الحديث في بَاب نَ ْھ ِي َر ُ
اح ا ْل ُم ْت َع ِة ِ
س ِ
ﷲِ عَنْ نِ َك ِ
 -3قال ابنُ حجر في شرحه في الفتح:
قَ ْوله ) َوقَا َل اِ ْبن أَبِي ِذئْب إِلَ ْخ (
س َما ِعيلِ ّي َوأَبُو نُ َع ْيم ِمنْ طُ ُرق عَنْ اِ ْبن أَبِي ِذئْب .
اإل ْ
َو َ
صلَهُ الطﱠبَ َرانِ ﱡي َو ْ ِ
ال (
قَ ْوله ) أَيّ َما َر ُجل َوا ْم َرأَة تَ َوافَقَا فَ ِع ْ
ش َرة َما بَ ْينھ َما ثَ َالث لَيَ ٍ
ص ّح َ ،و ِھ َي
ستَ ْملِي " بِ َع َ
َوقَ َع فِي ِر َوايَة ا ْل ُم ْ
ش َر ٍة " بِا ْل ُم َو ﱠح َد ِة ا ْل َم ْك ُ
وحة َ ،وبِا ْلفَا ِء أَ َ
سو َرة بَ َدل ا ْلفَاء ا ْل َم ْفتُ َ
س َما ِعيلِ ّي َو َغ ْيره َ .وا ْل َم ْعنَى أَنﱠ إِ ْط َالق ْاألَ َجل َم ْح ُمول َعلَى التﱠ ْقيِيد بِثَ َالثَ ِة أَيﱠام بِلَيَالِيِ ِھنﱠ .
اإل ْ
ِر َوايَة ْ ِ
قَ ْوله ) فَإِنْ أَ َحبﱠا (
ضاء الثﱠ َالث
أَ ْ
ي بَ ْعد اِ ْنقِ َ
) أَنْ يَتَ َزايَ َدا (
ي
اإل ْ
أَ ْ
ص ِريح بِ َذلِ َك َ ،و َك َذا فِي قَ ْوله أَنْ يَتَتَا َر َكا أَ ْ
س َما ِعيلِ ّي التﱠ ْ
ي :فِي ا ْل ُمدﱠة ؛ يَ ْعنِي تَ َزايَ َدا َ .و َوقَ َع فِي ِر َوايَة ْ ِ
ضا " َوا ْل ُم َراد بِ ِه التﱠفَا ُرق .
ضا تَنَاقَ َ
يَتَفَا َرقَا تَتَا َر َكا َ .وفِي ِر َوايَة أَبِي نُ َع ْيم " أَنْ يَتَنَاقَ َ
س َعا ﱠمة (
قَ ْوله ) فَ َما أَ ْد ِري أَش َْي ٌء َك َ
ان لَنَا َخا ﱠ
صة أَ ْم لِلنﱠا ِ
سول
ص أَ ْخ َر َجهُ ا ْلبَ ْي َھقِ ﱡي َع ْنهُ قَا َل " إِنﱠ َما أُ ِحلﱠتْ لَنَا أَ ْ
َو َوقَ َع فِي َح ِديث أَبِي َذ ّر التﱠ ْ
ص َحاب َر ُ
ص ِريح بِ ِاال ْختِ َ
صا ِ
سول ﱠ
صلﱠى ﱠ
ﱠ
ﷲ . "
ساء ثَ َالثَة أَيﱠام  ،ثُ ﱠم نَ َھى َع ْن َھا َر ُ
سلﱠ َم ُم ْت َعة النﱢ َ
ﷲ َعلَ ْي ِه َو َ
ﷲ َ
سوخ (
قَ ْوله ) َوقَ ْد بَيﱠنَهُ َعلِ ّي عَنْ النﱠبِ ّي أَنﱠهُ َم ْن ُ
س ْطنَاهُ فِي ا ْل َح ّد ْاألَ ﱠول َ .وأَ ْخ َر َج
يُ ِريد بِ َذلِ َك ت ْ
اإل ْذن فِي َھا َ ،وقَ ْد بَ َ
َص ِريح َعلِ ّي عَنْ النﱠبِ ّي بِالنﱠ ْھ ِي َع ْن َھا بَ ْعد ْ ِ
َع ْبد ال ﱠر ﱠزاق ِمنْ َو ْجه َ
س َخ ا ْل ُم ْت َعة الطﱠ َالق َوا ْل ِعدﱠة
ص ْوم َ ،ونَ َ
ضان ُك ّل َ
س َخ َر َم َ
آخر عَنْ َعلِ ّي قَا َل " نَ َ
صة فِي َھا َ ،و َال
َوا ْل ِمي َراث " َوقَ ْد اِ ْختَلَ َ
سلَف فِي نِ َكاح ا ْل ُم ْت َعة  ،قَا َل اِ ْبن ا ْل ُم ْن ِذر َ :جا َء عَنْ ْاألَ َوائِل ﱡ
ف ال ﱠ
الر ْخ َ
ضة َ ،و َال َم ْعنَى لِقَ ْو ٍل يُ َخالِف ِكتَاب ﱠ
سوله َ .وقَا َل
سنﱠة َر ُ
ﷲ َو ُ
أَ ْعلَم ا ْليَ ْوم أَ َح ًدا يُ ِجيز َھا إِ ﱠال بَ ْعض ال ﱠرافِ َ
ي َع ْنهُ
اإل ْج َماع ِمنْ َج ِميع ا ْل ُعلَ َماء َعلَى ت َْح ِريم َھا إِ ﱠال ال ﱠر َوافِض َ .وأَ ﱠما اِ ْبن َعبﱠاس فَ ُر ِو َ
ِعيَاض  :ثُ ﱠم َوقَ َع ْ ِ
احة
ي َع ْنهُ أَنﱠهُ َر َج َع عَنْ َذلِ َك  .قَا َل اِ ْبن بَطﱠال َ :ر َوى أَھْل َم ﱠكة َوا ْليَ َمن عَنْ اِ ْبن َعبﱠاس إِبَ َ
اح َھا َ ،و ُر ِو َ
أَنﱠهُ أَبَ َ
ص ّح َ ،و ُھ َو َم ْذ َھب الشﱢي َعة  .قَا َل :
ي َع ْنهُ ﱡ
ض ِعيفَة َوإِ َجا َزة ا ْل ُم ْت َعة َع ْنهُ أَ َ
سانِيد َ
الر ُجوع بِأ َ َ
ا ْل ُم ْت َعة َ ،و ُر ِو َ
وط
ان قَ ْبل الد ُﱡخول أَ ْم بَ ْعده  ،إِ ﱠال قَ ْول ُزفَر إِنﱠهُ َج َعلَ َھا َكال ﱡ
س َواء َك َ
َوأَ ْج َم ُعوا َعلَى أَنﱠهُ َمتَى َوقَ َع ْاآلن أُ ْب ِطل َ
ش ُر ِ
سبِيل َھا "  .قُ ْلت َ :و ُھ َو فِي َح ِديث ال ﱠربِيع
اس َدة َ ،ويَ ُر ّدهُ قَ ْوله  "فَ َمنْ َك َ
ان ِع ْنده ِم ْن ُھنﱠ ش َْيء فَ ْليُ َخ ﱢل َ
ا ْلفَ ِ
ص ّح
س ْب َرة عَنْ أَبِي ِه ِع ْند ُم ْ
ْبن َ
اع إِ ﱠال عَنْ بَ ْعض الشﱢي َعة َ ،و َال يَ ِ
سلِم َ .وقَا َل ا ْل َخطﱠابِ ﱡي  :ت َْح ِريم ا ْل ُم ْت َعة َك ْ ِ
اإل ْج َم ِ
س َختْ َ .ونَقَ َل
َعلَى قَا ِع َدتھ ْم فِي ﱡ
الر ُجوع فِي ا ْل ُم ْختَلِفَات إِلَى َعلِ ّي َوآل بَ ْيته فَقَ ْد َ
ص ﱠح عَنْ َعلِ ّي أَنﱠ َھا نُ ِ
سئِ َل عَنْ ا ْل ُم ْت َعة فَقَا َل " ِھ َي ﱢ
الزنَا بِ َع ْينِ ِه " قَا َل ا ْل َخطﱠابِ ﱡي َ :ويُ ْح َكى عَنْ
ا ْلبَ ْي َھقِ ﱡي عَنْ َج ْعفَر ْبن ُم َح ﱠمد أَنﱠهُ ُ
ج أَنﱠهُ َر َج َع َع ْن َھا بَ ْعد أَنْ َر َوى
ج َج َواز َھا ا ه َ .وقَ ْد نَقَ َل أَبُو َع َوانَة فِي َ
ص ِحيحه عَنْ اِ ْبن ُج َر ْي ٍ
اِ ْبن ُج َر ْي ٍ
احت َھا ثَ َمانِيَة َعشَر َح ِديثًا َ .وقَا َل اِ ْبن َدقِيق ا ْل ِعيد َ :ما َح َكاهُ بَ ْعض ا ْل َحنَفِيﱠة عَنْ َمالِك ِمنْ
بِا ْلبَ ْ
ص َر ِة فِي إِبَ َ
ق
سبَبِ ِه فَقَالُوا  :لَ ْو َعلﱠ َ
ا ْل َج َواز َخطَأ  ،فَقَ ْد بَالَ َغ ا ْل َمالِ ِكيﱠة فِي َم ْن ِع النﱢ َكاح ا ْل ُم َؤقﱠت َحتﱠى أَ ْبطَلُوا ت َْوقِيت ا ْل ِح ّل بِ َ
َعلَى َو ْقت َال بُ ّد ِمنْ َم ِجيئِ ِه َوقَ َع الطﱠ َالق ْاآلن ِألَنﱠهُ ت َْوقِيت لِ ْل ِح ﱢل فَيَ ُكون فِي َم ْعنَى نِ َكاح ا ْل ُم ْت َعة  .قَا َل ِعيَاض
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ص ﱠح نِ َكاحه
َ :وأَ ْج َم ُعوا َعلَى أَنﱠ ش َْرط ا ْلبُ ْط َالن التﱠ ْ
ص ِريح بِالش ْﱠر ِط  ،فَلَ ْو نَ َوى ِع ْند ا ْل َع ْقد أَنْ يُفَا ِرق بَ ْعد ُمدﱠة َ
 ،إِ ﱠال ْاألَ ْو َزا ِع ّي فَأ َ ْبطَلَهُ َ .و ْ
اختَلَفُوا َھ ْل يُ َح ّد نَا ِكح ا ْل ُم ْت َعة أَ ْو يُ َع ﱠزر ؟ َعلَى قَ ْولَ ْي ِن َمأْ َخذھ َما أَنﱠ ِاالتﱢفَاق بَ ْعد
احة ا ْل ُم ْت َعة لَ ْم
ا ْل ِخ َالف َھ ْل يُ ْرفَع ا ْل ِخ َالف ا ْل ُمتَقَدﱢم َ .وقَا َل ا ْلقُ ْرطُبِ ّي  :ﱢ
الر َوايَات ُكلّ َھا ُمتﱠفِقَة َعلَى أَنﱠ َز َمن إِبَ َ
سلَف َوا ْل َخلَف َعلَى ت َْح ِريم َھا إِ ﱠال َمنْ َال يُ ْلتَفَت إِلَ ْي ِه ِمنْ ال ﱠر َوافِض َ .و َج َز َم
يَطُ ْل َوأَنﱠهُ َح ُر َم  ،ثُ ﱠم أَ ْج َمع ال ﱠ
سأَلَة ا ْل َم ْ
ش ُھو َرة َو ِھ َي نُ ْد َرة ا ْل ُم َخالِف َ ،ولَ ِكنْ
احتِ َھا فَ ِھ َي ِمنْ ا ْل َم ْ
َج َما َعة ِمنْ ْاألَئِ ﱠمة بِتَفَ ﱡر ِد اِ ْبن َعبﱠاس بِإِبَ َ
صار َعلَى
احت َھا  ،ثُ ﱠم اِتﱠفَ َ
قَا َل اِ ْبن َع ْبد ا ْلبَ ّر  :أَ ْ
ق فُقَ َھاء ْاألَ ْم َ
ص َحاب اِ ْبن َعبﱠاس ِمنْ أَھْل َم ﱠكة َوا ْليَ َمن َعلَى إِبَ َ
سول ﱠ
س ِعيد َوا ْبن
ﷲ  اِ ْبن َم ْ
احت َھا بَ ْعد َر ُ
س ُعود َو ُم َعا ِويَة َوأَبُو َ
ت َْح ِريم َھا َ ،وقَا َل اِ ْبن َح ْزم  :ثَبَتَ َعلَى إِبَ َ
ص َحابَة ُمدﱠة
ث َو َر َواهُ َجابِر عَنْ َج ِميع ال ﱠ
َعبﱠاس َو َ
سلَ َمة َو َم ْعبَد اِ ْبنَا أُ َميﱠة ْبن َخلَف َو َجابِر َو َع ْمرو ْبن ُح َر ْي ٍ
سول ﱠ
س ِعيد ْبن ُجبَ ْير
آخر ِخ َالفَة ُع َمر  ،قَا َل َ :و ِمنْ التﱠابِ ِع َ
ين طَا ُو ٌ
َر ُ
س َو َ
ب ِ
ﷲ َ وأَبِي بَ ْكر َو ُع َمر إِلَى قُ ْر ِ
ستَنَده فِي ِه ا ْل َح ِديث
س ُعود فَ ُم ْ
سائِر فُقَ َھاء َم ﱠكة  .قُ ْلت َ :وفِي َج ِميع َما أَ ْطلَقَهُ نَظَر  ،أَ ﱠما اِ ْبن َم ْ
َو َعطَاء َو َ
س َما ِعيلِ ّي ِمنْ ﱢ
يم ،
اإل ْ
الزيَا َدة فِي ِه ا ْل ُم َ
ا ْل َم ِ
ص ﱢر َحة َع ْنهُ بِالتﱠ ْح ِر ِ
اضي فِي أَ َوائِل النﱢ َكاح َ ،وقَ ْد بَيﱠ ْنت فِي ِه َما نَقَلَهُ ْ ِ
آخره " فَفَ َع ْلنَا ثُ ﱠم تَ َرك
َوقَ ْد أَ ْخ َر َجهُ أَبُو َع َوانَة ِمنْ طَ ِريق أَبِي ُم َعا ِويَة عَنْ إِ ْ
س َما ِعيل ْبن أَبِي َخالِد َوفِي ِ
ص ْف َوان ْبن يَ ْعلَى ْبن أُ َميﱠة " أَ ْخبَ َرنِي يَ ْعلَى أَنﱠ
َذلِ َك " َ .وأَ ﱠما ُم َعا ِويَة فَأ َ ْخ َر َجهُ َع ْبد ال ﱠر ﱠزاق ِمنْ طَ ِريق َ
ص ِحيح  ،لَ ِكنْ فِي ِر َوايَة أَبِي ﱡ
الزبَ ْير عَنْ َجابِر ِع ْند َع ْبد
ف " َوإِ ْ
ُم َعا ِويَة اِ ْ
سنَاده َ
ستَ ْمتَ َع بِا ْم َرأَ ٍة بِالطﱠائِ ِ
ض َر ِم ّي يُقَال لَ َھا
ضا أَنﱠ َذلِ َك َك َ
ستَ ْمتَ َع ُم َعا ِويَة َم ْق ِدمه الطﱠائِف بِ َم ْو َال ٍة لِبَنِي ا ْل َح ْ
ان قَ ِدي ًما َولَ ْفظه " اِ ْ
ال ﱠر ﱠزاق أَ ْي ً
ان
سل إِلَ ْي َھا بِ َجائِ َز ٍة ُك ّل َعام " َوقَ ْد َك َ
ُم َعانَة  ،قَا َل َجابِر  :ثُ ﱠم َعاشَتْ ُم َعانَة إِلَى ِخ َالفَة ُم َعا ِويَة فَ َك َ
ان يُ ْر ِ
ب ُع َمر
ُم َعا ِويَة ُمتﱠبِ ًعا لِ ُع َمر ُم ْقتَ ِديًا بِ ِه فَ َال يَ ُ
ش ّك أَنﱠهُ َع َمل بِقَ ْولِ ِه بَ ْعد النﱠ ْھي َ ،و ِمنْ ثَ ﱠم قَا َل الطﱠ َحا ِو ﱡ
ي َ :خطَ َ
فَنَ َھى عَنْ ا ْل ُم ْت َعة َ ،ونَقَ َل َذلِ َك عَنْ النﱠبِ ّي  فَلَ ْم يُ ْن ِكر َعلَ ْي ِه َذلِ َك ُم ْن ِكر َ ،وفِي َھ َذا َدلِيل َعلَى ُمتَابَ َعتھ ْم لَهُ
شئْت
َعلَى َما نَ َھى َع ْنهُ َ .وأَ ﱠما أَبُو َ
ج أَنﱠ َعطَاء قَا َل " أَ ْخبَ َرنِي َمنْ ِ
س ِعيد فَأ َ ْخ َر َج َع ْبد ال ﱠر ﱠزاق عَنْ اِ ْبن ُج َر ْي ٍ
ض ِعيفًا لِ ْل َج ْھ ِل بِأ َ َح ِد
س ِعيد قَا َل  :لَقَ ْد َك َ
ان أَ َحدنَا يَ ْ
س ِويقًا " َو َھ َذا َ -م َع َك ْونه َ
ستَ ْمتِع بِ ِم ْل ِء ا ْلقَ َدح َ
عَنْ أَبِي َ
ان بَ ْعد النﱠبِ ّي َ . وأَ ﱠما اِ ْبن َعبﱠاس فَتَقَ ﱠد َم النﱠ ْقل َع ْنهُ َو ِاال ْختِ َالف َھ ْل
ص ِريح بِأَنﱠهُ َك َ
س فِي ِه التﱠ ْ
ُر َواته  -لَ ْي َ
ف فِي َھا َھ ْل َوقَ َعتْ لِ َھ َذا أَ ْو لِ َھ َذا  ،فَ َر َوى َع ْبد ال ﱠر ﱠزاق
اح َدة اِ ْختُلَ َ
سلَ َمة َو َم ْعبَد فَقِ ﱠ
َر َج َع أَ ْو َال َ .وأَ ﱠما َ
صتھ َما َو ِ
س عَنْ اِ ْبن َعبﱠاس قَا َل " لَ ْم يَ ْر َع ُع َمر إِ ﱠال أُ ّم أَ َرا َكة قَ ْد َخ َر َجتْ
سنَ ٍد َ
بِ َ
ص ِحيح عَنْ َع ْمرو ْبن ِدينَار عَنْ طَا ُو ٍ
سلَ َمة ْبن أُ َميﱠة " َوأَ ْخ َر َج ِمنْ طَ ِريق أَبِي ﱡ
س
سأَلَ َھا ُع َمر فَقَالَتْ  :اِ ْ
ستَ ْمتَ َع بِي َ
ُح ْبلَى  ،فَ َ
الزبَ ْير عَنْ طَا ُو ٍ
ص َرة
ستَنَده قَ ْوله " فَ َع ْلنَا َھا " َوقَ ْد بَيﱠ ْنته قَ ْبل َ ،و َوقَ َع فِي ِر َوايَة أَبِي نُ ْ
س ﱠماهُ َم ْعبَد ْبن أُ َميﱠة َ .وأَ ﱠما َجابِر فَ ُم ْ
فَ َ
ص َحابَة فَقَ ْوله ثُ ﱠم لَ ْم
سلِم " فَنَ َھانَا ُع َمر فَلَ ْم نَ ْف َعلهُ بَ ْعد " فَإِنْ َك َ
عَنْ َجابِر ِع ْند ُم ْ
ان قَ ْوله فَ َع ْلنَا يَ ُع ّم َج ِميع ال ﱠ
يحة الﱠتِي بَيﱢنَا َھا َ .وأَ ﱠما
ص َحابَة فَيَ ُكون إِ ْج َما ًعا َ ،وقَ ْد ظَ َھ َر أَنﱠ ُم ْ
ستَنَده ْاألَ َحا ِديث ال ﱠ
نَ ُع ْد يَ ُع ّم َج ِميع ال ﱠ
ص ِح َ
ص َحابَة فَ َع ِجيب َ ،وإِنﱠ َما قَا َل َجابِر " فَ َع ْلنَا َھا " َو َذلِ َك
ث َو َك َذا قَ ْوله َر َواهُ َجابِر عَنْ َج ِميع ال ﱠ
َع ْمرو ْبن ُح َر ْي ٍ
ين فَ ُھ َو ِع ْند
صدُق َعلَى فِ ْعل نَ ْفسه َو ْح َدهُ َ ،وأَ ﱠما َما َذ َك َرهُ عَنْ التﱠابِ ِع َ
ص َحابَة بَ ْل يَ ْ
َضي تَ ْع ِميم َج ِميع ال ﱠ
َال يَ ْقت ِ
سول ﱠ
ﷲ ثُ ﱠم نَ َھانَا
يحة َ ،وقَ ْد ثَبَتَ عَنْ َجابِر ِع ْند ُم ْ
سلِم " فَ َع ْلنَا َھا َم َع َر ُ
ص ِح َ
سانِيد َ
َع ْبد ال ﱠر ﱠزاق َع ْن ُھ ْم بِأ َ َ
ف اِ ْبن َح ْزم َم َع َذلِ َك
ُع َمر فَلَ ْم نَ ُع ْد لَ َھا " فَ َھ َذا يَ ُر ّد َع ﱠدهُ َجابِ ًرا فِي َمنْ ثَبَتَ َعلَى ت َْحلِيل َھا َ ،وقَ ْد اِ ْعتَ َر َ
سخ التﱠ ْح ِريم َ .و ﱠ
ﷲُ أَ ْعلَم
ت قَ ْوله  "إِنﱠ َھا َح َرام إِلَى يَ ْوم ا ْلقِيَا َمة " قَا َل فَأ َ ِمنﱠا بِ َھ َذا ا ْلقَ ْول نَ ْ
بِت َْح ِري ِم َھا لِثُبُو ِ
ثانيا :إن قيل  :ھل ﷲ يحل الحرام في زمن ما ثم يحله...؟
قلت ُ◌  :إن زواج المتعة لم يكن حر ًما آنذاك ....كان قد أحله ﷲ ،وحرمة بعد ذلك ،وھذا من قبيل النسخ
المذكور في الكتاب المقدس الذي فيه النسخ والمنسوخ كما يلي
نبي يقول :أزني وأسرق وأدخل الجنة !
ﱞ
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قالوا :لقد بيّن رسو ُل اإلسالم أن المسل َم لو سرق أو زنا دخل الجنة ،ولم يدخل النار أب ًدا ،ثم تسألوا
األرض ....؟!
قائلين :أليست ھذه دعوة للفسا ِد في
ِ
وتعلقوا بما جاء في الصحيحين:
آخ ُر َك َال ِم ِه َال إِلَهَ إِ ﱠال ﱠ
ﷲُ (..برقم
-1صحيح البخاري ِكتَاب ) ا ْل َجنَائِ ِز( بَاب ) َما َجا َء فِي ا ْل َجنَائِ ِز َو َمنْ َك َ
ان ِ
س َو ْي ٍد
سى ْبنُ إِ ْ
س َما ِعي َل َح ﱠدثَنَا َم ْھ ِد ﱡ
ب عَنْ ا ْل َم ْع ُرو ِر ْب ِن ُ
اص ٌل ْاألَ ْح َد ُ
َ 1161ح ﱠدثَنَا ُمو َ
ون َح ﱠدثَنَا َو ِ
ي ْبنُ َم ْي ُم ٍ
سو ُل ﱠ
ت ِمنْ َربﱢي فَأ َ ْخبَ َرنِي أَ ْو قَا َل :بَ ﱠ
ش َرنِي أَنﱠهُ َمنْ َماتَ ِمنْ
عَنْ أَبِي َذ ﱟر  قَا َل :قَا َل َر ُ
ﷲِ  : أَتَانِي آ ٍ
ق.
أُ ﱠمتِي َال يُ ْ
ش ِر ُك بِا ﱠ ِ َ
س َر َ
س َر َ
ق قَا َلَ :وإِنْ َزنَى َوإِنْ َ
ش ْيئًا َد َخ َل ا ْل َجنﱠةَ قُ ْلتُ َ :وإِنْ َزنَى َوإِنْ َ
ش ِر ًكا َد َخ َل
ش ْيئًا َد َخ َل ا ْل َجنﱠةَ َو َمنْ َماتَ ُم ْ
ان ( بَاب ) َمنْ َماتَ َال يُ ْ
ش ِر ُك بِا ﱠ ِ َ
اإلي َم ِ
 -2صحيح مسلم ِكتَاب ) ْ ِ
النﱠا َر ( برقم  137و َح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ ا ْل ُمثَنﱠى َوا ْبنُ بَشﱠا ٍر قَا َل ا ْبنُ ا ْل ُمثَنﱠىَ :ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ َج ْعفَ ٍر َح ﱠدثَنَا
س ِم ْعتُ أَبَا َذ ﱟر يُ َحد ُ
ﱢث عَنْ النﱠبِ ﱢي  أَنﱠهُ قَا َل :أَتَانِي
ُ
ب عَنْ ا ْل َم ْع ُرو ِر ْب ِن ُ
س َو ْي ٍد قَا َل َ :
اص ٍل ْاألَ ْح َد ِ
ش ْعبَةُ عَنْ َو ِ
ش ْيئًا َد َخ َل ا ْل َجنﱠةَ قُ ْلتُ َ :وإِنْ َزنَى
ش َرنِي أَنﱠهُ َمنْ َماتَ ِمنْ أُ ﱠمتِ َك َال يُ ْ
س َالم  -فَبَ ﱠ
ش ِر ُك بِا ﱠ ِ َ
ِج ْب ِري ُل َ -علَ ْي ِه ال ﱠ
ق.
س َر َ
س َر َ
ق قَا َلَ :وإِنْ َزنَى َوإِنْ َ
َوإِنْ َ
• الرد على الشبھة
يل َعلَى أَنﱠ َمنْ َماتَ َعلَى التﱠ ْو ِحي ِد َد َخ َل
أوالً  :إن اإلما َم النووي -رحمه ﷲُ -ذكر في
شرح بَاب )ال ﱠدلِ ِ
ِ
سلَف َر ِح َم ُھ ْم
ا ْل َجنﱠةَ قَ ْط ًعا ( لحديث رقم  38ناقالً عن القاضي عياض ما نصه  :فَ َح َكى عَنْ َج َما َعة ِمنْ ال ﱠ
ﱠ
ان قَ ْبل نُ ُزول ا ْلفَ َرائِض َو ْاألَ ْمر َوالنﱠ ْھي َ ،وقَا َل بَ ْعضھ ْم ِھ َي ُم ْج َملَة ت َْحتَاج
سيﱢب أَنﱠ َھ َذا َك َ
ﷲ ِم ْن ُھ ْم اِ ْبن ا ْل ُم َ
ي َ .وقِي َل  :إِنﱠ
سن ا ْلبَ ْ
ص ِر ّ
ضت َھا َ .و َھ َذا قَ ْول ا ْل َح َ
إِلَى ش َْرح َ ،و َم ْعنَاهُ َ :منْ قَا َل ا ْل َكلِ َمة َوأَدﱠى َحقّ َھا َوفَ ِري َ
ي  .أھـ
َذلِ َك لِ َمنْ قَالَ َھا ِع ْند النﱠ َدم َوالتﱠ ْوبَة َ .و َماتَ َعلَى َذلِ َك َو َھ َذا قَ ْول ا ْلبُ َخا ِر ّ
ث القدسي
ب الرجا ِء ؛ لقولِه  في الحدي ِ
قلت ُ◌  :إن قو َل البخاري -رحمه ﷲُ  -أصوب إذا كان من با ِ
ﷲِ  قَا َل  :قَا َل ﱠ
سو َل ﱠ
ﷲُ :أَنَا ِع ْن َد ظَنﱢ َع ْب ِدي
في صحيح البخاري برقم  6951عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ  أَنﱠ َر ُ
بِي .
والمعنى :إن ظن العب ُد خي ًرا فله  ،وإن ظن ش ًرا فله مع تقديم التوبة والندم إلى ﷲِ  ؛ حتى يغفر
ين أَ ْس َرفُوا َعلَى أَنفُ ِس ِھ ْم َال تَ ْقنَطُوا
ي الﱠ ِذ َ
الذنب  ،ويستر العيب  ،ويقبل التوب؛يقول  :قُلْ يَا ِعبَا ِد َ
ﷲِ إِ ﱠن ﱠ
ِمن رﱠحْ َم ِة ﱠ
ﱠحي ُم )الزمر.(53
ﷲَ يَ ْغفِ ُر ال ﱡذنُ َ
وب َج ِميعا ً إِنﱠهُ ھُ َو ْال َغفُو ُر الر ِ
ثانيًا  :إن جريمتي الزنا والسرقة من كبائر الذنوب ؛ ألنھما استوجبتا ح ًدا  ،ونعتقد أن مرتكب الكبيرة ال
يخلد في النار بخالف اعتقاد المعتزلة والخوارج فھم يكفرون مرتكب الكبيرة،بل نتقول عن مرتكب
الكبيرة أنه في مشيئة ﷲ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه  ،وإن ُعذب دون أن يخلُد في النار فآخر
مصيره الجنة ؛ ألن ﷲَ  يقول   :إِ ﱠن ّ
ك لِ َمن يَ َشا ُء َو َمن
ون َذلِ َ
ك بِ ِه َويَ ْغفِ ُر َما ُد َ
ﷲَ الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْش َر َ
يُ ْش ِر ْك بِا ّ ِ فَقَ ِد ا ْفتَ َرى إِ ْثما ً َع ِظيما ً ) النساء .(48كما أن الحدود تسقط الذنوب فإن زنى الزاني  ،أو سرق
السارق  ،وأقيم عليھما الحد سقطت ذنوبھما بشأن تلك الجريمة أو الكبيرة فقط  ،وبعد ذلك إن غلبت
حسناتھم سيئاتھم أدخلھما ﷲ  الجنة إن شاء  ،فالزاني والسارق أو مرتكب الكبيرة عمو ًما ال يكفر إال
ضا أننا ال نحكم
أھل القبلة ؛ ومن عقيدتنا أي ً
إذا استحل فعلته أو استحل ما حرم ﷲ عموما طالما أنه من ِ
معين بأنه من أھل الجنة أو من أھل النار إال بنص من كتاب ﷲ أو من سن ِة نبيﱢنا  ، وال نعترف
على
ٍ
بكالم المرجئة حول ھذا الحديث....
َ
أحاديث تبيّن لنا أن الزاني والسارق و غيرھما أنھم ناقصو إيمان  ..ففي صحيح مسلم
ك
ثالثًا  :إن ھنا َ
صيَ ِة َعلَى إِ َرا َد ِة نَ ْف ِي
ان نُ ْق َ
س بِا ْل َم ْع ِ
ان بِا ْل َم َع ِ
اصي َونَ ْفيِ ِه عَنْ ا ْل ُمتَلَبﱢ ِ
اإلي َم ِ
ص ِ
ان ( بَاب ) بَيَ ِ
اإلي َم ِ
ان ْ ِ
ِكتَاب ) ْ ِ
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سو َل ﱠ
ين يَ ْزنِي َو ُھ َو ُم ْؤ ِمنٌ َو َال
ﷲِ  قَا َلَ ":ال يَ ْزنِي ال ﱠزانِي ِح َ
َك َمالِ ِه( برقم  86عن أبي ُھ َر ْي َرةَ  إِنﱠ َر ُ
ش َربُ َھا َو ُھ َو ُم ْؤ ِمنٌ ".
ين يَ ْ
ق َو ُھ َو ُم ْؤ ِمنٌ َو َال يَ ْ
س ِر ُ
سا ِر ُ
س ِر ُ
ب ا ْل َخ ْم َر ِح َ
ق ِح َ
ين يَ ْ
يَ ْ
ق ال ﱠ
ش َر ُ
ين يَ ْزنِي َو ُھ َو ُم ْؤ ِمنٌ  ".....ليس المعنى نفي اإليمان عنه بالكلية ؛ ولكنه
قوله َ " : ال يَ ْزنِي ال ﱠزانِي ِح َ
نقص إيمان  ،وھذا بخالف الفاعل لتلك الكبائر مستحالً لھا ؛ يسقط اإليمان عنه بالكلية ....
َ
ان
ونالحظ أن اإلما َم النووي  -رحمه ﷲ – ذكر ھذا
ان نُ ْق َ
ص ِ
الحديث في صحيح مسلم في باب ) بَيَ ِ
صيَ ِة َعلَى إِ َرا َد ِة نَ ْف ِي َك َمالِ ِه(.
س بِا ْل َم ْع ِ
ان بِا ْل َم َع ِ
اصي َونَ ْفيِ ِه عَنْ ا ْل ُمتَلَبﱢ ِ
اإلي َم ِ
ِْ
وألخص ما سبق  :ليس معنى الحديث )محل الشبھة ( أن الذي يسرق أو يزني ال يقام عليه حد في الدنيا
النار يوم القيامة ؛ ولكن المعني إن ُعذب مرتكب الكبيرة في
أو أنه مرتكب كبيرة أو أنه ال يُعذب في
ِ
جھنم فال يخلد فيھا أب ًدا بل يكون مصيره األبدي الجنة ؛ ألنه مات موح ًدا با ِ لم يشرك به شيئًا  ،تدلل
على ذلك أدلة منھا:
 -1قوله   : إِ ﱠن ّ
ك لِ َمن يَ َشا ُء َو َمن يُ ْش ِر ْك بِا ّ ِ فَقَ ِد ا ْفتَ َرى إِ ْثما ً
ون َذلِ َ
ك بِ ِه َويَ ْغفِ ُر َما ُد َ
ﷲَ الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْش َر َ
َع ِظيما ً ) النساء ( 48
 -2قوله  إِ ﱠن ّ
ضالَالً
ون َذلِ َ
ك بِ ِه َويَ ْغفِ ُر َما ُد َ
ﷲَ الَ يَ ْغفِ ُر أَن يُ ْش َر َ
ض ﱠل َ
ك لِ َمن يَ َشا ُء َو َمن يُ ْش ِر ْك بِا ّ ِ فَقَ ْد َ
بَ ِعيداً ) النساء(116
 -3قوله   : إِنﱠهُ َمن يُ ْش ِر ْك بِا ّ ِ فَقَ ْد َح ﱠر َم ّ
ار 
ﷲُ َعلَي ِه ْال َجنﱠةَ َو َمأْ َواهُ النﱠا ُر َو َما لِلظﱠالِ ِم َ
ين ِم ْن أَن َ
ص ٍ
)المائدة. (72
وإن تاب المسل ُم قبل موته  ،وقدم جانب الرجاء على الخوف قد يتوب ﷲ  عليه  ،ويعفو عنه بل
ون َم َع ﱠ
ﷲِ إِلَھًا آَ َخ َر َو َال
ين َال يَ ْد ُع َ
ويبدل سيئاته حسنات  ،و إن سرق وإن زنى ....لقول ﷲ َ : والﱠ ِذ َ
س الﱠتِي َح ﱠر َم ﱠ
ضا َع ْ
ﷲُ إِ ﱠال بِ ْال َح ﱢ
ف لَهُ ْال َع َذابُ يَ ْو َم
ك يَ ْل َ
ون َو َم ْن يَ ْف َعلْ َذلِ َ
ق َو َال يَ ْزنُ َ
يَ ْقتُلُ َ
ق أَثَا ًما ) (68يُ َ
ون النﱠ ْف َ
ك يُبَ ﱢد ُل ﱠ
ان
ت َو َك َ
صالِحًا فَأُولَئِ َ
ﷲُ َسيﱢئَاتِ ِھ ْم َح َسنَا ٍ
اب َوآَ َم َن َو َع ِم َل َع َم ًال َ
ْالقِيَا َم ِة َويَ ْخلُ ْد فِي ِه ُمھَانًا ) (69إِ ﱠال َم ْن تَ َ
ﱠ
ﷲُ َغفُورًا َر ِحي ًما ) ) (70الفرقان (.
مصير الذي يزني أو يسرق من العھ ِد الجديد
راب ًعا  :ليت المعترضين على ھذا الحديث يخبروننا عن
ِ
؟ قلت ُ◌  :إن النصراني إن زنى  ،أو سرق  ،أو قتل  ....دخل الملكوت )الجنة(؛ ألنه آمن بيسوع ربًا
ب فال يضره إن زنى  ،أو سرق......
ُمخلّصًا؛ حمل خطاياه على الصلي ِ
خالل قراء ِة األناجيل أن يسوع لم يعاقب الزناة بل كان يح بھم ،ويق ربھم من ه ...يتض ح ذل ك م ن
ونجد من
ِ
اآلتي :
34
ون :ھُ َو َذا إِ ْن َس ٌ
 -1إنجيل لوقا اإلصحاح 7
ان أَ ُكو ٌل َو ِش رﱢ يبُ
ان يَأْ ُك ُل َويَ ْش َربُ  ،فَتَقُولُ َ
اإل ْن َس ِ
عدد َجا َء اب ُْن ِ
35
ين َو ْال ُخطَا ِةَ .و ْال ِح ْك َمةُ تَبَ ﱠر َر ْ
يع بَنِيھَا«.
ار َ
َخ ْم ٍرُ ،م ِحبﱞ لِ ْل َع ﱠش ِ
ت ِم ْن َج ِم ِ
 -2إنجيل يوحنا اإلصحاح  8عدد 1أَ ﱠما يَسُو ُ
ون.
ع فَ َم َ
ضى إِلَى َجبَ ِل ال ﱠز ْيتُ ِ
2
س يُ َعلﱢ ُمھُ ْمَ 3 .وقَ ﱠد َمإِلَ ْي ِه ْال َكتَبَةُ
ض َر أَ ْيضًا إِلَى ْالھَ ْي َك ِل فِي الصﱡ ب
ب فَ َجلَ َ
ثُ ﱠم َح َ
ْحَ ،و َجا َء إِلَ ْي ِه َج ِمي ُع ال ﱠش ْع ِ
ِ
ْط 4قَالُوا لَهُ»:يَا ُم َعلﱢ ُم ،ھ ِذ ِه ْال َمرْ أَةُ أُ ْم ِس َك ْ
ﱡون ا ْم َرأَةً أُ ْم ِس َك ْ
ت َو ِھ َي
رﱢيسي َ
ت فِي ِزنًاَ .ولَ ﱠما أَقَا ُموھَا فِي ْال َوس ِ
َو ْالفَ ِ
6
5
صانَا أَ ﱠن ِم ْث َل ھ ِذ ِه تُرْ َج ُم .فَ َما َذا تَقُو ُل أَ ْن َ
ت؟« قَالُوا ھ َذا
وس أَ ْو َ
تَ ْزنِي فِي َذا ِ
ت ْالفِع ِْلَ ،و ُمو َسى فِي النﱠا ُم ِ
ون بِ ِه َعلَ ْي ِهَ .وأَ ﱠما يَسُو ُ
ان يَ ْكتُبُ بِإِصْ بِ ِع ِه َعلَى
ع فَا ْن َحنَى إِلَى أَ ْسفَ ُل َو َك َ
ون لَھُ ْم َما يَ ْشتَ ُك َ
لِيُ َجرﱢ بُوهُ ،لِ َك ْي يَ ُك َ
7
ان ِم ْن ُك ْم بِالَ َخ ِطيﱠ ٍة فَ ْليَرْ ِمھَا أَ ﱠوالً بِ َح َج ٍر!« .
ب َوقَا َل لَھُ ْمَ »:م ْن َك َ
ص َ
ضَ .ولَ ﱠما ا ْستَ َمرﱡ وا يَسْأَلُونَهُ ،ا ْنتَ َ
األَرْ ِ
مسكت في حال ِة زنا
نالحظ من األخير أن يسوع لغى ناموس موسى  ،ولم يعاقب المرأةَ الزانية التي أُ ِ
أھل
 ...وبالتالي فإن الزاني والزانية طبقًا لشريعة يسوع الكتاب المقدس ال حد عليھما ،وھما من ِ
صا!.....
ت ...إن آمنوا به ربًّا ُمخل ً
الملكو ِ
األرض ....؟!
نفس سؤالِھم الذي يقول :أليست ھذه دعوة للفسا ِد في
وعليه فإنني أسأل َ
ِ
117

www.kalemasawaa.com

خام ًسا:إن إنجيل متى يخبرنا على لسان يسوع أن الزواني يسبقون الناس إلى الملكوت – الجنة...-وذلك
سو ُعْ »:ال َح ﱠ
ت
ار َ
في االصحاح 21عدد 31قَا َل لَ ُھ ْم يَ ُ
ين َوال ﱠز َوانِ َي يَ ْسبِقُونَ ُك ْم إِلَى َملَ ُكو ِ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن ْال َع ﱠش ِ
ﷲِ.
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل المعنى اسرق و ازني ،وادخل الجنة...؟! ال تعليق!
نبي يأكل من فخ ِذ حمار!
ﱞ
ي  أكل من فخ ِذ حمار ! وتعلقوا بما جاء في صحيح البخاري كتاب )
ھكذا قالوا ،وتعجبوا من أن النب ﱠ
ض ْي ُل ْبنُ
الجھاد والسير( باب ) اسم الفرس و الحمار ( برقم َ 2642ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ أَبِي بَ ْك ٍر َح ﱠدثَنَا فُ َ
ان عَنْ أَبِي َحا ِز ٍم عَنْ َع ْب ِد ﱠ
ف أَبُو قَتَا َدةَ َم َع
ﷲِ ْب ِن أَبِي قَتَا َدةَ عَنْ أَبِي ِه أَنﱠهُ َخ َر َج َم َع النﱠبِ ﱢي  فَت ََخلﱠ َ
سلَ ْي َم َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ً
شيّا ق ْب َل أنْ يَ َراهُ فل ﱠما َرأ ْوهُ تَ َر ُكوهُ َحتﱠى
ص َحابِ ِه َو ُھ ْم ُم ْح ِر ُم َ
ضأ ْ
ون َو ُھ َو غ ْي ُر ُم ْح ِر ٍم ف َرأ ْوا ِح َما ًرا َو ْح ِ
بَ ْع ِ
س ْوطَهُ فَأَبَ ْوا فَتَنَا َولَهُ فَ َح َم َل فَ َعقَ َرهُ ،ثُ ﱠم
سأَلَ ُھ ْم أَنْ يُنَا ِولُوهُ َ
سا لَهُ يُقَا ُل لَهُ ا ْل َج َرا َدةُ فَ َ
ب فَ َر ً
َرآهُ أَبُو قَتَا َدةَ فَ َر ِك َ
أَ َك َل فَأ َ َكلُوا فَنَ ِد ُموا فَلَ ﱠما أَ ْد َر ُكوهُ قَا َلَ :ھ ْل َم َع ُك ْم ِم ْنهُ ش َْي ٌء قَا َل َ :م َعنَا ِر ْجلُهُ فَأ َ َخ َذ َھا النﱠبِ ﱡي  فَأ َ َكلَ َھا.
الرد على الشبھة
َ
مر الوحشي ِة ،ولم يأكل من الحمر
الحديث ال شبھة فيه أصالً؛ فلقد أكل
أوالً :إن ھذا
ﱡ
النبي  من ال ُح ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنهَ  -أَنﱠ
األھلية ،ونھى عن أكلِھا؛ ثبت ذلك في صحيح البخاري برقم  3895عَنْ ا ْب ِن ُع َم َر َ -ر ِ
سو َل ﱠ
ﷲِ  نَ َھى
َر ُ
َ
وم ا ْل ُح ُم ِر ْاأل ْھلِيﱠ ِة.
يَ ْو َم َخ ْيبَ َر عَنْ لُ ُح ِ
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل حرم ﷲُ على نبيﱢه  أكل الحمر الوحشية ؟
الجواب:ال؛ إ ًذا ال شبھة في ذلك...
ثم إن المحرمات من األطعمة ليست منھا أكل الحمر الوحشة للدليل السابق واألدلة اآلتية:
ير َو َما أُ ِھ ﱠل بِ ِه لِ َغي ِْر ّ
غ
نز ِ
 -1قوله  : إِنﱠ َما َح ﱠر َم َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْيتَةَ َوال ﱠد َم َولَحْ َم ْال ِخ ِ
ﷲِ فَ َم ِن اضْ طُ ﱠر َغ ْي َر بَا ٍ
َوالَ َعا ٍد فَال إِ ْث َم َعلَ ْي ِه إِ ﱠن ّ
ﱠحي ٌم ) البقرة. (173
ﷲَ َغفُو ٌر ر ِ
ير َو َما أُ ِھ ﱠل لِ َغي ِْر ّ
 -2قوله   : حُرﱢ َم ْ
ﷲِ بِ ِه َو ْال ُم ْن َخنِقَةُ َو ْال َم ْوقُو َذةُ
ت َعلَ ْي ُك ُم ْال َم ْيتَةُ َو ْال ﱠد ُم َولَحْ ُم ْال ِخ ْن ِز ِ
ب َوأَن تَ ْستَ ْق ِس ُم ْ
وا بِاألَ ْزالَ ِم َذلِ ُك ْم فِ ْس ٌ
ق
َو ْال ُمتَ َر ﱢديَةُ َوالنﱠ ِطي َحةُ َو َما أَ َك َل ال ﱠسبُ ُع إِالﱠ َما َذ ﱠك ْيتُ ْم َو َما ُذبِ َح َعلَى النﱡ ُ
ص ِ
ين َكفَر ْ
ُوا ِمن ِدينِ ُك ْم فَالَ تَ ْخ َش ْوھُ ْم َو ْ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
اخ َش ْو ِن ْاليَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي
س الﱠ ِذ َ
ْاليَ ْو َم يَئِ َ
ف ﱢ ِإل ْث ٍم فَإ ِ ﱠن ّ
ض ُ
ﱠحي ٌم ) المائدة. (3
ص ٍة َغ ْي َر ُمتَ َجانِ ٍ
اإل ْسالَ َم ِدينا ً فَ َم ِن اضْ طُ ﱠر فِي َم ْخ َم َ
ﷲَ َغفُو ٌر ر ِ
َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ِ
نص بالتحريم ،وأتساءل:أين ھو النص الذي جاء بتحريم أكل
إ ًذا األص ُل في األشيا ِء الحل إلى أن يأتي ٌ
لحوم الحمر الوحشية ؟
وجه األرض يحرم أكل الحمر الوحشية ؛ بل إن
الجواب  :ال يوجد نصٌ واح ٌد قط في أي كتا ٍ
ب على ِ
الثابت عكس ذلك ؛ فقد بيّن ﷲُ  لنبيﱢنا  أن أكل الحمر الوحشية حالل في أدلة منھا:
-1الحديث الذي معنا؛ قَا َلَ :ھ ْل َم َع ُك ْم ِم ْنهُ ش َْي ٌء قَا َل َ :م َعنَا ِر ْجلُهُ فَأ َ َخ َذ َھا النﱠبِ ﱡي  فَأ َ َكلَ َھا.
ول ﱠ
يق
ﷲِ َ حتﱠى إِ َذا َك َ
 -2صحيح البخاري برقم  َ◌ 5067عَنْ أَبِي قَتَا َدةَ أَنﱠهُ َك َ
ان َم َع َر ُ
س ِ
ان بِبَ ْع ِ
ض طَ ِر ِ
سأ َ َل
ب لَهُ ُم ْح ِر ِم َ
َم ﱠكةَ ت ََخلﱠ َ
شيًّا فَا ْ
ف َم َع أَ ْ
س ِه ثُ ﱠم َ
ص َحا ٍ
ستَ َوى َعلَى فَ َر ِ
ين َو ُھ َو َغ ْي ُر ُم ْح ِر ٍم فَ َرأَى ِح َما ًرا َو ْح ِ
ض
سأَلَ ُھ ْم ُر ْم َحهُ فَأَبَ ْوا فَأ َ َخ َذهُ ثُ ﱠم َ
أَ ْ
ش ﱠد َعلَى ا ْل ِح َما ِر فَقَتَلَهُ فَأ َ َك َل ِم ْنهُ بَ ْع ُ
س ْوطًا فَأَبَ ْوا فَ َ
ص َحابَهُ أَنْ يُنَا ِولُوهُ َ
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سأَلُوهُ عَنْ َذلِ َك فَقَا َل ":إِنﱠ َما ِھ َي طُ ْع َمةٌ
سو َل ﱠ
ول ﱠ
أَ ْ
ض ُھ ْم فَلَ ﱠما أَ ْد َر ُكوا َر ُ
ﷲِ َ وأَبَى بَ ْع ُ
ب َر ُ
ﷲِ َ 
ص َحا ِ
س ِ
أَ ْط َع َم ُك ُمو َھا ﱠ
ﷲُ ".
ث قوله  ": إِنﱠ َما ِھ َي طُ ْع َمةٌ أَ ْط َع َم ُك ُمو َھا ﱠ
ﷲُ ".
الشاھد من الحدي ِ
النبي  " : إِنﱠ َما ِھ َي طُ ْع َمةٌ أَ ْط َع َم ُك ُمو َھا ﱠ
ﷲُ ".
وحي يبيّن حرمة أكلھا ؛ بل قال
ت
ﱡ
ﱡ
نالحظ لم يأ ِ
ي َوقَ ْد أَ ْج َم َع ا ْل ُعلَ َماء َعلَى ِح ّل
الفتح عن
 -3نقل ابنُ حج ٍر في
اإلمام الطﱠ َحا ِوي قائالً  :وقَا َل الطﱠ َحا ِو ﱡ
ِ
ِ
ش ّي .أھـ
ا ْل ِح َمار ا ْل َو ْح ِ
ثانيًا :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ھل ثبت علميًا أن لحم ال ُحمر الوحشية فيھا ضرر على صح ِة
اإلنسان حتى يعترض المعترضون؟
الجواب:ال؛ بل الثابت علميًا أن لح َم الحمر الوحشية مفيد ج ًدا...
قال جالينوس في كتاب أغذيته  :لحوم حمير الوحش غليظة وإذا كان الحمار منھا سمينا ً فتي السن فھو
قريب من لحم اإلبل .وقال الرازي في دفع مضار األغذية  :ھي غليظة جداً وھي تنفع إذا طبخت بماء
وملح وأكثر فيھا الدار صيني والزنجبيل ،و تحتسى أمراقھا وأكل السمين من لحومھا ينفع من وجع
التشبك في المفاصل والرياح الغليظة ،وكذا إذا طبخت بدھن الجوز والزيت ومن اضطر إلى إدمان أكلھا
فليتعاھد ما يخرج السوداء ويتعاھد الترطيب والتدبير لبدنه إن لم يكن بلغمياً ،ومتى حدث عن أكل لحوم
الوحش تمدد في المعدة وبطء خروج الثفل فينبغي أن يبادر بالجوارشنات المسھلة كالشھريارات والتمري
ودواء الجزر ونحوھما من الجوارشنات المركبة من التربذ والسقمونيا واألفاوية .ابن ماسويه  :شحم
حمار الوحش نافع من الكلف إذا طلي عليه ،وإذا غلي بدھن القسط كان نافعا ً من وجع الظھر والكلى
العارض من البلغم والريح الغليظة .غيره :مرارة الحمار الوحشي تنفع من داء الثعلب والدوالي لطوخا ً.
ونجد أن ومن األطباق المفضلة لدى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ ـ أيل ھو لحم الحمير المشوي.
أھـ
غال ج ًدا؛ فليس
ثم إن لحوم ُ
الحمر الوحشية ليست متوافرة لدى أغلب الناس ،وإن توافرت فإن ثمنھا ٍ
كل إنسان في استطاعته أن يأكل منھا إال أغنى أغنيائھم فقط.
ثالثًا  :إن المعترضين يعترضون على نبيﱢنا  أنه أكل من حيوان أحله ﷲُ له  ،وال يعترضون على ما
جاء في الكتاب المقدس من أكل رأس الحمار ،و ذبل الحمام  ،وأكل امرأة البنھا بعد ما سلقته !! جاء
24
ص ِع َد
ك أَ ﱠن بَ ْنھَ َد َد َملِ َ
ان بَ ْع َد ذلِ َ
ذلك في سفر الملوك الثاني إصحاح  6عدد َو َك َ
ك أَ َرا َم َج َم َع ُك ﱠل َجي ِْش ِه َو َ
25
ْ
ان جُو ٌ
ين ِم َن
ار بِثَ َمانِ َ
ص َر السﱠا ِم َرةََ .و َك َ
صرُوھَا َحتﱠى َ
ع َش ِدي ٌد فِي السﱠا ِم َر ِةَ .وھُ ْم َحا َ
فَ َحا َ
صا َر َرأسُ ْال ِح َم ِ
26
ان َملِ ُ
س ِم َن ْالفِ ﱠ
ْالفِ ﱠ
ﱡور
ب ِم ْن ِزب ِْل ْال َح َم ِام بِ َخ ْم
ض ِةَ .وبَ ْينَ َما َك َ
ض ِةَ ،و ُر ْب ُع ْالقَا ِ
ٍ
ك إِ ْس َرائِي َل َجائِ ًزا َعلَى الس ِ
27
ُك؟ أَ ِم َن ْالبَ ْي َد ِر
ت ا ْم َرأَةٌ إِلَ ْي ِهَ » :خلﱢصْ يَا َسيﱢ ِدي ْال َملِ َ
َ
ص َر َخ ِ
ك« .فَقَا َل» :الَ! يُ َخلﱢصْ ِك الرﱠبﱡ ِ .م ْن أَي َْن أُ َخلﱢص ِ
28
ْ
َ
ْ
ْ
ْ
ُ
ت» :إِ ﱠن ھ ِذ ِه ال َمرْ أةُ قَ ْد قَالَ ْ
كَ » :ما لَ ِك؟« فَقَالَ ْ
ص َر ِة؟« ث ﱠم قَا َل لَھَا ال َملِ ُ
ت ِلي :ھَاتِي ا ْبنَ ِك فَنَأ ُكلَهُ
أَ ْو ِم َن ال ِم ْع َ
ْاليَ ْو َم ثُ ﱠم ،نَأْ ُك َل ا ْبنِي َغدًا29 .فَ َسلَ ْقنَا ا ْبنِي َوأَ َك ْلنَاهُ .ثُ ﱠم قُ ْل ُ
ت لَھَا فِي ْاليَ ْو ِم َ
ت
اآلخ ِر :ھَاتِي ا ْبنَ ِك فَنَأْ ُكلَهُ فَ َخبﱠأ َ ِ
ا ْبنَھَا« !!
اإلسالم الذي حرم أكل الحمر
وعليه فھذا ھو الفارق بين
ِ
األھلية  ،وأباح لحم الحمر الوحشية  ،والعلم لم يثبت
أضرا ًرا ألكل لحومھا  ،وھاھو الكتاب المقدس
الذي يذكر لنا ذبح األطفال  ،وأكل لحومھم  ،وكذا أكل
لحم الحمير األھلية النجسة  ،وأكل ذبل الحمام ....
وأھدي تلك الصورة للمعترضين فھي توضح
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جزء من النص الذي ذكرتُه >>.
ضا َعةَ(!
نبي يتوضأ بما ٍء مختلط
بلحم الكالب والنتن)بِئْر بُ َ
ِ
ﱞ
بلحم الكالب َ ،والنﱠ ْتن  ،والقاذورات وھذه نجاسات  ...يا
قالوا :لقد أباح رسولُكم أن تتوضئوا بما ٍء
ٍ
مختلط ِ
ث جاء في سنن أبي داود ِكتَاب )الطﱠ َھا َر ِة ( بَاب ) َما َجا َء فِي بِ ْئ ِر
له من شيء مقذذ !! وتعلقوا بحدي ٍ
ي قَالُوا َ :ح ﱠدثَنَا
سلَ ْي َم َ
ان ْاألَ ْنبَا ِر ﱡ
سنُ ْبنُ َعلِ ﱟي َو ُم َح ﱠم ُد ْبنُ ُ
ضا َعةَ( برقم َ 60ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ ا ْل َع َال ِء َوا ْل َح َ
بُ َ
ﷲِ ْب ِن َع ْب ِد ﱠ
ب عَنْ ُعبَ ْي ِد ﱠ
يج عَنْ أَبِي
أَبُو أُ َ
سا َمةَ عَنْ ا ْل َولِي ِد ْب ِن َكثِي ٍر عَنْ ُم َح ﱠم ِد ْب ِن َك ْع ٍ
ﷲِ ْب ِن َرافِ ِع ْب ِن َخ ِد ٍ
ول ﱠ
ض َولَ ْح ُم
ﷲِ  :أَنَتَ َو ﱠ
س ِعي ٍد ا ْل ُخ ْد ِر ﱢ
ضا َعةَ َو ِھ َي بِ ْئ ٌر يُ ْط َر ُح فِي َھا ا ْل ِحيَ ُ
ي أَنﱠهُ قِي َل لِ َر ُ
ضأ ُ ِمنْ بِ ْئ ِر بُ َ
َ
س ِ
سو ُل ﱠ
سهُ ش َْي ٌء ".
ﷲِ  ": ا ْل َما ُء طَ ُھو ٌر َال يُنَ ﱢج ُ
ب َوالنﱠ ْتنُ ؟ فَقَا َل َر ُ
ا ْل ِك َال ِ
ض ُھ ْم َ :ع ْب ُد ال ﱠر ْح َم ِن ْبنُ َرافِ ٍع.
قَا َل أَبُو َدا ُودَ :وقَا َل بَ ْع ُ
• الرد على الشبھة
ٌ
َ
األلباني  -رحمه ﷲُ  -في
حديث صحي ٌح  ،صححه
الحديث الذي تعلقوا به على شبھتھم
أوالً  :إن ھذا
ﱡ
المشكاة )  ، ( 478و صحيح أبي داود ) .( 59
سائِ ﱡي َ ،وتَ َكلﱠ َم فِي ِه بَ ْعضھ ْم َ .و ُح ِك َي عَنْ
ي َ :وأَ ْخ َر َجهُ التﱢ ْر ِم ِذ ّ
وجاء في عون المعبود قَا َل ا ْل ُم ْن ِذ ِر ﱡ
ي َوالنﱠ َ
سن َ ،و َج ﱠو َد
ص ِحيح َ ،وقَا َل التﱢ ْر ِم ِذ ّ
ي َ :ھ َذا َح ِديث َح َ
ضا َعة َ
اإل َمام أَ ْح َم َد ْبن َح ْنبَل أَنﱠهُ قَا َل َ :ح ِديث بِئْر بُ َ
ِْ
ي
سا َمة َ .وقَ ْد ُر ِو َ
س َن ِم ﱠما َر َوى أَبُو أُ َ
ضا َعة أَ ْح َ
س ِعيد فِي بِئْر بُ َ
سا َمة َھ َذا ا ْل َح ِديث لَ ْم يَ ْر ِو َح ِديث أَبِي َ
أَبُو أُ َ
س ِعيد  .أھـ
َھ َذا ا ْل َح ِديث ِمنْ َغ ْير َو ْجه عَنْ أَبِي َ
ضا َعةَ ( لآلتي:
لكن ادعاؤھم باطل  ،وشبھتھم باطلة ؛ ألنھم يجھلون معرفة ھذا البئر المسمى ) بِب ْئ ِر بُ َ
 -1جاء في عون المعبود لشرح سنن أبي داود :
ص َحا ِري َخ ْلف بُيُوتھ ْم فَيَ ْج ِري َعلَ ْي َھا ا ْل َمطَر
يَ ْعنِي أَنﱠ النﱠاس يُ ْلقُ َ
ض َولُ ُحوم ا ْل ِك َالب َوالنﱠ ْتن فِي ال ﱠ
ون ا ْل ِحيَ َ
س َم ْعنَاهُ أَنﱠ النﱠاس يُ ْلقُونَ َھا فِي َھا ِألَنﱠ َھ َذا ِم ﱠما َال
َويُ ْلقِي َھا ا ْل َما ُء إِلَى تِ ْل َك ا ْلبِئْر ِ ،ألَنﱠ َھا فِي َم َم ّر ا ْل َماء َ ،ولَ ْي َ
ان بِ ْئ ًرا
ضا َعة َك َ
يُ َج ﱢو ُزهُ َكافِ ٌر فَ َك ْيف يُ َج ﱢو ُزهُ ال ﱠ
ص َحابَةُ َ ك َذا قَالُوا ) َال يُنَ ﱢجسهُ ش َْيء (  :لِ َك ْث َرتِ ِه ،فَإِنﱠ بِئْر بُ َ
شيَاءَ .وا ْل َماء ا ْل َكثِير َال يُنَ ﱢجسهُ ش َْيء َما لَ ْم
وع َھ ِذ ِه ْاألَ ْ
َكثِير ا ْل َماء يَ ُكون َما ُؤ َھا أَ ْ
ض َعاف قُلﱠتَ ْي ِن َال يَتَ َغيﱠر بِ ُوقُ ِ
يَتَ َغيﱠر.أھـ
نالحظ أنه يقول :إن البئر كان كثير الما ِء؛ أي :متجدد الماء.
ْ
ضا َعة َكانَ ْ
ت طَ ِريقًا إِلَى البَ َساتِين فَھُ َو َكالنﱠھَ ِر.
 -2قال الطﱠ َحا ِو ﱡ
ي في عون المعبود  :بِأ َ ﱠن بِ ْئر بُ َ
نالحظ كلمة ) كالنھر( فھذه أدلة علي أن مياھه متجددة  ،وكثيرة كمياه النھر  ،وليست مياه راكدة تلقي
فيھا األوساخ  ،وبذلك كان الما ُء طھو ًرا ؛ لذلك أمر الرسو ُل  الصحابةَ  أن يتوضئوا منه ؛ فلو كان
ماء البئر ساكنًا متغي ًرا لما أمر الرسو ُل  الصحابة  أن يتوضئوا منه !
س ِم َع َھ َذا ا ْل َح ِديث
اإل َمام ا ْل َحافِظ ا ْل َخطﱠابِ ﱡي في شرح سنن أبي داود :قَ ْد يَتَ َوھﱠم َكثِي ٌر ِمنْ النﱠاس إِ َذا َ
 -3قَا َل ْ ِ
ص ًدا َوتَ َع ﱡم ًدا َ ،و َھ َذا ِم ﱠما َال يَ ُجوز أَنْ يُظَنّ بِ ِذ ﱢم ﱟي
ان ِم ْن ُھ ْم َعا َدة َ ،وأَنﱠ ُھ ْم َكانُوا يَأْتُ َ
أَنﱠ َھ َذا َك َ
ون َھ َذا ا ْلفِ ْعل قَ ْ
سلِمھ ْم َو َكافِرھ ْم  ،تَ ْن ِزيه ا ْل ِميَاه
سلِم  ،فَلَ ْم يَ َز ْل ِمنْ َعا َدة النﱠاس قَ ِدي ًما َو َح ِديثًا ُ ،م ْ
ض ًال عَنْ ُم ْ
بَ ْل بِ َوثَنِ ﱟي فَ ْ
ض ُل َج َما َعة
سات  ،فَ َك ْيف يُظَنّ بِأَھ ِْل َذلِ َك ال ﱠز َمان َ ،و ُھ ْم أَ ْعلَى طَبَقَات أَھْل الدﱢين َوأَ ْف َ
ص ْون َھا عَنْ النﱠ َجا َ
َو َ
َ
َ
َ
َ
سول ﱠ
ﷲ
سلِ ِم َ
ا ْل ُم ْ
اجة إِلَ ْي ِه أ َم ﱡ
ص ْنعھ ْم بِا ْل َما ِء َ ،وقَ ْد لَ َع َن َر ُ
س  ،أنْ يَ ُكون َھذا ُ
ين َوا ْل َماء بِبِ َال ِد ِھ ْم أ َع ﱡز َوا ْل َح َ
س َو َم ْط َر ًحا
َ منْ تَ َغ ﱠوطَ فِي َم َوا ِرد ا ْل َماء َو َمشَا ِرعه  ،فَ َك ْيف َمنْ اِتﱠ َخ َذ ُعيُون ا ْل َماء َو َمنَابِعه َر َ
ص ًدا لِ ْألَ ْن َجا ِ
ضع َھا فِي
لِ ْألَ ْق َذا ِر َ ،و َال يَ ُجوز فِي ِھ ْم ِم ْثل َھ َذا الظﱠنّ َو َال يَلِيق بِ ِھ ْم َ ،وإِنﱠ َما َك َ
ان َذلِ َك ِمنْ أَ ْجل أَنﱠ َھ َذا ا ْلبِئْر َم ْو ِ
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سيُول َكانَتْ تَ ْكشَح َھ ِذ ِه ْاألَ ْق َذار ِمنْ ال ﱡ
ط ُرق َو ْاألَ ْفنِيَة َوت َْح ِمل َھا َوتُ ْلقِي َھا فِي َھا ،
ُحدُور ِمنْ ْاألَ ْرض َ ،وأَنﱠ ال ﱡ
سول ﱠ
ﷲ  عَنْ شَأْن َھا لِيَ ْعلَ ُموا ُح ْكم َھا فِي
ان لِ َك ْث َرتِ ِه َال يُ َؤثﱢر فِي ِه َھ ِذ ِه ْاألَ ْ
َو َك َ
سأَلُوا َر ُ
شيَاء َو َال تُ َغيﱢرهُ  ،فَ َ
سة َوالطﱠ َھا َرة  .أھـ
النﱠ َجا َ
وعليه تسقط شبھتھم  -بفضل ﷲ .- 
اإلنسان،
ثانيًا  :إن الكتاب المقدس يذكر لنا ) فطيرة حزقيال ( التي تصنع على الخرا ِء الذي يخرج من
ِ
ويأكل بعدھا أكلةً شھيةً ) بالھناء والشفاء (!
وأتساءل:ھل ھذه الفطيرة بھذا الصنع نجاسات وقاذورات ....؟! لنقرأ ماذا قال الربﱡ لنبيﱢه حزقيال في
ْ 12
سفر حزقيال
ان تَ ْخبِ ُزهُ أَ َما َم
اإل ْن َس ِ
يرَ .علَى ْال ُخرْ ِء الﱠ ِذي يَ ْخ ُر ُج ِم َن ِ
ِ
 13إصحاح  4عدد َوتَأ ُك ُل َك ْع ًكا ِم َن ال ﱠش ِع ِ
ْ
ُ
ْ
َ
ﱠ
ين أط ُر ُدھُ ْم إِلَ ْي ِھ ْم«.
س بَي َْن األ َم ِم ال ِذ َ
ُعيُونِ ِھ ْم«َ .وقَا َل الرﱠبﱡ » :ھ َك َذا يَأ ُك ُل بَنُو إِ ْس َرائِي َل ُخ ْب َزھُ ُم النﱠ ِج َ
14فَقُ ْل ُ
اآلن لَ ْم آ ُكلْ ِميتَةً أَ ْو فَ ِري َسةًَ ،والَ َد َخ َل
ي إِلَى َ
صبَا َ
ت» :آ ِه ،يَا َسيﱢ ُد الرﱠبﱡ  ،ھَا نَ ْف ِسي لَ ْم تَتَنَجﱠسْ َ .و ِم ْن ِ
فَ ِمي لَحْ ٌم نَ ِجسٌ «15 .فَقَا َل لِي» :اُ ْنظُرْ  .قَ ْد َج َع ْل ُ
ك َعلَ ْي ِه«.
ان ،فَتَصْ نَ ُع ُخ ْب َز َ
ت لَ َ
اإل ْن َس ِ
ك ِخ ْث َي ْالبَقَ ِر بَ َد َل ُخرْ ِء ِ
ب تلك النصوص ....
أمر مقذذ لقد عزفت نفسي عن كلﱢ
الفطائر بسب ِ
قلت ُ◌ :يا له من ٍ
ِ
ب المقدس فتلك النصوص دلي ٌل من األدل ِة على وجو ِده ؛ حيث
كذلك نالحظ )الناسخ والمنسوخ( في الكتا ِ
النبي  ":اُ ْنظُرْ  .قَ ْد َج َع ْل ُ
ك َعلَ ْي ِه
إن الربﱠ يقول لحزقيال
ان ،فَتَصْ نَ ُع ُخ ْب َز َ
ت لَ َ
ﱢ
اإل ْن َس ِ
ك ِخ ْث َي ْالبَقَ ِر بَ َد َل ُخرْ ِء ِ
"!!
الرب يعاقب بإلقا ِء روث الحيوانات على الوجوه ! وذلك في سفر مالخي
الكتاب المقدس أن
ويذكر
ﱠ
ُ
2
1
ب لِتُ ْعطُوا
ُون َوالَ تَجْ َعلُ َ
صيﱠةُ أَيﱡھَا ْال َكھَنَةُ :إِ ْن ُك ْنتُ ْم الَ تَ ْس َمع َ
إصحاح 2عدد » َو َ
ون فِي ْالقَ ْل ِ
اآلن إِلَ ْي ُك ْم ھ ِذ ِه ْال َو ِ
ُ
ين
َمجْ دًا ال ْس ِمي ،قَا َل َربﱡ ْال ُجنُو ِد .فَإِنﱢي أرْ ِس ُل َعلَ ْي ُك ُم اللﱠع َْنَ ،وأَ ْل َع ُن بَ َر َكاتِ ُك ْم ،بَلْ قَ ْد لَ َع ْنتُھَا ،ألَنﱠ ُك ْم لَ ْستُ ْم َجا ِعلِ َ
ث َعلَى ُوجُو ِھ ُك ْم ،فَرْ َ
ب3 .ھأَنَ َذا أَ ْنتَ ِھ ُر لَ ُك ُم ال ﱠزرْ َعَ ،وأَ ُم ﱡد ْالفَرْ َ
ون َم َعهُ.
ث أَ ْعيَا ِد ُك ْم ،فَتُ ْن َز ُع َ
فِي ْالقَ ْل ِ
وأتساءل :أليس روث الحيوانات من النجاسات والقاذورات ؟!
وھل الربﱡ يعاقب بالنجاسات والقاذورات ؟!
ويذكر الكتاب المقدس شرب بول اإلنسان  ،وأكل خراء اإلنسان  ،وھي من النجسات والقاذورات.....
27
ك أَرْ َسلَنِي َسيﱢ ِدي
سفر
وذلك في
ك َوإِلَ ْي َ
الملوك الثاني إصحاح  18عدد فَقَا َل لَھُ ْم َر ْب َشاقَى» :ھَلْ إِلَى َسيﱢ ِد َ
ِ
ِ
ﱡور لِيَأْ ُكلُوا َع ِذ َرتَھُ ْم َويَ ْش َربُوا بَ ْولَھُ ْم َم َع ُك ْم؟« ،.
ال ْال َجالِ ِس َ
لِ َك ْي أَتَ َكلﱠ َم بِھ َذا ْال َكالَ ِم؟ أَلَي َ
ْس إِلَى الرﱢ َج ِ
ين َعلَى الس ِ
12
ك أَرْ َسلَنِي َسيﱢ ِدي لِ َك ْي أَتَ َكلﱠ َم بِھ َذا
ك َوإِلَ ْي َ
وفي سفر إشعياء إصحاح  36عدد فَقَا َل َر ْب َشاقَى » :ھَلْ إِلَى َسيﱢ ِد َ
ﱡور ،لِيَأْ ُكلُوا َع ِذ َرتَھُ ْم َويَ ْش َربُوا بَ ْولَھُ ْم َم َع ُك ْم؟«.
ال ْال َجالِ ِس َ
ْال َكالَم؟ أَلَي َ
ْس إِلَى الرﱢ َج ِ
ين َعلَى الس ِ
نبي يأكل فأرةً ميتة !
ﱞ
كتب احدھم مستھزئا فرحًا لكونه وجد شيئًا كان تائھًا عنه ،في ظنه أن به طعون في خير األنام رسول
ﷲ ....
كتب قائالً :يا دي المصيبة  ....أنا مش مصدق عيني رسول يأكل فئران ميتة  .. ..يا دي الوكسة السودة...
أما رسول !!.... ......
س ْم ِن
فقمت بتجميع ما ذكره البخاري رحمه ﷲ للرواية في صحيحه في بَاب )إِ َذا َوقَ َعتْ ا ْلفَأْ َرةُ فِي ال ﱠ
ب ( ِكتَاب) ﱠ
ا ْل َجا ِم ِد أَ ْو ﱠ
ص ْي ِد(
ح َوال ﱠ
الذائِ ِ
الذبَائِ ِ
ﷲِ ْبنُ َع ْب ِد ﱠ
ي قَا َل أَ ْخبَ َرنِي ُعبَ ْي ُد ﱠ
س ْفيَانُ َح ﱠدثَنَا ﱡ
الز ْھ ِر ﱡ
برقم َ 5112ح ﱠدثَنَا ا ْل ُح َم ْي ِد ﱡ
ﷲِ ْب ِن ُع ْتبَةَ أَنﱠهُ
ي َح ﱠدثَنَا ُ
سئِ َل النﱠبِ ﱡي َ ع ْن َھا فَقَا َل ":أَ ْلقُو َھا
س ْم ٍن فَ َماتَتْ فَ ُ
س يُ َح ﱢدثُهُ عَنْ َم ْي ُمونَةَ أَنﱠ فَأْ َرةً َوقَ َعتْ فِي َ
َ
س ِم َع ا ْب َن َعبﱠا ٍ
َو َما َح ْولَ َھا َو ُكلُوهُ ".
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وبرقم َ 5113ح ﱠدثَنَا َع ْبدَانُ أَ ْخبَ َرنَا َع ْب ُد ﱠ
س عَنْ ﱡ
ي
الز ْھ ِر ﱢ
ﷲِ عَنْ يُونُ َ
سو َل ﱠ
ت َوال ﱠ
س ْم ِن َو ُھ َو َجا ِم ٌد أَ ْو َغ ْي ُر َجا ِم ٍد ا ْلفَأْ َر ِة أَ ْو َغ ْي ِر َھا قَا َل :بَلَ َغنَا أَنﱠ َر ُ
ﷲِ
عَنْ الدﱠابﱠ ِة تَ ُموتُ فِي ال ﱠز ْي ِ
ب ِم ْن َھا فَطُ ِر َح ثُ ﱠم أُ ِك َل.
س ْم ٍن فَأ َ َم َر بِ َما قَ ُر َ
 أَ َم َر بِفَأْ َر ٍة َماتَتْ فِي َ
ﷲِ ْب ِن َع ْب ِد ﱠ
ب عَنْ ُعبَ ْي ِد ﱠ
وبرقم َ 5114ح ﱠدثَنَا َع ْب ُد ا ْل َع ِزي ِز ْبنُ َع ْب ِد ﱠ
ﷲِ عَنْ
ش َھا ٍ
ﷲِ َح ﱠدثَنَا َمالِ ٌك عَنْ ا ْب ِن ِ
ض َي ﱠ
س ْم ٍن فَقَا َل ":أَ ْلقُو َھا
ﷲُ َع ْن ُھ ْم -قَالَتْ ُ :
سقَطَتْ فِي َ
سئِ َل النﱠبِ ﱡي  عَنْ فَأْ َر ٍة َ
س عَنْ َم ْي ُمونَةََ -ر ِ
ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
َو َما َح ْولَ َھا َو ُكلُوهُ".
الرد على الشبھة
أوالً :إن ھذه الشبھة أوھن من بيت العنكبوت ...فمن نظر في الروايات يجد كذب المدعي من وجھين:
ي  لم يأكل من فأرة ميتة كما ذكر المدعي...ليس ذلك في الروايات ...
الوجه األول :أن النب ﱠ
وعليه فعنوان الشبھة باطل من أساسه –بفضل ﷲ.-
الوجه الثاني :الذي ينظر للروايات ليس فيھا أدنى ترخيص له  باألكل من الفأرة الميتة...
سئل  عن حكم شرعي وھو :حينما يسقط شيء نجس في السمن الجامد ونحوه ھل نلقي بالسمن
ولكن ُ
وال ننتفع به أم ماذا؟
النبي  قائال ً◌ :أَ ْلقُو َھا َو َما َح ْولَ َھا َو ُكلُوهُ" .أي:ألقوا الفأرة وما حولھا واستخدموا باقي السمن
فأجاب
ﱡ
في األكل....
ويدعم ذلك بقية الروايات األخرى في صحيح البخاري
س عَنْ َم ْي ُمونَةَ
ت فِي ال ﱠ
ِكتَاب) ا ْل ُو ُ
ضو ِء( بَاب) َما يَقَ ُع ِمنْ النﱠ َجا َ
سا ِ
س ْم ِن َوا ْل َما ِء( برقم  229عَنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
س ْم ٍن فَقَا َلُ ":خ ُذو َھا َو َما َح ْولَ َھا فَا ْط َر ُحوهُ".
أَنﱠ النﱠبِ ﱠي ُ 
سقَطَتْ فِي َ
سئِ َل عَنْ فَأْ َر ٍة َ
سو َل ﱠ
س ْم ٍن فَقَا َل ":أَ ْلقُو َھا
ﷲِ ُ 
س عَنْ َم ْي ُمونَةَ أَنﱠ َر ُ
سقَطَتْ فِي َ
سئِ َل عَنْ فَأْ َر ٍة َ
وبرقم  228عَنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
س ْمنَ ُك ْم".
َو َما َح ْولَ َھا فَا ْط َر ُحوهُ َو ُكلُوا َ
س ْم ٍن َجا ِم ٍد "
سائِ ّي ِمنْ ِر َوايَة َع ْبد ال ﱠر ْح َمن ْبن َم ْھ ِد ّ
ي عَنْ َمالِ ٍك " فِي َ
وفي زيادة عند النﱠ َ
س ْمنَ ُك ْم " لم يقل :وكلوا الفأرة بل قالَ " :و ُكلُوا
نالحظ قوله ص  ":أَ ْلقُو َھا َو َما َح ْولَ َھا فَا ْط َر ُحوهُ َو ُكلُوا َ
س ْمنَ ُك ْم".
َ
س ْم ِن
ت فِي ال ﱠ
ضا من تبويب البخاري ما يقوي ما سبق بيانه :بَاب) َما يَقَ ُع ِمنْ النﱠ َجا َ
ونالحظ أي ً
سا ِ
َوا ْل َما ِء(.
ثانيًا :إن ھناك سؤال يطرح نفسه ھو  :ھل المسيحية – التي يدين بھا المعترض -تمنع أكل الفئران الميتة
النجسة عندنا نحن  -المسلمين-؟
الجواب :ليس ھناك في المسيحية ما يمنع أكل الفئران ؛ألن يسوع قال في إنجيل مرقس إصحاح 7
15
ان إِ َذا َد َخ َل فِي ِه يَ ْق ِد ُر أَ ْن يُنَجﱢ َسهُ ،ل ِك ﱠن األَ ْشيَا َء الﱠتِي تَ ْخ ُر ُج ِم ْنهُ ِھ َي الﱠتِي
عدد لَي َ
اإل ْن َس ِ
ج ِ
ْس َش ْي ٌء ِم ْن َخ ِ
ار ِ
ان.
اإل ْن َس َ
تُنَجﱢسُ ِ
إذن معنى النص :لو أن المعترض أكل فأرة ميتة منتنة ليست نجسه ،بل الذي يخرج من اإلنسان ،مثل
األفعال السيئة من أقوال وغيرھا ھي النجسة ....ال تعليق!
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األكل!
نبي يلعق أصاب َعه بعد
ِ
ﱞ
النبي  فيھا مخالفة للذوق العام ! فقد اعترضوا أشد
من وجھة نظرھم الضعيف أن طريقة أكل
ﱢ
فعل نبيﱢنا  بقولھم  :إنه يلعق أصابعه بعد األكل!...
االعتراض على ِ
صحيح مسلم كتاب )األشربة ( باب )استحباب لعق األصابع ( برقم َ 3793ح ﱠدثَنَا
وتعلقوا بما جاء في
ِ
سو ُل ﱠ
ُم َح ﱠم ُد ْبنُ َع ْب ِد ﱠ
س ْفيَانُ عَنْ أَبِي ﱡ
ﷲِ ":
الزبَ ْي ِر عَنْ َجابِ ٍر قَا َل :قَا َل َر ُ
ﷲِ ْب ِن نُ َم ْي ٍر َح ﱠدثَنَا أَبِي َح ﱠدثَنَا ُ
ان بِ َھا ِمنْ أَ ًذى َو ْليَأْ ُك ْل َھا َو َال يَ َد ْع َھا لِل ﱠ
إِ َذا َوقَ َعتْ لُ ْق َمةُ أَ َح ِد ُك ْم فَ ْليَأْ ُخ ْذ َھا فَ ْليُ ِم ْط َما َك َ
س ْح يَ َدهُ
ان َو َال يَ ْم َ
ش ْيطَ ِ
ي
يل َحتﱠى يَ ْل َع َ
صابِ َعهُ فَإِنﱠهُ َال يَ ْد ِري فِي أَ ﱢ
ق أَ َ
بِا ْل ِم ْن ِد ِ
طَ َعا ِم ِه ا ْلبَ َر َكةُ ".
• الرد على الشبھة
َ
الحديث ليس فيه إلزا ٌم ألح ٍد بلعق األصابع بعد األكل ،وھذا األمر على سبيل االستحباب
أوالً :إن ھذا
فقط؛ فإننا نجد أن اإلمام النووي  -رحمه ﷲُ  -ذكر ھذا الحديث عند مسلم في صحيحه في باب )
استحباب لعق األصابع (.
الطعام الذي ھو عليھا قبل غسلھا فليس بآثم ....وإنما
إ ًذا كان ھناك إنسان ال يريد أن يلعق أصابعه من
ِ
ي طَ َعا ِم ِه ا ْلبَ َر َكةُ " ؛ يقول  ذلك
كان من ھدي
النبي  أنه يلعق أصاب َعه  ،ويقول ":فَإِنﱠهُ َال يَ ْد ِري فِي أَ ﱢ
ﱢ
لمعرفته بقدر النعمة  ،وعدم االستھزاء بھا مھما قلّت ثم يغسل يده . 
ان بِ َھا ِمنْ أَ ًذى َو ْليَأْ ُك ْل َھا َو َال يَ َد ْع َھا
وأما عن قولِه  " :إِ َذا َوقَ َعتْ لُ ْق َمةُ أَ َح ِد ُك ْم فَ ْليَأْ ُخ ْذ َھا فَ ْليُ ِم ْط َما َك َ
ان ".
لِل ﱠ
ش ْيطَ ِ
األرض بل يأخذھا وينظفھا إال إذا وقعت في نجاس ٍة،
المعنى :أن اإلنسان ال يترك النعمة التي رزقھا على
ِ
وال يتركھا لعدو ﷲِ الشيطان ....فإن كرھت نف ُسه ذلك يُطعم بھا الحيوان ،وال يتركھا له فنحن أمرنا
ان " .فنحن نسلم ونصدق بأن
بكرھه وبمحاربته  ،وحينما قال
النبي َ ":و ْليَأْ ُك ْل َھا َو َال يَ َد ْع َھا لِل ﱠ
ﱡ
ش ْيطَ ِ
األرض من طعام اإلنسان بكيفية يعلمھا ﷲُ ؛ ألن ھذا أمر
الشيطان يأكل بشماله  ،ويأكل ما يقع على
َ
ِ
غيبي ال يمكن ألحد أن يعترض عليه .....
سح
النووي في
قال
ساقِطَة بَ ْعد َم ْ
ص َعة َو َغ ْير َھا َ ،وا ْ
ستِ ْحبَاب لَ ْعق ا ْلقَ ْ
شرحه :فيه ا ْ
ستِ ْحبَاب أَ ْكل اللﱡ ْق َمة ال ﱠ
ﱡ
ِ
ستْ َ ،و َال بُ ّد ِمنْ
ضع نَ ِجس تَنَ ﱠج َ
ضع نَ ِجس  ،فَإِنْ َوقَ َعتْ َعلَى َم ْو ِ
صيب َھا َ ،ھ َذا إِ َذا لَ ْم تَقَع َعلَى َم ْو ِ
أَ ًذى يُ ِ
اطين َ ،وأَنﱠ ُھ ْم
ان َ ،و ِم ْن َھا إِ ْثبَات ال ﱠ
سل َھا إِنْ أَ ْم َك َن  ،فَإِنْ تَ َع ﱠذ َر أَ ْط َع َم َھا َحيَ َوانًا َو َال يَ ْت ُرك َھا لِل ﱠ
َغ ْ
شيَ ِ
ش ْيطَ ِ
سنﱠة أَنْ يَ ُكون بَ ْعد لَ ْعق َھا .
يَأْ ُكلُ َ
ضاح َھ َذا َ ،و ِم ْن َھا َج َواز َم ْ
يل  ،لَ ِكنﱠ ال ﱡ
ون َ ،وقَ ْد تَقَ ﱠد َم قَ ِريبًا إِي َ
سح ا ْليَد بِا ْل ِم ْن ِد ِ
أھـ
النبي  كما علمنا قبل األكل و بعده على
اعتراضھم أود أن أبيّن ھدي
ثانيًا  :بعد ما قمنا بالر ِد على
ِ
ﱢ
الترتيب التالي :
 -1غسل اليدين قبل الطعام وبعده  :السلسة الصحيحة لأللباني برقم  390عن عائشةَ -رضي ﷲ
عنھا " -كان  إذا أراد أن ينام و ھو جنب توضأ  ،و إذا أراد أن يأكل غسل يديه " .
 -2التسمية في أوله والحمد في آخره :صحيح سنن أبي داود لأللباني برقم  3767عن عائشة -رضي
ﷲ عنھا -قالت :قال رسو ُل ﷲِ ":إذا أكل أحدكم فليذكر اسم ﷲ تعالى ،فإن نسي أن يذكر اسم ﷲ
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تعالى في أوله فليقل :باسم ﷲ أوله وآخره" .
َ
َ
ان إِذا فَ َر َغ ِمنْ طَ َعا ِم ِه قَا َل
ي  أنﱠ النﱠبِ ﱠي َ ك َ
س ِعي ٍد ا ْل ُخ ْد ِر ﱢ
وفي مسند أحمد برقم  10846عَنْ أَبِي َ
ين.
سلِ ِم َ
سقَانَا َو َج َعلَنَا ُم ْ
ا ْل َح ْم ُد ِ ﱠ ِ الﱠ ِذي أَ ْط َع َمنَا َو َ
اب النﱠبِ ﱡي  طَ َعا ًما
 -3أالّ يعيب طعاما ً قدم إليه :صحيح البخاري 4989عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ  قَا َلَ :ما َع َ
قَ ﱡ
شتَ َھاهُ أَ َكلَهُ َوإِنْ َك ِر َھهُ تَ َر َكهُ .
ط إِنْ ا ْ
 -4أن يأكل بيمينه ومما يليه :
َ
ول ﱠ
ﷲِ َ و َكانَتْ
سلَ َمةَ  قالُ :ك ْنتُ ُغ َال ًما فِي َح ْج ِر َر ُ
صحيح البخاري  4957عن ُع َم َر ْب َن أبِي َ
س ِ
س ﱢم ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲَ َو ُك ْل بِيَ ِمينِ َك َو ُك ْل ِم ﱠما يَلِي َك فَ َما َزالَتْ
يش فِي ال ﱠ
ص ْحفَ ِة فَقَا َل لِي َر ُ
يَ ِدي ت َِط ُ
ﷲِ  ":يَا ُغ َال ُم َ
تِ ْل َك ِط ْع َمتِي بَ ْع ُد ".
سو ُل ﱠ
ﷲِ َ ": ال آ ُك ُل ُمتﱠ ِكئًا
 -5أال يأكل متكئا ً :صحيح البخاري  4979عن أبي ُج َح ْيفَةَ  قال :قَا َل َر ُ
س ْبنُ َمالِ ٍك  قَا َلَ :رأَ ْيتُ النﱠبِ ﱠي ُ م ْق ِعيًا يَأْ ُك ُل تَ ْم ًرا  .وذلك
" .وروى مسلم في صحيحه  3807عن أَنَ ُ
لما فيه من الضرر الصحي  ،وظواھر ال ِكبر....
 -6يستحب التحدث على الطعام :صحيح مسلم  3824عَنْ َجابِ ِر ْب ِن َع ْب ِد ﱠ
سأ َ َل أَ ْھلَهُ
ﷲِ  أَنﱠ النﱠبِ ﱠي َ 
ْاألُ ُد َم فَقَالُواَ :ما ِع ْن َدنَا إِ ﱠال َخ ﱞل فَ َد َعا بِ ِه فَ َج َع َل يَأْ ُك ُل بِ ِه َويَقُو ُل :نِ ْع َم ْاألُ ُد ُم ا ْل َخ ﱡل نِ ْع َم ْاألُ ُد ُم ا ْل َخ ﱡل  .وقد صح
عنه  أنه كان يتحدث إلى أصحابِه  وھو يأكل على المائ ِدة في أكثر من مناسبة.
س  أَنﱠ النﱠبِ ﱠي َ جا َء
 -7يستحب أن يدعو لمضيفه إذا فرغ من الطعام :سنن أبي داود  3356عَنْ أَنَ ٍ
ون َوأَ َك َل طَ َعا َم ُك ْم
صائِ ُم َ
ت فَأ َ َك َل ثُ ﱠم قَا َل النﱠبِ ﱡي  ":أَ ْفطَ َر ِع ْن َد ُك ْم ال ﱠ
إِلَى َ
س ْع ِد ْب ِن ُعبَا َدةَ فَ َجا َء بِ ُخ ْب ٍز َو َز ْي ٍ
صلﱠتْ َعلَ ْي ُك ْم ا ْل َم َالئِ َكةُ ".
ْاألَ ْب َرا ُر َو َ
 -8أالّ يبدأ بالطعام ويوجد من ھو أكبر منه :صحيح مسلم برقم  3761عَنْ ُح َذ ْيفَةَ  قَا َلُ :كنﱠا إِ َذا
سو ُل ﱠ
ض َع يَ َدهُ."....
ض ْع أَ ْي ِديَنَا َحتﱠى يَ ْب َدأَ َر ُ
ﷲِ  فَيَ َ
ض ْرنَا َم َع النﱠبِ ﱢي  طَ َعا ًما لَ ْم نَ َ
َح َ
صابِ َعهُ الثﱠ َال َ
ث
ان إِ َذا أَ َك َل طَ َعا ًما لَ ِع َ
س  أَنﱠ َ ك َ
ق أَ َ
 -9أالّ يستھتر بالنعمة :صحيح مسلم  3795عَنْ أَنَ ٍ
سقَطَتْ لُ ْق َمةُ أَ َح ِد ُك ْم فَ ْليُ ِم ْط َع ْن َھا ْاألَ َذى َو ْليَأْ ُك ْل َھا َو َال يَ َد ْع َھا لِل ﱠ
سلُتَ
ان َوأَ َم َرنَا أَنْ نَ ْ
قَا َلَ :وقَا َل :إِ َذا َ
ش ْيطَ ِ
ي طَ َعا ِم ُك ْم ا ْلبَ َر َكةُ.
ص َعةَ قَا َل :فَإِنﱠ ُك ْم َال تَ ْد ُر َ
ا ْلقَ ْ
ون فِي أَ ﱢ
الطعام و
اإليمان  ،ويعتقدون بضرور ِة غسيل األيدي قبل
ثالثًا :إن المسلمين يعتقدون أن النظافةَ من
ِ
ِ
إنجيل لوقا نجد أن يسوع شتم الذي استضافه ليتغذى عنده في بيتِه !
بع ِده؛ لكن من خالل القراء ِة في
ِ
يس ّي  ،ولم يغسل يده قبل األكل فسأله الفريسي لماذا لم تغسل
وذلك لما ذھب) يسوع ( ليأكل عند رجل فَرﱢ ِ
37
يس ﱞي أَ ْن يَتَ َغ ﱠدى
يدك ....لنقرأ سويًا
ح  11عدد َوفِي َما ھُ َو يَتَ َكلﱠ ُم َسأَلَهُ فَرﱢ ِ
لماذا وماذا حدث ؟! في اإلصحا ِ
39
38
ﱠب أَنﱠهُ لَ ْم يَ ْغتَ ِسلْ أَ ﱠوالً قَ ْب َل ْال َغ َدا ِء .فَقَا َل لَهُ
رﱢيس ﱡي فَلَ ﱠما َرأَى ذلِ َ
ك تَ َعج َ
ِع ْن َدهُ ،فَ َد َخ َل َواتﱠ َكأ ََ .وأَ ﱠما ْالفَ ِ
ً 40
ون َخار َج ْال َكأْ
اطنُ ُك ْم فَ َم ْملُو ٌء ْ
اختِطَافًا َو ُخ ْبثا .يَا
ﱡون تُنَقﱡ َ
رﱢيسي َ
الرﱠبﱡ »:أَ ْنتُ ُم َ
س َو ْالقَصْ َع ِةَ ،وأَ ﱠما بَ ِ
اآلن أَيﱡھَا ْالفَ ِ
ِ
ِ
41
ص َدقَةً ،فَھُ َو َذا ُكلﱡ َش ْي ٍء يَ ُك ُ
ون
ار َج َ
ْس الﱠ ِذي َ
أَ ْغبِيَا ُء ،أَلَي َ
اخ َل أَ ْيضًا؟ بَلْ أَ ْعطُوا َما ِع ْن َد ُك ْم َ
صنَ َع ال ﱠد ِ
صنَ َع ْال َخ ِ
42
ون َع ِن
اب َو ُك ﱠل بَ ْقلَ ،وتَتَ َجا َو ُز َ
ﱡون! ألَنﱠ ُك ْم تُ َع ﱢشر َ
رﱢيسي َ
ُون النﱠ ْعنَ َع َوال ﱠس َذ َ
نَقِيًّا لَ ُك ْمَ .ول ِك ْن َو ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا ْالفَ ِ
43
ْال َح ﱢ
ﱡون
ون! ألَنﱠ ُك ْم تُ ِحب َ
رﱢيسيﱡ َ
ان يَ ْنبَ ِغي أَ ْن تَ ْع َملُوا ھ ِذ ِه َوالَ تَ ْت ُر ُكوا تِ ْل َ
ق َو َم َحبﱠ ِة ﷲَِ .ك َ
كَ .و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا ْالفَ ِ
44
ون! ألَنﱠ ُك ْم
ﱡون ْال ُم َرا ُؤ َ
رﱢيسي َ
ْال َمجْ لِ َ
س األَ ﱠو َل فِي ْال َم َجا ِم ِعَ ،والتﱠ ِحيﱠا ِ
اقَ .و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا ْال َكتَبَةُ َو ْالفَ ِ
ت فِي األَ ْس َو ِ
45
ﱢين َوقا َل لَهُ» :يَا ُم َعلﱢ ُم،
ِم ْث ُل ْالقُب
وسي َ
ون َعلَ ْيھَا الَ يَ ْعلَ ُم َ
ين يَ ْم ُش َ
ُور ْال ُم ْختَفِيَ ِةَ ،والﱠ ِذ َ
ون!« .فَأ َج َ
اح ٌد ِم َن النﱠا ُم ِ
اب َو ِ
ِ
46
اس أَحْ َماالً
ﱡون! ألَنﱠ ُك ْم تُ َح ﱢملُ َ
وسي َ
ِح َ
ون النﱠ َ
ين تَقُو ُل ھ َذا تَ ْشتُ ُمنَا نَحْ ُن أَ ْيضًا!« .فَقَا َلَ »:و َو ْي ٌل لَ ُك ْم أَ ْنتُ ْم أَيﱡھَا النﱠا ُم ِ
َ
َ
َ
ْ
صابِ ِع ُك ْم!!.
َع ِس َرةَ ال َح ْم ِل َوأ ْنتُ ْم الَ تَ َمس َ
ﱡون األحْ َما َل بِإِحْ َدى أ َ
األكل ثم يغسلھا  ،وال ينكرون على
قلت ُ◌ -:سبحان ﷲ -ينكرون على نبيﱢنا  أنه كان يلعق أصابعه بعد
ِ
ما نُسب إلى يسوع المسيح في إنجيل لوقا بأنه ال يغسل يده قبل األكل؟!

124

www.kalemasawaa.com

وال ينكرون على ما نُسب إليه بأنه شتم الذي استضافه للغداء ؛ في حين أن نبيﱠنا  كان يدعو لمن
استضافه  ،ويغير المنكر بالتي ھي أحسن  ....ونحن ننزه المسي َح  عما نُسب إليه مثل تلك النصوص.
يل
دم غس ِ
ولكن األعجب أن التالمي َذ بحسب م ا نَس ب إل يھم إنجي ُل م رقس أنھ م س لكوا مس لك يس وع بع ِ
األكل  ،وأتساءل:ھل غسل األيدي نجاسة ؟!
األيدي قبل
ِ
2
1
ين ِم ْن أُو ُر َش لِي َمَ .ولَ ﱠم ا َرأَ ْوا
ﱡون َوقَ ْو ٌم ِم َن ْال َكتَبَ ِة قَ ا ِد ِم َ
رﱢيسي َ
جاء ذلك في اإلصحاح  7عدد َواجْ تَ َم َع إِلَ ْي ِه ْالفَ ِ
3
ﱢين َو ُك ﱠل ْاليَھُ و ِد إِ ْن لَ ْم
بَ ْعضًا ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه يَ أْ ُكلُ َ
رﱢيس ي َ
ون ُخ ْب ًزا بِأ َ ْي ٍد َدنِ َس ٍة ،أَيْ َغ ْي ِر َم ْغ ُس ولَ ٍة ،الَ ُم وا .ألَ ﱠن ْالفَ ِ
ونَ .وأَ ْش يَا ُء
ُوخَ 4 .و ِم َن الس
ين بِتَ ْقلِي ِد ال ﱡشي
ﱡوق إِ ْن لَ ْم يَ ْغتَ ِسلُوا الَ يَ أْ ُكلُ َ
ونُ ،متَ َم ﱢس ِك َ
يَ ْغ ِسلُوا أَ ْي ِديَھُ ْم بِا ْعتِنَا ٍء ،الَ يَأْ ُكلُ َ
ِ
ِ
5
ﱡون
رﱢيس ي َ
اري َ
س َوأَ ِس ﱠر ٍة .ثُ ﱠم َس أَلَهُ ْالفَ ِ
أُ ْخ َرى َكثِي َرةٌ تَ َسلﱠ ُموھَا لِلتﱠ َمس ِ
ق َوآنِيَ ِة نُ َح ا ٍ
ﱡك بِھَاِ ،م ْن َغ ْس ِل ُك ُؤو ٍ
س َوأَبَ ِ
َو ْال َكتَبَةُ»:لِ َما َذا الَ يَ ْسلُ ُ
ون ُخ ْب ًزا بِأ َ ْي ٍد َغي ِْر َم ْغسُولَ ٍة؟« ...ال تعليق!
ُوخ ،بَلْ يَأْ ُكلُ َ
ك تَالَ ِمي ُذ َ
ك َح َس َ
ب تَ ْقلِي ِد ال ﱡشي ِ
ق من صالة من قبله!
نبي يسر ُ
ﱞ
ھكذا ادعوا أن نبيﱠنا  أخذ من صالتِھم التي تقول :أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك لتكن مشيئتك
اإلسالم يشبه صالتنا ؛الحديث في سنن أبي داود ِكتَاب )
 ....ثم قالوا :إننا وجدنا حديثًا قاله رسو ُل
ِ
ال ﱢ
ب ال ﱠر ْملِ ﱡي َح ﱠدثَنَا اللﱠ ْي ُ
ث عَنْ ِزيَا َدةَ
ط ﱢب ( بَاب ) َك ْي َ
ف ﱡ
الرقَى ( برقم َ 3394ح ﱠدثَنَا يَ ِزي ُد ْبنُ َخالِ ِد ْب ِن َم ْو َھ ٍ
سو َل ﱠ
ﷲِ 
س ِم ْعتُ َر ُ
ضالَةَ ْب ِن ُعبَ ْي ٍد عَنْ أَبِي الد ْﱠر َدا ِء قَا َلَ :
ب ا ْلقُ َر ِظ ﱢي عَنْ فَ َ
بِ ِن ُم َح ﱠم ٍد عَنْ ُم َح ﱠم ِد ْب ِن َك ْع ٍ
شتَ َكاهُ أَ ٌخ لَهُ فَ ْليَقُ ْل َربﱠنَا ﱠ
س ُم َك أَ ْم ُر َك فِي
ش ْيئًا أَ ْو ا ْ
يَقُو ُلَ ":منْ ا ْ
شتَ َكى ِم ْن ُك ْم َ
ﱠس ا ْ
ﷲُ الﱠ ِذي فِي ال ﱠ
س َما ِء تَقَد َ
ض ا ْغفِ ْر لَنَا ُحوبَنَا َو َخطَايَانَا أَ ْنتَ َر ﱡب
س َما ِء فَ ْ
ض َك َما َر ْح َمتُ َك فِي ال ﱠ
ال ﱠ
اج َع ْل َر ْح َمتَ َك فِي ْاألَ ْر ِ
س َما ِء َوا ْألَ ْر ِ
شفَائِ َك َعلَى َھ َذا ا ْل َو َج ِع فَيَ ْب َرأَ ".
الطﱠيﱢبِ َ
شفَا ًء ِمنْ ِ
ين أَ ْن ِز ْل َر ْح َمةً ِمنْ َر ْح َمتِ َك َو ِ
• الرد على الشبھة
َ
الحديث )محل الشبھة( منكر ،ال يصح االستدالل به،حكم عليه بذلك علما ٌء أجال ٌء كما يلي:
أوالً :إن
 -1األلباني -رحمه ﷲُ -قال فيه )الحديث(:منكر في المشكاة )  (1555ضعيف الجامع الصغير)
 (5422وفي الترغيب والترھيب برقم 2013قال  ):ضعيف ج ًدا (  ،وكذلك في سنن أبي داود برقم
. 3892
َ
سائِ ﱡي
ب عون المعود في شرح سنن أبي داو َد ما نصه  :قَا َل ا ْل ُم ْن ِذ ِر ﱡ
ي َ :وأ ْخ َر َجهُ النﱠ َ
 -2جاء في كتا ِ
سنَاده ِزيَاد
ضالَة ْبن ُعبَ ْيد َوفِي إِ ْ
َوأَ ْخ َر َجهُ ِمنْ َح ِديث ُم َح ﱠمد ْبن َك ْعب ا ْلقُ َر ِظ ﱢي عَنْ أَبِي الد ْﱠر َداء َولَ ْم يَ ْذ ُكر فَ َ
يُ :ھ َو ُم ْن َكر ا ْل َح ِديث َ .وقَا َل اِ ْبن ِحبﱠانُ :م ْن َكر ا ْل َح ِديث ِج ًّدا
ي  .قَا َل أَبُو َحاتِم ال ﱠرا ِز ﱡ
صا ِر ّ
ْبن ُم َح ﱠمد ْاألَ ْن َ
يَ :ال أَ ْع ِرف لَهُ إِ ﱠال ِم ْق َدار َح ِديثَ ْي ِن أَ ْو ثَ َالثَة.
ست ََح ﱠ
يَ ْر ِوي ا ْل َمنَا ِكير عَنْ ا ْل َمشَا ِھير فَا ْ
ق التﱠ ْرك َ .وقَا َل اِ ْبن َع ِد ّ
ضا :أَظُنّهُ َم َدنِيًّا اِ ْنتَ َھى .
َو َر َوى َع ْنهُ اللﱠ ْيث َوا ْبن لَ ِھي َعةَ َو ِم ْق َدار َما لَهُ َال يُتَابَع َعلَ ْي ِه َوقَا َل أَ ْي ً
النبي  يقول فيهَ " :ربﱠنَا ﱠ
َ
الحديث ب
ثانيًا :إن ھذا
فرض صحته ليس فيه شبه بصالتِھم ،وال بعقيدتِھم؛ ف ﱡ
ﷲُ
ِ
مكان كما ھم يعتقدون...تدلل
س َما ِء ".ھذه عقيدتنا فنحن نعتقد أن ﷲَ في السما ِء ،وليس في كلﱢ
الﱠ ِذي فِي ال ﱠ
ٍ
على ذلك أدلة منھا:
ض فَإ ِ َذا ِھ َي تَ ُمو ُر  ) الملك. (16
 -1قوله   :أَأَ ِمنتُم ﱠمن فِي ال ﱠس َماء أَن يَ ْخ ِس َ
ف بِ ُك ُم األَرْ َ
ك ْاألَ ْعلَى  ) األعلى. ( 1
ﱢح ا ْس َم َربﱢ َ
 -2قولهَ  : سب ِ
ْ
ﱠ
ْ
ْ
ْ
ﱠ
ً
ان ي ُِري ُد ال ِع ﱠزةَ فَلِل ِه ال ِع ﱠزةُ َج ِميعا إِلَ ْي ِه يَصْ َع ُد ال َكلِ ُم الطيﱢبُ َوال َع َم ُل الصﱠالِ ُح يَرْ فَ ُعهُ 
 -3قوله َ  :من َك َ
)فاطر.(10
ُون )) (50النحل(
ون َما ي ُْؤ َمر َ
ون َربﱠھُ ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِھ ْم َويَ ْف َعلُ َ
 -4قوله   :يَ َخافُ َ
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ي برقم َ 1847وقَا َل:
س َماء " َر َواهُ التﱢ ْر ِم ِذ ّ
 -5قوله  " اِ ْر َح ُموا َمنْ فِي ْاألَ ْرض يَ ْر َحم ُك ْم َمنْ فِي ال ﱠ
ص ِحيح .
سن َ
َح ِديث َح َ
تحقيق األلباني  :صحيح  ،الصحيحة ) (925واألحاديث في ذلك الباب كثيرة... .
قلت ُ◌  :إن ﷲَ معنا بعل ِمه  ،وبقدرتِه  ،وباطالعه على خلقِه  ،وھو في السماء ؛ أما المنصّرون فيعتقدون
الرب يسوع كان يمشي مع الناس  ،ويأكل الطعام ،
أن ﷲَ  :آب ،وابن ،ورح قدوس ،ويعتقدون أن
َ
بخالف األب الذي في السماء ،وبالتالي فإن صالتھم متناقضة مع عقيدتھم
ويقضي حاجته ....ھذا
ِ
بالتثليث؛ حيث إن الواجب عليھم أن يصلوا آلب وحده ) الرب ( الذي ھو في السماء؛ دون االبن ،ودون
الروح القدوس.
تذكر األناجي ُل أن يسوع المسيح الذي ھو من المفتر ض أنه إله بحسب إيمانھم ؛ كان يصلي ِ ، 
صلﱢ َي..
وعلّم التالميذ كيفية الصالة  ،لما سأله أحد تالميذه قائالً له  :يارب ؛ أي :يا معلم َعلﱢ ْمنَا أَ ْن نُ َ
1
اح ٌد ِم ْن تَالَ ِمي ِذ ِه:
...وذلك في إنجيل لوقا إصحاح  11عدد َوإِ ْذ َك َ
ان يُ َ
ض ٍع ،لَ ﱠما فَ َر َغ ،قَا َل َو ِ
صلﱢي فِي َم ْو ِ
2
صلﱠ ْيتُ ْم فَقُولُوا :أَبَانَا الﱠ ِذي فِي
صلﱢ َي َك َما َعلﱠ َم يُو َحنﱠا أَ ْي ً
ضا تَالَ ِمي َذهُ« .فَقَا َل لَھُ ْمَ »:متَى َ
»يَا َربﱡ َ ،علﱢ ْمنَا أَ ْن نُ َ
ضُ 3 .خ ْب َزنَا َكفَافَنَا
ك َك َما فِي ال ﱠس َما ِء َكذلِ َ
ك ،لِتَ ُك ْن َم ِشيئَتُ َ
ت َملَ ُكوتُ َ
س ا ْس ُم َ
ك ،لِيَأْ ِ
ال ﱠس َما َوا ِ
تِ ،ليَتَقَ ﱠد ِ 4
ك َعلَى األَرْ ِ
أَ ْع ِطنَا ُك ﱠل يَ ْو ٍمَ ،وا ْغفِرْ لَنَا َخطَايَانَا ألَنﱠنَا نَحْ ُن أَ ْيضًا نَ ْغفِ ُر لِ ُكلﱢ َم ْن ي ُْذنِبُ إِلَ ْينَاَ ،والَ تُ ْد ِخ ْلنَا فِي تَجْ ِربَ ٍة ل ِك ْن
ير«.
نَجﱢ نَا ِم َن ال ﱢشرﱢ ِ
صلﱠي َ
إنجيل متى إصحاح 6عددَ 6وأَ ﱠما أَ ْن َ
صلﱢ إِلَى
وجاء في
ك َوأَ ْغلِ ْق بَابَ َ
ْت فَا ْد ُخلْ إِلَى ِم ْخ َد ِع َ
كَ ،و َ
ت فَ َمتَى َ
ِ
ك َعالَنِيَةً.
ازي َ
ك الﱠ ِذي ِفي ْال َخفَا ِء .فَأَبُو َ
أَبِي َ
ك الﱠ ِذي يَ َرى فِي ْال َخفَا ِء يُ َج ِ
إنني ألعجبُ كل العجب أين ھي السرقة ؟!
أين ھو ھذا التشابه ؟!
ُ
الشعر مستحيل على آخر أن يُلھم مثله ،أو ببعض كالماته ؟! ھذا إن كان
إنسان بيتًا من
وھل لو كتب
ِ
ھناك تشابه ،والحديث ال يصح أصالً  ،وال نعترف به كما تقدم معنا !
ب المقدس يجده ينسب لرسله ،وألنبيائه  ،و للرب تھمة السرقة....وذلك في
ثالثًا  :إن المتأمل في الكتا ِ
اآلتي:
الرسل إصحاح 8
أعمال
 -1ينسب بولس الرسول) شَا ُول ( بأنه كان يسرق الكنائس  ...وذلك في سفر
ِ
ِ
3
ان يَ ْسطُو َعلَى ْال َكنِي َس ِة َوھُ َو يَ ْد ُخ ُل ْالبُي َ
ُوت َويَجُرﱡ ِر َجاالً َونِ َسا ًء َويُ َسلﱢ ُمھُ ْم إِلَى ال ﱢسجْ ِن.
عدد َوأَ ﱠما َشا ُو ُل فَ َك َ
لنبي ﷲ يعقوب أنه سرق البركة من أخيه عيسوا....وذلك في سفر التكوين إصحاح  27عدد
 -2ينسب
ﱢ
َ 5و َكانَ ْ
ت ِر ْفقَةُ َسا ِم َعةً إِ ْذ تَ َكلﱠ َم إِ ْس َحا ُ
ص ْيدًا لِيَأْتِ َي بِ ِه.
ب ِعيسُو إِلَى ْالبَ ﱢريﱠ ِة َك ْي يَصْ طَا َد َ
ق َم َع ِعيسُو ا ْبنِ ِه .فَ َذھَ َ
7
َ 6وأَ ﱠما ِر ْفقَةُ فَ َك ْ
وب ا ْبنِھَا قَائِلةً» :إِنﱢي قَ ْد َس ِمع ُ
ص ْي ٍد َواصْ نَ ْع
ك يُ َكلﱢ ُم ِعي ُس َو أَ َخا َ
ْت أَبَا َ
ك قَائِالً :ا ْئتِنِي بِ َ
لمت يَ ْعقُ َ
8
لِي أَ ْ
ك بِ ِه9 :اِ ْذھَبْ
اآلن يَا ا ْبنِي ا ْس َم ْع لِقَ ْولِي فِي َما أَنَا آ ُم ُر َ
ك أَ َما َم الرﱠبﱢ قَ ْب َل َوفَاتِي .فَ َ
ار َك َ
ط ِع َمةً آل ُك َل َوأُبَ
ِ
10
ك َج ْديَي ِْن َجيﱢ َدي ِْن ِم َن ْال ِم ْع َزى ،فَأَصْ نَ َعھُ َما أَ ْ
ض َرھَا
ط ِع َمةً ألَبِي َ
إِلَى ْال َغنَ ِم َو ُخ ْذ لِي ِم ْن ھُنَا َ
ك َك َما ي ُِحبﱡ  ،فَتُحْ ِ
11
ك قَ ْب َل َوفَاتِ ِه« .فَقَا َل يَ ْعقُوبُ لِ ِر ْفقَةَ أُ ﱢم ِه» :ھُ َو َذا ِعيسُو أَ ِخي َر ُج ٌل أَ ْش َع ُر َوأَنَا
ار َك َ
إِلَى أَبِي َ
ك لِيَأْ ُك َل َحتﱠى يُبَ
ِ
او ٍنَ ،وأَجْ لِبُ َعلَى نَ ْف ِسي لَ ْعنَةً الَ بَ َر َكةً«13 .فَقَالَ ْ
َر ُج ٌل أَ ْملَسُ ُ 12 .ربﱠ َما يَ ُج ﱡسنِي أَبِي فَأ َ ُك ُ
ت لَهُ
ون فِي َع ْينَ ْي ِه َك ُمتَھَ
ِ
14
ي يَا ا ْبنِي .اِ ْس َم ْع لِقَ ْولِي فَقَ ْ
صنَ َع ْ
ت أُ ﱡمهُ
أُ ﱡمهُ» :لَ ْعنَتُ َ
ض َر ألُ ﱢم ِه ،فَ َ
ب َوأَ َخ َذ َوأَحْ َ
ط َو ْاذھَبْ ُخ ْذ لِي« .فَ َذھَ َ
ك َعلَ ﱠ
أَ ْ
اخ َرةَ الﱠتِي َكانَ ْ
ان أَبُوهُ ي ُِحبﱡ َ 15 .وأَ َخ َذ ْ
ت
ط ِع َمةً َك َما َك َ
ت ِر ْفقَةُ ثِيَ َ
ت ِع ْن َدھَا فِي ْالبَ ْي ِ
اب ِعيسُو ا ْبنِھَا األَ ْكبَ ِر ْالفَ ِ
17
ت األَ ْ
وب ا ْبنَھَا األَصْ َغ َرَ 16 ،وأَ ْلبَ َس ْ
َوأَ ْلبَ َس ْ
ط ِع َمةَ
ت يَ ْعقُ َ
ت يَ َد ْي ِه َو َمالَ َسةَ ُعنُقِ ِه ُجلُو َد َج ْديَ ِي ْال ِم ْع َزىَ .وأَ ْعطَ ِ
18
صنَ َع ْ
ال» :يَا أَبِي« .فَقَا َل» :ھأَنَ َذاَ .م ْن أَ ْن َ
ت يَا
ت فِي يَ ِد يَ ْعقُ َ
َو ْال ُخ ْب َز الﱠتِي َ
وب ا ْبنِھَا .فَ َد َخ َل إِلَى أَبِي ِه َوقَ َ
19
ك .قَ ْد فَ َع ْل ُ
ص ْي ِدي لِ َك ْي
ا ْبنِي؟« فَقَا َل يَ ْعقُوبُ ألَبِي ِه» :أَنَا ِعيسُو بِ ْك ُر َ
ت َك َما َكلﱠ ْمتَنِي .قُ ِم اجْ لِسْ َو ُكلْ ِم ْن َ
ك«20 .فَقَا َل إِ ْس َحا ُ
ق ال ْبنِ ِهَ » :ما ھ َذا الﱠ ِذي أَ ْس َر ْع َ
ك قَ ْد
ت لِتَ ِج َد يَا ا ْبنِي؟« فَقَا َل» :إِ ﱠن الرﱠبﱠ إِلھَ َ
ار َكنِي نَ ْف ُس َ
تُبَ ِ
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يَ ﱠس َر لِي«21فَقَا َل إِ ْس َحا ُ
ك يَا ا ْبنِي .أَأَ ْن َ
ت ھُ َو ا ْبنِي ِعيسُو أَ ْم الَ؟«22 .فَتَقَ ﱠد َم يَ ْعقُوبُ إِلَى
وب» :تَقَ ﱠد ْم ألَ ُج ﱠس َ
ق لِيَ ْعقُ َ
ص ْو ُ
ق أَبِي ِه ،فَ َج ﱠسهُ َوقَا َل» :الص ْﱠو ُ
ْر ْفهُ ألَ ﱠن يَ َد ْي ِه َكانَتَا
وبَ ،ول ِك ﱠن ْاليَ َدي ِْن يَ َدا ِعيسُو«َ 23 .ولَ ْم يَع
إِ ْس َحا َ
ت يَ ْعقُ َ
ت َ
ِ
25
24
ُم ْش ِع َرتَي ِْن َكيَ َديْ ِعيسُو أَ ِخي ِه ،فَبَا َر َكهَُ .وقَا َل» :ھَلْ أَ ْن َ
ت ھُ َو ا ْبنِي ِعيسُو؟« فَقَا َل» :أَنَا ھُ َو« .فَقَا َل» :قَ ﱢد ْم
ب .ال تعليق!
ار َك َ
ض َر لَهُ َخ ْمرًا فَ َش ِر َ
ك نَ ْف ِسي« .فَقَ ﱠد َم لَهُ فَأ َ َك َلَ ،وأَحْ َ
لِي آل ُك َل ِم ْن َ
ص ْي ِد ا ْبنِي َحتﱠى تُبَ ِ
19
الرب أنه أمر موسى بسرقة المصرين،...وذلك في سفر الخروج إصحاح  3عدد َول ِكنﱢي
-4ينسب إلى
ﱢ
20
ُون َوالَ بِيَ ٍد قَ ِويﱠ ٍة ،فَأ َ ُم ﱡد يَ ِدي َوأَضْ ِربُ ِمصْ َر بِ ُكلﱢ َع َجائِبِي الﱠتِي أَصْ نَ ُع
أَ ْعلَ ُم أَ ﱠن َملِ َك ِمصْ َر الَ يَ َد ُع ُك ْم تَ ْمض َ
21
كي ْ
ُون أَنﱠ ُك ْم الَ
ﱢين .فَيَ ُك ُ
ب فِي ُ
ون ِحينَ َما تَ ْمض َ
ُون ْال ِمصْ ِري َ
فِيھَاَ .وبَ ْع َد ذلِ َ
ُطلِقُ ُك ْمَ .وأُ ْع ِطي نِ ْع َمةً لِھ َذا ال ﱠش ْع ِ
ع ِ◌ي ِ
22
ين .بَلْ تَ ْ
طلُبُ ُكلﱡ ا ْم َرأَ ٍة ِم ْن َجا َرتِھَا َو ِم ْن نَ ِزيلَ ِة بَ ْيتِھَا أَ ْمتِ َعةَ فِ ﱠ
ب َوثِيَابًا،
ار ِغ َ
تَ ْمض َ
ض ٍة َوأَ ْمتِ َعةَ َذھَ ٍ
ُون فَ ِ
ﱢين« .ال تعليق!
ُون ْال ِمصْ ِري َ
ضعُونَھَا َعلَى بَنِي ُك ْم َوبَنَاتِ ُك ْم .فَت ْسلِب َ
َوتَ َ
9
 -5ينسب إلى ﷲِ  في العھ ِد القديم تھمة السرقة  ..وذلك في
ب
سفر التكوين إصحاح 31عدد فَقَ ْد َسلَ َ
ِ
اش َي أَبِي ُك َما َوأَ ْعطَانِي.
ﷲُ َم َو ِ
8
ب ،ألَ ﱠن ُح ْك ِمي
و في سفر صفنيا إصحاح 3عدد »لِذلِ َ
ك فَا ْنتَ ِظرُونِي ،يَقُو ُل الرﱠبﱡ  ،إِلَى يَ ْو ِم أَقُو ُم إِلَى الس ْﱠل ِ
ار َغ ْي َرتِي تُ ْؤ َك ُل ُكلﱡ
ھُ َو بِ َج ْم ِع األُ َم ِم َو َح ْش ِر ْال َم َمالِ ِك ،ألَصُبﱠ َعلَ ْي ِھ ْم َس َخ ِطيُ ،ك ﱠل ُح ُم ﱢو َغ َ
ضبِي .ألَنﱠهُ بِنَ ِ
ض..
األَرْ ِ

ُ
الناس المواشي والبھائم،
موصوف بزعم تلك النصوص بأنه يسرق ،ويسلب من
نالحظ من األخير أن ﷲَ
ِ
مرور األيام ،وكما تدين تُدان ،نجد أن أنا ًسا
ب ...ولكن مع
ب والنھ ِ
أجل السل ِ
وأنه يقوم مخصوص من ِ
ِ
8
اإل ْن َس ُ
ان ﷲَ؟ فَإِنﱠ ُك ْم َسلَ ْبتُ ُمونِي.فَقُ ْلتُ ْم:بِ َم
سرقوا الربﱠ ! وذلك في
سفر مالخي إصحاح  3عدد أَيَ ْسلُبُ ِ
ِ
ور َوالتﱠ ْق ِد َم ِة.
َسلَ ْبنَا َ
ك؟ فِي ْال ُع ُش ِ
ق قَ ْد ِر ِه إِ ﱠن ﱠ
قلت ُ◌ :صدق ﷲُ  إذ يقول َ  :ما قَ َدرُوا ﱠ
ﷲَ َح ﱠ
ﷲَ لَقَ ِويﱞ َع ِزي ٌز  ) الحج.( 74
نبي دعاء بدعاء من قبله -المسيح!! -
ﱞ
قالوا:إن رسول اإلسالم قال مثلما قال المسيح ":أبتاه أغفر لھم ألنھم ال يعلمون"!
...أليست  ،ھل ھذه ھي أخالق النبوة ،سرقة األقوال ....؟!
وتعلقوا على ذلك بما جاء في اآلتي:
-1صحيح البخاري برقم  3218قَا َل َع ْب ُد ﱠ
ض َربَهُ قَ ْو ُمهُ
ﷲِ َكأَنﱢي أَ ْنظُ ُر إِلَى النﱠبِ ﱢي  يَ ْح ِكي نَبِيًّا ِمنْ ْاألَ ْنبِيَا ِء َ
ون ".
س ُح ال ﱠد َم عَنْ َو ْج ِھ ِه َويَقُو ُل ":اللﱠ ُھ ﱠم ا ْغفِ ْر لِقَ ْو ِمي فَإِنﱠ ُھ ْم َال يَ ْعلَ ُم َ
فَأ َ ْد َم ْوهُ َو ُھ َو يَ ْم َ
-2إنجيل لوقا إصحاح  23عدد34فَقَا َل يَسُو ُ
ون«َ .وإِ ِذ
ون َما َذا يَ ْف َعلُ َ
ع» :يَاأَبَتَاهُ ،ا ْغفِرْ لَھُ ْم ،ألَنﱠھُ ْم الَ يَ ْعلَ ُم َ
ا ْقتَ َس ُموا ثِيَابَهُ ا ْقتَ َر ُعوا َعلَ ْيھَا.
الرد على الشبھة
أوالً:إن كالمھم يدل على سوء أخالقھم مع أنبياء ﷲ ،واتھامھم بتھم كھذه من حقدھم  ،وكرھھم لخير
األنام محمد -عليه السالم... -
نفسه..يدلل على ذلك االتي:
ثانيًا:إن ھذا الحديث ال يتحدث عن محمد ص ِ
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يحا َ ،ويَ ْحتَ ِمل أَنْ يَ ُكون
 -1قال ابن حجر في الفتح في شرحه)الحديث(  :لَ ْم أَقِف َعلَى اِ ْ
ص ِر ً
سم َھ َذا النﱠبِ ّي َ
س َحاق فِي " ا ْل ُم ْبتَ َدأ
س َالم ، -فَقَ ْد َذ َك َر اِ ْبن إِ ْ
س َالمَ ، ،-ويَ ْحتَ ِمل أَنْ يَ ُكون ُھ َو نُوح َ -علَ ْي ِه ال ﱠ
ُھ َو نُوح َ -علَ ْي ِه ال ﱠ
س َحاق قَا َل " َح ﱠدثَنِي َمنْ َال أَتﱠ ِھ ُم عَنْ ُعبَ ْيد ْبن
سير ال ﱡ
ش َع َراء ِمنْ طَ ِريق إِ ْ
" َوأَ ْخ َر َجهُ اِ ْبن أَبِي َحاتِم فِي تَ ْف ِ
ق قَا َل  :اللﱠ ُھ ﱠم
ُون بِ ِه فَيَ ْخنُقُونَهُ َحتﱠى يُ ْغشَى َعلَ ْي ِه فَإ ِ َذا أَفَا َ
ُع َم ْير اللﱠ ْيثِ ّي أَنﱠهُ بَلَ َغهُ أَنﱠ قَ ْوم نُوح َكانُوا يَ ْب ِطش َ
س
ص ﱠح َذلِ َك فَ َكأَنﱠ َذلِ َك َك َ
اِ ْغفِ ْر لِقَ ْو ِمي فَإِنﱠ ُھ ْم َال يَ ْعلَ ُم َ
ان فِي اِ ْبتِ َداء ْاألَ ْمر  ،ثُ ﱠم لَ ﱠما يَئِ َ
ون "  .قُ ْلت َ :وإِنْ َ
سلِم بَ ْعد ت َْخ ِريج َھ َذا ا ْل َح ِديث َح ِديث
ب َال تَ َذر َعلَى ْاألَ ْرض ِمنْ ا ْل َكافِ ِر َ
ين َديﱠا ًرا ( َوقَ ْد َذ َك َر ُم ْ
ِم ْن ُھ ْم قَا َل ) َر ّ
صة أُ ُحد " َك ْيف يُ ْفلِح قَ ْوم َد ﱠم ْوا َو ْجه نَبِيّھ ْم " فَأ َ ْن َز َل ﱠ
صلﱠى ﱠ
س لَك ِمنْ
سلﱠ َم قَا َل فِي قِ ﱠ
ﷲ ) لَ ْي َ
ﷲ َعلَ ْي ِه َو َ
أَنﱠهُ َ
ي فَقَا َل :
سيَأْتِي َ .وأَ ﱠما النﱠ َو ِو ّ
ْاألَ ْمر ش َْي ٌء ( َو ِمنْ ثَ ﱠم قَا َل ا ْلقُ ْرطُبِ ّي  :إِنﱠ النﱠبِ ﱠي ُ ھ َو ا ْل َحا ِكي َوا ْل َم ْح ِك ّي َما َ
ين َ ،وقَ ْد َج َرى لِنَبِيﱢنَا نَ ْحو َذلِ َك يَ ْوم أُ ُحد .
َھ َذا النﱠبِ ّي الﱠ ِذي َج َرى لَهُ َما َح َكاهُ النﱠبِ ّي ِ منْ ا ْل ُمتَقَ ﱢد ِم َ
صلَ َوات ﱠ
س َالمه َعلَ ْي ِھ ْم ِمنْ
ﷲ َو َ
 -2قال النووي في شرحه لمسلم في شرحه)الحديث(  :فِي ِه َما َكانُوا َعلَ ْي ِه َ
شفَقَة َعلَى قَ ْومھ ْم َ ،و ُد َعائِ ِھ ْم لَ ُھ ْم بِا ْل ِھ َدايَ ِة َوا ْل ُغ ْف َران َ ،وع ُْذرھ ْم فِي ِجنَايَتھ ْم
صبﱡر َ ،وا ْل َع ْفو َوال ﱠ
ا ْل ِح ْلم َوالتﱠ َ
ين َ ،وقَ ْد َج َرى لِنَبِيﱢنَا ِ م ْثل َھ َذا يَ ْوم
ون َ ،و َھ َذا النﱠبِ ّي ا ْل ُمشَار إِلَ ْي ِه ِمنْ ا ْل ُمتَقَ ﱢد ِم َ
َعلَى أَ ْنفُسھ ْم بِأَنﱠ ُھ ْم َال يَ ْعلَ ُم َ
أُ ُحد .
إذن من خالل ما سبق :يتضح لنا أن كثيرين قالوا ھذا الدعاء لما أذوا من قومھم ومنھم محمد 
،فليس محمد  وحده من دعا بذلك لن ھذا من رحمتھم جميعا بقومھم...وذلك ما ثبت عن النبي في
عدة موضع منھا:
 -1مسند أحمد برقم  3851عَنْ َع ْب ِد ﱠ
س ُعو ٍد
ﷲِ ْب ِن َم ْ
سو ُل ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲِ َ غنَائِ َم ُحنَ ْي ٍن بِا ْل ِج ِع ﱠرانَ ِة قَا َل فَ ْ
ﷲِ  ": إِنﱠ َع ْب ًدا ِمنْ
از َد َح ُموا َعلَ ْي ِه قَا َل فَقَا َل َر ُ
س َم َر ُ
قَا َل قَ َ
ﷲِ بَ َعثَهُ ﱠ
ِعبَا ِد ﱠ
س ُح ال ﱠد َم عَنْ َجبِينِ ِهَ ،ويَقُو ُل َ ":ر ﱢب
ﷲُ َ -ع ﱠز َو َج ﱠل  -إِلَى قَ ْو ِم ِه فَ َك ﱠذبُوهُ َوش ﱡَجوهُ فَ َج َع َل يَ ْم َ
ون " قَا َل :قَا َل َع ْب ُد ﱠ
س ُح َج ْب َھتَهُ يَ ْح ِكي
ا ْغفِ ْر لِقَ ْو ِمي فَإِنﱠ ُھ ْم َال يَ ْعلَ ُم َ
ﷲِ  ":فَ َكأَنﱢي أَ ْنظُ ُر إِلَى َر ُ
ول  يَ ْم َ
س ِ
ال ﱠر ُج َل ".
تعليق شعيب األرنؤوط  :صحيح وھذا إسناد حسن.
س ُعو ٍد قَا َل:
 -2مسند أحمد برقم َ 4103ع ِن ا ْب ِن َم ْ
سي أَنْ أَ ْخبَ ْرتُ بِ َھا النﱠبِ ﱠي  فَلَ َو ِددْتُ
تَ َكلﱠ َم َر ُج ٌل ِمنْ ْاألَ ْن َ
صا ِر َكلِ َمةً فِي َھا َم ْو ِج َدةٌ َعلَى النﱠبِ ﱢي  فَلَ ْم تُقِ ﱠرنِي نَ ْف ِ
صبَ َر ثُ ﱠم
ص َالة َوال ﱠ
سى َ -علَ ْي ِه ال ﱠ
س َال ُم -أَ ْكثَ َر ِمنْ َذلِ َك فَ َ
ال فَقَا َل :قَ ْد آ َذ ْوا ُمو َ
أَنﱢي ا ْفتَ َد ْيتُ ِم ْن َھا بِ ُك ﱢل أَھ ٍْل َو َم ٍ
ين َجا َء ُھ ْم بِأ َ ْم ِر ﱠ
س ُح ال ﱠد َم عَنْ َو ْج ِھ ِه  ":اللﱠ ُھ ﱠم ا ْغفِ ْر
أَ ْخبَ َر أَنﱠ نَبِيًّا َ ك ﱠذبَهُ قَ ْو ُمهُ َوش ﱡَجوهُ ِح َ
ﷲِ فَقَا َل َو ُھ َو يَ ْم َ
ون " .
لِقَ ْو ِمي فَإِنﱠ ُھ ْم َال يَ ْعلَ ُم َ
تعليق شعيب األرنؤوط  :صحيح لغيره وھذا إسناد حسن.
 -3قال " : اللھم اغفر لألحنف بن قيس ")الحاكم عن الحسن عن األحنف بن قيس(
ضا  :أحمد ) ، 372/5رقم . (23209
أخرجه الحاكم ) ، 712/3رقم  . (6573وأخرجه أي ً
 -4قال ": اللھم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار" )البخاري  ،والترمذي عن
أنس  .الطيالسي  ،وأحمد  ،ومسلم عن زيد بن أرقم  .الطبرانى عن خزيمة بن ثابت  .ابن أبى شيبة
عن أبى سعيد(
 -5قال" :اللھم اغفر لألنصار وألبناء األنصار وألبناء أبناء األنصار ولنساء األنصار ولنساء أبناء
األنصار ولنساء أبناء أبناء األنصار " ).أحمد  ،وابن أبى شيبة  ،والطبراني عن زيد بن أرقم (
أخرجه أحمد ) ، 370/4رقم  ، (19318وابن أبى شيبة ) ، 399/6رقم  (32362والطبراني)، 205/5
ضا  :ابن حبان ) ، 270/16رقم . (7281
رقم  (5104وأخرجه أي ً
 -6قال  ": اللھم اغفر للحاج ولمن استغفر له الحاج" )الحاكم  ،والبيھقي عن أبى ھريرة(
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أخرجه الحاكم ) ، 609/1رقم  (1612وقال  :صحيح على شرط مسلم  .والبيھقي ) ، 261/5رقم
ضا  :ابن خزيمة ) ، 132/4رقم  ، (2516والطبراني في األوسط ) ، 266/8رقم
 . (10161وأخرجه أي ً
 ، (8594وفى الصغير ) ، 236/2رقم . (1089
 -7قال ": اللھم اغفر للصحابة ولمن رأى من رآني" )الطبراني عن سھل بن سعد(
أخرجه الطبراني ) ، 166/6رقم  (5874قال الھيثمي ) : (20/10رجاله رجال الصحيح غير عبد
الجبار بن أبى حازم إن كان ھو أبو يحيى المدني ھو فليح بن سليمان قال ابن حبان  :أظنه فليح بن
سليمان ذكر ذلك في ترجمة عبد الجبار بن أبى حازم قال  :وقد ذكر عبد الجبار في الثقات  .وذكره ابن
حبان في الثقات ) ، 135/7ترجمة  9345عبد الجبار بن أبى حازم( .
 -8قال  ": اللھم اغفر للنجاشي قالھا ثالثًا")البزار عن جعفر بن أبى طالب( ]المناوي[
ضا  :الطبراني ) 110/2رقم  (1478قال الھيثمي
أخرجه البزار ) ، 159/4رقم  (1328وأخرجه أي ً
) : (419/9 ، 30/6فيه أسد بن عمرو ومجالد بن سعيد  ،وثقھما غير واحد  ،وضعفھما جماعة ،
وبقية رجاله ثقات .
س بعينھم....وال أجد سرقة من
إذن كان
النبي  يدعو بالمغفرة لقو ِمه المحاربيين،والموالين له ،وألنا ٍ
ﱡ
أحد كما زعموا....
وأتساءل سؤالين:
ُ
الشعر مستحيل على آخر أن يُلھم مثله ،أو ببعض كالماته ؟! فما بالك
إنسان بيتًا من
-1ھل لو كتب
ِ
بالدعاء الذي يدعوا به مالين البشر...؟ھذا ھو
ي  أخبره جبريل أن المسيح قال ھذا النص – إن كان لم يحرف أصالً -ودعا به
 -2ما المانع أن النب ﱠ
محم ٌد  ھل في الدعاء سرقة ،أم أنه تأسي بأخيه عيسى وغيره...؟
الجواب:إن النبي  كان متأسيا بمن كان قبله من األنبياء كما يلي:
ْ
َ
ين ھَ َدى ﱠ
ين
ﷲُ فَبِھُ َداھُ ُم ا ْقتَ ِد ْه قُلْ َال أَسْأَلُ ُك ْم َعلَ ْي ِه أجْ رًا إِ ْن ھُ َو إِ ﱠال ِذ ْك َرى لِل َعالَ ِم َ
ك الﱠ ِذ َ
-1قوله تعالى :أُولَئِ َ
)) (90األنعام( إذن ھذا أمر من ﷲ له بالتأسي بھم ،والسير على دربھم...
-2صحيح البخاري برقم  2917قالَ ":ر ِح َم ﱠ
صبَ َر ".
ي بِأ َ ْكثَ َر ِمنْ َھ َذا فَ َ
سى قَ ْد أُو ِذ َ
ﷲُ ُمو َ
س ُح ال ﱠد َم عَنْ َو ْج ِھ ِه َ ،ويَقُو ُل
ض َربَهُ قَ ْو ُمهُ فَأ َ ْد َم ْوهُ َو ُھ َو يَ ْم َ
 -3الحديث الذي معنا :يَ ْح ِكي نَبِيًّا ِمنْ ْاألَ ْنبِيَا ِء َ
ون.
":اللﱠ ُھ ﱠم ا ْغفِ ْر لِقَ ْو ِمي فَإِنﱠ ُھ ْم َال يَ ْعلَ ُم َ
سو َل ﱠ
ض َي ﱠ
ﷲِ  يَقُو ُل ":أَنَا
س ِم ْعتُ َر ُ
ﷲُ َع ْنهُ -قَا َلَ :
 -4صحيح البخاري برقم  3186عن أبي ُھ َر ْي َرةَ َ -ر ِ
س بَ ْينِي َوبَ ْينَهُ نَبِ ﱞي ".
ت لَ ْي َ
س بِا ْب ِن َم ْريَ َم َو ْاألَ ْنبِيَا ُء أَ ْو َال ُد َع ﱠال ٍ
أَ ْولَى النﱠا ِ
ثالثًا :إن
سيح عند موته -
الكتاب المقدس يذكر لنا أن ا ْ
وس دعا بنفس الدعاء الذي قاله الم ُ
ستِفَانُ َ
َ
58
ار َج ْال َم ِدينَ ِة َو َر َج ُموهُ.
بزعم األناجيل...-وذلك في سفر أعمال الرسل إصحاح 59 7عدد َوأَ ْخ َرجُوهُ َخ ِ
وس َوھُ َو يَ ْد ُعو
َوال ﱡشھُو ُد َخلَعُوا ثِيَابَھُ ْم ِع ْن َد ِرجْ لَ ْي َشابﱟ يُقَا ُل لَهُ َشا ُو ُل .فَ َكانُوا يَرْ ُج ُم َ
ون ا ْستِفَانُ َ
60
َويَقُو ُل»:أَيﱡھَا الرﱠبﱡ يَسُو ُ
ت َع ِظ ٍيم»:يَا َربﱡ  ،الَ تُقِ ْم لَھُ ْم
ص ْو ٍ
ص َر َخ بِ َ
ُوحي« .ثُ ﱠم َجثَا َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه َو َ
ع ا ْقبَلْ ر ِ
ھ ِذ ِه ْال َخ ِطيﱠةَ«َ .وإِ ْذ قَا َل ھ َذا َرقَ َد.
وفي الترجمة اليسوعية ،واألخبار السارة ،والحياة جاء النص ھكذا  :ثم ركع وصرخ بصوت عال:
»يارب ،ال تحسب عليھم ھذه الخطيئة!« وإذ قال ھذا رقد.
وس ھذا الدعاء من يسوع أم تأسي به كما تأسى
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه :ھل سرق ا ْستِفَانُ َ
نبينا ص باألنبياء الذين قبلة...؟
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ب المقدس يجده ينسب إلى بولس الرسول) شَا ُول ( بأنه كان يسرق
رابعا :إن المتأمل في الكتا ِ
3
ْ
َ
ُ
ان يَ ْسطو َعلَى ال َكنِي َس ِة
أعمال
الكنائس ! وذلك في سفر
الرسل إصحاح  8عدد َوأ ﱠما َشا ُو ُل فَ َك َ
ِ
ِ
َوھُ َو يَ ْد ُخ ُل ْالبُي َ
ُوت َويَجُرﱡ ِر َجاالً َونِ َسا ًء َويُ َسلﱢ ُمھُ ْم إِلَى ال ﱢسجْ ِن.
لنبي ﷲ يعقوب أنه سرق البركة من أخيه عيسوا....وذلك في سفر التكوين إصحاح
وينسب
ﱢ
5
 27عدد َو َكانَ ْ
ت ِر ْفقَةُ َسا ِم َعةً إِ ْذ تَ َكلﱠ َم إِ ْس َحا ُ
ب ِعيسُو إِلَى ْالبَرﱢ يﱠ ِة َك ْي يَصْ طَا َد
ق َم َع ِعيسُو ا ْبنِ ِه .فَ َذھَ َ
6
ص ْيدًا لِيَأْتِ َي بِ ِهَ .وأَ ﱠما ِر ْفقَةُ فَ َك ْ
وب ا ْبنِھَا قَائِلةً» :إِنﱢي قَ ْد َس ِمع ُ
اك
ك يُ َكلﱢ ُم ِعي ُس َو أَ َخ َ
ْت أَبَا َ
َ
لمت يَ ْعقُ َ
8
7
ُ
ْ
َ
َ
اآلن يَا ا ْبنِي
ك أ َما َم الرﱠبﱢ قَ ْب َل َوفَاتِي .فَ َ
ار َك َ
قَائِالً :ا ْئتِنِي بِ َ
ص ْي ٍد َواصْ نَ ْع لِي أ9ط ِع َمةً آل ُك َل َوأبَ ِ
ك َج ْديَي ِْن َجيﱢ َدي ِْن ِم َن ْال ِم ْع َزى،
ك بِ ِه :اِ ْذھَبْ إِلَى ْال َغنَ ِم َو ُخ ْذ لِي ِم ْن ھُنَا َ
ا ْس َم ْع لِقَ ْولِي فِي َما أَنَا آ ُم ُر َ
10
فَأَصْ نَ َعھُ َما أَ ْ
ك قَ ْب َل َوفَاتِ ِه«.
ط ِع َمةً ألَبِي َ
ار َك َ
ض َرھَا إِلَى أَبِي َ
ك لِيَأْ ُك َل َحتﱠى يُبَ
ك َك َما ي ُِحبﱡ  ،فَتُحْ ِ
ِ
12
11فَقَا َل يَ ْعقُوبُ لِ ِر ْفقَةَ أُ ﱢم ِه» :ھُ َو َذا ِعيسُو أَ ِخي َر ُج ٌل أَ ْش َع ُر َوأَنَا َر ُج ٌل أَ ْملَسُ ُ .ربﱠ َما يَ ُج ﱡسنِي أَبِي
او ٍنَ ،وأَجْ لِبُ َعلَى نَ ْف ِسي لَ ْعنَةً الَ بَ َر َكةً«13 .فَقَالَ ْ
فَأ َ ُك ُ
ي
ت لَهُ أُ ﱡمهُ» :لَ ْعنَتُ َ
ك َعلَ ﱠ
ون فِي َع ْينَ ْي ِه َك ُمتَھَ ِ
14
يَا ا ْبنِي .اِ ْس َم ْع لِقَ ْولِي فَقَ ْ
ت أُ ﱡمهُ أَ ْ
ط ِع َمةً
صنَ َع ْ
ض َر ألُ ﱢم ِه ،فَ َ
ب َوأَ َخ َذ َوأَحْ َ
ط َو ْاذھَبْ ُخ ْذ لِي« .فَ َذھَ َ
اخ َرةَ الﱠتِي َكانَ ْ
ان أَبُوهُ ي ُِحبﱡ َ 15 .وأَ َخ َذ ْ
ت
َك َما َك َ
ت ِر ْفقَةُ ثِيَ َ
ت ِع ْن َدھَا فِي ْالبَ ْي ِ
اب ِعيسُو ا ْبنِھَا األَ ْكبَ ِر ْالفَ ِ
17
16
َوأَ ْلبَ َس ْ
وب ا ْبنَھَا األَصْ َغ َرَ ،وأَ ْلبَ َس ْ
ت
ت يَ ْعقُ َ
ت يَ َد ْي ِه َو َمالَ َسةَ ُعنُقِ ِه ُجلُو َد َج ْديَ ِي ْال ِم ْع َزىَ .وأَ ْعطَ ِ
18
األَ ْ
صنَ َع ْ
ال» :يَا أَبِي« .فَقَا َل» :ھأَنَ َذا.
وب ا ْبنِھَا .فَ َد َخ َل إِلَى أَبِي ِه َوقَ َ
ت فِي يَ ِد يَ ْعقُ َ
ط ِع َمةَ َو ْال ُخ ْب َز الﱠتِي َ
19
ك .قَ ْد فَ َع ْل ُ
َم ْن أَ ْن َ
ت َك َما َكلﱠ ْمتَنِي .قُ ِم اجْ لِسْ َو ُكلْ ِم ْن
ت يَا ا ْبنِي؟« فَقَا َل يَ ْعقُوبُ ألَبِي ِه» :أَنَا ِعيسُو بِ ْك ُر َ
20
ك« .فَقَا َل إِ ْس َحا ُ
ق ال ْبنِ ِهَ » :ما ھ َذا الﱠ ِذي أَ ْس َر ْع َ
ت لِتَ ِج َد يَا ا ْبنِي؟« فَقَا َل:
ار َكنِي نَ ْف ُس َ
َ
ص ْي ِدي لِ َك ْي تُبَ ِ
21
َ
َ
َ
ُ
ْ
ك قَ ْد يَ ﱠس َر لِي« فَقَا َل إِ ْس َحا ُ
ك يَا ا ْبنِي .أأن َ
ت ھُ َو ا ْبنِي ِعيسُو
وب» :تَقَ ﱠد ْم أل ُج ﱠس َ
»إِ ﱠن الرﱠبﱠ إِلھَ َ
ق لِيَ ْعق َ
22
ص ْو ُ
ق أَبِي ِه ،فَ َج ﱠسهُ َوقَا َل» :الص ْﱠو ُ
وبَ ،ول ِك ﱠن ْاليَ َدي ِْن يَ َدا
أَ ْم الَ؟« .فَتَقَ ﱠد َم يَ ْعقُوبُ إِلَى إِ ْس َحا َ
ت يَ ْعقُ َ
ت َ
ْر ْفهُ ألَ ﱠن يَ َد ْي ِه َكانَتَا ُم ْش ِع َرتَي ِْن َكيَ َديْ ِعيسُو أَ ِخي ِه ،فَبَا َر َكهَُ 24 .وقَا َل» :ھَلْ أَ ْن َ
ت ھُ َو
ِعيسُو«َ 23 .ولَ ْم يَع
ِ
25
ك نَ ْف ِسي« .فَقَ ﱠد َم
ار َك َ
ا ْبنِي ِعيسُو؟« فَقَا َل» :أَنَا ھُ َو« .فَقَا َل» :قَ ﱢد ْم لِي آل ُك َل ِم ْن َ
ص ْي ِد ا ْبنِي َحتﱠى تُبَ ِ
ب .ال تعليق!
ض َر لَهُ َخ ْمرًا فَ َش ِر َ
لَهُ فَأ َ َك َلَ ،وأَحْ َ
الرب أنه أمر موسى بسرقة المصرين،...وذلك في سفر الخروج
الكتاب المقدس( إلى
وينسب)
ﱢ
ُ
19
ُون َوالَ بِيَ ٍد قَ ِويﱠ ٍة20 ،فَأ َ ُم ﱡد يَ ِدي
ك ِمصْ َر الَ يَ َد ُع ُك ْم تَ ْمض َ
إصحاح  3عدد َول ِكنﱢي أَ ْعلَ ُم أَ ﱠن َملِ َ
كي ْ
ُطلِقُ ُك ْمَ 21 .وأُ ْع ِطي نِ ْع َمةً لِھ َذا
َوأَضْ ِربُ ِمصْ َر بِ ُكلﱢ َع َجائِبِي الﱠتِي أَصْ نَ ُع فِيھَاَ .وبَ ْع َد ذلِ َ
ين22 .بَلْ تَ ْ
ﱢين .فَيَ ُك ُ
ب فِي ُ
طلُبُ
ار ِغ َ
ُون أَنﱠ ُك ْم الَ تَ ْمض َ
ون ِحينَ َما تَ ْمض َ
ُون ْال ِمصْ ِري َ
ال ﱠش ْع ِ
ع ِ◌ي ِ
ُون فَ ِ
ُكلﱡ ا ْم َرأَ ٍة ِم ْن َجا َرتِھَا َو ِم ْن نَ ِزيلَ ِة بَ ْيتِھَا أَ ْمتِ َعةَ فِ ﱠ
ضعُونَھَا َعلَى
ض ٍة َوأَ ْمتِ َعةَ َذھَ ٍ
ب َوثِيَابًاَ ،وتَ َ
ﱢين« .ال تعليق!
ُون ْال ِمصْ ِري َ
بَنِي ُك ْم َوبَنَاتِ ُك ْم .فَت ْسلِب َ

وينسب )
سفر التكوين
الكتاب المقدس( إلى ﷲِ  في العھ ِد القديم تھمة السرقة ! وذلك في
ُ
ِ
9
اش َي أَبِي ُك َما َوأَ ْعطَانِي.
إصحاح 31عدد فَقَ ْد َسلَ َ
ب ﷲُ َم َو ِ
8
ب،
و في سفر صفنيا إصحاح 3عدد »لِذلِ َ
ك فَا ْنتَ ِظرُونِي ،يَقُو ُل الرﱠبﱡ  ،إِلَى يَ ْو ِم أَقُو ُم إِلَى الس ْﱠل ِ

ار
ألَ ﱠن ُح ْك ِمي ھُ َو بِ َج ْم ِع األُ َم ِم َو َح ْش ِر ْال َم َمالِ ِك ،ألَصُبﱠ َعلَ ْي ِھ ْم َس َخ ِطيُ ،ك ﱠل ُح ُم ﱢو َغ َ
ضبِي .ألَنﱠهُ بِنَ ِ
ض. .
َغ ْي َرتِي تُ ْؤ َك ُل ُكلﱡ األَرْ ِ
ُ
الناس المواشي
موصوف بزعم تلك النصوص بأنه يسرق ،ويسلب من
نالحظ من األخير أن ﷲَ
ِ
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مرور األيام ،وكما تدين تُدان،
ب ...ولكن مع
ب والنھ ِ
جل السل ِ
والبھائم ،وأنه يقوم مخصوص من أ ِ
ِ
8
اإل ْن َس ُ
ان ﷲَ؟ فَإِنﱠ ُك ْم
نجد أن أناسًا سرقوا الربﱠ ! وذلك في
سفر مالخي إصحاح  3عدد أَيَ ْسلُبُ ِ
ِ

ور َوالتﱠ ْق ِد َم ِة.
َسلَ ْبتُ ُمونِي.فَقُ ْلتُ ْم:بِ َم َسلَ ْبنَا َ
ك؟ فِي ْال ُع ُش ِ
ق قَ ْد ِر ِه إِ ﱠن ﱠ
قلت ُ◌ :صدق ﷲُ  إذ يقول َ  :ما قَ َدرُوا ﱠ
ﷲَ َح ﱠ
ﷲَ لَقَ ِويﱞ َع ِزي ٌز  ) الحج.( 74

نب ﱞي يحلل الكذب !
سالم أباح الكذب  ،والدليل
تسألوا قائلين :ھل اإلسال ُم يأمر بالكذ ِ
ب ؟ إن قلتم  :ال  ،نقول  :إن رسو َل اإل ِ
ول ﱠ
ﷲِ  ( بَاب ) َما َجا َء فِي
على قولنا ھو ما جاء في سنن الترمذي ِكتَاب ) ا ْلبِ ﱢر َوال ﱢ
صلَ ِة عَنْ َر ُ
س ِ
ت ا ْلبَ ْي ِن ( برقم َ 1862ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ بَشﱠا ٍر َح ﱠدثَنَا أَبُو أَ ْح َم َد ﱡ
س ْفيَانُ قَا َل:ح و
إِ ْ
الزبَ ْي ِر ﱡ
ي َح ﱠدثَنَا ُ
ح َذا ِ
ص َال ِ
س ْفيَانُ عَنْ َع ْب ِد ﱠ
ان ْب ِن
َح ﱠدثَنَا َم ْح ُمو ُد ْبنُ َغ ْي َال َن َح ﱠدثَنَا بِ ْ
ﷲِ ْب ِن ُع ْث َم َ
س ِر ﱢ
ش ُر ْبنُ ال ﱠ
ي َوأَبُو أَ ْح َم َد قَ َاالَ :ح ﱠدثَنَا ُ
ث
ش ْھ ِر ْب ِن َح ْو َ
ُخثَ ْي ٍم عَنْ َ
ب عَنْ أَ ْ
ﷲَ ":ال يَ ِح ﱡل ا ْل َك ِذ ُ
ت يَ ِزي َد قَالَتْ  :قَا َل َر ُ
ب إِ ﱠال فِي ثَ َال ٍ
ش ٍ
سو ُل ﱠ ِ
س َما َء بِ ْن ِ
يُ َحد ُ
س ".
ب لِيُ ْ
ب َوا ْل َك ِذ ُ
ضيَ َھا َوا ْل َك ِذ ُ
ب فِي ا ْل َح ْر ِ
ﱢث ال ﱠر ُج ُل ا ْم َرأَتَهُ لِيُ ْر ِ
صلِ َح بَ ْي َن النﱠا ِ
• الرد على الشبھة
ب ؟ ر ًدا بسيطًا ؛ ألنھم يجھلون أن
أوالً  :إن الر َد على سؤالِھم األول الذي يقول  :ھل اإلسال ُم يأمر بالكذ ِ
سن الخلق أن يكون المسل ُم صادقًا وليس كاذبًا............
بحسن
اإلسال َم العظيم يأمر أتبا َعه
الخلق ،ومن ُح ِ
ِ
ِ
تدلل على ذلك أدلة منھا:
ين آ َمنُ ْ
وا
 -1إن ﷲَ  أمر المؤمنين أن يكونوا مع الصادقين  .....وذلك من قوله   : يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ﷲَ َو ُكونُ ْ
اتﱠقُ ْ
وا ّ
ين  ) التوبة .(119
وا َم َع الصﱠا ِدقِ َ
ت المؤمنين الصدق ...وذلك في االتي:
 -2إن ﷲَ  ذكر أن من صفا ِ
ار) آل عمران.(17
ين َو ْال ُم ْستَ ْغفِ ِر َ
ين َو ْال ُمنفِقِ َ
ين َو ْالقَانِتِ َ
ين َوالصﱠا ِدقِ َ
أ -قولِه  : الصﱠابِ ِر َ
ين بِاألَ ْس َح ِ
ين
ت َوالصﱠا ِدقِ َ
ت َو ْالقَانِتِ َ
ت َو ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ب -قوله   :إِ ﱠن ْال ُم ْسلِ ِم َ
ين َو ْالقَانِتَا ِ
ين َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ين َو ْال ُم ْسلِ َما ِ
ين
ت َوالصﱠائِ ِم َ
ص ﱢدقِ َ
اش ِع َ
ت َوالصﱠابِ ِر َ
ين َو ْال ُمتَ َ
ت َو ْال ُمتَ َ
ص ﱢدقَا ِ
اش َعا ِ
ين َو ْال َخ ِ
ت َو ْال َخ ِ
ين َوالصﱠابِ َرا ِ
َوالصﱠا ِدقَا ِ
ت أَ َع ﱠد ﱠ
ين ﱠ
ﷲُ لَھُم ﱠم ْغفِ َرةً َوأَجْ راً
ت َو ْال َحا ِف ِظ َ
ت َوال ﱠذا ِك ِر َ
َوالصﱠائِ َما ِ
ين فُرُو َجھُ ْم َو ْال َحافِظَا ِ
ﷲَ َكثِيراً َوال ﱠذا ِك َرا ِ
َع ِظيما ً ) األحزاب.( 35
الكذب في كتابِه ،وبيّن أنه من الكبائر ،وأن فاعله معاقب من ربﱢه ...وذلك من قولِه
 -3إن ﷲَ  ذم
َ
 َ◌:ل ْعنَةَ ّ
ين )آل عمران. (61
ﷲِ َعلَى ْال َكا ِذبِ َ
وقولِه   : إِ ﱠن ﱠ
ْر ٌ
ف َك ﱠذابٌ )غافر.(28
ﷲَ َال يَ ْھ ِدي َم ْن ھُ َو ُمس ِ
الكذب يھدي إلى ك ﱢل ش ٍر ...وذلك
كل معاني الخير  ،وأن
 -4إن النب ﱠي  قد بيّن أن الصد َ
َ
ق يھدي إلي ِ
ب ( بَاب قَ ْو ِل ﱠ
ين
ﷲِ تَ َعالَى }:يَا أَيﱡ َھا الﱠ ِذ َ
في الصحيحين  :في صحيح البخاري برقم ِ 5629كتَاب ) ْاألَ َد ِ
آ َمنُوا اتﱠقُوا ﱠ
الصلَ ِة
صا ِدقِ َ
ب  ،وفي صحيح مسلم ِكتَاب ) ا ْلبِ ﱢر َو ﱢ
ﷲَ َو ُكونُوا َم َع ال ﱠ
ين { َو َما يُ ْن َھى عَنْ ا ْل َك ِذ ِ
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ضلِ ِه ( برقم  4719عَنْ َع ْب ِد ﱠ
ﷲِ بن مسعود  قَا َل :قَا َل
ْق َوفَ ْ
ب َو ُح ْ
س ِن ﱢ
ح ا ْل َك ِذ ِ
َو ْاآل َدا ِ
الصد ِ
ب ( بَاب ) قُ ْب ِ
سو ُل ﱠ
ق َحتﱠى يُ ْكت ََب
ﷲِ ": إِنﱠ
ص ُد ُ
الص ْد َ
ق يَ ْھ ِدي إِلَى ا ْلبِ ﱢر َ ،وإِنﱠ ا ْلبِ ﱠر يَ ْھ ِدي إِلَى ا ْل َجنﱠ ِةَ ،وإِنﱠ ال ﱠر ُج َل لَيَ ْ
ﱢ
َر ُ
ب َحتﱠى يُ ْكت ََب
ب يَ ْھ ِدي إِلَى ا ْلفُ ُجو ِر َ ،وإِنﱠ ا ْلفُ ُجو َر يَ ْھ ِدي إِلَى النﱠا ِرَ ،وإِنﱠ ال ﱠر ُج َل لَيَ ْك ِذ ُ
صدﱢيقًا َ ،وإِنﱠ ا ْل َك ِذ َ
ِ
َك ﱠذابًا".
 -5إن النب ﱠي بيّن  أن الصمتَ فيه النجاة عن إطالق اللسان إال في الخير ....و ذلك في اآلتي:
سو ُل ﱠ
أ -مسند أحم َد برقم  6193عَنْ َع ْب ِد ﱠ
ص َمتَ نَ َجا ".
ﷲِ ْب ِن َع ْم ٍرو قَا َل :قَا َل َر ُ
ﷲِ َ ":منْ َ
قال الشيخ األلباني  ) :صحيح ( انظر حديث رقم  6367 :في صحيح الجامع.
سو ُل ﱠ
ان يُ ْؤ ِمنُ بِا ﱠ ِ َوا ْليَ ْو ِم
ﷲِ َ ": منْ َك َ
ب-صحيح البخاري برقم 5559عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ  قَا َل :قَا َل َر ُ
ان يُ ْؤ ِمنُ بِا ﱠ ِ َوا ْليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر
ض ْيفَهُ َو َمنْ َك َ
ْاآل ِخ ِر فَ َال يُ ْؤ ِذ َجا َرهُ َو َمنْ َك َ
ان يُ ْؤ ِمنُ بِا ﱠ ِ َوا ْليَ ْو ِم ْاآل ِخ ِر فَ ْليُ ْك ِر ْم َ
ص ُمتْ ".
فَ ْليَقُ ْل َخ ْي ًرا أَ ْو لِيَ ْ
ت المنافقين  ....ثبت ذلك في الصحيحين ،واللفظ للبخاري برقم
 -6إن النب ﱠي  بيّن أن
َ
الكذب من عالما ِ
ق ثَ َال ٌ
ث إِ َذا َحد َ
ف َوإِ َذا
ب َوإِ َذا َو َع َد أَ ْخلَ َ
ﱠث َك َذ َ
 32عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ  عَنْ النﱠبِ ﱢي  قَا َل  ":آيَةُ ا ْل ُمنَافِ ِ
ْ
ان ".
اؤتُ ِم َن َخ َ
وغير ذلك من األدل ِة في ھذا الشأن...
بالصدق ،وأن يكون مع
الكذب ونھى عنه وبيّن أنه من الكبائر ،وأمر أھلَه
وعليه فإن اإلسال َم ذم
َ
ِ
الصادقين.....
ثانيًا  :إن قولَھم  :بأن رسو َل ﷲِ  أباح الكذب ير ُد عليھم ما أسلفناه  -بفضل ﷲ -وأما عن
ث يُ َحد ُ
ب فِي
استداللھم بحديث
ضيَ َھا َوا ْل َك ِذ ُ
النبي َ " :ال يَ ِح ﱡل ا ْل َك ِذ ُ
ب إِ ﱠال فِي ثَ َال ٍ
ﱢث ال ﱠر ُج ُل ا ْم َرأَتَهُ لِيُ ْر ِ
ﱢ
األحول كما سيتقدم معنا  -إن
بحال من
س" .استدالل ال يخدم مصالحھم
ب لِيُ ْ
ب َوا ْل َك ِذ ُ
ا ْل َح ْر ِ
ٍ
ِ
صلِ َح بَ ْي َن النﱠا ِ
شاء ﷲُ  -فيما يلي :
النبي 
الكذب حرا ٌم ؛ھذا ھو األصل المتفق عليه  ،ولكن أجازه
ب " أي :أن
قولُه  " : ال يَ ِح ﱡل ا ْل َك ِذ ُ
َ
ﱡ
ث ذكرھا قائالً  ":يُ َحد ُ
س ".
ب لِيُ ْ
ب َوا ْل َك ِذ ُ
ضيَ َھا َوا ْل َك ِذ ُ
فِي ثَ َال ٍ
ب فِي ا ْل َح ْر ِ
ﱢث ال ﱠر ُج ُل ا ْم َرأَتَهُ لِيُ ْر ِ
صلِ َح بَ ْي َن النﱠا ِ
األمور الثالث ِة المذكور ِة ليس على إطالقه بل عند الضرور ِة،
الكذب في
ث أن
َ
المالحظ من الحدي ِ
ِ
ب. " ....
أول الحديث َ " :ال يَ ِح ﱡل ا ْل َك ِذ ُ
والضرورة تقدر بِقدرھا  ،واألولى عدم الكذب ؛ لقولِه  في ِ
الكذب في تلك األمور الثالث ؟
النبي 
والسؤال الذي يطرح نفسه ھو :لماذا أباح
َ
ﱡ
ب
الجواب  :جاء في المنتقى – شرح الموطأ الجزء الرابع صفحة 455في شرح حديث رقم َ :1570ك ِذ ُ
ب ال ﱠر ُج ُل
ب لِيُ ْ
س أَنْ يَ ْك ِذ َ
سى ْبنُ ِدينَا ٍر فِي ا ْل ُم ْزنِيَ ِةَ :ال بَأْ َ
صلِ َح َوقَا َل ِعي َ
ضيَ َھا َو َر ُج ٌل َك َذ َ
ال ﱠر ُج ِل ِال ْم َرأَتِ ِه لِيُ ْر ِ
ش ْيئًا ِمنْ َمالِ َھا ِم ْث َل أَنْ يُ َزيﱢ َن لَ َھا َما
ست َِجي ُز بِ ِه َھ َوا َھا َوطَ َوا ِعيَتَ َھا إِ َذا لَ ْم يُ ْذ ِھ ْب بِ َك ِذبِ ِه َ
ا ْم َرأَتَهُ فِي ُك ﱢل َما يَ ْ
سلِ ًما يُ ْقتَ ُل ظُ ْل ًما َويَ ْع ِرفُ أَنﱠهُ يُ ْن ِجي ِه
ب َوقَ ْولُهُ َو َال ِخ َال َ
ف أَنﱠهُ َمنْ َرأَى َر ُج ًال ُم ْ
يُ ْع ِطي َھا َونَ ْح ُو َھ َذا َ ،وإِنْ َك َذ َ
ب فَ َك ْي َ
ب ِمنْ أَنْ يَ ُك َ
ف َال يَ ُجو ُز لَهُ
ب َعلَ ْي ِه ا ْل َك ِذ ُ
س ُھ َو فِي ِه َو َغ ْي ُر َذلِ َك أَنﱠهُ يَ ِج ُ
ض ٍع فَيَقُو ُل  :لَ ْي َ
ون فِي َم ْو ِ
بِا ْل َك ِذ ِ
ص ِد ِه َ ،وقَ ْد
ب َوقَ ْ
َوقَا َل قَ ْو ٌم َال يَ ُجو ُز ش َْي ٌء ِمنْ َذلِ َك إِ ﱠال َعلَى َم ْعنَى التﱠ ْو ِريَ ِة َو ْاألَ ْل َغا ِز َال َعلَى َم ْعنَى تَ َع ﱡم ِد ا ْل َك ِذ ِ
ب  أَنﱠهُ قَا َل فِي
تَأ َ ﱠولُوا َما ُح ِك َي عَنْ إ ْب َرا ِھي َم ِ منْ َذلِ َك َعلَى ُو ُجو ِه ْاألَ ْل َغا ِز َو ُر ِو َ
ي عَنْ ُع َم َر ْب ِن ا ْل َخطﱠا ِ
وم أَنﱠ َھا
ض َم ْند َ
ش َھا ٍ
ب َو َر َوى ا ْبنُ ِ
ُوحةٌ عَنْ ا ْل َك ِذ ِ
ب عَنْ ُح َم ْي ِد ْب ِن َع ْب ِد ال ﱠر ْح َم ِن عَنْ أُ ﱢم ِه أُ ﱢم ُك ْلثُ ٍ
ا ْل َم َعا ِري ِ
س فَيُنَ ﱢمي َخ ْي ًرا أَ ْو يَقُولُهُ .أھـ
شي يُ ْ
س ا ْل َك ﱠذ ُ
َ
س ِم َعتْ النﱠبِ ﱠي  يَقُو ُل :لَ ْي َ
اب الﱠ ِذي يَ ْم ِ
صلِ ُح بَ ْي َن النﱠا ِ
ب ؛ لم يذكره الشارح  -رحمه ﷲُ -
قلت ُ◌ :يتبقى لنا الكذب في الحر ِ
أماكن
بالمثال يتضح المقال  :لو أن ھناك قائ َد جيش مسلم ظھر على أحدى الفضائيات ،وصرح عن
ِ
وخططه العسكرية وإمكانياته  ،وذلك في حال ِة حرب ،قال ذلك لما سأله سائل بحجة أن المسلم ال
جيشه ،
ِ
ِ
ُ
يكذب فكانت النتيجة أن ُدمر جيش المسلمين وقتل األبرياء!! .................
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وأتساءل :ماذا نقول جميعا عن ھذا القائد العسكري؟ نقول بال شك :إنه )متخلف عقليًا ( لماذا ؟ ألن
الحرب قائمة على الخداع؛لذا بوب البخاري بابًا في صحيحه بعنوان باب) الكذب في الحرب ( وھذا كالم
َ
ُ
ً
يعرفه العسكريون،ومن يعمل في المخابرات حفاظا على الوطن ،وال يرفض ھذا الكالم عاق ٌل قط.....
النبي  بالكذب في غير ھذه األمور الثالثة ؟
يبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل أمر
ﱡ
النبي للضرور ِة كما أسلفنا ،وليس األم ُر على إطالقِه ،وليس في ذلك شبھة و
الجواب :ال؛ إ ًذا أباحھا
ﱡ
الحمد.
ب  -حاشاه ذلك  -فھل ھذا
ثالثًا  :إنني أسأ ُل المعترضين سؤاالً ھو :ھل لو كذب
النبي  أو أمر بالكذ ِ
ﱡ
مطعن في نبوتِه نظ ًرا لمعايير النبوة في الكتاب المقدس؟!
لبعض أنبيا ِء ﷲِ الكذب ! ومنھم من يأمر به ! ونبرأ إلى ﷲ  أن
الكتاب المقدس ينسب
قلت ُ◌:ال ؛ألن
َ
ِ
الكتاب المقدس ألنبيائِه ورسلِه ما يلي :
المثال ال الحصر ينسب
سبيل
يكونوا كذلك  ...........فعلى
ُ
ِ
ِ
 -1نبي ﷲ يعقوب يكذب على أبيه )إسحاق( ؛ ليأخذ منه البركة بالكذب والخداع  ...وذلك في سفر
التكوين إصحاح 27عدد18فَ َد َخ َل إِلَى أَبِي ِه َوقَا َل» :يَا أَبِي« .فَقَا َل» :ھأَنَ َذاَ .م ْن أَ ْن َ
ت يَا ا ْبنِي؟« 19فَقَا َل يَ ْعقُوبُ
ك .قَ ْد فَ َع ْل ُ
ك«20 .فَقَا َل
ار َكنِي نَ ْف ُس َ
ألَبِي ِه» :أَنَا ِعيسُو بِ ْك ُر َ
ت َك َما َكلﱠ ْمتَنِي .قُ ِم اجْ لِسْ َو ُكلْ ِم ْن َ
ص ْي ِدي لِ َك ْي تُبَ ِ
21
ك قَ ْد يَ ﱠس َر لِي« فَقَا َل إِ ْس َحا ُ
إِ ْس َحا ُ
ق ال ْبنِ ِهَ » :ما ھ َذا الﱠ ِذي أَ ْس َر ْع َ
ق
ت لِتَ ِج َد يَا ا ْبنِي؟« فَقَا َل» :إِ ﱠن الرﱠبﱠ إِلھَ َ
22
ك يَا ا ْبنِي .أَأَ ْن َ
ق أَبِي ِه ،فَ َج ﱠسهُ
ت ھُ َو ا ْبنِي ِعيسُو أَ ْم الَ؟« .فَتَقَ ﱠد َم يَ ْعقُوبُ إِلَى إِ ْس َحا َ
وب» :تَقَ ﱠد ْم ألَ ُج ﱠس َ
لِيَ ْعقُ َ
23
ص ْو ُ
َوقَا َل» :الص ْﱠو ُ
ْر ْفهُ ألَ ﱠن يَ َد ْي ِه َكانَتَا ُم ْش ِع َرتَي ِْن َكيَ َديْ
ت يَ ْعقُ َ
ت َ
وبَ ،ول ِك ﱠن ْاليَ َدي ِْن يَ َدا ِعيسُو«َ .ولَ ْم يَع ِ
24
ِعيسُو أَ ِخي ِه ،فَبَا َر َكهَُ .وقَا َل» :ھَلْ أَ ْن َ
ت ھُ َو ا ْبنِي ِعيسُو؟« فَقَا َل» :أَنَا ھُ َو«.
ب  .......و ذل ك ف ي س فر التك وين إص حاح  12ع دد
 -2نب ي ﷲ إب راھيم يك ذب  ،وي أمر زوجتَ ه بالك ذ ِ
َ 10و َح َد َ
ث جُو ٌ
ان َش ِديدًا.
ض َك َ
ﱠب ھُنَ ا َ
ض ،فَا ْن َح َد َر أَ ْب َرا ُم إِلَى ِمصْ َر لِيَتَ َغ ر َ
ك ،ألَ ﱠن ْال ُج و َع فِ ي األَرْ ِ
ع فِي األَرْ ِ
ي ا ْم َرأَتِ ِه» :إِنﱢ ي قَ ْد َعلِ ْم ُ
َ 11و َح َد َ
ت أَنﱠ ِك ا ْم َرأَةٌ َح َس نَةُ ْال َم ْنظَ ِر.
ُب أَ ْن يَ ْد ُخ َل ِمصْ َر أَنﱠ هُ قَ ا َل لِ َس ا َرا َ
ث لَ ﱠم ا قَ ر َ
13
12فَيَ ُك ُ
ون
ون :ھ ِذ ِه ا ْم َرأَتُ هُ .فَيَ ْقتُلُ ونَنِي َويَ ْس تَ ْبقُونَ ِك .قُ ولِي إِنﱠ ِك أُ ْختِ ي ،لِيَ ُك َ
ﱡون أَنﱠھُ ْم يَقُولُ َ
آك ْال ِمصْ ِري َ
ون إِ َذا َر ِ
لِي َخ ْي ٌر بِ َسبَبِ ِك َوتَحْ يَا نَ ْف ِسي ِم ْن أَجْ لِ ِك«14.فَ َح َد َ
ﱢين َرأَ ْوا ْال َم رْ أَةَ أَنﱠھَ ا
ث لَ ﱠما َد َخ َل أَ ْب َرا ُم إِلَى ِمصْ َر أَ ﱠن ْال ِمصْ ِري َ
16
15
صنَ َع إِلَى
ت فِرْ َع ْو َن ،فَ َ
ت ْال َمرْ أَةُ إِلَى بَ ْي ِ
َح َسنَةٌ ِج ًّداَ .و َرآھَا ُر َؤ َسا ُء فِرْ َع ْو َن َو َم َدحُوھَا لَ َدى فِرْ َع ْو َن ،فَأ ُ ِخ َذ ِ
17
ب الرﱠبﱡ فِرْ َع ْو َن َوبَ ْيتَ هُ
ض َر َ
صا َر لَهُ َغنَ ٌم َوبَقَ ٌر َو َح ِمي ٌر َو َعبِي ٌد َوإِ َما ٌء َوأُتُ ٌن َو ِج َما ٌل .فَ َ
أَ ْب َرا َم َخ ْيرًا بِ َسبَبِھَاَ ،و َ
18
ص نَع َ
ْت بِ ي؟ لِ َم ا َذا
ض َربَا ٍ
ب َسا َرا َ
َ
ي ا ْم َرأَ ِة أَ ْب َرا َم .فَ َد َعا فِرْ َع ْو ُن أَ ْب َرا َم َوقَا َلَ » :ما ھ َذا الﱠ ِذي َ
ت َع ِظي َمةً بِ َسبَ ِ
19
ُ
َ
ْ
َ
ْ
َ
َ
ك؟ لِ َما َذا قُل َ
ك!
اآلن ھُ َو َذا ا ْم َرأتُ َ
ون َز ْو َجتِ ي؟ َو َ
تِ :ھ َي أ ْختِ يَ ،حتﱠ ى أ َخ ذتُھَا لِ ي لِتَ ُك َ
لَ ْم تُ ْخبِرْ نِي أنﱠھَا ا ْم َرأتُ َ
ُخ ْذھَا َو ْاذھَبْ !«!!.
 -3نبي ﷲ إسحاق يكذب  ،ويأمر زوجتَه بالكذب .........وذلك في سفر التكوين إصحاح  26ع ددَ 7و َس أَلَهُ
ان» :يَ ْقتُلُ ونَنِي
ان َع ِن ا ْم َرأَتِ ِه ،فَقَا َلِ » :ھ َي أُ ْختِي« .ألَنﱠهُ َخ َ
اف أَ ْن يَقُو َل» :ا ْم َرأَتِ ي« لَ َع ﱠل أَ ْھ َل ْال َم َك ِ
أَ ْھ ُل ْال َم َك ِ
8
ث إِ ْذ طَالَ ْ
ِم ْن أَجْ ِل ِر ْفقَةَ« ألَنﱠھَا َكانَ ْ
ت َح َسنَةَ ْال َم ْنظَ ِرَ .و َح َد َ
ﱢين
ك ْالفِلِ ْس ِطينِي َ
ك َملِ َ
ك أَ ﱠن أَبِي َمالِ َ
ت لَ هُ األَيﱠ ا ُم ھُنَ ا َ
ق يُالَ ِعبُ ِر ْفقَةَ ا ْم َرأَتَهُ9 .فَ َد َعا أَبِي َمالِ ُ
ف ِم َن ْال ُك ﱠو ِة َونَظَ َرَ ،وإِ َذا إِ ْس َحا ُ
ك!
ق َوقَا َل» :إِنﱠ َما ِھ َي ا ْم َرأَتُ َ
ك إِ ْس َحا َ
أَ ْش َر َ
10
ت :لَ َعلﱢي أَ ُم ُ
ق» :ألَنﱢي قُ ْل ُ
وت بِ َسبَبِھَا« .فَقَا َل أَبِي َمالِ ُ
تِ :ھ َي أُ ْختِي؟« فَقَا َل لَهُ إِ ْس َحا ُ
ْف قُ ْل َ
كَ » :ما ھ َذا الﱠ ِذي
فَ َكي َ
11
ص ى أَبِي َمالِ ُ
ك فَ َجلَ ْب َ
صنَع َ
ك َج ِمي َع
ب َم َع ا ْم َرأَتِ َ
َ
ت َعلَ ْينَ ا َذ ْنبً ا« .فَأ َ ْو َ
ْت بِنَ ا؟ لَ ْوالَ قَلِي ٌل الضْ طَ َج َع أَ َح ُد ال ﱠش ْع ِ
ب قَائِالً» :الﱠ ِذي يَ َمسﱡ ھ َذا ال ﱠر ُج َل أَ ِو ا ْم َرأَتَهُ َم ْوتًا يَ ُم ُ
وت«.
ال ﱠش ْع ِ
 -4يسوع المسيح يكذب على إخوتِه ؛ حينما طلبوا منه الصعود للعيد فقال :إن ي لس ت بص اعد ث م ص عد
بعدھا في الخفاء .....وذلك في إنجيل يوحنا إصحاح  7عدد 8اِصْ َع ُدوا أَ ْنتُ ْم إِلَى ھ َذا ْال ِعي ِد .أَنَ ا لَ ْس ُ
ت أَصْ َع ُد
10
بَ ْع ُد إِلَى ھ َذا ْال ِعي ِد ،ألَ ﱠن َو ْقتِي لَ ْم يُ ْك َملْ بَ ْع ُد«9 .قَا َل لَھُ ْم ھ َذا َو َم َك َ
ص ِع ُدوا،
يلَ .ولَ ﱠما َك َ
ان إِ ْخ َوتُهُ قَ ْد َ
ث فِي ْال َجلِ ِ
ص ِع َد ھُ َو أَ ْيضًا إِلَى ْال ِعي ِد ،الَ ظَا ِھرًا بَلْ َكأَنﱠهُ فِي ْال َخفَا ِء!! .
ِحينَئِ ٍذ َ
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7
ص ْد ُ
ق ﷲِ قَ ِد
أھل رومية إصحاح  3عدد فَإِنﱠهُ إِ ْن َك َ
ان ِ
 -5بولس الرسول يقول عن ِ
نفسه في رسالته إلى ِ
ْ
از َدا َد بِ َك ِذبِي لِ َمجْ ِد ِه ،فَلِ َما َذا أُ َد ُ
اط ٍئ؟ !!
ان أَنَا بَ ْع ُد َك َخ ِ

راب ًعا :سبق أن بينت  -بفضل ﷲ -إن الكذب في ھذه الحاالت الثالث دافعھا الضرورة ،والضرورة تقدر
لضعف بھم فكانت ھذه الثالث
بقدرھا ،وھذا يحمد لإلسالم ؛ألن ھناك أنا ًسا ال يستطيعون المواجھة
ٍ
كذبات رخصة لھم .....ولكن بالنظر إلى إنجيل متى نجده ينسب ليسوع أنه يبيّن لمن حوله عن عدم وجود
رخصة ...فمن يكذب عليه أو ينكره؛ ينكره ھوأيضًا أمام ربﱢه الذي في السماء .....وذلك اال
33
ت.
اس أُ ْن ِك ُرهُ أَنَا أَ ْيضًا قُ ﱠدا َم أَبِي الﱠ ِذي فِي ال ﱠس َما َوا ِ
صحاح  10عدد َول ِك ْن َم ْن يُ ْن ِكرُني قُ ﱠدا َم النﱠ ِ
وأتساءل :أين ھي الرحمة من إله الرحمة ...وأين التماس األعذار لألنفس الضعيفة التي من المفترض
انه خلقھا ويعلم أن ذلك حمل فوق طاقتھا ....؟!
ثم إن األعجب من ذلك أن بطرس كبير الحواريين سينكره يسوع أمام ربﱢه الذي في السماوات؛ ألنه
كان خائفًا من أن يمسك به اليھود ويعذبوه....فكذب على ربﱢه)يسوع( وأنكره....
وأتساءل:ھل بطرس كبير الحواريين ،سينكره يسوع أم ام ربﱢ ه ال ذي ف ي الس ماوات  ....ألن بط رس ك ان
خائفًا من التعذيب رغم إيمانه بيسوع....؟!
دليل ما سبق ھو ما جاء في إنجيل متي إصحاح  26عددَ 73وبَ ْع َد قَلِيل َجا َء ْالقِيَا ُم َوقَالُوا لِب ْ
ُسَ »:حقًّا أَ ْن َ
ت
ُطر َ
ك تُ ْ
ف»:إِنﱢ ي الَ أَ ْع ِر ُ
ك!« 74فَا ْبتَ َدأَ ِحينَئِ ٍذ يَ ْل َع ُن َويَحْ لِ ُ
ص ا َح
ظ ِھ ُر َ
أَ ْيضًا ِم ْنھُ ْم ،فَ إ ِ ﱠن لُ َغتَ َ
ت َ
ف ال ﱠر ُج َل!« َولِ ْل َو ْق ِ
الدﱢي ُ
ك .ال تعليق !

نبي في مسج ِده خمرة!
ﱞ
ت التافھ ِة التي يذكرھا المعترضون أنھم قالوا  :كان لمحم ٍد رسول اإلسالم زجاجة خمرة في
من الشبھا ِ
المسج ِد  ،وكان يأمر عائشةَ أن تُحضرھا له  ...فلما سألتھم عن دليلِھم قالوا :ھو رواه مسل ٌم في صحيحه
كتاب ) الحيض ( باب ) جواز غسل الحائض رأس زوجھا وترجيله وطھارة سؤرھا و اإلتكاء ( برقم
ان
 450و َح ﱠدثَنَا يَ ْحيَى ْبنُ يَ ْحيَى َوأَبُو بَ ْك ِر ْبنُ أَبِي َ
ش ْيبَةَ َوأَبُو ُك َر ْي ٍ
ب قَا َل :يَ ْحيَى أَ ْخبَ َرنَا َوقَا َل ْاآل َخ َر ِ
شةَ قَالَتْ :قَا َل لِي
اس ِم ْب ِن ُم َح ﱠم ٍد عَنْ َعائِ َ
ت ْب ِن ُعبَ ْي ٍد عَنْ ا ْلقَ ِ
ش عَنْ ثَابِ ِ
َ :ح ﱠدثَنَا أَبُو ُم َعا ِويَةَ عَنْ ْاألَ ْع َم ِ
سو ُل ﱠ
ستْ فِي يَ ِد ِك.
ﷲِ  :نَا ِولِينِي ا ْل ُخ ْم َرةَ ِمنْ ا ْل َم ْ
س ِج ِد .قَالَتْ  :فَقُ ْلتُ :إِنﱢي َحائِ ٌ
َر ُ
ضت َِك لَ ْي َ
ض .فَقَا َل :إِنﱠ َح ْي َ
• الرد على الشبھة
جھل أصحابِھا باللغ ِة العربي ِة ال ذي ف اق الح دود لم اذا ؟! ألن الخم رةَ الت ي
أوالً  :إن ھذه الشبھةَ تدل على
ِ
بضم الخاء ھي مقدار ما يضع الرجل عليه وجھه ف ي س جو ِده م ن حص ي ٍر أو
ث ھي )ا ْل ُخ ْم َرة (
في الحدي ِ
ِ
بضم الخاء ؛ ألن خيوطھا مستورة بسعفھا.
نسيج ونحوه  ،وتسمى في زماننا )مصلية( وسميت خمرة
ِ
ٍ
ُ
وبالتالي فھي ليست الخمرة المعروفة التي تسكر ...
النبي زجاجة خمرة....
وعليه يرد ادعاؤھم الباطل  ،وزعمھم الكاذب  ،فلم يكن في مسج ِد
ﱢ
َ
ب كثيرة ،أذكر بعضھا لتوضيح األمر أكثر فأكثر كما يلي:
ثالثًا :إن
األحاديث الواردة في ھذا البا ِ
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ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن َھا – قَالَتْ :
 -1صحيح البخاري بَاب ) ال ﱠ
ص َال ِة َعلَى ا ْل ُخ ْم َر ِة ( برقم  368عَنْ َم ْي ُمونَةَ َ -ر ِ
صلﱢي َعلَى ا ْل ُخ ْم َر ِة.
َك َ
ان النﱠبِ ﱡي  يُ َ
وأتساءل  :ھ ل ك ان النب ﱡي  يض ع رأ َس ه ف ي س جو ِده عل ى زجاج ِة خم ٍر...؟! كي ف يق رءون ويفھم ون
األحاديث ال أعلم ؟!
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن ُھ َما – قَا َلَ :جا َءتْ فَأْ َرةٌ فَأ َ َخ َذتْ ت َُج ﱡر
سَ -ر ِ
 -2في سنن أبي داود برقم  4567عَنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
ول ﱠ
ان قَا ِع ًدا َعلَ ْي َھا فَأ َ ْح َرقَتْ ِم ْن َھا
ﷲِ ◌ُ َ علَى ا ْل ُخ ْم َر ِة الﱠتِي َك َ
ا ْلفَتِيلَةَ فَ َجا َءتْ بِ َھا فَأ َ ْلقَ ْت َھا بَ ْي َن يَ َد ْ
ي َر ُ
س ِ
ان يَ ُد ﱡل ِم ْث َل َھ ِذ ِه َعلَى َھ َذا فَتُ ْح ِرقَ ُك ْم .
س ُر َج ُك ْم فَإِنﱠ ال ﱠ
ش ْيطَ َ
ض ِع الد ْﱢر َھ ِم فَقَا َل :إِ َذا نِ ْمتُ ْم فَأ َ ْطفِئُوا ُ
ِم ْث َل َم ْو ِ
وأتساءل :ھل زجاجة الخمر يحترق منھا مثل موضع الدرھم ؟!
س طُ
س و ُل ﱠ
س ْب ِن َمالِ ٍك  قَا َلَ :ك َ
س لَ ْي ٍم فَتَ ْب ُ
ﷲِ  يَ د ُْخ ُل َعلَ ى أُ ﱢم ُ
ان َر ُ
-3مسند أحمد برقم  11562عَنْ أَنَ ِ
صلﱢي َعلَ ْي َھا .
لَهُ نِ ْط ًعا فَيَقِي ُل َعلَ ْي ِه فَتَأْ ُخ ُذ ِمنْ َع َرقِ ِه فَت َْج َعلُهُ فِي ِطيبِ َھا َوتَ ْب ُ
سطُ لَهُ ا ْل ُخ ْم َرةَ فَيُ َ
تعليق شعيب األرنؤوط  :إسناده صحيح على شرط الشيخين
بضم الخاء لمن يعرف القراءة منھم  ،ولمن كان منھم باحثًا
إ ًذا األحاديث توضح لھم مفھوم ) ا ْل ُخ ْم َرة (
ِ
ق والحق يحرركم ".
عن معرف ِة
الحق  ..وصدق معنى ما نُسب للمسيح  لما قال  " :تعرفون الح َ
ِ
)إنجيل يوحنا .(32/ 8
َ
لق النب ﱢي  مع الزوج ِة ؛ حتى يعلم أمتَه أن المرأةَ ليست
الحديث فيه داللة على
ثالثًا :إن ھذا
ِ
حسن ُخ ِ
ستْ في يَ ِد ِك «.
ضت َِك لَ ْي َ
نجسة كما يصفھا الكتاب المقدس  .. ..قَال  »: إِنﱠ َح ْي َ
ث يطلب من
وفيه أن محم ًدا  ھو أعبد
الناس لربﱢ
الناس  ،حقق العبوديةَ الكاملةَ ِ  فنجده في الحدي ِ
ِ
ِ
عائشة ْال ُخ ْم َرةَ ليصلي ويضع جبھته وأنفه عليھا ذالً  ؛ فكان يكثر  من السجو ِد لربﱢه ...... 
وأتساءل بعد ھذا الطرح :ھل ھذا الحديث فيه مذمةٌ
للنبي أم مناقب ؟! ھذا ھو.
ﱢ
الكتاب المقدس يذكر لنا مدى مكان ِة الخمر التي تُسكر ،وتذھب العقل ......فيما يلي:
راب ًعا  :إن
َ
7
6
س .يَ ْش َربُ َويَ ْن َسى فَ ْق َرهَُ ،والَ
 -1سفر األمثال إصحاح  31عدد أَ ْعطُوا ُم ْس ِكرًا لِھَالِ ٍكَ ،و َخ ْمرًا لِ ُمرﱢي النﱠ ْف ِ
يَ ْذ ُك ُر تَ َعبَهُ بَ ْع ُد.
وأتساءل :أليست ھذه دعوى واضحة إلى السكر ....؟!
 -2سفر نشيد اإلنشاد فيه األتي:
2
1
ك أَ ْ
طيَبُ ِم َن ْال َخ ْم ِر3 .لِ َرائِ َح ِة
ت فَ ِم ِه ،ألَ ﱠن ُحبﱠ َ
أ -إصحاح  1عدد نَ ِشي ُد األَ ْن َشا ِد الﱠ ِذي لِ ُسلَ ْي َم َ
ان :لِيُقَب ْﱢلنِي بِقُ ْبالَ ِ
4
ك ُد ْھ ٌن ُم ْھ َرا ٌ
ي .أَ ْد َخلَنِي ْال َملِ ُ
ك إِلَى
ك ْال َع َذا َرى .اُجْ ُذ ْبنِي َو َرا َء َ
ك أَ َحبﱠ ْت َ
ق ،لِذلِ َ
ك الطﱠيﱢبَ ِة .ا ْس ُم َ
أَ ْدھَانِ َ
ك فَنَجْ ِر َ
ك أَ ْكثَ َر ِم َن ْال َخ ْم ِر .بِ ْال َح ﱢ
ك.
ق ي ُِحبﱡونَ َ
ك .نَ ْذ ُك ُر ُحبﱠ َ
ِح َجالِ ِه .نَ ْبتَ ِھ ُج َونَ ْف َر ُح بِ َ
ب -إصحاح  4عددَ 10ما أَحْ َس َن ُحب ِﱠك يَا أُ ْختِي ْال َعرُوسُ ! َك ْم َم َحبﱠتُ ِك أَ ْ
طيَبُ ِم َن ْال َخ ْم ِر! َو َك ْم َرائِ َحةُ أَ ْدھَانِ ِك
طيَبُ ِم ْن ُكلﱢ األَ ْ
أَ ْ
ب!
طيَا ِ
النصوص أن كاتب ھذا السفر ھو سليمان ،فھو يذكر لنا أن الخم َر طيبةٌ
قلت ُ◌ :إن المالحظ من ھذه
ِ
،ولكن حب حبيبته أطيب من الخمر له ....وأنه يحب الخم َر  ،ويذكرھا كثي ًرا ،لكنه يذكر حبيبتَه أكثر من
ك أَ ْكثَ َر ِم َن ْال َخ ْم ِر" ال تعليق!
ذكره لھا ....فالنص يقول ":نَ ْذ ُك ُر ُحبﱠ َ
1
ان ُع رْ سٌ فِ ي قَانَ ا ْال َجلِي ِلَ ،و َكانَ ْ
ك.
ت أُ ﱡم يَ ُس و َع ھُنَ ا َ
ث َك َ
 -3إنجيل يوحنا إصحاح 2عدد َوفِ ي ْاليَ ْو ِم الثﱠالِ ِ
3
ت ْال َخ ْمرُ ،قَالَ ْ
َ 2و ُد ِع َي أَ ْيضًا يَسُو ُ
ع َوتَالَ ِمي ُذهُ إِلَى ْالعُرْ
ْس لَھُ ْم َخ ْم ٌر«4 .قَ ا َل
ت أُ ﱡم يَسُو َع لَهُ»:لَي َ
سَ .ولَ ﱠما فَ َر َغ ِ
ِ
ت أُ ﱡمهُ لِ ْل ُخ ﱠد ِامَ »:م ْھ َما قَا َل لَ ُك ْم فَا ْف َعلُوهُ«َ 6 .و َكانَ ْ
ت َسا َعتِي بَ ْع ُد«5 .قَالَ ْ
لَھَا يَسُو ُ
ت
عَ »:ما لِي َولَ ِك يَا ا ْم َرأَةُ؟ لَ ْم تَأْ ِ
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اح ٍد ِم ْ
ب تَ ْ
ط َري ِْن أَ ْو ثَالَثَ ةً7 .قَ ا َل لَھُ ْم
ان ِم ْن ِح َجا َر ٍة َم ْوضُو َعةً ھُنَا َ
كَ ،ح َس َ
ير ْاليَھُو ِد ،يَ َس ُع ُكلﱡ َو ِ
ِستﱠةُ أَجْ َر ٍ
طِ 8ھ ِ
ان َما ًء« .فَ َمألُوھَا إِلَى فَ ْو ُ
يَسُو ُ
يس ْال ُمتﱠ َك إ ِ«.
ق .ثُ ﱠم قَ ا َل لَھُ ُم»:ا ْس تَقُوا َ
ع»:ا ْمألُوا األَجْ َر َ
اآلن َوقَ ﱢد ُموا إِلَ ى َرئِ ِ
9
ين َكانُوا قَ ِد
ق َرئِيسُ ْال ُمتﱠ َكإ ِ ْال َما َء ْال ُمتَ َح ﱢو َل َخ ْمرًاَ ،ولَ ْم يَ ُك ْن يَ ْعلَ ُم ِم ْن أَي َْن ِھ َي ،ل ِك ﱠن ْال ُخ ﱠدا َم الﱠ ِذ َ
فَقَ ﱠد ُموا .فَلَ ﱠما َذا َ
10
ض ُع ْال َخ ْم َر ْال َجيﱢ َدةَ أَ ﱠوالًَ ،و َمتَ ى
ان إِنﱠ َما يَ َ
ا ْستَقَ ُوا ْال َما َء َعلِ ُمواَ ،د َعا َرئِيسُ ْال ُمتﱠ َكإِ ْال َع ِر َ
يس َوقَا َل لَهُُ »:كلﱡ إِ ْن َس ٍ
11
ت فَ َعلَھَا يَسُو ُ
ت فَقَ ْد أَ ْبقَي َ
ون .أَ ﱠما أَ ْن َ
ع فِي قَانَ ا
ْت ْال َخ ْم َر ْال َجيﱢ َدةَ إِلَى َ
َس ِكرُوا فَ ِحينَئِ ٍذ ال ﱡد َ
اآلن!« .ھ ِذ ِه بِ َدايَةُ اآليَا ِ
يلَ ،وأَ ْ
ظھَ َر َمجْ َدهُ ،فَآ َم َن بِ ِه تَالَ ِمي ُذهُ.
ْال َجلِ ِ
خمر  ،وذلك بحسب م ا نس بت إلي ه
نالحظ أن أو َل معجزة للربﱢ يسوع بحسب معتقدھم أنه حول الما َء إلى
ٍ
العرس ...؟!
األناجيل !! فھل الخمر حرام  ،وقد صنعھا يسوع في
ِ
س
ُول األُولَى إِلَى تِي ُموثَا ُو َ
 -4تنسب األناجيل إلى بولس الرسول ھذا النص  ....في ِر َسالَةُ بُولُ َ
س ال ﱠرس ِ
23
ك ْال َكثِي َر ِة.
ك َوأَ ْسقَا ِم َ
ﱠاب َما ٍء ،بَ ِل ا ْستَ ْع ِملْ َخ ْمرًا قَلِيالً ِم ْن أَجْ ِل َم ِع َدتِ َ
إصحاح  5عدد الَ تَ ُك ْن فِي َما بَ ْع ُد َشر َ
وأتساءل :أليست ھذه نصيحة غالية من بولس الرسول تدعوا المعترضين لشربھا ...؟!
جل معدتِھم وأسقا ِمھم ،ولكني أنصحھم أال يشربوھا عندما
إ ًذا على المعرضين أن يشربوا الخم َر من أ ِ
َ
قل حتى يفھموا ما يقرءوا إن كانوا يعرفون القراءة !! ...
يقرءوا
أحاديث النب ﱢي  ؛ على األ ِ
شريب خمر
الكتاب المقدس ينسب للربﱢ نفسه أنه كان سكي ًرا
خام ًسا :إن األمر المثير للدھشة ھو أن
َ
َ
....وذلك في اآلتي:
65
ﱠار ُم َعي ٍﱢط ِم َن ْال َخ ْم ِر.
-1سفر المزامير إ صحاح  78عدد فَا ْستَ ْيقَظَ الرﱠبﱡ َكنَائِ ٍمَ ،ك َجب ٍ
قلتُ :إن النص فيه تشبه ال يلق برب العالمين !....
34
ان يَأْ ُك ُل َويَ ْش َربُ ،
اإل ْن َس ِ
 -2إنجي ُل لوقا ينسب ليسو َع المسيح ھذا النص ...في إالصحاح7عدد َجا َء اب ُْن ِ
ون :ھُ َو َذا إِ ْن َس ٌ
ين َو ْال ُخطَا ِة.
ار َ
فَتَقُولُ َ
ان أَ ُكو ٌل َو ِشرﱢ يبُ َخ ْم ٍرُ ،م ِحبﱞ لِ ْل َع ﱠش ِ
وأتساءل :ھل كان الربﱡ يسوع بحسب اعتقادھم شريب خمر....؟! ال تعليق !
ب بوله!
نبي يأمر بشر ِ
ﱞ
النبي (  ...أتباعه كانوا يشربون من بولِه  ،مثل :أم أيمن ،
سبيل االستھزا ِء  ):يا بركة بول
قالوا على
ﱢ
ِ
س،
وتعلقوا بما جاء عند الطبراني في معجمه الكبير برقم َ 20746ح ﱠدثَنَا النﱠ َخ ِع ﱡيَ ،ع ِن األَ ْ
س َو ِد بن قَ ْي ٍ
سو ُل ﱠ
ت ،فَبَا َل فِي َھا
ح ا ْل َعنَ ِز ﱢ
ي ،عَنْ أُ ﱢم أَ ْي َم َن ،قَالَتْ  :قَا َم َر ُ
ب ا ْلبَ ْي ِ
ﷲِ ِ م َن اللﱠ ْي ِل إِلَى فَ ﱠخا َر ٍة فِي َجانِ ِ
عَنْ نُبَ ْي ٍ
صبَ َح النﱠبِ ﱡي  ، قَا َل :يَا أُ ﱠم أَ ْي َم َن،
ش ِر ْبتُ َما فِي َھاَ ،وأَنَا ال أَ ْ
فَقُ ْمتُ ِم َن اللﱠ ْي ِلَ ،وأَنَا َع ْطشَانَةُ فَ َ
ش ُع ُر ،فَلَ ﱠما أَ ْ
سو ُل ﱠ
قَ ْو ِمي فَأ َ ْھ ِريقِي َما فِي تِ ْل َك ا ْلفَ ﱠخا َر ِة .قُ ْلتُ  :قَ ْد َو ﱠ
ﷲِ َ ◌ِ حتﱠى
ﷲِ َ
ض ِح َك َر ُ
ش ِر ْبتُ َما فِي َھا .قَالَتْ  :فَ َ
ين بَ ْطنَ ِك أَبَ ًدا.
اج ُذهُ ،ثُ ﱠم قَا َل:أَ َما إِنﱠ ِك ال تَتﱠ ِج ِع َ
بَ َدتْ نَ َو ِ
• الرد على الشبھة
وأھل
ث،
بول
أھل الحدي ِ
ت التي جاءت فيھا ُشر ِ
أوالً  :إن الروايا ِ
ﱢ
ِ
النبي  منكرة ال تصح عند ِ
ب ِ
التحقيق فقد ضعف ھذه الرواية علما ٌء أجال ٌء منھم :
ِ
الدكتور عبد المھدي عبد القادر .
-1
الدكتور ألخشوعي ألخشوعي محمد.
-2
الدكتور مازن السر ساوي .
-3
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الشيخ أبي إسحاق الحويني .
-4
الشيخ عبد ﷲ الرشيدى )من علماء الكويت(.
-5
وغيرھم ،وھذا كله موثق عندي بمقالتھم و صوتھم .....
ابن حجر  -رحمه ﷲُ  -بيّن ذلك في تلخيص الحبير صفحة 44/1 :أن له علتان:
ثم إن َ
األولى من رواته أبو مالك و ھو ضعيف و الثانية أن نبيح لم يلحق أم أيمن فيكون حديثا منقطعا و
المنقطع ضعيف و قال أن لديه طرقا آخرى.
أورد منھا طريقا عن ابن جريج مرسال و المرسل ضعيف .
و أورد أيضا طريقا آخر عن ابن جريج عن حكيمة عن أمھا أميمة بنت رقيقة  .و حكيمة ال تعرف عند
ابن حجر أي مجھولة و بن جريج ليس من شيوخه حكيمة و قد عنعن فيكون منقطعا بينه و بين حكيمة .
فال يصح أي طريق لھذه القصة  .أما قول ابن حبان انھا ثقة فھو معروف بالتساھل في التوثيق و مع ذلك
فقد جعلھا ابن حجر فيمن ال تعرف و أيضا فلو صح أنھا ثقة فابن جريج ليس من شيوخه حكيمة و المتن
منكر أيضا...أھـ
وعليه فما جاء في الشبھ ِة ال نصدقه ،وال نعترف بحدوثِه ،فھي مردودة على أصحابِھا  -بفضل ﷲِ - 
.
ثانيًا  :إنني أفترض -جدالً -أن ھذه القصة صحيحة  ...أنسف شبھتھم نسفًا  -إن شاء ﷲُ – بع ّد ِة أسئل ِة
:
القدح الذي فيه البول ؟!
النبي  أ َم أيمن أن تشرب من
األول:ھل أمر
ﱡ
ِ
النبي  ؟!
بعلم من
الثاني :ھل شربت أ ُم أيمن من
ﱢ
القدح الذي فيه البول ٍ
ِ
صبَ َح النﱠبِ ﱡي  ، قَا َل:يَا أُ ﱠم
الجواب :ال بحسب الرواية ؛ ألنه  كان نائ ًما ؛ فالرواية تقول  " :فَلَ ﱠما أَ ْ
أَ ْي َم َن ،قَ ْو ِمي فَأ َ ْھ ِريقِي َما فِي تِ ْل َك ا ْلفَ ﱠخا َر ِة ".
النبي  في تلك الواقعة ؟!
إ ًذا ما ھو ذنب
ﱢ
ب الرواي ِة ؟
الثالث  :ھل كانت أم أيمن تعلم أن في
القدح بول بحس ِ
ِ
ابن ماجةَ في سننِه برقم
الجواب :ال ،إ ًذا ما ذنبھا ھي أي ً
ضا ؟! ھي مرفوع عنھا اإلثم ؛ لما ثبت عند ِ
ﷲِ ": إِنﱠ ﱠ
سو ُل ﱠ
ان َو َما
سيَ َ
ﷲَ ت ََجا َو َز عَنْ أُ ﱠمتِي ا ْل َخطَأ َ َوالنﱢ ْ
 2033عَنْ أَبِي َذ ﱟر ا ْل ِغفَا ِر ﱢ
ي  قَا َل :قَا َل َر ُ
ستُ ْك ِرھُوا َعلَ ْيه" صححه األلباني في المشكاة )  ، ( 6284اإلرواء ) .( 82
ا ْ
بعدم صح ِة الرواي ِة.
وعليه تنسف الشبھة نسفًا  -بفضل ﷲ  ، - مع اعتقادي الجازم ِ
اإلنسان !! وذلك
بول اإلنسان  ،وأكل الخراء التي يخرج من
ثالثًا  :إن
َ
الكتاب المقدس يذكر لنا شرب ِ
ِ
27
ك أَرْ َسلَنِي َسيﱢ ِدي لِ َك ْي
ك َوإِلَ ْي َ
في سفر الملوك الثاني إصحاح  18عدد فَقَا َل لَھُ ْم َر ْب َشاقَى» :ھَلْ إِلَى َسيﱢ ِد َ
ﱡور لِيَأْ ُكلُوا َع ِذ َرتَھُ ْم َويَ ْش َربُوا بَ ْولَھُ ْم َم َع ُك ْم؟«
ال ْال َجالِ ِس َ
أَتَ َكلﱠ َم بِھ َذا ْال َكالَ ِم؟ أَلَي َ
ْس إِلَى الرﱢ َج ِ
ين َعلَى الس ِ
12
ك أَرْ َسلَنِي َسيﱢ ِدي لِ َك ْي أَتَ َكلﱠ َم بِھ َذا
ك َوإِلَ ْي َ
وفي سفر اشعياء إصحاح  36عدد فَقَا َل َر ْب َشاقَى» :ھَلْ إِلَى َسيﱢ ِد َ
ﱡور ،لِيَأْ ُكلُوا َع ِذ َرتَھُ ْم َويَ ْش َربُوا بَ ْولَھُ ْم َم َع ُك ْم؟«. .
ال ْال َجالِ ِس َ
ْال َكالَم؟ أَلَي َ
ْس إِلَى الرﱢ َج ِ
ين َعلَى الس ِ
ث لم يصح عندنا إسناده  ،وال نعترف به  ،وتلك ھي نصوص
قلت ُ◌  :ينكرون علينا ويستھزئون بحدي ٍ
الكتاب المقدس فھال اعترضوا  ،وسخروا  ،وأنكروا ....
اإلنسان  ،وذلك
ويذكر ) الكتاب المقدس () فطيرة حزقيال ( التي تصنع على الخرا ِء الذي يخرج من
ِ
ْ 12
يرَ .علَى ْال ُخرْ ِء
بأمر من الربﱢ لنبيﱢه حزقيال ؛ ففي سفر حزقيال13إصحاح  4عدد َوتَأ ُك ُل َك ْع ًكا ِم َن ال ﱠش ِع ِ
س بَي َْن
ان تَ ْخبِ ُزهُ أَ َما َم ُعيُونِ ِھ ْم«َ .وقَا َل الرﱠبﱡ » :ھ َك َذا يَأْ ُك ُل بَنُو إِ ْس َرائِي َل ُخ ْب َزھُ ُم النﱠ ِج َ
اإل ْن َس ِ
الﱠ ِذي يَ ْخ ُر ُج ِم َن ِ
ين أَ ْ
ط ُر ُدھُ ْم إِلَ ْي ِھ ْم« !!
األُ َم ِم الﱠ ِذ َ
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ب ما بقي وضوئه !
نبي يأمر بشر ِ
ﱞ
اآلخر شيئًا مقذ ًذا ؟! ھكذا أمر نبيﱡكم صبيﱟا ! واستندوا في ذلك إلى ما
قالوا :أليس ُشرب المرء من وضو ِء
ِ
صحيح البخاري كتاب ) الدعوات ( باب ) الدعاء للصبيان بالبركة ( برقم َ 5875ح ﱠدثَنَا قُتَ ْيبَةُ
جاء في
ِ
ب ْب َن يَ ِزي َد يَقُو ُل َ :ذ َھبَتْ بِي َخالَتِي إِلَى
س ِم ْعتُ ال ﱠ
سائِ َ
س ِعي ٍد َح ﱠدثَنَا َحاتِ ٌم عَنْ ا ْل َج ْع ِد ْب ِن َع ْب ِد ال ﱠر ْح َم ِن قَا َلَ :
ْبنُ َ
ْ
ُ
َ
سو َل ﱠ
ول ﱠ
ش ِر ْبتُ
ضأ ف َ َ
سي َو َد َعا لِي بِا ْلبَ َر َك ِة ثُ ﱠم تَ َو ﱠ
ﷲِ  فَقَالَتْ  :يَا َر ُ
َر ُ
ﷲِ إِنﱠ ا ْب َن أ ْختِي َو ِج ٌع فَ َم َ
س َح َرأ ِ
س ِ
ف ظَ ْھ ِر ِه فَنَظَ ْرتُ إِلَى َخاتَ ِم ِه بَ ْي َن َكتِفَ ْي ِه ِم ْث َل ِز ﱢر ا ْل َح َجلَ ِة .
ضوئِ ِه ثُ ﱠم قُ ْمتُ َخ ْل َ
ِمنْ َو ُ
________ــــــــــــــــــــــــــــــــ
بعض معاني الكلمات ) :وجع ( أصابه وجع في قدميه ) .بالبركة ( الزيادة والنماء والخير ) .خاتم
النبوة ( أثر بين كتفيه وصف به في الكتب المتقدمة وكان عالمة يعلم بھا أنه النبي الموعود ) .مثل زر
الحجلة ( مثل بيض الحمامة.
• الرد على الشبھة
ت التي أكرم ﷲُ بھا نبيﱠه محم ًدا  حصول الشفاء على يديه للكثيرين من
أوالً :إن من المعجزا ِ
أصحابِه ببركته ودعائه مما كان له كبير األثر في تثبيت نفوسھم  ،وزيادة إيمانھم  ....ثبت ذلك في عدة
مواقف منھا :
ْطيَنﱠ ال ﱠرايَةَ
بن أبي طالب  يوم خيبر ،حين قال
النبي َ " : ألُع ِ
ﱡ
 -1ما حدث مع الصحابي الجليل علي ِ
سولَهُ َويُ ِح ﱡبهُ ﱠ
َغ ًدا َر ُج ًال يُ ْفت َُح َعلَى يَ َد ْي ِه يُ ِح ﱡب ﱠ
سولُهُ "  ،فبات الناسُ في تلك الليلة يتساءلون
ﷲُ َو َر ُ
ﷲَ َو َر ُ
بالنبي
رسول ﷲ  لمعرف ِة الفائز بھذا الفضل  ،فإذا
الصباح انطلقوا إلى
ب الراي ِة  ،وفي
عن صاح ِ
ﱢ
ِ
ِ
بن أبي طالب  ، فذكروا له أنه مصاب بالرﱠمد  ،فأرسل  في طلبه  ،ولما حضر
يسأل عن ﱢ
علي ِ
النبي  ، واستلم الراية  ،ثم قاتل حتى فتح ﷲُ على يديه.
عنده بصق في عينيه ودعا له ،فشفاه ﷲُ ببركة
ﱢ
الحديث بتمامه في الصحيحين :في البخاري برقم  ، 3888وفي مسلم برقم . 4423
دالئل النبو ِة باب ) ما ذكر في المغازي من وقوع عين قتادة بن النعمان على
 -2ما رواه البيھقي في
ِ
وجنته ورد رسول ﷲ  عينه إلى مكانھا وعودھا إلى حالھا( برقم 1110عن عاصم بن عمر بن
قتادة  ،أن رسول ﷲ  رمى يوم أحد عن قوسه حتى اندقت سيتھا  ،فأخذھا قتادة بن النعمان فكانت
عنده  ،وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته  ،فردھا رسول ﷲ  ، فكانت
أحسن عينيه وأحدھما.
لقتل أبي رافع اليھودي،
 -3ما حدث مع الصحابي عبد ﷲ بن عتيك  ؛ حينما أرسله
ﱡ
النبي ِ 
النبي  أن يبسط قدمه ،فمسح عليھا ،فجبر الكسر الذي
فانكسرت ساقه أثناء تلك المھ ّمة ،فطلب منه
ﱡ
أصابه واستطاع أن يمشي عليھا من لحظته ؛القصة برمتھا رواھا البخاري في صحيحه برقم 3733
ضا شدي ًدا ألزمه الفراش ؛ حتى لم يعد يميز من حوله ،
 -4ما حدث جابر بن عبد ﷲ  لما مرض مر ً
مرضه
النبي  بصحب ِة أبي بكر الصديق  ، ودعا  بما ٍء فتوضأ منه ثم رش عليه  ،فأفاق من
فزاره
ِ
ﱡ
َ
 .......الحديث الذي رواه البخاري برقم  4211عَنْ َجابِ ٍر  قَالَك َعا َدنِي النﱠبِ ﱡي َ وأبُو بَ ْك ٍر فِي بَنِي
ش َعلَ ﱠي فَأَفَ ْقتُ فَقُ ْلتُ َ :ما
اشيَ ْي ِن فَ َو َج َدنِي النﱠبِ ﱡي َ ال أَ ْعقِ ُل َ
ضأ َ ِم ْنهُ ثُ ﱠم َر ﱠ
ش ْيئًا فَ َد َعا بِ َما ٍء فَتَ َو ﱠ
َ
سلِ َمةَ َم ِ
وصي ُك ْم ﱠ
سو َل ﱠ
ﷲُ فِي أَ ْو َال ِد ُك ْم {.
تَأْ ُم ُرنِي أَنْ أَ ْ
صنَ َع فِي َمالِي يَا َر ُ
ﷲِ فَنَ َزلَتْ } يُ ِ
ضا ،
للنبي  عظيم األثر في
سية  ،كان
وإلى جانب عالج األمراض الح ّ
عالج األمراض المعنوية أي ً
ﱢ
ِ
نبي  يده على صدر ِه وقال" :
ي  يستأذنه في الزنا  ،فوضع ال ﱡ
فمن ذلك قصة الشاب الذي أتى النب ﱠ
صنْ فَ ْر َجهُ "  .فأزال ﷲُ من قلبِه طغيان الشھوة  ،فلم يعد يلتفت بعد ذلك
اللﱠ ُھ ﱠم ا ْغفِ ْر َذ ْنبَهُ َوطَ ﱢھ ْر قَ ْلبَهُ َو َح ﱢ
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إلى النسا ِء  ،قال أبو أمامة  -راوي الحديث  ": -فَلَ ْم يَ ُكنْ بَ ْع ُد َذلِ َك ا ْلفَتَى يَ ْلتَفِتُ إِلَى ش َْي ٍء " .رواه أحم ُد
في مسنده برقم  .21185تحقيق األلباني  :صحيح  ،ابن ماجة )  ، ( 3377المشكاة ) ( 3644
ث التي تثبت معجزاته  ؛ حيث إن السائب بن
و الحديث الذي معنا )محل الشبھة (
كغيره من األحادي ِ
ِ
رأسه ودعا له بالبرك ِة  ،ثم توضّأ فشرب السائبُ من
وجع ،فمسح
يزيد  كان يشكو من
النبي  على ِ
ﱡ
ٍ
النبي  بذلك كما أدعى المعترضون ....ويذكر المؤرّخون أن
وضوئه  ،فزال عنه األلم ،ولم يأمره
ﱡ
السائب بن يزيد طال عمره حتى زاد عن التسعين عاما ً ،وھو محتفظ بصحّته  ،ولم تظھر عليه آثار
َ
ي  له. ....
الشيخوخة  ،وذلك ببرك ِة دعا ِء النب ﱠ
َ
األحوال ؛ حيث فيه داللة واضحة على
بحال من
الحديث ال يخدم مصالح معارضيه
ثانيًا  :إن ھذا
ِ
ِ
رسول ﷲِ  ...... فالرواية تقول َ " :نَظَ ْرتُ إِلَى َخاتَ ِم ِه
صدق نبو ِة نبيﱢنا  برؤية ختم النبوة بين كتفي
ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
موضع آخ ٍر في باب )
البخاري  -رحمه ﷲُ  -ھذا الحديث في
بَ ْي َن َكتِف ْي ِه ِمث َل ِز ﱢر ال َح َجل ِة " .وقد ذكر
ﱡ
ٍ
خاتم النبوة (.
األرض  ،وصنع من بصقتِه  ،أو تفلته طينًا  ،ثم وضعھا
ق على
ثالثًا  :إن األناجي َل تذكر أن يسو َع بص َ
ِ
6
ض
عين األعمى ليُبصر ! ....جاء ذلك في إنجيل
على ِ
يوحنا إصحاح  9عدد قَا َل ھ َذا َوتَفَ َل َعلَى األَرْ ِ
7
ْ
ْ
َ
ﱠ
ﱢ
ْ
ب ا ْغتَ ِسلْ فِي بِرْ َك ِة ِسل َوا َم« ال ِذي
َو َ
ين َع ْينَ ِي األ ْع َمىَ .وقَا َل لَهُ» :اذھَ ِ
صنَ َع ِم َن التﱡف ِل ِطينًا َوطَلَى بِالط ِ
صيرًا.
تَ ْف ِسي ُرهُُ :مرْ َسلٌ ،فَ َم َ
ضى َوا ْغتَ َس َل َوأَتَى بَ ِ
قلت ُ◌ :إن ﷲَ  أمره بذلك فال أستطيع أن أطعن في فعلته ھذه  ،ففعلته تشبه ما جاء في الحديث الذي
معنا  ،ولكنني لم أتساءل بطريقتھم ....فأقول مثالً :أليس ما فعله يسوع مع األعمى لشفائه شيئًا مقذ ًذا
....؟!
ھل عجز يسو ُ
األرض وجعل منھا
البصق في
استخدام
استخدام الما ِء وجعل فيھا البركة بدالً من
ع عن
ِ
ِ
ِ
ِ
طينا.....؟!
عين األعمى ليشفيه  .....وذلك اإلصحاح  8عدد َ 22و َجا َء إِلَى
ويذكر إنجي ُل مرقس أن يسوع بصق في ِ
23
ج ْالقَرْ يَ ِةَ ،وتَفَ َل
ت َ
بَ ْي ِ
ص ْي َدا ،فَقَ ﱠد ُموا إِلَ ْي ِه أَ ْع َمى َوطَلَبُوا إِلَ ْي ِه أَ ْن يَ ْل ِم َسهُ ،فَأ َ َخ َذ بِيَ ِد األَ ْع َمى َوأَ ْخ َر َجهُ إِلَى َخ ِ
ار ِ
ص َر َش ْيئًا؟ .
ض َع يَ َد ْي ِه َعلَ ْي ِه َو َسأَلَهُ :ھَلْ أَ ْب َ
فِي َع ْينَ ْي ِهَ ،و َو َ
عين األعمى
قلت ُ◌ :إنني لم أسأل بطريقتِھم  ....وأقول مثالً :أليس ھذا شيء مقذ ًذا أن يتفل يسوع في ِ
عين قتادة التي أُصيبت يوم أُحد...؟!
ليشفيه ؛ألن فعله قريب من ِ
فعل نبيﱢنا  مع ِ
24
ار
ْص ُر النﱠ َ
وتذكر بقية النصوص ما يلي:ولما َ َسأَلَه ُ◌ :ھَلْ أَ ْب َ
ص َر َش ْيئًا؟ فَتَطَلﱠ َع َوقَا َل»:أُب ِ
اس َكأ َ ْش َج ٍ
ون«.
يَ ْم ُش َ
ار  ،فيب ُد أن البصقةَ لم تكن كافية لشفائ ِه...
نالحظ أن األعمى لم ير الصورةَ واضحةً بل رأى
َ
الناس َكأ َ ْش َج ٍ
26
25
ان َجلِيًّا .فَأَرْ َسلَهُ إِلَى بَ ْيتِ ِه
ص ِحيحًا َوأَ ْب َ
ض َع يَ َد ْي ِه أَ ْيضًا َعلَى َع ْينَ ْي ِهَ ،و َج َعلَهُ يَتَطَلﱠ ُع .فَ َعا َد َ
ثُ ﱠم َو َ
ص َر ُك ﱠل إِ ْن َس ٍ
قَائِالً»:الَ تَ ْد ُخ ِل ْالقَرْ يَةََ ،والَ تَقُلْ ألَ َح ٍد فِي ْالقَرْ يَ ِة«!!
س بالمال !
نبي يؤلف
َ
ﱞ
قلوب النا ِ
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من افتراءاتِھم على نبيﱢنا  أنھم قالوا :إن إعطاء رسول اإلسالم المؤلفة قلوبھم من مال الزكا ِة رشوة
ت الربانية ،
ت دينِه بالمعجزا ِ
تستقبحھا الضمائر النزيھة  ....أيعجز محم ٌد رسول اإلسالم عن إثبا ِ
أرخص الوسائل وأسھلھا  ،وھي شراء الوالءات بالمال .....؟!
والخوارق فيلجأ إلى
ِ
ص َدقَ ُ
وتعلقوا بقولِه   : إِنﱠ َما ال ﱠ
ب
ين َو ْال َعا ِملِ َ
ين َعلَ ْيھَا َو ْال ُم َؤلﱠفَ ِة قُلُوبُھُ ْم َوفِي الرﱢ قَا ِ
ات لِ ْلفُقَ َراء َو ْال َم َسا ِك ِ
ﷲِ َو ّ
ضةً ﱢم َن ّ
يل ّ
ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم )التوبة.(60
ار ِم َ
يل فَ ِري َ
ﷲِ َواب ِْن ال ﱠسبِ ِ
ين َوفِي َسبِ ِ
َو ْال َغ ِ
قال المفسرون في المؤلفة قلوبھم :ھم الذين تؤلﱢفون قلوبھم بھا ممن يُرْ َجى إسالمه أو قوة إيمانه أو نفعه
للمسلمين ,أو تدفعون بھا ش ﱠر أحد عن المسلمين....
• الرد علي الشبھة
أوالً :إن الرد علي فريتھم األولي التي تقول :المؤلفة قلوبھم )تأخذ فلوس وتبقي مسلم( ردًا بسيطًا
خالل عد ِة أسئل ِة كما يلي :
 إن شاء ﷲ - أوضحه منِ
النبي  أن يدخلوا اإلسال َم بشرط أن يأخذوا
السؤال األول :ھل ھؤالء ) المؤلفة قلوبھم ( اشترطوا على
ﱢ
أمواالً ...؟
النبي  من الزكا ِة بعد دخولِھم في دين ﷲِ  ؛ إ ًذا ھم مسلمون أصالً  ،ولم
الجواب :ال ؛ بل أعطاھم
ﱡ
بالمال كما ادعى أصحابُ الفري ِة جھالً ....
يشتر  المسلمين
ِ
مال المسلمين ؟
السؤال الثاني :لماذا أعطى
ﱡ
النبي  ھؤالء المؤلفة قلوبھم من ِ
الجواب على وجھين:
بالنبي  ، ومنھم
الوجه األول  :ھؤالء المؤلفة قلوبھم منھم من ترك تجارتَه وأھلَه  ،وخسر أمواله ليحلق
ﱢ
النبي  أمواالً من الزكاة ليعوضھم عما مضى ،تأليفًا لقلوبھم
من ھو مدان للمشركين وغيرھم ؛ أعطاھم
ﱡ
....
الوجه الث اني  :أن المؤلف ة قل وبھم ھ م مس لمون دخل وا اإلس ال َم مت رددين أو ع ن اقتن اع المھ م أنھ م دخل وا
اإلسالم ؛ لكن ُعلِ َم فيھم ح ب الم ال  ،وھ ذه فط رة ُجبل ت ال نفس البش رية عليھ ا فيق وم ول ي األم ر بت أليف
ب له ،
قل وبھم ب ه حت ى يج ذبھم أكث ر لإلس الم  ،في دفعھم ذل ك لالقت راب من ه أكث ر ،و ت دبر معاني ه ع ن ح ٍ
فيزداد إيمانھم بذلك ...
روف ھ و :أن الم درس ف ي المدرس ِة عن دما يس عى لتحبي ب التالمي ذ ف ي
ال مع
ٍ
وأوض ح م ا أس لفتُ بمث ٍ
درس  ،ويك ون
وع ال درس؛ يق وم بتوزي ع حل وى عل يھم م ثالً ،فبھ ذه الطريق ة يح ب التالمي ُذ ال
َ
موض ِ
ضا.
استعدادھم لفھمه واالنتباه أزيد مع ماد ِة
المدرس أكثر مع ازدياد حبھم للمدرس أي ً
ِ
النبي
النبي  في حج ِة الوداع مائة وأربعة وعشرين ألفا  ،ھل ألف
ب
ﱡ
السؤال الثالث  :كان عد ُد أصحا ِ
ﱢ
بالمال  ،مثل :أبي بكر وعم َر ....؟!
 قلوبَھم جمي ًعا
ِ
قلوب المسلمين
الجواب :ال ؛ بل ألّف ﷲُ  بيّنه وبين أصحا ِبه  بقدره  وبترتيبه ؛ كان  يؤلف
َ
ف
بكالم ﷲِ  ، وبا
لوعظ واإلرشا ِد وبرحمتِه لھم؛حتى ملك قلوب الذين عرفوه  ؛ يقول َ  : وأَلﱠ َ
ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
ّ
ﱠ
ﱠ
ُ
ُ
ْ
ً
ض َج ِميعا ﱠما ألفَ ْ
بَي َْن قُلوبِ ِھ ْم لَ ْو أنفَق َ
ف بَ ْينَھُ ْم إِنﱠهُ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم 
ت بَي َْن قُلوبِ ِھ ْم َولَـ ِك ﱠن ﷲَ أل َ
ت َما فِي األرْ ِ
)األنفال. (63
ال الزك ا ِة
ثانيً ا  :بالنس بة لف ريتھم الثاني ة الت ي تق ول :إن إعط اء رس ول اإلس الم المؤلف ة قل وبھم م ن م ِ
رشوة تستقبحھا الضمائر النزيھة ! كما بيّ ُ
ال
نت أنھا فري ة؛ألن مم ا الش ك أن اإلنس ان ُجبِ َل عل ى ح ِ
ب الم ِ
ﱡون ْال َما َل ُحبّا ً َج ّما ً ) الفجر . (20فبھذه الطريق ة يف تح الم رء
فھو يحبُ الما َل حبًا ج ًما  ،قال َ  : وتُ ِحب َ
ُ
اإلنسان على
لإلسالم و يتدبره بجدية و ھمة ،فيقوى إيمانه وتعلقه بالدين فيتدبر ويتفكر .....و قد ُجبل
قلبه
ِ
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أن يصغي بقلبه و جوارحه لمن يعطيه ،ويكرمه ؛ فإعطاءه م ن م ال الزك اة فرص ة عظيم ة حت ى يص غي
َ
أكرمت الكري َم ملكتَه ( .
المسلم لإلسالم ؛ فيھديه ﷲُ  إلى طريقِه المستقيم ،وفي األمثال):إنك إن
وأتس اءل :ھ ل ل و قام ت الحكوم ات بمس اعدة المج رمين ال ذين خرج وا م ن الس جون؛ ليك ون م واطنين
الل ب دالً م ن الس رق ِة
صالحين؛ قدمت الحكومات لھم أمواالً أو أكشا ًكا للبيع؛ ليساعدوھم على العم ِل الح ِ
واإلجرام ،فھل ھذا العمل الذي فيه إصالح اجتماعي رشوة ؟!
ِ
الجواب:ال؛ بل ھو عمل ممدوح ال ينكره عاق ٌل قط ُ.
كذلك إن إعطاء مرتبات شھرية ،ومكافآت لألطباء،والممرضات الذين يعملون في مجال إنساني
بالدرجة األولى ھل يعتبر إفسا ًدا لسمو رسالة الطب أم رعاية المريض ؟! ھذا ھو.
ان ْب ِن
ص ْف َو َ
قلت ُ◌ :إن ھذا ما حدث مع صفوان بن أمية ؛فقد ثبت عند الترمذي في سننه برقم  602عَنْ َ
سو ُل ﱠ
ق إِلَ ﱠي فَ َما َزا َل يُ ْع ِطينِي َحتﱠى إِنﱠهُ َألَ َح ﱡب
ﷲِ  يَ ْو َم ُحنَ ْي ٍن َوإِنﱠهُ َألَ ْب َغ ُ
أُ َميﱠةَ  قَا َل :أَ ْعطَانِي َر ُ
ض ا ْل َخ ْل ِ
ق إِلَ ﱠي .
ا ْل َخ ْل ِ
ثم إن قولھم " :رشوة " ُحجة على المعترضين ال لھم ،فالراشي يبحث عن مصلح ٍة شخصي ٍة أعلى من
قيم ِة الرشو ِة ،وتجده لسان حاله يقول :ھي تُدفع لھم حتى يخدموا مصالحي !
أموال الزكاة ؟
دفع
وأتساءل :ما ھي مصلحة
ِ
ِ
رسول ﷲِ  في ِ
الناس ليعينھم علي عباد ِة ﷲِ ، 
ب
الجواب  :ليس له مصلحة شخصية قط ؛ وإنما يفعل ذلك ل
تأليف قلو ِ
ِ
ِ
وبالتالي فھذا حجة عليھم ال لھم ......
ثم إن النب ﱠي  دعا باللعن على الراشي والمرتشي ؛ ثبت ذلك في صحيح الجامع لأللباني  -رحمه ﷲ -
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن ُھ َما  -قال  " :لعنةُ ﷲِ على الراشي و المرتشي ".
ابن عمرو َ -ر ِ
برقم  9245عن ِ
باللعن ؟ ھذا ھو.
نفسه
وأتساءل :أيعقل أن الراشي يدعو على ِ
ِ
والخوارق فيلجأ إلى أرخص
ت الرباني ِة ،
ت دينه بالمعجزا ِ
ثالثًا  :أما عن قولھم :أيعجز محم ُد عن إثبا ِ
ِ
الوسائل و أسھلھا  ،وھي شراء الو الءات ؟ قول فاسد ؛ ألننا بيّنا آنفًا أن الفعل ليس رشوة وأرخص
رسول ﷲ  ، فقد
قل
الوسائل  ...فدفعنا فريتھم
بفضل ﷲِ  ؛ وأما حديثھم عن معجزا ٍ
ِ
ِ
ت  ،وخوار ٍ
والخوارق الكثيرة المتواترة  ،وكفي بالقرآن معجزة أمامھم  ،وأمام أمثالھم ؛
ت،
جاءھم  بالمعجزا ِ
ِ
ب َو َال تَ ُخ ﱡ
القرآن الكريم َ  :و َما ُك ْن َ
ون
يقول  عن
اب ْال ُمب ِْطلُ َ
طهُ بِيَ ِمينِ َ
ت تَ ْتلُو ِم ْن قَ ْبلِ ِه ِم ْن ِكتَا ٍ
ك إِ ًذا َالرْ تَ َ
ِ
ات بَيﱢنَ ٌ
 48بَلْ ھُ َو آَيَ ٌ
ون َ 49وقَالُوا لَ ْو َال
ات فِي ُ
ين أُوتُوا ْال ِع ْل َم َو َما يَجْ َح ُد بِآَيَاتِنَا إِ ﱠال الظﱠالِ ُم َ
ور الﱠ ِذ َ
ص ُد ِ
ات ِع ْن َد ﱠ
أُ ْن ِز َل َعلَ ْي ِه آَيَ ٌ
ات ِم ْن َربﱢ ِه قُلْ إِنﱠ َما ْاآلَيَ ُ
ﷲِ َوإِنﱠ َما أَنَا نَ ِذي ٌر ُمبِ ٌ
ك
ين  50أَ َولَ ْم يَ ْكفِ ِھ ْم أَنﱠا أَ ْن َز ْلنَا َعلَ ْي َ
ون)  51العنكبوت( .
ك لَ َرحْ َمةً َو ِذ ْك َرى لِقَ ْو ٍم ي ُْؤ ِمنُ َ
اب يُ ْتلَى َعلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن فِي َذلِ َ
ْال ِكتَ َ
صدق نبوته  ، فلو كان
النبي الكريم  فيه دلي ٌل علي
وألخص ما سبق :بأن ما استدلوا به للطعن في
ﱢ
ِ
مال المسلمين ليؤلف قلوبھم،ولكان حاربھم و أجبرھم بالسيف
باحثًا عن ٍ
مال لما أعطي المؤلفة قلوبھم من ِ
لنفسه لكان له خالصًا  ،فھل ھذا حال
علي
دين لو أراد ،ولكنه  أعطى الما َل لھم ولو أراده ِ
ِ
الدخول في ال ِ
ث عن ثرو ٍة ؟! فلو كان مدعيًا للنبوة  -وحاشاه ذلك  - لحاربھم أو اجتنبھم  ،واحتفظ
متقول أو باح ٍ
ٍ
نفسه  ،وليفعل به ما يشاء  ،ولكن ھذا لم يحدث قط .
المال ل ِ
ب ِ
راب ًعا  :إن ھناك سؤال يطرح نفسه ھو :كيف يقومون بتنصير المسلمين في جنوب إفريقيا  ،والسودان ،
ومصر ....وغيرھم من دول العالم ؟
الجواب  :إن منظماتھم التن ّ
صيرية تستخدم ھذه الوسيلة كسبيل وحيد إلقناع الناس بالنصرانية بعد فشلھم
في ميادين الحجة واإلقناع  ....فمنظماتھم تقوم بتقديم العالج  ،وإطعام الفقراء ؛ حتى يدخلوا في
بالمال ،والمتع الحسية الدنيوية  .فإن كان ھذا مقبوالً في
النصراني ِة  ،وت ِعد من يدخل منھم في النصراني ِة
ِ
الناس للحياة األبدية السعيدة وإلعمار األرض  ،وإحياء القلوب  ،فلما االعتراض على
اإلسالم الذي يدعو
َ
ِ
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اس َك َمن ﱠمثَلُهُ فِي
فعل
تأليف القلوب ؟! قال  :أَ َو َمن َك َ
ِ
ِ
ان َميْتا ً فَأَحْ يَ ْينَاهُ َو َج َع ْلنَا لَهُ نُوراً يَ ْم ِشي بِ ِه فِي النﱠ ِ
ْ
ْ
ﱡ
ون) األنعام. (122
ين َما َكانُوا يَ ْع َملُ َ
ك ُزي َﱢن لِل َكافِ ِر َ
ج ﱢم ْنھَا َك َذلِ َ
ت لَي َ
الظلُ َما ِ
ْس بِ َخ ِ
ار ٍ
العمل الالمعة ،والمال
وفرص
والزواج،
الخارج،
وأتساءل :ألم يقوموا بإعداد المسلم المتنصّر للسفر إلى
ِ
ِ
ِ
ِ
الوفير إلى آخر المتع الدنيوية الحسية ...حتى يؤلفوا قلبه لتثبيت معتقده الجديد  ،فيكون ذلك سببًا في
دخوله إلى الھلكوت ؟!! مالھم كيف يحكمون !!
الرب يأمر موسى بدفع أموال الزكاة للغريب حتى يؤلف قلبه ؛ جاء
الكتاب المقدس يذكر أن
خام ًسا  :إن
ﱠ
َ
11
ك ،أَ ْن َ
ت
ك َولِبَ ْيتِ َ
ك لَ َ
يع ْال َخي ِْر الﱠ ِذي أَ ْعطَاهُ الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ذلك في سفر التثنية إصحاح  26عددَ 12وتَ ْف َر ُح بِ َج ِم ِ
كَ » .متَى فَ َر ْغ َ
ك ،فِي ال ﱠسنَ ِة الثﱠالِثَ ِة،
ْط َ
ور َمحْ صُولِ َ
َوالالﱠ ِويﱡ َو ْال َغ ِريبُ الﱠ ِذي فِي َوس ِ
ت ِم ْن تَع ِ
ير ُكلﱢ ُع ُش ِ
ْش ِ
13
ورَ ،وأَ ْعطَي َ
ْت الالﱠ ِو ﱠ
ك َو َشبِعُوا ،تَقُو ُل أَ َما َم الرﱠبﱢ
يب َو ْاليَتِي َم َواألَرْ َملَةَ فَأ َ َكلُوا فِي أَ ْب َوابِ َ
ي َو ْال َغ ِر َ
َسنَ ِة ْال ُع ُش ِ
ك :قَ ْد نَ َز ْع ُ
ك
صيﱠتِ َ
إِل ِھ َ
ب َو ْاليَتِ ِيم َواألَرْ َملَ ِةَ ،ح َس َ
ت ْال ُمقَ ﱠد َ
ب ُكلﱢ َو ِ
تَ ،وأَ ْيضًا أَ ْعطَ ْيتُهُ لِالﱠ ِويﱢ َو ْال َغ ِري ِ
س ِم َن ْالبَ ْي ِ
َ
َ
ك َوالَ نَ ِسيتُھَا،.
صايَا َ
ص ْيتَنِي بِھَا .لَ ْم أتَ َجا َو ْز َو َ
الﱠتِي أ ْو َ
19
ص ْد َ
ك
ضا
ك فِي َح ْقلِ َ
صي َد َ
بوضوح أكثر في سفر التثنية إصحاح 24عدد »إِ َذا َح َ
ويذكر لنا ذلك أي ً
ت َح ِ
ٍ
ْ
ب َو ْاليَتِ ِيم َواألَرْ َملَ ِة تَ ُك ُ
َونَ ِس َ
ك فِي
ك الرﱠبﱡ إِلھُ َ
ار َك َ
يت ح ُْز َمةً فِي ْال َح ْق ِل ،فَالَ تَرْ ج ْع لِتَأ ُخ َذھَا ،لِ ْل َغ ِري ِ
ون ،لِ َك ْي يُبَ ِ
21
20
كَ .وإِ َذا َخبَ ْ
ب َو ْاليَتِ ِيم َواألَرْ َملَ ِة يَ ُك ُ
ط َ
ون .إِ َذا
ان َو َرا َء َ
ص َ
ت َز ْيتُونَ َ
ُكلﱢ َع َم ِل يَ َد ْي َ
اجع األَ ْغ َ
ك ،لِ ْل َغ ِري ِ
ك فَالَ تُ َر ِ
ب َو ْاليَتِ ِيم َواألَرْ َملَ ِة يَ ُك ُ
قَطَ ْف َ
ون.
ك فَالَ تُ َعلﱢ ْلهُ َو َرا َء َ
ت َكرْ َم َ
ك .لِ ْل َغ ِري ِ
ص َدقَ ُ
وأتساءل :أليست تلك النصوص تشبه قول ﷲِ   : إِنﱠ َما ال ﱠ
ين َعلَ ْيھَا
ين َو ْال َعا ِملِ َ
ات لِ ْلفُقَ َراء َو ْال َم َسا ِك ِ
ﷲِ َو ّ
ضةً ﱢم َن ّ
يل ّ
ﷲُ َعلِي ٌم َح ِكي ٌم 
ار ِم َ
يل فَ ِري َ
َو ْال ُم َؤلﱠفَ ِة قُلُوبُھُ ْم َوفِي الرﱢ قَا ِ
ﷲِ َواب ِْن ال ﱠسبِ ِ
ين َوفِي َسبِ ِ
ب َو ْال َغ ِ
)التوبة .(60؟!
نبي يبيع الجنة بالمال!
ﱞ
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم : -إنه يبيع الجنة ) ادفع فلوس وادخل الجنة( !
قالوا عنه َ -
قول ﷲِ َ  :م ْن َذا الﱠ ِذي يُ ْق ِرضُ ﱠ
ضا ِعفَهُ لَهُ
ﷲَ قَرْ ضًا َح َسنًا فَيُ َ
وتعلقوا بما جاء في تفسي ِر ابن كثير ل ِ
أَضْ َعافًا َكثِي َرةً َو ﱠ
ُون ) البقرة .(245
ﷲُ يَ ْقبِضُ َويَ ْب ُسطُ َوإِلَ ْي ِه تُرْ َجع َ
س ُعود قَا َل  :لَ ﱠما نَ َزلَتْ َمنْ َذا الﱠ ِذي يُ ْق ِرض ﱠ
عَنْ َع ْبد ﱠ
ضا ِعفهُ لَهُ  .قَا َل أَبُو
ﷲ ْبن َم ْ
سنًا فَيُ َ
ضا َح َ
ﷲ قَ ْر ً
ﷲ َوإِنﱠ ﱠ
سول ﱠ
ﷲ  لَيُ ِريد ِمنﱠا ا ْلقَ ْرض ؟ قَا َل  :نَ َع ْم يَا أَبَا الد ْﱠح َداح قَا َل :أَ ِرنِي
صا ِر ّ
ي  :يَا َر ُ
الد ْﱠح َداح ْاألَ ْن َ
سول ﱠ
ضت َربﱢي َع ﱠز َو َج ﱠل َحائِ ِطي قَا َلَ :و َحائِط لَهُ فِي ِه
ﷲ .قَا َل :فَنَا َولَهُ يَده .قَا َل  :فَإِنﱢي قَ ْد أَ ْق َر ْ
يَدك يَا َر ُ
ستّ ِمائَ ِة نَ ْخلَة َوأُ ّم الد ْﱠح َداح فِي ِه َو ِعيَال َھا قَا َل :فَ َجا َء أَبُو الد ْﱠح َداح فَنَا َدا َھا يَا أَ ّم الد ْﱠح َداح قَالَتْ :لَبﱠ ْي َك قَا َل :
ِ
َ
ْ
َ
ضته َربﱢي  .أھـ
اُ ْخ ُر ِجي فقَ ْد أق َر ْ
• الرد على الشبھة
صلﱠى ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -ليس ھو من أمر بھذا حتى يقولوا :إنه يبيع الجنةَ بالفلوس....ھذا
يَ -
أوالً :إن النب ﱠ
رأيھم ھم ؛ إنما الذي أمر المؤمنين أن ينفقوا أموالھم  ،ويبذلوھا في سبيلِه مقابل الجنة ھو مال ُكھم ؛ الذي
له ملكوت السماوات واألرض رب العالمين ،فھو الذي خلقھم ورزقھم مما ينفقون ،وجعلھم مستخلفين في
البذل و العطا ِء ؛ حتى ينالوا الخيرات.....وذلك مصدقًا لقولِه
األرض  ،فمن حقه أن يختبر إيمانھم في
ِ
ﱠ
ﱡون َو َما تُ ْنفِقُوا ِم ْن َش ْي ٍء فَإ ِ ﱠن ﷲَ بِ ِه َعلِي ٌم ) )"(92آل عمران
تعالى  " :لَ ْن تَنَالُوا ْالبِ ﱠر َحتﱠى تُ ْنفِقُوا ِم ﱠما تُ ِحب َ
(.
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صلﱠى ﱠ
الناس لھم ،
لنفسه ؛ وإنما طلبه من
يَ -
ﷲُ َعلَ ْي ِه َو َسلﱠ َم -لم يطلب ھذا المال ِ
ثانيًا  :إن الثابت أن النب ﱠ
ِ
فإن األموال كانت تؤخذ من األغنيا ِء لتُعطى للفقرا ِء و المساكين )تكافل اجتماعي( ....ولتجھيز الجيوش
ب المستضعفين ؛ تؤخذ من األغنيا ِء لترد إلى الفقراء ....يدلل على ذلك ما يلي:
لتقاتل بجان ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن ُھ َما  -أَنﱠ النﱠبِ ﱠي  بَ َع َ
ث ُم َعا ًذا  إِلَى
س َ -ر ِ
-1صحيح البخاري برقم  1308عَنْ ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
ﷲِ فَإِنْ ُھ ْم أَطَاعُوا لِ َذلِ َك فَأ َ ْعلِ ْم ُھ ْم أَنﱠ ﱠ
سو ُل ﱠ
ش َھا َد ِة أَنْ َال إِلَهَ إِ ﱠال ﱠ
ﷲَ قَ ْد
ا ْليَ َم ِن فَقَا َل :ا ْد ُع ُھ ْم إِلَى َ
ﷲُ َوأَنﱢي َر ُ
ت فِي ُك ﱢل يَ ْو ٍم َولَ ْيلَ ٍة فَإِنْ ُھ ْم أَطَاعُوا لِ َذلِ َك فَأ َ ْعلِ ْم ُھ ْم أَنﱠ ﱠ
ض َعلَ ْي ِھ ْم
ﷲَ ا ْفتَ َر َ
س َ
ض َعلَ ْي ِھ ْم َخ ْم َ
ا ْفتَ َر َ
صلَ َوا ٍ
ص َدقَةً فِي أَ ْم َوالِ ِھ ْم تُ ْؤ َخ ُذ ِمنْ أَ ْغنِيَائِ ِھ ْم َوتُ َر ﱡد َعلَى فُقَ َرائِ ِھ ْم .
َ
-2صحيح األدب المفرد لأللباني برقم  61عن عبد ﷲ بن المساور قال  :سمعت ابن عباس يخبر ابن
الزبير يقول :سمعتُ النب ﱠي  يقول  " :ليس المؤمن الذي يشبع ،وجا ُره جائع".
النبي قال ":جاھدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم ".
-3سنن النسائي عن أنس عن
ﱢ
تحقيق األلباني  :صحيح  ،المشكاة )  ، ( 3821صحيح أبي داود ) .( 1262
النبي  أن الصدقةَ حرا ٌم عليه ھو وأھله ،فكيف يقول المعترضون  :محم ٌد رسول
خصائص
ثالثًا:إن من
ﱢ
ِ
اإلسالم يبيع الجنة ) ادفع فلوس وادخل الجنة( بدعوى أنه يأخذ فلوس الصدقه ...؟! تدلل على ذلك أدلة
منھا:
ص َدقَ ِة
س َن ْب َن َعلِ ﱟي أَ َخ َذ تَ ْم َرةً ِمنْ تَ ْم ِر ال ﱠ
 -1صحيح البخاري برقم  2843عَنْ أَبِي ُھ َر ْي َرةَ  أَنﱠ ا ْل َح َ
ص َدقَة ؟ "َ.
سيﱠ ِةِ ":ك ْخ ِك ْخ أَ َما تَ ْع ِرفُ أَنﱠا َال نَأْ ُك ُل ال ﱠ
فَ َج َعلَ َھا فِي فِي ِه فَقَا َل النﱠبِ ﱡي  بِا ْلفَا ِر ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن ُھ َما -
 -2صحيح البخاري برقم  1396عن أبي ُھ َر ْي َرةَ  قَا َل :أَ َخ َذ ا ْل َح َ
سنُ ْبنُ َعلِ ﱟي َ -ر ِ
ش َع ْرتَ أَنﱠا َال نَأْ ُك ُل
ص َدقَ ِة فَ َج َعلَ َھا فِي فِي ِه فَقَا َل النﱠبِ ﱡي ِ : ك ْخ ِك ْخ لِيَ ْط َر َح َھا ثُ ﱠم قَا َل ":أَ َما َ
تَ ْم َرةً ِمنْ تَ ْم ِر ال ﱠ
ص َدقَةَ ؟ ".
ال ﱠ
أنفسھم "
 -3السلسة الصحيح ِة برقم  1613قال  " : إن الصدقة ال تحل لنا  ،و إن موالي القوم من
ِ
.
ت نبوتِه  أنه 
ب السيرة تبيّن أن من عالما ِ
 -4قصة سلمان الفارسي  الطويلة المشھورة في كت ِ
ال يقبل الصدقة  ،ويقبل الھدية ؛الخبر بتما ِمه رواه أحم ُد في المسن ِد  ،وقال المحققون  :إسناده حسن.
راب ًعا:إن األناجي َل تنسب إلى يسوع أنه أمر أتباعه أن يبذلوا أموالھم وأنفسھم في سبيله  ...وذلك في
إنجيل متى إصحاح  19عدد 21قَا َل لَهُ يَسُو ُ
ع»:إِ ْن أَ َر ْد َ
ك َوأَ ْع ِط
ون َكا ِمالً فَ ْاذھَبْ َوب ْع أَ ْمالَ َك َ
ت أَ ْن تَ ُك َ
22
ان َذا
ضى َح ِزينًا ،ألَنﱠهُ َك َ
ون لَ َ
ْالفُقَ َرا َء ،فَيَ ُك َ
ك َك ْن ٌز فِي ال ﱠس َما ِءَ ،وتَ َعا َل ا ْتبَ ْعنِي« .فَلَ ﱠما َس ِم َع ال ﱠشابﱡ ْال َكلِ َمةَ َم َ
أَ ْم َوال َكثِي َر ٍة! .
قلتُ  :إنني لم أقل كما قالوا :إن معنى النص ھو أن يسوع يبيع الجنة ) ادفع فلوس و ادخل الجنة(! ....
الرب أنه قت َل رجالً وزوجتَه أمنا به ،وباعوا أرضھم ،وأعطوا ثمنھا
واألعجب أن األناجيل تنسب إلى
ﱢ
المال البسيط الذي ھو أصالً مالھم ملكھم  ...جاء ذلك في
ألنفسھم شيئا من
للتالميذ ،ولكنھم احتفظوا
ِ
ِ
1
أعمال الرسل اإلصحاح الخامس عدد َو َر ُج ٌل ا ْس ُمهُ َحنَانِيﱠا،
قص ِة ) حنانيا و سفيرة( الواردة في سفر
ِ
َوا ْم َرأَتُهُ َسفﱢي َرةُ ،بَا َع ُم ْل ًكا َ 2و ْ
ض َعهُ ِع ْن َد أَرْ ج ُِل
س ِم َن الثﱠ َم ِنَ ،وا ْم َرأَتُهُ لَھَا َخبَ ُر ذلِ َ
كَ ،وأَتَى بِج ُْز ٍء َو َو َ
اختَلَ َ
الرﱡ س ُِل.
للرسل  ...ولنكمل 3فَقَا َل ب ْ
نالحظ أنھما اختلسا جز ًءا من مالھما الذي قدماه طواعيةً
ُطرُسُ » :يَا َحنَانِيﱠا،
ِ
4
لِ َما َذا َمألَ ال ﱠش ْيطَ ُ
ك؟
ان قَ ْلبَ َ
ان يَ ْبقَى لَ َ
ْس َوھُ َو بَاق َك َ
س َوتَ ْختَلِ َ
ك لِتَ ْك ِذ َ
س ِم ْن ثَ َم ِن ْال َح ْق ِل؟ أَلَي َ
وح ْالقُ ُد ِ
ب َعلَى الرﱡ ِ
ك ھ َذا األَ ْم َر؟ أَ ْن َ
ضع َ
اس بَلْ َعلَى
ْت فِي قَ ْلبِ َ
ك؟ فَ َما بَالُ َ
َولَ ﱠما بِي َع ،أَلَ ْم يَ ُك ْن فِي س ُْلطَانِ َ
ك َو َ
ت لَ ْم تَ ْك ِذبْ َعلَى النﱠ ِ
صا َر َخ ْو ٌ
ﷲِ«5 .فَلَ ﱠما َس ِم َع َحنَانِيﱠا ھ َذا ْال َكالَ َم َوقَ َع َو َم َ
ك.
ين َس ِمعُوا بِذلِ َ
يع الﱠ ِذ َ
اتَ .و َ
ف َع ِظي ٌم َعلَى َج ِم ِ
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6
ض األَحْ َد ُ
نالحظ  :أن الربﱠ أنتقم منه) حنانيا ( فمات ؛ ألنه لم يقدم ماله كله  !....ولنكمل فَنَھَ َ
اث َولَفﱡوهُ
ارجًا َو َدفَنُوهُ.
َو َح َملُوهُ َخ ِ
نالحظ  :أنھم دفنوه دون أن يسلموا الجثةَ إلى أھ ِله ؛ أليس ھذا إجرام و)بلطجة( ....؟! ولنكمل
ت ،أَ ﱠن ا ْم َرأَتَهُ َد َخلَ ْ
7ثُ ﱠم َح َد َ
ْس لَھَا َخبَ ُر َما َج َرى8 .فأ َ َجابَھَا
ث َسا َعا ٍ
تَ ،ولَي َ
ث بَ ْع َد ُم ﱠد ِة نَحْ ِو ثَالَ ِ
ار«9 .فَقَا َل لَھَا ب ْ
ب ْ
ار بِ ْعتُ َما ْال َح ْق َل؟« فَقَالَ ْ
ُطرُسُ َ »:ما بَالُ ُك َما
ت»:نَ َع ْم ،بِھ َذا ْال ِم ْق َد ِ
ُطرُسُ »:قُولِي لِي :أَبِھ َذا ْال ِم ْق َد ِ
ار ًجا«.
ُوح الرﱠبﱢ ؟ ھُ َو َذا أَرْ ُج ُل الﱠ ِذ َ
ين َدفَنُوا َر ُجلَ ِك َعلَى ْالبَا ِ
بَ ،و َسيَحْ ِملُونَ ِك َخ ِ
اتﱠ10فَ ْقتُ َما َعلَى تَجْ ِربَ ِة ر ِ
ال ِع ْن َد ِرجْ لَ ْي ِه َو َماتَ ْ
فَ َوقَ َع ْ
ب
ارجًا َو َدفَنُوھَا بِ َجانِ ِ
ت فِي ْال َح ِ
ت .فَ َد َخ َل ال ﱠشبَابُ َو َو َج ُدوھَا َم ْيتَةً ،فَ َح َملُوھَا َخ ِ
11
صا َر َخ ْو ٌ
ك.
ين َس ِمعُوا بِذلِ َ
يع الﱠ ِذ َ
َر ُجلِھَا .فَ َ
يع ْال َكنِي َس ِة َو َعلَى َج ِم ِ
ف َع ِظي ٌم َعلَى َج ِم ِ
قلت ُ◌:إن الشاھد من القص ِة أن الزو َج وزوجته باعا الحقل طواعية ،وتصدقا بمالھما إلى التالميذ،
المال حتى يعيشا به ،فكانت النتيجة أن الربﱠ أنتقم من الزوجين فآماتھما ؛ألنھما
ولكنھما اختلسا جز ًءا من
ِ
أصحاب الشبھة
بكل أموا لھما  ،فأصبحا عبرة لمن يعتبر! واألكثر عجبًا من ذلك ھو أن
َ
لم يتصدقا ِ
ينكرون علينا بقولھم !!...... :وھذه ھي نصوص أناجيلِھم! ............
صلﱢ َعلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن
ص َدقَةً تُطَھﱢ ُرھُ ْم َوتُ َز ﱢكي ِھم بِھَا َو َ
يقول ﷲ  لنبيﱢه  عن الصدق ِةُ  :خ ْذ ِم ْن أَ ْم َوالِ ِھ ْم َ
ك َس َك ٌن لﱠھُ ْم َو ّ
ﷲُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم ) التوبة (103
صالَتَ َ
َ
نالحظ من قولِه ِ ": منْ أَ ْم َوالِ ِھ ْم "  .أن) من ( في اآلي ِة تفيد التبعيض ،والمعنى:خذ جزءا بسيطا
بخالف ما كان من القص ِة التي ذكرناھا) حنانيا و سفيرة(...
من أموالھم ،وليس كل أموالِھم ،وھذا
ِ
ول ﱠ
ﷲِ 
ص قَا َلُ :ك ْنتُ َم َع َر ُ
ويدلل على ذلك ما جاء في مسن ِد أحمد برقم  1442عن َ
س ِ
س ْع ِد ْب ِن أَبِي َوقﱠا ٍ
سو َل ﱠ
سو ُل ﱠ
ﷲِ إِنﱠ لِي َم ًاال
ضا أ َ ْ
اع فَ َم ِر ْ
ﷲِ  فَقُ ْلتُ يَا َر ُ
ت فَ َعا َدنِي َر ُ
ضتُ َم َر ً
شفَ ْيتُ َعلَى ا ْل َم ْو ِ
فِي َح ﱠج ِة ا ْل َو َد ِ
ش ْط ِر َمالِي؟ قَا َلَ :ال قُ ْلتُ :فَثُلُ ُ
ث
وصي بِثُلُثَ ْي َمالِي ؟ قَا َلَ :ال .قُ ْلتُ :بِ َ
َكثِي ًراَ ،ولَ ْي َ
س يَ ِرثُنِي إِ ﱠال ا ْبنَةٌ لِي ،أَفَأ ُ ِ
ث َوالثﱡلُ ُ
َمالِي؟ قَا َل :الثﱡلُ ُ
ون
س ْع ُد أَنْ تَ َد َع َو َرثَتَ َك أَ ْغنِيَا َء َخ ْي ٌر لَ َك ِمنْ أَنْ تَ َد َع ُھ ْم َعالَةً يَتَ َكفﱠفُ َ
ث َكثِي ٌر ؛إِنﱠ َك يَا َ
ق نَفَقَةً تَ ْبتَ ِغي بِ َھا َو ْجهَ ﱠ
ﷲِ تَ َعالَى إِ ﱠال أُ ِج ْرتَ َعلَ ْي َھا َحتﱠى اللﱡ ْق َمةَ ت َْج َعلُ َھا فِي فِي
س ْع ُد لَنْ تُ ْنفِ َ
اس إِنﱠ َك يَا َ
النﱠ َ
ا ْم َرأَتِ َك ...

تعليق شعيب األرنؤوط  :إسناده صحيح على شرط الشيخين
نبي يأمر امرأةً برضاعة الكبير!
ﱞ
ُ
النبي ... 
أخالق
ث رضاع ِة الكبير؛ ليطعنوا به في
كثر
الحديث على أفوا ِه المعترضين حول حدي ِ
ﱢ
ِ
سبيل السخري ِة لمن يحاورھم  :اسمح لي أن أرضع من أمك !...
قالوا على
ِ
واستندوا في ذلك إلى ما جاء في اآلتي:
ق ْبنُ إِ ْب َرا ِھي َم
س َح ُ
اع ( باب ) رضاعة الكبير ( برقم َ 2637ح ﱠدثَنَا إِ ْ
 -1صحيح مسلم ِكتَاب ) ﱢ
الر َ
ض ِ
َ
َ
ﱠ
ﱠ
َ
وب
ب الثقَفِ ﱡي عَنْ أيﱡ َ
ا ْل َح ْنظَلِ ﱡي َو ُم َح ﱠم ُد ْبنُ أَبِي ُع َم َر َج ِمي ًعا عَنْ الثقَفِ ﱢي قَا َل ا ْبنُ أبِي ُع َم َرَ :ح ﱠدثنَا َع ْب ُد ا ْل َوھﱠا ِ
ان َم َع أَبِي ُح َذ ْيفَةَ َوأَ ْھلِ ِه فِي
اس ِم عَنْ َعائِ َ
سالِ ًما َم ْولَى أَبِي ُح َذ ْيفَةَ َك َ
شةَ أَنﱠ َ
عَنْ ا ْب ِن أَبِي ُملَ ْي َكةَ عَنْ ا ْلقَ ِ
سالِ ًما قَ ْد بَلَ َغ َما يَ ْبلُ ُغ ال ﱢر َجا ُل َو َعقَ َل َما َعقَلُوا َوإِنﱠهُ يَد ُْخ ُل
بَ ْيتِ ِھ ْم فَأَتَتْ تَ ْعنِي ا ْبنَةَ ُ
س َھ ْي ٍل النﱠبِ ﱠي  فَقَالَتْ  :إِنﱠ َ
ض ِعي ِه ت َْح ُر ِمي َعلَ ْي ِه
س أَبِي ُح َذ ْيفَةَ ِمنْ َذلِ َك َ
ش ْيئًا فَقَا َل لَ َھا النﱠبِ ﱡي  ":أَ ْر ِ
َعلَ ْينَا َوإِنﱢي أَظُنﱡ أَنﱠ فِي نَ ْف ِ
س أَبِي ُح َذ ْيفَةَ.
ض ْعتُهُ فَ َذ َھ َ
س أَبِي ُح َذ ْيفَةَ فَ َر َج َعتْ " .فَقَالَتْ  :إِنﱢي قَ ْد أَ ْر َ
ب الﱠ ِذي فِي نَ ْف ِ
َويَ ْذ َھ ْب الﱠ ِذي فِي نَ ْف ِ
ض ِعي ِه يَ ْذ َھ ْب َما فِي َو ْج ِه أَبِي ُح َذ ْيفَةَ.
 -2صحيح مسلم أي ً
ضا برقم  2640فَقَالَتْ  :إِنﱠهُ ُذو لِ ْحيَ ٍة  ،فَقَا َل  :أَ ْر ِ
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• الرد على الشبھة
المقطوع به أن األص َل في الرضاع ِة رضاعة الصغير؛ لعدة أدلة منھا:
المعلوم
أوالً  :إن من
ِ
ِ
 -1قوله َ  : و ْال َوالِ َد ُ
ضا َعة ◌َ ) البقرة
ضع َْن أَ ْوالَ َدھُ ﱠن َح ْولَي ِْن َكا ِملَي ِْن لِ َم ْن أَ َرا َد أَن يُتِ ﱠم ال ﱠر َ
ات يُرْ ِ
 . (233قوله  -2قولهَ  : و َو ﱠ
صالُهُ فِي َعا َمي ِْن أَ ِن
اإلن َس َ
ان بِ َوالِ َد ْي ِه َح َملَ ْتهُ أُ ﱡمهُ َو ْھنا ً َعلَى َو ْھ ٍن َوفِ َ
ص ْينَا ْ ِ
صي ُر  ) لقمان. (14
ا ْش ُكرْ لِي َولِ َوالِ َد ْي َ
ي ْال َم ِ
ك إِلَ ﱠ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن َھا-قالت:
صحيح
-3
مسلم بَاب ) إِنﱠ َما ال ﱠر َ
ضا َعةُ ِمنْ ا ْل َم َجا َع ِة ( برقم  2642عن عائشةَ َ -ر ِ
ٍ
ِ
ُ
الطفل
صغر
ضا َعة ِمنْ ا ْل َم َجا َع ِة " ؛ أي  :أن الرضاعة الواجبة ھي ما كانت في فتر ِة
قال  " :إِنﱠ َما ال ﱠر َ
ِ
ِ
أقل من عامين ..
سى ا ْل ِھ َاللِ ﱢي عَنْ أَبِي ِه أَنﱠ َر ُج ًال َك َ
سفَ ٍر فَ َولَ َدتْ ا ْم َرأَتُهُ
ان فِي َ
 -3مسند أحمد برقم  3905عَنْ أَبِي ُمو َ
سى فَقَا َلُ :ح ﱢر َمتْ َعلَ ْي َك .قَا َل :فَأَتَى ا ْب َن
فَ ْ
س لَبَنُ َھا فَ َج َع َل يَ ُم ﱡ
صهُ َويَ ُم ﱡجهُ فَ َد َخ َل َح ْلقَهُ فَأَتَى أَبَا ُمو َ
احتُبِ َ
سو ُل ﱠ
ش َز ا ْل َع ْظ َم " .تعليق
اع إِ ﱠال َما أَ ْنبَتَ اللﱠ ْح َم َوأَ ْن َ
َم ْ
سأَلَهُ فَقَا َل :قَا َل َر ُ
ﷲِ َ ":ال يُ َح ﱢر ُم ِمنْ ال ﱠر َ
س ُعو ٍد فَ َ
ض ِ
شعيب األرنؤوط  :صحيح بشواھده ،وھذا إسناد ضعيف لإلنقطاع بين والد أبي موسى الھاللي وعبد
ﷲ بن مسعود.
ُ
سو ُل ﱠ
ض َي ﱠ
ﷲِ َ ": ال يُ َح ﱢر ُم ِمنْ
ﷲُ َع ْن َھا – قَالَتْ  :قَا َل َر ُ
 -4سنن الترمذي برقم  1072عَنْ أ ﱢم َ
سلَ َمةَ َ -ر ِ
سىَ :ھ َذا َح ِد ٌ
يح.
ْي َو َك َ
ضا َع ِة إِ ﱠال َما فَتَ َ
ص ِح ٌ
سنٌ َ
يث َح َ
ان قَ ْب َل ا ْلفِطَ ِام " .قَا َل أَبُو ِعي َ
ال ﱢر َ
ق ْاألَ ْم َعا َء فِي الثﱠد ِ
سو ُل ﱠ
ض َي ﱠ
ضا َع
ﷲُ َع ْن ُھ َما – قال :قَا َل َر ُ
ﷲِ  »: الَ َر َ
س َ -ر ِ
 -5سنن الدار قطني َ 4412ع ِن ا ْب ِن َعبﱠا ٍ
ان في ا ْل َح ْولَ ْي ِن«.
إِالﱠ َما َك َ
ض َي ﱠ
س ِم ْعتُ ُع َم َر يَقُو ُل :الَ
ﷲُ َع ْن ُھ َما – قَا َلَ :
 -6سنن الداراقطني أي ً
ضا برقم َ 4413ع ِن ا ْب ِن ُع َم َر َ -ر ِ
الص َغ ِر.
ضا َع إِالﱠ في ا ْل َح ْولَ ْي ِن في ﱢ
َر َ
ضا َع ِة
ب عَنْ ال ﱠر َ
س ِعي َد ْب َن ا ْل ُم َ
سأ َ َل َ
 -7موطأ مالك برقم  1110عَنْ َمالِك عَنْ إِ ْب َرا ِھي َم ْب ِن ُع ْقبَةَ أَنﱠهُ َ
سيﱠ ِ
ان بَ ْع َد ا ْل َح ْولَ ْي ِن فَإِنﱠ َما ُھ َو
اح َدةً فَ ُھ َو يُ َح ﱢر ُم َو َما َك َ
س ِعي ٌد ُ :ك ﱡل َما َك َ
فَقَا َل َ
ان فِي ا ْل َح ْولَ ْي ِن َوإِنْ َكانَتْ قَ ْط َرةً َو ِ
طَ َعا ٌم يَأْ ُكلُهُ .
خالل ما سبق أن األص َل في الرضاع ِة التي تُح ّرم :ھي ما دون العامين كي يكون اللبن سببًا
نالحظ من
ِ
العلم
في بنا ِء لح ِمه وتكوين عظمه  ....وذلك من كتا ِ
ب ﷲِ ،ومن سن ِة نبيﱢنا  ، وھذا ما أجمع عليه أھ ُل ِ
سلفًا وخلفًا  ،وال خالف في ذلك .
ث فھ ًما صحي ًحا  ،فمن خاللھا تُنسف الشبھة نسفًا  -إن شاء
ثانيًا  :إن ھناك أسئلةً تطرح نفسھا لفھم الحدي ِ
ﷲُ : - 
رجل ؟ أم أنه  قال ذلك
النبي  بأن أي امرأ ٍة ترضع أي
السؤال األول  :ھل في ھذا الحديث أم ٌر من
ٍ
ﱢ
لسھلة فقط ؟
س أَبِي
الجواب :أمر بذلك سھلة فقط ؛ لقوله  " : أَ ْر ِ
ض ِعي ِه ت َْح ُر ِمي َعلَ ْي ِه َويَ ْذ َھ ْب الﱠ ِذي فِي نَ ْف ِ
النبي  المرأ ٍة أخري
السؤال الثاني  :ھل رخص
ُح َذ ْيفَةَ".
ﱡ
ث صحيح  ،أو
ب من كتب السن ِة سواء أكان في حدي ٍ
غير سھلة بنت سھيل أن ترض َع كبي ًرا في أي كتا ٍ
ضعيف  ،أو موضوع ....؟!
الجواب :ال ؛ لم يرد إال في ھذا الموضع فقط ...
معين وانتھت ....
زمن
ت سھيل في
وبالتالي فإن ھذه الحالة ) رضاعة الكبير ( حالة خاصة لسھلة بن ِ
ٍ
ٍ
ُ
ذكرت ما يلي :
وعليه ال يُحتج بھا على المسلمين اليوم ،وھذا مذھب جماھير العلماء ....يؤيد ما

145

www.kalemasawaa.com

 -1قال الحافظ ابنُ عبد البر  " :عدم تحديث أبي مليكة بھذا الحديث لمدة سنة يدل على أنه حديث ترك
قديما ولم يعمل به  ،وال تلقاه الجمھور بالقبول على عمومه  ،بل تلقوه على أنه مخصوص "  ) .شرح
الزر قاني على الموطأ (.
 -2قال الحافظ الدرامي عقب ذكره الحديث في سننه قال  " :ھذا لسالم خاصة " .
سالِ ٍم ".
يعقب
-3
ُ
صةً لِ َ
ث عائشةَ بقولِه  ":قَا َل َربِي َعةُ :فَ َكانَتْ ُر ْخ َ
النسائي في سننِه بعد ذك ِر حدي ِ
ﱡ
َ
ب قَا َل :أَ ْخبَ َرنِي
ونقرأ
الحديث كامالً برقم  3269أَ ْخبَ َرنَا أَ ْح َم ُد ْبنُ يَ ْحيَى أَبُو ا ْل َو ِزي ِر قَا َلَ :
س ِم ْعتُ ا ْب َن َو ْھ ٍ
َ
َ
َ
َ
َ
سالِ ًما
اس ِم عَنْ َعائِ َ
ُ
ض َع َ
شةَ قَالَتْ :أ َم َر النﱠبِ ﱡي  ا ْم َرأةَ أبِي ُحذ ْيفَةَ أنْ تُ ْر ِ
سلَ ْي َمانُ عَنْ يَ ْحيَى َو َربِي َعةُ عَنْ ا ْلقَ ِ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ُ
ً
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
سالِ ٍم.
صة ل ِ َ
ض َع ْتهُ َو ُھ َو َر ُج ٌل .قا َل َربِي َعة:ف َكانَتْ ُرخ َ
ب غ ْي َرة أبِي ُحذ ْيفة فأ ْر َ
َم ْولى أبِي ُحذ ْيفة َحتﱠى تَذ َھ َ
تحقيق األلباني  :صحيح اإلسناد.
وابن عمر
وابن عباس ،
وابن مسعود ،
بن الخطاب ،
ِ
ِ
ِ
 -4مذھب جماھي ِر الصحاب ِة  ، مثل  :عم َر ِ
.........
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن َھا  -؛ ثبت ذلك في اآلتي:
 -5مذھب زوجات النب ﱢي  عدا عائشةَ َ -ر ِ
اج النﱠبِ ﱢي  أَنْ
سلَ َمةَ َ -ز ْو َج النﱠبِ ﱢي َ -كانَتْ تَقُو ُل  :أَبَى َ
 -1صحيح مسلم برقم  2641عن أُ ﱠم َ
سائِ ُر أَ ْز َو ِ
سو ُل ﱠ
شةَ َ :و ﱠ
ﷲِ 
ضا َع ِةَ ،وقُ ْل َن لِ َعائِ َ
ص َھا َر ُ
صةً أَ ْر َخ َ
ﷲِ َما نَ َرى َھ َذا إِ ﱠال ُر ْخ َ
يُد ِْخ ْل َن َعلَ ْي ِھنﱠ أَ َح ًدا بِتِ ْل َك ال ﱠر َ
ضا َع ِة َو َال َرائِينَا.
سالِ ٍم َخا ﱠ
اخ ٍل َعلَ ْينَا أَ َح ٌد بِ َھ ِذ ِه ال ﱠر َ
لِ َ
صةً فَ َما ُھ َو بِ َد ِ
ض َع ِة
اج النﱠبِ ﱢي  أَنْ يَد ُْخ َل َعلَ ْي ِھنﱠ بِتِ ْلكَ ال ﱠر ْ
 -2سنن النسائي برقم  3272عَنْ ع ُْر َوةَ قَا َل :أَبَى َ
سائِ ُر أَ ْز َو ِ
سو ُل ﱠ
شةََ :و ﱠ
س ْھلَةَ بِ ْنتَ
ضا َعةَ ا ْل َكبِي ِرَ ،وقُ ْل َن لِ َعائِ َ
ﷲِ َما نُ َرى الﱠ ِذي أَ َم َر َر ُ
ﷲِ َ 
س يُ ِري ُد َر َ
أَ َح ٌد ِمنْ النﱠا ِ
ﷲِ َ و ﱠ
ول ﱠ
ض َع ِة َو َال
ﷲِ َال يَد ُْخ ُل َعلَ ْينَا أَ َح ٌد بِ َھ ِذ ِه ال ﱠر ْ
سالِ ٍم َو ْح َدهُ ِمنْ َر ُ
ُ
ضا َع ِة َ
صةً فِي َر َ
س َھ ْي ٍل إِ ﱠال ُر ْخ َ
س ِ
يَ َرانَا .تحقيق األلباني  :صحيح.
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -كانت تُرضع من يدخل عندھا !!
إن قيل :إن عائشةَ َ -ر ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -لم تنجب أصالً كي
قلت ُ◌ :إن ھذا يدل على قم ِة
التخلف العقلي لماذا ؟ ألن عائشةَ َ -ر ِ
ِ
ُ
سمعت أح َدھم يتكلم بھذا !!
ترضع  ،وقد
ض َي ﱠ
اع من يدخل عندھا  ،وذلك في صحيح
إن قيل  :إن عائشة َ -ر ِ
ﷲُ َع ْنھَا  -كانت تأمر إخوتَھا بإرض ِ
ش ْعبَةُ عَنْ ُح َم ْي ِد ْب ِن نَافِ ٍع عَنْ
مسلم برقم َ 2639ح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ ا ْل ُمثَنﱠى َح ﱠدثَنَا ُم َح ﱠم ُد ْبنُ َج ْعفَ ٍر َح ﱠدثَنَا ُ
شةَ :إِنﱠهُ يَد ُْخ ُل َعلَ ْي ِك ا ْل ُغ َال ُم ْاألَ ْيفَ ُع الﱠ ِذي َما أُ ِح ﱡب أَنْ يَد ُْخ َل
سلَ َمةَ لِ َعائِ َ
سلَ َمةَ قَالَتْ  :قَالَتْ أُ ﱡم َ
ت أُ ﱢم َ
َز ْينَ َ
ب بِ ْن ِ
ول ﱠ
سو َل
َعلَ ﱠي .قَا َل :فَقَالَتْ َعائِ َ
ﷲِ  أ ُ ْ
س َوةٌ ؟ قَالَتْ  :إِنﱠ ا ْم َرأَةَ أَبِي ُح َذ ْيفَةَ قَالَتْ يَا َر ُ
شةُ :أَ َما لَ ِك فِي َر ُ
س ِ
سو ُل ﱠ
ﱠ
ض ِعي ِه َحتﱠى
س أَبِي ُح َذ ْيفَةَ ِم ْنهُ ش َْي ٌء فَقَا َل َر ُ
ﷲِ :إِنﱠ َ
ﷲِ  :أَ ْر ِ
سالِ ًما يَد ُْخ ُل َعلَ ﱠي َو ُھ َو َر ُج ٌل َوفِي نَ ْف ِ
ضا في موطأ
مالك وغي ِره .
يَد ُْخ َل َعلَ ْي ِك ...وأي ً
ٍ
ض َي ﱠ
النبي
ت
ﷲُ َع ْنھَا  ، -وقد أخطأت في ذلك فخالفت بقية زوجا ِ
قلت ُ◌ :إن ھذا اجتھا ًدا من عائشةَ َ -ر ِ
ﱢ
 وجماھير الصحابة ؛ فنحن ال نعتقد بعصم ِة الصحاب ِة  من الخطأ  ،ولكن نعتقد بأنھم عدول في
النبي .... 
ت
تبلي ِغھم عن
رسول ﷲِ  ، ونعتقد أن العصمةَ ُدفنت بمو ِ
ﱢ
ِ
ﱠ
وغيره إلى أن
حزم
ض َي ﷲُ َع ْنھَا -
قول عائشةَ َ -ر ِ
كابن ٍ
ولقد ذھب البعضُ من العلما ِء بقولِھم  ،مثل ِ
ِ
ِ
صا
حديث سھلة بنت سھيل مخصوص بمن حاله
كحال سالم مولى أبي حذيفة .فلو وجد أحد تبنى شخ ً
ِ
حتى كان ھذا االبن مثل ابنه في دخوله على أھلِه وبساطتھم معه ،واضطرت امرأته ألن ترضعه ليبقى
على ما ھو عليه من الدخول  -لو وجد ھذا – لقلنا بجوازه؛ لكن ھذا في الوقت الحاضر ممتنع ؛ألن
األنساب واألحساب  ،قال ﷲُ  : ا ْد ُعوھُ ْم ِآلبَائِ ِھ ْم ھُ َو أَ ْق َسطُ ِعن َد ﱠ
الشر َع أبطل التبني حيث إنه يھدم
َ
ﷲِ
ْ
َ
ْس َعلَ ْي ُك ْم ُجنَا ٌح فِي َما أ ْخطَأتُم بِ ِه َولَ ِكن ﱠما تَ َع ﱠم َد ْ
ت
ﱢين َو َم َوالِي ُك ْم َولَي َ
فَإِن لﱠ ْم تَ ْعلَ ُموا آبَاءھُ ْم فَإِ ْخ َوانُ ُك ْم فِي الد ِ
ان ﱠ
ﱠحيما ً ) األحزاب.(5
قُلُوبُ ُك ْم َو َك َ
ﷲُ َغفُوراً ر ِ
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سو َل ﱠ
ﷲِ  قَا َل
و قد صح عن نبيﱢنا  في
صحيح البخاري برقم  4831عَنْ ُع ْقبَةَ ْب ِن َعا ِم ٍر أَنﱠ َر ُ
ِ
َ
َ
َ
سو َل ﱠ
ﷲِ أفَ َرأ ْيتَ ا ْل َح ْم َو قَا َل  ":ا ْل َح ْم ُو ا ْل َم ْوتُ
صا ِر :يَا َر ُ
سا ِء فَقَا َل َر ُج ٌل ِمنْ ْاأل ْن َ
:إِيﱠا ُك ْم َوالد ُﱡخو َل َعلَى النﱢ َ
".
فلو كان إرضاع الكبير مؤث ًرا ؛ لقال  : الحمو :أن ترضع المرأةُ أخيه حتى يدخل على امرأة من
النبي  إلى ذلك  ،ومنع دخول أخ الزوج على الزوج ِة في غيابِه  ،فھذا ھو
محارمه " فلم يرشد
ﱡ
ث.
المقصود من الحدي ِ
إرضاع الكبير ،وترتيب أحكام الرضاعة عليه في التحليل و
ضا إلى جواز الترخيص في
وذھب البعض أي ً
ِ
ب عنه  ،وعدم االستغناء عن دخولِه على النسا ِء  ،كما في قصة
التحريم عند وجو ِد المشقة في االحتجا ِ
شيخ اإلسالم ابن تيمية  -رحمه ﷲُ -
سالم مولى أبي حذيفة  -رضي ﷲُ عنھما  ،-وھذا القول منسوب إلى
ِ
 ،وھو قول بعيد عن الصواب ّ ،
ألن المشقّة غير منضبطة  ،أما لو كانت ضرورة  ،فللضرورة ٌ
شأن
آ َخر ،والضرورات تق ّدر بقَ َد ِرھا  ،كما أن ﷲ ◌َ  أمر النسا َء بالحجاب لعدم ظھورھن على األجانب ...
و الظاھر ّ
عرض األدلة ؛ حيث اختيار
أن لتخصيص الرخصة بسالم  دون غيره ھو الراجح من
ِ
معظم أمھات المؤمنين له  ،وذھاب معظم الصحابة  و جمھور العلماء إلى القول به  ،وھذا ھو المفھوم
من ظاھر النصوص المعارضة لحديث سھلة بنت سھيل ،ولو كان األمر على إطالقِه لشاع بين الصحابة
السلف  ،و تع ّددت بذلك األخبار والروايات ....
الكرام  ذلك ثم من تبعھم من
ِ
ض َي ﱠ
النبي  ": أرضعيه " ھل
ﷲُ َع ْنھَا  -سال ًما  لما قال لھا
ﱡ
ثالثًا  :إن قيل :كيف أرضعت سھلةُ َ -ر ِ
لتقام الثدي مباشرة وھو رجل ذو لحية  ،أم حلبت في أنا ٍء ثم أرضعته دون أن يمس ثديھا ؟!
أرضعته با ِ
أقوال العلماء في ھذا الشأن كما يلي :
ذكر
قلت ُ◌  :إن الجواب على السائل يتض ُح من
ِ
ِ
خالل ِ
النووي في
 -1نقل األما ُم
اضي  :لَ َعلﱠ َھا َحلَبَ ْتهُ ثُ ﱠم َ
ﱡ
ش ِربَهُ
شرحه لمسلم عن القاضي عياض قائالً  :قَا َل ا ْلقَ ِ
ِ
س َن َ ،ويَ ْحتَ ِمل أَنﱠهُ ُعفِ َي عَنْ
س ثَدْي َھا َو َال اِ ْلتَقَتْ بَ َ
ِمنْ َغ ْير أَنْ يَ َم ّ
اضي َح ُ
ش َرتَا ُھ َما َ ،وبِ َھ َذا الﱠ ِذي قَالَهُ ا ْلقَ ِ
ضا َع ِة َم َع ا ْل ِكبَر َو َ ﱠ
ﷲ أَ ْعلَم  .أھـ
اج ِة َك َما ُخ ﱠ
َم ّ
ص بِال ﱠر َ
سه لِ ْل َح َ
 -2قال اإلما ُم ابنُ عبد البر في شرح الزرقاني  :صفة رضاع الكبير أن يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن
تلقمه المرأة ثديھا فال ينبغي عند أحد من العلماء ،وھذا ما رجحه القاضي والنووي .أھـ
 -3قال ابن سعد في طبقاته )ج / 8ص : (271أخبرنا محمد بن عمر ،حدثنا محمد بن عبد ﷲ بن أخي
الزھري عن أبيه قال :كان يحلب في مسعط أو إناء قدر رضعة فيشربه سالم كل يوم ،خمسة أيام .وكان
بعد يدخل عليھا وھو حاسر .رخصة من رسول ﷲ  لسھلة بنت سھيل.أھـ
 -4قال ابنُ قتيبة  -العالم النحوي -في توجيھه لحديث سھلة :فأراد رسول ﷲ  بمحلھا عنده ،و ما
أحب من ائتالفھما ،و نفي الوحشة عنھما أن يزيل عن أبي حذيفة ھذه الكراھة ،و يطيب نفسه بدخوله
فقال لھا "أرضعيه" .و لم يرد  :ضعي ثديك في فيه ،كما يفعل باألطفال .و لكن أراد :احلبي له من لبنك
شيئا ،ثم ادفعيه إليه ليشربه .ليس يجوز غير ھذا ،ألنه ال يحل لسالم أن ينظر إلى ثدييھا ،إلى أن يقع
الرضاع ،فكيف يبيح له ما ال يحل له و ما ال يؤمن معه من الشھوة؟ ) تأويل مختلف الحديث البن
قتيبة(.
ض َي ﱠ
َ
ثم إن
الحديث ليس فيه أن اإلرضا َع كان بمالمس ِة الثدي ؛ ففي سياق الحديث تقول سھلة َ -ر ِ
ﷲُ
س أَبِي ُح َذ ْيفَةَ ِم ْنهُ َش ْي ٌء " أي :حرج .
َع ْن َھا َ " : -وفِي نَ ْف ِ
بالرضاع المباشر إذا كان يغار ويتحرج من وجو ِد سالم في بيتِه فھل
وأتساءل :كيف يرضى أبو حذيفة
ِ
يرضي بذلك الرضاع ؟! ھذا ھو .
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ي  نھي عن مصافح ِة النساء ؛ ففي السلس ِة الصحيح ِة برقم 226قال  ": ألن يطعن في
ثم إن النب ﱠ
بمخيط من حدي ٍد خير له من أن يمس امرأة ال تحل له " .رواه الطبراني  ،و البيھقي  ،و
رجل
س
ٍ
ٍ
رأ ِ
رجال الطبراني ثقات رجال الصحيح.
ث على المصافح ِة.
العلم المس المذكور في الحدي ِ
أھل ِ
وقد حمل بعضُ ِ
للرجل أن يمس ثدي امرأة
ي  يحرم مصافحة الرجل للمرأة ،ثم يحل
وبالتالي فھل يعقل أن النب ﱠ
ِ
ويرضع منه ؟!
َ
َ
ْ
ﱠ
ُ
ك أ ْز َكى لَھُ ْم إِ ﱠن ﷲَ َخبِي ٌر بِ َما
ار ِھ ْم َويَحْ فَظوا فُرُو َجھُ ْم َذلِ َ
وقد قال ﷲُ   :قُلْ لِل ُم ْؤ ِمنِ َ
ين يَ ُغضﱡ وا ِم ْن أ ْب َ
ص ِ
ُون ) النور .(30 :
يَصْ نَع َ
النظر فيه ؟!ھذا ھو.
وھل يعقل أن ﷲَ يأمر  بغض البصر ،ورسولُه يأمر بمس الثدي مع
ِ
لزوجھا :أنا ذاھبة عند أمي ال تنسي
ثم إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :إننا في مصر نسمع زوجة تقول
ِ
طريق ) الببرونة( أو )البزازة(
بإرضاع الطفل عن
ب زوجتِه
أن ترضع الطفل  ،فيقوم الزو ُج في غيا ِ
ِ
ِ
وذلك لما وضعت األم لبنھا فيھا ؟ فھل يثبت رضاع األم البنھا في تلك الحالة أم ال ؟!
جمھور العلماء ...
الجواب  :يثبت الرضاع عند
ِ
للصغير ،فألولى به للكبير ....
وبالتالي إذا كان شربُ اللبن دون مس الثدي يثبت حكم الرضاع
ِ
راب ًعا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :كيف يُنسب االبن ألمه  ،ويصبح ابنًا شرعيًا لھا ؟
بالحمل والرضاع ِة.
الجواب :يُنسب االبن ألمه
ِ
بسالم فما ھو السبيل الذي من خاللِه يكون سالم ابنا لھا غير الرضاعة
وأتساءل :إذا كانت سھلة لم تحمل
ٍ
؟ الجواب  :لم يكن ھناك سبيل شرعي سوي الرضاعة ؛ ألنھا لم تحمل به  ،و ذلك كان أرضاء ألبي
حذيفة من نبينا  ، وھي حالة خاصة ؛ رخصة وانتھت ....
الناس عنھم القرآن الكريم ،فھو صاحب ُخلق
النبي  أن يأخذ
وال ننسي أن سال ًما  من الذين أمر
ُ
ﱡ
ْ
وق قَا َلُ :كنﱠا نَأتِي َع ْب َد ﱠ
ﷲِ ْب َن َع ْم ٍرو فَنَت ََحد ُ
ﱠث
كريم  ؛ ثبت ذلك صحيح مسلم برقم  4504عَنْ َم ْ
س ُر ٍ
إِلَ ْي ِهَ ،وقَا َل ا ْبنُ نُ َم ْي ٍر ِع ْن َدهُ فَ َذ َك ْرنَا يَ ْو ًما َع ْب َد ﱠ
س ُعو ٍد فَقَا َل :لَقَ ْد َذ َك ْرتُ ْم َر ُج ًال َال أَ َزا ُل أُ ِحبﱡهُ بَ ْع َد ش َْي ٍء
ﷲِ ْب َن َم ْ
سو َل ﱠ
ول ﱠ
آن ِمنْ أَ ْربَ َع ٍة ِمنْ ا ْب ِن أُ ﱢم َع ْب ٍد فَبَ َدأَ بِ ِه َو ُم َعا ِذ
ﷲِ ُ ":خ ُذوا ا ْلقُ ْر َ
س ِم ْعتُ َر ُ
س ِم ْعتُهُ ِمنْ َر ُ
ﷲِ َ 
َ
س ِ
ُ
َ
َ
َ
سالِ ٍم َم ْولَى أبِي ُحذ ْيفَة ".
ب َو َ
ْب ِن َجبَ ٍل َوأبَ ﱢي ْب ِن َك ْع ٍ
إنجيل لوقا يجده يذكر أن يسو َع المسيح رضع من ثديي أمه  ،وھو بحسب
خام ًسا  :إن المتأم َل في
ِ
عقيدة المعترضين إله  !....وعليه فإنني أسأل المعترضين أسئلةَ ھي :
 -1لو يخبروننا عن رضاعة اإلل ِه رضاعة ) الرب يسوع (  ،ھل ھناك إله يرضع ..؟!
 -2ھل رضع الربﱡ يسوع بالالھوت أم بالناسوت ؟! مع العلم أن العقيدةَ األرثوذكسية تقول :إن الالھوت
لم يفارق الناسوت لحظة واحدة !!
 -3ھل يستحق ھذا اإلله أن يُعبد ؟ إله يرضع  ...؟!
 -4ھل كانت أم الرب يسوع )مريم ( تعلم أنھا ترضع اإللهَ الذي خلقھا وأوجدھا وھي التي حملت به
وأرضعته ...؟!
27
ص ْوتَھَا ِم َن
ت ا ْم َرأَةٌ َ
نجيل لوقا إصحاح  11عدد َوفِي َما ھُ َو يَتَ َكلﱠ ُم بِھ َذاَ ،رفَ َع ِ
دليل ما سبق جاء في إ ِ
28
ت لَهُ»:طُوبَى لِ ْلبَ ْ
ْال َج ْم ِع َوقَالَ ْ
ين
ض ْعتَھُ َما« .أَ ﱠما ھُ َو فَقَا َل»:بَلْ طُوبَى لِلﱠ ِذ َ
ط ِن الﱠ ِذي َح َملَ َ
ك َوالثﱠ ْديَي ِْن اللﱠ َذي ِْن َر ِ
ُون َكالَ َم ﷲِ َويَحْ فَظُونَهُ«.
يَ ْس َمع َ
ض ْعتَھُ َما ".
نالحظ قو َل المرآ ِة َ " :والثﱠ ْديَي ِْن اللﱠ َذي ِْن َر ِ
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ُون َكالَ َم ﷲِ َويَحْ فَظُونَهُ ".
ين يَ ْس َمع َ
ونالحظ أن يسوع لم ينكر على قولِھا بل قال " :بَلْ طُوبَى لِلﱠ ِذ َ
الرب بأن ه ي أمر ب التغزل بث دي الم رأة  !!...وذل ك ف ي
ثم إن المتأمل في الكتاب المقدس يجده ينسب إلى
ﱢ
19
18
ك ،الظﱠ ْبيَ ِة ْال َمحْ بُوبَ ِة َو ْال َو ْعلَ ِة
ك ُمبَا َر ًك اَ ،وا ْف َرحْ بِ ا ْم َرأَ ِة َش بَابِ َ
سفر األمثال إصحاح  5عدد لِ يَ ُك ْن يَ ْنبُو ُع َ
تَ ،وبِ َم َحبﱠتِھَا ا ْس َكرْ َدائِ ًما.
ال ﱠز ِھيﱠ ِة .لِيُرْ ِو َ
ك ثَ ْديَاھَا فِي ُكلﱢ َو ْق ٍ
ص ِغي َرةٌ
الكتاب المقدس ( ھذا الموقف المحير  ....سفر نشيد اإلنشاد إصحاح  8ع دد  8لَنَ ا أُ ْخ ٌ
ويذكر)
ُ
ت َ
ليس لھا ثديان ُ ،فَ َما َذا نَصْ نَ ُع ألُ ْختِنَا فِي يَ ْو ِم ِخ ْ
طبَتِھَا ؟!
قلت ُ◌  :يبدو أنھم ال يعرفون )حقن السليكون( التي تكبر ثدي المرأة ؛ لم تكن في زمانھم  - ...سبحان ﷲ
ب من عند ﷲِ كتاب مقدس ....؟!
 ھل ھذا كالم يُذكر في كتا ٍ5

فر نش يد اإلنش اد إص حاح  4ع دد
ويذكر ) الكتاب المقدس ( وصف مفاتن الم رأة بم ا في ه الث ديان ...س ِ
1
ْك بِالنﱠ ْعلَي ِْن يَا بِ ْن َ
ت
اك َك ِخ ْشفَتَ ْي ظَ ْبيَ ٍة ،تَ ْوأَ َمي ِْن يَرْ َعيَ
ثَ ْديَ ِ
ان بَي َْن الس ْﱠو َس ِن .وفي إصحاح  7عدد َما أَجْ َم َل ِرجْ لَي ِ
ِ
2
ْ
اعُ .س ﱠرتُ ِك َك أسٌ ُم َد ﱠو َرةٌ ،الَ يُع ِْو ُزھَ ا َش َرابٌ َم ْم ُزو ٌج.
ص ْن َع ِة يَ َديْ َ
ْك ِم ْث ُل ْال َحلِ ﱢيَ ،
ْال َك ِر ِيم! َد َوائِ ُر فَ ْخ َذي ِ
ص نﱠ ٍ
4
3
بَ ْ
اك
طنُ ِك ُ
اجَ .ع ْينَ ِ
ص ْب َرةُ ِح ْنطَ ٍة ُم َس يﱠ َجةٌ بِالس ْﱠو َس ِن .ثَ ْديَ ِ
ج ِم ْن َع ٍ
اك َك َخ ْش فَتَي ِْن ،تَ ْوأَ َم ْي ظَ ْبيَ ٍةُ .عنُ5قُ ِك َكبُ رْ ٍ
ب بَ ﱢ
ث َربﱢي َم .أَ ْنفُ ِك َكبُرْ
قَ .ر ْأ ُس ِك َعلَ ْي ِك ِم ْث ُل ْال َكرْ َم ِل،
اظ ِر تُ َجاهَ ِد َم ْش َ
ج لُ ْبنَ َ
َك ْالبِ َر ِك فِي َح ْشب َ
ان النﱠ ِ
ُون ِع ْن َد بَا ِ
ِ
6
انَ .ملِ ٌ
ت! 7قَا َمتُ ِك ھ ِذ ِه
ك قَ ْد أُ ِس َر بِ ْال ُخ َ
ص ِلَ .ما أَجْ َملَ ِك َو َما أَحْ الَ ِك أَيﱠتُھَ ا ْال َحبِيبَ ةُ بِاللﱠ ﱠذا ِ
َو َش ْع ُر َر ْأ ِس ِك َكأُرْ ُج َو ٍ
اك بِ ْال َعنَاقِي ِد8 .قُ ْل ُ
اك َك َعنَاقِي ِد
ت» :إِنﱢي أَ ْ
َشبِيھَةٌ بِالنﱠ ْخلَ ِةَ ،وثَ ْديَ ِ
س ُك بِ ُع ُذوقِ َھا«َ .وتَ ُك ونُ ثَ ْديَ ِ
ص َع ُد إِلَى النﱠ ْخلَ ِة َوأُ ْم ِ
9
ين.
احَ ،و ُك ِك َكأَجْ َو ِد ْال َخ ْم ِر .لِ َحبِيبِي السﱠائِ َغةُ ْال ُم َر ْق ِرقَةُ السﱠائِ َحةُ َعلَى ِشفَا ِه النﱠائِ ِم َ
ا ْل َك ْر ِمَ ،و َرائِ َحةُ أَ ْنفِ ِك َكالتﱡفﱠ ِ
15
ان:
ويذكر )الكتاب المقدس( ھذا النص الغري ب العجي ب .....س فر األمث ال إص حاح  30ع دد لِ ْل َعلُوقَ ِة بِ ْنتَ ِ
ت ،ھَات!« .ثَالَثَةٌ الَ تَ ْشبَعُ ،أَرْ بَ َعةٌ الَ تَقُو ُلَ » :كفَا«.
»ھَا ِ
وبحسب الترجمة اليسوعية ":للعلقة بنتان تقوالن":ھات ھات" ،ثالث ال تشبع ،وأربع ال تقول":كفى" !
ص أكثر من تلك النصوص قد تمنع كتابي من النشر !......
قلت ُ◌ :أكتفي بھذا القدر؛ألن ذكري لنصو ٍ
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رد السھام عن خير األنام محمد  -عليه الصالة والسالم-
تأليف /أكرم حسن مرسي
نبي ليس له معجزات !
ُّ
ت التي أثاروھا ليطعنوا بھا في نبو ِة نب ِّينا  أنھم قالوا :إن القرآن ينفي تما ًما أن يكون للنبيِّ 
من الشبھا ِ
ٌ
ت القرآني ِة التي ذكروھا  ،وأوّ لوھا دون أن يفھموھا ؛ تعلقوا
ت ذلك تعلقوا
م
ببعض اآليا ِ
عجزات  ،وفي إثبا ِ
ِ
في ذلك باالتي:
َ
َ
َ
ﱠ
ُ
ون ) اإلسراء.(59
ب بِھَا األ ﱠول َ
ت إِالﱠ أن َكذ َ
 -1قولُه َ  : و َما َمنَ َعنَا أن نﱡرْ ِس َل بِاآليَا ِ
ُ
نز َل َعلَ ْي ِه آيَ ٌ
ات ﱢمن ﱠربﱢ ِه ) العنكبوت. (50
 -2قوله َ  : وقَالُوا لَ ْو َال أ ِ
ون  )األنبياء.(5
 -3قوله   فَ ْليَأْتِنَا بِآيَ ٍة َك َما أُرْ ِس َل األ ﱠولُ َ
 -4قوله َ  وقَالُ ْ
يل
ون لَ َ
ض يَنبُوعا ً  90أَ ْو تَ ُك َ
وا لَن نﱡ ْؤ ِم َن لَ َ
ك َجنﱠةٌ ﱢمن نﱠ ِخ ٍ
ك َحتﱠى تَ ْف ُج َر لَنَا ِم َن األَرْ ِ
ب فَتُفَجﱢ َر األَ ْنھَا َر ِخاللَھَا تَ ْف ِجيراً  91أَ ْو تُ ْسقِطَ ال ﱠس َماء َك َما َز َع ْم َ
ت َعلَ ْينَا ِك َسفا ً أَ ْو تَأْتِ َي بِا ّ ِ و ◌َ ْال َمآلئِ َك ِة
َو ِعنَ ٍ
َ
َ
ك بَي ٌ
ُف أ ْو تَرْ قَى فِي ال ﱠس َماء َولَن نﱡ ْؤ ِم َن لِ ُرقِيﱢ َ
ون لَ َ
قَبِيالً 92أ ْو يَ ُك َ
ْت ﱢمن ُز ْخر ٍ
ك َحتﱠى تُنَ ﱢز َل َعلَ ْينَا ِكتَابا ً نﱠ ْق َر ُؤهُ
ان َربﱢي ھَلْ ُك ُ
نت إَالﱠ بَ َشراً ﱠرسُوال ) اإلسراء( .
قُلْ ُس ْب َح َ
وأمثال تلك اآليات التي طلب فيھا الكفا ُر آي َة معينة ؛ فلم يجبھم النبيُّ  إليھا .
•

الرد على الشبھة

أوالً  :إن القول بأن القرآ َن ينفي تما ًما أن يكون لنب ِّينا محم ٍد  معجزات أكذوبة كبيرة  ،وجھل واضح؛
ُ
ﷲ
يثبت أن
ﷲ  لوجدنا فيه عكس ادعا ِئھم تما ًما ؛ لوجدنا أن القرآ َن
ألننا لو نظرنا إلى كتا ِ
لرسول ِ
ب ِ
ِ
 المعجزات الواضحة  ،تدلل على ذلك عدة أدلة منھا :
ُ
ات ِعن َد ﱠ
نز َل َعلَ ْي ِه آيَ ٌ
ات ﱢمن ﱠربﱢ ِه قُلْ إِنﱠ َما ْاآليَ ُ
-1
ﷲِ َوإِنﱠ َما أَنَا نَ ِذي ٌر ﱡمبِي ٌن  50أَ َولَ ْم
قولُه َ  : وقَالُوا لَ ْو َال أ ِ
ون ) العنكبوت. (51
ك لَ َرحْ َمةً َو ِذ ْك َرى لِقَ ْو ٍم ي ُْؤ ِمنُ َ
اب يُ ْتلَى َعلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن فِي َذلِ َ
يَ ْكفِ ِھ ْم أَنﱠا أَن َز ْلنَا َعلَ ْي َ
ك ْال ِكتَ َ
تفسير الجاللينَ } :وﻗَﺎﻟُﻮاْ { أي :ﻛﻔﺎر ﻣﻜﺔ } ﻟَ ْﻮﻵ { ﻫﻼ } أُﻧ ِﺰ َل َﻋﻠَْﻴ ِﻪ { أي :ﳏﻤﺪ } آﻳﺎت ﱢﻣﻦ ﱠرﺑﱢِﻪ { وﰲ
جاء في
ِ
آﻳﺎت« ﻛﻨﺎﻗﺔ ﺻﺎﱀ  ،وﻋﺼﺎ ﻣﻮﺳﻰ  ،وﻣﺎﺋﺪة ﻋﻴﺴﻰ } ﻗُ ْﻞ { ﳍﻢ } إِ ﱠﳕَﺎ اﻵﻳﺎت ِﻋﻨ َﺪ اﷲ { ﻳﻨﺰﳍﺎ ﻛﻴﻒ ﻳﺸﺎء } َوإِ ﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎْ
ﻗﺮاءة » ٌ
ِ
ﻚ اﻟﻜﺘﺎب { اﻟﻘﺮآن } ﻳﺘﻠﻰ
َﻧﺰﻟْﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ َ
ﻧَ ِﺬ ٌﻳﺮ ﱡﻣﺒِ ٌ
ﲔ { ﻣﻈﻬﺮ إﻧﺬاري ﺑﺎﻟﻨﺎر أﻫﻞ اﳌﻌﺼﻴﺔ  } .أ ََوَﱂْ ﻳَ ْﻜﻔ ِﻬ ْﻢ { ﻓﻴﻤﺎ ﻃﻠﺒﻮا } أَﻧﱠﺎ أ َ
ﻚ { اﻟﻜﺘﺎب } ﻟََﺮ ْﲪَﺔً وذﻛﺮى { ﻋﻈﺔ } ﻟﱢَﻘ ْﻮٍم
َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ { ﻓﻬﻮ آﻳﺔ ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻻ اﻧﻘﻀﺎء ﳍﺎ ﲞﻼف ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت } إِ ﱠن ﰲ َذﻟِ َ
ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن {  .أھـ
َ
والتفسير أن معجز َة محم ٍد  ھي القرآن الكريم ؛المعجزة الباقية إلى أن
نالحظ من اآلي ِة
يرث ﷲُ
ِ
األرض ومن عليھا ....
َ
ْ
ُ
ْ
ُ
ُ
ت السﱠا َعة َوان َش ﱠ
ْرضُوا َويَقولوا ِسحْ ٌر ﱡم ْستَ ِم ﱞر2
 -2قوله  : اقتَ َربَ ِ
ق القَ َم ُرَ 1وإِن يَ َر ْوا آيَةً يُع ِ
)القمر(.
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ﻗﻌ ْﻴـ َﻘﻌﺎن
جاء في تفسي ِر الجاللين  } :اﻗﱰﺑﺖ اﻟﺴﺎﻋﺔ { ﻗﺮﺑﺖ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ } واﻧﺸﻖ اﻟﻘﻤﺮ { اﻧﻔﻠﻖ ﻓﻠﻘﺘﲔ ﻋﻠﻰ أﰊ ﻗﺒﻴﺲ َو َ
ﺿﻮاْ
آﻳﺔ ﻟﻪ  وﻗﺪ ﺳﺌﻠﻬﺎ ﻓﻘﺎل ) :اﺷﻬﺪوا ( رواﻩ اﻟﺸﻴﺨﺎن َ } .وإِن ﻳَـ َﺮْواْ { أي :ﻛﻔﺎر ﻗﺮﻳﺶ } آﻳَﺔً { ﻣﻌﺠﺰة ﻟﻪ  } ﻳُـ ْﻌ ِﺮ ُ
َوﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮاْ { ﻫﺬا } ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ﱡﻣ ْﺴﺘَ ِﻤ ﱞﺮ { ﻗﻮي ﻣﻦ اﳌﺮة  :اﻟﻘﻮة أو داﺋﻢ  .أھـ
صى الﱠ ِذي بَا َر ْكنَا َح ْولَهُ
 -3قوله ُ  : س ْب َح َ
ْج ِد األَ ْق َ
ْج ِد ْال َح َر ِام إِلَى ْال َمس ِ
ان الﱠ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيالً ﱢم َن ْال َمس ِ
صي ُر ) اإلسراء. (1
لِنُ ِريَهُ ِم ْن آيَاتِنَا إِنﱠهُ ھُ َو ال ﱠس ِمي ُع البَ ِ
تفسير الجاللينُ } :ﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن { أي :ﺗﻨﺰﻳﻪ } اﻟﺬي أﺳﺮى ﺑِ َﻌ ْﺒ ِﺪ ِﻩ { ﳏﻤﺪ  } ﻟَْﻴﻼً { ﻧﺼﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻈﺮف ،
جاء في
ِ
وا ِﻹﺳﺮاء  :ﺳﲑ اﻟﻠﻴﻞ  ،وﻓﺎﺋﺪة ذﻛﺮﻩ ا ِﻹﺷﺎرة ﺑﺘﻨﻜﲑﻩ إﱃ ﺗﻘﻠﻴﻞ ﻣ ّﺪﺗﻪ } ﱢﻣ َﻦ اﳌﺴﺠﺪ اﳊﺮام { أي :ﻣﻜﺔ } إﱃ اﳌﺴﺠﺪ اﻷﻗﺼﻰ
{ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس ﻟﺒُـ ْﻌﺪﻩ ﻣﻨﻪ } اﻟﺬي ﺑﺎرﻛﻨﺎ َﺣ ْﻮﻟَﻪُ { ﺑﺎﻟﺜﻤﺎر واﻷ ﺎر } ﻟِﻨُ ِﺮﻳَﻪُ ِﻣ ْﻦ آﻳﺎﺗﻨﺎ { ﻋﺠﺎﺋﺐ ﻗﺪرﺗﻨﺎ } إِﻧﱠﻪُ ُﻫ َﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﲑ
{ أي :اﻟﻌﺎﱂ ِ
اﻟﻨﱯ  وأﻓﻌﺎﻟﻪ  ،ﻓﺄﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎ ِﻹﺳﺮاء اﳌﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ ﺑﺎﻷﻧﺒﻴﺎء وﻋﺮوﺟﻪ إﱃ اﻟﺴﻤﺎء ورؤﻳﺔ
ﺑﺄﻗﻮال ﱢ

ﻋﺠﺎﺋﺐ اﳌﻠﻜﻮت وﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻪ ﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  .أھـ
ُول أَن يَأْتِ َي بِآيَ ٍة إِالﱠ بِإِ ْذ ِن ﷲ ِ◌) الرعد ) ، (38غافر . (78
 -4قوله َ  : و َما َك َ
ان لِ َرس ٍ
رسول أرسله ﷲُ إال وله معجزة  ،وھذه المعجزة تكون بإذ ِنه  ، ويشھد القرآنُ المجي ُد على
أي :ما من
ٍ
أن محم ًدا  رسول من عند ﷲِ  ؛ إ ًذا له معجزات ،وذلك في عد ِة مواضع منھا :
 -1قوله َ  :و َما ُم َح ﱠم ٌد إِالﱠ َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ت ِمن قَ ْبلِ ِه الرﱡ ُس ُل أَفَإِن ﱠم َ
ات أَ ْو قُتِ َل انقَلَ ْبتُ ْم َعلَى أَ ْعقَابِ ُك ْم َو َمن
ﷲَ َشيْئا ً َو َسيَجْ ِزي ّ
ض ﱠر ّ
ين ) آل عمران. (144
يَنقَلِبْ َعلَ َى َعقِبَ ْي ِه فَلَن يَ ُ
ﷲُ ال ﱠشا ِك ِر َ
ان ﱠ
ان ُم َح ﱠم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ﱢمن رﱢ َجالِ ُك ْم َولَ ِكن ﱠرسُو َل ﱠ
ﷲُ بِ ُكلﱢ َش ْي ٍء َعلِيما ً 
ﱢين َو َك َ
ﷲِ َو َخاتَ َم النﱠبِي َ
 -2قوله   :ﱠما َك َ
)األحزاب. (40
 -3قوله   :ﱡم َح ﱠم ٌد ﱠرسُو ُل ﱠ
ار ُر َح َماء بَ ْينَھُ ْم ) الفتح. (29
ﷲِ َوالﱠ ِذ َ
ين َم َعهُ أَ ِش ﱠداء َعلَى ْال ُكفﱠ ِ
ً
صراحة على أن للنبيِّ  معجزا ٍ
القرآن الكريم ذاته ،
ت  ،مثل :
ألخص ما سبق وأقول :إن القرآن ينصُ
ِ
ت ومنھم محم ٌد ...
وانشقاق القمر  ،واإلسرا ِء والمعراج  ،و ينص كذلك أن الرسل تأتي بالمعجزا ِ
ِ
ﷲ.-
وعليه ثبت عكس ادعا ِئھم  ،وظھر جھلھم  - .......بفضل ِ
ﷲ
ثانيًا  :إن استداللھم ببعض اآليات التي تعلقوا بھا ،وھي أن المشركين سألوا رسو َل ِ
آيات)معجزات( فكان ال يجيبھم ؛ ألنه ال يستطيع فعل ذلك استدالل باطل ؛ ألن المشركين في تلك اآليات
التعجيز له  ،والسخري ِة منه أحيا ًنا  ،فنراھم يطلبون أمثا َل ھذه
سبيل
سألوا النبيَّ  المعجزات على
ِ
ِ
ت األخرى له  ، فكلما رأوا معجز َة يقولون  " :سح ٌر مستمر" أو"
المعجزات مع إعراضِ ھم عن المعجزا ِ
ساح ٌر مبين "…...
فحتى لو نزلت ھذه اآليات  ،فسوف يعيدون القو َل في الطل ِ
ب  ،ولن يؤمنوا به  ، فحينھا ُيھلكھم ﷲُ
ﷲ َ علِ َم
ھلك الذين من قبلھم  ،وعليه فعد ُم
حصول تلك المعجزا ِ
كما أ َ
ِ
ت رحمة لھم حتى ال يھلكوا ؛ألن َ
بعل ِمه القديم أنھم لن يؤمنوا بھا  ،ھذا واض ٌح من قولِه َ  : وقَالُ ْ
ض
وا لَن ﱡن ْؤ ِم َن لَ َ
ك َحتﱠى تَ ْف ُج َر لَنَا ِم َن األَرْ ِ
ب فَتُفَجﱢ َر األَ ْنھَا َر ِخاللَھَا تَ ْف ِجيراً  91أَ ْو تُ ْسقِطَ ال ﱠس َماء َك َما
ون لَ َ
يَنبُوعا ً  90أَ ْو تَ ُك َ
يل َو ِعنَ ٍ
ك َجنﱠةٌ ﱢمن نﱠ ِخ ٍ
ك بَي ٌ
َز َع ْم َ
ُف أَ ْو تَرْ قَى فِي ال ﱠس َماء
ون لَ َ
ت َعلَ ْينَا ِك َسفا ً أَ ْو تَأْتِ َي بِا ّ ِ و ◌َ ْال َمآلئِ َك ِة قَبِيالً 92أَ ْو يَ ُك َ
ْت ﱢمن ُز ْخر ٍ
ان َربﱢي ھَلْ ُك ُ
نت إَالﱠ بَ َشراً ﱠرسُوال ) اإلسراء( .
ك َحتﱠى تُنَ ﱢز َل َعلَ ْينَا ِكتَابا ً نﱠ ْق َر ُؤهُ قُلْ ُس ْب َح َ
َولَن نﱡ ْؤ ِم َن ِل ُرقِيﱢ َ
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جاء في تفسي ِر الشنقيطي  -رحمه ﷲُ  : -ﱠﺑﲔ  -ﺟ ﱠﻞ وﻋﻼ -ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺎت اﻟﻜﺮﳝﺔ ﺷﺪة ﻋﻨﺎد اﻟﻜﻔﺎر وﺗﻌﻨﺘﻬﻢ  ،وﻛﺜﺮة

اﻗﱰاﺣﺎ ﻢ ﻷﺟﻞ اﻟﺘﻌﻨﺖ ﻻ ﻟﻄﻠﺐ اﳊﻖ  .ﻓﺬﻛﺮ أ ﻢ ﻗﺎﻟﻮا ﻟﻪ  :إ ﻢ ﻟﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﻟﻪ  -أي :ﻟﻦ ﻳﺼﺪﻗﻮﻩ  -ﺣﱴ ﻳﻔﺠﺮ ﳍﻢ ﻣﻦ
ﻴﻊ ِﰲ اﻷرض { ] اﻟﺰﻣﺮ  } [ 21 :أ َْو
ﺴﻠَ َﻜﻪُ ﻳَـﻨَﺎﺑِ َ
اﻷرض ﻳﻨﺒﻮﻋﺎً  .وﻫﻮ ﻳﻔﻌﻮل ﻣﻦ ﻧﺒﻊ  :أي  :ﻣﺎء ﻏﺰﻳﺮ  .وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  } :ﻓَ َ
ﻚ َﺟﻨﱠﺔٌ { أي  :ﺑﺴﺘﺎن ﻣﻦ ﳔﻴﻞ وﻋﻨﺐ  .ﻓﻴﺠﺮ ﺧﻼﳍﺎ  ،أي وﺳﻄﻬﺎ أ ﺎراً ﻣﻦ اﳌﺎء  ،أو ﻳﺴﻘﻂ اﻟﺴﻤﺎء ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻛﺴﻔﺎً :
ﺗَ ُﻜﻮ َن ﻟَ َ
ِ
ِ
ﺸﺄْ َﳔْ ِﺴ ْ ِِ
ﺴﻔﺎً ﱢﻣ َﻦ اﻟﺴﻤﺎء { ] ﺳﺒﺄ [ 9 :
أي ﻗﻄﻌﺎً ﻛﻤﺎ زﻋﻢ  .أي :ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ  } :إِن ﻧﱠ َ
ﻒ ُﻢ اﻷرض أ َْو ﻧُ ْﺴﻘ ْﻂ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻛ َ
اﻵﻳﺔ  .أو ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﺑﺎﷲ واﳌﻼﺋﻜﺔ ﻗﺒﻴﻼً  :أي ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ  .ﻗﺎل ﻗﺘﺎدة واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ » ﻛﻘﻮﻟﻪ  } :ﻟَ ْﻮﻻَ أُﻧْ ِﺰ َل َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ اﳌﻼﺋﻜﺔ أَ ْو ﻧﺮى َرﺑﱠـﻨَﺎ
ِ
اﻟﻌﻠﻤﺎء  :ﻗﺒﻴﻼً  :أي :ﻛﻔﻴﻼً  .ﻣﻦ ﺗﻘﺒﻠﻪ ﺑﻜﺬا :إذا ﻛﻔﻠﻪ ﺑﻪ  .واﻟﻘﺒﻴﻞ واﻟﻜﻔﻴﻞ واﻟﺰﻋﻴﻢ
ﺑﻌﺾ
{ ] اﻟﻔﺮﻗﺎن  . [ 21 :وﻗﺎل ُ
ﲟﻌﲎ واﺣﺪ  .وﻗﺎل اﻟﺰﳐﺸﺮي ﻗﺒﻴﻼً  :ﲟﺎ ﺗﻘﻮل  ،ﺷﺎﻫﺪاً ﺑﺼﺤﺘﻪ  .وﻛﻮن اﻟﻘﺒﻴﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﲟﻌﲎ اﻟﻜﻔﻞ ﻣﺮوي ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس

واﻟﻀﺤﺎك  .وﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗﻞ  } :ﻗﺒﻴﻼً { ﺷﻬﻴﺪاً  .وﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ  :ﻫﻮ ﲨﻊ ﻗﺒﻴﻠﺔ  .أي :ﺗﺄﰐ ﺑﺄﺻﻨﺎف اﳌﻼﺋﻜﺔ  .وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل

ﻓﻬﻮ ﺣﺎل ﻣﻦ اﳌﻼﺋﻜﺔ  ،أو ﻳﻜﻮن ﻟﻪ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ زﺧﺮف  :أي  :ﻣﻦ ذﻫﺐ  :وﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ « ﰲ اﻟﺰﺧﺮف » َ } :وﻟَ ْﻮﻻَ أَن ﻳَ ُﻜﻮ َن
اﻟﻨﺎس أُﱠﻣﺔً و ِ
اﺣ َﺪةً ﱠﳉﻌﻠْﻨَﺎ ﻟِﻤﻦ ﻳ ْﻜ ُﻔﺮ ﺑﺎﻟﺮﲪﻦ ﻟِﺒـﻴﻮِِﻢ ﺳ ُﻘﻔﺎً ﱢﻣﻦ ﻓِﻀ ٍ
ﱠﺔ { ] اﻟﺰﺧﺮف  [ 33 :إﱃ ﻗﻮﻟِﻪ } َوُز ْﺧ ُﺮﻓﺎً { ] اﻟﺰﺧﺮف :
ُُ ْ ُ
َ
ََ َ َ ُ
 [ 35أي :ذﻫﺒﺎً  .أو ﻳﺮﻗﻰ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء  :أي ﻳﺼﻌﺪ ﻓﻴﻪ  ،وإ ﻢ ﻟﻦ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﻟﺮﻗﻴﻪ  :أي :ﻣﻦ أﺟﻞ ﺻﻌﻮدﻩ  ،ﺣﱴ ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻬﻢ

ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻳﻘﺮؤوﻧﻪ  .وﻫﺬا اﻟﺘﻌﻨﺖ واﻟﻌﻨﺎد اﻟﻌﻈﻴﻢ اﻟﺬي ذﻛﺮﻩ ﺟ ﱠﻞ وﻋﻼ ﻋﻦ اﻟﻜﻔﺎر ﻫﻨﺎ ﺑﻴﻨﻪ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮ  .وﺑﲔ أ ﻢ ﻟﻮ ﻓﻌﻞ اﷲ
ﻚ ﻛِﺘَﺎﺑﺎً ِﰲ ﻗِ ْﺮﻃَ ٍ
ﺴﻮﻩُ ﺑِﺄَﻳْ ِﺪﻳ ِﻬ ْﻢ
ﻣﺎ اﻗﱰﺣﻮا ﻣﺎ آﻣﻨﻮا  .ﻷن ﻣﻦ ﺳﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻘﺎء ﻻ ﻳﺆﻣﻦ  .ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ َ } :وﻟَ ْﻮ ﻧَـ ﱠﺰﻟْﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ َ
ﺎس ﻓَـﻠَ َﻤ ُ
ﺸ ْﺮﻧَﺎ
ﻟََﻘ َ
ﲔ { ] اﻷﻧﻌﺎم  ، [ 7 :وﻗﻮﻟﻪ َ } :وﻟَ ْﻮ أَﻧﱠـﻨَﺎ ﻧَـ ﱠﺰﻟْﻨَﺎ إِﻟَْﻴ ِﻬ ُﻢ اﳌﻼﺋﻜﺔ َوَﻛﻠﱠ َﻤ ُﻬ ُﻢ اﳌﻮﺗﻰ َو َﺣ َ
ﺎل اﻟﺬﻳﻦ َﻛ َﻔ ُﺮواْ إِ ْن ﻫﺎذآ إِﻻﱠ ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ﱡﻣﺒِ ٌ
ﺸﺎ َء اﷲ { ] اﻷﻧﻌﺎم  ، [ 111 :وﻗﻮﻟﻪ َ } :وﻟَ ْﻮ ﻓَـﺘَ ْﺤﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬﻢ ﺑَﺎﺑﺎً ﱢﻣ َﻦ اﻟﺴﻤﺎء
َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ُﻛ ﱠﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗُـﺒُﻼً ﱠﻣﺎ َﻛﺎﻧُﻮاْ ﻟﻴﺆﻣﻨﻮا إِﻻﱠ أَن ﻳَ َ
ﻮرو َن { ] اﳊﺠﺮ  ، [ 15-14 :وﻗﻮﻟﻪ َ } :وَﻣﺎ ﻳُ ْﺸ ِﻌ ُﺮُﻛ ْﻢ أَﻧﱠـ َﻬﺎ
ﻓَﻈَﻠﱡﻮاْ ﻓِ ِﻴﻪ ﻳَـ ْﻌ ُﺮ ُﺟﻮ َن ﻟََﻘﺎﻟُﻮاْ إِ ﱠﳕَﺎ ُﺳ ﱢﻜ َﺮ ْ
ت أَﺑْ َ
ﺎرﻧَﺎ ﺑَ ْﻞ َْﳓ ُﻦ ﻗَـ ْﻮٌم َﻣ ْﺴ ُﺤ ُ
ﺼُ
ﻚ ﻻَ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن َوﻟَ ْﻮ َﺟﺎ َءﺗْـ ُﻬ ْﻢ ُﻛ ﱡﻞ آﻳٍَﺔ
إِ َذا َﺟﺎ َء ْ
ت ﻻَ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن { ] اﻷﻧﻌﺎم  ، [ 109 :وﻗﻮﻟﻪ  } :إِ ﱠن اﻟﺬﻳﻦ َﺣ ﱠﻘ ْ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻛﻠِ َﻤﺔُ َرﺑﱢ َ
ﺣﱴ ﻳَـ َﺮُواْ اﻟﻌﺬاب اﻷﻟﻴﻢ { ] ﻳﻮﻧﺲ  ، [ 97-96 :واﻵﻳﺎت ﲟﺜﻞ ﻫﺬا ﻛﺜﲑة .
وﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ } ﻛِﺘَﺎﺑﺎً ﻧﱠـ ْﻘﺮُؤﻩُ { أي :ﻛﺘﺎﺑﺎً ﻣﻦ ِ
اﷲ إﱃ ﻛﻞ رﺟﻞ ﻣﻨﺎ .
َ
ﺻ ُﺤﻔﺎً ُﻣﻨَ ﱠ
ﺸ َﺮًة { ] اﳌﺪﺛﺮ  [ 52 :ﻛﻤﺎ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ
وﻳﻮﺿﺢ ﻫﺬا ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ « ﰲ اﳌﺪﺛﺮ »  } :ﺑَ ْﻞ ﻳُ ِﺮﻳ ُﺪ ُﻛ ﱡﻞ ْاﻣ ِﺮ ٍئ ﱢﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ أَن ﻳﺆﺗﻰ ُ
ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ َ } :وإِ َذا َﺟﺎ َءﺗْـ ُﻬ ْﻢ آﻳَﺔٌ ﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻟَﻦ ﻧﱡـ ْﺆِﻣ َﻦ ﺣﱴ ﻧﺆﺗﻰ ِﻣﺜْ َﻞ َﻣﺎ أ ِ
ُوﰐَ ُر ُﺳ ُﻞ اﷲ {
ﺸﺮاً ﱠر ُﺳﻮﻻً { أي :ﺗﻨﺰﻳﻬﺎً ﻟﺮﰊ ﺟﻞ
ﻨﺖ إَﻻﱠ ﺑَ َ
] اﻷﻧﻌﺎم  [ 124 :اﻵﻳﺔ  .وﻗﻮﻟﻪ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ  } :ﻗُ ْﻞ ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن َرﱢﰊ َﻫ ْﻞ ُﻛ ُ
وﻋﻠﻰ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻻ ﻳﻠﻴﻖ ﻦ وﻳﺪﺧﻞ ﻓﻴﻪ ﺗﻨﺰﻳﻬﻪ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ اﻗﱰﺣﺘﻢ  .ﻓﻬﻢ ﻗﺎدر ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء  ،ﻻ ﻳﻌﺠﺰﻩ ﺷﻲء
إﱄ رﰊ .
 ،وأﻧﺎ ﺑﺸﺮ أﺗﺒﻊ ﻣﺎ ﻳﻮﺣﻴﻪ ّ

ﱄ أَﱠﳕَﺎ إﳍﻜﻢ إﻟﻪ و ِ
اﺣ ٌﺪ ﻓَ َﻤﻦ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﺮ ُﺟﻮ ﻟَِﻘﺎ َء َرﺑﱢِﻪ
ﺸ ٌﺮ ﱢﻣﺜْـﻠُ ُﻜ ْﻢ ﻳﻮﺣﻰ إِ َﱠ
وﺑﲔ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﰲ ﻣﻮاﺿﻊ أﺧﺮى ﻛﻘﻮﻟِﻪ  } :ﻗُ ْﻞ إِ ﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎْ ﺑَ َ
َ
ﺎﳊﺎً وﻻَ ﻳ ْﺸ ِﺮ ْك ﺑِ ِﻌﺒ َ ِ ِ
ﻓَـ ْﻠﻴـﻌﻤﻞ َﻋﻤﻼً ِ
ﱄ أَﱠﳕَﺎ
ﺸ ٌﺮ ﱢﻣﺜْـﻠُ ُﻜ ْﻢ ﻳﻮﺣﻰ إِ َﱠ
َﺣ َﺪا { ] اﻟﻜﻬﻒ  ، [ 110 :وﻗﻮﻟﻪ  } :ﻗُ ْﻞ إِ ﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎْ ﺑَ َ
ََْ ْ َ َ
َ
ﺎدة َرﺑﱢﻪ أ َ
ﺻ َ ُ
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إﳍﻜﻢ إﻟﻪ و ِ
ﺖ َﳍُ ْﻢ ُر ُﺳﻠُ ُﻬ ْﻢ إِن
اﺣ ٌﺪ ﻓﺎﺳﺘﻘﻴﻤﻮا إِﻟَْﻴ ِﻪ واﺳﺘﻐﻔﺮوﻩ { ] ﻓﺼﻠﺖ  [ 6 :اﻵﻳﺔ  .وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﲨﻴﻊ اﻟﺮﺳﻞ  } :ﻗَﺎﻟَ ْ
َ
ﺸﺎء ِﻣﻦ ِﻋﺒ ِ
ﺎد ِﻩ {
ﱠْﳓ ُﻦ إِﻻﱠ ﺑَ َ
ﺸ ٌﺮ ﱢﻣﺜْـﻠُ ُﻜ ْﻢ وﻟﻜﻦ اﷲ َﳝُ ﱡﻦ ﻋﻠﻰ َﻣﻦ ﻳَ َ ُ ْ َ
] إﺑﺮاﻫﻴﻢ  [ 11 :إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت  .أھـ
ْص َرةً
ب بِھَا األَ ﱠولُ َ
ت إِالﱠ أَن َك ﱠذ َ
ون َوآتَ ْينَا ثَ ُمو َد النﱠاقَةَ ُمب ِ
وأما عن قولِه َ : و َما َمنَ َعنَا أَن نﱡرْ ِس َل بِاآليَا ِ
فَظَلَ ُم ْ
ت إِالﱠ تَ ْخ ِويفا ً ) اإلسراء(59
وا بِھَا َو َما نُرْ ِس ُل بِاآليَا ِ
ون ) األنبياء .(5
فصل ُ مع قولِه  عن المشركين  :فَ ْليَأْتِنَا بِآيَ ٍة َك َما أُرْ ِس َل األ ﱠولُ َ
ُي ّ
وذلك من خالل ما جاء في
تفسير الشنقيطي  -رحمه ﷲُ  : -قوله  }: ﻓَـﻠْﻴَﺄْﺗِﻨَﺎ ﺑِﺂﻳٍَﺔ َﻛ َﻤﺎ أ ُْر ِﺳ َﻞ اﻷوﻟﻮن { .
ِ
ذﻛﺮ ﺟﻞ وﻋﻼ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ :أن اﻟﻜﻔﺎر اﻗﱰﺣﻮا ﻋﻠﻰ ﻧﺒﻴﻨﺎ أن ﻳﺄﺗﻴﻬﻢ ﺑﺂﻳﺔ ﻛﺂﻳﺎت اﻟﺮﺳﻞ ﻗﺒﻠﻪ  .ﳓﻮ ﻧﺎﻗﺔ ﺻﺎﱀ ،
وﻋﺼﻰ ﻣﻮﺳﻰ  ،ورﻳﺢ ﺳﻠﻴﻤﺎن  ،وإﺣﻴﺎء ﻋﻴﺴﻰ ﻟﻸﻣﻮات وإﺑﺮاﺋﻪ اﻷﻛﻤﻪ واﻷﺑﺮص  ،وﳓﻮ ذﻟﻚ  .وإﻳﻀﺎح وﺟﻪ اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ ﰲ
ﻗﻮﻟﻪَ } :ﻛ َﻤﺎ أ ُْر ِﺳ َﻞ اﻷوﻟﻮن { ﻫﻮ أﻧﻪ ﰲ ﻣﻌﲎ  :ﻛﻤﺎ أﺗﻰ اﻷوﻟﻮن ﺑﺎﻵﻳﺎت ؛ ﻷن إرﺳﺎل اﻟﺮﺳﻞ ﻣﺘﻀﻤﻦ ﻟﻺﺗﻴﺎن ﺑﺎﻵﻳﺎت .
ﻓﻘﻮﻟﻚ أرﺳﻞ ﳏﻤﺪ  ﺑﺎﳌﻌﺠﺰة  .وﻗﺪ ّﺑﲔ  أن اﻵﻳﺎت اﻟﱵ اﻗﱰﺣﻮﻫﺎ ﻟﻮ ﺟﺎء ﻢ ﻣﺎ آﻣﻨﻮا وأ ﺎ ﻟﻮ ﺟﺎء ﻢ وﲤﺎدوا ﻋﻠﻰ
ﻛﻔﺮﻫﻢ أﻫﻠﻜﻬﻢ اﷲ ﺑﻌﺬاب ﻣﺴﺘﺄﺻﻞ .ﻛﻤﺎ أﻫﻠﻚ ﻗﻮم ﺻﺎﱀ ﳌﺎ ﻋﻘﺮوا اﻟﻨﺎﻗﺔ  .ﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃَ }:وَﻣﺎ َﻣﻨَـ َﻌﻨَﺎ أَن ﻧﱡـ ْﺮ ِﺳ َﻞ ﺑﺎﻵﻳﺎت إِﻻﱠ
ِ
ِ
ْﺴ ُﻤﻮاْ ﺑﺎﷲ َﺟ ْﻬ َﺪ
ب ِ َﺎ اﻷوﻟﻮن َوآﺗَـ ْﻴـﻨَﺎ َﲦُ َ
أَن َﻛ ﱠﺬ َ
ﻮد اﻟﻨﺎﻗﺔ ُﻣ ْﺒﺼ َﺮةً ﻓَﻈَﻠَ ُﻤﻮاْ َﺎ { ] اﻹﺳﺮاء  [ 59 :اﻵﻳﺔ  ،وﻛﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ َ } :وأَﻗ َ
ت ﻻَ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن { ] اﻷﻧﻌﺎم 109 :
أ َْﳝَﺎ ِِ ْﻢ ﻟَﺌِﻦ َﺟﺎ َءﺗْـ ُﻬ ْﻢ آﻳَﺔٌ ﻟَﻴُـ ْﺆِﻣﻨُ ﱠﻦ ِ َﺎ ﻗُ ْﻞ إِ ﱠﳕَﺎ اﻵﻳﺎت ِﻋﻨ َﺪ اﷲ َوَﻣﺎ ﻳُ ْﺸ ِﻌ ُﺮُﻛ ْﻢ أَﻧﱠـ َﻬﺎ إِ َذا َﺟﺎ َء ْ
ٍ
ﺎﻫﺎ أَﻓَـ ُﻬ ْﻢ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن { ] اﻷﻧﺒﻴﺎء  [ 6 :ﻳﻌﲏ أن اﻷﻣﻢ اﻟﺬﻳﻦ
آﻣﻨَ ْ
ﺖ ﻗَـ ْﺒـﻠَ ُﻬ ْﻢ ﱢﻣﻦ ﻗَـ ْﺮﻳَﺔ أ َْﻫﻠَ ْﻜﻨَ َ
[.وأﺷﺎر إﱃ ذﻟﻚ ﻫﻨﺎ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ َ } :ﻣﺎ َ
اﻗﱰﺣﻮا اﻵﻳﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻬﻢ وﺟﺎء ﻢ رﺳﻠﻬﻢ ﲟﺎ اﻗﱰﺣﻮا  ،ﱂ ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﻞ ﲤﺎدوا ﻓﺄﻫﻠﻜﻬﻢ اﷲ وأﻧﺘﻢ أﺷﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺘﻮاً ِ
وﻋﻨﺎداً  .ﻓﻠﻮ
ُُ
ﻚ ﻻَ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن َوﻟَ ْﻮ
ﺟﺎءﻛﻢ ﻣﺎ اﻗﱰﺣﺘﻢ  ،ﻣﺎ آﻣﻨﺘﻢ  ،ﻓﻬﻠﻜﺘﻢ ﻛﻤﺎ ﻫﻠﻜﻮا  .وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ  } :إِ ﱠن اﻟﺬﻳﻦ َﺣ ﱠﻘ ْ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻛﻠِ َﻤﺔُ َرﺑﱢ َ
َﺟﺎ َءﺗْـ ُﻬ ْﻢ ُﻛ ﱡﻞ آﻳٍَﺔ { ] ﻳﻮﻧﺲ  [ 97-96 :إﱃ ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت  .وﺑﲔ أ ﻢ ﺟﺎء ﻢ آﻳﺔ ﻫﻲ أﻋﻈﻢ اﻵﻳﺎت  ،ﻓﻴﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ
ِ
ﲔ
ﱂ ﻳﻜﺘﻒ ﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳﻊ واﻟﺘﻮﺑﻴﺦ  ،وذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪَ }:وﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻟَ ْﻮﻻَ أُﻧ ِﺰ َل َﻋﻠَْﻴ ِﻪ آﻳَ ٌ
ﺎت ﱢﻣﻦ ﱠرﺑﱢِﻪ ﻗُ ْﻞ إِ ﱠﳕَﺎ اﻵﻳﺎت ﻋﻨ َﺪ اﷲ َوإِ ﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎْ ﻧَ ِﺬ ٌﻳﺮ ﱡﻣﺒِ ٌ
ِ
ﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻠﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ {] اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  [ 51-50 :اﻵﻳﺔ  .وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ أن ﻫﺬا اﳌﻌﲎ ﻳﺸﲑ إﻟﻴﻪ ﻗﻮﻟﻪ
َﻧﺰﻟْﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ َ
أ ََوَﱂْ ﻳَ ْﻜﻔ ِﻬ ْﻢ أَﻧﱠﺎ أ َ
َ } :وﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻟَ ْﻮﻻَ ﻳَﺄْﺗِﻴﻨَﺎ ﺑِﺂﻳٍَﺔ ﱢﻣﻦ ﱠرﺑﱢِﻪ أ ََوَﱂْ ﺗَﺄْ ِِ ْﻢ ﺑَـﻴﱢـﻨَﺔُ َﻣﺎ ِﰲ اﻟﺼﺤﻒ اﻷوﱃ { ] ﻃﻪ  .[ 133 :أھـ
نالحظ أن المشركين طلبوا معجزات مستحيلة شر ًعا كقولِھم   :لَ ْوالَ يُ َكلﱢ ُمنَا ّ
ﷲُ ) البقرة. (118
ات ِعن َد ّ
ﷲِ َو َما يُ ْش ِع ُر ُك ْم أَنﱠھَا إِ َذا َج ْ
طلبھم لھذه اآليات بقولِه   :قُلْ إِنﱠ َما اآليَ ُ
اءت
و قد أجابھم ﷲُ  على ِ
ون ) األنعام، (109
الَ ي ُْؤ ِمنُ َ
وبقوله   قُلْ إِ ﱠن ّ
ون ) األنعام. (37
ﷲَ قَا ِد ٌر َعلَى أَن يُنَ ﱢز ٍل آيَةً َولَـ ِك ﱠن أَ ْكثَ َرھُ ْم الَ يَ ْعلَ ُم َ
ُ
نز َل َعلَ ْي ِه آيَ ٌ
ات ﱢمن
ثم تكررت أسألتھم في ھذا الشأن )طلب المعجزة ( كما في قولِه َ : وقَالُوا لَ ْو َال أ ِ
ات ِعن َد ﱠ
ﱠربﱢ ِه قُلْ إِنﱠ َما ْاآليَ ُ
ﷲِ َوإِنﱠ َما أَنَا نَ ِذي ٌر ﱡمبِ ٌ
ين 50وبعدھا كان الجوابُ من ربِّ العالمين مباشرة لھم لما
ون
ك لَ َرحْ َمةً َو ِذ ْك َرى لِقَ ْو ٍم ي ُْؤ ِمنُ َ
اب يُ ْتلَى َعلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن فِي َذلِ َ
قال  لنب ِّيه  : أَ َولَ ْم يَ ْكفِ ِھ ْم أَنﱠا أَن َز ْلنَا َعلَ ْي َ
ك ْال ِكتَ َ
الكريم واضحة لھم ؟!
) 51العنكبوت(  .أولم تكفھم معجزة القرآ ِن
ِ
ْ
وأجابھم  أي ً
ُف ْاألُولَى )(133
ضا بقولِهَ :وقَالُوا لَ ْو َال يَأْتِينَا بِآَيَ ٍة ِم ْن َربﱢ ِه أَ َولَ ْم تَأتِ ِھ ْم بَيﱢنَةُ َما فِي الصﱡ ح ِ
)طه( .أولم تأتھم معجزة القرآن تكفيھم ؟!
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يقول الشنقيطي  -رحمه ﷲُ  -في تفسيره  :وﻫﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ  ،ﻷﻧﻪ آﻳﺔ ﻫﻲ أﻋﻈﻢ اﻵﻳﺎت وأدﳍﺎ ﻋﻠﻰ
اﻹﻋﺠﺎز ؛ وإﳕﺎ ﻋﱪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺑﻴﻨﺔ ﻣﺎ ﰲ اﻟﺼﺤﻒ اﻷوﱃ ؛ ﻷن اﻟﻘﺮآن ﺑﺮﻫﺎن ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻠﻰ ﺻﺤﺔ ﲨﻴﻊ اﻟﻜﺘﺐ
ِ
ﺼﺪﱢﻗﺎً ﻟﱢ َﻤﺎ
َﻧﺰﻟْﻨَﺂ إِﻟَْﻴ َ
اﳌﻨﺰﻟﺔ ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ،ﻓﻬﻮ ﺑَـﻴﱢﻨﺔ واﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﺪﻗﻬﺎ وﺻﺤﺘﻬﺎ  :ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ َ } :وأ َ
ﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﺑﺎﳊﻖ ُﻣ َ
ِ ِ
ﻴﻞ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ اﻟﺬي
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻟﻜﺘﺎب َوُﻣ َﻬ ْﻴ ِﻤﻨﺎً َﻋﻠَْﻴ ِﻪ { ] اﳌﺎﺋﺪة  ، [ 48 :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ  } :إِ ﱠن ﻫﺬا اﻟﻘﺮآن ﻳَـ ُﻘ ﱡ
ﺑَـ َْ
ﺺ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ إ ْﺳ َﺮاﺋ َ
ﻫﻢ ﻓِ ِﻴﻪ َﳜْﺘَﻠِ ُﻔﻮ َن { ] اﻟﻨﻤﻞ  ، [ 76 :وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ  } :ﻗُﻞ ﻓَﺄْﺗُﻮاْ ﺑﺎﻟﺘﻮراة ﻓﺎﺗﻠﻮﻫﺎ إِن ُﻛﻨﺘُﻢ ِ ِ
ﲔ { ] آل ﻋﻤﺮان  [ 93 :إﱃ
ﺻﺎدﻗ َ
ْ َ
ُْ
ْ
ﻏﲑ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت  .وﻫﺬا اﳌﻌﲎ اﻟﺬي دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻟﺬي ﻫﻮ اﻷﻇﻬﺮ أوﺿﺤﻪ  -ﺟﻞ وﻋﻼ -ﰲ
ﺎت ﱢﻣﻦ ﱠرﺑﱢِﻪ ﻗُﻞ إِ ﱠﳕَﺎ اﻵﻳﺎت ِﻋﻨ َﺪ ِ
ﺳﻮرة » اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت « ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ َ } :وﻗَﺎﻟُﻮاْ ﻟَ ْﻮﻻَ أُﻧ ِﺰ َل َﻋﻠَْﻴ ِﻪ آﻳَ ٌ
اﷲ َوإِ ﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎْ ﻧَ ِﺬ ٌﻳﺮ ﱡﻣﺒِ ٌ
ﲔ أ ََوَﱂْ
ْ
ِ
ﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻠﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ إِ ﱠن ِﰲ ذﻟﻚ ﻟََﺮ ْﲪَﺔً وذﻛﺮى ﻟَِﻘ ْﻮٍم ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن { ] اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت  . [ 51-50 :ﻓﻘﻮﻟﻪ ﰲ
َﻧﺰﻟْﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ َ
ﻳَ ْﻜﻔ ِﻬ ْﻢ أَﻧﱠﺎ أ َ
ِ
ﻚ اﻟﻜﺘﺎب ﻳﺘﻠﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ { ﻫﻮ ﻣﻌﲎ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ » ﻃﻪ «  } :أ ََوَﱂْ ﺗَﺄْ ِِ ْﻢ ﺑَـﻴﱢـﻨَﺔُ َﻣﺎ ِﰲ
َﻧﺰﻟْﻨَﺎ َﻋﻠَْﻴ َ
» اﻟﻌﻨﻜﺒﻮت «  } :أ ََوَﱂْ ﻳَ ْﻜﻔ ِﻬ ْﻢ أَﻧﱠﺎ أ َ
اﻟﺼﺤﻒ اﻷوﱃ { ] ﻃﻪ  [ 133 :ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﻨﺎ  ،واﻟﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ،وﻳﺰﻳﺪ ذﻟﻚ إﻳﻀﺎﺣﺎً اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ  » :ﻣﺎ ﻣﻦ
ِ
آﻣ َﻦ اﻟﺒﺸﺮ ﻋﻠﻰ ِﻣﺜْﻠِﻪ  ،وإﳕﺎ ﻛﺎن اﻟﺬي أُوﺗﻴﺘُﻪ وﺣﻴﺎً أوﺣﺎﻩ اﷲ إﱄ  ،ﻓﺄرﺟﻮ أن أﻛﻮن أﻛﺜﺮﻫﻢ ﺗﺎﺑِﻌﺎً
ﻧﱯ ﻣ َﻦ اﻷﻧﺒﻴﺎء إﻻ أُوﰐ ﻣﺎ َ
ِ
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ « .أھـ
ﻮم
ﻳ َ
ثالثًا  :إن معجزات النبيِّ جاءت متواترة  ،وكثيرة ال تكاد تحصى  ،وكذلك نبوءاته  ، وقد ُك ِتبت
ت الرسول
ت النبيِّ  ، مثل:
دالئل النبوة للبيھقي  ،وألبي ُنعيم  ،ومعجزا ِ
المجلدات الضخمة عن معجزا ِ
ِ
ب
بن
ت ؛ أقول أن المعجزات في الكتا ِ
ذكر بعض ھذه المعجزا ِ
كثير  ،ومعظمھا بسن ٍد متصل  ،وقبل أن أ َ
ٍ
ال ِ
ً
أخبار اآلحاد التي ال تثبت حدوثھا  ،ولم نجد دليال واح ًدا
المقدس ليس لھا سند واحد متصل  ,وكلھا من
ِ
يثبت قطعا ً أن تلك المعجزات قد حدثت بالفعل ؛ ربما ھم يؤمنون بحدوث تلك المعجزات فقط ؛ ألنھا
اجيل ،أو الكتب السابقة  ,وحينھا نسأل أسئلة ال ُيجاب عليھا ھي:
وردت في األن ِ
أين سند ھذه الكتب ؟
-1
كيف نثق أن كل ما في ھذه الكتب صحيح ؟
-2
من الذي نقل لنا ھذه الكتب ؟
-3
كيف نثبت مثالً أن َم َّتى الحواري ھو كاتب إنجيل َم َّتى بالفعل ،بينما نجد أن ما في إنجيل َم َّتى
-4
ينفي كون الحواري َم َّتى ھو كاتبه...؟ وھل لوقا من حواري المسيح .....؟
األناجيل ..........؟!
ما ھو االسم الثالثي ألي واح ٍد من كتب ِة
-5
ِ
بعض من معجزا ِ
النبي  التي فاقت ألف معجزة  ,وأكثرھا متواترة معنو ًيا ومتصلة السند
ت
واآلن أذك ُر
ِّ
َ
منھا :
ُ
القرآن الكريم أول معجزاتِه . 
-1
آتاه ﷲُ جوام َع الكلم  ،وذلك في صحيح مسلم.
-2
صحيح البخاري  ،ومسلم
ت بين يديه  ،وشھادتھا له بالرسالة  ،وذلك في
-3
طق الجمادا ِ
نُ ِ
ِ
انشقاق القمر له  ،وذلك في القرآن الكريم ،و صحيح البخاري  ،ومسلم
-4
شفى عددا كبيرًا من المرضى بدعائه أو بلمسه  ،مثل  :عبد ﷲ بن عتيك ،قتادة بن النعمان .....
-5
اللبن حين مسّ ضرعھا بيده الشريفة  ،وذلك في مسند أحمد .
-6
شاة عجوز لم تلد حلبت َ
5
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الما ُء نبع من بين أصاب ِعه  ،وذلك في صحيح البخاري  ،ومسلم .
-7
ع ﱠ
الجذ ُ
صحيح البخاري ومسلم...
حن لفراقه  ،ونطق أمام أصحابِه ، وذلك في
-8
ِ
ُ
أشرت إليھا ....
ب السيرة  ،والكتب التي
ب السن ِة الصحيح ِة ،وكت ِ
وثبت أكثر من ذلك في كت ِ
ت واألخبا ِر الصحيح ِة اإلسناد التي حدثت بعده  كثيرة ج ًدا أذكر منھا ما يلي :
ومن النبوءا ِ
ت المقدس  ،واليمن  ،والشام  ،والعراق ,ومصر،والقسطنطينية ...وقد وقع
 -1أخبر  الصحابةَ 
بفتح بي ِ
ِ
ما أخبر به .
األمن يسود حتى يصير الراكبُ من صنعا َء إلى حضر موت ال يخشى إال ﷲَ والذئب على
 -2أخبر أن
َ
غنمه  ،وقد وقع ما أخبر به . 
علي  كما أخبر.
علي  في غ ِد يومه ،وقد فتحت على يد ﱟ
 -3أخبر أن خيبر تفتح على يد ﱢ
 - 4أخبر أن المسلمين يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم  ،وقد فتح المسلمون تلك البالد  ،وقسموا
النبي . 
كنوز وملوكھا كما أخبر  ، فأخذ سراقة بن مالك  وغيره ما وعدھم به
ﱡ
النبي .
 -5أخبر أن عمار  تقتله الفئة الباغية ؛ فقتله أصحابُ معاويةَ  فوقع كما أخبر
ﱡ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا -بعد ستة أشھر
ي  أول أھله لحوقًا به بعد موته  ,فماتتَ -ر ِ
 -6أخبر أن فاطمةَ بنت النب ﱠ
النبي وفاةً بعده . 
من وفاته  ؛ فكانت أول آل بيت
ﱢ
الحسن بن علي  -رضي ﷲُ عنھما  -سي ٌد يصلح ﷲُ على يده بين فئتين من المسلمين
 -7أخبر  أن
َ
يقتتالن  ،وقد حدث ما أخبر به ......... 
ويعقوب....ومريم أم
ونوح  ،وإبراھي َم ،
وأخبر عن أنبا ِء الماضي ) األمم السابقة ( ..حكى  عن آد َم ،
َ
ٍ
المسيح  ،والمسيح  ،و موسى  ،وأھل مدين  ،والمؤتفكات  ،وقوم تبع  ،وأصحاب الرس  ،وثمود  ،وعاد ،
وفرعون  ،وقوم لوط  ...رغم أنه  كان أم ًيا لم يكن يعرف القراءة والكتابة  ، ولم يخرج من بين
ب إال قليالً ؛ حتى
ب مك َة  ،ولم يركب
ت أھل الكتا ِ
البحر قط ؛ وما حكاه  عنھم ال يتوافق مع حكايا ِ
شعا ِ
َ
ك ِم ْن أَ ْنبَا ِء
ال يقال :إن محم ًدا  أخذ منھم ...ومن شاء فليقرأ ويقارن ؛ يدلل على ذلك قوله  : تِ ْل َ
ت تَ ْعلَ ُمھَا أَ ْن َ
ك َما ُك ْن َ
ين )) (49ھود ( .
ك ِم ْن قَب ِْل ھَ َذا فَاصْ بِرْ إِ ﱠن ْال َعاقِبَةَ لِ ْل ُمتﱠقِ َ
ت َو َال قَ ْو ُم َ
وحيھَا إِلَ ْي َ
ب نُ ِ
ْال َغ ْي ِ
وأخيرا أقول  :ما جاء نبيُّ بمعجزة إال جاء محم ُد  بمثلھا  ،أو بأفضل منھا  ،فعلى سبيل المثال:
ً
َ
البراق وصعد إلى السماوات ؛ المسي ُح  أحيا الموتى
ركب
الريح  ،ومحم ٌد 
ركب
سليمانُ 
َ
َ
َ
ُ
،ومحم ٌد  كذلك  ،وذلك في قصة الشاة التي ذبحت ،و ُسلخت  ،وقطعت  ،وطبخت  ،ثم تكلمت بعد ذلك
؛راجع المعجم الكبير للطبراني برقم  .1189المسي ُح  شفى مرضى  ،ومحم ٌد  كذلك ...
نبي ِ◌ يموت تموت معه تلك المعجزة التي جاء بھا إال معجزة محم ٍد  ھي الباقية )القرآن
ثم إن كل َ ً
الكريم( ,بھا ينفرد  عن أي معجز ٍة فعلھا أي نبيِّ أو رسول غيره ؛ إنھا المعجزة الخالدة الباقية حتى بعد
وفا ِته ...
راب ًعا:إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :أنني أفترض جدالً أن القرآ َن الكريم لم يثبت للنبيِّ  أي معجزات
ب المقدس ؟!
ت بمعجز ٍة واحد ٍة  ،فھل ھذا يقدح في نبو ِته  نظرً ا لمعايي ِر النبو ِة في الكتا ِ
 ،وأنه  لم يأ ِ
الجواب :إن لم يأت محم ٌد  بمعجز ٍة واحد ٍة فھذا ال يقدح في نبو ِته ؛ألن يوحنا المعمدان )يحيى( يقول
آخر " أفضل من نبي
عنه كاتب إنجيل متى  " :يوحنا عند الجميع نبي " )متى  . (26/21وفي
موضع ٍ
ٍ
ت بمعجز ٍة واحد ٍة ؛ جاء ذلك في إنجيل يوحنا اصحاح 10عدد َ 41فأ َ َتى
" )متى  ، (9/11ورغم ذلك لم يأ ِ
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ُوح َّنا َعنْ َ
ان َح ًّقا«َ 42 .فآ َم َن
ھذا َك َ
ُوح َّنا َل ْم َي ْف َع ْل آ َي ًة َواحِدَ ًةَ ،ول ِكنْ ُك ُّل َما َقا َل ُه ي َ
ُون َو َقالُوا»:إِنَّ ي َ
إِ َل ْي ِه َكثِير َ
اك.
ُون ِب ِه ُھ َن َ
َكثِير َ
وتب ّين األناجيل ُ أن المعجز َة ليست شر ًطا للنبو ِة  ،فقد يفعلھا أنبيا ٌء كذبة كما قال يسو ُع في إنجيل متى
س َحا ُء َك َذ َب ٌة َوأَ ْن ِب َيا ُء َك َذ َب ٌة َو ُي ْع ُطونَ آ َيا ٍ
ِبَ ،ح َّتى ُيضِ لُّوا
ت َعظِ ي َم ًة َو َع َجائ َ
س َيقُو ُم ُم َ
إصحاح  24عدد24ألَ َّن ُه َ
س َب ْق ُ
ت َوأَ ْخ َب ْر ُت ُك ْم .
ضا25 .ھَا أَ َنا َقدْ َ
ارينَ أَ ْي ً
َل ْو أَ ْم َكنَ ا ْل ُم ْخ َت ِ
يتبرأ منھم )األنبياء الكذبة( يسو ُع المسيح يو َم الدينونة )الحساب(  ،وذلك في إنجيل متى إصحاح  7عدد
اس ِم َك أَ ْخ َر ْج َنا َ
ش َياطِ ينَ ،
اس ِم َك َت َن َّبأْ َناَ ،و ِب ْ
س ِب ْ
ب! أَ َل ْي َ
ار ُّ
بَ ،ي َ
ار ُّ
س َيقُولُونَ لِي فِي ذلِ َك ا ْل َي ْو ِمَ :ي َ
َ 22كثِي ُرونَ َ
ص َن ْع َنا قُ َّوا ٍ
ح َل ُھ ْم :إِ ِّني َل ْم أَ ْع ِر ْف ُك ْم َق ُّط! ْاذ َھ ُبوا َع ِّني َيا َفاعِ لِي اإلِ ْث ِم!
ص ِّر ُ
ِير ًة؟ َ 23فحِي َن ِئ ٍذ أ ُ َ
ت َكث َ
اس ِم َك َ
َو ِب ْ
وأتساءل :ألم يُسأل يسوع نفسه من اليھو ِد أمثال تلك األسئلة التي سألھا المشركون للنبيِّ  التي جاءت
في القرآ ِن الكريم ؟
11
َ
الجواب :بلى  ،وكان يسو ُع لم يكن يجيبھم إليھا ؛ نجد ذلك في إنجيل مرقس إصحاح  8عدد ف َخ َر َج
اء ،لِ َك ْي ُي َج ِّر ُبوهَُ 12 .ف َت َن َّھدَ ِب ُرو ِح ِه َو َقال َ»:لِ َم َاذا
الس َم ِ
او ُرو َن ُه َطال ِِبينَ ِم ْن ُه آ َي ًة مِنَ َّ
ا ْل َف ِّريسِ ُّيونَ َوا ْب َتدَ أُوا ُي َح ِ
ھذا ا ْل ِجيل ُ آ َي ًة؟ اَ ْل َح َّق أَقُول ُ َل ُك ْمَ :لنْ ُي ْع َطى َ
ب َ
ضى
سفِي َن َة َو َم َ
ضا ال َّ
ھذا ا ْل ِجيل ُ آ َي ًة!« ُ 13ث َّم َت َر َك ُھ ْم َودَ َخل َ أَ ْي ً
َي ْطلُ ُ
إِ َلى ا ْل َع ْب ِر.
ولما سأله الكتبة والفريسيون عن معجز ٍة قال لھم  " :جيل ٌ شري ٌر وفاسق " !! جاء ذلك ف ي إنجي ل مت ى
اب َق ْو ٌم مِنَ ا ْل َك َت َب ِة َوا ْل َف ِّريسِ ِّيينَ َقا ِئلِينَ َ »:يا ُم َع ِّل ُمُ ،ن ِري ُد أَنْ َن َرى ِم ْن َك آ َي ًة«.
إصحاح  12عدد 38حِي َن ِئ ٍذ أَ َج َ
ب آ َي ًةَ ،والَ ُت ْع َطى َل ُه آ َي ٌة إِالَّ آ َي َة ُيو َنانَ ال َّن ِب ِّي.
جاب َو َقال َ َل ُھ ْمِ »:جيل ٌ شِ ِّري ٌر َو َفاسِ ٌق َي ْطلُ ُ
َ 39فأ َ َ
ﱡون َوال ﱠ
ﱡون لِيُ َجرﱢ بُوهُ ،فَ َسأَلُوهُ أَ ْن
وفي
ص ﱡدوقِي َ
رﱢيسي َ
موضع آخ ٍر من إنجيل متى إصحاح  16عدد َ 1و َجا َء إِلَ ْي ِه ْالفَ ِ
ٍ
صحْ ٌو ألَ ﱠن ال ﱠس َما َء ُمحْ َم ﱠرةٌَ 3 .وفِي ال ﱠ
اح:
اب َوقَا َل لَھُ ْم»:إِ َذا َك َ
ان ْال َم َسا ُء قُ ْلتُ ْمَ :
ي ُِريَھُ ْم آيَةً ِم َن ال ﱠس َما ِء2 .فَأ َ َج َ
صبَ ِ
ون أَ ْن تُ َميﱢ ُزوا َوجْ هَ ال ﱠس َما ِءَ ،وأَ ﱠما َعالَ َم ُ
ات األَ ْز ِمنَ ِة
ْرفُ َ
ْاليَ ْو َم ِشتَا ٌء ألَ ﱠن ال ﱠس َما َء ُمحْ َم ﱠرةٌ بِ ُعبُو َس ٍة.يَا ُم َرا ُؤ َ
ون! تَع ِ
اس ٌ
ضى.
ق يَ ْلتَ ِمسُ آيَةًَ ،والَ تُ ْعطَى لَهُ آيَةٌ إِالﱠ آيَةَ يُونَ َ
فَالَ تَ ْستَ ِطيع َ
ان النﱠبِ ﱢي« .ثُ ﱠم تَ َر َكھُ ْم َو َم َ
ُون! ِ 4جي ٌل ِشرﱢ ي ٌر فَ ِ
يسوع قائالً له  " :إن كنت ابن ﷲ فاطرح نفسك إلى أسفل ألنه مكتوب  :إنه
كذلك لما جرب الشيطانُ
َ
يوصي مالئكته بك… قال له يسوع  :مكتوب أيضا ً ال تجرب إلھك " )متى . (7-6/4
يسوع لم يصنع تلك المعجزة التي طلبھا الشيطانُ منه !!
نالحظ أن
َ
بإذن ﷲِ –
المسيح  صنع المعجزات -
سھا تذكر أن
َ
ثم إن األعجب من شبھ ِتھم ھذه إن األناجي َل نف َ
ِ
وليس من تلقا ِء نفسه ؛ نجد ذلك في اآلتي :
إنجيل يوحنا إصحاح  5عدد30أ َناَ
نفسه شيئًا بل بإذن ﷲِ يقدر ؛جاء في
-1
يسوع ال يقدر أن يفعل من ِ
ِ
الَ أَ ْق ِد ُر أَنْ أَ ْف َعل َ مِنْ َن ْفسِ ي َ
ب َمشِ ي َئتِي َبلْ َمشِ ي َئ َة اآل ِ
ب
ش ْي ًئاَ .ك َما أَ ْس َم ُع أَدِينُ َ ،ودَ ْي ُنو َنتِي َعا ِدلَ ٌة ،ألَ ِّني الَ أَ ْطلُ ُ
س َلنِي.
ا َّلذِي أَ ْر َ
ُ
القرآن الكريم
بإذن ﷲِ يفعل كما أخبر
نالحظ أن يسوع المسيح ال يستطيع أن يفع َل من ِ
نفسه شيئًا ؛ بل ِ
ُول أَن يَأْتِ َي بِآيَ ٍة إِالﱠ بِإِ ْذ ِن ﷲ ِ◌) الرعد .(38
َ  :و َما َك َ
ان لِ َرس ٍ
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إنجيل متى إصحاح  11عددُ 27كل ُّ َ
س أَ َح ٌد
موضع أخر من
ويصرح بذلك في
ش ْي ٍء َقدْ ُدف َِع إِ َل َّي مِنْ أَ ِبيَ ،و َل ْي َ
ِ
ٍ
ف اال ْبنَ إِالَّ
اآلب إِالَّ اال ْبنُ َو َمنْ أَ َرادَ اال ْبنُ أَنْ ُي ْعلِنَ َل ُه.
ف
َ
اآلبَ ،والَ أَ َح ٌد َي ْع ِر ُ
ُ
َي ْع ِر ُ
ازر( بإذن ﷲ ؛جاء في إنجيل يوحنا إصحاح  11عددَ 41ف َر َف ُعوا ا ْل َح َج َر َح ْي ُ
 -2يسوع أحيا الميت ) ل َِع َ
ث
42
اآلب ،أَ ْ
َكانَ ا ْل َم ْي ُ
سم ِْع َت لِيَ ،وأَ َنا
سو ُع َع ْي َن ْي ِه إِ َلى َف ْو ُقَ ،و َقال َ»:أَ ُّي َھا
ش ُك ُر َك ألَ َّن َك َ
ُ
ضو ًعاَ ،و َر َف َع َي ُ
ت َم ْو ُ
ِين َت ْس َم ُع لِيَ .ولكِنْ ألَ ْج ِل ھ َذا ا ْل َج ْم ِع ا ْل َواقِفِ قُ ْل ُ
َعل ِْم ُ
س ْل َتنِي«.
ت ،لِ ُي ْؤ ِم ُنوا أَ َّن َك أَ ْر َ
ت أَ َّن َك فِي ُكل ِّ ح ٍ
ص أنه  كان يدعو ﷲَ ليحيه ) لِ َع َ
ازر(  ،ويرفع بص َره إلى السما ِء ليشكر ﷲَ على
نالحظ من النصو ِ
ُ
الواقف على أنه رسول من عنده ُ مرسل ..
سما ِعه لدعائه  ،وعلى تأيي ِده بالمعجزات ؛ ليشھد الجم ُع
ھكذا فھم الناسُ في زمانِه  ،فلم يقولوا :إنه إله كما يزعم المعترضون اليوم واألمس ؛ جاء في إنجيل يوحنا
14
سو ُع َقالُوا»:إِنَّ َ
ھذا ھ َُو ِبا ْل َحقِي َق ِة ال َّنبِ ُّي اآلتِي إِ َلى
ص َن َع َھا َي ُ
اس اآل َي َة ا َّلتِي َ
إصحاح  6عدد َفلَ َّما َرأَى ال َّن ُ
ا ْل َعا َل ِم!« .
ي َر ُجل ٌ َقدْ
سو ُع ال َّناصِ ِر ُّ
اس َم ُعوا ھ ِذ ِه األَ ْق َوال ََ :ي ُ
الر َجال ُ اإلِ ْس َرائِيلِ ُّيونَ ْ
 -3يقول بطرس الرسول  " :أَ ُّي َھا ِّ
ِب َوآ َيا ٍ
ﷲ ِبقُ َّوا ٍ
ضا
َت َب ْرھَنَ َل ُك ْم مِنْ قِ َب ِل ِ
ص َن َع َھا ﷲُ ِب َي ِد ِه فِي َو ْسطِ ُك ْمَ ،ك َما أَ ْن ُت ْم أَ ْي ً
ت َ
ت َو َع َجائ َ
َت ْع َل ُمونَ ").أعمال  .(22 / 2وھذا ما أكدته النصوص اإلنجيلية  ،ونقلته عن المسيح  ،فعندما فعل المسي ُح
بروح ﷲِ أُخرج الشياطين
نفسه ؛ قال " :أنا
بعض المعجزات كان يؤكد أنھا من عند ﷲِ  ، ولم ينسبھا إلى ِ
ِ
الشياطين " )لوقا .(20/11
بإصبع ﷲِ أُخرج
") .متﱠى ،(28/12وقال ":كنت
َ
ِ
5
ثم إن
ص َن َع ُھ َنا َك
األعجب مما سبق ھو ما ذكره كاتب إنجيل مرقس في اإلصحاح  6عدد َو َل ْم َي ْقد ِْر أَنْ َي ْ
َ
ضى َقلِيلِينَ َف َ
ش َفا ُھ ْم.
ض َع َيدَ ْي ِه َع َلى َم ْر َ
َوالَ قُ َّو ًة َواحِدَ ًةَ ،غ ْي َر أَ َّن ُه َو َ
ب قل ِة معجزاتِه ؛ جاء ذلك في
إنجيل يوحنا إصحاح  7عدد َ 31فآ َمنَ ِب ِه
حتى أن البعض شك َ
ك في نبوتِه بسب ِ
ِ
َ
َ
َ
َ
َ
اء َي ْع َمل ُ آ َيا ٍ
ت أ ْكث َر مِنْ ھ ِذ ِه ا َّلتِي َع ِم َل َھا ھذا؟«.
يح َم َتى َج َ
َكثِي ُرونَ مِنَ ا ْل َج ْم ِعَ ،وقالُوا»:أ َل َعل َّ ا ْل َمسِ َ
َ
ﷲ بالمعجزات  ،وھذا معتقدنا أنه ال
الثابت أن
قلت◌ُ  :إن
يسوع المسيح  كان مؤي ًدا من ِق َب ِل ِ
َ
ﷲ كما كان من نب ِّينا . 
يستطيع أن يفعل معجزة من تلقا ِء نفسِ ه بل بإذن ِ

نبي تخلو الكتب المقدسة عن البشارة به!
ﱡ
الكتب السابقة  :التوراة وملحقاتھا واألناجيل
برسول  ،وبنوا ھذا الزعم على أن
زعموا أن محم ًدا  ليس
َ
ٍ
خلت من البشار ِة
ي الﱠ ِذي يَ ِج ُدونَهُ
ين يَتﱠبِع َ
برسول ﷲِ  ! وقالوا عن قولِه  : الﱠ ِذ َ
ي األُ ﱢم ﱠ
ُون ال ﱠرسُو َل النﱠبِ ﱠ
ِ
ْ
ت َويُ َحرﱢ ُم َعلَ ْي ِھ ُم
ُوف َويَ ْنھَاھُ ْم َع ِن ْال ُمن َك ِر َوي ُِحلﱡ لَھُ ُم الطﱠيﱢبَا ِ
يل يَأ ُم ُرھُم بِ ْال َم ْعر ِ
اإل ْن ِج ِ
َم ْكتُوبا ً ِعن َدھُ ْم فِي التﱠ ْو َرا ِة َو ِ
ْال َخبَآئِ َ
ث)  ...األعراف. (157
ليس مكتوبًا عندنا أين ھو مكتوب عندنا ؟!
ثم سألوا قائلين  :ومن يشھد له من علما ِء اليھو ِد والمسيحيين بنبوتِه ؟!
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•

الرد على الشبھة

ب المقدس ِة ثابتة ال ريب فيھا ؛ فقد أكدت نصوصُ القرآن الكريم
أوالً  :إن البشارات
بالنبي  من الكت ِ
ﱢ
واإلنجيل ؛ بال ُرغم مما
كالم األنبيا ِء السابقين في التورا ِة،
واألحاديث النبوية وجود البشارة
ﱢ
ِ
بالنبي  في ِ
دالئل نبوة
وتبديل؛ أعني تحريف  ,إال أنه ال يزال بھا بعض من
ان
ٍ
ِ
تعرضت له ھذه الكتب من زياد ٍة ونقص ٍ
بعض ھذه البشارات به  ، ر ًدا على
رسول ﷲ  . وھذا ما سوف أثبته  -إن شاء ﷲُ  - أقوم بذكر
َ
ِ
قولھم  :ليس مكتو ًبا عندنا أين ھو مكتوب عندنا ؟! وذلك من كتبھم التي يؤمنون بھا عل ًما بأننا نجد أن ﷲَ
أعظم أدل ِة صدقِه  ،وصح ِة نبوتِه ؛
ب من
أھل الكتا ِ
ِ
 بيّن أن اإلخبار به  في كتب ِ
يل يَأْ ُم ُرھُم
ين يَتﱠبِع َ
يقول ﷲُ  : الﱠ ِذ َ
ي األُ ﱢم ﱠ
ُون ال ﱠرسُو َل النﱠبِ ﱠ
اإل ْن ِج ِ
ي الﱠ ِذي يَ ِج ُدونَهُ َم ْكتُوبا ً ِعن َدھُ ْم فِي التﱠ ْو َرا ِة َو ِ
ت َويُ َحرﱢ ُم َعلَ ْي ِھ ُم ْال َخبَآئِ َ
ث) ...األعراف . (157
ُوف َويَ ْنھَاھُ ْم َع ِن ْال ُمن َك ِر َوي ُِحلﱡ لَھُ ُم الطﱠيﱢبَا ِ
بِ ْال َم ْعر ِ
جاء في التفسي ِر الميسر :ﻫﺬﻩ اﻟﺮﲪﺔ ﺳﺄﻛﺘﺒﻬﺎ ﻟﻠﺬﻳﻦ ﳜﺎﻓﻮن اﷲ وﳚﺘﻨﺒﻮن ﻣﻌﺎﺻﻴﻪ ,وﻳﺘﺒﻌﻮن اﻟﺮﺳﻮل اﻟﻨﱯ اﻷﻣﻲ اﻟﺬي ﻻ
ﻳﻘﺮأ وﻻ ﻳﻜﺘﺐ ,وﻫﻮ ﳏﻤﺪ  , اﻟﺬي ﳚﺪون ﺻﻔﺘﻪ وأﻣﺮﻩ ﻣﻜﺘﻮﺑَـ ْﲔ ﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻮراة واﻹﳒﻴﻞ .أھـ
أوالً  :البشارات من العھد القديم أذكر منھا ما يلي :
البشارة األولى :
ْر ُ
ف ْال ِكتَابَةَ َويُقَا ُل لَهُ» :ا ْق َر ْأ ھَ َذا«
جاءت في  :سفر إشعياء إصحاح 29عدد  12أَ ْو يُ ْدفَ ُع ْال ِكتَابُ لِ َم ْن الَ يَع ِ
فَيَقُو ُل » :الَ أَ ْع ِر ُ
ف ْال ِكتَابَةَ« .
النص في التراجم اإلنجليزية " يقال له :اقرأ ،فيقول :ال أعرف القراءة " أو " لم أتعلم القراءة "  ,وھذا ھو
األقرب للصحة فمن غير المعقول أن تطلب من أح ٍد القراءة فيقول لك " أنا ال أعرف الكتابة "  ,ولكن
الطبيعي أن يقول  " :أنا ال أعرف القراءة " أو " أنا غير متعلم" !.
ين:
اولُونَهُ لِ َم ْن يَجْ ھَ ُل ْالقِ َرا َءةَ قَائِلِ َ
فالصحيح ما جاء في ترجم ِة كتا ِ
ب الحيا ِة " :إشعياء َ 12 : 29و ِع ْن َد َما يُنَ ِ
ا ْق َر ْأ ھَ َذا ،ي ُِجيبُ  :الَ أَ ْستَ ِطي ُع ْالقِ َرا َءةَ ".
وھذا ما ثبت في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺎب )ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲ( ﺑﺮﻗﻢ 3
ِ
ﺼِ
ﺎﳊَﺔُ ِﰲ اﻟﻨـ ْﱠﻮِم ،ﻓَ َﻜﺎ َن ﻻَ ﻳَـ َﺮى
ئ ﺑِ ِﻪ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﻣ َﻦ اﻟ َْﻮ ْﺣ ِﻰ اﻟ ﱡﺮْؤﻳَﺎ اﻟ ﱠ
َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﲔ  ، -أَﻧﱠـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ :أ ﱠَو ُل َﻣﺎ ﺑُ ِﺪ َ
ﺸﺔَ  -أُ ﱢم اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨِ َ
ﱠﺚ ﻓِ ِﻴﻪ ـ و ُﻫﻮ اﻟﺘـﱠﻌﺒﱡ ُﺪ ـ اﻟﻠﱠﻴ ِﺎﱄ َذو ِ
ﺐ إِﻟَْﻴ ِﻪ ْ
ات اﻟ َْﻌ َﺪ ِد
ت ِﻣﺜْ َﻞ ﻓَـﻠَ ِﻖ اﻟ ﱡ
اﳋَﻼَءَُ ،وَﻛﺎ َن َﳜْﻠُﻮ ﺑِﻐَﺎ ِر ِﺣ َﺮ ٍاء ﻓَـﻴَﺘَ َﺤﻨ ُ
ﺎء ْ
َ َ َ
َ َ َ
ُرْؤﻳَﺎ إِﻻﱠ َﺟ َ
ﺼ ْﺒ ِﺢ ،ﰒُﱠ ُﺣﺒﱢ َ
ِ ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ
ﻚ
ﺎءﻩُ اﻟ َْﻤﻠَ ُ
ع إِ َﱃ أ َْﻫﻠِ ِﻪَ ،وﻳَـﺘَـ َﺰﱠو ُد ﻟِ َﺬﻟِ َ
ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَـ ْﻨ ِﺰ َ
ﻚ ،ﰒُﱠ ﻳَـ ْﺮﺟ ُﻊ إِ َﱃ َﺧﺪﳚَﺔَ ،ﻓَـﻴَﺘَـ َﺰﱠو ُد ﻟﻤﺜْﻠ َﻬﺎَ ،ﺣ ﱠﱴ َﺟ َ
ﺎءﻩُ ا ْﳊَ ﱡﻖ َو ُﻫ َﻮ ِﰲ ﻏَﺎ ِر ﺣ َﺮاء ،ﻓَ َﺠ َ
ْﺖَ :ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑَِﻘﺎ ِر ٍئ
ﺎل :ﻓَﺄَ َﺧ َﺬِﱐ ﻓَـﻐَﻄﱠِﲏ َﺣ ﱠﱴ ﺑَـﻠَ َﻎ ِﻣ ﱢﲏ ا ْﳉَ ْﻬ َﺪ ،ﰒُﱠ أ َْر َﺳﻠَ ِﲏ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎلَ " :ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑَِﻘﺎ ِر ٍئ " ﻗَ َ
ﺎل :اﻗـ َْﺮأْ  .ﻗَ َ
ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :اﻗـ َْﺮأْ  .ﻗُـﻠ ُ
ْﺖَ :ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑَِﻘﺎ ِر ٍئ  .ﻓَﺄَ َﺧ َﺬِﱐ ﻓَـﻐَﻄﱠِﲏ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔَ ،ﰒُﱠ أ َْر َﺳﻠَ ِﲏ
 .ﻓَﺄَ َﺧ َﺬِﱐ ﻓَـﻐَﻄﱠِﲏ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔَ َﺣ ﱠﱴ ﺑَـﻠَ َﻎ ِﻣ ﱢﲏ ا ْﳉَ ْﻬ َﺪ ،ﰒُﱠ أ َْر َﺳﻠَِﲏ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :اﻗـ َْﺮأْ  .ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ك األَ ْك َر ُم  , ﻓَـ َﺮ َﺟ َﻊ َِﺎ َر ُﺳ ُ
ﻓَـ َﻘ َ
ق * ا ْق َر ْأ َو َربﱡ َ
اإل ْن َس َ
ق * َخلَ َ
ك الﱠ ِذي َخلَ َ
ﺎل   :ا ْق َر ْأ بِاس ِْم َربﱢ َ
ان ِم ْن َعلَ ٍ
ق ِ
ادﻩُ.....
ﻳَـ ْﺮ ُﺟ ُ
ﻒ ﻓُـ َﺆ ُ
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البشارة الثانية :
18
سطِ إِ ْخ َو ِت ِھ ْم ِم ْث َل َك،
ھي قول
الرب  لموسى  في سف ِر التثني ِة إصحاح  18عدد أُقِي ُم َل ُھ ْم َن ِب ًّيا مِنْ َو َ
ﱢ
19
َ
ُ
سانَ ا َّلذِي الَ َي ْس َم ُع لِ َكالَمِي ا َّلذِي
َوأَ ْج َعل ُ َكالَمِي فِي َف ِمهَِ ،ف ُي َك ِّل ُم ُھ ْم ِب ُكل ِّ َما أوصِ ي ِه ِب ِهَ .و َي ُكونُ أنَّ اإلِ ْن َ
20
اسمِي َكالَ ًما َل ْم أُوصِ ِه أَنْ َي َت َك َّل َم ِبهِ ،أَ ِو ا َّلذِي
اسمِي أَ َنا أ ُ َطالِ ُب ُهَ .وأَ َّما ال َّن ِب ُّي ا َّلذِي ُي ْطغِيَ ،ف َي َت َك َّل ُم ِب ْ
َي َت َك َّل ُم ِب ِه ِب ْ
اس ِم آلِ َھ ٍة أ ُ ْخ َرىَ ،ف َي ُم ُ
وت ذلِ َك ال َّن ِب ُّي .
َي َت َك َّل ُم ِب ْ

من المعلوم أن أبنا ِء إبراھيم ھما  :إسماعيل وإسحاق  ,وقد جاء كلﱡ األنبياء من ذري ِة إسحاق بداية من
نسل إسماعيل  -عليھم جميعا الصالة
ابنه يعقوب ) إسرائيل (  ,نھاية بالمسيح ،ولم تأت نبوة واحده من ِ
السالم . -
فالعرب أوالد إسماعيل ؛ أخوة اليھود أوالد إسحاق ،فحينما قال ﷲُ  لموسى ":أقيم لھم نبيًّا من إخوتھم "
خالل الرجوع إلى سفر التكوين
نسل إسماعيل ، نلحظ ذلك من
ِ
أي  ):ليس منھم ( ,فالمقصود من ِ
17
َ
ً
ٌ
وح ُه َو َم َ
ض َّم إِ َلى
ات َوا ْن َ
س َنةَ ،وأ ْس َل َم ُر َ
س ْب ٌع َو َثالَ ُثونَ َ
إصحاح  25عدد َوھ ِذ ِه سِ ُنو َح َيا ِة إِ ْس َماعِيل َِ :م َئة َو َ
18
ش َ َ
ِص َر حِي َن َما َت ِجي ُء َن ْح َو أَ ُّ
س َك ُنوا مِنْ َح ِوي َل َة إِ َلى ُ
ِيع إِ ْخ َو ِت ِه َن َزل َ.
ور ا َّلتِي أَ َما َم م ْ
ش َ
َق ْو ِم ِهَ .و َ
ور .أ َما َم َجم ِ
َ
ِيع إِ ْخ َو ِت ِه َن َزل َ".
نالحظ " أ َما َم َجم ِ
مقبول
العجيب أن المعترضين يزعمون أن المقصود بھذه النبوءة ھو المسيح  ! وال شك أن ھذا غير
ٍ
األحوال كما سيتقدم معنا  -إن شاء ﷲ . -
حال من
ب ٍ
ِ
النص يقول " ِم ْثل َك "
ُ
المسيح  أم على محمد  ؟
وأتساءل :ھل تنطبق ھذه النبوءة على
ِ
الجواب:إن المثلية بين موسى و محم ٍد  -عليھما السالم – جلية جدًا؛ فموسى  يشبه محم ًدا  ،وال يشبه
خالل النظر إلى عقيد ِة المعترضين  ،وجزء كبير من عقيدتنا ؛ بيان ذلك في
المسيح  أبداً وذلك من
ِ
اآلتي:
 -1موسى  ولد من أب و أم.
محم ٌد  ولد من أب و أم.
بينما المسيح  ولد من أم بال أب !
 -2موسى  كان بش ًرا رسوالً.
محمد  كان بشرًا رسوالً.
حال المسيح  ، فإن المعترضين يؤمنون أنه ھو ﷲ نفسه !!
و ھذا
ِ
بخالف ِ
 -3موسى  تزوج  ،و كانت له ذرية.
محمد  تزوج  ،وكانت له ذرية.
بينما المسيح  بحسب اعتقاد المعترضين لم يتزوج  ،ولم تكن له ذرية .
قصص األنبيا ِء ،وأخبار األمم السابقة و
 -4موسى  آتاه ﷲُ كتابًا كامالً موحى به منه  ؛ يحوى
َ
القادمة  ،والوصايا  ،والشرائع مثل :الطھارة و الصالة و الصيام و المناسك و الذبائح و الحدود و الزواج و
الطالق و الميراث و الجھاد...
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قصص األنبيا ِء  ،وأخبار األمم السابقة  ،و القادمة ،
محم ٌد  أتاه ﷲُ كتابًا كامالً موحى به منه  ؛ يحوى
َ
والوصايا  ،والشرائع مثل :الطھارة و الصالة و الصيام و المناسك و الذبائح و الحدود و الزواج و الطالق
و الميراث و الجھاد....
بينما المسيح  لم تكن له شريعة ؛ بل جاء ببعض الوصايا مكمالً  ،وتاب ًعا لشريع ِة موسى والمقصود
بالنبي  .... جاء في إنجيل متى إصحاح 5عدد»17الَ َت ُظ ُّنوا أَ ِّني ِج ْئ ُ
ض
باإلنجيل :البشارة  ،وھي
ت ألَ ْنقُ َ
ﱢ
ُ
َ
ُ
اءَ .ما ِج ْئ ُ
ض َبلْ أل َك ِّمل َ.
ت أل ْنق َ
وس أَ ِو األَ ْن ِب َي َ
ال َّنا ُم َ
 -5موسى  جاء بشريع ٍة جديد ٍة كامل ٍة لقو ِمه.
محمد  جاء بشريع ٍة جديد ٍة كامل ٍة للعالمين.
بينما المسيح  قال َ ":ما ِج ْئ ُ
ض َبلْ أل ُ َك ِّمل َ ".
ت ألَ ْنقُ َ
القدس.
 -6موسى  ھاجر بقومه من أذى الكافرين؛ من مصر إلى حدو ِد
ِ
محمد  ھاجر بقومه من أذى الكافرين ؛ من مكةَ إلى المدين ِة.
نصوص األناجيل
ب
بينما المسيح  لم يھاجر  ،ولم يكن له أتباع كافين لنصرتِه ھو نفسه  ،وذلك بحس ِ
ِ
التي منھا ":فتركه الجمي ُع وھربوا " ) مرقس .(50 / 14
السيف  ،وكان نبًّيًا مجاھ ًدا.
 -7موسى  حم َل
َ
السيف  ،وكان نبيًّا مجاھ ًدا.
محمد  حم َل
َ
زعم المعترضين .
بينما المسيح  جاء ليُصلب ب ِ
األرض بعد أن جاھدوا .
 -8موسى  دخل أتباعه
َ
األرض بعد أن جاھ َد وفتحھا ھو أتباعه.
محمد  دخل
َ
بينما المسيح  لم يجاھد ولم يفتح أرض.
سبيل ﷲِ  ،وأقام دولةً حكمھا بالشريعة  ،وكان يملِ ُ
ك على أتبا ِعه.
 -9موسى  جاھ َد في
ِ
سبيل ﷲِ  ،و أقام دولةً حكمھا بالشريعة  ،وكان يملك على أتبا ِعه.
محمد  جاھد في
ِ
بينما المسيح  لم يجاھد  ،ولم يقم دولة  ،ولم يملك على قو ِمه بل قتله قو ُمه شر قتلة ؛ على الصليب ،
وذلك بزعم معتقد المنصّرين.
 -10موسى  ھزم أعدا َءه وقھرھم .
محمد  ھزم أعداءه وقھرھم.
بينما المسيح  ھزمه أعداؤه وقتلوه مصلوبًا كما يزعم المعترضون.
 -11موسى  ناصره أتباعه  ،وجاھدوا معه ،وضحوا بأنفسھم ؛ إال المنافقين منھم.
محمد  ناصره أتباعه  ،وجاھدوا معه وضحوا بأنفسھم ؛ إال المنافقين منھم.
َ
ت ) لوقا  .(16/ 22وباعة يھوذا
بينما المسيح  خذله أتباعه ؛باعوه وسلموه ؛ أنكره بطرس
ثالث مرا ٍ
األناجيل .
نصوص
لليھود بثالثين من الفضة )متى  . (15 / 26وذلك بزعم
ِ
ِ
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 -12موسى  حفظه ﷲُ  حتى أتم رسالته ثم توفاه مكر ًما .
محمد  حفظه ﷲُ  حتى أتم رسالته ثم توفاه مكر ًما .
ب المقدس
بينما المسيح  قتل شر قتل ٍة مصلوبًا ملعونًا ! وذلك بزعم معتق ِد المعترضين  ،والكتا ِ
)غالطية .(13/ 3
 -13موسى  مات و ُدفِ َن في األرض .
محمد  مات ودفن في األرض .
باتفاق الجميع إال بعض المسلمين .
بينما المسيح  ھو ح ٌي إلى اآلن
ِ
ثم إن آيات القرآن جاءت تحكى عن ھذه المثلية التي بين موسى و محم ٍد  -عليھما السالم – تدلل على
ذلك عدة أدلة منھا:
 -1قوله   : إِنﱠا أَرْ َس ْلنَا إِلَ ْي ُك ْم َرسُوالً َشا ِھداً َعلَ ْي ُك ْم َك َما أَرْ َس ْلنَا إِلَى فِرْ َع ْو َن َرسُوالً ) المزمل.(15
آن فَلَ ﱠما
 -2قوله  حاكيًا عن
ُون ْالقُرْ َ
ك نَفَراً ﱢم َن ْال ِجنﱢ يَ ْستَ ِمع َ
ص َر ْفنَا إِلَ ْي َ
الجن لما سمعوا القرآن َ  :وإِ ْذ َ
ِ
ُ
نز َل ِمن بَ ْع ِد
ض َي َولﱠ ْوا إِلَى قَ ْو ِم ِھم ﱡمن ِذ ِر َ
َح َ
نصتُوا فَلَ ﱠما قُ ِ
ضرُوهُ قَالُوا أَ ِ
ين 29قَالُوا يَا قَ ْو َمنَا إِنﱠا َس ِم ْعنَا ِكتَابا ً أ ِ
ْ
صدﱢقا ً لﱢ َما بَي َْن يَ َد ْي ِه يَ ْھ ِدي إِلَى ال َح ﱢ
ق ﱡم ْستَقِيم )  30األحقاف ( .
ُمو َسى ُم َ
ق َوإِلَى طَ ِري ٍ
الجن أنھم سمعوا كتابًا أنزل من بعد موسى  ، ولم يقولوا أنزل من بعد عيسى 
قول ِ◌
نالحظ من ِ
ِ
عل ًما بأن اإلنجي َل بعد التوراة  ،ولكن أشاروا إلى موسى  نظ ًرا لما وجدوه من المثلي ِة والشمولي ِة لمحتوى
الشرائع  ....وبين توراة موسى .
القصص والعقائ ِد و
القرآن من
ِ
ِ
ُ
ك
ان َعلَى بَيﱢنَ ٍة ِم ْن َربﱢ ِه َويَ ْتلُوهُ َشا ِھ ٌد ِم ْنهُ َو ِم ْن قَ ْبلِ ِه ِكتَابُ ُمو َسى إِ َما ًما َو َرحْ َمةً أولَئِ َ
 -3قوله  : أَفَ َم ْن َك َ
ك فِي ِمرْ يَ ٍة ِم ْنهُ إِنﱠهُ ْال َح ﱡ
ب فَالنﱠا ُر َم ْو ِع ُدهُ فَ َال تَ ُ
اس
ق ِم ْن َربﱢ َ
ي ُْؤ ِمنُ َ
ون بِ ِه َو َم ْن يَ ْكفُرْ بِ ِه ِم َن ْاألَحْ َزا ِ
ك َولَ ِك ﱠن أَ ْكثَ َر النﱠ ِ
ون )) (17ھود ( .
َال ي ُْؤ ِمنُ َ
جاء في تفسير الجاللين  } :أَﻓَ َﻤﻦ َﻛﺎ َن ﻋﻠﻰ ﺑَـﻴﱢـﻨَ ٍﺔ { ﺑﻴﺎن } ﱢﻣﻦ ﱠرﺑﱢِﻪ { وﻫﻮ اﻟﻨﱯ  أو اﳌﺆﻣﻨﻮن وﻫﻲ اﻟﻘﺮآن } َوﻳَـ ْﺘـﻠُﻮﻩُ {
ﻳﺘﺒﻌﻪ } َﺷ ِ
ﺎﻫ ٌﺪ { ﻟﻪ ﺑﺼﺪﻗﻪ } ِﻣ ْﻨﻪُ { أي :ﻣﻦ اﷲ وﻫﻮ ﺟﱪﻳﻞ } َوِﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِ ِﻪ { أي :اﻟﻘﺮآن } ﻛﺘﺎب ﻣﻮﺳﻰ { اﻟﺘﻮراة ﺷﺎﻫﺪ ﻟﻪ
أﻳﻀﺎً } إََﻣ ًﺎﻣﺎ َوَر ْﲪَﺔً { ؟ ﺣﺎل  ،ﻛﻤﻦ ﻟﻴﺲ ﻛﺬﻟﻚ؟ ﻻ } أوﻟﺌﻚ { أي :ﻣﻦ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻨﺔ } ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن ﺑِ ِﻪ { أي :ﺑﺎﻟﻘﺮآن ﻓﻠﻬﻢ
ﻚ ِﰲ ِﻣ ْﺮﻳٍَﺔ { ﺷﻚ } ِﻣ ْﻨﻪُ { ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن } إِﻧﱠﻪُ اﳊﻖ ِﻣﻦ
اﳉﻨﺔ } َوَﻣﻦ ﻳَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ ﺑِ ِﻪ ِﻣ َﻦ اﻷﺣﺰاب { ﲨﻴﻊ اﻟﻜﻔﺎر } ﻓﺎﻟﻨﺎر َﻣ ْﻮ ِﻋ ُﺪﻩُ ﻓَﻼَ ﺗَ ُ
ﻚ وﻟﻜﻦ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ اﻟﻨﺎس { أي :أﻫﻞ ﻣﻜﺔ } ﻻَ ﻳُـ ْﺆِﻣﻨُﻮ َن { .أھـ
ﱠرﺑّ َ
ص ﱢد ٌ
ين ظَلَ ُموا
ق لِ َسانًا َع َربِيًّا لِيُ ْن ِذ َر الﱠ ِذ َ
 -4قوله َ : و ِم ْن قَ ْبلِ ِه ِكتَابُ ُمو َسى إِ َما ًما َو َرحْ َمةً َوھَ َذا ِكتَابٌ ُم َ
ين )) (12األحقاف (.
َوبُ ْش َرى لِ ْل ُمحْ ِسنِ َ
ِ
ِ ِِ
ﺎب ﻣﻮﺳﻰ { أي :اﻟﺘﻮراة } إََﻣ ًﺎﻣﺎ َوَر ْﲪَﺔً { ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ ﺑﻪ ﺣﺎﻻن
جاء في تفسير الجاللين َ } :وﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠﻪ { أي :اﻟﻘﺮآن } ﻛﺘَ ُ
} وﻫﺬا { أي :اﻟﻘﺮآن } ﻛﺘﺎب ﱡﻣﺼ ّﺪ ٌق { ﻟﻠﻜﺘﺐ ﻗﺒﻠﻪ } ﻟﱢﺴﺎﻧﺎً َﻋﺮﺑِﻴﺎً { ﺣﺎل ﻣﻦ اﻟﻀﻤﲑ ﰲ ﻣﺼ ّﺪق } ﻟﱢﻴ ِ
ﻨﺬ َر اﻟﺬﻳﻦ ﻇَﻠَ ُﻤﻮاْ {
َ َّ
َ
ُ
ﻣﺸﺮﻛﻲ ﻣﻜﺔ } و { ﻫﻮ } ﺑ ْﺸﺮى ﻟﱢﻠ ِ
ﲔ { اﳌﺆﻣﻨﲔ .أھـ
ْﻤ ْﺤﺴﻨِ َ
ُ ًَ ُ
ص األنبيا ِء ؛ لتثبت فؤاده  السيما قصة موسى  ،وذلك ألن موسى 
 -5آياتُ
القرآن تنزلت بقص ِ
ِ
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الكريم ؛ جاء ذكره  فيه
القرآن
برسول ﷲِ  فقد كان أكث َر األنبياء ذك ًرا في
كان أقرب األنبياء شبھًا
ِ
ِ
ِ
 136مرة ؛ ليتأسى به رسو ُل ﷲِ  ، ويتعلم من سيرتِه في مجاھد ِة الكافرين  ،و سياس ِة قو ِمه  ،وھذا من
حكم ِة ُمنّزل القرآن الحكي ُم العليم  ؛ جاء ذلك في عدة مواضع منھا:
ين آَ َذ ْوا ُمو َسى فَبَرﱠأَهُ ﱠ
ان ِع ْن َد ﱠ
ﷲِ َو ِجيھًا
ﷲُ ِم ﱠما قَالُوا َو َك َ
ين آَ َمنُوا َال تَ ُكونُوا َكالﱠ ِذ َ
 -1قوله   : يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ين آَ َمنُوا اتﱠقُوا ﱠ
ﷲَ َوقُولُوا قَ ْو ًال َس ِديدًا ) (70يُصْ لِحْ لَ ُك ْم أَ ْع َمالَ ُك ْم َويَ ْغفِرْ لَ ُك ْم ُذنُوبَ ُك ْم َو َم ْن ي ُِط ِع
) (69يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
ﱠ
ﷲَ َو َرسُولَهُ فَقَ ْد فَا َز فَ ْو ًزا َع ِظي ًما ))  (71األحزاب(.
ون أَن تَسْأَلُ ْ
وا َرسُولَ ُك ْم َك َما ُسئِ َل ُمو َسى ِمن قَ ْب ُل ) البقرة.(108
 -2قوله   : أَ ْم تُ ِري ُد َ
ﻮس اﻟﱠ ِﺬي أُﻧْ ِﺰ َل َﻋﻠَﻰ
بخبر
ثم إن أول ما قاله ورقةُ بنُ نوفل حين أخبره رسو ُل ﷲِ 
ﱢ
ِ
الوحي قال َ " :ﻫ َﺬا اﻟﻨ ُ
ﱠﺎﻣ ُ
ﻮﺳﻰ  . " صحيح مسلم رقم . 231
ُﻣ َ
رﺳﻮل ِ
اﷲ
ض المسلمين الجدد مع
رسول ﷲ  في طريقِھم إلى غزو ِة حنين  ،قالوا " :ﻳﺎ َ
ِ
و ما وقع من بع ِ

للكفار سدرة يعكفون حولھا ،ويعلقون بھا أسلحتھم يدعونھا ذات
اﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ ذات أﻧﻮاط ﻛﻤﺎ ﳍﻢ ذات أﻧﻮاط " ؛ كان
ِ

أنواط يتباركون بھا  ،ﻓﻘﺎل  ": اﷲُ أﻛﱪ ،ﻗﻠﺘﻢ واﻟﺬي ﻧﻔﺴﻲ ﺑﻴﺪﻩ ﻛﻤﺎ ﻗﺎﻟﺖ ﺑﻨﻮا إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﳌﻮﺳﻰ  :اﺟﻌﻞ ﻟﻨﺎ إﳍﺎً ﻛﻤﺎ ﳍﻢ
آﳍﺔ ،ﻗﺎل :إﻧﻜﻢ ﻗﻮم ﲡﻬﻠﻮن ،ﻟﱰﻛﱭ ﺳﻨﻦ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻜﻢ " .رواﻩ أﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﺑﺮﻗﻢ .20892
رسول ﷲِ  واتھموه في عدلِه  ،تغير وجھه حزنًا و غضبًا  ،و قال
بعض المنافقين في
و كذلك لما تكلم
ُ
ِ
" رﺣﻢ اﷲُ ﻣﻮﺳﻰ أوذي ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا ﻓﺼﱪ" .رواﻩ أﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﺑﺮﻗﻢ .3934

نبي  لغزو ِة تبوك  ،واستخلف على المدين ِة عل ﱠي  ، عاب المنافقون عليًا  بقولِھم:
ولما خرج ال ﱡ
ﺿﻰ أَ ْن ﺗَ ُﻜﻮ َن
والصبيان استثقال منه
خلّفَه مع النسا ِء
لعلي  ،فلما أخبره ﱡ
ﱢ
ِ
علي  بذلك  ،قال له  " : أََﻻ ﺗَـ ْﺮ َ
ِ
ِ
ﺎرو َن ِﻣ ْﻦ ُﻣ َ ِﱠ
ﱯ ﺑَـ ْﻌ ِﺪي" .ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري رﻗﻢ. 4064
ﺲ ﻧَِ ﱞ
ﻣ ﱢﲏ ِﲟَْﻨ ِﺰﻟَﺔ َﻫ ُ
ﻮﺳﻰ إﻻ أَﻧﱠﻪُ ﻟَْﻴ َ
النبي  أصحابَه  في أم ِر مقاتل ِة المشركين يوم بدر ؛ رد المقدا ُد ُ
بن األسود ر ًدا
وكذلك لما استشار
ﱡ
قوم موسى  نظ ًرا لتشابه المثلية في الموقف  ،وذلك في
جميالً بيّن فيه أن أصحابَه ليسوا كالمنافقين من ِ
ت ِﻣﻦ اﻟ ِْﻤ ْﻘ َﺪ ِاد ﺑ ِﻦ ْاﻷَﺳﻮِد ﻣ ْﺸﻬ ًﺪا َﻷَ ْن أَ ُﻛﻮ َن ِ
ﱄ
َﺣ ﱡ
ﺐ إِ َﱠ
َْ َ َ
ْ
َ
ﺻﺎﺣﺒَﻪُ أ َ
صحيح البخاري برقم  3658ﻋﻦ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗﺎلَ :ﺷ ِﻬ ْﺪ ُ ْ
ِ
ِ
ﻚ ﻓَـ َﻘﺎﺗَِﻼ { َوﻟَ ِﻜﻨﱠﺎ
ﻮل َﻛ َﻤﺎ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﻻ ﻧَـ ُﻘ ُ
ﲔ ﻓَـ َﻘ َ
ﺖ َوَرﺑﱡ َ
ﺐ أَﻧْ َ
ﳑﱠﺎ ﻋُ ِﺪ َل ﺑِ ِﻪ أَﺗَﻰ اﻟﻨِ ﱠ
ﱠﱯ َ و ُﻫ َﻮ ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َﻋﻠَﻰ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
ﺎل ﻗَـ ْﻮ ُم ُﻣ َ
ﻮﺳﻰ }:ا ْذ َﻫ ْ
ِ
ﱠﱯ  أَ ْﺷ َﺮ َق َو ْﺟ ُﻬﻪُ َو َﺳ ﱠﺮﻩُ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ ﻗَـ ْﻮﻟَﻪُ.
ﻚ َو َﺧ ْﻠ َﻔ َ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْ َ
ﻚ َو َﻋ ْﻦ ﴰَﺎﻟِ َ
ﻧُـ َﻘﺎﺗِ ُﻞ َﻋ ْﻦ َﳝِﻴﻨِ َ
ﻚ ﻓَـ َﺮأَﻳْ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
ﻚ َوﺑَـ َْ
و حين قُتل أبي جھل في غزو ِة بدر الكبرى ،قال رسول ﷲ  " : ﻣﺎت ﻓﺮﻋﻮ ُن ﻫﺬﻩ اﻷﻣﺔ " رواﻩ أﲪ ُﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ
بفرعون مص َر الذي حارب موسى .
ﺑﺮﻗﻢ  ،4025وذلك تشبھًا
َ
ش ّرعت الصلوات خمسين صالة ؛ كان الذي يرد رسو َل ﷲِ  إلى ربِه
و عندما أُعرج
برسول ﷲِ  ، و ُ
ِ
س في العد ِد و
 ھو موسى  فظل يتردد بين ﷲ  وبينه  لتصل الصلوات
ِ
بفضل ﷲِ  إلى خم ٍ
الناس حاالً
برسول ﷲ  في
األجر؛ و إنما أختص بموسى  بذلك دون غيره ؛ ألنه أشبه
خمسين في
ِ
ِ
ِ
اإلتيان بالشريع ِة  ،و تجربة حكم قومه بھا ؛ لذا قال ھو نفسه  في أثناء ذلك " يا محمد وﷲ لقد راودت
ِ
بني إسرائيل قومي على أدنى من ھذا ،فضعفوا ،فتركوه ".
رسول ﷲِ محم ٍد  ، و موسى  ال تقبل المزايدة و الممارا ِة في إثباتِھا.
الخالصة  :أن المثلية بين
ِ
13
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وصي ِه بِ ِه" وھذه إشارة إلى نزول القرآن مقرو ًء
ثم يقول
ُ
النص " َوأَ ْج َع ُل َكال ِمي فِي فَ ِم ِه فَيُ َكلﱢ ُم ُھ ْم بِ ُك ﱢل َما أُ ِ
رسول ﷲِ النبي األمي الكريم  ، وداللة على الوحي اللفظي الذي ال يؤمن به إال المسلمون
على لسان
ِ
نط ُ
ق َع ِن ْالھَ َوى 3إِ ْن ھُ َو إِ ﱠال َوحْ ٌي يُو َحى )  4النجم (.
قال َ  : و َما يَ ِ
و قال َ  : ال تُ َح ْ
ك لِتَ ْع َج َل بِ ِه إن  16إِ ﱠن َعلَ ْينَا َج ْم َعهُ َوقُرْ آنَهُ )  17القيامة( .
رﱢك بِ ِه لِ َسانَ َ
وأما بالنسبة للمعترضين فال يوجد في كتبھم إال كالم بالمعنى  ،وحكايات متضاربة بين األناجيل األربع في
أقوال المسيح ...
نفس الوقائع عن
ِ
س ِمي أَنَا أُطَالِبُهُ " .و ھذه
ثم يقول
س َ
س َم ُع لِ َكالَ ِمي الﱠ ِذي يَتَ َكلﱠ ُم بِ ِه بِا ْ
ان الﱠ ِذي الَ يَ ْ
ُ
اإل ْن َ
النصَ " :ويَ ُكونُ أَنﱠ ِ
إشارة إلى قھره ألعدائِه  ،ووقوع الخزي عليھم  ،كما كان من نبيﱢنا  ؛ ھزم قو َمه  ،ومن عارضه حتى فتح
ﷲُ له  ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
 -1قوله   : قَاتِلُ ْ
ون َما َح ﱠر َم ّ
ون
ﷲُ َو َرسُولُهُ َوالَ يَ ِدينُ َ
اآلخ ِر َوالَ يُ َحرﱢ ُم َ
ين الَ ي ُْؤ ِمنُ َ
وا الﱠ ِذ َ
ون بِا ّ ِ َوالَ بِ ْاليَ ْو ِم ِ
اب َحتﱠى يُ ْعطُ ْ
ين أُوتُ ْ
ين ْال َح ﱢ
ُون ) التوبة.(29
صا ِغر َ
ق ِم َن الﱠ ِذ َ
ِد َ
وا ْال ِج ْزيَةَ َعن يَ ٍد َوھُ ْم َ
وا ْال ِكتَ َ
 -2قوله ◌ُ  : م َح ﱠم ٌد ﱠرسُو ُل ﱠ
ار ُر َح َماء بَ ْينَھُ ْم ) الفتح.(29
ﷲِ َوالﱠ ِذ َ
ين َم َعهُ أَ ِش ﱠداء َعلَى ْال ُكفﱠ ِ
يل ﱠ
ضرﱡ وا
ﷲِ َو َشاقﱡوا ال ﱠرسُو َل ِمن بَ ْع ِد َما تَبَي َﱠن لَھُ ُم الھُ َدى لَن يَ ُ
 -3قوله   : إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
ين َكفَرُوا َو َ
ص ﱡدوا َعن َسبِ ِ
ﱠ
ﷲَ َشيْئا ً َو َسيُحْ بِطُ أَ ْع َمالَھُ ْم ) محمد.(32
ون ﱠ
ين )المجادلة.(20
ك فِي األَ َذلﱢ َ
ﷲَ َو َرسُولَهُ أُ ْولَئِ َ
ين يُ َحا ﱡد َ
 -4قوله   : إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
 -5قال  " : وﺟﻌﻠﺖ اﻟﺬﻟﺔ واﻟﺼﻐﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﺧﺎﻟﻒ أﻣﺮي" .رواﻩ أﲪﺪ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﺑﺮﻗﻢ .4869
األرض بأيديھم  ،ولم يتوفوا حتى أشھدھم ﷲ
الكرام  حتى غيروا معالم
 -6مكن ﷲُ لنبيﱢه  و للصحاب ِة
ِ
ِ
الناس يدخلون في دين ﷲ أفوا ًجا بفضله ... 
نصره  ،و فتحه ،و رأوا
َ
وص ِه أَنْ يَتَ َكلﱠ َم بِ ِه ،أَ ِو الﱠ ِذي يَتَ َكلﱠ ُم
و أخيراً يقول
النص َ ":وأَ ﱠما النﱠبِ ﱡي الﱠ ِذي يُ ْط ِغي ،فَيَتَ َكلﱠ ُم بِا ْ
ُ
س ِمي َكالَ ًما لَ ْم أُ ِ
س ِم آلِ َھ ٍة أُ ْخ َرى ،فَيَ ُموتُ ذلِ َك النﱠبِ ﱡي "
بِا ْ
المعلوم أن رسو َل ﷲِ  قد حفظه ربﱡه  ، ولم يتوفه إال بعدما أكمل رسالتَه غير منقوصة ؛ قال : 
من
ِ
ض ُ
ت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأَ ْت َم ْم ُ
ْ اليَ ْو َم أَ ْك َم ْل ُ
اإل ْسالَ َم ِدينا ً ) المائدة .(3
ت َعلَ ْي ُك ْم نِ ْع َمتِي َو َر ِ
يت لَ ُك ُم ِ
ﺷﻌﺐ اﻹﳝﺎن ﻟﻠﺒﻴﻬﻘﻲ ﺑﺮﻗﻢ  9989ﻋﻦ ِ
ٍ
ﻋﺒﺪ ِ
و جاء في ِ
اﷲ ﺑ ِﻦ
ﻣﺴﻌﻮد  ﻗﺎل  :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ  " :إﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﺷﻲء
ﻳﻘﺮﺑﻜﻢ ﻣﻦ اﳉﻨﺔ  ،وﻳﺒﺎﻋﺪﻛﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر إﻻ ﻗﺪ أﻣﺮﺗﻜﻢ ﺑﻪ  ،وﻟﻴﺲ ﺷﻲء ﻳﻘﺮﺑﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎر  ،وﻳﺒﺎﻋﺪﻛﻢ ﻣﻦ اﳉﻨﺔ إﻻ ﻗﺪ ﻴﺘﻜﻢ

ﻋﻨﻪ  ،وأن اﻟﺮوح اﻷﻣﲔ ﻧﻔﺚ ﰲ روﻋﻲ أﻧﻪ ﻟﻦ ﲤﻮت ﻧﻔﺲ ﺣﱴ ﺗﺴﺘﻮﰲ رزﻗﻬﺎ  ،ﻓﺎﺗﻘﻮا اﷲ وأﲨﻠﻮا ﰲ اﻟﻄﻠﺐ  ،وﻻ ﳛﻤﻠﻨﻜﻢ
اﺳﺘﺒﻄﺎء اﻟﺮزق أن ﺗﻄﻠﺒﻮﻩ ﲟﻌﺎﺻﻲ اﷲ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﺪرك ﻣﺎ ﻋﻨﺪ اﷲ إﻻ ﺑﻄﺎﻋﺘﻪ ".
البشارة الثالثة:
ار َك ِب َھا ُم َ
ِي ا ْل َب َر َك ُة ا َّلتِي َب َ
جاء في سفر التثنية إصحاح  33عدد َوھ ِذ ِه ھ َ
وسىَ ،ر ُجل ُ ﷲَِ ،بنِي إِ ْس َرائِيل َ
2
َ
ْ
َ
اءَ ،وأَ ْ
ارانَ َ ،وأ َتى مِنْ ِر ْب َوا ِ
ت
ِيرَ ،و َتألأل مِنْ َج َب ِل َف َ
سع َ
ش َر َق َل ُھ ْم مِنْ َ
ب مِنْ سِ ي َن َ
الر ُّ
َق ْبل َ َم ْو ِتهَِ ،ف َقال ََ » :جا َء َّ
سَ ،و َعنْ َيمِي ِن ِه َنا ُر َ
يع ٍة َل ُھ ْم.
ش ِر َ
ا ْلقُدْ ِ
ص تعليقًا جميالً في كتابه ):ھداية الحيارى في أجوبة اليھود والنصارى(
يقول ابنُ القيم معلقًا على الن ِ
قائالً :ﰲ ﻓﺼﻞ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺜﺎﱐ ﻗﺎل ﰲ اﻟﺘﻮراة ﰲ اﻟﺴﻔﺮ اﳋﺎﻣﺲ اﻗﺒﻞ اﷲُ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎء وﲡﻠﻰ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﲑ وﻇﻬﺮ ﻣﻦ ﺟﺒﺎل ﻓﺎران
1

وﻣﻌﻪ رﺑﻮات اﻻﻇﻬﺎر ﻋﻦ ﳝﻴﻨﻪ وﻫﺬﻩ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻨﺒﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻧﺒﻮة ﻣﻮﺳﻰ وﻧﺒﻮة ﻋﻴﺴﻰ وﻧﺒﻮة ﳏﻤﺪ  ﻓﻤﺠﻴﺌﻪ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎ وﻫﻮ
14
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اﳉﺒﻞ اﻟﺬي ﻛﻠﻢ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻮﺳﻰ وﻧﺒﺄﻩ ﻋﻠﻴﻪ إﺧﺒﺎر ﻋﻦ ﻧﺒﻮﺗﻪ وﲡﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺳﺎﻋﲑ ﻫﻮ ﻣﻈﻬﺮ اﳌﺴﻴﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳌﻘﺪس وﺳﺎﻋﲑ ﻗﺮﻳﺔ
ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻫﻨﺎك إﱃ اﻟﻴﻮم وﻫﺬﻩ ﺑﺸﺎرة ﺑﻨﺒﻮة اﳌﺴﻴﺢ وﻓﺎران ﻫﻲ ﻣﻜﺔ وﺷﺒﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﻧﺒﻮة ﻣﻮﺳﻰ ﲟﺠﻲء اﻟﺼﺒﺢ وﻧﺒﻮة اﳌﺴﻴﺢ ﺑﻌﺪﻫﺎ

ﺑﺈﺷﺮاﻗﻪ وﺿﻴﺎﺋﻪ وﻧﺒﻮة ﺧﺎﰎ اﻷﻧﺒﻴﺎء ﺑﺎﺳﺘﻌﻼت اﻟﺸﻤﺲ وﻇﻬﻮر ﺿﻮءﻫﺎ ﰲ اﻵﻓﺎق ووﻗﻊ اﻷﻣﺮ ﻛﻤﺎ أﺧﱪ ﺑﻪ ﺳﻮاء ﻓﺎن اﷲ

ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ ﺻﺪع ﺑﻨﺒﻮة ﻣﻮﺳﻰ ﻟﻴﻞ اﻟﻜﻔﺮ ﻓﺎﺿﺎء ﻓﺠﺮﻩ ﺑﻨﺒﻮﺗﻪ وزاد اﻟﻀﻴﺎء واﻹﺷﺮاق ﺑﻨﺒﻮة اﳌﺴﻴﺢ وﻛﻤﻞ اﻟﻀﻴﺎء واﺳﺘﻌﻠﻦ وﻃﺒﻖ
اﻷرض ﺑﻨﺒﻮة ﳏﻤﺪ  -ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ  -وذﻛﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺒﻮات اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﱵ اﺷﺘﻤﻠﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﺸﺎرة ﻧﻈﲑ ذﻛﺮﻫﺎ
ﰲ أول ﺳﻮرة اﻟﺘﲔ واﻟﺰﻳﺘﻮن وﻃﻮر ﺳﻴﻨﲔ وﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ اﻷﻣﲔ ﻓﺬﻛﺮ أﻣﻜﻨﺔ ﻫﺆﻻء اﻷﻧﺒﻴﺎء وأرﺿﻬﻢ اﻟﱵ ﺧﺮﺟﻮا ﻣﻨﻬﺎ والتين

والزيتون واﳌﺮاد ﻤﺎ ﻣﻨﺒﺘﻬﺎ وأرﺿﻬﻤﺎ وﻫﻲ اﻷرض اﳌﻘﺪﺳﺔ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻈﻬﺮ اﳌﺴﻴﺢ وﻃﻮر ﺳﻴﻨﲔ اﳉﺒﻞ اﻟﺬي ﻛﻠﻢ اﷲ 

ﻓﻬﻮ ﻣﻈﻬﺮ ﻧﺒﻮﺗﻪ وھذا البلد األمين ﻣﻜﺔ ﺣﺮم اﷲ وآﻣﻨﻪ اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻈﻬﺮ ﻧﺒﻮة ﳏﻤﺪ -ﺻﻠﻮات اﷲ وﺳﻼﻣﻪ ﻋﻠﻴﻬﻢ -ﻓﻬﺬﻩ
اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻧﻈﲑ ﺗﻠﻚ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﺳﻮاء ﻗﺎﻟﺖ اﻟﻴﻬﻮد ﻓﺎران ﻫﻲ أرض اﻟﺸﺎم وﻟﻴﺴﺖ أرض اﳊﺠﺎز وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﺑﺒﺪع ﻣﻦ ﺘﻬﻢ وﲢﺮﻳﻔﻬﻢ
وﻋﻨﺪﻫﻢ ﰲ اﻟﺘﻮراة أن إﲰﺎﻋﻴﻞ ﳌﺎ ﻓﺎرق أﺑﺎﻩ ﺳﻜﻦ ﰲ ﺑﺮﻳﺔ ﻓﺎران ﻫﻜﺬا ﻧﻄﻘﺖ اﻟﺘﻮراة وﻟﻔﻈﻬﺎ وأﻗﺎم إﲰﺎﻋﻴﻞ ﰲ ﺑﺮﻳﺔ ﻓﺎران

وأﻧﻜﺤﺘﻪ أﻣﻪ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺟﺮﻫﻢ وﻻ ﻳﺸﻚ ﻋﻠﻤﺎء أﻫﻞ اﻟﻜﺘﺎب أن ﻓﺎران ﻣﺴﻜﻦ ﻵل إﲰﺎﻋﻴﻞ ﻓﻘﺪ ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻮراة ﻧﺒﻮة ﺗﻨﺰل

ﺑﺄرض ﻓﺎران وﺗﻀﻤﻨﺖ ﻧﺒﻮة ﺗﻨﺰل ﻋﻠﻰ ﻋﻈﻴﻢ ﻣﻦ وﻟﺪ إﲰﺎﻋﻴﻞ وﺗﻀﻤﻨﺖ اﻧﺘﺸﺎر أﻣﺘﻪ وأﺗﺒﺎﻋﻪ ﺣﱴ ﳝﻠﺆا اﻟﺴﻬﻞ واﳉﺒﻞ ﻛﻤﺎ
ﺳﻨﺬﻛﺮﻩ -إن ﺷﺎء اﷲ ﺗﻌﺎﱃ -وﱂ ﻳﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا ﺷﺒﻬﺔ أﺻﻼ أن ﻫﺬﻩ ﻫﻲ ﻧﺒﻮة ﳏﻤﺪ  اﻟﱵ ﻧﺰﻟﺖ ﺑﻔﺎران ﻋﻠﻰ أﺷﺮف وﻟﺪ

إﲰﺎﻋﻴﻞ ﺣﱴ ﻣﻸت اﻷرض ﺿﻴﺎء وﻧﻮرا وﻣﻸ أﺗﺒﺎﻋﻪ اﻟﺴﻬﻞ واﳉﺒﻞ وﻻ ﻳﻜﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺬي ﻧﻄﻘﺖ اﻟﺘﻮراة ﺑﺄ ﻢ ﻋﺎدﻣﻮا

اﻟﺮأي واﻟﻔﻄﺎﻧﺔ ﻳﻨﻘﺴﻤﻮا إﱃ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﺬﻟﻚ وﺟﺎﺣﺪ ﻣﻜﺎﺑﺮ ﻣﻌﺎﻧﺪ وﻟﻔﻆ اﻟﺘﻮراة ﻓﻴﻬﻢ أ ﻢ ﻟﺸﻌﺐ ﻋﺎدم اﻟﺮأي وﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﻢ ﻓﻄﺎﻧﺔ
وﻳﻘﺎل ﳍﺆﻻء اﳌﻜﺎﺑﺮﻳﻦ أي ﻧﺒﻮة ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺎم ﻓﺎﺳﺘﻌﻠﺖ اﺳﺘﻌﻼء ﺿﻴﺎء اﻟﺸﻤﺲ وﻇﻬﺮت ﻓﻮق ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺒﻮﺗﲔ ﻗﺒﻠﻬﺎ وﻫﻞ
ﻫﺬا إﻻ ﲟﻨﺰﻟﺔ ﻣﻜﺎﺑﺮة ﻣﻦ ﻳﺮى اﻟﺸﻤﺲ ﻗﺪ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮق ﻓﻴﻐﺎﻟﻂ وﻳﻜﺎﺑﺮ وﻳﻘﻮل ﺑﻞ ﻃﻠﻌﺖ ﻣﻦ اﳌﻐﺮب.أﻫـ
ثانيًا  :البشارا ت من العھد الجديد أذكر منھا ما يلي :
 -1محم ٌد  ھو المعزي الذي أخبر عنه المسيح  في اآلتي :
5
َ
َ
َ
س أ َح ٌد ِم ْن ُك ْم َي ْسألُنِي :أ ْينَ
 -1إنجيل يوحنا 16عدد » َوأَ َّما اآلنَ َفأ َ َنا َم ٍ
س َلنِيَ ،و َل ْي َ
اض إِ َلى الَّذِي أَ ْر َ
ت َل ُك ْم َ
َت ْمضِ ي؟ 6لكِنْ ألَ ِّني قُ ْل ُ
ھذا َقدْ َمألَ ا ْل ُح ْزنُ قُلُو َب ُك ْم7 .ل ِك ِّني أَقُول ُ َل ُك ُم ا ْل َح َّق :إِ َّن ُه َخ ْي ٌر َل ُك ْم أَنْ أَ ْن َطل َِق ،ألَ َّن ُه
8
اء َذا َك ُي َب ِّك ُ
إِنْ َل ْم أَ ْن َطل ِْق الَ َيأْتِي ُك ُم ا ْل ُم َع ِّزيَ ،ولكِنْ إِنْ َذ َھ ْب ُ
ت ا ْل َعا َل َم َعلَى َخطِ َّي ٍة
ت أ ُ ْرسِ لُ ُه إِ َل ْي ُك ْمَ .و َم َتى َج َ
َو َع َلى ِب ّر َو َع َلى دَ ْي ُنو َن ٍة .
15
16
ب مِنَ اآل ِ
ب َف ُي ْعطِ ي ُك ْم ُم َع ِّز ًيا
ايَ ،وأَ َنا أَ ْطلُ ُ
صا َي َ
اح َف ُظوا َو َ
 -2إنجيل يوحنا 14عدد »إِنْ ُك ْن ُت ْم ُت ِح ُّبو َننِي َف ْ
َ
ح ا ْل َح ِّق ا َّلذِي الَ َي ْس َتطِ ي ُع ا ْل َعا َل ُم أَنْ َي ْق َبلَ ُه ،ألَ َّن ُه الَ َي َراهُ َوالَ َي ْع ِرفُ ُهَ ،وأَ َّما
آخ َر لِ َي ْم ُك َث َم َع ُك ْم إِ َلى األَ َبدُِ 17 ،رو ُ
أَ ْن ُت ْم َف َت ْع ِرفُو َن ُه ألَ َّن ُه َماك ٌ
ِث َم َع ُك ْم َو َي ُكونُ فِي ُك ْم18 .الَ أَ ْت ُر ُك ُك ْم َي َتا َمى .إِ ِّني آتِي إِ َل ْي ُك ْم............
اسمِيَ ،ف ُھ َو ُي َع ِّل ُم ُك ْم ُكل َّ َ
ش ْي ٍءَ ،و ُي َذ ِّك ُر ُك ْم ِب ُكل ِّ َما قُ ْل ُت ُه
س ُي ْرسِ لُ ُه
اآلب ِب ْ
ُ
ُس ،ا َّلذِي َ
ح ا ْلقُد ُ
الرو ُ
َ 26وأَ َّما ا ْل ُم َع ِّزيُّ ،
َل ُك ْم.
ح ا ْل َح ِّق ،ا َّلذِي مِنْ
سأ ُ ْرسِ لُ ُه أَ َنا إِ َل ْي ُك ْم مِنَ اآلبُِ ،رو ُ
اء ا ْل ُم َع ِّزي ا َّلذِي َ
 -3إنجيل يوحنا 15عدد َ »26و َم َتى َج َ
ب َي ْن َبث ُِقَ ،ف ُھ َو َي ْ
عِ ْن ِد اآل ِ
ش َھ ُد لِي.
15
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12
ضا ألَقُول َ َل ُك ْمَ ،ولكِنْ الَ َت ْس َتطِ ي ُعونَ أَنْ َت ْح َت ِملُوا اآلنَ .
ير ًة أَ ْي ً
ورا َك ِث َ
 -4إنجيل يوحنا 16عدد »إِنَّ لِي أ ُ ُم ً
13
ِيع ا ْل َح ِّق ،ألَ َّن ُه الَ َي َت َك َّل ُم مِنْ َن ْفسِ ِهَ ،بلْ ُكل ُّ َما َي ْس َم ُع
اء َذا َكُ ،رو ُ
َوأَ َّما َم َتى َج َ
ح ا ْل َح ِّقَ ،ف ُھ َو ُي ْرشِ ُد ُك ْم إِ َلى َجم ِ
ور آ ِت َي ٍة.
َي َت َك َّل ُم ِبهَِ ،و ُي ْخ ِب ُر ُك ْم ِبأ ُ ُم ٍ

محم ٌد  يشھد للمسيح ، وھذه بشارة له ؛جاء ذلك في اآلتي:
-2
31
ً
َ
ش َھ ُد لِي ھ َُو َ
س ْت َح ّقا .ا َّلذِي َي ْ
ش َھ ُد لِ َن ْفسِ ي َف َ
تأ ْ
 -1إنجيل يوحنا إصحاح 5عدد »إِنْ ُك ْن ُ
آخ ُر،
ش َھادَ تِي َل ْي َ
َوأَ َنا أَ ْع َل ُم أَنَّ َ
ش َھادَ َت ُه ا َّلتِي َي ْ
ِي َحق .
ش َھ ُدھَا لِي ھ َ
محم ٌد  ھو الوحيد الذي شھد للمسيح  فقد أنكره اليھود  ،واتھموه بأنه ولد زنا والعياذ با  ،ھذا
واض ٌح من إنجيل يوحنا إصحاح 8عدد  41أَ ْن ُت ْم َت ْع َملُونَ أَ ْع َمال َ أَ ِبي ُك ْم«َ .ف َقالُوا َل ُه»:إِ َّن َنا َل ْم ُنو َلدْ مِنْ ِز ًناَ .ل َنا
ب َوا ِح ٌد َوھ َُو ﷲُ«.
أَ ٌ
ق أنه نبي ﷲ
جاء الرسو ُل 
ٍ
بقرآن يبرئ المسي َح عيسى  وأ َمه من تلك التھمة  ،وشھد لھما شھادةَ ح ٍ
وعبده ورسوله  ،وأن أمه صديقة ...
14
َ
سو ُع
إن قيل :إن يسوع يقول في
اب َي ُ
نص آخر شھادتي حق، ..وذلك في إنجيل يوحنا اإلصحاح 8عدد أ َج َ
ٍ
َبَ .وأَ َّما أَ ْن ُت ْم َفالَ
ش َھ ُد لِ َن ْفسِ ي َف َ
ت أَ ْ
ش َھادَ تِي َحق ،ألَ ِّني أَ ْع َل ُم مِنْ أَ ْينَ أَ َت ْي ُ
َو َقال َ َل ُھ ْمَ »:وإِنْ ُك ْن ُ
ت َوإِ َلى أَ ْينَ أَ ْذھ ُ
َب.
َت ْع َل ُمونَ مِنْ أَ ْينَ آتِي َوالَ إِ َلى أَ ْينَ أَ ْذھ ُ
ب التناقض فالواجب عليھم بيانه !
قلت ُ◌  :إن ھذا من با ِ
32

 -2إنجيل يوحنا في اإلصحاح 16عدد َ 13وأَ
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ور آ ِت َي ٍة .
ألَ َّن ُه الَ َي َت َك َّل ُم مِنْ َن ْفسِ هَِ ،بلْ ُكل ُّ َما َي ْس َم ُع َي َت َك َّل ُم ِبهَِ ،و ُي ْخ ِب ُر ُك ْم ِبأ ُ ُم ٍ
الحق ؛ فھو ال
النص أن المسي َح  أخبرھم أن ھناك من سيأتي بعده ليرشدھم إلى
قلت ُ◌ :إن المالحظ من
ِ
ِ
رسول ﷲ فھو ال ُم ِخبر
يتكلم من نفسه  ،بل كما يسمع يتكلم ،ويخبر بأمور آتيه  ،وھذا ال ينطبق إلى على
ِ
عن ربﱢه ما يسمعه  ،وال يخبر بغير ما يسمع ؛ يقو ل  عن نبيﱢه  : إِ ْن ھُ َو إِ ﱠال َوحْ ٌي يُو َحى )َ (4علﱠ َمهُ
َش ِدي ُد ْالقُ َوى ))  (5النجم ( ،
ان يَرْ جُو لِقَا َء َربﱢ ِه فَ ْليَ ْع َملْ
اح ٌد فَ َم ْن َك َ
ي أَنﱠ َما إِلَھُ ُك ْم إِلَهٌ َو ِ
ويقول  لنبيﱢه   :قُلْ إِنﱠ َما أَنَا بَ َش ٌر ِم ْثلُ ُك ْم يُو َحى إِلَ ﱠ
صالِ ًحا َو َال يُ ْش ِر ْك بِ ِعبَا َد ِة َربﱢ ِه أَ َحدًا )) (110الكھف (.
َع َم ًال َ
وقد أخبر  بأمور آتية  ،وحدثت كما تنبأ  ، وھي ثابتة في كتاب دالئل النبوة للبيھقي وغيره  ،وأذكر
منھا ما يلي :
ت المقدس  ،واليمن  ،والشام  ،والعراق ,ومصر،والقسطنطينية ...وقد وقع
 -1أخبر  الصحابةَ 
بفتح بي ِ
ِ
ما أخبر به .
األمن يسود حتى يصير الراكبُ من صنعا َء إلى حضر موت ال يخشى إال ﷲَ والذئب على
 -2أخبر أن
َ
غنمه  ،وقد وقع ما أخبر به . 
علي  كما أخبر.
علي  في غ ِد يومه ،وقد فتحت على يد ﱟ
 -3أخبر أن خيبر تفتح على يد ﱢ
 - 4أخبر أن المسلمين يقسمون كنوز ملك فارس وملك الروم  ،وقد فتح المسلمون تلك البالد  ،وقسموا
النبي . 
كنوز وملوكھا كما أخبر  ، فأخذ سراقة بن مالك  وغيره ما وعدھم به
ﱡ
النبي .
 -5أخبر أن عمار  تقتله الفئة الباغية ؛ فقتله أصحابُ معاويةَ  فوقع كما أخبر
ﱡ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا -بعد ستة أشھر
ي  أول أھله لحوقًا به بعد موته  ,فماتتَ -ر ِ
 -6أخبر أن فاطمةَ بنت النب ﱠ
النبي وفاةً بعده . 
من وفاته  ؛ فكانت أول آل بيت
ﱢ
16
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الحسن بن علي  -رضي ﷲُ عنھما  -سي ٌد يصلح ﷲُ على يده بين فئتين من المسلمين
 -7أخبر  أن
َ
يقتتالن  ،وقد حدث ما أخبر به ......... 
 -3محمد  ھو الصادق األمين.
جاء في رؤيا يوحنا الالھوتي إصحاح 19عدد ُث َّم َرأَ ْي ُ
ِس
ض َوا ْل َجال ُ
س أَ ْب َي ُ
وح ًةَ ،وإِ َذا َف َر ٌ
اء َم ْف ُت َ
الس َم َ
ت َّ
ب.
ار ُ
َع َل ْي ِه ُيدْ َعى أَمِي ًنا َو َ
صا ِد ًقاَ ،و ِبا ْل َعدْ ِل َي ْح ُك ُم َو ُي َح ِ
النص فيه إشارةٌ إلى اإلسرا ِء والمعراج لنبيﱢنا  ؛ حيث فُتحت السما ُء له ،وكان يركب
قلت ُ◌  :إن ھذا
َ
البراق) فرس ابيض(  ،وھو الصادق األمين المعروف بذلك عند مشركي وكفار قريش ؛ فكانوا يسمون
بقول ﷲ :
الناس ؛ فقد جاء 
بالصادق األمين  ،وال شك أنه يحكم بالعدل بين
الرسو َل  قبل البعث ِة
ِ
ِ
ِ
اس أَ ْن تَحْ ُك ُموا بِ ْال َع ْد ِل إِ ﱠن ﱠ
إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ نِ ِع ﱠما يَ ِعظُ ُك ْم بِ ِه إِ ﱠن
ﷲَ يَأْ ُم ُر ُك ْم أَ ْن تُ َؤ ﱡدوا ْاألَ َمانَا ِ
ت إِلَى أَ ْھلِھَا َوإِ َذا َح َك ْمتُ ْم بَي َْن النﱠ ِ
ﱠ
صيرًا )) (58النساء ( .
ﷲَ َك َ
ان َس ِميعًا بَ ِ
ت إِ ْن َﱂْ أَ ْﻋ ِﺪ ْل " .رواه مسل ٌم في صحيحه
وقال  لذي ا ْل ُخ َو ْي ِ
ص َر ِة َ ":وﻳْـﻠَ َ
ﺖ َو َﺧ ِﺴ ْﺮ ُ
ﻚ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻌ ِﺪ ُل إِ ْن َﱂْ أَ ْﻋ ِﺪ ْل ﻗَ ْﺪ ِﺧ ْﺒ ُ
برقم. 1765
تحقيق العدل الذي يحبه ﷲُ ،مثل  :نصرة المستضعفين ،والدفاع عن دينه .....
سبيل
وكان  يحارب في
ِ
ِ
والبشارات كثيرة في الكتاب المقدس .
الكتاب المقدس ال ينفى خروج نبي
تنبه ھام  :نُ ّذكر المعترضين بحقيق ٍة ھام ٍة في غاي ِة الخطور ِة  ،ھي أن
َ
نبي بعد
بعد المسيح  بل الثابت خالف ذلك تما ًما  ،فقد وردت نصوص اإلناجيل لتؤكد إمكانية خروج ﱡ
المسيح  منھا :
15
َ
ْ
َ
اء ا ْل َكذ َب ِة الَّذِينَ َيأ ُتو َن ُك ْم ِب ِث َياب
 -1قول المسيح  في إنجيل متى إصحاح  7عدد »ا ِْح َت ِر ُزوا مِنَ األ ْن ِب َي ِ
16
ار ِھ ْم َت ْع ِرفُو َن ُھ ْمَ .ھلْ َي ْج َت ُنونَ مِنَ ال َّ
ش ْوكِ عِ َن ًبا ،أَ ْو مِنَ
ا ْل ُح ْمالَ ِنَ ،ول ِك َّن ُھ ْم مِنْ دَ اخِل ِذ َئ ٌ
اب َخاطِ َف ٌة! مِنْ ِث َم ِ
ارا َر ِد َّي ًة18 ،الَ
ارا َج ِّي َد ًةَ ،وأَ َّما ال َّ
سكِ تِي ًنا؟ 17ھ َك َذا ُكل ُّ َ
ص َن ُع أَ ْث َم ً
الر ِد َّي ُة َف َت ْ
ش َج َرةُ َّ
ص َن ُع أَ ْث َم ً
ش َج َر ٍة َج ِّي َد ٍة َت ْ
ا ْل َح َ
ارا َج ِّي َد ًةُ 19 .كل ُّ َ
ارا َر ِد َّي ًةَ ،والَ َ
َت ْق ِد ُر َ
ص َن ُع
ش َج َر ٍة الَ َت ْ
ص َن َع أَ ْث َم ً
ش َج َرةٌ َر ِد َّي ٌة أَنْ َت ْ
ص َن َع أَ ْث َم ً
ش َج َرةٌ َج ِّيدَ ةٌ أَنْ َت ْ
20
ار ِھ ْم َت ْع ِرفُو َن ُھ ْم.
ارَ .فإِ ًذا مِنْ ِث َم ِ
َث َم ًرا َج ِّيدًا ُت ْق َط ُع َو ُت ْل َقى فِي ال َّن ِ
1
ام َت ِح ُنوا
وحَ ،ب ِل ْ
 -2قول كاتب رسالة يوحنا األولى :إصحاح  4عدد أَ ُّي َھا األَ ِح َّبا ُء ،الَ ُت َ
صدِّ 2قُوا ُكل َّ ُر ٍ
ِيرينَ َقدْ َخ َر ُجوا إِ َلى ا ْل َعا َل ِمِ .ب َ
وح
وح ِ
ھذا َت ْع ِرفُونَ ُر َ
األَ ْر َو َ
ِي مِنَ ﷲِ؟ ألَنَّ أَ ْن ِب َي َ
احَ :ھلْ ھ َ
اء َك َذ َب ًة َكث ِ
ﷲُ :كل ُّ ُر ٍ
ﷲ.
س ِد َف ُھ َو مِنَ ِ
يح أَ َّن ُه َقدْ َجا َء فِي ا ْل َج َ
س َ
ف ِب َي ُ
َي ْع َت ِر ُ
وع ا ْل َمسِ ِ
النصوص يجد األقوا َل المنسوبة للمسيح و ليوحنا ال تنفى خروج نبي صادق ؛ بل على
فالمدقق في ھذه
ِ
النبي الصادق و الكاذب  ،فلو أن كل
العكس من ذلك تحذر من األنبياء الكذبة ،ثم تضع معايير للتمييز بين
ﱢ
ي الصادق تكون له
نبي يأتي بعد المسيح يكون كذابا ً لما قال من ثمارھم تعرفونھم ثم يسھب في بيان أن النب ﱠ
ﱢ
ثمرة طيبة -وما أوضح ھذا األثر الباھر الذي تركه رسول ﷲ ! 
والشاھد أن المسي َح  لم يقل صراحةً كل رسول يأتي بعدى سيكون كاذبا ً ؛ ھذا بخالف ما قاله رسو ُل
ﻟﻌﻠﻲ  " و إﻧﻪ ﻻ ﻧﱯ ﺑﻌﺪى" رواﻩ اﻟﺒﺨﺎري .4064
ﷲ ﱟ
ضا أن الرسول يوحنا يأمر باختبار األرواح أي :األنبياء لمعرفة الصادق من الكاذب  ،وأنه
ثم نالحظ أي ً
النبي الصادق ھو الذي يؤمن بيسوع المسيح  ،وعليه فمحمد  يؤمن بيسوع المسيح رسوالً
جعل مقياس
ﱢ
الرسل  ؛
العزم من
نبيًّا بل ويؤمن أنه من أولي
ِ
ِ
11

17

www.kalemasawaa.com

قال   : ﱠما ْال َم ِسي ُح اب ُْن َمرْ يَ َم إِالﱠ َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
صدﱢيقَةٌ َكانَا يَأْ ُكالَ ِن الطﱠ َعا َم انظُرْ
ت ِمن قَ ْبلِ ِه الرﱡ ُس ُل َوأُ ﱡمهُ ِ
ون ) المائدة.( 75
ت ثُ ﱠم انظُرْ أَنﱠى ي ُْؤفَ ُك َ
َكي َ
ْف نُبَي ُﱢن لَھُ ُم اآليَا ِ
 -4محمد  في إنجيل برنابا
يذكر إنجيل برنابا اس َم محم ٍد  واض ًحا ؛ ّ
أناجيل ) األبوكريفا (
لكن المعترضين ال يعترفون به فھو من
ِ
كما ي ّدعون  ،والتي قد قاربت نحو خمسين إنجيل؛ ي ّدعون أنھا أناجيل ليست صحيحة  ،وأذكر تلك
وعموم الفائدة  ...فاعتقا ُدنا في ھذا
النصوص التي جاءت فيھا البشارة به  من باب األمان ِة العلمية ،
ِ
اإلنجيل كغيره فيه الحق  ،وفيه غير ذلك  ،جاء فيه اآلتي :
ِ
...
א
א
א
א
قالوا :إذا لم تكن مسيّا و ال إيليا فلماذا تبشر بتعليم جديد و تجعل نفسك أعظم شأنا من مسيّا؟
أجاب يسوع :إن اآليات التي يفعلھا ﷲ على يدي تظھر أنى أتكلّم بما يريد ﷲ،ولست أحسب نفسي نظير
الذي تقولون عنه؛ ألني لست أھال أن أحل رباطات سيور حذاء رسول ﷲ .أي الذي تس ّمونه مسيّا .الذي
خلق قبلي و سيأتي بعدى ،وسيأتي بكالم الحق ،و ال يكون لدينه نھاية.
...
א
א
א
قال فيليبس ) و ھو أحد الحواريين ( لعيسى  -عليه السالم : -ماذا تقول يا سيد حقا لقد كتب في إشعياء أن
ﷲ أبونا فكيف ال يكون له بنون؟
أجاب يسوع أنّه في األنبياء مكتوب أمثال كثيرة ال يجب أن تأخذھا بالحرف بل بالمعنى .ألن كل األنبياء
البالغين مئة و أربعة و أربعين ألفا الذين أرسلھم ﷲ إلى العالم قد تكلّموا بالمعميات بظالم .و لكن سيأتي بعد
بھاء كل األنبياء و األطھار .فيشرق نورا على ظلمات سائر ما قال األنبياء .ألنه رسول ﷲ .و لما قال ھذا
تنھّد يسوع و قال :ترأف بإسرائيل أيھا الرب اإلله .و انظر بشفقة على إبراھيم و على ذريّته لكي يخدموك
بإخالص قلب .فأجاب التالميذ :ليكن كذلك الرب اإلله.
א א
א
א
א
قال يسوع :و لكن اإلنسان و قد جاء األنبياء كلّھم إال رسول ﷲ ،الذي سيأتي بعدى ألن ﷲ يريد ذلك حتى
أھيأ طريقه ،يعيش بإھمال بدون خوف كأنه ال يوجد إله .مع أن له أمثلة ال عداد لھا على عدل ﷲ .فعن مثل
النبي :قال الجاھل في قلبه ليس إله لذلك كانوا فاسدين وأمسوا رجسا دون أن يكون فيھم
ھؤالء قال داو ُد
ﱡ
واحد يفعل صالحا.
א ...
א
א
א
حينئذ قال أندراوس :لقد ح ّدثتنا بأشياء كثيرة عن مسيّا ،فتكرم بالتصريح لنا بكل شيء.
فأجاب يسوع :كل من يعمل فإنما يعمل لغاية يجد فيھا ِغن ًى .لذلك ألقول لكم أن ﷲ ل ّما كان بالحقيقة كامال.
س رسوله قبل كل
لم يكن بحاجة إلى ِغنى ؛ ألن ال ِغن َى عنده نفسه .و ھكذا ل ّما أراد ﷲ أن يعمل .خلق نَ ْف َ
شيء .الذي ألجله قصد إلى خلق الكل .لكي تجد الخالئق فرحا و بركة با  .و يس ّر رسوله بكل خالئقه التي
قّدر أن تكون عبيدا .و لماذا و ھل كان ھذا ھكذا إال ألن ﷲ أراد ذلك؟
الحق أقول لكم إن كل نبي متى جاء فإنه إنما يحمل عالمة رحمة ﷲ ألمة واحدة فقط ،ولذلك لم يتجاوز
كالمھم الشعب الذي أرسل إليھم .و لكن رسول ﷲ متى جاء .يعطيه ﷲ ما ھو بمثابة خاتم ،فيحمل خالصا و
رحمة ألمم األرض الذين يَقبلون تعليمه ،وسيأتي بقوة على الظالمين .و يبيد عبادة األصنام بحيث يخزى
الشيطان؛ ألنّه ھكذا وعد ﷲ إبراھيم قائالً} :أنظر فإني بنسلك أبارك كل قبائل األرض و كما حطّمت يا
إبراھيم األصنام تحطيما ھكذا سيفعل نسلك{.
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أجاب يعقوب :يا معلّم قل لنا مع من صنع ھذا العھد؟ فإن اليھود يقولون بإسحاق و اإلسماعيليون يقولون
بإسماعيل.
أجاب يسوع :ابن من كان داوود و من أي ذرّية؟
أجاب يعقوب :من إسحاق ألن إسحاق كان أبو يعقوب و يعقوب كان أبو يھوذا الذي من ذريّته داوود.
فأجاب يسوع :ال تغ ّشوا أنفسكم ؛ألن داود يدعوه في الروح ربّا قائال ھكذا} :قال ﷲ لربّى اجلس عن يميني
حتى أجعل أعداؤك موطئا لقدميك .يرسل الرب قضيبك الذي سيكون ذا سلطان في وسط أعدائك{ .فإذا كان
رسول ﷲ الذي تسمونه مسيّا ابن داوود فكيف يس ّميه ربا؟ صدقوني ألني أقول لكم الحق أن العھد صنع
بإسماعيل ال بإسحاق.
א
א א א
א
حينئذ قال التالميذ :يا معلّم ھكذا كتب في كتاب موسى أن العھد صنع بإسحاق.
أجاب يسوع متأ ّوھا :ھذا ھو المكتوب .و لكن موسى لم يكتبه و ال يسوع .بل أحبارنا الذين ال يخافون ﷲ.
الحق أقول لكم إنكم إذا أعملتم النظر في كالم المالك جبريل تعلمون كذب كتبتنا و فقھاؤنا .ألن المالك قال:
}يا إبراھيم سيعلم العالم كلّه كيف يحبك ﷲ .و لكن كيف يعلم العالم محبّتك ؟ .حقا يجب عليك أن تفعل
شيئا ألجل محبة ﷲ{ .أجاب إبراھيم :ھا ھو ذا عبد ﷲ مستعد أن يفعل كل ما يريد ﷲ.
فكلّم ﷲ حينئذ إبراھيم قائال} :خذ ابنك بكرك إسماعيل و اصعد الجبل لتق ّدمه ذبيحة{ .فكيف يكون إسحاق
البكر وھو ل ّما ولد وكان إسماعيل ابن سبع سنين؟
فقال حينئذ التالميذ :إن خداع الفقھاء لجل ّي .لذلك قل لنا أنت الحق ألننا نعلم أنّك مرسل من ﷲ.
ﱠس ھو و أتباعه
فأجاب حينئذ يسوع :الحق أقول لكم إن الشيطان يحاول دائما إبطال شريعة ﷲ .فلذلك قد نَج َ
اآلخرون بمعيشة الخالعة .حتى ال
و المراءون و صانعوا الشر كل شيء اليوم .األ ّولون بالتعليم الكاذب و ِ
يكاد يوجد الحق تقريبا .ويل للمرائين ألن مدح ھذا العالم سينقلب عليھم إدانة و عذابا في الجحيم .لذلك أقول
لكم إن رسول ﷲ بھا ٌء يَ ُس ّر كل ما صنع ﷲ تقريبا؛ ألنّه مزدان بروح الفھم و المشورة ،روح الحكمة و
الق ّوة ،روح الخوف و المحبة ،روح التبصر و االعتدال .مزدان بروح المحبة و الرحمة ،روح العدل و
التقوى،روح اللطف و الصبر التي أخذ منھا من ﷲ ثالثة أضعاف ما أعطى لسائر خلقه .ما أسعد الزمن
الذي سيأتي فيه إلى العالم .صدقوني إني رأيته و ق ّدمت له االحترام كما رآه كل نبي؛ ألن ﷲ يعطيھم روحه
نبوة .و ل ّما رأيته امتألت عزا ًء قائالً} :يا محمد ليكن ﷲ و ليجعلني أھال أن أحل سير حذائك{ .ألني إذا قلت
ھذا صرت نبيا عظيما و ق ّدوس ﷲ .ثم قال يسوع} :إنّه سرﱡ ﷲ{.
...
א
א
א
فل ّما انتصب آدم على قدميه .رأى في الھواء كتابة تتألق كالشمس نصّھا } :ال إله إال ﷲ و محمد رسول ﷲ
{ .ففتح آدم حينئذ فاه وقال :أشكرك أيھا الرب إلھي ألنك تفضّلت فخلقتني ،و لكن أضرع إليك أن تنبئني ما
معنى ھذه الكلمات } محمد رسول ﷲ {؟ فأجاب ﷲ :مرحبا بك يا عبدي يا آدم .و إني أقول لك إنك أول
إنسان خلقت .وھذا الذي رأيته ھو ابنك الذي سيأتي إلى العالم بعد اآلن بسنين عديدة .و سيكون رسولي الذي
ألجله خلقت كل األشياء .الذي متى جاء سيعطى نورا للعالم .الذي كانت نفسه موضوعة في بھاء سماوي
ستين ألف سنة قبل أن أخلق شيئا .فتضرّع آدم إلى ﷲ قائالً :يا رب ھبني ھذه الكتابة على أظفار أصابع
يدي .فمنح ﷲ اإلنسان األول تلك الكتابة على إبھاميه .على ظفر إبھام اليد اليمنى ما نصّه } ال إله إال ﷲ {
و على ظفر إبھام اليد اليسرى ما نصّه } محمد رسول ﷲ { .فقبّل اإلنسان األول بحنان أبوي ھذه الكلمات
و مسح عينيه و قال :بورك اليوم الذي سوف تأتى فيه للعالم.
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א

א

א

א

א ...

حينئذ قال ﷲ :انصرف أيھا اللعين من حضرتي .فانصرف الشيطان .ثم قال ﷲ آلدم و ح ّواء اللذين كانا
ينتحبان :أخرجا من الجنة .و جاھدا أبدانكما و ال يضعف رجاؤكما .ألني سوف أرسل ابنكما على كيفية
يمكن بھا لذرّيتكما أن ترفع سلطة الشيطان عن الجنس البشرى .ألني سأعطى رسولي كل شيء .فاحتجب
ﷲ .وطرداھما المالك ميخائيل من الفردوس .فل ّما التفت آدم رأى مكتوبا فوق الباب } ال إله إال ﷲ محمد
رسول ﷲ { .فبكى عند ذلك و قال :أيھا االبن عسى ﷲ أن يريد أن تأتى سريعا و تخلّصنا من ھذا الشقاء.
...
א
א
א
א
سأل التالميذ :يا معلم قل لنا كيف سقط الشيطان بكبريائه ؛ ألننا كنا نعلم أنه سقط بسبب العصيان ،وألنه
كان دائما يفتن اإلنسان ليفعل شرّا؟
أجاب يسوع :ل ّما خلق ﷲ كتلة من التراب .و تركھا خمسا و عشرين ألف سنة بدون أن يفعل شيئا آخر .علم
الشيطان الذي كان بمثابة كاھن و رئيس المالئكة لما كان عليه من اإلدراك العظيم أن ﷲ سيأخذ من تلك
الكتلة مئة و أربعة و أربعين ألفا موسوميين بسمة النبوة و رسول ﷲ .الذي خلق ﷲ روحه قبل كل شيء
آخر بستين ألف سنة .و لذلك غضب الشيطان فأغرى المالئكة قائال :انظروا ،سيريد ﷲ يوما ما أن نسجد
لھذا التراب .فتبصروا أننا روح و أنه ال يليق بنا أن نفعل ذلك.
...
א
א
א
א
الحق أقول لكم أن يوم دينونة ﷲ سيكون رھيبا بحيث أن المنبوذين يفضّلون عشر جحيمات على أن يذھبوا
ليسمعوا كالم ﷲ يكلّمھم بغضب شديد .الذين ستشھد عليھم كل المخلوقات .الحق أقول لكم ليس المنبوذون
ھم الذين يخشون فقط بل الق ّديسون و أصفياء ﷲ كذلك .حتى إن إبراھيم ال يثق ببرّه ،وال يكون أليوب ثقة
في صبره .و ماذا أقول؟ بل إن رسول ﷲ سيخاف ؛ ألن ﷲ سيجرّد رسوله من الذاكرة إظھارا لجالله .حتى
ال يذكر كيف أن ﷲ أعطاه كل شيء .الحق أقول لكم متكلما من القلب إني أقشع ّر ألن العالم سيدعوني إلھًا.
فان كسائر الناس .على
و عل ﱠ
ى أن أق ّدم ألجل ھذا حسابًا .لعمر ﷲ الذي نفسي واقفة في حضرته إني رجل ٍ
أنى و إن أقامني ﷲ نبيا على بيت إسرائيل ألجل صحة الضعفاء و إصالح الخطاة خاد ُم ﷲ .و أنتم شھداء
على ھذا .إني أنكر على ھؤالء األشرار الذين بعد انصرافي من العالم سيبطلون حتى إنجيلي بعمل
الشيطان .و لكنّى سأعود قبيل النھاية،وسيأتي معي أخنوخ و إيليا .و نشھد على األشرار الذين ستكون
عال و رفعوا أصواتھم
آخرتھم ملعونة .و بعد أن تكلّم يسوع ھكذا أذرف الدموع .فبكى تالميذه بصوت ٍ
قائلين :اصفح أيھا الرب اإلله و ارحم خادمك البريء .فأجاب يسوع :آمين.آمين.
السؤال الذي يقول  :من شھ َد من علما ِء اليھود والمسيحيين بنبوتِه 
الثاني من
الشق
ثانيا  :لإلجابة على
ِ
ِ
ِ
؟! يكون جوابه في ھذه األدلة:
ين َكفَر ْ
ُوا لَس َ
ب
 -1قولِه َ  : ويَقُو ُل الﱠ ِذ َ
ْت ُمرْ َسالً قُلْ َكفَى بِا ّ ِ َش ِھيداً بَ ْينِي َوبَ ْينَ ُك ْم َو َم ْن ِعن َدهُ ِع ْل ُم ْال ِكتَا ِ
)الرعد. (43
ان ِم ْن ِعن ِد ﱠ
ﷲِ َو َكفَرْ تُم بِ ِه َو َش ِھ َد َشا ِھ ٌد ﱢمن بَنِي إِ ْس َرائِي َل َعلَى ِم ْثلِ ِه فَآ َم َن
 -2قوله   : قُلْ أَ َرأَ ْيتُ ْم إِن َك َ
َوا ْستَ ْكبَرْ تُ ْم إِ ﱠن ﱠ
ين ) األحقاف. (10
ﷲَ َال يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم الظﱠالِ ِم َ
ُ
ُ
ُون
ين ِ ّ ِ الَ يَ ْشتَر َ
اش ِع َ
 -3قوله َ  : وإِ ﱠن ِم ْن أَ ْھ ِل ْال ِكتَا ِ
نز َل إِلَ ْي ِھ ْم َخ ِ
نز َل إِلَ ْي ُك ْم َو َما أ ِ
ب لَ َمن ي ُْؤ ِم ُن بِا ّ ِ َو َما أ ِ
ك لَھُ ْم أَجْ ُرھُ ْم ِعن َد َربﱢ ِھ ْم إِ ﱠن ّ
ت ّ
ب ) آل عمران. (199
ﷲِ ثَ َمنا ً قَلِيالً أُ ْولَـئِ َ
ﷲَ َس ِري ُع ْال ِح َسا ِ
بِآيَا ِ
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ُونَ 82وإِ َذا َس ِمع ْ ُ
ُول
ين َو ُر ْھبَانا ً َوأَنﱠھُ ْم الَ يَ ْستَ ْكبِر َ
ﱢيس َ
 -4قوله َ  : ذلِ َ
ك بِأ َ ﱠن ِم ْنھُ ْم قِس ِ
نز َل إِلَى ال ﱠرس ِ
ُوا َما أ ِ
تَ َرى أَ ْعيُنَھُ ْم تَفِيضُ ِم َن ال ﱠد ْم ِع ِم ﱠما َع َرفُ ْ
وا ِم َن ْال َح ﱢ
ين)  83المائدة( .
ون َربﱠنَا آ َمنﱠا فَا ْكتُ ْبنَا َم َع ال ﱠشا ِھ ِد َ
ق يَقُولُ َ
ونَ 52وإِ َذا يُ ْتلَى َعلَ ْي ِھ ْم قَالُوا آ َمنﱠا بِ ِه إِنﱠهُ ْال َح ﱡ
ق ِمن
اب ِمن قَ ْبلِ ِه ھُم بِ ِه ي ُْؤ ِمنُ َ
 -5قوله   : الﱠ ِذ َ
ين آتَ ْينَاھُ ُم ْال ِكتَ َ
ون بِ ْال َح َسنَ ِة ال ﱠسيﱢئَةَ َو ِم ﱠما
صبَرُوا َويَ ْد َر ُؤ َ
ين 53أُ ْولَئِ َ
ﱠربﱢنَا إِنﱠا ُكنﱠا ِمن قَ ْبلِ ِه ُم ْسلِ ِم َ
ك ي ُْؤتَ ْو َن أَجْ َرھُم ﱠم ﱠرتَي ِْن بِ َما َ
ون)  54القصص( .
َر َز ْقنَاھُ ْم يُنفِقُ َ
ين أُوتُ ْ
ان
ون ُس ْب َح َ
ان ُسجﱠداًَ 107ويَقُولُ َ
وا ْال ِع ْل َم ِمن قَ ْبلِ ِه إِ َذا يُ ْتلَى َعلَ ْي ِھ ْم يَ ِخرﱡ َ
 -6قوله   : إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
ون لِألَ ْذقَ ِ
ان َو ْع ُد َربﱢنَا لَ َم ْفعُوالً)  108اإلسراء(.
َربﱢنَا إِن َك َ
أعترف بنبو ِة نبيﱢنا  في حياتِه من علما ِء اليھو ِد والنصارى منھا :
نماذج ممن
بعض ال
و أذكر
َ
َ
ِ
ب السير ِة
نجم
 (1جھر اليھود ب
النبي  يوم ولد  ،وھذا جاء في كت ِ
خروج ِ
ﱢ
ِ
ب السير ِة
 (2تفرس بحيرا الراھب به  ، وإخباره بأنه رسو ٌل للعالمين  ،وھذا أي ً
ضا جاء في كت ِ
ث أبى سفيان الطويل فيه :ﻗﺎل ﻫﺮﻗﻞ ﻣﻠﻚ ِ
اﻟﺮوم " :إن
 (3اعتراف ھرقل بنو ِة
رسول ﷲِ  ، وذلك في حدي ِ
ِ
ُ ُ
ﻟﻨﱯ  ،وﻗﺪ ﻛﻨﺖ أﻋﻠﻢ أﻧﻪ ﺧﺎرج وﻟﻜﻦ ﱂ أﻛﻦ أﻇﻨﻪ ﻣﻨﻜﻢ  ،وﻟﻮ أﻋﻠﻢ أﱐ أﺧﻠﺺ إﻟﻴﻪ ﻷﺣﺒﺒﺖ ﻟﻘﺎءﻩ ،
ﻳﻜﻦ ﻣﺎ ﺗﻘﻮل ﺣﻘﺎً إﻧﻪ ﱢ
وﻟﻮ ﻛﻨﺖ ﻋﻨﺪﻩ ﻟﻐﺴﻠﺖ ﻋﻦ ﻗﺪﻣﻴﻪ وﻟﻴﺒﻠﻐﻦ ﻣﻠﻜﻪ ﻣﺎ ﲢﺖ ﻗﺪﻣﻲ" .صحيح البخاري برقم 4188
الحق  ،وعلم من أحبا ِر اليھود  ،ورھبان
ب بعد أن بحث عن
 (4مجيء سلمانُ الفارسي إلى جزير ِة العر ِ
ِ
ض العرب  ،وعلم صفته و مخرجه  ،و ضحى بوطنه وماله ،
النصارى أن نبي آخر الزمان يخرج في أر ِ
النبي  إلى أن اعتقه رسو ُل ﷲِ  بأن جمع له ماالً لعتقه 
سبيل شھاد ِة
بل وسقط في الرق في
ِ
ﱢ
ِ
اﳌﺴﻨﺪ  ،وﻗﺎل اﶈﻘﻘﻮن  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺣﺴﻦ
؛الخبر بتما ِمه رواﻩ أﲪ ُﺪ ﰲ
بالنبي  ، وإسال ِمه  ، ثم حمايته للمؤمنين المھاجرين في
 (5إيمانُ النجاشي )ملك الحبشة (
ﱢ
باإليمان حتى آخر حياته ؛ ثبت ذلك في
النبي 
النبي  ، وشھد له
أرضه  ،وذلك لما علم من خب ِر
ِ
ﱡ
ﱢ
ِ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ ِ
ت اﻟﻨﱠﺠ ِ
ﺎت اﻟﻨﱠﺠ ِ
صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب) اﻟ َْﻤﻨَﺎﻗِ ِ
ﺎﺷ ﱡﻲ
ﺎﺷ ﱢﻲ( برقم َ 3588ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ  ﻗَ َ
ﱠﱯ  ﺣ َ
ﺐ( ﺑَﺎب) َﻣ ْﻮ ُ َ
ﲔ َﻣ َ َ
ِ
ِ
ﺎت اﻟْﻴـﻮم رﺟﻞ ِ
َﺻ َﺤ َﻤﺔَ ".
ﺼﻠﱡﻮا َﻋﻠَﻰ أَﺧﻴ ُﻜ ْﻢ أ ْ
ﻮﻣﻮا ﻓَ َ
َ ":ﻣ َ َ ْ َ َ ُ ٌ َ
ﺻﺎﻟ ٌﺢ ﻓَـ ُﻘ ُ
رسول ﷲِ  ، ونزلت بشأنھم آيات تثبت إيمانھم ؛
 (6إسالم وفد القساوسة الذين أرسلھم النجاشي إلى
ِ
قال َ :وإِ َذا َس ِمع ْ ُ
ْ
ْ
ُ
ُول تَ َرى أَ ْعيُنَھُ ْم تَفِيضُ ِم َن ال ﱠد ْم ِع ِم ﱠما َع َرفُوا ِم َن ال َح ﱢ
ون َربﱠنَا
ق يَقُول َ
نز َل إِلَى ال ﱠرس ِ
ُوا َما أ ِ
ين ) المائدة . ( 83
آ َمنﱠا فَا ْكتُ ْبنَا َم َع ال ﱠشا ِھ ِد َ
جاء في التفسي ِر الميسر :ومما يدل على قرب مودتھم للمسلمين أن فريقًا منھم )وھم وفد الحبشة لما سمعوا
الدمع فأيقنوا أنه ح ﱞ
ق منزل من عند ﷲِ تعالى ,وص ﱠدقوا با واتبعوا رسوله,
القرآن( فاضت أعينھم من
ِ
بشرف الشھاد ِة مع أ ﱠم ِة محمد على األمم يوم القيامة .أھـ
وتضرعوا إلى ﷲِ أن يكرمھم
ِ
ِ
ِ
 (7إسالم عدي بن حاتم الطائي الذي كان نصرانيًا عال ًما ؛ الخبر بتما ِمه جاء في ﺳﻨ ِﻦ اﻟﱰﻣﺬي ﻛﺘَﺎب )ﺗَـ ْﻔﺴ ِﲑ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ( ﺑﺎب )وِﻣﻦ ﺳﻮرِة ﻓَ ِﺎﲢَ ِﺔ اﻟ ِ
اﻟْ ُﻘﺮ ِ
آن َﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ْﻜﺘَ ِ
ي ﺑْ ِﻦ َﺣ ٍِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ و ُﻫ َﻮ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﺎﰎ ﻗَ َ
ﺎب( ﺑﺮﻗﻢ َ 2878ﻋ ْﻦ َﻋ ِﺪ ﱢ
ﺎل :أَﺗَـ ْﻴ ُ
ْ
َ َ ْ ُ َ
َ
ِ
ﺖ ﺑِﻐَ ِْﲑ أَﻣ ٍ
ﺎن َوَﻻ ﻛِﺘَ ٍ
ي ﺑْ ُﻦ َﺣ ٍِ
ﺎل
ﺖ إِﻟَْﻴ ِﻪ أَ َﺧ َﺬ ﺑِﻴَ ِﺪي َوﻗَ ْﺪ َﻛﺎ َن ﻗَ َ
ﺲ ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ِﺪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل اﻟْ َﻘ ْﻮ ُمَ :ﻫ َﺬا َﻋ ِﺪ ﱡ
ﺎب ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ُدﻓِ ْﻌ ُ
ﺎﰎ َو ِﺟ ْﺌ ُ
َ
َﺟﺎﻟ ٌ
ﺎل :ﻓَـ َﻘ ِ
ﺎﺟﺔً ﻓَـ َﻘ َﺎم َﻣ َﻌ ُﻬ َﻤﺎ
ﻚ :إِ ﱢﱐ َﻷ َْر ُﺟﻮ أَ ْن َْﳚ َﻌ َﻞ اﻟﻠﱠﻪُ ﻳَ َﺪﻩُ ِﰲ ﻳَ ِﺪي ﻗَ َ
ﻗَـ ْﺒ َﻞ َذﻟِ َ
ﱯ َﻣ َﻌ َﻬﺎ ﻓَـ َﻘ َﺎﻻ :إِ ﱠن ﻟَﻨَﺎ إِﻟَْﻴ َ
ﺻِ ﱞ
َ
ﺎم ﻓَـﻠَﻘﻴَْﺘﻪُ ْاﻣ َﺮأَةٌ َو َ
ﻚ َﺣ َ
ِ
ﺎﺟﺘَـ ُﻬ َﻤﺎ ﰒُﱠ أَ َﺧ َﺬ ﺑِﻴَ ِﺪي َﺣ ﱠﱴ أَﺗَﻰ ِﰊ َد َارﻩُ ﻓَﺄَﻟْ َﻘ ْ
َﺣ ﱠﱴ ﻗَ َ
ﺲ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َو َﺟﻠَ ْﺴ ُ
ﺖ ﻟَﻪُ اﻟ َْﻮﻟﻴ َﺪةُ ِو َﺳ َ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ ﻓَ َﺤ ِﻤ َﺪ اﻟﻠﱠﻪَ
ﺖ ﺑَـ َْ
ﻀﻰ َﺣ َ
ﺎدةً ﻓَ َﺠﻠَ َ
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ﺎﻋﺔً ﰒُﱠ
ْﺖ َ :ﻻ ﻗَ َ
ﻮلَ :ﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَـ َﻬ ْﻞ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ ِﻣ ْﻦ إِﻟَ ٍﻪ ِﺳ َﻮى اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﻣﺎ ﻳُِﻔ ﱡﺮ َك أَ ْن ﺗَـ ُﻘ َ
َوأَﺛْـ َﲎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
ﺎل :ﰒُﱠ ﺗَ َﻜﻠﱠ َﻢ َﺳ َ
ْﺖَ :ﻻ  ......ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  ) :ﻗﻮل ﻋﺪي ﺑﻦ ﺣﺎﰎ :
ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ َوﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ أَ ﱠن َﺷ ْﻴﺌًﺎ أَ ْﻛﺒَـ ُﺮ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﺎل :إِ ﱠﳕَﺎ ﺗَِﻔ ﱡﺮ أَ ْن ﺗَـ ُﻘ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
أﺗﻴﺖ  ...اﳊﺪﻳﺚ ( ﺣﺴﻦ
ﺼ َﻌ ِ
ى ﺑْ ِﻦ َﺣ ٍِ
وما ثبت في
ﱠﱯ 
ﺎﰎ  ﻗَ َ
ﺐ ﺑْ ِﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ َﻋ ْﻦ َﻋ ِﺪ ﱢ
ِ
ﺎل  :أَﺗَـ ْﻴ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱢ
سنن البيھقي الكبرى برقمَ 20847ﻋ ْﻦ ُﻣ ْ
وِﰱ ﻋُﻨُ ِﻘﻲ ِ
ﻮل ) :ﱠاﲣَ ُﺬوا أَﺣﺒﺎرُﻫﻢ ورْﻫﺒﺎﻧَـ ُﻬﻢ أَرﺑﺎﺑﺎ ِﻣﻦ ُد ِ
ﻴﺐ ِﻣ ْﻦ َذ َﻫ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ:
ﺴ ِﻤ ْﻌﺘُﻪُ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺐ ﻗَ َ
ْﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ون اﻟﻠﱠ ِﻪ( ﻗَ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
َ
ْ َ َ ْ َ ُ َ ْ َْ ً ْ
ﺻﻠ ٌ
َ
ﺎل :ﻓَ َ
ِ
ِ ِ
ْﻚ
إِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﱂْ ﻳَ ُﻜﻮﻧُﻮا ﻳَـ ْﻌﺒُ ُﺪوﻧَـ ُﻬ ْﻢ .ﻗَ َ
َﺣ ﱠﻞ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَـﻴُ َﺤ ﱢﺮُﻣﻮﻧَﻪُ ﻓَﺘِﻠ َ
َﺟ ْﻞ َوﻟَﻜ ْﻦ ُﳛﻠﱡﻮ َن َﳍُ ْﻢ َﻣﺎ َﺣ ﱠﺮَم اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَـﻴَ ْﺴﺘَﺤﻠﱡﻮﻧَﻪُ َوُﳛَ ﱢﺮُﻣﻮ َن َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ َﻣﺎ أ َ
ﺎل  ":أ َ
ِ
ﺎدﺗُـ ُﻬ ْﻢ َﳍُ ْﻢ ".
ﻋﺒَ َ
 (8إيمانُ عبد ﷲ بن سالم حب ٌر من أحبا ِر اليھو ِد ؛ جاء خبر إسالمه في اآلتي:
ان ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ
ﷲِ َو َكفَرْ تُ ْم بِ ِه َو َش ِھ َد َشا ِھ ٌد ِم ْن بَنِي إِ ْس َرائِي َل َعلَى ِم ْثلِ ِه فَآ َ َم َن
 -1قوله  عنه :قُلْ أَ َرأَ ْيتُ ْم إِ ْن َك َ
َوا ْستَ ْكبَرْ تُ ْم إِ ﱠن ﱠ
ين ))  (10األحقاف (.
ﷲَ َال يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم الظﱠالِ ِم َ
ان { أي :القرآن } ِم ْن ِعن ِد ﷲ َو َكفَرْ تُ ْم
جاء في تفسير الجاللين  }:قُلْ أَ َرأَ ْيتُ ْم { أخبروني ماذا حالكم } إِن َك َ
بِ ِه { جملة حالية } َو َش ِھ َد َشا ِھ ٌد ﱢمن بَنِى إِ ْس َرائِي َل { ھو عبد ﷲ بن سالم } على ِم ْثلِ ِه { أي :عليه أنه من عند
اإليمان  .وجواب الشرط بما عطف عليه ألستم ظالمين؟ دل
ﷲ } فَآ َ َم َن { الشاھد } واستكبرتم { تكبرتم عن ِ
عليه } إِ ﱠن ﷲ الَ يَ ْھ ِدي القوم الظالمين {.أھـ
ﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
-2
ف أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َوأَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ
ﻚ  ﻗَ َ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ  إِ َﱃ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﺮِد ٌ
ﺎل :أَﻗـْﺒَ َﻞ ﻧَِ ﱡ
ِ
صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ 3621ﻋﻦ أَﻧَ ِ َ
ِ
ﻚ
ﺎل :ﻓَـﻴَـ ْﻠ َﻘﻰ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ف ﻗَ َ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﺷ ﱞ
َﺷ ْﻴ ٌﺦ ﻳُـ ْﻌ َﺮ ُ
ﺎب َﻻ ﻳُـ ْﻌ َﺮ ُ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْ َ
ف َوﻧَِ ﱡ
ﻮل :ﻳَﺎ أَﺑَﺎ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ اﻟﱠﺬي ﺑَـ َْ
ِ
ِ
ﻮلَ :ﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺮ ُﺟﻞ ﻳَـ ْﻬ ِﺪ ِﻳﲏ اﻟ ﱠ ِ
ِ
ﺐ أَﻧﱠﻪُ إِ ﱠﳕَﺎ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﻟﻄﱠ ِﺮ َ ِ ﱠ
ﻴﻞ ْ
ﺖ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻓَِﺈ َذا
ﻴﻞ ﻗَ َ
ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
اﳋَ ِْﲑ ﻓَﺎﻟْﺘَـ َﻔ َ
ﺐ ا ْﳊَﺎﺳ ُ
ﺎل  :ﻓَـﻴَ ْﺤﺴ ُ
ﺴﺒ َ
ُ
ﻳﻖ َوإﳕَﺎ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َﺳﺒ َ
ُﻫ َﻮ ﺑَِﻔﺎ ِر ٍ
س ﰒُﱠ
ﺎل ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
س ﻗَ ْﺪ َﳊَِﻘ ُﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـ َﻘ َ
س ﻗَ ْﺪ َﳊِ َﻖ ﺑِﻨَﺎ ﻓَﺎﻟْﺘَـ َﻔ َ
ﺖ ﻧَِ ﱡ
ﺎل :اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ْ
اﺻ َﺮ ْﻋﻪُ ﻓَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪَ ِ:ﻫ َﺬا ﻓَﺎ ِر ٌ
ﺼ َﺮ َﻋﻪُ اﻟْ َﻔ َﺮ ُ
ﺎل  :ﻓَ َﻜﺎ َن أ ﱠَو َل اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر ﺟ ِ
ﺎﻫ ًﺪا
ﺖ ُﲢَ ْﻤ ِﺤ ُﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ْﺤ ُﻖ ﺑِﻨَﺎ ﻗَ َ
ﺖ ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَِﻘ ْ
ﻗَ َﺎﻣ ْ
ﻒ َﻣ َﻜﺎﻧَ َ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ ُﻣ ْﺮِﱐ ِﲟَﺎ ِﺷ ْﺌ َ
ﺎل ﻳَﺎ ﻧَِ ﱠ
َﺣ ًﺪا ﻳَـﻠ َ
َ َ
ﻚ َﻻ ﺗَـ ْﺘـ ُﺮَﻛ ﱠﻦ أ َ
ِ
آﺧﺮ اﻟﻨـﱠﻬﺎ ِر ﻣﺴﻠَﺤﺔً ﻟَﻪُ ﻓَـﻨَـﺰ َل رﺳ ُ ﱠ ِ
َﻋﻠَﻰ ﻧَِ ﱢ ِ
ِ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺐ ا ْﳊَﱠﺮِة ﰒُﱠ ﺑَـ َﻌ َ
ﺼﺎ ِر ﻓَ َﺠﺎءُوا إِ َﱃ ﻧَِ ﱢ
ﺚ إِ َﱃ ْاﻷَﻧْ َ
ﱯ اﻟﻠﱠﻪ َ وَﻛﺎ َن َ َ َ ْ َ
َ َُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ ﺟﺎﻧ َ
وأَِﰊ ﺑ ْﻜ ٍﺮ ﻓَﺴﻠﱠﻤﻮا ﻋﻠَﻴ ِﻬﻤﺎ وﻗَﺎﻟُﻮا ارَﻛﺒﺎ ِ
ﺎﻋ ْ ِ ِ
ِ
آﻣﻨَـ ْ ِ
ﻴﻞ ِﰲ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ َ وأَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َو َﺣ ﱡﻔﻮا ُدوﻧَـ ُﻬ َﻤﺎ ﺑِﺎﻟ ﱢ
ﺐ ﻧَِ ﱡ
ﲔ ُﻣﻄَ َ
َْ
َ َ
َ ُ َْ َ َ
ﲔ ﻓَـ َﺮﻛ َ
ﺴ َﻼ ِح ﻓَﻘ َ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺟﺎء ﻧَِ ﱡ ﱠ ِ
ِ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺟﺎء ﻧَِ ﱡ ﱠ ِ
ِ
ﻮب
ﺎء ﻧَِ ﱡ
ﺎء ﻧَِ ﱡ
ﺐ َدا ِر أَِﰊ أَﻳﱡ َ
َﺟ َ
ََ
ﱯ اﻟﻠﻪ  ﻓَﺄَ ْﺷ َﺮﻓُﻮا ﻳَـ ْﻨﻈُُﺮو َن َوﻳَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن َﺟ َ
ََ
ﱯ اﻟﻠﻪ ﻓَﺄَﻗـْﺒَ َﻞ ﻳَﺴﲑُ َﺣ ﱠﱴ ﻧَـ َﺰ َل َﺟﺎﻧ َ
ﻀﻊ اﻟﱠ ِﺬي َﳜْ َِﱰ ُ ِ
ِ
ﺎء
ﱢث أ َْﻫﻠَﻪُ إِ ْذ َِﲰ َﻊ ﺑِ ِﻪ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ َﺳ َﻼٍم َو ُﻫ َﻮ ِﰲ َﳔْ ٍﻞ ِﻷ َْﻫﻠِ ِﻪ َﳜْ َِﱰ ُ
ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻟَﻴُ َﺤﺪ ُ
ف َﳍُ ْﻢ ﻓَـ َﻌﺠ َﻞ أَ ْن ﻳَ َ َ
ف َﳍُ ْﻢ ﻓ َﻴﻬﺎ ﻓَ َﺠ َ
ِ
ِ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ  :أَ ﱡ ِ ِ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﰒُﱠ َر َﺟ َﻊ إِ َﱃ أ َْﻫﻠِ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ب ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ﻧَِ ﱡ
ﻮب  :أَﻧَﺎ ﻳَﺎ ﻧَِ ﱠ
ﺴ ِﻤ َﻊ ﻣ ْﻦ ﻧَِ ﱢ
ﺎل أَﺑُﻮ أَﻳﱡ َ
ي ﺑُـﻴُﻮت أ َْﻫﻠﻨَﺎ أَﻗـ َْﺮ ُ
َوﻫ َﻲ َﻣ َﻌﻪُ ﻓَ َ
ِ
ِ
ﺎل ﻗُﻮﻣﺎ َ :ﻋﻠَﻰ ﺑـﺮَﻛ ِﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﺟﺎء ﻧَِ ﱡ ﱠ ِ
ﺎء َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ َﺳ َﻼٍم
َﻫ ِﺬ ِﻩ َدا ِري َو َﻫ َﺬا ﺑَ ِﺎﰊ ﻗَ َ
ﺎل  :ﻓَﺎﻧْﻄَﻠ ْﻖ ﻓَـ َﻬﻴﱢ ْﺊ ﻟَﻨَﺎ َﻣﻘ ًﻴﻼ ﻗَ َ َ
ََ
ﱯ اﻟﻠﻪ َ ﺟ َ
ََ
َﱐ َﺳﻴﱢ ُﺪ ُﻫ ْﻢ َواﺑْ ُﻦ َﺳﻴﱢ ِﺪ ِﻫ ْﻢ َوأَ ْﻋﻠَ ُﻤ ُﻬ ْﻢ َواﺑْ ُﻦ أَ ْﻋﻠَ ِﻤ ِﻬ ْﻢ ﻓَﺎ ْدﻋُ ُﻬ ْﻢ
ﻚ َر ُﺳ ُ
ﻓَـ َﻘ َ
ﻮد أ ﱢ
ﺖ ِﲝَ ﱟﻖ َوﻗَ ْﺪ َﻋﻠِ َﻤ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َوأَﻧﱠ َ
ﺎل :أَ ْﺷ َﻬ ُﺪ أَﻧﱠ َ
ﻚ ِﺟ ْﺌ َ
ﺖ ﻳَـ ُﻬ ُ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَﺄَﻗْـﺒَـﻠُﻮا
ﺎﺳﺄَ ْﳍُ ْﻢ َﻋ ﱢﲏ ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮا أ ﱢ
ﺲ ِﱠ
ﺖ ﻗَﺎﻟُﻮا ِ ﱠ
َﺳﻠَ ْﻤ ُ
َﺳﻠَ ْﻤ ُ
ﰲ ﻓَﺄ َْر َﺳ َﻞ ﻧَِ ﱡ
ﺖ ﻓَِﺈﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ إِ ْن ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮا أَ ﱢﱐ ﻗَ ْﺪ أ ْ
َﱐ ﻗَ ْﺪ أ ْ
ﻓَ ْ
ﰲ َﻣﺎ ﻟَْﻴ َ
ﺎل َﳍﻢ رﺳ ُ ِ
ِ
ﺸﺮ اﻟْﻴـﻬ ِ
ﻮل
َﱐ َر ُﺳ ُ
ﻮد َوﻳْـﻠَ ُﻜ ْﻢ اﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻓَـ َﻮاﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬي َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ ُﻫ َﻮ إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﻟَﺘَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻮ َن أ ﱢ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  :ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ َ َ َ ُ
ﻓَ َﺪ َﺧﻠُﻮا َﻋﻠَْﻴﻪ ﻓَـ َﻘ َ ُ ْ َ ُ
َﱐ ِﺟ ْﺌﺘ ُﻜﻢ ِﲝ ﱟﻖ ﻓَﺄ ِ
ِ
ِ
ي َر ُﺟ ٍﻞ ﻓِﻴ ُﻜ ْﻢ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ُﻦ َﺳ َﻼٍم
ث ِﻣ َﺮا ٍر ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَﺄَ ﱡ
ﱠﱯ  ﻗَﺎ َﳍَﺎ ﺛََﻼ َ
َﺳﻠ ُﻤﻮا ﻗَﺎﻟُﻮاَ :ﻣﺎ ﻧَـ ْﻌﻠَ ُﻤﻪُ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟﻠﻨِ ﱢ
اﻟﻠﱠﻪ َﺣ ًّﻘﺎ َوأ ﱢ ُ ْ َ ْ
ﺎل :أَﻓَـ َﺮأَﻳْـﺘُ ْﻢ إِ ْن
َﺳﻠَ َﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا َ :ﺣﺎ َﺷﻰ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِﻴُ ْﺴﻠِ َﻢ ﻗَ َ
اك َﺳﻴﱢ ُﺪﻧَﺎ َواﺑْ ُﻦ َﺳﻴﱢ ِﺪﻧَﺎ َوأَ ْﻋﻠَ ُﻤﻨَﺎ َواﺑْ ُﻦ أَ ْﻋﻠَ ِﻤﻨَﺎ ﻗَ َ
ﻗَﺎﻟُﻮا َ :ذ َ
ﺎل :أَﻓَـ َﺮأَﻳْـﺘُ ْﻢ إِ ْن أ ْ
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ﺎل :ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ َﺳ َﻼٍم ا ْﺧ ُﺮ ْج َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ
َﺳﻠَ َﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا َ :ﺣﺎ َﺷﻰ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِﻴُ ْﺴﻠِ َﻢ ﻗَ َ
َﺳﻠَ َﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا َ :ﺣﺎ َﺷﻰ ﻟِﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِﻴُ ْﺴﻠِ َﻢ ﻗَ َ
ﺎل :أَﻓَـ َﺮأَﻳْـﺘُ ْﻢ إِ ْن أ ْ
أْ
ﻮد اﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪَ ﻓَـﻮاﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟﱠ ِﺬي َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ ﻫﻮ إِﻧﱠ ُﻜﻢ ﻟَﺘَـﻌﻠَﻤﻮ َن أَﻧﱠﻪُ رﺳ ُ ﱠ ِ
ﺸﺮ اﻟْﻴـﻬ ِ
ﺖ
ﻓَ َﺨ َﺮ َج ﻓَـ َﻘ َ
ﺎء ِﲝَ ﱟﻖ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮاَ :ﻛ َﺬﺑْ َ
ﺎل :ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ َ َ َ ُ
َُ
َُ ْ ْ ُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َوأَﻧﱠﻪُ َﺟ َ
َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ . 
ﻓَﺄَ ْﺧ َﺮ َﺟ ُﻬ ْﻢ َر ُﺳ ُ
ﷲُ َع ْن َھا  ،-وذلك في ِ
ض َي ﱠ
 (9خب ُر صفية َ -ر ِ
ﺻ ِﻔﻴّﺔَ
ﺳﲑة ﺑ ِﻦ ﻫﺸﺎم اﳉﺰء اﻷول َﺷ َﻬ َ
ﺎدةٌ َﻋ ْﻦ َ
ٍ
ِ
ِ
ﺎل :ﺣ ّﺪﺛْﺖ َﻋﻦ ِ ِ ِ
ﺐ
ﻗَ َ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ْ
ْ َ
إﺳ َﺤﺎ َق َ :و َﺣ ّﺪﺛَِﲏ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠّﻪ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ِﻦ ُﳏَ ّﻤﺪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ َﺣ ْﺰم ﻗَ َ ُ
ﺻﻔﻴّﺔَ ﺑ ْﻨﺖ ُﺣﻴَ ّﻲ ﺑْ ِﻦ أَ ْﺧﻄَ َ
ﺖُ :ﻛ ْﻨﺖ أَﺣﺐ وﻟَ ِﺪ ] ص  [ 519أَِﰊ إﻟَﻴ ِﻪ وإِ َﱃ َﻋﻤﻲ أَِﰊ ﻳ ِ
ﺖ:
ﺎﺳ ٍﺮ َﱂْ أَﻟْ َﻘ ُﻬ َﻤﺎ ﻗَ ّ
ﻂ َﻣ َﻊ َوﻟَ ٍﺪ َﳍَُﻤﺎ ّإﻻ أَ َﺧ َﺬ ِاﱐ ُدوﻧَﻪُ  .ﻗَﺎﻟَ ْ
أَﻧّـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
َ
ّ
ْ َ
َ ّ َ
ﻮل اﻟﻠّ ِﻪ  اﻟْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔَ  ،وﻧَـﺰ َل ﻗُـﺒﺎء ِ ،ﰲ ﺑ ِﲏ َﻋﻤ ِﺮو ﺑ ِﻦ َﻋﻮ ٍ
ف  ،ﻏَ َﺪا َﻋﻠَﻴ ِﻪ أَِﰊ  ،ﺣﻴﻲ ﺑﻦ أَ ْﺧﻄَﺐ  ،و َﻋﻤﻲ أَﺑﻮ ﻳ ِ
ﺎﺳ ِﺮ
ﻓَـﻠَ ّﻤﺎ ﻗَ ِﺪ َم َر ُﺳ ُ
ْ
َ َ ّ ُ َ
َ ْ ْ ْ
َ
َُ ّ ْ ُ
ََ ََ
ّﲔ َﻛﺴ َﻼﻧَـ ْ ِ ِ
ﲔ ﳝَْ ِﺸﻴ ِ
ﺖ :ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ْﺮِﺟ َﻌﺎ َﺣ ّﱴ َﻛﺎﻧَﺎ َﻣ َﻊ ﻏُﺮ ِ
ﺐ ُ ،ﻣﻐَﻠّﺴ ْ ِ
ﺸ ْﻤ ِ
ﺎن
وب اﻟ ّ
ﺲ  .ﻗَﺎﻟَ ْ
ﲔ  .ﻗَﺎﻟَ ْ
ﲔ َﺳﺎﻗﻄَ ْ ِ َ
ﺖ :ﻓَﺄَﺗَـﻴَﺎ َﻛﺎﻟ ْ ِ ْ
ﺑْ ِﻦ أَ ْﺧﻄَ َ
ُ
َ
ﺖ َإﱄ و ِ
ِ
ﺖَ :و َِﲰ ْﻌﺖ
اﺣ ٌﺪ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ َ ،ﻣ َﻊ َﻣﺎ ِِ َﻤﺎ ِﻣ ْﻦ اﻟْﻐَ ّﻢ  .ﻗَﺎﻟَ ْ
ا ْﳍَُﻮﻳْـ َﲎ  .ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ إﻟَْﻴ ِﻬ َﻤﺎ َﻛ َﻤﺎ ُﻛ ْﻨ ُ
ﺖ :ﻓَـ َﻬ ِﺸ ْﺸ ُ
ﺖأ ْ
َﺻﻨَ ُﻊ ﻓَـ َﻮاَﻟﻠّﻪ َﻣﺎ اﻟْﺘَـ َﻔ َ ّ َ
ﺎﺳ ٍﺮ وﻫﻮ ﻳـ ُﻘ ُ ِ
ِ
ﺎل  :ﻓَ َﻤﺎ ِﰲ
ﺎل :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻗَ َ
ﺎل :أَﺗَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻪُ َوﺗُـﺜْﺒِﺘُﻪُ ؟ ﻗَ َ
ﺎل :ﻧَـ َﻌ ْﻢ َواَﻟﻠّ ِﻪ ﻗَ َ
ﺐ  :أ َُﻫ َﻮ ُﻫ َﻮ ؟ ﻗَ َ
َﻋ ّﻤﻲ أَﺑَﺎ ﻳَ َ ُ َ َ
ﻮل ﻷَِﰊ ُﺣﻴَ ّﻲ ﺑْ ِﻦ أَ ْﺧﻄَ َ
ﻴﺖ .أھـ
ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻚ ِﻣ ْﻨﻪُ ؟ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﻋ َﺪ َاوﺗُﻪُ َواَﻟﻠّ ِﻪ َﻣﺎ ﺑَِﻘ ُ
نالحظ أنھم جحدوه  حس ًدا وتكب ًرا على اصطفا ِء ﷲ له  ،وھذا مصداق قولِه َ : ولَ ﱠما َجا َءھُ ْم ِكتَابٌ ِم ْن
ِع ْن ِد ﱠ
ين َكفَرُوا فَلَ ﱠما َجا َءھُ ْم َما َع َرفُوا َكفَرُوا بِ ِه فَلَ ْعنَةُ
ص ﱢد ٌ
ُون َعلَى الﱠ ِذ َ
ق لِ َما َم َعھُ ْم َو َكانُوا ِم ْن قَ ْب ُل يَ ْستَ ْفتِح َ
ﷲِ ُم َ
ﱠ
ين ) البقرة.(89
ﷲِ َعلَى ْال َكافِ ِر َ
ون ْال َح ﱠ
ون
ق َوھُ ْم يَ ْعلَ ُم َ
ون أَ ْبنَاءھُ ْم َوإِ ﱠن فَ ِريقا ً ﱢم ْنھُ ْم لَيَ ْكتُ ُم َ
ْرفُ َ
وقوله  :الﱠ ِذ َ
ين آتَ ْينَاھُ ُم ْال ِكتَ َ
ْرفُونَهُ َك َما يَع ِ
اب يَع ِ
) البقرة. (146
نب ّي يعلمه بش ٌر !
ب يدعى بحيرا،
بشر ،فمرة ينسبون القرآن إلى راھ ٍ
يقول المعترضون :إن الرسو َل  أخذ وتعلم القرآن من ٍ
غالم أعجمي في مكةَ ،ومرة إلى ناسك مكي ھو ورقة بن نوفل.
ومرة إلى
ٍ
الرد على الشبھة
أوالً  :إن الذي علم محم ًدا  ھو ﷲُ  وليس بش ٌر ؛ بل ھو  من عل َم البش َر  ،فالذي دفع ھذه الشبھة
القديمة عن نبيﱢه  ھو ﷲُ  ، وذلك في عدة مواضع منھا:
ان فَضْ ُل ﱠ
 -1قوله َ  : وأَ ْن َز َل ﱠ
ك َع ِظي ًما )(113
ك َما لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم َو َك َ
اب َو ْال ِح ْك َمةَ َو َعلﱠ َم َ
ﷲُ َعلَ ْي َ
ﷲِ َعلَ ْي َ
ك ْال ِكتَ َ
) النساء (.
ك َما
ك الكتاب { القرآن } والحكمة { ما فيه من األحكام } َو َعلﱠ َم َ
جاء في تفسير الجاللين َ } :وأَن َز َل ﷲ َعلَ ْي َ
ك { بذلك وغيره } َع ِظيما ً { .أھـ
ان فَضْ ُل ﷲ َعلَ ْي َ
لَ ْم تَ ُك ْن تَ ْعلَ ُم { من األحكام والغيب } َو َك َ
ت ﱠ
ون )(33
ك َولَ ِك ﱠن الظﱠالِ ِم َ
ون فَإِنﱠھُ ْم َال يُ َك ﱢذبُونَ َ
ك الﱠ ِذي يَقُولُ َ
 -2قوله  : قَ ْد نَ ْعلَ ُم إِنﱠهُ لَيَحْ ُزنُ َ
ﷲِ يَجْ َح ُد َ
ين بِآَيَا ِ
ت ﱠ
َولَقَ ْد ُك ﱢذبَ ْ
ك
ت ُر ُس ٌل ِم ْن قَ ْبلِ َ
ﷲِ َولَقَ ْد َجا َء َ
ك فَ َ
صبَرُوا َعلَى َما ُك ﱢذبُوا َوأُو ُذوا َحتﱠى أَتَاھُ ْم نَصْ ُرنَا َو َال ُمبَ ﱢد َل لِ َكلِ َما ِ
ين ))  (34األنعام (.
ِم ْن نَبَإِ ْال ُمرْ َسلِ َ
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ت ﱠ
ك َولَ ِك ﱠن الظﱠالِ ِم َ
ون فَإِنﱠھُ ْم ال يُ َك ﱢذبُونَ َ
ك الﱠ ِذي يَقُولُ َ
جاء في تفسير الميسر  } :قَ ْد نَ ْعلَ ُم إِنﱠهُ لَيَحْ ُزنُ َ
ﷲِ
ين بِآيَا ِ
الحزن إلى قلبك تكذيبُ قومك لك في الظاھر ،فاصبر واطمئن; فإنھم ال
ون ){ (33إنا نعلم إنه ليُ ْدخل
َ
يَجْ َح ُد َ
يكذبونك في قرارة أنفسھم ،بل يعتقدون صدقك ،ولكنھم لظلمھم وعدوانھم يجحدون البراھين الواضحة على
صدقك ،فيكذبونك فيما جئت به.
ُ
ت ﱠ
} َولَقَ ْد ُك ﱢذبَ ْ
ﷲِ َولَقَ ْد
ت ُر ُس ٌل ِم ْن قَ ْبلِ َ
ك فَ َ
صبَرُوا َعلَى َما ُك ﱢذبُوا َوأو ُذوا َحتﱠى أَتَاھُ ْم نَصْ ُرنَا َوال ُمبَ ﱢد َل لِ َكلِ َما ِ
ين ) { (34فصبروا على ذلك ومضوا في دعوتِھم وجھا ِدھم حتى أتاھم نصر ﷲ .وال
ك ِم ْن نَبَإ ِ ْال ُمرْ َسلِ َ
َجا َء َ
مبدل لكلمات ﷲ ،وھي ما أنزل على نبيه محمد ِ من وعده إياه بالنصر على َمن عاداه .ولقد جاءك -أيھا
الرسولِ -من خبر َمن كان قبلك من الرسل ،وما تحقق لھم من نصر ﷲ ،وما جرى على مكذبيھم من نقمة
ﷲ منھم وغضبه عليھم ،فلك فيمن تقدم من الرسل أسوة وقدوة .وفي ھذا تسلية للرسول . أھـ
ين ) (24لِيَحْ ِملُوا أَ ْو َزا َرھُ ْم َكا ِملَةً يَ ْو َم
اطي ُر ْاألَ ﱠولِ َ
 -3قوله َ : وإِ َذا قِي َل لَھُ ْم َما َذا أَ ْن َز َل َربﱡ ُك ْم قَالُوا أَ َس ِ
ُون )) (25النحل (.
ُضلﱡونَھُ ْم بِ َغي ِْر ِع ْل ٍم أَ َال َسا َء َما يَ ِزر َ
ار الﱠ ِذ َ
ين ي ِ
ْالقِيَا َم ِة َو ِم ْن أَ ْو َز ِ
ين) { (24وإذا ُسئِل ھؤالء
اطي ُر األَ ﱠولِ َ
جاء في التفسي ِر الميسر َ } :وإِ َذا قِي َل لَھُ ْم َما َذا أَ ْن َز َل َربﱡ ُك ْم قَالُوا أَ َس ِ
النبي محمد  قالوا كذبًا وزورًا :ما أتى إال بقصص السابقين وأباطيلھم.
المشركون ع ﱠما نزل على
ﱢ
ُون ){ (25
ُضلﱡونَھُ ْم بِ َغي ِْر ِع ْل ٍم أَال َسا َء َما يَ ِزر َ
ار الﱠ ِذ َ
ين ي ِ
} لِيَحْ ِملُوا أَ ْو َزا َرھُ ْم َكا ِملَةً يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة َو ِم ْن أَ ْو َز ِ
ستكون عاقبتھم أن يحملوا آثامھم كاملة يوم القيامة -ال يُ ْغفَر لھم منھا شيء  -ويَحْ ملوا من آثام الذين كذبوا
نقص من آثامھم .أال قَبُ َح ما يحملونه من آثام .أھـ
اإلسالم من غير
عليھم; ليبعدوھم عن
ِ
ٍ
ص ً
يال ) (5قُلْ أَ ْن َزلَهُ الﱠ ِذي يَ ْعلَ ُم ال ﱢس ﱠر
اطي ُر ْاألَ ﱠولِ َ
ين ا ْكتَتَبَھَا فَ ِھ َي تُ ْملَى َعلَ ْي ِه بُ ْك َرةً َوأَ ِ
 -4قوله َ : وقَالُوا أَ َس ِ
ان َغفُورًا َر ِحي ًما )) (6الفرقان (.
ض إِنﱠهُ َك َ
فِي ال ﱠس َما َوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
صيال ) { (5وقالوا عن
اطي ُر األَ ﱠولِ َ
ين ا ْكتَتَبَھَا فَ ِھ َي تُ ْملَى َعلَ ْي ِه بُ ْك َرةً َوأَ ِ
جاء في التفسير الميسر َ } :وقَالُوا أَ َس ِ
القرآن :ھو أحاديث األولين المسطرة في كتبھم ،استنسخھا محمد ،فھي تُ ْق َرأ عليه صباحًا ومساء.
ان َغفُورًا َر ِحي ًما ) { (6قل  -أيھا الرسول  -لھؤالء
ض إِنﱠهُ َك َ
} قُلْ أَ ْن َزلَهُ الﱠ ِذي يَ ْعلَ ُم ال ﱢس ﱠر فِي ال ﱠس َما َوا ِ
ت َواألَرْ ِ
الكفار :إن الذي أنزل القرآن ھو ﷲ الذي أحاط علمه بما في السماوات واألرض ،إنه كان غفورًا لمن تاب
من الذنوب والمعاصي ،رحي ًما بھم حيث لم يعاجلھم بالعقوبة.أھـ
ُون ) (67لَقَ ْد ُو ِع ْدنَا ھَ َذا نَحْ ُن َوآَبَا ُؤنَا ِم ْن
ين َكفَ ُروا أَئِ َذا ُكنﱠا تُ َرابًا َوآَبَا ُؤنَا أَئِنﱠا لَ ُم ْخ َرج َ
 -5قوله َ : وقَا َل الﱠ ِذ َ
ين )َ (69و َال
ان َعاقِبَةُ ْال ُمجْ ِر ِم َ
ْف َك َ
ض فَا ْنظُرُوا َكي َ
اطي ُر ْاألَ ﱠولِ َ
قَ ْب ُل إِ ْن ھَ َذا إِ ﱠال أَ َس ِ
ين ) (68قُلْ ِسيرُوا فِي ْاألَرْ ِ
ُون )) (70النمل(
ق ِم ﱠما يَ ْم ُكر َ
تَحْ َز ْن َعلَ ْي ِھ ْم َو َال تَ ُك ْن فِي َ
ض ْي ٍ
ون إِلَ ْي ِه أَ ْع َج ِم ﱞي َوھَ َذا لِ َس ٌ
ون إِنﱠ َما يُ َعلﱢ ُمهُ بَ َش ٌر لِ َس ُ
ان َع َربِ ﱞي
ان الﱠ ِذي ي ُْل ِح ُد َ
 -6قوله َ : ولَقَ ْد نَ ْعلَ ُم أَنﱠھُ ْم يَقُولُ َ
ﷲِ َال يَ ْھ ِدي ِھ ُم ﱠ
ت ﱠ
ُمبِ ٌ
ين َال
ين َال ي ُْؤ ِمنُ َ
ين ) (103إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
ب الﱠ ِذ َ
ﷲُ َولَھُ ْم َع َذابٌ أَلِي ٌم ) (104إِنﱠ َما يَ ْفتَ ِري ْال َك ِذ َ
ون بِآَيَا ِ
ت ﱠ
ُون )) (105النحل (.
ي ُْؤ ِمنُ َ
ك ھُ ُم ْال َكا ِذب َ
ﷲِ َوأُولَئِ َ
ون بِآَيَا ِ
القرآن } بُ ّش َر { وھو قين
ون إِنﱠ َما يُ َعلّ ُمهُ {
َ
جاء في تفسي ِر الجاللين َ } :ولَقَ ْد { للتحقيق } نَ ْعلَ ُم أَنﱠھُ ْم يَقُولُ َ
النبي  يدخل عليه  .قال تعالى } لّ َس ُ
ون { يميلون } إِلَ ْي ِه { أنه يعلّمه }
نصراني كان
ان { لغة } الذي ي ُْل ِح ُد َ
ﱡ
ان عربي ﱡمبِ ٌ
أعجمي وھذا { القرآن } لِ َس ٌ
ين { ذو بيان وفصاحة فكيف يعلمه أعجمي } .إِنﱠ َما يَ ْفتَ ِرى الكذب
ُ
ك ھُ ُم الكاذبون { والتأكيد بالتكرار
ون بآيات ﷲ { القرآن  ،بقولھم  :ھذا من قول البشر } َوأ ْولئِ َ
الذين الَ ي ُْؤ ِمنُ َ
واآلية  :ر ﱞد لقولھم  :إنما أنت مفتر.أھـ
 -7قوله  :لَ ِك ِن ﱠ
ون َو َكفَى بِا ﱠ ِ َش ِھيدًا )) 166النساء
ك أَ ْن َزلَهُ بِ ِع ْل ِم ِه َو ْال َم َالئِ َكةُ يَ ْشھَ ُد َ
ﷲُ يَ ْشھَ ُد بِ َما أَ ْن َز َل إِلَ ْي َ
(.
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جاء في التفسير الميسر :إن ﻳﻜﻔﺮ ﺑﻚ اﻟﻴﻬﻮد وﻏﲑﻫﻢ -أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل -ﻓﺎﷲ ﻳﺸﻬﺪ ﻟﻚ ﺑﺄﻧﻚ رﺳﻮﻟﻪ اﻟﺬي أَﻧْـ َﺰ َل ﻋﻠﻴﻪ

اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ ،أﻧﺰﻟﻪ ﺑﻌﻠﻤﻪ ،وﻛﺬﻟﻚ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻳﺸﻬﺪون ﺑﺼﺪق ﻣﺎ أوﺣﻲ إﻟﻴﻚ ،وﺷﻬﺎدة اﷲ وﺣﺪﻫﺎ ﻛﺎﻓﻴﺔ.أھـ
ب َو َال تَ ُخ ﱡ
ون ) (48بَلْ ھُ َو آَيَ ٌ
 -8قوله َ  :و َما ُك ْن َ
ات
اب ْال ُمب ِْطلُ َ
طهُ بِيَ ِمينِ َ
ت تَ ْتلُو ِم ْن قَ ْبلِ ِه ِم ْن ِكتَا ٍ
ك إِ ًذا َالرْ تَ َ
بَيﱢنَ ٌ
ون ))  (49العنكبوت (.
ات فِي ُ
ين أُوتُوا ْال ِع ْل َم َو َما يَجْ َح ُد بِآَيَاتِنَا إِ ﱠال الظﱠالِ ُم َ
ور الﱠ ِذ َ
ص ُد ِ
ﺖ ﺗَـ ْﺘـﻠُﻮ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﻛِﺘَ ٍ
ﺎب اﻟ ُْﻤ ْﺒ ِﻄﻠُﻮ َن ) { (48ﻣﻦ
ﺎب َوﻻ َﲣُﻄﱡﻪُ ﺑِﻴَ ِﻤﻴﻨِ َ
جاء في التفسير الميسرَ } :وَﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َ
ﻻرﺗَ َ
ﻚ إِ ًذا ْ
ﻣﻌﺠﺰاﺗﻚ اﻟﺒﻴﻨﺔ -أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل -أﻧﻚ ﱂ ﺗﻘﺮأ ﻛﺘﺎﺑًﺎ وﱂ ﺗﻜﺘﺐ ﺣﺮوﻓًﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻴﻚ ،وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ذﻟﻚ ،وﻟﻮ
ﻛﻨﺖ ﻗﺎرﺋًﺎ أو ﻛﺎﺗﺒًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﺣﻰ إﻟﻴﻚ ﻟﺸﻚ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺒﻄﻠﻮن ،وﻗﺎﻟﻮا :ﺗﻌﻠﱠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﺳﺘﻨﺴﺨﻪ ﻣﻨﻬﺎ} .
ﱠِ
ِ
ْﻢ َوَﻣﺎ َْﳚ َﺤ ُﺪ ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ إِﻻ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮ َن ) { (49ﺑﻞ اﻟﻘﺮآن آﻳﺎت ﺑﻴﻨﺎت واﺿﺤﺔ ﰲ
ﺎت ﺑَـﻴﱢـﻨَ ٌ
ﺑَ ْﻞ ُﻫ َﻮ آﻳَ ٌ
ﺎت ِﰲ ُ
ﺻ ُﺪوِر اﻟﺬ َ
ﻳﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْﻌﻠ َ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﳛﻔﻈﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻣﺎ ﻳﻜ ﱢﺬب ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ وﻳﺮدﻫﺎ إﻻ اﻟﻈﺎﳌﻮن اﳌﻌﺎﻧﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن اﳊﻖ وﳛﻴﺪون ﻋﻨﻪ.أھـ

موقع اإلسالم أم المسيحية ر ٌد طيب يقول صاحبه:
ثانيا  :جاء في
ِ
: Islam or christianity
ي  لم يقابله إال مرة واحدة في حياته
أوالً  :بالنسبة للراھب النصراني بحيرة فيكفينا الرد بالقول بأن النب ﱠ
وكان عمره  اثنتا عشرة سنة مع عمه أبي طالب عندما صحبه في تجارة له إلى بصري في بالد الشام
وكان ذلك في فترة قصيرة ج ًدا يستحيل معھا أن يأخذ منه ما نسب إليه من علم ومن الثابت يقينا أنه لم يأخذ
منه شيئا من العلوم فضال عن أن بحيرا عاجز في عقله وعلمه عن اإلحاطة بأقل القليل من العلوم التي جاء
بھا القرآن وكل ما ھنالك وتؤيده الروايات أن الراھب بحيرا تنبأ للرسول  بالشأن العظيم وھي النبوة التي
شاھد أمراتھا فيه  حيث قال بحيرا ألبي طالب " :إن ھذا الغالم سيكون له شأن عظيم وحذره من يھود "
وھذه القصة حجة للرسول  في نبوته  ،وليست حجة عليه وھي حجة كذلك على من استدل بھا إلثبات أن
الرسول  قد أخذ القرآن من بحيرا.
البيان عند تفسير
للغالم األعجمي فقد اختُلف في تعيينه ،قال اإلما ُم الشنقيطي في أضوا ِء
ثانيًا  :أما بالنسبة
ِ
ِ
ان َع َربِ ﱞي ﱡمبِ ٌ
ون إِلَ ْي ِه أَ ْع َج ِم ﱞي َوھَـ َذا لِ َس ٌ
ون إِنﱠ َما يُ َعلﱢ ُمهُ بَ َش ٌر لﱢ َس ُ
ين 
ان الﱠ ِذي ي ُْل ِح ُد َ
قولهَ  : ولَقَ ْد نَ ْعلَ ُم أَنﱠھُ ْم يَقُولُ َ
)النحل. (103
ي  ، وقد صرح القرآن بأنه أعجمي
وقد اختلف العلما ُء في تعيين ھذا البشر الذي زعموا أنه يعلم النب ﱠ
اللسان  .فقيل  :ھو غالم الفاكة بن المغيرة  ،واسمه جبر  ،وكان نصرانيًا فاسلم  .وقيل  :اسمه يعيش عبد
لبني الحضرمي  ،وكان يقرأ الكتب األعجمية  .وقيل  :غالم لبني عامر بن لؤي  .وقيل  :ھما غالمان اسم
احدھما يسار  ،واسم اآلخر جبر  ،وكانا صيقليين يعمالن السيوف  ،وكانا يقرآن كتابا ً لھم  .وقيل  :كانا
يقرآن التوراة واإلنجيل  ،إلى غير ذلك من األقوال.
ويكفينا الرد بالقول بأنه كان أعجميا وغير ملم بالعربية فكيف يقبل ادعاؤھم أن الرسول  قد أخذ القرآن
ون إِنﱠ َما يُ َعلﱢ ُمهُ بَ َش ٌر لﱢ َس ُ
ون
ان الﱠ ِذي ي ُْل ِح ُد َ
منه وقد رد ﷲُ  على قولِھم ھذا بقوله َ  : ولَقَ ْد نَ ْعلَ ُم أَنﱠھُ ْم يَقُولُ َ
ان َع َربِ ﱞي ﱡمبِ ٌ
إِلَ ْي ِه أَ ْع َج ِم ﱞي َوھَـ َذا لِ َس ٌ
ين ) النحل. (103
ثالثًا :أما بالنسبة للناسك المكي ورقة بن نوفل فيكفينا الرد بأن نقول إن الرسو َل  لم تكن له العالقة الوثيقة
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -إليه فشھد له
بذلك الناسك ولم يقابله إال بعد نزول الوحي عليه حيث صحبته خديجة َ -ر ِ
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ورقة ولم يعلمه حيث قال" :ھذا الناموس الذي كان ينزل على موسى ،يا ليتنى فيھا جذ ًعا ،ليتني أكون حيا،
إذ يخرجك قومك ،فقال  :أو مخرجي ھم ؟ ،فقال :نعم ،لم يأت أحد بمثل ما جئت به إال عودي ،وإن
يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا ".
ضا أن ورقةَ ال يملك العلم والمعرفة التي جاء بھا القرآن الكريم وكما ورد في الرواية  " :ثم
ومن الثابت أي ً
لم ينشب ورقة أن توفى"  .ونستطيع أن نرد بأن نقول أنه يوجد في القرآن آيات نزلت لحوادث حدثت ال
يمكن أن تكون من وحي بحيرا أو الغالم األعجمي أو ورقة ومنھا:
ﷲُ بِبَ ْد ٍر َوأَنتُ ْم أَ ِذلﱠةٌ فَاتﱠقُ ْ
وا ّ
ص َر ُك ُم ّ
ُون  ) آل عمران . (123
ﷲَ لَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْش ُكر َ
َ ولَقَ ْد نَ َ
للنبي بھذه اآلية
فكيف يعقل أن يتنبأ بحيرا قبل قرابة أربعين سنة بغزوة بدر  ،وكذلك كيف أوحى ورقة
ﱢ
اإل ْف ِك عُصْ بَةٌ ﱢمن ُك ْم َال تَحْ َسبُوهُ َش ّراً لﱠ ُكم بَلْ
وھو في قبره واألمر ينطبق على قولِه   : إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
ين َجا ُؤوا بِ ْ ِ
اإل ْث ِم َوالﱠ ِذي تَ َولﱠى ِك ْب َرهُ ِم ْنھُ ْم لَهُ َع َذابٌ َع ِظي ٌم ) النور .(11
ئ ﱢم ْنھُم ﱠما ا ْكتَ َس َ
ھُ َو َخ ْي ٌر لﱠ ُك ْم لِ ُكلﱢ ا ْم ِر ٍ
ب ِم َن ْ ِ
وغيرھا من اآليات ،كيف استطاع ورقة  ،أو بحيرا  ،أو الغالم األعجمي أن يتنبأ بظھور الروم على الفرس
ين ِ ﱠ ِ ْاألَ ْم ُر ِمن قَ ْب ُل
ُون  3فِي بِضْ ِع ِسنِ َ
ض َوھُم ﱢمن بَ ْع ِد َغلَبِ ِھ ْم َسيَ ْغلِب َ
ُ  :غلِبَ ِ
ت الرﱡ و ُم ِ 2في أَ ْدنَى ْاألَرْ ِ
ون )  4سورة الروم( .أو أن يتنبأ بأن المسلمين سيدخلون مكة فاتحين :
َو ِمن بَ ْع ُد َويَ ْو َمئِ ٍذ يَ ْف َر ُح ْال ُم ْؤ ِمنُ َ
ْج َد ْال َح َرا َم إِن َشاء ﱠ
ق ﱠ
ﷲُ َرسُولَهُ الرﱡ ْؤيَا بِ ْال َح ﱢ
ين َال
ين ُر ُؤو َس ُك ْم َو ُمقَصﱢ ِر َ
ين ُم َحلﱢقِ َ
ﷲُ آ ِمنِ َ
ص َد َ
 لَقَ ْد َ
ق لَتَ ْد ُخلُ ﱠن ْال َمس ِ
ك فَ ْتحا ً قَ ِريبا ً) الفتح . (27وغيره الكثير وكله يدل على أن
ون َذلِ َ
تَ َخافُ َ
ون فَ َعلِ َم َما لَ ْم تَ ْعلَ ُموا فَ َج َع َل ِمن ُد ِ
القرآن من عن ِد ﷲ .أھـ بتصرف يسير
َ
نبي اإلسالم كان يعرف القراءة والكتابة ؟!
ھل كان ﱡ
صدق رسالتِه  ، وبما جاء به من عند ربﱢه  من
الطعن في
أرادوا
َ
خالل معجزا ٍ
ب ﷲِ
ت جاءت في كتا ِ
ِ
ِ
المجيد  ،فقالوا :إن محم ًدا كان يعرف القراءةَ والكتابةَ  ،ولم يكن أميًا كما يزعم المسلمون !...
واستندوا في ذلك بع ّد ِة روايات منھا:
 -1صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب ) اﻟ َْﻤﻐَﺎ ِزي( ﺑَﺎب ) َﻣ َﺮ ِ
ﱠﱯ َ وَوﻓَﺎﺗِِﻪ (..ﺑﺮﻗﻢ َ 4079ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ض اﻟﻨِ ﱢ
ِ ِ
ِ ِ
ﺎل :ﻟَ ﱠﻤﺎ ﺣ ِ
ﺎس -ر ِ
َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮز ِ
ﻀ َﺮ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -ﻗَ َ
ﱠاق أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻣ ْﻌ َﻤ ٌﺮ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱡﺰْﻫ ِﺮ ﱢ
ُ
ي َﻋ ْﻦ ﻋُﺒَـ ْﻴﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﺘﺒَﺔَ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
ﱠﱯ َ ": ﻫﻠُ ﱡﻤﻮا أَ ْﻛﺘُﺐ ﻟَ ُﻜﻢ ﻛِﺘَﺎﺑﺎ َﻻ ﺗَ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ وِﰲ اﻟْﺒـ ْﻴ ِ
ﺖ ِر َﺟ ٌ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺎل ﻓَـ َﻘ َ
ﻀ ُﻬ ْﻢ :إِ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻀﻠﱡﻮا ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ " ﻓَـ َﻘ َ
َر ُﺳ ُ
ﺎل ﺑَـ ْﻌ ُ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
َ َ
ْ ْ ً
ِ
ِ
ِ
ﺐ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻛِﺘَﺎﺑًﺎ
ﺼ ُﻤﻮا ﻓَ ِﻤ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺎب اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَﺎ ْﺧﺘَـﻠَ َ
ﻒ أ َْﻫ ُﻞ اﻟْﺒَـ ْﻴﺖ َوا ْﺧﺘَ َ
ﻗَ ْﺪ ﻏَﻠَﺒَﻪُ اﻟ َْﻮ َﺟ ُﻊ َوﻋ ْﻨ َﺪ ُﻛ ْﻢ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ ُن َﺣ ْﺴﺒُـﻨَﺎ ﻛﺘَ ُ
ﻮل :ﻗَـ ﱢﺮﺑُﻮا ﻳَ ْﻜﺘُ ُ
ﺎل رﺳ ُ ِ
َﻻ ﺗَ ِ
ﻮﻣﻮا "
ﻀﻠﱡﻮا ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ َوِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﻣ ْﻦ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻚ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أَ ْﻛﺜَـ ُﺮوا اﻟﻠﱠ ْﻐ َﻮ َو ِاﻻ ْﺧﺘِ َﻼ َ
ﻮل ﻏَْﻴـ َﺮ َذﻟِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ": ﻗُ ُ
ف ﻗَ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  وﺑـﲔ أَ ْن ﻳ ْﻜﺘُﺐ َﳍﻢ َذﻟِ َ ِ
ﲔ ر ُﺳ ِ
ﻮل اﺑْ ُﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎب
ﺎس :إِ ﱠن اﻟ ﱠﺮِزﻳﱠﺔَ ُﻛ ﱠﻞ اﻟ ﱠﺮِزﻳﱠِﺔ َﻣﺎ َﺣ َ
ﺎل ﻋُﺒَـ ْﻴ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ  :ﻓَ َﻜﺎ َن ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻗَ َ
ﻚ اﻟْﻜﺘَ َ
َ َ َْ َ َ ُ ْ
ﺎل ﺑَـ َْ َ
ِﻻ ْﺧﺘِ َﻼﻓِ ِﻬ ْﻢ َوﻟَﻐَ ِﻄ ِﻬ ْﻢ .
ِ ِ
ِِ
ِِ
 -2صحيح مسلم ﻛِﺘَﺎب )ا ْﳉِﻬ ِ
ِ
ﻴﻢ
ﺻﻠ ِ
ﺎد َواﻟ ﱢ
َ
ﺴ َِﲑ( ﺑَﺎب ) ُ
ْﺢ ا ْﳊُ َﺪﻳْﺒﻴَﺔ ِﰲ ا ْﳊُ َﺪﻳْﺒﻴَﺔ( ﺑﺮﻗﻢ َ 3336ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إ ْﺳ َﺤ ُﻖ ﺑْ ُﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ِ
ﺼ ِ
ﻴﺼ ﱡﻲ َِ
ﲨ ًﻴﻌﺎ َﻋﻦ ِﻋﻴﺴﻰ ﺑْ ِﻦ ﻳﻮﻧُﺲ واﻟﻠﱠ ْﻔ ُ ِ
َﲪَ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺟﻨَ ٍ
ﺲ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َزَﻛ ِﺮﻳﱠﺎءُ َﻋ ْﻦ أَِﰊ
ﺎب اﻟ ِْﻤ ﱢ
ا ْﳊَْﻨﻈَﻠِ ﱡﻲ َوأ ْ
ُ َ َ
ﻆ ِﻹ ْﺳ َﺤ َﻖ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ﻋ َ
ْ َ
ﻴﺴﻰ ﺑْ ُﻦ ﻳُﻮﻧُ َ
ﺼﺮ اﻟﻨِ ﱡ ِ
ﺖ ﺻﺎ َﳊﻪُ أ َْﻫﻞ ﻣ ﱠﻜﺔَ َﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻳ ْﺪ ُﺧﻠَ َﻬﺎ ﻓَـﻴ ِﻘﻴﻢ ِ ﺎ ﺛََﻼﺛًﺎ وَﻻ ﻳ ْﺪ ُﺧﻠَ َﻬﺎ إِﱠﻻ ِﲜﻠُﺒﱠ ِ
ﺎل :ﻟَ ﱠﻤﺎ أ ْ ِ
ِ
ﺎن
إِ ْﺳ َﺤ َﻖ َﻋ ْﻦ اﻟْﺒَـ َﺮ ِاء ﻗَ َ
ُ
ُ َ َ
َ َ
َ
ﱠﱯ  ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟْﺒَـ ْﻴ َ َ ُ َ
ُﺣ َ
ﺚ ِ ﺎ ِﳑﱠﻦ َﻛﺎ َن ﻣﻌﻪ ﻗَ َ ِ ِ
ﻒ وﻗِﺮاﺑِ ِﻪ وَﻻ َﳜْﺮج ﺑِﺄ ٍ ِ ِ
ﺴ َﻼ ِح اﻟ ﱠ ِ
ﺐ اﻟ ﱠ
ط ﺑَـ ْﻴـﻨَـﻨَﺎ
ﺸ ْﺮ َ
اﻟ ﱢ
ََُ
َﺣﺪ َﻣ َﻌﻪُ ﻣ ْﻦ أ َْﻫﻠ َﻬﺎ َوَﻻ ﳝَْﻨَ َﻊ أ َ
ﺴ ْﻴ َ َ َ ُ َ َ
َﺣ ًﺪا ﳝَْ ُﻜ ُ َ ْ
ﺎل ﻟ َﻌﻠ ﱟﻲ  " :ا ْﻛﺘُ ْ
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ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِ
ﺎكَ ،وﻟَ ِﻜ ْﻦ
ﻚ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ " ﻓَـ َﻘ َ
ﺿﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗَﺎﺑَـ ْﻌﻨَ َ
ﺎل ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن  :ﻟَ ْﻮ ﻧَـ ْﻌﻠَ ُﻢ أَﻧﱠ َ
ﻴﻢ َﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻗَﺎ َ
ا ْﻛﺘﺐ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑﻦ َﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَﺄَﻣﺮ َﻋﻠِﻴًّﺎ أَ ْن ﳝَْﺤﺎﻫﺎ ﻓَـ َﻘ َ ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ": أَِرِﱐ َﻣ َﻜﺎﻧَـ َﻬﺎ " ﻓَﺄ ََراﻩُ َﻣ َﻜﺎﻧَـ َﻬﺎ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎﻫﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل َﻋﻠ ﱞﻲَ :ﻻ َواﻟﻠﱠﻪ َﻻ أ َْﳏَ َ
ََ
ُْ ْ
ُْ
ََ
ٍ
آﺧﺮ ﻳـﻮم ِﻣﻦ َﺷﺮ ِط ﺻ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ﺎﻫﺎ وَﻛﺘَﺐ اﺑْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَﺄَﻗَ ِ
ﺎﺣﺒِ َ
ﻚ ﻓَﺄ ُْﻣ ْﺮﻩُ
ﺎم َﺎ ﺛََﻼﺛَﺔَ أَﻳﱠ ٍﺎم ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أَ ْن َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻮ ُم اﻟﺜﱠﺎﻟﺚ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟ َﻌﻠ ﱟﻲَ :ﻫ َﺬا ُ َ ْ ْ ْ َ
َ
ﻓَ َﻤ َﺤ َ َ َ ُ
ﺎل اﺑْ ُﻦ َﺟﻨَ ٍ
ﺎك.
ﺎل :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻓَ َﺨ َﺮ َج و ﻗَ َ
ﻚ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎك ﺑَﺎﻳَـ ْﻌﻨَ َ
ﺎب ِﰲ ِرَواﻳَﺘِ ِﻪ َﻣ َﻜﺎ َن ﺗَﺎﺑَـ ْﻌﻨَ َ
ﻓَـﻠْﻴَ ْﺨ ُﺮ ْج ﻓَﺄَ ْﺧﺒَـ َﺮﻩُ ﺑِ َﺬﻟِ َ
• الرد على الشبھة
النبي
أوالً  :إن القرآ َن الكريم أخبرنا أن محم ًدا  ھو النبي األمي المخبر عنه في التورا ِة واإلنجيل  ,وليس
ﱡ
الذي كان أميًا ،تدلل على ذلك عدة أدلة منھا:
يل يَأْ ُم ُرھُ ْم
ين يَتﱠبِع َ
 -1قوله  :الﱠ ِذ َ
ي ْاألُ ﱢم ﱠ
ُون ال ﱠرسُو َل النﱠبِ ﱠ
اإل ْن ِج ِ
ي الﱠ ِذي يَ ِج ُدونَهُ َم ْكتُوبًا ِع ْن َدھُ ْم فِي التﱠ ْو َرا ِة َو ْ ِ
ت َويُ َحرﱢ ُم َعلَ ْي ِھ ُم ْال َخبَائِ َ
ض ُع َع ْنھُ ْم إِصْ َرھُ ْم َو ْاألَ ْغ َال َل
ث َويَ َ
ُوف َويَ ْنھَاھُ ْم َع ِن ْال ُم ْن َك ِر َوي ُِحلﱡ لَھُ ُم الطﱠيﱢبَا ِ
بِ ْال َم ْعر ِ
الﱠتِي َكانَ ْ
ُون
ك ھُ ُم ْال ُم ْف ِلح َ
صرُوهُ َواتﱠبَعُوا النﱡو َر الﱠ ِذي أُ ْن ِز َل َم َعهُ أُولَئِ َ
ت َعلَ ْي ِھ ْم فَالﱠ ِذ َ
ين آَ َمنُوا بِ ِه َو َع ﱠزرُوهُ َونَ َ
))  (157األعراف (.
 -2قوله   :قُلْ يَا أَيﱡھَا النﱠاسُ إِنﱢي َرسُو ُل ﱠ
ﷲِ إِلَ ْي ُك ْم َج ِميعًا الﱠ ِذي لَهُ ُم ْل ُ
ض َال إِلَهَ إِ ﱠال ھُ َو
ك ال ﱠس َما َوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
يُحْ يِي َويُ ِم ُ
ون )) ((158
يت فَآ َ ِمنُوا بِا ﱠ ِ َو َرسُولِ ِه النﱠبِ ﱢي ْاألُ ﱢم ﱢي الﱠ ِذي ي ُْؤ ِم ُن بِا ﱠ ِ َو َكلِ َماتِ ِه َواتﱠبِعُوهُ لَ َعلﱠ ُك ْم تَ ْھتَ ُد َ
األعراف (
ْ
َ
ْ
ﱠ
ون ال َح ﱠ
ق َوھُ ْم
ون أ ْبنَا َءھُ ْم َوإِ ﱠن فَ ِريقًا ِم ْنھُ ْم لَيَ ْكتُ ُم َ
ْرفُ َ
 -3قوله  : ال ِذ َ
ين آَتَ ْينَاھُ ُم ال ِكتَ َ
ْرفُونَهُ َك َما يَع ِ
اب يَع ِ
ون ))  (146البقرة ( .وصف  نبيﱠه  باألمي ِة التي يعرفه بھا اليھو ُد والنصارى كما يعرفون أبنائھم
يَ ْعلَ ُم َ
،وقد
تقدم معنا ذلك في البشارات به  باستفاضة  -و الحمد . -
ثانيًا  :إن ﷲَ  أخبرنا في كتاب ِه المجي ِد أن أميةَ
لدحض شبه المشككين الذين
النبي  كانت سببًا كافيًا
ﱢ
ِ
ب السابق ِة كالتورا ِة وملحقاتھا واألناجيل ؛ قال َ  :و َما ُك ْن َ
ت تَ ْتلُو ِم ْن
اتھموه  بأنه أخذ القرآ َن من الكت ِ
ُ
ب َو َال تَ ُخ ﱡ
ات بَيﱢنَ ٌ
ون ) (48بَلْ ھُ َو آَيَ ٌ
ين أوتُوا ْال ِع ْل َم
ات فِي ُ
ور الﱠ ِذ َ
اب ْال ُمب ِْطلُ َ
طهُ بِيَ ِمينِ َ
قَ ْبلِ ِه ِم ْن ِكتَا ٍ
ك إِ ًذا َالرْ تَ َ
ص ُد ِ
ون ))  (49العنكبوت (.
َو َما يَجْ َح ُد بِآَيَاتِنَا إِ ﱠال الظﱠالِ ُم َ
ﺖ ﺗَـ ْﺘـﻠُﻮ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِ ِﻪ ِﻣ ْﻦ ﻛِﺘَ ٍ
ﺎب اﻟ ُْﻤ ْﺒ ِﻄﻠُﻮ َن ) { (48ﻣﻦ
ﺎب َوﻻ َﲣُﻄﱡﻪُ ﺑِﻴَ ِﻤﻴﻨِ َ
جاء في التفسير الميسرَ } :وَﻣﺎ ُﻛ ْﻨ َ
ﻻرﺗَ َ
ﻚ إِ ًذا ْ
ﻣﻌﺠﺰاﺗﻚ اﻟﺒﻴﻨﺔ -أﻳﻬﺎ اﻟﺮﺳﻮل -أﻧﻚ ﱂ ﺗﻘﺮأ ﻛﺘﺎﺑًﺎ وﱂ ﺗﻜﺘﺐ ﺣﺮوﻓًﺎ ﺑﻴﻤﻴﻨﻚ ﻗﺒﻞ ﻧﺰول اﻟﻘﺮآن ﻋﻠﻴﻚ ،وﻫﻢ ﻳﻌﺮﻓﻮن ذﻟﻚ ،وﻟﻮ
ﻛﻨﺖ ﻗﺎرﺋًﺎ أو ﻛﺎﺗﺒًﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن ﻳﻮﺣﻰ إﻟﻴﻚ ﻟﺸﻚ ﰲ ذﻟﻚ اﳌﺒﻄﻠﻮن ،وﻗﺎﻟﻮا :ﺗﻌﻠﱠﻤﻪ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أو اﺳﺘﻨﺴﺨﻪ ﻣﻨﻬﺎ.
ﱠِ
ِ
ْﻢ َوَﻣﺎ َْﳚ َﺤ ُﺪ ﺑِﺂﻳَﺎﺗِﻨَﺎ إِﻻ اﻟﻈﱠﺎﻟِ ُﻤﻮ َن ) { (49ﺑﻞ اﻟﻘﺮآن آﻳﺎت ﺑﻴﻨﺎت واﺿﺤﺔ ﰲ
ﺎت ﺑَـﻴﱢـﻨَ ٌ
} ﺑَ ْﻞ ُﻫ َﻮ آﻳَ ٌ
ﺎت ِﰲ ُ
ﺻ ُﺪوِر اﻟﺬ َ
ﻳﻦ أُوﺗُﻮا اﻟْﻌﻠ َ
اﻟﺪﻻﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ ﳛﻔﻈﻪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،وﻣﺎ ﻳﻜ ﱢﺬب ﺑﺂﻳﺎﺗﻨﺎ وﻳﺮدﻫﺎ إﻻ اﻟﻈﺎﳌﻮن اﳌﻌﺎﻧﺪون اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻠﻤﻮن اﳊﻖ وﳛﻴﺪون ﻋﻨﻪ.أھـ
األحوال سواء أكان
كل
إعجاز
ي  وإن كانت دليالً على
ثالثًا  :إن أمية النب ﱠ
ِ
القرآن إال أن اإلعجاز قائم في ِ
ِ
ِ
البشر أن يأتوا بسور ِة من مثلِه
البشر ؛ وإنما تحدى كل
الرسول  أميًا أم ال ؛ فالقرآن لم يتحد فئةَ معينةَ من
ِ
ِ
الناس  ،وأبلغھم بيانًا على مر العصور ،
النبي  ، وكانوا أفصح
زمن
ب في
 ،وقد شھد له أعتي عتا ِة العر ِ
ﱢ
ِ
ِ
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اإلنسان كلما ازداد علمه كلما ازداد شعوره بالعجز
العصور بل إن
سائر
كما شھد له أھ ُل اللغ ِة والبيان في
َ
ِ
ِ
القرآن الكريم.
أمام معجز ِة
ِ
بالقرآن  ،ويرھق نف َسه في ترديده ؛ حيث كان يسابق الملك )جبريل(
ي  كان يحرك لسانَه
راب ًعا  :إن النب ﱠ
ِ
قبل أن يقضى إليه وحيه ؛خشية أن ينسى منه شيئا ً  ،فيطمأنه ﷲ ويخبره أن حفظًه موكول إليه ، 
ت
وأنه سيجمعه في صدره وسيعلمه كيف يقرأه ،فلو كان
النبي  يعرف الكتابةَ لكتب ما يوحى إليه وق ِ
ﱡ
ب
صا على حفظ وحماية كل
وحيِه أو بعده مباشرة كي ال ينسى بدالً من
نفسه  حر ً
ٍ
حرف من كتا ِ
إرھاق ِ
ِ
ﷲِ ؛
قال َ  : ال تُ َح ْ
ك لِتَ ْع َج َل بِ ِه ) (16إِ ﱠن َعلَ ْينَا َج ْم َعهُ َوقُرْ آَنَهُ ) (17فَإ ِ َذا قَ َر ْأنَاهُ فَاتﱠبِ ْع قُرْ آَنَهُ ) (18ثُ ﱠم
رﱢك بِ ِه لِ َسانَ َ
إِ ﱠن َعلَ ْينَا بَيَانَهُ ) )  (19القيامة( .
وقال : فَتَ َعالَى ﱠ
ك ْال َح ﱡ
ﷲُ ْال َملِ ُ
ك َوحْ يُهُ َوقُل رﱠبﱢ ِز ْدنِي ِع ْلما ً 
ضى إِلَ ْي َ
آن ِمن قَب ِْل أَن يُ ْق َ
ق َو َال تَ ْع َجلْ بِ ْالقُرْ ِ
)طه.( 114
كبار
القرآن الكريم ؛ ولكن كان له كتبة من
يكتب
بي  يعلم الكتابةَ لكان األولى به  أن
َ
َ
وعليه فلو كان الن ﱡ
ِ
صحابتِه  يكتبون الوحي ....
خام ًسا :بعد أثبات أمي ِة نبيﱢنا  - بفضل ﷲِ  - جاء الدور على توضيح الروايات التي آتوا بھا كما يلي :
ﺻﻴﱠ ِﺔ ﻟِﻤﻦ ﻟَْﻴﺲ ﻟَﻪُ َﺷﻲء ﻳ ِ
أوالً :بالنسبة للرواية األولى :قال النوويﱡ في ﺑﺎب ) ﺗَـﺮ ِك اﻟْﻮ ِ
ﻮﺻﻲ ﻓِ ِﻴﻪ(  :في ھذا الحديث
ٌْ ُ
َ
ْ َ
َْ َ
عدة فوائدَ ....و ِم ْنھَا َ :ج َواز اِ ْستِ ْع َمال ْال َم َجاز ﻟَِﻘﻮﻟِ ِﻪ  ) :أَ ْﻛﺘُﺐ ﻟَ ُﻜﻢ ( أَي :آﻣﺮ ﺑِﺎﻟ ِ
ْﻜﺘَﺎﺑَِﺔ .أھـ
ْ ْ ُ
ْ
ﺐ اِﺑْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ( اإلشكال نشأ عن التوھم
ثانيًا :الرواية الثانية :ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :أَِرِﱐ َﻣ َﻜﺎ َﺎ ﻓَﺄ ََراﻩُ َﻣ َﻜﺎ َﺎ ﻓَ َﻤ َﺤ َ
ﺎﻫﺎ َوَﻛﺘَ َ
بنفسه  ،وليس
ي  أخذ
ظاھر
الحاصل من
بن أبى طال ٍ
َ
ب  ثم كتب ِ
النص  ،وكأن النب ﱠ
الكتاب من ﱢ
على ِ
ِ
ِ
ت كما يلي :
األم ُر كذلك  ،ولكي يتضح فھم الرواي ِة التي معنا فھ ًما صحي ًحا نجمع بقيةَ الروايا ِ
 -1صحيح مسلم ﻛﺘﺎب )اﳉﻬﺎد و اﻟﺴﲑ( ﺑﺎب ) ﺻﻠﺢ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ( ﺑﺮﻗﻢ َ 3337ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﺻﺎ َﳊُﻮا
ﺲ أَ ﱠن ﻗُـ َﺮﻳْ ً
ﺸﺎ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ ِ ِ
ﺐ ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِ
ﺎﺳ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَ َﻤﺎ ﻧَ ْﺪ ِري
ﱠﱯ  ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ ُﺳ َﻬ ْﻴ ُﻞ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو ﻓَـ َﻘ َ
ﻴﻢ " ﻗَ َ
اﻟﻨِ ﱠ
ﺎل ُﺳ َﻬ ْﻴ ٌﻞ :أَ ﱠﻣﺎ ﺑِ ْ
ﱠﱯ  ﻟ َﻌﻠ ﱟﻲ ":ا ْﻛﺘُ ْ
ﻣﺎ ﺑِﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِ ِ
ف ﺑِ ِْ
ﺐ ِﻣ ْﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ر ُﺳ ِ
ﻚ
ﻚ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ﺐ َﻣﺎ ﻧَـ ْﻌ ِﺮ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ " ﻗَﺎﻟُﻮا  :ﻟَ ْﻮ َﻋﻠِ ْﻤﻨَﺎ أَﻧﱠ َ
ﺎﲰ َ
ﺎل  ":ا ْﻛﺘُ ْ
ﻴﻢ َوﻟَﻜ ْﻦ ا ْﻛﺘُ ْ
َ
َ ْ
ﱠﱯ  ": ا ْﻛﺘ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻻﺗﱠـﺒـﻌﻨَ َ ِ
ﱠﱯ
ﻴﻚ ﻓَـ َﻘ َ
َر ُﺳ ُ
ﺐ ْ
اﺳ َﻢ أَﺑِ َ
اﲰَ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﺐ ﻣ ْﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ِﺪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ " ﻓَﺎ ْﺷﺘَـ َﺮﻃُﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِ ﱢ
َْ
ﻚ َو ْ
ﺎك َوﻟَﻜ ْﻦ ا ْﻛﺘُ ْ
ُْ
أَ ْن ﻣﻦ ﺟﺎء ِﻣ ْﻨ ُﻜﻢ َﱂ ﻧَـﺮدﱠﻩُ َﻋﻠَﻴ ُﻜﻢ وﻣﻦ ﺟﺎء ُﻛﻢ ِﻣﻨﱠﺎ ر َد ْدﲤُُﻮﻩُ َﻋﻠَﻴـﻨَﺎ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا :ﻳﺎ رﺳ َ ﱠ ِ
ﺎل :ﻧَـ َﻌ ْﻢ إِﻧﱠﻪُ َﻣ ْﻦ
ﺐ َﻫ َﺬا ؟! ﻗَ َ
ْ
َ َُ
ْ ْ ََ ْ َ َ ْ َ
ﻮل اﻟﻠﻪ أَﻧَ ْﻜﺘُ ُ
َْ َ َ ْ ْ ُ
َذﻫ ِ
ﱠ
ﺎءﻧَﺎ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َﺳﻴَ ْﺠ َﻌ ُﻞ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَﻪُ ﻓَـ َﺮ ًﺟﺎ َوَﳐَْﺮ ًﺟﺎ.
ﺐ ﻣﻨﱠﺎ إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻓَﺄَﺑْـ َﻌ َﺪﻩُ اﻟﻠﻪُ َوَﻣ ْﻦ َﺟ َ
َ َ
 -2صحيح مسلم ﻛﺘﺎب )اﳉﻬﺎد و اﻟﺴﲑ( ﺑﺎب )ﺻﻠﺢ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ(  3335ﻋﻦ اﻟْﺒَـﺮاء ﺑْﻦ َﻋﺎ ِز ٍ
ﺐ َﻋﻠِ ﱡﻲ
ب ﻗﺎلَ :ﻛﺘَ َ
َ
ﱠﱯ  وﺑـﲔ اﻟْﻤ ْﺸ ِﺮﻛِﲔ ﻳـﻮم ا ْﳊ َﺪﻳﺒِﻴ ِﺔ ﻓَ َﻜﺘَﺐ ﻫ َﺬا ﻣﺎ َﻛﺎﺗَﺐ َﻋﻠَﻴ ِﻪ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ رﺳ ُ ِ
ﺑْ ُﻦ أَِﰊ ﻃَﺎﻟِ ٍ
ﺐ
ﺐ اﻟ ﱡ
َ ْ
ْﺢ ﺑَـ َْ
ﲔ اﻟﻨِ ﱢ َ َ َْ ُ َ َ ْ َ ُ ْ َ
َ َ َ
َُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮاَ :ﻻ ﺗَ ْﻜﺘُ ْ
ﺼﻠ َ
ﱠﱯ  ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ
ﻚ َر ُﺳ ُ
َر ُﺳ ُ
ﱠﱯ  ﻟِ َﻌﻠِ ﱟﻲْ ":اﳏُﻪُ " ﻓَـ َﻘ َ
ْﻚ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـﻠَ ْﻮ ﻧَـ ْﻌﻠَ ُﻢ أَﻧﱠ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﱂْ ﻧُـ َﻘﺎﺗِﻠ َ
ﺎل َ :ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑِﺎﻟﱠ ِﺬي أ َْﳏَﺎﻩُ ﻓَ َﻤ َﺤﺎﻩُ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ِ
ِ
ْﺖ ِﻷَِﰊ إِ ْﺳ َﺤ َﻖَ :وَﻣﺎ
ﻗَ َ
ﻴﻤﻮا َِﺎ ﺛََﻼﺛًﺎ َوَﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُ َﻬﺎ ﺑِ ِﺴ َﻼ ٍح إِﱠﻻ ُﺟﻠُﺒﱠﺎ َن اﻟ ﱢ
ﺴ َﻼ ِح ﻗُـﻠ ُ
ﻴﻤﺎ ا ْﺷﺘَـ َﺮﻃُﻮا أَ ْن ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮا َﻣ ﱠﻜﺔَ ﻓَـﻴُﻘ ُ
ﺎلَ :وَﻛﺎ َن ﻓ َ
ﺴ َﻼ ِح ؟ ﻗَ َ ِ
اب َوَﻣﺎ ﻓِ ِﻴﻪ
ُﺟﻠُﺒﱠﺎ ُن اﻟ ﱢ
ﺎل :اﻟْﻘ َﺮ ُ
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اء ﺑْ َﻦ َﻋﺎ ِز ٍ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤﺜَـ ﱠﲎ َواﺑْ ُﻦ ﺑَ ﱠ
ﻮﻻ
ﺸﺎ ٍر ﻗَ َﺎﻻَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ َﻋ ْﻦ أَِﰊ إِ ْﺳ َﺤ َﻖ ﻗَ َ
ب ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺎلَِ :ﲰ ْﻌ ُ
ﺖ اﻟْﺒَـ َﺮ َ
ﺎل  :ﻓَ َﻜﺘَﺐ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ رﺳ ُ ِ
ِِ
 :ﻟَ ﱠﻤﺎ ﺻﺎ َﱀ رﺳ ُ ﱠ ِ
ﻳﺚ ﻣﻌ ٍ
ِ ِ
ﺎذ
ﺐ َﻋﻠِ ﱞﻲ ﻛِﺘَﺎﺑًﺎ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﰒُﱠ ذَ َﻛ َﺮ ﺑِﻨَ ْﺤ ِﻮ َﺣﺪ ُ َ
َُ
َ َ َُ
َ
ﻮل اﻟﻠﻪ  أ َْﻫ َﻞ ا ْﳊُ َﺪﻳْﺒﻴَﺔ َﻛﺘَ َ
ِ ِ
ﺐ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﻏَْﻴـ َﺮ أَﻧﱠﻪُ َﱂْ ﻳَ ْﺬ ُﻛ ْﺮ ِﰲ ا ْﳊَﺪﻳﺚ َﻫ َﺬا َﻣﺎ َﻛﺎﺗَ َ
ُﺣ ِ
ﱠﱯ 
 -3صحيح مسلم ﻛﺘﺎب )اﳉﻬﺎد و اﻟﺴﲑ( ﺑﺎب )ﺻﻠﺢ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ ﰲ اﳊﺪﻳﺒﻴﺔ( َ 3336ﻋ ْﻦ اﻟْﺒَـ َﺮ ِاء ﻗَ َ
ﺼ َﺮ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎل :ﻟَ ﱠﻤﺎ أ ْ
ِ
ﺴ َﻼ ِح اﻟ ﱠ ِ ِ ِ
ﺖ ﺻﺎ َﳊﻪُ أ َْﻫﻞ ﻣ ﱠﻜﺔَ َﻋﻠَﻰ أَ ْن ﻳ ْﺪ ُﺧﻠَ َﻬﺎ ﻓَـﻴ ِﻘﻴﻢ ِ ﺎ ﺛََﻼﺛًﺎ وَﻻ ﻳ ْﺪ ُﺧﻠَ َﻬﺎ إِﱠﻻ ِﲜﻠُﺒﱠ ِ
ِ
ﺎن اﻟ ﱢ
َﺣ ٍﺪ َﻣ َﻌﻪُ
ُ
ُ َ َ
ﺴ ْﻴﻒ َوﻗ َﺮاﺑِﻪ َوَﻻ َﳜْ ُﺮ َج ﺑِﺄ َ
َ َ
َ
ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟْﺒَـ ْﻴ َ َ ُ َ
ﺚ ِ ﺎ ِﳑﱠﻦ َﻛﺎ َن ﻣﻌﻪ ﻗَ َ ِ ِ
ِ ِ
ط ﺑَـ ْﻴـﻨَـﻨَﺎ ﺑِ ْﺴ ِﻢ اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟ ﱠﺮِﺣ ِ
ﺐ اﻟ ﱠ
ﺿﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﺸ ْﺮ َ
ﻴﻢ َﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻗَﺎ َ
ََُ
ﻣ ْﻦ أ َْﻫﻠ َﻬﺎ َوَﻻ ﳝَْﻨَ َﻊ أ َ
َﺣ ًﺪا ﳝَْ ُﻜ ُ َ ْ
ﺎل ﻟ َﻌﻠ ﱟﻲ ":ا ْﻛﺘُ ْ
ِ
ِ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗَﺎﺑـﻌﻨَ َ ِ
ﺎﻫﺎ
ﻚ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ" ﻓَـ َﻘ َ
ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ َر ُﺳ ُ
ﺎل ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮُﻛﻮ َن  :ﻟَ ْﻮ ﻧَـ ْﻌﻠَ ُﻢ أَﻧﱠ َ
ﺐ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ َﻋﻠﻴًّﺎ أَ ْن ﳝَْ َﺤ َ
َْ
ﺎك َوﻟَﻜ ْﻦ ا ْﻛﺘُ ْ
ﻓَـ َﻘ َ ِ
ِ ِ
ﺎل رﺳ ُ ِ
ِ
ﺎم ِ َﺎ ﺛََﻼﺛَﺔَ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ": أَِرِﱐ َﻣ َﻜﺎﻧَـ َﻬﺎ " ﻓَﺄ ََراﻩُ َﻣ َﻜﺎﻧَـ َﻬﺎ ﻓَ َﻤ َﺤ َ
ﺎل َﻋﻠ ﱞﻲَ :ﻻ َواﻟﻠﱠﻪ َﻻ أ َْﳏَ َ
ﺐ اﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺄَﻗَ َ
ﺎﻫﺎ ﻓَـ َﻘ َ َ ُ
ﺎﻫﺎ َوَﻛﺘَ َ
آﺧﺮ ﻳـﻮٍم ِﻣﻦ َﺷﺮ ِط ﺻ ِ
ِ
ِِ
ِِ
ﺎل :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻓَ َﺨ َﺮ َج.
ﻚ ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ ﻓَﺄ ُْﻣ ْﺮﻩُ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺨ ُﺮ ْج ﻓَﺄَ ْﺧﺒَـ َﺮﻩُ ﺑِ َﺬﻟِ َ
ﺎﺣﺒِ َ
أَﻳﱠ ٍﺎم ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أَ ْن َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻮ ُم اﻟﺜﱠﺎﻟﺚ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻟ َﻌﻠ ﱟﻲَ :ﻫ َﺬا ُ َ ْ ْ ْ َ
ﺎل اﺑْ ُﻦ َﺟﻨَ ٍ
ﺎك.
و ﻗَ َ
ﺎك ﺑَﺎﻳَـ ْﻌﻨَ َ
ﺎب ِﰲ ِرَواﻳَﺘِ ِﻪ َﻣ َﻜﺎ َن ﺗَﺎﺑَـ ْﻌﻨَ َ
ي  أمر عليًّا أن يمحو جملةَ )محمد رسول ﷲ( فأبى عل ﱡي 
خالل
نالحظ من
الجمع بين الروايا ِ
ت أن النب ﱠ
ِ
ِ
النبي 
و لم تطاوعه نفسه  ،فأخذ
ي  لم يكن
َ
ﱡ
الكتاب وسأل عل ًّي  أن يريه مكانھا ،وھذا يدل أن النب ﱠ
يعرف الكتابة يقينا ً  ،وإنما سأل عن مكانِھا ليمحوھا فقط ل ّما رفض عل ﱡي  أن يفعل ذلك ،
بن عب ِد ﷲِ.....
ثم أمر
ﱡ
النبي  عليًّا  أن يكتب بعد ذلك )من محم ٍد رسول ﷲِ( فقال له  :اكتب من محم ٍد ِ
بنفسه .
وليس المعنى أنه  كتب  ھو ِ
ب ( َم ْعنَاھا  :أنه  أَ َم َر بِ ْال ِكتَابَ ِة َ ،ك َما يُقَال َ :ر َج َم َما ِع ًزا أي  :أَ َم َر برج ِمه ؛
وألخص ما سبق  :كلمة ) و َكتَ َ
فالرجم وقع من أصحابِه  وليس المعنى أنه  رج َم بنفسه .
بنفسه كما ھو ظاھر من الروايات التي معنا ؛ فإننا نعرف
وأتساءل :ما المانع أن يكون
النبي  كتب اس َمه ِ
ﱡ
أميين ُكثُ ٌر ال يعرفون القراءةَ وال الكتابةَ  ،ولكن يعرفون كتابة أسمائِھم جي ًدا !
خر حياتِه  ،واستشھد
ساد ًسا  :ذھب أبو الوليد الباجي  -رحمه ﷲُ  -وغي ُره إلى أن النب ﱠ
ي  قرأ وكتب في آ ِ
على ذلك بعد ِة أدل ِة منھا:
ْ
ﱡ
ون ) (48بَلْ ھُ َو آَيَ ٌ
 -1قو ُل ﷲِ َ :و َما ُك ْن َ
ات
اب ال ُمب ِْطلُ َ
ب َو َال تَ ُخطهُ بِيَ ِمينِ َ
ت تَ ْتلُو ِم ْن قَ ْبلِ ِه ِم ْن ِكتَا ٍ
ك إِ ًذا َالرْ تَ َ
بَيﱢنَ ٌ
ون ))  (49العنكبوت (.
ات فِي ُ
ين أُوتُوا ْال ِع ْل َم َو َما يَجْ َح ُد بِآَيَاتِنَا إِ ﱠال الظﱠالِ ُم َ
ور الﱠ ِذ َ
ص ُد ِ
 -2األدلة التي أستشھد بھا المعترضون وغيرھا .
خر حياتِه ) قبل موته( ؛ فالقرآن المعجز نزل أغلبه
النبي  قرأ
وأتساءل :ما المانع أن يكون
َ
ﱡ
وكتب في آ ِ
عليه وھو  أمي لم يكن يعرف القراءةَ وال الكتابة ؛ فھذا ال يقدح أب ًدا في اإلعجاز الذي يحاول
ب َو َال تَ ُخطهُﱡ
المعترضون إسقاطه  ....ونالحظ أن ﷲَ  يقول لنبيﱢه َ  :و َما ُك ْن َ
ت تَ ْتلُو ِم ْن قَ ْبلِ ِه ِم ْن ِكتَا ٍ
نزول
ون )) (48العنكبوت( .أي :كنت أميًا ال تعرف القراءةَ وال الكتابةَ قبل
اب ْال ُمب ِْطلُ َ
بِيَ ِمينِ َ
ك إِ ًذا َالرْ تَ َ
ِ
القرآن عليك .. . 
َ
أﻛﺘﺐ ﻟﻜﻢ ".
ھذا لو سلمنا أنه  كتب ِ
بنفسه كما جاء في الرواي ِة " ُ
خر حياتِه  ،ومما يدلل على ذلك أن الرواية األولى التي فيھا ﻗﻮﻟﻪ  ": اﺋْـﺘُ ِﻮﱐ ﺑِ ِﻜﺘَ ٍ
ﺎب
قلت ُ◌:كتب وقرأ في آ ِ
أَ ْﻛﺘُﺐ ﻟَ ُﻜﻢ ﻛِﺘَﺎﺑﺎ َﻻ ﺗَ ِ
مرضه األخير  ؛ أي :قبل وفاتِه مباشرة  ،وقد ذكر البخاريﱡ
ﻀﻠﱡﻮا ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ " ..كان ذلك في
ِ
ْ ْ ً
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الحديث في ﺑَ ِ
َ
ﺎب َﻣ َﺮ ِ
 رحمه ﷲُ  -ھذاﺖ َوإِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﻣﻴﱢﺘُﻮ َن ﰒُﱠ إِﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﻳَـ ْﻮَم
ﻚ َﻣﻴﱢ ٌ
ﱠﱯ َ وَوﻓَﺎﺗِِﻪ َ ،وﻗَـ ْﻮِل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ }:إِﻧﱠ َ
ض اﻟﻨِ ﱢ
اﻟ ِْﻘﻴﺎﻣ ِﺔ ِﻋ ْﻨ َﺪ رﺑﱢ ُﻜﻢ َﲣْﺘَ ِ
ﺼ ُﻤﻮ َن ..ھذا إن سلمنا بفھ ِمھم أنه  كان يعرف القراءةَ والكتابةَ.
ََ
َ ْ
ساب ًعا :كان على المعترضين أن ال يطرحوا تلك الشبھة بل يؤمنوا بمحم ٍد  ؛ ألنه مكتوبًا عندھم أنه األمي
ُ
القرآن الكريم ! كنت آمل أن
الذي ال يعرف القراءة  ،وكنت أتوقع أن يعرفوه كما يعرفون أبناءھم كما أخبر
ُ
والرھبان الذين من قبلھم فأمنوا به  ، ولكن أنه
ق المعرفة ِكما عرفه األحبا ُر
يؤمنوا به  ،وأن يعرفوه ح َ
َ
العناد والتكبر عن معرفة الحق  ...وعلى كلﱟ ھو  المذكور في
سفر إشعياء إصحاح  29عدد  12أ ْو يُ ْدفَ ُع
ِ
ف ْال ِكتَابَةَ َويُقَا ُل لَهُ» :ا ْق َر ْأ ھَ َذا« فَيَقُو ُل » :الَ أَ ْع ِر ُ
ْر ُ
ف ْال ِكتَابَةَ« ( .
ْال ِكتَابُ لِ َم ْن الَ يَع ِ
التراجم اإلنجليزية " يقال له :اقرأ فيقول :ال أعرف القراءة " أو " لم أتعلم القراءة " وھذا
والنص في
ِ
المعقول أن تطلب من أح ٍد القراءةَ فيقول لك " :أنا ال أعرف الكتابة "  ,ولكن
غير
ِ
األقربُ للصح ِة فمن ِ
ُ
أعرف القراءةَ " أو " أنا غير متعلم " !
المفترض أن يقول " :أنا ال
اولُونَهُ لِ َم ْن
يتضح النصُ أكثر من
ِ
خالل ِ◌ ترجمة كتاب الحياة ؛ ففيه ما نصه  :إشعياء َ 12 : 29و ِع ْن َد َما يُنَ ِ
ين :ا ْق َر ْأ ھَ َذا ،ي ُِجيبُ  :الَ أَ ْستَ ِطي ُع ْالقِ َرا َءةَ.
يَجْ ھَ ُل ْالقِ َرا َءةَ قَائِلِ َ
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري :ﺑﺎب) ﺑﺪء اﻟﻮﺣﻲ( ﺑﺮﻗﻢ 3
وھذا ھو الثابت في
ِ
ِ
ﺼِ
ﺎﳊَﺔُ ِﰲ اﻟﻨـ ْﱠﻮِم ،ﻓَ َﻜﺎ َن ﻻَ ﻳَـ َﺮى
ئ ﺑِ ِﻪ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﻣ َﻦ اﻟ َْﻮ ْﺣ ِﻰ اﻟ ﱡﺮْؤﻳَﺎ اﻟ ﱠ
َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﲔ  ،-أَﻧﱠـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ :أ ﱠَو ُل َﻣﺎ ﺑُ ِﺪ َ
ﺸﺔَ -أُ ﱢم اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨِ َ
ﱠﺚ ﻓِ ِﻴﻪ ـ و ُﻫﻮ اﻟﺘـﱠﻌﺒﱡ ُﺪ ـ اﻟﻠﱠﻴ ِﺎﱄ َذو ِ
ﺐ إِﻟَْﻴ ِﻪ ْ
ات اﻟ َْﻌ َﺪ ِد
ت ِﻣﺜْ َﻞ ﻓَـﻠَ ِﻖ اﻟ ﱡ
اﳋَﻼَءَُ ،وَﻛﺎ َن َﳜْﻠُﻮ ﺑِﻐَﺎ ِر ِﺣ َﺮ ٍاء ﻓَـﻴَﺘَ َﺤﻨ ُ
ﺎء ْ
َ َ َ
َ َ َ
ُرْؤﻳَﺎ إِﻻﱠ َﺟ َ
ﺼ ْﺒ ِﺢ ،ﰒُﱠ ُﺣﺒﱢ َ
ِ ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ
ﻚ
ﺎءﻩُ اﻟ َْﻤﻠَ ُ
ع إِ َﱃ أ َْﻫﻠِ ِﻪَ ،وﻳَـﺘَـ َﺰﱠو ُد ﻟِ َﺬﻟِ َ
ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَـ ْﻨ ِﺰ َ
ﺎءﻩُ ا ْﳊَ ﱡﻖ َو ُﻫ َﻮ ِﰲ ﻏَﺎ ِر ﺣ َﺮاء ،ﻓَ َﺠ َ
ﻚ ،ﰒُﱠ ﻳَـ ْﺮﺟ ُﻊ إِ َﱃ َﺧﺪﳚَﺔَ ،ﻓَـﻴَﺘَـ َﺰﱠو ُد ﻟﻤﺜْﻠ َﻬﺎَ ،ﺣ ﱠﱴ َﺟ َ
ْﺖَ :ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑَِﻘﺎ ِر ٍئ
ﺎل " :ﻓَﺄَ َﺧ َﺬِﱐ ﻓَـﻐَﻄﱠِﲏ َﺣ ﱠﱴ ﺑَـﻠَ َﻎ ِﻣ ﱢﲏ ا ْﳉَ ْﻬ َﺪ ،ﰒُﱠ أ َْر َﺳﻠَ ِﲏ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل " َﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑَِﻘﺎ ِر ٍئ " ﻗَ َ
ﺎل :اﻗـ َْﺮأْ ﻗَ َ
ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :اﻗـ َْﺮأْ ﻗُـﻠ ُ
ْﺖ َ :ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑَِﻘﺎ ِر ٍئ ﻓَﺄَ َﺧ َﺬِﱐ ﻓَـﻐَﻄﱠِﲏ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔَ ،ﰒُﱠ أ َْر َﺳﻠَ ِﲏ
ﻓَﺄَ َﺧ َﺬِﱐ ﻓَـﻐَﻄﱠِﲏ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔَ َﺣ ﱠﱴ ﺑَـﻠَ َﻎ ِﻣ ﱢﲏ ا ْﳉَ ْﻬ َﺪ ،ﰒُﱠ أ َْر َﺳﻠَِﲏ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل  :اﻗـ َْﺮأْ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ك األَ ْك َر ُم  , ﻓَـ َﺮ َﺟ َﻊ ِ َﺎ َر ُﺳ ُ
ﻓَـ َﻘ َ
ق * ا ْق َر ْأ َو َربﱡ َ
اإل ْن َس َ
ق * َخلَ َ
ك الﱠ ِذي َخلَ َ
ﺎل   :ا ْق َر ْأ بِاس ِْم َربﱢ َ
ان ِم ْن َعلَ ٍ
ق ِ
ادﻩُ....
ﻳَـ ْﺮ ُﺟ ُ
ﻒ ﻓُـ َﺆ ُ
وأتساءل :أليس ھو محمد  ؟ أفال يبصرون ؟!!
شبھات حول قصة اإلسراء والمعراج !
والمعراج ؛ ليشككوا في حدوثِھا ...
أثيرت شبھةٌ حول معجز ِة اإلسرا ِء
ِ
الليل  ...؟!
بسيط من
ت
ت
قالوا :أيستطيع محم ٌد أن
ٍ
المقدس  ،ويصعد إلى السما ِء في وق ٍ
َ
يذھب إلى بي ِ
ِ
ِ
وھل كان المعرا ُج بالجس ِد والروح م ًعا ؟!
صى الﱠ ِذي
تعلقوا بما جاء في قوله ُ  : س ْب َح َ
ْج ِد األَ ْق َ
ْج ِد ْال َح َر ِام إِلَى ْال َمس ِ
ان الﱠ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيالً ﱢم َن ْال َمس ِ
صي ُر ) اإلسراء.(1
بَا َر ْكنَا َح ْولَهُ لِنُ ِريَهُ ِم ْن آيَاتِنَا إِنﱠهُ ھُ َو ال ﱠس ِمي ُع البَ ِ
•
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المقدس  ،ويصعد إلى السما ِء
ت
أوالً ً◌  :إن سؤالَھم األول الذي يقول  :أيستطيع محم ٌد  أن يذھب إلى بي ِ
ِ
الليل ...سؤا ٌل باطل ؛ ألن محم ًدا  ال يستطيع أن يفعل ذلك من تلقا ِء نفسه بل بإذن ﷲ
بسيط من
ت
ٍ
في وق ٍ
ِ
 يفعل ؛ ألننا ال نعتقد أنه إله ؛ وإنما ھو بشر رسو ٌل ؛جاء ذلك في عدة أدلة منھا:
ُول أَن يَأْتِ َي بِآيَ ٍة إِالﱠ بِإ ِ ْذ ِن ّ
ﷲِ ) الرعد. (38
-1
قوله َ  : و َما َك َ
ان لِ َرس ٍ
قوله َ  : و َما ُم َح ﱠم ٌد إِالﱠ َرسُو ٌل قَ ْد َخلَ ْ
ت ِمن قَ ْبلِ ِه الرﱡ ُس ُل ) عمران.(144
-2
َ
ﱠ
ان ال ِذي أ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه  ؛ أي :أن ﷲَ ربﱠ العالمين ھو الذي أسرى به  ، ولم يقل لنا
 -3قوله ُ  : س ْب َح َ
 :إن محم ًدا  ھو الذي قام بھذه المعجزة بذاتِه  ،كما أن ﷲَ  ال يخضع لقوانين الكون ؛ ألنه  خالق
الكون  ،ومسيره بحكمتِه  ،وليس كمثلِه شيء .... 
َ
ُ
بالروح والجس ِد
اإلنسان يصع ُد إلى السما ِء
زمن بعي ٍد ؛ لكن اآلن نجد
ثم إن ھذا األمر كان مستنك ًرا منذ
َ
ٍ
ِ
ت الفضائي ِة...
؛وذلك عن طريق الطائرات  ....وأحيانًا إلى الكواكب بالمركبا ِ
وعليه فال مجال إلنكار ھذه المعجزة لنبيﱢنا  السيما في ذلك الزمان.
بالروح فقط ما أنكره المشركون قدي ًما
ثانيّا  :إن العرو َج إلى السماء كان بالجس ِد والروح معًا ؛ فلو كان
ِ
لبعض األنبيا ِء
الكتاب المقدس ينسب
،وال المعترضون حديثا  ...وال إشكال في ذلك عقالً ونقالً ؛ ألن
َ
ِ
بالروح والجس ِد ،
والرسل الصعو َد إلى السما ِء
ِ
ِ
وأنقل ما ذكره العالمة :رحمتُ ﷲِ الھندي في كتابِه )إظھار الحق( مع بعض اإلضافات على ما كتب
 رحمه ﷲُ  -قال :األمر أن المعجزة
أما عقالً◌ً  :فألن خالق العالم قادر على أن يسري بمحم ٍد  بھذه السرع ِة وغاية ما في
ِ
تمت خالَف العاد ِة  ،والمعجزات كلھا تكون كذلك .
ب لآلتي:
أھل الكتا ِ
أما نقالً  :فألن صعود األجسام إلى السما ِء بقدر ِة ﷲِ ليس ممتنع عند ِ
أ  -أخنوخ  ) إدريس ( وقد قال القسيس وليم إسمت في كتابه ) طريق األولياء (أنه ُرفع إلى السماء
بجسده حيا ً وقصة أخنوخ واردة في سفر التكوين  24/5ھكذا ) وسار أخنوخ مع ﷲ ولم يوجد ألن ﷲَ أخذه
(
ب  -إيليا  صعد إلى السماء وقصته وارده في سفر الملوك الثاني  12 -10/2أكتفي بنقل ھذه الفقرة
منھا ھكذا  11 :وفيما ھما يسيران ويتكلمان إذا مركبة من نار وخيل من نار ففصلت بينھما فصعد إيليا في
العاصفة إلى السماء. .وقال آدم كالرك في تفسيره ال شك أن إيليا رفع إلى السماء حيا ً .
ت  -عيسى  صعد إلى السماء كما يقول مرقس  19/16ھكذا  ":ثم إن الرب بعدما كلمھم ارتفع إلى
السماء وجلس عن يمين ﷲ" .وال شك بين كل طوائف النصارى أنه ارتفع بجسده كما ھو .
ث  -بولس ادعى أنه صعد إلى السماء  ،وقصته واردة في الرسالة الثانية إلى أھل كرونثوس 4-2/12
ُ
عرف إنسانًا في المسيح قبل أربع عشرة سنة أفي الجسد لست أعل ُم أم خارج الجسد لست
ھكذا  2 :أ
أعلم.ﷲ يعلم.اختطف ھذا إلى السماء الثالثة (3) .وأعرف ھذا اإلنسان أفي الجسد أم خارج الجسد لست
أعلم.ﷲ يعلم (4) .إنه اختطف إلى الفردوس وسمع كلمات ال ينطق بھا وال يسوغ إلنسان أن يتكلم بھا. .
ج  -يوحنا صعد إلى السماء كما يُفھم من كالمه في سفر الرؤيا  2-1/4فأنقل ھكذا  (1) :بعد ھذا
نظرت وإذا باب مفتوح في السماء والصوت األول الذي سمعته كبوق يتكلم معي قائال اصعد إلى ھنا فأريك
ما ال ب ّد أن يصير بعد ھذا (2) .وللوقت صرت في الروح وإذا عرش موضوع في السماء وعلى العرش
جالس.
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النبي  بالروح والجسد
معراج
نالحظ أن األمور مسلمة عند أھل الكتاب فال مجال لھم أن يعترضوا على
ﱢ
ِ
معنا  .ثم يتذكر  -رحمه ﷲُ  -قائالً  :ونقل بعض األحباء أن قسي ًسا في بلدة من بالد الھند كان يقول في
المعراج وھو أمر مستبعد ؟ فأجابه
بعض المجامع تشويشا ً لجھّال المسلمين  :كيف تعتقدون في اإلسرا ِء
ِ
مجوسي من مجوس الھند  :إن اإلسراء والمعراج ليس بأشد استبعاداً من كون العذراء تحمل من غير زوج!
فبھت القسيس .أھـ بتصرف.
كان ما سبق ر ًدا على سؤالھم الثاني الذي يقول  :ھل كان المعرا ُج بالجسد والروح م ًعا ؟
أخبار اآلحا ِد التي ال تثبت
ب المقدس ليس لھا سند واحد متصل  ,وكلھا من
ثالثًا  :إن المعجزات في الكتا ِ
ِ
َ
يثبت يقينًا أن تلك المعجزات قد حدثت  ,لكنھم يؤمنون بحدوث تلك المعجزات
بھا  ،وال يوجد دليل واحد
ب المقدس الذي ال سند له  ،وال يُعرف من كتبه ...
فقط ألنھا وردت في الكتا ِ
وعليه أتساءل :أين سند الكتاب المقدس  ,وكيف نثق أن كل ما فيه صحيح ؟ و من الذي نقل لنا ھذا الكتاب
بعھديه القديم والجديد ؟! وكيف نثبت مثالً أن َمتﱠى الحواري ھو كاتب إنجيل َمتﱠى بالفعل بينما نجد أن ما في
إنجيل َمتﱠى ينفي تماما أن يكون الحواري َمتﱠى ھو كاتبه! وما ھو االسم الثالثي لمتى كاتب اإلنجيل؟
الناس الذين ال نعرف عنھم شيئًا وال
بعض
الجواب :ال سند عندھم ؛ بل ھي مجرد أخبار يتناقلھا الكتبةُ عن
ِ
ِ
عن أمانتِھم....
ْ
َ
ْ
ُ
يف قِ ﱠ
ص ٍة فِي
ان َكثِير َ
مثال ذلك :نقرأ مثالً :جاء في إنجيل لوقا في اإل صحاح  1عدد 1إِذ َك َ
ُون قَ ْد أ َخذوا بِتَألِ ِ
ُ
ين َو ُخ ﱠدا ًما لِ ْل َكلِ َم ِةَ 3 ،رأَي ُ
ْت أَنَا أَ ْيضًا إِ ْذ قَ ْد
ين َكانُوا ُم ْن ُذ ْالبَ ْد ِء ُم َعايِنِ َ
ور ْال ُمتَيَقﱠنَ ِة ِع ْن َدنَاَ 2 ،ك َما َسلﱠ َمھَا إِلَ ْينَا الﱠ ِذ َ
األ ُم ِ
تَتَبﱠع ُ
ص ﱠحةَ ْال َكالَ ِم
ْر َ
ب َعلَى التﱠ َوالِي إِلَ ْي َ
ْت ُك ﱠل َش ْي ٍء ِم َن األَ ﱠو ِل بِتَ ْدقِيق ،أَ ْن أَ ْكتُ َ
ف ِ
ك أَيﱡھَا ْال َع ِزي ُز ثَا ُوفِيلُسُ 4 ،لِتَع ِ
الﱠ ِذي ُعلﱢ ْم َ
ت بِ ِه ال تعليق !!
أما عن ھذه المعجزة ) قصة اإلسراء والمعراج( سندھا متواتر؛ نجدھا كاملةً في قراء ِة التفاسير تحت
صى الﱠ ِذي بَا َر ْكنَا َح ْولَهُ لِنُ ِريَهُ
قولِه ُ  :س ْب َح َ
ْج ِد األَ ْق َ
ْج ِد ْال َح َر ِام إِلَى ْال َمس ِ
ان الﱠ ِذي أَ ْس َرى بِ َع ْب ِد ِه لَ ْيالً ﱢم َن ْال َمس ِ
صي ُر ) اإلسراء.(1
ِم ْن آيَاتِنَا إِنﱠهُ ھُ َو ال ﱠس ِمي ُع البَ ِ
مواضع منھا  :صحيح البخاري  ,و مسلم  ,و الترمذي  ،وسيرة بن ھشام ،
ونجدھا صحيحة اإلسناد في عد ِة
ٍ
ودالئل النبوة للبيھقي ،والشفا للقاضي عياض  ,والبداية والنھاية  ,والسيرة النبوية للذھبي  ،وغيرھم الكثير،
ب
وكثير من المراجع األخرى  ....القصة وصلت إلينا بالتواتر الذي يفتقده المعترضون إلثبات صح ِة الكتا ِ
المقدس الذي يؤمنون به !
ِ

بناء المسجد األقصى بعد مئة عام !
برسول
والمعراج  ،قائلين  :كيف أُسرى
سألوا سؤاالً ھو في ظنِھم أنه يبطل معجزةَ ِ◌ اإلسرا ِء
اإلسالم إلى
ِ
ِ
ِ
ي بعده بنحو مئة عام ؟!
المسج ِد األقصى  ،وقد بُن ﱠ
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أوالً :إن الواضح لي أن المعترضين ال يعرفون معنى كلمة ) المسجد (،وعلى كلﱟ أقول:
ت ؛تدلل على ذلك عدة أدلة
إن المسج َد ھو كل
كل الرساال ِ
مكان يسج ُد فيه ِ  ؛ جاء السجو ُد كعبادة في ِ
ٍ
منھا:
ين ) آل عمران.(43
 -1قوله   : يَا َمرْ يَ ُم ا ْقنُتِي لِ َرب ِﱢك َوا ْس ُج ِدي َوارْ َك ِعي َم َع الرﱠا ِك ِع َ
ْث ِش ْئتُ ْم َر َغداً َوا ْد ُخلُ ْ
وا ھَـ ِذ ِه ْالقَرْ يَةَ فَ ُكلُ ْ
 -2قوله  عن بني إسرائيل َ  :وإِ ْذ قُ ْلنَا ا ْد ُخلُ ْ
وا ِم ْنھَا َحي ُ
اب
وا ْالبَ َ
ُسجﱠداً َوقُولُ ْ
ين ) البقرة،. (58
وا ِحطﱠةٌ نﱠ ْغفِرْ لَ ُك ْم َخطَايَا ُك ْم َو َسنَ ِزي ُد ْال ُمحْ ِسنِ َ
ْجداً ) الكھف.(21
أھل
الكھف   :قَا َل الﱠ ِذ َ
ِ
ين َغلَبُوا َعلَى أَ ْم ِر ِھ ْم لَنَتﱠ ِخ َذ ﱠن َعلَ ْي ِھم ﱠمس ِ
 -3قوله  عن ِ
ين أَ ْن َع َم ﱠ
وح َو ِمن
ﷲُ َعلَ ْي ِھم ﱢم َن النﱠبِي َ
ك الﱠ ِذ َ
 -4قال  عن األنبيا ِء   :أُ ْولَئِ َ
ﱢين ِمن ُذرﱢ يﱠ ِة آ َد َم َو ِم ﱠم ْن َح َم ْلنَا َم َع نُ ٍ
ُذرﱢ يﱠ ِة إِ ْب َرا ِھي َم َوإِ ْس َرائِي َل َو ِم ﱠم ْن ھَ َد ْينَا َواجْ تَبَ ْينَا إِ َذا تُ ْتلَى َعلَ ْي ِھ ْم آيَ ُ
ات الرﱠحْ َمن خَرﱡ وا ُسجﱠداً َوبُ ِكيّا ً ) مريم.(58
معظم األزمن ِة الماضي ِة .
وعليه فإن المسج َد ھو مكان يُسجد فيه ِ  ؛ ھذا السجود كان معروفًا في
ِ
ين َغلَبُوا َعلَى
ثانيًا  :إن الواض َح مما سبق أن كلمة المسجد لم تأت ابتدا ًء مع اإلسالم لقولِه   : قَا َل الﱠ ِذ َ
ْجداً ) الكھف.(21
أَ ْم ِر ِھ ْم لَنَتﱠ ِخ َذ ﱠن َعلَ ْي ِھم ﱠمس ِ
علم ....
إنما شاع استعمال الكلمة )المسجد( عند المسلمين كمكان للعبادة ،وأنه بيت ﷲ حتى أصبح اسم ٍ
وعليه فكل مكان اآلن يُسجد فيه يكون مسج ًدا  ،فعندما حدثت حادثةُ اإلسراء لم يكن بھذا المكان بناء
يُع ُر ُ
صا
ف بالمسج ِد األقصى ؛ وإنما كان المكان الموجود بين أسوار الحرم الشريف بالقدس مكانًا مخص ً
لعباد ِة ﷲِ  ، ولم يكن مسج ًدا بالمعنى المفھوم حاليًا ؛ وإنما سمي بالمسجد ؛ ألنه مكان عبادة كان يُسجد
فيه  ، وقد ظل مكان الھيكل فضا ًء خاليًا من أي بنا ٍء طيلة عھ ِد الرومان النصارى ،ولما حدث اإلسراء
ُ
المكان ما زال خاليًا من أي بنا ٍء ،إال أنه محاط بسور فيه أبواب ،وداخله ساحات
بالنبي  كان
والمعراج
ﱢ
ّان ال ٌذي أّ ًسرّى بٌ ّعبً ٌدهٌ لّيً ْ
واسعة ھي المقصودة بالمسجد األقصى  ،وھذا ما جاء في قولِه ٍ : سبًح ّ
ال ٌم◌َ ّن
ّ
ٌير ) اإلسراء.(1
يع البّص ٍ
ال ّم ًس ٌج ٌد الحّ رّا ٌم إلّى ال ّم ًس ٌج ٌد األقًصّا ال ٌذي بّا ّر ًكنّا ّح ًولّ ٍه لٌنٍ ٌريّ ٍه ٌمنً آيّاتٌنّا إنﱠ ٍه ٍھ ّو ال ﱠس ٌم ٍ
النبي  ؛ الحديث الذي أخرجه مسل ٌم في
ومما يدلل أكثر على أن المسجد األقصى كان موجو ًدا قبل بعث ِة
ﱢ
ْﺖ ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ي ﻣﺴ ِﺠ ٍﺪ و ِ
ﺿ َﻊ ِﰲ ْاﻷ َْر ِ
ﺎل  ":اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠ ُﺪ ا ْﳊََﺮ ُام "
ض أ ﱠَو ُل ؟ ﻗَ َ
صحيحه ﺑﺮﻗﻢ َ 808ﻋ ْﻦ أَِﰊ َذ ﱟر  ﻗَ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ :أَ ﱡ َ ْ ُ
ِ
ﺼ ﱢﻞ ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﻣ ْﺴ ِﺠ ٌﺪ
ْﺖ َ :ﻛ ْﻢ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ ؟ ﻗَ َ
ي ؟ ﻗَ َ
ﻚ اﻟ ﱠ
ْﺖ :ﰒُﱠ أَ ﱞ
ﺎل ":أ َْرﺑَـﻌُﻮ َن َﺳﻨَﺔً َ ،وأَﻳْـﻨَ َﻤﺎ أَ ْد َرَﻛ ْﺘ َ
ﻗُـﻠ ُ
ْﺼﻰ" ﻗُـﻠ ُ
ﺼ َﻼةُ ﻓَ َ
ﺎل  ":اﻟ َْﻤ ْﺴﺠ ُﺪ ْاﻷَﻗ َ
".
ومما يدلل على
فلسطين فات ًحا نظف
ب  لما دخل
َ
صدق ما أسلفناه أكثر وأكثر ھو أن عم َر َ
بن الخطا ِ
ِ
النبي
ى فيه ھو وأصحابُه كان ذلك بعد وفاة
َ
مكان المسجد األقصى من القمامة  ،وبنى بنا ًء  ،وصل ﱠ
ﱢ
ت قليل ٍة ،وليست أكثر من مئة عام  ،وتطور بناؤه بعد ذلك  . ..كما يتضح لنا من اآلي ِة الكريم ِة إشارة
بسنوا ٍ
خفية إلى أنه)المسجد األقصى( سيكون مسج ًدا بأكمل حقيقة المساجد المعھودة عند المسلمين ،وھذا كا ٍ
ف
ألبطال الشبھ ِة  -بفضل ﷲ - 
ِ
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علم لمكان
وألخص ما سبق بأن اسم المسج ِد ھو كل
مكان يُسجد فيه ِ  حتى أصبح عند المسلمين اسم ٍ
ٍ
عبادتِھم في ُعرفِھم اليوم  ،كما أن كلمة محراب معناھا :كل مكان للعبادة يُحارب فيه الشيطان ؛ ھذا قدي ًما و
النبي ؛تدلل على ذلك عدة أدلة منھا:
قبل بعث ِة
ﱢ
اب
حال مري َم وھي تتعب ُد ِ لما دخل عليھا زكريا ُ  : كلﱠ َما َد َخ َل َعلَ ْيھَا َز َك ِريﱠا ْال ِمحْ َر َ
 -1قوله  عن ِ
َ
ّ
ّ
َو َج َد ِعن َدھَا ِر ْزقا ً قَا َل يَا َمرْ يَ ُم أنﱠى لَ ِك ھَـ َذا قَالَ ْ
ت ھُ َو ِم ْن ِعن ِد ﷲِ ﱠ
إن ﷲَ يَرْ ُز ُ
ب ) آل
ق َمن يَ َشا ُء بِ َغي ِْر ِح َسا ٍ
عمران،(37
ب أَ ﱠن ّ
صدﱢقا ً
ﷲَ يُبَ ﱢش ُر َ
ك بِيَحْ يَـى ُم َ
 -2قوله  عن زكريا  : فَنَا َد ْتهُ ْال َمآلئِ َكةُ َوھُ َو قَائِ ٌم يُ َ
صلﱢي فِي ْال ِمحْ َرا ِ
بِ َكلِ َم ٍة ﱢم َن ّ
ين ) آل عمران.(39
ﷲِ َو َسيﱢداً َو َحصُوراً َونَبِيّا ً ﱢم َن الصﱠالِ ِح َ
اب ) ص (21والمحراب عندنا
 -3قوله  عن داو َد َ  : وھَلْ أَتَا َ
ك نَبَأ ُ ْالخَصْ ِم إِ ْذ تَ َس ﱠورُوا ْال ِمحْ َر َ
نحن المسلمين ھو مكان الصالة لإلمام .
اإلعالم على أنه المسجد
وسائل
بعرض صور ِة مسج ِد قبة الصخرة في
تنويه ھام  :اليھو ُد اليوم يقومون
ِ
ِ
ِ
األقصى  ،ويتناقل جھّا ُل المسلمين ذلك عن طريق الصور؛ حتى إذا أسقط اليھو ُد المسج َد األقصى ال يعرفه
المسلمون.....
بتعريف المسج ِد  ،وذكر ُ
ثالثًا  :بعد أن قم ُ
ت أن السجو َد ِ  كان سائدًا في معظم األزمنة حتى أن
ت
ِ
األناجيل تصف لنا يسوع المسيح وھو يسجد في صالتِه فھذا دأب كل األنبيا ِء مع العلم أنه)المسيح ( بحسب
عقيدة بعض المعترضين إله !!
41
ص َّلى َ 42قا ِئالًَ »:يا
صل َ َع ْن ُھ ْم َن ْح َو َر ْم َي ِة َح َج ٍر َو َج َثا َع َلى ُر ْك َب َت ْي ِه َو َ
جاء في إنجيل لوقا إصحاح 22عدد َوا ْن َف َ
أَ َب َتاهُ ،إِنْ شِ ْئ َت أَنْ ُت ِج َ
سَ .ولكِنْ لِ َت ُكنْ الَ إِ َرادَ تِي َبلْ إِ َرا َد ُت َك«.
يز َع ِّني ھ ِذ ِه ا ْل َكأْ َ

وأتساءل لمن كان يسجد له يسوع  ،ويصلي له وھو اإلله بحسب معتقدھم ؟!
ھل كان اإلله يصلي لنفسه ؟ ويسجد لنفسه ؟!
البشر؟!
أم أنه كان عب ًدا من عبا ِد ﷲ يسجد لربه ؛ ألنه في حاجة إليه كبقي ِة
ِ
43
اء ُي َق ِّوي ِه.
الس َم ِ
ونجد في النص التالي َو َظ َھ َر َل ُه َمالَ ٌك مِنَ َّ

وأتساءل ھل الربﱡ ضعيف يحتاج إلى تقوية ؟ أم أنه رسو ٌل مكر ٌم لما دعا ربﱠه  بعث ﷲُ له مال ًكا ليقويه
؟!
6
ص َّل ْي َت َفادْ ُخلْ إِلَى
ثم إن كاتب انجيل متى يذكر قول يسوع المسيح في اإلصحاح  6عدد َوأَ َّما أَ ْن َت َف َم َتى َ
ازي َك َعالَ ِن َي ًة .الحظ
اءَ .فأ َ ُبو َك ا َّلذِي َي َرى فِي ا ْل َخ َف ِ
صل ِّ إِ َلى أَ ِبي َك ا َّلذِي فِي ا ْل َخ َف ِ
م ِْخدَعِ َك َوأَ ْغل ِْق َبا َب َكَ ،و َ
اء ُي َج ِ
اء".
صل ِّ إِ َلى أَ ِبي َك ا َّلذِي فِي ا ْل َخ َف ِ
من النص َ ":و َ
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القدوس  ،إنه لم يأمر بالصال ِة التي يصلي بھا المعترضون
للروح
نالحظ أنه لم يأمر بالصال ِة له  ،وال
ِ
ِ
اليوم ؛ التي فيھا التثليث  :باسم األ ِ
صل ِّ إِ َلى أَ ِبي َك ا َّلذِي فِي
واالبن ،
ب،
والروح القدوس َ " ...و َ
ِ
ِ
اء ".
ا ْل َخ َف ِ
أي :الذي لم يره أح ٌد ؛جاء ذلك في موضعين:
18
ِض ِن اآل ِ
ب ھ َُو َخ َّب َر.
األول :إنجيل يوحنا إصحاح  1عدد َﷲُ َل ْم َي َرهُ أَ َح ٌد َق ُّط .اَال ْبنُ ا ْل َوحِي ُد ا َّلذِي ھ َُو فِي ح ْ
ص ْو َت ُه َق ُّطَ ،والَ
س َلنِي َي ْ
ش َھ ُد لِي .لَ ْم َت ْس َم ُعوا َ
س ُه الَّذِي أَ ْر َ
اآلب َن ْف ُ
الثاني :إنجيل يوحنا إصحاح  5عددَ 37و ُ
ص ْر ُت ْم َھ ْي َئ َت ُه
أَ ْب َ
شبھات حول معجزة انشقاق القمر !
القمر غير
انشقاق
اإلسالم على معجز ِة
رسول
النبي  فقالوا :من يشھد لمحم ٍد
الطعن في معجز ِة
حاولوا
َ
ﱢ
ِ
ِ
ِ
ِ
ث ؟!
القرآن واألحادي ِ
ِ
•

الرد على الشبھة

الكريم  ،أو السن ِة المطھر ِة فھذه مسألة
القرآن
أوالً :إن المسلمين يكفيھم أن يأتي خبر انشقاق القمر في
ِ
ِ
ت السﱠا َعةُ
ّ
إيمانية ؛ ألنھم لم يروا بأنفسھم ذلك المشھد ،
ولكن ﷲَ  أخبر به في كتابِه المجيد قائالً  :ا ْقتَ َربَ ِ
َوان َش ﱠ
ْرضُوا َويَقُولُوا ِسحْ ٌر ﱡم ْستَ ِم ﱞر )  2القمر(.
ق ْالقَ َم ُرَ 1وإِن يَ َر ْوا آيَةً يُع ِ
اﻟﻨﱯ  أن ﻳﺮﻳﻬﻢ آﻳﺔ ،ﻓﺪﻋﺎ اﷲ،
جاء في التفسير الميسر  :دﻧﺖ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ  ،واﻧﻔﻠﻖ اﻟﻘﻤﺮ ﻓﻠﻘﺘﲔ ،ﺣﲔ ﺳﺄل ﻛﻔﺎر "ﻣﻜﺔ" ﱠ
ﻓﺄراﻫﻢ ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺔ .وإن ﻳﺮ اﳌﺸﺮﻛﻮن دﻟﻴﻼً وﺑﺮﻫﺎﻧًﺎ ﻋﻠﻰ ِ
ِ
اﻟﺮﺳﻮل ﳏﻤﺪ  ، ﻳُﻌﺮﺿﻮا ﻋﻦ اﻹﳝﺎن ﺑﻪ وﺗﺼﺪﻳﻘﻪ ﻣﻜﺬﺑﲔ
ﺻﺪق
ﻣﻨﻜﺮﻳﻦ ،وﻳﻘﻮﻟﻮا ﺑﻌﺪ ﻇﻬﻮر اﻟﺪﻟﻴﻞ :ﻫﺬا ﺳﺤﺮ ﺑﺎﻃﻞ ذاﻫﺐ ﻣﻀﻤﺤﻞ ﻻ دوام ﻟﻪ.أھـ
للمسلم  -و الحمد .-
إذن ھذا يكفي بالنسب ِة
ِ
القرآن
القمر غير
انشقاق
ثانيًا  :إن الر َد على سؤالِھم الذي يقول  :من يشھد لمحم ٍد  على معجز ِة
ِ
ِ
ِ
ث؟! يكون على عد ِة أوجه :
واألحادي ِ
ضا ؟
النبي  يقرأ
األول  :أتساءل :ھل كان
القرآن أما َم أصحابِه فقط  ،أم أمام المشركين أي ً
َ
ﱡ
ضا .
الجواب :قرأ أما َم المشركين أي ً
ق القمر
إ ًذن يبقى سؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل قال واح ٌد من المشركين لما سمع اآليةَ الكريمة :إن انشقا َ
لم يحدث ؟!
الجواب :لم يقل أح ٌد بذلك قط  ،بل قالوا لما رأوا انشقاق القمر :ھذا ِسحْ ٌر ﱡم ْستَ ِم ﱞر.
النبي  يشھدون له  بھذه المعجزة  ،وبوقو ِعھا ؛ لكنھم يؤولونھا بأنھا
زمان
إ ًذا المشركون أنفسھم في
ﱢ
ِ
ﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻮل
س ٌحر مستم ٌر  ،ولم ينفوا الحادثةَ ؛ ثبت في
ﻚ  أَ ﱠن أ َْﻫ َﻞ َﻣ ﱠﻜﺔَ َﺳﺄَﻟُﻮا َر ُﺳ َ
ِ
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎريَ 3365ﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ َ
ِ
اﻫ ْﻢ اﻧْ ِﺸ َﻘﺎ َق اْﻟ َﻘ َﻤ ِﺮ.
اﻟﻠﱠﻪ  أَ ْن ﻳُ ِﺮﻳَـ ُﻬ ْﻢ آﻳَﺔً ﻓَﺄ ََر ُ
مكان سريﱟ ال
القرآن في
النبي  يقرأ
انشقاق القمر أتساءل :ھل كان
وألخص القول  :بالنسبة لمعجز ِة
َ
ﱡ
ٍ
ِ
الكفار في صال ِة الجمعة والعيدين ...؟
مسامع
يسمعه أح ٌد  ،أم كان يقرأ على
ِ
ِ
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مسامع الكفار في صالة الجمعة والعيدين ...ومع ذلك لم يذكر التاري ُخ أي اعتراض
الجواب  :كان يقرأ على
ِ
قمر!
من أح ٍد على آي ِة
ِ
انشقاق ال ِ
ث  ،وكالة ناسا الفضائية ،
القرآن
انشقاق القمر غير
الثاني :تشھد لمحم ٍد  على معجز ِة
الكريم  ،واألحادي ِ
ِ
ِ
ِ
القرآن
وھذا الحدث مص ّور فيه بقايا آثار انشقاق القمر  ،فموقع ناسا يثبت انشقاق القمر كما جاء الخب ُر في
ِ
بأنفسھم ذلك في الموقع التالي
الكريم  ،وأدعو المعترضين لزيارتِه ليشاھدوا
ِ
http://apod.nasa.gov/apod/ap021029.html
وأنبه بأن موقع ناسا األمريكي لم ولن يقل :إن القمر انشق كما جاء في القرآن الكريم ؛وإنما يذكر لنا حقيقة
حدثت مثل تشققات ....حتى ال يقل أح ٌد :إن وكالة ناسا قالت :إن القم َر انشق كما قال القرآن ..وھذه من
معجزات نبي اإلسالم ...ھذا لم يحدث ولن يحدث ....
الكريم  ،واألحاديث ؛ بعضُ المعاب ِد الھندي ِة
القرآن
القمر غير
انشقاق
الثالث  :يشھد لمحم ٍد  على معجز ِة
ِ
ِ
ِ
ِ
البوذية مكتوب عليھا ) بُني في ليل ِة انشقاق القمر ( ،وفي المقالة الحادية عشـرة من تاريخ فرشتـه الھندي
تصريح بحدوث ھذه الحادثـة  ،وأن أھل مليبار شاھدوا ذلك وأرخوا بعض األبنيـة بتاريخھا.
كتب أح ُد أالخوان ما نصه:إن ھناك مل ًكا يدعي جاكرواني فرماس والرواية كما جاءت في أحد
المخطوطات الھندية القديمة" شاھد ملك ما جبا ًر "ماالبار" بالھند )جاكرواني فرماس( انشقاق القمر ؛ الذي
رسول من جزيرة العرب،
وقع لمحمد  ،وعلم عند استفساره عن انشقاق القمر بأن ھناك نبوة عن مجيء
ٍ
النبي  ،وعندما عاد إلى وطنه –
وحينھا عين ابنه خليفة له  ،وانطلق لمالقاته .وقد أعتنق اإلسالم على يد
ﱢ
بنا ًء على توجيھات النبي  وتوفي في ميناء ظفار"
المخطوطة الھندية موجودة في مكتبة مكتب دائرة الھند بلندن التي تحمل رقم المرجع  :عربي ، 2807
 152إلى  173وقد اقتبسھا حميد ﷲ في كتابه محمد رسول ﷲ وقد ورد في السنة أن ھناك ملك ھندي جاء
النبي ثم عاد لموطنه؛ فِفي مستدرك الحاكم " :عن أبي سعيد الخدري – رضي ﷲ عنه
وأشھر إسالمه عند
ﱢ
– قال :ثم أھدى ملك الھند إلى رسول ﷲ جرة فيھا زنجبيل ،فأطعم أصحابه قطعة قطعة ،وأطعمني منھا
قطعة .قال الحاكم ولم أحفظ في أكل رسول ﷲ  الزنجبيل سواه .مستدرك الحاكم ك /األطعمة ج4
ص.150
وقد حفظت المراجع اإلسالمية قصة ھذا الصحابي الذي قدم من الھند ،فذكره اإلمام ابن حجر العسقالني في
اإلصابة  ،وفي لسان الميزان) (5وقال :إن أسمه ) َسرْ بَانَك( وھذا ھو اإلسم الذي عرف به عند العرب
ھذه رواية وھي تبدو محكمه إلى ح ٍد بعي ٍد.أھـ
نفس سؤالِھم
ب  ...وأسألھم
ثالثًا  :إن األناجي َل تذكر أن
َ
َ
األرض كلھا أظلمت لما كان يسو ُع على الصلي ِ
األرض كلھا أظلمت ثالث ساعات من السادس ِة إلي التاسع ِة لما كان
األناجيل أن
من يشھد ليسوع غير
َ
ِ
يسو ُ
ع على الصليب ؛ المفترض أنه حدث عظيم البد أن يكون الجميع بما فيھم اليھود قد رأوه ؟!
األرض كلھا أظلمت ثالث ساعات لما كان يسو ُ
ع على الصليب بزعم معتقدھم
الجواب  :ال أحد يذكر أن
َ
سوى األناجيل فقط ؛ جاء ما سبق في اآلتي :
 -1إنجيل متى إصحاح  27عددَ 45و ِم َن السﱠا َع ِة السﱠا ِد َس ِة َكانَ ْ
اس َع ِة.
ض إِلَى السﱠا َع ِة التﱠ ِ
ت ظُ ْل َمةٌ َعلَى ُكلﱢ األَرْ ِ
46
ص َر َخ يَسُو ُ
ت َع ِظ ٍيم قَائِالً» :إِيلِي ،إِيلِي ،لِ َما َشبَ ْقتَنِي؟« أَيْ  :إِل ِھي ،إِل ِھي،
ص ْو ٍ
ع بِ َ
اس َع ِة َ
َونَحْ َو السﱠا َع ِة التﱠ ِ
لِ َما َذا تَ َر ْكتَنِي؟
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33
ت السﱠا َعةُ السﱠا ِد َسةَُ ،كانَ ْ
ض ُكلﱢھَا إِلَى السﱠا َع ِة
 -2إنجيل مرقس إصحاح  15عدد َولَ ﱠما َكانَ ِ
ت ظُ ْل َمةٌ َعلَى األَرْ ِ
34
ص َر َخ يَسُو ُ
ت َع ِظ ٍيم قَائِالً»:إِلُ ِوي ،إِلُ ِوي ،لِ َما َشبَ ْقتَنِي؟« اَلﱠ ِذي تَ ْف ِسي ُرهُ:
ص ْو ٍ
ع بِ َ
اس َع ِة َ
اس َع ِةَ .وفِي السﱠا َع ِة التﱠ ِ
التﱠ ِ
إِل ِھي ،إِل ِھي ،لِ َما َذا تَ َر ْكتَنِي؟
44
ان نَحْ ُو السﱠا َع ِة السﱠا ِد َس ِة ،فَ َكانَ ْ
ض ُكلﱢھَا إِلَى السﱠا َع ِة
 -3إنجيل لوقا إصحاح  13عدد َو َك َ
ت ظُ ْل َمةٌ َعلَى األَرْ ِ
46
اس َع ِةَ 45 .وأَ ْ
ت ال ﱠش ْمسُ َ ،وا ْن َش ﱠ
ْط ِهَ .ونَا َدى يَسُو ُ
ت َع ِظ ٍيم َوقَا َل» :يَا
ص ْو ٍ
ع بِ َ
ق ِح َجابُ ْالھَ ْي َك ِل ِم ْن َوس ِ
ظلَ َم ِ
التﱠ ِ
ك أَ ْستَ ْو ِد ُ
ُوحي«َ .ولَ ﱠما قَا َل ھ َذا أَ ْسلَ َم الرﱡ و َح.
أَبَتَاهُ ،فِي يَ َد ْي َ
عر ِ
ثم إن األعجب من ذلك أن المعترضين يعترضون على معجز ِة
انشقاق القمر ،والكتاب المقدس يشھد
ِ
لمعجز ٍة مثلِھا ؛ھي لما أوقف الربﱡ القم َر  ،ودامت الشمسُ ليوشع يوم كامل حتى انتصر على أعدائه !!
نجد ذلك في سفر يوشع إصحاح  10عددِ 12حينَئِ ٍذ َكلﱠ َم يَ ُشو ُ
ﱢين أَ َما َم بَنِي
ع الرﱠبﱠ  ،يَ ْو َم أَ ْسلَ َم الرﱠبﱡ األَ ُم
وري َ
ِ
13
ت
ُونَ ،ويَا قَ َم ُر َعلَى َوا ِدي أَيﱠلُ َ
ُون إِ ْس َرائِي َل» :يَا َش ْمسُ ُدو ِمي َعلَى ِج ْبع َ
ون« .فَ َدا َم ِ
إِ ْس َرائِي َلَ ،وقَا َل أَ َما َم ُعي ِ
ت ال ﱠش ْمسُ فِي َكبِ ِد
ال ﱠش ْمسُ َو َوقَ َ
ف ْالقَ َم ُر َحتﱠى ا ْنتَقَ َم ال ﱠشعْبُ ِم ْن أَ ْع َدائِ ِه .أَلَي َ
ْس ھ َذا َم ْكتُوبًا فِي ِس ْف ِر يَا َش َر؟ فَ َوقَفَ ِ
14
ص ْو َ
ت
ب نَحْ َو يَ ْو ٍم َكا ِملَ .ولَ ْم يَ ُك ْن ِم ْث ُل ذلِ َ
ك ْاليَ ْو ِم قَ ْبلَهُ َوالَ بَ ْع َدهُ َس ِم َع فِي ِه الرﱠبﱡ َ
ال ﱠس َما ِء َولَ ْم تَ ْع َجلْ لِ ْل ُغرُو ِ
ب َع ْن إِ ْس َرائِي َل.
ان ،ألَ ﱠن الرﱠبﱠ َحا َر َ
إِ ْن َس ٍ
مالحظات ھامة ملخصھا في اآلتي :
كل البال ِد
 -1بالنسب ِة لمعجز ِة
كل البال ِد ؛ ألن اللي َل ال يسود في ِ
س في ِ
انشقاق القمر لم يشاھدھا ك ُل النا ِ
ِ
ت واح ٍد مثال  :اللي ُل عندنا في مصر اآلن  ،و في أمريكا عندھم نھار اآلن وھكذا ؛ أعنى :عندنا القمر
في وق ٍ
ت ذاته عندھم الشمس ساطعة .....
اآلن وفي الوق ِ
الناس
ض ُكلﱢ َھا " إ ًذا المفترض أن ك َل
 -2إن ال َ
نص المذكور في األناجيل يقولَ " :كانَتْ ظُ ْل َمةٌ َعلَى األَ ْر ِ
ِ
األرض رأوا ھذه الظلمة فيشھدوا لألناجيل  .... ..وھذا لم يحدث !!ثم إنني أتساءل :لما مات
في كل أنحا ِء
ِ
ب زع ِمھم ،و بعضھم يعتقد أن الالھوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة  ،من
ب بحس ِ
يسوع اإلله على الصلي ِ
ت اإلله ؟!
كان يدبر أم َر السماوات واألرض في تلك الفترة بعد مو ِ
لأللباني  -رحمه ﷲُ -
 -3إن معجزة يوشع بن نون شھد لھا نب ﱡينا  ؛ ثبت ذلك في السلسل ِة الصحيح ِة
ﱢ
ﻂ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻳﻮﺷﻊ ﺑ ِﻦ ﻧﻮن ﻟﻴﺎﱄ ﺳﺎر إﱃ ِ
ﺑﻴﺖ
ﺑﺮﻗﻢ  2226ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة  ﻗﺎل  " : ﻣﺎ ُﺣﺒﺴﺖ
اﻟﺸﻤﺲ ﻋﻠﻰ ﺑﺸ ٍﺮ ﻗ ٌ
ُ
اﳌﻘﺪس ".

نبي يرمى بالتراب على المشركين فعميوا ،ھل ھذه معجزة...؟!
قرأت شبھة قديمة طرحھا أح ُد المنصرين ،يقول مستھزئًا  :ھل لما رمى رسو ُل اإلسالم التراب في وجه
المشركين وقال شاھت الوجوه ،وعميوا جمي ًعا ...معجزة أيھا المسلمون.......؟!
ْت َولَ ِك ﱠن ﱠ
وجدتُ اعتراضه في تفسير قوله : فَلَ ْم تَ ْقتُلُوھُ ْم َولَ ِك ﱠن ﱠ
ْت إِ ْذ َر َمي َ
ﷲَ قَتَلَھُ ْم َو َما َر َمي َ
ﷲَ َر َمى
ين ِم ْنهُ بَ َال ًء َح َسنًا إِ ﱠن ﱠ
ﷲَ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم )) (17األنفال(
َولِيُ ْبلِ َي ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ﻮﻫ ْﻢ { اﳋﻄﺎب ﻟﻠﻤﺆﻣﻨﲔ  ،واﻟﻔﺎء ﻗﻴﻞ واﻗﻌﺔ ﰲ ﺟﻮاب ﺷﺮط ﻣﻘﺪر ﻳﺴﺘﺪﻋﻴﻪ ﻣﺎ ﻣﺮ ﻣﻦ
-1تفسير االلوسي  } :ﻓَـﻠَ ْﻢ ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُ ُ

ذﻛﺮ إﻣﺪادﻩ ﺗﻌﺎﱃ وأﻣﺮ ﺑﺎﻟﺘﺜﺒﻴﺖ وﻏﲑ ذﻟﻚ  ،ﻛﺄﻧﻪ ﻗﻴﻞ  :إذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺘﻠﻮﻫﻢ أﻧﺘﻢ ﺑﻘﻮﺗﻜﻢ وﻗﺪرﺗﻜﻢ } وﻟﻜﻦ
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اﷲ ﻗَـﺘَـﻠَ ُﻬ ْﻢ { ﺑﻨﺼﺮﻛﻢ وﺗﺴﻠﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ وإﻟﻘﺎء اﻟﺮﻋﺐ ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ  .وﺟﻮز أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إذا ﻋﻠﻤﺘﻢ ذﻟﻚ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺘﻠﻮﻫﻢ ﻋﻠﻰ

ﻣﻌﲎ ﻓﺎﻋﻠﻤﻮا أو ﻓﺎﺧﱪﻛﻢ أﻧﻜﻢ ﱂ ﺗﻘﺘﻠﻮﻫﻢ  ،وﻗﻴﻞ  :اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ إن اﻓﺘﺨﺮﰎ ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺘﻠﻮﻫﻢ ﳌﺎ روى أ ﻢ ﳌﺎ اﻧﺼﺮﻓﻮا ﻣﻦ

اﳌﻌﺮﻛﺔ ﻏﺎﻟﺒﲔ ﻏﺎﳕﲔ أﻗﺒﻠﻮا ﻳﺘﻔﺎﺧﺮون ﻳﻘﻮﻟﻮن  :ﻗﺘﻠﺖ وأﺳﺮت وﻓﻌﻠﺖ وﺗﺮﻛﺖ ﻓﻨﺰﻟﺖ  .وﻗﺎل أﺑﻮ ﺣﻴﺎن  :ﻟﻴﺴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺎء
ﺟﻮاب ﺷﺮط ﳏﺬوف ﻛﻤﺎ زﻋﻤﻮا وإﳕﺎ ﻫﻲ ﻟﻠﺮﺑﻂ ﺑﲔ اﳉﻤﻞ ﻷﻧﻪ ﻗﺎل  } : ﻓﺎﺿﺮﺑﻮا ﻓَـﻮ َق اﻻﻋﻨﺎق واﺿﺮﺑﻮا ِﻣ ْﻨـ ُﻬﻢ ُﻛ ﱠﻞ ﺑـﻨَ ٍ
ﺎن
ْ َ
ْ
{ ] اﻷﻧﻔﺎل  [ 12 :وﻛﺎن اﻣﺘﺜﺎل ﻣﺎ أﻣﺮ ﺑﻪ ﺳﺒﺒﺎً ﻟﻠﻘﺘﻞ ﻓﻘﻴﻞ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺘﻠﻮﻫﻢ أي ﻟﺴﺘﻢ ﻣﺴﺘﺒﺪﻳﻦ ﺑﺎﻟﻘﺘﻞ ﻷن اﻷﻗﺪار ﻋﻠﻴﻪ واﳋﻠﻖ
ﻟﻪ إﳕﺎ ﻫﻮ ﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ،ﻗﺎل اﻟﺴﻔﺎﻗﺴﻲ  :وﻫﺬا أوﱃ ﻣﻦ دﻋﻮى اﳊﺬف  .وﻗﺎل اﺑﻦ ﻫﺸﺎم  :إن اﳉﻮاب اﳌﻨﻔﻲ ﻻ ﺗﺪﺧﻞ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻔﺎء .

وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻣﻊ ﻛﻮن اﻟﻜﻼم ﻋﻠﻰ ﻧﻔﻲ اﻟﻔﺎﻋﻞ دون اﻟﻔﻌﻞ ﻛﻤﺎ ﻗﻴﻞ ذﻫﺐ اﻟﺰﳐﺸﺮي إﱃ اﲰﻴﺔ اﳉﻤﻠﺔ ﺣﻴﺚ ﻗﺪر اﳌﺒﺘﺪأ أي ﻓﺄﻧﺘﻢ
ﱂ ﺗﻘﺘﻠﻮﻫﻢ  ،وﺟﻌﻞ ﺑﻌﻀﻬﻢ اﳌﺬﻛﻮر ﻋﻠﺔ اﳉﺰاء أﻗﻴﻤﺖ ﻣﻘﺎﻣﻪ وﻗﺎل  :إن اﻷﺻﻞ إن اﻓﺘﺨﺮﰎ ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ ﻓﻼ ﺗﻔﺘﺨﺮوا ﺑﻪ ﻷﻧﻜﻢ ﱂ
ﺖ
ﺖ إِ ْذ َرَﻣ ْﻴ َ
ﺗﻘﺘﻠﻮﻫﻢ وﻧﻈﺎﺋﺮﻩ ﻛﺜﲑة  ،وﻟﻌﻞ ﻛﻼم أﰊ ﺣﻴﺎن ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﺴﻔﺎﻗﺴﻲ أوﱃ  ،واﳋﻄﺎب ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ َ } :وَﻣﺎ َرَﻣ ْﻴ َ
وﻟﻜﻦ اﷲ رﻣﻰ { ﺧﻄﺎب ﻟﻨﺒﻴﻪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة واﻟﺴﻼم ﺑﻄﺮﻳﻖ اﻟﺘﻠﻮﻳﻦ وﻫﻮ إﺷﺎرة إﱃ رﻣﻴﻪ ﺑﺎﳊﺼﻰ  .ﻳﻮم ﺑﺪر وﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻨﻪ .

ﻓﻘﺪ روى أﻧﻪ ﻗﺎل  :ﳌﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻨﻘﻞ  :ﻫﺬﻩ ﻗﺮﻳﺶ ﺟﺎءت ﲞﻴﻼﺋﻬﺎ وﻓﺨﺮﻫﺎ اﻟﻠﻬﻢ إﱐ أﺳﺄﻟﻚ ﻣﺎ وﻋﺪﺗﲏ ﻓﺄﺗﺎﻩ
ﺟﱪﻳﻞ ﻓﻘﺎل ﻟﻪ  :ﺧﺬ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﻓﺎرﻣﻬﻢ ﺎ  ،ﻓﻠﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ اﳉﻤﻌﺎن ﻗﺎل ﻟﻌﻠﻲ ﻛﺮم اﷲ ﺗﻌﺎﱃ وﺟﻬﻪ  :أﻋﻄﲏ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻦ

ﺣﺼﺒﺎء اﻟﻮادي ﻓﺮﻣﻰ ﺎ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﻓﻘﺎل  :ﺷﺎﻫﺖ اﻟﻮﺟﻮﻩ ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﺸﺮك إﻻ ﺷﻐﻞ ﺑﻌﻴﻨﻪ ﻓﺎ ﺰﻣﻮا وردﻓﻬﻢ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻳﻘﺘﻠﻮ ﻢ

وﻳﺄﺳﺮو ﻢ وﺟﺎء ﻣﻦ ﻋﺪة ﻃﺮق ذﻛﺮﻫﺎ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ أن ﻫﺬا اﻟﺮﻣﻲ ﻛﺎن ﻳﻮم ﺑﺪر  ،وزﻋﻢ اﻟﻄﻴﱯ أﻧﻪ ﱂ ﻳﻜﻦ إﻻ ﻳﻮم ﺣﻨﲔ
وأن أﺋﻤﺔ اﳊﺪﻳﺚ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ أﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ أﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﻮم ﺑﺪر وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ﻧﺎﺷﻲء ﻣﻦ ﻗﻠﺔ اﻹﻃﻼع ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﺮﲪﺔ ﱂ ﻳﺒﻠﻎ درﺟﺔ اﳊﻔﺎظ وﻣﻨﺘﻬﻰ ﻧﻈﺮﻩ اﻟﻜﺘﺐ اﻟﺴﺖ وﻣﺴﻨﺪ أﲪﺪ وﻣﺴﻨﺪ اﻟﺪارﻣﻲ وإﻻ ﻓﻘﺪ ذﻛﺮ اﶈﺪﺛﻮن أن اﻟﺮﻣﻲ ﻗﺪ وﻗﻊ

ﰲ اﻟﻴﻮﻣﲔ ﻓﻨﻔﻰ وﻗﻮﻋﻪ ﰲ ﻳﻮم ﺑﺪر ﳑﺎ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ  ،وذﻛﺮ ﻣﺎ ﰲ ﺣﻨﲔ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻗﺮﻳﻨﺔ ﺑﻌﻴﺪ ﺟﺪاً  ،وﻣﺎ ذﻛﺮﻩ ﰲ
ﺗﻘﺮﻳﺐ ذﻟﻚ ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء ﻛﻤﺎ ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ راﺟﻌﻪ وأﻧﺼﻒ  .أھـ

 -2تفسير البيضاوي } :ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺘﻠﻮﻫﻢ { ﺑﻘﻮﺗﻜﻢ } وﻟﻜﻦ اﷲ ﻗﺘﻠﻬﻢ { ﺑﻨﺼﺮﻛﻢ وﺗﺴﻠﻴﻄﻜﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ وإﻟﻘﺎء اﻟﺮﻋﺐ ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ
روي ] أﻧﻪ ﳌﺎ ﻃﻠﻌﺖ ﻗﺮﻳﺶ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻨﻘﻞ ﻗﺎل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻫﺬﻩ ﻗﺮﻳﺶ ﺟﺎءت ﲞﻴﻼﺋﻬﺎ وﻓﺨﺮﻫﺎ ﻳﻜﺬﺑﻮن رﺳﻮﻟﻚ
اﻟﻠﻬﻢ إﱐ أﺳﺄﻟﻚ ﻣﺎ وﻋﺪﺗﲏ ﻓﺄﺗﺎﻩ ﺟﱪﻳﻞ وﻗﺎل ﻟﻪ  :ﺧﺬ ﻗﺒﻀﺔ ﻣﻦ ﺗﺮاب ﻓﺎرﻣﻬﻢ ﺎ ﻓﻠﻤﺎ اﻟﺘﻘﻰ اﳉﻤﻌﺎن ﺗﻨﺎول ﻛﻔﺎ ﻣﻦ
اﳊﺼﺒﺎء ﻓﺮﻣﻰ ﺎ وﰲ وﺟﻮﻫﻬﻢ وﻗﺎل ) ﺷﺎﻫﺖ اﻟﻮﺟﻮﻩ ( ﻓﻠﻢ ﻳﺒﻖ ﻣﺸﺮك إﻻ ﺷﻐﻞ ﺑﻌﻴﻨﻴﻪ ﻓﺎ ﺰﻣﻮا وردﻓﻬﻢ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻳﻘﺘﻠﻮ ﻢ

وﻳﺄﺳﺮو ﻢ ﰒ ﳌﺎ اﻧﺼﺮﻓﻮا أﻗﺒﻠﻮا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﺧﺮ ﻓﻴﻘﻮل اﻟﺮﺟﻞ ﻗﺘﻠﺖ وأﺳﺮت ﻓﻨﺰﻟﺖ [ واﻟﻔﺎء ﺟﻮاب ﺷﺮط ﳏﺬوف ﺗﻘﺪﻳﺮﻩ  :إن
اﻓﺘﺨﺮﰎ ﺑﻘﺘﻠﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﺗﻘﺘﻠﻮﻫﻢ وﻟﻜﻦ اﷲ ﻗﺘﻠﻬﻢ } وﻣﺎ رﻣﻴﺖ { ﻳﺎ ﳏﻤﺪ رﻣﻴﺎ ﺗﻮﺻﻠﻪ إﱃ أﻋﻴﻨﻬﻢ وﱂ ﺗﻘﺪر ﻋﻠﻴﻪ } إذ رﻣﻴﺖ { أن
إذ أﺗﻴﺖ ﺑﺼﻮرة اﻟﺮﻣﻲ } وﻟﻜﻦ اﷲ رﻣﻰ { أﺗﻰ ﲟﺎ ﻫﻮ ﻏﺎﻳﺔ اﻟﺮﻣﻲ ﻓﺄوﺻﻠﻬﺎ إﱃ أﻋﻴﻨﻬﻢ ﲨﻴﻌﺎ ﺣﱴ ا ﺰﻣﻮا وﲤﻜﻨﺘﻢ ﻣﻦ ﻗﻄﻊ
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داﺑﺮﻫﺎ وﻗﺪ ﻋﺮﻓﺖ أن اﻟﻠﻔﻆ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻤﻰ وﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﻤﺎ ﻟﻪ واﳌﻘﺼﻮد ﻣﻨﻪ وﻗﻴﻞ :ﻣﻌﻨﺎﻩ ﻣﺎ رﻣﻴﺖ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ إذ رﻣﻴﺖ
ﺑﺎﳊﺼﺒﺎء وﻟﻜﻦ اﷲ رﻣﻰ ﺑﺎﻟﺮﻋﺐ ﰲ ﻗﻠﻮ ﻢ  .... .أھـ
الرد على الشبھة
أوالً:ليس من حق المعترض االستھزاء ؛ألن الجھل بأمر المعجزة ظاھ ًرا عليه ...وعلى كلﱟ فإن المعجزة
النبي والرسول ،تأيي ًدا له وتصديقًا لبعثة من رب العالمين ...
أمر خارق للعادة ينعم ﷲ  بھا على
ﱢ
ثم إن المالحظ مما جاء في التفاسير أن النبي  أخذ قبضة من تراب فارمھم بھا فلما التقى الجمعان تناول
كفا من الحصباء فرمى بھا وفي وجوھھم وقال ":شاھت الوجوه " فلم يبق مشرك إال شغل بعينيه فانھزموا
وردفھم المؤمنون يقتلونھم ويأسرونھم...
المالحظ أن ھذا األمر خارق للعادة ينطبق تما ًما على تعريف المعجزة الذي أسلفته ،وبھذا ثبت جھل مدعي
المعترض على اعتراضه....
ثم إن معجزا ِ
النبي  فاقت ألف معجزة  ,وأكثرھا متواترة معنو ًيا ومتصلة السند منھا :
ت
ِّ
ُ
القرآن الكريم أول معجزاتِه . 
-1
 -2آتاه ﷲُ جوام َع الكلم  ،وذلك في صحيح مسلم.
صحيح البخاري  ،ومسلم
ت بين يديه  ،وشھادتھا له بالرسالة  ،وذلك في
طق الجمادا ِ
 -3ن ُ ِ
ِ
 -4انشقاق القمر له  ،وذلك في القرآن الكريم ،و صحيح البخاري  ،ومسلم
 -5شفى عددا كبيرًا من المرضى بدعائه أو بلمسه  ،مثل  :عبد ﷲ بن عتيك ،قتادة بن النعمان .....
اللبن حين مسّ ضرعھا بيده الشريفة  ،وذلك في مسند أحمد .
 -6شاة عجوز لم تلد حلبت َ
 -7الما ُء نبع من بين أصاب ِعه  ،وذلك في صحيح البخاري  ،ومسلم .
ع ﱠ
 -8الجذ ُ
صحيح البخاري ومسلم...
حن لفراقه  ،ونطق أمام أصحابِه ، وذلك في
ِ
ُ
أشرت إليھا ....
ب السير ِة  ،والكتب التي
ب السن ِة الصحيح ِة ،وكت ِ
وثبت أكثر من ذلك بكثير في كت ِ

ثانيًا:إن المعترض غاب عن نظره أم ٌر ھام ج ًدا ،وھو أن الذي أمر محم ًدا أن يأخذ قبضة من التراب ھو
جبريل ،وجبريل ملك من عند ﷲ ،إذن محمد  رسول من عند ﷲ يوحى إليه من طريق ملك ھو جبريل...
وبذلك يكون قد انقلب السحر على الساحر -بفضل ﷲ-
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قالوا :نبي اإلسالم أخطا في تحديد موعد الساعة !
يوم القيام ِة ،فقد قال :القيامة بعد مائ ة س نة
أثاروا شبھ َة حول
ِ
زمن القيام ِة مدعين أن محم ًدا أخطأ في تحديد ِ
،وقد مرت المائة سنة ،ولم تقم القيامة...مستندين في ذلك إلى حدي ٍ
ث جاء في صحيح مسلم ب رقمَ 4608ﻋ ْـﻦ
أَِﰊ ﺳ ِـﻌ ٍ
ـﻮل اﻟﻠﱠ ِـﻪ َ": ﻻ ﺗَـﺄِْﰐ ِﻣﺎﺋَـﺔُ َﺳـﻨَ ٍﺔ َو َﻋﻠَـﻰ ْاﻷ َْر ِ
ـﺲ
ـﺎل َر ُﺳ ُ
ـﺎﻋ ِﺔ ﻓَـ َﻘـ َ
ﻴﺪ ﻗَ َ
ـﱯ ِ ﻣ ْـﻦ ﺗَـﺒُ َ
ـﻮك َﺳـﺄَﻟُﻮﻩُ َﻋ ْـﻦ اﻟ ﱠ
ـﺎل :ﻟَ ﱠﻤـﺎ َر َﺟـ َـﻊ اﻟﻨﱠِ ﱡ
ﺴ َ
َ
ض ﻧَـ ْﻔـ ٌ
ﻮﺳﺔٌ اﻟْﻴَـ ْﻮَم"
َﻣ ْﻨـ ُﻔ َ
الرد على الشبھة
َ
ور الت ي حج ب
المقطوع به أن نبيَّنا محم ًدا  ال يعل ُم
المعلوم
أوالً :إن من
وقت الساع ِة أبداً ؛ فھي من األم ِ
ِ
ِ
سائر خلقه ؛ فال يعلمھا مل ٌ
ك مقربٌ  ،وال نبيٌّ مرسل.....يدلل على ذلك ما يلي:
 علمھا عنه وعن
ِ
ُ
َ
ٌ
س ِب َم ا َتسْ َعى  ) ط ه . ( 15
 -1قول ه  : إِنَّ ال َّس َ
اع َة ءاَ ِت َي ة أ َك ا ُد أ ْخفِي َھ ا لِ ُتجْ َزى ُك ُّل َن ْف ٍ
َّان مُرْ َسا َھا قُ ْل إِ َّن َما عِ ْل ُم َھا عِ ندَ َر ِّب ي الَ ي َُجلِّي َھ ا ل َِو ْق ِت َھ ا إِالَّ ُھ َو َثقُ َل ْ
ت
َّاع ِة أَي َ
ك َع ِن الس َ
 -2قوله َ  : يسْ أَلُو َن َ
ﷲ َو َل ـكِنَّ أَ ْك َث َر
فِ ي ال َّس َم َاوا ِ
ض الَ َت أْتِي ُك ْم إِالَّ َب ْغ َت ًة َيسْ أَلُو َن َك َكأ َ َّن َك َحفِ يٌّ َع ْن َھ ا قُ ْل إِ َّن َم ا عِ ْل ُم َھ ا عِ ن دَ ّ ِ
ت َواألَرْ ِ
ُون ) األعراف. (187
اس الَ َيعْ َلم َ
ال َّن ِ
َّاع ِة َو ُي َن ِّز ُل ْال َغي َ
ْث َو َيعْ َل ُم َم ا فِ ي ْاألَرْ َح ِام َو َم ا َت ْد ِري َن ْف سٌ َم َاذا َت ْكسِ بُ
ﷲ عِ ْندَ هُ عِ ْل ُم الس َ
 -3قوله   : إِنَّ َّ َ
ض َتم ُ
ﷲ َعلِي ٌم َخ ِبي ٌر )) (34لقمان(
َغ ًدا َو َما َت ْد ِري َن ْفسٌ ِبأَيِّ أَرْ ٍ
ُوت إِنَّ َّ َ
َّاع ِة َو َما َت ْخ ُر ُج ِمنْ َث َم َرا ٍ
ض ُع إِ َّال
ت ِمنْ أَ ْك َما ِم َھا َو َما َتحْ ِم ُل ِم نْ أ ُ ْن َث ى َو َال َت َ
 -4قوله   : إ َل ْي ِه ي َُر ُّد عِ ْل ُم الس َ
ِيھ ْم أَي َْن ُ
اك َما ِم َّنا ِمنْ َش ِھي ٍد )) (47فصلت(
ش َر َكائِي َقالُوا َآذ َّن َ
ِبع ِْل ِم ِه َو َي ْو َم ُي َناد ِ
ون
ار َك الَّذِي َل ُه م ُْل ُ
ك ال َّس َم َاوا ِ
اع ِة َوإِ َل ْي ِه ُترْ َج ُع َ
ض َو َم ا َب ْي َن ُھ َم ا َوعِ ْن دَ هُ عِ ْل ُم ال َّس َ
 -5قوله َ  : و َت َب َ
ت َو ْاألَرْ ِ
)) (85الزخرف(
ـﻞ  :ﻣـﱴ اﻟﺴـﺎﻋﺔ؟
 -6صحيح
ِّ
البخاري برقم َ 48ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َـﺮَة ﰲ اﳊـﺪﻳﺚ اﻟﺸـﻬﲑ ﺑـﲔ اﻟﻨﱠِ ﱢ
ـﱯ  و ﺟﱪﻳـﻞ ...ﻗـﺎل ﺟﱪﻳ ُ
ِ
ﺴــﺎﺋِ ِﻞ وﺳـﺄُ ْﺧِﱪ َك َﻋــﻦ أَ ْﺷــﺮ ِ
ِ
ـﺎو َل ُر َﻋــﺎةُ ِْ
اﻹﺑِـ ِـﻞ اﻟْـﺒُـ ْﻬ ُﻢ ِﰲ
ﻗــﺎلَ ":ﻣــﺎ اﻟ َْﻤ ْﺴــﺌُ ُ
اﻃ َﻬﺎ إِ َذا َوﻟَـ َﺪ ْ
ت ْاﻷ ََﻣـﺔُ َرﺑﱠـ َﻬــﺎ َوإِ َذا ﺗَﻄَـ َ
ﻮل َﻋ ْﻨـ َﻬــﺎ ﺑـﺄَ ْﻋﻠَ َﻢ ﻣـ ْـﻦ اﻟ ﱠ َ َ ُ ْ َ
اﻟْﺒـ ْﻨـﻴ ِ
ﺎن ِﰲ َﲬْ ٍ
ـﺎل ُر ﱡدوﻩُ ﻓَـﻠَ ْـﻢ ﻳَـ َـﺮْوا َﺷ ْـﻴﺌًﺎ
ـﺎﻋ ِﺔ { ْاﻵﻳَـﺔَ ﰒُﱠ أَ ْدﺑَـ َـﺮ ﻓَـ َﻘ َ
ـﱯ  }: إِ ﱠن اﻟﻠﱠـﻪَ ِﻋ ْﻨـ َﺪﻩُ ِﻋ ْﻠ ُـﻢ اﻟ ﱠ
ﺲ َﻻ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻤ ُﻬ ﱠﻦ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ ﰒُﱠ ﺗَ َﻼ اﻟﻨﱠِ ﱡ
ﺴ َ
َُ
ـﺎل َﻫـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َﺬا ِﺟ ِْﱪﻳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ َﺟ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ ﱢ
ـﺎس ِدﻳـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﻨَـ ُﻬ ْﻢ ".
ﻓَـ َﻘ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ـﺎء ﻳُـ َﻌﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُـﻢ اﻟﻨﱠ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َ
ُ
إذاً محم ٌد  يب ّين للناس أنه ال يعلم ميعاد الساعة أبدًا بل ھي مما استأثر به ﷲُ  ف ي عل ِم الغي ِ
ب عن ده
بعض عالما ِ
ربھا ...
ﷲ  قد أطلعه  على ِ
 ،وب ّين  أن َ
ت قُ ِ
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األمور الغيبي ِة د ّلت عل ى أن الحي ا َة ستس تم ُر قرو ًن ا بع ده ،مث ل :ف تح ب الد الش ام و
بعض
فأخبر  عن ِ
ِ
اليمن ،و مصر ،و القسطنطينية  ،و رومية  ،و أن الخالفة بعده ثالثين سنة ثم تصير ملكا عاضا ً ث م تص ير
ملكا ً جبريا ً ثم تعود دولة الخالفة في أخر الزمان  ،و إخب اره ع ن تكال ب األم م عل ى المس لمين و ھ م يومئ ذ
كثي ر  ،ح دوث الف تن  ،والتغي رات كتق ارب الزم ان  ،و كث رة الھ رج ) القت ل(  ،و ال زالزل  ،و انتش ار
الفساد  ،و الظلم  ،و نقض عرى اإلسالم عروة عروة  ،وعودة ال دين غري ًب ا كم ا ب دء ،و أخ ذ األم ة بأخ ذ
القرون قبلھا شبراً بشبر وذراعا ً بذراع .....األخبا ُر كلُھا صحيحة السند .
َﺳ ٍ
ت الساع ِة الكبرى كما في ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 5162ﻋﻦ ﺣ َﺬﻳـ َﻔﺔَ ﺑ ِﻦ أ ِ
وأخبر  عن عالما ِ
ﺎل  :اﻃﱠﻠَ َﻊ
ي ﻗَ َ
ﻴﺪ اﻟ ِْﻐ َﻔﺎ ِر ﱢ
ْ ُ ْ ْ
ـﺎل إِﻧﱠـ َﻬــﺎ ﻟَــﻦ ﺗَـ ُﻘــﻮم ﺣـ ﱠـﱴ ﺗَ ــﺮو َن ﻗَـ ْﺒـﻠَ َﻬــﺎ َﻋ ْﺸــﺮ آﻳـ ٍ
ـﺎت ﻓَـ َﺬ َﻛ َﺮ
ـﺎﻋﺔَ ﻗَـ َ
ـﱯُ َ ﻋﻠَْﻴـﻨَــﺎ َوَْﳓـ ُـﻦ ﻧَـﺘَـ َﺬا َﻛ ُﺮ ﻓَـ َﻘـ َ
ـﺎل َﻣــﺎ ﺗَـ َﺬا َﻛ ُﺮو َن ﻗَــﺎﻟُﻮا ﻧَـ ْﺬ ُﻛ ُﺮ اﻟ ﱠ
ﺴـ َ
ْ َ َ َْ
َ َ
اﻟﻨﱠـِ ّ
ﺸــﻤ ِ ِ
ول ِﻋﻴﺴــﻰ اﺑ ـ ِﻦ ﻣــﺮَﱘ  وﻳ ـﺄَﺟﻮج وﻣ ـﺄْﺟﻮج وﺛََﻼﺛَـﺔَ ُﺧﺴـ ٍ
ـﻒ
اﻟ ـ ﱡﺪ َﺧﺎ َن َواﻟ ـ ﱠﺪ ﱠﺟ َ
ـﻮف َﺧ ْﺴـ ٌ
ﺎل َواﻟ ﱠﺪاﺑﱠـﺔَ َوﻃُﻠُـ َ
ـﻮع اﻟ ﱠ ْ
ﺲ ﻣـ ْـﻦ َﻣ ْﻐ ِﺮَِــﺎ َوﻧُـ ُـﺰ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ
ُ
ـﻚ ﻧَـ ــﺎر َﲣْـ ــﺮ ِ
ـﻒ ِﲜ ِﺰﻳـ ــﺮِة اﻟْﻌـ ــﺮ ِ ِ ِ
ﺑِﺎﻟْﻤ ْﺸ ـ ـ ِﺮ ِق و َﺧﺴـ ـ ٌ ِ
ِ
ﺸ ـ ـ ِﺮِﻫ ْﻢ .
ـﺎس إِ َﱃ َْﳏ َ
ب َوآﺧـ ـ ُـﺮ َذﻟـ ـ َ ٌ ُ ُ
َ ْ
َ
ج ﻣـ ـ ْـﻦ اﻟْـ ــﻴَ َﻤ ِﻦ ﺗَﻄْـ ـ ُـﺮ ُد اﻟﻨﱠـ ـ َ
ـﻒ ﺑـ ــﺎﻟ َْﻤ ْﻐ ِﺮب َو َﺧ ْﺴـ ـ ٌ َ َ َ َ
ث ھ ذا كل ه قب ل أن يم َ
وت الغ الم ال ذي
وعليه فال يقول عاقل ٌ ق ُط :إن واح ًدا من الص حاب ِة  اعتق د بح دو ِ
أشار إليه النبيُّ  في الحديث )محل الشبھة(! ....
ب النﱠبِ ﱢي  ، وال الت ابعين  ،وال م ن ت بعھم م ن أھ ل العل م بخ الف
فما فھم ھذا الفھم السقيم واح ٌد من أصحا ِ
ين. ....
ح
ال المعترض
ً
القرون ستتوالى على األم ِة .....تدلل على ذلك أدلة منھا:
ث إن
بل أخبر النبيُّ 
صراحة في الحدي ِ
َ
ِ
ـﲔ  -ر ِ
ـﱯ َ " :ﺧ ْﻴ ـ ُـﺮُﻛ ْﻢ ﻗَ ـ ْـﺮِﱐ ﰒُﱠ
ﺿـ َـﻲ اﻟﻠﱠــﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤــﺎ-ﻗَـ َ
ـﺎل :ﻗَـ َ
ـﺎل اﻟﻨﱠـِ ﱡ
 -1ص حيح البخ اري ﺑــﺮﻗﻢ  2457ﻋــﻦ ﻋ ْﻤـ َـﺮا َن ﺑْـ َـﻦ ُﺣ َ
ﺼـ ْ ٍ َ
ﱠِ
ﱠِ
ـﱯ  ﺑَـ ْﻌـ ُﺪ ﻗَـ ْـﺮﻧَـ ْ ِ
ـﱯ ": إِ ﱠن ﺑَـ ْﻌـ َﺪ ُﻛ ْﻢ ﻗَـ ْﻮًﻣـﺎ
ﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ" .ﻗَ َ
ﲔ أ َْو ﺛََﻼﺛَـﺔً .ﻗَ َ
ـﺎل ِﻋ ْﻤ َـﺮا ُن َ :ﻻ أَ ْد ِري أَذَ َﻛ َـﺮ اﻟﻨﱠِ ﱡ
ـﺎل اﻟﻨﱠِ ﱡ
ﻳﻦ ﻳَـﻠُﻮﻧَـ ُﻬ ْﻢ ﰒُﱠ اﻟﺬ َ
اﻟﺬ َ
ﺴ َﻤ ُﻦ ".
َﳜُﻮﻧُﻮ َن َوَﻻ ﻳُـ ْﺆﲤََﻨُﻮ َن َوﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪو َن َوَﻻ ﻳُ ْﺴﺘَ ْﺸ َﻬ ُﺪو َن َوﻳَـ ْﻨ ِﺬ ُرو َن َوَﻻ ﻳَـ ُﻔﻮ َن َوﻳَﻈ َْﻬ ُﺮ ﻓِﻴ ِﻬ ْﻢ اﻟ ﱢ
ـﻮل اﻟﻠﱠ ِـﻪ  ":ﺑَـ َﺪأَ ِْ
ـﻮﰉ
ـﺎلَ :ﻗ َ
ـﺎل َر ُﺳ ُ
 -2صحيح مسلم ب رقمَ 208ﻋ ْـﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َـﺮةَ ﻗَ َ
اﻹ ْﺳ َـﻼ ُم ﻏَ ِﺮﻳﺒًـﺎ َو َﺳـﻴَـﻌُ ُ
ﻮد َﻛ َﻤـﺎ ﺑَـ َﺪأَ ﻏَ ِﺮﻳﺒًـﺎ ﻓَﻄُ َ
ﻟِ ْﻠﻐَُﺮﺑَ ِﺎء ".
ـﻮل اﻟﻠﱠ ِـﻪ َ ": ﺳـﻴَﺄِْﰐ َﻋﻠَـﻰ اﻟﻨﱠ ِ
ﺼـ ﱠﺪ ُق
ـﺎل َر ُﺳ ُ
 -3سنن ابن ماجة برقم َ 4026ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َـﺮةَ ﻗَ َ
ـﺎل :ﻗَ َ
ـﺎس َﺳـﻨَـ َﻮ ٌ
اﻋ ُ
ات َﺧـ ﱠﺪ َ
ﺎت ﻳُ َ
اﳋَـﺎﺋِﻦ ،وُﳜَ ﱠـﻮ ُن ﻓِﻴﻬـﺎ ْاﻷ َِﻣـﲔ  ،وﻳـ ْﻨ ِﻄ ُـﻖ ﻓِﻴﻬـﺎ اﻟ ﱡﺮوﻳﺒِ َ ِ
ِ
ِ
ﺎذب ،وﻳ َﻜ ﱠﺬب ﻓِﻴﻬﺎ اﻟ ﱠ ِ
ِ
ﻀـﺔُ؟
ـﻞَ :وَﻣـﺎ اﻟ ﱡﺮَوﻳْﺒِ َ
َ
ﻓ َﻴﻬﺎ اﻟْ َﻜ ُ َ ُ ُ َ
َ َْ
ُ ََ
ﺼـﺎد ُقَ ،وﻳُـ ْـﺆﲤََ ُﻦ ﻓ َﻴﻬـﺎ ْ ُ َ
ﻀـﺔُ" ﻗﻴ َ
ﺎل ":اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ اﻟﺘﱠﺎﻓِﻪُ ِﰲ أ َْﻣ ِﺮ اﻟ َْﻌﺎ ﱠﻣ ِﺔ ".
ﻗَ َ
ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ) .( 1887
جذورھا نس ًفا  -بفضل ﷲ ... - 
و بھذا قد نسفنا الشبھ َة من
ِ
ت األخ رى ،فيص بح المعن ى ال يبق ى
خالل
ث فھما صحيحً ا يكون من
الجمع بين الروايا ِ
ثانيًا :إن فھ َم الحدي ِ
ِ
ِ
أح ٌد ممن كان موجو ًدا على ظھر األرض حين تكلم النبي  في تلك الليلة عل ى رأس المائ ة س نة ،وأم ا م ن
ولد بعد تلك الليلة التي تحدث فيھا النبي فال يسري عليه ھذا الحديث ...دليل ذلك اآلتي:
 -1الحديث نفسه فيه كلمة "اليوم" الحديث يقولَ": :ﻻ ﺗَﺄِْﰐ ِﻣﺎﺋَﺔُ َﺳﻨَ ٍﺔ َو َﻋﻠَﻰ ْاﻷ َْر ِ
ﻮﺳﺔٌ اﻟْﻴَـ ْﻮَم"
ﺲ َﻣ ْﻨـ ُﻔ َ
ض ﻧَـ ْﻔ ٌ
إذن من يولد بعد ذلك اليوم فال ينطبق عليه األحاديث ،فاألجيال تتابع ...
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النبي  أخبر أن األمم تتابع قرو ًنا عدة ،مثل :قوله  :لتفتحن القسطنطينية ،و قد فتحت بعد مئ ات
-2
ُّ
السنيين....
 -3كتب الشروح تدعم ما سبق منھا:
 -1شرح النووي لمسلم  :ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :أ ََرأَﻳْـﺘُ ُﻜ ْﻢ ﻟَْﻴـﻠَﺘ ُﻜ ْﻢ َﻫ ِﺬ ِﻩ  ،ﻓَِﺈ ﱠن َﻋﻠَﻰ َرأْس ِﻣﺎﺋَـﺔ َﺳـﻨَﺔ ِﻣ ْﻨـ َﻬـﺎ َﻻ ﻳَـ ْﺒـ َﻘـﻰ ِﳑﱠ ْـﻦ ُﻫ َـﻮ اﻟْﻴَـ ْـﻮم َﻋﻠَـﻰ
ِ
ﻚ أَ ْن
َﺣــﺪ ﻗَـ َ
ـﺎل اِﺑْــﻦ ﻋُ َﻤــﺮ َ :وإِ ﱠﳕـَـﺎ ﻗَـ َ
َﺣــﺪ ﻳُ ِﺮﻳــﺪ ﺑِـ َﺬﻟِ َ
ﻇَ ْﻬــﺮ ْاﻷ َْرض أ َ
ـﺎل َر ُﺳــﻮل اﻟﻠﱠــﻪ َ :ﻻ ﻳَـ ْﺒـ َﻘــﻰ ﳑﱠـ ْـﻦ ُﻫـ َـﻮ اﻟْﻴَ ـ ْـﻮم َﻋﻠَــﻰ ﻇَ ْﻬــﺮ ْاﻷ َْرض أ َ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻮﺳـﺔ اﻟْﻴَـ ْـﻮم ﻳَـﺄِْﰐ َﻋﻠَْﻴـ َﻬـﺎ ِﻣﺎﺋَـﺔ
ـﱯ ﻗَـ ْﺒـﻞ َوﻓَﺎﺗـﻪ ﺑِ َ
ﻳَـ ْﻨ َﺨ ِﺮم َذﻟِ َ
ﺸ ْـﻬ ٍﺮ ﻳَـ ُﻘـﻮل َ :ﻣـﺎ ﻣ ْـﻦ ﻧَـ ْﻔـﺲ َﻣ ْﻨـ ُﻔ َ
ﻚ اﻟْ َﻘ ْﺮن ( َوﰲ رَواﻳَﺔ َﺟﺎﺑﺮ ) أَﻧﱠـﻪُ َﲰ َـﻊ اﻟﻨﱠِ ّ
ﻚ ﻟَ ﱠﻤﺎ رﺟﻊ ِﻣﻦ ﺗَـﺒـﻮك َ .ﻫ ِـﺬ ِﻩ ْاﻷَﺣ ِ
ﺴ َـﺮ
َﺳﻨَﺔ َو ِﻫ َﻲ َﺣﻴﱠﺔ ﻳَـ ْﻮﻣﺌِ ٍﺬ ( َوِﰲ ِرَواﻳَﺔ أَِﰊ َﺳ ِﻌﻴﺪ ِﻣﺜْﻠﻪ  ،ﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻗَ َ
ﱠﱯ ﻗَ َ
ﺎدﻳـﺚ ﻗَـ ْﺪ ﻓَ ﱠ
ﺎلَ :ذﻟِ َ
ََ َ ْ ُ
َ
ﺎل اﻟﻨِ ّ
ِ
ﺑـﻌﻀﻬﺎ ﺑـﻌ ً ِ
ـﺪﻫﺎ أَ ْﻛﺜَـﺮ
ﻮﺳـﺔ َﻛﺎﻧَ ْ
ـﺖ اﻟﻠﱠْﻴـﻠَـﺔ َﻋﻠَـﻰ ْاﻷ َْرض َﻻ ﺗَ ِﻌـﻴﺶ ﺑَـ ْﻌ َ
َْ َ َْ
ـﻞ ﻧَـ ْﻔـﺲ َﻣ ْﻨـ ُﻔ َ
ﻀﺎ َ ،وﻓ َﻴﻬﺎ َﻋﻠَﻢ ﻣ ْﻦ أَ ْﻋ َﻼم اﻟﻨﱡﺒُـ ﱠـﻮة َ ،واﻟ ُْﻤ َـﺮاد أَ ﱠن ُﻛ ّ
ِ ِ
ِ
ﻚ أَم َﻻ  ،وﻟَﻴ ِ ِ
ْﻚ اﻟﻠﱠْﻴـﻠَﺔ ﻓَـ ْﻮق ِﻣﺎﺋَﺔ َﺳﻨَﺔ .
ﻮﺟﺪ ﺑَـ ْﻌﺪ ﺗِﻠ َ
ﺮﻫﺎ ﻗَـ ْﺒﻞ َذﻟ َ ْ
ﻣ ْﻦ ﻣﺎﺋَﺔ َﺳﻨَﺔ َ ،ﺳ َﻮاء ﻗَ ﱠﻞ أ َْﻣ َ
َﺣﺪ ﻳُ َ
ﺲ ﻓﻴﻪ ﻧَـ ْﻔﻲ َﻋ ْﻴﺶ أ َ
َْ َ
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :ﻓَـ َﻮ َﻫ َﻞ اﻟﻨﱠﺎس (
َي ﻏَﻠِﻄُـﻮا ﻳُـ َﻘـﺎل  :و َﻫ ِ
ِ
ـﺐ َو ْﳘـﻪ إِ َﱃ ِﺧ َـﻼف
َي ﻏَﻠِـ َ
ب ﻳَ ْ
ـﻞ ﺑِ َﻜ ْﺴـ ِﺮَﻫﺎ َو ْﻫ ًـﻼ َﻛ َ
ﻀـ ِﺮب َ
ﻀـ ِﺮ َ
ﺑَِﻔ ْﺘ ِﺢ ا ْﳍَـﺎء أ ْ
ﺿ ْـﺮﺑًﺎ أ ْ
ﻂ َ ،و َذ َﻫ َ
َ َ
ـﻞ ﺑ َﻔـ ْﺘ ِﺢ ا ْﳍَـﺎء ﻳَﻬ ُ
ِ
ِ
َﺣ َﺬر َﺣ َﺬ ًرا ﻓَ َﻤ ْﻌﻨَﺎﻩُ ﻓَ ِﺰ ْﻋﺖ َ ،واﻟ َْﻮ َﻫﻞ ﺑِﺎﻟْ َﻔ ْﺘ ِﺢ اﻟْ َﻔ َﺰع .
اﻟ ﱠ
ﺼ َﻮاب َ .وأَ ﱠﻣﺎ ) َوﻫﻠْﺖ ( ﺑِ َﻜ ْﺴ ِﺮَﻫﺎ أ ََﻫ ُﻞ ﺑَِﻔ ْﺘﺤ َﻬﺎ َو َﻫ ًﻼ َﻛ َﺤ َﺬ ْرت أ ْ
ﻚ اﻟْ َﻘ ْﺮن (
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :ﻳَـ ْﻨ َﺨ ِﺮم َذﻟِ َ
أَي ﻳـ ْﻨـ َﻘ ِﻄﻊ وﻳـ ْﻨـ َﻘ ِ
ﻀﻲ .
ََ
َْ
ﻮﺳﺔ (
َوَﻣ ْﻌ َﲎ ) ﻧَـ ْﻔﺲ َﻣ ْﻨـ ُﻔ َ
َي َﻣ ْﻮﻟُ َ ِ ِ ِ ِ
ﱰاز ِﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔ .
أْ
ﻮدة َ ،وﻓﻴﻪ ا ْﺣ َ

 -2عون المعبود لشرح سنن أب ي داود  :وﺑـ ﱠـﲔ أَ ﱠن رﺳـﻮل اﻟﻠﱠـﻪ أَراد ﺑِـ َﺬﻟِ ِ
ِ
ﻀـﺎء ِﻣﺎﺋَـﺔ َﺳـﻨَﺔ ِ ،ﻣ ْـﻦ
ﻚ ا ِْﳔ َـﺮام اﻟْ َﻘ ْـﺮن ِﻋ ْﻨـﺪ اﻧِْﻘ َ
ََ َ
ََ َ َ ُ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ
ﺲ ُﻣ َـﺮادﻩ أَ ْن ﻳَـ ْﻨـ َﻘـ ِﺮض
َﻣ َﻘﺎﻟَﺘﻪ ﺗِﻠ َ
ْﻚ َو ُﻫ َﻮ اﻟْ َﻘ ْﺮن اﻟﱠﺬي َﻛـﺎ َن ُﻫ َـﻮ ﻓﻴـﻪ ﺑِـﺄَ ْن ﺗَـ ْﻨـ َﻘﻀ َـﻲ أ ََﻫﺎﻟﻴـﻪ َوَﻻ ﻳَـ ْﺒـ َﻘـﻰ ﻣـ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ أ َ
َﺣـﺪ ﺑَـ ْﻌـﺪ ﻣﺎﺋَـﺔ َﺳـﻨَﺔ َ ،وﻟَ ْـﻴ َ
ﻚ وﻗَـﻊ ﺑِ ِﺎﻻﺳـﺘِ ْﻘﺮ ِاء ﻓَ َﻜـﺎ َن ِ
ﻂ ﻋﻤـﺮﻩ ِﳑﱠـﻦ َﻛـﺎ َن ﻣﻮﺟـﻮدا ِﺣﻴﻨﺌِ ٍـﺬ أَﺑـﻮ اﻟﻄﱡَﻔﻴـﻞ ﻋ ِ
ِ
ِ ﱢِ
ـﺎﻣﺮ ﺑْـﻦ َواﺛِﻠَـﺔ َوﻗَـ ْﺪ
آﺧـﺮ َﻣ ْـﻦ ُ
ْ َ
ﺿـﺒِ َ ُ ْ
َْ ُ ً َ ُ
ْ
اﻟ َْﻌﺎ َﱂ ﺑﺎﻟْ ُﻜﻠﻴﱠﺔ َ ،وَﻛ َﺬﻟ َ َ َ ْ َ
َﲨﻊ أ َْﻫﻞ ا ْﳊ ِﺪﻳﺚ ﻋﻠَﻰ أَﻧﱠﻪ َﻛﺎ َن ِ
ِ
ﻴﻞ ﻓِ ِﻴﻪ أَﻧﱠﻪُ ﺑَِﻘ َﻲ إِ َﱃ َﺳﻨَﺔ َﻋ ْﺸﺮ َوِﻣﺎﺋَﺔ َ ،و ِﻫ َﻲ َرأْس ِﻣﺎﺋَﺔ َﺳـﻨَﺔ ِﻣ ْـﻦ
آﺧﺮ اﻟ ﱠ
َ ُ
َ
أ َْ َ
ﺼ َﺤﺎﺑَﺔ َﻣ ْﻮﺗًﺎ َ ،وﻏَﺎﻳَﺔ َﻣﺎ ﻗ َ
ِ
ﱠ ِ
ِ
ﺴـﺎﻟَِﻔﺔ ﻟِﻴَ ْﺠﺘَ ِﻬـ ُﺪوا ِﰲ
ﺖ ﺗَﻄُﻮل َﻛﺄَ ْﻋ َﻤـﺎ ِر َﻣ ْـﻦ ﺗَـ َﻘـ ﱠﺪ َم ِﻣ ْـﻦ ْاﻷ َُﻣـﻢ اﻟ ﱠ
ﺴ ْ
ﱠﱯ َ ،و َﻫ َﺬا إ ْﻋ َﻼم ﻣ ْﻦ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ ﺑﺄَ ﱠن أَ ْﻋ َﻤﺎر أُﱠﻣﺘﻪ ﻟَْﻴ َ
َﻣ َﻘﺎﻟَﺔ اﻟﻨِ ّ
اﻟ َْﻌ َﻤﻞ اِﻧْـﺘَـ َﻬﻰ
) ﻳُ ِﺮﻳﺪ (
َي َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﺑَِﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ ِﻣﺎﺋَﺔ َﺳﻨَﺔ
:أ ْ
) أَ ْن ﻳَـ ْﻨ َﺨ ِﺮم (
َي :ﻳَـ ْﻨـ َﻘ ِﻄﻊ
:أ ْ
ﻚ اﻟْ َﻘ ْﺮن (
) َذﻟِ َ
 :اﻟﱠ ِﺬي ﻫﻮ ﻓِ ِﻴﻪ ﻓَ َﻼ ﻳـﺒـ َﻘﻰ أ ِ
ْﻚ اﻟ َْﻤ َﻘﺎﻟَﺔ .
ﻮدا َﺣﺎل ﺗِﻠ َ
َﺣﺪ ﳑﱠ ْﻦ َﻛﺎ َن َﻣ ْﻮ ُﺟ ً
َْ َ
َُ
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ﱢﻬﺎﻳﺔ  :اﻟْ َﻘﺮن أ َْﻫﻞ َزﻣﻦ  ،و ِْ
ﻀﺎ ُؤﻩُ اِﻧْـﺘَـ َﻬﻰ .
ﻗَ َ
اﳔ َﺮاﻣﻪ َذ َﻫﺎﺑﻪ َواﻧْ ِﻘ َ
ﺎل ِﰲ اﻟﻨـ َ َ
ْ
َ َ
ﺎل اﻟْﻌ ﱠﻼﻣﺔ اﻟْﻌﻴ ِﲏ  :واﻟْ َﻘﺮن ﺑَِﻔ ْﺘ ِﺢ اﻟْ َﻘﺎف ُﻛﻞ ﻃَﺒـ َﻘﺔ ﻣ ْﻘ َِﱰﻧِﲔ ِﰲ وﻗْﺖ وِﻣ ْﻨﻪُ ﻗِﻴﻞ ِﻷ َْﻫ ِﻞ ُﻛﻞ ﻣ ﱠﺪة أَو ﻃَﺒـ َﻘﺔ ﺑ ِﻌ َ ِ
ﱯ ﻗَـ ْﺮن .
ُّ ْ َ ُ
َوﻗَ َ َ َ َ ْ ّ َ ْ
ّ َ ُ َ َ َ
َ
ﺚ ﻓ َﻴﻬﺎ ﻧَِ ّ
ت اِﻧْـﺘَـ َﻬﻰ .
ﺖ اﻟ ﱡ
ﺴﻨُﻮ َن أ َْو َﻛﺜُـ َﺮ ْ
ﻗَـﻠﱠ ْ
ِ
وأَ ْﺧﺮج ﻣﺴﻠِﻢ ِﻣﻦ ﺣ ِﺪﻳﺚ ﺟﺎﺑِﺮ ﻗَ َ ِ
ْﻤﻬـﺎ ِﻋ ْﻨـﺪ
ﺸ ْـﻬ ٍﺮ  " :ﺗَ ْﺴـﺄَﻟُﻮ َن َﻋ ْـﻦ اﻟ ﱠ
ﱠﱯ  ﻳَـ ُﻘﻮل ﻗَـ ْﺒـﻞ أَ ْن َﳝُـﻮت ﺑِ َ
ﺴ َ
ـﺎﻋﺔ َ ،وإِ ﱠﳕَـﺎ ﻋﻠ َ
َ
َ ََُْ ْ َ
ﺎل َ :ﲰ ْﻌﺖ اﻟﻨِ ّ
ِ
ِ
ِ
ﻮﺳﺔ ﺗَﺄِْﰐ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ِﻣﺎﺋَـﺔ َﺳـﻨَﺔ " َﻫ ِـﺬ ِﻩ ِرَواﻳَـﺔ أَِﰊ اﻟـ ﱡﺰﺑَـ ْﲑ َﻋ ْﻨـﻪُ َ .وِﰲ ِرَواﻳَـﺔ أَِﰊ ﻧَ ْ
ﻀ َـﺮة َﻋ ْﻨـﻪُ
اﻟﻠﱠﻪ َوأُﻗْﺴﻢ ﺑِﺎَﻟﻠﱠﻪ َﻣﺎ َﻋﻠَﻰ ْاﻷ َْرض ﻣ ْﻦ ﻧَـ ْﻔﺲ َﻣ ْﻨـ ُﻔ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ٍِ
ي ِﻣ ْـﻦ ﻃَ ِﺮﻳـﻖ أَِﰊ
ﻗَ َ
ﻚ ﻗَـ ْﺒﻞ َﻣ ْﻮﺗـﻪ ﺑِ َ
ﺸ ْـﻬ ٍﺮ أ َْو َْﳓـﻮ َذﻟِ َ
ﺎل َذﻟِ َ
ـﻚ " َﻣـﺎ ﻣ ْـﻦ ﻧَـ ْﻔـﺲ " َوَز َ
اد ِﰲ آﺧـﺮﻩ " َوﻫ َـﻲ َﺣﻴﱠـﺔ ﻳَـ ْﻮﻣﺌـﺬ " َوأَ ْﺧ َﺮ َﺟـﻪُ اﻟﺘـ ْﱢﺮﻣـﺬ ّ
ُﺳ ْﻔﻴَﺎن َﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِﺮ َْﳓﻮ ِرَواﻳَﺔ أَِﰊ اﻟ ﱡﺰﺑَـ ْﲑ .
ِ ِ
ِ
ِ
ﻮﺳﺔ اﻟْﻴَـ ْﻮم " .
ﱠﱯ ﻗَ َ
ﺎل َ " :ﻻ ﺗَﺄِْﰐ ﻣﺎﺋَﺔ َﺳﻨَﺔ َو َﻋﻠَﻰ ْاﻷ َْرض ﻧَـ ْﻔﺲ َﻣ ْﻨـ ُﻔ َ
َوأَ ْﺧ َﺮ َج ُﻣ ْﺴﻠﻢ ﻣ ْﻦ أَِﰊ َﺳﻌﻴﺪ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ّ
ِ ِ
ﺸ ْﻴ َﺨ ِ
َوأَ ْﺧ َﺮ َج اﻟ ﱠ
ﺮﻫﻢ
ـﱯ ﻓَـﻴَ ْﺴـﺄَﻟُﻮﻧَﻪُ َﻋ ْـﻦ اﻟ ﱠ
ﺎن َﻋ ْـﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸـﺔ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺴ َ
ـﺎﻋﺔ ﻓَ َﻜـﺎ َن ﻳَـ ْﻨﻈُـﺮ إِ َﱃ أ ْ
َﺻـﻐَ ْ
ـﺖ َ :ﻛـﺎ َن ر َﺟـﺎل ﻣ ْـﻦ ْاﻷَ ْﻋ َـﺮاب ﻳَـﺄْﺗُﻮ َن اﻟﻨﱠِ ّ
ِ
ﻴﻌﻬﻢ .
ﺎﻋﺔ اﻟ ﱡ
َي ﻗِﻴَ َﺎﻣﺘ ُﻜ ْﻢ َو ِﻫ َﻲ اﻟ ﱠ
ﺴَ
ﺶ َﻫ َﺬا َﻻ ﻳُ ْﺪ ِرﻛﻪُ ا ْﳍََﺮم َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ُﻘﻮم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ َﺳ َ
ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮل :إِ ْن ﻳَ ِﻌ ْ
ﺎﻋﺘ ُﻜ ْﻢ أ ْ
ﺼﻐْ َﺮى َواﻟ ُْﻤ َﺮاد َﻣ ْﻮت َﲨ ْ
ِ ِ
ﺎل اﻟْ َﻘ ِ ِ
ﱠِ
ﺴ َِ ِ ِ
ﺎف إِﻟَْﻴ ِﻬ ْﻢ .
ﻗَ َ
ﺿ َ
اد ﺑِﺎﻟ ﱠ
ادﻫﻢ ؛ َوﻟِ َﺬﻟِ َ
ﻚ أَ َ
ﺎﺿﻲ ﻋﻴَﺎض  :أ ََر َ
ﻳﻦ ُﻫ ْﻢ ﻣ ْﻦ ﻋ َﺪ ْ
ﺎﻋﺔ اﻧْﻘ َﺮاض اﻟْ َﻘ ْﺮن اﻟﺬ َ
ﺎل ﺑـﻌﻀﻬﻢ أَراد ﻣﻮت ُﻛﻞ و ِ
اﺣﺪ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ َواَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ .
َوﻗَ َ َ ْ ْ َ َ َ ْ
َّ
ِ
ِِ
ﱠﺴﺎﺋِ ﱡﻲ .
ﻗَ َ
ﺎل اﻟ ُْﻤ ْﻨ ِﺬ ِر ﱡ
ي َوُﻣ ْﺴﻠﻢ َواﻟﺘـ ْﱢﺮﻣﺬ ّ
ي َ :وأَ ْﺧ َﺮ َﺟﻪُ اﻟْﺒُ َﺨﺎ ِر ّ
ي َواﻟﻨ َ
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ﻮﺳﺔٌ (
ﺲ َﻣ ْﻨـ ُﻔ َ
ض ﻧَـ ْﻔ ٌ
ﻮدةٌ
َي َ :ﻣ ْﻮﻟُ َ
أْ
) ﻳَﺄِْﰐ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ِﻣﺎﺋَﺔُ َﺳﻨَ ٍﺔ (
ِ ِ
ْﻚ اﻟﻠﱠﻴـﻠَﺔَ َﻋﻠَﻰ ْاﻷَر ِ ِ
اد أَ ﱠن ُﻛ ﱠﻞ ﻧَـ ْﻔ ٍ
ﻗَ َ
ﱠﻮ ِو ﱡ
ﻮﺳ ٍﺔ َﻛﺎﻧَ ْ
ي  :اﻟ ُْﻤ َﺮ ُ
ﻴﺶ ﺑَـ ْﻌ َﺪ َﻫﺎ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ ﻣ ْﻦ ﻣﺎﺋَ ِﺔ َﺳﻨَ ٍﺔ َﺳ َـﻮاءٌ ﻗَـ ﱠﻞ ﻋُ ْﻤ ُـﺮﻩُ
ﺖ ﺗِﻠ َ ْ
ض َﻻ ﻳَﻌ ُ
ْ
ﺲ َﻣ ْﻨـ ُﻔ َ
ﺎل اﻟﻨـ َ
ِ
ـﺲ ﻣ ْﻨـ ُﻔ ٍ
ِ ِ ٍ
ِ
ﺶأ ٍ
ﻚ أَم َﻻ  ،وﻟَﻴ ِ ِ
ـﻮد ٍة َوﻓِﻴ ِـﻪ
ﻮﺟـ ُﺪ ﺑَـ ْﻌـ َﺪ ﺗِْﻠ َ
َي َ :ﻣ ْﻮﻟُ َ
ﻗَـ ْﺒ َﻞ َذﻟ َ ْ
َﺣـﺪ ﻳُ َ
ﺲ ﻓﻴﻪ ﻧَـ ْﻔ ُﻲ َﻋ ْـﻴ ِ َ
ـﻚ اﻟﻠﱠْﻴـﻠَـﺔ ﻓَـ ْـﻮ َق ﻣﺎﺋَـﺔ َﺳـﻨَﺔ َ ،وَﻣ ْﻌ َـﲎ ﻧَـ ْﻔ ٍ َ َ
ﻮﺳـﺔ أ ْ
َْ َ
ِ ِ
ﻆ ِﰲ اﻟْ َﻔ ْﺘ ِﺢ ِﰲ ﺑَ ِ
ﺴ َﻤ ِﺮ ِﰲ اﻟ ِْﻔ ْﻘ ِﻪ َو ْ
ي
ﱰا ٌز ِﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ  .ﻗَ َ
ﺸ ِﺎء  :ﻗَ َ
ﺎل ا ْﳊَﺎﻓِ ُ
ي َوﻏَْﻴـ ُـﺮﻩُ  :اِ ْﺣـﺘَ ﱠﺞ اﻟْﺒُ َﺨـﺎ ِر ﱡ
ﱠﻮ ِو ﱡ
ﺎب اﻟ ﱠ
اﳋَ ِْﲑ ﺑَـ ْﻌ َﺪ اﻟ ِْﻌ َ
ا ْﺣ َ
ﺎل اﻟﻨـ َ
ِ ِِ
اﳋَ ِ
ت ْ ِ
ﻳﺚ َﻋﻠَﻰ ﻣﻮ ِ
ﺎل ﺑَِﻘﻮﻟِ ِﻪ ِ َﺬا ا ْﳊ ِﺪ ِ
َﺟﺎﺑُﻮا َﻋ ْﻨـﻪُ ﺑِـﺄَ ﱠن ْ
ﻀ َـﺮ َﻛـﺎ َن ِﺣﻴﻨَﺌِـ ٍﺬ ِﻣ ْـﻦ َﺳـﺎﻛِ ِﲏ اﻟْﺒَ ْﺤـ ِﺮ
ﻮر َﻋﻠَﻰ ﺧ َﻼﻓﻪ َ ،وأ َ
َوَﻣ ْﻦ ﻗَ َ ْ َ َ
َْ
اﳋَﻀ ِﺮ َوا ْﳉُ ْﻤ ُﻬ ُ
ِ
ﻳﺚ  .ﻗَﺎﻟُﻮا وﻣ ْﻌﲎ ا ْﳊ ِﺪ ِ
ﻓَـﻠَﻢ ﻳ ْﺪ ُﺧﻞ ِﰲ ا ْﳊ ِﺪ ِ
ـﻞ اِ ْﺣﺘَـ َـﺮَز ﺑِ ْـﺎﻷ َْر ِ
ﻳﺚ َﻻ ﻳَـ ْﺒـ َﻘﻰ ِﳑﱠ ْﻦ ﺗَـ َﺮْوﻧَﻪُ أ َْو ﺗَـ ْﻌ ِﺮﻓُﻮﻧَﻪُ ﻓَـ ُﻬ َـﻮ َﻋـﺎمﱞ أُ ِرﻳـ َﺪ ﺑِ ِـﻪ ْ
ض
اﳋُ ُ
ََ َ َ
َ
ﺼ ُ
َْ ْ
ـﻮص َوﻗﻴ َ
َﻋ ْﻦ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ ...
ً
َ
القيامة
االعتراض الوھمي؛ ألن األناجيل َ أكدت لنا أن
أتعجب أن يصدر من المعترضين مثل ھذا
ثالثا :
ِ
ُ
القرن األول قبل انقضاء جيله  ،وكان
البشر في
ستكون في القرن األول  ،وأن يسوع سيعود و يحاسب
َ
ِ
كل تالميذه  ،والمكرزين باألناجيل يعتقدون بذلك و ينادون به ......جاء ذلك في اآلتي:
ت َبعْ دَ ضِ يق ت ِْل َك َ
ض ْو َءهُ،
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َّام ُت ْظلِ ُم ال َّشمْ سُ َ ،و ْال َق َم ُر الَ يُعْ طِ ي َ
ِ
 30األي ِ
َوال ُّنجُو ُم َتسْ قُ ُ
ط م َِن ال َّس َما ِءَ ،وقُوَّ ُ
ان فِي ال َّس َما ِء.
ات ال َّس َم َاوا ِ
ْن اإلِ ْن َس ِ
ت َت َت َزعْ َز ُعَ .وحِي َن ِئ ٍذ َت ْظ َھ ُر َعالَ َم ُة اب ِ
ِير.
ضَ ،و ُي ْبصِ ر َ
َوحِي َن ِئ ٍذ َت ُنو ُح َجمِي ُع َق َبائ ِِل األَرْ ِ
ان آ ِتيًا َع َلى َس َحاب ال َّس َما ِء ِبقُوَّ ٍة َو َمجْ ٍد َكث ٍ
ُون اب َْن اإلِ ْن َس ِ
31
َ
ت إِ َلى
صا ِء ال َّس َم َاوا ِ
احِ ،منْ أَ ْق َ
َفيُرْ سِ ُل َمالَ ِئ َك َت ُه ِببُوق عَظِ ِيم الص َّْوتَِ ،ف َيجْ َمع َ
ُون م ُْخ َت ِ
اري ِه م َِن األرْ َب ِع الرِّ َي ِ
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ار ُغصْ ُن َھا َر ْخصًا َوأَ ْخ َر َج ْ
صا ِئ َھاَ 32 .ف ِمنْ َش َج َر ِة ال ِّت
ُون أَنَّ
ت أَ ْو َرا َق َھاَ ،تعْ َلم َ
ص َ
ين َت َعلَّمُوا ْال َم َث َلَ :م َتى َ
أَ ْق َ
ِ
ْف َق ِريبٌ 33 .ھ َك َذا أَ ْن ُت ْم أَ ْيضًاَ ،م َتى َرأَ ْي ُت ْم َ
ب34 .اَ ْل َح َّق أَقُو ُل َل ُك ْم:
ال َّ
ھذا ُكلَّ ُه َفاعْ َلمُوا أَ َّن ُه َق ِريبٌ َع َلى األَب َْوا ِ
صي َ
ون َ
الَ َيمْ ضِ ي َ
ھذا ُكلُّ ُه !
ھذا ْال ِجي ُل َح َّتى َي ُك َ
27
-2إنجيل متى إصحاح  16عدد َفإنَّ اب َْن اإل ْن َسان َس ْو َ ْ
َ
ازي
ِ ِ
ِ
ف َيأتِي فِي َمجْ ِد أ ِبي ِه َم َع َمالَ ِئ َك ِتهَِ ،وحِي َن ِئ ٍذ ي َُج ِ
28
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
َّ
َ
َ
َ
َ
َ
ان
ب َع َملِ ِه .اَ ْل َح َّق أَقُو ُل لك ْم :إِنَّ م َِن القِ َي ِام ھ ُھنا ق ْومًا ال َيذوق َ
ُك َّل َوا ِح ٍد َح َس َ
ون ال َم ْوت َحتى َي َروُ ا اب َْن اإلِن َس ِ
آ ِتيًا فِي َم َل ُكو ِت ِه !!
وأتساءل ھل حدث ما أخبر به يسو ُع ؟ أم أن ھذه نبوءة كاذبة بحسب تلك النصوص ..؟!
نبي اخطأ في تحديد موعد الساعة!( وقد
رابعًا :إن األمر المثير للدھشة والعجب ھو عنوان الشبھةٌّ ) :
نسفتھا باألدلة مع إثبات أن علم الساعة مردھا فقط  ....ولكن األعجب من ذلك ھو أن المعترضين
يعتقدون أن يسوع المسيح إله ،ولكن ھذا اإلله ال يعلم وقت الساعة  ،وال يعلم موسم التين .....
جاء ذلك في اآلتي:
ع المسيح اإلله ال يعلم متى الساعة  ....جاء ذلك فيما يلي:
 -1يسو ُ
36
ت ،إِالﱠ
ك ْاليَ ْو ُم َوتِ ْل َ
أ -إنجيل متى إصحاح  24عدد » َوأَ ﱠما ذلِ َ
ك السﱠا َعةُ فَالَ يَ ْعلَ ُم بِ ِھ َما أَ َح ٌدَ ،والَ َمالَئِ َكةُ ال ﱠس َما َوا ِ
أَبِي َوحْ َدهُ.
ين فِي
ك السﱠا َعةُ فَالَ يَ ْعلَ ُم بِ ِھ َما أَ َح ٌدَ ،والَ ْال َمالَئِ َكةُ الﱠ ِذ َ
ك ْاليَ ْو ُم َوتِ ْل َ
ب -إنجيل مرقس إصحاح  13عدد» َوأَ ﱠما ذلِ َ
ال ﱠس َما ِءَ ،والَ االب ُْن ،إِالﱠ اآلبُ .
 -2يسوع دمر شجرة التين تدمي ًرا  ..ألنه ال يعلم موسم التين...جاء ذلك فيما يلي:
ع أُو ُر َشلِي َم َو ْالھَ ْي َك َلَ ،ولَ ﱠما نَ َ
أ -إنجيل مرقس إصحاح  11عدد 11فَ َد َخ َل يَسُو ُ
ظ َر َح ْولَهُ إِلَى ُكلﱢ
ت َع ْنيَا َم َع ْ
ان ْال َو ْق ُ
االثنَ ْي َع َش َرَ 12 .وفِي ْال َغ ِد لَ ﱠما َخ َرجُوا
َش ْي ٍء إِ ْذ َك َ
ت قَ ْد أَ ْم َسىَ ،خ َر َج إِلَى بَ ْي ِ
13
ين ِم ْن بَ ِعي ٍد َعلَ ْيھَا َو َر ٌ
قَ ،و َجا َء لَ َعلﱠهُ يَ ِج ُد فِيھَا َش ْيئًا .فَلَ ﱠما َجا َء
ِم ْن بَ ْي ِ
ت َع ْنيَا َجا َع ،فَنَظَ َر َش َج َرةَ تِ ٍ
14
اب يَسُو ُ
إِلَ ْيھَا لَ ْم يَ ِج ْد َش ْيئًا إِالﱠ َو َرقًا ،ألَنﱠهُ لَ ْم يَ ُك ْن َو ْق َ
ع َوقَا َل لَھَا»:الَ يَأْ ُكلْ أَ َح ٌد ِم ْن ِك
ين .فَأ َ َج َ
ت التﱢ ِ
ان تَالَ ِمي ُذهُ يَ ْس َمعُون.
ثَ َمرًا بَ ْع ُد إِلَى األَبَ ِد!«َ .و َك َ
19
يقَ ،و َجا َء إِلَ ْيھَا فَلَ ْم يَ ِج ْد فِيھَا َش ْيئًا
ب -إنجيل متى إصحاح  21عدد فَنَظَ َر َش َج َرةَ تِ ٍ
ين َعلَى الطﱠ ِر ِ

إِالﱠ َو َرقًا فَقَ ْ
ال !!
ط .فَقَا َل لَھَا»:الَ يَ ُك ْن ِم ْن ِك ثَ َم ٌر بَ ْع ُد إِلَى األَبَ ِد!« .فَيَبِ َس ِ
ت التﱢينَةُ فِي ْال َح ِ
قلت :إذا كان يسوع المسيح إل ًھا وال يعلم متى الساعة ،وال موسم التين ....أتساءل:
 -1ھل يستحق ھذا اإلله لقب إله ؟!
 -2ھل ھناك إله ال يعلم الغيب....؟!
 -3ھل يستحق ھذا اإلله أن يعبد ...أم أن يسوع المسيح نبي من عند ﷲ ال يعلم متى الساعة كنبيﱢنا ...؟!
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رد السھام عن خير األنام محمد  -عليه الصالة والسالم-
تأليف /أكرم حسن مرسي
نبي يقول :المرأة شؤم!
ﱞ
ادعوا أن نبيﱠنا  حكم على المرأ ِة بأنھا شؤم ! وتعلقوا بما جاء في الصحيحين:
 -1صحيح البخاري ﻛﺘﺎب )اﻟﻨﻜﺎح( ﺑﺎب )ﻣﺎ ﻳﺘﻘﻰ ﻣﻦ ﺷﺆم اﳌﺮأة( ﺑﺮﻗﻢ َ 4704ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْﻦ ِﻣ ْﻨـ َﻬ ٍ
ﺎل َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻳَ ِﺰﻳ ُﺪ ﺑْ ُﻦ
ُ
ﺎل :ذَ َﻛﺮوا اﻟ ﱡ ِ
ِِ
ٍ
ﱠﱯ  ": إِ ْن َﻛﺎ َن
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﺸ ْﺆَم ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻨِ ﱢ
ُزَرﻳْ ٍﻊ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋُ َﻤ ُﺮ ﺑْ ُﻦ ُﳏَ ﱠﻤﺪ اﻟ َْﻌ ْﺴ َﻘ َﻼِﱐﱡ َﻋ ْﻦ أَﺑﻴﻪ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ ﻗَ َ ُ
ﺸ ْﺆ ُم ِﰲ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَِﻔﻲ اﻟ ﱠﺪا ِر َواﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة َواﻟْ َﻔ َﺮ ِ
اﻟ ﱡ
س ".
 -2صحيح مسلم ﻛﺘﺎب )اﻟﺴﻼم ( ﺑﺎب )اﻟﻄﱢﻴَـ َﺮِة َواﻟْ َﻔﺄ ِْل َوَﻣﺎ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﻓِ ِﻴﻪ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱡ
ﺸ ْﺆِم( ﺑﺮﻗﻢ  4130و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ
ﻮل
إِ ْﺳ َﺤ َﻖ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﻣ ْﺮَﱘَ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ ﺑِ َﻼ ٍل َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ﻋُ ْﺘﺒَﺔُ ﺑْ ُﻦ ُﻣ ْﺴﻠِ ٍﻢ َﻋ ْﻦ َﲪْ َﺰةَ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺸ ْﺆ ُم ِﰲ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَِﻔﻲ اﻟْ َﻔ َﺮ ِ
ﺎل ":إِ ْن َﻛﺎ َن اﻟ ﱡ
س َواﻟ َْﻤ ْﺴ َﻜ ِﻦ َواﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة ".
اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
•

الرد على الشبھة

ٌ
ك فيه متحر ٌ
ُ
أوالً :إن المسلمين يعتقدون أن ھذا الكون ال يتحر ُ
ساكن من الذر ِة إلى المجر ِة
يسكن فيه
ك وال
ﷲُ لَنَا ھُ َو َم ْوالَنَا َو َعلَى ّ
ب ّ
ﷲِ فَ ْليَتَ َو ﱠك ِل
إال
ُصيبَنَا إِالﱠ َما َكتَ َ
بأمر من ﷲِ  وبقضائِه ؛ يقول   : قُل لﱠن ي ِ
ٍ
ون ) التوبة. (51
ْال ُم ْؤ ِمنُ َ
ولقد نھى نبيﱡنا  عن الطير ِة )التشاؤم ( ؛ ألنھا تنافي العقيدة الصحيحة من وجھين :
األول :أن المتشائم أعتقد بأشيا ٍء ال تنفع وال تضر على الحقيقة .
الثاني  :أن التشاؤم يقطع َح ﱠ
التوكل على ﷲ  ، واليقين به .
سن
ِ
تدل ُل على ما سبق أدلة منھا :
ِ
ِ
ِ
ﻮلَ ":ﻻ ﻃﻴَـ َﺮَة َو َﺧ ْﻴـ ُﺮَﻫﺎ اﻟْ َﻔﺄ ُْل " ﻗَﺎﻟُﻮا:
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ  5313ﻋﻦ أﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة  ﻗَ َ
ﺎلَ :ﲰ ْﻌ ُ
ﺎل " :اﻟْ َﻜﻠِﻤﺔُ اﻟ ﱠ ِ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ".
َوَﻣﺎ اﻟْ َﻔﺄ ُْل ﻗَ َ
ﺼﺎﳊَﺔُ ﻳَ ْﺴ َﻤﻌُ َﻬﺎ أ َ
َ
ضا ﺑﺮﻗﻢ َ 5315ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﺼﺎﻟِ ُﺢ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﺎلَ ":ﻻ َﻋ ْﺪ َوى َوَﻻ ِﻃﻴَـ َﺮةَ َوﻳُـ ْﻌ ِﺠﺒُِﲏ اﻟْ َﻔﺄ ُْل اﻟ ﱠ
 -2صحيح البخاري أي ً
ﺲ َ ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ِ
ﺴﻨَﺔُ ".
اﻟْ َﻜﻠ َﻤﺔُ ا ْﳊَ َ
 -3مسند أحمد ﺑﺮﻗﻢ َ 6748ﻋﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋﻤ ٍﺮو -ر ِ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ": ﻣ ْﻦ َر ﱠدﺗْﻪُ اﻟﻄﱢﻴَـ َﺮةُ
ْ
ْ
َ
ِ
َﺣ ُﺪ ُﻫ ْﻢ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ َﺧ ْﻴـ َﺮ إِﱠﻻ َﺧ ْﻴـ ُﺮ َك َوَﻻ ﻃَْﻴـ َﺮ إِﱠﻻ
ﺎل ":أَ ْن ﻳَـ ُﻘ َ
ﻚ ﻗَ َ
ﺎﺟ ٍﺔ ﻓَـ َﻘ ْﺪ أَ ْﺷ َﺮ َك " ﻗَﺎﻟُﻮا :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ َﻛ ﱠﻔ َﺎرةُ َذﻟِ َ
ﻮل أ َ
ﻣ ْﻦ َﺣ َ
ت اﻟﻄﱢﻴَـ َﺮةُ ِﻋ ْﻨ َﺪ
َﲪَ ُﺪ اﻟْ ُﻘ َﺮ ِﺷ ﱡﻲ :ﻗَ َ
ﻃَْﻴـ ُﺮ َك َوَﻻ إِﻟَﻪَ ﻏَْﻴـ ُﺮ َك"  .وفي ﺳﻨ ِﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ َ 3418ﻋ ْﻦ ﻋُ ْﺮَوَة ﺑْ ِﻦ َﻋ ِﺎﻣ ٍﺮ ﻗَ َ
ﺎل أ ْ
ﺎل :ذُﻛِ َﺮ ْ
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َﺣﺴﻨُـ َﻬﺎ اﻟْ َﻔﺄ ُْل وَﻻ ﺗَـﺮ ﱡد ﻣﺴﻠِﻤﺎ ﻓَِﺈ َذا رأَى أَﺣ ُﺪ ُﻛﻢ ﻣﺎ ﻳ ْﻜﺮﻩُ ﻓَـ ْﻠﻴـ ُﻘﻞ :اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ ﻳﺄِْﰐ ﺑِﺎ ْﳊﺴﻨَ ِ
ﺖ َوَﻻ ﻳَ ْﺪﻓَ ُﻊ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ
ﺎت إِﱠﻻ أَﻧْ َ
اﻟﻨِ ﱢ
َ
َ ُ ُْ ً
َ َ َْ َ َ َ ْ
ََ
ﺎل ":أ ْ َ
ﺴﻴﱢﺌَ ِ
ﻚ ".
اﻟ ﱠ
ﺖ َوَﻻ َﺣ ْﻮ َل َوَﻻ ﻗُـ ﱠﻮةَ إِﱠﻻ ﺑِ َ
ﺎت إِﱠﻻ أَﻧْ َ
النبي  أن الذي يرده التشاؤم عن حاجة فقد أشرك با  شر ًكا أصغ َر يستوجب الكفارة...
إ ًذا بيّن
ﱡ
سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ َ 3411ﻋﻦ َﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑ ِﻦ ﻣﺴﻌ ٍ
ﻮد َ ﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ﺎل ":اﻟﻄﱢﻴَـ َﺮةُ ِﺷ ْﺮ ٌك اﻟﻄﱢﻴَـ َﺮةُ ِﺷ ْﺮ ٌك
-4
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ْ ْ
ْ َ ُْ
َ
ِ ِ ِ ﱠ ِ ِ
ﱠﻮﱡﻛ ِﻞ " .واألحاديث في ھذا الشأن كثيرة ...
ﺛََﻼﺛًﺎ َوَﻣﺎ ﻣﻨﱠﺎ إﱠﻻ َوﻟَﻜ ﱠﻦ اﻟﻠﻪَ ﻳُ ْﺬﻫﺒُﻪُ ﺑﺎﻟﺘـ َ
ثانيًا  :بعد أن بيّن ُ
المسلم  ،وھو شرك  ،وذنب كبير ...
حق
تب
ِ
ِ
فضل ﷲِ  أن التشاؤ َم ال يجوز في ِ
ث النﱠبِ ﱢي  الذي معنا – بفضل ﷲ -
جاء الدور ألبيّ َن معنى حدي ِ
ِ
ﺸ ْﺆ ُم ﰲ ﺷﻲء ﻓﻔﻲ اﻟ ﱠﺪا ِر َواﻟ َْﻤ ْﺮأَة َواﻟْ َﻔ َﺮ ِ
قوله  »: إِ ْن َﻛﺎ َن اﻟ ﱡ
س «.
صحيحا من وجھين :
قلت ُ◌  :إن ھذا الحديث يُفھم فھ ًما
ً
ﺸ ْﺆ ُم ﰲ اﻟ ﱠﺪا ِر َواﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة َواﻟْ َﻔ َﺮ ِ
أھل الجاھلية أنھم قالوا " :اﻟ ﱡ
س"
الوجه األول :أن النب ﱠ
ي  أخبر في الحديث عن حال ِ
َ
الحديث من أوله ؛ أن أھ َل الجاھلية قالوا.... :
؛ فلم يسمع الراوي
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا – في موضعين:
وھذا ما صرحت به عائشةُ َ -ر ِ
ﱠﱯ -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ﰒ
 -1مشكل اآلثار ) ج / 2ص (276لإلمام الطحاوي :ﻋﻦ أﰊ اﻟﺰﺑﲑ ﲰﻊ ﺟﺎﺑﺮا ﳛﺪث ﻋﻦ اﻟﻨِ ﱢ
إﺧﺒﺎرا ﻣﻨﻪ ﻋﻦ أﻫﻞ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ
ذﻛﺮ ﻣﺜﻠﻪ ﺳﻮاء وﻗﺪ روي ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ إﻧﻜﺎرﻫﺎ ﻟﺬﻟﻚ وإﺧﺒﺎرﻫﺎ أن رﺳﻮل اﷲ  إﳕﺎ ﻗﺎل ذﻟﻚ ً

أ ﻢ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﻘﻮﻟﻮﻧﻪ ﻏﲑ أ ﺎ ذﻛﺮﺗﻪ ﻋﻨﻪ  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ﺑﺎﻟﻄﲑة ﻻ ﺑﺎﻟﺸﺆم واﳌﻌﲎ ﻓﻴﻬﻤﺎ واﺣﺪ وإذا ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﺎ

روي ﻋﻨﻬﺎ ﳑﺎ ﺣﻔﻈﺘﻪ ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  ﻣﻦ إﺿﺎﻓﺘﻪ ذﻟﻚ اﻟﻜﻼم إﱃ أﻫﻞ اﳉﺎﻫﻠﻴﺔ أوﱃ ﳑﺎ روي ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻓﻴﻪ ﻋﻨﻪ  ﳊﻔﻈﻬﺎ
ﻋﻨﻪ ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻗﺼﺮ ﻏﲑﻫﺎ ﻋﻦ ﺣﻔﻈﻪ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺑﺬﻟﻚ أوﱃ ﻣﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ وﻗﺪ روي ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  ﰲ ﻧﻔﻲ
اﻟﻄﲑة واﻟﺸﺆم ﻛﻤﺎ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ أﻣﻴﺔ ﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺛﻨﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻃﻬﻤﺎن ﻋﻦ أﰊ اﻟﺰﺑﲑ ﻋﻦ ﺟﺎﺑﺮ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ
 ": ﻻ ﻏﻮل وﻻ ﻃﲑة وﻻ ﺷﺆم " .

ﺴﺎ َن
 -2مسند أحمدَ برقم َ 24841ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲎ أَِﰉ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻳَ ِﺰﻳ ُﺪ ﻗَ َ
ﺎدةَ َﻋ ْﻦ أَِﰉ َﺣ ﱠ
ﱠﺎم ﺑْ ُﻦ َْﳛ َﲕ َﻋ ْﻦ ﻗَـﺘَ َ
ﺎل :أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﳘ ُ
ﺎل » :اﻟﻄﱢﻴَـ َﺮةُ ِﻣ َﻦ اﻟ ﱠﺪا ِر َواﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة
ﻗَ َ
ﱠﱯ  أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
ﺸﺔَ ﻓَﺄَ ْﺧﺒَـ َﺮ َاﻫﺎ أَ ﱠن أَﺑَﺎ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة ُﳛَﺪ ُ
ﺎل َ :د َﺧ َﻞ َر ُﺟﻼَ ِن ِﻣ ْﻦ ﺑَِﲎ َﻋ ِﺎﻣ ٍﺮ َﻋﻠَﻰ َﻋﺎﺋِ َ
ﱢث َﻋ ِﻦ اﻟﻨِ ﱢ
س « .ﻓَـﻐَ ِ
ﺴ َﻤ ِﺎء َو ِﺷ ﱠﻘﺔٌ ﰲ اﻷ َْر ِ
َواﻟْ َﻔ َﺮ ِ
ﻮل
ﺖ َ :واﻟﱠ ِﺬى أَﻧْـ َﺰ َل اﻟْ ُﻔ ْﺮﻗَﺎ َن َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َﻣﺎ ﻗَﺎ َﳍَﺎ َر ُﺳ ُ
ت ِﺷ ﱠﻘﺔٌ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﰲ اﻟ ﱠ
ﺖ ﻓَﻄَ َﺎر ْ
ض َ ،وﻗَﺎﻟَ ْ
ﻀﺒَ ْ
ﺎلَ » :ﻛﺎ َن أ َْﻫﻞ ا ْﳉ ِ
اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ ﱡ
ﻚ « .صححه األلباني في السلسة الصحيحة برقم . 993
ﻂ إِ ﱠﳕَﺎ ﻗَ َ
ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ ﻳَـﺘَﻄَﻴﱠـ ُﺮو َن ِﻣ ْﻦ َذﻟِ َ
ُ َ
ﺸ ْﺆ ُم ِﰲ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَِﻔﻲ اﻟ ﱠﺪا ِر َواﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة َواﻟْ َﻔ َﺮ ِ
الوجه الثاني  :أن قولَه  ": إِ ْن َﻛﺎ َن اﻟ ﱡ
س ".
مالحظ منه ﱠ
قول ﷲِ  لنبيﱢه
أن ) إِنْ ( الشرطية بمعني ) لو( تفيد بُعد وقوع الفعل بعدھا ؛يتضح ذلك من ِ
ك فَالَ
ك ْال َح ﱡ
 : فَإِن ُك َ
ق ِمن ﱠربﱢ َ
ك لَقَ ْد َجاء َ
اب ِمن قَ ْبلِ َ
ين يَ ْق َر ُؤ َ
ك فَاسْأ َ ِل الﱠ ِذ َ
نت فِي َش ﱟك ﱢم ﱠما أَن َز ْلنَا إِلَ ْي َ
ون ْال ِكتَ َ
ين ) يونس (94
تَ ُكونَ ﱠن ِم َن ْال ُم ْمتَ ِر َ
أﺷﻚ وﻻ أﺳﺄل".
المعني  :لو كنت يا رسو َل ﷲ في ٍ
شك  ...وكان جواب النﱠبِ ﱢي  " :ﻻ ُ
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جاء في تفسير الجاللين  } :فَإِن ُك َ
ك { من القصص فرضا ً } فَاسْأ َ ِل
نت { يا محمد } فِي َش ﱟك ﱢم ﱠما أَن َز ْلنَا إِلَ ْي َ
ك { فإنه ثابت عندھم يخبروك بصدقه قال  »:ال أشك وال أسأل
ون الكتاب { التوراة } ِمن قَ ْبلِ َ
الذين يَ ْق َر ُء َ
ك فَالَ تَ ُكونَ ﱠن ِم َن الممترين { الشا ﱢكين فيه  .أھـ
ك الحق ِمن ﱠربﱢ َ
« } لَقَ ْد َجاء َ
وعليه فھذا الحديث مبني على النفي  ،ومعناه :لو كان ھناك شؤ ٌم في شي ٍء ﻓﻔﻲ اﻟ ﱠﺪا ِر َواﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة َواﻟْ َﻔ َﺮ ِ
س .....
والسؤال الذي يطرح نفسه ھو :لماذا ھؤالء الثالثة ؟
ﺎل آ َﺧﺮو َن ُ :ﺷ ْﺆم اﻟ ﱠﺪار ِ
ِ
اﻫ ْﻢ .
صحيح
شرحه ل
النووي في
الجواب :قاله
ﱞ
ِ
ٍ
ﲑا َﺎ َ ،وأَ َذ ُ
ﺿ َ
ِ
ﻴﻘﻬﺎ َ ،و ُﺳﻮء ﺟ َ
مسلم َ :وﻗَ َ ُ
ِ
ِ
ﺿﻬﺎ ﻟِﻠ ﱠﺮﻳْ ِ
ﻴﻞ ِ :ﺣ َﺮا َﺎ َوﻏَ َﻼء
ﺴﺎ َﺎ َ ،وﺗَـ َﻌ ﱡﺮ َ
َو ُﺷ ْﺆم اﻟ َْﻤ ْﺮأَة َﻋ َﺪم ِوَﻻ َد َﺎ َ ،و َﺳ َﻼﻃَﺔ ﻟ َ
ﺐ َ .و ُﺷ ْﺆم اﻟْ َﻔ َﺮس  :أَ ْن َﻻ ﻳُـ ْﻐ َﺰى َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َ ،وﻗ َ
َﲦَ َﻨﻬﺎ  .أھـ.
َ
أقوال الصحاب ِة 
ق من
قلت ُ◌ :إن األولى عندي من الوجھين الثاني ؛ ألن
ِ
الحديث روي من عد ِة طر ٍ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  ، -وھو  -وﷲِ  -مشاھد في زماننا ھذا  ،ويشعر به الجميع؛ فإن
بخالف ما قالته عائشةَُ -ر ِ
ِ
َ
شؤم المعصي ِة  ،وإن المرأةَ سليطة اللسان
البيت الذي به تاجر مخدرات أو راقصة ال راحة فيه بسبب ِ
زوجھا فتجعله متشائما أحيانًا....
تجلب الھمو َم على
ِ
ب المقدس يجده يصف لنا المرأةَ بأنھا مصدر الشؤم ؛ فھي أصل كل خطيئ ٍة ؛
ثالثًا  :إن المتأمل في الكتا ِ
العھدين :القديم والجديد :
نجد ذلك في
ِ
أوالً :العھ ُد الجديد :
ص َل ْت
جاء في رسالة بولس األولى إلى تيموثاوس إصحاح  2عدد َ 14وآدَ ُم َل ْم ُي ْغ َو ،ل ِك نَّ ا ْل َم ْرأَ َة أ ُ ْغ ِو َي ْت َف َح َ
اس ِة َم َع ال َّت َع ُّق ِل.
ان َوا ْل َم َح َّب ِة َوا ْل َقدَ َ
س َت ْخلُ ُ
فِي ال َّت َعدِّيَ 15 .ول ِك َّن َھا َ
ص ِب ِوالَدَ ِة األَ ْوالَدِ ،إِنْ َث َب ْتنَ فِي اإلِي َم ِ
نالحظ أن آد َم لم يخطئ  ،وأن حواء ھي صاحبة الخطيئة األصلية مصدر اإلغواء و الشؤم للعالمين...
ضا أن الحكمة من وراء آالم الوالدة عند المرأة سببھا يرجع لھذا النص ،وما جاء في سفر
ونالحظ أي ً
16
اب َح َبلِكِ ِ ،با ْل َو َج ِع َتلِدِينَ أَ ْوالَدًاَ .وإِ َلى َر ُجلِكِ َي ُكونُ
ِيرا أ ُ َك ِّث ُر أَ ْت َع َ
التكوين إصحاح  3عدد َو َقال َ لِ ْل َم ْرأَ ِةَ » :ت ْكث ً
ا ْ
سو ُد َع َل ْيكِ «.
ش ِت َياقُكِ َوھ َُو َي ُ
أصناف ھي  :الوالدة بالوجع  ،واشتياقھا
عقاب ﷲِ لحواء على ثالث ِة
النص يبيّن لنا أن
قلتُ  :إن ھذا
ٍ
َ
َ
للرجل  ،وسيادة الرجل عليھا  ،وذلك ألن حواء أكلت من الشجرة المحرمة ،وخضعت إلغواء الحية،
ِ
فغوت آدم فغضب ﷲُ عليھا. ..
وعليه فإن ھناك عدة تساؤالت تطرح نفسھا ھي :
 -1ھل الوالدة عقاب ؟ وھل ألم الوالدة عقاب ؟ إن جميع إناث الحيوانات تلد وتتألم أثناء الوالدة  ،مثالً:
ھل والدة البقرة عقاب لھا أم أن ھذا من وظائفھا الطبيعية  ،وفطرتھا التي فطرھا ﷲُ عليھا ؟ !
ضا ،فھل ھذا عقاب له أيضًا؟!
 -2ھل اشتياق المرأة للرجل عقاب لھا ؟! كيف ؟ والرجل يشتاق للمرأة أي ً
الجواب  :أن االشتياق فطرة فطر ﷲُ  الناس عليھا حتى تتكون األسرة  ،وتحصل المودة  ،والرحمة ،
ق لَ ُك ْم ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم
ويُحفظ النسل ،وليس عقابًا كما يذكر سفر التكوين  .....يقول ﷲُ َ  : و ِم ْن آَيَاتِ ِه أَ ْن َخلَ َ
ُون )) (21الروم(
ت لِقَ ْو ٍم يَتَفَ ﱠكر َ
أَ ْز َواجًا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَ ْيھَا َو َج َع َل بَ ْينَ ُك ْم َم َو ﱠدةً َو َرحْ َمةً إِ ﱠن فِي َذلِ َ
ك َآلَيَا ٍ
لرفع اإلثم َعن البشرية ( كما يعتقد المعترضون ...
 -3ھل النص يتفق مع ما جاء به يسوع لِفعلِه )الصلب
ِ
ب ....وعليه أتساءل عدة أسئلة:
ت يسوع على الصلي ِ
ھم يقولون :إن ﷲَ صالحنا بمو ِ
3
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األلم ) البنج ( ،في
 -1لماذا تظل المرأةُ تلد باألوجاع  ،لدرجة أن
َ
البعض منھن يستخدمن المخدر من شد ِة ِ
الجميع بما فيھم المرأة؟!
حين أن يسو َع بزع ِمھم رف َع اإلث َم عن
ِ
الرجل؟
 -2لماذا عقاب االشتياق ما زال موجود ًً◌ا منھا ومن
ِ
 -3لماذا ما زال عقابُ الربﱢ للحيﱠة مستمرًا أن تمشي على بطنِھا ) تكوين  ( 14 / 3؟!
ب معتق ِدھم ؟؟ !
فأين ھو عدل ﷲِ بحس ِ
بسؤال كسؤالھم ھو :ألھذه الدرجة تكون المرأة ممتھنة  ،وشؤم بحسب معتقدھم
وألخص ما ذكرتُ
ٍ
ونصوص كتابھم ....؟!
،
ِ
ب األسود !
نبي يقول :المرأةُ كالحما ِر والكل ِ
ﱞ
ب األسود  ،واستدلوا على ذلك
ھكذا زعموا  ،وفھموا أن رسو َل ﷲِ  أخبر أن المرأةَ كالحما ِر  ،والكل ِ
بدليلين:
ِ ِ
ِ
ﺼ َﻼ ِة( ﺑَﺎب )ﻗَ ْﺪ ِر َﻣﺎ ﻳَ ْﺴﺘُـﺮ اﻟ ُْﻤ َ ﱢ
ﻴﻢ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ
صحيح
-1
مسلم ﻛِﺘَﺎب) اﻟ ﱠ
ٍ
ِ
ﺼﻠﻲ( برقم  790و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إ ْﺳ َﺤ ُﻖ ﺑْ ُﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ُ
ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ٍ
َﺻ ﱢﻢ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة
َﺻ ﱢﻢ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻳَ ِﺰﻳ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ْاﻷ َ
اﻟ َْﻤ ْﺨ ُﺰوﻣ ﱡﻲ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ َْﻮاﺣﺪ َو ُﻫ َﻮ اﺑْ ُﻦ ِزﻳَﺎد َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋُﺒَـ ْﻴ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ِﻦ ْاﻷ َ
ِ
ﻚ ِﻣﺜْ ُﻞ ُﻣ ْﺆ ِﺧ َﺮِة اﻟ ﱠﺮ ْﺣ ِﻞ ".
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":ﻳَـ ْﻘﻄَ ُﻊ اﻟ ﱠ
ْﺐ َوﻳَِﻘﻲ َذﻟِ َ
ﺼ َﻼ َة اﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ َوا ْﳊ َﻤ ُ
ﺎر َواﻟْ َﻜﻠ ُ
ي  برقم َ 20360ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ﱠﻔﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ ُﲪَْﻴ ُﺪ
ﻳﺚ أَِﰊ َذ ﱟر اﻟ ِْﻐ َﻔﺎ ِر ﱢ
ﺼﺎ ِر َ ﺣ ِﺪ ُ
 -2مسند أحم َد ُﻣ ْﺴﻨَﺪ ْاﻷَﻧْ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  " : ﻳـ ْﻘﻄَﻊ ﺻ َﻼةَ اﻟ ﱠﺮﺟ ِﻞ إِ َذا َﱂ ﻳ ُﻜﻦ ﺑـﲔ ﻳ َﺪﻳ ِﻪ َﻛ ِ
ﺼ ِﺎﻣ ِ
ﺂﺧ َﺮِة
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل  :ﻗَ َ
ﺖ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َذ ﱟر ﻗَ َ
ﺑْ ُﻦ ِﻫ َﻼ ٍل َِﲰ َﻊ َﻋ ْﺒ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ َﻦ اﻟ ﱠ
ْ َ ْ َ َْ َ ْ
َ ُ َ
ُ
ﺎل اﺑﻦ أ ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻛ َﻤﺎ
ْﺖ َ :ﻣﺎ ﺑَ ُ
ْﺖ َر ُﺳ َ
َﺳ َﻮِد ِﻣ ْﻦ ْاﻷ ْ
َﺧﻲَ ":ﺳﺄَﻟ ُ
َﺳ َﻮ ُد " ﻗُـﻠ ُ
ﺎل ْاﻷ ْ
ْﺐ ْاﻷ ْ
اﻟ ﱠﺮ ْﺣ ِﻞ اﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ َوا ْﳊ َﻤ ُ
َﲪَ ِﺮ؟ ﻗَ َ ْ َ
ﺎر َواﻟْ َﻜﻠ ُ
َﺳ َﻮ ُد َﺷ ْﻴﻄَﺎ ٌن " .ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت رﺟﺎل
َﺳﺄَﻟْﺘَِﲏ ﻓَـ َﻘ َ
ْﺐ ْاﻷ ْ
ﺎل ":اﻟْ َﻜﻠ ُ
اﻟﺸﻴﺨﲔ ﻏﲑ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﻟﺼﺎﻣﺖ ﻓﻤﻦ رﺟﺎل ﻣﺴﻠﻢ.
•

الرد على الشبھة

َ
ث أصالً ،
أوالً :إن ھذا
الحديث ليس فيه أن المرأةَ كالحما ِر  ،والكلب األسو ِد  ،وھذا التشبيه ليس في الحدي ِ
ھذا وإن دل فإنه يد ُل على كراھيتِھم لھذا النبي الكريم  ،وتصي ِد األخطاء له  من خيالِھم المريض....
ض َي ﱠ
الفھم الخاطئ ،حينما أنكرت على السائل بقولھا َ " :ﺷﺒﱠـ ْﻬﺘُ ُﻤﻮﻧَﺎ
ﷲُ َع ْن َھا  -ردت على ھذا
إن عائشةَ َ -ر ِ
ِ
ﺑِﺎ ْﳊﻤ ِﺮ واﻟ ِ
ْﻜ َﻼ ِ
ب!"....
ُُ َ
ﺸﺔَ-ر ِ
ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ذُﻛِ َﺮ
جاء ذلك في
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑَﺎب) َﻣ ْﻦ ﻗَ َ
ﺎل َﻻ ﻳَـ ْﻘﻄَ ُﻊ اﻟ ﱠ
ِ
ﺼ َﻼةَ َﺷ ْﻲءٌ( برقم َ 484ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ﺖ َ :ﺷﺒﱠـ ْﻬﺘُﻤﻮﻧَﺎ ﺑِﺎ ْﳊﻤ ِﺮ واﻟ ِ
ِ
ْﻜ َﻼ ِ
ﺼﻠﱢﻲ َوإِ ﱢﱐ َﻋﻠَﻰ
ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻫﺎ َﻣﺎ ﻳَـ ْﻘﻄَ ُﻊ اﻟ ﱠ
ﺎر َواﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ب َواﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟََﻘ ْﺪ َرأَﻳْ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
ﱠﱯ ﻳُ َ
ُُ َ
ُ
ْﺐ َوا ْﳊ َﻤ ُ
ﺼ َﻼةَ اﻟْ َﻜﻠ ُ
ﻀﻄَ ِﺠﻌﺔً ﻓَـﺘﺒ ُﺪو ِﱄ ا ْﳊﺎﺟﺔُ ﻓَﺄَ ْﻛﺮﻩُ أَ ْن أ ِ
ﺴ ِﺮﻳ ِﺮ ﺑـﻴـﻨَﻪُ وﺑـ ِ ِ
ِ
ﺴ ﱡﻞ ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ ِر ْﺟﻠَْﻴ ِﻪ.
ي اﻟﻨِ ﱠ
اﻟ ﱠ َ ْ َ َ َْ
ﲔ اﻟْﻘ ْﺒـﻠَﺔ ُﻣ ْ َ َْ
ْ
ََ
ﺲ ﻓَﺄُوذ َ
َ
ﱠﱯ  ﻓَﺄَﻧْ َ
َﺟﻠ َ
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حكم
ث تشبيه المرأة بالحمار ،أو الكلب األسود ...بل إن ما جاء في الحدي ِ
إ ًذا ليس في الحدي ِ
ث ذكر ٍ
شرعي مفاده أن المرأةَ حينما تمر بين يدي المصلي تقطع صالتَه  ،وكذلك الحمار والكلب األسود  ،كما
ب
أن قطع الصالة المذكور ليس قطع بطالن  ،ولكن قطع نقصان ؛ أي :نقص خشوع  ،ونقص أجر؛ بسب ِ
ُ
الحديث نف ُسه سبب قطع الكلب األسود للصالة فقال " :إنه
مرور شيء من الثالث ِة أمام المصلي  ،ثم بين
ِ
ُ
قطع المرأة للصالة ؛ وھو افتتان المصلي بھا  ،واشتغاله بھا عند
شيطان" .وبيّنت األحاديث األخرى سبب
ِ
الرجل ال يفتتن به ،
مرورھا من أما ِمه فقد تكون متعطرة أو متزينة  ....بخالف الرجل فإنه إذا م ﱠر أمام
ِ
ِ
وليس السبب أن المرأةَ مساوية للكلب  ،والحمار كما فھم المعترضون بعقولھم المريضة .
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن َھا َ " :-ﺷﺒﱠـ ْﻬﺘُ ُﻤﻮﻧَﺎ ﺑِﺎ ْﳊُ ُﻤ ِﺮ
ث األخير الذي أتيتُ به وھو حديث عائشة َ -ر ِ
فھم الحدي ِ
وأما عن ِ
واﻟ ِ
ْﻜ َﻼ ِ
ﻀﻄَ ِﺠ َﻌﺔ." ...
ﺼﻠﱢﻲ َوإِ ﱢﱐ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠ
ﲔ اﻟ ِْﻘ ْﺒـﻠَ ِﺔ ُﻣ ْ
ب َواﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟََﻘ ْﺪ َرأَﻳْ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
ﺴ ِﺮﻳ ِﺮ ﺑَـ ْﻴـﻨَﻪُ َوﺑَـ َْ
ﱠﱯ  ﻳُ َ
َ
ُ
ي  كان يصلي  ،والمرأة أمامه ؛ إما ألنھا زوجته فال يخاف االفتتان بھا  ،وإما ألنھا
الحديث يبيّ ُن أن النب ﱠ
ي  أمل ُ
ك الناس لشھوته  ،وعلى كل
كانت في
ظالم كما يُفھم من بعض الروايات  ،وإما ألن النب ﱠ
ٍ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -أمامه لعدم افتتانه بھا ،وبالتالي فھي ليست
ي  إنما صلى وعائشةَ -ر ِ
االحتماالت فإن النب ﱠ
كالحمار  ،أو الكلب األسود.
ث الذي معنا وھو قطع الصالة بمرور المرأة ليست قضية اتفاق بين العلماء ،بل بينھم
ثم إن العم َل بالحدي ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  ، -وھذا القول
خالف كبير ،فقد قال كثيرون بأن الحديث األول منسوخ بحديث عائشةَ -ر ِ
األخير ھو الذي أخذ به أكثر أھل العلم .
أحاديث عدة أخرى ت ُ
َ
ضا يقط ُع الصالة ؛ فھل معني ذلك أن الرج َل
ثانيًا  :إن ھناك
ثبت أن الرج َل أي ً
ب األسود ؟! ھذا ر ٌد على قولِھم :إن المرأة تقطع الصالة كالحمار  ،والكلب األسود!
كالحمار  ،والكل ِ
ِ
أكتفي بذكر حديثين اثنين فقط :
األول  :صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 3033ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ َﺷ ْﻲءٌ َو ُﻫ َﻮ
ﺎل :ﻗَ َ
ﻴﺪ  ﻗَ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  " : إِ َذا َﻣ ﱠﺮ ﺑَـ َْ
ﲔ ﻳَ َﺪ ْي أ َ
َ
ْ
ﺼﻠﱢﻲ ﻓَـﻠْﻴَ ْﻤﻨَـ ْﻌﻪُ ﻓَِﺈ ْن أ ََﰉ ﻓَـﻠْﻴَ ْﻤﻨَـ ْﻌﻪُ ﻓَِﺈ ْن أ ََﰉ ﻓَﻠﻴُـ َﻘﺎﺗِﻠْﻪُ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ ُﻫ َﻮ َﺷ ْﻴﻄَﺎ ٌن " .
ﻳُ َ
الثاني :صحيح مسلم ﺑﺎب ) ﻣ ْﻨ ِﻊ اﻟْﻤﺎ ﱢر ﺑـﲔ ﻳ َﺪي اﻟْﻤﺼﻠﱢﻲ( برقم َ 782ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﻴﺪ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ي  أَ ﱠن َر ُﺳ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
ِ
َ َ َ َْ َ ْ ُ َ
َ
ْ َ
ِ
ﺎع ﻓَِﺈ ْن أ ََﰉ ﻓَـ ْﻠﻴُـ َﻘﺎﺗِﻠْﻪُ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ ُﻫ َﻮ َﺷ ْﻴﻄَﺎ ٌن ".
ﻗَ َ
ﺼﻠﱢﻲ ﻓَ َﻼ ﻳَ َﺪ ْ
اﺳﺘَﻄَ َ
َﺣ ًﺪا َﳝُﱡﺮ ﺑَـ َْ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْﻪ َوﻟْﻴَ ْﺪ َرأْﻩُ َﻣﺎ ْ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ﻳُ َ
عأَ
ﺎل " :إِ َذا َﻛﺎ َن أ َ
ً
الذكر
ش  ،واإلنسان كلمة تطلق على
ب المقدس يجد فيه أن
َ
ثالثا  :إن القارئ للكتا ِ
اإلنسان مشبهٌ بالجح ِ
ِ
واألثنى ؛فال يوجد في اللغة العربية لفظة )إنسانة( قط ؛ ورد في
سفر أيوب إصحاح  11عدد 12أَ ﱠما ال ﱠر ُج ُل
ِ
ار ٌ
اإل ْن َس ُ
ان.
ش ْالفَ َرا يُولَ ُد ِ
غ َع ِدي ُم ْالفَھ ِْمَ ،و َك َجحْ ِ
فَفَ ِ
اإل ْن َس ُ
ان ".
ش ْالفَ َرا يُولَ ُد ِ
نالحظ " َو َك َجحْ ِ
وبالتالي فإن المعترضين ولدوا ھكذا  ،وھكذا فھمھم !!.....
كاتب سفر الجامعة في اإلصحاح  3عدد 18قُ ْل ُ
ت فِ ي
اإلنسان مشبهٌ بالبھيمة...وھذا ما قاله
ضا أن
َ
ُ
ويجد أي ً
19
ُ
ور بَنِي ْالبَ َش ِر ،إِ ﱠن ﷲَ يَ ْمتَ ِحنُھُ ْم لِي ُِريَھُ ْم أَنﱠ هُ َك َم ا ْالبَ ِھي َم ِة ھ َك َذا ھُ ْم« .ألَ ﱠن َم ا يَحْ ُد ُ
ث لِبَنِ ي
قَ ْلبِيِ » :م ْن ِجھَ ِة أ ُم ِ
ان َم ِزيﱠ ةٌ
ْالبَ َش ِر يَحْ ُد ُ
اح َدةٌ لَھُ ْمَ .م ْو ُ
ت َذا َ
اح َدةٌ لِ ْل ُك لﱢ  .فَلَ ي َ
كَ ،ونَ َس َمةٌ َو ِ
ت ھ َذا َك َم ْو ِ
ث لِ ْلبَ ِھي َم ِةَ ،و َحا ِدثَةٌ َو ِ
إل ْن َس ِ
ْس لِ ِ
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20
ب
اح ٍدَ .ك َ
بَ ،وإِلَ ى التﱡ َرا ِ
ان ِكالَھُ َم ا ِم َن التﱡ َرا ِ
ان َو ِ
َعلَى ْالبَ ِھي َم ِة ،ألَ ﱠن ِكلَ ْي ِھ َما بَ ِ
اط ٌل .يَ ْذھَبُ ِكالَھُ َم ا إِلَ ى َم َك ٍ
يَعُو ُد ِكالَھُ َما.
ُ
ب المقدس !..
اإلنسان ليس له َم ِزيﱠةٌ َعلَى ْالبَ ِھي َم ِة ؛
ص أن
َ
فاإلنسان كالبھيم ِة في الكتا ِ
نالحظ من الن ِ
قل ت ف ي نفس ي :س بحان رب ي إذ يق ولَ  :ولَقَ ْد َك ﱠر ْمنَ ا بَنِ ي آ َد َم َو َح َم ْلنَ اھُ ْم فِ ي ْالبَ رﱢ َو ْالبَحْ ِر َو َر َز ْقنَ اھُم ﱢم َن
ضيالً ) اإلسراء. ( 70
ير ﱢم ﱠم ْن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
الطﱠيﱢبَا ِ
ت َوفَض ْﱠلنَاھُ ْم َعلَى َكثِ ٍ
ب المقدس يطلق عليھا عجلة،وذلك لما أطلق شمسون على زوجته لقب عجلة
ويجد أن المرأةَ في الكتا ِ
18
ابع َق ْبل َ ُغ ُرو ِ
ب
 ....جاء ذلك في سفر القضاة إصحاح  14عدد َف َقال َ َل ُه ِر َجال ُ ا ْل َمدِي َن ِة فِي ا ْل َي ْو ِم َّ
الس ِ
ي َ
ال َّ
سدِ؟« َف َقال َ َل ُھ ْمَ » :ل ْو َل ْم َت ْح ُر ُثوا َع َلى عِ ْج َلتِي،
س ِلَ ،و َما أَ ْج َفى مِنَ األَ َ
ش ْي ٍء أَ ْحلَى مِنَ ا ْل َع َ
س» :أَ ُّ
ش ْم ِ
َل َما َو َجدْ ُت ْم أ ُ ْح ِج َّيتِي«.
مسه ؛ ألنه ينجسھم ...و ذل ك
ب األجرب يبتعد
ُ
ويجد أي ً
الناس عن ل ِ
س أن المرأةَ كالكل ِ
ضا في الكتا ِ
ب المقد ِ
25
ت طَ ْمثِھَ ا،
ت ا ْم َرأَةٌ يَ ِسي ُل َس ْي ُل َد ِمھَا أَيﱠا ًما َكثِي َرةً فِي َغي ِْر َو ْق ِ
في سفر اآلويﱢين إصحاح  15عدد » َوإِ َذا َكانَ ِ
ٌ 26
أَ ْو إِ َذا َسا َل بَ ْع َد طَ ْمثِھَا ،فَتَ ُك ُ
ش تَضْ طَ ِج ُع
ون ُك ﱠل أَي ِﱠام َسيَالَ ِن نَ َجا َستِھَا َك َما فِي أَي ِﱠام طَ ْمثِھَا .إِنﱠھَا نَ ِج َسةُ .كلﱡ فِ َرا ٍ
اش طَ ْمثِھَاَ .و ُك لﱡ األَ ْمتِ َع ِة الﱠتِ ي تَجْ لِ سُ َعلَ ْيھَ ا تَ ُك ُ
َعلَ ْي ِه ُك ﱠل أَي ِﱠام َس ْيلِھَا يَ ُك ُ
ون نَ ِج َس ةً َكنَ َجا َس ِة طَ ْمثِھَ ا.
ون لَھَا َكفِ َر ِ
ون نَ ِجسًا ،فَيَ ْغ ِس ُل ثِيَابَهُ َويَ ْستَ ِح ﱡم بِ َما ٍءَ ،ويَ ُك ُ
َ 27و ُكلﱡ َم ْن َم ﱠسھ ﱠُن يَ ُك ُ
ون نَ ِجسًا إِلَى ْال َم َسا ِء.
ب المقدس!! ...
قلت ُ◌ :ھكذا يعامل الكلب األجرب كالمرأ ِة في الكتا ِ

نبي يقول :خلقت من ضلع اعوج!
قالوا :نبي اإلسالم أھان المرأة لما قال عنھا خلقت من ضلع اعوج....وذلك في صحيح البخاري برقم
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":اﺳﺘـﻮﺻﻮا ﺑِﺎﻟﻨ ِ
ِ
ﺖ ِﻣﻦ ِ
َ 3084ﻋﻦ أَِﰊ ُﻫﺮﻳْـﺮةَ  -ر ِ
ﺿﻠَ ٍﻊ َوإِ ﱠن
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ -ﻗَ َ
َْ ْ ُ
ﱢﺴﺎء ﻓَِﺈ ﱠن اﻟ َْﻤ ْﺮأَةَ ُﺧﻠ َﻘ ْ ْ
ْ
ََ َ
َ
ﻀﻠَ ِﻊ أَ ْﻋ َﻼﻩُ ﻓَِﺈ ْن َذﻫﺒ َ ِ
ﺎﺳﺘَـ ْﻮ ُ ِ
أَ ْﻋ َﻮ َج َﺷ ْﻲ ٍء ِﰲ اﻟ ﱢ
ﱢﺴ ِﺎء".
َْ
ﺴ ْﺮﺗَﻪُ َوإِ ْن ﺗَـ َﺮْﻛﺘَﻪُ َﱂْ ﻳَـ َﺰ ْل أَ ْﻋ َﻮ َج ﻓَ ْ
ﺖ ﺗُﻘ ُ
ﻴﻤﻪُ َﻛ َ
ﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨ َ
الرد على الشبھة
أوالً:إن الحديث يبدأ بثناء النبي على المرأة والوصية بحفظھا وتقوى ﷲ فيھا  ...وذلك من قوله
ِ
ِِِ
ُ
ﱢﺴ ِﺎء(.
":اﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ً
ﺧﲑا" ،وقد ذكر ھذا الحديث في صحيح مسلم في باب )اﻟ َْﻮﺻﻴﱠﺔ ﺑﺎﻟﻨ َ
ثانيًا:إن معنى خلقت من ضلع أعوج ليس سبًا بل فيه بيان ألصل خلقتھا فھي من ضلع آدم ...دليل ذلك :
-1الحديث نفسه.
ات اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوذُ ﱢرﻳﱠﺘِ ِﻪ(-
ﺻﻠَ َﻮ ُ
-2بوب البخاري الحديث في ﺑَﺎب) َﺧﻠ ِْﻖ َ
آد َم َ -
-3الكتاب المقدس،وسوف أذكر النصوص الحقًا –إن شاء ﷲ-
ِ
ﺗﻘﻴﻤﻪ ﻛﺴﺮﺗَﻪ وإ ْن ﺗﺮﻛﺘَﻪ ﱂ ْ
ﺧﲑا"
أﻋﻮج ﺷﻲء ﰲ اﻟﻀﻠ ِﻊ أﻋﻼﻩ ﻓﺈ ْن
َ
ﻳﺰل َ
قوله ":وإ ﱠن َ
ذﻫﺒﺖ َ
أﻋﻮج ﻓﺎﺳﺘﻮﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ً
6
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قلت ُ◌  :إن ھذا مثال مضروب لبيان  ،وتأكيد األمر بالرفـق بھـا فقد تحدث منھا أخطاء كثيرة  ...فعليه-
سلِ ٌم عن أبي
الزوج -باللين ألنه لو أراد أن يعدل الضلع كسرة  ،وكسره طالقھا،دليل ذلك ما رواه ُم ْ
ِ
ﻗﻬﺎ"
ﺴ ْﺮ َﺎ َ ،وَﻛ ْﺴ َ
ﺮﻫﺎ ﻃََﻼ َ
ھريرة ﻗﺎل َ " وإِ ْن َذ َﻫ ْﺒﺖ ﺗُﻘ َ
ﻴﻤﻬﺎ َﻛ َ
ويبقى على الزوج عاتق ھو أن ال يبالغ في تقويمھا ،وأن يتغافل عن بعض ھفواتھا وال يدقق كثي ًرا على
تصرفاتھا...كي تدوم العشرة بينھما...
يدعم ذلك ما قاله ابن حجر في الفتح:
ِ
ﺖ ِﻣﻦ ِ
ﺿﻠَﻊ (
 :ﻗَـ ْﻮﻟُﻪُ ُ ) :ﺧﻠ َﻘ ْ ْ
ِ
اﻟﻼم وَﳚﻮز ﺗَﺴ ِﻜﻴﻨﻬﺎ  ،ﻗِ ِ ِ
آدم ْاﻷَﻳْﺴﺮ وﻗِﻴﻞ ِﻣﻦ ِ
ﺖ ِﻣﻦ ِ
ﺿﻠْﻌﻪ
ﺿﻠَﻊ َ
ﺑِ َﻜ ْﺴ ِﺮ اﻟ ُْﻤ ْﻌ َﺠ َﻤﺔ َوﻓَـ ْﺘﺢ ﱠ َ ُ ْ َ
َ َ َ ْ
ﻴﻞ ﻓﻴﻪ إِ َﺷ َﺎرة إِ َﱃ أَ ﱠن َﺣ ﱠﻮاء ُﺧﻠ َﻘ ْ ْ
َ
ِ
اﻟْ َﻘ ِ
ﺖ َﻛ َﻤﺎ
َي :أُ ْﺧ ِﺮ َﺟ ْ
اد " اﻟْﻴُ ْﺴ َﺮى ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒﻞ أَ ْن ﻳَ ْﺪ ُﺧﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔ َو ُﺟ ِﻌ َﻞ َﻣ َﻜﺎﻧﻪ َﳊْﻢ " َوَﻣ ْﻌ َﲎ ُﺧﻠِ َﻘ ْ
ﺼﲑ  ،أَ ْﺧ َﺮ َﺟﻪُ اﺑْﻦ إِ ْﺳ َﺤﺎق َوَز َ
ﺖأ ْ
ِ
ِ
ﺖ ِﻣﻦ ﻣ ْﺒـﻠَﻎ ِ
ﺿﻠْﻊ ﻓَ ِﻬ َﻲ َﻛﺎﻟ ﱢ
اد ِﰲ ِرَواﻳَﺔ
ﱠﻮاة َ ،وﻗَ َ
ﻀ ْﻠ ِﻊ َ ،ز َ
ﱯ ُْ :ﳛﺘَ َﻤﻞ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮن َﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ أَ ﱠن اﻟ َْﻤ ْﺮأَة ُﺧﻠ َﻘ ْ ْ َ
َﲣْ ُﺮج اﻟﻨﱠ ْﺨﻠَﺔ ﻣ ْﻦ اﻟﻨـ َ
ﺎل اﻟْ ُﻘ ْﺮﻃُِ ّ
ْاﻷَ ْﻋ َﺮج َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮة ِﻋ ْﻨﺪ ُﻣ ْﺴﻠِﻢ " ﻟَ ْﻦ ﺗَ ْﺴﺘَ ِﻘﻴﻢ ﻟَﻚ َﻋﻠَﻰ ﻃَ ِﺮﻳ َﻘﺔ "
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ ) :وإِ ﱠن أَ ْﻋ َﻮج َﺷ ْﻲء ِﰲ اﻟ ﱢ
ﻀﻠْﻊ أَ ْﻋ َﻼﻩُ (
ِ
ﻗِ ِ ِ ِ ِ
ﺴﺎ َﺎ َ ،وِﰲ اِ ْﺳﺘِ ْﻌ َﻤﺎل أَ ْﻋ َﻮج اِ ْﺳﺘِ ْﻌ َﻤﺎل ِﻷَﻓْـ َﻌﻞ ِﰲ اﻟْﻌُﻴُﻮب َو ُﻫ َﻮ َﺷﺎذّ َ ،وﻓَﺎﺋِ َﺪة َﻫ ِﺬ ِﻩ
ﻴﻞ ﻓﻴﻪ إ َﺷ َﺎرة إ َﱃ أَ ﱠن أَ ْﻋ َﻮج َﻣﺎ ِﰲ اﻟ َْﻤ ْﺮأَة ﻟ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ﺖ ﻣﻦ ِ
ﺎﺟﻬﺎ  ،أ َْو ِْ
اﻹ َﺷ َﺎرة إِ َﱃ أَﻧﱠـ َﻬﺎ َﻻ ﺗَـ ْﻘﺒَﻞ اﻟﺘﱠـ ْﻘ ِﻮﱘ َﻛ َﻤﺎ أَ ﱠن اﻟ ﱢ
ﻀﻠْﻊ َﻻ ﻳَـ ْﻘﺒَﻠﻪُ
ﺿﻠْﻊ أَ ْﻋ َﻮج ﻓَ َﻼ ﻳُـ ْﻨ َﻜﺮ ا ْﻋ ِﻮ َﺟ َ
اﻟ ُْﻤ َﻘﺪ َ
ﱢﻣﺔ أَ ﱠن اﻟ َْﻤ ْﺮأَة ُﺧﻠ َﻘ ْ ْ
.
ِ
ِ
ﺴ ْﺮﺗﻪ (
ﻗَـ ْﻮﻟُﻪُ  ) :ﻓَﺈ ْن َذ َﻫ ْﺒﺖ ﺗُﻘﻴﻤﻪُ َﻛ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
اﻗﻬﺎ َ ،وﻳُـ َﺆﻳﱢﺪﻩُ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ ِﰲ ِرَواﻳَﺔ ْاﻷَ ْﻋ َﺮج
ﺎﺟﻬﺎ أَﻓْ َ
ﻴﻞُ :ﻫ َﻮ َ
ﻀﻰ ْاﻷ َْﻣﺮ إِ َﱃ ﻓ َﺮ َ
َي :إِ ْن أ ََر ْدت ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ أَ ْن ﺗَـ ْﺘـ ُﺮك ا ْﻋ ِﻮ َﺟ َ
ﺿ ْﺮب َﻣﺜَﻞ ﻟﻠﻄﱠَﻼق أ ْ
ﻗ َ
ِ
ِ
ِ
ﻗﻬﺎ " َوﻳُ ْﺴﺘَـ َﻔﺎد ِﻣ ْﻦ َﺣ ِﺪﻳﺚ اﻟْﺒَﺎب أَ ﱠن اﻟ ﱢ
ﻀ ْﻠﻊ ُﻣ َﺬ ﱠﻛﺮ
ﺴ ْﺮ َﺎ َ ،وَﻛ ْﺴ َ
ﺮﻫﺎ ﻃََﻼ َ
َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮة ﻋ ْﻨﺪ ُﻣ ْﺴﻠﻢ " َوإِ ْن َذ َﻫ ْﺒﺖ ﺗُﻘ َ
ﻴﻤﻬﺎ َﻛ َ
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِِِ
ِ
ﻴﻞ إِ ﱠن اﻟ ﱢ
ﻀﻠْﻊ ﻳُ َﺬ ﱠﻛﺮ َوﻳُـ َﺆﻧﱠﺚ
ﺧ َﻼﻓًﺎ ﻟ َﻤ ْﻦ َﺟ َﺰَم ﺑِﺄَﻧﱠﻪُ ُﻣ َﺆﻧﱠﺚ َو ْ
اﺣﺘَ ﱠﺞ ﺑ ِﺮَواﻳَﺔ ُﻣ ْﺴﻠﻢ َوَﻻ ُﺣ ﱠﺠﺔ ﻓﻴﻪ ﻷَ ﱠن اﻟﺘﱠﺄْﻧﻴﺚ ِﰲ ِرَواﻳَﺘﻪ ﻟﻠ َْﻤ ْﺮأَة َ ،وﻗ َ
ﺎن ﺻ ِﺤﻴﺤ ِ
ِ
ﺎن.أھـ
َو َﻋﻠَﻰ َﻫ َﺬا ﻓَﺎﻟﻠﱠ ْﻔﻈَ َ َ
ثانيًا :إن حقيقة خلق المرأة من ضلع ..ذكرھا الكتاب المقدس ،وذلك في سفر التكوين إصحاح  2عدد
21
18
ب اإلِل ُه
الر ُّ
يرهُ«َ .....فأ َ ْو َق َع َّ
ص َن َع َل ُه ُمعِي ًنا َنظِ َ
س َج ِّيدًا أَنْ َي ُكونَ آدَ ُم َو ْحدَ هَُ ،فأ َ ْ
ب اإلِل ُه» :لَ ْي َ
الر ُّ
َو َقال َ َّ
22
ض ْل َع ا َّلتِي أَ َخ َذھَا
ب اإلِل ُه ال ِّ
الر ُّ
ضالَعِ ِه َو َمألَ َم َكا َن َھا لَ ْح ًماَ .و َب َنى َّ
س َبا ًتا َع َلى آدَ َم َف َنا َمَ ،فأ َ َخ َذ َوا ِح َد ًة مِنْ أَ ْ
ُ
23
ض َرھَا إِ َلى آدَ َمَ .ف َقال َ آدَ ُم» :ھ ِذ ِه اآلنَ َع ْظ ٌم مِنْ عِ َظامِي َو َل ْح ٌم مِنْ َل ْحمِي .ھ ِذ ِه ُتدْ َعى
مِنْ آدَ َم ا ْم َرأَ ًة َوأَ ْح َ
24
ام
سدًا َوا ِحدًا.
ِن ْ
ْ
ان َج َ
الر ُجل ُ أَ َباهُ َوأ ُ َّم ُه َو َي ْل َتصِ ُق ِب ْ
ام ِر ٍء أُخ َِذ ْت« .لِذلِ َك َي ْت ُر ُك َّ
َ 25رأَ ًة ألَ َّن َھا م ِ
ام َرأَ ِت ِه َو َي ُكو َن ِ
َو َكا َنا ِكالَ ُھ َما ُع ْر َيا َن ْي ِن ،آدَ ُم َوا ْم َرأَ ُت ُهَ ،و ُھ َما الَ َي ْخ َجالَ ِن.
ويبقى السؤال :لماذا يعترض المعترضون على حقيقة ذكرت في كتابھم المقدس...؟!
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نبي يأمر المرأة أن تسجد لزوجھا !
ﱞ
ﺖ ِ
آﻣ ًﺮا
كالم نبيﱢنا  الذي في اعتقا ِدھم أنه يُھضم ح َ
من جمل ِة اعتراضاتِھم على ِ
ق المرأ ِة قوله  ": ﻟَ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُ
ِ
ت اﻟ َْﻤ ْﺮأَةَ أَ ْن ﺗَ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻟَِﺰْو ِﺟ َﻬﺎ"
َﺣ ٍﺪ َﻷ ََﻣ ْﺮ ُ
َﺣ ًﺪا أَ ْن ﻳَ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻷ َ
أَ
للزوج ...؟!
قالوا  :ھل وصل عدم احترا ِمھا إلى درج ِة السجود
ِ
َ
ﺎء ِﰲ َﺣ ﱢﻖ اﻟ ﱠﺰْو ِج َﻋﻠَﻰ
الحديث رواه ابنُ
ماجة في سننه ﺑﺮﻗﻢ  ، 1842ورواﻩ اﻟﱰﻣﺬي ﻛِﺘَﺎب )اﻟ ﱠﺮ َ
ﺿ ِﺎع ( ﺑَﺎب ) َﻣﺎ َﺟ َ
ﻀ ُﺮ ﺑْ ُﻦ ُﴰَْﻴ ٍﻞ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺳﻠَ َﻤﺔَ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َﻋ ْﻦ
ﻮد ﺑْ ُﻦ ﻏَْﻴ َﻼ َن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﻟﻨﱠ ْ
اﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة( ﺑﺮﻗﻢ َ 1079ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َْﳏ ُﻤ ُ
ﺎل " :ﻟَﻮ ُﻛ ْﻨ ُ ِ
ِ
ت اﻟ َْﻤ ْﺮأَةَ أَ ْن ﺗَ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻟَِﺰْو ِﺟ َﻬﺎ " .ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺣﺴﻦ ﺻﺤﻴﺢ  ،اﺑﻦ
َﺣ ٍﺪ َﻷ ََﻣ ْﺮ ُ
اﻟﻨِ ﱢ
َﺣ ًﺪا أَ ْن ﻳَ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻷ َ
ﺖ آﻣ ًﺮا أ َ
ﱠﱯ  ﻗَ َ ْ
ﻣﺎﺟﺔ ) ( 1853
•

الرد على الشبھة

َ
الحديث ليس فيه أي
الجھل البي ِّن ؛ ألن
ق المرأ ِة ھذا من
أوالً :إن قولَھم واعتقا َدھم بأن ھذا الحديث يُھضم ح َ
ِ
حقوق للمرأ ِة ؛ بل فيه دعوة للمرأة للوفا ِء بزو ِجھا  ،وتذكي ِرھا بحقوقِه عليھا  ،فكم تعب وعانى من
ھضم ل
ِ
زوجھا عليھا فيه ھض ٌم لحقوقِھا ؟! ھذا ھو .
بحقوق
أجل إرضائِھا سواء في النفق ِة .....فھل تذكير المرأة
ِ
ِ
ِ
صاحب تحفة اآلحوذي )محمد عبد الرحمن عبد الرحيم المباركفوري أبو العال(:
قال
ُ
ِ ِ
ﺸ ْﻜ ِﺮَﻫﺎ َ .وِﰲ َﻫ َﺬا ﻏَﺎﻳَﺔُ اﻟ ُْﻤﺒَﺎﻟَﻐَ ِﺔ
َي :ﻟِ َﻜﺜْـ َﺮِة ُﺣ ُﻘﻮﻗِ ِﻪ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ َو َﻋ ْﺠ ِﺰَﻫﺎ َﻋ ْﻦ اﻟ ِْﻘﻴَ ِﺎم ﺑِ ُ
ﻗَـ ْﻮﻟُﻪُ َ ) :ﻷ ََﻣ ْﺮت اﻟ َْﻤ ْﺮأَةَ أَ ْن ﺗَ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻟ َﺰْوﺟ َﻬﺎ ( أ ْ
ﻟِ ُﻮ ُﺟ ِ
ﺴ ْﺠ َﺪةَ َﻻ َِﲢ ﱡﻞ ﻟِﻐَ ِْﲑ اﻟﻠﱠ ِﻪ ....
ﺎﻋ ِﺔ اﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة ِﰲ َﺣ ﱢﻖ َزْو ِﺟ َﻬﺎ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟ ﱠ
ﻮب إِﻃَ َ
ﺸﻮَﻛ ِﺎﱐﱡ ِﰲ اﻟﻨـﱠﻴ ِﻞ ﺑـ ْﻌ َﺪ ِذ ْﻛ ِﺮ أ ِ
ﻳﺚ ِﰲ ﻣ ْﻌﲎ ﺣ ِﺪ ِ
ﻳﺚ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َﻫ َﺬا َﻣﺎ ﻟَ ْﻔﻈُﻪُ  :ﻓَـ َﻬ ِﺬ ِﻩ
ثم نقل عن
الشوكاني فقال  :ﻗَ َ
ﱢ
َﺣﺎد َ َ َ َ
َ
ْ َ
ﺎل اﻟ ﱠ ْ
أَﺣ ِ
ﻀ َﻬﺎ ﻟِﺒَـ ْﻌ ٍ
ﻀﺎ .أھـ بتصرف
ﺻﻠُ َﺢ اﻟ ﱡ
ﺎد ُ
ﻮد ﻟِﺒَ َ
ﻀ َﻬﺎ ﺑَـ ْﻌ ً
ﺾ َوﻳُـ َﻘ ﱢﻮي ﺑَـ ْﻌ ُ
ﺸ ٍﺮ َﻷ ََﻣ ْﺮت ﺑِ ِﻪ اﻟ ﱠﺰْو َﺟﺔَ ﻟَِﺰْو ِﺟ َﻬﺎ ﻳَ ْﺸ َﻬ ُﺪ ﺑَـ ْﻌ ُ
ﺴ ُﺠ ُ
ﻳﺚ ِﰲ أَﻧﱠﻪُ ﻟَ ْﻮ َ
َ
الشق الثاني من سؤالِھم الذي يقول  :ھل وصل احتقارھا ) المرأة ( إلى درج ِة السجو ِد
ثانيًا  :لإلجابة على
ِ
لزوج ...؟!
ل
ِ
لزوجھا ؛ الحديث يقول " :ﻟَﻮ ُﻛ ْﻨ ُ ِ
الحديث ليس فيه أم ٌر أو جواز بأن تسجد المرأةٌ
َ
َﺣ ًﺪا أَ ْن
قلت ُ◌ :إن
ِ
ﺖ آﻣ ًﺮا أ َ
ْ
ِ
ت اﻟ َْﻤ ْﺮأَ َة أَ ْن ﺗَ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻟَِﺰْو ِﺟ َﻬﺎ ".
َﺣ ٍﺪ َﻷ ََﻣ ْﺮ ُ
ﻳَ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻷ َ
للزوج ؟!
ي  أمر للزوج ِة بالسجود
ث أن النب ﱠ
وأتساءل :أين في الحدي ِ
ِ
الجواب  :ليس فيه ذلك ؛ بل في شرعنا ال يجوز السجود إال ِ .... 
الزوج على
حق
لزوجھا ؛ فالحديث يد ُل على
ي  في إطاع ِة المرأة
ث فيه مبالغة من النب ﱠ
إن الحدي ِ
ِ
ِ
عظم ِ
ِ
لزوم طاعتِه ...
زوجتِه ،وعلى
ِ
ث ھو حرف امتناع المتناع  ،ومما يقوي ما سبق بيانه:
ثم إن حرف) لو ( المذكور في الحدي ِ
َ
ﺎء ِﰲ َﺣ ﱢﻖ اﻟ ﱠﺰْو ِج َﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة( ،
أن الترمذي  -رحمه ﷲُ  -لما خ ّرج
الحديث ذكره في ﺑَﺎب) َﻣﺎ َﺟ َ
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وذكره ابنُ ماجةَ  -رحمه ﷲُ  -في ﺑَﺎب ) َﺣ ﱢﻖ اﻟ ﱠﺰْو ِج َﻋﻠَﻰ ْال َمرْ أَ ِة(
َ
ب) وجوب سجود المرأة للزوج( أو ) استحباب سجود المرأة للزوج (  ،فلم
ولم يذكرا
الحديث تحت با ِ
ث كما فھم المعترضون! ....
يفھما من الحدي ِ
َ
الحديث يدل على أن ﷲَ  أعطى لنبيﱢنا  حق التشريع من عنده ؛ تكري ًما وتعظي ًما له  ؛
ثالثًا  :إن ھذا
ي  له الحق أن يأمر ھو بنفسه  ،لكنه لم يأمر أح ًدا بالسجود
حيث إن صيغة الحديث تدل على أن النب ﱠ
لبشر.
إن قيل :إن السجود يجوز لبعض البشر في شرع المسلمين كما جاء في القرآن عن سجود المالئك ِة
وا آل َد َم فَ َس َج ُد ْ
آلد َمَ :وإِ ْذ قُ ْلنَا لِ ْل َمالَئِ َك ِة ا ْس ُج ُد ْ
ين)البقرة .(34
ان ِم َن ْال َكافِ ِر َ
يس أَبَى َوا ْستَ ْكبَ َر َو َك َ
وا إِالﱠ إِ ْبلِ َ
ش َوخَرﱡ ْ
ت
وا لَهُ ُسجﱠداً َوقَا َل يَا أَبَ ِ
وسجود أخوة يوسف  ،وأبيه  ،وأمه ليوسف َ : و َرفَ َع أَبَ َو ْي ِه َعلَى ا ْل َعرْ ِ
ي ِمن قَ ْب ُل قَ ْد َج َعلَھَا َربﱢي َحقّا ً) يوسف.(100
ھَـ َذا تَأْ ِوي ُل ر ُْؤيَا َ
صحيحا يكون من وجھين:
قلتُ :إن فھم ھذه اآليات فھ ًما
ً
األول  :أن السجو َد المذكور ليس سجود عبادة ؛ بل ھو سجود تكريم  ،و تعظيم  ،وتشريف.
بعض المفسرين كالجاللين :ﺳﺠﻮد اﳓﻨﺎء ﻻ وﺿﻊ ﺟﺒﻬﺔ .
وقال
ُ
لبعض تكري ًما وتشريفًا ...أما في شر ِعنا
شرع من كان قبلنا ؛ يسجد بعضھم
الثاني  :أن ھذا السجو َد في
ٍ
ِ
المعلوم أن شر َع من كان قبلنا إذا خالف شرعنا فھو ليس بحج ٍة لنا ،وبالتالي فھذا ليس
فال يجوز  ،ومن
ِ
حجة علينا  ،واألدلة على تحري ِمه في شر ِعنا كثيرة ؛ منھا  :قو ُل ﷲِ َ  : و ِم ْن آَيَاتِ ِه اللﱠ ْي ُل َوالنﱠھَا ُر
ون ) (37
س َو َال لِ ْلقَ َم ِر َوا ْس ُج ُدوا ِ ﱠ ِ الﱠ ِذي َخلَقَھ ﱠُن إِ ْن ُك ْنتُ ْم إِيﱠاهُ تَ ْعبُ ُد َ
َوال ﱠش ْمسُ َو ْالقَ َم ُر َال تَ ْس ُج ُدوا لِل ﱠش ْم ِ
)فصلت(.
و الحديث الذي معنا ؛ قولُه  ": ﻟَﻮ ُﻛ ْﻨ ُ ِ
ِ
ت اﻟ َْﻤ ْﺮأَةَ أَ ْن ﺗَ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻟَِﺰْو ِﺟ َﻬﺎ" .
َﺣ ٍﺪ َﻷ ََﻣ ْﺮ ُ
َﺣ ًﺪا أَ ْن ﻳَ ْﺴ ُﺠ َﺪ ﻷ َ
ﺖ آﻣ ًﺮا أ َ
ْ
وغير ذلك من األدلة.
الم ب ولس
ث
رابعًا :إن المعترضين يعترضون على حدي ِ
ﱢ
النبي  الذي أسلفنا بيانه ؛ وال يعترضون عل ى ك ِ
23
22
َ
َ
ُس إصحاح  5ع دد أيﱡھَ ا النﱢ َس ا ُء ْ
ض ع َْن لِ ِر َج الِ ُك ﱠن َك َم ا لِل رﱠبﱢ  ،أل ﱠن ال ﱠر ُج َل ھُ َو
في رسالته إِلَى أَ ْھ ِل أَفَس َ
اخ َ
َر ْأسُ ْال َمرْ أَ ِة َك َما أَ ﱠن ْال َم ِسي َح أَ ْيضًا َر ْأسُ ْال َكنِي َس ِةَ ،وھُ َو ُم َخلﱢصُ ْال َج َس ِد .؟!
كالم بولس للنساء" أَيﱡھَا النﱢ َسا ُء ْ
ضع َْن لِ ِر َجالِ ُك ﱠن َك َما لِلرﱠبﱢ " .
اخ َ
وأتساءل :أليس معنى ِ
ت آ ِمرًا أَ َحدًا أَ ْن يَ ْس ُج َد ِألَ َح ٍد َألَ َمرْ ُ
النبي  " لَ ْو ُك ْن ُ
ت ْال َمرْ أَةَ أَ ْن تَ ْس ُج َد لِ َز ْو ِجھَا " !
ھو نفسه كالم
ﱢ
وأما عن قولِھم بأن نبيﱠنا  حط من مكان ِة المرأ ِة  ،ولم يحترمھ ا  ،ون راھم ي رددون ذل ك م را ًرا وتك را ًرا ؛
في حين أن كاتب سفر الجامعة يقول عن النسا ِء :ليس فيھن امرأة واحدة صالحة! ...
27
اح َدةً ألَ ِج َد النﱠتِي َج ةَ
اح َدةً فَ َو ِ
جاء ذلك في سفر الجامعة إصحاح  7عدد اُ ْنظُرْ  .ھ َذا َو َج ْدتُهُ ،قَ ا َل ْال َجا ِم َع ةَُ :و ِ
28الﱠتِي لَ ْم تَزَلْ نَ ْف ِسي تَ ْ
ف َو َج ْد ُ
ك لَ ْم أَ ِج ْد !
ت ،أَ ﱠما ا ْم َرأَةً فَبَي َْن ُكلﱢ أُولئِ َ
احدًا بَي َْن أَ ْل ٍ
طلُبُھَا فَلَ ْم أَ ِج ْدھَاَ .ر ُجالً َو ِ
ان يقول :إنه يجد من بين كل ألف
نالحظ  :أن
ب ِ◌ اعتقا ِد بعضھم ھو نبي ﷲِ سليم َ
َ
كاتب سفر الجامعة بحس ِ
رجل رجال صال ًحا يعني :من بين ألفين رجل رجلين  ،وھكذا ؛ لكنه لم يجد امرأةً صالحةً واحدةً قط  .فھل
ھكذا تكون المرأة )غير صالحة(...ھل ھذا ھو التوقير واالحترام لھا الذي يرتضيه المعترضون؟!
9
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نصوص الكتاب المقدس يجد ما أسلفنا بيانه أن السجو َد ال يكون إال ِ  ،ھذا
بعض
خامسًا  :إن المتأمل في
ِ
ِ
10
َ
َب َيا َ
ش ْي َطانُ ! أل َّن ُه
سو ُعْ »:اذھ ْ
كالم يسوع في إنجيل متى إصحاح  4عدد حِي َن ِئ ٍذ َقال َ َل ُه َي ُ
واضح من ِ
ضا فيه العكس من ذلك كما يلي :
وب :ل َّ
َم ْك ُت ٌ
ِلر ِّب إِل ِھ َك َت ْس ُج ُد َوإِ َّياهُ َو ْح َدهُ َت ْع ُب ُد« .ويجد أي ً
19
سليمان يسجد المرأة  ،وذلك في سفر الملوك األول إصحاح  2عدد َفد ََخ َل ْت َب ْث َ
ش َب ُع إِ َلى ا ْل َملِكِ
-1
ُ
َ
ض َع ُك ْرسِ ًّيا أل ِّم ا ْل َملِكِ
س َع َلى ُك ْرسِ ِّيهَِ ،و َو َ
س َجدَ َل َھا َو َج َل َ
س َل ْي َمانَ لِ ُت َكلِّ َم ُه َعنْ أدُو ِن َّياَ .ف َقا َم ا ْل َملِ ُك لِلِ َقا ِئ َھا َو َ
ُ
َ
س ْت َعنْ َيمِي ِن ِه.
َف َجل َ
1
ان
-2
لوط يسجد لمالكين ويقول لھما :عبدكما  ،وذلك في سفر التكوين إصحاح  19عدد َف َج َ
اء ا ْل َمالَ َك ِ
سا فِي َبا ِ
س َجدَ ِب َو ْج ِھ ِه إِلَى
الس ِت ْق َبالِ ِھ َماَ ،و َ
سدُو َمَ .ف َل َّما َرآ ُھ َما لُو ٌط َقا َم ْ
ب َ
سا ًءَ ،و َكانَ لُو ٌط َجالِ ً
سدُو َم َم َ
إِ َلى َ
2
ت َع ْب ِد ُك َما َو ِبي َتا َو ْ
ي ،مِيالَ إِلَى َب ْي ِ
ان فِي
األَ ْر ِ
س ِّيدَ َّ
ضَ .و َقال ََ » :يا َ
ان َو َت ْذ َھ َب ِ
اغسِ الَ أَ ْر ُج َل ُك َماُ ،ث َّم ُت َب ِّك َر ِ
اح ِة َن ِب ُ
يت«.
الس َ
َط ِريقِ ُك َما«َ .ف َقاالَ» :الََ ،بلْ فِي َّ
7
س َجدَ لِ َ
ش ْع ِ
ب
-3
إبراھيم يسجد للشعب  ،وذلك في سفر التكوين اصحاح 23عدد َف َقا َم إِ ْب َراھِي ُم َو َ
ض ،لِ َبنِي ح َّ
ِث.
األَ ْر ِ
7
ضا َوأَ ْوالَ ُدھَا
-4
يوسف يسجد لعيسو  ،وذلك في سفر التكوين إصحاح  33عدد ُث َّم ا ْق َت َر َب ْت َل ْي َئ ُة أَ ْي ً
س َجدَ ا.
ف َو َراحِيل ُ َو َ
َو َ
س ُ
س َجدُواَ .و َب ْعدَ ذلِ َك ا ْق َت َر َب ُيو ُ
8
َ
-5
وح َّنا الَّذِي َكانَ
يوحنا يسجد للمالك  ،وذلك في سفر ر ُْؤ َيا ي َ
ُوح َّنا الالَّھُوتِيِّ اصحاح 22عدد َوأ َنا ُي َ
ت ألَ ْس ُجدَ أَ َما َم ِر ْج َليِ ا ْل َمالَكِ ا َّلذِي َكانَ ُي ِرينِي َ
َي ْن ُظ ُر َو َي ْس َم ُع َ
تَ ،خ َر ْر ُ
ت َو َن َظ ْر ُ
سم ِْع ُ
ھذا.
ھذاَ .وحِينَ َ
ب المقدس ؟ أم أن السجود المذكور ھو سجود احترام  ،وتقدير ،
وأتساءل :ھذا من التناقض في الكتا ِ
خوف كما كان من سجود يوسف لعيسو ؛ ألن أباه يعقوب سرق البركةَ من عيسو ،
وتكريم  ،ومنه سجود
ٍ
وذلك كله بحسب ما نسب الكتاب المقدس لھم ؟!

نبي يقول :المرأة تلعنھا المالئكة ؛ ألنھا ترفض دعوة زوجھا للفراش!
ﱞ
رسول اإلسالم ؛ ألنھا ترفض دعوةَ
للفراش  ،وما ذا لودعت
زوجھا
ث
ب حدي ِ
المرأة تلعنھا المالئكة بحس ِ
ِ
ِ
ِ
المرأةُ الرج َل للفراش فأبى ھل تلعنه المالئكةُ حتى يصبح ؟!
أم أن ھذا ظلم للمرأ ِة ....؟! ھكذا قالوا  ،وتعلقوا على ذلك بما جاء في الصحيحين :
ِ ِ
اش َزْو ِﺟ َﻬﺎ( ﺑﺮﻗﻢ َ 4794ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﺑَ ﱠ
ﺸﺎ ٍر
-1صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب) اﻟﻨﱢ َﻜ ِ
ﺎح( ﺑَﺎب )إِ َذا ﺑَﺎﺗَ ْ
ﺖ اﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ ُﻣ َﻬﺎﺟ َﺮًة ﻓ َﺮ َ
ٍ
ﺎل  ":إِ َذا َد َﻋﺎ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ ْاﻣ َﺮأَﺗَﻪُ إِ َﱃ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﻋ ِﺪ ﱟ
ي َﻋ ْﻦ ُﺷ ْﻌﺒَﺔَ َﻋ ْﻦ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺣﺎ ِزم َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة َ ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﻓِﺮ ِ
ِ
ﺼﺒِ َﺢ ".
اﺷ ِﻪ ﻓَﺄَﺑَ ْ
ﻲء ﻟَ َﻌﻨَْﺘـ َﻬﺎ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔُ َﺣ ﱠﱴ ﺗُ ْ
ﺖ أَ ْن َﲡ َ
َ
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ﺎح( ﺑﺎب ) َﲢْ ِﺮ ِﱘ اﻣﺘِﻨ ِ
ِ
ﺎﻋ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ ﻓِ َﺮ ِ
اش َزْو ِﺟ َﻬﺎ(  2596و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َوأَﺑُﻮ
َْ
 -2صحيح مسلم ﰲ ﻛﺘَﺎب) اﻟﻨﱢ َﻜ ِ َ
ِ
ٍِ
ﻴﻊ ح و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُزَﻫ ْﻴـﺮ ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﺮ ٍ
ُﻛ َﺮﻳْ ٍ
ﻆ ﻟَﻪُ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺟ ِﺮ ٌﻳﺮ
ب َواﻟﻠﱠ ْﻔ ُ
ﺐ ﻗَ َﺎﻻَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ ح و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَﺑُﻮ َﺳﻌﻴﺪ ْاﻷَ َﺷ ﱡﺞ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َوﻛ ٌ
ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":إِ َذا َد َﻋﺎ اﻟ ﱠﺮﺟﻞ اﻣﺮأَﺗَﻪُ إِ َﱃ ﻓِﺮ ِ
ُﻛﻠﱡ ُﻬ ْﻢ َﻋ ْﻦ ْاﻷَ ْﻋ َﻤ ِ
ﺎت
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺶ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺣﺎ ِزٍم َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ﻗَ َ
اﺷ ِﻪ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﺗَﺄْﺗِِﻪ ﻓَـﺒَ َ
َ
ُ ُ َْ
ﺼﺒِ َﺢ ".
ﻏَ ْ
ﻀﺒَﺎ َن َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﻟَ َﻌﻨَْﺘـ َﻬﺎ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔُ َﺣ ﱠﱴ ﺗُ ْ
•

الرد على الشبھة

للفراش فأبى ھل
أوالً :أبدأُ من حيث انتھوا ألرد على سؤالِھم الذي يقول  :ما ذا لو دعت المرأةُ الرج َل
ِ
تلعنه المالئكةُ حتى يصبح؟!
قلت ُ◌  :نعم،تلعنه المالئكةُ حتى يصبح  ،يدلل على ذلك اآلتي:
ُوف ) البقرة.( 228
 -1قوله  َ◌  : لَھ ﱠُن ِم ْث ُل الﱠ ِذي َعلَ ْي ِھ ﱠن بِ ْال َم ْعر ِ
جاء في تفسي ِر الجاللين َ } :ولَھ ﱠُن { على األزواج } ِم ْث ُل الذي { لھم } َعلَ ْي ِھ ﱠن { من الحقوق }
بالمعروف { شرعا ً من حسن العشرة وترك إلضرار ونحو ذلك .أھـ
 -2سنن الترمذي برقم  ،105وسنن أبي داود برقم ،204وصححه األلباني في الصحيحة برقم 2863
ﺎل  ":إِ ﱠﳕَﺎ اﻟﻨﱢﺴﺎء َﺷ َﻘﺎﺋِ ُﻖ اﻟ ﱢﺮ َﺟ ِ
الرجال فذلك الحكم يشمل النساء
ﺎل" .المعنى :لو أتى حك ٌم شرعي على
ﻗَ َ
ِ
َُ
ضا....
أي ً
ي  كان يتزين لزوجاته ويتھيأ لھن ،وكان يتسوك قبل دخول بيته ...
ب السير ِة أن النب ﱠ
 -3الثابت في كت ِ
ضا كما تذكر كتبُ التراجم ....
كما كانت الزوجات متزين له  ،وكان ذلك شأن أصحابه  أي ً
ث ظلم
وعليه فإن المرأةَ إذا دعت زو َجھا
للفراش فأبى باتت تلعنُه المالئكةُ حتى يصبح  ،فليس في الحدي ِ
ِ
للمرأ ِة كما اعترض المعترضون.
عذر عندھا ھل
للفراش فأبت لوجو ِد
ثانيًا  :إن ھناك سؤاالً يفرض نفسه ھو :ھل إذا دعا الرج ُل امرأتَه
ٍ
ِ
تلعنھا المالئكةُ حتى تصبح ؟
ف ّ
الجواب :ال ؛ألن ﷲَ  يقول  :الَ يُ َكلﱢ ُ
ﷲُ نَ ْفسا ً إِالﱠ ُو ْس َعھَا)البقرة.( 286
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ي  ﻗَ َ
وصح عن نبيﱢنا  كما في ﺳﻨ ِﻦ اﺑ ِﻦ ﻣﺎﺟﺔَ ﺑﺮﻗﻢ َ 2033ﻋ ْﻦ أَِﰊ َذ ﱟر اﻟ ِْﻐ َﻔﺎ ِر ﱢ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ
َﲡَ َﺎوَز َﻋ ْﻦ أُﱠﻣ ِﱵ ْ
اﺳﺘُ ْﻜ ِﺮُﻫﻮا َﻋﻠَْﻴ ِﻪ " .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﳌﺸﻜﺎة )  ، ( 6284اﻹرواء ) ( 82
ﱢﺴﻴَﺎ َن َوَﻣﺎ ْ
اﳋَﻄَﺄَ َواﻟﻨ ْ
وعليه إذا كانت المرأةُ مريضة ،أو مجھدة نفسيًا  ،أو جسديًا  ....أو تؤدي فريضة عليھا ال يحق للزوج أن
يدعوھا للفراش .
ِ
ﲞﻼف ﻣﺎ إذا
نيل األوطا ِر :ﻗﻮﻟُﻪ " :ﻓﺒﺎت ﻏﻀﺒﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ " اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻐﻀﺐ ﻣﻨﻪ ،
قال
الشوكاني في ِ
ﱡ
ﱂ ﻳﻐﻀﺐ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻼ ﺗﻜﻮن اﳌﻌﺼﻴﺔ ﻣﺘﺤﻘﻘﺔ ،إﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﻋﺬرﻫﺎ  ،وإﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﺗﺮك ﺣﻘﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ.أھـ
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كالم بولس الرسول في رسالته األُولَى إِلَى
ب المقدس نجد ذلك
ً
ثم من خالل النظر في الكتا ِ
واضحا من ِ
ْس لَهُ
ْس لِ ْل َمرْ أَ ِة تَ َسلﱡطٌ َعلَى َج َس ِدھَا ،بَلْ لِل ﱠرج ُِلَ .و َكذلِ َ
ك ال ﱠر ُج ُل أَ ْيضًا لَي َ
وس إصحاح  7عدد 4لَي َ
ور ْنثُ َ
أَ ْھ ِل ُك ِ
ين ،لِ َك ْي تَتَفَ ﱠر ُغوا
تَ َسلﱡطٌ َعلَى َج َس ِد ِه ،بَلْ لِ ْل َمرْ أَ ِة5 .الَ يَ ْسلُبْ أَ َح ُد ُك ُم اآل َخ َر ،إِالﱠ أَ ْن يَ ُك َ
ون َعلَى ُموافَقَ ٍة ،إِلَى ِح ٍ
صالَ ِة ،ثُ ﱠم تَجْ تَ ِمعُوا أَ ْيضً ا َمعًا لِ َك ْي الَ يُ َجرﱢ بَ ُك ُم ال ﱠش ْيطَ ُ
لِلص ْﱠو ِم َوال ﱠ
ب َع َد ِم نَ َزاھَتِ ُك ْم.
ان لِ َسبَ ِ
النبي  المرأةَ بھذا األمر  ،ولم يخاطب الرج َل  ،وذلك من قولِه  ": إِ َذا َد َﻋﺎ
ثالثًا  :إن قيل :لماذا خاطب
ﱡ
اﻟ ﱠﺮﺟﻞ اﻣﺮأَﺗَﻪُ إِ َﱃ ﻓِﺮ ِ
اﺷ ِﻪ " ..؟
َ
ُ ُ َْ
قلت ُ◌  :إن الجواب على ذلك يتض ُح من عدة أوجه منھا :
الغالب الشائ َع في دنيا الناس أن الرج َل ھو الذي يطلب المرأةَ
للفراش ...لذا قال " : إِ َذا َد َﻋﺎ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ
 -1أن
َ
ِ
اﻣﺮأَﺗَﻪُ إِ َﱃ ﻓِﺮ ِ
اﺷ ِﻪ."...
َ
َْ
العمل ....
ب مشاكل في
 -2أن الرج َل يشقى في عملِه فيرجع إلى بيتِه مجھ ًدا جسديًا  ،وأحيانا نفسيًا بسب ِ
ِ
للفراش  ،وھو على تلك الحالة.
الظلم أن تدعو المرأةُ الرج َل
ت كثير ٍة فمن
وذلك في أوقا ٍ
ِ
ِ
 -3أن األصل للمرأ ِة أن تكون في بي ِتھا ال تخرج إال لضرورة  ،والرجل يذھب إلى عمله ففي أثنا ِء ذھابه
ضا  ،فيرجع إلى بيته ليفضي
إلى عمله قد يرى أحيانًا فتنًا في الطرقات من النساء  ،وكذلك في عمله أي ً
ﺎل َ :ﻛﺎ َن
لزوجته بدالً من أن يق َع في
ي  ﻗَ َ
ﺸﺔَ ْاﻷَ ْﳕَﺎ ِر ﱠ
ِ
الحرام  ...ثبت في مسن ِد أحم َد برقم  17337ﻋﻦ أﰊ َﻛ ْﺒ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﺟﺎﻟِﺴﺎ ِﰲ أ ِ ِ
ت ِﰊ
َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ ْﺪ َﻛﺎ َن َﺷ ْﻲءٌ ﻗَ َ
ﺴ َﻞ ﻓَـ ُﻘﻠْﻨَﺎ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
َﺟ ْﻞ َﻣ ﱠﺮ ْ
ْ
ﺎل  " :أ َ
َ ً
َﺻ َﺤﺎﺑﻪ ﻓَ َﺪ َﺧ َﻞ ﰒُﱠ َﺧ َﺮ َج َوﻗَ ْﺪ ا ْﻏﺘَ َ
ﻓَُﻼﻧَﺔُ ﻓَـﻮﻗَﻊ ِﰲ ﻗَـﻠِْﱯ َﺷﻬﻮةُ اﻟﻨ ِ
ﺖ ﺑـ ْﻌ َ ِ
ﻚ ﻓَﺎﻓْـ َﻌﻠُﻮا ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﻣ ْﻦ أ ََﻣﺎﺛِ ِﻞ أَ ْﻋ َﻤﺎﻟِ ُﻜ ْﻢ إِﺗْـﻴَﺎ ُن ا ْﳊََﻼ ِل " .
َﺻ ْﺒﺘُـ َﻬﺎ ﻓَ َﻜ َﺬﻟِ َ
ﺾ أَ ْزَواﺟﻲ ﻓَﺄ َ
ﱢﺴﺎء ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴ ُ َ
َ َ
َْ َ
ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ .235
ُ
وس
راب ًعا :ليت المعترضين يقرؤون جي ًدا ما قاله بولس الرسول في
ور ْنثُ َ
رسالته األولَى إِلَى أَ ْھ ِل ُك ِ
9
8
َ
ْ
َ
َ
ْس ِم َن ْال َمرْ أَ ِة ،بَ ِل ْال َمرْ أَةُ ِم َن ال ﱠرج ُِلَ .وأل ﱠن ال ﱠر ُج َل لَ ْم ي ُْخلَ ْق ِم ْن أجْ ِل ال َمرْ أ ِة،
إصحاح 11عدد ألَ ﱠن ال ﱠر ُج َل لَي َ
10
ون لَھَا س ُْلطَ ٌ
ان َعلَى َر ْأ ِسھَاِ ،م ْن أَجْ ِل ْال َمالَئِ َك ِة .ال
بَ ِل ْال َمرْ أَةُ ِم ْن أَجْ ِل ال ﱠرج ُِل .لِھ َذا يَ ْنبَ ِغي لِ ْل َمرْ أَ ِة أَ ْن يَ ُك َ
تعليق!

نبي اإلسالم يقول المرأة فتنة أي :شر!
ﱡ
نبي اإلسالم المرأة بأنھا فتنه أي :شر؟ ھل ھذا ھو تكريم المرأة أيھا المسلمون؟!
قالوا:لماذا وصف ﱡ
واستندوا في قولھم بما جاء في صحيح البخاري برقم َ 4706ﻋﻦ أُﺳﺎﻣﺔَ ﺑْ ِﻦ َزﻳْ ٍﺪ -ر ِ
ﱠﱯ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎَ -ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ْ ََ
َ
ِ ِ
ﱢﺴ ِﺎء".
ﻗَ َ
ﺖ ﺑَـ ْﻌ ِﺪي ﻓِ ْﺘـﻨَﺔً أَ َ
ﺎل َ ":ﻣﺎ ﺗَـ َﺮْﻛ ُ
ﺿ ﱠﺮ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱢﺮ َﺟﺎل ﻣ ْﻦ اﻟﻨ َ
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الرد على الشبھة
أوالً :إن الفتنة لھا عدة معان في اللغة منھا :االختبار،واالختبار بيكون بالخير والشر ،وليس الشر فقط ...
يدلل على ذلك اآلتي:
ُون ))  (35األنبياء(
ت َونَ ْبلُو ُك ْم بِال ﱠشرﱢ َو ْال َخي ِْر فِ ْتنَةً َوإِلَ ْينَا تُرْ َجع َ
س َذائِقَةُ ْال َم ْو ِ
-1قوله ُ :كلﱡ نَ ْف ٍ
-2قوله  :إِنﱠ َما أَ ْم َوالُ ُك ْم َوأَ ْو َال ُد ُك ْم فِ ْتنَةٌ َو ﱠ
ﷲُ ِع ْن َدهُ أَجْ ٌر َع ِظي ٌم )) (15التغابن(
إذن من خالل ما سبق يتبين لنا :أن اآلية األولى لما ذكرت الفتنة جاءت بمعنى االختبار ،ووجدنھا أطلقت
على الخير والشر ،وليس الشر وحده كما زعم المعترضون،وھذا يدل على جھلھم...
واآلية الثانية ذكرت أن األموال واألوالد فتنة ،وليست الزوجة وحدھا فھل جميعھم شر؟ ھذا ھو
ِ ِ
ﱢﺴ ِﺎء".
ﺖ ﺑَـ ْﻌ ِﺪي ﻓِ ْﺘـﻨَﺔً أَ َ
ثانيًا :إن ھناك سؤال يطرح نفسه ھو :لماذا قال النبي َ ": ﻣﺎ ﺗَـ َﺮْﻛ ُ
ﺿ ﱠﺮ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱢﺮ َﺟﺎل ﻣ ْﻦ اﻟﻨ َ
الجواب على ذلك ؛ألن المرأةَ تملك أسلحة السحر واإلغراء لجذب الرجل إلى الوقوع في الرزيلة،وذلك إذا
كانت فاجرة  -والعياذ با  ... -حتى قال أحد المعتدين على بالد اإلسالم كأس وغانية تدمر ھذه األمة...
صحيح مسلم برقم َ 2668ﻋ ْﻦ
أما إن كانت صالحة فال ينطبق عليھا أبدا ھذا الحديث عليھا لما جاء في
ِ
ﺼِ
ﺎﳊَﺔُ ".
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺎل ":اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َﻣﺘَﺎعٌ َو َﺧ ْﻴـ ُﺮ َﻣﺘَ ِﺎع اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ اﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ اﻟ ﱠ
يدعم ما سبق اآلتي:
 -1قال ابن بطال في شرحه للبخاري)ج  /13ص (183وﰱ ﺣﺪﻳﺚ أﺳﺎﻣﺔ أن ﻓﺘﻨﺔ اﻟﻨﺴﺎء أﻋﻈﻢ اﻟﻔﱳ ﳐﺎﻓﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺒﺎد؛ ﻷﻧﻪ ﻋﻤﻢ ﲨﻴﻊ اﻟﻔﱳ ﺑﻘﻮﻟﻪ » :ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪى ﻓﺘﻨﺔ أﺿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء «  ،وﻳﺸﻬﺪ ﻟﺼﺤﺔ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ

ﻗﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ} :زﻳﻦ ﻟﻠﻨﺎس ﺣﺐ اﻟﺸﻬﻮات ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺒﻨﻴﲔ{ ]آل ﻋﻤﺮان [14 :اﻵﻳﺔ ،ﻓﻘﺪم اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ
اﻟﺸﻬﻮات ،وﻗﺪ روى ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﻣﻬﺎت اﳌﺆﻣﻨﲔ أ ﺎ ﻗﺎﻟﺖ :ﻣﻦ ﺷﻘﺎﺋﻨﺎ ﻗﺪﻣﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﲨﻴﻊ اﻟﺸﻬﻮات.

ﻋﺪوا ،ﻓﻴﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﺑﺎﷲ،
ﻓﺎﶈﻨﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء أﻋﻈﻢ اﶈﻦ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر اﻟﻔﺘﻨﺔ ﻦ ،وﻗﺪ أﺧﱪ اﷲ ﻣﻊ ذﻟﻚ أن ﻣﻨﻬﻦ ﻟﻨﺎ ً

ﻓﺮﺣﺎ
واﻟﺮﻏﺒﺔ إﻟﻴﻪ ﰲ اﻟﻨﺠﺎة ﻣﻦ ﻓﺘﻨﺘﻬﻦ ،واﻟﺴﻼﻣﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻫﻦ ،وﻗﺪ روى ﰲ اﳊﺪﻳﺚ أﻧﻪ ﳌﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ اﳌﺮأة ﻓﺮح اﻟﺸﻴﻄﺎن ً
ﻋﻈﻴﻤﺎ ،وﻗﺎل :ﻫﺬﻩ ﺣﺒﺎﱃ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻜﺎد ﳜﻄﺌﲏ ﻣﻦ ﻧﺼﺒﺘﻬﺎ ﻟﻪ.
ً

 -2قال:الشيخ ابن عثيمين في شرجه لرياض الصالحين)ج / 1ص:( 16
اﻟﻨﱯ  أﻧﻪ ﻗﺎل ":ﻣﺎ ﺗﺮﻛﺖ ﺑﻌﺪي ﻓﺘﻨﺔ أﺿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء وإن أول ﻓﺘﻨﺔ ﺑﲏ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﰲ
وﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﻋﻦ ﱢ
اﻟﻨﺴﺎء ".

وﳍﺬا ﻛﺎن أﻋﺪاؤﻧﺎ أﻋﺪاء اﻹﺳﻼم ﺑﻞ أﻋﺪاء اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻬﻮد واﻟﻨﺼﺎرى واﳌﺸﺮﻛﲔ واﻟﺸﻴﻮﻋﻴﲔ وأﺷﺒﺎﻫﻬﻢ وأذﻧﺎ ﻢ

وأﺗﺒﺎﻋﻬﻢ ﻛﻞ ﻫﺆﻻء ﳛﺮﺻﻮن ﻏﺎﻳﺔ اﳊﺮص ﻋﻠﻰ أن ﻳﻔﺘﻨﻮا اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء ﻳﺪﻋﻮن إﱃ اﻟﺘﱪج ﻳﺪﻋﻮن إﱃ اﺧﺘﻼط اﳌﺮأة ﺑﺎﻟﺮﺟﻞ
ﻳﺪﻋﻮن إﱃ اﻟﺘﻔﺴﺦ ﰲ اﻷﺧﻼق ﻳﺪﻋﻮن إﱃ ذﻟﻚ ﺑﺄﻟﺴﻨﺘﻬﻢ وأﻗﻼﻣﻬﻢ وأﻋﻤﺎﳍﻢ واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ .
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ﻷ ﻢ ﻳﻌﻠﻤﻮن أن اﻟﻔﺘﻨﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺴﻰ ﺎ اﻹﻧﺴﺎن رﺑﻪ ودﻳﻨﻪ إﳕﺎ ﺗﻜﻮن ﰲ اﻟﻨﺴﺎء .
اﻟﻨﱯ  ﻣﺎ رأﻳﺖ ﻣﻦ ﻧﺎﻗﺼﺎت ﻋﻘﻞ ودﻳﻦ أذﻫﺐ ﻟﻠﺐ اﻟﺮﺟﻞ اﳊﺎزم ﻣﻦ
اﻟﻨﺴﺎء اﻟﻼﰐ ﻳﻔﱳ أﺻﺤﺎب اﻟﻌﻘﻮل ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﱡ

إﺣﺪاﻛﻦ ﻫﻞ ﺗﺮﻳﺪ ﺷﻴﺌﺎً أﺑﲔ ﻣﻦ ﻫﺬا .

أذﻫﺐ ﻟﻠﺐ اﻟﺮﺟﻞ اﳊﺎزم ﻓﻤﺎ ﺑﺎﻟﻚ ﺑﺎﳌﻬﲔ اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺰم وﻻ ﻋﺰم وﻻ دﻳﻦ وﻻ رﺟﻮﻟﺔ ﻳﻜﻮن أﺷﺪ وأﺷﺪ واﻟﻌﻴﺎذ ﺑﺎﷲ .
ﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ اﳊﺎزم ﺗﺬﻫﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻘﻠﻪ ﻧﺴﺄل اﷲ اﻟﻌﺎﻓﻴﺔ وﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﻮاﻗﻊ ﻟﺬﻟﻚ ﻗﺎل اﷲ ﻋﻘﺐ اﻷﻣﺮ ﺑﻐﺾ اﻟﺒﺼﺮ ﺑﻘﻮﻟﻪ} :
وﺗﻮﺑﻮا إﱃ اﷲ ﲨﻴﻌﺎً أﻳﻬﺎ اﳌﺆﻣﻨﻮن ﻟﻌﻠﻜﻢ ﺗﻔﻠﺤﻮن {.أھـ

نبي جاء بآية تأمر بضرب المرأة!
ض َل ﱠ
ون َعلَى النﱢ َسا ِء بِ َما فَ ﱠ
ضھُ ْم
قالوا :رسو ُل اإلسالم جاء بآي ٍة تقول أضربوا نساءكم  ...الرﱢ َجا ُل قَ ﱠوا ُم َ
ﷲُ بَ ْع َ
ب بِ َما َحفِظَ ﱠ
ﷲُ َو ﱠ
ات َحافِظَ ٌ
ات قَانِتَ ٌ
ْض َوبِ َما أَ ْنفَقُوا ِم ْن أَ ْم َوالِ ِھ ْم فَالصﱠالِ َح ُ
ون
الالتِي تَ َخافُ َ
ات لِ ْل َغ ْي ِ
َعلَى بَع ٍ
يال إِ ﱠن ﱠ
اج ِع َواضْ ِربُوھُ ﱠن فَإِ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ َال تَ ْب ُغوا َعلَ ْي ِھ ﱠن َسبِ ً
ان
ﷲَ َك َ
نُ ُشو َزھُ ﱠن فَ ِعظُوھُ ﱠن َوا ْھ ُجرُوھُ ﱠن فِي ْال َم َ
ض ِ
َعلِيًّا َكبِيرًا )) (34النساء( .
الرد على الشبھة
أوالً:إن ھذا حكم ﷲ ،وليس لمحمد  نصيب في ھذا االمر إال البالغ والبيان،فمن العيب والجرم أن
نجعل من البريء متھ ًما....
ثانيًا :إن اإلسالم أمر بمعاملة المرأة معاملة حسنة ،واإلحسان إليھا....تدلل على ذلك عدة أدلة منھا:
ك
ق لَ ُك ْم ِم ْن أَ ْنفُ ِس ُك ْم أَ ْز َواجًا لِتَ ْس ُكنُوا إِلَ ْيھَا َو َج َع َل بَ ْينَ ُك ْم َم َو ﱠدةً َو َرحْ َمةً إِ ﱠن فِي َذلِ َ
 -1قولهَ  :و ِم ْن آيَاتِ ِه أَ ْن َخلَ َ
ُون )) (21الروم (
ت لِقَ ْو ٍم يَتَفَ ﱠكر َ
َآليَا ٍ
ف فَإِ ْن َك ِر ْھتُ ُموھُ ﱠن فَ َع َسى أَ ْن تَ ْك َرھُوا َش ْيئًا َويَجْ َع َل ﱠ
ﷲُ فِي ِه َخ ْيرًا َكثِيرًا
اشرُوھُ ﱠن بِ ْال َم ْعرُو ِ
 -2قوله َ :و َع ِ
)) (19النساء(
ﺎس ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ذُﺑَ ٍ
 - 3سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ َ 1834ﻋ ْﻦ إِﻳَ ِ
ﺎء اﻟﻠﱠ ِﻪ ".
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺎب ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ": ﻻ ﺗَ ْ
ﻀ ِﺮﺑُﻮا إِ َﻣ َ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـ َﻘ َ ِ
ِ
ِ ﱠِ ِ
ﻓَ َﺠﺎء ﻋُﻤﺮ إِ َﱃ ر ُﺳ ِ
ﺿﺮِِ ﱠﻦ ﻓَﺄَﻃَ َ ِ ِ
ﱢﺴﺎءُ َﻋﻠَﻰ أَ ْزَواﺟ ِﻬ ﱠﻦ ﻓَـ َﺮﺧ َ
ﺴﺎءٌ َﻛﺜﲑٌ
ﱠﺺ ِﰲ َ ْ
َ َُ َ
ﺎف ﺑﺂل َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﻧ َ
ﺎل َ :ذﺋ ْﺮ َن اﻟﻨ َ
ٍ
ِ
ِ
ﺎل ": ﻟََﻘ ْﺪ ﻃَ َ ِ ِ
ﻚ ِِﲞﻴَﺎ ِرُﻛ ْﻢ ".
اﺟ ُﻬ ﱠﻦ ﻓَـ َﻘ َ
ﺲ أُوﻟَﺌِ َ
ﺴﺎءٌ َﻛﺜﲑٌ ﻳَ ْﺸ ُﻜﻮ َن أَ ْزَو َ
ﻳَ ْﺸ ُﻜﻮ َن أَ ْزَو َ
ﺎف ﺑﺂل ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﻧ َ
اﺟ ُﻬ ﱠﻦ ﻟَْﻴ َ
 -4سنن أبي داود برقم  1628ﻗﺎل " :اﺗﱠـ ُﻘﻮا اﻟﻠﱠﻪ ِﰲ اﻟﻨ ِ
ِ ِ
وﺟ ُﻬ ﱠﻦ
َ
ﱢﺴﺎء ﻓَِﺈﻧﱠ ُﻜ ْﻢ أَ َﺧ ْﺬﲤُُ ُ
ﻮﻫ ﱠﻦ ﺑِﺄ ََﻣﺎﻧَﺔ اﻟﻠﱠﻪ َ ،و ْ
اﺳﺘَ ْﺤﻠَﻠْﺘُ ْﻢ ﻓُـ ُﺮ َ
َ
ِ
ِ ِ ِ
ﺿ ْﺮﺑًﺎ ﻏَْﻴـ َﺮ ُﻣﺒَـ ﱢﺮ ٍح َ ،وَﳍُ ﱠﻦ َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ
ْﻦ ﻓَﺎ ْ
ﻮﻫ ﱠﻦ َ
ﺿ ِﺮﺑُ ُ
ﺑِ َﻜﻠ َﻤﺔ اﻟﻠﱠﻪ َ ،وإِ ﱠن ﻟَ ُﻜ ْﻢ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ أَ ْن َﻻ ﻳُﻮﻃ ْﺌ َﻦ ﻓُـ ُﺮ َﺷ ُﻜ ْﻢ أ َ
َﺣ ًﺪا ﺗَ ْﻜ َﺮُﻫﻮﻧَﻪُ ﻓَِﺈ ْن ﻓَـ َﻌﻠ َ
ِرْزﻗُـ ُﻬ ﱠﻦ َ ،وﻛِ ْﺴ َﻮﺗُـ ُﻬ ﱠﻦ "
 -5سنن ابن ماجة برقم َ 1967ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎل َ " :ﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ ِﻷ َْﻫﻠِ ِﻪ َوأَﻧَﺎ َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ ِﻷ َْﻫﻠِﻲ".
ﱠﱯ ﻗَ َ
ﺎس َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
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ثالثًا  :إن اآلية الكريم تتحدث عن صنفين من النساء ھما:
ب بِ َما َحفِظَ ﱠ
الصنف األول :مؤمنات صﱠالِ َحات قَانِتَات َحافِظَ ٌ
ﷲُ.
ات لِ ْل َغ ْي ِ
الصنف الثاني:صنفن من النساء ناشز ال تطيع زوجھا....
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :لماذا تجاھل المعترضون الصنف األول ،وركزوا على الصنف
الثاني وأوھموا المسلمين أن كل النساء يضربن ،وال فرق بين امرأة صالحة وامرأة ناشز ...
إن كل ما ھنالك أن ﷲ يعلم طبيعة خلقه فليس الطباع واألخالق واحدة عند كل البشر ...قال  :اَ َال
ق َوھُ َو اللﱠ ِط ُ
يف ْال َخبِي ُر )) (14الملك(.
يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َ
فھنا يعلمنا ربنا  كيف يتعامل الرجل مع المرأة الناشز الغير صالحة ...وذلك من خالل عدة مراحل:
المرحلة األولى" :فَ ِعظُوھُ ﱠن" أيَ :خ ﱢوفُوھُ ﱠن ﱠ
ﷲ.
إن أَ ْ
اجع" ا ْعتَ ِزلُوا إلَى فِ َراش آ َخر ْ
ظھَرْ َن النﱡ ُشوز.
المرحلة الثانيةَ " :وا ْھ ُجرُوھُ ﱠن فِي ْال َم َ
ض ِ
ضرْ بًا َغيْر ُم ْبرﱢح ْ
ان.
المرحلة الثالثةَ " :واضْ ِربُوھُ ﱠن" َ
إن لَ ْم يَرْ ِجع َْن بِ ْال ِھجْ َر ِ
فإن تابت المرأة الناشز بالموعظة ،أو الھجر في المضاجع فال يجوز ضربھا....لقوله : فَإِ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم
يال إِ ﱠن ﱠ
فَ َال تَ ْب ُغوا َعلَ ْي ِھ ﱠن َسبِ ً
ان َعلِيًّا َكبِيرًا )) (34النساء(.
ﷲَ َك َ
ِ
ﺿ ْﺮ ﱠﻦ ﻇُﻠ ًْﻤﺎ "إ ﱠن
ﻴﻤﺎ ﻳُـ َﺮاد ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ﱠﻦ "ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﺒـﻐُﻮا" ﺗَﻄْﻠُﺒُﻮا " َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ َﺳﺒِ ًﻴﻼ" ﻃَ ِﺮﻳ ًﻘﺎ َإﱃ َ
جاء في تفسير الجاللين" :ﻓَِﺈ ْن أَﻃَ ْﻌﻨَ ُﻜ ْﻢ" ﻓ َ
ِ
ِ ِ
ﱠ
ﻮﻫ ﱠﻦ
ﺎﺣ َﺬ ُروﻩُ أَ ْن ﻳُـ َﻌﺎﻗﺒ ُﻜ ْﻢ إ ْن ﻇَﻠَ ْﻤﺘُ ُﻤ ُ
ﲑا" ﻓَ ْ
اﻟﻠﻪ َﻛﺎ َن َﻋﻠﻴًّﺎ َﻛﺒ ً
إذن من خالل ما سبق يتبين لنا أنه ال يجوز ضرب المرأة إال الناشز،ويكون الضرب غير مبرح بعد
التذكير با ،وحق الزوج على زوجته ،ثم ھجرھا....
ثم إن المقصود التأديب ال اإليذاء ...لما جاء في اآلتي:
ِ
ﺿ ْﺮ ﱠﻦ ﻇُﻠ ًْﻤﺎ "إ ﱠن اﻟﻠﱠﻪ
ﻴﻤﺎ ﻳُـ َﺮاد ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ﱠﻦ "ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﺒـﻐُﻮا" ﺗَﻄْﻠُﺒُﻮا " َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ َﺳﺒِ ًﻴﻼ" ﻃَ ِﺮﻳ ًﻘﺎ َإﱃ َ
-1تفسير الجاللين" :ﻓَِﺈ ْن أَﻃَ ْﻌﻨَ ُﻜ ْﻢ" ﻓ َ
ِ
ِ ِ
ﻮﻫ ﱠﻦ
ﺎﺣ َﺬ ُروﻩُ أَ ْن ﻳُـ َﻌﺎﻗﺒ ُﻜ ْﻢ إ ْن ﻇَﻠَ ْﻤﺘُ ُﻤ ُ
ﲑا" ﻓَ ْ
َﻛﺎ َن َﻋﻠﻴًّﺎ َﻛﺒ ً
 -2سنن ابن ماجة برقم َ 1967ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎلَ ":ﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ ِﻷ َْﻫﻠِ ِﻪ َوأَﻧَﺎ َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ ِﻷ َْﻫﻠِﻲ " .ﲢﻘﻴﻖ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﺎس َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )  ، ( 285اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺮﻏﻴﺐ ) .( 72 / 3
اجع أي ":ﺷﺪوﻫﻦ وﺛﺎﻗﺎ
ثالثًا :إن قيل :إن ابن جرير الطبري قال في تفسيره لقولهَ  :وا ْھ ُجرُوھُ ﱠن فِي ْال َم َ
ض ِ
ﰲ ﺑﻴﻮ ﻦ"
قلت ُ◌ :إن ھذا قول عالم ال دليل صحيح عليه،ولكل عام ھفوة كما أن لكل جواد كبوة ،وقد استدرك العلماء
ھذه الھفوة عليه كما ذكر القرطبي في تفسيره )ج  /5ص( 172قائال ً◌ :وﻗﻴﻞ :أي ﺷﺪوﻫﻦ وﺛﺎﻗﺎ ﰲ ﺑﻴﻮ ﻦ ،ﻣﻦ
ﻗﻮﳍﻢ :ﻫﺠﺮ اﻟﺒﻌﲑ أي :رﺑﻄﻪ ﺑﺎﳍﺠﺎر ،وﻫﻮ ﺣﺒﻞ ﻳﺸﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﻌﲑ ،وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻄﱪي وﻗﺪح ﰲ ﺳﺎﺋﺮ اﻷﻗﻮال.
وﰲ ﻛﻼﻣﻪ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻧﻈﺮ.

وﻗﺪ رد ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻘﺎﺿﻲ أﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ ﰲ أﺣﻜﺎﻣﻪ ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ ﳍﺎ ﻣﻦ ﻫﻔﻮة ﻣﻦ ﻋﺎﱂ ﺑﺎﻟﻘﺮآن واﻟﺴﻨﺔ !.أھـ
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رابعًا :إنني سمعت أحدھم يقول :إن القرآن أمر الرج َل بِعضﱢ زوجته قبل ھجرھا  ،ضربھا ....فقلت :أين
اج ِع َواضْ ِربُوھُ ﱠن فَإِ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ َال تَ ْب ُغوا َعلَ ْي ِھ ﱠن
الدليل :قال اآلية تقول :فعضوھن َوا ْھ ُجرُوھُ ﱠن فِي ْال َم َ
ض ِ
يال إِ ﱠن ﱠ
َسبِ ً
ان َعلِيًّا َكبِيرًا )) (34النساء( .
ﷲَ َك َ
قلت له  :فعضوھن ؛أي :بأسنانه؟! قال :نعم ،أال تحسن القراءة...
ض َھ ْو ًنا َوإِ َذا َخ َ
ِين َيمْ ُ
ون َقالُوا
اط َب ُھ ُم ْال َجا ِھلُ َ
ش َ
وھنا تذكرتُ قولَه َ  : وعِ َبا ُد الرَّ حْ َم ِن الَّذ َ
ون َع َلى ْاألَرْ ِ
َس َالمًا )) (63الفرقان (.

نبي جاء بآية تقول المرأة سفيھة
قال لي أح ُدھم يوما :إن المرأة في اإلسالم سفيھة ال كرمة لھا ...وھذا ما جاء في سورة النساءَ :و َال ُت ْؤ ُتوا
ال ُّس َف َھا َء أَمْ َوا َل ُك ُم الَّتِي َج َع َل َّ
ﷲُ َل ُك ْم قِ َيامًا َوارْ ُزقُو ُھ ْم فِي َھا َو ْاكسُو ُھ ْم َوقُولُوا َل ُھ ْم َق ْو ًال َمعْ رُو ًفا ). (5
اﻟﺘﺼﺮف ﰲ اﻷﻣﻮال اﻟﱵ ﺟﻌﻠﻬﺎ اﷲ ﻟﻠﻨﺎس ﻗﻴﺎﻣﺎ ،أي:
وقال ابنُ كثير تعليقا عليھا :ﻰ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻦ ﲤَْﻜﲔ اﻟﺴﻔﻬﺎء ﻣﻦ ّ

ﺗﻘﻮم ﺎ ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرات وﻏﲑﻫﺎ .وﻣﻦ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻳُـ ْﺆ َﺧ ُﺬ اﳊﺠﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻔﻬﺎء ،وﻫﻢ أﻗﺴﺎم :ﻓﺘﺎرة ﻳﻜﻮن اﳊَ ْﺠ ُﺮ ﻟﻠﺼﻐﺮ؛
اﳊﺠﺮ ﻟﻠﺠﻨﻮن ،وﺗﺎرة ﻟﺴﻮء اﻟﺘﺼﺮف ﻟﻨﻘﺺ اﻟﻌﻘﻞ أو اﻟﺪﻳﻦ ،وﺗﺎرة ﻳﻜﻮن اﳊﺠﺮ
ﻓﺈن اﻟﺼﻐﲑ ﻣﺴﻠﻮب اﻟﻌﺒﺎرة .وﺗﺎرة ﻳﻜﻮن
ُ

ﻟﻠ َﻔﻠَﺲ ،وﻫﻮ ﻣﺎ إذا أﺣﺎﻃﺖ اﻟﺪﻳﻮن ﺑﺮﺟﻞ وﺿﺎ َق ﻣﺎﻟﻪ ﻋﻦ وﻓﺎﺋﻬﺎ ،ﻓﺈذا ﺳﺄل اﻟﻐَُﺮﻣﺎء اﳊﺎﻛﻢ اﳊَ ْﺠ َﺮ ﻋﻠﻴﻪ َﺣ َﺠ َﺮ ﻋﻠﻴﻪ.

ﺎء أ َْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ُﻢ { ﻗﺎل :ﻫﻢ ﺑَـﻨُﻮك واﻟﻨﺴﺎء ،وﻛﺬا ﻗﺎل اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد،
وﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﻀﺤﺎك ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﰲ ﻗﻮﻟﻪَ } :وﻻ ﺗُـ ْﺆﺗُﻮا اﻟ ﱡ
ﺴ َﻔ َﻬ َ

واﳊﻜﻢ ﺑﻦ ﻋُﺘَﻴﺒﺔ واﳊﺴﻦ ،واﻟﻀﺤﺎك :ﻫﻢ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن.
وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ُﺟﺒَﲑ :ﻫﻢ اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ .وﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ وﻋﻜﺮﻣﺔ وﻗﺘﺎدة :ﻫﻢ اﻟﻨﺴﺎء.

وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ :ﺣﺪﺛﻨﺎ أﰊ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ َﻋ ّﻤﺎر ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺻﺪﻗﺔ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ أﰊ اﻟﻌﺎﺋﻜﺔ ،ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ

ﺴ َﻔﻬﺎء إﻻ اﻟﱵ أﻃﺎﻋﺖ ﻗَـﻴﱢ َﻤﻬﺎ".
ﻳﺰﻳﺪ ،ﻋﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻋﻦ أﰊ أﻣﺎﻣﺔ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ" :وإن اﻟﻨﺴﺎء اﻟ ﱡ
ورواﻩ اﺑﻦ َﻣ ْﺮ ُدوﻳﻪ ﻣﻄﻮﻻ .

وﻗﺎل اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ :ذﻛﺮ ﻋﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ َﺣ ْﺮب ﺑﻦ ُﺳ َﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ ﻗﺮة ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة } َوﻻ ﺗُـ ْﺆﺗُﻮا
ﺎء أ َْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ُﻢ { ﻗﺎل :اﳋﺪم ،وﻫﻢ ﺷﻴﺎﻃﲔ اﻹﻧﺲ وﻫﻢ اﳋﺪم.
اﻟ ﱡ
ﺴ َﻔ َﻬ َ
وﻗﻮﻟﻪ } :وارُزﻗُ ِ
ﻮﻫ ْﻢ َوﻗُﻮﻟُﻮا َﳍُ ْﻢ ﻗَـ ْﻮﻻ َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓًﺎ { ﻗﺎل ﻋﻠﻲ ﺑﻦ أﰊ ﻃﻠﺤﺔ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻳﻘﻮل ]ﺗﻌﺎﱃ[ ﻻ ﺗَـ ْﻌ َﻤﺪ
ﺴ ُ
َْ ُ
ﻮﻫ ْﻢ ﻓ َﻴﻬﺎ َوا ْﻛ ُ
وأﺻﻠﺤﻪ،
ﺴﻚ ﻣﺎﻟﻚ
ﻨﻴﻚ ،ﰒ ﺗﻨﻈﺮ إﱃ ﻣﺎ ﰲ أﻳﺪﻳﻬﻢ ،وﻟﻜﻦ ْأﻣ ْ
إﱃ ﻣﺎﻟﻚ وﻣﺎ َﺧ ﱠﻮﻟﻚ اﷲ ،وﺟﻌﻠﻪ ﻣﻌﻴﺸﺔ ،ﻓﺘﻌﻄﻴَﻪ اﻣﺮأﺗﻚ أو ﺑَ َ
ْ
ﻣﻨﻜﺴﻮ ﻢ وﻣﺆﻧﺘﻬﻢ ورزﻗﻬﻢ.
وﻛﻦ أﻧﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﻔﻖ ﻋﻠﻴﻬﻢ
ْ
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ﻓﺮاس ،ﻋﻦ اﻟﺸﻌﱯ ،ﻋﻦ أﰊ ﺑُـ ْﺮدة ،ﻋﻦ أﰊ ﻣﻮﺳﻰ
وﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ :ﺣﺪﺛﻨﺎ اﺑﻦ اﳌﺜﲎ :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ،ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺷﻌﺒﺔ ،ﻋﻦ َ

ﻗﺎل :ﺛﻼﺛﺔ ﻳﺪﻋﻮن اﷲ ﻓﻼ ﻳﺴﺘﺠﻴﺐ ﳍﻢ :رﺟﻞ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ اﻣﺮأة َﺳﻴّﺌﺔ اﳋُﻠُﻖ ﻓﻠﻢ ﻳُﻄَﻠﻘﻬﺎ ،ورﺟﻞ أﻋﻄﻰ ﻣﺎﻟﻪ ﺳﻔﻴﻬﺎ ،وﻗﺪ ﻗﺎل:
ﺎء أ َْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ُﻢ { ورﺟﻞ ﻛﺎن ﻟﻪ ﻋﻠﻰ رﺟﻞ دﻳﻦ ﻓﻠﻢ ﻳُ ْﺸ ِﻬﺪ ﻋﻠﻴﻪ.
} َوﻻ ﺗُـ ْﺆﺗُﻮا اﻟ ﱡ
ﺴ َﻔ َﻬ َ
وﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪَ } :وﻗُﻮﻟُﻮا َﳍُ ْﻢ ﻗَـ ْﻮﻻ َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓًﺎ { ﻳﻌﲏ ﰲ اﻟﱪ واﻟﺼﻠﺔ.

وﻣ ْﻦ ﲢﺖ اﳊَ ْﺠﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ،ﻣﻦ اﻹﻧﻔﺎق ﰲ اﻟﻜﺴﺎوي واﻹﻧﻔﺎق واﻟﻜﻼم
وﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ اﻧﺘﻈﻤﺖ اﻹﺣﺴﺎن إﱃ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔَ ،

اﻟﻄﻴﺐ ،وﲢﺴﲔ اﻷﺧﻼق.أھـ
الرد على الشبھة

أوالً:إن اآلية الكريمة ليس في ظاھرھا أبدا لفظ النساء السفيھات كما ادعى المعترض فاآلية الكريمة
تحدثت عن السفھاء ھم المبذرين من الرجال والنساء واألطفال وھؤالء أصناف من الناس وليس كلھم
كذلك...
ثان ًيا:على فرض أن أي مفسر قال :إن المقصود بالسفھاء النساء فھذا كالم مردود ال اقبله ألن كالم المفسر
ليس وحيا من ﷲ ھو بشر يصيب ويخطئ...
ً
ثالثا :إن الحديث الذي ذكره بن كثير المشار إليه وھو :قال رسول ﷲ " :وإن النساء ال ُّس َفھاء إال التي
أطاعت َق ِّي َمھا".
ورواه ابن َمرْ ُدويه مطوال .ھذا حديث ضعيف ال يصح رفعه إلى نبينا  فقد ذكره السيوطي في الدر
) (433/2وفي إسناده عثمان بن أبي العاتكة وقد ضعف في روايته عن علي بن يزيد األلھاني.وعلى
فرض صحته ليس فيه ما يصف النساء بصورة عامة أن كلھن سفھاء في الحديث3ذكرا صنفا منھن
واستثنى صنفا منھن ...ھذا على فرض صحته وھو ال يصح.
راب ًعا:إن التفاسير قالت بخالف قول المعترض حتى تفسير بن كثير نفسه كما ھو واضح للقارئ،وھذه ھي
باقة من التفاسير لبيان ضعف قوله...
ِ
ﺴ َﻔﻬﺎء" اﻟْﻤﺒ ﱢﺬ ِر ِ
َي:
-1
ﱢﺴﺎء َواﻟ ﱢ
تفسير الجاللينَ " :وَﻻ ﺗُـ ْﺆﺗُﻮا" أَﻳّـ َﻬﺎ ْاﻷ َْوﻟﻴَﺎء "اﻟ ﱡ َ
ﺼ ْﺒـﻴَﺎن "أ َْﻣ َﻮاﻟ ُﻜ ْﻢ" أ ْ
َُ َ
ﻳﻦ ﻣ ْﻦ اﻟ ﱢﺮ َﺟﺎل َواﻟﻨ َ
ِ
ِ
ِ
ﻬﻬﺎ
ﺻ َﻼح أ َْوَﻻد ُﻛ ْﻢ ﻓَـﻴَ َ
ﻀﻌُ َ
أ َْﻣ َﻮاﻟ ُﻜ ْﻢ اﻟﱠِﱵ ِﰲ أَﻳْﺪﻳ ُﻜ ْﻢ "اﻟﱠِﱵ َﺟ َﻌ َﻞ اﻟﻠﱠﻪ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻗﻴَ ًﺎﻣﺎ" َﻣ ْ
ﻮﻫﺎ ِﰲ ﻏَ ْﲑ َو ْﺟ َ
َي ﺗَـ ُﻘﻮم ِﲟََﻌﺎﺷ ُﻜ ْﻢ َو َ
ﺼ َﺪر ﻗَ َﺎم أ ْ
ِ
وِﰲ ﻗِﺮاءة ﻗِﻴﻤﺎ َﲨْﻊ ﻗِﻴﻤﺔ ﻣﺎ ﺗَـ ُﻘﻮم ﺑِ ِﻪ ْاﻷَﻣﺘِﻌﺔ "وارُزﻗُﻮﻫﻢ ﻓِﻴﻬﺎ" أَي أَﻃ ِْﻌﻤ ِ
وﻫ ْﻢ
ﻮﻫ ْﻢ َوﻗُﻮﻟُﻮا َﳍُ ْﻢ ﻗَـ ْﻮًﻻ َﻣ ْﻌ ُﺮوﻓًﺎ" ﻋ ُﺪ ُ
ﺴ ُ
ْ َ َ ْ ُْ َ ْ ُ ُ
َ َ
َ َ َ ًَ
ﻮﻫ ْﻢ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ " َوا ْﻛ ُ
ِ ِ ِ ِ
اﳍﻢ إ َذا َر َﺷ ُﺪوا  .أھـ
ﻋ َﺪة َﲨﻴﻠَﺔ ﺑِﺈ ْﻋﻄَﺎﺋ ِﻬ ْﻢ أ َْﻣ َﻮ ْ
-2
التفسير الميسر :وﻻ ﺗﺆﺗﻮا -أﻳﻬﺎ اﻷوﻟﻴﺎء -ﻣﻦ ﻳُـﺒَ ﱢﺬر ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء واﻟﺼﺒﻴﺎن أﻣﻮاﳍﻢ اﻟﱵ ﲢﺖ أﻳﺪﻳﻜﻢ
ﻓﻴﻀﻌﻮﻫﺎ ﰲ ﻏﲑ وﺟﻬﻬﺎ ،ﻓﻬﺬﻩ اﻷﻣﻮال ﻫﻲ اﻟﱵ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﻴﺎم ﺣﻴﺎة اﻟﻨﺎس ،وأﻧﻔﻘﻮا ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣﻨﻬﺎ واﻛﺴﻮﻫﻢ ،وﻗﻮﻟﻮا ﳍﻢ ﻗﻮﻻ

ﻣﻌﺮوﻓًﺎ ﻣﻦ اﻟﻜﻼم اﻟﻄﻴﺐ واﳋﻠﻖ اﳊﺴﻦ.أھـ
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-3

تفسير سيد طنطاوي :واﻟﺴﻔﻬﺎء ﲨﻊ ﺳﻔﻴﻪ  .واﻟﺴﻔﻪ  -ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل اﻟﺮاﻏﺐ  : -ﺧﻔﺔ ﰲ اﻟﺒﺪن  ،وﻣﻨﻪ ﻗﻴﻞ :

زﻣﺎم ﺳﻔﻴﻪ أي :ﻛﺜﲑ اﻻﺿﻄﺮاب  ،وﺛﻮب ﺳﻔﻴﻪ ردئ اﻟﻨﺴﺞ  ،واﺳﺘﻌﻤﻞ ﰲ ﺧﻔﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﻟﻨﻘﺼﺎن اﻟﻌﻘﻞ  ،وﻳﻜﻮن ﰲ اﻷﻣﻮر
اﻟﺪﻧﻴﻮﻳﺔ واﻷﺧﺮوﻳﺔ  ،ﻗﺎل  -ﺗﻌﺎﱃ  -ﰲ اﻟﺴﻔﻪ اﻟﺪﻧﻴﻮي َ } :وﻻَ ﺗُـ ْﺆﺗُﻮاْ اﻟﺴﻔﻬﺎء أ َْﻣ َﻮاﻟَ ُﻜ ُﻢ { وﻗﺎل ﰲ اﻟﺴﻔﻪ اﻷﺧﺮوي } َوأَﻧﱠﻪُ
َﻛﺎ َن ﻳـ ُﻘ ُ ِ
ﻴﻬﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ اﷲ َﺷﻄَﻄﺎً { واﳌﺮاد ﻣﻦ اﻟﺴﻔﻬﺎء ﻫﻨﺎ  :ﺿﻌﻔﺎء اﻟﻌﻘﻮل واﻷﻓﻜﺎر اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﳛﺴﻨﻮن اﻟﺘﺼﺮف  .أھـ
ﻮل َﺳﻔ ُ
َ
تفسير الزمخشري } :اﻟﺴﻔﻬﺎء { اﳌﺒﺬرون أﻣﻮاﳍﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻨﻔﻘﻮ ﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﻳﺒﺘﻐﻲ وﻻ ﻳﺪي ﳍﻢ ﺑﺈﺻﻼﺣﻬﺎ وﺗﺜﻤﲑﻫﺎ
-4
واﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ  .واﳋﻄﺎب ﻟﻸوﻟﻴﺎء  :وأﺿﺎف اﻷﻣﻮال إﻟﻴﻬﻢ ﻷ ﺎ ﻣﻦ ﺟﻨﺲ ﻣﺎ ﻳﻘﻴﻢ ﺑﻪ اﻟﻨﺎس ﻣﻌﺎﻳﺸﻬﻢ  ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل َ } :وﻻَ
ﺖ أﳝﺎﻧﻜﻢ ّﻣﻦ ﻓﺘﻴﺎﺗﻜﻢ اﳌﺆﻣﻨﺎت { ] اﻟﻨﺴﺎء  [ 25 :اﻟﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ
ﺴ ُﻜ ْﻢ { ] اﻟﻨﺴﺎء  } ، [ 79 :ﻓ ﱠﻤﺎ َﻣﻠَ َﻜ ْ
ﺗَـ ْﻘﺘُـﻠُﻮاْ أَﻧ ُﻔ َ
ﺧﻄﺎب ﻟﻸوﻟﻴﺎء ﰲ أﻣﻮال اﻟﻴﺘﺎﻣﻰ ﻗﻮﻟﻪ  } :وارزﻗﻮﻫﻢ ﻓِ َﻴﻬﺎ واﻛﺴﻮﻫﻢ { َ } ،ﺟ َﻌ َﻞ اﷲ ﻟَ ُﻜ ْﻢ ﻗﻴﺎﻣﺎ { أي ﺗﻘﻮﻣﻮن ﺎ وﺗﻨﺘﻌﺸﻮن ،
وﻟﻮ ﺿﻴﻌﺘﻤﻮﻫﺎ ﻟﻀﻌﺘﻢ ﻓﻜﺄ ﺎ ﰲ أﻧﻔﺴﻬﺎ ﻗﻴﺎﻣﻜﻢ واﻧﺘﻌﺎﺷﻜﻢ  .أھـ
نبي يقول :صوت المرأة عورة !
ﱞ
الدين يعترضون قائلين لھا  :إن رسو َل اإلسالم
بعض المنصرين إذا سمعوا امرأةً تتكلم في
أسمع كثي ًرا من
ِ
ِ
قال :إن صو َ
ت المرأ ِة عورةٌ ....وھكذا تكررت مثل تلك الترھات...
الرد على الشبھة
النبي  إن صوت المراة ع ورة ،وھ ذا ي دل عل ى م دى س وء خ ايلھم
أوالً :أنني لم أجد حديثًا واح ًدا قال فيه
ﱡ
برسول ﷲ .... 
المريض ،وتدليسھم ،وسوء ظنھم
ِ
س بما فيھم الرجال ،ولم نسمع واح دًا م ن الص حاب ِة ،أو م ن الت ابعين
ثانيًا:إن أمھات المؤمنين كن يعلمن النا َ
،أو من العلما ِء قال :إن صوت المرأة عورة كما يزعم المعترضون.....
ﱠ
ض َي ﷲُ َع ْنھُ َم ا  -الت ي تحت ل المرتب َة
التاريخ يثبت لنا أن ھناك نساء مالئن
َ
األرض عل ًما ،مث ل عائش ةَ َ -ر ِ
َ
حديث النﱠبِ ﱢي  ، جاء بشانھا ثناء جميل منه :
الثانية في أكثر من روى
 -1قال اإلما ُم ال ُزھري  " :لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أمھات المؤمنين  ،وعلم جميع
النساء لكان علم عائشة أفضل.
 -2قال عطاء بن أبي رباح يقول  " :كانت عائشة أفقه الناس  ،وأعلم الناس  ،وأحسن الناس
رأيا ً في العامة
 -3قال أبو موسى األشعري " :ما أشكل علينا أم ٌر فسألنا عنه عائشة  ،إال وجدنا عندھا فيه
علما ً" .
 -4قال مسروق  " :رأيت مشيخة أصحاب رسول ﷲ  األكابر يسألونھا عن الفرائض.
 -5قال عروة بن الزبير " :ما رأيت أحداً أعلم بفق ٍه وال ط ٍ
بشعر من عائش َة.
ب وال
ٍ
 -6قال أبو الزناد  " :ما كان ينزل بھا شي ٌء إال أنشدت فيه شعراً.
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والشاھد أنھا كانت شاعرة  ،حافظة  ،ذكية  ،فطنة  ،نقلت عن رسول ﷲ  أكثر من ألفي حديث ...
وك ذلك بع ض زوجات ه ، والس يدة نفس ية الت ي كان ت تقط ن مص َر؛ كان ت تفت ي وتعل م العل وم َحت ى ق الوا
ي ...ول م نس مع م ن أح ٍد ق ال بق ول
ي  وتب ايع النب ﱠ
عنھ ا ":نفيس ة العل م" ث م أن الم رأةَ كان ت تس أل النب ﱠ
المعترضين....
الك المجتم ع اإلس المي ف أمر
ثالثً ا :إن اإلس الم العظ يم ج اء بس د ال ذرائع )من ع الف تن( الت ي ت ؤدي إل ى إھ ِ
الرجال ك أن تجم ل م ن ص وتھا ...حت ى ال تك ون س ببًا
سبحانه المرأة أن ال تخضع بالقول أي :ال تتمايل مع
ِ
ض ع َْن
في فتنة عظيمة أقربھا الزن ا .....ق ال  : يَ ا نِ َس ا َء النﱠبِ ﱢي لَ ْس تُ ﱠن َكأ َ َح ٍد ِم َن النﱢ َس ا ِء إِ ِن اتﱠقَ ْي تُ ﱠن فَ َال تَ ْخ َ
بِ ْالقَ ْو ِل فَيَ ْ
ط َم َع الﱠ ِذي فِي قَ ْلبِ ِه َم َرضٌ َوقُ ْل َن قَ ْو ًال َم ْع ُروفًا )) (32األحزاب(
ﱳ ﰲ اﻟﻔﻀــﻞ واﳌﻨﺰﻟــﺔ ﻛﻐــﲑﻛ ﱠﻦ ﻣــﻦ اﻟﻨﺴــﺎء ،إن ﻋﻤﻠــﱳ ﺑﻄﺎﻋــﺔ اﷲ
ـﱯ -ﳏﻤــﺪ -ﻟﺴـ ﱠ
ج اء ف ي التفس ير الميس ر :ﻳــﺎ ﻧﺴــﺎء اﻟﻨـ ﱢ
واﺑﺘﻌﺪﺗﻦ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﺻﻴﻪ ،ﻓﻼ ﺗﺘﺤﺪﺛﻦ ﻣﻊ اﻷﺟﺎﻧﺐ ﺑﺼﻮت ﻟَ ﱢﲔ ﻳُﻄﻤﻊ اﻟﺬي ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻓﺠﻮر وﻣﺮض ﰲ اﻟﺸﻬﻮة اﳊﺮام ،وﻫـﺬا أدب

واﺟﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻣﺮأة ﺗﺆﻣﻦ ﺑﺎﷲ واﻟﻴﻮم اﻵﺧﺮ ،وﻗُﻠﻦ ﻗﻮﻻ ﺑﻌﻴ ًﺪا ﻋﻦ اﻟﺮﻳﺒﺔ ،ﻻ ﺗﻨﻜﺮﻩ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.أھـ
ضا ذلك ...يدلل على ذلك ما يلي:
ھذا الفھم فھمه علما ُء األم ِة سلفًا وخلفًا ،وال اعلم معار ً
 -1قال صاحب كتاب شرح بلوغ المرام كتاب الحج)ج :( 12/1ﺻﻮت اﳌﺮأة ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻮرة ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة ﻗﺪ ﺣﺎدﺛﺖ
اﻟﻨﱯ  ،وﻗﺪ ﺟﺎءت أﺣﺎدﻳﺚ ﻛﺜﲑة ﺟﺪاً ﻓﻴﻬﺎ ﳏﺎدﺛﺔ اﻟﻨﺴﻮة ﻟﻠﻨﱯ  وﻟﻠﺼﺤﺎﺑﺔ وﻫﺬا أﻣﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﳜﻠـﺺ اﻹﻧﺴـﺎن

ﺑﺒﻀﻊ ﻣﺌﺎت ﻣـﻦ اﻷﺣﺎدﻳـﺚ ﻓﻴﻬـﺎ ذﻛـﺮ اﻟﻨﺴـﺎء وأ ـﻦ ﻳـﺘﻜﻠﻤﻦ ﲝﻀـﺮة اﻟﺮﺟـﺎل .وﻟﻜـﻦ إﳕـﺎ ﻴـﺖ ﻋـﻦ اﳋﻀـﻮع ﺑـﺎﻟﻘﻮل )ﻳـﺎ ﻧﺴـﺎء

اﻟﻨﱯ ﻟﺴﱳ ﻛﺄﺣﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء إن اﺗﻘﻴﱳ ﻓﻼ ﲣﻀﻌﻦ ﺑﺎﻟﻘﻮل ﻓﻴﻄﻤﻊ اﻟﺬي ﰲ ﻗﻠﺒﻪ ﻣﺮض( واﻷﺻـﻞ ﺟـﻮاز ﳏﺎدﺛـﺔ اﻟﺮﺟـﺎل ﻟﻠﻨﺴـﺎء

إذا دﻋﺖ اﳊﺎﺟﺔ ،وﻗـﺪ روى أﲪـﺪ ) (395/34ﻣـﻦ ﺣـﺪﻳﺚ أم ﻋﻄﻴـﺔ) :أﻧـﻪ أﺧـﺬ ﻋﻠـﻴﻬﻦ ﰲ اﻟﺒﻴﻌـﺔ وأﻻ ﳛـﺎدﺛﻦ ﻣـﻦ اﻟﺮﺟـﺎل إﻻ
ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﳏﺮﻣـﺎً( وﻟﻜــﻦ ﻫــﺬا اﳊــﺪﻳﺚ ﻻ ﻳﺼــﺢ ﻷن ﰲ إﺳــﻨﺎدﻩ ﻏﺴــﺎن ﺑــﻦ اﻟﺮﺑﻴــﻊ واﳊ ـﺪﻳﺚ ﺟــﺎء ﻣــﻦ ﻣﺮﺳــﻞ اﳊﺴــﻦ أﻳﻀ ـﺎً وﻻ
ﻳﺼﺢ.أھـ
 -2قال الشيخ خالد عبد ﷲ مصلح في موقع طريق اإلسالم:
اﻟﺬي ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ أن ﺻﻮت اﳌﺮأة ﻟﻴﺲ ﺑﻌﻮرة وﻋﻠﻴﻪ ﲨﻬﻮر اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻓﻬﻮ اﻷﺻﺢ ﻋﻨﺪ اﳊﻨﻔﻴﺔ واﳌﻌﺘﻤﺪ
.ﻋﻨﺪ اﳌﺎﻟﻜﻴﺔ وﻫﻮ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ

وﻫﺬا ﻛﻠﻪ ﻓﻴﻤﺎ إذا ﱂ ﻳﻜﻦ ﺷﺒﻬﺔ وﺷﻬﻮة ﰲ ﺣﺪﻳﺜﻬﺎ أﻣﺎ ﲰﺎﻋﻬﺎ ﺗﻠﺬذاً ﺑﺼﻮ ﺎ ﻓﻬﺬا ﻻ رﻳﺐ ﰲ ﲢﺮﳝﻪ ﻓﺈن اﻟﻨﱯ ﻗﺎل" :واﻷذﻧﺎن
زﻧﺎﳘﺎ اﻻﺳﺘﻤﺎع" رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ) (2657ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ.-أھـ

كتابھم المقدس ،حيث يُنسب لبولس الرسول
ب ھو أن مح َل الشبھة في
راب ًعا :إن األم َر المثير للدھش ِة والعج ِ
ِ
الكنائس قط.....والسؤال :لماذا أمرھن بذلك،ھل ألن صوتھن عورة ؟!
أنه منع المراةَ من أن تتكلم في
ِ
34
جاء ذلك في الرسالة األولى إلى كورنثوس إصحاح 14عدد لِتَصْ ُم ْ
س
ِس ،ألَ َّن ُه َل ْي َ
تن َ
ِساؤُ ُك ْم فِي ا ْل َك َنائ ِ
ضاَ 35 .ولكِنْ إِنْ ُكنَّ ُي ِردْ نَ أَنْ َي َت َع َّل ْمنَ َ
ش ْي ًئا،
وس أَ ْي ً
ض ْعنَ َك َما َيقُول ُ ال َّنا ُم ُ
َمأْ ُذو ًنا َل ُھنَّ أَنْ َي َت َك َّل ْمنَ َ ،بلْ َي ْخ َ
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ِيس ٍة36 .أَ ْم ِم ْن ُك ْم َخ َر َج ْت َكلِ َم ُة ﷲِ؟ أَ ْم إِ َل ْي ُك ْم
س ِ
اء أَنْ َت َت َك َّل َم فِي َكن َ
َف ْل َي ْسأ َ ْلنَ ِر َجا َل ُھنَّ فِي ا ْل َب ْيتِ ،ألَ َّن ُه َق ِبي ٌح ِبال ِّن َ
َو ْحدَ ُك ُم ا ْن َت َھ ْت؟ ال تعليق !
ثم إن األعجب مما سبق ھو ما نسبه الكتاب لبولس الرسول في رسالته األولى إلى تيموثاوس إصحاح 2
11
وعَ 12 .ولكِنْ َل ْس ُ
س ُكو ٍ
س َّل َط َع َلى َّ
ت َآذنُ لِ ْل َم ْرأَ ِة أَنْ ُت َع ِّل َم َوالَ َت َت َ
ت فِي ُكل ِّ ُخ ُ
عدد لِ َت َت َع َّل ِم ا ْل َم ْرأَةُ ِب ُ
الر ُج ِلَ ،بلْ
ض ٍ
س ُكو ٍ
ت.
َت ُكونُ فِي ُ
قلتُ :إن اإلسالم لم يفرق بين الرجل والمراة في التعلم والتكلم كما تقدم معنا ...ولكن بحسب كالم بولس
الرسول نجد أن المراة ال ينبغي لھا أن تتعلم ،وال تتكلم ...ال تعليق!
ان،وينظر للنساء!...
صو َر ِة َ
نبي يقول  :إِنﱠ ا ْل َم ْرأَةَ تُ ْقبِ ُل فِي ُ
ش ْيطَ ٍ
ﱡ
ي  أخبر أن المرأة تُقب ُل في صور ِة شيطان ،قالوا  :ھل المرأةُ شيطان ؟
أثيرت شبھتان مفادھما أن النب ﱠ
أخالق
ث آخر لما رأى امرأةً أعجبته ترك أصحابَه وذھب ليجامع أحدى نسائه ،فھل ھذه
ونجد أنه في حدي ٍ
ِ
األنبيا ِء ،ومن من األنبيا ِء فعل مثل ھذه...؟!
وتعلقوا على ذلك بحديثين :
ي أَ ﱠن رﺳ َ ﱠ ِ
ِ ِ
ﺐ
األول:مسند أحمد برقم َ 14010ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ِﺮ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﱠﻪ ْاﻷَﻧْ َ
ﺼﺎ ِر ﱢ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ رأَى ْاﻣ َﺮأَةً ﻓَﺄَ ْﻋ َﺠﺒَْﺘﻪُ ﻓَﺄَﺗَﻰ َزﻳْـﻨَ َ
و ِﻫﻲ ﲤَْﻌﺲ ﻣﻨِﻴﺌﺔً ﻓَـ َﻘ َ ِ
ﺎن وﺗُ ْﺪﺑِﺮ ِﰲ ﺻ ِ
ﺎل  ":إِ ﱠن اﻟْﻤﺮأَةَ ﺗُـ ْﻘﺒِﻞ ِﰲ ﺻ ِ
ٍ
ٍ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ
ﺎﺟﺘَﻪُ َ ،وﻗَ َ
َ َ َ َُ َ
ﻮرة َﺷ ْﻴﻄَﺎن ﻓَِﺈ َذا َرأَى أ َ
ﻀﻰ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َﺣ َ
َْ
ﻮرة َﺷ ْﻴﻄَ َ ُ ُ َ
ُ ُ َ
ْاﻣﺮأَ ًة ﻓَﺄَ ْﻋﺠﺒ ْﺘﻪُ ﻓَـﻠْﻴﺄ ِ
اك ﻳَـ ُﺮ ﱡد ِﳑﱠﺎ ِﰲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ".
ْت أ َْﻫﻠَﻪُ ﻓَِﺈ ﱠن َذ َ
ََ َ
َ
ُ
ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﲑﻩ وﻫﺬا إﺳﻨﺎد رﺟﺎﻟﻪ رﺟﺎل اﻟﺼﺤﻴﺢ.
شعيب األرنؤوط :
الشيخ
قال
ُ
ٌ
ِ
ﺎلَ :ﻛﺎ َن رﺳ ُ ﱠ ِ
َﺻ َﺤﺎﺑِ ِﻪ ﻓَ َﺪ َﺧ َﻞ ﰒُﱠ َﺧ َﺮ َج
ي ﻗَ َ
ﺸﺔَ ْاﻷ َْﳕَﺎ ِر ﱠ
الثاني :مسند أحمد برقم  17337ﻋﻦ أﰊ َﻛ ْﺒ َ
ﺴﺎ ِﰲ أ ْ
َُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ ﺟﺎﻟ ً
ت ِﰊ ﻓَُﻼﻧَﺔُ ﻓَـﻮﻗَﻊ ِﰲ ﻗَـﻠِْﱯ َﺷﻬﻮةُ اﻟﻨ ِ
ﺾ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :ﻗَ ْﺪ َﻛﺎ َن َﺷ ْﻲءٌ ؟ ﻗَ َ
ﺴ َﻞ ﻓَـ ُﻘﻠْﻨَﺎ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
َﺟ ْﻞ َﻣ ﱠﺮ ْ
ﱢﺴﺎء ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴ ُ
ﺖ ﺑَـ ْﻌ َ
ﺎل " :أ َ
َ َ
َْ َ
َوﻗَ ْﺪ ا ْﻏﺘَ َ
ِ
ﻚ ﻓَﺎﻓْـ َﻌﻠُﻮا ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﻣ ْﻦ أ ََﻣﺎﺛِ ِﻞ أَ ْﻋ َﻤﺎﻟِ ُﻜ ْﻢ إِﺗْـﻴَﺎ ُن ا ْﳊََﻼ ِل ".
َﺻ ْﺒﺘُـ َﻬﺎ ﻓَ َﻜ َﺬﻟِ َ
أَ ْزَواﺟﻲ ﻓَﺄ َ
ُ
ب األرنؤوط :
قال
ﺻﺤﻴﺢ ﻟﻐﲑﻩ وﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﺣﺴﻦ.
الشيخ شعي ُ
ٌ
ُ
األلباني في السلس ِة الصحيح ِة برقم 235
الشيخ
وصححه
ﱡ
الرد على الشبھة األولى
أوالً:إن الذي يظھر لي من الشبھة األولى التي وردت في الحديث األول ھي :أنھم يعتقدون أن النبي شبه
المرأة المكرمة بالشيطان ،وھذا ليس تكري ًما للمرأة بل إھانة لھا  .....يُر ُد على ذلك من ثالثة أوجه :
للجميع أنھن شقائق الرجال ،وال فرق بين
ي  كان يوصي بالنسا ِء خي ًرا ،وكان يبي ُّن
الوجه األول :إن النب ﱠ
ِ
ذكر وأنثى إال بما قدر ﷲ ....وھذا ينفي ادعاءھم الباطل ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
ﺎء ِﰲ َﺣ ﱢﻖ اﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة َﻋﻠَﻰ َزْو ِﺟ َﻬﺎ( برقم َ 1083ﻋ ْﻦ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ
-1سنن الترمذي ﻛِﺘَﺎب )اﻟ ﱠﺮ َ
ﺿ ِﺎع( ﺑَﺎب ) َﻣﺎ َﺟ َ
ِ
ِ ﱠِ
ﻆ ﻓَ َﺬ َﻛﺮ ِﰲ ا ْﳊ ِﺪ ِ
ِ ﱠ
َﺣ َﻮ ِ
ﻳﺚ
ص ﻗَ َ
ْاﻷ ْ
َ
ﺎل َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَِﰊ أَﻧﱠﻪُ َﺷ ِﻬ َﺪ َﺣ ﱠﺠﺔَ اﻟ َْﻮ َد ِاع َﻣ َﻊ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ  ﻓَ َﺤﻤ َﺪ اﻟﻠﻪَ َوأَﺛْـ َﲎ َﻋﻠَْﻴﻪ َوذَ ﱠﻛ َﺮ َوَو َﻋ َ َ
20

www.kalemasawaa.com

اﺳﺘَـ ْﻮ ُ ِ
ﱢﺴ ِﺎء َﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ ُﻫ ﱠﻦ َﻋ َﻮا ٌن ِﻋ ْﻨ َﺪ ُﻛ ْﻢ  ....ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ ) :ﺣﺴﻦ ( اﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  7880 :ﰲ
ﺼﺔً ﻓَـ َﻘ َ
ﻗِ ﱠ
ﺎل :أََﻻ َو ْ
ﺻﻮا ﺑﺎﻟﻨ َ
ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ .

ِ
ﱢﺴ ِﺎء ( برقم َ 1967ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎل":
ﱠﱯ  ﻗَ َ
 -2سنن ابن ماجه ﻛِﺘَﺎب) اﻟﻨﱢ َﻜ ِ
ﺎس َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎح ( ﺑَﺎب) ُﺣ ْﺴ ِﻦ ُﻣ َﻌﺎ َﺷ َﺮة اﻟﻨ َ
َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ ِﻷ َْﻫﻠِ ِﻪ َوأَﻧَﺎ َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ ِﻷ َْﻫﻠِﻲ " .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ) .( 285
ِﱠ
ﱢﺴﺎءُ َﺷ َﻘﺎﺋِ ُﻖ اﻟ ﱢﺮ َﺟﺎ ِل" .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ ) :ﺻﺤﻴﺢ ( اﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ :
 -3سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ 204ﻗﺎل  ":إﳕَﺎ اﻟﻨ َ
 1983ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ .
الوجه الثاني:أن كل ما في الحديث ھو تشبيه في اإلغواء ؛ فكما أن ھناك امرأة تخرج من بيتھا متعطرة
متزينة تفتن الرجا َل بريحھا وبزيھا وبمشيتھا ....يؤدي ھذا إلى فتنة عظيمة ومعصية كبيرة ،وكذلك الحال
مع الشيطان فإنه يُوقع الفتن بين الناس بالوساوس والشبھات ...يؤدي ھذا إلى فتنة عظيمة ومعصية كبيرة
وليس المعنى أن المرأة شبيھة بالشيطان بل التشبيه ھنا في الفعل الناتج عنھا وھو اإلغواء ....ليس التشبه
في المرأة فلم يُرد  الصورةَ التي ھي الخلقة؛ ولذلك فإن المرأة إذا خرجت من بيتھا غير متعطر ٍة ،وال
متبرج ٍة ...ال تندرج تحت ھذا الحديث ،وال تخضع لھذا التشبيه .....يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي:
 -1قال صاحب كتاب كشف المشكل من حديث الصحيحين :ﻗﻮﻟﻪ " :ﰲ ﺻﻮرة ﺷﻴﻄﺎن " أي :إن اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻳﺰﻳﻦ
أﻣﺮﻫﺎ وﳛﺚ ﻋﻠﻴﻬﺎ وإﳕﺎ ﻳﻘﻮى ﻣﻴﻞ اﻟﻨﺎﻇﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻗﻮة ﺷﺒﻘﻪ ﻓﺈذا ﺟﺎﻣﻊ أﻫﻠﻪ ﻗﻞ اﶈﺮك وﺣﺼﻞ اﻟﺒﺪل .أھـ
ﺎل اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء
ﻮرة َﺷ ْﻴﻄَﺎن " ﻗَ َ
ﻮرة َﺷ ْﻴﻄَﺎن َوﺗُ ْﺪﺑِﺮ ِﰲ ُ
-2قال النووي في شرحه لمسلم  :ﻗ ْﻮﻟﻪ  " :إِ ﱠن اﻟ َْﻤ ْﺮأَة ﺗُـ ْﻘﺒِﻞ ِﰲ ُ
ﺻَ
ﺻَ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ﱠ
ِ
ِ
َ :ﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ ِْ :
ﱢﺴﺎء َ ،و ِاﻻﻟْﺘِ َﺬاذ
اﻹ َﺷ َﺎرة إ َﱃ ا ْﳍََﻮى َواﻟ ﱡﺪ َﻋﺎء إ َﱃ اﻟْﻔ ْﺘـﻨَﺔ َﺎ ﻟ َﻤﺎ َﺟ َﻌﻠَﻪُ اﻟﻠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ِﰲ ﻧُـ ُﻔﻮس اﻟ ﱢﺮ َﺟﺎل ﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ ْﻴﻞ إ َﱃ اﻟﻨ َ
ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ﺎن ِﰲ ُد َﻋﺎﺋِِﻪ إِ َﱃ اﻟ ﱠ
ﺑِﻨَﻈَ ِﺮِﻫ ﱠﻦ َ ،وَﻣﺎ ﻳَـﺘَـ َﻌﻠﱠﻖ ِِ ﱠﻦ  ،ﻓَ ِﻬ َﻲ َﺷﺒِ َﻴﻬﺔ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺸ ّﺮ ﺑَِﻮ ْﺳ َﻮ َﺳﺘِ ِﻪ َوﺗَـ ْﺰﻳِﻴﻨﻪ ﻟَﻪُ َ .وﻳُ ْﺴﺘَـ ْﻨﺒَﻂ ِﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا أَﻧﱠﻪُ ﻳَـ ْﻨﺒَ ِﻐﻲ َﳍَﺎ أﱠَﻻ
ِ
ﻀﺮ ٍ
ِ
ﺾ َﻋ ْﻦ ﺛِﻴَﺎ َﺎ َ ،و ِْ
اﻹ ْﻋ َﺮاض َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ ُﻣﻄْﻠَ ًﻘﺎ .أھـ
ورة َ ،وأَﻧﱠﻪُ ﻳَـ ْﻨﺒَ ِﻐﻲ ﻟﻠ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ اﻟْﻐَ ّ
َﲣْ ُﺮج ﺑَـ ْﲔ اﻟ ﱢﺮ َﺟﺎل إِﱠﻻ ﻟ َ ُ َ
ﺖ ِﰲ ﺻﻮرِة َﺷ ْﻴﻄَ ٍ
ﺎن "
-3قال صاحب تحفة االحوذي  :ﻗ ْﻮﻟﻪ  " أَﻗْـﺒَـﻠَ ْ
ُ َ
ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ﺎن ِﰲ ِ
َﺷﺒﱠـ َﻬ َﻬﺎ ﺑِﺎﻟ ﱠ
ﺻ َﻔ ِﺔ اﻟ َْﻮ ْﺳ َﻮ َﺳ ِﺔ َواﻟ ﱡﺪ َﻋ ِﺎء إِ َﱃ اﻟ ﱠ
ﺸ ﱢﺮ.أھـ
-4قال صاحب فيض القدير)الجزء  :(2ﻗ ْﻮﻟﻪ " إن اﳌﺮأة ﺗﻘﺒﻞ ﰲ ﺻﻮرة ﺷﻴﻄﺎن" أي :ﰲ ﺻﻔﺘﻪ ﺷﺒﻪ اﳌﺮأة اﳉﻤﻴﻠﺔ
ﺑﺎﻟﺸﻴﻄﺎن ﰲ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﺳﻮﺳﺔ واﻹﺿﻼل ﻳﻌﲏ أن رؤﻳﺘﻬﺎ ﺗﺜﲑ اﻟﺸﻬﻮة وﺗﻘﻴﻢ اﳍﻤﺔ ﻓﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ﻟﻜﻮن اﻟﺸﻬﻮة ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻩ
وأﺳﺒﺎﺑﻪ واﻟﻌﻘﻞ ﻣﻦ ﺟﻨﺪ اﳌﻼﺋﻜﺔ واﻟﻜﻞ ﺟﻨﺪ اﷲ واﻟﻌﻘﻞ ﺣﺰب اﷲ * )أﻻ إن ﺣﺰب اﷲ ﻫﻢ اﳌﻔﻠﺤﻮن( * ] اﺠﻤﻟﺎدﻟﺔ [ 22 :
ﻓﺎﳌﺮاد أ ﺎ ﺗﺸﺒﻪ اﻟﺸﻴﻄﺎن ﰲ دﻋﺎﺋﻪ إﱃ اﻟﺸﺮ ووﺳﻮﺳﺘﻪ وﺗﺰﻳﻴﻨﻪ ﻗﺎل اﻟﻄﻴﱯ ﺟﻌﻞ ﺻﻮرة اﻟﺸﻴﻄﺎن ﻇﺮﻓﺎ ﻹﻗﺒﺎﳍﺎ ﻣﺒﺎﻟﻐﺔ ﻋﻠﻰ
ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ؛ ﻷن إﻗﺒﺎﳍﺎ داع ﻟﻺﻧﺴﺎن إﱃ اﺳﱰاق اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﻛﺎﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺪاﻋﻲ ﻟﻠﺸﺮ )وﺗﺪﺑﺮ ﰲ ﺻﻮرة ﺷﻴﻄﺎن( ﻷن
اﻟﻄﺮف راﺋﺪ اﻟﻘﻠﺐ ﻓﻴﺘﻌﻠﻖ ﺎ ﻋﻨﺪ اﻹدﺑﺎر أﻳﻀﺎ ﺑﺘﺄﻣﻞ اﳋﺼﺮ واﻟﺮدف وﻣﺎ ﻫﻨﺎﻟﻚ ﺧﺺ إﻗﺒﺎﳍﺎ وإدﺑﺎرﻫﺎ ﻣﻊ ﻛﻮن رؤﻳﺘﻬﺎ ﻣﻦ
ﲨﻴﻊ ﺟﻬﺎ ﺎ داﻋﻴﺔ إﱃ اﻟﻔﺴﺎد ﻷن اﻹﺿﻼل ﻓﻴﻬﻤﺎ أﻛﺜﺮ وﻗﺪم اﻹﻗﺒﺎل ﻟﻜﻮﻧﻪ أﺷﺪ ﻓﺴﺎدا ﳊﺼﻮل اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺑﻪ )ﻓﺈذا رأى

أﺣﺪﻛﻢ اﻣﺮأة ﻓﺄﻋﺠﺒﺘﻪ( أي اﺳﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ﻷن ﻏﺎﻳﺔ رؤﻳﺔ اﳌﺘﻌﺠﺐ ﻣﻨﻪ اﺳﺘﺤﺴﺎﻧﻪ )ﻓﻠﻴﺄت أﻫﻠﻪ( أي ﻓﻠﻴﺠﺎﻣﻊ ﺣﻠﻴﻠﺘﻪ )ﻓﺈن ذﻟﻚ(
أي ﲨﺎﻋﻬﺎ )ﻳﺮد ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ( ﲟﺜﻨﺎة ﲢﺘﻴﺔ أي :ﻳﻌﻜﺴﻪ وﻳﻐﻠﺒﻪ وﻳﻘﻬﺮﻩ .أھـ
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-5قال السيوطي في شرحه لمسلم :ﻗ ْﻮﻟﻪ  ": إن اﳌﺮأة ﺗﻘﺒﻞ ﰲ ﺻﻮرة ﺷﻴﻄﺎن" ﻣﻌﻨﺎﻩ اﻹﺷﺎرة إﱃ اﳍﻮى واﻟﺪﻋﺎء إﱃ

اﻟﻔﺘﻨﺔ ﺎ ﳌﺎ ﺟﻌﻞ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﱃ ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﺮﺟﺎل ﻣﻦ اﳌﻴﻞ إﱃ اﻟﻨﺴﺎء واﻻﻟﺘﺬاذ ﺑﻨﻈﺮﻫﻦ ﻓﻬﻲ ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺎﻟﺸﻴﻄﺎن ﰲ دﻋﺎﺋﻪ

إﱃ اﻟﺸﺮ ﺑﻮﺳﻮﺳﺘﻪ وﺗﺰﻳﻴﻨﻪ ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻳﺮد ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ.أھـ

 -6قال صاحب التسير لشرح الجامع الصغير للمناوي :ﻗ ْﻮﻟﻪ  " :إن اﳌﺮأة ﺗﻘﺒﻞ ﰲ ﺻﻮرة ﺷﻴﻄﺎن " أي :ﰲ ﺻﻔﺘﻪ

ﻳﻌﲏ أن رؤﻳﺔ وﺟﻬﻬﺎ وﻣﻘﺪم ﺑﺪ ﺎ ﻳﺜﲑ اﻟﺸﻬﻮة اﻟﱵ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺟﻨﺪ اﻟﺸﻴﻄﺎن وﺣﺰﺑﻪ ) وﺗﺪﺑﺮ ﰲ ﺻﻮرة ﺷﻴﻄﺎن ( أي رؤﻳﺔ ﺧﺼﺮﻫﺎ
وأﻛﺘﺎﻓﻬﺎ وأرداﻓﻬﺎ وﻋﺠﺰﻫﺎ ﻛﺬﻟﻚ .أھـ

ب ھو في كتابﱢھم المقدس الذي أدعى أن رسوالً ينادى عليه بلفظ شيطان
الوجه الثالث :أن
َ
العجب كل العج ِ
،وذلك ألن المعترضين يعتقدون أن يسوع إله وأن بطرس رسول ...فنجد أن اإلله – يسوع -يخاطب
الرسول –بطرس -قائال له ْ ":اذ َھبْ َع ِّني َيا َشي َ
ْطانُ " ؛ جاء ذلك في إنجيل متى اإلصحاح 16عدد
ُسْ »:اذ َھبْ َع ِّني َيا َشي َ
ْطانُ ! أَ ْن َ
َ 23ف ْال َت َف َ
اس« .ال
ت َمعْ َث َرةٌ لِي ،ألَ َّن َ
ت َو َقا َل لِب ُْطر َ
ك الَ َت ْھ َت ُّم ِب َما ِ ل ِكنْ ِب َما لِل َّن ِ
تعليق !

الرد على الشبھة الثانية
أوال:إن الحديث فيه إفادة نفسية للنفس البشرية ،ودعوة لألخالق الحميدة لو كان يعقلون  ....الحديث يقول:
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﺟﺎﻟِﺴﺎ ِﰲ أ ِ ِ
ت
َﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :ﻗَ ْﺪ َﻛﺎ َن َﺷ ْﻲءٌ ؟ ﻗَ َ
ﺴ َﻞ ﻓَـ ُﻘﻠْﻨَﺎ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
َﺟ ْﻞ َﻣ ﱠﺮ ْ
ْ
ﺎل " :أ َ
َ ً
َﺻ َﺤﺎﺑﻪ ﻓَ َﺪ َﺧ َﻞ ﰒُﱠ َﺧ َﺮ َج َوﻗَ ْﺪ ا ْﻏﺘَ َ
ِﰊ ﻓَُﻼﻧَﺔُ ﻓَـﻮﻗَﻊ ِﰲ ﻗَـﻠِْﱯ َﺷﻬﻮةُ اﻟﻨ ِ
ﺖ ﺑـ ْﻌ َ ِ
ﻚ ﻓَﺎﻓْـ َﻌﻠُﻮا ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ِﻣ ْﻦ أ ََﻣﺎﺛِ ِﻞ أَ ْﻋ َﻤﺎﻟِ ُﻜ ْﻢ إِﺗْـﻴَﺎ ُن ا ْﳊََﻼ ِل ".
َﺻ ْﺒﺘُـ َﻬﺎ ﻓَ َﻜ َﺬﻟِ َ
ﺾ أَ ْزَواﺟﻲ ﻓَﺄ َ
ﱢﺴﺎء ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴ ُ َ
َ َ
َْ َ
ويقول فيه العلماء ما يلي:
ِ
ِ
ﺖ
 -1قال النووي -رحمه ﷲ -في
شرحه للحدي ِ
ِ
ﺐ ﻟِ َﻤ ْﻦ َرأَى ا ْﻣ َﺮأَة ﻓَـﺘَ َﺤ ﱠﺮَﻛ ْ
ث األولَ :وَﻣ ْﻌ َﲎ ا ْﳊَﺪﻳﺚ  :أَﻧﱠﻪُ ﻳُ ْﺴﺘَ َﺤ ّ
ِ
ﺖ ﻟَﻪ  ،ﻓَـ ْﻠﻴـﻮاﻗِ ِ
ﺼ َﺪ ِد ِﻩ
َﺷ ْﻬ َﻮﺗﻪ أَ ْن ﻳَﺄِْﰐ ا ْﻣ َﺮأَﺗﻪ أ َْو َﺟﺎ ِرﻳَﺘﻪ إِ ْن َﻛﺎﻧَ ْ ُ ُ َ َ
ﻌﻬﺎ ﻟﻴَ ْﺪﻓَﻊ َﺷ ْﻬ َﻮﺗﻪ َ ،وﺗَ ْﺴ ُﻜﻦ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ َ ،وَْﳚ َﻤﻊ ﻗَـﻠْﺒﻪ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ُﻫ َﻮ ﺑِ َ
ﺎدا ﻟِ َﻤﺎ ﻳَـ ْﻨﺒَ ِﻐﻲ َﳍُ ْﻢ أَ ْن ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠُﻮﻩُ  ،ﻓَـ َﻌﻠﱠ َﻤ ُﻬ ْﻢ ﺑِِﻔ ْﻌﻠِ ِﻪ َوﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ .وﻓِ ِﻴﻪ أَﻧﱠﻪُ َﻻ ﺑَﺄْس
 .....ﻗَ َ
ﺎل اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء  :إِ ﱠﳕَﺎ ﻓَـ َﻌ َﻞ َﻫ َﺬا ﺑَـﻴَﺎﻧًﺎ َﳍُ ْﻢ َ ،وإِ ْر َﺷ ً
ِ
ﺑِﻄَﻠَ ِ
ﺖ َﻋﻠَﻰ اﻟ ﱠﺮ ُﺟﻞ َﺷ ْﻬ َﻮة
ﺖ ُﻣ ْﺸﺘَ ِﻐﻠَﺔ ِﲟَﺎ ﳝُْ ِﻜﻦ ﺗَـ ْﺮﻛﻪ ِ ،ﻷَﻧﱠﻪُ ُرﱠﲟَﺎ ﻏَﻠَﺒَ ْ
ﱠﻬﺎر َوﻏَ ْﲑﻩ َ ،وإِ ْن َﻛﺎﻧَ ْ
ﺐ اﻟ ﱠﺮ ُﺟﻞ ا ْﻣ َﺮأَﺗﻪ إِ َﱃ اﻟْ ِﻮﻗَﺎع ِﰲ اﻟﻨـ َ
ِ
ﺼﺮﻩ َ .واَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ  .أھـ بتصرف
ﻳَـﺘَ َ
ﻀ ﱠﺮر ﺑِﺎﻟﺘﱠﺄْﺧ ِﲑ ِﰲ ﺑَ َﺪﻧﻪ أ َْو ِﰲ ﻗَـﻠْﺒﻪ َوﺑَ َ
 -2قال صاحب التسير لشرح الجامع الصغير للمناوي ) :ﻓﺈذا رأى أﺣﺪﻛﻢ اﻣﺮأة ( أﺟﻨﺒﻴﺔ ) ﻓﺄﻋﺠﺒﺘﻪ ( أي:

اﺳﺘﺤﺴﻨﻬﺎ ) ﻓﻠﻴﺄت أﻫﻠﻪ ( أي ﻓﻠﻴﺠﺎﻣﻊ ﺣﻠﻴﻠﺘﻪ ) ﻓﺎن ذﻟﻚ ( أي :ﲨﺎﻋﻬﺎ ) ﻳﺮد ﻣﺎ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ ( أي :ﻳﻌﻜﺴﻪ وﻳﻜﺴﺮ ﺷﻬﻮﺗﻪ
وﻳﻔﱰ ﳘﺘﻪ وﻳﻨﺴﻴﻪ اﻟﺘﻠﺬذ ﺑﺘﺼﻮر ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﺮأة ﰲ ذﻫﻨﻪ واﻷﻣﺮ ﻟﻠﻨﺪب .أھـ
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إن قي ل :ھ ل م ن الم روءة أن يت رك نب يﱡكم أص حابَه وي ذھب ليج امع زوجتَ ه لم ا رأى ام رأة م رت أمام ه
وأعجبته ...وكيف يقول ألصحابِه أنه ج امع زوجت ه ،وھ و القائ ل  :إِ ﱠن ِﻣ ْـﻦ أَ َﺷـ ﱢﺮ اﻟﻨﱠ ِ
ـﺎس ِﻋ ْﻨـ َﺪ اﻟﻠﱠ ِـﻪ َﻣ ْﻨ ِﺰﻟَـﺔً ﻳَـ ْـﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِـﺔ
ﻀﻲ إِ َﱃ ْاﻣﺮأَﺗِِﻪ وﺗُـ ْﻔ ِ
اﻟ ﱠﺮﺟﻞ ﻳـ ْﻔ ِ
ﺸ ُﺮ ِﺳ ﱠﺮَﻫﺎ ؟!
ﻀﻲ إِﻟَْﻴ ِﻪ ﰒُﱠ ﻳَـ ْﻨ ُ
َُُ
َ َ
ُ
قلت◌ :إن الذي يفعل الخطأ ال يقول أنا افعل الخطأ ،و الذي في نيته خبث إن رأى امرأة يظل ينظر إليھا و
يفكر فيھا وال يحكى ما حدث ،وھذا يدل على صفاء قلبه بخالف ما يتصيد المعترضون ،وقد وقع ذلك بقدر
صلَّى َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -وھو إتيان الحالل ،ودفع مكائد الشيطان....
ﷲ حتى تتأسى األمةُ بخير األنام محمد َ -
أخالق األنبيا ِء ،ومن من األنبيا ِء فعل مثل ھذه...؟!
ثانيًا :تبقى سؤالھم الذي يقول :ھل ھذه
ِ
3
قلتُ للسائل :كما قال يسو ُع المسيح في
إنجيل متى إصحاح  7عدد ◌َ لِ َما َذا تَ ْنظُ ُر ْالقَ َذى الﱠ ِذي
ِ
4
ُ
ج
ْف تَقُو ُل ألَ ِخي َ
ك فَالَ تَ ْفطَ ُن لَھَا؟ أَ ْم َكي َ
كَ ،وأَ ﱠما ْال َخ َشبَةُ الﱠتِي فِي َع ْينِ َ
فِي َعي ِْن أَ ِخي َ
كَ :د ْعني أ ْخ ِر ِ
5
ْص ُر
ك؟ يَا ُم َرائِي ،أَ ْخ ِرجْ أَ ﱠوالً ْال َخ َشبَةَ ِم ْن َع ْينِ َ
كَ ،وھَا ْال َخ َشبَةُ فِي َع ْينِ َ
ْالقَ َذى ِم ْن َع ْينِ َ
كَ ،و ِحينَئِ ٍذ تُب ِ
ك!
َجيﱢدًا أَ ْن تُ ْخ ِر َج ْالقَ َذى ِم ْن َعي ِْن أَ ِخي َ
ي
إن محم ًدا  آتى زوجته ،وعلّم أمتَه كي يدفعوا سھا َم الشيطان ،أما
ُ
الكتاب المقدس يذكر لنا أن النب ﱠ
داود  زنى بزوجة أوريا الحثي ،وقتله غدرًا وحيلة  ،وذلك لما رآھا وھي تستحم فأعجبته  !.....جاء
وك ،أَ ﱠن َدا ُو َد
ص ُموئِيل الثﱠانِي إصحاح 11عددَ 1و َك َ
ذلك في سفر َ
ُوج ْال ُملُ ِ
ان ِع ْن َد تَ َم ِام ال ﱠسنَ ِة ،فِي َو ْق ِ
ت ُخر ِ
صرُوا ِربﱠةََ .وأَ ﱠما َدا ُو ُد فَأَقَا َم فِي أُو ُر َشلِي َم.
ُوآب َو َعبِي َدهُ َم َعهُ َو َج ِمي َع إِ ْس َرائِي َل ،فَأ َ ْخ َربُوا بَنِي َع ﱡم َ
ون َو َحا َ
أَرْ َس َل ي َ
2
ْ
ْ
ح ا ْم َرأَةً
َو َك َ
ح بَ ْي ِ
ان فِي َو ْق ِ
ت ْال َم َسا ِء أَ ﱠن َدا ُو َد قَا َم َع ْن َسِ 3ر ِ
ت ْال َملِ ِك ،فَ َرأَى ِم ْن َعلَى السﱠط ِ
ير ِه َوتَ َم ﱠشى َعلَى َسط ِ
اح ٌد» :أَلَ ْي َس ْ
ت ھ ِذ ِه بَ ْث َشبَ َع
ت ْال َمرْ أَةُ َج ِميلَةَ ْال َم ْنظَ ِر ِج ًّدا .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد َو َسأ َ َل َع ِن ْال َمرْ أَ ِة ،فَقَا َل َو ِ
تَ ْستَ ِح ﱡمَ .و َكانَ ِ
4
ُ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱢي؟« .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد ُر ُسالً َوأَ َخ َذھَا ،فَ َد َخلَ ْ
ت إِلَ ْي ِه ،فَاضْ طَ َج َع َم َعھَا َو ِھ َي ُمطَھﱠ َرةٌ
بِ ْن َ
ت أَلِي َعا َم ا ْم َرأَةَ أ ِ
6
5
ِم ْن طَ ْمثِھَا .ثُ ﱠم َر َج َع ْ
ت َدا ُو َد َوقَالَ ْ
ت َوأَ ْخبَ َر ْ
ت ْال َمرْ أَةُ ،فَأَرْ َسلَ ْ
ت» :إِنﱢي ُح ْبلَى« .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد
ت إِلَى بَ ْيتِھَاَ .و َحبِلَ ِ
7
ُ
ُ
ُوآب يَقُو ُل» :أَرْ ِسلْ إِلَ ﱠ ُ
وريﱠا إِلَ ْي ِه ،فَ َسأ َ َل َدا ُو ُد َع ْن
إِلَى ي َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱠ
وريﱠا إِلَى َدا ُو َد .فَأَتَى أ ِ
ي« .فَأ َ8رْ َس َل يُوآبُ أ ِ
يأ ِ
ُ
ك« .فَ َخ َر َج
ك َوا ْغ ِسلْ ِرجْ لَ ْي َ
وريﱠا» :ا ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
َسالَ َم ِة ي َ
اح ْال َحرْ ِ
ُوآب َو َسالَ َم ِة ال ﱠش ْع ِ
بَ .وقَا َل َدا ُو ُد أل ِ 9
ب َونَ َج ِ
أُ
ُ
ت ْال َملِ ِكَ ،و َخ َر َج ْ
ت َو َرا َءه ُِح ﱠ
يع
وريﱠا ِم ْن بَ ْي ِ
ب بَ ْي ِ
وريﱠا َعلَى بَا ِ
ِ
صةٌ ِم ْن ِع ْن ِد ْال َملِ ِكَ .ونَا َم أ ِ
ت ْال َملِ ِك َم َع َج ِم ِ
10
ُ
ُ
وريﱠا» :أَ َما
َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،ولَ ْم يَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ ِه .فأ َ ْخبَرُوا َدا ُو َد قَائِلِ َ
وريﱠا إِلَى بَ ْيتِ ِه« .فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ين» :لَ ْم يَ ْن ِزلْ أ ِ
11
ُ
ِج ْئ َ
وريﱠا لِ َدا ُو َد» :إِ ﱠن التﱠاب َ
ون فِي
ت ِم َن ال ﱠسفَ ِر؟ فَلِ َما َذا لَ ْم تَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
ُوت َوإِ ْس َرائِي َل َويَھُو َذا َسا ِكنُ َ
ك؟« فَقَا َل أ ِ
ب َوأَضْ طَج َع
ازلُ َ
ون َعلَى َوجْ ِه الصﱠحْ َرا ِءَ ،وأَنَا آتِي إِلَى بَ ْيتِي آل ُك َل َوأَ ْش َر َ
ْال ِخيَ ِامَ ،و َسيﱢ ِدي يُوآبُ َو َعبِي ُد َسيﱢ ِدي نَ ِ
12
ُ
وريﱠا» :أَقِ ْم ھُنَا ْاليَ ْو َم أَ ْيضًاَ ،و َغدًا
ك ،الَ أَ ْف َع ُل ھ َذا األَ ْم َر
ك َو َحيَا ِة نَ ْف ِس َ
َم َع ا ْم َرأَتِي؟ َو َحيَاتِ َ
 .«13فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ك« .فَأَقَا َم أُ
أُ ْ
ب َوأَ ْس َك َرهَُ .و َخ َر َج ِع ْن َد
وريﱠا فِي أُو ُر َشلِي َم ذلِ َ
طلِقُ َ
ك ْاليَ ْو َم َو َغ َدهَُ .و َد َعاهُ َدا ُو ُد فَأ َ َك َل أَ َما َمهُ َو َش ِر َ
ِ
ْال َم َسا ِء لِيَضْ طَ ِج َع فِي َمضْ َج ِع ِه َم َع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،وإِلَى بَ ْيتِ ِه لَ ْم يَ ْن ِزلْ َ 14 .وفِي ال ﱠ
ب َدا ُو ُد َم ْكتُوبًا إِلَى
اح َكتَ َ
صبَ ِ
15
ُ
ُوآب َوأَرْ َسلَهُ بِيَ ِد أُ
ب ال ﱠش ِدي َد ِةَ ،وارْ ِجعُوا ِم ْن
وريﱠاَ .و َكتَ َ
ي َ
وريﱠا فِي َوجْ ِه ْال َحرْ ِ
ب فِي ْال َم ْكتُو ِ
ب يَقُو ُل» :اجْ َعلُوا أ ِ
ِ
16
ُ
ب َويَ ُم َ
ض ِع الﱠ ِذي َعلِ َم أَ ﱠن
وت«َ .و َك َ
َو َرائِ ِه فَيُضْ َر َ
ص َر ِة ي َ
ان فِي ُم َحا َ
وريﱠا فِي ْال َم ْو ِ
ُوآب ْال َم ِدينَةَ أَنﱠهُ َج َع َل أ ِ
17
ر َجا َل ْالبَأْ
ب ِم ْن َعبِي ِد َدا ُو َدَ ،و َم َ ُ
وريﱠا
س فِي ِه .فَ َخ َر َج ِر َجا ُل ْال َم ِدينَ ِة َو َحا َربُوا ي َ
ُوآب ،فَ َسقَطَ بَعْضُ ال ﱠش ْع ِ
ِ
ات أ ِ
ِ
19
18
ُ
َ
ْ
َ
َ
َ
ﱢ
صى ال ﱠرسُو َل قَائِالًِ » :ع ْن َد َما تَ ْف َرغُ
ْ
بَ .وأ ْو َ
ور ال َحرْ ِ
يع أ ُم ِ
ْال ِحث ﱡي أ ْيضًا .فَأرْ َس َل يُوآبُ َوأخبَ َر َدا ُو َد بَِ 20ج ِم ِ
ْال َكالَ ِم َم َع ْال َملِ ِك َع ْن َج ِم ُ
ك :لِ َما َذا َدنَ ْوتُ ْم ِم َن ْال َم ِدينَ ِة
ضبُ ْال َملِ ِكَ ،وقَا َل لَ َ
ب ،فَإِ ِن ا ْشتَ َع َل َغ َ
ور ْال َحرْ ِ
يع أ ُم ِ
ِ
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21
ث؟ أَلَ ْم تَرْ ِم ِه ا ْم َرأَةٌ بِقِ ْ
ك ب َْن يَ ُربﱡو َش َ
ط َع ِة َرحًى ِم ْن
ون ِم َن ِم ْن َعلَى َم ْن قَتَ َل أَبِي َما ِل َ
ال؟ أَ َما َعلِ ْمتُ ْم أَنﱠھُ ْم يَرْ ُم َ
لِ ْلقِتَ ِ
ات َع ْب ُد َ ُ
ﱡور؟ فَقُلْ  :قَ ْد َم َ
ﱡور فَ َم َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱡي أَ ْيضًا«.
ات فِي تَابَ َ
كأ ِ
اص؟ لِ َما َذا َدنَ ْوتُ ْم ِم َن الس ِ
َعلَى الس ِ

ي ﷲِ داود  القدوة لنا ؛يعلمنا كيف نزني بامرأ ٍة جميل ٍة حينما
قلت ُ◌  :أن ھذه النصوص تعلمنا أن نب ﱠ
نراھا وھي تستحم  ،وكيف نقتل زوجھا بعد ذلك غدرًا .............
وأتساءل  :ھل ھم األنبياء األسوة الذين يؤمن بھم المعترض ؟! إن كانوا كذلك فأنا أكفر بھم !....
ب إيمانھم لما رأى امرأة على قارع ِة الطريق وأعجته زنا بھا ،ولم يدرى أنھا
ثم إن ج ّد الرب يسوع بحس ِ
12
َ
ُ
ام َرأةُ َي ُھ َ
ت ا ْب َنة ُ
كنته ....وذلك في سفر التكوين اإلصحاح  38عدد َو َل َّما َطال َ َّ
الز َمانُ َما َت ِ
وذاُ .ث َّم
وع ْ
ش ٍ
13
َت َع َّزى َي ُھ َ
ِيَ .فأ ُ ْخ ِب َر ْت َثا َما ُر َوقِيل َ َل َھا:
صعِدَ إِ َلى ُج َّز
صا ِح ُب ُه ا ْل َع ُدالَّم ُّ
ِيرةُ َ
از َغ َن ِم ِه إِ َلى ت ِْم َن َة ،ھ َُو َوح َ
وذا َف َ
ِ
14
اب َت َر ُّملِ َھاَ ،و َت َغ َّط ْت ِب ُب ْرقُ ٍع َو َت َل َّف َف ْت،
»ھ َُو َذا َح ُموكِ َ
صاعِ ٌد إِ َلى ت ِْم َن َة لِ َي ُج َّز َغ َن َم ُه«َ .ف َخ َل َع ْت َع ْن َھا ِث َي َ
ِي َل ْم ُت ْع َط لَ ُه َز ْو َج ًة.
س ْت فِي َمدْ َخ ِل َع ْي َن ِاي َم ا َّلتِي َع َلى َط ِر
يق ِت ْم َن َة ،ألَ َّن َھا َرأَ ْت أَنَّ شِ ي َل َة َقدْ َك ُب َر َوھ َ
َو َج َل َ
ِ
16
َ 15ف َن َظ َرھَا َي ُھ َ
يق َو َقال َ» :ھَاتِي
وذا َو َحسِ َب َھا َزا ِن َي ًة ،ألَ َّن َھا َكا َن ْت َقدْ َغ َّط ْت َو ْج َھ َھاَ .ف َمال َ إِ َل ْي َھا َع َل17ى ال َّط ِر ِ
ي
أَدْ ُخلْ َع َل ْيكِ « .ألَ َّن ُه َل ْم َي ْع َل ْم أَ َّن َھا َك َّن ُت ُهَ .ف َقا َل ْتَ » :م َاذا ُت ْعطِ ينِي لِ َك ْي َتدْ ُخل َ َع َل َّي؟« َف َقال َ» :إِ ِّني أ ُ ْرسِ ل ُ َجدْ َ
18
الرھْ نُ ا َّلذِي أ ُ ْعطِ يكِ ؟«
م ِْع َزى مِنَ ا ْل َغ َن ِم«َ .ف َقالَ ْتَ » :ھلْ ُت ْعطِ ينِي َرھْ ًنا َح َّتى ُت ْرسِ َل ُه؟«َ .ف َقال ََ » :ما َّ
صا َك ا َّلتِي فِي َي ِد َك«َ .فأ َ ْع َطاھَا َو َ
دَخل َ َع َل ْي َھاَ ،ف َح ِب َل ْت ِم ْن ُهُ 19 .ث َّم َقا َم ْت
صا َب ُت َك َو َع َ
َف َقا َل ْتَ » :خا ِت ُم َك َوعِ َ
اب َت َر ُّملِ َھا.
س ْت ِث َي َ
ض ْت َو َخلَ َع ْت َع ْن َھا ُب ْرقُ َع َھا َو َل ِب َ
َو َم َ
21
20
سل َ َي ُھ َ
الرھْ نَ مِنْ َي ِد ا ْل َم ْرأَةَِ ،فلَ ْم َي ِجدْ ھَاَ .ف َ
ِي لِ َيأْ ُخ َذ َّ
صاح ِِب ِه ا ْل َع ُدالَّم ِّ
ي ا ْلم ِْع َزى ِب َي ِد َ
وذا َجدْ َ
َفأ َ ْر َ
سأَل َ أَھْ ل َ
الزا ِن َي ُة ا َّلتِي َكا َن ْت فِي َع ْي َن ِاي َم َع َلى َّ
َم َكا ِن َھا َقا ِئالً» :أَ ْينَ َّ
يق؟« َف َقالُواَ » :ل ْم َت ُكنْ ھ ُھ َنا َزا ِن َي ٌة«َ 22 .ف َر َج َع
الط ِر
ِ
إِ َلى َي ُھ َ
ضا َقالُوا :لَ ْم َت ُكنْ ھ ُھ َنا َزا ِن َي ٌة«َ 23 .ف َقال َ َي ُھ َ
وذا َو َقال ََ » :ل ْم أَ ِجدْ ھَاَ .وأَھْ ل ُ ا ْل َم َك
وذا» :لِ َتأْ ُخ ْذ
ان أَ ْي ً
ِ
24
ي َوأَ ْن َت َل ْم َت ِجدْ ھَا«َ .و َل َّما َكانَ َن ْح ُو َثالَ َث ِة أَ ْ
س ْل ُ
ش ُھ ٍر،
لِ َن ْفسِ َھا ،لِ َئالَّ َنصِ َ
ت ھ َذا ا ْل َجدْ َ
ير إِھَا َن ًة .إِ ِّني َقدْ أَ ْر َ
الز َنا«َ .ف َقال َ َي ُھ َ
أ ُ ْخ ِب َر َي ُھ َ
ضا مِنَ ِّ
وذا» :أَ ْخ ِر ُجوھَا
ِي ُح ْب َلى أَ ْي ً
وذا َوقِيل َ َل ُهَ » :قدْ َز َن ْت َثا َما ُر َك َّن ُت َكَ ،وھَا ھ َ
25
الر ُج ِل ا َّلذِي ھ ِذ ِه لَ ُه أَ َنا ُح ْب َلى!« َو َقا َل ْت:
س َل ْت إِلَى َحمِي َھا َقا ِئلَ ًة» :مِنَ َّ
ِي َف َل َّما أ ُ ْخ ِر َج ْت أَ ْر َ
َف ُت ْح َر َق« .أَ َّما ھ َ
صا ھ ِذ ِه«َ 26 .ف َت َح َّق َق َھا َي ُھ َ
ِي أَ َب ُّر ِم ِّني ،ألَ ِّني َل ْم أ ُ ْعطِ َھا
وذا َو َقال َ» :ھ َ
ِصا َب ُة َوا ْل َع َ
» َح ِّق ْق لِ َم ِن ا ْل َخا ِت ُم َوا ْلع َ
ضا.
لِشِ ي َل َة ا ْبنِي«َ .ف َل ْم َي ُعدْ َي ْع ِرفُ َھا أَ ْي ً
ال تعليق !
الشر من الشيطان ...جاء ذلك في سفر
الكتاب المقدس يذكر لنا أن المراة ش ٌر  ،وال شك أن
ثال ًثا:إن
َ
َ
ار َف ْع َع ْي َن ْي َك َوا ْن ُظ ْر َما َ
ج«.
ار ُ
زكريا إصحاح  5عددُ 5ث َّم َخ َر َج ا ْل َمالَ ُك ا َّلذِي َك َّل َمنِي َو َقال َ لِيْ » :
ھذا ا ْل َخ ِ
َ 6فقُ ْل ُ
ض«َ 7 .وإِ َذا ِب َو ْز َن ِة
ار َج ُة«َ .و َقال َ» :ھ ِذ ِه َع ْي ُن ُھ ْم فِي ُكل ِّ األَ ْر ِ
تَ » :ما ھ َُو؟« َف َقال َ» :ھ ِذ ِه ھ َ
ِي اإلِي َف ُة ا ْل َخ ِ
ِي ال َّ
سطِ
اص ُرف َِع ْتَ .و َكا َن ِ
ص ٍ
ش ُّر«َ .ف َط َر َح َھا إِ َلى َو َ
سطِ اإلِي َف ِةَ 8 .ف َقال َ» :ھ ِذ ِه ھ َ
ام َرأَةٌ َجال َِس ٌة فِي َو َ
ت ْ
َر َ
اص َعلَى َف ِم َھا .ال تعليق !
ص ِ
الر َ
اإلِي َفةَِ ،و َط َر َح ِث ْقل َ َّ

عقل ودين !!
نبي يقول عن النسا ِء :ناقصاتُ
ٍ
ﱞ
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قالوا :شتم رسو ُل اإلسالم ِالنسا َء ل ّما قال عنھن بأنھن ناقصات عقل ودين  ،ثم قالوا :ساخرين ھل ھذه ھي
مكانة المرأة في اإلسالم ناقصة عقل ودين ؟! تعلقوا على ذلك بحديث في الصحيحين :
ِ
 -1صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )ا ْﳊَْﻴ ِ
يض قُلْ ھُ َو أَ ًذى فَا ْعتَ ِزلُوا النﱢ َسا َء فِي
ﺾ َوﻗَـ ْﻮ ُل اﻟﻠﱠﻪ َ : ويَسْأَلُونَ َك َع ْن ْال َم ِح ِ
ين ﺑَﺎب )ﺗَـ ْﺮ ِك ا ْﳊَﺎﺋِ ِ
ﺎل
ﺼ ْﻮَم( برقم َ 293ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺳ ِﻌﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﻣ ْﺮَﱘَ ﻗَ َ
يض إِلَى قَ ْولِ ِه َ وي ُِحبﱡ ْال ُمتَطَھ ِﱢر َ
ﺾ اﻟ ﱠ
ْال َم ِح ِ
ِ
ﺎض ﺑ ِﻦ َﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﻴﺪ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ ﻗَ َ
ﺎل َ :ﺧ َﺮ َج َر ُﺳ ُ
ي ﻗَ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َﺳﻠَ َﻢ َﻋ ْﻦ ﻋﻴَ ِ ْ ْ
ﺎل :أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ َزﻳْ ٌﺪ ُﻫ َﻮ اﺑْ ُﻦ أ ْ
َ
ْ
ﺸﺮ اﻟﻨ ِ
ﺿ َﺤﻰ أ َْو ﻓِﻄْ ٍﺮ إِ َﱃ اﻟ ُْﻤ َ ﱠ
ْﻦ:
ﱢﺴ ِﺎء ﻓَـ َﻘ َ
ِ ﰲ أَ ْ
ﱢﺴﺎء ﺗَ َ
ْﻦ ﻓَِﺈ ﱢﱐ أُ ِرﻳﺘُ ُﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر .ﻓَـ ُﻘﻠ َ
ﺼ ﱠﺪﻗ َ
ﺎل ":ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ َ َ َ
ﺼﻠﻰ ﻓَ َﻤ ﱠﺮ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ َ
ِ
ِ
ﺖ ِﻣﻦ ﻧَ ِﺎﻗ ِ
ِ ﱠ
ﺐ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ا ْﳊَﺎ ِزِم ِﻣ ْﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ؟ﻗَ َ
َوِﰈَ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺐ ﻟِﻠُ ﱢ
ﲑ َﻣﺎ َرأَﻳْ ُ ْ َ
ﺼﺎت َﻋ ْﻘ ٍﻞ َودﻳ ٍﻦ أَ ْذ َﻫ َ
ﺎل ":ﺗُ ْﻜﺜ ْﺮ َن اﻟﻠ ْﻌ َﻦ َوﺗَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ َن اﻟ َْﻌﺸ َ
ِِ
ﻒ َﺷﻬ َ ِ
ْﻦ  :ﺑَـﻠَﻰ.
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﺼﺎ ُن ِدﻳﻨِﻨَﺎ َو َﻋ ْﻘﻠِﻨَﺎ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺲ َﺷ َﻬ َ
ﺎدةُ اﻟ َْﻤ ْﺮأَة ﻣﺜْ َﻞ ﻧِ ْ
ﺼِ َ
ْﻦ َ :وَﻣﺎ ﻧُـ ْﻘ َ
إِ ْﺣ َﺪا ُﻛ ﱠﻦ " ﻗُـﻠ َ
ﺎدة اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ "؟ ﻗُـﻠ َ
ﺎل " :أَﻟَْﻴ َ
ﻚ ِﻣﻦ ﻧُـ ْﻘ ِ ِ
ﻚ ِﻣﻦ ﻧُـ ْﻘﺼ ِ
ِِ
ِِ
ﺎن ِدﻳﻨِ َﻬﺎ ".
ﻗَ َ
ْﻦ :ﺑَـﻠَﻰ  .ﻗَ َ
ﺿ ْ
ﺲ إِ َذا َﺣﺎ َ
ﺎل ":ﻓَ َﺬﻟ ْ َ
ﺖ َﱂْ ﺗُ َ
ﺎل ":ﻓَ َﺬﻟ ْ َ
ﺼ ﱢﻞ َوَﱂْ ﺗَ ُ
ﺼ ْﻢ "؟ ﻗُـﻠ َ
ﺼﺎن َﻋ ْﻘﻠ َﻬﺎ" أَﻟَْﻴ َ
ﺎت وﺑـﻴ ِ
اﻹﳝَ ِ
ﺎن ﻧُـ ْﻘﺼ ِ
ﺎن ( ﺑﺎب ) ﺑـﻴ ِ
 -2صحيح مسلم ﻛِﺘَﺎب) ِْ ِ
ﺺ اﻟﻄﱠ َ ِ
ﺎن ِْ
ﺎن ﺑِﻨَـ ْﻘ ِ
ﺎن إِﻃ َْﻼ ِق ﻟَ ْﻔ ِﻆ اﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ َﻋﻠَﻰ ﻏَ ِْﲑ اﻟْ ُﻜ ْﻔ ِﺮ
َ
ﺎﻋ َ َ َ
ََ
اﻹﳝَ َ
ِ
ﺚ َﻋﻦ اﺑ ِﻦ ا ْﳍَ ِ
ﻮق ( برقم  114ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْﻦ رْﻣ ِﺢ ﺑْ ِﻦ اﻟْﻤ َﻬ ِ
ﱢﻌﻤ ِﺔ وا ْﳊ ُﻘ ِ
ﺎد َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ
ﺼ ِﺮ ﱡ
ﺎﺟ ِﺮ اﻟ ِْﻤ ْ
ي أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ اﻟﻠﱠْﻴ ُ ْ ْ
َ
ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ َﻛ ُﻜ ْﻔ ِﺮ اﻟﻨـ ْ َ َ ُ
ُ
ُُ
ﺸﺮ اﻟﻨ ِ
اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ِدﻳﻨَﺎ ٍر َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ﻋُﻤﺮ َﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ْﻦ َوأَ ْﻛﺜِ ْﺮ َن ِاﻻ ْﺳﺘِ ْﻐ َﻔ َﺎر ﻓَِﺈ ﱢﱐ َرأَﻳْـﺘُ ُﻜ ﱠﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
ﱢﺴﺎء ﺗَ َ
َ
ﺼ ﱠﺪﻗ َ
ََ
ﺎل ":ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ َ َ َ
ِ
ِ ﱠ
ﲑ َوَﻣﺎ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻗَ َ
ﺖ ْاﻣ َﺮأَةٌ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ﱠﻦ َﺟ ْﺰﻟَﺔٌ َوَﻣﺎ ﻟَﻨَﺎ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
أَ ْﻛﺜَـ َﺮ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر " ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺎل ":ﺗُ ْﻜﺜ ْﺮ َن اﻟﻠ ْﻌ َﻦ َوﺗَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ َن اﻟ َْﻌﺸ َ
ﺎت ﻋ ْﻘ ٍﻞ وِدﻳ ٍﻦ أَ ْﻏﻠَﺐ ﻟِ ِﺬي ﻟُ ﱟ ِ
ﺖ :ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ﺖ ِﻣﻦ ﻧَ ِﺎﻗ ِ
ﺼﺎ ُن
ﺼﺎ ُن اﻟ َْﻌ ْﻘ ِﻞ َواﻟﺪﱢﻳ ِﻦ؟ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َوَﻣﺎ ﻧُـ ْﻘ َ
َرأَﻳْ ُ ْ َ
ﺎل  ":أَ ﱠﻣﺎ ﻧُـ ْﻘ َ
ﺐ ﻣ ْﻨ ُﻜ ﱠﻦ"! ﻗَﺎﻟَ ْ َ َ ُ
ﺼ َ َ
َ
ﺎدةُ ْاﻣ َﺮأَﺗَـ ْ ِ
ﺼﺎ ُن اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ
ﺼﺎ ُن اﻟ َْﻌ ْﻘ ِﻞ َوﲤَْ ُﻜ ُ
اﻟ َْﻌ ْﻘ ِﻞ ﻓَ َ
ﺼﻠﱢﻲ َوﺗُـ ْﻔ ِﻄ ُﺮ ِﰲ َرَﻣ َ
ﲔ ﺗَـ ْﻌ ِﺪ ُل َﺷ َﻬ َ
ﺸ َﻬ َ
ﺎد َة َر ُﺟ ٍﻞ ﻓَـ َﻬ َﺬا ﻧُـ ْﻘ َ
ﻀﺎ َن ﻓَـ َﻬ َﺬا ﻧُـ ْﻘ َ
ﺚ اﻟﻠﱠﻴَ ِﺎﱄ َﻣﺎ ﺗُ َ
".
•

الرد على الشبھة

نصوص القرآ ِن الكريم والسنة تبيّن أن ﷲَ  كر َم بني آدم ذكو ًرا وإناثًا  ،و تبين المساواة بين
أوالً :إن
َ
الرجل والمرأ ِة بما ق ّدر ﷲُ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
ِ
ْ
ﱠ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
ير
 -1قوله َ :ولقَ ْد َك ﱠر ْمنَا بَنِي آ َد َم َو َح َملنَاھُ ْم فِي البَرﱢ َوالبَحْ ِر َو َر َزقنَاھُ ْم ِم َن الطيﱢبَا ِ
ت َوفَضﱠلنَاھُ ْم َعلى َكثِ ٍ
ض ً
يال )) (70اإلسراء( .
ِم ﱠم ْن َخلَ ْقنَا تَ ْف ِ
ُوف)) (228البقرة (.
 -2قولهَ  : ولَھ ﱠُن ِم ْث ُل الﱠ ِذي َعلَ ْي ِھ ﱠن بِ ْال َم ْعر ِ
-3إن ﷲَ  ن ّزل سورةَ كاملةَ اسمھا )سورة النساء ( ولم ينّزل سورة باسم ) سورة الرجال(،ونزل سورة
باسم امرأة سورة )مريم( ....
ْ
ون َو ْال ُم ْؤ ِمنَ ُ
ُوف َويَ ْنھَ ْو َن َع ِن ْال ُم ْن َك ِر
ات بَ ْع ُ
ْض يَأ ُمر َ
 -4قولُه َ  : و ْال ُم ْؤ ِمنُ َ
ُون بِ ْال َم ْعر ِ
ضھُ ْم أَ ْولِيَا ُء بَع ٍ
ﷲُ إِ ﱠن ﱠ
ك َسيَرْ َح ُمھُ ُم ﱠ
ُون ﱠ
ﷲَ َع ِزي ٌز َح ِكي ٌم )َ (71و َع َد
ون الص َﱠالةَ َوي ُْؤتُ َ
َويُقِي ُم َ
ﷲَ َو َرسُولَهُ أُولَئِ َ
ون ال ﱠز َكاةَ َوي ُِطيع َ
ﱠ
ت َع ْد ٍن
ت تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِھَا ْاألَ ْنھَا ُر َخالِ ِد َ
ﷲُ ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
ت َجنﱠا ٍ
ين فِيھَا َو َم َسا ِك َن طَيﱢبَةً فِي َجنﱠا ِ
ين َو ْال ُم ْؤ ِمنَا ِ
ان ِم َن ﱠ
َو ِرضْ َو ٌ
ك ھُ َو ْالفَ ْو ُز ْال َع ِظي ُم ))  (72التوبة (.
ﷲِ أَ ْكبَ ُر َذلِ َ
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ين
ضي ُع َع َم َل َعا ِم ٍل ِم ْن ُك ْم ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو أُ ْنثَى بَ ْع ُ
ْض فَالﱠ ِذ َ
-5قولُه  : فَا ْستَ َج َ
اب لَھُ ْم َربﱡھُ ْم أَنﱢي َال أُ ِ
ض ُك ْم ِم ْن بَع ٍ
ُ
ت
ار ِھ ْم َوأُو ُذوا فِي َسبِيلِي َوقَاتَلُوا َوقُتِلُوا َألُ َكفﱢ َر ﱠن َع ْنھُ ْم َسيﱢئَاتِ ِھ ْم َو َألُ ْد ِخلَنﱠھُ ْم َجنﱠا ٍ
ھَا َجرُوا َوأ ْخ ِرجُوا ِم ْن ِديَ ِ
ﷲِ َو ﱠ
تَجْ ِري ِم ْن تَحْ تِھَا ْاألَ ْنھَا ُر ثَ َوابًا ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ
ب ) ) (195آل عمران (.
ﷲُ ِع ْن َدهُ ُحس ُْن الثﱠ َوا ِ
ون ْال َجنﱠةَ َو َال ي ْ
ون
ُظلَ ُم َ
ك يَ ْد ُخلُ َ
ت ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو أُ ْنثَى َوھُ َو ُم ْؤ ِم ٌن فَأُولَئِ َ
 -6قولُه َ  : و َم ْن يَ ْع َملْ ِم َن الصﱠالِ َحا ِ
نَقِيرًا )) (124النساء (.
صالِحًا ِم ْن َذ َك ٍر أَ ْو أُ ْنثَى َوھُ َو ُم ْؤ ِم ٌن فَلَنُحْ يِيَنﱠهُ َحيَاةً َ
طيﱢبَةً َولَنَجْ ِزيَنﱠھُ ْم أَجْ َرھُ ْم بِأَحْ َس ِن َما
-7قولُهَ :م ْن َع ِم َل َ
ون )) (97النحل (.
َكانُوا يَ ْع َملُ َ
ك ْال ِكبَ َر أَ َح ُدھُ َما أَ ْو ِك َالھُ َما
ك أَ ﱠال تَ ْعبُ ُدوا إِ ﱠال إِيﱠاهُ َو ِب ْال َوالِ َدي ِْن إِحْ َسانًا إِ ﱠما يَ ْبلُ َغ ﱠن ِع ْن َد َ
ضى َربﱡ َ
 -8قولُه َ  : وقَ َ
فَ َال تَقُلْ لَھُ َما أُ ﱟ
ف َو َال تَ ْنھَرْ ھُ َما َوقُلْ لَھُ َما قَ ْو ًال َك ِري ًما )) (23اإلسراء (.
ﺎل  " : إِ ﱠﳕَﺎ اﻟﻨﱢﺴﺎء َﺷ َﻘﺎﺋِ ُﻖ اﻟ ﱢﺮ َﺟ ِ
 -9قو ُل
ﺎل ".
النبي  :في ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي ﺑﺮﻗﻢ  ،105وﺳﻨﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ  204ﻗَ َ
ﱢ
َُ
ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﱐ  ) :ﺻﺤﻴﺢ ( اﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  2333 :ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ.
ضا....
ومعنى األخير  :لو أتى حك ٌم شرع ٌي على
الرجال فذلك الحكم يشمل النساء أي ً
ِ
وعليه يسقط قولھم الذي فيه سخرية حول مكانة المرأة في اإلسالم وبأنھا ناقصة عقل ودين !...

ُ
َ
النبي  يمز ُح معھن ،
الحديث قائلين  :كان
بعض الدعا ِة  -غفر ﷲُ لھم  -يفسرون ھذا
سمعت من
ثانيًا :
ﱡ
ِ
المزاح ؛ ألن ذلك اليوم كان يوم عيد!!
سبيل
وليس ما قاله عن قص ٍد  ،ولكن كان على
ِ
ِ
َ
ليوم العيد
قلت ُ◌  :ھذا كال ٌم باط ٌل مردو ٌد  ،ليس عليه دليل إال أن
يوم عي ٍد  ،وكلماته مناسبة ِ
الحديث قيل في ِ
ق ،ھذا إن كان قد قال ذلك ماز ًحا  -وحاشاه  -أن يمزح مع النسا ِء.
 ،لكن
ﱡ
النبي  ال يمزح إال في صد ٍ
ثالثًا  :إن ادعاءھم بأنه  شتم النسا َء ھذا من جھلِھم المعروف  ،ووقاحتھم مع أنبيا ِء ﷲِ  -عليھم السالم-
ِ
ﺖ ِﻣﻦ ﻧَ ِﺎﻗ ِ
ﺐ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ا ْﳊَﺎ ِزِم ِﻣ ْﻦ إِ ْﺣ َﺪا ُﻛ ﱠﻦ ".
ﺐ ﻟِﻠُ ﱢ
 ......وأما عن قولِه  للنساءَ ":ﻣﺎ َرأَﻳْ ُ ْ َ
ﺼﺎت َﻋ ْﻘ ٍﻞ َودﻳ ٍﻦ أَ ْذ َﻫ َ
س كما ھو حال
النبي 
ھذا أوضحه
بنفسه في آخ ِر الحدي ِ
ِ
ﱡ
ث حتى ال يساء فھم كال ِمه من جھل ِة النا ِ
ِِ
ﻒ َﺷﻬ َ ِ
َ ً
ﺎل:
ْﻦ :ﺑَـﻠَﻰ .ﻗَ َ
بعضھم اليوم  ،وذلك لما ُ
ِ
ﺲ َﺷ َﻬ َ
ﺎدةُ اﻟ َْﻤ ْﺮأَة ﻣﺜْ َﻞ ﻧِ ْ
ﺼِ َ
ﺎدة اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ؟ ﻗُـﻠ َ
سئل أجاب  قائال :أَﻟَْﻴ َ
ﻚ ِﻣﻦ ﻧُـ ْﻘ ِ ِ
ﻚ ِﻣﻦ ﻧُـ ْﻘﺼ ِ
ِِ
ﺖ َﱂْ ﺗُﺼ ﱢﻞ وَﱂ ﺗَﺼﻢ ؟ ﻗُـﻠْﻦ :ﺑـﻠَﻰ .ﻗَ َ ِ ِ
ﺎن ِدﻳﻨِ َﻬﺎ ".
ﺿ ْ
ﺲ إِ َذا َﺣﺎ َ
ﻓَ َﺬﻟ ْ َ
ﺎل :ﻓَ َﺬﻟ ْ َ
َ َ
َ َْ ُْ
ﺼﺎن َﻋ ْﻘﻠ َﻬﺎ .أَﻟَْﻴ َ
اليوم كان يوم عيد فھذا الخطاب مناسب له ...ثم إن صيغة الحديث ليست تقريرية
ِ
ﺖ ِﻣﻦ ﻧَ ِﺎﻗ ِ
ﺐ ِﻣ ْﻨ ُﻜ ﱠﻦ"!
ﺐ ﻟِ ِﺬي ﻟُ ﱟ
بل تعجبية ...لقوله َ ":وَﻣﺎ َرأَﻳْ ُ ْ َ
ﺼﺎت َﻋ ْﻘ ٍﻞ َودﻳ ٍﻦ أَ ْﻏﻠَ َ
النبي ؟
والسؤال الذي يطرح نفسه ھو :ھل اعترض أح ٌد على ما قاله
ﱡ
سؤال آخر :ھل اعترضت واحدةٌ منھن بعد جوابِه  ؟
الجواب :لم يبدي اح ٌد اعترضًا  ،ولم يقل اح ٌد :إنه  شتم النساء  ...ولم تقل امرأةُ منھن :إن نب ّي ﷲِ 
ث أن النسا َء اللواتي قيل فيھن الحديث أبدين
شتمنا كما يزعم المعترضون.....بل الثابت من الحدي ِ
ْﻦ :ﺑَـﻠَﻰ...
الموافقة التامة على كال ِمه  وھو مالحظ من قولِھن  :ﻗُـﻠ َ
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ناصحا لھن أن يتقين ﷲ في
النبي النساء
إن ك ﱠل ما في الحديث أن اليوم كان في يوم عيد فيه خاطب
ً
ﱡ
حق الزوج  .....ثم قال كلمات مناسبة لھن في يومھن ھذا كالمات حقيقية عن طبيعتھن...
ُ
فنقصان العقل ُخصص بالشھادة كما أوضحت اآلية الكريمة أَنْ َتضِ َّل إِحْ دَ ا ُھ َما َف ُت َذ ِّك َر إِحْ دَ ا ُھ َما ْاأل ْخ َرى
 والمقصود نقص نسبي يمس الذاكرة بل ويمس نوع معين منھا وھذا سيأتي في موضعه – إن شاء
ﷲ. -
شھر ف ُتمنع من الصالة
سا بينھا وبين
ونقصان الدين ھو قلة العبادة قيا ً
ِ
الرجل ،فھي تحيض كل َّ
ٍ
والصيام ...ويأتيھا د ُم النفاس بعد الوالدة...
ﺻ ُﻔﻪُ  اﻟﻨﱢﺴﺎء ﺑِﻨُـ ْﻘﺼ ِ
ﺼ ْﻮم ِﰲ َزَﻣﻦ
النووي  -رحمه ﷲُ -في
قال اإلما ُم
ﺼ َﻼة َواﻟ ﱠ
ﺎن اﻟﺪﱢﻳﻦ ﻟِﺘَـ ْﺮﻛِ ِﻬ ﱠﻦ اﻟ ﱠ
ﱡ
ِ
شرحه َ ":وأَ ﱠﻣﺎ َو ْ
ََ َ
اﻹﺳ َﻼم ﻣ ْﺸ َِﱰَﻛﺔ ِﰲ ﻣﻌﲎ و ِ
ا ْﳊﻴﺾ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻳﺴﺘ ْﺸ َﻜﻞ ﻣﻌﻨَﺎﻩُ وﻟَﻴﺲ ِﲟُ ْﺸ ِﻜ ٍﻞ  ،ﺑﻞ ﻫﻮ ﻇَ ِ
ﺎﻫ ٌﺮ ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﺪﱢﻳﻦ َو ِْ
اﺣ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ ﻗَ ﱠﺪ ْﻣﻨَﺎﻩُ ِﰲ
ُ َْ
َْ
اﻹﳝَﺎن َو ِْ ْ ُ
َْ َ َ
َ ْ َُ
َْ َ ْ َ
ﺖ ﻫ َﺬا ﻋﻠِﻤﻨﺎ أَ ﱠن ﻣﻦ َﻛﺜُـﺮ ْ ِ
ِ
ﻀﺎ ِﰲ ﻣﻮ ِ
ِ
ِ
ِ
اد إِﳝَﺎﻧﻪ
ﺎدﺗﻪ َز َ
ت ﻋﺒَ َ
اﺿﻊ أَ ﱠن اﻟﻄﱠ َ
َﻣ َﻮاﺿﻊ َ ،وﻗَ ْﺪ ﻗَ ﱠﺪ ْﻣﻨَﺎ أَﻳْ ً َ َ
ﺴ ﱠﻤﻰ إﳝَﺎﻧًﺎ َودﻳﻨًﺎ َ ،وإ َذا ﺛَـﺒَ َ َ َ ْ َ َ ْ َ
ﺎﻋﺎت ﺗُ َ
وِدﻳﻨﻪ  ،وﻣﻦ ﻧَـ َﻘﺼ ْ ِ
ﺎدﺗﻪ ﻧَـ َﻘ ِ
ﺼ ْﻮم أ َْو ﻏَ ْﲑﳘَﺎ
ﺺ اﻟﺪﱢﻳﻦ ﻗَ ْﺪ ﻳَ ُﻜﻮن َﻋﻠَﻰ َو ْﺟﻪ ﻳَﺄ َْﰒ ﺑِ ِﻪ َﻛ َﻤ ْﻦ ﺗَـ َﺮ َك اﻟ ﱠ
ﺼ َﻼةَ أ َْو اﻟ ﱠ
ﺖ ﻋﺒَ َ
ََ ْ َ
َ
ﺺ دﻳﻨﻪ  .ﰒُﱠ ﻧَـ ْﻘ ُ
َ
اﺟﺒﺔ ﻋﻠَﻴ ِﻪ ﺑِ َﻼ ﻋ ْﺬ ٍر  ،وﻗَ ْﺪ ﻳ ُﻜﻮن ﻋﻠَﻰ وﺟﻪ َﻻ إِ ْﰒ ﻓِ ِﻴﻪ َﻛﻤﻦ ﺗَـﺮك ا ْﳉﻤﻌﺔ أَو اﻟْﻐَﺰو أَو ﻏَﲑ َذﻟِ َ ِ
ِ
ِ
ﺐ
ﻣ ْﻦ اﻟ ِْﻌﺒَ َ
ُ
َ ْ َ ُُ َ ْ ْ ْ ْ
ﺎدات اﻟ َْﻮ ِ َ َ ْ
َ َْ
َ َ
ﻚ ﳑﱠﺎ َﻻ َﳚ ُ
َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﺑِ َﻼ ﻋُ ْﺬ ٍر َ ،وﻗَ ْﺪ ﻳَ ُﻜﻮن َﻋﻠَﻰ َو ْﺟ ٍﻪ ُﻫ َﻮ ُﻣ َﻜﻠﱠﻒ ﺑِ ِﻪ َﻛﺘَـ ْﺮ ِك ا ْﳊَﺎﺋِ ِ
ﺼ ْﻮم".أھـ
ﺼ َﻼةَ َواﻟ ﱠ
ﺾ اﻟ ﱠ
ُ
اإلسالم بخالف ما فھم المعترضون ....
قلت :ھكذا فھم علما ُء
ِ
راب ًعا :يقول الدكتور سمير بوراس استشاري جراحة الكلى والمسالك البولية ،وأستاذ مساعد في كلية
الطب ،نقال عن موقع اإلعجاز العلمي في القران والسنة :ﺟﻞ ﻋﻠﻤﺎء ﻋﻠﻮم اﻷﻋﺼﺎب واﻟﺒﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺎ ﻳﺘﻔﻘﻮن اﻟﻴﻮم
ﺑﺄن اﻟﺮﺟﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﺎﻃﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﺮأة ,ﺑﻴﻨﻤﺎ اﳌﺮأة ﺗﻌﱪ ﻋﻦ ﺷﻌﻮرﻫﺎ وﻋﺎﻃﻔﺘﻬﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ ﻳﻘﻮل أﺣﺪ اﻛﱪ اﻷﺳﺎﺗﺬة
ﰲ ﻫﺬا اﺠﻤﻟﺎل  Ginger Sergeوﻗﺪ ﺳﺄﻟﺘﻪ ﺷﺨﺼﻴﺎ ﻟﺘﻮﺿﻴﺢ اﳌﺴﺎﻟﺔ ﻓﻘﺎل :أن اﳌﺮأة ﺣﺴﺎﺳﺔ) (sensibleأﻛﺜﺮ
ﺗﻄﻮرا :اﻟﺸﻢ ,اﻟﺴﻤﻊ ....وﻟﻜﻦ اﻟﺮﺟﻞ أﻛﺜﺮ ﻋﺎﻃﻔﺔ) : (émotifاﻟﺴﻌﺎدة ,اﳊﺰن,
ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ ﻻن ﺣﻮاﺳﻬﺎ أﻛﺜﺮ ً
اﻟﻐﻀﺐ ...وﻟﻜﻨﻪ ﺗﻌﻠﻢ إﺧﻔﺎﺋﻬﺎ ﺣﱴ ﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﲟﻈﻬﺮ اﻟﻀﻌﻴﻒ.أھـ بتصرف

وقدرھا بل ھو منقبة
قلتُ  :إن كون اإلحساس أغلب واظھرعلى المرأ ِة من الرجل ،ھذا ال يقلل من مكانتِھا
ِ
الناس  :قادة القوات المسلحة عندنا
بمثال يعرفه
لھا نظرًا لطبيعتِھا التي خلقھا ﷲُ عليھا  ...وأوضح ذلك
ُ
ٍ
في مص َر الشك أنھم أصحاب مكانة مرموقة ومحترمة عند الجميع  ،وعلى ال ُرغم من ذلك ال يحق لھم أن
وقدرھم ؟! ھذا ھو.
وغيره  ،فھل ھذا ينتقص من مكانتِھم
يتقدموا النتخابات مجلس الشعب
ِ
ِ
اب المق دس يب ين لقارئِ ه أن الرج َل ن اقص عق ل فھ و ع ديم الفھ ِم،وأن اإلنس ان يول د
خام ًس ا  :إن الكت َ
كالجحش .. ..فإذا كان الرج ُل ناقص عقل فإن المرأةَ ال عقل لھا أصالً  !...جاء ذلك في اآلتي:
ِ
12
ار ٌ
اإل ْن َس ُ
ان!! .
-1
ش ْالفَ َرا يُولَ ُد ِ
غ َع ِدي ُم ْالفَھ ِْمَ ،و َك َجحْ ِ
سفر أيوب إصحاح  11عدد أَ ﱠما ال ﱠر ُج ُل فَفَ ِ
ِ
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18
ُ
ور بَنِي ْالبَ َش ِر ،إِ ﱠن ﷲَ يَ ْمتَ ِح نُھُ ْم لِيُ ِريَھُ ْم
 -2سفر الجامعة في
اإلصحاح  3عدد قُ ْلتُ فِي قَ ْلبِيِ » :م ْن ِجھَ ِة أ ُم ِ
19
ث لِبَنِي ْالبَ َش ِر يَحْ ُد ُ
أَنﱠهُ َك َما ْالبَ ِھي َم ِة ھ َك َذا ھُ ْم« .ألَ ﱠن َما يَحْ ُد ُ
اح َدةٌ لَھُ ْمَ .م ْو ُ
ت
ت ھ َذا َك َم ْو ِ
ث لِ ْلبَ ِھي َم ِةَ ،و َحا ِدثَةٌ َو ِ
20
ان
َذا َ
اح َدةٌ لِ ْل ُكلﱢ  .فَلَي َ
كَ ،ونَ َس َمةٌ َو ِ
ان َم ِزيﱠ ةٌ َعلَ ى ْالبَ ِھي َم ِة ،ألَ ﱠن ِكلَ ْي ِھ َم ا بَا ِط ٌل .يَ ْذھَبُ ِكالَھُ َم ا إِلَ ى َم َك ٍ
إل ْن َس ِ
ْس لِ ِ
ب يَعُو ُد ِكالَھُ َما.
اح ٍدَ .ك َ
بَ ،وإِلَى التﱡ َرا ِ
ان ِكالَھُ َما ِم َن التﱡ َرا ِ
َو ِ
ب المق دس ال
ص أن
َ
ص الكت ا ِ
اإلنسان ليس له َم ِزيﱠةٌ َعلَى ْالبَ ِھي َم ِة ،فاإلنسان كالبھيم ِة بحس ِ
نالحظ من الن ِ
بن ِ
عقل له ،ومما ھو معلوم أن اإلنسان تطلق على الذكر واألنثى ،وال يوجد في اللغة العربية لفظ إنسانه...

الكتاب المقدس يذكر أن الرج َل رأس المرأ ِة في اآلتي:
ثم إن
َ
3
س ال ﱠرس ِ ُ
س ُك لﱢ
ور ْنثُ َ
ِ -1ر َسالَةُ بُولُ َ
وس إصحاح  11عدد َول ِك ْن أُ ِري ُد أَ ْن تَ ْعلَ ُم وا أَ ﱠن َر ْأ َ
ُول األولَى إِلَى أَ ْھ ِل ُك ِ
ْ
ْ
يح ھُ َو ﷲُ.
َرجُل ھُ َو ْال َم ِسيحَُ ،وأَ ﱠما َرأسُ ْال َمرْ أَ ِة فَھُ َو ال ﱠر ُجلَُ ،و َرأسُ ْال َم ِس ِ
23
يح
س ا ْل َم ْرأَ ِة َك َما أَنَّ ا ْل َمسِ َ
الر ُجل َ ھ َُو َر ْأ ُ
ُس إصحاح  5عدد ألَنَّ َّ
ُول إِلَى أَ ْھ ِل أَفَس َ
ِ -2ر َسالَةُ بُولُ َ
س ال ﱠرس ِ
س ِد.
ص ا ْل َج َ
ِيسةَِ ،وھ َُو ُم َخلِّ ُ
س ا ْل َكن َ
ضا َر ْأ ُ
أَ ْي ً

قلتُ  :إذا كان الرج ُل رأس المرأ ِة بحسب تلك النصوص فإن المرأةَ ال رأس لھا  ،فالرجل رأسھا أي :عقلھا
وعليه فالمرأة ال عقل لھا!
19
اإلصحاح يحدثُنا عن نجاستِھا التي
خر
وأما عن
ِ
نقصان دينِھا فسفر اآلويﱢين اإلصحاح 15عدد إلى آ ِ
ِ
تعو ُ
نقصان دينِھا....
ق عبادتھا مما يؤدي إلى
ِ

وھذه شھادة من آباء الكنيسة المعاصرين صوتية ،فمن فمھم أدينھم......
 http://www.youtube.com/watch?v=G8kf53ObJFoاألب بولس جورج يعترف أن المرأة أقل عقالً من
الرجل ،وأكثر عاطفة منه ....

نبي يقول :شھادة المرأة نصف شھادة الرجل !
ﱞ
الرجل  ،وتعلقوا
شأن المرأ ِة حتى أنه جعل شھادتَھا نصف شھاد ِة
ِ
قالوا  :لقد انتقص رسو ُل اإلسالم من ِ
على كالمھم بما جاء في اآلتي:
صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )ا ْﳊَْﻴ ِ
يض قُلْ ھُ َو أَ ًذى فَا ْعتَ ِزلُوا النﱢ َسا َء
-1
ﺾ َوﻗَـ ْﻮ ُل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ : ويَسْأَلُونَ َ
ِ
ك َع ْن ْال َم ِح ِ
ين (ﺑَﺎب )ﺗَـ ْﺮ ِك ا ْﳊَﺎﺋِ ِ
يض إِلَى قَ ْولِ ِه َ وي ُِحبﱡ ْال ُمتَطَھ ِﱢر َ
ﺾ اﻟ ﱠ
ﺼ ْﻮَم( برقم َ 293ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺳ ِﻌﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﻣ ْﺮَﱘَ
فِي ْال َم ِح ِ
ِ
ﺎض ﺑ ِﻦ َﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﻴﺪ ْ
ﻮل
ﺎل :أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﺎلَ :ﺧ َﺮ َج َر ُﺳ ُ
ي ﻗَ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َﺳﻠَ َﻢ َﻋ ْﻦ ﻋﻴَ ِ ْ ْ
ﺎل :أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ َزﻳْ ٌﺪ ُﻫ َﻮ اﺑْ ُﻦ أ ْ
ْ َ
ﺸﺮ اﻟﻨ ِ
ﺿ َﺤﻰ أ َْو ﻓِﻄْ ٍﺮ إِ َﱃ اﻟ ُْﻤ َ ﱠ
ْﻦ ﻓَِﺈ ﱢﱐ أُ ِرﻳﺘُ ُﻜ ﱠﻦ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر"
ﱢﺴ ِﺎء ﻓَـ َﻘ َ
اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﰲ أَ ْ
ﱢﺴﺎء ﺗَ َ
ﺼ ﱠﺪﻗ َ
ﺎل  ":ﻳَﺎ َﻣ ْﻌ َ َ َ
ﺼﻠﻰ ﻓَ َﻤ ﱠﺮ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ َ
ِ
ِ
ﺖ ِﻣﻦ ﻧَﺎﻗِ ِ
ِ ﱠ
ﺐ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ا ْﳊَﺎ ِزِم ِﻣ ْﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ْﻦ َ :وِﰈَ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺐ ﻟِﻠُ ﱢ
ﲑ َﻣﺎ َرأَﻳْ ُ ْ َ
ﻓَـ ُﻘﻠ َ
ﺼﺎت َﻋ ْﻘ ٍﻞ َودﻳ ٍﻦ أَ ْذ َﻫ َ
ﺎل  ":ﺗُ ْﻜﺜ ْﺮ َن اﻟﻠ ْﻌ َﻦ َوﺗَ ْﻜ ُﻔ ْﺮ َن اﻟ َْﻌﺸ َ
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ِِ
ﻒ َﺷﻬ َ ِ
ْﻦ :ﺑَـﻠَﻰ......
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ؟ ﻗَ َ
ﺼﺎ ُن ِدﻳﻨِﻨَﺎ َو َﻋ ْﻘﻠِﻨَﺎ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺲ َﺷ َﻬ َ
ﺎدةُ اﻟ َْﻤ ْﺮأَة ﻣﺜْ َﻞ ﻧِ ْ
ﺼِ َ
ْﻦ َ :وَﻣﺎ ﻧُـ ْﻘ َ
ﺎدة اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ؟ﻗُـﻠ َ
إِ ْﺣ َﺪا ُﻛ ﱠﻦ " ﻗُـﻠ َ
ﺎل :أَﻟَْﻴ َ
.الحديث.
ض ْو َن ِم َن
ان ِم ﱠم ْن تَرْ َ
 -2قول ﷲ َ  : وا ْستَ ْش ِھ ُدوا َش ِھي َدي ِْن ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم فَإ ِ ْن لَ ْم يَ ُكونَا َر ُجلَي ِْن فَ َر ُج ٌل َوا ْم َرأَتَ ِ
ض ﱠل إِحْ َداھُ َما فَتُ َذ ﱢك َر إِحْ َداھُ َما ْاألُ ْخ َرى) البقرة .(282
ال ﱡشھَ َدا ِء أَ ْن تَ ِ
•

الرد على الشبھة

ث الذي معنا  ،واآلن ندفع
عقل ودين( ففيھا جزء من الحدي ِ
أوالً َ :سبق أن قمنا بالر ِد على شبھ ِة) ناقصا ِ
ت ٍ
القتل
الشبھةَ التي معنا  -بحول ﷲِ ومد ِده ، -أقول :إن المرأةَ ال تشھد في
الجرائم الجنائي ِة  ،مثل ِ :
ِ
ب ...فقد أعفاھا اإلسال ُم من ذلك  ،وھذا يُحمد له نظ ًرا لطبيعتھا  ،ولفطرتھا التي فطرھا ﷲُ عليھا
واالغتصا ِ
خل المحكم ِة ألفاظ
تذھب إلى
؛أعفاھا من أن
َ
المحاكم وتجلس بجان ِ
ب القتلة والسفاحين  ،فأحيانًا يكون في دا ِ
ِ
ب طبيعتِھا  ،فحفظ
ت من
بذيئة  ،وأحيانًا يصل األمر بالمرأ ِة الشاھد ِة إلى تھديدا ٍ
الخصوم ِ◌ ال تحتملھا بسب ِ
ِ
وبالمتھم أنه
الحم َل الذي فيه مشقة لھا  .كذلك من رحم ِة اإلسالم بھا
اإلسال ُم عاطفتَھا  ،وخفف عنھا ھذا ِ
ِ
أغلب النسا ِء إذا رأت جريمةً تضع يدھا على عينِيھا
قد أعفاھا من الشھاد ِة في الجنايات وغيرھا ؛ ألن
َ
التوتر  ،أو تتوارى  ،أو يُغشى عليھا فإذا ُسئلت عن الواقع ِة ال تتذكر الحادثةَ
بالضبط  ،أو ال
ب
ِ
بسب ِ
ِ
الرجل.
تتذكرھا بالكلية بخالف
ِ
ث سؤاالً ھو :ما ھو شعورك لو طلبت المحكمةُ زوجتِك للشھادةَ على
وأسأل أح َد المعترضين على الحدي ِ
قتل ؟ وماذا لو كانت زوجتك حُبلى ھل خوفھا يؤثر على صحتِھا وجنينِھا....؟
جريم ِة ٍ
ق َوھُ َو اللﱠ ِط ُ
يف ْال َخبِي ُر ) الملك .( 14
أقول ما قاله  : أَ َال يَ ْعلَ ُم َم ْن َخلَ َ
ب الجرائم الجنائية كما بيّنا العلة
ثانيًا  :إن ھناك أحوالً تُعفى فيھا المرأة من الشھاد ِة كما ھو الحال في أغل ِ
الرجل كما ھو الحال شھاد ِة
آنفًا  ،وأحيانًا تكون شھادتھا بمفردھا قاطعة في بعض القضايا مثل شھاد ِة
ِ
ُ
للرجل في ھذه الشھادة التي تكون بين الزوجين ؛ حينما يقذف
القرآن أن المرأةَ مساوية
اللعان؛ فقد بيّن
ِ
ون أَ ْز َوا َجھُ ْم َولَ ْم
ين يَرْ ُم َ
الزو ُج زوجتَه وليس معه شھود على قولِه ،تشھد المرأةُ لنفسھا ؛ يقول َ  :والﱠ ِذ َ
ت ﱠ
ين )َ (6و ْال َخا ِم َسةُ أَ ﱠن لَ ْعنَ َ
ت بِا ﱠ ِ إِنﱠهُ لَ ِم َن الصﱠا ِدقِ َ
يَ ُك ْن لَھُ ْم ُشھَ َدا ُء إِ ﱠال أَ ْنفُ ُسھُ ْم فَ َشھَا َدةُ أَ َح ِد ِھ ْم أَرْ بَ ُع َشھَا َدا ٍ
ﷲِ
ين )(8
ان ِم َن ْال َكا ِذبِ َ
َعلَ ْي ِه إِ ْن َك َ
ت بِا ﱠ ِ إِنﱠهُ لَ ِم َن ْال َكا ِذبِ َ
اب أَ ْن تَ ْشھَ َد أَرْ بَ َع َشھَا َدا ٍ
ين )َ (7ويَ ْد َرأُ َع ْنھَا ْال َع َذ َ
ب ﱠ
ﷲِ َعلَ ْي ُك ْم َو َرحْ َمتُهُ َوأَ ﱠن ﱠ
ين )َ (9ولَ ْو َال فَضْ ُل ﱠ
ﷲَ تَ ﱠوابٌ
ان ِم َن الصﱠا ِدقِ َ
ﷲِ َعلَ ْيھَا إِ ْن َك َ
ض َ
َو ْال َخا ِم َسةَ أَ ﱠن َغ َ
َح ِكي ٌم ))  (10النور(.
ع
وأحيانًا تقدم شھادتھا على شھاد ِة
ِ
الرجل كما ھو الحال في القضايا التي تتعلق بالمرأ ِة  ،مثل :الرضا ِ
نفسھا ،ولم
ي  قَبِل شھادةَ المرأ ِة الواحدة في
الرضاع شھدت ل ِ
دليل واح ٍد  ،فيه أن النب ﱠ
والوالد ِة ...اكتفي ب ٍ
ِ
ِ
ﺎدة اﻟْﻤﺮ ِ
يقبل  شھادةَ
الرجل ؛ ﺛﺒﺖ ذﻟﻚ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛِﺘَﺎب ) اﻟﻨﱢ َﻜ ِ
ﺿ َﻌ ِﺔ( ﺑﺮﻗﻢ َ 4714ﻋ ْﻦ ﻋُ ْﻘﺒَﺔَ
ِ
ﺎح( ﺑَﺎب ) َﺷ َﻬ َ ُ ْ
ﺑْ ِﻦ ا ْﳊﺎ ِر ِ
ﺖ
ثَ 
ﺎءﺗْـﻨَﺎ ْاﻣ َﺮأَةٌ َﺳ ْﻮ َداءُ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺖ :أ َْر َ
ﺿ ْﻌﺘُ ُﻜ َﻤﺎ ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴ ُ
ﻗﺎل :ﺗَـ َﺰﱠو ْﺟ ُ
ﺖ ﻓَُﻼﻧَﺔَ ﺑِْﻨ َ
ْﺖ :ﺗَـ َﺰﱠو ْﺟ ُ
ﱠﱯ  ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
َ
ﺖ ْاﻣ َﺮأَةً ﻓَ َﺠ َ
ِ
ِ
ِ ِ
ْﺖ :إِﻧﱠـﻬﺎ َﻛ ِ
ِ
ٍ
ﺎذﺑَﺔٌ
ﺎءﺗْـﻨَﺎ ْاﻣ َﺮأَةٌ َﺳ ْﻮ َداءُ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺖ ِﱄ :إِ ﱢﱐ ﻗَ ْﺪ أ َْر َ
ض َﻋ ﱢﲏ ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴﺘُﻪُ ﻣ ْﻦ ﻗﺒَ ِﻞ َو ْﺟ ِﻬﻪ ﻗُـﻠ ُ َ
ﺿ ْﻌﺘُ ُﻜ َﻤﺎ َوﻫ َﻲ َﻛﺎذﺑَﺔٌ ﻓَﺄَ ْﻋ َﺮ َ
ﻓَُﻼن ﻓَ َﺠ َ
ِ
ِ
ﺎﻋﻴﻞ ﺑِِﺈﺻﺒـﻌﻴ ِﻪ اﻟ ﱠ ِ
ﻮب.
ﻗَ َ
ﺎل َ ":ﻛ ْﻴ َ
ﻒ ِ َﺎ َوﻗَ ْﺪ َز َﻋ َﻤ ْ
ﺿ َﻌ ْﺘ ُﻜ َﻤﺎ َد ْﻋ َﻬﺎ َﻋ ْﻨ َ
ﺖ أَﻧﱠـ َﻬﺎ ﻗَ ْﺪ أ َْر َ
ﻚ " َوأَ َﺷ َﺎر إِ ْﲰَ ُ ْ َ َ ْ
ﺴﺒﱠﺎﺑَﺔ َواﻟ ُْﻮ ْﺳﻄَﻰ َْﳛﻜﻲ أَﻳﱡ َ
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ب حقائق اإلسالم في مواجھ ِة شبھات المستشرقين )ص560
ثالثًا  :أجاب الدكتور محمد عمارة في كتا ِ
الطبعة الرابعة( بما يلي:
أما الشبھة الثانية والزائفة التي تثار حول موقف اإلسالم من شھادة المرأة ..التي يقول مثيروھا :إن
اإلسالم قد جعل المرأة نصف إنسان  ،وذلك عندما جعل شھادتھا نصف شھادة الرجل  ،مستدلين على ذلك
ْن إِ َلى أَ َج ٍل م َُس ًّمى َف ْ
اك ُتبُوهُ َو ْل َي ْك ُتبْ َب ْي َن ُك ْم َكا ِتبٌ ِب ْال َع ْد ِل
بآية سورة البقرةَ :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ِين آ َم ُنوا إِ َذا َتدَ ا َي ْن ُت ْم ِبدَ ي ٍ
ب َك َما َعلَّ َم ُه َّ
ﷲ َر َّب ُه َو َال َيب َْخ ْ
س ِم ْن ُه َش ْي ًئا
ب َكا ِتبٌ أَنْ َي ْك ُت َ
َو َال َيأْ َ
ﷲُ َف ْل َي ْك ُتبْ َو ْليُمْ ل ِِل الَّذِي َع َل ْي ِه ْال َح ُّق َو ْل َي َّت ِق َّ َ
ضعِي ًفا أَ ْو َال َيسْ َتطِ ي ُع أَنْ ُي ِم َّل ھ َُو َف ْليُمْ لِ ْل َولِ ُّي ُه ِب ْال َع ْد ِل َواسْ َت ْش ِھ ُدوا
ان الَّذِي َع َل ْي ِه ْال َح ُّق َسفِيھًا أَ ْو َ
َفإِنْ َك َ
ض ْو َن م َِن ال ُّش َھدَا ِء أَنْ َتضِ َّل إِحْ دَ ا ُھ َما
ان ِممَّنْ َترْ َ
ْن َف َر ُج ٌل َوامْ َرأَ َت ِ
ْن ِمنْ ِر َجالِ ُك ْم َفإِنْ َل ْم َي ُكو َنا َر ُج َلي ِ
َش ِھيدَ ي ِ
ص ِغيرً ا أَ ْو َك ِبيرً ا إِ َلى أَ َجلِ ِه َذلِ ُك ْم
ب ال ُّش َھدَا ُء إِ َذا َما ُدعُوا َو َال َتسْ أَمُوا أَنْ َت ْك ُتبُوهُ َ
َف ُت َذ ِّك َر إِحْ دَا ُھ َما ْاأل ُ ْخ َرى َو َال َيأْ َ
أَ ْق َس ُ
ْس َع َل ْي ُك ْم
ط عِ ْندَ َّ ِ
ار ًة َحاضِ َر ًة ُتدِيرُو َن َھا َب ْي َن ُك ْم َف َلي َ
ون ت َِج َ
ﷲ َوأَ ْق َو ُم لِل َّش َھادَ ِة َوأَ ْد َنى أَ َّال َترْ َتابُوا إِ َّال أَنْ َت ُك َ
ُضارَّ َكا ِتبٌ َو َال َش ِھي ٌد َوإِنْ َت ْف َعلُوا َفإِ َّن ُه فُس ٌ
ﷲ
ُج َنا ٌح أَ َّال َت ْك ُتبُو َھا َوأَ ْش ِھ ُدوا إِ َذا َت َبا َيعْ ُت ْم َو َال ي َ
ُوق ِب ُك ْم َوا َّتقُوا َّ َ
ﷲُ َو َّ
َوي َُعلِّ ُم ُك ُم َّ
ﷲُ ِب ُك ِّل َشيْ ٍء َعلِي ٌم ). (282
ومصدر الشبھة التي حسب مثيروھا أن اإلسالم قد انتقص من أھلي ِة المرأة  ،بجعل شھادتھا على النصف
ان  ھو الخلط بين " الشھادة " وبين " اإلشھاد "
ْن َف َر ُج ٌل َوامْ َرأَ َت ِ
من شھادة الرجلَ  :فإِنْ َل ْم َي ُكو َنا َر ُج َلي ِ
اكتشاف العدل المؤسس على
الذي تتحدث عنه ھذه اآلية الكريمة ..فالشھادة التي يعتمد عليھا القضاء في
ِ
البينة  ،واستخالصه من ثنايا دعاوى الخصوم  ،ال تتخذ من الذكورة أو األنوثة معيارًا لصدقھا أو كذبھا ،
ومن ثم قبولھا أو رفضھا ..وإنما معيارھا تحقق اطمئنان القاضي لصدق الشھادة بصرف النظر عن جنس
الشاھد  ،ذكرًا كان أو أنثى  ،وبصرف النظر عن عدد الشھود ..فالقاضي إذا اطمأن ضميره إلى ظھور
البينة أن يعتمد شھادة رجلين  ،أو امرأتين  ،أو رجل وامرأة  ،أو رجل وامرأتين  ،أو امرأة ورجلين  ،أو
رجل واحد أو امرأة واحدة ..وال أثر للذكورة أو األنوثة في الشھادة التي يحكم القضاء بنا ًء على ما تقدمه له
من البينات..
ان
ْن َف َر ُج ٌل َوامْ َرأَ َت ِ
ْن ِمنْ ِر َجالِ ُك ْم َفإِنْ َل ْم َي ُكو َنا َر ُج َلي ِ
أما آية سورة البقرة  ،والتي قالتَ  :واسْ َت ْش ِھ ُدوا َش ِھيدَ ي ِ
ض ْو َن م َِن ال ُّش َھدَ ا ِء أَنْ َتضِ َّل إِحْ دَ ا ُھ َما َف ُت َذ ِّك َر إِحْ دَ ا ُھ َما ْاأل ُ ْخ َرى  فإنھا تتحدث عن أمر آخر غير"
ِممَّنْ َترْ َ
الشھادة " أمام القضاء ..تتحدث عن " اإلشھاد " الذي يقوم به صاحب الدين لالستيثاق من الحفاظ على
َديْنه  ،وليس عن " الشھادة " التي يعتمد عليھا القاضي في حكمه بين المتنازعين ..فھي  -اآلية  -موجھة
لصاحب الحق ال ﱠديْن وليس إلى القاضي الحاكم في النزاع ..بل إن ھذه اآلية ال تتوجه إلى كل صاحب حق
َديْن وال تشترط ما اشترطت من مستويات اإلشھاد وعدد الشھود في كل حاالت ال ﱠديْن ..وإنما توجھت
بالنصح واإلرشاد فقط النصح واإلرشاد إلى دائن خاص  ،وفى حاالت خاصة من الديون  ،لھا مالبسات
خاصة نصت عليھا اآلية ..فھو دين إلى أجل مسمى ..والبد من كتابته ..والبد من عدالة الكاتب .ويحرم
امتناع الكاتب عن الكتابة..والبد من إمالء الذي عليه الحق ..وإن لم يستطع فليملل وليه بالعدل ..واإلشھاد
ال بد أن يكون من رجلين من المؤمنين ..أو رجل وامرأتين من المؤمنين ..وأن يكون الشھود ممن ترضى
عنھم الجماعة ..وال يصح امتناع الشھود عن الشھادة ..وليست ھذه الشروط بمطلوبة في التجارة
الحاضرة ..وال في المبايعات ..ثم إن اآلية ترى في ھذا المستوى من اإلشھاد الوضع األقسط و األقوم..
وذلك ال ينفى المستوى األدنى من القسط ..ولقد فقه ھذه الحقيقة حقيقة أن ھذه اآلية إنما تتحدث عن "
اإلشھاد" في َديْن خاص  ،وليس عن الشھادة ..وإنھا نصيحة وإرشاد لصاحب ال ﱠديْن ذي المواصفات
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والمالبسات الخاصة وليست تشريعا ً موجھا ً إلى القاضي الحاكم في المنازعات ..فقه ذلك العلماء
المجتھدون..
فطرق اإلشھاد  ،في آية سورة البقرة التي تجعل شھادة المرأتين تعدل شھادة رجل واحد ھي نصيحة
وإرشاد لصاحب ال ﱠدين ذي الطبيعة الخاصة  ..-وليست التشريع الموجه إلى الحاكم القاضي والجامع لطرق
الشھادات والبينات ..وھى أيضا ً خاصة ب َديْن له مواصفاته ومالبساته  ،وليست التشريع العام في البينات
التي تُظھر العدل فيحكم به القضاة..
بل لقد ذكر ابن تيمية في حديثه عن اإلشھاد الذي تحدثت عنه آية سورة البقرة أن نسيان المرأة  ،ومن ثم
حاجتھا إلى أخرى تذكرھا  أَنْ َتضِ َّل إِحْ دَ ا ُھ َما َف ُت َذ ِّك َر إِحْ دَ ا ُھ َما ْاأل ُ ْخ َرى ليس طبعًا وال جبلة في كل
النساء  ،وليس حت ًما في كل أنواع الشھادات ..وإنما ھو أمر له عالقة بالخبرة والمران  ،أي :أنه مما يلحقه
التطور والتغيير ..وحكى ذلك عنه ابن القيم فقال " :قال شيخنا ابن تيمية  - ،رحمه ﷲ تعالى : -قوله تعالى:
ض ْو َن م َِن ال ُّش َھدَا ِء أَنْ َتضِ َّل إِحْ دَ ا ُھ َما َف ُت َذ ِّك َر إِحْ دَ ا ُھ َما
ان ِممَّنْ َترْ َ
ْن َف َر ُج ٌل َوامْ َرأَ َت ِ
َ فإِنْ َل ْم َي ُكو َنا َر ُج َلي ِ
ا ْأل ُ ْخ َرى فيه دليل على أن استشھاد امرأتين مكان رجل واحد إنما ھو إلذكار إحداھما لألخرى  ،إذا
ضلت  ،وھذا إنما يكون فيما فيه الضالل في العادة  ،وھو النسيان وعدم الضبط ..فما كان من الشھادات ال
ي ُ
ُخاف فيه الضالل في العادة لم تكن فيه على نصف الرجل "..فحتى في اإلشھاد  ،يجوز لصاحب ال ﱠديْن أن
يحفظ َدينه وفق نصيحة وإرشاد آية سورة البقرة بإشھاد رجل وامرأة  ،أو امرأتين  ،وذلك عند توافر
الخبرة للمرأة في موضوع اإلشھاد ..فھي في ھذا اإلشھاد ليست شھادتھا دائما ً على النصف من شھادة
الرجل..
وعلل ابن تيمية حكمة كون شھادة المرأتين في ھذه الحالة تعدالن شھادة الرجل الواحد  ،بأن المرأة ليست
مما يتحمل عادة مجالس وأنواع ھذه المعامالت ..لكن إذا تطورت خبراتھا وممارساتھا وعاداتھا  ،كانت
شھادتھا حتى في اإلشھاد على حفظ الحقوق والديون مساوية لشھادة الرجل....أھـ بتصرف
ب المقدس يجد أن المرأةَ التي تلد ذك ًرا تكون نجسةً مدة أسبوع ! وإذا ولدت أنثى
رابعًا  :إن الناظ َر في الكتا ِ
تكون نجسة مدة أسبوعين  ...وبالتالي فإن المالحظ أن نجاس ة األنث ى ض عف نجاس ة ال ذكر من ُذ والدتھ ا،
كما أن المراة التي حملت وتضع أنثي نجاستھا ضعف المرأة التي تحمل وتضع الذكر ،و ف ي م دة الطم ث
أيضا!! وبمعنى آخر نجاسة الذكر المولود نصف نجاسة األنثى المولدة !!
وأتساءل:ھل ھذا يُرضي المرأةَ التي تعتقد بعقيدة المعترضين ؟!
ُ
ذكرت في سفر َ◌َ االﱠ ِويﱢين َإصحاح  12عدد َ 1و َكلﱠ َم الرﱠبﱡ ُمو َسى قَائِالًَ »2 :كلﱢ ْم بَنِي إِ ْس َرائِي َل قَ ائِالً :إِ َذا
نج ُد ما
3
ت ا ْم َرأَةٌ َو َولَ َد ْ
ث ِعلﱠتِھَا تَ ُك ُ
ت َذ َكرًا ،تَ ُك ُ
ون نَ ِج َس ةًَ .وفِ ي ْاليَ ْو ِم الثﱠ ا ِم ِن
ون نَ ِج َسةً َس ْب َعةَ أَي ٍﱠامَ .ك َما فِي أَي ِﱠام طَ ْم ِ
َحبِلَ ِ
4
ين يَ ْو ًما فِ ي َد ِم تَ ْ
س الَ
ي ُْختَ ُن لَحْ ُم ُغرْ لَتِ ِه .ثُ ﱠم تُقِي ُم ثَالَثَةً َوثَالَثِ َ
يرھَ اُ .ك ﱠل َش ْي ٍء ُمقَ ﱠد ٍ
س الَ تَ َم سﱠ َ ،وإِلَ ى ْال َم ْق ِد ِ
ط ِھ ِ
تَ ِجئْ َحتﱠى تَ ْك ُم َل أَيﱠا ُم تَ ْ
يرھَاَ 5 .وإِ ْن َولَ َد ْ
ت أُ ْنثَى ،تَ ُك ُ
ين
ون نَ ِج َسةً أُ ْسبُو َعي ِْن َك َما فِي طَ ْمثِھَا .ثُ ﱠم تُقِ ي ُم ِس تﱠةً َو ِس تﱢ َ
ط ِھ ِ
يَ ْو ًما فِي َد ِم تَ ْ
يرھَا .ال تعليق !
ط ِھ ِ

نبي يعدد الزوجات !
ﱞ
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ت ُكثر
ت
للنبي  ، فقالوا :ما ھذا النبي الذي َج َم َع بين زوجا ٍ
ت التي أثاروھا شبھة تعدد الزوجا ِ
من الشبھا ِ
ﱢ
ﷲ  بالدنيا  -وحاشاه ذلك 
ولع
رسول ِ
ِ
اثنتي عشرة زوجة  ....يستشھدون بكثر ِة نسا ِء النﱠبِ ﱢي  إلثبات ِ
الرد على الشبھة
•
أوالً :إن تعد َد زوجاته وكثرة نسائه  ليست بشبھ ٍة قطٌ ؛ ألنه حا ٌل أشبه به  كثير من األنبيا ِء السابقين ،
ك َو َج َع ْلنَا لَھُ ْم أَ ْز َواجا ً َو ُذرﱢ يﱠةً )الرعد.(38
قال َ : ولَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا ُر ُسالً ﱢمن قَ ْبلِ َ
جاء في تفسي ِر الجاللين:وﻧﺰل ﳌﺎ ﱠ
ﻚ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَﺎ َﳍُ ْﻢ أزواﺟﺎ َوذُ ﱢرﻳﱠﺔً{ أوﻻداً
ﻋﲑوﻩ ﺑﻜﺜﺮة اﻟﻨﺴﺎء} َوﻟََﻘ ْﺪ أ َْر َﺳﻠْﻨَﺎ ُر ُﺳﻼً ّﻣﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِ َ
وأﻧﺖ ﻣﺜﻠﻬﻢ .أھـ
ب
وبالتالي فھذا حال أغلب األنبيا ِء والرسل يعددون الزوجات كما سيتقدم معنا -إن شاء ﷲُ  -من الكتا ِ
المقدس.
أجل ول ِعه بھن  ،وحبه للدنيا كما نلمح من سؤال المعترضين
إن قيل  :لماذا عدد
ﱡ
النبي  الزوجات ھل من ِ
؟
قلت ُ◌  :إن تعدد الزوجات للنﱠبِ ﱢي  كانت لحكمة أبعد و أعمق مما يصوره المعترضون  ،فزواجه لم يكن
لغرض دنيوي فحسب  ،و لو كان دافع الزواج لحاجة الجسد وإشباع الشھوات فقط ؛ لكان ذلك في شبابه
أولى  ،فقد تزوج رسو ُل ﷲ  من خديجة و عمره خمس و عشرون سنة  ،و ھي تكبره بخمس عشرة سنة
 ،و بقيت معه وحدھا إلى أن توفيت  ،وكان يذكر فضائلھا ،ولم ينساھا مع مرور األيام  ،فھذا يدل على قم ِة
ﺸﺔَ -ر ِ
ِ
ﱠﱯ  إِ َذا ذَ َﻛ َﺮ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖَ :ﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
وفائِه  لھا؛ ثبت ذلك في مسند أحمد برقم َ 23719ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ِ
اء اﻟ ﱢ
ﻚ اﻟﻠﱠﻪُ َِ ﺎ َﺧ ْﻴـ ًﺮا
ﺎء ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺸ ْﺪ ِق ﻗَ ْﺪ أَﺑْ َﺪﻟَ َ
ﺖ :ﻓَ ِﻐ ْﺮ ُ
ت ﻳَـ ْﻮًﻣﺎ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
َﺧﺪﳚَﺔَ أَﺛْـ َﲎ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﻓَﺄ ْ
ْﺖ َﻣﺎ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ َﻣﺎ ﺗَ ْﺬ ُﻛ ُﺮَﻫﺎ َﲪْ َﺮ َ
ﺴ َﻦ اﻟﺜـﱠﻨَ َ
َﺣ َ
ِ
ِ
آﻣﻨَ ْ ِ
اﺳ ْﺘ ِﲏ ِﲟَ ِﺎﳍَﺎ إِ ْذ َﺣ َﺮَﻣ ِﲏ
ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻗَ َ
ﱠﺎس َو َ
ﺎلَ ":ﻣﺎ أَﺑْ َﺪﻟَِﲏ اﻟﻠﱠﻪُ َ ﺧ ْﻴـ ًﺮا ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻗَ ْﺪ َ
ﱠﺎس َوَو َ
ﺻ ﱠﺪﻗَـ ْﺘ ِﲏ إ ْذ َﻛ ﱠﺬﺑَِﲏ اﻟﻨ ُ
ﺖ ِﰊ إ ْذ َﻛ َﻔ َﺮ ِﰊ اﻟﻨ ُ
ﱠ
ِ
ﱢﺴ ِﺎء " .ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ وﻫﺬا ﺳﻨﺪ ﺣﺴﻦ ﰲ
اﻟﻨ ُ
ﱠﺎس َوَرَزﻗَِﲏ اﻟﻠﻪُ َ وﻟَ َﺪ َﻫﺎ إ ْذ َﺣ َﺮَﻣ ِﲏ أ َْوَﻻ َد اﻟﻨ َ
اﳌﺘﺎﺑﻌﺎت.

ث سنين تزوج من سودة بنت زمعة ثم عائشة بنت الصديق ثم بقية أزواجه  ،و قد تزوج
ثم بعد وفا ِتھا بثال ِ
من عائش َة و سود َة  ،وعمره ثالث و خمسون س نة ؛ و ق د كان ت جمي ع أزواج ه ثيب ات ع دا عائش َة فكان ت
البكر الوحيدة في نسا ِئه  ،وكانت أصغرھن  -رضي ﷲُ عنھن جميعا . -
خالل قراء ِة كتب السير ِة أن ف يھن م ن ال ُيرغ ب بزوا ِجھ ا ؛ لكب ِر س ِنھا كس ودة  ،و ف يھن م ن
ونالحظ من
ِ
قاربت األربعين كأم سلمة... .
وعلي ه فل و ك ان الم را ُد م ن ال زواج الج ري وراء الش ھوة  ،أو الس ير م ع الھ وى  ،أو مج رد االس تمتاع
سن الش باب ال ف ي س ن الش يخوخة  ،ولت زوج
بالنساء ،وحب الدنيا كما ادعى المعترضون ؛ لتزوج  في ِ
األبكار الشابات ال األرامل المسنات ...مع العلم بأنه أعرف الناس بطرق االستمتاع بالزوجة ؛
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ـﺖ ﺑِ ْﻜ ًـﺮا
نجد ذلك في الحدي ِ
ث الذي رواه اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺮﻗﻢ  2745أﻧﻪ  ﺳـﺄل ﺟـﺎ َﺑﺮ ﺑ َـﻦ ﻋﺒـﺪ اﷲَ ":ﻫ ْـﻞ ﺗَـ َﺰﱠو ْﺟ َ
ﻚ ".
ﺖ ﺛَـﻴﱢﺒًﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﺖ ﺑِ ْﻜ ًﺮا ﺗَُﻼ ِﻋﺒُـ َﻬﺎ َوﺗَُﻼ ِﻋﺒُ َ
ﺎلَ ":ﻫ ﱠﻼ ﺗَـ َﺰﱠو ْﺟ َ
أ َْم ﺛَـﻴﱢﺒًﺎ" ﻓﻘﺎل  :ﺗَـ َﺰﱠو ْﺟ ُ
ق االستمتاع  ،وسبيل الشھوة ..فھل يُعقل أن
فالرسول  أشار عليه بتزوج البكر ؛ حيث إنه  يعرف طري َ
سن الشيخوخة  ،ويترك سن الصبا إذا كان غرضه االس تمتاع
يتزوج األرامل ويترك األبكار  ،ويتزوج في ِ
والشھوة؟ !
ثانيًا  :إن قيل :ما الحكمة من تعدده للزوجات ؟
قلت ُ◌ :ذكر أھل العلم أسبابًا كثيرة لتعدده  للزوجات  ،والحكمة منه ؛فقد جاء في كتاب شبھات
النصارى حول اإلسالم للدكتور منقذ السقار  -حفظه ﷲُ  -قال:
اﻟﻨﱯ  واﻟﱵ ﳚﻤﻠﻬﺎ أﻧﻪ ﺑﺘﻌﺪد ﻧﺴﺎﺋﻪ :
و ﻗﺪ أوﺿﺢ ﻋﻠﻤﺎءُ اﻹﺳﻼم ﺣﻜﻤﺔ ﺗﻌﺪد زوﺟﺎت ﱢ
 -1ﻳﻜﺜﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪة أﺣﻮاﻟﻪ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ  ،ﻓﻴﺰداد ﻇﻬﻮر ﺻﺪﻗﻪ و ﻳﻨﺘﻔﻲ ﻣﺎ ﻳﺮﻣﻴﻪ ﺑﻪ اﳌﺸﺮﻛﻮن ﻣﻦ ﺳﺤﺮ و ﺳﻮاﻩ .ﻛﻤﺎ أن إﻃﻼع

ﻫﺆﻻء ﻋﻠﻰ أﺣﻮاﻟﻪ اﻟﺒﺎﻃﻨﺔ و ﻛﻤﺎﻻﺗﻪ ﺗﻈﻬﺮ ﻗﻴﻤﺘﻪ إذا ﻋﻠﻤﻨﺎ أن ﻣﻨﻬﻦ أم ﺣﺒﻴﺒﺔ و ﺻﻔﻴﺔ  ،و ﻛﻠﺘﺎﳘﺎ ﻳﻮﻣﺌﺬ اﺑﻨﺘﺎ ﻋﺪوﻳﻪ  ،ﻓﻠﻮ ﱂ
أﻛﻤﻞ اﳋﻠﻖ إﳝﺎﻧﺎً و أﺣﺴﻨﻬﻢ أﺧﻼﻗﺎً ﻟﻨﻔﺮﺗَﺎ ﻣﻨُﻪ  ،و ﻗﺪ ﲢ َﻘ َﻖ ﺧﻼﻓﻪ ﰲ ﺣﻴﺎ ﻤﺎ  -ر ِ
ﻳﻜﻦ ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ .-
َ
 -2ﻟﺘﺘﺸﺮف ﺑﻪ ﻗﺒﺎﺋﻞ اﻟﻌﺮب ﲟﺼﺎﻫﺮ ﻢ ﻟﻪ  ،و ﺗﺘﺄﻟﻒ ﻗﻠﻮ ﻢ ﺑﺬﻟﻚ إﱃ اﻹﺳﻼم  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻜﺜﺮ ﺑﺬﻟﻚ ﻋﺸﲑﺗﻪ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﻧﺴﺎﺋﻪ
ﻓﺘﺰداد أﻋﻮاﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺪوﻩ  ،و ﻳﺪرك ﻫﺬا ﻣﻦ ﻋﺮف أﳘﻴﺔ اﳌﺼﺎﻫﺮة ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮب  ،و ﻗﺪ ﻛﺎن زواﺟﻪ ﲜﻮﻳﺮﻳﺔ ﺑﻨﺖ اﳊﺎرث
اﳌﺼﻄﻠﻘﻴﺔ ﺳﺒﺒﺎً ﰲ إﺳﻼم ﻗﻮﻣﻬﺎ.
 -3و ﻣﻦ ﺣﻜﻢ ﺗﻌﺪد ﻧﺴﺎﺋﻪ أن ﻳﻜﺜﺮ ﻧﻘﻠﺔ أﺣﻮال اﻟﻨﺴﺎء إﻟﻴﻪ ﻛﻤﺎ أن ﻳﺘﻌﻠﻢ ﻧﺴﺎؤﻩ ﻣﻨﻪ و ﻣﻦ أﺣﻮاﻟﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﻠﻐﻨﻪ إﱃ ﺳﺎﺋﺮ
اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺎء و ﻳﺴﺘﺤﻰ ﻣﻦ ﺳﺆاﻟﻪ ﻋﻨﻬﺎ.
 -4ﺿﺮورة اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ ﺗﻔﺼﻴﻠﻪ ﰲ ﻗﺼﺔ زواج زﻳﻨﺐ  ،و أﻳﻀﺎً ﻟﻴﻘﺘﺪي ﺑﻪ رﺟﺎل أﻣﺘﻪ ﰲ اﻟﻌﺪل ﺑﲔ اﻟﻨﺴﺎء ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮ ﻦ
و ﻋﺪم اﻻﻧﺸﻐﺎل ﻦ ﻋﻦ أﻣﺮ آﺧﺮ ﺗﻪ  ،ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺪى ﺑﻪ  -ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم -ﰲ إﻋﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻻ ﻣﻌﻴﻞ ﳍﺎ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﺮة أﻋﺒﺎﺋﻪ وواﺟﺒﺎ ﺗﻪ

ﻋﻠﻴﻪ . 
و ﻗﺪ أﻧﺼﻒ ﻧﻈﻤﻲ ﻟﻮﻗﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ " ﳏﻤﺪ ﰲ ﺣﻴﺎﺗِﻪ اﳋﺎﺻﺔ " ﺣﲔ ﻗﺎل  " :ﻫﺆﻻء زوﺟﺎﺗﻪ اﻟﻠﻮاﰐ ﺑﲎ ﻦ ،و ﲨﻊ ﺑﻴﻨﻬﻦ ﱂ ﺗﻜﻦ
واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ ﻫﺪف اﺷﺘﻬﺎء ﻛﻤﺎ ﻳﺰﻋﻤﻮن ،و ﻣﺎ ﻣﻦ واﺣﺪة ﻣﻨﻬﻦ إﻻ ﻛﺎن زواﺟﻪ ﺎ أدﺧﻞ ﰲ ﺑﺎب اﻟﺮﲪﺔ و إﻗﺎﻟﺔ اﻟﻌﺜﺎر و

اﳌﻮاﺳﺎة اﻟﻜﺮﳝﺔ  ،أو ﻟﻜﺴﺐ ﻣﻮدة اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ و ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻗﻠﻮ ﺎ ﺑﺎﳌﺼﺎﻫﺮة  ،و ﻫﻲ -ﺑﻌﺪ -ﺣﺪﻳﺜﺔ ﻋﻬﺪ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﳉﺪﻳﺪ  ،ﻫﻲ ﺿﺮﻳﺒﺔ

واﺟﺒﺔ إذن أو ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻣﻜﺎﻧﺔ و زﻋﺎﻣﺔ ..و ﻣﺎ ﻛﺎن ﻣﻦ اﳍﲔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮل ﻗﺎﺋﺪ ﺟﻴﺶ و ﺣﺎﻛﻢ دوﻟﺔ ﳏﺎرﺑﺔ أن ﻳﺰﻳﺪ أﻋﺒﺎءﻩ ﲟﺎ
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ﻳﻜﻮن ﰲ ﺑﻴﺖ ﻛﺜﲑ اﻟﻨﺴﺎء ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت ﻋﻠﻰ ﺻﻐﺎﺋﺮ اﻷﻣﻮر…و ﻟﻜﻨﻪ اﻟﻮاﺟﺐ  :واﺟﺐ اﻟﺪﻋﻮة أو واﺟﺐ اﻟﻨﺨﻮة…واﺟﺐ
أﻗﺪم اﻟﺒﻌﺾ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻐﻼﻟﻪ اﺳﺘﻐﻼﻻً ﻣﻨﻜﺮاً  ،ﻓﺮأﻳﻨﺎ ﻣﻦ ﻳﻌﻀﻠﻬﺎ أن ﲡﺪ زوﺟﺎً ﻻ ﺗﺮﻋﻰ اﳊﺸﻤﺔ و ﺗﺬﻫﺐ ﻟﻠﺮﺳﻮل  ﺗﻌﺮض

ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣﺘﻄﺎوﻟﺔ إﱃ ﺷﺮف أﻣﻮﻣﺔ اﳌﺆﻣﻨﲔ…و ﻳﺴﻜﺖ ﳏﺮﺟﺎً ﻻ ﻳﺮﻳﺪ أن ﳚﺮح ﻛﺮاﻣﺔ ﺗﻠﻚ اﳌﺮأة اﺠﻤﻟﱰﺋﺔ ﻋﺴﻰ أن ﺗﻨﺼﺮف

ﻋﻨﻪ و ﻫﻮ ﻳﻌﻠﻢ ﻗﺒﻮﻟﻪ اﻟﺰواج ﻣﻦ ﻣﺜﻠﻬﺎ ﺳﻴﻔﺘﺢ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﺎً ﻻ ﻗﺒﻞ ﻟﻪ ﺑﻪ  ،و ﻟﻮﻻ أن أﺣﺪ أﺻﺤﺎﺑﻪ ﺟﻌﻞ ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺪاء ﻟﻠﺮﺳﻮل ﰲ
ذﻟﻚ اﻟﺰواج ﺑﺎﳍﺒﺔ  ،ﻷوذي ﰲ ﺣﻴﺎﺋﻪ ﺑﺈﺣﺪى ﺧﻄﺘﲔ  :إﻣﺎ اﻟﺘﻮرط ﰲ اﻟﻘﺒﻮل أو اﺠﻤﻟﺎﻫﺮة ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ اﻟﺼﺮﻳﺢ….أھـ

ملحوظة ھامة  :ھناك فر ٌ
ق بين كلمتي تزوج و ُزوج  ،فمحمد  لم يتزوج إال مرة واحدة ؛ لما تزوج من
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  ،-و ُزوج من بقي ِة زوجاتِه ؛ أي :أن ﷲَ ھو الذي زوجھن إياه .
خديجة َ -ر ِ
النبي  بأربع زوجات فقط كشأن بقية المسلمين كما أمر القرآن ؟
ثالثًا  :إن قيل :لماذا لم يلتزم
ﱡ
بالنبي  وحدة دون غيره من المسلمين ،فإذا طلق النب ﱡي  زوجات ه وتمس ك
قلت ُ◌ :ألن ھذا األمر خاص
ﱢ
بأربع منھن فقط ال يستطيع غيره من المسلمين أن يتزوج ب أي واح د ٍة م نھن ؛ أم ا أي ام رأة مس لمة أخ رى
من غير أمھات المؤمنين فلھا إن طلقھا زو ُجھا وقضت عدتھا أن تت زوج برج ٍل غي ره  ،وبالت الي ف إن طل ق
ان لَ ُك ْم أَ ْن تُ ْؤ ُذوا َر ُس و َل ﱠ
ﷲِ َو َال أَ ْن
النبي بعضھن وأبقى أربعة منھن فقد ظلم المطلق ات! يق ولَ  :و َم ا َك َ
ﱡ
ان ِع ْن َد ﱠ
ﷲِ َع ِظي ًما )) (53األحزاب(.
تَ ْن ِكحُوا أَ ْز َوا َجهُ ِم ْن بَ ْع ِد ِه أَبَدًا إِ ﱠن َذلِ ُك ْم َك َ
بقدر ﷲِ، أما النب ي ف ال يح ق ل ه أن يطل ق بع ض زوجات ه ويت زوج
مسلم له أن يتزوج ويطلق
ثم إن لكلﱢ
ٍ
ِ
َ
َ
َ
ك ُح ْسنُھ ﱠُن إِ ﱠال َما َملَ َك ْ
ت
اج َولَ ْو أ ْع َجبَ َ
بأخريات؛ يقولَ :ال يَ ِحلﱡ لَ َ
ك النﱢ َسا ُء ِم ْن بَ ْع ُد َو َال أ ْن تَبَ ﱠد َل بِ ِھ ﱠن ِم ْن أ ْز َو ٍ
ان ﱠ
ﷲُ َعلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء َرقِيبًا )) (52األحزاب(.
ك َو َك َ
يَ ِمينُ َ
راب ًعا  :أسلف ُ
ك َو َج َع ْلنَ ا لَھُ ْم أَ ْز َواج ا ً َو ُذرﱢ يﱠ ةً ) الرع د. (38
ت أن ﷲَ  قال َ  :ولَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا ُر ُس الً ﱢم ن قَ ْبلِ َ
ـﻚ َو َﺟ َﻌﻠْﻨَـﺎ َﳍُ ْـﻢ أزواﺟـﺎ َوذُ ﱢرﻳﱠـﺔً {
وجاء في تفس ي ِر الجالل ين  :وﻧـﺰل ﳌـﺎ ﻋ ﱠـﲑوﻩ ﺑﻜﺜـﺮة اﻟﻨﺴـﺎء } َوﻟََﻘـ ْﺪ أ َْر َﺳـﻠْﻨَﺎ ُر ُﺳـﻼً ّﻣـﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِ َ
أوﻻداً وأﻧﺖ ﻣﺜﻠﻬﻢ .أھـ

ب المقدس الذي يؤمن به المعترضون ،فھو يحكي عن تعد ِد نسا ِء
قلت ُ◌  :إن ھذا ثابت في الكتا ِ
األنبيا ِء وملوك كما يلي :
 -1ثالث زوجات إلبراھيم  بخالف عدد السراري ھن:
 -1سارة زوجته وأخته ألبيه ) سفر التكوين .(12 /20
 -2ھاجر )سفر التكوين .( 15 /16
و كان عمر إبراھيم عندما تزوج ھاجر  85سنة  ،أنجب إسماعيل وعمره  86سنة راجع )سفر التكوين
عطيت لسارة من ضمن
 .(16 /16وكان عمر ھاجر عندما تزوجھا إبراھيم حوالي  25إلى  30سنة فقد أُ ِ
ھدايا فرعون له وتزوجھا بعد ھذا الموعد بعشر سنوات ھي مدة إقامته في أرض كنعان .فمتوسط عمرھا
عندما أُھ ِديت لسارة بين  20 - 15سنة.
وبذلك يكون الفرق في العمر بين إبراھيم وھاجر بين  55و  60سنة.
النبي  وعائشة  -رضي ﷲ عنھا -حين تزجھا .
وذلك ر ًدا على من طعن في فارق العمر بين
ﱢ
1
ورةُ.
اس ُم َھا َق ُط َ
 -3قطورة  ،وذلك في سفر التكوين إصحاح  25عدد َو َعادَ إِ ْب َراھِي ُم َفأ َ َخ َذ َز ْو َج ًة ْ
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 -4ويذكر سفر التكوين أن إلبراھيم سراري غير الزوجات الثالث  ،وذلك في اإلصحاح  25عدد َ 6وأَ َّما
ص َر َف ُھ ْم َعنْ إِ ْس َحا َق ا ْب ِن ِه َ
ض
ش ْر ًقا إِ َلى أَ ْر ِ
ي ال َّل َواتِي َكا َن ْت إلِ ْب َراھِي َم َفأ َ ْع َطا ُھ ْم إِ ْب َراھِي ُم َع َطا َياَ ،و َ
ار ِّ
َب ُنو َّ
الس َر ِ
ا ْل َم ْ
ش ِر ِقَ ،وھ َُو َب ْع ُد َح ٌّي.
 -2أربع زوجات ليعقوب  ھن:
ليئة  ،راحيل  ،زلفة  ،بلھة
وبذلك يكون يعقوب  قد جمع أربع زوجات في وق ٍ
ت واح ٍد.
 -3زوجتان لموسى  ھن:
 -1صفورة ) سفر الخروج (22-11 /2
 -2امرأة كوشية وھو في سن التسعين ) سفر العدد . ( 15-1 /12
ويذكر سفر التثنية أمر الرب لموسى  بإباحة الطالق والتعدد  ،وذلك في اإلصحاح 24عدد»1إِ َذا أَ َخ َذ
ام َرأَ ًة َو َت َز َّو َج ِب َھاَ ،فإِنْ َل ْم َت ِجدْ ن ِْع َم ًة فِي َع ْي َن ْي ِه ألَ َّن ُه َو َج دَ فِي َھ ا َع ْي َب َ
اب َط الَق
ش ْي ٍءَ ،و َك َت َب َل َھ ا ِك َت َ
َر ُجل ٌ ْ
3
2
ار ْت ل َِر ُج ل َ
ض َھا
آخ َرَ ،ف إِنْ أَ ْب َغ َ
ص َ
َودَ َف َع ُه إِ َلى َي ِدھَا َوأَ ْط َل َق َھ ا ِم نْ َب ْي ِت هَِ ،و َم َت ى َخ َر َج ْت ِم نْ َب ْي ِت ِه َذ َھ َب ْت َو َ
اب َطالَق َودَ َف َع ُه إِ َلى َي ِدھَا َوأَ ْط َل َق َھ ا ِم نْ َب ْي ِت هِ ،أَ ْو إِ َذا َم َ
الر ُج ل ُ األَخِي ُر ا َّل ذِي
ات َّ
الر ُجل ُ األَخِي ُر َو َك َت َب َل َھا ِك َت َ
َّ
4
َ
س ْت.
ير َل ُه َز ْو َج ًة َب ْع دَ أَنْ َت َن َّج َ
ا َّت َخ َذھَا َل ُه َز ْو َج ًة ،الَ َي ْق ِد ُر َز ْو ُج َھا األ َّول ُ ا َّلذِي َط َّل َق َھا أَنْ َي ُعودَ َيأْ ُخ ُذھَا لِ َتصِ َ
5
الر ِّبَ .فالَ َت ْجل ِْب َخطِ َّي ًة َع َلى األَ ْر ِ
الر ُّ
ض ا َّلتِي ُي ْعطِ ي َك َّ
س َلدَ ى َّ
ألَنَّ ذلِ َك ِر ْج ٌ
ب إِل ُھ َك َنصِ ي ًبا» .إِ َذا ا َّت َخ َذ َر ُج ل ٌ
ام َرأَ َت ُه
س ُّر ْ
س َن ًة َواحِدَ ًةَ ،و َي ُ
ام َرأَ ًة َجدِيدَ ًةَ ،فالَ َي ْخ ُر ْج فِي ا ْل ُج ْندَِ ،والَ ُي ْح َملْ َع َل ْي ِه أَ ْم ٌر َّماُ .ح ًّرا َي ُكونُ فِي َب ْي ِت ِه َ
ْ
َ
َ
ا َّل ِتي أ َخذھَا.
30
ان
 -4زوجاتٌ ُكثر
للنبي جدعون بخالف عدد السراري  ،وذلك في سفر القضاة إصحاح  8عدد َو َك َ
ﱢ
31
س ِّر َّي ُت ُه ا َّلتِي فِي َ
ِير ٌ
شكِي َم َو َلدَ ْت
اتَ .و ُ
ِسا ٌء َكث َ
ص ْل ِبهِ ،ألَ َّن ُه َكا َن ْت َل ُه ن َ
ار ُجونَ مِنْ ُ
جدْ ُعونَ َ
لِ ِ
س ْب ُعونَ َو َلدًا َخ ِ
س َّماهُ أَ ِبي َمالِ َك.
ضا ا ْب ًنا َف َ
َل ُه ِھ َي أَ ْي ً

للنبي ھوشع  ھن:
 -5زوجتين
ِّ
2
ب ھُو َ
 -1جُو َم َر ِب ْن َ
ب
الر ُّ
ش َعَ ،قال َ َّ
الر ُّ
ت ِد ْبالَ ِي َم  ،وذلك في سفر ھوشع إصحاح  1عدد أَوَّ َل َما َك َّل َم َّ
3
لِ ُھو َ
َب
الر َّب«َ .ف َذھ َ
ار َك ًة َّ
ام َرأَ َة ِز ًنى َوأَ ْوالَدَ ِز ًنى ،ألَنَّ األَ ْر َ
َب ُخ ْذ لِ َن ْفسِ َك ْ
ش َعْ » :اذھ ْ
ض َقدْ َز َن ْت ِز ًنى َت ِ
َوأَ َخ َذ ُجو َم َر ِب ْن َت ِد ْبالَ ِي َمَ ،ف َح ِب َل ْت َو َو َلدَ ْت َل ُه ا ْب ًنا.
1
ضا أَ ْح ِب ِ
ام َرأَ ًة َح ِبي َب َة
ب ْ
َب أَ ْي ً
ب لِيْ » :اذھ ْ
الر ُّ
 -2الثانية يقول عنھا سفر ھوشع إصحاح  3عدد َو َقال َ َّ
اص َّ
الز ِبي ِ
صا ِح ٍ
ب«.
الر ِّب لِ َبنِي إِ ْس َرائِيل َ َو ُھ ْم ُم ْل َتفِ ُتونَ إِلَى آلِ َھ ٍة أ ُ ْخ َرى َو ُم ِح ُّبونَ ألَ ْق َر ِ
ب َو َزانِ َي ًةَ ،ك َم َح َّب ِة َّ
َ
َ
َ
ْ
ِض ٍة َو ِب ُحو َم َر َو َلثكِ َ
ش َر َ
سة َع َ
َ 2فا ْ
ِير....
شاقِل َ ف َّ
ش َت َر ْي ُت َھا لِ َنفسِ ي ِب َخ ْم َ
شع ٍ
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للنبي داود  ھن:
 -6زوجاتٌ ُكثر سراري كثر
ﱢ
 -1ميكال ابنة شاول ) سفر صموئيل األول . (27- 20/ 18
 -2أبيجال أرملة نابال ) سفر صموئيل األول . (42 /25
 -3أخينوعيم اليزرعيلية )سفر صموئيل األول . (43 /25
 -4معكة ابنت تلماى ملك جشور )سفر صموئيل الثاني . ( 5-2/ 3
 -5حجيث )سفر صموئيل الثاني . (5-2 / 3
 -6أبيطال )سفر صموئيل الثاني . (5-2 /3
7عجلة )سفر صموئيل الثاني . (5-2 /3
 -8بثشبع أرملة أوريا الحثي )سفر صموئيل الثاني . (27 /11
 -9أبيشج الشونمية ) سفر الملوك األول .(4-1 /1
وجدير بالذكر أن زوجة نبي ﷲ داود أبيشج الشونمية كانت في ُعمر يتراوح بين الخامسة عشر والثامنة
عشر وكان داود قد شاخ أي يتراوح عمره بين  65و  70سنة ؛ أي :أن العمر بينه وبين آخر زوجة له كان
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا .-
العمر بين
فارق
طعن في
بين  45و  50سنة .وذلك ر ًدا على من
َ
النبي  وعائشة َ -ر ِ
ﱢ
ِ
ِ
 – 10ويذكر كاتب سفر صموئيل الثاني سراري ُكثر وأوالد ُكثر للنبي داود  ، وذلك في اإلصحاح
13
ِسا ًء مِنْ أُو ُر َ
س َر
ضا لِدَ ُاودَ َب ُنونَ
شلِي َم َب ْعدَ َم ِجي ِئ ِه مِنْ َح ْب ُرونَ َ ،ف ُولِدَ أَ ْي ً
ي َون َ
ار َ
ضا َ
الثامن عدد َوأَ َخ َذ دَ ُاو ُد أَ ْي ً
ِ
ش ُّمو ُع َو ُ
شلِي َمَ :
اتَ 14 .وھ ِذ ِه أَ ْس َما ُء ا َّلذِينَ ُولِدُوا َل ُه فِي أُو ُر َ
َو َب َن ٌ
س َل ْي َمانُ َ 15 ،و ِي ْب َحا ُر
اب َو َنا َثانُ َو ُ
شو َب ُ
16
َوأَلِي ُ
شو ُع َو َنا َف ُج َو َيافِي ُعَ ،وأَلِي َ
ش َم ُع َوأَلِيدَ ا ُع َوأَلِي َف َل ُط.
الس ِّيدَ اتَِ ،و َثالَ ُ
للنبي سليمان ) عند
ي
س ِ
ِّ
ار ِّ
ث ِم َئ ٍة مِنَ َّ
اء َّ
س ْب ُع ِم َئ ٍة مِنَ ال ِّن َ
 -7ألف امرأة ؛ َ
الس َر ِ
البعض ملك وليس بنبيٍّ ( :
1
ْ
َ
ك ُسلَ ْي َم ُ
يذكر ذلك سفر الملوك األول إصحاح  11عدد َوأ َحبﱠ ال َم ِل ُ
ت فِرْ َع ْو َن:
ان نِ َسا ًء َغ ِريبَةً َكثِي َرةً َم َع بِ ْن ِ
2
ال َع ْنھُ ُم الرﱠبﱡ لِبَنِي إِ ْس َرائِي َل» :الَ
ت ِم َن األُ َم ِم الﱠ ِذ َ
ت َو ِحثﱢيﱠا ٍ
صي ُدونِيﱠا ٍ
ت َوأَ ُدو ِميﱠا ٍ
ت َو َع ﱡمونِيﱠا ٍ
ُموآبِيﱠا ٍ
ين قَ َ
ت َو ِ
ق ُسلَ ْي َم ُ
ان بِھ ُؤالَ ِء بِ ْال َم َحبﱠ ِة.
ص َ
ون إِلَ ْي ُك ْم ،ألَنﱠھُ ْم يُ ِميلُ َ
ون إِلَ ْي ِھ ْم َوھُ ْم الَ يَ ْد ُخلُ َ
تَ ْد ُخلُ َ
ون قُلُوبَ ُك ْم َو َرا َء آلِھَتِ ِھ ْم« .فَ ْالتَ َ
تَ ،وثَالَ ُ
اريﱢ  ،فَأ َ َمالَ ْ
َ 3و َكانَ ْ
ت نِ َسا ُؤهُ قَ ْلبَهُ.
ت لَهُ َس ْب ُع ِمئَ ٍة ِم َن النﱢ َسا ِء ال ﱠسيﱢ َدا ِ
ث ِمئَ ٍة ِم َن ال ﱠس َر ِ
نبي ( ،وذلك في سفر
 -8ثماني عشر امرأة  ،وستين سارية
ِّ
للنبي رحبعام )عند البعض ملك وليس ب ﱟ
21
َ
أخبار األيام الثاني إصحاح  11عدد َوأَ َحبَّ َر ُح ْب َعا ُم َم ْع َك َة ِب ْن َت أَ ْب َ
اري ِه
ِسا ِئ ِه َو َ
ِيع ن َ
س َر ِ
شالُو َم أ ْك َث َر مِنْ َجم ِ
س ِّر َّي ًةَ ،و َو َلدَ َث َما ِن َي ًة َوعِ ْ
 ،ألَ َّن ُه ا َّت َخ َذ َث َمان َِي َع َ
ش ِرينَ ا ْب ًنا َوسِ ِّتينَ ا ْب َن ًة.
ام َرأَ ًة َوسِ ِّتينَ ُ
ش َر َة ْ
و بعد ھذا الطرح أتساءل  :كيف ُ
يحق للمعترضين أن يسقطوا َ
حق النبو ِة عن نب ِّينا  بسبب كثرة زوجاته
ُ
الكتاب المقدس لم
بينت  -بفضل ﷲ  - ؟! مع العلم أن
ب المقدس كما
 ،وھم لم يسقطوھا ألنبيا ِء الكتا ِ
َ
يذكر لنا حال بعض األنبياء بتفصيل دقيق ؛ أعني :إننا ال نعلم كم تزوج بعضُ األنبيا ِء من النساء ؛ ألن
ب أحيا ًنا! ...
الكتاب المقدس لم يتحدث عن ھذا الجان ِ
َ
خديجة سقت أباھا خم ًرا للتزوج من نبي االسالم!..

36

www.kalemasawaa.com

نبي اإلسالم حيث كان أبوھا معترض على
قالوا :إن زوجة نبي اإلسالم سقت أباھا خم ًرا للتزوج من ﱢ
الكريم ؟
الخلق
الزواج من ذلك الفتى الفقير. ....فھل ھذا من
ِ
ِ
نبي صاحب خلق بفعل ھذا األمر المحرم.....؟!
وكيف يسمح ﱞ
تاريخ الرسل والملوك لإلمام للطبري -رحمه ﷲُ) -ج 1ص :( 38 4ﻗﺎل
وتعلقوا على ذلك بما جاء في
ِ
واﻟﻮاﻗﺪي :وﻳﻘﻮﻟﻮن أﻳﻀﺎً إن ﺧﺪﳚﺔ أرﺳﻠﺖ إﱃ اﻟﻨﱯ  ﺗﺪﻋﻮﻩ إﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ  -ﺗﻌﲏ اﻟﺘﺰوﻳﺞ  -وﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ذات ﺷﺮف ،وﻛﺎن

ﻛﻞ ﻗﺮﻳﺶ ﺣﺮﻳﺼﺎً ﻋﻠﻰ ﻧﻜﺎﺣﻬﺎ  -ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا اﻷﻣﻮال ﻟﻮ ﻃﻤﻌﻮا ﺑﺬﻟﻚ ،ﻓﺪﻋﺖ أﺑﺎﻫﺎ ﻓﺴﺴﻘﺘﻪ ﲬﺮاً ﺣﱴ ﲦﻞ ،وﳓﺮت ﺑﻘﺮة

وﺧﻠﻘﺘﻪ ﲞﻠﻮق ،وأﻟﺒﺴﺘﻪ ﺣﻠﺔً ﺣﱪةً ،ﰒ أرﺳﻠﺖ إﱃ رﺳﻮل اﷲ  ﰲ ﻋﻤﻮﻣﺘﻪ ،ﻓﺪﺧﻠﻮا ﻋﻠﻴﻪ ،ﻓﺰوﺟﻪ ،ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺤﺎ ﻗﺎل :ﻣﺎ ﻫﺬا

اﻟﻌﻘﲑ ؟ وﻣﺎ ﻫﺬا اﻟﻌﺒﲑ ؟ وﻣﺎ ﻫﺬا اﳊﺒﲑ ؟ ﻗﺎﻟﺖ :زوﺟﺘﲎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ،ﻗﺎل :ﻣﺎ ﻓﻌﻠﺖ أﱏ أﻓﻌﻞ ﻫﺬا وﻗﺪ ﺧﻄﺒﻚ أﻛﺎﺑﺮ
ﻗﺮﻳﺶ ،ﻓﻠﻢ أﻓﻌﻞ !
الرد على الشبھة
أوالً :إن ھذه الشبھة أوھن من بيت العنكبوت لو كانوا يعلمون؛ألنھا تد ُل على كذب ،وتدليس المعترضين
حيث إنھم اقتطعوا جز ًءا من الصفحات وتركوا الباقي  ...فقد جاء بعد نقلھم مباشرة اآلتي :ﻗﺎل اﻟﻮاﻗﺪي:
وﻫﺬا ﻏﻠﻂٌ ،واﻟﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ اﶈﻔﻮظ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ .وﻣﻦ

ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ أﰊ اﻟﺰﻧﺎد ،ﻋﻦ ﻫﺸﺎم ﺑﻦ ﻋﺮوة ،ﻋﻦ أﺑﻴﻪ ،ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ .وﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺒﻴﺒﺔ ،ﻋﻦ داود ﺑﻦ اﳊﺼﲔ ،ﻋﻦ
ﻋﻜﺮﻣﺔ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس؛ وأن أﺑﺎﻫﺎ ﻣﺎت ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺠﺎر.

رﺳﻮل اﷲ  ، وأن أﺑﺎﻫﺎ ﻣﺎت ﻗﺒﻞ
نالحظ أن الراوي نفسه يقول  ":وﻫﺬا ﻏﻠ ٌ
ﻂ ...ﻷن ﻋﻤﻬﺎ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أﺳﺪ زوﺟﻬﺎ َ

اﻟﻔﺠﺎر ".
حرب الفجار كانت حربًا قديمة ،وظلت إلى أن كان
النبي صبيًّا أقل من عشرين
ومن المعلوم أن
َ
ﱡ
سنة،وھذا كاف ألبطال المتن ،وإبطال الشبھة  -بفضل ﷲ -

ضا من ناحي ِة اإلسناد ،فمن المالحظ أن مدارھا جاءت من طريق الواقدي وقد
ثانيًا :إن القصة ساقطةٌ أي ً
البخاري  :الواقدي مديني سكن بغداد متروك
ض رواياته كما يلي :قال عنه
ﱡ
حكم علما ُء الحدي ِ
ث عليه برف ِ
الحديث تركه أحمد وابن نمير وابن المبارك وإسماعيل بن زكريا ) تھذيب الكمال مجلد  26ص -185
 (186وفي نفس الصفحة قال أحم ُد :ھو كذاب ،وقال يحيى :ضعيف وفي موضع آخر ليس بشيء  ،وقال
أبو داود  :أخبرني من سمع من علي بن المديني يقول :روى الواقدي :ثالثين ألف حديث غريب ،وقال أبو
بكر بن خيثمة :سمعت يحيى بن معين يقول :ال يكتب حديث الواقدي ليس بشيء ،وقال عبد الرحمن بن
أبي حاتم :سألت عنه علي بن ألمديني فقال :متروك الحديث ،وقال أحمد بن حنبل :كان الواقدي يقلب
األحاديث يلقي حديث ابن أخي الزھري على معمر ذا قال إسحاق بن راھويه كما وصف وأشد ؛ألنه عندي
ممن يضع الحديث الجرح والتعديل /8الترجمة  ،92وقال علي بن ألمديني سمعت أحمد بن حنبل يقول:
الواقدي يركب األسانيد تاريخ بغداد ،16-13/3وقال اإلمام مسلم :متروك الحديث  ،وقال النسائي :ليس
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بثقة قال) النسائي( في" الضعفاء والمتروكين":المعروفون بالكذب على رسول ﷲ أربعة الواقدي بالمدينة
ومقاتل بخراسان ومحمد بن سعيد بالشام ،وقال الحاكم  :ذاھب الحديث  ،وقال الذھبي :مجمع على تركه
وذكر ھذا في مغني الضعفاء  /2الترجمة . 5861
ثم إن المالحظ بعد قول الواقدي :ﻗﺎل واﻟﻮاﻗﺪي :وﻳﻘﻮﻟﻮن أﻳﻀﺎً :إن ﺧﺪﳚﺔ أرﺳﻠﺖ إﱃ اﻟﻨﱯ  ﺗﺪﻋﻮﻩ إﱃ ﻧﻔﺴﻬﺎ -

ﺗﻌﲏ اﻟﺘﺰوﻳﺞ ...-

نالحظ أنھا صيغة تمريض -ويقولون أيضا ً -وھي مثل قيل ،و زعم  ،ويقال....
ويبقى السؤال :من ھم الذين يقولون...؟!
النبي لوط سقيا النب ﱠي لوط الخمر)أباھما( ليزني
بنتي
ب المقدس يجد فيه أن
ثالثًا:إن المدقق في الكتا ِ
ﱢ
ﱢ
30
ص ِع َد لُوطٌ ِم ْن صُو َغ َر
معھما بعدما يغيب عقله من الخمر  ......وذلك في
سفر التكوين إصحاح 19عدد َو َ
ِ
31
ت
َو َس َك َن فِي ْال َجبَ ِلَ ،وا ْبنَتَاهُ َم َعهُ ،ألَنﱠهُ َخ َ
اف أَ ْن يَ ْس ُك َن فِي صُو َغ َر .فَ َس َك َن فِي ْال َم َغا َر ِة ھُ َو َوا ْبنَتَاهَُ .وقَالَ ِ
32
ْالبِ ْك ُر لِل ﱠ
ض .ھَلُ ﱠم نَ ْسقِي أَبَانَا
ص ِغي َر ِة» :أَبُونَا قَ ْد َشا َخَ ،ولَي َ
ض َر ُج ٌل لِيَ ْد ُخ َل َعلَ ْينَا َك َعا َد ِة ُكلﱢ األَرْ ِ
ْس فِي األَرِْ 33
ت ْالبِ ْك ُر
َخ ْمرًا َونَضْ طَج ُع َم َعهُ ،فَنُحْ يِي ِم ْن أَبِينَا نَ ْسالً« .فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِةَ ،و َد َخلَ ِ
َواضْ طَ َج َع ْ
ث فِي ْال َغ ِد أَ ﱠن ْالبِ ْك َر قَالَ ْ
ت َم َع أَبِيھَاَ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ بِقِيَا ِمھَاَ 34 .و َح َد َ
ت لِل ﱠ
ص ِغي َر ِة» :إِنﱢي
قَ ِد اضْ طَ َجع ُ
ار َحةَ َم َع أَبِي .نَ ْسقِي ِه َخ ْمرًا اللﱠ ْيلَةَ أَ ْيضًا فَا ْد ُخلِي اضْ طَ ِج ِعي َم َعهُ ،فَنُحْ يِ َي ِم ْن أَبِينَا نَ ْسالً«.
ْت ْالبَ ِ
35
ص ِغي َرةُ َواضْ طَ َج َع ْ
ت َم َعهَُ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم بِاضْ ِط َجا ِعھَا َوالَ
ت ال ﱠ
فَ َسقَتَا أَبَاھُ َما َخ ْمرًا فِي تِ ْل َ
ك اللﱠ ْيلَ ِة أَ ْيضًاَ ،وقَا َم ِ
36
وط ِم ْن أَبِي ِھ َما .ال تعليق !
ت ا ْبنَتَا لُ ٍ
بِقِيَا ِمھَا ،فَ َحبِلَ ِ
نبي تكشف له زوجته-خديجه -الوحي بطريق ٍة عجيبة!..
ﱞ
قالو :رسو ُل اإلسالم ال يفر ُ
والمالك  ،ويطلب من زوجته أن تكشف الوحي له فتكتشفه
الشيطان
ق بين
ِ
ِ
بطريق ٍة غريب ٍة ھكذا ادعوا  ،وتعلقوا بما جاء في ِ
ﺳﲑة ﺑﻦ ﻫﺸﺎم ] ْاﻣﺘِ َﺤﺎ ُن َﺧ ِﺪﳚَﺔَ ﺑُـ ْﺮَﻫﺎ َن اﻟ َْﻮ ْﺣ ِﻲ [ من طريقين:
الطريق األول :
ﺎل اﺑﻦ إﺳﺤﺎ َق  :وﺣ ّﺪﺛَِﲏ ْ ِ
ث ] ص َ [ 239ﻋﻦ َﺧ ِﺪﳚَﺔَ -ر ِ
ﻴﻢ َﻣ ْﻮَﱃ ِ
ﻴﻞ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺣ ِﻜ ٍ
ﺿ َﻲ اﻟﻠّﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ-
اﻟﺰﺑَـ ِْﲑ  :أَﻧّﻪُ ُﺣ ّﺪ َ
آل ّ
ﻗَ َ ْ ُ ْ َ
ََ
ْ
َ
إﲰَﺎﻋ ُ
ِ
ﺖ ﻟِﺮﺳ ِ ِ
ِ ِ
ﻴﻊ أَ ّن ُﲣِْﱪِﱐ ﺑِ َ ِ ِ
ﺖ :ﻓَِﺈ َذا
ﺎءك ؟ ﻗَ َ
ﺎل :ﻧَـ َﻌ ْﻢ  .ﻗَﺎﻟَ ْ
َي اﺑْ َﻦ َﻋ ّﻢ أَﺗَ ْﺴﺘَﻄ ُ
أَﻧّـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ َ ُ
ﻮل اﻟﻠّﻪ  :أ ْ
ﺼﺎﺣﺒﻚ َﻫ َﺬا اﻟّﺬي ﻳَﺄْﺗﻴﻚ إ َذا َﺟ َ
َ
ِ
ﺎل رﺳ ُ ِ ِ ِ
ِ
ِ
ﺟﺎءك ﻓَﺄَ ْﺧِﱪِﱐ ﺑِ ِﻪ  .ﻓَﺠ ِ
ﻳﻞ ﻗَ ْﺪ
اﻟﺴ َﻼ ُمَ -ﻛ َﻤﺎ َﻛﺎ َن ﻳَ ْ
ﺼﻨَ ُﻊ ﻓَـ َﻘ َ َ ُ
ْ
ََ
ََ
ﻳﻞ َ -ﻋﻠَْﻴﻪ ّ
ﻮل اﻟﻠّﻪ  ﳋَﺪﳚَﺔَ :ﻳَﺎ َﺧﺪﳚَﺔُ َﻫ َﺬا ﺟ ِْﱪ ُ
ﺎءﻩُ ﺟ ِْﱪ ُ
ﺖ :ﻗُﻢ ﻳﺎ اﺑﻦ َﻋﻢ ﻓَ ِ
ﺎل :ﻓَـ َﻘﺎم رﺳ ُ ِ
ﺖَ :ﻫ ْﻞ ﺗَـ َﺮاﻩُ ؟
ﺲ َﻋﻠَﻰ ﻓَ ِﺨ ِﺬي اﻟْﻴُ ْﺴ َﺮى ؛ ﻗَ َ
ﺲ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ  ،ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎءِﱐ  ،ﻗَﺎﻟَ ْ ْ َ ْ َ ّ ْ
َ َُ
َﺟ َ
ﺎﺟﻠ ْ
ﻮل اﻟﻠّﻪ  ﻓَ َﺠﻠَ َ
ﺖ :ﻓَـﺘﺤﻮ ْل ﻓَ ِ
ﺖ  :ﻓَـﺘَﺤﻮ َل رﺳ ُ ِ
ﺲ َﻋﻠَﻰ ﻓَ ِﺨ ِﺬ َﻫﺎ اﻟْﻴُ ْﻤ َﲎ ،
ﻗَ َ
ﺲ َﻋﻠَﻰ ﻓَ ِﺨ ِﺬي اﻟْﻴُ ْﻤ َﲎ ؛ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎل :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻗَﺎﻟَ ْ ُ َ ّ ْ
َّ َ ُ
ﺎﺟﻠ ْ
ﻮل اﻟﻠّﻪ  ﻓَ َﺠﻠَ َ
ﺖ :ﻓَـﺘﺤﻮ ْل ﻓَ ِ
ﺖ :ﻓَـﺘَﺤﻮ َل رﺳ ُ ِ
ﺖ
ﺖَ :ﻫ ْﻞ ﺗَـ َﺮاﻩُ ؟ ﻗَ َ
ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺲ ِﰲ ِﺣ ْﺠ ِﺮَﻫﺎ  .ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺲ ِﰲ ِﺣ ْﺠ ِﺮي  ،ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎل :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻗَﺎﻟَ ْ َ َ ّ ْ
َّ َ ُ
ﺎﺟﻠ ْ
ﻮل اﻟﻠّﻪ  ﻓَ َﺠﻠَ َ
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ِ
ﺖ ِﲬَﺎرﻫﺎ ورﺳ ُ ِ
ﺎل:
ﺎل  :ﻧَـ َﻌ ْﻢ ﻗَ َ
َ :ﻫ ْﻞ ﺗَـ َﺮاﻩُ ؟ ﻗَ َ
ﺖ ﻟَﻪُ َ :ﻫ ْﻞ ﺗَـ َﺮاﻩُ ؟ ﻗَ َ
ﺴ َﺮ ْ
ﺲ ِﰲ ِﺣ ْﺠ ِﺮَﻫﺎ ُ ،ﰒّ ﻗَﺎﻟَ ْ
ت َوأَﻟْ َﻘ ْ َ َ َ َ ُ
ﺎل :ﻓَـﺘَ َﺤ ّ
ﻮل اﻟﻠّﻪ َ ﺟﺎﻟ ٌ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ٍن .
ﻚ َوَﻣﺎ َﻫ َﺬا ﺑِ َ
ﺖ َوأَﺑْ ِﺸ ْﺮ ﻓَـ َﻮاَﻟﻠّ ِﻪ إﻧّﻪُ ﻟَ َﻤﻠَ ٌ
ﺖ :ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ َﻋ ّﻢ اُﺛْـﺒُ ْ
َﻻ  ،ﻗَﺎﻟَ ْ
ِ
ﺖ أ ُّﻣﻲ
ﻳﺚ ﻓَـ َﻘ َ
الطريق الثاني  :في نفس الصفحة ﻗَ َ
إﺳ َﺤ َ
ﺴ ٍﻦ َﻫ َﺬا ا ْﳊَ ِﺪ َ
ﺎل ﻗَ ْﺪ َِﲰ ْﻌ ُ
ﺎق َ :وﻗَ ْﺪ َﺣ ّﺪﺛْ ُ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ْ
ﺖ َﻋ ْﺒ َﺪ اﻟﻠّﻪ ﺑْ َﻦ َﺣ َ
ﻮل اﻟﻠّ ِﻪ  ﺑـﻴـﻨـﻬﺎ وﺑـ ِ ِ
ث ِ َﺬا ا ْﳊ ِﺪ ِ
ِ ِ
ﺖ ُﺣﺴ ْ ٍ
ﺐ
ﺖ َر ُﺳ َ
َﱐ َِﲰ ْﻌﺘُـ َﻬﺎ ﺗَـ ُﻘ ُ
ﻮل أَ ْد َﺧﻠَ ْ
ﻳﺚ َﻋ ْﻦ َﺧ ِﺪﳚَﺔَ ّإﻻ أ ّ
َ ْ َ َ َ َ َْ
ﲔ ُﲢَ ّﺪ ُ َ َ
ﲔ د ْرﻋ َﻬﺎ  ،ﻓَ َﺬ َﻫ َ
ﻓَﺎﻃ َﻤﺔَ ﺑ ْﻨ َ َ
ﺸ ْﻴﻄَ ٍ
ِﻋ ْﻨ َﺪ َذﻟِ َ ِ
ﺖ ﻟِﺮ ُﺳ ِ
ﺎن.
ﻚ َوَﻣﺎ ُﻫ َﻮ ﺑِ َ
ﻮل اﻟﻠّ ِﻪ  :إ ّن َﻫ َﺬا ﻟَ َﻤﻠَ ٌ
ﻳﻞ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ َ
ﻚ ﺟ ِْﱪ ُ
الرد على الشبھة
تخريج الطريقين اللذين جاءت منھما الروايتان:
أوالً :إن ھذين الروايتين ضعيفتان سن ًدا ؛ يتضح ذلك من
ِ
الطريق األول:
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  ، -وقال  :إنّهُ
الرواية فيھا انقطاع ؛ ألن إسماعي َل بن أبي حكيم لم يسمع من خديجة َ -ر ِ
ُحد ِﱢ◌ َ
بطال ھذه الطريق .
ث عن خديجةَ)بضم الحاء وكسر الدال( ولم يذكر من حدثه عنھا  ،وھذا
ٍ
كاف إل ِ
الطريق الثاني:
الرواية عن فاطمة بنت حسين عن خديجة ،وفاطمة ھي بنت الحسين بن علي بن أبي طالب , وھي
تابعية ولدت بعد وفاة خديجة بنحو ثالث وأربعين سنة ,ففاطمة على ھذا لم تسمع من خديجة  ,فيصبح
الحديث من المراسيل وھذا أيضا كاف لتضعيف ھذا الطريق ,وحتى الحسين  لم يرى خديجة؛ ألنھا
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -قبل الھجرة بثالث سنين  ,والحسين و لد في شعبان سنة أربع من الھجرة أي:
توفيت َ -ر ِ
بعد وفاتھا بسبع سنين  ,فإذا كان أبوھا لم يسمع من خديجة  ,فكيف بابنته فاطمة ؟  -رضي ﷲ عنھن جمي ًعا
.ي  لم يعرف الوحي الذي ُ◌نزل عليه
ثانيًا  :أقول على
فرض صحة ھاتين الروايتين  :ليس فيھما أن النب ﱠ
ِ
,
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -أن تتأكد له من الوحي كما ادعى المعترضون ؛ وإنما
وليس فيھما أنه طلب من خديجةَ -ر ِ
شبھتھم ھذه ترجع إلي أفكار في عقولھم المريضة والتي ليست في الروايتين أصالً  ،وھذا يرجع عندھم
إلى التعصب األعمى الذي يقودھم إلى اختالق األكاذيب  ،أو أنھم ال يفقھون ما يقرأ ون  ،وبالتالي فإن كل
النبي مع ما أسلفناه من بيان ضعف
ض َي ﱠﷲُ َع ْنھَا-ھي التي طلبت التأكد من
ما في الروايتين أن خديجةَ َ -ر ِ
ﱢ
سنديھما.

ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -ثابت في
ثالثًا  :إن الخب َر الصحيح في قص ِة الوحي  ،وإخبار النبي  به لخديجة َ -ر ِ
ﺖ َ :ﻛﺎ َن أ ﱠَو ُل َﻣﺎ
الصحيحين  ،واللفظ للبخاري كتاب) اﻟﺘﻔﺴﲑ ( برقم  4572عن َﻋﺎﺋِ َ
ﱠﱯ  - ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺸﺔَ َ -زْو َج اﻟﻨِ ﱢ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  اﻟ ﱡﺮْؤﻳﺎ اﻟ ﱠ ِ
ﺐ إِﻟَْﻴ ِﻪ ْ
اﳋَﻼَءُ ﻓَ َﻜﺎ َن
ئ ﺑِ ِﻪ َر ُﺳ ُ
ت ِﻣﺜْ َﻞ ﻓَـﻠَ ِﻖ اﻟ ﱡ
ﺎء ْ
ﺑُ ِﺪ َ
َ
ﺼﺎدﻗَﺔُ ﰲ اﻟﻨـ ْﱠﻮم  ،ﻓَ َﻜﺎ َن ﻻَ ﻳَـ َﺮى ُرْؤﻳَﺎ إِﻻﱠ َﺟ َ
ﺼ ْﺒ ِﺢ  ،ﰒُﱠ ُﺣﺒﱢ َ
ﱡﺚ اﻟﺘـﱠﻌﺒﱡ ُﺪ  -اﻟﻠﱠﻴ ِﺎﱄ َذو ِ
ﻚ  ،ﰒُﱠ
ﱠﺚ ﻓِ ِﻴﻪ  -ﻗَ َ
ْﺤ ُﻖ ﺑِﻐَﺎ ِر ِﺣ َﺮ ٍاء ﻓَـﻴَﺘَ َﺤﻨ ُ
ات اﻟ َْﻌ َﺪ ِد ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ﻳَـ ْﺮِﺟ َﻊ إِ َﱃ أ َْﻫﻠِ ِﻪ َ ،وﻳَـﺘَـ َﺰﱠو ُد ﻟِ َﺬﻟِ َ
ﱠﺤﻨ ُ َ
ﺎل َواﻟﺘ َ
ﻳَـﻠ َ
َ َ
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ِ ٍ
ِِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ » ﻣﺎ أَﻧَﺎ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل اﻗـ َْﺮأْ  .ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎءﻩُ اﻟ َْﻤﻠَ ُ
ﻳَـ ْﺮﺟ ُﻊ إِ َﱃ َﺧﺪﳚَﺔَ ﻓَـﻴَﺘَـ َﺰﱠو ُد ﲟﺜْﻠ َﻬﺎ َ ،ﺣ ﱠﱴ ﻓَﺠﺌَﻪُ ا ْﳊَ ﱡﻖ َو ْﻫ َﻮ ِﰱ ﻏَﺎ ِر ﺣ َﺮاء ﻓَ َﺠ َ
ْﺖ َ ":ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑَِﻘﺎ ِر ٍئ"  .ﻓَﺄَ َﺧ َﺬِﱐ ﻓَـﻐَﻄﱠِﲏ
ﺎل » ﻓَﺄَ َﺧ َﺬِﱐ ﻓَـﻐَﻄﱠِﲏ َﺣ ﱠﱴ ﺑَـﻠَ َﻎ ِﻣ ﱢﲎ ا ْﳉُْﻬ ُﺪ ﰒُﱠ أ َْر َﺳﻠَِﲏ  .ﻓَـ َﻘ َ
ﺑَِﻘﺎ ِر ٍئ «  .ﻗَ َ
ﺎل  :اﻗـ َْﺮأْ  .ﻗُـﻠ ُ
ْﺖَ ":ﻣﺎ أَﻧَﺎ ﺑَِﻘﺎ ِر ٍئ "  .ﻓَﺄَ َﺧ َﺬِﱐ ﻓَـﻐَﻄﱠِﲏ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔَ َﺣ ﱠﱴ ﺑَـﻠَ َﻎ ِﻣ ﱢﲎ ا ْﳉُْﻬ ُﺪ ﰒُﱠ
اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴِﺔَ َﺣ ﱠﱴ ﺑَـﻠَ َﻎ ِﻣ ﱢﲎ ا ْﳉُْﻬ ُﺪ  ،ﰒُﱠ أ َْر َﺳﻠَﲏ  .ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :اﻗـ َْﺮأْ  .ﻗُـﻠ ُ
ﺎل  ):اﻗـْﺮأْ ﺑِﺎﺳ ِﻢ رﺑﱢ َ ﱠ ِ
ﻚ اﻷَ ْﻛ َﺮُم * اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠﱠ َﻢ ﺑِﺎْﻟ َﻘﻠَ ِﻢ ( « .
أ َْر َﺳﻠَِﲏ  .ﻓَـ َﻘ َ
ﺴﺎ َن ِﻣ ْﻦ َﻋﻠَ ٍﻖ * اﻗـ َْﺮأْ َوَرﺑﱡ َ
َ ْ َ
ﻚ اﻟﺬي َﺧﻠَ َﻖ * َﺧﻠَ َﻖ ا ِﻹﻧْ َ
ِ ِ ِِ
ﱠ
ﺎل» :
ﻒ ﺑَـ َﻮ ِاد ُرﻩُ َﺣ ﱠﱴ َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَﻰ َﺧ ِﺪﳚَﺔَ ﻓَـ َﻘ َ
ﺴﺎ َن َﻣﺎ َﱂْ ﻳَـ ْﻌﻠَ ْﻢ ( ﻓَـ َﺮ َﺟ َﻊ ِ َﺎ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﺗَـ ْﺮ ُﺟ ُ
اﻵﻳَﺎت إ َﱃ ﻗَـ ْﻮﻟﻪَ ) :ﻋﻠ َﻢ ا ِﻹﻧْ َ
ﻴﺖ َﻋﻠَﻰ ﻧﻔﺴﻲ «  .ﻓَﺄَ ْﺧﺒَـ َﺮَﻫﺎ
ﺐ َﻋ ْﻨﻪُ اﻟ ﱠﺮْوعُ ﻗَ َ
ﺎل ِﳋَ ِﺪﳚَﺔَ » :أي َﺧ ِﺪﳚَﺔُ َﻣﺎ ﱄ  ،ﻟََﻘ ْﺪ َﺧ ِﺸ ُ
َزﱢﻣﻠُ ِﻮﱐ َزﱢﻣﻠُ ِﻮﱐ «  .ﻓَـ َﺰﱠﻣﻠُﻮﻩُ َﺣ ﱠﱴ َذ َﻫ َ
ِ
ﻚ ﻟَﺘَ ِ
ْ
ﻳﺚ َ ،وَﲢْ ِﻤ ُﻞ اﻟْ َﻜ ﱠﻞ ،
ﺼ ُﺪ ُق ا ْﳊَ ِﺪ َ
اﳋَﺒَـ َﺮ  .ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻳﻚ اﻟﻠﱠﻪُ أَﺑَ ًﺪا  ،ﻓَـ َﻮاﻟﻠﱠ ِﻪ إِﻧﱠ َ
ﺖ َ :ﺧ ِﺪﳚَﺔُ َﻛﻼﱠ أَﺑْ ِﺸ ْﺮ  ،ﻓَـ َﻮاﻟﻠﱠ ِﻪ ﻻَ ُﳜْ ِﺰ َ
ﺼ ُﻞ اﻟ ﱠﺮﺣ َﻢ َ ،وﺗَ ْ
وﺗَ ْﻜ ِﺴﺐ اﻟْﻤ ْﻌ ُﺪوم  ،وﺗَـ ْﻘ ِﺮى اﻟﻀﱠﻴ َ ِ
ﲔ َﻋﻠَﻰ ﻧَـ َﻮاﺋِ ِ
ﺖ ﺑِ ِﻪ َوَرﻗَﺔَ ﺑْ َﻦ ﻧَـ ْﻮﻓَ ٍﻞ َو ْﻫ َﻮ اﺑْ ُﻦ َﻋ ﱢﻢ
ﺖ ﺑِ ِﻪ َﺧ ِﺪﳚَﺔُ َﺣ ﱠﱴ أَﺗَ ْ
ﺐ ا ْﳊَ ﱢﻖ  .ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَ َﻘ ْ
ﻒ َ ،وﺗُﻌ ُ
ْ
ُ َ َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْﻜﺘَﺎب اﻟْﻌﺮِ ﱠﰊ وﻳ ْﻜﺘُﺐ ﻣﻦ ا ِﻹ ِْﳒ ِ ِ ِ
ِ
ﺎء اﻟﻠﱠﻪُ أَ ْن
َﺧ ِﺪﳚَﺔَ أَﺧﻲ أَﺑِ َﻴﻬﺎ َ ،وَﻛﺎ َن ْاﻣ َﺮأً ﺗَـﻨَ ﱠ
ﺐ اﻟ َ َ َ َ َ ُ َ
ﺼ َﺮ ﰲ ا ْﳉَﺎﻫﻠﻴﱠﺔ َ ،وَﻛﺎ َن ﻳَ ْﻜﺘُ ُ
ﻴﻞ ﺑﺎﻟ َْﻌ َﺮﺑِﻴﱠﺔ َﻣﺎ َﺷ َ
اﲰﻊ ِﻣ ِﻦ اﺑ ِﻦ أ ِ
ﻳ ْﻜﺘُﺐ  ،وَﻛﺎ َن َﺷﻴ ًﺨﺎ َﻛﺒِﲑا ﻗَ ْﺪ َﻋ ِﻤﻰ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ ِ
ﻴﻚ  .ﻗَ َ
َﺧ َ
ﺎل َوَرﻗَﺔُ :ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ أﺧﻲ َﻣﺎ َذا ﺗَـ َﺮى ﻓَﺄَ ْﺧﺒَـ َﺮﻩُ
ْ
ْ
ﺖ َﺧﺪﳚَﺔُ ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ َﻋ ﱢﻢ َْ ْ
ً
َ َ َ
َ
ِ
ﻮﺳﻰ  ،ﻟَْﻴﺘَ ِﲏ ﻓِ َﻴﻬﺎ َﺟ َﺬ ًﻋﺎ  ،ﻟَْﻴﺘَِﲏ أَ ُﻛﻮ ُن َﺣﻴًّﺎ  .ذَ َﻛ َﺮ َﺣ ْﺮﻓًﺎ .
ﱠﱯ َ ﺧﺒَـ َﺮ َﻣﺎ َرأَى  .ﻓَـ َﻘ َ
اﻟﻨِ ﱠ
ﺎل َوَرﻗَﺔَُ :ﻫ َﺬا اﻟﻨ ُ
ﻮس اﻟﱠﺬي أُﻧْ ِﺰ َل َﻋﻠَﻰ ُﻣ َ
ﱠﺎﻣ ُ
ْت رﺟﻞ ِﲟَﺎ ِﺟ ْﺌ َ ِ ِ
ِ
ِ
ﺼ ْﺮ َك
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  »: أ ََو ُﳐْ ِﺮِﺟ ﱠﻰ ُﻫ ْﻢ «  .ﻗَ َ
ى َ ،وإِ ْن ﻳُ ْﺪ ِرْﻛ ِﲎ ﻳَـ ْﻮُﻣ َ
ﻚ َﺣﻴًّﺎ أَﻧْ ُ
ﺖ ﺑﻪ إِﻻﱠ أُوذ َ
ﺎل َوَرﻗَﺔُ :ﻧَـ َﻌ ْﻢ َﱂْ ﻳَﺄ َ ُ ٌ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ . 
ﰱ َ ،وﻓَـﺘَـ َﺮ اﻟ َْﻮ ْﺣ ُﻰ  ،ﻓَـ ْﺘـ َﺮًة َﺣ ﱠﱴ َﺣ ِﺰ َن َر ُﺳ ُ
ﺼ ًﺮا ُﻣ َﺆزًﱠرا  .ﰒُﱠ َﱂْ ﻳَـ ْﻨ َ
ﻧَ ْ
ﺸ ْ
ﺐ َوَرﻗَﺔُ أَ ْن ﺗُـ ُﻮ ﱢَ

ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن َھا !-
زواج النﱠبِ ﱢي  من عائشة َ -ر ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  ، -فكتب بعضُ من ال
حاولوا تشويه صور َة النﱠبِ ﱢي  من
خالل زوا ِجه من عائش َة َ -ر ِ
ِ
بعض مقالتھم ):قصة زواج الطفلة عائشة (  ،واستندوا في ذلك على االتي:
خالّ َق لھم في ِ
 -1صحيح البخاري ﻛﺘﺎب ) اﳌﻨﺎﻗﺐ ( ﺑﺎب ) ﺗﺰوﻳﺞ اﻟﻨﱯ  ﻋﺎﺋﺸﺔ و ﻗﺪوﻣﻬﺎ اﳌﺪﻳﻨﺔ( ﺑﺮﻗﻢ َ 3605ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ﻓَـ ْﺮَوةُ ﺑْ ُﻦ
ِِ
ﺸﺔَ -ر ِ
ِ
ﺖ ِﺳ ﱢ
ﺖ
أَِﰊ اﻟ َْﻤﻐْ َﺮ ِاء َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ ُﻣ ْﺴ ِﻬ ٍﺮ َﻋ ْﻦ ِﻫ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ﻗَﺎﻟَ ْ
ﱠﱯ َ وأَﻧَﺎ ﺑِْﻨ ُ
ﺖ  :ﺗَـ َﺰﱠو َﺟ ِﲏ اﻟﻨِ ﱡ
ﺸ ٍﺎم َﻋ ْﻦ أَﺑﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ِ
ﲔ ﻓَـ َﻘ ِﺪ ْﻣﻨَﺎ اﻟْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔَ ﻓَـﻨَـﺰﻟْﻨَﺎ ِﰲ ﺑ ِﲏ ا ْﳊﺎ ِر ِ
وﻣﺎ َن َوإِ ﱢﱐ ﻟَِﻔﻲ
ث ﺑْ ِﻦ َﺧ ْﺰَر ٍج ﻓَـ ُﻮ ِﻋ ْﻜ ُ
ﺳﻨِ َ
َ
ﺖ ﻓَـﺘَ َﻤ ﱠﺮ َق َﺷ َﻌ ِﺮي ﻓَـ َﻮ َﰱ ُﲨَْﻴ َﻤﺔً ﻓَﺄَﺗَـ ْﺘ ِﲏ أُﱢﻣﻲ أُ ﱡم ُر َ
َ َ
َ
أُرﺟﻮﺣ ٍﺔ وﻣ ِﻌﻲ ِ
ت ﺑِﻴَ ِﺪي َﺣ ﱠﱴ أ َْوﻗَـ َﻔ ْﺘ ِﲏ َﻋﻠَﻰ ﺑَ ِ
ﺎب اﻟ ﱠﺪا ِر َوإِ ﱢﱐ َﻷُ ِْ ُﺞ
ﺖ ِﰊ ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴﺘُـ َﻬﺎ َﻻ أَ ْد ِري َﻣﺎ ﺗُ ِﺮﻳ ُﺪ ِﰊ ﻓَﺄَ َﺧ َﺬ ْ
ﺼ َﺮ َﺧ ْ
ﺐ ِﱄ ﻓَ َ
ْ ُ َ ََ َ
ﺻ َﻮاﺣ ُ
ِ ِ
ِ
ِ
ت َﺷﻴﺌًﺎ ِﻣﻦ ﻣ ٍﺎء ﻓَﻤﺴﺤ ْ ِ
ﺼﺎ ِر ِﰲ
َﺣ ﱠﱴ َﺳ َﻜ َﻦ ﺑَـ ْﻌ ُ
ﺖ ﺑِﻪ َو ْﺟ ِﻬﻲ َوَرأْﺳﻲ ﰒُﱠ أَ ْد َﺧﻠَْﺘ ِﲏ اﻟ ﱠﺪ َار ﻓَِﺈ َذا ﻧ ْﺴ َﻮةٌ ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْ َ
ﺾ ﻧَـ َﻔﺴﻲ ﰒُﱠ أَ َﺧ َﺬ ْ ْ ْ َ َ َ َ
ِ
اﻟْﺒـ ْﻴ ِ
ﺖ ﻓَـ ُﻘ ْﻠ َﻦَ :ﻋﻠَﻰ ْ
ﺿ ًﺤﻰ
َﺻﻠَ ْﺤ َﻦ ِﻣ ْﻦ َﺷﺄِْﱐ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ُﺮ ْﻋ ِﲏ إِﱠﻻ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ُ 
َﺳﻠَ َﻤ ْﺘ ِﲏ إِﻟَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ﻓَﺄ ْ
اﳋَ ِْﲑ َواﻟْﺒَـ َﺮَﻛﺔ َو َﻋﻠَﻰ َﺧ ِْﲑ ﻃَﺎﺋِ ٍﺮ ﻓَﺄ ْ
َ
ِ
ﲔ .
َﺳﻠَ َﻤ ْﺘ ِﲏ إِﻟَْﻴ ِﻪ َوأَﻧَﺎ ﻳَـ ْﻮَﻣﺌِ ٍﺬ ﺑِْﻨ ُ
ﺖ ﺗِ ْﺴ ِﻊ ﺳﻨِ َ
ﻓَﺄ ْ

40

www.kalemasawaa.com

ﻒ
ضا ﻛﺘﺎب ) اﻟﻨﻜﺎح ( ﺑَﺎب) إِﻧْ َﻜ ِ
ﺎح اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ َوﻟَ َﺪﻩُ اﻟ ﱢ
 -2صحيح البخاري أي ً
ﻮﺳ َ
ﺼﻐَ َﺎر ( ﺑﺮﻗﻢ َ 4738ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﻳُ ُ
ِ
ﺖ ِﺳ ﱢ ِ
ﺸ ٍﺎم َﻋﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋﻦ َﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ -ر ِ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﲔ َوأُ ْد ِﺧﻠَ ْ
ﱠﱯ  ﺗَـ َﺰﱠو َﺟ َﻬﺎ َو ِﻫ َﻲ ﺑِْﻨ ُ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ  -أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺖ ﺳﻨِ َ
ْ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﻋ ْﻦ ﻫ َ ْ
َ
ﺖ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﺗِ ْﺴ ًﻌﺎ.
ﺖ ﺗِ ْﺴ ٍﻊ َوَﻣ َﻜﺜَ ْ
َو ِﻫ َﻲ ﺑِْﻨ ُ
•

الرد على الشبھة

ض َي ﱠ
أوالًّ :
ﷲُ َع ْنھَا  -كانت مخطوبة لجبير بن مطعم بن عدي قبل زواجھا من النﱠبِ ﱢي ، 
إن عائشةَ َ -ر ِ
فھي كانت ناضجة من حيث األنوثة  ،مكتملة في سن الزواج بالنسبة لزمانھا ،وھذا ثابت في عدة مراجع
من كتب التاريخ والسيرة؛أكتفي بما جاء في اآلتي:
 -1كتاب الوافي بالوفيات )ج/4ص  :(4ﺟﺒﲑ ﺑﻦ ﻣﻄﻌﻢ ﺑﻦ ﻋﺪي ﺑﻦ ﻧﻮﻓﻞ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ ﻣﻨﺎف اﻟﻘﺮﺷﻲ ،ﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ أﻣﻴﺔ
وﻗﻴﻞ أﺑﻮ ﻋﺪي ،أﺳﻠﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻔﺘﺢ وﻧﺰل اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻣﺎت ﺎ ﺳﻨﺔ أرﺑﻊ وﲬﺴﲔ وﻗﻴﻞ ﺳﺒﻊ وﻗﻴﻞ ﺗﺴﻊ .روى ﻋﻨﻪ اﺑﻨﺎﻩ ﻧﺎﻓﻊ وﳏﻤﺪ
وﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﺻﺮد وﻏﲑﻫﻢ وﻛﺎن ﻣﻦ أﻧﺴﺐ ﻗﺮﻳﺶ ﻟﻘﺮﻳﺶ وﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎﺋﻬﻢ ،وأﺑﻮﻩ اﻟﺬي ﻗﺎم ﰲ ﻧﻘﺾ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ وأﺟﺎر رﺳﻮل اﷲ
ﺣﱴ ﻃﺎف ﺑﺎﻟﺒﻴﺖ .وﻣﺎت ﻣﺸﺮﻛﺎً أﻋﲏ :أﺑﺎ ﺟﺒﲑ.

وﻛﺎن ﺟﺒﲑ ﻳﻘﻮل :إﳕﺎ أﺧﺬت اﻟﻨﺴﺐ ﻣﻦ أﰊ ﺑﻜﺮ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ،وﻛﺎن ﺟﺒﲑ ﻗﺪم اﳌﺪﻳﻨﺔ ﻣﺸﺮﻛﺎً ﰲ ﻓﺪاء أﺳﺎرى ﺑﺪ ٍر ﰒ أﺳﻠﻢ

وروى ﻟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ وأﺑﻮ داود واﻟﱰﻣﺬي واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ واﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ .أھـ
ِ
ﲑِة ﺑْ ِﻦ ْاﻷَ ْﺧﻨَ ِ
ﺲ َﻋ ْﻦ َﺷ ْﻴ ٍﺦ
 -2سيرة بن ھشام )ج / 1ص :( 11ﻗَ َ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ْ
إﺳ َﺤﺎ َق َ :و َﺣ ّﺪﺛَِﲏ ﻳَـ ْﻌ ُﻘ ُ
ﻮب ﺑْ ُﻦ ﻋُ ْﺘﺒَﺔَ ﺑْ ِﻦ اﻟ ُْﻤﻐ َ
ِ
ِ
ﻒ اﻟﻨّـ ْﻌﻤ ِ
ِ
ﲔ أُِﰐ ﺑِﺴ ْﻴ ِ
ﺼﺎ ِر ِﻣ ْﻦ ﺑَِﲏ ُزَرﻳْ ٍﻖ أَﻧّﻪُ َﺣ ّﺪﺛَﻪُ ﻋُ َﻤﺮ ﺑْ َﻦ ْ ِ
ﺎن ﺑْ ِﻦ اﻟ ُْﻤ ْﻨ ِﺬ ِر َ ،د َﻋﺎ ُﺟﺒَـ ْﻴـ َﺮ ﺑْ َﻦ
ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْ َ
َ
َ
اﳋَﻄّﺎب َ -رﺿ َﻲ اﻟﻠّﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ -ﺣ َ َ َ
ِ
ب ﻗَ ِ
ﺐ ﻗُـﺮﻳ ٍ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺶ َوﻟِﻠ َْﻌﺮ ِ
ﻮل  :إ ّﳕَﺎ
ﺎﻃﺒَﺔً َ ،وَﻛﺎ َن ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺴ ِ َْ
ي ﺑْ ِﻦ ﻧَـ ْﻮﻓَ ِﻞ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒﺪ َﻣﻨَﺎف ﺑْ ِﻦ ﻗُ َ
ُﻣﻄْﻌ ِﻢ ﺑْ ِﻦ َﻋﺪ ّ
ﺶ ﻟ ُﻘ َﺮﻳْ ِ َ
ﺼ ّﻲ َ -وَﻛﺎ َن ُﺟﺒَـ ْﻴـ ُﺮ ﻣ ْﻦ أَﻧْ َ
ت اﻟﻨّﺴ ِ
ِ
ِ
ﺎل ِﳑّ ْﻦ
ﺴﻠّ َﺤﻪُ إﻳّﺎﻩُ ُﰒّ ﻗَ َ
اﻟﺼ ّﺪ ُ
اﻟﺼ ّﺪ ِﻳﻖ َ -رﺿ َﻲ اﻟﻠّﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ َ -وَﻛﺎ َن أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ّ
ﺐ ﻣ ْﻦ أَِﰊ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ّ
ﺴَ
أَ َﺧ ْﺬ ُ َ َ
ﺐ اﻟ َْﻌ َﺮب  -ﻓَ َ
ﻳﻖ أَﻧْ َ
إﺳ َﺤﺎ َق  :ﻓَﺄ َّﻣﺎ َﺳﺎﺋِﺮ اﻟ َْﻌﺮ ِ
ﺎل َﻛﺎ َن ِﻣ ْﻦ أَ ْﺷ َﻼ ِء ﻗُـﻨُ ِ
ﺺ ﺑْ ِﻦ َﻣ َﻌ ّﺪ  .ﻗَ َ
َﻛﺎ َن ﻳَﺎ ُﺟﺒَـ ْﻴـ ُﺮ اﻟﻨّـ ْﻌ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤ ْﻨ ِﺬ ِر ؟ ﻓَـ َﻘ َ
ب ﻓَـﻴَـ ْﺰﻋُ ُﻤﻮ َن أَﻧّﻪُ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ْ
ُ َ
ِ
ِ ِ
ﻚ َﻛﺎ َن  .أھـ
َي َذﻟِ َ
َﻛﺎ َن َر ُﺟ ًﻼ ﻣ ْﻦ َﳋْ ٍﻢ ﻣ ْﻦ َوﻟَﺪ َرﺑِ َﻴﻌﺔَ ﺑْ ِﻦ ﻧَ ْ
ﺼ ٍﺮ  ،ﻓَﺎَﻟﻠّﻪُ أَ ْﻋﻠَ ُﻢ أ ّ
ض َي ﱠ
ثانيًا ّ :
ﷲُ َع ْنھَا  -كان باقتراح من خولة بنت حكيم عليه  ؛
إن زواج
الرسول  من عائشةَ َ -ر ِ
ِ
ضا برباط المصاھرة الوثيق  .فإذا
لتوكيد الصلة مع أحبﱢ ِ◌
الناس إليه أبي بكر الص ّديق  ،ولترابطھما أي ً
ِ
أراد أبو بكر أن يدخل بيت النﱠبِ ﱢي  في غيابِه فال حرج ؛ يدخل بيت ابنتِه  ،وبيت صاحبه النبي . 
وغيرھم الذين كانوا يتربصون بالرسول  الدوائر لتقليب
ش  ،واليھو ِد ،
ثالثا  :إن المشركين من قري ٍ
ِ
الناس عليه  قالوا عنه :مجنون  ،وساحر  ،وكاھن ....لم يقل واح ٌد منھم  :إن محم ًدا  تزوج طفلة
صغيرة كما يقول المعترضون اليوم ؛ فھذه الشبھة عمرھا )خمسين سنة تقريبًا ( أثارھا المستشرقون
ب تتزوج المرأة وھي صغيرة ،مثل :جداتنا ،وأمھاتنا،
وغيرھم من ُذ ھذه الفترة فقط  .وكان من
زمن قري ٍ
ٍ
زواج عمرھا أكثر من  1429سنة مع
وال ينكر اح ٌد على تلك الزيجة ؛ فليس من العدل أن نقارن بين قص ِة
ٍ
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اختالف اإلقليم ،والبيئة المناخية المعروفة بشدة الحرارة التي تؤدي إلى بلوغ مبكر ،وبين بنت القرن
الواحد العشرين التي تعيش في المناطق الباردة  ،وتبلغ بعد العشرين سنة أحيانًا ،ويدل على ذلك دليالن:
ِ
ﲔ(
األول :أن البخاري  -رحمه ﷲُ  -بوب با ًبا في صحيحه بعنوان ﺑَﺎب ) َﻣ ْﻦ ﺑَـ َﲎ ﺑِ ْﺎﻣ َﺮأ ٍَة َو ِﻫ َﻲ ﺑِْﻨ ُ
ﺖ ﺗِ ْﺴ ِﻊ ﺳﻨِ َ
نالحظ من تبويب البخاري كلمة)ﺑِ ْﺎﻣ َﺮأ ٍَة( ولم يقل  :طفلة .
ِ
ﺸﺔُ  -ر ِ
الثاني :سنن الترمذي ﺑﺮﻗﻢ  1027ﻗَﺎﻟَ ْ ِ
ﲔ ﻓَ ِﻬ َﻲ ْاﻣ َﺮأَةٌ .
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ  :-إِ َذا ﺑَـﻠَﻐَ ْ
ﺖ ا ْﳉَﺎ ِرﻳَﺔُ ﺗِ ْﺴ َﻊ ﺳﻨِ َ
ﺖ َﻋﺎﺋ َ َ
ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐﱡ ﰲ اﻹرواء ﺑﺮﻗﻢ . 185
ً
طفلة.....
وعليه فإن ھذا ر ٌد على من يقول :إن النبيَّ تزوج
ض َي ﱠ
رجل في ّ
ﷲُ َع ْنھَا  -لم تكن أول صبيّة تُ ّ
سن أبيھا ،ولم
زف في تلك البيئة إلى
رابعا  :إن عائشةَ َ -ر ِ
ٍ
ّ
خراھن ؛ فلقد تز ّوج عبد المطلب الشيخ الكبير من ھالة بنت ع ّم آمنة في اليوم الذي تز ّوج فيه
تكن كذلك أ
عبد ﷲ أصغر أبنائه من صبيّة ھي في ّ
سن ھالة وھي آمنة بنت وھب .وتز ّوج عمر بن الخطّاب  من
سن ج ّدھا ،كما ّ
بنت علي بن أبي طالب  وھو في ّ
أن عمر بن الخطّاب  يعرض ابنته الشابة حفصة
ض َي ﱠ
ّ
ﷲُ َع ْنھَا -
على أبي بكر الص ّديق  وبينھما من فارق
السن مثل الذي بين الرسول  وعائشةَ َ -ر ِ
ب التاريخ والسيرة.
وھذا ثابت في كت ِ
ض َي
خام ًسا  :إن ھناك سؤا َل الذي ينبغي أن يُطرح ھو :ھل رفض األبوان الزوا َج  ،وقاال :إن عائشةَ َ -ر ِ
ﱠ
للزواج ؟!
ﷲُ َع ْنھَا  -طفلة صغيرة ال تصلُح
ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا .-
الجواب :لم يحدث ذلك ؛ بل رحب أبو بكر  ، وفرح بذلك  ،وكذلك أ ُمھا أ ُم رومان َ -ر ِ
َ
وﻣﺎ َن
ساد ًسا  :يستھزئ المعترضون كثيرًا حينما يذكرون
الحديث  ،ويذكرون ھذه العبارة " ﻓَﺄَﺗَـ ْﺘ ِﲏ أُﱢﻣﻲ أُ ﱡم ُر َ
وإِ ﱢﱐ ﻟَِﻔﻲ أُرﺟﻮﺣ ٍﺔ وﻣ ِﻌﻲ ِ
ﺐ ِﱄ " ھم يقولون :كانت على األرجوح ِة )طفلة صغيرة تلعب( !!
ْ ُ َ ََ َ
َ
ﺻ َﻮاﺣ ُ
قلت◌ُ  :إن أحدَ الشباب أخبرني أن في زماننا ھذا في بعض األغاني المصورة )الفيديو كليب( ھناك
مغنيات يغنين وھن على األرجوحة وتجاوز عمرھن الثالثين عا ًما ....
كذلك أقول لھم :أذھبوا إلى المالھي ،مثل) :دريم بارك( وسوف ترون النساء اللواتي يركبن األرجوحة
منھم من تجاوز األربعين  ...وھذا يكفى .
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -في ھذه السن ؟ ما الحكمة من ذلك ؟
ساب ًعا  :إن قيل :لماذا تزوج النبيُّ  من عائش َةَ -ر ِ
قلت◌ُ :إن النبيَّ  لم يتزوج بكرً ا غيرھا ؛ كلھن فوق الخمسين بل بعضھن كن أكبر منه س ًنا  ،فلم يكن
يبحث عن الشھوة ، وكما تقدم معنا أن خولة بنت حكيم ھي التي خطبتھا للنﱠبِ ﱢي . 
َ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن َھا  -حكم كثيرة منھا :
أما عن الحكم ِة من زوا ِجه  من
عائشة َ -ر ِ
 -1توثيق العالقة مع أبى بكر صاحبه وصديقه.
ﱠ
ض َي ﷲُ َع ْنھَا  -تحدث عن النﱠبِ ﱢي  ، وتعلم
 -2أن النبيَّ  يموت ،وتموت زوجاته  ،وتبقى عائشةَ -ر ِ
رسول ﷲ  أكثر من ألفين حديث  ،فھي تحتل المرتبة الثانية
الناس وتفتى في دين ﷲ  ،فھي راوية عن
ِ
َ
حديث النﱠبِ ﱢي  ، يقول عنھا العلما ُء :
في أكثر من روى
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 -1قال اإلمام ال ُزھري  " :لو جُمع علم عائشة إلى علم جميع أمھات المؤمنين  ،وعلم جميع النساء لكان
علم عائشة أفضل.
 -2عطاء بن أبي رباح يقول  " :كانت عائشة أفقه الناس  ،وأعلم الناس  ،وأحسن الناس رأيا ً في العامة
 -3قال أبو موسى األشعري " :ما أشكل علينا أم ٌر فسألنا عنه عائشة  ،إال وجدنا عندھا فيه علما ً" .
 -4قال مسروق  " :رأيت مشيخة أصحاب رسول ﷲ  األكابر يسألونھا عن الفرائض.
 -5قال عروة بن الزبير " :ما رأيت أحداً أعلم بفق ٍه وال ط ٍ
بشعر من عائش َة.
ب وال
ٍ
 -6قال أبو الزناد  " :ما كان ينزل بھا شي ٌء إال أنشدت فيه شعراً.
والشاھد أنھا كانت شاعرة  ،ذات حافظة عالية جداً  ،ذكية  ،فطنة  ،تنقل عن رسول ﷲ  أكثر من ألفي
حديث ؛ وھذا الدين يحتاج إلى شباب لنشره بين الناس....وعليه فتلك السن أفرغ باالً للعطاء ،وأشد
استعدادًا لتلقي العلم....
ض َي ﱠ
زواجھا من
ﷲُ َع ْنھَا -سعيدة في
ثامنًا  :إن ھناك سؤاالً يفرض نفسه ھو  :ھل كانت عائشة َ -ر ِ
ِ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -أنجح زواج عرفته البشرية  ،فھو قرة عينھا
النﱠبِ ﱢي ؟ الجواب :إن زواج النﱠبِ ﱢي من عائشة َ -ر ِ
المقربة  ،وحبيبته  ،ومواقف غيرتھا عليه وتعلمھا منه واختياره لما نزلت آية  ،ونور قلبھا ،وھي منھم
ك إِن ُكنتُ ﱠن تُ ِر ْد َن ْال َحيَاةَ ال ﱡد ْنيَا َو ِزينَتَھَا فَتَ َعالَي َْن
اج َ
التخيير لنسائه ؛يقول تعالى  } :يَا أَيﱡھَا النﱠبِ ﱡي قُل ﱢألَ ْز َو ِ
ﷲَ َو َرسُولَهُ َوال ﱠدا َر ْاآل ِخ َرةَ فَإ ِ ﱠن ﱠ
أُ َمتﱢ ْع ُك ﱠن َوأُ َسرﱢ حْ ُك ﱠن َس َراحا ً َج ِميالً) َ (28وإِن ُكنتُ ﱠن تُ ِر ْد َن ﱠ
ت
ﷲَ أَ َع ﱠد لِ ْل ُمحْ ِسنَا ِ
ِمن ُك ﱠن أَجْ راً َع ِظيما ً {)األحزاب  . (29وقد اخترن ﷲَ ورسولَه  ,وما أع ﱠد ﷲُ لھن في الدار اآلخرة ؛ من
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -فظلت تحبه  ،و تحدث عنه ،وتخدم دينه حتى فاضت روحھا الطيبة إلى
بينھن عائشة َ -ر ِ
ﷲِ – تعالي.-
إيمان المعترضين كانت مخطوبة
تاس ًعا  :إن الموسوعة الكاثوليكية ُتثبت أن مري َم أم الرب يسوع بحسب
ِ
ليوسف النجار  ،وكان عمرھا  12سنة وكانت حامالً بيسوع آنذاك  ،وكان عمر يوسف النجار  89سنة أي
أنه يكبرھا بنحو77سنة ..وھذا الكالم موثق في الموسوع ِة الكاثوليكية...يستطيع القارئ أن يرجع لھذين
بنفسه.
الموقعين ليتأكد ِ
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
(2) http://www.cin.org/users/james/files/key2mary.htm
" " Virgin Mary Delivers jesus Pbuh @ the age of 12
وأتساءل :ھل كانت مري ُم أم الرب يسوع بحسب إيمانِھم طفلة أم امرأة لما كانت حُبلى بيسوع
ومخطوبة ليوسف النجار ...؟!
والتاريخ المسيحي يجد اآلتي :
ب المقدس
ثم إن الناظ َر في الكتا ِ
ِ
43

www.kalemasawaa.com

أوالً  :من الكتاب المقدس أنقل ما ذكره القسُ منيس عبد النور في كتابِه ) شبھات وھمية( حول سفر
الملوك الثاني ورد في 2ملوك )) 2:16كان أحاز ابن عشرين سنة حين ملك ،وملك  16سنة في أورشليم((
ك حزقيا بن آحاز ملك .
وورد في 2ملوك  )) 2:18وفي السنة الثالثة لھوشع بن أيلة ملك إسرائيل ،ملَ َ
يھوذا .كان ابن  25سنة حين ملك ،وملك  29سنة في أورشليم
كان الرد :قال المعترض الغير مؤمن :ورد في 2ملوك  2 :16كان آحاز ابن  20سن حين َملَك ،وملك 16
ك حزقيا
سنة في أورشليم وورد في 2ملوك  1 :18و 2وفي السنة الثالثة لھوشع بن أيلة ملك إسرائيل ،ملَ َ
بن آحاز ملك يھوذا ,كان ابن  25سنة حين ملك ،وملك  29سنة في أورشليم  ,فيكون عمر آحاز  36سنة,
فإذا ملك ابنه وعمره نحو  25سنة يكون أبوه قد ولده وعمره نحو  11سنة ,وھذا غير معقول
وللرد نقول بنعمة ﷲ  (1) :ال مانع من أن يكون بينه وبين أبيه  11سنة ,قال أبو محمد :كان بين عبد ﷲ
وبين أبيه عمرو بن العاص  12سنة في السن  ,وأعاد ابن قتيبة ھذا الكالم ثانية في كتاب المعارف )ص
 (198فيكون مثل الفرق بين حزقيا وبين آحاز ابنه ،فإن اإلثنتي عشرة سنة ھجرية تساوي  11سنة
شمسية ,وحدث اسحق بن ابن راھوية عن صالح قال :كانت لنا جارية بنت  21سنة وھي جدة )انظر كتاب
المعارف البن قتيبة ص .97أھـ
يكتف باالعتراف بأن الرج َل أنجب و ھو عمره أحدا عشر سنة ؛
القس منيس عبد النور لم
نالحظ  :أن
َ
ِ
يعنى :تزوج على األقل وعمره كان تسع سنين أو عشرة و امرأته يمكن كان عمرھا ست سنين  ،ولم
يكتف بذلك بل أفادنا إلى مراجع إسالمية.
ِ
ثانيًا  :من
التاريخ المسيحي في كتاب قصة الحضارة  <-عصر اإليمان  <-المسيحية في عنفوانھا <-
ِ
األخالق واآلداب في العالم المسيحي  <-الزواج الفصُل الثالث
الزواج للمؤرخ الشھير :ول ديورانت:
كان الشابُ في عصر اإليمان قصير األجل ،وكان الزواج يحدث فيه مبكراً ،وكان في وسع الطفل وھو في
السابعة من عمره أن يوافق على خطبته ،وكان ھذا التعاقد يتم في بعض األحيان ليسھل به انتقال الملكية أو
في الرابعة من عمرھا بشريف عظيم يستطيع  Grace de Salebyحمايتھا .ولقد تزوجت جراس صليبي
حماية ضيعتھا الغنية ،ثم مات ھذا الشريف ميتة سريعة فتزوجت وھي في السادسة من عمرھا بشريف
آخر ،وزوجت وھي في الثالثة عشرة بشريف ثالث) .(27وكان يستطاع حل ھذا الرباط في أي وقت من
األوقات قبل سن البلوغ ،وكان يفترض أن تكون ھذه السن ھي الثانية عشرة للبنت ،والرابعة عشرة
للولد) .(28وكانت الكنيسة ترى أن رضا الوالدين أو األوصياء غير ضروري للزواج الصحيح إذا بلغ
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
من حوادث أعمال المالية .وكان العريس يقدم لوالدي الفتاة ھدايا أو ماال ،ويعطيھا"ھدية الصباح" ويضمن
لھا حق بائنة في مزرعته .وكان ھذا الحق في إنجلترا ھو أن يكون لألرملة استحقاق مدى الحياة في ثلث ما
يتركه الرجل من األرض .وكانت أسرة الزوجة تقدم الھدايا للزوج ،وتخصص لھا بائنة تتكون من الثياب،
واألثواب الثمينة ،واآلنية واألثاث ،واألمالك في بعض األحيان .وكانت الخطبة عبارة عن تبادل عھود أو
مواثيق ،وكان العرس نفسه ميثاقا واسمه .أھـ
ب أوربا التي كانت تُحكم في تلك الفترة
بعشر
نالحظ  :أن ما سبق ذكره كان بعد النﱠبِ ﱢي 
قرون  ،و في قل ِ
ٍ
ِ
بل الكنيسة .
من قِ ِ
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ب المقالة كما قال أبو األسود الدؤالي :
وأخي ًرا أقول لكات ِ
خلق وتأت ﱠي مثله ** ** عار عليك إذا فعلتَ عظي ُم ".
" ال تنه عن
ٍ
ضا كما نُسب ليسوع المسيح في إنجيل متى إصحاح  7عدد َ◌3لِ َم َاذا َت ْن ُظ ُر ا ْل َق َذى ا َّلذِي فِي
وأقول له أي ً
4
ُ
َع ْي ِن أَخِي َكَ ،وأَ َّما ا ْل َخ َ
ج ا ْل َق َذى مِنْ
ف َتقُول ُ ألَخِي َكْ :
ش َب ُة ا َّلتِي فِي َع ْي ِن َك َفالَ َت ْف َطنُ َل َھا؟ أَ ْم َك ْي َ
دَعني أ ْخ ِر ِ
5
ش َب ُة فِي َع ْي ِن َك؟ َيا ُم َرائِي ،أَ ْخ ِر ْج أَ َّوالً ا ْل َخ َ
َع ْي ِن َكَ ،وھَا ا ْل َخ َ
ش َب َة مِنْ َع ْي ِن َكَ ،وحِي َن ِئ ٍذ ُت ْبصِ ُر َج ِّيدًا أَنْ ُت ْخ ِر َج
ا ْل َق َذى مِنْ َع ْي ِن أَخِي َك!
فتوى مفاخذه عائشة بعد العقد عليھا!..
من االفتراءات التي سمعتھا من أحدھم تقال على رسول ﷲ .... 
قالوا:إن نبي اإلسالم كان يفاخذ زوجته عائشة وھى صغيرة في سن السادسة ...ثم ذكروا ھذه الفتوى:
فتوى رقم> <31409تاريخ 1421\5\7ھـ
الحمد

وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده---وبعد:

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي
ابو عبدﷲ محمد الشمري والمحال الى اللجنة من االمانة العامة لھيئة كبار العلماء برقم  1809وتاريخ
1421\5\3ه وقد سأل المستفتي سؤاال ھذا نصه:
انتشرت في االونة االخيرة ,وبشكل كبير وخاصة في االعراس عادة مفاخذة االوالد الصغار ,ماحكم ذلك
مع العلم ان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي ﷲ عنھا
وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء اجابت بمايلي:ليس من ھدي المسلمين على مر القرون ان يلجأن الى
استعمال ھذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت الى بالدنا من االفالم الخالعية التي يرسلھا الكفار
واعداء االسالم ,اما من جھة مفاخذة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن
السادسة من عمرھا وال يستطيع ان يجامعھا لصغر سنھا لذلك كان صلى ﷲ عليه وسلم يضع اربه بين
فخذيھا ويدلكه دلكا خفيفا ,كما ان رسول ﷲ يملك اربه على عكس المؤمنين
بناء على ذلك فال يجوز التعامل بالمفاخذة ال في االعراس وال في المنازل وال في المدارس ,لخطرھا
الفاحش ولعن ﷲ الكفار ,الذين اتوا بھذه العادات الى بالدنا,
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء
عضو:بكر بن عبد ﷲ ابو زيد
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عضو:صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس عبد العزيز بن عبد ﷲ بن محمد آل الشيخ
الرد على الشبھة
أوال :إن ھذه الفتوى محض افتراء على رسول ﷲ  وال تنسب لھؤالء العلماء الكرام من وجھين:
الوجه األول من ناحية األسلوب :األسلوب اإلمالئي الذي كتبت به الفتوى  ،فالذي كتبھا ال يعرف الفرق
بين ھمزات الوصل والقطع ،وكذلك األخطاء النحوية المنتشرة  ...منھا قوله " الوسائل الغير شرعية " ..
والصحيح  " :الوسائل غير الشرعية "  ..ألن أل التعريف ال تدخل على )غير( إذا أضيفت  ،وإنما تدخل
على الذي أضيفت إليه ..
الوجه الثاني من ناحية الثبوت :فقد قام الدكتور محمود القاعود بسؤال اللجنة ووجد ردًا شافيًا كما يلي:
بقلم  /محمود القاعود
ھذه حقيقة فتوى المفاخذة المزعومة
منذ مدة طويلة والنصارى يطنطنون بفتوى كاذبة مزعومة يقولون فيھا أن كبار العلماء بالمملكة العربية
السعودية قالوا أن الرسول صلى ﷲ عليه وسلم كان يُمارس التفخيذ مع السيدة عائشة قبل الدخول بھا ،
وأخذوا من ھذه الفتوى المزعومة وسيلة للطعن في المصطفى -صلى ﷲ عليه وسلم -وتشويه صورته
واالستھزاء به  ،في الجانب المقابل أخذ بعض اإلخوة الكرام في إيضاح كذب ھذه الفتوى الضالة وتبيين
عوارھا مثل قول الكذبة " سيدتنا عائشة !! " ومعروف أن جميع المسلمين يقولون " السيدة عائشة " .
وكذلك إثباتھم لفعل المفاخذة ثم اإلفتاء بتحريمه !! مما يُوضح أن تلك الفتوى الكاذبة المكذوبة ال يمكن أن
تصدر عن مسلم موحد فضالً عن عالم كبير .
وإليكم نص الفتوى المكذوبة :
فتوى رقم ) (31409تاريخ 1421\ 5\ 7ه
"الحمد وحده والصالة والسالم على من ال نبي بعده  ...وبعد :
فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء على ما ورد الى سماحة المفتي العام من المستفتي ابو
عبدﷲ محمد الشمري والمحال الى اللجنة من االمانة العامة لھيئة كبار العلماء برقم  1809وتاريخ
3\5\1421ه وقد سأل المستفتي سؤاال ھذا نصه :
انتشرت في اآلونة االخيرة  ,وبشكل كبير وخاصة في األعراس عادة مفاخذة األوالد الصغار  ,ماحكم ذلك
مع العلم أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم كان قد فاخذ سيدتنا عائشة رضي ﷲ عنھا
وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء أجابت بما يلي  :ليس من ھدي المسلمين على مر القرون أن يلجأن إلى
استعمال ھذه الوسائل الغير شرعية والتي وفدت إلى بالدنا من االفالم الخالعية التي يرسلھا الكفار وأعداء
اإلسالم ,أما من جھة مفاخذة رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم لخطيبته عائشة فقد كانت في سن السادسة من
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عمرھا وال يستطيع ان يجامعھا لصغر سنھا لذلك كان صلى ﷲ عليه وسلم يضع إربه بين فخذيھا ويدلكه
دلكا خفيفا  ,كما أن رسول ﷲ يملك إربه على عكس المؤمنين
بناء على ذلك فال يجوز التعامل بالمفاخذة ال في األعراس وال في المنازل وال في المدارس  ,لخطرھا
الفاحش ولعن ﷲ الكفار  ,الذين أتوا بھذه العادات الى بالدنا ,
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء
عضو :بكر بن عبد ﷲ ابو زيد
عضو :صالح بن فوزان الفوزان
الرئيس  :عبد العزيز بن عبد ﷲ بن محمد آل الشيخ "
ھذا ھو نص الفتوى الكاذبة  ،وبدورنا فقد أرسلنا للشيخ الجليل صالح الفوزان لنستفسر منه عن حقيقة
تلك الفتوى  ،فجاء رد الشيخ :
سعادة األستاذ /محمود القاعود
السالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
أما بعد
نحمد ﷲ رب العالمين ونصلى ونسلم على خاتم الرسل والنبيين
ب للرسول
فعل منسو ٍ
رداً على رسالتكم التي تستفسرون فيھا عن صحة فتوى منسوبة إلينا تتحدث عن ٍ
 كان يقوم به مع السيدة عائشة -رضي ﷲ عنھا -قبل الدخول بھا
نقول  :ال صحة مطلقا ً لھذه الفتوى  ،وھى فتوى مكذوبة ولم يرد إلينا أي :سؤال بخصوص موضوعھا
وكذب الفتوى أبين من أن نرد عليه ..فشرعا وعقال ممنوع االختالء بالمخطوبة  ،فكيف
يُنسب مثل ھذا العمل لخير األنام  وھو الذي ح ّرم االختالء بالمخطوبة ؟
إن ھذه الفتوى المكذوبة ماھي إال وسيلة من وسائل الحرب التي أشعلھا النصارى ضد الدين اإلسالمي
الحنيف .
والسالم عليكم ورحمة ﷲ وبركاته
صالح بن فوزان بن عبد ﷲ .
ھذا ھو نص رسالة الشيخ الكبير صالح الفوزان
واعتقد أنه آن األوان أن يستحى السفلة ،وأن يخجلوا ويكفوا عن مھاتراتھم السخيفة .
و العزة ولرسوله وللمؤمنين .أھـ نقال عن منتدى حراس العقيدة.
ثانيًا :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو  :أين الدليل من األحاديث أومن السيرة المطھرة على ما جاء في ھذه
الفتوى الكاذبة؟
الجواب :ال يوجد أبدا إال في خيالھم المريض فقط....
ﺸﺔَ
بل الثابت عكس ذلك ما جاء في كتب السنة والسيرة...فقد جاء في صحيح البخاري برقم َ 4739ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺖ أَﻧﱠـﻬﺎ َﻛﺎﻧَ ْ ِ
ِ
ِ
ﺖ ِﺳ ﱢ ِ
ﲔ
ﲔ ﻗَ َ
ﺎل ِﻫ َ
ﲔ َوﺑَـ َﲎ َِﺎ َو ِﻫ َﻲ ﺑِْﻨ ُ
ﱠﱯ  ﺗَـ َﺰﱠو َﺟ َﻬﺎ َو ِﻫ َﻲ ﺑِْﻨ ُ
أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺸٌ
ﺖ ﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﺗِ ْﺴ َﻊ ﺳﻨِ َ
ﺎم َوأُﻧْﺒِْﺌ ُ َ
ﺖ ﺗِ ْﺴ ِﻊ ﺳﻨِ َ
ﺖ ﺳﻨِ َ
نبي يقول عن زوجته-عائشة -حميراء أي :حمارة !
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جھل مثيريھا أنھم قالوا :إن رسو َل اإلسالم قال عن زوجته
ت التي ال زون لھا ،والتي تدل على
من الشبھا ِ
ِ
عائشة ألصحابِه  :إنھا حمارة صغير ...وأوصاھم أن يأخذوا العلم منھا  ...فقال  " :ﺧﺬوا ﺷﻄﺮ دﻳﻨﻜﻢ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ

اﳊﻤﲑاء ﻳﻌﲏ ﻋﺎﺋﺸﺔ "
الرد على الشبھة

أوالً:كما ُ
قلت إن الشبھةَ ال وزن لھا ،وال قيمة لھا ؛ألنھا تدل على جھل أصحابھا باإلسناد وباللغة .....وتدل
على الكذب والتدليس ....وسوء الخلق مع أنبيا ِء ﷲ....
َ
حال من األحوال ،وألن كلمة الحميراء ال تعني حمارة صغيرة
ك ﱡل ذلك ألن
الحديث موضوع ال يصح بأي ٍ
كما زعموا لالتي:
ع على نبيﱢنا ..... يدلل على ذلك ما يلي:
أوالً :إن الحديث ال يصح فھو موضو ٌ
-1قال الشيخ األلباني -رحمه ﷲُ -في إرواء الغليل  :ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻜﺬوب ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ  ...ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮع اﻧﻈﺮ
" اﳌﻨﺎر اﳌﻨﻴﻒ " ﻟﻠﻌﻼﻣﺔ اﺑﻦ اﻟﻘﻴﻢ .أھـ
 -2قال ابنُ القيم  -رحمه ﷲُ : -وﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ " ﻳﺎ ﲪﲑاء " أو ذﻛﺮ اﳊﻤﲑاء ﻓﻬﻮ ﻛﺬب ﳐﺘﻠﻖ ﻣﺜﻞ  :ﻳﺎ ﲪﲑاء ﻻ
ﺗﺄﻛﻠﻲ اﻟﻄﲔ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮرث ﻛﺬا وﻛﺬا ،وﺣﺪﻳﺚ  ) :ﺧﺬوا ﺷﻄﺮ دﻳﻨﻜﻢ ﻋﻦ اﳊﻤﲑاء ( المنار المنيف  60/ونقله العجلوني
في كشف الخفاء  .450/1أھـ
 -3قال الذھبي  -رحمه ﷲُ": -وﻗﺪ ﻗﻴﻞ  :إن ﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻳﺎ ﲪﲑاء ﱂ ﻳﺼﺢ" سير أعالم النبالء . 167/2أھـ
 -4قال ابنُ كثير  -رحمه ﷲُ: -وأﻣﺎ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺜﺎﱐ وﻫﻮ ) :ﺧﺬوا ﺷﻄﺮ دﻳﻨﻜﻢ ﻋﻦ اﳊﻤﲑاء ( ﻓﻬﻮ ﺣﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ ﺟﺪا
ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻨﻜﺮ ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻨﻪ ﺷﻴﺨﻨﺎ اﳊﺎﻓﻆ أﺑﺎ اﳊﺠﺎج اﳌﺰي وﻗﺎل  :ﱂ أﻗﻒ ﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺪ إﱃ اﻵن  .وﻗﺎل ﺷﻴﺨﻨﺎ أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ
اﻟﺬﻫﱯ  :ﻫﻮ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻮاﻫﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ ﻳﻌﺮف ﳍﺎ إﺳﻨﺎد ( تحفة الطالب  .170/أھـ
 -5الحافظ ابن حجر -رحمه ﷲُ :-ﻻ أﻋﺮف ﻟﻪ إﺳﻨﺎدا وﻻ رأﻳﺘﻪ ﰲ ﺷﻲء ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ إﻻ ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﻻﺑﻦ اﻷﺛﲑ
ذﻛﺮﻩ ﰲ ﻣﺎدة ح م ر وﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻣﻦ ﺧﺮﺟﻪ ورأﻳﺘﻪ ﰲ اﻟﻔﺮدوس ﺑﻐﲑ ﻟﻔﻈﻪ وذﻛﺮﻩ ﻋﻦ أﻧﺲ ﺑﻐﲑ إﺳﻨﺎد ﺑﻠﻔﻆ ﺧﺬوا ﺛﻠﺚ دﻳﻨﻜﻢ
ﻣﻦ ﺑﻴﺖ اﳊﻤﲑاء " كشف الخفاء  .450/1أھـ
وقال  -رحمه ﷲُ " :-وﰲ رواﻳﺔ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ أﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﻋﻨﻬﺎ دﺧﻞ اﳊﺒﺸﺔ ﻳﻠﻌﺒﻮن ﻓﻘﺎل ﱄ اﻟﻨﱯ  ) :ﻳﺎ ﲪﲑاء
أﲢﺒﲔ أن ﺗﻨﻈﺮي إﻟﻴﻬﻢ ( ﻓﻘﻠﺖ  :ﻧﻌﻢ  .إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ وﱂ أر ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ذﻛﺮ اﳊﻤﲑاء إﻻ ﰲ ﻫﺬا " فتح الباري
 . 444/2أھـ
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 -6قال المزي  -رحمه ﷲُ ": -وﻛﻞ ﺣﺪﻳﺚ ﻓﻴﻪ ﻳﺎ ﲪﲑاء ﻓﻬﻮ ﻣﻮﺿﻮع إﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ " المصنوع  .212/أھـ
ﻳﺚ ُ " :ﺧ ُﺬوا َﺷﻄ َْﺮ ِدﻳﻨِ ُﻜ ْﻢ َﻋ ْﻦ ا ْﳊُ َﻤ ْﻴـ َﺮ ِاء "
 -7قال صاحب تحفة األحوذي -رحمه ﷲُ) -ج/ 9ص َ ( 326وأَ ﱠﻣﺎ َﺣ ِﺪ ُ
ٍِ
ﺐ ا ْﳊ ِﺪ ِ
ﱢﻬﺎﻳَِﺔ
ﺸﺔَ  ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ا ْﳊَﺎﻓِ ُ
ﻆ اِﺑْ ُﻦ َﺣ َﺠ ٍﺮ اﻟ َْﻌ ْﺴ َﻘ َﻼِﱐﱡ َ :ﻻ أَ ْﻋ ِﺮ ُ
ﻳَـ ْﻌ ِﲏ َﻋﺎﺋِ َ
ف ﻟَﻪُ إِ ْﺳﻨَ ً
ﻳﺚ إِﱠﻻ ِﰲ اﻟﻨـ َ
ﺎدا َ ،وَﻻ ِرَواﻳَﺔً ِﰲ َﺷ ْﻲء ﻣ ْﻦ ُﻛﺘُ ِ َ
ِﻻﺑ ِﻦ ْاﻷَﺛِ ِﲑ  ،وَﱂ ﻳ ْﺬ ُﻛﺮ ﻣﻦ َﺧ ﱠﺮﺟﻪ  ،وذَ َﻛﺮ ا ْﳊﺎﻓِ ُ ِ
ﺎل
ﱯ َﻋ ْﻨﻪُ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ْﻌ ِﺮﻓَﺎﻩُ َ ،وﻗَ َ
ﺎد اﻟﺪﱢﻳ ِﻦ ﺑْ ُﻦ َﻛﺜِ ٍﲑ  :أَﻧﱠﻪُ َﺳﺄ ََل اﻟ َْﻤ ﱢﺰ ﱠ
ي َواﻟ ﱠﺬ َﻫِ ﱠ
ﻆ ﻋ َﻤ ُ
ْ
َ َْ ْ َ ْ َُ َ َ َ
ِ
س ﺑِﻐَ ِْﲑ إِﺳﻨَ ٍ
ﺚ ِدﻳﻨِ ُﻜﻢ ِﻣﻦ ﺑـ ْﻴ ِ
ي  :ذَ َﻛ َﺮﻩُ ِﰲ اﻟ ِْﻔ ْﺮ َد ْو ِ
ﺴ َﺨﺎ ِو ﱡ
اﻟ ﱠ
ﺎد َ ،وﺑِﻐَ ِْﲑ َﻫ َﺬا اﻟﻠﱠ ْﻔ ِﻆ َوﻟَ ْﻔﻈُﻪُ " ُﺧ ُﺬوا ﺛُـﻠُ َ
ﺾ ﻟَﻪُ
ﺖ ا ْﳊُ َﻤ ْﻴـ َﺮاء " َ ،وﺑَـﻴﱠ َ
ْ
ْ َْ
ِ
ﺴﻴ ِ
ﺐ ُﻣ ْﺴﻨَ ِﺪ اﻟ ِْﻔ ْﺮ َد ْو ِ
ﻒ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﻛ َﺬا ِﰲ اﻟ ِْﻤ ْﺮﻗَ ِﺎة  .أھـ
ﺎدا َ .وﻗَ َ
ﻮﻃ ﱡﻲ َ :ﱂْ أَﻗِ ْ
ِج ﻟَﻪُ إِ ْﺳﻨَ ً
َ
س َ ،وَﱂْ ُﳜْﺮ ْ
ﺎل اﻟ ﱡ ُ
ﺻﺎﺣ ُ
ثانيًا :إن معنى كلمة حميراء ليست سبًا أو كلمة قبيحة ؛وإنما معناھا البيضاء التي تميل إلى حمرة ھكذا
فھم علما ُء المسلمين بخالف فھم المعترضين ....فالحميراء تصغير حمراء بمعنى بيضاء اللون مشرب
بياضھا بحمرة ،والعرب تسمي الرجل األبيض :أحمر والمرأة حمراء،.وإما تصغير حمار فھو على وزن
فعال وفعال تصغر على فعيل وعليه فإن حمار تصغر على حمير ھذا إن كان المراد بھا مذكر أما إن أريد
بھا مؤنث فتصغر على ُحميرة ..يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي:
 -1آداب الزفاف للشيخ األلباني قال :ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ -ﻗﺎﻟﺖ ) :دﻋﺎﱐ رﺳﻮل اﷲ  ] واﳊﺒﺸﺔ ﻳﻠﻌﺒﻮن

ﲝﺮا ﻢ ﰲ اﳌﺴﺠﺪ [ ] ﰲ ﻳﻮم ﻋﻴﺪ [ ﻓﻘﺎل ﱄ  ] :ﻳﺎ ﲪﲑاء )  ( 1أﲢﺒﲔ أن ﺗﻨﻈﺮي إﻟﻴﻬﻢ ؟ ﻓﻘﻠﺖ  :ﻧﻌﻢ [ ) ( 2
)  ( 1ﺗﺼﻐﲑ اﳊﻤﺮاء ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺒﻴﺎض ﻛﺬا ﰲ " اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ "
)  ( 2ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻳﺎدة رواﻫﺎ اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﰲ " ﻋﺸﺮة اﻟﻨﺴﺎء " وﻗﺎل اﳊﺎﻓﻆ ﰲ " اﻟﻔﺘﺢ " :

" إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ وﱂ أر ﰲ ﺣﺪﻳﺚ ﺻﺤﻴﺢ ذﻛﺮ اﳊﻤﲑاء إﻻ ﰲ ﻫﺬا " أھـ
 -2لسان العرب) ج  4ص :( 211اسم يطلق على المرأة شديدة البياض ،وذلك ألن بياضھا يختلط بحمرة
خفيفة في وجھھا .أھـ
 -3النھاية في غريب األثر) ج ا ص  :( 438الحميراء:البيضاء .أھـ
 -4تاج العروس) ج  11ص  :(73حميراء تصغير حمراء أي :البيضاء .أھـ
ويبقى سؤال يطرح نفسه لمن له عقل ھو :ھل لقب ألحماره ينطبق على من يُطلب منه العلم ؟!
ثانيًا  :إن المرأة في الكتاب المقدس مشبھة بالحيوانات ؛مشبھة بالحمار  ،البھيمة ،الكلب األجرب...يدلل
على ذلك ما جاء في اآلتي:
12
ار ٌ
اإل ْن َس ُ
ان.
ش ْالفَ َرا يُولَ ُد ِ
غ َع ِدي ُم ْالفَھ ِْمَ ،و َك َجحْ ِ
سفر أيوب إصحاح  11عدد أَ ﱠما ال ﱠر ُج ُل فَفَ ِ
ِ -1
الذكر واألثنى ؛فال يوجد في اللغة العربية لفظة )إنسانة( قط ،واإلنسان مشبھة
واإلنسان كلمة تطلق على
ِ
بالجحش وھو الحمار الصغير ؛إذن المرأة بحسب الكتاب المقدس ُحميرة حمارة صغيره !...
ُ
 -2س فر الجامع ة ف ي اإلص حاح  3ع دد 18قُ ْل ُ
ور بَنِ ي ْالبَ َش ِر ،إِ ﱠن ﷲَ يَ ْمتَ ِح نُھُ ْم
ت فِ ي قَ ْلبِ يِ » :م ْن ِجھَ ِة أ ُم ِ
ث لِبَنِي ْالبَ َش ِر يَحْ ُد ُ
لِي ُِريَھُ ْم أَنﱠهُ َك َما ْالبَ ِھي َم ِة ھ َك َذا ھُ ْم«19 .ألَ ﱠن َما يَحْ ُد ُ
اح َدةٌ لَھُ ْمَ .م ْو ُ
ت ھ َذا
ث لِ ْلبَ ِھي َم ِةَ ،و َحا ِدثَةٌ َو ِ
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اط ٌل20 .يَ ْذھَبُ ِكالَھُ َم ا إِلَ ى
ت َذا َ
اح َدةٌ لِ ْل ُكلﱢ  .فَلَي َ
ان َم ِزيﱠةٌ َعلَى ْالبَ ِھي َم ِة ،ألَ ﱠن ِكلَ ْي ِھ َم ا بَ ِ
كَ ،ونَ َس َمةٌ َو ِ
َك َم ْو ِ
إل ْن َس ِ
ْس لِ ِ
ب يَعُو ُد ِكالَھُ َما.
اح ٍدَ .ك َ
بَ ،وإِلَى التﱡ َرا ِ
ان ِكالَھُ َما ِم َن التﱡ َرا ِ
ان َو ِ
َم َك ٍ
ُ
ب المقدس ؛إذن المرأة
اإلنسان ليس له َم ِزيﱠةٌ َعلَى ْالبَ ِھي َم ِة ؛
ص أن
َ
فاإلنسان كالبھيم ِة في الكتا ِ
نالحظ من الن ِ
ب المقدس بحسب !....
بھيمة الكتا ِ
25
ت
ت ا ْم َرأَةٌ يَ ِسي ُل َس ْي ُل َد ِمھَا أَيﱠا ًما َكثِي َرةً فِي َغي ِْر َو ْق ِ
 -3في سفر اآلويﱢين إصحاح  15عدد » َوإِ َذا َكانَ ِ
26
طَ ْمثِھَا ،أَ ْو إِ َذا َسا َل بَ ْع َد طَ ْمثِھَا ،فَتَ ُك ُ
ش
ون ُك ﱠل أَي ِﱠام َسيَالَ ِن نَ َجا َستِھَا َك َما فِي أَي ِﱠام طَ ْمثِھَا .إِنﱠھَا نَ ِج َسةٌُ .كلﱡ فِ َرا ٍ
اش طَ ْمثِھَاَ .و ُكلﱡ األَ ْمتِ َع ِة الﱠتِي تَجْ لِسُ َعلَ ْيھَا تَ ُك ُ
تَضْ طَ ِج ُع َعلَ ْي ِه ُك ﱠل أَي ِﱠام َس ْيلِھَا يَ ُك ُ
ون نَ ِج َسةً َكنَ َجا َس ِة
ون لَھَا َكفِ َر ِ
ون نَ ِجسًا ،فَيَ ْغ ِس ُل ثِيَابَهُ َويَ ْستَ ِح ﱡم بِ َما ٍءَ ،ويَ ُك ُ
طَ ْمثِھَاَ 27 .و ُكلﱡ َم ْن َم ﱠسھُ ﱠن يَ ُك ُ
ون نَ ِجسًا إِلَى ْال َم َسا ِء.
ب المقدس! ...
قلت ُ◌ :ھكذا يعامل الكلب األجرب كالمرأ ِة تما ًما في الكتا ِ
18
ب ال َّ
ابع َق ْبل َ ُغ ُرو ِ
ي
س» :أَ ُّ
 -4سفر القضاة إصحاح  14عدد َف َقال َ َل ُه ِر َجال ُ ا ْل َمدِي َن ِة فِي ا ْل َي ْو ِم َّ
ش ْم ِ
الس ِ
َ
سدِ؟« َف َقال َ َل ُھ ْمَ » :ل ْو َل ْم َت ْح ُر ُثوا َع َلى عِ ْج َلتِيَ ،ل َما َو َجدْ ُت ْم
س ِلَ ،و َما أَ ْج َفى مِنَ األَ َ
ش ْي ٍء أَ ْح َلى مِنَ ا ْل َع َ
أ ُ ْح ِج َّيتِي«.
ب المقدس يطلق عليھا عجلة! ....
المالحظ أن المرأةَ في الكتا ِ
ويبقى السؤال الذي يطرح نفسه ھو :ما ھو رد المعترضين على ھذه النصوص التي يؤمنون بھا....؟!

نبي يأمر زوجته )عائشة( أن تسب زوجته األخرى )زينب( !
ﱞ
نبي اإلسالم أمر زوجتَه عائشة أن تسب زوجته زينب....فھل ھذه ھي مكارم األخالق التي بُعث بھا
قالوا :ﱡ
نبيﱡكم.....
اعتمدوا على ذلك بما جاء في سنن أبي داود برقم 4252ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋُﺒـﻴ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑﻦ ﻣﻌ ٍ
ﺎذ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَِﰊ ح و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋُﺒَـ ْﻴ ُﺪ
َْ
ْ ُ َُ
َ
ﺎذ اﻟْﻤﻌﲎ و ِ
ﱠِ
ٍ
ِ ِ
ﺼﺎ ِرَ }:وﻟَ َﻤ ْﻦ
َﺳﺄ ُ
ﺎل َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻮ ٍن ﻗَ َ
اﺣ ٌﺪ ﻗَ َ
ﺎل ُ :ﻛ ْﻨ ُ
ﺖأْ
َل َﻋ ْﻦ اﻻﻧْﺘ َ
ﺴ َﺮةَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ َﻌﺎذُ ﺑْ ُﻦ ُﻣ َﻌ َ ْ َ َ
اﻟﻠﻪ ﺑْ ُﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ ﺑْ ِﻦ َﻣ ْﻴ َ
ﻚ َﻣﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ِﻣ ْﻦ َﺳﺒِ ٍ
ﻴﻞ {
ﺼ َﺮ ﺑَـ ْﻌ َﺪ ﻇُﻠ ِْﻤ ِﻪ ﻓَﺄُوﻟَﺌِ َ
اﻧْـﺘَ َ
ِ
ﺖ
ﻓَ َﺤ ﱠﺪﺛَِﲏ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ َزﻳْ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ُﺟ ْﺪ َﻋﺎ َن َﻋ ْﻦ أُ ﱢم ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ ْاﻣ َﺮأ َِة أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗَ َ
ﲔ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎل اﺑْ ُﻦ َﻋ ْﻮ ٍن َوَز َﻋ ُﻤﻮا أَﻧﱠـ َﻬﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺖ ﺗَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ َﻋﻠَﻰ أُ ﱢم اﻟ ُْﻤ ْﺆﻣﻨِ َ
ِ
ﺶ ﻓَﺠﻌﻞ ﻳﺼﻨَﻊ َﺷﻴﺌًﺎ ﺑِﻴ ِﺪ ِﻩ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ ِ
ﺖ -أُ ﱡم اﻟْﻤ ْﺆِﻣﻨِﲔَ " -د َﺧﻞ َﻋﻠَ ﱠﻲ رﺳ ُ ﱠ ِ
:ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺐ ﺑِْﻨ ُ
ْﺖ ﺑِﻴَ ِﺪﻩ َﺣ ﱠﱴ ﻓَﻄﱠْﻨﺘُﻪُ
ُ َ
ﺖ َﺟ ْﺤ ٍ َ َ َ َ ْ ُ ْ َ
َُ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ وﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ َزﻳْـﻨَ ُ
َ
ﺸﺔَ -ر ِ
ﺖ أَ ْن ﺗَـ ْﻨﺘَ ِﻬﻲ ﻓَـ َﻘ َ ِ ِ
ِ ِ
ﺴﺒﱠْﺘـ َﻬﺎ
ﺎﻫﺎ ﻓَﺄَﺑَ ْ
ﻚ َ ،وأَﻗْـﺒَـﻠَ ْ
ﺴَ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ﻓَـﻨَـ َﻬ َ
ﺐ ﺗَـ َﻘ ﱠﺤ ُﻢ ﻟ َﻌﺎﺋ َ َ
ﺖ َزﻳْـﻨَ ُ
ﺎل ﻟ َﻌﺎﺋ َﺸﺔَ ُ ":ﺳﺒﱢ َﻴﻬﺎ ﻓَ َ
َﳍَﺎ ﻓَﺄ َْﻣ َ
َ
ﺸﺔَ -ر ِ
ﺖ َزﻳْـﻨَﺐ إِ َﱃ َﻋﻠِ ﱟﻲ-ر ِ
ِ
ت
ﺎء ْ
ﺖ ﺑِ ُﻜ ْﻢ َوﻓَـ َﻌﻠَ ْ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎَ -وﻗَـ َﻌ ْ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ -ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﻓَـﻐَﻠَﺒَْﺘـ َﻬﺎ " ﻓَﺎﻧْﻄَﻠَ َﻘ ْ
ﺖ :إِ ﱠن َﻋﺎﺋ َ َ
َ
ﺖ .ﻓَ َﺠ َ
ُ
ﻓَ ِ
ِ
ﺎل َﳍَﺎ :إِﻧﱠـ َﻬﺎ ِﺣﺒﱠﺔُ أَﺑِ ِ
ﺎء
ﺎل ِﱄَ :ﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا ،ﻗَ َ
ْﺖ ﻟَﻪُ َﻛ َﺬا َوَﻛ َﺬا ﻓَـ َﻘ َ
ﺎﻃ َﻤﺔُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺖ َﳍُ ْﻢ :أ ﱢ
ﻴﻚ َوَر ﱢ
ﺖ .ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺼ َﺮﻓَ ْ
َﱐ ﻗُـﻠ ُ
ب اﻟْ َﻜ ْﻌﺒَﺔ ﻓَﺎﻧْ َ
ﺎلَ :و َﺟ َ
َﻋﻠِ ﱞﻲ ر ِ
ﻚ.
ﱠﱯ  ﻓَ َﻜﻠﱠ َﻤﻪُ ِﰲ َذﻟِ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
َ
الرد على الشبھة
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الخلق َخلقا و ُخلقا  ،فال يصح في حقه ما نسب إليه المعترضون ....يدلل على
أوالً :إن محمدًا  أعظم
ِ
ذلك ما يلي:
ق َع ِظ ٍيم ) القلم.(4
 -1أن ﷲ زكاه في ُخلقِه قائالً َ  :وإِنﱠ َ
ك لَ َعلى ُخلُ ٍ
ْﺖ
ﺸ ٍﺎم ﻗَ َ
ض ...و ذلك في مسن ِد أحم َد برقم َ 24139ﻋ ْﻦ َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ ِﻫ َ
 -2أنه  كان قرآنًا يمشي على األر ِ
ﺎل َ :ﺳﺄَﻟ ُ
ْﺖ :أَ ْﺧِ ِﱪ ِﻳﲏ َﻋ ْﻦ ُﺧﻠُ ِﻖ ر ُﺳ ِ
ﺖ َ :ﻛﺎ َن ُﺧﻠُ ُﻘﻪُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن .
َﻋﺎﺋِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ؟ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺸﺔَ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
َ
 -3لم يقل لخادمه يو ًما كلمة أف قط .....و ذلك صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ  5578ﻋﻦ أَﻧَ ٍ
ﱠﱯ
ﺲ  ﻗَ َ
ﺎلَ :ﺧ َﺪ ْﻣ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
ﺎل ِﱄ أ ﱟ ِ
ِ
ﺖ.
ﲔ ﻓَ َﻤﺎ ﻗَ َ
ﺻﻨَـ ْﻌ َ
ﺻﻨَـ ْﻌ َ
َ ﻋ ْﺸ َﺮ ﺳﻨِ َ
ﺖ َوَﻻ أﱠَﻻ َ
ُف َوَﻻ ﱂَ َ
شا ...و ذلك في ِ
شا وال متفح ً
 -4أنه لم يكن فاح ً
ﻮل
ﺖَ :ﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َر ُﺳ ُ
ﻣﺴﻨﺪ أﲪ َﺪ ﺑﺮﻗﻢ َ 24247ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ أَﻧﱠـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
اق ،وَﻻ ُﳚ ِﺰي ﺑِﺎﻟ ﱠ ِ ِ
اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَ ِ
ِ
ﺼ َﻔ ُﺢ.
ﺸﺎَ ،وَﻻ ُﻣﺘَـ َﻔ ﱢﺤ ً
ﺎﺣ ً
َﺳ َﻮ ِ َ ْ
ﺴﻴﱢﺌَﺔ ﻣﺜْـﻠَ َﻬﺎ َوﻟَﻜ ْﻦ ﻳَـ ْﻌ ُﻔﻮ َوﻳَ ْ
ﺻﺨﱠﺎﺑًﺎ ِﰲ ْاﻷ ْ
ﺸﺎ َ ،وَﻻ َ
 -5أنه  كان يدعو أصحابَه
الخلق  ،ويقرب منه أحسنھم ُخلقا ...وذلك في عده أحاديث منھا:
لحسن
ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَ ِ
ﻮلِ :ﻣ ْﻦ
أ -مسند أحم َد برقمَ 6526ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﻤ ٍﺮو ﻗَ َ
ﺸﺎ َوَﻛﺎ َن ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺎلَ :ﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َر ُﺳ ُ
ﺸﺎ َوَﻻ ُﻣﺘَـ َﻔ ﱢﺤ ً
ﺎﺣ ً
ِﺧﻴﺎ ِرُﻛﻢ أَﺣ ِ
ﺎﺳﻨُ ُﻜ ْﻢ أَ ْﺧ َﻼﻗًﺎ .
َ ْ َ
ﺖ ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ ُﺣ ًّﺮا
ي  نصح
َﺣ ًﺪا " .ﻗَ َ
ﺴ ﱠﱠ
ب -سنن أبي داو َد برقم  3562أن النب ﱠ
ٍ
ﺎل :ﻓَ َﻤﺎ َﺳﺒَْﺒ ُ
ﱭأَ
لرجل قائالً له َ " :ﻻ ﺗَ ُ
ﺎل ":وَﻻ َﲢْ ِﻘﺮ ﱠن َﺷﻴﺌًﺎ ِﻣﻦ اﻟْﻤﻌﺮ ِ
ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ
ﺖ ُﻣ ْﻨﺒَ ِﺴ ٌ
وف َوأَ ْن ﺗُ َﻜﻠﱢ َﻢ أَ َﺧ َ
ﻚ إِ ﱠن َذﻟِ َ
ﻂ إِﻟَْﻴ ِﻪ َو ْﺟ ُﻬ َ
ﺎك َوأَﻧْ َ
ﲑا َوَﻻ َﺷﺎ ًة .ﻗَ َ َ
َوَﻻ َﻋ ْﺒ ًﺪا َوَﻻ ﺑَﻌ ً
َ ْ ْ َ ُْ
ِ
ﺴِ
ﺼِ
ﺖ ﻓَِﺈ َﱃ اﻟْ َﻜ ْﻌﺒَـ ْ ِ
ﺎل ِْ
ﺐ
ﺎك َوإِ ْﺳﺒَ َ
ﲔ َوإِﻳﱠ َ
اﻹ َزا ِر ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ِﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ ِﺨﻴﻠَ ِﺔ َوإِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻻ ُِﳛ ﱡ
ﻒ اﻟ ﱠ
ﺎق ﻓَِﺈ ْن أَﺑَـ ْﻴ َ
اﻟ َْﻤ ْﻌ ُﺮوف َو ْارﻓَ ْﻊ إِ َز َار َك إِ َﱃ ﻧِ ْ
ﻚ َﻋﻠَْﻴﻪ ِ◌" .
ﻴﻚ ﻓَ َﻼ ﺗُـ َﻌﻴﱢـ ْﺮﻩُ ِﲟَﺎ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻓِ ِﻴﻪ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ َوﺑَ ُ
ﻚ َو َﻋﻴﱠـ َﺮ َك ِﲟَﺎ ﻳَـ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻓِ َ
اﻟ َْﻤ ِﺨﻴﻠَﺔَ َوإِ ْن ْاﻣ ُﺮٌؤ َﺷﺘَ َﻤ َ
ﺎل َذﻟِ َ
ِ
ﻳﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﺣﺴﻨﻜﻢ ﺧﻠﻘﺎ " .ﲣﺮﻳﺞ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ ) اﺑﻦ
ﳎﻠﺴﺎ َ
ج -صحيح الجامع رﻗﻢ  1176 :ﻗﺎل  ": أﻗﺮﺑﻜﻢ ﻣﲏ ً
اﻟﻨﺠﺎر ( ﻋﻦ ﻋﻠﻲ  .ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﱐ ) :ﺣﺴﻦ (
د -الحاكم في المستدرك ﺑﺮﻗﻢ  29ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﻋﻦ اﻟﻨﱯ  ﻗﺎل  ":ﻟﻴﺲ اﳌﺆﻣﻦ ﺑﺎﻟﻄﻌﺎن و ﻻ اﻟﻠﻌﺎن و ﻻ
اﻟﻔﺎﺣﺶ و ﻻ اﻟﺒﺬيء"

ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﱐ  ) :ﺻﺤﻴﺢ ( اﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  5381 :ﰲ ﺻﺤﻴﺢ اﳉﺎﻣﻊ
وعليه فان ما يسبق يثبت للمعترضين ما غاب عن عقولھم المريضة وسوء ظنھم.....ھذا بخالف حال
أنبيائھم في كتابھم المقدس ....
ثانيًا :إن ھذا الحديث لم يأت إال في سنن أبي داود ،فمدار الرواية من كتب األحاديث ھو من ھذا الطريق
فقط الذي رواه أبو داود ...وھذا يدل على أنه ليس مشھو ًرا ...فھم يأتون بغرائب األحاديث لينالوا منه فھذا
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وان دل يدل على حقد كبير وسوء ظن با ورسوله ....يقول َ : و َك َذل َِك َج َع ْل َنا لِ ُك ّل نبي َع ُدوّ اً م َّن
ّك َھادِيا ً َو َنصِ يرً ا)الفرقان.(31
ْالمُجْ ِرمِين َ◌ َو َك َفى ِب َرب َ
ثالثًا:إن ھذا الحديث جاء في سنن أبي داود ،وإسناده ال يصح ؛حكم عليه بذلك الشي ُخ األلباني  -رحمه ﷲ-
في صحيح و ضعيف أبي داود) ج/ 10ص  (398برقم 4898قائالً  " :ﺿﻌﻴﻒ اﻹﺳﻨﺎد"
فعلى ما سبق  :يتبين لنا إن الحديث ال تقام به حجة ،و نصدق ما جاء به ،وھذا كاف ألبطال الشبھة.....
رابعًا :إن الكتاب المقدس يذكر لنا ما ھو أخطر من أن نبيًا يأمر زوجته أن تسب أخرى  ....فالكتاب يذكر
ب أنبيائِه  .....وذلك في األتي:
لنا أن الربﱠ أمر الناس بس ِ
9
-1
ابن داود سب أباه داود سبًا قبيحًا....وذلك في سفر صموئيل الثاني اإلصحاح  16عدد َف َقال َ
ْ
َ
َ
َ
ب َ
أَ ِبي َ
ب ا ْل َم ْي ُ
س ُه«.
دَعنِي أ ْع ُب ْر َفأ ْق َط َع َرأ َ
س ِّيدِي ا ْل َملِ َك؟ ْ
ت َ
ھذا ا ْل َك ْل ُ
س ُّ
ص ُرو َية؟ لِ ْل َملِكِ » :لِ َم َاذا َي ُ
ي ا ْبنُ َ
شا ُ
10
س َّب دَ ُاودَ َ .و َمنْ َيقُول ُ :لِ َم َاذا
الر َّب َقال َ َل ُهُ :
س َّب ألَنَّ َّ
ص ُرو َي َة! َد ُعوهُ َي ُ
َف َقال َ ا ْل َملِ ُكَ » :ما لِي َو َل ُك ْم َيا َبنِي َ
11
ِيع َع ِبي ِد ِه» :ھ َُو َذا ا ْبنِي ا َّلذِي َخ َر َج مِنْ أَ ْح َ
دَاو ُد ألَ ِبي َ
ب َن ْفسِ ي،
اي َول َِجم
شائِي َي ْطلُ ُ
ش َ
َت ْف َعل ُ ھ َك َذا؟« َو َقال َ ُ
ِ
12
ب
الر ُّ
الر َّب َي ْن ُظ ُر إِلَى َم َذلَّتِي َو ُي َكافِ ُئنِي َّ
الر َّب َقال َ َل ُهَ .ل َعل َّ َّ
س َّب ألَنَّ َّ
ي اآلنَ َب ْن َيامِين ٌِّي؟ دَ ُعوهُ َي ُ
َف َك ْم ِبا ْل َح ِر ِّ
س َّب ِت ِه ِب َ
ھذا ا ْل َي ْو ِم«.
ض َم َ
عِو َ
َخ ْي ًرا َ
5
ب أ ُ َّم َك.
-2
ضا ال َّن ِب ُّي َم َع َك فِي ال َّل ْي ِلَ ،وأَ َنا أ ُ ْخ ِر ُ
ار َو َي َت َع َّث ُر أَ ْي ً
سفر ھوشع إصحاح  4عدد َف َت َت َع َّث ُر فِي 1ال َّن َھ ِ
ِلر ِّب ُم َحا َك َم ًة َم َع
الر ِّب َيا َبنِي إِ ْس َرائِيل َ» :إِنَّ ل َّ
مما يدل على أنه كالم الرب العدد األول ففيه ا ِْس َم ُعوا َق ْولَ َّ
ض.
سانَ َوالَ َم ْع ِر َف َة ِ
ﷲ فِي األَ ْر ِ
ان األَ ْر ِ
ض ،ألَ َّن ُه الَ أَ َما َن َة َوالَ إِ ْح َ
ُ
س َّك ِ
20
َ
إنجيل لوقا إصحاح  12عدد َف َقال َ َل ُه ﷲَُ :ي َ
س َك ِم ْن َكَ ،فھ ِذ ِه ا َّلتِي
-3
ب َن ْف ُ
اغ ِب ُّي! ھ ِذ ِه ال َّل ْيلَة ُت ْط َل ُ
أَ ْعدَ دْ َت َھا لِ َمنْ َت ُكونُ ؟
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْن َھا -
زواج النﱠبِ ﱢي  من
ُ
َ
زينب بنت جحشَ -ر ِ
ادعوا أن محم ًدا  تزوج زوجةَ ابنِه بالتبني  ،وذلك لما رآھا وأعجبته  ،فقال :سبحان مقلب القلوب  ،فأمر
زي ًد بتطليقِھا وتزوجھا ھو  ....فأنزل ﷲُ َ  : وإِ ْذ تَقُو ُل لِلﱠ ِذي أَ ْن َع َم ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َوأَ ْن َع ْم َ
ك
ت َعلَ ْي ِه أَ ْم ِس ْك َعلَ ْي َ
اس َو ﱠ
ك َما ﱠ
ق ﱠ
ﷲُ أَ َح ﱡ
ضى َز ْي ٌد ِم ْنھَا
ﷲَ َوتُ ْخفِي فِي نَ ْف ِس َ
َز ْو َج َ
ﷲُ ُم ْب ِدي ِه َوتَ ْخ َشى النﱠ َ
ق أَ ْن تَ ْخ َشاهُ فَلَ ﱠما قَ َ
ك َواتﱠ ِ
ان أَ ْم ُر ﱠ
ون َعلَى ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
َوطَرًا َز ﱠوجْ نَا َكھَا لِ َك ْي َال يَ ُك َ
ض ْوا ِم ْنھ ﱠُن َوطَرًا َو َك َ
اج أَ ْد ِعيَائِ ِھ ْم إِ َذا قَ َ
ﷲِ
ين َح َر ٌج فِي أَ ْز َو ِ
ﷲُ لَهُ ُسنﱠةَ ﱠ
ض ﱠ
ان أَ ْم ُر ﱠ
َم ْفع ً
ين َخلَ ْوا ِم ْن قَ ْب ُل َو َك َ
ﷲِ فِي الﱠ ِذ َ
ُوال َ 37ما َك َ
ج فِي َما فَ َر َ
ﷲِ
ان َعلَى النﱠبِ ﱢي ِم ْن َح َر ٍ
ﷲِ َويَ ْخ َش ْونَهُ َو َال يَ ْخ َش ْو َن أَ َحدًا إِ ﱠال ﱠ
ت ﱠ
ﷲَ َو َكفَى بِا ﱠ ِ َح ِسيبًا  39
ين يُبَلﱢ ُغ َ
قَ َدرًا َم ْق ُدورًا  38الﱠ ِذ َ
ون ِر َس َاال ِ
) األحزاب( .
•

الرد على الشبھة

بخالف ما يقوله
ت التي تدل على أن القرآ َن الكريم كالم من عند ﷲِ 
ِ
أوالً  :إن ھذه اآليات من اآليا ِ
المعترضون  :إن القران من تأليف رسول اإلسالم ....لوجھين:
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ت ؛ألن فيھا عتاب له من ﷲِ  له
األول :لو كتب محم ٌد  القرآ َن الكريم بيده ما كان يكتب مثل ھذه اآليا ِ
ت وغيرھا ....
حسن مظھر ،وال يعاتب نف َسه مرة واحدة كما جاء في ھذه اآليا ِ
بل كان يظھر  في أ ِ
ي  ما أخفى آيةً واحدةً من كتاب ﷲ  بل أدى
الثاني :إن ھذه اآليات من اآليات التي تدلل على أن النب ﱠ
أتم وج ٍه ....والدليل على ذلك ما يلي:
الرسالةَ على ِ
ﻮل
ﺖ )ﻋﺎﺋﺸﺔ(َ :وﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ َ ﻛ ِﺎﲤًﺎ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ِﳑﱠﺎ أُﻧْ ِﺰ َل َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻟَ َﻜﺘَ َﻢ َﻫ ِﺬ ِﻩ ْاﻵﻳَﺔََ }:وإِ ْذ ﺗَـ ُﻘ ُ
-1صحيح مسلم برقم  259ﻗَﺎﻟَ ْ
َﺣ ﱡﻖ
ﺖ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ أ َْﻣ ِﺴ ْ
ﻚ َﻣﺎ اﻟﻠﱠﻪُ ُﻣ ْﺒ ِﺪ ِﻳﻪ َوَﲣْ َ
ﻚ َواﺗﱠ ِﻖ اﻟﻠﱠﻪَ َوُﲣِْﻔﻲ ِﰲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ َ
ﻚ َزْو َﺟ َ
ﻚ َﻋﻠَْﻴ َ
ﻟِﻠﱠ ِﺬي أَﻧْـ َﻌ َﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َوأَﻧْـ َﻌ ْﻤ َ
ﱠﺎس َواﻟﻠﱠﻪُ أ َ
ﺸﻰ اﻟﻨ َ
ﺸﺎﻩُ {".
أَ ْن َﲣْ َ
رﺳﻮل اﷲ  ﺷﻴﺌﺎ ﳑﺎ أوﺣﻲ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﷲ
 -2تفسير الطبري )ج  / 20ص  :( 274ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻟﻮ ﻛﺘﻢ ُ
ﺸﺎﻩُ ( .
َﺣ ﱡﻖ أَ ْن َﲣْ َ
ﻚ َﻣﺎ اﻟﻠﱠﻪُ ُﻣ ْﺒ ِﺪ ِﻳﻪ َوَﲣْ َ
ﻟﻜﺘﻢ ) َوُﲣِْﻔﻲ ِﰲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴ َ
ﱠﺎس َواﻟﻠﱠﻪُ أ َ
ﺸﻰ اﻟﻨ َ
ت لو ك انوا يعلم ون ؛ ألن الرواي ات الت ي يس تدلون بھ ا للطع ن
ت العنكبو ِ
ثانيًا  :إن ھذه الشبھة أوھن من بي ِ
النبي  من خاللِھا ال تصح ،حكم عليھا بھذا علما ٌء أجال ٌء كما يلي:
في
ﱢ
 -1قال ابنُ كثي ٍر في تفسيره بعد أن ذكر الروايات الصحيحة  :ذﻛﺮ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ واﻟﻄﱪي ﻫﺎ ﻫﻨﺎ آﺛﺎراً ﻋﻦ ﺑﻌﺾ
اﻟﺴﻠﻒ  -رﺿﻲ اﷲُ ﻋﻨﻬﻢ -أﺣﺒﺒﻨﺎ أن ﻧﻀﺮب ﻋﻨﻬﺎ ﺻﻔﺤﺎً ﻟﻌﺪم ﺻﺤﺘﻬﺎ ﻓﻼ ﻧﻮردﻫﺎ  .ﻳﺮﻳﺪ ﺑﺬﻟﻚ أﻣﺜﺎل  " :ﻓﻮﻗﻌﺖ ﰲ ﻗﻠﺒﻪ

" و " ﺳﺒﺤﺎن ﻣﻘﻠﺐ اﻟﻘﻠﻮب "  .ﻓﻬﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ آﺛﺎر ﱂ ﺗﺜﺒﺖ ﺻﺤﺘﻬﺎ .أھـ

القرطبي بعد أن ذكر التفسير الصحيح لما كان يخفيه  ، وما الذي كان يخشاه من الناس :وﻫﺬا
 -2قال
ﱡ
اﻟﻘﻮل أﺣﺴﻦ ﻣﺎ ﻗﻴﻞ ﰲ ﺗﺄوﻳﻞ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ واﻟﻌﻠﻤﺎء اﻟﺮاﺳﺨﲔ ،ﻛﺎﻟﺰﻫﺮي واﻟﻘﺎﺿﻲ
اﻟﻨﱯ  ﻫﻮى زﻳﻨﺐ اﻣﺮأة زﻳﺪ ورﲟﺎ أﻃﻠﻖ
ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﻼء اﻟﻘﺸﲑي واﻟﻘﺎﺿﻲ أﰊ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﻏﲑﻫﻢ .ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ روي أن ﱠ

اﻟﻨﱯ  ﻋﻦ ﻣﺜﻞ ﻫﺬا ،أو ﻣﺴﺘﺨﻒ ﲝﺮﻣﺘﻪ.أھـ
ﺑﻌﺾ اﳌُ ّﺠﺎن ﻟﻔﻆ ﻋﺸﻖ ﻓﻬﺬا إﳕﺎ ﺻﺪر ﻋﻦ ﺟﺎﻫﻞ ﺑﻌﺼﻤﺔ ﱢ
 -3قال ابنُ العربي في كتابه أحكام القرآن بعد أن ذكر ملخص ھذه الروايات ،و بين عصمة النبي : 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺎت ﻛﻠﻬﺎ ﺳﺎﻗﻄﺔ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ .أھـ
الفتح بعد أن ذكر الروايات الصحيحة :و وردت آﺛﺎر أﺧﺮى أﺧﺮﺟﻬﺎ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ واﻟﻄﱪي و
 -4قال ابنُ حج ٍر في
ِ
ﻧﻘﻠﻬﺎ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻔﺴﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺸﺎﻏﻞ ﺎ .أھـ
ُ
الشيخ محمد رشيد رضا :وﻟﻠﻘﺼﺎص ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻛﻼم ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﳚﻌﻞ ﰲ ﺣﻴﺰ اﻟﻘﺒﻮل ،و ﳚﺐ ﺻﻴﺎﻧﺔ
 -5قال
ِ
زورا و ﺘﺎﻧًﺎ .ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ  .أھـ
ﱢ
اﻟﻨﱯ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﱰﻫﺎت اﻟﱵ ﻧُﺴﺒﺖ إﻟﻴﻪ ً
تفسير الطبري )ج  / 20ص  ، ( 271وتفسير ابن كثير )ج  / 6ص  (421اآلتيَ } :وَﻣﺎ
ثالثًا  :جاء في
ِ
اﳋِﻴَـ َﺮةُ ِﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮِﻫ ْﻢ َوَﻣ ْﻦ ﻳَـ ْﻌ ِ
ﻀﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ أ َْﻣ ًﺮا أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن َﳍُ ُﻢ ْ
ﺿﻼﻻ
َﻛﺎ َن ﻟِ ُﻤ ْﺆِﻣ ٍﻦ َوﻻ ُﻣ ْﺆِﻣﻨَ ٍﺔ إِ َذا ﻗَ َ
ﺿ ﱠﻞ َ
ﺺ اﻟﻠﱠﻪَ َوَر ُﺳﻮﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َ
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ُﻣﺒِﻴﻨًﺎ ) . { (36ﻗﺎل اﻟﻌﻮﰲ ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :ﻗﻮﻟﻪَ } :وَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِ ُﻤ ْﺆِﻣ ٍﻦ َوﻻ ُﻣ ْﺆِﻣﻨَ ٍﺔ { اﻵﻳﺔ ،وذﻟﻚ أن رﺳﻮل اﷲ  اﻧﻄﻠﻖ

ﻟﻴﺨﻄﺐ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺎﻩ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺣﺎرﺛﺔ ،ﻓﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ زﻳﻨﺐ ﺑﻨﺖ ﺟﺤﺶ اﻷﺳﺪﻳﺔ ﻓﺨﻄﺒﻬﺎ ،ﻓﻘﺎﻟﺖ :ﻟﺴﺖ ﺑﻨﺎﻛﺤﺘﻪ ،ﻓﻘﺎل رﺳﻮل

اﷲ " : ﺑﻞ ﻓﺎﻧﻜﺤﻴﻪ" .ﻗﺎﻟﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ،أؤاﻣﺮ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ .ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﳘﺎ ﻳﺘﺤﺪﺛﺎن أﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ ﻋﻠﻰ رﺳﻮﻟﻪ } : 
ﻀﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ أ َْﻣ ًﺮا { اﻵﻳﺔ ،ﻗﺎﻟﺖ :ﻗﺪ رﺿﻴﺘﻪ ﱄ ﻣﻨﻜﺤﺎ ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ؟ ﻗﺎل" :ﻧﻌﻢ" .ﻗﺎﻟﺖ:
َوَﻣﺎ َﻛﺎ َن ﻟِ ُﻤ ْﺆِﻣ ٍﻦ َوﻻ ُﻣ ْﺆِﻣﻨَ ٍﺔ إِ َذا ﻗَ َ

إ ًذا ﻻ أﻋﺼﻲ رﺳﻮل اﷲ  ، ﻗﺪ أﻧﻜﺤﺘﻪ ﻧﻔﺲ  .أھـ
زينب زوجة له ؛ ألخذھا قبل أن يزوجھا زيد  ،فقد كانت من عائلته ،
إ ًذا لو كان رسول ُ ﷲ  يريد
َ
وتكبر أمامه على مدار األيام  ،حتى صارت شابة  ،وبعدھا قام ليخطبھا لزيد ..... وبھذا تبطل الشبھة !
التفاسير بال ُرغم من أنھا ضعيفة ؟!
ب
راب ًعا  :إن قيل :لماذا ُذكرت ھذا األخبار في كت ِ
ِ
قلت ُ◌  :إن ھذا من باب الثراء العلمي ؛ إنھم  -رحمھم ﷲُ  -يجمعون كل ما قيل عن اآلية  ،وبعد ذلك
يحققون  ،وأحيانًا يحذرون المسلمين من مثل ھذه الروايات الباطلة كما تقدم معنا في الرد على شبھة
الغرانيق ،ومثل  :ما قاله ا ُ
بن كثير في اآليات التي معنا  :ذكر ابن أبي حاتم والطبري ھا ھنا آثاراً عن
بعض السلف  أحببنا أن نضرب عنھا صفحا ً لعدم صحتھا فال نوردھا أھـ .يريد بذلك أمثال  " :فوقعت
في قلبه " و " سبحان مقلب القلوب " .فھذه كلھا آثار لم تثبُت صحتھا ،و ھذا ما ذھب إليه المحققون من
المفسرين كالزھري  ،والقاضي بكر بن العالء القشيري  ،و القاضي أبي بكر بن العربي  ،و القاضي
عياض في الشفاء.

خام ًسا :إن قيل  :ما ھو التفسير الصحيح لآليات  ،و ما ھي قصه زواج رسول ﷲ  من زينب بنت جحش
؟
قلتُ  :إن الجواب على ذلك يكون في التفصيل التالي:
 -1زواج زيد بن حارثة  من زينب  -رضي ﷲ عنھا: -
زينب بنت جحش ھي إحدى زوجات النﱠبِ ﱢي  ، و قد تزوج بھا الرسول في السنة الخامسة من الھجرة ،
و ھي بنت أمية بنت عبد المطلب عمة النﱠبِ ﱢي  و كانت زوجة لزيد بن حارثة قبل أن تصبح زوجة لرسول
ﷲ  . أما زيد بن حارثة  زوج زينب قبل الرسول  فكان يُدعى قبل اإلسالم بزيد بن محمد لكنه لم
يكن من أوالد الرسول  ، بل كان غالما اشترته خديجة بعد زواجھا من النﱠبِ ﱢي  ثم أھدته إلى النﱠبِ ﱢي 
فأعتقه  في سبيل ﷲ  ،ثم تبنّاه  تبنيا ً اعتباريا على عادة العرب لرفع مكانته االجتماعية بعدما عامله
والده و قومه بالھجران و الطرد  ،و ھكذا فقد منحه الرسول  احتراما كبيرا و شرفا عظيما و رفع من
النبي  بحاجة زيد إلى الزواج
شأنه بين الناس حتى صار يُدعى بين الناس زيد بن محمد .و عندما أحس
ﱡ
أمره بخطبة بنت عمته زينب بنت جحش  ،لكن زينب رفضت ذلك تبعا للتقاليد السائدة في تلك األيام و
الستنكاف الحرة من الزواج من العبد المعتق  ،خاصة وإن زينب كانت من عائلة ذات حسب ونسب و شأن
ضى ﱠ
ون لَھُ ُم ْال ِخيَ َرةُ
ﷲُ َو َرسُولُهُ أَ ْمرًا أَن يَ ُك َ
 ،فنزلت اآلية الكريمة التالية َ و َما َك َ
ان لِ ُم ْؤ ِم ٍن َو َال ُم ْؤ ِمنَ ٍة إِ َذا قَ َ
ْص ﱠ
ي
ض ﱠل َ
ﷲَ َو َرسُولَهُ فَقَ ْد َ
ض َال ًال ﱡمبِينًا ) األحزاب ،(36فأخبرت زينبُ النب ﱠ
ِم ْن أَ ْم ِر ِھ ْم َو َمن يَع ِ
رسول ﷲ  و خضو ًعا لحكم
بقبولھا بھذا الزواج  ،و ھكذا فقد تم الزواج برضا زينب  ،نزوالً عند رغبة
ِ
ﷲ .
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 - 2طالق زينب  :بعد ذلك تأثرت العالقة الزوجية بين الزوجين ـ زينب و زيد رضي ﷲ عنھما  -و آل
النبي  لمنع وقوع الطالق  ،و لم
أمرھما إلى الطالق واالنفصال رغم المحاوالت الحثيثة التي قام بھا
ﱡ
تؤثر نصائح النﱠبِ ﱢي  في زيد  ،ولم يفلح في تغيير قرار زيد فوقع الطالق.
 -3زواج النبي  من زينب:
ضا لما حصل لھا
طالق زينب فترة قرر
و بعد أن مضى على
النبي  أن يتزوج ابنة عمته زينب تعوي ً
ﱡ
ِ
ي  كان يخشى العادات و التقاليد التي تُحرم زواج الرجل من زوجة ابنه
بأمر من ﷲ  ، غير أن النب ﱠ
من التبني العتباره ابنا ً حقيقيًا  ،فا  قد أعلمه أن زينب ستكون زوجة له قبل طالقھا  ،وكان يخفي ذلك
ق ﱠ
ﷲَ " ثم عاتبه ربه  في ذلك قائال َ :وإِ ْذ تَقُو ُل لِلﱠ ِذي
ك َز ْو َج َ
في نفسه  ،ويقول لزيد  " :أَ ْم ِس ْك َعلَ ْي َ
ك َواتﱠ ِ
اس َو ﱠ
ك َما ﱠ
ق ﱠ
أَ ْن َع َم ﱠ
ﷲُ َعلَ ْي ِه َوأَ ْن َع ْم َ
ﷲَ َوتُ ْخفِي فِي نَ ْف ِس َ
ك َز ْو َج َ
ت َعلَ ْي ِه أَ ْم ِس ْك َعلَ ْي َ
ﷲُ
ﷲُ ُم ْب ِدي ِه َوتَ ْخ َشى النﱠ َ
ك َواتﱠ ِ
أَ َح ﱡ
ق أَن تَ ْخ َشاهُ ) األحزاب .(37ثم إن زواج النبي  من زينب إنما كان بأمر من ﷲ  ، كما تشھد بذلك
ين َح َر ٌج
ون َعلَى ْال ُم ْؤ ِم ِن َ
ضى َز ْي ٌد ﱢم ْنھَا َوطَرًا َز ﱠوجْ نَا َكھَا لِ َك ْي َال يَ ُك َ
تتمة اآلية السابقة ؛ يقول   : فَلَ ﱠما قَ َ
ان أَ ْم ُر ﱠ
ﷲِ َم ْفع ً
ج فِي َما
ُوال 37ﱠما َك َ
ض ْوا ِم ْنھ ﱠُن َوطَرًا َو َك َ
اج أَ ْد ِعيَائِ ِھ ْم إِ َذا قَ َ
ان َعلَى النﱠبِ ﱢي ِم ْن َح َر ٍ
فِي أَ ْز َو ِ
ض ﱠ
ان أَ ْم ُر ﱠ
ﷲُ لَهُ ُسنﱠةَ ﱠ
ﷲِ قَ َدرًا ﱠم ْق ُدورًا )  38األحزاب( .
ين َخلَ ْوا ِمن قَ ْب ُل َو َك َ
ﷲِ فِي الﱠ ِذ َ
فَ َر َ
اس َو ﱠ
ك َما ﱠ
ﷲُ أَ َح ﱡ
ق أَن تَ ْخ َشاهُ " .
فإن قيل  :ما معنى قولِه َ ":وتُ ْخفِي فِي نَ ْف ِس َ
ﷲُ ُم ْب ِدي ِه َوتَ ْخ َشى النﱠ َ
النبي
ي  أن زينب سوف تطلق من زيد  ،وسوف تكون زوجة له ،وكان
ﱡ
قلت ُ◌  :إن ﷲَ  قد أعلم النب ﱠ
اس
 يخفى ذلك خشية أن يقول الناسُ  :تزوج من زوجة ابنه  .لذلك عاتبه ربﱡه قائالً له َ " :وتَ ْخ َشى النﱠ َ
َو ﱠ
ﷲُ أَ َح ﱡ
ق أَن تَ ْخ َشاهُ"  .وليس المعنى كما جاء في الروايات المكذوبة :أنه لما رأى زينب قال ":سبحان
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -تقول لزوجات النﱠبِ ﱢي : 
مقلب القلوب فعلقت في نفسه وكان يخفى ذلك  "....فكانت َ -ر ِ
زوجكن أھلكن  ،وزوجني ربى من فوق سبع سماوات.
النبي  من زينب عدة أسباب :
الخالصة في أمر زواج
ﱢ
 -1تعديل ما حصل البنة عمته و تضررھا بالطالق ؛ حيث إنھا رضيت بالزواج من زيد بأمر من ﷲ و
رسوله  ،فأراد الرسول  أن يكرمھا و يعوضھا عن ما حصل لھا  ،وذلك بأمر من ﷲِ تعالى .
 -2كسر العادات و التقاليد الخاطئة التي تمنع الزواج من زوجة االبن من التبنّي  ،رغم كونه ابنًا اعتباريًا
ال غير تشريع في صورة عملية ؛ حيث إن اإلسالم من خالل القرآن الكريم رفض االعتراف بالتبني الذي
كان سائداً بين العرب في الجاھلية ،فالتبني يھدم األحساب واألنساب ،فقد كانوا ينسبون زيد بن حارثة إلى
خالل قولِه َ  : و َما َج َع َل
رسول ﷲ  فيقولون زيد بن محمد  ،وجاء الرفض القرآني حاس ًما من
ِ
ق َوھُ َو يَ ْھ ِدي ال ﱠسبِي َل  4ا ْد ُعوھُ ْم ِآلبَائِ ِھ ْم ھُ َو أَ ْق َسطُ
أَ ْد ِعيَاء ُك ْم أَ ْبنَاء ُك ْم َذلِ ُك ْم قَ ْولُ ُكم بِأ َ ْف َوا ِھ ُك ْم َو ﱠ
ﷲُ يَقُو ُل ْال َح ﱠ
ِعن َد ﱠ
ﱢين َو َم َوالِي ُكم ْ◌  )  5سورة األحزاب (.و قوله   : ﱠما
ﷲِ فَإِن لﱠ ْم تَ ْعلَ ُموا آبَاءھُ ْم فَإِ ْخ َوانُ ُك ْم فِي الد ِ
ان ﱠ
ان ُم َح ﱠم ٌد أَبَا أَ َح ٍد ﱢمن ﱢر َجالِ ُك ْم َولَ ِكن ﱠرسُو َل ﱠ
ﷲُ بِ ُكلﱢ َش ْي ٍء َعلِيما ً ) األحزاب .(40
ﷲِ َو َخاتَ َم النﱠبِي َ
ﱢين َو َك َ
َك َ
وكان التوجيه القرآني للرسول  بالزواج من مطلﱠقة )زيد بن حارثة( ألجل تأكيد تجاھل المشرع
اإلسالمي للعرف الجاھلي  ،لتكون ممارسة الرسول  رافعة لكل التباس قد يبقى عالقا ً في األذھان  ،علما ً
أن تزويج الرسول  كان بعد تطليقھا من جانب زيد بن حارثة فلم تكن ھذه المرأة مرتبطة بأكثر من
النبي  كما كان
رجل .ثم إن من مھام األنبياء إزالة العادات الخاطئة  ،والسنن الظالمة  ،وھذا ما فعله
ﱡ
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يفعل جميع األنبياء من قبل في قضايا مشابھة  ،فمھمة األنبياء ال تقبل التعلل  ،والخوف  ،والمجاملة  ،فھم
يحملون على عواتقھم رسالةَ سماويةَ ح ّملھم إياھا ربُ العالمين  ،و إلى ھذه الحقيقة تشير اآلية الكريمة  :
ﷲُ لَهُ ُسنﱠةَ ﱠ
ض ﱠ
ان أَ ْم ُر ﱠ
ﷲِ قَ َدرًا ﱠم ْق ُدورًا 
ﷲِ فِي الﱠ ِذ َ
ﱠما َك َ
ين َخلَ ْوا ِمن قَ ْب ُل َو َك َ
ج فِي َما فَ َر َ
ان َعلَى النﱠبِ ﱢي ِم ْن َح َر ٍ
)األحزاب . (38
ساد ًسا :إنني افترض جدالً أن الروايات التي ذكرھا المعترضون صحيحة ...
ب المقدس؟
بم
عايير النبو ِة في الكتا ِ
أتساءل :ھل ھذه الروايات تقدح في نبوتِه بحس ِ
ِ
فعل النﱠبِ ﱢي محمد  بحسب تلك الروايات المكذوبة
الجواب :ال تقدح في نبوتِه  أبدًا ؛ ألننا لو قارنّا بين ِ
ص ُموئِي َل الثﱠانِي11
 ،لما رأى
زينب بنت جحش وأعجبته  ،وبين داو َد  كما يذكر العھد القديم في سفر َ
َ
ي داود زنى بزوجة أوريا الحثي ،وقتله غد ًرا وحيلة  ،وذلك لما رآھا وھي تستحم
عدد 27-1أن النب ﱠ
1
َ
َ
ْ
ُ
ْ
ُوآب َو َع ِبي َدهُ َم َعهُ
فأعجبته  ...نقرأ سويا َو َك َ
وك ،أ ﱠن َدا ُو َد أرْ َس َل ي َ
ُوج ال ُمل ِ
ان ِع ْن َد تَ َم ِام ال ﱠسنَ ِة ،فِي َوق ِ
ت ُخر ِ
2
ت ْال َم َسا ِء
َو َج ِمي َع إِ ْس َرائِي َل ،فَأ َ ْخ َربُوا بَنِي َع ﱡم َ
صرُوا ِربﱠةََ .وأَ ﱠما َدا ُو ُد فَأَقَا َم فِي أُو ُر َشلِي َمَ .و َك َ
ون َو َحا َ
ان فِي َو ْق ِ
ْ
ْ
ت ْال َمرْ أَةُ
ح ا ْم َرأَةً تَ ْستَ ِح ﱡمَ .و َكانَ ِ
ح بَ ْي ِ
أَ ﱠن َدا ُو َد قَا َم َع ْن َس ِرِ 3
ت ْال َملِ ِك ،فَ َرأَى ِم ْن َعلَى السﱠط ِ
ير ِه َوتَ َم ﱠشى َعلَى َسط ِ
ُ
اح ٌد» :أَلَ ْي َس ْ
َج ِميلَةَ ْال َم ْن َ
ت ھ ِذ ِه بَ ْث َشبَ َع بِ ْن َ
وريﱠا
ظ ِر ِج ًّدا .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد َو َسأ َ َل َع ِن ْال َمرْ أَ ِة ،فَقَا َل َو ِ
ت أَلِي َعا َم ا ْم َرأَةَ أ ِ
ت إِلَ ْي ِه ،فَاضْ طَ َج َع َم َعھَا َو ِھ َي ُمطَھﱠ َرةٌ ِم ْن طَ ْمثِھَا .ثُ ﱠم َر َج َع ْ
ْال ِحثﱢ ﱢي؟«4 .فَأَرْ َس َل َدا ُو ُد ُر ُسالً َوأَ َخ َذھَا ،فَ َد َخلَ ْ
ت إِلَى
6
5
ت َدا ُو َد َوقَالَ ْ
ت َوأَ ْخبَ َر ْ
ت ْال َمرْ أَةُ ،فَأَرْ َسلَ ْ
ُوآب يَقُو ُل» :أَرْ ِسلْ
ت» :إِنﱢي ُح ْبلَى« .فَأ َرْ َس َل َدا ُو ُد إِلَى ي َ
بَ ْيتِھَاَ .و َحبِلَ ِ
7
ُ
ُ
إِلَ ﱠ ُ
ُوآب َو َسالَ َم ِة
وريﱠا إِلَ ْي ِه ،فَ َسأ َ َل َدا ُو ُد َع ْن َسالَ َم ِة ي َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱠ
وريﱠا إِلَى َدا ُو َد .فَأَتَى أ ِ
ي« .فَأَرْ َسَ 8ل يُوآبُ أ ِ
يأ ِ
ُ
ُ
ت ْال َملِ ِك،
ك َوا ْغ ِسلْ ِرجْ لَ ْي َ
وريﱠا» :ا ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
اح ْال َحرْ ِ
ال ﱠش ْع ِ
وريﱠا ِم ْن بَ ْي ِ
ك« .فَ َخ َر َج أ ِ
بَ .وقَا َل َدا ُو ُد أل ِ 9
ب َونَ َج ِ
ُ
َو َخ َر َج ْ
ت َو َرا َءهُ ِح ﱠ
يع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،ولَ ْم يَ ْن ِزلْ إِلَى
ب بَ ْي ِ
وريﱠا َعلَى بَا ِ
صةٌ ِم ْن ِع ْن ِد ْال َملِ ِكَ .ونَا َم أ ِ
ت ْال َملِ ِك َم َع َج ِم ِ
10
ُ
ُ
وريﱠا» :أَ َما ِج ْئ َ
ت ِم َن ال ﱠسفَ ِر؟ فَلِ َما َذا لَ ْم
بَ ْيتِ ِه .فأ َ ْخبَرُوا َدا ُو َد قَائِلِ َ
وريﱠا إِلَى بَ ْيتِ ِه« .فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
ين» :لَ ْم يَ ْن ِزلْ أ ِ
11
ُ
وريﱠا لِ َدا ُو َد» :إِ ﱠن التﱠاب َ
ون فِي ْال ِخيَ ِامَ ،و َسيﱢ ِدي يُوآبُ
تَ ْن ِزلْ إِلَى بَ ْيتِ َ
ُوت َوإِ ْس َرائِي َل َويَھُو َذا َسا ِكنُ َ
ك؟« فَقَا َل أ ِ
ك
ب َوأَضْ طَج َع َم َع ا ْم َرأَتِي؟ َو َحيَاتِ َ
ازلُ َ
ون َعلَى َوجْ ِه الصﱠحْ َرا ِءَ ،وأَنَا آتِي إِلَى بَ ْيتِي آل ُك َل َوأَ ْش َر َ
َو َعبِي ُد َسيﱢ ِدي نَ ِ
12
ُ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ْ
َ
َ
َ
وريﱠا فِي
ك ،الَ أ ْف َع ُل ھ َذا
وريﱠا» :أقِ ْم ھُنَا اليَ ْو َم أ ْيضًاَ ،و َغدًا أطلِقُ َ
َو َحيَا ِة نَ ْف ِس َ
ك« .فَأقَا َم أ ِ
األ ْم َر« .فَقَا َل َدا ُو ُد أل ِ
13
ب َوأَ ْس َك َرهَُ .و َخ َر َج ِع ْن َد ْال َم َسا ِء لِيَضْ طَ ِج َع فِي
أُو ُر َشلِي َم ذلِ َ
ك ْاليَ ْو َم َو َغ َدهَُ .و َد َعاهُ َدا ُو ُد فَأ َ َك َل أَ َما َمهُ َو َش ِر َ
ُ
َمضْ َج ِع ِه َم َع َعبِي ِد َسيﱢ ِد ِهَ ،وإِلَى بَ ْيتِ ِه لَ ْم يَ ْن ِزلْ َ 14 .وفِي ال ﱠ
وريﱠا.
ب َدا ُو ُد َم ْكتُوبًا إِلَى ي َ
اح َكتَ َ
ُوآب َوأَرْ َسلَهُ بِيَ ِد أ ِ
صبَ ِ
15
ُ
ب
ب ال ﱠش ِدي َد ِةَ ،وارْ ِجعُوا ِم ْن َو َرائِ ِه فَيُضْ َر َ
َو َكتَ َ
وريﱠا فِي َوجْ ِه ْال َحرْ ِ
ب فِي ْال َم ْكتُو ِ
ب يَقُو ُل» :اجْ َعلُوا أ ِ
16
ْ
ُ
َويَ ُم َ
س فِي ِه.
وت«َ .و َك َ
ص َر ِة ي َ
ان فِي ُم َحا َ
وريﱠا فِي ْال َم ْو ِ
ض ِع الﱠ ِذي َعلِ َم أَ ﱠن ِر َجا َل ْالبَأ ِ
ُوآب ْال َم ِدينَةَ أَنﱠهُ َج َع َل أ ِ
17
ُ
َ
ْ
ْ
ب ِم ْن َعبِي ِد َدا ُو َدَ ،و َم َ
وريﱠا ال ِحثﱢ ﱡي أ ْيضًا.
فَ َخ َر َج ِر َجا ُل ال َم ِدينَ ِة َو َحا َربُوا ي َ
ُوآب ،فَ َسقَطَ بَعْضُ ال ﱠش ْع ِ
ات أ ِ
19
18فَأَرْ َس َل يُوآبُ َوأَ ْخبَ َر َدا ُو َد بِ َج ِم ُ
صى ال ﱠرسُو َل قَائِالًِ » :ع ْن َد َما تَ ْف َر ُ
غ ِم َن ْال َكالَ ِم َم َع
بَ .وأَ ْو َ
ور ْال َحرْ ِ
يع أ ُم ِ
ِ 20
َ
ْ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ال؟ أ َما
يع أُ ُم
ضبُ ال َملِ ِكَ ،وقا َل ل َ
ب ،فإ ِ ِن اشت َع َل غ َ
ور ْال َحرْ ِ
ك :لِ َماذا َدن ْوت ْم ِم َن ال َم ِدين ِة لِلقِت ِ
ِ
ْال َملِ ِك َع ْن َج ِم ِ
21
ث؟ أَلَ ْم تَرْ ِم ِه ا ْم َرأَةٌ بِقِ ْ
ك ب َْن يَ ُربﱡو َش َ
ﱡور
ون ِم ْن َعلَى َم ْن قَتَ َل أَبِي َمالِ َ
َعلِ ْمتُ ْم أَنﱠھُ ْم يَرْ ُم َ
ط َع ِة َرحًى ِم ْن َعلَى الس ِ
ات َع ْب ُد َ ُ
ﱡور؟ فَقُلْ  :قَ ْد َم َ
فَ َم َ
وريﱠا ْال ِحثﱢ ﱡي أَ ْيضًا«. .
ات فِي تَابَ َ
كأ ِ
اص؟ لِ َما َذا َدنَ ْوتُ ْم ِم َن الس ِ
زينب وأعجبته بحسب الروايات المكذوبة لم يزن بھا كما زنى داو ُد بزوج ِة أوريا
النبي 
إ ًذا لما رأى
َ
ﱡ
الحثي وقتل زوجھا بالغدر والحيلة ....بزعم الكتاب المقدس .
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وعليه فإن الشبھة محلھا عند المعترضين  ،وليست عندنا فتلك النصوص تعلمنا أن نبي ﷲ داود قدوة لنا
؛يعلمنا كيف نزني بامرأة جميلة حينما نراھا وھي تستحم  ،وكيف نقتل زوجھا بعد ذلك غد ًرا .............
وأتساءل  :ھل ھؤالء ھم األنبياء األفاضل عند المعترضين ؟ إن كانوا كذلك فأنا أكفر بھم !

سو َق ِة".
س َھا لِل ُّ
ب ا ْل َملِ َك ُة َن ْف َ
أميمة بنت النعمان قالت لنبي اإلسالم َقا َل ْت لنبي اإلسالمَ ":و َھلْ َت َھ ُ
ِ
ﺴﻮﻗَ ِﺔ
قالوا :إن نب ﱠ
ﺴ َﻬﺎ ﻟِﻠ ﱡ
ي اإلسالم أمر امرأةً ليست زوجةً له أن تھب نفسھا له ،فقالت َ " :و َﻫ ْﻞ ﺗَـ َﻬ ُ
ﺐ اﻟ َْﻤﻠ َﻜﺔُ ﻧَـ ْﻔ َ
ﻚ!
؟ " ،وﻗﺎﻟﺖ  :أَﻋُﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻨ َ
الرد على الشبھة
أوالً:إن أميمة بنت النعمان كانت متزوجة من النبي ، وليس كما فھم المعترضون من خالل خيالھم
المريض ...يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي:
 -1صحيح البخاري برقم َ 4853ﻋﻦ َﲪْﺰةَ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ أُﺳ ْﻴ ٍﺪ َﻋﻦ أَِﰊ أُﺳ ْﻴ ٍﺪ  -ر ِ
ﱠﱯ َ ﺣ ﱠﱴ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ ﻗَ َ
ﺎلَ :-ﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ َﻣ َﻊ اﻟﻨِ ﱢ
ْ َ
َ
ْ
َ
َ
ﱠﱯ ِ :
ط َﺣ ﱠﱴ اﻧْـﺘَـ َﻬ ْﻴـﻨَﺎ إِ َﱃ َﺣﺎﺋِﻄَ ْ ِ
ﺎل ﻟَﻪُ :اﻟ ﱠ
ﲔ ﻓَ َﺠﻠَ ْﺴﻨَﺎ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ ﻓَـ َﻘ َ
اﻧْﻄَﻠَ ْﻘﻨَﺎ إِ َﱃ َﺣﺎﺋِ ٍﻂ ﻳُـ َﻘ ُ
ﺸ ْﻮ ُ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ْ
اﺟﻠ ُ
ﺴﻮا َﻫﺎ ُﻫﻨَﺎ َو َد َﺧ َﻞ َوﻗَ ْﺪ أُِﰐَ
ِ
ﺖ اﻟﻨـ ْ ِ
اﺣﻴﻞ وﻣﻌ َﻬﺎ َداﻳـﺘُـ َﻬﺎ ﺣ ِ
ﺖ أُﻣ ْﻴﻤﺔَ ﺑِْﻨ ِ
ِ
ٍ
ﱠﱯ 
ﺑِﺎ ْﳉَْﻮﻧِﻴﱠ ِﺔ ﻓَﺄُﻧْ ِﺰﻟَ ْ
ﺎﺿﻨَﺔٌ َﳍَﺎ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ﱡﻌ َﻤﺎن ﺑْ ِﻦ َﺷ َﺮ َ َ َ َ َ َ
ﺖ ِﰲ ﺑَـ ْﻴﺖ ِﰲ َﳔْ ٍﻞ ِﰲ ﺑَـ ْﻴ َ َ
ِ
ﺎل َﻫِﱯ ﻧَـ ْﻔﺴ ِ
ﻗَ َ
ﺴﻮﻗَ ِﺔ ؟ ﻗَ َ
ﺖ :أَﻋُﻮذُ
ﺴ َﻬﺎ ﻟِﻠ ﱡ
ﻚ ِﱄ :ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻀ ُﻊ ﻳَ َﺪﻩُ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﻟِﺘَ ْﺴ ُﻜ َﻦ  .ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺎل :ﻓَﺄ َْﻫ َﻮى ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ ﻳَ َ
ﺖَ :و َﻫ ْﻞ ﺗَـ َﻬ ُ
َ
ﺐ اﻟ َْﻤﻠ َﻜﺔُ ﻧَـ ْﻔ َ
ت ِﲟَﻌ ٍ
ِ
ُﺳ ْﻴ ٍﺪ ا ْﻛﺴ َﻬﺎ َرا ِزﻗِﻴﱠﺘَـ ْ ِ
ﲔ َوأَ ْﳊِ ْﻘ َﻬﺎ ﺑِﺄ َْﻫﻠِ َﻬﺎ.
ﻚ ! ﻓَـ َﻘ َ
ﺎذ ﰒُﱠ َﺧ َﺮ َج َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻨ َ
ﺎل :ﻗَ ْﺪ ﻋُ ْﺬ َ
ﺎل :ﻳَﺎ أَﺑَﺎ أ َ
ُ
ِِ
ِ
ي َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ َﻋ ْﻦ َﻋﺒﱠ ِ
ﺖ
َوﻗَ َ
ﺴﺎﺑُﻮِر ﱡ
ﱠﱯ  أ َُﻣ ْﻴ َﻤﺔَ ﺑِْﻨ َ
ُﺳ ْﻴ ٍﺪ ﻗَ َﺎﻻ :ﺗَـ َﺰﱠو َج اﻟﻨِ ﱡ
ﺴ ُْ
ﺎس ﺑْ ِﻦ َﺳ ْﻬ ٍﻞ َﻋ ْﻦ أَﺑِﻴﻪ َوأَِﰊ أ َ
ﺎل ا ْﳊُ َ
ﲔ ﺑْ ُﻦ اﻟ َْﻮﻟﻴﺪ اﻟﻨـ ْﱠﻴ َ
ِ
اﺣﻴﻞ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أُ ْد ِﺧﻠَ ْ ِ
ﲔ َرا ِزﻗِﻴﱠـ ْ ِ
ُﺳ ْﻴ ٍﺪ أَ ْن ُﳚَ ﱢﻬ َﺰَﻫﺎ َوﻳَ ْﻜﺴ َﻮ َﻫﺎ ﺛَـ ْﻮﺑَـ ْ ِ
ﲔ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﺴَ
ﻂ ﻳَ َﺪﻩُ إِﻟَْﻴـ َﻬﺎ ﻓَ َﻜﺄَﻧﱠـ َﻬﺎ َﻛ ِﺮَﻫ ْ
ﺖ َذﻟِ َ
ﻚ ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ أَﺑَﺎ أ َ
ُ
ﺖ َﻋﻠَْﻴﻪ ﺑَ َ
َﺷ َﺮ َ
ِ ِ
ٍ
ﱠِ
ﻴﻢ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ اﻟ َْﻮِزﻳ ِﺮ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ َﻋ ْﻦ َﲪْ َﺰةَ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َو َﻋ ْﻦ َﻋﺒﱠﺎ ِ
س ﺑْ ِﻦ َﺳ ْﻬ ِﻞ ﺑْ ِﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ
َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﻪ ﺑْ ُﻦ ُﳏَ ﱠﻤﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إﺑْـ َﺮاﻫ ُ
َِ َﺬا
ِ
ِ
ﱠ
ﻴﻞ...
 -2قال ابنُ حجر في الفتح  :ﺗَـ َﺰﱠو َج َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ  أ َُﻣ ْﻴ َﻤﺔ ﺑ ْﻨﺖ َﺷ َﺮاﺣ َ
ِ
ﻘﻬﺎ ؟ َوا ْﳉََﻮاب أَﻧﱠﻪُ 
ﻮرة اﻟ َْﻌ ْﻘﺪ َ ،و ْاﻣﺘَـﻨَـ َﻌ ْ
ﺴﻬﺎ ﻓَ َﻜ ْﻴﻒ ﻳُﻄَﻠﱢ َ
ﺖ أَ ْن ﺗَـ َﻬﺐ ﻟَﻪُ ﻧَـ ْﻔ َ
َوا ْﻋﺘَـ َﺮ َ
ﻀﻬﻢ ﺑِﺄَﻧﱠﻪُ َﱂْ ﻳَـﺘَـ َﺰﱠو َ
ﺟﻬﺎ إِ ْذ َﱂْ َْﳚ ِﺮ ذ ْﻛﺮ ُ
ض ﺑَـ ْﻌ ْ
ﺻَ
ﻚ
ﺎرﻫﺎ َوَر ْﻏﺒَﺘﻪ ﻓِ َﻴﻬﺎ َﻛﺎﻓِﻴًﺎ ِﰲ َذﻟِ َ
َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ أَ ْن ﻳُـ َﺰﱢو َج ِﻣ ْﻦ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ ﺑِﻐَ ِْﲑ إِ ْذن اﻟ َْﻤ ْﺮأَة َوﺑِﻐَ ِْﲑ إِ ْذن َوﻟِﻴّـ َﻬﺎ  ،ﻓَ َﻜﺎ َن ُﳎَ ﱠﺮد إِ ْر َﺳﺎﻟﻪ إِﻟَْﻴـ َﻬﺎ َوإِ ْﺣ َ
ﻀ َ
ِ ِ
اﺳﺘِ َﻤﺎﻟَﺔ ﻟَِﻘ ْﻠﺒِ َﻬﺎ َ ،وﻳُـ َﺆﻳﱢﺪﻩُ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ ِﰲ ِرَواﻳَﺔ ِﻻﺑْ ِﻦ َﺳ ْﻌﺪ " إِﻧﱠﻪُ اِﺗﱠـ َﻔ َﻖ َﻣ َﻊ أَﺑِ َﻴﻬﺎ َﻋﻠَﻰ
َ ،وﻳَ ُﻜﻮن ﻗَـ ْﻮﻟﻪ " َﻫِﱯ ِﱄ ﻧَـ ْﻔﺴﻚ " ﺗَﻄْﻴِﻴﺒًﺎ ﳋَﺎﻃ ِﺮَﻫﺎ َو ْ
ِ
ﺖ إِﻟَْﻴﻚ " .
ﺎﻫﺎ ﻗَ َ
ﺖ ﻓِﻴﻚ َو َﺧﻄَﺒَ ْ
ﺎل ﻟَﻪُ  :إِﻧﱠـ َﻬﺎ َر ِﻏﺒَ ْ
اﻗﻬﺎ َ ،وأَ ﱠن أَﺑَ َ
ﺻ َﺪ َ
ﻣ ْﻘ َﺪار َ
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النبي  تَ ْ
اط ِرھَا َ ،وا ْستِ َمالَة قَ ْلبِھَا ،ومدعبتھا ...ولم
إذن معنى قَ ْوله " َھبِي لِي نَ ْفسك " قصد
طيِيب َخ ِ
ﱡ
ي  كان متزوجھا بالفعل...
يطلب منھا أن تتزوج منه كما زعم المعترضون إذ أن النب ﱠ
للنبي  كما
سوقَ ِة ؟ "فليس ھذا سبًا
س َھا لِل ﱡ
ثانيًا :أما عن قول أميمة بنت النعمانَ ":و َھ ْل تَ َھ ُ
ب ا ْل َملِ َكةُ نَ ْف َ
ﱢ
يتوھم المعترضون فالسﱡوقَة ،كملة معناھا  :من عوام الناس وليس مل ًكا...
ِ
ِ ِِِ
ِ
ﻚ
قال ابنُ حجر في الفتح :اﻟ ﱡ
ﻀ ﱢﻢ اﻟ ﱢ
ﻚ ِﻷَ ﱠن اﻟ َْﻤ ِﻠ َ
ﻴﻞ َﳍُ ْﻢ َذﻟِ َ
ﺴﻮﻗَﺔ ﺑِ َ
ﺴﲔ اﻟ ُْﻤ ْﻬ َﻤﻠَﺔ ﻳُـ َﻘﺎل ﻟﻠ َْﻮاﺣﺪ ﻣ ْﻦ اﻟ ﱠﺮﻋﻴﱠﺔ َوا ْﳉَ ْﻤﻊ  ،ﻗ َ
ﺴﻮق ﻓَﺎﻟْﻮ ِ
ِ
ﺎل اِﺑْﻦ اﻟ ُْﻤﻨَـ ﱢِﲑ َ :ﻫ َﺬا ِﻣ ْﻦ ﺑَِﻘﻴﱠﺔ َﻣﺎ
اﺣﺪ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ْﻢ ُﺳﻮﻗِ ّﻲ  ،ﻗَ َ
ﻓﻬ ْﻢ َﻋﻠَﻰ ُﻣ َﺮادﻩ َ ،وأَ ﱠﻣﺎ أ َْﻫﻞ اﻟ ﱡ
ﺴﺎﻗُﻮ َن إِﻟَْﻴﻪ َوﻳَ ْ
ﺼ ِﺮ ُ
ﺴ ُ
َ
ﻮﻗﻬ ْﻢ ﻓَـﻴُ َ
ﻳَ ُ
ِ
َﻛﺎ َن ﻓِﻴﻬﺎ ِﻣﻦ ا ْﳉ ِ
ﺴﻮﻗَﺔ ِﻋ ْﻨﺪﻫﻢ ﻣﻦ ﻟَْﻴ ِ ِ ٍ ِ
ت أَ ْن ﻳـﺘَـ َﺰﱠوج اﻟْﻤﻠِ َﻜﺔَ ﻣﻦ ﻟَْﻴﺲ ِﲟَﻠِ ٍ
ﻚ
ﺎﻫﻠِﻴﱠﺔ َ ،واﻟ ﱡ
َ ْ َ
ْ َْ َ
ﺲ ﲟَﻠﻚ َﻛﺎﺋﻨًﺎ َﻣ ْﻦ َﻛﺎ َن  ،ﻓَ َﻜﺄَﻧﱠـ َﻬﺎ ا ْﺳﺘَْﺒـ َﻌ َﺪ ْ َ َ َ َ ْ َ
....
ﻚ" !
وأما قولھا" :أَﻋُﻮذُ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻨ َ
ي لم يضربھا ،ولم يُھينُھا ....ولكن قال أرحم الناس المتوقف عند ذكر ﷲ :ﻗَ ْﺪ ﻋُ ْﺬت ِﲟَﻌ ٍ
ﺎذ،
نالحظ أن النب ﱠ
َ
آﻣ ُﻦ َﻋﺎﺋِ ٍﺬ اﻟﻠﱠﻪُ "  .وھذا من رحمته ولطفه وسعة أخالقة ،ثم أمر أن تلحق بأھلھا دون
َوِﰲ أُ ْﺧ َﺮى ﻟَﻪُ " ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل َ
أذى....
النبي  وھو أن امرأة أخطأت في حق نبي ﷲ
ثالثا:إن المعترضين يعترضون على موقف حدث في حيا ِة
ﱢ
محمد ...ويبقى سؤاالن للمعترضين:
السؤال األول :ماذا لو أھانھا النبي  بالضرب أو السب....ماذا كنت تقولون عنه ...؟!
السؤال الثاني:ألم يرد في كتابكم المقدس أن زوجة نبي ﷲ داود أھانت داو َد بالسب ،واصفة إياه
بالسفيه ....لماذا لم تطعنوا فيه...؟!
ك بَ ْيتَ هُ .فَ َخ َر َج ْ
ُ
ت ِمي َك ا ُل
دليل ما
ار َ
ذكرت ھو في سفر ص موئيل الث اني إص حاح  6ع ددَ 20و َر َج َع َدا ُو ُد لِيُبَ ِ
ك إِ ْس َرائِي َل ْاليَ ْو َمَ ،ح ْي ُ
ال َدا ُو َدَ ،وقَالَ ْ
بِ ْن ُ
ف ْاليَ ْو َم فِ ي أَ ْع ي ُِن إِ َم ا ِء
ث تَ َك ﱠش َ
ان أَ ْك َر َم َملِ َ
تَ » :م ا َك َ
ت َشا ُو َل ال ْس تِ ْقبَ ِ
َعبِي ِد ِه َك َما يَتَ َك ﱠش ُ
ف أَ َح ُد ال ﱡسفَھَا ِء«.ال تعليق!

نبي يتزوج-ميمونة -وھو محرم !
ﱞ
تساءلوا قائلين  :كيف يتزوج رسو ُل اإلسالم ميمونةَ وھو محرم ؟! واستشھدوا على ذلك بما جاء في
اآلتي:
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ِ
ِ
ﲑِة َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟْ ُﻘ ﱡﺪ ِ
ﺎج
وس ﺑْ ُﻦ ا ْﳊَ ﱠﺠ ِ
 -1صحيح البخاري ﻛﺘَﺎب )ا ْﳊَ ﱢﺞ ( ﺑﺎب ) ﺗﺰوﻳﺞ اﶈﺮم ( ﺑﺮﻗﻢ َ 1706ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ اﻟ ُْﻤﻐ َ
ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨﺎ ْاﻷَوَز ِ
ﺎس  -ر ِ
ﱠﱯ  ﺗَـ َﺰﱠو َج َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔَ َو ُﻫ َﻮ ُﳏْ ِﺮٌم .
اﻋ ﱡﻲ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ َﻋﻄَﺎءُ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َرﺑَ ٍ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ  -أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
َ َ ْ
ﺎح َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
ﺎح ( ﺑﺎب ) ﲢﺮﱘ زواج اﶈﺮم ( ﺑﺮﻗﻢ  2527و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َواﺑْ ُﻦ ُﳕٍَْﲑ
 -2صحيح مسلم ﻛِﺘَﺎب ) اﻟﻨﱢ َﻜ ِ
وإِ ْﺳﺤ ُﻖ ا ْﳊ ْﻨﻈَِﻠ ﱡﻲ َِ
ﺎل :اﺑْ ُﻦ ُﳕٍَْﲑ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن ﺑْ ُﻦ ﻋُﻴَـ ْﻴـﻨَﺔَ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ِدﻳﻨَﺎ ٍر َﻋ ْﻦ أَِﰊ اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻌﺜَ ِﺎء أَ ﱠن اﺑْ َﻦ
ﲨ ًﻴﻌﺎ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُﻴَـ ْﻴـﻨَﺔَ ﻗَ َ
َ َ َ

َﻋﺒﱠ ٍ
ﱠﱯ  ﺗَـ َﺰﱠو َج َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔَ َو ُﻫ َﻮ ُْﳏ ِﺮٌم.
ﺎس أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻩُ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ٍ
ِ
ِ ِ
ﻮب
ﺴ ﱠﺪ ٌد َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﲪ ُ
ﱠﺎد ﺑْ ُﻦ َزﻳْﺪ َﻋ ْﻦ أَﻳﱡ َ
 -3سنن أبي داود ﻛﺘَﺎب ) اﻟ َْﻤﻨَﺎﺳﻚ ( ﺑﺎب ) اﶈﺮم ﻳﺘﺰوج ( ﺑﺮﻗﻢ َ 1571ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ َ
َﻋ ْﻦ ِﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔَ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﱠﱯ  ﺗَـ َﺰﱠو َج َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔَ َو ُﻫ َﻮ ُْﳏ ِﺮٌم
ﺎس أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ِِ
ِ ِ
ﺴﻴﱠ ِ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ ﺑَ ﱠ
ﺎلَ :و ِﻫ َﻢ
ﺐ ﻗَ َ
ﺸﺎ ٍر َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ُﻦ َﻣ ْﻬ ِﺪ ﱟ
ﻴﻞ ﺑْ ِﻦ أ َُﻣﻴﱠﺔَ َﻋ ْﻦ َر ُﺟ ٍﻞ َﻋ ْﻦ َﺳﻌﻴﺪ ﺑْ ِﻦ اﻟ ُْﻤ َ
ي َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﻋ ْﻦ إ ْﲰَﻌ َ
اﺑْ ُﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﻳﺞ َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔَ َو ُﻫ َﻮ ُْﳏ ِﺮٌم.
ﺎس ِﰲ ﺗَـ ْﺰ ِو ِ
•

الرد على الشبھة

ب َع ْو ِن ا ْل َم ْعبُو ِد  ) :ﺗَـ َﺰﱠو َج َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔ َو ُﻫ َﻮ ُْﳏ ِﺮم (
جاء في
اح ُ
شرح سنن أبي داود برقم  1571قَا َل َ
ص ِ
ِ
ي َو َﻋﻄَﺎء ﺑْﻦ أَِﰊ َرﺑَﺎح َو َﲪﱠﺎد ﺑْﻦ أَِﰊ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎن َو ِﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔ َوَﻣ ْﺴ ُﺮوق َوأَﺑُﻮ
ﻗَ َ
اﺣﺘَ ﱠﺞ ِ َ َﺬا ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ إِﺑْـ َﺮ ِاﻫﻴﻢ اﻟﻨﱠ َﺨ ِﻌ ﱡﻲ َواﻟﺜـ ْﱠﻮِر ﱡ
ﲏ َ :و ْ
ﺎل اﻟ َْﻌ ْﻴ ِ ّ
ﺣﻨِﻴ َﻔﺔ و ِ
ِ
ﺎل
ْﻤ ْﺤ ِﺮِم أَ ْن ﻳَـ ْﻨ ِﻜﺢ َوﻟَ ِﻜﻨﱠﻪُ َﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻞ َِﺎ َﺣ ﱠﱴ َِﳛ ّﻞ َ ،و ُﻫ َﻮ ﻗَـ ْﻮل اِﺑْﻦ َﻋﺒﱠﺎس َواﺑْﻦ َﻣ ْﺴﻌُﻮد َ .وﻗَ َ
َ َ َ
ﺻﺎﺣﺒَﺎﻩُ َوﻗَﺎﻟُﻮا َ :ﻻ ﺑَﺄْس ﻟﻠ ُ
ِ
ﺎﺳﻢ وﺳﻠَﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻳﺴﺎر واﻟﻠﱠﻴﺚ و ْاﻷَوَز ِ
ِ
ِ
ِ
اﻋ ﱡﻲ َوَﻣﺎﻟِﻚ َواﻟ ﱠ
ْﻤ ْﺤ ِﺮِم
ﺸﺎﻓِ ِﻌ ّﻲ َوأ ْ
ﺴﻴﱢﺐ َو َﺳﺎﱂ َواﻟْ َﻘ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ْ
َﲪَﺪ َوإِ ْﺳ َﺤﺎق َ :ﻻ َﳚُﻮز ﻟﻠ ُ
َﺳﻌﻴﺪ ﺑْﻦ اﻟ ُْﻤ َ
ﻚ  ،ﻓَﺎﻟﻨﱢ َﻜﺎح ﺑ ِ
ﺎﻃﻞ َ ،و ُﻫ َﻮ ﻗَـ ْﻮل ﻋُ َﻤﺮ َو َﻋﻠِ ّﻲ  .اِﻧْـﺘَـ َﻬﻰ .
أَ ْن ﻳَـ ْﻨ ِﻜﺢ َوَﻻ ﻳُـ ْﻨ ِﻜﺢ ﻏَ ْﲑﻩ ﻓَِﺈ ْن ﻓَـ َﻌ َﻞ َذﻟِ َ
َ
ﻚ إِﱠﻻ اِﺑْﻦ َﻋﺒﱠﺎس َو ْﺣﺪﻩ َواﻧْـ َﻔ َﺮ َد ﺑِ ِﻪ ،
ﻗُـﻠْﺖ َ :ﻻ ُﺣ ﱠﺠﺔ َﳍُ ْﻢ ﺑِ ِﺮَواﻳَِﺔ اِﺑْﻦ َﻋﺒﱠﺎس َﻫ ِﺬ ِﻩ ِﻷَﻧﱠـ َﻬﺎ ُﳐَﺎﻟَِﻔﺔ ﻟِ ِﺮَواﻳَِﺔ أَ ْﻛﺜَﺮ اﻟ ﱠ
ﺼ َﺤﺎﺑَﺔ َوَﱂْ ﻳَـ ْﺮ ِوِﻩ َﻛ َﺬﻟِ َ
ِ ِ
ِ ِ
ﻚ َو َﺧﺎﻟََﻔ ْﺘﻪُ َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔ َوأَﺑُﻮ َراﻓِﻊ ﻓَـ َﺮَوﻳَﺎ أَﻧﱠﻪُ ﻧَ َﻜ َﺤ َﻬﺎ َو ُﻫ َﻮ َﺣ َﻼل
ﺴﻴﱢﺐ َوﻏَ ْﲑﻩ َو ﱠﳘُﻮﻩُ ِﰲ َذﻟِ َ
ﻗَﺎﻟَﻪُ اﻟْ َﻘﺎﺿﻲ ﻋﻴَﺎض َ ،وﻷَ ﱠن َﺳﻌﻴﺪ ﺑْﻦ اﻟ ُْﻤ َ
ِ ِِِ ِ
ﻮل ِﻷَ ﱠن ﻣﻴﻤﻮﻧَﺔ ِﻫﻲ اﻟ ﱠﺰوﺟﺔ وأَﺑﻮ راﻓِﻊ ﻫﻮ اﻟ ﱠ ِ
ِ
و ُﻫﻮ أ َْوَﱃ ﺑِﺎﻟْ َﻘﺒُ ِ
ﺲ ﻟَﻪُ ِﻣ ْﻦ
ﺴﻔﲑ ﺑَـ ْﻴ َ
َْ ُ
َ ْ َ َ ُ َ َُ
َ َ
ﻨﻬﻤﺎ ﻓَـ ُﻬ َﻤﺎ أَ ْﻋ َﺮف ﺑﺎﻟ َْﻮاﻗ َﻌﺔ ﻣ ْﻦ اﺑْﻦ َﻋﺒﱠﺎس ﻷَﻧﱠﻪُ ﻟَْﻴ َ
ِ ِ ِ ِ ٍِ
اﻟﺘـﱠﻌﻠﱡﻖ ﺑِﺎﻟ ِْﻘ ﱠ ِ
ِ
ﻬﻤﺎ َوَﻻ ﻳَـ ْﻘ َﺮب ِﻣ ْﻨﻪُ ﻓَِﺈ ْن َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َو ْﳘًﺎ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ﻗَﺎﺑِﻞ ﻟِﻠﺘﱠﺄْ ِو ِ
ﻳﻞ ﺑِﺄَﻧﱠﻪُ
َ
ﺼﺔ َﻣﺎ َﳍَُﻤﺎ َوﻟﺼﻐَ ِﺮﻩ ﺣﻴﻨَﺌﺬ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ إِ ْذ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ِﰲ ﺳﻨّ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻴﺐ َﻋ ْﻦ اﻟﺘﱠـ َﻔ ﱡﺮد ﺑِﺄَﻧﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ
ﺗَـ َﺰﱠو َﺟ َﻬﺎ ِﰲ أ َْرض ا ْﳊََﺮم َو ُﻫ َﻮ َﺣ َﻼل ﻓَﺄَﻃْﻠَ َﻖ اﺑْﻦ َﻋﺒﱠﺎس َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ ِﰲ ا ْﳊََﺮم أَﻧﱠﻪُ ُْﳏ ِﺮم ﻟَﻜ ْﻦ ُﻫ َﻮ ﺑَﻌﻴﺪ َ ،وأُﺟ َ
ِ
ِ
ﺖ َﻋ ْﻨﻪُ ُﻫ َﻮ
ﺻ ﱠﺢ ِﻣ ْﻦ ِرَواﻳَﺔ َﻋﺎﺋِ َ
ﺴﻴﱢﺐ أَ ْﺧ َﺮ َﺟﻪُ أَﺑُﻮ َد ُاو َد َو َﺳ َﻜ َ
َ
ﺸﺔ َوأَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮة َْﳓﻮﻩ َﻛ َﻤﺎ ﻗَﺎﻟَﻪُ ا ْﳊَﺎﻓﻆ ِﰲ اﻟْ َﻔ ْﺘﺢ َ ،وﻗَـ ْﻮل َﺳﻌﻴﺪ ﺑْﻦ اﻟ ُْﻤ َ
ي  ،وِﰲ إِﺳﻨﺎدﻩ رﺟﻞ َْﳎﻬﻮل ﻓَﺎﻟْ َﻘﻮل اﻟْﻤﺤ ﱠﻘﻖ ِﰲ ﺟﻮاﺑﻪ ﺑِﺄَ ﱠن ِرواﻳﺔ ﺻ ِ
ِ
ﺴ ِﻔﲑ ﻓِ َﻴﻬﺎ أ َْوَﱃ ِﻷَﻧﱠﻪُ أَ ْﺧ َﱪ
ﺎﺣﺐ اﻟ ِْﻘ ﱠ
ﺼﺔ َواﻟ ﱠ
ﰒُﱠ اﻟ ُْﻤ ْﻨﺬ ِر ﱡ َ ْ َ َ ُ ُ
ََ َ
ْ َُ
ََ
وأَ ْﻋﺮف ِ ﺎ واَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ  .وﻗَ َ ِ
ﺖ َوَﻻ ﺗَـ ُﻘﻮم ِ َﺎ
َﺟﺎﺑُﻮا َﻋ ْﻦ َﺣ ِﺪﻳﺚ َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔ ﺑِﺄَﻧﱠﻪُ اُ ْﺧﺘُﻠِ َ
ﻒ ِﰲ اﻟ َْﻮاﻗِ َﻌﺔ َﻛ ْﻴﻒ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺎل ا ْﳊَﺎﻓﻆ ِﰲ اﻟْ َﻔ ْﺘﺢ َ :وأ َ
َ
َ َ َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
اﳋُﺼ ِ
ِ
ﺎل َﻋﻄَﺎء َوﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔ َوأ َْﻫﻞ اﻟْ ُﻜﻮﻓَﺔ
ﻚ أ َْوَﱃ ﺑِﺄَ ْن ﻳُـ ْﺆ َﺧﺬ ﺑِﻪ َ .وﻗَ َ
ﱠﻬﻲ َﻋ ْﻦ َذﻟ َ
ﻮﺻﻴﱠﺔ ﻓَ َﻜﺎ َن ا ْﳊَﺪﻳﺚ ِﰲ اﻟﻨـ ْ
ا ْﳊُ ﱠﺠﺔ َوِﻷَﻧﱠـ َﻬﺎ َﲢْﺘَﻤﻞ ْ ُ
َﳚﻮز ﻟِﻠ ِ
ِ ِ
ﺴﻨﱠﺔ ﻓَ َﻼ ﻳُـ ْﻌﺘَ َﱪ ﺑِ ِﻪ َ .وأَ ﱠﻣﺎ
ﺿﺔ اﻟ ﱡ
ﺐ ﺑِﺄَﻧﱠﻪُ ﻗِﻴَﺎس ِﰲ ُﻣ َﻌ َﺎر َ
ُ ُ
ْﻤ ْﺤ ِﺮم أَ ْن ﻳَـﺘَـ َﺰﱠوج َﻛ َﻤﺎ َﳚُﻮز ﻟَﻪُ أَ ْن ﻳَ ْﺸ َِﱰي ا ْﳉَﺎ ِرﻳَﺔ ﻟﻠ َْﻮطْء َ ،وﺗُـﻌُ ﱢﻘ َ
ِ
ِ
ِ
ﻀ ﱢﻢ أ ﱠَوﻟﻪ َوﺑَِﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ ﻓِ ِﻴﻪ َوَﻻ َﳜْﻄُﺐ اﻧْـﺘَـ َﻬﻰ
ﱠﺼ ِﺮ ِ
ﻳﺢ ﻓِ ِﻴﻪ ﺑَِﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ َوَﻻ ﻳُـ ْﻨ ِﻜﺢ ﺑِ َ
ﻳﻠﻬﻢ َﺣﺪﻳﺚ ﻋُﺜْ َﻤﺎن ﺑِﺄَ ﱠن اﻟ ُْﻤ َﺮاد ﺑِﻪ اﻟ َْﻮطْء  ،ﻓَ ُﻤﺘَـ َﻌ ﱠﻘﺐ ﺑِﺎﻟﺘ ْ
ﺗَﺄْ ِو ْ
.
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ِِ
ﱠﺴﺎﺋِ ﱡﻲ ﺑِﻨَ ْﺤ ِﻮِﻩ .
ﻗَ َ
ﺎل اﻟ ُْﻤ ْﻨ ِﺬ ِر ﱡ
ي َواﻟﺘـ ْﱢﺮﻣﺬ ّ
ي َ :وأَ ْﺧ َﺮ َﺟﻪُ اﻟْﺒُ َﺨﺎ ِر ّ
ي َواﻟﻨ َ
ِ ِ
ﺎب ِ َﺎ ا ْﳉُ ْﻤ ُﻬﻮر َﻋ ْﻦ َﺣ ِﺪﻳﺚ اِﺑْﻦ َﻋﺒﱠﺎس  .أھـ
َﺣﺪ ْاﻷ ْ
َﺟ َ
َﺟ ِﻮﺑَﺔ اﻟﱠِﱵ أ َ
) َوﻫ َﻢ اﺑْﻦ َﻋﺒﱠﺎس إِ َﱁْ ( َ :ﻫ َﺬا ُﻫ َﻮ أ َ
ألخص ما سبق على وجھين :
عباس -رضي ﷲُ عنھما -في قولِه " :تزوجھا " أي :خطبھا ،
بن
الوجه األول  :إن المقصو َد من ِ
كالم ا ِ
ِ
الجمع بين
خالل
اإلحرام  .يتضح ذلك من
التحلل من
ولم يدخل بھا وھو محرم  ،بل دخل بھا بعد
ِ
ِ
ِ
ِ
ت،
الروايا ِ
ﺎس -ر ِ
ﱠﱯ َ ﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔَ َو ُﻫ َﻮ ُْﳏ ِﺮٌم َوﺑَـ َﲎ َِﺎ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -ﻗَ َ
ﺎل ":ﺗَـ َﺰﱠو َج اﻟﻨِ ﱡ
ففي ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ َ 3926ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
و ُﻫﻮ َﺣ َﻼ ٌل وَﻣﺎﺗَ ْ ِ
ف ".
ﺴ ِﺮ َ
َ
َ َ
ﺖﺑَ
س-رِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ َ ) -و ِھ َم ( ؛ َ َخالَفَ ْتهُ َم ْي ُمونَة َوأَبُو َرافِع فَ َر َويَا أَنﱠهُ نَ َك َحھَا
الوجه الثاني  :إن ا َ
بن عبا ٍ َ
ُول ؛ ِألَ ﱠن َم ْي ُمونَة ِھ َي ال ﱠز ْو َجة َوأَبُو َرافِع ھُ َو ال ﱠسفِير بَيْنھ َما فَھُ َما
رسول ﷲ َ وھُ َو َح َالل َوھُ َو أَ ْولَى بِ ْالقَب ِ
ْس لَهُ ِم ْن التﱠ َعلﱡق بِ ْالقِ ﱠ
ص َغ ِر ِه ِحينَئِ ٍذ َع ْنھُ َما إِ ْذ لَ ْم يَ ُك ْن فِي
أَ ْع َرف بِ ْال َواقِ َع ِة ِم ْن اِبْن َعبﱠاس ِألَنﱠهُ لَي َ
ص ِة َما لَھُ َما َ ،ولِ ِ
ِسنّھ َما  ،فلم يدرك جيدًا األمر على حقيقته  ،ويوضح ذلك) صغر سنه ( ما ذكره صاحبُ كتاب تھذيب
األسماء )ج / 1ص ( 378قائالً  :وﻟﺪ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﻋﺎم اﻟﺸﻌﺐ ﰲ اﻟﺸﻌﺐ ﻗﺒﻞ اﳍﺠﺮة ﺑﺜﻼث ﺳﻨﲔ ،ﻓﺘﻮﰱ رﺳﻮل اﷲ 
وﻫﻮ اﺑﻦ ﺛﻼث ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،وﻗﻴﻞ :اﺑﻦ ﻋﺸﺮ ،وﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ،وﻗﻴﻞ :اﺑﻦ ﲬﺲ ﻋﺸﺮة ،ورﺟﺤﻪ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺣﻨﺒﻞ وﻏﲑﻩ .وﺛﺒﺖ ﰲ
اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس أﻧﻪ ﻗﺎل :ﻣﺮرت ﰲ ﺣﺠﺔ اﻟﻮداع ﻋﻠﻰ أﺗﺎن ﺑﲔ ﻳﺪي اﻟﺼﻒ واﻟﻨﱯ  ﻳﺼﻠﻰ ﺑﺎﻟﻨﺎس ﲟﲎ وأﻧﺎ ﻏﻼم

ﻗﺪ ﻧﺎﻫﺰت اﻻﺣﺘﻼم.

ضا أنه  -ر ِ
ﱠﱯ 
ونالحظ أي ً
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -ھو الوحيد من أصحا ِ
ب النﱠبِ ﱢي  الذي تفرد بھذه الرواية  ":أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
َ
ﺗَـ َﺰﱠو َج َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔَ َو ُﻫ َﻮ ُْﳏ ِﺮٌم " .وبالتالي نقدم قول صاحبة الشأن ) َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔ( وسفير الزواج ) أَِﰊ َراﻓِ ٍﻊ ( كما جاء في
ﺖ ا ْﳊﺎ ِر ِ
ﺎل
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﺗَـ َﺰﱠو َﺟ َﻬﺎ َو ُﻫ َﻮ َﺣ َﻼ ٌل ﻗَ َ
ث أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 2529ﻋ ْﻦ ﻳَ ِﺰﻳ َﺪ ﺑْ ِﻦ ْاﻷ َ
َﺻ ﱢﻢ َﺣ ﱠﺪﺛَـ ْﺘ ِﲏ َﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔُ ﺑِْﻨ ُ َ
ﺖ َﺧﺎﻟَِﱵ َو َﺧﺎﻟَﺔَ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎس.
َوَﻛﺎﻧَ ْ
ﺎل:
وفي ﺳﻨﻦ اﻟﱰﻣﺬي ﺑﺮﻗﻢ َ 770ﻋ ْﻦ أَِﰊ َراﻓِ ٍﻊ  ﻗَ َ
ﺖ أَﻧَﺎ اﻟ ﱠﺮﺳ َ ِ
ﺗَـﺰﱠوج رﺳ ُ ِ
ﻴﻤﺎ ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ .ﺻﺤﺤﻪ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢ َ -ﻣ ْﻴ ُﻤﻮﻧَﺔَ َو ُﻫ َﻮ َﺣ َﻼ ٌل َوﺑَـ َﲎ َِﺎ َو ُﻫ َﻮ َﺣ َﻼ ٌل َوُﻛ ْﻨ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ -
ُ
َ َ َُ
ﻮل ﻓ َ
اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ ﻣﺸﻜﺎة اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﺑﺮﻗﻢ .2695
صلَّى َّ
ُ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -تزوجھا وھو محرم
قلت◌ :إن الراجح عندي الوجه الثاني  ،ولو ثبت أن النب ﱠي َ -
لصار ذلك شرعا لنا  ،و لكان ذلك معروفًا لدى الجميع  ،ويصير مبا ًحا للمسلم أن يتزوج وھو محرم  ،إال
صلَّى َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -وھذا ال دليل عليه .
إذا كان ذلك من خصائصهَ -

ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا !(-
نبي يتزوج من امرأة قبل انقضا ِء عدتِھا )صفية َ -ر ِ
ﱡ
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ض َي ﱠ
أثاروا شبھةً
ﷲُ َع ْنھَا -
أخالق نبيﱢنا  مفادھا أنھم قالوا عن
للطعن في
زواج النﱠبِ ﱢي  من صفيةَ َ -ر ِ
ِ
ِ
ِ
:إنه  تزوجھا قبل انقضا ِء عدتِھا  !...ثم قالوا  :كيف يدخل بھا دون عد ٍة بعد سبيھا من غزو ِة خيبر ..؟!
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛِﺘَﺎب) اﻟ َْﻤﻐَﺎ ِزي( ﺑَﺎب )ﻏَ ْﺰَوِة َﺧ ْﻴﺒَـ َﺮ( برقم َ 3889ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟْﻐَﱠﻔﺎ ِر
وتعلقوا على ذلك بما جاء في
ِ
َﲪَ ُﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ َو ْﻫ ٍ
ي َﻋ ْﻦ
ﺐ ﻗَ َ
ﻮب ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ اﻟ ﱡﺰْﻫ ِﺮ ﱡ
ﻮب ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ح و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أ ْ
ﺎل  :أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ ﻳَـ ْﻌ ُﻘ ُ
ﺑْ ُﻦ َد ُاو َد َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻳَـ ْﻌ ُﻘ ُ
ِ
ِ
ﻚ  ﻗَ َ ِ
ﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺎل ﺻ ِﻔﻴﱠﺔَ ﺑِْﻨ ِ
َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﻣ ْﻮَﱃ اﻟ ُْﻤﻄﱠﻠِ ِ
ﺖ ُﺣﻴَ ﱢﻲ ﺑْ ِﻦ
ﺎل  :ﻗَﺪ ْﻣﻨَﺎ َﺧ ْﻴﺒَـ َﺮ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻓَـﺘَ َﺢ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋﻠَْﻴﻪ ا ْﳊِ ْ
ﺼ َﻦ ذُﻛ َﺮ ﻟَﻪُ َﲨَ ُ َ
ﺐ َﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ َ
ﻮل
ﺖ ﻓَـﺒَـ َﲎ َِﺎ َر ُﺳ ُ
ﱠﱯ  ﻟِﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ ﻓَ َﺨ َﺮ َج ِ َﺎ َﺣ ﱠﱴ ﺑَـﻠَ ْﻐﻨَﺎ َﺳ ﱠﺪ اﻟ ﱠ
ﺐ َوﻗَ ْﺪ ﻗُﺘِ َﻞ َزْو ُﺟ َﻬﺎ َوَﻛﺎﻧَ ْ
ﺼ ْﻬﺒَ ِﺎء َﺣﻠﱠ ْ
ﺎﻫﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎﺻﻄََﻔ َ
وﺳﺎ ﻓَ ْ
ﺖ َﻋ ُﺮ ً
أَ ْﺧﻄَ َ
ﺖ ﺗِﻠ َ ِ
ِ
ﺎل ِﱄِ :
ِ
ﺖ
ﺻ ِﻐ ٍﲑ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﻚ ﻓَ َﻜﺎﻧَ ْ
آذ ْن َﻣ ْﻦ َﺣ ْﻮﻟَ َ
ﺻ ِﻔﻴﱠﺔَ ﰒُﱠ َﺧ َﺮ ْﺟﻨَﺎ إِ َﱃ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ ﻓَـ َﺮأَﻳْ ُ
ﺴﺎ ِﰲ ﻧﻄَ ٍﻊ َ
اﻟﻠﱠﻪ  ﰒُﱠ َ
ﻴﻤﺘَﻪُ َﻋﻠَﻰ َ
ْﻚ َوﻟ َ
ﺻﻨَ َﻊ َﺣ ْﻴ ً
ﱠﱯ ُ ﳛ ﱢﻮي َﳍﺎ ور ِ ٍ ِ
ِِ
ﻀﻊ ِ
ﺐ.
ﺲ ِﻋ ْﻨ َﺪ ﺑَ ِﻌ ِﲑِﻩ ﻓَـﻴَ َ
ﻀ ُﻊ ُرْﻛﺒَﺘَﻪُ َوﺗَ َ ُ َ
اﻟﻨِ ﱠ َ َ َ َ َ
ﺻﻔﻴﱠﺔُ ِر ْﺟﻠَ َﻬﺎ َﻋﻠَﻰ ُرْﻛﺒَﺘﻪ َﺣ ﱠﱴ ﺗَـ ْﺮَﻛ َ
اءﻩُ ﺑ َﻌﺒَﺎءَة ﰒُﱠ َْﳚﻠ ُ
•

الرد على الشبھة

ضا ؛ ألن من الواضح لي أنھم ال
جھل مثيرھا  ،وعلى عمى في
أوالً :إن ھذه الشبھة تدل على
أبصارھم أي ً
ِ
ِ
غيرھا فھذا من جھلِھم !
يعرفون الفر َ
ق بين عد ِة المرأ ِة المسبية  ،وبين ِ
فعدة المرأة المسبية :ھي أن تستبرئ بحيض ٍة واحد ٍة ؛ تدلل على ذلك عدة أدلة منھا:
 -1مسند أحمد برقم ، 11396وفي سنن أبي داود برقم  ،1843و ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐﱡ ﰲ ﺳﻨ ِﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ
ِ
َ 2157ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﻀﻊ وَﻻ ﻏَْﻴـﺮ َذ ِ
ﻴﺪ ْ
ات َﲪْ ٍﻞ َﺣ ﱠﱴ
ي َ وَرﻓَـ َﻌﻪُ أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
ْ
َ
ﺎل ِﰲ َﺳﺒَﺎﻳَﺎ أ َْوﻃَ َ
ﺎسَ ":ﻻ ﺗُﻮﻃَﺄُ َﺣﺎﻣ ٌﻞ َﺣ ﱠﱴ ﺗَ َ َ َ ُ
ﻀﺔً ".
ﻴﺾ َﺣ ْﻴ َ
َِﲢ َ
ِ
ٍ
ﺎم
ي  ﻗَ َ
ﺼﺎ ِر ﱢ
ﺎل :ﻗَ َ
 -2مسند أحمد برقم  16383وفي سنن أبي داود برقم َ 1844ﻋ ْﻦ ُرَوﻳْﻔ ِﻊ ﺑْ ِﻦ ﺛَﺎﺑِﺖ ْاﻷَﻧْ َ
ﻮل ﻳَـ ْﻮَم ُﺣﻨَـ ْ ٍ
ﺎلَ ":ﻻ َِﳛ ﱡﻞ ِﻻ ْﻣ ِﺮ ٍئ ﻳُـ ْﺆِﻣ ُﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮِم
ﲔ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﺎل :أ ََﻣﺎ إِ ﱢﱐ َﻻ أَﻗُ ُ
ﻓِﻴﻨَﺎ َﺧ ِﻄﻴﺒًﺎ ﻗَ َ
ﻮل ﻟَ ُﻜ ْﻢ إِﱠﻻ َﻣﺎ َِﲰ ْﻌ ُ
ِ
ِ
ِ
ﺴ ِْﱯ َﺣ ﱠﱴ
ع ﻏَ ِْﲑِﻩ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ إِﺗْـﻴَﺎ َن ا ْﳊَﺒَ َﺎﱃ َوَﻻ َِﳛ ﱡﻞ ِﻻ ْﻣ ِﺮ ٍئ ﻳُـ ْﺆِﻣ ُﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮم ْاﻵ ِﺧ ِﺮ أَ ْن ﻳَـ َﻘ َﻊ َﻋﻠَﻰ ْاﻣ َﺮأ ٍَة ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺎءﻩُ َزْر َ
ْاﻵﺧ ِﺮ أَ ْن ﻳَ ْﺴﻘ َﻲ َﻣ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
ﺴ َﻢ " .ﺣﺴﻨﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐﱡ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ
ﻳَ ْﺴﺘَ ِْﱪﺋَـ َﻬﺎ َوَﻻ َﳛ ﱡﻞ ﻻ ْﻣ ِﺮ ٍئ ﻳُـ ْﺆﻣ ُﻦ ﺑِﺎﻟﻠﱠﻪ َواﻟْﻴَـ ْﻮم ْاﻵﺧ ِﺮ أَ ْن ﻳَﺒِ َ
ﻴﻊ َﻣﻐْﻨَ ًﻤﺎ َﺣ ﱠﱴ ﻳُـ ْﻘ َ
. 2158
إذن نفھم مما سبق :أن عدة المسبية الحامل ھي أن تضع حملھا  ،وعدة غير الحامل أن تحيض حيضةً
ﱠﱯ 
واحدة .وأما عن عمى أبصارھم أقول  :جاء في الحدي ِ
ﺎﻫﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎﺻﻄََﻔ َ
ث الذي استشھدوا به ما نصه  ":ﻓَ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ."....
ﺖ ﻓَـﺒَـ َﲎ ِ َﺎ َر ُﺳ ُ
ﻟِﻨَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ ﻓَ َﺨ َﺮ َج ِ َﺎ َﺣ ﱠﱴ ﺑَـﻠَﻐْﻨَﺎ َﺳ ﱠﺪ اﻟ ﱠ
ﺼ ْﻬﺒَ ِﺎء َﺣﻠﱠ ْ
ﺖ ( أي :طھرت،وأصبحت حالالً له .
نالحظ كلمة ) َﺣﻠﱠ ْ
ت ِﻣ ْﻦ ا ْﳊَْﻴﺾ .
قال ابنُ حج ٍر في
ِ
َي :ﻃَ ُﻬ َﺮ ْ
شرحه :ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ ) :ﺣﻠﱠ ْ
ﺖ(أ ْ
وعليه تسقط شبھتھم  -بفضل ﷲ .- 
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ثانيًا  :إن ما ثبت في صحيح البخاري وشرحه ھو ما ثبت في صحيح ٍ ِ
ﺎح ( ﺑﺎب )ﻓَ ِ
ﻀﻴﻠَ ِﺔ
ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘَﺎب) اﻟﻨﱢ َﻜ ِ َ
ِ
ﺲ ﻗَ َﺪ َم ر ُﺳ ِ
إِ ْﻋﺘَﺎﻗِ ِﻪ أ ََﻣﺘَﻪُ ﰒُﱠ ﻳَـﺘَـ َﺰﱠو ُﺟ َﻬﺎ( برقم َ 2564ﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺲ  ﻗَ َ
ﺖ ِر ْد َ
ْﺤﺔَ ﻳَـ ْﻮَم َﺧ ْﻴﺒَـ َﺮ َوﻗَ َﺪ ِﻣﻲ ﲤََ ﱡ
ﺎلُ :ﻛ ْﻨ ُ
ف أَِﰊ ﻃَﻠ َ
َ
ﺎل :ﻓَﺄَﺗَـﻴـﻨ ِ
ِ
ِ
وﺳ ِﻬﻢ وﻣ َﻜﺎﺗِﻠِ ِﻬﻢ وﻣﺮوِرِﻫﻢ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮاُ :ﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ و ْ ِ
ﺖ اﻟ ﱠ
ﺎل
ﻴﺲ ﻗَ َ
ﲔ ﺑَـ َﺰﻏَ ْ
ﻗَ َ ْ َ ُ
ﺎﻫ ْﻢ ﺣ َ
ﺲ َوﻗَ ْﺪ أَ ْﺧ َﺮ ُﺟﻮا َﻣ َﻮاﺷﻴَـ ُﻬ ْﻢ َو َﺧ َﺮ ُﺟﻮا ﺑُِﻔ ُﺆ ْ َ َ
ْ َ ُُ ْ
َ
اﳋَﻤ ُ
ﺸ ْﻤ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ": ﺧ ِﺮﺑﺖ ﺧﻴﺒـﺮ إِﻧﱠﺎ إِ َذا ﻧـﺰﻟْﻨﺎ ﺑِﺴ ِ ٍ
ﺎلَ :و َﻫ َﺰَﻣ ُﻬ ْﻢ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ
ﻳﻦ {" ﻗَ َ
َ :وﻗَ َ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎء َ
ََ َ َ َ
ﺻﺒَ ُ
ﺎح اﻟ ُْﻤ ْﻨ َﺬ ِر َ
ﺴَ
َ َ ْ َ َْ ُ
ﺎﺣﺔ ﻗَـ ْﻮم} ﻓَ َ
ﺖ ِﰲ ﺳ ْﻬ ِﻢ ِد ْﺣﻴﺔَ ﺟﺎ ِرﻳﺔٌ َِ
ﲨﻴﻠَﺔٌ ﻓَﺎ ْﺷﺘَـﺮ َاﻫﺎ ر ُﺳ ُ ﱠ ِ ِ
ﺴ ْﺒـ َﻌ ِﺔ أ َْرُؤ ٍ
ﺎل
ﺼﻨـﱢﻌُ َﻬﺎ ﻟَﻪُ َوﺗُـ َﻬﻴﱢﺌُـ َﻬﺎ ﻗَ َ
س ﰒُﱠ َدﻓَـ َﻌ َﻬﺎ إِ َﱃ أُ ﱢم ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ ﺗُ َ
َ َ َ
َوَوﻗَـ َﻌ ْ َ
َ َ
ﻮل اﻟﻠﻪ  ﺑ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺎل :وﺟﻌﻞ رﺳ ُ ِ
ﺖ
َﺣ ِﺴﺒُﻪُ ﻗَ َ
ﻴﻤﺘَـ َﻬﺎ اﻟﺘﱠ ْﻤ َﺮ َو ْاﻷ َِﻗ َ
ﻂ َواﻟ ﱠ
ﺼ ْ
ﺻ ِﻔﻴﱠﺔُ ﺑِْﻨ ُ
َ :وأ ْ
ﺴ ْﻤ َﻦ ﻓُﺤ َ
ﺎلَ :وﺗَـ ْﻌﺘَ ﱡﺪ ِﰲ ﺑَـ ْﻴﺘ َﻬﺎ َوﻫ َﻲ َ
ﺖ ُﺣﻴَ ﱟﻲ ﻗَ َ َ َ َ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ وﻟ َ
ِ
ِ
ﺿﻌ ْ ِ ِ
ِ
ﺴ ْﻤ ِﻦ ﻓَ َ ِ
ﱠﺎس َ:ﻻ ﻧَ ْﺪ ِري أَﺗَـ َﺰﱠو َﺟ َﻬﺎ أ َْم
ﺎلَ :وﻗَ َ
ﱠﺎس ﻗَ َ
ﻲء ﺑِ ْﺎﻷَﻗِ ِﻂ َواﻟ ﱠ
ْاﻷ َْر ُ
ﻲء ﺑِ ْﺎﻷَﻧْﻄَ ِﺎع ﻓَـ ُﻮ َ
ض أَﻓَﺎﺣ َ
ﺖ ﻓ َﻴﻬﺎ َوﺟ َ
ﻴﺺ َوﺟ َ
ﺎل اﻟﻨ ُ
ﺸﺒ َﻊ اﻟﻨ ُ
ت َﻋﻠَﻰ َﻋ ُﺠ ِﺰ
ﺐ َﺣ َﺠﺒَـ َﻬﺎ ﻓَـ َﻘ َﻌ َﺪ ْ
ﱠاﲣَ َﺬ َﻫﺎ أُ ﱠم َوﻟَ ٍﺪ ﻗَﺎﻟُﻮا :إِ ْن َﺣ َﺠﺒَـ َﻬﺎ ﻓَ ِﻬ َﻲ ْاﻣ َﺮأَﺗُﻪُ َوإِ ْن َﱂْ َْﳛ ُﺠ ْﺒـ َﻬﺎ ﻓَ ِﻬ َﻲ أُ ﱡم َوﻟَ ٍﺪ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أ ََر َ
اد أَ ْن ﻳَـ ْﺮَﻛ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﻀﺒَﺎءُ َوﻧَ َﺪ َر َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ و َدﻓَـ ْﻌﻨَﺎ ﻗَ َ
اﻟْﺒَ ِﻌ ِﲑ ﻓَـ َﻌ َﺮﻓُﻮا أَﻧﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ ﺗَـ َﺰﱠو َﺟ َﻬﺎ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َدﻧَـ ْﻮا ِﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ َدﻓَ َﻊ َر ُﺳ ُ
ت اﻟﻨﱠﺎﻗَﺔُ اﻟ َْﻌ ْ
ﺎل :ﻓَـ َﻌﺜَـ َﺮ ْ
ﺖ اﻟﻨﱢﺴﺎء ﻓَـ ُﻘﻠْﻦ أَﺑـﻌ َﺪ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟْﻴـﻬ ِ
ﺎل :إِي
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ْﺖ ﻳَﺎ أَﺑَﺎ َﲪْ َﺰةَ :أ ََوﻗَ َﻊ َر ُﺳ ُ
ﻮدﻳﱠﺔَ ﻗَ َ
َ وﻧَ َﺪ َر ْ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
َُ
ت ﻓَـ َﻘ َ
ﺴﺘَـ َﺮَﻫﺎ َوﻗَ ْﺪ أَ ْﺷ َﺮﻓَ ْ َ ُ َ ْ َ
ﺎم ﻓَ َ
َواﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟََﻘ ْﺪ َوﻗَ َﻊ.
شرحه :
النووي  -رحمه ﷲُ  -في
قال
ﱡ
ِ
ِ
وﺳﺎ (
ﱠﺰﺗْـ َﻬﺎ ﻟَﻪُ أ ُّم ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ ﻓَﺄ َْﻫ َﺪﺗْـ َﻬﺎ ﻟَﻪُ ﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠْﻴﻞ ﻓَﺄ ْ
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ ):ﺣ ﱠﱴ إِ َذا َﻛﺎ َن ﺑِﺎﻟﻄﱠ ِﺮ ِﻳﻖ َﺟﻬ َ
َﺻﺒَ َﺢ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ ﻋ ُﺮ ً
ِِ
ﺎل َ :وﺗَـ ْﻌﺘَ ّﺪ ِﰲ ﺑَـ ْﻴ َﺘﻬﺎ ( .
ﺴﺒﻪُ ﻗَ َ
ﻌﻬﺎ َوﺗُـ َﻬﻴﱢ َﺌﻬﺎ ﻗَ َ
َوِﰲ اﻟ ﱢﺮَواﻳَﺔ اﻟﱠِﱵ ﺑَـ ْﻌﺪ َﻫﺬﻩ  ) :ﰒُﱠ َدﻓَـ َﻌ َﻬﺎ إِ َﱃ أ ُّم ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ ﺗَ ْ
ﺼﻨَ َ
ﺎل َ :وأ ْ
َﺣ َ
ﺖ َﻣ ْﺴﺒِﻴﱠﺔ َِﳚﺐ اِ ْﺳﺘِْﺒـ َﺮا ُؤ َﻫﺎ َو َﺟ َﻌﻠَ َﻬﺎ ِﰲ ُﻣ ﱠﺪة ِاﻻ ْﺳﺘِْﺒـ َﺮاء ِﰲ ﺑَـ ْﻴﺖ أ ُّم ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ  ،ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ
أَ ﱠﻣﺎ ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :ﺗَـ ْﻌﺘَ ّﺪ ( ﻓَ َﻤ ْﻌﻨَﺎﻩ ﺗَ ْﺴﺘَ ِْﱪئ ﻓَِﺈ ْن َﻛﺎﻧَ ْ
ِ
اِﻧْـ َﻘ َ ِ ِ
ِ
ﺻﻞ َوﻏَ ْﲑ
ْﺘﻬﺎ َﻋﻠَﻰ َﻋ َ
ﺲ ِﲟَْﻨ ِﻬ ﱟﻲ َﻋ ْﻨﻪُ ﻣ ْﻦ َو ْﺷﻢ َوَو ْ
َي َزﻳﱠـﻨَْﺘـ َﻬﺎ َو َﲨﱠﻠ َ
ﻀﻰ اﻻ ْﺳﺘ ْﺒـ َﺮاء َﺟﻬ َ
ﱠﺰﺗْـ َﻬﺎ أ ُّم ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ َو َﻫﻴﱠﺄَﺗْـ َﻬﺎ أ ْ
ﺎدة اﻟ َْﻌ ُﺮوس ﲟَﺎ ﻟَْﻴ َ
َذﻟِ َ ِ
َيَ :زﻓَـ ْﻔ َﺘﻬﺎ َ .واﻟ َْﻌ ُﺮوس ﻳُﻄْﻠَﻖ َﻋﻠَﻰ
ﻚ ﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ ْﻨ ِﻬ ّﻲ َﻋ ْﻨﻪُ َ .وﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) :أ َْﻫ َﺪﺗْـ َﻬﺎ ( أَ ْي َزﻓﱠـ ْﺘـ َﻬﺎ ﻳُـ َﻘﺎل  :أ َْﻫ َﺪﻳْﺖ اﻟ َْﻌ ُﺮوس إِ َﱃ َزْو َ
ﺟﻬﺎ أ ْ
اﻟ ﱠﺰوج واﻟ ﱠﺰوﺟﺔ َِ
َت  ،ﰒُﱠ َﻫﻴﱠﺄَﺗْـ َﻬﺎ  ،ﰒُﱠ أ َْﻫ َﺪﺗْـ َﻬﺎ  .أھـ
َي :اِ ْﺳﺘَْﺒـ َﺮأ ْ
ﲨ ًﻴﻌﺎ َ .وِﰲ اﻟْ َﻜ َﻼم ﺗَـ ْﻘ ِﺪﱘ َوﺗَﺄ ِْﺧﲑ َوَﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ اِ ْﻋﺘَ ﱠﺪ ْ
ْ َ َْ
تأ ْ
ي  دخل بھا)صفية( قبل أن تحل له ،بل الثابت ھو ما
قلت ُ◌ :لم ترد روايةُ واحدةٌ صحيحة تقول :إن النب ﱠ
ُ
بينت -بفضل ﷲ -
تقدم معنا كما
نبي يطلق امرأة)سودة( ألنھا أسنت !
ﱞ
ض َي ﱠ
ث
كعادتِھم يعترضون دون
ﷲُ
ٍ
تفكر أو بح ٍ
منصف  ...اعترضوا بأن رسو َل ﷲِ  طلق سودةَ َ -ر ِ
ٍ
َع ْنھَا  -لمجرد أنھا أسنت  ،واستشھدوا على ذلك بما جاء في اآلتي:
ﺎح ( ﺑﺎب )اﻟْﻤﺮأ َِة ﺗـﻬﺐ ﻳـﻮﻣﻬﺎ ِﻣﻦ زو ِﺟﻬﺎ ﻟِ ِ
ِ
ﻚ( ﺑﺮﻗﻢ 4811
-1
ﻀ ﱠﺮ َﺎ َوَﻛ ْﻴ َ
ﻒ ﻳَـ ْﻘ ِﺴ ُﻢ َذﻟِ َ
َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ
صحيح البخاري ﻛﺘَﺎب ) اﻟﻨﱢ َﻜ ِ َ
ِ
ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨﺎ ﻣﺎﻟِ ُ ِ ِ
ﺸﺔَ
ﺸ ٍﺎم َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﻴﻞ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُزَﻫ ْﻴـ ٌﺮ َﻋ ْﻦ ِﻫ َ
َ َ َ
ﻚ ﺑْ ُﻦ إ ْﲰَﺎﻋ َ
ﺸﺔَ ﺑِﻴَـ ْﻮِﻣ َﻬﺎ َوﻳَـ ْﻮِم َﺳ ْﻮ َدةَ .
ﺖ ﻳَـ ْﻮَﻣ َﻬﺎ ﻟِ َﻌﺎﺋِ َ
ﱠﱯ  ﻳَـ ْﻘ ِﺴ ُﻢ ﻟِ َﻌﺎﺋِ َ
ﺖ َزْﻣ َﻌﺔَ َو َﻫﺒَ ْ
أَ ﱠن َﺳ ْﻮ َدةَ ﺑِْﻨ َ
ﺸﺔَ َوَﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
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ﺲ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ
 -2سنن أبي داود ﻛِﺘَﺎب) اﻟﻨﱢ َﻜ ِ
ﱢﺴ ِﺎء( ﺑﺮﻗﻢ َ 1823ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أ ْ
ﺎح( ﺑَﺎب )ِﰲ اﻟْ َﻘ ْﺴ ِﻢ ﺑَـ َْ
ﲔ اﻟﻨ َ
َﲪَ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﻳُﻮﻧُ َ
ﺸﺔُ :ﻳﺎ اﺑﻦ أُ ْﺧ ِﱵ َﻛﺎ َن رﺳ ُ ﱠ ِ
ﻳـ ْﻌ ِﲏ اﺑﻦ أَِﰊ اﻟ ﱢﺰﻧَ ِ
ﺎل :ﻗَﺎﻟَ ْ ِ
ﻀﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ
ﺸ ِﺎم ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﺮَوةَ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗَ َ
ﺎد َﻋ ْﻦ ِﻫ َ
ﱢﻞ ﺑَـ ْﻌ َ
َُ
َ َْ
ﺖ َﻋﺎﺋ َ َ ْ َ
ﻮل اﻟﻠﻪ َ ﻻ ﻳُـ َﻔﻀ ُ
ﻮف َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َِ
ﲨ ًﻴﻌﺎ ﻓَـﻴَ ْﺪﻧُﻮ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ ْاﻣ َﺮأ ٍَة ِﻣ ْﻦ ﻏَ ِْﲑ َﻣ ِﺴ ٍ
ﺑَـ ْﻌ ٍ
ﻴﺲ َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ْﺒـﻠُ َﻎ إِ َﱃ
ﺾ ِﰲ اﻟْ َﻘ ْﺴ ِﻢ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﻜﺜِ ِﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ َوَﻛﺎ َن ﻗَ ﱠﻞ ﻳَـ ْﻮٌم إِﱠﻻ َو ُﻫ َﻮ ﻳَﻄُ ُ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳَـ ْﻮِﻣﻲ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺖ أَ ْن ﻳُـ َﻔﺎ ِرﻗَـ َﻬﺎ َر ُﺳ ُ
ﱠﺖ َوﻓَ ِﺮﻗَ ْ
َﺳﻨ ْ
ﻴﺖ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻫﺎ َوﻟََﻘ ْﺪ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ َﺳ ْﻮ َدةُ ﺑِْﻨ ُ
اﻟﱠِﱵ ُﻫ َﻮ ﻳَـ ْﻮُﻣ َﻬﺎ ﻓَـﻴَﺒِ َ
ﺖ َزْﻣ َﻌﺔَ ﺣ َ
ﲔأَ
ﻚ أَﻧْـﺰ َل اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـﻌ َﺎﱃ وِﰲ أَ ْﺷﺒ ِ
ِ
ﺖ ِﻣ ْﻦ
ﺎﻫ َﻬﺎ أ َُراﻩُ ﻗَ َ
ﺖ  :ﻧَـ ُﻘ ُ
ﻚ َر ُﺳ ُ
ﻟِ َﻌﺎﺋِ َ
ﺎلَ } :وإِ ْن ْاﻣ َﺮأَةٌ َﺧﺎﻓَ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺸﺔَ ﻓَـ َﻘﺒِ َﻞ َذﻟِ َ
َ
ﻮل ِﰲ َذﻟ َ َ ُ َ َ
ﻮزا { .ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﻟﻠﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﱐ ﺑﺮﻗﻢ . 1868
ﺑَـ ْﻌﻠِ َﻬﺎ ﻧُ ُ
ﺸً
الرد على الشبھة
•
باطل فھو باطل ؛
ب على نبيﱢنا  ، وبالتالي ما بُني على
أوالً  :إن
َ
عنوان الشبھ ِة باط ٌل  ،فھذا من الكذ ِ
ٍ
أفكارھم المليئة بالحق ِد على
ت
رسول ﷲِ  فھي ليست من الحديثين اللذين استشھدوا
ھذه الشبھة من بنا ِ
ِ
ِ
بھما على شبھتھم  ،وعليه تسقط الشبھة  -بفضل ﷲِ . -
ض َي ﱠ
األساس زوا َج رأفة ورحمة  ،ال زواج
ﷲُ َع ْنھَا  -كان من
ثانيًا  :إن زوا َج النﱠبِ ﱢي  من سودة َ -ر ِ
ِ
النبي  وھي في السادسة والستين من عمرھا  ،و كانت قد أسلمت مع زوجھا و
رغبة  ،فقد تزوجھا
ﱡ
ھاجرا إلى الحبش ِة فرا ًرا بدينھما من أذى مشركي قريش  ،و مات بعد أن عادا  ،وكان أھلھا ال يزالون
على الشرك  ،فإذا عادت إليھم فتنوھا في دينھا  ،فتزوجھا رسول ﷲ  ؛ لحمايتھا من الفتنة ،ولكن بعد
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -إلى درجة من الشيخوخة يصعب معھا على رسول ﷲ  أن
مدة من الزمن وصلتَ -ر ِ
ضا رأفةً بھا ؛ كي ال يذرھا كالمعلقة  ،و كي ال يأتي الجھّا ُل في
يعطيھا كامل حقوقھا فھم بتطليقھا أي ً
عصرنا و يقولون :إن الرسول  لم يكن يعدل بين زوجاته  ،وكان ھذا مجرد ھ ّم فقط ؛ أعني شيء يدور
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  ":-فإني قد كبرت و ال حاجة لي بالرجال  ،و لكنى أريد أن اُبعث
في خاطره  ،فقالت َ -ر ِ
بين نسائك يوم القيامة" .فأنزل ﷲُ َ  : وإِ ِن ا ْم َرأَةٌ َخافَ ْ
ت ِمن بَ ْعلِھَا نُ ُشوزاً أَ ْو إِ ْع َراضا ً فَالَ ُجنَاْ َح َعلَ ْي ِھ َما
وا َوتَتﱠقُ ْ
ت األَنفُسُ ال ﱡش ﱠح َوإِن تُحْ ِسنُ ْ
وا فَإِ ﱠن ّ
ون
ان بِ َما تَ ْع َملُ َ
ﷲَ َك َ
ض َر ِ
أَن يُصْ لِ َحا بَ ْينَھُ َما ص ُْلحا ً َوالصﱡ ْل ُح َخ ْي ٌر َوأُحْ ِ
َخبِيراً ) النساء(128
ﺎس -ر ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -ﻗَ َ
ﺖ َﺳ ْﻮ َدةُ
ﺎلَ :ﺧ ِﺸﻴَ ْ
ومما يدل على ما سبق ما ﺛﺒﺖ ﰲ ﺳﻨ ِﻦ اﻟﱰﻣﺬي ﺑﺮﻗﻢ َ 2966ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
ِ
ﺼﻠِ َﺤﺎ
اﺟ َﻌ ْﻞ ﻳَـ ْﻮِﻣﻲ ﻟِ َﻌﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ ﻓَـ َﻔ َﻌ َﻞ ﻓَـﻨَـ َﺰﻟَ ْ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
أَ ْن ﻳُﻄَﻠﱢ َﻘ َﻬﺎ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎح َﻋﻠَْﻴ ِﻬ َﻤﺎ أَ ْن ﻳُ ْ
ﺖَ :ﻻ ﺗُﻄَﻠﱢ ْﻘ ِﲏ َوأ َْﻣﺴ ْﻜ ِﲏَ ،و ْ
ﺖ  }:ﻓَ َﻼ ُﺟﻨَ َ
ِ
اﺻﻄَﻠَ َﺤﺎ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء ﻓَـ ُﻬ َﻮ َﺟﺎﺋٌِﺰ َﻛﺄَﻧﱠﻪُ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮِل اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﻴﺴﻰَ :ﻫ َﺬا
ﺎس .ﻗَ َ
ْﺤﺎ َواﻟ ﱡ
ْﺢ َﺧ ْﻴـ ٌﺮ { ﻓَ َﻤﺎ ْ
ﺑَـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ َﻤﺎ ُ
ﺻﻠ ً
ﺼﻠ ُ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻋ َ
ﻳﺐ  .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﻹرواء ) . ( 2020
َﺣ ِﺪ ٌ
ﺴ ٌﻦ ﻏَ ِﺮ ٌ
ﻳﺚ َﺣ َ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا -
وعليه يبقى السؤال الذي يطرح نفسه بعد ھذا العرض ھو :أين طلق
النبي  سودةَ َ -ر ِ
ﱡ
ألنھا أسنت ؟
الجواب  :طلقھا في عقولِھم المريضة فقط .....
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نبي اإلسالم طلق امرأ ًة ألن بھا بياض ...
ھكذا ادعوا ظ ًنا منھم أنه  طلقھا دون رحم ٍة ألنھا ليست جميلة ...تعلقوا على ذلك بم ا ج اء ف ي المعج م
الكبير للطبراني برقم  5855ﺣﺪﺛﻨﺎ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ داود اﻟﺼﻮاف اﻟﺘﺴﱰي ﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﻘﺰاز ﺛﻨﺎ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إدرﻳـﺲ
ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﻋـﻦ أﰊ ﺣـﺎزم ﻋـﻦ ﺳـﻬﻞ ﺑـﻦ ﺳـﻌﺪ  :أن اﻟﻨـﱯ ﺻـﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـﻪ و ﺳـﻠﻢ ﺗـﺰوج إﻣـﺮأة ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﺒﺎدﻳـﺔ
ﻓﺮأى ﺎ ﺑﻴﺎﺿﺎ ﻓﻔﺎرﻗﻬﺎ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺪﺧﻞ ﺎ.
الرد على الشبھة
َ
الحديث ال يصح من ناحية اإلسناد لوجود إسحاق بن إدريس ..الذي ضعفه العلماء كما يلي:
أوالً :إن ھذا
-1إرواء الغليل للشيخ األلباني قال :إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إدرﻳﺲ وﻫﻮ ﻣﺘﻬﻢ ﺑﺎﻟﻜﺬب وﻗﺪ ﺗﺮﲨﻪ اﻟﺬﻫﱯ ﻧﻔﺴﻪ ﰲ " اﳌﻴﺰان "
أﺳﻮأ ﺗﺮﲨﺔ.
وﻗﺎل ﰲ ﻇﻼل اﳉﻨﺔ  :إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إدرﻳﺲ وﻫﻮ اﻷﺳﻮاري اﻟﺒﺼﺮي وﻫﻮ ﻣﱰوك ﻛﻤﺎ ﻗﺎل اﻟﻨﺴﺎﺋﻲ وﻛﺬا اﺑﻦ ﻣﻌﲔ...
 -2كتاب المجروحين)ج/ 1ص :(135إﺳﺤﺎق ﺑﻦ إدرﻳﺲ اﻻﺳﻮارى ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة ﻛﻨﻴﺘﻪ أﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻳﺮوى ﻋﻦ ﳘﺎم
ﺑﻦ ﳛﲕ واﻟﻜﻮﻓﻴﲔ واﻟﺒﺼﺮﻳﲔ ،روى ﻋﻨﻪ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﻀﻤﻰ ،وأﻫﻞ اﻟﺒﺼﺮة ﻛﺎن ﻳﺴﺮق اﳊﺪﻳﺚ ،وﻛﺎن ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ
ﻳﺮﻣﻴﻪ ﺑﺎﻟﻜﺬب .
 -3كتاب الجرح والتع ديل )ج/2ص  - 729 (213إﺳـﺤﺎق ﺑـﻦ ادرﻳـﺲ اﻻﺳـﻮاري اﻟﺒﺼـﺮي روى ﻋـﻦ ﻫﺸـﺎم وﺳـﻮﻳﺪ
أﰊ ﺣﺎﰎ وإﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ روى ﻋﻨﻪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﺜﲎ ﲰﻌﺖ أﰊ واﺑﺎ زرﻋﺔ ﻳﻘﻮﻻن ذﻟﻚ ) 147م(.
ﻗﺎل أﺑﻮ ﳏﻤﺪ روى ﻋﻨﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﺳﻨﺎن اﻟﺒﺼﺮي.
ﲰﻌﺖ أﰊ ﻳﻘﻮل :ﺗﺮﻛﻪ ﻋﻠﻰ اﺑﻦ اﳌﺪﻳﲏ.
ﺳﺄﻟﺖ أﰊ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل :ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ ؟.
ﺳﺌﻞ أﺑﻮ زرﻋﺔ ﻋﻨﻪ ﻓﻘﺎل :واﻫﻲ اﳊﺪﻳﺚ ﺿﻌﻴﻒ اﳊﺪﻳﺚ روى ﻋﻦ ﺳﻮﻳﺪ ﺑﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وأﰊ ﻣﻌﺎوﻳﺔ أﺣﺎدﻳﺚ ﻣﻨﻜﺮة.

ثانيًا  :جاء ھذا الخبر في سنن البيھقي ،برواية مضطربة  ...ﺑﺎب )ﻣﺎ ﻳﺮد ﺑﻪ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب( )أﺧﱪﻧﺎ( أﺑﻮ ﺳﻌﺪ
اﳌﺎﻟﻴﲎ أﻧﺒﺄ أﺑﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺪى اﳊﺎﻓﻆ أﻧﺒﺄ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﲑ ﻳﻌﲎ اﻟﻨﺨﻌﻲ ﻋﻦ ﲨﻴﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ
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اﻟﻄﺎﺋﻰ ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل :ﺗﺰوج رﺳﻮل اﷲ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺑﲎ ﻏﻔﺎر ﻓﻠﻤﺎ ادﺧﻠﺖ رأى ﺑﻜﺸﺤﻬﺎ وﺿﺤﺎ ﻓﺮدﻫﺎ إﱃ أﻫﻠﻬﺎ
،وﻗﺎل :دﻟﺴﺘﻢ ﻋﻠﻰ )ﻗﺎل وأﺧﱪﻧﺎ( أﺑﻮ أﲪﺪ ﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻮﺳﻰ اﳊﻠﻮاﱐ ﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﻻﺷﺞ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﺑﻜﲑ

اﻟﻨﺨﻌﻲ واﺳﻢ أﰉ ﺑﻜﲑ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﺑﻜﲑ ﻛﻮﰱ ﻋﻦ ﲨﻴﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻗﺎل :ﺗﺰوج رﺳﻮل اﷲ اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺑﲎ ﻏﻔﺎر -

ﻓﺬﻛﺮﻩ )وأﺧﱪﻧﺎ( اﲪﺪ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ اﳌﺎﻟﻴﲎ أﻧﺒﺄ أﺑﻮ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻋﺪى ﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻮرﻛﺎﱏ
ﺛﻨﺎ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﺑﻦ ﻏﺼﻦ ﻋﻦ ﲨﻴﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﻤﺮ -رﺿﻰ اﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ -أن اﻟﻨﱯ ﺗﺰوج اﻣﺮأة ﻣﻦ ﺑﲎ ﻏﻔﺎر ﻓﻠﻤﺎ ادﺧﻠﺖ
ﻋﻠﻴﻪ رأى ﺑﻜﺸﺤﻬﺎ ﺑﻴﺎﺿﺎ ﻓﻨﺎء ﻋﻨﻬﺎ وﻗﺎل أرﺧﻰ ﻋﻠﻴﻚ ﻓﺨﻠﻰ ﺳﺒﻴﻠﻬﺎ وﱂ ﻳﺄﺧﺬ ﻣﻨﻬﺎ ﺷﻴﺌﺎ  -ﻗﺎل أﺑﻮ أﲪﺪ :وﲨﻴﻞ ﺑﻦ زﻳﺪ

ﺗﻔﺮد ﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،واﺿﻄﺮب اﻟﺮواة ﻋﻨﻪ ﳍﺬا اﳊﺪﻳﺚ.
وعلى فرض صحة الحديث ،ليس ھناك إشكاال فقد دلس األھل على النبي ص ،ولم يخبروه بعيوبھا -ان بھ ا
بي اض وھ و )الب رص(..فردھ ا إل ى أھلھ ا قب ل أن ي دخل عليھا،وھ ذا واض ح ج دًا م ن الرواي ات ،وتوبي ب
البيھقي لما قال:ﺑﺎب )ﻣﺎ ﻳﺮد ﺑﻪ اﻟﻨﻜﺎح ﻣﻦ اﻟﻌﻴﻮب(
وقد بين النبي أن خير النساء من إذا نظرت إليھا أسرتك...وق ال لج ابر انظ ر إليھ ا ف إن ف ي عي ون األنص ار
شيء يقصد)ضيق(...
ثالثًا :إن اإلشكال الحقيقي يكمن عن د المعترض ين ف إذا ت زوج ش خص م نھم نص رانية مثل ه ،ووج د بھ ا عيب ا
ِخلقيًّا أو ُخلقيًّا ..ال ينبغي عليه أن يطالقھا أب دًا ويظ ل حبي ًس ا أس يرًا  ...وذل ك ألن يس وع ق ال  :ال ط الق إال
32
ق ا ْم َرأَتَ هُ إالﱠ لِ ِعلﱠ ِة ﱢ
الزنَ ى
لعلة الزنى...وذلك في إنجيل متى إصحاح  5عدد َوأَ ﱠما أَنَا فَ أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِ ﱠن َم ْن طَلﱠ َ
يَجْ َعلُھَا تَ ْزنِيَ ،و َم ْن يَتَ َز ﱠو ُج ُمطَلﱠقَةً فَإِنﱠهُ يَ ْزنِي.

تزوج نبي اإلسالم من العالية بنت ظبيان!
ي  كان ھمه النساء  ،ال الدعوة لدين ﷲ...
أثيرت شبھة المقصد منھا أن النب ﱠ
يقول أصحابھا  :إن محمدًا كان له زوجات كثر ،ال يعرفھم أغلب المسلمين منھم العالية بنت ظبيان التي
جاء خبرھا في التالي :
-1تفسير الدرر للباقعي وروى ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ،أن اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻇﺒﻴﺎن اﻟﱵ ﻃﻠﻖ اﻟﻨﱯ  ﺗﺰوﺟﺖ رﺟﻼ ووﻟﺪت ﻟﻪ،
وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﲢﺮﱘ أزواج اﻟﻨﱯ  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس...

ﺑﻨﺖ ﻇﺒﻴﺎن اﻟﱵ ﻃﻠﻖ اﻟﻨﱯ  ﺗﺰوﺟﺖ رﺟﻼً
 -2تفسير اللباب البن أبي عادل :وروى َﻣ ْﻌ َﻤ ٌﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي أن اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ َ
ووﻟﺪت ﻟﻪ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ ﲢﺮﱘ أزواج اﻟﻨﱯ  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس .
اﻟﻨﱯ  ﺗﺰوﺟﺖ رﺟﻼً ووﻟﺪت ﻟﻪ ﻗﺒﻞ أن
 -3تفسير البحر المديد  :وﻗﺎل اﻟﺰﻫﺮي  :إن اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻇﺒﻴﺎن  ،اﻟﱵ ﻃﻠﻖ ﱡ
ﳛﺮم أزواج اﻟﻨﱯ .
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 -4الدر المنثور للسيوطي :وأﺧﺮج ﻋﺒﺪ اﻟﺮزاق وﻋﺒﺪ ﺑﻦ ﲪﻴﺪ واﺑﻦ اﳌﻨﺬر واﻟﺒﻴﻬﻘﻲ ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب -رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻨﻪ -ﻗﺎل  :ﺑﻠﻐﻨﺎ أن اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻇﺒﻴﺎن ﻃﻠﻘﻬﺎ اﻟﻨﱯ  ﻻﻗﺒﻞ أن ﳛﺮم ﻧﺴﺎؤﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ﻓﻨﻜﺤﺖ اﺑﻦ ﻋﻢ ﳍﺎ ووﻟﺪت ﻓﻴﻬﻢ

 -5السنن الكبرى للبيھقي) :أﺧﱪﻧﺎ( أﺑﻮ اﳊﺴﲔ أﻧﺒﺄ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﺛﻨﺎ ﻳﻌﻘﻮب ﺑﻦ ﺳﻔﻴﺎن ﺛﻨﺎ أﺻﺒﻎ ﺑﻦ ﻓﺮج اﺧﱪﱐ

اﺑﻦ وﻫﺐ ﻋﻦ ﻳﻮﻧﺲ ﻋﻦ اﺑﻦ ﺷﻬﺎب ﻗﺎل :ﺑﻠﻐﻨﺎ أن اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻇﺒﻴﺎن اﻟﱵ ﻃﻠﻘﻬﺎ ﺗﺰوﺟﺖ ﻗﺒﻞ أن ﳛﺮم اﷲ ﻧﺴﺎءﻩ ﻓﻨﻜﺤﺖ
اﺑﻦ ﻋﻢ ﳍﺎ ووﻟﺪت ﻓﻴﻬﻢ ..
 -6كنز العمال برقم  37812ﻋﻦ ﻣﻌﻤﺮ ﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي أن اﻟﻨﱯ  ﻃﻠﻖ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﺑﻨﺖ ﻇﺒﻴﺎن ﻓﺘﺰوﺟﻬﺎ اﺑﻦ ﻋﻢ ﳍﺎ وذﻟﻚ ﻗﺒﻞ
أن ﳛﺮم ﻧﻜﺎﺣﻬﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺎس ووﻟﺪت ﻟﻪ.

الرد على الشبھة
إن ھذه الشبھة باطلة ال أساس لھا من الصحة ،وما بني على باطل في ھو باطل ؛ ألن اإلسناد ال يصح
،وصدق ابن المبارك -رحمه ﷲ -لما قال ":لوال اإلسناد لقال من ما شاء ".
وحكم على مراسيل
فمن خالل اإلسناد الواھي تنسف الشبھة نسفا -بفضل ﷲ -؛ألن فيھا مرسل الزھري ُ
الزھري بعدم القبول كما يلي:
-1سير إعالم النبالء)ج/5ص  :( 388ﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻘﻄﺎن :ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺰﻫﺮي ﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﻏﲑﻩ ،ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ،
وﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪر أن ﻳﺴﻤﻲ ﲰﻰ ،وإﳕﺎ ﻳﱰك ﻣﻦ ﻻ ﳛﺐ أن ﻳﺴﻤﻴﻪ .أھـ

-2تذكرة الحفاظ )ج /1ص :(111ﻗﺎل أﺑﻮ ﻗﺪاﻣﺔ اﻟﺴﺮﺧﺴﻲ ﻗﺎل ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ :ﻣﺮﺳﻞ اﻟﺰﻫﺮي ﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﻏﲑﻩ
ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ وﻛﻠﻤﺎ ﻗﺪر أن ﻳﺴﻤﻰ ﲰﻰ ،وإﳕﺎ ﻳﱰك ﻣﻦ ﻻ ﻳﺴﺘﺠﻴﺰ أن ﻳﺴﻤﻴﻪ .أھـ
 -3تاريخ دمشق )ج/55ص  :( 368ﻋﺒﺪ اﷲ اﳊﺎﻓﻆ ﻗﺎل ﲰﻌﺖ أﺑﺎ أﲪﺪ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ اﻟﺘﺎﺟﺮ ﻳﻘﻮل

ﲰﻌﺖ أﺑﺎ ﳏﻤﺪ اﳊﺴﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳐﻠﺪ ﻳﻘﻮل ﲰﻌﺖ أﺑﺎ ﻗﺪاﻣﺔ ﻋﺒﻴﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻮل ﲰﻌﺖ ﳛﲕ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻮل ﻣﺮﺳﻞ
اﻟﺰﻫﺮي ﺷﺮ ﻣﻦ ﻣﺮﺳﻞ ﻏﲑﻩ ﻷﻧﻪ ﺣﺎﻓﻆ وﻛﻞ ﻣﺎ ﻗﺪر أن ﻳﺴﻤﻲ ﲰﻰ وإﳕﺎ ﻳﱰك ﻣﻦ ﻻ ﳛﺴﻦ أو ﻳﺴﺘﺠﻴﺰ أن ﻳﺴﻤﻴﻪ .
وفي نفس المرجع )ج/ 55ص  :(369أﻧﺒﺄﻧﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺛﻨﺎ ﺟﺪي ﻗﺎل وﲰﻌﺖ ﻋﻠﻴﺎ ﻳﻘﻮل ﻣﺮﺳﻼت
اﻟﺰﻫﺮي ردﻳﺌﺔ ﻗﺎل :وﲰﻌﺖ ﻋﻠﻴﺎ ﻳﻘﻮل :وﻗﻴﻞ ﻟﻪ :ﺣﺪﻳﺚ اﻟﻨﺬر ﺣﺪﻳﺚ أﰊ ﺳﻠﻤﺔ ﻓﻘﺎل :إﳕﺎ ﲰﻌﻪ اﻟﺰﻫﺮي ﻣﻦ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ أرﻗﻢ

ﻗﺎل :ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﰒ ﻗﻠﺖ :إن ﻣﺮﺳﻼت اﻟﺰﻫﺮي ردﻳﺌﺔ .أھـ
إذن فمن خالل ما سبق تنسف الشبھة نسفًا -بفضل ﷲ. -

نبي ﱞيباشر نساءه في المحيض !
َ
رسول ﷲِ  ھو في الصحيحين:
سلوك
الحديث مرا ًرا وتكرا ًر ظنًا منھم أنه يطعن في
يرددون ھذا
ِ
ِ
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ِ ِ
ﺾ ( ﺑﺎب) ُﻣﺒَﺎ َﺷ َﺮِة ا ْﳊَﺎﺋِ ِ
 -1صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )ا ْﳊَْﻴ ِ
ﻴﻞ ﺑْ ُﻦ َﺧﻠِ ٍ
ﺎل أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ
ﻴﻞ ﻗَ َ
ﺾ( برقم َ 291ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إ ْﲰَﺎﻋ ُ
ِ
ﺎل أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ أَﺑُﻮ إِ ْﺳ َﺤﺎ َق ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠ
ﺖ
ُﻣ ْﺴ ِﻬ ٍﺮ ﻗَ َ
َﺳ َﻮِد َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺖ إِ ْﺣ َﺪاﻧَﺎ إِ َذا َﻛﺎﻧَ ْ
ﺖَ :ﻛﺎﻧَ ْ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺸ ْﻴﺒَ ِﺎﱐﱡ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ِﻦ ْاﻷ ْ
ِ
اد رﺳ ُ ِ
ﻀﺘِﻬﺎ ﰒُﱠ ﻳـﺒ ِ
ﱠﱯ 
ﺎﺷ ُﺮَﻫﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖَ :وأَﻳﱡ ُﻜ ْﻢ ﳝَِْﻠ ُ
َﺣﺎﺋِ ً
ﻚ إِ ْرﺑَﻪُ َﻛ َﻤﺎ َﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  أَ ْن ﻳُـﺒَﺎﺷ َﺮَﻫﺎ أ ََﻣ َﺮَﻫﺎ أَ ْن ﺗَـﺘﱠ ِﺰَر ِﰲ ﻓَـ ْﻮِر َﺣ ْﻴ َ َ َُ
ﻀﺎ ﻓَﺄ ََر َ َ ُ
ﻚ إِ ْرﺑَﻪُ.
ﳝَْﻠِ ُ
ﺾ ﻓَـ ْﻮ َق ِْ
ﺾ ( ﺑَﺎب) ُﻣﺒَﺎ َﺷ َﺮِة ا ْﳊَﺎﺋِ ِ
 -2صحيح مسلم ﻛِﺘَﺎب ) ا ْﳊَْﻴ ِ
اﻹ َزا ِر( ﺑﺮﻗﻢ  441و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ ُﻣ ْﺴ ِﻬ ٍﺮ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﻆ ﻟَﻪُ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ ُﻣ ْﺴ ِﻬ ٍﺮ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ أَﺑُﻮ إِ ْﺳ َﺤ َﻖ َﻋ ْﻦ
ي َواﻟﻠﱠ ْﻔ ُ
ﺴ ْﻌ ِﺪ ﱡ
ﺸ ْﻴﺒَ ِﺎﱐﱢ و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ ُﺣ ْﺠ ٍﺮ اﻟ ﱠ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  أَ ْن ﺗَﺄْﺗَ ِﺰَر ِﰲ ﻓَـ ْﻮِر
ﻀﺎ أ ََﻣ َﺮَﻫﺎ َر ُﺳ ُ
َﺳ َﻮِد َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺖَ :ﻛﺎ َن إِ ْﺣ َﺪاﻧَﺎ إِ َذا َﻛﺎﻧَ ْ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ َﺣﺎﺋِ ً
َﻋ ْﺒﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ِﻦ ْاﻷ ْ
ﻀﺘِﻬﺎ ﰒُﱠ ﻳـﺒ ِ
ﻚ إِ ْرﺑَﻪُ.
ﻚ إِ ْرﺑَﻪُ َﻛ َﻤﺎ َﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﺎﺷ ُﺮَﻫﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﳝَْﻠِ ُ
ﺖ َ :وأَﻳﱡ ُﻜ ْﻢ ﳝَْﻠِ ُ
َﺣ ْﻴ َ َ َُ
الرد على الشبھة
َ
رسول ﷲِ  يعلمنا فيه ماھية حدود عالقة الرجل
الحديث الذي معنا فيه بيان عملي من
أوالً  :إن ھذا
ِ
رسول ﷲِ  في
بزوجته وھي حائض  ،وبعض من األحكام التي تتعلق بحيضة المرأة  ،فالمالحظ من سن ِة
ِ
أھل بيته  ، إذا
معاملة المرأة الحائض تُمثل قمة التكريم لھا  ،كما تمثل عظمة أخالقه  في سلوكه مع ِ
ت حواء....
أصابھن ما كتبه ﷲُ  عليھن )الحيض ( الذي ُكتب على بنا ِ
فالمرأة في فترة حيضتھا  ،تكون شبه مريضة أو مريضة يُصبھا توعك وآالم يجعلھا تشعر في تلك الفترة
بالھبوط والضيق  ،ونجد أن أغلبية الرجال يشعرون تجاھھا في تلك الفترة باالشمئزاز  ،والنفور من
الرائحة المرافقة للطمث .وشم ھذه الرائحة الشھرية ال يقتصر على منطقة األعضاء الجنسية ،بل تمتد في
بعض النساء إلى إفرازات الجلد والنفس وكل ھذا ،وال شك مما قد يفسد العالقة بين الرجل وزوجته في تلك
الفترة التي تعتري المرأة ...
النبي  مع أھل بيته في
وعليه أتساءل :ھل يعتزل المسل ُم زوجتَه الحائض في تلك الفترة؟ أم يمتثل لسن ِة
ﱢ
تلك الفترة التي تحيض فيھا المرأة ؛ فيكون لذلك أطيب األثر في العالقة بينه وبينھا  ،ويكون له األجر
رسول ﷲ  ؟ ھذا ھو.
جزاء امتثاله لسن ِة
ِ
يض قُلْ ھُ َو أَ ًذى فَا ْعتَ ِزلُ ْ
َ
الحديث ُ
وا النﱢ َساء فِي
ثانيًا :إن ھذا
بيان عملي لقولِه َ  : ويَ ْسأَلُونَ َ
ك َع ِن ْال َم ِح ِ
ْال َم ِحيض َوالَ تَ ْق َربُوھُ ﱠن َحتﱠ َى يَ ْ
ﷲُ إِ ﱠن ّ
ْث أَ َم َر ُك ُم ّ
طھُرْ َن فَإِ َذا تَطَھﱠرْ َن فَأْتُوھُ ﱠن ِم ْن َحي ُ
ين َوي ُِحبﱡ
ﷲَ ي ُِحبﱡ التﱠ ﱠوابِ َ
ِ
ُ
ين ) البقرة  .(22اآلية الكريمة تتحدث عن وجوب اعتزال الرجل زوجته الحائض ،وعدم
ْال ُمتَطَھ ِﱢر َ
االقتراب منھا ؛ حتى تطھر من حيضتھا....
وأتساءل :فھل االعتزال وعدم االقتراب منھا المشار إليه في اآلية الكريمة  ،كما ھو مفھوم عند اليھود )
أنھا نجسة (؟
ث الذي رواه مسل ٌم برقم َ 455ﻋ ْﻦ
ب
الجواب  :ھذا السؤال ورد على
رسول ﷲِ  في الحدي ِ
لسان أصحا ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
أَﻧَ ٍ
ﺿ ْ
ﻮد َﻛﺎﻧُﻮا إِ َذا َﺣﺎ َ
ﺲ  أَ ﱠن اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
ﺎب اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱯ  ﻓَﺄَﻧْـ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪُ
ﺴﺄ ََل أ ْ
ﺖ اﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ ﻓﻴ ِﻬ ْﻢ َﱂْ ﻳُـ َﺆاﻛﻠُ َ
ﻮﻫﺎ َوَﱂْ ُﳚَﺎﻣﻌُ ُ
َﺻ َﺤ ُ
ﻮﻫ ﱠﻦ ِﰲ اﻟْﺒُـﻴُﻮت ﻓَ َ
وا النﱢ َساء فِي ْال َم ِحيض  إِ َﱃ ِ
يض قُلْ ھُ َو أَ ًذى فَا ْعتَ ِزلُ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﺎل َر ُﺳ ُ
آﺧ ِﺮ ْاﻵﻳَِﺔ ،ﻓَـ َﻘ َ
ﺗَـ َﻌ َﺎﱃَ :ويَسْأ َلُونَ َ
ِ
ك َع ِن ْال َم ِح ِ
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ٍ
ﻚ اﻟْﻴـﻬﻮد ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا  :ﻣﺎ ﻳ ِﺮﻳ ُﺪ ﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺮﺟﻞ أَ ْن ﻳ َﺪ ِ
ِِ
ﺎء
ﺎح " ﻓَـﺒَـﻠَ َﻎ َذﻟِ َ َ ُ َ
ُُ َ َ
َ ُ َ
ْ ":
اﺻﻨَـﻌُﻮا ُﻛ ﱠﻞ َﺷ ْﻲء إِﱠﻻ اﻟﻨﱢ َﻜ َ
ع ﻣ ْﻦ أ َْﻣ ِﺮﻧَﺎ َﺷ ْﻴﺌًﺎ إِﱠﻻ َﺧﺎﻟََﻔﻨَﺎ ﻓﻴﻪ ﻓَ َﺠ َ
ﻮل َﻛ َﺬا وَﻛ َﺬا ﻓَ َﻼ ُﳒَ ِﺎﻣﻌُ ُﻬ ﱠﻦ ؟ ﻓَـﺘَـﻐَﻴﱠـﺮ و ْﺟﻪُ ر ُﺳ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﻮد ﺗَـ ُﻘ ُ
ﺎد ﺑْ ُﻦ ﺑِ ْﺸ ٍﺮ ﻓَـ َﻘ َﺎﻻ  :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ُﺳ ْﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ُﺣ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱠن اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
ﻀ ٍْﲑ َو َﻋﺒﱠ ُ
أَ
َ َ َ
َ
ِ
ﺎﺳﺘَـ ْﻘﺒَـﻠَ ُﻬ َﻤﺎ َﻫ ِﺪﻳﱠﺔٌ ِﻣ ْﻦ ﻟَ َ ٍ
ﺎﳘَﺎ ﻓَـ َﻌ َﺮﻓَﺎ أَ ْن َﱂْ َِﳚ ْﺪ
ﺴ َﻘ ُ
ﱭ إِ َﱃ اﻟﻨِ ﱢ
َﺣ ﱠﱴ ﻇَﻨَـﻨﱠﺎ أَ ْن ﻗَ ْﺪ َو َﺟ َﺪ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ َﻤﺎ ﻓَ َﺨ َﺮ َﺟﺎ ﻓَ ْ
ﱠﱯ  ﻓَﺄ َْر َﺳ َﻞ ِﰲ آﺛَﺎ ِرﳘَﺎ ﻓَ َ
َﻋﻠَْﻴ ِﻬ َﻤﺎ.
ض إال
إذن كانت اإلجابةُ البيان القولي والعملي من
ِ
رسول ﷲِ  بإباح ِة كل شي ٍء من الزوج ِة الحائ ِ
الجماع 0فالمراد باالعتزال في اآلية ھو:اعتزال الفرج فقط في فترة الحيض  ،وما عدا ذلك فھو مباح ،
وسنة عن نبينا  ، مثل أن يأكال ويشربا م ًعا  ،ويتضجع بجانبھا عند النوم  ،ويباشرھا فيما عدا الفرج
فقط ...
ِيض قُ ْل ھ َُو أَ ًذى َفاعْ َت ِزلُوا
يدعم ما سبق بيانه ما جاء في التفسير الميسر لقولِه َ } :و َيسْ أَلُو َن َك َع ِن ْال َمح ِ
ْث أَ َم َر ُك ُم َّ
ِيض َوال َت ْق َربُوھُنَّ َح َّتى َي ْطھُرْ َن َفإِ َذا َت َطھَّرْ َن َفأْ ُتوھُنَّ ِمنْ َحي ُ
ﷲ ُيحِبُّ
ال ِّن َسا َء فِي ْال َمح ِ
ﷲُ إِنَّ َّ َ
ين )){ (222البقرة(.
ين َو ُيحِبُّ ْال ُم َت َطھ ِِّر َ
ال َّتوَّ ِاب َ
وﻳﺴﺄﻟﻮﻧﻚ ﻋﻦ اﳊﻴﺾ -وﻫﻮ اﻟﺪم اﻟﺬي ﻳﺴﻴﻞ ﻣﻦ أرﺣﺎم اﻟﻨﺴﺎء ِﺟﺒِﻠﱠﺔ ﰲ أوﻗﺎت ﳐﺼﻮﺻﺔ ،-ﻗﻞ ﳍﻢ -أﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ :-ﻫﻮ
أذى ﻣﺴﺘﻘﺬر ﻳﻀﺮ ﻣﻦ ﻳَـ ْﻘ َﺮﺑُﻪ ،ﻓﺎﺟﺘﻨﺒﻮا ﲨﺎع اﻟﻨﺴﺎء ﻣﺪة اﳊﻴﺾ ﺣﱴ ﻳﻨﻘﻄﻊ اﻟﺪم ،ﻓﺈذا اﻧﻘﻄﻊ اﻟﺪم ،واﻏﺘﺴﻠﻦ ،ﻓﺠﺎﻣﻌﻮﻫﻦ
ﰲ اﳌﻮﺿﻊ اﻟﺬي أﺣﻠﱠﻪ اﷲ ﻟﻜﻢ ،وﻫﻮ اﻟﻘﺒﻞ ﻻ اﻟﺪﺑﺮ .إن اﷲ ﳛﺐ ﻋﺒﺎدﻩ اﳌﻜﺜﺮﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻔﺎر واﻟﺘﻮﺑﺔ ،وﳛﺐ ﻋﺒﺎدﻩ

اﳌﺘﻄﻬﺮﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺘﻌﺪون ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺣﺶ واﻷﻗﺬار .أھـ
الكتاب المقدس يبي ُّن لقارئِه أن المرأة أثناء فترة حيضتِھا تكون نجسة  ،وكل ما تمسه يكون
ثالثًا  :إن
َ
نجس ....
ِس َع َ
ش َر بأكمله  ،وأقتطف منه
قلت ُ◌  :كأنھا كلب أجرب  ...وذلك في سفر اآلو ِّيين اإلصحاح ا ْل َخام ُ
فقط تلك النصوص َ »19وإِ َذا َكا َن ِ
س ْب َع َة أَ َّي ٍام َت ُكونُ فِي
س ْيلُ َھا دَ ًما فِي َل ْح ِم َھاَ ،ف َ
س ْيلٌَ ،و َكانَ َ
ام َرأَةٌ َل َھا َ
ت ْ
20
ساَ ،و ُكل ُّ َما
س ِ
ض َط ِج ُع َع َل ْي ِه فِي َط ْم ِث َھا َي ُكونُ َن ِج ً
اءَ .و ُكل ُّ َما َت ْ
سا إِ َلى ا ْل َم َ
س َھا َي ُكونُ َن ِج ً
َط ْم ِث َھاَ .و ُكل ُّ َمنْ َم َّ
21
س ف َِرا َ
اء.
س ِ
ش َھا َي ْغسِ ل ُ ِث َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
سا إِ َلى ا ْل َم َ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
ساَ .و ُكل ُّ َمنْ َم َّ
ِس َع َل ْي ِه َي ُكونُ َن ِج ً
َت ْجل ُ
22
اءَ 23 .وإِنْ َكانَ
س ِ
ِس َع َل ْيهَِ ،ي ْغسِ ل ُ ِث َيا َب ُه َو َي ْس َت ِح ُّم ِب َم ٍ
سا إِلَى ا ْل َم َ
اءَ ،و َي ُكونُ َن ِج ً
س َم َتا ًعا َت ْجل ُ
َو ُكل ُّ َمنْ َم َّ
َع َلى ا ْلف َِر ِ َ
اءَ 24 .وإِ ِن
س ِ
سا إِ َلى ا ْل َم َ
س ُهَ ،ي ُكونُ َن ِج ً
ِي َجال َِس ٌة َع َل ْي ِه عِ ْندَ َما َي َم ُّ
اع ا َّلذِي ھ َ
اش أ ْو َع َلى ا ْل َم َت ِ
سا ...ال
ض َط ِج ُع َع َل ْي ِه َي ُكونُ َن ِج ً
اش َي ْ
سا َ
اض َط َج َع َم َع َھا َر ُجل ٌ َف َكانَ َط ْم ُث َھا َعلَ ْي ِه َي ُكونُ َن ِج ً
ْ
س ْب َع َة أَ َّي ٍامَ .و ُكل ُّ ف َِر ٍ
تعليق !
ويبيّنُ الكتاب المقدس لقارئه أن المرأة إذا َحبَلت بذكر تكون نجسة مدة أسبوع  ....وذلك في
2
1
ت ا ْم َرأَةٌ
سفر َ◌َ االﱠ ِويﱢين َإصحاح  12عدد َو َكلﱠ َم الرﱠبﱡ ُمو َسى قَائِالًَ » :كلﱢ ْم بَنِي إِ ْس َرائِي َل قَائِالً :إِ َذا َحبِلَ ِ
َو َولَ َد ْ
ث ِعلﱠتِھَا تَ ُك ُ
ت َذ َكرًا ،تَ ُك ُ
ون نَ ِج َسةًَ 3 .وفِي ْاليَ ْو ِم الثﱠا ِم ِن ي ُْختَ ُن لَحْ ُم
ون نَ ِج َسةً َس ْب َعةَ أَي ٍﱠامَ .ك َما فِي أَي ِﱠام طَ ْم ِ
4
ين يَ ْو ًما ِفي َد ِم تَ ْ
س الَ تَ ِجئْ َحتﱠى
ُغرْ لَتِ ِه .ثُ ﱠم تُقِي ُم ثَالَثَةً َوثَالَثِ َ
يرھَاُ .ك ﱠل َش ْي ٍء ُمقَ ﱠد ٍ
س الَ تَ َمسﱠ َ ،وإِلَى ْال َم ْق ِد ِ
ط ِھ ِ
تَ ْك ُم َل أَيﱠا ُم تَ ْ
يرھَا .وعليه أتساءل  :ھل كانت مري ُم أم الرب يسوع بزعمھم كانت نجسة مدة أسبوع لما
ط ِھ ِ
َحبَلت بيسوع اإلله ....؟!
وأتساءل بصيغة أخرى :ھل كانت مري ُم أم الرب نجسة عندما أنجبت الربﱠ ؟
أم ھل كان يسو ُ
ع سببًا في نجاستھا ؟!
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22
س َب َ
ص ِعدُوا ِب ِه إِ َلى
وسىَ ،
يع ِة ُم َ
ش ِر َ
يرھَاَ ،ح َ
جاء في إنجيل لوقا إصحاح  2عدد َو َل َّما َت َّم ْت أَ َّيا ُم َت ْط ِھ ِ
أُو ُر َ
ِلر ِّب.
شلِي َم لِ ُي َقدِّ ُموهُ ل َّ
يرھَا " تطھيرھا من ماذا ؟  .....ھل كانت نجسة ؟! ال تعليق!
نالحظ " َولَ َّما َت َّم ْت أَ َّيا ُم َت ْط ِھ ِ

مص لسانَھا وھو صائم !
نبي يُقبِل زوجته وي ُ
ﱞ
اإلسالم زوجتَه وھو صائم  ،ويمص لسانَھا !
قالوا :ھل ھذا معقول أن يُقَبّل رسو ُل
ِ
ِ
ﻳﻖ ( ﺑﺮﻗﻢ َ 2038ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﺼ ْﻮم ( ﺑَﺎب ) اﻟ ﱠ
اعتمدوا في شبھتِھم على ما جاء في ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﻛِﺘَﺎب ) اﻟ ﱠ
ﺼﺎﺋِ ِﻢ ﻳَـ ْﺒـﻠَ ُﻊ اﻟ ﱢﺮ َ
ِ
س اﻟْﻌﺒ ِﺪ ﱡ ِ
ِ
ﱠﱯ َ ﻛﺎ َن ﻳُـ َﻘﺒﱢـﻠُ َﻬﺎ
ﺼ َﺪ ٍع أَِﰊ َْﳛ َﲕ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ي َﻋ ْﻦ ﻣ ْ
ﻴﺴﻰ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ دﻳﻨَﺎ ٍر َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺳ ْﻌ ُﺪ ﺑْ ُﻦ أ َْو ٍ َ ْ
ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﻋ َ
وﻫﻮ ﺻﺎﺋِﻢ وَﳝُ ﱡ ِ
اﰊ َ :ﻫ َﺬا ِْ
ﻴﺢ .
ﺴﺎﻧَـ َﻬﺎ .ﻗَ َ
ﺼ ِﺤ ٍ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ْاﻷَ ْﻋ َﺮ ِ ﱢ
اﻹ ْﺳﻨَ ُ
ﺲ ﺑِ َ
َ َُ َ ٌ َ
ﺺﻟَ
ﺎد ﻟَْﻴ َ
•
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َ
َ
الحديث إلى آخره ما
الحديث )محل الشبھة( غير صحيح  ،فلو كلف المعترضون أنف َسھم أن يقرءوا
إن
َ
اﰊَ :ﻫ َﺬا
طرحوا الشبھةَ أصالً  ....ألن أبا داود  -رحمه ﷲُ  -لما ذكر
الحديث قال في آخره :ﻗَ َ
ﺎل اﺑْ ُﻦ ْاﻷَ ْﻋ َﺮ ِ ﱢ
ِْ
ﻴﺢ.
ﺼ ِﺤ ٍ
اﻹ ْﺳﻨَ ُ
ﺲ ﺑِ َ
ﺎد ﻟَْﻴ َ
ِ
األلباني  -رحمه ﷲُ  -ﰲ
وقد ضعفه
داود ﺑﺮﻗﻢ  ، 2386اﳌﺸﻜﺎة ) . ( 2005
ﱡ
ﺿﻌﻴﻒ ﺳﻨ ِﻦ أﰊ َ
وعليه كأننا لم نقرأه  ،ولم نسمعه  ،ألنه لم يصح أصالً أن يُحتج به .

جر زوجته وھي حائض !
ﱞ
نبي يقرأ القرآنَ في ِح ِ
أشكال !!
حجر عائش َة وھي حائض  ...يا له من
قالوا  :رسو ُل اإلسالم كان يقرأ القرآ َن وھو متكئ على
ٍ
ِ
واستدلوا على ذلك بما جاء في اآلتي:
ِ
ﺾ( ﺑﺎب )ﻗِﺮ ِ
ِ
ﺾ ( ﺑﺮﻗﻢ َ 288ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﻧُـ َﻌ ْﻴ ٍﻢ
اءة اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ِﰲ َﺣ ْﺠ ِﺮ ْاﻣ َﺮأَﺗِِﻪ َوﻫ َﻲ َﺣﺎﺋِ ٌ
 -1صحيح البخاري ﻛﺘَﺎب ) ا ْﳊَْﻴ ِ َ
ََ
ﱠﱯ َ ﻛﺎ َن ﻳـﺘ ِ
ﻀﻞ ﺑْﻦ ُد َﻛ ْ ٍ ِ
ﱠﻜ ُﺊ ِﰲ َﺣ ْﺠ ِﺮي َوأَﻧَﺎ
ﺻ ِﻔﻴﱠﺔَ أَ ﱠن أُﱠﻣﻪُ َﺣ ﱠﺪﺛَـ ْﺘﻪُ أَ ﱠن َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـ ْﺘـ َﻬﺎ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺼﻮِر ﺑْ ِﻦ َ
ﲔ َﲰ َﻊ ُزَﻫ ْﻴـ ًﺮا َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻨ ُ
َ
اﻟْ َﻔ ْ ُ ُ
ﺾ ﰒُﱠ ﻳَـ ْﻘ َﺮأُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن .
َﺣﺎﺋِ ٌ
ِ
آن ﻣﻊ اﻟ ِ
ضا ﻛﺘﺎب) اﻟﺘـﱠﻮ ِﺣ ِ
ِ
ْﻜ َﺮ ِام اﻟْﺒَـ َﺮَرِة َوَزﻳﱢـﻨُﻮا اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن
 -2صحيح البخاري أي ً
ﻴﺪ( ﺑَﺎب)ﻗَـ ْﻮِل اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱯ : اﻟ َْﻤﺎﻫ ُﺮ ﺑِﺎﻟْ ُﻘ ْﺮ َ َ
ْ
ﺑِﺄ ْ ِ
ﺼﻮٍر َﻋ ْﻦ أُﱢﻣ ِﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖَ :ﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  ﻳَـ ْﻘ َﺮأُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن َوَرأْ ُﺳﻪُ
ﻴﺼﺔُ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ ُن َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻨ ُ
َﺻ َﻮاﺗ ُﻜ ْﻢ ( ﺑﺮﻗﻢ َ 6994ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻗَﺒِ َ
ﺾ.
ِﰲ َﺣ ْﺠ ِﺮي َوأَﻧَﺎ َﺣﺎﺋِ ٌ
•

الرد على الشبھة
69

www.kalemasawaa.com

َ
الحديث يدل على عظم ِة ورحم ِة ھذا الدين  ،وھذا النبي الكريم  مع أھلِه ؛ ألن اإلسالم
أوالً  :إن ھذا
لم يقل :إن المرأ َة الحائض نجسة ؛ تنجس كل شي ٍء تمسه  ،ولم يقل :إن المسلم َين ُجس عمومًا  ،بل الثابت
ﱠﱯ  ﻟَِﻘﻴَﻪُ ِﰲ ﺑَـ ْﻌ ِ
ﺾ
أن المسل َم طاھ ٌر ال ينجس ؛ ثبت ذلك في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ  274ﻋﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة  أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﻃَ ِﺮ ِﻳﻖ اﻟْﻤ ِﺪﻳﻨ ِﺔ وﻫﻮ ﺟﻨﺐ ﻓَ ْﺎﳔَﻨﺴ ُ ِ
ﺖ أَ ْن
ﺖ ﻳَﺎ أَﺑَﺎ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ؟ ﻗَ َ
ﺎء ﻓَـ َﻘ َ
ﺖ ُﺟﻨُﺒًﺎ ﻓَ َﻜ ِﺮْﻫ ُ
ﺎل  :أَﻳْ َﻦ ُﻛ ْﻨ َ
ﺎلُ :ﻛ ْﻨ ُ
َ َ َ ُ َ ُُ ٌ َ ْ
ﺴ َﻞ ﰒُﱠ َﺟ َ
ﺖ ﻣ ْﻨﻪُ ﻓَ َﺬ َﻫ َ
ﺐ ﻓَﺎ ْﻏﺘَ َ
ِ
أ ِ
ﱠِ ِ ﱠ
ﺲ".
ﻚ َوأَﻧَﺎ َﻋﻠَﻰ ﻏَ ِْﲑ ﻃَ َﻬ َﺎرٍة .ﻓَـ َﻘ َ
ﺴَ
َ
ُﺟﺎﻟ َ
ﺎلُ ":ﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠﻪ إن اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ َﻢ َﻻ ﻳَـ ْﻨ ُﺠ ُ
وعليه فإن المسلمة الحائض ليست بنجسة  ،وھذا كا ٍ
إلبطال الشبھة  -بفضل ﷲ . - 
ف
ِ
كافر وھو متوضئ  ،أعاد الوضوء اعتقا ًدا منه أن الكافر
تنبيه ھام  :إن بعض المسلمين إذا سلم على
ٍ
ِين آ َم ُنو ْا إِ َّن َما
نجس ينقضُ وضوءه لمجرد مصافحته  ...و يستدل على فعلِه بقولِه َ  : يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ف ي ُْغنِي ُك ُم ّ
ﷲُ مِن َفضْ لِ ِه إِن
ون َن َجسٌ َفالَ َي ْق َربُو ْا ْال َمسْ ِجدَ ْال َح َرا َم َبعْ دَ َعام ِِھ ْم َھ َـذا َوإِنْ ِخ ْف ُت ْم َع ْي َل ًة َف َس ْو َ
ْال ُم ْش ِر ُك َ
ﷲ َعلِي ٌم َحكِي ٌم ) التوبة. (28
َشاء إِنَّ ّ َ
قلت◌ُ  :إن ھذا الفھ َم مغلوط  ،فالنجاسة ھنا ليست نجاسة جسد ؛ وإنما ھي نجاسة عقيدة ؛ نجاسة معتقد
فقط ؛ نجاسة ليس مادية ،وإنما ھي في قلبه ؛ فما أعظ َم ھذا الدين الذي كرم بني آد َم لما قال َ  : و َل َق ْد
َكرَّ مْ َنا َبنِي آدَ َم َو َح َم ْل َنا ُھ ْم فِي ْال َبرِّ َو ْال َبحْ ر َو َر َز ْق َناھُم م َِّن َّ
ير ِّم َّمنْ َخ َل ْق َنا َت ْفضِ يالً
الط ِّي َبا ِ
ت َو َفض َّْل َنا ُھ ْم َع َلى َك ِث ٍ
ِ
ِ
جر زوجته الحائض  ،ويقرأ القرآنَ ؛ حتى ال
ح
علي
ئ
الرسول
) اإلسراء .(70وما أعظ َم ھذا
يتك
الذي
ِ
الحيض كتبه ﷲُ  على بنات حواء ال ينقص
بنقص فيھا ،ويشعرھا بأنھا ليست نجسة  ،وأن
ُيشعرھا
ٍ
َ
من قدرھا ومكانتھا.. ..
كما أن في الحدي ِ
ي َ :وﻓِ ِﻴﻪ َﺟ َﻮاز اِ ْﺳﺘِﻨَﺎد اﻟ َْﻤ ِﺮﻳﺾ ِﰲ
ث فائدة ذكرھا ابنُ
ٍ
حجر في ٍ
ﱠﻮ ِو ّ
فتح الباري قائالً  :ﻗﺎل اﻟﻨـ َ
ِ
ﱯ .أھـ
ﺻ َﻼﺗﻪ إِ َﱃ ا ْﳊَﺎﺋِﺾ إِ َذا َﻛﺎﻧَ ْ
َ
ﺖ أَﺛْـ َﻮا َﺎ ﻃَﺎﻫ َﺮة  ،ﻗَﺎﻟَﻪُ اﻟْ ُﻘ ْﺮﻃُِ ّ
قلت◌ُ  :بل ويمكن للمرأ ِة نفسِ ھا أن تتعبد بقراءة القرآن دون النطق به  ،ويمكنھا تقليب صفحاته
ابن حزم وغيره يمكنھا الجھر بقراءة
باستعمال سواك  ،أو بارتداء قفاز  ،أو ما شابه ذلك ؛ بل وعند ِ
مس المصحف.
القرآن وھي حائض دون أن ت َ
ِ
تصورھم المتطرف
ثانيًا  :إن اإلشكا َل الحقيقي يكمن في
ت
لوضع المرأ ِة الحائض  ،وجعلھا كالقاذورا ِ
ِ
ِ
اإلسالم
ب المقدس ،وھذا ليس من شريع ِة
ب ما جاء في الكتا ِ
التي تنجس كل ما تمسه  ،وذلك بحس ِ
ِ
الوسطي ِة العادلة الرحيمة  ،فالمرأة إن كانت ال يمكنھا الصالة  ،أو الصيام وھي حائض  ،إال أنھا ال
زوجھا إذا مسته،و ال تنجس أي شيء تمسه  ،وال ينظر إليھا في حيضھا بھذا االزدراء ؛ لكن
ُت ّنجس
َ
ب المقدس نجد أن المرأة الحائض مذنبة !! أكتفي بذكر ما جاء في سفر اآلو ِّيين إصحاح
بالنظر إلى الكتا ِ
ْ
ت ِمنْ َس ْيلِ َھا َتحْ سِ بُ لِ َن ْفسِ َھا َسب َْع َة أَيَّام ُث َّم َت ْط ُھ ُرَ 29 .وفِي ْال َي ْوم َّ
 15عدد َ 28وإِ َذا َطھ َُر ْ
ِن َتأ ُخ ُذ لِ َن ْفسِ َھا
الثام ِ
ٍ
ِ
ْ
يح َة
ِن إِ َلى َبا ِ
اعَ 30 .ف َيعْ َم ُل ْال َكاھِنُ ْال َواحِدَ َذ ِب َ
ْن أَ ْو َفرْ َخيْ َح َم ٍام َو َتأتِي ِب ِھ َما إِ َلى ْال َكاھ ِ
َي َما َم َتي ِ
ب َخ ْي َم ِة االجْ ِت َم ِ
اس ِت َھا...
َخطِ َّي ٍة َو ْاآل َخ َر مُحْ َر َق ًة َو ُي َك ِّف ُر َع ْن َھا ْال َكاھِنُ أَ َما َم الرَّ بِّ ِمنْ َسي ِْل َن َج َ
ُ
قلت  :إن تلك النصوص تبيّنُ أن المرأة الحائض نجسة  ،وصاحبة خطيئة  ...وبعد ذلك ينكرون علينا
أننا لم نقل بنجاستھا !!
َ
ض َي ﱠ
جر
عائشة َ -ر ِ
ﷲُ
وأما عن اعتر ِاضھم على أن رسول َ ﷲ  كان يقرأ القرآنَ وھو متكىء على ِح ِ
َع ْن َھا  -وھي حائض فقد ب ّين ُ
ت أن المرأة ليست نجسة في حيضتھا  ،وأن المؤمن ال ينجس ،وأن الحيض
ُ
سمعت زعي َمھم القمص الموقوف
أمر كتبه ﷲُ على بنات حواء  ...لكن األمر المثير للدھشة ھو أنني
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مكان ؛ في الحمام ،
ﷲ في كل
الكتاب المقدس في
زكريا بطرس يقول :ال مانع من أن نقرأ
َ
الحمام ؛ ألن َ
ٍ
ِ
وفي المسران الغليظ يعني :في الخراء! .. ....
ُ
الكتاب المقدس في الحمام وفيه ما فيه من نجاس ٍة
قلت  - :سبحان ﷲ  -إن أتباعه لم ينكروا عليه أنه يقرأ
َ
ﷲ  كان يقرأ القرآن وھو متكئ على حجر زوجته التي ليست بنجس ٍة !!
 ،وينكرون علينا أن رسو َل ِ

نبي زوج ُته )عائشة ( تقول :وأيكم يملك إربه !
ٌّ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  ، -فقالوا :كيف
الطعن في النﱠبِ ﱢي  من
حاولوا
َ
خالل زوج ِته الطاھرة العفيفة عائشة َ -ر ِ
ِ
خلق غير مستقيم ؟!
عرفت عائش ُة أن رسول اإلسالم كان أكثر الرجال َيمْ لِ ُ
ك إِرْ َب ُه ...؟ فھل كانت على ٍ
ِ ِ
ﻴﻞ ﺑْ ُﻦ َﺧﻠِ ٍ
ﺎل:
ﻴﻞ ﻗَ َ
وتعلقوا بما جاء في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘﺎب ) اﳊﻴﺾ( ﺑﺎب )ﻣﺒﺎﺷﺮة اﳊﺎﺋﺾ ( ﺑﺮﻗﻢَ 291ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إ ْﲰَﺎﻋ ُ
ِ
ﺎل :أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ أَﺑُﻮ إِ ْﺳ َﺤﺎ َق ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠ
ﺖ
أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻋﻠِ ﱡﻲ ﺑْ ُﻦ ُﻣ ْﺴ ِﻬ ٍﺮ ﻗَ َ
َﺳ َﻮِد َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺖَ :ﻛﺎﻧَ ْ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺸ ْﻴﺒَ ِﺎﱐﱡ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ِﻦ ْاﻷ ْ
ﻀﺘِﻬﺎ ﰒُﱠ ﻳـﺒ ِ
اد رﺳ ُ ِ
ِ
ﺎﺷ ُﺮَﻫﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
إِ ْﺣ َﺪاﻧَﺎ إِ َذا َﻛﺎﻧَ ْ
ﺖ َﺣﺎﺋِ ً
ﺖ َ :وأَﻳﱡ ُﻜ ْﻢ ﳝَْﻠِ ُ
ﻚ إِ ْرﺑَﻪُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ أَ ْن ﻳُـﺒَﺎﺷ َﺮَﻫﺎ أ ََﻣ َﺮَﻫﺎ أَ ْن ﺗَـﺘﱠ ِﺰَر ِﰲ ﻓَـ ْﻮِر َﺣ ْﻴ َ َ َُ
ﻀﺎ ﻓَﺄ ََر َ َ ُ
ﻚ إِ ْرﺑَﻪُ  .ﺗَﺎﺑَـ َﻌﻪُ َﺧﺎﻟِ ٌﺪ َو َﺟ ِﺮ ٌﻳﺮ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻴﺒَ ِﺎﱐﱢ.
ﱠﱯ  ﳝَْﻠِ ُ
َﻛ َﻤﺎ َﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
الرد على الشبھة
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -الذي ُأشكل فھمه عند المعترضين لما ُسئلت عن مباشرة
قول عائش َة َ -ر ِ
أوالً  :إن معنى ِ
ﻚ إِ ْرﺑَﻪُ ؟ "
ﱠﱯ  ﳝَْﻠِ ُ
النبيِّ  لنسا ِئه في المحيض فأجابت قائلة َ " :وأَﻳﱡ ُﻜ ْﻢ ﳝَْﻠِ ُ
ﻚ إِ ْرﺑَﻪُ َﻛ َﻤﺎ َﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
النبي .
النبي  فليفعل كما فعل
ُيفھم بجمل ٍة واحد ٍة فقط ھي  :إذا كان أح ُدكم يملك إربه كما كان
ُّ
ُّ
ت العكنبوت لو كانوا يعلمون  -بفضل ﷲ . - 
بھذه الجملة تنتھي الشبھة التي ھي أوھن من بي ِ
ﷲ  على لسان موسى  لما سأله ر ُّبه  عن عصاه َ  :قا َل
قول ِ
واإلرب أي  :الحاجة وھي في ِ
ص َ َ ُ
َ
آربُ أ ُ ْخ َرى ) طه. ( 18
ِي َع َ
ھ َ
اي أ َت َو َّكأ َع َل ْي َھا َوأھُشُّ ِب َھا َع َلى َغ َنمِي َول َِي فِي َھا َم ِ
مأرب أخرى أي :حاجات أخرى.
ومعنى يملك إر َبه في الحدي ِ
ان النبيُّ َ يضْ ِبط َن ْفسه عِ ْند ْال ُم َبا َش َرة َعنْ ْال َفرْ ج َو َيثِق ِم ْن َھا ِباجْ ِت َن ِاب ِه
ث أي َ :ك َ
الخلق  ،ومعالي الھمم فمعرفة أنه أملك
 ،أضف إلى ذلك أنه ُعلم بالضرور ٍة أن النبيَّ  أوتى تما َم
ِ
سؤال أو استفتا ٍء ؛ ثبت في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ  260ﻗﺎل أﻧﺲ ُ : ﻛﻨﱠﺎ
الناس لشھوته ال تحتاج إلى
ٍ
ِ
ﲔ.
ﻧَـﺘَ َﺤ ﱠﺪ ُ
ث أَﻧﱠﻪُ أُ ْﻋﻄ َﻲ ﻗُـ ﱠﻮةَ ﺛََﻼﺛِ َ
ُ
سبيل المبالغ ِة في القو ِة ال أكثر.
ث كان على
نس  في الحدي ِ
ِ
قلت  :إن قو َل أ ٍ
إ ًذا كان ھذا أمرً ا مفرو ًغا منه  ،ومعلو ًما عند الجميع ....
ض َي ﱠ
ً
ﷲُ َع ْنھَا -
ثم إننا لم نسمع أن
واحد من الصحابة  أو المنافقين أو المشركين أنكر على عائش َة َ -ر ِ
ما قالته  ،وفھم كما فھم المعترضون بقولھم  -....قبحھم ﷲ.-
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الفتح في قولِھا  ) :ﳝَْﻠِﻚ إِ ْرﺑﻪ (
حجر في
ثانيًا  :إن مما يُدعم ما سبق ھو :ما قاله ابنُ
ٍ
ِ
ِ ِِ ِ
ﺑِ َﻜﺴ ِﺮ ا ْﳍﻤﺰة وﺳ ُﻜﻮن اﻟ ﱠﺮاء ﰒُﱠ ﻣﻮ ﱠﺣ َﺪة  ،ﻗِﻴﻞ اﻟْﻤﺮاد ﻋُ ْ ﱠ ِ
ﺴ ﱠﻤﻰ إِ ْرﺑًﺎ ﺑِﺎﻟْ َﻜ ْﺴ ِﺮ ﰒُﱠ
ﻴﻞ َﺣ َ
ﺎﺟﺘﻪ َ ،وا ْﳊَ َ
ْ َْ َ َ ُ
َُ
َ َُ
ﺎﺟﺔ ﺗُ َ
ﻀﻮﻩ اﻟﺬي ﻳَ ْﺴﺘَ ْﻤﺘﻊ ﺑﻪ َ ،وﻗ َ
ِ
ي ُﻫﻨَﺎ ﺑِﺎﻟ َْﻮ ْﺟ َﻬ ْ ِ
ﺴ ُﻜﻮن َوأ ََرﺑًﺎ ﺑَِﻔ ْﺘ ِﺢ ا ْﳍَ ْﻤ َﺰة َواﻟ ﱠﺮاء َ ،وذَ َﻛ َﺮ ْ
ي
اﻟ ﱡ
اﳋَﻄﱠ ِ ﱡ
ﱠﻮ ِو ّ
ﺎﰊ ِﰲ َﺷ ْﺮﺣﻪ أَﻧﱠﻪُ ُر ِو َ
ﲔ َ ،وأَﻧْ َﻜ َﺮ ِﰲ َﻣ ْﻮﺿ ٍﻊ آ َﺧﺮ َﻛ َﻤﺎ ﻧَـ َﻘﻠَﻪُ اﻟﻨـ َ
ِ
َوﻏَ ْﲑﻩ َﻋ ْﻨﻪُ ِرَواﻳَﺔ اﻟْ َﻜ ْﺴﺮ َ ،وَﻛ َﺬا أَﻧْ َﻜ َﺮَﻫﺎ اﻟﻨﱠ ﱠﺤﺎس َ .وﻗَ ْﺪ ﺛَـﺒَﺘَ ْ
ﻴﻬﻬﺎ ﻇَﺎﻫﺮ ﻓَ َﻼ َﻣ ْﻌ َﲎ ِِﻹﻧْ َﻜﺎ ِرَﻫﺎ َ ،واﻟ ُْﻤ َﺮاد أَﻧﱠﻪُ
ﺖ ِرَواﻳَﺔ اﻟْ َﻜ ْﺴﺮ َ ،وﺗَـ ْﻮ ِﺟ َ
ﻚ ﻓَ َﻜﺎ َن ﻳـﺒ ِ
ﺎﺷﺮ ﻓَـ ْﻮق
ﺸﻰ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َﻣﺎ ُﳜْ َ
َ ﻛﺎ َن أ َْﻣﻠَﻚ اﻟﻨﱠﺎس ِﻷ َْﻣ ِﺮِﻩ  ،ﻓَ َﻼ ُﳜْ َ
ﺸﻰ َﻋﻠَﻰ ﻏَ ْﲑﻩ ِﻣ ْﻦ أَ ْن َﳛُﻮم َﺣ ْﻮل ا ْﳊِ َﻤﻰ َ ،وَﻣ َﻊ َذﻟِ َ
َُ
ِ ِِ
ﺎل أَ ْﻛﺜَﺮ اﻟْﻌﻠَﻤﺎء  ،وﻫﻮ ا ْﳉﺎ ِري ﻋﻠَﻰ ﻗَ ِ
ِ
ﺎﻋ َﺪة اﻟ َْﻤﺎﻟِ ِﻜﻴﱠﺔ ِﰲ ﺑَﺎب َﺳ ّﺪ اﻟ ﱠﺬ َراﺋِﻊ .
ﺼ ٍﻮم َ .وَِ َﺬا ﻗَ َ
ُ َ َ َُ َ َ
ﺲ ِﲟَ ْﻌ ُ
ْاﻹ َزار ﺗَ ْﺸ ِﺮ ًﻳﻌﺎ ﻟﻐَ ِْﲑﻩ ﳑﱠ ْﻦ ﻟَْﻴ َ
َﲪَﺪ َوإِ ْﺳ َﺤﺎق إِ َﱃ أَ ﱠن اﻟﱠ ِﺬي ﳝُْﺘَـﻨَﻊ ِﰲ ِاﻻ ْﺳﺘِ ْﻤﺘَﺎع ﺑِﺎ ْﳊَﺎﺋِ ِ
ﺎل ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑْﻦ
ﺾ اﻟْ َﻔ ْﺮج ﻓَـ َﻘ ْﻂ َ ،وﺑِ ِﻪ ﻗَ َ
ي َوأ ْ
ﺐ َﻛﺜِﲑ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺴﻠَﻒ َواﻟﺜـ ْﱠﻮِر ّ
َو َذ َﻫ َ
ِ
ِِ
ِ ِ
ﲔ أ َْو اﻟ َْﻮ ْﺟ َﻬ ْ ِ
َﺣﺪ اﻟْ َﻘ ْﻮﻟَ ْ ِ
ﲔ ﻟِﻠ ﱠ
ﺸﺎﻓِ ِﻌﻴﱠ ِﺔ َوا ْﺧﺘَ َﺎرﻩُ اِﺑْﻦ
ﺴﻦ ِﻣ ْﻦ ا ْﳊَﻨَ ِﻔﻴﱠﺔ َوَر ﱠﺟ َﺤﻪُ اﻟﻄﱠ َﺤﺎ ِو ﱡ
ي َ ،و ُﻫ َﻮ ا ْﺧﺘﻴَﺎر أ َ
َﺻ ْﺒﻎ ﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤﺎﻟﻜﻴﱠﺔ َ ،وأ َ
ا ْﳊَ َ
ِ ِ
ِ
ﺎل اﻟﻨـﱠﻮ ِوي ُ :ﻫﻮ ْاﻷَرﺟﺢ َدﻟِ ًﻴﻼ ِﳊ ِﺪ ِ
ﺻﻨَـﻌُﻮا ُﻛ ّﻞ َﺷ ْﻲء إِﱠﻻ ا ْﳉِ َﻤﺎع " َو َﲪَﻠُﻮا َﺣ ِﺪﻳﺚ اﻟْﺒَﺎب
ﻳﺚ أَﻧَﺲ ِﰲ ُﻣ ْﺴﻠﻢ " ا ْ
َ
اﻟ ُْﻤ ْﻨﺬر َ .وﻗَ َ َ ّ َ ْ َ
ﺎل اِﺑْﻦ َد ِﻗﻴﻖ اﻟ ِْﻌﻴﺪ  :ﻟَْﻴﺲ ِﰲ ﺣ ِﺪﻳﺚ اﻟْﺒﺎب ﻣﺎ ﻳـ ْﻘﺘَ ِ
ﻀﻲ َﻣ ْﻨﻊ َﻣﺎ َﲢْﺖ ِْ
اﻹ َزار ؛
َو َﺷﺒَﻬﻪ َﻋﻠَﻰ ِاﻻ ْﺳﺘِ ْﺤﺒَﺎب َﲨْ ًﻌﺎ ﺑَـ ْﲔ ْاﻷ َِدﻟﱠﺔ َ .وﻗَ َ
َ َ َ
َ َ
ِ
ِ ٍ
ِ ِ
ﱠﱯ  أَﻧﱠﻪُ َﻛﺎ َن
ِﻷَﻧﱠﻪُ ﻓِ ْﻌ ٌﻞ ُﳎَ ﱠﺮٌد  .اﻧْـﺘَـ َﻬﻰ َ .وﻳَ ُﺪ ّل َﻋﻠَﻰ ا ْﳉََﻮاز أَﻳْ ً
ﻀﺎ َﻣﺎ َرَواﻩُ أَﺑُﻮ َد ُاو َد ﺑِﺈ ْﺳﻨَﺎد ﻗَ ِﻮ ّ
ي َﻋ ْﻦ ﻋ ْﻜﺮَﻣﺔ َﻋ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺾ أَ ْزَواج اﻟﻨِ ّ
إِ َذا أَر ِ
ي َﻋﻠَﻰ ا ْﳉََﻮاز ﺑِﺄَ ﱠن اﻟ ُْﻤﺒَﺎ َﺷ َﺮة َﲢْﺖ ِْ
اﻹ َزار ُدون اﻟْ َﻔ ْﺮج َﻻ
اﺳﺘَ َﺪ ﱠل اﻟﻄﱠ َﺤﺎ ِو ﱡ
ََ
اد ﻣ ْﻦ ا ْﳊَﺎﺋِﺾ َﺷ ْﻴﺌًﺎ أَﻟْ َﻘﻰ َﻋﻠَﻰ ﻓَـ ْﺮ َ
ﺟﻬﺎ ﺛَـ ْﻮﺑًﺎ َ ،و ْ
ﺗُ ِ
ﺖ اﻟ ُْﻤﺒَﺎ َﺷ َﺮة ﻓَـ ْﻮق ِْ
ﺼ َﻞ ﺑَـ ْﻌﺾ اﻟ ﱠ
ﻀﺒِﻂ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ ِﻋ ْﻨﺪ اﻟ ُْﻤﺒَﺎ َﺷ َﺮة
ﺸﺎﻓِ ِﻌﻴﱠﺔ ﻓَـ َﻘ َ
اﻹ َزار َ .وﻓَ ﱠ
ﺎل  :إِ ْن َﻛﺎ َن ﻳَ ْ
ﻮﺟﺐ َﺣ ًّﺪا َوَﻻ ﻏُ ْﺴ ًﻼ ﻓَﺄَ ْﺷﺒَـ َﻬ ْ
ِ
ِ
ي َ .وَﻻ ﻳَـ ْﺒـﻌُﺪ َﲣْ ِﺮﻳﺞ َو ْﺟﻪ ُﻣ َﻔ ﱢﺮق ﺑَـ ْﲔ اِﺑْﺘِ َﺪاء ا ْﳊَْﻴﺾ َوَﻣﺎ ﺑَـ ْﻌﺪﻩ
َﻋ ْﻦ اﻟْ َﻔ ْﺮج َوﻳَﺜِﻖ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﺑِ ْ
ﺎﺟﺘِﻨَﺎﺑِﻪ َﺟ َﺎز َوإِﱠﻻ ﻓَ َﻼ َ ،و ْ
ﱠﻮ ِو ّ
ﺴﻨَﻪُ اﻟﻨـ َ
اﺳﺘَ ْﺤ َ
ِ ِ
ِ
ﻀﺘﻬﺎ "  ،وﻳـ َﺆﻳﱢﺪﻩُ ﻣﺎ رواﻩُ اِﺑﻦ ﻣ ِِ ٍ
ﺴﻦ َﻋ ْﻦ أ ُّم َﺳﻠَ َﻤﺔ أَﻳْ ً ﱠ
ﱠﱯ َ ﻛﺎ َن ﻳَـﺘ ِﱠﻘﻲ
ﻟﻈَﺎﻫ ِﺮ اﻟﺘﱠـ ْﻘﻴِﻴﺪ ﺑَِﻘ ْﻮﳍَﺎ " ﻓَـ ْﻮر َﺣ ْﻴ َ َ
َ ُ َ ََ ْ َ َ
ﺎﺟ ْﻪ ﺑﺈ ْﺳﻨَﺎد َﺣ َ
ﻀﺎ أَن اﻟﻨِ ّ
ِ
ِ
ﻚ  ،وُْﳚﻤﻊ ﺑـﻴﻨﻪ وﺑـ ْﲔ ْاﻷَﺣ ِ
ﺎد َرة إِ َﱃ اﻟ ُْﻤﺒَﺎ َﺷ َﺮة َﻋﻠَﻰ اِ ْﺧﺘِ َﻼف َﻫﺎﺗَـ ْ ِ
ﲔ
ﺎدﻳﺚ اﻟ ﱠﺪاﻟﱠﺔ َﻋﻠَﻰ اﻟ ُْﻤﺒَ َ
َ
َﺳ ْﻮَرة اﻟ ﱠﺪم ﺛََﻼﺛًﺎ ﰒُﱠ ﻳُـﺒَﺎﺷﺮ ﺑَـ ْﻌﺪ َذﻟ َ َ َ َ ْ َ َ
ا ْﳊَﺎﻟَﺘَـ ْ ِ
ﲔ  .أھـ
ت األنبيا ِء زناة  ،ويجد كذلك أن
ب المقدس يجد فيه أن
ثالثًا  :إن
بعض أبناء
بعض زوجا ِ
الناظر في الكتا ِ
َ
َ
َ
ت آبائھم األنبياء ....فالناظر فيه يجد اآلتي :
األنبياء يزنون زنا محارم مع زوجا ِ
 -1أن رأوبين بن يعقوب زنا بزوجة أبيه وسريته )بلھة( ،وذلك في سفر التكوين اصحاح 35عدد
22
سم َِع
سا ِك ًنا فِي ِت ْل َك األَ ْر ِ
س ِّر َّي ِة أَ ِبيهَِ ،و َ
اض َط َج َع َم َع ِب ْل َھ َة ُ
َب َو ْ
ض ،أَنَّ َرأُو َب ْينَ َذھ َ
َو َحدَ َث إِ ْذ َكانَ إِ ْس َرائِيل ُ َ
إِ ْس َرائِيل ُ,.
الر ْف َع ِة َو َف ْ
ضل ُ ِّ
وفي نفس السفر يخاطبه يعقوب قائالً لهَ :رأُو َب ْينُ  ،أَ ْن َت ِب ْك ِري ،قُ َّوتِي َوأَ َّول ُ قُدْ َرتِيَ ،ف ْ
ضل ُ
ص ِع َد..
ا ْلع ِِّزَ .فائ ًِرا َكا ْل َم ِ
ض َج ِع أَ ِبي َك .حِي َن ِئ ٍذ دَ َّن ْس َت ُهَ .ع َلى ف َِراشِ ي َ
صعِدْ َت َع َلى َم ْ
ضلُ ،ألَ َّن َك َ
اء الَ َت َت َف َّ
4-3
)اإلصحاح 49عدد (.
 -2أن يھوذا بن يعقوب زنا بزوجة ابنه وسمع يعقوب ما صدر عن ابنه  ،وما أقام عليھما الحد غير أنه
دعا على األكبر وقت موته ؛ ألجل ھذا الموقف الشنيع ولم يلعن اآلخر بل لم يغضب منه  ,بل إنه دعا له
بالبركة التامة عند الموت وھذا واضح من خالل الرجوع إلي القصة في سفر التكوين  38عدد30-12
 -3أن أمنون بن داود زنا بأخته ثامار،وما أقام داو ُد عليھما الحد بالرغم أن داودَ كان زان ًيا من قبلھما
مستحقا للحد  ،فكيف يقيم الحد عليھما وھو مُستحق الحد ؟! القصة واردة في سفر صموئيل الثاني 13
عدد.40- 1
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ثم إن إنجيل يوحنا ينسب إلى مريم أم المسيح أنھا سيئة السمعة فھي متھمة بالزنا عند اليھود ،وذلك
ون أَ ْع َما َل أَ ِبي ُك ْم« .فَقَالُوا لَهُ»:إِنﱠنَا لَ ْم نُولَ ْد ِم ْن
في اإلصحاح  8عدد 41وفيه قال يسوع لليھود  » :أَ ْنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
اح ٌد َوھُ َو ﷲُ«.
ِزنًا .لَنَا أَبٌ َو ِ
ﷲ منه  ،و ال نصدقه  ،وننزه أصحا َبه عن تل ُك ُم التھم ...
قلت◌ُ  :إن ما سبق نحن -المسلمين -نبرأ إلى ِ
وبغسل واح ٍد !
نبي يجامع نساءه في ليل ٍة واحد ٍة
ٌّ
ٍ
وبغسل واح ٍد،
اإلسالم كان يجامع نساءه في ليل ٍة واحد ٍة
حاولوا الطعن في النبيِّ  قائلين  :إن رسو َل
ٍ
ِ
ﺎد َوَﻣ ْﻦ
وھن أحدى عشرة امرأة  ....والدليل على ذلك في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري )ﻛِﺘَﺎب اﻟْﻐُ ْﺴ ِﻞ (...ﺑَﺎب )إِ َذا َﺟ َﺎﻣ َﻊ ﰒُﱠ َﻋ َ
دار ﻋﻠَﻰ ﻧِﺴﺎﺋِِﻪ ِﰲ ﻏُﺴ ٍﻞ و ِ
اﺣ ٍﺪ( ﺑﺮﻗﻢ َ 260ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﺑَ ﱠ
ﺸ ٍﺎم ﻗَ َ
ﺸﺎ ٍر ﻗَ َ
ﺎدةَ
ﺎل َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ َﻌﺎذُ ﺑْ ُﻦ ِﻫ َ
ﺎل َ :ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَِﰊ َﻋ ْﻦ ﻗَـﺘَ َ
ْ َ
ََ َ َ
ﺴ ِ ِ ِِ
ِ
ﺎل :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﻧَﺲ ﺑْﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺎل
ﱠﻬﺎ ِر َو ُﻫ ﱠﻦ إِ ْﺣ َﺪى َﻋ ْﺸ َﺮةَ ﻗَ َ
ﻚ ﻗَ َ
ﺎلَ :ﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
ﺴﺎﺋِِﻪ ِﰲ اﻟ ﱠ َ
ﺎﻋﺔ اﻟ َْﻮاﺣ َﺪة ﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َواﻟﻨـ َ
ُ َُ
ﻗَ َ َ
ﱠﱯ  ﻳَ ُﺪ ُ
ور َﻋﻠَﻰ ﻧ َ
ِ
ْﺖ ِﻷَﻧَ ٍ
ﲔ.
ﺲ :أ ََوَﻛﺎ َن ﻳُ ِﻄﻴ ُﻘﻪُ ﻗَ َ
ﺎل ُ :ﻛﻨﱠﺎ ﻧَـﺘَ َﺤ ﱠﺪ ُ
 :ﻗُـﻠ ُ
ث أَﻧﱠﻪُ أُ ْﻋﻄ َﻲ ﻗُـ ﱠﻮةَ ﺛََﻼﺛِ َ
ﺎل َﺳ ِﻌﻴ ٌﺪ َﻋ ْﻦ ﻗَـﺘَ َ ِ
ﺴﺎ َﺣ ﱠﺪﺛَـ ُﻬ ْﻢ ﺗِ ْﺴ ُﻊ ﻧِ ْﺴ َﻮٍة .
َوﻗَ َ
ﺎدةَ :إ ﱠن أَﻧَ ً
الرد على الشبھة
َ
الحديث ليس فيه أدنى شبھة بل ھو يدل على أنه  رجل كامل الرجولة  ،وأنه نعم الزوج
أوالً  :إن ھذا
الصيام  ،والقيام  ،ويزھد في
ﷲ ؛ فھذا النبي  كان يكثر من
 ،ويدل على أنه نبي صادق من عند ِ
ِ
الناس بما أراه
ﷲ  ،ويحكم بين
ﷲ  ، ويجاھد في
الدنيا  ،ويقلل من الطعام  ،ويدعو
سبيل ِ
الناس لدين ِ
َ
ِ
ِ
العدل ،
ﷲُ  .....وعلى ال ُرغم من ذلك أعطاه ﷲُ  القوة ليجامع زوجاته  ،ويعطيھن حقوقھن ،مثل :
ِ
واإلنفاق  ،والحب لھن ......
ِ
طعام  ،وكثرة الصيام  ،وزھد  ،وجھاد ...؟
الجماع مع قل ِة
وأتساءل  :أليست ھذه معجزة ؛ قوة في
ٍ
ِ
الجواب :بلى .
يفرض نفسه ھو :ھل كمال الرجولة  ،مثل إعطاء الزوجات حقوقھن كاملة
إذن يبقى السؤال ُ الذي
ُ
بالعدل نقص؟! ھذا ھو .
قبيح وشا ٍذ....
وعليه فإن المعترضين يقبحون ك َّل
ٍ
جميل أتى به محم ٌد  ، ويزينون كل ٍ
َ
ضا عن سعيد بن أبى عروبة
ثانيًا  :إن ھذا
الحديث تفرد به معاذ بن ھشام عن أبيه ،ورواه البخاري أي ً
ِ
ﺿ ﱠﻢ َﻣﺎ ِرﻳَﺔ َوَرْﳛَﺎﻧَﺔ
وغيره عن قتادة  ،فقالوا  " :تسع نسوة " وھى الرواية الراجحة؛ ف ِر َوايَةُ ﻫ َ
ﺸﺎم ُﲢْ َﻤ ُﻞ َﻋﻠَﻰ أَﻧﱠﻪُ َ
إِﻟَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ وأَﻃْﻠَ َﻖ َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ ﻟَ ْﻔ َ ِ
الفتح )ج / 1ص .( 422
ﺴﺎﺋِِﻪ " ﺗَـﻐْﻠِﻴﺒًﺎ .أھـ قاله ابنُ حج ٍر في
ِ
َ
ﻆ"ﻧَ
وبغسل واح ٍد  ،وھن إحدى عشرة امرأة
وعليه كان ھذا ر ًدا علي قولِھم  :كان يجامع نساءه في ليل ٍة واحد ٍة
ٍ
.
ثالثًا  :إن ھناك سؤاالً يطرح نفسه ھو :ھل ق ّ
صر رسو ُل ﷲِ  مع ربه في عبادتِه  ،وأداء رسالته بسبب
طوافه على نسائه جمي ًعا في ساع ٍة واحد ٍة من الليل أو النھار ؟
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الناس  ،والسعي
والحكم بين
النبي  يقضى نھاره في الجھا ِد  ،والدعو ِة ،
الجواب :لم يحدث ذلك ؛ بل كان
ﱡ
ِ
ِ
في توطي ِد
القرآن  ،والدعا ِء  ،فكان يقوم الليل
الليل ،وقراء ِة
قيام
ِ
أركان دولته الجديدة ....ويقضى ليله في ِ
ِ
ِ

خر
ﺷﻜﻮرا "  .رواﻩ ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ  ، 5045وفي
حتى تتورم قدماه فتسأله عائشة فيقول ":أﻓﻼ أﻛﻮن ﻋﺒ ًﺪا
ٍ
موقف آ ٍ
ً
ِ
ﺖ أَﻧﱠﻪُ َذ َﻫﺐ إِ َﱃ ﺑـ ْﻌ ِ ِ
ﻣﺴﻠﻢ ﰲ
رواه
ﺴﺎﺋِِﻪ
ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺮﻗﻢ َ 750ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ :اﻓْـﺘَـ َﻘ ْﺪ ُ
ﱠﱯ َ ذ َ
ات ﻟَْﻴـﻠَ ٍﺔ ﻓَﻈَﻨَـ ْﻨ ُ
ت اﻟﻨِ ﱠ
َ َ
ٌ
ﺾﻧَ
ﺖ ﻓَِﺈ َذا ُﻫﻮ راﻛِﻊ أَو ﺳ ِ
ﺖ َوأُﱢﻣﻲ إِ ﱢﱐ ﻟَِﻔﻲ
ﺎﺟ ٌﺪ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻓَـﺘَ َﺤ ﱠ
ﻮلُ ":ﺳ ْﺒ َﺤﺎﻧَ َ
ﺴ ْﺴ ُ
ْﺖ  :ﺑِﺄَِﰊ أَﻧْ َ
ﺖ" .ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﻚ َوِﲝَ ْﻤ ِﺪ َك َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ أَﻧْ َ
ﺖ ﰒُﱠ َر َﺟ ْﻌ ُ
َ َ ٌ ْ َ
ﻚ ﻟَِﻔﻲ آ َﺧ َﺮ.
َﺷﺄ ٍْن َوإِﻧﱠ َ
بعض نسائه ،ولكن إذا بھا
ذھب إلى
المالحظ من الرواية األخيرة أنھا غارت حين افتقدته  ،وظنت أنه
َ
ِ
تجده قائ ًما بين يدي ربه  يناجيه...
َ
النبي من جھ ٍة تغيب عن
أخالق
الحديث)محل الشبھة ( أمور تدل على عظم ِة
رابعًا  :إن في ھذا
ﱢ
ِ
المعترضين منھا :
َ
الحديث ٌ
ُوف ) النساء. (19
بيان
أن
-1
اشرُوھُ ﱠن بِ ْال َم ْعر ِ
عملي لقولِه َ  : و َع ِ
ﱡ
َ
الحديث ٌ
أھل بيتِه  -رضي ﷲُ عنھن  -؛ ﻗﺎل َ " : ﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ
أن
-2
بيان لكمال أخالقِه وعد ِله  مع ِ
َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ ِﻷ َْﻫﻠِ ِﻪ َوأَﻧَﺎ َﺧ ْﻴـ ُﺮُﻛ ْﻢ ِﻷ َْﻫﻠِﻲ " .رواه ُ
ابن ماجةَ في سننِه برقم . 1967
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -في
أھل بيتِه؛ بيّنت ذلك عائشةُ َ -ر ِ
-3أن الحديث يبيّ ُن كمال رأفته ،وحبه ،وعدله مع ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺸﺔُ :ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ أُ ْﺧ ِﱵ َﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
الحديث الذي رواه أبو داود في سننه ﺑﺮﻗﻢ1823ﻋﻦ ﻋُ ْﺮَوَة َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗَ َ
ﺖ َﻋﺎﺋِ َ
ﺎل :ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻮف َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َِ
ﻀﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ ﺑَـ ْﻌ ٍ
ﲨ ًﻴﻌﺎ ﻓَـﻴَ ْﺪﻧُﻮ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ ْاﻣ َﺮأ ٍَة ِﻣ ْﻦ
ﺾ ِﰲ اﻟْ َﻘ ْﺴ ِﻢ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﻜﺜِ ِﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ َوَﻛﺎ َن ﻗَ ﱠﻞ ﻳَـ ْﻮٌم إِﱠﻻ َو ُﻫ َﻮ ﻳَﻄُ ُ
ﱢﻞ ﺑَـ ْﻌ َ
َ ﻻ ﻳُـ َﻔﻀ ُ
ﻏَ ِْﲑ َﻣ ِﺴ ٍ
ﻴﺖ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻫﺎ .
ﻴﺲ َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ْﺒـﻠُ َﻎ إِ َﱃ اﻟﱠِﱵ ُﻫ َﻮ ﻳَـ ْﻮُﻣ َﻬﺎ ﻓَـﻴَﺒِ َ

خامسًا  :أتساءل :ھل كمال الرجولة في ھذا الزمان عيبٌ ونقصٌ عند المعترضين ؟ و قد ثبت أن ھذا
كان من ھ ّدي األنبيا ِء من قبله ؛ لھم زوجات يجامعوھن ولھم منھن ذرية ؛ قال َ  : ولَقَ ْد أَرْ َس ْلنَا ُر ُسالً
ُول أَن يَأْتِ َي بِآيَ ٍة إِالﱠ بِإِ ْذ ِن ّ
ﷲِ لِ ُكلﱢ أَ َج ٍل ِكتَابٌ  الرعد(38
ك َو َج َع ْلنَا لَھُ ْم أَ ْز َواجا ً َو ُذرﱢ يﱠةً َو َما َك َ
ﱢمن قَ ْبلِ َ
ان لِ َرس ٍ
ﺴ َﻼم
ﺎل :ﻗَ َ
و جاء في الصحيحين ،واللفظ للبخاري برقم َ 4841ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة  ﻗَ َ
ﺎل ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ َد ُاو َد َﻋﻠَْﻴ ِﻬ َﻤﺎ اﻟ ﱠ
َ :ﻷَﻃُﻮﻓَ ﱠﻦ اﻟﻠﱠْﻴـﻠَﺔَ ِﲟِﺎﺋَ ِﺔ ْاﻣ َﺮأ ٍَة ﺗَﻠِ ُﺪ ُﻛ ﱡﻞ ْاﻣ َﺮأ ٍَة ﻏُ َﻼ ًﻣﺎ ﻳُـ َﻘﺎﺗِ ُﻞ ِﰲ َﺳﺒِ ِ
ﺎء اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ُﻘ ْﻞَ :وﻧَ ِﺴ َﻲ
ﻴﻞ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ﻟَﻪُ اﻟ َْﻤﻠَ ُ
ﻚ :ﻗُ ْﻞ :إِ ْن َﺷ َ
ِ ِ
ِ
ﻒ إِﻧْﺴ ٍ
ﺎﺟﺘِ ِﻪ " .إ ًذا
ﱠﱯ  ":ﻟَ ْﻮ ﻗَ َ
ﺎن ﻗَ َ
ﻓَﺄَﻃَ َ
ﺎء اﻟﻠﱠﻪُ َﱂْ َْﳛﻨَ ْ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﺎف ِِ ﱠﻦ َوَﱂْ ﺗَﻠ ْﺪ ﻣ ْﻨـ ُﻬ ﱠﻦ إِﱠﻻ ْاﻣ َﺮأَةٌ ﻧِ ْ
ﺚ َوَﻛﺎ َن أ َْر َﺟﻰ ﳊَ َ
ﺎل إِ ْن َﺷ َ
ﺼ َ َ
سليمان بن داود  كان يطوف على مائة امرأة يجامعھن في ليل ٍة واحد ٍة فھل ذلك منقصة في حق
سليمان  أم أنه رج ٌل كام ُل الرجول ِة ؟!
سليمان  ، لم يذكره الكتاب المقدس ؟!
فإن قيل :إن ھذا لم يحدث مع
َ
لسليمان  ألف امرأة
ث ؛ ألنه يذكر أن
قلت ُ◌  :إن
َ
َ
الكتاب المقدس فيه ما يؤيد ما جاء في ھذا الحدي ِ
3
تَ ،وثَالَ ُ
)زوجة( ؛ثبت ذلك في سفر الملوك األول إصحاح  11عدد َو َكانَ ْ
ث
ت لَهُ َس ْب ُع ِمئَ ٍة ِم َن النﱢ َسا ِء ال ﱠسيﱢ َدا ِ
اريﱢ  ،فَأ َ َمالَ ْ
ت نِ َسا ُؤهُ قَ ْلبَهُ.
ِمئَ ٍة ِم َن ال ﱠس َر ِ
سادسًا  :إن قيل :ما الحكمة في طوا ِفه على نسا ِئه في الليل ِة الواحد ِة ؟
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قلت◌ُ  :إن القاضي عياض  -رحمه ﷲُ – ذكر الحكمة من طوافه على نسائه في الليلة الواحدة قائالً :أَ ﱠن
ا ْﳊِ ْﻜﻤﺔ ِﰲ ﻃَﻮاﻓﻪ ﻋﻠَﻴ ِﻬ ﱠﻦ ِﰲ اﻟﻠﱠﻴـﻠَﺔ اﻟْﻮ ِ
اﻹﺣﺼﺎن ﻟَﻪُ ﻣﻌ ٍ
اﺣ َﺪة َﻛﺎ َن ﻟِﺘَ ْﺤ ِ
ﺎن
ﺸ ﱡﻮﻓﻬ ﱠﻦ ﻟِ ْﻸَ ْزَو ِ
اد ﺑِ ِﻪ َﻋ َﺪم ﺗَ َ
ﺼﻴﻨِ ِﻬ ﱠﻦ َ ،وَﻛﺄَﻧﱠﻪُ أ ََر َ
َ َْ
ََ
اج  ،إِ ْذ ِْ ْ َ
َ
ْ َ
ِ
ﻚ إِ ﱠﳕَﺎ َﻛﺎ َن ِِﻹر َ ِ
ﻚ وإِ ْن َﱂ ﻳ ُﻜﻦ و ِ
ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ِْ
اﺟﺒًﺎ َ ،ﻛ َﻤﺎ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم
اﻹ ْﺳ َﻼم َوا ْﳊُﱢﺮﻳﱠﺔ َواﻟ ِْﻌ ﱠﻔﺔ َ ،واﻟﱠ ِﺬي ﻳَﻈ َْﻬﺮ أَ ﱠن َذﻟِ َ
ادة اﻟ َْﻌ ْﺪل ﺑَـ ْﻴﻨﻬ ﱠﻦ ِﰲ َذﻟ َ َ ْ َ ْ َ
َ
ِ
ﻚ ِﰲ " ﺑﺎب َﻛﺜْـﺮة اﻟﻨﱢﺴﺎء "  .وِﰲ اﻟﺘـ ِ ِ
ﺎش ﺑَـ ْﻌﻀﻬ ﱠﻦ ﺑَـ ْﻌﺪﻩ
َﺷ ْﻲء ِﻣ ْﻦ َذﻟِ َ
ْ
ﱠﻌﻠﻴﻞ اﻟﱠﺬي ذَ َﻛ َﺮﻩُ ﻧَﻈَﺮ ﻷَﻧﱠـ ُﻬ ﱠﻦ َﺣ ُﺮَم َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ﱠﻦ اﻟﺘـ ْﱠﺰ ِوﻳﺞ ﺑَـ ْﻌﺪﻩ َو َﻋ َ
َ
َ
َ َ
ت ِ
ِ
ﻚ .أھـ راجع فتح الباري )ج/ 15ص .(17
اد ْ
آﺧﺮﻫ ﱠﻦ َﻣ ْﻮﺗًﺎ َﻋﻠَﻰ َذﻟِ َ
ﲔ َﺳﻨَﺔ ﻓَ َﻤﺎ ُدو َﺎ َوَز َ
َﲬْﺴ َ
ثم إن ابنَ القرن الواحد والعشرين ومنھم المعترضون إذا بلغ الخمسين سنة من عمره يأخذ المنشطات
والعقاقير حتى يعطي زوجته والواحدة حقھا  ....كذلك شھدت زوجات النﱠبِ ﱢي  له بأنه كان أفض َل
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا َ ": -ﻛﺎ َن ُﺧﻠُ ُﻘﻪُ اﻟْ ُﻘ ْﺮآ َن " )مسند أحمد برقم ،( 23460
الناس َخل ًقا و ُخلقا ؛قالت عائشة َ -ر ِ
ِ
ﻚ ﻟَﺘَ ِ
ض َي ﱠ
ﺼ ُﻞ اﻟ ﱠﺮِﺣ َﻢ َوَﲢْ ِﻤ ُﻞ اﻟْ َﻜ ﱠﻞ
ومدحته خديجةَ -ر ِ
ﻳﻚ اﻟﻠﱠﻪُ أَﺑَ ًﺪا إِﻧﱠ َ
ﷲُ َع ْنھَا  -عند بد ِء الوحي ﻗﺎﻟﺖَ ":واﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ ُﳜْ ِﺰ َ
وﺗَ ْﻜ ِﺴﺐ اﻟْﻤ ْﻌ ُﺪوم وﺗَـ ْﻘ ِﺮي اﻟﻀﱠﻴ َ ِ
ﲔ َﻋﻠَﻰ ﻧَـ َﻮاﺋِ ِ
ت لم
ﺐ ا ْﳊَ ﱢﻖ " .ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ  3وغيرھن من الزوجا ِ
ﻒ َوﺗُﻌ ُ
ْ
ُ َ ََ
َ
يذكرن نق ً
صا للنبيِّ  قط بل العكس من ذلك .
ساد ًسا  :إن
بغسل واح ٍد ليس فيه إشكالية قط ؛فليس معنى ذلك
اعتراضھم حول جماعِ ِه  لزوجا ِته
َ
ٍ
أنه  بعد جماع الواحدة منھن ال يغسل فرجه ثم يتوضأ...
يدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم برقم َ 466ﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ﻴﺪ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ": إِ َذا أَﺗَﻰ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ي ﻗَ َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ
ْ
ِ
ﻮد ﻓَـﻠْﻴَﺘَـ َﻮ ﱠ
ﺿﺄْ ".
اد أَ ْن ﻳَـﻌُ َ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ أ َْﻫﻠَﻪُ ﰒُﱠ أ ََر َ
أَ
ب المقدس ؟!
والغسل بعد
وليت المعترضين يحدثوننا عن الطھار ِة
جماع الزوج ِة من الكتا ِ
ِ
ِ
الجواب :ال يوجد اغتسال عندھم أصالً.
ساب ًعا  :سألني أح ُدھم سؤالين :
وبغسل واح ٍد؟
السؤال األول  :كيف عرف أنسٌ  أن النبيَّ كان يجامع زوجا َته في ليل ٍة واحد ٍة
ٍ
َ
ُ
العلم ومعمول به  ،أعني :أن أن ًسا
أھل
الحديث من
قلت  :إن ھذا
مراسيل الصحاب ِة  وھو مقبول عند ِ
ِ
ِ
ت المؤمنين ؛ سمع من عائش َة أو سمع من عرو َة  ،والدليل على ذلك ھو ما
بعض أمھا ِ
 سمع ذلك من ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻻ
ﺸﺔُ :ﻳَﺎ اﺑْ َﻦ أُ ْﺧ ِﱵ َﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﺸ ِﺎم ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﺮَوةَ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗَ َ
ﺖ َﻋﺎﺋِ َ
ثبت في ﺳﻨﻦ أﰉ داود َ 1823ﻋ ْﻦ ِﻫ َ
ﺎل  :ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻮف َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ َِ
ﻀﻨَﺎ َﻋﻠَﻰ ﺑَـ ْﻌ ٍ
ﲨ ًﻴﻌﺎ ﻓَـﻴَ ْﺪﻧُﻮ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ ْاﻣ َﺮأ ٍَة ِﻣ ْﻦ ﻏَ ِْﲑ
ﺾ ِﰲ اﻟْ َﻘ ْﺴ ِﻢ ِﻣ ْﻦ ُﻣ ْﻜﺜِ ِﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪﻧَﺎ َوَﻛﺎ َن ﻗَ ﱠﻞ ﻳَـ ْﻮٌم إِﱠﻻ َو ُﻫ َﻮ ﻳَﻄُ ُ
ﱢﻞ ﺑَـ ْﻌ َ
ﻳُـ َﻔﻀ ُ
ِ
َﻣ ِﺴ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺖ أَ ْن ﻳُـ َﻔﺎ ِرﻗَـ َﻬﺎ َر ُﺳ ُ
ﱠﺖ َوﻓَ ِﺮﻗَ ْ
َﺳﻨ ْ
ﻴﺖ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻫﺎ َوﻟََﻘ ْﺪ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ َﺳ ْﻮ َدةُ ﺑِْﻨ ُ
ﻴﺲ َﺣ ﱠﱴ ﻳَـ ْﺒـﻠُ َﻎ إِ َﱃ اﻟﱠِﱵ ُﻫ َﻮ ﻳَـ ْﻮُﻣ َﻬﺎ ﻓَـﻴَﺒِ َ
ﺖ َزْﻣ َﻌﺔَ ﺣ َ
ﲔأَ
ﻚ أَﻧْـﺰ َل اﻟﻠﱠﻪ  وِﰲ أَ ْﺷﺒ ِ
ِ
ﺎل
ﺎﻫ َﻬﺎ أ َُراﻩُ ﻗَ َ
ﺖ  :ﻧَـ ُﻘ ُ
ﻚ َر ُﺳ ُ
 : ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳَـ ْﻮِﻣﻲ ﻟِ َﻌﺎﺋِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺸﺔَ ﻓَـ َﻘﺒِ َﻞ َذﻟِ َ
َ
ﻮل ِﰲ َذﻟ َ َ ُ َ
َ :وإِ ْن ا ْم َرأَةٌ َخافَ ْ
ت ِم ْن بَ ْعلِھَا نُ ُشو ًزا . 
فإن قيل :إن الحديث يقول :إن عائش َة قالتَ ":ي ُ
يس".
طوفُ َع َل ْي َنا َجمِيعًا َف َي ْد ُنو ِمنْ ُك ِّل امْ َرأَ ٍة ِمنْ َغي ِْر مَسِ ٍ
نس  ؟
فھل يتعارض ھذا مع حديث أ ٍ
بالجمع بين الروايتين .
قلت  :ال ؛ حدث ھذا وذاك  ،وذلك
ِ
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السؤال الثاني  :كيف عرف أنسٌ  وأصحا ُبه  أن للنﱠ ِب ﱢي  قوة ثالثين رجال فھل أخبرھم الرسول
بنفسه ؟
الجواب :لم يخبرھم  ،بل كان قولھم على سبيل المبالغة في قوته  ال أكثر؛ يدل على ذلك قول أنس ٍ◌
ِ
ث ".
ﲔ " .نالحظ " ُﻛﻨﱠﺎ ﻧَـﺘَ َﺤ ﱠﺪ ُ
 ﻧﻔﺴﻪُ ":ﻛﻨﱠﺎ ﻧَـﺘَ َﺤ ﱠﺪ ُ
ث أَﻧﱠﻪُ أُ ْﻋﻄ َﻲ ﻗُـ ﱠﻮةَ ﺛََﻼﺛِ َ
مواضع منه
بعض أنبيا ِء ﷲِ زناة ،وذلك في عد ِة
الكتاب المقدس يذكر أن
خام ًسا  :إن
َ
َ
ٍ
وعليه أتساءل :أيھما أفضل رج ٌل يعطي للنساء حقوقھن الشرعية  ،ويكفيھن  ،مثل محم ٍد  ؛ أم أنبياء
زناة ،ومنھم من يزني وزنا محارم بزعم الكتاب المقدس ؟! ھذا ھو .
حال
الحديث يقول :كان يطوف على نسائه )زوجاته ( أي :أنه لم يمس امرأة ال تحل له  ،وھذا بخالف ِ
نبي ﷲِ داود  ،و
ب
المقدس فھو )الكتاب( ِ
بعض أنبيا ِء الكتا ِ
ينسبُ لھم جريمة الزنا  ،وزنا المحارم  ،مثل ﱢ
ِ
ِ
لوط .....
ُ
َ
س ُ ": كنﱠا نَتَ َح ﱠد ُ
ين ." 
ث أنﱠهُ أ ْع ِط َي قُ ﱠوةَ ثَ َالثِ َ
ثم إن المعترضين يعترضون على ِ
قول أن ٍ
وال يعترضون على قو ِة الشاب اليھودي شمشون الذي أمسك بثالث مئة ثعلب  ،وربطھم من أذيالھم! ....
تساءل أح ُد اإلخو ِة قائالً  :كيف تركت الثعالبُ شمش ون ب أن يق وم ب ربط ك ل ذيل ين م ع بعض ھما ال بعض ؟
وكيف تركوه يُشعل النار فيھم ؟ لك أن تتخيل أن كل ثعلبين تركاه يفعل ذلك  ،وانتظر اآلخرون دو َرھم!
فلو كل ذيلين مربوطين مع بعضھما لما تحرك ت الثعال ب م ن مكانھ ا ؛ ألن ك ل منھم ا يح اول ج ذب اآلخ ر
إلى االتجا ِه المعاكس!!
قلتُ  :إن ھذا ال يعقل فليتھم يحاولون أن يفعلوا ذلك مع كلبين أليفين فقط ثم يخبرونني عن نتيجة ذلك !!
4
ج اء م ا ذك ُ
ك ثَ الَ َ
ب َش ْم ُش ُ
ث ِمئَ ِة ا ْب ِن آ َوىَ ،وأَ َخ َذ
ون َوأَ ْم َس َ
رت ف ي س فر القض اة اإلص حاح 15ع دد َو َذھَ َ
5
ض َع َم ْش َعالً بَي َْن ُك لﱢ َذنَبَ ي ِْن فِ ي ْال َو َس ِط ،ثُ ﱠم أَضْ َر َم ْال َم َش ا ِع َل نَ ارًا َوأَ ْ
طلَقَھَ ا
َم َشا ِع َل َو َج َع َل َذنَبًا إِلَى َذنَ ٍ
بَ ،و َو َ
ون !! .وف ي ) ترجم ة كت اب الحي اة( م ا
ﱢين ،فَ أَحْ َر َ
ُوع ْالفِلِ ْس ِطينِي َ
ق األَ ْك َد َ
اس َوال ﱠزرْ َع َو ُك رُو َم ال ﱠز ْيتُ ِ
بَ ي َْن ُزر ِ
ون َواصْ طَا َد ثَالَ َ
ق َش ْم ُش ُ
ض َع بَ ْينَھُ َم ا َم ْش َعالً5 ،ثُ ﱠم
نصه َ :وا ْنطَلَ َ
ث ِمئَ ِة ثَ ْعلَ ٍ
ب َو َربَ طَ َذ ْيلَ ْي ُك لﱢ ثَ ْعلَبَ ي ِْن َمع ا ً َو َو َ
ار َوأَ ْ
ﱢين ،فَأَحْ َرقَ ْ
ب
ُوع ْالفِلِ ْس ِطينِي َ
طلَ َ
ح َوأَ ْك َد َ
ق الثﱠ َعالِ َ
اس ْال ُحبُ و ِ
أَضْ َر َم ْال َم َش ا ِع َل بِالنﱠ ِ
ت ُحقُ و َل ْالقَ ْم ِ
ب بَ ي َْن ُزر ِ
ون.
َوأَ ْش َجا َر ال ﱠز ْيتُ ِ
رجل ؛ ألننا نجده بعد ذلك ضرب بفك
ألف رجل !! بل أكثر من قوة ألف
قلت ُ◌  :يا لھا من قوة
رجل ب ِ
ٍ
ٍ
15
حمار ألف رجل من الفلسطينين بمفرده فقتلھم جميعا !! نقرأ ذلك في نفس السفر إصحاح 15عدد َو َو َج َد
ف َرجُل16 .فَقَا َل َش ْم ُش ُ
ار ُكو َمةً ُكو َمتَي ِْن .بِلَحْ ِي
ب بِ ِه أَ ْل َ
ض َر َ
ار طَ ِريًّا ،فَ َم ﱠد يَ َدهُ َوأَ َخ َذهُ َو َ
لَحْ َي ِح َم ٍ
ون» :بِلَحْ ِي ِح َم ٍ
17
ار قَتَ ْل ُ
ان » َر َم َ
ت لَحْ ٍي« .ال
ك ْال َم َك َ
ف َرجُل«َ .ولَ ﱠما فَ َر َغ ِم َن ْال َكالَ ِم َر َمى اللﱠحْ ِي ِم ْن يَ ِد ِهَ ،و َد َعا ذلِ َ
ت أَ ْل َ
ِح َم ٍ
تعليق !!
وليتھم يخبروننا عن القص ِة الوارد ِة في سفر أخبار األيام األول عن يشبعام ،وھو أحد أبطال داود  :الذي
ھز رمحه على ثالث مئة فقتلھم دفعة واحدة!! وذلك في اإلصحاح 11عددَ 11و َ
ال الَّذِينَ
ھذا ھ َُو َعدَ ُد األَ ْب َط ِ
لِدَ ُاودَ َ :ي ُ
ث .ھ َُو ھ ََّز ُر ْم َح ُه َع َلى َثالَ ِ
ِيس ال َّث َوالِ ِ
ث ِم َئ ٍة َق َت َل ُھ ْم ُد ْف َع ًة َوا ِح َد ًة.
ش ْب َعا ُم ْبنُ َح ْك ُمونِي َرئ ُ
وليتھم يخبروننا عن القص ِة الوارد ِة في سفر صموئيل الثاني عن ُي َ
ضا ھ ّز
ش ْي َب ،وھو أحد أبطال داود أي ً
8
ال ا َّلذِينَ لِدَ ُاودَ :
رمحه على ثمان مئة فقتلھم دفعة واحدة!! وذلك في اإلصحاح 23عدد ھ ِذ ِه أَ ْس َما ُء األَ ْب َط ِ
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ش َب ُ
ش ْي َب َب َّ
ُي َ
ان ِم َئ ٍة َق َت َل ُھ ْم دَ ْف َع ًة َواحِدَ ًة .ال تعليق !!
ث ال َّت ْح َك ُمون ُِّي َرئ ُ
ِيس ال َّثالَ َث ِة .ھ َُو ھ ََّز ُر ْم َح ُه َعلَى َث َم ِ
نبي تقول زوجته )عائشة( له :ﷲُ يسارع في ھواك !
ٌّ
قالوا  :إن ربَّ محم ٍد يسار ُع في ھواه ومتعته  ،فينزل الوحي طب ًقا لمزاجه ،ورغباته الجنسية...
ﺎح ( ﺑﺎب ) ﻫﻞ ﻟِﻠْﻤﺮأ َِة أَ ْن ﺗَـﻬﺐ ﻧَـ ْﻔ ِ
ِ
َﺣﺪ ٍ( .ﺑﺮﻗﻢ
ﺴ َﻬﺎ ﻷ َ
واستدلوا على قولھم بما جاء في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛﺘَﺎب ) اﻟﻨﱢ َﻜ ِ َ
َ ْ َْ
َ َ َ
ﺎل:
ﺎم َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ ﻗَ َ
ﻀ ْﻴ ٍﻞ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ِﻫ َ
َ 4721ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺳ َﻼٍم َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ ﻓُ َ
ﺸٌ
ِ
ِ
ﻴﻢ ِﻣ ْﻦ ﱠ
ﺖ َﺣ ِﻜ ٍ
ﺴ َﻬﺎ ﻟِﻠ ﱠﺮ ُﺟ ِﻞ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ
ﺖ َﻋﺎﺋِ َ
َﻛﺎﻧَ ْ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺖ َﺧ ْﻮﻟَﺔُ ﺑِْﻨ ُ
ﺴ ُﻬ ﱠﻦ ﻟﻠﻨِ ﱢ
اﻟﻼﺋِﻲ َو َﻫ َْ
ﺸﺔُ  :أ ََﻣﺎ ﺗَ ْﺴﺘَﺤﻲ اﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ أَ ْن ﺗَـ َﻬ َ
ﺐ ﻧَـ ْﻔ َ
ﱭ أَﻧْـ ُﻔ َ
ﺸﺎءُ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ﱠﻦ {
ﺖ} ﺗُـ ْﺮِﺟ ُﺊ َﻣ ْﻦ ﺗَ َ
ﻧَـ َﺰﻟَ ْ
•

الرد على الشبھة

الشروح) شرح األحاديث( حتى ينتھوا عما ھم عليه من
كتب
أوالً  :كان على المعترضين أن يقرءوا َ
ِ
تفكر ،أو
إلقا ِء الشبھات كالببغاوات العجموات دون
ب الشروح اآلتي :
تأمل  ....جاء في كت ِ
ٍ
ٍ
ِ
 -1قال
ﺴﺎرِع ِﰲ َﻫ َﻮاك (
شرح
النووي في
ﱡ
ِ
ِ
صحيح مسلم  :ﻗَـ ْﻮﳍَﺎَ ) :ﻣﺎ أ ََرى َرﺑّﻚ إﱠﻻ ﻳُ َ
َ◌ َﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ ُﳜَﱢﻔﻒ َﻋ ْﻨﻚ َوﻳُـ َﻮ ﱢﺳﻊ َﻋﻠَْﻴﻚ ِﰲ ْاﻷ ُُﻣﻮر َوِﳍَ َﺬا َﺧﻴﱠـ َﺮك  .أھـ
ِ
ﺴﺎرِع ِﰲ َﻫ َﻮاك ( ِﰲ ِرَواﻳَﺔ ُﳏَ ﱠﻤﺪ ﺑْﻦ ﺑِ ْﺸﺮ " إِ ﱢﱐ
 -2قال ابنُ حج ٍر في الفتح  -رحمه ﷲ : -ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ ):ﻣﺎ أ ََرى َرﺑّﻚ إﱠﻻ ﻳُ َ
ِ
ﱯ َ :ﻫ َﺬا ﻗَـ ْﻮل أَﺑْـ َﺮَزﻩُ اﻟ ﱠﺪَﻻل َواﻟْﻐَْﻴـ َﺮة َ ،و ُﻫ َﻮ ِﻣ ْﻦ ﻧَـ ْﻮع ﻗَـ ْﻮﳍَﺎ َﻣﺎ
ﺿﺎك  ،ﻗَ َ
َيِ :ﰲ ِر َ
ﺴﺎرِع ﻟَﻚ ِﰲ َﻫ َﻮاك " أ ْ
ﻷ ََرى َرﺑّﻚ ﻳُ َ
ﺎل اﻟْ ُﻘ ْﺮﻃُِ ّ
ﺿﺎﻓَﺔ ا ْﳍﻮى إِ َﱃ اﻟﻨِﱠﱯ َ ﻻ ُﲢْﻤﻞ َﻋﻠَﻰ ﻇَ ِ
ﺎﻫﺮﻩ ِ ،ﻷَﻧﱠﻪُ َﻻ ﻳَـ ْﻨ ِﻄﻖ َﻋ ْﻦ ا ْﳍََﻮى َوَﻻ ﻳَـ ْﻔ َﻌﻞ ﺑِﺎ ْﳍََﻮى
َﲪَﺪ ُﻛ َﻤﺎ َوَﻻ أ ْ
أْ
َﲪَﺪ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪ َ ،وإِﱠﻻ ﻓَِﺈ َ
َ
ََ
ّ
ِ
ِ
ﻚ .أھـ
َ ،وﻟَ ْﻮ ﻗَﺎﻟَ ْ
َﺟﻠِ َﻬﺎ إِﻃ َْﻼق ِﻣﺜْﻞ َذﻟِ َ
ﺖ إِ َﱃ َﻣ ْﺮ َ
ﺿﺎﺗﻚ ﻟَ َﻜﺎ َن أَﻟْﻴَﻖ َ ،وﻟَﻜ ﱠﻦ اﻟْﻐَْﻴـ َﺮة ﻳُـ ْﻐﺘَـ َﻔﺮ ﻷ ْ
الشعراوي -رحمه ﷲ : -اﳌﻌﲎ  ،أن اﷲَ ﻳﺴﺎرع ﰲ ﻫﻮاي  ،ﻷﻧﲏ ﺳﺎرﻋﺖ ﰲ ﻫﻮاﻩ  ،ﻃﻠﺐ ﻣﲏ ﻓﺄدﻳﺖ ؛ ﻟﺬﻟﻚ
 -3قال
ﱡ
ﻳُﻠﱯ ﱄ ﻣﺎ أرﻳﺪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أن أﻃﻠﺐ ﻣﻨﻪ.أھـ

ُ
النبي  في مرضا ِة ر ِّبه سارع ﷲُ في رضا ِئه  ،ومرضا ِته
قلت :إن المعنى الظاھر لي ھو لما سارع
ُّ
ض َي ﱠ
ب الغير ِة ال أكثر ؛
جنس
ليكون الجزاء من
ﷲُ َع ْنھَا  -كان من با ِ
العمل ؛ وأما ما قالته عائش ُة َ -ر ِ
ِ
ِ
ﺸﺔَ -ر ِ
ِ
ﺎر َﻋﻠَﻰ ﱠ
ﺻﺤﻴﺢ ٍ
اﻟﻼِﰐ
يدل على ذلك ما ثبت في
ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ ُ :ﻛ ْﻨ ُ
ﺖ أَﻏَ ُ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 2658ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ﱭ أَﻧْـ ُﻔﺴ ُﻬ ﱠﻦ ﻟِﺮ ُﺳ ِ
ﻚ َﻣ ْﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ، وأَﻗُ ُ
ﺴ َﻬﺎ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ أَﻧْـ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪُ  }: ﺗُـ ْﺮِﺟﻲ َﻣ ْﻦ ﺗَ َ
ﺸﺎءُ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ ﱠﻦ َوﺗُـ ْﺆ ِوي إِﻟَْﻴ َ
ﻮلَ :وﺗَـ َﻬ ُ
َو َﻫ َْ َ َ
ﺐ اﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ ﻧَـ ْﻔ َ
ْﺖَ :واﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ أ ََرى َرﺑﱠ َ ِ
اك.
ْﺖ { ﻗَ َ
ﻚ ِﰲ َﻫ َﻮ َ
ﺗَ َ
ﺴﺎرِعُ ﻟَ َ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
ﺖ ِﳑﱠ ْﻦ َﻋ َﺰﻟ َ
ﺸﺎءُ َوَﻣ ْﻦ اﺑْـﺘَـﻐَْﻴ َ
ﻚ إﱠﻻ ﻳُ َ
ت ونقل ُ
وقد أسلف ُ
ت كال َم ْالقُرْ طُبِ ﱢي  :ھَ َذا قَ ْول أَ ْب َر َزهُ ال ﱠد َالل َو ْال َغ ْي َرة .وأما إضافة الھوى إلى النﱠبِ ﱢي  غير
ض َي ﱠ
نط ُ
ق َع ِن ْالھَ َوى 
ﷲُ َع ْنھَا  -فإنه  منزه عن الھوى؛ لقولِه َ  : و َما يَ ِ
مناسب منھا كما قالت َ -ر ِ
النفس عن الھوى ،ولو قالت في مرضاتك لكان أولى وأصوب.
)النجم . (3فھو ممن ينھى
َ
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ك فَا ْعلَ ْم أَنﱠ َما
وقد يقال :إن الھوى المذموم ھو الھوى الخالي عن الھدى ؛ لقولِه   : فَإِن لﱠ ْم يَ ْستَ ِجيبُوا لَ َ
ﷲِ إِ ﱠن ﱠ
ضلﱡ ِم ﱠم ِن اتﱠبَ َع ھَ َواهُ بِ َغي ِْر ھُدًى ﱢم َن ﱠ
ين 
ﷲَ َال يَ ْھ ِدي ْالقَ ْو َم الظﱠالِ ِم َ
يَتﱠبِع َ
ُون أَ ْھ َواءھُ ْم َو َم ْن أَ َ
)القصص.(50
الكتاب المقدس يذكر ألنبيا ِء ﷲِ  زوجات ونساء ُكثر كما تقدم معنا في الر ِد على شبھ ِة ):تعدد
ثانيًا  :إن
َ
اإلصحاح األول
زوجاته  ، (وأكتفي بذكر بنبِ ﱟي واح ٍد ھو ھوشع  حيث يقول سفر ھوشع في
ِ
2
ب لِ ُھو َ
ب ھُو َ
ض
َب ُخ ْذ لِ َن ْفسِ َك ا ْم َرأَ َة ِز ًنى َوأَ ْوالَدَ ِز ًنى ،ألَنَّ األَ ْر َ
ش َعْ » :اذھ ْ
الر ُّ
ش َعَ ،قال َ َّ
الر ُّ
عدد أَوَّ َل َما َك َّل َم َّ
3
َب َوأَ َخ َذ ُجو َم َر ِب ْن َت ِد ْبالَ ِي َمَ ،ف َح ِب َل ْت َو َو َلدَ ْت َل ُه ا ْب ًنا.
ب«َ .ف َذھ َ
الر َّ
ار َك ًة َّ
َقدْ َز َن ْت ِز ًنى َت ِ
1
ضا أَ ْح ِب ِ
صا ِح ٍ
ب َو َزانِ َي ًةَ ،ك َم َح َّب ِة
ثم يقول اإلصحا ُ
ام َرأَ ًة َح ِبي َب َة َ
ب ْ
َب أَ ْي ً
ب لِيْ » :اذھ ْ
الر ُّ
ح الثالث عدد َو َقال َ َّ
2
ب«َ .فا ْ
اص َّ
الز ِبي ِ
ش َت َر ْي ُت َھا لِ َن ْفسِ ي
الر ِّب لِ َبنِي إِ ْس َرائِيل َ َو ُھ ْم ُم ْل َتفِ ُتونَ إِلَى آلِ َھ ٍة أ ُ ْخ َرى َو ُم ِح ُّبونَ ألَ ْق َر ِ
َّ
ِض ٍة َو ِب ُحو َم َر َو َل َثكِ َ
ش َر َ
س َة َع َ
ِير....
شاقِل َ ف َّ
ِب َخ ْم َ
شع ٍ

وعليه فأنني أتساءل :ھل معنى ذلك أن ﷲ َ◌ يسارع في ھواھم )األنبياء ( فينزل الوحي طب ًقا لمزاجھم
ومتعھم ورغباتھم الجنسية ...؟!
ِ
ثالثًا :سبق أن بنيّ ُ
ﺴﺎرِع ِﰲ َﻫ َﻮاك " سببه الغيرة التي ما سلمت منه زوجات
ت أن قول عائشة " َﻣﺎ أ ََرى َرﺑّﻚ إﱠﻻ ﻳُ َ
بعض األنبياء ،فعلى سبيل المثال يذكر لنا
ت
النﱠبِ ﱢي  ؛ يحكى لنا الكتابُ المقدس ھذه الغيرة لزوجا ِ
ِ
)الكتاب ( حقد سارة زوجة إبراھيم على ھاجر )حرب الضرائر( حتى إن الغيرة وصلت بسارة زوجة
إبراھيم أنھا كانت تضرب ھاجر ،و تؤذيھا حسداً وغيرة  ،....وذلك في سفر التكوين إصحاح16
ت َم ْوالَتُھَا فِي َع ْينَ ْيھَا5 .فَقَالَ ْ
ص ُغ َر ْ
ت أَنﱠھَا َحبِلَ ْ
تَ .ولَ ﱠما َرأَ ْ
عدد4فَ َد َخ َل َعلَى ھَا َج َر فَ َحبِلَ ْ
ي ألَ ْب َرا َم:
ت َسا َرا ُ
ت َ
ت أَنﱠھَا َحبِلَ ْ
ك ،فَلَ ﱠما َرأَ ْ
ص ُغرْ ُ
ك! أَنَا َدفَع ُ
ضي ال ﱠربﱡ بَ ْينِي
اريَتِي إِلَى ِحضْ نِ َ
»ظُ ْل ِمي َعلَ ْي َ
ت َ
ت فِي َع ْينَ ْيھَا .يَ ْق ِ
ْت َج ِ
6
ْك« .فَأ َ َذلﱠ ْتھَا َسا َرايُ،
َوبَ ْينَ َ
ك« .فَقَا َل أَ ْب َرا ُم لِ َسا َرا َ
اريَتُ ِك فِي يَ ِد ِك .ا ْف َعلِي بِھَا َما يَحْ س ُُن فِي َع ْينَي ِ
ي» :ھُ َو َذا َج ِ
فَھَ َربَ ْ
ت ِم ْن َوجْ ِھھَا.
يَ ،ف َھ َر َب ْت مِنْ َو ْج ِھ َھا ".
ارا ُ
س َ
نالحظ " َفأ َ َذ َّل ْت َھا َ
ت السفر في االصحاح 21عددَ 9و َرأَ ْ
ت َسا َرةُ اب َْن ھَا َج َر ْال ِمصْ ِريﱠ ِة الﱠ ِذي َولَ َد ْتهُ ِإل ْب َرا ِھي َم
ونقرأ في ذا ِ
ت ِإل ْب َرا ِھي َمْ » :
اريَ ِة الَ يَ ِر ُ
يَ ْم َزحُ10 ،فَقَالَ ْ
ق «.
اريَةَ َوا
ث َم َع ا ْبنِي إِ ْس َحا َ
ْ 12بنَھَا ،ألَ ﱠن اب َْن ھ ِذ ِه ْال َج ِ
اط ُر ْد ھ ِذ ِه ْال َج ِ
11
ْك ِم ْن أَجْ ِل ْال ُغالَ ِم َو ِم ْن
ب ا ْبنِ ِه .فَقَا َل ﷲُ ِإل ْب َرا ِھي َم»:الَ يَ ْقبُ ُح فِي َع ْينَي َ
فَقَبُ َح ْال َكالَ ُم ِج ًّدا فِي َع ْينَ ْي إِ ْب َرا ِھي َم لِ َسبَ ِ
13
اريَ ِة أَ ْيضًا
ق يُ ْد َعى لَ َ
ك َسا َرةُ ا ْس َم ْع لِقَ ْولِھَا ،ألَنﱠهُ بِإِ ْس َحا َ
ك .فِي ُكلﱢ َما تَقُو ُل لَ َ
اريَتِ َ
ك نَ ْس ٌلَ .واب ُْن ْال َج ِ
أَجْ ِل َج ِ
ك«.
َسأَجْ َعلُهُ أُ ﱠمةً ألَنﱠهُ نَ ْسلُ َ
نالحظ أنھا طلبت منه ظل ًما بدافع الغير ِة أن يطرد ھاجر و ابنھا الرضيع ،و ادعت أنھما ال يحق لھما أن
يرثا مع ابنِھا إسحاق بعد أن ولدته!!
واألعجب من ذلك أن الربﱠ وافقھا بما تقول فقط إرضا ًء لحق ِدھا وغيرتِھا!...

نبي زوجته)عائشة( تقول :ال ورب محمد ال ورب إبراھيم !
ٌّ
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اإلسالم أحيانًا ال تؤمن به  ،وقالوا ما نصه :عائشة إذا كانت راضية
لرسول
قالوا :إذا كانت أقرب النساء
ِ
ِ
عن محم ٍد تقول  :ورب محمد ،وإذا كانت غضبانة تقول :ورب إبراھيم  ،وتعلقوا بما جاء في ﺻﺤﻴﺢ
ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب ) ﻓﻀﺎﺋﻞ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ( ﺑﺎب ) ﰲ ﻓﻀﻞ ﻋﺎﺋﺸﺔ -رﺿﻲ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻨﻬﺎ ( -ﺑﺮﻗﻢ َ 4469ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ
ِ
ﺎل :وﺟ ْﺪ ُ ِ
ﺎم ح و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻛ َﺮﻳْ ٍ
ﺸ ٍﺎم
ُﺳ َﺎﻣﺔَ َﻋ ْﻦ ِﻫ َ
ُﺳ َﺎﻣﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ِﻫ َ
ﺸٌ
َﺷ ْﻴﺒَﺔَ ﻗَ َ َ َ
ﺐ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟ َْﻌ َﻼء َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ أ َ
ت ِﰲ ﻛﺘَ ِﺎﰊ َﻋ ْﻦ أَِﰊ أ َ
ﺎل ِﱄ رﺳ ُ ِ
ِ
اﺿﻴﺔً وإِ َذا ُﻛ ْﻨ ِ
ِ
ْﺖ :
ﺖ َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻏَ ْ
َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻀ َﱮ" .ﻗَﺎﻟَﺖ :ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﺖ :ﻗَ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ":إِ ﱢﱐ َﻷَ ْﻋﻠَ ُﻢ إِ َذا ُﻛ ْﻨﺖ َﻋ ﱢﲏ َر َ َ
اﺿﻴﺔً ﻓَِﺈﻧﱠ ِ ِ
ِ
ﻀﱮ ﻗُـﻠ ِ
ِ
ِ
ﲔ َ :ﻻ َوَر ﱢ ٍ ِ
ب
ﻚ ؟ ﻗَ َ
ْﺖَ :ﻻ َوَر ﱢ
َوِﻣ ْﻦ أَﻳْ َﻦ ﺗَـ ْﻌ ِﺮ ُ
ف َذﻟِ َ
ﻚ ﺗَـ ُﻘﻮﻟ َ
ﺎل ":أَ ﱠﻣﺎ إِ َذا ُﻛ ْﻨﺖ َﻋ ﱢﲏ َر َ
ب ُﳏَ ﱠﻤﺪ َوإ َذا ُﻛ ْﻨﺖ ﻏَ ْ َ
ِ ِ
ﻚ.
َﺟ ْﻞ َواﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ أَ ْﻫ ُﺠ ُﺮ إِﱠﻻ ْ
ﻴﻢ" .ﻗَﺎﻟَ ْ
اﲰَ َ
ﺖ  :ﻗُـﻠ ُ
ْﺖ :أ َ
إﺑْـ َﺮاﻫ َ
•

الرد على الشبھة

ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -تقول " :ال ورب محمد"
أوالً  :إن ھناك سؤاالً يطرح نف َ
سه ھو :لماذا كانت عائشة َ -ر ِ
أخر تقول  ":ال ورب إبراھيم "؟
في حين  ،وفي ٍ
حين ٍ
ب الغير ِة التي ُجبِلت عليھا النساء  ،وما سلمت منھا أزواج النﱠبِ ﱢي  ... ومما يدلل
الجواب  :قالت ذلك من با ِ
ِ
النووي  -رحمه ﷲُ  -في
على ذلك ما ذكره
ﺸﺔ  ) :إِ ﱢﱐ َﻷَ ْﻋﻠَﻢ إِ َذا ُﻛ ْﻨﺖ َﻋ ﱢﲏ
ﱡ
شرح ِ◌ه للحديث قال :ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ﻟ َﻌﺎﺋِ َ
ِ
ر ِ
ﻀ َﱮ إِ َﱃ ﻗَـ ْﻮﳍَﺎ  :ﻳَﺎ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ َﻣﺎ أ َْﻫ ُﺠ ُﺮ إِﱠﻻ اِ ْﲰﻚ (
اﺿﻴَﺔ َ ،وإِ َذا ُﻛ ْﻨﺖ َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻏَ ْ
َ
ﺸﺔ ﻟِﻠﻨِﱠﱯ ِ ﻫﻲ ِﳑﱠﺎ ﺳﺒﻖ ِﻣﻦ اﻟْﻐَﻴـﺮِة اﻟﱠِﱵ ﻋ ِﻔﻲ ﻋ ْﻨـﻬﺎ ﻟِﻠﻨ ِ
ِ
ﺎل اﻟْ َﻘ ِ
َﺣ َﻜﺎم َﻛ َﻤﺎ َﺳﺒَ َﻖ ﻟِ َﻌ َﺪِم
ﻗَ َ
ﺿﺒَﺔ َﻋﺎﺋِ َ
ﺎﺿﻲ ُ :ﻣﻐَﺎ َ
ﱢ
ﱢﺴﺎء ِﰲ َﻛﺜِ ٍﲑ ﻣ ْﻦ ْاﻷ ْ
َ ََ َ ْ ْ َ
ُ َ ََ َ
ﺖ َزوﺟﻬﺎ ﺑِﺎﻟْ َﻔ ِ
ﺸ ِﺔ َﻋﻠَﻰ ِﺟ َﻬ ِﺔ اﻟْﻐَْﻴـ َﺮِة .
اِﻧِْﻔ َﻜﺎﻛِ ِﻬ ﱠﻦ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َﺣ ﱠﱴ ﻗَ َ
ﻚ َوﻏَْﻴـ ُﺮﻩُ ِﻣ ْﻦ ﻋُﻠَ َﻤﺎء اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔ  :ﻳَ ْﺴ ُﻘ ُ
ﺎﺣ َ
ﺎل َﻣﺎﻟِ ٌ
ﻂ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ ا ْﳊَ ﱡﺪ إِ َذا ﻗَ َﺬﻓَ ْ ْ َ
ِ ِ
ﺎل َ :و ْ ِ
ﺸﺔ ِﰲ
ﻗَ َ
ﱠﱯ  أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
ﻚ ﻟَ َﻜﺎ َن َﻋﻠَﻰ َﻋﺎﺋِ َ
َﺳ َﻔﻠﻪ "َ ،وﻟَ ْﻮَﻻ َذﻟِ َ
ي َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎل َ " :ﻣﺎ ﺗَ ْﺪ ِري اﻟْﻐَْﻴـ َﺮاء أَ ْﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻮادي ﻣ ْﻦ أ ْ
اﺣﺘَ ﱠﺞ ﲟَﺎ ُر ِو َ
ﻀﺐ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِﱠﱯ  ، وﻫﺠﺮﻩ َﻛﺒِ ِ
ﺖ َ :ﻻ أ َْﻫ ُﺠ ُﺮ إِﱠﻻ اِ ْﲰﻚ  ،ﻓَ َﺪ ﱠل َﻋﻠَﻰ
ﻴﻤﺔ َ ،وِﳍَ َﺬا ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ا ْﳊََﺮ ِج َﻣﺎ ﻓِ ِﻴﻪ ِ ،ﻷَ ﱠن اﻟْﻐَ َ
َذﻟِ َ
ََ ْ
ﲑة َﻋﻈ َ
َ
ّ
ِﱠ
ﱢﺴﺎء ﻟَِﻔ ْﺮ ِط اﻟ َْﻤ َﺤﺒﱠﺔ.أھـ
أَ ﱠن ﻗَـ ْﻠﺒَـ َﻬﺎ َو ُﺣﺒﱠـ َﻬﺎ َﻛ َﻤﺎ َﻛﺎ َن َ ،وإﳕَﺎ اﻟْﻐَْﻴـ َﺮة ِﰲ اﻟﻨ َ
ض َي ﱠ
دين محم ٍد  ، وتنكره وال تؤمن به  ،لما
ﷲُ َع ْنھَا  -تقصد أن
تھجر َ
َ
ثانيًا :إن قيل  :ھل عائشة َ -ر ِ
كانت تقول  ":ال ورب إبراھيم " أم أنھا تھجر اسمه  فقط ؟
ض َي ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ
ﺖَ ":واﻟﻠﱠ ِﻪ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ت الحدي ِ
ﷲُ َع ْنھَا  -أجابت بنفسھا في ذا ِ
قلت◌ُ  :إن عائشة◌َ َ -ر ِ
ث حينما ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻚ".
أ َْﻫ ُﺠ ُﺮ إِﱠﻻ ْ
اﲰَ َ
قال ابنُ حجر في الفتح :ﻗَ َ ِ
ِ
ﱠﻌﻠﱡﻖ ﺑِ َﺬاﺗِِﻪ اﻟْ َﻜ ِﺮﳝَﺔ
ادﻫﺎ أَﻧﱠـ َﻬﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ٍ
ﺎل اﺑْﻦ اﻟ ُْﻤﻨَـ ﱢﲑ ُ :ﻣ َﺮ َ
ﱠﺴ ِﻤﻴَﺔ اﻟﻠﱠ ْﻔﻈﻴﱠﺔ َوَﻻ ﻳَـ ْﺘـ ُﺮك ﻗَـﻠ َ
ْﺒﻬﺎ اﻟﺘـ َ
ﺖ ﺗَـ ْﺘـ ُﺮك اﻟﺘ ْ
ِ
ﻣﻮدﱠة وَﳏَﺒﱠﺔ.أھـ وِﰲ اِ ْﺧﺘِﻴﺎر َﻋﺎﺋِ َ ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ ﱠ
ﱠﱯ  أ َْوَﱃ
َ
َ
ََ َ
ﺸﺔ ذ ْﻛﺮ إﺑْـ َﺮاﻫﻴﻢ ُ دون ﻏَ ْﲑﻩ ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْﺒﻴَﺎء َدَﻻﻟَﺔ َﻋﻠَﻰ َﻣﺰﻳﺪ ﻓﻄْﻨَ َﺘﻬﺎ  ،ﻷَن اﻟﻨِ ّ
ِ ِ
ِ
ﺺ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ اﻟْ ُﻘ ْﺮآن  ،ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َﳍَﺎ ﺑُ ّﺪ ِﻣ ْﻦ َﻫ ْﺠﺮ ِاﻻ ْﺳﻢ اﻟ ﱠ
ﺴﺒِ ٍ
ﻴﻞ َﺣ ﱠﱴ َﻻ َﲣْ ُﺮج َﻋ ْﻦ
اﻟﻨﱠﺎس ﺑِ ِﻪ َﻛ َﻤﺎ ﻧَ ﱠ
ﺸ ِﺮﻳﻒ أَﺑْ َﺪﻟَْﺘﻪُ ﲟَ ْﻦ ُﻫ َﻮ ﻣ ْﻨﻪُ ﺑ َ
ِ
ﱠﻌﻠﱡﻖ ِﰲ ا ْﳉُ ْﻤﻠَﺔ .أھـ
َداﺋ َﺮة اﻟﺘـ َ
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ثالثً ا :إنن ي افت رض ج دالً أن عائش َة  -رض ي ﷲُ عنھ ا  -كف رت ب النبيِّ  عل ى الحقيق ة ؛ كف رت كف رً ا
ب المقدس ؟
صريحً ا  -وحاشاھا ذلك  -ھل ھذا يقدح في نبو ِته نظرً ا
لمعايير النبو ِة في الكتا ِ
ِ
ُ
اب المق دس ي ذكر لن ا زوج ات أنبي اء كف رن ب ا ِ  ، فعل ى
قلت  :إن ھذا ال يقدح في نبو ِته قط ؛ ألن الكت َ
سبيل المثال ال الحصر أكتف ي ب ذكر زوج ة ل وطٍ  الت ي ي ذكر س فر التك وين عنھ ا إنھ ا ◌ُ أھلك ت م ع
ت ال َّ
الشر في عيني الرب  ،وذلك في اإلصحاح  19عدد َ 23وإِ ْذ أَ ْ
ش َر َق ِ
س َع َل ى
الھالكين حيث إنھا فعلت
َ
ش ْم ُ
24
ص َ
ارا ِم نْ عِ ْن ِد ال َّر ِّب ِم نَ
األَ ْر ِ
ض دَ َخ ل َ لُ و ٌط إِ َل ى ُ
ور َة ِك ْب ِري ًت ا َو َن ً
س دُو َم َو َع ُم َ
ب َع َل ى َ
وغ َرَ ،ف أ َ ْم َط َر ال َّر ُّ
26
25
ُنَ ،و َن َب َ
ضَ .و َن َظ َر ِ
ام َرأَ ُت ُه ِم نْ
ات ِ◌ األَ ْر ِ
الس َم ِ
ت ْ
ِيع ُ
اءَ .و َق َل َب ِت ْل َك ا ْل ُمدُنَ َ ،و ُكل َّ الدَّ ائ َِرةَِ ،و َجم َ
َّ
ان ا ْل ُمد ِ
س َّك ِ
َ
ْ
ار ْت َع ُمودَ ِمل ٍح.
ص َ
َو َرا ِئ ِه ف َ
نبي زوجاتُه يكذبن عليه !
ﱞ
سول من عند ﷲِ أن يكذبن عليه زوجاته  ...زوجته عائشة كانت تحرض
اعترض أح ُدھم قائالً :كيف لر ٍ
أمھات المؤمنين أن يكذبن عليه !.....وتعلق بما جاء في الصحيحين :
ِ
ِ
ِ
اﺣﺘِﻴَ ِ
ﻚ(
ﱠﱯ ِ ﰲ َذﻟِ َ
ﺎل اﻟ َْﻤ ْﺮأَة َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﺰْو ِج َواﻟﻀ َﱠﺮاﺋِ ِﺮ َوَﻣﺎ ﻧَـ َﺰ َل َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِ ﱢ
 -1صحيح البخاري ﻛﺘَﺎب ) ا ْﳊِﻴَ ِﻞ( ﺑَﺎب ) َﻣﺎ ﻳُ ْﻜ َﺮﻩُ ﻣ ْﻦ ْ
ِ ِ
اء
ﺖَ :ﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ُِ ﳛ ﱡ
ُﺳ َﺎﻣﺔَ َﻋ ْﻦ ِﻫ َ
ﺸ ٍﺎم َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻴﻞ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ أ َ
ﺐ ا ْﳊَﻠ َْﻮ َ
ﺑﺮﻗﻢ َ 6457ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻋُﺒَـ ْﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ إ ْﲰَﺎﻋ َ
ِ
ﺐ اﻟْﻌﺴﻞ وَﻛﺎ َن إِ َذا ﺻﻠﱠﻰ اﻟْﻌﺼﺮ أَﺟ َﺎز ﻋﻠَﻰ ﻧِﺴﺎﺋِِﻪ ﻓَـﻴ ْﺪﻧُﻮ ِﻣ ْﻨـﻬ ﱠﻦ ﻓَ َﺪ َﺧﻞ ﻋﻠَﻰ ﺣ ْﻔﺼﺔَ ﻓَﺎﺣﺘﺒ ِ
ِ
ِ
ﺲ
ُ
َ َ َْ َ َ َ َ
َوُﳛ ﱡ َ َ َ َ
ﺲ ﻋ ْﻨ َﺪ َﻫﺎ أَ ْﻛﺜَـ َﺮ ﳑﱠﺎ َﻛﺎ َن َْﳛﺘَﺒ ُ
َ َ َ َ ْ ََ َ
ِ ِ ﱠ
ﺖ أ ََﻣﺎ َواﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟَﻨَ ْﺤﺘَﺎﻟَ ﱠﻦ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﻚ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ِﱄ :أ َْﻫ َﺪ ْ
ﺴ َﻘ ْ
ْﺖ َﻋ ْﻦ َذﻟِ َ
ﺴﺄَﻟ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﻣ ْﻨﻪُ َﺷ ْﺮﺑَﺔً ﻓَـ ُﻘ ْﻠ ُ
ﻓَ َ
ﺴ ٍﻞ ﻓَ َ
ت َﳍَﺎ ْاﻣ َﺮأَةٌ ﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﻮﻣ َﻬﺎ ُﻋﻜﺔَ َﻋ َ
ت َذﻟِ َ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أَ َﻛﻠ َ ِ
ﻚ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﺳﻴ ْﺪﻧُﻮ ِﻣ ْﻨ ِ
ْﺖ :إِ َذا َد َﺧﻞ َﻋﻠَْﻴ ِ
ﻮل َﻻ ﻓَـ ُﻘ ِﻮﱄ
ﲑ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ َﺳﻴَـ ُﻘ ُ
ﻚ ﻓَـ ُﻘ ِﻮﱄ ﻟَﻪُ:ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻟَﻪُ ﻓَ َﺬ َﻛ ْﺮ ُ
ﺴ ْﻮ َد َة ﻗُـﻠ ُ
ََ
ْﺖ َﻣﻐَﺎﻓ َ
ﻚﻟَ
َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳ ْﺸﺘ ﱡﺪ ﻋﻠَﻴ ِﻪ أَ ْن ﻳ ِ
ِِ
ﻳﺢ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ َﺳﻴَـ ُﻘ ُ
ﻳﺢ َوَﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﺴ ٍﻞ ﻓَـ ُﻘ ِﻮﱄ ﻟَﻪُ
ﻮل َﺳ َﻘ ْﺘ ِﲏ َﺣ ْﻔ َ
َ َ َْ ُ َ
ﻮﺟ َﺪ ﻣ ْﻨﻪُ اﻟ ﱢﺮ ُ
ﻟَﻪُ َ :ﻣﺎ َﻫﺬﻩ اﻟ ﱢﺮ ُ
ﺼﺔُ َﺷ ْﺮﺑَﺔَ َﻋ َ
ﻂ وﺳﺄَﻗُ ُ ِ ِ ِ ِ ِ
ﻮل َﺳ ْﻮ َدةُ َواﻟﱠ ِﺬي َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ ُﻫ َﻮ ﻟََﻘ ْﺪ
ْﺖ ﺗَـ ُﻘ ُ
َ :ﺟ َﺮ َﺳ ْ
ﺻ ِﻔﻴﱠﺔُ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَﻰ َﺳ ْﻮ َدةَ ﻗُـﻠ ُ
ﻮل َذﻟﻚ َوﻗُﻮﻟﻴﻪ أَﻧْﺖ ﻳَﺎ َ
ﺖ َْﳓﻠُﻪُ اﻟْﻌُ ْﺮﻓُ َ َ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :أَ َﻛﻠ َ ِ
ِ
ﺎب ﻓَـﺮﻗًﺎ ِﻣ ْﻨ ِ
ﺎدرﻩُ ﺑِﺎﻟﱠ ِﺬي ﻗُـﻠ ِ
ْﺖ ِﱄ َوإِﻧﱠﻪُ ﻟَ َﻌﻠَﻰ اﻟْﺒَ ِ
ﺎل":
ﲑ ﻗَ َ
ْﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻚ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َدﻧَﺎ َر ُﺳ ُ
ﻛِ ْﺪ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗُـﻠ ُ
ت أَ ْن أُﺑَ َ
ْﺖ َﻣﻐَﺎﻓ َ
َ
ِِ
ْﺖ ﻟَﻪُِ :ﻣﺜْ َﻞ
ﻳﺢ ؟ ﻗَ َ
ﺖ َْﳓﻠُﻪُ اﻟْﻌُ ْﺮﻓُ َ
ْﺖَ :ﺟ َﺮ َﺳ ْ
ﺴ ٍﻞ" ﻗُـﻠ ُ
َﻻ " .ﻗُـﻠ ُ
ﻂ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻗُـﻠ ُ
ﺎل َ ":ﺳ َﻘ ْﺘ ِﲏ َﺣ ْﻔ َ
ْﺖ :ﻓَ َﻤﺎ َﻫﺬﻩ اﻟ ﱢﺮ ُ
ﺼﺔُ َﺷ ْﺮﺑَﺔَ َﻋ َ
ﺖ ﻟَﻪُ :ﻳﺎ رﺳ َ ِ
ﻴﻚ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻗَ َ
ﺎﺟﺔَ
ﺻ ِﻔﻴﱠﺔَ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
َﺳ ِﻘ َ
ﺖ ﻟَﻪُِ :ﻣﺜْ َﻞ َذﻟِ َ
َذﻟِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ أََﻻ أ ْ
ﻚ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَﻰ َﺣ ْﻔ َ
ﻚ َو َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَﻰ َ
ﺎلَ ":ﻻ َﺣ َ
ﺼﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ َ َ ُ
اﺳ ُﻜ ِﱵ.
ﺖ  :ﺗَـ ُﻘ ُ
ﻮل َﺳ ْﻮ َدةُ ُ :ﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻟََﻘ ْﺪ َﺣ َﺮْﻣﻨَﺎﻩُ ﻗَﺎﻟَ ْ
ِﱄ ﺑِ ِﻪ " .ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ :ﻗُـﻠ ُ
ْﺖ َ :ﳍَﺎ ْ
 -2صحيح مسلم ﻛِﺘَﺎب) اﻟﻄﱠَﻼ ِق ( ﺑَﺎب) ُو ُﺟ ِ
ﻮب اﻟْ َﻜ ﱠﻔ َﺎرِة َﻋﻠَﻰ َﻣ ْﻦ َﺣ ﱠﺮَم ْاﻣ َﺮأَﺗَﻪُ َوَﱂْ ﻳَـ ْﻨ ِﻮ اﻟﻄﱠَﻼ َق ( ﺑﺮﻗﻢ  2694و
َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺣ ٍِ
ﺎج ﺑْ ُﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ اﺑْ ُﻦ ُﺟ َﺮﻳْ ٍﺞ أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ َﻋﻄَﺎءٌ أَﻧﱠﻪُ َِﲰ َﻊ ﻋُﺒَـ ْﻴ َﺪ ﺑْ َﻦ ﻋُ َﻤ ٍْﲑ ُﳜِْﱪُ أَﻧﱠﻪُ َِﲰ َﻊ َﻋﺎﺋِ َ
ﺎﰎ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺣ ﱠﺠ ُ
ﺸﺔَ ُﲣِْﱪُ
ﺶ ﻓَـﻴ ْﺸﺮ ِ
ﱠﱯ َ ﻛﺎ َن ﳝَْ ُﻜ ُ ِ
ِ
ﺼﺔُ أَ ﱠن أَﻳﱠـﺘَـﻨَﺎ َﻣﺎ َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ
ﺴ ًﻼ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ :ﻓَـﺘَـ َﻮاﻃَْﻴ ُ
أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺖ أَﻧَﺎ َو َﺣ ْﻔ َ
ﺐ ﺑِْﻨﺖ َﺟ ْﺤ ٍ َ َ ُ
ﺚ ﻋ ْﻨ َﺪ َزﻳْـﻨَ َ
ب ﻋ ْﻨ َﺪ َﻫﺎ َﻋ َ
ِ
ﱠﱯ  ﻓَـ ْﻠﺘَـ ُﻘﻞ :إِ ﱢﱐ أ ِ
ﺴ ًﻼ ِﻋ ْﻨ َﺪ
ﻚ ﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ْﺖ َﻣﻐَﺎﻓِ َﲑ ﻓَ َﺪ َﺧ َﻞ َﻋﻠَﻰ إِ ْﺣ َﺪ ُ
اﳘَﺎ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺖ َذﻟِ َ
َﺟ ُﺪ ِﻣ ْﻨ َ
ﺎل  ":ﺑَ ْﻞ َﺷ ِﺮﺑْ ُ
ﲑ أَ َﻛﻠ َ
اﻟﻨِ ﱡ
ﻚ ِر َ
ﻳﺢ َﻣﻐَﺎﻓ َ
ْ
ﺖ َﻋ َ
ِ
َزﻳْـﻨَﺐ ﺑِْﻨ ِ
ﺖ َﺟ ْﺤ ٍ
ﱠﱯ إِ َﱃ
ﻚ إِ َﱃ ﻗَـ ْﻮﻟِ ِﻪ إِ ْن ﺗَـﺘُﻮﺑَﺎ { ﻟِ َﻌﺎﺋِ َ
َﺣ ﱠﻞ اﻟﻠﱠﻪُ ﻟَ َ
َﺳ ﱠﺮ اﻟﻨِ ﱡ
ﺶ َوﻟَ ْﻦ أَﻋُ َ
ﺸﺔَ َو َﺣ ْﻔ َ
ﻮد ﻟَﻪُ" .ﻓَـﻨَـ َﺰ َل }:ﱂَ ُﲢَﱢﺮُم َﻣﺎ أ َ
ﺼﺔََ }:وإِ ْذ أ َ
َ
ﺾ أَ ْزو ِ
ﺴ ًﻼ.
اﺟ ِﻪ َﺣ ِﺪﻳﺜًﺎ { ﻟَِﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ ﺑَ ْﻞ َﺷ ِﺮﺑْ ُ
ﺑَـ ْﻌ ِ َ
ﺖ َﻋ َ
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الرد على الشبھة
بعدم عصم ِة الصحابة ،
عنوان الشبھ ِة باط ٌل من
أوالً  :إن
َ
ِ
أساسه ؛ ألن ھذا لم يحدث أب ًدا مع اعتقادنِا ِ
وأمھات المؤمنين من الخطأ  جمي ًعا .....
رسول ﷲِ !!
فإن قيل :إن سياق الحديث يدل على أنھما كذبتا على
ِ
بن المنير  -رحمه
ق بين الكذب والتعريض  ،وأكتفي
قلتُ  :إن ھذا من الجھل؛ ھم ال يعلمون الفر َ
ِ
بكالم ا ِ
غ َﳍ ﱠﻦ أَ ْن ﻳـ ُﻘﻠْﻦ " أَ َﻛﻠ َ ِ
ﲑ " ِﻷَﻧﱠـ ُﻬ ﱠﻦ أ َْوَر ْدﻧَﻪُ َﻋﻠَﻰ ﻃَ ِﺮ ِﻳﻖ ِاﻻ ْﺳﺘِ ْﻔ َﻬ ِﺎم ﺑِ َﺪﻟِ ِ
ﻴﻞ َﺟ َﻮاﺑﻪ ﺑَِﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ " َﻻ " َوأ ََر ْد َن
ﷲُ -قال :إِ ﱠﳕَﺎ َﺳﺎ َ ُ َ َ
ْﺖ َﻣﻐَﺎﻓ َ
ﻳﺢ اﻟْ َﻜ ِﺬ ِ
ﺴ ﱠﻢ ِﺣﻴﻠَﺔ
ﺖ َﻋﺎﺋِ َ
ب  ،ﻓَـ َﻬ َﺬا َو ْﺟﻪ ِاﻻ ْﺣﺘِﻴَﺎل اﻟﱠِﱵ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺸﺔ " ﻟَﻨَ ْﺤﺘَﺎﻟَ ﱠﻦ ﻟَﻪُ " َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎ َن َﻛ ِﺬﺑًﺎ َْﳏ ً
ﺑِ َﺬﻟِ َ
ﻚ اﻟﺘـ ْ
ﱠﻌ ِﺮ َ
ﻳﺾ َﻻ َ
ﺻ ِﺮ َ
ﻀﺎ َﱂْ ﻳُ َ
إِ ْذ َﻻ ُﺷﺒـﻬﺔ ﻟِﺼ ِ
ﺎﺣﺒِ ِﻪ .أھـ )فتح الباري ج /19ص.(438
َْ َ
ِ
اﺣﺘِﻴَ ِ
ي ﰲ ﻛِﺘَ ِ
َ
ﺎل اﻟ َْﻤ ْﺮأ َِة َﻣ َﻊ اﻟ ﱠﺰْو ِج َواﻟﻀ َﱠﺮاﺋِ ِﺮ َوَﻣﺎ ﻧَـ َﺰ َل َﻋﻠَﻰ
ثم إن ھذا
الحديث ذكره اﻟﺒﺨﺎر ﱡ
ﺎب) ا ْﳊِﻴَ ِﻞ( ﺑَﺎب ) َﻣﺎ ﻳُ ْﻜ َﺮﻩُ ﻣ ْﻦ ْ
ﻚ( ولم يقل البخاريﱡ  :كتاب )الكذب ( !
ﱠﱯ ِ ﰲ َذﻟِ َ
اﻟﻨِ ﱢ
باطل فھو باطل...
نوان الشبھ ِة باط ٌل وادعاءھم باطل  ،وما بُني على
وعليه فإن ع َ
ٍ
رسول ﷲِ  ؟
ثانيا ً  :إن قيل :لماذا احتالتا على
ِ
قلت ُ◌ :إن الروايات تشير إلى أن الداف َع ھو الغيرة فھي جزء من طبيع ِة المرأ ِة  ،والتي ما سلمت منھا
زوجات النﱠ ِب ﱢي . ... 
ثالثا ً  :إن قيل :وما ھي المغافير ؟
شرحه قائالً:
ي  -رحمه ﷲُ  -ذكر تعريفھا في
قلت ُ◌  :إن النوو ﱠ
ِ
ﻗﺎل اﻟﻘﺎﺿﻲ  :وﻫﻮ َﲨْﻊ ﻣﻐْ ُﻔﻮر  ،وﻫﻮ ﺻﻤﻎ ﺣﻠْﻮ َﻛﺎﻟﻨ ِ
ﱠﺎﻃ ِ
ﻀ ﱢﻢ اﻟ َْﻌ ْﲔ
ﻒ َوﻟَﻪُ َراﺋِ َﺤﺔ َﻛ ِﺮ َﻳﻬﺔ ﻳَـ ْﻨ َ
ﻀﺤﻪُ َﺷ َﺠﺮ ﻳُـ َﻘﺎل ﻟَﻪُ  :اﻟْﻌُ ْﺮﻓُﻂ ﺑِ َ
َ َُ َ ْ ُ
َ
َ َُ
ِ
ِ ِ
ﻀﺎء
ﻀﺔ ﺗَـ ْﻔ َِﱰش َﻋﻠَﻰ ْاﻷ َْرض ﻟَﻪُ َﺷ ْﻮَﻛﺔ َﺣ ْﺠﻨَﺎء َوَﲦََﺮة ﺑَـ ْﻴ َ
ﻴﻞ إِ ﱠن اﻟ ُْﻌ ْﺮﻓُﻂ ﻧَـﺒَﺎت ﻟَﻪُ َوَرﻗَﺔ َﻋ ِﺮﻳ َ
اﻟ ُْﻤ ْﻬ َﻤﻠَﺔ َواﻟْ َﻔﺎء ﻳَ ُﻜﻮن ﺑﺎ ْﳊ َﺠﺎ ِز َوﻗ َ
ِ
ِ
ِ
ﱠ
ﺴﻨَﺔ َ ،و ُﻫ َﻮ ِﺧ َﻼف َﻣﺎ
َﻛﺎﻟْ ُﻘﻄْ ِﻦ ِﻣﺜْﻞ ِزّر اﻟْ َﻘ ِﻤﻴﺺ َﺧﺒِﻴﺚ اﻟ ﱠﺮاﺋِ َﺤﺔ  .ﻗَ َ
ﺎل اﻟْ َﻘﺎﺿﻲَ :وَز َﻋ َﻢ اﻟ ُْﻤ َﻬﻠﺐ أَ ﱠن َراﺋ َﺤﺔ اﻟ َْﻤﻐَﺎﻓﲑ َواﻟْﻌُ ْﺮﻓُﻂ َﺣ َ
ِ
ﻳـ ْﻘﺘَ ِ
ﻴﻞ َراﺋِ َﺤﺘﻪ
ﻀﻴﻪ ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ َو ِﺧ َﻼف َﻣﺎ ﻗَﺎﻟَﻪُ اﻟﻨﱠﺎس  .ﻗَ َ
ﺎل أ َْﻫﻞ اﻟﻠﱡﻐَﺔ  :اﻟْﻌُ ْﺮﻓُﻂ ِﻣ ْﻦ َﺷ َﺠﺮ اﻟ ِْﻌ َ
َ
ﻀﺎﻩ َو ُﻫ َﻮ ُﻛ ّﻞ َﺷ َﺠﺮ ﻟَﻪُ َﺷ ْﻮك َوﻗ َ
َﻛﺎﻟﻨﱠﺒِ ِ
ﻮﺟﺪ ِﻣ ْﻨﻪُ َراﺋِ َﺤﺔ َﻛ ِﺮ َﻳﻬﺔ .أھـ
ﻴﺬ َ ،وَﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  ﻳَ ْﻜ َﺮﻩ أَ ْن ﺗُ َ
سؤال يقول :عند من حدثت قصة العسل والمغافير ؟
ضا في الروايات ب
رابعا ً  :إن قيل:إن ھناك تناق ً
ٍ
الجواب  :ذكره ابنُ حج ٍر في
ﺴﻞ ِﻋ ْﻨﺪ ﺑَـ ْﻌﺾ
ﺸﺔ ِﰲ ﻗِ ﱠ
ﺼﻨﱢﻒ َﺣ ِﺪﻳﺚ َﻋﺎﺋِ َ
ِ
الفتح قائالً  :ﰒُﱠ ذَ َﻛ َﺮ اﻟ ُْﻤ َ
ﱠﱯ  اﻟ َْﻌ َ
ﺼﺔ ُﺷ ْﺮب اﻟﻨِ ّ
ﲔ  :أَ َحدھ َما ِﻣﻦ ﻃَ ِﺮﻳﻖ ﻋُﺒـﻴﺪ ﺑﻦ ﻋُﻤ ْﲑ َﻋﻦ َﻋﺎﺋِ َ ِ ِ
ﻧِﺴﺎﺋِِﻪ ﻓَﺄ َْوَر َدﻩُ ِﻣ ْﻦ َو ْﺟ َﻬ ْ ِ
ﺴﻞ َﻛﺎ َن ِﻋ ْﻨﺪ َزﻳْـﻨَﺐ ﺑِْﻨﺖ َﺟ ْﺤﺶ
َْ ْ َ ْ
ْ
ﺸﺔ َوﻓﻴﻪ أَ ﱠن ُﺷ ْﺮب اﻟ َْﻌ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ﺸﺎم ﺑﻦ ﻋُﺮوة َﻋﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋﻦ َﻋﺎﺋِ َ ِ ِ
ﺼﺔ ﺑِْﻨﺖ ﻋُ َﻤﺮ  ،ﻓَـ َﻬ َﺬا َﻣﺎ ِﰲ
ﺴﻞ َﻛﺎ َن ﻋ ْﻨﺪ َﺣ ْﻔ َ
ْ
َ ،وال َّثانِي ﻣ ْﻦ ﻃَ ِﺮﻳﻖ ﻫ َ ْ ْ َ ْ
ﺸﺔ َوﻓﻴﻪ أَ ﱠن ُﺷ ْﺮب اﻟ َْﻌ َ
ِ
ِ
ِ
ِِ
ﺼ ِﺤ َ ِ
ﺸﺔ
اﻟ ﱠ
ﺴﻞ َﻛﺎ َن ِﻋ ْﻨﺪ َﺳ ْﻮ َدة َ ،وأَ ﱠن َﻋﺎﺋِ َ
ﻴﺤ ْﲔ َ .وأَ ْﺧ َﺮ َج اﺑْﻦ َﻣ ْﺮ َد َوﻳْﻪ ﻣ ْﻦ ﻃَ ِﺮﻳﻖ اﺑْﻦ أَِﰊ ُﻣﻠَْﻴ َﻜﺔ َﻋ ْﻦ اﺑْﻦ َﻋﺒﱠﺎس أَ ﱠن ُﺷ ْﺮب اﻟ َْﻌ َ
ﺎن ﺗَـﻮاﻃَﺄَﺗَﺎ ﻋﻠَﻰ وﻓْﻖ ﻣﺎ ِﰲ ِرواﻳﺔ ﻋﺒـﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﲑ وإِ ْن اِ ْﺧﺘـﻠَ َﻔﺎ ِﰲ ِ
ﱠ ِ
ﺴﻞ َ .وﻃَ ِﺮﻳﻖ ا ْﳉَ ْﻤﻊ ﺑَـ ْﲔ َﻫ َﺬا
َ
َ
َو َﺣ ْﻔ َ
َ َ َ
َ َ َُ ْ ْ ُ َ ْ َ
ﺼﺔ ُﳘَﺎ اﻟﻠﺘَ َ
ﺻﺎﺣﺒَﺔ اﻟ َْﻌ َ
ﺴﺒﺐ ﻟِ ْﻸَﻣ ِﺮ اﻟْﻮ ِ
ِ
ِ ِ
ﺖ
اﺣﺪ  ،ﻓَِﺈ ْن ُﺟﻨِ َﺢ إِ َﱃ اﻟﺘـ ْﱠﺮِﺟﻴﺢ ﻓَ ِﺮَواﻳَﺔُ ﻋُﺒَـ ْﻴﺪ ﺑْﻦ ﻋُ َﻤ ْﲑ أَﺛْـﺒَ ُ
اﻻ ْﺧﺘ َﻼف ا ْﳊَ ْﻤﻞ َﻋﻠَﻰ اﻟﺘـ َ
ﱠﻌ ﱡﺪد ﻓَ َﻼ ﳝَْﺘَﻨﻊ ﺗَـ َﻌ ﱡﺪد اﻟ ﱠ َ
ْ َ
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ﻟِﻤﻮاﻓَـ َﻘ ِﺔ اِﺑﻦ َﻋﺒﱠﺎس َﳍﺎ َﻋﻠَﻰ أَ ﱠن اﻟْﻤﺘﻈَ ِ
ﺎﻫ َﺮﺗَـ ْ ِ
ﻚ  ،ﻓَـﻠَ ْﻮ
ﺼﺔ َو َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ ﺗَـ َﻘ ﱠﺪ َم ِﰲ اﻟﺘﱠـ ْﻔ ِﺴﲑ َوِﰲ اﻟﻄﱠَﻼق ِﻣ ْﻦ َﺟ ْﺰم ﻋُ َﻤﺮ ﺑِ َﺬﻟِ َ
َُ
َ
ْ
ﲔ َﺣ ْﻔ َ
َُ
ﺖ ﺣ ْﻔﺼﺔ ِ
ِ
ﺼﺎص
ﺸﺔ  ،ﻟَ ِﻜ ْﻦ ﳝُْ ِﻜ ُﻦ ﺗَـ َﻌ ﱡﺪد اﻟ ِْﻘ ﱠ
ﺎﻫﺮ ﺑِ َﻌﺎﺋِ َ
ﺴﻞ َﱂْ ﺗُـ ْﻘ َﺮن ِﰲ اﻟﺘﱠﻈَ ُ
ﺴﻞ َوَﲢْ ِﺮﳝﻪ َوا ْﺧﺘ َ
َﻛﺎﻧَ ْ َ َ َ
ﺼﺔ ِﰲ ُﺷ ْﺮب اﻟ َْﻌ َ
ﺻﺎﺣﺒَﺔ اﻟ َْﻌ َ
ِ
ِ ِ
ﺎن  ،وﳝُْ ِﻜﻦ أَ ْن ﺗَ ُﻜﻮن اﻟ ِْﻘ ﱠ ﱠ
ﺴﻞ ِﻋ ْﻨﺪ
ﱡﺰول ﺑِﺎﻟ ِْﻘ ﱠ
ﺼ ِﺔ اﻟﱠِﱵ ﻓِ َﻴﻬﺎ أَ ﱠن َﻋﺎﺋِ َ
اﻟﻨـ ُ
ﺸﺔ َو َﺣ ْﻔ َ
ﺼﺔ ُﳘَﺎ اﻟ ُْﻤﺘَﻈَﺎﻫ َﺮﺗَ َ
ﺼﺔ اﻟ ِﱵ َوﻗَ َﻊ ﻓ َﻴﻬﺎ ُﺷ ْﺮب اﻟ َْﻌ َ
ِ
ﱠ ِ
ﺼﺔ
ﺖ َﺳﺎﺑَِﻘﺔ َ .وﻳُـ َﺆﻳﱢﺪ َﻫ َﺬا ا ْﳊَ ْﻤﻞ أَﻧﱠﻪُ َﱂْ ﻳَـ َﻘﻊ ِﰲ ﻃَ ِﺮﻳﻖ ِﻫ َ
ﺼﺔ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺴﻞ َﻛﺎ َن ﻋ ْﻨﺪ َﺣ ْﻔ َ
َﺣ ْﻔ َ
ﺸﺎم ﺑْﻦ ﻋُ ْﺮَوة اﻟ ِﱵ ﻓ َﻴﻬﺎ أَ ﱠن ُﺷ ْﺮب اﻟ َْﻌ َ
ﻀﺎ أَ ﱠن ِ
ﺗَـﻌ ﱡﺮض ﻟِ ْﻶﻳ ِﺔ وَﻻ ﻟِ ِﺬ ْﻛ ِﺮ ﺳﺒﺐ اﻟﻨـﱡﺰول  ،واﻟ ﱠﺮ ِ
ﺴﻞ َزﻳْـﻨَﺐ َﻻ َﺳ ْﻮ َدة ِﻷَ ﱠن ﻃَ ِﺮﻳﻖ ﻋُﺒَـ ْﻴﺪ ﺑْﻦ ﻋُ َﻤ ْﲑ أَﺛْـﺒَﺖ ِﻣ ْﻦ
اﺟﺢ أَﻳْ ً
ُ
َ
َ
ََ
َ
َ َ
ﺻﺎﺣﺒَﺔ اﻟ َْﻌ َ
ﻃَ ِﺮﻳﻖ اِﺑﻦ أَِﰊ ﻣﻠَﻴ َﻜﺔ ﺑِ َﻜﺜِ ٍﲑ  ،وَﻻ ﺟﺎﺋِﺰ أَ ْن ﺗَـﺘ ِ
ﺸﺔ َﻋﻠَﻰ ﻗَـ ْﻮﳍَﺎ
ﺖ ِﳑﱠ ْﻦ َواﻓَ َﻖ َﻋﺎﺋِ َ
ﱠﺤﺪ ﺑِﻄَ ِﺮ ِﻳﻖ ِﻫ َ
ﺸﺎم ﺑْﻦ ﻋُ ْﺮَوة ِﻷَ ﱠن ﻓِ َﻴﻬﺎ أَ ﱠن َﺳ ْﻮ َدة َﻛﺎﻧَ ْ
ُْ
ْ
َ َ
" أِ
ﺸﺔ " أَ ﱠن ﻧِﺴﺎء اﻟﻨِﱠﱯ ُ ﻛ ﱠﻦ ِﺣ ْﺰﺑَـ ْ ِ
ﺼﺔ
ﻀﻰ ِﰲ ﻛِﺘَﺎب ا ْﳍِﺒَﺔ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﻀﺎ َﻣﺎ َﻣ َ
َﺟﺪ ِرﻳﺢ َﻣﻐَﺎﻓِﲑ " َوﻳُـ َﺮ ﱢﺟﺤﻪُ أَﻳْ ً
ﲔ  :أَﻧَﺎ َو َﺳ ْﻮ َدة َو َﺣ ْﻔ َ
َ
ّ
وﺻ ِﻔﻴﱠﺔ ِﰲ ِﺣﺰب  ،وَزﻳـﻨﺐ ﺑِْﻨﺖ ﺟﺤﺶ وأُم ﺳﻠَﻤﺔ واﻟْﺒﺎﻗِﻴﺎت ِﰲ ِﺣﺰب " ﻓَـﻬ َﺬا ﻳـﺮ ﱢﺟﺢ أَ ﱠن َزﻳـﻨﺐ ِﻫﻲ ِ
ﺴﻞ َوِﳍَ َﺬا
َْ
َ َْ
ْ
ْ
َ َ
َ َ
َْ َّ َ َ َ َ َ
َ َُ
ﺻﺎﺣﺒَﺔ اﻟ َْﻌ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺼﺔ
ﻏَ َﺎر ْ
ت َﻋﺎﺋِ َ
ي ﺑِﺄَ ﱠن ﺗَ ْﺴ ِﻤﻴَﺔ اﻟﱠِﱵ َﺷ ِﺮﺑَ ْ
ﺴﻞ َﺣ ْﻔ َ
ﺸﺔ ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻟ َﻜ ْﻮ َﺎ ﻣ ْﻦ ﻏَ ْﲑ ﺣ ْﺰ َﺎ َواﻟﻠﱠﻪُ أَ ْﻋﻠَﻢ َ ،و َﻫ َﺬا أ َْوَﱃ ﻣ ْﻦ َﺟ ْﺰم اﻟ ﱠﺪ ُاود ّ
ﺖ اﻟ َْﻌ َ
ِ
ِ
ﺻ ِﻔﻴﱠﺔ ﺑِْﻨﺖ ُﺣﻴَ ﱟﻲ أ َْو َزﻳْـﻨَﺐ ﺑِْﻨﺖ َﺟ ْﺤﺶ َ ،وﳑﱠ ْﻦ َﺟﻨَ َﺢ إِ َﱃ اﻟﺘـ ْﱠﺮِﺟﻴﺢ ِﻋﻴَﺎض َ ،وِﻣ ْﻨﻪُ ﺗَـﻠَ ﱠﻘ َ
ﱯ َ ،وَﻛ َﺬا ﻧَـ َﻘﻠَﻪُ
ﻏَﻠَﻂ َوإِ ﱠﳕَﺎ ﻫ َﻲ َ
ﻒ اﻟْ ُﻘ ْﺮﻃُِ ّ
اﻟﻨـﱠﻮ ِوي ﻋﻦ ِﻋﻴﺎض وأَﻗَـ ﱠﺮﻩ ﻓَـ َﻘ َ ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ
ﺎﻫ َﺮا
َ ّ َْ َ َ ُ
ﺎل ﻋﻴَﺎض ِ :رَواﻳَﺔ ﻋُﺒَـ ْﻴﺪ ﺑْﻦ ُﻋ َﻤ ْﲑ أ َْوَﱃ ﻟ ُﻤ َﻮاﻓَـ َﻘﺘِ َﻬﺎ ﻇَﺎﻫﺮ ﻛﺘَﺎب اﻟﻠﱠﻪ  ،ﻷَ ﱠن ﻓﻴﻪ َ  :وإِ ْن ﺗَﻈَ َ
َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ) اﻟﺘﺤﺮﱘ .(4ﻓَـ ُﻬﻤﺎ ﺛِْﻨﺘَ ِ
ﺎن َﻻ أَ ْﻛﺜَﺮ  ،و ِﳊ ِﺪ ِ
ﺖ َﻋﻠَﻰ َرا ِوي اﻟ ﱢﺮَواﻳَﺔ
ﻳﺚ اِﺑْﻦ َﻋﺒﱠﺎس َﻋ ْﻦ ﻋُ َﻤﺮ  ،ﻗَ َ
ﺎل ﻓَ َﻜﺄَ ﱠن ْاﻷ ْ
َﲰَﺎء اِﻧْـ َﻘﻠَﺒَ ْ
َ َ
َ
ِ
ﱯ:
ﺎل َ :ﻣ َﱴ َﺟ ﱠﻮْزﻧَﺎ َﻫ َﺬا اِ ْرﺗَـ َﻔ َﻊ اﻟ ُْﻮﺛُﻮق ﺑِﺄَ ْﻛﺜَﺮ اﻟ ﱢﺮَواﻳَﺎت َ .وﻗَ َ
ﺎد ﻓَـ َﻘ َ
َﺟ َ
ﺐ اﻟْ َﻜ ْﺮَﻣ ِﺎﱐﱡ َﻣ َﻘﺎﻟَﺔ ﻋﻴَﺎض ﻓَﺄ َ
ْاﻷُ ْﺧ َﺮى َ ،وﺗَـ َﻌ ﱠﻘ َ
ﺎل اﻟْ ُﻘ ْﺮﻃُِ ّ
ِ
ﺖ ﺑِ ِ
ﺸﺔ وﺳﻮ َدة و ِ
ِ
ِ
ﻴﺤ ِﺔ ِﻷَﻧﱠـ َﻬﺎ ُﳐَﺎﻟََﻔﺔ ﻟِﻠﺘ َﱢﻼ َوِة ﻟِ َﻤ ِﺠﻴﺌِ َﻬﺎ ﺑِﻠَ ْﻔ ِﻆ ِﺧﻄَﺎب ِاﻻﺛْـﻨَـ ْ ِ
ﲔ
ﺴ ْ َ
اﻟ ﱢﺮَواﻳَﺔ اﻟﱠِﱵ ﻓ َﻴﻬﺎ أَ ﱠن اﻟ ُْﻤﺘَﻈَﺎﻫ َﺮات َﻋﺎﺋ َ َ َ ْ َ َ
ﺼﺤ َ
ﺻﻔﻴﱠﺔ ﻟَْﻴ َ
ِِ
ت ِِﲞﻄَ ِ
َﺻ ّﺢ َوأ َْوَﱃ َ ،وَﻣﺎ
ﺎء ْ
َوﻟَ ْﻮ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺖ َﻛ َﺬﻟِ َ
ﺎب َﲨَ َ
ﺎﻋﺔ اﻟ ُْﻤ َﺆﻧﱠﺚ  .ﰒُﱠ ﻧَـ َﻘ َﻞ َﻋ ْﻦ ْاﻷَﺻﻴﻠ ّﻲ َوﻏَ ْﲑﻩ أَ ﱠن ِرَواﻳَﺔ ﻋُﺒَـ ْﻴﺪ ﺑْﻦ ُﻋ َﻤ ْﲑ أ َ
ﻚ َﳉَ َ
ﺼﺔ َﺳﺎﺑَِﻘﺔ .أھـ
اﻟ َْﻤﺎﻧِﻊ أَ ْن ﺗَ ُﻜﻮن ﻗِ ﱠ
ﺼﺔ َﺣ ْﻔ َ
قلت ُ◌  :إن الواقعة حدثت مرتين األولى عند حفصة  ،والثانية عند زينب التي فيھا أسباب النزول لآلية
الكريمة  ،وال تعارض بين الروايات  -بفضل ﷲِ . - 
خام ًسا  :إن المعترض يعترض على نبو ِة نبيﱢنا  ؛ ألن زوجاتَه احتلن عليه ! فھال اعترض على نبو ِة
إسحاق  وأسقط نبوتَه ؛ ألن زوجة )رفقة ( كذبت عليه  ،واحتالت عليه بحيل ٍة عظيم ٍة يذكرھا الكتابُ
المقدس في سفر التكوين إصحاح  27عدد َ 5و َكانَ ْ
ت ِر ْفقَةُ َسا ِم َعةً إِ ْذ تَ َكلﱠ َم إِ ْس َحا ُ
ب ِعيسُو
ق َم َع ِعيسُو ا ْبنِ ِه .فَ َذھَ َ
ص ْيدًا لِيَأْتِ َي بِ ِهَ 6 .وأَ ﱠما ِر ْفقَةُ فَ َك ْ
وب ا ْبنِھَا قَائِلةً» :إِنﱢي قَ ْد َس ِمع ُ
ك يُ َكلﱢ ُم
ْت أَبَا َ
إِلَى ْالبَرﱢ يﱠ ِة َك ْي يَصْ طَا َد َ
لمت يَ ْعقُ َ
8
7
ُ
ص ْي ٍد َواصْ نَ ْع لِي أَ ْ
اآلن يَا ا ْبنِي
ك أَ َما َم الرﱠبﱢ قَ ْب َل َوفَاتِي .فَ َ
ار َك َ
ِعي ُس َو أَ َخا َ
ك قَائِالً :ا ْئتِنِي بِ َ
ط ِع َمةً آل ُك َل َوأبَ ِ
9
ك َج ْديَي ِْن َجيﱢ َدي ِْن ِم َن ْال ِم ْع َزى ،فَأَصْ نَ َعھُ َما
ك بِ ِه :اِ ْذھَبْ إِلَى ْال َغنَ ِم َو ُخ ْذ لِي ِم ْن ھُنَا َ
ا ْس َم ْع لِقَ ْولِي فِي َما أَنَا آ ُم ُر َ
10
أَ ْ
ك قَ ْب َل َوفَاتِ ِه«11 .فَقَا َل يَ ْعقُوبُ لِ ِر ْفقَةَ أُ ﱢم ِه:
ك لِيَأْ ُك
ط ِع َمةً ألَبِ َ
ار َك َ
ض َرھَا إِلَى أَبِي َ
يك َك َما ي ُِحبﱡ  ،فَتُحْ ِ
َ 12ل َحتﱠى يُبَ ِ
»ھُ َو َذا ِعيسُو أَ ِخي َر ُج ٌل أَ ْش َع ُر َوأَنَا َر ُج ٌل أَ ْملَسُ ُ .ربﱠ َما يَ ُج ﱡسنِي أَبِي فَأ َ ُك ُ
او ٍنَ ،وأَجْ لِبُ َعلَى
ون فِي َع ْينَ ْي ِه َك ُمتَھَ
ِ
14
ي يَا ا ْبنِي .اِ ْس َم ْع لِقَ ْولِي فَقَ ْ
نَ ْف ِسي لَ ْعنَةً الَ بَ َر َكةً«13 .فَقَالَ ْ
ب
ت لَهُ أُ ﱡمهُ» :لَ ْعنَتُ َ
ط َو ْاذھَبْ ُخ ْذ لِي« .فَ َذھَ َ
ك َعلَ ﱠ
ت أُ ﱡمهُ أَ ْ
صنَ َع ْ
ان أَبُوهُ ي ُِحبﱡ َ 15 .وأَ َخ َذ ْ
اب ِعيسُو ا ْبنِھَا األَ ْكبَ ِر
ط ِع َمةً َك َما َك َ
ض َر ألُ ﱢم ِه ،فَ َ
َوأَ َخ َذ َوأَحْ َ
ت ِر ْفقَةُ ثِيَ َ
16
وب ا ْبنَھَا األَصْ َغ َرَ ،وأَ ْلبَ َس ْ
ت َوأَ ْلبَ َس ْ
اخ َرةَ الﱠتِي َكانَ ْ
ت يَ َد ْي ِه َو َمالَ َسةَ ُعنُقِ ِه ُجلُو َد
ت يَ ْعقُ َ
ت ِع ْن َدھَا فِي ْالبَ ْي ِ
ْالفَ ِ
18
17
ت األَ ْ
صنَ َع ْ
ال» :يَا
وب ا ْبنِھَا .فَ َد َخ َل إِلَى أَبِي ِه َوقَ َ
ت فِي يَ ِد يَ ْعقُ َ
ط ِع َمةَ َو ْال ُخ ْب َز الﱠتِي َ
َج ْديَ ِي ْال ِم ْع َزىَ .وأَ ْعطَ ِ
19
ك .قَ ْد فَ َع ْل ُ
أَبِي« .فَقَا َل» :ھأَنَ َذاَ .م ْن أَ ْن َ
ت َك َما َكلﱠ ْمتَنِي .قُ ِم
ت يَا ا ْبنِي؟« فَقَا َل يَ ْعقُوبُ ألَبِي ِه» :أَنَا ِعيسُو بِ ْك ُر َ
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ك«20 .فَقَا َل إِ ْس َحا ُ
ق ال ْبنِ ِهَ » :ما ھ َذا الﱠ ِذي أَ ْس َر ْع َ
ت لِتَ ِج َد يَا ا ْبنِي؟«
ار َكنِي نَ ْف ُس َ
اجْ لِسْ َو ُكلْ ِم ْن َ
ص ْي ِدي لِ َك ْي تُبَ ِ
21
ك قَ ْد يَ ﱠس َر لِي« َف َقال َ إِ ْس َح ُ
سو
فَقَا َل» :إِ ﱠن الرﱠبﱠ إِلھَ َ
س َك َيا ا ْبنِي .أَأَ ْن َت ھ َُو ا ْبنِي عِي ُ
وبَ » :ت َقدَّ ْم ألَ ُج َّ
اق لِ َي ْعقُ َ
22
َ
ص ْو ُ
الص ْو ُ
وب إِ َلى إِ ْس َح َ
وبَ ،ولكِنَّ ا ْل َيدَ ْي ِن َيدَ ا
ت َي ْعقُ َ
ت َ
س ُه َو َقال ََّ » :
اق أ ِبيهَِ ،ف َج َّ
أَ ْم الَ؟«َ .ف َت َقدَّ َم َي ْعقُ ُ
سو«َ 23 .و َل ْم َي ْع ِر ْف ُه ألَنَّ َيدَ ْي ِه َكا َن َتا ُم ْ
ار َك ُهَ 24 .و َقال ََ » :ھلْ أَ ْن َت ھ َُو ا ْبنِي
سو أَخِيهَِ ،ف َب َ
شع َِر َت ْي ِن َك َيدَ ْي عِي ُ
عِي ُ
25
ار َك َك َن ْفسِ ي«َ .ف َقدَّ َم َل ُه َفأ َ َكلَ،
سو؟« َف َقال َ» :أَ َنا ھ َُو«َ .ف َقال ََ » :قدِّ ْم لِي آل ُكل َ مِنْ َ
عِي ُ
ص ْي ِد ا ْبنِي َح َّتى ُت َب ِ
َ
ض َر َل ُه َخ ْم ًرا ف َ
ش ِر َب .ال تعليق !!
َوأَ ْح َ
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رد السھام عن خير األنام محمد  -عليه الصالة والسالم-
تأليف /أكرم حسن مرسي
ين ؟!
سلِ ِم َ
نبي اإلسالم أَ ﱠول ا ْل ُم ْ
ھل ﱡ
ي
يتعجبون  ،ويستھزئون  ،ويقولون :كيف يكون محم ٌد رسول اإلسالم أَ ﱠو َل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ين  ،والقرآ ُن يذكر أن نب ﱠ
ين
ان ِم َن ْال ُم ْش ِر ِك َ
ان َحنِيفا ً ﱡم ْسلِما ً َو َما َك َ
ان إِ ْب َرا ِھي ُم يَھُو ِديّا ً َوالَ نَصْ َرانِيّا ً َولَ ِكن َك َ
ﷲِ إبراھي َم كان مسل ًماَ  :ما َك َ
) آل عمران  ، (67إِ ْذ قَا َل لَهُ َربﱡهُ أَ ْسلِ ْم قَا َل أَ ْسلَ ْم ُ
ين ) البقرة. (131
ت لِ َربﱢ ْال َعالَ ِم َ
ين أليس ھذا تناقض ؟!!
فكيف يكون رسول اإلسالم أَ ﱠو َل ْال ُم ْسلِ ِم َ
استدلوا على ذلك بدليلين :
ك لَهُ
ين َ 162ال َش ِري َ
اي َو َم َماتِي ِ ﱠ ِ َربﱢ ْال َعالَ ِم َ
ص َالتِي َونُ ُس ِكي َو َمحْ يَ َ
األول:قوله  لنبيﱢنا   :قُلْ إِ ﱠن َ
ك أُ ِمرْ ُ
ين ) 163األنعام( .
ت َوأَنَا أَ ﱠو ُل ْال ُم ْسلِ ِم َ
َوبِ َذلِ َ
ُ
ُ
ت أَ ْن أَ ْعبُ َد ﱠ
ﱢين َ 11وأ ِمرْ ُ
الثاني :قوله   :قُلْ إِنﱢي أ ِمرْ ُ
ين
ون أَ ﱠو َل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ت ِألَ ْن أَ ُك َ
ﷲَ ُم ْخلِصًا لَهُ الد َ
) 12الزمر( .
•

الرد على الشبھة
التفاسير ؛ حتى يتغير حالھم ،فال نجدھم يتعجبون ،
ب
أوالً  :كان على المعترضين أن يرجعوا أوالً لكت ِ
ِ
التفاسير؛ ففي
ضا  ،وعلى كلﱟ إن ما أشكل عليھم فھمه توضحه كتبُ
ويستھزئون  ،ويقولون :إن ھناك تناق ً
ِ
ي  ھو أول المسلمين من أمته ، 
قولِه  عن نبيﱢنا  َ◌ :أَنَه أَ ﱠو ُل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ين أجمع المفسرون على أن النب ﱠ
واكتفي بذكر بعض ما جاء في كتب التفاسير فيما يلي :
ك أُ ِمرْ ُ
ين ) األنعام. (163
ت َوأَنَاْ أَ ﱠو ُل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ك لَهُ َوبِ َذلِ َ
 -1قوله   : الَ َش ِري َ
جاء في تفسير
ت َوأَﻧَﺎْ أ ﱠَو ُل اﳌﺴﻠﻤﲔ { ﻣﻦ ﻫﺬﻩ
ِ
ﻳﻚ ﻟَﻪُ { ﰲ ذﻟﻚ } وﺑﺬﻟﻚ { أي :اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ } أ ُِﻣ ْﺮ ُ
الجاللين  } :ﻻَ َﺷ ِﺮ َ
اﻷﻣﺔ  .أھـ
وجاء في التفسي ِر الميسر  :ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ ﰲ أﻟﻮﻫﻴﺘﻪ وﻻ ﰲ رﺑﻮﺑﻴﺘﻪ وﻻ ﰲ ﺻﻔﺎﺗﻪ وأﲰﺎﺋﻪ ,وﺑﺬﻟﻚ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﳋﺎﻟﺺ أﻣﺮﱐ
ﷲ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ِ
رﰊ  -ﺟﻞ وﻋﻼ -وأﻧﺎ أول ﻣﻦ أﻗﺮ واﻧﻘﺎد ِ
اﻷﻣﺔ .أھـ
 -2قوله َ  : وأُ ِمرْ ُ
ين ) الزمر.(12
ون أَ ﱠو َل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ت ِألَ ْن أَ ُك َ
ت ﻷَ ْن { أي :ﺑﺄن } أَ ُﻛﻮ َن أ ﱠَو َل اﳌﺴﻠﻤﲔ { ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷُﱠﻣﺔ  .أھـ
جاء في تفسي ِر الجاللين َ } :وأ ُِﻣ ْﺮ ُ
وجاء في التفسي ِر الميسر  :وأﻣﺮﱐ ﺑﺄن أﻛﻮن أول ﻣﻦ أﺳﻠﻢ ﻣﻦ أﻣﱵ  .أھـ
ِ
ﲔ { ﻗﺎل اﻟﺴﺪي :ﻳﻌﲏ ﻣﻦ أﻣﺘﻪ . أھـ
وجاء في تفسير ا ِ
بن كثي ٍر َ }:وأ ُِﻣ ْﺮ ُ
ت ﻷ ْن أَ ُﻛﻮ َن أ ﱠَو َل اﻟ ُْﻤ ْﺴﻠ ِﻤ َ
وعلى ھذا أجمعت األمةُ على أنه  أول المسلمين من أمته ....
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جھل بيّن  ....ألن محم ًدا  أول المسلمين من أمتِه  ،يتبع
تعارض يدل على
ثانيًا  :إن قولَھم وحديثَھم عن
ٍ
ٍ
ت التي تسبقھا ،لوجدنا أن
َ
دين إبراھي َم  ، ولو قرأنا اآليةَ األولى التي استدلوا بھا  ،ونظرنا إلى اآليا ِ
اط ُم ْستَقِ ٍيم ِدينًا قِيَ ًما ِملﱠةَ إِ ْب َرا ِھي َم
ي  يتب ُع َ
ص َر ٍ
دين إبراھي َم الحنيف ؛ قال  : قُلْ إِنﱠنِي ھَ َدانِي َربﱢي إِلَى ِ
النب ﱠ
ين َ 162ال
ي َو َم َماتِي ِ ﱠ ِ َربﱢ ْال َعالَ ِم َ
ان ِم َن ْال ُم ْش ِر ِك َ
َحنِيفًا َو َما َك َ
ص َالتِي َونُ ُس ِكي َو َمحْ يَا َ
ين  161قُلْ إِ ﱠن َ
ك أُ ِمرْ ُ
ين )  163األنعام( .
ت َوأَنَا أَ ﱠو ُل ْال ُم ْسلِ ِم َ
ك لَهُ َوبِ َذلِ َ
َش ِري َ
ضا أن موسى  كان أول المؤمنين من قو ِمه ؛ قالَ  : ولَ ﱠما َجاء
ثالثًا  :إن
كتاب ﷲِ  فيه أي ً
َ
ك قَا َل لَن تَ َرانِي َولَـ ِك ِن انظُرْ إِلَى ْال َجبَ ِل فَإِ ِن ا ْستَقَ ﱠر َم َكانَهُ
ُمو َسى لِ ِميقَاتِنَا َو َكلﱠ َمهُ َربﱡهُ قَا َل َربﱢ أَ ِرنِي أَنظُرْ إِلَ ْي َ
ك تُب ُ
ك َوأَنَاْ أَ ﱠو ُل
ْت إِلَ ْي َ
ق قَا َل ُس ْب َحانَ َ
ص ِعقا ً فَلَ ﱠما أَفَا َ
فَ َس ْو َ
ف تَ َرانِي فَلَ ﱠما تَ َجلﱠى َربﱡهُ لِ ْل َجبَ ِل َج َعلَهُ َد ّكا ً َو َخ ﱠر مو َسى َ
ين ) األعراف.(14
ْال ُم ْؤ ِمنِ َ
جاء في التفسي ِر الميسر  :وأﻧﺎ أول اﳌﺆﻣﻨﲔ ﺑﻚ ﻣﻦ ﻗﻮﻣﻲ .أھـ
بفضل ﷲِ . - 
وعليه ال توجد عندنا شبھة -
ِ
ب كلب ميت تحت سريره !
نب ّي ال يأتيه الوحي بسب ِ
النبي ،وظل الحال زمنًا ،فلم ينزل جبري ُل للنبي ﱢ
قالوا :ھل يعقل أن ھناك كلبًا قد مات كان تحت سرير
ﱢ
بالوحي بسبب ذلك الكلب الميت....ما ھذه الخرافات أيھا المسلمون؟!
واستشھدا على ذلك بما جاء في اآلتي:
 -1تفسير القرطبي )ج ( 93/20وروى ﻋﻦ أﰊ ﻋﻤﺮان اﳉﻮﱐ ،ﻗﺎل :أﺑﻄﺄ ﺟﱪﻳﻞ  ﻋﻠﻰ اﻟﻨﱯ  ﺣﱴ ﺷﻖ ﻋﻠﻴﻪ،

ﻓﺠﺎء وﻫﻮ واﺿﻊ ﺟﺒﻬﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻌﺒﺔ ﻳﺪﻋﻮ ،ﻓﻨﻜﺖ ﺑﲔ ﻛﺘﻔﻴﻪ ،وأﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ " :ﻣﺎ ودﻋﻚ رﺑﻚ وﻣﺎ ﻗﻠﻰ ".

وﻗﺎﻟﺖ ﺧﻮﻟﺔ  -وﻛﺎﻧﺖ ﲣﺪم اﻟﻨﱯ :- إن ﺟﺮوا دﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ ،ﻓﺪﺧﻞ ﲢﺖ اﻟﺴﺮﻳﺮ ﻓﻤﺎت ،ﻓﻤﻜﺚ ﻧﱯ اﷲ  أﻳﺎﻣﺎ ﻻ ﻳﻨﺰل
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ.

ﻓﻘﺎل ] :ﻳﺎ ﺧﻮﻟﺔ ،ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺑﻴﱵ ؟ ﻣﺎ ﳉﱪﻳﻞ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﲏ [ ﻗﺎﻟﺖ ﺧﻮﻟﺔ ﻓﻘﻠﺖ :ﻟﻮ ﻫﻴﺄت اﻟﺒﻴﺖ وﻛﻨﺴﺘﻪ ،ﻓﺄﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﳌﻜﻨﺴﺔ
ﲢﺖ اﻟﺴﺮﻳﺮ ،ﻓﺈذا ﺟﺮو ﻣﻴﺖ ،ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ ﻓﺄﻟﻘﻴﺘﻪ ﺧﻠﻒ اﳉﺪار ،ﻓﺠﺎء ﻧﱯ اﷲ ﺗﺮﻋﺪ ﳊﻴﺎﻩ  -وﻛﺎن إذا ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ
اﻟﺮﻋﺪة  -ﻓﻘﺎل ] :ﻳﺎ ﺧﻮﻟﺔ دﺛﺮﻳﲏ [ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة.

وﳌﺎ ﻧﺰل ﺟﱪﻳﻞ ﺳﺄﻟﻪ اﻟﻨﱯ  ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺧﺮ ﻓﻘﺎل " :أﻣﺎ ﻋﻠﻤﺖ أﻧﺎ ﻻ ﻧﺪﺧﻞ ﺑﻴﺘﺎ ﻓﻴﻪ ﻛﻠﺐ وﻻ ﺻﻮرة " .أھـ
 -2تفسير االلوسي )ج /24ص  :( 4وأﺧﺮج اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ ﻣﺴﻨﺪﻩ واﻟﻄﱪاﱐ واﺑﻦ ﻣﺮدوﻳﻪ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺧﻮﻟﻪ وﻛﺎﻧﺖ
ﲣﺪم رﺳﻮل اﷲ  أن ﺟﺮوا دﺧﻞ ﲢﺖ ﺳﺮﻳﺮ رﺳﻮل اﷲ  ﻓﻤﺎت وﱂ ﻧﺸﻌﺮ ﺑﻪ ﻓﻤﻜﺚ رﺳﻮل اﷲ  أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم ﻻ ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻪ
اﻟﻮﺣﻲ ﻓﻘﺎل ﻳﺎ ﺧﻮﻟﺔ ﻣﺎ ﺣﺪث ﰲ ﺑﻴﺖ رﺳﻮل اﷲ  ﺟﱪﻳﻞ ﻻ ﻳﺄﺗﻴﲏ ﻓﻘﻠﺖ ﻳﺎ ﻧﱯ اﷲ ﻣﺎ أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﻮم ﺧﲑ ﻣﻨﺎ اﻟﻴﻮم ﻓﺄﺧﺬ

ﺑﺮدﻩ ﻓﻠﺒﺴﻪ وﺧﺮج ﻓﻘﻠﺖ ﰲ ﻧﻔﺴﻲ ﻟﻮ ﻫﻴﺄت اﻟﺒﻴﺖ وﻛﻨﺴﺘﻪ ﻓﺄﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﳌﻜﻨﺴﺔ ﲢﺖ اﻟﺴﺮﻳﺮ ﻓﺈذا ﺑﺸﻲء ﺛﻘﻴﻞ ﻓﻠﻢ أزل ﺑﻪ ﺣﱴ

ﺑﺪا ﱄ اﳉﺮ وﻣﻴﺘﺎ ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ ﺑﻴﺪي ﻓﺄﻟﻘﻴﺘﻪ ﺧﻠﻒ اﻟﺪار ﻓﺠﺎء اﻟﻨﱯ  ﺗﺮﻋﺪ ﳊﻴﺘﻪ وﻛﺎن إذا ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ أﺧﺬﺗﻪ اﻟﺮﻋﺪة ﻓﻘﺎل ﻳﺎ
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ﺧﻮﻟﺔ دﺛﺮﻳﲏ ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ } :واﻟﻀﺤﻰ * واﻟﻠﻴﻞ { إﱃ ﻗﻮﻟﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ  } :ﻓﱰﺿﻰ { وﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ ﺗﺪل ﻋﻠﻰ أن اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻛﺎن
أرﺑﻌﺔ أﻳﺎم وﻋﻦ اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ أﻧﻪ ﻛﺎن اﺛﲏ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً وﻋﻦ اﻟﻜﻠﱯ ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً وﻗﺒﻞ ﺑﻀﻌﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎ وﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ﲬﺴﺔ

وﻋﺸﺮﻳﻦ ﻳﻮﻣﺎً وﻋﻦ اﻟﺴﺪي وﻣﻘﺎﺗﻞ أرﺑﻌﲔ ﻳﻮﻣﺎً وأﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ أن ﻣﺜﻞ ذﻟﻚ ﳑﺎ ﻳﺘﻔﺎوت اﻟﻌﻠﻢ ﲟﺒﺪﺋﻪ وﻻ ﻳﻜﺎد ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ
إﻻ ﻣﻨﻪ  واﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﻋﻠﻢ  .أھـ

 -3تفسير اللباب البن عادل :وروي أن ﺧﻮﻟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﲣﺪم اﻟﻨﱯ  ﻓﻘﺎﻟﺖ  » :إن ﺟﺮواً دﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ  ،ﻓﺪﺧﻞ ﲢﺖ
ِِ
ﻳﻞ ﻻ ﻳَﺄْﺗِ ِﻴﲏ »؟ ﻗﺎﻟﺖ
اﻟﺴﺮﻳﺮ ﻓﻤﺎت  ،ﻓﻤﻜﺚ ﻧﱯ اﷲ أﻳﺎﻣﺎً ﻻ ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ  ،ﻓﻘﺎل  « :ﻳﺎ ﺧﻮﻟﺔُ ﻣﺎ ﺣ ّﺪ َ
ث ﰲ ﺑَـ ْﻴ ِﱵ؟ ﻣﺎ ﳉ ْﱪ َ

ﺧﻮﻟﺔ  :ﻓﻘﻠﺖ  :ﻟﻮ ﻫﻴﺄت اﻟﺒﻴﺖ  ،وﻛﻨﺴﺘﻪ  ،ﻓﺄﻫﻮﻳﺖ ﺑﺎﳌﻜﻨﺴﺔ ﲢﺖ اﻟﺴﺮﻳﺮ  ،ﻓﺈذا ﺟﺮو ﻣﻴﺖ  ،ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ  ،ﻓﺄﻟﻘﻴﺘﻪ ﺧﻠﻒ
اﳉﺪار  ،ﻓﺠﺎء ﻧﱯ اﷲ  ﺗﺮﻋﺪ ﳊﻴﺎﻩ  -وﻛﺎن إذا ﻧﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ اﺳﺘﻘﺒﻠﺘﻪ اﻟﺮﻋﺪة  -ﻓﻘﺎل  :ﻳﺎ ﺧﻮﻟﺔ دﺛﱢ ِﺮﻳِ ْﲏ  ،ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﻫﺬﻩ
ِ
ﺻﻮرةٌ "
ﺖ أﻧﱠﺎ ﻻ
اﻟﺴﻮرة  ،وﳌﺎ ﻧﺰل ﺟﱪﻳﻞ  ﺳﺄﻟﻪ اﻟﻨﱯ  ﻋﻦ اﻟﺘّﺄﺧﺮ  ،ﻓﻘﺎل " : أﻣﺎ َﻋﻠِ ْﻤ َ
ﻠﺐ  ،وﻻ ُ
ﻧﺪﺧﻞ ﺑَـ ْﻴﺘَﺎً ﻓﻴﻪ َﻛ ٌ
ُ
.
الرد على الشبھة
أوالً :إن ھذه الرواية رواية منكرة من جھة العقل والنقل ؛فأما من جھ ِة العقل فإن العقل يرفض ھذا األمر
ُ
يتعفن بعد موته ،وتظھر له رائحة عفنه.....
الكلب
رفضًا باتًا ؛ألن
َ
وأما من جھ ِة النقل فھذه الراوية أو القصة منكرة عند العلماء ال يعترفون بصحتھا كما يلي:
 -1قال ابن حجر -رحمه ﷲ -في الفتح)ج/14ص :( 122ووﺟ ْﺪت ْاﻵن ِﰲ اﻟﻄﱠﺒـﺮ ِاﱐﱢ ﺑِِﺈﺳﻨَ ٍ
ﺎد ﻓِ ِﻴﻪ َﻣ ْﻦ َﻻ ﻳُـ ْﻌ َﺮف أَ ﱠن
ْ
ََ َ
ََ
ِ
ِ
ِ ِ
ﻚ َ ،وﻗِ ﱠ ِ
ﺴﺒَ ِ
ﺐ َﻛ ْﻮن اﻟْ َﻜﻠْﺐ
َﺳﺒَﺐ ﻧُـ ُﺰوﳍَﺎ ُو ُﺟﻮد َﺟ ْﺮو َﻛﻠْﺐ َﲢْﺖ َﺳ ِﺮﻳﺮﻩ َ ﱂْ ﻳَ ْﺸﻌُﺮ ﺑِ ِﻪ ﻓَﺄَﺑْﻄَﺄَ َﻋ ْﻨﻪُ ِﺟ ِْﱪﻳﻞ ﻟ َﺬﻟ َ
ﺼﺔ إﺑْﻄَﺎء ﺟ ِْﱪﻳﻞ ﺑ َ
ﺼ ِﺤﻴﺢ َواَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ.أھـ
ﻮرة  ،ﻟَ ِﻜ ْﻦ َﻛ ْﻮ َﺎ َﺳﺒَﺐ ﻧُـ ُﺰول َﻫ ِﺬ ِﻩ ْاﻵﻳَﺔ ﻏَ ِﺮﻳﺐ  ،ﺑَ ْﻞ َﺷﺎذّ َ ،ﻣ ْﺮ ُدود ِﲟَﺎ ِﰲ اﻟ ﱠ
َﲢْﺖ َﺳ ِﺮﻳﺮﻩ َﻣ ْﺸ ُﻬ َ
ث ِﰲ ﺑـ ْﻴ ِ
ُ
ﺖ
-2قال
الشيخ األلباني -رحمه ﷲ -في السلسلة الضعيفة برقم  ) 6136منكر( ) ﻳﺎ َﺧ ْﻮﻟَﺔُ ! َﻣﺎ َﺣ َﺪ َ َ
ِ ﱠِ ِ
ِ
ﺖ ر ُﺳ ِ
ث؟  ...ﻳَﺎ َﺧ ْﻮﻟَﺔُ ! َدﺛﱢﺮﻳﲏ !
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ َﺪ ٌ
ﻳﻞ ﻻ ﻳَﺄْﺗِ ِﻴﲏ ! ﻓَـ َﻬ ْﻞ َﺣ َﺪ َ
ث ِﰲ ﺑَـ ْﻴ َ
َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ ؟ ﺟ ِْﱪ ُ
ﻚ َوَﻣﺎ ﻗَـﻠَﻰ{
ﻚ َرﺑﱡ َ
ﱠﻋ َ
ﱡﺤﻰ َ .واﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ إِ َذا َﺳ َﺠﻰ َ .ﻣﺎ َود َ
ﻓَﺄَﻧْـ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪُ َ } :واﻟﻀ َ
أﺧﺮﺟﻪ اﻟﻄﱪاﱐ ﰲ "اﳌﻌﺠﻢ اﻟﻜﺒﲑ" ) : (636/249/24ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻲ اﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ  :ﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ  :ﺛﻨﺎ ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ
اﻟﻘﺮﺷﻲ  :ﺣﺪﺛﺘﲏ أﻣﻲ ﻋﻦ أﻣﻬﺎ  -وﻛﺎﻧﺖ ﺧﺎدم رﺳﻮل اﷲ : -
أن ﺟﺮواً دﺧﻞ اﻟﺒﻴﺖ  ،ودﺧﻞ ﲢﺖ اﻟﺴﺮﻳﺮ وﻣﺎت  ،ﻓﻤﻜﺚ ﻧﱯ اﷲ  أﻳﺎﻣﺎً ﻻ ﻳﻨﺰل ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮﺣﻲ  ،ﻓﻘﺎل ) :ﻓﺬﻛﺮ اﳊﺪﻳﺚ( ،

ﻓﻘﻠﺖ  :واﷲ! ﻣﺎ أﺗﻰ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻳﻮم ﺧﲑاً ﻣﻦ ﻳﻮﻣﻨﺎ  ،ﻓﺄﺧﺬ ﺑﺮدﻩ ﻓﻠﺒﺴﻪ وﺧﺮج  ،ﻓﻘﻠﺖ  :ﻟﻮ ﻫﻴﺄت اﻟﺒﻴﺖ وﻛﻨﺴﺘﻪ  ،ﻓﺄﻫﻮﻳﺖ

ﺑﺎﳌﻜﻨﺴﺔ ﲢﺖ اﻟﺴﺮﻳﺮ  ،ﻓﺈذا ﺷﻲء ﺛﻘﻴﻞ ؛ ﻓﻠﻢ أزل ﺣﱴ أﺧﺮﺟﺘﻪ  ،ﻓﺈذا ﲜﺮو ﻣﻴﺖ  ،ﻓﺄﺧﺬﺗﻪ ﺑﻴﺪي ﻓﺎﻟﻘﻴﺘﻪ ﺧﻠﻒ اﳉﺪار ،
ﻓﺠﺎء ﻧﱯ اﷲ ﺗﺮﻋﺪ ﳊﻴﺘﻪ  -وﻛﺎن إذا أﺗﺎﻩ اﻟﻮﺣﻲ أﺧﺬﺗﻪ اﻟﺮﻋﺪة  ، -ﻓﻘﺎل " :ﻳﺎ ﺧﻮﻟﺔ ! دﺛﺮﻳﲏ  " ...اﳊﺪﻳﺚ .
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وأﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ أﰊ ﺷﻴﺒﺔ ﰲ "ﻣﺴﻨﺪﻩ "  ،وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺎﺻﻢ ﰲ آﺧﺮ"اﻵﺣﺎد واﳌﺜﺎﱐ "  ،وﻣﻦ ﻃﺮﻳﻘﻪ اﺑﻦ اﻷﺛﲑ ﰲ "أﺳﺪ
اﻟﻐﺎﺑﺔ" ) : (94 /6ﺣﺪﺛﻨﺎ أﺑﻮ ﻧﻌﻴﻢ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ دﻛﲔ  ...ﺑﻪ .

ﻗﻠﺖ  :وﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﺿﻌﻴﻒ ؛ وﻟﻪ ﻋﻠﺘﺎن  ،وﳘﺎ اﳉﻬﺎﻟﺔ :

اﻷوﱃ  :أم ﺣﻔﺺ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ  :ﱂ أﺟﺪ ﳍﺎ ﺗﺮﲨﺔ  ،و ﺎ أﻋﻠﻪ اﳍﻴﺜﻤﻲ ؛ ﻓﻘﺎل ﰲ "اﺠﻤﻟﻤﻊ" )" : (138/7رواﻩ اﻟﻄﱪاﱐ  ،وأم
ﺣﻔﺺ ﱂ أﻋﺮﻓﻬﺎ" .أھـ
 -3قال الشيخ سليم الھاللي والشيخ محمد آل نصر -رحمھما ﷲ -في كتاب االستيعاب )): 523/3
(ضعيف( .أھـ
ثانيًا :إن قيل:بما أن القصةَ لم تصح فما ھو سبب انقطاع جبريل  بالوحي عن نبيكم مدة من الزمن....؟!
أمور ثالث ٍة ...وقال لھم :
ي  عن
قلت:إن الذي يظھر لي أن السبب في ذلك ھو لما سأل اليھو ُد النب ﱠ
ٍ
سأخبركم غداً ،ولم يقل ":إن شاء ﷲ" فاحتبس عنه الوحي...وﷲ أعلم.
يدعم ذلك أقوال المفسرين كما يلي:
رﺳﻮل اﷲ  ﻋﻦ ذي اﻟﻘﺮﻧﲔ ،وأﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ،
 -1تفسير البغوي ) :ص  :( 569وﻗﺎل اﳌﻔﺴﺮون ﺳﺄﻟﺖ
اﻟﻴﻬﻮدَ ،
ُ
وﻋﻦ اﻟﺮوح ؟ ﻓﻘﺎل :ﺳﺄﺧﱪﻛﻢ ﻏ ًﺪا ،وﱂ ﻳﻘﻞ :إن ﺷﺎء اﷲ ،ﻓﺎﺣﺘﺒﺲ ﻋﻨﻪ اﻟﻮﺣﻲ.أھـ
اﻟﻨﱯ  ﻋﻦ اﻟﺮوح وذي اﻟﻘﺮﻧﲔ
-2تفسير السراج المنير)سورة الضحى  /ص» : ( 5212أ ّن اﻟﻴﻬﻮد ﺳﺄﻟﻮا ّ

وأﺻﺤﺎب اﻟﻜﻬﻒ؟ ﻓﻘﺎل : ﺳﺄﺧﱪﻛﻢ ﻏﺪاً  ،وﱂ ﻳﻘﻞ إن ﺷﺎء اﷲ ،ﻓﺎﺣﺘﺒﺲ ﻋﻨﻪ اﻟﻮﺣﻲ إﱃ أن ﻧﺰل ﺟﱪﻳﻞ  ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ:

ﺗﻘﻮﻟﻦ ﻟﺸﻲء إﱐ ﻓﺎﻋﻞ ذﻟﻚ ﻏﺪاً إﻻ أن ﻳﺸﺎء اﷲ{ )اﻟﻜﻬﻒ(23 :
}وﻻ ّ

ﻓﺄﺧﱪﻩ ﲟﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻪ ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻧﺰﻟﺖ }ﻣﺎ و ّدﻋﻚ رﺑﻚ{« واﺧﺘﻠﻔﻮا ﰲ ﻣ ّﺪة اﺣﺘﺒﺎس اﻟﻮﺣﻲ ﻋﻨﻪ .ﻓﻘﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ :اﺛﻨﺎ

ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً .وﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :ﲬﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎً .وﻗﺎل ﻣﻘﺎﺗﻞ :أرﺑﻌﻮن ﻳﻮﻣﺎً .ﻗﺎﻟﻮا :وﻗﺎل اﳌﺸﺮﻛﻮن :إ ّن ﳏﻤﺪاً و ّدﻋﻪ رﺑﻪ وﻗﻼﻩ

اﻟﻨﱯ »: ﻳﺎ ﺟﱪﻳﻞ ﻣﺎ ﺟﺌﺖ ﺣﱴ اﺷﺘﻘﺖ إﻟﻴﻚ؟ ﻓﻘﺎل ﺟﱪﻳﻞ  : إﱐ ﻛﻨﺖ إﻟﻴﻚ أﺷ ّﺪ
ﻓﺄﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻮرة ﻓﻘﺎل ّ
ﺷﻮﻗﺎً وﻟﻜﲏ ﻋﺒﺪ ﻣﺄﻣﻮر وأﻧﺰل اﷲ ﺗﻌﺎﱃ} :وﻣﺎ ﻧﺘﻨﺰل إﻻ ﺑﺄﻣﺮ رﺑﻚ{« )ﻣﺮﱘ. (64 :أھـ

 -3اللباب في علوم القران ) ج / 16ص  :(372وﻗﻴﻞ  :ﳌﺎ ﺳﺄﻟﺘﻪ اﻟﻴﻬﻮد ﻋﻦ اﻟﺮوح  ،وذي اﻟﻘﺮﻧﲔ وأﻫﻞ اﻟﻜﻬﻒ ،

ﻗﺎل اﻟﻨﱯ َ « :ﺳﺄ ْﺧﱪُﻛ ْﻢ ﻏﺪاً » وﱂ ﻳﻘﻞ  :إن ﺷﺎء اﷲ  ،ﻓﺎﺣﺘﺒﺲ ﻋﻨﻪ اﻟﻮﺣﻲ إﱃ أن ﻧﺰل ﺟﱪﻳﻞ  ﺑﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ َ } :وﻻَ
ﺸﻲ ٍء إِ ﱢﱐ ﻓَ ِ
ِ
ﺂء اﷲ { ] اﻟﻜﻬﻒ  ، [ 24 ، 23 :ﻓﺄﺧﱪﻩ ﲟﺎ ﺳﺌﻞ ﻋﻨﻪ  ،وﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺼﺔ ﻧﺰﻟﺖ
ﺎﻋ ٌﻞ ذﻟﻚ ﻏَﺪاً إِﻻﱠ أَن ﻳَ َ
ﺸَ
ﺗَـ ْﻘﻮﻟَ ﱠﻦ ﻟ َ ْ

ﻚ َوَﻣﺎ ﻗﻠﻰ { .أھـ
ﻚ َرﺑﱡ َ
ﱠﻋ َ
َ } :ﻣﺎ َود َ
وقد حدث له  إيذا ٌء شدي ٌد في تلك الفترة التي انقطع عنه الوحي من المشركين والمنافقين ،فصبر على ما
ﺴ ِﲑ( ﺑﺎب) ﻣﺎ ﻟَِﻘﻲ اﻟﻨِ ﱡ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ ِ
ﲔ(
ﲔ َواﻟ ُْﻤﻨَﺎﻓﻘ َ
ﱠﱯ ﻣ ْﻦ أَ َذى اﻟ ُْﻤ ْﺸ ِﺮﻛ َ
أصابه .... روى مسل ٌم في صحيحه ﻛﺘَﺎب )ا ْﳉ َﻬﺎد َواﻟ ﱢ َ َ َ َ
ِ ِ
ِ
ﺎل اﺑْ ُﻦ َراﻓِ ٍﻊ َ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َْﳛ َﲕ ﺑْ ُﻦ
ﺎل إِ ْﺳ َﺤ ُﻖ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ و ﻗَ َ
ﻆ ِﻻﺑْ ِﻦ َر ِاﻓ ٍﻊ ﻗَ َ
ﻴﻢ َو ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َراﻓِ ٍﻊ َواﻟﻠﱠ ْﻔ ُ
ﺑﺮﻗﻢ َ 3355ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إ ْﺳ َﺤ ُﻖ ﺑْ ُﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَـ ُﻘ ْﻢ ﻟَْﻴـﻠَﺘَـ ْ ِ
َﺳ َﻮِد ﺑْ ِﻦ ﻗَـ ْﻴ ٍ
ﲔ أ َْو ﺛََﻼﺛًﺎ ،
ﻮﻻ :ا ْﺷﺘَ َﻜﻰ َر ُﺳ ُ
ﺲ ﻗَ َ
ب ﺑْ َﻦ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺎلَِ :ﲰ ْﻌ ُ
َ
آد َم َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُزَﻫ ْﻴـ ٌﺮ َﻋ ْﻦ ْاﻷ ْ
ﺖ ُﺟ ْﻨ ُﺪ َ
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ﲔ أَو ﺛََﻼ ٍ
ﺎل :ﻓَﺄَﻧْـ َﺰ َل اﻟﻠﱠﻪُ -
ث" ﻗَ َ
ﺎءﺗْﻪُ ْاﻣ َﺮأَةٌ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﻚ ﻗَ ْﺪ ﺗَـ َﺮَﻛ َ
ﺖ  ":ﻳَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ إِ ﱢﱐ َﻷ َْر ُﺟﻮ أَ ْن ﻳَ ُﻜﻮ َن َﺷ ْﻴﻄَﺎﻧُ َ
ﻚ َﱂْ أ ََرﻩُ ﻗَ ِﺮﺑَ َ
ﻚ ُﻣ ْﻨ ُﺬ ﻟَْﻴـﻠَﺘَـ ْ ِ ْ
ﻓَ َﺠ َ
ﻚ َوَﻣﺎ ﻗَـﻠَﻰ {.
ﻚ َرﺑﱡ َ
ﱠﻋ َ
ﱡﺤﻰ َواﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ إِ َذا َﺳ َﺠﻰ َﻣﺎ َود َ
َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞَ }:-واﻟﻀ َ
بالنبي ؟!
ھل الحمار يعفور أول من أسلم
ﱢ
بالرسول ؟ فقال المسل ُم :نعم
سأل أح ُد المعترضين أح َد المسلمين قائالً له  :ھل تعرف أول من أسلم  ،وآمن
ِ
علي  ،ومن النسا ِء خديجةٌ  ، فقال ال ُمن ّ
ص ُر في
جال أبو بكر ،ومن الصبيان ﱞ
؛ إن أو َل من أسل َم من الر ِ
سخرية :إجابة خاطئة  ،إن أول من أسلم ھو الحما ُر يعفور  ،وإليك أدلتي كما يلي :
عن أبي منظور قال  :لما فتح ﷲ على نبيﱢه  خيبراً أصاب من سھمه أربعة أزواج من البغال وأربعة
أزواج خفاف  ،وعشر أواق ذھب وفضة  ،وحمار أسود ومكتل .
قال  :فكلم النبي  الحمار  ،فكلمه الحمار  ،فقال له  :ما اسمك ؟ قال  :يزيد بن شھاب  ،أخرج ﷲ من نسل
جدي ستين حماراً كلھم لم يركبھم إال نبي  ،لم يبق من نسل جدي غيري  ،وال من األنبياء غيرك  ،وكنت
أتوقع أن تركبني  ،قد كنت قبلك لرجل يھودي  ،وكنت أعثر به عمداَ  ،وكان يجيع بطني ويضرب ظھري ،
النبي  : سميتك يعفور  ،يا يعفور ! قال  :لبيك  ،قال :تشتھي اإلناث قال  :ال .
فقال
ﱡ
النبي  يركبه لحاجته فإذا نزل عنه بعث به إلى باب الرجل ،فيأتي الباب فيقرعه برأسه ،فإذا خرج
فكان
ﱡ
إليه صاحب الدار أومأ إليه أن أجب رسول ﷲ  فلما قبض النبي  جاء إلى بئر كان ألبي التيھان فتردى
فيھا فصارت قبره جزعا ً منه على الرسول  . راجع  :البداية والنھاية البن كثير 6ج  ، 150 :وأسد الغابة
ج  4ص  ، 707ولسان الميزان باب من اسمه محمد  ،محمد بن مزيد  ،و السيرة الحلبية  ،غزوة خيبر.
•

الرد على الشبھة
رسول ﷲِ  ، ال يقبلھا المسلمون ؛ ُحكم عليھا بالوضع
أوالً  :إن ھذه القصة قصة موضوعة على
ِ
المحققون كما يلي :
 -1الشيخ األلباني  -رحمه ﷲُ  -في السلسة الضعيفة والموضوعة برقم  5405قال ) :موضوع (.
ب كشف اللئيم حول اإلسالم العظيم تخريجھا – القصة -كما يلي :
 -2جاء في كتا ِ
 -1أورد اإلمام ابن كثير في تاريخه )  (150 / 6ھذه القصة وأشار إلى أنھا ضعيفة وقد أنكرھا غي ُر واح ٍد
الكبار.
الحفاظ
من
ِ
ِ
 -2نص ُ
ابن األثير في أسد الغابة )ج  4ص  ( 707إلى أن القصة ضعيفة وليست بصحيحة ،وإليكم كالمه
في نقله عن أبي موسى عقب ذكر القصة  " :ھذا حديث منكر جداً إسناداً ومتنا ً ال أحل ألحد أن يرويه عني
إال مع كالمي عليه ".
 -3أورد الحافظ الكبير ابن حجر العسقالني في كتاب لسان الميزان  ،باب من اسمه محمد بن مزيد ھذه
القصة كمثال إلى الكذب الذي يرويه محمد بن مزيد  ،وأورد كالم الحافظ ابن حبان وإليكم نص الكالم :
" محمد بن مزيد أبو جعفر :عن أبي حذيفة النھدي ذكر ابن حبان أنه روى عن أبي حذيفة ھذا الخبر
الباطل "
ابن حبان  :ھذا خبر ال أصل له وإسناده ليس بشيء .وقال ُ
ابن حجر القصةَ كاملة فقال :قال ُ
ثم ذكر ُ
ابن
الجوزي :لعن ﷲُ واضعه .
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 -4كالم اإلمام السيوطي في الآللئ المصنوعة الجزء األول ) ،كتاب المناقب( واسم الكتاب كامالً ):الآللئ
المصنوعة في األحاديث الموضوعة(  ،وھو خصيصا لتبيان األحاديث الموضوعة أي :الكاذبة.
بعد أن ساق اإلمام السيوطي الحديث قال  :موضوع أي) :الحديث (.
ثم ذكر كالم اإلمام الحافظ ابن حبان وإليكم كالمه:
قال ُ
ابن حبان :ال أصل له وإسناده ليس بشيء وال يجوز االحتجاج بمحمد بن مزيد.
فكما رأينا جميعا ً لم يكونوا أب ًدا أمناء في النقل  ،ولقد بتروا الكالم من السياق وأخفوا عليكم أقوال العلماء قبل
وبعد أن يذكروه وذلك لغاية في أنفسھم  .أھـ بتصرف يسير.
خالل ما تقدم أن القصة ليست صحيحة ؛ وإنما ھي موضوعة ...
قلت ُ◌  :إن الواضح من
ِ
وعليه فجواب المسلم كان صحي ًحا لما قال :إن أول من أسلم من الرجال أبو بكر ،ومن الصبيان علي ،
ومن النساء خديجة  جمي ًعا  ،وال نعترف بقص ِة الحمار يعفور الذي تحدث عنھا ال ُمنصّر كما سبق بيان
ذلك  ....فلوال اإلسناد لقال من شاء ما شاء كما قال ا ُ
بن المبارك  -رحمه ﷲُ . -
حمار يتكلم ؛ حمار يحاور بلعام النبي  ....وذلك في سفر العدد
الكتاب المقدس يحدثنا عن
ثانيًا  :إن
َ
ٍ
27
ض ْ
ت األَتَ ُ
ت تَحْ َ
ان
ب األَتَ َ
ان َمالَ َ
ض َر َ
ضبُ بَ ْل َعا َم َو َ
ت بَ ْل َعا َم .فَ َح ِم َي َغ َ
ك الرﱠبﱢ َ ،ربَ َ
اصحاح22عدد فَلَ ﱠما أَ ْب َ
ص َر ِ
28
ان ،فَقَالَ ْ
صنَع ُ
اآلن ثَالَ َ
ت؟ « .
ض َر ْبتَنِي َ
ْت بِ َ
ث َدفَ َعا ٍ
ك َحتﱠى َ
ت لِبَ ْل َعا َمَ » :ما َذا َ
ضي ِ
بِ ْالقَ ِ
ب .فَفَتَ َح الرﱠبﱡ فَ َم األَتَ ِ
30
29
ان» :ألَنﱠ ِك ْ
ْف لَ ُك ْن ُ
ان فِي يَ ِدي َسي ٌ
ت األَتَ ُ
ان لِبَ ْل َعا َم:
ت َ
ت بِي .لَ ْو َك َ
اآلن قَ ْد قَتَ ْلتُ ِك« .فَقَالَ ِ
از َد َر ْي ِ
فَقَا َل بَ ْل َعا ُم لِألَتَ ِ
ك إِلَى ھ َذا ْاليَ ْو ِم؟ ھَلْ تَ َع ﱠو ْد ُ
»أَلَس ُ
ك الﱠتِي َر ِكب َ
ك ھ َك َذا؟« فَقَا َل» :الَ«.
ت أَ ْن أَ ْف َع َل بِ َ
ْت َعلَ ْيھَا ُم ْن ُذ ُوجُو ِد َ
ْت أَنَا أَتَانَ َ
* األَتَ ُ
ان :أنثى الحمار
قلت ُ◌ :إن المنصّر لما سأل المسل َم عن قص ٍة ال نعترف بھا استھزأ  ،وسخر .......أما نحن  -المسلمين -فال
نسخر من ھذه النصوص كما فعل؛ فنحن لسنا مثله ...
نبي  ....وذلك في رسال ِة
ثم إن األعجب من ذلك ھو أن الكتاب المقدس يحدثنا عن حما ٍر يرد حماقة ﱟ
15
ق بَ ْل َعا َم ب ِْن بَصُو َر الﱠ ِذي
ين طَ ِري َ
ضلﱡوا ،تَابِ ِع َ
بطرس الثانية إصحاح  2عدد قَ ْد تَ َر ُكوا الطﱠ ِري َ
ق ْال ُم ْستَقِي َم ،فَ َ
16
ان.
اطقًا بِ َ
اإل ْث ِمَ .ول ِكنﱠهُ َح َ
ص ْو ِ
يخ تَ َعدﱢي ِه ،إِ ْذ َمنَ َع َح َماقَةَ النﱠبِ ﱢي ِح َما ٌر أَ ْع َج ُم نَ ِ
ت إِ ْن َس ٍ
أَ َحبﱠ أُجْ َرةَ ِ
ص َل َعلَى تَ ْوبِ ِ
قلت ُ◌ :إن كون الحمار يتكلم ھذا ال إشكال فيه ؛ألن ﷲَ قاد ٌر على ذلك ،فنحن ال نشك في قدر ِة ﷲِ ؛ وألن
تكلم بقر ٍة  ...وذلك في اآلتي:
ب تكلم ليخبر عن
السنةَ دلت على ذئ ٍ
ﱢ
النبي  ، ودلت عن ِ
دالئل النبو ِة للبيھقي برقم  2290ﻋﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ اﳋﺪري  ،ﻗﺎل  :ﺑﻴﻨﻤﺎ أﻋﺮاﰊ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻧﻮاﺣﻲ اﳌﺪﻳﻨﺔ ﰲ ﻏﻨﻢ ﻟﻪ إذ
-1
ِ
ﻋﺪا ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺬﺋﺐ  ،ﻓﺄﺧﺬ ﺷﺎة ﻣﻦ ﻏﻨﻤﻪ  ،ﻓﺄدرﻛﻪ اﻷﻋﺮاﰊ ﻓﺄﺧﺬﻫﺎ  ،واﻧﻄﻠﻖ اﻟﺬﺋﺐ ﳝﺸﻲ  ،ﰒ رﺟﻊ اﻟﺬﺋﺐ ﻣﺴﺘﺬﻓﺮا )(1
ﺑﺬﻧﺒﻪ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻷﻋﺮاﰊ  ،ﰒ ﻗﺎل  :وﳛﻚ  ،أﻻ ﲢﺮج ) (2ﺗﻨﺰع رزﻗﺎ رزﻗﻨﻴﻪ اﷲ  ،ﻓﻄﻔﻖ اﻷﻋﺮاﰊ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ  ،ﻓﻘﺎل  :اﻟﻌﺠﺐ ﻣﻦ
ذﺋﺐ ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻗﺎل اﻟﺬﺋﺐ  :واﷲ إﻧﻚ ﻟﺘﺪع ﻣﺎ ﻫﻮ أﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا  ،ﻗﺎل  :وﻣﺎ أﻋﺠﺐ ﻣﻦ ﻫﺬا ؟ ﻗﺎل  :ﻧﱯ اﷲ ﰲ اﻟﻨﺨﻼت

اﻟﻨﱯ
ﳛﺪث اﻟﻨﺎس ﻋﻦ أﻧﺒﺎء ﻣﺎ ﻗﺪ ﺳﺒﻖ  ،وﻣﺎ ﻳﻜﻮن ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ  ،ﻓﺴﺎق اﻷﻋﺮاﰊ ﻏﻨﻤﻪ ﺣﱴ أﳉﻰ إﱃ ﺑﻌﺾ اﳌﺪﻳﻨﺔ  ،وﺳﻌﻰ إﱃ ﱢ
 ، ﺣﱴ ﺿﺮب ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﺑﻪ  ،ﻓﺄذن ﻟﻪ ﻓﺤﺪﺛﻪ اﻷﻋﺮاﰊ ﻓﺼﺪﻗﻪ ﰒ ﻗﺎل  » :إذا ﺻﻠﻴﺖ ﺑﺎﻟﻨﺎس اﻟﺼﻼة ﻓﺎﺣﻀﺮﱐ «  ،ﻓﻠﻤﺎ ﺻﻠﻰ
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رﺳﻮل ِ
اﻟﻨﱯ  » :ﺣﺪث ﲟﺎ رأﻳﺖ وﲟﺎ ﲰﻌﺖ «  ،ﻓﺤﺪث
ُ
اﷲ  ، ﻗﺎل  » :أﻳﻦ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻐﻨﻢ ؟ « ﻓﻘﺎم اﻷﻋﺮاﰊ  ،ﻓﻘﺎل ﻟﻪ ﱡ

اﻷﻋﺮاﰊ ﲟﺎ ﲰﻊ وﲟﺎ رأى  ،ﰒ ﻗﺎل  » :واﻟﺬي ﻧﻔﺲ ﳏﻤﺪ ﺑﻴﺪﻩ ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺴﺎﻋﺔ ﺣﱴ ﳜﺮج أﺣﺪﻛﻢ ﻣﻦ أﻫﻠﻪ ﻓﺘﺨﱪﻩ ﻧﻌﻠﻪ  ،أو
ﺳﻮﻃﻪ  ،أو ﻋﺼﺎﻩ ﲟﺎ أﺣﺪث أﻫﻠﻪ ﺑﻌﺪﻩ «  .ﻗﺎل ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻦ ﺮام اﻟﻔﺰاري  ،ﻋﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻦ ﺣﻮﺷﺐ

__________

) (1اﺳﺘﺬﻓﺮ اﻟﺬﺋﺐ  :إِذا أَدﺧﻞ ذﻧﺒﻪ ﺑﲔ ﻓﺨﺬﻳﻪ ﺣﱴ ﻳُـ ْﻠ ِﺰﻗَﻪُ ﺑﺒﻄﻨﻪ ،وأﺻﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﺳﺘﺜﻔﺮ
)َ (2ﲢ ﱠﺮج  :ﱠ
ﺗﺄﰒ وﲡﻨﱠﺐ اﻟﻮﻗﻮع ﰲ اﻹﰒ واﻟﻀﻴﻖ
 -2مسند أحم َد برقم َ 7047ﻋﻦ أَِﰉ ﻫﺮﻳـﺮةَ ﺻﻠﱠﻰ ﺑِﻨَﺎ رﺳ ُ ِ
ﺴﻮ ُق
ﺻﻼَةً ﰒُﱠ أَﻗـْﺒَ َﻞ َﻋﻠَْﻴـﻨَﺎ ﺑَِﻮ ْﺟ ِﻬ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ َ 
ْ ُ َْ َ َ
َُ
ﺎل  »:ﺑَـ ْﻴـﻨَﺎ َر ُﺟ ٌﻞ ﻳَ ُ
ﺎل  » :ﻓَِﺈ ﱢﱐ أ ِ
ﺖ إِﻧﱠﺎ َﱂ ُﳔْﻠَ ْﻖ ِﳍ َﺬا إِ ﱠﳕَﺎ ُﺧﻠِ ْﻘﻨَﺎ ﻟِﻠ ِ
ُوﻣ ُﻦ
ﱠﺎسُ :ﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑَـ َﻘ َﺮةٌ ﺗَ َﻜﻠﱠ ُﻢ .ﻓَـ َﻘ َ
ْﺤ َﺮاﺛَِﺔ « .ﻓَـ َﻘ َ
ﺑَـ َﻘ َﺮةً إِ ْذ َرﻛِﺒَـ َﻬﺎ ﻓَ َ
َ
ﻀ َﺮﺑَـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ ْ
ﺎل اﻟﻨ ُ
ِ
ِِ
ِ
ﺐ ﻓَﺄَ َﺧ َﺬ َﺷﺎ ًة ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻓَﻄَﻠَﺒَﻪُ ﻓَﺄَ ْد َرَﻛﻪُ
َ َﺬا أَﻧَﺎ َوأَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ ﻏَﺪاً ﻏَﺪاً َوﻋُ َﻤ ُﺮ « َوَﻣﺎ ُﳘَﺎ ﰒَﱠ » َوﺑَـ ْﻴـﻨَﺎ َر ُﺟ ٌﻞ ِﰲ ﻏَﻨَﻤﻪ إِ ْذ َﻋ َﺪا َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟ ﱢﺬﺋْ ُ
ﺴﺒ ِﻊ ﻳـﻮم ﻻَ ر ِ
ِ
ِِ
ﺐ ﻳَـﺘَ َﻜﻠﱠ ُﻢ
اﻋ َﻰ َﳍَﺎ ﻏَ ِْﲑي « .ﻗَ َ
ﺎﺳﺘَـ ْﻨـ َﻘ َﺬ َﻫﺎ ِﻣ ْﻨﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ﻳَﺎ َﻫ َﺬا ْ
ﻓَ ْ
ﱠﺎس ُﺳ ْﺒ َﺤﺎ َن اﻟﻠﱠﻪ ذﺋْ ٌ
اﺳﺘَـ ْﻨـ َﻘ ْﺬﺗَـ َﻬﺎ ﻣ ﱢﲎ ﻓَ َﻤ ْﻦ َﳍَﺎ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ﱠ ُ َ ْ َ َ
ﺎل اﻟﻨ ُ
ﺎل » :ﻓَِﺈ ﱢﱐ أ ِ
ﻚ َوأَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َوﻋُ َﻤ ُﺮ «َ .وَﻣﺎ ُﳘَﺎ ﰒَﱠ.
ﻓَـ َﻘ َ
ُوﻣ ُﻦ ﺑِ َﺬﻟِ َ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺸﻴﺨﲔ.
ص رسال ِة بطرس الثانية وھي:أن الحما َر لما نطق ،نطق ليرد حماقةَ النﱠبِ ﱢي !!
لكن اإلشكالية الحقيقية في ن ِ
النبي  ،وأعلم من النﱠبِ ﱢي كما يذكر الكتابُ المقدس ؟
وأتساءل :ھل الحما ُر أذكى من
ﱢ
ب المقدس حمقى لدرجة أن الحما َر ير ُد حماقةَ أح ِدھم ؟!
وھل بعضُ أنبيا ِء ﷲِ في الكتا ِ
ھذه ھي اإلشكالية التي نبرأ إلى ﷲ ِ◌ منھا .

ص ِّلي علي النﱠبِ ﱢي ؟!
ھل ﷲ ُي َ
ُصلِّي ﷲُ على نب ِّيكم محمد ؟!
قالوا :كيف ي َ
صلُّوا َع َل ْي ِه 
وذكروا قو َل ِ
ُصلُّ َ
ﷲ َو َم َال ِئ َك َت ُه ي َ
ِين آ َم ُنوا َ
ون َع َلى ال َّن ِبيِّ َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ﷲ  : إِنَّ َّ َ
)األحزاب(56
ُصلِّي كما جاء في السير ِة الحلبي ِة في سير ِة األمين و المأمون ..باب ذكر اإلسراء و
ثم قالوا:ھل ﷲُ ي َ
ُصلِّي
المعراج :لما وصلت إلى السماء السابعة قال لي جبريل  روي ًدا ؛أي :قف قليالً فإن ربك ي َ
ُصلِّي ؟ وفى لفظ اخر قلت :يا جبريل أيصلي ربك؟ قال :نعم .قلت :وما
صلِّي وفى لفظ كيف ي َ
قلت:أھو ُي َ
يقول؟ قال :يقول  :سبوح قدوس رب المالئكة والروح سبقت رحمتي غضبى ،وال مانع من تكرر وقوع
صلِّي في
ذلك له من جبريل ومن غيره في السماء السابعة وفيما فوقھا لكن يبعد تعجبه  من كونه ُ ي َ
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المرة الثانية وما بعدھا.
ُصلِّي ربك فبكى موسى  -عليه الصالة والسالم  -لذلك فقال ﷲُ :
وورد أن بنى إسرائيل سألوا موسى ھل ي َ
يا موسى ما قالوا لك؟ فقال :قالوا :الذي سمعت .قال  :أخبرھم أنى أصلي وأن صالتي تطفئ غضبى وﷲ
أعلم.أھـ
•

الرد على الشبھة
صا ُر َوھُ َو يُ ْد ِر ُ
ك
صي ُر َ ،ال تُ ْد ِر ُكهُ ْاألَ ْب َ
أوالً :إن المسلمين يعتقدون أن ﷲَ لَي َ
ْس َك ِم ْثلِ ِه َش ْي ٌء َوھُ َو ال ﱠس ِمي ُع ْالبَ ِ
صا َر َوھُ َو اللﱠ ِط ُ
ُصلِّي على النﱠبِ ﱢي  كما نصلي نحن تصور
يف ْال َخبِي ُر  ،وعليه فإن تصورھم بأن ﷲ ي َ
ْاألَ ْب َ
خاطئ .....
ون َع َلى ال َّن ِبيِّ
القرآن
ُصلِّي ﷲُ على النﱠ ِب ﱢي  كما جاء في
ُصلُّ َ
ﷲ َو َم َال ِئ َك َت ُه ي َ
فإن قيل :كيف ي َ
الكريم   :إِنَّ َّ َ
ِ
ِ
صلُّوا َع َل ْي ِه َو َسلِّمُوا َتسْ لِيما ً ) األحزاب (56؟
ِين آ َم ُنوا َ
َيا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ﷲ على النﱠبِ ﱢي ثنا ٌء عليه في المأل األعلى  ،وليست كما يظن المعترضون ؛يدلل على ذلك
قلتُ  :إن صال َة ِ
ما جاء في اآلتي:
ِ
ِِ
ِ
ﱠِ
ِ
ﻴﻤﺎ {
ﺼﻠﱡﻮ َن َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِ ﱢ
 -1صحيح البخاري ﰲ ﺑَﺎب ﻗَـ ْﻮﻟﻪ} إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َوَﻣ َﻼﺋ َﻜﺘَﻪُ ﻳُ َ
آﻣﻨُﻮا َ
ﻳﻦ َ
ﺻﻠﱡﻮا َﻋﻠَْﻴﻪ َو َﺳﻠﱢ ُﻤﻮا ﺗَ ْﺴﻠ ً
ﱠﱯ ﻳَﺎ أَﻳﱡـ َﻬﺎ اﻟﺬ َ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِِ
ﺻ َﻼةُ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ اﻟ ﱡﺪ َﻋﺎءُ .أھـ
ﻗَ َ
ﺻ َﻼةُ اﻟﻠﱠﻪ ﺛَـﻨَﺎ ُؤﻩُ َﻋﻠَْﻴﻪ ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟ َْﻤ َﻼﺋ َﻜﺔ َو َ
ﺎل أَﺑُﻮ اﻟ َْﻌﺎﻟﻴَﺔَ :
ﺻ ﱢﻞ
ﺼ َﻼةُ ِﰲ اﻟﻠﱡﻐَ ِﺔ  :اﻟ ﱡﺪ َﻋﺎءُ ؛ ﻗَ َ
ابن عثيمين  -رحمه ﷲُ  : -اﻟ ﱠ
 -2شرح العقيدة الواسطية للشيخ ِ
ﺎل ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َ } :و َ
ِ
ي ِﰲ ) ﺻ ِﺤ ِ
ﻴﺤ ِﻪ ( َﻋ ْﻦ أَِﰊ اﻟ َْﻌﺎﻟِﻴَ ِﺔ
ﺻ َﻼ ِة اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَﻰ َر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ ُﻫ َﻮ َﻣﺎ ذَ َﻛ َﺮﻩُ اﻟْﺒُ َﺨﺎ ِر ﱡ
ﺻ َﻼﺗَ َ
ﻴﻞ ِﰲ َ
َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ إِ ﱠن َ
ﻚ َﺳ َﻜ ٌﻦ َﳍُ ْﻢ { َ ،وأ َ
َ
َﺻ ﱡﺢ َﻣﺎ ﻗ َ
ﺻ َﻼةُ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَﻰ َر ُﺳﻮﻟِ ِﻪ  :ﺛَـﻨَﺎ ُؤﻩُ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ (  .أھـ
ﻗَ َ
ﺎل َ ) :
ﱠﱯ وﻳﺪﻋﻮن ﻟﻪ ,ﻳﺎ أﻳﻬﺎ
 -3التفسير الميسر :إن اﷲَ ﻳُﺜﲏ ﻋﻠﻰ اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱯ  ﻋﻨﺪ اﳌﻼﺋﻜﺔ اﳌﻘﺮﺑﲔ ,وﻣﻼﺋﻜﺘﻪ ﻳﺜﻨﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻨِ ﱢ
ﺗﺴﻠﻴﻤﺎ ,ﲢﻴﺔ
اﻟﺬﻳﻦ ﺻ ﱠﺪﻗﻮا اﷲ ورﺳﻮﻟﻪ واﻋﻤﻠﻮا ﺑﺸﺮﻋﻪ ,ﺻﻠﱡﻮا ﻋﻠﻰ رﺳﻮل اﷲ ,وﺳﻠﱢﻤﻮا
ﱠﱯ
وﺗﻌﻈﻴﻤﺎ ﻟﻪ .وﺻﻔﺔ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻰ اﻟﻨِ ﱢ
ً
ً
 ﺛﺒﺘﺖ ﰲ اﻟﺴﻨﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻮاع ,ﻣﻨﻬﺎ" :اﻟﻠﻬﻢ ﺻ ﱢﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آل ﳏﻤﺪ ,ﻛﻤﺎ ﺻﻠﻴﺖ ﻋﻠﻰ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ,إﻧﻚ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ,

اﻟﻠﻬﻢ ﺑﺎرك ﻋﻠﻰ ﳏﻤﺪ وﻋﻠﻰ آل ﳏﻤﺪ ,ﻛﻤﺎ ﺑﺎرﻛﺖ ﻋﻠﻰ آل إﺑﺮاﻫﻴﻢ ,إﻧﻚ ﲪﻴﺪ ﳎﻴﺪ"  .أھـ
وركوع وسجو ٍد .....لكفرنا با العظيم ،
إحرام
ُصلِّي علي النﱠبِ ﱢي  بتكبير ِة
ﷲي َ
وعليه لو قلنا :إن َ
ٍ
ٍ
ولكنّ المعنى كما أسلف ُ
ت  -بفضل ﷲ . - 
إ ًذا صالة ﷲ  على النﱠبِ ﱢي  ثناء عليه في المأل األعلى ،
ش َو َمنْ
ون ْال َعرْ َ
ِين َيحْ ِملُ َ
وصالة المالئك ِة علي النﱠبِ ﱢي  استغفار ودعاء ؛ لقولِه  عن المالئك ِة :الَّذ َ
ت ُك َّل َشيْ ٍء رَّ حْ َم ًة َوعِ ْلما ً َف ْ
ِين آ َم ُنوا َر َّب َنا َوسِ عْ َ
اغفِرْ
ُون لِلَّذ َ
ون ِب ِه َو َيسْ َت ْغفِر َ
ُون ِب َحمْ ِد َرب ِِّھ ْم َوي ُْؤ ِم ُن َ
َح ْو َل ُه ي َُس ِّبح َ
ِين َتابُوا َوا َّت َبعُوا َس ِبي َل َك َوق ِِھ ْم َع َذ َ ْ
ِيم ) غافر.(7
لِلَّذ َ
اب ال َجح ِ
ولقولِه َ  ت َكا ُد ال َّس َم َاو ُ
ُون لِ َمن فِي
ُون ِب َحمْ ِد َرب ِِّھ ْم َو َيسْ َت ْغفِر َ
ات َي َت َف َّطرْ َن مِن َف ْوق ِِھنَّ َو ْال َم َال ِئ َك ُة ي َُس ِّبح َ
ﷲ ھ َُو ْال َغفُو ُر الرَّ حِي ُم ) الشورى.(5
ْاألَرْ ِ
ض أَ َال إِنَّ َّ َ
ص ِّل َع َلي ِْھ ْم إِنَّ
يھم ِب َھا َو َ
وأما صالة العب ِد للعبد دعاء ؛ لقولِه ُ  : خ ْذ ِمنْ أَمْ َوال ِِھ ْم َ
صدَ َق ًة ُت َط ِّھ ُر ُھ ْم َو ُت َز ِّك ِ
صالَ َت َك َس َكنٌ لَّ ُھ ْم َو ّ
ﷲُ َسمِي ٌع َعلِي ٌم ) التوبة.(103
َ
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التفسير الميسر :ﺧﺬ  -أﻳﻬﺎ اﻟﻨﱯ -ﻣﻦ أﻣﻮال ﻫﺆﻻء اﻟﺘﺎﺋﺒﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻄﻮا ﻋﻤﻼ ﺻﺎﳊﺎ وآﺧﺮ ﺳﻴﺌﺎ ﺻﺪﻗﺔ
جاء في
ِ
ﺗﻄﻬﺮﻫﻢ ِﻣﻦ دﻧﺲ ذﻧﻮ ﻢ ,وﺗﺮﻓﻌﻬﻢ ﻋﻦ ﻣﻨﺎزل اﳌﻨﺎﻓﻘﲔ إﱃ ﻣﻨﺎزل اﳌﺨﻠﺼﲔ ,وادع ﳍﻢ ﺑﺎﳌﻐﻔﺮة ﻟﺬﻧﻮ ﻢ واﺳﺘﻐﻔﺮ ﳍﻢ ﻣﻨﻬﺎ ,إن
دﻋﺎءك واﺳﺘﻐﻔﺎرك رﲪﺔ وﻃﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﳍﻢ  .واﷲ ﲰﻴﻊ ﻟﻜﻞ دﻋﺎء وﻗﻮل  ,ﻋﻠﻴﻢ ﺑﺄﺣﻮال اﻟﻌﺒﺎد و ﻧﻴﺘﻬﻢ  ,وﺳﻴﺠﺎزي ﻛ ﱠﻞ ﻋﺎﻣﻞ

ﺑﻌﻤﻠﻪ .أھـ

ثان ًيا  :إن قيل :ھل النبيُّ  يحتاج إلى الصال ِة عليه ؛ أي :الدعاء له ؟
قلتُ  :إن أجمل ما قرأت في ھذا الشأن ھو ما قاله الع ُز بنُ عب ِد السالم  -رحمه ﷲُ – لما قال  :ﻟﻴﺴﺖ
ﱠﱯ  ﺷﻔﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎ ﻟﻪ ،ﻓﺈن ﻣﺜﻠﻨﺎ ﻻ ﻳﺸﻔﻊ ﳌﺜﻠﻪ ،وﻟﻜﻦ اﷲ أﻣﺮﻧﺎ ﺑﺎﳌﻜﺎﻓﺄة ﳌﻦ أﺣﺴﻦ إﻟﻴﻨﺎ وأﻧﻌﻢ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،ﻓﺈن
ﺻﻼﺗﻨﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨِ ﱢ

ﻋﺠﺰﻧﺎ ﻋﻨﻬﺎ ﻛﺎﻓﺄﻧﺎﻩ ﺑﺎﻟﺪﻋﺎء ،ﻓﺄرﺷﺪﻧﺎ اﷲ ﳌﺎ ﻋﻠﻢ ﻋﺠﺰﻧﺎ ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﺒﻴﻨﺎ إﱃ اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ؛ ﻟﺘﻜﻮن ﺻﻼﺗﻨﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻜﺎﻓﺄة
ﺼﻠﱢﻲ ﻋﻠﻴﻪ دﻻﻟﺔ
ﺑﺈﺣﺴﺎﻧﻪ إﻟﻴﻨﺎ ،وأﻓﻀﺎﻟﻪ ﻋﻠﻴﻨﺎ ،إذ ﻻ إﺣﺴﺎن أﻓﻀﻞ ﻣﻦ إﺣﺴﺎﻧﻪ  ، وﻓﺎﺋﺪة اﻟﺼﻼة ﻋﻠﻴﻪ ﺗﺮﺟﻊ إﱃ اﻟﺬي ﻳُ َ
ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻧﻀﻮج اﻟﻌﻘﻴﺪة  ،و ﺧﻼص اﻟﻨﻴﺔ ،وإﻇﻬﺎر اﶈﺒﺔ واﳌﺪاوﻣﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﺎﻋﺔ واﻻﺣﱰام  .أھـ

ً
ُصلِّي على النﱠبِ ﱢي  فقط ؟
ثالثا  :إن قيل :ھل ﷲُ ي َ
أناس غيره  منھم :
ُصلِّي على
ﷲي َ
قلتُ  :ال؛ إن َ
ٍ
 -1إبراھيم  ؛ فنحن نقول ذلك في صالتنا في التشھد ؛ثبت في صحيح اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺑﺮﻗﻢ َ 4423ﻋ ْﻦ
ِ
َﻛ ْﻌ ِ
ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ
ﻚ ﻗَ َ
ﻴﻞ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻒ اﻟ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أَ ﱠﻣﺎ اﻟ ﱠ
ﻚ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﻋ َﺮﻓْـﻨَﺎﻩُ ﻓَ َﻜ ْﻴ َ
ﺼ َﻼةُ َﻋﻠَْﻴ َ
ﺴ َﻼ ُم َﻋﻠَْﻴ َ
ﺎل ":ﻗُﻮﻟُﻮا اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َ
ﺐ ﺑْ ِﻦ ﻋُ ْﺠ َﺮةَ  ﻗ َ
ِ ِ ِ
ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ و َﻋﻠَﻰ ِ ٍ
ﻚ َِ
ﲪﻴ ٌﺪ َِﳎﻴ ٌﺪ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ ﺑَﺎ ِر ْك َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ و َﻋﻠَﻰ ِ
ﺖ َﻋﻠَﻰ
ﻴﻢ إِﻧﱠ َ
آل ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ َﻛ َﻤﺎ ﺑَ َﺎرْﻛ َ
ﺻﻠﱠْﻴ َ
آل ُﳏَ ﱠﻤﺪ َﻛ َﻤﺎ َ
َ
َ
ﺖ َﻋﻠَﻰ آل إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ِ ِ ِ
ﻚ َِ
ﲪﻴ ٌﺪ َِﳎﻴ ٌﺪ ".
ﻴﻢ إِﻧﱠ َ
آل إﺑْـ َﺮاﻫ َ
 -2زوجات
ﱠﱯ  ( ﺑﺮﻗﻢ َ 5883ﻋ ْﻦ
النبي  وذريته ؛ثبت في
ِّ
ﺼﻠﱠﻰ َﻋﻠَﻰ ﻏَ ِْﲑ اﻟﻨِ ﱢ
صحيح اﻟﺒﺨﺎري ﺑَﺎب ) َﻫ ْﻞ ﻳُ َ
ِ
ﺴِ
ﺎل ":ﻗُﻮﻟُﻮا :
ﻚ ؟ ﻗَ َ
ي أَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻗَﺎﻟُﻮا  :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ ُﺳﻠَْﻴ ٍﻢ اﻟ ﱡﺰَرﻗِ ﱢﻲ ﻗَ َ
ﺎﻋ ِﺪ ﱡ
ﺎل :أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ أَﺑُﻮ ُﲪَْﻴ ٍﺪ اﻟ ﱠ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻛ ْﻴ َ
ﺼﻠﱢﻲ َﻋﻠَْﻴ َ
ﻒ ﻧُ َ
ِ ِ ِِ
ٍ
آل إِﺑْـﺮ ِاﻫﻴﻢ وﺑﺎ ِر ْك َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤ ٍﺪ وأَ ْزو ِ
ﺖ َﻋﻠَﻰ ِ
آل
اﺟ ِﻪ َوذُ ﱢرﻳﱠﺘِ ِﻪ َﻛ َﻤﺎ ﺑَ َﺎرْﻛ َ
ﺻﻠﱠْﻴ َ
ﺻ ﱢﻞ َﻋﻠَﻰ ُﳏَ ﱠﻤﺪ َوأَ ْزَواﺟﻪ َوذُ ﱢرﻳﱠﺘﻪ َﻛ َﻤﺎ َ
اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َ
ﺖ َﻋﻠَﻰ ِ َ َ َ َ
َ َ
ِ ِ
ﻚ َِ
ﲪﻴ ٌﺪ َِﳎﻴ ٌﺪ ".
ﻴﻢ إِﻧﱠ َ
إﺑْـ َﺮاﻫ َ
س َو َّ
ْ
ْ
ُ
ت
الث َم َرا ِ
ُوع َو َن ْق ٍ
ص م َِّن األَ َم َو ِ
ال َواألنفُ ِ
 -3الصابرين ؛ قال َ  : و َل َن ْبل َو َّن ُك ْم ِب َشيْ ٍء م َِّن ال َخوفْ َوالج ِ
ِك َع َلي ِْھ ْم
عون 156أُو َلـئ َ
ِين إِ َذا أَ َ
ين 155الَّذ َ
صا َب ْتھُم مُّصِ ي َب ٌة َقالُو ْا إِ َّنا ِ ّ ِ َوإِ َّنـا إِ َل ْي ِه َرا ِج َ
َّاب ِر َ
َو َب ِّش ِر الص ِ
ص َل َو ٌ
ون) 157البقرة( .
ِك ُھ ُم ْال ُم ْھ َت ُد َ
ات مِّن رَّ ب ِِّھ ْم َو َرحْ َم ٌة َوأُو َلـئ َ
َ
ُ
ٌ
ص َل َو ٌ
ﷲ  يثنى
ِك َع َلي ِْھ ْم َ
نالحظ من قولِه  عن الصابرين  " :أو َلـئ َ
ات مِّن رَّ ب ِِّھ ْم َو َرحْ َمة "  .أي :أن َ
على الصابرين في المالء األعلى  ،ويرفع قدرھم .. ..
و يتضح من اآلي ِة الكريمة بطالن
ﷲ  لما
كالم من قال  :إن صالة ِ
ﷲ  على النﱠبِ ﱢي  رحمة ؛ ألن َ
ِ
ص َل َو ٌ
ات مِّن رَّ ب ِِّھ ْم َو َرحْ َم ٌة " .فالصالة في اآلية غير الرحمة
ِك َع َلي ِْھ ْم َ
تكلم عن الصابرين قال  " :أُو َلـئ َ
،وذلك ألن حرف العطف )الواو( يقتضى المغايرة ؛ فحينما أقول شربت شا ًيا  ،وبرتقال ،ھل الشاي ھو
البرتقال الجواب :ال.
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ُصلِّي َع َل ْي ُك ْم َو َم َال ِئ َك ُت ُه لِي ُْخر َج ُكم م َِّن ُّ
ور
الظلُ َما ِ
 -4نحن  -المسلمين -؛ قال   : ھ َُو الَّذِي ي َ
ت إِ َلى ال ُّن ِ
ِ
ِين َرحِيما ً ) األحزاب . (43أي :يثنى علينا في المأل األعلى  ،ومالئكته تستغفر لنا ؛ ثم إن
ان ِب ْالم ُْؤ ِمن َ
َو َك َ
والتوفيق  ،وتبيّن أن في
ھذه اآلية الكريمة تبيّن لنا أن ربَّ العالمين يحبُ أھ َل اإليمان ،ويتوالھم بالسدا ِد
ِ
الدنيا ظلمات شتى  ،فھو يخرجھم من الظلمة  ،ويبسط في طريقھم أشعة النور تھديھم إلى الغاية
الصحيحة ،وترشدھم إلى الطريق المستقيم  ،وھذا المعنى واضح من قولِه َّ : 
ِين آ َم ُنوا
ﷲُ َولِيُّ الَّذ َ
ي ُْخر ُج ُھ ْم ِمنْ ُّ
ور ) البقرة .(257
الظلُ َما ِ
ت إِ َلى ال ُّن ِ
ِ
ُصلِّي على محم ٍد  ، وعلى أزوا ِجه  ،وعلى إبراھي َم ، 
إ ًذا من
ﷲي َ
ِ
خالل ما سبق يتضح لنا أن َ
ُصلِّي علينا نحن  -المسلمين  . -والمعنى :أنه يثنى على عباده في المأل األعلى أمام
وعلى الصابرين ،و ي َ
المالئكة؛ ولكن الصالة التي يستحقھا الصابرون على مصابھم ،والصالة التي يستحقھا المؤتون للزكاة،
والصالة التي يخرج بھا أھل اإليمان من الظلمة إلى النور ،ومن الحيرة إلى الھدى ،ھذه الصلوات كلھا
دون الصالة التي خصَّ ﷲُ بھا نبينا محمد  ؛ ألن صال َة ﷲ ومالئكته على نب ِّيه محم ٍد  تنويه بالجھد
الھائل الذي قام به ھذا اإلنسان العظيم  ، كي يخرج الناس من الظالم إلى النور ،وھو الذي بدد الجاھلة،
ﷲ حق جھا ِده حتى أتاه
وأذھب الظال َم والظلمات  ،وجاء بدين الحق ليظھره على
الدين كلِه  ،فجاھد في ِ
ِ
اليقينُ .....
التفريق بين قولين:األول  :الصالةُ على النﱠبِ ﱢي  .الثاني :الصالة للنﱠبِ ﱢي .
راب ًعا :البد من
ِ
الصالة على النبيِّ  تم إيضاحھا  ،وأما الثانية لو قلنا بھا لكفرنا با ِ  فنحن ال نصلي ألح ٍد إال له ،
بمثل ھذا . ...
عاقل أن يقول
ُصلِّي للنﱠبِ ﱢي  ،فال ُيتصور من
ﷲي َ
ٍ
ِ
وال نقول :إن َ
ت التي استشھد بھا المعترضون في
الشق الثاني من سؤالِھم منكرة  ،وموضوعة
خام ًسا  :إن الروايا ِ
ِ
ُصلِّي واستداللھم بما جاء
على نب ِّينا  ال نعترف بھا  ،وبالتالي تسقطھم شبھتھم التي تقول  :ھل ﷲ ي َ
في السيرة الحلبية لالتي:
ﺑﺎﻟﻨﱯ 
أوالً :الشيخ األلباني  -رحمه ﷲُ – ب ّين أنھا موضوعة في السلس ِة الضعيف ِة ﺑﺮﻗﻢ  1387ﳌﺎ أﺳﺮي ﱢ
إﱃ اﻟﺴﻤﺎء اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻗﺎل ﻟﻪ ﺟﱪﻳﻞ  :روﻳﺪك ﻓﺈن رﺑﻚ ﻳﺼﻠﻲ ! ﻗﺎل  :وﻫﻮ ﻳﺼﻠﻲ ؟ ﻗﺎل  :ﻧﻌﻢ .ﻗﺎل  :وﻣﺎ ﻳﻘﻮل ؟ ﻗﺎل  :ﻳﻘﻮل
 :ﺳﺒﻮح ﻗﺪوس رب اﳌﻼﺋﻜﺔ واﻟﺮوح ﺳﺒﻘﺖ رﲪﱵ ﻏﻀﱯ  ) .ﻣﻨﻜﺮ ( و أورده ابن الجوزي في " الموضوعات " )
.( 119/1
 ،وبرقم  " - 1386ﻗﻠﺖ  :ﻳﺎ ﺟﱪﻳﻞ أﻳﺼﻠﻲ رﺑﻚ ؟ ﻗﺎل  :ﻧﻌﻢ  ،ﻗﻠﺖ  :ﻣﺎ ﺻﻼﺗﻪ ؟ ﻗﺎل  :ﺳﺒﻮح ﻗﺪوس  ،ﺳﺒﻘﺖ رﲪﱵ
ﻏﻀﱯ  ،ﺳﺒﻘﺖ رﲪﱵ ﻏﻀﱯ "  ).موضوع بھذا التمام( .أھـ

ﺻﺤﻴﺢ ٍ
ﻮل
ثان ًيا :إن الصحيح في ھذا األمر ھو ما جاء في
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻛﺎ َن ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ  752ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔَ ﻛﺎن َر ُﺳ ُ
ِ
ِِ
ِِ
وح" .
وس َر ﱡ
ب اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ َواﻟ ﱡﺮ ِ
ِﰲ ُرُﻛﻮﻋﻪ َو ُﺳ ُﺠﻮدﻩ ُ ":ﺳﺒﱡ ٌ
ﻮح ﻗُ ﱡﺪ ٌ
كالم ربِّ العالمين في صال ِته
كالم النﱠبِ ﱢي  في صال ِته ؛ في ركوعه وسجوده ،وليس ذلك من
فھذا من
ِ
ِ
كما تذكر السيرةُ الحلبية  ،وكما يزعم المعترضون ....
ﷲ.-
فعلى ذلك تبطل الشبھة  -بفضل ِ
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األول ؛ قال صاح ُبھا :وورد أن بنى إسرائيل سألوا موسى ھل
الخبر
وأما ما جاء في السير ِة الحلبية بعد
ِ
ِ
يصلى ربك؟ فتكابد موسى  لذلك فقال ﷲُ  :يا موسى ما قالوا لك؟ فقال  :قالوا  :الذي سمعت قال :
أخبرھم أنى أصلي  ،وأن صالتي تطفئ غضبي  .وﷲ أعلم.
ِ
ِ
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑﺮﻗﻢ . 1387
اﻟﺴﻠﺴﺔ
قلت◌ُ :إن ھذا باطل ومنكر أيضًا ؛ذكر ذلك األلبانيُّ  -رحمه ﷲُ  -في
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":ﻟَ ﱠﻤﺎ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ي ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﺑﺮﻗﻢ َ 2955ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  ﻗَ َ
وأما الحديث الصحيح ھو عند اﻟﺒﺨﺎر ﱢ
ﺐ ِﰲ ﻛِﺘَﺎﺑِ ِﻪ ﻓَـ ُﻬ َﻮ ِﻋ ْﻨ َﺪﻩُ ﻓَـ ْﻮ َق اﻟ َْﻌ ْﺮ ِ
ﻀﻰ اﻟﻠﱠﻪُ ْ
ﻀِﱯ".
ش إِ ﱠن َر ْﲪَِﱵ ﻏَﻠَﺒَ ْ
ﺖ ﻏَ َ
ﻗَ َ
اﳋَﻠ َ
ْﻖ َﻛﺘَ َ
ث،
ث
ُص ِّل  ،ويقول  :إن صالتي تطفئ غضبي ؛ ال في ھذا الحدي ِ
ﷲي َ
نالحظ ليس من الحدي ِ
الصحيح أن َ
ِ
ث الصحيح ِة.
غيره من األحادي ِ
وال في ِ
مواضع منھا
ص ِّلي  ..جاء ذلك في عد ِة
ب يسوع بحسب إيما ِنھم كان ُي َ
ساد ًسا  :إن األناجيل َ تخبرنا أن الر َّ
ٍ
:
41
صلﱠى .
ص َل َع ْنھُ ْم نَحْ َو َر ْميَ ِة َح َج ٍر َو َجثَا َعلَى ُر ْكبَتَ ْي ِه َو َ
 -1إنجيل لوقا اإلصحاح 22عدد َوا ْنفَ َ
35
ان
ض ٍع َخالَ ٍءَ ،و َك َ
ْح بَا ِكرًا ِج ًّدا قَا َم َو َخ َر َج َو َم َ
ضى إِلَى َم ْو ِ
 -2إنجيل مرقس اإلصحاح  1عدد َوفِي الصﱡ ب ِ
ك.
صلﱢي ھُنَا َ
يُ َ
39
ْ
َ
َ
صلﱢي قَائِالً»:يَا أبَتَاهُ ،إِ ْن أ ْم َك َن فَلتَ ْعبُرْ
 -3إنجيل متى إصحاح26عدد ثُ ﱠم تَقَ ﱠد َم قَلِيالً َو َخ ﱠر َعلَى َوجْ ِھ ِهَ ،و َك َ
ان يُ َ
ْس َك َما أُ ِري ُد أَنَا بَلْ َك َما تُ ِري ُد أَ ْن َ
ت«.
َعنﱢي ھ ِذ ِه ْال َكأْسُ َ ،ول ِك ْن لَي َ
22
ص
ون لِ َما لَ ْستُ ْم تَ ْعلَ ُم َ
 -4انجيل يوحنا إصحاح  4عدد أَ ْنتُ ْم تَ ْس ُج ُد َ
ون ،أَ ﱠما نَحْ ُن فَنَ ْس ُج ُد لِ َما نَ ْعلَ ُم  .ألَ ﱠن ْال َخالَ َ
23
وح َو ْال َحقﱢ،
ﱡون يَ ْس ُج ُد َ
ون ْال َحقِيقِي َ
ﱠاج ُد َ
اآلنِ ،ح َ
ھُ َو ِم َن ْاليَھُو ِدَ .ول ِك ْن تَأْتِي َسا َعةٌَ ،و ِھ َي َ
ون لِآل ِ
ين الس ِ
ب بِالرﱡ ِ
ين لَهُ.
ألَ ﱠن
ﱠاج ِد َ
َ
اآلب طَالِبٌ ِم ْث َل ھ ُؤالَ ِء الس ِ
10
عْ »:اذھَبْ يَا َش ْيطَ ُ
 -5إنجيل متى إصحاح  4عدد ِحينَئِ ٍذ قَا َل لَهُ يَسُو ُ
ان! ألَنﱠهُ َم ْكتُوبٌ  :لِلرﱠبﱢ إِل ِھ َ
ك تَ ْس ُج ُد َوإِيﱠاهُ
َوحْ َدهُ تَ ْعبُ ُد«.
أتساءل :
ِّ
ب إيمانھم ؟!
-1إن
ُصلي يسوع الذي ھو ﷲ بحس ِ
البشر يصلون ِ  ،فلمن كان ي َ
َ
لغيره...؟
-2ھل ﷲُ ي َ
ُصلِّي صالة المحتاج ِ
ُصلِّي ِ....؟ أم أن يسوع المسيح كان نبيَّا يصلي ِ ،ويأمر بني إسرائيل بذلك...؟!
ﷲي َ
 -3ھل َ
46
ص َر َخ يَسُو ُ
ع
اس َع ِة َ
واألعجب مما سبق ھو أن إنجيل متى يخبرنا في اإلصحاح  27عدد َونَحْ َو السﱠا َع ِة التﱠ ِ
ت َع ِظ ٍيم قَائِالً» :إِيلِي ،إِيلِي ،لِ َما َشبَ ْقتَنِي؟« أَيْ  :إِل ِھي ،إِل ِھي ،لِ َما َذا تَ َر ْكتَنِي؟
ص ْو ٍ
بِ َ
وأتساءل :ھل يسوع اإلله ينادى على إل ٍه آخر  ،ويسأله لماذا تركه في أيدي اليھود ليھينوه وليصلبوه ....؟
 -2ھل كان يسو ُ
ب ...؟!
جل الصل ِ
ع كارھًا الموت ؟ ألم يأت من أ ِ
ب الالھوت ) اإلله ( أم الناسوت) اإلنسان (؟!
 -3من الذي مات على الصلي ِ
صالح لماذا؛ لعد ِة أدل ٍة منھا :
ب يكون الفداء غير
فإذا كان الناسوتُ ھو الذي مات على الصلي ِ
ٍ

 -1إن الخطيئة األصلية غير محدودة ؛ تقتضى أن ﷲَ  ينزل ويتجسد ليصلب ؛ فليس سوى ﷲ قاد ًرا على
البشر كلِھا .
ب ؛ فاإلنسان ال يمكنه أن يحمل على كتفِه خطايا
حمل خطايا البشر على الصلي ِ
ِ
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ق على خشب ٍة" )التثنية  .(23/ 21فاللعنة نقص ،
 -2إن شريعة موسى مكتوب فيھا  " :ملعون كل من ُعلﱢ َ
وطرد من رحمة ﷲ ؛ فكيف يكون ھذا اإلنسان الذي أصابته اللعنة والنقص ُكفئا ً لحمل خطايا البشر ؟!
 -3إن الكتاب المقدس يخبرنا أن اإلنسان ال يحمل خطيئة أي إنسان ؛ بل كل إنسان بخطيئته يقتل  " :ال
ان بِ َخ ِطيﱠتِ ِه يُ ْقتَ ُل" سفر التثنية ]  [ 16 / 24فلو
يُ ْقتَ ُل اآلبَا ُء َع ِن األَ ْوال ِد َوال يُ ْقتَ ُل األَ ْوال ُد َع ِن اآلبَا ِءُ .ك ﱡل إِ ْن َ
س ٍ
كان يسو ُ
إنسان آخر !
اإلنسان ال يحمل خطيئة
كإنسان فإن
ع مات
َ
ٍ
ٍ
وإذا كان الالھوتُ ھو الذي مات على الصليب فھذه إشكالية كبيرة ؛ألن ﷲَ  ال يموت أب ًدا ؛جاء ذلك في
ص منھا:
عد ِة نصو ٍ
نفسه " :حي أنا إلى األبــد" ).(40 / 32
أ-سفر التثنية يقول الربﱡ عن ِ
س " :16 / 6الذي وحده له عدم الموت" .
ُول األُولَى إِلَى تِي ُموثَا ُو َ
ب ِ -ر َسالَةُ بُولُس ال ﱠرس ِ
10
ق .ھُ َو إِلهٌ َح ﱞي َو َملِ ٌ
اإللهُ فَ َح ﱞ
ك أَبَ ِديﱞ ِ .م ْن س ُْخ ِط ِه تَرْ تَ ِع ُد األَرْ ضُ ،
ج -سفر إرمياء إصحاح  10عدد أَ ﱠما الرﱠبﱡ ِ
َوالَ تَ ِطي ُ
ضبَهُ.
ق األُ َم ُم َغ َ
قانون اإليمان األرثوذوكسي ينص على أن الالھو َ
ت لم يفارق الناسوت لحظةً واحدةً ؛ دل ذلك على
د -إن
َ
نصوص التي تخبر بأن ﷲَ ال يموت
ب  ،وھذا يتناقض مع ال
أن ﷲَ بحسب معتقدھم مات على الصلي ِ
ِ
أب ًدا!....
ساب ًعا :إن األناجيل تظھر لقارئھا إن يسوع المسيح كان إنسانًا نبيًّا يدعو ربه لشفاء اآلخرين ،وإحيائھم
 ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
 -1إنجيل ُ يوحنا عن معجز ِة إحياء الميت ) لِ َعا َزر(  ،وذلك في اإلصحاح  11عدد41فَ َرفَعُوا ْال َح َج َر َحي ُ
ْث
ان ْال َمي ُ
ع َع ْينَ ْي ِه إِلَى فَ ْو ُ
ْت َم ْوضُوعًاَ ،و َرفَ َع يَسُو ُ
ك َس ِم ْع َ
ت لِيَ 42 ،وأَنَا
ك ألَنﱠ َ
قَ ،وقَا َل»:أَيﱡھَا اآلبُ  ،أَ ْش ُك ُر َ
َك َ
ف قُ ْل ُ
َعلِ ْم ُ
ك أَرْ َس ْلتَنِي«.
ت ،لِي ُْؤ ِمنُوا أَنﱠ َ
ت أَنﱠ َ
ين تَ ْس َم ُع لِيَ .ول ِك ْن ألَجْ ِل ھ َذا ْال َج ْم ِع ْال َواقِ ِ
ك فِي ُكلﱢ ِح ٍ
يسوع رفع عينيه إلى السما ِء  ،وشكر األب )الرب ( ؛ ألنه سمع
النصوص أن
الواضح من
قلت◌ُ  :إن
َ
َ
ِ
لدعا ِئه ...فھل ھناك إل ٌه يدعو إل ًھا  ،ويشكر اإلل َه ؛ ألن اإلله استجاب لإلله ....أفال يعقلون؟!!
ت َع ْنهُ ِم ْن َحي ُ
-2انجيل يوحنا إصحاح  9عدد17قَالُوا أَ ْيضًا لِألَ ْع َمىَ »:ما َذا تَقُو ُل أَ ْن َ
ك؟«
ْث إِنﱠهُ فَتَ َح َع ْينَ ْي َ
فَقَا َل»:إِنﱠهُ نَبِ ﱞي!«.
إن ما يدعم ما سبق ھو قول يسوع نفسه الذي ينفي األلوھي َة عن نفسِ ه ،وينفي التثليث  ،ويقر بأنه رسول
3
ِي ْال َح َياةُ األَ َب ِد َّي ُة :أَنْ
من عند ِ
نجيل يوحنا له في اإلصحاح  17عدد َوھ ِذ ِه ھ َ
ﷲ ... وذلك ما نسبه إ ِ
َ
وك أَ ْن َ
ُوع ْالمَسِ ي َح الَّذِي أرْ َس ْل َته.
دَك َو َيس َ
ت اإلِل َه ْال َحقِيقِيَّ َوحْ َ
َيعْ ِرفُ َ

لوالك لما خلقت األفالك !
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أجل
ث الذي معناه  :أن ﷲَ خلق
َ
سألوا وھم يضحكون قائلين  :ما رأيكم في ھذا الحدي ِ
الكون والحياةَ من ِ
ً
َ
وحديث آخر
الحديث القدسي الذي فيه يقول ﷲُ  لنبيﱢه  " : ﻟﻮﻻك ﳌﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻷﻓﻼك " ،
رسولِكم ؟! وذكروا
يقول " :أوﺣﻰ اﷲُ إﱃ ﻋﻴﺴﻰ  ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻰ آﻣﻦ ﲟﺤﻤﺪ وأﻣﺮ ﻣﻦ أدرﻛﻪ ﻣﻦ أﻣﺘﻚ أن ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻻ ﳏﻤﺪ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ آدم
وﻟﻮﻻ ﳏﻤﺪ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﳉﻨﺔ وﻻ اﻟﻨﺎر وﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ ِ
اﳌﺎء ﻓﻜﺘﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﳏﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ ﻓﺴﻜﻦ" .
•

الرد على الشبھة

ق
أمر ال نعتقد به  ،وال بما جاء في أسئلتِھم ....بل نعتقد أن ﷲَ  خل َ
أوالً  :إن المعترضين يضحكون على ٍ
ب ﷲِ المجيد نجد اآلتي:
الخل َ
أجل محم ٍد  ؛ ففي كتا ِ
أجل ال إِله إال ﷲ  ،ال من ِ
ق من ِ
أجل عبادته؛ لقولِه : 
 -1أن ﷲَ  خلق السماوات واألرض وما بينھما من أج َل ال إِله إِال ﷲ  ،ومن ِ
ْ
ض َو َما بَ ْينَھُ َما إِالﱠ بِ ْال َح ﱢ
ح ال ﱠ
ص ْف َح ال َج ِمي َل 
ت َواألَرْ َ
َ و َما َخلَ ْقنَا ال ﱠس َما َوا ِ
ق َوإِ ﱠن السﱠا َعةَ آلتِيَةٌ فَاصْ فَ ِ
)الحجر.(85
جاء في التفسي ِر الميسر  :وﻣﺎ ﺧﻠَ ْﻘﻨﺎ اﻟﺴﻤﻮات واﻷرض وﻣﺎ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ إﻻ ﺑﺎﳊﻖ داﻟﺘﲔ ﻋﻠﻰ ﻛﻤﺎل ﺧﺎﻟﻘﻬﻤﺎ واﻗﺘﺪارﻩ ،وأﻧﻪ
اﻟﺬي ﻻ ﺗﻨﺒﻐﻲ اﻟﻌﺒﺎدة إﻻ ﻟﻪ وﺣﺪﻩ ﻻ ﺷﺮﻳﻚ ﻟﻪ.وإن اﻟﺴﺎﻋﺔ اﻟﱵ ﺗﻘﻮم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻵﺗﻴﺔ ﻻ ﳏﺎﻟﺔ; ﻟﺘُ ﱠ
ﻮﰱ ﻛﻞ ﻧﻔﺲ ﲟﺎ ﻋﻤﻠﺖ،

ﻓﺎﻋﻒ -أﻳﻬﺎ
اﻟﺮﺳﻮل -ﻋﻦ اﳌﺸﺮﻛﲔ ،واﺻﻔﺢ ﻋﻨﻬﻢ وﲡﺎوز ﻋﻤﺎ ﻳﻔﻌﻠﻮﻧﻪ.أھـ
ُ
ار
ين َكفَرُوا فَ َو ْي ٌل لﱢلﱠ ِذ َ
ك ظَ ﱡن الﱠ ِذ َ
اطالً َذلِ َ
و قوله َ  : و َما َخلَ ْقنَا ال ﱠس َماء َو ْاألَرْ َ
ض َو َما بَ ْينَھُ َما بَ ِ
ين َكفَرُوا ِم َن النﱠ ِ
) ص. (27
وا آ ِمنُ ْ
ين آ َمنُ ْ
وا
أجل توحيده ؛ قال   : يَا أَيﱡھَا الﱠ ِذ َ
أجل ال إِله إِال ﷲ  ،ومن ِ
 -2أن ﷲَ  أنزل ال ُكتب من ِ
ي أَن َز َل ِمن قَ ْب ُل َو َمن يَ ْكفُرْ بِا ّ ِ َو َمالَئِ َكتِ ِه َو ُكتُبِ ِه
ب الﱠ ِذ َ
ب الﱠ ِذي نَ ﱠز َل َعلَى َرسُولِ ِه َو ْال ِكتَا ِ
بِا ّ ِ َو َرسُولِ ِه َو ْال ِكتَا ِ
ضالَالً بَ ِعيداً ) النساء. (136
ض ﱠل َ
اآلخ ِر فَقَ ْد َ
َو ُر ُسلِ ِه َو ْاليَ ْو ِم ِ
اب بِ ْال َح ﱢ
نجي َل ِمن قَ ْب ُل ھُدًى
وقال  لنبيه   : نَ ﱠز َل َعلَ ْي َ
ق ُم َ
ك ْال ِكتَ َ
اإل ِ
صدﱢقا ً لﱢ َما بَي َْن يَ َد ْي ِه َوأَن َز َل التﱠ ْو َراةَ َو ِ
ين َكفَر ْ
ﷲِ لَھُ ْم َع َذابٌ َش ِدي ٌد َو ّ
ت ّ
ﷲُ َع ِزي ٌز ُذو انتِقَ ٍام ) آل عمران(4/3
ان إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
اس َوأَن َز َل ْالفُرْ قَ َ
ُوا بِآيَا ِ
لﱢلنﱠ ِ
أجل توحيده ؛ قال َ  : ولَقَ ْد بَ َع ْثنَا فِي ُكلﱢ أُ ﱠم ٍة
أجل ال إِله إِال ﷲ  ،ومن ِ
 -3أن ﷲَ  أرسل الرسل من ِ
ت َعلَ ْي ِه الضﱠاللَةُ فَ ِسير ْ
ﷲَ َواجْ تَنِب ْ
ﱠرسُوالً أَ ِن ا ْعبُ ُد ْ
وت فَ ِم ْنھُم ﱠم ْن ھَ َدى ّ
وا ّ
ﷲُ َو ِم ْنھُم ﱠم ْن َحقﱠ ْ
ُوا الطﱠا ُغ َ
ُوا فِي
ض فَانظُر ْ
ين ) النحل. (36
ان َعاقِبَةُ ْال ُم َك ﱢذبِ َ
ْف َك َ
ُوا َكي َ
األَرْ ِ
ِ
ِ
ﻳﻚ ﻟَﻪُ ﻟَﻪُ اﻟ ُْﻤﻠ ُ
ْﺖ أَﻧَﺎ َواﻟﻨﱠﺒِﻴﱡﻮ َن ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ْﺒﻠِﻲ َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َو ْﺣ َﺪﻩُ َﻻ َﺷ ِﺮ َ
وﻗﺎل َ ": ﺧ ْﻴـ ُﺮ اﻟ ﱡﺪ َﻋﺎء ُد َﻋﺎءُ ﻳَـ ْﻮم َﻋ َﺮﻓَﺔَ َ ،و َﺧ ْﻴـ ُﺮ َﻣﺎ ﻗُـﻠ ُ
ْﻚ َوﻟَﻪُ
الترمذي في سننه برقم . 3509
ا ْﳊَ ْﻤ ُﺪ َو ُﻫ َﻮ َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲ ٍء ﻗَ ِﺪ ٌﻳﺮ " .رواه
ﱡ
جل عبادتِه  ،وتوحيده ؛ قال َ  :و َما
الجن
 -4أن ﷲَ  خلق
َ
َ
أجل ال إِله إِال ﷲ  ،ومن أ ِ
واإلنس من ِ
َخلَ ْق ُ
ون ) الذاريات .(56قال ا ُ
س ":إال ليوحدون".
اإل َ
بن عبا ٍ
نس إِ ﱠال لِيَ ْعبُ ُد ِ
ت ْال ِج ﱠن َو ْ ِ
أجل توحي ِده وعبادتِه كما تقدم معنا  -بفضل ﷲ
وعليه فإن ﷲَ  لم يخلق الخل َ
أجل محم ٍد  بل من ِ
ق من ِ
.- 
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ثانيًا :بعد أن بيّن ُ
ث التي
خلق ﷲِ
ب
للخلق  ،أقول في األحادي ِ
ت -بفضل ﷲ  -ما نعتقد به في سب ِ
ِ
ِ
أضحكتھم بأنھا ال تصح  ،وال نؤمن بھا ...........
فليضحكوا ما شاءوا على شيء ال نؤمن به ،وال نعتقد به ؛ دليل ذلك ما يلي:
ُ
ُ
حديث " ﻟﻮﻻك ﳌﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﻷﻓﻼك " حديث موضوع :ذكره الشوكاني في "الفوائد المجموعة
الحديث األو ُل :
في األحاديث الموضوعة" )ص  .(326وقال  :قال الصغاني  :موضوع  .أھـ
ُ
ُ
حديث " أوﺣﻰ اﷲُ إﱃ ﻋﻴﺴﻰ  ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻰ آﻣﻦ ﲟﺤﻤﺪ وأﻣﺮ ﻣﻦ أدرﻛﻪ ﻣﻦ أﻣﺘﻚ أن ﻳﺆﻣﻨﻮا ﺑﻪ ﻓﻠﻮﻻ
الحديث الثاني :
ﳏﻤﺪ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ آدم وﻟﻮﻻ ﳏﻤﺪ ﻣﺎ ﺧﻠﻘﺖ اﳉﻨﺔ وﻻ اﻟﻨﺎر وﻟﻘﺪ ﺧﻠﻘﺖ اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ اﳌﺎء ﻓﻜﺘﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﳏﻤﺪ
رﺳﻮل اﷲ ﻓﺴﻜﻦ ").ﺣﺪﻳﺚ ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ (

األلباني في السلسل ِة الضعيف ِة ﺑﺮﻗﻢ  ) 280ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ ( رﻗﻢ اﳉﺰء واﻟﺼﻔﺤﺔ )  ( 448 / 1ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﺮﻓﻮﻋﺎ .
قال
ﱡ
و إﳕﺎ أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺎﻛﻢ ﰲ " اﳌﺴﺘﺪرك " )  ( 615 - 614 / 2ﻣﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أوس
اﻷﻧﺼﺎري ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ﻋﻦ ﻗﺘﺎدة ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ اﳌﺴﻴﺐ ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس
ﻗﺎل  :ﻓﺬﻛﺮﻩ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ وﻗﺎل  :ﺻﺤﻴﺢ اﻹﺳﻨﺎد  ،و ﺗﻌﻘﺒﻪ اﻟﺬﻫﱯ ﺑﻘﻮﻟﻪ  :أﻇﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﻌﻴﺪ .ﻗﻠﺖ  :ﻳﻌﲏ اﺑﻦ أﰊ ﻋﺮوﺑﺔ ،
و اﳌﺘﻬﻢ ﺑﻪ اﻟﺮاوي ﻋﻨﻪ ﻋﻤﺮو ﺑﻦ أوس اﻷﻧﺼﺎري  ،ﻗﺎل اﻟﺬﻫﱯ ﰲ " اﳌﻴﺰان "  :ﳚﻬﻞ ﺣﺎﻟﻪ  ،و أﺗﻰ ﲞﱪ ﻣﻨﻜﺮ  ،ﰒ ﺳﺎق ﻟﻪ
ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ و ﻗﺎل  :و أﻇﻨﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎ ،وواﻓﻘﻪ اﳊﺎﻓﻆ اﺑﻦ ﺣﺠﺮ ﰲ " اﻟﻠﺴﺎن " ﻓﺄﻗﺮﻩ .أھـ
َ
لرسول
األحاديث التي فيھا المناقب
ثالثًا :إن في ھذين الحديثين ر ًدا على من يقول  :إن المسلمين يصححون
ِ
اإلسالم  ....فھذين الحديثين ُرغم ّ
أن فيھما مناقب عظيمة للنﱠبِ ﱢي  ،ورفع من شأنِه العظيم نقول عنھما :إنھما
موضوعان على نبيﱢنا  ،وال نعترف بھما  ،فنحن ال نصح ُح حديثًا ؛ ألن فيه مناقب للنﱠبِ ﱢي ....وال
األقل به صحة كتابِھم
نضعف حديثًا ؛ ألن فيه إساءة للنﱠبِ ﱢي ...ولكنه علم يفتقده المعترضون ليُثبتوا على
ِ
المقدس....
راب ًعا  :إن إيمان المعترضين يقوم على قص ِة الخطيئ ِة األصلي ِة ) خطيئة آدم (  ،والفداء والصلب .
23
ض الﱠتِي أُ ِخ َذ ِم ْنھَا.
جاء في
اإللهُ ِم ْن َجنﱠ ِة َع ْد ٍن لِيَ ْع َم َل األَرْ َ
سفر التكوين اإلصحاح 3عدد فَأ َ ْخ َر َجهُ الرﱠبﱡ ِ
ِ
24
يق َش َج َر ِة ْال َحيَا ِة.
اإل ْن َس َ
ْف ُمتَقَلﱢ ٍ
يب َسي ٍ
ي َجنﱠ ِة َع ْد ٍن ْال َكرُوبِي َمَ ،ولَ ِھ َ
انَ ،وأَقَا َم شَرْ قِ ﱠ
فَطَ َر َد ِ
ب لِ ِح َرا َس ِة طَ ِر ِ
قلت ُ◌  :إننا لم نتساءل بسخري ٍة كما فعل المعترضون ،فنسأل مثلما سألوا كما يلي:
ب المعصي ِة حيث أكال من الشجر ِة التي نھاھما ﷲُ  عن
 : -1لما طرد ﷲُ  آد َم وحوا َء من الجن ِة بسب ِ
األكل منھا  ،لماذا لم يتدخل يسو ُ
ب واإلھان ِة
العفو لينقذ نف َسه من
ع وقتھا  ،ويعمل على
القتل على الصلي ِ
ِ
ِ
وتنتھي القضية ؟!
 -2أين كان يسو ُ
ع وقت خطيئة آدم أليس ھو إلهٌ أزلي بزع ِمھم ؟!
أجل خطيئ ِة آدم فيُھان  ،ويُضرب  ،و يُصلب ...؟
 -3لماذا يتجسد الربﱡ من ِ
ب ؟!
 -4ھل رب السماوات واألرض ھو الذي مات على الصلي ِ
-5ھل ُذ ِك َر يسو ُ
العلم أنه جاء من أج ِل
ع لفظ ) آدم (على لسانِه مرةً واحدةً فقط في العھ ِد الجدي ِد ،مع ِ
والتكفير عن خطيئة آدم ؟!
ب
الصل ِ
ِ
قلتُ  :إنه لم يذكر اسمه ) آدم ( قط ....
14
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دين اآلخرين فا ُ يفص ُل بيننا يوم القيامة  ،يحكم بين عبا ِده فيما كانوا فيه يختلفون ..
إننا ال نطعن في ِ
ثم إننا لم نسخر من عقيدتھم ونقول مثالً :إنھا لمسرحية" من يؤمن بيسوع " ينل الخالص ثم يعمل
الموبقات بعد ذلك ،والعقاب عليه ؛ألن يسو َع مسح خطيئته بد ِمه على الصليب  ،وال نقول :إ ّن الشيطان
دين بولس :يزنون ،ويسرقون ....وال ضرر في ذلك ؛ ألن يسو َع
إذا أراد أن يصنع دينًا يعبده الناس لصن َع َ
ب بدمه !! فلماذا يھاجم المعترضون المسلمين بسخرية  ،وليت أدلتھم صحيحة
مسح خطيئتھم على الصلي ِ
تقويھم ..؟!
نبي ُخلِ َق من نور !
ُّ
البشر ،
نور!! فھو بذلك ليس كبقي ِة
اإلسالم إلى أنه قال
رسول
قالوا  :وصل األمر ب
ِ
ألصحابه :إنه ُخلق من ٍ
ِ
ِ
ِ
رﺳﻮل ِ
ويستدلون على ذلك بحدي ٍ
اﷲ أﺧﱪﱐ ﻋﻦ أول ﺷﻲء ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻗﺒﻞ
ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ َ
ث ُيروى ﻋﻦ ﺟﺎﺑ ٍﺮ  أﻧﻪ ﻗﺎلُ :
اﻷﺷﻴﺎء؟ ﻗﺎل  ":ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺮ إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﻧﻮر ﻧﺒﻴﻚ ﻣﻦ ﻧﻮرﻩ."...

•

الرد على الشبھة
طين ...تدلل على ذلك أدلة منھا:
أوالً :إن النبيَّ  بش ٌر من ذري ِة آد َم  ،مخلوق من
ٍ
ان َيرْ جُو لِ َقاء َر ِّب ِه َف ْل َيعْ َم ْل َع َمالً
ُوحى إِ َليَّ أَ َّن َما إِ َل ُھ ُك ْم إِ َل ٌه َوا ِ
ح ٌد َف َمن َك َ
 -1قوله  :قُ ْل إِ َّن َما أَ َنا َب َش ٌر م ِّْثلُ ُك ْم ي َ
صالِحا ً َو َال ُي ْش ِركْ ِب ِع َبادَ ِة َر ِّب ِه أَ َحداً )الكھف.(110
َ
ْ
َ
َ
َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
َّ
ُ
ُ
َ
َّ
َ
اق َو َج َعل َنا
ون الط َعا َم َو َيمْ ش َ
ِين إِال إِن ُھ ْم ل َيأكل َ
 -2قوله َ  :وما أرْ َسل َنا َق ْبل َك م َِن المُرْ َسل َ
ون فِي األسْ َو ِ
ُّك بَصِ يراً ) الفرقان.(20
ض ُك ْم لِ َبعْ ٍ
ان َرب َ
ُون َو َك َ
ض ِف ْت َن ًة أَ َتصْ ِبر َ
َبعْ َ
َ
ون َّ
الط َعا َم َو َيمْ ُ
اق 
ش َ
ِين إِ َّال إِ َّن ُھ ْم َل َيأْ ُكلُ َ
 -3قوله َ  : وما أَرْ َس ْل َنا َق ْب َل َك م َِن ْالمُرْ َسل َ
ون فِي ْاألسْ َو ِ
ُول َيأْ ُك ُل َّ
الط َعا َم َو َيمْ شِ ي فِي
ال َھ َذا الرَّ س ِ
)الفرقان .(20كان ھذا جوا ًبا علي المشركين ،لما قالواَ :م ِ
َ
اق ) الفرقان. (7
ْاألسْ َو ِ
عراض  ،فھم ينامون ويقومون ،
فمقتضى ھذه البشرية لألنبيا ِء أنھم يصيبھم ما يصيب البشر من األ
ِ
الناس بالء.
البشر ،بل ھم أشد
ويصحون ويمرضون ،ويتعرضون لالبتال ِء كما يتعرض غي ُرھم من
ِ
ِ
وعليه فإن من يزعم أن محم ًدا  خلق من نور زعمه باطل؛فھو بذلك ملك ،وشابه المشركين الذين
اس أَن ي ُْؤ ِم ُنو ْا إِ ْذ َجاء ُھ ُم ْالھُدَ ى إِالَّ
استبعدوا واستنكروا أن يكون البشر ُرسوالً؛ قال ﷲُ َ  : و َما َم َن َع ال َّن َ
ث ّ
ث ّ
ﷲُ َب َشراً رَّ ُسوالً
اس أَن ي ُْؤ ِم ُنو ْا إِ ْذ َجاء ُھ ُم ْالھُدَ ى إِالَّ أَن َقالُو ْا أَ َب َع َ
أَن َقالُو ْا أَ َب َع َ
ﷲُ َب َشراً رَّ سُوالً َو َما َم َن َع ال َّن َ
) اإلسراء. ( 94
نت إَالَّ
ان َربِّي َھ ْل ُك ُ
ﷲ  بشر ال ملك  ،وقد أمره ﷲُ  أن
فرسول ِ
يصرح بذلك قائالً له  : قُ ْل ُسب َْح َ
َ
ً
َب َشراً رَّ سُوال ) اإلسراء .(93
القرآن  ،وال في السن ِة  ،وال ما أجمع عليه سلف األمة ما يوجب الخروج عن ھذه الحقيق ِة  :أنه
ليس في
ِ
بش ٌر من ذري ِة آد َم  ،وقد ُخلق آد ُم من ترا ٍ
نور....
ب ال من ٍ
ألصحابه  :إنه خلق من نور! فھو بذلك
رسول اإلسالم أنه قال
وعليه فھذا ر ٌد على قولِھم :وصل األم ُر ب
ِ
ِ
البشر....
ليس كبقي ِة
ِ
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ﻗﻠﺖ :ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ أﺧﱪﱐ ﻋﻦ أول ﺷﻲء ﺧﻠﻘﻪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ
ثان ًيا  :إن استدال َلھم على شبھ ِتھم بحدي ِ
ث ﺟﺎﺑ ٍﺮ  أﻧﻪ ﻗﺎلُ :

ﻗﺒﻞ اﻷﺷﻴﺎء؟ ﻗﺎل  " :ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺮ إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ ﻗﺒﻞ اﻷﺷﻴﺎء ﻧﻮر ﻧﺒﻴﻚ ﻣﻦ ﻧﻮرﻩ "..استدالل باطل ال يخدم مصال َحھم
َ
الحديث موضو ٌع على نبيﱢنا  ال نعترف به ؛ َحكم عليه بذلك علما ٌء أجال ٌء منھم:
األحوال ؛ ألن
بحال من
ٍ
ِ
الصحيح في السلسة الصحيحة برقم " - 458
ث
 -1الشي ُخ
األلباني  -رحمه ﷲُ  -في تعليقه على الحدي ِ
ُّ
ِ
خلقت المالئكة من نور و خلق إبليس من نار السموم و خلق آدم  مما قد وصف لكم " .
كان تعليقه  -رحمه ﷲُ  -قائالً :
اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺸﻬﻮر ﻋﻠﻰ أ ِ
ِ
ِ
ﻟﺴﻨﺔ اﻟﻨﺎس  " :أول ﻣﺎ ﺧﻠﻖ اﷲ ﻧﻮر ﻧﺒﻴﻚ ﻳﺎ ﺟﺎﺑﺮ " .و ﳓﻮﻩ ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﱵ
ﺑﻄﻼن
وﻓﻴﻪ إﺷﺎرة إﱃ
دﻟﻴﻞ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻓﻘﻂ ﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﻘﻮا ﻣﻦ ﻧﻮر  ،دون آدم و
ﺗﻘﻮل ﺑﺄﻧﻪ  ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﻧﻮر  ،ﻓﺈن ﻫﺬا
َ
اﳊﺪﻳﺚ ٌ
ﺑﻨﻴﻪ  ،ﻓﺘﻨﺒﻪ و ﻻ ﺗﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺎﻓﻠﲔ .

و أﻣﺎ ﻣﺎ رواﻩ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ أﲪﺪ ﰲ " اﻟﺴﻨﺔ " ) ص  ( 151ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻗﺎل :
" ﺧﻠﻘﺖ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﻧﻮر اﻟﻌﺰة  ،و ﺧﻠﻖ إﺑﻠﻴﺲ ﻣﻦ ﻧﺎر اﻟﻌﺰة " .
و ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﺎل  " :ﺧﻠﻖ اﷲ اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻣﻦ ﻧﻮر اﻟﺬراﻋﲔ و اﻟﺼﺪر " .
ﻗﻠﺖ  :ﻓﻬﺬا ﻛﻠﻪ ﻣﻦ اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺎت اﻟﱵ ﻻ ﳚﻮز اﻷﺧﺬ ﺎ  ،ﻷ ﺎ ﱂ ﺗﺮد ﻋﻦ اﻟﺼﺎدق اﳌﺼﺪوق  . أھـ
 -2قال الشي ُخ أبو الفيض أحمد الغماري في كتاب ِِ◌ه  :اﳌﻐﲑ ﻋﻠﻰ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ ﰲ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ :وﻫﻮ
ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻮﺿﻮع ،ﻟﻮ ذﻛﺮﻩ ﺑﺘﻤﺎﻣﻪ ﳌﺎ ﺷﻚ اﻟﻮاﻗﻒ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ وﺿﻌﻪ ،وﺑﻘﻴﺘﻪ ﺗﻘﻊ ﰲ ﳓﻮ ورﻗﺘﲔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﻊ اﻟﻜﺒﲑ ﻣﺸﺘﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ
أﻟﻔﺎظ رﻛﻴﻜﺔ وﻣﻌﺎن ﻣﻨﻜﺮة أھـ .
 -3قال الشي ُخ رشيد رضا في فتاواه : 447/2
أﻧﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ ،وﻗﺪ ﺳﺒﻖ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﺴﻴﻮﻃﻲ  ،ﻓﻘﺪ ﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ،ﻛﻤﺎ ﰲ اﳊﺎوي ﻟﻠﻔﺘﺎوى ﺟـ 1ص ،323
ﻓﻘﺎل :اﳊﺪﻳﺚ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻟﺴﺆال ﻟﻴﺲ ﻟﻪ إﺳﻨﺎد ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ .اﻧﺘﻬﻰ .واﷲ أﻋﻠﻢ .أھـ
ﷲ .
إذن :االستدالل به باط ٌل ال يخدم المعترضين لما أسلفت – بفضل ِ
ِ
ً
ً
اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﻟﻸﻟﺒﺎﱐ
حديثا آخر يخبر أن النبيَّ  مخلوق من نور؛ جاء في
ثالثا :إن قيل :إن ھناك
ﺑﺮﻗﻢ 1545ﻗﺎل  " :أﻧﺎ دﻋﻮة أﰊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ وﺑﺸﺮى ﻋﻴﺴﻰ  -ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ اﻟﺴﻼم -ورأت أﻣﻲ ﺣﲔ ﲪﻠﺖ ﰊ أﻧﻪ ﺧﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻧﻮر

أﺿﺎءت ﻟﻪ ﻗﺼﻮر اﻟﺸﺎم ".
بالنور ھنا ھو ما قاله ابنُ رجب الحنبلي وغيره :ھو نور الھداية الذي جاء به
قلت◌ُ  :إن المقصودَ
ِ
محم ٌد  ليمحو به ظلم َة الشرك ....
وبالتالي ال يقول عاق ٌل قط بأن أم النﱠبِ ﱢي  أمنة بن وھب وضعت نورً ا ال جس ًدا  ،فھذا لم يرد إلينا ُ
قط ،
صحيح ،أو ضعي ٍ
ال في حدي ٍ
موضوع ...........
ف ،أو
ث
ٍ
ٍ
النبي  لم يقل ذلك حتى ُيظھر مكانته بين أصحاب ِِ◌ه  كأنه ليس كبقي ِة البشر كما قال
وعليه فإن
َّ
المعترضون ؛ بل صح عنه  عكس زع ِمھم ؛جاء ذلك في عدة أحاديث منھا:
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 -1صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 3189ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﻮلَ " :ﻻ ﺗُﻄ ُْﺮ ِوﱐ
ﺎس َِﲰ َﻊ ﻋُ َﻤ َﺮ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﱠﱯ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮل َﻋﻠَﻰ اﻟ ِْﻤ ْﻨ َِﱪَِ :ﲰ ْﻌ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
ﱠﺼ َﺎرى اﺑْ َﻦ َﻣ ْﺮَﱘَ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪﻩُ ﻓَـ ُﻘﻮﻟُﻮا َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوَر ُﺳﻮﻟُﻪُ ".
َﻛ َﻤﺎ أَﻃ َْﺮ ْ
ت اﻟﻨ َ
ِ
اﻟﺴﻠﺴﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤ ِﺔ ﺑﺮﻗﻢ َ 1876ﻋﻦ أَِﰊ ﻣﺴﻌ ٍ
َ
ﻮد ﻗَﺎل َ:أَﺗَﻰ
ماجة برقم  ، 3303وصححه األلبانيُّ في
 -2سنن ابن
ْ َ ُْ
ِ
ﺖ ِﲟَﻠِ ٍ
ﻚ إِ ﱠﳕَﺎ أَﻧَﺎ اﺑْ ُﻦ ْاﻣ َﺮأ ٍَة ﺗَﺄْ ُﻛ ُﻞ اﻟْ َﻘ ِﺪﻳ َﺪ "
ﺼﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ﻟَﻪُ َ " :ﻫ ﱢﻮ ْن َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ ﻓَِﺈ ﱢﱐ ﻟَ ْﺴ ُ
اﻟﻨِ ﱠ
ﱠﱯ َ ر ُﺟ ٌﻞ ﻓَ َﻜﻠﱠ َﻤﻪُ ﻓَ َﺠ َﻌ َﻞ ﺗُـ ْﺮ َﻋ ُﺪ ﻓَـ َﺮاﺋ ُ
)القديد( :اللحم المملوح المجفف في الشمس .
أصحابه  ، ومع الناس أجمعين .... 
والشاھد أنه  كان زاھ ًدا متواضعً ا مع
ِ
ت لو كانوا يعلمون.
ت العنكبو ِ
فعلى ھذا تبطل الشبھة التي ھي أوھن من بي ِ
راب ًعا :إنني أتعجب كثيرً ا أن ُتطرح شبھة كھذه من المعترضين ؛إنھم ينكرون علينا بحدي ٍ
ث ال نعترفُ به
 ،وال نصدقه ُرغم المدح الذي فيه لنب ِّينا  أنه خلق من نور ،وال ينكرون على أنفسھم أنھم جعلوا
إنسا ًنا)يسوع( يتبرز ويبول وينام ............إل ًھا ؟!
حادثة شق الصدر!
صدر نبيﱢكم لما كان طفالً ؟!
شق
سألوا بتھ ُكم قائلين  :ما ذا تقولون عن خراف ِة حادث ِة ِ
ِ
ثم قالوا مستھزئين :ما الھدف من تلك العملي ِة الجراحي ِة لنبيﱢكم ؟!
وجدتُ دليل شبھتھم في مرجعين :
ك " )الشرح .(1
ص ْد َر َ
األول:تفسير ابن كثير ابن كثير لقو ِله  ": أَلَ ْم نَ ْش َرحْ لَ َ
ك َ
قَا َل َعبْد ﱠ
ﱠحيم أَبُو يَحْ يَى ْالفَ ﱠزاز َح ﱠدثَنَا يُونُس بْن ُم َح ﱠمد َح ﱠدثَنَا ُم َعاذ
اإل َمام أَحْ َمد َح ﱠدثَنِي ُم َح ﱠمد بْن َعبْد الر ِ
ﷲ بْن ْ ِ
ان َج ِريئًا
بْن ُم َح ﱠمد بْن أُبَ ّي بْن َكعْب َح ﱠدثَنِي أَبُو ُم َح ﱠمد بْن ُم َعاذ َع ْن ُم َح ﱠمد َع ْن أُبَ ّي بْن َكعْب أَ ﱠن أَبَا ھُ َر ْي َرة َك َ
ﷲ َ ع ْن أَ ْشيَاء َال يَسْأَلهُ َع ْنھَا َغيْره فَقَا َل يَا َرسُول ﱠ
َعلَى أَ ْن يَسْأَل َرسُول ﱠ
ﷲ َ : ما أَ ﱠول َما َرأَيْت ِم ْن أَ ْمر
النﱡبُ ﱠوة ؟ فَا ْستَ َوى َرسُول ﱠ
ين
ﷲ َ جالِسًا َوقَا َل  ":لَقَ ْد َسأ َ ْلت يَا أَبَا ھُ َر ْي َرة إِنﱢي فِي الصﱠحْ َراء اِبْن َع ْشر ِسنِ َ
َوأَ ْشھُر َوإِ َذا بِ َك َال ٍم فَ ْوق َر ْأ ِسي َوإِ َذا َرجُل يَقُول لِ َرج ٍُل أَھُ َو ھُ َو ؟ فَا ْستَ ْقبَ َالنِي بِ ُوجُو ٍه لَ ْم أَ َرھَا قَ ﱡ
ط َوأَرْ َواح لَ ْم
ط َوثِيَاب لَ ْم أَ َرھَا َعلَى أَ َحد قَ ﱡ
أَ ِجدھَا ِم ْن َخ ْلق قَ ﱡ
جد
ان َح َّتى أَ َخ َذ ُك ّل َواحِد ِم ْن ُھ َما ِب َع ُ
ضدِي َال أَ ِ
ط َفأ َ ْق َب َال إِ َليَّ َيمْ شِ َي ِ
ِصا ِح ِب ِه ِا ْفل ِْق
جعْ ُه َفأَضْ َج َعانِي ِب َال َقصْ ر َو َال َھصْ ر َف َقا َل أَ َحدھ َما ل َ
ِألَ َح ِد ِھ َما َم ًّسا َف َقا َل أَ َحدھ َما ل َ
ِصاح ِِب ِه أَضْ ِ
ص ْد ِري َف َف َل َق ُه فِي َما أَ َرى ِب َال دَ م َو َال َو َجع َف َقا َل َل ُه :أَ ْخ ِرجْ ْال ِغ ّل َو ْال َح َسد َفأ َ ْخ َر َج َش ْي ًئا
ص ْدره َف َھ َوى أَ َحدھ َما إِ َلى َ
َ
خ ْل الرَّ ْأ َفة َوالرَّ حْ َمة َفإِ َذا م ِْثل الَّذِي أَ ْخ َر َج شِ بْه ْالفِضَّة ُث َّم َھ َّز إِ ْب َھام
َك َھ ْي َئ ِة ْال َع َل َقة ُث َّم َن َب َذ َھا َف َط َر َح َھا َف َقا َل َل ُه أَ ْد ِ
ير " .أھـ
ِرجْ لِي ْاليُمْ َنى َف َقا َل :ا ُ ْغ ُد َواسْ َل ْم َف َر َجعْ ت ِب َھا أَ ْغ ُدو ِر َّقة َع َلى ال َّ
صغِير َو َرحْ َمة ل ِْل َك ِب ِ
ﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻚ أَ ﱠن
الثاني :صحيح
ٍ
ﱠﺎد ﺑْ ُﻦ َﺳﻠَ َﻤﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﺛَﺎﺑِ ٌ
مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 236ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺷ ْﻴﺒَﺎ ُن ﺑْ ُﻦ ﻓَـ ﱡﺮو َخ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﲪ ُ
ﺖ اﻟْﺒُـﻨَ ِﺎﱐﱡ َﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ َ
رﺳ َ ﱠ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ﺎﺳﺘَ ْﺨ َﺮ َج ِﻣ ْﻨﻪُ َﻋﻠَ َﻘﺔً
ﺼ َﺮ َﻋﻪُ ﻓَ َ
ْﺐ ﻓَ ْ
ﺸ ﱠﻖ َﻋ ْﻦ ﻗَـ ْﻠﺒِﻪ ﻓَ ْ
ﺐ َﻣ َﻊ اﻟْﻐﻠ َْﻤﺎن ﻓَﺄَ َﺧ َﺬﻩُ ﻓَ َ
َُ
ﻮل اﻟﻠﻪ  أَﺗَﺎﻩُ ﺟ ِْﱪﻳﻞ ُ◌َ و ُﻫ َﻮ ﻳَـﻠ َْﻌ ُ
ﺎﺳﺘَ ْﺨ َﺮ َج اﻟْ َﻘﻠ َ
ﺖ ِﻣﻦ َذﻫ ٍ ِ
ِِ
ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ﺎل َﻫ َﺬا َﺣ ﱡ
ﻆ اﻟ ﱠ
ﺎء اﻟ ِْﻐﻠ َْﻤﺎ ُن ﻳَ ْﺴ َﻌ ْﻮ َن إِ َﱃ أُﱢﻣ ِﻪ
ﻓَـ َﻘ َ
ﺎن ِﻣ ْﻨ َ
َﻋ َ
ﺐ ِﲟَﺎء َزْﻣ َﺰَم ﰒُﱠ َﻷ ََﻣﻪُ ﰒُﱠ أ َ
ﺴﻠَﻪُ ِﰲ ﻃَ ْﺴ ٍ ْ َ
ﺎدﻩُ ِﰲ َﻣ َﻜﺎﻧﻪ َو َﺟ َ
ﻚ ﰒُﱠ ﻏَ َ
ﺖ أَرﺋِﻲ أَﺛَـﺮ َذﻟِ َ ِ ِ
ِ
ﺻ ْﺪ ِرِﻩ.
ﺎﺳﺘَـ ْﻘﺒَـﻠُﻮﻩُ َو ُﻫ َﻮ ُﻣ ْﻨﺘَ ِﻘ ُﻊ اﻟﻠﱠ ْﻮ ِن ﻗَ َ
ﻳَـ ْﻌ ِﲏ ﻇ ْﺌـ َﺮﻩُ ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا إِ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا ﻗَ ْﺪ ﻗُﺘِ َﻞ ﻓَ ْ
ﻚ اﻟْﻤ ْﺨﻴَﻂ ِﰲ َ
ﺲ َ :وﻗَ ْﺪ ُﻛ ْﻨ ُ ْ َ
ﺎل أَﻧَ ٌ
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الرد على الشبھة
بإخراج قلبِه وغسلِه في
أوالً :إن قولَھم ما الھدف من تلك العملية الجراحية لنبيﱢنا  حيث قام جبري ُل 
ِ
ب....؟ ھذا مجرد سخرية تنم عن كر ِھ ِھم لنبيﱢنا ..... 
تسط من ذھ ٍ
ٍ
قديس ما ؛ ما
رسل المسيح  ، أو
رسول من
ب المقدس  ،أو
نبي من أنبيا ِء الكتا ِ
فلو جاء ھذا الخبر عن ﱟ
ٍ
ِ
ِ
اعترضوا وسخروا ....
فعل ذلك ؟
والسؤا ُل الذي يطرح نف َ
سه ھو  :ھل ﷲُ عاجز عن ِ
الجواب :ال؛إ ًذا ال شبھة  -بفضل ﷲ  - فھذه مسألة إيمانية  ،أعني :ال تناقض عقالً ؛ ألنھا تخص قدرة ﷲِ
إعجازه ...
،و
ِ
ثم إن ﷲَ  أرا َد أن يُرى نبيﱠه  اصطفاءه له بصورة مادية  ،وھي نزع نصيب الشيطان في ما يُدرك
إمساكه من قلبِه الشريف  فإخراج القلب و تنقيته أمر عظيم رآه رسو ُل ﷲِ  ، و لم ينساه  ،ثم إن ھذه
الوحي كان أقدر على تحمله
إرھاصات جعلھا ﷲُ  لنبيﱢه  دليالً لنبوته ؛ حتى إذا جاءه
ﱡ
فمثالً :حادثة الفيل ؛حدوثھا في عام ميالده  تدعم قدسية رسالته  ،و قدسية البيت الحرام الذي جاء ليجعله
قبلة للعالمين.
وعليه فھذه الحادثة العجيبة )شق الصدر ( ھي معجزة ربانية ،فيھا تجسيد مادي لنصيب الشيطان من
رسول ﷲِ  ،فلم يعد له فيه نصيب بعدما أخرجت المضغة الشيطانية من قلبِه  و رآھا  ،وھذا يقوى
ِ
ُ
إيمانه من جھ ٍة  ،و تظھر قدر ِة ﷲ  من جھ ٍة أخرى. ...
ثانيًا  :إن قولھم) :خرافة حادثة شق الصدر( بيّن ُ
نبي ﷲِ محم ٍد  ، وھي مسألة
ت أنه مجرد سخرية على ﱢ
إيمانية يؤمن بھا المسلمون ؛ إننا قادرون على السخرية كما سخروا  ،فلم نسخر منھم كما سخروا
بعض الخرافات التي يذكرھا الكتابُ المقدس  ،مثل :خرافة خروج
فنقول لھم مثالً :لو تخبروننا عن
ِ
أجساد القديسين من القبور  ،و انشقاق الھيكل والتاريخ ينفى ھذه الخرافة  ،و خرافة أن ھيرودس قتل جميع
أطفال بيت لحم وقت ميالد المسيح ،وخرافة ظالم األرض كلھا مدة ثالث ساعات أثناء وجود يسوع على
الصليب ،وخرافة البواسير الذھب؛ كل إنسان يصنع تمثال لبواسير أخيه من الذھب فھذه قصة خرافية ال
فائدة منھا ،فال أعلم لماذا ُذكرت في الكتاب المقدس و أحيلكم لقرأتھا جي ًدا في )سفر صموئيل األول 6عدد/4
 ( 5وفي )اإلصحاح الخامس عدد . (12 /6
بتفصيل ھي:
بذكر خراف ٍة واحد ٍة فقط
أكتفي مما سبق
ٍ
ِ
50
َ
ص َر َخ يَسُو ُ
ت َع ِظ ٍيم،
ص ْو ٍ
ع أ ْيضًا بِ َ
خرافة قصة خروج أجساد القديسين في إنجيل متى إصحاح  27عدد فَ َ
ق إِلَى أَ ْسفَ ُلَ .واألَرْ ضُ تَ َز ْل َزلَ ْ
َوأَ ْسلَ َم الرﱡ و َحَ 51 .وإِ َذا ِح َجابُ ْالھَ ْي َك ِل قَ ِد ا ْن َش ﱠ
ق إِلَى ْاثنَي ِْنِ ،م ْن فَ ْو ُ
تَ ،والصﱡ ُخو ُر
53
تَ َشقﱠقَ ْ
تَ 52 ،و ْالقُبُو ُر تَفَتﱠ َح ْ
ُور بَ ْع َد قِيَا َمتِ ِهَ ،و َد َخلُوا
ين الرﱠاقِ ِد َ
ﱢيس َ
تَ ،وقَا َم َكثِي ٌر ِم ْن أَجْ َسا ِد ْالقِد ِ
ين َو َخ َرجُوا ِم َن ْالقُب ِ
ين.
ير َ
ْال َم ِدينَةَ ْال ُمقَ ﱠد َسةََ ،وظَھَرُوا لِ َكثِ ِ
المالحظ أن يسو َع عندما أسلم الروح كما زعموا ؛ األرض تزلزلت ،والصخور تشققت  ،والقبور تفتحت
القبور بعد قيامتِه  ،ودخلوا المدينةَ المقدسة ،
وقام الكثي ُر من أجسا ِد القديسين الراقدين  ،وخرجوا من
ِ
َ
تاريخي.
مرجع
الحدث لم يرد له ذكر في بقي ِة األناجيل  ،وال في أي
وظھروا لكثيرين .مع العلم أن ھذا
ﱟ
ٍ
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ضا على السخري ِة  ،وال نريد ذلك  ،فھم
والشاھد من عرض ما ذكرتُه للمعترضين ھو :إننا قادرون أي ً
قلب النﱠبِ ﱢي  وغسله  ،وال ينكرون أن القديسين األموات خرجوا
ينكرون علينا أن جبري َل  أخر َج َ
الصخور؟!
ت
باطن
بأجسا ِدھم من
األرض بعد تتفت ِ
ِ
ِ
ِ
يحب جب َل و الجب ُل يحبَه !
نبي
ُ
ﱡ
اإلسالم جبالً ؟ أليس الجب ُل جما ًدا ؟ واألعجب أن الجب َل يُحبه !!
كيف يحبُ رسو ُل
ِ
ھكذا قالوا  ،وتعلقوا بما جاء في اآلتي:
ِ
صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب )اﻟْﻤﻐَﺎ ِزي( ﺑﺎب) أ ِ
-1
ﱠﱯ  ( ﺑﺮﻗﻢ
ﺎس ﺑْ ُﻦ َﺳ ْﻬ ٍﻞ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﲪَْﻴ ٍﺪ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ِ
ُ
َ
َ
ُﺣ ٌﺪ ُﳛﺒﱡـﻨَﺎ َوُﳓﺒﱡﻪُ ﻗَﺎﻟَﻪُ َﻋﺒﱠ ُ
ﺎل َ ":ﻫ َﺬا َﺟﺒَ ٌﻞ ُِﳛﺒﱡـﻨَﺎ
ﺼ ُﺮ ﺑْ ُﻦ َﻋ ِﻠ ﱟﻲ ﻗَ َ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﺎدةَ َِﲰ ْﻌ ُ
ﺴﺎ أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺎل أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ أَِﰊ َﻋ ْﻦ ﻗُـ ﱠﺮةَ ﺑْ ِﻦ َﺧﺎﻟِ ٍﺪ َﻋ ْﻦ ﻗَـﺘَ َ
َ 3774ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ﻧَ ْ
ﺖ أَﻧَ ً
َوُِﳓﺒﱡﻪُ ".
ضا ﻛِﺘَﺎب )ا ْﳉِﻬ ِ
ﻀ ِﻞ ْ
-2
اﳋِ ْﺪ َﻣ ِﺔ ِﰲ اﻟْﻐَ ْﺰ ِو ( ﺑﺮﻗﻢ َ 2675ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ َْﻌ ِﺰﻳ ِﺰ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ
صحيح البخاري أي ً
ﺎد َواﻟ ﱢ
ﺴ َِﲑ ( ﺑَﺎب )ﻓَ ْ
َ
ِ
ﺐ أَﻧﱠﻪُ َِﲰﻊ أَﻧَﺲ ﺑْﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺐ ﺑْ ِﻦ َﺣ ْﻨﻄَ ٍ
اﻟﻠﱠ ِﻪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﻤ ِﺮو ﺑْ ِﻦ أَِﰊ َﻋ ْﻤ ٍﺮو َﻣ ْﻮَﱃ اﻟ ُْﻤﻄﱠﻠِ ِ
ﺖ َﻣ َﻊ
ﻚ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮل َﺧ َﺮ ْﺟ ُ
َ َ ََ
ِ
ر ُﺳ ِ
ﺎلَ " :ﻫ َﺬا َﺟﺒَ ٌﻞ ُِﳛﺒﱡـﻨَﺎ َوُِﳓﺒﱡﻪُ " ﰒُﱠ أَ َﺷ َﺎر ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ إِ َﱃ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ
ُﺣ ٌﺪ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  إِ َﱃ َﺧ ْﻴﺒَـ َﺮ أَ ْﺧ ُﺪ ُﻣﻪُ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻗَ ِﺪ َم اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ َ راﺟ ًﻌﺎ َوﺑَ َﺪا ﻟَﻪُ أ ُ
َ
ﺎل  ":اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ أُﺣ ﱢﺮم ﻣﺎ ﺑـﲔ َﻻﺑـﺘـﻴـﻬﺎ َﻛﺘﺤ ِﺮ ِﱘ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ ﻣ ﱠﻜﺔَ اﻟﻠﱠﻬ ﱠﻢ ﺑﺎ ِر ْك ﻟَﻨﺎ ِﰲ ﺻ ِ
ﺎﻋﻨَﺎ َوُﻣ ﱢﺪﻧَﺎ " .
ﻗَ َ
ُ َ َ
ُ
َ
َ ُ َ َ َْ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ
•

الرد على الشبھة
الشق الثاني من سؤالِھم الذي يقول :واألعجب أن
أوالً  :إن من الواضح لدي أن اإلشكاليةَ عندھم في
ِ
الجب َل يُحبه !!
ي  أحبه الجبل  ،و الشجر ،و الحجر  ،والحيوان  ،و الطعام سبح بين يديه  ،و نبع الماء من
قلتُ  :إن النب ﱠ
بين أصابعه .....جاء ذلك في عدة أدلة منھا :
حجر كان يسلم عليه قبل النبو ِة يعرفه في مكة  ،وھذا يدخل في اإلرھاصات ؛
النبي  أخبر عن
 -1إن
َّ
ٍ
ِ
ِﱠ
ﺴﻠﱢ ُﻢ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل  :ﻗَ َ
ففي صحيح مسلم برقم َ 4222ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ِﺮ ﺑْ ِﻦ َﲰَُﺮةَ  ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  " :إِ ﱢﱐ َﻷَ ْﻋ ِﺮ ُ
ف َﺣ َﺠ ًﺮا ﲟَﻜﺔَ َﻛﺎ َن ﻳُ َ
ﺚ إِ ﱢﱐ َﻷَ ْﻋ ِﺮﻓُﻪُ ْاﻵ َن ".
َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن أُﺑْـ َﻌ َ
الطعام بين يديه  ، وشاھدوا الماء ينبع من بين أصابعه  ؛
تسبيح
 -2إن الصحاب ِة سمعوا بأذ ِنھم
َ
ِ
ﺎلُ :ﻛﻨﱠﺎ ﻧَـﻌ ﱡﺪ ْاﻵﻳ ِ
ﺎت ﺑَـ َﺮَﻛﺔً َوأَﻧْـﺘُ ْﻢ ﺗَـﻌُ ﱡﺪوﻧَـ َﻬﺎ َﲣْ ِﻮﻳ ًﻔﺎ ُﻛﻨﱠﺎ َﻣ َﻊ
ففي صحيح البخاري برقم َ 3314ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد  ﻗَ َ
ُ َ
ﺎل :اﻃْﻠُﺒﻮا ﻓَ ْ ِ ٍ
ِ
ِِ ٍ ِ ِ
ر ُﺳ ِ
ﻴﻞ ﻓَﺄَ ْد َﺧﻞ ﻳَ َﺪﻩُ ِﰲ ِْ
ﺎلَ :ﺣ ﱠﻲ
اﻹﻧَ ِﺎء ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﰲ َﺳ َﻔ ٍﺮ ﻓَـ َﻘ ﱠﻞ اﻟ َْﻤﺎءُ ﻓَـ َﻘ َ
ُ
َ
ﻀﻠَﺔً ﻣ ْﻦ َﻣﺎء ﻓَ َﺠﺎءُوا ﺑﺈﻧَﺎء ﻓﻴﻪ َﻣﺎءٌ ﻗَﻠ ٌ
َ
ِ ِ
ِ
ﲔأ َِ
ﺎء ﻳَـ ْﻨﺒُ ُﻊ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْ ِ
ﻴﺢ اﻟﻄﱠ َﻌ ِﺎم َو ُﻫ َﻮ
َﻋﻠَﻰ اﻟﻄﱠ ُﻬﻮِر اﻟ ُْﻤﺒَ َﺎر ِك َواﻟْﺒَـ َﺮَﻛﺔُ ِﻣ ْﻦ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـﻠَ َﻘ ْﺪ َرأَﻳْ ُ
َﺻﺎﺑ ِﻊ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪَ وﻟََﻘ ْﺪ ُﻛﻨﱠﺎ ﻧَ ْﺴ َﻤ ُﻊ ﺗَ ْﺴﺒ َ
ﺖ اﻟ َْﻤ َ
ﻳُـ ْﺆَﻛ ُﻞ
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النخل حن إليه  وبكى  ،وذلك في صحيح البخاري برقم َ 3319ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ِﺮ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ -
جزع من
 -3إن
ً
ِ
ِ
رِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أََﻻ
ﺼﺎ ِر أ َْو َر ُﺟ ٌﻞ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻮم ﻳَـ ْﻮَم ا ْﳉُ ُﻤ َﻌ ِﺔ إِ َﱃ َﺷ َﺠ َﺮٍة أ َْو َﳔْﻠَ ٍﺔ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ  -أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
ﺖ ْاﻣ َﺮأَةٌ ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْ َ
ﱠﱯ َ ﻛﺎ َن ﻳَـ ُﻘ ُ
َ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ﱯ ﰒُﱠ ﻧَـ َﺰ َل
ﻚ ِﻣ ْﻨﺒَـ ًﺮا ﻗَ َ
ﺎح اﻟ ﱠ
ﺎﺣ ْ
َْﳒ َﻌ ُﻞ ﻟَ َ
ﺼِ ﱢ
ﺎل  ":إِ ْن ﺷ ْﺌﺘُ ْﻢ " ﻓَ َﺠ َﻌﻠُﻮا ﻟَﻪُ ﻣ ْﻨﺒَـ ًﺮا ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﻛﺎ َن ﻳَـ ْﻮَم ا ْﳉُ ُﻤ َﻌﺔ ُدﻓ َﻊ إِ َﱃ اﻟْﻤ ْﻨ َِﱪ ﻓَ َ
ﺼ َ
ﺖ اﻟﻨﱠ ْﺨﻠَﺔُ ﺻﻴَ َ
ِ
ﺼِ ﱢ ﱠ ِ
ﺖ ﺗَ ْﺴ َﻤ ُﻊ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱢﺬ ْﻛ ِﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﻫﺎ ".
ﺴ ﱠﻜ ُﻦ ﻗَ َ
ﲔ اﻟ ﱠ
ﺖ ﺗَـ ْﺒ ِﻜﻲ َﻋﻠَﻰ َﻣﺎ َﻛﺎﻧَ ْ
ﺎل َ " :ﻛﺎﻧَ ْ
ﱠﱯ  ﻓَ َ
اﻟﻨِ ﱡ
ﻀ ﱠﻤﻪُ إِﻟَْﻴﻪ ﺗَﺌِ ﱡﻦ أَﻧِ َ
ﱯ اﻟﺬي ﻳُ َ
سنن أبي داود برقم َ 2186ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ
لنبي  سوء معامل ِة صاحبه  ،وذلك في
 -4إن جمالً شكا ل ِّ
ِ
ٍ
ﱄ ﺣ ِﺪﻳﺜًﺎ َﻻ أُﺣﺪ ُ ِ
ﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ -ر ِ
َﺣ ًﺪا ِﻣ ْﻦ اﻟﻨ ِ
ﱠﺎس َوَﻛﺎ َن
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ -ﻗَ َ
ﺎل :أ َْر َدﻓَِﲏ َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﺧ ْﻠ َﻔﻪُ َذ َ
ﱢث ﺑِﻪ أ َ
َ
َﺳ ﱠﺮ إِ َﱠ َ
َ
ات ﻳَـ ْﻮم ﻓَﺄ َ
َ
ِ ِ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﳊ ِ ِ
ِ
ﱠﱯ
ﺶ َﳔْ ٍﻞ ﻗَ َ
اﺳﺘَﺘَـ َﺮ ﺑِ ِﻪ َر ُﺳ ُ
َﺣ ﱡ
ﺼﺎ ِر ﻓَِﺈ َذا َﲨَ ٌﻞ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َرأَى اﻟﻨِ ﱠ
ﺐ َﻣﺎ ْ
ﺎل :ﻓَ َﺪ َﺧ َﻞ َﺣﺎﺋﻄًﺎ ﻟ َﺮ ُﺟ ٍﻞ ﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْ َ
ﺎﺟﺘﻪ َﻫ َﺪﻓًﺎ أ َْو َﺣﺎﺋ َ
ََ
أَ
ِ
ﱠﱯ  ﻓَﻤ ِ
ﺎء ﻓَـ ًﱴ ِﻣ ْﻦ
ﺖ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل َ " :ﻣ ْﻦ َر ﱡ
َ ﺣ ﱠﻦ َو َذ َرﻓَ ْ
ﺴ َﻜ َ
ﺖ َﻋ ْﻴـﻨَﺎﻩُ ﻓَﺄَﺗَﺎﻩُ اﻟﻨِ ﱡ
ب َﻫ َﺬا ا ْﳉَ َﻤ ِﻞ ﻟ َﻤ ْﻦ َﻫ َﺬا ا ْﳉَ َﻤ ُﻞ " ﻓَ َﺠ َ
ﺴ َﺢ ذﻓْـ َﺮاﻩُ ﻓَ َ
ََ
ِِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل ِ :ﱄ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺼﺎ ِر ﻓَـ َﻘ َ
ﺎﻫﺎ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ َﺷ َﻜﺎ إِ َﱠ
ﱄ أَﻧﱠ َ
ﻴﻤ ِﺔ اﻟﱠِﱵ َﻣﻠﱠ َﻜ َ
ﻚ ُِﲡﻴﻌُﻪُ
ﻚ اﻟﻠﱠﻪُ إِﻳﱠ َ
ْاﻷَﻧْ َ
ﺎل  " :أَﻓَ َﻼ ﺗَـﺘﱠﻘﻲ اﻟﻠﱠﻪَ ِﰲ َﻫﺬﻩ اﻟْﺒَ ِﻬ َ
َوﺗُ ْﺪﺋِﺒُﻪُ "  .ﺻﺤﺤﻪ اﻷﻟﺒﺎﱐﱡ ﰲ ﺻﺤﻴﺢ ﺳﻨﻦ أﰊ داود ﺑﺮﻗﻢ .2549
ضا على ذلك إال من المشككين اليوم الذين يثيرون الشبھات فقط.......
إنني لم أر اعترا ً
ب المقدس ؛ حما ٌر كلم نب ًّي ليوبخه لغبائِه ؛ تكلم ليرد
لو اعترضوا على ما أسلفته ُأذك ُرھم بما جاء في الكتا ِ
َ
ْ
حماقةَ
ت بَ َش ِريﱟ ،
النبي  ،وذلك في رسال ِة بطرس الثانية إصحاح 2عدد  16إِ ﱠن ال ِح َما َر األ ْب َك َم نَطَ َ
ص ْو ٍ
ق بِ َ
ﱢ
ض َع َح ّداً لِ َح َماقَ ِة َذلِ َك النﱠبِ ﱢي !!
فَ َو َ
ثانيًا :إن قيل :كيف يحبُ الجب ُل النب ﱠي وھو من الجمادات ؟
لسليمان
قلت ُ◌ :إن الجمادات وغيرھا فھموا كال َم النﱠبِ ﱢي و أحبوه ؛ ألنھم مسخرون ونحن نؤمن أن ﷲَ سخر
َ
 عليه السالم -الريح ،وكلم  -عليه السالم -الھدھ َد  ،والجان  ،وسمع من نمل ٍة حديثھا للنمل ...وسخر لداو َد  -عليه السالم  -الجبا َل يسبحن معه والطير  ،والحديد أالنه لَهُ  -عليه السالم .-
ي ،ولكن ال نفقهُ كيف يشع ُر و يحبُ ؛ألن ﷲ  لما أخبرنا أن
وعليه فنحن نؤمن أن جب َل أُح ٍد يحبُ النب ﱠ
الجبال  ،و الطير ،و الحجر  ،والشجر  ،يسجدون له ،و يسبحونه أخبرنا أننا ال نفقه تسبيحھم ؛ قال  : 
تُ َسبﱢ ُح لَهُ ال ﱠس َما َو ُ
ُون تَ ْسبِي َحھُ ْم إِنﱠهُ
ات ال ﱠس ْب ُع َواألَرْ ضُ َو َمن فِي ِھ ﱠن َوإِن ﱢمن َش ْي ٍء إِالﱠ يُ َسبﱢ ُح بِ َح ْم َد ِه َولَـ ِكن الﱠ تَ ْفقَھ َ
ان َحلِيما ً َغفُوراً ) اإلسراء.(44
َك َ
ُون تَ ْسبِي َحھُ ْم  لم يقل سبحانه :ولكن ال تسمعون تسبيحھم أو تبصرون
نالحظ من قوله َ  : ولَـ ِكن الﱠ تَ ْفقَھ َ
تسبيحھم ؛ ألن الفقهَ بمعنى اإلدراك و المعرفة فنحن ال ندرك ،أو نعرف كيفية عبودية الكائنات لربﱢھا ،
األحجار َ  :وإِ ﱠن ِم ْنھَا لَ َما يَ ْھبِط ِم ْن َخ ْشيَة ﱠ
ﷲ ) البقرة. (74
وكيف تشعر بأنبيا ِء ﷲِ َ ك َما قَا َل  عن
ِ
وعليه فھذه مسألة إيمانية بحتة ال مجال لالعتراض عليھا.
اإلسالم جبل ؟ أليس الجب ُل
الشق األول من سؤالِھم الذي يقول  :كيف يحبُ رسو ُل
ثالثا ً :إن اإلجابة على
ِ
ِ
جما ًدا؟ تكون بر ٍد بسيط ◌ٍ يتضح من وجھين :
النبي  ھذا الحديث ؟
بسؤال ھو :متى قال
الوجه األول  :يتضح
ﱡ
ٍ
ي  قاله عند رجو ِعه من غزو ِة تبوك  ،وإشرافه على المدينة .
الجواب :إن النب ﱠ
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صدور أصحابِه ؛ حيث كانت الھزيمة للمسلمين عند
النبي  أن يكسر التشاؤم في
قلت في نفسي :أراد
ﱡ
ِ
ذلك الجبل في غزو ِة أُح ٍد  ،وذلك لما خالف الرماةُ أم َره  ، فبعد مرور السنوات يشير  ألصحابِه إلى
الجبل ويقولَ ":ﻫ َﺬا َﺟﺒَ ٌﻞ ُِﳛﺒﱡـﻨَﺎ َوُِﳓﺒﱡﻪُ " كي ال يتشاءم أصحابُه منه.
ِ
أو قال ذلك لمن يأتي من بع ِدھم  ويقرأ عن غزو ِة أحد فيتشاءم من ذلك الجبل ،فأراد محم ٌد  أن يبيﱠن
اإلسالم  ،فما
للبشري ِة جمعاء أن النّص َر من عند ﷲِ  وحده  ،والھزيمة سببُھا المخالفة  ،وال تشاؤم في
ِ
ي
نزل بالء في أغلب األحوال إال بذنب  ،وما رفع إال بتوبة إلى ﷲِ  ، مع ما بيناه من أن الجب َل يحبُ النب ﱠ
 على الحقيق ِة دون أن نفقه كيف  ،وال مانع من ذلك.
حب النﱠبِ ﱢي  للجبل وھو جماد ال إشكال فيه أن يكون على الحقيقة..
الوجه الثاني  :أن َ
وبحار...
كأشجار
فمثالً تجد إنسانًا يسعد لما يري )بروا ًز( معلق في بيته على الحائط  ،به مناظر جميلة
ٍ
ٍ
ويقول :إني أحبه ج ًدا وأسعد برؤيته في حين أنه جماد ..
أو شخصٌ يشاھد القم َر يسعد برؤيته  ،ويقول :إني أحبُ أن أرى القم َر حبًا ج ًما وھكذا.
خاطب البح َر وھو جماد  ،وذلك لما كان البح ُر مضطربًا فأمره أن
ثالثًا  :إن األناجي َل تذكر أن يسو َع
َ
ُ 24
23
يسكن فسكن ....جاء ذلك في إنجيل متى إصحاح  8عدد َولَ ﱠما َد َخ َل ال ﱠسفِينَةَ تَبِ َعهُ تَالَ ِميذهَُ .وإِ َذا اضْ ِط َرابٌ
25
َع ِظي ٌم قَ ْد َح َد َ
ين»:يَا
ان ھُ َو نَائِ ًما .فَتَقَ ﱠد َم تَالَ ِمي ُذهُ َوأَ ْيقَظُوهُ قَائِلِ َ
ت األَ ْم َوا ُج ال ﱠسفِينَةََ ،و َك َ
ث فِي ْالبَحْ ِر َحتﱠى َغطﱠ ِ
26
َسيﱢ ُد ،نَجﱢ نَا فَإِنﱠنَا نَ ْھلِ ُ
صا َر
ك!« فَقَا َل لَھُ ْمَ »:ما بَالُ ُك ْم َخائِ ِف َ
ان؟« ثُ ﱠم قَا َم َوا ْنتَھَ َر الرﱢ يَا َح َو ْالبَحْ َر ،فَ َ
اإلي َم ِ
ين يَا قَلِيلِي ِ
27
ان ھ َذا؟ فَإ ِ ﱠن الرﱢ يَا َح َو ْالبَحْ َر َج ِميعًا تُ ِطي ُعهُ!«.
ﱠب النﱠاسُ قَائِلِ َ
ھُ ُدو َع ِظي ٌم .فَتَ َعج َ
ين»:أَيﱡ إِ ْن َس ٍ
وأتساءل عدة أسئلة ھي:
 -1ھل كان البح ُر يفھم كال َم يسوع  ،ويطيعه مع العل َم أنه جماد ؟!
 -2ھل أحب يسوع البحر بعد ذلك  ،أو كان يحبه ؟!
خر من ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ
 -3أليست تلك النصوص تشبه كالم النﱠبِ ﱢي  لما خاطب جب َل أحد في
موضع آ ٍ
ٍ
ﱠﱯ ِ 
 3399ﻋﻦ أَﻧَﺲ ﺑْﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻚ
ﻒ ِِ ْﻢ ﻓَـ َﻘ َ
ُﺣ ًﺪا َوأَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ َو ُﻋ َﻤ ُﺮ َوﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن ﻓَـ َﺮ َﺟ َ
ﺎل ":اﺛْـﺒُ ْ
ُﺣ ُﺪ ﻓَِﺈ ﱠﳕَﺎ َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ  أَ ﱠن اﻟﻨِ ﱠ
َ
َ ََ
ﺖأُ
ﺻﻌ َﺪ أ ُ
ﺻﺪﱢﻳ ٌﻖ و َﺷ ِﻬﻴ َﺪ ِ
ﱯوِ
ان " .؟!
َ
ﻧَِ ﱞ َ
نب ٌي يقول :ﷲُ شاب أمرد !
قالوا مستھزئين :لقد قال رسو ُل اإلسالم عن ر ِّبه أنه شابٌ أمرد  ،واستدلوا على ذلك بعدة روايات سوف
أذكرھا الح ًقا  -إن شاء ﷲُ. - 
•

الرد على الشبھة
ت التي يستدلون بھا روايات باطلة  ،ومكذوبة على النﱠبِ ﱢي  ؛ فلم يقل النبيُّ  يو ًما أن
أوالً  :إن الروايا ِ
ﷲ شابُ أمرد؛ والشاب أألمرد ھو الذي ال لحية له ..
َ
الروايات التي تتعلق بھذا األمر ُحكم عليھا بالوضع من علما ٍء أجال ٍء كما يلي :
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 -1الشيخ العجلوني  -رحمه ﷲُ  -جاء في كتابه كشف الخفاء الجزء األول برقم  " 1409رأﻳﺖ رﰊ ﻳﻮم
اﻟﻨﻔﺮ ﻋﻠﻰ ﲨﻞ أورق ﻋﻠﻴﻪ ﺟﺒﺔ ﺻﻮف أﻣﺎم اﻟﻨﺎس" .ﻗﺎل اﻟﻘﺎري :ﻣﻮﺿﻮع ﻻ أﺻﻞ ﻟﻪ ﰲ اﻟﺪﻻﺋﻞ  ،وﻗﺎل اﻟﺴﺒﻜﻲ :ﺣﺪﻳﺚ "
رﺳﻮل ِ
رأﻳﺖ رﰊ ﰲ ﺻﻮرة ﺷﺎب أﻣﺮد " ﻫﻮ داﺋﺮ ﻋﻠﻰ أﻟﺴﻨﺔ ﺑﻌﺾ اﳌﺘﺼﻮﻓﺔ  ،وﻫﻮ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻔﱰى ﻋﻠﻰ ِ
اﷲ . أھـ
ب مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ﺑﺎب )ﻓﻴﻤﺎ رآﻩ اﻟﻨﱯ ﰲ اﳌﻨﺎم ( ) ج / 2ص ( 254ﻋﻦ أم اﻟﻄﻔﻴﻞ
 -2جاء في كتا ِ
اﻣﺮأة أﰊ ﺑﻦ ﻛﻌﺐ ﻗﺎﻟﺖ :ﲰﻌﺖ رﺳﻮل اﷲ  ﻳﻘﻮل ":رأﻳﺖ رﰊ ﰲ اﳌﻨﺎم ﰲ ﺻﻮرة ﺷﺎب ﻣﻮﻓﺮ ﰲ ﺧﻀﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﻧﻌﻼن ﻣﻦ
ﻣﻨﻜﺮ  ،ﻷن ﻋﻤﺎرة ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺑﻦ ﺣﺰم اﻷﻧﺼﺎري
ذﻫﺐ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻓﺮاش ﻣﻦ ذﻫﺐ " .رواﻩ اﻟﻄﱪاﱐ ،وﻗﺎل اﺑﻦ ﺣﺒﺎن :إﻧﻪ
ٌ
ﺣﺪﻳﺚ ٌ

ﱂ ﻳﺴﻤﻊ ﻣﻦ أم ﻃﻔﻴﻞ ذﻛﺮﻩ ﰲ ﺗﺮﲨﺔ ﻋﻤﺎرة ﰲ اﻟﺜﻘﺎت .

ض َج َع َل َل ُكم
ﷲ ليس كمثلِه شيء ؛ قال َ : فاطِ ُر ال َّس َم َاوا ِ
ت َو ْاألَرْ ِ
ثان ًيا :إن المسلمين يعتقدون بأنَ 
ْ
ْ
ْس َكمِثلِ ِه َشيْ ٌء َوھ َُو ال َّسمِي ُع البَصِ ي ُر )الشورى (11
مِّنْ أَنفُسِ ُك ْم أَ ْز َواجا ً َوم َِن ْاألَ ْن َع ِام أَ ْز َواجا ً َيذ َرؤُ ُك ْم فِي ِه َلي َ
.
التفسير الميسر :ﻟﻴﺲ ﻳﺸﺒﻬﻪ  وﻻ ﳝﺎﺛﻠﻪ ﺷﻲء ﻣﻦ ﳐﻠﻮﻗﺎﺗﻪ  ,ﻻ ﰲ ذاﺗﻪ وﻻ ﰲ أﲰﺎﺋﻪ وﻻ ﰲ ﺻﻔﺎﺗﻪ وﻻ ﰲ
جاء في
ِ
أﻓﻌﺎﻟﻪ ؛ ﻷن أﲰﺎءﻩ ﻛﻠﱠﻬﺎ ﺣﺴﲎ ,وﺻﻔﺎﺗِﻪ ﺻﻔﺎت ﻛﻤﺎل وﻋﻈﻤﺔ ,وأﻓﻌﺎﻟَﻪ ﺗﻌﺎﱃ أوﺟﺪ ﺎ اﳌﺨﻠﻮﻗﺎت اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ ﻣﻦ ﻏﲑ ﻣﺸﺎرك،
وﻫﻮ اﻟﺴﻤﻴﻊ اﻟﺒﺼﲑ ,ﻻ ﳜﻔﻰ ﻋﻠﻴﻪ ِﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﺧﻠﻘﻪ وأﻗﻮاﳍﻢ ﺷﻲء ,وﺳﻴﺠﺎزﻳﻬﻢ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .أھـ

فكل ما خطر ببالك فا ُ بخالفِ ذلك  ،فنحن ن ُ
ثبت ِ  ما أثب َته ھو لنفسِ ه أو رسوله  ؛ ألنه ال أحد أعلم
ﷲ  ، وھناك صفات ال نثبتھا وال ننفيھا لم
البشر من
ﷲ ، وال أحد أعلم با ِ من
رسول ِ
با ِ من ِ
ِ
ِ
يخبرنا بھا ر ُّبنا  عن نفسِ ه وال رسوله .
ُ
ﷲ ليس بشا ٍ
ب أمر ٍد...
وعليه فلما كان
الحديث موضو ُع وفيه أھانه ِّ
لرب العالمين فيكون الجواب :أن َ
أللباني  -رحمه ﷲُ  -برقم  469ﻋﻦ اﺑ ِﻦ ٍ
ﻋﺒﺎس ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل
ظالل الجن ِة
صحيح في
ث ال
بل جاء في الحدي ِ
ﱢ
ِ
ِ
اﷲ   ":رأﻳﺖ رﰊ  ﰲ أﺣﺴﻦ ﺻﻮرة ".
ﻧﻮرا " .
توض ُح الرواية◌َ روايةٌ أخرى في
صحيح مسلم ِ◌ برقم  262قال  " :ر ُ
ِ
أﻳﺖ ً
رﺳﻮل ِ
أﻳﺖ
وبالتالي فمحم ٌد  لم ير ر َّبه على ھيئته الحقيقية ؛ والدليل على ذلك أن أﺑﺎ ذر ﻗﺎل  :ﻳﺎ َ
اﷲ ﻫﻞ ر َ
ض َي ﱠ
ﷲُ َع ْنھَا  -وغيرھما فھذا ھو
رﺑﻚ ؟ ﻗﺎل  " :ﻧﻮر أﱏ أراﻩ ؟ ".رواه مسلم برقم  ، 261وبه قالت عائشةُ َ -ر ِ
األصل الذي ينبغي التمسك به .....
وعليه أتساءل :ھل الشاب األمرد ھو أحسن صورة ِ  ، وھل ھو نور ؟!! ھذا ھو

ً
ثالثا :إن المعترضين يستھزئون  ،ويضحكون على حدي ٍ
ث ال نعترف به ؛ موضوع على نب ِّينا  ولكنھم
األيام رضيع  ،ثم طفل
يوم من
ال يستھزئون وال يعترضون على أن ر َّبھم يسوع بحس ِ
ب إيما ِنھم كان في ٍ
ِ
 ،ثم شاب أمرد !!...
وأتساءل :ألم يكن ر ُّبھم يسوع يو ًما شا ًبا أمر ًدا ....؟!
ث
الجواب  :بلى ؛ إ ًذ◌ً ا لماذا السخرية  ،ومحل الشبھة عندھم ھم ،وليس عندنا  ...إننا ال نعترف بالحدي ِ
ﷲ  -ولكنھم ھم الذين يعترفون بذلك على ر ِّبھم !!
كما تقدم معنا  -بفضل ِ
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دس بأنه
واألعجب من ذلك أنھم ال يتستھزئون ،وال يعترضون على أن ر َّبھم موصوفٌ في الكتا ِ
ب المق ِ
رأسه في
ينوح  ،و يولول  ،و يمشى حاف ًيا عريانا  ،و يعول كبنا ِ
ت آوى  ،و ينتحب كالنعام ؛ أي :يضع َ
ُ
َ
َ
ب! جاء ذلك في سفر ميخا ]  [ 8 / 1يقول الربُّ عن نفسِ ه  :لِ َھ َذا أ ُنو ُح َوأ َو ْل ِو ُل َوأمْ شِ ي َحافِيا ً عُرْ َياناً،
الترا ِ
ت َآوىَ ،وأَ ْن َتحِبُ َكال َّن َعام  .ال تعليق !
َوأُعْ ِو ُل َك َب َنا ِ
نبي يقول عنه ربه أنه ينزل من عرشه كل ليلة إلى األرض!
ﱞ
األرض ليس أل ع ن ح ال
عرشه الذي ف ي الس ما ِء إل ى
نبي اإلسالم يقول عن ربﱢه أنه ينزل ك ّل ليل ٍة من
ِ
قالوا  :ﱡ
ِ
األرض أو إلى السماء الدنيا...والمس لمون يعتق دون أن ﷲَ ف ي الس ما ِء
المؤمنين ...كيف ينز ُل من السما ِء إلى
ِ
...كيف ذلك يا مسلمون...؟!
وتعلقوا على ذلك بما جاء في الصحيحين واللفظ للبخاري برقم َ 1077ﻋﻦ أَِﰊ ُﻫﺮﻳْـﺮةَ -ر ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ-
ْ
ََ َ
ﺎل  ":ﻳـ ْﻨ ِﺰ ُل رﺑﱡـﻨﺎ ﺗَـﺒﺎر َك وﺗَـﻌ َﺎﱃ ُﻛ ﱠﻞ ﻟَﻴـﻠَ ٍـﺔ إِ َﱃ اﻟ ﱠ ِ
ِ
أَ ﱠن رﺳ َ ِ
ـﻮلَ :ﻣ ْـﻦ ﻳَـ ْﺪﻋُ ِﻮﱐ
ـﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِـﻞ ْاﻵ ِﺧ ُـﺮ ﻳَـ ُﻘ ُ
ـﲔ ﻳَـ ْﺒـ َﻘـﻰ ﺛُـﻠُ ُ
ﺴ َـﻤﺎء اﻟـ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﺣ َ
ْ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﻗَ َ َ َ َ َ َ َ َ
َُ
ﻓَﺄ ْ ِ
ﻴﺐ ﻟَﻪُ َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺴﺄَﻟُِﲏ ﻓَﺄُ ْﻋ ِﻄﻴَﻪُ َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺴﺘَـ ْﻐ ِﻔ ُﺮِﱐ ﻓَﺄَ ْﻏ ِﻔ َﺮ ﻟَﻪُ ".
َﺳﺘَﺠ َ
الرد على الشبھة
أوالً:إن ھذا الحد َ
ذر ش دي ٍد؛ ألنھ ا تتعل ق
ث الص فا ِ
يث م ن أحادي ِ
ت ِ  ونح ن –المس لمين -نتعام ل معھ ا بح ٍ
بربﱢ العالمين ...تدلل على ذلك أدلةٌ منھا:
ان َع ْن هُ َم ْس ئُ ً
 -1قوله َ :و َال تَ ْق ُ
وال )(36
ك َك َ
ص َر َو ْالفُ َؤا َد ُك لﱡ أُولَئِ َ
ْس لَ َ
ك بِ ِه ِع ْل ٌم إِ ﱠن ال ﱠس ْم َع َو ْالبَ َ
ف َما لَي َ
)اإلسراء(
اإل ْث َم َو ْالبَ ْغ َي بِ َغ ْي ِر ْال َح ﱢ
ق َوأَ ْن تُ ْش ِر ُكوا
اح َ
 -2قوله  :قُلْ إِنﱠ َما َح ﱠر َم َربﱢ َي ْالفَ َو ِ
ش َم ا ظَھَ َر ِم ْنھَ ا َو َم ا بَطَ َن َو ْ ِ
بِا ﱠ ِ َما لَ ْم يُنَ ﱢزلْ بِ ِه س ُْلطَانًا َوأَ ْن تَقُولُوا َعلَى ﱠ
ون )) (33األعراف(
ﷲِ َما َال تَ ْعلَ ُم َ
النووي  -رحمه ﷲُ – في شرحِه لصحيح مسلم◌ٍ ُ :ﻫﻮ ِﻣﻦ أَﺣ ِ
ﺼ َﻔﺎت َ ،وﻗَ ْﺪ َﺳﺒَ َﻖ ِﰲ ﻛِﺘَـﺎب ِْ
اﻹﳝَـﺎن
 -3قال
ُّ
ﺎدﻳﺚ اﻟ ﱢ
ِ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺑـﻴﺎ ُن ﺣ ْﻜ َ ِ
ﺮﻫـﺎ ﻏَ ْـﲑ ُﻣ َـﺮاد ،
ﻳﻠﻬﺎ َ ،وﻳَـ ُﻘﻮل  :ﻧُـ ْﺆﻣﻦ ﺑِﺄَﻧﱠـ َﻬـﺎ َﺣـ ﱞﻖ َ ،وأَ ﱠن ﻇَﺎﻫ َ
ﺴﻮﻃًﺎ َ ،وأَ ﱠن ﻣ ْﻦ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء َﻣ ْﻦ ﳝُْﺴﻚ َﻋ ْﻦ ﺗَﺄْ ِو َ
ََ ُ
ﻤﻬﺎ َواﺿ ًﺤﺎ َوَﻣ ْﺒ ُ
ﺴـﺐ َﻣـﺎ ﻳَﻠِﻴـﻖ ﺑِﺘَـ ْﻨ ِﺰﻳ ِـﻪ اﻟﻠﱠـﻪ
َوَﳍَﺎ َﻣ ْﻌ َﲎ ﻳَﻠِﻴﻖ ِ َﺎ َ ،و َﻫـ َﺬا َﻣـ ْﺬ َﻫﺐ ُﲨْ ُﻬـﻮر اﻟ ﱠ
ﺴـﻠَﻒ َ ،و ُﻫ َـﻮ أ ْ
َﺣ َـﻮط َوأ ْ
َﺳـﻠَﻢ َ .واﻟﺜﱠ ِـﺎﱐ أَﻧﱠـ َﻬـﺎ ﺗُـﺘَـﺄ ﱠَول َﻋﻠَـﻰ َﺣ َ
ﺲ َﻛ ِﻤﺜْﻠِ ِﻪ َﺷ ْﻲء .أھـ
ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َ ،وأَﻧﱠﻪُ ﻟَْﻴ َ
تعطيل ،أو
إذن من خالل ما سبق يتضح لنا:إن الصفةَ إذا نُسبت إلى ﷲِ نُسبت إليه على الحقيق ِة ،دون
ٍ
ت ﷲ النزول
تشبيه ،أو تمثيل ،أو تكيف ،أو تأويل إال إذا ُدعينا لذلك مع إثبات الصفة .... فمن صفا ِ
لقولِه  ":ﻳـ ْﻨ ِﺰ ُل رﺑﱡـﻨﺎ ﺗَـﺒﺎر َك وﺗَـﻌ َﺎﱃ ُﻛ ﱠﻞ ﻟَﻴـﻠَ ٍﺔ إِ َﱃ اﻟ ﱠ ِ
ِ
ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ْاﻵ ِﺧ ُﺮ."...
ﲔ ﻳَـ ْﺒـ َﻘﻰ ﺛُـﻠُ ُ
ﺴ َﻤﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﺣ َ
ْ
َ ََ ََ َ َ
ونحن ال نعلم كيفية النزول ،فإن ھذه الصفةَ تم ُر كما ھي وال نعلم كيف ،ولكن نؤمن بذلك....
األرض بإشاعتھا ،وبضوئھا  ،وحرارتھا وھي في السماء
ت ﷲ  تنزل إلى
فالشمس مخلوقةٌ من مخلوقا ِ
ِ
،و المثل األعلى ،فإذا كان ذلك يحدث مع خلقه ،فھل يصعب ذلك على ربﱢ العالمين ...؟!
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نبي اإلسالم يقول عن ربﱢه انه ينزل كلﱢ ليل ٍة من عرشه الذي في
ثانيًا :إن سؤال المعترضين الذي يقول :ﱡ
األرض ،والمسلمون يعتقدون أن
حال المؤمنين ...كيف ينزل من السما ِء إلى
السما ِء إلى
األرض ليسأل عن ِ
ِ
ِ
ﷲ في السماء ...كيف ذلك يا مسلمون...؟ جوابه بسيط ج ًدا يكون من وجھين:
الوجه األول :أنھم أصابوا لما قالوا :إن المسلمين يعتقدون أن ﷲ في السما ِء ،وفي بمعنى على أي على
السماء فوق العرش ،وليس في كل مكان بذاته  ....دليل ذلك اآلتي:
ض فَإِ َذا ِھ َي تَ ُمو ُر ) (16أَ ْم أَ ِم ْنتُ ْم َم ْن فِي ال ﱠس َما ِء أَ ْن
-1قوله :أَأَ ِم ْنتُ ْم َم ْن فِي ال ﱠس َما ِء أَ ْن يَ ْخ ِس َ
ف بِ ُك ُم ْاألَرْ َ
ير ))  (17الملك(
ون َكي َ
اصبًا فَ َستَ ْعلَ ُم َ
يُرْ ِس َل َعلَ ْي ُك ْم َح ِ
ْف نَ ِذ ِ
ض فَإ ِ َذا ِھ َي تَ ُمو ُر ) (16أَ ْم أَ ِم ْنتُ ْم َم ْن فِي ال ﱠس َما ِء أَ ْن
-2قوله  :أَأَ ِم ْنتُ ْم َم ْن فِي ال ﱠس َما ِء أَ ْن يَ ْخ ِس َ
ف بِ ُك ُم ْاألَرْ َ
ير )) (18الملك(
ْف َك َ
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم فَ َكي َ
ب الﱠ ِذ َ
ون َكي َ
اصبًا فَ َستَ ْعلَ ُم َ
ير )َ (17ولَقَ ْد َك ﱠذ َ
يُرْ ِس َل َعلَ ْي ُك ْم َح ِ
ان نَ ِك ِ
ْف نَ ِذ ِ
-3قوله  :إِلَ ْي ِه يَصْ َع ُد ْال َكلِ ُم الطﱠيﱢبُ َو ْال َع َم ُل الصﱠالِ ُح يَرْ فَ ُعهُ )) (10فاطر(
ك ْاألَ ْعلَى ) )(1األعلى(
ﱢح ا ْس َم َربﱢ َ
-4قوله َ :سب ِ
ون )) (50النحل(
ون َما ي ُْؤ َم ُر َ
ون َربﱠھُ ْم ِم ْن فَ ْوقِ ِھ ْم َويَ ْف َعلُ َ
-5قوله  :يَ َخافُ َ
ش ا ْستَ َوى )) (5طه(
 -6قوله  :الرﱠحْ َم ُن َعلَى ْال َعرْ ِ
ِ ﱠِ ِ
ﺎل :ﺑَـ ْﻴـﻨَﺎ أَﻧَﺎ أ َ ﱢ
ﺲ َر ُﺟ ٌﻞ ِﻣ ْﻦ اﻟْ َﻘ ْﻮِم
ﺴﻠَ ِﻤ ﱢﻲ ﻗَ َ
-7صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 836ﻋ ْﻦ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ ﺑْ ِﻦ ا ْﳊَ َﻜ ِﻢ اﻟ ﱡ
ُﺻﻠﻲ َﻣ َﻊ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﻪ  إ ْذ َﻋﻄَ َ
ﻀ ِﺮﺑﻮ َن ﺑِﺄَﻳ ِﺪﻳ ِﻬﻢ َﻋﻠَﻰ أَﻓْ َﺨ ِ
ﺎذ ِﻫ ْﻢ
ْﺖ َوا ﺛُ ْﻜ َﻞ أُﱢﻣﻴَﺎ ْﻩ َﻣﺎ َﺷﺄْﻧُ ُﻜ ْﻢ ﺗَـ ْﻨﻈُُﺮو َن إِ َﱠ
ْﺖ ﻳَـ ْﺮ َﲪُ َ
ﺼﺎ ِرِﻫ ْﻢ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﻚ اﻟﻠﱠﻪُ ﻓَـ َﺮَﻣ ِﺎﱐ اﻟْ َﻘ ْﻮ ُم ﺑِﺄَﺑْ َ
ﱄ ﻓَ َﺠ َﻌﻠُﻮا ﻳَ ْ ُ ْ ْ
ﺖ ﻣﻌﻠﱢﻤﺎ ﻗَـﺒـﻠَﻪ وَﻻ ﺑـﻌ َﺪﻩ أَﺣﺴﻦ ﺗَـﻌﻠِ ِ
ﺻﻠﱠﻰ ر ُﺳ ُ ِ ِ
ﺼ ﱢﻤﺘُﻮﻧَِﲏ ﻟَ ِﻜ ﱢﲏ َﺳ َﻜ ﱡ
ﻴﻤﺎ ﻣ ْﻨﻪُ
ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َرأَﻳْـﺘُـ ُﻬ ْﻢ ﻳُ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ﻓَﺒﺄَِﰊ ُﻫ َﻮ َوأُﱢﻣﻲ َﻣﺎ َرأَﻳْ ُ ُ َ ً ْ ُ َ َ ْ ُ ْ َ َ ْ ً
ﺖ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َ َ
ِ
ﱠﺎس إِ ﱠﳕَﺎ ُﻫﻮ اﻟﺘ ِ
ﺼﻠُ ُﺢ ﻓِ َﻴﻬﺎ َﺷ ْﻲءٌ ِﻣ ْﻦ َﻛ َﻼِم اﻟﻨ ِ
ﺿ َﺮﺑَِﲏ َوَﻻ َﺷﺘَ َﻤ ِﲏ ﻗَ َ
ﺎل إِ ﱠن َﻫ ِﺬ ِﻩ اﻟ ﱠ
ﻓَـ َﻮاﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣﺎ َﻛ َﻬ َﺮِﱐ َوَﻻ َ
ﺼ َﻼ َة َﻻ ﻳَ ْ
َ ْ
ﱠﺴﺒﻴ ُﺢ َواﻟﺘﱠ ْﻜﺒﲑُ
ﻳﺚ َﻋ ْﻬ ٍﺪ ِﲜ ِ
وﻗِﺮاءةُ اﻟْ ُﻘﺮ ِ
ﺎﻫﻠِﻴﱠ ٍﺔ َوﻗَ ْﺪ َﺟﺎءَ اﻟﻠﱠﻪُ ﺑِ ِْ
ﺎﻹ ْﺳ َﻼِم َوإِ ﱠن ِﻣﻨﱠﺎ
ْﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺎل َر ُﺳ ُ
آن أ َْو َﻛ َﻤﺎ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :إِ ﱢﱐ َﺣ ِﺪ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  : ﻗُـﻠ ُ
َ
َََ ْ
ِ
ِ
ﺎلَ :وﻣﻨﱠﺎ ِر َﺟ ٌ
ﺎل اﺑْ ُﻦ
ﺼ ﱠﺪﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻗَ َ
ﺎل ﻳَـﺘَﻄَﻴﱠـ ُﺮو َن ﻗَ َ
ﺎل :ﻓَ َﻼ ﺗَﺄْ ِِ ْﻢ ﻗَ َ
ِر َﺟ ًﺎﻻ ﻳَﺄْﺗُﻮ َن اﻟْ ُﻜﻬﱠﺎ َن ﻗَ َ
ﺎل َذ َ
ﺻ ُﺪوِرﻫ ْﻢ ﻓَ َﻼ ﻳَ ُ
اك َﺷ ْﻲءٌ َِﳚ ُﺪوﻧَﻪُ ِﰲ ُ
ﱯ ِﻣ ْﻦ ْاﻷَﻧْﺒِﻴَ ِﺎء َﳜُ ﱡ
ْﺖَ :وِﻣﻨﱠﺎ ِر َﺟ ٌ
ﺖ ِﱄ
اك ﻗَ َ
ﺎل َﳜُﻄﱡﻮ َن ﻗَ َ
ﺼ ﱠﺪﻧﱠ ُﻜ ْﻢ ﻗَ َ
ﻂ ﻓَ َﻤ ْﻦ َواﻓَ َﻖ َﺧﻄﱠﻪُ ﻓَ َﺬ َ
اﻟ ﱠ
ﺼﺒﱠ ِ
ﺎلَ :وَﻛﺎﻧَ ْ
ﺎل :ﻗُـﻠ ُ
ﺎلَ :ﻛﺎ َن ﻧَِ ﱞ
ﺎح :ﻓَ َﻼ ﻳَ ُ
ِ
ات ﻳـﻮٍم ﻓَِﺈ َذا اﻟ ﱢﺬﻳﺐ ﻗَ ْﺪ َذﻫﺐ ﺑِ َ ِ
ِ
ﻒ
آﺳ ُ
ُﺣ ٍﺪ َوا ْﳉَﱠﻮاﻧِﻴﱠ ِﺔ ﻓَﺎﻃﱠﻠَ ْﻌ ُ
ﺸ ٍﺎة ﻣ ْﻦ ﻏَﻨَ ِﻤ َﻬﺎ َوأَﻧَﺎ َر ُﺟ ٌﻞ ﻣ ْﻦ ﺑَِﲏ َ
َﺟﺎ ِرﻳَﺔٌ ﺗَـ ْﺮ َﻋﻰ ﻏَﻨَ ًﻤﺎ ِﱄ ﻗﺒَ َﻞ أ ُ
آد َم َ
ﺖ َذ َ َ ْ
َ َ
ُ
ِ
ﺎل :اﺋْﺘِِﲏ َِﺎ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :أَﻓَ َﻼ أُ ْﻋﺘِ ُﻘ َﻬﺎ؟ ﻗَ َ
ْﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻓَـ َﻌﻈﱠ َﻢ َذﻟِ َ
ﻚ َﻋﻠَ ﱠﻲ ﻗُـﻠ ُ
ﺻ ﱠﻜﺔً ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴ ُ
ﺻ َﻜ ْﻜﺘُـ َﻬﺎ َ
ْﺳ ُﻔﻮ َن ﻟَﻜ ﱢﲏ َ
َﻛ َﻤﺎ ﻳَﺄ َ
ﺎل :أَ ْﻋﺘِ ْﻘ َﻬﺎ ﻓَِﺈﻧﱠـ َﻬﺎ ُﻣ ْﺆِﻣﻨَﺔٌ.
ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴﺘُﻪُ َِﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ .ﻗَ َ
ﺖ َر ُﺳ ُ
ﺴ َﻤ ِﺎء ﻗَ َ
ﺖ ِﰲ اﻟ ﱠ
ﺎل َﳍَﺎ :أَﻳْ َﻦ اﻟﻠﱠﻪُ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎلَ :ﻣ ْﻦ أَﻧَﺎ؟ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ :أَﻧْ َ
-8سنن أبي داود برقم  4290ﻋﻦ ﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑ ِﻦ ﻋﻤ ٍﺮو ﻳـﺒـﻠُ ُﻎ ﺑِ ِﻪ اﻟﻨِﱠﱯ ": اﻟ ﱠﺮ ِ
اﲪُﻮ َن ﻳَـ ْﺮ َﲪُ ُﻬ ْﻢ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ُﻦ ْار َﲪُﻮا أ َْﻫ َﻞ ْاﻷ َْر ِ
ض
ﱠ
ْ َ ْ َْ
َ ْ َْ
ﺴ َﻤ ِﺎء " .ﲢﻘﻴﻖ اﻷﻟﺒﺎﱐ  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ) .( 922
ﻳَـ ْﺮ َﲪْ ُﻜ ْﻢ َﻣ ْﻦ ِﰲ اﻟ ﱠ
الوجه الثاني:إن المعترضين يقولون :كيف ينزل إلى السماء الدنيا)األرض( وھو في السماء ،ويترك عرشه
خاليًا!...
األرض
ت ﷲ  تنزل إلى
قلت ُ◌ :إن المثال السابق كاف للرد عليھم وھو:أن
َ
الشمس مخلوقةٌ من مخلوقا ِ
ِ
بإشاعتھا ،وبضوئھا  ،وحرارتھا وھي في السماء ،و المثل األعلى ،فإذا كان ذلك يحدث مع خلقه ،فھل
يصعب ذلك على ربﱢ العالمين ...؟! مع تأكدي للقارئ أننا ال نعلم الكيفية ...
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ُ
سمعت القصﱠ الموقوف زكريا بطرس يقول
ثالثا  :إن المعترضين يعتقدون أن ﷲَ في كلﱢ مكان،حتى أنني
:ﷲ في المصران الغليظ ،ﷲ في الحمام ...وأتباعه يتبعون ما يقول!
في حين إن الكتاب المقدس يخبر أن ﷲ في السما ِء فوق العرش كما نعتقد نحن -المسلمين.... -يدلل على
ذلك ما جاء في اآلتي:
32
-1سفر الملوك األول إصحاح  8عدد فَا ْس َم ْع أَ ْن َ
ك ،إِ ْذ تَحْ ُك ُم َعلَى
ض بَي َْن َعبِي ِد َ
ت فِي ال ﱠس َما ِء َوا ْع َملْ َوا ْق ِ
ب بِرﱢ ِه.
ْطي ِه َح َس َ
ب فَتَجْ َع ُل طَ ِريقَهُ َعلَى َر ْأ ِس ِهَ ،وتُبَرﱢ ُر ْالبَا ﱠر إِ ْذ تُع ِ
ْال ُم ْذنِ ِ
49
ضا َءھُ ْم،
ان ُس ْكنَا َ
ض قَ َ
صالَتَھُ ْم َوتَ َ
ك َ
-502سفر الملوك األول إصحاح 8عدد فَا ْس َم ْع فِي ال ﱠس َما ِء َم َك ِ
ضرﱡ َعھُ ْم َوا ْق ِ
ك َما أَ ْخ َ
ين َسبَ ْوھُ ْم
كَ ،وأَ ْع ِط ِھ ْم َرحْ َمةً أَ َما َم الﱠ ِذ َ
كَ ،و َج ِمي َع ُذنُو ِب ِھ ِم الﱠتِي أَ ْذنَبُوا بِھَا إِلَ ْي َ
طأُوا بِ ِه إِلَ ْي َ
َوا ْغفِرْ لِ َش ْعبِ َ
51
ين أَ ْخ َرجْ َ
ور ا ْل َح ِدي ِد.
ك الﱠ ِذ َ
ك َو ِمي َراثُ َ
فَيَرْ َح ُموھُ ْم ،ألَنﱠھُ ْم َش ْعبُ َ
ت ِم ْن ِمصْ َرِ ،م ْن َو َس ِط ُك ِ
10
ك َدا ُو ُد الرﱠبﱠ أَ َما َم ُكلﱢ ْال َج َما َع ِةَ ،وقَا َل َداو ُدُ » :مبَا َر ٌ
ك أَ ْن َ
ت
-3سفر أخبار األيام األولى إصحاح  29عدد َوبَا َر َ
11
ك يَا َربﱡ ْال َعظَ َمةُ َو ْال َجبَر ُ
ُوت َو ْال َجالَ ُل َو ْالبَھَا ُء َو ْال َمجْ ُد،
أَيﱡھَا الرﱠبﱡ إِلهُ إِ ْس َرائِي َل أَبِينَا ِم َن األَ َز ِل َوإِلَى األَبَ ِد .لَ َ
كَ ،وقَ ِد ارْ تَفَع َ ْ
ك يَا َربﱡ ْال ُم ْل ُ
ك ُك ﱠل َما فِي ال ﱠس َما ِء َواألَرْ
يع.
ض .لَ َ
ألَ ﱠن لَ َ
ِ
ْت َرأسًا َعلَى ْال َج ِم ِ
21
ون فِي ھ َذا
صلﱡ َ
ك إِ ْس َرائِي َل الﱠ ِذ َ
ك َو َش ْعبِ َ
ت َع ْب ِد َ
ين يُ َ
-4سفر أخبار األيام الثانية إصحاح 6عدد َوا ْس َم ْع تَ َ
ضرﱡ َعا ِ
ك ِم َن ال ﱠس َما ِءَ ،وإِ َذا َس ِمع َ
ض ِعَ ،وا ْس َم ْع أَ ْن َ
ْت فَا ْغفِرْ .
ض ِع ُس ْكنَا َ
ت ِم ْن َم ْو ِ
ْال َم ْو ِ
ت ھُ َو ﷲُ فِي ال ﱠس َما ِءَ ،وأَ ْن َ
-5سفر أخبار األيام الثانية إصحاح 20عددَ 6وقَا َل» :يَا َربﱡ إِلهَ آبَائِنَا ،أَ َما أَ ْن َ
ت
ك قُ ﱠوةٌ َو َجبَر ٌ
ْس َم ْن يَقِ ُ
ك؟
ْال ُمتَ َسلﱢطُ َعلَى َج ِم
ف َم َع َ
يع َم َمالِ ِك األُ َم ِمَ ،و ِبيَ ِد َ
ُوت َولَي َ
ِ
4
ان .أَجْ فَانُهُ
-6سفر المزامير 5إصحاح  11عدد اَلرﱠبﱡ فِي ھَ ْي َك ِل قُ ْد ِس ِه .الرﱠبﱡ فِي ال ﱠس َما ِء ُكرْ ِسيﱡهَُ .ع ْينَاهُ تَ ْنظُ َر ِ
ق ،أَ ﱠما ال ﱢشرﱢي ُر َو ُم ِحبﱡ ﱡ
ضهُ نَ ْف ُسهُ.
الظ ْل ِم فَتُ ْب ِغ ُ
تَ ْمتَ ِح ُن بَنِي آ َد َم .الرﱠبﱡ يَ ْمتَ ِح ُن ْالصﱢ دﱢي َ
 -7سفر المزامير اصحاح 100عدد 3إن إلھنا في السماء كلما شاء صنع.
10
9
ْ
ت ،لِيَتَقَ
ك.
ت َملَ ُكوتُ َ
س ا ْس ُم َ
 -8إنجيل متى إصحاح  6عدد »فَ َ
ك .لِيَأ ِ
صلﱡوا أَ ْنتُ ْم ھ َك َذا :أَبَانَا الﱠ ِذي فِي ال ﱠس َما َوا ِ
 12ﱠد ِ
ضُ 11 .خ ْب َزنَا َكفَافَنَا أَ ْع ِطنَا ْاليَ ْو َمَ .وا ْغفِرْ لَنَا ُذنُوبَنَا َك َما نَ ْغفِ ُر
ك َك َما فِي ال ﱠس َما ِء َكذلِ َ
لِتَ ُك ْن َم ِشيئَتُ َ
ك َعلَى األَرْ ِ
13
كَ ،و ْالقُ ﱠوةََ ،و ْال َمجْ َد ،إِلَى
نَحْ ُن أَ ْيضًا لِ ْل ُم ْذنِبِ َ
ك ْال ُم ْل َ
ير .ألَ ﱠن لَ َ
ين إِلَ ْينَاَ .والَ تُ ْد ِخ ْلنَا فِي تَجْ ِربَ ٍة ،ل ِك ْن نَجﱢ نَا ِم َن ال ﱢشرﱢ ِ
ين.
األَبَ ِد .آ ِم َ
1
ت َوإِ َذا بَابٌ َم ْفتُو ٌح فِي ال ﱠس َما ِءَ ،والص ْﱠو ُ
 -9رؤيا يوحنا اللھوتي إصحاح  4عدد بَ ْع َد ھ َذا نَظَرْ ُ
ت األَ ﱠو ُل
2
صرْ ُ
ت فِي
الﱠ ِذي َس ِم ْعتُهُ َكبُوق يَتَ َكلﱠ ُم َم ِعي قَائِالً» :اصْ َع ْد إِلَى ھُنَا فَأ ُ ِريَ َ
ك َما الَ بُ ﱠد أَ ْن يَ ِ
ت ِ
صي َر بَ ْع َد ھ َذا«َ .ولِ ْل َو ْق ِ
وحَ ،وإِ َذا َعرْ شٌ َم ْوضُو ٌ
ب
ش َجالِسٌ َ 3 .و َك َ
ان ْال َجالِسُ فِي ْال َم ْنظَ ِر ِش ْبهَ َح َج ِر ْاليَ ْش ِ
ع فِي ال ﱠس َما ِءَ ،و َعلَى ْال َعرْ ِ
الرﱡ ِ
4
ش فِي ْال َم ْنظَ ِر ِش ْبهُ ﱡ
ُون َعرْ ًشاَ .و َرأَي ُ
ْت
ش أَرْ بَ َعةٌ َو ِع ْشر َ
يقَ ،وقَ ْوسُ قُ َز َح َح ْو َل ْال َعرْ ِ
َو ْال َعقِ ِ
الز ُمرﱡ ِدَ .و َح ْو َل ْال َعرْ ِ
بَ 5 .و ِم َن
ين ُمتَ َسرْ بِلِ َ
ين َش ْي ًخا َجالِ ِس َ
ُوش أَرْ بَ َعةً َو ِع ْش ِر َ
وس ِھ ْم أَ َكالِي ُل ِم ْن َذھَ ٍ
ين بِثِيَا ٍ
يضَ ،و َعلَى ُر ُؤ ِ
َعلَى ْال ُعر ِ
ب بِ ٍ
ق َو ُر ُعو ٌد َوأَصْ َو ٌ
ش يَ ْخ ُر ُج بُرُو ٌ
اح ﷲَِ 6 .وقُ ﱠدا َم
ش َس ْب َعةُ َم َ
يح نَ ٍ
اتَ .وأَ َما َم ْال َعرْ ِ
ْال َعرْ ِ
ار ُمتﱠقِ َدةٌِ ،ھ َي َس ْب َعةُ أَرْ َو ِ
صابِ ِ
ت َم ْملُ ﱠوةٌ ُعيُونًا ِم ْن قُ ﱠد ٍام َو ِم ْن
ش أَرْ بَ َعةُ َحيَ َوانَا ٍ
ش َو َح ْو َل ْال َعرْ ِ
ورَ .وفِي َو َس ِط ْال َعرْ ِ
ْال َعرْ ِ
اج ِش ْبهُ ْالبَلﱡ ِ
ش7بَحْ ُر ُز َج ٍ
ان الثﱠالِ ُ
ان الثﱠا ِني ِش ْبهُ ِعجْ لَ ،و ْال َحيَ َو ُ
ان األَ ﱠو ُل ِش ْبهُ أَ َس ٍدَ ،و ْال َحيَ َو ُ
َو َرا ٍءَ :و ْال َحيَ َو ُ
ان،
ث لَهُ َوجْ هٌ ِم ْث ُل َوجْ ِه إِ ْن َس ٍ
اخل َم ْملُ ﱠوةٌ
ْر طَائِ ٍرَ 8 .واألَرْ بَ َعةُ ْال َحيَ َوانَ ُ
َو ْال َحيَ َو ُ
اح ٍد ِم ْنھَا ِستﱠةُ أَجْ نِ َح ٍة َح ْولَھَاَ ،و ِم ْن َد ِ
ات لِ ُكلﱢ َو ِ
ان الرﱠابِ ُع ِش ْبهُ نَس ٍ
ان
اإللهُ ْالقَا ِد ُر َعلَى ُكلﱢ َش ْي ٍء ،الﱠ ِذي َك َ
ُعيُونًاَ ،والَ تَ َزا ُل نَھَارًا َولَ ْيالً قَائِلَةً»:قُ ﱡدوسٌ  ،قُ ﱡدوسٌ  ،قُ ﱡدوسٌ  ،الرﱠبﱡ ِ
9
ْطي ْال َحيَ َوانَ ُ
شْ ،ال َح ﱢي إِلَى أَبَ ِد
َو ْال َكائِ ُن َوالﱠ ِذي يَأْتِي«َ .و ِحينَ َما تُع ِ
س َعلَى ْال َعرْ ِ
ات َمجْ دًا َو َك َرا َمةً َو ُش ْكرًا لِ ْل َجالِ ِ
ين،
اآلبِ ِد َ
ون لِ ْل َح ﱢي إِلَى أَبَ ِد اآلبِ ِد َ
شَ ،ويَ ْس ُج ُد َ
ين10 ،يَ ِخرﱡ األَرْ بَ َعةُ َو ْال ِع ْشر َ
س َعلَى ْال َعرْ ِ
ُون َش ْي ًخا قُ ﱠدا َم ْال َجالِ ِ
11
ْ
َويَ ْ
ين» :أَ ْن َ
ك
ش قَائِلِ َ
ط َرح َ
ت ُم ْستَ ِحق÷ أَيﱡھَا الرﱠبﱡ أَ ْن تَأ ُخ َذ ْال َمجْ َد َو ْال َك َرا َمةَ َو ْالقُ ْد َرةَ ،ألَنﱠ َ
ُون أَ َكالِيلَھُ ْم أَ َما َم ْال َعرْ ِ
ك َكائِنَةٌ َو ُخ ِلقَ ْ
ت َخلَ ْق َ
أَ ْن َ
ت«.
ت ُك ﱠل األَ ْشيَا ِءَ ،و ِھ َي بِإِ َرا َدتِ َ
25
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15
ش ﷲَِ ،ويَ ْخ ِد ُمونَهُ نَھَارًا َولَ ْيالً فِي
 -10رؤيا يوحنا اللھوتي إصحاح  7عدد ِم ْن أَجْ ِل ذلِ َ
ك ھُ ْم أَ َما َم َعرْ ِ
ش يَ ِحلﱡ فَ ْوقَھُ ْم16 .لَ ْن يَجُو ُعوا بَ ْع ُدَ ،ولَ ْن يَ ْعطَ ُشوا بَ ْع ُدَ ،والَ تَقَ ُع َعلَ ْي ِھ ِم ال ﱠش ْمسُ َوالَ
ھَ ْي َكلِ ِهَ ،و ْال َجالِسُ َعلَى ْال َعرْ ِ
َش ْي ٌء ِم َن ْال َحرﱢ .

لسان يسوع المسيح في
نص قات ٌل لك ﱢل شبھة في ھذا األمر ،وھو على
وھذا ھو النص الحادي عشر؛ ٌ
ِ
22
ْ
س َعلَ ْي ِه.
ف بِال ﱠس َما ِء فَقَ ْد َحلَ َ
إنجيل متى إصحاح 23عدد َو َم ْن َحلَ َ
ش ﷲِ َوبِال َجالِ ِ
ف بِ َعرْ ِ
ب نصوص الكتاب المقدس
إذن من خالل ما سبق :تبين لنا أن ﷲَ  في السما ِء على
العرش بحس ِ
ِ
عرشه الذي في السما ِء ليتجلى لموسى ويكلمه وج ًھا لوجه على
....ولكنني وجدت أن ﷲ نزل من على
ِ
17
الجبل...وذلك سفر الخروج إصحاح  33عدد فَقَا َل الرﱠبﱡ لِ ُمو َسى» :ھ َذا األَ ْم ُر أَ ْيضًا الﱠ ِذي تَ َكلﱠ ْم َ
ت َع ْنهُ أَ ْف َعلُهُ،
19
18
ك َو َج ْد َ
ك.
ك بِا ْس ِم َ
يَ ،و َع َر ْفتُ َ
ألَنﱠ َ
ك« .فَقَا َل» :أُ ِجي ُز ُك ﱠل جُو َدتِي قُ ﱠدا َم َ
ك« .فَقَا َل» :أَ ِرنِي َمجْ َد َ
ت نِ ْع َمةً فِي َع ْينَ ﱠ
ف َعلَى َم ْن أَتَ َرا َء ُ
كَ .وأَتَ َرا َء ُ
فَ ،وأَرْ َح ُم َم ْن أَرْ َح ُم«َ 20 .وقَا َل» :الَ تَ ْق ِد ُر أَ ْن تَ َرى
َوأُنَا ِدي بِاس ِْم الرﱠبﱢ قُ ﱠدا َم َ
ان الَ يَ َرانِي َويَ ِعيشُ «َ 21 .وقَا َل الرﱠبﱡ » :ھُ َو َذا ِع ْن ِدي َم َك ٌ
ف َعلَى الص ْﱠخ َر ِةَ 22 .ويَ ُك ُ
ان ،فَتَقِ ُ
ون
اإل ْن َس َ
َوجْ ِھي ،ألَ ﱠن ِ
23
ك بِيَ ِدي َحتﱠى أَجْ تَا َز .ثُ ﱠم أَرْ فَ ُع يَ ِدي فَتَ ْنظُ ُر
ك فِي نُ ْق َر ٍة ِم َن الص ْﱠخ َر ِةَ ،وأَ ْستُ ُر َ
ض ُع َ
َمتَى اجْ تَا َز َمجْ ِدي ،أَنﱢي أَ َ
َو َرائِيَ ،وأَ ﱠما َوجْ ِھي فَالَ يُ َرى«.
وعليه فكان ذلك ر ًدا على السؤال الذي طرحة المعترضون :كيف ينزل الربﱡ من السماء إلى األرض
،والمسلمون يعتقدون أن ﷲ في السماء ...كيف ذلك يا مسلمون...؟
ويبقى السؤال عينه :كيف ينزل الربﱡ من السماء إلى األرض ،والكتاب المقدس يقول :إن ﷲ في السماء
على عرشه،وقد نزل من عرشه وكلم موسى وجھًا لوجه ...كيف ذلك أيھا المعترضون ،ھل ترك عرشه
خاليا ،ونزل ليكلم موسى.....؟! ال تعليق !

نبي يقول عن ربه أن له جد!
من الشبھات التافھة ھي :أنني سمعت أحدھم يقول :إن ھناك أية في الق رآن ج اء بھ ا رس ول اإلس الم تق ول
إن ﷲ له جد ،فمن ھو جده ...؟!
ان يَقُ و ُل َس فِيھُنَا َعلَ ى ﱠ
احبَةً َو َال َولَ دًا )َ (3وأَنﱠ هُ َك َ
وتعلق بقول ﷲ َ : وأَنﱠهُ تَ َعالَى َج ﱡد َربﱢنَ ا َم ا اتﱠ َخ َذ َ
ﷲِ
ص ِ
َشطَطًا )) (4الجن(.
الرد على الشبھة
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أوال:إن اآلية التي استھد بھا المعترض تدلل على جھله وسوء فھمه ....ألن اآلية ال ت ذكر الج د ال ذي ھ و أب و
األب؛ اآلي ة ذك رت ج د بف تح الج يم وال دال المش ددة وھ ذه تختل ف تما ًم ا ع ن الج د الت ي ھ ي بكس ر الج يم...
فاألولى لھا معي آخر ،وذلك من كتب التفاسير جاء التالي:
ِ
ﺸﺄْ ِن ﻓِﻴ ِـﻪ وِﰲ اﻟْﻤﻮ ِ
 -1تفسير الجاللين" :وأَﻧﱠﻪُ" اﻟﻀ ِ
ﺿ َـﻌ ْ ِ
ﱠﻤﲑ ﻟِﻠ ﱠ
ـﺐ
ﲔ ﺑَـ ْﻌـﺪﻩ "ﺗَـ َﻌ َ
َ َْ
َ
ـﺎﱃ َﺟـ ّﺪ َرﺑّـﻨَـﺎ" ﺗَـﻨَ ـ ﱠﺰَﻩ َﺟ َﻼﻟـﻪ َو َﻋﻈَ َﻤﺘـﻪ َﻋ ﱠﻤـﺎ ﻧُﺴ َ
إﻟَﻴ ِﻪ "ﻣﺎ ﱠاﲣَ َﺬ ﺻ ِ
ﺎﺣﺒَﺔ" َزْو َﺟﺔ .أھـ
َ
ْ َ

ﺖ ﻋﻈﻤﺔ رﺑﻨﺎ وﺟﻼﻟﻪ ،ﻣﺎ اﲣﺬ زوﺟﺔ وﻻ وﻟ ًﺪا .أھـ
-2التفسير الميسر :وأﻧﻪ ﺗﻌﺎﻟَ ْ
-3تفسير ابن كثير  :وﻗﻮﻟﻪَ } :وأَﻧﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َﺟ ﱡﺪ َرﺑﱢـﻨَﺎ { ﻗﺎل ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ أﰊ ﻃﻠﺤـﺔ ،ﻋـﻦ اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس ﰲ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃَ } :ﺟـ ﱡﺪ َرﺑﱢـﻨَـﺎ {
أي :ﻓﻌﻠﻪ وأﻣﺮﻩ وﻗﺪرﺗﻪ.
وﻗﺎل اﻟﻀﺤﺎك ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس :ﺟﺪ اﷲ :آﻻؤﻩ وﻗﺪرﺗﻪ وﻧﻌﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻘﻪ.

وروي ﻋــﻦ ﳎﺎﻫــﺪ وﻋﻜﺮﻣــﺔ :ﺟــﻼل رﺑﻨــﺎ .وﻗــﺎل ﻗﺘــﺎدة :ﺗﻌــﺎﱃ ﺟﻼﻟــﻪ وﻋﻈﻤﺘــﻪ وأﻣــﺮﻩ .وﻗــﺎل اﻟﺴــﺪي :ﺗﻌــﺎﱃ أﻣــﺮ رﺑﻨــﺎ .وﻋــﻦ أﰊ

اﻟﺪرداء ،وﳎﺎﻫﺪ أﻳﻀﺎ واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ :ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ.
ـﺎﱃ َﺟـ ﱡﺪ َرﺑﱢـﻨَــﺎ { أي :ﺗﻌــﺎﱃ رﺑﻨــﺎ .وروي ﻋــﻦ ﳎﺎﻫــﺪ وﻋﻜﺮﻣــﺔ :ﺟــﻼل رﺑﻨــﺎ .وﻗــﺎل ﻗﺘــﺎدة :ﺗﻌــﺎﱃ ﺟﻼﻟــﻪ
وﻗــﺎل ﺳــﻌﻴﺪ ﺑــﻦ ﺟﺒــﲑ } :ﺗَـ َﻌـ َ
وﻋﻈﻤﺘﻪ وأﻣﺮﻩ.

وﻗﺎل اﻟﺴﺪي :ﺗﻌﺎﱃ أﻣﺮ رﺑﻨﺎ .وﻋﻦ أﰊ اﻟﺪرداء ،وﳎﺎﻫﺪ أﻳﻀﺎ واﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ :ﺗﻌﺎﱃ ذﻛﺮﻩ.
وﻗﺎل ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﲑ } :ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َﺟ ﱡﺪ َرﺑﱢـﻨَﺎ { أي :ﺗﻌﺎﱃ رﺑﻨﺎ.

ﻓﺄﻣﺎ ﻣﺎ رواﻩ اﺑﻦ أﰊ ﺣﺎﰎ :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ اﳌﻘﺮئ ) (1ﺣـﺪﺛﻨﺎ ﺳـﻔﻴﺎن ،ﻋـﻦ ﻋﻤـﺮو ،ﻋـﻦ ﻋﻄـﺎء ،ﻋـﻦ اﺑـﻦ ﻋﺒـﺎس

ﻗﺎل :اﳉﺪ :أب .وﻟﻮ ﻋﻠﻤﺖ اﳉﻦ أن ﰲ اﻹﻧﺲ ﺟﺪا ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻮا :ﺗﻌﺎﱃ َﺟ ّﺪ رﺑﻨﺎ.

ﻓﻬﺬا إﺳﻨﺎد ﺟﻴﺪ ،وﻟﻜﻦ ﻟﺴﺖ أﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ﻫﺬا اﻟﻜﻼم؛ وﻟﻌﻠﻪ ﻗﺪ ﺳﻘﻂ ﺷﻲء ،واﷲ أﻋﻠﻢ .أھـ
ِج د – أب و
ص ا م ن ق رآن أوف ي س نة في ه أن
ثانيًا :إن كلمة َج ّد جاءت في الس نة بمعن ى آخ ر ول يس ھن اك ن ً
ٍ
ِ
ِ
ـﲑةُ إِ َﱃ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَـﺔَ ﺑْـ ِﻦ أَِﰊ
ـﲑِة ﺑْـ ِﻦ ُﺷ ْـﻌﺒَﺔَ ﻗَ َ
ـﺎل َﻛﺘَ َ
ـﺐ اﻟ ُْﻤﻐ َ
األب.... -وذلك في صحيح البخاري برقمَ 5855ﻋ ْﻦ َوﱠراد َﻣ ْـﻮَﱃ اﻟ ُْﻤﻐ َ
ـﻚ َوﻟَـﻪُ ا ْﳊَ ْﻤـ ُﺪ َو ُﻫ َـﻮ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻛﺎ َن ﻳَـ ُﻘ ُ
ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻳﻚ ﻟَـﻪُ ﻟَـﻪُ اﻟ ُْﻤ ْﻠ ُ
ﺻ َﻼ ٍة إِ َذا َﺳﻠﱠ َﻢَ":ﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠـﻪُ َو ْﺣـ َﺪﻩُ َﻻ َﺷـ ِﺮ َ
ﻮل ِﰲ ُدﺑُ ِﺮ ُﻛ ﱢﻞ َ
ٍ
ﻚ ا ْﳉَ ﱡﺪ ".
ﺖ َوَﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔ ُﻊ َذا ا ْﳉَ ﱢﺪ ِﻣ ْﻨ َ
ﺖ َوَﻻ ُﻣ ْﻌ ِﻄ َﻲ ﻟِ َﻤﺎ َﻣﻨَـ ْﻌ َ
َﻋﻠَﻰ ُﻛ ﱢﻞ َﺷ ْﻲء ﻗَ ِﺪ ٌﻳﺮ اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻻ َﻣﺎﻧِ َﻊ ﻟِ َﻤﺎ أَ ْﻋﻄَْﻴ َ
وأما تفسيره – الحديث -جاء فيما يلي:
 -1تفسير غريب ما في الصحيحين " :وﻻ ﻳﻨﻔﻊ ذا اﳉﺪ ﻣﻨﻚ اﳉﺪ"

اﳉﺪ ﻫﺎ ﻫﻨﺎ اﻟﻐﲎ واﳊﻆ ﰲ اﻟﺮزق أي ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ذا اﻟﻐﲎ ﻣﻨﻚ ﻏﻨﺎﻩ إﳕﺎ ﻳﻨﻔﻌـﻪ اﻟﻄﺎﻋـﺔ واﻹﳝـﺎن ﻣﻨـﻪ اﳊـﺪﻳﺚ اﻻﺧـﺮ ﰲ وﺻـﻒ ﻳـﻮم
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ .أھـ
وإذا أﺻﺤﺎب اﳉﺪ ﳏﺒﻮﺳﻮن

ﻳﻌﲏ ذوي اﳊﻆ واﻟﻐﲎ.
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)وﻻ ﻳﻨﻔﻊ ذا اﳉﺪ ﻣﻨﻚ اﳉﺪ ( أي :ﻻ ﻳﻨﻔﻊ ذا اﻟﻐﲎ ﻣﻨﻚ ﻏﻨﺎﻩ وﺣﻈﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ وإﳕﺎ ﻳﻨﻔﻌﻪ اﻹﳝﺎن ﺑﻚ واﻟﻌﻤﻞ ﺑﻄﺎﻋﺘﻚ .أھـ
-2قال ابن حجر في الفتح :ﻗَـ ْﻮﻟُﻪُ َ ) :وَﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔﻊ َذا ا ْﳉَ ّﺪ ِﻣ ْﻨﻚ ا ْﳉَ ّﺪ (
ـﺎل ْ
ـﺎل اِﺑْــﻦ اﻟﺘﱢــﲔ :
ﻗَـ َ
ﺼــﺎﻟِﺢ َ .وﻗَـ َ
ـﺎﰊ  :ا ْﳉَـ ّﺪ اﻟ ِْﻐـ َـﲎ َوﻳُـ َﻘــﺎل ا ْﳊَـ ّ
َي َﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔــﻊ َذا اﻟ ِْﻐـ َـﲎ ِﻋ ْﻨــﺪك ِﻏﻨَــﺎﻩُ  ،إِ ﱠﳕـَـﺎ ﻳَـ ْﻨـ َﻔﻌــﻪُ اﻟ َْﻌ َﻤــﻞ اﻟ ﱠ
اﳋَﻄﱠـ ِ ﱡ
ﻆ ...أ ْ
ﺖ ِﲟَﻌﲎ اﻟْﺒ َﺪل وَﻻ ِﻋ ْﻨﺪ  ،ﺑﻞ ﻫﻮ َﻛﻤﺎ ﺗَـ ُﻘﻮل  :وَﻻ ﻳـ ْﻨـ َﻔﻌﻚ ِﻣ ﱢﲏ َﺷـﻲء إِ ْن أَﻧَـﺎ أَر ْدﺗُـﻚ ﺑِﺴ ٍ
اﻟ ﱠ ِ ِ ِ
ـﻮء َ .وَﱂْ ﻳَﻈ َْﻬـﺮ
َ َ
َ
َ ْ َُ َ
ﺴ ْ َْ َ َ
ُ
ﺼﺤﻴﺢ ﻋ ْﻨﺪي أَﻧﱠـ َﻬﺎ ﻟَْﻴ َ
ْ
ﻀﺎﻩُ أَﻧﱠـ َﻬﺎ ِﲟَ ْﻌﲎ ِﻋ ْﻨﺪ أَو ﻓِ ِﻴﻪ ﺣ ْﺬف ﺗَـ ْﻘ ِﺪﻳﺮﻩ ِﻣﻦ ﻗَ َ ِ
ـﺎر اﻟ ﱠ
ﺸ ْـﻴﺦ َﲨَـﺎل اﻟـﺪﱢﻳﻦ
ِﻣ ْﻦ َﻛ َﻼﻣﻪ َﻣ ْﻌ ًﲎ َ ،وُﻣ ْﻘﺘَ َ
َ
ْ
َ
ْ
ﻀﺎﺋﻲ أ َْو َﺳﻄ َْﻮِﰐ أ َْو َﻋ َﺬ ِاﰊ َ .وا ْﺧﺘَ َ
ِﰲ اﻟْﻤﻐْ ِﲏ ْاﻷ ﱠَو َل  ،ﻗَ َ ِ
ﺿـ ﱢﻤ َﻦ َﻣ ْﻌ َـﲎ ﳝَْﻨَـﻊ َوَﻣـﺎ
ﺎل اﺑْﻦ َدﻗِﻴﻖ اﻟ ِْﻌﻴﺪ  :ﻗَـ ْﻮﻟُﻪُ ِﻣ ْﻨـﻚ َِﳚـﺐ أَ ْن ﻳَـﺘَـ َﻌﻠﱠـﻖ ﺑِﻴَـ ْﻨـ َﻔ ُـﻊ َ ،وﻳَـ ْﻨﺒَ ِﻐـﻲ أَ ْن ﻳَ ُﻜـﻮن ﻳَـ ْﻨـ َﻔـﻊ ﻗَـ ْﺪ ُ
ُ
ﻗَﺎرﺑﻪُ  ،وَﻻ َﳚﻮز أَ ْن ﻳـﺘَـﻌﻠﱠﻖ ِﻣ ْﻨﻚ ﺑِﺎ ْﳉ ﱢﺪ َﻛﻤﺎ ﻳـ َﻘﺎل ﺣﻈﱢﻲ ِﻣ ْﻨﻚ َﻛﺜِﲑ ِﻷَ ﱠن َذﻟِ َ ِ
ﻀﺒﻮط ِﰲ َِ
ﲨﻴﻊ اﻟ ﱢﺮَواﻳَﺎت ﺑَِﻔـ ْﺘ ِﺢ
ََ َ ُ
ََ
ﻚ ﻧَﺎﻓﻊ ا ه َ .وا ْﳉَ ّﺪ َﻣ ْ ُ
َ َ ُ َ
ِ
ِ
ﻆ .أھـ بتصرف.
ﺴﻦ  ،أ َْو ا ْﳊَ ّ
ا ْﳉﻴﻢ َوَﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ اﻟْﻐ َﲎ َﻛ َﻤﺎ ﻧَـ َﻘﻠَﻪُ اﻟ ُْﻤ َ
ﺼﻨﱢﻒ َﻋ ْﻦ ا ْﳊَ َ
-3
قال ابن بطال في ش رحه للبخ اري :وﻗﻮﻟـﻪ » :وﻻ ﻳﻨﻔـﻊ ذا اﳉـﺪ ﻣﻨـﻚ اﳉـﺪ «  ،ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﻟﺴـﻜﻴﺖ :اﳉـﺪ ،ﺑﻔـﺘﺢ اﳉـﻴﻢ،

اﳊــﻆ واﻟﺒﺨــﺖ ،أي :ﻣــﻦ ﻛــﺎن ﻟــﻪ ﺟــﺪ ﰲ اﻟــﺪﻧﻴﺎ ﱂ ﻳﻨﻔــﻊ ذﻟــﻚ ﻋﻨــﺪ اﷲ ﰲ اﻵﺧــﺮة ،وﻛــﺬﻟﻚ ﻓﺴــﺮﻩ أﺑــﻮ ﻋﺒﻴــﺪ وﲨﻴــﻊ أﻫــﻞ اﻟﻠﻐــﺔ،

وﺳﺄذﻛﺮ ﻗﻮل اﻟﻄﱪي ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤﺔ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻘﺪر ﰲ ﺑﺎب ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ﳌﺎ أﻋﻄﻰ اﷲ ،إن ﺷﺎء اﷲ .أھـ
ﺻﻠﱠﻰ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َو َﺳﻠﱠ َﻢَ ) : -وَﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔﻊ َذا ا ْﳉَ ﱢﺪ ِﻣ ْﻨﻚ ا ْﳉَ ﱡﺪ (
 -4قال النووي في شرحه لمسلم  :ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ -
ﺎﻋـﺔ ﺑِ َﻜ ْﺴـ ِﺮ ا ْﳉِـﻴﻢ ،
اﻟ َْﻤ ْﺸ ُﻬﻮر اﻟﱠ ِﺬي َﻋﻠَْﻴ ِـﻪ ا ْﳉُ ْﻤ ُﻬـﻮر أَﻧﱠـﻪُ ﺑَِﻔـ ْﺘ ِﺢ ا ْﳉِـﻴﻢ َ ، ،وَﻣ ْﻌﻨَـﺎﻩُ َﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔـﻊ َذا اﻟ ِْﻐ َـﲎ َوا ْﳊـَ ّ
ﻆ ِﻣ ْﻨـﻚ ِﻏﻨَـﺎﻩُ َ .و َ
ﺿـﺒَﻄَﻪُ َﲨَ َ
ﺴﻮﻃًﺎ ِﰲ ﺑَﺎب َ :ﻣﺎ ﻳَـ ُﻘﻮل إِ َذا َرﻓَ َﻊ َرأْﺳﻪ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱡﺮُﻛﻮع  .أھـ
َوﻗَ ْﺪ َﺳﺒَ َﻖ ﺑَـﻴَﺎﻧﻪ َﻣ ْﺒ ُ
 -5قال صاحب عون المعبود في شرح سنن ابي داودَ ) :وَﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔﻊ َذا ا ْﳉَ ّﺪ ِﻣ ْﻨﻚ ا ْﳉَ ّﺪ (
ﻆ َواﻟ ِْﻐ ـ َـﲎ َواﻟ َْﻌﻈَ َﻤ ــﺔ
ﺼ ـ ِـﺤﻴﺢ َ ،وَﻣ ْﻌﻨَــﺎﻩُ ا ْﳊـَـ ّ
ﻳﻦ َو ُﻫـ َـﻮ اﻟ ﱠ
 :اﻟ َْﻤ ْﺸ ـ ُـﻬﻮر ﻓِﻴـ ِـﻪ ﻓَ ـ ـ ْﺘﺢ ا ْﳉِــﻴﻢ َﻫ َﻜـ ـ َﺬا َ
ﺿ ــﺒَﻄَﻪُ اﻟْﻌُﻠَ َﻤــﺎء اﻟ ُْﻤﺘَـ َﻘـ ـﺪ ُ
ﱢﻣﻮ َن َواﻟ ُْﻤﺘَ ـﺄَ ﱢﺧ ِﺮ َ
ِ
ِ
ﻆ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ﺑِﺎﻟْﻤ ِ
َي َﻻ ﻳَـ ْﻨـ َﻔﻊ َذا ا ْﳊَ ّ
ﺎل َواﻟ َْﻮﻟَﺪ َواﻟ َْﻌﻈَ َﻤـﺔ َواﻟ ﱡ
َواﻟ ﱡ
َي َﻻ ﻳُـ ْﻨ ِﺠﻴـﻪ َﺣﻈّـﻪ ﻣ ْﻨـﻚ َوإِ ﱠﳕَـﺎ ﻳَـ ْﻨـ َﻔﻌـﻪُ
ﺴـ ْﻠﻄَﺎن ﻣ ْﻨـﻚ َﺣﻈّـﻪ أ ْ
ﺴ ْﻠﻄَﺎن  ،أ ْ
َ
ﺼِ
ﺎﳊَﺎت َﺧ ْﲑ ِﻋ ْﻨﺪ َرﺑّﻚ { َواَﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ أَ ْﻋﻠَﻢ.
ﺼﺎﻟِﺢ َﻛ َﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ } اﻟ َْﻤﺎل َواﻟْﺒَـﻨُﻮ َن ِزﻳﻨَﺔ ا ْﳊَﻴَﺎة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َواﻟْﺒَﺎﻗِﻴَﺎت اﻟ ﱠ
َوﻳُـ ْﻨ ِﺠﻴﻪ اﻟ َْﻌ َﻤﻞ اﻟ ﱠ
أھـ
ثالثًا :إن محل الشبھة ھ ي ف ي الكت اب المق دس ومعتق د المعت رض ال ذي ي ؤمن بيس وع المس يح ربنً ا ،ول ه
نسب يسوع المسيح  على النح ِو التالي :
إنجيل متى يذكر
أجداد ،وجدات زاني فكاتب
َ
ِ
2
1
ْ
قَ .وإِسْحا ُ
في
ق
يح اب ِْن َدا ُو َد اب ِْن إِبْرا ِھي َم :إِبْرا ِھي ُم َولَ َد إِسْحا َ
اإلصحاح األول عدد ِك َتابُ ِميالَ ِد يَ 3سُو َع ال َم ِس ِ
ِ
ص َو َزا َر َح ِم ْن ثَا َما َرَ .وفَ
وبَ .ويَ ْعقُوبُ َولَ َد يَھُو َذا َوإِ ْخ َوتَهَُ .ويَھُو َذا َولَ َد فَ
ُون.
ارصُ َولَ َد َحصْ ر َ
َولَ َد يَ ْعقُ َ
ار َ
ِ
ِ
4
ونَ 5 .و َس ْل ُم ُ
ونَ .ونَحْ ُش ُ
َو َحصْ ر ُ
ون َولَ َد
ون َولَ َد َس ْل ُم َ
ابَ .و َع ﱢمينَادَابُ َولَ َد نَحْ ُش َ
ُون َولَ َد أَ َرا َمَ .وأَ َرا ُم َولَ َد َع ﱢمينَا َد َ
6
ابَ .وبُو َع ُز َولَ َد ُعوبِي َد ِم ْن َرا ُع َ
كَ .و َدا ُو ُد ْال َملِ ُ
ك
وثَ .و ُعوبِي ُد َولَ َد يَسﱠىَ .ويَسﱠى َولَ َد َدا ُو َد ْال َملِ َ
بُو َع َز ِم ْن َرا َح َ
8
7
ُ
وريﱠاَ .و ُسلَ ْي َم ُ
ان َولَ َد َر َح ْب َعا َمَ .و َر َح ْب َعا ُم َولَ َد أَبِيﱠاَ .وأَبِيﱠا َولَ َد آ َساَ .وآ َسا َولَ َد يَھُو َشافَاطَ.
َولَ َد ُسلَ ْي َم َ
ان ِم َن الﱠتِي أل ِ
10
9
َويَھُو َشافَاطُ َولَ َد يُو َرا َمَ .ويُو َرا ُم َولَ َد ُع ﱢزيﱠاَ .و ُع ﱢزيﱠا َولَ َد يُوثَا َمَ .ويُوثَا ُم َولَ َد أَ َحا َزَ .وأَ َحا ُز َولَ َد ِح ْزقِيﱠاَ .و ِح ْزقِيﱠا
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11
ونَ .وآ ُم ُ
ُوشيﱠا َولَ َد يَ ُك ْنيَا َوإِ ْخ َوتَهُ ِع ْن َد َسب ِْي بَابِ َلَ 12 .وبَ ْع َد َسب ِْي
َولَ َد َمنَسﱠىَ .و َمنَسﱠى َولَ َد آ ُم َ
ُوشيﱠاَ .وي ِ
ون َولَ َد ي ِ
13
بَابِ َل يَ ُك ْنيَا َولَ َد َشأ َ ْلتِئِي َلَ .و َشأ َ ْلتِئِي ُل َولَ َد َز ُربﱠابِ َلَ .و َز ُربﱠابِ ُل َولَ َد أَبِيھُو َدَ .وأَبِيھُو ُد َولَ َد أَلِيَاقِي َمَ .وأَلِيَاقِي ُم َولَ َد
14
صا ُدو ُ
ق َولَ َد أَ ِخي َمَ .وأَ ِخي ُم َولَ َد أَلِيُو َدَ 15 .وأَلِيُو ُد َولَ َد أَلِي َعا َز َرَ .وأَلِي َعا َز ُر َولَ َد
صا ُدو َ
قَ .و َ
َعا ُزو َرَ .و َعا ُزو ُر َولَ َد َ
16
ُف َر ُج َل َمرْ يَ َم الﱠتِي ُولِ َد ِم ْنھَا يَسُو ُ
انَ .و َمتﱠ ُ
ع الﱠ ِذي يُ ْد َعى ْال َم ِسي َح.
وبَ .ويَ ْعقُوبُ َولَ َد يُوس َ
َمتﱠ َ
ان َولَ َد يَ ْعقُ َ
17
ال ِم ْن إِبْرا ِھي َم إِلَى َدا ُو َد أَرْ بَ َعةَ َع َش َر ِجيالًَ ،و ِم ْن َدا ُو َد إِلَى َسب ِْي بَابِ َل أَرْ بَ َعةَ َع َش َر ِجيالًَ ،و ِم ْن
فَ َج ِمي ُع األَجْ يَ ِ
يح أَرْ بَ َعةَ َع َش َر ِجيالً.
َسب ِْي بَابِ َل إِلَى ْال َم ِس ِ
قلتُ  :إن المالحظ أن في نسبِه  بحسب ما أورده كاتب إنجيل متى ثالث نسوة زناة جدات للمس يح 
ن:
ھ
ص }أح د أج داد المس يح { ......م ن زناھ ا بحماھ ا
ار َ
) (1ثام ار  .............زاني ة  ......أنجب ت  ............فَ ِ
يھوذا بن يعقوب أح د أس باط بن ي إس رائيل } راج ع الكت اب المق دس س فر التك وين اإلص حاح  38ع دد - 12
{30

) (2رح اب  ............زاني ة  .........فأرس ل يش وع ب ن ن ون م ن ش طّيم رجل ين جاسوس ين س رّا ق ائال اذھب ا
انظرا األرض واريحا.فذھبا ودخال بي ت ام رأة زاني ة اس مھا رح اب واض طجعا ھن اك ) س فر يش وع ( 1/2
قتل زوجھا
) ( 3بثشبع َز ْو َجةً أوريا الحثي  .......زانية ..........زنا بھا داود ) كما يزعمون ( وحرّض على ِ
ثم تزوجھا وأنجب منھا سليمان ) أحد أجداد المسيح ( } راجع الكتاب المقدس سفر المل وك األول اإلص حاح
. {11
)(4راع وث الزاني ة فھ ي راع وث المؤابي ة زوج ة ب وعز وأم عوبي د ...القص ة كلھ ا ف ي س فر راع وث
اإلص حاح الثال ث قص ة االض طجاع والبقي ة ف ي اإلص حاح الراب ع ش رائه لھ ا ودخول ه عليھ ا وإنجاب ه
منھا...وبھذا فاق النسب ثالثيين جيالً...
ويبقى إشكال :ھو النص الذي جاء ف ي س فر التثني ة إص حاح 23ع دد" 3ال ي دخل عم وني و ال م وأبي ف ي
جماعة الرب حتى الجيل العاشر ال يدخل منھم احد في جماعة الرب إلى األبد" .
وأتساءل سؤالين:
شرف ؟!
-1ھل قصد كاتبُ إنجيل متى أن يُفھم من يقرأ إنجيله أن يسو َع المسيح نسبه غير ُم
ٍ
ت أجداد المسيح  ..؟!
 -2لماذا ذكر لنا ھؤالء النسوة دون غيرھن من زوجا ِ

نبي يقول :خلق ﷲُ آد َم على صورتِه !
ٌّ
ﷲ َ
خلق آد َم على صور ِته؟
ﷲ تجسد في
َ
يسوع  ،وال تنكرون كالم نب ِّيكم أن َ
قالوا  :تنكرون علينا أن َ
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ﺿ ْﺮ ِ
ﺼﻠَ ِﺔ َو ْاﻵ َد ِ
ﺻﺤﻴﺢ ٍ
ثم ذكروا ما ثبت في
ب اﻟ َْﻮ ْﺟ ِﻪ( ﺑﺮﻗﻢ َ 4731ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ِ
ْﱪ َواﻟ ﱢ
ﻣﺴﻠﻢ ﻛِﺘَﺎب ) اﻟِ ﱢ
ﱠﻬ ِﻲ َﻋ ْﻦ َ
اب( ﺑَﺎب )اﻟﻨـ ْ
ﻀ ِﻤ ﱡﻲ َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ أَِﰊ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﻟ ُْﻤﺜَـ ﱠﲎ ح و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺣ ٍِ
ي َﻋ ْﻦ اﻟ ُْﻤﺜَـ ﱠﲎ ﺑْ ِﻦ
ﺎﰎ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ ﺑْ ُﻦ َﻣ ْﻬ ِﺪ ﱟ
ﺼ ُﺮ ﺑْ ُﻦ َﻋﻠِ ﱟﻲ ا ْﳉَ ْﻬ َ
ﻧَ ْ
ﺳ ِﻌ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  وِﰲ ﺣ ِﺪ ِ
ﻳﺚ اﺑْ ِﻦ َﺣ ٍِ
ﺎل ":إِ َذا ﻗَﺎﺗَ َﻞ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل  :ﻗَ َ
ﻮب َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ﻗَ َ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﻴﺪ َﻋ ْﻦ ﻗَـﺘَ َ
ﺎﰎ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎدةَ َﻋ ْﻦ أَِﰊ أَﻳﱡ َ
َ َ
َ
ِ
ﻮرﺗِِﻪ ".
ﺐ اﻟ َْﻮ ْﺟﻪَ  ،ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﺧﻠَ َﻖ َ
آد َم َﻋﻠَﻰ ُ
أَ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ أَ َﺧﺎﻩُ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺠﺘَﻨ ْ
ﺻَ
•

الرد على الشبھة

َ
األحوال ؛ألنه من جھ ٍة أخري تغيب
بحال من
الحديث محل شبھتھم ال يخدم المعترضين
أوالً  :إن ھذا
ٍ
ِ
الناس ،وذلك إذا اقتتلوا مع بعضِ ھم البعض يكون لھم 
عن عقولِھم يدل على رحم ِته  ، وعط ِفه على
ِ
ِ
ِ
ﺐ اﻟ َْﻮ ْﺟﻪَ ".
ناصحً ا أمي ًنا ؛ھذا واض ٌح من ﻗﻮﻟﻪ  " : إِ َذا ﻗَﺎﺗَ َﻞ أ َ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ أَ َﺧﺎﻩُ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺠﺘَﻨ ْ
ِ
ﺐ(
لصحيح
شرحه
النووي  -رحمه ﷲُ  -في
قال
ﱡ
ِ
ٍ
ِ
مسلم  :ﻗَـ ْﻮﻟﻪ  ) : إِ َذا ﻗَﺎﺗَ َﻞ أ َ
َﺣﺪ ُﻛ ْﻢ أَ َﺧﺎﻩُ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺠﺘَﻨ ْ
ِ
ِ
ﺐ اﻟ َْﻮ ْﺟﻪ  ،ﻓَِﺈ ﱠن
َوِﰲ ِرَواﻳَﺔ  ) :إِ َذا َ
ﺿ َﺮ َ
بأَ
َﺣﺪ ُﻛ ْﻢ ( َوِﰲ ِرَواﻳَﺔ َ ) :ﻻ ﻳَـﻠْﻄ َﻤ ﱠﻦ اﻟ َْﻮ ْﺟﻪ ( َوِﰲ ِرَواﻳَﺔ  ) :إِ َذا ﻗَﺎﺗَ َﻞ أ َ
َﺣﺪ ُﻛ ْﻢ أَ َﺧﺎﻩُ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺠﺘَﻨ ْ
ﻮرﺗﻪ (،
اﻟﻠﱠﻪ َﺧﻠَ َﻖ َ
آدم َﻋﻠَﻰ ُ
ﺻَ
ﺎﺳﻦ  ،وأَ ْﻋ َ ِ
ﺿﺮب اﻟْﻮﺟﻪ ؛ ِﻷَﻧﱠﻪُ ﻟَ ِﻄﻴﻒ َْﳚﻤﻊ اﻟْﻤﺤ ِ
ﻴﺴﺔ ﻟَ ِﻄﻴ َﻔﺔ َ ،وأَ ْﻛﺜَﺮ ِْ
اﻹ ْد َراك
ﻗَ َ
ﺼ ِﺮﻳﺢ ﺑِﺎﻟﻨـ ْ
ﺎل اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎءَُ :ﻫ َﺬا ﺗَ ْ
ﱠﻬ ِﻲ َﻋ ْﻦ َ ْ َ ْ
َ ََ
َ
ﻀﺎ ُؤﻩُ ﻧَﻔ َ
ﺸﲔ ﻓِ ِﻴﻪ ﻓَ ِ
ﺎﺣﺶ ؛ وِﻷَﻧﱠﻪ ﺑﺎ ِرز ﻇَ ِ
ِ
ِ
ﺎﻫﺮ َﻻ ﳝُْ ِﻜﻦ َﺳ ْﱰﻩ ،
ﺼ َﻬﺎ َ ،وﻗَ ْﺪ ﻳُ َ
ﻠﻬﺎ َ
ﺸ ﱢﻮﻩ اﻟ َْﻮ ْﺟﻪ َ ،واﻟ ﱠ ْ
َِﺎ ؛ ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻳُـ ْﺒﻄ َ
ﺿ ْﺮب اﻟ َْﻮ ْﺟﻪ َ ،وﻗَ ْﺪ ﻳُـ ْﻨﻘ ُ
َ َُ
ِ
ِ
ِ
ﺐ اﻟ َْﻮ ْﺟﻪ .
ب َزْو َﺟﺘﻪ أ َْو َوﻟَﺪﻩ أ َْو َﻋ ْﺒﺪﻩ َ
ﱠﻬﻲ إِ َذا َ
َوَﻣ َﱴ َ
ﺿ َﺮﺑَﻪُ َﻻ ﻳَ ْﺴﻠَﻢ ﻣ ْﻦ َﺷ ْﲔ ﻏَﺎﻟِﺒًﺎ َ ،وﻳَ ْﺪ ُﺧﻞ ِﰲ اﻟﻨـ ْ
ﺿ َﺮ َ
ﺿ ْﺮب ﺗَﺄْدﻳﺐ ﻓَـﻠْﻴَ ْﺠﺘَﻨ ْ
أھـ
س عندنا في مص َر  ،مثل يقول " :ضرب الوش مفھوش معلش ".ھكذا
ثم إن من
ِ
األمثال الدارج ِة بين النا ِ
اعتاد الناسُ على مر العصور ...
ثانيًا  :بعد أن ب ّين ُ
األول من الحديث ؛
ت عظم َة ھذا النبي ّ◌ ِ◌ الرحيم  - بفضل ﷲ  - في الجز ِء
ِ
ﻮرﺗِِﻪ ".
يتبقى لنا اإلشكالية الواضحة عندھم  ،وإنكارھم على قولِه  " :ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﺧﻠَ َﻖ َ
آد َم َﻋﻠَﻰ ُ
ﺻَ
ُ
ﷲ  ليس كمثله شيء ؛ يقول  عن نفسِ ه :
قلت :وقع ذلك منھم ؛ألنھم يجھلون معتقدنا ،فإننا نعتقد أن َ
ْس َكم ِْثلِ ِه َشيْ ٌء َوھ َُو ال َّسمِي ُع البَصِ ي ُر ) الشورى .(11
َ لي َ
إننا ال نشبه  ،وال نعطل  ،وال نمثل  ،وال نئول إال لضرورة إذا دعينا للتأويل واألسلم عدم التأويل.
النووي  -رحمه ﷲُ – في شر ِحه لصحيح مسلم◌ٍ ُ :ﻫﻮ ِﻣﻦ أَﺣ ِ
ﺼ َﻔﺎت َ ،وﻗَ ْﺪ َﺳﺒَ َﻖ ِﰲ ﻛِﺘَﺎب ِْ
اﻹﳝَﺎن
قال
ُّ
ﺎدﻳﺚ اﻟ ﱢ
ِ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺑـﻴﺎ ُن ﺣ ْﻜ َ ِ
ﺮﻫﺎ ﻏَ ْﲑ ُﻣ َﺮاد ،
ﻳﻠﻬﺎ َ ،وﻳَـ ُﻘﻮل  :ﻧُـ ْﺆﻣﻦ ﺑِﺄَﻧﱠـ َﻬﺎ َﺣ ﱞﻖ َ ،وأَ ﱠن ﻇَﺎﻫ َ
ﺴﻮﻃًﺎ َ ،وأَ ﱠن ﻣ ْﻦ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء َﻣ ْﻦ ﳝُْﺴﻚ َﻋ ْﻦ ﺗَﺄْ ِو َ
ََ ُ
ﻤﻬﺎ َواﺿ ًﺤﺎ َوَﻣ ْﺒ ُ
ِ
ِ
ِ
َﺳﻠَﻢ َ .واﻟﺜ ِ
ﺴﺐ َﻣﺎ ﻳَﻠﻴﻖ ﺑِﺘَـ ْﻨ ِﺰﻳﻪ اﻟﻠﱠﻪ
َوَﳍَﺎ َﻣ ْﻌ َﲎ ﻳَﻠﻴﻖ ِ َﺎ َ ،و َﻫ َﺬا َﻣ ْﺬ َﻫﺐ ُﲨْ ُﻬﻮر اﻟ ﱠ
ﺴﻠَﻒ َ ،و ُﻫ َﻮ أ ْ
َﺣ َﻮط َوأ ْ
ﱠﺎﱐ أَﻧﱠـ َﻬﺎ ﺗُـﺘَﺄ ﱠَول َﻋﻠَﻰ َﺣ َ
ﺲ َﻛ ِﻤﺜْﻠِ ِﻪ َﺷ ْﻲء .أھـ
ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َ ،وأَﻧﱠﻪُ ﻟَْﻴ َ
ﻮرﺗِِﻪ" .
وقال -رحمه ﷲُ  -في قولِه  ":ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﺧﻠَ َﻖ َ
آد َم َﻋﻠَﻰ ُ
ﺻَ
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ﻀﺮوب  ،وﻫ َﺬا ﻇَ ِ
ِ
ﻗَﺎﻟَ ْ ِ
ِ
آدم ،
ﺎﻫﺮ ِرَواﻳَﺔ ُﻣ ْﺴﻠِﻢ َ ،وﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ ﻃَﺎﺋَِﻔﺔ  :ﻳَـﻌُﻮد إِ َﱃ َ
ََ
ﺖ ﻃَﺎﺋ َﻔﺔ  :اﻟﻀﱠﻤﲑ ِﰲ ) ُ
ﺻَ
ﻮرﺗﻪ ( َﻋﺎﺋﺪ َﻋﻠَﻰ ْاﻷَخ اﻟ َْﻤ ْ ُ
ِ
ﺼﺎص َﻛ َﻘ ْﻮﻟِ ِﻪ   : ﻧَﺎﻗَﺔ اﻟﻠﱠﻪ 
ﺿ ْﻌﻒ َ ،وﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ ﻃَﺎﺋَِﻔﺔ  :ﻳَـﻌُﻮد إِ َﱃ اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َ ،وﻳَ ُﻜﻮن اﻟ ُْﻤ َﺮاد إِ َ
َوﻓِ ِﻴﻪ َ
ﺿﺎﻓَﺔ ﺗَ ْﺸ ِﺮﻳﻒ َوا ْﺧﺘ َ
)اﻟﺸﻤﺲَ .(13وَﻛ َﻤﺎ ﻳُـ َﻘﺎل ِﰲ اﻟْ َﻜ ْﻌﺒَﺔ  :ﺑَـ ْﻴﺖ اﻟﻠﱠﻪ َوﻧَﻈَﺎﺋِﺮﻩ َ .واَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ .أھـ
بن العثيمين  -رحمه ﷲُ  -ﺳﺌﻞ ﻓﻀﻴﻠﺘﻪ ﻣﺎ ﻣﻌﲎ ِ
ﱠﱯ " : إن
في أثنا ِء بحثي وجدتُ كال ًما رائ ًعا للشيخ ا ِ
ﻗﻮل اﻟﻨِ ﱢ
آدم ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗِﻪ"؟.
اﷲَ ﺧﻠﻖ َ
ِ
آدم ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ" .ﺛﺎﺑﺖ ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ  ،وﻣﻦ اﳌﻌﻠﻮم أﻧﻪ ﻻ
ﻓﺄﺟﺎب ﺑﻘﻮﻟﻪ :ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ أﻋﲏ ﻗﻮل اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱯ  " : إن اﷲَ ﺧﻠﻖ َ
ﻳﺮاد ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮﻩ ﺑﺈﲨﺎع اﳌﺴﻠﻤﲔ واﻟﻌﻘﻼء؛ ﻷن اﷲَ  وﺳﻊ ﻛﺮﺳﻴﻪ اﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ،واﻟﺴﻤﺎوات واﻷرض ﻛﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ

ﻟﻠﻜﺮﺳﻲ ﻣﻮﺿﻊ اﻟﻘﺪﻣﲔ ﻛﺤﻠﻘﺔ أﻟﻘﻴﺖ ﰲ ﻓﻼة ﻣﻦ اﻷرض ،وﻓﻀﻞ اﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ اﻟﻜﺮﺳﻲ ﻛﻔﻀﻞ اﻟﻔﻼة ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﳊﻠﻘﺔ ﻓﻤﺎ
ﻇﻨﻚ ﺑﺮب اﻟﻌﺎﳌﲔ؟ ﻻ أﺣﺪ ﳛﻴﻂ ﺑﻪ وﺻﻔﺎً وﻻ ﲣﻴﻼً ،وﻣﻦ ﻫﺬا وﺻﻔﻪ ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة آدم ﺳﺘﻮن ذراﻋﺎً ﻟﻜﻦ
ﳛﻤﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ ﻣﻌﻨﻴﲔ:

اﻷول  :أن اﷲ ﺧﻠﻖ آدم ﻋﻠﻰ ٍ
ﺻﻮرة اﺧﺘﺎرﻫﺎ ،وإﺿﺎﻓﻬﺎ إﱃ ِ
ﻧﻔﺴﻪ – ﺗﻌﺎﱃ -ﺗﻜﺮﳝﺎً وﺗﺸﺮﻳﻔﺎً.
َ
َ
آدم ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳉﻤﻠﺔ ،وﳎﺮد ﻛﻮﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗﻪ ﻻ ﻳﻘﺘﻀﻲ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ واﻟﺪﻟﻴﻞ ﻗﻮﻟﻪ  " : إن
اﻟﺜﺎﱐ  :أن اﳌﺮاد ﺧﻠﻖ َ
أول زﻣﺮة ﺗﺪﺧﻞ اﳉﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺻﻮرة اﻟﻘﻤﺮ ﻟﻴﻠﺔ اﻟﺒﺪر ،ﰒ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻠﻮ ﻢ ﻋﻠﻰ أﺿﻮء ﻛﻮﻛﺐ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء " وﻻ ﻳﻠﺰم أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ

اﻟﺰﻣﺮة ﳑﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﻘﻤﺮ؛ ﻷن اﻟﻘﻤﺮ أﻛﱪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﳉﻨﺔ ﺑﻜﺜﲑ ،ﻓﺈ ﻢ ﻳﺪﺧﻠﻮن اﳉﻨﺔ ﻃﻮﳍﻢ ﺳﺘﻮن ذراﻋﺎً ،ﻓﻠﻴﺴﻮا ﻣﺜﻞ اﻟﻘﻤﺮ .أھـ
الصور التي خلقھا ﷲُ وصورھا؛
آدم ﻋﻠﻰ ﺻﻮرﺗِﻪ"  .يعنى :صورة من
ِ
فھمتُ مما سبق :أن قوله " : ﺧﻠﻖ َ
ص ﱠورْ نَا ُك ْم ثُ ﱠم قُ ْلنَا لِ ْل َمآلئِ َك ِة ا ْس ُج ُد ْ
صور آدم ؛ إ ًذا
وا آل َد َم  ) األعراف ،(11وال ُم ُ
قال َ  : ولَقَ ْد َخلَ ْقنَا ُك ْم ثُ ﱠم َ
آدم على صور ِة ﷲِ  أعني :أن ﷲَ  ھو الذي صوره على ھذه الصورة التي أحبھا ، فھي تعد أحسن
ان فِي أَحْ َس ِن تَ ْق ِو ٍيم ) التين ، (4فإضافة ﷲ 
اإلن َس َ
صورة في المخلوقات ؛ قال  : و لَقَ ْد َخلَ ْقنَا ْ ِ
الصورة إليه من باب التشريف ؛ اعتنى  بھذه الصورة ،فمن أجل ذلك وغير ذلك نھى أن يُضرب الوجه
فتعيبه حسا ً  ،وال تقبحه كـأن تقول :قبح ﷲُ وجھك  ،ووجه من أشبه وجھك فتعيبه معنى ... ..
الخالصة ھي  :أن ﷲَ  له وجه  ،وله عين  ،وله رجل  ، ويضحك  ،ويفرح  .....لكن ال يلزم أن
تكون ھذه الصفات مماثلة لإلنسان  ،فھناك شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل المماثلة  ،كما أن الزمرة
األولى من أھل الجنة فيھا شبه من القمر لكن دون مماثلة  ،فھذا ھو مذھب أھل السنة والجماعة .....
ثالثًا :إن قيل  :إن ھناك رواية أخرى تقول :قال  ":ﻻ ﺗﻘﺒﺤﻮا اﻟﻮﺟﻪ ; ﻓﺈن اﺑﻦ آدم ُﺧﻠﻖ ﻋﻠﻰ ِ
ﺻﻮرة اﻟﺮﲪﻦ ".
َ
ِ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ و اﳌﻮﺿﻮﻋﺔ " ﺑﺮﻗﻢ
األلباني  -رحمه ﷲُ  -في "
قلتُ  :إن ھذه الرواية ضعيفة؛ ضعفھا
ﱡ
 ،1176وغي ُر واح ٍد من المحققين .

ضا أن
راب ًعا  :إن المسلمين بالفعل ينكرون على المعترضين أن ﷲَ تجسد في يسوع  ،وينكرون عليھم أي ً
ﷲَ يقضي حاجتَه ويُضرب ويُھان ويتبرز ويبول وينام .....
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سبيل التشبيِه ؛ جاء ذلك في
ضا أن يكون الرب خروف له سبعة قرون  ،ولو على
وينكرون عليھم أي ً
ِ
موضعين:
َ
ت َف َرأي ُ
األول :ر ُْؤيَا يُو َحنﱠا الالﱠھُوتِ ﱢي إصحاح  5عدد َ 6و َن َظرْ ُ
ت ْال َح َّي ِة
ش َو ْال َكا ِئ َنا ِ
ْت فِي ْال َوسَطِ َبي َْن ْال َعرْ ِ
َ
ُوخ خروف قائم َكأ َ َّن ُه مذبوحَ .و َكا َن ْ
ﷲ ال َّسب َْع َة الَّتِي
اح ِ
ُونَ ،و َس ْب ُع أَعْ ي ٍُن ُت َم ِّث ُل أَرْ َو َ
ت َل ُه َسب َْع ُة قُر ٍ
األرْ َب َع ِة َوال ُّشي ِ
أُرْ سِ َل ْ
ض ُكلِّ َھا.
ت إِ َلى األَرْ ِ
14
ُوفَ ،و ْال َخر ُ
ُوف يَ ْغلِبُھُ ْم ،ألَنﱠهُ َربﱡ
ُون ْال َخر َ
ارب َ
الثاني :ر ُْؤيَا يُو َحنﱠا الالﱠھُوتِ ﱢي إصحاح 17عدد ھ ُؤالَ ِء َسيُ َح ِ
ب َو َملِ ُ
ون«.
ُون َو ُم ْؤ ِمنُ َ
ون َو ُم ْختَار َ
ين َم َعهُ َم ْد ُع ﱡو َ
وكَ ،والﱠ ِذ َ
ك ْال ُملُ ِ
األَرْ بَا ِ
مخمور يصرخ عاليا ً من شدة الخمر  ،وذلك في مزمور
بشخص
وينكرون عليھم أن يكون الرب مشبه
ٍ
ٍ
65
ﱠار ُم َعي ٍﱢط ِم َن ْال َخ ْم ِر.. .
إصحاح 78عدد فَا ْستَ ْيقَظَ الرﱠبﱡ َكنَائِ ٍمَ ،ك َجب ٍ
وينكرون عليھم أن يكون الرب كالدود ِة  ،وذلك سفر ھوشع ]  [ 12 / 5يقول الربﱡ 12 :فَأَنَا ألَ ْف َرايِ َم
َك ْالع ﱢ
ﱡوس.
ُثَ ،ولِبَ ْي ِ
ت يَھُو َذا َكالس ِ
وينكرون عليھم أن يكون الرب مشبه بالدب  ،وذلك في سفر مراثي إرميا ) " ( 10 / 3ھ َُو لِي َك ُدبٍّ
ِّص "  .وينكرون عليھم أن يكون الرب مدخن يخرج دخا ًنا من أن ِفه  ،وذلك في سفرصموئيل الثاني
ُم َت َرب ٍ
9
8
ت َوارْ تَج ْ
ت ارْ تَ َع َد ْ
ت األَرْ ضُ َوارْ تَ َع َش ْ
ص ِع َد
بَ .
ض َ
ﱠت ،ألَنﱠهُ َغ ِ
ت .أُسُسُ ال ﱠس َما َوا ِ
إصحاح  22عدد فَارْ تَ ﱠج ِ
تَ .ج ْم ٌر ا ْشتَ َعلَ ْ
ان ِم ْن أَ ْنفِ ِهَ ،ونَا ٌر ِم ْن فَ ِم ِه أَ َكلَ ْ
ُد َخ ٌ
ت ِم ْنهُ .وينكرون..............
اإلنسان على صورتِه ؛ جاء ذلك في سفر التكوين إصحاح
ق
َ
خام ًسا  :إن العھ َد القديم يذكر أن ﷲَ  خل َ
ون َعلَى َس َم ِك ْالبَحْ ِر َو َعلَى طَي ِْر ال ﱠس َما ِء
1عددَ 26وقَا َل ﷲُ» :نَ ْع َم ُل
ان َعلَى صُو َرتِنَا َك َشبَ ِھنَا ،فَيَتَ َسلﱠطُ َ
اإل ْن َس َ
ِ
27
ان َعلَى
اإل ْن َس َ
ض« .فَ َخلَ َ
يع ال ﱠدبﱠابَا ِ
ق ﷲُ ِ
ت الﱠتِي تَ ِدبﱡ َعلَى األَرْ ِ
َو َعلَى ْالبَھَائِ ِمَ ،و َعلَى ُكلﱢ األَرْ ِ
ضَ ،و َعلَى َج ِم ِ
صُو َرتِ ِهَ .علَى صُو َر ِة ﷲِ َخلَقَهَُ .ذ َكرًا َوأُ ْنثَى َخلَقَھُ ْم.
قلت ُ◌  :إن ھذه النصوص ما فھمھا اليھو ُد مثلما فھمھا المعترضون فھم فھموا أن ﷲَ شبه اإلنسان  ،أو أن
ﷲَ تجسد في إنسان ....
إن اليھو َد يعتقدون أنھم ) المعترضين ( وثنيون  ،فلو فھموا فھمھم لقالوا بألوھي ِة المسيح  ،وما أرادوا
اإلنسان على الصور ِة التي أحبھا،
قتله ...ھذه النصوص تشبه كالم نبيﱢنا  ، والمعنى أن ﷲَ  َ◌خلق
َ
عدم المماثل ِة والتشبيِه ؛ فنحن نثبت الصورةَ ِ ،وليست
وأعطى لھا بعض الصفا ِ
ت التي أحبھا لنفس ِه مع ِ
الصورةُ بمعنى الوجه فقط ،فال نؤول ،وال نعطل ،وال نشبه....
دبيب النمل ِة
كسمع اإلنسان؛ فا ُ يسمع
مثال ذلك:ﷲُ  يسمع واإلنسان كذلك ؛ لكن سم ُع ﷲ  ليس
َ
ِ
ْ
ْس َكمِثلِ ِه َشيْ ٌء.
السوداء فوق الصخر ِة الصماء في الليل ِة الظلماء سبحانه،ال يشغله سمع عن سمع َ ،لي َ

نبي يقول :الحجر األسود يمين ﷲ في األرض!
ﱞ
زعموا أن نبيﱠنا قال :إن الحجر األسود ھو يمين ﷲ في األرض يصافح بھا عباده.....
تساءلوا قائلين:
 -1ھل يعقل أن الحجر ھو يمين ﷲ في األرض..؟!
 -2ھل يعقل أن إله المسلمين له يد كالبشر يصافح بھا..؟!
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تعلقوا على ما سبق بما جاء في المعجم األوسط للطبراني برقم  563ﺣﺪﺛﻨﺎ أﲪﺪ ﺑﻦ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ
ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﻮاﺳﻄﻲ ﻗﺎل ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ اﳌﺆﻣﻞ ﻗﺎل ﲰﻌﺖ ﻋﻄﺎء ﺑﻦ أﰊ رﺑﺎح ﳛﺪث ﻋﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل

اﷲ " :ﻳﺄﰐ اﻟﺮﻛﻦ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ أﻋﻈﻢ ﻣﻦ أﰊ ﻗﺒﻴﺲ ﻟﻪ ﻟﺴﺎن وﺷﻔﺘﺎن ﻳﺸﻬﺪان ﳌﻦ اﺳﺘﻠﻤﻪ ﺑﺎﳊﻖ وﻫﻮ ﳝﲔ اﷲ ﻋﺰ و ﺟﻞ اﻟﱵ
ﻳﺼﺎﻓﺢ ﺎ ﺧﻠﻘﻪ".
الرد على الشبھة
أوالً :إن ك ﱠل األحاديث التي جاء فيھا أن الحج َر األسود ھو يمين ﷲ في األرض ال تصح ؛إما منكره أو
موضوعة...
ُ
الشيخ األلباني – رحمه ﷲُ -كما يلي:
حكم عليھا بذلك
 -1ضعيف الترغيب والترھيب برقم  ) - 726ﺿﻌﻴﻒ (

واﻟﻄﱪاﱐ ﰲ اﻷوﺳﻂ وزاد } ﻳﻌﲏ ﺣﺪﻳﺚ اﺑﻦ ﻋﻤﺮو -رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻬﺎ -اﻟﺬي ﰲ اﻟﺼﺤﻴﺢ { ﻳﺸﻬﺪ ﳌﻦ اﺳﺘﻠﻤﻪ ﺑﺎﳊﻖ وﻫﻮ

ﳝﲔ اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ﻳﺼﺎﻓﺢ ﺎ ﺧﻠﻘﻪ واﺑﻦ ﺧﺰﳝﺔ ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ وزاد ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻋﻤﻦ اﺳﺘﻠﻤﻪ ﺑﺎﻟﻨﻴﺔ وﻫﻮ ﳝﲔ اﷲ اﻟﱵ ﻳﺼﺎﻓﺢ ﺎ ﺧﻠﻘﻪ.
 -2السلسلة الضعيفة برقم  ) 223ﻣﻨﻜﺮ (
اﳊﺠﺮ اﻷﺳﻮد ﳝﲔ اﷲ ﰲ اﻷرض ﻳﺼﺎﻓﺢ ﺎ ﻋﺒﺎدﻩ.

 -3السلسلة الضعيفة برقم  ) 2685ﻣﻮﺿﻮع (
اﳊﺠﺮ ﰲ اﻷرض ﳝﲔ اﷲ  ﻓﻤﻦ ﻣﺴﺢ ﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﳊﺠﺮ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻳﻊ اﷲ  أﻻ ﻳﻌﺼﻴﻪ.
 -4الجامع الصغير برقم  6517اﳊﺠﺮ ﳝﲔ اﷲ ﻓﻤﻦ ﻣﺴﺤﻪ ﻓﻘﺪ ﺑﺎﻳﻊ اﷲ أن ﻻ ﻳﻌﺼﻴﻪ .
) ﻓﺮ ( ﻋﻦ أﻧﺲ ) اﻷزرﻗﻲ ( ﻋﻦ ﻋﻜﺮﻣﺔ ﻣﻮﻗﻮﻓﺎ .

ﻗﺎل اﻟﺸﻴﺦ اﻷﻟﺒﺎﱐ  ) :ﻣﻮﺿﻮع ( اﻧﻈﺮ ﺣﺪﻳﺚ رﻗﻢ  2771 :ﰲ ﺿﻌﻴﻒ اﳉﺎﻣﻊ.
إذن كان ما سبق دليل عن بطالن سؤالھم األول الذي يقول :ھل يعقل أن الحجر ھو يمين ﷲ في
األرض..؟!
ﷲ  ليس كمثله شيء ؛ يقول  عن نفسِ ه  :
ثانيًا :إنھم يجھلون معتقدنا في ِ
ﷲ ، فإننا نعتقد أن َ
ْس َكم ِْثلِ ِه َشيْ ٌء َوھ َُو ال َّسمِي ُع البَصِ ي ُر ) الشورى .(11
َلي َ
ُور
إننا ال نشبه  ،وال نعطل  ،وال نمثل  ،وال نئول إال لضرورة واألسلم عدم التأويل فھَ َذا َم ْذھَب ُج ْمھ ِ
ف.
ال ﱠسلَ ِ
النووي  -رحمه ﷲُ – في شرحِه لصحيح مسلم◌ٍ ُ :ﻫﻮ ِﻣﻦ أَﺣ ِ
ﺼ َﻔﺎت َ ،وﻗَ ْﺪ َﺳﺒَ َﻖ ِﰲ ﻛِﺘَﺎب ِْ
اﻹﳝَﺎن
قال
ُّ
ﺎدﻳﺚ اﻟ ﱢ
ِ
َ ْ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺑـﻴﺎ ُن ﺣ ْﻜ َ ِ
ﺮﻫﺎ ﻏَ ْﲑ ُﻣ َﺮاد ،
ﻳﻠﻬﺎ َ ،وﻳَـ ُﻘﻮل  :ﻧُـ ْﺆﻣﻦ ﺑِﺄَﻧﱠـ َﻬﺎ َﺣ ﱞﻖ َ ،وأَ ﱠن ﻇَﺎﻫ َ
ﺴﻮﻃًﺎ َ ،وأَ ﱠن ﻣ ْﻦ اﻟْﻌُﻠَ َﻤﺎء َﻣ ْﻦ ﳝُْﺴﻚ َﻋ ْﻦ ﺗَﺄْ ِو َ
ََ ُ
ﻤﻬﺎ َواﺿ ًﺤﺎ َوَﻣ ْﺒ ُ
َﺳﻠَﻢ .
َوَﳍَﺎ َﻣ ْﻌ َﲎ ﻳَﻠِﻴﻖ ِ َﺎ َ ،و َﻫ َﺬا َﻣ ْﺬ َﻫﺐ ُﲨْ ُﻬﻮر اﻟ ﱠ
ﺴﻠَﻒ َ ،و ُﻫ َﻮ أ ْ
َﺣ َﻮط َوأ ْ
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ﱠ
ِ ِ ِ ﱠ
ﺲ َﻛ ِﻤﺜْﻠِ ِﻪ َﺷ ْﻲء .أھـ
َوالثانِي أَﻧﱠـ َﻬﺎ ﺗُـﺘَﺄ ﱠَول َﻋﻠَﻰ َﺣ َ
ﺴﺐ َﻣﺎ ﻳَﻠﻴﻖ ﺑﺘَـ ْﻨ ِﺰﻳﻪ اﻟﻠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َ ،وأَﻧﱠﻪُ ﻟَْﻴ َ
مثال ما سبق :ﷲ  له وجه  ،وله عين  ،وله رجل  ، ويضحك  ،ويفرح  .....لكن ال يلزم أن تكون
ھذه الصفات مماثلة لإلنسان ...
إن يد ﷲ ليست مماثلة ليد اإلنسان ،فاليد صفة من صفاته  وكلتا يديه يمين ؛ثبت في صحيح مسلم
ِِ
ﺎل رﺳ ُ ِ
ﲔ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋﻠَﻰ َﻣﻨَﺎﺑَِﺮ ِﻣ ْﻦ ﻧُﻮٍر َﻋ ْﻦ َﳝِ ِ
ﲔ
ﲔ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َ ،وﻛِﻠْﺘَﺎ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ َﳝِ ٌ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ":إِ ﱠن اﻟ ُْﻤ ْﻘﺴﻄ َ
برقم  3406ﻗَ َ َ ُ
ﱠِ
ﻳﻦ ﻳَـ ْﻌ ِﺪﻟُﻮ َن ِﰲ ُﺣ ْﻜ ِﻤ ِﻬ ْﻢ َوأ َْﻫﻠِﻴ ِﻬ ْﻢ َوَﻣﺎ َوﻟُﻮا".
اﻟﺬ َ
إذن صفة اليد تم ُر كما ھي دون أن نمثل ،أو نشبه ،أو نعطل ،أو نؤول  ...وأما األحاديث الصحيحة التي
جاءت بخصوص يمين ﷲ ،أو يد ﷲ ھي بخالف ما أتى بھا المعترضون ...منھا ما يلي:
ﻀ َﻬﺎ ﻧَـ َﻔ َﻘﺔٌ َﺳ ﱠﺤﺎءُ اﻟﻠﱠْﻴ َﻞ
ﱯ  ﻗَ َ
ﲔ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻣ ْﻸَى َﻻ ﻳَ ِﻐﻴ ُ
 -1صحيح البخاري برقم  6869ﻋﻦ أﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َﻋ ْﻦ اﻟﻨﱠِ ﱢ
ﺎل :إِ ﱠن َﳝِ َ
ِ ِِ
ِ
ﺴﻤﻮ ِ
ﺾ أ َْو
ات َو ْاﻷ َْر َ
َواﻟﻨـ َ
ﺺ َﻣﺎ ِﰲ َﳝِﻴﻨِﻪ َو َﻋ ْﺮ ُﺷﻪُ َﻋﻠَﻰ اﻟ َْﻤﺎء َوﺑِﻴَﺪﻩ ْاﻷُ ْﺧ َﺮى اﻟْ َﻔ ْﻴ ُ
ض ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ َﱂْ ﻳَـ ْﻨـ ُﻘ ْ
ﱠﻬ َﺎر أ ََرأَﻳْـﺘُ ْﻢ َﻣﺎ أَﻧْـ َﻔ َﻖ ُﻣ ْﻨ ُﺬ َﺧﻠَ َﻖ اﻟ ﱠ َ َ
ِ
ﺾ.
ﺾ ﻳَـ ْﺮﻓَ ُﻊ َوَﳜْﻔ ُ
اﻟْ َﻘ ْﺒ ُ
ِ
ِ
ﱠﱯ  ﻗَ َ ِ ﱠ
ﱠﻬﺎ ِر
ﺴُ
ﻮﺳﻰ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﻮب ُﻣﺴﻲءُ اﻟﻨـ َ
ﻂ ﻳَ َﺪﻩُ ﺑِﺎﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ ﻟﻴَﺘُ َ
-2صحيح مسلم برقم َ 4954ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻣ َ
ﺎل إ ﱠن اﻟﻠﻪَ  ﻳَـ ْﺒ ُ
ﻂ ﻳ َﺪﻩُ ﺑِﺎﻟﻨـ ِ
ﻮب ُﻣ ِﺴﻲءُ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ َﺣ ﱠﱴ ﺗَﻄْﻠُ َﻊ اﻟ ﱠ
ﺲ ِﻣ ْﻦ َﻣﻐْ ِﺮَِﺎ.
َ
ﱠﻬﺎ ِر ﻟﻴَﺘُ َ
ﺴَُ
َوﻳَـ ْﺒ ُ
ﺸ ْﻤ ُ
 -3مسند أحمد برقمَ 3491ﻋ ِﻦ اﺑ ِﻦ ﻣﺴﻌ ٍ
ﻂ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ إِ َﱃ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﻮد أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺚ اﻟﻠﱠْﻴ ِﻞ اﻟْﺒَﺎﻗِﻲ ﻳَـ ْﻬﺒِ ُ
ﺎل إِ َذا َﻛﺎ َن ﺛُـﻠُ ُ
ْ َ ُْ
ﺴﻤ ِﺎء اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ ﰒُﱠ ﺗُـ ْﻔﺘﺢ أَﺑـﻮاب اﻟ ﱠ ِ
ﻚ َﺣ ﱠﱴ ﻳَﻄْﻠُ َﻊ اﻟْ َﻔ ْﺠ ُﺮ .
ﻮل َﻫ ْﻞ ِﻣ ْﻦ َﺳﺎﺋِ ٍﻞ ﻳُـ ْﻌﻄَﻰ ُﺳ ْﺆﻟَﻪُ ﻓَ َﻼ ﻳَـ َﺰ ُ
ﻂ ﻳَ َﺪﻩُ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﺴُ
ال َﻛ َﺬﻟِ َ
َ ُ َْ ُ
َ
اﻟ ﱠ َ
ﺴ َﻤﺎء ﰒُﱠ ﻳَـ ْﺒ ُ
ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺷﻌﻴﺐ اﻷرﻧﺆوط  :ﺻﺤﻴﺢ رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت رﺟﺎل اﻟﺸﻴﺨﲔ ﻏﲑ أﰊ اﻷﺣﻮص ﻓﻤﻦ رﺟﺎل ﻣﺴﻠﻢ
إذن كان ما سبق دليل عن بطالن سؤالھم الثاني الذي يقول :ھل إله المسلمين له يد كالبشر يصافح بھا..؟!
ثالثًا :إن المعترضين ال يعترضون على أن ربﱠھم – يسوع -له يدين ،ويتبرز  ،وينام ،ويُضرب على
ث ال نعترف به يقول:إن يمين ﷲِ حجر
قفاه،وذلك بحسب نصوص األناجيل....ويعترضون علينا بحدي ٍ
ويصافح الناس...وال يعترضون على أن ربھم -يسوع -صخرة )حجر( شرب منھا ناس كثر...وذلك بحسب
اإل ْخ َوةُ
وس إصحاح  10عدد1فَإِنﱢي لَس ُ
ما قاله بولس الرسول في ِر َسالته األُولَى إِلَى أَ ْھ ِل ُك
ور ْنثُ َ
ْت أُ ِري ُد أَيﱡھَا ِ
ِ
أَ ْن تَجْ ھَلُوا أَ ﱠن آبَا َءنَا َج ِمي َعھُ ْم َكانُوا تَحْ َ
ت ال ﱠس َحابَ ِةَ ،و َج ِمي َعھُ ُم اجْ تَا ُزوا فِي ْالبَحْ ِرَ 2 ،و َج ِمي َعھُ ُم ا ْعتَ َم ُدوا لِ ُمو َسى
4
3
ُوحيًّا ،ألَنﱠھُ ْم
احدًا ر ِ
ُوحيًّاَ ،و َج ِمي َعھُ ْم َش ِربُوا َش َرابًا َو ِ
احدًا ر ِ
فِي ال ﱠس َحابَ ِة َوفِي ْالبَحْ ِرَ ،و َج ِمي َعھُ ْم أَ َكلُوا طَ َعا ًما َو ِ
ت ْال َم ِسي َح .ال تعليق !
َكانُوا يَ ْش َرب َ
ُون ِم ْن َ
ُوحيﱠ ٍة تَابِ َعتِ ِھ ْمَ ،والص ْﱠخ َرةُ َكانَ ِ
ص ْخ َر ٍة ر ِ

نبي يقول :ديك رجاله في األرض وعنقه مثنية تحت العرش !...
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قالوا  :لقد قال رسو ُل اإلسالم شيئًا ال يعقل أب ًد...ا يتحدث عن ديك رجاله وحدھا في األرض  ،وعنقاه في
ت العرش....
السماء إلى تح ِ
ثم قالوا ما ھذه الخرافات أيھا المسلمون؟!
الطبراني في األوسط بر قم  7324ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ اﻟﻌﺒﺎس ﺛﻨﺎ اﻟﻔﻀﻞ ﺑﻦ ﺳﻬﻞ
وتعلقوا على ذلك بما جاء عند
ﱢ
اﻷﻋﺮج ﺛﻨﺎ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺛﻨﺎ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ أﰊ ﺳﻌﻴﺪ ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ

ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳﻠﻢ ":-إن اﷲ ﺟﻞ ذﻛﺮﻩ إذن ﱄ أن أﺣﺪث ﻋﻦ دﻳﻚ ﻗﺪ ﻣﺮﻗﺖ رﺟﻼﻩ اﻷرض وﻋﻨﻘﻪ ﻣﻨﺜﲏ ﲢﺖ اﻟﻌﺮشوﻫﻮ ﻳﻘﻮل :ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻣﺎ أﻋﻈﻤﻚ رﺑﻨﺎ ﻓﺮد ﻋﻠﻴﻪ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﰊ ﻛﺎذﺑﺎ ".
ﱂ ﻳﺮو ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق إﻻ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر
الرد على الشبھة
صلَّى َّ
َ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -ففيه اضطراب من ناحي ِة السند مع ومن
الحديث ال يصح رفعه
أوالً:إن ھذا
للنبي َ -
ﱢ
ناحية المتن كما يلي :
أوالً :من ناحي ِة السند جاء ضعفه في االتي في اآلتي:
 -1كتاب جامع األحاديث القدسية )ج / 1ص ( 19برقم  )337إن اﷲ أذن ﱄ أن أﺣﺪث ﻋﻦ دﻳﻚ رﺟﻼﻩ ﰲ أرض
وﻋﻨﻘﻪ ﻣﺜﻨﻴﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﺮش وﻫﻮ ﻳﻘﻮل :ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻣﺎ ﻋﻈﻢ رﺑﻨﺎ ﻗﺎل :ﻓﲑد ﻋﻠﻴﻪ :ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﰊ ﻛﺎذﺑﺎً ( أﺧﺮﺟﻪ اﳊﺎﻛﻢ

ﰲ اﳌﺴﺘﺪرك ج4ص ) .297ﺿﻌﻴﻒ ( ﻗﺎل اﺑﻦ اﳉﻮزي :ﻣﻮﺿﻮع ﰲ إﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ اﻟﻠﻬﱮ وﻫﻮ ﻣﱰوك ﻳﺮوى اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت.

ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﱐ ﰲ اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ج.150/1ﻗﻠﺖ :ﺑﻞ ﰲ ﺗﺼﺤﻴﺢ إﺳﻨﺎد اﳊﺪﻳﺚ وﻣﺘﻨﻪ ﻧﻈﺮ.وﻗﺪ ذﻛﺮ اﺑﻦ ﻋﺮاق ﰲ ﺗﻨﺰﻳﻪ
ﻗﻠﺖ ﰲ ﻟﺴﺎن اﳌﻴﺰان ﻋﻦ اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺪﻳﻜﺔ :ﻟﻴﺲ ﰲ ﻫﺬا اﳌﱳ ﺣﺪﻳﺚ ﻳﺜﺒﺖ.
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ج1ص 189ﻗﺎلُ :
 -2قال ابنُ القيم في المنار المنيف نحو ھذا الحديث مع جملة أحاديث مكذوبة  ،قال :
وﺑﺎﳉﻤﻠﺔ ﻓﻜﻞ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺪﻳﻚ ﻛﺬب إﻻ ﺣﺪﻳﺜﺎً واﺣﺪاً )إذا ﲰﻌﺘﻢ ﺻﻴﺎح اﻟﺪﻳﻚ ﻓﺎﺳﺄﻟﻮا اﷲ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻪ ﻓﺈ ﺎ رأت ﻣﻠﻜﺎً (
أﺧﺮﺟﻪ اﻟﺒﺨﺎري وﻣﺴﻠﻢ .

وﻗﺪ اﺳﺘﺪرك ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺸﻴﺦ ﻋﺒﺪ اﻟﻔﺘﺎح أﺑﻮ ﻏﺪة ﻏﻔﺮ اﷲ ﻟﻪ ﺣﺪﻳﺚ )ﻻ ﺗﺴﺒﻮا اﻟﺪﻳﻚ ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻮﻗﻆ ﻟﻠﺼﻼة ( أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ وأﺑﻮ
داود واﻟﻨﺴﺎﺋﻲ ﺑﻨﺤﻮﻩ .
 -3الحديث ذكره اإلمام الدارقطني -رحمه ﷲ -في العلل ):(156/8
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -ﻗَ َ ِ
صلَّى َّ
ﱢث َﻋ ْﻦ
ﱠﱯ َ -
ُﺣﺪ َ
)وﺳﺌﻞ ﻋﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﺳﻌﻴﺪ اﳌﻘﱪي ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻋﻦ اﻟﻨﱯ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎل ":أُذ َن ِﱄ أَ ْن أ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ﻣﻠَ ٍ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻣ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﲪَﻠَ ِﺔ اﻟ َْﻌ ْﺮ ِ
ﲑةُ َﺳ ْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَ ِﺔ َﻋ ٍﺎم
ش إِ ﱠن َﻣﺎ ﺑَـ َْ
َ
ﲔ َﺷ ْﺤ َﻤﺔ أُذُﻧﻪ إ َﱃ َﻋﺎﺗﻘﻪ َﻣﺴ َ
))إن اﷲ أذن ﱄ أن أﺣﺪث ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﻗﺪ ﺧﺮﻗﺖ رﺟﻼﻩ اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺒﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل…(( اﳊﺪﻳﺚ

ﻓﻘﺎل :ﻳﺮوﻳﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺧﺘﻠﻒ ﻋﻨﻪ ﻓﺮواﻩ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﺴﻠﻮﱄ ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻦ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﻋﻦ اﳌﻘﱪي ﻋﻦ أﰊ
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ﻫﺮﻳﺮة وﻏﲑﻩ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ أﰊ إﺳﺤﺎق وﻫﻮ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻣﺪﻳﲏ ﺿﻌﻴﻒ(اﻧﺘﻬﻰ.
و ﻗﺎل اﻟﺪارﻗﻄﲏ ﻛﻤﺎ ﰲ أﻃﺮاف اﻟﻐﺮاﺋﺐ واﻷﻓﺮاد ﻻﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ ج 5:ص194:

ﺣﺪﻳﺚ إذن ﱄ أن أﺣﺪث ﻣﻠﻚ رﺟﻼﻩ اﳊﺪﻳﺚ ﻏﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﻌﺎوﻳﺔ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ ﻃﻠﺤﺔ ﻋﻨﻪ ﺗﻔﺮد ﺑﻪ إﺳﺤﺎق ﺑﻦ
ﻣﻨﺼﻮر ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻨﻪ وﱂ أرﻩ إﻻ ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ ﲪﺪان ﺑﻦ ﻋﻤﺮ اﻟﺒﺰار ﻋﻨﻪ وﻏﲑﻩ ﻳﺮوﻳﻪ ﻋﻦ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ إﺳﺤﺎق وﻫﻮ
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ ﻋﻦ اﳌﻘﱪي
ثانيًا:من ناحية المتن فقد جاءت روايات متضاربة معه بلفظ ":أن أحدث عن ملك" وذلك في اآلتي:
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -ﻗَ َ ِ
صلَّى َّ
ﱢث َﻋ ْﻦ
ﱠﱯ َ -
ُﺣﺪ َ
 -1سنن أبي داود برقمَ 4102ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ِﺮ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﺎل ":أُذ َن ِﱄ أَ ْن أ َ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ
ﻣﻠَ ٍ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻣ َﻼﺋِ َﻜ ِﺔ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣ ْﻦ َﲪَﻠَ ِﺔ اﻟ َْﻌ ْﺮ ِ
ﲑةُ َﺳ ْﺒ ِﻊ ِﻣﺎﺋَ ِﺔ َﻋ ٍﺎم
ش إِ ﱠن َﻣﺎ ﺑَـ َْ
َ
ﲔ َﺷ ْﺤ َﻤﺔ أُذُﻧﻪ إ َﱃ َﻋﺎﺗﻘﻪ َﻣﺴ َ
صلَّى َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم" :-أذن ﱄ أن أﺣﺪث
 -2مسند أبي يعلى برقم  6619ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة ﻗﺎل  :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ َ -
ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﻗﺪ ﻣﺮﻗﺖ رﺟﻼﻩ اﻷرض اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ واﻟﻌﺮش ﻋﻠﻰ ﻣﻨﻜﺒﻪ وﻫﻮ ﻳﻘﻮل  :ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ أﻳﻦ ﻛﻨﺖ ؟ وأﻳﻦ ﺗﻜﻮن ؟ ".

ﻗﺎل ﺣﺴﲔ ﺳﻠﻴﻢ أﺳﺪ  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ

ثانيًا :إنني اعلم أن الشيخ األلباني صححه في صحيح الجامع برقم، 1714أقول على فرض صحته جدالً :
بالعين المجردة ،وألن ﷲ قادر على
ھو ال يخدم المعترضين بحال من األحول ؛ألن ھذا أمر غيبي ال يرى
ِ
كل شيء ،فقد أخبرنا سبحانه أنه يخلق ما ال نعلم ؛قال سبحانهَ ":و ْال َخ ْي َل َو ْالبِ َغا َل َو ْال َح ِمي َر لِتَرْ َكبُوھَا َو ِزينَةً
َويَ ْخلُ ُ
ون ))"(8النحل(
ق َما َال تَ ْعلَ ُم َ
فعلى ما سبق فإنھم يعترضون على خلق من مخلوقات ﷲ التي لم يروھا )صورة ملك( ،ويعترضون على
قدرة ﷲ  ...يقوي ما سبق ما جاء في فتح القدير برقم) - 1680إن اﷲ أذن ﱄ أن أﺣﺪث ﻋﻦ دﻳﻚ( أي :ﻋﻦ
ﻋﻈﻤﺔ ﺟﺜﺔ دﻳﻚ ﻣﻦ ﺧﻠﻖ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ  ،ﻳﻌﲏ ﻋﻦ ﻣﻠﻚ ﰲ ﺻﻮرة دﻳﻚ وﻟﻴﺲ ﺑﺪﻳﻚ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺼﺮح ﺑﻪ ﻗﻮﻟﻪ ﰲ رواﻳﺔ إن ﷲ

ﺗﻌﺎﱃ ﻣﻠﻜﺎ ﰲ اﻟﺴﻤﺎء ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﻟﺪﻳﻚ إﱁ )ﻗﺪ ﻣﺮﻗﺖ رﺟﻼﻩ اﻷرض( أي وﺻﻠﺘﺎ إﻟﻴﻬﺎ وﺧﺮﻗﺘﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ اﻵﺧﺮ ﻗﺎل ﰲ

اﻟﺼﺤﺎح ﻣﺮق اﻟﺴﻬﻢ ﺧﺮج ﻣﻦ اﳉﺎﻧﺐ اﻵﺧﺮ )وﻋﻨﻘﻪ ﻣﺜﻨﻴﺔ ﲢﺖ اﻟﻌﺮش( أي :ﻋﺮش اﻹﻟﻪ )وﻫﻮ ﻳﻘﻮل( أي:ﻫﺠﲑاﻩ وﺷﻌﺎرﻩ
ﻗﻮﻟﻪ )ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ ﻣﺎ أﻋﻈﻤﻚ( زاد ﰲ رواﻳﺔ اﻟﻄﱪاﱐ رﺑﻨﺎ )ﻓﲑد ﻋﻠﻴﻪ( أي ﻓﻴﺠﻴﺒﻪ اﷲ اﻟﺬي ﺧﻠﻘﻪ ﺑﻘﻮﻟﻪ )ﻻ ﻳﻌﻠﻢ ذﻟﻚ( أي ﻻ

ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻈﻤﺔ ﺳﻠﻄﺎﱐ وﺳﻄﻮة اﻧﺘﻘﺎﻣﻲ )ﻣﻦ ﺣﻠﻒ ﰊ ﻛﺎذﺑﺎ(

ثالثًا :إن المعترضين يعترضون على ملك[ في صورة ديك  ....وال يعترضون على ما جاء في كتابھم
المقدس من مخلوقات لم نسمع عنھا قط،حتى أن الربﱠ نفسه مشبه فيه بالحيوانات الغريبة...وذلك في اآلتي:
 -1الرب خروف له سبع قرون ،وسبعة أعين يختلف عن الخروف الطبيعي...وذلك في موضعين:
ت َف َرأَي ُ
األول :ر ُْؤيَا يُو َحنﱠا الالﱠھُوتِ ﱢي إصحاح  5عدد َ 6و َن َظرْ ُ
ت ْال َح َّي ِة
ش َو ْال َكا ِئ َنا ِ
ْت فِي ْال َوسَطِ َبي َْن ْال َعرْ ِ
َ
ُوخ خروف قائم َكأ َ َّن ُه مذبوحَ .و َكا َن ْ
ﷲ ال َّسب َْع َة الَّتِي
اح ِ
ُونَ ،و َس ْب ُع أَعْ ي ٍُن ُت َم ِّث ُل أَرْ َو َ
ت َل ُه َسب َْع ُة قُر ٍ
األرْ َب َع ِة َوال ُّشي ِ
أُرْ سِ َل ْ
ض ُكلِّ َھا.
ت إِ َلى األَرْ ِ
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14
ُوفَ ،و ْال َخر ُ
ُوف يَ ْغلِبُھُ ْم ،ألَنﱠهُ َربﱡ
ُون ْال َخر َ
ارب َ
الثاني :ر ُْؤيَا يُو َحنﱠا الالﱠھُوتِ ﱢي إصحاح 17عدد ھ ُؤالَ ِء َسيُ َح ِ
ب َو َملِ ُ
ون«.
ُون َو ُم ْؤ ِمنُ َ
ون َو ُم ْختَار َ
ين َم َعهُ َم ْد ُع ﱡو َ
وكَ ،والﱠ ِذ َ
ك ْال ُملُ ِ
األَرْ بَا ِ
 -2تنين كبير ج ًدا ما ھو حجمه وأين ھو ....وامرأة غريبة....وذلك في رؤيا يوحنا إصحاح 12
عددَ 1وظَھَ َر ْ
سَ ،و ْالقَ َم ُر تَحْ َ
ت ِرجْ لَ ْيھَاَ ،و َعلَى َر ْأ ِسھَا إِ ْكلِي ٌل ِم ِن
ت آيَةٌ َع ِظي َمةٌ فِي ال ﱠس َما ِء :ا ْم َرأَةٌ ُمتَ َسرْ بِلَةٌ بِال ﱠش ْم
ِ
2
ضةً َو ُمتَ َوجﱢ َعةً لِتَلِ َدَ 3 .وظَھَ َر ْ
ت آيَةٌ أُ ْخ َرى فِي ال ﱠس َما ِء :ھُ َو َذا تِنﱢ ٌ
ين
ْاثنَ ْي َع َش َر َك ْو َكبًاَ ،و ِھ َي ُح ْبلَى تَصْ ُر ُخ ُمتَ َم ﱢخ َ
انَ 4 .و َذنَبُهُ يَجُرﱡ ثُ ْل َ
َع ِظي ٌم أَحْ َمرُ ،لَهُ َس ْب َعةُ ُر ُؤو
ُوم ال ﱠس َما ِء
ُونَ ،و َعلَى ُر ُؤ ِ
ث نُج ِ
وس ِه َس ْب َعةُ تِي َج ٍ
س َو َع َش َرةُ قُر ٍ
ٍ
5
ف أَ َما َم ْال َمرْ أَ ِة ْال َعتِي َد ِة أَ ْن تَلِ َدَ ،حتﱠى يَ ْبتَلِ َع َولَ َدھَا َمتَى َولَ َد ْ
ضَ .والتﱢنﱢ ُ
فَطَ َر َحھَا إِلَى األَرْ
ت ا ْبنًا
ين َوقَ َ
ت .فَ َولَ َد ِ
ِ
ف َولَ ُدھَا إِلَى ﷲِ َوإِلَى َعرْ ِش ِهَ 6 ،و ْال َمرْ أَةُ ھَ َربَ ْ
َذ َكرًا َعتِيدًا أَ ْن يَرْ َعى َج ِمي َع األُ َم ِم بِ َعصًا ِم ْن َح ِدي ٍدَ .و ْ
ت إِلَى
اختُ ِط َ
ْالبَرﱢ يﱠ ِةَ ،حي ُ
ين يَ ْو ًما.
ك أَ ْلفًا َو ِمئَتَي ِْن َو ِستﱢ َ
ض ٌع ُم َع ﱞد ِم َن ﷲِ لِ َك ْي يَعُولُوھَا ھُنَا َ
ْث لَھَا َم ْو ِ
20
اشي َعلَى أَرْ بَ ٍع.
ب الطﱠي ِْر ْال َم ِ
 -3طائر له أربعة أرجل...وذلك في سفر الالوين إصحاح 11عدد َو ُكلﱡ َدبِي ِ
21
ْ
ق ِرجْ لَ ْي ِه يَثِبُ
ان فَ ْو َ
ب الطﱠي ِْر ْال َم ِ
يع َدبِي ِ
اشي َعلَى أَرْ بَ ٍعَ :ما لَهُ ُك َرا َع ِ
فَھُ َو َم ْكرُوهٌ لَ ُك ْم .إِالﱠ ھ َذا تَأ ُكلُونَهُ ِم ْن َج ِم ِ
ض
بِ ِھ َما َعلَى األَرْ ِ
23
ب الطﱠي ِْر الﱠ ِذي لَهُ أَرْ بَ ُع أَرْ جُل فَھُ َو َم ْكرُوهٌ لَ ُك ْم.
وعدد ل ِك ْن َسائِ ُر َدبِي ِ
قلتُ :من المعلوم أن ھذا الطائر المذكور ال وجود له ...طائر بأربعة أرجل أين ھو؟! ال تعليق!

ب القبر...
نبي يُخبر عن عذا ِ
ﱡ
نبي اإلسالم ...فكم
قالوا :ليس في كتابنا المقدس شيء يسمى بعذاب القبر ونعيمه ،فھذه أسطورة أخترعھا ﱡ
خوفت المسلمين أنفسھم قبل غيرھم! ...
فھل عذاب القبر ونعيمة حقيقة أم خرافة أيھا المسلمون...؟!
كان اعتمادھم على ما سبق باألحاديث التي وردت بھذا الشأن منھا ما يلي:
ِ ِ ِ
ﺎس -ر ِ
ِ
 -1صحيح البخاري ﺑَﺎب ) َﻋ َﺬ ِ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ-
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ ﻣ ْﻦ اﻟْﻐﻴﺒَﺔ َواﻟْﺒَـ ْﻮل( برقم َ 1289ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
ﱠﻤ ِ
ﺎن وﻣﺎ ﻳـﻌ ﱠﺬﺑ ِ
ِ
ِ ِ
َﺣ ُﺪ ُﳘَﺎ
ﺎن ِﻣ ْﻦ َﻛﺒِ ٍﲑ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﱠﱯ َ ﻋﻠَﻰ ﻗَـ ْﺒـ َﺮﻳْ ِﻦ ﻓَـ َﻘ َ
َﻣ ﱠﺮ اﻟﻨِ ﱡ
ﻴﻤﺔ َوأَ ﱠﻣﺎ أ َ
ﺎل :ﺑَـﻠَﻰ أَ ﱠﻣﺎ أ َ
ﺎل :إِﻧﱠـ ُﻬ َﻤﺎ ﻟَﻴُـ َﻌ ﱠﺬﺑَ َ َ ُ َ َ
َﺣ ُﺪ ُﳘَﺎ ﻓَ َﻜﺎ َن ﻳَ ْﺴ َﻌﻰ ﺑﺎﻟﻨ َ
ﲔ ﰒُﱠ ﻏَﺮَز ُﻛ ﱠﻞ و ِ
ﻮدا رﻃْﺒًﺎ ﻓَ َﻜ ِ
ﻒ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ
ﻓَ َﻜﺎ َن َﻻ ﻳَ ْﺴﺘَِﱰُ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻮﻟِ ِﻪ ﻗَ َ
اﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ َﻋﻠَﻰ ﻗَـ ٍْﱪ ﰒُﱠ ﻗَ َ
ﺎل ":ﻟَ َﻌﻠﱠﻪُ ُﳜَﱠﻔ ُ
ﺎل :ﰒُﱠ أَ َﺧ َﺬ ﻋُ ً َ
َ
ﺴ َﺮﻩُ ﺑﺎﺛْـﻨَﺘَـ ْ ِ َ
َ
ﺴﺎ".
َﻣﺎ َﱂْ ﻳَـ ْﻴﺒَ َ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ( برقم َ 1288ﻋﻦ أَِﰊ ُﻫﺮﻳْـﺮَة -ر ِ
ﱠﻌ ﱡﻮِذ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
ﺎل:
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ -ﻗَ َ
-2صحيح البخاري ﺑَﺎب )اﻟﺘـ َ
ْ
ََ َ
اب اﻟﻨﱠﺎ ِر وِﻣﻦ ﻓِ ْﺘـﻨَ ِﺔ اﻟْﻤ ْﺤﻴﺎ واﻟْﻤﻤ ِ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ َوِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
ﺎت َوِﻣ ْﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَ ْﺪﻋُﻮ َوﻳَـ ُﻘ ُ
َﻛﺎ َن َر ُﺳ ُ
ﻮل ":اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِ َ
َ ْ
َ َ َ ََ
ﻴﺢ اﻟ ﱠﺪ ﱠﺟ ِ
ﺎل".
ﻓِ ْﺘـﻨَ ِﺔ اﻟ َْﻤ ِﺴ ِ
 -3صحيح البخاري ﺑﺎب )اﻟﺘـ ِ
اب اﻟْ َﻘ ِﱪ ِﰲ اﻟْ ُﻜﺴ ِ
ﱠﱯ -أَ ﱠن ﻳـﻬ ِ
ﻮدﻳﱠﺔً
ﻮف ( برقم َ 991ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﱠﻌ ﱡﻮِذ ﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ ْ
ﺸﺔَ َ -زْو ِج اﻟﻨِ ﱢ
َُ
َ
َ
ُ
ﺖ َﳍﺎ :أ ِ ﱠ ِ
ﺿﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـﻬﺎ رﺳ َ ِ
ﺖ َﻋﺎﺋِ َ ِ
ِ
ﱠﺎس ِﰲ
ﺎء ْ
ﺴﺄَﻟَ ْ
ت ﺗَ ْﺴﺄَ ُﳍَﺎ ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ َ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  أَﻳُـ َﻌ ﱠﺬ ُ
َ َُ
َﺟ َ
ب اﻟﻨ ُ
َﻋﺎ َذك اﻟﻠﻪُ ﻣ ْﻦ َﻋ َﺬاب اﻟْ َﻘ ِْﱪ ﻓَ َ
ﺸﺔُ َر َ
37

www.kalemasawaa.com

ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ذ َ ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ : ﻋﺎﺋِ ًﺬا ﺑِﺎﻟﻠﱠ ِﻪ ِﻣﻦ َذﻟِ َ ِ
ﺖ اﻟ ﱠ
ﺿ ًﺤﻰ
ﺐ َر ُﺳ ُ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻗُـﺒُﻮِرِﻫ ْﻢ؟ ﻓَـ َﻘ َ
ﺴ َﻔ ْ
ﺲ ﻓَـ َﺮ َﺟ َﻊ ُ
ْ
ﻚ ﰒُﱠ َرﻛ َ
ات ﻏَ َﺪاة َﻣ ْﺮَﻛﺒًﺎ ﻓَ َﺨ َ
ﺸ ْﻤ ُ
ﻓَﻤ ﱠﺮ رﺳ ُ ِ
ﺎم ﻗِﻴَ ًﺎﻣﺎ
ﺎم ﻗِﻴَ ًﺎﻣﺎ ﻃَ ِﻮ ًﻳﻼ ﰒُﱠ َرَﻛ َﻊ ُرُﻛ ً
ﲔ ﻇَ ْﻬ َﺮ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﺑَـ َْ
ﻮﻋﺎ ﻃَ ِﻮ ًﻳﻼ ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ ﻓَـ َﻘ َ
اءﻩُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺼﻠﱢﻲ َوﻗَ َ
ﺎم ﻳُ َ
اﱐْ ا ْﳊُ َﺠ ِﺮ ﰒُﱠ ﻗَ َ
َ َُ
ﱠﺎس َوَر َ
ﺎم اﻟﻨ ُ
ﻮﻋﺎ ﻃَ ِﻮ ًﻳﻼ و ُﻫﻮ ُدو َن اﻟ ﱡﺮُﻛ ِ ِ
ﺎم ﻗِﻴَ ًﺎﻣﺎ ﻃَ ِﻮ ًﻳﻼ َو ُﻫ َﻮ ُدو َن
ﻃَ ِﻮ ًﻳﻼ َو ُﻫ َﻮ ُدو َن اﻟ ِْﻘﻴَ ِﺎم ْاﻷ ﱠَوِل ﰒُﱠ َرَﻛ َﻊ ُرُﻛ ً
ﺎم ﻓَـ َﻘ َ
ﺴ َﺠ َﺪ ﰒُﱠ ﻗَ َ
َ َ
ﻮع ْاﻷ ﱠَول ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ ﻓَ َ
ﻮﻋﺎ ﻃَ ِﻮ ًﻳﻼ َو ُﻫ َﻮ
ﻮﻋﺎ ﻃَ ِﻮ ًﻳﻼ َو ُﻫ َﻮ ُدو َن اﻟ ﱡﺮُﻛ ِ
اﻟ ِْﻘﻴَ ِﺎم ْاﻷ ﱠَوِل ﰒُﱠ َرَﻛ َﻊ ُرُﻛ ً
ﺎم ﻗِﻴَ ًﺎﻣﺎ ﻃَ ِﻮ ًﻳﻼ َو ُﻫ َﻮ ُدو َن اﻟ ِْﻘﻴَ ِﺎم ْاﻷ ﱠَوِل ﰒُﱠ َرَﻛ َﻊ ُرُﻛ ً
ﻮع ْاﻷ ﱠَوِل ﰒُﱠ ﻗَ َ
ُدو َن اﻟ ﱡﺮُﻛ ِ ِ
ﻮل ﰒُﱠ أ ََﻣﺮُﻫ ْﻢ أَ ْن ﻳَـﺘَـ َﻌ ﱠﻮذُوا ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ.
ﺎء اﻟﻠﱠﻪُ أَ ْن ﻳَـ ُﻘ َ
ف ﻓَـ َﻘ َ
ﺼ َﺮ َ
ﺴ َﺠ َﺪ َواﻧْ َ
ﺎل َﻣﺎ َﺷ َ
َ
ﻮع ْاﻷ ﱠَول ﰒُﱠ َرﻓَ َﻊ ﻓَ َ
ان ِﻣﻦ ﻋُﺠ ِﺰ ﻳـﻬ ِ
ﱠﻌ ﱡﻮِذ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
ﻮد
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ برقم َ - 5889ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺖَ :د َﺧﻠَ ْ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ َﻋﻠَ ﱠﻲ َﻋ ُﺠ َ
ﻮز ِ ْ ُ َ ُ
-4صحيح البخاري ﺑَﺎب اﻟﺘـ َ
ِ
ِ ِ
ِ
ﱠﱯ  ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ُﺻ ﱢﺪﻗَـ ُﻬ َﻤﺎ ﻓَ َﺨ َﺮ َﺟﺘَﺎ َو َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَ ﱠﻲ اﻟﻨِ ﱡ
ْﺖ ﻟَﻪُ
اﻟ َْﻤﺪﻳﻨَﺔ ﻓَـ َﻘﺎﻟَﺘَﺎ ِﱄ :إِ ﱠن أ َْﻫ َﻞ اﻟْ ُﻘﺒُﻮِر ﻳُـ َﻌ ﱠﺬﺑُﻮ َن ِﰲ ﻗُـﺒُﻮِرﻫ ْﻢ ﻓَ َﻜ ﱠﺬﺑْـﺘُـ ُﻬ َﻤﺎ َوَﱂْ أُﻧْﻌ ْﻢ أَ ْن أ َ
ِ
ﺻ َﻼ ٍة إِﱠﻻ ﺗَـ َﻌ ﱠﻮ َذ
ت ﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
:ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻮزﻳْ ِﻦ َوذَ َﻛ ْﺮ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱠن َﻋ ُﺠ َ
ﺻ َﺪﻗَـﺘَﺎ إِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻳُـ َﻌ ﱠﺬﺑُﻮ َن َﻋ َﺬاﺑًﺎ ﺗَ ْﺴ َﻤﻌُﻪُ اﻟْﺒَـ َﻬﺎﺋ ُﻢ ُﻛﻠﱡ َﻬﺎ ﻓَ َﻤﺎ َرأَﻳْـﺘُﻪُ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ ِﰲ َ
ﺎلَ :
ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ.
ِ
ب -ر ِ
ﺎل :إِ َذا أُﻗ ِْﻌ َﺪ اﻟ ُْﻤ ْﺆِﻣ ُﻦ ِﰲ ﻗَـ ِْﱪِﻩ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎَ -ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
 -5صحيح البخاري برقم َ 1280ﻋ ْﻦ اﻟْﺒَـ َﺮاء ﺑْ ِﻦ َﻋﺎ ِز ٍ َ
ﺖ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْ َﻘﻮِل اﻟﺜﱠﺎﺑِ ِ
ﺖ{
أُِﰐَ ﰒُﱠ َﺷ ِﻬ َﺪ أَ ْن َﻻ إِﻟَﻪَ إِﱠﻻ اﻟﻠﱠﻪُ َوأَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ ًﺪا َر ُﺳ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻓَ َﺬﻟِ َ
ﻚ ﻗَـ ْﻮﻟُﻪُ } :ﻳُـﺜَﺒﱢ ُ
َ َ
ْ
ﱠِ
ﺖ ِﰲ َﻋ َﺬ ِ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﺑَ ﱠ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ
آﻣﻨُﻮا { ﻧَـ َﺰﻟَ ْ
اد} ﻳُـﺜَﺒﱢ ُ
ﺸﺎ ٍر َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻏُْﻨ َﺪ ٌر َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ َِ َﺬا َوَز َ
ﻳﻦ َ
ﺖ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﺬ َ
ﺖ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﱠ ِﺬﻳﻦ آﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْ َﻘﻮِل اﻟﺜﱠﺎﺑِ ِ
-6سنن ابن ماجة برقم َ 4259ﻋ ْﻦ اﻟْﺒَـﺮ ِاء ﺑْ ِﻦ َﻋﺎ ِز ٍ
ﺖ{
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﺎل } :ﻳُـﺜَﺒﱢ ُ
ب َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ َ
ْ
َ
ِ
ِ
ﱠ
ﺖ ِﰲ َﻋ َﺬ ِ
آﻣﻨُﻮا ﺑِﺎﻟْ َﻘ ْﻮِل
ﻚ ؟ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ ﻳُـ َﻘ ُ
ﻗَ َ
ﺎل :ﻧَـ َﺰﻟَ ْ
ﻮلَ :رﱢَﰊ اﻟﻠﱠﻪُ َوﻧَﺒِﻴﱢﻲ ُﳏَ ﱠﻤ ٌﺪ .ﻓَ َﺬﻟ َ
ﺎل ﻟَﻪَُ :ﻣ ْﻦ َرﺑﱡ َ
ﻚ ﻗَـ ْﻮﻟُﻪُ } :ﻳُـﺜَﺒﱢ ُ
ﻳﻦ َ
ﺖ اﻟﻠﱠﻪُ اﻟﺬ َ
اﻟﺜﱠﺎﺑِ ِ
ﺖ ِﰲ ا ْﳊَﻴَ ِﺎة اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ َوِﰲ ْاﻵ ِﺧ َﺮِة {
تحقيق األلباني  :ﺻﺤﻴﺢ  ،اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ) .( 4269
ﻚ -ر ِ
 -7صحيح البخاري برقم  5890ﻋﻦ أَﻧَﺲ ﺑْﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﱯ اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮل ":اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ أَﻋُﻮذُ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ -ﻗﺎلَ :ﻛﺎ َن ﻧَِ ﱡ
َ
َ
ِ
ﻚ ِﻣﻦ ﻓِ ْﺘـﻨَ ِﺔ اﻟْﻤ ْﺤﻴﺎ واﻟْﻤﻤ ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ اﻟ َْﻌ ْﺠ ِﺰ َواﻟْ َﻜﺴ ِﻞ َوا ْﳉُْ ِ
ﺎت".
ﱭ َواﻟْﺒُ ْﺨ ِﻞ َوا ْﳍََﺮم َوأَﻋُﻮذُ ﺑِ َ
ﺑِ َ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ َوأَﻋُﻮذُ ﺑِ َ ْ
َ َ َ ََ
َ
ﻴﺪ ِﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ِﺳ ﱡ ِ
ﺸ ِﻬ ِ
ِ
ِ
ﺼٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ": ﻟِﻠ ﱠ
ﺎل
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ب ﻗَ َ
ﺖﺧ َ
 -8سنن الترمذي برقم َ 1586ﻋ ْﻦ اﻟْﻤ ْﻘ َﺪ ِام ﺑْ ِﻦ َﻣ ْﻌﺪي َﻛ ِﺮ َ
ِِ
ﻳُـ ْﻐ َﻔﺮ ﻟَﻪُ ِﰲ أ ﱠَوِل َدﻓْـ َﻌ ٍﺔ َوﻳَـﺮى َﻣ ْﻘ َﻌ َﺪﻩُ ِﻣ ْﻦ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َوُﳚَﺎ ُر ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
ﺎج اﻟ َْﻮﻗَﺎ ِر
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ َوﻳَﺄ َْﻣ ُﻦ ِﻣ ْﻦ اﻟْ َﻔ َﺰ ِع ْاﻷَ ْﻛ َِﱪ َوﻳُﻮ َ
ﺿ ُﻊ َﻋﻠَﻰ َرأْﺳﻪ ﺗَ ُ
َ
ُ
اﻟْﻴﺎﻗُﻮﺗَﺔُ ِﻣ ْﻨـﻬﺎ َﺧﻴـﺮ ِﻣﻦ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ وﻣﺎ ﻓِﻴﻬﺎ وﻳـﺰﱠوج اﺛْـﻨَﺘَـ ْ ِ ِ
ِ
ﲔ َزْو َﺟﺔً ِﻣ ْﻦ ا ْﳊُﻮِر اﻟ ِْﻌ ِ
ﲔ ِﻣ ْﻦ أَﻗَﺎ ِرﺑِ ِﻪ"
ﲔ َوﻳُ َ
ﲔ َو َﺳ ْﺒﻌ َ
ﺸ ﱠﻔ ُﻊ ِﰲ َﺳ ْﺒﻌ َ
َ
َ ْ ٌ ْ َ َ َ َ َ َُ ُ
ِ
ﻳﺚ ﺣﺴﻦ ِ
ِ
ﻳﺐ".
ﻗَ َ
ﻴﺴﻰَ ":ﻫ َﺬا َﺣﺪ ٌ َ َ ٌ َ
ﺻﺤ ٌ
ﻴﺢ ﻏَ ِﺮ ٌ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻋ َ
تحقيق األلباني  :ﺻﺤﻴﺢ أﺣﻜﺎم اﳉﻨﺎﺋﺰ )  ، ( 36 - 35اﻟﺘﻌﻠﻴﻖ اﻟﺮﻏﻴﺐ ) ( 194 / 2
ِ
ِ
َﺻ َﺤ ِ
-9سنن الترمذي برقم َ 2815ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎس ﻗَ َ
ﺎلَ :
ﺎب اﻟﻨِ ﱢ
ﺐ أَﻧﱠﻪُ
ﺾأ ْ
ب ﺑَـ ْﻌ ُ
ﺿ َﺮ َ
ﱠﱯ  ﺧﺒَ َ
ﺎءﻩُ َﻋﻠَﻰ ﻗَـ ٍْﱪ َو ُﻫ َﻮ َﻻ َْﳛﺴ ُ
ِ ِِِ
ﺖ ِﺧﺒَﺎﺋِﻲ
ﺎل ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ
ﻮرةَ ﺗَـﺒَ َﺎر َك اﻟﱠ ِﺬي ﺑِﻴَ ِﺪ ِﻩ اﻟ ُْﻤﻠ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :إِ ﱢﱐ َ
ﺿ َﺮﺑْ ُ
ْﻚ َﺣ ﱠﱴ َﺧﺘَ َﻤ َﻬﺎ ﻓَﺄَﺗَﻰ اﻟﻨِ ﱠ
ﺴﺎ ٌن ﻳَـ ْﻘ َﺮأُ ُﺳ َ
ﻗَـ ْﺒـ ٌﺮ ﻓَﺈ َذا ﻓﻴﻪ إﻧْ َ
َﺣ ِﺴﺐ أَﻧﱠﻪُ ﻗَـ ْﺒـﺮ ﻓَِﺈ َذا ﻓِ ِﻴﻪ إِﻧْﺴﺎ ٌن ﻳـ ْﻘﺮأُ ﺳﻮرةَ ﺗَـﺒﺎر َك اﻟْﻤﻠ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ": ﻫ َﻲ اﻟ َْﻤﺎﻧِ َﻌﺔُ ِﻫ َﻲ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ْﻚ َﺣ ﱠﱴ َﺧﺘَ َﻤ َﻬﺎ ﻓَـ َﻘ َ
َ َ َ ُ َ ََ ُ
ٌ
َﻋﻠَﻰ ﻗَـ ٍْﱪ َوأَﻧَﺎ َﻻ أ ْ ُ
اﻟ ُْﻤ ْﻨ ِﺠﻴَﺔُ ﺗُـ ْﻨ ِﺠ ِﻴﻪ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ".
ِ
ﻳﺐ ِﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا اﻟ َْﻮ ْﺟ ِﻪ َوِﰲ اﻟْﺒَﺎب َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة.
ﻗَ َ
ﻴﺴﻰ َﻫ َﺬا َﺣ ِﺪ ٌ
ﺴ ٌﻦ ﻏَ ِﺮ ٌ
ﻳﺚ َﺣ َ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻋ َ
38
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تحقيق األلباني  :ﺿﻌﻴﻒ  ،و إﳕﺎ ﻳﺼﺢ ﻣﻨﻪ ﻗﻮﻟﻪ  " :ﻫﻲ اﳌﺎﻧﻌﺔ  ، " .....اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ )  // ( 1140ﺿﻌﻴﻒ اﳉﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐﲑ
)  ، ( 6101اﳌﺸﻜﺎة ) ( 2154

 -10مسند أحمد ﺑﺮﻗﻢ  11680ﻋﻦ أَﻧَﺲ ﺑْﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﱠﱯ ِ ﲝَﺎﺋِ ٍﻂ ﻟِﺒ ِﲏ اﻟﻨﱠ ﱠﺠﺎ ِر ﻓَ ِ
ﺎلَ :ﻣ َﱴ
ﻚ ﻗَ َ
ﺻ ْﻮﺗًﺎ ِﻣ ْﻦ ﻗَـ ٍْﱪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎلَ :ﻣ ﱠﺮ اﻟﻨِ ﱡ
ﺴﻤ َﻊ َ
َ
َ
َ
ﺎت ِ
ﺎت ِﰲ ا ْﳉ ِ
ِ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ".
ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ .ﻓَـ َﻘ َ
ﺐ َﻫ َﺬا اﻟْ َﻘ ِْﱪ؟ ﻗَﺎﻟُﻮاَ :ﻣ َ
ﺎل ":ﻟَ ْﻮَﻻ أَ ْن َﻻ ﺗَ َﺪاﻓَـﻨُﻮا ﻟَ َﺪ َﻋ ْﻮ ُ
َﻣ َ َ
ت اﻟﻠﱠﻪَ أَ ْن ﻳُ ْﺴﻤ َﻌ ُﻜ ْﻢ َﻋ َﺬ َ
َ
ﺻﺎﺣ ُ
تعليق شعيب األرنؤوط  :إﺳﻨﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﺷﺮط اﻟﺸﻴﺨﲔ.
الرد على الشبھة
أوالً:إن عذاب القبر ونعيمه ليس أسطورةً ابتدعھا محم ٌد ، بل كان ھذا األمر مشھور قبله  عند اليھود
بدليل حديث المرأتان اليھوديتان عنه لعائشة -رضي ﷲ عنھا ... -وذلك ما ثبت في صحيح البخاري ﺑَﺎب
ان ِﻣﻦ ﻋُﺠ ِﺰ ﻳـﻬ ِ
ﱠﻌ ﱡﻮِذ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
ﻮد اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ ﻓَـ َﻘﺎﻟَﺘَﺎ ِﱄ :إِ ﱠن أ َْﻫ َﻞ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ برقم َ - 5889ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺖَ :د َﺧﻠَ ْ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ َﻋﻠَ ﱠﻲ َﻋ ُﺠ َ
ﻮز ِ ْ ُ َ ُ
اﻟﺘـ َ
ِ
ِ
ﻮزﻳْ ِﻦ
ْﺖ ﻟَﻪُ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﱠﱯ  ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ إِ ﱠن َﻋ ُﺠ َ
ُﺻ ﱢﺪﻗَـ ُﻬ َﻤﺎ ﻓَ َﺨ َﺮ َﺟﺘَﺎ َو َد َﺧ َﻞ َﻋﻠَ ﱠﻲ اﻟﻨِ ﱡ
اﻟْ ُﻘﺒُﻮِر ﻳُـ َﻌ ﱠﺬﺑُﻮ َن ِﰲ ﻗُـﺒُﻮِرﻫ ْﻢ ﻓَ َﻜ ﱠﺬﺑْـﺘُـ ُﻬ َﻤﺎ َوَﱂْ أُﻧْﻌ ْﻢ أَ ْن أ َ
ِ
ﺻ َﻼ ٍة إِﱠﻻ ﺗَـ َﻌ ﱠﻮ َذ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ.
ت ﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
َوذَ َﻛ ْﺮ ُ
ﺎلَ :
ﺻ َﺪﻗَـﺘَﺎ إِﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﻳُـ َﻌ ﱠﺬﺑُﻮ َن َﻋ َﺬاﺑًﺎ ﺗَ ْﺴ َﻤﻌُﻪُ اﻟْﺒَـ َﻬﺎﺋ ُﻢ ُﻛﻠﱡ َﻬﺎ ﻓَ َﻤﺎ َرأَﻳْـﺘُﻪُ ﺑَـ ْﻌ ُﺪ ِﰲ َ
ثم إن القران الكريم أخبر عن عذاب إل فرعون  -وھم من األمم السابقة -أنھم يعرضون على النار ُغ ُد ًّوا
َو َع ِشيًّا قبل القيامة والحساب ...وذلك من قولِه  :فَ َوقَاهُ ﱠ
آل فِرْ َع ْو َن سُو ُء
ت َما َم َكرُوا َو َحا َ
ﷲُ َسيﱢئَا ِ
ق بِ ِ
ب )(46
ب ) (45النﱠا ُر يُ ْع َرض َ
ُون َعلَ ْيھَا ُغ ُد ًّوا َو َع ِشيًّا َويَ ْو َم تَقُو ُم السﱠا َعةُ أَ ْد ِخلُوا آ َل فِرْ َع ْو َن أَ َش ﱠد ْال َع َذا ِ
ْال َع َذا ِ
)غافر(
ثانيًا:إن علما َء المسلمين اختلفوا في ماھية العذاب والنعيم ،ھل يقع على الروح ،أم الجسد ،أم الروح
والجسد؟
جاء في كتاب الروح ألبن القيم )ج/ 1ص  :(52/ 50ﻗﺎل ﺷﻴ ُﺦ اﻹﺳﻼم اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ اﳌﺘﻮاﺗﺮة ﺗﺪل ﻋﻠﻰ
ﻋﻮد اﻟﺮوح إﱃ اﻟﺒﺪن وﻗﺖ اﻟﺴﺆال وﺳﺆال اﻟﺒﺪن ﺑﻼ روح ﻗﻮل ﻗﺎﻟﻪ ﻃﺎﺋﻔﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس وأﻧﻜﺮﻩ اﳉﻤﻬﻮر وﻗﺎﺑﻠﻬﻢ آﺧﺮون ﻓﻘﺎﻟﻮا
اﻟﺴﺆال ﻟﻠﺮوح ﺑﻼ ﺑﺪن وﻫﺬا ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻣﺮة واﺑﻦ ﺣﺰم وﻛﻼﳘﺎ ﻏﻠﻂ واﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺗﺮدﻩ وﻟﻮ ﻛﺎن ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح ﻓﻘﻂ
ﱂ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﻘﱪ ﺑﺎﻟﺮوح اﺧﺘﺼﺎص وﻫﺬا ﻳﺘﻀﺢ ﲜﻮاب اﳌﺴﺄﻟﺔ

وﻫﻲ ﻗﻮل اﻟﺴﺎﺋﻞ ﻫﻞ ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺒﺪن أو ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ دون اﻟﺒﺪن أو ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪن دون اﻟﻨﻔﺲ وﻫﻞ ﻳﺸﺎرك

اﻟﺒﺪن اﻟﻨﻔﺲ ﰲ اﻟﻨﻌﻴﻢ واﻟﻌﺬاب أم ﻻ
ﲨﻴﻌﺎ ﺑﺎﺗﻔﺎق
وﻗﺪ ُﺳﺌﻞ ﺷﻴ ُﺦ اﻹﺳﻼم ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺴﺄﻟﺔ وﳓﻦ ﻧﺬﻛﺮ ﻟﻔﻆ ﺟﻮاﺑﻪ ﻓﻘﺎل :ﺑﻞ اﻟﻌﺬاب واﻟﻨﻌﻴﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺲ واﻟﺒﺪن ً

أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ واﳉﻤﺎﻋﺔ ﺗﻨﻌﻢ اﻟﻨﻔﺲ وﺗﻌﺬب ﻣﻨﻔﺮدة ﻋﻦ اﻟﺒﺪن وﺗﻨﻌﻢ وﺗﻌﺬب ﻣﺘﺼﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﺪن واﻟﺒﺪن ﻣﺘﺼﻞ ﺎ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻨﻌﻴﻢ
واﻟﻌﺬاب ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳊﺎل ﳎﺘﻤﻌﲔ ﻛﻤﺎ ﺗﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح ﻣﻨﻔﺮدة ﻋﻦ اﻟﺒﺪن وﻫﻞ ﻳﻜﻮن اﻟﻌﺬاب واﻟﻨﻌﻴﻢ ﻟﻠﺒﺪن ﺑﺪون

اﻟﺮوح؟ ﻫﺬا ﻓﻴﻪ ﻗﻮﻻن ﻣﺸﻬﻮران ﻷﻫﻞ اﳊﺪﻳﺚ واﻟﺴﻨﺔ ،وأﻫﻞ اﻟﻜﻼم وﰲ اﳌﺴﺄﻟﺔ أﻗﻮال ﺷﺎذة ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻦ أﻗﻮال أﻫﻞ اﻟﺴﻨﺔ
واﳊﺪﻳﺚ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻳﻘﻮل :إن اﻟﻨﻌﻴﻢ واﻟﻌﺬاب ﻻ ﻳﻜﻮن إﻻ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح وان اﻟﺒﺪن ﻻ ﻳﻨﻌﻢ وﻻ ﻳﻌﺬب وﻫﺬا ﺗﻘﻮﻟﻪ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ
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اﳌﻨﻜﺮون ﳌﻌﺎد اﻷﺑﺪان وﻫﺆﻻء ﻛﻔﺎر ﺑﺈﲨﺎع اﳌﺴﻠﻤﲔ وﻳﻘﻮﻟﻪ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ وﻏﲑﻫﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻘﺮون ﲟﻌﺎد
اﻷﺑﺪان ﻟﻜﻦ ﻳﻘﻮﻟﻮن ﻻ ﻳﻜﻮن ذﻟﻚ ﰲ اﻟﱪزخ ؛ وإﳕﺎ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻦ اﻟﻘﺒﻮر ﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء ﻳﻨﻜﺮون ﻋﺬاب اﻟﺒﺪن ﰲ اﻟﱪزخ

ﻣﻌﺎ وﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻗﺎﻟﻪ
ﻓﻘﻂ وﻳﻘﻮﻟﻮن :إن اﻷرواح ﻫﻲ اﳌﻨﻌﻤﺔ أو اﳌﻌﺬﺑﺔ ﰲ اﻟﱪزخ ﻓﺈذا ﻛﺎن ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﻋﺬﺑﺖ اﻟﺮوح واﻟﺒﺪن ً

ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻼم واﳊﺪﻳﺚ وﻏﲑﻫﻢ وﻫﻮ اﺧﺘﻴﺎر اﺑﻦ ﺣﺰم واﺑﻦ ﻣﺮة ﻓﻬﺬا اﻟﻘﻮل ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻷﻗﻮال اﻟﺜﻼﺛﺔ
اﻟﺸﺎذة ﺑﻞ ﻫﻮ ﻣﻀﺎف إﱃ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﺑﻌﺬاب اﻟﻘﱪ وﻳﻘﺮ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻳﺜﺒﺖ ﻣﻌﺎد اﻷﺑﺪان واﻷرواح وﻟﻜﻦ ﻫﺆﻻء ﳍﻢ ﰲ ﻋﺬاب
اﻟﻘﱪ ﺛﻼﺛﺔ أﻗﻮال

أﺣﺪﻫﺎ أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺮوح ﻓﻘﻂ

اﻟﺜﺎﱐ :أﻧﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪن ﺑﻮاﺳﻄﺘﻬﺎ .
اﻟﺜﺎﻟﺚ :أﻧﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺪن ﻓﻘﻂ وﻗﺪ ﻳﻀﻢ إﱃ ذﻟﻚ اﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ :وﻫﻮ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻳﺜﺒﺖ ﻋﺬاب اﻟﻘﱪ وﳚﻌﻞ اﻟﺮوح ﻫﻲ اﳊﻴﺎة وﳚﻌﻞ
اﻟﺸﺎذ ﻗﻮل ﻣﻨﻜﺮ ﻋﺬاب اﻷﺑﺪان ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ وﻗﻮل ﻣﻦ ﻳﻨﻜﺮ ﻋﺬاب اﻟﺮوح ﻣﻄﻠ ًﻘﺎ ﻓﺈذا ﺟﻌﻠﺖ اﻷﻗﻮال اﻟﺸﺎذة ﺛﻼﺛﺔ ﻓﺎﻟﻘﻮل اﻟﺜﺎﱐ

اﻟﺸﺎذ ﻗﻮل ﻣﻦ ﻳﻘﻮل إن اﻟﺮوح ﲟﻔﺮدﻫﺎ ﻻ ﺗﻨﻌﻢ وﻻ ﺗﻌﺬب؛ وإﳕﺎ اﻟﺮوح ﻫﻲ اﳊﻴﺎة وﻫﺬا ﻳﻘﻮﻟﻪ ﻃﻮاﺋﻒ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻜﻼم ﻣﻦ

اﳌﻌﺘﺰﻟﺔ واﻷﺷﻌﺮﻳﺔ ﻛﺎﻟﻘﺎﺿﻲ أﰉ ﺑﻜﺮ وﻏﲑﻩ وﻳﻨﻜﺮون أن اﻟﺮوح ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاق اﻟﺒﺪن وﻫﺬا ﻗﻮل ﺑﺎﻃﻞ وﻗﺪ ﺧﺎﻟﻒ أﺻﺤﺎﺑﻪ أﺑﻮ
اﳌﻌﺎﱄ اﳉﺮﻳﲏ وﻏﲑﻩ ﺑﻞ ﻗﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎب واﻟﺴﻨﺔ واﺗﻔﺎق اﻷﻣﺔ أن اﻟﺮوح ﺗﺒﻘﻰ ﺑﻌﺪ ﻓﺮاق اﻟﺒﺪن وأ ﺎ ﻣﻨﻌﻤﺔ أو ﻣﻌﺬﺑﺔ واﻟﻔﻼﺳﻔﺔ

اﻹﳍﻴﻮن ﻳﻘﺮون ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻜﻦ ﻳﻨﻜﺮون ﻣﻌﺎد اﻷﺑﺪان وﻫﺆﻻء ﻳﻘﺮون ﲟﻌﺎد اﻷﺑﺪان ﻟﻜﻦ ﻳﻨﻜﺮون .أھـ
قلتُ  :إنني متف ٌ
حزم -رحمه ﷲُ – على أن عذاب القبر ونعيمه يكون على الروح فقط
ابن ِ
ق تما َما االتفاق مع ِ
دون الجسد ،فالجسد يبلي بعد أن يأكله الدود وتبقى الروح إلى أن تقام القيامة...وھناك من تتمزق أشالئه في
طائرة انفجرت ...
إن العذاب والنعيم على الروح يشبه الشخص النائم الذي يرى في منامه حل ًما جميالً ال يريد أن يستيقظ منه
العذاب شدي ٌد،فإن كان في
،وھذا ھو نعيم القبر ،وقد يري حل ًما مفزعًا يُعذب منه ويريد أن يستيقظ منه ؛ألن
َ
ب األموال وال يؤدي الزكاة ،يرى في حلمه ثعبانًا اقرعًا يقول له :أنا مالك أنا كنزك ...وھذا
الدنيا من أصحا ِ
ﺎل رﺳ ُ ﱠ ِ
ﱠ
ﱢﻞ
ما جاء في صحيح البخاري برقم َ 4199ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ﻗَ َ
ﺎل :ﻗَ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﻪَ :◌َ ﻣ ْﻦ آﺗَﺎﻩُ اﻟﻠﻪُ َﻣ ًﺎﻻ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳُـ َﺆ ﱢد َزَﻛﺎﺗَﻪُ ُﻣﺜ َ
ع ﻟَﻪُ َزﺑِﻴﺒﺘَ ِ
ﻚ أَﻧَﺎ َﻛ ْﻨـ ُﺰ َك " ﰒُﱠ ﺗَ َﻼ َﻫ ِﺬ ِﻩ
ﺎن ﻳُﻄَﱠﻮﻗُﻪُ ﻳَـ ْﻮَم اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ ﻳَﺄْ ُﺧ ُﺬ ﺑِِﻠ ْﻬ ِﺰَﻣﺘَـ ْﻴ ِﻪ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ ﺑِ ِﺸ ْﺪﻗَـ ْﻴ ِﻪ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮل  " :أَﻧَﺎ َﻣﺎﻟُ َ
ﺎﻋﺎ أَﻗـ َْﺮ َ
ﻟَﻪُ َﻣﺎﻟُﻪُ ُﺷ َﺠ ً
َ
ﻀﻠِ ِﻪ { إِ َﱃ ِ
ْاﻵﻳﺔَ } :وَﻻ َْﳛ ِﺴ ﱠ ﱠ ِ
آﺧ ِﺮ ْاﻵﻳَِﺔ.
ﺎﻫ ْﻢ اﻟﻠﱠﻪُ ِﻣ ْﻦ ﻓَ ْ
ﻳﻦ ﻳَـ ْﺒ َﺨﻠُﻮ َن ِﲟَﺎ آﺗَ ُ
َ
َ َ
ﱭ اﻟﺬ َ
حتى ضمة القبر التي ما نجا منھا أح ٌد ما ھي إال حلم يحلم اإلنسان أن القبر يضيق عليه ثم بعدھا يحل ُم بِحلُم
سعيد ،أو موحش إلى أن تُقام الساعة؛ يُحاسب حينھا بالروح والبدن معا...أدلتي على ذلك كثيرة منھا:
ون ) (51قَالُوا يَا َو ْيلَنَا َم ْن بَ َعثَنَا ِم ْن
ث إِلَى َربﱢ ِھ ْم يَ ْن ِسلُ َ
ور فَإِ َذا ھُ ْم ِم َن ْاألَجْ َدا ِ
 -1قوله َ  : ونُفِ َخ فِي الصﱡ ِ
ون ) (52إِ ْن َكانَ ْ
اح َدةً فَإ ِ َذا ھُ ْم َج ِمي ٌع لَ َد ْينَا
ق ْال ُمرْ َسلُ َ
ص َد َ
ت إِ ﱠال َ
َمرْ قَ ِدنَا ھَ َذا َما َو َع َد الرﱠحْ َم ُن َو َ
ص ْي َحةً َو ِ
ُون ) (53فَ ْاليَ ْو َم َال تُ ْ
ون ))  (54يس(
ظلَ ُم نَ ْفسٌ َش ْيئًا َو َال تُجْ َز ْو َن إِ ﱠال َما ُك ْنتُ ْم تَ ْع َملُ َ
ضر َ
ُمحْ َ
نالحظ قولَه  :قَالُوا يَا َو ْيلَنَا َم ْن بَ َعثَنَا ِم ْن َمرْ قَ ِدنَا.أي :من أيقظنا من نومنا..
ون ) (24يَ ْو َمئِ ٍذ
 -2قوله عن يوم القيامة :يَ ْو َم تَ ْشھَ ُد َعلَ ْي ِھ ْم أَ ْل ِسنَتُھُ ْم َوأَ ْي ِدي ِھ ْم َوأَرْ ُجلُھُ ْم بِ َما َكانُوا يَ ْع َملُ َ
ون أَ ﱠن ﱠ
يُ َوفﱢي ِھ ُم ﱠ
ﷲَ ھُ َو ْال َح ﱡ
ﷲُ ِدينَھُ ُم ْال َح ﱠ
ق ْال ُمبِ ُ
ين )) (25النور(
ق َويَ ْعلَ ُم َ
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ض َج ْ
ت ُجلُو ُدھُ ْم بَ ﱠد ْلنَاھُ ْم ُجلُودًا َغ ْي َرھَا لِيَ ُذوقُوا
ين َكفَرُوا بِآيَاتِنَا َس ْو َ
-3قوله :إِ ﱠن الﱠ ِذ َ
ف نُصْ لِي ِھ ْم نَارًا ُكلﱠ َما نَ ِ
اب إِ ﱠن ﱠ
ان َع ِزي ًزا َح ِكي ًما )) (56النساء(.
ﷲَ َك َ
ْال َع َذ َ
فعلى ما سبق يتضح لنا:أن األمر بسيط وليس فيه تخويف للمسلمين قبل غيرھم كما أدعى المعترضون
...فعلى اإلنسان أن يتقى ﷲ تعالى لينعم بعد موته....
ثالثًا  :إن المنصرين ال يعرفون مصيرھم بعد موتھم المباشر أعني) :خروج الروح من الجسد ،والدفن
بعدھا (..وھذا ال يدل على كمال شريعتھم ....فكتبھم -العھد القديم والجديد -تخلوا تما ًما عن ذكرھذه المرحلة
التي قبل القيامة)القبر( ...
العذاب في
إنھم يعرفون ملكوت ﷲ  -جنته ،-وبحيرة النار الكبريت)جھنم( فقط ...والعجيب أنھم يقولون :إن
َ
جھنم يقع على الروح والجسد ،ولكن النعيم في الجنة يقع على الروح فقط ...وھذا قول غريب ال دليل عليه
من كتابھم المقدس؛فھذه ھي نصوص كتابھم :
10
ُضلﱡھُ ْم
-1بحيرة النار والكبيرة لألشرار ...وذلك في سفر رؤيا يوحنا إصحاح  20عدد َوإِ ْبلِيسُ الﱠ ِذي َك َ
ان ي ِ
تَ ،حي ُ
ين.
ُون نَھَارًا َولَ ْيالً إِلَى أَبَ ِد اآلبِ ِد َ
ْث ْال َوحْ شُ َوالنﱠبِ ﱡي ْال َك ﱠذابُ َ .و َسيُ َع ﱠذب َ
ار َو ْال ِكب ِْري ِ
طُ ِر َح فِي بُ َح ْي َر ِة النﱠ ِ
 -2العذاب االخروي يقع على الروح والجسد م ًعا ،وذلك في إنجيل متى إصحاح  5عدد29فَإ ِ ْن َكانَ ْ
ت َع ْينُ َك
ك ُكلﱡهُ فِي َجھَنﱠ َمَ 30 .وإِ ْن
ك َوالَ ي ُْلقَى َج َس ُد َ
ضائِ َ
ك أَ ْن يَ ْھلِ َ
ك ،ألَنﱠهُ َخ ْي ٌر لَ َ
ك فَا ْقلَ ْعھَا َوأَ ْلقِھَا َع ْن َ
ْاليُ ْمنَى تُ ْعثِ ُر َ
ك أَ َح ُد أَ ْع َ
َكانَ ْ
ك ُكلﱡهُ فِي
ك َوالَ ي ُْلقَى َج َس ُد َ
ضائِ َ
ك أَ ْن يَ ْھلِ َ
ك ،ألَنﱠهُ َخ ْي ٌر لَ َ
ك فَا ْقطَ ْعھَا َوأَ ْلقِھَا َع ْن َ
ك ْاليُ ْمنَى تُ ْعثِ ُر َ
ت يَ ُد َ
ك أَ َح ُد أَ ْع َ
َجھَنﱠ َم.
 -3النعي ُم األبدي يقع على الروح والجسد م ًعا،وذلك ما جاء في ثالثة نصوص :
النص األول:جاء في موضعين من إنجيل متى ھما:
ُ
19
ض يَ ُك ُ
ون َمرْ بُوطًا
األول :إصحاح  16عدد َوأُ ْع ِطي َ
ت ال ﱠس َما َوا ِ
ك َمفَاتِي َح َملَ ُكو ِ
ت ،فَ ُكلﱡ َما تَرْ بِطُهُ َعلَى األَرْ ِ
ض يَ ُك ُ
ت«.
تَ .و ُكلﱡ َما تَ ُحلﱡه
ون َمحْ لُوالً ِفي ال ﱠس َما َوا ِ
فِي ال ﱠس َما َوا ِ
َ ُ18علَى األَرْ ِ
الثاني :إصحاح  18عدد اَ ْل َح ﱠ
ض يَ ُك ُ
ون َمرْ بُوطًا فِي ال ﱠس َما ِءَ ،و ُكلﱡ َما
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمُ :كلﱡ َما تَرْ بِطُونَهُ َعلَى األَرْ ِ
ض يَ ُك ُ
ون َمحْ لُوالً فِي ال ﱠس َما ِء.
تَ ُحلﱡونَهُ َعلَى األَرْ ِ
ض يَ ُك ُ
ون َمحْ لُوالً ِفي ال ﱠس َما ِء.
نالحظ من خالل ما سبق ھذه العبارةَ :و ُكلﱡ َما تَ ُحلﱡونَهُ َعلَى األَرْ ِ
والمعنى :أن أي شيء حالل ليس بمحرم في الدنيا ،مثل الجنس الحالل -الزواج -واألكل  ...يكون حالالً
في جن ِة الرب ... 
27
اب ب ْ
ُطرُسُ ِحينَئِ ٍذ َوقَا َل لَهُ»:ھَا نَحْ ُن قَ ْد تَ َر ْكنَا ُك ﱠل َش ْي ٍء
ُ
النص الثاني :إنجيل متى إصحاح  19عدد فَأ َ َج َ
28
عْ »:ال َح ﱠ
ك .فَ َما َذا يَ ُك ُ
ون لَنَا؟« فَقَا َل لَھُ ْم يَسُو ُ
ين تَبِ ْعتُ ُمونِي ،فِي التﱠجْ ِدي ِدَ ،متَى
َوتَبِ ْعنَا َ
ق أَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱠ ُك ْم أَ ْنتُ ُم الﱠ ِذ َ
يل
ُون أَ ْنتُ ْم أَ ْيضًا َعلَى ْاثنَ ْي َع َش َر ُكرْ ِسيًّا تَ ِدينُ َ
ان َعلَى ُكرْ ِس ﱢي َمجْ ِد ِه ،تَجْ لِس َ
ون أَ ْسبَاطَ إِ ْس َرائِ َ
َجلَ َ
اإل ْن َس ِ
س اب ُْن ِ
ْ
ت أَ ْو أَبًا أَ ْو أُ ًّما أَ ِو ا ْم َرأَةً أَ ْو أَ ْوالَدًا أَ ْو ُحقُوالً ِم ْن أَجْ ِل
االثنَ ْي َع َش َرَ 29 .و ُكلﱡ َم ْن تَ َر َ
ك بُيُوتًا أَ ْو إِ ْخ َوةً أَ ْو أَ َخ َوا ٍ
ْف َويَ ِر ُ
ث ْال َحيَاةَ األَبَ ِديﱠةَ.
ضع ٍ
ا ْس ِمي ،يَأْ ُخ ُذ ِمئَةَ ِ
29
اج ْال َكرْ َم ِة ھ َذا إِلَى
النص الثالث :إنجيل متى إصحاح  26عدد َوأَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱢي ِم َن َ
ُ
اآلن الَ أَ ْش َربُ ِم ْن نِتَ ِ
ت أَبِي«.
ذلِ َ
ك ْاليَ ْو ِم ِحينَ َما أَ ْش َربُهُ َم َع ُك ْم َج ِديدًا فِي َملَ ُكو ِ
ْ
اج ال َكرْ َم ِة في الملكوت،وبالتالي فالنعيم يكون على الروح والجسد....
نالحظ أن ھناك شرب نِتَ ِ
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وھنا يظھر لنا تناقض بين ھذا النص وبما جاء على لسان بولس الرسول في رسالته إلى أھل رمية إصحاح
17
ْس َملَ ُك ُ
س.
 14عدد ألَ ْن لَي َ
وح ْالقُ ُد ِ
وت ﷲِ أَ ْكالً َو ُشرْ بًا ،بَلْ ھُ َو بِرﱞ َو َسالَ ٌم َوفَ َر ٌح فِي الرﱡ ِ
ص األول :نجد أن يسوع يشرب مع التالميذ في الملكوت من نتاج
قلت ُ◌ :إن التناقض واض ٌح ج ًدا ففي الن ِ
الكرمة...
والنص الثاني :فيه أن بولس يقول :ال يوجد أكل ،وال شرب في الملكوت ...ال تعليق!

ش ِھ ﱞي َولَهُ َذ َك ٌر َال يَ ْنثَنِي!
نبي يقول:حو ٌر لَ َھا قُبُ ٌل َ
ﱞ
ﺎم ﺑْ ُﻦ
كتب أحدُھم في مواقعھم ساخ ًرا من ھذا الحدي ِ
ث الذي رواه ابن ماجة في سننه برقم َ 4328ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ِﻫ َ
ﺸُ
َﺧﺎﻟِ ٍﺪ ْاﻷَ ْزر ُق أَﺑﻮ ﻣﺮوا َن اﻟﺪﱢﻣ ْﺸ ِﻘ ﱡﻲ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺧﺎﻟِ ُﺪ ﺑْﻦ ﻳ ِﺰﻳ َﺪ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺎل
ﺎل :ﻗَ َ
ﻚ َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ َﺧﺎﻟِ ِﺪ ﺑْ ِﻦ َﻣ ْﻌ َﺪا َن َﻋ ْﻦ أَِﰊ أ َُﻣ َﺎﻣﺔَ ﻗَ َ
َ
َ
َ
َُ
َ ُ ََْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  : ﻣﺎ ﻣﻦ أَﺣ ٍﺪ ﻳ ْﺪﺧﻠُﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ ا ْﳉﻨﱠﺔَ إِﱠﻻ َزﱠوﺟﻪُ اﻟﻠﱠﻪُ  ﺛِْﻨﺘَـ ْ ِ ِ
ﲔ ﻣﻦ ا ْﳊﻮِر اﻟ ِْﻌ ِ ِ
ِ
ﲑاﺛِِﻪ
َر ُﺳ ُ
ﲔ َو َﺳ ْﺒﻌ َ
ﲔ َو َﺳ ْﺒﻌ َ
ﲔ َزْو َﺟﺔً ﺛ ْﻨﺘَـ ْ ِ ْ ُ
َ
َ
َ ْ َ ُ
ﲔ ﻣ ْﻦ ﻣ َ
ِﻣﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻣﺎ ِﻣ ْﻨـﻬ ﱠﻦ و ِ
اﺣ َﺪةٌ إِﱠﻻ َوَﳍَﺎ ﻗُـﺒُ ٌﻞ َﺷ ِﻬ ﱞﻲ َوﻟَﻪُ ذَ َﻛ ٌﺮ َﻻ ﻳَـ ْﻨﺜَِﲏ.
ْ
َ ُ َ
الرد على الشبھة
َ
الحديث ال يصح ،فھو مردود عندنا نحن –المسلمين، -وال نعترف بما جاء به ؛ألنه ضعيف جدًا
أوالً:إن ھذا
 ...يدلل على ذلك ما جاء في اآلتي:
 -1تحقيق األلباني  :اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ )  .( 4473ﺿﻌﻴﻒ ﺟ ًﺪا  .أھـ

-2جاء في كتاب جامع األحاديث باب حرف الميم )ج ( 114/ 19برقم -20337ﻣﺎ ﻣﻦ أﺣﺪ ﻳﺪﺧﻠﻪ اﷲ اﳉﻨﺔ إﻻ
زوﺟﻪ ﺛﻨﺘﲔ وﺳﺒﻌﲔ زوﺟﺔ ﺛﻨﺘﲔ ﻣﻦ اﳊﻮر اﻟﻌﲔ وﺳﺒﻌﲔ ﻣﻦ ﻣﲑاﺛﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻨﺎر ﻣﺎ ﻣﻨﻬﻦ واﺣﺪة إﻻ وﳍﺎ ﻗﺒﻞ ﺷﻬﻰ وﻟﻪ ذﻛﺮ ﻻ
ﻳﻨﺜﲎ )اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ﻋﻦ أﰉ أﻣﺎﻣﺔ(

أﺧﺮﺟﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ ) ، 1452/2رﻗﻢ  (4337ﻗﺎل اﻟﺒﻮﺻﲑى ) : (266/4ﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎل  .أھـ
نالحظ كالم البوصيري :ﻫﺬا إﺳﻨﺎد ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎل .
-2

جاء في كتاب فيض القدير )ج/ 5ص: ( 598ﻗﺎل اﻟﺪﻣﲑي  :اﻧﻔﺮد ﺑﻪ اﺑﻦ ﻣﺎﺟﺔ أي :وﻓﻴﻪ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ ﻳﺰﻳﺪ وﻫﺎﻩ

اﺑﻦ ﺣﺠﺮ  :ﻫﺬا اﳊﺪﻳﺚ ﺳﻨﺪﻩ ﺿﻌﻴﻒ ﺟ ًﺪا.أھـ
اﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻣﺮة وﻛﺬﺑﻪ أﺧﺮى وﺳﺎق اﻟﺬﻫﱯ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﻛﲑﻩ ﻫﺬا اﳋﱪ ،وﻗﺎل ُ
ثم إن الحديث لم يرد له مثيل يقويه ويعضضه وھذا يدل على نكارته....
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ضا ،وذلك ألن لحور االثنتين وسبعين ليست لك ﱢل مسلم يدخل
ثانيًا :إن الحديث مردود من ناحية المتن أي ً
الجنة ؛بل ھي للشھيد فقط ،وذلك في مسند أحمد برقمَ 16553ﻋ ِﻦ اﻟ ِْﻤ ْﻘ َﺪ ِام ﺑ ِﻦ ﻣﻌ ِﺪي َﻛ ِﺮب اﻟ ِ
ﺎل
ﺎل :ﻗَ َ
ي ﻗَ َ
ْﻜ ْﻨ ِﺪ ﱢ
ْ َْ
َ
ﺎل ا ْﳊ َﻜﻢ ِﺳ ﱠ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ": إِ ﱠن ﻟِﻠ ﱠ ِ ِ ﱠ ِ
ﺼٍ
ﺎل
ﺎل :أَ ْن ﻳُـ ْﻐ َﻔ َﺮ ﻟَﻪُ ِﰲ أ ﱠَوِل َدﻓْـ َﻌ ٍﺔ ِﻣ ْﻦ َد ِﻣ ِﻪ َوﻳَـ َﺮى ﻗَ َ
َر ُﺳ ُ
ﺖﺧ َ
ﺸ ِﻬﻴﺪ ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻠﻪ َ -ﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ -ﻗَ َ َ ُ
اﻹﳝَ ِ
ﲔ َوُﳚَ َﺎر ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ِ
ﺎن َوﻳُـ َﺰﱠو َج ِﻣ ْﻦ ا ْﳊُﻮِر اﻟ ِْﻌ ِ
ا ْﳊَ َﻜ ُﻢ َوﻳُـ َﺮى َﻣ ْﻘ َﻌ َﺪﻩُ ِﻣ ْﻦ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َوُﳛَﻠﱠﻰ ُﺣﻠﱠﺔَ ِْ
ﺎل
اب اﻟْ َﻘ ِْﱪ َوﻳَﺄ َْﻣ َﻦ ِﻣ ْﻦ اﻟْ َﻔ َﺰ ِع ْاﻷَ ْﻛ َِﱪ ﻗَ َ
ﺿﻊ َﻋﻠَﻰ رأْ ِﺳ ِﻪ ﺗَﺎج اﻟْﻮﻗَﺎ ِر اﻟْﻴﺎﻗُﻮﺗَﺔُ ِﻣ ْﻨﻪُ َﺧﻴـﺮ ِﻣﻦ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴﺎ وﻣﺎ ﻓِﻴﻬﺎ وﻳـﺰﱠوج اﺛْـﻨَﺘَـ ْ ِ ِ
ﲔ َزْو َﺟﺔً ِﻣ ْﻦ
ﲔ َو َﺳ ْﺒﻌ َ
ُ َ َ
:ا ْﳊَ َﻜ ُﻢ ﻳَـ ْﻮَم اﻟْ َﻔ َﺰ ِع ْاﻷَ ْﻛ َِﱪ َوﻳُﻮ َ َ
ْ ٌ ْ َ َ َ َ َ َُ َ
َ
ﺸ ﱠﻔ َﻊ ِﰲ َﺳ ْﺒ ِﻌ َ ِ
ا ْﳊُﻮِر اﻟ ِْﻌ ِ
ﺴﺎﻧًﺎ ِﻣ ْﻦ أَﻗَﺎ ِرﺑِﻪ"ِ.
ﲔ َوﻳُ َ
ﲔ إﻧْ َ
كان ھذا كافيًا ألبطال الشبھة بفضل منه .

ضع كلبًا أو تمثاال ولن تموت!...
من الشبھات التي أضحكتني أن أحدھم كتب قائالً:
لكي ال تموت أبدا ،ضع كلب أو صورة أو تمثال في بيتك ،فلن يستطيع مالك الموت الدخول إليك!...
ﻮلَ ":ﻻ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
ْﺤﺔَ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮلَِ :ﲰ ْﻌ ُ
ألن رسو َل اإلسالم يقول في صحيح البخاري برقم 2986ﻋﻦ أﰊ ﻃَﻠ َ
ِِ
ِ
ِ
ﻴﻞ".
ْﺐ َوَﻻ ُ
ﺗَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ اﻟ َْﻤ َﻼﺋ َﻜﺔُ ﺑَـ ْﻴﺘًﺎ ﻓﻴﻪ َﻛﻠ ٌ
ﺻَ
ﻮرةُ ﲤََﺎﺛ َ
الرد على الشبھة
أوال:لو اجتمعت كل التماثيل ،وكل الكالب في مكان ما ،ال يمنع قدر ﷲ ... تدلل على ذلك أدلة منھا:
-1قوله  :أَ ْينَ َما تَ ُكونُوا يُ ْد ِر ْك ُك ُم ْال َم ْو ُ
ُوج ُم َشيﱠ َد ٍة )) (78النساء(
ت َولَ ْو ُك ْنتُ ْم فِي بُر ٍ
ون ) { (27اﳌﻼﺋﻜﺔ ﻋﺒﺎد اﷲ ﻣﻘﺮﺑﻮن ﳐﺼﺼﻮن ﺑﺎﻟﻔﻀﺎﺋﻞ ،وﻫﻢ ﰲ ﺣﺴﻦ ﻃﺎﻋﺘﻬﻢ
ال يَ ْسبِقُونَهُ بِ ْالقَ ْو ِل َوھُ ْم بِأ َ ْم ِر ِه يَ ْع َملُ َ
ﻻ ﻳﺘﻜﻠﻤﻮن إﻻ ﲟﺎ ﻳﺄﻣﺮﻫﻢ ﺑﻪ ر ﻢ ،وﻻ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻤﻼ ﺣﱴ ﻳﺄذن ﳍﻢ.أھـ التفسير الميسر.
ُ
ار َوأُ ْد ِخ َل ْال َجنﱠةَ فَقَ ْد
س َذائِقَةُ ْال َم ْو ِ
-2قولهُ : كلﱡ نَ ْف ٍ
ت َوإِنﱠ َما تُ َوفﱠ ْو َن أجُو َر ُك ْم يَ ْو َم ْالقِيَا َم ِة فَ َم ْن ُزحْ ِز َح َع ِن النﱠ ِ
فَا َز َو َما ْال َحيَاةُ ال ﱡد ْنيَا إِ ﱠال َمتَا ُ
ُور ))(185آل عمران(
ع ْال ُغر ِ
إذن ال شيء يمنع قدر ﷲ .....
الموت باب وكل الناس داخله *** يليت شعري بعد الموت ما الدار
الدار جنة الخلد إن عملت بما *** يرضي اإلله وإن قصرت فالنار
ثانيًا :إن الحديث يتحدث عن أمر غيبي ،والواجب علينا التصديق ،ألنه جاء عن طريق الوحي
،فالمالئكة ال تدخل بيوتا فيھا تماثيل،وكالب...
والمقصود بدخولھا أنھا تأتي بالرحمة واالستغفار ألھل البيت...
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ويستثني من المالئكة في ھذا األمر ألحفظة ،وملك الموت ؛فا  يقول في شان ألحفظهَ :وإِ ﱠن َعلَ ْي ُك ْم
ون ))(12االنفطار (،ويقول في شان ملك الموت:
ون َما تَ ْف َعلُ َ
ين ) (11يَ ْعلَ ُم َ
ين )ِ (10ك َرا ًما َكاتِبِ َ
لَ َحافِ ِظ َ
أَ ْينَ َما تَ ُكونُوا يُ ْد ِر ْك ُك ُم ْال َم ْو ُ
ت و المشاھد من لدم محمد إلى يومنا أن ملك الموت يقبض األرواح في بيوت فيھا
تماثيل ،وصور ،وكالب ....دليل ما سبق بيناه وعليه إضافات ھو ما جاء الشروح اآلتية:
ِ
ِِ
ِ ﱠِ
ﻮرة ﻓَـ ُﻬ ْﻢ َﻣ َﻼﺋِ َﻜﺔ ﻳَﻄُﻮﻓُﻮ َن ﺑِﺎﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﺔ
ﻳﻦ َﻻ ﻳَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮ َن ﺑَـ ْﻴﺘًﺎ ﻓﻴﻪ َﻛﻠْﺐ أ َْو ُ
ﺻَ
 -1شرح النووي لمسلم قالَ :وأَ ﱠﻣﺎ َﻫ ُﺆَﻻء اﻟ َْﻤ َﻼﺋ َﻜﺔ اﻟﺬ َ
ِ
َواﻟﺘ ِْ
ﺼ ِﺎء
ﱠﱪﻳﻚ َو ِاﻻ ْﺳﺘِ ْﻐ َﻔﺎر َ ،وأَ ﱠﻣﺎ ا ْﳊََﻔﻈَﺔ ﻓَـﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُﻮ َن ِﰲ ُﻛ ّﻞ ﺑَـ ْﻴﺖ َ ،وَﻻ ﻳُـ َﻔﺎ ِرﻗُﻮ َن ﺑَِﲏ َ
ﻮرو َن ﺑِِﺈ ْﺣ َ
آدم ِﰲ ُﻛ ّﻞ َﺣﺎل  ،ﻷَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ َﻣﺄ ُْﻣ ُ
ﺎﰊ  :وإِ ﱠﳕَﺎ َﻻ ﺗَ ْﺪ ُﺧﻞ اﻟْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔ ﺑـﻴﺘًﺎ ﻓِ ِﻴﻪ َﻛﻠْﺐ أَو ﺻﻮرة ِﳑﱠﺎ َْﳛﺮم اِﻗْﺘِﻨَﺎ ُؤﻩُ ِﻣﻦ اﻟ ِ
ﺎل ْ
ﺼ َﻮر  ،ﻓَﺄَ ﱠﻣﺎ
ﺎﳍﻢ َ ،وﻛِﺘَﺎﺑَ َﺘﻬﺎ  .ﻗَ َ
ْﻜ َﻼب َواﻟ ﱡ
َْ
ْ
أَ ْﻋ َﻤ ْ
ْ ُ َ
َ
اﳋَﻄﱠ ِ ﱡ َ
ُ
ِ
ِ
ﺼ ﱠ
ﺎدة َوﻏَ ْﲑﳘَﺎ ﻓَ َﻼ ﳝَْﺘَﻨِﻊ ُد ُﺧﻮل اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔ
ﺲ ِِﲝ َﺮ ٍام ِﻣ ْﻦ َﻛﻠْﺐ اﻟ ﱠ
ﺴﺎط َواﻟْ ِﻮ َﺳ َ
ﺼ ْﻴﺪ َواﻟ ﱠﺰْرع َواﻟ َْﻤﺎﺷﻴَﺔ َواﻟ ﱡ َ
ﻮرة اﻟ ِﱵ ﲤُْﺘَـ َﻬﻦ ِﰲ اﻟْﺒ َ
َﻣﺎ ﻟَْﻴ َ
ﺑِﺴﺒﺒِ ِﻪ  ،وأَ َﺷﺎر اﻟْ َﻘ ِ
ﺎﺿﻲ إِ َﱃ َْﳓﻮ َﻣﺎ ﻗَﺎﻟَﻪُ ْ
ﻮرة َ ،وأَﻧﱠـ ُﻬ ْﻢ ﳝَْﺘَﻨِﻌُﻮ َن ِﻣ ْﻦ ا ْﳉَ ِﻤﻴﻊ
اﳋَﻄﱠ ِ ﱡ
ﺎﰊ َ ،و ْاﻷَﻇ َْﻬﺮ أَﻧﱠﻪُ َﻋ ّ
ﺎم ِﰲ ُﻛ ّﻞ َﻛﻠْﺐ َ ،وُﻛ ّﻞ ُ
ﺻَ
ََ َ َ
ِ
ِ ﱠ ِ ﱠِ
ِِﻹﻃ َْﻼ ِق ْاﻷ ِ
ِ
ﺴ ِﺮﻳﺮ َﻛﺎ َن ﻟَﻪُ ﻓِ ِﻴﻪ ﻋُ ْﺬر ﻇَﺎﻫﺮ ؛ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ َﱂْ ﻳَـ ْﻌﻠَﻢ ﺑِ ِﻪ َ ،وَﻣ َﻊ َﻫ َﺬا
ﱠﱯ َ ﲢْﺖ اﻟ ﱠ
َ
َﺣﺎدﻳﺚ َ ،وﻷَن ا ْﳉ ْﺮو اﻟﺬي َﻛﺎ َن ﰲ ﺑَـ ْﻴﺖ اﻟﻨِ ّ
ﻌﻬ ْﻢ َﱂْ ﳝَْﺘَﻨِﻊ ِﺟ ِْﱪﻳﻞ َ .واﻟﻠﱠﻪ
اِ ْﻣﺘَـﻨَ َﻊ ِﺟ ِْﱪﻳﻞ ِ ﻣ ْﻦ ُد ُﺧﻮل اﻟْﺒَـ ْﻴﺖ َ ،و َﻋﻠﱠ َﻞ ﺑِﺎ ْﳉِ ْﺮ ِو  ،ﻓَـﻠَ ْﻮ َﻛﺎ َن اﻟْﻌُ ْﺬر ِﰲ ُو ُﺟﻮد اﻟ ﱡ
ﻮرة َواﻟْ َﻜﻠْﺐ َﻻ ﳝَْﻨَ ُ
ﺼَ
أَ ْﻋﻠَﻢ .
-2شرح ابن حجر للبخاري :وأَ ْﻏﺮ ِ ِ
ﺎل َ .و ُﻫ َﻮ ﻧَ ِﻈﲑ ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ ْاﻵ َﺧﺮ "
ﱠﱯ  ،ﻗَ َ
ب اﺑْﻦ ﺣﺒﱠﺎن ﻓَﺎد َ
ﺎص ﺑِﺎﻟﻨِ ﱢ
َ ََ
ﱠﻋﻰ أَ ﱠن َﻫ َﺬا ا ْﳊُ ْﻜﻢ َﺧ ّ
ِ
ﺎج َواﻟ ُْﻤ ْﻌﺘَ ِﻤﺮ
ﺼ َﺤﺐ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔ ُرﻓْـ َﻘﺔ ﻓِ َﻴﻬﺎ َﺟ َﺮس " ﻗَ َ
َﻻ ﺗَ ْ
ﺎل ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ َْﳏ ُﻤﻮل َﻋﻠَﻰ ُرﻓْـ َﻘﺔ ﻓ َﻴﻬﺎ َر ُﺳﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ، إِ ْذ ُﳏَﺎل أَ ْن َﳜْ ُﺮج ا ْﳊَ ّ
ِ
ﻟَِﻘ ِ
ﺼ َﺤ َﺒﻬﺎ اﻟ َْﻤ َﻼﺋِ َﻜﺔ َو ُﻫ ْﻢ َوﻓْﺪ اﻟﻠﱠﻪ اِﻧْـﺘَـ َﻬﻰ ..يعلق ابن حجر بأنه تؤيل بعيد..
ﺼﺪ ﺑَـ ْﻴﺖ اﻟﻠﱠﻪ َ ﻋﻠَﻰ َرَواﺣﻞ َﻻ ﺗَ ْ
ْ
قلتُ :ولكنه محتمل :ألن جبريل منع من دخول البيت وعلل بالجرو ...
ً
ثالثا :إن قيل :لما حرم اإلسالم بناء التماثيل وھي من الفنون الجميلة ...؟
ُ
قلت:إن الكتاب المقدس يذكر لنا تحريم الرب للتماثيل  ،ولعل من أسباب تحريمھا أنھا تمنع المالئكة من
نصوص منھا :
دخول البيت  ...وذلك في عد ِة
ٍ
1
صبًاَ ،والَ
 -1سفر اآلو ِّيين إصحاح  26عدد »الَ تَصْ نَعُوا لَ ُك ْم أَ ْوثَانًاَ ،والَ تُقِي ُموا لَ ُك ْم تِ ْمثَاالً َم ْنحُوتًا أَ ْو نَ َ
ُون .أَنَا
ون َو َم ْق ِد ِسي تَھَاب َ
ص ﱠورًا لِتَ ْس ُج ُدوا لَهُ .ألَنﱢي أَنَا الرﱠبﱡ إِلھُ ُك ْمُ 2 .سبُوتِي تَحْ فَظُ َ
ض ُك ْم َح َجرًا ُم َ
تَجْ َعلُوا فِي أَرْ ِ
الرﱠبﱡ .
ك تِ ْمثَاالً َم ْنحُوتًا صُو َرةً ﱠما ِم ﱠما فِي ال ﱠس َما ِء ِم ْن فَ ْو ُ
ق َو َما فِي
 -2سفر التثنية إصحاح  5عدد 8الَ تَصْ نَ ْع لَ َ
ك إِلهٌ
ض9 .الَ تَ ْس ُج ْد لَھ ﱠُن َوالَ تَ ْعبُ ْدھُ ﱠن ،ألَنﱢي أَنَا ال ﱠربﱡ إِلھُ َ
ض ِم ْن أَ ْسفَ ُل َو َما فِي ْال َما ِء ِم ْن تَحْ ِ
ت األَرْ ِ
األَرْ ِ
ين يُ ْب ِغضُونَنِي .ال تعليق!
ث َوالرﱠا ِب ِع ِم َن الﱠ ِذ َ
َغيُورٌ ،أَ ْفتَقِ ُد ُذنُ َ
يل الثﱠالِ ِ
وب اآلبَا ِء فِي األَ ْبنَا ِء َوفِي ْال ِج ِ

نبي يقول :الجنة فيھا خمر!..
من ادعائھم أنھم قالوا :إن نبي اإلسالم يخبر أتباعه أن في الجنة خمر...فكيف تكون النجاسات في مكان
طاھر مطھر كالجنة..؟!
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ب
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
واستندوا في ادعائھم بما جاء في صحيح مسلم برقم َ 3736ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻋُ َﻤ َﺮ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺎلَ ":ﻣ ْﻦ َﺷ ِﺮ َ
ْ
اﳋَ ْﻤ َﺮ ِﰲ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ ُﺣ ِﺮَﻣ َﻬﺎ ِﰲ ْاﻵ ِﺧ َﺮِة ".
الرد على الشبھة
أوالً:إن خمر الدنيا ليست كخمر اآلخرة كما يتبادر ذلك في أذھان المعترضين ...تدلل على ذلك عدة أدلة
منھا:
وف َعلَ ْي ِھ ْم ِو ْل َد ٌ
الدليل األول :ﻗﻮﻟﻪ : يَطُ ُ
ين )َ (18ال
اري َ
ان ُم َخلﱠ ُد َ
ون ) (17بِأ َ ْك َوا ٍ
س ِم ْن َم ِع ٍ
ق َو َكأْ ٍ
ب َوأَبَ ِ
ون )) (19الواقعة (
ون َع ْنھَا َو َال يُ ْن ِزفُ َ
ص ﱠد ُع َ
يُ َ
ف اﻟ ﱠ
ﺼﻞ
ﺸﺎ ِرب َوأَﻧْـ َﺰ َ
ﺮﻫﺎ ِﻣ ْﻦ ﻧَـ َﺰ َ
ﺼ ﱠﺪﻋُﻮ َن َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ َوَﻻ ﻳُـ ْﻨـ َﺰﻓُﻮ َن" ﺑَِﻔ ْﺘ ِﺢ اﻟ ﱠﺰاي َوَﻛ ْﺴ َ
َي َﻻ َْﳛ ُ
-1جاء في تفسير الجاللينَ" :ﻻ ﻳُ َ
فأ ْ
َﳍﻢ ِﻣ ْﻨـﻬﺎ ﺻ َﺪاع وَﻻ َذﻫﺎب َﻋ ْﻘﻞ ِِﲞ َﻼ ِ
ف َﲬْﺮ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ .أھـ
ُْ َ ُ َ َ
-2جاء في التفسير الميسر :ﻳﻄﻮف ﻋﻠﻴﻬﻢ ﳋﺪﻣﺘﻬﻢ ﻏﻠﻤﺎن ﻻ ﻳﻬﺮﻣﻮن وﻻ ﳝﻮﺗﻮن ،ﺑﺄﻗﺪاح وأﺑﺎرﻳﻖ وﻛﺄس ﻣﻦ ﻋﲔ ﲬﺮ
ﺼ ﱠﺪعُ ﻣﻨﻬﺎ رؤوﺳﻬﻢ ،وﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻌﻘﻮﳍﻢ .أھـ
ﺟﺎرﻳﺔ ﰲ اﳉﻨﺔ ،ﻻ ﺗُ َ

ﺼ ﱠﺪﻋُﻮ َن َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ َوﻻ ﻳُﻨﺰﻓُﻮ َن { أي :ﻻ ﺗﺼﺪع رؤوﺳﻬﻢ وﻻ ﺗﻨﺰف ﻋﻘﻮﳍﻢ ،ﺑﻞ ﻫﻲ
 -3جاء في تفسير ابن كثير :وﻗﻮﻟﻪ } :ﻻ ﻳُ َ

ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻣﻊ اﻟﺸﺪة اﳌﻄﺮﺑﺔ واﻟﻠﺬة اﳊﺎﺻﻠﺔ.

وروى اﻟﻀﺤﺎك ،ﻋﻦ اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،أﻧﻪ ﻗﺎل :ﰲ اﳋﻤﺮ أرﺑﻊ ﺧﺼﺎل :اﻟﺴﻜﺮ ،واﻟﺼﺪاع ،واﻟﻘﻲء ،واﻟﺒﻮل .ﻓﺬﻛﺮ اﷲ ﲬﺮ اﳉﻨﺔ
وﻧﺰﻫﻬﺎ ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﳋﺼﺎل.
وﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪِ ،
ﺼ ﱠﺪﻋُﻮ َن َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ { ﻳﻘﻮل :ﻟﻴﺲ ﳍﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﺪاع رأس.
وﻋ ْﻜ ِﺮَﻣﺔ ،وﺳﻌﻴﺪ ﺑﻦ ُﺟﺒَـ ْﲑ ،وﻋﻄﻴﺔ ،وﻗﺘﺎدة ،واﻟ ﱡ
ﱢي } :ﻻ ﻳُ َ
ﺴﺪ ّ
وﻗﺎﻟﻮا ﰲ ﻗﻮﻟﻪَ } :وﻻ ﻳُﻨﺰﻓُﻮ َن { أي :ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﺑﻌﻘﻮﳍﻢ .أھـ

الدليل الثاني :قوله  :يُطَ ُ
ين )َ (46ال فِيھَا َغ ْو ٌل َو َال
اربِ َ
ين ) (45بَ ْي َ
س ِم ْن َم ِع ٍ
اف َعلَ ْي ِھ ْم بِ َكأْ ٍ
ضا َء لَ ﱠذ ٍة لِل ﱠش ِ
ون )) (47الصافات (
ھُ ْم َع ْنھَا يُ ْن َزفُ َ
ِ
ف
ﺮﻫﺎ ِﻣ ْﻦ ﻧَـ َﺰ َ
ﻮﳍﻢ " َوَﻻ ُﻫ ْﻢ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ ﻳُـ ْﻨـ َﺰﻓُﻮ َن" ﺑَِﻔ ْﺘ ِﺢ اﻟ ﱠﺰاي َوَﻛ ْﺴ َ
-1جاء في تفسير الجاللينَ" :ﻻ ﻓ َﻴﻬﺎ ﻏَ ْﻮل" َﻣﺎ ﻳَـ ْﻐﺘَﺎل ﻋُ ُﻘ ْ
ف  :أَي ﻳﺴ َﻜﺮو َن ِِﲞ َﻼ ِ
اﻟ ﱠ
ف َﲬْﺮ اﻟ ﱡﺪﻧْـﻴَﺎ .أھـ
ﺸﺎ ِرب َوأَﻧْـ َﺰ َ ْ َ ْ ُ

-2جاء في التفسير الميسر :ﻳﺪار ﻋﻠﻴﻬﻢ ﰲ ﳎﺎﻟﺴﻬﻢ ﺑﻜﺆوس ﲬﺮ ﻣﻦ أ ﺎر ﺟﺎرﻳﺔ ،ﻻ ﳜﺎﻓﻮن اﻧﻘﻄﺎﻋﻬﺎ ،ﺑﻴﻀﺎء ﰲ ﻟﻮ ﺎ،

ﻟﺬﻳﺬة ﰲ ﺷﺮ ﺎ ،ﻟﻴﺲ ﻓﻴﻬﺎ أذى ﻟﻠﺠﺴﻢ وﻻ ﻟﻠﻌﻘﻞ .أھـ
وم ) ) ( 25المطفيفين(
ق َم ْختُ ٍ
الدليل الثالث :قوله  :يُ ْسقَ ْو َن ِم ْن َر ِحي ٍ
ِ ِ
ِ
ﻫﻢ.
ﺼﺔ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱠﺪﻧَﺲ " َﳐْﺘُﻮم " َﻋﻠَﻰ إِﻧَﺎﺋِ َﻬﺎ َﻻ ﻳَـ ُﻔ ّ
-1جاء في تفسير الجاللين " :ﻳُ ْﺴ َﻘ ْﻮ َن ﻣ ْﻦ َرﺣﻴﻖ " َﲬْﺮ َﺧﺎﻟ َ
ﻚ َﺧ ْﺘﻤﻪ ﻏَ ْﲑ ْ
أھـ
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 -2جاء في التفسير الميسر :ﻣﺎ أﻋ ﱠﺪ ﳍﻢ ﻣﻦ ﺧﲑات ،ﺗﺮى ﰲ وﺟﻮﻫﻬﻢ ﺠﺔ اﻟﻨﻌﻴﻢ ،ﻳُ ْﺴ َﻘﻮن ﻣﻦ ﲬﺮ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﳏﻜﻢ إﻧﺎؤﻫﺎ،

آﺧﺮﻩ راﺋﺤﺔ ﻣﺴﻚ ،وﰲ ذﻟﻚ اﻟﻨﻌﻴﻢ اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻠﻴﺘﺴﺎﺑﻖ اﳌﺘﺴﺎﺑﻘﻮن .وﻫﺬا اﻟﺸﺮاب ﻣﺰاﺟﻪ وﺧﻠﻄﻪ ﻣﻦ ﻋﲔ ﰲ اﳉﻨﺔ ﺗُـ ْﻌ َﺮف ﻟﻌﻠﻮﻫﺎ

ﺑـ "ﺗﺴﻨﻴﻢ" ،ﻋﲔ أﻋﺪت ; ﻟﻴﺸﺮب ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻘﺮﺑﻮن ،وﻳﺘﻠﺬذوا ﺎ .أھـ
إذن كان ما سبق دليل على ھدم شبھتھم التي تقول :إن نبي اإلسالم يخبر أتباعه أن في الجنة خمر فكيف
تكون النجاسات في مكان طاھر مطھر كالجنة..؟!

باسم آخر...؟!
ثانيًا:إن قيل :سلمنا بقولك أيھا الكتاب ،فلماذا سميت بالخمر ،لماذا لم تسم ٍ
قلت ُ◌:إن ھذه التسمية من باب تقريب المعاني التي يعرفھا اإلنسان ال أكثر،وليس ما في نعيم الدنيا ونعيم
الجنة إال أسماء فقط ،وأما المحتوى يختلف بكثير  ...جاء في صحيح البخاري برقم َ 3005ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ -
ت ﻟِ ِﻌﺒ ِ
رِ
ﺖ َوَﻻ َﺧﻄََﺮ َﻋﻠَﻰ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  :ﻗَ َ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨﻪُ -ﻗَ َ
ﺎدي اﻟ ﱠ
ﲔ َرأ ْ
َت َوَﻻ أُذُ ٌن َِﲰ َﻌ ْ
ﲔ َﻣﺎ َﻻ َﻋ ٌْ
ﺼﺎﳊِِ َ
ﺎل اﻟﻠﱠﻪُ ":أَ ْﻋ َﺪ ْد ُ َ
َ
ﺸ ٍﺮ ﻓَﺎﻗـ َْﺮءُوا إِ ْن ِﺷ ْﺌﺘُ ْﻢ } :ﻓَ َﻼ ﺗَـ ْﻌﻠَ ُﻢ ﻧَـ ْﻔﺲ َﻣﺎ أُ ْﺧ ِﻔﻲ َﳍُ ْﻢ ِﻣ ْﻦ ﻗُـ ﱠﺮِة أَ ْﻋ ُ ٍ
ﻗَـﻠ ِ
ﲔ {".
ْﺐ ﺑَ َ
ٌ
َ
ثالثًا  :إن الخمر الذي يدور في أذھان المعترضين في الجنة  ،ھي التي جاءت في كتابھم المقدس على لسان
29
اآلن الَ أَ ْش َربُ
ربھم يسوع  -كما يزعمون... -وذلك في إنجيل متى إصحاح  26عدد َوأَقُو ُل لَ ُك ْم :إِنﱢي ِم َن َ
ت أَبِي«.
اج ْال َكرْ َم ِة ھ َذا إِلَى ذلِ َ
ك ْاليَ ْو ِم ِحينَ َما أَ ْش َربُهُ َم َع ُك ْم َج ِديدًا فِي َملَ ُكو ِ
ِم ْن نِتَ ِ
صا أخرى تبين أن الرب يسوع شرب الخمر َ،مثل نص :أكول وشريب خمر،و صنع
ثم إن ھناك نصو ً
الخمر في العرس ...وبالتالي فھي حالل في األرض عندھم ،وال ينبغي أن تحرم في السماء..وذلك على
لسان يسوع المسيح في موضعين من إنجيل متى ھما:
19
َ
ُ
ون َمرْ بُوطاً
ض يَ ُك ُ
األول :إصحاح  16عدد َوأُ ْع ِطي َ
ت ال ﱠس َما َوا ِ
ك َمفَاتِي َح َملَ ُكو ِ
ت ،فَ ُكلﱡ َما تَرْ بِطهُ َعلَى األرْ ِ
ض يَ ُك ُ
ت«.
تَ .و ُكلﱡ َما تَ ُحلﱡه
ون َمحْ لُوالً فِي ال ﱠس َما َوا ِ
فِي ال ﱠس َما َوا ِ
َ ُ18علَى األَرْ ِ
الثاني :إصحاح  18عدد اَ ْل َح ﱠ
ض يَ ُك ُ
ون َمرْ بُوطًا فِي ال ﱠس َما ِءَ ،و ُكلﱡ َما
ق أَقُو ُل لَ ُك ْمُ :كلﱡ َما تَرْ بِطُونَهُ َعلَى األَرْ ِ
ض يَ ُك ُ
ون َمحْ لُوالً فِي ال ﱠس َما ِء.
تَ ُحلﱡونَهُ َعلَى األَرْ ِ
ض يَ ُك ُ
ون َمحْ لُوالً فِي ال ﱠس َما ِء.
نالحظ من خالل ما سبق ھذه العبارةَ :و ُكلﱡ َما تَ ُحلﱡونَهُ َعلَى األَرْ ِ
والمعنى :أن أي شيء حالل ليس بمحرم في الدنيا يكون حالالً في جنة الرب  ... ال تعليق !
س ْو َدا ُء ُم ْظلِ َمةٌ!
ٌّ
نبي يقول عن جھن َم إنھا َ
اإلسالم أن جھن َم سوداء  ،وليست حمراء  ،واستدلوا على ذلك بما
ت التي قالھا رسو ُل
قالوا :من الخرافا ِ
ِ
ﻳﻚ َﻋﻦ َﻋ ِ
ﺎﺻ ٍﻢ ُﻫ َﻮ اﺑْ ُﻦ
ي اﻟْﺒَـ ْﻐ َﺪ ِاد ﱡ
ﺎس اﻟ ﱡﺪوِر ﱡ
رواﻩ اﻟﱰﻣﺬ ﱡ
ي َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َْﳛ َﲕ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ ﺑُ َﻜ ٍْﲑ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺷ ِﺮ ٌ ْ
ي ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ﺑﺮﻗﻢ َ 2516ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﺒﱠ ٌ
ﺑـ ْﻬ َﺪﻟَﺔَ َﻋﻦ أَِﰊ ِ
ْﻒ َﺳﻨَ ٍﺔ
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ْﻒ َﺳﻨَ ٍﺔ َﺣ ﱠﱴ ْ
اﲪَﱠﺮ ْ
ﺎل ":أُوﻗِ َﺪ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨﱠﺎ ِر أَﻟ َ
ت ﰒُﱠ أُوﻗِ َﺪ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ أَﻟ َ
ﺻﺎﻟ ٍﺢ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة َ ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
َ
َ
ْ
ﱠﺖ ﰒُﱠ أُوﻗِ َﺪ َﻋﻠَﻴـﻬﺎ أَﻟ َ ٍ
ﱠت ﻓَ ِﻬ َﻲ َﺳ ْﻮ َداءُ ُﻣﻈْﻠِ َﻤﺔٌ ".
اﺳ َﻮد ْ
َﺣ ﱠﱴ اﺑْـﻴَﻀ ْ
َْ
ْﻒ َﺳﻨَﺔ َﺣ ﱠﱴ ْ
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ِ
ِ
ِ
ٍ
ﺎل
ﺻﺎﻟِ ٍﺢ أ َْو َر ُﺟ ٍﻞ آ َﺧ َﺮ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َْﳓ َﻮﻩُ َوَﱂْ ﻳَـ ْﺮﻓَـ ْﻌﻪُ ﻗَ َ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳ َﻮﻳْ ٌﺪ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟﻠﱠﻪ ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤﺒَ َﺎرك َﻋ ْﻦ َﺷ ِﺮﻳﻚ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺻ ٍﻢ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َ
ِ
ﻮف أَﺻ ﱡﺢ وَﻻ أَ ْﻋﻠَﻢ أَﺣ ًﺪا رﻓَـﻌﻪُ ﻏَْﻴـﺮ َْﳛﲕ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﺑ َﻜ ٍْﲑ َﻋﻦ َﺷ ِﺮ ٍ
ﻳﻚ .
ﻴﺴﻰَ :ﺣ ِﺪ ُ
ُ
ْ
ﻳﺚ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ ِﰲ َﻫ َﺬا َﻣ ْﻮﻗُ ٌ َ َ
ُ َ ََ َ َ
أَﺑُﻮ ﻋ َ
الرد على الشبھة
َ
ٌ
ضعيف رف ُعه إلى النﱠبِ ﱢي  ؛بين ذلك
كالم النﱠبِ ﱢي  فالحديث
الحديث) محل الشبھة ( ليس من
أوالً  :إن
ِ
علماء أجال ُء منھم:
ث  ،ويبدو أنھم تعاموا عن قراء ِة ما قاله -
 -1اإلمام الترمذي  -رحمه ﷲُ – بيّن ضعفه في آخر الحدي ِ
ﻮف أَﺻ ﱡﺢ وَﻻ أَ ْﻋﻠَﻢ أَﺣ ًﺪا رﻓَـﻌﻪُ ﻏَْﻴـﺮ َْﳛﲕ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ ﺑ َﻜ ٍْﲑ َﻋﻦ َﺷ ِﺮ ٍ
ﻳﻚ .أھـ
رحمه ﷲُ – لما قال َ :ﺣ ِﺪ ُ
ُ
ْ
ﻳﺚ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة ِﰲ َﻫ َﺬا َﻣ ْﻮﻗُ ٌ َ َ
ُ َ ََ َ َ
ِ
ِ
ُ
اﻟﺴﻠﺴﺔ
األلباني  -رحمه ﷲُ  -ضعفه في
الشيخ
-2
اﻟﻀﻌﻴﻔﺔ ﺑﺮﻗﻢ .1305أھـ
ﱡ
وعليه تبطل الشبھة فال مجال الستھزاء. ..
ث ،ما المانع من تصديقِه؟!
ثانيًا :إن ھناك أسئلةً تطرح نف َ
سھا ھي :أنني افترضت جدالً صحة الحدي ِ
فھل اطلع المعترضون على جھن َم  ،وشاھدوا لونَھا  ،وشكلھا ...؟
ٌ
ب المقدس ؟
وھل جاء
وصف يشمل لون جنھم في الكتا ِ
الجواب :ال؛ بل جاءت نصوص تقول :إنھا بحيرة نار وكبريت  ،وذلك ما جاء في سفر رؤيا يوحنا
ْ
ﱠ
تَ ،حي ُ
ْث ْال َوحْ شُ َوالنﱠبِ ﱡي ال َكذابُ .
إصحاح  20عددَ 10وإِ ْبلِيسُ الﱠ ِذي َك َ
ار َو ْال ِكب ِْري ِ
ان ي ِ
ُضلﱡھُ ْم طُ ِر َح فِي بُ َح ْي َر ِة النﱠ ِ
ين.
ُون نَھَارًا َولَ ْيالً إِلَى أَبَ ِد اآلبِ ِد َ
َو َسيُ َع ﱠذب َ
بعدم
إ ًذا كان عليھم إال يعترضوا على
ٍ
أمور غيبي ٍة لم يشاھدوھا  ،ولم ترد في ُكتبھم مع اعتقادنا الجازم ِ
ث أصالً ...
صح ِة الحدي ِ

نبي اإلسالم يقول :والناكح يده ؛أي متزوج يده؟!
ﱡ
ضا من أحدھم يقول :ليس معنى النكاح الزواج كما تقولون أيھا المسلمون
قرأتُ شبھةً تافھةً وسمعتُھا أي ً
؛ألن ھناك حديثًا فيه لفظة "الناكح يده" ،فھل معنى ذلك يا مسلمون أن الرجل متزوج يده ...؟!
واستدل على ذلك بما جاء في كنز العامل في سنن األقوال واألفعال برقم " 44363ﻣﺴﻨﺪ ﻋﻠﻲ -رﺿﻲ اﷲ
ﻋﻨﻪ "-ﻋﻦ اﳊﺎرث ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ  : ﺳﺒﻌﺔ ﻻ ﻳﻜﻠﻤﻬﻢ اﷲ ﻳﻮم اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ وﻻ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﻢ ،ﻳﻘﺎل ﳍﻢ :ادﺧﻠﻮا
اﻟﻨﺎر ﻣﻊ اﻟﺪاﺧﻠﲔ ،إﻻ أن ﺗﺘﻮﺑﻮا ،إﻻ أن ﻳﺘﻮﺑﻮا ،إﻻ أن ﻳﺘﻮﺑﻮا :اﻟﻔﺎﻋﻞ ،واﳌﻔﻌﻮل ﺑﻪ ،واﻟﻨﺎﻛﺢ ﻳﺪﻩ ،واﻟﻨﺎﻛﺢ ﺣﻠﻴﻠﺔ ﺟﺎرﻩ،
واﻟﻜﺬاب اﻷﺷﺮ ،وﻣﻌﺴﺮ اﳌﻌﺴﺮ ،واﻟﻀﺎرب واﻟﺪﻳﻪ ﺣﱴ ﻳﺴﺘﻐﻴﺜﺎ" .اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ وﻗﺎل :ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ إﻻ رواﻳﺔ ﻋﻠﻲ،
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وﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ ﳐﺮج ﻋﻦ ﻋﻠﻲ إﻻ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ،ﻏﲑ أن ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﺎﱐ ﻗﺪ وردت ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  ﺎ أﺧﺒﺎر ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺧﻼف
ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ".
الرد على الشبھة
أوالً:إن النكاح بمعنى الزواج ،وكما قال بعضُ اللغويين :ھو كناية عن الوطء الذي منه الزواج  ....فكلمة
النكاح لھا معنيان )الزواج( و)الوطء( وأما كلمة النكاح في القرآن الكريم لم تأت إال بمعنى الزواج ..
وعليه فإن النكاح له معنيان بحسب تعريفه اللغوي ،والشرعي:
النكاح في اللغة :يكون بمعنى )عقد التزويج( ،ويكون بمعنى )وطء الزوجة( ،قال أبو علي القالي " :فرّقت
العرب فرقا ً لطيفا ً يعرف به موضع العقد من الوطء فإذا قالوا :نكح فالنة أو بنت فالن أرادوا عقد التزويج،
وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته ،لم يريدوا إال الجماع والوطء "
والنكاح في الشرع " :تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منھما باآلخر ،وتكوين أسرة صالحة
ومجتمع سليم".
يدعم ما سبق ما جاء في معجم لسان العرب كما يلي:
نكح :نكح فالن امرأة  ,ينكحھا نكاحا  ,إذا تزوجھا
وقال األعشى في نكح بمعنى تزوج -:
وال تقربن من جارة إن سرھا ....عليك حرام فان ﱢكحن أو تأبدا
وأنكحه المرأة أي زوجه إياھا  .وأنكحھا  :زوجھا واالسم النﱠكح والنﱢكح.
وكان الرجل في الجاھلية يأتي إلى الحي خاطبا فيقوم في ناديھم فيقول خطبٌ )أي :جئت خاطبا( فيقال له
نك ٌح) :أي :أنكحناك إياھا( .أھـ
َ
النبي ، وال نعترف به نحن-المسلمين -؛دليل ذلك ما يلي:
الحديث مح ُل االعتراض لم يثبت عن
ثانيًا :إن
ﱢ
 -1ما جاء في ھذا الحديث نفسه :ﻗﺎل اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺮ :ﻻ ﻳﻌﺮف ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  إﻻ رواﻳﺔ ﻋﻠﻲ ،وﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ ﳐﺮج

ﻋﻦ ﻋﻠﻲ إﻻ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ،ﻏﲑ أن ﻣﻌﺎﻧﻴﻪ ﻣﻌﺎﱐ ﻗﺪ وردت ﻋﻦ رﺳﻮل اﷲ  ﺎ أﺧﺒﺎر ﺑﺄﻟﻔﺎظ ﺧﻼف ﻫﺬﻩ اﻷﻟﻔﺎظ".
 -2السلسلة الضعيفة والموضوعة للشيخ األلباني برقم  ) 319ﺿﻌﻴﻒ (.
إذن من خالل ما سبق يتبين لنا مدى تفاھة الشبھة ،وضعفھا - ....بفضل ﷲ تعالى-
نبي يقول  ":ال عدوي"!
ﱞ

ضا معدية  ،ورسول اإلسالم
الطب ؛
اإلسالم ألغى
أثيرت شبھةٌ تقول  :رسو ُل
الطب يقرر أن ھناك أمرا ً
َ
َ
ِ
ِ
اﺠﻤﻟﺬوم ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮ ﻣﻦ اﻷﺳﺪ!!
يقول " :ال عدوى " !.وبعد ذلك يتناقض في كال ِمه قائالً  :و ﻓﺮ ﻣﻦ
يا له من تناقض ؟!
ِ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ":ﻻ َﻋ ْﺪ َوى َوَﻻ ِﻃﻴَـ َﺮةَ َوَﻻ
اﻟﺴﻠﺴﻠﺔ
تعلقوا بما جاء في
ﺎل َر ُﺳ ُ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ  783ﻋﻦ أﰊ ﻫﺮﻳﺮة  ﻗﺎل ﻗَ َ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َﺳ ِﺪ ".
َﻫ َﺎﻣﺔَ َوَﻻ َ
ﺻ َﻔ َﺮ َوﻓ ﱠﺮ ﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ ْﺠ ُﺬوم َﻛ َﻤﺎ ﺗَﻔ ﱡﺮ ﻣ ْﻦ ْاﻷ َ
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•

الرد على الشبھة
َ
الفھم عندھم ؛ فصدق القائ ُل :
الحديث صحي ُح اإلسنا ِد عندنا ضعيف
أوالً  :إن
ِ
الفھم السقيم.
ب قوال صحيحا ****** و آفته من
و كم من عائ ٍ
ِ
إنھا ليست بشبھة ،ولكن من واجبي أن أرد على سو ِء فھمھم،وعلى كلﱟ أوضح ما أشكل عليھم فھمه في
اآلتي:
قولُه  " : ال عدوى" ؛ أي  :أن العدوى ال تقع إال بإذن ﷲ ، وبأمر منه  ،وبقضائه  ،وليس معنى ال
النبي " : ال عدوى " .ھذا فھم
ب شخص مريض مرض معدي  ،وتقول  :قال
ﱡ
عدوى :أنك تقف بجان ِ
ب ھذا ھو المعنى الصحيح  ،والدليل
ث ؛ المعنى :ال عدوى تقع إال بإذن ﷲ  بعد األخ ِذ باألسبا ِ
سقيم للحدي ِ
ِ
ِ
اﻷﺳﺪ " .
ث " :و ﻓﺮ ﻣﻦ اﺠﻤﻟﺬوم ﻛﻤﺎ ﺗﻔﺮ ﻣﻦ
على ذلك ما قاله
النبي  في نھاي ِة الحدي ِ
ﱡ
والجذا ُم :مرض جلدي معدي خبيث...
وعليه فليس ھناك أدنى تناقض كما يزعم المعترضون ؛ يدلل على ما سبق دليل جاء في صحيح البخاري
ﺖ أَﺑَﺎ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة َﻋ ْﻦ
ﻮلَ ":ﻻ َﻋ ْﺪ َوى" ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﺑﺮﻗﻢ  5330ﻋﻦ أﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة ﻗَ َ
ﺎل أَﺑُﻮ َﺳﻠَ َﻤﺔَ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦَِ :ﲰ ْﻌ ُ
ﺎل َِﲰ ْﻌ ُ
ي ﻗَﺎﻟَﻚ أَ ْﺧﺒـﺮِﱐ ِﺳﻨَﺎ ُن ﺑﻦ أَِﰊ ِﺳﻨَ ٍ
ض َﻋﻠَﻰ اﻟْﻤ ِ
ﱄ أَ ﱠن أَﺑَﺎ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة 
ﱠﱯ  ﻗَ َ
ﺼ ﱢﺢ " َو َﻋ ْﻦ اﻟ ﱡﺰْﻫ ِﺮ ﱢ
ﺎن اﻟ ﱡﺪ َؤِ ﱡ
اﻟﻨِ ﱢ
ﺎلَ ":ﻻ ﺗُﻮِر ُدوا اﻟ ُْﻤ ْﻤ ِﺮ َ
ُ
ُْ
ََ
ِ
ِ
اﻹﺑِﻞ ﺗَ ُﻜﻮ ُن ِﰲ اﻟ ﱢﺮَﻣ ِ
ﺎل أ ََرأَﻳْ َ ِ
ب
ﺎل أ َْﻣﺜَ َ
اﰊ ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﺎل :إِ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻗَ َ
ﺎم أَ ْﻋ َﺮ ِ ﱞ
ﺎل اﻟﻈﱢﺒَﺎء ﻓَـﻴَﺄْﺗِ َﻴﻬﺎ اﻟْﺒَﻌﲑُ ْاﻷ ْ
ﺎلَ ":ﻻ َﻋ ْﺪ َوى" ﻓَـ َﻘ َ
َﺟ َﺮ ُ
ﺖ ْ َ
ﱠﱯ ": ﻓَ َﻤ ْﻦ أَ ْﻋ َﺪى ْاﻷ ﱠَو َل ؟ " .
ب ﻗَ َ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﻓَـﺘَ ْﺠ َﺮ ُ
قول ﷲِ َ  :والَ تُ ْلقُ ْ
َ
الحديث – محل االعتراضٌ -
وا بِأ َ ْي ِدي ُك ْم إِلَى التﱠ ْھلُ َك ِة َوأَحْ ِسنُ َو ْا إِ ﱠن
قلت ُ◌ :إن ھذا
بيان ل ِ
ّ
ين ) البقرة ، ( 195
ﷲَ ي ُِحبﱡ ْال ُمحْ ِسنِ َ
ولقولِه َ  :والَ تَ ْقتُلُ ْ
وا أَنفُ َس ُك ْم إِ ﱠن ّ
ان بِ ُك ْم َر ِحيما ً ) النساء. (29
ﷲَ َك َ
ي  رد عليھم ھو بنفسه في عدة
ثانيًا  :إن ادعاءھم بأنه  ألغى الطب ادعاء باطل وسخيف ؛ ألن النب ﱠ
مواضع منھا:
ٍ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  أَﻧﱠﻪ ﻗَ َ ِ
ِ
 -1صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 4084ﻋ ْﻦ َﺟﺎﺑِ ٍﺮ َ ﻋ ْﻦ ر ُﺳ ِ
ﻴﺐ َد َواءُ اﻟ ﱠﺪ ِاء ﺑَـ َﺮأَ
ُ
َ
ﺎل  ":ﻟ ُﻜ ﱢﻞ َداء َد َواءٌ ﻓَِﺈ َذا أُﺻ َ
ﺑِِﺈ ْذ ِن اﻟﻠﱠ ِﻪ ." 
ﺎل رﺳ ُ ﱠ ِ
ﱠ
اء َو َﺟ َﻌ َﻞ
 -2سنن أبي داود ﺑﺮﻗﻢ َ - 3376ﻋ ْﻦ أَِﰊ اﻟ ﱠﺪ ْر َد ِاء  ﻗَ َ
ﺎل  :ﻗَ َ َ ُ
اء َواﻟ ﱠﺪ َو َ
ﻮل اﻟﻠﻪ ": إِ ﱠن اﻟﻠﻪَ أَﻧْـ َﺰ َل اﻟ ﱠﺪ َ
ٍ
ِ
اء ﻓَـﺘَ َﺪ َاوْوا َوَﻻ ﺗَ َﺪ َاوْوا ِﲝَ َﺮ ٍام ".
ﻟ ُﻜ ﱢﻞ َداء َد َو ً
تحقيق األلباني  :شطره األول صحيح ،وبقيته ضعيف غاية المرام )  ، ( 66المشكاة ) // ( 4538
ضعيف الجامع الصغير ) . ( 1569
ٍ
ﺷﺮﻳﻚ  ﻗﺎل  :ﻗﺎل  ": ﺗﺪاووا ﻋﺒﺎد اﷲ ﻓﺈن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﱂ ﻳﻀﻊ داء إﻻ
 -3صحيح الجامع ﺑﺮﻗﻢ  2930ﻋﻦ أﺳﺎﻣﺔَ ﺑ ِﻦ
وﺿﻊ ﻟﻪ دواء ﻏﲑ داء واﺣﺪ  :اﳍﺮم ".
وعليه يبطل ادعاؤھم  -بفضل ﷲِ . - 
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َ
خالل بقية شرح
الحديث برمته بيان للعقيد ِة الصحيح ِة التي تنافي الشرك  ،يتضح ذلك من
ثالثًا  :إن ھذا
ِ
الحديث بإيجاز على النحو التالي :
العرب في
قولُه َ " : و َال ِطيَ َرةَ " ؛ أي :ال يوجد تشاءم في اإلسالم  ،والطيرة جاءت من الطير ؛ ألن
َ
الجاھلية كانوا يتفاءلون و يتشاءمون بالطير ؛ حيث يقومون بإطالق مجموعة من الطيور فإذا طارت يمينًا
النبي  عن التشاؤم .
تفاءلوا  ،وإذا طارت شماالً تشاءموا وھكذا فنھى
ﱡ
قولُه َ " : و َال َھا َمةَ " ؛ قال العلما ُء ) :الھامة ( ھي البومة فقد كان العربُ يتشاءمون من شكلھا وصوتھا
التشاؤم منھا.
النبي  عن
 ،فنھي
ﱡ
ِ
النبي 
الزواج  ،فنھى
أمر
صفَ َر " ؛ كان العربُ يتشاءمون من
وقولُه َ ":و َال َ
ﱡ
شھر صفر ال سيما في ِ
ِ
ِ
لإلنسان أن يتشاءم منه
التشاؤم منه مبينًا لھم أنه شھر كبقية األشھر قُدر ﷲُ فيه الخير والشر ،فال ينبغي
عن
ِ
ِ
ب قدي ًما .
حال العر ِ
كما كان من ِ
راب ًعا :إن إنجيل لوقا يذكر أن الذي خالف الطب ھو يسوع المسيح ؛ ذكر أنه كان ال يغسل يده قبل األكل ،
وھذا يؤدي إلى أمراض خطيرة  ،وفي يوم من األيام ذھب يسوع ليأكل عند رجل فريسي  ،ولم يغسل يده
قبل األكل  ،فسأله الفريسي لماذا لم تغسل يدك قبل األكل فشتمه يسوع  .....جاء ذلك في إنجيل لوقا إصحاح
38
37
ﱠب
رﱢيس ﱡي فَلَ ﱠما َرأَى ذلِ َ
ك تَ َعج َ
يس ﱞي أَ ْن يَتَ َغ ﱠدى ِع ْن َدهُ ،فَ َد َخ َل َواتﱠ َكأ ََ .وأَ ﱠما ْالفَ ِ
 11عدد َوفِي َما ھُ َو يَتَ َكلﱠ ُم َسأَلَهُ فَرﱢ ِ
39
ْ
س َو ْالقَصْ َع ِةَ ،وأَ ﱠما
ﱡون تُنَقﱡ َ
رﱢيسي َ
أَنﱠهُ لَ ْم يَ ْغتَ ِسلْ أَ ﱠوالً قَ ْب َل ْال َغ َدا ِء .فَقَا َل لَهُ الرﱠبﱡ »:أَ ْنتُ ُم َ
اآلن أَيﱡھَا ْالفَ ِ
ار َج ْال َكأِ 41
ون َخ ِ
40
اطنُ ُك ْم فَ َم ْملُو ٌء ْ
اخ َل أَ ْيضًا؟ بَلْ أَ ْعطُوا َما
ار َج َ
ْس الﱠ ِذي َ
اختِطَافًا َو ُخ ْبثًا .يَا أَ ْغبِيَا ُء ،أَلَي َ
بَ ِ
صنَ َع ال ﱠد ِ
صنَ َع ْال َخ ِ
42
ص َدقَةً ،فَھُ َو َذا ُكلﱡ َش ْي ٍء يَ ُك ُ
ُون النﱠ ْعنَ َع
ﱡون! ألَنﱠ ُك ْم تُ َع ﱢشر َ
رﱢيسي َ
ِع ْن َد ُك ْم َ
ون نَقِيًّا لَ ُك ْمَ .ول ِك ْن َو ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا ْالفَ ِ
43
ون َع ِن ْال َح ﱢ
كَ .و ْي ٌل لَ ُك ْم
ان يَ ْنبَ ِغي أَ ْن تَ ْع َملُوا ھ ِذ ِه َوالَ تَ ْت ُر ُكوا تِ ْل َ
ق َو َم َحبﱠ ِة ﷲَِ .ك َ
اب َو ُك ﱠل بَ ْقلَ ،وتَتَ َجا َو ُز َ
َوال ﱠس َذ َ
44
اقَ .و ْي ٌل لَ ُك ْم أَيﱡھَا ْال َكتَبَةُ
ﱡون! ألَنﱠ ُك ْم تُ ِحب َ
رﱢيسي َ
ﱡون ْال َمجْ لِ َ
س األَ ﱠو َل فِي ْال َم َجا ِم ِعَ ،والتﱠ ِحيﱠا ِ
أَيﱡھَا ْالفَ ِ
ت فِي األَ ْس َو ِ
45
اح ٌد ِم َن
ون! ألَنﱠ ُك ْم ِم ْث ُل ْالقُب
ون َعلَ ْيھَا الَ يَ ْعلَ ُم َ
ين يَ ْم ُش َ
ُور ْال ُم ْختَفِيَ ِةَ ،والﱠ ِذ َ
ﱡون ْال ُم َرا ُؤ َ
رﱢيسي َ
ون!« .فَأ َج َ
اب َو ِ
َو ْالفَ ِ
ِ
46
ﱡون!
ﱢين َوقا َل لَهُ» :يَا ُم َعلﱢ ُمِ ،ح َ
وسي َ
وسي َ
النﱠا ُم ِ
ين تَقُو ُل ھ َذا تَ ْشتُ ُمنَا نَحْ ُن أَ ْيضًا!« .فَقَا َلَ »:و َو ْي ٌل لَ ُك ْم أَ ْنتُ ْم أَيﱡھَا النﱠا ُم ِ
صابِ ِع ُك ْم .ال تعليق !
اس أَحْ َماالً َع ِس َرةَ ْال َح ْم ِل َوأَ ْنتُ ْم الَ تَ َمس َ
ألَنﱠ ُك ْم تُ َح ﱢملُ َ
ﱡون األَحْ َما َل بِإِحْ َدى أَ َ
ون النﱠ َ
حديث الذبابة !
المشھور باسم )حديث الذبابة(  ،وطعنوا فيه
ث
استھزأ المعترضون وغي ُرھم
بكالم النﱠبِ ﱢي  حول الحدي ِ
ِ
ِ
ﺎب ِﰲ َﺷﺮ ِ
طعو ًنا كثير ًة ؛ الحديث في ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﻛِﺘَﺎب ) ﺑَ ْﺪ ِء ْ
َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻐ ِﻤ ْﺴﻪُ ﻓَِﺈ ﱠن
اﳋَﻠ ِْﻖ( ﺑَﺎب )إِ َذا َوﻗَ َﻊ اﻟ ﱡﺬﺑَ ُ
اب أ َ
َ
ِ
ِﰲ إِﺣ َﺪى ﺟﻨَ ِ
ﺎلَ :ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ﻋُ ْﺘﺒَﺔُ ﺑْ ُﻦ
ﺎء( ﺑﺮﻗﻢ َ 3073ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺧﺎﻟِ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﳐْﻠَ ٍﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ ﺑِ َﻼ ٍل ﻗَ َ
ْ
َ َ
اء َوِﰲ ْاﻷُ ْﺧ َﺮى ﺷ َﻔ ً
ﺎﺣ ْﻴﻪ َد ً
ﺎب ِﰲ َﺷﺮ ِ
ﺎل :أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ ﻋُﺒَـ ْﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ُﺣﻨَـ ْ ٍ
َﺣ ِﺪ ُﻛ ْﻢ
ﻮل :ﻗَ َ
ﺖ أَﺑَﺎ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﲔ ﻗَ َ
ُﻣ ْﺴﻠِ ٍﻢ ﻗَ َ
ﺎلَِ :ﲰ ْﻌ ُ
ﺎل اﻟﻨِ ﱡ
ﱠﱯ  " :إِ َذا َوﻗَ َﻊ اﻟ ﱡﺬﺑَ ُ
اب أ َ
َ
ِ
ﻓَـ ْﻠﻴـﻐْ ِﻤﺴﻪُ ﰒُﱠ ﻟِﻴـ ْﻨ ِﺰ ْﻋﻪُ ﻓَِﺈ ﱠن ِﰲ إِﺣ َﺪى ﺟﻨَ ِ
ﺎء ".
ْ
َ
َ َ
َ ْ
اء َو ْاﻷُ ْﺧ َﺮى ﺷ َﻔ ً
ﺎﺣ ْﻴﻪ َد ً
•

الرد على الشبھة
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َ
الحديث ليس فيه إلزام من النﱠبِ ﱢي  لنا بأن الذباب إذا وقع في شرابِنا أو إنائِنا أن نغمسه فيه،
أوالً :إن ھذا
ھناك نفوسُ ال تحتمل ذلك األمر  ،وأنا واح ٌد منھم ؛ يقول َ  : و َما َج َع َل َعلَ ْي ُك ْم فِي الد ِ
ج
ﱢين ِم ْن َح َر ٍ
ف ّ
ﷲُ نَ ْفسا ً إِالﱠ ُو ْس َعھَا) البقرة  ، (286ويقول  :ي ُِري ُد ﱠ
)الحج،(78ويقول :الَ يُ َكلﱢ ُ
ف َع ْن ُك ْم
ﷲُ أَ ْن يُ َخفﱢ َ
اإل ْن َس ُ
ض ِعيفًا )) (28النساء(.
َو ُخلِ َ
ان َ
ق ِْ
شخص يشمئز منه  ،وال يمكنه تناول ما فيه ؛ فإن ﷲَ  ال يكلف نف ًسا إال
وعليه إذا وقع الذبابُ في إنا ِء
ٍ
وسعھا...
َ
ترك اآلنية
ثم إن ھذا
ب ووض ِعه عنوة في اإلنا ِء  ،ولم يشجع على ِ
الحديث لم يدع أح ًدا إلى صي ِد الذبا ِ
مكشوفة حتى يسقط الذبابُ فيھا....
ولم يمنع)الحديث( أح ًدا من األطبا ِء والقائمين على منظم ِة الصح ِة من التصدي للذباب في موطنه ومحاربته
معين وافق عليه الطب الحديث كما
موقف
وإبادته ؛ ولكن الحديث يحكي لنا كيف يتعامل اإلنسان معه في
ٍ
ٍ
ستيقدم معنا  -إن شاء ﷲ- 
ِ
ِ
ِ
ﺼ َﺪ
قال ابنُ حج ٍر في الفتح :ﻗَ َ
ﺎل أَﺑُﻮ اﻟﻄﱠﻴﱢﺐ اﻟﻄﱠ َِﱪ ﱡ
ﺎﺳﺔ َواﻟﻄﱠ َﻬ َﺎرة َ ،وإِ ﱠﳕَﺎ ﻗَ َ
ﱠﱯ َ َ ﺬا ا ْﳊَﺪﻳﺚ ﺑَـﻴَﺎن اﻟﻨ َ
ﱠﺠ َ
ي َ :ﱂْ ﻳَـ ْﻘﺼﺪ اﻟﻨِ ّ
ِ
ﺼ َﻼة ِﰲ ﻣﻌ ِ
ﺿﺮر اﻟ ﱡﺬﺑﺎب  ،وَﻛ َﺬا َﱂ ﻳـ ْﻘ ِ
ﺎﻃﻦ ِْ
اﻹﺑِﻞ َو ِْ
ﺎﺳﺔ
ﱠﻬ ِﻲ َﻋ ْﻦ اﻟ ﱠ
ﺼﺪ ﺑِﺎﻟﻨـ ْ
ََ
َ َْ
ﺑَـﻴَﺎن اﻟﺘﱠ َﺪا ِوي ﻣ ْﻦ َ َ َ
اﻹ ْذن ِﰲ َﻣ َﺮاح اﻟْﻐَﻨَﻢ ﻃَ َﻬ َﺎرة َوَﻻ َﳒَ َ
اﻹﺑِﻞ ُدون اﻟْﻐَﻨَﻢ  .ﻗُـﻠْﺖ  :و ُﻫﻮ َﻛ َﻼم ﺻ ِﺤﻴﺢ  .إ ًذا اﻟ ِْﻌﻠﱠﺔ ِﰲ اﻟ ﱡﺬﺑﺎب ﻗَ ِ
ﻮﺟﺪ َﻣ َﻊ ِْ
َوإِ ﱠﳕَﺎ أَ َﺷ َﺎر إِ َﱃ أَ ﱠن ْ
ﺎﺻ َﺮة َو ِﻫ َﻲ ﻋُ ُﻤﻮم
اﳋُ ُ
َ
ﺸﻮع َﻻ ﻳُ َ
َ
َ َ
اﻟْﺒـﻠْﻮى  ،وﻫ ِﺬ ِﻩ ﻣﺴﺘَـ ْﻨﺒﻄَﺔ ﻣﻦ ﻗﻮﻟﻪ  ﻓَِﺈ ﱠن ِﰲ أَﺣ ِﺪ ﺟﻨَ ِ ِ
اء  .أھـ
َ َ ََ ُ ْ َ
َ َ َ
ﺎء َوِﰲ ْاﻵ َﺧ ِﺮ َد ً
ﺎﺣ ْﻴﻪ ﺷ َﻔ ً
صا أراد أن يشرب كوبًا من اللبن فسقطت فيه ذبابة ماذا
قلت ُ◌  :بالمثال يتضح المقال :لو أن ھناك شخ ً
يفعل ؟ الجواب  :ھو بالخيار بين أمرين :إما أن يشرب كوب اللبن بعد غمس الذبابة وأخراجھا منه ،فال
يضره شيء  ،بل يأخذ األج َر على تصديقه لحديث النﱠبِ ﱢي  ، وإما أن يمتنع عن شربه إن كانت نفسه ال
ت كبيرة ◌ٍ ج ًدا ،
تطيق ذلك فال إثم عليه .لكن القضية ھي لو أن ھناك رجالً بائعا لبنًا يُحضر اللبن بكميا ٍ
وسقطت ذبابة في ھذه الكميات الكبيرة ماذا يفعل ھذا البائع أو التاجر ؟ ھل يخسر ھذه الكميات الكبيرة من
اللبن ،ويخسر تجارته ؛ يلقى بھا أم أنه يغمس الذبابة ثم يخرجھا مرة أخرى ؟
الجواب :الشك أنه يغمسھا ثم يخرجھا مرة أخرى.
ث  ،ويشمئزون مما فيه  ،وال يعترضون
ثانيًا  :إن المعترضين وغيرھم يعترضون على ھذا الحدي ِ
بعض األدوي ِة المصنوع ِة من العفن ،مثل :المضادات الحيوية كالبنسلين  ،الستربتومايسين
ويشمئزون من
ِ
كالم النﱠبِ ﱢي  ،ھذا وإن دل يدل على مدى
 ....يأخذونھا إذا مرضوا على الرحب والسعة ؛ ألنھا ليست من ِ
للرسول األمين .... 
حق ِدھم وكر ِھ ِھم
ِ
األمراض في إحدى جناحيه ،وزوال ضرره يكون بغمسه في اإلناء
الذباب يحمل
ث أن
َ
َ
إن كل ما في الحدي ِ
الذي وقع فيه ثم إخراجه لتفادي األضرار .
َ
النبي  فھؤالء
ت التي أتى بھا
دالئل
الحديث فيه داللة من
ثالثًا  :إن ھذا
ﱡ
صدق نبوتِه  ؛ ھو من المعجزا ِ
ِ
ِ
شأن ھذا الحديث
المعترضون يضحكون على جھلِھم  ،وال يعرفون ما قاله العلما ُء واألطبا ُء قدي ًما وحديثًا في ِ
السلف  -رحمھم ﷲُ : -
أوال◌ً  :أذك ُر ما قاله العلما ُء القدامى من علما ِء
ِ
ِ
ﺎل َ :ﻛ ْﻴﻒ َْﳚﺘَ ِﻤﻊ اﻟ ﱢ
قال ا ُ
ﺎل ْ
ﺸ َﻔﺎء َواﻟ ﱠﺪاء ِﰲ
حجر في
بن
ﺎﰊ  :ﺗَ َﻜﻠﱠ َﻢ َﻋﻠَﻰ َﻫ َﺬا ا ْﳊَﺪﻳﺚ َﻣ ْﻦ َﻻ َﺧ َﻼق ﻟَﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
الفتح  :ﻗَ َ
اﳋَﻄﱠ ِ ﱡ
ٍ
ِ
ﺎل  :وﻫ َﺬا ﺳ َﺆال ﺟ ِ
ﻚ ِﻣ ْﻦ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ َﺣ ﱠﱴ ﻳُـ َﻘﺪﱢم َﺟﻨَﺎح اﻟ ﱢ
ﺎﻫﻞ أ َْو
ﺸ َﻔﺎء َ ،وَﻣﺎ أَ ْﳉَﺄَﻩُ إِ َﱃ َذﻟِ َ
ﺎﺣ ْﻲ اﻟ ﱡﺬﺑَﺎب َ ،وَﻛ ْﻴﻒ ﻳَـ ْﻌﻠَﻢ َذﻟِ َ
ﻚ ؟ ﻗَ َ َ َ ُ َ
َﺟﻨَ َ
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ِ
ِ ِ
ﻒ اﻟﻠﱠﻪ ﺑَـ ْﻴ َﻨﻬﺎ َوﻗَـ َﻬ َﺮَﻫﺎ َﻋﻠَﻰ ِاﻻ ْﺟﺘِ َﻤﺎع َو َﺟ َﻌ َﻞ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻗُـ َﻮى
ﲑا ِﻣ ْﻦ ا ْﳊَﻴَـ َﻮان ﻗَ ْﺪ َﲨَ َﻊ اﻟ ﱢ
ﻀﺎدﱠة َ .وﻗَ ْﺪ أَﻟﱠ َ
ﺼ َﻔﺎت اﻟ ُْﻤﺘَ َ
ُﻣﺘَ َﺠﺎﻫﻞ  ،ﻓَﺈ ﱠن َﻛﺜ ً
ا ْﳊﻴـﻮان  ،وإِ ﱠن اﻟﱠ ِﺬي أَ ْﳍﻢ اﻟﻨ ِ
ِ
ﺼ ْﻨـﻌﺔ ﻟِﻠﺘـﱠﻌ ِﺴ ِ ِ ِ
ﺎﺟ َﺘﻬﺎ َ ،وأَ ْن
ﱠﺤﻠَﺔ ا ﱢﲣَﺎذ اﻟْﺒَـ ْﻴﺖ اﻟ َْﻌ ِﺠﻴﺐ اﻟ ﱠ َ ْ
ََ ْ
ﻴﻞ ﻓﻴﻪ َ ،وأَ ْﳍَ َﻢ اﻟﻨ ْﱠﻤﻠَﺔ أَ ْن ﺗَ ﱠﺪﺧﺮ ﻗُﻮ َﺎ أ ََوان َﺣ َ
َ
ََ َ
ﺎدر ﻋﻠَﻰ إِ ْﳍﺎم اﻟ ﱡﺬﺑﺎﺑﺔ أَ ْن ﺗـ َﻘﺪﱢم ﺟﻨﺎﺣﺎ وﺗـﺆﺧﱢﺮ آﺧﺮ  .وﻗَ َ ِ
ِ
ﺼ َﻔ ْ ِ
ي َ :ﻣﺎ ﻧُِﻘ َﻞ َﻋ ْﻦ َﻫ َﺬا
ﲔ ﻟِﺌَ ﱠﻼ ﺗَ ْﺴﺘَـ ْﻨﺒِﺖ  ،ﻟََﻘ ِ َ َ َ َ ُ َ َ ً َ ُ َ
ﺗَ ْﻜﺴﺮ ا ْﳊَﺒﱠﺔ ﻧِ ْ
ﺎل اﺑْﻦ ا ْﳉَْﻮِز ّ
َ َ
ﺴﻞ ِﻣﻦ أَ ْﻋ َﻼﻫﺎ وﺗُـﻠ ِْﻘﻲ اﻟ ﱡ ِ
اﻟْ َﻘﺎﺋِﻞ ﻟَْﻴﺲ ﺑِ َﻌ ِﺠ ٍ
ﻮﻣﻬﺎ ِﰲ اﻟﺘـ ْﱢﺮﻳَﺎق
ﻠﻬﺎ َ ،وا ْﳊَﻴﱠﺔ اﻟْ َﻘﺎﺗِﻞ ُﲰّ َﻬﺎ ﺗَ ْﺪ ُﺧﻞ ُﳊُ َ
َﺳ َﻔ َ
ﻴﺐ  ،ﻓَِﺈ ﱠن اﻟﻨ ْ
ﺴ ّﻢ ﻣ ْﻦ أ ْ
ﱠﺤﻠَﺔ ﺗُـ َﻌ ﱢ ْ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺴ ّﻢ َ ،واﻟ ﱡﺬﺑَﺎﺑَﺔ ﺗُ ْﺴ َﺤﻖ َﻣ َﻊ ِْ
ﺼﺮ َ .وذَ َﻛ َﺮ ﺑَـ ْﻌﺾ ُﺣ ﱠﺬاق ْاﻷَﻃﺒﱠﺎء أَ ﱠن ِﰲ اﻟ ﱡﺬﺑَﺎب ﻗُـ ﱠﻮة ُﲰﱢﻴﱠﺔ ﻳَ ُﺪ ّل
اﻟﱠ ِﺬي ﻳُـ َﻌﺎ َﰿ ﺑﻪ اﻟ ﱡ
اﻹ ْﲦﺪ ﳉََﻼء اﻟْﺒَ َ
ِ
ﻴﻤﺎ ﻳُـ ْﺆِذﻳﻪ ﺗَـﻠَ ﱠﻘﺎﻩُ ﺑِ ِﺴ َﻼ ِﺣ ِﻪ  ،ﻓَﺄ ََﻣ َﺮ اﻟ ﱠ
ﺸﺎرِع
ﺴ َﻼح ﻟَﻪُ  ،ﻓَِﺈ َذا َﺳ َﻘ َ
ﺿﺔ َﻋ ْﻦ ﻟَ ْﺴﻌﻪ َ ،و ِﻫ َﻲ ِﲟَْﻨ ِﺰﻟَ ِﺔ اﻟ ﱢ
َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ اﻟ َْﻮَرم َوا ْﳊَ ﱠﻜﺔ اﻟ َْﻌﺎ ِر َ
ﻂ اﻟ ﱡﺬﺑَﺎب ﻓ َ
ﺸ َﻔﺎء ﻓَـﺘَﺘَـ َﻘﺎﺑﻞ اﻟْﻤﺎ ﱠدﺗَ ِ
ﺴ ﱢﻤﻴﱠﺔ ِﲟَﺎ أ َْو َد َﻋﻪُ اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ ِﰲ ا ْﳉَﻨَﺎح ْاﻵ َﺧﺮ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱢ
ﺎن ﻓَـﻴَـ ُﺰول اﻟﻀ َﱠﺮر ﺑِِﺈ ْذ ِن اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ .
ْﻚ اﻟ ﱡ
أَ ْن ﻳُـ َﻘﺎﺑِﻞ ﺗِﻠ َ
َ َ
ِ
ِِ
و ِ
ِ
َﺻ ّﺢ اﻟْ َﻘ ْﻮﻟَ ْ ِ
ﲔ ﻟِﻠ ﱠ
ﺸ ِﺎﻓ ِﻌ ﱢﻲ َ ،واﻟْ َﻘ ْﻮل ْاﻵ َﺧﺮ َﻛ َﻘ ْﻮِل أَِﰊ َﺣﻨِﻴ َﻔﺔ ،
َ ْ
اﺳﺘُﺪ ﱠل ﺑَِﻘ ْﻮﻟﻪ  " :ﰒُﱠ ﻟﻴَـ ْﻨ ِﺰﻋﻪُ " َﻋﻠَﻰ أَﻧﱠـ َﻬﺎ ﺗَـ ْﻨ ُﺠﺲ ﺑِﺎﻟ َْﻤ ْﻮت َﻛ َﻤﺎ ُﻫ َﻮ أ َ
أَﻧﱠـ َﻬﺎ َﻻ ﺗَـ ْﻨ ُﺠﺲ َ ،واَﻟﻠﱠﻪ أَ ْﻋﻠَﻢ  .أھـ
َ
الحديث إعالن بالغيب عن وجود سم في الذباب  ،وھو شيء لم يكشفه العلم
يتضح مما سبق  :أن ھذا
الحديث بصفة قاطعة إال في القرنين األخيرين )التاسع عشر والعشرين( الميالديين  ،وقبل ذلك كان من
الممكن للعلماء أن ّ
َ
ت وجود شيء ضار في الذباب ،وبعد اكتشاف الجراثيم
يكذبوا
الحديث النبوي لعدم ثبو ِ
يعودون فيصححون الحديث!
ليس من حق أح ٍد أن يرفض ھذا الحديث  ،أو أي حديث نبوي آخر ،لمجرد عدم موافق ِته للعلم الحالي .
فالعلم يتطور ويتغير ،بل ويتقلب كذلك؛ فمن النظريات العلمية ما تصف شي ًئا اليوم بوص ٍ
معين بأنه
ف
ٍ
صحيح ،ثم تصفه بعد زمن قريب أو بعيد بأنه خطأ....
ث النﱠبِ ﱢي  الذي يرفضه المعترضون  ...علما ٌء غي ُر مسلمين
ثانيًا  :إن العل َم الحديث يثبت صحة حدي ِ
ب  ...وصدق رسو ُل ﷲِ  فھذا آخر اكتشاف
؛علما ٌء أستراليون يستخرجون مضادات حيوية من الذبا ِ
لجناح الذباب ِة في موقع أي بي سي
ِ
 http://www.abc.net.au/science/news/stories/s689400.htmترجمة – محمود أبا شيخ
ﱠ
إن ظھر الذباب ھو آخر مكان نتوقع أن نجد فيه مضادات حيوية  ,ومع ذلك ھذا المكان بالتحديد الذي يركز
عليه فريق من الباحثين االستراليين
وذلك بنا ًء علي نظرية حتمية امتالك الذباب مضادات للجراثيم فعالة للحفاظ علي حياتھا في بيئة الروث
واللحم أو الفواكه المتعفنة ,والفريق من قسم علوم األحياء بجامعة ماكوري يقوم حاليا بدراسة للتعرف علي
خاصية تلك المضادات واختالفھا في المراحل المختلفة لنمو الذباب.
وقالت السيدة جوان كالرك  :إن بحثنا جزء صغير من أبحاث وجھود عالمية للحصول علي مضادات
حيوية جديدة  ,ونعتقد أننا نبحث حيث لم يبحث فيه أحد من قبل.
السيدة جوان كالرك ھي التي تولت تقديم االكتشاف نيابة عن الباحثين في مؤتمر جمعية علم األحياء
المجھري عقد في ماربون ،ويعتبر ھذا الموضوع جزء من رسالة الدكتوراه التي تحضرھا
العلماء قاموا باختبار أربعة أصناف من الذباب  :الذبابة المنزلية  ,ذبابة اللحم  ,ذبابة الفواكة والكنترول ..
والنوع األخير من صنف ذبابة الفاكھة في كوينسالند وتضع بيضھا علي الفواكة الطازجة.احتياج ھذه
اليرقات للمضادات أقل من األصناف األخرى لقلة مالقاتھا للجراثيم.
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الذباب تمر بعدة أطوار في دورة حياتھا بداية من مرحلة اليرقة ثم مرحلة الشرنقة إلى أن تدخل مرحلة
الحشرة الكاملة أو طور البلوغ  ,وخالل طور الشرنقة الذباب يكون محاطا بغالف محمي وال تتغذي .
وأضافت السيدة جوان كالرك أنھم توقعوا قلة إنتاج المضادات في ھذا الطور.
ولكن خالل طور الشرنقة لم تظھر األصناف األربعة خصائص المضادات الحيوية سوى صنف كنترول
ھو التابع لصنف الفواكة في كوينسالند بينما جميع األصناف أفرزت مضادات في طور البلوغ ؛ ألنھا في
ھذا الطور تكون في حاجة إلي حماية مضادات الجرثومية لكثرة تحركھا ومالقاة الحشرات األخرى
خصائص المضادات وجدت في جميع األنواع األربع ،وذكرت جوان أن المضادات تظھر أيضا في أحشاء
الذبابة كما تظھر خارج الجسم وسبب تركيزنا علي خارج الجسم ھو فقط للسھولة عملية االستخراج ويتم
استخالص المضادات عن طريق وضع الذبابة في الكحول األثيلي ،ثم يتم استخالص مادة المضاد الخام
بتمرير مركب المحلول خالل مرشح ) فبلتر( .وعند وضع المضاد الحيوي المستخرج من الذباب في
محلول ملوث بشتى أنواع البكتيريا مثل أي كوالي  ,جولدين ستاف ) معروف أيضًا بستافلوكوكس (
وخميرة الكانديدا ومعديات أخرى  ..وفي كل الحاالت لوحظ فعالية المضاد الحيوي ) المستخرج من
الذباب(
وأضافت السيدة جوان كالرك قائلة  ":إننا حاليا نحاول التعرف علي مكونات المضاد الحيوي إلنتاجه
كيميائيا .وألن المركب ليس مستخرجا من بكتيريا لن يكن سھال للبكتيريا أن تك ّون مناعة ضد المضاد
الحيوي ) المستخرج من الذباب ( ونأمل أن يكون لھذه المضادات فعالية عالجية لمدة طويلة .أھـ
ولمزيد من األبحاث والمعلومات في ھذا الشأن يستطيع القارئ أن يرجع إلي موقع اإلعجاز العلمي في
القرآن والسنة سيجد ما يسره  -إن شاء ﷲ . -أھـ بتصرف يسير.
ُ
سمعت تسجيالً صوتيًا موثقًا لألب بيشوي حلمي يقول :لو وقعت ذبابة في كأس الدم بعد
رابعًا  :إنني
التقديس الزم الكاھن يأكلھا!! ويبدو أنھا ورطة  ،فبماذا يجيب المعترضون على ذلك ؟؟ مضطرين
س ًال !
نبي يقول لمريض يشتكي بطنه :ا ْ
سقِ ِه َع َ
ﱡ
اإلسالم يخبره أن أخاه يشكوا بطنه  ،فقال له
رسول
التھكم واالستھزا ِء:إن رجالً جاء إلى
سبيل
قالوا على
ِ
ِ
ِ
ِ
اإلسالمِ ِ " :
اإلسالم للمر ِة الرابع ِة ولم يشف  ،فكان
رسول
ﺴ ًﻼ " ففعل ولم يشف  ،ثم جاء إلى
رسو ُل
ِ
ِ
ِ
ْ
اﺳﻘﻪ َﻋ َ
اإلسالم " ﺻ َﺪ َق اﻟﻠﱠﻪ وَﻛ َﺬب ﺑﻄْﻦ أ ِ
ت رسولِكم  ،أم ھي من الخرافات ؟!
رسول
ر ُد
ﻴﻚ " !! فھل ھذه من معجزا ِ
ِ
َﺧ َ
ِ َ
َُ َ َ ُ
استندوا في ذلك بما جاء في الصحيحين :
 -1صحيح البخاري ﻛﺘﺎب )اﻟﻄﺐ( ﺑﺎب )اﻟﺪواء ﺑﺎﻟﻌﺴﻞ ( ﺑﺮﻗﻢ  5252ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋﻴﱠﺎش ﺑﻦ اﻟْﻮﻟِ ِ
ﻴﺪ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ ْاﻷَ ْﻋﻠَﻰ
َ
ُ ُْ َ
ﺎد َة َﻋﻦ أَِﰊ اﻟْﻤﺘَـﻮﱢﻛ ِﻞ َﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ِ
ﻴﺪ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺳﻌﻴ ٌﺪ َﻋ ْﻦ ﻗَـﺘَ َ ْ
َ
ْ
َُ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ ِ
ﺎلِ ِ ":
ِ
ﺎلِ ِ " :
ﺴ ًﻼ " .ﰒُﱠ أَﺗَﺎﻩُ اﻟﺜﱠﺎﻟِﺜَﺔَ
أَ ﱠن َر ُﺟ ًﻼ أَﺗَﻰ اﻟﻨِ ﱠ
ﺎل :أَﺧﻲ ﻳَ ْﺸﺘَﻜﻲ ﺑَﻄْﻨَﻪُ .ﻓَـ َﻘ َ ْ
ﺴ ًﻼ " .ﰒُﱠ أَﺗَﻰ اﻟﺜﱠﺎﻧِﻴَﺔَ ﻓَـ َﻘ َ ْ
اﺳﻘﻪ َﻋ َ
اﺳﻘﻪ َﻋ َ
ﺎل ":ﺻ َﺪ َق اﻟﻠﱠﻪ وَﻛ َﺬب ﺑﻄ ِ
ﺎلِ ِ ":
ﻴﻚ ِ ِ
ﺴ َﻘﺎﻩُ ﻓَـﺒَـ َﺮأَ " .
ﺴ ًﻼ"  .ﰒُﱠ أَﺗَﺎﻩُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :ﻗَ ْﺪ ﻓَـ َﻌﻠ ُ
ﻓَـ َﻘ َ ْ
ْﻦ أَﺧ َ ْ
ْﺖ  .ﻓَـ َﻘ َ َ
َُ َ َ ُ
اﺳﻘﻪ َﻋ َ
ﺴ ًﻼ ﻓَ َ
اﺳﻘﻪ َﻋ َ
 -2صحيح مسلم ﻛﺘﺎب ) اﻟﺴﻼم ( ﺑﺎب )اﻟﺘﺪاوي ﺑﺴﻘﻲ اﻟﻌﺴﻞ (ﺑﺮﻗﻢ َ 4107ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤﺜَـ ﱠﲎ َو ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﺑَ ﱠ
ﺸﺎ ٍر
ﺎدةَ َﻋﻦ أَِﰊ اﻟْﻤﺘَـﻮﱢﻛ ِﻞ َﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
واﻟﻠﱠ ْﻔ ُ ِ
ﻴﺪ ْ
ﺎء َر ُﺟ ٌﻞ إِ َﱃ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ
ْ
ﻆ ﻻﺑْ ِﻦ اﻟ ُْﻤﺜَـ ﱠﲎ ﻗَ َﺎﻻَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﺷ ْﻌﺒَﺔُ َﻋ ْﻦ ﻗَـﺘَ َ ْ
َ
ي ﻗَﺎ َﳉَ َ
َُ
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ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ِ ": 
ﺎءﻩُ ﻓَـ َﻘ َ ِ
ﺎل َر ُﺳ ُ
اﺳﺘَﻄْﻠَ َﻖ ﺑَﻄْﻨُﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘ َ
ﺴ ًﻼ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَ ِﺰ ْدﻩُ
اﻟﻨِ ﱢ
ْ
ﺎل :إِ ﱠن أَﺧﻲ ْ
ﺴ َﻘﺎﻩُ ﰒُﱠ َﺟ َ
ﺴ ًﻼ " ﻓَ َ
اﺳﻘﻪ َﻋ َ
ﺎل إ ﱢﱐ َﺳ َﻘ ْﻴﺘُﻪُ َﻋ َ
ﺎل ِ ِ ":
ﺎل ﻟَﻪُ ﺛََﻼ َ ٍ
ﺎل
اﺳﺘِﻄ َْﻼﻗًﺎ ﻓَـ َﻘ َ
اﺳﺘِﻄ َْﻼﻗًﺎ ﻓَـ َﻘ َ
ﺴ ًﻼ " ﻓَـ َﻘ َ
ﺎء اﻟ ﱠﺮاﺑِ َﻌﺔَ ﻓَـ َﻘ َ
إِﱠﻻ ْ
ﺎل :ﻟََﻘ ْﺪ َﺳ َﻘ ْﻴﺘُﻪُ ﻓَـﻠَ ْﻢ ﻳَ ِﺰ ْدﻩُ إِﱠﻻ ْ
ْ
ث َﻣ ﱠﺮات ﰒُﱠ َﺟ َ
اﺳﻘﻪ َﻋ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ": ﺻ َﺪ َق اﻟﻠﱠﻪ وَﻛ َﺬب ﺑﻄْﻦ أ ِ
ﺴ َﻘﺎﻩُ ﻓَـﺒَـ َﺮأَ ".
َر ُﺳ ُ
َﺧ َ
َ
َُ َ َ ُ
ﻴﻚ ﻓَ َ
•
الشبھة

الرد على

النحل فيه شفا ٌء للناس  ،وذلك مصدقًا لقولِه ُ  : ث َّم ُكلِي مِن ُك ِّل
أوالً  :إن المسلمين يعتقدون بأن عس َل
ِ
ت َفاسْ لُكِي ُس ُب َل َربِّكِ ُذلُالً َي ْخ ُر ُج مِن ب ُ
َّ
اس إِنَّ فِي َذل َِك آل َي ًة
الث َم َرا ِ
ُطو ِن َھا َش َرابٌ م ُّْخ َتلِفٌ أَ ْل َوا ُن ُه فِي ِه شِ َفاء لِل َّن ِ
ُون ) النحل.(69
لِّ َق ْو ٍم َي َت َف َّكر َ
ث الذي نحن بصدده " ِ ِ
ﺴ َﻘﺎﻩُ ﻓَـﺒَـ َﺮأَ ".
ولقول نبيﱢنا  في الحدي ِ
ْ
ﺴ ًﻼ ﻓَ َ
اﺳﻘﻪ َﻋ َ
َ
وصدق ما جاء به وھو القرآن الكريم ؛ حيث إننا نجد في
صدق نبوة نبيﱢنا ، 
الحديث يدل على
إن ھذا
ِ
ِ
النبي  له دوا ًء ؛ھذا
ث أن الرج َل الذي كان يشكوا بطنه ُشفي لما شربه العسل الذي وصفه
ﱡ
نھاي ِة الحدي ِ
نفسه ففيه " ِ ِ
ﺴ َﻘﺎﻩُ ﻓَـﺒَـ َﺮأَ ".
ث ِ
واض ٌح من الحدي ِ
ْ
ﺴ ًﻼ ﻓَ َ
اﺳﻘﻪ َﻋ َ
نالحظ كلمة " ﻓَـﺒَـ َﺮأَ ".
وعليه فإن الحديث ال يخدم المعترضين
بحال من األحوال  -و الحمد -بل يثبت علما ُء الغرب وأصحابُ
ٍ
ُ
النبي
القرآن وأخبر
أمراض كثير ٍة ج ًدا كما أخبر
النحل شفاء من
عسل
ث الطبي ِة إلى يومنا ھذا أن في
ﱡ
األبحا ِ
ِ
ِ
ٍ
ت
موقع اإلعجاز العلمي في
الرجوع إلى
 ، وأحيل الباحثين إلى
القرآن والسن ِة ففيه ما يفيد من دراسا ٍ
ِ
ِ
ِ
ث قيم ٍة في ذلك الشأن.
وأبحا ٍ
ثانيًا :إن اعتراض المعترضين يكمن في أن رجالً جاء إلى رسو ِل ﷲِ  للمرة الرابعة ولم يشف  ،فكان
رسول ﷲ  " ﺻ َﺪ َق اﻟﻠﱠﻪ وَﻛ َﺬب ﺑﻄْﻦ أ ِ
عدم فقھھم ؛ ألن شفا َء
رد
ﻴﻚ " اعتراض ال قيمة،بل ھو دليل على ِ
ِ
َﺧ َ
َ
َُ َ َ ُ
مرضه ال تكفيه جرعة واحدة  ،أو سقية واحدة ؛ حيث إننا نجد أن رسو َل ﷲ ِ◌  ﻛﺎم متأك ًدا
الرجل من
ِ
الرجل المبطون  ،فقال " :ﺻ َﺪ َق اﻟﻠﱠﻪ وَﻛ َﺬب ﺑﻄْﻦ أ ِ
ﻴﻚ "
من شفا ِء
ِ
َﺧ َ
َ
َُ َ َ ُ
العالج ) العسل ( ال من أول سقية ...
تكرار
ولكن للشفاء مدةٌ معينة ق ّدرھا ﷲُ  فال يبرأ إال بعد
ِ
ِ
أتضح ذلك بعد السقية الرابع ِة ؛وجدنا الرج َل المبطون قد ُشفِ َي تما ًما كما جاء في الروي ِة التي معنا ففيھا :
ﺎل  ":ﺻ َﺪ َق اﻟﻠﱠﻪ وَﻛ َﺬب ﺑﻄ ِ
ﻴﻚ ِ ِ
ﺴ َﻘﺎﻩُ ﻓَـﺒَـ َﺮأَ ".
ْﺖ ﻓَـ َﻘ َ
ﰒُﱠ أَﺗَﺎﻩُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :ﻗَ ْﺪ ﻓَـ َﻌﻠ ُ
ْﻦ أَﺧ َ ْ
َ
َُ َ َ ُ
ﺴ ًﻼ ﻓَ َ
اﺳﻘﻪ َﻋ َ
وبالمثال يتضح المقال  :لما يمرض إ ٌ
نسان في عصرنا ھذا  ،ويذھب للطبيب يصف له احد المضادات
الحيوية  ،ويحذره الطبيب من إيقاف العالج إال بعد انتھاء الجرعة المطلوبة المحددة حتى يتم الشفاء  ،ولو
نظرنا في نشرة الدواء لوجدنا مكتوبًا فيھا :لعالج أمراض الجھاز التناسلي  ،الجرعة المحدده لمدة أربعة
أيام.. ..
ب ِﻣ ْﻨﻪُ أ ﱠَوًﻻ ِﻣ ْﻘ َﺪ ًارا َﻻ ﻳَِﻔﻲ ِﲟَُﻘ َﺎوَﻣ ِﺔ اﻟ ﱠﺪاء
مام
وبھذا المعنى ذكره ابن حجر في
ِّ
ِ
الخطابي قال  :ﻓَ َﻜﺄَﻧﱠﻪُ َﺷ ِﺮ َ
الفتح عن اإل ِ
ﺐ ﻣﺎدﱠة اﻟ ﱠﺪاء ﺑـﺮأَ ﺑِِﺈ ْذ ِن اﻟﻠﱠﻪ ﺗَـﻌ َﺎﱃ  .وِﰲ ﻗَـﻮﻟﻪ  " : وَﻛ َﺬب ﺑﻄْﻦ أ ِ
ِ
ت اﻟ ﱠ
َﺧﻴﻚ "
 ،ﻓَﺄ ََﻣ َﺮﻩُ ِﲟَُﻌ َﺎو َد ِة َﺳ ْﻘﻴﻪ  ،ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﺗَ َﻜ ﱠﺮَر ْ
َ
َ َ َ
ﺴِ َ
َ ْ
ََ
ﺸ َﺮﺑَﺎت ﲝَ َ
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إِ َﺷﺎرة إِ َﱃ أَ ﱠن ﻫ َﺬا اﻟ ﱠﺪواء ﻧَﺎﻓِﻊ  ،وأَ ﱠن ﺑـ َﻘﺎء اﻟ ﱠﺪاء ﻟَﻴﺲ ﻟِ ُﻘﺼﻮِر اﻟ ﱠﺪواء ِﰲ ﻧَـ ْﻔﺴﻪ وﻟَ ِﻜﻦ ﻟِ َﻜﺜْـﺮِة اﻟْﻤﺎدﱠة اﻟْ َﻔ ِ
ﺎﺳ َﺪة  ،ﻓَ ِﻤ ْﻦ ﰒَﱠ أ ََﻣ َﺮﻩُ
َ
ْ َ ُ
َ َ
َ ْ َ َ
َ
َ
َ
ِﲟُﻌﺎود ِة ُﺷﺮب اﻟْﻌﺴﻞ ِﻻﺳﺘِ ْﻔﺮ ِ
ﻚ َ ،وﺑَـ َﺮأَ ﺑِِﺈ ْذ ِن اﻟﻠﱠﻪ  .أھـ
اﻏ َﻬﺎ  ،ﻓَ َﻜﺎ َن َﻛ َﺬﻟِ َ
َ ََ ْ َ َ ْ َ
أقول عن المعترضين كما قال ﷲُ َ  : ب ْل َك َّذبُو ْا ِب َما َل ْم ُيح ُ
ِين
ب الَّذ َ
ِيطو ْا ِبع ِْل ِم ِه َو َلمَّا َيأْت ِِھ ْم َتأْ ِويلُ ُه َك َذل َِك َك َّذ َ
مِن َق ْبل ِِھ ْم َف ُ
ان َعاقِ َب ُة َّ
ِين ) يونس. (39
الظالِم َ
ْف َك َ
انظرْ َكي َ
ً
عين األعمى ليشفيه ،ولم تكن البصقه الواحدة كافية
ثالثا  :إن إنجيل مرقس يذكر أن يسو َع بصق في ِ
22
ص ْي َدا ،فَقَ ﱠد ُموا إِلَ ْي ِه أَ ْع َمى َوطَلَبُوا إِلَ ْي ِه أَ ْن يَ ْل ِم َسهُ،
ت َ
لشفائه ...وذلك في اإلصحاح  8عدد َو َجا َء إِلَى بَ ْي ِ
23
ص َر َش ْيئًا؟ .
ض َع يَ َد ْي ِه َعلَ ْي ِه َو َسأَلَهُ :ھَلْ أَ ْب َ
ج ا ْلقَرْ يَ ِةَ ،وتَفَ َل فِي َع ْينَ ْي ِهَ ،و َو َ
فَأ َ َخ َذ بِيَ ِد األَ ْع َمى َوأَ ْخ َر َجهُ إِلَى َخ ِ
ار ِ
قلتُ  :إننا لن نسأل بطريقتھم  ،ونقول مثالً :أليس ھذا شي ٌء مقزز أن يتفل يسوع في عين األعمى ليشفيه ؟
أال توجد طريقة أفضل من ھذه ....؟!
24
ار
وتذكر بقية النصوص ما نصه :و لما َ َسأَلَه ُ◌ :ھَلْ أَ ْب َ
ْص ُر النﱠ َ
ص َر َش ْيئًا؟ فَتَطَلﱠ َع َوقَا َل»:أُب ِ
اس َكأ َ ْش َج ٍ
ون«.
يَ ْم ُش َ
ار  ،فمن الواضح أن البصقة لم تكن كافية
نالحظ :أن األعمى لم يرى الصورةَ واضحةَ بل رأى
َ
الناس َكأ َ ْش َج ٍ
25
ص َر ُك ﱠل
ص ِحيحًا َوأَ ْب َ
ض َع يَ َد ْي ِه أَ ْيضًا َعلَى َع ْينَ ْي ِهَ ،و َج َعلَهُ يَتَطَلﱠ ُع .فَ َعا َد َ
لشفائه حتى يبصر تما ًما وبعد ھا ثُ ﱠم َو َ
ان َجلِيًّا26 .فَأَرْ َسلَهُ إِلَى بَ ْيتِ ِه قَائِالً»:الَ تَ ْد ُخ ِل ْالقَرْ يَةََ ،والَ تَقُلْ ألَ َح ٍد فِي ْالقَرْ يَ ِة«!!.
إِ ْن َس ٍ
النبي ...
ث
وأتساءل:ھال اعترض المعترضون على تلك النصوص كما اعترضوا على حدي ِ
ﱢ

ُ
كل داء" !
نبي يقول":
ٌّ
الحبة السوداء شفاء من ِ
ﺐ( ﺑَﺎب)
ث النﱠبِ ﱢي  الذي جاء في
تھكم أح ُدھم في أح ِد منتديات الحوار على حدي ِ
صحيح البخاري ﻛِﺘَﺎب) اﻟﻄﱢ ﱢ
ِ
ﺚ َﻋ ْﻦ ﻋُ َﻘ ْﻴ ٍﻞ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ِﺷ َﻬ ٍ
ﺎل :أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ أَﺑُﻮ َﺳﻠَ َﻤﺔَ َو َﺳ ِﻌﻴ ُﺪ
ﺎب ﻗَ َ
ا ْﳊَﺒﱠ ِﺔ اﻟ ﱠ
ﺴ ْﻮ َد ِاء( برقم َ 5256ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َْﳛ َﲕ ﺑْ ُﻦ ﺑُ َﻜ ٍْﲑ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﻟﻠﱠْﻴ ُ
ﺴﻴﱠ ِ
ﺎل اﺑْ ُﻦ
ﺎم " .ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺐ أَ ﱠن أَﺑَﺎ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة أَ ْﺧﺒَـ َﺮ ُﳘَﺎ أَﻧﱠﻪُ َِﲰ َﻊ َر ُﺳ َ
ﺴ ْﻮ َد ِاء ِﺷ َﻔﺎءٌ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ َد ٍاء إِﱠﻻ اﻟ ﱠ
ﻮل ِ ":ﰲ ا ْﳊَﺒﱠ ِﺔ اﻟ ﱠ
ﺴَ
ﺑْ ُﻦ اﻟ ُْﻤ َ

ِﺷ َﻬ ٍ
ﺴ ْﻮ َداءُ اﻟ ﱡ
ﺸﻮﻧِ ُﻴﺰ.
ت َوا ْﳊَﺒﱠﺔُ اﻟ ﱠ
ﺎبَ :واﻟ ﱠ
ﺎم اﻟ َْﻤ ْﻮ ُ
ﺴُ
أخذ ھذا المعترض يتقول على المسلمين ما لم يقولوه  ،وأخذ يعدد
األمراض مستھزأً مستفسرً ا ھل تنفع
َ
حبة البركة مع السرطان  ،السكر  ،الكبد الوبائي  ....؟!
• الرد على الشبھة
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وبعناصرھا المفيدة التي تقوي
أوالً  :إن المعترضين يجھلون تما ًما أن األطباء يقولون بفوائ ِد الحب ِة السوداء
ِ
األمراض سلم الجس ُد كله منھا.
جسم اإلنسان السيما الجھاز المناعي )جھاز المناعة( الذي إذا سلم من
ِ
فمرض اإليدز يقتل صاحبه ؛ ألنه مرض يدمر جھاز المناعة الذي يدمر الجسدَ بأكمله .
ثم إن ھذه الشبھة لم نكن نسمع عنھا إال في أيامنا ھذه من بعض المعترضين كھذا المعترض ؛ فالحبة
السوداء يستعملھا ماليين البشر منذ القدم عرب وعجم ،األطبا ُء والباحثون ،ويصفون لنا نتائجھا الفاعلة ،
وينصحون بھا ؛ بل أن ھناك أدوية وفيتامينات في الصيدليات مصنوعة من الحبة السواء يقبل األطباء
على وصفھا ،والناس على شرائھا...
وعليه فال مجال لالستھزاء من أح ٍد للطعن فيه)الحديث(؛فھذا الحديث فيه إعجاز تلقاه الناسُ منذ أن خرج
من فم النبيِّ )علماء وعوام ( بكل سعة وترحاب.
ﺎم ".ھو أن )الحبة السوداء ( تشفي من كل
ﺴ ْﻮ َد ِاء ِﺷ َﻔﺎءٌ ِﻣ ْﻦ ُﻛ ﱢﻞ َد ٍاء إِﱠﻻ اﻟ ﱠ
ثانيًا  :إن معنى قولِه ِ ": ﰲ ا ْﳊَﺒﱠ ِﺔ اﻟ ﱠ
ﺴَ
األحوال ؛يتضح ذلك من كالم
األمراض التي تقبل الشفاء بھا  ،فكلمة ) كل( ال تفيد مطلق العموم في ك ِّل
َ
ِ
الدكتور محمد بكر إسماعيل أستاذ التفسير وعلوم القرآن باألزھر  -حفظه ﷲُ  -حينما سُئل ھذا السؤال:
ْ
إلى رسول ﷲ 
ظھرت في ھذه األيام َمقولة ُتفي ُد أن الح َّب َة السوداء شِ فا ٌء مِن كل داء ،و ُنسبت ھذه المقولة ِ
وقيل  :إنھا في صحيح البخاريِّ  .وزعم كثي ٌر من الناس أن ھذه الحبة السوداء ھي حبَّة ال َب َركة ،وأنھا
َتحتوي على أدوية كثيرة ُتفيد في عالج أمراض كثيرة ال َتكاد َتنحصر ،حتى قيل :إنھا عال ٌج لكل مرض
إال السا ُم ،وھو الموت .وأنا على ح ِّد علمي أفھ ُم أن الحبة السوداء ـ أو حبة البركة كما يقولون ـ مُفيدة في
بعض األمراض دون بعض ،وھذا ما دَ رسناه في بعض كتب الطب القديم ،فعلى أيِّ وج ٍه يُح َمل ھذا
الحديث لو كان صحيحً ا؟ وماذا نقول لھؤالء الذين يُروِّ
جون لھذا النوع من الحبوب من أجل أن َيحصلوا
َ
على أرباح طائل ٍة مِن وراء ذلك؟
أجاب الدكتور -حفظه ﷲُ -
ﷲ  ،وبعد
الحمد  ،والصالة والسالم على
رسول ِ
ِ
فنقول للسائل إن قول النﱠبِ ﱢي " :شفاء من كل داء "ليس معناه كل األمراض ؛ ألن كل في اللغة ال تفيد
مطلق العموم وإنما معنى ھذا أنھا شفاء لكل األمراض التي تقبل الشفاء بھا  ،و ُيفصل  -حفظه ﷲ -
فمرض في الطريق،
قائالَ :روى البخاريُّ في صحيحه عن خالد بن سعد قال :خرجنا ومعنا غالبُ بن َ
أبج َرِ ،
ف َقدِمنا المدين َة وھو مريضٌ  ،فعاده ابن أبي َعتيق فقال لنا :عليكم بھذه ال ُح َب ْي َبة السويداء ،ف ُخذوا منھا خمسًا
أو سبعًا ،فاسحقُوھا ،ثم ا ْق ُ
ت زي ٍ
ت في ھذا الجانب وھذا الجانب ،فإن عائش َة  -رضي
طرُوھا في أنفِ ِه ب َقطرا ِ
ٍ ِ
ِ
اﻟﺴﺎم؟
ﷲ عنھا -ح َّدث ْتني أنھا سمع ِ
ت النبيَّ  يقول" :إن اﳊﺒﺔَ
اﻟﺴﻮداء ﺷﻔﺎءٌ ﻣﻦ ﻛﻞ داء إﻻ ﻣﻦ اﻟﺴﺎم" ﻗﻠﺖ :وﻣﺎ ُ
َ
ﻗﺎل ":اﳌﻮت"

ِ
اﻟﺴﻮداء ﺷﻔﺎءٌ ِﻣﻦ ﻛﻞ داء إﻻ
وفي رواية أخرى للبخاريِّ عن أبي ھريرة أنه سمع رسول ﷲ  يقول ":ﰲ اﳊﺒﺔ
ُّون األسود أو الكمُّون الھنديِّ كما ذكر ابن حجر في
اﻟﺴﺎم " والحبة السوداء يُسميھا بعض العلماء بال َكم ِ
شرح َ
ين.
ين الحدي َث ِ
ھذ ِ
ِيز،
البركة ،و ُتسمَّى بالحبة الم َ
وقد رأيت في المعجم الوسيط أنھا حبة َ
ُباركة ،و ُتسمى في بعض البالد بال ُّشون ِ
َ
وزيتھا يُس َّمى زيت حبة البركة ،وھذا ما أقرَّ ه َمجمع اللغة
وال َينبغي أن يُؤخذ قوله " : ﺷﻔﺎء ِﻣﻦ ﻛﻞ داء" على عُمومه؛ فإنه مِن َقبيل العا ِّم ال َمخصوص ،كما يقول
حجر:
علماء الحديث واألصول والطب .والمعنى :ھي شفاء من كل داء َيقبل العالج بھا .فھي كما قال ابنُ
ٍ
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األمراض الباردة " وھي أمراض َيعرفھا األطباء وي ِّ
ُشخصونھا .
"إنما َتنفع في
ِ
وھي ُتستخدم وحدھا أحيا ًنا ،و ُتستخدم َمخلوطة بالعسل وغيره أحيا ًنا .ولھا فوائ ُد كثيرةٌ ذ َكرھا داود
اإلنطاكيُّ في كتاب "التذكرة" ذكرھا في "الشونيز" وھو ما يُسمَّى بالحبة السوداء .
واعل ْم يا أخي أن العُموم ال َيب َقى على عُمومه دائمًا ،بل يُخصَّص في كثير من األحكام واألخبار بحسب
القرائن واألحوال .
واعل ْم أن األدواء عند العرب كانت َمحدودة ،وقول الرسول  " : اﳊﺒﺔ اﻟﺴﻮداء ﺷﻔﺎء ﻣﻦ ﻛﻞ داء" أي:مِن
أكثر األدواء ال َمعروفة عندھم .ول ْف ُ
ظ " ﻛﻞ " ال يُفيد العموم المُطلق كما َيتوھَّم كثي ٌر من الناس ،فقد جاء في
أرسلھا ﷲ على قوم عاد أنھا دمَّرت ك َّل شيء مع أنھا لم ُتدمِّر إال الناس،
القرآن الكريم عن الريح التي َ
ْ
َ
َ
َّ
اقرأ قوله  في سور ِة األحقاف ُ  :تدَ ِّم ُر ك َّل شي ٍء ِبأمْ ِر َر ِّب َھا َفأصْ َبحُوا ال ي َُرى إِال َمساك ُنھ ْم  ومعنى
ھذا أنھا لم ُتدمر المساكن ولكنھا دمَّرت األشخاص  ،بدليل قوله في آي ٍة أخرى من سورة القمرَ  :ت ْن ِز ُع
َّام
َ
الناس كأ َّنھ ْم أعجا ُز َن ْخ ٍل ُم ْن َقع ٍِر .وقوله  في سور ِة الحا َّقة َ :س َّخ َر َھا عليھ ْم َسب َْع َل ٍ
يال و َثماني َة أي ٍ
ْ
ُ
َّ
اوي ٍة . 
ُحسُومًا َف َت َرى ال َق ْو َم في َھا َ
صرْ َعى كأنھ ْم أعجاز َنخ ٍل َخ ِ
ُ
ت مِن ك ِّل شي ٍء ،أيْ أو ِت َي ْ
ِيس أنھا أُو ِت َي ْ
ت مِن ك ِّل ما َتحتا ُج إليهِ ،قال  في سورة النمل :
وجاء عن َب ْلق َ
ت امرأ ًة َتمْ لِ ُك ُھ ْم وأُو ِت َي ْ
إ ِّني َو َج ْد ُ
ت مِن ك ِّل شي ٍء ول َھا َعرْ شٌ َعظي ٌم . 
لصديقك  :الحمد أنا عندي كل شيء .فھل َتعني أن عندَ ك كل موجو ٍد في الوجود؟ أم تعني
وأنت تقول َ
أنك تملك الكثير ممَّا َتحتاج إليه و َتح َمد ﷲ عليه راضيًا به ؟
أما قوله " : إﻻ اﻟﺴﺎم" فليس مِن باب االستثناء ال ُم َّتصِ ل؛ ألن السام ليس داءً ،بل ھو قط ٌع لألجل وإنھاء
الحياة ،ولكنه مِن باب االستثناء المُنقطع ،فھو بمعنى )لكن( كأنه قال :لكن الموت ليس له شفاءٌ ،بيا ًنا
ً
لقولهَ  : 
ُون . 
ُون
ساعة وال َيسْ ت ْق ِدم َ
أجلُھ ْم ال َيستأ ِخر َ
فإذا جا َء َ
ُ
التالميذ
س المُستث َنى منه ،مثل قولك :نجح
واالستثناء المتصل ھو أن يكون ما بعد حرفِ االستثناء من ِج ْن ِ
ً
تلميذا .واالستثناء المُنقطع ھو أن يكون المُستثنى من غير ج ْنس المُستثنى منه ،مثل قولك :أقب َل الناس
إال
إال ج َم ًال .فالجمل ليس من ج ْنس الناس ،وعلى ذلك يكون المعنى :أقبل الناس ،لكنّ جمالً لم يُقبل .
ْ
ليست شفا ًء لكل داء على وجْ ه العموم ،ولكنه من باب العموم
وقد ظ َھر لنا من ھذا البيان أن الحبَّة السوداء
دليل على التخصيص ،ول ْف ُ
ظ )ك ّل( ال يُفيد
المخصوص بقرينة الواقع المُشا َھد في عالم الطبِّ  ،والواقع خي ُر ٍ
العموم المُط َلق كما عرفنا ،ولكنه يُفيد األكثريَّة ،بخالف لفظ )جميع( فإنه يُفيد العموم المُط َلق غالبًا إذا لم
فس َجدَ المالئِك ُة
َي ِر ْد ما يُخصِّصه؛ ولھذا أ َّكد ﷲُ سُجود المالئكة آلدم بلفظ "أجمعون" بعد لفظ "ك ّل" فقالَ  :
داع للمُؤ ِّكد اآلخر .
كلُّھ ْم أَجْ َمع َ
ُون ) ص (73فلو كان لفظ )ك ّل( يُفيد العُموم المُطلق بنفسه ما كان ھناك ٍ
وﷲ أعلم 

نبي يقول:إن في أبوال اإلبل وألبانھا شفاء !!
ٌّ
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ث النﱠبِ ﱢي  الذي رواه اﻟﺒﺨﺎري ﰲ ﺻﺤﻴﺤﻪ ﰲ ﻛِﺘَﺎب )
سمعنا في اآلون ِة األخير ِة استھزاء من بعضِ ھم حول حدي ِ
ِ ِ
ﺐ ( ﺑَﺎب ) اﻟ ﱠﺪ َو ِاء ﺑِﺄَﺑْـ َﻮ ِال ِْ
ﺎدةَ َﻋ ْﻦ أَﻧَ ٍ
ﺎﺳﺎ
اﻟﻄﱢ ﱢ
ﱠﺎم َﻋ ْﻦ ﻗَـﺘَ َ
ﻴﻞ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﳘ ٌ
اﻹﺑِ ِﻞ ( برقم َ 5254ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ َ
ﺲ  أَ ﱠن ﻧَ ً
ﻮﺳﻰ ﺑْ ُﻦ إ ْﲰَﺎﻋ َ
اﻹﺑِﻞ ﻓَـﻴ ْﺸﺮﺑﻮا ِﻣﻦ أَﻟْﺒﺎ َِﺎ وأَﺑـﻮ ِاﳍﺎ ﻓَـﻠَ ِﺤ ُﻘﻮا ﺑِﺮ ِ
ِِ
ﺸ ِﺮﺑُﻮا ِﻣ ْﻦ أَﻟْﺒَﺎ َِﺎ
اﻋ ِﻴﻪ ﻓَ َ
اﺟﺘَـ َﻮْوا ِﰲ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ ﻓَﺄ ََﻣ َﺮُﻫ ْﻢ اﻟﻨِ ﱡ
ْﺤ ُﻘﻮا ﺑَِﺮاﻋﻴﻪ ﻳَـ ْﻌ ِﲏ ِْ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ
ْ
ﱠﱯ  أَ ْن ﻳَـﻠ َ
َ
ِ
ِ
اﻋﻲ َو َﺳﺎﻗُﻮا ِْ
ﺚ ِﰲ ﻃَﻠَﺒِ ِﻬ ْﻢ ﻓَ ِﺠﻲءَ ِِ ْﻢ ﻓَـ َﻘﻄَ َﻊ أَﻳْ ِﺪﻳَـ ُﻬ ْﻢ َوأ َْر ُﺟﻠَ ُﻬ ْﻢ
ﱠﱯ  ﻓَـﺒَـ َﻌ َ
ﺻﻠَ َﺤ ْ
اﻹﺑِ َﻞ ﻓَـﺒَـﻠَ َﻎ اﻟﻨِ ﱠ
َوأَﺑْـ َﻮاﳍَﺎ َﺣ ﱠﱴ َ
ﺖ أَﺑْ َﺪاﻧُـ ُﻬ ْﻢ ﻓَـ َﻘﺘَـﻠُﻮا اﻟ ﱠﺮ َ
ِ
ود.
َو َﲰََﺮ أَ ْﻋﻴُـﻨَـ ُﻬ ْﻢ .ﻗَ َ
ﻳﻦ أَ ﱠن َذﻟِ َ
ﻚ َﻛﺎ َن ﻗَـ ْﺒ َﻞ أَ ْن ﺗَـ ْﻨ ِﺰ َل ا ْﳊُ ُﺪ ُ
ﺎل ﻗَـﺘَ َ
ﺎدةُ :ﻓَ َﺤ ﱠﺪﺛَِﲏ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﺳ ِﲑ َ
القرن الواح ِد والعشرين ......
قالوا :إن ھذا الكالم يخالف الطب الحديث ؛ نحن اآلن في
ِ
•

الرد على الشبھة
َ
صدق نبو ِة النﱠبِ ﱢي  ، وھو من
الحديث ليس فيه أدنى شبھة ؛ بل فيه داللة واضحة على
أوالً  :إن ھذا
ِ
ث أن األعراب تم شفاؤھم
ألبان
ب
اإلبل وأبوا ِلھا  ،فوجدنا في الحدي ِ
معجزاتِه  ؛ نصح األعراب بشر ِ
ِ
ِ
ﺖ أَﺑْ َﺪاﻧُـ ُﻬ ْﻢ "وﰲ راوﻳﺔ
بالفعل بعد تناول ھذه الوصفة  ،ولم يبدوا اعترا ً
ﺻﻠَ َﺤ ْ
ضا لھا  ،فالحديث يقول َ " :ﺣ ﱠﱴ َ
ﰲ
ﻓﻠﻤﺎ ﺻﺤﻮا ".
ِ
ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري ﺑﺮﻗﻢ ّ " 226
َ
األحوال ؛ وإنما ھو حجة لنبوة نبيﱢنا  ومن معجزاتِه ...
بحال من
الحديث ال يخدم مصالحھم
وعليه فإن
ٍ
ِ
َ
ألبان
الحديث ليس فيه إلزام للمسلمين أن يشربوا من
ثان ًيا :إن ھذا
اإلبل و أبوالِھا ؛ إن كل ما فيه أن النبيَّ
ِ
ِ
 نصح األعراب لما مرضوا بشربھا  ،ولم يأمر كل المسلمين إذا مرضوا بشربھا ؛ كذلك ثبت عن النﱠبِ ﱢي
صحيح البخاري برقم َ 4981ﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ
ﺎس َﻋ ْﻦ َﺧﺎﻟِ ِﺪ ﺑْ ِﻦ اﻟ َْﻮﻟِﻴ ِﺪ
ب ولم يأكله  ،وذلك في
 أنه أباح أكل الض ِ
ِ
ﻚ ﻳ َﺪﻩُ ﻓَـ َﻘ َ ِ
ِ ِِ
ِ
ﻗَ َ
َﺣ َﺮ ٌام ُﻫ َﻮ ﻗَ َ
ﺿﱞ
ﺐ َﻣ ْﺸ ِﻮ ﱟ
ﻀﱟ
ﱠﱯ  ﺑِ َ
ﻴﻞ ﻟَﻪُ  :إِﻧﱠﻪُ َ
ﺎل  :أُِﰐَ اﻟﻨِ ﱡ
ﺎلَ " :ﻻ َوﻟَ ِﻜﻨﱠﻪُ
ﺎل َﺧﺎﻟ ٌﺪ :أ َ
ﺴَ َ
ﺐ ﻓَﺄ َْﻣ َ
ي ﻓَﺄ َْﻫ َﻮى إﻟَْﻴﻪ ﻟﻴَﺄْ ُﻛ َﻞ ﻓَﻘ َ
ض ﻗَـﻮِﻣﻲ ﻓَﺄ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ ِ◌ ﻳَـ ْﻨﻈُُﺮ.
َﻋﺎﻓُﻪُ " ﻓَﺄَ َﻛ َﻞ َﺧﺎﻟِ ٌﺪ َوَر ُﺳ ُ
َﺟ ُﺪِﱐ أ َ
َﻻ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﺑِﺄ َْر ِ ْ
ً
دالئل عظم ِته
ث بل ھو من
ثالثا  :إن
الطب الحديث  ،واألطباء ال ينفون ،وال ينكرون ما جاء في ھذا الحدي ِ
َ
ِ
 ، ال كما يدعي الجھال اليوم.
جاء في كتا ِ
ب كشفِ اللئيم حول
اإلسالم العظيم  :بحث علمي حول تجربة علمية أثبتت إمكانية عالج
ِ
مرض االستسقاء باإلفراز البولي لإلبل
الخرطوم ـ علي عثمان
دراسة علمية تجريبية غير مسبوقة أجرتھا كلية المختبرات الطبية بجامعة الجزيرة بالسودان عن
استخدامات قبيلة البطانة في شرق السودان ) بول اإلبل( في عالج بعض األمراض حيث أنھم يستخدمونه
شرابا لعالج مرض )االستسقاء ( والحميات والجروح .وقد كشف البروفسور احمد عبد ﷲ محمدانى
تفاصيل تلك الدراسة العلمية التطبيقية المذھلة داخل ندوة جامعة الجزيرة حيث ذكر أن الدراسة استمرت
خمسة عشر يوما حيث اختير خمسة وعشرون مريضا مصابين بمرض االستسقاء المعروف وكانت
بطونھم منتفخة بشكل كبير قبل بداية التجربة العالجية .وبدأت التجربة بإعطاء كل مريض يوميا جرعة
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محسوبة من )بول اإلبل( مخلوطا بلبن اإلبل حتى يكون مستساغا وبعد  15يوما من بداية التجربة أصابنا
الذھول من النتيجة إذ انخفضت بطونھم وعادت لوضعھا الطبيعي وشفى جميع أفراد العينة من االستسقاء.
وتصادف وجود بروفسور إنجليزي أصابه الذھول أيضا وأشاد بالتجربة العالجية.
وقال البروفسور أحمد :أجرينا قبل الدراسة تشخيصا لكبد المرضى بالموجات الصوتية فاكتشفنا أن كبد
خمسة عشر من خمسة وعشرين مريضا يحتوى )شمعا ( وبعضھم كان مصابا بتليف في الكبد بسبب
مرض البلھارسيا وجميعھم استجابوا للعالج بـ ) بول اإلبل( وبعض أفراد العينة استمروا برغبتھم في
شرب جرعات بول اإلبل يوميا لمدة شھرين آخرين .وبعد نھاية تلك الفترة أثبت التشخيص شفاءھم من
تليف الكبد وسط دھشتنا جميعا.
ويقول البروفسور أحمد عبد ﷲ عميد كلية المختبرات الطبية عن تجربة عالجية أخرى وھذه المرة عن
طريق لبن اإلبل وھى تجربة قامت بھا طالبة ماجستير بجامعة الجزيرة لمعرفة أثر لبن اإلبل على معدل
السكر في الدم فاختارت عددا من المتبرعين المصابين بمرض السكر إلجراء التجربة العلمية واستغرقت
الدراسة سنة كاملة حيث قسمت المتبرعين لفئتين  :كانت تقدم للفئة األولى جرعة من لبن اإلبل بمعدل
نصف لتر يوميا شراب على )الريق( وحجبته عن الفئة الثانية .وجاءت النتيجة مذھلة بكل المقاييس إذ أن
نسبة السكر في الدم انخفضت بدرجة ملحوظة وسط الفئة األولى ممن شربوا لبن اإلبل عكس الفئة الثانية.
وھكذا عكست التجربة العلمية لطالبة الماجستير مدى تأثير لبن اإلبل في تخفيض أو عالج نسبة السكر في
الدم .وأوضح د .أحمد المكونات الموجودة في بول اإلبل حيث قال انه يحتوى على كمية كبيرة من
البوتاسيوم يمكن أن تمأل جرادل ويحتوى أيضً ا على زالل بالجرامات و مغنسيوم إذ أن اإلبل ال تشرب في
فصل الصيف سوى أربع مرا ٍ
ت فقط ومرة واحدة في الشتاء وھذا يجعلھا تحتفظ بالماء في جسمھا
فالصوديوم يجعلھا ال تدر البول كثيرا ألنه يرجع الماء إلى الجسم  .ومعروف أن مرض االستسقاء إما
نقص في الزالل أو في البوتاسيوم وبول اإلبل غنى باالثنين معا.
وھذا رابط البحث باللغة اإلنجليزية على االنترنت يخدم ھذا الموضوع http://www.answering- :
. christianity.com/urine.htmأھـ
ث العلمية يمكن للقارئ أن يرجع إلى موقع اإلعجاز العلمي في القرآن
قلت◌ُ :ولمزيد من
اإليضاح واألبحا ِ
ِ
والسنة .

كتاب المقدس يذكر أن الربَّ أمر النبيَّ حزقيال أن يصنع ً
خبزا على الخرا ِء الذي يخرج من
راب ًعا :إن ال َ
12
ْ
اإلنسان  ،وذلك في سفر حزقيال
ِيرَ .ع َلى ْال ُخرْ ِء الَّذِي َي ْخ ُر ُج م َِن
ِ
 13إصحاح  4عدد َو َتأ ُك ُل َكعْ ًكا م َِن ال َّشع ِ
ُ
ْ
َ
َّ
َ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
َّ
ِين
س َبي َْن األ َم ِم الذ َ
ان َتخ ِبزهُ أ َما َم ُعيُون ِِھ ْم«َ .و َقا َل الرَّ بُّ » :ھ َكذا َيأك ُل َبنو إِسْ َرائِي َل خب َْز ُھ ُم الن ِج َ
اإلِ ْن َس ِ
أَ ْط ُر ُد ُھ ْم إِ َلي ِْھ ْم«!! .
أقول للمعترضين :بالھنا ِء والشفا ِء ھذه الفطيرة الشھية.....
النجس  ،وليس بول اإلبل الذي فيه شفاء  ،وذلك
اإلنسان
بول
شرب
الكتاب المقدس
ويذكر
َ
ُ
اإلنسان من ِ
ِ
ِ
ِ
27
َ
ْك أرْ َس َلنِي َس ِّيدِي لِ َكيْ
ِك َوإِ َلي َ
في سفر الملوك الثاني إصحاح  18عدد َف َقا َل َل ُھ ْم َر ْب َشا َقىَ » :ھ ْل إِ َلى َس ِّيد َ
أَ َت َكلَّ َم ِب َ
ُّور لِ َيأْ ُكلُوا َعذ َِر َت ُھ ْم َو َي ْش َربُوا َب ْو َل ُھ ْم َم َع ُك ْم؟« وفي سفر
ال ْال َجالِسِ َ
ھذا ْال َكالَ ِم؟ أَ َلي َ
ْس إِ َلى الرِّ َج ِ
ين َع َلى الس ِ
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12
ْك أَرْ َس َلنِي َس ِّيدِي لِ َكيْ أَ َت َكلَّ َم ِب َ
ھذا ْال َكالَم؟
اشعياء إصحاح  36عدد
ِك َوإِ َلي َ
َف َقا َل َر ْب َشا َقى َ » :ھ ْل إِ َلى َس ِّيد َ
ُّور ،لِ َيأْ ُكلُوا َعذ َِر َت ُھ ْم َو َي ْش َربُوا َب ْو َل ُھ ْم َم َع ُك ْم؟«!! .
ين َع َلى الس
ال ْال َجالِسِ َ
أَ َلي َ
ْس إِ َلى الرِّ َج ِ
ِ
أخي ًرا  :أقول لكل ِّ واح ٍد منھم كما قال يسو ُع المسيح في إنجيل متى إصحاح  7عددَ 3ولِ َما َذا تَ ْنظُ ُر ْالقَ َذى
4
ُ
ج ْالقَ َذى
ْف تَقُو ُل ألَ ِخ َ
ك فَالَ تَ ْفطَ ُن لَھَا؟ أَ ْم َكي َ
كَ ،وأَ ﱠما ْال َخ َشبَةُ الﱠتِي فِي َع ْينِ َ
الﱠ ِذي فِي َعي ِْن أَ ِخي َ
يكَ :د ْعني أ ْخ ِر ِ
5
ْص ُر َجيﱢدًا أَ ْن تُ ْخ ِر َج
ك؟ يَا ُم َرائِي ،أَ ْخ ِرجْ أَ ﱠوالً ْال َخ َشبَةَ ِم ْن َع ْينِ َ
كَ ،وھَا ْال َخ َشبَةُ فِي َع ْينِ َ
ِم ْن َع ْينِ َ
كَ ،و ِحينَئِ ٍذ تُب ِ
ك!
ْالقَ َذى ِم ْن َعي ِْن أَ ِخي َ

نبي يقول :سبع تمرات عجوة شفاء من السحر والسم !!
ﱞ
َ
أحاديث
الرسول  ظھرت لي شبھة جديدة يقول أصحابُھا :إننا وجدنا
سحر
بعد أن قمنا بالر ِد على شبھ ِة
ِ
ِ
اﺻﻄَﺒﺢ ﺑِﺴ ْﺒ ِﻊ ﲤََﺮ ِ
ﻚ اﻟْﻴَـ ْﻮَم َﺳ ﱞﻢ َوَﻻ ِﺳ ْﺤ ٌﺮ " ! فلماذا لم يصطبح نبيﱡكم بھا كي ال
ﻀ ﱠﺮﻩُ َذﻟِ َ
ات َﻋ ْﺠ َﻮٍة َﱂْ ﻳَ ُ
تقولَ ":ﻣ ْﻦ ْ َ َ َ َ
يصيبه سحر؛ كما ھو معلوم أنه ُس ِح َر ؟ !
تعلقوا بما جاء في الصحيحين :
اﳋَﺒِ ِ
ﺐ ( ﺑَﺎب ) ُﺷ ْﺮ ِ
ﺎف ِﻣ ْﻨﻪُ َو ْ
ﻴﺚ( برقم َ 5334ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﺴ ﱢﻢ َواﻟ ﱠﺪ َو ِاء ﺑِ ِﻪ َوِﲟَﺎ ُﳜَ ُ
 -1صحيح في البخاري ﻛِﺘَﺎب ) اﻟﻄﱢ ﱢ
ب اﻟ ﱡ
ﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﻫ ِ
ِ
ِ
ﻮل:
ﺖ أَِﰊ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺎل  :أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ َﻋ ِﺎﻣ ُﺮ ﺑْ ُﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ ﻗَ َ
ﺎﺷ ٍﻢ ﻗَ َ
ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﺳ َﻼٍم َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أ ْ
ﺎل َِ :ﲰ ْﻌ ُ
َﲪَ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ﺑَﺸ ٍﲑ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ٍﺮ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻫ ُ ْ ُ َ
اﺻﻄَﺒﺢ ﺑِﺴ ْﺒ ِﻊ ﲤََﺮ ِ
ﻚ اﻟْﻴَـ ْﻮَم َﺳ ﱞﻢ َوَﻻ ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ".
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﻀ ﱠﺮﻩُ َذﻟِ َ
ات َﻋ ْﺠ َﻮٍة َﱂْ ﻳَ ُ
َِﲰ ْﻌ ُ
ﻮلَ ":ﻣ ْﻦ ْ َ َ َ َ
ِ ِ
ُﺳ َﺎﻣﺔَ
 -2صحيح مسلم ﻛِﺘَﺎب) ْاﻷَ ْﺷ ِﺮﺑَِﺔ ( ﺑَﺎب ) ﻓَ ْ
ﻀ ِﻞ ﲤَْ ِﺮ اﻟ َْﻤﺪﻳﻨَﺔ ( ﺑﺮﻗﻢ َ 3814ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ أ َ
ﺎﺷ ِﻢ ﺑ ِﻦ ﻫ ِ
ِ
ﺖ َﻋ ِﺎﻣ َﺮ ﺑْ َﻦ َﺳ ْﻌ ِﺪ ﺑْ ِﻦ أَِﰊ َوﻗﱠ ٍ
ﻮلَ ":ﻣ ْﻦ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺖ َر ُﺳ َ
ﺎص ﻳَـ ُﻘ ُ
ﺎﺷ ٍﻢ ﻗَ َ
ﺖ َﺳ ْﻌ ًﺪا ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻮﻻَِ :ﲰ ْﻌ ُ
ﻮلَِ :ﲰ ْﻌ ُ
ﺎلَِ :ﲰ ْﻌ ُ
َﻋ ْﻦ َﻫ ْ َ
ﺗَﺼﺒﱠﺢ ﺑِﺴ ْﺒ ِﻊ ﲤََﺮ ٍ
ﻚ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ُﺳ ﱞﻢ َوَﻻ ِﺳ ْﺤ ٌﺮ ".
ﻀ ﱠﺮﻩُ َذﻟِ َ
ات َﻋ ْﺠ َﻮةً َﱂْ ﻳَ ُ
َ َ َ َ
•

الرد على الشبھة
ت عجوة كي ال يصبه سحر
أوالً  :إن الر َد على سؤالِھم الذي يقول  :لماذا لم يتصبح محم ٌد 
بسبع تمرا ٍ
ِ
كما ھو معلوم أنه ُس ِحر  ؟ يكون على وجھين :
النبي  ، ولم يثبت أنه
ي  ترك أكل العجوة نسيانًا أو انشغاالً ؛ فثبت الخبر عن
الوجه األول  :إما أن النب ﱠ
ﱢ
كان ال يترك أكل التمر) العجوة (.
السحر فأمر بھا  ناص ًحا لغيره .
الوجه الثاني  :إما أنه َ علِ َم بأمرھا بعد حادث ِة
ِ
ُ
ت عجوة لم يصبه ِسحر أو ُسم كما قال الرسو ُل 
اإلنسان في
ثانيًا :إن قيل :ھل لو أكل
الصباح سب َع تمرا ِ
ِ
أنواع التمر ؛ وإنما ھو تمر المدينة فقط ،وذلك لما ثبت في ﺻﺤﻴﺢ
؟! قلت ُ◌  :نعم  ،ولكن ليس أي نوع من
ِ
ِ ِِ ِ
ﺸﺔَ -ر ِ
ِ
ﺎء ".وفي المعجم
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ -أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺮﻗﻢ َ 3815ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ﺎل ":إِ ﱠن ِﰲ َﻋ ْﺠ َﻮة اﻟ َْﻌﺎﻟﻴَﺔ ﺷ َﻔ ً
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الصغير للطبراني برقم َ " 31ﻣ ْﻦ ﺗَ َ ِ
ﺴ ْﺒ ِﻊ ﲤَََﺮات َﻋ ْﺠ َﻮة ِﻣ ْﻦ ﲤَْﺮ اﻟ َْﻌﺎﻟِﻴَﺔ ﺣﲔ ﻳﺼﺒﺢ ﱂ ﻳﻀﺮﻩ ﺳﻢ وﻻ ﺳﺤﺮ ﺣﱴ ﳝﺴﻲ
ﺼﺒﱠ َﺢ ﺑ َ

"

ِ
ﻀﺎ وﻟَ ْﻔﻈﻪ " َﻣ ْﻦ ﺗَ َ ِ
ِ
ﺴ ْﺒ ِﻊ ﲤَََﺮات َﻋ ْﺠ َﻮة ِﻣ ْﻦ ﲤَْﺮ
قال ابنُ حج ٍر في
اد أَﺑُﻮ َ
الفتح َ :وَز َ
ِ
ﺿ ْﻤ َﺮة ِﰲ ِرَواﻳَﺘﻪ اﻟﺘﱠـ ْﻘﻴِﻴﺪ ﺑﺎﻟ َْﻤ َﻜﺎن أَﻳْ ً َ
ﺼﺒﱠ َﺢ ﺑ َ
اﻟ َْﻌﺎﻟِﻴَﺔ " َواﻟ َْﻌﺎﻟِﻴَﺔ اﻟْ ُﻘ َﺮى اﻟﱠِﱵ ِﰲ ا ْﳉِ َﻬﺔ اﻟ َْﻌﺎﻟِﻴَﺔ ِﻣ ْﻦ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔ َو ِﻫ َﻲ ِﺟ َﻬﺔ َْﳒﺪ .أھـ
ﺎل ْ
ونقل ابنُ حج ٍر في
ﺴ ْﺤﺮ إِ ﱠﳕَﺎ ُﻫ َﻮ
الفتح عن ا ْل َخطﱠابِ ﱡي و ا ْلقُ ْرطُبِ ّي قائالً  :ﻗَ َ
ﺎﰊَ :ﻛ ْﻮن اﻟ َْﻌ ْﺠ َﻮة ﺗَـ ْﻨـ َﻔﻊ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱡ
ﺴ ّﻢ َواﻟ ﱢ
اﳋَﻄﱠ ِ ﱡ
ِ
ِ ِ
ﺻﻴﱠ ٍﺔ ِﰲ اﻟﺘ ْﱠﻤﺮ.
ﱠﱯ  ﻟِﺘَ ْﻤ ِﺮ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔ َﻻ ِﳋَﺎ ﱢ
ﺑﺒَـ َﺮَﻛﺔ َد ْﻋ َﻮة اﻟﻨِ ّ
ﱯ  :ﻇَ ِ
ﺎﻫﺮ ْاﻷَﺣ ِ
ﺎدﻳﺚ ُﺧﺼ ِ
ﺴ ْﺤﺮ َ ،واﻟ ُْﻤﻄْﻠَﻖ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َْﳏ ُﻤﻮل َﻋﻠَﻰ اﻟ ُْﻤ َﻘﻴﱠﺪ.
َوﻗَ َ
ﻮﺻﻴﱠﺔ َﻋ ْﺠ َﻮة اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَﺔ ﺑِ َﺪﻓْ ِﻊ اﻟ ﱡ
ﺴ ّﻢ َوإِﺑْﻄَﺎل اﻟ ﱢ
ﺎل اﻟْ ُﻘ ْﺮﻃُِ ﱡ
ُ
َ
أھـ بتصرف.
َ
ﻀ ِﻞ
قلت ُ◌  :ومما يقوي ما بيناه أن اإلما َم النووي  -رحمه ﷲُ  -وضع
الحديث في صحيح مسلم تحت با ِ
ب )ﻓَ ْ
ﲤَْ ِﺮ اﻟ َْﻤ ِﺪﻳﻨَ ِﺔ(.
غيره.
وعليه فإن الظاھ َر لنا أنھا خصيصة
لتمر المدين ِة دون ِ
ِ
ثالثا ً  :إن قيل :لماذا سبع تمرات على التحدي ِد ،لماذا لم تكن تسعة مثالً ؟!
ﺴ ْﺒﻊ ِﻣ ْﻦ ْاﻷ ُُﻣﻮر اﻟﱠِﱵ َﻋﻠِ َﻤ َﻬﺎ اﻟ ﱠ
ﺸﺎرِع َوَﻻ ﻧَـ ْﻌﻠَﻢ
قلتُ  :إن الجواب السديد قاله اإلما ُم النوويﱡ  -رحمه ﷲُ  : -و َﻋ َﺪد اﻟ ﱠ
َْﳓ ُﻦ ِﺣ ْﻜ َﻤ َﺘﻬﺎ  ،ﻓَـﻴَ ِﺠﺐ ِْ
ﺼﺐ اﻟ ﱠﺰَﻛﺎة َوﻏَ ْﲑَﻫﺎ  ،ﻓَـ َﻬ َﺬا
ﻠﻬﺎ َوا ْﳊِ ْﻜ َﻤﺔ ﻓِ َﻴﻬﺎ َ ،و َﻫ َﺬا َﻛﺄَ ْﻋ َﺪ ِاد اﻟ ﱠ
اﻹﳝَﺎن ِ َﺎ َ ،وا ْﻋﺘِ َﻘﺎد ﻓَ ْ
ﻀَ
ﺼﻠَ َﻮات َ ،وﻧُ ُ
ﺼ َﻮاب ِﰲ َﻫ َﺬا ا ْﳊَ ِﺪﻳﺚ .أھـ
ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠ
نبي يقول  :ال تترك العانة فوق أربعين يو ًما !
سمعت أح َد المنصرين يسخر من أحاديث بطريقة غير الئقة ....يقول :قال رسول ﷲ )صلى ﷲ عليه وآله
وسلم() :من كان يؤمن با واليوم اآلخر فال يترك عانته فوق أربعين يوما ً
وعن أبي عبد ﷲ )عليه السالم( قال) :السنة في النورة في كل خمسة عشرة يوما ً فمن أتت عليه حديث عمر
إحدى وعشرين يوما ً فليستدين على ﷲ -ع ّز وج ّل -وليتنور ،ومن أتت عليه أربعون يوما ً ولم يتنور فليس
بمؤمن وال مسلم وال كرامة
ثم قال :لماذا خلقھا ثم نحلقھا ھذا خلق ﷲ ال يتغير ...
الرد على الشبھة
أوالً :إن طعن الكافرين وأصحاب عادت الجاھلية ال يقدح فيه  -عليه الصالة والسالم  -؛ ألنھم ھم
الضالون الذين أُرسل إليھم ليعلمھم  ،ويحكم على تصرفاتِھم بما أراه ﷲُ  ،ال العكس كما جاء من
المعترض....
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وعليه يسقط قولُھم الذي فيه الھمز ...
وأما عن قوله :إنھا من خلق ﷲ فلماذا خلقھا وتنبت الشعر لماذا نحلقھا...؟
الجواب :إن ﷲ خلقھا وامرنا بحلقھا نظافة ،سبحانه كما خلق شعر الرأس ويحل ق،وحتى يمي ز النظي ف م ن
غيره...
ص لَّى َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َس لَّ َم -ف األول ال وج ود ل ه ف ي كت ب األحادي ث
ثان ًيا  :إن الحديثين ل م يص حا ع ن نبين ا َ -
والتفاسير  ،وكذلك الثاني ال وجود له وأظن انه من تأليف الشيعة...وعلى ھذا تسقط الشبھة
ثالثًا:إن األحاديث الصحيحة التي وردت في ھذا الباب تختلف عن ھذين الحديثين اللذين ال يصحا ألبته ؛من
ھذه األحاديث:
ﺎلَ ":ﲬْ ِ ِ ِ ِ
ﺸﺎ ِر ِ
ﻒ ِْ
ﺺ اﻟ ﱠ
ْﻖ
 -1صحيح البخاري برقمَ 1436ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة ﻗَ َ
ﻴﻢ ْاﻷَﻇْ َﻔﺎ ِر َوﻗَ ﱡ
ب َوﻧَـ ْﺘ ُ
اﻹﺑْ ِﻂ َو َﺣﻠ ُ
ﺲ ﻣ ْﻦ اﻟْﻔﻄ َْﺮة ﺗَـ ْﻘﻠ ُ
ٌ
"اﻟ َْﻌﺎﻧَِﺔ َو ْاﻻ ْﺧﺘِﺘَﺎ ُن
ﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﻴﻢ ْاﻷَﻇْ َﻔﺎ ِر وﻧَـ ْﺘ ِ
ﺸﺎ ِر ِ
ﻒ ِْ
ب َوﺗَـ ْﻘﻠِ ِ
ﺺ اﻟ ﱠ
اﻹﺑِ ِﻂ
ﺎل :ﻗَ َ
ﻚ ﻗَ َ
ﺖ ﻟَﻨَﺎ ِﰲ ﻗَ ﱢ
ﺲ ُ ":وﻗﱢ َ
-2صحيح مسلم برقم َ 379ﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ َ
َ
ﺎل أَﻧَ ٌ
ِ
ِ ِ
ﲔ ﻟَْﻴـﻠَﺔً
َو َﺣﻠ ِْﻖ اﻟ َْﻌﺎﻧَﺔ أَ ْن َﻻ ﻧَـ ْﺘـ ُﺮ َك أَ ْﻛﺜَـ َﺮ ﻣ ْﻦ أ َْرﺑَﻌ َ
صلَّى َّ
ﺺ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺖ :ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪَ -
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َمَ ": -ﻋ ْﺸ ٌﺮ ِﻣ ْﻦ اﻟ ِْﻔﻄ َْﺮِة ﻗَ ﱡ
-3صحيح مسلم برقم َ 384ﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋِ َ
ﺸﺔَ ﻗَﺎﻟَ ْ
اﻹﺑِ ِﻂ وﺣﻠ ُ ِ ِ
ﺺ ْاﻷَﻇْ َﻔﺎ ِر وﻏَﺴﻞ اﻟْﺒـﺮ ِ
ﺸﺎ ِر ِ
اﻟ ﱠ
ﺎص اﻟ َْﻤ ِﺎء"
ﺴ َﻮ ُ
ﺸﺎ ُق اﻟ َْﻤ ِﺎء َوﻗَ ﱡ
ب َوإِ ْﻋ َﻔﺎءُ اﻟﻠﱢ ْﺤﻴَ ِﺔ َواﻟ ﱢ
اﺟ ِﻢ َوﻧَـ ْﺘ ُ
اﺳﺘِْﻨ َ
اك َو ْ
ﻒ ِْ َ َ
ْﻖ اﻟ َْﻌﺎﻧَﺔ َواﻧْﺘ َﻘ ُ
َ ْ ُ ََ
ِ
ﻴﺖ اﻟْﻌ ِ
ِ
ِ ِ
ﺎل وﻛِ ِ
ﺎء و
ﺎل َزَﻛ ِﺮﻳﱠﺎءُ:ﻗَ َ
ﻗَ َ
ﺎﺷ َﺮَة إِﱠﻻ أَ ْن ﺗَ ُﻜﻮ َن اﻟ َْﻤ ْ
ﻀ َﻤ َ
ﻀﺔَ"َ .ز َ
ﺎل ُﻣ ْ
اد ﻗُـﺘَـ ْﻴﺒَﺔُ ﻗَ َ َ ٌ
ﺐَ :وﻧَﺴ ُ َ
ﺼ َﻌ ٌ
ﻴﻊ اﻧْﺘ َﻘ ُ
ﺎص اﻟ َْﻤﺎء ﻳَـ ْﻌ ِﲏ اﻻ ْﺳﺘ ْﻨ َﺠ َ
ِ
اﻹﺳﻨَ ِ
ﺼ َﻌ ِ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎﻩ أَﺑُﻮ ُﻛ َﺮﻳْ ٍ
ﻴﺖ
ﺎل :ﻗَ َ
ﺎد ِﻣﺜْـﻠَﻪُ ﻏَْﻴـ َﺮ أَﻧﱠﻪُ ﻗَ َ
ﺎل أَﺑُﻮﻩُ َوﻧَ ِﺴ ُ
ﺐ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ اﺑْ ُﻦ أَِﰊ َزاﺋِ َﺪ َة َﻋ ْﻦ أَﺑِﻴﻪ َﻋ ْﻦ ُﻣ ْ
ﺐ ﺑْ ِﻦ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ ِﰲ َﻫ َﺬا ِْ ْ
اﻟْﻌ ِ
ﺎﺷ َﺮَة
َ
إذن من خالل ما سبق يتبين لنا أن ھذه األحاديث تدفع المسل َم إلى الطھارة الحسية )البد نية(والنظافة ...ثم
إن ھذه الخصال من سنن الفترة التي كان عليھا كل األنبياء...فمن يعترض على ذلك فھو إنسان قذر ال
يحب النظافة والطھارة ؛لن منطقة العانة حينما يكثر فيھا الشعر والعرق تنتج عنھا رائحة كريھة ج ًدا...
كما ثبت عل ّمًيا أن حلق العانة بالموس يجدد الدورة الدموية في ھذه المنطقة مما يساعد اإلنسان على
الجماع بنشوة فھو يزيد من قوة االنتصاب واالستمتاع  ...والعكس صحيح
أما بالنسبة للموعد -أربعين يو ًما -فأنه يجوز حلقھا قبل ذلك وھو أحوط ،ويكره بعد ھذه المدة ؛ألنه إذا زاد
اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﻘﺪار ﻛﺜﺮت اﻷوﺳﺎخ
قال صاحب عون المعبود َ ) :و َﺣﻠْﻖ اﻟ َْﻌﺎﻧَﺔ (
ﺸﻌﺮ اﻟﱠ ِﺬي ﻓَـﻮق ذَ َﻛﺮ اﻟ ﱠﺮﺟﻞ وﺣﻮاﻟَﻴ ِﻪ وَﻛ َﺬا اﻟ ﱠ ﱠ ِ
ِ
اﱄ ﻓَـ ْﺮج اﻟ َْﻤ ْﺮأَة َ ،وﻧُِﻘ َﻞ َﻋ ْﻦ أَِﰊ
 :ﻗَ َ
ي  :اﻟ ُْﻤ َﺮاد ﺑِﺎﻟ َْﻌﺎﻧَﺔ اﻟ ﱠ ْ
ْ
ﱠﻮ ِو ّ
ﺎل اﻟﻨـ َ
ﺸ ْﻌﺮ اﻟﺬي َﺣ َﻮ َ ْ
ُ َ ََ ْ َ
ﺼﻞ َﻋﻦ َْﳎﻤﻮع َﻫ َﺬا اِ ْﺳﺘِ ْﺤﺒﺎب ﺣﻠْﻖ َِ
ِ
اﻟ َْﻌﺒﱠﺎس ﺑْﻦ ُﺳ َﺮﻳْﺞ  :أَﻧﱠﻪُ اﻟ ﱠ
ﲨﻴﻊ َﻣﺎ َﻋﻠَﻰ اﻟْ ُﻘﺒُﻞ َواﻟ ﱡﺪﺑُﺮ
َ َ
ﺸ ْﻌﺮ اﻟﻨﱠﺎﺑﺖ َﺣ ْﻮل َﺣ ْﻠ َﻘﺔ اﻟ ﱡﺪﺑُﺮ  ،ﻓَـﺘَ َﺤ ﱠ َ ْ ُ
ِ
ِ
ﻴﻞُ :ﻫ َﻮ َﻣ ْﻨﺒَﺖ اﻟ ﱠ
ﺎل أ َْﻫﻞ اﻟﻠﱡﻐَﺔ  :اﻟ َْﻌﺎﻧَﺔ  :اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻌﺮ  ،ﻓَ َﻜﺄَ ﱠن
ﺎل اِﺑْﻦ َدﻗِﻴﻖ اﻟ ِْﻌﻴﺪ ﻗَ َ
ﳍﻤﺎ  ،ﻟَ ِﻜ ْﻦ ﻗَ َ
َو َﺣ ْﻮ َ
ﺸ ْﻌﺮ اﻟﻨﱠﺎﺑﺖ َﻋﻠَﻰ اﻟْ َﻔ ْﺮج َ ،وﻗ َ
ﱠِ
ﺐ إِ َﱃ اِ ْﺳﺘِ ْﺤﺒَﺎب َﺣﻠْﻖ َﻣﺎ َﺣ ْﻮل اﻟ ﱡﺪﺑُﺮ ذَ َﻛ َﺮﻩُ ﺑِﻄَ ِﺮ ِﻳﻖ اﻟ ِْﻘﻴَﺎس .
اﻟﺬي َذ َﻫ َ
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رابعًا :إنني اسأل المعترض سؤالً وأرجو اإلجابة عليه ھو:
أليس يسوع المسيح -اإلله بحسب اعتقاده -لھوت وناسوت ؟ الجواب:بلى،كان لھوتا وناسوتا
يبقى السؤال :ھل كان الرب يسوع يحلق عانته ألنه إنسان أم كان يترك عانته ھكذا ،وتترك رائحة
كريھة...؟
40
اآلن تَ ْ
ون أَ ْن تَ ْقتُلُ ونِي،
طلُبُ َ
وإما دليل إنسانيه اكتفي بنص واحد ھو في إنجيل يوحنا إصحاح  8عدد َول ِكنﱠ ُك ُم َ
َوأَنَا إِ ْن َس ٌ
ان قَ ْد َكلﱠ َم ُك ْم بِ ْال َح ﱢ
ق الﱠ ِذي َس ِم َعهُ ِم َن ﷲِ .ھ َذا لَ ْم يَ ْع َم ْلهُ إِ ْب َرا ِھي ُم .ال تعليق!!

فيسبق عليه الكتاب !
النار....
أھل
قالوا ألح ِد الموحدين :ال داعي أن تعبد ﷲَ ح َ
ق العباد ِة ؛ ألنه قد يسبق عليك الكتاب فتكون من ِ
ِ
واستشھدوا على ذلك بما جاء في اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ،واﻟﻠﻔﻆ ﳌﺴﻠﻢ ﻛِﺘَﺎب ) اﻟْ َﻘ َﺪ ِر( ﺑَﺎب ) َﻛ ْﻴ ِﻔﻴﱠ ِﺔ َﺧﻠ ِْﻖ ْاﻵ َد ِﻣ ﱢﻲ ِﰲ ﺑَﻄْ ِﻦ أُﱢﻣ ِﻪ
ِ
وﻛِﺘَﺎﺑ ِﺔ ِرْزﻗِ ِﻪ وأَﺟﻠِ ِﻪ و َﻋﻤﻠِ ِﻪ و َﺷ َﻘﺎوﺗِِﻪ وﺳﻌ َ ِِ
ﻴﻊ ح و َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﺎدﺗﻪ ( ﺑﺮﻗﻢ َ 4781ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ َوَوﻛ ٌ
َ َ َ َ َ َ َ ََ
َ َ
ِ
ﺶ َﻋ ْﻦ َزﻳْ ِﺪ ﺑْ ِﻦ َو ْﻫ ٍ
ﺐ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ
ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ ُﳕٍَْﲑ ا ْﳍَ ْﻤ َﺪ ِاﱐﱡ َواﻟﻠﱠ ْﻔ ُ
ﻆ ﻟَﻪُ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَِﰊ َوأَﺑُﻮ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ َوَوﻛ ٌ
ﻴﻊ ﻗَﺎﻟُﻮا َ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ْاﻷَ ْﻋ َﻤ ُ
ﺼِ
ِ ِ
ﻚ
ﺎلَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َر ُﺳ ُ
اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ و ُﻫ َﻮ اﻟ ﱠ
ﲔ ﻳَـ ْﻮًﻣﺎ ﰒُﱠ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ِﰲ َذﻟِ َ
ﺎد ُق اﻟ َْﻤ ْ
َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ ُْﳚ َﻤ ُﻊ َﺧ ْﻠ ُﻘﻪُ ِﰲ ﺑَﻄْ ِﻦ أُﱢﻣﻪ أ َْرﺑَﻌ َ
ﺼ ُﺪو ُق " إِ ﱠن أ َ
ﺎت ﺑِ َﻜ ْﺘ ِ ِ ِ
ﻚ ﻓَـﻴـ ْﻨـ ُﻔ ُﺦ ﻓِ ِﻴﻪ اﻟ ﱡﺮوح وﻳـ ْﺆﻣﺮ ﺑِﺄَرﺑ ِﻊ َﻛﻠِﻤ ٍ
َﺟﻠِ ِﻪ
ﻚ ُﻣ ْ
َﻋﻠَ َﻘﺔً ِﻣﺜْ َﻞ َذﻟِ َ
ﻀﻐَﺔً ِﻣﺜْ َﻞ َذﻟِ َ
ﻚ ﰒُﱠ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ِﰲ َذﻟِ َ
ﻚ ﰒُﱠ ﻳُـ ْﺮ َﺳ ُﻞ اﻟ َْﻤﻠَ ُ َ
ﺐ ِرْزﻗﻪ َوأ َ
َ َ ُ َ ُ َْ َ
ِ
ِِ ِ
ِ
َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ ﻟَﻴَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺑِ َﻌ َﻤ ِﻞ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َﺣ ﱠﱴ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﺑَـ ْﻴـﻨَﻪُ َوﺑَـ ْﻴـﻨَـ َﻬﺎ إِﱠﻻ ِذ َراعٌ ﻓَـﻴَ ْﺴﺒِ ُﻖ
َو َﻋ َﻤﻠﻪ َو َﺷﻘ ﱞﻲ أ َْو َﺳﻌﻴ ٌﺪ ﻓَـ َﻮاﻟﱠﺬي َﻻ إِﻟَﻪَ ﻏَْﻴـ ُﺮﻩُ إِ ﱠن أ َ
ِ ِ
َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ ﻟَﻴَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺑِ َﻌ َﻤ ِﻞ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر َﺣ ﱠﱴ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﺑَـ ْﻴـﻨَﻪُ َوﺑَـ ْﻴـﻨَـ َﻬﺎ إِﱠﻻ ِذ َراعٌ ﻓَـﻴَ ْﺴﺒِ ُﻖ
َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟْﻜﺘَ ُ
ﺎب ﻓَـﻴَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺑِ َﻌ َﻤ ِﻞ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَـﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُ َﻬﺎ َوإِ ﱠن أ َ
ِ ِ
ﺎب ﻓَـﻴَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺑِ َﻌ َﻤ ِﻞ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻓَـﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُ َﻬﺎ ".
َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟْﻜﺘَ ُ
•

الرد على الشبھة
بظالم للعبي ِد ؛تدلل على ذلك أدلة منھا:
أوالً :إن المسلمين يعتقدون أن ﷲَ ليس
ٍ
ك بِظَ ﱠال ٍم لﱢ ْل َعبِي ِد ) فصلت.(46
صالِحا ً فَلِنَ ْف ِس ِه َو َم ْن أَ َساء فَ َعلَ ْيھَا َو َما َربﱡ َ
 -1قوله َ  : م ْن َع ِم َل َ
 -2قوله َ  : ما يُبَ ﱠد ُل ْالقَ ْو ُل لَ َد ﱠ
ي َو َما أَنَا بِظَ ﱠال ٍم لﱢ ْل َعبِي ِد ) ق. (29
ﷲَ َال يَ ْ
 -3قوله  : إِ ﱠن ﱠ
ظلِ ُم ِم ْثقَا َل َذ ﱠر ٍة َوإِ ْن تَ ُ
ت ِم ْن لَ ُد ْنهُ أَجْ رًا َع ِظي ًما ) النساء
ك َح َسنَةً يُ َ
ضا ِع ْفھَا َوي ُْؤ ِ
.( 40
 -4قوله  لنبيﱢه َ  : واصْ بِرْ فَإ ِ ﱠن ّ
ين ) ھود.(115
ُضي ُع أَجْ َر ْال ُمحْ ِسنِ َ
ﷲَ الَ ي ِ
ك
صالِحا ً ﱢمن َذ َك ٍر أَ ْو أُنثَى َوھُ َو ُم ْؤ ِم ٌن فَأ ُ ْولَئِ َ
 -5قولهَ  : م ْن َع ِم َل َسيﱢئَةً فَ َال يُجْ َزى إِ ﱠال ِم ْثلَھَا َو َم ْن َع ِم َل َ
ب ) غافر. (40
ون ْال َجنﱠةَ يُرْ َزقُ َ
يَ ْد ُخلُ َ
ون فِيھَا بِ َغي ِْر ِح َسا ٍ
صالِحا ً ﱢمن َذ َك ٍر أَ ْو أُنثَى َوھُ َو ُم ْؤ ِم ٌن فَلَنُحْ يِيَنﱠهُ َحيَاةً طَيﱢبَةً َولَنَجْ ِزيَنﱠھُ ْم أَجْ َرھُم بِأَحْ َس ِن
 -6قوله َ  :م ْن َع ِم َل َ
َما َكانُ ْ
ون ) النحل.(97
وا يَ ْع َملُ َ
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لألخ الموح ِد ال داعي أن تعبد ﷲَ حق العبادة ؛ ألنه قد يسبق عليك الكتاب فتكون من أھل
وعليه فإن قولَھم
ِ
النار  ...قول كاذب مردو ٌد عليھم باألدلة السابقة وغيرھا.
َ
بحال من األحوال لآلتي :
الحديث الذي استشھدوا به على شبھتِھم ال يخدم مصالحھم
ثانيًا :إن
ٍ
ِ ِ
ِ
ِ
ﺎب ﻓَـﻴَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺑِ َﻌ َﻤ ِﻞ أ َْﻫ ِﻞ
َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ ﻟَﻴَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺑِ َﻌ َﻤ ِﻞ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔ َﺣ ﱠﱴ َﻻ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﺑَـ ْﻴـﻨَـ َﻬﺎ َوﺑَـ ْﻴـﻨَﻪُ إِﱠﻻ ذ َراعٌ ﻓَـﻴَ ْﺴﺒِ ُﻖ َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟْﻜﺘَ ُ
قوله  " : ﻓَِﺈ ﱠن أ َ
ِ ِ
ِ
ﺎب ﻓَـﻴَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ َﻋ َﻤ َﻞ
َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ ﻟَﻴَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ ﺑِ َﻌ َﻤ ِﻞ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر َﺣ ﱠﱴ َﻣﺎ ﻳَ ُﻜﻮ ُن ﺑَـ ْﻴـﻨَـ َﻬﺎ َوﺑَـ ْﻴـﻨَﻪُ إِﱠﻻ ذ َراعٌ ﻓَـﻴَ ْﺴﺒِ ُﻖ َﻋﻠَْﻴﻪ اﻟْﻜﺘَ ُ
ﱠﺎر َوإِ ﱠن أ َ
اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓَـﻴَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ اﻟﻨ َ
أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ﻓَـﻴَ ْﺪ ُﺧﻠُ َﻬﺎ" .
ﺻﺤﻴﺢ ٍ
ﻣﺴﻠﻢ ﻛِﺘَﺎب ) اﻟْ َﻘ َﺪ ِر( ﺑَﺎب ) َﻛ ْﻴ ِﻔﻴﱠ ِﺔ َﺧﻠ ِْﻖ ْاﻵ َد ِﻣ ﱢﻲ ِﰲ ﺑَﻄْ ِﻦ
قلت ُ◌  :إن ھذه رواية مطلقة قيدت برواي ٍة أخرى ﰲ
ِ
ﺴِ
ِ ِ ِ ِِ
ﺎل ":إِ ﱠن
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
ي  أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺎﻋ ِﺪ ﱢ
ﺎدﺗِِﻪ( ﺑﺮﻗﻢ َ 4792ﻋ ْﻦ َﺳ ْﻬ ِﻞ ﺑْ ِﻦ َﺳ ْﻌ ٍﺪ اﻟ ﱠ
َﺟﻠِ ِﻪ َو َﻋ َﻤﻠِ ِﻪ َو َﺷ َﻘ َﺎوﺗِِﻪ َو َﺳ َﻌ َ
أُﱢﻣﻪ َوﻛﺘَﺎﺑَﺔ ِرْزﻗﻪ َوأ َ
ِ
ِ
ِِ
ﻴﻤﺎ ﻳَـ ْﺒ ُﺪو ﻟِﻠﻨ ِ
ﻴﻤﺎ ﻳَـ ْﺒ ُﺪو ﻟِﻠﻨ ِ
ﱠﺎس َو ُﻫ َﻮ
ﱠﺎس َو ُﻫ َﻮ ﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر َوإِ ﱠن اﻟ ﱠﺮ ُﺟ َﻞ ﻟَﻴَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ َﻋ َﻤ َﻞ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر ﻓ َ
اﻟ ﱠﺮ ُﺟ َﻞ ﻟَﻴَـ ْﻌ َﻤ ُﻞ َﻋ َﻤ َﻞ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔ ﻓ َ
ِﻣ ْﻦ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ".
س".
نالحظ قو َل◌َ ه  ": فِي َما يَ ْبدُو لِلنﱠا ِ
المنافق والمرائي الذي يعمل العم َل ليس ِ ،والناس يظنون به الخير و أنه
وعليه فالحديث يحمل على
ِ
أھل الصالح و البر  ....ولكنه يرائي بعملِه الناس ...
من ِ
ومما يدعم ما سبق ھو ما ثبت ﻋﻨﺪ اﻟﱰﻣﺬي ﰲ ﺳﻨﻨﻪ ﺑﺮﻗﻢ 2067ﻗﺎل  ": ﺳﺪﱢدوا وﻗَﺎ ِرﺑﻮا ﻓَِﺈ ﱠن ِ
ﺐ ا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ ُﳜْﺘَ ُﻢ ﻟَﻪُ
َ
َ ُ َ ُ
ﺻﺎﺣ َ
ي ﻋﻤ ٍﻞ وإِ ﱠن ِ
ِ
ِ
ي َﻋ َﻤ ٍﻞ" .
ﺐ اﻟﻨﱠﺎ ِر ُﳜْﺘَ ُﻢ ﻟَﻪُ ﺑِ َﻌ َﻤ ِﻞ أ َْﻫ ِﻞ اﻟﻨﱠﺎ ِر َوإِ ْن َﻋ ِﻤ َﻞ أَ ﱠ
ﺑِ َﻌ َﻤ ِﻞ أ َْﻫ ِﻞ ا ْﳉَﻨﱠﺔ َوإِ ْن َﻋﻤ َﻞ أَ ﱠ َ َ َ َ
ﺻﺎﺣ َ
َ
الحديث األول الذي استشھد به المعترضون على شبھتِم
ضا أن اإلما َم النووي  -رحمه ﷲُ  -ذكر
ونالحظ أي ً
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ﺎدﺗِﻪ (  ،وذكر الحديث
َﺟﻠﻪ َو َﻋ َﻤﻠﻪ َو َﺷ َﻘ َﺎوﺗِﻪ َو َﺳ َﻌ َ
في ﻛﺘَﺎب) اﻟْ َﻘ َﺪ ِر ( ﺑَﺎب) َﻛ ْﻴﻔﻴﱠﺔ َﺧﻠ ِْﻖ ْاﻵ َدﻣ ﱢﻲ ِﰲ ﺑَﻄْ ِﻦ أُﱢﻣﻪ َوﻛﺘَﺎﺑَﺔ ِرْزﻗﻪ َوأ َ
الثاني الذي قيد الحديث األول في نفس الكتاب والباب  ،وكأنه  -رحمه ﷲُ  -يريد أن يقول  :إن الرواية
ِ
ﻴﻤﺎ ﻳَـ ْﺒ ُﺪو ﻟِﻠﻨ ِ
ﱠﺎس ".
الثانية قيدت أو خصصت الرواية األولى بلفظ " ﻓ َ
وعليه فال شبھة  -بفضل ﷲ . - 
ث قائالً َ :وفِي ھَ َذا ْال َح ِديث تَصْ ِريح
ثالثًا  :إن اإلما َم النووي  -رحمه ﷲُ  -ذكر في
شرحه معنى آخر للحدي ِ
ِ
ت ْالقَ َدر َ ،وأَ ﱠن التﱠ ْوبَة تَ ْھ ِدم ال ﱡذنُوب قَبْلھَا َ ،وأَ ﱠن َم ْن َم َ
ات َعلَى َش ْيء ُح ِك َم لَهُ بِ ِه ِم ْن َخيْر أَ ْو َش ّر  ،إِ ﱠال أَ ﱠن
بِإِ ْثبَا ِ
اصي َغيْر ْال ُك ْفر فِي ْال َم ِشيئَة َ .و َ ﱠ
ﷲ أَ ْعلَم  .أھـ
أَصْ َحاب ْال َم َع ِ
اإلمام النووي  -رحمه ﷲُ  -؛ حيث إن النصراني أو اليھودي لو أسلم إلى ﷲِ
قلتُ :إن ھذا تأوي ٌل جيد من
ِ
قبل موته لكان ھذا من رحم ِة ﷲِ به ؛ حيث كان في قلب ھذا الشخص صدق مع ﷲ في حياته  ،وكان
ُوا إِن يَنتَھ ْ
ين َكفَر ْ
ف َوإِ ْن
ُوا يُ َغفَرْ لَھُم ﱠما قَ ْد َسلَ َ
باحثًا عن الحق فختم له بالخير ؛ يقول لنبيﱢه  :قُل لِلﱠ ِذ َ
يَعُو ُد ْ
ض ْ
ين ) األنفال.(38
وا فَقَ ْد َم َ
ت ُسنﱠةُ األَ ﱠولِ ِ
وعليه فإن ھذا يدل على رحم ِة ﷲِ  بعبا ِده...
ﺐ ﻣﺎ ﻛﺎن ﻗﺒﻠﻪ " .صحيح الجامع الصغير برقم .4543
بن العاص ": 
والنبي  قال
ﱡ
لعمرو ِ
ِ
ُ
اﻹﺳﻼم َﳚ ُ
قصة القردة الزانية !
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قالوا  :إن رسو َل اإلسالم حكي قصة ألصحابِه مليئة بالخرافات  ....تقول  :إن القرود رجموا قردةً زانيةً
ﺐ( ﺑﺎب )اﻟْ َﻘﺴﺎﻣﺔُ ِﰲ ا ْﳉ ِ
ِ
ِ
ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ( ﺑﺮﻗﻢ  3560ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ﻧُـﻌﻴﻢ ﺑﻦ َﲪ ٍ
ﱠﺎد َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
َ
َ
ََ
 !..القصة في صحيح البخاري ﻛﺘَﺎب )اﻟ َْﻤﻨَﺎﻗ ِ َ
َْ ُ ْ ُ
ِِ ِ ِ
ﲔ َﻋﻦ َﻋﻤ ِﺮو ﺑ ِﻦ ﻣ ْﻴﻤ ٍ
ﻮﻫﺎ ﻓَـ َﺮ َﲨْﺘُـ َﻬﺎ َﻣ َﻌ ُﻬ ْﻢ.
ﻮن ﻗَ َ
ُﻫ َ
اﺟﺘَ َﻤ َﻊ َﻋﻠَْﻴـ َﻬﺎ ﻗِ َﺮ َدةٌ ﻗَ ْﺪ َزﻧَ ْ
ﺎلَ :رأَﻳْ ُ
ﺖ ﻓَـ َﺮ َﲨُ َ
ﺖ ِﰲ ا ْﳉَﺎﻫﻠﻴﱠﺔ ﻗ ْﺮ َد ًة ْ
ﺸ ْﻴ ٌﻢ َﻋ ْﻦ ُﺣ َ
ﺼٍْ ْ ْ ْ َ ُ
•

الرد علي الشبھة
كالم النﱠ ِب ﱢي  كما ھو واض ٌح من الرواية ؛ الذي روى ھذا الخبر عمرو ُ
بن
أوالً :إن ھذا األثر ليس من ِ
النبي 
كبار التابعين  ،وليس صحابيا ً  ،وإنما ھو م ّمن أدرك الجاھليةَ  ،وأسلم في عھ ِد
ميمون  ،وھو من
ﱢ
ٍ
ِ
ولكنهُ لم يرهُ  ،ولم يرو عنهُ  ،ويطل ُ
والرجال ُ " :مخَضْ َر ٌم " ؛جاء ذلك في
التراجم
ب
ق على أمثال ِه في كت ِ
ِ
ِ
عدة مراجع منھا:
أعالم النبالء ) – (158/4واإلصابةُ
 -1ترجم له الحافظُ في " التقريب " فقال ُ " :مخَضْ َر ٌم َم ْشھ ُْو ٌر " سي ُر
ِ
).( 118/3
ميمون أنهُ من الصحاب ِة الذين
بن
ٍ
 -2قال ابنُ لجوزي  -رحمه ﷲ  " : -وقد أوھم أبو مسعود بترجم ِة عمرو ِ
ُ
كشف
الصحيح مسن ٌد " .
باإلخراج عنھم البخاري  ،وليس كذلك فإنهُ ليس من الصحاب ِة  ،وال لهُ في
انفرد
ِ
ِ
ث الصحيحين البن لجوزي( ) ( 175/4
المشكل من حدي ِ
ِ
ُ
ُ
كبار
ميمون يعد من
القرطبي  -رحمه ﷲُ  -في تفسير سورة البقرة اآلية  65عمرو بن
 -3قال اإلما ُم
ٍ
ﱡ
ِ
التابعين من الكوفيين .أھـ
النبي  ، وال
كالم
ﱢ
وبالتالي ھذا وإن دل يدل علي عمى البصر والبصيرة أو التدليس ؛فالقصة ليست من ِ
كالم أح ٍد من أصحابِه  ، ولو رواھا واح ٌد من أصحابه فإننا ننظ ُر إلى اإلسناد أوالً؛ألن الصحابةَ
من ِ
كالم النﱠ ِب ﱢي  كما قالوا ..
عندنا عدول ..وعلى كلﱟ األث ُر ليس من ِ
بعض المحققين؛بيان ذلك ما يلي:
ثانيًا  :إن ھذه القصة ليست صحيحة عند
ِ
اإلمام البخاري  ،فصحي ُح البخاري سماهُ  " :الجام ُع المختص ُر المسن ُد
شرط
 -1ھذا األثر ليس على
ِ
ِ
شرط البخاري-
لرسول فھو ليس على
رسول ﷲِ  وسنن ِه وأيام ِه " فالخب ُر ليس مسنداً ل
أمور
الصحي ُح من
ِ
ِ
ِ
ِ
رحمهُ ﷲُ -
ُ
ُ
للنبي  ، والتي يسميھا
األحاديث التي تروى عن الصحاب ِة  ،وال يت ُم رفعُھا
فاألحاديث الموقوفةُ  ،وھي
ﱢ
شرط البخاري  -رحمه ﷲُ . -
العلم " اآلثار " ھي ليست كذلك على
ِ
أھل ِ
بعضُ ِ
ُ
ُ
ويحذف أو َل أسانيدھا  ،أو يور ُد قوالً
ُ
األحاديث المعلقةُ  ،وھي
األحاديث التي يوردھا البخاري ،
وكذلك
س "  ،وھذه
بدون سن ٍد كأن يقول  " :قال أنسٌ "  ،أو يوردهُ بصيغ ِة
التمريض كأن يقول  " :يُروى عن أن ٍ
ِ
ُ
اإلمام البخاري  ،وقد
شرط
التمريض  ،فليست ھي على
الجزم  ،أو بصيغ ِة
معلقات سوا ٌء رواھا بصيغ ِة
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
الصحيح ألفا ً وثالثمائة وواحداً وأربعين .
معلقات البخاري في
بلغت
ِ
 -2البخاري  -رحمهُ ﷲُ  -لما ذكر ھذا األث َر الذي ليس على شرط ِه  ،إنما أراد اإلشارةَ إلى فائد ٍة والتأكي ِد
بظن عمرو الذي ظنهُ في الجاھلي ِة  ،بأن
بن
على أن عمرو َ
ميمون قد أدرك الجاھليةَ  ،ولم ِ
ٍ
يبال البخاري ِ
الرجم .
ب
القردةَ قد زنت فرجموھا بسب ِ
ِ
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البر  -رحمهُ ﷲُ  -قال الحافظُ ُ
 -3الخب ُر استنكرهُ اإلما ُم ُ
حجر  -رحمهُ ﷲُ َ " : -وقَ ْد اِ ْستَ ْن َك َر
ابن
ٍ
ابن عب ِد ِ
ضافَة ﱢ
الزنَا إِلَى َغيْر ُم َكلﱠف َ ،وإِقَا َمة ْال َح ّد َعلَى
اِبْن َعبْد ْالبَ ّر قِصﱠة َع ْمرو بْن َم ْي ُمون ھَ ِذ ِه َوقَا َل  " :فِيھَا إِ َ
ْالبَھَائِم َوھَ َذا ُم ْن َكر ِع ْند أَ ْھل ْال ِع ْلم "  ] .فتح الباري البن حجر  ) 197/7الطبعة السلفية(.
ُ
إلنسان أن يعل َم أن القردةَ
يمكن
 -4استنكر الخب َر اإلما ُم األلباني رحمه ﷲ فقال  " :ھذا أث ٌر منك ٌر  ،إذ كيف
ٍ
العرض  ،فمن خان قتلوهُ ؟ !ثم ھبّ أن ذلك أم ٌر واق ٌع بينھا  ،فمن
تتزو ُج  ،وأن من ُخلقھم المحافظةَ على
ِ
أين علم عمرو ُ
بن ميمون أن رج َم القرد ِة إنما كان ألنھا زنت " ) .مختصر صحيح البخاري لأللباني
)( . 535/2
ٌ
قال الشي ُخ األلباني  -رحمهُ ﷲُ  " : -وأنا ُ
ضعيف متھ ٌم
شيخ
أظن أن اآلفةَ من
بن حما ٍد  ،فإنهُ
ِ
المصنف ِ
نعيم ِ
ِ
 ،أو من عنعن ِة ھُشيم  ،فإنهُ كان مدلسا ً "  .مختصر صحيح البخاري لأللباني )( 535/2
األثر محق ُ
ق " سير أعالم النبالء " ) (159/4فقد قال في الحاشي ِة  " :ونعي ُم
تضعيف
 -5وممن ذھب إلى
ِ
ِ
ُ
بن حما ٍد كثي ُر الخطأِ  ،وھُشي ٌم مدلسٌ وقد عنعن " .
ٌ
ضعيف في سند ِه نُعي ُم ُ
ت البخاري ال من أسانيد ِه  ،روى عنهُ البخاري
بن حما ٍد  ،من
 -6فالخب ُر
رجال معلقا ِ
ِ
المقطوع
ث
ث أرقام )  ، (7139-4339-393ولم يقرنهُ بغير ِه إال في ھذا الحدي ِ
مقرونا ً بغير ِه في األحادي ِ
ِ
الذي ليس على شرط ِه رحمهُ ﷲُ حديث رقم )( 3849
ٌ
بن حما ٍد قال عنه الحافظُ في " التقريب "  " :صدو ٌ
ونعي ُم ُ
ضعيف " ،
ق يخطي ُء كثيراً "  ،وقال النسائي " :
وذكرهُ ُ
ابن حبان في " الثقات " وقال  " :ربما أخطأ ووھم " ) .تھذيب الكمال )( 476/29
ٌ
التدليس  ،وجعلهُ الحافظُ في
بشير الو اسطي  ،وھو كثي ُر
بن
 -7وكذلك الخب ُر
ضعيف ؛ألن في سند ِه ِ◌ ھُشي َم َ
ٍ
ِ
المرتب ِة الثالث ِة في طبقات ِه  ،وھم ممن ال يُحت ُج بحديثھم إال بما صرحوا به السما َع ُ ،
قلت  :ولم يصرح
الخبر
بالسماع في ھذا
ِ
ِ
ً
ُ
َ
 -8مال الشيخ األلباني إلى تقوي ِة ھذا األثر مختصرا دون وجود النكار ِة أن القردة قد زنت وأنھا رُجمت
ابن عب ِد البر في " االستيعاب ) ( 1205/3أنهُ رواهُ عبا ُد ُ
ب الزنا فقال  -رحمه ﷲ  " : -لكن ذكر ُ
بن
بسب ِ
العوام أيضا ً  ،عن حصين  ،كما رواه ھشيم مختصراً .
ُ
رجال الشيخين  ،وتابعهُ عيسى ُ
بن ميمون به
قلت  :القائ ُل األلباني وعبا ُد ھذا ثقةٌ من
ِ
بن حطان  ،عن عمرو ِ
ُ
وابن حبان  ،وروايته مفصلةٌ تبعد النكارةَ الظاھرةَ
مطوالً  ،أخرجهُ اإلسماعيلي  ،وعيسى ھذا وثقهُ العجلي
البن عب ِد البر  ،وﷲ أعلم " ) .مختصر
من رواي ِة نعيم المختصرة  ،وقد مال الحافظُ إلى تقويتھا خالفا ً ِ
صحيح البخاري لأللباني ) . ( 536-535/2أھـ
ثالثًا  :إنني افترض صحةَ ھذا الخبر؛ يتضح بيان جھلھم من أوجه عدة منھا:
ب النﱠبِ ﱢي 
كالم النﱠبِ ﱢي  ؛ بل ھو خبر عن رجل تابعي  ،وليس من أصحا ِ
األول  :أن ھذا األثر ليس من ِ
ب الرواي ِة التي تقول  :ﻗﺎل َﻋ ْﻤﺮٌو ﺑْ ٌﻦ
رأى بعينه ما رأى فحكاه  ،وكان ذلك في الجاھلي ِة )قبل اإلسالم( بحس ِ
ﺖ ِﰲ ا ْﳉ ِ
ﻣ ْﻴﻤ ٍ
ﺎﻫﻠِﻴﱠ ِﺔ " فھذا الخبر ليس له عالقة باإلسالم  ،وال برسو ِل ﷲِ  وبالتالي فال مجال للطعن
ﻮنَ ":رأَﻳْ ُ
َ
َُ

النبي  والمسلمين.
به على
ﱢ
الحرام  ،فأنت مثالً :إذا قدمت لقط ٍة قصعة فيھا لبن
ت قد تعرف الحال َل من
الثاني  :أن
َ
بعض الحيوانا ِ
ِ
سوف تشربھا أمامك بكل طمأنينة ؛ لكن إذا جاءت القطةُ لتشرب اللبن دون علمك فجئت فجأة ووجدتُھا
تشربه سوف تفر القطةٌ ھاربة ؛ ألنھا تعلم أنھا سرقتك فھذا مشاھد  ،وعليه فالحيوان قد يعلم الحالل من
الحرام فليس ھناك ما يمنع من تصديق ھذه القصة فال مجال للقول بأنھا خرافة ،إذ لو جاءت في الكتاب
المقدس ما قالوا مثلما قالوا ...ھذا بفرض صحتھا !!
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الثالث :أن ھذا األثر فيه أمر ھام ھو أن القرد أفضل من الخنزير؛ القرد يغار على عرضه بحسب ما جاء
في الرواية  ،أما الخنزير فھو رمز للدياثة يجامع زوجته أمام الكل  ،وإذا جامع خنزي ٌر أخ ٌر زوجتَه أما َمه
ال يغار على عرضه،وقد رأيت ذلك بنفسي وأنا صغير في االبتدائية في حديقة الحيوان ،و المنصّرون
يأكلون لحمه الذي حرمه ﷲُ  في شريعة موسى وصدقھا المسيح  ، وفي شريعتنا كذلك ؛ حتى
أصبحوا مثله ينكرون المعروف ويأمرون بالمنكر  -وال حول وال قوة إال با ، -فھو أحقر الحيوانات على
بعض الحيوانات !! دليل تحريمه
اإلطالق وأنجسھا ؛ يأكلون من لحمه ويعترضون على أثر يبين العفة عند
ِ
في اآلتي:
7
 -1قول الربﱢ لموسى في سفر اآلَ◌َ ويﱢين اإلصحاح  11عدد َو ْال ِخ ْن ِزي َر ،ألَنﱠهُ يَ ُش ﱡ
ق ِظ ْلفًا َويَ ْق ِس ُمهُ ِظ ْلفَي ِْن ،ل ِكنﱠهُ
الَ يَجْ تَرﱡ  ،فَھُ َو نَ ِجسٌ لَ ُك ْمِ 8 .م ْن لَحْ ِمھَا الَ تَأْ ُكلُوا َو ُجثَثَھَا الَ تَ ْل ِمسُوا .إِنﱠھَا نَ ِج َسةٌ لَ ُك ْم.
ق ال ﱢ
ضا في سفر التثنية اإلصحاح 14عددَ 8و ْال ِخ ْن ِزي ُر ألَنﱠهُ يَ ُش ﱡ
ف ل ِكنﱠهُ الَ يَجْ تَرﱡ
 -2قول الربﱢ لموسى أي ً
ظ ْل َ
ْ
ْ
ُ
فَھُ َو نَ ِجسٌ لَ ُك ْم .فَ ِم ْن لَحْ ِمھَا الَ تَأ ُكلوا َو ُجثَثَھَا الَ تَل ِمسُوا.
إن قيل :إن القرود المذكورة في األثر ھم أحفاد اليھود الذين مسخوا ؟
مسلم ﺑﺮﻗﻢ 4815أﻧﻪ 
صحيح
قلت ُ◌  :إن ھذا باطل ؛ألن الممسوخ ال نسل له ؛ ثبت ذلك عن نبي ِذنا  في
ٍ
ِ
ب ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ ﻓَـﻴَ ْﺠ َﻌ َﻞ َﳍُ ْﻢ ﻧَ ْﺴ ًﻼ ".
ﻗﺎل" :إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َﻋ ﱠﺰ َو َﺟ ﱠﻞ َﱂْ ﻳُـ ْﻬﻠِ ْ
ﻚ ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ أ َْو ﻳُـ َﻌ ﱢﺬ ْ
بعض اليھو ِد والنصارى أنھم أحفاد القردة والخنازير
بعض األخوان لنا يقولون على
تنبيه ھام  :نسمع من
ِ
ِ
النبي  وال واح ٌد من أصحابِه  ،والصحيح أن يقال  :أخوان القردة والخنازير
؛ ھذه مقولة باطلة ؛ لم يقلھا
ﱡ
القول أولى ؛ يدل على ذلك دليالن:
 ،والترفع عن
ِ
ﺲ ﺑْ ِﻦ ﻣﺎﻟِ ٍ
ﺎل
ﻚ .ﻓَـ َﻘ َ
ﱠﱯ  ﻓَـ َﻘﺎﻟُﻮا :اﻟ ﱠ
ﺎم َﻋﻠَْﻴ َ
ﻚ  أَ ﱠن اﻟْﻴَـ ُﻬ َ
ﻮد َد َﺧﻠُﻮا َﻋﻠَﻰ اﻟﻨِ ﱢ
ﺴُ
األول :فِي مسند أحمد ﺑﺮﻗﻢ َ 13042ﻋ ْﻦ أَﻧَ ِ َ
ﺎم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ ﻳَﺎ إِ ْﺧ َﻮا َن اﻟ ِْﻘ َﺮ َد ِة َو ْ
ﺸﺔُ َﻣ ْﻪ
ﻀﺒُﻪُ ﻓَـ َﻘ َ
ﺸﺔُ :اﻟ ﱠ
ﱠﱯ ": اﻟ ﱠ
ﺎل :ﻳَﺎ َﻋﺎﺋِ َ
ﺖ َﻋﺎﺋِ َ
ﺎم َﻋﻠَْﻴ ُﻜ ْﻢ "  .ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
اﳋَﻨَﺎ ِزﻳ ِﺮ َوﻟَ ْﻌﻨَﺔُ اﻟﻠﱠ ِﻪ َوﻏَ َ
اﻟﻨِ ﱡ
ﺴُ
ﺴُ
ٍ
ِ
ﺎل  :أَوﻣﺎ َِﲰ ْﻌ ِ
ﺖ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻓَـ َﻘﺎﻟَ ْ
ﺖ َﻣﺎ َر َد ْد ُ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أ ََﻣﺎ َِﲰ ْﻌ َ
ت َﻋﻠَْﻴ ِﻬ ْﻢ ﻳَﺎ َﻋﺎﺋ َﺸﺔُ َﱂْ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ْﻞ اﻟ ﱢﺮﻓْ ُﻖ ِﰲ َﺷ ْﻲء إِﱠﻻ َزاﻧَﻪُ َوَﱂْ
ﺖ َﻣﺎ ﻗَﺎﻟُﻮا ﻗَ َ َ َ
ع ِﻣ ْﻦ َﺷ ْﻲ ٍء إِﱠﻻ َﺷﺎﻧَﻪُ  .يقول األلباني في االرواء )ج :( 118 / 5أﺧﺮﺟﻪ أﲪﺪ ) : ( 241 / 3ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻣﺆﻣﻞ ﺣﺪﺛﻨﺎ
ﻳُـ ْﻨـ َﺰ ْ
ﲪﺎد ﺣﺪﺛﻨﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻪ  .ﻗﻠﺖ  :وﻫﺬا إﺳﻨﺎد رﺟﺎﻟﻪ ﺛﻘﺎت ﻋﻠﻰ ﺷﺮط ﻣﺴﻠﻢ ﻏﲑ ﻣﺆﻣﻞ وﻫﻮ اﺑﻦ إﲰﺎﻋﻴﻞ اﻟﺒﺼﺮي  :ﺻﺪوق ﺳﻴﺊ
اﳊﻔﻆ.

صحِيح ُم ْسلِم ﺑﺮﻗﻢ َ 4815ﻋﻦ َﻋﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑ ِﻦ ﻣﺴﻌ ٍ
ﱢﻌ ِﲏ ﺑَِﺰْو ِﺟﻲ ر ُﺳ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﻮد ﻗَ َ
الثاني:في َ
ﺎل :ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺖ أُ ﱡم َﺣﺒِﻴﺒَﺔَ :اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ َﻣﺘـ ْ
ْ ْ
ْ َ ُْ
َ
ِ
ﻀﺮوﺑ ٍﺔ وآﺛَﺎ ٍر ﻣﻮﻃُ ٍ
ﺎل َﳍﺎ رﺳ ُ ﱠ ِ
ِ
ٍ
ِ ﱠ ِ ٍ
ﻮﻣ ٍﺔ َﻻ
ﺴَ
َوﺑِﺄَِﰊ أَِﰊ ُﺳ ْﻔﻴَﺎ َن َوﺑِﺄَﺧﻲ ُﻣ َﻌﺎ ِوﻳَﺔَ ﻓَـ َﻘ َ َ َ ُ
ﻮل اﻟﻠﻪ  ":إِﻧﱠﻚ َﺳﺄَﻟْﺖ اﻟﻠﻪَ ﻵ َﺟﺎل َﻣ ْ ُ َ َ َ ْ َ
ﻮءة َوأ َْرَزاق َﻣ ْﻘ ُ
ْﺖ اﻟﻠﱠﻪَ أَ ْن ﻳـﻌﺎﻓِﻴ ِ
ﻳـﻌ ﱢﺠﻞ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ ﻗَـ ْﺒﻞ ِﺣﻠﱢ ِﻪ وَﻻ ﻳـ َﺆﺧﱢﺮ ِﻣ ْﻨـ َﻬﺎ َﺷ ْﻴﺌًﺎ ﺑـ ْﻌ َﺪ ِﺣﻠﱢ ِﻪ وﻟَﻮ ﺳﺄَﻟ ِ
اب ِﰲ اﻟﻨﱠﺎ ِر َو َﻋ َﺬ ٍ
ﻚ ِﻣ ْﻦ َﻋ َﺬ ٍ
اب ِﰲ اﻟْ َﻘ ِْﱪ
َُ َ
َ
َْ َ
َ ُ ُ
َ
َُ ُ
ﻟَ َﻜﺎ َن َﺧ ْﻴـﺮا ﻟَ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ اﻟ ِْﻘ َﺮ َدةُ َو ْ
ﻚ ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ أ َْو
ﺎل َر ُﺟ ٌﻞ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺎل :ﻓَـ َﻘ َ
ﻚ ".ﻗَ َ
اﳋَﻨَﺎ ِز ُﻳﺮ ِﻫ َﻲ ِﳑﱠﺎ ُﻣ ِﺴ َﺦ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل  ": إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َ ﱂْ ﻳُـ ْﻬﻠِ ْ
ً
ب ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ ﻓَـﻴَ ْﺠ َﻌ َﻞ َﳍُ ْﻢ ﻧَ ْﺴ ًﻼ َوإِ ﱠن اﻟ ِْﻘ َﺮ َد َة َو ْ
ﻚ ".
اﳋَﻨَﺎ ِز َﻳﺮ َﻛﺎﻧُﻮا ﻗَـ ْﺒ َﻞ َذﻟِ َ
ﻳُـ َﻌ ﱢﺬ ْ
ب ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ ﻓَـﻴَ ْﺠ َﻌ َﻞ َﳍُ ْﻢ ﻧَ ْﺴ ًﻼ " .
نالحظ من الرواي ِة :قوله  " : إِ ﱠن اﻟﻠﱠﻪَ َ ﱂْ ﻳُـ ْﻬﻠِ ْ
ﻚ ﻗَـ ْﻮًﻣﺎ أ َْو ﻳُـ َﻌ ﱢﺬ ْ
ض المسلمين أن يقولوا عن غي ِرھم :إنھم أحفاد القردة والخنازير؟!
فكيف لبع ِ

راب ًعا:إن األمر المثير للدھشة ھو أنھم يعترضون على شي ٍء ال عالقة له باإلسالم ،وال يعترضون على ما
النبي  !...جاء ذلك في موضعين:
جاء في كتابھم المقدس الذي يذكر أن حمارًا تكلم ليرد حماقة
ﱢ
67

www.kalemasawaa.com

27
ض ْ
ت األَتَ ُ
ت تَحْ َ
ضبُ
ان َمالَ َ
ت بَ ْل َعا َم .فَ َح ِم َي َغ َ
ك الرﱠبﱢ َ ،ربَ َ
األول :سفر العدد اصحاح22عدد فَلَ ﱠما أَ ْب َ
ص َر ِ
28
ان ،فَقَالَ ْ
صنَع ُ
اآلن
ب األَتَ َ
ض َر ْبتَنِي َ
ْت بِ َ
ض َر َ
بَ ْل َعا َم َو َ
ك َحتﱠى َ
ت لِبَ ْل َعا َمَ » :ما َذا َ
ضي ِ
ان بِ ْالقَ ِ
ب .فَفَتَ َح الرﱠبﱡ فَ َم األَتَ ِ
29
ان» :ألَنﱠ ِك ْ
ْف لَ ُك ْن ُ
ثَالَ َ
ان فِي يَ ِدي َسي ٌ
اآلن قَ ْد قَتَ ْلتُ ِك«.
ت َ
ت بِي .لَ ْو َك َ
ث َدفَ َعا ٍ
از َد َر ْي ِ
ت؟« .فَقَا َل بَ ْل َعا ُم لِألَتَ ِ
30
ك إِلَى ھ َذا ْاليَ ْو ِم؟ ھَلْ تَ َع ﱠو ْد ُ
ان لِبَ ْل َعا َم» :أَلَس ُ
ت األَتَ ُ
ك الﱠتِي َر ِكب َ
ك
ت أَ ْن أَ ْف َع َل بِ َ
ْت َعلَ ْيھَا ُم ْن ُذ ُوجُو ِد َ
ْت أَنَا أَتَانَ َ
فَقَالَ ِ
ھ َك َذا؟« فَقَا َل» :الَ«.
* األَتَ ُ
ان :أنثى الحمار
15
ق بَ ْل َعا َم ب ِْن
ين طَ ِري َ
ضلﱡوا ،تَابِ ِع َ
الثاني :رسال ِة بطرس الثانية إصحاح  2عدد قَ ْد تَ َر ُكوا الطﱠ ِري َ
ق ْال ُم ْستَقِي َم ،فَ َ
16
اطقًا
اإل ْث ِمَ .ول ِكنﱠهُ َح َ
يخ تَ َعدﱢي ِه ،إِ ْذ َمنَ َع َح َماقَةَ النﱠبِ ﱢي ِح َما ٌر أَ ْع َج ُم نَ ِ
بَصُو َر الﱠ ِذي أَ َحبﱠ أُجْ َرةَ ِ
ص َل َعلَى تَ ْوبِ ِ
ان .ال تعليق !
بِ َ
ص ْو ِ
ت إِ ْن َس ٍ

نبي يخبر أن موسى يفقأ عين ملك الموت !!
ﱡ
ت على عينه ففقأھا ؛ ألنه ال يريد الموت...
قالوا  :وجدنا في
ث أن موسى  لط َم مل َ
ك المو ِ
بعض األحادي ِ
ِ
ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ ﻛﺘﺎب ) اﻟﻔﻀﺎﺋﻞ( ﺑﺎب )ﻣﻦ ﻓﻀﺎﺋﻞ ﻣﻮﺳﻰ ( ﺑﺮﻗﻢ
!! واعتمدوا في شبھتِھم على ما جاء في
ِ
ﺎل اﺑْﻦ راﻓِ ٍﻊ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ْﺒ ُﺪ اﻟ ﱠﺮز ِ
ﱠاق أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َﻣ ْﻌ َﻤ ٌﺮ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ
َ 4374ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑْ ُﻦ َراﻓِ ٍﻊ َو َﻋ ْﺒ ُﺪ ﺑْ ُﻦ ُﲪَْﻴ ٍﺪ ﻗَ َ
َ
ﺎل َﻋ ْﺒ ٌﺪ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ و ﻗَ َ ُ َ
ِ
ﻃَ ُﺎو ٍ
ﺎل:
س َﻋ ْﻦ أَﺑِ ِﻴﻪ َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮة ﻗَ َ
ﺻ ﱠﻜﻪُ ﻓَـ َﻔ َﻘﺄَ َﻋ ْﻴـﻨَﻪُ ﻓَـ َﺮ َﺟ َﻊ إِ َﱃ َرﺑﱢِﻪ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎل :أ ُْر ِﺳ َﻞ َﻣﻠَ ُ
ﺎءﻩُ َ
ﻚ اﻟ َْﻤ ْﻮت إِ َﱃ ُﻣ َ
ﻮﺳﻰ  ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟ َ
ﻀ ُﻊ ﻳَ َﺪﻩُ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْ ِ
ﺎل :ﻓَـ َﺮ ﱠد اﻟﻠﱠﻪُ إِﻟَْﻴ ِﻪ َﻋ ْﻴـﻨَﻪُ َوﻗَ َ
ت ﻗَ َ
ﱳ ﺛَـ ْﻮٍر ﻓَـﻠَﻪُ ِﲟَﺎ ﻏَﻄﱠ ْ
ﺎلْ :ارِﺟ ْﻊ إِﻟَْﻴ ِﻪ ﻓَـ ُﻘ ْﻞ ﻟَﻪُ ﻳَ َ
أ َْر َﺳﻠْﺘَِﲏ إِ َﱃ َﻋ ْﺒ ٍﺪ َﻻ ﻳُ ِﺮﻳ ُﺪ اﻟ َْﻤ ْﻮ َ
ﺖ ﻳَ ُﺪﻩُ
ﺴﺄ ََل اﻟﻠﱠﻪَ أَ ْن ﻳُ ْﺪﻧِﻴَﻪُ ِﻣ ْﻦ ْاﻷ َْر ِ
ﺎل
ض اﻟ ُْﻤ َﻘ ﱠﺪ َﺳ ِﺔ َرْﻣﻴَﺔً ِﲝَ َﺠ ٍﺮ .ﻓَـ َﻘ َ
ت .ﻗَ َ
ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻌ َﺮٍة َﺳﻨَﺔٌ ﻗَ َ
ب ﰒُﱠ َﻣ ْﻪ ﻗَ َ
َي َر ﱢ
ﺎل :ﰒُﱠ اﻟ َْﻤ ْﻮ ُ
ﺎل :أ ْ
ﺎل :ﻓَ ْﺎﻵ َن ﻓَ َ
ﺖ اْﻟ َﻜﺜِ ِ
ﺖ ﰒَﱠ َﻷ ََرﻳْـﺘُ ُﻜ ْﻢ ﻗَـ ْﺒـ َﺮﻩُ إِ َﱃ َﺟﺎﻧِ ِ
َﲪَ ِﺮ ".
َر ُﺳ ُ
ﻴﺐ ْاﻷ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ":ﻓَـﻠَ ْﻮ ُﻛ ْﻨ ُ
ﺐ اﻟﻄﱠ ِﺮ ِﻳﻖ َﲢْ َ
الرد على الشبھة
طرح أسئل ٍة ،ثم أقوم باإلجاب ِة عليھا  -إن شاء ﷲ : -
خالل
نسف ھذه الشبھ ِة نسفًا يكون من
أوالً  :إن
َ
ِ
ِ
السؤال األول :ھل مل ُ
للناس عالنيةً حتى يفقأ موسى  عينَه ؟
ت كان يظھ ُر
ك المو ِ
ِ
ِ
ﻚ اﻟْﻤﻮ ِ
ت
الجواب  :نعم  ،كان يظھر عالنية  ،يدل على ذلك ما قاله ابنُ حج ٍر في
ِ
الفتح في قَولِه ) :أ ُْرﺳ َﻞ َﻣﻠَ ُ َ ْ
ض َربَهُ َعلَى َع ْينِ ِه َ ،وفِي ِر َوايَ ِة ھَ ﱠم ٍام َع ْن أَ ِبي ھُ َر ْي َرةَ ِع ْن َد أَحْ َم َد َو ُم ْسلِ ٍم "
ﺻ ﱠﻜﻪُ ( أَيْ َ :
ﺎءﻩُ َ
إِ َﱃ ُﻣ َ
ﻮﺳﻰ  ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ َﺟ َ
َجا َء َملَ ُ
ت فَفَقَأَھَا " َوفِي
ت إِلَى ُمو َسى  فَقَا َل  :أَ ِجبْ َربﱠك  ،فَلَطَ َم ُمو َسى َ عي َْن َملَ ِك ْال َم ْو ِ
ك ْال َم ْو ِ
ان َملَ ُ
اس ِعيَانًا  ،فَأَتَى
ار َع ْن أَبِي ھُ َر ْي َرةَ ِع ْن َد أَحْ َم َد َوالطﱠبَ ِريﱢ " َك َ
ت يَأْتِي النﱠ َ
ك ْال َم ْو ِ
ار ب ِْن أَبِي َع ﱠم ٍ
ِر َوايَ ِة َع ﱠم ِ
َ
ُمو َسى  فَلَطَ َمهُ فَفَقَأ َع ْينَهُ " .أھـ
وسفر التكوين نجد أن المالئكةَ أتت إبراھي َم  ،ولوطًا  -عليھما السالم-
القرآن الكريم ،
وبالنظر إلى
قلت ُ◌ :
ِ
ِ
ِ
ث جبريل المشھور وغيره ،و
بشر  ،وذلك في حدي ِ
بشر  ،كما أن جبري َل أتى النب ﱠ
ي  في صور ِة ٍ
في صور ِة ٍ
كان يأتيه في صور ِة
ت من المالئك ِة ؛
المعلوم وال
الصحابي دحية الكلبي  ، ومن
مقطوع به أن مل َ
ك المو ِ
ﱢ
ِ
ِ
قال  : قُلْ يَتَ َوفﱠا ُك ْم َملَ ُ
ُون )) (11السجدة (.
ت الﱠ ِذي ُو ﱢك َل بِ ُك ْم ثُ ﱠم إِلَى َربﱢ ُك ْم تُرْ َجع َ
ك ْال َم ْو ِ
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لغيره.
ظھوره عالنية لموسى  أو
فال مانع من
ِ
ِ
ملك الموت؟ و ھل مل ُ
ت أعور اآلن ؟
السؤال الثاني  :لماذا فقأ موسى َ 
ك المو ِ
عين ِ
عين ملك الموت؛ ِألَنﱠهُ َرأَى آ َد ِميًّا َد َخ َل َدا َرهُ بِ َغي ِْر إِ ْذنِ ِه َ ،ولَ ْم يَ ْعلَ ْم أَنﱠهُ َملَ ُ
ت
الجواب :فقأ موسى َ 
ك ْال َم ْو ِ
ضا لدليلين:
ففقأ عينه ،وھذا ثابت في شرعنا أي ً
ِ
ﻚ ﺑِﻐَ ِْﲑ إِ ْذ ٍن
ﺎل :ﻗَ َ
األول :صحيح البخاري ﺑﺮﻗﻢ َ 6393ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ  ﻗَ َ
ﺎل أَﺑُﻮ اﻟْ َﻘﺎﺳ ِﻢ  ": ﻟَ ْﻮ أَ ﱠن ْاﻣ َﺮأً اﻃﱠﻠَ َﻊ َﻋﻠَْﻴ َ
اح ھُنَا ْال َح َرج .
ﺼ ٍﺎة ﻓَـ َﻔ َﻘﺄ َ
ْت َﻋ ْﻴـﻨَﻪُ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ َﻋﻠَْﻴ َ
ﻓَ َﺨ َﺬﻓْـﺘَﻪُ ﺑِ َﻌ َ
ﻚ ُﺟﻨَ ٌ
ﺎح "َ .و ْال ُم َراد بِ ْال ُجنَ ِ
ﺎل ":ﻣﻦ اﻃﱠﻠَﻊ ِﰲ ﺑـ ْﻴ ِ
ﺖ ﻗَـ ْﻮٍم ﺑِﻐَ ِْﲑ إِ ْذ ِِ ْﻢ ﻓَـ َﻘ ْﺪ َﺣ ﱠﻞ َﳍُ ْﻢ
الثاني :صحيح مسلم ﺑﺮﻗﻢ َ 4016ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ َ ﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ﱠﱯ  ﻗَ َ َ ْ َ َ
أَ ْن ﻳَـ ْﻔ َﻘﺌُﻮا َﻋ ْﻴـﻨَﻪُ ".
صا ِة
النووي  -رحمه ﷲُ  -في
قال
ﱡ
شرحه :قَا َل ْال ُعلَ َماء َمحْ ُمول َعلَى َما إِ َذا نَظَر فِي بَيْت ال ﱠرجُل فَ َر َماهُ بِ َح َ
ِ
َ
َ
صحّھ َما َج َوازه لِظَا ِھ ِر ھَ َذا ْال َح ِديث َوﷲﱠ
ان ِألصْ َحابِنَا  :أ َ
فَفَقَأ َ َعيْنهَ .وھَلْ يَجُوز َر ْميه قَبْل إِ ْن َذاره؟ فِي ِه َوجْ ھَ ِ
أَ ْعلَم  .أھـ
ت أعور اآلن ؟
أما عن الشق الثاني من السؤال الذي يقول  :ھل َملَ ِك ْال َم ْو ِ
ث ":ﻓَـ َﺮ ﱠد اﻟﻠﱠﻪُ إِﻟَْﻴ ِﻪ َﻋ ْﻴـﻨَﻪُ ".
الجواب :ال  ،فقد جاء في الحدي ِ
يبقى السؤال :لماذا رد ﷲ عليه عينَه ؟
الجواب َ :ر ﱠد ﱠ
ت لِيَ ْعلَ َم ُمو َسى أَنﱠهُ َجا َءهُ ِم ْن ِع ْن ِده فَلِھَ َذا اِ ْستَ ْسلَ َم ِحينَئِ ٍذ  ،وألسباب
ﷲ َ عي َْن َملَ ِك ْال َم ْو ِ
أخرى يعلمھا ﷲُ . 
عين ملك الموت ؟
السؤال الثالث  :ھل موسى  لم يكن يريد الموت لذا فقأ َ
الجواب :ال ؛ ألن موسى  لم يكن يعرف أنه ملك الموتَ ،وأَ ﱠن ﱠ
ت لِيَ ْعلَ َم ُمو َسى
ﷲَ َر ﱠد َعي َْن َملَ ِك ْال َم ْو ِ
 أَنﱠهُ َجا َءهُ ِم ْن ِع ْن ِد ﱠ
ﻀ ُﻊ ﻳَ َﺪﻩُ َﻋﻠَﻰ َﻣ ْ ِ
ﱳ
ﷲِ  ،ولھذا نجد في الحدي ِ
ث لما قال ﷲُ للملك ْ ":ارِﺟ ْﻊ إِﻟَْﻴ ِﻪ ﻓَـ ُﻘ ْﻞ ﻟَﻪُ ﻳَ َ
ﺎل" :ﻓَ ْﺎﻵ َن ".
ت" ﻗَ َ
ﺖ ﻳَ ُﺪﻩُ ﺑِ ُﻜ ﱢﻞ َﺷ ْﻌ َﺮٍة َﺳﻨَﺔٌ " ﻗَ َ
ب ﰒُﱠ َﻣ ْﻪ " ﻗَ َ
َي َر ﱢ
ﺛَـ ْﻮٍر ﻓَـﻠَﻪُ ِﲟَﺎ ﻏَﻄﱠ ْ
ﺎل ":ﰒُﱠ اﻟ َْﻤ ْﻮ ُ
ﺎل ":أ ْ
ن ".
نالحظ قو َل موسى  ":ﻓَ ْﺎﻵ َ
ملك الموت ؟
عين ِ
السؤال الرابع  :ھل تعم َد موسى  فقأ ِ
َ
َ
ﱠ
الجواب :ال؛ قال
ﱡ
النووي -رحمه ﷲُ : -أَ ﱠن ُمو َسى  لَ ْم يَ ْعلَ ْم أنﱠهُ َملَك ِم ْن ِع ْند ﷲ َ ،وظَ ﱠن أنﱠهُ َر ُج ٌل قَ َ
ص َدهُ
ي ُِري ُد نَ ْف َسهُ  ،فَ َدافَ َعهُ َع ْنھَا  ،فَأ َ ﱠد ْ
ص ﱠكهُ ( ،
ص َدھَا بِ ْالفَ ْق ِء َ ،وتُ َؤيﱢ ُدهُ ِر َوايَة ) َ
ت ْال ُم َدافَ َعةُ إِلَى فَ ْق ِء َع ْينِ ِه َ ،ال أَنﱠهُ قَ َ
ين َ ،و ْ
از ِر ّ
اضي ِعيَاض  ،قَالُوا :
اإل َمام أَبِي بَ ْكر بْن ُخ َز ْي َمةَ َو َغيْره ِم ْن ْال ُمتَقَ ﱢد ِم َ
ي َو ْالقَ ِ
َوھَ َذا َج َواب ْ ِ
اختَا َرهُ ْال َم ِ
ف ُمو َسى ِ حين َجا َءهُ ثَانِيًا بِأَنﱠهُ َملَك
ْس فِي ْال َح ِديث تَصْ ِريح بِأَنﱠهُ تَ َع ﱠم َد فَ ْقء َعيْنه  ،فَإِ ْن قِي َل  :فَقَ ْد اِ ْعتَ َر َ
َولَي َ
ُ
ف ْال َمرﱠة ْاألولَى .
ْال َم ْوت  ،فَ ْال َج َواب أَنﱠهُ أَتَاهُ فِي ْال َمرﱠة الثﱠانِيَة بِ َع َال َم ٍة َعلِ َم بِھَا أَنﱠهُ َملَك ْال َم ْوت  ،فَا ْستَ ْسلَ َم بِ ِخ َال ِ
َو ﱠ
ﷲُ أَ ْعلَ ُم .أھـ
السؤال الخامس  :ھل أقر موسى  بأنه أرتكب معصيةً ،أو خطيئةً كما كان من قتل المصري؟
الجواب :ال ؛ ألنه لم يفعل ذنبًا أصالً ؛ يدل على ذلك حديث الشفاعة الثابت عند البخاري في صحيحه ففيه
الناس يأتون موسى  يستشفعونه فيصرفھم عنه  ،ويذكرھم بخطيئ ٍة واحد ٍة فقط اقترفھا ؛ ھي قتل
نجد
َ
ِ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ،ﻓَ ﱠ
ﺖ َر ُﺳ ُ
ﻀﻠَ َ
ﻮﺳﻰ أَﻧْ َ
ﻚ اﻟﻠﱠﻪُ
ﻮﺳﻰ  ،ﻓَـﻴَـ ُﻘﻮﻟُﻮ َن ﻳَﺎ ُﻣ َ
المصري ،ولم يذكر غيرھا ؛ الحديث ﻳﻘﻮل  " :ﻓَـﻴَﺄْﺗُﻮ َن ُﻣ َ
ِ
ﺑِ ِﺮ َﺳﺎﻟَﺘِ ِﻪ َوﺑِ َﻜﻼَِﻣ ِﻪ َﻋﻠَﻰ اﻟﻨ ِ
ﺐ
ﻚ أَﻻَ ﺗَـ َﺮى إِ َﱃ َﻣﺎ َْﳓ ُﻦ ﻓِ ِﻴﻪ ﻓَـﻴَـ ُﻘ ُ
ﱠﺎس  ،ا ْﺷ َﻔ ْﻊ ﻟَﻨَﺎ إِ َﱃ َرﺑﱢ َ
ﺐ اﻟْﻴَـ ْﻮَم ﻏَ َ
ﻀﺒًﺎ َﱂْ ﻳَـﻐْ َ
ﻀ ْ
ﻮل ":إِ ﱠن َرﱢﰉ ﻗَ ْﺪ ﻏَﻀ َ
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ُوﻣ ْﺮ ﺑَِﻘ ْﺘﻠِ َﻬﺎ  ،ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ ﻧَـ ْﻔ ِﺴﻲ  ،ا ْذ َﻫﺒُﻮا إِ َﱃ ﻏَ ِْﲑي  ،ا ْذ َﻫﺒُﻮا
ﻗَـ ْﺒـﻠَﻪُ ِﻣﺜْـﻠَﻪُ َ ،وﻟَ ْﻦ ﻳَـﻐْ َ
ﺐ ﺑَـ ْﻌ َﺪﻩُ ِﻣﺜْـﻠَﻪُ َ ،وإِ ﱢﱐ ﻗَ ْﺪ ﻗَـﺘَـﻠ ُ
ﺴﺎ َﱂْ أ َ
ﻀَ
ْﺖ ﻧَـ ْﻔ ً
ِ ِ
ﻴﺴﻰ." ...
إ َﱃ ﻋ َ
الملك فيه خطيئة  ،أو معصية ؛ لذكرھا الحديث؛ بل إن ﷲ أثنى  في
وعليه لو كان فعله  مع
ِ
ان َرس ً
ُوال نَبِيًّا )(51
ان ُم ْخلَصًا َو َك َ
ب ُمو َسى إِنﱠهُ َك َ
كتابِه المجيد لمحم ٍد  قائالً لهَ  :و ْاذ ُكرْ فِي ْال ِكتَا ِ
)مريم( .
ت ؛ ألنه لم يكن يعرفه  ،وال يتعجبون مما
ثانيًا :إن المعترضين يتعجبون من أن موسى  رد مل َ
ك المو ِ
كَ ،وا ْن َد ْم
ضبِ َ
ب المقدس الذي ينسب لموسى  انه رد ﷲ َ قائالً له  " :اِرْ ِج ْع َع ْن ُح ُم ﱢو َغ َ
جاء في الكتا ِ
ك "!!.
َعلَى ال ﱠشرﱢ بِ َش ْعبِ َ
11
ض ﱠر َع ُمو َسى أَ َما َم الرﱠبﱢ إِل ِھ ِهَ ،وقَا َل» :لِ َما َذا يَا َربﱡ يَحْ َمى
جاء ذلك في سفر حزقيال إصحاح  32عدد فَتَ َ
12
ين:
ك َعلَى َش ْعبِ َ
ضبُ َ
ﱡون قَائِلِ َ
ض ِمصْ َر بِقُ ﱠو ٍة َع ِظي َم ٍة َويَ ٍد َش ِدي َد ٍة؟ لِ َما َذا يَتَ َكلﱠ ُم ْال ِمصْ ِري َ
َغ َ
ك الﱠ ِذي أَ ْخ َرجْ تَهُ ِم ْن أَرْ ِ
كَ ،وا ْن َد ْم َعلَى ال ﱠشرﱢ
ضبِ َ
أَ ْخ َر َجھُ ْم بِ ُخ ْب ٍ
ض؟ اِرْ ِج ْع َع ْن ُح ُم ﱢو َغ َ
ث لِيَ ْقتُلَھُ ْم ِفي ْال ِجبَ ِ
الَ ،ويُ ْفنِيَھُ ْم َع ْن َوجْ ِه األَرْ ِ
ك! .
بِ َش ْعبِ َ
ثم يتعجبون من أن موسى  فقأ عين ملك الموت ؛ألنه لم يكن يعلم أنه ملك الموت  ،وال يتعجبون من
العلم أن
َ
أن نب ﱠ
العلم أنه يصارع ﷲَ
يعقوب  يعلم تما َم ِ
ي ﷲِ يعقوب صارع ربﱠ العالمين فغلبه  ......مع ِ
24
صا َر َعهُ إِ ْن َس ٌ
وع
بزعم النص ،وذلك في سفر التكوين إصحاح 32عدد فَبَقِ َي يَ ْعقُوبُ َوحْ َدهَُ ،و َ
ِ
ان َحتﱠى طُلُِ 26
25
ق فَ ْخ ِذ ِه ،فَا ْن َخلَ َع ُح ﱡ
ب ُح ﱠ
صا َر َعتِ ِه َم َعهَُ .وقَا َل:
وب فِي ُم َ
ق فَ ْخ ِذ يَ ْعقُ َ
ض َر َ
ْالفَجْ ِرَ .ولَ ﱠما َرأَى أَنﱠهُ الَ يَ ْق ِد ُر َعلَ ْي ِهَ ،
27
طلِ ْقنِي ،ألَنﱠهُ قَ ْد طَلَ َع ْالفَجْ ُر« .فَقَا َل» :الَ أُ ْ
»أ َ ْ
ك؟« فَقَا َل» :يَ ْعقُوبُ «.
ار ْكنِي« .فَقَا َل لَهَُ » :ما ا ْس ُم َ
طلِقُ َ
ك إِ ْن لَ ْم تُبَ
ِ
28
اس َوقَ َدرْ َ
ك َجاھَ ْد َ
ت«َ 29 .و َسأ َ َل
وب بَلْ إِ ْس َرائِي َل ،ألَنﱠ َ
فَقَا َل» :الَ يُ ْد َعى ا ْس ُم َ
ك فِي َما بَ ْع ُد يَ ْعقُ َ
ت َم َع ﷲِ َوالنﱠ ِ
ك.
ك« .فَقَا َل» :لِ َما َذا تَسْأ َ ُل َع ِن ا ْس ِمي؟« َوبَا َر َكهُ ھُنَا َ
ال» :أَ ْخبِرْ نِي بِا ْس ِم َ
يَ ْعقُوبُ َوقَ َ
30
ت ﷲَ َوجْ ھًا لِ َوجْ ٍهَ ،ونُجﱢ يَ ْ
ان »فَنِيئِي َل« قَائِالً» :ألَنﱢي نَظَرْ ُ
ت نَ ْف ِسي« .أستغفر ﷲ العظيم
فَ َد َعا يَ ْعقُوبُ ا ْس َم ْال َم َك ِ
ما ھذا نبي ﷲ يعقوب يصارع رب العالمين فيھزمه ويقول له ربه أطلقني ألَنﱠهُ قَ ْد طَلَ َع ْالفَجْ ُر« .فَقَا َل» :الَ
أُ ْ
ار ْكنِي«!!!
طلِقُ َ
ك إِ ْن لَ ْم تُبَ ِ
ثم يتعجبون ويزعمون أن موسى ال يريد الموت  ،وال يتعجبون من أن ربﱠھم يسوع بحسب إيمانِھم كان
لينجيه منه  ،وإني ألعجب وﷲِ من معتقدھم بصلبِه يزعمون أنه جاء  يخاف الموت  ،ويتضرع إلى ﷲِ
ليصلب في حين إنه ھو نفسه ال يريد الصلب ،فجعلوه مصلوبًا ملعونًا ؛ألنه ملعون كل من علق على خشب ٍة
35
!! نقرأ في إنجيل
صلﱢي لِ َك ْي تَ ْعبُ َر َع ْنهُ
ضَ ،و َك َ
ان يُ َ
مرقس إصحاح  14عدد ثُ ﱠم تَقَ ﱠد َم قَلِيالً َو َخ ﱠر َعلَى األَرْ ِ
36
ْ
ُ
السﱠا َعةُ إِ ْن أَ ْم َك َنَ .وقَا َل»:يَا أَبَا اآلبُ ُ ،كلﱡ َش ْي ٍء ُم ْستَطَا ٌ
سَ .ول ِك ْن لِيَ ُك ْن الَ َما أ ِري ُد
ع لَ َ
ك ،فَأ َ ِج ْز َعنﱢي ھ ِذ ِه ْال َكأ َ
أَنَا ،بَلْ َما تُ ِري ُد أَ ْن َ
ت«!! .
القتل ...لقولِه  ": يَا أَبَا
النصوص أن المسي َح  دعا ﷲَ  كي ينجيه من
قلتُ  :إن الواضح من
ِ
ِ
ْ
اآلبُ ُ ،كلﱡ َش ْي ٍء ُم ْستَطَا ٌ
س ."...أي :نجني يارب من ھذه التجرب ِة؛اليھو ُد يريدون
ع لَ َ
ك ،فَأ َ ِج ْز َعنﱢي ھ ِذ ِه ْال َكأ َ
قتلي .
ب يصرخ في ربﱢه ؛ ألنه تركه ولم
ثم إن نصوص
األناجيل تخبرنا أن يسو َع كان يائ ًسا ساخطًا على الصلي ِ
ِ
34
ص َر َخ يَسُو ُ
ت َع ِظ ٍيم
ص ْو ٍ
ع بِ َ
اس َع ِة َ
ينجيه  ،وذلك في إنجيل مرقس إصحاح  15عدد َوفِي السﱠا َع ِة التﱠ ِ
قَائِالً»:إِلُ ِوي ،إِلُ ِوي ،لِ َما َشبَ ْقتَنِي؟« اَلﱠ ِذي تَ ْف ِسي ُرهُ :إِل ِھي  ،إِل ِھي ،لِ َما َذا تَ َر ْكتَنِي؟ !!
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نبي اإلسالم يقول :خيل سليمان لھا أجنحة!
ُّ
ٌ
ٌ
تافھة يقول أصحا ُبھا  :نبيُّ اإلسالم يخبر أن خيل سليمان كانت لھا أجنحة...
شبھة
أثيرت
ما ھذه الخرافات أيھا المسلمون؟
تعلقوا بذلك على ما جاء سنن أبي داود برقم  4284ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑﻦ َﻋﻮ ٍ
ف َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺳ ِﻌﻴ ُﺪ ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﻣ ْﺮَﱘَ أَ ْﺧﺒَـ َﺮﻧَﺎ َْﳛ َﲕ ﺑْ ُﻦ
َ
ُْ ْ
ِ ِ
ِ
ﺸﺔَ ر ِ
ِ
ﺖ:
ﻮب ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ ﻗَﺎﻟَ ْ
أَﻳﱡ َ
ﻴﻢ َﺣ ﱠﺪﺛَﻪُ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َﺳﻠَ َﻤﺔَ ﺑْ ِﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟ ﱠﺮ ْﲪَ ِﻦ َﻋ ْﻦ َﻋﺎﺋ َ َ
ﺎل َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ﻋُ َﻤ َﺎرةُ ﺑْ ُﻦ ﻏَ ِﺰﻳﱠﺔَ أَ ﱠن ُﳏَ ﱠﻤ َﺪ ﺑْ َﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ﺸ َﻔ ْ ِ
ﺴ ِْﱰ َﻋﻦ ﺑـﻨَ ٍ
ﺸﺔَ ﻟُ َﻌ ٍ
ﺎل
ﻗَ ِﺪ َم َر ُﺳ ُ
ﺐ .ﻓَـ َﻘ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ِ ﻣ ْﻦ ﻏَ ْﺰَوِة ﺗَـﺒُ َ
ﺎت ﻟِ َﻌﺎﺋِ َ
ﻳﺢ ﻓَ َﻜ َ
ﻮك أ َْو َﺧ ْﻴﺒَـ َﺮ َوِﰲ َﺳ ْﻬ َﻮَِﺎ ِﺳ ْﺘـ ٌﺮ ﻓَـ َﻬﺒﱠ ْ
ﺖ ِر ٌ
ﺖ ﻧَﺎﺣﻴَﺔَ اﻟ ﱢ ْ َ
ﺖ :ﺑـﻨَ ِﺎﰐ .ورأَى ﺑـ ْﻴـﻨَـ ُﻬ ﱠﻦ ﻓَـﺮﺳﺎ ﻟَﻪُ ﺟﻨَﺎﺣ ِ
س.
ﺎن ِﻣ ْﻦ ِرﻗَ ٍﺎع ﻓَـ َﻘ َ
َ :ﻣﺎ َﻫ َﺬا ﻳَﺎ َﻋﺎﺋِ َ
ﺎلَ :ﻣﺎ َﻫ َﺬا اﻟﱠ ِﺬي أ ََرى َو ْﺳﻄَ ُﻬ ﱠﻦ ؟ ﻗَﺎﻟَ ْ
ًَ َ َ
ََ َ
ﺸﺔُ؟ ﻗَﺎﻟَ ْ َ
ﺖ :ﻓَـ َﺮ ٌ
ﺖ :أَﻣﺎ َِﲰﻌ َ ِ
ِ
ِ
ﺎل :ﻓَـﺮس ﻟَﻪُ ﺟﻨَﺎﺣ ِ
ﺖ :ﺟﻨَ ِ
ﺖ:
ﻗَ َ
َﺟﻨِ َﺤﺔٌ؟ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎن ؟ ﻗَﺎﻟَ ْ َ ْ
ﺴﻠَْﻴ َﻤﺎ َن َﺧ ْﻴ ًﻼ َﳍَﺎ أ ْ
ﺎﺣﺎن  .ﻗَ َ َ ٌ َ َ
ﺎلَ :وَﻣﺎ َﻫ َﺬا اﻟﱠﺬي َﻋﻠَْﻴﻪ؟ ﻗَﺎﻟَ ْ َ َ
ﺖ أَ ﱠن ﻟ ُ
ﺖ ﻧَـﻮ ِ
اﺟ َﺬﻩُ.
ﻀ ِﺤ َ
ﻓَ َ
ﻚ َﺣ ﱠﱴ َرأَﻳْ ُ َ
ﻗﺎل اﻷﻟﺒﺎﱐ :ﺻﺤﻴﺢ.
الرد على الشبھة
غيبي ،ويقولون خرافةً على ما لم يتيقنوا به ...فاستھزاؤھم ناتج
أمر
ﱟ
أوالً:إن المعترضين يعترضون على ٍ
طريق استنتاج عقلي ال أكثر...
عن
ِ
ْف
ين ِم ْن قَ ْبلِ ِھ ْم فَا ْنظُرْ َكي َ
ب الﱠ ِذ َ
ويبقى قول ﷲ  :بَلْ َك ﱠذبُوا بِ َما لَ ْم ي ُِحيطُوا بِ ِع ْل ِم ِه َولَ ﱠما يَأْتِ ِھ ْم تَأْ ِويلُهُ َك َذلِ َ
ك َك ﱠذ َ
ين )) (39يونس(.
ان َعاقِبَةُ الظﱠالِ ِم َ
َك َ
ثم إن المعترضين يؤمن بوجو ِد حيوان يسمى الديناصور وغيره ،ألنھم سمعوا عنه ،ولم يروه بأعينھم
...ولكنھم اليوم يعترضون على وجود فرس له أجنحة في زمن سليمان ؛وذلك ألن المخبر عن ھذا األمر ھو
محمد ، وھذا يدل على مدى حقدھم وسوء ظنھم في خير خلق ﷲ  ...ھذا أن كان النبي  قد قال ھذا
المقال ،ولكنه  لم يقل ذلك أصال...

ثانيًا:إن ما فھمته من الحديث أن النبي  ضحك حتى بدت نواجذه بسبب أن ھذه خرافة كانت معروفة في
الجاھلية مشتھرة عند األطفال ،وصغار السن بدليل أن النبي  قال :ﻓَـﺮس ﻟَﻪُ ﺟﻨَﺎﺣ ِ
ﺎن ؟!
ٌَ َ َ
يعلم ھذا األمر فھو يتسأل فقالت له :أَﻣﺎ َِﲰﻌ َ ِ
َﺟﻨِ َﺤﺔٌ؟ فكانت النتيجة ھي  فلم يكن
َ ْ
ﺴﻠَْﻴ َﻤﺎ َن َﺧ ْﻴ ًﻼ َﳍَﺎ أ ْ
ﺖ أَ ﱠن ﻟ ُ
ﺖ ﻧَـﻮ ِ
اﺟ َﺬﻩُ.
الضحك على ھذا الكالم ..ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻀ ِﺤ َ
ﺖ :ﻓَ َ
ﻚ َﺣ ﱠﱴ َرأَﻳْ ُ َ
وبھذا فإن النبي  لم يقر على ما قالته عائشة وضحك على ھذا القول المشھور عند صغار السن...
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ثالثًا:إن الكتاب المقدس يذكر حيوانات ال أساس لھا من الصحة ،وينكرھا الجلوجيون ،والعلم الحديث،والعقل
...وعلى الرغم من ذلك يؤمنون بھذه الحيوانات التي تعد عند العلماء من الخرافات التي لم يروھا
بأعينھم...منھا ما يلي:
 -1الرب خروف له سبع قرون وسبعة أعين يختلف عن الخروف العادي...وذلك في موضعين:
ت َف َرأَي ُ
األول :ر ُْؤيَا يُو َحنﱠا الالﱠھُوتِ ﱢي إصحاح  5عدد َ 6و َن َظرْ ُ
ت ْال َح َّي ِة
ش َو ْال َكا ِئ َنا ِ
ْت فِي ْال َوسَطِ َبي َْن ْال َعرْ ِ
َ
ُوخ خروف قائم َكأ َ َّن ُه مذبوحَ .و َكا َن ْ
ﷲ ال َّسب َْع َة الَّتِي
اح ِ
ُونَ ،و َس ْب ُع أَعْ ي ٍُن ُت َم ِّث ُل أَرْ َو َ
ت َل ُه َسب َْع ُة قُر ٍ
األرْ َب َع ِة َوال ُّشي ِ
أُرْ سِ َل ْ
ض ُكلِّ َھا.
ت إِ َلى األَرْ ِ
14
ُوفَ ،و ْال َخر ُ
ُوف يَ ْغلِبُھُ ْم ،ألَنﱠهُ َربﱡ
ُون ْال َخر َ
ارب َ
الثاني :ر ُْؤيَا يُو َحنﱠا الالﱠھُوتِ ﱢي إصحاح 17عدد ھ ُؤالَ ِء َسيُ َح ِ
ب َو َملِ ُ
ون«.
ُون َو ُم ْؤ ِمنُ َ
ون َو ُم ْختَار َ
ين َم َعهُ َم ْد ُع ﱡو َ
وكَ ،والﱠ ِذ َ
ك ْال ُملُ ِ
األَرْ بَا ِ
 -2تن ين كبي ر ج ًدا م ا ھ و حجم ه وأي ن ھ و ....وام رأة غريب ة....وذل ك ف ي رؤي ا يوحن ا إص حاح 12
عددَ 1وظَھَ َر ْ
سَ ،و ْالقَ َم ُر تَحْ َ
ت ِرجْ لَ ْيھَاَ ،و َعلَى َر ْأ ِسھَا إِ ْكلِي ٌل ِم ِن
ت آيَةٌ َع ِظي َمةٌ فِي ال ﱠس َما ِء :ا ْم َرأَةٌ ُمتَ َسرْ بِلَةٌ بِال ﱠش ْم
ِ
2
ضةً َو ُمتَ َوجﱢ َعةً لِتَلِ َدَ 3 .وظَھَ َر ْ
ت آيَةٌ أُ ْخ َرى فِي ال ﱠس َما ِء :ھُ َو َذا تِنﱢ ٌ
ين
ْاثنَ ْي َع َش َر َك ْو َكبًاَ ،و ِھ َي ُح ْبلَى تَصْ ُر ُخ ُمتَ َم ﱢخ َ
انَ 4 .و َذنَبُ هُ يَ ُج رﱡ ثُ ْل َ
وم ال ﱠس َما ِء
َع ِظي ٌم أَحْ َمرُ ،لَهُ َس ْب َعةُ ُر ُؤو
ونَ ،و َعلَ ى ُر ُؤ ِ
ث نُ ُج ِ
وس ِه َس ْب َعةُ تِي َج ٍ
س َو َع َش َرةُ قُ ُر ٍ
ٍ
5
ف أَ َم ا َم ْال َم رْ أَ ِة ْال َعتِي َد ِة أَ ْن تَلِ َدَ ،حتﱠ ى يَ ْبتَلِ َع َولَ َدھَا َمتَ ى َولَ َد ْ
ضَ .والتﱢنﱢ ُ
ت ا ْبنً ا
ين َوقَ َ
ت .فَ َولَ َد ِ
فَطَ َر َحھَا إِلَى األَرْ ِ
6
َذ َكرًا َعتِيدًا أَ ْن يَرْ َعى َج ِمي َع األُ َم ِم بِ َعصًا ِم ْن َح ِدي ٍدَ .و ْ
ف َولَ ُدھَا إِلَى ﷲِ َوإِلَى َعرْ ِش ِهَ ،و ْال َمرْ أَةُ ھَ َربَ ْ
ت إِلَ ى
اختُ ِط َ
ْالبَرﱢ يﱠ ِةَ ،حي ُ
ين يَ ْو ًما.
ك أَ ْلفًا َو ِمئَتَي ِْن َو ِستﱢ َ
ض ٌع ُم َع ﱞد ِم َن ﷲِ لِ َك ْي يَعُولُوھَا ھُنَا َ
ْث لَھَا َم ْو ِ
20
اشي َعلَ ى أَرْ بَ ٍع.
ب الطﱠي ِْر ْال َم ِ
 -3طائر له أربعة أرجل...وذلك في سفر الالوين إصحاح 11عدد َو ُكلﱡ َدبِي ِ
21
ْ
ق ِرجْ لَ ْي ِه يَثِ بُ
ان فَ ْو َ
ب الطﱠي ِْر ْال َم ِ
يع َدبِي ِ
اشي َعلَى أَرْ بَ ٍعَ :ما لَ هُ ُك َرا َع ِ
فَھُ َو َم ْكرُوهٌ لَ ُك ْم .إِالﱠ ھ َذا تَأ ُكلُونَهُ ِم ْن َج ِم ِ
ض
بِ ِھ َما َعلَى األَرْ ِ
23
ب الطﱠي ِْر الﱠ ِذي لَهُ أَرْ بَ ُع أَرْ جُل فَھُ َو َم ْكرُوهٌ لَ ُك ْم.
وعدد ل ِك ْن َسائِ ُر َدبِي ِ
قلتُ :من المعلوم أن ھذا الطائر المذكور ال وجود له ...طائر بأربعة أرجل أين ھو؟!
 -4األرنب يجتر أي له معدتان وھذا ينفعه العلم الحديث.....وذلك في سفر التثنية إصحاح 14عدد7إِالﱠ ھ ِذ ِه
ق ال ﱢ
ف ْال ُم ْنقَ ِس َمْ :ال َج َم ُل َواألَرْ نَبُ َو ْال َو ْبرُ ،ألَنﱠھَا تَجْ تَرﱡ ل ِكنﱠھَا الَ تَ ُش ﱡ
فَالَ تَأْ ُكلُوھَاِ ،م ﱠما يَجْ تَرﱡ َو ِم ﱠما يَ ُش ﱡ
ق ِظ ْلفًا،
ظ ْل َ
فَ ِھ َي نَ ِج َسةٌ لَ ُك ْم.

نبي يقول :الشيطان يأخذ شعرة من دبر المصلي !
ﱞ
رسول ﷲ ،مدعيًا أن محم ًدا أخبر أن الشيطان يأتي على المسلم في صالته فَيَأْ ُخ ُذ َش ْع َرةً
ضھم على
تھكم بع ُ
ِ
ِم ْن ُدب ُِر ِه فَيَ ُم ﱡدھَا فَيَ َرى أَنﱠهُ قَ ْد أَحْ َد َ
ص ْوتًا أَ ْو يَ ِج َد ِريحًا.
ص ِرفَ ﱠن َحتﱠى يَ ْس َم َع َ
ث فَ َال يَ ْن َ
 ،وقد ضحكوا كثي ًرا ،وسخروا كثي ًرا بما يكفي ،وكان دليلھم على ذلك حديث رواه اإلمام أحمد في مسنده
ﺑﺎﻗِﻲ ﻣﺴﻨَ ِﺪ اﻟْﻤ ْﻜﺜِ ِﺮﻳﻦ ﻣﺴﻨَ ُﺪ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ي -ر ِ
ﻴﺪ ْ
ﱠﺎد ﺑْ ُﻦ َﺳﻠَ َﻤﺔَ َﻋ ْﻦ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ ﺗَـ َﻌ َﺎﱃ َﻋ ْﻨﻪُ -ﺑﺮﻗﻢ َ 11476ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻋ ﱠﻔﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﲪ ُ
َ
َ ُْ ُ َُْ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ َ
ِ
ﺐ َﻋﻦ أَِﰊ ﺳ ِﻌ ٍ
ِِ
ٍ
ﻴﺪ ْ
ي
اﳋُ ْﺪ ِر ﱢ
َ
ﺴﻴﱠ ِ ْ
َﻋﻠ ﱢﻲ ﺑْ ِﻦ َزﻳْﺪ َﻋ ْﻦ َﺳﻌﻴﺪ ﺑْ ِﻦ اﻟ ُْﻤ َ
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ِ
ِ
ِ
ﺎل ":إِ ﱠن اﻟ ﱠ
ث ﻓَ َﻼ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
أَ ﱠن َر ُﺳ َ
َﺣ َﺪ َ
ﺻ َﻼﺗِﻪ ﻓَـﻴَﺄْ ُﺧ ُﺬ َﺷ ْﻌ َﺮةً ﻣ ْﻦ ُدﺑُ ِﺮﻩ ﻓَـﻴَ ُﻤ ﱡﺪ َﻫﺎ ﻓَـﻴَـ َﺮى أَﻧﱠﻪُ ﻗَ ْﺪ أ ْ
َﺣ َﺪ ُﻛ ْﻢ َو ُﻫ َﻮ ِﰲ َ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ َن ﻳَﺄِْﰐ أ َ
ﺻ ْﻮﺗًﺎ أ َْو َِﳚ َﺪ ِرﳛًﺎ ".
ﺼ ِﺮﻓَ ﱠﻦ َﺣ ﱠﱴ ﻳَ ْﺴ َﻤ َﻊ َ
ﻳَـ ْﻨ َ
الرد على الشبھة
رسول ﷲ  ال يصح ،وال نعترف به
أوالً :إن الحديث الذي كان سببًا في سخريتھم ،ونيلھم من
ِ
كاف ج ًدا ألبطال الشبھة .........
،فليضحكوا ما شاءوا على شيء ال نعترف به ،وال يضرنا بشيء ...وھذا
ٍ
ُ
َ
الشيخ
الحديث
ضعف
شعيب األرنؤوط قائالً :إﺳﻨﺎدﻩ ﺿﻌﻴﻒ11932 .ﺑﺮﻗﻢ اﻟﻨﺎﺷﺮ  :ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺮﻃﺒﺔ – اﻟﻘﺎﻫﺮة.
ُ
فإن قيل :لماذا ضُعف الحديث ؟
آخر،وكذلك المحقوقون
لضعف علي بن زيد ،الذي حكم عليه الشي ُخ شعيب بالضعف في
قلت ُ◌:
ِ
موضع ٍ
ٍ
كما يلي
-1سؤاالت أبي شيبة :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺜﻤﺎن ﻗﺎل ﺳﺄﻟﺖ ﻋﻠﻴﺎ ﻋﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زﻳﺪ اﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن ﻓﻘﺎل :ﻫﻮ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻨﺪﻧﺎ.
-2قال أبو الحسن الدارقطني الحافظ ﰲ ﺗﻀﻌﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻷﺳﺎﻧﻴﺪ ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺿﻌﻴﻒ.
-3ﻋﻠﻲ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ زﻫﲑ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن اﻟﺘﻴﻤﻲ اﻟﺒﺼﺮي ،أﺻﻠﻪ ﺣﺠﺎزي ،وﻫﻮ اﳌﻌﺮوف ﺑﻌﻠﻲ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ
ﺟﺪﻋﺎن ﻳﻨﺴﺐ أﺑﻮﻩ إﱃ ﺟﺪ ﺟﺪﻩ  ،ﺿﻌﻴﻒ ﻣﻦ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﺎت ﺳﻨﺔ إﺣﺪى وﺛﻼﺛﲔ وﻣﺎﺋﺔ وﻗﻴﻞ ﻗﺒﻠﻬﺎ ،انظر  :التقريب
)ص/401رقم.(4734
-4ﻋﻠﻰ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن :أﺣﺪ ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺘﺎﺑﻌﲔ ،اﺧﺘﻠﻔﻮا ﻓﻴﻪ ﻓﻘﻮى أﻣﺮﻩ ﲨﺎﻋﺔ ﻛﺎﳉﺮﻳﺮي وﻣﻨﺼﻮر اﺑﻦ زاذان وﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ
وﺛﻜﻠﻢ ﻓﻴﻪ اﻻﻛﺜﺮون.

ﻗﺎل ﺷﻌﺒﺔ :ﻛﺎن رﻓﺎﻋﺎ وﻗﺎل ﻣﺮة :ﺣﺪﺛﻨﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻞ أن ﳜﺘﻠﻂ.
وﻛﺎن اﺑﻦ ﻋﻴﻴﻨﺔ ﻳﻀﻌﻔﻪ.
وﻗﺎل ﲪﺎد ﺑﻦ زﻳﺪ :ﻛﺎن ﻳﻘﻠﺐ اﻷﺣﺎدﻳﺚ ،وﻗﺎل اﻟﻔﻼس :ﻛﺎن ﳛﲕ اﻟﻘﻄﺎن ﻳﺘﻘﻰ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻋﻠﻰ ﺑﻦ زﻳﺪ وﻣﻦ أﺧﺒﺎرﻩ أﻧﻪ
ﻛﺎن راﻓﻀﻴﺎ.

وأﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺘﺸﺒﻊ.

اﺑﻦ ﺳﻌﺪ :ﻛﺎن ﻛﺜﲑ اﳊﺪﻳﺚ وﻓﻴﻪ ﺿﻌﻒ وﻻ ﳛﺘﺞ ﺑﻪ .انظر ) الميزان  3 / 127التاريخ الكبير 6 / 257
ﻗﺎل ُ
الطبقات الكبرى (7 / 18
 -5سمعت محمد بن المنذر يقول :ﲰﻌﺖ ﻋﺒﺎس ﺑﻦ ﳏﻤﺪ ﻳﻘﻮل :ﲰﻌﺖ ﳛﲕ ﺑﻦ ﻣﻌﲔ ﻳﻘﻮل :ﻋﻠﻰ ﺑﻦ زﻳﺪ ﺑﻦ ﺟﺪﻋﺎن
ﻟﻴﺲ ﺑﺸﻲء).المجروحين ج 2ص ( 104
ﷲ ،وھذا
ثانيا :إن سخريتھم الناتجة عن جھل منھم ھذا من األذى و
الغمز في نبيِّ ِ
ِ
ِين
من
السنن الجاري ِة على األنبيا ِء من قبلِه  ؛ قال َ  : و َك َذل َِك َج َع ْل َنا لِ ُك ِّل َن ِبيٍّ َع ُدوّ اً م َِّن ْالمُجْ ِرم َ
ِ
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ﷲ موسى  آذاه قومُه فبرأه ﷲُ مما قالوا ،
ِّك َھادِيا ً َو َنصِ يراً ) الفرقان .(31فمثالً  :نبيُّ ِ
َو َك َفى ِب َرب َ
ُوسى َف َبرَّ أَهُ َّ
ان
ﷲُ ِممَّا َقالُوا َو َك َ
ِين َآذ ْوا م َ
ِين آ َم ُنوا َال َت ُكو ُنوا َكالَّذ َ
قال  عنه َ  :يا أَ ُّي َھا الَّذ َ
ﷲ َو ِجيھا ً ) األحزاب .(69
عِ ندَ َّ ِ
ﱠﱯ  ﻗِ ْﺴ َﻤﺔَ ُﺣﻨَـ ْ ٍ
ﺎل
وفي
ﲔ ﻗَ َ
صحيح البخاري برقمَ 3990ﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﻗَ َ
ﺴ َﻢ اﻟﻨِ ﱡ
ِ
ﺎل :ﻟَ ﱠﻤﺎ ﻗَ َ
ِ
ِ
ِ
ي
ﱠﱯ  ﻓَﺄَ ْﺧﺒَـ ْﺮﺗُﻪُ  ،ﻓَـﺘَـﻐَﻴﱠـ َﺮ َو ْﺟ ُﻬﻪُ ﰒُﱠ ﻗَ َ
اد َِﺎ َو ْﺟﻪَ اﻟﻠﱠ ِﻪ .ﻓَﺄَﺗَـ ْﻴ ُ
ﺖ اﻟﻨِ ﱠ
ﺼﺎ ِرَ :ﻣﺎ أ ََر َ
َر ُﺟ ٌﻞ ﻣ َﻦ اﻷَﻧْ َ
ﺎل َ »:ر ْﲪَﺔُ اﻟﻠﱠﻪ َﻋﻠَﻰ ُﻣ َ
ﻮﺳﻰ  ،ﻟََﻘ ْﺪ أُوذ َ
ِ
ﺼﺒَـ َﺮ«.
ﺑِﺄَ ْﻛﺜَـ َﺮ ﻣ ْﻦ َﻫ َﺬا ﻓَ َ
نبي يصار ُع الشيطانَ فيخنقه ،ويجد برد لسا ِنه بين يديه !!
ٌّ
الشيطان فخنقه حتى وجد بردَ لسا ِنه
ألصحابه أنه صارع
اإلسالم
ت التي قالھا رسو ُل
قالوا  :من الخرافا ِ
َ
ِ
ِ
سليمان !
أجل دعو ِة
َ
بين يديه  ،ثم أراد أن يربطه في أحدى أعمد ِة المسج ِد  ،ولك ّنه تركه من ِ
تعلقوا على ذلك بھذين الحديثين :
األول  :مسند أحم َد ﺑﺮﻗﻢ  11354ﺳ ِﻌ ٍ
ي أَ ﱠن رﺳ َ ِ
ﻴﺪ ْ
ﺖ
ﺻ َﻼةَ اﻟ ﱡ
ﺴ ْ
ﺼﻠﱠﻰ َ
ﺎم ﻓَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  ﻗَ َ
َ
اﳋُ ْﺪ ِر ﱡ َ ُ
ﺼ ْﺒ ِﺢ َو ُﻫ َﻮ َﺧ ْﻠ َﻔﻪُ ﻓَـ َﻘ َﺮأَ ﻓَﺎﻟْﺘَﺒَ َ
ﻋﻠَﻴ ِﻪ اﻟ ِْﻘﺮاءةُ ﻓَـﻠَ ﱠﻤﺎ ﻓَـﺮ َ ِ
ِ ِِ
ِ
ﲔ
ﺻ َﻼﺗِِﻪ ﻗَ َ
ْﺖ أَ ْﺧﻨُـ ُﻘﻪُ َﺣ ﱠﱴ َو َﺟ ْﺪ ُ
ﺖ ﺑِﻴَ ِﺪي ﻓَ َﻤﺎ ِزﻟ ُ
ﻴﺲ ﻓَﺄ َْﻫ َﻮﻳْ ُ
ت ﺑَـ ْﺮ َد ﻟُ َﻌﺎﺑِﻪ ﺑَـ َْ
غ ﻣ ْﻦ َ
َْ ََ
َ
ﺎل ":ﻟَ ْﻮ َرأَﻳْـﺘُ ُﻤﻮﱐ َوإﺑْﻠ َ
ِ
ِ
َﺻﺒﺢ ﻣﺮﺑﻮﻃًﺎ ﺑِﺴﺎ ِرﻳ ٍﺔ ِﻣﻦ ﺳﻮا ِري اﻟْﻤﺴ ِﺠ ِﺪ ﻳـﺘَ َﻼ َﻋﺐ ﺑِ ِﻪ ِ
ﺻﺒَـ َﻌ ﱠﻲ َﻫﺎﺗَـ ْ ِ
ﲔ ِْ
ﺻ ْﺒـﻴَﺎ ُن
إِ ْ
اﻹﺑْـ َﻬ ِﺎم َواﻟﱠِﱵ ﺗَﻠ َﻴﻬﺎ َوﻟَ ْﻮَﻻ َد ْﻋ َﻮةُ أَﺧﻲ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن َﻷ ْ َ َ َ ْ ُ
َْ َ
َ َ ْ ََ
ُ
اﻟْﻤ ِﺪﻳﻨ ِﺔ ﻓَﻤﻦ اﺳﺘﻄَ ِ
ﻮل ﺑـﻴـﻨَﻪُ وﺑـ ِ ِ
َﺣ ٌﺪ ﻓَـ ْﻠﻴَـ ْﻔ َﻌ ْﻞ " .ﺻﺤﺤﻪ اﻟﺸﻴ ُﺦ اﻷﻟﺒﺎﱐﱡ  -رﲪﻪ اﷲُ – ﰲ اﻟﺴﻠﺴﺔ
َ َ َ ْ َْ َ
ﺎع ﻣ ْﻨ ُﻜ ْﻢ أَ ْن َﻻ َﳛُ َ َ ْ َ َ َْ
ﲔ اﻟْﻘ ْﺒـﻠَﺔ أ َ
اﻟﺼﺤﻴﺤﺔ ﺑﺮﻗﻢ .3251
ِ ِ
ِِ
ِ
ِ
ِ
ﱠﺎب
َﺣ ٍﺪ ِﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌ ِﺪي إِﻧﱠ َ
ﻚ أَﻧْ َ
ﺖ اﻟ َْﻮﻫ ُ
ﺐ ِﱄ ُﻣ ْﻠ ًﻜﺎ َﻻ ﻳَـ ْﻨﺒَﻐﻲ ﻷ َ
الثاني :صحيح البخاري ﻛﺘَﺎب ) ﺗَـ ْﻔﺴ ِﲑ اﻟْ ُﻘ ْﺮآن ( ﺑَﺎب ﻗَـ ْﻮﻟﻪَ }:ﻫ ْ
{ برقم 4434ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إِﺳﺤﺎ ُق ﺑﻦ إِﺑـﺮ ِاﻫﻴﻢ ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ روح و ُﳏَ ﱠﻤ ُﺪ ﺑﻦ ﺟ ْﻌ َﻔ ٍﺮ َﻋﻦ ُﺷ ْﻌﺒﺔَ َﻋﻦ ُﳏَ ﱠﻤ ِﺪ ﺑ ِﻦ ِزﻳ ٍ
ﱠﱯ
ﺎد َﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮَة َﻋ ْﻦ اﻟﻨِ ﱢ
ْ َ
ُْ َ
َ
ْ َ ْ
ْ َ ْ ُ ْ َ َ َ َْ ٌ َ
ت أَ ْن أ َْرﺑِﻄَﻪُ إِ َﱃ
 ﻗَ َ
ﺖ َﻋﻠَ ﱠﻲ اﻟْﺒَﺎ ِر َﺣﺔَ أ َْو َﻛ ِﻠ َﻤﺔً َْﳓ َﻮ َﻫﺎ ﻟِﻴَـ ْﻘﻄَ َﻊ َﻋﻠَ ﱠﻲ اﻟ ﱠ
ﺼ َﻼةَ ﻓَﺄ َْﻣ َﻜﻨَ ِﲏ اﻟﻠﱠﻪُ ِﻣ ْﻨﻪُ َوأ ََر ْد ُ
ﺎل  ":إِ ﱠن ِﻋ ْﻔ ِﺮﻳﺘًﺎ ِﻣ ْﻦ ا ْﳉِ ﱢﻦ ﺗَـ َﻔﻠﱠ َ
ٍِ
ت ﻗَـﻮ َل أ ِ
ِ
ِ ِ
ِ
َﺣ ٍﺪ
َﺧﻲ ُﺳﻠَْﻴ َﻤﺎ َن َر ﱢ
َﺳﺎ ِرﻳَﺔ ﻣ ْﻦ َﺳ َﻮا ِري اﻟ َْﻤ ْﺴ ِﺠﺪ َﺣ ﱠﱴ ﺗُ ْ
ﺐ ِﱄ ُﻣ ْﻠ ًﻜﺎ َﻻ ﻳَـ ْﻨﺒَﻐﻲ ﻷ َ
ب } َﻫ ْ
ﺼﺒِ ُﺤﻮا َوﺗَـ ْﻨﻈُُﺮوا إِﻟَْﻴﻪ ُﻛﻠﱡ ُﻜ ْﻢ ﻓَ َﺬ َﻛ ْﺮ ُ ْ
ﺎل :روح ﻓَـﺮدﱠﻩُ َﺧ ِ
ِ ِ
ﺎﺳﺌًﺎ .
ﻣ ْﻦ ﺑَـ ْﻌﺪي {" .ﻗَ َ َ ْ ٌ َ
•
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صلَّى َّ
أوالً :إن ما فھمته من
الشق
األول من سؤالِھم ھو :ھل الشيطان يتجسد حتى يصارعه النبيُّ َ -
ِ
ﷲُ
ِ
َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -؟
صلَّى َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم -متشكالً متجس ًدا ،
الشيطان جاء
قلت◌ُ  :نعم ،وال إشكال فيه ؛ ألن
لرسول ِ
ﷲَ -
َ
ِ
ب ما ذكرت األناجي ُل ؛ أخذه و جر َبه  ...و كان متشكالً أيضًا في صور ِة الحية
وظھر كذلك ليسوع بحس ِ
لما ظھر آلد َم  -عليه السالم  -كما يذكر سف ُر التكوين  ،فالجن أعطاه ﷲُ القدر َة على ذلك...
ونصوص الوحي التي تؤكد ذلك
ﷲ تعالى ،
وبالتالي فإن اعتراضھم ھو محض ا
ٍ
عتراض على قدر ِة ِ
ِ
ﷲ تعالى . -
،مثل :القرآ ِن الكريم ،والسن ِة  ،والكتا ِ
ب المقدس  ،وعليه فال إشكالية في ذلك  -بفضل ِ
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ب الشيطان الذي
وأما ما فھمته من
الشق الثاني من سؤالِھم الذي ألمح فيه االستھزاء ھو :حول بر ِد لعا ِ
ِ
صلَّى َّ
ﷲُ َع َل ْي ِه َو َسلَّ َم... -
كان على يدي النبيِّ َ -
لعابه وھو مخلوق  ،وال يتعجبون أن يكون
قلت◌ُ  :يتعجب المعترضون من أن يكون
للشيطان بر ٌد في ِ
ِ
لربِّ السماوات واألرض  -يسوع بحسب إيما ِنھم -لعاب  ،و براز  ،وبول ....؟!
ث النﱠ ِب ﱢي  ؛ألن النبيَّ  صارع شيطا ًنا فغلبه ،وال يعترضون
ثان ًيا :إن المعترضين يعترضون على حدي ِ
نتصر عليه لدرجة أن
يعقوب النﱠبِ ﱢي  الذي ينسبُ له الكتابُ المقدس أنه صارع ربَّ العالمين ،وا
على
َ
َ
24
سفر التكوين اإلصحاح  32عدد َف َبق َِي َيعْ قُوبُ َوحْ دَ هُ،
الربَّ صرخ وقال :أطلقني  !!...جاء25ذلك في ِ
ُُ
ُق َف ْخ ِذهَِ ،فا ْن َخ َل َع ح ُّ
ب ح َّ
ُق َف ْخ ِذ
ض َر َ
وع ْال َفجْ ِرَ .و َلمَّا َرأَى أَ َّن ُه الَ َي ْق ِد ُر َع َل ْيهَِ ،
ص َ
َو َ
ار َع ُه إِ ْن َسانٌ َح َّتى طل ِ
26
ُ
َ
ْ
ْ
َ
ْ
َ
ار ْكنِي«.
ار َع ِت ِه َم َع ُهَ .و َقا َل» :أطلِ ْقن
ُص َ
وب فِي م َ
َيعْ قُ َ
ِي ،أل َّن ُه َق ْد ط َل َع ال َفجْ ُر«َ .ف َقا َل» :الَ أطلِقُ َك إِنْ َل ْم ُت َب ِ
28
27
ك
وب َب ْل إِسْ َرائِي َل،ألَ َّن َ
ُك فِي َما َبعْ ُد َيعْ قُ َ
ُك؟« َف َقا َلَ » :يعْ قُوبُ «َ .ف َقا َل» :الَ ي ُْد َعى اسْ م َ
َف َقا َل َل ُهَ » :ما اسْ م َ
29
اس َو َقدَ رْ َ
َجا َھ ْد َ
ِك«َ .ف َقا َل» :لِ َم َاذا َتسْ أ َ ُل َع ِن
ت َم َع ِ
ت«َ .و َسأ َ َل َيعْ قُوُ َو َقا َل» :أَ ْخ ِبرْ نِي ِباسْ م َ
ﷲ َوال َّن ِ
30
ﷲ َوجْ ھًا ل َِوجْ هٍَ ،و ُنجِّ َي ْ
ان » َفنِيئِي َل« َقا ِئالً» :ألَ ِّني َن َظرْ ُ
ت
ار َك ُه ُھ َن َ
اسْ مِي؟« َو َب َ
اكَ .ف َ
ت َ
دَعا َيعْ قُوبُ اسْ َم ْال َم َك ِ
َن ْفسِ ي«.
قلت◌ُ  :إن محم ًدا  انتصر على الشيطان وامسك به وكاد أن يربطه ...ولكن تلك النصوص تقول :إن
ﷲ في المصارعة ....
يعقوب  انتصر على ِ
َ
ثم إنني لم أسخر منھم كما سخروا  ،فأقول مثالً :وھكذا حارب يعقوبُ إلھھم  ،وھز َمه بل وأوثقه ،وطلب
الفجر قد طلع  ,وال أعلم ما عالقة طلوع الفجر برغب ِة ر ِّبھم في االنصراف  ،فما
منه ر ُّبھم أن يطلقه ؛ألن
َ
يعقوب كي يطلقه ؟
زل اإلله يترجى
َ
الشمس كمصاصي الدماء ؟
وھل الربُّ يخافُ من
ِ
أليست ھذه الصفات تدل على ضعيفِ ر ِّبھم ....؟!!
27
وھل كان الربُّ جاھالً باسم يعقوب الذي من المفترض انه خلقه ...وذلك في ھذا النص َ :ف َقا َل َل ُهَ » :ما
28
وب َب ْل إِسْ َرائِي َل،ألَ َّن َك َجا َھ ْد َ
ﷲ
ت َم َع ِ
ُك فِي َما َبعْ ُد َيعْ قُ َ
ُك؟« َف َقا َلَ » :يعْ قُوبُ «َ .ف َقا َل» :الَ ي ُْد َعى اسْ م َ
اسْ م َ
اس َو َقدَ رْ َ
ت«.؟! ال تعليق!
َوال َّن ِ
يعقوب كان في صور ِة إنسان َ 24ف َبق َِي َيعْ قُوبُ
خالل قراء ِة النصوص أن الربَّ لما صارع
ونالحظ من
َ
ِ
ُُ
الشيطان تجسد وخنقه
وع ْال َفجْ ِر .فالعجب العجاب أنھم ينكرون علينا أن
َ
ص َ
َوحْ دَ هَُ ،و َ
ار َع ُه إِ ْن َسانٌ َح َّتى طل ِ
أصابعه ، وھذا ربُّھم تجسد في صورة إنسان وضربه يعقوب...
عابه بين
ِ
النبيُّ  حتى وجد بردَ لُ ِ
نبي يقول :إن شيطانه أسلم !!
ﱞ
ُ
ال ْاذھَبْ فَ َمن
أھل
قالوا ألح ِد المسلمين :ھل من الممكن أن يسل َم
النار   :قَ َ
الشيطان  ،والقرآن يُخبر أنه من ِ
ِ
ك ِم ْنھُ ْم فَإِ ﱠن َجھَنﱠ َم َج َزآ ُؤ ُك ْم َج َزاء ﱠم ْوفُوراً ) اإلسراء.(63
تَبِ َع َ
فھل ممكن أن يسلم ھذا الشيطان ؟ !
أجاب المسل ُم قائالً :ال يسل ُم أب ًدا .
ُ
شيطان الرسول أسلم !! كيف ذلك يا مسلم؟!
فقالوا له :
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ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ﻣﺴﻠﻢ ﻛِﺘَﺎب ) ِ
ﺻﺤﻴﺢ ٍ
ﺻ َﻔ ِﺔ اﻟ ِْﻘﻴَ َﺎﻣ ِﺔ َوا ْﳉَﻨ ِﱠﺔ َواﻟﻨﱠﺎ ِر( ﺑَﺎب ) َﲢْ ِﺮ ِ
ﻳﺶ اﻟ ﱠ
ﺎن َوﺑَـ ْﻌﺜِ ِﻪ
صدق كال ِمنا ما جاء في
والدليل على
ِ
ِ
ِِ ِ
ﺎن ﻗَ ِﺮﻳﻨًﺎ( ﺑﺮﻗﻢ  5035ﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ﻫﺎرو ُن ﺑﻦ ﺳ ِﻌ ٍ
ﱠﺎس وأَ ﱠن ﻣﻊ ُﻛ ﱢﻞ إِﻧْﺴ ٍ
ﻴﺪ ْاﻷَﻳْﻠِ ﱡﻲ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ اﺑْ ُﻦ َو ْﻫ ٍ
ﺐ أَ ْﺧﺒَـ َﺮِﱐ أَﺑُﻮ
َ
َﺳ َﺮاﻳَﺎﻩُ ﻟﻔ ْﺘـﻨَﺔ اﻟﻨ ِ َ َ َ
َ ُ ُْ َ
َ
ﺖ
ﱠﱯ َ - ﺣ ﱠﺪﺛَـ ْﺘﻪُ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ﺴ ْﻴ ٍﻂ َﺣ ﱠﺪﺛَﻪُ أَ ﱠن ﻋُ ْﺮَوةَ َﺣ ﱠﺪﺛَﻪُ أَ ﱠن َﻋﺎﺋِ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﺧ َﺮ َج ِﻣ ْﻦ ِﻋ ْﻨ ِﺪ َﻫﺎ ﻟَْﻴ ًﻼ ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺸﺔَ َ -زْو َج اﻟﻨِ ﱢ
َ
ﺻ ْﺨ ٍﺮ َﻋ ْﻦ اﺑْ ِﻦ ﻗُ َ
ﻚ ﻳﺎ ﻋﺎﺋِ َ ِ
 :ﻓَ ِﻐﺮ ُ ِ
َﻏﺮ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﻚ ﻓَـ َﻘ َ
َﺻﻨَ ُﻊ ﻓَـ َﻘ َ
ﺎر ِﻣﺜْﻠِﻲ َﻋﻠَﻰ ِﻣﺜْﻠِ َ
ت ؟ ﻓَـ ُﻘﻠ ُ
ﺎل َ :ﻣﺎ ﻟَ ِ َ َ
ﺎء ﻓَـ َﺮأَى َﻣﺎ أ ْ
ﺸﺔُ أ ْ
ْ
ْﺖَ :وَﻣﺎ ِﱄ َﻻ ﻳَـﻐَ ُ
ت َﻋﻠَْﻴﻪ ﻓَ َﺠ َ
ْﺖ :وﻣﻊ ُﻛ ﱢﻞ إِﻧْﺴ ٍ
 ":أَﻗَ ْﺪ ﺟﺎء ِك َﺷ ْﻴﻄَﺎﻧُ ِ
ْﺖ
ﺎن ؟ ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ :أ َْو َﻣ ِﻌ َﻲ َﺷ ْﻴﻄَﺎ ٌن ﻗَ َ
ﺖ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻚ" ﻗَﺎﻟَ ْ
ﺎل ":ﻧَـ َﻌ ْﻢ " .ﻗُـﻠ ُ
ﺎل  ":ﻧَـ َﻌ ْﻢ "  .ﻗُـﻠ ُ َ َ َ
ََ
َ
ِ
َﺳﻠَ َﻢ ".
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ؟ ﻗَ َ
ﻚ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
َ :وَﻣ َﻌ َ
ﺎل ":ﻧَـ َﻌ ْﻢ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ َرﱢﰊ أ َ
َﻋﺎﻧَِﲏ َﻋﻠَْﻴﻪ َﺣ ﱠﱴ أ ْ
•

الرد على الشبھة
إلبليس :
واإلنس في النار ،وذلك لما قال 
الجن
شياطين
إبليس وذريتَه من
أوالً :إن المسلمين يعتقدون أن
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ك ِم ْنھُ ْم فَإ ِ ﱠن َجھَنﱠ َم َج َزآ ُؤ ُك ْم َج َزاء ﱠم ْوفُوراً ) اإلسراء . (63
قَا َل ْاذھَبْ فَ َمن تَبِ َع َ
النار  -سلمنا ﷲُ منھم –
واإلنس من جنوده دخلوا معه في
الجن
النار  ،ومن تبعه من
أھل
فإبليس من ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
نس
الجن
والدليل على أن ھناك شياطي َن من
اط َ
واإلنس ؛ قولُه َ :و َك َذلِ َ
ك َج َع ْلنَا لِ ُكلﱢ نِبِ ﱟي َع ُد ّواً َشيَ ِ
ين ِ
ِ
اإل ِ
ِ
ُون )
ُوحي بَ ْع ُ
ك َما فَ َعلُوهُ فَ َذرْ ھُ ْم َو َما يَ ْفتَر َ
ُف ْالقَ ْو ِل ُغرُوراً َولَ ْو َشاء َربﱡ َ
ْض ُز ْخر َ
َو ْال ِجنﱢ ي ِ
ضھُ ْم إِلَى بَع ٍ
األنعام. (112
إبليس  ،والشيطان  ،وعلى كلﱟ أقول  :ھناك فار ٌ
ق كبي ٌر
ثانيًا :كان على المعترضين أن يفرقوا أوالً بين
َ
ق َع ْن أَ ْم ِر َربﱢ ِه
ان ِم َن ْال ِجنﱢ فَفَ َس َ
يس َك َ
بينھما ؛ يقول َ  : وإِ ْذ قُ ْلنَا لِ ْل َم َالئِ َك ِة ا ْس ُج ُدوا ِآل َد َم فَ َس َج ُدوا إِ ﱠال إِ ْبلِ َ
ين بَ َدالً ) الكھف. (50
س لِلظﱠالِ ِم َ
أَفَتَتﱠ ِخ ُذونَهُ َو ُذرﱢ يﱠتَهُ أَ ْولِيَاء ِمن ُدونِي َوھُ ْم لَ ُك ْم َع ُد ﱞو بِ ْئ َ
ق َع ْن أَ ْم ِر َربﱢ ِه ...
المالحظ من
يس َكا َن ِم َن ْال ِجنﱢ فَفَ َس َ
خالل اآلي ِة الكريمة أن إِ ْبلِ َ
ِ
ﷲ  ،و ُم ِن َع من الصرفِ ؛ ألنه
بعض العلما ِء مشتق من
اإلبالس ،وھو اليأس من رحم ِة ِ
فإبليس على رأي ِ
ِ
ال نظير له من األسماء  ،وھو أبو الشياطين وأصلھم األول كما أن آدم أبو البشر ...
والحيوان  ،ويطلق اصطالحً ا على
والجن
اإلنس
والشياطين جمع شيطان  ،والشيطانُ ھو كل متمر ٍد من
ِ
ِ
ِ
الشر ،و ُتق ِعد عن الخير..
الجن ؛ شياطين اإلنس والجن توسوس بالباطل  ،وتدعو إلى
عالم
ِ
ِ
المتمر ِد من ِ
الجن مكلفون؛ منھم من يدخلون الجنة  ،ومنھم ما يدخلون النا َر ؛ خلقھم ﷲُ  لعبادتِه ،تدل ُل
نعتقد أن
َ
على ذلك عدة أدلة منھا:
ْ
 -1قولُه َ  : و َما َخلَ ْق ُ
ون ) الذاريات. (56
اإل َ
نس إِ ﱠال لِيَ ْعبُ ُد ِ
ت ال ِج ﱠن َو ْ ِ
ون َعلَ ْي ُك ْم آيَاتِي َويُن ِذرُونَ ُك ْم لِقَاء يَ ْو ِم ُك ْم
نس أَلَ ْم يَأْتِ ُك ْم ُر ُس ٌل ﱢمن ُك ْم يَقُصﱡ َ
 -2قولُه   : يَا َم ْع َش َر ْال ِجنﱢ َو ِ
اإل ِ
وا َش ِھ ْدنَا َعلَى أَنفُ ِسنَا َو َغ ﱠر ْتھُ ُم ْال َحيَاةُ ال ﱡد ْنيَا َو َش ِھ ُد ْ
ھَـ َذا قَالُ ْ
ين ) األنعام(130
وا َعلَى أَنفُ ِس ِھ ْم أَنﱠھُ ْم َكانُو ْا َكافِ ِر َ
ك تَ َحر ْﱠوا َر َشداً ) الجن. (14
ون فَ َم ْن أَ ْسلَ َم فَأ ُ ْولَئِ َ
اسطُ َ
 -3قولُه َ  : وأَنﱠا ِمنﱠا ْال ُم ْسلِ ُم َ
ون َو ِمنﱠا ْالقَ ِ
الشيطان الكفر فإذا أسلم ال يسمى شيطانًا بل ھو ٌ
ُ
الجن المسلم يسمى شيطانًا
جن مسلم  ،وإذا كفر
فاألص ُل في
ِ
اﻟﻨﱯ  ": ﻟﻌﺎﺋﺸﺔَ أَﻗَ ْﺪ ﺟﺎء ِك َﺷ ْﻴﻄَﺎﻧُ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ أ َْو َﻣ ِﻌ َﻲ
ﺖ :ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﻚ "؟ ﻗَﺎﻟَ ْ
؛ يفھم ذلك من الحديث الذي معنا لما ﻗﺎل ﱡ
ََ
ْﺖ  :وﻣﻊ ُﻛ ﱢﻞ إِﻧْﺴ ٍ
َﻋﺎﻧَِﲏ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ﻚ ﻳَﺎ َر ُﺳ َ
ﺎن ﻗَ َ
َﺷ ْﻴﻄَﺎ ٌن؟ﻗَ َ
ْﺖَ :وَﻣ َﻌ َ
ﺎل  ":ﻧَـ َﻌ ْﻢ "  .ﻗُـﻠ ُ
ﺎل ":ﻧَـ َﻌ ْﻢ َوﻟَ ِﻜ ْﻦ َرﱢﰊ أ َ
ﺎل ":ﻧَـ َﻌ ْﻢ " .ﻗُـﻠ ُ َ َ َ
َ
َﺳﻠَ َﻢ ".
َﺣ ﱠﱴ أ ْ
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ُ
شيطان الرسول  كان جنيًا كاف ًرا فأسلم إلى ﷲِ  ، و أما إبليس فلن يسلم أب ًدا فھو أبو الشياطين
إ ًذا
وزعيمھم المطرود من رحم ِة ﷲِ ؛ لذا كان لز ًما عليھم أن يفرقوا بين إبليس والشيطان ؛حتى ال يساء فھم
الحديث كما كان من المعترضين.
ث قال -
ثالثًا  :جاء في
شرح العقيد ِة الطّحاويّة البن أبى العز  ،بتعليق الشيخ أحمد شاكر على ھذا الحدي ِ
ِ
رحمه ﷲُ: -قوله" وﻟﻜﻦ رﰊ أﻋﺎﻧﲏ ﻋﻠﻴﻪ ﺣﱴ أﺳﻠﻢ " أسل ُم بالضم على الميم في بعض النسخ) أسل ُم ( أي :أن
ضا.
ي  سلِ َم من
ث أي ً
شروره  ،ومن وساوسه  ....وھذا تأوي ٌل جيد للحدي ِ
النب ﱠ
ِ

نب ﱞي يقول:الكلب األسود شيطان !!
النبي  قائلين :ھل الكلب األسود شيطان ؟
بكالم
سألوا سؤاالً فيه استھزاء
ِّ
ِ
مسلم كتاب )الص ََّال ِة ( باب ) قدر ما يستر المصلي ( برقم َ 789ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ﺑَ ْﻜ ِﺮ
صحيح
وتعلقوا بما جاء في
ٍ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ٍ
ﺲ َﻋ ْﻦ ُﲪَْﻴ ِﺪ ﺑْ ِﻦ
ﻴﻞ اﺑْ ُﻦ ﻋُﻠَﻴﱠﺔَ ﻗَ َ
ﻴﻞ ﺑْ ُﻦ إﺑْـ َﺮاﻫ َ
ﺎل :ح و َﺣ ﱠﺪﺛَِﲏ ُزَﻫ ْﻴـ ُﺮ ﺑْ ُﻦ َﺣ ْﺮب َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ إ ْﲰَﺎﻋ ُ
ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ا ْﲰَﺎﻋ ُ
ﻴﻢ َﻋ ْﻦ ﻳُﻮﻧُ َ
ﺎل رﺳ ُ ِ
ﺼ ِﺎﻣ ِ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْ ِﻪ
ﺖ َﻋ ْﻦ أَِﰊ َذ ﱟر ﻗَ َ
ِﻫ َﻼ ٍل َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﺑْ ِﻦ اﻟ ﱠ
ﺼﻠﱢﻲ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻳَ ْﺴﺘُـ ُﺮﻩُ إِ َذا َﻛﺎ َن ﺑَـ َْ
َﺣ ُﺪ ُﻛ ْﻢ ﻳُ َ
ﻮل اﻟﻠﱠﻪ  " :إِ َذا ﻗَ َ
ﺎم أ َ
ﺎل :ﻗَ َ َ ُ
ِِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ْﺖ :ﻳَﺎ أَﺑَﺎ َذ ﱟر
َﺳ َﻮ ُد " .ﻗُـﻠ ُ
ﻣﺜْ ُﻞ آﺧ َﺮة اﻟ ﱠﺮ ْﺣ ِﻞ ﻓَِﺈ َذا َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﺑَـ َْ
ْﺐ ْاﻷ ْ
ﲔ ﻳَ َﺪﻳْﻪ ﻣﺜْ ُﻞ آﺧ َﺮة اﻟ ﱠﺮ ْﺣ ِﻞ ﻓَِﺈﻧﱠﻪُ ﻳَـ ْﻘﻄَ ُﻊ َ
ﺻ َﻼﺗَﻪُ ا ْﳊ َﻤ ُ
ﺎر َواﻟ َْﻤ ْﺮأَةُ َواﻟْ َﻜﻠ ُ
ﺎل :ﻳﺎ اﺑﻦ أ ِ
َﺳ َﻮِد ِﻣ ْﻦ اﻟْ َﻜﻠ ِ
ﺎل اﻟْ َﻜﻠ ِ
َﲪَ ِﺮ ِﻣ ْﻦ اﻟْ َﻜﻠ ِ
ﺎل ":
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ﻛ َﻤﺎ َﺳﺄَﻟْﺘَِﲏ ﻓَـ َﻘ َ
ْﺖ َر ُﺳ َ
َﻣﺎ ﺑَ ُ
ْﺐ ْاﻷ ْ
َﺧﻲ َﺳﺄَﻟ ُ
ْﺐ ْاﻷ ْ
ْﺐ ْاﻷ ْ
َﺻ َﻔ ِﺮ ﻗَ َ َ ْ َ
َﺳ َﻮ ُد َﺷ ْﻴﻄَﺎ ٌن ".
ْﺐ ْاﻷ ْ
اﻟْ َﻜﻠ ُ
الرد على الشبھة
•
أوالً  :إن
َﺳ َﻮ ُد َﺷ ْﻴﻄَﺎ ٌن " ،ال قيمة له ؛ ألن ھذه مسألة إيمانية غيبة،
َ
ْﺐ ْاﻷ ْ
اعتراضھم على قولِه  " اﻟْ َﻜﻠ ُ
ُون الصَّالة َو ِممَّا َر َز ْق َنا ُھ ْم
ون ِب ْال َغ ْي ِ
ونحن نؤمن بالغي ِ
ب َو ُيقِيم َ
ِين ي ُْؤ ِم ُن َ
ب كما قال  عن المؤمنين  :الَّذ َ
ون ) البقرة . ( 3
يُنفِقُ َ
مر غيبيٍّ ...
فال نرد ما صح عن النﱠبِ ﱢي  في أ ٍ
ب المقدس  ،أو من أي كتا ٍ
األرض يناقض ما
ب على وج ِه
وأتساءل :ھل عند المعترضين دليل من الكتا ِ
ِ
الكلب األسود شيطان ؟
قاله النبيُّ  بأن
َ
الجواب :ال يوجد ما يمنع  ,بل يوجد في الكتاب المقدس ما يؤيد ھذا الحديث الذي معنا ؛ كما سيتقدم معنا -
إن شاء ﷲ – .
َ
المثبت على المنفي  ،فھذا الكالم يفھمه العقالء....
وعليه فاألولى لنا أن نقدم
َ
َﺳ َﻮ ُد َﺷ ْﻴﻄَﺎ ٌن " ُيفسر على عد ِة أوج ٍه منھا :
ثان ًيا  :إن
ْﺐ ْاﻷ ْ
حديث النﱠبِ ﱢي  " اﻟْ َﻜﻠ ُ
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 -1أنه لما كان الكلبُ األسو ُد أشد ضررً ا وقبحً ا من غيره ُسمي شيطا ًنا من باب التشبيه ال أكثر.
 -2قد يقال بأن األمر على حقيقته  ،وأن بعض الشياطين تتصور بصورة الكالب السود  ،وال غرابة في
ذلك إذ ال يوجد ما يمنع ذلك.
 -3أن كون الكلب األسود شيطا ًنا يحتمل أن يكون المعنى أنه على صفته أو مسخ من الشيطان ،أي :أن
الكلب كان في األصل شيطا ًنا فمسخ بتلك الصورة وھي صورة الكلب ،وھذا قول بعيد عن الصحة.
احبُ كتاب َع ْو ِن ْال َم ْعبُو ِد :
وألخص ما سبق بكلما ٍ
ت موجز ٍة ذكرھا َ
ص ِ
ْ
ص ﱠور
قوله ْ " :ال َك ْلب ْاألَ ْس َود َش ْيطَان"  :قَا َل فِي فَ ْتح ال َو ُدود َح َملَهُ بَعْضھ ْم َعلَى ظَا ِھره َ ،وقَا َل :إِ ﱠن ال ﱠش ْيطَان يَتَ َ
ض َررًا ِم ْن َغيْره فَ ُس ﱢم َي َش ْيطَانًا اِ ْنتَھَى .
بِصُو َر ِة ْال ِك َالب السﱡود َ ،وقِي َل :بَلْ ھُ َو أَ َش ّد َ
ً
ير ،...وذلك في
ثالثا  :إن األناجي َل تذكر أن
َ
قطيع من الخناز ِ
يسوع أخرج الشياطين من رج ٍل فدخلت في ٍ 2
1
ت
ِّينَ .و َلمَّا َخ َر َج م َِن ال َّسفِي َن ِة ل ِْل َو ْق ِ
ور ِة ْال َجدَ ِري َ
إنجيل مرقس إصحاح  5عدد َو َجاءُوا إِ َلى َعب ِْر ْال َبحْ ِر إِ َلى ُك َ
3
ُورَ ،و َل ْم َي ْق ِدرْ أَ َح ٌد أَنْ َيرْ ِب َط ُه َوالَ
ان َمسْ َك ُن ُه فِي ْالقُب
ُور إِ ْن َسانٌ ِب ِه رُو ٌح َن ِجسٌ َ ،ك َ
ِ
اسْ َت ْق َب َل ُه مَِ4ن ْالقُب ِ
َ َ 5
ان
ِب َسالَسِ َل ،ألَ َّن ُه َق ْد ر ُِب َط َك ِثيرً ا ِبقُيُو ٍد َو َسالَسِ َل َف َق َّط َع ال َّسالَسِ َل َو َكس ََّر ْالقُيُودَ َ ،ف َل ْم َي ْق ِدرْ أَ َح ٌد أَنْ يُذ ِّ َُ .و َك َ
6
ض
ُور ،يَصِ ي ُح َوي َُجرِّ ُح َن ْف َس ُه ِب ْالح َِج َ
ُوع ِمنْ َبعِي ٍد َر َك َ
ار ِةَ .ف َلمَّا َرأَى َيس َ
دَ ا ِئمًا َل ْيالً َو َن َھارً ا فِي ْال ِج َب ِ
ال َوفِي ْالقُب ِ
7
ص ْو ٍ
ﷲ ْال َعلِيِّ ؟ أَسْ َتحْ لِفُ َك ِبا ِ أَنْ الَ ُت َع ِّذ َبنِي!«
ت عَظِ ٍيم َو َقا َلَ »:ما لِي َو َل َك َيا َيسُو ُع اب َْن ِ
ص َر َخ ِب َ
َو َس َجدَ َلهَُ ،و َ
9
8ألَ َّن ُه َقا َل َل ُهْ »:
اب قِا ِئالً»:اسْ مِي
اخرُجْ م َِن اإلِ ْن َس
ُك؟« َفأ َ َج َ
ان َيا أَ ُّي َھا الرُّ و ُح ال َّن ِجسُ «َ .و َسأ َ َل ُهَ »:ما اسْ م َ
ِ
11
10
َ
ال
َل ِج ُئونُ  ،ألَ َّن َنا َكثِير َ
ان ُھ َن َ
ور ِةَ .و َك َ
ار ِج ْال ُك َ
ُون«َ .و َط َل َ
ج َب ِ
اك عِ ْندَ ْال ِ
ب إِ
َ 12ل ْي ِه َك ِثيرً ا أنْ الَ يُرْ سِ َل ُھ ْم إِ َلى َخ ِ
ين َقا ِئل َ َ
ير لِ َن ْد ُخ َل فِي َھا«.
َقطِ
ير َيرْ َعىَ ،ف َط َل َ
ب إِ َل ْي ِه ُك ُّل ال َّشيَاطِ ِ
از ِ
ِين»:أرْ سِ ْل َنا إِ َلى ْال َخ َن ِ
از ِ
 13ي ٌع َك ِبي ٌر م َِن ْال َخ َن ِ
َ
دَخ َل ْ
ت األرْ َوا ُح ال َّن ِج َس ُة َو َ
يرَ ،فا ْندَ َف َع ْال َقطِ ي ُع ِمنْ َع َلى ْالجُرْ فِ
تَ .ف َخ َر َج ِ
َفأَذ َِن َل ُھ ْم َيسُو ُع ل ِْل َو ْق ِ
از ِ
ت فِي ْال َخ َن ِ
ْنَ ،ف ْ
اخ َت َن َق فِي ْال َبحْ ِر.
إِ َلى ْال َبحْ ِرَ .و َك َ
ان َنحْ َو أَ ْل َفي ِ
الخنازير!....
يسوع أخرج الشياطين فدخلت في
نالحظ من تلك النصوص :أن
َ
ِ
نصوص األناجيل  ،وبعد ذلك ينكرون علينا أن الشياطين تدخل
الخنازير بحسب
إ ًذا الشياطينُ دخلت في
ِ
ِ
ب األسود !.... .
في الكل ِ
خالق السماوات واألرض أنه ظھر في مخلوقا ِته وتجسد ؛ أعنى :
ﷲ
ثم إن معتقد المعترضين في ِ
ِ
ُول األُولَى إِلَى
ظھروتسجد في اإلنسان يسوع ....ويستدلون على ذلك بالنص الوارد في ِر َسالَ ِة بُولُ َ
س ال ﱠرس ِ
16
وح ،تَ َرا َءى
تِي ُموثَا ُو َ
س إصحاح  3عدد َوبِ ِ
اع َع ِظي ٌم ھُ َو ِسرﱡ التﱠ ْق َوى :ﷲُ ظَھَ َر فِي ْال َج َس ِد ،تَبَ ﱠر َر فِي الرﱡ ِ
اإلجْ َم ِ
لِ َمالَئِ َك ٍةُ ،ك ِر َز بِ ِه بَي َْن األُ َم ِم ،أُو ِم َن بِ ِه فِي ْال َعالَ ِمُ ،رفِ َع فِي ْال َمجْ ِد.
يسوع
كالم
النص محرفٌ ؛ ألنه غير موجود في أقدم النسخ  ،وليس من
قلت ُ◌ ُ :رغم اعتقادنا بأن ھذا
َ
َ
ِ
نفسه ..وعلى كل ٍّ أقول :إنھم يتعجبون من أن الشيطان يدخل في الكلب األسود ،وال يتعجبون من أن ربَّ
السماوات واألرض يدخل في جسد إنسان) يسوع ( يأكل  ،وينام  ،ويقضي حاجاته....
فكيف يمتنع ذلك في بعض مخلوقاته ،مثل الشيطان أن يظھر في كل ٍ
ب أسو ٍد ؟ أفال يعقلون !!
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ثم إنھم يعترضون على أن الكلب األسود أُطلق عليه لفظ )شيطان(،وال يعترضون على أن يسوع قال
لبطرس كبير الحوارين ":يا شيطان " ،وذلك في إنجيل متى إصحاح 16عدد23فَ ْالتَفَ َ
ت َوقَا َل
لِب ْ
ُسْ »:اذھَبْ َعنﱢي يَا َش ْيطَ ُ
ان! أَ ْن َ
اس«.
ت َم ْعثَ َرةٌ لِي ،ألَنﱠ َ
ُطر َ
ك الَ تَ ْھتَ ﱡم بِ َما ِ ل ِك ْن بِ َما لِلنﱠ ِ
ً
ﷲ لفي غاي ِة العج ِ
شبھة كھذه من المعترضين إذ لو خرجت من الملحدين ما
ب والدھشة أن تخرج
وأني و ِ
ُ
تعجبت !
ِين ِمنْ َق ْبل ِِھ ْم َفا ْن ُ
يقول َ : ب ْل َك َّذبُوا ِب َما َل ْم ُيح ُ
ان
ْف َك َ
ظرْ َكي َ
ب الَّذ َ
ِيطوا ِبع ِْل ِم ِه َو َلمَّا َيأْت ِِھ ْم َتأْ ِويلُ ُه َك َذل َِك َك َّذ َ
َعاقِ َب ُة َّ
ِين )) (39يونس (.
الظالِم َ
اإلسالم يقول :الشيطان يبيض!
رسو ُل
ِ
الشيطان يبيضُ ما ھذه الخرافة يا مسلمون...؟
قالوا :إن رسو َل اإلسالم يقول :إن
َ
ْ
ْ
ْ
ولما سألتھم عن الدليل ...قالوا :راجع تفسير القرطبي لسورة الكھف)َ (50وإِذ قُلنَا لِل َم َالئِ َك ِة ا ْس ُج ُدوا ِآل َد َم
س
ان ِم َن ْال ِجنﱢ فَفَ َس َ
يس َك َ
ق َع ْن أَ ْم ِر َربﱢ ِه أَفَتَتﱠ ِخ ُذونَهُ َو ُذرﱢ يﱠتَهُ أَ ْولِيَا َء ِم ْن ُدونِي َوھُ ْم لَ ُك ْم َع ُد ﱞو بِ ْئ َ
فَ َس َج ُدوا إِ ﱠال إِ ْبلِ َ
ين بَ َد ًال.
لِلظﱠالِ ِم َ
الرد على الشبھة
النبي  قط ،وليس
أوالً:إن الذي جاء في القرطبي وغيره أن الشيطان يبيض ،أو ينكح نفسه ...لم يرد عن
ﱢ
السلف ال دليل عليھا...وقد أنكرھا بعضُ العلما ِء كما
ب ﷲِ أب ًدا ،وما ھي إال أقوال ذكرھا أح ُد
ِ
ظاھ ًرا من كتا ِ
سيتقدم معنا -إن شاء ﷲ-
جاء في تفسير القرطبي )ج ( 240/ 10ما نصه:
واﺧﺘﻠﻒ ﻫﻞ ﻹﺑﻠﻴﺲ ذرﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ ،ﻓﻘﺎل اﻟﺸﻌﱯ :ﺳﺄﻟﲏ رﺟﻞ ﻓﻘﺎل ﻫﻞ ﻹﺑﻠﻴﺲ زوﺟﺔ ؟ ﻓﻘﻠﺖ :إن ذﻟﻚ ﻋﺮس ﱂ أﺷﻬﺪﻩ،
ﰒ ذﻛﺮت ﻗﻮﻟﻪ " أﻓﺘﺘﺨﺬوﻧﻪ وذرﻳﺘﻪ أوﻟﻴﺎء " ﻓﻌﻠﻤﺖ أﻧﻪ ﻻ ﺗﻜﻮن ذرﻳﺔ إﻻ ﻣﻦ زوﺟﺔ ﻓﻘﻠﺖ ﻧﻌﻢ.
وﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ :إن إﺑﻠﻴﺲ أدﺧﻞ ﻓﺮﺟﻪ ﰲ ﻓﺮج ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺒﺎض ﲬﺲ ﺑﻴﻀﺎت ،ﻓﻬﺬا أﺻﻞ ذرﻳﺘﻪ.

وﻗﻴﻞ :إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﰲ ﻓﺨﺬﻩ اﻟﻴﻤﲎ ذﻛﺮا وﰱ اﻟﻴﺴﺮى ﻓﺮﺟﺎ ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻜﺢ ﻫﺬا ﺬا ،ﻓﻴﺨﺮج ﻟﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﺸﺮ ﺑﻴﻀﺎت،

ﳜﺮج ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻴﻀﺔ ﺳﺒﻌﻮن ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ وﺷﻴﻄﺎﻧﺔ ،ﻓﻬﻮ ﳜﺮج وﻫﻮ ﻳﻄﲑ ،وأﻋﻈﻤﻬﻢ ﻋﻨﺪ أﺑﻴﻬﻢ ﻣﻨﺰﻟﺔ أﻋﻈﻤﻬﻢ ﰲ ﺑﲎ آدم ﻓﺘﻨﺔ،
وﻗﺎل ﻗﻮم :ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أوﻻد وﻻ ذرﻳﺔ،
وذرﻳﺘﻪ أﻋﻮاﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ.

ﻗﺎل اﻟﻘﺸﲑى أﺑﻮ ﻧﺼﺮ :واﳉﻤﻠﺔ أن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ أﺧﱪ أن ﻹﺑﻠﻴﺲ أﺗﺒﺎﻋﺎ وذرﻳﺔ ،وأ ﻢ ﻳﻮﺳﻮﺳﻮن إﱃ ﺑﲎ آدم وﻫﻢ أﻋﺪاؤﻫﻢ ،وﻻ
ﻳﺜﺒﺖ ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻟﺪ ﻣﻨﻬﻢ وﺣﺪوث اﻟﺬرﻳﺔ ﻋﻦ إﺑﻠﻴﺲ ،ﻓﻴﺘﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮ ﻓﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻘﻞ ﺻﺤﻴﺢ.
ﻗﻠﺖ :اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﳊﻤﻴﺪي ﰲ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﰉ ﺑﻜﺮ اﻟﱪﻗﺎﱐ أﻧﻪ ﺧﺮج

ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪا ﻋﻦ أﰉ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ اﻟﻐﲎ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳊﺎﻓﻆ ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻋﺎﺻﻢ ﻋﻦ أﰉ ﻋﺜﻤﺎن ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ
 " :ﻻ ﺗﻜﻦ أول ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ اﻟﺴﻮق وﻻ آﺧﺮ ﻣﻦ ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎ ﻓﺒﻬﺎ ﺑﺎض اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻓﺮخ ".
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وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ذرﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ ،واﷲ اﻋﻠﻢ.
ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ :وﻗﻮل " وذرﻳﺘﻪ " ﻇﺎﻫﺮ اﻟﻠﻔﻆ ﻳﻘﺘﻀﻰ اﳌﻮﺳﻮﺳﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺎﳌﻨﻜﺮ وﳛﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ.

وذﻛﺮ اﻟﻄﱪي وﻏﲑﻩ أن ﳎﺎﻫﺪا ﻗﺎل :ذرﻳﺔ إﺑﻠﻴﺲ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ،وﻛﺎن ﻳﻌﺪﻫﻢ :زﻟﻨﺒﻮر ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺳﻮاق ،ﻳﻀﻊ راﻳﺘﻪ ﰲ ﻛﻞ ﺳﻮق
ﺑﲔ اﻟﺴﻤﺎء واﻷرض ،ﳚﻌﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺮاﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﺎﻧﻮت أول ﻣﻦ ﻳﻔﺘﺢ وآﺧﺮ ﻣﻦ ﻳﻐﻠﻖ.
وﺛﱪ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺼﺎﺋﺐ ،ﻳﺄﻣﺮ ﺑﻀﺮب اﻟﻮﺟﻮﻩ وﺷﻖ اﳉﻴﻮب ،واﻟﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﻮﻳﻞ واﳊﺮب.
واﻷﻋﻮر ﺻﺎﺣﺐ أﺑﻮاب اﻟﺰﱐ.

وﻣﺴﻮط ﺻﺎﺣﺐ اﻷﺧﺒﺎر ،ﻳﺄﰐ ﺎ ﻓﻴﻠﻘﻴﻬﺎ ﰲ أﻓﻮاﻩ اﻟﻨﺎس ﻓﻼ ﳚﺪون ﳍﺎ أﺻﻼ.
وداﺳﻢ اﻟﺬي إذا دﺧﻞ اﻟﺮﺟﻞ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻠﻢ ﻳﺴﻠﻢ وﱂ ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ ﺑﺼﺮﻩ ﻣﻦ اﳌﺘﺎع ﻣﺎ ﱂ ﻳﺮﻓﻊ وﻣﺎ ﱂ ﳛﺴﻦ ﻣﻮﺿﻌﻪ ،وإذا أﻛﻞ وﱂ
ﻳﺬﻛﺮ اﺳﻢ اﷲ أﻛﻞ ﻣﻌﻪ.
ﻗﺎل اﻷﻋﻤﺶ :وإﱐ رﲟﺎ دﺧﻠﺖ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻠﻢ أذﻛﺮ اﷲ وﱂ أﺳﻠﻢ ،ﻓﺮأﻳﺖ ﻣﻄﻬﺮة ﻓﻘﻠﺖ :ارﻓﻌﻮا ﻫﺬﻩ وﺧﺎﺻﻤﺘﻬﻢ ،ﰒ أذﻛﺮ ﻓﺄﻗﻮل:

داﺳﻢ داﺳﻢ أﻋﻮذ ﺑﺎﷲ ﻣﻨﻪ زاد اﻟﺜﻌﻠﱯ وﻏﲑﻩ ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ :واﻷﺑﻴﺾ ،وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﻮﺳﻮس ﻟﻸﻧﺒﻴﺎء.
وﺻﺨﺮ وﻫﻮ اﻟﺬي اﺧﺘﻠﺲ ﺧﺎﰎ ﺳﻠﻴﻤﺎن .
واﻟﻮﳍﺎن وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻄﻬﺎرة ﻳﻮﺳﻮس ﻓﻴﻬﺎ.

واﻻﻗﻴﺲ وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺼﻼة ﻳﻮﺳﻮس ﻓﻴﻬﺎ.

وﻣﺮة وﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺰاﻣﲑ وﺑﻪ ﻳﻜﲎ.
واﳍﻔﺎف ﻳﻜﻮن ﺑﺎﻟﺼﺤﺎرى ﻳﻀﻞ اﻟﻨﺎس وﻳﺘﻴﻬﻬﻢ.
وﻣﻨﻬﻢ اﻟﻐﻴﻼن.

وﺣﻜﻰ أﺑﻮ ﻣﻄﻴﻊ ﻣﻜﺤﻮل ﺑﻦ اﻟﻔﻀﻞ اﻟﻨﺴﻔﻲ ﰲ ﻛﺘﺎب اﻟﻠﺆﻟﺌﻴﺎت ﻋﻦ ﳎﺎﻫﺪ أن اﳍﻔﺎف ﻫﻮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﺮاب ،وﻟﻘﻮس
ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﺤﺮﻳﺶ ،واﻻﻋﻮر ﺻﺎﺣﺐ أﺑﻮاب اﻟﺴﻠﻄﺎن.
ﻗﺎل وﻗﺎل اﻟﺪاراﱐ :إن ﻹﺑﻠﻴﺲ ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ ﻳﻘﺎل ﻟﻪ اﳌﺘﻘﺎﺿﻰ ،ﻳﺘﻘﺎﺿﻰ اﺑﻦ آدم ﻓﻴﺨﱪ ﺑﻌﻤﻞ ﻛﺎن ﻋﻤﻠﻪ ﰲ اﻟﺴﺮ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ،

ﻓﻴﺤﺪث ﺑﻪ ﰲ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ.

ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ :وﻫﺬا وﻣﺎ ﺟﺎﻧﺴﻪ ﳑﺎ ﱂ ﻳﺄت ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻗﺪ ﻃﻮل اﻟﻨﻘﺎش ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ وﺟﻠﺐ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ
اﻟﺼﺤﺔ ،وﱂ ﳝﺮ ﰊ ﰲ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ إﻻ ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ أن ﻟﻠﺼﻼة ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺧﻨﺰب.
وذﻛﺮ اﻟﱰﻣﺬي أن ﻟﻠﻮﺿﻮء ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﻮﳍﺎن.

ﻗﻠﺖ :أﻣﺎ ﻣﺎ ذﻛﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻴﲔ ﰲ اﻻﺳﻢ ﻓﺼﺤﻴﺢ ،وأﻣﺎ أن ﻟﻪ أﺗﺒﺎﻋﺎ وأﻋﻮاﻧﺎ وﺟﻨﻮدا ﻓﻤﻘﻄﻮع ﺑﻪ ،وﻗﺪ ذﻛﺮﻧﺎ اﳊﺪﻳﺚ اﻟﺼﺤﻴﺢ
ﰲ أن ﻟﻪ أوﻻدا ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ ،ﻛﻤﺎ ﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ وﻏﲑﻩ.أھـ
إذن من خالل ما سبق يتضح ما ذكرته ،وھذا يدل على كذبھم وتدليسھم ...
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ثم إن المالحظ من التفسير ما يلي:
 -1لم يرد عن النبي  حديثًا واح ًدا يقول بقولھم أب ًدا بل الحديث الثابت يتكلم عن أمر آخر ،ﻓﻌﻦ ﺳﻠﻤﺎن ،
آﺧﺮ ﻣﻦ َﳜْﺮ ِ
ِ
ِ
رﺳﻮل ا ِ
ﺎض اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُن َوﻓَـ ﱠﺮ َخ ".
ﻗﺎل  :ﻗﺎل ُ
ﷲ  " :ﻻَ ﺗَ ُﻜ ْﻦ أ ﱠَو َل َﻣ ْﻦ ﻳَ ْﺪ ُﺧ ُﻞ اﻟ ﱡ
ج ﻣ ْﻨـ َﻬﺎ  .ﻓ َﻴﻬﺎ ﺑَ َ
ﺴﻮ َق َ ،وﻻَ َ َ ْ ُ ُ
جاء في كتاب غريب ما في الصحيحن )ج/ 1ص  :( 187ﺑﺎض اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻓﺮخ
اﺳﺘﻌﺎرة ﳌﺎ ﻧﺸﺮﻩ ﻣﻦ اﻟﺸﺮ ﺑﻴﻨﻬﻢ واﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻣﻨﻬﻢ وﻣﺎ ﻳﻮﻗﻌﻬﻢ ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﳐﺎﻟﻔﺔ اﻷﻣﺮ واﻟﻨﻬﻲ ﰲ اﻟﺸﺮاء واﻟﺒﻴﻊ.أھـ
-2صيغ التمريض مثل :قيل ،وقال قوم  :....وﻗﻴﻞ :إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﰲ ﻓﺨﺬﻩ اﻟﻴﻤﲎ ذﻛﺮا وﰱ اﻟﻴﺴﺮى ﻓﺮﺟﺎ....
وﻗﺎل ﻗﻮم :ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أوﻻد وﻻ ذرﻳﺔ...

-3إن ھذه االقول كانت عرضة لنكارة بعض العلماء،ﻣﺜﻞ ﻣﺎ ﻗﺎﻟﻪ اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ :ﻗﺎل اﺑﻦ ﻋﻄﻴﺔ :وﻗﻮل " وذرﻳﺘﻪ " ﻇﺎﻫﺮ
اﻟﻠﻔﻆ ﻳﻘﺘﻀﻰ اﳌﻮﺳﻮﺳﲔ ﻣﻦ اﻟﺸﻴﺎﻃﲔ ،اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺄﺗﻮن ﺑﺎﳌﻨﻜﺮ وﳛﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﻃﻞ...

وﻗﺎل :وﻫﺬا وﻣﺎ ﺟﺎﻧﺴﻪ ﳑﺎ ﱂ ﻳﺄت ﺑﻪ ﺳﻨﺪ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻗﺪ ﻃﻮل اﻟﻨﻘﺎش ﰲ ﻫﺬا اﳌﻌﲎ وﺟﻠﺐ ﺣﻜﺎﻳﺎت ﺗﺒﻌﺪ ﻋﻦ اﻟﺼﺤﺔ ،وﱂ ﳝﺮ
ﰊ ﰲ ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺢ إﻻ ﻣﺎ ﰲ ﻛﺘﺎب ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻦ أن ﻟﻠﺼﻼة ﺷﻴﻄﺎﻧﺎ ﻳﺴﻤﻰ ﺧﻨﺰب.
ثانيًا :إن ھناك أسئلة تطرح نفسھا أسئلة تطرح نفسھا ھي:
-1ھل جاءت شبھتھم من كالم ﷲ ظاھرة؟
-2ھل جاءت شبھتھم من كالم رسول ﷲ؟
-3ھل أجمع أھل العلم على ما جاء في تفسير القرطبي وغيره؟
الجواب :ھذا ھو،ودليل ما سبق ما جاء في كتاب أضواء البيان إليضاح القرآن بالقرآن للشنقيطي -رحمه
ﷲ)-ج /19ص :(197ﻗﺎل ﳎﺎﻫﺪ :إن ﻛﻴﻔﻴﺔ وﺟﻮد اﻟﻨﺴﻞ ﻣﻨﻪ أﻧﻪ أدﺧﻞ ﻓﺮﺟﻪ ﰲ ﻓﺮج ﻧﻔﺴﻪ ﻓﺒﺎض ﲬﺲ ﺑﻴﻀﺎت :ﻗﺎل:
ﻓﻬﺬا أﺻﻞ ذرﻳﺘﻪ .وﻗﺎل ﺑﻌﺾ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ :إن اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﺧﻠﻖ ﻟﻪ ﰲ ﻓﺨﺬﻩ اﻟﻴﻤﲎ ذﻛﺮاً ،وﰲ اﻟﻴﺴﺮى ﻓﺮﺟﺎً ،ﻓﻬﻮ ﻳﻨﻜﺢ ﻫﺬا ﺬا

ﻓﻴﺨﺮج ﻟﻪ ﻛﻞ ﻳﻮم ﻋﺸﺮ ﺑﻴﻀﺎت ،ﳜﺮج ﻣﻦ ﻛﻞ ﺑﻴﻀﺔ ﺳﺒﻌﻮن ﺷﻴﻄﺎﻧﺎً وﺷﻴﻄﺎﻧﺔ .وﻻ ﳜﻔﻰ أن ﻫﺬﻩ اﻷﻗﻮال وﳓﻮﻫﺎ ﻻ ﻣﻌﻮل
ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻌﺪم اﻋﺘﻀﺎدﻫﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻦ ﻛﺘﺎب أو ﺳﻨﺔ .ﻓﻘﺪ دﻟﺖ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻟﻪ ذرﻳﺔ .أﻣﺎ ﻛﻴﻔﻴﺔ وﻻدة ﺗﻠﻚ اﻟﺬرﻳﺔ ﻓﻠﻢ

ﻳﺜﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﻧﻘﻞ ﺻﺤﻴﺢ ،وﻣﺜﻠﻪ ﻻ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﻟﺮأي .وﻗﺎل اﻟﻘﺮﻃﱯ ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﻵﻳﺔ :ﻗﻠﺖ :اﻟﺬي ﺛﺒﺖ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺎب ﻣﻦ

اﻟﺼﺤﻴﺢ ﻣﺎ ذﻛﺮﻩ اﳊﻤﲑي ﰲ اﳉﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺼﺤﻴﺤﲔ ﻋﻦ اﻹﻣﺎم أﰊ ﺑﻜﺮ اﻟﱪﻗﺎﱐ :أﻧﻪ ﺧﺮج ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻣﺴﻨﺪاً ﻋﻦ أﰊ ﳏﻤﺪ ﻋﺒﺪ
اﻟﻐﲏ ﺑﻦ ﺳﻌﻴﺪ اﳊﺎﻓﻆ ،ﻣﻦ رواﻳﺔ ﻋﺎﺻﻢ ،ﻋﻦ أﰊ ﻋﺜﻤﺎن ،ﻋﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﻗﺎل :ﻗﺎل رﺳﻮل اﷲ " :ﻻ ﺗﻜﻦ أول ﻣﻦ ﻳﺪﺧﻞ

اﻟﺴﻮق وﻻ آﺧﺮ ﻣﻦ ﳜﺮج ﻣﻨﻬﺎ ،ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺎض اﻟﺸﻴﻄﺎن وﻓﺮخ" وﻫﺬا ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﻟﻠﺸﻴﻄﺎن ذرﻳﺔ ﻣﻦ ﺻﻠﺒﻪ.أھـ
صحيح البخاري برقم
النبي  الذي جاء في
الشيطان ينكح نفسه ...يُرد بقول
قلتُ  :إن قول بعضھم أن
َ
ﱢ
ِ
ﻚ ِﻣﻦ ْ ِ
اﳋَﺒﺎﺋِ ِ
 139ﻋﻦ ٍ
ﱠﱯ  إِ َذا َد َﺧ َﻞ ْ
ﺚ.
اﳋََﻼ َء ﻗَ َ
أﻧﺲ ﻗﺎلَ :ﻛﺎ َن اﻟﻨِ ﱡ
اﳋُﺒُﺚ َو ْ َ
ﺎل :اﻟﻠﱠ ُﻬ ﱠﻢ إِ ﱢﱐ أَﻋُﻮذُ ﺑِ َ ْ
نالحظ من الحديث :لفظتين ھما الخبث والخبائث ؛أي :من ذكور الشياطين ،وإناثھما ....وھذا يدل على أن
للشيطان زوجة  ،ويتناسل منھا ...ويبقى ھذا ھو التفسير الصحيح لقوله َ  : وإِ ْذ قُ ْلنَا لِ ْل َم َالئِ َك ِة ا ْس ُج ُدوا
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ق َع ْن أَ ْم ِر َربﱢ ِه أَفَتَتﱠ ِخ ُذونَهُ َو ُذرﱢ يﱠتَهُ أَ ْولِيَا َء ِم ْن ُدونِي َوھُ ْم لَ ُك ْم َع ُد ﱞو
ان ِم َن ْال ِجنﱢ فَفَ َس َ
يس َك َ
ِآل َد َم فَ َس َج ُدوا إِ ﱠال إِ ْبلِ َ
ين بَ َد ًال)) (50الكھف(.
س لِلظﱠالِ ِم َ
بِ ْئ َ
فعلى ما سبق بيانه أكون قد نسفت الشبھة من جذورھا نسفًا –بفضل ﷲ .-

نبي اإلسالم يقول":الشيطان له ضراط".
ُ
سماع األذان...وتعلقوا بما جاء في صحيح البخاري برقم
الشيطان ري ًحا عند
قالوا ساخرين :ھل يُخرج
ِ
ِ
ط ﺣ ﱠﱴ َﻻ ﻳﺴﻤﻊ اﻟﻨﱢ َﺪاء ﻓَِﺈ َذا ﻗُ ِ
ﺼ َﻼ ِة أَ ْدﺑَـ َﺮ اﻟ ﱠ
ﻀ َﻲ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  ﻗَ َ
َ 139ﻋ ْﻦ أَِﰊ ُﻫ َﺮﻳْـ َﺮةَ أَ ﱠن َر ُﺳ َ
ي ﻟِﻠ ﱠ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُن ﻟَﻪُ ُ
ﺿ َﺮا ٌ َ
َ ََْ
َ
ﺎل ":إِ َذا ﻧُﻮد َ
ِ
اﻟﻨﱢ َﺪاء أَﻗـْﺒﻞ ﺣ ﱠﱴ إِ َذا ﺛُـ ﱢﻮب ﺑِﺎﻟ ﱠ ِ
ِ
ﻮل :اذْ ُﻛ ْﺮ َﻛ َﺬا اذْ ُﻛ ْﺮ َﻛ َﺬا
ﲔ اﻟ َْﻤ ْﺮِء َوﻧَـ ْﻔ ِﺴ ِﻪ ﻳَـ ُﻘ ُ
ﻳﺐ أَﻗـْﺒَ َﻞ َﺣ ﱠﱴ َﳜْﻄ َﺮ ﺑَـ َْ
َ
ُ ََ َ
ﺼ َﻼة أَ ْدﺑَـ َﺮ َﺣ ﱠﱴ إِ َذا ﻗُﻀ َﻲ اﻟﺘﱠﺜْ ِﻮ ُ
ِ
ﺻﻠﱠﻰ".
ﻟ َﻤﺎ َﱂْ ﻳَ ُﻜ ْﻦ ﻳَ ْﺬ ُﻛ ُﺮ َﺣ ﱠﱴ ﻳَﻈَ ﱠﻞ اﻟ ﱠﺮ ُﺟ ُﻞ إِ ْن ﻳَ ْﺪ ِري َﻛ ْﻢ َ
الرد على الشبھة
للنبي  دو ًرا في ھذا
ضراط محض اعتراض على قدر ِة ﷲ ، وليس
أوالً:إن اعتراضه على الشيطان له ُ
ﱢ
األمر إال تبلغ ما سمع من ربﱢه ....
ويبقى السؤال :ما المانع من عدم قبول ذلك؟
الجواب ال مانع ؛ألن ﷲ على كل شيء قدير  ،وقد َعلمنا أن الشيطان يأكل ،ويشرب ،ويبول ،وليس ذلك
كله مثل البشر...
ﺎل ِﻋﻴﺎض  :ﳝُْ ِﻜﻦ َﲪْﻠُﻪ َﻋﻠَﻰ ﻇَ ِ
ﺎﻫﺮﻩ ِﻷَﻧﱠﻪُ ِﺟﺴﻢ ﻣﺘَـﻐَ ﱟﺬ ﻳ ِ
ﺼ ّﺢ ِﻣ ْﻨﻪُ ُﺧ ُﺮوج اﻟ ﱢﺮﻳﺢ َ ،وَْﳛﺘَ ِﻤ ُﻞ أَﻧﱠـ َﻬﺎ
قال ابنُ حج ٍر في
ُ ُ
ِ
الفتح :ﻗَ َ َ
ٌْ ُ َ
ِﻋﺒﺎرة َﻋﻦ ِﺷ ﱠﺪة ﻧَِﻔﺎ ِرِﻩ  ،وﻳـ َﻘ ﱢﻮ ِﻳﻪ ِرواﻳﺔ ﻟِﻤﺴﻠِ ٍﻢ " ﻟَﻪُ ﺣﺼﺎص " ِﲟُْﻬﻤ َﻼ ٍ
َﺻ َﻤ ِﻌ ﱡﻲ َوﻏَْﻴـ ُﺮﻩُ ﺑِ ِﺸ ﱠﺪ ِة اﻟ َْﻌ ْﺪ ِو
ﻀ ُﻤﻮم ْاﻷ ﱠَول ﻓَـ َﻘ ْﺪ ﻓَ ﱠ
ت َﻣ ْ
ﺴ َﺮﻩُ ْاﻷ ْ
ُ َ ٌ
َُ
ََ ْ
َ
ََ ُ ْ
ﺼﻮ ِ
ﻴﱯ َ :ﺷﺒﱠﻪَ ُﺷ ْﻐ َﻞ اﻟ ﱠ
ﺿ َﺮاﻃًﺎ
 .ﻗَ َ
ت اﻟﱠ ِﺬي ﳝََْﻸ اﻟ ﱠ
ﺴ ْﻤﻊ َوﳝَْﻨَﻌﻪُ َﻋ ْﻦ َﲰَﺎع ﻏَ ْﲑﻩ  ،ﰒُﱠ َﲰﱠﺎﻩُ ُ
ﺎل اﻟﻄﱢ ِ ﱡ
ﺸ ْﻴﻄَﺎن ﻧَـ ْﻔﺴﻪ َﻋ ْﻦ َﲰَﺎع ْاﻷَ َذان ﺑِﺎﻟ ﱠ ْ
ﻴﺤﺎ ﻟَﻪُ .
ﺗَـ ْﻘﺒِ ً
) ﺗَـ ْﻨﺒِﻴﻪٌ ( :
اﻟﻈﱠ ِ
ﺸ ْﻴﻄَ ِ
ﺎن إِﺑْﻠِﻴﺲ َ ،و َﻋﻠَْﻴ ِﻪ ﻳَ ُﺪ ﱡل َﻛ َﻼم َﻛﺜِﲑ ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱡ
ﺎﻫﺮ أَ ﱠن اﻟ ُْﻤ َﺮاد ﺑِﺎﻟ ﱠ
اح َﻛ َﻤﺎ َﺳﻴَﺄِْﰐ َ ،وَْﳛﺘَ ِﻤ ُﻞ أَ ﱠن اﻟ ُْﻤ َﺮاد ِﺟ ْﻨﺲ اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻴﻄَﺎن َو ُﻫ َﻮ
ﺸ ﱠﺮ ِ
ُﻛ ّﻞ ُﻣﺘَ َﻤ ﱢﺮد ِﻣ ْﻦ ا ْﳉِ ّﻦ َو ِْ
اﻹﻧْ ِ
ﺻﺔً .
ﺲ  ،ﻟَ ِﻜ ﱠﻦ اﻟ ُْﻤ َﺮاد ُﻫﻨَﺎ َﺷ ْﻴﻄَﺎ ُن ا ْﳉِ ّﻦ َﺧﺎ ﱠ
ﻗَـ ْﻮﻟﻪ َ ) :ﺣ ﱠﱴ َﻻ ﻳَ ْﺴ َﻤ َﻊ اﻟﺘﱠﺄ ِْذﻳﻦ (
ﻇَ ِ
ِ
ﺎﻫﺮﻩ أَﻧﱠﻪُ ﻳَـﺘَـ َﻌ ﱠﻤﺪ إِ ْﺧﺮاج َذﻟِ َ ِ ِ ِ ِ
ﻚ اِ ْﺳﺘِ ْﺨ َﻔﺎﻓًﺎ َﻛ َﻤﺎ
ﺴ َﻤ ِﺎع اﻟ ﱠ
ﺼﻨَﻊ َذﻟِ َ
ﺼ ْﻮت اﻟﱠﺬي ُﳜْ ِﺮ ُﺟﻪُ َﻋ ْﻦ َﲰَﺎع اﻟ ُْﻤ َﺆذﱢن  ،أ َْو ﻳَ ْ
َ َ
ﻚ إ ﱠﻣﺎ ﻟﻴَ ْﺸﺘَﻐ َﻞ ﺑ َ
ﻚ ﺑﻞ َﳛﺼﻞ ﻟَﻪ ِﻋ ْﻨ َﺪ َﲰَﺎع ْاﻷَ َذان ِﺷ ﱠﺪةُ َﺧﻮ ٍ
ِ
ﻚ اﻟ ﱠ ِ
ﺴﺒَﺒِ َﻬﺎ ،
ف ُْﳛ ِﺪ ُ
ﻳَـ ْﻔ َﻌﻠﻪُ اﻟ ﱡ
ث ﻟَﻪُ َذﻟِ َ
ﺴ َﻔ َﻬﺎءُ َ ،وَْﳛﺘَ ِﻤ ُﻞ أَ ْن َﻻ ﻳَـﺘَـ َﻌ ﱠﻤ َﺪ َذﻟ َ َ ْ ْ ُ ُ ُ
ْ
ﺼ ْﻮت ﺑ َ
ﺎﺳﺐ اﻟ ﱠ ِ
ِ
ث،و ِ ِ
ﻚ ﻟِﻴـ َﻘﺎﺑِﻞ ﻣﺎ ﻳـﻨَ ِ
ﺼﻮت ﺑِ ْﺎﻷَ َذ ِ
ِ ِ
ِ
ان ِﻷَ ﱠن
ﺼ َﻼة ﻣ ْﻦ اﻟﻄﱠ َﻬ َﺎرة ﺑِﺎ ْﳊَ َﺪ ِ َ ْ
َوَْﳛﺘَﻤ ُﻞ أَ ْن ﻳَـﺘَـ َﻌ ﱠﻤ َﺪ َذﻟ َ ُ
َ ُ
اﺳﺘُﺪ ﱠل ﺑِﻪ َﻋﻠَﻰ ا ْﺳﺘ ْﺤﺒَﺎب َرﻓْ ِﻊ اﻟ ﱠ ْ
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ِ
ِ
ٍ ِ ِ
ﺼﻮ ِ
ت َ ،وﻗَ ْﺪ َوﻗَ َﻊ ﺑَـﻴَﺎ ُن اﻟْﻐَﺎﻳَﺔ ِﰲ ِرَواﻳٍَﺔ ﻟِ ُﻤ ْﺴﻠِ ٍﻢ ِﻣ ْﻦ
ﻗَـ ْﻮﻟَﻪُ " َﺣ ﱠﱴ َﻻ ﻳَ ْﺴ َﻤ َﻊ " ﻇَﺎﻫﺮ ِﰲ أَﻧﱠﻪُ ﻳَـ ْﺒـﻌُ ُﺪ إِ َﱃ ﻏَﺎﻳَﺔ ﻳَـ ْﻨﺘَﻔﻲ ﻓ َﻴﻬﺎ َﲰَﺎﻋُﻪُ ﻟﻠ ﱠ ْ
ﺎل " َﺣ ﱠﱴ ﻳَ ُﻜﻮن َﻣ َﻜﺎ َن اﻟ ﱠﺮْو َﺣﺎء "......أھـ
َﺣ ِﺪﻳﺚ َﺟﺎﺑِﺮ ﻓَـ َﻘ َ
ثانيًا :إنني أعجب من تلك الشبھة أن تخرج من المن ّ
صرين فمن المفترض أنھم يدينون بدين بخالف
غيرھم ....والذي دفعني للتعجب أوضحه على شكل أسئلة ھي:
السؤال األول :ھل في الكتاب المقدس ما ينفي أن الشيطان له ضراط ؟
الجواب  :ال يوجد !
إنھم يتعجبون أن للشيطان ضراط ،وال يتعجبون أن ربﱠ السماوات واألرض – يسوع بحسب إيمانھم  -له
ضراط ،وذلك لنه يأكل ،ويشرب ،ويقضي حاجة ،ويخرج ريحا...وال ننسى أن معتقد االرثوزكس أن
الالھوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة  ...أدلة ما سبق ذكره جاءت في اآلتي:
-1لما جاع الرب يسوع أكل سم ًكا ؛المتيقن أنه بعد األكل إخراج ريح...وذلك في إنجيل لوقا إصحاح 24
36
ف يَسُو ُ
ْط ِھ ْمَ ،وقَا َل لَھُ ْمَ »:سالَ ٌم لَ ُك ْم!« 37فَ َج ِز ُعوا َو َخافُوا،
ون بِھ َذا َوقَ َ
عدد َوفِي َما ھُ ْم يَتَ َكلﱠ ُم َ
ع نَ ْف ُسهُ فِي َوس ِ
38
ينَ ،ولِ َما َذا تَ ْخطُ ُر أَ ْف َكا ٌر فِي قُلُوبِ ُك ْم؟ 39اُ ْنظُرُوا يَ َد ﱠ
ي
َوظَنﱡوا أَنﱠھُ ْم نَظَرُوا رُوحًا .فَقَا َل لَھُ ْمَ »:ما بَالُ ُك ْم ُمضْ طَ ِربِ َ
40
ين قَا َل ھ َذا
ْس لَهُ لَحْ ٌم َو ِعظَا ٌم َك َما تَ َر ْو َن لِي«َ .و ِح َ
ي :إِنﱢي أَنَا ھُ َو! ُجسﱡونِي َوا ْنظُرُوا ،فَإِ ﱠن الرﱡ و َح لَي َ
َو ِرجْ لَ ﱠ
41
ُون ،قَا َل لَھُ ْم»:أَ ِع ْن َد ُك ْم ھھُنَا طَ َعا ٌم؟«
حَ ،و ُمتَ َعجﱢ ب َ
أَ َراھُ ْم يَ َد ْي ِه َو ِرجْ لَ ْي ِهَ .وبَ ْينَ َما ھُ ْم َغ ْي ُر ُم َ
ص ﱢدقِين ِم َن ْالفََ 43ر ِ
42فَنَا َولُوهُ ج ُْز ًءا ِم ْن َس َم ٍك َم ْش ِويﱟ َ ،و َش ْيئًا ِم ْن َش ْھ ِد َع َسل .فَأ َ َخ َذ َوأَ َك َل قُ ﱠدا َمھُ ْم.
ريح ا...وذل ك ف ي إنجي ِل مت ى إص حاح 4
 -2لما صام يسوع أربع ين يوم ا ،وج اع أخي ًرا ،وأك ل ھ ل اخ رج ً
2
ين لَ ْيلَةًَ ،جا َع أَ ِخيرًا.
ين نَھَارًا َوأَرْ بَ ِع َ
صا َم أَرْ بَ ِع َ
عدد فَبَ ْع َد َما َ
ويبقى سؤالين :
السؤال األول:لماذا التعجب وربھم له ضراط ..؟
السؤال الثاني :ھل ھذه صفات جيدة تنسب لربﱢ العالمين )إله يخرج ري ًحا،(..أم إنھا صفات إنسان
ضعيف...؟ ال تعليق!
نب ﱞي يقول :الشيطان يبول !
سولكم :إن الشيطان يبول  ،كيف ذلك يا مسلم....؟!
سألوا ساخرين قائلين لقد قال ر ُ
تعلقوا بما جاء في الصحيحين:
ِِ
ِ
ِ
ﺎل اﻟ ﱠ
ﺎل:
ﺴ ﱠﺪ ٌد ﻗَ َ
ﺼ ﱢﻞ ﺑَ َ
 -1صحيح البخاري ﻛﺘَﺎب ) ا ْﳉُ ُﻤ َﻌﺔ ( ﺑَﺎب )إِ َذا ﻧَ َ
ﺎم َوَﱂْ ﻳُ َ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُن ِﰲ أُذُﻧﻪ( ﺑﺮﻗﻢ َ 1076ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ ُﻣ َ
ِ
ِ
َﺣ َﻮ ِ
ال ﻧَﺎﺋِ ًﻤﺎ َﺣ ﱠﱴ
ﻮر َﻋ ْﻦ أَِﰊ َواﺋِ ٍﻞ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒ ِﺪ اﻟﻠﱠ ِﻪ ﻗَ َ
ص ﻗَ َ
ﻴﻞَ :ﻣﺎ َز َ
ﺎل :ذُﻛِ َﺮ ﻋ ْﻨ َﺪ اﻟﻨﱠِ ﱢ
َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ أَﺑُﻮ ْاﻷ ْ
ﺎلَ :ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﻣ ْﻨ ُ
ﺼٌ
ﱯ َ ر ُﺟ ٌﻞ ﻓَﻘ َ
ﺎل اﻟ ﱠ
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُن ِﰲ أُذُﻧِِﻪ".
ﺎل  ":ﺑَ َ
ﺼ َﻼ ِة ﻓَـ َﻘ َ
ﺎم إِ َﱃ اﻟ ﱠ
أْ
َﺻﺒَ َﺢ َﻣﺎ ﻗَ َ
 -2صحيح مسلم ﻛِﺘَﺎب )ﺻ َﻼ ِة اﻟْﻤﺴ ِﺎﻓ ِﺮﻳﻦ وﻗَﺼ ِﺮﻫﺎ( ﺑﺎب ) ﻣﺎ ر ِو ِ
َﺻ ْﺒ َﺢ( ﺑﺮﻗﻢ َ 1293ﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ
ﺎم اﻟﻠﱠْﻴ َﻞ أ َ
َﲨْ َﻊ َﺣ ﱠﱴ أ َ
ﻴﻤ ْﻦ ﻧَ َ
َ
َُ ََ ْ َ َ
يﻓ َ
َ ُ َ
ِ ﱠِ
ِ
ﺎل :ذُﻛِﺮ ِﻋ ْﻨ َﺪ ر ُﺳ ِ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ 
ﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن ﺑْ ُﻦ أَِﰊ َﺷ ْﻴﺒَﺔَ َوإِ ْﺳ َﺤ ُﻖ ﻗَﺎﻟَﻚ ﻋُﺜْ َﻤﺎ ُن َﺣ ﱠﺪﺛَـﻨَﺎ َﺟ ِﺮ ٌﻳﺮ َﻋ ْﻦ َﻣ ْﻨ ُ
َ
ﺼﻮٍر َﻋ ْﻦ أَِﰊ َواﺋ ٍﻞ َﻋ ْﻦ َﻋ ْﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﻗَ َ َ
اك َر ُﺟ ٌﻞ ﺑَﺎ َل اﻟ ﱠ
ﺎل ِﰲ أُذُﻧِِﻪ".
ﺸ ْﻴﻄَﺎ ُن ِﰲ أُذُﻧَـ ْﻴ ِﻪ أ َْو ﻗَ َ
َﺻﺒَ َﺢ ﻗَ َ
ﺎل َ ":ذ َ
ﺎم ﻟَْﻴـﻠَﺔً َﺣ ﱠﱴ أ ْ
َر ُﺟ ٌﻞ ﻧَ َ
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الرد على الشبھة

أوالً  :إن الذي يتِ َع َجبُ ھو أنا وليس ھم أن تكون ھذه شبھة ....وعلى كلﱟ أنقل ما ذكره بعضُ العلما ِء في
ث:
شرح ھذا الحدي ِ
ِ
ِ
ﻀ ُﺮوب ﻟِ ْﻠﻐَ ِﺎﻓ ِﻞ َﻋ ْﻦ اﻟ ِْﻘﻴَﺎم ﺑِﺜِ َﻘ ِﻞ اﻟﻨـ ْﱠﻮم َﻛ َﻤ ْﻦ َوﻗَ َﻊ اﻟْﺒَـ ْﻮل ِﰲ أُذُﻧﻪ
ﻣ
ﻞ
ﺜ
ﻣ
ﻮ
ﻫ
:
ﻴﻞ
ﻗ
:
الفتح
في
ﷲ
رحمه
ر
حج
 -1قال ا
بنُ
ُ
ٍ
َ ُ َ ََ َ ْ
ﻓَـﺜَـ ﱠﻘﻞ أُذُﻧﻪ وأَﻓْ ِ
ﺴﺎد ﺑِﺎﻟْﺒَـ ْﻮِل .أھـ
ﺴ َﺪ ﺣ ّ
ﺴﻪ َ ،واﻟ َْﻌ َﺮب ﺗُ َﻜ ﱢﲏ َﻋ ْﻦ اﻟْ َﻔ َ
َ َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
شرحه  :ﻗِﻴﻞ  :ﻣﻌﻨَﺎﻩُ اﺳﺘَ َﺨ ﱠ ِ
ﻒ ﺑِِﺈﻧْﺴ ٍ
ﺎن
النووي -رحمه ﷲُ -في
 -2قال
ﱡ
ِ
ﻒ ﺑِﻪ َو ْ
اﺣﺘَـ َﻘ َﺮﻩُ َو ْ
َ َْ ْ
اﺳﺘَـ ْﻌﻠَﻰ َﻋﻠَْﻴﻪ ،ﻳُـ َﻘﺎل ﻟ َﻤ ْﻦ ا ْﺳﺘَ َﺨ ﱠ َ
ِ
ﻚ ﺑِ ْﺎﻷ ِ
ﺎل ا ْﳊَْﺮِ ّﰊ َ :ﻣ ْﻌﻨَﺎﻩُ ﻇَ َﻬ َﺮ َﻋﻠَْﻴ ِﻪ َ ،و َﺳ ِﺨ َﺮ ِﻣ ْﻨﻪُ.أھـ
،وﻗَ َ
َو َﺧ َﺪ َﻋﻪُ :ﺑَ َ
َﺻﻞ َذﻟِ َ
ﺎل ِﰲ أُذُﻧﻪ َوأ ْ
ﻚ ِﰲ َداﺑﱠﺔ ﺗَـ ْﻔ َﻌﻞ َذﻟ َ َ
َﺳﺪ إِ ْذ َﻻًﻻ ﻟَﻪُ َ
قلت ُ◌  :إن الواضح مما سبق أن ھذا كال ًما يعرفه العربُ  ،وال إشكالية فيه أب ًدا  ،فاألم ُر على سبيل المجاز،
علمي كما عھدناھم ....
ث
وأما المعترضون يطرحون الشبھة فقط دون
تفكر  ،وبح ٍ
ﱢ
ٍ
ثانيًا  :إن ھناك سؤاالً
سه ھو ما المانع من أن يبول الشيطان على الحقيقة ؟
ُ
يطرح نف َ
والسؤا ُل بطريق ٍة أخرى ھو :ھل ھناك كتابٌ من عند ﷲِ على وجه األرض يقول بأن الشيطان ال يبول ؟
صا إذا علمنا أن الشيطان
الجواب :ال؛ إ ًذا ھذه مسألة غيبية  ،وبالتالي ال ينبغي أن تكون محل شبھة خصو ً
يأكل  ،ويشرب  ،وينكح ،ويتناسل  ....فما المانع من أن يبول على الحقيقة ؟!
اإلنسان  ،والحيوان  ...حتى ال يقول جاھ ٌل :إن الذي يستيقظ بعد صالة
كبول
ولكن ما نسلّم به أن بولَه ليس
ِ
ِ
الفجر في الصباح ال يجد بول في أذنه لماذا ...؟!
حجر والنوويﱢ  -رحمھا ﷲُ – وﷲ أعلم .
ابن
وأدينُ لرب ﱢي في ھذه المسأل ِة بقولِ :
ٍ
واألرض يبول ،
ت
ثالثًا  :إن المعترضين يتعجبون من أن شيطانًا يبول  ،وال يتعجبون من أن ربﱠ السماوا ِ
ِ
ويتبرز  ...ھذا اإلله المتجسد في يسوع بحسب إيمانِھم !
ثم إنني لم أسخر منھم كما سخروا فأقول مثالً :
كيف لھم أن يعبدوا إلھًا يبول ؟ ھل يستحق اإلله الذي يبول أن يُعبد ويُصلى له ؟!
الناس ....؟!
أصحاب
أم أن
العقول في راح ٍة كما يقو ُل بعضُ
َ
ِ
ِ
نبي يقول :مدة الحمل أربع سنوات!..
ﱞ
نبي اإلسالم يقول :إن مدة الحمل من سنتين إلى أربع سنين ...وھذا يخالف العلم الحديث الذي يقول:
قالوا ﱡ
إن مدة الحمل ال تتجاور العشرة أشھر ...
ُ
َ
َّ
ْ
وذلك من خالل تفسير اآلية التي تقول :ﷲُ َيعْ َل ُم َما َتحْ ِم ُل ُك ُّل أ ْن َثى َو َما َتغِيضُ األرْ َحا ُم َو َما َت ْزدَ ا ُد َو ُك ُّل
ار )) (8الرعد( .تحديدا في تفسير القرطبي الذي سأقوم بعرضه لحقًا –إن شاء ﷲ-
َشيْ ٍء عِ ْندَ هُ ِب ِم ْقدَ ٍ
الرد على الشبھة
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أوالً :إن ھذه الشبھة أوھن من بيت العنكبوت لو كان يعلمون ...لعدة أوجه:
الوجه األول :أن ظاھر اآلية الكريم ليس فيھا أن مدة الحمل تزيد على عشرة أشھر ...فاآلية تقولَّ :
ﷲُ
ُ
َ
ار )) (8الرعد(.
َيعْ َل ُم َما َتحْ ِم ُل ُك ُّل أ ْن َثى َو َما َتغِيضُ ْاألرْ َحا ُم َو َما َت ْزدَ ا ُد َو ُك ُّل َشيْ ٍء عِ ْندَ هُ ِب ِم ْقدَ ٍ
بل إن القرآن الكريم يخبر أن مدة الحمل والرضاعة تكون في سنتين لالتي:
-1قوله َ  :و ْال َوالِ َد ُ
ضا َعةَ)) ( 233البقرة(
ضع َْن أَ ْو َال َدھُ ﱠن َح ْولَي ِْن َكا ِملَي ِْن لِ َم ْن أَ َرا َد أَ ْن يُتِ ﱠم ال ﱠر َ
ات يُرْ ِ
-2قوله َ  :و َو ﱠ
ك
صالُهُ فِي َعا َمي ِْن أَ ِن ا ْش ُكرْ لِي َولِ َوالِ َد ْي َ
اإل ْن َس َ
ان بِ َوالِ َد ْي ِه َح َملَ ْتهُ أُ ﱡمهُ َو ْھنًا َعلَى َو ْھ ٍن َوفِ َ
ص ْينَا ْ ِ
صي ُر ))(14لقمان(
ي ْال َم ِ
إِلَ ﱠ
-3قوله َ :و َو ﱠ
ون َش ْھرًا
صالُهُ ثَ َالثُ َ
اإل ْن َس َ
ض َع ْتهُ ُكرْ ھًا َو َح ْملُهُ َوفِ َ
ان بِ َوالِ َد ْي ِه إِحْ َسانًا َح َملَ ْتهُ أُ ﱡمهُ ُكرْ ھًا َو َو َ
ص ْينَا ْ ِ
ك الﱠتِي أَ ْن َع ْم َ
ي َو َعلَى َوالِ َد ﱠ
ي َوأَ ْن
ين َسنَةً قَا َل َربﱢ أَ ْو ِز ْعنِي أَ ْن أَ ْش ُك َر نِ ْع َمتَ َ
َحتﱠى إِ َذا بَلَ َغ أَ ُش ﱠدهُ َوبَلَ َغ أَرْ بَ ِع َ
ت َعلَ ﱠ
ضاهُ َوأَصْ لِحْ لِي فِي ُذرﱢ يﱠتِي إِنﱢي تُب ُ
ين ) ) (15االحقاف (
ك َوإِنﱢي ِم َن ْال ُم ْسلِ ِم َ
ْت إِلَ ْي َ
صالِحً ا تَرْ َ
أَ ْع َم َل َ
إذن :ھذا ھو القرآن الكريم ينفي أدعاء المعترضين الذي قول :إن مدة الحمل من سنتين إلى أربع سنين
..وھذا يخالف العلم الحديث الذي يقول :إن مدة الحمل ال تتجاور العشرة أشھر ...
الوجه الثاني:إن النب ﱠي  لم يذكر أب ًدا أن مدة الحمل من سنتين إلى أربع سنين ....بل إن الثابت عكس
ذلك كما جاء في آالتي:
 -1سنن الترمذي ﺑﺮﻗﻢ َ 1072ﻋﻦ أُ ﱢم ﺳﻠَﻤﺔَ -ر ِ
ﺎﻋ ِﺔ إِﱠﻻ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺖ :ﻗَ َ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ َﻬﺎ – ﻗَﺎﻟَ ْ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ َ ": ﻻ ُﳛَ ﱢﺮُم ِﻣ ْﻦ اﻟ ﱢﺮ َ
ﺿَ
ْ َ َ َ
ِ
ﻳﺚ ﺣﺴﻦ ِ
ِ
ﻴﺢ.
ﺎء ِﰲ اﻟﺜﱠ ْﺪ ِي َوَﻛﺎ َن ﻗَـ ْﺒ َﻞ اﻟ ِْﻔﻄَ ِﺎم " .ﻗَ َ
ﻴﺴﻰَ :ﻫ َﺬا َﺣﺪ ٌ َ َ ٌ َ
ﺻﺤ ٌ
َﻣﺎ ﻓَـﺘَ َﻖ ْاﻷ َْﻣ َﻌ َ
ﺎل أَﺑُﻮ ﻋ َ
ﺎس  -ر ِ
ﺎع إِﻻﱠ َﻣﺎ َﻛﺎ َن ﰲ
ﺎل َر ُﺳ ُ
ﺿ َﻲ اﻟﻠﱠﻪُ َﻋ ْﻨـ ُﻬ َﻤﺎ – ﻗﺎل :ﻗَ َ
ﻮل اﻟﻠﱠ ِﻪ  »: ﻻَ َر َ
ﺿَ
 -2سنن الدار قطني َ 4412ﻋ ِﻦ اﺑْ ِﻦ َﻋﺒﱠ ٍ َ
ا ْﳊَْﻮﻟَ ْ ِ
ﲔ«.
النبي  لم يذكر شي ًئا عن ھذه المدد المذكورة ،وأما ما جاء في تفسير القرطبي
الوجه الثالث  :إن
َّ
وغيره لآلية لم يجمع علما ُء المسلمين عليھا  ،وما ھي إال اجتھادات...
جاء في تفسير القرطبي ما يلي:
اﻟﺮاﺑﻌﺔ  -وﻫﺬﻩ اﻟﺴﺘﺔ اﻷﺷﻬﺮ ﻫﻲ ﺑﺎﻷﻫﻠﺔ ﻛﺴﺎﺋﺮ أﺷﻬﺮ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ،وﻟﺬﻟﻚ ﻗﺪ روي ﰲ اﳌﺬﻫﺐ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ أﺻﺤﺎب ﻣﺎﻟﻚ،

وأﻇﻨﻪ ﰲ ﻛﺘﺎب اﺑﻦ ﺣﺎرث أﻧﻪ إن ﻧﻘﺺ ﻋﻦ اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺴﺘﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﻳﺎم ﻓﺈن اﻟﻮﻟﺪ ﻳﻠﺤﻖ ﻟﻌﻠﺔ ﻧﻘﺺ اﻷﺷﻬﺮ وزﻳﺎد ﺎ ،ﺣﻜﺎﻩ اﺑﻦ

ﻋﻄﻴﺔ.

اﳋﺎﻣﺴﺔ  -واﺧﺘﻠﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ أﻛﺜﺮ اﳊﻤﻞ ،ﻓﺮوى اﺑﻦ ﺟﺮﻳﺞ ﻋﻦ ﲨﻴﻠﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﻗﺎﻟﺖ :ﻳﻜﻮن اﳊﻤﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ
ﺳﻨﺘﲔ ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﺘﺤﻮل ﻇﻞ اﳌﻐﺰل ،ذﻛﺮﻩ اﻟﺪارﻗﻄﲏ.
وﻗﺎﻟﺖ ﲨﻴﻠﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ  -أﺧﺖ ﻋﺒﻴﺪ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ ،وﻋﻦ اﻟﻠﻴﺚ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ  :-إن أﻛﺜﺮﻩ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ.

وﻋﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ ،وروي ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ ﰲ إﺣﺪى رواﻳﺘﻴﻪ ،واﳌﺸﻬﻮر ﻋﻨﻪ ﲬﺲ ﺳﻨﲔ ،وروي ﻋﻨﻪ ﻻ ﺣﺪ ﻟﻪ ،وﻟﻮ زاد ﻋﻠﻰ
اﻟﻌﺸﺮة اﻷﻋﻮام ،وﻫﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻨﻪ.
وﻋﻦ اﻟﺰﻫﺮي ﺳﺖ وﺳﺒﻊ.
ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ :وﻣﻦ اﻟﺼﺤﺎﺑﺔ ﻣﻦ ﳚﻌﻠﻪ إﱃ ﺳﺒﻊ ،واﻟﺸﺎﻓﻌﻲ :ﻣﺪة اﻟﻐﺎﻳﺔ ﻣﻨﻬﺎ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ.
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واﻟﻜﻮﻓﻴﻮن ﻳﻘﻮﻟﻮن :ﺳﻨﺘﺎن ﻻ ﻏﲑ.
وﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﳊﻜﻢ ﻳﻘﻮل :ﺳﻨﺔ ﻻ أﻛﺜﺮ.

وداود ﻳﻘﻮل :ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻻ ﻳﻜﻮن ﻋﻨﺪﻩ ﲪﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻨﻬﺎ.
ﻗﺎل أﺑﻮ ﻋﻤﺮ :وﻫﺬﻩ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻻ أﺻﻞ ﳍﺎ إﻻ اﻻﺟﺘﻬﺎد ،واﻟﺮد إﱃ ﻣﺎ ﻋﺮف ﻣﻦ أﻣﺮ اﻟﻨﺴﺎء وﺑﺎﷲ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ.
روى اﻟﺪارﻗﻄﲏ ﻋﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻗﺎل :ﻗﻠﺖ ﳌﺎﻟﻚ اﺑﻦ أﻧﺲ :إﱐ ﺣﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ أ ﺎ ﻗﺎﻟﺖ :ﻻ ﺗﺰﻳﺪ اﳌﺮأة ﰲ ﲪﻠﻬﺎ
ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﲔ ﻗﺪر ﻇﻞ اﳌﻐﺰل ،ﻓﻘﺎل :ﺳﺒﺤﺎن اﷲ ! ﻣﻦ ﻳﻘﻮل ﻫﺬا ؟ ! ﻫﺬﻩ ﺟﺎرﺗﻨﺎ اﻣﺮأة ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن ،ﲢﻤﻞ وﺗﻀﻊ ﰲ أرﺑﻊ

ﺳﻨﲔ ،اﻣﺮأة ﺻﺪق ،وزوﺟﻬﺎ رﺟﻞ ﺻﺪق ،ﲪﻠﺖ ﺛﻼﺛﺔ أﺑﻄﻦ ﰲ اﺛﻨﱵ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ،ﲢﻤﻞ ﻛﻞ ﺑﻄﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ.

وذﻛﺮﻩ ﻋﻦ اﳌﺒﺎرك اﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻗﺎل :ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪﻧﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﳏﻤﺪ اﺑﻦ ﻋﺠﻼن ﲢﻤﻞ وﺗﻀﻊ ﰲ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ ،وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ
ﺣﺎﻣﻠﺔ اﻟﻔﻴﻞ.
ﻳﻮﻣﺎ ﺟﺎﻟﺲ إذ ﺟﺎءﻩ رﺟﻞ ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ أﺑﺎ ﳛﲕ ! ادع ﻻﻣﺮأة ﺣﺒﻠﻰ ﻣﻨﺬ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ ﻗﺪ
وروى أﻳ ً
ﻀﺎ ﻗﺎل :ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻣﺎﻟﻚ ﺑﻦ دﻳﻨﺎر ً

أﺻﺒﺤﺖ ﰲ ﻛﺮب ﺷﺪﻳﺪ ،ﻓﻐﻀﺐ ﻣﺎﻟﻚ وأﻃﺒﻖ اﳌﺼﺤﻒ ﰒ ﻗﺎل :ﻣﺎ ﻳﺮى ﻫﺆﻻء اﻟﻘﻮم إﻻ أﻧﺎ أﻧﺒﻴﺎء ! ﰒ ﻗﺮأ ،ﰒ دﻋﺎ ،ﰒ ﻗﺎل:

اﻟﻠﻬﻢ ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة إن ﻛﺎن ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ رﻳﺢ ﻓﺄﺧﺮﺟﻪ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺴﺎﻋﺔ ،وإن ﻛﺎن ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺟﺎرﻳﺔ ﻓﺄﺑﺪﳍﺎ ] ﺎ [ ﻏﻼﻣﺎ ،ﻓﺈﻧﻚ ﲤﺤﻮ ﻣﺎ
ﺗﺸﺎء وﺗﺜﺒﺖ ،وﻋﻨﺪك أم اﻟﻜﺘﺎب ،ورﻓﻊ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺪﻩ ،ورﻓﻊ اﻟﻨﺎس أﻳﺪﻳﻬﻢ ،وﺟﺎء اﻟﺮﺳﻮل إﱃ اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻘﺎل :أدرك

اﻣﺮأﺗﻚ ،ﻓﺬﻫﺐ اﻟﺮﺟﻞ ،ﻓﻤﺎ ﺣﻂ ﻣﺎﻟﻚ ﻳﺪﻩ ﺣﱴ ﻃﻠﻊ اﻟﺮﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﺎب اﳌﺴﺠﺪ ﻋﻠﻰ رﻗﺒﺘﻪ ﻏﻼم ﺟﻌﺪ ﻗﻄﻂ  ،اﺑﻦ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ،

ﻗﺪ اﺳﺘﻮت أﺳﻨﺎﻧﻪ ،ﻣﺎ ﻗﻄﻌﺖ ﺳﺮارﻩ.
ﻋﻤﺮ ﺑﻦ اﳋﻄﺎب ﻓﻘﺎل :ﻳﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ! إﱐ ﻏﺒﺖ ﻋﻦ اﻣﺮأﰐ ﺳﻨﺘﲔ ﻓﺠﺌﺖ وﻫﻲ ﺣﺒﻠﻰ ،ﻓﺸﺎور
وروي أﻳ ً
ﻀﺎ أن رﺟﻼ ﺟﺎء إﱃ َ

ﻋﻤﺮ اﻟﻨﺎس ﰲ رﲨﻬﺎ ،ﻓﻘﺎل ﻣﻌﺎذ ﺑﻦ ﺟﺒﻞ :ﻳﺎ أﻣﲑ اﳌﺆﻣﻨﲔ ! إن ﻛﺎن ﻟﻚ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﺒﻴﻞ ﻓﻠﻴﺲ ﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺳﺒﻴﻞ،

ﻏﻼﻣﺎ ﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﺛﻨﻴﺘﺎﻩ ،ﻓﻌﺮف اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺸﺒﻪ ﻓﻘﺎل :اﺑﲏ ورب اﻟﻜﻌﺒﺔ ! ،ﻓﻘﺎل ﻋﻤﺮ:
ﻓﺎﺗﺮﻛﻬﺎ ﺣﱴ ﺗﻀﻊ ،ﻓﱰﻛﻬﺎ ،ﻓﻮﺿﻌﺖ ً
ﻋﺠﺰت اﻟﻨﺴﺎء أن ﻳﻠﺪن ﻣﺜﻞ ﻣﻌﺎذ ،ﻟﻮﻻ ﻣﻌﺎذ ﳍﻠﻚ ﻋﻤﺮ.

وﻗﺎل اﻟﻀﺤﺎك :وﺿﻌﺘﲏ أﻣﻲ وﻗﺪ ﲪﻠﺖ ﰊ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺳﻨﺘﲔ ،ﻓﻮﻟﺪﺗﲏ وﻗﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﺳﲏ.

وﻳﺬﻛﺮ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ أﻧﻪ ﲪﻞ ﺑﻪ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﺳﻨﺘﲔ ،وﻗﻴﻞ :ﺛﻼث ﺳﻨﲔ.

وﻳﻘﺎل :إن ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن ﻣﻜﺚ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ ﺛﻼث ﺳﻨﲔ ،ﻓﻤﺎﺗﺖ ﺑﻪ وﻫﻮ ﻳﻀﻄﺮب اﺿﻄﺮاﺑﺎ ﺷﺪﻳ ًﺪا ،ﻓﺸﻖ ﺑﻄﻨﻬﺎ وأﺧﺮج

وﻗﺪ ﻧﺒﺘﺖ أﺳﻨﺎﻧﻪ.

ﲪﺎد ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺔ :إﳕﺎ ﲰﻲ ﻫﺮم ﺑﻦ ﺣﻴﺎن ﻫﺮﻣﺎ ﻷﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﰲ ﺑﻄﻦ أﻣﻪ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ.
وﻗﺎل ُ
وذﻛﺮ اﻟﻐﺰﻧﻮي أن اﻟﻀﺤﺎك وﻟﺪ ﻟﺴﻨﺘﲔ ،وﻗﺪ ﻃﻠﻌﺖ ﺳﻨﻪ ﻓﺴﻤﻲ ﺿﺤﺎﻛﺎ.

ﻋﺒﺎد ﺑﻦ اﻟﻌﻮام :وﻟﺪت ﺟﺎرة ﻟﻨﺎ ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﲔ ﻏﻼﻣﺎ ﺷﻌﺮﻩ إﱃ ﻣﻨﻜﺒﻴﻪ ،ﻓﻤﺮ ﺑﻪ ﻃﲑ ﻓﻘﺎل :ﻛﺶ.أھـ
قلتُ :إن ما سبق باطل ويُرد عليه من كتاب أحكام المراة الحامل )ج / 1ص :(17 -14
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ﺗﻔﺎوﺗﺖ آراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﺪة اﳊﻤﻞ ،اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻣﻌﻬﺎ اﳊﻤﻞ إﱃ أن ﻳﻮﻟﺪ ﺣﻴًﺎ ﻋﻠﻰ أﻗﻮال ﻋﺪة:

القول األول :إﻧﻪ ﻗﺪ ﻳﺴﺘﻤﺮ إﱃ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ .وﻫﻮ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻓﻌﻲ واﳊﻨﺎﺑﻠﺔ ﰲ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺬﻫﺒﻬﻢ ورواﻳﺔ ﻋﻦ ﻣﺎﻟﻚ.

القول الثاني :إن أﻗﺼﻰ اﳊﻤﻞ ﺳﻨﺘﺎن .وﻫﻮ ﻣﺬﻫﺐ اﳊﻨﻔﻴﺔ ،واﳌﺰﱐ ﻣﻦ اﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ).(95
القول الثالث :إن أﻗﺼﻰ ﻣﺪة اﳊﻤﻞ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ .وﻫﺬا رأي اﺑﻦ ﺣﺰم واﻟﻈﺎﻫﺮﻳﺔ ).(96
األدلة:
اﺳﺘﺪل اﻟﻘﺎﺋﻠﻮن ﺑﺄن أﻛﺜﺮ اﳊﻤﻞ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:

 -1أن ﻛﻞ ﻣﺎ اﺣﺘﺎج إﱃ ﺗﻘﺪﻳﺮ ﺣﺪ إذا ﱂ ﻳﺘﻘﺪر ﺑﺸﺮع وﻻ ﻟﻐﺔ .ﻛﺎن ﻣﻘﺪارﻩ ﺑﺎﻟﻌﺮف اﻟﻮﺟﻮد ،ﻛﺎﳊﻴﺾ واﻟﻨﻔﺎس وﻗﺪ وﺟﺪ

ﻣﺮ ًارا ﲪﻞ وﺿﻊ ﻷرﺑﻊ ﺳﻨﲔ ).(97

وروي اﳌﺒﺎرك ﺑﻦ ﳎﺎﻫﺪ ﻗﺎل ﻣﺸﻬﻮر ﻋﻨﺪﻧﺎ ،ﻛﺎﻧﺖ اﻣﺮأة ﳏﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺠﻼن ﲢﻤﻞ ،وﺗﻀﻊ ﰲ أرﺑﻊ ﺳﻨﲔ ،ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ ﺣﺎﻣﻠﺔ
اﻟﻔﻴﻞ.

وأﻣﺎ اﻷﺣﻨﺎف واﳌﺰﱐ ﻓﺎﺳﺘﺪﻟﻮا ﲟﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻗﻮل ﻋﺎﺋﺸﺔ " :ﻻ ﻳﺒﻘﻰ اﻟﻮﻟﺪ ﰲ رﺣﻢ أﻣﻪ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺘﲔ ،وﻟﻮ ﺑﻔﺮﻛﺔ ﻣﻐﺰل" .وذﻟﻚ ﻻ ﻳﻌﺮف إﻻ ﺗﻮﻗﻴ ًﻔﺎ إذ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﻌﻘﻞ ﻓﻴﻪ

ﳎﺎل ،ﻓﻜﺄ ﺎ روﺗﻪ ﻋﻦ اﻟﻨﱯ ".

دليل ابن حزم:

ِ
ﺼﺎﻟُﻪُ
ﻳﻘﻮل اﺑﻦ ﺣﺰم" :وﻻ ﳚﻮز أن ﻳﻜﻮن ﲪﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،وﻻ أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﺘﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻟﻘﻮل اﷲ ﺗﻌﺎﱃَ ? :و َﲪْﻠُﻪُ َوﻓ َ
ِ
ات ﻳـﺮ ِ
ﲔ َﻛ ِﺎﻣﻠَ ْ ِ
ﻻد ُﻫ ﱠﻦ َﺣ ْﻮﻟَ ْ ِ
ﺎﻋﺔَ
اد أَ ْن ﻳُﺘِ ﱠﻢ اﻟ ﱠﺮ َ
ﲔ ﻟِ َﻤ ْﻦ أ ََر َ
ﺿ ْﻌ َﻦ أ َْو َ
ﺿَ
ﺛَﻼﺛُﻮ َن َﺷ ْﻬﺮاً? ]اﻻﺣﻘﺎف :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ [15وﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃَ ? :واﻟ َْﻮاﻟ َﺪ ُ ُ ْ
ﺷﻬﺮأن ﻓﻘﺪ ﻗﺎل اﻟﺒﺎﻃﻞ واﶈﺎل ورد ﻛﻼم
? ]اﻟﺒﻘﺮة :ﻣﻦ اﻵﻳﺔ [233ﻓﻤﻦ ادﻋﻰ أن ﲪﻼً وﻓﺼﺎﻻً ﻳﻜﻮن ﰲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ً

ﺟﻬﺎرا.
اﷲ ﻋﺰ وﺟﻞ ً
المناقشة:
أﻣﺎ اﺳﺘﺪﻻل اﳊﻨﻔﻴﺔ ﺑﻘﻮل ﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﻓﺄﺟﺎب ﻋﻨﻪ اﺑﻦ ﺣﺰم ﺑﺄن ﰲ إﺳﻨﺎدﻩ ﻋﻦ ﻋﺎﺋﺸﺔ ،ﲨﻴﻠﺔ ﺑﻨﺖ ﺳﻌﺪ ،ﳎﻬﻮﻟﺔ ﻻ ﻳﺪري ﻣﻦ ﻫﻲ،

ﻓﺒﻄﻞ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل.
رأي الطب:

ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎر أن اﳊﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺘﺄﺧﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﳊﺴﺎب إﱃ ﺷﻬﺮ ﻛﺎﻣﻞ .وﻏﻼ ﳌﺎت اﳉﻨﲔ ﰲ ﺑﻄﻦ

أﻣﻪ ..وﻳﻌﺘﱪ اﻟﻄﺐ ﻣﺎ زاد ﻋﻦ ذﻟﻚ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺧﻄﺄ ﰲ اﳊﺴﺎب.

ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﺗﺮﻋﺎﱐ .اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ .أن اﳊﻤﻞ ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﱃ ﻋﺸﺮة ﺷﻬﻮر ،وﻻ ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ؛ ﻷن
اﳌﺸﻴﻤﺔ اﻟﱵ ﺗﻐﺬي اﳉﻨﲔ ﺗﺼﺎب ﺑﺎﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺘﺎﺳﻊ ،وﺗﻘﻞ ﻛﻤﻴﺔ اﻷوﻛﺴﺠﲔ واﻟﻐﺬاء اﳌﺎرﻳﻦ ﻣﻦ اﳌﺸﻴﻤﺔ إﱃ
اﳉﻨﲔ ﻓﻴﻤﻮت اﳉﻨﲔ.
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ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻲ اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺤﺎﻟﺔ  -اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﻟﻨﺴﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻮﻟﻴﺪ  -ﺣﻘﻴﻘﺔ أن اﳊﻤﻞ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ ﰲ أﻗﺼﻰ ﻣﺪة ﻳﺴﺘﻤﺮ
إﻟﻴﻬﺎ ،ﺑﻞ إن اﻷﻃﺒﺎء ﻳﻮﻟّﺪون اﳌﺮأة اﳊﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻄﺮق اﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﲡﺎوز اﳊﻤﻞ أﺳﺒﻮﻋﲔ ﻋﻦ اﻟﺘﺴﻌﺔ أﺷﻬﺮ ،ﻟﻮﺻﻮل اﳉﻨﲔ إﱃ

ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳋﻄﺮ.

ﻛﻤﺎ أن اﳌﺮأة ﻗﺪ ﺗﻨﻘﻄﻊ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺪورة اﻟﺸﻬﺮﻳﺔ ﻷﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ،ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻲ أو ﺻﺤﻲ ،ﻣﻦ ذﻟﻚ اﺿﻄﺮاب اﳊﺎﻟﺔ
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻋﻨﺪ ﺑﻌﺾ اﳌﺼﺎﺑﺎت ﺑﺄﻋﺼﺎب اﻟﻘﻠﻖ وﳓﻮﻩ ).(105
ﻀﺎ اﳊﻤﻞ اﻟﻜﺎذب ،ﻓﺈن اﳌﺮأة ﲢﺲ ﲜﻤﻴﻊ أﻋﺮاض اﳊﻤﻞ ،وﻟﻜﻦ ﻳﺘﺒﲔ ﺑﺎﻟﻜﺸﻒ اﻟﻄﱯ أﻧﻪ ﲪﻞ ﻛﺎذب ،ﻓﺘﻌﺎﱐ
وﻣﻦ ذﻟﻚ أﻳ ً

اﳌﺮأة ﻣﻦ اﻧﻘﻄﺎع اﳊﻴﺾ ،ﻛﻤﺎ ﲢﺲ اﳌﺮأة ،وﻛﺄن ﻫﻨﺎك ﺣﺮﻛﺔ ﺟﻨﲔ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ،وﻫﻲ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﻟﻴﺴﺖ إﻻ ﺣﺮﻛﺔ اﻷﻣﻌﺎء داﺧﻞ
اﳌﺒﻴﺾ.
وﻗﺪ ﳛﺪث ﻹﺣﺪى ﻫﺆﻻء اﻟﻮاﳘﺎت ﺑﺎﳊﻤﻞ اﻟﻜﺎذب اﻟﺬي ﺗﺘﺼﻮر أﻧﻪ ﺑﻘﻲ ﰲ ﺑﻄﻨﻬﺎ ﺳﻨﻴﻨًﺎ .ﻗﺪ ﳛﺪث أن ﲢﻤﻞ ﻓﻌﻼً ،ﻓﺘﻀﻊ

ﻃﻔﻼً ﰲ ﻓﱰة ﲪﻠﻪ ،وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ وﳘﻬﺎ وإﻳﻬﺎﻣﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻮﳍﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ،ﺗﺘﺼﻮر أ ﺎ ﻗﺪ ﲪﻠﺘﻪ ﳌﺪة ﺛﻼث أو أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات.
الراجح:

ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻌﺮاض آراء اﻟﻔﻘﻬﺎء ،ووﺿﻮح أن ﻣﺴﺘﻨﺪﻫﺎ اﻟﻮاﻗﻊ ،واﻟﺬي ﻗﺪ ﺗﺒﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﻼم اﻷﻃﺒﺎء اﶈﺪﺛﲔ أن ﻏﲑ دﻗﻴﻖ ،ﺑﻞ
ﻫﻮ وﻫﻢ ﻧﺎﺗﺞ ﻋﻦ أﺳﺒﺎب ﻋﺪﻳﺪة ﻓﺴﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺔ أو ﺻﺤﻴﺔ ،ﻛﺎﻟﺮﺿﺎع أو اﳊﻤﻞ اﻟﻜﺎذب ،ﻳﺘﺒﲔ أن أﻗﺼﻰ ﻣﺪة ﳝﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ

إﻟﻴﻬﺎ اﳊﻤﻞ ﻫﻲ ﻋﺸﺮة أﺷﻬﺮ .وﻫﺬا ﻗﺮﻳﺐ ﻣﻦ ﻛﻼم اﺑﻦ ﺣﺰم وﻣﻦ ﻗﺎل ﺑﺮأﻳﻪ ﻣﻦ ﻓﻘﻬﺎﺋﻨﺎ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ.

ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﳏﻤﺪ ﻋﻠﻲ اﻟﺒﺎر" :وﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﻳﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﻳﺪرﺳﻮن ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺣﺪوﺛﻲ ﻫﺬا اﳊﻤﻞ اﻟﻄﻮﻳﻞ اﳌﻤﺘﺪ
ﺳﻨﻴﻨًﺎ ،وأﻧﻪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻮﻫﻢ اﻷم اﻟﺮاﻏﺒﺔ ﰲ اﻹﳒﺎب ﰲ أﻏﻠﺐ اﳊﺎﻻت ،أو ﻣﻦ اﺧﱰاع اﻟﻘﺼﺎص وأﺳﺎﻃﲑﻫﻢ واﳌﺸﻜﻠﺔ أن اﳌﺮأة ﻗﺪ

ﺗﻠﺪ ﺑﻌﺪ وﻓﺎة زوﺟﻬﺎ ،أو ﺑﻌﺪ ﻃﻼﻗﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪة ﺳﻨﻮات ،ﻓﻴﺤﻜﻢ ﳍﺎ اﻟﻔﻘﻬﺎء ﺑﺄن اﻟﻮﻟﺪ ﻟﻠﻔﺮاش ،وﻳﻨﺴﺒﻮن اﻟﻮﻟﺪ ﻟﺰوﺟﻬﺎ اﳌﺘﻮﰲ
ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ،أو اﻟﺬي ﻃﻠﻘﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﻋﺪة ﺳﻨﻮات".

ﻗﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﻤﺮ اﻷﺷﻘﺮ" :وﻗﺪ ﺑﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﰲ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﻣﺴﺘﻨ ًﺪا إﱃ ﺑﻌﺾ اﻵراء اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﺮأي اﻟﻌﻠﻤﻲ ،ﻓﺠﻌﻞ أﻗﺼﻰ

ﻣﺪة اﳊﻤﻞ ﺳﻨﺔ".

وﻳﺮى اﻟﺒﺎﺣﺚ أن ﲢﻠﻒ اﳌﺮأة اﳊﺎﻣﻞ اﻟﻴﻤﲔ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﺰوج اﳌﺘﻮﰲ أو اﳌﻄﻠّﻖ ،إذا ﲡﺎوزت ﻣﺪة اﳊﻤﻞ ﻋﺸﺮة

ﻣﺘﺎﺑﻌﺎ ﻟﻠﺤﻤﻞ ﻣﻦ ﺑﺪاﻳﺘﻪ ،وﻟﺬﻟﻚ
أﺷﻬﺮ إﱃ اﻟﺴﻨﺔ؛ ﻷن ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﻨﺎدرة ،واﻟﱵ ﻳﺸﻚ اﻟﻄﺐ ﰲ وﻗﻮﻋﻬﺎ ﻣﺎ ﱂ ﻳﻜﻦ ً

ﳚﺐ اﻻﺣﺘﻴﺎط ﰲ إﺛﺒﺎت اﻟﻨﺴﺐ ﻟﻠﻤﺘﻮﰲ أو اﳌﻄﻠّﻖ ﺑﻴﻤﲔ اﻟﺰوﺟﺔ ،واﷲ أﻋﻠﻢ.أھـ

إذن من خالل ما سبق يتضح لنا :أن بعض ھذه األخبار غير صحيحة ،وقد يحدث خطا في القرير  ..حيث
لم يكن في زمانھم أجھزة طبية ،وال محاليل  ...وقد يكون ھناك حمل كاذب ،وتحسب المرأة من مدة الحمل
الكاذب .. ..فيظھر الحساب سنتين أو أربع....
وان المدة الحقيقية للحمل ھي :ما أجمع عليه المسلمون أن اقل مده ھي ستة أشھر ،والراجح أن أقصى مدة
عشرة أشھر،و إال مات الجنين في بطن أمه...
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ثانيًا :إن قيل :أيھا الكاتب –أكرم حسن -ھل أنت أعلم من الشافعي،و مالك ...الذين قالوا مدة الحمل أربع
سنين وخمس سنين...
قلتُ :إن ما ذكرته ھو ما درسته من قواعد أصول الفقه المتفق عليھا :القرآن ،السنة ،اإلجماع...
ّ
،ولكن
وقد تبين لي من خاللھا أنھا أقوال باطلة - ...وحاشا – أن أتطاول على من مالؤا األرض عل ًما
األمر دين ،وھؤالء العلماء معذورون فقد بنوا اجتھادتھم على أخبار ال تصح من ناحية اإلسناد كما بين وابن
حزم ،والشوكاني وغيرھما ،واغلبھا ال سند لھا فھي من صيغ التمريض قيل ،وري...كما ھو
مالحظ،وكذلك من ناحية الحساب الذي يأخذ منه الراوي إن صحت...
ثم إن العلم الطبي لم يكن متطو ًرا في زمانھم ؛فلم يكن ھناك سونار أو تحاليل...فيعذرون لذلك...
وقد مات الشافعي -رحمه ﷲ -بمرض البواسير الذي عاني منه كثي ًرا في حين أن عالجه سھل ج ًدا في
زماننا ھذا،وذلك بإجراء عملية جراحية بسيطة ال تستغرق ساعة واحده ....وﷲ الموفق.
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