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  مقدمة السلسلة

من خالل البحث المضني ، الذین خرجوا من ظلمة اإلسالم بقناعة شخصیة
الذین ذاقوا مرارة النتیجة خالل فترة البحث والدراسة من أجل ، والمعاناة النفسیة

، حصلوا على ثمرة معرفة الحقیقة، و التي فیما بعد، معرفة الحق ألجل إتباع الحق
و نتج عنھ انكشف ،  تغطیان عیونھمو بعد انقشاع الظلمة والغشاوة اللتان كانتا

ًاألمر جلیا وواضحا التي من ضمنھا إغرائھم ، یتلقى ھؤالء االتھامات الباطلة، ً
أن ھؤالء ، متجاھلین، أو الجري وراء لذة حسیة أخرى، أو منصب، بالمال

قد ، المتحولون من دار ظلمة اإلسالم إلى منبع النور الحقیقي واإللھ الحقیقي
،  ووطنھم، خسروا عائالتھم، ٍ كل ما لدیھم من غال ونفیستكبدوا وخسروا

من أجل مجد المسیح لھ كل ، معرضین حیاتھم للموت في أي لحظة، وأموالھم
  .المجد

  

، أم أنھ على باطل، ھل دینھ ھو الحق، المسلم بشكل عام ال یسأل نفسھ وال یفكر
ورة فقط في بیت وال یعلم أن النبوة محص، المسلم ال یعرف ما ھو معنى النبوة

فھو ). نسل یعقوب(وأن الخالص كذلك محصور في إسرائیل ، )یعقوب(إسرائیل 
َّیدرس في المدارس والمعاھد والجامعات والمساجد والحسینیات أن أول نبي ھو ، َُ

  ً.بینما الصواب غیر ذلك إطالقا، آدم وآخرھم محمد

  

المسلمین إلى نور یتجاھل المسلمون السبب الحقیقي وراء تحول المالیین من 
لذا في سلسلتنا ھذه نحاول كشف ، الذي ھو الطریق والحق والحیاة، المسیح

، راجین أن تكون سبب بركة ألخوتنا في اإلنسانیة من المسلمین، حقیقة اإلسالم
، وتحریرھم من أسر اإلسالم، لمعرفة الحقیقة و رفع الغشاوة التي على عیونھم

لمساعدة عشرات المالیین من ، ه الحقائقونحن نأمل بنشر ھذ، وفك القیود
َّالمسلمین للحاق بركب رئیس السالم   .اإللھ المحب، اإللھ القدیر، ِ

  

  : سلسلتنا ھذه ستكون بمشیئة الرب في ثالثة مباحث أو كتب وستكون كالتالي
  

 اإلسرائیلیات في القرآن ·

، لیة في القرآننأتي بالدلیل القاطع على ورود عدد غیر قلیل من الروایات اإلسرائی
  م٨/٨/٢٠٠٨تم كتابتھ ونشره في . بالدلیل والبرھان
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 إلھ اإلسالم ·

خاصة اإلعجاز (علمھ في الغیبیات ، شخصیتھ الحقیقیة، نكشف حقیقة هللا أكبر
َومن رسول َمن؟ ھل محمد ، و قدرتھ و سطوتھ) الوھمي المسمى باإلعجاز العلمي

  .بالدلیل والبرھان، رسول هللا أم هللا ھو رسول محمد أم ھناك تبادل أدوار؟

  م٢٠٠٩تم كتابتھ ونشره في بدایة أغسطس 
  

 أھل بیتھ وصحابتھمحمد و ·

، نسلط الضوء على شخصیة محمد الحقیقیة من غیر رتوش أو عملیات تجمیل
بعض ، حقیقة الوحي، شریعة محمد، تاریخھ في نشر اإلسالم، أخالقھ، علمھ

حقائق حول بیت محمد و ) اإلسرائیلیات(أحادیثھ التي أقتبسھا من بني إسرائیل 
  یتناولھ كتابنا ھذا. بالدلیل والبرھان، بعض أصحابھ

 

  :ا البحث ھو التاليذما ینبغي للمسلم حال قراءتھ لھ

ü محاولة القراءة بحیادیة وجدیة قدر اإلمكان. 
ü ًمثال  ، إذا اعترف الملك أنھ أصلع، بمعنى. أن ال یكون ملكي أزید من الملك

 .ألن الملك أقر بذلك، فیجب أن ال یقول أنھ لیس بأصلع
ü وعمل بحث مصغر في أوجھ أخرى في . محاولة البحث للتأكد من األدلة

 .بحثنا ھذا
ü  لتحاول صیاغة " فرض المحال لیس بمحال"االستعانة بالفرضیة المنطقیة

فھذا یفتح ، افتراضات كانت من المحال أو ھي من المحال حسب تصورك
 .لك أبواب أخرى من التفكیر

ü  ًأیضا االستعانة بالعقل بعیدا عن َأنا أشك إذا أنا أفكر إذا " الدین والتقالید ً ً
تشاركك فیھا البشریة ، فاِ خلقك بعقل ومشاعر إنسانیة". أنا موجود
 .بشكل عام

ü أو إمالئیة لیس معناھا أن بحثنا ھذا غیر ، نحویة، وجود أخطاء لغویة
بل ، لذلك ال یجب أن تصغي للشیطان بالتركیز على ھذه الناحیة، صحیح

 .ى صلب الموضوعالتركیز عل
ü  َفتشوا الكتب ألنكم تظنون أن لكم فیھا " وأفضل نصیحة ھي األمر اإللھي َِ ْ ُْ ُّ َ ُ َّ ُ ُ ُ َِّ َّْ ََ ُ ََ

ًحیاة أبدیة َّ َ َ َِ َ ِوھي التي تشھد لي. ً ِ ُِ َ َ َْ َ   .٣٩ اآلیة ٥ األصحاح، یوحنا البشیر حسب المسیح انجیل ".َّ

  راضي         
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   الكتابمقدمة

. محمد فعل ما مثل العالمیة الخارطة تغییر في بالغة أھمیة العالم في شخص یثر لم
 شخص ألكبر تابع یعتبر بھذا أنھ اإلسالمي العالم یعي ھل ولكن، مبالغة لیست أنھا

 یشار ھذا یومنا وحتى. العالم قارات جمیع في والكراھیة والحروب الكوارث سبب
 من جارفة وأنھار سیول إھراق في بالتسبب التاریخ لھ یشھد دین أنھ لإلسالم

  .أنفسھم المسلمین دماء ضمنھا من التي و، األبریاء دماء
  

 القوافل ألكبر ًرئیسا ثم، للغنم ًراعیا كان والذي، الساحة على ظھر الذي محمد
 منذ و، العربیة الجزیرة شبھ على فملك، نبوة فمدعي، الشام نحو المتجھة العربیة

 المتعاقبة الحضارات في أثروا الذین الزعماء أحد أصبحً قرنا عشر اربعة من أكثر
 نبعث المنطلق ھذا ومن لذا. القارات جمیع إلى المسلمین ھجرة بسبب األرض على
 الغیر وتصرفاتھ محمد أصل محایدة بعین و یرى أن وشریف حر لكل الرسالة ھذه

 كتب إلى إضافة، الصحیحة وأحادیثھ القرآن لنا ینقلھا ما حسب وذلك، إنسانیة
  .األخرى اإلسالمیة والمدونات والتراث السیر

  

 أو جمع منھا القصد یكن ولم، اإلمكان قدر موجزة تكون أن بھا ُقصد الرسالة ھذه
 التي األسباب أحد أنھ، الكتاب ھذا غالف من یتبین كما بل، محمد تراث كل حصر

  .اإلسالم أترك جعلتني
  

ال تعاملوا الناس ( ةیالذھب القاعدةإن كل شریف وحر في األرض ینبغي أن یتبع 
أحب لغیرك ما تحبھ ( الماسیة أو القاعدة )بطریقة ال تریدون أن یعاملوكم بھا

 حتى یعیش جمیع البشر على كوكب األرض في محبة وسالم وتفاھم، )لنفسك
  . ًوبعیدا عن الحروب وسفك دماء األبریاء من المدنیین

  

 ھل و العرب؟ نبي محمد على السابقتین القاعدتین تطبق أن المسلمون یرضى فھل
  أنفسھم؟ علىً أیضا القاعدتین تلك یطبقون اآلن المسلمون

  

 على المسلمون حكم فقد إذن، نعم ِبـ السابقین السؤالین على اإلجابة كانت إذا
 السؤالین على الجواب كان إذا و. بأنفسھم أنفسھم وعلى اإلسالم مؤسس محمد

 خیر أنھم یدعوا أنَ أیضا اإلسالم مؤسس وال یصلحون ال إذن فھم، ال ِبـ السابقین
  .ھذا كتابنا طیات في لذلك األسباب وسنبین. للناس أخرجت أمة
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 أن یقبلوا أن من للمسلمین مفر فال، السابقین السؤالین على اإلجابة كانت ومھما
  .األخرى الدیانات أتباع من غیرھم على ھم یحكمون بما علیھم ُیحكم

  

، لنفسھ حتى حسنة اسوة أو قدوة یكون أن یصلح نجده فلم محمد سیرة درسنا لقد
 لجمیع الحسنة اإلسوة ھو محمد أن القرآن ویزعم یدعي ھذه والحال فكیف

  المسلمین؟
  

 على دیني أو سیاسي قائد قط یأت لم، الراھن وقتنا وحتى التاریخ انبزاغ منذ
 التعالیم بتلك یضرب الوقت نفس وفي ألتباعھ شرعھا بتعالیم الدولیة الساحة
  . حیاتھ في بتعالیمھ محمد فعل مثلما الحائط عرض

  

 التي عائشة مع خاصة وزوجاتھ محمد حیاة على الضوء نسلط لم ھذا كتابنا في
. سنة وخمسون ثالث بعمر وھو - بریئة طفلة - سنین تسع بعمر وھي بھا دخل
 لتفاصیل نتطرق لم كذلك. عائشة خاصة معھن الجنسي شذوذه إلى كذلك نشر ولم

  .وأصحابھ بیتھ وأھل محمد حیاة في كثیرة

. الكتاب ھذا كتابة من االساسي الھدف ھو لتعالیمھ محمد مخالفات على تركیزنا
   .فقط ألھمھا اشرنا إنما، لتعالیمھ مخالفاتھ كل جمیع نرصد لم نحن، ذلك مع

  

 التي تعالیمھ أغلب خالف نفسھ محمد لماذا: وھي، ومھمة ملحة اسئلة تتبادر وھنا
 قد وھو ألتباعھ قدوة یكون وكیف ًإذا؟ تشریعاتھ من الھدف ما ألتباعھ؟ شرعھا
  الحائط؟ عرض بتعالیمھ ضرب

  

  .علیھا لألجابة المسلمین ألعزائنا متروكة مھمة اسئلة

ً وأخیرا ًأوال أنفسھم ھم تقنعھم أن ینبغي السابقة األسئلة تلك على إجابتھم
 فیما ویراجعوھا ألنفسھم اإلجابات بتلك یحتفظوا أن علیھم ثم. محمد بتصرفات

 یجیبونا أن بھا ُیقصد لم الكتاب ھذا مقدمة في األسئلة ھذه طرح أن ذلك . بینھم
 واحدة ذرة لدیھ شخص أي یقبلھا ولن یقبلھا ال التي أفعالھ لنا یبررون أو علیھا

 واحدة ذرة أو، نزاھة من واحدة ذرة أو، إنسانیة من واحدة ذرة أو، سلیم عقل من
  .وصالح واستقامة بر من

  

   المھجر – راضي
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  ًطفال محمد

 أحد موت بعد عبدالمطلب جده بذلك سماه، قثم ھو )١(لمحمد الحقیقي اإلسم أن یقال
 آمنة أمھ لكن، سنین بثالث محمد مولد قبل وذلك ًأیضا قثم اسمھ كان الذي ابناءه
 أن ھو اإلسالمیة الطوائف جمیع عند علیھ والمتعارف المشھور لكن. محمد سمتھ
  .عبدالمطلب جده بذلك سماه محمد اسم

  

 من عبدمناف ابن ھاشم ابن عبدالمطلب ابن عبدهللا ابن محمد ھو: الكامل إسمھ
 قرشیة عائلة من، األب یتیم م٥٧٠ العام في مكة في ولد. المكیة قریش قبیلة
  )٢(.وھب بنت آمنة أمھ اسم و، فقیرة

  

 ً,آنفا بینا كما محمد أسم عبدالمطلب جده لھ فاختار، والدتھ قبل هللادعب والده توفي
 األم یتیم أصبح ثم السادسة سن حتى والدتھف السعدیة حلیمة مرضعتھ مع عاش
 عبد جده توفى سنوات ثماني بلغ ولما، عبدالمطلب جده كفلھ. موتھا بعد ًأیضا

 أبو( )٣(عبدمناف عمھ إلى حفیده بكفالة یعھد أن وفاتھ قبل ورأى بمكة المطلب
  .)طالب

  

 التجارة، في الشام إلى عمھ مع - ھشام ابن روایة حسب -  سنوات ٩ وعمره سافر
 في بحیرى الراھب لقي أن بعد مكة إلى فورا عمھ مع وعاد طریقھ یكمل لم أنھ إال

 من علیھ ویخشى عظیم شأن لھ سیكون الغالم ھذا أن أخبره الذي بالشام بصرى
 نبي محمد ألعمال ضحیة صار من ھم الیھود أن ھو والوقع الحقیقة لكن. الیھود
  .الكتاب ھذا صفحات خالل من سیتبین وذلك، اإلسالم

  

  

  

  
  

  .ولھم بحوث مطولة في ذلك،  بعض الباحثین یعتقدون أن اسم محمد الصحیح ھو قثم-١

 أن ومنھا، والباحثین والمفكرین الكتاب من الكثیر ذكرھا التي و للجدل المثیرة حملھ ومدة والدتھ صلأ إلى نشیر لن -٢
 .لقیط بل، ھاشم بني من یكن ولم لھ اصل ال كان محمد

  .اإلسالم قبل والعرب قریش قوم یتعبدھا كان الذي األصنام أحد إسم مناف -٣
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  ًشابا محمد

 عاش محمد شب أن بعد. األصنام بعبادتھ وثنیة حیاة عاش قومھ كبقیة محمد
، بھ فأعجبت المرات أحد في خویلد بنت خدیجة رأتھ ثم. نفسھ لیعول للغنم ًراعیا

 ذلك بعد. القوافل تلك علىً رئیسا جعلتھ ثم التجاریة قوافلھا أحد في بالعمل فأغرتھ
  )١(.األربعین سن في وھي سنة ٢٥ عمر في كان عندما الزواج علیھ عرضت

  

 الدیانة محمد ترك. خدیجة مع والبذخ الرغد حیاة لیعیش بالزواج محمد وافق
. ًأیضا نصرانیة كانت التي خدیجة من الزواج یمكنھ حتى نصراني وأصبح الوثنیة
 ورقة النصراني القس النصرانیة الطریقة على تمت التي القران عقد مراسم حضر

  )٢(.نوفل ابن
  

 للعرب ًنبیا محمد من یجعلوا ان نوفل ابن ورقة عمھا وابن خدیجة ھدف كان
  . دنیویة ألسباب

  

 الكتاب من الكثیر فعلمھ، النصراني نوفل ابن ورقة القس ید على محمد تدریس بدأ
 وكتب اإلنجیل( والجدید )األنبیاء وكتب موسى توراة( القدیم بعھدیھ المقدس
 الكتاب في ماورد بعض وفھم فحفظ، قویة ذاكرة ذا یكن لم محمد. )الرسل

 من الكثیر محمد سمعً أیضا. كامل بشكل ویفھمھ یعیھ أن یستطع لم لكنھ، المقدس
 تجوالھ خالل في المختلفة القوانین و التشریعات و واألساطیر الخرافیة القصص

 والحضارات الثقافات من بالكثیر واختالطھ والشام العربیة الجزیرة بأرض
  .المختلفة

  

 التاریخ كتب تذكر لم إذ، ثروتھا على إتكالیة أكثر أصبح بفترة بخدیجة زواجھ بعد
  .قصیرة أو طویلة لفترة -األول زواجھ بعد -  التجارة مارس أنھ والسیر

  .تزوجا عندما وخدیجة محمد سن حول الروایات تختلف -١

الكتاب العبرانى ، فیكتب من  ًكان امرأ تنصر في الجاھلیة ، وكان یكتب” :  روى البخارى في صحیحھ بخصوصھ-٢
ًوكان شیخا كبیرا قد عمى  اإلنجیل بالعبرانیة ما شاء هللا أن یكتب ، وأخرجھ البخارى  ) . ١/٣:  صحیح البخارى( ” ً

وقال ابن اسحاق  ) . ١٨٤/ ٤البخارى  صحیح( ” ًوكان رجال تنصر یقرأ اإلنجیل بالعربیة ” :  كتاب األنبیاء بلفظ في
 ) ” في النصرانیة ، واتبع الكتب من أھلھا ، حتى علم علما من أھل الكتاب ما ورقة بن نوفل فاستحكمفأ:   في السیرة

وقرأ الكتب ، وسمع من أھل التوراة  وكان ورقة قد تنصر ،.. ” :   وفى تاریخ الطبرى ) . ٢٤٣ / ١سیرة ابن ھشام 
  ) ٣٠٢/ ٢تاریخ الطبرى ( ” واإلنجیل 
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  ًنبیا محمد

 كیف اإلسالمیة والتاریخ السیر كتبت تروي حراء غار من و م٦١٠ السنة في
 أول. جبرائیل أنھ یزعم مالك طریق عن )أكبر هللا( إلھھ من الوحي محمد تلقى
  .الروایات الخ .. بقارئ لیس انھ محمد جواب فكان )اقرأ( ھي سمعھا كلمة

 أن یجب صحیحة الروایة تلك تكون لكي یفترضون والمفكرین الباحثین من الكثیر
 األمر فعل أن حیث، اقرأ ولیس اتل: المزعوم المالك من تلقاه الذي األمر یكون
 لذلك. بالقراءة لألمر المتلقي منھ یقرأ بكتاب ومصاحبة مالزمة تكون ما عادة اقرأ

َاعطي قد محمد أن یستدلون ِْ   ً.شفھیاً وحیا ولیس لیقرأه كتاب ُ

  

 كان الغار في جاءه من أن أو الوحي تلقى قد كان بأنھ یقین على یكن لم محمد
 خدیجة إلى فذھب شیطان سوى یكن لم الغار في جاءه من أن یقینھ كان بل. مالك

 )١(ھشام إلبن السیرة في جاء. الغار في معھ حدث وما الشیطان ذلك بأمر لیخبرھا
  :نصھ ھذا ما

أنūھ حūدث عūن : آل الزبیūروحدثني إسماعیل بن أبūي حكūیم مūولى : ابن إسحاق قال 
خدیجūūة رضūūي هللا عنھūūا أنھūūا قالūūت لرسūūول هللا صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم أي ابūūن عūūم 

قالūūت فūūإذا . أتūūستطیع أن تخبرنūūي بūūصاحبك ھūūذا الūūذي یأتیūūك إذا جūūاءك ؟ قūūال نعūūم 
كمūūا كūūان یūūصنع فقūūال رسūūول هللا جبریūūل علیūūھ الūūسالم جūūاءه ف. جūūاءك فūūأخبرني بūūھ 

صلى هللا علیھ وسلم لخدیجة یا خدیجة ھذا جبریل قد جاءني ، قالت قūم یūا ابūن عūم 
قūūال فقūūام رسūūول هللا صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم فجلūūس ؛ الیūūسرى فūūاجلس علūūى فخūūذي 

  قــــــالت ، علیھا ، قالت ھل تراه ؟ قال نعم قالت فتحول فاجلس على فخذي الیمنى 

  ]امتحان خدیجة برھان الوحي [ الجزء األول ) ١(
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فتحول رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فجلس على فخذھا الیمنى، فقالت ھل تراه ؟ 
قالت فتحول فاجلس في حجūري ، قالūت فتحūول رسūول هللا صūلى هللا علیūھ . قال نعم

قالūūت ھūūل تūūراه؟ قūūال نعūūم قūūال فتحūūسرت وألقūūت خمارھūūا . وسūūلم فجلūūس فūūي حجرھūūا
ثم قالūت لūھ ھūل تūراه؟ قūال ال، ورسول هللا صلى هللا علیھ وسلم جالس في حجرھا، 
 .بشیطانقالت یا ابن عم اثبت وأبشر فوهللا إنھ لملك وما ھذا 

ھūذا الحūدیث فقūال قūد سūمعت أمūي عبūد هللا بūن حūسن وقūد حūدثت : ابن إسحاق قال 
تحūūدث بھūūذا الحūūدیث عūن خدیجūūة إال أنūūي سūūمعتھا تقūūول أدخلūūت  فاطمūة بنūūت حūūسین

رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بینھا وبین درعھا ، فūذھب عنūد ذلūك جبریūل فقالūت 
  .)بشیطانإن ھذا لملك وما ھو (لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

، حراء غار في إلیھ أتى بمن یقینھ عدم في األنبیاء باقي عن محمد انفرد وبھذا
  !!!شیطان أم مالك كان إذا فیما

 عمھا وابن خویلد بنت خدیجة زوجتھ مثل العادیون البشر ان، ھذا من األغرب
 قد وكأنھ والشیطان المالك بین ویمیزون یعرفون كانوا، نوفل ابن ورقة القس
 ولم ذلك یمیز أن یستطع لم محمد بینما، أنبیاء كانوا أنھم أو، قبل من إلیھم أوحي

  !!!یعرف یكن
  

 من بأن محمد طمأنت أن بعد لجبرائیل حمیم صدیق خدیجة أصبحت فقد، وبھذا
  )١(.ھشام إبن سیرة في ورد فقد، مالك كان الغار في أتاه

أتى رسول هللا صلى جبریل علیھ السالم أن (وحدثني من أثق بھ : ابن ھشام قال 
هللا علیھ وسلم فقال أقرئ خدیجة السالم من ربھا، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ 

من ربك ، فقالت خدیجة هللا السالم ومنھ یا خدیجة ھذا جبریل یقرئك السالم وسلم 
   .)السالم وعلى جبریل السالم

  

  

 ] جبریل یقرئ خدیجة السالم [ الجزء األول ) ١(
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  محمد علم و أخالق
  

  أخالقھ

  ٢١ آیة - ٣٣ سورة - األحزاب سورة في ورد

و لَقَدجرن كَانَ يةٌ لِّمنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف ا كَانَ لَكُمريكَث اللَّه ذَكَرو راآلخ موالْيو اللَّه  

  وإِنك لَعلَى خلُقٍ عظيمٍ ٤آیة - ٦٨ سورة - سورة القلمكذلك ورد في 
  

 هأجر بكل و ھیقول الذي ھحدیث أذھاننا إلى فیتبادر محمد أخالق عن نتكلم عندما
  :نفسھ عن

     )٢()مكارم األخالق ُبعثت ألتمم( ، )١()إنما بعثت ألتمم صالح األخالق(

 القدوة وأنھ! العظیمة أخالقھ عن یتكلمان اإلسالم نبي أحادیث من وحدیث آیتین
  . جمیعھم البشر ألخالق ومتمم بل، أتباعھ لجمیع الحسنة

  

  !قبل؟ من بھا تحلوا قد البشر یكن لم بھا أتى أخالق أي شعري ولیت
  

 المسلمین أمر التي تعالیمھ لبعض إضافة محمد أخالق على الضوء سنسلط
 ثبت فإذا. والتاریخ السیر وكتب واألحادیث القرآن في ذكر لماً وفقا وذلك، اتباعھا

 فیجب، البشر وتعالیم أخالق بقیة من أفضل ھي وتعالیمھ محمد أخالق أن ًفعال
  .تردد وبالً فورا إتباعھ –األرض ساكني جمیع – علینا

   

 دین یترك وأن المسألة ھذه فيً جدیا یفكر أن مسلم كل على فیحب العكس ثبت وإذا
  . البشر لجمیع الحسنة القدوة عن یبحث وأن، تردد وبالً فورا محمد

  .المسلمون یفھمھ ما حسب أخالقھ ھي محمد وتعالیم، تعالیمھ ھي محمد أخالق
  

  .والبرھان بالدلیل تعالیمھ أغلب خالف محمد أن ونبرھن سنثبت

  .٢٣٤٩ صححھ األلباني في صحیح الجامع -١

  .٣٨٢، ٦٤ج: األنوار  بحار-٢
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ُالخل( األخالق تعریف   :اإلسالمیة الرؤیة حسب )قُ

َّالسجیة : وبضمتین بالضم ُالخلق   .والدین والمروءة والطبع َ

  : آخر وقال

الفضائل والرذائل تتقسم على األعضاء، فللūسان الūصدق والكūذب، وللعūین الطھūارة 

وھناك فūضیلة ـ تūدعى  ..وللقلب الطیب والخبث.. والخیانة، وللیدین العمل والبطش

ً تعūūم جمیūūع المūūشاعر، ویقابلھūūا سūūوء الخلūūق، وھūūو أیūūضا عūūام، وال )حūūسن الخلūūق(

دن، سūریان الūروح فūي الجūسد یسري في جمیūع جھūاز البū.. ًیخص حاسة أو عضوا

ًوغالبūūا یūūسعد اإلنūūسان بھūūذه الفūūضیلة أكثūūر مūūن سūūواھا، فالūūصدق واألمانūūة  ..الحūūي

ًومūūا إلیھūūا، ال تجلūūب صūūدیقا وال تūūنقص عūūدوا، أمūūا الخلūūق .. والحیūūاء وحūūسن النیūūة ً

  !!الحسن فھو وحده كفیل بجلب أكبر عدد ممكن من األصدقاء
  

فبما رحمة مūن هللا لنūت (: َّوقد امتن هللا على نبیھ بھذه الموھبة األخاذة، حیث یقول

  ، أمūا لھūم)صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم( إنھا حقیقة رحمūة، رحمūة لھūم، ولūھ )..لھم

فقد أنجاھم من العذاب الذي كان یحرق دنیاھم، ویفسد آخرتھم، وأما لūھ فقūد حūصل 

لھ من األتباع، وحسن الذكر، ومثوبūة الھدایūة، مūا لūم یكūن یحūصل لūھ لūوال اتūصافھ 

ً ولūūو كنūūت فظūūا غلūūیظ القلūūب (صūūلوات هللا علیūūھ وآلūūھ بھūūذه األخūūالق، قūūال تعūūالى 

  )١(.)...النفضوا من حولك

  

  والجلد واللعن موالشت السب - ١
  

من لعنھ النبي صلى هللا (  البر والصلة واآلداب  أورد مسلم في صحیحھ في باب-أ
  :نذكر منھا مایلي،  عدد من األحادیث الصحیحة)علیھ وسلم أو سبھ أو دعا علیھ

 عن  مسروق  عن   أبي الضحى   عن  األعمش  عن  جریر   حدثنا  زھیر بن حرب   حدثنا 
  :قالت عائشة  

  

  .م١٩٥٩/ ھـ ١٣٧٩: الطبع  سنة، محمد بن المھدي الحسیني الشیرازي،  األخالق اإلسالمیة-١ 
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ما ھو  رجالن فكلماه بشيء ال أدري صلى هللا علیھ وسلم  على رسول هللا  دخل
الخیر شیئا  فأغضباه فلعنھما وسبھما فلما خرجا قلت یا رسول هللا من أصاب من

أو ما علمت ما  وسببتھما قال  ما أصابھ ھذان قال وما ذاك قالت قلت لعنتھما
لعنتھ أو سببتھ فاجعلھ لھ  شارطت علیھ ربي قلت اللھم إنما أنا بشر فأي المسلمین

  .زكاة وأجرا

  

علي  و حدثناه    أبو معاویة ح   قاال حدثنا  وأبو كریب   أبي شیبة  أبو بكر بن حدثناه  
عیسى بن یونس  جمیعا عن   وعلي بن خشرم  وإسحق بن إبراھیم  بن حجر السعدي 

عیسى فخلوا  في حدیث    و قال    جریر  بھذا اإلسناد نحو حدیث   األعمش   كالھما عن  
  .وأخرجھمابھ فسبھما ولعنھما 

  

 عن   صالح أبي   عن األعمش حدثنا أبي  حدثنا نمیر بن هللا عبد بن محمد  حدثنا - ب 
  قال   ھریرة أبي

 المسلمین من رجل فأیما بشر أنا إنما اللھم   وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول قال 
  .ورحمة زكاة لھ فاجعلھا جلدتھ أو لعنتھ أو سببتھ

  النبي عن  جابر  عن   سفیان أبي  عن األعمش  حدثنا   أبي  حدثنا  نمیر ابن  حدثنا و 
 وأبو   شیبة أبي بن بكر أبو  حدثنا  وأجرا زكاة فیھ أن إال مثلھ   وسلم علیھ هللا صلى 

 یونس بن عیسى  أخبرنا   إبراھیم بن إسحق   حدثنا و  ح   معاویة أبو   حدثنا قاال  كریب
  عیسى  حدیث في أن غیر حدیثھ مثل  نمیر بن هللا عبد  بإسناد  األعمش  عن  كالھما 
  .جابر  حدیث في ورحمة وجعل  ھریرة أبي   حدیث في وأجرا جعل 

  

أبي    المغیرة یعني ابن عبد الرحمن الحزامي عن قتیبة بن سعید حدثنا    حدثنا  -ج
  أبي ھریرة  عن  عن األعرج  الزناد 

تخلفنیھ فإنما أنا  اللھم إني أتخذ عندك عھدا لن قال   أن النبي صلى هللا علیھ وسلم  
صالة وزكاة وقربة تقربھ  بشر فأي المؤمنین آذیتھ شتمتھ لعنتھ جلدتھ فاجعلھا لھ

  .بھا إلیك یوم القیامة

إال أنھ قال أو نحوه   بھذا اإلسناد أبو الزناد  حدثنا   سفیان   حدثنا   أبي عمر  ابن حدثناه  
  سلیمان بن معــبد  وإنما ھي جلدتھ حدثني   ھریرة  أبي  وھي لغة    أبو الزناد قال  جلده   
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  عن    عبدالرحمن األعرج عن   أیوب   عن    حماد بن زید حدثنا   بن حرب  سلیمان  حدثنا 
  .بنحوه  صلى هللا علیھ وسلم   أبي ھریرة عن النبي  

  

 قال رسول هللا صلى هللا: محمد، عن أبي جعفر علیھ السالم قالعن عال، عن  -د
 اللھم إنما أنا بشر أغضب وأرضى، وأیما مؤمن حرمتھ وأقصیتھ أو: علیھ وآلھ

 دعوت علیھ فاجعلھ كفارة وطھورا، وأیما كافر قربتھ أو حبوتھ أو أعطیتھ أو
   )١(.دعوت لھ وال یكون لھا أھال فاجعل ذلك علیھ عذابا ووباال

  

قال  ابن شھاب   عن   یونس  قال أخبرني    ابن وھب   أحمد بن صالح حدثنا   حدثنا -ھـ 
صلى هللا  سمع النبي  أنھ  هللا عنھ  رضي  أبي ھریرة  عن   أخبرني سعید بن المسیب 

  )٢(.مؤمن سببتھ فاجعل ذلك لھ قربة إلیك یوم القیامة اللھم فأیما یقول   علیھ وسلم 

  

  ٢٦ آیة – ٣٣ سورة - سورة األحزاب ورد في - و

  

صياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا  وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهلِ الْكتابِ من
  وتأْسرونَ فَرِيقًا تقْتلُونَ

  

، المسلمین وجلد ولعن وشتم بسب محمد قیام تبرھن التي األحادیث أوردنا لقد
 بكل تبین وھي. المعتمدة المسلمین طوائف تفاسیر من مجموعة یلي فیما نورد

 یعرف یكن لم محمد. المسلمین غیر حتى ویشتم یسب محمد كان كیف وضوح
  :والشتم السب عن لسانھ یعف أو یحفظ كیف

  

  الطبري/  جامع البیان في تفسیر القرآن- ١- و 

ْوأنزل الذین ظاھروھم{ ثنا سعید، عن قتادة، قولھ : یزید،قال ثنا: حدثنا بشر، قال َُ َ َُ َّ َ ْ  

ِمن أھل الكتاب ِ ِِ ْ َوھم بنو قریظة، ظاھروا أبـا سفـیان وراسلوه،} ْ   فنكثوا العھد الذي ُ

  ٢٩٠ ص ١٠١ ج المجلسي العالمة -  األنوار بحار -١

  ٥٨٨٤ رقم الحدیث — البخاري صحیح -٢
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هللا علیھ وسلم عند زینب بنت  فبـینا رسول هللا صلى: قال. ّبـینھم وبـین نبـي هللا
: جبرائیـل صلى هللا علیھ وسلم، فقال جحش یغسل رأسھ، وقد غسلت شقھ، إذ أتاه

فـانھض إلـى بنـي سالحھا منذ أربعین لـیـلة،  عفـا هللا عنك، ما وضعت الـمالئكة
أوتارھم، وفتـحت أبوابھم، وتركتھم فـي زلزال وبلبـال  قریظة، فإنـي قد قطعت

هللا صلى هللا علیھ وسلم، ثم سلك سكة بنـي غنـم، فـاتبعھ  فـاستألم رسول: قال
فأتاھم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : حاجبھ بـالتراب قال الناس وقد عصب

 ، فنزلوایا أبـا القاسم ما كنت فحاشا: یا إخوان القردة، فقالوا: وناداھم فحاصروھم
ھوادة،  علـى حكم ابن معاذ، وكان بـینھم وبـین قومھ حلف، فرجوا أن تأخذه فـیھم

 :وأومأ إلـیھم أبو لبـابة أنھ الذبح، فأنزل هللا

َیا أیھا الذین آمنوا ال تـخونوا هللا والرسول و{  ُ َّ َ َُّ ّ ُ ُ َ ُ َ ِ َتـخونوا أماناتكم وأنتـم تعلـمونَّ ُ َْ َ ُ ْ ُ ُ َْ ْ{    
فـیھم أن تقتل مقاتلتھم، وأن تسبى ذراریھم، وأن عقارھم للـمھاجرین دون  فحكم

كنتـم  فإنكم: آثرت الـمھاجرین بـالعقار علـینا قال: األنصار، فقال قومھ وعشیرتھ
هللا صلى هللا  سولُوذكر لنا أن ر. ذوي عقار، وإن الـمھاجرین كانوا ال عقار لھم

ِقضى فـیكم بحكم هللا " :علیھ وسلم كبر وقال ّ ِ ْ ُُ َِ ْ ِ َ ".  

  

  السمرقندي/  تفسیر بحر العلوم- ٢- و 

عنھ باللواء حتى غرزه عند الحصن فسبت الیھود رسول هللا  فجاء علي رضي هللا
 وأزواجھ ورجع إلیھ علي رضي هللا عنھ فقال تأخر یا - وسلم   صلى هللا علیھ-

 فلما جاءھم یسبونينكفیك فیھم قال سبوني ولو كانوا دوني لم  رسول هللا ونحن
 فقال یا إخوة القردة والخنازیر انزلوا على حكم - صلى هللا علیھ وسلم  - رسول هللا

 ورجع حیــي بن أخطب من ًوحكم رسولھ فقالوا یا أبا القاسم ما كنت فحاشا هللا
 الروحاء وقد ذكر یمینھ التي حلف بھا لكعب بن األشرف ودخل معھم في حصنھم

صلى  - ونزل بنو سعد بن شعبة أسد وثعلبة فأسلموا وأبى من بقي فقال رسول هللا
ینزلوا على   ألبي لبابة بن عبد المنذر اذھب فقل لحلفائك وموالیك-هللا علیھ وسلم 

  . ورسولھ علیھ السالمحكم هللا تعالى
  

  مكي بن أبي طالب/  تفسیر الھدایھ إلى بلوغ النھایھ- ٣- و 

أن النبي صلى هللا علیھ وسلم بعد ذھاب األحزاب عنھ دخل  " :وذكر قتادة وغیره
یغسل رأسھ فبینما ھو یغسلھ إذ أتاه جبریل صلى هللا علیھ  بیت زینت بنت جحش

هللا عنك، ما وضعت المالئكة سالحھا منذ أربعین لیلة، فانھض  عفا: وسلم، فقال
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ِفإني قطعت أوتادھم وفتحت أبوابھم وتركتھم في زلزال وبلبال  إلى بني قریظة َ َْ

َفاستألم َ َ ُصلى هللا علیھ وسلم، ثم سلك شق بني غنم، فاتبعھ الناس،  ْ َ َ  فأتاھم رسولَّ
، فنزلوا ًفاحشا یا أبا القاسم ما كنت: اهللا فحاصرھم، وناداھم یا أخوة القرود، فقالو

ذراریھم، وقسم  ، وسبي-  وكانوا ست مائة -على حكم سعد فحكم بقتل مقاتلھم 
َأأثرت: عقارھم بین المھاجرین دون األنصار، فقال قومھ ْ َ َ المھاجرین بالعقار علینا،  َ

  ." لھم فإنكم كنتم ذوي عقار وأن المھاجرین ال عقار: قال
  

  اطفیش/ التفسیر تیسیر - ٤- و 

السالم، جاء صبح یوم االنھزام او ظھره، رسول هللا صلى  روى ان جبریل علیھ
ًزینب، وقد غسلت نصف رأسھ معتجرا بعمامة استبرق، على  هللا علیھ وسلم عند

: نعم، فقال: ھل وضعت السالح یا رسول هللا؟ قال: دیباج، وقال بغلة فوقھا قطیفة
ئكة وما رجعت الى اآلن من طلب القوم، وان هللا ما وضعت المال عفا هللا عنك،

الى قریظة، وإنى ازلزل حصونھم، فأذن ال تصلوا العصر اال فى  یأمرك بالمسیر
ابن ام مكتوب على المدینة، واعطى علیا الرایة، وأسرع الناس  قریظة، واستخلف

:  فقالًمن الحصن سمع فحشا علیھ صلى هللا علیھ وسلم فرجع الیھ ولما دنا: الیھ
: لعلك سمعت اذى؟ قال: ما علیك ان تدنوا من ھؤالء االخابث، فقال یا رسول هللا

 یا إخوان القردة ھل اخزاكم: فدنا فقالرسول هللا، قال لو رأونى لم یقولوا،  نعم یا
  .یا ابا القاسم ما كنت فاحشا ویروى ما كنت جھوال: هللا وانتقم منكم؟ قالوا

  

  الطبرسي/  مجمع البیان في تفسیر القرآن- ٥- و 

 على المقدم ودفع إلیھ اللواء وأمره )ع(علي بن أبي طالب  وذكر عروة أنھ بعث
بھم على حصن بني قریظة ففعل وخرج رسول هللا صلى هللا  أن ینطلق حتى یقف

ّفمر على مجلس من األنصار في بني غنم ینتظرون رسول  علیھ وسلم على آثارھم
ًمر بكم الفارس آنفا : " وسلم فزعموا أنھ قال هللا صلى هللا علیھ َّفقالوا مر بنا " َّ

 الكلبي على بغلة شھباء تحتھ قطیفة دیباج فقال رسول هللا صلى هللا علیھ دحیة
 ني قریظة لیزلزلھم أرسل إلى ب)ع(َّلیس ذلك بدحیة ولكنھ جبرائیل : " وسلم

  حتى إذا دنا من الحصن سمع)ع(قالوا وسار علي " ویقذف في قلوبھم الرعب 
صلى  منھم مقالة قبیحة لرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فرجع حتى لقي رسول هللا

ھؤالء األخابث  یا رسول هللا ال علیك أن ال تدنو من: هللا علیھ وسلم بالطریق فقال
لو قد رأوني لم  " :نعم یا رسول هللا فقال:  منھم أذى فقالّأظنك سمعت لي: قال

: وسلم من حصونھم قال دنا رسول هللا صلى هللا علیھفلما " ًیقولوا من ذلك شیئا 
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یا أبا القاسم : فقالوا" نقمتھ  یا إخوة القردة والخنازیر ھل أخزاكم هللا وأنزل بكم" 
ًیھ وسلم خمسا وعشرین لیلة عل  وحاصرھم رسول هللا صلى هللاًما كنت جھوال

  .الرعب حتى أجھدھم الحصار وقذف هللا في قلوبھم
  

  علي بن ابراھیم القمي/  تفسیر القرآن- ٦- و 

صلى هللا علیھ وآلھ المدینة واللواء معقود أراد أن یغتسل من  فلما دخل رسول هللا
وهللا ما وضعت المالئكة ألمتھا فكیف ! جبرائیل عذیرك من محارب الغبار فناداه
إال ببني قریظة فإني متقدمك  إن هللا یأمرك أن ال تصلي العصر !تضع ألمتك
ًحصنھم إنا كنا في آثار القوم نزجرھم زجرا حتى بلغوا حمراء األسد  ومزلزل بھم َّ

 رما الخب: رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ فاستقبلھ حارثة بن نعمان فقال لھ فخرج
الناس أال  بأبي أنت وأمي یا رسول هللا ھذا دحیة الكلبي ینادي في: یا حارثة؟ قال

ًلي علیا فجاء  ال یصلین العصر أحد إال في بني قریظة، فقال ذاك جبرائیل ادعوا
إال في بني قریظة  علي علیھ السالم فقال لھ ناد في الناس ال یصلین أحد العصر

فبادروا إلى بني قریظة   فنادى فیھم، فخرج الناسالمؤمنین علیھ السالم فجاء أمیر
طالب علیھ السالم بین یدیھ  وخرج رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وعلي بن أبي
قریش جاء فدخل حصن بني  مع الرایة العظمى وكان حي بن أخطب لما انھزمت

بحصنھم فأشرف علیھ كعب بن  قریظة، فجاء أمیر المؤمنین علیھ السالم وأحاط
علیھ وآلھ فأقبل رسول هللا  د من الحصن یشتمھم ویشتم رسول هللا صلى هللاأسی

بأبي أنت وأمي یا رسول هللا : فقال على حمار فاستقبلھ أمیر المؤمنین علیھ السالم
لعلھم شتموني إنھم لو قد رأوني  ال تدن من الحصن، فقال رسول هللا یا علي

أخوة القردة  یا :علیھ وآلھ من حصنھم فقال دنا رسول هللا صلى هللاألذلھم هللا ثم 
فساء صباحھم،  َّأتشتموني إنا إذا نزلنا بساحة قوم! والخنازیر وعبدة الطاغوت

ًما كنت جھوال ! القاسم وهللا یا أبا: فأشرف علیھم كعب بن أسید من الحصن فقال
  . قالھ فاستحیي رسول هللا حتى سقط الرداء من ظھره حیاء مما

  

  الطبطبائي/ ان في تفسیر القرآن المیز- ٧- و 

إذا دنا من الحصن سمع منھم مقالة قبیحة لرسول هللا صلى  وسار علي حتى: قالوا
وسلم فرجع حتى لقي رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم بالطریق  هللا علیھ وآلھ

أظنك سمعت لي : قال. رسول هللا ال علیك أن ال تدنو من ھؤالء األخابث یا: فقال
فلما  ًلو قد رأوني لم یقولوا من ذلك شیئا،: نعم یا رسول هللا فقال: أذى؟ فقال منھم
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القردة  یا إخوة: دنا رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ وسلم من حصونھم قال
  .ًما كنت جھوال یا أبا القاسم: ھل أخزاكم هللا وأنزل بكم نقمتھ؟ فقالوا! والخنازیر

  

  الكاشاني الفیض/ الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي - ٨- و 

 یا الخبر ما لھ فقال نعمان بن حارثة فاستقبلھ وآلھ علیھ هللا ّصلى هللا رسول فخرج
  ال اال الناس في ینادي الكلبي دحیة ھذا هللا رسول یا ّوامي انت بأبي فقال حارثة
ًعلیا ادعوا جبرئیل ذاك فقال قریظة بني في ّاال ًاحدا العصر ّیصلین  السالم علیھ ّ

 ّاال العصر احد ّیصلین ال الناس في ناد لھ فقال السالم علیھ المؤمنین امیر فجاء
 فبادروا الناس فخرج فیھم فنادى السالم علیھ المؤمنین امیر فجاء قریظة بني في
 السالم علیھ المؤمنین وامیر وآلھ علیھ هللا ّصلى هللا رسول فخرج قریظة بني الى
 فدخل جاء قریش انھزمت ّلما اخطب بن ّحي وكان العظمى الرایة مع یدیھ بین

 علیھم فأشرف بحصنھم فأحاط السالم علیھ المؤمنین امیر فجاء قریظة بني حصن
 فأقبل وآلھ علیھ هللا ّصلى هللا رسول ویشتم ّیشتمھم الحصن من اسید بن كعب

 السالم علیھ المؤمنین امیر فاستقبلھ حمار على وآلھ علیھ هللا ّصلى هللا رسول
 هللا ّصلى هللا رسول فقال الحصن من تدن ال هللا رسول یا ّوامي انت بأبي فقال
 ّصلى هللا رسول دنا ثم هللا ّألذلھم رأوني لو ّانھم شتموني ّلعلھم ّعلي یا وآلھ علیھ

 الطاغوت وعبدة والخنازیر القردة اخوة یا فقال حصنھم من وآلھ علیھ هللا
 من اسید بن كعب علیھم فاشرف صباحھم فساء قوم بساحة نزلنا اذا ّانا اتشتموني

 علیھ هللا ّصلى هللا رسول فاستحیى ًجھوال كنت ما القاسم ابا یا وهللا فقال الحصن
  .قالھ مما حیاء ظھره من الرداء سقط حتى وسلم وآلھ

  

  االلوسي/  روح المعاني- ٩- و 

 كرم فسار الناس وابتدرھا إلیھم برایتھ وجھھ تعالى هللا كرم طالب بن علي وقدم
 صلى هللا لرسول قبیحة مقالة منھا سمع الحصون من دنا إذا حتى وجھھ تعالى هللا
 علیك ال هللا رسول یا: فقال والسالم الصالة علیھ لقیھ حتى فرجع وسلم علیھ هللا
 رسول یا نعم: قال أذى منھم لي سمعت أظنك لم؟: قال األخابث ھؤالء من تدنو أن
 وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول دنا فلما ًشیئا ذلك من یقولوا لم رأوني لو قال هللا
: قالوا نقمتھ؟ بكم وأنزل تعالى هللا أخزاكم ھل القردة إخوان یا: قال حصونھم من
  ً.فحاشا روایة وفيً جھوال كنت ما القاسم أبا یا
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  :عنھ صح فیما محمد قال

ِّجاء رجل إلى النبي  ُ َ َ َِ َِّ َ َ فقال ) صلى هللا علیھ وآلھ (ٌ َ ِیا رسول هللا أوصني: َ ِ ْ ُ َ ََ ِ َّ َ . 
َفقال  َ َاحفظ لسانك: " َ َ َ ِْ ْ َ " . 
َقال  ِیا رسول هللا أوصني: َ ِ ْ ُ َ ََ ِ َّ َ . 
َقال  َاحفظ لسانك: " َ َ َ ِْ ْ َ " . 
َقال  ِیا رسول هللا أوصني: َ ِ ْ ُ َ ََ ِ َّ َ . 
َقال  ْاحفظ لسانك ، ویحك و ھل: " َ َ َ َ ْ َ َ َْ َ َ ِ ْ ُ یكب الناس على مناخرھم في النار إال حصائدَ ِ ِ ِ َِ َ َ َ َ ُّ ََّ َِ ِ َِّ َ َّ ُْ 

ْألسنتھم ِ ِ َِ ْ َ.)١(   

 مūن كūان یūؤمن بūاِ والیūوم اآلخūر فلیقūل ( : -كما فى الصحیحین  - قال الرسول
  . )خیرا ً أو لیصمت

السب والشتم والعن تعتبر من المخالفات التūي اقترفھūا محمūد بكūل جūرأة ومūن غیūر 
  .وبھذا خالف تعالیمھ بنفسھ، حیاء

  

   الكذب- ٢

لūیس :  عن أم كلثوم بنت عقبة أنھا سمعت رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یقول -أ
  )٢(.یراً یصلح بین الناس فینمي خیرا أو یقول خالكذاب الذي

ال یحūل : " رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم  قūال:  عن أسماء بنت یزید قالūت -ب 
امرأتھ لیرضیھا ، والكūذب فūي الحūرب ، والكūذب  یحدث الرجل: الكذب إال في ثالث 
  )٣(."لیصلح بین الناس

منūافقین كūذابین و ًوبھذا یخالف محمد تعالیمūھ أیūضا بūل ویحūث أتباعūھ ألن یكونūوا 
  :التاليالصحیح  حسب الحدیث  وذلككذبھي الالمنافق أحد آیاتات حیث أن 

عن أبي ھریرة عن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال آیة المنافق ثالث إذا حūدث كūذب 
  )٤(.وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان

َّ ، للشیخ أبي جعفر محمد بن یعقوب بن إسحاق الكلیني ، الملقب115 / 2 : الكافي -١ َ ُ : بثقة اإلسالم ، المتوفى سنة  ُ
  . إیران/ شمسیة ، طھران / ھجریة  1365 :  ھجریة ، طبعة دار الكتب اإلسالمیة ، سنة٣٢٩

  )   ٢٦٠٥( ، ومسلم  ) ٢٥٤٦(  رواه البخاري -٢

   ) .    ٧٧٢٣" ( صحیح الجامع " حسنھ الشیخ األلباني في : والحدیث  ) .  ١٩٣٩(  رواه الترمذي -٣

   ) . ٥٩( و مسلم  ) ٣٣(  رواه البخاري -٤
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   التمثیل بجثث القتلى وقتل األطفال والنساء والشیوخ-٣

ا شūیخ إنطلقوا باسم هللا وعلى بركة رسولھ ال تقتلūوا(لجیوشھ ورد عن محمد قولھ 
المحūسنین إیūاكم  فانیūا وال طفūال صūغیرا وال امūرأة وال تغلūوا وأحūسنوا إن هللا یحūب

  . صحیح الجامع لأللباني)والمثلة ولو بالكلب العقور

محمد أصūحابھ بعūدم التمثیūل بجثūث القتلūى حتūى لūو كūان ذلūك  في ھذا الحدیث ینھي
  فھل صحیح أن محمد لم یمثل أو یأمر أصحابھ بالتمثیل بجثث القتلى؟، بكلب عقور

فھūل صūحیح أن محمūد . ًمحمد في حدیثھ السابق أیضا منع أصحابھ من قتل األطفال
  ً بقتلھن أیضا؟لم یقتل األطفال؟ ھل صحیح أن محمد كان رحیم مع النساء ولم یأمر

  

   بدر)بئر( جثث قتلى قریش في قلیب )تمثیل( طرح -أ

قūال حūدثنا    حدثنا أحمد بن إسحاق السورماري قūال حūدثنا عبیūد هللا بūن موسūى -أ-أ
   بینمūا رسūول هللا  قūال  عبūد هللا  عūن   عمرو بن میمūون  عن  أبي إسحاق  عن  إسرائیل   
في مجالسھم إذ قال قائūل  قریش   وجمع  الكعبة   ند یصلي ع  قائم  صلى هللا علیھ وسلم  

  فرثھūا    آل فūالن فیعمūد إلūى  جūزور  المرائي أیكم یقوم إلى   تنظرون إلى ھذا  منھم أال
أشūقاھم  كتفیھ فانبعث  وسالھا فیجيء بھ ثم یمھلھ حتى إذا سجد وضعھ بین ودمھا  
صūلى هللا  وضعھ بین كتفیھ وثبت النبي   صلى هللا علیھ وسلم   فلما سجد رسول هللا    

مال بعضھم إلى بعض من الضحك فانطلق منطلق  علیھ وسلم ساجدا فضحكوا حتى
صūلى هللا علیūھ   فأقبلūت تūسعى وثبūت النبūي   فاطمة علیھا الūسالم وھūي جویریūة    إلى

صūلى هللا    قūضى رسūول هللا  فلما وسلم ساجدا حتى ألقتھ عنھ وأقبلت علیھم تسبھم
  بقūریش  اللھūم علیūك   بقūریش  اللھم علیك  بقریش  اللھم علیك   الصالة قال  علیھ وسلم 

 والولید بūن وشیبة بن ربیعة   وعتبة بن ربیعة  بعمرو بن ھشام  علیك  ثم سمى اللھم 
فūوهللا لقūد  عبūدهللا  قūال   وعمارة بن الولید   وعقبة بن أبي معیط  وأمیة بن خلف   عتبة 

بدر ثم قال رسūول هللا صūلى هللا   قلیب   القلیب   ثم سحبوا إلى   بدر  عى یوم رأیتھم صر
   )١(.لعنة  القلیب   وأتبع أصحاب  علیھ وسلم 

، عائūشة عūن زبیūر عروة بن العن یزید بن رومان وحدثني : ابن إسحاق قال -أ-ب
،  القلیūūب فūūي بūūالقتلى أن یطرحūūوا رسūūول هللا صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم أمūūرلمūūا (قالūūت 

، فإنūھ انūتفخ فūي درعūھ فمألھūا، فūذھبوا أمیūة بūن خلūفطرحوا فیūھ إال مūا كūان مūن 
فلمūūا . لیحركūوه فتزایūل لحمūھ فūأقروه وألقūوا علیūھ مūا غیبūھ مūن التūراب والحجūارة 

، القلیūب، وقف علیھم رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فقال یا أھūل القلیبألقاھم في 
  .؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حق ًھل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا

  ٤٩٠ البخاري الحدیث رقم -١ 
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قالت فقال لھ أصحابھ یūا رسūول هللا أتكلūم قومūا مūوتى؟ فقūال لھūم لقūد علمūوا أن مūا 
 .وعدھم ربھم حقا 

والنūاس یقولūون لقūد سūمعوا مūا قلūت لھūم وإنمūا قūال لھūم رسūول هللا : عائشة قالت 
  )صلى هللا علیھ وسلم لقد علموا 

سūمع أصūحاب (، قūال أنس بūن مالūك عن . وحدثني حمید الطویل : ابن إسحاق قال 
 صūلى هللا علیūھ وسūلم مūن جūوف اللیūل رسول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم رسūول هللا

أمیūة بūن ، ویūا یūا عتبūة بūن ربیعūة ویūا شūیبة بūن ربیعūة ،  القلیبوھو یقول یا أھل 
ھل وجدتم مūا وعūد :  القلیب، فعدد من كان منھم في أبا جھل بن ھشام ، ویا خلف 

ربكūم حقūūا ، فūūإني قūūد وجūدت مūūا وعūūدني ربūūي حقūا ؟ فقūūال المūūسلمون یūūا رسūūول هللا 
أتنادي قوما قد جیفوا ؟ قال ما أنتم بأسمع لما أقول مūنھم ولكūنھم ال یūستطیعون أن 

وحūūدثني بعūūض أھūūل العلūūم أن رسūūول هللا صūūلى هللا : ابūūن إسūūحاق قūūال . )یجیبūūوني 
، یūا أھūل القلیūب بūئس عūشیرة النبūي كنūتم لنبūیكم(علیھ وسلم قūال یūوم ھūذه المقالūة 

ونūūūصرني كūūذبتموني وصūūدقني النūūūاس وأخرجتمūūوني وآوانūūي النūūūاس وقūūاتلتموني 
 ) ١(.؟ للمقالة التي قال)الناس ثم قال ھل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا 

ًھنا أیضا یخالف محمد تعالیمھ بتمثیل الجثث الذي أمر أصحابھ باجتنابھا سلفا ً.  

  

   قتل األطفال-ب

   ٢٦آیة  - ٣٣ سورة - األحزابسورة ورد في 

صياصيهِم وقَذَف في قُلُوبِهِم الرعب فَرِيقًا  وأَنزلَ الَّذين ظَاهروهم من أَهلِ الْكتابِ من
   وتأْسرونَ فَرِيقًا تقْتلُونَ

أمūر بقتūل كūل مūن أنبūت  صلى هللا علیھ وسūلم قūد وكان رسول هللا : ابن إسحاق قال
 ، عūنعبūد الملūك بūن عمیūر بن الحجاج عūن شعبة وحدثني :ابن إسحاق قال . منھم
بنūي   مūنیقتūل أن أمūر قūدصūلى هللا علیūھ وسūلم  ول هللارسūكان  قال ،القرظي عطیة

  )٣(.وكنت غالما ، فوجدني لم أنبت فخلوا سبیلي  منھم)٢(كل من أنبتقریظة 

الذي كان قد أمر أصūحابھ باجتنابūھ ، ھنا یخالف محمد تعالیمھ بقتل األطفال األبریاء
  ً.سلفا

 الجزء األول طرح المشركین في القلیب - سیرة ابن ھشام -١

  . الجزء الثالث - الروض األنف -٣                .أطفال في سني الحلم، ظھور الشعر في العانةھو : اإلنبات -٢
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  )١( قتل أمرأة یھودیة من بني قریظة-ج

ثنا مـحمد بن إسحاق، عūن مūـحمد بūن جعفūر : ثنا سلـمة، قال :حدثنا ابن حمید، قال
َّلـم یقتل من نسائھم إال امرأة : عروة بن الزبـیر، عن عائشة، قالت بن الزبـیر، عن

ًوهللا إنھا لعنūدي تūـحدث معūي وتūضحك ظھūرا، ورسūول هللا صūلى هللا : قالت واحدة، ّ
أنūا : أیūن فالنūة؟ قالūت: وسلم یقتل رجūالھم بـالūسوق، إذ ھتūف ھūاتف بūـاسمھا علیھ
َولـم؟ قالūت: تأقتل؟ قل: لك؟ قالت ویـلك ما: قلت: قالت .وهللا : لūـحدث أحدثتūھ قūال: ِ

مūا أنūسى عجبūـي منھūا طیūūب : ُفūضربت عنقھūا، فكانūت عائūشة تقūول فūـانطلق بھūا،
   )٢(.ُوقد عرفت أنھا تقتل نفس، وكثرة ضحك،

ًھنا أیضا یخالف محمد تعالیمھ بقتل النساء الذي أمر أصحابھ باجتنابھ سلفا ً.  

   قتل الشیوخ -د

ین بكافة طوائفھم على قیام محمد بتنفیذ مجزرة كبیرة أجمعت أغلب تفاسیر المسلم
عūūددھم بūūین یūūذكرون أن أغلūūب المفūūسرون . بحūūق المūūدنیین مūūن قبیلūūة بنūūي قریظūūة

مūūنھم الطفūūل .  تūūم قūūتلھم بūūدم بūūارد وذلūūك بقطūūع رؤسūūھمسūūبعمائة وتūūسعمائة شūūخص
 مūūن )األسūūیرات( أمūūا المūūسبیات. المراھūق و الرجūūل الūūشاب والكھūūل والūūشیخ المūūسن

 نجūد الūسعودیة (فقūد تūم بūیعھم فūي الیمامūة ،  ینبūت مūنھمنسائھم والذكور الūذین لūم
كان عūدد الūسبایا سūبعمائة وخمūسون أمūرأة . واشترى مقابلھم سالح وخیول ُ)حالیا

  .)لم ینبت(وطفلة وطفل غیر بالغ 

ًھنا أیضا یخالف محمد تعالیمھ بقتل الشیوخ الذي أمر أصحابھ باجتنابھ سلفا ً.  
  

   الزنى-٤

  والَ تقْربواْ الزنى إِنه كَانَ فَاحشةً وساء سبِيال٣٢ً آیة - سورة اإلسراءورد في 

نūى وتعاقūب وھناك الكثیر من األحادیث المحمدیة التūي تحūرم الز، القرآن یحرم الزنا
  ًفھل فعال أن محمد لم یرتكب جریمة الزنا؟. علیھ

   ١آیة  – ٦٦ سورة - سورة التحریمورد في 

ري مغتبت لَك لَّ اللَّها أَحم مرحت مل بِيا النها أَيييمحر غَفُور اللَّهو اجِكوأَز اتض  

  .الطبري/ القرآن تفسیر في البیان جامع -١

  .٧٠ راجع صفحة .مثل ام قرفة التي شقھا نصفین ، ھناك الكثیر من النساء البریئات الالتي أمر محمد بقتلھن-٢
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زوجūūات  كانūūت أحūūدىأن ماریūūة القبطیūūة ًخطئūūا یعتقūūد الكثیūūر مūūن األخūūوة المūūسلمین 
 مūūن كūūذلكولūūم تكūūن ، )خادمūūة( كانūūت جاریūūة  فقūūطًریخیūūا أنھūūاالكūūن الثابūūت ت. محمūūد

.  یجūز لمحمūد أن یطأھūا إال بعūد أن یتزوجھūا بūزواج شūرعيلūملūذلك . ملكات الیمین
 وبھūذا الفعūل صūūرح .ً یثبūت تاریخیūا انھūا كانūت أم للمūؤمنینولūممحمūد لūم یتزوجھūا 

وھنūاك وقūائع كثیūرة قūدمت فیھūا . للمسلمین ممارسة الزنى والرذیلūة مūع الخادمūات
قūدمن بالغūات للūشرطة الūسعودیة ، خادمات اجنبیات كن یعملن مūع عوائūل سūعودیة

لكن ال یتم رجم أو جلūد الزانūي . یشتكین فیھا إغتصابھن من مخدومیھن السعودیین
  !زنا الخادمات مباح في اإلسالم. حھ لعموم المسلمینوالسبب في ذلك أن محمد ابا

ثنūا أبūūو : ثنūي ابūن أبūūي مūریم، قūال: الūرحیم البرقūūي، قūال حūدثني محمūد بūن عبūد -أ
 َّأصاب أم إبراھیمبن أسلم أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  ثني زید: غسان، قال

، فجعلھūا ؟فūي بیتūي وعلūى فراشūيأي رسūول هللا : فقالت:  قالنسائھ في بیت بعض
ّیūūا رسūūول هللا كیūūف تحūūرم علیūūك الحūūالل؟، فحلūūف لھūūا بūūاِ ال : فقالūūت ًعلیūūھ حرامūūا

ّفأنزل هللا عز وجل یصیبھا، َّیا أیھا النبي لم تحرم ما أحل{ : ّ ُ ََ ّ َ ُّ ُُّ َِّ َهللا لūك تبتغūي مرضūاة  ِ ََ ْ َ ِْ َ َ َ ُ َّ
َأزواجك  ِ َ    )١(.حرام لغو ّفقولھ أنت علي: زید: قال} ْ

ّثنا داود ابūن أبūي ھنūد، عūن الūشعبي، : ثني ابن علیة، قال :حدثني یعقوب، قال -ب 
ّالنبي صūلى هللا علیūھ وسūلم حūرم  قال مسروق إن: قال ، وآلūى منھūا، فجعūل جاریتūھّ

  :قال في الیمین ًالحالل حراما،

َقد فرض هللا لكم تحلة  { َّ َِ َ ُْ ُ َّ َ َ َ ْأیمانكمَْ ُ ِ{.)١(  

ّثنūūا سūūفیان، عūūن داود، عūūن الūūشعبي، عūūن : حūūدثنا یūūونس بūūن عبūūداألعلى، قūūال -ج 
ّهللا صūلى هللا علیūھ وسūلم وحūرم، فعوتūب فūي التحūریم،   رسūولآلūى: مūسروق، قūال

  )١(.الیمین وأمر بالكفارة في

قال ابن زید، عن مالك، عن زیūد بūن : أخبرنا ابن وھب، قال:  حدثني یونس، قال-د
 )١(.أطؤكّأنت علي حرام، ووهللا ال : أسلم، قال لھا

َالنبūي لūم  ُّیūا أیھūا{ ثنا سūعید، عūن قتūادة، قولūھ : ثنا یزید، قال: بشر، قال  حدثنا-ھـ ِ ُّ ِ ُّ
ْتحūūرم مūūا أحūūل هللا لūūك تبتغūūي مر َ ْ َ ّ َِ َ َ َُ َ َ َّ َّ َضūūاةُ َأزواجūūك  َ ِ َ ّحرمھūūا : كūūان الūūشعبي یقūūول: قūūال} ْ

  )١ (.في التحریم، وجاءت الكفارة في الیمین ، فعوتبال یقربھاعلیھ، وحلف 

ُّیūا أیھūا النبūي { قال ابن زید في قولھ : أخبرنا ابن وھب، قال :حدثنا یونس، قال -و ُِّ َّ
َلم َتحرم ما أحل هللا لك  ِ َ ُ َّ َّ َُ ِّ ِإنھ وجدت امرأة من نساء رسول:  قال}َ َ َ هللا صلى هللا علیūھ  َ

یūا رسūول هللا : بیتھūا، فقالūت  فūيجاریتūھوسلم رسول هللا صلى هللا علیھ وسūلم مūع 
ّأنى كان ھذا األمر، وكنت أھونھن علیك؟ فقال   :لھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ُ

  .الطبري/ القرآن تفسیر في البیان جامع تفسیر -١
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ْاسكتي ال تūذكري ھūذا ألحūد، ھūي علūي حūرام إن " ٌَ َ َ َّ َ َ َ ِْ ٍ َ َ ِْ ُ َ ُقربتھūاُ ْ ُ ً بعūد ھūذا أبūداَ َ ْ ََ َ یūا  :فقالūت "َ
: ًأبūدا؟ فقūال ّھي علي حūرام: ّرسول هللا وكیف تحرم علیك ما أحل هللا لك حین تقول

ًوهللا ال آتیھا أبدا، فقال هللا َ َِ َالنبūي لūم تحūرم ماأحūل هللا لūك  ُّیūا أیھūا{ : َّ َ ُ َّ َّ ُ ََ ِّ َ ُُّ َِّ اآلیūة، قūد ... }ِ
  )١(.لك، وقولك غفرت ھذا

سūمعت الūضحاك : ثنا عبید، قūال: سمعت أبا معاذ یقول: قال ُحدثت عن الحسین، -ز
َأیھا النبي لم تحرم ماأحل هللا لūك  یا{ : یقول في قولھ َ ُ َّ َّ ُ ََ ِّ َ ُّ ُُّ َِّ  هللا صūلى هللا  لرسūولكانūت} ِ
َ، فبūūصرت بūūھ حفūūصة، وكūūان الیūūوم یūūومفغūūشیھا، فتūūاةعلیūūھ وسūūلم  عائūūشة، وكانتūūا  ُ

َاكتمي علي وال تذكري لعائūشة " :متظاھرتین، فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم َ ُ َ ُ ِْ ِ ِ ْ َ َّ َ
ِمūا رأیūت ّفلūم تūزل بنبūي هللا صūلى هللا . حفūصة لعائūشة، فغūضبت عائūشة فūذكرت " ْ

ًأن ال یقربھūūا أبūūدا، فūūأنزل هللا ھūūذه اآلیūūة، وأمūūره أن یكفūūر  علیūūھ وسūūلم حتūūى حلūūف
  )١(.جاریتھ یمینھ، ویأتي

َیūا أیھūا النبūي لūم { ثنūا جریūر، عūن عūامر، فūي قūول هللا  :حūدثنا ابūن حمیūد، قūال -ح ِ ُّ ُِّ َّ
ُتحرم ِّ َ َماأحل هللا لك  ُ َ ُ َّ َّ حūرام،  ّھي علي: ، فأطلعت علیھ حفصة، فقالأتاھا جاریةفي } َ

  )١(.ًفاكتمي ذلك، وال تخبري بھ أحدا فذكرت ذلك

ثني أبي، عūن أبیūھ، : ثني عمي، قال: ثني أبي، قال: قال حدثني محمد بن سعد، -ط
َیūūا أیھūūūا النبūūي لūūūم تحūūرم ماأحūūūل هللا لūūك{: عūūن ابūūūن عبūūاس، قولūūūھ َ ُ َّ َّ ُ ََ ِّ َ ُّ ُُّ َِّ  إلūūūى قولūūūھ... }ِ

ُوھو العلیم الحكیم{ ُِ َِ َ َ َْ ُ{  

ّكانūūت حفūūصة وعائūūشة متحūūابتین وكانتūūا زوجتūūي النبūūي صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم، :قūūال
 إلūى صūلى هللا علیūھ وسūلم ّفأرسūل النبūيحفūصة إلūى أبیھūا، فتحūدثت عنūده،  فذھبت
 ، فظلت معھ فūي بیūت حفūصة، وكūان الیūوم الūذي یūأتي فیūھ عائūشة، فرجعūتجاریتھ

 غیره شدیدة، فūأخرجحفصة، فوجدتھما في بیتھا، فجعلت تنتظر خروجھا، وغارت 
 قūد رأیūت مūن كūان: ، ودخلūت حفūصة فقالūتجاریتھرسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

ّعندك، وهللا لقد سئتني، فقال النبي صلى هللا علیھ وسلم ُِ َ ّوهللا ألرضینك فإني مūسر :ْ ُ َ ِْ ِ ِّ َّ ُ ِ َّ 
ِإلیك سرا فاحفظیھ ِ ِ َِ ْ ًْ ٌإني أشھدك أن سūریتي ھūذه علūي حūرام  " :ما ھو؟ قال: قالت " َ َ َ َّ َ َّ ِّ ُِ ِ ِ َِ َّ ُ ِ ْ ُّ

ِرضا لك ً ّحفصة وعائشة تظاھران على نساء النبي صلى هللا علیھ وسūلم،  وكانت " ِ
ّإلūūى عائūūشة، فأسūūرت إلیھūūا أن أبūūشري إن النبūūي صūūلى هللا علیūūھ  فانطلقūūت حفūūصة ّ

ّ، فلمūا أخبūرت بūسر النبūي صūلى هللا فتاتھعلیھ  ّوسلم قد حرم علیūھ وسūلم أظھūر هللا ّ
ّوجل النبي صلى هللا علیھ وسلم، فأنزل هللا على رسولھ لما تظاھرتا علیūھ ّعز یūا  { ّ

ِأیھūūūūا النبūūūūي لūūūūم تحūūūūرم ماأحūūūūل هللا لūūūūك تبتغūūūūي َِ َ ُ َّْ َ ِّ َ ُّ َُّ َ ُ َّ َّ ُ َ َمرضūūūūاة أزواجūūūūك  ِ ِ َ َ ْ َْ  إلūūūūى قولūūūūھ... }َ
ُوھو العلیم الحكیم { ُِ َِ َ َ َْ ُ{.)١(  

أنبأنūا أبūو عثمūان أن : ثنūا معتمūر، عūن أبیūھ، قūال: ى، قūالاألعلū حدثنا ابūن عبūد -ي
َّهللا علیھ وسلم دخل بیت حفصة، فإذا ھي لیست ثم، فجاءتھ  ّالنبي صلى   ، فتـــــــاتھَ

  الطبري/ القرآن تفسیر في البیان جامع تفسیر -١



َمحمد أھل بیتھ و     ْ َ َّ َ ُْ َصحابتھ َ َ  ٢٧صفحة                                                                                                                                      َ

قūضى رسūول هللا صūلى ًعلیھا سترا، فجاءت حفصة فقعدت علūى البūاب حتūى  وألقى
، أو كمūا قالūت جامعتھūا فūي بیتūيوهللا لقūد سūئتني، : ، فقالūتوسūلم حاجتūھ هللا علیھ

ّوحرمھا النبي صلى هللا علیھ وسلم، أو كما قال :قال ّ.)١(  

ُیūا أیھūا النبūي لūم تحūرم{ ثنا سعید، عūن قتūادة : یزید، قال ثنا: حدثنا بشر، قال -ك َِّ َ ُّ ُُّ َِّ ِ 
َماأحūل هللا لūك  َ ُ َّ َّ إبūراھیم یقūال لھūا  َّ القبطیūة أم ولūدهفتاتūھكūان حūرم : اآلیūة، قūال... }َ

وكانتا تظاھران على  ّ في یوم حفصة، وأسر ذلك إلیھا، فأطلعت علیھ عائشة،ماریة
ّنساء النبي صلى هللا علیھ وسلم، فأحūل هللا لūھ مūا ُحūرم علūى نفūسھ، فūأمر أن یكفūر  ّ َّ

  : في ذلك، فقالعن یمینھ، وعوتب

ُقūūūūūūد فūūūūūūرض هللا لكūūūūūūم تحلūūūūūūة أیمūūūūūūانكم وهللا مūūūūūūوالكم وھūūūūūūو العلūūūūūūیم الحكūūūūūūیم{ ُ ْ ْ ِْ ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ َّ َُ ُْ ُ َ ُُ َُّ ََّ َ َ { 
  )١(.ّوكان الحسن یقول حرمھا علیھ، فجعل هللا فیھا كفارة یمین: قال قتادة

 صūلى ّثنا ابن ثور، عن معمر، عن قتūادة، أن النبūي:  حدثنا ابن عبد األعلى، قال-ل
  )١(ً.، فكانت یمیناجاریتھّهللا علیھ وسلم حرمھا یعني 

ثنūا محمūد بūن إسūحاق، عūن الزھūري، : ثنا أبūي، قūال: قال حدثنا سعید بن یحیى، -م
قلūت لعمūر بūن الخطūاب رضūي هللا : هللا، عūن ابūن عبūاس، قūال عن عبید هللا بن عبد

ِّوكūان بūدء الحūدیث فūي شūأن أم إبūراھیم . عائشة، وحفصة: قال من المرأتان؟: عنھ
ّالنبūي صūلى هللا علیūھ وسūلم فūي بیūت حفūصة فūي یومھūا، فوجدتūھ  القبطیة، أصابھا

َنبي هللا لقد جئت إلي شūیئا مūا جئūت إلūى أحūد مūن أزواجūك بمثلūھ  یا: حفصة، فقالت ً ّ ّ
ْأال ترضین أن " : قالوفي دوري، وعلى فراشي في یومي َ ْ َ ْ َ أحرمھا فūال أقربھūا؟َ َ َ َ ّ َْ َ ُ " 

ٍال تūذكري ذلūك ألحūد " :ّبلى، فحرمھūا، وقūال: قالت َ َ َ ِ ُ لعائūشة، فūأظھره هللا  فذكرتūھ " َْ
ّعز وجل علیھ، فأنزل هللا ُّیا أیھūا النبūي{ : ّ ُِّ َلūم تحūرم مūا أحūل هللا لūك تبتغūي مرضūاة  َّ ََ ْ َ ْ َ ِّ َِ َِ َ َُ ُ َّ َّ ُ َ

َأزوجūك َ ّاآلیūūات كلھūūا، فبلغنūūا أن نبūūي هللا صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم كفūūر یمینūūھ،  ... } ْ
  )١(.جاریتھ وأصاب

ّروى الدارقطني عن ابن عباس عن عمر قال -ن َُ دخل رسول هللا صūلى هللا علیūھ : "َّ
حفصة معھūا ـ وكانūت حفūصة غابūت  ّوسلم بأم ولده ماریة في بیت حفصة، فوجدتھ

صūنعت بūي ھūذا مūن بūین نūسائك إال مūن  مūا! ا بیتيُتدخلھ: إلى بیت أبیھا ـ فقالت لھ
ِھواني علیك ِال تūذكري«:فقال لھا. َ ُ ُھūذا لعائūشة فھūي علūي حūرام إن قربتھūا َْ ْ ُ قالūت » َّ

َیقربھūا؟ فحلūف لھūا أال جاریتūك ّوكیف تحرم علیك وھي: حفصة فقūال النبūي صūلى . َْ
َفذكرتūūھ لعائūūشة، فūūآلى ال یūūدخل علūūى نūūسائھ . »ال تذكریūūھ ألحūūد«: هللا علیūūھ وسūūلم

ّشھرا، فاعتزلھن َّلūم تحūرم مūآ أحūل { ؛ فūأنزل هللا عūز وجūل  " تسعا وعūشرین لیلūة ً ُ ََ َ ِّ ََ ُ ِ
َِ لك ٱ َ ُ     )٢(.اآلیة} َّ

  .في مضاجعة ماریة مرة أخرى بعد تكفیره لحلفھرجع محمد فبدء . الطبري/ القرآن تفسیر في البیان جامع -١

  القرطبي/  تفسیر الجامع الحكام القرآن-٢
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أخبرنūا إبūراھیم بūن یūونس بūن محمūد، حūدثنا : النūسائي قūال أبūو عبūد الūرحمن -س 
أن رسول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم : عن ثابت عن أنس أبي، حدثنا حماد بن سلمة

ّتزل بھ عائشة وحفصة حتى حرمھا، فأنزل هللا عūز وجūل ، فلمیطؤھا أمةكانت لھ  ّ :
َأیھاٰی{  ُّ َّلنبي لم تحرم مآ أحل ٱ َ ُ ََ َ ِّ َ َُّ ُ َِّ َِ لك ٱِ َ ُ حūدثني ابūن : وقال ابن جریر .إلى آخر اآلیة} َّ

: أبūو غūسان، حūدثني زیūد بūن أسūلم عبد الرحیم البرقي، حدثنا ابن أبي مریم، حدثنا
: ، فقالūتفي بیت بعūض نūسائھ إبراھیم أصاب أمھ وسلم أن رسول هللا صلى هللا علی

أي رسūول هللا : ًفجعلھūا علیūھ حرامūا، فقالūت ؟بیتي وعلى فراشيأي رسول هللا في 
َأیھūا ٰی{ : باِ ال یصیبھا، فأنزل هللا تعالى كیف یحرم علیك الحالل؟ فحلف لھا ُّ ُّلنبūي ٱَ ِ َّ

َلم َّتحرم مآ أحūل  ِ َُ َ ِّ ََ َِ لūك ٱُ َ ُ حūرام لغūو، وھكūذا  أنūت علūي: فقولūھ:  زیūد بūن أسūلمقūال} َّ
   )١(.روى عبد الرحمن بن زید عن أبیھ

سعید بن یحیى، حدثنا أبūي، حūدثنا محمūد بūن إسūحاق عūن  حدثنا: قال ابن جریر -ع
مūن : قلت لعمūر ابūن الخطūاب: عبد هللا عن ابن عباس قال الزھري عن عبید هللا بن

 ماریūūةوكūūان بūūدء الحūūدیث فūūي شūūأن أم إبūūراھیم . وحفūūصة عائūūشة: المرأتūūان؟ قūūال
، فوجūدت صūلى هللا علیūھ وسūلم فūي بیūت حفūصة فūي نوبتھūا أصابھا النبūيالقبطیة، 

ًهللا لقūد جئūت إلūي شūیئا مūا جئūت إلūى أحūد مūن أزواجūك  یūا نبūي: حفصة، فقالت فūي ّ
ِیūومي وفūي دوري ْ ،  " أال ترضūین أن أحرمھūا فūال أقربھūا " :، قūالوعلūى فراشūي َ

فذكرتūھ لعائūشة، فūأظھره  ، " ال تūذكري ذلūك ألحūد " :بلى فحرمھا، وقال لھا: قالت
َأیھاٰی{ : هللا علیھ، فأنزل هللا تعالى ُّ َّلنبي لūم تحūرم مūآ أحūل ٱ َ ُ ََ َ ِّ َ َُّ ُ َِّ َِ لūك تبتغūي مرضūاتٱِ ََ ْ َ ِْ َ َ َ ُ َّ 

َٰأزو ْ َجك َ  كفūر عūن یمینūھ، صūلى هللا علیūھ وسūلم فبلغنūا أن رسūول هللا .اآلیات كلھūا} ِ
حūدثنا أبūو قالبūة عبūد الملūك بūن : مūسنده وقال الھیثم بن كلیūب فūي. جاریتھوأصاب 

إبراھیم، حدثنا جریر بن حازم عن أیūوب عūن نūافع  محمد الرقاشي، حدثنا مسلم بن
ال تخبūري " : النبي صūلى هللا علیūھ وسūلم لحفūصة قال: عن ابن عمر عن عمر قال

فūوهللا ال  " :أتحūرم مūا أحūل هللا لūك؟ قūال: فقالūت " ًأحدا، وإن أم إبراھیم علي حرام
َقūد فūرض{ : فūأنزل هللا تعūالى: قūال. فلم یقربھا حتى أخبرت عائشة :قال " أقربھا َ َ َْ 

ِٰ لكūūم تحلūūة أیمūūـٱ َ ْ َ َ َّ َِ َ ُْ ُ ْنكم َّ ُ مūūن أصūūحاب الكتūūب  وھūūذا إسūūناد صūūحیح ولūūم یخرجūūھ أحūūد} ِ
   )١(.المستخرج ستة، وقد اختاره الحافظ الضیاء المقدسي في كتابھال

هللا علیھ وسلم قسم األیام بین نسائھ فلمūا كūان یūوم حفūصة  إن رسول هللا صلى -ف
إن لي إلى أبي حاجūة فūأذن لūي أن أزوره فūأذن لھūا فلمūا خرجūت  قالت یا رسول هللا
 ماریة القبطیة وكان قد أھداھا لھ جاریتھصلى هللا علیھ وسلم إلى  أرسل رسول هللا

ً فأتūūت حفūūصة فوجūūدت البūūاب مغلقūūا فوقūūع علیھūūاالمقūūوقس فأدخلھūūا بیūūت حفūūصة 
ًفجلست عند الباب فخرج رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ووجھھ یقطر عرقا فقالت 

أدخلūت أمتūك بیتūي ثūم وقعūت علیھūا فūي یūومي إنما أذنت لūي مūن أجūل ھūذا  :حفصة
ألūیس ھūي  :"ً رأیت لي حرمة وحقا فقال صūلى هللا علیūھ وسūلمأما مافراشي  وعلى

َّ قد أحل هللا ذلك لي اسكتي فھو حرام علي ألتمس بذلك رضـــاك فال تخبريجاریتي َّ  

  كثیر ابن/ الكریم القرآن تفسیر -١
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خūرج رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم  فلمūا " بھذا امرأة مūنھن وھūو عنūدك أمانūة
ّأال أبūشرك أن رسūول هللا قūد : فقالūت قرعت حفصة الجدار الذي بینھا وبūین عائūشة

منھūūا وأخبūūرت عائūūشة بمūūا رأت وكانتūūا   وقūūد أراحنūūا هللاأمتūūھ ماریūūةَّحūūرم علیūūھ 
َّفطلūق } ّیا أیھūا النبūي لūم تحūرم { فنزلت  متصافیتین متظاھرتین على سائر أزواجھ

ًوعūūشرین یومūūا وقعūūد فūūي مūūشربة أم إبūūراھیم  ة واعتūūزل سūūائر نūūسائھ تūūسعةحفūūص
   )١(.قتادة والشعبي ومسروق ماریة حتى نزلت آیة التخییر عن

كان سبب نزولھا أن رسول هللا صلى هللا علیūھ وآلūھ كūان  قال علي بن إبراھیم -ص
 وكūان ذات یūوم فūي تخدمūھ القبطیة تكūون معūھ ماریةوكانت  في بعض بیوت نسائھ

، فعلمūت حفūصة فتنūاول رسūول هللا ماریūةفūي حاجūة لھūا  بیت حفصة فذھبت حفصة
رسول هللا صلى هللا علیھ وآلūھ وقالūت یūا رسūول هللا ھūذا  بذلك فغضبت وأقبلت على

 فاستحیا رسول هللا منھا، فقال كفūى فقūد حرمūت وعلى فراشي في یومي وفي داري
ً ھذا أبدا وأنا أفضي إلیك سūرا فūإن أنūت أخبūرت بūھ أطأھا بعد ماریة على نفسي وال ً

 هللا والمالئكة والناس أجمعūین فقالūت نعūم مūا ھūو؟ فقūال إن أبūا بكūر یلūي فعلیك لعنة
 الخالفة بعūدي ثūم مūن بعūده أبūوك فقالūت مūن أخبūرك بھūذا قūال هللا أخبرنūي فūأخبرت

 إلى عمر فقūالحفصة عائشة من یومھا ذلك وأخبرت عائشة أبا بكر، فجاء أبو بكر 
 لھ إن عائشة أخبرتني عن حفصة بشيء وال أثق بقولھا فاسأل أنūت حفūصة، فجūاء
 عمر إلى حفصة، فقال لھا ما ھذا الذي أخبرت عنك عائūشة، فūأنكرت ذلūك قالūت مūا

ًقلت لھا من ذلūك شūیئا، فقūال لھūا عمūر إن كūان ھūذا حقūا فأخبرینūا حتūى نتقūدم فیūھ،  ً
فنūūزل  علūūى أن یūūسموا رسūūول هللا..... لūūك فūūاجتمعفقالūūت نعūūم قūūد قūūال رسūūول هللا ذ

النبūي لūم تحūرم  یا أیھūا{ جبرائیل على رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ بھذه السورة 
هللا لك أن تكفر عن یمینūك  یعني قد أباح}  تحلة أیمانكم - إلى قولھ -ما أحل هللا لك 

ً أزواجھ حدیثا فلما نبأت النبي إلى بعض وهللا موالكم وھو العلیم الحكیم وإذا أسر{ 
أظھūر هللا نبیūھ علūى مūا أخبūرت : یعني} هللا  وأظھره{ أخبرت بھ : أي] ٣-٢[} بھ 

َأخبرھا وقال لūم أخبūرت بمūا أخبرتūك وقولūھ: أي { عرف بعضھ{ بھ وما ھموا بھ  ِ :
قالت مūن أنبūأك ھūذا { یخبرھم بما علم مما ھموا بھ  قال لم} وأعرض عن بعض { 

إن تتوبا إلى هللا فقūد صūغت قلوبكمūا وإن تظūاھرا علیūھ فūإن  لیم الخبیرقال نبأني الع
أمیūūر المūūؤمنین علیūūھ : یعنūūي] ٤-٣[} وجبریūūل وصūūالح المūūؤمنین  هللا ھūūو مūūواله

   )٢(.ألمیر المؤمنین علیھ السالم: یعني} والمالئكة بعد ذلك ظھیر { السالم

ان النبūي : ومūسروق وقتūادة والūشعبي وابūن زیūد والūضحاك قūال زیūد بūن أسūلم -ق
ًعلūūى نفūūسھ ماریūūة القبطیūūة بیمūūین انūūھ ال یقūūر بھūūا طلبūūا  صūūلى هللا علیūūھ وآلūūھ حūūرم

حرم رسول هللا : النھا غارت علیھ من أجلھا، وقال الحسن لمرضاة حفصة زوجتھ،
   زوجتھ حفصة ر بذلك الىــــــوھي ماریة القبطیة على نفسھ فأس أم ولده إبراھیم،

  الطبرسي/ القرآن تفسیر في البیان مجمع -١

  القمي ابراھیم بن علي/ القرآن تفسیر -٢
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وكانت حفصة بنت عمر قد زارت عائشة، فحال بیتھا، فوجūھ  فأفضت بھ إلى عائشة
  .القبطیة، وكانت معھ وجاءت حفصة فأسر الیھا التحریم رسول هللا الى ماریة

ّعلیھ السالم قال اطلعت عائشة وحفصة على النبي صلى هللا  ّ القمي عن الصادق-ر ّ ّ
ّمع ماریة فقال النبي صلى هللا علیھ وآلھ وهللا ما اقربھا بعūد فūأمره  علیھ وآلھ وھو ّ

ّان یكفر عūن یمینūھ وروي انūھ  هللا  فūي یūوم حفūصة او عائūشة فاطلعūت خūال بماریūةّ
ً شūرب عūسال عنūد حفūصة ّذلūك حفūصة فعاتبتūھ فیūھ فحūرم ماریūة فنزلūت وقیūل علūى

ّعائشة وسودة وصفیة فقلن لھ انا نتبūسم منūك ریūح المغūافیر فحūرم العūسل فواطأت ّ ّّ  
ّنزولھا ان رسول هللا صلى هللا علیūھ  ّ القمي كان سبب.فنزلت ویأتي تمام الكالم فیھ ّ

 وكūان ذات تخدمūھ القبطیة تكون معھ ماریة وآلھ كان في بعض بیوت نسائھ وكانت
ّفتنūاول رسūول هللا صūلى هللا علیūھ حاجة لھūا  یوم في بیت حفصة فذھبت حفصة في

فغضبت واقبلت على رسول هللا فقالت یūا رسūول هللا   فعلمت حفصة بذلكوآلھ ماریة
 فاستحیى رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وآلūھ منھūا فراشي في یومي وفي داري وعلى

ً ابدا وانا افضي الیك سūرا وال اطأھا بعد ھذاي ماریة على نفس ّفقال كفى فقد حرمت ًّ
 ّاخبرت بھ فعلیك لعنة هللا والمالئكة والناس اجمعین فقالت نعم مūا ھūو فقūال ان انت

ّان ابا بكر یلي الخالفة بعدي ثم بعده ابوك فقالت  َمن أنبūأك ھūذا{ ّ َ ََ َْ ُقūال نبūأني العلūیم  ْ َِ َِ َّْ َ َ
ُالخبیر  ِ َ ذلūك واخبūرت عائūشة ابūا بكūر فجūاء   مūن یومھūافأخبرت حفصة بھ عائشة} ْ

عūن حفūصة بūشيء وال اثūق بقولھūا  ّابو بكر إلى عمūر فقūال لūھ ان عائūشة اخبرتنūي
ھūذا الūذي اخبūرت عنūك عائūشة  فاسأل انت حفصة فجūاء عمūر الūى حفūصة فقūال مūا
ّلھūا عمūر ان ھūذا حūق فأخبرینūا  ًفأنكرت ذلك وقالت ما قلت لھūا مūن ذلūك شūیئا فقūال ّ

ّفاجتمعوا اربعūة علūى ان یūسموا رسūول  ّتقدم فیھ فقالت نعم قد قال رسول هللاحتى ن
ّعلūى رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وآلūھ بھūذه  ّهللا صūلى هللا علیūھ وآلūھ فنūزل جبرئیūل

ّاظھره هللا على ما اخبرت بھ وما ھمūوا بūھ مūن  السورة قال واظھره هللا علیھ یعني
لم اخبرت بما اخبرتك واعرض عن بعض قال لūم  قتلھ عرف بعضھ أى خبرھا وقال

ّیخبرھم بما یعلم مما ھموا بھ ّمūن قتلūھ وفūي المجمūع قیūل ان النبūي صūلى هللا علیūھ  ّ ّ ّ
ّ القبطیة فوقفūت حفūصة ماریةّ ام ابراھیم جاریتھلعائشة مع  وآلھ خال في بعض یوم

ّوحūرم ماریūة ّرسūول هللا صūلى هللا علیūھ وآلūھ ال تعلمūي عائūشة ذلūك  على ذلك فقūال
ّفأعلمت حفصة عائشة الخبر واستكتمتھا ایūاه فūأطلع هللا نبیūھ علūى ذلūك  على نفسھ ّّ

ّقولھ وإذ أسر النبي الūى بعūض ازواجūھ حūدیثا یعنūي حفūصة ولمūا حūرم وھو ّ ّ ّ َ ًَ َ ْ ماریūة  ِ
افūشت مūن  ّالقبطیة اخبر حفصة انھ یملك من بعده ابو بكر وعمر فعرفھūا بعūض مūا

ذلūك مūا  ّ ان ابا بكر وعمūر یملكūان بعūدي قūال وقریūب مūنالخبر واعرض عن بعض
ّرواه العیاشي عن ابي جعفر علیھ السالم اال انūھ زاد فūي ذلūك ان ّ ّ ّكūل واحūدة منھمūا  ّ

من ذلūك واعūرض عūن ان   وما افشتا علیھماریةّحدثت اباھا بذلك فعاتبھما في امر 
   )١(.یعاتبھما في األمر اآلخر

  

  الكاشاني الفیض/ الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي -١
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أیھūا النبūي لūم تحūرم مūا أحūل هللا لūك تبتغūى مرضūات أزواجūك  یا{ : قولھ تعالى -ش
في ھذا عتūاب هللا تعūالى لرسūولھ صūلى هللا علیūھ وسūلم إذ حūرم  } وهللا غفور رحیم

ترضیة وذلك أنھ صلى هللا علیھ وسلم خال بھا في بیūت إحūدى نūسائھ  ماریة جاریتھ
  فجعلھūا أي ماریūة علیūھفūي بیتūي وعلūى فراشūيفقالت یūا رسūول هللا  فاطلعت علیھ
فأنزل هللا تعالى ھذه اآلیات مشتملة علūى . لصاحبة الحجرة والفراش ًحراما ترضیة

 جاریتūھیعنūي } حūل هللا لūك یūا أیھūا النبūي لūم تحūرم مūا أ{ : فقūال تعūالى ھūذه القūصة
وهللا { أي تطلūب رضūاھن } تبتغūي مرضūات ازواجūك { . القبطیūة أم إبūراھیم ماریūة
 ال تحūرم علیūك وكفūر فجاریتūكبك فūال لūوم علیūك بعūد ھūذا وال عتūاب } رحیم  غفور

   )١(.إذ قال لھا ھى على حرام ووهللا ال أطؤھا. یمینك عن

من النساء مثْنى وثُالثَ ورباع فَإِنْ  الَّ تقِْسطُواْ في الْيتامى فَانكحواْ ما طَاب لَكُموإِن خفْتم أَ
 )٢(أَالَّ تعولُواْ تعدلُواْ فَواحدةً أَو ما ملَكَت أَيمانكُم ذَلك أَدنى خفْتم أَالَّ

، ن عشر نūساء إضūافة لملكūات الیمūینلو أن شخص عاقل لدیھ من الزوجات أكثر م
ھūل یتūوق أن یزنūي أو یūضاجع أو یغتūūصب خادمتūھ ویخūون زوجتūھ األخūرى وعلūūى 

  فراشھا؟

مūūن المخالفūūات الكبیūūرة األخūūرى التūūي اقترفھūūا محمūūد ھūūي تلūūك التūūي أبūūاح ألصūūحابھ 
لكنھ جاء وخالف ھذا التعلūیم وتūزوج بūأكثر مūن . بالزواج بأربع زوجات كحد أقصى

األدھūى أن محمūد . وحūین مūات كانūت علūى ذمتūھ تūسع زوجūات. أربع عūشرة زوجūة
واج بūأي شūخص مūن بعūد حیūث لūم یūسمح لھūن بūالز، خالف تعالیمūھ للمūرة الملیūون

  .رحیلھ
  

   بجاریھ حسب رأي عمر ابن الخطاب؟)اغتصب(ماھي عقوبة من زنى 

 من جاریة استكره وأنھ الخمس رقیق على یقوم كان عبدا  أن   نافع عن  مالك   حدثني
 ألنūūūھ  الولیūūدة  یجلūūد ولūūūم ونفūūاه  الخطūūاب بūūūن عمūūر   فجلūūده   بھūūūا فوقūūع الرقیūūق ذلūūك

     )٣(.ااستكرھھ
  

   اإلغتصاب-٥

بل نجūد عكūس . لم یرد في القرآن أو األحادیث المحمدیة ما یندد الرجال باإلغتصاب
  .ھذا األمر في التشریع اإلسالمي المحمدي

  .الجزائري بكر أبو/ التفاسیر أیسر تفسیر -١

  .            جامع ما جاء في حد الزنا، الحدود، موطأ مالك -٣                          .٣ آیة سورة النساء ورد في -٢
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نعم ورد الكثیūر فūي تحūریم الزنūا بالمūسلمات فقūط ووضūع عقوبūة تūصل إلūى المūوت 
صرح بھ القرآن غیر ، وھو فعل خسیس ودنیئ ، مع ذلك نجد ان اإلغتصاب. ًرجما

 بūل ھūو أمūر مūن ،فاإلغتصاب وھتك أعراض النūساء غیūر المūسلمات مبūاح. ما مرة
  .إلھ اإلسالم للمسلمین أن یقترفوه بنصوص قرآنیة وأحادیث محمدیة

 مūن )األسūیرات(فالمūسبیات . ان اإلغتصاب یحدث أكثūر مūا یحūدث فūي حالūة الحūرب
 یعنūي متزوجūات وال زلūن علūى ذمūة رجūل -غیر المسلمات وحتى لو كūن محūصنات 

. ر أنھūūن ملكūūات یمūūین یجūūوز التūūشریع المحمūūدي وطūūأھن علūūى أعتبūūا-غیūūر مūūسلم
  .  من ھذا الكتاب٦٩ إلى ٦٧لمعرفة المزید الرجاء مراجعة الصفحات من 

بكل تأكید المūسلمون یرفūضون فكūرة الūسماح ألي جūیش فūي العūالم أن یعتūدي علūى 
لكūن أن یكūون لūذلك الجūیش . وال غبūار علیūھ، وھذا شي حسن في حد ذاتūھ، بالدھم

 فھūذا مūاال - حتūى لūو كūن غیūر متزوجūات -الحق بسبي النساء المسلمات ووطūأھن 
  . یرضاه المسلمون على أنفسھم وال على حرماتھم وأعراضھم

وسیستدعون األمین العūام ، المسلمون في ھذه الحالة سیقومون الدنیا ولن یقعدوھا
لألمم المتحūدة لعقūد مūؤتمرات دولیūة ینūددون فیھūا بحūاالت اإلغتūصاب األثیمūة التūي 

بūūūل وسūūūیحرقون . النūūūساء المūūūسلمات العفیفūūūات الūūūشریفاتأقترفھūūūا جūūūیش العūūūدو ب
السفارات األجنبیة وتنفذ العملیات اإلنتحاریة في كل بلد لجلب اإلنتباه ولإلنتقūام مūن 

  !!!الكفرة المغتصبین

لمūūاذا المūūسلمون وحūūدھم فūūي ھūūذا العūūالم الūūذي یحūūق لھūūم اإلعتūūداء وھتūūك أعūūراض 
الكفūūūار (؟ ولمūūūذا ال یحūūūق للبūūūشر اآلخūūūرین )الكفūūūار والمūūūشركین(البūūūشر اآلخūūūرین 

 اقتراف نفس الفعلة الخسیسة والدنیئة بنسائھم و التūي یقرھūا القūرآن )والمشركون
  للمسلمین وزعیمھم محمد فقط؟ لماذا الكیل بمكیالین؟

أنūūا متأكūūد أن الغالبیūūة الūūساحقة مūūن األخūūوة واألخūūوات الفاضūūالت مūūن المūūسلمین ال 
واألحادیūūث المحمدیūūة باغتūūصاب المūūسبیات مūūن غیūūر یعلمūūون عūūن تūūصریح القūūرآن 

ًأنا ال أؤید مطلقا فكرة اإلغتصاب بحق المسلمات أو غیر المūسلمات مūن . المسلمات
في نفس الوقت أدین وبكūل شūدة تعūالیم محمūد الموجūودة فūي ، قبل الجیوش الغازیة

  .القرآن وأحادیثة
  

  ولعامة المسلمین اإلغتصاب ألصحابھ یجیز محمد -٥-١

ثنا إسرائیل، عن أبي حūصین، : ثنا عبد الرحمن، قال: قال حدثنا محمد بن بشار، -أ
َكūل ذات زوج إتیانھūا زنūا، إال مūا سūبیت: ابن عباس، قال عن سعید بن جبیر، عن ْ َ َ. 

ثنا إسرائیل، عن أبي حصین، عن سūعید : ثنا ابن عطیة، قال: حدثنا أبو كریب، قال
: ثنūا عبūد هللا بūن صūالح، قūال :ني المثنūى، قūالحدث .بن جبیر، عن ابن عباس، مثلھ
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ٰلمحūصنـٱَو{ : في قولūھ ّثنى معاویة، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس َ َ ْ ُ َت مūن ْ ِ ُ
َلنساء إال مūا ملكūتٱ ْ َِّ َ َ ََّ ٰأیمūـ ِ َ ْ ْنكم َ ُ كūل امūرأة لھūا زوج فھūي علیūك حūرام إال أمūة : یقūول} ُ

وحūدثني المثنūى،  .ا زوج بūأرض الحūرب، فھūي لūك حūالل إذا اسūتبرأتھاولھū ملكتھūا
أخبرنūا ھūشیم، عūن خالūد، عūن أبūي قالبūة فūي قولūھ    : ثنا عمرو بن عūون، قūال :قال

ٰلمحصنـٱَو{ َ َ ْ ُ َت من ْ ِ ٰلنساء إال ما ملكت أیمـٱُ َ ْ َ َ ََ َ ْ َّ َّ ْنكمِ ُ َما سبیتم من النساء، إذا سūبیت : قال }ُ ْ َ َ
أخبرنūا ابūن  :حūدثني یūونس، قūال .أن تطأھūا في قومھا، فūال بūأسالمرأة ولھا زوج 

ٰلمحصنـٱَو{ قال ابن زید في قولھ : وھب، قال َ َ ْ ُ َت مūنْ ِ ٰلنūساء إال مūا ملكūت أیمūـٱ ُ َ ْ َ َ ََ َ ْ َِّ َّ ْنكم ِ ُ ُ {
زوج فھي محرمūة إال مūا ملكūت یمینūك مūن الūسبي وھūي  كل امرأة محصنة لھا: قال

حūدثني المثنūى،  .كūان أبūي یقūول ذلūك: قūال. بūھعلیūك  محصنة لھūا زوج، فūال تحūرم
: ثنūūا سūūعید، عūūن مكحūūول فūūي قولūūھ: ثنūūا عتبūūة بūūن سūūعید الحمūūصي، قūūال :قūūال

ٰلمحūūصنـٱَو{ َ َ ْ ُ َت مūūن ْ ِ ٰلنūūساء إال مūūا ملكūūت أیمūūـٱُ َ ْ َ َ ََ َ ْ َِّ َّ ْنكمِ ُ ّواعتūūل قūūائلو ھūūذه  .الūūسبایا: قūūال} ُ
ْسūūبي مūūن أوطūūاسُالمقالūūة باألخبūūار التūūي رویūūت أن ھūūذه اآلیūūة نزلūūت فūūیمن  ذكūūر . َُ

   :الروایة بذلك

ثنا سūعید، عūن قتūادة، عūن أبūي الخلیūل، : ثنا یزید، قال: قال  حدثنا بشر بن معاذ-١
ّأن نبي هللا صلى هللا علیūھ وسūلم : ّالھاشمي، عن أبي سعید الخدري عن أبي علقمة

ّبعūث جیūشا إلūūى أوطūاس، فلقūوا عūدوا، فأصūūابوا سūبایا لھūن أزواج مūū یūوم حنūین ً ن ً
ّفكان المūسلمون یتūأثمون مūن غūشیانھن، فūأنزل هللا تبūارك وتعūالى ھūذه  المشركین، ّ

ٰلمحصنـٱَو {اآلیة َ َ ْ ُ َت من ْ ِ ٰلنساء إال ما ملكت أیمـٱُ َ ْ َ َ ََ َ ْ َِّ َّ ْنكمِ ُ ّأي ھن حالل لكم إذا ما انقضت  }ُ
ُعددھن َ ِ. 

دة، عūن ثنūا سūعید، عūن قتūا: ثنūا عبūد األعلūى، قūال: محمد بūن بūشار، قūال  حدثنا-٢
ّأن أبūا علقمūة الھاشūمي حūدث، أن أبūا سūعید الخūدري حūدث: الخلیūل صالح أبي أن : ّّ

 ًّهللا صلى هللا علیھ وسلم بعث یوم حنین سریة، فأصابوا حیūا مūن أحیūاء العūرب ّنبي
یūūوم أوطūūاس، فھزمūūوھم وأصūūابوا لھūūم سūūبایا، فكūūان نūūاس مūūن أصūūحاب رسūūول هللا 

ّهللا علیھ وسūلم یتūأثمون مūن غūشیانھن مūن أجūل أزواجھūن، فūأنزل هللا تبūارك  صلى
ْوالمحūصنات مūن النūساء إال مūا ملكūت أیمūūانكم{: وتعūالى ُ ُ َ ََّ َ َ ْ ُْ َُ َّ ِ َ  .ّمūنھن، فحūالل لكūم ذلūūك }ِ

ثنūا عبūد الūرحیم بūن سūلیمان، عūن أشūعث بūن : الكنūاني، قūال ّحدثني علūي بūن سūعید
لمūا سūبي : ي الخلیل، عūن أبūي سūعید الخūدري، قūالالبتي، عن أب سوار، عن عثمان

یūا رسūول هللا، كیūف نقūع علūى : هللا علیھ وسūلم أھūل أوطūاس، قلنūا رسول هللا صلى
َوالمحūصنات مūن { : فنزلūت ھūذه اآلیūة: ّأنūسابھن وأزواجھūن؟ قūال نūساء قūد عرفنūا ِ ُ َ ْ ُ

ِالنساء ْإال ما ملكت أیمانكم ِّ ُ ُ ََ َْ َ َّ {.  

أخبرنūا الثūوري، عūن : أخبرنūا عبūد الūرزاق، قūال: ى، قūالالحسن بن یحیūـ  حدثنا-٣
أصūبنا نūساء مūن سūبي : البتي، عن أبي الخلیل، عن أبي سعید الخدري، قال عثمان

ّ، فسألنا النبي صلى هللا علیھ ّنقع علیھن ولھن أزواجّأوطاسلھن أزواج، فكرھنا أن 
ٰلمحūūūصنـٱَو{ : وسūūūلم، فنزلūūūت َ َ ْ ُ َت مūūūن ْ ِ َلنūūūساء إال مūūūٱُ ََّ ِ ٰملكūūūت أیمūūūـ اِّ َ ْ ََ َ ْ ْنكم َ ُ فاسūūūتحللنا } ُ

  .ّفروجھن
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أخبرنūا معمūūر، عūūن : أخبرنūūا عبūد الūūرزاق، قūūال: الحūسن بūūن یحیūـى، قūūال  حūدثنا-٤
أصūūūاب نزلūūūت فūūي یūūوم أوطūūاس، : قتūūادة، عūūن أبūūي الخلیūūل عūūūن أبūūي سūūعید، قūūال

ٰلمحūصنـٱَو{ : ، فقūالأزواج فūي الūشرك المسلمون سūبایا لھūن َ َ ْ ُ َت مūن ْ ِ َلنūساء ٱُ َإال مūاِّ َّ ِ 
ٰملكت أیمـ َ ْ ََ َ ْ ْنكم َ ُ   ) ١(.ّبھا فروجھن فاستحللنا: إال ما أفاء هللا علیكم، قال: یقول} ُ

ّبūن زیūد ومكحūول والزھūري وأبūو سūعید الخūدريٱقالبūة و بن عباس وأبوٱقال  -ب ّ ُ َِ ْ ُ ُّ ٍْ ِ ٌ :
َّبالمحūūصنات ھنūūا المūūسبیات ذوات األزواج خاصūūة، أي ھūūن محرمūūات إال مūūا  المūūراد ّ ّ ْ َّ ُ ِ

َّملكت الیمūین بالūسبي مūن أرض الحūرب، فūإن تلūك حūالل للūذي تقūع فūي سūھمھ وإن  ْ َ
ِوھو قول الشــــافعي في أن السباء یقطع العصمة؛ وقالūھ . كان لھا زوج ِّ وھūب   بūنٱّ

مūسلم فūي  ّیūدل علیūھ مūا رواه. َبūھ أشūھببن عبد الحكم ورویاه عūن مالūك، وقūال ٱو
ٍحنین بعث  َأن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم یوم: ٍصحیحھ عن أبي سعید الخدري ُ

ّجیشا إلى أوطاس فلقوا العدو فقاتلوھم وظھūروا علūیھم وأصūابوا ٍْ َلھūم سūبایا؛ فكūان  ً َ َ
ّنūūاس مūūن أصūūحاب النبūūي صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم تحرجūūوا مūūن ّغūūشیانھن مūūن أ ّ ْ جūūل ِ

ّأزواجھن من المشركین، فأنزل هللا عز وجل فūي ذلūك ّ َلمحūصنات مūن ٱَو{ ّ ِ ُ َ َ ْ ُ َّلنūسآء إال ٱْ ِ ِ َ ِّ
ْما ملكت أیمانكم ُ ُ َْ ْ َ ََ َ ّنقضت عدتھنٱّأي فھن لكم حالل إذا  } َ ّ.)٢(  

حدثنا عبد الرزاق، أخبرنūا سūفیان، ھūو الثūوري، عūن عثمūان  :قال اإلمام أحمد - ج
أصūūبنا نūūساء مūūن سūūبي : عūūن أبūūي سūūعید الخūūدري، قūūالالبتūūي، عūūن أبūūي الخلیūūل، 

فكرھنا أن نقع علیھن ولھن أزواج، فūسألنا النبūي صūلى هللا  أوطاس، ولھن أزواج،
ٰلمحūصنـٱَو{ : ھūذه اآلیūة علیūھ وسūلم فنزلūت َ َ ْ ُ َت مūن ْ ِ َلنūسآء إال مūا ملكūتٱُ ْ َِّ َ َ ََّ ِ ٰأیمūـ ِ َ ْ ْنكم َ ُ ُ {

منیūūع عūūن ھūūشیم،   عūūن أحمūūد ابūūنفاسūūتحللنا بھūūا فūūروجھن، وھكūūذا رواه الترمūūذي
ثالثūتھم عūن عثمūان  ورواه النسائي من حدیث سفیان الثوري وشūعبة بūن الحجūاج،
البتūي، ورواه مūسلم  البتي، ورواه ابن جریر من حدیث أشعث بن سوار عن عثمان

صūالح بūن أبūي  فūي صūحیحھ مūن حūدیث شūعبة عūن قتūادة، كالھمūا عūن أبūي الخلیūل
معمūر، عūن   فūذكره، وھكūذا رواه عبūد الūرزاق عūنمūریم، عūن أبūي سūعید الخūدري،

آخر عن أبūي  وقد روي من وجھ. قتادة، عن أبي الخلیل، عن أبي سعید الخدري بھ
حūدثنا : أحمūد الخلیل، عن أبي علقمة الھاشمي، عن أبي سعید الخūدري، قūال اإلمūام

عūن أبūي  ابن أبي عūدي عūن سūعید، عūن قتūادة، عūن أبūي الخلیūل، عūن أبūي علقمūة،
یūūوم  د الخūūدري أن أصūūحاب رسūūول هللا صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم أصūūابوا سūūبایاسūūعی

هللا  ًأوطاس، لھن أزواج من أھل الشرك، فكأن أناسا مūن أصūحاب رسūول هللا صūلى
 :{فنزلūūūت ھūūūذه اآلیūūūة فūūūي ذلūūūك: علیūūūھ وسūūūلم كفūūūوا وتūūūأثموا مūūūن غūūūشیانھن، قūūūال

ٰلمحūūūصنـٱَو َ َ ْ ُ َت مūūūن ْ ِ َلنūūūسآء إال مūūūا ملكūūūت أٱُ َ ْ َِّ َ َ ََّ ِ ٰیمūūūـِ َ ْنكمْ ُ وھكūūūذا رواه مūūūسلم وأبūūūو داود  }ُ
وشūعبة، ورواه الترمūذي مūن  :والنسائي من حدیث سعید بن أبي عروبة، زاد مسلم

  ھــذا حدیث: وقال الترمذي. نحوه حدیث ھمام بن یحیى، ثالثتھم عن قتادة بإسناده

  .الطبري/  جامع البیان في تفسیر القرآن-١

  .القرطبي/  الجامع الحكام القرآن-٢
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ھذا الحدیث إال ما ذكر ھمام عن قتūادة ـ  ًحسن، وال أعلم أن أحدا ذكر أبا علقمة في
   )١(.وهللا أعلم كذا قال ـ وقد تابعھ سعید وشعبة،

واختلūف فūي } مūن النūساء { وحرمت علیكم الالتūي أحūصن  أي} والمحصنات  { -د
مūن } إال مūا ملكūت أیمūانكم { مūراد بūھ ذوات األزواج أن ال :معناه على أقوال أحūدھا

وابن مسعود وابن عبūاس ومكحūول والزھūري ) ع(عن علي  سبي من كان لھ زوج
ّبخبر أبي سعید الخدري، أن اآلیة نزلت في سبي أوطاس  واستدل بعضھم على ذلك

َّنساء المشركین وكان لھن أزواج المسلمین أصابواّوأن  ُ نزلūت  في دار الحرب فلمūا َ
ُأال ال توطأ الحبالى حتى یūضعن وال : " هللا صلى هللا علیھ وسلم نادى منادي رسول

   )٢(".الحبالى حتى یستبرئن بحیضة غیر

ثالثūة } والمحūصنات مūن النūساء إال مūا ملكūت أیمūانكم { : قیūل فūي معنūى قولūھ -ھـ 
، وابن مسعود، وابūن عبūاس، وأبūو )ع( ما قالھ علي -وھو األقوى  - أحدھا :أقوال

أن المūراد بūھ ذوات : زیūد، عūن أبیūھ، ومكحūول، والزھūري، والجبūائي قالبūة، وابūن
وقūال بعūضھم، مūستدال . مūن سūبي مūن كūان لھūا زوجما ملكūت أیمūانكم،  األزواج إال

أبي سعید الخدري، أن اآلیة نزلūت فūي سūبي أوطūاس، ومūن خūالفھم  على ذلك بخبر
  )٣(.أن سبي أوطاس كانوا عبدة األوثان، دخلوا في االسالمب ضعف ھذا الخبر

إذا األیمūان الجūواري المūسبیات  أن المūراد بمūا ملكتūھ : وكذا ما ذكره بعūض آخūر-و
أن اآلیūة : وأیūد ذلūك بمūا روي عūن أبūي سūعید الخūدري، كن ذوات أزواج من الكفار

وكانت لھūن أزواج ، المشركین نزلت في سبي أوطاس حیث أصاب المسلمون نساء
أال : " صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم في دار الحرب فلما نزلت نادى منادي رسول هللا

  )٤(."ال توطأ الحبالى حتى یضعن وال غیر الحبالى حتى یستبرأن

ْإال ما ملكت{ عن الصادق علیھ السالم ھن ذوات األزواج   في الفقیھ والعیاشي-ز َ َ َ َ َّ 
ْأیمانكم  ُ ُ َ ْ    )٥(.من الالتي سبین ولھن أزواج كفار فانھن حالل للسابین} َ

  

   محمد یبیح اإلغتصاب لنفسھ-٥-٢

  ورد في صحیح البخاري عـدة روایات تبرھن اغتصاب محمد بصفیة بنت حیي ابن

  .كثیر ابن/ الكریم القرآن تفسیر -١

  .الطبرسي/ القرآن تفسیر في البیان مجمع -٢

  .الطوسي/ القرآن لعلوم الجامع التبیان -٣

  .الطبطبائي/ القرآن تفسیر في المیزان -٤

  .الكاشاني الفیض/ الوافي هللا كالم تفسیر في الصافي -٥
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بعūد أن ،  فūي الیūوم الثالūث وعلūى قارعūة الطریūقً-عروسūا للتūو كانت التي -اخطب 
ومن ثūم قتūل زوجھūا وعائلتھūا وقومھūا فūي حūصن ، قتل أبیھا في حصن بني قریظة

  :القموص والحصون األخرى بخیبر

َ حūūūدثنا -أ َ َّ ُقتیبūūūة  َ َ ْ َ َحūūūدثنا   ُ َ َّ ْیعقūūūوب عūūūن  َ َ ُ ْ ٍعمūūūرو   َُ ْ ْعūūūن  َ ٍأنūūūس بūūūن مالūūūك  َ ِ َ ِْ ِ َ ُرضūūūي هللا عنūūūھ  َ ْ َ َ َُ َّ ِ  
َّأن النبي   ِ َّ َّ َصلى هللا علیھ وسلم  َ َّ َ ََّ َ ْ َ َِ ُ َقال  َّ َألبūي طلحūة  َ َ ِْ َ ِ ِالūتمس غالمūا مūن غلمūانكم یخūدمني    َ ِ ِ ِ ُِ َ َ ً ُْ ْْ ُ َْ ْ َ ُ ْ

َحتى أخرج إلى  ِ َ ُ َْ َخیبر   ََّ َ ْ ِفخرج بي  َ َ َ َ َأبو طلحūة َ َ ُْ َ ُمردفūي وأنūا غūالم راھقūت    َ ْ َ َ َ ْ ٌُ َ ُ َ َ ِ َالحلūم    ِ ُ ُْ   ūْفكن ُ ُت َ
ُأخدم ُ ْ ِرسول هللا َ َّ َ ُ َصلى هللا علیūھ وسūلم   َ َّ َ ََّ َ ْ َ َِ ُ َإذا نūزل   َّ َ َ َ ِّفكنūت أسūمعھ كثیūرا یقūول اللھūم إنūي  ِ َ ْ ُِ َّ ُُ َ ً ُ َ َّْ ُ َِ ُ َُ

َأعūوذ بūك ِ ُ ُ ِمūن الھūم والحūزن والعجūز والكūسل والبخūل َ ِْ َ َُ َ َ َ ْ َ َ َ َ َْ ْ ْ ْ ِْ ِ ِّ ْ ِوالجūبن ِ ْ ُ ِوضūلع    َْ َ َ ِالūدین وغلبūة   َ َ َ َْ َ ِ َّ
َّلرجال ثما ُ ِ َ َقدمنا ِّ ْ ِ َخیبر    َ َ ْ َفلما فتح هللا علیھ الحصن َ ْ ْ َ َ َِّ ِْ َ َُ َّ َ َ ُذكر لھ جمال  َ َ َ َُ َ ِ ِصفیة بنت حیūي بūن    ُ ِْ ِّ َ ُ َّ َِ ِْ َ

َأخطب  َ ْ ْوقد َ َ ًقتل زوجھا وكانت عروسūا َ ُ َ َ َ ُ ْْ َ َ َ َ ِ ِ فاصūطفاھا رسūول هللا ُ َّ ُ ُ َ َْ َ َ َصūلى هللا علیūھ وسūلم َ َّ َ ََّ َ ْ َ َِ ُ َّ  
َّلنفسھ فخرج بھا حتى  َ ََ َ َ َِ َ ِْ ِ َبلغنūا  ِ ْ َ ِسūد الūصھباء  َ َ ْ َّ َحلūت فبنūى بھūا ثūم صūنع    ََّ َ َ َ ََ ََّ ُ َِ ْ ًحیūسا   َّ ْ ٍنطūع  ِفūي  َ َ ِ
ِصūūغیر ثūūم قūūال رسūūول هللا    َّ ُ َ َُّ َ ََ ُ ٍ َصūūلى هللا علیūūھ و ِ ْ َ َِ َ َُّ َسūūلمَّ َّ ْآذن مūūن حولūūك فكانūūت َ ََ َ َ َ ْ َ َْ ْ َتلūūك ولیمūūة  ِ َ َِ َِ ْ

ِرسول هللا  َّ ِ ُ َصلى هللا علیھ وسلم  َ َّ َ ََّ َ ْ َ َِ ُ َعلى  َّ َصفیة  َ َّ َثم خــــرجنا إلūى َِ ِ َ ْ َ َ َّ ِالمدینūة    ُ َِ َ ُقــــūـال فرأیūت   ْ ْ ََ َ ََ
ِرسūūول هللا  َّ َ ُ َصūūلى هللا علیūūھ وسūūلم  َ َّ َ ََّ َ ْ َ َِ ُ َّ  ūūوي لھūūَیح ِّ َ َّا وراءه بعبūūاءة ثūūمَُ ُ ٍ َ َ َ ُ َ َ ِیجلūūس عنūūد بعیūūره  َِ ِ ِ ِِ َ ُ ْ ََ ْ

ُفیضع ركبتھ فتضع  َ َ ُ ُ َ ََ َ َْ ُصفیة  َُ َّ َرجلھا على ركبتھ حتى تركب فسرنا حتى إذا َشرفنا على  َِ َ ََ َ َ ْ َ ْ َ َ ُ َ َ َْ ْ َّ َ َ َ َّ ْْ َ َِ ِ ِ ِ ِ
ِالمدینة    َِ َ َنظر إلى  ْ ِ َ َ ٍأحد َ ُ َفقال   ُ َ ُھذا جبل یحبنا ون  َ ََ ُّ ُ َ َِ ٌ َ َحبھ ثم نظر إلى َ ِ َ َُّ َُ َّ ُ ِالمدینة  ِ َِ َ ِّفقال اللھūم إنūي   ْ ِ َّ َُ َّ َ َ

َأحرم ما بین  ْ َ َ ِّ َُ َالبتیھا  ُ ْ ََ َبمثل ما حرم   َ َّ َ َ ِ ْ ِ ُإبراھیم  ِ ِ َ ْ ْمكة اللھم بارك لھم في مدھم وصاعھم  ِ ْ ْ َِّ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ ُ َِّ َ َّْ ِ َ َّ .  

َ حūدثنا-ب َ َّ َعبūد الغفūار بūن داود  َ َ ُ ُُ ْ ْ َِ َّ َ َّحūد ْ َثناَ ُیعقūوب بūن   َ ْ ُ ْ ِعبūد الūرحمن  َُ َ ْ َّ ْ ُو حūدثني أحمūد   ح   َِ ََّ ْ ََ ِ َ  
َحūدثنا   َ َّ ٍابūن وھūب َ ْ َُ ِقūال أخبرنūي   ْ َ َ ْ َ َ ِیعقūوب بūن عبūد الūرحمن   َ َ ْ َّ ْ َ ْ ُ ْ َِ ُ ُّالزھūري ُ ِ ْ ْعūن    ُّ ٍعمūرو  َ ْ َمūولى  َ ْ َ
ِالمطلūūب   ِ َّ ُ ٍعūūن أنūūس بūūن مالūūك ْ ِ َ ْ َِ ِ َ َ ُرضūūي هللا عنūūھ   ْ ْ َ َ َُ َّ َقūūال    ِ َقūūدمنا  : َ ْ ِ َخیبūūر   َ َ ْ ِفلمūūا فūūتح هللا علیūūھ  َ ْ َ َ ََّ َُ َّ َ َ َ

َالحصن ْ ِ ُذكر لھ جمال  ْ َ َ َُ َ ِ َصفیة بنūت حیūي بūن أخطūب  ُ ْ ِّ َ ُ َّ ََ ْ َْ ِ ِِ ْوقūد   َِ َ َقتūل  َ ِ َزوجھūا   ُ ُ ْ ًوكانūت عروسūا َ ُ َ َْ َ َ 
ُّفاصطفاھا النبūي ِْ َّ َ َ َ َصūلى هللا علیūھ وسūلم   َ َّ َ ََّ َ ْ َ َِ ُ َّلنفūسھ فخūرج بھūا حتūى   َّ َ ََ َ َ َِ َ ِْ ِ َبلغنūا  ِ ْ َ ِسūد الūصھباء َ َ ْ َّ ََّ  

ُحلت فبنى بھا رسول  ُ َ َ َ َِ َ َ ْ ِهللا َّ َصلى هللا علیھ وسلم    َّ َّ َ ََّ َ ْ َ َِ ُ ًثم صنع حیسا  َّ ْ َ َ ََ َّ ٍنطع  ِفي  ُ َ َصغیر ثم قال   ِ ََّ ُ ٍ ِ َ
َآذن من حولك ِلي  َ ْ َ َْ ْ َفكانت تلك ولیمتھ على ِ َْ َ َُ َ َْ َ َِ ِ َصفیة    َ َّ َثم خرجنا َِ َْ َ َّ َإلى  ُ ِالمدینة   ِ َِ َ َّفرأیت النبūي   ْ ْ َِ َّ ُ َ َ

ُصلى هللا  َّ َّ َعلیھ وسلم  َ َّ ََ َ ْ َّیحūوي لھūا وراءه بعبūاءة ثūم  َِ ُ ٍ َ َ َ ُ َ َ َ َ ِّ َ ُِ ُیجلūس عنūد بعیūره فیūضع ركبتūھ  َ َ ْ َْ ُ ُ َ َ َ ُ ْ ََ ِ ِ ِ ِِ َ
ُوتضع  َ ُصفیة ََ َّ َرجلھا على ركبتھ حتى تركب   َِ ْ َ َ ُ َ َ َْ َ َّ ِْ ِ َ َ ِ.  

سūمع    حمیūد الطویūل عن  یحیى  عن    سلیمان عن  قال حدثني أخي    إسماعیل    حدثنا-ج
صūفیة بنūت  أقūام علūى   صلى هللا علیھ وسūلم    أن النبي : رضي هللا عنھ   أنس بن مالك 

  .نت فیمن ضرب علیھا الحجاب حتى أعرس بھا وكاثالثة أیام   خیبر  بطریق   حیي

  حمیūد قūال أخبرنūي   محمد بن جعفر بن أبي كثیر   سعید بن أبي مریم أخبرنا     حدثنا-د
  خیبūūر  بūūین    صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم أقūūام النبūūي  : رضūūي هللا عنūūھ یقūūول  أنūūسا  أنūūھ سūūمع  
ومūا كūان فیھūا فدعوت المūسلمین إلūى ولیمتūھ    بصفیة  یبنى علیھ لیال ثالث والمدینة  

علیھūا التمūر  فبسطت فūألقى  باألنطاع   بالال  خبز وال لحم وما كان فیھا إال أن أمر  من
 ملكūت یمینūھ قūالوا إن والسمن فقال المسلمون إحدى أمھات المؤمنین أو ما  واألقط   
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ملكūت یمینūūھ فلمūūا  حجبھūا فھūūي إحūدى أمھūūات المūūؤمنین وإن لūم یحجبھūūا فھūūي ممūا
  )١(   .ارتحل وطأ لھا خلفھ ومد الحجاب

   

  تبریر شیوخ اإلسالم إغتصاب محمد لصفیة بنت حیي  

شیوخ اإلسالم یبررون عمل محمد الشنیع بإن ذلك من خصائص النبوة التūي خūص 
ًنجūūد جūūوابھم غیūūر صūūحیح ذلūūك ألن أصūūحاب محمūūد أیūūضا . إلūūھ اإلسūūالم بھūūا محمūūد

بعūūūضھم یبūūūرر ذلūūūك . مارسūūūوا اإلغتūūūصاب حūūūسب النūūūصوص الūūūصریحة الūūūصحیحة
ھūا مūشایخ آخūرون بūرروا أن. أن صūفیة ماتūت وھūي راضūیة عūن محمūدبūاإلغتصاب 

كانت من ملكات الیمūین وال تūسمى إغتūصاب إلūى آخūر التبریūرات التūي ال تنطلūي إال 
  . فقبلوا ورضوا بممارسة العھارة بسمیات أخرى، شخاص تم غسل أدمغتھمأعلى 

  :نحن نطرح على كل مسلم عاقل ونزیھ وشریف وغیور األسئلة التالیة، لذا

ُ أن تسبى بعد أن - فاطمة- ھل كان محمد سیرضى لو أن أبنتھ الغالیة على قلبھ -١
یتم قتل زوجھا و یتم نفس الفعلة الشنیعة والخسیسة بھا؟ فیتم إغتصابھا في الیوم 

  الثالث وعلى قارعة الطریق؟

 بعūد ثالثūة - حتūى لūو بمūالك - ھل یوجد أي أمرأة فūي الكūون ترضūى أن تتūزوج -٢
  مقتل أبیھا وزوجھا وعائلتھا وقومھا؟ أو تقبل قاتل عائلتھا كزوج؟ایام على 

 بعūد أن - أو حتى تفكر بūالزواج - ھل یمكن ألي أمرأة حرة في العالم أن تتزوج -٣
  رأت للتو عائلتھا وقومھا مضرجین بدمائھم في ساحة الحرب؟

  

رجūūūالھن وأزواجھūūūن  یūūūرین نوھūūūقریباتھūūūا   ومأسūūūاة ومūūūصیبة صūūūفیة
   صرعى مضرجین بدمائھمقومھنوعوائلھن و

َقال َابن إسحاق َ َ ْ ِولما افتتح رسول هللا : ُْ ّ ُ ُ َ َ ّ ََ َ ْ َصلى هللا علیھ وسلم - َ ّ َ َّ َ ْ َ َِ ُ َالقموص - ّ ُ َ ُ، حūصن  ْ ْ ِ
ِبنūي ِأبūي َ ِالحقیūق َ ْ َُ ِأتūي رسūول هللا ْ ّ ُ ُ َ َ ِ َصūلى هللا علیūھ وسūلم  - ُ ّ َ َّ َ ْ َ َِ ُ ِ بūصفیة بنūت-ّ ِْ ِ َِ ّ ِحیūي بūن  َ ْ ّ َ ُ

َأخطب َ ْ َ، وبأخرى معھا ، َ َ َ َ َْ ُ َفمر بھما بالل وھūو الūذي جūاء بھمūا علūى قتلūى مūن قتلūى  ِ َ َ ّ َْ َْ َ َْ ُِ َِ َ َ َ َ َ َ ّ َِ ِِ ِ ٌِ
َیھūūود فلمūūا رأتھūūم التūūي مūūع َ ُ َ ّ ُ َِ ّ َْ ْ َ َ َصūūفیة َ ّ ْصūūاحت َِ َ َوصūūكت وجھھūūا وحثūūت التūūراب علūūى . َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َّ ّْ ّْ

َرأسūھا َِ ّفلمūا؛ ْ َ ِرآھūا رسūول هللا َ ّ ُ ُ َ َصūلى هللا علیūھ وسūلم - ََ ّ َ َّ َ ْ َ َِ ُ َقūال  - ّ ِعزبūوا عنūي ھūذه (َ ِ َ ّ َ ُ ِْ
َالūشیطانة َ َّ َ وأمūر بūصفیة)ْ ّ َ َ َ َِ ِ ُفحیūزت خلفūھ َ َْ َْ َ َ ِ .ūى علیھūَوألق ْ َ ََ َْ ُا رداءهَ َ َ ّفعūرف المūسلمون أن  ِ ََ ُ ْ ُ َ َ َِ ْ َ
ِرسول هللا ّ َ ُ َصلى هللا علیھ وسلم  - َ ّ َ َّ َ ْ َ َِ ُ ِ قد اصطفاھا لنفūسھ-ّ ِ ِْ َ َ ََ َ ِفقūال رسūول هللا . ْْ ّ ُ َُ َ َ ُصūلى هللا  َ ّ ّ َ

َعلیūھ وسūلم  ّ ََ َ ْ َ لūبالل فیمūا بلغنūي ، حūین رأى بتلūك ا-َِ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َِ َ َ ََ َلیھودیūة مūا رأىِ َ َ ّ ُ َِ ِ ْأنزعūت منūك  : ْ ُِ ْ َ ِ َ
ُالرحمة یا بالل َ ِ َ َ ْ َ، حین تمر بامرأتین على قتلى رجالھما ُّ َ َ ْ َ ْ ّ ُِ ِ ِِ َ َْ َ ََ ِ َِ   !!!؟َ

   صحیح البخاري-١
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   إباحة إغتصاب وزنى اإلماء والجواري-٥-٣
  

   ٣٣ آیة - ٢٤ سورة - سورة النورورد في 

لِّتبتغوا عرض الْحياة الدنيا ومن  تكْرِهوا فَتياتكُم علَى الْبِغاء إِنْ أَردنَ تحصنا وال
  اللَّه من بعد إِكْراههِن غَفُور رحيم يكْرِههن فَإِنَّ

أن : ّأخبرنūا معمūر، عūن الزھūري: أخبرنūا عبūد الūرزاق، قūال: حدثنا الـحūسن، قūال-أ
ِرجال من قریش أسر ُ ّوكان عبد هللا ابن أبـي أسره، وكūان لعبūد هللا جاریūة . یوم بدر ً ُ

ّمعاذة، فكان القرشي األسیر یریūدھا علūـى نفūسھا، وكانūت مūسلـمة، فكانūت  یقال لھا ُ
ُتـمتنع منھ إلسالمھا، وكان ابن أبـي یكرھھا علūـى ذلūك ویūضربھا رجūاء أن ّ تūـحمل  ُ

ِللقرشي فـیطلب فداء ولūده، فقūال هللا ُوال تكرھūوا{ : ّ ِ ْ ُ َفتūـیاتكم علūـى البغūاء إن أردن  َ ْ َْ َ َِ ِ ْ ُ َِ َ
ًتـحصنا  ُّ َ ٌومن یكūرھھن فūإن هللا مūن بعūد إكūراھھن غفūور { :ّال الزھريق} َ ْ َ ُ ُ َ َُ َ َّ ْ َّ َّ ْ ِْ ِ ِ ِْ َْ ّ ٌرحیūـم  ِ ِ َ {

ِغفور لھن ما أكرھن علـیھ: یقول ْ ُ ّ.)١(   

َوال{: قولھ تعالى -ب َتكرھوا فتیاتكم على  َ َ َْ ُ َ ْ ُِ َ ْ ُ ًلبغآء إن أردن تحصناٱِ ُّ َ ََ َ ْ َْ ِ ِِ َ روي عūن جūابر  }ْ
ّعبūد هللا بūن أبūي،  رضي هللا عūنھم أن ھūذه اآلیūة نزلūت فūيبن عبد هللا وابن عباس  َ ُ

ُمūسیكة، وكūان یكرھھمūا علūى  ُوكانūت لūھ جاریتūان إحūداھما تūسمى معūاذة واألخūرى ْ َ ُ
ّالولūد؛ فūشكتا ذلūك إلūى النبūي صūلى هللا  الزنى ویضربھما علیھ ابتغاء األجر وكūسب

ُّومعūاذة ھūذه أم خولūة . فعūل فعلūھ مūن المنūافقین علیھ وسلم فنزلت اآلیة فیھ وفیمن
: وفūي صūحیح مūسلم عūن جūابر. علیھ وسلم في زوجھūا ّالتي جادلت النبي صلى هللا
ّأن جاریة لعبد هللا بن أبي َ ُیقال لھا مūسیكة وأخūرى یقūال لھūا أمیمūة فكūان یكرھھمūا  ُ َ َ ُ

َوال{ : ّذلك إلى النبي صلى هللا علیھ وسلم، فأنزل هللا عūز وجūل على الزنى، فشكتا َ 
َكرھوا فتیاتكم على ُت َ َْ ُ َ ِْ َ ْ ُ ٌلبغآء ـ إلى قولھ ـ غفورٱِ ُ َ َ ِْ ٌرحیم ِ ِ َّ{.)٢(   

ّاآلیūūة الكریمūūة فūūي عبūūد هللا بūūن أبūūي ابūūن سūūلول رأس  أنزلūūت ھūūذه: قūūال الūūسدي -ج
جاریūة تūدعى معūاذة، وكūان إذا نūزل بūھ ضūیف، أرسūلھا إلیūھ  المنūافقین، وكانūت لūھ

فأقبلūت الجاریūة إلūى أبūي بكūر رضūي هللا . الثūواب منūھ والكرامūة لūھ لیواقعھا؛ إرادة
إلیھ، فذكره أبو بكر للنبي صلى هللا علیھ وسلم فأمره بقبūضھا، فūصاح  عنھ، فشكت

. ھūذا من یعūذرنا مūن محمūد یغلبنūا علūى مملوكتنūا؟ فūأنزل هللا فūیھم: ّهللا بن أبي عبد
فūي رجلūین كانūا  ـūـ أن ھūذه اآلیūة نزلūتبلغني ــــ وهللا أعلūم ــ: وقال مقاتل بن حیان

وكانūت أمیمūة أم  یكرھان أمتūین لھمūا، إحūداھما اسūمھا مūسیكة، وكانūت لألنūصاري،
  فأتت مسیكة وأمھا  ّمسیكة لعبد هللا بـــــن أبي، وكانت معاذة وأروى بتلك المنزلة،

  الطبري/  جامع البیان في تفسیر القرآن-١

  القرطبي/  تفسیر الجامع الحكام القرآن-٢
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ٰوال تكرھūوا فتیūـ{ : ذلك النبي صلى هللا علیھ وسلم فذكرتا ذلك لھ، فأنزل هللا في َ ََ ْ َُ ْ ُ ِ ْتكم َ ُ ِ
َعلى  ِلبغآء ٱَ َ    )١(.الزنا: یعني} ِْ

إن { أي علūى الزنūا } علūى البغūاء { أي إمائكم ووالیدكم  } وال تكرھوا فتیاتكم { -د
ًتعففا وتزویجūا عūن ابūن  أي} ًأردن تحصنا  عبūاس وإنمūا شūرط إرادة التحūصن ألن ً

إال عنūد إرادة التحūصن فūإن لūم تūرد المūرأة التحūصن بغūت بūالطبع  اإلكراه ال یتصور
أي مūن كūسبھن وبیūع أوالدھūن } لتبتغūوا عūرض الحیūاة الūدنیا { الشرط  فھذه فائدة
هللا بūن أبūي كūان لūھ سūت جūوار یكūرھھن علūى الكūسب بالزنūا فلمūا نūزل  قیل إن عبد

  )٢(.أتین رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم فشكون إلیھ فنزلت اآلیة لزناتحریم ا

لūūم یūūرد فūūي القūūرآن او األحادیūūث أن محمūūد قūūد عاقūūب األشūūخاص الūūذین 
  .اغتصبوا أو زنوا باإلماء

  

   اللواط-٦

ًإننا نعي تماما أن حūد وحكūم مūن اقتūرف اللūواط فūي اإلسūالم ھūو الūرجم أو القتūل أو 
  .ٍالحرق أو الرمي من جبل عال

  لكن ھل حرم محمد على نفسھ اقتراف تلك الفعلة الشنیعة والدنیئة في حیاتھ؟

رجال من أھل البادیة كان اسمھ زاھرا یھدي النبي صūلى هللا علیūھ  عن أنس أن ”-أ
من البادیة فیجھزه النبي صلى هللا علیھ وسلم إذا أراد أن یخūرج فقūال  یةوسلم الھد

هللا إن زاھرا بادیتنا ونحن حاضروه وكūان رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم  رسول
 یحبūūھ وكūūان رجūūال دمیمūūا فأتūūاه رسūūول هللا صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم وھūūو یبیūūع متاعūūھ

مūن ھūذا فالتفūت فعūرف النبūي وال یبūصره الرجūل فقūال أرسūلني  فاحتضنھ مūن خلفūھ
فجعūل ال یūألو مūا ألūصق ظھūره بūصدر النبūي صūلى هللا علیūھ  صūلى هللا علیūھ وسūلم

حūین عرفūھ وجعūل رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم یقūول مūن یūشتري العبūد  وسلم
رسول هللا إذن وهللا تجدني كاسدا فقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لكـن  فقال یا

 )٣(.“كاسد أو قال لكن عند هللا أنت غالعند هللا لست ب

رجال من أھل البادیة اسمھ زاھر كان یھدي للنبūي صūلى هللا علیūھ   عن أنس أن-ب
،  زاھر بادیتنا ونحن حاضūرتھ: قول النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم … وآلھ وسلم

 النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم یجـــھزه إذا أراد الخروج إلى البادیة ، وكان وكان

  .ابن كثیر/  تفسیر القرآن الكریم-١

  .الطبرسي/  مجمع البیان في تفسیر القرآن-٢

  رواه أحمد -٣
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فūي  زاھر دمūیم الخلقūة فأتūاه النبūي صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم وھūو یبیūع شūیئا لūھ
مūن ھūذا ؟ أرسūلني ، والتفūت فعūرف النبūي  : ، فقūال لūھ فاحتضنھ من خلفūھ السوق

مūūن : صūūلى هللا علیūūھ وآلūūھ وسūūلم یقūūول  صūūلى هللا علیūūھ وآلūūھ وسūūلم فجعūūل النبūūي
وجعل ھو یلصق ظھūره بūصدر النبūي صūلى هللا علیūھ وآلūھ  یشتري مني ھذا العبد ؟

ولكنك : إذا تجدني كاسدا ، فقال لھ النبي صلى هللا علیھ وآلھ وسلم  : وسلم ویقول
   )١(.“عند هللا لست بك

 رجل من سیار بن منظور عن كھمس حدثنا أبي حدثنا عبید هللا بن معاذ حدثنا -ج
اسūتأذن أبūي النبūي  قالūت أبیھūا عūن بھیūسة عن امūرأة یقūال لھūا أبیھ عن بني فزارة

 ثūم قūال یūا )٣( ویلتūزم)٢( فجعل یقبل)١(صلى هللا علیھ وسلم فدخل بینھ وبین قمیصھ
قال یا نبي هللا ما الūشيء الūذي ال  ما الشيء الذي ال یحل منعھ قال الماء رسول هللا

یحل منعھ قال الملح قūال یūا رسūول هللا مūا الūشيء الūذي ال یحūل منعūھ قūال أن تفعūل 
   )٤(.الخیر خیر لك

  

ویūستمر مسلūūسل مخالفūات محمūūد الūصریحة لūūشریعتھ التūي أوجūūب عامūة المūūسلمین 
  .إتباعھا

  

  

 : صحح ھذا الحدیث أكابر علماء اإلسالم .أحمد وابن حیان  رواه-١

  إسناد رجالھ كلھم ثقات على شرط الصحیحین :  قال ابن كثیر في البدایة والنھایة -أ

  صحیح :  قال ابن حجر العسقالني في االصابة -ب

  صحیح :  وقال ناصر الدین االلباني في الشمائل المحمدیة -ج

   شرط الشیخین إسناده صحیح على: وفي مشكاة المصابیح   -د

  

  . في ثوب واحد) محمد وصاحبھ(أصبح اإلثنان  -١
 .إمعان في التقبیل المستمر. یلثمھ بقبلة تلو القبلة: جعل یقبل -٢
 :جعل یلتزمھ إمعان في اإللتصاق والمعانقة المستمرة الدائمة -٣

ُوالمالزم )القاموس المحیط(  -  أ ِ ُوالتزمھ .ُالمعانِق: ُ َ َ َ ُاعتنقھ: ْ َ َ َ ْ.  
ّالصحاح في اللغة(  -  ب   .ُاالعتناق: ُااللتِزام )ّ
ٌورجل لزمة )لسان العرب(  -  ت َ َ ِیلزم الشيء فال یفارقھ: ُ َ ْ َ.  
ًالالم والزاء والمیم أصل واحد صحیح، یدل على مūصاحبة الūشيء بالūشيء دائمūا) مقاییس اللغة(  -  ث ّ َ ُّ ٌ .

ُلزمھ الشيء یلزمھ: یقال َ َُ َّْ َِ.  

  .یجوز منعھباب ما ال  - كتاب الزكاة - سنن أبي داود -٤
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  )النبیذ( شرب الخمر -٧

  لكن ماذا عن محمد والخمر؟. شرب الخمر في اإلسالم حرام

المدافعون عن محمد یحاولون بكل قوة خداع المسلمین وغیرھم من أن محمūد كūان 
  .یدعي ھؤالء أن النبیذ غیر الخمر. یشرب نبیذ عادي و غیر مسكر

  :تعریف الخمر

َوالخمūūر مūūا أسūūكر مūūن عūūصیر العنūūب ألنھūūا خūūامرت  )لūūسان العūūرب(  - أ َ ْ ُ َْ ََ
  . العقل

ّالūūصحاح فūūي اللغūūة(  - ب َّسūūمیت الخمūūر خمūūرا ألنھūūا : ّ قūūال ابūūن األعرابūūي)ّ َ ًَ ْ ُ ْ ِّ
ِتركūūūت فūūūاختمرت، واختمارھūūūا ْ َ ِتغیūūūر ریحھūūūا: ُِ ْسūūūمیت بūūūذلك : ویقūūūال .ُّ َ ِّ ُ

ْلمخامرتھا العقل َ ُِ.   
َّ كūūūالخمرة، وقūūūد یūūūذك)القūūūاموس المحūūūیط(  - ت ََ ُ َ َّر، والعمūūūوم أصūūūح، ألنھūūūا ِْ َ ُّ َ ُ ُُ

َحرمت، وما بالمدینة خمر عنب، وما كان شرابھم إال البūسر والتمūر،  ْ َ ْ ُ ُ ُ َ ُ ْ َ ِّ َُّ َ َ ََ ٍ ِ ِ ْ
ْسمیت خمرا ألنھا تخمر العقل وتūستره، أو ألنھūا تركūت حتūى أدركūت  ْ َْ َ ُ َّ ُ َ ْ َ َّ ََ ُ ُ ْ َ ُ ْ َ ِّ ُْ ِ َ َ ْ ِ ً

َواختمرت، أو ألنھا تخامر العقل، أي ْ َ ُ َ َِ َ ُ َ ُ تخالطھ:ْْ ُ ِ َ ُ .  
ُّ الخاء والمیم والūراء أصūل واحūد یūدل علūى التغطیūة، )مقاییس اللغة(  - ث ٌ

ْوالمخالطة في ستر َ ُفالخمر. ِ ْ الخمūر : قūال الخلیūل. َّالشراب المعروف: َ
ُمعروفة؛ واختمارھا ُإدراكھا وغلیانھا: ٌ َُ.  

 

  :تعریف النبیذ

َما نبذ من عصیر ونحوه: والنبیذ:  والنبیذ الشيء والمنبوذ)لسان العرب( ِ وقد نبūذ . ُ
ُالنبیūūذ وأنبūūذه وانتبūūذه ونبūūذه ونبūūذت نبیūūذا إذا تخذتūūھ، والعامūūة تقūūول أنبūūذت ُْ ْ ََ َ َّ َْ َ ََ َِ وفūūي . ً

ُنبذوا وانتبذوا: الحدیث َ ََّ ْ ًنبūذ تمūرا جعلūھ نبیūذا، وحكūى أیūضا: وحكى اللحیاني. َ ً َأنبūذ : ًَ
ًوھي قلیلūة وإنمūا سūمي نبیūذا ألن الūذي یتخūذه یأخūذ تمūرا أو زبیبūا : ؛ قالًفالن تمرا ً ًَ ْ َ ِ

ًفینبūūūذه فūūūي وعūūūاء أو سūūūقاء علیūūūھ المūūūاء ویتركūūūھ حتūūūى یفūūūور فیūūūصیر مūūūسكرا َ .  
َالطرح، وھو ما لم یسكر حالل فإذا أسكر حرم: والنبذ وقūد تكūرر فūي الحūدیث ذكūر . ِ

 والزبیūب والعūسل والحنطūة والūūشعیر َالنبیūذ، وھūو مūا یعمūūل مūن األشūربة مūن التمūūر
ًنبūذت التمūر والعنūب إذا تركūت علیūھ المūاء لیūصیر نبیūذا، فūصرف : یقال. وغیر ذلك ِ

ِوسواء كان مسكرا أو غیر مسكر فإنūھ ًاتخذتھ نبیذا : وانتبذتھ. ِمن مفعول إلى فعیل َ ً
   .رنبیذ، كما یقال للنبیذ خم: َیقال لھ نبیذ، ویقال للخمر المعتصرة من العنب

  

  .ًیمكن أن تسمى النبیذ خمرا والخمر نبیذ: الخالصة
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 أنھ لم یكن فūي المدینūة مūن خمūر علūى - من غیر دلیل-بعض شیوخ اإلسالم أدعوا 
مثل نبیūذ التمūر والزبیūب والعūسل والحنطūة ، وإنما كان نبیذ غیر مسكر، عھد محمد

!!!   ذ المūūسكربعūūضھم قūūال أنūھ كūūان ھنūūاك نبیūذ لكūūن محمūūد لūم یūūشرب النبیūū. والūشعیر
عبد  عن   شعبة  حدثنا    حفص بن عمر   حدثنا (ورد في البخاري ما رواه في صحیحھ 

 الخمūūر یūūصنع مūūن : قūūال   عمūūر  عūūن  ابūūن عمūūر  عūūن  الūūشعبي  هللا بūūن أبūūي الūūسفر عūūن 
يا أَيها الَّذين     كūذلك القūرآن وفي )والعسل والشعیر والحنطة والتمر الزبیب من خمسة

   آمنواْ الَ تقْربواْ الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى تعلَمواْ ما تقُولُونَ

  فأیھما أصح قول القرآن والبخاري أم إدعاء شیوخ اإلسالم؟

  

  :نذكر بعض منھا من كتب تفاسیر المسلمین، وعن أسباب نزول تلك اآلیة

ًصنع لنا عبدالرحمن بن عوف طعاما :  أبي طالب قالبن روى الترمذي عن علي -أ
: ّالخمūر، فأخūذت الخمūر منūا، وحūضرت الūصالة فقūدموني فقūرأت فدعانا وسقانا من

ٰقل ی { ْ َأیھا ُ ُّ َلكافرون ٱَ ُ ِ َ َال أعبد ما تعبدون* ْ ُ ُُ ْ َ ُ َْ َ َ{  

َیūا أیھūا { فأنزل هللا تعالى : قال. ونحن نعبد ما تعبدون] ٢ : الكافرون[ ُّ َلūذینٱََ ِ ْآمنūوا  َّ ُ َ
ْال تقربūوا  ُ َ ْ َ ٰلūصالة وأنūتم سūكارىٱَ َ ُ َْ ُ َ َّْ َ َ ٰ حتūūىَ َّ َتعلمūوا مūا تقولūūون  َ ُ َُ َ ََ ُ ھūūذا : قūال أبūو عیūسى. }ْْ

   )١(.حدیث حسن صحیح

حدثنا یونس بن حبیūب، : اآلیة ما رواه ابن أبي حاتم في سبب نزول ھذه ذكروا -ب
سūمعت مūصعب بūن سūعد : حرب قالشعبة، أخبرني سماك بن  حدثنا أبو داود، حدثا
ًفي أربع آیات، صنع رجل من األنصار طعامūا، ف نزلت: یحدث عن سعد قال  دعاـــــūـَّ

 افتخرنūا، ثūم سūكرنا، حتūى وشūربنا فأكلنا األنصار، منً وأناسا المھاجرین منً أناسا
َلحى بعیر ففزر بھ أنف سعد، فكان سعد مفزور األنف، وذلك قبل تحریم فرفع رجل ْ َ 

ٰیūūـ{ الخمūūر، فنزلūūت  َأیھا َ ُّ ْلūūذین ءامنūūوا ال تقربūūواٱَ ُْ َ َ َْ َ َُ َ ِ ٰلūūصلوٱ َّ َ ٰة وأنūūتم سكūūـَّ َ ُُ َْ َ ٰرىَ اآلیūūة،  } َ
روایūة شūعبة، ورواه أھūل الūسنن إال ابūن ماجūھ مūن  والحدیث بطولھ عند مūسلم مūن

حūدثنا محمūد بūن عمūار، حūدثنا  : قال ابن أبي حūاتم)سبب آخر( .طرق عن سماك بھ
جعفر عن عطاء بن السائب، عūن أبūي  ن بن عبد هللا الدشتكي، حدثنا أبوعبد الرحم

صنع لنا عبد الرحمن بن عوف : قال عبد الرحمن السلمي، عن علي بن أبي طالب،
ًالخمر منا، وحضرت الصالة فقūدموا فالنūا،  ًطعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت

أعبد ما تعبدون ونحن نعبد ما تعبūدون، فūأنزل هللا  قل یا أیھا الكافرون ما: قال فقرأ
ٰیūـ{  َأیھا َ ُّ َلūذینٱَ ِ ْءامنūوا ال تقربūوا  َّ ُْ َ َ َْ َ ٰلūصلوٱَُ َ ٰة وأنūتم سكūـَّ َ ُُ َْ َ ٰرىَ ٰ حتūىَ َّ َتعلمūوا مūا تقولūون  َ ُ َُ َ ََ ُ ْْ {

عن عبد ابن حمید، عن عبūد الūرحمن  ھكذا رواه ابن أبي حاتم، وكذا رواه الترمذي
  )٢(.حسن صحیح: الالدشتكي بھ، وق

  .كثیر ابن/ الكریم القرآن تفسیر -٢                              .القرطبي/ القرآن الحكام الجامع تفسیر -١ 
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  )مسكر(ًاألدلة على شرب محمد النبیذ مختمرا 

 معاویūة أبūو   حūدثنا قاال  كریب ألبي  واللفظ  كریب وأبو   شیبة أبي بن بكر أبو حدثنا -أ
 هللا صūلى  هللا رسūول مūع كنūا  قūال   هللا عبد بن جابر  عن   صالح أبي  عن  األعمش   عن 

 فخūرج قūال بلūى فقūال   نبیūذا نūسقیك   أال هللا رسول یا رجل فقال فاستسقى  وسلم علیھ
 خمرتūھ   أال   وسūلم علیūھ هللا صūلى   هللا رسūول فقūال   نبیذ  فیھ  بقدح  فجاء یسعى   الرجل

    )١(.فشرب قال   عودا علیھ تعرض  ولو  

 عمūر أبūي بūن یحیūى   عūن   األعمūش   عن  جریر   أخبرنا  إبراھیم بن إسحق حدثنا و -ب
 السقاء   في الزبیب لھ   ینبذ   وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول كان   :قال عباس ابن عن 
 شūيء فūضل فإن وسقاه شربھ الثالثة مساء كان فإذا الغد وبعد والغد یومھ فیشربھ   
  ) ٢(.أھراقھ 

  

  عائلة وأصحاب محمد شرابون للخمر

  )عم محمد( حمزة ابن عبد المطلب –١

حūدثني   ابūن جūریج   حجūاج بūن محمūد عـūـن  أخبرنūا   یحیى بن یحیى التمیمي     حدثنا-أ
   علūي بūن أبūي علي عūن  حسین بن أبیھ  عن    علي بن حسین بن علي  عن  ابن شھاب 

بūدر    فūي مغūنم یūوم   صūلى هللا علیūھ وسūلم مع رسول هللا   )٣(شارفا   أصبت : قال طالب 
ابūن    حūدثني  ابūن جūریج  عūن  حجūاج بūن محمūد  أخبرنا   یحیى بن یحیى التمیمي  حدثنا

علūي بūن أبūي  عūن  علūي  حūسین بūن  أبیūھ   عūن  عن علūي بūن حūسین بūن علūي   شھاب 
فūūي مغūūنم یūūوم بūūدر   صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم    مūūع رسūūول هللا شūūارفا    أصūūبت : قūūال  طالūūب 

یومūūا عنūūد بūūاب   فأنختھمūūا    أخūūرى شūūارفا   صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم   وأعطūūاني رسūūول هللا  
بنūي    ألبیعūھ ومعūي صūائغ مūن  إذخūرا    وأنūا أریūد أن أحمūل علیھمūا   األنūصار رجل من 

یūشرب فūي ذلūك  لمطلūب وحمūزة بūن عبūد ا فاطمūة   فأستعین بھ على ولیمūة    )٤(قینقاع
     )٦(النواء   للشرف   أال یا حمز  : تغنیھ فقالت  )٥( قینة  البیت معھ 

  .   في شرب النبیذ وتخمیر اإلناء األشربة صحیح مسلم  -٢-١

  .  وجمعھا شرف، بضم الراء وإسكانھا .  ھي الناقة المسنة ) شارفا (-٣  

إرادة الحي، وتūرك   فیجوز صرفھ على .  وھم طائفة من یھود المدینة . بضم النون وكسرھا وفتحھا  ) قینقاع  (-٤
   . صرفھ على إرادة القبیلة أو الطائفة

   .  ھي الجاریة المغنیة ) قینة  (-٥ 

  . الūسمینةناویūة وھūي   جمع .  والنواء أي السمان .  الشرف جمع شارف وھي الناقة المسنة ) النواء للشرف  (-٦ 
   . سمنت  یقال لھا ذلك إذا . وقد نوت الناقة تنوى كرمت ترمى
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  مūن أكبادھمūا خواصūرھما ثūم أخūذ   وبقūر  أسūنمتھما  فجūب  حمزة بالūسیف   إلیھما  فثار
ابūن شūھاب   بھūا قūال   فذھب)٢( أسنمتھما)١(ومن السنام قال قد جب البن شھاب   قلت  
زیūد   وعنده   صلى هللا علیھ وسلم    هللا  فظعني فأتیت نبيفنظرت إلى منظر أ علي    قال  

فتغūیظ  حمūزة   وانطلقūت معūھ فūدخل علūى  زیūد   فخرج ومعūھ  فأخبرتھ الخبر بن حارثة 
 صūلى هللا  بūصره فقūال ھūل أنūتم إال عبیūد آلبūائي فرجūع رسūول هللا  حمūزة   علیھ فرفع
عبūد الūرزاق  عبūد بūن حمیūد أخبرنūي   و حدثنا   حتى خرج عنھم   )٣(یقھقر   علیھ وسلم

  )٤(.مثلھ   بھذا اإلسناد  ابن جریج   أخبرني  

 المūصري عثمūان أبو عفیر بن كثیر بن سعید   أخبرنا   إسحق بن بكر أبو   حدثني - ب
 بūن علūي  أخبرنūي  شūھاب ابūن  عūن   یزیūد بūن یūونس   حūدثني   وھūب بūن هللا عبد حدثنا 

 نūصیبي مūن رفـش لي كانت : قال   علیا  أن أخبره   علي بن حسین  أن  علي بن حسین
  مūūن   شūūارفا   أعطūūاني  وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى   هللا رسūūول وكūūان  بūūدر  یūūوم المغūūنم مūūن

 وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى  هللا رسūūول بنūūت بفاطمūūة   أبتنūūي   أن أردت فلمūūا یومئūūذ  الخمūūس 
 مūن أبیعūھ أن أردت   بūإذخر   فنūأتي معūي  یرتحūل  قینقاع بني   من صواغا رجال واعدت 

 مūūن متاعūūا   لūūشارفي   أجمūūع أنūūا فبینūūا عرسūūي ولیمūūة فūūي بūūھ فأسūūتعین الūūصواغین
 األنūصار  من رجل حجرة جنب إلى   مناخان  وشارفاي  والحبال  )٦(والغرائر )٥(ألقتابا

 وبقūūūرت  أسūūūنمتھما  اجتبūūūت  قūūūد  شūūūارفاي  فūūūإذا جمعūūūت مūūūا جمعūūūت حūūūین وجمعūūūت
 قلūت منھمūا المنظūر ذلūك رأیūت حūین عینūي أملūك فلم أكبادھما من وأخذ خواصرھما  

 مūن )٧(شūرب فūي البیūت ھūذا فūي وھو  المطلب عبد بن حمزة  فعلھ قالوا ھذا فعل من
  النواء للشرف  حمز   یا أال   :غنائھا في فقالت وأصحابھ   قینة   غنتھ   األنصار 

 فقūال أكبادھمūا مūن فأخūذ )٨(خواصūرھما   وبقūر  أسūنمتھما  فاجتūب  بالسیف   حمزة   فقام
  حارثة بن زید   وعنده   وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول على أدخل حتى فانطلقت علي 
 هللا رسūول فقūال لقیūت الūذي وجھūي  فūي   وسūلم علیūھ هللا صلى   هللا رسول فعرف قال 
     مزةـــــح   عدا قط كالیوم رأیت ما وهللا هللا رسول یا قلت لك ما   وسلم علیھ هللا صلى 

   .  أي قطع ) فجب ( -١ 

   .  السنام، بفتح السین، حدبة في ظھر البعیر ) أسنمتھما ( -٢ 

 وإنمūا رجūع  . ذھūب عنūك  القھقūرى الرجūوع إلūى الūوراء، ووجھūھ إلیūك إذا : قūال جمھūور أھūل الغūة وغیūرھم  ) یقھقر  (-٣ 
    .   عنھ، أمر یكرھھ لو واله ظھره لكونھ مغلوبا بالسكر  أن یبدو من حمزة، رضي هللا تعالىالقھقرى خوفا من

  .تحریم الخمر وبیان أنھا تكون من عصیر العنب ومن التمر :األشربة :صحیح مسلم  -٤

   .  جمع قتب وھو رحل صغیر على قدر السنام ) األقتاب ( -٥ 

.  جمع غرارة، وھي الجوالق ) والغرائر ( -٦   

.  الشرب ھو الجماعة الشاربون ) شرب ( -٧    

  .  أي شقھا ) وبقر خواصرھما ( -٨ 
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 قūال شūرب معūھ بیūت فūي ذا ھūو وھūا خواصرھما   وبقر  أسنمتھما   فاجتب   ناقتي على 
  أنūا واتبعتūھ یمūشي انطلūق ثūم فارتūداه بردائūھ  وسūلم علیūھ هللا صلى   هللا رسول فدعا

 شūرب ھūم فūإذا لūھ فūأذنوا فاسūتأذن  حمūزة فیھ الذي الباب جاء حتى   حارثة بن وزید 
 محمūرة حمūزة   فūإذا فعūل فیمūا   حمūزة   یلūوم   وسūلم علیūھ هللا صلى   هللا رسول   )١(فطفق 

 ثūم ركبتیھ إلى النظر صعد ثم  وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول إلى   حمزة فنظر عیناه
 إال أنتم وھل   حمزة  فقال وجھھ إلى فنظر النظر صعد ثم سرتھ إلى فنظر النظر صعد
 هللا رسūūول   فūūنكص ) ٢(ثمūūل  أنūūھ   وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى  هللا رسūūول فعūūرف ألبūūي عبیūūد

 محمūد    حدثنیūھ و ، معūھ وخرجنūا وخūرج  القھقūرى  عقبیūھ على وسلم علیھ هللا صلى 
 عūūن  المبūūارك بūūن هللا عبūūد   عūūن  عثمūūان بūūن هللا عبūūد    حūūدثني   قھūūزاذ بūūن هللا عبūūد بūūن

  )  ٣(.مثلھ   اإلسناد بھذا  الزھري  عن   یونس 

   علي بن أبي طالب -٢ 

 ھūūو أبūūي طالūūبمūūن فūūي ھūūذا الكتūūاب أن علūūي ابūūن  ٤٢ رقūūم ةأوردنūūا فūūي الūūصفح
يا أَيها الَّذين آمنواْ الَ تقْربواْ الصالةَ وأَنتم سكَارى حتى          المقصود والمشار إلیھ في اآلیة 

   تعلَمواْ ما تقُولُونَ

   عمر ابن الخطاب-٣

عمر  عن  میسرة  أبي عن  أبي إسحاق  حدثنا إسرائیل عن    خلف بن الولید      حدثنا-أ
 الخمر قال اللھūم بūین لنūا فūي الخمūر لما نزل تحریم : قال  بن الخطاب رضي هللا عنھ 

یسألونك عن الخمر والمیسر قūل  البقرة بیانا شافیا فنزلت ھذه اآلیة التي في سورة 
فقرئūت علیūھ فقūال اللھūم بūین لنūا فūي   رضي هللا عنھ   قال فدعي عمر  فیھما إثم كبیر 

یا أیھūا الūذین آمنūوا ال تقربūوا  الخمر بیانا شافیا فنزلت اآلیة التي في سورة النساء 
إذا أقūام الūصالة    علیūھ وسūلم صūلى هللا  منادي رسول هللا  فكان الصالة وأنتم سكارى 

فقرئūت علیūھ فقūال    رضūي هللا عنūھ  یقūربن الūصالة سūكران فūدعي عمūر  نادى أن ال
رضūي    عمūر  فدعي    بین لنا في الخمر بیانا شافیا فنزلت اآلیة التي في المائدة  اللھم

رضūūي هللا عنūūھ   عمūūر   قūūال فقūūال  فھūūل أنūūتم منتھūūون  فقرئūūت علیūūھ فلمūūا بلūūغ    هللا عنūūھ 
   )٤(.انتھینا انتھینا  

أبو رافع كان أبو لؤلؤة عبد المغیرة یصنع األرحūاء وكūان المغیūرة یūستغلھ   قال-ب
 یوم أربعūة دراھūم فلقūى عمūر فقūال یūا أمیūر المūؤمنین إن المغیūرة قūد أثقūل علūي كل

  فكلمھ فقال أحسن إلى موالك ومن نیة عمر أن یكلم المغیرة فیھ فغضب وقال یسع

  .  أي سكران ) ثمل (  -٢                               .  أي جعل یلومھ )  یلوم .  . فطفق  ( -١ 

  .تحریم الخمر وبیان أنھا تكون من عصیر العنب ومن التمر :األشربة :صحیح مسلم  -٣

  .أول مسند عمر بن الخطاب: مسند العشرة المبشرین بالجنة:  مسند أحمد -٤
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 النūūاس كلھūūم عدلūūھ غیūūري وأضūūمر قتلūūھ واتخūūذ خنجūūرا وشūūحذه وسūūمھ وكūūان عمūūر
أقیموا صفوفكم قبل أن یكبر فجūاء فقūام حūذاءه فūي الūصف وضūربھ فūي كتفūھ  یقول
خاصūرتھ فūسقط عمūر وطعūن ثالثūة عūشر رجūال معūھ فمūات مūنھم سūتة وحمūل  وفي

 بأقūصروكادت الشمس تطلع فصلى عبūد الūرحمن بūن عūوف بالنūاس  عمر إلى أھلھ
بنبیذ فشربھ فخرج من جرحھ فلم یتبین فسقوه لبنا فخūرج مūن  سورتین وأتى عمر

   )١(.جرحھ

عūن عبūد هللا بūن :  مūن المجلūد الثالūث٢٧٣في طبقاتھ الūصفحة  أخرج ابن سعد -ج
 یا أمیر المؤمنین لūو: أن عمر بن الخطاب لما طعن قال لھ الناس : عبید بن عمیر 

 رجـــــــūـفخ: وكūان مūن أحūب الūشراب إلیūھ فقūال . اسقوني نبیذا:شربت شربة فقال
 :صدید الدم فلم یتبین لھم ذلك أنūھ شūرابھ الūذي شūرب فقūالوا  النبیذ من جرحھ مع

 فأتي بھ فلما شرب اللūبن خūرج مūن جرحūھ فلمūا رأى بیاضūھ بكūى، لو شربت لبنا ،
عūت علیūھ الūشمس لūو أن لūي مūا طل. ھūذا حūین : حولھ من أصحابھ فقūال وأبكى من
  .ما أبكاني غیره: وما أبكاك إال ھذا؟ قال : قالوا . من ھول المطلع  الفتدیت بھ

  

  حلیة الخمر لدى أھل بیت محمد

  :٤٨٣النص التالي من بحار األنوار ص 

: الūسالم قūال  عūن عبūدهللا بūن الحūسن عūن علūي بūن جعفūر عūن أخیūھ موسūى علیūھ
الūشراب ال یعرفūھ، ھūل  سألتھ عن المسلم العارف یدخل بیت أخیھ فیūسقیھ النبیūذ أو

مūسلما عارفūا فاشūرب مūا  إذا كūان: ؟ قūال  غیūر أن یūسألھ عنūھیصلح لūھ شūربھ مūن
  . أتاك بھ إال أن تنكره

  

   النظرة المحرمة-٨

فūالنظرة المحرمūة . یحرم على المūسلمین مūا یحلūھ لنفūسھ، كعادة محمد نبي اإلسالم
  لكن ھل محمد إلتزم بما حرمھ على غیره؟. حسب القرآن غیر جائزة

 تقُولُ للَّذي أَنعم اللَّه علَيه وأَنعمـت علَيـه   وإِذْ ٣٧ آیūة - سورة األحزاب ورد في
اللَّه مبديه وتخشى الناس واللَّه  أَمِسك علَيك زوجك واتقِ اللَّه وتخفي في نفِْسك ما

اهشخأَن ت قأَح وا زطَرا وهنم ديى زا قَضالفَلَم كَيا لاكَهنج    نِنيمـؤلَـى الْمكُونَ عي
  قَضوا منهن وطَرا وكَانَ أَمر اللَّه مفْعوال حرج في أَزواجِ أَدعيائهِم إِذَا

  .كتاب تاریخ الخلفاء -١
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  الطبري/ القرآن تفسیر في البیان جامع -١

ّكūان النبūـي صūلى هللا : قūال ابūن زیūد: أخبرنūا ابūن وھūب، قūال :حدثنūـي یūونس، قūال
ّزوج زید بن حارثة زینب بنت جحش، ابنة عمتھ، فخūرج رسūول هللا  علیھ وسلم قد
 فرفعūت الūریح الūستر ًوسلم یوما یریده وعلـى البـاب ستر من شūعر، صلى هللا علیھ

 صلى هللا علیūھ ّ فوقع إعجابھا فـي قلب النبـيوھي فـي حجرتھا حاسرة، فـانكشف،
 یūا رسūول هللا، إنūـي أریūد أن: ِّفلـما وقūع ذلūك كرھūت إلūـى اآلخūر، فجūاء فقūال وسلم

ٌما لك، أرابك منھا شيء؟ ":أفـارق صاحبتـي، قال ْ َ ََ ْ ِ َ َ ال، وهللا مūا رابنūـي منھūا : قال " َ
 " :ل هللا صلى هللا علیھ وسلمًشيء یا رسول هللا، وال رأیت إال خیرا، فقال لھ رسو

ūسك علūَأم َ ْْ َّـیك زوجūك واتūق هللاِ ِ َّ ََ َ ْ َْ ُوإذ تقūول للūذي أنعūم هللا {: فūذلك قūول هللا تعالūـى ،" َ َّ َ َُ َْ َِ َّ ُ ْ
ِعلūūـیھ ْ َوأنعمūūت علūūـیھ أمūūسك علūūـیك زوجūūك واتūūق هللا ََ َّ ِ َّ َ َْ َ ْ ْ َ ْ ْ َ ْ ََ َ ْ ََ َِ ُوتـخفūūـي فūūـي نفūūسك مūūا هللا  ِ َّ َ ِ ِ ِْ َ ْ ُ
ِمبدیھ ِ ْ   .ّفـارقھا تزوجتھا تـخفـي فـي نفسك إن} ُ

  

  الزمخشري/  تفسیر الكشاف-٢

َللūūذى أنعūūم{ َ َ ِ ِِ علیūūھ ٱ َِّ ْ ََ ُ  وبتوفیقūūك لعتقūūھ ومحبتūūھ. ّباإلسūūالم الūūذي ھūūو أجūūل الūūنعم} َّ
ِوأنعمت علیھ { واختصاصھ  ْ َ ْ َ ََ َ ْ هللا ونعمūة  بما وفقūك هللا فیūھ، فھūو متقلūب فūي نعمūة} َ

ْأمūسك{ رسولھ صūلى هللا علیūھ وسūلم، وھūو زیūد بūن حارثūة  ِ ْ َعلیūك زوجūك  َ ََ ْ ْ ََ یعنūي } َ
 أن رسūūول هللا صūūلى هللا علیūūھ وسūūلموذلūūك  :زینūūب بنūūت جحūūش رضūūي هللا عنھūūا

  .سبحان هللا مقلب القلوب: ، فقال، فوقعت في نفسھبعدما أنكحھا إیاهأبصرھا 
  

  القرطبي/  تفسیر الجامع الحكام القرآن-٣

أن  " إلūىذھūب قتūادة وابūن زیūد وجماعūة مūن المفūسرین، مūنھم الطبūري وغیūره ـ 
ْعūصمة   وقع منھ استحسان لزینب بنت جحش، وھي فيّالنبي صلى هللا علیھ وسلم ِ

ً، وكان حریصا على أن یطلقھا زیūد فیتزوجھūا ھūو؛ ثūم إن زیūدازید ًّ لمūا أخبūره بأنūھ  ّ
ًیریūūد فراقھūūا، ویūūشكو منھūūا غلظūūة قūūول وعūūصیان أمūūر، وأذى ٍ ٍ َ ًباللūūسان وتعظمūūا  ِ ُّ

وھūو  " »علیūك زوجūك اتق هللا ـ أي فیما تقūول عنھūا ـ وأمūسك«: بالشرف، قال لھ
وھذا الذي كان یخفي في نفسھ، ولكنھ لزم مūا . ّیخفي الحرص على طالق زید إیاھا

ّزوج النبūي صūلى هللا علیūھ وسūلم زینūب  " :قūال مقاتūلو. یجب من األمر بالمعروف ّ
ًثūم إنūھ علیūھ الūسالم أتūى زیūدا یومūا یطلبūھ، ً،بنت جحش من زید فمكثت عنده حینūا ً 

َفھویھūūا ،ّجمیلūūة جūūسیمة مūūن أتūūم نūūساء قūūریش كانūūت بیūūضاء، فأبūūصر زینūūب قائمūūة ِ 
ِسبحان هللا مقلب«: وقال ِ فسمعت زینب بالتūسبیحة فūذكرتھا لزیūد، ففطūن !»القلوب ّ

ّهللا، ائذن لي في طالقھūا، فūإن فیھūا كبūرا، تعظūم علūي وتūؤذیني  یا رسول: زید فقال ُ ً
إن هللا بعūث : وقیūل. »ِأمūسك علیūك زوجūك واتūق هللا«: فقūال علیūھ الūسالم بلسانھا،

ِّفرفعūت الūستر وزینūب متفūضلة فūي منزلھūا ًریحūا َُ ،  فūي نفūسھفūرأى زینūب فوقعūت، َ
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في نفس زینب أنھا وقعūت فūي نفūس النبūي صūلى هللا علیūھ وسūلم، وذلūك لمūا  ووقع
بن  وقال " ًیطلب زیدا، فجاء زید فأخبرتھ بذلك، فوقع في نفس زید أن یطلقھا جاء

َ وتخفي في نفسك {: عباس ِ ِ ِ ِْ ْ ُ َوتخشى { . َّ الحب لھا}َ ْ َ َلنūاسٱَ : لوقیū. أي تūستحییھم } َّ
ِّتخاف وتكره الئمة المسلمین لو قلت طلقھا، ویقولون ًأمūر رجūال بطūالق امرأتūھ ثūم  َ

  .نكحھا حین طلقھا
  

  البیضاوي/ التأویل واسرار التنزیل انوار -٤

 هللا سūبحان فقūال نفسھ في فوقعت إیاه أنكحھا ما بعد أبصرھا والسالم الصالة علیھ
  .القلوب مقلب

  

  الشوكاني/ القدیر فتح تفسیر -٥

 مūن وجماعūة زیūد وابūن قتادة فذھب اآلیة، ھذه تأویل في اختلف وقد: القرطبي قال
 وقūع وسūلم علیūھ هللا صūلى النبūي أن إلى وغیره الطبري جریر ابن منھم المفسرین

 أن علūūىً حریūūصا وكūūان ،زیūد عūūصمة فūūي وھūūي جحūش بنūūت لزینūūب استحūūسان منūھ
  .ھو ّفیتزوجھا زید یطلقھا

  

  السمرقندي/  تفسیر بحر العلوم-٦

 - صūلى هللا علیūھ وسūلم -عنھمūا أنūھ قūال أتūى رسūول هللا  عن ابن عباس رضي هللا
حارثūة یطلبūھ فūي حاجūة لūھ فūإذا زینūب بنūت جحūش قائمūة فūي  ذات یوم إلى زید بن

سūبحان هللا مقلūب القلūوب  " : فقūالأعجبتھ ووقعت في نفسھ رآھاوخمار فلما درع 
  . ثبت قلبي

  

  الماوردي/ تفسیر النكت والعیون -٧

َأمسك علیك { ْْ َ َْ ِ َزوجك واتق هللا  َ َّ ِ َّ ََ َ أتūى النبūي یعنūي زینūب بنūت جحūش، قالūھ الكلبūي، } َْ
َسبحان مقلب  ": فقالفأبصرھا قائمة فأعجبتھً صلى هللا علیھ وسلم منزل زید زائرا ُ َ ْ ُّ َ َ

ِالقلوب ُ ُ .  
  

  البغوي/  تفسیر معالم التنزیل-٨

ْوإذ{ : ولھ تعالى ِ ۤتقūول للūذى َ ِ َِّ ُ ُ َ أنعūم َ َ ِِ علیūھ وأنعمūت علیūھٱَ ِْ َ ْ َ َ ْ ََ ََ ْ َ ُ َأمūسك علیūك زوجūك  َّ َ َْ ْ ْ َ َْ َ ِ َ{ ،
وذلك أن رسول هللا صلى هللا علیūھ وسūلم لمūا زوج زینūب  " نزلت في زینب،. اآلیة
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ًحینا، ثم إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أتūى زیūدا من زید مكثت عنده  ذات یūوم ً
في درع وخمار، وكانت بیضاء جمیلة ذات خلūق مūن أتūم  زینب قائمة فأبصرلحاجة 

سūبحان هللا مقلūب القلūوب : ، فقūالفوقعūت فūي نفūسھ وأعجبūھ حūسنھا نساء قūریش،
  .وانصرف

  

  )ھـ٥٤٦ت (ابن عطیة / المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٩

ūھثūالى نبیūب تعūھ م عاتūūول { : بقولūذه }وإذ تقūūل ھūي تأویūاس فūف النūة، واختلūاآلی 
أن وابن زید وجماعūة مūن المفūسرین مūنھم الطبūري وغیūره إلūى  اآلیة، فذھب قتادة

 وكūان وقع منھ استحūسان لزینūب وھūي فūي عūصمة زیūدعلیھ وسلم  النبي صلى هللا
  .یطلقھا زید فیتزوجھا ھو ًحریصا على أن

  

 )ھـ٥٩٧ ت(ابن الجوزي / زاد المسیر في علم التفسیر -١٠

وكانūت بیūضاء جمیلūة  ِإلیھūا فنظرهللا علیھ وسلم أتى منزل زید  ِإن رسول هللا صلى
  .»ِّسبحان مقلب القلوب«: ، فقالفوقعت في قلبھ قریش، ِّمن أتم نساء

  

 )ھـ٦٦٠ت (ابن عبد السالم / تفسیر القرآن -١١

ُأنعم هللا { َّ َ َ ْ ِعلیھ  َ ْ ِ وأنعمūت علیūھ{بمحبة رسūولھ صūلى هللا علیūھ وسūلم } ََ ْ َ ْ َ ََ َ ْ  بūالتبني، } َ
هللا علیūھ  أتūى الرسūول صūلىأو باإلسالم وأنعمت علیھ بالعتق وھو زیūد بūن حارثūة 

  .القلوب سبحان مقلب:  فقال زینب بنت جحش فأعجبتھزوجتھفرأى  وسلم منزلھ
  

  )ھـ٧١٠ت (النسفي / مدارك التنزیل وحقائق التأویل -١٢

ُوإذ تقūول{ ُ َْ ِ َللūذى أنعūم  َ َ َ ِ ِِ علیūھ ٱَِّ ْ ََ ُ ِوأنعمūت علیūھ  { باإلسūالم الūذي ھūو أجūل الūنعم} َّ ْ َ ْ َ ََ َ ْ َ {
      رسūūولھ وھūūو زیūūد بūūن حارثūūة  باإلعتūūاق والتبنūūي فھūūو متقلūūب فūūي نعمūūة هللا ونعمūūة

َأمūūسك علیūūك زوجūūك {  َ َْ ْ ْ َ َْ َ ِ أن رسūūول هللا صūūلى هللا علیūūھ وذلūūك  زینūūب بنūūت جحūūش،} َ
 سبحان هللا مقلب القلūوب: " فقالنفسھ فوقعت في بعدما أنكحھا إیاه أبصرھا وسلم

".  
  

  )ھـ٧٢٥ت (الخازن /  لباب التأویل في معاني التنزیل-١٣

} تقول للذي أنعم هللا علیھ وأنعمت علیūھ أمūسك علیūك زوجūك  وإذ{ قولھ عز وجل 
زینب، وذلك أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم لما زوجھا مūن زیūد  اآلیة نزلت في
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 ًإن رسول هللا صلى هللا علیūھ وسūلم أتūى زیūدا ذات یūوم لحاجūةًحینا، ثم  مكثت عنده
 في درع وخمار وكانت بیضاء جمیلة، ذات خلق من أتūم نūساء قūریش زینب فأبصر

  " لوبسبحان هللا مقلب الق"  فقال نفسھ وأعجبھ حسنھا وقعت في
  

  )ھـ٧٢٨ت (القمي النیسابوري / تفسیر غرائب القرآن و رغائب الفرقان-١٤

ً زیūدا أنكحھūا مūا بعūد یūوم ذات زینūب أبūصر وسūلم علیūھ هللا صūلى هللا رسول إن ثم 
  .القلوب مقلب هللا سبحان: فقال نفسھ في فوقعت

  

 )ھـ٨٨٠ت (ابن عادل /  تفسیر اللباب في علوم الكتاب-١٥

ْقال المفسرون إن اآلیة نزلت في زینب بنت جحش، وذلūك َ َ ِْ َ  صūلى -أن رسūول هللا  " َ
ْزیūد" مūن " زینūب "  لما زوج -هللا علیھ وسلم  ًمكثūت عنūده حینūا ثūم إن رسūول  " َ ْ َ

ْ قائمūة فūي درع فأبصر زینūبیوم لحاجة  ً أتى زیدا ذات- صلى هللا علیھ وسلم -هللا  ِ
َوخمار، وكانت بیضاء وجمی ِّخلūق مūن أتūم نūساء قūریش  لūة ذاتِ ُ ، فوقعūت فūي نفūسھُ

َمقلب القلوب وانصرف سبحان هللا:  فقالوأعجبھ حسنھا ِّ.  
  

 )ھـ٩١١ت (السیوطي /  تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور-١٦

جūاء  " وأخرج ابن سعد والحاكم عن محمد بن یحیى بن حیūان رضūي هللا عنūھ قūال
إنمūا یقūال لūھ  رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بیت زید بن حارثة یطلبūھ، وكūان زیūد

فیجūيء لبیūت زیūد بūن  زید بن محمد، فربما فقūده رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم،
فūاعرض رسūول هللا  حارثة یطلبھ فلم یجده، وتقوم إلیھ زینūب بنūت جحūش زوجتūھ،

فادخūل، فūأبى أن  و ھھنūا یūا رسūول هللالūیس ھū: صūلى هللا علیūھ وسūلم عنھūا فقالūت
یھمھūم بūشيء ال یكūاد   صلى هللا علیھ وسūلم، فūولى وھūوفأعجبت رسول هللایدخل، 

  .مصرف القلوب یفھم منھ إال ربما أعلن، سبحان هللا العظیم، سبحان
  

 )ھـ٩٥١ت (ابو السعود / تفسیر إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم -١٧

ُوإذ تقول{ ُ َْ ِ ِأي واذكر وقت قولك  }َ َ َللذى أنعم { ُ َ َ ِ ِِ علیھ ٱَِّ ْ ََ ُ ِلإلسالم وتوفیقūك  ِبتوفیقھ} َّ ِ
ِلحūūسن تربūūـیتھ ومراعاتūūھ  ِ ِوأنعمūūت علیūūھ{ ِ ْ َ ْ َ ََ َ ْ ِبالعمūūل بمūūا وفقūūك هللا لūūھ مūūن فنūūون  } َ َّ ِ

ُاإلحسان التي من جملتھūا تحریūره ُ ُوھūو زیūد بūن حارثūة وإیūراده بūالعنو ِ ِان المūذكور َُ ِ
ِلبـیان منافاة حالūھ ِ ِلمūا صūدر عنūھ علیūھ الūصالة والūسالم مūن إظھūار خūالف مūا فūي  ِ ِ ُ َّ َّ َُ

ُھو إنما یقع عند االستحیاء أو االحتشام وكالھما مما ال یتصور فūي ِضمیره إذ َّ ُِ ِ َّ ِّحūق  ُ
َأمسك علیك زوجك { ٍزید  َ َْ ْ ْ َ َْ َ ِ َّأي زینب وذلك أنھ علیūھ} َ َ ūصالة والūُال ُسالم َّ  بعūد َأبūصرھاَّ
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َّما أنكحھا إیاه  ِفوقعت في نفسھَ َحالūة جبلیūة ال یكūاد یūسلم منھūا البūشر ـ فقūال  ـْ ُُ ُ ٌ ٌِّ: " 
ِسبحان هللا مقلب القلوب ِ َ ".  

  

 )ھـ١٥٠ت (مقاتل بن سلیمان /  تفسیر مقاتل بن سلیمان-١٨

وكانūūت حūūسناء ، زینūūت قائمūūة فأبūūصرًهللا علیūūھ وسūūلم أتūūى زیūūدا  ثūūم إن النبūūى صūūلى
سūبحان : "  صūلى هللا علیūھ وسūلم، فقūالالنبūى فھویھūا نساء قریش، بیضاء من أتم

  ." القلوب هللا مقلب
  

  )ھـ٤٢٧ت (الثعلبي / تفسیر الكشف والبیان  -١٩

ًزید حینا، ثم إن رسول هللا صلى هللا علیھ وسūلم أتūى زیūدا ذات  َّأن زینب مكثت عند ًّ ّ ّ
 وقعūūت فūūي نفūūسھّ، وكأنھūūا فأعجبتūūھ قائمūūة فūūي درع وخمūūار فأبūūصرھالحاجūūة،  یūūوم
  .ِّسبحان هللا مقلب القلوب وانصرف :فقال

  

 )ھـ١١٢٧ت (اسماعیل حقي / تفسیر روح البیان في تفسیر القرآن -٢٠

فابصر زینب فاعجبھ حسنھا فوقع جاء النبى علیھ السالم یوما الى بیت زید لحاجة 
  .بال اختیار منھ والعبد غیر ملوم على مثلھ فى قلبھ محبتھا

  

  )ھـ١٢٢٤ت (ابن عجیبة / تفسیر البحر المدید في تفسیر القرآن المجید -٢١

ًزیūد زمانūا، فūأتى علیūھ الūصالة والūسالم ذات مūرة دار زیūد،  ْثم إن زینب مكثت عنūد
  .فوقعت في نفسھدرع وخمار،   فيفأبصرھالحاجة، 

  

  )ھـ٤٣٧ ت  (مكي بن أبي طالب/ فسیر الھدایھ إلى بلوغ النھایھت -٢٢

سūūبحان هللا مقلūūب : ، فقūūال فأبūūصرھا قائمūūة فأعجبتūūھًثūūم أتūūاه رسūūول هللا زائūūرا لūūھ
  . رسول هللا قد ھویھافرأى زید أنالقلوب، 

  

 )ھـ١٣٣٢ت (اطفیش / تیسیر التفسیر -٢٣

 فūى درع وخمūار، وكانūت بیūضاء جمیلūة، ذات خلūق فأبūصر زینūباتى زیدا لحاجūة، 
   .فاعجبتھمن أتم نساء قریش، 
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 )ھـ٥٤٨ت (الطبرسي / في تفسیر القرآن مجمع البیان -٢٤

أن رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم كūان شūدید  " ذكر علي بن إبراھیم في تفūسیره
ًعلیūھ زیūد أتūى منزلūھ فیūسأل عنūھ فأبطūأ علیūھ یومūا فūأتى  ّالحب لزید وكان إذا أبطūأ

ًعلیھ وسلم منزلھ فإذا زینب جالسة وسط حجرتھا تسحق طیبūا  رسول هللا صلى هللا
: " قūال نظūر إلیھūارسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم البūاب فلمūا  فūدفع: ِبفھرھūا قūال
ء زیūد وأخبرتūھ فجūا ورجūع " خūالق النūور تبūارك هللا أحūسن الخūالقین سūبحان هللا

هللا علیūھ وسūلم فھūل   صūلىلعلك وقعت في قلūب رسūول هللا: زینب بما كان فقال لھا
فقالūūت أخūūشى إن  لūūك أن أطلقūūك حتūūى یتزوجūūك رسūūول هللا صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم
وسūلم تمūام القūصة  تطلقني وال یتزوجنūي فجūاء زیūد إلūى رسūول هللا صūلى هللا علیūھ

  .اآلیة } م هللا علیھ وأنعمت علیھوإذ تقول للذي أنع{ فنزلت اآلیة 
  

 )ھـ٤ت القرن (علي بن ابراھیم القمي / تفسیر القرآن -٢٥

وما كان لمūؤمن وال { : عن أبي جعفر علیھ السالم في قولھ في روایة أبي الجارود
وذلūūك أن } ًورسūūولھ أمūūرا أن یكūūون لھūūم الخیūūرة مūūن أمūūرھم  مؤمنūūة إذا قūūضى هللا
علیھ وآلھ خطب على زید بن حارثة زینب بنت جحش األسūدیة  رسول هللا صلى هللا

یا رسول : وھي بنت عمة النبي صلى هللا علیھ وآلھ، فقالت من بني أسد بن خزیمة
وما كان لمؤمن وال مؤمنūة إذا قūضى هللا { : نفسي فأنظر، فأنزل هللا هللا حتى اؤامر

 ل هللا أمري بیدك فزوجھایا رسو: اآلیة فقالت} ًأمرا أن یكون لھم الخیرة  ورسولھ
 فنظūر إیاه فمكثت عند زید ما شاء هللا، ثūم إنھمūا تūشاجرا فūي شūيء إلūى رسūول هللا

لūūي فūūي  یūūا رسūūول هللا تūūأذن:  فقūūال زیūūدفأعجبتūūھ صūūلى هللا علیūūھ وآلūūھ النبūūي إلیھūūا
: هللا علیūھ وآلūھ ًطالقھا فإن فیھا كبرا وإنھا لتؤذیني بلسانھا، فقال رسول هللا صūلى

  . وأمسك علیك زوجك وأحسن إلیھااتق هللا
  

 )ھـ٤٦٠ت (الطوسي / التبیان الجامع لعلوم القرآن -٢٦

ًإن زیūūدا لمūūا جūūاء مخاصūūما زوجتūūھ،   استحūūسنھا صūūلى هللا علیūūھ وآلūūھ فرآھūūا النبūūيً
  .، فكتمیتزوجھا ان یفارقھا زید حتى وتمنى

  

  )ھـ١٠٩٠ت (الفیض الكاشاني / الصافي في تفسیر كالم هللا الوافي -٢٧

ّعلیھ السالم في تمام الحدیث السابق قال فزوجھūا ایūاه فمكūث عنūد  ّالقمي عن الباقر ّ
ّهللا ثم انھما تشاجرا في شيء الى رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ  زید ما شاء  فنظرّ

   .فأعجبتھّ صلى هللا علیھ وآلھ رسول هللا إلیھا
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 )ھـ١٤ت القرن (الجنابذي / بیان السعادة في مقامات العبادة -٢٨

ّانھ قال زوج رسول هللا  )ع(نسب الى الباقر  ٍ عنūد زیūد مūا تً زینūب زیūدا فمكثū)ص(ّ
ٍانھمūا تūشاجرا فūى شūيء الūى رسūول هللا  ّشūاء هللا ثūم  هللا  فنظūر الیھūا رسūول)ص(ّ

  .فأعجبتھ
  

 )ھـ٩ت القرن (األعقم / تفسیر األعقم -٢٩

سūبحان مقلūب : "  فقūالفوقعūت فūي نفūسھً بعدما أنكحھا زیūدا أبصرھاأن رسول هللا 
  ."القلوب

  

 )ھـ٣ت القرن (الھواري / تفسیر كتاب هللا العزیز -٣٠

، فأبūصرھا قائمūة فأعجبتūھًإن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أتى زیūدا  :قال الكلبي
 أنفūرأى زیūد . ِّسūبحان هللا مقلūب القلūوب: رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم فقūال

َھویھا رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم قد ِ َ.  
  

 )ھـ١٣٣٢ت (اطفیش / ھمیان الزاد إلى دار المعاد  -٣١

هللا علیھ وسلم لما زوجھا من زید ومكثت عنūده حینūا اتūى زیūدا  ان رسول هللا صلى
 فūي درع وخمūار وھūي بیūضاء جمیلūة مūن اتūم نūساء قūریش فأبūصرھا یومūا لحاجūة

سūبحان هللا مقلūب القلūوب القūى هللا سūبحانھ :  فقالواعجبھ حسنھا فوقعت في نفسھ
  .حبھا بعد ان كان ال یحبھا في قلبھ

  

 التūي ذكūرت اقتūراف - غیر كتب التفūسیر-ًھناك أیضا الكثیر من المراجع اإلسالمیة 
  :منھا على سبیل المثالنذكر ، محمد النظرة المحرمة

١- ūري تūاریخ(اریخ الطبūوك   تūم و الملūسة)األمūسنة الخامūت الūم كانūاب ثūن   ، بūم
  : ٤٩٣ص  الھجرة

حدثت عن  .رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم زینب بنت جحش ففي ھذه السنة تزوج
عūامر األسūلمي عūن محمūد بūن یحیūى بūن  حūدثني عبūد هللا بūن: محمد بن عمūر، قūال

حارثة، وكان زید إنما  جاء رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم بیت زید بن :حبان، قال
: الūساعة، فیقūول ربما فقده رسول هللا صلى هللا علیūھ وسūلم یقال لھ زید بن محمد،

 فلūم یجūده، وقامūت إلیūھ زینūب بنūت جحūش زوجتūھ فجūاء منزلūھ یطلبūھ؟ أیūن زیūد 
لūیس ھūو ھاھنūا یūا :  فقالūتوسūلم، ًفضال؛ فأعرض عنھا رسūول هللا صūلى هللا علیūھ
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هللا علیūūھ وسūūلم أن  فūūأبى رسūūول هللا صūūلى! فادخūūل بūūأبي أنūūت وأمūūي  رسūūول هللا،
وسūلم  رسūول هللا صūلى هللا علیūھ: تلūبس إذ قیūل لھūا یūدخل؛ وإنمūا عجلūت زینūب أن

صūلى هللا علیūھ وسūلم؛ فūولى وھūو   رسūول هللافأعجبūتعلى البūاب، فوثبūت عجلūة، 
سūبحان هللا مūصرف  ! سūبحان هللا العظūیم: یكاد یفھم؛ إال أنھ أعلūن یھمھم بشيء ال

علیūھ  منزلūھ، فأخبرتūھ امرأتūھ أن رسūول هللا صūلى هللا ٌفجاء زید إلى: قال! القلوب 
قد عرضūت علیūھ ذلūك فūأبى، : فقالت! ادخل  أال قلت لھ: وسلم أتى منزلھ، فقال زید

سūūبحان هللا العظūūیم،  :ن ولūūىسūūمعتھ یقūūول حūūی: قالūūت؟ ًفūūسمعتھ یقūūول شūūیئا  :قūūال
وسūلم،  ٌفخرج زید حتى أتى رسول هللا صلى هللا علیūھ ! سبحان هللا مصرف القلوب

منزلي؛ فھال دخلūت بūأبي أنūت وأمūي یūا رسūول  یا رسول هللا؛ بلغني أنك جئت: فقال
  .لعل زینب أعجبتك فأفارقھا هللا،

  

 بūاب ذكūر أزواج رسūول هللا ، زینūب  ،الجūزء الثūامن  الطبقات الكبرى إلبن سūعد-٢
  ١٤١٨ص  بنت جحش

األسūلمي عūن محمūد بūن یحیūى  محمد بن عمر قال حدثني عبūد هللا بūن عūامر أخبرنا
یطلبūھ وكūان  هللا صلى هللا علیھ وسلم بیت زیūد بūن حارثūة بن حبان قال جاء رسول

الūساعة  لمفربما فقده رسول هللا صūلى هللا علیūھ وسū زید إنما یقال لھ زید بن محمد
یجūده وتقūوم إلیūھ زینūب بنūت جحūش زوجتūھ  فیقول أین زید فجاء منزلھ یطلبūھ فلūم

فقالūت لūūیس ھūو ھاھنūūا یūūا  فūūأعرض رسūول هللا صūūلى هللا علیūھ وسūūلم عنھūūا فūضال
زینūب أن  أنت وأمي فūأبى رسūول هللا أن یūدخل وإنمūا عجلūت رسول هللا فادخل بأبي

لیūūھ وسūūلم علūūى البūūاب فوثبūūت عجلūūى ع تلūūبس لمūūا قیūūل لھūūا رسūūول هللا صūūلى هللا
إال ربما أعلن سبحان  هللا فولى وھو یھمھم بشيء ال یكاد یفھم منھ  رسولفأعجبت

رسūول  القلوب فجاء زید إلūى منزلūھ فأخبرتūھ امرأتūھ أن هللا العظیم سبحان مصرف
یūدخل قالūت قūد عرضūت ذلūك علیūھ فūأبى قūال  هللا أتى منزلھ فقال زید أال قلت لūھ أن

وسمعتھ یقول سبحان هللا  شیئا قالت سمعتھ حین ولى تكلم بكالم وال أفھمھ فسمعت
رسūول هللا  القلūوب فجūاء زیūد حتūى أتūى رسūول هللا فقūال یūا العظیم سبحان مūصرف

 لعل زینب أعجبتūكأنت وأمي یا رسول هللا  بلغني أنك جئت منزلي فھال دخلت بأبي
  .فأفارقھا

  

  النظرة المحرمةأحادیث صحیحة أخرى على إقتراف محمد 

ھناك الكثیر من الرویات الصحیحة المرویة عūن محمūد والتūي تبūرھن علūى أقتūراف 
 ألتباعūھ مūن ً- بūشكل غیūر مباشūر أحیانūا–بūل وإباحūة ذلūك ، محمد للنظرة المحرمūة

  :ًنورد بعضا منھا كما صححھا األلباني.  ولعامة المسلمینالصحابھ
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 ھūūو هللا عبūد أبūي بūن ھūشام    حūدثنا    األعلūūى عبūد  حūدثنا   بūشار بūن محمūد حūدثنا -١
 رأى   وسلم علیھ هللا صلى   النبي أن  هللا عبد بن جابر  عن  الزبیر أبي   عن  الدستوائي

 فūي أقبلūت أقبلūت إذا المūرأة إن  وقūال وخūرج حاجتūھ فقūضى   زینūب  على فدخل امرأة
 الūūذي مثūūل معھūūا فūūإن   أھلūūھ فلیūūأت فأعجبتūūھ امūūرأة أحūūدكم رأى فūūإذا شūūیطان صūūورة

 صūحیح حūدیث  جūابر  حūدیث   عیūسى أبūو  قال    مسعود ابن  عن   الباب  وفي  قال .  معھا
  )١(. سنبر بن ھشام  ھو  الدستوائي وھشام  غریب حسن

  

ن المūرأة إذا أقبلūت ، أقبلūت  قال اوسلم  جابر بن عبدهللا أن النبي صلى هللا علیھ-٢
 ، فūإن الūذي معھūا ، فلیأت أھلھ فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبتھفي صورة شیطان ، 

  ) ٢( .مثل الذي معھا

  

 فūي تقبūل المūرأة إن:  قūالوسūلم  أن النبūي صūلى هللا علیūھعبūدهللا بūن جūابر عūن -٣
 فلیūأت أعجبتūھ امūرأة أحūدكم رأى فūإذا ، شیطان صورة في تدبر و ، شیطان صورة
  ) ٣(.نفسھ في ما یرد ذلك فإن أھلھ،

  

رأى امرأة فدخل على زینūب وسلم   عن جابر بن عبدهللا أن النبي صلى هللا علیھ-٤
فقūال لھūم إن المūرأة تقبūل فūي   إلى أصūحابھبنت جحش فقضى حاجتھ منھا ثم خرج
  ) ٤(.فإنھ یضمر ما في نفسھ فلیأت أھلھصورة شیطان فمن وجد من ذلك شیئا 

  

أن النبūي صūلى   جūابر   عūن   الزبیūر أبūي   عūن   ھūشام   حūدثنا  إبراھیم بن مسلم  حدثنا -٥
شیطان، وتدبر في صūورة شūیطان ،  إن المرأة تقبل في صورة:  قالوسلم هللا علیھ

أن : وفūي روایūة . ذلūك یūرد مūا فūي نفūسھ فūإن. فإذا أبصر أحدكم امūرأة فلیūأت أھلūھ
فūūأتى امرأتūūھ : غیūūر أنūūھ قūūال . النبūūي صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم رأى امūūرأة فūūذكر بمثلūūھ

  ) ٥(.نفسھ فإن ذلك یرد ما في. فلیواقعھا 

  

  .١١٥٨ األلباني في الجامع الصحیح برقم صححھ: ما جاء في الرجل یرى المرأة تعجبھ: الرضاع: الترمذيسنن  -١

  . األلبانيصححھ -٢

  . األلبانيصححھ -٣

  . األلبانيصححھ ،سنن أبي داوود -٤

  .صحیح مسلم  -٥
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 أبūي   عūن هللا عبūد أبūي بūن ھūشام  حūدثنا األعلūى عبūد  حدثنا   علي بن عمرو حدثنا -٦
 زینūب    امرأتūھ فūأتى امرأة رأى  وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول أن : جابر   عن الزبیر

 فūي تقبūل المūرأة إن  فقال أصحابھ إلى خرج ثم  حاجتھ فقضى  لھا  منیئة  تمعس   وھي  
 فūإن    أھلūھ فلیūأت   امūرأة أبūصرأحدكم فūإذا شūیطان صūورة فūي وتūدبر   شیطان صورة

عبūد الūصمد بūن عبūد الūوارث  زھیūر بūن حūرب حūدثنا    حūدثنا . نفūسھ فūي مūا یūرد ذلك
صūلى    أن النبūي  جابر بن عبūد هللا  عن  أبو الزبیر   حدثنا    العالیة  حرب بن أبي  حدثنا  

تمعūس   وھūي  زینūب   فذكر بمثلھ غیر أنھ قال فūأتى امرأتūھ  رأى امرأة  هللا علیھ وسلم 
    )١(.في صورة شیطان  تدبر   ولم یذكر  منیئة   

  

 جūابر  عūن الزبیūر أبي   عن   العالیة أبي ابن یعني حرب   حدثني   الصمد عبد حدثنا -٧  
 فأعجبتūūھ امūūرأة رأى   وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى  هللا رسūūول أن: األنūūصاري هللا عبūūد بūūن

 صūورة فūي تقبūل المūرأة إن وقال حاجتھ منھا فقضى    منیئة  تمعس  وھي زینب فأتى
 فūإن أھلūھ فلیūأت فأعجبتūھ امūرأة أحūدكم رأى فūإذا شūیطان صūورة فūي  وتدبر   شیطان

  ) ٢(.  نفسھ في مام یرد ذاك
  

الحسین بن محمد ، عن العلى ، عن الوشاء ، عن حمūاد بūن عثمūان ، عūن أبūي  -٨
امرأة فأعجبتھ فūدخل  صلى هللا علیھ وآلھ رأى رسول هللا : عبدهللا علیھ السالم قال

: فقūال  على ام سلمة و كūان یومھūا فأصūاب منھūا وخūرج إلūى النūاس ورأسūھ یقطūر
   )٣( .أیھا الناس إنما النظر من الشیطان ، فمن وجد من ذلك شیئا فلیأت أھلھ

  

رأى رسūول هللا صūلى هللا علیūھ و آلūھ و سūلم   عن أبي عبد هللا علیھ السالم قūال-٩
امرأة فأعجبتھ فدخل إلى أم سلمة و كان یومھا فأصاب منھا و خūرج إلūى النūاس و 

أیھا الناس إنما النظر من الشیطان فمن وجد من ذلك شیئا فلیأت : فقال رأسھ یقطر
 اعلم أنھ كان ذلك للتعلیم و إال فذاتھ صلى هللا علیھ و آلھ و سلم أقدس مūن أھلھ و

و في القوي، عن مسمع، عن أبي عبد هللا علیūھ  .ھذا و لیس للشیطان علیھم سبیل
   إذا نظر أحدكم إلى المـــرأة  آلھ و سلم صلى هللا علیھ وقال رسول هللا: السالم قال

  : صحیح مسلم بشرح النووي -١

َوفūي الروایūة األخūرى ) اإلمام النūووي(یعلق شارح الصحیح  َ َ ِّ َْ ُ ْ ُإذا أحūدكم أعجبتūھ: ( ِ ْ َُ َ ْ ََ َْ َ َالمūرأة ِ ْ َ ْفوقعūت ْ َ ََ َفūي قلبūھ فلیعمūد إلūى  َ ْ ِْ ْ ِ ِْ َ َ َ
َامرأتھ فلیواقعھا فإن ذلك ِ ِ َِ َ ََّ ِ َ َ ُ َ ْْ ْیرد ما في نفسھ  َ َ ِ َ ُ َھذه الروایة الثانیة مبینة لألولى ) . َّ ُْ ِ ِ ِ َِ ِّ َ ُ َ َ َ َِّّ ِومعنى الحدیث   . َ َ ْ َ َْ ْأنھ یستحب لمن: َ َ ّ َ ْ ُِ َ َُّ َرأى  َ َ

ِامرأة فتحركت شھوتھ أن یأتي  ِْ َ ََ َ ْ َّ َ َ ْْ َ َ َْ َمرأتھِاَ َ ْ أوْ َجاریتھ َ ُ إن كانت لھ َِ َْ َ َ ْ َفلیواقعھūا لیūدفع شūھوتھ، ِ ْ َ َ َ َُ َ َْ ِ ِ ْوتūسكن نفūسھ  , ْ َ ُ َْ ْویجمūع قلبūھ ، َ َ َ ْ َ َ
ِعلى ما ھو بصدده  ِ َ َُ َ َ َِ َ.  

   .مسند جابر بن عبد هللا ،مسند أحمد -٢

وسūائل  ٨ | ١٢ : ٤لفقیūھ . أحūوال ام سūلمة رضūي هللا عنھūا : ٣بūاب ، ٢٢: بحار االنوار  . ٥٦ : ٢فروع الكافى  -٣
  .١٠٨ ـ ص ٩٠ ص ٢٠الشیعة ج 
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 فقام رجūل فقūال یūا رسūول هللا  مثل الذي مع تلكفإن الذي معھا الحسناء فلیأت أھلھ
فلیرفūع نظūره إلūى الūسماء و لیراقبūھ و لیūسألھ : أھل فما یصنع؟ قūال فإن لم یكن لھ

  ) ١(.من فضلھ

  

 روى الكلیني فūي القūوي كالūصحیح، عūن حمūاد بūن عثمūان، عūن أبūي عبūد هللا -١٠
رأى رسول هللا صلى هللا علیھ و آلūھ و سūلم امūرأة فأعجبتūھ فūدخل  علیھ السالم قال

: فقūال إلى أم سūلمة و كūان یومھūا فأصūاب منھūا و خūرج إلūى النūاس و رأسūھ یقطūر
و ظūاھر  - أیھا الناس إنما النظر من الشیطان فمن وجūد مūن ذلūك شūیئا فلیūأت أھلūھ

علیūھ الūسالم   عبد هللاو في القوي، عن أبي .أن المراد نظرھم ال نظره علیھ السالم
إذا نظر أحدكم إلى المūرأة الحūسناء قال رسول هللا صلى هللا علیھ و آلھ و سلم  :قال

یا رسول هللا فإن لم یكن لūھ : معھا مثل الذي مع تلك فقام رجل فقال فإن فلیأت أھلھ
یūصنع؟ قūال فلیرفūع بūصره إلūى الūسماء و لیراقبūھ و لیūسألھ مūن فūضلھ أي  أھل فما

النظūر  لة الدعاء و لینظر إلى عظمة بارئھا لیمنعھ عن مخالفة هللا تعالى فūإنقب ألنھ
  ) ٢(.ینجر إلى الزنا

  

أصحابنا ، عن سھل بن زیاد ، عن محمد بن الحūسن بūن شūمون   عن عدة من-١١
:  قال ) علیھ السالم (الرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدهللا  ، عن عبدهللا بن عبد

إذا نظر أحūدكم إلūى المūرأة الحūسناء فلیūأت  : )صلى هللا علیھ وآلھ  ( قال رسول هللا
یا رسول هللا فūإن لūم یكūن :  ، فقام رجل فقال الذي معھا مثل الذي مع تلك أھلھ فإن

 . فلیرفع نظره إلūى الūسماء ولیراقبūھ ولیūسألھ مūن فūضلھ: أھل فما یصنع ؟ قال  لھ
)٣ ( 

  

  أھل بیت محمد وأصحاب محمد و النظرة المحرمة

   علي بن أبي طالب وأصحابھ-١

 علیūūھ(عūūن أمیūūر المūūؤمنین : )ج البالغūūة ـ نھūū(الرضūūي فūūي  محمūūد بūūن الحūūسین -أ
  یلة فرمقھا القومـــــــرأة جمـــجالسا في أصحابھ إذ مرت بھم ام ، انھ كان)السالم 

  .  محمد تقي بن مقصود علي األصفھاني-، المجلسي األول ٨ روضة المتقین في شرح من ال یحضره الفقیھ، ج -١

المجلūūسي األول، محمūūد تقūūي بūūن مقūūصود علūūي : ٤٣٧: ، ص٩ روضūūة المتقūūین فūūي شūūرح مūūن ال یحūūضره الفقیūūھ، ج -٢
   . األصفھاني

  .باب أن النساء أشباه، ٥الكافي ج  -٣
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ّان عیون ھذه الفحول طūوامح ، وإن ذلūك سūبب  : )یھ السالم عل ( بأبصارھم، فقال
 ، فإنما ھūي امūرأة كūامرأة فاذا نظر أحدكم إلى امرأة تعجبھ فلیالمس أھلھ ) ١(ھبابھا

      فقūال قاتلūھ هللا كūافرا مūا أفقھūھ، فوثūب القūوم لیقتلūوه: فقūال رجūل مūن الخūوارج  ،
  ) ٢(.رویدا فإنما ھو سب بسب أو عفو عن ذنب :  ) علیھ السالم(

  

أنھ كان جالسا في أصحابھ إذ مūر بھūم امūرأة " علیھ السالم  عن أمیر المؤمنین -ب
إن أبūūصار ھūūذه الفحūūول : القūūوم بأبūūصارھم فقūūال علūūي علیūūھ الūūسالم جمیلūūھ فرمقھūūا

فūإذا نظūر أحūدكم إلūى امūرأة تعجبūة فلūیالمس أھلūھ سūبب ھبابھūا،  طوامح، وإن ذلūك
  ) ٣(." كامرأتھ فإنما ھي امرأة

  

   عمر ابن الخطاب یراقب نساء محمد وھن یذھبن للتبرز -٢

 عūروة عūن   ابūن شūھاب   عūن  عقیūل   قال حūدثني   اللیث  قال حدثنا   یحیى بن بكیر حدثنا 
  إلūى یخūرجن باللیūل إذا تبūرزن صلى هللا علیھ وسلم كن  أن أزواج النبي   عائشة   عن  
  احجūūب صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم   یقūūول للنبūūي  عمūūر   فكūūان   أفūūیح  صūūعید  وھūūو  المناصūūع  
سūودة بنūت زمعūة  یفعūل فخرجūت  وسūلم  صūلى هللا علیūھ  نساءك فلūم یكūن رسūول هللا  

لیلة من اللیالي عشاء وكانت امرأة طویلūة فناداھūا   یھ وسلم صلى هللا عل  زوج النبي 
  آیūة الحجūاب  حرصūا علūى أن ینūزل الحجūاب فūأنزل هللا  سūودة   یا  عمر أال قد عرفناك  
عūن  عائūشة  عūن  أبیūھ  ھشام بن عروة عūن   عن  أبو أسامة  قال حدثنا    زكریاء  حدثنا  

یعنūي  ھūشام   قūال  أن تخūرجن فūي حūاجتكن  نقūال قūد أذ  صūلى هللا علیūھ وسūلم  النبūي 
   ) ٤(.البراز

  

 بūل أمūر المūرأة المūسلمة أباح للمسلمات فقد. ًمحمد دائما یخالف تعالیمھ بكل جدارة
ًوھūي أشūد فūسادا مūن . للرجل األجنبي  إرضاعھا)سواء كانت فتاة أو أمرأة عجوز(

 من ھūذا )٨٨(الرجاء راجع الصفحة ، للمزید عن رضاعة الكبیر.  النظرة المحرمة
  . الكتاب

  . شھوة الجماع: الھباب  -١

إلى مباشرة زوجتūھ   ویستحب المبادرة: مشابھیعلق السید محمد تقي المدرسي في كتابھ أحكام العبادات على حدیث -٢
إذا رأى أحūدكم : (حیūث قūال) ع( علūى لūسان اإلمūام علūي اإلسūالم ُإذا أثیرت غریزتھ بالنظر إلى امرأة أخرى، ھكذا أدبنūا

  ).لیصرف بصره عنھاً فلیأت أھلھ فإن عند أھلھ مثل ما رأى فال یجعلن للشیطان على قلبھ سبیال امرأة تعجبھ

  .الشیخ یوسف البحراني: الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاھرةمن  الجزء الثالث والعشرون -٣

  .خروج النساء إلى البراز، الوضوء،  صحیح البخاري  -٤
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   السرقة-٩

ھو أخذ شئ ما یمتلكھ شخص آخر : تعریف السرقة في العرف اإلسالمي و العالمي
 ھūو إسūتخدام )الغūزو أو اإلغūارة(الūسطو المūسلح . من غیر رضاه و من غیر علمھ
  .العنف والسالح من أجل السرقة

 محمūūد وأصūūحابھ علūūى القبائūūل  قūūام بūūھيالūūذ) الغūūزوات(ناھیūūك عūūن الūūسطو المūūسلح 
قūūد غیūūر محمūūد ف.  وھūūو مūūا یūūسمى بūūالعرف اإلسūūالمي بūūالغزوات،العربیūūة والیھودیūūة

المسمیات والمūصطلحات لیبūیح لنفūسھ اإلعتūداء علūى اآلخūرین مūن غیūر الكثیر من 
لھن مسمى آخر ھو ملكūات  المسبیات واألسیرات لیكنًمثال غیر مسمى ف. وجھ حق

 غیūر الرشūوة لتكūون .غنūائملتكūون   أو الūسطو المūسلحالūسرقةغیر مسمى ، الیمین
  الخ... سھم المؤلفة قلوبھم 

  . مع ذلك سنسیر وفق المنھج اإلسالمي وحسب تعریف السرقة في اإلسالم

في نفس الوقت أود أن أعید تنبیھي للقارئ أن محمد قūد شūرع للمūسلمین القūوانین 
بتعبیر آخūر  ، فسھ ھو أو على أھل بیتھالتي لم یتمسك بھا و لم یطبقھا سواء على ن

  .محمد كسر وخالف بنفسھ التعالیم التي وضعھا ألصحابھ وللمسلمین

ھūي ، وحسب شریعة محمد،  القرآنًاحد السارق في اإلسالم وتحدیدكما ھو معلوم ف
  . قطع الید

  ١٦١ آیة - ٣ سورة - سورة آل عمرانورد في 

  يوم الْقيامة ثُم توفَّى كُلُّ نفْسٍ  وما كَانَ لنبِي أَن يغلَّ ومن يغلُلْ يأْت بِما غَلَّ

مهو تبا كَسونَ مظْلَمالَ ي  

  سبب النزول 

  مقūسم  حūدثنا  خūصیف   حūدثنا   عبūد الواحūد بūن زیūاد   حūدثنا  قتیبūة بūن سūعید    حūدثنا -١
 رضūūūūūūūūي هللا عنھمūūūūūūūūا   ابūūūūūūūūن عبūūūūūūūūاس   قūūūūūūūūال : قūūūūūūūūال  ابūūūūūūūūن عبūūūūūūūūاس  مūūūūūūūūولى  

فقūال بعūض   بūدر  حمūراء فقūدت یūوم  قطیفūة  فيوما كَانَ لنبِي أَن يغلَّ: نزلت ھذه اآلیة

  :أخذھا فأنزل هللا عز وجل  صلى هللا علیھ وسلم  الناس لعل رسول هللا 

  )  ١( .یغل مفتوحة الیاء  أبو داود   قال   .اآلیة إلى آخر   وما كَانَ لنبِي أَن يغلَّ

  .الحروف والقراءات،  سنن أبي داود -١
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قūال قūال ابūن  حūدثنا مقūسم  خūصیف  عبد الواحūد بūن زیūاد عūن  حدثنا   قتیبة   حدثنا  -٢
فقūال  حمراء افتقدت یوم بūدر   قطیفةفي   ما كَانَ لنبِي أَن يغلَّ: اآلیة نزلت ھذه  عباس

ما كَانَ لنبِـي أَن  صلى هللا علیھ وسūلم أخūذھا فūأنزل هللا  بعض الناس لعل رسول هللا 
عبد السالم بن  وقد روى  ھذا حدیث حسن غریب  أبو عیسى   قال .  إلى آخراآلیة يغلَّ

ولūم  مقūسم    عūن بعضھم ھذا الحدیث عن خصیف  وروى  نحو ھذا  خصیف  عن   حرب 
  ) ١( .یذكر فیھ عن ابن عباس

  

ًمūūا كūūان بإمكūūان أو إسūūتطاعة صūūحابي لوحūūده منفūūردا أن یتفūūوه أن محمūūد قūūد سūūرق 
حادیث المرویة في كتب الصحاح والتفاسیر لدى من خالل سیرة محمد و األ. قطیفة

أنūūھ كūūان ھنūūاك إجمūūاع أو شūūبھ ، عامūūة المūūسلمین یتūūضح وبمūūا ال یūūدع مجūūال للūūشك
 تلūك )سūرق( أن محمūد قūد أخūذ - على األقل من خūالل كبūار صūحابة محمūد -إجماع 
ًدائمūا اآلیūات . وإال لما استدعى محمد أن ینزل آیة مūن سūجعھ لیبūرأ نفūسھ. القطیفة

أو األعمūال المūشینة التūي (التي یبتدعھا محمūد لتبرئūة نفūسھ مūن األعمūال المūشینة 
 سūببھا امūا كبūار الūصحابة أو أشūخاص مھمūین ً)اقترفتھا عائلتھ كحادثūة اإلفūك مūثال

  .ًجدا من غیر المسلمین

  

  محمد یناقض نفسھ في مسألة إمتالك القطیفة

عن   عن أبي صالح  أبي حصین  عن   أبو بكر بن عیاش   حدثنا  حدثنا الحسن بن حماد 
تعس عبد الدینار وعبد الدرھم   قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم : قال أبي ھریرة  

  ) ٢( .إن أعطي رضي وإن لم یعط لم یف الخمیصة  وعبد    القطیفة وعبد 

لقطیفūة لًعبūدا و بل ، حسب ما اتھمھ بھ أصحابھً محمد لم یكن سارقا لقطیفة فقطإن
  : معھ في قبره)المسروقة(ذلك أنھ أمر أصحابھ بدفن تلك القطیفة الحمراء، ًأیضا

 جمūرة أبūي   عن   شعبة  حدثنا قال   زریع ابن وھو یزید عن  مسعود بن إسمعیل   أخبرنا
 قطیفūة دفūن حūین  وسūلم علیūھ هللا صūلى هللا رسūول تحūت جعūل قūال عبūاس ابūن   عن 
   ) ٣(.حمراء 

َّعن ابن عباس قūال جعلūت تحūت رسūول هللا : للسیوطيالنسائي سنن جاء في شرح  ُ َ ْ َ َ َّ َ ْ ََ ْ َ َ ِ ْ
َصلى هللا علیھ وسلم حین دفن قطیفūة حمūراء ْ َ َ َ ْ َ ََ َِ ِ ِ َِ ُ َ َّ َ ِ زاد ابūن سūعد فūي طبقاتūھ قūال وكیūع ،ََّّ ِ َِ َ ْ َ َْ َ َ َ َ َ

َّذا للنبي صلىـــــــَھ َ ِّ ِ َّ ِ َهللا علیھ وسلم خاصة ول َ َّ ََ َّ َ َ ْ ََ َ ِ ُھ عن الحسن أن رسولـَّ َ َ َ ََّ َْ ْ َّهللا صلى ُ َ  َّهللا َّ

  .ومن سورة آل عمران ،تفسیر القرآن عن رسول هللا،سنن الترمذي -١

   . وضع الثوب في اللحد، ئزالجنا ،سنن النسائي -٣       .صححھ األلباني. الزھد، سنن ابن ماجھ -٢
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ْعلیھ وسلم بسط تحتھ شمل ْ ُ َ َ ْ ََ َ َ ِ َِ َّ َقطیفة َ َحمراء َِ ْ َكان یلبسھا قال  َ َ َ َ َْ َ ُوكانت أرض ندیة ولūھ : َ َْ َ َّ ْ َِ َ َ ََ

ِمن طریق َ ْ َآخر عن الحسن قال  ِ َ َ َ َْ ْ ِرسول هللا صلى هللا علیھ: َل َقا: َ ْ َ َ ُ ََ ََّّ ِوسلم افرشūوا لūي  َّ ُِ ِ ْ َ َّ َ َ
ِقطیفتي َِ ِفي لحدي َ ِْ َ فإن األرض لم تسلط على أجساد األنبیاءَ َ ْ َ َ ِْ ِْ َُ َْ َ َّ َ َْ ْ َّ َ.   

  

یبرر بعض شیوخ اإلسالم أن القطیفة الحمراء التي وضعت تحت جثمان محمūد فūي 
بūūل كانūūت مūūن غنūūائم ،  فūūي یūūوم بūūدر)الūūسرقات(قبūūره لūūم تكūūن مūūن ضūūمن الغنūūائم 

  . فدك)سرقات(وبعضھم قال انھا من غنائم ،  یوم حنین)سرقات(

فقد تمت سرقتھا من أشخاص غیر مسلمین و تحūت ، كیفما كان مصدر تلك القطیفة
  . تحت غطاء نشر اإلسالم)السطو المسلح(تھدید السالح خالل الغزو المحمدى 

  

  :یفة الحمراء في قبر محمدإستكمال روایات وضع القط

 جعفر بūن  قال سمعت   عثمان بن فرقد  حدثنا  زید بن أخزم الطائي البصري   حدثنا  -١
  أبūūو طلحūūة  صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم ألحūūد قبūūر رسūūول هللا  الūūذي : قūūال أبیūūھ  عūūن  محمūūد 

 صūūūلى هللا علیūūūھ وسūūūūلم   مūūūولى رسūūūūول هللا   شūūūقران  تحتūūūūھ    والūūūذي ألقūūūى القطیفūūūة 
  طرحūت أنūا وهللا یقول   شقران  قال سمعت   عبید هللا بن أبي رافع   وأخبرني  جعفر  ال ق

ابūن    عūن  البūاب   وفūي   قūال   فūي القبūر   صūلى هللا علیūھ وسūلم   تحūت رسūول هللا    القطیفة
وروى علūي بūن المūدیني  حūسن غریūب  حūدیث شūقران  حūدیث  أبو عیسى   قال   عباس 

  ) ١(.ھذا الحدیث  فرقد عثمان بن  عن  
  

عūن ابūن  أبūي حمūزة   عūن  شūعبة  عن  یحیى بن سعید   حدثنا   محمد بن بشار  حدثنا  -٢
 حمūūūūراء    قطیفūūūūة جعūūūūل فūūūūي قبūūūūر النبūūūūي صūūūūلى هللا علیūūūūھ وسūūūūلم : قūūūūال  عبūūūūاس 

  شūعبة عūن  ویحیūى   محمد بن جعفūر  ي موضع آخر حدثنا ف  محمد بن بشار  و قال  قال 
  حūدیث حūسن صūحیح  ھūذا   أبو عیūسى  قال   وھذا أصح   ابن عباس  عن  أبي جمرة  عن  
  وروي عūن  عمūران بūن أبūي عطūاء  واسūمھ  أبي حمزة القصاب  عن   وقد روى شعبة  
ابūūن عبūūاس   ب وكالھمūūا مūūن أصūūحا  نūūصر بūūن عمūūران  واسūūمھ  الūūضبعي  أبūūي جمūūرة 
ھūذا  وإلūى أنūھ كūره أن یلقūى تحūت المیūت فūي القبūر شūيء   ابن عبūاس  عن  وقدروي  

  ) ٢( .ذھب بعض أھل العلم

  

  

  . صححھ األلباني.ما جاء في الثوب الواحد یلقى تحت المیت في القبر  - الجنائز عن رسول هللا -سنن الترمذي -١

  صححھ األلباني. الجنائز عن رسول هللا -سنن الترمذي -٢
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  غندر  حدثنا  شیبة  أبو بكر بن أبي و حدثنا  ح   وكیع  أخبرنا   یحیى بن یحیى    حدثنا -٣
یحیūى بūن   قال حūدثنا   واللفظ لھ   محمد بن المثنى   و حدثنا  ح   شعبة  عن   ووكیع جمیعا  

  قūūūūūūūūال ابūūūūūūūūن عبūūūūūūūūاس   أبūūūūūūūūو جمūūūūūūūūرة عūūūūūūūūن   حūūūūūūūūدثنا   شūūūūūūūūعبة   حūūūūūūūūدثنا  سūūūūūūūūعید 
  حمūūūūūūūراء  قطیفūūūūūūūة   صūūūūūūūلى هللا علیūūūūūūūھ وسūūūūūūūلم   جعūūūūūūūل فūūūūūūūي قبūūūūūūūر رسūūūūūūūول هللا  
  ماتūا  یزیūد بūن حمیūد   واسمھ  وأبو التیاح    ر بن عمراننص اسمھ  أبو جمرة   مسلم  قال 
 ) ١(.بسرخس 

 

  قūūūūūال  عبūūūūūاس ابūūūūūن عūūūūūن جمūūūūūرة أبūūūūūي  عūūūūūن  شūūūūūعبة  حūūūūūدثنا   وكیūūūūūع  حūūūūūدثنا -٤
  ) ٢( .حمراء  قطیفة  وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول قبر في جعل

  

 ابūن عūن  حūدثني أبūو جمūرة  شūعبة  وابن جعفر قūال حūدثنا  شعبة  عن  یحیى   حدثنا  -٥
  ) ٣(.حمراء  قطیفة صلى هللا علیھ وسلم   جعل في قبر رسول هللا  :  قال  عباس 

  

 ألي شūخص قūام بūسرقة قطیفūة )الحūد الūشرعي(ما ھي العقوبة الشرعیة 
  محمد؟وتعالیم من المسلمین حسب رأي 

ماذا كان مصیر أي شخص آخر قام بسرقة قطیفūة مماثلūة لتلūك ، حسب شرع محمد
   محمد؟)سرقھا(القطیفة التي أخذھا 

  

  اإلجابة 

  إسūحاق بūن محمūد  عūن حبیūب أبūي ابūن یعنūي یزیūد  عūن   لیūث   حدثنا  یونس   حدثنا -١
 حدثتūھ   العجمūاء ابūن مūسعود أخūت   خالتūھ   أن  ركانūة بن یزید بن طلحة بن محمد  عن 

  قطیفūة سūرقت التūي المخزومیūة فūي   وسلم علیھ هللا صلى    هللا لرسول قال: أباھا أن
 لھūا خیر تطھر ألن   وسلم علیھ هللا صلى هللا رسول فقال أوقیة بأربعین یعني  یفدیھا 

   )٤( .األسد عبد بني  من وھي یدھا فقطعت بھا فأمر
  

  .حھ األلبانيصح. جعل القطیفة في القبر  : الجنائز: صحیح مسلم -١

  .ومن مسند بني ھاشم، مسند أحمد -٢

  .د أحمدمسن -٣

  .حدیث أخت مسعود ابن العجماء عن أبیھا  : باقي مسند األنصار: مسند أحمد -٤
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 عائūشة  عūن  عūروة  عūن  شūھاب ابūن عūن اللیūث حūدثنا سūلیمان بūن سūعید   حūدثنا -٢
 یكلūم مūن فقūالوا سūرقت التūي المخزومیūة   المūرأة  أھمتھم  قریشا   أن : عنھا هللا رضي 

 رسūول حūب   زیūد بūن أسūامة   إال علیūھ یجتūرئ ومن   وسلم علیھ هللا صلى    هللا رسول
 حūد فūي أتūشفع  فقūال وسūلم علیھ هللا صلى   هللا رسول فكلم    وسلم علیھ هللا صلى هللا
 إذا كūانوا أنھūم قūبلكم مūن ضūل إنمūا النūاس أیھūا یūا قūال فخطūب قūام ثم هللا حدود من

  أن لūو هللا وایūم الحūد علیūھ أقūاموا فūیھم الūضعیف سūرق وإذا تركūوه الūشریف سرق
  ) ١( .یدھا  محمد   لقطع سرقت  وسلم علیھ هللا صلى  محمد بنت فاطمة 

  عūن   إسūحق بūن محمūد   حدثنا  نمیر بن هللا عبد   حدثنا  شیبة أبي بن بكر أبو   حدثنا -٣
 : قūال   أبیھūا  عūن األسūود بūن مūسعود بنūت عائūشة   أمھ  عن   ركانة بن طلحة بن محمد 

 ذلūك أعظمنūا  وسلم علیھ هللا صلى  هللا رسول بیت من   القطیفة  تلك المرأة سرقت لما
 نحūن وقلنūا نكلمūھ  وسūلم علیūھ هللا صūلى   النبūي إلūى فجئنūا   قūریش   مūن امūرأة وكانūت

 فلمūūا لھūūا خیūūر تطھūūر   وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى  هللا رسūūول فقūūال  أوقیūūة   بūūأربعین نفūūدیھا 
  هللا رسūول كلūم فقلنūا   أسūامة  أتینūا   وسūلم علیūھ هللا صūلى   هللا رسūول قūول لین سمعنا

 فقūال خطیبūا قūام ذلك وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول رأى فلما وسلم علیھ هللا صلى 
 والūذي هللا إمūاء مūن أمūة علūى وقūع وجūل عūز هللا   حūدود   من  حد   في علي إكثاركم ما

   محمūد  لقطūع بūھ نزلūت بالذي نزلت  هللا رسول ابنة فاطمة  كانت لو بیده  محمد  نفس
  )٢( .یدھا 

 علūى القبائūل العربیūة والیھودیūة )الغūزو المحمūدي(أحد أھم أسباب الūسطو المūسلح 
وغیرھا من القبائل في أیام محمد كان الفقūر المūدقع الūذي كūان یعūاني منūھ أصūحاب 

 و یھūūود المدینūūة تجūūار وأغنیūūاء وأصūūحاب )قبیلūūة قūūریش(كūūان سūūكان مكūūة . محمūūد
فūūي حūūین كūūان أغلūūب أصūūحاب محمūūد مūūن األنūūصار والمھūūاجرین  ، صūūناعات وزراعūūة

 بūūاب المغūūازي -فقūūد أورد البخūūاري فūūي صūūحیحھ . فقūūراء وفūūي حالūūة عūūوز مūūستمر
  :ین التالیین الحدیث)غزوة خیبر(

 عūن  دینūار بūن هللا عبūد بūن عبūدالرحمن   حدثنا   حبیب بن قرة   حدثنا الحسن حدثنا -١
  .خیبر  فتحنا حتى شبعنا ما : قال  عنھما هللا رضي  عمر ابن  عن أبیھ 

عمūūارة عūūن   قūūال أخبرنūūي  شūūعبة   حūūدثنا  حرمūūي  حūūدثنا  محمūūد بūūن بūūشار  حūūدثني  -٢
قلنūūا اآلن نūūشبع مūūن   خیبūūر   لمūūا فتحūūت  : قالūūت   رضūūي هللا عنھūūا  عائūūشة  عūūن   عكرمūūة  

  . التمر

  .كراھیة الشفاعة في الحد إذا رفع إلى السلطان، الحدود، صحیح البخاري -١

   الشفاعة في الحدود - الحدود، سنن ابن ماجھ -٢
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  اإلرھاب واإلغتیاالت والسیف الوسیلة المثلى لنشر اإلسالم

والقتūل وسūفك دمūاء " اإلرھūاب"اإلسالم ھūو الūدین الوحیūد الūذي یūستخدم مūصطلح 
غیر المسلمین بكل صراحة و بكūل فخūر وبكūل إیمūان ویقūین مūن أجūل نūشر اإلسūالم 

  .وذلك في كتبھ المقدسة

   ٦٠آیة– ٨ سورة - األنفالسورة فقد ورد في 

بِه عدو اللَّه وعـدوكُم      ترهبونَ لَهم ما استطَعتم من قُوة ومن رباط الْخيلِ        وأَعدواْ

ونِهِمن دم رِينآخٍء وين شقُواْ منفا تمو مهلَمعي اللَّه مهونلَمعالَ ت   فـوي بِيلِ اللَّهي سف
  إِلَيكُم وأَنتم الَ تظْلَمونَ

  

   التي صرح وأباح محمد ألصحابھ اقترافھااإلرھابیةاألعمال : ًأوال

   حرق المزارع والنخیل-أ

   سعید بن قتیبة  حدثنا و اللیث  أخبرنا قاال  رمح بن ومحمد  یحیى بن یحیى  حدثنا -١
 بنūي   نخūل حرق  وسلم علیھ هللا صلى  هللا رسول أن  هللا عبد  عن نافع عن  لیث   حدثنا 

 :وجūل عūز هللا فūأنزل حūدیثھما فūي   رمح وابن  قتیبة زاد  البویرة  وھي وقطع  النضیر
الْفَاس زِيخيلو اللَّه ا فَبِإِذْنهوللَى أُصةً عما قَائوهمكْترت أَو ةن لِّينم متا قَطَعمني١(.ق(   

  

  :علق شارح صحیح مسلم اإلمام النووي على الحدیث السابق بقولھ

َ حرق (: ْولھق َّ َّ بتشدید الراء)َ ِ ِ ْ َ َ البویرة (َو  ِ ْ َ ُ َ بضم الباء الموحدة )ْ َّ َ ُ َ َْ ْ ِّ ِوھي موضع، ِ ِْ َ َ ْنخل  َ َ
ِبني النūضیر َِّ َ اللینūة (َو ، َ ْ المūذكورة فūي القūرآن)ِّ َ َُ ْْ ِْ َھūي أنūواع الثمūر كلھūا إال العجūوة ُ ْ َ َ َ َ َْ َّ ِّ ُ َّْ َ ِ ،

َوقیل  ِ َكرام: َ ْالنخل ِ َوقیل ، َّ ِ ْكل النخل : َ َّ َوقیل ، ُّ ِ َكل األشجار: َ ْ َُ ْ َللینھūا  ّ ِ ِ ْوقūد ذكرنūا قبūل ، ِ ْ ََ َ ََ َ ْ
ْھذا أن أنواع نخل َ َْ َ ََّ ًلمدینūة مائūة وعūشرون نوعūا  اََ ْ ُ َ ََ ْ َ ََ ِ ِ ِ ِوفūي ھūذا الحūدیث  .ْ َِ َْ َ ْجūواز قطūع  : َ َ َ َ

َشūجر الكفūار وإحراقūھ  ْ َ َِ َّ ُ ْوبūھ قūال عبūد، َْ َ ََ َ ِ َالūرحمن بūن القاسūم ونūافع مūولى ابūن عمūر  ِ ُ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َِّ ِ َِ َْ َ
َومالك والثوري وأبو حنیفة والشافعي وأحمد وإسحاق ْ َ َ ْ َ ّ َ َ ُ َ ّ ْ َ َ َِ َ َِ ِ َِّ َ ُوالجمھور َِّ ْ ُ َْ .  

 بūن موسى  عن  المبارك ابن   حدثنا قاال  السري بن وھناد   منصور بن سعید   حدثنا -٢
   بني  نخل قطع  وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول أن  رــــعم ابن  عن  نافع  نــــع عقبة

  .جواز قطع أشجار الكفار وتحریقھا - الجھاد والسیر: صحیح مسلم -١
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  :  حسان یقول ولھا وحرق   النضیر

  مستطیر  بالبویرة   حریق     لؤي بني   سراة   على وھان

    :نزلت ذلك وفي   

   )١( .اآلیة  ما قَطَعتم من لِّينة أَو تركْتموها قَائمةً علَى أُصولها 

  عūن  هللا عبیūد  عūن الūسكوني خالūد بūن عقبūة   أخبرنūي  عثمūان بūن سūھل حūدثنا و -٣
 بنūūي   نخūūل وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى  هللا رسūūول حūūرق  قūūال عمūūر بūūن هللا عبūūد   عūūن  نūūافع 

  )٢(.  النضیر

 عمūر ابūن عن  نافع  عن  عقبة بن موسى  عن  سفیان  أخبرنا  كثیر بن محمد  حدثنا -٤
   )٣( .النضیر بني  نخل  وسلم علیھ هللا صلى النبي حرق  قال   عنھما هللا رضي 

 رسūول حرق  قال  عنھما هللا رضي   عمر ابن   عن  نافع   عن  اللیث  حدثنا   آدم   حدثنا -٥
   )٤(.فنزلت  البویرة  وھي وقطع  النضیر بني  نخل   وسلم علیھ هللا صلى   هللا

 عمūر ابūن  عūن  نūافع   عūن  أسūماء بūن جویریūة  أخبرنūا  حبūان  أخبرنūا إسūحاق  دثني -٦
 ولھūا قūال   النūضیر بنūي  نخūل حūرق  وسūلم علیھ هللا صلى  النبي أن : عنھما هللا رضي  

    :ثابت بن حسان یقول

    مستطیر  بالبویرة   حریق    لؤي بني سراة على وھان

    :الحارث بن سفیان أبو  فأجابھ قال

    السعیر نواحیھا في وحرق    صنیع من ذلك هللا أدام

  )٥ (.یرــتض أرضینا أي لمـــوتع    زهـبن منھا أینا لمــستع

  

  .جواز قطع أشجار الكفار وتحریقھا : الجھاد والسیر: صحیح مسلم -١

  .جواز قطع أشجار الكفار وتحریقھا : الجھاد والسیر: صحیح مسلم -٢

  . حرق الدور والنخیل - الجھاد والسیر :صحیح البخاري -٣

  .حدیث بني النضیر - الجھاد والسیر :صحیح البخاري -٤

  .حدیث بني النضیر - الجھاد والسیر :صحیح البخاري -٥
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صūلى  أن رسūول هللا  ابūن عمūر   عūن  نūافع   عūن  اللیūث  حūدثنا  قتیبة بن سعید    حدثنا -٧
مūا : أنزل هللا عūز وجūلفū  البویرة   وقطع وھي  حرق نخل بني النضیر  هللا علیھ وسلم 

   )١(.قطعتم لینة

الزھūري    صالح بن أبي األخضر عن  عن  ابن المبارك  عن  ھناد بن السري     حدثنا-٨
كūان عھūد إلیūھ فقūال  صūلى هللا علیūھ وسūلم   أن رسول هللا  أسامة   فحدثني   عروة  قال    
قیل   أبا مسھر   سمعت   عبد هللا بن عمرو الغزي  حدثنا . ْقِّرَصباحا وح أبنى  على  أغر  

    )  ٢( .یبنى فلسطین نحن أعلم ھي  قال  أبنى  لھ 

: وأضاف مؤلف كتاب عون المعبود شرح سنن أبي داود على الحدیث السابق قولھ
ْوحرق( ِّ َ ْبصیغة األمر أي زروعھم وأشجارھم ودیارھم:   )َ ْ َْ َ َ َ ُ ْ ِْ ِ ِْ َُ َ َ ْ َ ِ .   

  

  . قتل المدنیین من النساء واألطفال-ب

 عیینūة ابūن  عūن  جمیعūا  الناقūد وعمūرو   منūصور بūن وسعید   یحیى بن یحیى   حدثنا -١
  عūن عبūاس ابūن  عūن  هللا عبیūد  عūن  الزھūري  عن   عیینة بن سفیان أخبرنا یحیى  قال 
 المūشركین مūن  الūذراري  عن  وسلم علیھ هللا صلى   النبي سئل  قال   جثامة بن الصعب 
   ) ٣(.منھم ھم فقال   وذراریھم   نسائھم من فیصیبون   یبیتون 

  :ویعلق اإلمام النووي الشارح لصحیح مسلم على الحدیث السابق بقولھ

ُوھذا الحدیث الذي ذكرناه ْ َ ََ َ َ َِ َِّ ْ ْمن  َ َجواز بیاتھم وقتل النساء والصبیان في البیūاتِ َ َ ْ ِّ َ َ َ َ َ َ َْ ِ ِّ ْ َ َھūو  , ْ ُ
ُمذھبنا ومذھب مالك وأبي حنیفة والجمھور  ْ ُ َ َ َ َ َ َ َْ َ ْ ِْ ِِ َ َ ََ.  

َومعنى   ْ َ َالبیات (َ َ َویبیتون، ْ ُ ِ َ َأن یغار  )َ ُ ْ َعلیھم باللیل بحیūث ال یعūرف الرجūل مūن المūرأة  َ ْ َ ُ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ َْ َ ُ َّ َْ ِ ِ ِِ ْ ِ
ّوالصبي  َّ َِ .   

َّوأما    ّالذراري(ََ َِ ِفبتūشدید الیūاء وتخفیفھūا لغتūان  )َّ َِ ْ َ ْ ََ ُ َْ َ َِ ِ ِ َالتūشدید أفūصح، َ ْ َ ِ ْ َوأشūھر َّ َْ َوالمūراد ، َ ُ َْ
ِّبالūūذراري َِ َّ َ ھنūūا النūūساء الūūصبیان ِ ْ ِّ َ ِّ َ ِوفūūي ھūūذا الحūūدیث   .ُ َِ َْ َ َدلیūūل لجūūواز البیūūات: َ َ َ َْ ِ ِ ِ َوجūūواز، َ َ َ 

ْاإلغارة على من بلغتھم الدعوة من غیر إعالمھم َْ َ َ َ َ َ ْْ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ ِِ ْ َّ ِْ َبذلك ْ ِ َ ِ .    

  هللا عبیūد عūن  الزھري  عن  أخبرنا معمر  عبد الرزاق  أخبرنا   عبد بن حمید   حدثنا -٢
  ول هللاـــقلت یا رس  قال الصعب بن جثامة   ابن عباس عن ن ـبن عبد هللا بن عتبة ع

  .في الحرق في بالد العدو - الجھاد سنن أبي داود  -١ 

  .في الحرق في بالد العدو - الجھاد- سنن أبي داود -٢

 . جواز قتل النساء والصبیان في البیات من غیر تعمد- والسیرالجھاد، صحیح مسلم  -٣
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  ) ١(.المشركین قال ھم منھم ذراري   من  البیات  إنا نصیب في 

عمūرو بūن  أخبرنūي  ابūن جūریج  أخبرنūا   عبد الūرزاق  حدثنا  محمد بن رافع   حدثني  -٣
  عūن  ابūن عبūاس  عūن  عبد هللا بūن عتبūة  عبید هللا بن  أخبره عن  ابن شھاب   أن   دینار

 مūن  أغūارت   لūو أن خūیال   قیūل لūھ    صūلى هللا علیūھ وسūلم   أن النبūي   الصعب بن جثامة 
   ) ٢(.اللیل فأصابت من أبناء المشركین قال ھم من آبائھم

  

  و شرفھا وعفتھاأإذا دافعت عن نفسھا  )األسیرة(  جواز قتل المسبیة-ج 

َذھūب الūشافعي والكوفیūون َُّ َ ُّ َِ ِ ُِ َّْ ُإلūى الجمūع بūین األحادیūث المختلفūة فقūالوا  َ ْ ْ ْ ََ َ َِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ْ َ ْ ََ َ ِ َإذا: ِ ْقاتلūت  ِ َ َ َ

َالمرأة جاز قتلھا  َ ْ َُ ُ ْْ ََ ْوقال ابن حبیب من، َ ُِ ٍ ِِ َ ْ ََ ْالمالكیة ال یجوز القصد إلūى قتلھūا إذا قاتلūت  َ َ َ ْ َ َْ ْ َُ َ َ َِ َِ ْ ُ َ َّ َِ ِ ِ ُِ
ِإال إ َن باشرت القتل َِّ ْ ََ ْ ْ َ َ ِأو قصدت إلیūھ ، ْ ْ َ َْ ِ ْ َ َ ُّویūدل: َ ُ َ ِعلūى مūا رواه أبūو داود فūي المراسūیل  َ ِ َِ َ ُ ُ ُ َ َ َ َْ ََ َ َ

َّعن عكرمة أن َْ َ َ َِ ْ َّالنبي صلى هللا علیūھ وسūلم مūر  ِ َ َ َ ْ َ َ ََّ َّ َ َِّ ُ َّ ِ ٍبūامرأةَّ َ َ ْ ٍمقتولūة ِ َ ُ ْ َ یūوم حنūین فقūال َ ََ َ ٍ ْ ُ ْ ََ " :
ِمūن قتūل ھūذه ِ َ َْ َ َ َ فقūال؟" َ َ ٌرجūل  َ ُ ِأنūا یūا رسūول هللا : َ َّ َ ُ َ َ َ ِغنمتھūا فأردفتھūا خلفūيَ ِْ ََ َ ْ َ ْْ ََ ْفمūا رأت  , َ َ َ َ َ

ِالھزیمة فینا أھوت إلى قائم سیفي ِ ِْ َ َ َ َِ َ َ ِْ ْ ْ َ َ َ ِلتقتلني  ِ َِ ُ َفقتلتھاَْ ْ َ َ ِفلم ینكر علیھ رسول هللا ، َ َّ ُ ُْ َ ْ َ ْ ُِ َِ َْ َّصūلى  َ َ
َهللا علیھ وسلم َّ ََ َ ْ َِ ُ َّ .)٣ (  

  

 عن وتفریقھن أزواج لھن الالتي )األسیرات( المسبیات إغتصاب جواز -د
  الشرعیین أزواجھن

عūن قتūادة   سūعید حūدثنا   یزید بن زریūع  حدثنا   عبید هللا بن عمر بن میسرة     حدثنا-١
أن رسūول  أبūي سūعید الخūدري   عūن   أبي علقمة الھاشūمي  عن  یل صالح أبي الخل عن  

عūدوھم فقūاتلوھم  فلقūوا  أوطūاس  إلūى  بعثūا  حنūین  صلى هللا علیھ وسلم بعūث یūوم  هللا 
صūūلى هللا   أصūūحاب رسūūول هللا   فكūūأن أناسūūا مūūن  سūūبایا   فظھūūروا علūūیھم وأصūūابوا لھūūم 

ھن من المشركین فأنزل هللا تعالى أجل أزواج تحرجوا من غشیانھن من علیھ وسلم 

أي فھūن لھūم حūالل إذا   والْمحصنات من النساء إِالَّ ما ملَكَـت أَيمـانكُم         :فūي ذلūك

  ) ٤(.انقضت عدتھن

  . جواز قتل النساء والصبیان في البیات من غیر تعمد-الجھاد والسیر، صحیح مسلم -١

  . جواز قتل النساء والصبیان في البیات من غیر تعمد-الجھاد والسیر، صحیح مسلم -٢

لنūساء مūا جūاء فūي النھūي عūن قتūل ا، الūسیر عūن رسūول هللا، سūنن الترمūذي،  تحفة األحوذي بūشرح جūامع الترمūذي-٣
  .والصبیان

  .صححھ األلباني. ء السبایافي وط -النكاح، سنن أبي داود -٤
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 الحūدیث الūūسابقًشūارحا  عūون المعبūود شūūرح سūنن أبūي داود ضūاف مؤلūف كتūابأو
 :بقولھ

َّإذا انقūضت عūدتھن ( َّ ِ ِْ َ َ َْ ِأي اسūتبراؤھن وھūي بوضūع الحمūل عūن الحامūل:  )ِ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ ْْ ْْ َّ ُِ ِ ُ ٍوبحیūضة  َ َ ْ َ َِ
ِعūن الحائūل  َ َْ ِكمūا جūاءت بūھ األحادیūث، ْ َِ َ َ ََ ْ ِ ْ َالūصحیحة  َ ِقūال الخطūابي فūي المعūالم   .َِّ َِ َ ّْ ِْ َّ ََ ِفūي : َ

ْالحūūدیث بیūūان أن الūūزوجین إذا سūūبیا معūūا فقūūد ََّ َ ًَ َ َ ُ ْ َ ْ َ َ َِ ِ ِ َّ َ ِ َوقعūūت الفرقūūة بینھمūūا كمūūا لūūو سūūبي ْ ُ ْ َ َ ْ َ ْ َ َِ َ َْ َ ُ َْ 
َأحدھما دون اآلخر ْ ُ َ َ ْوإلى ھذا ذھب مالك والشافعي وأبو ثور, َ ُ َ ّ َ َ َ ََ َ ََ ِ ِ َِّ َ َ َ ُواحتجوا بūأن رسūول , ِ َ ُّ ْ ََّ َ ِ َ

َهللا صلى هللا علیھ وسلم َّ َ ََّ َ ْ َ َِ َّ َقūسم الūسبي وأمūر أن ال توطūأ حامūل حتūى تūضع وال َّ ََ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ََ َّ ُِ َ َْ َ َ ِحائūل  َ َ
َحتūūى تحūūیض ولūūم یūūسأل عūūن ذات زوج وغیرھūūا  ْْ َ ْ َ ْ َ َ ََ ََ َ ََّ َ ْ َوالِ َعمūūن كانūūت سūūبیت مūūنھن مūūع  َ َ ُ َ ُ َّ ََّ ْْ َ َِ ْ ِْ

َالزوج أو وحدھا ْ َ ْ َْ ِفدل على أن الحكم في ذلك واحد , َّ ِ َِ ُ ََ َ َْ ْ ََّ ََ َّ .  

أبūي  عūن  أبūي الخلیūل  عثمūان البتūي عūن  حūدثنا   حدثنا ھشیم   حدثنا أحمد بن منیع -٢ 
ي قūومھن فūذكروا ذلūك ولھūن أزواج فū  أوطūاس  یūوم  سūبایا  أصبنا  قال سعید الخدري 

والْمحصنات مـن النـساء إِالَّ مـا ملَكَـت           فنزلūت  صلى هللا علیھ وسūلم  لرسول هللا 
كُمانم١(.أَي (  

ً تحفة األحوذي بشرح جūامع الترمūذي شūارحا الحūدیث الūسابق وأضاف مؤلف كتاب
  :بقولھ

ِوالحدیث دلیل عن أن السبایا یحل وطؤھن بعد االستبراء َ ْ ْ ِ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ َِ ِ ِ َِ َّ ُ َّ ْ َُ ْ ُّ ٌَ ُ ِوإن كن ذوات األزواج، ْ َ َ َْ َُ ْ ِ َ َّ ْ ِ .   

 قتūادة  عūن  سūعید حدثنا قال   زریع بن یزید   حدثنا قال  عبداألعلى بن محمد  أخبرنا  -٣
 الخūūūūūدري سūūūūūعید أبūūūūūي   عūūūūūن   الھاشūūūūūمي علقمūūūūūة أبūūūūūي   عūūūūūن   الخلیūūūūūل أبūūūūūي  عūūūūūن 

 فقūūاتلوھم عūūدوا فلقūūوا   أوطūūاس إلūūى جیūūشا بعūūث  وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى    هللا نبūūي أن
 المūūسلمون فكūūان المūūشركین فūūي أزواج لھūūن   سūūبایا   لھūūم فأصūūابوا علūūیھم وظھūūروا
والْمحصنات من النـساء إِالَّ مـا ملَكَـت           وجūل عز هللا فأنزل   غشیانھن   من تحرجوا
كُمانم٢(.أَي(  

 :ً شرح سنن النسائي شارحا الحدیث السابق بقولھوأضاف السندي مؤلف كتاب

ْقولھ  َّمن غūشیانھن(َ َْ ْ ِ ْأي جمūاعھن ألجūل األزواج أي ھūذا لكūم حūالل أي  )ِ َ ْ َ ْ ِ َ َْ َ ََ َ ْْ ُِ َْ َ ََّ ْھūذا النūوع  َِ َّ َ َ
ِوھو ما ملكھ الیمین بالسبي ْ َّ َ َ َ َ َِ ِ ْ َُ َ ِبالشراء َ الُ َ ِّ ِ.  

  ید ـسع  حدثنا   حدثنا یزید بن زریع  عبید هللا بن عمر بن میسرة القواریري    حدثنا-٤

  .ما جاء في الرجل یسبي األمة ولھا زوج ھل یحل لھ أن یطأھا، النكاح عن رسول هللا، سنن الترمذي -١

  مانكم ملكت إیتأویل قول هللا عز وجل والمحصنات من النساء إال ما ، النكاح  - سنن النسائي -٢
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أبūي   مي عن ـــعن أبي علقمة الھاش صالح أبي الخلیل  عن  قتادة  عن  بن أبي عروبة 
أوطاس  حنین بعث جیشا إلى   یوم  صلى هللا علیھ وسلم  أن رسول هللا   سعید الخدري

أصūحاب  ناسūا مūن  فكūأن سūبایا  فلقūوا عūدوا فقūاتلوھم فظھūروا علūیھم وأصūابوا لھūم   
مūūن أجūūل أزواجھūūن مūūن  غūūشیانھن  تحرجūūوا مūūن    علیūūھ وسūūلم صūūلى هللا رسūūول هللا 

   المشركین فأنزل هللا عز وجل في ذلك 

 كُمانمأَي لَكَتا ماء إِالَّ مسالن نم اتنصحالْمو 

ومحمūد بūن  أبūو بكūر بūن أبūي شūیبة  و حūدثنا   أي فھن لكūم حūالل إذا انقūضت عūدتھن 
  أن  الخلیūل  أبūي  عūن  قتūادة   عūن  سعید  عن  عبد األعلى  قالوا حدثنا    وابن بشار المثنى 

أن نبūي هللا صūلى هللا علیūھ    حūدثھم  أبūا سūعید الخūدري  حūدث أن  أبا علقمة الھاشūمي  
غیūر أنūھ قūال إال مūا ملكūت   یزید بūن زریūع   بمعنى حدیث   سریة  حنین  بعث یوم  وسلم 

یحیūى بūن حبیūب  وحدثنیūھ   یūذكر إذا انقūضت عūدتھن فحūالل لكūم ولūم أیمūانكم مūنھن
 ) ١(.نحوه  بھذا اإلسناد   قتادة   عن   شعبة  حدثنا  حدثنا خالد یعني ابن الحارث   الحارثي

  

  اإلغتیاالت: ًثانیا

ن مū ال یتجūزأ جūزءوسūیلة مھمūة و ھūو  أو القتل الفūردي )المجازر(القتل الجماعي 
لن نذكر كل الحاالت . اإلرھاب اإلسالمي الذي مارسھ محمد وأصحابھ لنشر اإلسالم

أو العملیūūات اإلرھابیūūة التūūي اقترفھūūا محمūūد واصūūحابھ فūūي الūūتخلص مūūن الخūūصوم 
، بūل سūنذكر فقūط بعūض األمثلūة علūى ذلūك. )مūدنیین(السیاسیین او الغیر سیاسūیین 

الوجūūھ الحقیقūūي لمحمūūد ، م وخالفūūھلتعطūūي القūūارئ المūūسل، ًجūūدا وھūūي بنظرنūūا كافیūūة
  .وأعمالھ اإلجرامیة

   قتل كعب عن األشرف-أ

 رضūي  هللا عبūد بūن جابر  سمعت  عمرو  قال    سفیان حدثنا  هللا عبد بن علي حدثنا -١
 قūد فإنūھ   األشūرف بūن لكعب  من  وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول قال  یقول   عنھما هللا

 نعūم قūال أقتلūھ أن أتحūب هللا رسūول یūا فقūال  مسلمة بن محمد   فقام ورسولھ هللا آذى
 قūد الرجūل ھūذا إن فقūال   مūسلمة بūن محمūد  فأتūاه قūل قūال شūیئا أقول أن لي فأذن قال

 إنūا قūال  لتملنūھ    وهللا وأیūضا قال أستسلفك أتیتك قد وإني عنانا قد وإنھ صدقة سألنا
 أن أردنūا وقūد شūأنھ یūصیر شūيء أي إلūى ننظūر حتūى ندعūھ أن نحūب فūال اتبعنūاه قد

 فقلت أو  وسقین  أو وسقا یذكر فلم مرة غیر   عمرو حدثنا و  وسقین أو وسقا تسلفنا
   أي قالوا ارھنوني نعم فقال  وسقین  أو   وسقا  فیھ أرى فقال  وسقین   أو  وسقا  فیھ لھ

  .انيصححھ األلب.  جواز وطء المسبیة بعد االستبراء وإن كان لھا زوج انفسخ- الرضاع -صحیح مسلم  -١
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 قūال   العūرب   أجمūل وأنūت نūساءنا نرھنūك كیف قالوا نساءكم ارھنوني قال ترید شيء
  أو  بوسūūق   رھūن فیقūال أحūūدھم فیūسب أبناءنūا نرھنūك كیūūف قūالوا أبنūاءكم فūارھنوني

 أن فواعūده    الūسالح یعنūي سūفیان قūال    الألمūة نرھنūك ولكنūا علینūا عار ھذا  وسقین 
 الحūصن إلūى فūدعاھم الرضūاعة مūن  كعūب  أخو وھو  نائلة أبو   ومعھ لیال فجاءه یأتیھ
  مūسلمة بūن محمūد   ھūو إنما فقال الساعة ھذه تخرج أین امرأتھ لھ فقالت إلیھم فنزل

 ھūو إنما قال الدم منھ یقطر كأنھ صوتا أسمع قالت  عمرو   غیر وقال  نائلة أبو  وأخي 
 ألجūاب بلیūل طعنūة إلى دعي لو الكریم إن   نائلة أبو   ورضیعي  مسلمة بن محمد  أخي
 سūūمى قūال  عمūرو  سūماھم  لūūسفیان  قیūل    رجلūین معūھ   مūسلمة بūن محمūد  ویūدخل قūال

 والحūارث  جبūر بūن عūبس أبūو  عمūرو  غیر وقال برجلین معھ جاء  عمرو  قال بعضھم
 قائūل فūإني جūاء مūا إذا فقūال بūرجلین معūھ جūاء  عمūرو  قūال  بūشر بن وعباد  أوس بن

 ثūم مūرة وقūال فاضūربوه فūدونكم رأسūھ مūن اسūتمكنت رأیتمūوني فūإذا فأشمھ بشعره
 ریحūا كūالیوم رأیūت مūا فقūال الطیūب ریūح منūھ ینفح وھو   متوشحا   إلیھم فنزل أشمكم

 عمūرو  قūال   العūرب   وأكمūل   العūرب   نūساء أعطر عندي قال   عمرو  غیر وقال أطیب أي
 قūال لūي أتūأذن قūال ثūم أصūحابھ أشūم ثūم فشمھ نعم قال رأسك أشم أن لي أتأذن فقال 

  وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى   النبūūي أتūūوا ثūūم فقتلūūوه دونكūūم قūūال منūūھ اسūūتمكن فلمūūا نعūūم
  )١(  .فأخبروه 

جūابر بūن عبūد هللا  عūن  عمūرو بūن دینūار  عūن  سفیان   حدثنا    قتیبة بن سعید   حدثنا -٢
قūد  فإنūھ لكعūب بūن األشūرف  من  قال  صلى هللا علیھ وسلم  رضي هللا عنھما أن النبي   

 قūال نعūمقūال  أتحūب أن أقتلūھ یūا رسūول هللا  محمūد بūن مūسلمة   آذى هللا ورسولھ قūال 
وسūألنا الūصدقة قūال  عنانūا   ھ وسūلم قūدصūلى هللا علیū  فأتاه فقūال إن ھūذا یعنūي النبūي 

فنكره أن ندعھ حتى ننظر إلى مūا یūصیر أمūره  وأیضا وهللا لتملنھ قال فإنا قد اتبعناه
  ) ٢(.منھ فقتلھ قال فلم یزل یكلمھ حتى استمكن

   
   قتل ام قرفة-ب

  عن دینار بن عبدهللا  حدثنا   سعید بن سفیان   حدثنا   سعید بن یحیى حدثنا   مسدد   حدثنا
 قūوم على  أسامة   وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول أمر  قال   عنھما هللا رضي   عمر ابن 

 قبلūھ مūن أبیūھ إمūارة فūي طعنūتم فقūد إمارتūھ فūي تطعنوا إن    فقال إمارتھ في فطعنوا
 أحūب لمūن ھūذا وإن إلūي النūاس أحūب مūن كūان وإن لإلمūارة خلیقūا كان لقد هللا وایم

َحūūدیث ابūūن عمūūر فūūي بعūūث أسūūامة .بعūūده إلūūي النūūاس َ ْ َ َ ُ ْ َُ ِ ِ ِ ِسūūیأتي شūūرحھ فūūي أواخūūر  , ِ ِ َِ ْ َ ََ َْ
ِالمغūازي َ ْوالغūرض منūھ قولūھ، َْ َ ََ ُ ْ ِ َ ِفقūد طعنūتم فūي إمūارة أبیūھ مūن قبلūھ  " : ْ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ََ َ َ َْ ِْ َِ ْ ُ ِوسūیأتي" ْ ْ َ َ َ 

ِقریبا بعد غزو مؤتة حدیث أبي عاصم عن یزید بن أب َِ َْ َ َ َ َ ُ ْ َ ًِ ِْ ِ ِ َ ْْ َ َعبید عن سلمة بūن األكūوع  يَ ْ َ َ َ ْ َ ُْ َ ْ َ ْ
َقūال  ّغūūزوت مūūع النبūūي: " َ َ َ ِْ َّ َ َصūūلى هللا علیūھ وسūūلم سūūبع غūūزوات َ ْ َ َ َ ْ َ ََ َ َّ َ ََّ ِ ْوغūūزوت مūūع ابūūن، َّ َ َ ْ َِ َ َ 

َحارثة َ ِ َاستعملھ علینا ، َ َْ َ َ ْ َْ َُ ًھكذا ذكره مبھما" ِ َ ْ ُ َ ََ َ ٍورواه أبو مسلم الكجي عن أبي عاصم , َ ِ َِ َ ّ ِّ ْ ُ ُ ُ َ َ َِ َ َْ َ ْ  

  . الكذب في الحرب -الجھاد والسیر، صحیح البخاري -٢ .قتل كعب بن األشرف - المغازي، صحیح البخاري -١
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ِبلفظ ْ َ ْوغūزوت مūع زیūد " ِ َ َ ْ ََ َ َبūن ح َ َارثة سūبع غūزوات یūؤمره علینūاـūـْ َْ َ ُ ُ ِّ ُ َ ْ ََ ََ َ ُوكūذلك أخرجūھ " ِ ََ َ َْ ََ ِ َ 
َالطبراني عن أبي مسلم بھذا ََّ ْ ُ َ ُّ َ َِ ِِ َِ ِاللفظ وأخرجھ أبو نعūیم فūي  ْ ْ َ ُ َ َ َُ َْ َُ ْ ِالمūستخرج " َّ َ ْ ُْ َ ِعūن أبūي" ْ َ ْ َ 

َشعیب الحراني عن أبي عاصم كذلك  ِ ِ َِ َ َُ َ ّ َّ َ ْ َِ َ ْ ُوكذا أخرجھ، ْ َ َ َْ ََ ِاإلسماعیلي من طūرق عūن أبūي  َ َ ْ َْ ُ ُّ َ ْ ُِ ِ ِ ِ ْ
ِعاصم  َوقد تتبعت ما. َ ْ َّ ََ َ ْ َذكره أھل المغازي من سرایا ز َ ََ َ َ َ ُ َْ ِْ ِ َ ْ َ ْید بن حارثة فبلغتَ َ َ َ َ ْ َْ َ َسبعا كمūا  ِ ً ْ ََ

َقالھ سلمة  ََ َُ ْوإن كان بعضھم ذكر ما لم، َ َْ َ َ ْ َ ََ ََ َ ْ ْیذكره بعض ِ َ ُ ُ َُ َفأولھا ، ْ َّ َ ِفūي جمūادى األخیūرة : َ ِ َِ َ َُ ْ َ
ْسنة خمس ََ ِقبل نجد في مائة راكب  َ ِ ِ َِ ْ ََ َوالثانیة ، َ َِ ِفي ربیع اآلخūر: َّ َ ْ ِ َ ِ ūى بنūت إلūنة سūِس َِ ََ ِ ّ  يَ

ٍسūلیم  ْ َوالثالثūة ، َُ َِّ َفūي جمūادى: َ َ ُ ِاألولūى منھūا فūي مائūة وسūبعین فتلقūى عیūرا لقūریش ِ ْ َ ً ْ َ َ َُ َّ َِ ِ ِ ٍ ِ ِ َِ َ َْ َ َْ ُ 
ِوأسروا أبا العاص بن الربیع  َّ ْ َ َ ُ َ َِ ْ َ َوالرابعة ، َ َّ َفي جمادى: َِ َ ُ َاآلخرة منھا إلى بني ثعلبūة  ِ ْ َ َ ََ َ َْ ِ ِ ِِ ْ ،

َوالخامسة  َِ َ َإلى حسمى: ْ ْ ُ َ َبضم المھملة وسكون المھملūة مقūصور فūي خمūسمائة ِ َ ُِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ْ ُ ُ َ َ ْ ُ َْ َ ْ َ ِْ َإلūى  ِِّ ِ
ُأناس من بني جذام بطریق الشام كانوا قطعūوا ُ ََ َ َ َُ َ َّ َِ ِ ِ ٍِ ِ ِْ ْالطریūق علūى دحیūة وھūو راجūع مūن  ُ ُِ ِِ َ َ َ َ ْ ََ َ َ ِ َّ

ْعند ھرقل َ ِ ِ َوالسادسة  , ِْ َّ َإلى وادي القرى: َِ َُ ْ َِ َوالūسابعة ، ِ َّ ْ إلūى نūاس مūن:َِ ِ َ َ َبنūي فūزارة  ِ ََ َ ِ ،
َوكūūان خūūرج قبلھūūا فūūي تجūūارة فخūūرج َ َ َ َ ْ َ َ ََ َ ََ ٍَ ِ ِ َ ُعلیūūھ نūūاس مūūن بنūūي فūūزارة فأخūūذوا مūūا معūūھ  َ َ َ َ َ َ ْ َُ َ ََ َ ََ َ َِ ِ ِْ

ُوضربوه ُ َ َ ْفجھزه النبي صلى هللا علیھ وسūلم إلūیھم َ َِ ْ َ َ ْ َ َ ُّ ُ َّ ََ َّ َ َِّ ِِ َّ َّ َ ّفūأوقع بھūم وقتūل أم َ َ ُْ ََ َ َ ََ َ ِْ ِ ūَقرف ْ ْبكūسر  َةِ َ ِ
َالقūūاف وسūūكون الūūراء بعūūدھا فūūاء  ْ َ َّ ُ ََ ََ َ ِ ِ ُ ِ ْوھūūي فاطمūūة بنūūتْ ِ َ َ َِ ْربیعūūة بūūن بūūدر  َِ َ ْ َ ْزوج مالūūك بūūن َِ َ ِْ َ

َحذیفة بن بدر عم عیینة َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ ُّ ْ َ ْبن حūصن بūن حذیفūة وكانūت معظمūة فūیھم  َ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ُ ْ ْ َّْ َ َْ َ َفیقūال، َ َربطھūا  َُ َ ََ
ْفي ذنب فرسین وأجراھما فتقطعت َ َ َ ْ َ ْ َ ََّ َ َ َ ََ َُ َ ِ َوأسر، ِ َ َبنتھا وكانت جمیلة  ََ ِ َ َ َْ َ َ َ ْ َولعل ھūذه األخیūرة ، ِ َ َِ ِ َِ ْ ََ َّ

َمراد ِّالمصنف  ُ َ ُ َوقد ذكر مسلم طرفا منھا من حدیث سلمة، ْ َ َ َ َ ْ ُ َ ََ ِ ِ ِ ِْ ْْ ًَ َ َ َبن األكوع َ ْْ َ ْ. )١ (  

  

   قتل ابي رافع-ج

 عūن  أبیūھ  عūن زائūدة أبūي ابūن  حدثنا   آدم بن یحیى   حدثنا   نصر بن إسحاق   حدثني -١
 هللا صūلى هللا رسūول بعūث  قūال   عنھمūا هللا رضūي   عūازب بūن البūراء  عن إسحاق أبي  

 نūائم وھūو لūیال بیتūھ  عتیūك بūن هللا عبūد علیūھ فūدخل   رافع أبي   إلى رھطا  وسلم علیھ
   )٢(.فقتلھ

أبūي إسūحاق   عن   إسرائیل   عن  عبید هللا بن موسى    حدثنا    یوسف بن موسى     حدثنا
أبūūي رافūūع   إلūūى  صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم    بعūūث رسūūول هللا   قūūال  عūūن البūūراء بūūن عūūازب 

یūؤذي  أبūو رافūع   وكūان  عبūد هللا بūن عتیūك  فūأمر علūیھم    األنūصار من  رجاال   الیھودي  
فلمūا   الحجاز  حصن لھ بأرض   علیھ وسلم ویعین علیھ وكان فيصلى هللا  رسول هللا 

ألصūحابھ اجلūسوا   عبūد هللا  فقال   بسرحھم   دنوا منھ وقد غربت الشمس وراح الناس 
للبūواب لعلūي أن أدخūل فأقبūل حتūى دنūا مūن البūاب ثūم  مكانكم فūإني منطلūق ومتلطūف

إن كنūت  عبūد هللا  ھ البūواب یūا یقضي حاجة وقد دخل الناس فھتف ب بثوبھ كأنھ تقنع  
 فلمūا دخūل النūاس فكمنūت  اب فūدخلت ــūـتدخل فادخل فūإني أریūد أن أغلūق الب ترید أن

  ابـفأخذتھا ففتحت الب على وتد قال فقمت إلى األقالید  األغالیق   أغلق الباب ثم علق 

  .غزوة زید بن حارثة -المغازي، فتح الباري بشرح صحیح  البخاري  -١

  . قتل أبي رافع عبد هللا بن أبي الحقیق ویقال سالم  - المغازي، صحیح البخاري -٢
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ھūب عنūھ أھūل سūمره صūعدت لھ فلما ذ  عاللي  یسمر عنده وكان في    أبو رافع  وكان 
بūūي لūūم   نūذروا    داخūل قلūūت إن القūūوم  إلیūھ فجعلūūت كلمūا فتحūūت بابūūا أغلقūت علūūي مūن

فūإذا ھūو فūي بیūت مظلūم وسūط عیالūھ ال أدري  یخلصوا إلي حتى أقتلھ فانتھیūت إلیūھ
قūال مūن ھūذا فأھویūت نحūو الūصوت فأضūربھ    أبūا رافūع  یūا  فقلūت    أین ھو من البیت 
فما أغنیت شūیئا وصūاح فخرجūت مūن البیūت فأمكūث غیūر  أنا دھشضربة بالسیف و

إن رجūال فūي   ألمūك الویūل  فقūال    أبا رافūع  ھذا الصوت یا  بعید ثم دخلت إلیھ فقلت ما
 ظبūة  ضربني قبūل بالūسیف قūال فأضūربھ ضūربة أثخنتūھ ولūم أقتلūھ ثūم وضūعت  البیت

بابūا   فجعلت أفتح األبواب باباقتلتھالسیف في بطنھ حتى أخذ في ظھره فعرفت أني  
 حتūūى انتھیūūت إلūūى درجūūة لūūھ فوضūūعت رجلūūي وأنūūا أرى أنūūي قūūد انتھیūūت إلūūى األرض

فوقعت في لیلūة مقمūرة فانكūسرت سūاقي فعūصبتھا بعمامūة ثūم انطلقūت حتūى جلūست 
 الباب فقلت ال أخرج اللیلة حتى أعلم أقتلتھ فلما صūاح الūدیك قūام النūاعي علūى على

أصحابي فقلت النجاء فقūد  فانطلقت إلى  الحجاز   أھل   تاجر   أبا رافع  السور فقال أنعى 
ابūسط رجلūك   فحدثتūھ فقūال  هللا علیھ وسūلم  فانتھیت إلى النبي صلى قتل هللا أبا رافع 

   )١(. أشتكھا قط فبسطت رجلي فمسحھا فكأنھا لم

   یوسūف بūن إبūراھیم   حūدثنا  مūسلمة ابūن ھūو شūریح  حدثنا  عثمان بن أحمد حدثنا -٢
  قūūūال  عنūūūھ هللا رضūūūي   عūūūازب بūūūن البūūūراء  سūūūمعت قūūūال   إسūūūحاق أبūūūي  عūūūن  أبیūūūھ  عūūūن 
 بūن هللا وعبūد   عتیūك بūن هللا عبūد  رافūع أبي   إلى   وسلم علیھ هللا صلى  هللا رسول بعث 

 عتیūك بūن هللا عبūد  لھūم فقūال الحūصن مūن دنūوا حتūى فūانطلقوا معھūم نūاس في  عتبة
 لھūم حمūارا ففقūدوا الحūصن أدخūل أن فتلطفūت قūال فأنظر أنا أنطلق حتى أنتم امكثوا 

 كūأني وجلست رأسي فغطیت قال أعرف أن فخشیت قال یطلبونھ بقبس فخرجوا قال
 فūدخلت أغلقūھ أن قبūل فلیدخل یدخل أن أراد من الباب صاحب نادى ثم حاجة أقضي

 حتūى وتحūدثوا  رافūع أبūي   عنūد فتعūشوا الحūصن بūاب عنūد حمار مربط في اختبأت ثم
 حركūة أسūمع وال األصūوات ھūدأت فلمūا بیūوتھم إلى رجعوا ثم اللیل من ساعة ذھبت

 ففتحūت فأخذتūھ  كوة  في الحصن مفتاح وضع حیث الباب صاحب ورأیت قال خرجت
 أبūواب إلūى عمūدت ثūم مھūل علūى انطلقūت القūوم بي  نذر إن قلت قال الحصن باب بھ

 مظلūم البیūت فūإذا سūلم فūي  رافūع أبي  إلى صعدت ثم ظاھر من علیھم فغلقتھا بیوتھم
 نحūو   فعمūدت  قūال ھūذا مūن قūال رافūع أبūا  یا فقلت الرجل أین أدر فلم سراجھ طفئ قد

 أبūا یūا لūك مūا فقلūت أغیثūھ كūأني جئūت ثūم قال شیئا  تغن   فلم وصاح فأضربھ الصوت
 بالūسیف فūضربني رجūل علūي دخل  الویل ألمك   أعجبك أال فقال صوتي وغیرت  رافع
 جئūت ثūم قūال أھلūھ وقūام فūصاح شūیئا تغūن   فلūم أخūرى فأضūربھ أیūضا لھ   فعمدت   قال

 بطنūھ فūي الūسیف فأضūع ظھūره على مستلق ھو فإذا    المغیث كھیئة صوتي وغیرت
 أریūد الūسلم أتیūت حتūى    دھūشا    خرجūت ثūم العظم صوت سمعت حتى علیھ  أنكفئ  ثم
 انطلقūوا فقلūت  أحجل أصحابي أتیت ثم فعصبتھا رجلي فانخلعت منھ فأسقط أنزل أن

  انــك فلما   الناعیة  أسمع حتى أبرح ال فإني  وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول فبشروا

  قتل أبي رافع عبد هللا بن أبي الحقیق ویقال سالم بن - المغازي -صحیح البخاري -١ 
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 قلبūة بūي مūا أمūشي فقمūت قūال   رافūع أبūا   أنعūى فقūال   الناعیūة   صūعد الūصبح وجūھ فūي
   )١( .فبشرتھ   وسلم علیھ هللا صلى  النبي یأتوا أن قبل أصحابي فأدركت

  

قال أو طبق علūى نفūسھ نبي اإلسالم  محمدأن علماء وشیوخ اإلسالم یدعي ویزعم 
  ."عامل الناس كما تحب أن یعاملوك بھ" أو الحكمة المشھورةالمثل 

محمūد عاقūب فلقūد . ًلكننا حینمūا نūدرس سūیرة محمūد واصūحابھ نūرى النقūیض تمامūا
محمد أباح لنفسھ واصحابھ الغūزو وسūرقة . ھاألشخاص الذین غزوه وسرقوا أموال

بمعنūūى آخūūر محمūūد عامūūل النūūاس بمعاملūūة سūūیئة ، ورعūūبھم وقūūتلھمأمūūوال النūūاس 
مد اآلخرین أن یعاملوه  و لم یحب مح- كما وضحنا بعضھا في كتابنا ھذا–ومشینة 

أفعالūūھ الخسیūūسة والدنیئūūة مūūن قتūūل  نفūūس وا معūūھ أن یفعلūūلھūūمیبūūیح أو حتūūى  بالمثūūل
و سūرقات وسūطو مūسلح وإغتūصاب ، للمدنینن األبریūاء مūن أطفūال ونūساء وشūیوخ

ونقūūصد . الūūخ الūūخ... وھتūūك أعūūراض وحūūرق مūūزارع ودور وبیūūع أطفūūال ونūūساء 
ذي لūم یūدخلوا دینūھ ولūم یؤمنūوا أنūھ رسūول أو باآلخرین ھنا ھم جمیع بني البشر ال

  .یعامل الناس كما أحب أن یعاملوه بھیكن  لم محمد. نبي
  

   أو حرقھ )  تارك اإلسالم( قتل المرتد

 ابūن   عūن  عكرمūة عūن  أیūوب  عن  عیینة بن سفیان أنبأنا   الصباح بن محمد  حدثنا -١
  :قال   عباس

  )٢(.فاقتلوه دینھ بدل من  وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول قال

  

  عūūن   أیūūوب  أخبرنūūا   إبūūراھیم بūūن إسūūمعیل حūūدثنا   حنبūūل بūūن محمūūد بūūن أحمūūد  حūūدثنا -٣
  عبūاس ابūن   ذلūك فبلūغ اإلسūالم عūن ارتūدوا ناسūا أحرق  السالم علیھ علیا  أن  عكرمة 
 بعūذاب تعūذبوا ال  قال   وسلم علیھ هللا صلى  هللا رسول إن بالنار ألحرقھم أكن لم فقال 

 هللا صūūلى  هللا رسūūول فūūإن   وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى  هللا رسūūول بقūūول قūūاتلھم وكنūūت هللا
 ابūن ویūح فقūال الūسالم علیūھ  علیūا  ذلūك فبلūغ فūاقتلوه دینūھ بūدل مūن قūال   وسūلم علیūھ

   )٣(.عباس
  

  عكرمة ن ــع أیوب   عن  د ــحماد بن زی حدثنا   أبو النعمان محمد بن الفضل   حدثنا -٣

  . قتل أبي رافع عبد هللا بن أبي الحقیق - المغازي، صحیح البخاري -١

  .صححھ األلباني. عن دینھ المرتد - الحدود -سنن ابن ماجھ  -٢

  . الحكم فیمن ارتد- الحدود -سنن أبي داود  -٣
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فقال لو كنūت أنūا   ابن عباس    بزنادقة فأحرقھم فبلغ ذلك رضي هللا عنھ  أتي علي   قال 
تعذبوا بعذاب هللا ولقتلتھم لقūول  ال  صلى هللا علیھ وسلم   لم أحرقھم لنھي رسول هللا 

   )١(.بدل دینھ فاقتلوه من  صلى هللا علیھ وسلم  رسول هللا 
  

عن   أیوب  حدثنا  عبد الوھاب الثقفي  حدثنا  حدثنا أحمد بن عبدة الضبي البصري  -٤
فقال لو كنت أنا  ابن عباس  حرق قوما ارتدوا عن اإلسالم فبلغ ذلك ً أن علیا  عكرمة 

  ولūūم أكūūن فūūاقتلوه بūūدل دینūūھ مūūن  صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم   لقتلūūتھم لقūūول رسūūول هللا 
ً علیūا هللا فبلūغ ذلūك  ال تعūذبوا بعūذاب صلى هللا علیūھ وسūلم   ألحرقھم لقول رسول هللا 

والعمūل علūى ھūذا   حūدیث صūحیح حūسن  ھūذا  أبو عیūسى  قال . ابن عباس  فقال صدق  
المرتد واختلفوا فūي المūرأة إذا ارتūدت عūن اإلسūالم فقالūت طائفūة  عند أھل العلم في

وقالūت طائفūة مūنھم تحūبس  وإسūحق  وأحمūد  األوزاعūي  تقتل وھو قول  من أھل العلم
  )٢(.الكوفة  وغیره من أھل   سفیان الثوري   تقتل وھو قول  وال

  

قūرة   حūدثنا  مūسدد   قūال    یحیūى بūن سūعید   قاال حدثنا    ومسدد   أحمد بن حنبل     حدثنا-٥
 نبūيأقبلūت إلūى ال أبūو موسūى   قūال قūال   أبو بūردة   حدثنا   حمید بن ھالل   حدثنا   بن خالد 

عūن  ومعي رجالن من األشūعریین أحūدھما عūن یمینūي واآلخūر صلى هللا علیھ وسلم  
أبūا   تقūول یūا  ساكت فقال مūا  صلى هللا علیھ وسلم   یساري فكالھما سأل العمل والنبي 

مūا أطلعūاني علūى مūا فūي  قلūت والūذي بعثūك بūالحق  عبūد هللا بūن قūیس  موسūى أو یūا 
  سūūواكھ تحūūت شūūفتھ ن العمūūل وكūūأني أنظūūر إلūūىأنفūūسھما ومūūا شūūعرت أنھمūūا یطلبūūا

أبūا    مūن أراده ولكūن اذھūب أنūت یūا  على عملنا  أو ال نستعمل  لن نستعمل   قال   قلصت  
قūال فلمūا قūدم  معاذ بن جبل   فبعثھ على الیمن ثم أتبعھ   عبد هللا بن قیس  أو یا   موسى 

 ه موثق قال ما ھذا قال ھūذا كūانقال انزل وألقى لھ وسادة وإذا رجل عند  معاذ  علیھ 
ورسūولھ  یھودیا فأسلم ثم راجع دینھ دین السوء قال ال أجلس حتى یقتūل قūضاء هللا

فأمر بھ فقتūل  قال اجلس نعم قال ال أجلس حتى یقتل قضاء هللا ورسولھ ثالث مرات
  أو أقūوم وأنūام فأنūام وأقūوم  أمūا أنūا  معūاذ بūن جبūل   ثم تذاكرا قیام اللیūل فقūال أحūدھما 

   )٣(.وأرجو في نومتي ما أرجو في قومتي 

أبو بūردة   حدثنا   حمید بن ھالل  حدثني   قرة بن خالد  عن  یحیى   حدثنا  مسدد  حدثنا -٦
  نـالن مــــــي رجــومع  صلى هللا علیھ وسلم  أقبلت إلى النبي   ى قالــأبي موس  ن ــع 

  . حكم المرتد والمرتدة واستتابتھم- استتابة المرتدین والمعاندین وقتالھم -صحیح البخاري  -١  

   . ما جاء في المرتد- الحدود عن رسول هللا -سنن الترمذي  -٢

  . الحكم فیمن ارتد- الحدود -عون المعبود شرح سنن أبي داود -٣



َمحمد أھل بیتھ و     ْ َ َّ َ ُْ َصحابتھ َ َ  ٧٥صفحة                                                                                                                                      َ

صūūلى هللا علیūūھ    حūūدھما عūūن یمینūūي واآلخūūر عūūن یūūساري ورسūūول هللا أ  األشūūعریین 
 قال قلūت والūذي  عبد هللا بن قیس أبا موسى أو یا  یستاك فكالھما سأل فقال یا   وسلم 

یطلبūان العمūل فكūأني  بعثك بالحق ما أطلعاني على ما في أنفسھما وما شعرت أنھما
علūى عملنūا مūن أراده   نūستعملأنظر إلūى سūواكھ تحūت شūفتھ قلūصت فقūال لūن أو ال

معūاذ بūن  ثūم اتبعūھ    الūیمن إلūى  قūیس  عبūد هللا بūن  أو یا   أبا موسى  ولكن اذھب أنت یا 
 وسادة قال انزل وإذا رجل عنūده موثūق قūال مūا ھūذا قūال جبل فلما قدم علیھ ألقى لھ

لھ تھود قال اجلūس قūال ال أجلūس حتūى یقتūل قūضاء هللا ورسūو كان یھودیا فأسلم ثم
فقتūل ثūم تūذاكرا قیūام اللیūل فقūال أحūدھما أمūا أنūا فūأقوم وأنūام  ثūالث مūرات فūأمر بūھ

   )١(.نومتي ما أرجو في قومتي وأرجو في

ْقولūھ  َ فūأمر بūھ فقتūل (َ ِ ُِ َ َِ َ َ ُّفūي روایūة أیūوب  )َ َ ََ ِ ُفقūال وهللا ال أقعūد حتūى تūضربوا" ِ ْ َ ُ َِ َ َّ ْ َ ََ َ َّ َ ُعنقūھ  َ ُ
َفضرب  َ َ ُعنقھ َ ْوفي روایة الطبرانūي التūي أشūرت" ُ ّ َ َ َ َ ََ َ ِ ِ َِّ َّ َإلیھūا  ِ ْ َ ِفūأتي بحطūب فألھūب فیūھ " ِ ِ ٍ َِ َ َ َْ َ َُ َ َِ

ُالنūار فكتفūھ َ ََّ َ َوطرحūھ فیھūا َّ َ َ َِ ُ َّویمكūن الجمūع بأنūūھ ضūرب عنقūھ ثūم " َ ُ ُ َُّ َ َ َ ْ َ ْ ُ َُ َ ِ ْ َّألقūاه فūي النūūار ِ ِ ُ َ ْ َ .
ُویؤخذ منھ أن معاذا وأبūا م َ َ َ َ ُ ََ ًَ َّ ُ ْ َِ َكانūا  َوسūىْ ِیریūانَ َ َ ِّ جūواز التعūذیب بالنūار وإحūراق المیūت َ َ َ ْ َ ْ َ َْ ِ ِِ َّ َِّ

َبالنūار مبالغūة فūي إھانتūھ ََّ ِ ِِ َ َ َ ُ ًوترھیبūا ِ ْ َِ ْعūن َ ِاالقتūداء بūھ َ ِِ َ ْ ِوأخūرج أبūو داود مūن طریūق  . ِ َ ْ َ َِ ُ ُ َ َ ََ َْ
ْطلحة بن َ ْ ْیحیى ویزید بن عبد هللا كالھما عن أبي بردة عن َ َ ْ َُ ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َِ َ َ ِ َّ َأبūي موسūى قūال  ِ َ َ ُ ِ َقūدم " َ ِ َ

َعلى معاذ  َ ّفذكر قصة الیھودي" ََ ُ َ َّ َِ ِْ َ َ ِوفیھ  َ ِ َفقال ال أنزل عن دابتي حتūى یقتūل فقتūل" َ َِ ُِ َ ْ َ ََ َّ ُْ َ َّ ََ ْ ِ َ َ" 
َقال أحدھما  َ َ َ َوكان قد استتیب ق: َ ََ ْ َِ ُ َُ ْ َبل ذلك َ ِ َ ْولھ من. ْ ِ ُ َ ْطریق أبي إسūحاق الūشیباني عūن  َ َ ِّ َ ْ َ ِْ َّ ِ ِ َ ِ َ

َأبي بردة  ْ ُ ِ ُأتي أبو" َ ََ َموسى برجل قد ارتد عن اإلسالم فūدعاه فūأبى ُِ ُ َ ْ ِ َ ْ ُ َ َ َُ َ َ ََ ْ َّ َْ ْ َ ِ ٍ ْعūشرین لیلūة أو  ِ َْ َ َ َ ِ ْ ِ
َقریبا منھا  ًْ ِ ِ ُوجاء معاذ فدعاه، َ َ َ َ َ َ ََ ُفأبى فضرب عنقھ  َ َ َ َُ ُ َ َ َ َ َقال أبو داود " َ َُ ُ َ َ ْرواه عبد: َ َ ُ َ ِالملūك  َ َ ْ

َبن عمیر عن أبي بردة فلم یذكر االستتابة ْ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َْ ُِ ْ َْ َ َ ِْ ِّوكذا ابūن فūضیل عūن الūشیباني  , َ َ ْ َ ْ َ ْ َِ َِّ َْ ٍ ُ َوقūال ، َ َ َ
ّالمūسعودي ُ ْ َِ َّعūن القاسūم یعنūي ابūن عبūد الūرحمن فūي ھūذه القūصة ْ َ ْ َّ ْ َ ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َْ َفلūم ی : َْ ْ َ َّنūزل حتūى َ َْ ِ

ُضرب عنقھ وما استتابھ  َ ْ َ َ ُ َ َ ََ َ َوھذا. ُِ َ ُیعارضھ الروایūة المثبتūة ألن معūاذا اسūتتابھ َ َُ ْ َ َ ِ ُ َ َ ِّ َ َُ َ َِ ً َّْ َ ِ ْ َوھūي , ِ َِ
َأقوى من ھذه والروایūات الūساكتة عنھūا ال َ َ َّ َ َ ِّ َ َْ َ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َتعارضūھا  َ َِ َوعلūى تقūدیر تūرجیح روایūة ، ُ َ ْ َ َِ ِ َ َِ ْ َ

ّالمسعودي  ُ ْ َِ َفالْ َحجة فیھ لمن قال یقتل المرتūد بūال اسūتتابة َ ْ ْ ُ ُ َ َّ َُ َ َِ ِ ِ ِ َِ ِْ ّ ْْ َألن معūاذا یكūون اكتفūى  , ََ ًَ ْ ُِ َ َ َ َِّ َ

َبما تقدم من استتابة ْ ََ َِ ِ ِْ ََّ َ َأبي موسى  ِ ُ ِ ْوقūد ذكūرت قریبūا أن معūاذا روى األمūر، َ َ َ َ َ ً ْ ََ ْ ً َ َ ََّ َْ ِ ِباسūتتابة  َ َِ َْ ِ
َّالمرتد والمرتدة  َّ َْ ُ َ ْ ُْ ْ ثūم تūذاكرا قیūام اللیūل (ْولūھ َق .ْ َ ََّ ِ َ ََ َفūي روایūة سūعید بūن أبūي بūردة  )َُّ ْ ُ ْ َ َ َِ َ ِ ِِ "

ْفقال كیف تقرأ القرآن  َ ُْ ْ َ َْ َ َ ْأي في صالة اللیل " َ َ َّْ َ ِ َ.  
  

قال    عكرمة عن  أیوب   قال حدثنا    عبدالوارث قال حدثنا  عمران بن موسى   أخبرنا -٧ 
  )٢(.من بدل دینھ فاقتلوه   قال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  ابن عباس   قال 

حكūم المرتūد والمرتūدة  -اسūتتابة المرتūدین والمعانūدین وقتūالھم ،صحیح البخūاريفتح الباري بشرح صحیح البخاري   -١
  . الحكم في المرتد- تحریم الدم -شرح سنن النسائي للسندي  -٢.   واستتابتھم
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  قūال  صلى هللا علیūھ وسūلم  أن رسول هللا   زید بن أسلم  عن  مالك  عن   یحیى   حدثنا  -٨
صلى هللا علیھ وسلم فیما نūرى وهللا   ومعنى قول النبي   من غیر دینھ فاضربوا عنقھ  

دینھ فاضربوا عنقھ أنھ من خرج من اإلسالم إلى غیره مثūل الزنادقūة  أعلم من غیر
 یستتابوا ألنھ ال تعرف توبتھم وأنھم فإن أولئك إذا ظھر علیھم قتلوا ولم  وأشباھھم

 ب ھūūؤالء وال یقبūūل مūūنھمكūūانوا یūūسرون الكفūūر ویعلنūūون اإلسūūالم فūūال أرى أن یūūستتا
وإال  قولھم وأما من خرج من اإلسالم إلى غیره وأظھر ذلك فإنūھ یūستتاب فūإن تūاب

ویūستتابوا فūإن  قتل وذلك لو أن قوما كūانوا علūى ذلūك رأیūت أن یūدعوا إلūى اإلسūالم 
نūرى وهللا أعلūم مūن  تابوا قبūل ذلūك مūنھم وإن لūم یتوبūوا قتلūوا ولūم یعūن بūذلك فیمūا

الیھودیūة وال مūن یغیūر  خūرج مūن الیھودیūة إلūى النūصرانیة وال مūن النūصرانیة إلūى
اإلسūالم إلūى غیūره وأظھūر ذلūك  دینھ من أھل األدیان كلھا إال اإلسالم فمن خرج من

  ) ١(.فذلك الذي عني بھ وهللا أعلم

  

   للمسلمین وحدھم)"الغزو"سرقات السطو المسلح (الغنائم 

 بūن محمūد   حūدثنا و   ح معمūر   عن   المبارك ابن  حدثنا العالء بن محمد أبوكریب حدثنا
 حūدثنا مūا ھūذا قال منبھ بن ھمام   عن  معمر   أخبرنا   عبدالرزاق   حدثنا  لھ واللفظ  رافع

 هللا رسūول وقūال : منھا أحادیث فذكر   وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول عن   ھریرة أبو 
 بūضع   ملūك قūد رجل یتبعني ال لقومھ فقال األنبیاء من نبي غزا  وسلم علیھ هللا صلى  
 وال سūقفھا یرفūع ولمūا بنیانūا بنى قد آخر وال  یبن   ولما بھا  یبني  أن یرید وھو امرأة 

 حūین للقریūة  فūأدنى  فغūزا قūال والدھūا منتظūر وھūو  خلفūات   أو غنمūا اشūترى قūد آخūر
 احبūسھا اللھūم مūأمور وأنا مأمورة أنت للشمس فقال ذلك من قریبا أو العصر صالة
 النūūار فأقبلūت غنمūوا مūūا فجمعūوا قūال علیūھ هللا فūūتح حتūى علیūھ فحبūست شūūیئا علūي
 فلūصقت فبایعوه رجل قبیلة كل من فلیبایعني   غلول فیكم فقال  تطعمھ  أن فأبت لتأكلھ

 أو رجلūین بیūد فلūصقت قūال فبایعتūھ قبیلتūك فلتبūایعني   الغلول   فیكم فقال بیده رجل ید
 قūال ذھūب مūن بقūرة رأس مثūل لūھ فūأخرجوا قūال  غللūتم   أنūتم  الغلūول   فیكم فقال ثالثة

 قبلنūا مūن ألحūد الغنائم تحل فلم فأكلتھ النار فأقبلت   بالصعید   وھو المال في فوضعوه
   )٢(.لنا فطیبھا وعجزنا ضعفنا رأى وتعالى تبارك هللا بأن ذلك

  :على الحدیث السابقًمعلقا شارح صحیح مسلم اإلمام النووي قال 

َولھ صلى هللا علیھ وسلمق َّ َ ََّ َ ْ َ َ ِْ ِفوضعوه في المال وھو بالصعید(:َّ ِ َِّ َ َ َ ُ ُ َ َِ ُ ْ ِیعني  )َ ْ ْوجھ األرض: َ ْ ََ ْ .  
ِوفي ھذا الحūدیث  َِ َْ َ َّإباحūة الغنūائم لھūذه األمūة: َ َ َ َُ ْ َ ِْ ِ ِ ِ َ ًزادھūا هللا شūرفا ِ َ َ ََّ َ َوأنھūا مختūصة بūذلك،َ ِ َ ِ َّ ُ َ ََ ْ َّ َ.  

َّوهللا َ َأعلم  َ ْ َ .   

  . القضاء فیمن ارتد عن اإلسالم- األقضیة -موطأ مالك  -١

  .تحلیل الغنائم لھذه األمة خاصة - الجھاد والسیر: صحیح مسلم -٢
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 )الغزو أو الجھاد( السطو المسلح، ة وتشجیع قتل غیر المسلمإباح 
  و تجھیز الغزاة، بالرعب واإلرھاب

  

  عūن   العūالء   عūن   إسمعیل یعنūي ابūن جعفūر  حدثنا  الصباح البزاز محمد بن     حدثنا-١
ال یجتمūع فūي النūار   صūلى هللا علیūھ وسūلم    قال رسūول هللا  : أبي ھریرة قال عن   أبیھ  

  ) ١(.كافر وقاتلھ أبدا
  

د یūر  أبیūھ  عūن  ابūن ثوبūان   عūن  بقیة بن الولیūد   حدثنا   عبد الوھاب بن نجدة    حدثنا -٢
سūمعت   قūال   أبūا مالūك األشūعري أن   عبد الūرحمن بūن غūنم األشūعري  إلى   مكحول  إلى 

 قتūل فھūو فūي سūبیل هللا فمūات أو  فūصل   مūن  یقūول   صūلى هللا علیūھ وسūلم  هللا  رسūول
 حتūف فراشūھ أو بūأي  أو مūات علūى فرسھ أو بعیره أو لدغتھ ھامūة   وقصھ  شھید أو 

  ) ٢(. لھ الجنةشاء هللا فإنھ شھید وإن 
  

 أبūا  أن  المūسیب بūن سūعید  حūدثنا الزھūري   عūن  شūعیب  أخبرنūا  الیمūان أبūو  حūدثنا -٣
 أقاتūūل أن أمūūرت  وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى   هللا رسūūول قūūال  قūūال  عنūūھ هللا رضūūي  ھریūūرة
 ومالūھ نفūسھ منūي عūصم فقūد هللا إال إلūھ ال قال فمن هللا إال إلھ ال یقولوا حتى الناس

  ) ٣( .وسلم علیھ هللا صلى   النبي عن  عمر وابن  عمر رواه  هللا على وحسابھ بحقھ إال
  

 بūūن سūūعید  عūūن  شūūھاب ابūūن   عūūن عقیūūل  عūūن   اللیūūث حūūدثنا   بكیūūر بūūن یحیūūى  حūūدثنا -٤
 قūūال   وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى  هللا رسūūول أن  عنūūھ هللا رضūūي  ھریūūرة أبūūي  عūūن المūūسیب

 األرض خūūزائن بمفūūاتیح أتیūūت نūūائم أنūūا فبینūūا بالرعūūب ونūūصرت   الكلūūم بجوامūūع   بعثūūت  
 وأنūتم  وسūلم علیūھ هللا صūلى  هللا رسūول ذھūب وقūد   ھریūرة أبūو   قال یدي في فوضعت

   )٤(  .تنتثلونھا 
  

   سūلیمان أبūي بūن الملك عبد  عن   سلیمان بن عبدة  حدثنا  سعید بن هللا عبد  حدثنا -٥
 مūن   وسūلم علیūھ هللا صūلى  هللا رسūول قūال قūال   الجھني خالد بن زید   عن  عطاء  عن 

 الغūازي أجūر مūن یūنقص أن غیūر مūن أجūره مثūل لūھ كūان هللا سūبیل فūي غازیūا جھز
  ) ٥(.شیئا

  .فیمن مات غازیا - الجھاد ي داودسنن أب -٢         .    في فضل من قتل كافرا الجھاد : سنن أبي داود -١

  .دعاء النبي صلى هللا علیھ وسلم الناس إلى اإلسالم - الجھاد والسیر :يصحیح البخار -٣

  .قول النبي صلى هللا علیھ وسلم نصرت بالرعب مسیرة - الجھاد والسیر، صحیح البخاري -٤

  .صححھ األلباني.  من جھز غازیا- الجھاد -سنن ابن ماجھ  -٥
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      و قūال وھūب  ابūن  أخبرنūا  أبūو الطūاھر   قūال   وأبوالطūاھر  سūعید بūن منūصور    حūدثنا-٦
  عūن  بكیūر بūن األشūج  الحارث عن  أخبرني عمرو بن   عبد هللا بن وھب  حدثنا  سعید    
   أنūھ صūلى هللا علیūھ وسūلم   عūن رسūول هللا  الجھنūي  زید بن خالد بسر بن سعید عن    

  )١(.ي سبیل هللا فقد غزا ومن خلفھ في أھلھ بخیر فقد غزامن جھز غازیا ف قال 

  

  حūدثني قūال   یحیūى  حūدثني قūال   الحūسین  حūدثنا  عبدالوارث  حدثنا  معمر أبو حدثنا -٧
  أن  عنūھ هللا رضūي   خالūد بūن زیūد   حūدثني قūال   سūعید بūن بūسر  حūدثني قال    سلمة أبو  

 ومūن غūزا فقūد هللا سūبیل فūي غازیūا جھūز مūن  قūال   وسūلم علیūھ هللا صūلى  هللا رسūول
  ) ٢(.غزا فقد بخیر هللا سبیل في غازیا خلف

  

   عقوبة السارق والمجūرم الūذي یūسطوماھي: سؤال مھم نوجھھ لكل مسلم ومسلمة
  أرواحیعتūدي علūىالūذي  و- الغازي حūسب المūصطلح اإلسūالمي-باستخدام السالح 

  المسلمین وأموالھم؟

  اإلجابة

المدینūة  في صحیح البخاري وصحیح مسلم عن أنس بن مالūك أن قومūا دخلūوا جاء
لمūا ، شربوا صحوا فلما، فاجتووا فأمرھم النبي أن یشربوا من أبوال االبل وألبانھا 

فقطūع أیūدیھم بھūم إلیūھ  فأرسūل النبūي فūي طلūبھم فجūيء. صحوا قتلوا راعي األنعūام
كحūل بھūا أعیūنھم وقطūع  ھūب ثūموأرجلھم وأمر أن تحمى المسامیر حتūى صūارت تلت

  ! ُسقوا حتى ماتوا  فما أیدیھم وأرجلھم ثم ألقوا في الشمس وجعلوا یستسقون
  

ھūūل یرضūūى المūūسلمون أن یغūūزوھم أصūūحاب دیانūūات أخūūرى ویفرضūūوا : سūūؤال آخūūر
علūūūیھم دیūūūنھم بūūūالقوة و تحūūūت تھدیūūūد الūūūسالح والūūūسطو المūūūسلح كمūūūا فعūūūل محمūūūد 

  ٍ الجزیة عن ید وھم صاغرون؟وأصحابھ؟ أو أن یقتلوا أو یعطوا

  ًإذا لماذا یكیل المسلمون بكیلین؟ . ًاإلجابة معروفة سلفا

، رھūūابمحمūūد واصūūحابھ أخūūضعوا القبائūūل العربیūūة وغیرھūūا باسūūتخدام الūūسیف واإل
فلماذا ال یرضى المسلمون أن یخضعوا للغزو الحربūي الخūارجي مūن أي دولūة غیūر 
إسūūالمیة؟ بūūل ولمūūاذا یūūرفض ویقūūاوم العūūالم اإلسūūالمي أي غūūزو خūūارجي مھمūūا كūūان 

  !!!حتى لو كان غزو فكري أو ثقافي كما یسمونھ المسلمون أنفسھم؟، نوعھ
  

  . فضل إعانة الغازي في سبیل هللا بمركوب وغیره وخالفتھ- اإلمارة -صحیح مسلم  -١

  . فضل من جھز غازیا أو خلفھ بخیر- الجھاد والسیر -صحیح البخاري  -٢
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وأي ، تحūریض، أعمūال، نūشاط، اني المسیحي ینآني أن أشجع أو أساند كل غزوإیم
 التūūي كفلھūūا اإلعūūالن العūūالمي لحقūūوق -تūūصرفات تūūسبب فūūي سūūلب حقūūوق اإلنūūسان 

  . والتصرفات، التحریض، األعمال، النشاط ، مھما كانت خلفیة ذلك الغزو-اإلنسان

 ال زال تأثیر تعالیمھ تتūسبب فھل یستطیع المسلمون أن یدینوا ما فعلھ محمد والذي
فūūي إنتūūشار الخūūراب و الūūدمار واإلرھūūاب فūūي جمیūūع اصūūقاع العūūالم بمūūا فیھūūا العūūالم 

العربūūي واإلسūūالمي ومūūن دون إسūūتثناء؟ یمكūūن مūūشاھدة ذلūūك بالūūصحف الیومیūūة أو  
  .األخبار الیومیة على شاشات التفزیون

  

  معاملة األسیر في اإلسالم

 أبūي ھریūرة  عūن  أبūي حūازم    عūن میūسرة  عن  سفیان  محمد بن یوسف عن   حدثنا  -١
 خیūر النūاس للنūاس تūأتون بھūم فūي  قال كُنتم خير أُمة أُخرِجت للناسِ     رضي هللا عنھ 

   )١(.في أعناقھم حتى یدخلوا في اإلسالم السالسل
  

  أن رسūūول هللا أنūūس  عūūن   ثابūūت   عūūن  حمūūاد   قūūال حūūدثنا   موسūūى بūūن إسūūمعیل    حūūدثنا -٢
قریش فیھا عبūد  بروایا  فإذا ھم   بدر  ندب أصحابھ فانطلقوا إلى   صلى هللا علیھ وسلم  

فجعلūوا یūسألونھ   صلى هللا علیھ وسلم  أصحاب رسول هللا   فأخذه  الحجاج  أسود لبني 
 قūد جūاءت   قūریش    فیقول وهللا مالي بشيء من أمره علم ولكūن ھūذه  ن أبوسفیا أین 

 فūإذا قūال لھūم ذلūك ضūربوه   وأمیūة بūن خلūف  ربیعة  ابنا  وشیبة  أبو جھل وعتبة  فیھم 
من علūم ولكūن   بأبي سفیان   مالي  فیقول دعوني دعوني أخبركم فإذا تركوه قال وهللا

قūد    وأمیūة بūن خلūف   ربیعūة   ابنūا  وشūیبة  وعتبة  جھل  أبو قد أقبلت فیھم  قریش    ھذه 
 یصلي وھو یسمع ذلك فلمūا انūصرف قūال والūذي صلى هللا علیھ وسلم   والنبي  أقبلوا

أقبلūت  قūریش قūد   نفūسي بیūده إنكūم لتūضربونھ إذا صūدقكم وتدعونūھ إذا كūذبكم ھūذه 
فالن غدا  مصرع  ھذا   علیھ وسلم  صلى هللا قال رسول هللا   أنس  قال   أبا سفیان   لتمنع 

  فūūالن غūūدا ووضūūع یūūده علūūى األرض وھūūذا  ووضūūع یūūده علūūى األرض وھūūذا مūūصرع 
األرض فقūال والūذي نفūسي بیūده مūا جūاوز أحūد  مصرع فالن غūدا ووضūع یūده علūى 

صūلى هللا   فūأمر بھūم رسūول هللا    هللا علیھ وسلم صلى  منھم عن موضع ید رسول هللا 
ْفي قلیب بدر (: قولھ   .بدر  قلیب  بأرجلھم فسحبوا فألقوا في  خذفأ علیھ وسلم  َ ِ َقūال  : )َِ َ

ُّالخطابي  ِ َّ َ ِالقلیب : ْ َ َالبئر التي لم تطو: ْ ْ ُ ْْ َ َّ ِْ ًوإنما ھي حفیرة قلب ترابھūا فūسمیت قلیبūا , ِ َ ِّ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َِ ِ َِ َ ُ َْ ُ َّ ِ. 
ِوفي الحدیث دلیل على جواز ضرب األسیر الكافر إذا كūان فūي ضūربھ طائūل  ِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ َ ْ َ َ َ َ َ ََ ََ َِ ْ ْ َ َ انتھūىَْ َ ْ ِ. 

)٢(  

  . كنتم خیر أمة أخرجت للناس -تفسیر القرآن، صحیح البخاري -١

  .في األسیر ینال منھ ویضرب ویقرر - الجھاد :سنن أبي داود:  عون المعبود شرح سنن أبي داود٢
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 بكنانة بن الربیع وكان عنده كنūز بنūي -ھ وسلم  صلى هللا علی- وأتي رسول هللا -٣
 صūلى هللا علیūھ -فجحد أن یكون یعرف مكانھ فأتى رسول هللا . النضیر فسألھ عنھ 

إني رأیūت كنانūة  : - صلى هللا علیھ وسلم - رجل من یھود فقال لرسول هللا -وسلم 
لكنانūūة  – صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم -یطیūūف بھūūذه الخربūūة كūūل غūūداة فقūūال رسūūول هللا 

 صūūلى هللا علیūūھ -فūūأمر رسūūول هللا .  قūūال نعūūم )أرأیūūت إن وجūūدناه عنūūدك ، أأقتلūūك ؟(
 بالخربة فحفرت فأخرج منھا بعض كنزھم ثم سألھ عما بقي فأبى أن یؤدیūھ -وسلم 

 حتūى عذبūھ(ال فقū، الزبیūر بūن العūوام  - صلى هللا علیūھ وسūلم -فأمر بھ رسول هللا 
فكان الزبیر یقūدح بزنūد فūي صūدره حتūى أشūرف علūى نفūسھ ثūم ) تستأصل ما عنده 
 إلى محمد بن مسلمة فūضرب عنقūھ بأخیūھ - صلى هللا علیھ وسلم -دفعھ رسول هللا 

 )  ١(. محمود بن مسلمة

  

بعد سردنا لكثیر من األدلة التي تدین تعالیم محمد التي یتبعھ جمیع المسلمون فیھūا 
فھūل أخūالق وتعūالیم محمūد عظیمūة . حūسب إیمūانھم، ألنھ قدوتھم وأسوتھم الحūسنة
  ورفیعة أم مشینة و وضیعة؟ 

  

أجūد أن أي شūخص نزیūھ مūن أي دیūن كūان غیūر ، بعد دراسة سūیرة محمūد وأخالقūھ
لذا ال یمكūن أن یكūون محمūد قūد أكمūل . ً أعظم أخالقا من محمد بما ال یقارن،اإلسالم

ًبل على العكūس تمامūا . أو تمم األخالق التي كان و الزال الجنس البشري یتمتع بھا
 محمūūد بحūūذافیرھا ألصūūبح كوكūūب األرض مرتūūع لألرھūūاب )أخūūالق(لūūو طبقūūت تعūūالیم 

  .والعنف واإلجرام والكراھیة والفساد والظلم

  

  

  

  

  

  

  
زوج صفیة بنت حیي ابن كان وكنانة ھذا . عقوبة كنانة بن الربیع:  بقیة أمر خیبر :الجزء الثاني : سیرة ابن ھشام  -١

   . سبیھا ضمن سبي خیبر قبیلاخطب
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  فتاوي غریبة عجیبة ومضحكة عن محمد
  

  فاسقة حیوانات -١

 عائūشة   عūن  عūروة  عūن الزھūري  عūن معمūر   حدثنا  زریع بن یزید  حدثنا   مسدد   حدثنا
 الحūرم   فūي یقūتلن فواسūق خمس   قال  وسلم علیھ هللا صلى   النبي عن  عنھا هللا رضي 
  ). ١(.العقور  والكلب والغراب والحدیا والعقرب الفأرة  

   
  

  والجن یسترق السمع من المالئكة ،  الشھاب یرمي الجن-٢ 

عبūد   وقال   یعقوب حدثنا   حسن   قال    وعبد بن حمید  حسن بن علي الحلواني     حدثنا-أ
حūدثني   ابūن شūھاب   عūن   عūن صūالح  أبūي   حūدثنا   یعقوب بن إبراھیم بن سūعد  حدثني    
صūلى هللا   أصحاب النبي  قال أخبرني رجل من   بن عباس  عبد هللا  علي بن حسین أن  

مūع رسūول هللا صūلى هللا علیūھ  األنصار أنھūم بینمūا ھūم جلūوس لیلūة   من  علیھ وسلم 
صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم مūūاذا كنūūتم   هللا  رمūūي بūūنجم فاسūūتنار فقūūال لھūūم رسūūول   وسūūلم 

ھذا قالوا هللا ورسولھ أعلم كنا نقūول ولūد اللیلūة  تقولون في الجاھلیة إذا رمي بمثل
فإنھūا ال یرمūى   فقال رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم  رجل عظیم ومات رجل عظیم

بھا لموت أحد وال لحیاتھ ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمھ إذا قضى أمūرا سūبح حملūة 
سبح أھل السماء الذین یلونھم حتى یبلغ التسبیح أھل ھذه السماء الūدنیا  العرش ثم

یخبūرونھم مūاذا قūال قال الذین یلون حملة العرش لحملة العرش مūاذا قūال ربكūم ف ثم
قūūال فیūūستخبر بعūūض أھūūل الūūسماوات بعūūضا حتūūى یبلūūغ الخبūūر ھūūذه الūūسماء الūūدنیا 
فتخطف الجن السمع فیقذفـون إلى أولیائھم ویرمـون بھ فما جاءوا بūھ علūى وجھūھ 

الولیūد بūن  حūدثنا   زھیūر بūن حūرب  فیھ ویزیūدون و حūدثنا    فھو حــق ولكنھم یقرفون
ابūن   قūاال أخبرنūا    وحرملūة   أبūو الطūاھر   و حūدثنا   ح   األوزاعي أبو عمرو  حدثنا  مسلم 
بūن أعūین حūدثنا  الحūسن حūدثنا   سūلمة بūن شūبیب   و حūدثني  ح   یūونس  أخبرنūي  وھūب 

قūال عūن   یūونس   غیūر أن   بھūذا اإلسūناد   الزھūري  عūن  كلھūم   معقل یعني ابūن عبیūد هللا   
صūلى هللا علیūھ وسūلم مūن   أصūحاب رسūول هللا    من رجال أخبرني عبد هللا بن عباس  

یūūونس   وفūūي حūūدیث   فیūūھ ویزیūūدون  یقرفūūون  ولكūūن  األوزاعūūي  وفūūي حūūدیث  األنūūصار 
  وقال هللا  یونس  وزاد في حدیث   فیھ ویزیدون   ولكنھم یرقون 

   لْحقحتى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا ا

   )٢(.فیھ ویزیدون یقرفون ولكنھم  األوزاعي   كما قال   معقل   وفي حدیث 

  .خمس من الدواب فواسق یقتلن في الحرم  - بدء الخلق ،صحیح البخاري  -١

  .تحریم الكھانة وإتیان الكھان ،السالم ،  صحیح مسلم -٢
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  أبūي ھریūرة  عūن   عكرمūة  عمūرو عūن  عūن  سūفیان   حūدثنا  علي بūن عبūد هللا  حدثنا  -ب
إذا قūūضى هللا األمūūر فūūي الūūسماء ضūūربت  قūūال   صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم  یبلūūغ بūūھ النبūūي 

  غیūūره وقūūال   علūي  قūūال   علūūى صūفوان  كالسلūسلة المالئكūة بأجنحتھūūا خūضعانا لقولūūھ

   فُزع عن قُلُوبِهِم قَالُوا ماذَا قَالَ ربكُم قَالُوا  فإذا صفوان ینفذھم ذلك  

ووصūف   ومسترقو السمع ھكذا واحūد فūوق آخūر  السمع مسترقو فیسمعھا للذي قال
فربمūا أدرك  وفūرج بūین أصūابع یūده الیمنūى نūصبھا بعūضھا فūوق بعūض  بیده سفیان  

المستمع قبل أن یرمي بھا إلى صاحبھ فیحرقھ وربما لم یدركھ حتى یرمūي  الشھاب
قūūال   ربمūūا إلūūى الūūذي یلیūھ إلūūى الūūذي ھūو أسūūفل منūھ حتūūى یلقوھūūا إلūى األرض و بھūا

كذبūūة  فتلقūūى علūūى فūūم الūūساحر فیكūūذب معھūūا مائūūة   سūūفیان حتūūى تنتھūūي إلūūى األرض  
للكلمūة التūي  فیصدق فیقولون ألم یخبرنا یوم كذا وكذا یكون كذا وكūذا فوجūدناه حقūا

   )١(.سمعت من السماء
  

     )٢( الجساسة-٣

عūن  الزھūري  عūن   ابūن أبūي ذئūب حūدثنا  عثمūان بūن عبūدالرحمن  حدثنا   النفیلي   حدثنا
أخūر العūشاء   صūلى هللا علیūھ وسūلم   أن رسūول هللا  فاطمūة بنūت قūیس   عūن   أبي سلمة 

عūن  خūرج فقūال إنūھ حبūسني حūدیث كūان یحدثنیūھ تمūیم الūداري  اآلخرة ذات لیلūة ثūم
 لūتالبحر فإذا أنا بامرأة تجر شعرھا قūال مūا أنūت قا جزیرة من جزائر  رجل كان في
  األغūالل اذھب إلى ذلك القصر فأتیتھ فإذا رجل یجر شعره مسلسل فūي أنا الجساسة 

 دـخرج نبي األمیین بعū  الدجال فیما بین السماء واألرض فقلت من أنت قال أنا  ینزو  
حجūاج بūن   حūدثنا   خیūر لھūم قلت نعم قال أطاعوه أم عصوه قلت بل أطاعوه قال ذاك

 عبد هللا بن  حدثنا  حسینا المعلم   قال سمعت  أبي  حدثنا    حدثنا عبد الصمد أبي یعقوب 
سūمعت منūادي    قالūت   فاطمūة بنūت قūیس عūن  عامر بن شūراحیل الūشعبي  حدثنا  بریدة 

فخرجūūت فūūصلیت مūūع  ینūūادي أن الūūصالة جامعūūة صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم  رسūūول هللا 
صūالتھ   صūلى هللا علیūھ وسūلم    فلما قضى رسūول هللا صلى هللا علیھ وسلم  رسول هللا 

مūصاله ثūم قūال ھūل تūدرون لūم  جلس على المنبر وھو یضحك قūال لیلūزم كūل إنūسان
جمعتكم لرھبūة وال رغبūة ولكūن جمعūتكم  جمعتكم قالوا هللا ورسولھ أعلم قال إني ما

 وأسūلم وحūدثني حūدیثا وافūق الūذي نūصرانیا فجūاء فبūایع تمیما الداري كان رجال أن 
  م ـین رجال من لخـــي سفینة بحریة مع ثالثــــالدجال حدثني أنھ ركب ف حدثتكم عن 

  .قولھ إال من استرق السمع فأتبعھ شھاب مبین  ، تفسیر القرآن:  صحیح البخاري-١

 فūي المūذكورة األرض دابūة أنھūا العūاص بūن عمūرو بūن عبدهللا عن وجاء  . للدجال األخبار لتجسسھا بذلك سمیت قیل -٢
  .القرآن
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الموج شھرا فūي البحūر وأرفئūوا إلūى جزیūرة حūین مغūرب الūشمس  وجذام فلعب بھم
كثیūرة الūشعر قūالوا   أھلūب  الūسفینة فūدخلوا الجزیūرة فلقیūتھم دابūة  فجلسوا في أقرب

فإنūھ إلūى   الūدیر انطلقūوا إلūى ھūذا الرجūل فūي ھūذا  الجūساسة  مūا أنūت قالūت أنūا  ویلūك
شūیطانة فانطلقنūا  ا أن تكūونمنھū فرقنūا    خبūركم باألشūواق قūال لمūا سūمت لنūا رجūال 

مجموعūة    وثاقا قط خلقا وأشده  الدیر فإذا فیھ أعظم إنسان رأیناه سراعا حتى دخلنا 
وعūن النبūي   عūین زغūر  وعūن    بیūسان  نخūل  یداه إلى عنقھ فذكر الحدیث وسألھم عن

صūلى هللا  وإنھ یوشك أن یؤذن لي في الخروج قال النبūي   المسیح األمي قال إني أنا 
 مūرتین ال بل من قبل المūشرق مūا ھūو  الیمن  أو بحر  الشام   وإنھ في بحر علیھ وسلم 

  هللا علیūūھ وسūūلم صūūلى بیūūده قبūūل المūūشرق قالūūت حفظūūت ھūūذا مūūن رسūūول هللا   وأومūūأ  
  إسūمعیل بūن أبūي خالūد  حūدثنا   مūر المعت   حūدثنا  محمد بن صدران   حدثنا   وساق الحدیث  
صūلى هللا    أن النبūي فاطمūة بنūت قūیس    قūال حūدثتني  عūامر  عūن  مجالūد بūن سūعید  عن  

صūلى الظھūر ثūم صūعد المنبūر وكūان ال یūصعد علیūھ إال یūوم جمعūة قبūل   علیūھ وسūلم
  غūرق فūي البحūر مūع بūصري  أبūو داود وابūن صūدران  قūال    ذكر ھذه القصة یومئذ ثم

  عūن أخبرنūا ابūن فūضیل  واصūل بūن عبūداألعلى  حدثنا   لم یسلم منھم غیره   ابن مسور  
قال رسūول   جابر قال  عن  سلمة بن عبدالرحمن  أبي  عن  الولید بن عبد هللا بن جمیع  

ذات یūوم علūى المنبūر إنūھ بینمūا أنūاس یūسیرون فūي البحūر   علیھ وسلم  صلى هللا  هللا 
ألبūي   قلت الجساسة  لھم جزیرة فخرجوا یریدون الخبز فلقیتھم طعامھم فرفعت  فنفد

ھūذا القūصر فūذكر  قال امرأة تجر شعر جلدھا ورأسھا قالت فūي   الجساسة   وما سلمة 
ابūن أبūي   فقūال لūي  المūسیح    عūین زغūر قūال ھūو وعن  بیسان   الحدیث وسأل عن نخل 

قلت فإنūھ  ابن صیاد    أنھ ھو  جابر  قال شھد  إن في ھذا الحدیث شیئا ما حفظتھ   سلمة
قūال    قلت فإنھ أسلم قūال وإن أسūلم قلūت فإنūھ قūد دخūل المدینūة قد مات قال وإن مات

   )١(.المدینة   وإن دخل

   أحوال الناس یوم القیامھ -٤

بھūز  حدثنا    و حدثني محمد بن حاتم ح  أحمد بن إسحق   حدثنا   زھیر بن حرب  حدثني
 أبūūي ھریūūرة عūūن  أبیūūھ   عūūن   بūūن طūūاوس  وھیūūب حūūدثنا عبūūد هللا حūūدثنا  جمیعūūا  قūūاال    

 راغبūūین  طرائūūق  یحūūشر النūūاس علūūى ثūūالث  قūūال  صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم    عūūن النبūūي 
على بعیūر وثالثūة علūى بعیūر وأربعūة علūى بعیūر وعūشرة علūى بعیūر  واثنان راھبین

 وتūصبح معھūم قūالوا  معھūم حیūث   وتقیūل  ت معھم حیث بūاتوا النار تبی وتحشر بقیتھم
  )٢(.حیث أصبحوا وتمسي معھم حیث أمسوا

  . في خبر الجساسة، المالحم، سنن أبي داود -١

  .فناء الدنیا وبیان الحشر یوم القیامة، الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا، صحیح مسلم -٢
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   الشفاء في شرب أبوال ولبن اإلبل والحمیر -٥

  الخūوالني إدریūس أبūي  عūن  الزھūري  عūن سūفیان حūدثنا  محمūد بن هللا عبد  حدثني -أ
 أكūل عūن  وسلم علیھ هللا صلى  النبي نھى  قال  عنھ هللا رضي  الخشني ثعلبة أبي  عن 

 قūال   اللیūث  وزاد   الūشأم   أتیūت حتūى أسūمعھ ولūم  الزھūري  قūال  الūسبع مūن ناب  ذي كل
 أو  األتūūن   ألبūūان نūشرب أو نتوضūūأ ھūل وسūūألتھ   قūūال    شūھاب ابūūن  عūن یūūونس  حūدثني
 بأسūا بذلك یرون فال بھا یتداوون المسلمون كان قد قال اإلبل أبوال أو السبع مرارة

 لحومھūا عūن   نھūى  وسūلم علیūھ هللا صūلى   هللا رسūول أن بلغنا فقد   )١(األتن   ألبان فأما
 أبūو أخبرنūي  شūھاب ابūن قūال  الūسبع مūرارة وأمūا نھي وال أمر ألبانھا عن یبلغنا ولم

 وسūلم علیūھ هللا صūلى  هللا رسūول أن  أخبūره   الخūشني ثعلبūة أبūا   أن   الخūوالني إدریس
  ) ٢(.السبع من ناب ذي كل أكل عن نھى 

 رضūūي هللا عنūūھ أنūūس  عūūن  قتūūادة   ھمūūام عūūن  حūūدثنا   موسūūى بūūن إسūūماعیل  ثناحūūد -ب
 أن یلحقūوا براعیūھ وسūلم  صūلى هللا علیūھ  فأمرھم النبūي   في المدینة  اجتووا  أن ناسا  
 فلحقوا براعیھ فشربوا من ألبانھا وأبوالھūا یعني اإلبل فیشربوا من ألبانھا وأبوالھا 

 صūلى هللا علیūھ وسūلم  الراعي وسūاقوا اإلبūل فبلūغ النبūي  حتى صلحت أبدانھم فقتلوا 
  ) ٣(.  وسمر أعینھم طلبھم فجيء بھم فقطع أیدیھم وأرجلھم  فبعث في 

  

    
  

  .یحل شربھ فقط لدى المالكیةدون أبوالھا وألبان الحمیر . أي الحمار: االتن جمع اتان -١

     .ألبان األتن  :الطب:  صحیح البخاري -٢

   .الدواء بأبوال اإلبل  :الطب:  صحیح البخاري -٣
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  بیت محمد  شرب أبوال اإلبل والبقر والغنم حسب روایات أھل -٦

   :"الشیعة وسائل"كتاب في بعض مما جاء عن أئمة أھل بیت محمد فیما یلي نورد 

ْ محمد بن الحسن بإسناده عن-١   ُ َُ ْ َ َ ْ َّ َ ُِ ِ َ ِ ِ ِ ِمحمūد بūن أحمūد بūن یحیūى عūن أحمūد بūن الحūسن  ْ ِ ِ َِ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َّ َ ُْ َ ْ ََ َ ِ
ْعن ِعمرو بن سعید عن مصدق بن صدقة عن عمار بن َ ِ ِ ِْ َّ َ َ َ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َِ ِْ َ ِّ َْ َ ٍ ِموسى عن أبي عبūد  ِ ْ َ َ َ ُِ َ َِّهللا ع  ْ

َقال ُسئل عن بول البقر یشربھ الرجūل َ َُ َّ ُ َ َ َ ْ َ َ ُُ ْ ِ َ ْ ِ ْ ُقūال إن كūان محتاجūا إلیūھ یتūداوى بūھ یūشربھ  ِ ُ َ َ َ َ ْ ْ ُْ َ َ َِ ِِ ِ َِ َ َْ ً َ َ

َكذلك أبوال اإلبل و  ِ َ ِْ ِ ْ ُ َ َ ِ َ ِالغنمَ َ َ ْ .  

ِ عبد هللا بن جعفر في قرب-٢  ِْ ْ َ ْ ْ َُ ٍَ ُ ُِ ِّاإلسناد عن السندي بن محمد عن أبي البختūري َّ َ َ َّ َ ُ ْ ِّ ِّ َ ْ ِِ َ ْ ْ َْ ِْ ِ َِ ْ ٍ ِ ْعūن  ِ َ
ٍجعفر  َ ْ َعن أبیھ أن النبي ص قال ال بأس َ َ َّ َْ َ ََ َ َ ِ َِّ َّ ُببول ما أكل لحمھ ِْ ُ ْ َ ْ ََ َ ِ ُ ِ ِ.  

ْ محمد بن یعقوب عن-٣  ُ َُ َ ْ َ ْ َّ َ ِ محمد بنُُ ْ َّ َ ِیحیى عن أحمد بن محمد بن عیسى عن بكر بن ُِ ِ ِْ َ َ َ ْ َّ َ ُ ْ َ ْ َ َ ْ َِ ْ ْ َ ِْ ِ َ 
ِصالح عūن  َ ٍَ َالجعفūري قūال سūمعت أبūا الحūسن موسūى ع ِ ُ َ َ َ ْ َ ِّ ْ َِ ْ َْ ُ ِ َ َ ْیقūول أبūوال اإلبūل خیūر مūن  َِ ِ ٌ ْ ِ َ ْ ََ ِ ِ ْ ُ َُ ُ

ُألبانھا و یجعل َ ْ َ َ َ َِ ْ ُهللا  َ َالشفاء في ألبانھا َّ َ َِ ِْ َ َ ِّ.  

َ وعن عدة من أصحابنا-٤  ِ َ ْ َ ََ ْ َّ ِْ ٍ ْعن أحمد بن أبي عبد هللا عن نوح بن شعیب عن ِ ْ َ َْ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ٍَ ُِ ُِ ِ ِِ ِ َّ َ ِبعض  َ ْ َ
ِأصūūحابنا عūūن موسūūى بūūن عبūūد هللا بūūن الحūūسن  ِ ِ َِ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َ َ ْْ ِ َّ ِ ْ َ ُقūūال سūūمعت أشūūیاخنا یقولūūون ألبūūان  َ ََ َ َ ْ َْ َُ َُ ََ َ ْ ُ ِ َ

ٌاللقاح شفاء َ َِ ِ َمن كل دا  ِّ ِّْ ُ َء و عاھة و لصاحب الربو أبوالھاِ َ ْ ْ َّ َ َ َ َُ َ ِ ِ ِ ِ ٍ َ ٍ . 

ْ و عūن أحمūد بūن الفūضل عūن-٥  َ َْ ْ ْ َ ْ َ َِ َ ْ ِ ْمحمūد عūن إسūماعیل بūن عبūد هللا عūن زرعūة عūن َ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َّ َ َُ ُ ِ َّ ِ ِ ٍِ َِ 
َسماعة قال  َ َ َ َ ِسألت أبا عبد هللا ع عن شرب الرجل َ ُ َّ ْ َ ْ َ َ َِ ُِ ْ ِ َّ َ َُ ْأبوال اإلبل و ال ْ َْ ِ َ ِْ ِ َ ِبقر و الغūنمَ َ َ ْ َ َِ ُ تنعūت َ َ ْ ُ

َلھ من ِ ُ ْالوجع ھل  َ َ ِ َ َ ِیجوز لھ أن یشرب قال نعم ال بأس بھ ْ ِ َ َ َ َ َ َ ُ َْ ََ َْ ََ ْ َُ ْ ُ . 

ٍ و عن أحمد بن محمد-٦   َّ َ ُ ْ َ ْ َ َِ َ ِعن محمد بن خالد عن محمد بūن سūنان عūن َْ ٍ ِ َِ ْ َّ َ ُ َ ْ َّ َ ُ ََ َِ ِ ٍ ِ ِْ ِالمفūضل بūن  ْ ْ َّ ُِ َ ْ

ْعمر عن  َ َ َ َأبūي عبūد هللا ع أنūھ شūكا ُ َ َُّ َ َِ َّ ِ ْ َ ِإلیūھ الربūو الūشدید فقūال اشūرب لūھ أبūوال اللقūاح ِ َ َ َِّ َ ََ ََ ْ ْ َ َ ْ َّ َْ ُ ْ ََّ ِ ِ ِ 
َفشربت ذلك  ُِ َ َْ ِ ِفمسح هللا دائي َ َ ُ َّ َ َ َ َ.)١(  

  

  

  

  

  

ِ باب جواز شرب أبوال  ١١٥:  ص ٢٥: الشیعة ج   وسائل -١ َ ْ ْ َ َ ُ ََ ِ ُ َاإلبل وِ ِِ ِ َالبقūر و الغūنم و لعابھūا و االستūشفاء بأبوالھūا ْ َ ْ ْ ِ َ َ َ َ َ َِ َِ ِ ِِ َ َْ َُ َ ْ ِْ َو  ِ
َبألبانھا  َِ ْ َ ِ.  
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  اإلسرائیلیات 

  عūن   عطیūة حūسان بūن األوزاعūي حūدثنا   أخبرنūا  أبو عاصم الضحاك بūن مخلūد    حدثنا
بلغوا عني ولūو   قال  صلى هللا علیھ وسلم   أن النبي   عبد هللا بن عمرو عن  أبي كبشة  

وال حūرج ومūن كūذب علūي متعمūدا فلیتبūوأ مقعūده مūن   بني إسūرائیل  آیة وحدثوا عن 
  ) ١(.النار

  

  : بقولھ على الحدیث السابقالباري بشرح صحیح البخاريفتح  علق مؤلف

ْقولھ  َ وحدثوا عن بني إسرائیل وال حرج (: َ َ َ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِِ ْ ُِّ(  

َأي ال ضیق علیكم في الحدیث عنھم ألنھ كان َ َّ ْ ُُ َ ِ ُ َ َ ْ َ ْْ ِْ ِ ِْ َ َ ْتقدم منھ صلى هللا علیھ وسلم الزجūر  َ َ َ ْ َ ََّ ْ ََ ََّ َ َِّ َِّ ُ َّ َ

ْعن ِاألخذ عنھم والنظر في كتبھم ثم حصل التوسع في َ ُِّ َ َ َ َ ُ ََّ ُ ُ َّ ْ َْ َّ ْ ُْ َ َ َذلك  ْ ِ ْوكأن النھي وقūع قبūل ، َ َ َ ْ ََ َ َّ ََّ َ

َاستقرار األحكام  إلسالمیة والقواعد الدینیة خشیة الفتنة ْ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ َْ َّ َ َ َّ ْ ِ ْ َ ِّْ َ َّثم، َْ َلما زال المحذور وقع  ُ َ ْ َ ََّ ُ ْ ََ َ
َاإلذن في ذلك لما في سماع األخبار التي كانت في زمانھم من االعتبا ْ ِ َ َ َ َ َ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ َ َ ْْ ََّ ْ َْ َ َوقیل، رْ ِ َمعنى :َ ْ َ

ْقولھ  َال حرج " َ َ َال تضیق صدوركم بما" : َ ُِ ْ ُ َُ ِ َتسمعونھ عنھم مūن األعاجیūب فūإن ذلūك  َ ُِ َِ ََّ ِْ ِ َْ ُ َ ُ َ َْ ْ ْ َ َ
ْوقع لھم ُ َ ََ ًكثیرا  َ ِ َوقیل ، َ ِ ْال حرج في أن ال تحدثوا عنھم: َ ُ َ َ َ َْ ُُ ِّ ََّ ََ ًألن قولھ أوال  ِ َّ ْ َِ َ َّ ُحūدثوا : " َ ِّ َ "
ْصیغة أم َ َ ِر تقتضيِ َ ِالوجوب فأشار إلى عدم الوجوب وأن األمر فیھ َْ ِ ْ َ ُ ُ َ َ ُ َُ ْ ْ َ َّْ ََ َِ َ ِلإلباحة بقولūھ  َ ِ ِ ِْ َ ََ ِ ِ ْ :

َوال حرج "  َ ْأي في ترك التحūدیث عūنھم " ََ ُ َ ْ ْ ْْ َّ َِ ِ َوقیūل . َ ِ ِالمūراد رفūع الحūرج عūن حūاكي : َ َ َ َ َ َ َ ُْ ْ ْْ

َذلك لما ِ َِ َّفي أخبارھم مūن األلفūاظ الūش َ َْ ْ َْ ْ ِ ِْ َ ْنیعة نحūو قūولھم  َ ْ ْ ََ َ ْ اذھūب(ِ َ ْ َأنūت وربūك فقūاتال ِ ِ َ َ ُّ َ َ َ ْ َ(  
ْوقولھم  ْ ً اجعل لنا إلھا(: ََ َ َْ َِ َ ْ َوقیل  ) ِ ِ ْالمūراد ببنūي إسūرائیل أوالد إسūرائیل نفūسھ: َ َ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ َ َ ُِ ِ َِ ْوھūم  َْ ُ َ

ُأوالد یعقوب  ْ َ َْ ْوالمراد حدثوا عنھم بقصتھم، َ ِْ ِ َِّ ُ َ َ َ ُ َِ ْ ُ ِّ ِمع أخیھ ْ ِ َ َ ُم یوسف َ ُ ُوھūذا أبعūد األوجūھ ، ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ َ
َوقال مالك  لمراد جواز التحدث عنھم بما كان مūن أمūر حūسن.  َ ْ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ َ ُِّ َِ ْ َِّ ْ َْ ِأمūا مūا علūم كذبūھ  , َ َِ َ ُ َ َّ َ

َفال  َوقیل . َ ِ ِالمعنى حدثوا عنھم بمثل ما ورد في القرآن والحدیث الصحیح: َ ِ ِ َِّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ ْ َْ ْ ُْ ْ َُ ِِّ ِ ْ ْ َوقیūل  . َ ِ َ
ْالمراد جواز التحدث عنھم بأي صورة وقعت:  َ َ َ ُ ِّ ُ َ َ َ َ َ َُ َ ِ ْ ْ َُّّ َمن انقطūاع أو بūالغ لتعūذر االتūصال  ْ ِ َ َ ِّْ َ ِْ ُّ َِ ِ ِ َِ َ ْ

ُّفي التحدث َ َّ ْعنھم  ِ ُ ِبخالف األحكام اإلسالمیة فإن األصل في، َْ ِ ِ ِْ َّ ْ ِ َْ َْ َ ْ ْ ََّ ِ َِ َالتحدث بھūا االتūصال  َ ِ َ َِّ َِّ ُّ ،
َّوال یتعذ َ َ ََ ِر ذلك لقربَ ِ ِْ ُ ْالعھد  ََ َ ّوقال الūشافعي . ْ َِ ِ َّ َ ّمūن المعلūوم أن النبūي: َ ْ َِ َّ َّ َْ ُ ْ ِصūلى هللا علیūھ  ِ ْ َ ََ ََّّ

ِوسلم ال یجیūز التحūدث بالكūذب ِ َ َّْ َ َِّ ُّ َ ُ َ َِ َفūالمعنى حūدثوا عūن بنūي إسūرائیل بمūا ال تعلمūون , َ ْ ُِّ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َْ َِ ِِ ِ ُ َ 
ِكذبھ  ُوأما ما تجوز، َ ُِّ َ َ َّ ِونھ فال حرج علیكم فيََ ْ ُ َْ َ َ ََ َ َ ْالتحدث بھ عنھم وھūو نظیūر قولūھ  ُ َ َ ُ َ ََ ِ َِ ْ َُّ ُّْ ِ " :

ْإذا حūدثكم ُ َ ََّ َ ْأھūل الكتūاب فūال تūصدقوھم وال تكūذبوھم  ِ ُْ ُ ِّ ُْ َ َِّ ُ ََ ُ ُ ََ َ ِْ ْولūم یūرد اإلذن وال المنūع مūن " َ ِْ ْ َ َ ِ َ َْ َ ْ َْ ِ ْ
َالتحدث بما یقطع ْ ُ َ َِ ُّ ِبصدقھ َّ ِ ِْ ِ.)٢ (  

  .رائیلما ذكر عن بني إس  - أحادیث األنبیاء ،صحیح البخاري  -١

  .ما ذكر عن بني إسرائیل  - أحادیث األنبیاء :  فتح الباري بشرح صحیح البخاري -١



َمحمد أھل بیتھ و     ْ َ َّ َ ُْ َصحابتھ َ َ  ٨٧صفحة                                                                                                                                      َ

أن القūūūرآن ملūūūئ بتلūūūك " اإلسūūūرائیلیات فūūūي القūūūرآن"لقūūūد وضūūūحنا فūūūي كتابنūūūا األول 
ًمحمūūد كūūان یūūضن خطئūūا أن جمیūūع . األسūūاطیر والخرافūūات المūūسماة باإلسūūرائیلیات

وحیūūث أن اإلسūūرائیلیات . القūūصص التūūي كūūان یرویھūūا الیھūūود ھūūي مūūن وحūūي إلھūūي
نجد أنھ ،  كتب الصحاحالموجودة في القرآن ھي نفسھا التي رواھا محمد وسجلتھا

اإلسūرائیلیات "لذا رجاء محبة مراجعة كتابنūا األول . ال طائل لذكرھا مرة أخرى ھنا
  .لإلستزاده" في القرآن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



َمحمد أھل بیتھ و     ْ َ َّ َ ُْ َصحابتھ َ َ  ٨٨صفحة                                                                                                                                      َ

  رضاعة الكبیر

لو أن حادثة رضاعة الكبیر حدثت في مجتمع أو دین آخر لقام المسلمون بكل تأكید 
فūي المجتمūع وإنتھūاك صūارخ لحقūوق المūرأة بالتندید بھ وو صفھ بأنھ یسبب فūساد 

لكن رضاعة الكبیūر لیūست .  وعفتھاالتي یجب أن تصان حرمتھا وشرفھا وكرامتھا
موجودة سوى في فكر محمد نبي العرب الذي أخترعھا لیحūل مūشكلة كبیūرة تūسبب 

لم یجد محمد حل جذري یحل المشكلة التي . ًشخصیا وذلك بعد الغائھ التبنيھو بھا 
سوى التūصریح  و اإلباحūة بūل واألمūر للنūساء المūسلمات ، ب لھا اي حسابلم یحس

 حتūى ال تكūون ھنūاك خلūوة غیūر شūرعیة للرجūال ً)المتبنūین سūابقا(بإرضūاع الرجūال 
المثūل الūشعبي وبھūذا ینطبūق . )زوجūات ابūائھم بūالتبني(ًللمتبنین سابقا ومرضعاتھم 

   . على محمد نبي العرب"أراد أن یكحلھا فأعماھا"
  

ًأشūد فūسادا مūن الفūساد تعتبūر في الحقیقūة والتūي ال غبūار علیھūا أن رضūاعة الكبیūر 
فكیūūف ، لūūم یعūūرف اإلسūūتقامة فūūي حیاتūūھمūūن شūūخص إال وال یمكūūن أن تūūصدر ، نفūūسھ

  !!!یدعى بعد ھذا أنھ ذو خلق عظیم؟

  

 )أي رضاعة الكبیر(ر وأنھا نسرد فیما یلي بعض األحادیث التي تبیح رضاعة الكبی
  .  حسب مذھب أھل السنة والجماعة– تقرأ في قرآن محمد قبل موتھًأیضا كانت 

حūدثنا عبūūد  قūūال واللفūظ البūن رافūع   ومحمūد بūūن رافūع   إسūحق بūن إبūراھیم  حūدثنا  -١
القاسūم بūن محمūد بūن أبūي بكūر   أن  ابūن أبūي ملیكūة  أخبرنا  ابن جریج  الرزاق أخبرنا 

صūūلى هللا   أن سūūھلة بنūūت سūūھیل بūūن عمūūرو جūūاءت النبūūي  أخبرتūūھ  عائūūشة  ه أن أخبūūر 



َمحمد أھل بیتھ و     ْ َ َّ َ ُْ َصحابتھ َ َ  ٨٩صفحة                                                                                                                                      َ

 في بیتنūا وقūد أبي حذیفة معنا مولى   لسالم   سالما   فقالت یا رسول هللا إن   علیھ وسلم
علیھ قال فمكثت سūنة  أرضعیھ تحرمي بلغ ما یبلغ الرجال وعلم ما یعلم الرجال قال 

فقلūūت لūھ لقūد حūūدثتني حūدیثا مūūا   القاسūم  بتūھ ثūūم لقیūت أو قریبūا منھūا ال أحūūدث بūھ وھ
   )١(.أخبرتنیھ عائشة  أن  حدثتھ بعد قال فما ھو فأخبرتھ قال فحدثھ عني

 الūرحمن عبūد  عūن  عیینة بن سفیان  حدثنا قاال   عمر أبي وابن  الناقد عمرو  حدثنا -٢
 هللا صūلى  النبūي إلūى  سūھیل بنūت سūھلة جūاءت  قالت  عائشة  عن  أبیھ  عن القاسم بن

 وھūو سūالم  دخūول مūن   حذیفة أبي  وجھ في أرى إني هللا رسول یا فقالت وسلم علیھ
  كبیūر رجل وھو أرضعھ وكیف قالت أرضعیھ  وسلم علیھ هللا صلى  النبي فقال حلیفھ

 فūي   عمرو  زاد  كبیر رجل أنھ علمت قد وقال  وسلم علیھ هللا صلى   هللا رسول فتبسم 
 هللا صūلى  هللا رسūول فūضحك  عمūر أبūي ابūن   روایūة وفūي   بūدرا شūھد قūد وكان حدیثھ
   )٢(.وسلم علیھ

فقūūال   الكبیūūر  رضūūاعة ابūūن شūūھاب أنūūھ سūūئل عūūن  مالūūك عūūن  عūūن  حūūدثني یحیūūى   -٣ 
أبا حذیفة بن عتبة بن ربیعة وكان من أصūحاب رسūول   أن  عروة بن الزبیر  أخبرني

 سūالم یقūال لūھ  الūذي  سūالما  وكūان تبنūى  بūدرا  هللا علیھ وسلم وكان قد شھد  صلى  هللا
وأنكūح  زیūد بūن حارثūة  علیūھ وسūلم  صūلى هللا كما تبنūى رسūول هللا   أبي حذیفة   مولى  
ابنھ أنكحھ بنت أخیھ فاطمة بنت الولید بن عتبة بūن  وھو یرى أنھ  أبو حذیفة سالما  

فلما أنūزل هللا   أیامى قریش  رات األول وھي من أفضل من المھاج ربیعة وھي یومئذ
  :ما أنزل فقال  في كتابھ في زید بن حارثة  تعالى

  ادعوهم لآبائهِم هو أَقْسطُ عند اللَّه فَإِن لَّم تعلَموا آباَءهم فَإِخوانكُم في الدينِ

سūھلة بنūت  فجūاءت    مūواله   وه رد إلى كل واحد من أولئك إلى أبیھ فإن لم یعلم أب رد
صūلى هللا    إلى رسول هللا   بني عامر بن لؤي  وھي من  أبي حذیفة  وھي امرأة  سھیل 

فūضل    ولūدا وكūان یūدخل علūي وأنūا   سūالما   فقالت یا رسول هللا كنا نرى    علیھ وسلم 
صūلى هللا علیūھ    هللا تūرى فūي شūأنھ فقūال لھūا رسūول     ولیس لنا إال بیت واحد فماذا 

 فأخūذت الرضūاعة فیحرم بلبنھا وكانūت تūراه ابنūا مūن رضعات خمس  أرضعیھ وسلم
فكانūت تūأمر  فیمن كانت تحب أن یūدخل علیھūا مūن الرجūال عائشة أم المؤمنین  بذلك 
مūن أحبūت أن یūدخل  یرضūعن وبنات أخیھūا أن  أم كلثوم بنت أبي بكر الصدیق    أختھا

أن یūدخل علūیھن   صūلى هللا علیūھ وسūلم  وأبūى سūائر أزواج النبūي علیھا من الرجūال 
صūلى   من الناس وقلن ال وهللا مūا نūرى الūذي أمūر بūھ رسūول هللا  أحد الرضاعة بتلك

  إال رخصة من رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم  لة بنت سھیل ـــــسھ  وسلم  هللا علیھ

  .   رضاعة الكبیر، الرضاع، صحیح مسلم -٢-١



َمحمد أھل بیتھ و     ْ َ َّ َ ُْ َصحابتھ َ َ  ٩٠صفحة                                                                                                                                      َ

أحūد فعلūى ھūذا كūان  الرضūاعة وحūده ال وهللا ال یūدخل علینūا بھūذه  سūالم  رضاعة  في 
  )١(.الكبیر رضاعة في  صلى هللا علیھ وسلم   أزواج النبي 

  بكیūر مخرمūة بūن   قال أخبرني   ابن وھب  قال حدثنا   یونس بن عبد األعلى  أخبرنا -٤
 تقūول سūمعت أبي سلمة  زینب بنت یقول سمعت  حمید بن نافع   أبیھ قال سمعت    ن ع 
 إلūى رسūول   سūھلة بنūت سūھیل  جūاءت  تقول صلى هللا علیھ وسلم  عائشة زوج النبي  

مūن  حذیفūة  أبūي  ألرى فūي وجūھ   فقالūت یūا رسūول هللا إنūي   صūلى هللا علیūھ وسūلم   هللا 
 قلūت إنūھ لūذو لحیūة أرضūعیھ صūلى هللا علیūھ وسūلم   هللا علي قال رسūول  سالم  دخول 

أبūي   قالūت وهللا مūا عرفتūھ فūي وجūھ  أبūي حذیفūة  یūذھب مūا فūي وجūھ  أرضūعیھ فقūال
   )٢(.بعد حذیفة 

  عائūūūūشة  عūūūūن  القاسūūūūم   عūūūūن   القاسūūūūم بūūūūن الūūūūرحمن عبūūūūد  عūūūūن  سūūūūفیان   عūūūūن -٥
 وجūھ في أرى إني   وسلم علیھ هللا صلى  هللا رسول یا فقالت  سھیل بنت سھلة   جاءت

 رجūل وھūو أرضūعھ كیūف فقالūت أرضūعیھ فقūال علي  سالم   دخول من شیئا   حذیفة أبي  
 ثūūم كبیūūر رجūūل أنūūھ أعلūūم ألūūست قūūال  وسūūلم علیūūھ هللا صūūلى  هللا رسūūول فūūضحك كبیūūر

  )٣(.أكرھھ شیئا    حذیفة أبي  وجھ في رأیت ما فقالت جاءت

بūن محمūد  عبūد هللا بūن أبūي بكūر  عن   مالك  عبد هللا بن مسلمة القعنبي عن    حدثنا -٦
  أنھūūūا قالūūūت عمūūūرة بنūūūت عبūūūد الūūūرحمن عūūūن عائūūūشة  عūūūن  بūūūن عمūūūرو بūūūن حūūūزم 

 نūسخن بخمūس عūشر رضūعات یحūرمن ثūم  القūرآن  كان فیمūا أنūزل هللا عūز وجūل مūن 
    )٤(. یقرأ من القرآنوھن مما  صلى هللا علیھ وسلم   معلومات یحرمن فتوفي النبي

عبد  عن  محمد بن إسحق  عن   عبد األعلى  حدثنا   أبو سلمة یحیى بن خلف    حدثنا-٧
عūن  أبیūھ   الرحمن بن القاسūم عūن  و عن عبد عائشة   عن  عمرة  عن   هللا بن أبي بكر 

    : قالت عائشة  

ت سریري فلما الكبیر عشرا ولقد كان في صحیفة تح ورضاعة لقد نزلت آیة الرجم
    )٦ (.فأكلھا  )٥(داجن  وتشاغلنا بموتھ دخل  مات رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم 

  . ما جاء في الرضاعة بعد الكبر- الرضاع -موطأ مالك  -١

  . رضاع الكبیر- النكاح -سنن النسائي   -٢

  .  حدیث السیدة عائشة رضي هللا عنھا- باقي مسند األنصار -مسند أحمد  -٣

  .صححھ األلباني.  ھل یحرم ما دون خمس رضعات- النكاح -سنن أبي داود  -٤

    .لطیر وغیرھاوقد یقع على غیر الشاة من كل ما یألف البیوت من ا. ھي الشاة یعلفھا الناس في منازلھم : داجن  -٥

  .حسنھ األلباني.  رضاع الكبیر- النكاح -سنن ابن ماجھ  -٦
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أنūūزل فūūي القūūرآن عūūشر رضūعات معلومūūات فنūūسخ مūūن ذلūūك خمūūس  عائūūشة   قالūت  -٨
واألمūر  صلى هللا علیūھ وسūلم  معلومات فتوفي رسول هللا  وصار إلى خمس رضعات

عūūن  مالūūك   حūūدثنا   معūūن   حūūدثنا  إسūūحق بūūن موسūūى األنūūصاري  بūūذلك  حūūدثنا   علūūى ذلūūك
  تفتūي وبعūض عائūشة   وبھūذا كانūت  ذابھū  عائūشة  عūن   عمūرة   عبدهللا بن أبي بكر عūن  

  بحūدیث  أحمūد   و قūال  وإسūحق  الūشافعي   وھو قūول    صلى هللا علیھ وسلم أزواج النبي 
 إن ذھūب ذاھūب إلūى  و قūال  ال تحرم المصة وال المūصتان  هللا علیھ وسلم  صلى النبي 

  و  ئا في خمس رضعات فھو مذھب قūوي وجūبن عنūھ أن یقūول فیūھ شūی   قول عائشة 
وغیūرھم یحūرم قلیūل    صūلى هللا علیūھ وسūلم بعض أھل العلūم مūن أصūحاب النبūي   قال 

ومالūك بūن أنūس  الثūوري  سūفیان إذا وصūل إلūى الجūوف وھūو قūول  الرضūاع وكثیūره
 الكوفūة عبūد هللا بūن أبūي ملیكūة ھūو وأھūل   ووكیūع  وعبد هللا بūن المبūارك  واألوزاعي  
 قد استقضاه علūى  عبد هللا  وكان  أبا محمد   ویكنى   أبي ملیكة بن  عبد هللا بن عبید هللا 

  أصūحاب النبūي  ثالثūین مūن  قūال أدركūت   ابن أبي ملیكūة  عن  وقال ابن جریج  الطائف  
  ) ١(.صلى هللا علیھ وسلم 

عمūرة  عūن  عبūد هللا بūن أبūي بكūر  عن  مالك  قال قرأت على   یحیى بن یحیى حدثنا  -٩
كان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحūرمن ثūم  أنھا قالت   عائشة  عن 

 وھن فیمūا یقūرأ مūن  صلى هللا علیھ وسلم  بخمس معلومات فتوفي رسول هللا  نسخن
   )٢(.القرآن

   
  

عائشة تسمح بūدخول الرجūال األجانūب علیھūا بعūد إرضūاعھم مūن أخواتھūا 
  وبنات أخواتھا

عائūشة زوج  أخبūره أن  أنūھ أبیūھ  عūن  ن بūن القاسūم عن عبد الرحم مالك   عن  حدثني 
  صلى هللا علیھ وسلم  النبي 

یūدخل علیھūا مūن أرضūعتھ أخواتھūا وبنūات أخیھūا وال یūدخل علیھūا مūن أرضūعھ   كان  
ْقولھ كان ال یدخل علیھا من : )شرح الحدیث (  .نساء إخوتھا ْ ََ َ ْ َ َ َْ َ ُُ ُ َ ُ ُأرضعھ َ َ َ ْ ُنساء َ َ َإخوتھūا  ِ َِ ْ

َّظاھره خالف لما روتھ عن النبي صلى ََ ِّ َ َ َ َ ٌ ُ ُِ َّ ْْ ُ ِ ِ ِ َهللا علیھ وسلم أنھ أذن لھا أن یدخل علیھا َ ْ َ َ َ َ َ ْ ََ َ َّ ََ َُ َّْ ْ ََ َ َِ ُِ ُ َّ 
ُأخو أبي القعیس واألصح أن ھذا وقع فیھ بعض ْ َ َ َ ُّ َ َ ْ َِ ِ َ َ َُ َّ َ َ ََ ْ ِْ ِ ُ ūَالوھم فیما روي من ذلك عنھا فل َْ ََ َ َ ُ َ َْ َ ِ ِ ِْ ِْ ْم ِ

َتكن لتخالف ِ َِ ُ ُ ْما سمعتھ من النبي صلى هللا علیھ وسلم أو َْ َ َ ْ َ َ ِّ َ َ ََ َ َّ َ َِّ ِ ُِ َّ ِ َّ ْْ ُدخل علیھا رضى هللا عنھ  ُ ْ ََ َ َ ْ َُ َّ ِ َ َ َ
َا تأویل صرفت بھ ما َ َِ ِ ِْ َ ٌ ْ َسمعتھ من النبي صلى هللا علیھ وسلم َ َّ َ ََّ َ ْ َ َ ِّ َ َِ ِ ُِ َّ ِ َّ ْْ َعمومھ أو ما شاء  َْعن ُ َ ْ ُ َُ َ ِ ِ  

  .صححھ األلباني.  ما جاء ال تحرم المصة وال المصتان- الرضاع -سنن الترمذي  -١

  .التحریم بخمس رضعات، الرضاع، صحیح مسلم -٢
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َهللا تعالى  َ َ ُ َمن ذلكَّ ِ َِ ْویحتمل أن ترید بھ أن من , ْ َّ َ َْ ْ َ ََ َِ ِِ ِ ُ ُأرضعتھ َُ ْ َ َ ْ ُّأخواتھا أو بنات أخیھا فأي َ َ َ ْ َ ََ َ َ ََ ِ ُ َ ُ َ 
َوجūھ وجūد ِ ُ ْ ُالرضūاع ٍَ َ َمūنھن ومūن أي زوج كūان أثبūت حرمūة َّ َ ْ ُ َ ْ ِّ َ َُ ْ َ ََ ْ ََّ َ ٍْ ِ ِالرضūاع ِ َ ِفūي الūدخول  َّ ُ ُّ ِ

ِوغیره  ِ ْ َوأما نساء إخوتھ، ََ َ ُ َ َّ َِ ِْ ْا فمūنَ َ ُأرضūعنھ َ َ ْ َ ْ ُقبūل أن یتūزوجھن إخوتھūا لūم یكūن یūدخل  َ ْ َُ ُ ُ ْ َ َْ ْ َّ َْ َ َ َ ُ َ َّ َ َْ َ َ

ُعلیھا وال تثبت بھ حرمة َ ْ ُ ُ َ َ ْ َِ ِ ُ ْ َ َ ِالرضاع َ َ َّ. )١(  

  

   أھل بیت محمد–رضاعة الكبیر 

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فūضال عūن ابūن أبūي  -١
إذا رضūع الرجūل مūن  : عمیر عن جمیل بن دراج عن أبي عبد هللا علیھ السالم قūال

كūان الولūد مūن غیūر الرجūل الūذي كūان  وإن حرم علیھ كل شئ مūن ولūدھالبن امرأة 
ئ من ولده وإن كان مūن حرم علیھ كل ش أرضعتھ بلبنھ ، وإذا رضع من لبن الرجل

  ) ٢(.غیر المرأة التي أرضعتھ

عن جمیل بن دراج عن أبūى عبūد هللا علیūھ الūسالم  " : التھذیب في الموثق عن -٢
حūرم علیūھ كūل شūئ مūن ولūدھا ، وان كūان  إذا رضūع الرجūل مūن لūبن امūرأة : ، قال

بلبنھ، وإذا ارضع من لبن رجūل حūرم علیūھ  الولد من غیر الرجل الذي كان أرضعتھ
  ) ٣(."المرأة التي أرضعتھ كل شئ من ولده وإن كان من غیر

ء من ولūدھا  علیھ كل شي حرم ارضع الرجل من لبن امراةاذا  «  صحیحة جمیل-٣
بلبنūūھ، و اذا ارضūūع مūūن لūūبن  و ان كūūان الولūūد مūūن غیūūر الرجūūل الūūذي كūūان ارضūūعتھ

  ) ٤(.» المراة التي ارضعتھ ولده و ان كان من غیرء من  الرجل حرم علیھ كل شي

علūى فūروع المرضūعة نūسبا ـ وھūم المتولūدون  حرم المرتūضع: لتاسعةاالمسألة  -٤
ّفحūال للمرتūضع أم ال، لثبūوت اإلخūوة مūن قبūل  منھا ـ وإن نزلūوا، سūواء كūان أبūوھم

ّاالم بینūھ وبیūūنھم مūūن جھūūة وال یūūشترط اتحūūاد الفحūūل ھنūūا، بūūال خūūالف علūūى  الرضūūاع ُ
  افا إلى ــــــ ، إلطالق الكتاب والسنة ؛ مض)٥(ّالظاھر المصرح بھ في كالم غیر واحد

  . رضاعة الصغیر- الرضاع -المنتقى شرح موطأ مالك  -١

  . باب أن اللبن للفحل  :أبواب الرضاع :٣ الشیخ الطوسي ج -ستبصار  -٢

  .السید محمد بحرالعلوم: ١٢٥ص : رسالة في الرضاع - ٣ج - بلغة الفقیھ -٣

في شروط الرضاع الشرعي : البحث االول: المولى احمد بن محمد مھدي النراقي:  مستند الشیعة في احكام الشریعة-٤
  ).١٤٦(رقم :  الجزء السادس عشر: الموجب للتحریم

  ٣٠٤ : ٢٩ ، والجواھر ٣٧٥ : ٢٣ّصرح بھ في الحدائق  -٥
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ّموثقة جمیل بن دراج خصوص ّبن فضال ـ عن أبūي  )ّبن علي (ـ بأحمد بن الحسن  ّ
حūرم علیūھ كūل شūيء  إذا رضع الرجل مūن لūبن امūرأة : قال« : عبدهللا علیھ السالم

 .»مūūūن ولūūūدھا، وإن كūūūان الولūūūد مūūūن غیūūūر الرجūūūل الūūūذي كانūūūت أرضūūūعتھ بلبنūūūھ 
ّویؤیūūدھا روایūūة محمūūد بūūن عبیūūدة الھمūūداني المتقدمūūة فūūي اسūūتدالل الطبرسūūي قūūدس 

   )١(.سره

  

  بناء على األحادیث السابقةبعض فتاوي شیوخ اإلسالم 

ولیس حلūب الثūدي ووضūعھ . الرضع ھو المص من الثدي مباشرة :تعریف الرضاع
 المūسلمین فلینتبھ اإلعūزاء. شرب حلیب المرأة غیر رضع المرأة. في إناء ثم شربھ

  .  وتبریرات شیوخ اإلسالمعمن خدا

 ، التūراث اإلسūالملقد ورد تعریف الرضاع في الكثیر من معاجم اللغة العربیūة وكتūب
  :نورد منھا

َّوالرضاع أن یمتص الصبي من الثدي ّ َّ ُْ َ  یعني أن یرضع الغنم مūن: یرضع:  ومنھا)٢(.ِ
   )٣(.ُضروعھا وال یحلب اللبن في اإلناء

ًرضع أمھ رضعا ورضاعا ، ورضاعة و  ویقūال رضūع ..أمتص ثدییھا فھو راضūع : ً
   )٤(. و الضرعرضعھا ویقال أرتضع الثدي أ: أرتضعھا  ..الثدي

  

  : )٥(اصر الدین األلبانينالشیخ محمد  -١

حتūى لūو مūص  ة لكūي تحūرم علیūھأالمūر انھ یجوز للرجل الكبیر ان یرضع من: أفتى
  .مباشرةمن ثدیھا 

 یجūوز األجنبیūة مūرأةال ثūدي مūن الكبیūر الرجūل رضاعًیبرر األلباني فتواه ایضا بأن 
  !!!المص عند الشھوة تثیر ال السوداء الحلمة ألن

  .ًالفتوى موجودة أیضا في تسجیل صوتي یمكن الحصول علیھا من اإلنترنت

ُ  كتاب الرضاع-١ َ   .٤٥:  ص٢:   الغریب البن قتیبة ج-٢                   .الشیخ مرتضى األنصاري: ِ

   .٣٧٧:  ص٤:   الغریب البن قتیبة ج-٣

               .٢٦٧ المعجم الوجیز ص-٤

 إلى منھا كثیر وترجم المئة، على ربت مؤلفات  لھ، مختص بروایة الحدیث وتصحیحھ،  مشھورسني محدث وفقیھ -٥ 
  .مختلفة لغات
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  :  المرجع الشیعي الدیني األعلى السید أبو القاسم الخوئي-٢

  :سئل السؤال التالي

  ؟أم شخūūصا آخūūرمūūاھو حكūūم شūūرب حلیūūب المūūرأة، سūūواء كūūان الūūشارب زوجھūūا، 
 : الفتوى

  ال بأس بذلك في نفسھ: الخوئي
  

  :  المرجع الدینى الشیعي الكبیر السید الحكیم-٣

  :سئل السؤال التالي

ھل صحیح أنھ إذا رضع الرجūل مūن ثūدي زوجتūھ تحūرم علیūھ؟ وھūل الرضūاعة مūن 
ًثدي الزوجة أمر جائز أصال؟ ٌ  

 : الفتوى

  .وتجوز الرضاعة من ثدي الزوجة  ھذا القول لیس بصحیح:الحكیم 
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. م٢٠٠٧ مūایو ١٦فیمūا یلūي مقūال علūى موقūع العربیūة الفūضائیة المنūشور بتūاریخ 
لتعطūūي القūūاريء المزیūūد مūūن المعرفūūة عūūن رضūūاعة الكبیūūر وتأثیرھūūا الūūسلبي علūūى 
األخالق وأنھا خارجة عūن الūذوق العūام وبعیūدة كūل البعūد عūن الفطūرة الūسلیمة ألي 

  !!فمحمد نبي اإلسالم أمر المسلمات أن یفعلوھا،  مع ذلك.إنسان قویم
  

 اقتراحات بطلبات احاطة برلمانیة وجدل داخل األزھر

  ًفتوى تبیح للمرأة ارضاع زمیل العمل منعا للخلوة المحرمة

 م٢٠٠٧ مایو ١٦ -ھـ ١٤٢٨ ربیع الثاني ٢٩األربعاء 

   فراج اسماعیل-دبي 

الحūدیث  احتūدم جūدل بūین علمūاء دیūن فūي مūصر ووصūل إلūى البرلمūان بعūد فتūوى لūرئیس قūسم
كتūاب فūي ھūذا  ، فūي وقūت انتقūدت عūدة صūحف تūدریس"إرضūاع الكبیūر"بجامعة األزھر، تبیح 

  .في مكاتب العمل المغلقة القسم یؤكد أن االرضاع یحلل الخلوة بین رجل وإمرأة غریبة عنھ

نائبūا فūي  ٥٠وقال عضو مجلس الشعب عن كتلة االخوان المūسلمین صūبري خلūف هللا إن نحūو
انتūشار ھūذه الفتūوى  البرلمان تدارسوا ھذا الموضوع مūساء األربعūاء وأعربūوا عūن قلقھūم مūن

علūى ارجūاء ذلūك، واعطūاء فرصūة  اعالمیا، واقترح بعضھم تقدیم طلبات احاطūة، لكūنھم اتفقūوا
الذي أثار حالة من اللغط الشدید في الشارع  لألزھر واالعالم لوقف الخوض في ھذا الموضوع

التūي تūضم مūوظفین وموظفūات، وعنūدھا قūد یمتنعūون عūن  المصري خصوصا في أماكن العمūل
  .االسالمزوبعة برلمانیة قد تساھم في تضخیم المسألة وتضر ب طلبات االحاطة منعا لحدوث

مفاجūأة حیūث  عزت عطیة رئیس قūسم الحūدیث بكلیūة أصūول الūدین بجامعūة األزھūر فجūر.كان د
للخلوة المحرمة، إذا كان وجودھما  ًأباح للمرأة العاملة أن تقوم بإرضاع زمیلھا في العمل منعا

  .أحدھما في غرفة مغلقة ال یفتح بابھا إال بواسط

وال یحرم  لكبیر یكون خمس رضعات وھو یبیح الخلوةأن إرضاع ا" نت.العربیة"واكد عطیة لـ
شūعرھا أمūام مūن أرضūعتھ،  الزواج، وان المرأة في العمūل یمكنھūا أن تخلūع الحجūاب أو تكūشف

ًمطالبا توثیق ھذا اإلرضاع كتابة ورسمیا ویكتب في   .ًالعقد أن فالنة أرضعت فالنا ً

أن الخطūūأ فūūي ھūūذا : قūūال عūūضو مجلūūس الūūشعب خلūūف هللا" نūūت.العربیūūة"وفūūي تūūصریحات لūūـ
المūسألة، لكنھūا  الموضوع أنھ لم یتم تناولھ بطریقة علمیة أو أكادیمیة، فلو حدث ذلك الختلفت

  .الفاحشة كأن ھناك من یحبون أن تشیعأثیرت اعالمیا بطریقة ساخرة 

ھیئūة فقھیūة  إال أن الشیخ السید عسكر الوكیل األسبق لمجمع البحūوث اإلسūالمیة، وھūي أعلūى
ًالūرأي مؤكūدا انūھ خūروج  ھر والنائب عن جماعة اإلخوان المسلمین بالبرلمان، رفض ھذاباألز

ًخاصūة، ومطالبūا بالتūصدي لūذلك ألنūھ  على إجماع علمūاء األمūة، وال یجūوز القیūاس علūي حالūة
  .یسھم في نشر الرذیلة بین المسلمین
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  المشكلة في التطبیق

 جنūسیة نظūرةالنūاس قūد نظūر إلūى رضūاع الكبیūر إن بعض " نت.العربیة"عزت عطیة ل.وقال د
وفūūاتھم إن  كیūūف یجūūوز لūūشاب أو لرجūūل أن یرضūūع مūūن امūūرأة غریبūūة عنūūھ،:  وتūūساءلوابحتūūة

ًأمūرا شūرعیا أو رخūصة  وأن مūن ینفūذ. الرسول صلى هللا علیھ وسلم ھو الذي رخص فūي ذلūك ً
الدینیūة یستūشعر المūؤمن عبودیتūھ  شūرعیة یقūوم بعمūل دینūي فūي إتبūاع الūشرع، وفūي األعمūال

وحینمūا یقūوم الكبیūر بūذلك للحūصول علūى رخūūصة  وخūشوعھ ِ فتنمحūي النūواحي الūشیطانیة،
ًفي حالة الرضاعة، وإال كان متالعبا بالدین یستغلھ ألغراض  شرعیة فإنھ یتنزل منزلة الصغیر

  .حقھ خسیسة ویجرم في

الكبیūر  أن حūدیث إرضūاعمكنūھ أن یūشك فūي إن أحدا من دارسي الحدیث وعلمائھ ال ی: وأضاف
الūشروح، وكانūت  ، أمūا المūشكلة فūي تطبیقūھ فھūي التūي انتūشرت فūي كتūبحدیث ثابت وصحیح

نكاحھا على أي مسلم لقولھ تعالي  خاصة بأم المؤمنین عائشة رضي هللا عنھا وھي التي یحرم
ان لكūم أن تūؤذوا رسūول وما كū"وقولھ " أمھاتھم النبي أولى بالمؤمنین من أنفسھم وأزواجھ"

  ."بعده أبدا هللا وال أن تنكحوا أزواجھ من

علیھūا  ًمūع حرمūة النكūاح مūن الūسیدة عائūشة شūرعا، فūإن دخūول األجنبūي: ویشرح ذلūك بقولūھ
أخیھūا وبنūات  وقد اسūتخدمت رخūصة الرسūول صūلى هللا علیūھ وسūلم فكانūت تūأمر بنūاتممنوع 

، لھūا مūن جھūة الرضūاعة ًعلیھا لیكūون محرمūاأخوتھا بإرضاع من تحوج الظروف إلي دخولھ 
الرسūول فūي دخūول سūالم مūولى أبūي  ومūا فعلتūھ عائūشة رضūي هللا عنھūا اسūتثمرت بūھ رخūصة
وھūūذه الرخūūصة مقیūūدة بالحاجūūة أو  حذیفūūة بعūūد رضūūاعھ وھūūو كبیūūر مūūن زوجūūة أبūūي حذیفūūة

ي دخولūھ إلباحة دخول من ترغūب األسūرة فū وشرعھا الرسول صلى هللا علیھ وسلمالضرورة، 
  .بغیر تحرج شرعي

  

  رضاع الكبیر ال یحرم الزواج

تūشریعھ أو  عزت عطیة أنūھ لūو كūان رضūاع الكبیūر فیūھ أدنūي شūك لعاتūب هللا نبیūھ فūي. وأكد د
لمخالفتھūūا الūūشرع واسūūتباحتھا  ًتقریūūره، ولثūūار الūūصحابة جمیعūūا علūūى عائūūشة رضūūي هللا عنھūūا

عūدا حفūصة فقūد رأیūن عūدم الحاجūة السūتعمال  الخلوة بھذا الرضاع، أما أمھات المūؤمنین فیمūا
المūسلمة فیمūا بینھمūا وبūین هللا، فūي تقریūر الحاجūة إلūى  الرخصة وھذا أمūر متūروك للمūسلم أو

  .ما یبیح الخلوة من النكاح أو الرضاعة في الصغر الخلوة، مع عدم وجود

بūن سūعد، مؤكūدا  وأضاف أن رضاع الكبیر یبیح الخلوة وال یحرم النكاح وذلك تبعا لرأي اللیūث
أمūام مūن أرضūعتھ وھūذه ھūي  إن المرأة في العمūل یمكنھūا أن تخلūع الحجūاب أو تكūشف شūعرھا

الشعر والوجھ والذارعین یمكن كūشفھا، أمūا  الحكمة من إرضاع الكبیر، فالعورات الخفیفة مثل
  .على اإلطالق الغلیظة فال یجوز كشفھاالعورات 
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حūدیث قūال إن  إال أن الدكتور سūید عūسكر الوكیūل األسūبق لمجمūع البحūوث اإلسūالمیة بالقūاھرة
فūي إعطūاء الواقعūة حكمūا  ، لكن جمھور العلمūاء اختلūفإرضاع الكبیر صحیح وال یجوز إنكاره

یūاس علیھūا، وإباحūة رضūاع یمكūن الق عاما أم خاصا، والرأي الراجح أن ھūذه حالūة خاصūة وال
یفūتح البūاب النتūشار الرذیلūة فūي علūى اإلجمūاع و الكبیر بھذا الشكل ھو اجتھاد خūاطئ وخūروج

إن ھūذه واقعūة . نتحدث عن رضاع للكبیر في مجتمعنا الحūدیث ، فلیس من المعقول أنالمجتمع
  .المؤمنین وما یتعلق بھن ال یرتبط ببقیة النساء متعلقة بأمھات

  

  باحة للضرورة فقطاإل

وامūرأة لūیس  عزت عطیة رد بأن إرضاع الكبیر یكون إلباحة الدخول والخلوة بūین رجūل.لكن د
  .اإلرضūاع للūضرورة فقūط بینھما صلة قرابة النسب وال صلة الرضاع في حال الصغر، ویكون

والموظفūات فūي  التوسع في استخدام الضرورة فیتصور الناس أن جمیع الموظفین"وحذر من 
أقصد أن اإلرضūاع یبūاح لمūن  العمل یجب علیھم إرضاع الكبیر، ألن ھذا تصور خاطئ، ولكنني

  ."یدخلھا أحد إال بإذن من أحدھما ینفرد بزمیلة في العمل داخل الغرفة المغلقة وال

بūإذن منھمūا،  سألتھ عمن یطیل الیوم مūع زمیلūة داخūل غرفūة واحūدة وال یūدخل علیھمūا أحūد إال
، بھا بھذا الūشكل المحūرم علیك أن ترضع منھا حتى تختليال إن ھذه خلوة محرمة شرعا، وفق

وامūرأة، وعūدم إمكانیūة رؤیūة مūن  موضحا أن الخلūوة تتحقūق بūإغالق بūاب الحجūرة علūي رجūل
  .بداخل المكان

، كبیرا ولūھ لحیūة ألن سالم الذي رضع كان وذلك وأكد أن اإلرضاع یكون بالتقام الثدي مباشرة
 .ومūūūūūūūن یعتūūūūūūūرض علیūūūūūūūھ فیكūūūūūūūون اعتراضūūūūūūūھ علūūūūūūūي رسūūūūūūūول هللا الحūūūūūūūدیث صūūūūūūūحیحو

نعūیش فیūھ  وحول القول بأن الواقعة التي تحدث عنھا مرتبطة بزمان ومكان وعصر غیر الذي
بذات اإلنسان عبر األزمان  والفتوى تتغیر بتغیر العصور واألزمة، قال إن أحكام اإلسالم ترتبط

ظھūر األرض إلūى أن یūرث هللا األرض ومūن  منūذ وجūد علūىواألماكن، وذات اإلنسان لūم تتغیūر 
   .علیھا

علیھ وسūلم علūى  من أرذل الرذائل استقباح أو النفور من أمر یسر الرسول صلي هللا: وأضاف
منھ أو من اإلسالم، فاِ أدرى  األمة بھ بدعوى المدنیة أو بدعوى الحرص على الحرمات أكثر

  .بھ ال بما یریده الناس ألھوائھم بمصالح عباده، والشرع إلزام بما ألزم هللا

  

  توثیق اإلرضاع ھو الحل

یھūیمن  الناطقūة باسūم الحūزب الحūاكم الūذي" الūوطني الیūوم"عزت عطیة صūرح لجریūدة .كان د
حمایة األعراض  یضع حال لمشكلة الخلوة ألن"أعضاؤه على مجلس الشعب، إن إرضاع الكبیر

بتوثیūق اإلرضūاع كتابūة مطالبūا . من المقاصد األصیلة للشریعة ویبني علیھūا كثیūر مūن األحكūام
".  ونشھد هللا علي ذلūك ونحūن مūن الūشاھدینًفالنا ًورسمیا، ویكتب في العقد أن فالنة أرضعت

  .النیل الثقافیة التابعة للدولة كرر ذلك في لقاء مع قناةثم 
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المūرأة  الحكمūة مūن الرضūاع أن تūصبح:  قūال عطیūةخطūورة اإلرضūاع فūي نūشر الرذیلūةوحول 
ذلūك صūیانة  قریبة ولیست غریبūة علūي الرجūل والعكūس وحرمūة الرضūاع كحرمūة النūسب وفūي

لبھیمیūة عūūن اإلنūسان إلūūي عالقūūة والحكمūūة مūن إرضūūاع الكبیūر ھūūي تحویūل العالقūūة اللحرمūات، 
  .دینیة تقوم علي الحقوق

في الصغر أمر  عطیة إن أي حكم إسالمي یراد تطبیقھ یحتاج إلي تحدید دقیق فالرضاع.وقال د
المحūارم فیمūا یتūصل بūالزواج،  غیر مستحب في اإلسالم، واألصل فیھ الضرورة لتضییق دائرة

  ً.نادرة جدا إلیھًوالرضاع في الكبر أشد تضییقا ألن الحاجة 

عطیūūūة المūūūسلمین علمūūūاء أو غیūūūر علمūūūاء بتحدیūūūد دائūūūرة التطبیūūūق بحūūūسب الحاجūūūة .وطالūūūب د
حكūم الūشرع فūي النكūاح  االجتماعیة الفردیة، فإذا توسع الناس في الرضاع بحیث یتعثر تطبیق

الماسūة إلیūھ فūي الūصغر، وكūذلك إذا  اتجھت الدعوة الشرعیة إلي ترك الرضاع إال عند الحاجūة
األبواب أو وضع حوائط زجاجیūة أو وجūود كūامیرا  وجدت الوسائل القاطعة للخلوة كعدم إغالق

  .الكبیر تلیفزیونیة فال حاجة إلرضاع

یūدخل  عزت عطیة إن ھذه الفتūوى تخūتص بūأي رجūل یخلūو بūامرأة فūي غرفūة مغلقūة ال.وقال د
موظفین والموظفūūات فقūūط فھūūذا یūūؤدي الūūى تūūشویش فūūي علیھمūūا أحūūد، وال یخūūتص األمūūر بūūال

غرفة خاصة وال تفتح  الموضوع، ألن القضیة تخص أي رجل وامرأة غریبة عنھ تغلق علیھما
المūوظفین والموظفūات فūي حجūرة فūال  إال بإذن أحدھما، لكن لو كūان ھنūاك أكثūر مūن اثنūین مūن

  .یعتبر ذلك خلوة

أمūاكن العمūل  نطبق على كل الموظفین والموظفات فūيوأضاف أن الذین قالوا إن ھذه الفتوى ت
لūو رضūع كūل النūاس مūن  أرادوا فقūط التūشویش علیھūا ألنūھ ال توجūد خلūوة بھūذا الوضūع، لكūن

ولūن یؤذیھūا دون أن یūؤثر ذلūك فūي  بعūضھم فھūذا فائūدة لالسūالم ألن كūل رجūل سūیحترم المūرأة
  ."أي الزواج بینھما"تحریم النكاح 

یكūون الفھūم  عطیة إن االستغالل یحصل عندما. قال دي االساءة لالسالمأن ذلك یستغل فوحول 
 .خاطئūūūūا لحūūūūدیث الرسūūūūول عūūūūن الرضūūūūاع مūūūūن الكبیūūūūر، لكūūūūن بعūūūūد التوضūūūūیح ال یمكūūūūن ذلūūūūك

لمūاذا : تūساءل وبشأن من یقول إن ھذا الحدیث ینطبق على حادثة حذیفة فقūط الخاصūة بūالتبني
اجتھادا منھا، ألن من یطبق النص  ولم یكن ذلك، استخدمتھ السیدة عائشة رضي هللا عنھااذن 

بالūūدلیل، فūūال یوجūūد أي حكūūم شūūرعي ورد خاصūūا أو  ال یكūūون مجتھūūدا، أمūūا مūūن یعارضūūھ فلیūūأت
الشرعي ھو حكم عام، ومن یأت لنا بدلیل غیر ذلك فنحن على  استثنائیا لشخص معین، فالحكم

  .استعداد لمقابلتھ

یحتاجن للخلūوة، أي  ھ عائشة قال ألنھن رأین أنھن الوحول معارضة أمھات المؤمنین لما قالت
الناحیة أنūھ ال یوجūد فūي الفقūھ كلūھ  أنھا لیست ضرورة لھن، كما أن سبب االشكال كلھ في ھذه

ومن خاللھ ذكروا أن رضاع الكبیر ال یؤثر فیھ، ولم  "النكاح"باب اسمھ الخلوة، بل باب اسمھ 
امھات المؤمنین أقررن السیدة  وأضاف أن .ز الخلوةیتحدث واحد منھم بأن ھذا الرضاع ال یجی

 التي بعثūت ابūن أخیھūا سūالم مثلھا، فیما عدا السیدة حفصة عائشة على الفعل، لكنھن لم یفعلن
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یرضūع مūن اخūت الūسیدة عائūشة حتūى یūدخل علیھūا، فرضūع ثūالث مūرات  بūن عبūدهللا بūن عمūر
  .خمس رضعات فلم تدخلھ السیدة عائشة وماتت قبل ان یحدث ذلك وتعبت ولم یتم

صūحیحا  وأوضح أن ھذا الجدل كان قد بūدأ عنūدما أثūار الūبعض بūأن حūدیث رضūاع الكبیūر لūیس
بحملūة ضūد األزھūر واتھمūوه  وأن كل المحدثین الذین أوردوه كذابون، فقاموا قبل ثالثة اسابیع

ūول صūنة الرسūالف سūسم  لى هللابأنھ یقوم تدریس ما یخūي قūوا فūا، وطعنūلم ویحاربھūھ وسūعلی
كلیūة أصūول الūدین وجامعūة األزھūر وفūي شūیخھ االمūام  الحدیث الذي أرأسھ وفي أساتذتھ وفūي

  .وقالوا إنھم یطالبون بالغاء كل ھذه األحادیث حمایة للرسول محمد سید طنطاوي،.األكبر د
  

  "دفع الشبھات"كتاب 

الحūدیث بكلیūة  عبدالمھūدى عبūدالقادر عبūدالھادى أسūتاذ. ضūعھ دوأضاف أنھūم ھūاجموا كتابūا و
إنھ یقوم بتدریسھ لطالب الفرقة  وقالوا" دفع الشبھات عن السنة النبویة"أصول الدین عنوانھ 

، ولكūūن الكتūūاب لūūم یوضūūح ویثبūūت فیūūھ أن موضūūوع الرضūūاع مūūن الكبیūūر حūūدیث صūūحیحالثالثūūة، 
باختصار حیث كان یأتي بالشبھة ثم یرد علیھا فقط، لكنني عندما  األمور جیدا، وتناول القضیة

بالūدلیل  رددت على ھؤالء اتیت بنموذج من األحادیث التي یعترضون علیھا ومنھا ھذا الحūدیث
ینبغي اثارتھūا فūي وسūائل  والتفصیل لكي یفھمھ الناس، ثم قلنا باختصار إن الدراسة العلمیة ال

تعطūūي سūوى النتیجūūة النھائیūūة ممūūا یستعūصي فھمūūھ علūūى العامūūة، االعūالم ألن ھūūذه الوسūūائل ال 
  .یحتاج لشرح في محاضرة عامة كبیرة ولذلك فموضوع الرضاع من الكبیر مثال

الكبیūر، أتūوا  بعد أن فندنا اعتراضūھم بالūدلیل القūاطع علūى حūدیث رضūاع: عزت عطیة.وتابع د
لكنūھ ال یجیūز الخلūوة " الزواج "احبشبھاتھم فیما یختص برضاع الصغیر وقالوا إنھ یحرم النك

لیلج علیك أنھ "عائشة فمنعتھ فقال الرسول  مع أن ھذا فیھ نصا أیضا عندما دخل شخص على
  .األزھر بالكذب وعندما قلنا لھم ذلك وصفوا" عمك

في وقت مبكūر  عبدالمھدي عبدالقادر الذي یھاجمونھ عبارة عن دراسة عملھا.وقال إن كتاب د
ūھ العلمیūضمن حیاتūدریس بعūصیا اآلن بتūو شخūوم ھūدما یقūا، ال  ة، وعنūرد علیھūشبھات والūال

األدلة ویشرحھا شرحا علمیūا مبūسطا للطūالب  یورد ما في الكتاب باللفظ وإنما یحضر لھ ویقدم
مūنھم تūصحیح بعūض األمūور التūي یūرى أنھūا فūي حاجūة  یفھمون منھ المقūصود تمامūا، ویطلūب

  .لتصحیح أو شرح

لكūن حتūى  اب وخūدمنا صūاحبھ وبینūا أن مūا ینكرونūھ ھūو أصūل مūن الūسنة،خدمنا الكت: وأوضح
وھو عنوان " الشبھات رد"اآلن ال توجد مادة مستقلة في المنھج العلمي بقسم الحدیث اسمھا 

وحتى اآلن فاننا نختار . الدراسي القادم الكتاب، لكننا قررنا أن یتم تدریس ھذه المادة من العام
ضمن تلūك " رضاع الكبیر"والرد علیھا، ولم یكن حدیث  قوم بشرحھاأحادیث علیھا شبھات ون

  .األحادیث

األزھūūر  عبدالمھūūدي عبūūدالقادر لūūھ كتūūب كثیūūرة غیūūر ھūūذا الكتūūاب وھūūو مūūن أسūūاتذة.وقūūال إن د
  .المجتھدین وال قیود على االجتھاد القائم على علم ودراسة
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  في صحیحي البخاري ومسلم

األحادیūث النبویūة  رف عبدالمقصود المتخصص في التراث االسالمي والدفاع عنأما الشیخ أش
الموضوع لیس بغرض االثارة بūل للطعūن  إن اثارة ھذا: وصاحب دار نشر االمام البخاري فقال

وارد فūي صūحیحي البخūاري ومūسلم، وقūصة الحūدیث  في االسالم نفسھ، فحūدیث رضūاع الكبیūر
ان لھ ولد بالتبني، وعندما ابطūل االسūالم التبنūي، حūصلت ك تدور حول شخص اسمھ أبو حذیفة

زوجة أبي حذیفūة التūي ربتūھ وكūان یūدخل علیھūا " سالم"ھذا الولد واسمھ  مشكلة، فكیف یرى
مūن  ھنūاك". أرضūعیھ تحرمūي علیūھ"طبیعیة كأنھا أمھ، وعندما ذھبا للرسول قال لھūا  بصورة

إن ھذه القاعūدة  أبي حذیفة، وھناك من قالالعلماء من رأى أن ھذا الحدیث خاص بسالم مولى 
والخالصة تتمثل في . منسوخ على أي شخص في مكانة سالم، وھناك طرف ثالث قال إنھ حكم

الشرح الممتūع علūى "فھو یقول في كتاب  الرأي الذي تفرد بھ الشیخ محمد بن صالح العثیمین
د انتھūاء التبنūي ال یجūوز بعū: ٤٣٦ و٤٣٥صفحة  ١٣ الجزء" زاد المستنقع في الفقھ الحنبلي
أي أنھ في األصل محرم وال یؤثر، ألن الرضاع البد أن .. الكبیر ارضاع الكبیر وال یؤثر ارضاع

 .الحولین وقبل الفطام یكون في

وبنفس حالūة  من یستدل بقصة سالم فلیأت بھا من جمیع الوجوه: وأضاف الشیخ عبدالمقصود
قūصة سūالم جūاءت مباشūرة  سالم ویقوم بتطبیقھا ونحن نوافقھ على ذلك، وھذا غیر ممكن ألن

أخرى، وبالتالي لما انتفى الحال انتفى  بعد حظر التبني وبالتالي فھي قصة نادرة لن تتكرر مرة
والحمūو ھūو أخ ".. الحمūو المūوت"الūوارد فūي البخūاري الحكūم، یūدل علūى ذلūك حūدیث الرسūول

بیتھ، فلماذا لم یقل الرسūول لمنūع حرمūة خلوتūھ بزوجūة أخیūھ فūي  الزوج وفي حاجة ألن یدخل
ال  ھنا یقول الūشیخ ابūن عثیمūین إن ھūذا یūدل أن مطلūق الحاجūة.. علیھا أن ترضعھ؟ البیت، إن

تأتي امرأة لزوجھūا بمūن  أي أن. ألننا لو قلنا بھذا لكان فیھ مفسدة عظیمةیبیح رضاع الكبیر، 
أبحناھا للمūوظفین والموظفūات فلمūاذا  إنھ رضع منھا وھنا تحصل مشكلة كبیرة جدا، فلوتقول 

  .ال نبیحھا ألخ الزوج مثال

ذات حūساسیة  إن مūسألة ارضūاع الكبیūر لūم تكūنمن ناحیتھ یقول المفكر االسūالمي جمūال البنūا 
والبیئūات، أي أن المūسألة كلھūا  ، لكن الفھم اآلن اختلف وتغیر مع اختالف الūزمنعند االسالف

ثūم نادینūا بتنقیūة التūراث، فھنūاك عūشرة آالف  اختالف في الفھم واختالف في الحūساسیة، ومūن
مثال سوى خمūسة أو سūبعة آالف حūدیث، وبالتūالي ننūادي  حدیث صحیح لم یقبل منھم البخاري

یات ومūستوى الفھūم مثل ھذه األحادیث التي اختلفت الظروف والحساس دائما بتنقیة التراث من
  .فیھ عما ھو في زمننا الحالي الذي جاءت

ھūذا مūن  ویضیف أن أن ھناك قضیة رفعت مؤخرا ضد شیخ األزھūر یطالبūھ بتنقیūة التūراث ألن
االسالمیة، واستندت على كتūابي  المھام المكلف بھا بالقرار الوزاري في تشكیل مجمع البحوث

  .١٩٦٩عبدالمنعم النمر أدلى بھ عام .األسبق د وعلى رأي لوزیر األوقاف" نحو فقھ جدید"

والمتقūدمون غūضاضة مūن  وتابع أننا نقصد ھنا تنقیة التūراث مūن األشūیاء التūي لūم یūر االوائūل
  .للحیاء ذكرھا، لكنھا تعد بالمستویات الحالیة بمثابة خدش
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ن جانūب الكبیūر مū وقال الداعیة االسالمي والنائب اإلخواني الشیخ ماھر عقل إن فتūوى رضūاع
ذكūر ھūذا الحūدیث بūین أنھūا  عزت عطیūة جانبھūا الūصواب، فūابن القūیم رضūي هللا عنūھ عنūدما.د

عūامین وال رضūاع بعūد ذلūك، ومūن  فتūوى خاصūة بūسالم مūولى أبūي حذیفūة، ألن الرضūاع مدتūھ
الكبیر ال یؤدي إلى ذلك بل یثیūر الūشھوات، ألن  ورضاعشروطھ أن ینبت اللحم ویقوي العظم، 

  إنتھى .)١(یعتبر كشفا لعورة  ثدیھا لغیر زوجھاكشف المرأة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
ً جمیع المعترضین یردون على محمد أوال وأخیرا قبل أن یبرروا رفضھم لحدیث رضاعة الكبیūر-١  كمūا أنūھ ال یغیūر أن .ً

ūدیھا بūرمحمد أمر صحابیة أن ترضع سالم وھو كبیر ذو لحیة من ثūن ، شكل مباشūسادا مūد فūاعتھا أشūر رضūذا تعتبūًوبھ
  .النظرة المحرمة
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  محمد علم
 علم، جمة علوم لدیھ محمد أن الشیعة المسلمون خاصة المسلمین من الكثیر یعتقد

 العلوم من كذلك لدیھ وأن. الغیب علم، الطبیعة علم، الكون علم، واآلخرین األولین
 بعد اكتشافھا سیتم والتي إكتشفت والتي الحاضر الوقت في أعیننا عن المخفیة

  .)والحساب الدینونة یوم( الساعة تأتي حتى السنین آالف أو مئات
  

 كانت إما نجدھا، محمد بعلوم المتعلقة واألحادیث الروایات لتلك فاحصة بنظرة لكن
 سیاسیة مصلحة ألجل علیھا زید أو موضوعة كانت أنھا أو قائلھا جھل على تدل
 وفاة بعد ما إلى األحادیث تلك بعض یرجع إذ. ًجدا متأخر وقت وفي، خالفھ أو

 مجاالت عدة في جھلھ على تدل التي أحادیثھ سنصنف لذلك. السنین بمئات محمد
 لتجنب مجال كل في واحدة بحادثة سأستشھد بأنني ًعلما. بنفسھ القارئ لیتأكد

  .اإلطالة

  

  الكون مجال في

عن    أبیھ عن   التیمي  إبراھیم  عن  األعمش   عن   سفیان حدثنا  محمد بن یوسف   حدثنا
  :قال  أبي ذر رضي هللا عنھ   

أین تذھب قلت  أتدري حین غربت الشمس   ألبي ذر   صلى هللا علیھ وسلم   النبي  قال 
فیؤذن لھا  العرش فتستأذن هللا ورسولھ أعلم قال فإنھا تذھب حتى تسجد تحت

ارجعي من حیث  یوشك أن تسجد فال یقبل منھا وتستأذن فال یؤذن لھا یقال لھاو
  جئت فتطلع من مغربھا فذلك قولھ تعالى

  .والشمس تجرِي لمستقَر لَّها ذَلك تقْدير الْعزِيزِ الْعليمِ

 ھūي األرض وأن )الشمسیة للمجموعةً نسبیا( ثابتة الشمس أن العلمیة الثوابت من
 حūūول تūūدورً أیūūضا األرض، والūūشروق الغūūروب عنūūھ فینūūتج نفūūسھا حūūول تūūدور التūūي

  .العكس ولیس، الشمس

 َّأولوا العلمي اإلعجاز علماء ِبـ أنفسھم یسمون ممن الحدیث العلم على المتطفلین
 أن مع. ”الواقع النسر “نجم نحو تجري الشمس أن منھ واستدلوا، السابق الحدیث
 تحت لتسجد تذھب تغرب أن بعد الشمس أن وھو ومحدد ًواحدا ًشیئا قصد محمد

  . كرویة ولیست، ومستویة مسطحة كانت األرض أن الخاطئ لضنھ العرش
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  الطبیعة مجال في

  النخیل تلقیح - أ

وتقاربا في اللفظ وھūذا حūدیث   وأبو كامل الجحدري  سعید الثقفي  قتیبة بن   حدثنا -١ 
قال مررت مūع  أبیھ  عن  موسى بن طلحة  عن  سماك  عن  أبو عوانة  قاال حدثنا    قتیبة  

مūūا یūūصنع ھūūؤالء   صūūلى هللا علیūūھ وسūūلم بقūūوم علūūى رءوس النخūūل فقūūال  رسūūول هللا 
صلى هللا علیھ وسūلم  فقال رسول هللا  فقالوا یلقحونھ یجعلون الذكر في األنثى فیلقح

صūلى هللا علیūھ  ا بذلك فتركوه فأخبر رسūول هللا  فأخبرو ما أظن یغني ذلك شیئا قال
إن كان ینفعھم ذلك فلیصنعوه فإني إنمūا ظننūت ظنūا فūال تؤاخūذوني  بذلك فقال  وسلم 

 . إذا حدثتكم عن هللا شیئا فخūذوا بūھ فūإني لūن أكūذب علūى هللا عūز وجūل بالظن ولكن
)١ (  

وأحمūد بūن  ظūیم العنبūري وعبūاس بūن عبūد الع عبدهللا بن الرومي الیمūامي  حدثنا   -٢
أبūو   حدثنا  عكرمة وھو ابن عمار حدثنا   النضر بن محمد  قالوا حدثنا   المعقري  جعفر

المدینūة وھūم   صلى هللا علیūھ وسūلم   رافع بن خدیج قال قدم نبي هللا   حدثني   النجاشي 
لعلكūم مūا تūصنعون قūالوا كنūا نūصنعھ قūال  فقال  یأبرون النخل یقولون یلقحون النخل

قال فذكروا ذلك لھ فقال إنمūا أنūا  فنقصت  أو  فنفضت    فتركوه  لو لم تفعلوا كان خیرا
إذا أمرتكم بūشيء مūن دیūنكم فخūذوا بūھ وإذا أمūرتكم بūشيء مūن رأي فإنمūا أنūا  بشر
  ) ٢(.ولم یشك  فنفضت قال المعقري  أو نحو ھذا  عكرمة    قال .بشر

أبūو   قūال  األسود بن عūامر   كالھما عن  وعمرو الناقد  بكر بن أبي شیبة  أبو حدثنا   -٣
  أبیūھ  عūن  ھūشام بūن عūروة   عūن حمūاد بūن سūلمة    أسūود بūن عūامر حūدثنا   حūدثنا   بكر 

مūر بقūوم یلقحūون  صūلى هللا علیūھ وسūلم   أن النبūي  أنūس  عن  ثابت  وعن  عن عائشة  
رج شیصا فمūر بھūم فقūال مūا لūنخلكم قūالوا قلūت كūذا تفعلوا لصلح قال فخ لو لم  فقال 

 ) ٣(.أنتم أعلم بأمر دنیاكم وكذا قال

صūلى هللا  هللا  قūال سūمع رسūول أنس  عن   ثابت   حماد عن  عبدالصمد حدثنا   حدثنا   -٤
فقūال لūو تركūوه فلūم یلقحūوه  أصūواتا فقūال مūا ھūذا قūالوا یلقحūون النخūل  علیھ وسūلم 

مūا لكūم    صūلى هللا علیūھ وسūلم   النبūي  فقūال   شیūصا   قحوه فخرج لصلح فتركوه فلم یل
إذا كūان شūيء مūن أمūر  صūلى هللا علیūھ وسūلم   هللا  قالوا تركوه لما قلت فقūال رسūول

   )٤(.فإذا كان من أمر دینكم فإلي دنیاكم فأنتم أعلم بھ

یحūدث  موسūى بūن طلحūة  أنūھ سūمع   سūماك   عūن  إسūرائیل  أنبأنا   حدثنا عبدالرزاق   -٥
فūرأى أقوامūا    المدینūة  في نخūل  صلى هللا علیھ وسلم  مع النبي  مررت : قال  أبیھ  عن 
 رءوس النخūūل یلقحūūون النخūūل فقūūال مūūا یūūصنع ھūūؤالء قūūال یأخūūذون مūūن الūūذكر فūūي

  واــقال ما أظن ذلك یغني شیئا فبلغھم فتركوه ونزلفي األنثى یلقحون بھ ف فیحطون

  . مسند أحمد -٤        .صحیح مسلم -٣       .صحیح مسلم -٢       .صحیح مسلم -١
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إنمūا ھūو    فقūال  صلى هللا علیūھ وسūلم  السنة شیئا فبلغ ذلك النبي  فلم تحمل تلك  عنھا
یخطūئ ویūصیب  لكم والظūنظن ظننتھ إن كان یغني شیئا فاصنعوا فإنما أنūا بūشر مūث

حūدثنا   أبūو النūضر حūدثنا   . ولكن مūا قلūت لكūم قūال هللا عūز وجūل فلūن أكūذب علūى هللا 
  ) ١(.فذكره موسى بن طلحة  عن  سماك بن حرب  حدثنا   إسرائیل  

أنūھ  سūماك  عūن  إسūرائیل   عūن عبیūد هللا بūن موسūى  حūدثنا  علūي بūن محمūد   حدثنا   -٦
صūلى   مūررت مūع رسūول هللا   أبیھ قال یحدث عن   موسى بن طلحة بن عبید هللا سمع 

النخūūل فقūūال مūūا یūūصنع ھūūؤالء قūūالوا  فūūي نخūūل فūūرأى قومūūا یلقحūūون هللا علیūūھ وسūūلم 
مūا أظūن ذلūك یغنūي شūیئا فūبلغھم فتركūوه  یأخذون من الذكر فیجعلونھ في األنثى قال

إنما ھو الظن إن كūان یغنūي شūیئا  فقال  علیھ وسلم  صلى هللا نھا فبلغ النبي فنزلوا ع
بشر مثلكم وإن الظن یخطūئ ویūصیب ولكūن مūا قلūت لكūم قūال هللا  فاصنعوه فإنما أنا

  ) ٢(. هللا فلن أكذب على

 حصر أو جمع الكتاب ھذا في ھدفنا فلیس، محمد جھل على واحد مثال فقط ذكرنا
  .الحیاة أمور من كثیر في جھلھ على تدل التي أعمالھ جمیع

 أفسد فلقد. شأنھم في المزارعین حتى یترك لم محمد أن السابقة األحادیث في نرى
، والتمر الرطب من محصولھم فقدان في وجھلھ بفضولھ وتسبب جھدھم علیھم
  .تعالیمھ حسب النخیل تلقیح تركوا ألنھم

  

  الذبابة جناح -ب 

 عن تیم  بني  مولى  عن عتبة بن مسلم  إسماعیل بن جعفر حدثنا   قتیبة  نا  حدث-١
صلى   أن رسول هللا   رضي هللا عنھ  أبي ھریرة   بني زریق عن   مولى   عبید بن حنین 
في إناء أحدكم فلیغمسھ كلھ ثم لیطرحھ فإن في  الذباب إذا وقع  قال   هللا علیھ وسلم 

  )٣(.ھ شفاء وفي اآلخر داءجناحی أحد

صالح بن محمد عن  عن سھل بن أحمد عن محمد بن اورمة عن: طب األئمة -٢
قال رسول هللا  : عمرو بن شمر عن جابر عن أبي جعفر الباقر علیھ السالم قال

فلیغمسھ فیھ فان في  أحدكم إذا وقع الذباب في إناء: صلى هللا علیھ والھ وسلم 
المسموم في الشراب  األخرى سما وإنھ یغمس جناحھإحدى جناحیھ شفاء وفي 

  .  وال یغمس الذي فیھ الشفاء فاغمسوھا لئال یضركم

  .سنن ابن ماجة -٢         .مسند أحمد -١

مūسند :  و السند في عدة مصادر نذكر بعūضھا  و روى باختالف في اللفظ ، ٥٣٣٦ الحدیث رقم – صحیح البخاري -٣
 ص ٢ج  سūūنن أبūūي داوود ، ١١٥٩ ص ٢سūūنن ابūūن ماجūھ ج  ، ٩٩ ص ٢سūūنن الūدارمي ج  ، ٢٢٩ص  ٢أحمūد ج 

٢١٦.  



َمحمد أھل بیتھ و     ْ َ َّ َ ُْ َصحابتھ َ َ ١٠٥صفحة                                                                                                                                      َ

لūوال الūذباب الūذي یقūع فūي أطعمūة النūاس مūن حیūث ال یعلمūون : وقال علیھ الūسالم 
  .!!ألسرع فیھم الجذام

    

  الغیب علم مجال في

  الساعة علم
  

 حدثنا أبو أسامة عūن ھūشام، عūن  :  قاال . حدثنا أبو بكر بن أبي شیبة وأبو كریب -١
  : أبیھ، عن عائشة، قالت

  : رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم سūألوه عūن الūساعة كان األعراب إذا قدموا علūى
إن یعūش ھūذا، لūم یدركūھ الھūرم،  " أحدث إنūسان مūنھم فقūال   فنظر إلى ؟ متى الساعة
    )١(.  " ساعتكم قامت علیكم

  

یعنūي ابūن  (  حūدثنا حمūاد  .  حūدثنا سūلیمان بūن حūرب .  وحدثني حجūاج بūن الūشاعر-٢
أن رجال سūأل النبūي صūلى هللا   حدثنا معبد بن ھالل العنزي عن أنس بن مالك .  ) زید

رسūول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم   قūال فūسكت ؟ وم الūساعة متūى تقū : علیھ وسūلم قūال
إن عمūر ھūذا، لūم یدركūھ  "  فقūال  . أزدشūنوءة  ثم نظر إلى غالم بūین یدیūھ مūن . ھنیھة

    )٢( .  ذاك الغالم من أترابي یومئذ :  قال أنس : قال   " الھرم حتى تقوم الساعة
  

 حدثنا یونس بن محمد عن حماد بن سūلمة، عūن  .  وحدثنا أبو بكر بن أبي شیبة-٣ 
  ؟  متūى تقūوم الūساعة : هللا علیھ وسلم أن رجال سأل رسول هللا صلى ثابت، عن أنس

إن  "  فقال رسول هللا صلى هللا علیūھ وسūلم  . محمد وعنده غالم من األنصار، یقال لھ
  )٣(.  " ركھ الھرم، حتى تقوم الساعةال ید یعش ھذا الغالم، فعسى أن

  

أخفūق محمūد .  سنة على األقل ولم تقم الūساعة١٣٥٠مات ذلك الغالم قبل أكثر من 
محمūūد لūūم یūūنجح فūūي ، سūūواء فūūي القūūرآن الūūذي ألفūūھ بنفūūسھ أو فūūي أحادیثūūھ، كعادتūūھ

   )٤(.وقد برھنا على ذلك، التنبؤ باي حادثة

  .كتاب الفتن وأشراط الساعة :  صحیح مسلم-١

  .كتاب الفتن وأشراط الساعة :  صحیح مسلم-٢

  .كتاب الفتن وأشراط الساعة :  صحیح مسلم-٣ 

  . لمعرفة المزید٤٣صفحة ) إلھ اإلسالم( الرجاء مراجعة كتابنا الثاني -٤
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  )المھدي( علم اآلخرین - ج 
  

عūن النبūي صūلى هللا  عبūد هللا عūن زر عūن عاصūم حūدثنا سفیان بن عیینة  حدثنا-١
قūال  ال تقوم الساعة حتى یلي رجūل مūن أھūل بیتūي یūواطئ اسūمھ اسūمي علیھ وسلم

یحیūى بūن  أو جعفر بūن یحیūى ه سألھ بعض ولدأبي حدثنا بھ في بیتھ في غرفتھ أرا
  )١(.خالد بن یحیى

  

ّ عūūūūن عبūūūūد هللا بūūūūن مūūūūسعود ، عūūūūن رسūūūūول هللا-٢  : قūūūūال)صūūūūلى هللا علیūūūūھ وآلūūūūھ(ّ
أو مūن (ًلو لم یبقى من الدنیا إال یوم لطول هللا ذلك الیوم حتى یبعث فیھ رجūال منūي 

  )٢(. یواطىء أسمھ أسمي)أھل بیتي

  

لو لم یبق من الدنیا إال یوم واحد لطول هللا :  قال رسول هللا صلى هللا علیھ وآلھ-٣
مني أو من أھل بیتي یواطئ اسمھ اسمي واسم أبیھ  ذلك الیوم حتى یبعث هللا رجال
وفي روایة اخرى أن . وعدال كما ملئت ظلما وجورا اسم أبي یمال االرض قسطا

   )٣(. رجل من أھل بیتي یواطئ اسمھ اسميیلي: قال النبي صلى هللا علیھ وآلھ
  

 ستقوم كانت الساعة أو القیامة فھل. شدید بوضوح المحمدي التخبط ھذا نرى
 ھذه في حتى رأیھ غیر قد اإلسالم نبي محمد أن أو الغالم؟ ذلك موت أو ھرم قبیل

  ًأوال؟ المھدي یأتي حتى الساعة تأتي فلنً أیضا المسألة
  

 ،والدینیة التاریخیة اجوانبھ كل من المھدي بشأن الواردة األحادیث دراسة بعد
 آخر في سیأتي رجل أو شخص ھناك سیكون بأنھ تنبأ قد ًفعال محمد أن وجدت
  آخر جانب من لكن. كلھا األرض ولیغزو اإلسالمیة األمة شأن لیصلح الزمان
 بالمھدي الرجل أو الشخص ذلك ًأصال ُیسم أو یطلق لم العرب نبي محمد أن وجدت

 خالفة بدایة في محمد ألحادیث إضافتھا تم زیادة تلك وأنما، )المھدي حدیث(ً لفظا
 في ذكر لھ یرد لم لذلك. العباسي المھدي ایام بدایة في تأكید وبكل العباسیین
 أي والدة قبل حتى المھدي الخلیفة موت من الرغم على ،ومسلم البخاري صحیحي

  .والبخاري مسلم أي، منھما
  

  .بسند صحیح) ١/٣٧٦(مسند أحمد   -١

  .» وإسناده حسن :« االلباني في تخریج أحادیث المشكاة -٢

  .١٠٣ص ٥١ جزء، االنوار بحار -٣
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 سیكون المھدي. عبدهللا ھو أبیھ وأسم محمد أسمھ اإلسالم نبي أن ذلك في دلیلنا
 القائد لذلك سیعطي الذي اللقب إضافة بعد. ًأیضا عبدهللا أبیھ وأسم محمد أسمھ

 ینطبق ھذا. المھدي عبدهللا ابن محمد ھو ًكامال اإلسم سیكون، المنتظر المھدي
  .العباسي المھدي ھو، العباسین الخلفاء أحد اسم على اإلنطباق تمام

حūوادث سūنة تūسع  مūن ،الكامūل فūي التūاریخمūن یذكر إبن األثیر فūي المجلūد الرابūع 
 :ذكر موت المھدي - وستین ومائة

  إنتھى.  المنصور بماسبذانمحمد بن عبد هللا أبوعبد هللا المھديفي ھذه السنة مات 

  

  )محمد نبوة( األولین علم

  ثنا) قاال ( أبو النضر الفقیھ واحمد بن محمد بن سلمة العنزي )حدثنا  ( -١
 عثمان بن سعید الدارمي ومحمد بن سنان العوفى ثنا ابراھیم بن طھمان عن بدیل
 بن میسرة عن عبد هللا بن شقیق عن میسرة الفخر قال قلت لرسول هللا متى كنت

  )١(.ھذا حدیث صحیح اإلسناد ولم یخرجاه. نبیا قال وآدم بین الروح والجسد

  

 وعن میسرة العجر قال قلت یارسول هللا متى كتبت نبیا قال وآدم بین الروح -٢
 وعن عبد هللا بن شقیق. رواه أحمد والطبراني ورجالھ رجال الصحیح . والجسد 

رواه  . عن رجل قال قلت یا رسول هللا متى جعلت نبیا قال وآدم بین الروح والجسد
  ) ٢(.أحمد ورجالھ رجال الصحیح

  

 وأخرج ابن مردویھ عن ابن عباس رضي هللا عنھما قال قیل یا رسول هللا متى -٣
قūال  وأخرج ابن سعد رضي هللا عنھ قال* قك قال وآدم بین الروح والجسد أخذ میثا

حūین  رجل للنبي صلى هللا علیھ وسلم متūى اسūتنبئت قūال وآدم بūین الūروح والجūسد
الūدالئل عūن  وأخرج البزار والطبراني في األوسط وأبو نعیم فūي* أخذ منى المیثاق 

قūال وآدم بūūین  ابūن عبūاس رضūي هللا عنھمūūا قūال قیūل یūūا رسūول هللا متūى كنūūت نبیūا
والحūاكم وصūححھ  واخرج أحمد والبخاري في تاریخūھ والطبرانūي* الروح والجسد 

عنūھ قūال قلūت یūا  وأبو نعیم والبیھقي معا فūي الūدالئل عūن میūسرة الفخūر رضūي هللا
  یم ــالحاكم وأبو نع وأخرج* بین الروح والجسد رسول هللا متى كنت نبیا قال وآدم 

  .٦٠٨ ص ٢ ج النیسابوري الحاكم -  المستدرك -١

  .٢٢٣ ص ٨ الھیثمي ج - مجمع الزوائد  -٢ 
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هللا علیūھ وسūلم متūى  والبیھقي عن أبى ھریرة رضي هللا عنھ قūال قیūل للنبūي صūلى
وأخūūرج أبūūو نعūūیم عūūن  * وجبūūت لūūك النبūūوة قūūال بūūین خلūūق آدم ونفūūخ الūūروح فیūūھ

وآدم منجūدل فūي الطūین  الصنابحي قال قال عمر رضي هللا عنھ متى جعلت نبیūا قūال
قلت یا رسūول هللا متūى  وأخرج ابن سعد عن ابن أبى الجدعاء رضي هللا عنھ قال* 

سعد عن مطرف بūن عبūد هللا  وأخرج ابن* جعلت نبیا قال وآدم بین الروح والجسد 
صلى هللا علیھ وسūلم متūى كنūت  ھ إن رجال سأل رسول هللابن الشخیر رضي هللا عن

  أبى شیبة عن قتūادة رضūي هللا عنūھ وأخرج ابن* نبیا قال وآدم بین الروح والطین 
وإذ أخūذنا مūن النبیūین میثūاقھم ومنūك  قūال كūان النبūي صūلى هللا علیūھ وسūلم إذا قūرأ

 ابūن جریūر عūن وأخūرج* آخرھم في البعūث  ومن نوح قال بدئ بي في الخیر وكنت
النبیین میثاقھم ومنك ومن نوح قال ذكūر لنūا إن  قتادة رضي هللا عنھ وإذا أخذنا من

كūان یقūول كنūت أول األنبیūاء فūي الخلūق وآخūرھم فūي  نبي هللا صلى هللا علیūھ وسūلم
  )٣(.البعث

  

،  لم یكن یعرف أنھ نبي لما ظھر لھ جبرائیل ألول مرة في الغاراإلسالممحمد نبي 
فكیف عرف أنھ نبي قبل خلق . م یستطع أن یمیز المالك من الشیطان لھبل أن
  !!!آدم؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .١٨٤ ص ٥ جالل الدین السیوطي ج -الدر المنثور  -١
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  القرآن
 ھو وال بالنثر ھو فال، موحد ًشعریا ًنمطا یتبع ال وكتابتھ نسجھ في القرآن

  .بمثلھ التردید على الكھنة أعتاد سجع بل، بالقصیدة

  

 للفقراء المحفزات بعض فیھا مسالمة بآیات یأتي محمد كان الوحي بدایة في
 من سیحررھم أنھ وعدھم ألنھ بل، مرسل نبي أنھ ألجل ال تبعوه الذین والعبید
 سماع كان عاقل شخص یصدقھ ال والذي محمد وحي مافي أغرب. قریش أغنیاء
 األشنع بل. الباب أو القلم كصریر صریر أو الجرس صلصة اإلسالم نبي محمد

 كما ویرغي یصرع كان فقد، الوحي علیھ ینزل كان حینما محمد حال ھو واألفضع
  .الخ ... اإلبل ترغي
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 كانوا المجد كل لھ المسیح السید ورسل وأشعیاء كموسى القدیم العھد أنبیاء
 مع سالم في وھم یكتبونھ كانوا، القدس الروح من مسوقین اإللھي الوحي یكتبون

 تلك مثل عنھم روي أو عنھم یصدر فلم. الروحي النضج قمة وفي أنفسھم ومع هللا
 مسالة في حتى األنبیاء باقي عن شذ محمد لكن. األنبیاء عرف في الشاذة األعمال
  .الوحي

  

  ھزعم حسب محمد یتلقاه كان الذي الوحي أنواع

  الجرس كصلصلة یأتیھ الوحي -١

 أبūو حūدثنا  كریūب أبو   حدثنا و   ح  عیینة بن سفیان حدثنا  شیبة أبي بن بكر أبو   حدثنا
 لūھ واللفūظ   نمیūر بūن هللا عبūد بūن محمūد  حūدثنا و  ھūشام  عن  جمیعا  بشر وابن   أسامة

 سūأل  ھūشام بūن الحūارث  أن  عائūشة   عūن   أبیūھ   عūن   ھūشام   حدثنا   بشر بن محمد   حدثنا 
  صلūصلة  مثūل فūي یūأتیني أحیانūا  فقūال الūوحي یأتیك كیف   وسلم علیھ هللا صلى  النبي

 صūورة مثūل فūي  ملūك   وأحیانūا وعیتūھ وقūد عنūي   یفūصم   ثūم علūي أشūده وھūو الجرس 
  ) ١(.  یقول ما فأعي الرجل

  

  كالمبھور أو كالمصروع وھو محمد یأتي الوحي -٢

 عūن  أبیūھ   عūن  ھūشام  عūن  أسūامة أبūو  حūدثنا العūالء بūن محمūد كریūب أبūو  حūدثنا -١
 البūاردة   الغūداة   فūي  وسūلم علیūھ هللا صلى هللا رسول على   لینزل   كان إن   قالت   عائشة 

   )٢(.  عرقا جبھتھ تفیض ثم

رسول هللا صūلى هللا علیūھ وسūلم ، وأنūزل علیūھ ، وكūان إذا أنūزل علیūھ  كنا عند -٢
وعینūاه مفتوحūة وفūرغ سūمعھ وقلبūھ لمūا یأتیūھ مūن هللا عūز وجūل ، فكنūا  دام بūصره
  ) ٣(.منھ نعرف ذلك

  

  اإلبل كغطیط یغط وھو محمد یأتي الوحي -٣

َعن یعلى ْ َبن أمیة  َ َّ َ ُْ ِأنھ كان یقول لیتني أرى رسول هللا: ِ َّ َ ُُ َ َ ْ ََ ِ َ ََ ُ َصلى هللا علیھ وسلم حین  َ ِ َِ َّ َ ََّ َ ْ َ َُ َّ  

  .عرق النبي صلى هللا علیھ وسلم في البرد وحین یأتیھ: الفضائل : صحیح مسلم-١

  .عرق النبي صلى هللا علیھ وسلم في البرد وحین یأتیھ: الفضائل : صحیح مسلم-٢

  . )١٠٨ص( رواه أبو یعلى وصححھ األلباني في صحیح السیرة -٣
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ُینزل علیھ الوحي، ْ َ ْ َ ُْ َِ ُ َ َفلما كان النبي صلى هللا علیھ وسلم ْ َّ َ َّ ََ َ ْ َ َ ُّ َِّ ُ َّ ِ َّ ََ ْبالجعرانة علیھ ثوب قد  َ َ ٌَ ْ ْ َ َ ِْ َِ َْ ِ ِ
ٌأظل علیھ ومعھ ناس َ َ َ ْ ََ ُ ِ َ َّ َ َمن أصحابھ إذ جاءه رجل متضمخ بطیب، فقال  َ ٌَ َ ٍْ ِ ِ ِِ ِ ٌِ َِّ َ ُ ُ َ ُ َ َ ْ َ َرسول  َیا: ْ ُ َ

ُهللا كیف ترى في رجل أحرم في ج َ ْ ُ َ َ َ ِْ َِ َ ٍ َ َ ِ َبة بعد ماَّ ْ َ ََّ ُتضمخ بطیب ، فنظر النبي صلى هللا  ٍ َّ َّ َ ُّ َ َّ َِ َِّ َ َ ََ َ ٍ ِ
ِعلیھ ْ َوسلم ساعة، فجاءه الوحي، فأشار ََ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َ َْ ًَّ َعمر إلى یعلى َ َْ َ ُ َ َأن تعال، فجاء یعلى : ُِ ْ َ َ َ ََ َ َ ْ َ

َفأدخل رأسھ، فإذا ھو َ َُ َْ َ َِ ُ ْ ََ ِمحمر الوجھ یغط، كغطیط ا َ ِ ِ َِ َْ ُّ َ ْ َ ُّ َ ْ ًلبكر، كذلك ساعة،ُ َ َ ََ ِ َ َ ْ ُثم سري عنھ ْ ْ َ َ ِّ ُ َّ ُ 
َفقال َ ْأین الذي یسألني عن :َ ََ ْ َ ِْ ُِ ََّ ُالعمرة آنفا؟ فالتمس الرج َ َّ َ َ ْ ُِ ِ ُِ ْ َْ َل فجــً َيء بھ إلىِـُ ِ ِِ ِّبي ــَّالن َ ِ
َلى هللا علــَص ََّ ُ َیھ وســَّ َ َلم فقــِْ َ َ ُأما الطیب َ:الــَّ َِّّ ُالذي بك فاغسلھ َ َْ ْ َِّ َِ َّ ثالث مرات ، وأما ِ َ َّ ََ ٍ َ َ

ُالجبة َّ ُ َفانزعھا ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجك ْ َِّ َ ُ ْ َ َ ْ ُ ْ ْ َ ِْ ِ َِ َ َ َ َّْ ُ ِلھ غطیط(. َِ َ ِ ھو كصوت )َُ ْ َ ََ ُ
َالنائم الذي یردده مع نفسھ، َ ََّ َ ُ َ ُِّ ِ ْكغطیط البكر(َِّ ََ ْ َِ ْ ھو بفتح الباء وھو الفتي من)ِ ُ ُِ ِّ َ َ َ ََ َْ ْ ِ ْ ِاإلبل ِ ِ.)١(   

  

  نائم وھو یأتیھ هللا یرى محمد -٤

ْعن -أ َابن عباس أن النبي صلى هللا علیھ وسلم قال َ ََ َّ َ ََّ َ ْ َ َ َّ َ ِْ ُ َّ َّ َ ٍ ٍأتاني ربي في أحسن صورة، : ِ ِ َِ ُ َ ْ ِّ َِ َ ََ
َفقال َ ُیا محمد، قلت: َ ْ ُ ُ َّ َ ُ َلبیك رب وسعدیك، قال: َ َ َ َْ ْ َ َ ِّ َ ْ ََّ ُفیم یختūصم المūأل: َ َ َْ ُ َِ َِ ُاألعلūى؟ قلūت ْ ْ َُ ْ ِّرب : َ َ

َال أدري؟ فوضūع یūده بūین َ ْْ َ ُ َ َ َ َ َ ِ َكتفūي فوجūدت بردھūا بūین ثūدیي فعلمūت مūا بūین َ ْ َ َ َ ْْ َ َ ْ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ َ َُّ ُِ َِ َ َ َ ِالمūشرق  َ ِ ْ َ ْ

َوالمغūūرب فقūūال  َ َ ِ ِ ْ َْ ُیūūا محمūūد، فقلūūت: َ ْ ُ َ ُ َّ َ ُ َلبیūūك رب وسūūعدیك، قūūال : َ َ َ َْ ْ َ َ ِّ َ ْ ََّ ُفūūیم یختūūصم: َ َِ َِ ْ ُالمūūأل َ َ ْ 
ُألعلى، قلت ا ْ َُ ْ ِفي الūدرجات والكفūارات، وفūي نقūل: َ ْ ََّ َِ ِ ِ َِ َ َ َ َْ ِاألقūدام إلūى الجماعūات، وإسūباغ  َّ َ ْ َ َ َ َِ ِِ ْ َ ِ َ ْ َ

ِالوضوء في ِ ُ ُ ْالمكروھات، وانتظūار الūصالة بعūد الūصالة، ومūن ْ َ ََ َ َّ ْ َ َّ َ ُ َِ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َیحūافظ علūیھن عūاش  ْ َ ْ َ َ َُّ ِ َ ْ ِ
ِبخیر ومات بخیر وكان م َ َ َ ََ ْ َ َ ٍْ ٍِ ُذنوبھ كیوم ولدتھ أمھ ْنَِ ُُّ َ ْ َُ ْ َ َُ َ ِ ِ ِ ُ.)٢ (  

ْعن -ب َمعاذ بن جبل رضي هللا عنھ قال  َ َ ٍ َ َ ْ َ ُِ ُاحتبس عنا رسول: ِ ُ َ َ َ َّْ ِهللا صلى هللا علیھ  ُِ ْ َ ََ َُّ َّ َِّ
ِوسلم ذات غداة عن صالة ٍَ َ َ َْ َ َ ََّ َ َالصبح ، حتى كدنا نتراءى عین الشمس فخرج َ َ ْ ْ َ َ َ َ ْ َُّ َّ َ َ َ ََّ ِ َ ْ ِ ًسریعا  ِ َِ

َّفثوب بالصالة ، فصلى رسول هللا صلى ََّ ُ َ َ َّ َ ِِّ َّ ُ َ ُ َِ َّهللا علیھ وسلم وتجوز في صالتھ ، فلما  ِ َ َّ َ َ َ َ ْ ََ َّ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ َّ

َسلم َّ َدعا بصوتھ فقال لنا  َ َ َ َ َ ِ ِ ْ َ َِ ْعلى مصافكم كما أنتم: َ ُْ ْ َ َُ َ َ َ َِّ َثم انفتل إلینا ، ثم قال  َ َّ َ ََّ ُ َ َُ َ ْْ َ ِّأما إن: ِ ِ َ ي َ
ْسأحدثكم ُ ُ ِّ َ ِما حبسني عنكم الغداة ، أني قمت من اللیل َُ ْ ْ َ َ َ َ ََّ َ َ ْْ َِ ُِ ُ ِّ ُ َْ ِفتوضأت وصلیت ما قدر لي  ْ َ َ ْ َ َ َّ َِّ ُ َُ َُّ ْ َ

ِفنعست في صالتي َِ ْ َُ َ ِفاستثقلت ، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في َ َ َْ َ َ َ ِّ َ َْ َ َ ََ ُِ َِ َ َ َ ْ ٍأحسن صورة ،  َ َ ُ َ ِْ َ

َفقال  َ ُیا محمد: َ َّ َ ُ ُ ، قلت َ ْ ِّلبیك رب ،: ُ َ ْ ََّ َقال  َ ِفیم یختصم المأل األعلى ، قلت ال أدري : َ ْ َ ُ ْ َ ُْ ْ َ ََ ُ ُ َِ َِ ْ
ِّرب ؟ َقالھا ثالثا ، قال صلى هللا علیھ وسلم  َ َّ َ َّ ََ َ ْ َ َ َِ ُ َّ ً َ ُفرأیتھ: َ ُ ْ ََ َّوضع كفھ بین كتفي حتى  َ َ ََ َّ ْ َ َ َ ََ َِّ َ ُ

ِوجدت برد أناملھ ِ ِ َ َ َ ْْ َ َ َّبین ثدیي َُ َ ْ َْ ُ فتجلى لي كل شيء وعرفتََ ْ ََ َ َ ْ ٍَ َ ُ َُّ ِ َّ.   

، والنسائي ) ٧٦٥(الحج  ، والترمذي في) ٢٠١٧(، ومسلم في الحج ) ٤٦٠٢(البخاري في فضائل القرآن  رواه -١
، ومالك ) ١٧٢٦٩(، وأحمد ) ٢٦٤٦(وابن ماجھ في الدیات  ، (١٥٥٣(، وأبو داود في المناسك  ) ٢٦٢٠(في الحج 
  )٦٣٦(في الحج 

  ."ص"رواه الترمذي وحسنھ في تفسیر القرآن باب سورة  -٢
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َفقال  َ ُیا محمد: َ َّ َ ُ َ . 
ُقلت  ْ ِّلبیك رب: ُ َ ْ ََّ َ                                                                          .
َقال  َفیم یختصم المأل األعلى ؟: َ ْْ َ ََ ُ ُ َِ َِ ْ  
ُقلت  ْ ِفي الكفارات: ُ َِ َّ َ ْ . 

َّما ھن ؟: َال َق ُ َ  
ُقلت  ْ َمشي األقدام إلى: ُ ِ ِ َ ْ َ ُ ِالجماعات ، والجلوس في المساجد بعد الصلوات ، َْ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ََ ْ ُ ْ َْ ُوإسباغ  ِ َ ْ َِ

ِالوضوء في المكروھات َِ ُ َ ُ ُْ ْ ِْ  
َقال  َثم فیم ؟: َ َِّ ُ  
ُقلت  ْ ِإطعام الطعام ، ولین الكالم ، والصالة بال: ُ ُِ َّْ َ َ َ َِ َِ ُ ِ َّ ٌلیل والناس نیامُْ َ ُ َ ِْ َّ ِ َّ .  
َقال  ْسل ، قل : َ ُْ ِّاللھم إني: َ ِ َّ ُ َّأسألك فعل الخیرات ، وترك المنكرات ، وحب َّ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ ْ ِْ ِ َِ ْ َ َْ ْ َُ ََ َ ِالمساكین  َ ِ َ َ ْ

َ، وأن تغفر لي وترحمني ، وإذا أردت ْ َْ َ َ َ ْ َ َ ََ ََ ِ ِ ِ َِ َفتنة قوم فتوفني غیر مفتون ، أ َْ ٍ ُ َ َ ْْ َّ َ ََ َ ْ َ َْ ِ ٍِ َسألك حبكَ ََّ ُ ُْ َ 
َوحب من یحبك وحب عمل یقرب إلى حبك َِّ ُ ُ ِّ ُ َ َ َّ ُ َ ُّ ُ َ َّ ُ ََ ِ َ ٍ ِ ْ . 

َقال رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم ُ ََّ َ ََّ َ ْ َ َ ُ َِ ُ َّ َِّ َإنھا حق فادرسوھا : َ ُْ ُ َ ََ ٌّ َّ ِ .  

عūن ھūذا الحūدیث  محمūد بūن إسūمعیل قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح سūألت
  ) ١(.فقال ھذا حدیث حسن صحیح

  

  الوحي بواسطة جبرائیل -٥

َفكان قاب قوسین أو أدنى فأوحى إلى عبده ما" عن ابن مسعودرضي هللا عنھ ْ َ َ ْ ْ ْ َ ْ َِ ِ َ ِ َِ َ ََ َ َ ََ َْ َ 
َأوحى ْ َقال " َ َأنھ صلى هللا علیھ وسلم رأى: َ ََ َ َ ْ َ ََ َّ َ َِّ ُ َّ ُ ٍجبریل لھ ست مائة جناح َّ َ ََ ِْ ِ ُِّ ُ َ َ ِِ.)٢( 

  

  الكلبي دحیة تشبھ بشخصیة محمد یأتي جبرائیل -٦

َّأن ِجبریل علیھ السالم أتى النبي صلى هللا علیھ َ ِْ َ َ َّ َّ ْ َ َْ َّ َُ َّ ِ َّ َ َ َ َوسلم وعنده أم سلمة ، فجعل  ِِ ُّ ََ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َُّ َ ْ ِ
َیحدث ثم قام ََّ ُ ُ ِّ َ َفقال النبي صلى هللا علیھ وسلم ألم سلمة ُ َ َ َ َ ْ َ َ َُّ َّ َ َِّّ َ َُ ِ ُ َّ ِ َّ َ ْمن ھذا ؟ قالت  : َ َ َ َ َ ْ َھذا : َ َ

َدحیة ، قالت أم سلمة  َُ َ َ َْ َُّ ُ ْ َ ُایم: ِ َهللا ما حسبتھ إال إیاه حتى س ْ َ ُ َّ ْ َ ََّ ُِ ِ ُ ِ ِ ِّمعت خطبة نبيَّ َ ِْ َ َُ ْ ُ َّهللا صلى  ِ َ ِ َّ
َهللا علیھ وسلم یخبر جبریل ِ َِ ْ ُ ُ َ َ ْ َِ ْ َّ َِ ُ َّ.)٣(   

  

 

  ." ص"رواه الترمذي وحسنھ في تفسیر القرآن باب سورة  -١

، والترمذي في تفسیر ) ٢٥٣(، ومسلم في اإلیمان ) ٤٨٥٦" (قاب قوسین" رواه البخاري في تفسیر القرآن باب -٢
  ).٣٥٥٣(، وأحمد ) ٣١٩٩(القرآن 

  .، ومسلم في فضائل الصحابة) ٤٥٩٧(رواه البخاري في فضائل القرآن باب كیف نزل الوحي  -٣



َمحمد أھل بیتھ و     ْ َ َّ َ ُْ َصحابتھ َ َ ١١٣صفحة                                                                                                                                      َ

  الوحي یأتیھ بواسطة رؤى في المنام -٧

ِعن عائشة أم المؤمنین أنھا قالت أول ما بدئ بھ رسول هللا َّ ُ ُ ُِّ َ َ ُ َ َّ َ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ َ َ ُْ َ َْ َّ ََ ْْ َصلى هللا علیھ وسلم َ َّ َ ََّ َ ْ َ َِ ُ َّ 
ِمن الوحي الرؤیا الصالحة في النوم فكان ال یرى رؤیا إال جاءت مثل فلق  َِ َْ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ ُ َ َ ْ َ َّ َ ُّ ْ َْ َْ َْ َِّ ُِ

ِالصبح ْ ُّ.)١(  

  

  ًآن منجمانزول القر

 إلھ یتأخر ًوأحیانا، سنة وعشرین ثالث مدى محمد على ًمنجما یأتي القرآن كان
 بالردود بدوره محمد فیتأخر، علیھ الوحي بإنزال محمد على )أكبر هللا( اإلسالم

 والسیاسیة اإلجتماعیة اإلشكاالت بعض لحل تابعیھ أو خصومھ على واإلجابات
  .األخرى والتشریعات والحربیة والعقدیة

 في األخیر یكون عندما لمحمد جبریل إرسال في یبطئً دائما )أكبر هللا( اإلسالم إلھ
 بتحلیل أتباعھ لیرضي أو المشككین أفواه لیسد القرآن من آیات لتالوة ماسة حاجة

  .ًحالال كان ما تحریم أوً مسبقا علیھم حرم ما
  

 او القدیم العھد أنبیاء من نبي أي بھما یسبقھ لم بشئین محمد ًایضا ینفرد وھنا
  :وھما الجدید العھد رسل

  .الوحي تأخر -١

  .والمنسوخ الناسخ -٢
   

 حسب النصوص الصریحة الصحیحة –أغرب حادثة توقف للوحي في حیاة محمد 
 ھي تلك التي توقف فیھا الوحي مصادفة مع موت القس –في كتب المسلمین

أول ما : إذ یروي البخاري في صحیحھ في باب التعبیر، النصراني ورقة ابن نوفل
  :ماھذا لفظھ، بدئ بھ رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم من الوحي

أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن النبي صلى هللا علیھ  ورقة  ینشبثم لم(
وسلم فیما بلغنا حزنا غدا منھ مرارا كي یتردى من رءوس شواھق الجبال فكلما 

  ول هللاـفقال یا محمد إنك رس جبریل أوفى بذروة جبل لكي یلقي منھ نفسھ تبدى لھ

، وأحمد ) ٣٥٦٥(، والترمذي في المناقب ) ٢٣١(، ومسلم في اإلیمان ) ٤(رواه البخاري في بدء الوحي  -١
)٢٤٦٨١(  
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حقا فیسكن لذلك جأشھ وتقر نفسھ فیرجع فإذا طالت علیھ فترة الوحي غدا لمثل 
فالق   ابن عباس قال فقال لھ مثل ذلك جبریل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى لھ

  ).ضوء الشمس بالنھار وضوء القمر باللیل اإلصباح

  

ًأوحي یتوقف ویفتر لموت ورقة ابن نوفل؟ فنبي یحاول اإلنتحار مرارا وتكرارا  ً ِ ٌ
  !!!ألجل ذلك؟

  

وھنا ینفرد محمد نبي العرب بحادثة فریدة من نوعھا لم یسبق بھا أي نبي من 
التي حرم . وھي حادثة اإلنتحار، أنبیاء العھد أو رسول من رسل العھد الجدید

  !ً أیضا مخالفة من مخالفات محمد لتعالیمھوھنا تضاف. أتباعھ اقترافھا

  
  

  لغة السیفتغیر لغة القرآن المسالمة إلى 

 تغیرت لغة القرآن من المسالمة )یثرب(بعد أن ھاجر من مكة إلى المدینة 
  .والمھادنة إلى لغة القوة والسیف والحرب واإلرھاب

 ضربھا تم، محمد زمن في األصیلة العربیة العادات من الكثیر بل، بحسب ھذا لیس
  .)المكي الزمن ( القرآن في بقلیلة لیست نصوص حسب الحائط بعرض

  :األصیلة العربیة العادات تلك من

 سواء -  وشرفھا وعفتھا وعزتھا بكرامتھا تحفظ المسبیة المرأة كانت العرب عند
 إذ، األصیلة العربیة العادات تلك خالف القرآن لكن - متزوجة غیر أو متزوجة كانت

. منھن المتزوجات حتى المسبیات مع الجنس بممارسة للمسلمین وأباح صرح قد
  .٨٠إلى ٦٦ الصفحات في وفصلناه شرحناه كما

  

  

  

  

  



َمحمد أھل بیتھ و     ْ َ َّ َ ُْ َصحابتھ َ َ ١١٥صفحة                                                                                                                                      َ

  )المسلح السطو( المحمدیة الغزوات بدایة و الوحي

وما ينطق عنِ الْهوى إِنْ هو  ٤-٣ آیة - ٥٣ سورة - سورة النجمورد في القرآن في 
  إِالَّ وحي يوحى

 محمد أن بعضھم یقول حین ففي، السابقتین اآلیتین معنى في المفسرون یختلف
 ضمنھا من والتي الدنیا أمور دون اإلسالمیة الرسالة أمر في بالتبلیغ فقط معصوم
 كان في سواء كامل معصوم محمد أن بعضھم یقول، والعائلیة الشخصیة أموره

  .دنیاه أمور أو اإلسالمیة الرسالة أمر في التبلیغ في ذلك

 الخاصة األمور من ھي الغزوات أن، اإلسالمیة الطوائف كافة لدى علیھ المتفق
  .الغزوات ضمنھا من والتي اإلسالمیة الرسالة بتبلیغ

  

  والسریة الغزوة بین الفرق

  :یلي بما والسیرة الغزو تعریف في )١(السبحاني جعفر الشیخ هللا آیة یذكر

ّھناك مصطلحان رائجان في كتابات المؤرخین وكتاب السیرة أكثر مūن أي مūصلطح ُ 
  »ّالسریة«و » الغزوة«: آخر وھما لفظة

ّتلك العملیūات العūسكریة التūي كūان رسūول هللا» الغزوة«والمقصود من  َّـū صūلى هللا  ّ
 . یشارك فیھا بنفسھ، ویتولى قیادتھا بشخصھ علیھ وآلھ وسلم ـ

وفرق وكتائب  إرسال مجموعات عسكریة» ّالسریة«على حین یكون المقصود من 
ُنظامیūūة ال یūūشترك فیھūūا رسūūول هللا بنفūūسھ بūūل یūūؤمر علیھūūا ِّ ّأحūūد قادتūūھ العūūسكریین  ّّ َ

ُویوجھھا إلى الوجھة التي یریدھا ّ ّ .  

ّاحūصیت غūزوات النبūىوقūد  ُ  )٢٦( أو )٢٧(فكانūت  َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم ـ ُ
  . غزوة

و غūزوة » خیبūر« ویعود االختالف في العدد إلى أن بعūض المūؤرخین یعتبūر غūزوة
والūūبعض اآلخūūر  ًاللتūūین حūūدثتا تباعūūا ومūūن دون فاصūūلة غūūزوتین» وادي القūūرى«

ًعدھما غزوة واحدة ً َّـū صūلى هللا  ّوقد وقع نظیر ھذا الخالف في تعداد سرایا النبūى . َّ
 )٦٦(ّ، و حتūى )٤٨(، )٣٦(، )٣٥(ًأیūضا فأحūصى المؤرخūون  علیūھ وآلūھ وسūلم ـ

 . سریة

ًآلیة هللا السبحاني نقال عن كتب التراث اإلسالمیة السنیة والشیعیة معا ٢ج/سید المرسلین   -١ ً. 
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  التجاریة والقوافل محمد

 أو جūنس أو عūرق أي ومūن - ماكūانً كائنūا شūخص أي قūام لūو الحاضūر عصرنا في
، تجاریūة قوافūل علūى سūطو مūن محمūد یفعلūھ كūان مūا وفعūل -دیūن أو قومیة أو لون

َألتھūūم، جویūūة أو بحریūūة أو بریūūة القوافūūل تلūūك كانūūت سūūواء ًّ ُ  قūūاطع بأنūūھً حتمūūا وأدیūūن ُ
  . المشنقة لحبل ُارسل أو المؤبد السجن وأودع، وإرھابي طریق

 الūوحي حūسب كانūت محمūد یفعلھūا كūان التūي األمūور تلūك أن یؤمنون المسلمون كل
  .یخطئ ال الذي اإللھي

 لقūریش؟ اآلمنūة التجاریūة القوافل إعتراض في محمد أخبر عندما الوحي أخطأ فھل
 كیūūف و بقتūūالھم؟ بūūدء مūن ھūūو نفūūسھ محمūد أم محمūūد بقتūūال بūدأتً فعūūال قūūریش وھūل
 المūسلح للسطو بنفسھ ھو ویذھب، خلیفة علیھا ینصب أن بعد، المدینة محمد یترك

 وأین جبریل وأین الوحي أین و الوفاض؟ خالي العسكریة مھامھ من بعدھا یعود ثم
 لūم لمūاذا اآلمنūة؟ التجاریūة القوافل على لإلعتداء خروجھ في محمد عن اإلسالم إلھ

  ًفعال؟ وحي ھناك كان إن. ًمسبقا الخروج بعدم الوحي یخبره
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  لقریش التجاریة القوافل على المسلح السطو أحداث تسلسل

 المحاوالت تلك بعض، قریش قوافل على للسطو محمد بمحاوالت )١(قائمة یلي فیما
  :بالفشل باءت

 أشھر ثمانیة من أكثر المدینة في ـ صلعم ـ ّهللا رسول إقامة على یمضي یكن لم -١
 وقد» عبدالمطلب بن حمزة «ھو شجاع ّعسكرى لقائد لواء ّأول ّالنبى عقد عندما
 الطرق حیث األحمر البحر سواحل إلى بعثھم المھاجرین من رجال ثالثین على ّأمره

» العیص «في قریش قافلة فالتقوا التجاریة، قریش قافلة فیھا تمر ّالتي التجاریة
 ولم تفرقا ولكنھما للقتال، ّفاصطفوا مكة، أھل من رجل ثالثمائة في أبوجھل فیھا
 فانصرف للفریقین،ً حلیفا كان ّالذي» عمرو بن ّمجدى «بھا قام لوساطة قتال یقع

  .مكة إلى وأصحابھ عیره في أبوجھل ّوتوجھ المدینة، إلىً راجعا حمزة

ّفي نفس الوقت الذي بعث فیھ رسول هللا سریة حمزة، -٢ ّ ُ ًعقد لواء آخر لعبیدة بن  ّ
المھūūاجرین بھūūدف التعūūرض  ًالحūūارث بūūن عبūūدالمطلب، وبعثūūھ فūūي سūūتین راكبūūا مūūن

ًلقافلة قریش التجاریة، فسار حتى بلغ ماء بالحجاز  .»ُثنیة المرة«بأسفل  ّ

ًفلقūي بھūا جمعūا عظیمūا مūن قūریش یبلūغ مūائتین بقیūادة أبūي سūفیان، ولكūن لūم یكūن  ً
َرمي یومئذ»  بن أبي وقاصسعد«ّبینھم قتال إال أن  بسھم، كما أنūھ التحūق رجūالن  ُ

خرجūا مūع الكفūار وجعūال ذلūك  مسلمان كانا في صفوف أبūي سūفیان بالمūسلمین وقūد
  .وسیلة للوصول إلى المسلمین وااللتحاق بھم

فūي شūھر ذي القعūدة فūي الūسنة  َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم ـ ّـ بعūث رسūول هللا٣
ُیة اخūرى بقیūادة ُاالولى من الھجرة سر علūى رأس ثمانیūة » أبūي وقūاص سūعد بūن«ّ

ّقریش ورصūد تحركاتھūا خūارج  أشخاص آخرین من المھاجرین للتحقیق في تنقالت
ًولكūنھم لūم یجūدوا أحūدا فعūادوا إلūى  »ّالخūرار«ّالمدینة، فخرجوا حتى بلغūوا منطقūة 

  ١محاولة فاشلة رقم . المدینة

َّـ في شھر صفر من السنة الثانیة للھجرة استعمل رسول هللا صلى هللا علیūھ وآلūھ ٤ ّ
ُوأناط إلیھ ادارة امورھا الدینیة وخرج بنفسھ » سعد بن عبادة«المدینة  على وسلم

جماعة مūن المھūاجرین واألنūصار، لمالحقūة ركūب قūریش التجūاري واعتراضūھ،  مع
 ًولكنھ لم یلūق أحūدا مūنى بلغ االبواء، ّحت» بني ضمرة«َمعاھدة موادعة مع  وعقد

  )٢(.ھو ومن معھ إلى المدینة َّـ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ـ قریش، فرجع

  ٢محاولة فاشلة رقم 

ًآلیة هللا السبحاني نقال عن كتب التراث اإلسالمیة السنیة والشیعیة معا ٢ج/سید المرسلین  -١ ً.  

  ش بعید المنال؟ خرج وولى على المدینة صحابي ألجل ماذا؟أین جبرائیل؟ لماذا لم یخبر محمد بأن ركب قری -٢
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َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ  وفي شھر ربیع األول من السنة الثانیة للھجرة استعمل -٥ 

وخūرج » سعد بن معūاذ«أو » السائب بن عثمان«: ُمرة اخرى على المدینة وسلم ـ
َرأس مائتین من الرجال یرید قریشا حتūى بلūغ بūواط  ھو على ّ ٌوھūو جبūل مūن جبūال (ً

ً كیلومترا من المدینة تقریبا٩٠ُبقرب ینبع على بعد   ولكنھ لūم یظفūر بقافلūة قūریش )ً
ُالتي كان یقودھا  ّامیة بن خلūف«ّ فرجūع إلūى قūریش،  وعلūى رأس مائūة رجūل مūن» ُ

  ٣محاولة فاشلة رقم  )١(.المدینة

الخبر أن قافلة َجاء  ُ وفي منتصف شھر جمادى االولى من السنة الثانیة للھجرة-٦
الūشام للتجūارة، وقūد جمعūت  قریش التجاریة تخرج من مكة بقیادة أبي سفیان تریūد

َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم ـ  ّقریش كل أموالھا في تلك القافلة، فخرج رسūول هللا
وقūūد اسūūتعمل علūūى » ذات العūūشیرة«ّفūūي جمūūع مūūن أصūūحابھ العتراضūūھا حتūūى بلūūغ 

َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم ـ  ، وبقūي»ة بن عبداألسدأبا سلم«المدینة ھذه المرة 
 ولكنھ لم یظفر ذات العشیرة إلى أوائل شھر جمادى اآلخرة ینتظر قافلة قریش،  في
َ ، ثم وادع فیھا بني مدلج وعقد معاھدة عدم اعتداء ذكرتھا المūصادربھا َ التاریخیūة  َ

  ٤محاولة فاشلة رقم  .بالنص

َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ  ّ نūزل رسūول هللا)والمكūان(في ھذه الغūزوة : وقال ابن األثیر
ّوجماعتھ في بواط عند عین فنام علي وعمūار فوجūدھما رسūول هللا وسلم ـ َّـū صūلى  ّ

ًفي رقعاء من التراب فایقظھما، وحرك علیا فقūال نائمین هللا علیھ وآلھ وسلم ـ ّ قūم : ّ
ّاحیمر ثمود عاقر الناقة، والذي یūضربك علūى : اشقى الناساخبرك ب یا أبا تراب أال ُ

  ].یعني لحیتھ [ِّفیخضب ھذه منھا]  یعني قرنھ[ھذه 

َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ  ّ في شھر رجب من السنة الثانیة للھجرة بعث رسūول هللا-٧
أس ثمانیة رجال من المھاجرین لمالحقūة قافلūة على ر» بن جحش ّعبدهللا« وسلم ـ

ّوقد كتب لھ كتابا بالمھمة التي یجب ان ینفذھا، وأمره أن ال ینظūر  قریش التجاریة، ّ ً
ُقد استعملتك على ھؤالء النفر فūامض حتūى إذا سūرت لیلتūین فانūشر  «:قائال لھ فیھ ّ َ ُ ََ َِ َ َ

 . » لما فیھ)ّاي نفذ( كتابي ثم امض )إي افتح(

ّالوجھūة التūي یجūب أن یتوجūھ  َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم ـ ّ لھ رسول هللاّثم عین ّ
 . الیھا

ّفانطلق عبدهللا ورفقūاؤه وسūاروا یūومین كūاملین كمūا أمūرھم رسūول هللا ّ َّـū صūلى هللا  ُ
ّثم فتح عبدهللا كتاب النبى علیھ وآلھ وسلم ـ وقūرأ مūا  َّـ صلى هللا علیھ وآلھ وسūلم ـ ّ

َإذا نظرت في كتابي ھذا فامض حتى تنزل نخلة بین« :فیھ، فاذا فیھ َ َ ّ ََ َ َمكūة والطūائف  َ ِ ّ
ّعلūūى اسūūم هللا وبركتūūھ فترصūūد بھūūا قریūūشا، وتعلūūم  ً َّ  لنūūا مūūن أخبūūارھم )ّحūūصل أي(ّ

ًوالتكرھن أحدا من أصحابك ّ  .»َوامض ألمري فیمن تبعك ُ

   صحابي ألجل ماذا؟یھاالمدینة وولى على من ریش بعیدة المنال؟ خرج أین جبرائیل؟ لماذا لم یخبر محمد بأن قافلة ق-١
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 َّـ صلى هللا علیھ وآلھ وسلم ـ أن ّقد أمرني رسول هللا: فلما قرأ الكتاب قال الصحابھ
ّامūūضي إلūūى نخلūūة أرصūūد بھūūا قافلūūة قūūریش حتūūى آتیūūھ مūūنھم بخبūūر، وقūūد نھūūاني أن  َ

ًاستكره أحدا منكم، فمن كان منكم یریūد الūشھا كūره  َدة ویرغūب فیھūا فلینطلūق، ومūنَ
ّذلك فلیرجع فأما أنا فمūاض ألمūر رسūول هللا ، ومūن  َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم ـ ّ

  . َأراد الرجعة فمن اآلن

ِنحن سūامعون مطیعūون ِ ولرسūولھ: فقال أصحابھ اجمعون َولūك فūسر علūى بركūة  ّ َ ِ َ
َّهللا حیث شئت، فسار ھو ومن معھ لم یتخلف منھم َ َ ًأحد حتى جاء نخلة فوجد قافلūة  ّ ّ ٌ

مūن الطūائف إلūى مكūة، فنūزل  وھūي عائūدة» عمرو بūن الحūضرمي«لقریش یرأسھا 
ّوال یعūūرف بūūأمرھم ومھمūūتھم  ّالمūūسلمون بūūالقرب مūūنھم، ولكūūي ال یكتūūشفھم العūūدو،
ّحلقوا رؤوسھم لیتصور العūدو أنھūم عمūار یعتزمūون الūذھاب إلūى مكūة للعمūرة فلمūا  ّ

ٌعمūار ال بūأس : جūانبھم وقūالوا علūى ھūذه الحūال اطمūأنوا وأمنūواُرآھم رجال قریش  ّ ُ
 . علیكم منھم

یجūب عملūھ فتبūین  ثم تشاور المسلمون فیما بیūنھم فūي جلūسة عūسكریة للنظūر فیمūا
وكانūت آخūر لیلūة مūن شūھر   فūي تلūك اللیلūةً)أي قریūشا(أنھūم إذا تركūوا القūوم : لھūم

َ لدخلوا الحرم، ولم یمكن قتالھم فیھ، وان)رجب(  . خرج الشھر الحرام َ

ھنūūا بūūاغتوا تلūūك  فūūأجمعوا علūūى قتūūل مūūن قūūدروا علیūūھ مūūنھم، وأخūūذ مūūا معھūūم، مūūن
ّواقūد بūن عبūدهللا«القافلūة، ورمūى  بūسھم فقتلūھ، » الحūضرمي عمūرو بūن«قائūدھا » ُ

ّوفūūر رجالūūھ إال نفūūرین ھمūūا ُ حیūūث » م بūūن كیūūسانالحكūū« و» ّعثمūūان بūūن عبūūدهللا«: َّ
بالقافلūūة مūūع مūūا فیھūūا مūūن  ّأسūūرھما المūūسلمون، وعūūاد عبūūدهللا بūūن جحūūش وأصūūحابھ

 . أموال قریش واالسیرین إلى المدینة

المدینūة وأخبūروه بūأنھم  َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم ـ ّولما قدموا على رسūول هللا
َّـū صūلى هللا علیūھ وآلūھ  ّ انūزعج رسūول هللا)رجūب(َقūاتلوا القūوم فūي الūشھر الحūرام 

 :َّمن تصرف قائد المجموعة وعدم استفساره لما یجب أن یفعلھ بشدة وقūال وسلم ـ
ِما أمرتكم بقتال في الشھر الحرام« ِ ُ ُ«. 

ّوقد استخدمت قریش ھذه القضیة كūسالح دعūائى ضūد رسūول هللا َّ َّـū صūلى هللا علیūھ  َّ
ًمحمدا«َّبأن  واشاعت وآلھ وسلم ـ َد اسūتحلوا الūشھر الحūرام وسūفكوا وأصحابھ ق» َّ ّ

وأخūذوا االمūوال كمūا أنūھ تūشاءم الیھūود بھūذه القūضیة وأرادوا أن یثیūروا  فیūھ الūدم
فعلūتھم ھūذه مūن جانūب » ّعبدهللا بن جحش وأصحابھ«ًفتنة، وعاب المسلمون على 

ّمن جانب آخر وقف النبى وابūى  َاالمūوال واألسūیرین َّـ صūلى هللا علیūھ وآلūھ وسūلم ـ َ
  :َوفجأة نزل جبرئیل بھذه اآلیة :ًن یأخذ من كل ذلك شیئا وبقي ینتظر الوحيأ

ِیسألونك عن الشھر الحرام قتال فیھ( ِ َ ْ َ ْ َْ ُِ َّ َِ َ ٌقل قتال فیھ كبیر وصūد عūن سūبیل هللا و كفūر  ْ َ َ َ َ َْ ُُ ِ ّ ِ ْ ٌّ ِ ٌِ ْ
َبھ و ِ َالمسجد الحرام و إخراج أھلھ أكبر عند هللا و ِ ُ َ ُ َ َ ْ َِ ّ َ ْْ ْ ِْ ِ ِ ِِ ْ ِلفتنة أكبر من القتلا ِْ ْ ْ َ َْ ْ َْ ِ ُِ َ ُ(. 
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ّأي إن كنتم قتلتم في الشھر الحرام، فقد صدوكم عن َ ُ َ ُ ّسبیل هللا مع الكفر بھ وصūدكم  ِ ّ
َاھلھ أكبر عنūدهللا مūن قتūل مūن قتūل مūنھم  ُعن المسجد الحرام، واخراجكم منھ وأنتم ِ ُِ ِ ّ ُ ُ

َوالفتنūة أكبūر مūن« ِ ُِ َ َُ ِالقتūل َ ّ مūن فتنūة المūسلم فūي دینūھ حتūى أي مūا كūانوا یرتكبونūھ» َ ِ
َیردونھ  إنتھى. ّإلى الكفر بعد إیمانھ أكبر عندهللا من القتل ُّ

وفي األخیر أخبūر محمūد أصūحابھ أن المالئكūة نزلūت مūن الūسماء واصūبحت تحūارب 
محمūد فūشل فūي التūصدي والنیūل مūن . ًصفا إلى صف بجانūب المūسلمین ضūد قūریش

ألم یكن األفضل لمحمūد أن یūستدعي ، - األقل على-قریش في أربع محاوالت فاشلة 
تلك المالئكة قبل ذلك القتال وذلك للسیطرة على القوافل التجاریūة مūن البدایūة وقبūل 

  !!!ًمحاوالتھ الفاشلة؟ أم أن الھ اإلسالم كان ینتظر إشارة من محمد

  ١٢٤ آیة - ٣ سورة - سورة آل عمرانكما جاء في 

نيلنزم كَةالئالْم نم آالف كُم بِثَالثَةبر كُمدمأَن ي كُميكْفأَلَن ي نِنيمؤلْمقُولُ لإِذْ ت  
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  المجد كل لھ المسیح للسید الجبل على الموعظة
 ھي بل، فقط وأمثال حكم أو أقوال لیست المجد كل لھ یسوع الرب وتعالیم سیرة
 نأخذھا أن نحن یأمرنا أن قبل تالمیذهو نفسھ على یسوع الرب طبقھا إلھیة تعالیم
 تطبیق أن بل ً.وتربویاً وأخالقیاً روحیا ننمو أن أجل من حیاتنا فيً ومنھاجاً مسلكا

 السالم لیعم والفرید الوحید الحل و الناجع العالج تعتبر حیاتنا في التعالیم تلك
 دون من البشر بین والسلیم الحسن والخلق والتفاھم والرحمة والمحبة والعدل

  .استثناء
  

 والتي، المجد كل لھ المسیح السید تعالیم من أفضل الو أسمى ال و أرقى ھناك لیس
 نحن وھا .الجبل على بالموعظة المعروفة الشھیرة موعظتھ في إیجازھا یمكن

  :٧و، ٦، ٥ األصحاحات :متى البشیر حسب اإلنجیل في جاءت كما نسردھا

  

  اإلصحاح الخامس

١يذُهالَمت هإِلَي مقَدت لَسا جلِ فَلَمبإِلَى الْج دعص وعمأَى الْجا رلَمو.  

 :فَعلَّمهم قَائالً ٢

   
  

 السعادة الحقیقیة
٣»اتاومالس لَكُوتم موحِ َألنَّ لَهنيِ بِالراكسلْمى لطُوب.  

  .طُوبى للْحزانى َألنهم يتعزون٤َ

٥ضرِثُونَ اَألري مهاِء َألنعدلْوى لطُوب.  

  .لَى الْبِر َألنهم يشبعونَطُوبى للْجِياعِ والْعطَاشِ إ٦ِ

  .طُوبى للرحماِء َألنهم يرحمون٧َ

٨ونَ اللَّهايِنعي مهاِء الْقَلْبِ َألنيقَألنى لطُوب.  

  .طُوبى لصانِعي السالَمِ َألنهم أَبناَء اللَّه يدعون٩َ

١٠اتاومالس لَكُوتم مَألنَّ لَه لِ الْبِرأَج نم ينودطْرلْمى لطُوب. 
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 ١١ نم ةيررش  ةمكُلَّ كَل كُملَيقَالُوا عو وكُمدطَرو وكُمريإِذَا ع ى لَكُمطُوب
بِنيي كَاذلأَج.  

افْرحوا وتهلَّلُوا َألنَّ أَجركُم عظيم في السماوات فَإِنهم هكَذَا طَردوا ١٢
لَكُمقَب يناَء الَّذبِياَألن.   

  
 ملح األرض ونور العالم

١٣»دعب لُحص؟ الَ يلَّحماذَا يفَبِم لْحالْم دإِنْ فَس نلَكضِ واَألر لْحم متأَن 
  .لشيٍء إِالَّ َألنْ يطْرح خارِجاً ويداس من الناسِ

  الَ يمكن أَنْ تخفَى مدينةٌ موضوعةٌ علَى جبلٍ. أَنتم نور الْعالَم١٤ِ

والَ يوقدونَ سراجاً ويضعونه تحت الْمكْيالِ بلْ علَى الْمنارة فَيضيُء ١٥
لتيي الْبف ينيعِ الَّذمج.  

فَلْيضئْ نوركُم هكَذَا قُدام الناسِ لكَي يروا أَعمالَكُم الْحسنةَ ويمجدوا ١٦
اتاومي السي فالَّذ اكُمأَب.   

 
 "الناموس"تكمیل الشریعة 

ما جِئْت َألنقُض بلْ . الَ تظُنوا أَني جِئْت َألنقُض الناموس أَوِ اَألنبِياَء«١٧
  .لأُكَملَ

١٨أَقُولُ لَكُم قي الْحفَإِن : فرولُ حزالَ ي ضاَألراُء ومولَ السزإِلَى أَنْ ت
  .حتى يكُونَ الْكُلُّواحد أَو نقْطَةٌ واحدةٌ من الناموسِ 

١٩ رغى أَصعدكَذَا يه اسالن لَّمعى ورغا الصايصالْو هذى هدإِح قَضن نفَم
اتاومالس لَكُوتي مي . فيماً فظى ععدذَا يفَه لَّمعلَ ومع نا مأَمو

اتاومالس لَكُوتم.  
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إِنكُم إِنْ لَم يزِد بِركُم علَى الْكَتبة والْفَريِسيني لَن تدخلُوا :  لَكُمفَإِني أَقُول٢٠ُ
اتماوالس لَكُوتم.  

  
 الغضب

  .الَ تقْتلْ ومن قَتلَ يكُونُ مستوجِب الْحكْمِ: قَد سمعتم أَنه قيلَ للْقُدماِء«٢١

٢٢ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمو : جِبوتسكُونُ مالً ياطب يهلَى أَخع بضغي نإِنَّ كُلَّ م
يهقَالَ َألخ نمكْمِ وقَالَ: الْح نمعِ ومجالْم جِبوتسكُونُ مقَا ير : قما أَحي

منهارِ جن جِبوتسكُونُ مي.  

٢٣مفَإِنْ قَدكلَيئاً عيش يكأَنَّ َألخ تذَكَّرت اكنهحِ وذْبإِلَى الْم كانبقُر ت  

٢٤ ذئينحو يكأَخ عم حطَلالً اصأَو باذْهحِ وذْبالْم امقُد كانبقُر اكنه كرفَات
كانبقُر مقَدالَ وعت.  

٢٥كمصخياً لاضرم كُن مصالْخ كلِّمسئَلَّا يي الطَّرِيقِ لف هعم تما درِيعاً مس 
  .إِلَى الْقَاضي ويسلِّمك الْقَاضي إِلَى الشرطي فَتلْقَى في السجنِ

٢٦أَقُولُ لَك قاَلْح :رياَألخ الْفَلْس يوفى تتح اكنه نم جرخالَ ت!   

 
 الزنى

  .الَ تزن: قَد سمعتم أَنه قيلَ للْقُدماِء«٢٧

٢٨ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمي : وا فى بِهنز ا فَقَدههِيتشيل أَةرإِلَى ام ظُرني نإِنَّ كُلَّ م
قَلْبِه.  

٢٩أَلْقا وهفَاقْلَع كرثعى تنمالْي كنيع تفَإِنْ كَان كلهأَنْ ي لَك ريخ هَألن كنا عه
منهي جف كُلُّه كدسلْقَى جالَ يو كائضأَع دأَح.  

٣٠ كلهأَنْ ي لَك ريخ هَألن كنا عهأَلْقا وهفَاقْطَع كرثعى تنمالْي كدي تإِنْ كَانو
   .ى جسدك كُلُّه في جهنمأَحد أَعضائك والَ يلْقَ
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 الطالق
  من طَلَّق امرأَته فَلْيعطها كتاب طَالَقٍ: وقيلَ«٣١

٣٢ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمو : نمنِي وزا تلُهعجى ينالز لَّةعإِالَّ ل هأَترام طَلَّق نإِنَّ م
   .إِنه يزنِييتزوج مطَلَّقَةً فَ

 
 القسم

  .الَ تحنثْ بلْ أَوف للرب أَقْسامك:أَيضاً سمعتم أَنه قيلَ للْقُدماِء«٣٣

٣٤ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمو :اللَّه يسا كُرهاِء َألنمةَ الَ بِالستفُوا الْبلحالَ ت  

٣٥ضِ َألنالَ بِاَألريمِوظالْع كلةُ الْميندا مهَألن يملشالَ بِأُورو هيمئُ قَدطوا مه.  

٣٦ اَء أَوضيةً بداحةً ورعلَ شعجأَنْ ت رقْدالَ ت كَألن كأْسبِر فلحالَ تو
  .سوداَء

٣٧كُمكَالَم كُنيلْ لالَ الَ: ب معن معيرِ. نرالش نم وفَه كلَى ذَلع ادا زمو.   

 
 و الثأرأ ال لإلنتقام

  .عين بِعينٍ وسن بِِسن: سمعتم أَنه قيلَ«٣٨

٣٩ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمو : نلْ مب روا الشقَاوِمنِ الَ تماَألي كدلَى خع كلَطَم
  .فَحولْ لَه اآلخر أَيضاً

  .ومن أَراد أَنْ يخاصمك ويأْخذَ ثَوبك فَاترك لَه الرداَء أَيضا٤٠ً

  .ومن سخرك ميالً واحداً فَاذْهب معه اثْنين٤١ِ

   .راد أَنْ يقْترِض منك فَالَ تردهمن سأَلَك فَأَعطه ومن أ٤٢َ

 
 محبة األعداء

  .تحب قَرِيبك وتبغض عدوك: سمعتم أَنه قيلَ«٤٣
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٤٤ا فَأَقُولُ لَكُما أَنأَمو :اَءكُمدوا أَعبأَح .نِيكُمارِكُوا الَعوا إِلَى . بِسنأَح
   َألجلِ الَّذين يِسيئُونَ إِلَيكُم ويطْردونكُممبغضيكُم وصلُّوا

لكَي تكُونوا أَبناَء أَبِيكُم الَّذي في السماوات فَإِنه يشرِق شمسه علَى ٤٥
نيمالظَّالارِ ورلَى اَألبع رطميو نيحالالصارِ وراَألش.  

َألنه إِنْ أَحببتم الَّذين يحبونكُم فَأَي أَجرٍ لَكُم؟ أَلَيس الْعشارونَ أَيضاً ٤٦
  يفْعلُونَ ذَلك؟

وإِنْ سلَّمتم علَى إِخوتكُم فَقَطْ فَأَي فَضلٍ تصنعونَ؟ أَلَيس الْعشارونَ أَيضاً ٤٧
  يفْعلُونَ هكَذَا؟

  .فَكُونوا أَنتم كَاملني كَما أَنَّ أَباكُم الَّذي في السماوات هو كَامل٤٨ٌ

  

  اإلصحاح السادس
  

 الصدقة
١» سإِلَّا فَلَيو وكُمظُرني كَياسِ لالن امقُد كُمقَتدوا صعنصأَنْ ت نوا مرِزتاح

اتاومي السي فالَّذ أَبِيكُم دنع رأَج لَكُم.  

 في فَمتى صنعت صدقَةً فَالَ تصوت قُدامك بِالْبوقِ كَما يفْعلُ الْمراؤون٢َ
إِنهم قَد : اَلْحق أَقُولُ لَكُم. الْمجامعِ وفي اَألزِقَّة لكَي يمجدوا من الناسِ

مهرا أَجفَووتاس!  

٣كينملُ يفْعا تم الَكمش فرعقَةً فَالَ تدص تعنى صتفَم تا أَنأَمو  

٤كقَتدكُونَ صت كَيفَاِءلي الْخف  . ازِيكجي وفَاِء هي الْخى فري يالَّذ وكفَأَب
  .عالَنِيةً
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 الصالة
ومتى صلَّيت فَالَ تكُن كَالْمرائني فَإِنهم يحبونَ أَنْ يـصلُّوا قَـائمني فـي              «٥

إِنهم : اَلْحق أَقُولُ لَكُم  . للناسِالْمجامعِ وفي زوايا الشوارِعِ لكَي يظْهروا       
مهرا أَجفَووتاس قَد!  

٦             لِّ إِلَى أَبِيـكصو كابب قأَغْلو كعدخلْ إِلَى مخفَاد تلَّيى صتفَم تا أَنأَمو
  .الَنِيةًفَأَبوك الَّذي يرى في الْخفَاِء يجازِيك ع. الَّذي في الْخفَاِء

٧             ةبِكَثْـر ـهونَ أَنظُني مهمِ فَإِنالً كَاُألماطب وا الْكَالَمركَرلُّونَ الَ تصا تمينحو
ملَه ابجتسي هِمكَالَم.  

٨وا بِهِمهبشتأَ. فَالَ تسلَ أَنْ تقَب هونَ إِلَياجتحا تم لَمعي اكُمَألنَّ أَبلُوه.  

  .أَبانا الَّذي في السماوات ليتقَدسِ اسمك: فَصلُّوا أَنتم هكَذَا«٩

١٠كلَكُوتم أْتيضِ. للَى اَألرع كاِء كَذَلمي السا فكَم كيئَتشم كُنتل.  

١١موا الْينطا أَعا كَفَافَننزبخ.  

  .واغْفر لَنا ذُنوبنا كَما نغفر نحن أَيضاً للْمذْنِبِني إِلَينا١٢

َألنَّ لَك الْملْك والْقُوةَ . والَ تدخلْنا في تجرِبة لَكن نجنا من الشرير١٣ِ
دإِلَى اَألب دجالْمو .نيآم.  

١٤اوِيمالس وكُمضاً أَبأَي لَكُم رفغي هِملَّاتاسِ زلنل متإِنْ غَفَر هفَإِن.  

١٥كُملَّاتضاً زأَي وكُمأَب لَكُم رفغالَ ي هِملَّاتاسِ زلنوا لرفغت إِنْ لَمو.   

 
 الصوم

الْمرائني فَإِنهم يغيرونَ وجوههم لكَي ومتى صمتم فَالَ تكُونوا عابِِسني كَ«١٦
نيمائاسِ صلنوا لرظْهي .أَقُولُ لَكُم قاَلْح :مهرا أَجفَووتاس قَد مهإِن.  

١٧كهجاغِْسلْ وو كأْسر نهفَاد تمى صتفَم تا أَنأَمو  
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١٨لنل رظْهالَ ت كَيفَاِءلي الْخي فالَّذ لْ َألبِيكماً بائى . اسِ صري يالَّذ وكفَأَب
   .في الْخفَاِء يجازِيك عالَنِيةً

  
 الكنز الحقیقي

الَ تكْنِزوا لَكُم كُنوزاً علَى اَألرضِ حيثُ يفِْسد السوس والصدأُ وحيثُ «١٩
سيارِقُونَ والس قُبنرِقُونَي.  

بلِ اكْنِزوا لَكُم كُنوزاً في السماِء حيثُ الَ يفِْسد سوس والَ صدأٌ وحيثُ ٢٠
  الَ ينقُب سارِقُونَ والَ يسرِقُونَ

   .َألنه حيثُ يكُونُ كَنزك هناك يكُونُ قَلْبك أَيضا٢١ً

  
 العین مصباح الجسد

  سراج الْجسد هو الْعين فَإِنْ كَانت عينك بِسيطَةً فَجسدك كُلُّه يكُونُ نيرا٢٢ً

وإِنْ كَانت عينك شريرةً فَجسدك كُلُّه يكُونُ مظْلماً فَإِنْ كَانَ النور الَّذي ٢٣
   !فيك ظَالَماً فَالظَّالَم كَم يكُونُ

 
  والمالهللا
٢٤» أَو راآلخ بحيو داحالْو ضغبا أَنْ يإِم هنِ َألنيديس مدخأَنْ ي دأَح رقْدالَ ي

راآلخ رقتحيو داحالْو الَزِمالَ. يالْمو وا اللَّهمدخونَ أَنْ ترقْدالَ ت.  
 

 هللا یعتني بنا
الَ تهتموا لحياتكُم بِما تأْكُلُونَ وبِما تشربونَ والَ : ملذَلك أَقُولُ لَك٢٥ُ

أَلَيست الْحياةُ أَفْضلَ من الطَّعامِ والْجسد أَفْضلَ . َألجسادكُم بِما تلْبسونَ
  من اللِّباسِ؟
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ع والَ تحصد والَ تجمع إِلَى مخازِنَ إِنها الَ تزر: اُنظُروا إِلَى طُيورِ السماِء٢٦
  أَلَستم أَنتم بِالْحرِي أَفْضلَ منها؟. وأَبوكُم السماوِي يقُوتها

  ومن منكُم إِذَا اهتم يقْدر أَنْ يزِيد علَى قَامته ذراعاً واحدةً؟٢٧

الَ تتعب والَ !  بِاللِّباسِ؟ تأَملُوا زنابِق الْحقْلِ كَيف تنموولماذَا تهتمون٢٨َ
  .تغزِلُ

  .ولَكن أَقُولُ لَكُم إِنه والَ سلَيمانُ في كُلِّ مجده كَانَ يلْبس كَواحدة منها٢٩

٣٠ هلْبِسورِ يني التغَداً ف حطْريو موالْي دوجي يقْلِ الَّذالْح بشفَإِنْ كَانَ ع
  اللَّه هكَذَا أَفَلَيس بِالْحرِي جِداً يلْبِسكُم أَنتم يا قَليلي اِإلميان؟

٣١نيلوا قَائمتهفَالَ ت :اذَا نم أْكُلُ أَواذَا ن؟مسلْباذَا نم أَو برش  

٣٢ما اُألمهطْلُبا تكُلَّه هذونَ إِلَى . فَإِنَّ هاجتحت كُمأَن لَمعي اوِيمالس اكُمَألنَّ أَب
  .هذه كُلِّها

٣٣لَكُم ادزا تكُلُّه هذهو هبِرو اللَّه لَكُوتالً موا أَونِ اطْلُبلَك.  

٣٤فِْسهنا لبِم متهي دَألنَّ الْغ دلْغوا لمتهي ا. فَالَ تكْفليهرش موي.  

                  

  اإلصحاح السابع
  

   اآلخریننواال تدی
  الَ تدينوا لكَي الَ تدانوا«١

َألنكُم بِالدينونة الَّتي بِها تدينونَ تدانونَ وبِالْكَيلِ الَّذي بِه تكيلُونَ يكَالُ ٢
لَكُم.  

ولماذَا تنظُر الْقَذَى الَّذي في عينِ أَخيك وأَما الْخشبةُ الَّتي في عينِك فَالَ ٣
  تفْطَن لَها؟
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٤ت فكَي أَميكي : قُولُ َألخةُ فبشا الْخهو نِكيع نرِجِ الْقَذَى منِي أُخعد
نِكيع.  

يا مرائي أَخرِج أَوالً الْخشبةَ من عينِك وحينئذ تبصر جيداً أَنْ تخرِج الْقَذَى ٥
يكنِ أَخيع نم!  

بِ والَ تطْرحوا درركُم قُدام الْخنازِيرِ لئَلَّا تدوسها الَ تعطُوا الْمقَدس للْكال٦َ
قَكُمزمفَت تفلْتتا وهلجبِأَر. 

 
  هللا یعطي لمن یسألھ 

  .اقْرعوا يفْتح لَكُم. اطْلُبوا تجِدوا. اسأَلُوا تعطَوا«٧

٨نمذُ وأْخأَلُ يسي نَألنَّ كُلَّ ملَه حفْتي عقْري نمو جِدي طْلُبي .  

  أَم أَي إِنسان منكُم إِذَا سأَلَه ابنه خبزاً يعطيه حجراً؟٩

  وإِنْ سأَلَه سمكَةً يعطيه حيةً؟١٠

١١عرِفُونَ أَنْ تعت اررأَش متأَنو متفَإِنْ كُن ةً فَكَمديا جطَايع كُمالَدطُوا أَو
هأَلُونسي ينلَّذل اتريخ بهي اتاومي السي فالَّذ وكُمأَب رِيبِالْح.  

فَكُلُّ ما ترِيدونَ أَنْ يفْعلَ الناس بِكُم افْعلُوا هكَذَا أَنتم أَيضاً بِهِم َألنَّ هذَا ١٢
   .ناموس واَألنبِياُءهو ال

 
  الباب الضیق

ادخلُوا من الْبابِ الضيقِ َألنه واسع الْباب ورحب الطَّرِيق الَّذي يؤدي «١٣
هنلُونَ مخدي ينالَّذ مونَ هريكَثو الَكإِلَى الْه!  

١٤ ينالَّذ ميلُونَ هقَلو اةيي إِلَى الْحدؤي يالَّذ الطَّرِيق بأَكْرو ابالْب قيا أَضم
هونجِدي!   
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  احترزوا من األنبیاء الكذبة
١٥»م مهنلَكو الَنمابِ الْحيبِث كُمونأْتي ينالَّذ ةاِء الْكَذَببِياَألن نوا مرِزتاح ن

  !داخلٍ ذئَاب خاطفَةٌ

١٦مهرِفُونعت مارِهمث نيناً؟. مت كسالْح نم باً أَونع كوالش نونَ منتجلْ يه  

١٧ عنصةُ فَتيدةُ الررجا الشأَمةً ودياراً جأَثْم عنصت ةديج ةرجكَذَا كُلُّ شه
   رديةًأَثْماراً

١٨ عنصةٌ أَنْ تيدةٌ ررجالَ شةً ويداراً رأَثْم عنصةٌ أَنْ تديةٌ جرجش رقْدالَ ت
  .أَثْماراً جيدةً

  .كُلُّ شجرة الَ تصنع ثَمراً جيداً تقْطَع وتلْقَى في النار١٩ِ

٢٠عت مارِهمث نفَإِذاً ممهرِفُون.   

 
  لیس بالكالم بل بالعمل

بلِ . يا رب يا رب يدخلُ ملَكُوت السماوات: لَيس كُلُّ من يقُولُ لي«٢١
اتاومي السي فةَ أَبِي الَّذادلُ إِرفْعي يالَّذ.  

 رب أَلَيس بِاسمك تنبأْنا يا رب يا: كَثريونَ سيقُولُونَ لي في ذَلك الْيوم٢٢ِ
  وبِاسمك أَخرجنا شياطني وبِاسمك صنعنا قُوات كَثريةً؟

٢٣ملَه حرأُص ذئينقَطُّ: فَح رِفْكُمأَع ي لَمي اِإلثْمِ! إِنلا فَاعي ينوا عباذْه! 

 
  البیت المؤسس على الصخر 

فَكُلُّ من يسمع أَقْوالي هذه ويعملُ بِها أُشبهه بِرجلٍ عاقلٍ بنى بيته علَى «٢٤
  .الصخرِ

٢٥ فَلَم تيالْب كلَى ذَلع تقَعوو احيالر تبهو ارهاَألن اَءتجو طَرلَ الْمزفَن
سؤكَانَ م هقُطْ َألنسرِيخلَى الصساً ع.  
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وكُلُّ من يسمع أَقْوالي هذه والَ يعملُ بِها يشبه بِرجلٍ جاهلٍ بنى بيته علَى ٢٦
  .الرملِ

فَنزلَ الْمطَر وجاَءت اَألنهار وهبت الرياح وصدمت ذَلك الْبيت فَسقَطَ ٢٧
كَانَ سيماًوظع قُوطُه!«.  

٢٨هيملعت نم وعمالْج تهِتالَ باَألقْو هذه وعسلَ يا أَكْمفَلَم  

٢٩ةبكَالْكَت سلَيلْطَانٌ وس لَه نكَم مهلِّمعكَانَ ي هَألن.  
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لمراسلتنا ولإلجابة على استفساراتكم فیما یخص المعلومات الواردة في ھذا 
  :اإللكتروني التالي دینرجو بعث رسائلكم على عنوان البر، الكتاب

  

jclsoww@yahoo.co.uk  
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