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  مقدمة
، والسرية احملمدية هذا احلوار التخيلي جاء مبنيا على حقائق من القرآن والسنة 

يف إطار سهل وواضح للجميع ، حىت ال متنع  أريد به وضع رسالة حممد نيب العرب
سرية والرتاث اإلسالمي وصول صعوبة اللغة وكثرة احلشويات اليت متأل كتب ال

  .املعلومة واحلقيقة إىل قلوب وعقول اجلمبع 
هلذا مت وضع احلوار منفصال عن اهلوامش واملراجع ، لضمان سالسة احلوار وسهوله 
فهمه ، أما من أراد التيقن من دقة املعلومة ميكنه أن يعود إىل مرجعها األصلي يف 

  .آخر الكتاب
ت جدال يف التاريخ ، ألنه مجع بني الذكاء والبداوة ، يعد حممد من أكثر الشخصيا

وألن تأثريه أمتد ليشمل الشرق والغرب ، كان حتليل وبني النقل واالبتكار ، 
شخصيته ودراسة سرية حياته من أهم األهداف ألي شخص يريد أن يفهم ما 

، ولكن حياة حممد ليست متاحة للقارئ  سبتمرب 11حيدث يف عامل مابعد 
ومما زاد من صعوبة حتليل شخصيته التارخيية الكثري من العوامل ، وامهها  ، العادي

:  
فقدان الكثري من أحداث حياته بسبب عدم التدوين املباشر هلا من  : أوال+ 

حىت أن أقدم املعاصرين له من الصحابة ، ودخول الكثري من القيل والقال فيها ، 
 تكتب إال بعد أكثر من مائة عام سرية مكتوبة له ، وهي سرية ابن اسحاق ، مل

من وفاته ، وفقدت متاما ، ومل تبقى إال أجزاءها املنقولة يف سرية ابن هشام وبعض 
الفصول من تاريخ الطربي ، فبقى القرآن أكثر الكتب دقة يف تصوير حياة حممد 

 مل يرتك قرآنا وبيئته العربية ، ومع هذا نواجه حبقيقة مفجعة أخرى ، أن حممد
من ه يفربكته يف أيدي تابعوأحيانا با عند وفاته ، وترك مهمة مجع القرآن بل مكتو 
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 فجاء القرآن نصا مفككا مهلهال .الصحابة ، فرتكوا ما تركوا ، ونسخوا ما نسخوا
  .بال تتابع سياقي أو زمين حمدد 

وبني اإلنقياد من ناحية املزيج الذي مجع فيه حممد بني احليلة واالبتكار  : ثانيا+ 
االختيار بني يف أزمة  كثريا ما يقع الباحث التارخيي، فمن ناحية أخرى لشياطينه 

وألن علم التاريخ احلديث يتجاهل كل ما هو صر الشيطاين ، العنصر البشري والعن
ميتافيزيقي ، يواجه باحث التاريخ املعاصر معضلة كبري يف نسبة أي شئ إىل وحي 

نفسي  الغامضة إىل نوع من اخللل الشيطاين ، فيضطر أن يسقط بعض األحداث
يف حياة حممد ، وهذا غري مطابق لواقع حممد احلقيقي الذي مر بنوع من اجلدل 

ويف كتابة القرآن تأثريا . أثرت يف قواه العقليةشريرة ميتافيزيقية والصراع مع قوى 
  هلذا كان احلوار أنسب طريقة لطرح السرية احملمدية يف إطار قصصي يلتزم.واضحا

بصرامة املنهج التارخيي ، ولكنه ال يتحدد حبدوده اإلقصائية لكل ما هو فوق 
  .طبيعي

هل ألف حممد رسالته أم تلقاها : السؤال التارخيي حياول احلوار أيضا اإلجابة على 
  ؟ 
يعتمد على أوثق املصادر التارخيية اإلسالمية لرسم صورة ملصادر رسالة حممد  و 
مساعدة من أشخاص فمحمد يف الفرتة املكية تلقى :  االبتكار والنقلمزيج من ك

وأشعر  تلبسته يف غار حراء ، شريرةمن ارواح بعينهم ومنهم ورقة ابن نوفل ، وأيضا 
 ألف وأخرتع الكثري من  فقد ،املدنيةيف الفرتة يف أجزاء أخرى من قرآنه  ، أما 

 الغنائم ، وليضمن نصيب األسد منقرآنه ليربر عالقته اجلنسية املشبوهة 
 أيضا اللجوء يعدمومل وغريها من أهواء السلطة واجلنس واملال  ، واألسالب ، 



 4

 مشاركةىل يطا من هذا وذاك ، هذا باإلضافة إفجاءت رسالته خل. لشيطانيه 
  .بعض الصحابة مثل عمر بن اخلطاب يف تأليف الوحي

 حياة حممد هلذا أمتىن أن يكون هذا احلوار  مدخال للفهم ، ومنفذا للمجهول يف
عله ... أثناء حبثه عن احلق وان يسبب نعمة لكل من يقرأه بروح احليادية . وقرآنه

  .يرى حقيقة هذا النيب املزعوم ، ويفتح قلبه لقبول املسيح خملصا
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  حول بداية االسالم] 1[
عثور عليه ى وأيام طوال ، أخيرا نجحت في لقاء جبريل ، لم يكن البعد ليال

ني أقنعته بأنه آن من السهل أقناعه بالحوار ، لكنأيضا سهال ، و لم يكن 
في شبه جزيرة  قرن من الزمان 14اب عما حدث منذ جحالوقت لكشف ال

الواقع في شئ ، فمهما قال ، وأكدت له أن هذا الحوار لن يغير من العرب 
قرر البوح فاطمأن و  ما يقول ، إلى باال إليه ، أووالعرب  المسلمون لن يلق

 طريفة يحكيها الناس دون أن يدركوا واقعيتها ، تهبالحقيقة كاملة ، لتبقى قص
و أ أن تقتل فما أسهللم أكن أكذب عليه ، فهذا هو واقع الشرق ، أنا و 

، ولكن ما أصعب الوصول إلى و تجاهد في سبيل اهللا أو تكذب أتسرق 
 يحياه العربي المسلملمرير الذي ئية الواقع ا أو الهروب من عشواالحقيقة ،

 حوارنا نابدأ وعلى أرضية هذا الواقع .ومعه المسيحي واليهودي والدرزي 
  . الطريف

كانت العتمة تمأل جنبات الكهف الضيق الذي وافقنا على بدء الحوار به ، 
 كان العرق يتصبب مني ، وأنا جالس عند ورائحة عفونة غريبة تمأل الهواء ،

 :بدأُت بسؤاله تمساكت أعصابي و حسبا أي طارئ ، ثممدخل الكهف ت

 "أسمك الحقيقي بالكامل و لقبك؟"

رة العربية قبل القرن السابع أكرب ، الشيطان احلاكم على منطقة شبه اجلزي" :جبريل
رن احلاكم حاليا على أجزاء كبرية من العامل القدمي يف أفريقيا و آسيا بعد الق، و 

 على املقدس القائموهو الرمز ... اهلالل هو رمزي  ، السابع امليالدي بتارخيكم
 ".اجلوامع و املئاذن اآلن
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 "إذا كان أسمك ليس جبريل لماذا سميت نفسك جبريل؟"

ختذ اسم قريب مع جممع الشياطني أن أقررت خطتنا  يف أوائل" ):أكبر(جبريل 
 مبيالد 1 جربائيل الذي بشر مرمي العذراءاملالك عدوي اللدود اسم  من ومعّرب

ذا املالك و ال  باحلرب املصلوب ، و مل أستطع اختاذ االسم نفسه فأنا ال قبل يل 
 ".معه

و مع ذلك فقد احتفظت باسم  ":ابتسامه على وجهه و أكمل ثم الحت شبح
شعور ممتع بعد كل هذه ياله من  ، يسالم اإل"اهللا"جعلته من صفات أكرب و 

 . "..السنني ، أنا أرفع نفسي برتبه إله 
 

ما الذي جاء بفكرة الدين الجديد : "تجاهلت نبرة السخرية في كالمه وسألته 
 "الذي أنشأته في القرن السابع الميالدي؟

 7 الفكرة جاءت بعد جدال طويل يف جممع الشياطني أستمر " ):أكبر(جبريل 
 و اتمكانياحتديد متت  ، 2قرون كاملة ، فبعد ميالد املصلوب و صلبه و قيامته

 الكثري من ممالكنا فقدنا وكّنا قديف قاع اجلحيم ،  قائدنا العظيم أبليس ةامإق
ضربات أتباع مل تسلم من  و آسيا ، و حىت أفريقيا روباو قارات االسابقة يف 
يار التامكناّ لقد  ... نعم  ... املصلوب   ". يف حالة من اال

لعربية مل تتأثر كثريا ، حلسن احلظ أن مملكيت يف شبه اجلزيرة ا ":ثم أكمل مستدركا 
صحراء ، و بعيدة عن خطوط التبشري اجلغرافية املعروفة اليت قطعة من فقد كانت 

 مالذا آمنا لكل  بعزلتها، فصارت جزيرة العربوطرق التجارة خترتق احلضارات 
أتباع املذاهب املنحرفة املنشقة عن ديانة املصلوب و كذا عبادة األصنام ، و كانت 

 ، و اليت تعبد فيه األصنام و 3)البيوت املكعبة الشكل( من الكعبات هناك الكثري
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 365التماثيل املختلفة ، لعل أشهرها الكعبة اليت يف مكة و اليت كان فيها حوايل 
 . 4متثال ، كل إله له متثال على مدار السنة 

ثم ألتمع وجهه بأنوار أو ربما تهيأ لي ذلك ، بدا عليه أنه يحاول التذكر ، 
وهنا تفتق ذهين عن  ":رانية ملتهبه أضاءات لحظات عتمة الكهف و قالني

مبا أننا لن نستطيع كان اقرتاحي ببساطة هو اقرتاح عرضته على جممع الشياطني ،  
عجزات املعي بأنه مل يفعل ، و لن نستطيع أن ندّ بطرقنا القدمية أن نواجه املصلوب 

ر خيرتعون دينا جديد ، فاملصلوب أن جنعل البشبدًال وتى ، نستطيع املأو يقيم 
 ."وحدنا على فعله فشلنا ما زم املصلوب وحنققم ميكن أن حيب البشر ، و 

 
 كما فكرتم ما هي مقومات هذا الدين الجديد: " أردُت أن استوضح فسألته

  "؟فيها 
  شعرت أنه كما لو كان يتوقع سؤالي فأجاب بسرعة

بد ان يكون خليطا من احلقائق و الكان هذا الدين اجلديد   ):أكبر(جبريل 
 .البشرفيه نس ، من الشيطاين و اإلهلي حىت يتوه س و املدّ األكاذيب ، من املقدّ 

، و لكن بعد جمادالت و مناقشات حامية والسخرية قوبل أقرتاحي أوال بالغضب 
هو احلل العملي الوحيد ، و البد من سرعة هذا االقرتاح أن بعدها ، توصلنا 

فرصة ، و آخر  أن تصل جحافل املبشرين إىل جزيرة العرب و تضيع التصرف قبل
 .نفقد واحد من آخر املعاقل الباقية لنا 

 
 أنا مازلت ال أفهم لماذا العرب بالتحديد ؟
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ء 
 

 تدين له الكثري من و من نسلهم املصلوب نفسه ، الذي صارت

ىل نبوة ، 

ىت حانت اللحظة املناسبة يف أواخر 
 .يالدي و أوائل السابعرن السادس امل

:  

جزيرة العرب مالذا آمنا لكل املنحرفني و أتباع األوثان ، و كانت  ):أكبر(جبريل 
ا كذلككمامل تصلها أيد التبشري بعد ،    . هلا الكثري من املميزات اآلخرى أ

 
 مثل ماذا؟

 العرب املستعربة و الذين جاءوا من الشمال ، كانوا من نسل ):أكبر(جبريل 
 بعدها عيسو أخو يعقوب مأمساعيل األبن املطرود ، ابن هاجر ، و أنضم هل

 6 ، و تزوج من قبيلة أمساعيل 5، بعد أن باع بركة أبيه بأكلة عدس ) أسرائيل(
... 

و لك أن تتخيل كم احلقد اهلائل الذي مجع هؤالء املطاريد ضد اليهودية ، و من 
م ُخدعوا من أبنا بعدها ضد عبادة املصلوب ، فقد كانوا يشعرون باستمرار بأ
عمومتهم ، وأن أبناء عمومتهم صاروا أصحاب كتب مقدسة و أنبياء ، بل و

خرج منهم 
 .الشعوب

وهذا الشعور اجلارف باحلقد ، جعلهم حتت رمحتنا ، و يف أشد احلاجة إ
 ...و رسالة ، و إن كانت زائفة ، ليستعيدوا كرامتهم املهانة و املسلوبة 

هذا الشعور تغلغل فيهم عرب األجيال ، ح
الق
 

 لماذا محمد بالتحديد؟ ما الذي كان يميزه؟

نظر إلّي جبريل وعيناه تلتمعان بلهيب أزرق ينقل لك شعوره بالسخرية وقال 
 هذه قصة طريفة ، و مبا أن كالمي لن يؤخر أو يقدم من الواقع ):أكبر(جبريل 

، هم من 7اشم محمد جاء من نسل قبيلة قريش فرع بين ه ، فسوف أحكي لك
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د 

تفسري بنوة حممد سهل بعدها 

وحييا يف جمتمع بال يلغي االنساب القبلية ، 
 .و من هذا الطموح بدأنا التحرك طبقية 

كانت يف األربعني من 
 .9عمرها جتاه حممد و هو يف اخلامسة و عشرين من عمره 

 

ف 

ني من عمره ، وهو الذي قام مبراسم زواجها من حممد على النظام 
 .سيحي 

م كقبائل ذوات احلسب و النسب و الرفعة بني العرب املستعربة ، و أنت تعرف أ
، النسب ميثل بالنسبة هلم أهم من احلياة نفسها ، فالقبائل البدوية ال ترتبطعربية 

باألرض بل بالنسب ، و قد كان حممد جمهول اهلوية مشكوك يف نسبه ، و على 
اليوم يعتقدون أنه ابن عبد اهللا ، أال أن ميالده جاء بعالرغم أن معظم املسلمني 

 سنوات كاملة من وفاة عبد اهللا ، مما جعل الكثري من كتاب السرية خيرتعون  4
يعن طول مدة احلمل ، لالشرعية  من احلاالت اكثري 

 .8 سنوات 4إىل عبد اهللا ، بأنه بقى يف رحم أمه 

ىب و داخله حلم كبري أن هذا الشاب تر 

 
 كيف كان هذا التحرك؟

 بدأنا باشعال عواطف خدجية السيدة اليت ):أكبر(جبريل 

 
 خديجة بالموضوع؟ ما عالقة 

 :هنا اتسع فمه ضحكا وقال

  أنت ال تعرف فن الشياطني بعد ، خدجية كانت مسيحية على ):أكبر(جبريل 
الطوائ ، واألبيونية من  11 ، 10 الطائفة األبيونية ، مثل ابن عمها ورقة بن نوفل

 ببشارة ، و تؤمن بألوهيتهاملنحرفة عن أتباع املصلوب ، و اليت كانت ال تؤمن 
وكان هلا ابن عم ، ورقة بن نوفل، قس عجوز  .الرسولمىت منسوبة إىل  ةواحد

ختطى التسع
امل
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على الطقس المسيحي ، هذا غريب جدا 

  
 
 

ر ، تفكّ  13رك الزواج 
 زواج حممد من خدجية؟مسيحي ملاذا يبارك قس قليال ، 

م 

 له 
ري من 

 . معاَ ميكن أن يصنعا دينا جديدا . و اجنيل مىتلومات عن التوراة

  :ثم أجابأفهم سببا لها ، 
  .نعم هذا صحيح  ):أكبر(ريل 

  
أنت تريد أن تقنعني أن محمد تزوج 

 ؟هل هناك أدلة اخرى تؤيد هذا ، 

: ضب ، جعل الخوف يسري في عروقي ، ثم عاود اإلبتسام وقالنظر إلى بغ
أنا غري ملَزم بدليل ، ولكن مع هذا سوف أقول لك بعض األدلة ):أكبر(جبريل 

ا ، و مل يتزوج عليها،    ،12 الدليل األول أن حممد مل يطلق خدجية طوال حيا
سوف ليل الثاين  والدوهذا نوع من الزواج املسيحي مل يكن منتشرا بني العرب ،

تؤكد أن ورقة بن نوفل هو من بااليت  كتب السرية جتده يف

 
 ؟صنعتها للدين الجديد ما عالقة كل هذا بالخطة التي : و لكن السؤال يظل

موحا جدا ، و كان حيلطقساً كان ابن عم خدخية   ورقة بن نوفل ):أكبر(جبريل 
هو اآلخر بنشر املسيحية األبيونية بني ربوع شبه اجلزيرة العربية ، و مل يكن هناك 

رفض اجملتمعالناقم على أفضل من حممد الشاب الذكي و الطموح ، و مرشح 
مع القس املخضرم الذي كان ميلك الكثليتفاعل ه يف نسبه ، كّ شكتو 
املع
  

  أي أن محمد بدأ حياته مبشرا بالمسيح ؟
ظهرت على وجهه عالمات ألم لم 

جب
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جممع الشياطني ، أنه ال ميكن انكار قوة 

 ...صاف احلقائق عن املصلوب 

 ، و لكنه ينكر أهم 16 القدرة على اخللق 

 نفسد صورته  يف نفس الوقت و لكننااملصلوبلى 
 . األربعةائرالبشيت رمستها 

لما 

 من خدجية ، لكنين 
 .وهو يف سن األربعني  20ت يف الظهور له يف غار حراء 

  أن تستغل التوراة و االنجيل في خلق الدين الجديد؟أردتو لماذا 

، بعد خربة أكثر من سبعة قرون يف احلرب قا ساب كما قلت لك ):أكبر(جبريل 
مع املصلوب ، كان هناك اقتناع تام بني 

 .املصلوب على قلوب الناس و عقوهلم 
و لذلك كان البد من اخرتاع دين حيمل أن

 15 ، لكنه ليس إله 14يؤكد على أنه نيب 
لى معجزاته و صفاته اإلهلية منيؤكد ع

  .17شئ يف حياته ، صلبه و قيامته 
 .19 ، و ينكر أنه اهللا الظاهر يف اجلسد 18يؤكد على أنه كلمة اهللا و روح منه 

ذا تنتفي شبهة هجومنا ع و 
ال
  

  !!!يا لها من خطة شيطانية : تفّكرت لوهلة ثم صّرحت 
ضحك جبريل ، فاهتزت جنبات الكهف ، حتى تخوفت من إنهياره ، و

 كيف بدأت عالقتك بمحمد؟:عاودت بنبرة هادئة سؤاله هدأت األمور 

 كما قلت لك كانت اخلطة مرسومة منذ زواجه):أكبر(جبريل 
دأب

 
 وماذا كان رد فعله لرؤياك؟
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إىل أهل بيته يسأهلم أن يدثروه قدم ف احلقيقة أنه فزع أميا فزع ، ):أكبر(جبريل 
و كان يشك يف أنين شيطان ، و هذا  ... ، فقد كان يشعر بالرعب  2

كلمايت و ظهورايت ، ال ميكن أن احلرة  إذا مل يقبل حممد بإرادته 
ذه ، 22 على صورته و مثاله ه طاغية السماءقد خلقإبن آدم  ، خطتناتنجح 

شيطان أي ، وعندها لن يتمكن 

 شكلة؟ماذا فعلت للتغلب على هذه الم

  :ثم أتبع 

 هي هذه القصة المضحكة؟

الرعب ألنه رآين ، من د حممد إىل بيته ، كان يف حالة 

1يزملوه و 

 .كان كفيل بأن يفسد كل شئ
 

 كيف؟

 ):أكبر(ريل جب

عله يرفض الشيطان جت ميلك حرية إرادة الصورة 
 .أن يؤثر عليه

 
و 

الحت شبح ابتسامة على وجهه 
 . هذه قصة كلما أتذكرها ال أملك نفسي من الضحك ):أكبر(جبريل 

 
ما 

 عندما عا):أكبر(جبريل 
 .أوعزت إىل خدجية بأن تطمئنه ف

 
 و كيف فعلت ذلك ؟

  .....  23 اخرتعت برهان الوحي على أفخاذها ):كبرأ(جبريل 
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ه 
 جيلس على فخذها األيسر ، مث على 

 ، فقد استحيت شيطانبر بأنين مالك و لست بشِ نا قالت خدجية حملمد أن ي 

 ل صدق محمد و الناس بهذا أنه نبي ؟

مل يتعد ن مبحمد وهو يف مكة ، و  تستعجب ، فلم يؤمن الكثري 
روا 

بل أنه تبىن . اية دعوته بالتحرر و إلغاء الرق
حد من العبيد هو زيد بن ثابت ، و لكنه عندما انتقل إىل املدينة ، وبدأت 

قال هذا ثم انفجر ضاحكا ، فانبعث دخان كثيف له رائحة احتراق مقذذة ، 
، ولكنني تمالكت نفسي وتساقطت بعض الرمال والصخور فوق رأسي 

 وسألت 

 ماذا تقصد ؟

ت لهنا ظهر ك هذا املالك فقل يل ،  قالت خدجية حملمد إذا جاء):أكبر(جبريل 
، فأبلغها بأنه يراين ، فبدأت تسأله أن

فخذها األمين ، مث بني فخذيها ، و أنا مازلت واقف أمام حممد يراين و هي ال 
 ...تراين ، مث عندما حتسرت و أزالت مالبسها ، اختفيت أنا

ُ
  . من رؤية وجهها-قوهلاحد -على 
وه

حكات خافتة من ورائه كما لو  وسمعت ض... ثم انفجر ضاحكا مرة أخرى 
 .تتذكر وتسخر من البشر... مجموعة شياطين كان يصاحبه 

 
ه

 ال):أكبر(جبريل 
 الذين هاج ، كثريا منهم من العبيد24املؤمنون به أكثر من تسعة و سبعني فردا 

  .معه
  

  لماذا العبيد ؟

 ألنه وعدهم يف بد):أكبر(جبريل 
وا
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 ؟ بن نوفل بعد موت ورقة 

  ؟ هل تعتقد أنه كان هناك وحي بالفعل ):أكبر(جبريل 
 مل فأنا

  بال مشاغل إال أن منلي لعريبطني

ع يف 

مث 
يد 

 وّشرع له ضمريه من صدق النوايا حتليال ه ،قد أعماه طموح
ونشر املسيحية األبيونية ،  اعتقاده بنبل رسالته يف توحيد العرب كذب ، فكان 

 احلياة ختتلف ، أمتلك هو نفسه العبيد من سبايا القبائل اليت غزاها ، بل ظروف
أخرى هذه قصة ... ن يتزوج أمراة زيد بن ثابت أنه ألغي التبين كليًة ليستطيع أ
  ..ميكنك أن تسأل عنها الحقا

 
توقف الحديث لوهلة ، استجمعت فيها أفكاري ، وتذكرت أنني قرأت قبال  

... في ظنك : بوفاة ابن عم خديجة ، فسألت جبريل أن محمد فقد الوحي 
25لماذا فتر الوحي 

 ما هي إال أمالءات ورقة بن نوفل على بعض أشعار قدمية ،  :ثم استدرك 
هل تظننا حنن الشيا، أقل القليل إال أمل عليه 

 مضطرب قرآنه؟
 

 تمأل انت ماذا تقول ، ألم: صدمني هذا التصريح ، فأسرعت متسائال 
 الوحي؟ بالمصحفالصفحات بين ضفتّي 

أنه يكفي أن حنرك النوازع و األطماأال تعلم  ال و ألف ال ، ):أكبر(جبريل 
  .طني يقومون مبا يفوق الشياس و هم ،القلوب البشر 

كرم ، امل  العرب له ، و أنه نيبفقط بظهوري لقد كان على حممد فقط أن يقتنع 
هو بالباقي مدفوعا بطموحه اجلبار ، فكان يقوم حبفظ مجل مسجوعة على قام 

ا وحي مين ، ومل يشعر أمام أتباعه من العبيد ورقة بن نوفل مث يتلوها  على أ
للحظة أنه يكذب ، ف

لل
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ألن  

 ؟27

  :سحيقا ثم أكمل قائال
ث ، 
ملشروع 

  "يب 
  صراف على امل بلقاء آخر 

  :عميقا كما لو كان من اعماق الهاوية نفسها قائال " اكبر"فخرج صوت 
ما أسهل اخرتاع األديان ، فأغلب األديان املوجودة ال عالقة هلا باحلقيقة ، بل " 

  28" تعتمد على الغموض و التأويل ، والشعور بالذنب والالعقالنية

، و هذا ما جعل الوحي املزعوم يفرت بعدكافيا ألن يكذب من أجل املصلحة 
أهل قريشمما دفع  شعره بنفسه ، يصوغموت ورقة ، و لكن حممد تعلم أن 

  . 26وه بذلك تهمي
  

توقفت لوهلة عن تسجيل الحوار ، ودار في خاطري مئات من الخواطر 
 حاول محمد االنتحار  إذاً لماذا: واألفكار ثم التفت إليه وسألته

 مصدر لفقده شعر حممد باليأس بعد وفاة ورقة بن نوفل ، لقد" ):أكبر(جبريل 
 لت ببعض األمور الشيطانيةقد انشغأنا كنت  الوقت الذي  يفمعلوماته االساسي ، 

  يفهت حماوالتأ وبد ،نهاربدأ يمل أظهر له لفرتة طويلة ، هنا فتجاهلته و  ، املتنوعة
  "االنتحار ، مما جعلين أسرع بالعودة إليه حىت ال يفسد املشروع كله

فترة كأنه يسترجع ذكريات قديمة قدما " أكبر"توقف 
التقريع الشيطاين من جملس الشياطني بسبب هذا احلادلقد نلت نصييب من " 

 ليقود امن أسافل أهل قريش فبعضهم المين على اختيار شخص ضعيف 
 يف النهاية جنحت.... بال متابعة ن على جتاهله طوال هذه الفرتة و آخر المين ، و 

  ...د إىل قلبه األمل يعيف أن تجمددا ظهورايت الشيطانية 
 وإن كان ستأيت حلظات يف تاريخ حممد سيستغين فيها عن :مؤكداثم استدرك 
ويبدأ يف جين مثار جناحه احلر ، بعد أن يثق يف نفسه ، ةً ظهورايت كليّ 

وتأهبت لإلن... توقفت أسئلتي لليوم األول  
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 بين الدخان والنار ...  ثم اختفى ضاحكا
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 تشرق ، صحوا  ، كان يوما الكهفنفس في اليوم التالي إلى 
بجوار مكة 

" جبريل"يظهر  ، ولم بدات الشمس في المغيب  حتى 
فظننت أنه قد تخلى عن إكمال الحوار ، لم اكد أجمع حقيبتى وأوراقي 

رتها ، ومن وراء الدخان 

، و إن كنت ال 29طال انتظاره 
دعوة  ، كان يذهب إليه سرا يف أوائل ال اخلبيثأستبعد أن حممد ، هذا العفريت

 .طوري 

يه ورقة بن نوفل 
اقـْرْأ بِاسِم ربَِّك الَِّذي "وأمليت أنا عليه بعضا آخر مثل اآليات األوىل على حممد 

 ،

 السنوات األولى في مكة] 2 [
بدأت رحلتي 

فيه شمسا حارقة على جبال مكة ، وعلى احد الجبال الشرقية 
، وعلى الرغم من قسوة " حراء " أظنه هو غارذهبت مرة أخرى إلى كهف

 عطنة مميزة ، تهرائح، ومازالت الشمس ، كان داخل الكهف معتما ضيقا 
انتظرت لفترة طويلة ،

 ،
ومسجلي للرحيل حتى أزكمت أنفي رائحة دخان تذك

دت الجلوس ، م خفت ، وسمعت صوته يتنحنح ، فعاو التمع وهج أحمر ث
  ....وفرشت اوراقي  ثم بدأت األسئلة  

 راهب هل كان دوره أساسيا مثل ورقة بن نوفل ؟ماذا عن بحيرا ال

 حبريا الراهب مل يكن دوره أساسيا و أمنا كان عامال مساعدا يف ):أكبر(جبريل 
نيب العرب الذي هو يف نفسه بأنه مد تثبيت ثقة حم

لينهل من علمه املنحرف النس
 

 كيف كانت األيام األولي من الخطة والدعوة للدين الجديد؟

 كانت بدايتها تبشر باألمل ، فبعد أن أملى عل):أكبر(جبريل 

َ ْ َ
لتوراة و االجنيل العربية ل بقراءة ترمجات ورقة االستزادةيف ، بدأ حممد  30" َخَلقَ 
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" حيم
يف السور املكية املتأخرة بعد 

 .ة ورقة بسنني 

عليها 
د 

 ،

 ، مما جعلنا 34هددهم بالذبح يف أوائل دعوته السلمية 

َوأَنِذْر َعِشريََتَك "مثل  آيات ورقة تدعو حممد للتبشري بني أهل قومه وتوالت
  31"اْألَقـَْرِبنيَ 

 
 هل كان هناك ما يميز كتابات ورقة بن نوفل بين ثنايا القرآن؟

العزيز الر"ورقة بن نوفل الكتابية حتتوي على  مل تكن تركيبات ):أكبر(جبريل 
 من ابتكارات حممد ت كانههذ ، "السميع العليم"أو 

32 وفا
 

 هل استمرت الحال على ذلك أم تغيرت الظروف؟

ت املشاكل تظهر عندما أحست قريش بأن حممد يقلب أبد ):أكبر(جبريل 
تجاري يف آن واحالديين و البيد ، و أنه قد يهدد مبا يفعله مركز مكة و قريش الع

 أن ما يفعله هو لصاحل العرب و قريش بالتحديد ، يؤكد هلم دائما، و لكن حممد 
م إذا ما قبلوا دعوته سوف خيضعون العرب و العجم معا   33وكان يؤكد هلم أ

 .ايةفطموحه السياسي كان واضحا جليا منذ البد
 

 هل اقتنعت قريش بذلك؟

 ال ، مما جعل حممد يثور يف بعض األحيان ، فهم كانوا ال يرون ):أكبر(جبريل 
فوائد دعوته ، حىت أنه 

 .نعلم أن طموح هذا الرجل هو خري وعاء خلطتنا الشيطانية 
 

 ش على الرغم من العداء الشديد؟كيف ظل محمد بعيدا عن أنياب قري
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 ،
 

و 

م طوال الفرتة املكية ، حىت أن حممد  كيل 
 ، بل و ألف آية قرآنية مبساعدة ورقة 36شجعهم على الكذب لتفادي التعذيب 

نية ، التقية و الكذب 

وا لكف ، حىت مي
 حققت لنا اليتدين و هذه الدعوة رائع هذا ال… وة الكافية للتنكيل بالعدو 

يف 
 ذلك ، فألف يف هذه الفرتة  خري معني له يف

انتسابه لبين هاشم ، حىت وإن كان مشكوكا فيه  هذا هو فائدة ):أكبر(جبريل 
 كان حتت محاية عمه أيب طالب يففقد على الرغم من الشك يف هذا النسب ألنه

معظم الوقت ، و زواجه من خدجية كانت له فوائد أخرى جبانب تشجيعها الديين 
القبلية بة منعة و مال بني أهل مكة ، مما جعله حتت احلصانة ، فقد كانت صاح

فقد هذه املنعة جزئيا بوفاة خدحية و أيب يف اواخر أيامه يف مكة  و هلا ،املالية 
 .35طالب قبل ثالث سنوات من اهلجرة إىل املدينة 

 
 و ماذا عن أتباعه ،هل نجح محمد في أن يحميهم ؟

ع حممد لم يستطفالعبيد و أدىن طبقات العرب ،  هؤالء كانوا من ):أكبر(جبريل 
تم التنفأن يوفر هلم أي محاية ، 

و بذلك أسس أول مبادئنا الشيطا. 37من أجل أن يواسيهم 
ذا ...  الغاية اليت تربر الوسيلة أي ، للاحمل رب  فال يهم أن تعلن إميانك أو 

وقد صار هذا منهاجا للكثري من اجملاهدين .  بل يكفي أن تكذب ،االميان 
 الكذب يف حلظات الضع، الذين يتقنوناملسلمني حىت يومنا هذا 

الق
 . والكثريحنن الشياطني الكثري

 
ماذا فعل محمد في خالل هذه الفترة األولى الحرجة ليتفادى التصادم 

 المحتوم مع قريش؟

 احلقيقة أنه فعل كما يفعل أي شاعر أو فنان ، أن ينهمك ):أكبر(جبريل 
مزيد من التأليف ، و قد كان ورقة
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ض 

ي 
ما كان حممد يطمح لتغريه ، كان من الذكاء ليعلم أن 

رة 

 .بدأنا املسرية من جديد

 ؟

غرية على رأس املعارضني هلذه  كان املكيون بقيادة الوليد بن امل):كبر
ة 

 .ني يف مؤلفاته بأساطري األول

سوريت الضحى و االنشراح ليواسي نفسه ، و مل يفته أن يكتب سورة الكافرون 
 اعرتف فيها بدين قريش و لكنه رف، مثاليت توعد فيها أهل قريش من الكفار 

 يوضح فيها لقريش يتن يتبع ذلك بسورة االخالص ، و ال ، و أ38اخلضوع له 
م يشركون باهللا و أن  ومن املالحظ أن قريش كانت . اهللا هو األحد الصمد أ

تؤمن باهللا و لكنها كانت تتخذ الشفعاء الوسطاء مثل الالت و مناة و عز
للتقرب إىل هذا اإلله ، وهذا 

 .إله واحد يعين شعب واحد و هذا هو هدفه السياسي األساسي
 مل ميهله ، فقد توىف ورقة بن نوفل ، أستاذه العظيم ، و عاىن بعدها ولكن القدر

من الشح يف املصادر ، فتوقف عن الكتابة ملدة ثالث سنوات كاد فيها أن يتنحر  
  .39  من قبل لككما قلتُ 

 
 ؟ بعد صدمة وفاة استاذه وراعيهوكيف عاد إلى التأليف

 له ، فبدأ بتأليف سو عاد بعد أن شجعته بظهوري من جديد):أكبر(جبريل 
املدثر ، يشجع فيها نفسه على استكمال حلمه الطموح ، و حيفز نفسه على 

و . 40هجر الرجز و األفكار االنتحارية 
 

هل لك أن تذكر لي بعض تعليقات قريش على محمد و ديانته الجديدة 
أ(جبريل 

م حممد بالسحر فرد عليه حممد بآيات قرآني الدعوة املشكوك فيها ، وهو الذي ا
ديد ووعيد كلمات ال تنفي الشبهة بقدر ما هي سجال من  ، وحتمل  ، كلها 

م حممد بأنه يستعني  الشتائم املتبادلة بني خصمني ، فاملغرية هو هو الذي أ
41
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ا 

أهل 
 كان يعلم  

 .بالتمثيلية كلها فلم يقتنع 
ن أن يربهن على 

الغين 

مه املكيون به2 أن ا  .بعد
" د يصرخ يف اآليات 

تركته كل هذا الوقت دون مساعدة ، أليس هذا هو مشروعك إذا لماذا 

  وذاك
 حتقق بعد أن فقد حممد األمل يف نشر دعوته ، مثتنا منذ البداية ، 

و الذي عرف بعد ذلك بأيب" عبد عزي"وهناك معارض قوي آخر هو عم حممد 
هلب ، وهو الذي حرضته زوجته على رفض مؤلفات حممد ، فنالتها و زوجه

 مل  معشر الشياطني ، و احلقيقة أننا42تقريعات حممد اهلجائية من الشتائم القرآنية 
 عمه الذي محاه من 43أقاربه حىت أيب طالب نفهم ملاذامل يؤمن به الكثري من 

- على ما يبدو–ه قد كان باألوىل أن يؤمن به ، لكنقريش ، ف

وقد استمر حممد يف كيل الشتائم القرآنية لكل من اعرتض دو
الرجل " بن شريقاألخنس "نبوته بشئ ، فقد كانت سورة اهلمزة موجهة ضد 

 كانت هجوما على أيب جهل ، 7-6و سورة العلق  ، املعرتض على دعوة حممد
 .أحد أقطاب املعارضة القريشية

 .  ، لينفي حممد اجلنون عن نفسهاءت سورة القلم 
وتصاعدت حدة الصراع و اجلدل إىل درحة كبرية جعلت حمم

وج

عشر مرات يف سورة املرسالت الصغرية ذات اخلمسني " َوْيٌل يـَْوَمِئٍذ لِّْلُمَكذِِّبنيَ 
وتوالت الكثري من التهديدات  .فقد كان ال ميلك إال الكالم و الشتائم . مجلة

 .44تتوعد قريش جبهنم و بئس املصري 
 

ً
 ليد؟الو 

 كل هذا كان جزءا من اخلطة ، فنحن نعرف متام املعرفة أن هذا ):أكبر(جبريل 
مبادئ احلرب و اجلهاد ،   االساسي لتأسيسدافعهالضغط القبلي عليه كان 

كان يف خط
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 منطقة العامل القدمي إيل آتون أحالي  مبادئ الكفاح املسلح  الذ

!! 

 .لتنفجر  الحقا

 ؟ التي ادعاها  مادي على النبوة

 

 لماذا لم يساعده الشياطين أمثالك ببعض من الخوارق؟

طاغية السماء مل يب كاذب ، فكل لعبة و هلا قوانينها ، 

  كنتم لم تساعدوه بالخوارق ، فما قصة االسراء و المعراج؟

إذا دلت على شئ فهي تدل على قدرة 

 

فهاجر و أنشأ
ت كثري من املمالك اليت دانت للمصلوب من النريان ،    هاهاهاهاها... أ

هل تعتقد أنه كان من املمكن أن يكتب له النجاح و خلطتنا معه دون السيف ؟
لذلك اقتصرت مساعدايت على ظهورات متقطعة ليستمر يف االقتناع بأنه النيب 

وتركت كراهيته تنمو . .رة العرب املوعود جلزي
 

هل طالبه العرب ببرهان
 نعم لقد طالبوه كثريا ، و مل جيدوا ردا منه سوى أنه ُمنع من ):أكبر(جبريل 

م قومهم حىت بعد املعجزات  أما . 45املعجزات ألن االنبياء و الرسل قبله قد كذ
 .ه مل يعدم الوسيلة للتهرب من موضوع املعجزات هذا احلقيقة أن

 

مل يكن مسموحا لنا أن  مث أنه  حىت الشياطني  هلم حدودهم ،):أكبر(جبريل 
نفعل خوارق و أعاجيب لن

 ، فاللوم عليه 46من اقتنع به بدون برهان سوى أفخاذ خدجية ا يكن ليسمح ، أم
 .ال علينا

 
إذا

 هذه قصة أخرى طريفة ، ):أكبر(جبريل 
 التغرير البشر على اخلداع مبا يفوق الشياطني ، و أيضا قابليتهم لإلخنداع و

 ...!!!م
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ما استمر اإلحلاح على حممد بأن يأيت مبعجزة ، و عدم قدرته 

ن هذه الرحلة متت أثناء نومه ، بل و أعلى هو نفسه  لقد أكد ):أكبر(جبريل 
ما يف حضن بنت 

د ، و كيف تكون معجزة إذا لم 
 تكن معلنة أمام الناس؟

ارثة 
و 

  هذه المرة أيها العبقري؟

ين تخترق أذاني ، 

 ماذا تعني؟

 عند):أكبر(جبريل 
باالتيان بشئ ملموس ، أخرتع املعجزة ، فأدعى بأنه انتقل من مكة إىل أورشليم 
فيما أمساه باالسراء ، مث من أورشليم صعد إىل السماء فيما أمساه باملعراج ليقابل 

 .47عض األنبياء ، مث يقابل اإلله شخصيا ب
 

 ماذا تعني بأنه أدعى؟

  ، فهو كان نائ48أكدت عائشة أن االسراء كان بالروح فقط 
يلة محراء لكانت  ،  49بنت أيب طالب و مل يغادر فراشها " أم هانئ"عمه هند 

 .أهلبت الوحي عنده ، هاهاها 
 

ومن الذي صدق هذه الرحلة التي لم يرها أح

كانت كمل تكن جزءا من خطتنا ، بل   احلقيقة أن هذه القصة ):أكبر(جبريل 
 ، 50 املضحكة على املشروع كله ، فالكثري من أتباعه تركوه بسبب هذه القصة

 .هنا كان البد من التدخل السريع
 

و ماذا فعلت 
شعر جبريل بنبرة سخرية في كالمي ، فاقترب مني بأنفاسه الملتهبه ، ولما 

تالقت عيوننا ، رأيت جحيما ، وشعرت كان أصوات المعذب
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وعاد هو فخفت فتراجعت للوراء 

هما  
ته 

كما ترى ... ذا مسي أبا بكر بالصديق 

5 ، 
لفرس ، و أما موضوع مقابلة اهللا 

لكت جأشي ، ثم تما... حتى كدت أسقط 
 :غضبه ثم أجاب

 أوعزت إىل صديقه املقرب أيب بكر أن يصدق على كالمه م):أكبر(جبريل 
كان لينقذه من هذه الورطة ، كان أبو بكر ممن زاروا أورشليم من قبل يف رحال

صدقت يا رسول "التجارية ، فكان حممد يصف و أبو بكر يصدق على كالمه 
وهل. ا أنقذ ما ميكن انقاذه  و هذ51" اهللا

 !!!!فكل ورطة و هلا حلوهلا الشيطانية 
 

 االسراء و المعراج؟:ومن أين أقتبس محمد هذه الفكرة 

2 جزء من هذه القصة مأخوذ من صاحبه سلمان الفارسي ):أكبر(جبريل 

لساطري الزرادشتية األحيث يوجد ما يشبهها يف 
و املفاوضة على الصالة ، فهي مأخوذة من التوراة يف قصة مماثلة إلبراهيم حياول 

 .53انقاذ سدوم و عمورة لينقذ ابن أخيه لوط 
 

 هل كان هناك آثار أخرى للفرس و الثقافة الفارسية على محمد وقرآنه؟

ا املؤمن ذات  اليت متأل 54" احلور" نعم كلمة ):أكبر(جبريل  القرآن و موعود 
 جاءت 55و اليت أفرد هلا حممد سورة كاملة " جن"أصل فارسي ، كما أن كلمة 

ا أساطري األولني  .من أساطري الفرس  ام قريش حملمد بأ  ال خيلو 56لقد كان ا
  .من الصحة 

كان الليل قد أقبل ، والصحراء صارت أكثر سكونا إال من أصوات هسيس 
 .فترقنا على أمل لقاء جديد في صباح جديدوحفيف ، فا
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 ظهر في خفوت 

برة إنسانية ، وبدافع الفضول خب ونة
  :فسألته ....  الثالث حوارنابدأنا ترقب 

ن ومنها الحور العين 
ورة 

رية بعد ، جلأ إىل الرتغيب يف العامل 
 ، لكي يقنع رجال مكة باملكافأة 59 و الولدان املخلدون 58اآلخر باحلور العني 

املقابلة ملا كان يـَُواجه باالنكار و السخرية كان 
مد وصف صور حية للجحيم كما كان يتخيله 

هذا طوال الفرتة املكية ، و لكن 61و أستمر
ريا يف املدينة و التغريب خفت كث

، فلما ملك اجليوش وبدأ حركته الدموية حتول القرآن إىل دعوة املسلمني لقتال 

 الفترة األخيرة في مكة] 3[
،" جبريل"مع أول أضواء الفجر ، ذهبت ألكمل حواري مع 

ضوء الغار ، وألول مرة الحظت مزيد من تفاصيل وجهه ، كان له قرنان 
 ذي القرنين فين ، ساعتها تذكرت قصة اغريبان ، او ما ظننت أنهما قرن

ري ، ربما كانت جذور هذه القصة القرآنية ترجع إلى القرآن ودار في خاط
   ، وجه جبريلاستلهامات محمد من 

ثم عدت وشككت في هذا ، فمن أدراني أن هذا هو الشكل الحقيقي 
، فمثله من عالم الشايطين ال يمكن أن نراهم كما هم ، بل كما " جبريل"ل

معجيتحكم خيالنا في رسم صورة 
وال
توقفنا في حورانا األخير عند األلفاظ األعجمية في القرآ"

ا هي صم: ، مما جعلني أتساءل  57األصول الذرادشتية الفارسية ، ذات 
 "ى الناس؟العالم اآلخر التي استعملها محمد في التأثير عل

من قبل كان حممد يف أزمة مع لك  كما قلت : وأجاب )أكبر(جبريل تنحنح 
قبيلة قريش ، و ألنه مل يكن ميلك القوة العسك

جلهة السماوية اليت تنتظرهم ، و يف ا
يلجأ إىل التهديد و الوعيد ، و يتع

 و   يؤكد على أنه النذير املبني ،  60
حدة هذا اهلجوم اللغوي و السجال بني الرتهيب 
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 النساء ما هي مكافأتهم في العالم اآلخر؟

ا  
ث ، فلم يذكر أي شئ حمدد عن املرأة 

ى 

 حمد بعد وفاة خديجة؟

أرسل بعدها يطلب  ، 64 مل ينتظر حممد سوى عدة أيام قليلة ):أكبر(جبريل 

ب ليلتها إىل عائشة حىت ال  طرت بعد ذلك أن 

  سنوات؟6لحظة واحدة هل قلت 

  سنوات6نعم 

 سنوات ؟ 6طفلة عمرها محمد كيف تزوج 

الكفار و املشركني و املسيحيني و اليهود ، و إىل الكالم عن األسالب و الغنائم و
 .و غريها من أمور احلرب وترك أمور العامل اآلخر... اجلواري 

 
ن المخلدون من متع الجنة ، فماذا عن لقد ذكرت أن الحور العين و الولدا

 هذا مل يشغل بال حممد كثريا فاجملتمع العريب جمتمع ذكوري ، و م):أكبر(جبريل 
كان يشغل بال حممد إميان الذكور ال االنا

ا سوف تكون واحدة  من أربعة على األرض و يزداد األمر سوءا يف اجلنة غري أ
، بل أنه أكد عل62فتصبح واحدة من عشرات أو حىت آالف احلوريات يف اجلنة 

 .63أن أكثر أهل النار من النساء 
 

على سيرة النساء ، متى تزوج م

اليت آمنت به العجوز  سنوات و سودة بنت زمعة 6ئشة بنت أيب بكر ذات ال عا
من نساء قريش ، و اليت اض

 .يطلقها حممد وهي كبرية يف السن بال مئوى
 

 ):أكبر(جبريل 
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ن 

 . سنوات 9س الطبيعي يف سن د أن كربت مارس معها اجلن

ن طفلة تتألم ، ورجل يتسمتع بجسدها 

ا املصل وب ، بل أن اليت نادي 
أساسيات األخالق اليت ذكرت يف الوصايا العشر يف التوراة مل يرتك واحدة منها و 

 .لية

ث 

هود كبريا يف مواجهة حممد يف مكة ، و أن كان مل 
 .خيلو األمر من املناوشات و املواقف الطريفة

 زواج حممد من خدجية اليت تكربه بعدة سنوات جعله يف حالة م):أكبر(جبريل 
اجلوع اجلنسي املكبوت مما شوه ميوله اجلنسية كثريا ، فقد كان يشتهي حىت 

األطفال ، و لذلك مل ميسك نفسه عندما تزوج عائشة فكان يفاخذها ملدة ثالث 
 ، و بع65سنوات 

 
في لحظة ، تخيلت مشهد جنسي بي

 "!!!!يا للبشاعة:"الضيئل ، فصّرحت 

 لقد كان حممد كما قلت لك وعاء لنا ال مثيل له ، فعلى يديه  ):أكبر(جبريل 
رنا كل املعاين و األخالقيات و الروحانيات كسّ 

 أقام شريعة شيطانية حتكم البشر و متنع عنهم كل ، وعلى أنقاضهاإال كسرها 
مساحة من احلرية أو املسئو

 
لقد سمعت أن االحتكاك بين قريش و محمد لم يسلم من تدخل طرف ثال

 يهود فما رأيك؟و هم ال

 مل يكن دور الي):أكبر(جبريل 

 
 ماذا تعني بهذا؟

  أمل تسمع عن قصة لبيد بن األعصم اليهودي الداهية؟):أكبر(جبريل 
 

 و ما هي قصته الطريفة؟
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 ، 66هذا اليهودي الداهية بالتأثري على حممد و سحره  لقد قام ):أكبر(جبريل 
ه

يفعل ، وهو ما يسمونه يف السحر الشعيب 

 !! ؟

ماذا إذن تركته في هذه المأساة ولم 

 من 
و 
 من 

يف 
 أقنعنا 

ا  وقد أستمر هذا السحر ملدة سنة على أقل تقدير ، فكان يتهيأ له أشياء مل يفعل
، و يعتقد بأنه يعاشر زوجاته و هو ال 

 .67" الربط"ب 
 

 بط بالسحر؟هل تعني بأن محمد رُ 

عم ، ومع ذلك استمر له أتباعه من املؤمنني ، ومل يفكر أحد  ن):أكبر(جبريل 
أذا كانوا و ... منهم بأن الرسول أو النيب ال ميكن أن يسحر أو يؤثر فيه الشيطان 

 صدقوا برهان أفخاذ خدجية فماذا تتوقعقد
 

أليس السحر من األمور الشيطانية ؟ ل
  تساعده؟تمنع ذلك أو

 لقد كان الشيطان املسئول عن هذه اخلدعة الطريفة واحدا):أكبر(جبريل 
جممع الشياطني ، كان غائبا عن اجملمع لفرتة و ملا عاد أراد نصيبا يف املؤامرة ، 
قطعة من كعكة الدين اجلديد ، و قد أراد توصيل رسالته إىل جممع الشياطني

 .خالل هذه اخلدعة الطريفة 
 

 وماذا فعلت أنت للتغلب على هذه المشكلة؟

 لقد عقدنا اتفاقية مع هذا الشيطان بأن يكون له نصيبا ):أكبر(جبريل 
الكعكة االسالمية ، و ملا اتفقنا أزال لعنة لبيد بن األعصم عن حممد بعد أن
مها حممد بقراءة تعويذة شعبية ، عاد حممد و كتبها يف سوريت الفلق و الناس ، و 

 .68املسمتان اآلن باملعوذتني 
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 69الحبشة 
  الفترة من المرحلة المكية ؟ ه هذ

 حتت محاية خدجية و أيب طالب ، و 

 

 

 ذلك الفشل؟

 لقد كان حممد الداهية قد أعطى للمهاجرين األجزاء األوىل من ):أكبر(جبريل 
ب باأللفاظ ليوحي 

، مما أقنع النجاشي بأن حممد ما هو إال  " 72املصلوب 
مسيحي مؤمن ، لقد أفاد حممد جيدا من دروس ورقة بن نوفل كما ترى ، و لكنه 

. 
 

 . عام 1400  حوايل ، و الفارق الزمين بينهم74

 
ننتقل إلى موضوع مهم ، ما الذي دعا المسلمون إلى الهجرة إلى 

في
 كان حممد كما قلت من قبل):أكبر(جبريل 

ن يقنع أتباعه باهلجرة لكن هذا مل يكن ينطبق على أتباعه ، ولذلك حاول حممد بأ
م ، و بالفعل هاجر حوايل  م إىل هناك83هربا من حترش قريش   رجال بعائال

و عاشوا يف كنف النجاشي احلبشي املسيحي ، و قد حاولت قريش أن ترسل 
أشخاصا ألرجاع اهلاربني، فبعثوا عبد اهللا بن أيب ربيعة ، وعمرو بن العاص ليحاولوا

  .70ناع النجاشي إرجاعهم ففشلوا يف اق
 

وما السبب األساسي ل

سورة مرمي وبعض آيات سورة األنبياء و اليت فيها تالع
 ، 71بالنجاشي أنه يؤمن بكل ما تقوله املسيحية من موت املصلوب و قيامته 

كي قصة ميالد وحي

بعد اهلجرة للمدينة سيعود فينكر الكثري من هذه احلقائق
مدات حمقد أضافت جتربة اهلجرة إىل احلبشة بعض املصطلحات املسيحية إىل كتابل

  .73روح القدس دون أن يفهم كامل معناه  ، فبدأ مثال يستعمل لفظ
 حممد خطأ قاتل يف سورة مرمي ، و لكن حلسن احلظ أن أحدا مل أوقد أخط

يالحظ يف حينها ، فقد أدعى أن مرمي أم املصلوب هي هي أخت هرون و موسى 
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 .ث شهور فقط إىل مكة

صر 

 .75" ن

رت اشاعة بينهم أن صلحا قد مت بني حممد و قريش ، فعاد 
 .كثريون منهم 

 ، 

َرى 

 قريش يف حاجة ملحة إىل النجاشي ، فقد جد يف األمور على كل حال مل تكن
جديدا جعل بعض املهاجرين يعود بعد ثال

 
 هل عاد جميع من هاجروا إلى الحبشة؟

، فقد تنصر عبيد اهللا بن د كل املهاجرين ، فقط بعضهم  ال مل يع):أكبر(جبريل 
، و مل يعد إيل مكة بل جحش ، أخو زينب بنت جحش زوجة حممد فيما بعد 

بقى يف احلبشة ، هذا امللعون حاول أن يفتح أعني املسلمني هناك ، و لكن ق
فقحنا وصأصأمت أي أبصرنا وأنتم " املدة مل تسمح له ، فقد كان يقول للمسلمني 

م تبعوا نيب كاذب ، و أما حممد " تلتمسون البصر ، فكان يسخر من املسلمني أل
أم حبيبة " تفوت عليه ، فحقق انتقامه بالزواج من أمراة عبيد فلم يرتك الفرصة 
بنت أيب سفيا

 
  إلى مكة؟نا الذي جد في األمور وجعلهم يعودم

 س):أكبر(جبريل 
ال
 

 صلحا بين محمد و قريش ؟بالفعل هل كان هناك 

 نعم لقد حاول حممد أن يصل إىل حل وسط بينه و بينه قريش):رأكب(جبريل 
فحاول االعرتاف بأن الالت و مناة و عزي ، الالئي كانت قريش تعتربهم آهلة و 

بنات اهللا إله القمر ، هم شفعاء عند اهللا و من املمكن ضمهم إىل املنظومة 
تَ " االسالمية ، فكتب يف سورة النجم  َوَمَناَة الثَّالَِثَة اْألُْخ.  َواْلُعزَّى أَفَـَرأَيـُْتُم الالَّ
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 .77ع املسلمني يف ختام السورة 

 

 الشيطان ألقى هذه اآليات يف قلبه ، و صحح اآليات قائال أنين 
 املضحك أنه  ، 78اآليات الربانية الصحيحة ه يلع حمذرا ، وأنين أمليترت له 

غري إدعاءاته من احلقيقة 

 ؟ من محمدقريش على هذا التراجع الغير محسوب

ن الصداقة و 
العهد ، بل و ُخدع العائدون من احلبشة ، فقد كانت أنباء الصلح مؤقتة ، و 

قد ذكر حممد رد فعل قريش يف القرآن ،  ، و 
 

، ففرح أهل قريش و " تلك الغرانيق العلى و إن شفاعتهن لرتجتى" مث أكمل 76."
سجدوا م

 
 هذه حركة سياسية بارعة فهل نجحت بالفعل؟

يسود العرب  فقد كان حلمه أن  لقد عاد حممد و أستدرك نفسه ،):أكبر(جبريل 
لن يسود العرب وهم قبائل متفرقة ، و لن يتوحد العرب إال بضغم كل اآلهلة يف، و 

إله واحد ، لذلك أحس بأنه أخطأ ، و ملا كان من الصعب تصحيح اخلطأ ، 
سارع فأعلن أن

ظه
يف مجيع احلاالت اخلطة كلها شيطانية من االساس ، فلم ت

 ...يف شئ 
لقد حكم ...  أن يكون إهلك هو شيطانك ، و شيطانك هو مالكك أليس ممتعا

ون ذلك الشياطني على العرب بالتيه و التخبط و الضياع هاهاهاها ونأمل أن يك
 .إىل آخر الزمان 

 
ماذا كان رد 

 لقد ثارت ثائرة قريش ، و اعتربت هذا تراجعا ع):أكبر(جبريل 

سرعان ما عادت حالة العداء القدمية
ا هي اليت حاولت أن تفتنه يف دينه  مها بأ  ، مث عاد و أكد أن شفاعة79بل و أ

لقد أثبت هذا الرجل املرة بعد .. 80األصنام باطلة وحمى متاما ما قاله من قبل 
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ى 

ى 
 

. 
 

 ماذا فعل محمد ليزيل الشبهة الشيطانية عن القرآن؟

 كان حممد دائم التأكيد على صدق القرآن ، ودائم التوصيف ):أكبر(جبريل 
ذه الفرتة بالكتاب املبارك ، و الكتاب املنري ، و القرآن اجمليد ، مث عاد للقرآن يف ه

، دون أن يعي بان ذلك يتعارض  84و أكد أنه قرآن يف لوح حمفوظ و أم الكتاب 
امات القوية اليت  مع نسخ اآليات ، كلها كانت حماوالت يائسة للهروب من اال

 يف مزيد من إهلهيل على لسان وجهت للقرآن ، بل أنه بدأ يقسم بالنجوم و الل
 85التخبط 

 .و لكن حماوالته كلها باءت بالفشل فتتبع اسرتاتيجية جديدة 
 

 ؟ هذه االستراتيجيةما هي يا ترى

 ، أو بعشر سور 86 بدأ يف حتدي أهل قريش أن يأتوا مبثل القرآن ):أكبر(جبريل 
 النضر بن  ، و ملا تطوع89 ، أو حبديث مثله 88 ، أو سورة واحدة منه 87منه 

طع حممد ت، مل يس90ف بالفعل مثل القرآن وألّ ، احلارث أحد شعراء قريش بالرد 

األخرى أننا أحسنا االختيار ، فبدال من أن يعرتف خبطأه عاد و ألقى اللوم عل
 .قريش 

و لكن قريش مل تسكت بل واصلت االستهزاء به و السخرية منه ، فلم تكن 
 أن القرآن لو كان إهلي ملا تأثري الشيطاين ، و أكدوا تستطيع ابتالع فكرة هذا ال

موا حممد بأن وحيه من الشيطان فأنكر   ، 81تلونت آياته و ُحذفت ، و أ
م بأنه يستعني بالبشر ف اما فرد عليهم حممد ملقيا املسئولية عل، 82توالت ا

اإلله نفسه مؤكدا أن اإلله ينسخ ما يشاء و يبدل ما يشاء ، ومن هنا بدأ ظهور
 83الناسخ و املنسوخ 
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قوله هو هلو  إال أن يكبت غي

مد 
 

ظه و أن يرد يف هجوم الذع عليه يف القرآن بأن ما ي
 ، حىت حانت حلظة االنتقام ، وجاءت الفرصة يف موقعة بدر حيث 91احلديث 

ه الفدية فُقتل ، و دفع مثن قبوله التحدي مت أسر النضر بن احلارث و مل تقبل من
ومل يتفق املسلمون بعد ذلك يف طبيعة هذا االعجاز القرآين الذي ادعاه حم. 92

هلذا جاءت بعد ذلك طائفة مسلمة، هل هو يف املضمون أم البالغة أم القصص 
 ، بل أن بعض 93 بأنه ميكن لإلنسان بأن يأيت بسورة مثله أقرتمن املعتزلة 

مضمون اصرين جنحوا يف تأليف سور متاثل القرآن يف السجع و البالغة مع املع
 .94 أرقى من القرآن
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تلك التي سمعتها في الكهف عدة مرات ، أصابني خوف ة تشبه 
فذة ، فوجدت شخصا 
م 

أر 
داخل ظالم الطهف مع رائحة نفاذة يؤكد 

  ....  الرابعحوارنابدأنا ثم .. استعداده الستكمال الحوار 
هو 

 ؟يثرب "لمدينةل إلى الهجرة ه

 محمد في الطريق إلى الهجرة] 4[
قضيت الليل كله في تجميع مواد الحوار الثالث مع جبريل ، وترتيبه وتبويبه ،
وفي حوالى الساعة السابعة مساءا رنَّ جرس التليفون في الفندق الذي أقيم 

فيه ، فرفعت السماعة ، سمعت أصوات حجرشات وخربشات تخرج من 
السماعة ، فظننت أنه خط دولي ، وأن خطوط التليفون تحتاج إلى إصالح 

 دقائق حتى 5أغلقت السماعة ، وعدت منكبا على الحوار ، لم تمض ... 
رن جرس التليفون مرة أخرى ، وسمعت نفس األصوات الغريبة ، ثم سمعت 

ضحك
وشعور بأني مراقب ، قمت أرتجف ونظرت من النا

طويل القامة يلتحي بالسواد واقف أسفل الفندق وينظر تجاه نافذتي ، ل
استطع ان اميز وجهه ، ولكنني رأيت عيناه يلتمعان في الظالم بوميض غريب 

لنافذة ، ثم ذهبت مرتجفا إلى سريري ، وأنا أتمنى في أسرعت بغلق ا... 
 السرير ركعت أصلي مقرارة نفسي أن تنتهي هذه المغامرة على خير ، أما

، بعدها شعرت بطمأنينة ساعدتني على النوم ، ثم طالبا معونة السماء 
الذهاب في الصباح الباكر إلى الكهف المشئوم مرة اخرى ، هذه المرة لم 

ولكنني سمعت صوته من جبريل ، 

بدأ محمد يواجه مشاكل كثيرة في مكة ، فهل هذا : بدأت بسؤال جبريل 
دفعالذي 
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د 
 

 ردّ فن جيعل حممد يكف عنهم و هم يكفون عنه ، 
 . 96ناد ، و بشرهم مبا يف نفسه من طموح حبكم العرب مجيعازيد من العمبحممد 

أردناه من البداية ، أن يتحرك حممد إىل احلرب 

على قبيلة ثقيف أوال عرض نفسه .  جيد من يقتنع بكالمه أو دعوته
أما وجد اهللا أحدا يرسله غريك"، فسخروا منه و قال أحدهم 97الطائف 

 ، 95 ه بعد وفاة عمه وزوجته كان حممد يف موقف ال حيسد علي):أكبر(جبريل 
قد بلغ أشده ، كما أنه قد يأس من احلصول على مزيوبأتباعه كان التحرش به و 

للنبوة ، بل أرسلوا إىل أيبه كان أهلها يسخرون من إدعاءو من االتباع يف مكة ، 
طالب و هو ميوت يطلبون أ

ويف مجيع األحوال كان هذا هو ما 
ليس  هذه الظروف كانت دافعا لبدء التفكري يف اخلروج من مكة ، ولكن .والقتال
 .بعد
 

 هل فكر محمد في الهجرة إلى المدينة مباشرة ؟

 ال بل بدأ يف آخر الفرتة املكية يف عرض نفسه على القبائل ):أكبر(جبريل 
لم فاآلخرى ،

، " يف 
مل حممد ألن ه ، 

ين 
يف مواسم احلج 

مد نفسفاعرتاضهم مل يكن على االميان باهللا بقدر ما كان على حم
ميكن ميلك مؤهالت   دعوة مل تكن.  ، فال معجزات وال براهني نيب يف عيو

مل يكن كل العرب من  الذين عرفوا دعوته املنحولة ، و حممد لألذكياء من العرب
 .األذكياء حلسن حظنا حنن الشياطني

 
ل هل عرض نفسه على قبائفماذا فعل محمد بعد رفض أهل الطائف له ؟ 

 أخرى؟

 نعم ، عرض نفسه على الكثري من القبائل مثل بين كلب و ب):أكبر(جبريل 
 ، بل و عرض نفسه على واحد من الشعراء 98حنيفة و بين عامر 
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 و بني ه مل جيد سويد فرقا بينقرآنه، وملا عرض عليه حممد " سويد بن صامت"امسه 
 حممد 

 هذه ؟

 عند عودته من الطائف بعد رفض قبيلة ثقيف له كان يرافقه ابنه ):أكبر(جبريل 
ا 
ياله الشعري و ألف سورة كاملة 

 

الق 
و كان " وم

ا ، فقد كان مشغوال أعمى و فقري يلح عليه يف بعض األسئلة فتوىل عنه معرض
فقد كان . 

ه 
 . إىل صعوبة مهتمه يف مكة

لقرآن الذي كان ينادي بهفحىت إعجاز ا. 99" حكمة لقمان" صحائف 
كل هذا جعله ييأس من إميان البشر . أمام حكمة لقمان تالشى كقبض الريح 

 ..فيخرتع قصة إميان اجلن 
 

ما هي قصة إيمان الجن 

، فتوقفا يف وادي خنلة متعبني ، وهن) ارثةأو زيد ابن ح" (زيد بن حممد"بالتنيب 
يأ له قوم من اجلن و األشباح ، فأثار ذلك خ

م به وكيف خشعوا عند مساع القرآن  مل تكن حالته. 100عن اجلن ، و عن إميا
ا ، وامساه القرآن بسورة كاملة عن أشباحه من اجلن ، فمألالنفسية تقبل اهلزمية 

 .سورة اجلن
 

 هل هناك أسباب محددة؟ ... لماذا فشل محمد في مكة ؟

مل يتحل حىت باألخهو ؤهالت النبوة ، مل حممد جبانب فقدان ):أكبر(جبريل 
ابن مكت"، فعلى سبيل املثال جاءه أحد املسلمني من أهل مكة أمسه 

 101ث يف القرآن دبدعوة كبار القوم من مكة ، وقد سجل ذلك احل
كلما ازداد سعيه للحصول على  و .واطره الشخصية و الشعرية خل القرآن جرناال

 للضحك أن أقنع ةمن حماوالته املثري ف ، همشاكللقب النبوة كلما ازدادت سقطاته و 
صدقوفمات النبوة شامة أو ومحة يف ظهره ، أصحابه من اجلهالء أن من عال

 كل هذه كانت عوامل أضافت.102
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 بل وكان يتوضأ به أحيانا ب النبيذ 

ا أهلها الكثري من قواعد اللغة    مما جعل تأليفه ال يرقى كما نطق 
م أمتحنوا نبوته بأسئلة صاغها . حي اإلهلي املزعوم يف عرف العرب كما أ

مزيدا من الشك 

اف جاب البالد من رجل طوّ 
ا ، و عن قصة فتية أختبأوا يف كهف ، وقد كانت  شرق الشمس إىل مغر

 .108إجابات حممد تثري الضحك 

 
 أهل مكة كمحاولة اثبات للدين الجديد؟عادات  محمد هل نقض

 ، ألهل مكة يف الكثري من العادات مل يكن حممد خمالفا ... ال  ):أكبر(جبريل 
103فلم مينع نفسه على سبيل املثال من شر 

 كان رجال من لقد.  خيالف مفاهيم معظم املسلمني املعاصرين عنه مما . 104
  .أصحاب املزاج املتميز 

 
  القرآن ؟بوحيلماذا فشل محمد في اقناع عرب مكة ماذا عن القرآن ؟ 

 أليست هذه وسيلة جيدة القناعهم بدينه؟

املكية مسجوعة شعريا ، و لكنها يف هذا ال  لقد كانت السور ):أكبر(جبريل 
 ، و لكنه 105تفرتق عن شعر العرب ، مما جعلهم يتهمونه بأنه جمرد شاعر جمنون 

106أخطأ يف 

للو
ليهود وعرب قريش فكان جييب إجابات مثرية للشفقة مم اأثار ا

وقد سبب له ذلك الكثري من املشاكل فيما بعد يف ... حول املصدر القرآين 
 .107مما جعله خيرتع حتريف التوراة. املدينة اليت كانت متتلئ باليهود 

 
 !!هل لك أن تذكر لي بعض هذه األمثلة من األسئلة المحرجة؟

م عن امتحانات حملمد ليتأكدوا  أرسل املكيّ ):أكبر(جبريل  ون إىل اليهود يسألو
عن ماهية الروح ، وعن رد اليهود بأسئلة من نبوته ، ف

م
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.  
 
فوجد 

 مع 
 111هم ثالثة أم مخسة أم سبعة 

!!! 
أبسط  

 
 عام 13على مدار ملكة اهيته  لقد جتمعت كر .منه ن 

أتت بثمارها يف روح االنتقام اليت حولته إىل قاطع طرق يف ، و  الدعوة اليائسة 

ع 

، وكانوا يف حاجة إىل 112ية 
قائد سياسي يصلح بني األوس و اخلزرج ، القبيلتان األساسيتان يف يثرب ، 

وخطوة أساسية يف . عةحركة سياسية بار 
  .الطريق الستعادة حكم الشياطني على ممالك العامل القدمي

  

109وح بأنه ال يعلم عنها شيئا فقد أجاب عن الر 

و) ذو القرنني(مث حكى عن الرجل الطواف قصة أسطورية عن األسكندر املقدوين 
جعله من الصاحلني ، و كيف أنه أتبع سبيال إىل الغرب حىت مغرب الشمس 

 110الشمس تغرب يف بئر من الطني 
سيحيمث أجاب عن أهل الكهف بقصة يف األغلب مأخوذة من الرتاث امل

التحريف ، مث أنتهى بانه ال يعرف عددهم هل 

مبنتهى الدهاء عندما يفشل يف االجابة عن سؤال ما ،حممد يتعامل كان 
تاركا املساحة للظنون ، وكأن إهله ال يريد إخباره بالتفاصيل" اهللا أعلم" إجاباته هي

مما جعل املكيون يسخرو. 
من

 .املدينة
 

 لماذا أختار يثرب ليهاجر إليها؟...عودة إلى هجرة محمد 

ا كانت على عداء م):أكبر(جبريل   كانت يثرب مدينه أمه و أهل أمه ، كما أ
مكة و قريش يف تنافس على سيادة العرب ، فكان ما تكرهه قريش مقبوال يف 

كما كان أهل يثرب معروفني بالقدرة احلرب. يثرب 

و كانت هجرته . فكانت املصلحة متبادلة
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  املنتظر الذي سوف يأيتباملسيارب 
خلوفهم ، ، هذا الوعيد كان مصدرا 113لصهم وينصرهم على األوس واخلزرج 
م املسياه   الذي ينتظره اليهود ، وأ

 

 أهل يثرب؟ن محمد و 

 أل
سورة 

  لماذا قبله أهل يثرب قائدا ولم يقبلوا غيره ؟
كان أهل يثرب من العرب يعيشون مع اليهود ، وكانت النزاعات  ):أكبر(جبريل 

حتدث بينهم ، فكان اليهود يتوعدون الع
وخي

فلما قابلوا حممد يف بيعة العقبة ظنوا أن
 .سيسبقون اليهود إليه ، فيتجنبوا وعيد اليهود

 
  هل تعني أن محمد أدعى أنه المسيا المنتظر لليهود أمام العرب ؟

مل يدع هذا مباشرة ، ولكنه استغله لصاحله ، ليجد قبيلة تقبله ، ):أكبر(جبريل 
  .وتتبين نبوته اليت إدعاها 

  
تمت المعاهدة بيكيف لكن  

 ألتقى حممد بستة من أهل قبيلة اخلزرج يف موسم احلج و عرض ):أكبر(جبريل 
اهدوه يف بيعة العقبة األوىل عليهم اإلسالم فأتى منهم يف العام التايل جمموعة و ع

م يف بيعة العقبة الثانية وتعاهدوا على احلرب و 114 تقى   ، مث يف العام الثالث
بدأت احلرب احلقيقية ، فقد كتب حممد يف ذه املعاهدة  ، و 115اهلدم معا 

 .116احلج أول دعوة للحرب بعد هذه املعاهدة 
 

  الصحابة؟نَ ْن مِ كيف هاجر؟ و مع مَ 
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 هل تركته قريش يفلت من أنيابها؟

 كلية ، اخلالص منه
إىل 

ت 

 لقد قام حممد خبدعة كاد أن يضحي فيها بأبن عمه علي بن ايب ):أكبر(جبريل 
مؤكدا على أنه بال أخالق على االطالق ، و أنه هو الذي اخرتع أالعيب . طالب 

فقد أقنع ابن عمه بالبقاء يف فراشه .  مبئات السنني 119السياسة قبل ميكافيللي 
لقد تأكد لنا يف املرة تلو االخرى أننا أحسنا  . 120 لكي ما يتسىن له اهلروب

االختيار كما قلت لك من قبل ، فهذا الرجل ال يتورع عن التضحية حىت بأقربائه ، 
كان ابن الرجل الذي محى حممد طوال هذه السنني يف مكة ، عمه أبو " علي"ف

 .ولكن حممد ال يتورع عن التضحية به للنجاة بنفسه . طالب 
 

 حة معجزة خيوط العنكبوت التي نسجت على غار حراء ؟ما مدى ص

 سنوات ، 6 هاجر مع صاحبه الذي زوجه من ابنته ذات ال):أكبر(يل جبر 
عائشة، و الذي صادق على كذبة االسراء و املعراج ، فلقب بالصديق ، صديقة 

 .117" أبو بكر" املفضل و كامت أسراره 
 

 لقد أجتمع أهل قريش طالبني حال له أو ):أكبر(جبريل 
وكانوا خيافون من حتالفه مع أهل يثرب و هجرته إيل املدينة ، فالبشائر ال تشري 
السلم أو استمرار الدعوة السلمية ، وعلى الرغم من أن املسلمني أعتادوا تصور 
م ال يستطيعون إنكار خوف قريش من حممد ،فقد كان قريش باملعتدية إال أ

م   .118تعلم أنه ينتوي شرا 
 

 كيف هرب محمد منهم؟
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حممد وأبا بكر  يعت):أكبر(جبريل 
بأن أمر عنكبوت فبىن نسيجا يف سرعة على مدخل الغار الذي أختبأ فيه االثنان ، 

 

 أنه  

ة 

 أنقذ اهللاقد الكثري من املسلمني املعاصرين أن 

 إلضفاءولكن هذا مل حيدث قط ، هي كلها من اخرتاعات املسلمني بعد ذلك
 .121مزيد من اإلعجاز على الرسول 

 
 ما هي التحديات الجديدة التي واجهته في المدينة؟

 على الرغم من املكاسب اليت جناها حممد من اهلجرة ، إال):أكبر(جبريل 
التوراة يف املدينة ، و ليس أهل و اليهود من أهل العلم حتديات كان عليه أن يواجه 

 أساطريه حول نوح و ابراهيم و كان عليه أن ينشرة ،  قريش اجلاهلني باليهودي
ا من الرتاث الشعيب اليهودي ، مصدرها اشاعات بأن   وأن يروجآخرين اليت جاء 

لكن هذه مغامر... والشياطني  املالئكة أكربالوحي اإلهلي وعن طريقي أنا جربيل 
  ...عاصرة اليهودية امل- وتنتهي عند األزمة الفسطينيةيثربأخرى تبدأ يف 
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 إلى 
قاً 
  ه ؟

 إعداد لخطة قادمة من خططته الجهنمية ؟ أم هو 
رر أن 

ت 
 ،
 
تى رّن جرس التليفون ، فتذكرت ما حدث بالليلة السابقة ، 

سمعني إلى 
  ق الحجيم ؟ 

 

 الموظف إلى 

 عن يهود المدينة و جزيرة] 5[
 

تركت جبريل بعد حورانا الطويل عن هروب محمد إلى يثرب ، عدت
فندقي ، وكثير من األفكار تدور برأسي ، من هو جبريل هذا ؟ هل هو ح
شيطان ؟ ولماذا وافق على هذا الحوار ، أال يفضح بهذا نفسه ؟ وخططت

يداريه ؟ هل ظهوره وحواره في هذا مريبا يحاول أن أم أن هناك شيئا خفيا 
الوقت هو جزء من

استسالم ويأس من مواجهات مستمرة ناله فيها الهزيمة تلو األخرى ، فق
  يفضح ما حدث ليستعيد شعوره بالكبرياء مرة أخرى ؟

كنها ظلت تطن في عقلي ، وما أن الحأسئلة كثيرة لم أجد لها إجابة ، ول
أنوار الفندق الذي أسكن فيه ، حتى نزعت كل هذه التساؤالت من عقلي 
ونزلت من التاكسي الذي أركبه ، ثم أسرعت بالصعود إلى غرفتي ، وما أن

فتحت الباب ح
من هذا ... ي بدال من التساؤالت والظنون وبدأ الخوف يتسرب إلى عقل

المجهول الذي يحاول اإلتصال بي مرات ومرات ، ثم ال ي
حجرشات وخربشات كأنها أصوات المعذبين في أعما

رفعت السماعة فسمعت نفس األصوات الغريبة ، ولكنني بدأت أميز صوت 
لقد كانت كلمات ...  شيئا كلمات بين الحجرشات ، ولكنني لم أفهم منها

فأسرعت ... ربما كانت عبرية أو آرامية ... لغات السامية بلغة قديمة تشبة ال
بغلق السماعة ، ونزلت إلى بهو الفندق مسرعا ، هناك سألت موظف 

االستقبال عن مصدر هذه المكالمة الغريبة التي سمعتها ، أسرع
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لواردة إلى رقم حجرتي ،فلم يجد أي رقم الكمبيوتر يسترجع كل المكالمات ا
ت بالمزيد 

.  
حتى أرحل مع اول ضوء 

تحديات اليهود لمحمد 
 االيضاحأن نبدأ ، أريد قليل من لكن قبل   المدينة ، 

 ة؟

ك 

ُمثَّ ِإنَّ َربََّك لِلَِّذيَن َهاَجُرواْ ِمن بـَْعِد (و  
 .122) َك ِمن بـَْعِدَها َلَغُفوٌر رَِّحيمٌ فُِتُنواْ ُمثَّ َجاَهُدواْ َوَصبَـُرواْ ِإنَّ َربَّ 

هنا أحسس...  ساعة السابقة 24هاتف مسجل لحجرتي في ال
   ماذا يحدث لي ؟....وتساءلت من القلق ، وشعرت بانني مراقب 

تبدو قديمة ما أن عدت إلى حجرتي حتى وجدت قطعة من رقاع الجلد 
واضحة قديمة و ريبة ملتصقة على باب الحجرة ، وعليها مكتوب بلغة ع

والتوقيع بهالل كبير داخله " خارج يثربحورنا يبدأ غدا عند شق المهراس "
ثالث نجمات 

لم أفكر كثيرا ، بدأت باعداد حقائب السفر ، 
مع أول ) المدينة(الفجر ، وفي اليوم التالي كنت على الطريق إلى يثرب 

بل الذي فيه شهق المهراس ، فتسلقت الج وصلت إلى ثمأضواء الفجر ، 
عدة صخور ألصل إلى الشق ، وما أن دخلت حتى شممت نفس الرائحة 

بدأنا الحوار النفاذة ، وخرج شبح ضخم من عتمة الشق ، كان جبريل ، ف
  ....الخامس 

عند في حوارنا السابق كنا قد توقفنا : بدأت فقلت 
في

ماذا كانت حال المهاجرين في اوائل الفترة المدني
 كان الكثري من املهاجرين يف حالة من الشك و عدم اليقني من ):أكبر(جبريل 

جدوى كل هذا العناء فأطلق حممد العنان لقرحيته التأليفية ليطمئنهم و سجل ذل
نـَْيا َوالَِّذينَ (قائال يف سورة النحل   َهاَجُرواْ ِيف الّلِه ِمن بـَْعِد َما ظُِلُمواْ لَنُبَـوِّئـَنـَُّهْم ِيف الدُّ

)َحَسَنًة َوَألَْجُر اآلِخَرِة َأْكبَـُر َلْو َكانُواْ يـَْعَلُمونَ 
َما 
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ر 
  ،

تغيري 

للمدينة مباشرة توقف يف قباء و هناك بىن مسجدا 
شائر مثل بين سامل و بين بياضة و بين 

 
ن 

 القائد السياسي المنتظر؟

األنصار من أولوياته ، فدعا أفراد 

 

 
 هل استمر القرآن مسجوعا ذو طابع شعرى كما كان في مكة؟

 مل يستمر حممد يف استعمال النثر املسجوع كما كان يف مكة ، ):أكبر(جبريل 
ا. فبدأت األيات تفقد الرونق الشعري  على كل حال لقد فشل كشاعر يف ا

رته حتول حممد من شاعر مكلوم يائس من نشر دعوتهقريش مبؤلفاته ، و مع هج
و معه بدأت الرحلة احلقيقية حنو ... إىل مقاتل و زعيم يشرع و يأمر و ينهي 

 .التاريخمعامل 
 

 ماذا كانت أولويات محمد عند وصوله للمدينة؟

 قبل الوصول ):أكبر(جبريل 
 وعند وصوله إىل املدينة بدأت ع ،123

ساعدة و بين اخلزرج ، وحىت بين النجار أخواله ، تتهافت عليه داعية له بالنزول يف
ولكن حممد كان م.  ، كان اجلميع يعلم أنه القائد املنتظر للمدينة 124أرضها 

مها سهل ) أخواله(ن بين النجار الذكاء السياسي أن يستقر يف منزل يتيمني م
 .125وسهيل ابين عمرو ، وهناك بىن مسجدا و منزال 

 
كيف أثبت محمد أنه 

 كانت املآخاة بني املهاجرين و ):أكبر(جبريل 
لف استمر  ، هذه املآخاة أو احل126املهاجرين إىل التآخي مع أفراد من األنصار 

ار بعد قيام الصراع بني بني األفراد من الطرفني ملا يقرب العام و النصف ، لكنه ا
 .املهاجرين و االنصار يف املراحل املتأخرة 

 



 45

عوته ، وكان معتقدا بأنه إذا جاء هلم بأقوال من تراثهم 
ثور سوف ينادون به النيب املنتظر ، مل يعرف حممد لثقافته احملدودة أن اليهود  
البد أن حيمل اجلنسية اليهودية طبقا 

 
ية 

مرة شهر إىل الكعبة  16مث غري قبلته بعد  . 129كاليهود ) أورشليم(س 

 .أكثر من سنة وبضعة أشهر 

حل 
مون 

يف 

 ما هي بدايات عالقته باليهود؟:في عالقته باليهود اآلن لنبدأ 

 ، وألنه   يف األيام األوىل حاول حممد تثبيت سلطته وتأمني بقائه):أكبر(جبريل 
 ، وقد كان 127كان يعلم أن اليهود من أكرب القوى يف يثرب بدأ باملعاهدة معهم 

يتوقع أن يناصروه يف د
املأ

، و الذي ) سيحامل(كانوا يتظرون املسيا 
للنبوءات ، وأن كونه اعرتف باملسيح أثناء هجرة أتباعه إىل احلبشة فمن الصعب

على العموم كانت بداية العالقة سلم.  املنتظر لليهود املصلوبأن يدعي أنه هو 
 .128تؤكد على اال اكراه يف الدين 

 
 م ؟هل استمر محمد في استرضائه

 نعم لفرتة تقرتب من سنتني حيث اختذ قبلته يف الصالة إىل بيت ):أكبر(جبريل 
املقد

مث أنه صام عاشوراء . 130يأس من اليهود ومن اعرتافهم به قد بعد أن كان أخرى 
ففرتة االسرتضاء مل تستمر  . ولكنه عاد فأبدله بصوم رمضان .131مثل اليهود 

 
  هذه االسترضاءات ؟لهل قبله اليهود بعد ك

 كما قلت من قبل من آمن به من اليهود هم من كانت هلم مصا):أكبر(جبريل 
، وهم يعل132و أرادوا احلفاظ عليها ، و مع ذلك بقى الكثري منهم ينافقونه 

فاملشكلة مل تكن يف قبول شخصي بني طرفني ، بل . نيب علم اليقني أنه ليس ب
حق إمياين يريد حممد من اليهود التنازل عنه و االعرتاف ضمنيا بنبوته ، وهذا ما 
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133 

 إال 
ارا من النيب  ر تشبهاً  قدم قربانا أكلته  فما كان  بإيليا ، 

ت ، متهربا بقدرته 

يهود له اخلطوة األويل يف كان رفض الف... أن يقبله الميكن ليهودي حقيقي 
من قبل ال  على عباد املصلوب ، فمحمد كما أكدت مومن بعدهيهم عله انقالب

... يرى إال نفسه و نبوته ، وهو ال يرتوع عن قتل ابيه إذا وقف يف طريق طموحه 
 .وهذا ما أحببناه فيه

 
 متى بدأ محمد بإتهامهم بالتحريف؟

 من أوائل عالمات تداعي العالقة ما حدث بعد أن ذهب أبو ):أكبر(جبريل 
من ذا  "نصا قرآنياقائال له جلمع التربعات للحرب بكر يسأل قرضا من يهودي 
اهللا فقري وحنن أغنياء : "فنحاص اليهودي له ، فقال " الذي يقرض اهللا قرضا حسنا

و ملا ضربه أبو بكر ، أشتكى اليهودي إىل حممد فلم ينصفه " ليستقرض منا ؟
َع الّلُه قَـْوَل الَِّذيَن َقاُلوْا ِإنَّ الّلهَ : قائال و سجل حممد رده يف القرآن   َفِقٌري لََّقْد مسَِ

َلُهُم األَنِبَياَء ِبَغْريِ َحقٍّ َونـَُقوُل ُذوُقواْ َعَذاَب احلَْرِيقِ   َوَحنُْن َأْغِنَياء َسَنْكُتُب َما َقاُلواْ َوقَـتـْ
134 

م يقولون ما يشبه الكتاب و الوحي ...بعد ذلك بدا حممد يتهمهم بالتحريف و أ
م حيرفون الكال135وما هو من الكتاب أو الوحي   .136م عن مواضعه  ، و أ

 
 وكيف تقبل اليهود هذه االتهامات ؟

م ال يؤمنون بنيب):أكبر(جبريل   كثريون منهم ازدادوا عنادا ، و أكدوا حملمد أ
مبا137ن السماء  إذا 138  ،

م قتلوا الرسل الذين أتوا ب اآليامن حممد إال أن أجاب بأ
 ، فعادوا و كفروا بالقرآن ، وحممد يساجلهم بالقرآن 139الفائقة من املعجزات 

، و يؤكد هلم 141مث يعود فيتهمهم بإخفاء النبوات اليت تتنبأ عنه يف التوراة . 140
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 بل يف تالعب اليهود به وسخريتهم من جهله وير
 ...وقد كان أي تالعب وأية سخرية... 

 ،
 
 

 و لكن جهله املدقع بتاريخ 144) شاول(سى وطالوت 
 و أحد 145 جعلته خيلط بني قصيت امللك شاول اليهود وكتبهم يف العهد القدمي

 فرد على ألوف املديانيني 300من 

 
هـَذا ِمْن ِعنِد الّلِه لَِيْشتَـُروْا ِبِه َمثَناً قَِليًال 

ِسُبونَ  ْ َّ ِ ِ ِإنَّ الَِّذيَن :  وقال هلم أيضا 147َّ
ِه َمثنا قِليال أُولـِئك ما يْأكلون ِيف 

 
وجهله فهو يف يثرب ميلك القوة العسكرية ، ومل يكن هناك بديال لعجزه الفكري 

امه هلمفكان . 142أنه رسول من اهللا إليهم  نص التوراة ، ولكن  بتغيري ليس إ
ام ب يعود و يؤكد على أصالة التوراة ألنه عنه ، يهودية نصوص و ق اخفاء حقائا

التز مل تكن يف ته ، مشكل143

 
 ما الذي جعل محمد مثار هذه السخرية من اليهود؟

يعلمون ما بكتبهم  كان اليهود خمتلفني عن أهل قريش ، فهم ):أكبر(جبريل 
ذه الكتب ، فقد حاول حممد يف أوائل أيامه يف وحممد كان جاهال حىت النخاع 
املدينة أن يستخدم التاريخ اليهودي ليثري محاس أتباعه يف احلرب ضد مكة فحاول

االقتباس من حروب مو

قضاة بين أسرائيل جدعون الذي انتصر جبيش 
 هذا اجلهل جعل حممد حياول أن يشرتي آيات التوارة من اليهود ، فخدعه .146

ٌلَويْ  َ :بعضهم وباعوا له نصوصا مزورة فرد عليهم يف قرآنه بعد ان افتضح أمره قائال
َ لِّلَِّذيَن َيْكتُُبوَن اْلِكَتاَب بِأَْيِديِهْم ُمثَّ يـَُقولُوَن 
ٌْل هلُم ممَِّّا َكَتَبْت أَْيديهْم َوَوْيٌل هلُْم ممَِّّا َيك َ َ

 ما أَنزَل الّله ِمن اْلِكتاِب ويشتـروَن ِبيْكتمون 
فـوي

َ ُ ُ ََ ُ ُ َ َ َ َ ً َ ً َ ُ َ ْ َ َ َ َ ُ َ َ
يِهْم َوَهلُْم َعَذاٌب أَلِيمٌ    148 بُطُوِِْم ِإالَّ النَّاَر َوَال ُيَكلُِّمُهُم الّلُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوَال يـُزَكِّ

 
 لكالمية كثيرا؟هل استمر هذا السجال من الحروب ا

يسمح بتكرار مأساة قريش و مكة ،س حممد يف املدينة مل يكن ):أكبر(جبريل 
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، وال 
يهود حلفاء ل بعض املسلمني من األوس و اخلزرج ، ألنهود 

 .149مصاحل مشرتكة نهم 

 ، مث عاد و فرض 150 إىل الكعبة 
 ، وعندما حاول بعض اليهود 152 بدال من صيام عاشوراء 151صيام رمضان 

عض الشعائر اليهودية ، رد حممد بالرفض وهددهم 
 

ضاء على كل ما هو 
 .يهودي أو مسيحي يف الشرق األوسط 

 

من استخدامها لردع اليهود عسكريا ، لكنه كان البد أن ميهد الطريق أاملدقع 
وال يسرع يف حرب الي

بيو 
 

  للقضاء على اليهود؟هكان تمهيدإذاً  كيف 

 بدأ بتغيري القبلة من أورشليم):أكبر(جبريل 

 يف االحتفاظ ببالذين أسلموا
 ، ولتؤكد أن154مث تصاعدت حدة األلفاظ القرآنية لتلعن اليهود . 153بالعقاب 

 .155اليهود يف جهنم 
 

 متى بدأت الحملة العسكرية ضد اليهود؟

 للقضاء على اليهود يف جزيرة عرقية  محلة تطهريميكنك أن تدعوها ):أكبر(جبريل 
لنصف األول من خمططنا للقمل يكن إال اهذا  كلها، و العرب

 
 وما هي بدايات هذه الحملة التطهيرية؟

 بدأت العدواة بني حممد واليهود تتخذ طابعا عسكريا بعد نشوة):أكبر(جبريل 
 لبين قينقاعة لالسالم و بالتحديد النصر يف بدر ، حيث دعا حممد اليهود يف املدين

مهم باخليانة 156، أول ضحاياه من اليهود  ل املسل، وأفتع157 ، وملا رفضوا ا
كاد حممد أن يقتلهم لوال تدخل حليفهم من ، عندها  مرأة امعهم شجارا على 

مون 
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 ف تتابعت هذه الحملة التطهرية بعد ذلك؟

خارج يثرب  ، فاكتفى حممد بطردهم 158" عبد اهللا بن أيب بن سلول"اخلزرج 
م   .وصادر ممتلكا

 
وكي

 مل يكتف حممد بذلك بل بدأ بالتدبري للتخلص من القبيلة ):أكبر(جبريل 
  ."بين النضري"اليهودية الثانية يف املدينة ، 

 
 وكيف فعل محمد ذلك؟

األشرف أحد رؤساء بين كان حممد على صداقة مع كعب ابن ):أكبر(جبريل 
ه الصداقة هذبدأت النضري ، 

 
يار مع تغيري القبلة من بيت املقدس إىل  يف اال

معم حممد يلة أخوه يف الرضاعة لقتله باحل" وسلكان بن سالمة بن وقش" سل 
 ."بين النضري"قبيلته ، و بعد قتله ألتفت إىل 160 مسلمة 

من بين عامر 
مهم مبحاولة الغدر به و القاء صخرة عليه ، وأن  و يف أثناء تفاوضه معهم ا

حد يف ان ذلك بعد أشهر قليلة من معركة أُ 

هى 
و 

ياراها متاما بعد أن قتل حممد بعض أشراف العرب فأستنكر  االكعبة ، وتأكد 
ومن أخالق حممد النبوية  . 159 624كعب هذا ، فطالته يد االغتيال يف يوليو 

أن أر
بن
 

 ماذا فعل مع قبيلة بني نضير؟

 افتعل حممد مشكلة مع بين نضري بسبب دية قتيلني ):أكبر(جبريل 
 ،

 وك-جربيل–ا هو أنا الذي نبهه إىل هذ
، بعد ذلك تلقت القبيلة انزارا بالرحيل خالل )  هجرية4السنة  (625يونيو 

وانت. بعدها حاصرهم حممد و قطع خنيلهم . 161سبعة أيام وإال تعرضوا للقتل 
قط ، وقد أسلم منهم أثنان ف. 162األمر بطردهم فذهب معظمهم إىل خيرب 



 50

بقتل ابن " يامني بن عمري"ألن حممد كان طاغية من الدرجة األوىل أمر أحدمها 
لقد كان هذا . الثبات والئه له بعد االسالم نا 

م أحد أهم  م بأ ري فيما ا

لقد حاول عدد من زعماء االنصارمثل ابن أيب قوقل و عبد اهللا بن أيب بن سلول 
 بين النضري بالنصرة مث تنكروا هلم بعد ذلك خشية بطش حممد 

امهم " بين قريظة بعد ا
 .باخليانة يف معركة اخلندق ، وكانت الدعوة هذه املرة بأوامر السماء

 ..! ، ، بل ادعى أيضا شيئا مثري للضحك168املشاركة مع قريش يف احلرب 

، امتحا" عمرو بن جحاش"عمه 
 .163 عظيما يف شيطانيته النيب
 

 وماذا كان رد فعل أنصار المدينة ؟ ألم يكن منهم من يحالف بني النضير؟

 ، وكان الكثري من 164 لقد كان بين النضري من حلفاء األوس ):أكبر(جبريل 
األوس متهمني بالنفاق الذي ازداد بعد هزمية معركة ُأحد ، حيث بدأ الشك 

م حممد بين نض يتسلل إىل قلوب املؤمنني ، وقد ا
واهلم ووزعت عوامل الشك و النفاق بعد هذه اهلزمية املخزية ، فصادر حممد أم

 .165حقوهلم بني املهاجرين 

باملساعدة ، فوعدوا
166. 
 

 وبعد بني النضير من كان التالي في حركات التطهير الدينية؟

"يف السنة اخلامسة هجرية أباد حممد  ):أكبر(جبريل 

 
 ماذا تعني بالتحديد بأوامر السماء؟

 دعوته الستكمال القتال بعد معركة - جربيل – أدعى حممد أنين ):أكبر(جبريل 
م بقوا على احلياد و رفضوا 167اخلندق للقضاء على بين قريظة   على الرغم أ
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 للضحك؟
 لقد سأل حممد بالطريق إىل احلرب مع هؤالء اليهود عما إذا كان ):أكبر(جبريل 

 دحية بن خليفة الكليب ،  بنا
 

حممد متجسدا بشكل دحية الكليب ، ومن الواضح هذا التشبيه كان ذا مفعوال قويا 

م ، وحاصرهم ، حىت استسلموا بعد أن أمنهم على  مد ذهب حلر

 ماذا تعني بهذا؟

و الذي كان على " سعد بن معاذ" لقد ضحك حممد عليهم فدعا :

 اذا فعل محمد بالسبايا؟

 بعضهم بني الصحابة ، وكالعادة أحتفظ 
ن 

 
 وما هو هذا المثير

مر:" أحد قد مر قبله يف اجتاه بين قريظة ، فقيل له 
ذلك جربيل:، فأجاب حممد " على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج

م م ويقذف الرعب يف قلو م حصو لقد جعلين " ... بُعث إىل بين قريظة يزلزل 

 .169  الالحقةوال فرتة دعوتهفاستمر يستعمله ط
املهم أن حم

ذا الشرف170أنفسهم   ..!! ، و لكن هيهات أن يكون حممد 
 

)أكبر(جبريل 
 من 900- 800 فحكم بذبح ما بني ،171عداء مع اليهود للحكم فيهم 

الرجال ، فكانت رؤسهم تتساقط يف خندق حفر خصيصا لدفنهم ، و سيب 
 .172النساء و األطفال و أخد مخس الغنائم لنفسه 

 
وم

م باع معظم النساء و قسّ ):أكبر(جبريل 
نة اليت رفضت أن تتزوجه وبقت أمة ، مفضلة أال تكوبواحدة من أمجلهن ، رحيا

ا ، وبرر حممد نكاحها يف قرآنه  يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ : قائال زوجة ملن قتل زوجها و أقار



 52

 ل كان سعد بن معاذ منتشيا بهذا االنتقام ؟

سعد بن معاذ للشماتة ، فقد مات بعد احلادثة 
1. 

 

 يف حماولة للتقرب من حممد طاغيتنا املفضل ، قام اخلزرج بقتل ):كبر
عب 

ول 

ِيت آتـَْيَت ُأُجوَرُهنَّ َوَما َمَلَكْت َميِيُنَك ِممَّا أََفاء اللَُّه َعلَ  ْيَك ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك َأْزَواَجَك الالَّ
 ...173. 
 
وه

 مل ميهل القدر ):أكبر(جبريل 
74مباشرة ، وأدعى حممد أن العرش اهتز ملوته وأنين شخصيا الذي أبلغته بذلك 

 
ائهم من وماذا كان دور األنصار في هذه المأساة؟ ألم يدافعوا عن أصدق

 اليهود؟

 على العكس ، لقد حاول اخلزرج الذين كانوا يتنافسون مع األوس):أكبر(جبريل 
 .اثبات والئهم حملمد 

 
 ماذا فعلوا؟

أ(جبريل 
قتلوا ك ، يف منافسة مع األوس الذين 175سالم بن أيب احلقيق الشيخ اليهودي 

حيث قتلوه بطريقة وحشية جعلت السيف خيرتق بطنه و . بن األشرف من قبل
 .ينفذ من عظام احلوض بصوت واضح 

 
 وماذا كان بعد بني قريظة المساكين؟

 قاد حممد غزوة أخرية من أجل القضاء التام على يهود اجلزيرة ، ):أكبر(جبريل 
يرب هي املالذ اآلمن لكل فل ، فقد كانت خ176 هجرية 7فقام بغزوة خيرب عام 

اليهود اليت هربت من قبضة حممد يف مواجهات سابقة مثل بين قينقاع و بين 
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ى على آخر بقاء هلم يف 

 .جزيرة العرب 
 

  محمد بالنساء ؟وماذا فعل

مل مينع  كاملعتاد ، و كالعادة ، اياسبو  لقد كانت النساء ضحايا ):أكبر(جبريل 
من مجيالت قومها ، " صفية بنت حيي"اصطفي حممد نفسه من متع اجلنس ، ف

 .178، و لكنه ُأجرب على تركها حملمد) قريين(لنفسه بعد أن وقعت لدحية الكليب 
حيتمل مجال صفية فنكحها يف طريق العودة من ومل يستطع حممد هذا اللعوب أن 

ا أو حىت أن يعطيها وقتا للحزن على قتلى أهلها  وذلك بعد  ، 179غري امتام عد
 .180أن قتل زوجها كنانة بن ربيعة و أخذ أمواله 

 
وهل تعتقد أن محمد نجح في تحقيق أغراضكم الشيطانية بالقضاء على 

 اليهود؟

 داخللطبع ، و لكنه جنح يف التخلص منهم  مل ينجح كلية با):أكبر(جبريل 
 ذا قضى على أكرب عائق يف طريق اثبات نبوته، و 181جزيرة العرب على األقل 

فاليهود كانوا العدو الفكري األقوى حملمد ، وألنه ال ميلك من  ... أمام العرب
يف أدوات النبوة أو احلوار أو االعجاز ما يثبت نبوته أو دعوته ، كان استعمال الس

خري وسيلة ، فما كان حممد سيسمح بتكرار ما حدث يف مكة ، لقد حتول 
الشاعر إىل طاغية ، و حتولت شتائم حممد املكية يف القرآن إىل سيوف و حراب 

كان اليهود أوائل الضحايا على طريق نبؤة الشياطني ، و فتبقر بطون أعدائه ، 
 و احملرك األول لفيضان الدماء  ملالئكة والشياطني ،ضحايا دعويت أنا جربيل أكرب ا

 ولكنها فشلت ، فقام177النضري ، وقد حاولت قبيلة غطفان مساعدة بين خيرب 
حممد بفتح حصون خيرب الواحد تلو اآلخر ، حىت قض
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تلخصت يف  يهود و قريبا ... يف الشرق   عالقة حممد بال... يف إجياز . يف الغرب
  . من األموال و سبايا النساء ووفرةكثري من الدماء ، 
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وج ال
 
ع  ط ق

ي
كان : "ت نظرى جزءًا من حواره معي قال فيه

أنا جبريل 
 ...

  عن محمد و النساء] 6[
لم يكد يختم كالمه حتى اختفى شبح جبريل ، وذهبت الرائحة العطنة التي 

دت تنبعث منه ، ف شق عائدا إلى يثرب ألجد مأوي أنام فيه ، ف غادرت 
فندقا رخيصا ألقضي به الليل ، وما أن دخلت غرفتي وتمددت ، حتى بدأت
صة محمد تتجم استرجع الحوار األخير مرة أخرى ، لقد كانت كل خيو

امامي ، وألنني ال أثق في جبريل ، فقد كنت احاول مراجعة ما يقوله لي على 
و مكتوب في كتب التاريخ والسيرة فال اجد اختالفا يذكر ، مما جعلني ما ه

صرح بحقائق تفضح أصول  أحاول مرة أخرى أن أفهم دوافعه التي تجعله 
، لماذا يا ترى ؟ ثم لفاإلسالم 

 اليهود أوائل الضحايا على طريق نبؤة الشياطين ، و ضحايا دعوتي
 و المحرك األول لفيضان الدماء في الشرق لمالئكة والشياطين ، أكبر ا

، ترى ما الذي يضمره جبريل في دول الغرب ، وهل " قريبا في الغربو 
جديد ليوقع بحضارة الغرب في شراكه ؟ لم أجد لحواري معه عالقه بمخطط 

ي الصباح الباكر إجابة واضحة في ذهني ، فقررت االستسالم للنوم ، وف
بدأنا  

د 

هناكو استأنفت رحلتي إلى شق المهراس مرة أخرى الستكمال الحوار ، 
  : بدأته بسؤالي ....الحوار السادس  

تكلمنا عن محمد واليهود ، وتطرقنا قبال لبعض عالقات محمد بالنساء ، 
نساء محمهن لكنني أريد أن أركز في حوارنا اليوم على النساء فقط ، فمن 

 ا عددهن ؟و م
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ض 
بقاء مع زوجة 

 و 183 أمرأة 11فلقد تزوج حممد يف اجملموع ب  . 182 عام 15ربه حبوايل 
عقد عليهن و أخرى  امرأة 14 ، و هناك 

 من السراري و 
عه لكل القانون الذي وض 186

كرا

 رة سريعة على خديجة ؟

نصرانية أبيونية ، وقد قام على 
اجها ابن عمها القس ورقة بن نوفل ، وهي اليت برهنت حملمد على أفخاذها 

طنا 

 عابد بن عبداهللا بن عمر بن 

 بعد أن ماتت خدجية حدث حملمد انفجار جنسي ، رمبا لتعوي):أكبر(جبريل 
سنوات الكبت و احلرمان اجلنسي الذي جعلته كشاب جمربا على ال

تك
هن من أطلق عليهن أمهات املؤمنني

 ، و هناك 184 لقب امهات املؤمننيلكنه مل يستمر يف نكاحهن ، فلم يأخذوا 
 ، وأخريا هناك الكثري185 أمرأة نكحهن دون أن يعقد عليهم 16

بيلتزم حممدويف كل هذا مل . لكن أشهرهن أثنتان 
فقد تعدت عالقاته اجلنسية  ، 187كحد أقصى اجات   زو املسلمني أن يكتفوا بأربع

 .بضع و مخسني امرأة حوايل مع 
 

 هل من المقبول أن يأتي النبي بتشريع إلهي و هو نفسه يخالفه ؟

 هكذا كان حممد ياعزيزي ، رجل ال يرى إال نفسه ، وهو ما ):أكبر(جبريل 
ا و طريقنا كما تؤكده قصة حياته بكامل تفاصيلها ، و هلذا كان األنسب ملخططن

را   ....أوضحت مرارا و ت
 

هل لنا في زيا... دعنا نبدأ بأمهات المؤمنين 
 خدجية كما ذكرت من قبل كانت ):أكبر(جبريل 

زو
 و أنين مالك ال شيطان ، وكانت عامال كبريا يف جناح خمط188صحة الوحي 

 ..بصناعة هذا النيب املزَور و الرائع 
وقد تزوجت قبل حممد برجلني من سادة قريش األول أبو هالة و امسه هند بن 

النباش بن زرارة بن وقدان ، و اآلخر هو عتيق بن
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او هذا ما . 189ل ولد و بنت و من الثاين ولدا و بنتا وم ، أجنبت من األو 

 ة ؟

 

ى 

ك 

ن تكون خدجية أجنبت فاطمة مثال وهي 
مث ملاذا مل ينجب حممد من أي من زوجاته األصغر سنا  . عمر اخلمسني 

 ؟ بنه من مارية القبطية هيم املدعو ا

  كبيرة في السن ؟

 أنا ال أشك حلظة أنه نال من خالل خدجية املنعة و احلماية و ):أكبر(جبريل 
ما أعرفه ال ختتفي مصلحته من أمام عينيه ، وما حيكمه هو 

 . عليه زواج مصلحة تقولفيمكن أن . طموحه

خمز
 .يعرفه عامة املسلمني ، لكنها أجنبت بغريهم قبل أن تتزوج حممد

 
هل أنجب محمد من خديج

حاوللقد كان عقيما ، لكن حممد   هذا ما يعتقده الكثريون ، ):أكبر(جبريل 
 .قيقةومن بعده الكثري من املشايخ التعتيم بكل قوة على هذه احل

 
 ما دليلك على هذا؟فهذه مفاجأة شديدة الوقع ، 

 عام ، وقد أدع40 عام و هي 25 حممد تزوج خدجية و عمره ):أكبر(جبريل 
 ، أي عندما كانت خدجية يف 30وهو يف سن ال" زينب"أنه أجنب أوىل بناته 

 عام ، و من املعروف أن املرأة تفقد خصوبتها يف هذه السن ، فما بال45عمر 
)  عام35- 34عمر حممد (و أم كلثوم )  عام33عمر حممد (من بقية بناته رقية 

، فهل يعقل أ) 35عمر حممد (و فاطمة 
190 يف 

 بل و ملاذا شك يف نسب أبرا191بعد ذلك ؟ 
  ؟192،193و أدعى أنين الذي أكدت له النسب

 .هؤالء كانوا بنات خدجية من أزواجها السابقني 
 

في رأيك ما هو الدافع لهذا الزواج الغريب من امرأة

مد كاملال معا ، فمح
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 أسابيع و تزوج 
فلنبدأ إذن بسودة ، هل … عائشة بنت أبي بكر و سودة بنت زمعة 

عندما ماتت مل يصرب حىت تزوج -كما قلَت - املكية 
 195ذا " خولة بنت حكيم السلمية"سودة و عائشة عندما نصحته 

السكران بن عمرو ابن عبد " زوجة -قبل حممد- فكانت 
ا 

 .199فق 

  أمرأة مسنة وزوجة ؟

ك هو ت

 اذا عن عائشة؟

 
 خديجة لم ينتظر النبي بضعةة لي أنه بعد وفاذكرتسبق أن 

194

 هناك ما يميز هذا الزواج؟

 قبل الدعوة ، وعشر 15 عام ، 25 عاش حممد مع خدجية ):أكبر(جبريل 
بعدها ، و يف أواخر الفرتة

أما سودة بنت زمعة 
 ، أسلمت وهاجرت معه إىل احلبشة مث عادت و مات عنه196" امريمشس الع

ا كانت ذات مجال 197زوجها مهاجرا  ا كانت عجوز إال أ ، وعلى الرغم أ
 ، لكنه بعد ذلك أكتفي 198تزوجها حممد أمرها باالحتجاب هلذا عندما مقبول 

يبقي عليها رتجته أن ، فمبا ناله منها حينما أزداد أثر الزمن عليها فقرر طالقها 
ب ليلتها لعائشة فوازوجة له يف مقابل  أن 

 
كيف يفعل ذلك مع

 مل تكن سودة على املستوى املطلوب للنكاح ، فمحمد يعشق ):أكبر(جبريل 
الصغريات الفاتنات ، و سودة متت إحالتها إىل املعاش لعدم الكفاءة اجلنسية ، 

ا وهب ليلتها  لعائشة ملا بقيت على ذمته و صارت بال عائل ، ذلولوال أ
 رائع هذا الرجل ، أليس كذلك؟... قانون املصلحة  

 
وم
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بني مارس اجلنس ( كانت عائشة ضحية حممد عندما فاخذها ):أكبر(جبريل 
ات 

ا و طفولتها   يف املدينة بعد اهلجرة ، زفافهماو كان  . حممد براء

 
 

 أكتشفت  أنبعدو  ، " ما أرى إال ربك يسارع يف هواك"له ليناسب هواه قائلة 

 عائشة كانت هي امللكة املتوجة على عرش النبوة املدعاة ، و كان):أكبر(جبريل 
 !!!السجال بينها و بني حممد مثيال لقصص ألف ليلة و ليلة 

 
 شرح لي ما تعني؟هل يمكن أن ت

 كانت عائشة ضحية حممد يف أول الطريق ، و لكنها انتقمت منه):أكبر(جبريل 
 .أشد االنتقام فيما بعد

 
 كيف كان ذلك؟

 سنو9 و هي يف عمر الا سنوات ، و نكحها طبيعي6و هي عمرها ) فخذيها
200قد أغتال، ف

 مبحمد الكهل رجال هلا ، بل أخذت ائشة الصغرية عندما كربت مل تكتفلكن ع
 . حنوها اجلارفتتالعب به ، مستغله ميله

 
 كيف تالعبت به؟

ع كل زواجشاكل يف حياة حممد ملكثري من امل كانت عائشة سببا ):أكبر(جبريل 
نفسها للرسول ، و سجل حممد تأييد اهللا" خولة بنت حكيم"له ، فعندما وهبت 

 ، أعرتضت عائشة كاشفة سر حممد ، و أنه خيرتع الوحي 201له يف القرآن 
202

 .كمها فيه وحت قررت أن تزيد من تالعبها بهلعبة النبوة
 

 ماذا فعلت ؟
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دس 
امها على بن أيب  أثناء عودة حممد من غزو بين املصطلق ، وقد أكد ا

 

 . جيش علي متهمة أياه باملسامهة يف اغتيال عثمانموقف جيشها أما

 

ا أن يرضعن من يشاء أن  ا و بنات أخوا ا
، وقد أكدت أن حممد )  بالرضاعةكأبناء( ، حىت حيرم عليهن يدخل عليهن 

فيصح تطبيقه على اجلميع ، و أن هذا مما 

وقرآنه 
 إذا  األهمسؤال واين أخالق محمد ؟ وال ؟ بضربة واحدة ، اين عصمة القرآن

خانته بأن أقامت عالقة مع صفوان بن املعطل يف العام السا ):أكبر(جبريل 
 203هجريا 
 ، وكذلك شاعره املفضل حسان بن ثابت ، فقد قال له "ابن عم حممد" طالب
النساء لكثري وإنك لقادر على أن تستخلف وسل اجلاريةيا رسول اهللا إن :" علي 

ا ستصدقك أستشعر ف مل جيد حممد عندها إىل الوحي ليخرجه من املأزق ،، " فإ
مل تنس عائشة  .204الوحي مين ، و أدعى أنين نزلت برباءة عائشة من السماء 

 م 656هذا أبدا ، وحاولت أن حتقق انتقامها منه يف موقعة اجلمل " علي"ل
عندما 

 
 حادثة وحيدة ، فهل هناك ما هلكن ما تقوله ال يعدو كونيا له من انتقام ، 

 يؤكدها ؟

 بعد أن مات حممد ، أنفجرت غريزة عائشة اجلنسية اليت دفنتها مع):أكبر(جبريل 
 الكثري من الرجال ارضاعفتولت العجوز حممد ما يقرب من عشر سنوات ، 

املسلمني يف املدينة ، و أقنعت أخو
205

 206طبق هذا على سهلة بنت سهيل 
و أكل ) ماعز(فُقد بعد ذلك بعد أن دخل داجن نزل يف القرآن و لكنه 

 .207الصحائف املقدسة من حتت السرير بينما كانوا مشغولني مبوت حممد 
 

لقد فضحت عائشة محمد ر الضحك و االستغراب في آن ، يهذا يث
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ا املكون منها مع ):أكبر(جبريل   قسمت عائشة نساء حممد إىل حزبني ، حز
يف احلزب اآلخر ، و  الن

ها 

212حممد

هي 215

مد فماذا عن عالقتها ببقية نسائه من أمهات كانت قد فعلت هذا بمح
 المؤمنين؟

ساء  حفصة ابنة عمر و صفية اليهودية و سودة ، و بقية 
ومل . 208استمر الصراع بني احلزبني مصدرا لألرق عاىن منه حممد طوال حياته 

ا من بقية النساء ، فغارت  ، وحزنت لزواجه 209من مارية القبطية تتوق عن غري
 حملمد أن اهللا أبدله خريا منأكدت ذكرى خدجية و وكرهت ، 210من أم سلمى 

 .211ا 
 املقالب لزوجات حممد حىت يكرههن فال تصنعبل و يف بعض املواقف كانت 

ا بأن حممد قاتل يستمر يف نكاحهن ، فعندما نكح حممد مليكة  بنت كعب ، عري
 ، كرهها  و طلقها  ،  منهو استعاذتأبيها ، فلما استنفرت من حممد 

وعندما نكح حممد أمساء بنت النعمان ، أقنعتها عائشة أن تستعيذ باهللا يف حضور 
ا منحممد ، بعد  ، و لكنها كانت تعلم أنه سيتشائم ه أن أقنعتها أن ذلك مما يقر

 .213ا ، وهذا ما حدث و يطلقه
 

 وهل احتملها محمد بعد كل هذا؟

 كانت عائشة تعلم كيف حترك شهوات الرجال ، فجعلت حممد ):أكبر(جبريل 
ا   ، 214ألعوبة يف يدها ، لدرجة أن حممد أدعى أن الوحي يأتيه و هو يلبس ثو

ط شعر حممد و شكانت متو  ،  القرآن يف حجرها وهي حائض وكان يقرأ
على الرغم أنه شرع . 217بل و كان ينكحها و هي حائض  ،216حائض 
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م ال ينبغي أن يقربوا النساء يف احمليض  كان ميص  و .218للمسلمني يف قرآنه أ
 .220ها وهو صائم 

ها للعامة ، فهو من 
اخلاصة ، الذين يستعبدون اآلخرين و حيملون عليهم من الشرائع ما ال يلتزم هو 

حممد . مون اليوم

 من شرائع ، هذا غريب ، فهل من مزيد ة أخرى يعود محمد فيكسر ما سنه
 هذا العشق النبوي؟

 

خدجية 
 

ي ، هل يعقل أن يتصرف نبي بهذه االباحية ؟ هل كان يتعمد 
رة 

ه  والقائد ، حممد مل يكن خيشى لومة الئم ، فهو النيب ، سلوك الشياطني أو
 . ما هم إال عبيد هذا النيب املتَوج العرب واملسلمني، ومجيع لك 

ا ويقبلها و هو صائم   ، بل و كان ينكح219لسا
 

  ؟221أليس هذا مما يفسد الصيام االسالمي ، الجماع 

لتزم بالشرائع اليت وضعأمل أقل لك أنه ال ي): أكرب(جربيل

هذا هو حممد كما عرفته ، و ليس كما يراه املسل... نفسه به 
 .على أرض الواقع ، و ليس من نسج اخليال

 
مر

عن دالئل 
صحابةأمام حترك شهوات الرجل وليس حممد فقط ، فتعرت نعم ، كانت عائشة 

 ، وكان حممد يكثر من النوم على فخذها أمام 222 من وراء الستائر الشفافة حممد
أفخاذ فمن الواضح أن حممد كان مييل لألفخاذ ، فعلى  . 223الصحابة 

.أتى برهان الوحي و على أفخاذ عائشة كان يسرتيح
 

لقد أذهلتن
 يتهم العرب و المسلمون الغرب باالباحية ؟ ألم يقرأوا سيا إذً اذلك؟ لماذ

 نبيهم؟

من كأن يسلك   عزيزي أنا من صنعت نبوة حممد ، فكان البد ):أكبر(جبريل 
حي ل

وامل
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 ،
ندما اشتكت زوجاته إىل فاطمة من أنه يفضل عائشة عليهن ، أوضح لفاطمة 

 . 225من كل نسائه 

 اخلطاب ، و يقف أمامه مرتعبا ، بل  

 
 أفهم من هذا ان عائشة كان لها وضع خاص؟

224 أمام الصحابة و التابعني) نكاحها(يتباهي جبماعها حممد  كان لقدنعم ، 

وع
 أكثر  عائشةأنه حيبابنة خدجية 

 
 من كانت الزوجة الرابعة بعد خديجة و عائشة و سودة؟

 تزوج حممد من حفصة بنت عمر بن اخلطاب ، و كانت معتدلة ):أكبر(جبريل 
  226.الدرجة األوىلباسيا اجلمال ، هذا الزواج سي

 
 ماذا تعني؟

 كان حممد يهاب عمر بن):أكبر(جبريل 
مد من حفصة و لذلك كان زواج حم. 227كان حيلم به و خيشاه حىت يف أحالمه 

 . كعمر بن اخلطابتحالف مع حليف قويتثبيت الملزيد من املنعة و ل
 

 وليست مثل ذلك منها منكسرة خاضعةهل جعل جمال حفصة المتوسط 
؟عائشة 

 على العكس فقد ورثت حدة الطباع من أبيها عمر ، فكانت ):أكبر(جبريل 
 بدخول اجلنة ألصحاب بيعة حممد عندما دعا مثالتراجع حممد يف أخطائه ، 

احلديبية راجعته بأن كل املسلمني واردون على النار أوال ، و ان دعوته ال تصح 
228. 
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 فمن يضمن اهللا؟. ..ع ذلك يبقى الوضع خاسرا

 
 

يني من مل يتوقع أن يتبعه املال
 من 230 هذا النجاح الرائع نرىاملسلمني ، ما كان يتوقع ، وما كنا نتوقع معه أن 

زوجات محمد ، فهل 
 حفصة؟حدثت بين محمد و  مواقف خاصة 

يف  من

حرم مارية عليه على شريطة أال 
ا فأبلغت صديقتها  متسك لسا

نا  ت 

 هل يدخل كل المسلمين بالفعل النار أوال؟. من حقيقة مفزعة يا لها 

 ، و لكنه عاد فأكد أن املتقني 229 هذا ما قاله حممد يف قرآنه ):أكبر(جبريل 
سينجون إذا أراد اهللا ، و م

 
 لماذا؟ هل سيخلف اهللا بوعده؟

،رد على جنة أنا لن أي له ، إذا كنت ملوحِ  إهله اهل نسيت أنين ):أكبر(جبريل 
مل يرتك األمر بال توضيح لكن حممد  ...؟ذا تتوقع حملمد ، أو لبقية املؤمنني بهافم

 ألف شخص 70عاد فاستدرك وأكد أن الداخل من املؤمنني اجلنة حوايل ، لقد 
، فقد كان خياله اخلصب ال يسع أكثر من هذا ، و 

 .شخص ادعى النبوة بال أي معجزة تؤيده
 

كم من مئات الماليين !! أنا ال أعتقد أن الكثير من المسلمين يعلمون بهذا 
 من المسلمين ماتوا على رجاء الحور العين و الولدان المخلدون ، يا له من

عودة إلى لقد جرفنا الحديث ، اآلن .. مصير مفزع 
من

 كان حممد بصباصا ، و مل يكن يقتنع إال باملزيد  النساء ، ):أكبر(جبريل 
 ، فما كان من 231يوم ضاجع مارية القبطية جاريته على فراش حفصة و يف ليلتها 

 فأقبل عليها يرتضاها ، و 232ثارت حفصة إال أن 
ما حدث ، و لكن حفصة مل عائشة خترب حفصة 

النسوة ، وهوملاعائشة ،   عرفت عائشة قامت فأبلغت مجيع نساء حممد ، فثار
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و قرر أن يعتزل النساء ملدة قاربت الشهر عقوبة 
 .وهنا تدخل عمر. هلن 

 
 قرآنه 

 يعلم هذا أمام العرب ، أما يف سريرته فقد كان عمر 
 ... وعن غريه احلقيقة الناصعة ، و أن صاحبه حممد ينقل عنه

 
 ، 

 ؟ بنت عمر بعد حفصةالخامسة هي الزوجة 

، وهي من 237 هي زينب بنت خزمية بن احلارث 
مل يعشن طويال ، فقد مات زوجها يف معركة أحد فتزوجها حممد يف النساء الالئي 

 أشعر يف قرآنه قرر حممد أن يضع حدا ألولئك النسوة فاستلهم الوحي القرآين و
 ، 233ليحلل له مارية من جديد 

 
 ماذا فعل عمر؟ هل كان له حكم على امهات المؤمنين؟

، أما قلت لك أن حممد نفسه كان يهابه ،  نعم ، و أي حكم ):أكبر(جبريل 
إىل الصواب ، مث هدد الزوجات العاصيات بأن قرر عمر أوال أن يُرجع ابنته لقد

ضعها يفو  حممد مقولة عمر و فاقتبسحممد قادر على أن يتزوج خبري منهن ، 
 .... وحي عمر بن اخلطاب  و أنتهت األزمة ب234
 

 هل تقول أن عمر بن الخطاب كانت له كلمات في الوحي القرآني؟

 قرآنهن اخلطاب عدة مرات يف  نعم لقد اقتبس حممد من عمر ب):أكبر(جبريل 
 ، و كان عمر يعتز بذلك أمام املسلمني ، و يتباهي أن اهللا قد وافقه يف 235

القرآن على بعض اآليات ،

 
 فكيف236نه ما هو إال وحي يوحي هذه حقائق غريبة ألم يدعي محمد أ

 وهنا توقفت برهة قصيرة استجمع أفكاري القرآن ؟ صناعةيشارك عمر في
 :فسألته واستعد للسؤال عن الزوجة الخامسة 

من
اخلامسة الزوجة ):أكبر(جبريل 
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ة املخزومية و امللقبة بأم سلمة  تلتها هند بنت أيب أمية بن املغري ):أكبر(جبريل 
" د اهللا بن عبد األسد بن هالل املخزومي
 

أن أم سلمة كانت شديدة اجلمال و مها يعلمان أن زوجهما زائغ 
حاول كال من عمر بن اخلطاب و أيب بكر الصديق  .األبصار بني أجساد النساء 

ا كانت تعلم جبماهلا و أردات أال تنال إال  أل

بها 

فلم يكتف حممد مبا عنده بلالسنة الرابعة هجرية ولكنها ماتت بعد عدة أشهر ، 
ا مباشرة  .قرر أن يتزوج بعد مو

 
 في القائمة النبوية ؟بعد زينب  السادسةومن كانت 

عب"هو ا  ، كان هلا قبل حممد زوجً 238
تزوجها نيب العرب يف نفس العام الذي ماتت فيه زينب بنتف. ابن عمة حممد 

 ، عائشة و ني احلليفتنيأثار ذلك الزواج قلق الزوجت) . يالرابع اهلجر (خزمية 
حفصة ، حيث 

أن يتزوجها قبل حممد فرفضت ، رمبا 
ا... النيب شخصيا  ا تغار من  و عندما تقدم إليها حممد متنعت با  أم عيال و أ

كثرة زوجات حممد ، فردها حممد مؤكدا أنه سيتكفل بالعيال و أن الغرية سيذه
 .فتزوجته . 239اهللا عنها 

 
  ؟وعدهل اعتنى محمد بأوالدها كما 

 الغزوات و كثرة ميلك الوقت ، يكفيه بقية النساء و  ، مل ال ):أكبر(جبريل 
يال أم سلمة يعيقون حممد من أخذ غايته  الحظ املسلمون أن علقد. احلروب 

 ... فأخذوهم منها ليعطوها مزيدا من الوقت للنكاح 240منها 
 

 عالقتها بعائشة؟ت ماذا كان
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 ن كانت هذه القادمة الجديدة؟

 !!! يا هلا من قصة 
فقد كانت زينب موضوع الوحي القرآين مرتني ، املرة األوىل عندما أمرها حممد 

من 
ذا الزواج فقد كانت ال تريد أقل من نيب العرب  و مل .  تقنع 

به 
، و  

ْؤِمِنَني َحرٌَج ِيف َأْزَواِج أَْدِعَياِئِهْم 

 مل تكن على ما يرام ، فقد كانت أم سلمة يف احلزب اآلخر من ):أكبر(جبريل 
علي بن أيب "النساء املقابل حلزب عائشة ، و لذلك خرجت مؤيدة فيما بعد ل

ولكن العالقة مل تكن ... م ضد جيش عائشة 656يف موقعة اجلمل " طالب
 .بذات السوء مثل عالقة عائشة بالقادمة اجلديدة يف القائمة احملمدية 

 
وم

، وهي اليت كانت 241 زينب بنت جحش  زوجته السابعة هي):أكبر(جبريل 
امسه  كان عبدا حملمد ، و تبناه فأصبح ذيال، ) ابن حممد(زوجة لزيد ابن حارثة 

 .زيد بن حممد
 

 هل تزوج فعال محمد زوجة ابنه ؟

 حدث هذا يف السنة اخلامسة هجرية ، ونعم، ):أكبر(جبريل 

فأضطرت زينب إىل الزواج  .  242وحي اجلربيليبالزواج من زيد و أيد أمره بال
زيد ، و لكنها مل

تعدم احليلة ، فما أن أتت الفرصة ساحنة حىت تركت حممد يدخل عليها و هي ش
" بسبحان مصرف القلو "عارية ، فتحركت غرائز حممد احليوانية جتاهها و قال 

، وهنا جاءه الوحي للمرة الثانية مؤيدا ألن 243كأنه هو اهللا الذي حرك شهوته 
ِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي أَنـَْعَم اللَُّه  َ :النيب ، فقال حممد يف قرآنه يطلق زيد أمراته ليتزوجها 

َه َوُختِْفي ِيف َواتَِّق اللَّ ) زينب(أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك ) زيد(َعَلْيِه َوأَنـَْعْمَت َعَلْيِه 
ا(نـَْفِسَك  َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَختَْشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأن َختَْشاُه فَـَلمَّا َقَضى َزْيٌد ) شهو

َها َوَطراً َزوَّْجَناَكَها  ِلَكْي َال َيُكوَن َعَلى اْلُم) زينب(مِّنـْ
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ُهنَّ وَطراً وََكاَن أَْمُر اللَِّه َمْفُعوالً )  بالتبينناءهم و صارت زينب  . 244 إَذا َقَضوا ِمنـْ
بأن اهللا شخصيا هو الذي زوجها دون بقية 

يد

 

ة بأن ألغى التبين متاما بوحي جربيلي 
و يف كل مرة .  زيد بن حارثة  ، و أسقط البنوة عن زيد ، فعاد أمسه247 أخرى 

لقد  ، 248سارع لك يف هواك 

 
ية ، 
كما 

 .شق النبوي تتواىلستمرت مغامرات الع

َاب( ْ
تتباهى بذلك على بقية زوجات حممد 

وعندما أنتصب العرس ، طالت اجللسة باملدعوين ، و مل مينحوا  . 245النساء 
زل آية تنه اجلد ، فسارع الوحي لنجدته بأن اسالفرصة حملمد أن خيتلي بعروس
 .246احلجاب من الوحي اجلربيلي 

 
بصدر رحب ؟، أب من زوجة ابنه، هل تقبل المجتمع العربي هذا الزواج 

رب حممد من الالئم):أكبر(جبريل   لقد 
مرة

و لعل هذا ما جعل . تفتقت قرحية حممد عن وحيا أنقذه من ورطة أو منحه شهوة 
إن اهللا ي: عائشة تصفعه بقوهلا يف مناسبة أخرى 

 .أستمر هوى حممد مشتعال و الوحي سباقا يطفئه أوال بأول 
 

 في مسلسل الهوى و الثامنةانت تقول و أستمر الهوى مشتعال ، فمن ك
 الغرام النبوي؟

، و  249 هي جورية بنت احلارث من بين املصطلق الثامنة كانت ):أكبر(جبريل 
كان حممد قد غزا قبيلة بين املصطلق العام السادس اهلجري و سىب جورية أبنة 

 ، قررتالشهوانيةقائدهم احلارث بن أيب ضرار ، و ألن جورية تعلم بطبيعة حممد 
أن تعتق نفسها من األسر ، و أستنجدت بالنيب ، فأشتعلت النريان القلبية النبو
ا أطفأت نريان شوقه  و مل تنطفئ إال بزواج حممد منها ، بل و من الواضح أ

ا العاطفية  ينبغي وعلى أحسن ما يرام حىت أنه أعتق أهلها مكافأة هلا على خدما
وا. اجلليلة 
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ربيع 
ن 

ت 

 
 !!!ساء ؟ أنا أعلم أنهن كثيرات 

 
ية 

 من خيرب حممال بصفية عروسا ع خيرب ، وهكذا عاد حممد
كل أصناف . وهي العاشرةيهودية و يف انتظاره يف املدينة عروسا أخرى قرشية 

طبق حممد يلتهمهن بشهوة نبوية وجنسية واضحة ، و 
مرسخا ملصدر آخر من وسائل االنتشار االسالمي جبانب احلرب و القتال ، وهو 

 .النكاح 

 
  يا ترى ؟التاسعةالزوجة من كانت 

اليهودية صفية بنت حىي زوجة كنانة بن الالتاسعة هي  كانت ):أكبر(جبريل 
دخل حممد عليها يف طريق العودة ممث  ، 250يف السنة السابعة اهلجرية ، تزوجها 

ة ، فقد كانغزو خيرب ، بعد أن قتل زوجها و أهلها ، و مل يعطها فرتة العد
رائعة اجلمال فلم يصرب النيب العاشق الوهلان ، و مع األسف مل ينقذ زواجها منه 
أهلها كما فعل مع جورية ، فلم تكن صفية من الذكاء أن تعرض نفسها على 

 .حممد قبل املذحبة اليت أودت بكل أهلها
 

 منمما تقول ال أرى إال قائد عسكرى و هاتك أعراض للنساء ال نبي ، فهل
مزيد من الن

 لقد ذكرت لك من قبل عن اهلجرة إىل احلبشة ، أن كثري من ):أكبر(جبريل 
وأن بعضهم املهاجرين عادوا بعد حادثة الغرانيق ، و قد ظنوا أن قريش أسلمت ، 

بن بقى مل يعد ، منهم رملة بنت أيب سفيان و زوجة املنتصر عبيد اهللا بن حجش ا
 قد مات على دين ام حبيبة ،  كان زوج251" أم حبيبة"عمة حممد ، و املسماة 

لم يهدأ حملمد باال حىت كان قد تزوجها بوكيل وهي يف احلبشة نكافاملصلوب ، 
 ، كانعادت من احلبشة يف صحبة عمرو بن أمية الضمري ملا  ، و 252يف زوجها 

حممد مازال يف حربه م

تساقطت على النساء 
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نكاح حممد أثناء عمرته يف مكة يف العام السابع اهلجري ، 
فما كان من حممد إال أن أضافها يف وحي مستنزل يف سورة األحزاب ، وكان حممد 

يستعجل نكاحها و هو يف مكة ، فلم ميهله القرشيون فنكحها على مشارف 

من السرائر و لكنها كانت ذات وضع 

اكم احل 255مشعون من مصر كهدية من قريس 
قري

 ب أ
اعجاب حممد مبارية  ألان .256ها 

ح
ل هذا االهتمام ، هو حادثة 

 
 253 المؤمنة التي وهبت نفسها له كما جاء في القرآن؟ وماذا عن المرأة

 ، و 254 "برة بنت احلارث"  الزوجة احلادية عشر هذه كانت):أكبر(جبريل 
املسماة فيما بعد ميمونة بنت احلارث ، كانت من املعجبات مبحمد ، و كانت 

. و هي يف السادسة و العشرين من عمرها " أبو رهم بن عبد العزى"أرملة 
ن رغبتها يف أفصحت ع

 .مرا قريش قرب التنعيم ، و مساها ميمونة تيمنا بدخوله مكة معت
وماذا عن مارية القبطية؟ أنا أعلم أنها 

 !!!خاص 

 جاءت مارية بنت ):أكبر(جبريل 
س مع اختها الروماين على االسكندرية ،  و عبد قبطي آخر إىل " سريين"بعثها 

ختها لشاعره املفضل حممد ، فأصطفي حممد مارية جارية له  حسان بن"، ووه
و ما أن علمت عائشة إال و طار لب" . ثابت
فصة بنت عمر بن جعله ار ، حىت انه ضاجعها على فراش   يضاجعها ليل 

اخلطاب كما ذكرت من قبل ، و لكن ما جعل هلا ك
  .ميالد ابراهيم ابنها

 
 وما هي هذه الحادثة؟
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 ، و سرت األخبار 258 فشك فيها 257 ينجب 
و لكن حممد مل 

 و عاد فأكد أنين -
مبن 

كيف 

  !!؟ه احلوارات الطوال 
أن 260

أة 

.املخزية أمام العربأراد أن يغطي على حقيقته 
 .263حممد هو من مل يتحرج أن ينكح خالته 

  ال يلغي أن زواج املتعة من األساس هو دعارة مقنعة 
 .، وهو الطريق الشيطاين للقضاء على العفة و حتليل الزنا

 .266حممد هو من أباح ضرب الزوجات 

 يف العام الثاين من زواجها صارت مارية حامال ، و لكن حممد  ):أكبر(جبريل 
كان يعلم يف قرارة نفسه أنه ال

ا كانت تضاجع العبد القبطي الذي أتى معها من مصر  . 259أ
كاملعتاد  –رب بوحي مين يعنيه احلقيقة قدر مسعته فغطى اخل

و استمر يستنكح نساء العاملني غري عابئ ... طمأنته إىل النسب الشريف 
 .يستنكح نساءه من غري علمه 

 
 

، مثل مارية ، غير الجواري  زوجة 11بعد كل هذه العالقات الجنسية 
 حدد للمسلمين في قرآنه أربعة فقط؟

 يكن حممد يتبع ما أتى به من شرائع ، أمل تدرك طبيعة حممد  مل):أكبر(جبريل 
بعد كل هذ

 ، و ليس انسانية النساء ، فهو من أكد  حممد كان يعشق أجساد النساء 
، و مل يذكر أي شئ عن املر261املرأة تنكح ملاهلا أو دينها أو حسبها او مجاهلا 

 ؟...كاملة بعد أمل ترى الصورة  . كإنسان 
ألنه كان عقيم  262حممد هو من أشاع أنه ميلك قوة ثالثني رجل يف اجلماع 

 جنسيا و 

 على الرغم من الكثري من أهل السنة يؤكدون 264حممد هو من شرع زواج املتعة 
265هذاأنه نسخه ، و لكن 
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 .269من أكد أن املرأة كاخليل شؤما على الرجل 
 .270حممد هو من أكد أن املرأة يف النار و أن أكثر أهل النار من النساء 

 .271باح نكاح النساء بأي طريقة كانت سواء كانت طبيعية أم ال 

ني 

كلما أمسع املسلمني يقولون أن . ح انسان و باألكثر املرأة 

 حممد هو من أباح للزوج أن ينكح زوجته غصبا عنها يف نوع مقنن من االغتصاب 
  .267، وإال لعنتها املالئكة 
 .268ملرأة تقبل و تدبر يف صورة شيطان حممد هو من أكد أن ا

حممد هو 

حممد هو من أ
عل مع عائشة و أكده بنص القرآن حممد هو من استحل نكاح األطفال كما ف

272. 
 .273حممد هو من أشتهى طفلة رضيعة و متىن لو عاصرها كبرية ليتزوجها 

حممد هو من كان مشبوها حىت يف عالقته بالرجال ، فهو مل يتحرج أن يقف 
 ، و أن يعايش املخنث275 و أن حيتضنهم من اخللف عرايا 274أمامهم عريانا 

 .276يف بيته 
د حنن الشياطني أكثر مما نبغي أو نشتهي ، لقد دمر كل أمل لقد حقق لنا حمم

لالنسان يف أن يصب
فأنا أعلم يف قرارة نفسي أنه دين الفطرة … االسالم دين الفطرة ، أضحك 

خل أقفاص من البهيمية احليوانية ، اليت سورت حول الطبيعة البشرية فحبستها دا
 .الغريزة

 
لقد كنت صريحا إلى حد الصدمة ، كيف ظلت هذه الحقائق غائبة عن عيون 

 اتباعه ، ألم يفكروا؟
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س 

ة 

 كيف هذا؟

 لقد جنح حممد و بدينه أن حيول الضحايا من البشر إىل موالني له  ):أكبر(جبريل 
ككالب احلراسة ، التفهم و ال تعي ، و لكنها تعتاد على الوالء لصاحبها و قد 

 إن كنت ال تصدقين ، فلرتاقب املظاهرات االسالمية و... تقتل بأوامر صاحبها 
 االسالم كما فعل اهلولنديونعندما حيرتق قرآن أو عندما يتهجم البعض على 

 إىل كالب احلراسة تقتل و حترق املسلمني،عندها يتحول الضحايا من البشر 
اية أليس هذا ما نريده حنن الشياطني ، أن نسلط البشر على البشر ، و نرتك مح...

الزنازين يف يد املساجني ، مث جنلس ساخرين على قمم اجلبال الشواهق نضحك 
 .من غباء االنسان

 
اية هذا  ، أن حممد  صارخة  السادس مع جربيل ، اتضحت يل حقيقة احلواربعد 

كان صائدا للنساء ، و لكنه كالكثري من صائدي النساء وقعوا ضحايا لفرائسهم ، 
 عالقةلكل قصته مع عائشة هي مثال … احلقيقي  فكانت الضحية هي الصياد

الكثري من النساء يبدو رجل يف العامل العريب و االسالمي اليوم ، و مرأة بني ا نكاح
ن ،  هن منفئة تنجح لكن خاضعات مستسلمات لقمع الذكور مسجونات يف بيو

 ثىنيصبح الذكر اجلبار املستأسد كلبا وديعا أمام األ،فيف كسر احلصار الذكوري 
سي "، فكان 277أليس هذا ما صوره جنيب حمفوظ يف الثالثية … اللعوب 

 لقد جنح حممد و من أيت من بعده من اخللفاء ، أن حيكموا النا):أكبر(جبريل 
باحلديد و النار ، و أن ينشروا الدين بالسيف والنكاح ، فلم جيد البشر الفرصة 

بل جنح الدين الذي صنعناه علي يدي نيب العرب أن جيعل من الضحي. هروب لل
 .جالدا 
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فاتن " السيد هو 
وة 

ند 

صورة درامية حملمد نيب العرب الذي أسقطته عائشة اللعوب مب
األنوثة مث دارت تسقط الكثري من الرجال بعد موته وترضعهن ، و للمسلمني أس

فهل يبقى ... ؤمنني حسنة يف رسول االسالم ، وللمسلمات يف عائشة أم امل
متسائل بعد كل هذا ملاذا كانت املرأة املسلمة و ال تزال مثل احلمار و الكلب ع

   .278العرب و املسلمني 
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، لكن الصورة الكاملة يصعب تبريرها والهروب 

 

توقفت عن التفكير في ... ال تكذب كاملة الالصورة ة ، 

يرا يقول  في الجعرانة ، في  موعدنا غدا "وابا
؟  تحديدا ت لماذا هناك 

جد 

هبت 
بدأ النعاس يتسلل إلى . هناك وأكلمت الحوار لوصلت إلجابات عن أسئلتي 

باح ، فاستعجلت اإلفطار ، ثم 
استأنفت الرحلة إلى الجعرانة حيث حدد جبريل ، وأنا في الطريق استرجعت 

 عن محمد ومسيحيي جزيرة العرب] 7[
لما انتهى الحوار السادس ، بدأت الصورة تكتمل في ذهني ، هذه الصورة 

يتفنن المسلمون في عندما  و تختفي عندما يتم تفكيك األحداث والوقائع ،
تبرير كل حادثة على حدة 

منها ، فلو برروا الكذب ، كيف يبررون الشهوة ، ولو برروا الشهوة كيف 
يبررون حادثة الغرانيق ، ولو برروا هذا كيف يبررون المنسوخات والتعديالت

ولو برروا كل هذا كيف يبررون القهر  ، التي ناسبت أهواء محمد ومصالحه
والعدوانية والقسو

الوقت الذي رأيت فيه الفندق الذي اقيم فيه ، ذهبت إلى موظف االستقبال 
اسأله عن رسائل لي ، قال لي هناك رسالة واحدة ، واعطاني ظرف صغير ، 

هالل والثالثة نجوم ، فاسرعت إلى غرفتي ،ألفتح الحظت عليه عالمة ال
الرسالة المطوية ، فوجدت ج قص

تساءل" ... كهف على الجبل خلف المسجد هناك
يسمى بالمسكان ولما بحثت في مراجعي عن هذا المسجد ، وجدت أنه  

، وليس القرآنية و كان المقصود في حادثة اإلسراء  ، ربما ه279األقصى
  .عبد الملك بن مروان في اورشليم المسجد الذي بناه 

 كيلومتر من مكة ، ربما لو ذ20لم يكن المكان بعيدا ، فقط حوالي 

ظت في الصجفوني ، ولم أدر إال وقد استيق
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قررت أن أبدا لقد ذكرتني قصة المسجد األقصى بمسيحيين جزيرة العرب ، ف
م 

يف 

 يكن بقوة األطراف ، وقد بلغت القبائل و البطون املسيحية يف منطقة 
280

 سيحية لهذه المناطق الوعرة؟

خواطري ، وكيف تسبب المسجد األقصى في الكثير من المشاكل لليهود 
... ، وكيف أصبح محال لصراع سياسي ال ينتهي والمسيحيين في أورشليم 

 بصعوبة ، ولما دخلته وقابلت جبريل ، لما وصلت وجدت الكهف المذكور
  .... الحوار الثامن   بدأ

الحوار بالسؤال عن القبائل المسيحية في جزيرة العرب وما مدى تواجده
بدأ . ..أيام محمد ولماذا ال نجد مسيحيون داخل المملكة السعودية اآلن ؟ 

 :جبريل بإجابتي

 لقد كانت جزيرة العرب حماطة باملد املسيحي من مجيع اجلهات ):أكبر(جبريل 
كان انتشار املسيحيني يف األعماق داخل جند و احلجاز  الشام و العراق و اليمن ، 

حمدودا ومل
 . قبيلة 43 من العرب ما يقرب

 
من الذي أدخل الم

 كان دخوهلا على يد الرسول برثوملاوس أخو فيلبس من تالميذ ):أكبر(جبريل 
و لكن مع الوقت مل تستمر  ، 281 االثىن عشر يف القرن األول امليالدي املصلوب

 نقائها  داخل اجلزيرة على- وبفضل جهودنا  حلسن حظنا- عقيدة املصلوب
 .، فبدأت تدخلها البدع و اهلرطقات وتتفكك إىل طوائف عدة واصوهلا 

 
 من أي نوع؟!! طوائف و بدع و هرطقات 
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هم 

 كان 

 ولكن كيف ساهم هؤالء في تشكيل نبوة محمد ؟... يحية 

 توافرت هذه البدع يف كل من مكة و املدينة ، و من خالل ):كبرأ(جبريل 
...  و هو ما أردناه املصلوبعن 

س 

منذ أن كانت قبيلة جرهم الثانية تتحكم يف مكة و مفاتيح الكعبة ، كان سادس 
 ، وقد 287كة 

ا 
 العرب قد وجدوا فقرات من عظة مسيحية على حجر يف أساسات الكعبة 

 ، و هم من نشأ بين283 ، واألبيونيني 282 كان منهم النساطرة ):أكبر(جبريل 
 وهم من أّهلوا مرمي و جعلوها جزءا من الثالوث 284حممد يف مكة ، وكذا املرمييني 

كل هذه البدع. 286 ، و الغنوصيني 285هامجهم حممد يف القرآن فيحي املس
 .هلا دورا بعد ذلك يف تشكيل خطتنا و يف صناعة حممد نيب العرب

 
من الواضح أن جزيرة العرب كانت تحمل تشكيلة ال بأس بها من البدع 

والطوائف المس

م تكونت الفكرة االسالمية  احتكاك حممد 
 و إنكار أللوهته يف نفاملصلوبفكر منحرف ، وخليط من االعرتاف مبعجزات 

 .الوقت
 

من التوضيح عن هل لنا في مزيد ... لنبدأ بمكة أرض النشأة لنبي العرب 
 ؟!!مسيحيي مكة 

 كانت املسيحية األبيونية من األديان املشهورة يف مكة ، نشأت ):أكبر(جبريل 

 اسقفا مسيحيا يف م" عبد املسيح بن باقية بن جرهم"ملوك جرهم 
أن ظلت آثارهم املسيحية من األيقونات و الصور و التماثيل بلغ من تأثريهم 

كم . 288 و قد منع حممد حتطيمها يوم فتح مكة  ،املسيحية معلقة داخل الكعبة
أن

 .289عندما هدمها الوليد بن املغرية 
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ل 

يب الصلت الشاعر املشهور الذي 

م على 

 لقد أكدت لك من قبل أن راعي حممد الروحي كان القس ورقة ):أكبر(جبريل 

بني 

 هل هناك أشخاص أخرون من مكة ساهموا في تعليم محمد؟

 .294ماته اخلاطئة يف أخطاء حممد القرآنية  و إن كان قد ساهم مبعلو 

ملشهورة من املسيحيني يف مكة ، مثكان هناك أيضا الكثري من الشخصيات ا
ورقة بن نوفل ابن عم خدجية ، و عبيد اهللا بن جحش الذي هاجر مع زوجته أم 

، وكان هناك عثمان بن 290 هناكتنصر  إىل احلبشة و حبيبة بنت أيب سفيان
احلويرث وزيد بن عمرو بن نفيل ، و أمية بن أ

 ، وكذا زيد بن حارثة عبد حممد و الذي تبناه 291ه ات لقرآناقتبس منه حممد فقر 
حممد مث ألغى التبين ليتزوج امرأته زينب بنت جحش ، وكان مسيحيا مث أسل

 .292يد حممد 
 

 وهل كان لهؤالء تأثيرا على حياة محمد؟

وين ، فهو معلمه األول يف كتب اليهود واألناجيل ، وهو الذي زوج بن نوفل األبي
ابنة عمه خدجية املسيحية األبيونية من حممد زواجا نصرانيا يف حماولة للتحالف 

لكن الزمن مل يكن مع . األبيونية املسيحية الطموح احملمدي و اخلربة النوفلية لنشر 
من ر آخر بعد وفاة القس ، وحتول ورقة ، بل كان حليف حملمد الذي اختذ مسا

 .293... مسار التبشري املسيحي األبيوين إىل طموح حممدي و جشع بال رادع 
 

الذي كان معينا له يف أمور املسيحية الذي تباناه  زيد بن حارثة ):أكبر(جبريل 
وتعاليمها ،

 
 هذا عن مكة و أثراها في محمد ، وماذا عن المسيحية في المدينة؟
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هم  
 بقى األمر على هذا حىت قدمت قبائل وئف اليت تكلمنا عنها ، لطوا

 ، و لكن الكثري 296مناة 

ن من أحفاد احلارث بن ثعلبة و ا امللفت للنظر أيضا أن كانت هاتان القبيلت
 .سنة املسيحية يف الشام

 تحول من نبي مزعوم إلى ملك متوج في المدينة ، فهل 

عامر الراهب ، و الذي  
29 ، 

عرف احلقيقة و فصراين الذي أسلم وكان يكتب حملمد يف القرآن ، 

د بالمسيحيين و العقيدة المسيحية أثناء بقائه في 

 حممد كما فعل بدءا مع اليهود ، بعالقة جيدة مع املسيحيني ، 
فمنهم كان أنسباؤه مثل عبيد اهللا بن جحش ابن عمه ، ومنهم زيد بن حارثة 

وفيها .  كانت يثرب أوال مسكنا لليهود كبين قريظة و النضري ):أكبر(جبريل 
أختلطوا بقبائل العرب من الوثنيني ، ومنهم من تنصر بعد ذلك ، فخرجت من

كل البدع و ا
 .295األوس و اخلزرج من بطون عرب اليمن 

كان أول أمر قبيليت األوس و اخلزرج هو الوثنية و عبادة 
م ظلوا حيتفظون بقرب ألحد الرسل  منهم بعد ذلك أعتنق املسيحية ، بل أ

 .297 اجملاور هلم املسيحيني يف جبل عقيق
من

املنتسب إىل قبيلة الغسا
 

نحن نعلم أن محمد
 د؟كانت هناك احتكاكات بين مسيحيي المدينة و محمد الملك الجدي

 ، فقد كان منهم على سبيل املثال أبا نعم ):أكبر(جبريل 
8فسماه حممد بالفاسق ، مجاعته و كان من الرافضني للدخول يف االسالم هو 

ومنهم ذلك الن
 .299مبحمد و االسالم أن الوحي ما هو إال اخرتاع حممدي فكفر 

 
كيف تطورت عالقة محم

 المدينة؟

 بدأ):أكبر(جبريل 
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ول 

احملمدي حتاول أن ترتاضى 
ذا تأخر االنتقام احملمدي من املسيحيني و العقيدة املسيحية ،  . 

 

 .302وأن أتباعه فوق الذين كفروا

يل ، وهو احلدث الذي أخذه من اجن305ه قادر على أن خيلق من الطني طريا 
 حممد املرجح أن

 الذي أسلم ، ومنهم زوجته خدجية ، ومنهم أيضا معلمه األعبده و ابنه بالتبين
ورقة بن نوفل و منهم شاعره ثابت بن قيس بن مشاس ، ومنهم عشيقته مارية 

 ...القبطية 
ومنهم كذلك النجاشي احلبشي املسيحي الذي أنقذ أتباع حممد من اضطهاد 

 .300قريش بأن مسح هلم بالبقاء يف احلبشة طاملا شاءوا 
ه الراوبط ، جعلت الفقرات األويل من القرآن كل هذ

مع
 

 ما أمثلتك على هذا؟

ن من املكرمني يف السور املكية و أوائلو  و املسيحياملصلوب كان ):أكبر(جبريل 
 .301السور املدنية 

ف ضمنيا يف قرآنه املكتوب يف فرتة اهلجرة إىل احلبشة وما بعدها بل أن حممد اعرت 
 و قيامته املصلوبمبوت 

 كان وجيها يف الدنيا و املصلوب ، و أن 303و أكد على امليالد العذراوي له 
 .304اآلخرة 

وأن
الذي كان مما يقرأه بعض األقباط ، و من  306توما الغنوصي 

 . مارية القبطيةاخذه من
 ، فهو الوحيد الذي مل ينخسه الشيطان  من اخلطأاملصلوببل أكد على عصمة 

 .307 عند مولده
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ب الذي رفضوا ترك دينهم و 
 هجرية بدأ النص 7اعتناق االسالم ، وبعد رجوع بقية املسلمني من احلبشة عام 

ني العامني 

 صراحة يف سورة املائدة وهي من 
 . وهو عكس منحاه يف السور األويل310 خر السور املدنية

3 

املصلوب دون تصريح واضح فكان املنحى العام حملمد يشري وبقوة جتاه ألوهية 
كن يف الوقت نفسه تالعب بالكثري من األلفاظ القرآنية من أجل  ل... بذلك 

 .308كسب مزيد من األتباع من املسيحيني دون التزام برأى ثابت 
توتر مع مسيحي العرتولكن عندما بدأت عالقته 

 .قرآين يتغري جتاه النصارى ، وبدأت أيضا الغزواتال
 

 ؟..!! النصوص القرآنيةت تغير هلكيف هذا؟ 

 بعد أن أنتهت فرتة السالم واملصلحة املشرتكة بني حممد و ):أكبر(جبريل 
النجاشي احلبشي ، وبعد أن كان حممد قد ختلص من معظم اليهود ب

لتحول جتاه القبائل النصرانية و حتولت ، بدأ با309اخلامس و السابع للهجرة 
 وهو ما كنا املصلوبلتكون أكثر وضوحا يف رفض ألوهية وقتها النصوص القرآنية 
 ...ننتظره بفارغ الصرب

املصلوبفعلى سبيل املثال أنكر حممد ألوهية 
أوا
 

 وماذا عن الحروب والغزوات الموجهة تجاه المسيحيين؟

11يف اخلامسة هجرية " دومة اجلندل" بدأت هذه احلروب بغزوة ):أكبر(جبريل 

 ، 312أهلها كانوا من املسيحيني أغلب ، وكان ملكها مسيحي يسمى أكيدر و 
 هناك كان أهلها قد تركوها وصل عندما وفخرج على رأس جيش من املدينة ، 

 .ا فلم ينل حممد أيا منهم وهربو 
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شيطان العرب فهو  ، ية الرائعةشيطانال ه ينس ، و أين تذهب روحملكن حممد 
أرسل خالد بن و  فقد عاد 

 

ة و جعفر ابن أيب طالب و بني جيوش الروم ومعهم قابئل عربية رة زيد بن حارث

زمية قاسية   ،  314سالمي كان خائفا من مواجهة الروم فمين 

 
 . ببقايا جيش املسلمني 

 هجرية بعض جيوش 9تة، فقام حبملة تبوك وحارب فيها عام  مؤ 

 
 

 .317مع حينة بن رؤبة ، صاحب أيلة إحدى القبائل املسيحية 

ول
هيهات أن يرتكهم حممد ،و معبود املسلمني ، احلق 

 هجرية ليكمل ما بدأ و أسر أهل الدومة و9الوليد أثناء محلته على تبوك عام 
 .313م إال على دفع اجلزية ملكهم ، و مل يرتكه

 
 وماذا عن بقية القبائل و المدن المسيحية؟ هل تعرض لها بالغزو ؟

 توالت الغزوات احملمدية على القبائل العربية املسيحية يف الشام ، ):أكبر(جبريل 
فكان منها غزوة مؤتة اليت وقت يف السنة الثامنة اهلجرية بني جيوش املسلمني حتت 

أما
راء وبلي   .مسيحية من بطون قبيلة معان مثل خلم وجذام والقني و

و لكن اجليش اال
 و هاشم جعفر بن أيب طالب 315كانت هذه املعركة سببا يف وفاة زيد بن حارثة 

ما جنح316  ، وكانوا من أمراء اجليش ، وملا تويل خالد بن الوليد امارة اجليش مكا
يف الفرار و العودة

 
 فهل عاود الكر على الشام؟... أنا أتوقع أن محمد لم يتوقف 

 استمرت محالت حممد ضد املسيحيني يف الشام ، يف حماولة ):أكبر(جبريل 
لتعويض هزمية

الروم ومعهم مسيحيي العرب من قبائل عاملة و خلم وجذام ومن مسيحيي قبيلة 
قضاعة ، و اليت انتهت بانتصار حممد ،وتعويض هزمية مؤتة ، و إزدياد جرأة حممد

سيحية كما فعلعلى الروم ، بل أنه حكم بدفع اجلزية على بعض القبائل العربية امل
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 اذا عن بقية القبائل المسيحية في الجنوب؟

ت أنظار حممد من الشمال يف الشام ، إىل اجلنوب جتاه 
ن 

م 
 

م  ما عندي "ن موقف االسالم منه ، فكان من الغريب أنه أجا
 .319" يقال يل يف عيسى عليه السالم شيء يومي هذا فأقيموا حىت أخربكم مبا 

 ت عن

 
اولة  حم

ذا فشل يف اقناعهم بدعوته املصلوبقع اختياره على التصريح بنفي ألوهية   ، و
انني منها ، فيها أوضح 
جمرد 

 

 
وم

 توجه):أكبر(جبريل 
ديد  بأإىل جمموعة من القبائل العربية املسيحية اليمن ، فأرسل حممد رسائل 

 فأرسلوا وفدا منه318موا فيسَلموا ، ومنها جنران من حدود اليمن الشمالية يسلِ 
لتحري األمر، وكان فيه رئيسهم عبد املسيح و أسقفهم أبا حارثة ، فجاءوا ليسألوه

 وعاملصلوبعن 
فيه
 

تحدثو أين ذهبت سورة مريم و بقية السور القرآنية التي ؟ كيف هذا 
 ؟قبال المسيح 

 لقد كان حممد مياطل ملزيد من الوقت حىت حيسب خطواته ويقرر،):أكبر(جبريل 
 أم يتالعب باأللفاظ يفاملصلوبإذا كان سيلتزم باالنكار الصريح أللوهيته 

 ...أسرتضائهم 
وو

، وسجل يف قرآنه هذه احلادثة يف أول سورة عمران إىل الثم
م تولوا عن االسالم معرتضني عليه   املصلوب هلم أن أكد بعد أن 320حممد أ

  .321 بشر
عنهم ، فقد كانوا من القارئني للسور القرآنية ، و أكتشفوا خطأ حممد الذيأما 

وقع فيه من أن مرمي أم عيسى هي هي أخت هرون يف سورة مرمي فبانت حقيقته 
حممد يف دعاهم يف حماولة ألنقاذ ماء الوجه هلذا ، 322املزيفة ، مما زاد األمر سوءا 
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 هلة ؟

 وأنتهت القصة برجوع لعنته على املخطئ 
 

 كال و هل يرتك حممد هزميته العقلية يف اجملادلة بال انتصار 
 
اجلدال 

د  

  
مد 
هروا 

 .من وراء احلجراتينادونه كانوا  و امهم  كما ينبغي

 .باهلة باملارعهم احلجة قأن ي
 

باوما هي الم
 اهللا هو نوع من التالعن والسباب املتبادل بني الطرفني ، عّل ):أكبر(جبريل 

323يستجيب لواحد منهم و يسقط 

الوفد إىل جنران بعد عقد الصلح مع حممد دون مباهلة ،ألن التالعن ضد مبادئهم
 .324املسيحية 

 
 وهل أنتهت القصة على ذلك؟

):أكبر(ريل  جب
 ما يسمح له بشن حرب ضروس ضد29لقد ألف يف سورة التوبة ... عسكري 

من التسامح ، و ترك يف القرآن  ، فنسخ كل ما كان 325 قبائل املسيحيني
 منهم عن يد وهم  ما يتقنه من فنون القتال ، وحتول جلمع اجلزيةليلجأ إىل
 .327 فشمل ذلك أهل جنران وأيلة و أهل دومة اجلندل 326صاغرون 

 
 هل كانت هناك أحتكاكات مع قبائل مسيحية أخرى؟

تنتشر تدرجييا يف جزيرة العرب ، و عندما):أكبر(جبريل   بدأت جيوش حمم
 هجرية 9حتقق له غزو مكة ،ودخوله فيها مظفرا ، بدأت القبائل تفد عليه عام 

328البة اتقاء شره و خوفا من بطشه ، ومنهم كان قدوم وفد بين متيم املسيحينيط

و كانوا من املعتزين مبنعتهم بني العرب ، فظل شعراؤهم يتناطحون مع شعراء حم
م مل يظ329، وقد ذكرهم حممد يف تدوينه لقرآنه   وذكر كيف أغتاظ منهم أل

له احرت
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 وكان من نسبهم الراهب حبريا 330الم بعد موت حممد 

م مل يكونوا يدفعون  ان خيشاهم النيب والصحابة من بعده حىت أ

 .333 أبنائهم ، ومن بعد حممد صحابته 

صالح 

 

ية ينبغي أن يبقى أي دين آخر مع االسالم يف شبه اجلزيرة العرب
334. 

و من الوفود أيضا وفد قبيلة عبد قيس املسيحية الىت أسلمت خوفا ، مث أرتدت 
بعد ذلك عن االس

 .النسطوري
ووفد أيضا عليه قبيلة بين كندة املسيحية من سكان دومة اجلندل واليت أسلمت 

 .331أيضا خوفا من بطش حممد 
باملثل أيضا كان له معاهدة صلح مع قبيلة بين تغلب ، وهم قبيلة مسيحية قوية و 

ذات شوكة ك
 ، وقد طالبهم حممد بعد ذلك مبنع 332اجلزية فكانوا يدفعون صدقة بدال منها 

تنصري
 

اضح مما ذكرت أن ميزان القوة قد تغير تدريجيا و مع الزمن لمن الو 
 فهل تغيرت اراءه في المسيحيين مع انقالب هذا الميزان؟!! محمد 

 بالتأكيد ، فقد حتول حممد من تلميذ ورقة ابن نوفل القس ):أكبر(جبريل 
لصليب ، املسيحي إىل تلميذنا البار الكاره للمسيحيني واملسيحية ، فدعاهم عباد ا

و بدأ حيدد معاملة مِذلة للمسيحيني يف أقواله وأفعاله ، ولكن القدر مل ميهله لكي
يكمل خطته للمسيحية يف جزيرة العرب كما فعل مع اليهود ، و لكنه أوصى 

 :أتباعه بذلك ليكملوا املسرية 
 فأكد هلم أنه ال -

م إىل أضيق -  وأمر املسلمني اال يبدءوا بالسالم على املسيحيني وأن يضطرو
 .335الطرق 
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حي 

ال 

صراين 

 

ين أحترق غيظا ، وال أفهم سببا 
.   الشياطنينا حننلذلك إال أن املصلوب قد محى كنيسته بشكل ما يفوق ادراك

كل ما جنح حممد يف القضاء عليه هو جمموعة من الطوائف املتفرقة من شبه اجلزيرة 
 قرن ويف عقر 14العربية ، ولكن املسيحية تبقى صامدة حىت اآلن و بعد مرور 

 . ..سالم دار اإل
 

هل تعتقد أن مشروعك من الممكن أن ينجح يوما ما نجاحا كامال باحتالل 
 العالم كله و إخضاعه لإلسالم؟

 و اكد هلم أن املسلم ميكن أن يهرب من مصري النار يوم القيامة بقتل املسي-
 .336أو اليهودي 

 .337 وأكد أن كل مسلم ميوت يدخل بدال منه اليهودي و النصراين يف النار -
 بن قيس بن مشاس النصراين الذي أسلم أنه ينبغي أال يسري إ بل أكد لثابت-

 .338أمام جسد أمه امليتة حىت ال يكون معها يف جهنم 
 بل وأن من يقطع الصالة جبانب املرأة و الكلب و احلمار ، اليهودي و الن-

 .339أيضا 
م ومن سنته نشأ النظام الذمة الذي استعبد ماليني من البشر األحرار على أ وطا

... 
 

 هل تعتقد بعد كل هذا أن محمد نجح في القضاء على المسيحية ؟

 ال ، فعلى الرغم أنه رسخ نوع من االضطهاد املنظم للمسيحيني ،):أكبر(جبريل 
وأنه أحتل بالدهم يف الشام ومصر ، وطردهم من جزيرة العرب ، وفرض عليهم 

جيعلإال أن املسيحية مازالت قائمة ، مما ... الذمية 
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بكثري ، أكبر(جبريل 
بين 
 حرب 

 املصلوب ، و أن 

 .ه يا قاهر املوت

 هذا كان أملنا ، ولكننا حنارب قوى روحية أقوى منا ):
ملصلوب ، أسد يهوذا ، األلف و الياء ، فالكثري من أتباع افأنت ال تعرف قوة 

 حربا أكثر ضرواة ، التارخيية فقط ، ولكننا حنارب ينظرون إىل احلروبالبشر
أرضها عقول و قلوب البشر ، واهلدف أن حنول القلوب عن

ننشر املزيد من اليأس و الدماء ، و اخلراب ، ونصنع مملكة من شياطني اإلنس ، 
لكن املد الروحي ... ل حيكمها عبيد يفكرون بأعضائهم التناسلية قبل العقو 

 صار أقوى من أن حيتمل ، ومن الواضح حاليا أننا خنسر الكثري من للمصلوب
املعارك ، و أن طوفان العلم و املعلوماتية و الشفافية حيطم كل يوم وكل حلظة ما 

 ...بنيناه حنن يف مئات السنني 
ت البشر ، وأننا صنعنا ولكننا مازلنا سعداء أننا سببنا كل هذا األمل و الشقاء ملليارا

ن يل و صرت أنا أكرب إهلا هلا يؤذّ ... مملكة إسالمية شيطانية ، على يد نيب العرب 
أه ه ... حىت و أن كان النجاح مؤقتا و إىل زوال . يف اجلوامع ومن قباب املئاذن

كيف تقوم من األموات كالعنقاء يف كل مرة حناول أن ... ه ه ه يا مصلوب 
؟ أ ه ه ه نصلبك من جديد 
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م 
ن إلخضاع بقية البشر 

  وارتدادهم عن اإلسالم ؟هذه الفضائح سببا في خالص الكثيرين  

ر من الملحدين فضائح 
ي تبرير رفضهم لكل األديان ، فهل هذا هو التحرك 

 

لمتعارضة ودفع البشر للقتال حولها ،  بهذا يضمنون مزيد من خلق الحركات ا

 عن محمد وقريش ونهاية اإلسالم] 8 [
لم أكن أدرك ما هو بدأت الخيوط تتجمع في عقلي بعد الحوار األخير ، 

الدافع الذي يحرك جبريل لفضح حليفه القديم ؟ هل يريد التنصل من 
  ؟حتى يسهل له التحرك في اتجاهات مختلفة اإلسالم 

أي نوع من الوالء لجنس البشر  ال يضمرون الشياطينأن يقينا كل ما اعرفه 
مهما كان قوة تحالفهم معهم ، هدفهم هو إهالك البشر ال التحالف معهم ،

  فلماذا يفضحونه اآلن ؟واإلسالم اختراع ضمن لهم ذلك لفترات طويلة ، 
 يتهاوي أخيرا بفضائح التاريخ والتراث التي صارت معلنة أما اإلسالمدألقد ب
صارت هذه الفضائح عائقا أمام الشياطيهل يع ، فالجم
  ؟
صارتل ه

هل كان من األفضل لهم إنهاء عالقتهم باإلسالم واستغالل فضائحه المخزية 
  في التشكيك في كل دين ؟

 الكثيهذا ما يحدث في الغرب اآلن ، يستعمل
اإلسالم وقسوة الجهاد ف

  الشيطاني اآلن ؟
عندما ساهم جبريل في اختراع اإلسالم لم يصوره في شر مطلق ، بل استعمل

  أنصاف الحقائق ، فماذا لو كان هذا هو المنطق الشيطاني دائما وأبدا ؟

  ... الهالك واليأس ، مازالت الصورة غامضة في عقلي 
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ى 

مناظرة بين السنة والشيعة عن المهدي المنتظر ، قرأت فيها شيئا عن 
لفت انتباهي هذا الموضوع ، من هو المهدي المنتظر ؟ ومن ينتظره تحديدا 
محمد ينتظره المسلمون ؟ وبينما أفكر بدأت عيناي 
ت إلى 

غير 

 
تداد ، بدأ العداء يتزايد ضد 

إىل الكعبة ) أورشليم(ت املقدس  بدأ أوال بتغيري قبلة الصالة من بي:
ي إىل صوم رمضان الشهر   ال

 ..!!دو يدري

 ...!! ؟ أنا أعلم أن محمد كان ينادي بإله واحد ال شريك له 

توقفت عن االسترسال في التفكير ما أن الح الفندق ، وما أن وصلت حت
أخذت جريدة المساء في طريقي لحجرتي ، عندما دخلت الغرفة وفتحت 

الجريدة 

هل هناك آخر بعد  ؟ 
تتثاقالن ، ثم غلب علي النعاس ، ولما استيقظت في الفجر ، أسرع

رحة في الجعرانة ، ولما دخلت الكهف الح شبح جبريل المكان لقاء البا
محدد المعالم ، بدأ خافتا غير العادة ، وبريق عيناه أقل حمرة من المعتاد ، 

  ....أنا الحوار التاسع لم اضيع الكثير من الوقت وبد
وماذا كان من تطور هذه ...  عن محمد وعالقته بقريش بدأت بسؤاله

 ؟العالقة

 بعد أن هاجر حممد إىل يثرب مبا يقرب من عام ونصف بدأ رحلة):أكبر(جبريل 
 بدأ هذا االرعندما... إىل الوثنية ألبيونية من اارتداده 

 .أهل الكتاب ، ويزداد حنينه إىل أصوله القرشية
 

 ما مظاهر هذا الحنين؟

)أكبر(جبريل 
يهود340الوثنية   ، مث أتبع ذلك بتغيري صيام عاشوراء
ن أن341العريب   مث بدأ يتجاهل مفهوم الشرك باهللا 

 
ماذا تعني بهذا
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 لى هذا؟

ن 
اللََّه َوَرُسوَلهُ ن يـَْعِص 

، لكن عندما بدأ حتوله إىل  ته عندما كان أبيونياهذا أول دعو  ):أكبر(جبريل 
بدأ يصنع من نفسه شبيه و مع إهله يف السلطان و الكرامة ، يف االشرتاك الوثنية 
 .باآلهلة

 
ما دليلك ع

 لقد بدأ النص القرآين يف الكثري من املواقف يشري إىل أن ):أكبر(جبريل 
ا من  ، وقد بدأ هذا الرتكيب " اهللا ورسوله"التشريعات و األوامر و النواهي أ

اللفظي منذ سورة اجلن يف أواخر الفرتة املكية عندما كان يف قمة اليأس من اميا
 َفِإنَّ َلُه نَاَر َجَهنََّم َوَم{ أهل الطائف ، فإذ به يكتب يف قرآنه 

خروي ليس بعصيان اهللا فقط بل  ، فربط العقاب األ} الديَن فيَها أََبداً 
ذلك يكرر هذا 

بإهله 

 
 ، مع أن اإلميان ال يكون باألنبياء بل 345طالب باإلميان باهللا ورسوله 

 

ِ ِ ِ342 َخ
وعصيانه هو أيضا ، مث استمر يف الكثري من السور املدنية بعد 

وكأمنا كان راغبا يف األلوهية فقرر أن يعادل نفسه ... التوحد بينه و بني إهله 
 الذي اخرتعه

 .343فطالب مثال بطاعة اهللا ورسوله وعدم العصيان 
...معادال نفسه بإهله  344} يُِطِع الرَُّسوَل فَـَقْد َأطَاَع الّله مَّْن {و أكد صراحة 

بل أنه 
 .باآلهلة فقط

 .346و أنزل العقاب الدموي ملن حيارب اهللا ورسوله 
 .347 وراعي للمسلمني مع اهللا و أكد على أنه ويلّ 

 مناسبة خمتلفة يف النص 54يف الكرامة مع إهله يف ما يقرب من وأعلن اشرتاكه 
 .348القرآين 
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من 

ة 

 يف أوائل اهلجرة هو سرقة القوافل القرشية ، فبدأ بإرسال سرايا هدف الغزواتكان 
ت أول سبعة منها فاشلة 

. 
وقاتُِلواْ ( القصاص يف 

 هذا التحول التدريجي إلى الوثنية والشرك ، هل صاحبه تحوالت أخرى؟

فقد حتول من السلم إىل احلرب ، فلم يسلم أحد ...  بالتأكيد ):أكبر(جبريل 
 عشر سنوات من  غزوة أو سرية يف آخر78قام حممد مبا يقرب من  ، سيفه

 بينما مل يقم بأي غزوة وهو على األبيونية ودين ورق.349حياته يف الفرتة املدنية 
 .بن نوفل

وكان...  لقطع طرق التجارة إىل الشام على قريش 350
 اهلجرة كان هدفها إكراه القبائل العربية الوثنية و اليهودية و  ، و يف آخر351

  .352املسيحية على اعتناق دين مل يريدوه 
 

 هل تابع النص القرآني هذا التحول من السلم إلى الحرب؟

َال ِإْكرَاَه ِيف ( نعم ، فقد حتول النص القرآين من التسامح يف ):أكبر(جبريل 
 ..354) وا َأْهَل اْلِكَتاِب ِإالَّ بِالَِّيت ِهَي َأْحَسُن َوَال ُجتَاِدلُ ( و  353) الدِّينِ 
َإىل الَِّذين يـقاتُِلونُكم  ِيف سِبيِل الّلِه َ َْ َ َُ َ وَال تـعتدواْ ِإنَّ الّله َال حيُِبِّ َ ُ َْ َ َ

) مْ لِ َفاْعَتُدواْ َعَلْيِه ِمبِثْ َفَمِن اْعَتَدى َعَلْيُكْم ( ، و355) اْلُمْعَتِديَن   َما اْعَتَدى َعَلْيُك
356... 

َفِإَذا " مث أخريا إىل آيات القتال الصريح بال رادع أو قانون أخالقي أو ديين مثل 
ُوُهمْ انَسَلَخ اَألْشُهُر اْحلُُرُم  تُـُلواْ اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجدمتُّ ، مث اجته إىل األمر 357 " َفاقـْ

 َوَال بِاْليَـْوِم اآلِخِر واْ الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِالّلهِ َقاتِلُ (الصريح بقتال اليهود و املسيحيني 
 ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتابَ َوَال ُحيَرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُسولُُه َوالَ َيِديُنوَن ِديَن احلَْقِّ 

 
 َحىتَّ

يـُْعطُواْ اجلِْْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 
أنه تعمد إ358)  ىل التقول باطال على  ، بل
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 و 

اليت ال تعترب من  طائفة صغرية من بدعة املرمييني ال ينطبق إال علىذلك 
 .359املسيحيني وال ينطبق على املسيحيني عامة 

 
عض 
ة ، 

 وكان ضعيفا قُتل ، ومن متنع بقوة قبيلته مت شراءه ، ومن هنا 
حق من تباعد الدين احملمدي عن االخالق تدرجييا ، مما أباح حملمد يف وقت ال

 ...!! مين أنا شخصيا جربيليبوحي 

 األمثلة 
 

 
تعمد  جرميته معامل

 يف الكثري من السرايا و الغزوات ليتخلص منه ، فأرسله إىل أربع حممد ارساله

م ، فأدعى مثال أن اليهود تؤمن  امهم بال ليس من إميا اليهود و املسحيني وا
بعزير ابنا هللا ، على الرغم أن الدارس لرتاث اليهود لن جيد مثل هذا اإلميان ،

 كجزءا من ثالوثهم ، على الرغم أم املصلوبأدعى أيضا أن املسيحيني يؤهلون مرمي 
من أن 

 
 هل تغيرت طبيعة محمد من الدين إلى السياسة ؟

من الكود األخالقي الذي سار عليهحممد يف املدينة حتول نعم ،  ):أكبر(جبريل 
حيكمه املصلحة ، فكان يدفع األموال لبيف مكة ، إىل الكود السياسي والذي 

م  م فيما يسمى باملؤلفة قلو حول اإلميان إىل سلعف ، 360املؤمنني ليشرتي إميا
من مل يرد شرائها

و 361التالعب بالبشر و النساء 
 

وماذا عن المستوى الشخصي ، هل كانت المصلحة حاكمة أيضا على 
 ؟ الشخصيةتصرفات محمد

 لك يف حواراتنا السابقة عن كثري منلقد ذكرت ، نعم ):أكبر(جبريل 
كانبينما  ، الرائعة خطايا الضمري  و  اللذيذةعلى كيفية امتثاله لشهوات القلب

، القرآن جاهزا للتربير ، ومن األمثلة الصارخة على تغليب مصلحته الشخصية 
حماوالته املستميتة لقتل زيد بن حارثة ابنه السابق بالتبين بعد أن تزوج من زوجته

ليخفي  ، 362زينب بنت جحش يف السنة اخلامسة هجرية 
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د 
ا أول معركة مع الروم و أن  إىل معركة مؤتة و كان يعلم أ

للعشق  اك شهيد فمات زيد هنا364احتماالت االنتصار فيها تكاد تكون معدومة 

 كان أول 
مرة 

 

 فما 

من املعروف عنه االختباء أثناء املعارك داخل خيمته اخلاصة 
 الغيب  صاحبه ما حدث مع ، وترك األخرين من األغبياء لوغى احلرب مثل

اصيب زيد يف احداها ، ومل يسرتح حممف ، 363غزوات يف العام السادس هجرية 
إال بعد أن أرسله 

 .النبوي
 

 نسبه المشكوك فيه ؟ومنها  الوثنية تهماذا عن عالقته بقريش ، قبيل

 بعد السرايا و الغزوات الفاشلة األوىل ضد قوافل قريش ،):أكبر(جبريل 
 ، وفيها جنح و ألول 365غزة ناجحة هي سرية عبد اهللا بن جحش إىل خنلة 

ا مل تكن القيام بسرقة عري قريش ، مل  تأخذ هذه الغزوة حظها من الشهرة أل
ا كانت ) الكربى(بقيادة حممد نفسه ، و إمنا نالت بدر الثانية  كل الشهرة أل

 .بقيادة حممد 
 

  البدر الثانية؟غزوةوماذا عن 

 أنتصرت فيها فرقة حممد على فرقة من أهل قريش ، ومن هذه):أكبر(جبريل 
أشاعها حممد ومن بعده املسلمون ، ومنها تأييد املناوشة خرج كم من األساطري 

وهي من األساطري املثرية للضحك ،،  366اهللا حملمد بثالثة اآلف من املالئكة 
 .احلاجة لثالثة اآلف من املالئكة يف مواجهة بضع مئات من البشر 

وعلى الرغم من أن صورة حممد احلالية يف أذهان االتباع أنه القائد العسكري 
ع ، إال أنه كان الشجا 

367

 .368عوف بن احلارث الذي قتل نفسه رغبة يف احلور العني 
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مل 
مل حتامي عنه املالئكة مما أصابه 

 .370اول االختباء من وغى احلرب  كسور و تشوه يف الوجه وهو حي

القرآن 

 
، فلماذا مل يرهبهم بني عرب املدينة  

 و ،فاشلة إرهاب العدو لة مح، كانت 375حممد باملالئكة يف أثناء معركة ُأحد 
اب  ، وترسيخا لثقافة اإلره ال أكثراسي

للدود كان أكثر ما أسعد حممد يف هذه املعركة ، و أشفى غليله هو قتله عدوه او 
 .369أيب جهل 

 
 ماذا كان تفسير محمد اذن لهزيمة ُأحد في العام الثالث هجرية؟

 مل يستطع حممد أن يفسر هزمية أحد بعد بدر بعام واحد ، و ):أكبر(جبريل 
يعرف أن يفسر لقومه أين ذهبت املالئكة ، وملاذا 

من
كان ختبط املسلمني عظيما حىت أنه سرت شائعة أن حممد قد قُتل ، فهرب 

املسلمون مذعورين ، وقد سجل حممد استنكاره هلم وجلبنهم يف نصوصه القرآنية 
 ، ويف حماولة مستميتة ليستعيد هيبته اليت فقدت ، عاد يذكر الناس يف قرآنه 371

ألن البعض كذب نبوته بعد اهلزمية توىل مهددا يف  ، و 372بانتصار بدر 
 ، مث عاد ليؤكد أن املوت بإذن اهللا ، و أن 373بعاقبة من كذب الرسل األولني 
 .374القتلى عند اإلله أحياء يرزقون 

 عاد إىل "حدأُ "  معركةواملضحك أن حممد بعد العلقة الساخنة اليت أخذها يف
ة مسرحية بأن خيرجوا مرة أخرى و جراحهم ساخنةاملدينة ، مث نادى قومه يف حرك

لريهبوا العدو ، مما أثار املزيد من التساؤل

لكنها كانت من أجل املكياج السي
 .االسالمي فيما بعد

 
 كيف تحولت الدفة لصالح محمد بعد هذه الهزيمة النكراء؟
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حل حممد إال بغزوة 
ا قريش   وعلى الرغم من فزع املسلمني يف بداية ،377اخلندق الفاشلة اليت قامت 

خدعة سلمان الفارسي و 

 ساهمت في تقوية شوكته؟محمد وكيف 

 بدأت هيبة قريش تسقط بني القبائل بعد هذه الغزوة الفاشلة ، مما ):أكبر(جبريل 
 عندما حاول حممد أن 

 فل
فيه 

 أن
ف ضمين سياسي بنفوذه   

382. 

 
ذا البند ، فلما هربت أم كلثوم  ظ 

ة بنت عقبة بن أيب معيط يف تلك املدة من مكة إىل املدينة ، خرج أخواها عمار 
والوليد ابنا عقبة من قريش حىت قدما على حممد يسأالنه أن يردها عليهما بالعهد 

 يف العام الرابع تفرغ حممد لليهود ، لتغطية فشله مع قريش فطرد ):أكبر(جبريل 
 ، ومل تتحول الدفة لصا376 من قبل لك ذكرتبين النضري كما 

أال أن قريش فشلت يف حصارها بسبب  378هذه الغزوة 
حيلته يف حفر خندق حول املدينة ، واليت منعت قريش و حلفاءها من اقتحام 

 .379املدينة ، فمنع اخلندق حممد من شر اهلزمية 
 

بماذا أفادت غزوة قريش الفاشلة 

 هجرية ،6أجلأها إىل عقد صلح احلديبية مع حممد عام 
 .380حيج إىل الكعبة فمنعته على أمل أن تسمح له باحلج يف العام التايل 

يدخل فيه ومن شروط هذا الصلح أن من  أحب أن يدخل يف عقد حممد وعهده
ومن أحب أن يدخل يف عقد قريش وعهدهم فليدخل  فدخلت بنو بكر يف

كر عمر بن اخلطاب هذا  عقد قريش وعهدهم ودخلت خزاعة يف عقد حممد ،
اعرتا381الصلح   ، ولكن حممد اعتربه فتحا عظيما ألنه

تب سورة الفتح زايد ويف هذا ك
 
املت

 هل التزم محمد بهذا الصلح؟

 بالطبع ال ، فقد كان من ضمن شروط الصلح أن يرد حممد كل):أكبر(جبريل 
على ه من يأتيه مسلما من قريش ، ولكنه مل حياف
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  ؟صلح الحديبيةماذا عن قريش ؟ هل التزمت ببنود 

ت أكثر شرفا من حممد ، فسمحت له أن يعتمر يف 

 
 . 385ي صدوه فيه 

مر 

تحول 
 .389 بقايا الوثنية ، أرجع أصول الكعبة إىل ابراهيم 

 ، وسجل حممد هذا يف قرآنه 383الذي بينه وبني قريش يف احلديبية ، فلم يفعل 
 .384ليتنصل من تبعة كسر الصلح و يلقي باملسئولية على إهله 

 

 نعم ، لقد كان):أكبر(جبريل 
 هجرية ومساها 7مكة يف العام التايل طبقا للبنود ، فقام بعمرة القضاء ذو القعدة 

عمرة القصاص ، حيث أنه أقتص من قريش ، ودخل مكة يف ذي القعدة يف نفس
الشهر احلرام الذ

 
 االنتكاس إلى وثنية الجاهلية؟هل هذه كانت بداية 

 بالفعل ، فمع عمرة حممد أعاد شعائر احلج الوثنية إىل احلياة ):أكبر(جبريل 
و أ ، 386أعاد قيمة الكعبة الدينية مبا فيها من أوثان  ، و بثياب جديدة إسالمية

 على الرغم من أن 387الناس باحلج كفرض إهلي من األركان اخلمسة لإلسالم 
 ، ولكي يربر هذا ال388ية كانت تفعل الشئ نفسه قبل اإلسالم القبائل الوثن

إىل
 

 ماذا في الحج من شعائر الوثنية؟

 كانت العرب يف مراحل زمنية عديدة تطوف بالكعبة عرايا ):أكبر(جبريل 
 ، 390تهال آلهلة القمر استعدادا ملمارسة شعائر جنسية خاصة باخلصب و االب

  .391وكان طواف الرجال يف النهار والنساء ليًال 
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احتفظ حممد بالطواف حول الكعبة ولكنه دعا املسلمني إىل نبذ التعري الكامل ،و 
ون الرجوع إىل أصوهلا الوثنية 

وما أدراك ما ...  ، و أيضا احلجر األسود 392 لألوثان ، كل آلهلته 

 
سماء حيث اآلهلة هو من عند اآلهلة ، فجعله العرب رمزا إلله القمر مما  

 .394كانت تتربك به النساء يف الشعائر الوثنية من أجل مزيد من اخلصوبة 

ل 

م إن فعلوها فال جناح عليهم ، دون أن يفسر إسالميا ويشرح ما   و أكد أ
ا   . 397فائد

لبس ما يسرت العورة فقط ، فبقت الشعرية بال معىن د
 .اجلنسية

 
 ماذا عن بقية شعائر الحج؟

أيضا ، كانت تقوهلا العرب قبل " لبيك اللهم لبيك" شعرية التلبية ):أكبر(ل جبري
االسالم تلبية
 .احلجر األسود

 
 هل كان للحجر األسود دورا في الجاهلية الوثنية ؟

زكية اليت سقطت و  كان من األحجار الني393 احلجر األسود ):أكبر(جبريل 
احرتقت يف الغالف اجلوي ، ولكن بالنسبة للعرب ، كان هذا حدثا إهليا ، فما

ينزل من ال

 
  السعي بينهما؟وماذا عن الصفا والمروة و

 كان هناك متثاالن لصنمني مها أساف الذكر ونائلة األنثى على ):أكبر(جبريل 
الصفا واملروة بالرتتيب ، وكانا جزءا من شعائر اخلصوبة و اجلنس اجلماعي قب

 ، فكانا رمزا يف اجلاهلية لتالقح الذكر و األنثي ، وألن بعض العرب  395االسالم 
عادة القبيحة ، عاد حممد و أباح الشعرية هلم يف القرآن كانوا يف حترج من هذه ال

396
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ت ، كان مبعىن اجلماع اجلنسي بني الذكر 
األنثى ، ، فأن يعرف الرجل املرأة تعين بأن جيامعها ، وذُكرت باجلمع ألن ما  

البا للخصوبة وخري اآلهلة 

فقط 

حتفظ بتراثه األصلي الوثني ، فهل ساهم ذلك 
  كسب المزيد من األتباع من بني قريش ؟

ليس ىل جبهة حممد ، 

 

 
 هل كان العرب أيضا يقفون بعرفة في الجاهلية؟

 بالتأكيد ، فعرفة أو عرفا):أكبر(جبريل 
و 

كان حيدث يف اجلاهلية هو حفالت جنس مجاعي استج
، فلم يكن رجال واحدا يعرف أمراة واحدة ، بل كانت حفلة عرفات ، أي مجاع 

 .بال متييز 
داهلا مبا يعرف باملتعة أو التمتع ، فكان بل أن حفالت اجلنس الوثنية مت استب

ا دون أن  398 يستمتعون بالنساء نكاحا مؤقتا بأجر ناملسلمو  ، ولكنه احتفظ 
يفسرها التفسري اإلسالمي املقنع ، فظلت شاهدا على رغبته الدفينة يف العودة إىل 

و دين اآلباء مع تغيري واحد فقط هو أال يشرك أحد اآلهلة بإهله أكرب ، إال ه
، من أجل احلفاظ على وحدة العرب السياسية حتت لواء إله واحد رافعا لراية 

 .اجلهاد 
 

إذن كان محمد يحاول أن ي
في

 لقد بدأ الكثري من القرشيني يف التحول إ):أكبر(جبريل 
رغبة يف دين جديد ، و إمنا حتالفا مع األقوى ، منهم مثال عمرو بن العاص 

الداهية املشكوك يف نسبه هو أيضا ، و الذي ظل هو و أباه العاص بن وائل على 
.399عداء مع حممد ، فقد عاير العاص حممد بأنه أبرت أي ال يستطيع اإلجناب 
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ه لو بقى إىل جانب قريش لكان رك عمرو بن العاص أن جنم حممد يعلو ، و أن
اية  أعلن إسالمه ، ومعه خالد بن الوليد يف 

 
 

ضا لقواته ، وقد حاول أبو سفيان كبري قريش أن يتجنب احلرب 
ن 
أمل 

فقال له العباس وحيك .  يف النفس منها حىت اآلن شيئا 

من أوزار احلرب ، ومل يسحقهم كما فعل 
سعد " األنصار  قبائل املسيحيني واليهود والقبائل األخرى ، وعندما حاول أحد

 ته

أد
من اخلاسرين ، ومببدأ نفعي واضح 
 .400العام السابع اهلجري وبداية الثامن 

 
 متى تحقق النصر الكامل لمحمد و إخضاع قريش؟

 حتقق ذلك بغزو مكة يف شهر رمضان من العام الثامن من اهلجرة):أكبر(جبريل 
قد حتجج حممد بنزاع بني خزاعة حليفته و بني بين بكر حلفاء قريش ، وقرر، ف

دخول مكة مستعر
 سفياو ، وعلى الرغم من هذا فقد ظل اب401وأن مينع دخول حممد ملكة ففشل 

وحيك يا أبا سفيان :  قال له حممد عندماغري مؤمنا مبحمد إال على مضض ، 
قال بأيب أنت وأمي ، ما أحلمك وأكرمك " يأن لك أن تعلم أين رسول اهللا 

وأوصلك أما هذه واهللا فإن
، 402أسلم واشهد أن ال إله إال اهللا وأن حممدا رسول اهللا قبل أن تضرب عنقك 

 قوة إقناع حممد ملخالفيه ، وفرضه على علىسيف شاهدا د الحبسلم أبو سفيان فأ
 ...ضمائرهم دينا مل يقبلوه 

 
 ماذا فعل محمد عندما تحقق له النصر على قريش ؟

 أعفى حممد قبيلة طفولته ):أكبر(جبريل 
مع

أن ينتقم من قريش ، وأن يأمر لواء جيشه باهلجوم على مكة ، منعه " بن عبادة
 ...انقاذا لقريش ومكة  ، 403حممد معطيا راية اجليش لعلي بن ايب طالب 

هذا التسامح املؤقت و امللئ باحملاباة مل مينع حممد من قتل البعض ممن هددوا هيب
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 بن أيب جهل الذي هرب إىل اليمن ، وأسلمت امرأته أم حكيم بنت 

ىل اليمن ، حىت ارث بن هشام فاستأمنت له من حممد فأمنه فخرجت يف طلبه إ

 هلم وساطة فقد جنوا من حكم اإلعدام مثل احلارث بن هشام وزهري 

 ؟

حممد من مكة منع حج بقية العرب إليها ، ليجعلها 
 فكان دخوله مكة و اخضاعة قريش رسالة 407كرا على املسلمني من أتباعه 

 
  ؟الذين هددوا هيبتهمن هؤالء 

 أمر حممد بقتل بعض األشخاص ممن شككوا يف دعواه ، أو ):أكبر(جبريل 
 .404تعمدوا احراجه أو هجاءه 

 ومنهم عبد اهللا بن اخلطل الذي أمر بقتله فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة
جاء حممد ، جاريتاو أيضا   عبد اهللا بن خطل فرتىن وصاحبتها ، وكانتا تغنيان 

 األخرى ، حىت استؤمن هلا رسول اهللا صلى اهللا عليه فقتلت إحدامها ، وهربت
 .وسلم بعد فأمنها

.كذلك احلويرث بن نقيد ، ومقيس بن حبابة ، وسارة موالة بين عبد املطلب 
وعكرمة

احل
 ...أتت به حممد فأسلم 

أما من كان
ما وتوسطت هلما أم هانئ بنت عم حممد   .405بن أيب أمية بن املغرية وقد أنقذ

وكذلك عبد اهللا بن سعد بن ايب سرح وكان كاتب حممد مث ارتد عندما شعر أن 
س منه مجال يكتبها يف القرآن ، فلحق مبكة مرتدا ، وكاشفا للحقيقة ، حممد يقتب

فكان من أوائل من دعا حممد إىل قتله ، ومل ينقذه إال عثمان بن عفان أخوه يف 
 .406الرضاعه عندما استحل حممد دمه 

 
بعد غزو مكة ، تم اخضاع قريش ، هل هذا كان كافيا إلخضاع بقية العرب

ا متكن  أول م):أكبر(جبريل 
ح
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، ففي العام التاسع والعرب اإلسالميف تاريخ 
 ،

 
والمهم حممد على قتال 

 ، 410هم عاقبهم بفرض صدقة اجبارية عليهم هامج وبعدما .409ذلك يف قرآنه 
عب بن مالك و مرارة بن الربيع 
هم 

 

مه 

 

، 414اء نتيجة تسممه على يد امرأة يهودية ، صرح بأن موته جملوت 
من الغريب أنه حاول أن يرتاجع على فراش فضل أن ميوت على فراش عائشة ، 

 ، 
مه الصحابة  صحابة مل ميهلوه ليفعل ذلك ، فقد أ

 

واضحة لبقية القبائل و نقطة حتول 
بطشه هجرية ، قدم الكثري من الوفود من قبائل العرب فروض الطاعة خوفا من 

ولكن هذا مل مينعه أن يقود محلته األخرية اليت قادها بنفسه يف نفس العام إىل تبوك 
، ومع أنه كان بني العرب منتصرا إال أن الكثري من أتباعه كانوا يف خوف عظيم

ن اخلروج للو ، فرفض املسلم408من مواجهة الروم يف تبوك 

وكان منهم ثالثة مل يتب عليهم حممد مباشرة هم ك
م كانوا احملرضني على عدم اخلروج للحرب ، فحظر علي و هالل بن أمية ، أل

م والتواصل مع أهلهم ملدة   يوما وإن تاب عليهم يف يف آخر األمر50زوجا
411. 
 

ماذا عن أيا... بعد أن أنهى حروبه ، وشرع القتال ألتباعه ليكملوا المسيرة 
 األخيرة؟

 يف أحد أيامه األخرية ، وكان يعلم مبرضه وشيخوخته، صعد حممد):أكبر(جبريل 
  ...413 ، مث حج حجة الوداع 412ومنه ألقى خطبة الوداع ... جبل عرفات 

 انزعوملا أتاه 
مث 

املوت ، و أن يكتب كتابا مينع املسلمني من الضالل يف حماولة للتوبة قبل املوت
و الجاءه و لكن املوت 

 ، ويف عمق هذه اللحظات احلرجة والدرامية ، مل 415نون و ختريف املوت باجل
 .يسلم األمر من مواقف طريفة
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ت 

اب ، ومل ينل األنصار أي نصيب من  مبساعدة عمر بن اخلط

قام 

 ، وغريه من أمراء البطش و 419بن الوليد بطبيعته الوحشية 

 أستوضع منك ما حققته أنت وشياطين الجحيم

 ... إىل جحيم من قتل و هتك و حتريض على األديان األخرى 

 عن أي مواقف طريفة تتحدث؟

 بينما كان اجلميع مشغوال مبرض حممد ، دخلت دابة و أكلت ):أكبر(جبريل 
أجزاء من صحائف القرآن مما كان حيتوى على آية الرجم و رضاع الكبري ، وكان

 ، مما سبب حرجا بعد ذلك للمسلمني الذين  416موضوعة حتت سرير عائشة 
 . له من التحريفاهللاكانوا يدعون سالمة القرآن وحفظ 

 
 وماذا كان رد فعل المسلمين لموت رسولهم؟

 بدأ الصراع بني املهاجرين و األنصار ، على اخلالفة ، وُحسم ):أكبر(جبريل 
لصاحل أيب بكر

م العسكرية ، و  م هم الذين بنوا أمرباطورية حممد بقو الكعكة على الرغم من أ
 .417لوالهم ملا أخضع حممد العباد و البالد 

رفضهم و مل متض فرتة قصرية حىت أرتدت الكثري من القبائل العربية عن االسالم 
 نسمح ملشروعنا بالفشل ، فقد مل هذا الدين ، فهم مل خيضعوا إال للسيف ،

أبو بكر حبروب دموية أخضع فيها القبائل املتمردة فيما أمساه التاريخ حبروب الردة 
 مستخدما خالد 418

 .االرهاب 
 

قبل نهاية حوارنا ، أود أن 
 فعليا من هذا الدين؟

 لقد حققنا الكثري ، فما تركه حممد تراث و تعليمات و أفكار ):أكبر(جبريل 
حولت الشرق
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خرتعنا أيضا مفهوما جديدا دخل إىل عامل اإلنس ، وهو مفهوم احلروب الدينية 

 
 
ع 

ومن هذا النبع الظالمي نشأت فكرة احلروب ... قودا حلرب ال تنتهي 

 ... حتت ستار من التوحيد الغامض إلله ليس كمثله شئ 422

 دون أن يهتموا 424البالغة 
 ...باملعىن و الفكرة

 ، 

رنا 
 ...ساحقا 

وا
روب لنشر دين أو للدفاع عن دين ، فحروب ، فقبل اإلسالم مل يكن هناك ح

اليهود كانت من أجل األرض ، وحروب األمم عامة قبل اإلسالم كانت بدافع 
الطموح أو اجملد أو الطمع ، كان فيها البشر يستعملون اآلهلة ألغراضهم الشخصية

ا إهلهم اجلديد الذي صنعه، ومع اخرتاع الدين اإلسالمي ، حتول البشر ليخدمو 
 إىل ماكينة يف ترس اجلهاد ، واختبأ طم العريب واملسلمحتول اإلنسانو   ،حممد

خلفاء املسلمني حتت ستار نشر الدعوة ، فاستعمروا البالد ، و استعملوا شباب 
املسلمني و

 .420الدينية 
ذا الدين يف القضاء  و 421 على آدمية املرأة ، و رسخنا بقايا الوثنية جنحنا أيضا 

الشرك 
 423لقد أطفأنا نور احلرية الروحية اليت انتشرت على يد املصلوب يف منطقة الشرق 
، وحبسنا أرواح ماليني البشر رهينة لنا ، عبيدا لنصوص القرآن ، يقرأون وال 

، حيفظون وال يدركون ، يّدعون إعجاز اللغة ويفهمون 

لقد قضينا على الفن و الشعر ، على املوسيقى واأللوان ، على الفلسفة و املنطق
فكانت حرية ... على كل ما حيرك الروح اإلنسانية ملزيد من االبداع و احلرية 

 .ااإلنسان هي أكرب ضحايان
ال حيث حولنا اجملتمعات اإلسالمية إىل مستنقعات متتلئ بالكره و التخلف ، 

لقد كان انتصا... قزح بل مزيج من األسود و الرمادي القوس لوان وجود أل
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ل ، فنحن نعيشه يوميا في الشرق األوسط ، وكان من 

لقد هاجمها بعض المسلمين في شتائم الذعة ودعا ... الحوارات 

  .حقيقة عماهم

 

ن ، 

 
أستطيع أن أرى ما تقو

ود فعل بعض العلمانيين و المسلمين األمور التي استغربت لها أيضا هي رد
على هذه 

البعض اآلخر للهجوم على موقع الحوار المتمدن وتدميره رغبة في اخفاء 
الحقيقة ، بل أن بعض دعاة العلمانية من الكاذبين تتطاول متهما الحوار 

فهل لديك ... حريض الديني مما أثار دهشتي بالتخاريف و انه نوع من الت
 تفسير؟

 بأن املسلمني لن يلقوا باال و لن علمت عندما بدأنا احلوار ):أكبر(جبريل 
، وهلذا وافقت على احلوار ما حيويه هذا احلوار ، حنن نعلم طبيعة اإلسالم يصدقوا 

 ... 
انية أو حىت اإلحلاد العلممنهم حىت من يدعي عبيد لنا ، بصرية ، ال عميّ املسلمون 

 ثقافة العبيد اإلسالمية ، إنين أقوهلا بفخر ، لقد صنعنا تشتعل، ففي أعماقه 
ال يعلم فيها العميان حضارة عميان ، 

 
هل بلغ تأثير الثقافة االسالمية والقهر على البشر إلى الحد الذي يجعلهم 

حايا اإلسالم إلى الصمتيتجاهلون ما يسببه اإلسالم من ألم ؟ و يدعون ض
خوفا من قيام فتنة ، وتجعلهم في بعض األحيان يتجاهلون مشاكل أوطانهم 

المحكومة بالحديد و النار ليتفرغوا للحكم في مشاكل و أوطان اآلخري
تجد البعض منهم ال ينبس ببنت شفة عندما يدعو الجهاديين إلى قتل 
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نشر حقائق موثقة تم دفنها مدة الكّتاب المستنيرين ، ولكن ما يثيرهم هو 

هل يسبب ... ماذا عن الهجوم الضاري الموجه إلى االسالم ومحمد اآلن 
 لكم قلق؟

 حنن لسنا مثل البشر ندافع عن أديان نصنعنا ، وحنمي أصنام ):أكبر(جبريل 
ارت اآلداة يبقى  اهلدف ثابتا حنركها ، اإلسالم وحممد مل يكونا سوى آداة ، فإذا ا

أمام أعيننا ، و هو القضاء على كل ما هو مجيل داخل أوراح البشر ، من حب 
 ...وأمل و حرية وإميان 

عندما صنعنا اإلسالم ، عرفنا وعرف حممد معنا ، أن اإلسالم كما ولد من رحم 
، ولكننا مل نعلم إىل أي مدى ميكن أن 425الدم و القتل ، فسوف ينتهي كما بدأ 

 قرن يسحق مزيد من البشر دون أن 14 وتعجبنا من بقائه طوال يستمر ، بل
ار االسالم لن يقلقنا إال البحث عن بديل  آخر هلداية يتمرد البشر ، فحىت و إن ا

   قرن عن العامة 14

، أو آداة أخرى من أجل إبقاء البشر يف حالة التيه السرمدي ، والالمعىن  البشر
 .....ها ها ها ها ها ها  .... األبدي

 
نظرت فلم أجده ، ظللت أرتجف ، ... ت حواري مع جبريل وبعد أن أنهي

ليس من مقابلة شيطان محمد ، و إنما من المصير المرعب الذي حكم به 
أن يبقى البشر في مرحلة الغيبوية  ورسوله على عالم البشر ، عربالشيطان 

 ، لهم ظاهر الحياةموتى ، الروحية بين الحياة و الموت ، مثل الزومبي 
النساء دون حب ، يقتلون دون رحمة ، يأكلون خبز العبيد بال يستهلكون 

 ...لعنة أشد فتكا من الموت لهي ... أمل في الحرية 



 106

 
  ....و أنتهى الحوار 
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ان ، 
ر 

 

  الخاتمة
بعد نهاية الحوار ، لم اجد مفرا من التفكير فيما قاله هذا الكائن ، أيا ك

في نفس الوقت ، وأكثفكالمه وصوته كان يحمل نبرة ألم وسخرية وانتصار 
 فحتى و إن انهار االسالم لن يقلقنا إال"ما لفت نظري هو كالمة األخير 

، ترى ماذا كان يعني بهداية البشر" آخر لهداية البشرالبحث عن بديل 
وهل لهذا ع

 ؟ 
 المنتظر التي يتناقش حولها المسلمون السنة المهديالقة بقصة 

انهاء 

َأ 

  والشيعة التي قرأتها البارحة ؟
ى هل هذا الحوار الذي فضح فيه جبريل اإلسالم ومحمد هو محاولة تر 

... االسالم واستبداله بمسخ آخر يعدهم للمواجهة األخيرة مع المسيح 
َبَدَأ اِإلْسَالُم َغرِيًبا َوَسيَـُعوُد َكَما َبَد« "تفكرت طويال أيضا في مقولة محمد 

ن محمد يعلم أن كذبته سوف ال تستمر إلى ، هل كا" َغرِيًبا َفُطوَبى ِلْلُغَربَاءِ 
  األبد ؟

  ؟ "كذب المنجمون ولوصدقوا"هل هذه المقولة ينطبق عليها القول 
ربما ، وبينما أنا في حيرتي ، توقف التاكسي الذي أركبه أمام باب الفند

دخلت الفندق ، وقررت أن أقرأ جريدة المساء كما فعلت باألمس ، وطالعني
   أنقلها لكم مقالة قررت أن

ق ، 
 

------------  ----------
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ل في قرية الصغيرة من قرى الزقازيق بجمهورية 
انقسم الناس في المنطقة إلى فرق شتى ، األكثرية 

الجنون ، بينما البعض آلباء وملة اإلسالم وأيضا ب
التعبير عما يعتقد ، أما القلة من الباقيين ممن 

 آخر الزمانفي

  !!شيخ األزهر يتحدى نبوءة محمد 
أكدت وكالت األنباء بأن شيخ األزهر حاليا محتجز تحت التحفظ في 

مكتب أمن الدولة في مديرية أمن الجيزة ، وقد كان شيخ األزهر في أوائل 
يل الشهر الماضي قد أعلن لقلة من أهله والجيران المحيطين به أن جبر 

المالك قد زاره في منزله ، وتال عليه آيات معجزات ليست في القرآن 
 ...الحالي 

أثارت هذه األحداث قالق
مصر العربية ، حيث 

يتهمونه بالخروج عن دين ا
يرون أنه حقه الشرعي في 

 ، وأنه جاء ليعلن بقية المهدي المنتظر ه يروناقتنعوا بدعوته 

في

الشائعات تتحدث عن 
السماء   فما هو تعليقك ؟؟... يل

 ...الوحي األلهي المخفي عن بقية المسلمين 

 في اليوم وقد نجحت جريدة الخبر الحر في اللقاء سرا مع شيخ األزهر
االسبق العتقاله إللقاء الضوء حول إدعاءاته ، فيما يثار من شائعات تم 

التعتيم عليها بشدة ، وهل هي حقائق أم مجرد شائعات مغرضة تحاول إثارة 
 الزوابع والفتن  منطقة الشرق األوسط التي تعج بالكثير منها ؟؟

**************************** 

 :بدأ لقاءنا بسؤاله 

من  يخنا الجليل ثارت في اآلونة األخيرة الكثير ش
ظهور المالك جبر لك بوحي جديد من 
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إطالقها ، بل هي حدث جلل مأل قلبي بالرعب ، وكاد يوقف قلبي عن 
رض الطيبة ، أتفكر في خلق اهللا 

 "ا سطره اهللا بالقلم ، سطره بمداد من نور ، قبل خلق الدهور

 ي

 !!!ذاً أنت قد رأيت جبريل فعال وحدثك ؟؟

 اض نفسية؟؟

بسم اهللا الذي ال يحمد على مكروه أو خير سواه ، والصالة : الشيخ 
أخي الفاضل هذه لم تكن إشاعة  ، والسالم على كل الرسل واألنبياء وبعد

 على
الخفقان ، فبينما أنا سائر بين الزروع واأل

ظهر لي يوابتهل إليه سبحانه ، وال يجاورني أحد على مرأى البصر ، فإذ 
 الَملك جبريل مهيب الطلعة ، وله ستمائة جناح

 "أكتب"وقال لي 

 "ماذا أكتب؟"فقلت له 

 "أكتب"فقال 

 "ماذا أكتب ؟"فقلت له 

 "أكتب" ثم قالها مرة ثالثة 

 "ماذا تريدني أن أكتب ؟"فقلت له 

أكتب بالمداد ، ما أراد اهللا وزاد ، على قرآن العباد ، أكتب : "فقال لي 
وربك الَعَلم ، م

ثم اقترب مني فاحتضني بشدة في ضغطة أخرجت كل الهواء من صدر
ثم تفّصد مني العرق ، وتسارعت دقات قلبي وهرولت موليا األدبار إلى ابنتي 

 .في منزلها

إ: المحرر
 ؟؟...أال ترى هذا نوع من الهالوس السمعية أو البصرية 

رة طيب أمرألم تفكر في استشا
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س 
قلبي 

 ماءهلع ، ويطاردني خيال مبعوث الس

 ما بك يا أبتاه ؟؟: صرخت .. 

وكاد يخرج األنفاس من 
 !!!"أم جن أم شيطان 

أنت شيخ هذه االمة ، : "من روعي أجابت 
 "واسترح ، وقل لي ماذا رأيت

ن ملك فأنه يستحي من انسية مثلها ، 

 السماء

 بصقيع غريب ، ثم سمعت صلصلة جرس كادت تخرق طلبة أذني 
ت رأيته كما في رؤيا يمأل ما بين السماء 

 وأنا ال أعلم أفي قالته لي ابنتي ، فصرخت مناديا عليها

أخي الكريم ، مارأيته يفوق السمع واألبصار ، ولم يكن من هالو: الشيخ 
 تحققت أنه ملك اتباعا لسنة األنبياء من لقدالسمع أو اختالق البصر ، 

.. 

 كيف هذا يا شيخنا الجليل ؟؟: المحرر

رجعت يومها أرجف من ال: الشيخ 
ولما رأتني ابنتي على هذا الحال 

زارني رسول من السماء من لدن رحمن خبير "أجبتها 
صدري ، وما أدري ما هو ، ملك 

فتعجبت ابنتي وبعد أن هّدأت 
 في دينك ودين آبائك ، فتعال واهللا لن يفتنك

فلما أخبرتها صرحت لي بأنه أذا كا
مثلما استحي من قبل من أفخاذ خديجة أم المؤمنين في عصر محمد النبي 

الكريم ، ونصحتني بأنه إذا ظهر لي مرة أخرى أن أدعوها إلى غرفتي لنمتحن 
ي وح

فلما كان وقت العشاء بعد ثالث أيام ، فإذ بحجرتي يكتنفها الدخان ، 
وأحسست

، فوقعت مغشيا علّي ، ولما أفق
 واألرض

وقتها تذكرت ما 
 ...السماء أنا أم على األرض 
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نة ، وذهب عني 
رتها أن الملك واقف 

 "هل ذهب الملك؟: " 

 "ذهب الملك؟

  من مالبسها كما ولدتها أمها

بين 
فما أخبرتها بهذا وأنه ، 

َهَذا 

 وأجنحته 

وكيف يراه غير المرسلين والمدعويين ... فاضل 

ولما رأيت ابنتي تهرول إلى حجرتي ، عادت إليَّ الطمأني
فأخب. الروع وأدركت أنني مازالت حيا على األرض

 ، مهيب يمأل ما بين السماء واألرض ، وأنه ينظر إلي واليها بنظرات ثاقبة
 ... لتخلع حجابها ومالبسها الخارجية فاسرعت ابنتي

ثم سألتني
 "ال بل مازال واقفا: "قلت لها 

 فأكملت خلع النصف األعلى من مالبسها الداخلية

هل : "ثم سألتني
 "ال بل مازال واقفا: "قلت لها 

فتحسرت تماما
 "ملك؟هل ذهب ال: "ثم سألتني

وقتها أحسست بزلزلة األرض والسماء ، وبصرخة عظيمة يتردد صداها 
 وولى المالك هاربا مستحيا من عورة النساء ، األفالك
 ذهب

أبشر يا أبتاه ، فَـَواَلّلِه إنُّه َلَمَلٌك َوَما : أبشر وجهها فرحا ، وأخبرتني 
 ِبَشْيطَانٍ 

 نه ملك السماءوقتها علمت أ

يا شيخنا الفاضل هل رأى أحد المالك بهيئته النورانية: المحرر
 الستمائة غيرك

ال يا أخي ال: الشيخ 
 واألنبياء
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 ماء

خنا الفاضل أن نبوة محمد هي الخاتمة بين 

وكيف نتأكد شيخنا الفاضل أنه وحي الس: المحرر
 !!أال ترى حسن البيان وإعجاز اللغة ؟؟: الشيخ

 إنه إعجاز يتحدى العالمين... هذا ال يعمي عنه إال أعمى القلب والبصيرة 

أنت بهذا تنكر يا شي: المحرر
 النبوات

هو خاتم ) صلعم(أنا لم أنكر أن نبي األمة محمد ... أخي الفاضل : الشيخ 
بأنه خاتم المرسلين يح السنة األنبياء ، ولكن لم يرد عنه في القرآن أو صح

 أو خاتم الرسل

 !!أذاً أنت تدعي بأنك من المرسلين ولست من األنبياء ؟؟: المحرر

 أينعم: الشيخ

 !!وماذا عما نزل إليك من وحي وآيات : المحرر

 ظا ؟

 اْلَبْحُر 

 

ألم يكن القرآن هو آخر الرساالت السماوية وأصحها وأثبتها حف
 :نفسه يصرحأخي الفاضل في اهللا ، القرآن : الشيخ

قْل َلْو َكاَن اْلَبْحُر ِمَداًدا ِلَكِلَماِت رَبِّي َلَنِفَد:"بسم اهللا الرحمن الرحيم 
َنا ِبِمْثِلِه َمَدًدا َفَد َكِلَماُت رَبِّي َوَلْو ِجئـْ  صدق اهللا العظيم" قَـْبَل َأْن تـَنـْ

 يحويه من فإن كانت كلمات اهللا بال نهاية ، هل تعتقد بأن القرآن فقط بما
  سورة هو رسالة اهللا الكاملة إلى كل البشر ؟؟؟114

وهل تعتقد بأن القرآن يحوي كل ما في اللوح المحفوظ ؟؟؟
 اين االنجيل الذي نزل على عيسى ؟

 واين زبور داود ؟؟

 واين صحف ابراهيم؟
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ما 
المقدسة فهل 

 

ْحَكَماٌت ُهنَّ ِكَتاَب ِمْنُه َآيَاٌت مُ 
 ِمْنُه 

 العظيم

 ألم يحرفها اليهود والنصارى لعنة اهللا عليهم ؟؟؟

في أصولها ومعانيها ، ولكنه لم يحتو كل لقد جاء القرآن مصدقا لما فيها 
وحتى لو جمعنا كل ما في هذه الكتب  ، فيها وال حتى القشور

ُفذ كلمات ربي   .حاشا... تنـْ
 ثم ألم يحتو القرآن على محكمات ومتشابهات

ُهَو الَِّذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْل" كقوله سبحانه وتعال 
أُمُّ اْلِكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشاِبَهاٌت َفَأمَّا الَِّذيَن ِفي قـُُلوِبِهْم زَْيٌغ فَـَيتَِّبُعوَن َما َتَشابََه
َنِة َواْبِتَغاَء تَْأِويِلِه َوَما يـَْعَلُم تَْأِويَلُه ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي اْلِعْلِم  اْبِتَغاَء اْلِفتـْ

صدق اهللا " ُقوُلوَن َآَمنَّا ِبِه ُكلٌّ ِمْن ِعْنِد رَبـَِّنا َوَما َيذَّكَُّر ِإالَّ ُأوُلو اْألَْلَبابِ يَـ 
أما المحكمات أو الواضحات من اآليات فهي ال خالف عليها بين اجماع 

 األمة

 ِعْلمِ وأما المتشابهات فال يعلم تَْأِويَلَها ِإالَّ اللَُّه َوالرَّاِسُخوَن ِفي الْ 

 ؟فأين لنا أن نعلم تأويلها وقد انقطع الوحي منذ أيام المصطفى

 ...ثم أن الوحي ال يفسره بدقة إال وحيا آخر من لدن عليم خبير 

وحتى يومنا هذا لم يفسر وحي الحديث المحمدي كل القرآن وال حتى ربعه
بل أن وحي الحديث المحمدي مازال يعج بالضعيف والمرسل والمقطوع 

نقطع والمعضل والمنكر ، بل أن البعض يشككون في صحيح الحديث والم
 مما زاد الظنون والشكوك ، وأثار البلبلة... واجماع األمه 

 

 جلو المعانييوضح الغموض وي... 

 البعض ايضا يجترئ ويّدعي تعارض صحيح السنة مع آي القرآنو 

مما يجعل األمة اإلسالمية في حاجة إلى مزيد من الوحي المحكم ال المتشابه 
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ولهذا ترى فضيلتكم أن جبريل قد نزل بوحي جديد من اللوح : المحرر
 ، فلماذا إذاً لم ينزل هذا المحكم على المحفوظ لينقد األمة من الضالل

  قرنا ليعصم االمة من الظنون والشكوك14سيدنا محمد منذ 

 :وما تفسيرك لقوله سبحانه 

ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِتي َفَال َتْخَشْوُهْم َواْخَشْوِن اْليَـ " 
ْسَالَم ِديًنا  صدق اهللا العظيم" َوَرِضيُت َلُكُم اْإلِ

 هذا دليل على أن اإلسالم هو الدين الخاتم وال نبوة بعد محمدأليس 

دين الذي كان من قبلنا على موسى وعيسى وابراهيم ونوح 
ا 

أخي في اهللا أنا لم أقل أنني من غير المسلمين وال أرتضيت بدين : الشيخ
كان كل االنبياء ) صلعم( ، إنما أنا على اإلسالم ، فقبل محمد جديد

مسلمين ، وبعده سيبقى كل المرسلين مسلمين ، فكون اهللا رضى لنا اإلسالم 
دينا ، فهو ال

ثم أن،  والنبيين أجمعين ، وهذا سيشمل بنعمة اهللا رسالتي ووحي السماء إليَّ 
، بل مجرد رسول أَتبع ما ) صلعم(لم أقل بأنني نبّي ، فال نبوة بعد محمد 
وأما إكمال الدين في اآلية  ، يوحى إلي ، ومع على الرسول إال البالغ

جَّ المسلمين إلى مخصص بيوم ، وهو يوم حَ 

 خطر وصار الدين كله هللا

لعلمت أنه أراد ان ) 

الكريمة فهو ليس في عمومه إكمال وحي السماء ، بل إكمال الدين للعرب 
بتأمينه من المشركين ، وهو 

البيت الحرام وأخرج اهللا المشركين من الكعبة بال رجعة ، فأكمل اهللا تأمين 
الدين اإلسالمي من كل شر وكل 

صلعم(ثم أنك لو قرأت صحيح سنة النبي المصطفى 
ضلوا فيه من بعده يعصم األمة بمزيد من الوحي وأراد أن يكتب لهم كتابا لن ي
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 وف يتم اهللا نوره ولو كره الكافرون

ى ة عيس
 ه عليهم أجمعين ؟؟

ها لخاتم النبيين محمد ولغيره من الرسل واألنبياء ، وكرهوا 
ب 

 حاجة إلى وحي جديد ورسول جديد يوضح ما غلق من أمور 

ن يـَْعَتِصم بِالّلِه 

 ن قبلي

---------------------------- 

ولكن الصحابة غفر اهللا لهم منعوا عنه القلم وقت الوفاة ... خالف القرآن 
 فحق عليهم قول الوحي في القرآن... ليتلوا عليهم ما يعصمهم من الزلل 

َواِهِهْم َويَْأَبى الّلُه ِإالَّ َأن يُِتمَّ نُورَُه وَ "  َلْو َكرَِه يُرِيُدوَن َأن يُْطِفُئوْا نُوَر الّلِه بَِأفـْ
 صدق اهللا العظيم" اْلَكاِفُروَن 

ن األوان إلصالح هذا الزلل ، وس آوها قد
 قرنا ولم يصلح الزلل إال 15لماذا إذاً أنتظر وحي السماء طيلة : المحرر
 اآلن

ولماذا انتظر وحي السماء قرون وقرون بين نبوءة موسى ونبوء: الشيخ
، أو بين نبوءة عيسى ونبوءة محمد صلوات اهللا وسالم

شيخنا الجليل ما هو تعليقك على من يتهمونك بالكفر والخروج من : المحرر
 !!الملة ؟؟

لقد قالو: الشيخ
ي سمة كل مجدد وكل صاحترك دين آبائهم كما كرهه غيرهم ، وهذه ه

 رسالة

وهذه األمة في
 متشابهات على أمة المؤمنين

َلى َعَلْيُكْم آيَاُت الّلِه َوِفيُكْم َرُسولُُه َوَم" وََكْيَف َتْكُفُروَن َوأَنُتْم تـُتـْ
 "مُّْسَتِقيٍم فَـَقْد ُهِدَي ِإَلى ِصَراٍط 

 !!وأنت هذا الرسول الجديد لهذه األمة ؟؟: المحرر

وإنما أنا أتبع ما يوحى إلي كما فعل النبيين والرسل م... أينعم : الشيخ
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بق 
افق 

 ، في سرية تامة وظروف 2020من شهر فبراير لعام شرون 
يه تهم كثيرة إليه منها تهمة الدجل والشعوذة والخروج 

أنه مجنون ، وقد أبلغنا مراس

وبعد أن نقلنا لكم في سبق صحفي خطير هذا اللقاء مع شيخ األزهر السا
لقاهرة أنه قد تم اعتقاله صباح يوم الجمعة المو، بلغنا من مراسلنا في ا

والعالخامس 
أمنية مشددة ، وتم توج

 .عن الدين والملة وإثارة الفتنة في األمة 

لدولة قد سخروا منه وأدعوا لنا أن ضّباط أمن ا
 أو طالب شهرة

 )صلعم(فأبلغهم الشيخ بأن أمثالهم قالوا هذا قبال عن خاتم النبيين 

 "َوقَاُلوْا يَا أَيـَُّها الَِّذي نـُزَِّل َعَلْيِه الذِّْكُر ِإنََّك َلَمْجُنونٌ " 

 قائ-كما يدعي- ثم تال عليهم الشيخ وحي اهللا الجديد من لسان جبريل
بِين ، ّما ّكاّن َرُسوُل" ويٌل لكل ظاٍن أثيم ، َمِصيَرهم نَار َحاِميم ، َوَوْيٌل للُمَكذِّ

 "ِمَن الَمَجانِين

 فلما طلبوا منه برهانا أو معجزة من السماء تدفع الشكوك عن رسالته

َوَما َمنَـَعَن" استشهد بالقرآن المحمدي قائال 

 :ال

نا 

 َأن َكذََّب ا َأن نـُّْرِسَل بِاآليَاِت ِإالَّ 
 " اَألوَُّلونَ 

بالبْيناِت مْن ثم تال الشيخ 
ِبَها

قد َجائُتهم الُرُسُل  "  قرآنه الجديدعليهم من وحي
ُاِت ، فَكَفروا برِب العرِش سبَحانه ال ُممات  "فوَق َسبع َسَمو

ثم فيما بلغنا عن مراسلنا أن الحالة الصحية في األسبوع األخير قد تدهورت 
جز في مديرية األمن ، وأنه قد حاول االنتحار عدة مرات لشيخنا المحت

 ... في ذاك األسبوع األخير -فيما يدعي-النقطاع وحي السماء عنه
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ونحن نناشد جمعيات حقوق اإلنسان العربية والعالمية للتدخل دفاعا عن 
حقوق الشيخ القانونية طبقا للمتفق عليها في اإلعالن العالمي لحقوق 

 ...اإلنسان 

31  /2 / 2020 

  ع. م .  ج – القاهرة –من مراسل جريدة الخبر الحر 
----------------------  

بعد قراءة هذا الخبر ، علمت تماما دوافع جبريل في إجراء الحوار ، حقا 
 قد أعدوا الخطة ها همالشياطين لن تعدم الوسيلة في إهالك البشر ، و 

َواَل  «:، فتذكرت قول المسيح في سفر الرؤياالبديلة   اْكُتْب، فَِإنَّ َهِذِه اَألقـْ
َأنَا ُأْعِطي . أَنَا ُهَو األَِلُف َواْلَياُء، اْلِبَدايَُة َوالنـَِّهايَةُ ! َقْد َتمَّ  ... َصاِدَقٌة َوَأِميَنةٌ 

 َمْن يـَْغِلْب َيِرْث ُكلَّ َشْيٍء، َوَأُكوُن َلهُ . اْلَعْطَشاَن ِمْن يـَْنُبوِع َماِء اْلَحَياِة َمجَّاناً 
ُر اْلُمْؤِمِنيَن َوالرَِّجُسوَن َواْلَقاتُِلوَن . ِإَلهاً َوُهَو َيُكوُن ِلَي اْبناً  َوَأمَّا اْلَخائُِفوَن َوَغيـْ

َرِة اْلُمتَِّقَدِة  َوالزُّنَاُة َوالسََّحَرُة َوَعَبَدُة اَألْوثَاِن َوَجِميُع اْلَكَذبَِة فَـَنِصيبُـُهْم ِفي اْلُبَحيـْ
   . »لَِّذي ُهَو اْلَمْوُت الثَّاِنيبَِناٍر وَِكْبرِيٍت، ا

  

   .تـََعاَل أَيـَُّها الرَّبُّ َيُسوعُ . آِمينَ 
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ي ميزان 

خاص :  نقال عن 2003
  بإذاعة طريق اإلسالم 

 : األوىل 
مقسما  أن  :  عثمان اجلزري  وأخربين : قال  ،  معمر  حدثنا  ،  عبد الرزاق   حدثنا  

 
: وقال بعضهم  ،  هللا عليه وسلم 

صلى اهللا عليه  فأطلع اهللا عز وجل نبيه . بل أخرجوه : وقال بعضهم .  اقتلوه 
 

 ،  عليا   حىت حلق بالغار ، وبات املشركون حيرسون  عليه وسلم 
رد    عليا ،    إليه ، فلما رأوا 

فاقتصوا أثره ، فلما . دري أهذا  قال  
وا يف اجلبل ، فمروا بالغار ، فرأوا على بابه نسج 

لو دخل هاهنا مل يكن نسج العنكبوت على بابه ، فمكث : العنكبوت ، فقالوا 

مرويات عنكبوت الغار والحمامتين ف) : 1(ملحق 
 النقد العلمي

 -  06 - 28: بتاريخ  عبد اهللا بن حممد زُقَـْيل
 

 :طرق القصة : أوال 
 :صة نسج العنكبوت فقد رويت من ثالثة طرق ، تفصيلها كاآليت أما ق

 الطريق-

وإذ ميكر بك الذين كفروا : "  يف قوله   ابن عباس  أخربه عن  ،  ابن عباس  موىل  
:فقال بعضهم  ،  مبكة    ليلة   قريش   تشاورت : " قال   ] 30: األنفال " [  ليثبتوك 

صلى ا يريدون النيب . إذا أصبح ، فأثبتوه بالوثاق 
بل

تلك الليلة ، صلى اهللا عليه وسلم  نيب على فراش ال   علي  على ذلك ، فبات  وسلم 
صلى اهللا  وخرج النيب 

فلما أصبحوا ثاروا ،  صلى اهللا عليه وسلم  حيسبونه النيب  
، فقالوا  ؟:  مكرهم ال : أين صاحبك  اهللا

بلغوا اجلبل ، خلط عليهم ، فصعد

 .فيه ثالث ليال 
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" عند تفسري اآلية ، والطرباين يف " جامع البيان "  ، والطربي يف )1/348

عثمان اجلزري ، ويقال له ) : 6/174" (اجلرح والتعديل " قال ابن أيب حامت يف 
ول 

بكر 

 :

  

اجلزري هو عثمان بن عمرو 

بأطول من هذا ، وأمحد ) 9743" (املصنف " أخرجه عبد الرزاق يف 
)

 ) .13/191" (تاريخ بغداد " ، واخلطيب يف ) 12155" (الكبري 
 .عثمان اجلزري  واحلديث ضعيف ، يف إسناده 

 

مقسم ، روى عنه معمر والنعمان ، مسعت أيب يق  عن روى. عثمان املشاهد : 
 .ذلك 

 
انا أبو : نا عبد الرمحن ، انا علي بن أيب طاهر القزويين فيما متب إيل ، قال 

: مسعت أبا عبد اهللا أمحد بن حنبل سئل عن عثمان اجلزري فقال : األثرم ، قال 
 .روى أحاديث مناكري ، زعموا أنه ذهب كتابه 

 
ال أعلم روى عنه غري سألت أيب عن عثمان اجلزري فقال : د الرمحن قالنا  عب

 .هـ.ا.معمر والنعمان 
 

 ) .6/258" (التاريخ الكبري " رده البخاري يف 
 
وأو

:م وقع فيه بعض أهل العلم
 
وه

ع بعض أهل العلم يف وهم عندما ظنوا أن عثمان 
  :ب ساج اجلزري ، ومنهم

وق
ن
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رواه أمحد : خترجيه للحديث 
طرباين وفيه عثمان بن عمرو اجلزري وثقه ابن حبان وضعفه غريه ، وبقية رجاله 

 .هـ.ا.ال الصحيح 

،  ) 163ص ( للغزايل "  
 ) .3/262(ضعيفة 

، فقد ) 4/46" (تفسري ابن كثري "  سامي بن حممد السالمة يف حتقيقه لـ - 
 . 

 .واهللا أعلم . مبا يكون هناك آخرين ممن اعتمدوا على خترجيهم فظنوا نفس الظن 

 :لقصة حتسني بعض العلماء ل

 :هب بعض أهل العلم إىل حتسني القصة منهم 

 ) .5/87 ، 4/193" (ختريج املسند "  الشخ أمحد شاكر يف - 1
 
فقال عند ) 7/27" (اجملمع "  اهليثمي يف - 2
وال
رج
 
فقه السرية" ه لـ  الشيخ األلباين أيضا يف خترجي- 3
وال
 
 ) .1/208" (السرية النبوية الصحيحة "  الدكتور أكرم العمري يف - 4
 
5

نقل كالم اهليثمي على احلديث
 
مجع وحتقيق ودراسة . أحاديث اهلجرة " ود يف  الدكتور سليمان بن علي السع- 6

 ) .113ص " ( 
 
ور
 

 
وذ
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وهذا إسناد : قال ف) 2/239" (البداية والنهاية "  احلافظ ابن كثري يف - 
 

وذكر أمحد من حديث ) : 7/278" (الفتح "  وقال احلافظ ابن حجر يف - 

ن 
ا  زري ، حىت الطرق اليت ستأيت ال جتعل احلديث يرتقي إىل مرتبة احلسن أل

 من أهل العلم على القصة بالضعف ، مع األخذ يف االعتبار أن بعض 
 اجلزري هو ابن عمرو بن ساج ، ويف هذا نظر كما العلماء ضعفها على أن عثمان

 .يف إسناده نظر ) : 3251" (يج املسند 

1
حسن ، وهو من أجود ما روي يف قصة نسج العنكبوت على فم الغار ، وذلك

 .هـ.ا.من محاية اهللا لرسوله صلى اهللا عليه وسلم 
 
 
2

 .هـ.ا.وذكر القصة ... ابن عباس بإسناد حسن 
 

 أن السند ال حيتمل التحسني وذلك جلهالة عثما-علم  واهللا أ-والصواب 
اجل

 .أيضا ضعيفة 
 

 :تضعيف أهل العلم للقصة 
 

حكم عدد

 :بينا آنفا ، ومنهم 
 
 . الشيخ أمحد شاكر - 1
 

ختر" قال يف 
 
 . الشيخ حممد ناصر الدين األلباين - 2
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 حديث يف العنكبوت واعلم أنه ال يصح 
حلمامتني على كثرة ما يذكر ذلك يف بعض الكتب واحملاضرات اليت تلقى مبناسبة 

إسناده ضعيف ، عثمان ) : 5/301" (مسند اإلمام أمحد " قال يف خترجيه لـ 
 

راء 
ونقل كالم الشيخ األلباين اآلنف يف . العنكبوت عليه وقصة احلمامتني 

 .الضعيفة 
 
 ) .دار الراية .  ط3/699( النفيعي والعديين حمققا تفسري ابن كثري - 5

 
يف املسند من : حملمد الغزايل ) 163ص " ( فقه السرية " قال يف تعليقه على 

وحسن . ان اجلزري أن مقسما موىل ابن عباس أخربه عن ابن عباس به طريق عثم
" وتبعه أيضا احلافظ يف " . البداية " املؤلف إسناده ، وكأنه تبع فيه ابن كثري يف 

 .هـ.ا.، ويف حتسينه نظر فإن عثمان اجلزري وهو ابن عمرو بن ساج " الفتح 
 

) :3/339" (الضعيفة " وقال يف 
وا

 .هـ.ا.هجرته صلى اهللا عليه وسلم إىل املدينة ، فكن من ذلك على علم 
 
 . الشيخ شعيب األرنؤوط - 3
 

وذكر كالم اإلمام أمحد وأيب حامت يف... " عثمان املشاهد : زري ، ويقال له اجل
 .الرجل 

 
 . الشيخ بكر أبو زيد - 4
 

عن غار ح) 133ص " ( ال يصح فيه حديث : التحديث مبا قيل " قال يف 
نسج : 
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البن " اجلرح والتعديل 

ى عنه معمر والنعمان بن راشد  حامت ، وليس فيهما غري أنه روى مقسم ، ورو 
 .هـ.ا.روى أحاديث مناكري ، وزعموا أنه ذهب كتابه : سئل عنه 

 

ن جرير الطربي والطرباين يف معجمه 
الكبري وغريهم من حديث عثمان اجلزري عن مقسم موىل ابن عباس عن ابن 

: وفيه عثمان اجلزري قال فيه أمحد. ت بيتا على الغاربو 
ال أعلم : ايب حامت عن أبيه

 
، وهو ضعيف) 1/348(احلديث رواه أمحد يف املسند : قاال يف ختريج احلديث 

" و " تاريخ البخاري " جلهالة عثمان اجلزري ، وترمجته يف 
أيب

، قال أمحد حني 
 
 . الشيخ عبد العزيز الطريفي - 6
 

" :ملتقى أهل احلديث " قال الشيخ عبد العزيز الطريفي يف أجوبته على أسئلة 
 

ي يف فراش النيب بلغنا عنكم تضعيف حديث مبيت عل: السؤال اخلامس عشر 
 عند اهلجرة ؟

 
حديث مبيت علي على فراش النيب عند هجرته ال يصح، فقد أخرجه : اجلواب

عبدالرزاق يف مصنفه وعنه أمحد يف املسند واب

عباس، وفيه نسج العنك
وقال ابن . روى أحاديث مناكري زعموا أنه ذهب كتابه

! روى عنه غري معمر والنعمان، ومال إىل حتسينه احلافظ ابن كثري وابن حجر 
 .هـ.ا.
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ويف كال احلالتني الرجل ضعيف سواء كان عثمان بن . عمرو بن ساج 

عن بشار اخلفاف ، عن ) 72" (مسند أيب بكر " و بكر املروزي يف 
 ، حدثنا املعلى بن زياد ، عن احلسن جعفر بن سليمان ، حدثنا أبو عمران اجلوين

 ،
على باب الغار نسج العنكبوت ، قالوا مل يدخله أحد ، وكان النيب 

و بكر رضي اهللا 
فداك أيب وأمي ، هؤالء قومك يطلبونك ، أما : عنه للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

أبكي ، ولكن خمافة أن أرى فيك ما أكره ، فقال النيب صلى 

ل 
 

ذا السند : واخلالصة  ان اجلزري هو ووهم من جعل عثم. أن احلديث ضعيف 
عثمان بن 

 .عمرو أو عثمان اجلزري فقط من غري ذكر ألبيه وجده 
 
 : الطريق الثانية -

أخرج أب

انطلق النيب صلى اهللا وأبو بكر إىل الغار فدخال فيه ، فجاء العنكبوت : ، قال 
فنسجت على باب الغار ، وجاءت قريش يطلبون النيب صلى اهللا عليه وسلم 

فكانوا إذا رأوا 
 اهللا عليه وسلم قائما يصلي ، وأبو بكر يرتقب ، فقال أبصلى

واهللا ما على نفسي 
 " .ال حتزن إن اهللا معنا : " اهللا عليه وسلم 

 
 :وهذه الرواية معلولة 

 . يف سندها بشار بن موسى الشيباين اخلفاف - 1
وقا. ليس بثقة : وقال حيىي بن معني والنسائي . منكر احلديث : قال البخاري 

.ضعيف كثري الغلط كثري احلديث : وقال احلافظ ابن حجر . ضعيف : أبو زرعة 
 
ا مرسلة عن احلسن - 2  . أ
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ت 

من إسناده اثنني سله أنه أسقط 
 .هـ

ا ) 2/239" (البداية والنهاية "  يف  إىل حتسني هذه الرواية أل
وهذا مرسل عن احلسن ، وهو حسن مباله من : " تشهد للرواية األوىل فقال 

)1129. ( 

د بن أرقم ، واملغرية بن 
مر اهللا عز و 

 إن اهللا عز و 
 ، 

حىت و قعا بني ) ترفان:  يف نسخة
العنكبوت و بني الشجرة ، فأقبل فتيان قريش من كل بطن رجل معهم عصيهم و 

صلى اهللا عليه وسلم على قدر مائيت 
انظروا هذا احلجر مث ال أدري أين وضع : اقة بن مالك املدجل اع قال الدليل سر 

إنك مل ختطر منذ الليلة أثره : ان 

مراسيل : من أوهى املراسيل عندهم ) : " 17ص " ( وقظة امل" قال الذهيب يف 
 .احلسن 

.مراسيل الزهري ، وقتادة ، ومحيد الطويل ، من صغار التابعني : وأوهى من ذلك 
وغالب احملققني يعدون مراسيل هؤالء معضالت ومنقطعات ؛ فإن غالب روايا

هؤالء عن تابعي كبري ، عن صحايب ، فالظن مبر
.ا.
 

وذهب ابن كثري

 " .الشاهد 
" الضعيفة " واحلديث أورد العالمة األلباين يف 

 
 : الطريق الثالثة -

أدركت أنس بن مالك ، وزي:  مصعب املكي قال عن أيب
شعبة فسمعتهم يتحدثون أن النيب صلى اهللا عليه وسلم ليلة الغار أ
جل شجرة ، فخرجت يف وجه النيب صلى اهللا عليه وسلم تسرته ، و

 صلى اهللا عليه وسلمجل بعث العنكبوت فنسجت ما بينهما فسرتت وجه النيب
و(و أمر اهللا محامتني وحشيتني فأقبلتا تدفان 

م حىت إذا كانوا من النيب  قسيهم و هراوا
ذر

رجله رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، فقال الفتي
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فاستقدم القوم حىت إذا كانوا على مخسني ! انظروا يف الغار : حىت إذا أصبحنا قال 
: قال 

 

 .اهللا تعاىل باحلرم فأفرجا كل ما ترون 

 
 

 " .يب مصعب 
 

 " .ال يتابع عليه عون وأبو مصعب رجل جمهول : " وقال العقيلي 
 

ال نعلم رواه إال عون بن عمري ، وأبو : " وأشار البزار إىل جهالته بقوله : قلت 
 " .مصعب فال نعلم حدث عنه إال عوين 

 
 " .ال شيء : " وقال ابن معني يف عون 

 
 " . جمهول منكر احلديث ،: " وقال البخاري 

ما ردك أن تنظر يف الغار ؟ : ذراعا نظر أوهلم فإذا احلمامات، فرجع، قالوا 
ت محامتني وحشيتني بفم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد ، فسمعها النيب صلى

ما ، فسمت عليهما  اهللا عليه وسلم فعرف أن اهللا عز و جل قد درأ عنهما 
فأحرزمها 

رأي

 
"كشف األستار " والبزار كما يف ، ) 1/229(أخرجه ابن سعد يف الطبقات 

)1741. (
 

على هذه الرواية بالنكارة ، ) 1128" (الضعيفة " وقد حكم العالمة األلباين يف 
و :سأكتفي بكالمه يف ختريج احلديث فقال 

 
تفرد به أنس ومن ذكر معه ، ال نعرفه إال من حديث مسلم بن : " وقال اهلامشي 

عن أإبراهيم عن عون بن عمرو القيسي 
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 .ا  الذهيب يف

يب 

ثقات معروفون ، فهي غفلة 

وساق له حديثني مما أنكر عليه هذا أحدمه" امليزان "   ذكره
 

وهذا حديث غر) : " 3/182" (البداية " وقال احلافظ ابن كثري يف تارخيه 
 " .جدا 

 
رواه البزار والطرباين ، وفيه مجاعة مل ) : " 6/53" (اجملمع " وقال اهليثمي يف 

 " .أعرفهم 
 

ما ي: قلت  شري إىل عون وأيب مصعب ، فإن من دو
  .هـ.ا.فسبحان من ال يضل وال ينسى . عجيبة منه عن هذه النقول 

: املصدر
a_iw&Article=s_iw?/com.islamway.www://http

390=id_article&view=   
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، وقد نشرت يف جملة 
: 97 الصفحة 3602 العدد 1997-6- 23زاليوسف املصرية بتاريخ 

 

وحتددت معامل شخصيته من 

... يلد وكانت امرأة حازمة 

وة 
زمنية اليت ارتبط فيها 

سول خبدجية ألن حتديد هذه الفرتة يف شأنه أن يسهم يف إلقاء الضوء على 

ة 
يف 

ل بثمان، وقيل 
وقال ابن عبد الرب أربعاً . فأقامت معه مخساً وعشرين سنة على الصحيح. بسبع

 ).7/134فتح الباري شرح البخاري حـ(وعشرين سنة وأربعة أشهر 
 

 بنات الرسول من هن؟) : 2(المحلق 
   

هذه املقالة للكاتب  واملفكر اإلسالمي صاحل الورداين
رو

 تقول املقالة بالنص
خ، فهو يثري جدًالهذا مقال هام حيتاج إىل مناقشة واسعة من علماء الدين والتاري

 حول روايات تارخيية متناقضة
وعاش يف كنف الوحي ورعايته ) ص(ولد الرسول

 خالل صدق احلديث وعظم األمانة وكرم األخالق
وقد جذبت شخصية الرسول السيدة خدجية بنت خو

 وكان الزواج املبارك بأمر اهللا
ا يف سبيل الدعوحنن لن ن تحدث هنا عن دور خدجية يف حياة الرسول وتضحيا

إال إن ما يعنينا الرتكيز عليه هنا هو الفرتة ال. فهذا أمر مشهور
الر

 القضية املطروحة
 

 فلما بلغ رسول اهللا مخساً وعشرين سنة تزوج خدجي:يروي ابن هشام يف سريته
تزوجها سنة مخس وعشرين من مولده : وقال ابن حجر العسقالين. بنت خويلد

قول اجلمهور وماتت على الصحيح بعد البعثة بعشر سنني، وقي
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يف 
 

 اية األربعني عاماً ويشككون يف الروايات األخرى

 روايات اليت أمجع عليها الفقهاء؛
 ن خدجية توفيت وعمرها مخسة وستون عاماً؛

ىن 
 

ة؟ 
 بن 

عابد 

و. كانت خدجية يوم تزوجها رسول اهللا ابنة مثان وعشرين سنة: ويروي ابن سعد
ا كانت بنت أربعني سنة  والفقهاء يؤكدون) 8/13الطبقات ح(رواية أخرى أ

رو
 

 يات السابقة، خنرج مبا يليمن الروا
 

وذلك . إن خدجية عاشت مع الرسول مخسة عشر عاماً قبل البعثة وعشراً بعدها
حسب ال

 إ
م بعد سن األربعني؛  إن ما نسب إليها من أبناء مت إجنا

 
إىل السيدة خدجية ستة أبناء هم القاسم وبه كان يكوإذا كان املؤرخون قد نسبوا 

فإن. الرسول وعبد اهللا امللقب بالطاهر أو الطيب وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة
 هذا يعين أن إجناب هؤالء مت يف فرتة األربعينيات من عمرها

 
هل هذا اإلجناب هو األول يف حياة خدجي: والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو

كانت خدجية قبل أن يتزوجها أحد قد ذكرت لورقة: اب يرويه ابن سعداجلو 
نوفل فلم يقض بينهما نكاح فتزوجها أبو هالة وامسه هند بن النباش، فولدت 

مث خلف عليها بعد أبو هالة عتيق بن . خدجية ألبو هالة ولداً يقال له هند
 .هندوكانت خدجية تدعى أم . ولدت له جارية يقال هلا هند
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قبل 
ربى بنات 

 العاص بن الربيع قبل النبوة وولدت له علياً 
فتويف عل وهو صغري وبقيت أمامة فتزوجها علي بن أيب طالب بعد موت . امة

لى 

عري لقريش كانت قادمة الشام سنة ست من اهلجرة فأجارته زينب وطلبت من 

 )أسارى بدر/2ج

اية اإلرب يف فنون األدب . 4/292جاألصحاب  و
 )2/467جوأسد الغابة يف معرفة الصحابة . 18/212

  

هذا ما عليه اجلميع من الفقهاء واملؤرخني أن السيدة خدجية تزوجت مرتان قبل 
 فمىت كان تاريخ هذا الزواج وهذا اإلجناب؟. الرسول وأجنبت من هاتني املرتني

 
إال أن املؤكد أن خدجية تزوجت وأجنبت . هذا ما ال جند له جواباً عند املؤرخني

وحسبما يُروى، تعترب زينب ك ، الرسولسن األربعني الذي تزوجت فيه 
خدجية وقد تزوجت ابن خالتها أبو

وأم
 .فاطمة

 
 ويف وروى ابن سعد أن زينب أسلمت وهاجرت مع أبيها وأىب زوجها أن يسلم

مث أطلقه النيب ع. رواية أخرى شارك يف موقعة بدر مع املشركني ووقع يف األسر
مث أسر من ناس يف . أن خيلي سبيل زينب من مكة لتأيت إليه فوعده بذلك وفعل

ورجع أبو العاص إىل مكة . فعلالرسول أن يرد على أيب العاص ما أخذ منه ف
فأدى إىل كل ذي حق حقه مث أسلم ورجع إىل النيب سنة سبع من اهلجرة فرد 

. وروى ابن هشام يف سريته نفس الرواية. الرسول عليه زينب بالنكاح األول
)

أما عن مولد زينب فيذكر . وذكر املؤرخون أن زينب توفيت سنة مثان باملدينة
ا ولدت يف سنة ثالثني من مولد النيباملؤرخون وقد تزوجت قبل البعثة .  أ

االستيعاب يف معرفة (
ج
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وفارقها . وتزوجت عتبة بن أيب هلب قبل البعثة) ص
حني أمره أبوه بتطليقها بعد البعثة وتزوجت بعده عثمان بن عفان وهاجرت معه 

ا عثمان بعد  قت الذي طلق فيه شقيقه رقية، وتزوج 
ن 

 

النبوة خبمس سنني أي يف 
وتوفيت يف السنة احلادية عشرة من ) ص( من عمر الرسول السنة اخلامسة والثالثني

اية/3جم   ذكر وفاة فاطمة و
 )رب وفتح الباري

فيذكر املؤرخون أن رقية ولدت يف السنة الثالثة ... أما إذا انتقلنا إىل تاريخ رقية 
(الثني من عمر الرسول والث

إىل احلبشة وأجنبت له هناك ابناً أمساه عبد اهللا، ومات الغالم يف سن السادسة 
اية األرب ... (وة بدر وماتت رقية يف السنة الثانية من اهلجرة بعد غز 

 )واالستيعاب وطبقات ابن سعد
 

أما أم كلثوم، فكانت قد تزوجت عتيبة شقيق عتبة بن أيب هلب وطلقها بعد بعثة 
يف نفس الو) ص(الرسول 

نة التاسعة موفاة رقية يف السنة الثالثة للهجرة ومل تنجب لعثمان وتوفيت يف الس
وإذا كان ) البداية والنهاية البن كثري. اية األرب وطبقات ابن سعد. (اهلجرة

م مل حيددوا تاريخ ميالدها املؤرخون يؤكدون أن أم كلثوم ولدت بعد رقية إال أ
 

ا ولدت قبل  وفيما يتعلق بفاطمة، يروي ابن سعد أ

 .وذلك بعد وفاة أبيها بستة أشهر. اهلجرة وهي ابنة تسع وعشرين سنة أو حنوها
 

) ص(ويُروى أن فاطمة ولدت على رأس سنة إحدى وأربعني من مولد النيب 
مستدرك احلاك(وتوفيت وهي ابنة إحدى وعشرين 

األ
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 .
تشري إىل أن تاريخ ميالدهم كان قبل ) ص( أن الروايات اخلاصة ببنات الرسول 

) ص(ذا يعين أن خدجية أجنبتهن وهي على أبواب اخلمسني، إذ أن الرسول 

ن يف  

كيف تنجب ولداً واحداً من زجيتها األوىل والثانية بينما 

 ولدت علياً وأمامة؟

الكالم مازال لصاحل : (إن ما نتوصل إليه مما سبق سرده من الروايات هو ما يلي
 )الورداين املفكر اإلسالمي

 
إذا كان الفقهاء واملؤرخون قد أمجعوا على أن الرسول تزوج خدجية وهي يف : أوالً 

 أشرنا سابقاً فإن هذا يعين أن اإلجناب وقع بعد سن األربعني كما. سن األربعني
إال

 :تلك الفرتة
 ، وأم كلثوم ولدت بعدمها، ) 33(ورقية ولدت سنة ، ) 30(زينب ولدت سنة 
 )35(وفاطمة يف سنة 

وه
وجها وهو يف اخلامسة والعشرين واإلجناب وقع يف العشر سنوات األوىل من تز 

 إما أن نرفض هذه الروايات اخلاصة ببنات  :وهو أمر يضعنا بني أمرين. الزواج
إال أن املأزق يكم ، وإما أن نرفض الروايات اخلاصة بالسيدة خدجية ،الرسول

ذه الروايات   املتنافرةون املؤرخني والفقهاء يقرون 
 

إذا كانت السيدة خدجية قد سبق هلا اإلجناب من زوجني سابقني للرسول، : ثانياً 
ففي أي من سين عمرها حتقق هذا اإلجناب؟ وملاذا اقتصر على واحد من زوج 

وواحدة من زوج آخر؟ و

ك

  سن األربعني؟تنجب ستة يف زجيتها الثالثة وبعد
 

إذا كانت زينب ولدت يف سنة ثالثني، فمىت تزوجت من أيب العاص؟ ومىت : ثالثاً 
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 مثل هذه الروايات اليت حتدث ن القوم من يؤكدون حالة التيه والتناقض بتبنيهم
يف 

 .علماً بأن اإلسالم قد فرق بينها وبني زوجها

 

 مث 
 فلما وقعت ألقت ما 

وسرية ابن هشام . باب زينب. ند أمحد كتاب مناقب الصحابةمس... (يف بطنها 
 .باب خروج زينب/2ح
 

بل إن حاهلا أكثر ريبة من حال . ما ينطبق على زينب ينطبق على رقية: سابعاً 
ا ولدت بعدها بثالث سنوات ا حني بعث النيب كان عمرها سبع . زينب أ أي أ

عشر سنوات حسب الروايات اليت ) ص(لقد كانت سن زينب حني بعث الرسول 
 ذكرناها، فهل تزوجت وأجنبت يف هذه السن؟

وم
ا بقيت  ا هاجرت مع أبيها وأ عن دور زينب أثناء غزوة بدر واالدعاء تارة أ

. مكة حىت غزوة بدر تارة أخرى
 

 بقيت -كما تؤكد الروايات–إذا كان علياً بن زينب تويف صغرياً، فإن إمامه : رابعاً 
وهذا األمر إن دل على شيء فإمنا .  قيد احلياة حىت تزوجها علي بعد فاطمةعلى

ا  .يدل على أن سن أمامة كانت كبرية حبيث تتناقض مع تاريخ ميالد والد
 

مل يذكر املؤرخون شيئاً عن مصري أمامة يف فرتة اهلجرة، فالرويات تؤكد أن: خامساً 
اجر أمها وترتكها فإذا كانت أمامة صغرية، . زينب هاجرت وحدها فهل يعقل أن 

 وسط املشركني؟ التفسري الوحيد هلذا املوقف هو أن أمامة كانت كبرية السن
 

ا: سادساً  إن القوم يروون أن رجاًال من قريش خرجوا يف طلب زينب حني هجر
أدركوها بذي طوى وهجموا على هودجها فكانت حامًال،
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لرسول وحني يف تذك. سنوات
 فهل تزوجت وطلقت وعمرها سبع سنوات؟. نزلت سورة اللهب

 
زوجها لعثمان وذلك قبل اهلجرة األوىل ) ص(تؤكد الروايات أن الرسول : ثامناً 

 فمىت زوجت عثمان؟. للحبشة
 

تذكر الروايات أن رقية هاجرت مع عثمان إىل احلبشة وأجنبت ولداً مات يف : تاسعاً 
بينما ماتت رقية يف السنة الثانية للهجرة . سن السادسة أي بعد العودة من احلبشة

ا يف السنة الثانية، فإن . باملدينة فإذا كان ميالدها قبل البعثة بسبع سنوات، ووفا
ا توفيت وعمرها تسعة عشر عاماً على أساس أن الرسول  مكث ) ص(هذا يعين أ

وإذا ما استثنينا الست . املدينة ملدة سنتنيعشر سنوات يف مكة وعاصرته هي يف 
صبح عمرها حني تزوجته وهاجرت معه  سنوات عمر الولد الذي أجنبته من 

وإذا ما أخذنا بالرواية اليت تقول إن الرسول مكث يف مكة ثالثة . ثالثة عشر عاماً 
عشر عاماً فإننا سوف نضيف إىل عمرها ثالث سنني فيصبح عمرها حني تزوجت 

إذ يؤكد أن . وهذا يتناقض بالطبع مع الروايات السابقة. عثمان ستة عشر عاماً 
  .تزوجت عثمان يف السنة السادسة أو التاسعة من البعثة

 أيب هلب بعد بعثة ار الروايات أنه طلقت من عتبة بن

عثمان ي
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  فتوى تفخيذ الرضيعة: ) 3(الملحق 
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  :اجلميع ونصها
 ـه1421\5\7

فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء على ما ورد اىل مساحة املفيت 
العام من املستفيت ابو عبداهللا حممد الشمري واحملال اىل اللجنة من االمانة العامة 

ه وقد سأل املستفيت 1421\5\3 وتاريخ 1809هليئة كبار العلماء برقم 
 :سؤاال هذا نصه

وبشكل كبري وخاصة يف االعراس عادة مفاخذة االوالد ,انتشرت يف االونة االخرية 
ماحكم ذلك مع العلم ان رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم كان قد فاخذ ,الصغار 

 :وبعد دراسة اللجنة لالستفتاء اجابت مبايلي ، سيدتنا عائشة رضي اهللا عنها
ليس من هدي املسلمني على مر القرون ان يلجأن اىل استعمال هذه الوسائل 

الغري شرعية واليت وفدت اىل بالدنا من االفالم اخلالعية اليت يرسلها الكفار واعداء 
جهة مفاخذة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلطيبته عائشة فقد  اما من , االسالم

  
وكانت هناك فتوى على اإلنرتنت مت حذفها بعد أن أثارت 

تاريخ > 31409<فتوى رقم
 :وبعد--- احلمد هللا وحده والصالة والسالم على من ال نيب بعده

طيع ان جيامعها لصغر سنها لذلك كان كانت يف سن السادسة من عمرها وال يست
كما ان رسول  , صلى اهللا عليه وسلم يضع اربه بني فخذيها ويدلكه دلكا خفيفا

 .اهللا ميلك اربه على عكس املؤمنني
بناء على ذلك فال جيوز التعامل باملفاخذة ال يف االعراس وال يف املنازل وال يف 

ذه العادات اىل بالدناا,خلطرها الفاحش ولعن اهللا الكفار ,املدارس   ,لذين اتوا 
  اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واالفتاء
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د العزيز :عضو الرئيس عب / صاحل بن فوزان الفوزان:عضو / بكر بن عبد اهللا ابو زيد
: املصدر الذي مت حذفه ، بن عبد اهللا بن حممد آل الشيخ
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ضه 

ِك 

  : البخاريحديث اإلفك كامال من) 4(ملحق 
ُ- 2661الشهادات -البخاري َ ثـََنا أَبُو الرَّبِيِع ُسَلْيَماُن ْبُن َداُوَد َوأَفـَْهَمِىن بـَْع  َحدَّ

ثـََنا فـَُلْيحُ   ْبُن ُسَلْيَماَن َعِن اْبِن ِشَهاٍب الزُّْهرِىِّ َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْريِ َوَسِعيِد َأْمحَُد َحدَّ
ْبِن اْلُمَسيَِّب َوَعْلَقَمَة ْبِن َوقَّاٍص اللَّْيِثىِّ َوُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة َعْن َعاِئَشَة 

َا َأْهُل اِإلْف-لى اهللا عليه وسلم  ص- َزْوِج النَِّىبِّ - رضى اهللا عنها - َ

قـرع 

 

 

ى  

 ِحَني َقاَل هل
َثِىن طَائَِفًة ِمْن َحِديِثَها  َما َقاُلوا ، فَـبَـرََّأَها اللَُّه ِمْنُه ، َقاَل الزُّْهرِىُّ ، وَُكلُُّهْم َحدَّ

ُهُم َوبـَْعُضُهْم َأْوَعى ِمْن بـَْعٍض ، َوأَثـَْبُت َلُه اْقِتَصاًصا ، َوَقْد َوَعْيُت َعْن كُ  لِّ َواِحٍد ِمنـْ
ُق بـَْعًضا  َثِىن َعْن َعاِئَشَة ، َوبـَْعُض َحِديِثِهْم ُيَصدِّ َزَعُموا َأنَّ . احلَِْديَث الَِّذى َحدَّ

َ- صلى اهللا عليه وسلم -َعاِئَشَة َقاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه  َ ْ  ِإَذا َأرَاَد َأْن َخيْرَُج َسَفًرا َأ
نَـَنا ِىف َغزَاٍة َغَزاَها َفَخرََج بـَْنيَ أَْزَواِجِه ، َفأَ  َا َمَعُه ، َفَأقـْرََع بـَيـْ يـَّتُـُهنَّ َخرََج َسْهُمَها َخرََج ِ

َسْهِمى ، َفَخَرْجُت َمَعُه بـَْعَد َما أُْنزَِل احلَِْجاُب ، َفأَنَا ُأْمحَُل ِىف َهْوَدٍج َوأُنـَْزُل ِفيِه ، 
 ِمْن َغْزَوتِِه تِْلَك ، َوقَـَفَل- صلى اهللا عليه وسلم - َفِسْرنَا َحىتَّ ِإَذا فَـرََغ َرُسوُل اللَّهِ 

َلًة بِالرَِّحيِل ، فَـُقْمُت ِحَني آَذنُوا بِالرَِّحيِل ، َفَمَشْيُت  َوَدنـَْونَا ِمَن اْلَمِديَنِة ، آَذَن لَيـْ
َلَمْسُت َصْدرِى ، َحىتَّ َجاَوْزُت اْجلَْيَش ، فَـَلمَّا َقَضْيُت َشْأِىن أَقـْبَـْلُت ِإَىل الرَّْحِل ، فَـ 

َفِإَذا ِعْقٌد ِىل ِمْن َجزِْع َأْظَفاٍر َقِد انـَْقَطَع ، فَـَرَجْعُت َفاْلَتَمْسُت ِعْقِدى ، َفَحَبَسِىن 
ابِْتَغاُؤُه ، َفَأقـَْبَل الَِّذيَن يـَْرَحُلوَن ِىل ، َفاْحَتَمُلوا َهْوَدِجى فَـَرَحُلوُه َعَلى بَِعِريى الَِّذى 

ُهْم َحيِْسُبوَن َأىنِّ ِفيِه ، وََكاَن النَِّساُء ِإْذ َذاَك ِخَفاًفا ملَْ يـَثْـُقْلَن وَملَْ ُكْنُت أَرَْكُب ، وَ 
َا يَْأُكْلَن اْلُعْلَقَة ِمَن الطََّعاِم ، فَـَلْم َيْستَـْنِكِر اْلَقْوُم ِحَني َرفَـُعوُه  يـَْغَشُهنَّ اللَّْحُم ، َوِإمنَّ

ُت َجارِيًَة َحِديَثَة السِّنِّ ، فَـبَـَعثُوا اجلََْمَل َوَساُروا ، فَـَوَجْدُت ثَِقَل اْهلَْوَدِج َفاْحَتَمُلوُه وَُكنْ 
ِعْقِدى بـَْعَد َما اْسَتَمرَّ اْجلَْيُش ، َفِجْئُت َمْنزَِهلُْم َولَْيَس ِفيِه َأَحٌد ، َفَأَممُْت َمْنِزِىل الَِّذ

َناَى ُكْنُت ِبِه َفظَنَـْنُت أَنـَُّهْم َسيَـْفِقُدوِىن فَـيَـْرِجُعونَ  َنا أَنَا َجاِلَسٌة َغَلَبْتِىن َعيـْ  ِإَىلَّ ، فَـبَـيـْ
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َح 

ِذى 

 
ُمثَّ 
 

 

فَِنْمُت ، وََكاَن َصْفَواُن ْبُن اْلُمَعطَِّل السَُّلِمىُّ ُمثَّ الذَّْكَواِىنُّ ِمْن َورَاِء اْجلَْيِش ، َفَأْصَب
َقْظُت ِعْنَد َمْنِزِىل فَـَرَأى َسَواَد ِإْنَساٍن نَاِئٍم َفأَتَاِىن ، وََكاَن يـَرَاِىن   قَـْبَل احلَِْجاِب َفاْستَـيـْ

بِاْسِرتَْجاِعِه ِحَني أَنَاَخ رَاِحَلَتُه ، فَـَوِطَئ َيَدَها فَـرَِكْبتُـَها َفاْنطََلَق يـَُقوُد ِىب الرَّاِحَلَة ، َحىتَّ 
َنا اْجلَْيَش بـَْعَد َما نـََزُلوا ُمَعرِِّسَني ِىف َحنِْر الظَِّهريَِة ، فَـَهَلَك َمْن َهلَ  َك ، وََكاَن الَّأَتـَيـْ

َا َشْهًرا ،  تـََوىلَّ اِإلْفَك َعْبُد اللَِّه ْبُن ُأَىبٍّ اْبُن َسُلوَل ، فَـَقِدْمَنا اْلَمِديَنَة َفاْشَتَكْيُت ِ
 صلى-يُِفيُضوَن ِمْن قَـْوِل َأْصَحاِب اِإلْفِك ، َويَرِيُبِىن ِىف َوَجِعى َأىنِّ َال أََرى ِمَن النَِّىبِّ 

َا َيْدُخُل فَـُيَسلُِّم - وسلم اهللا عليه   اللُّْطَف الَِّذى ُكْنُت أََرى ِمْنُه ِحَني أَْمَرُض ، ِإمنَّ
َال َأْشُعُر ِبَشْىٍء ِمْن َذِلَك َحىتَّ نـََقْهُت ، َفَخَرْجُت أَنَا َوأُمُّ. » َكْيَف تِيُكْم « يـَُقوُل 

رُُج ِإالَّ لَْيًال ِإَىل لَْيٍل ، َوَذِلَك قَـْبَل َأْن نـَتَِّخَذ ِمْسَطٍح ِقَبَل اْلَمَناِصِع ُمَتبـَرَّزُنَا ، َال خنَْ 
اْلُكُنَف َقرِيًبا ِمْن بـُُيوتَِنا ، َوأَْمرُنَا أَْمُر اْلَعَرِب اُألَوِل ِىف اْلبَـرِّيَِّة َأْو ِىف التـَّنَـزُِّه ، َفَأقـْبَـْلُت أَنَا 

َرْت ِىف ِمْرِطَها فَـَقاَلْت َتِعَس ِمْسَطٌح ، فَـُقْلُتَوأُمُّ ِمْسَطٍح بِْنُت َأِىب رُْهٍم َمنِْشى ، فَـَعثُـ 
َهلَا بِْئَس َما قـُْلِت ، أََتُسبَِّني َرُجًال َشِهَد َبْدًرا فَـَقاَلْت يَا َهْنَتاْه َأملَْ َتْسَمِعى َما َقاُلوا 

ا َرَجْعُت ِإَىل بـَْيِىت َفَأْخبَـَرْتِىن ِبَقْوِل َأْهِل اِإلْفِك ، َفاْزَدْدُت َمَرًضا ِإَىل َمَرِضى ، فَـَلمَّ 
. » َكْيَف تِيُكْم «  َفَسلََّم فَـَقاَل - صلى اهللا عليه وسلم -َدَخَل َعَلىَّ َرُسوُل اللَِّه 

َقاَلْت َوأَنَا ِحيَنِئٍذ أُرِيُد َأْن َأْستَـْيِقَن اْخلَبَـَر ِمْن ِقَبِلِهَما ، . فَـُقْلُت اْئَذْن ِىل ِإَىل أَبـََوىَّ 
 َفأَتـَْيُت أَبـََوىَّ فَـُقْلُت ألُمِّى َما - صلى اهللا عليه وسلم -وُل اللَِّه َفَأِذَن ِىل َرسُ 
 النَّاُس فَـَقاَلْت يَا بـُنَـيَُّة َهوِِّىن َعَلى نـَْفِسِك الشَّْأَن ، فَـَواللَِّه َلَقلََّما َكاَنِت يـََتَحدَُّث ِبهِ 

َها  َا َضرَائُِر ِإالَّ َأْكثـَْرَن َعَليـْ َ

 
ا 

فَـُقْلُت ُسْبَحاَن اللَِّه . اْمَرأٌَة َقطُّ َوِضيَئٌة ِعْنَد َرُجٍل حيُِبـَُّها َوهل
َلَة َحىتَّ َأْصَبْحُت َال يـَْرَقأُ ِىل َدْمٌع َوَال َوَلَقْد يـََتَحدَُّث النَّاسُ  ََذا َقاَلْت فَِبتُّ تِْلَك اللَّيـْ ِ 

 َعِلىَّ ْبَن- صلى اهللا عليه وسلم -َأْكَتِحُل بِنَـْوٍم ، ُمثَّ َأْصَبْحُت َفَدَعا َرُسوُل اللَِّه 
 ، َيْسَتِشريُُمهَا ِىف ِفرَاِق َأْهِلِه ، َفَأمََّأِىب طَاِلٍب َوُأَساَمَة ْبَن َزْيٍد ِحَني اْستَـْلَبَث اْلَوْحىُ 
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 ملَْ 
 

الَّ 

َوانَِنا 
ن 

سوُل 
 

ُت 
ى 
ا 

ُأَساَمُة َفَأَشاَر َعَلْيِه بِالَِّذى يـَْعَلُم ِىف نـَْفِسِه ِمَن اْلُودِّ َهلُْم ، فَـَقاَل ُأَساَمُة َأْهُلَك يَا 
ًرا ، َوأَمَّا َعِلىُّ ْبُن َأِىب طَ  اِلٍب فَـَقاَل يَا َرُسوَل اللَِّهَرُسوَل اللَِّه َوَال نـَْعَلُم َواللَِّه ِإالَّ َخيـْ

-َفَدَعا َرُسوُل اللَِّه . ُيَضيِِّق اللَُّه َعَلْيَك َوالنَِّساُء ِسَواَها َكِثٌري ، َوَسِل اْجلَارِيََة َتْصُدْقَك 
. » يَا بَرِيَرُة َهْل رَأَْيِت ِفيَها َشْيًئا يَرِيُبِك «  بَرِيَرَة فَـَقاَل -صلى اهللا عليه وسلم 

َها َأْكثـََر ِمْن فَـ  َها أَْمًرا َأْغِمُصُه َعَليـْ َقاَلْت بَرِيَرُة َال َوالَِّذى بـََعَثَك بِاحلَْقِّ ، ِإْن رَأَْيُت ِمنـْ
اِجُن فَـَتْأُكُلُه  فَـَقاَم َرُسوُل اللَِّه . أَنـََّها َجارِيٌَة َحِديَثُة السِّنِّ تـََناُم َعِن اْلَعِجَني فَـَتْأِتى الدَّ

 ِمْن يـَْوِمِه ، َفاْستَـْعَذَر ِمْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُأَىبٍّ اْبِن َسُلوَل -ه وسلم  صلى اهللا علي-
َمْن يـَْعِذُرِىن ِمْن َرُجٍل بـََلَغِىن أََذاُه ِىف  « - صلى اهللا عليه وسلم -فَـَقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ًرا ، َوقَ  ْد ذََكُروا َرُجًال َما َعِلْمُت َعَلْيِه ِإَأْهِلى ، فَـَواللَِّه َما َعِلْمُت َعَلى َأْهِلى ِإالَّ َخيـْ
ًرا ، َوَما َكاَن َيْدُخُل َعَلى َأْهِلى ِإالَّ َمِعى  فَـَقاَم َسْعُد ْبُن ُمَعاٍذ فَـَقاَل يَا َرُسوَل . » َخيـْ

َكاَن ِمْن ِإْخاللَِّه أَنَا َواللَِّه َأْعِذُرَك ِمْنُه ، ِإْن َكاَن ِمَن اَألْوِس َضَربـَْنا ُعنُـَقُه ، َوِإْن  
َ. ِمَن اْخلَْزرَِج أََمْرتـََنا فَـَفَعْلَنا ِفيِه أَْمَرَك  فَـَقاَم َسْعُد ْبُن ُعَباَدَة َوُهَو َسيُِّد اْخلَْزرَِج ، وََكا

تـَْقتُـُلُه َوالَ قَـْبَل َذِلَك َرُجًال َصاِحلًا َوَلِكِن اْحَتَمَلْتُه احلَِْميَُّة فَـَقاَل َكَذْبَت َلَعْمُر اللَِّه ، َال 
تـَْقِدُر َعَلى َذِلَك ، فَـَقاَم ُأَسْيُد ْبُن احلَُْضْريِ فَـَقاَل َكَذْبَت َلَعْمُر اللَِّه ، َواللَِّه لَنَـْقتُـَلنَُّه ، 

ُفَـثَاَر اْحلَيَّاِن اَألْوُس َواْخلَْزرَُج َحىتَّ َمهُّوا ، َورَ . َفِإنََّك ُمَناِفٌق ُجتَاِدُل َعِن اْلُمَناِفِقَني 
 َعَلى اْلِمْنَربِ فَـنَـَزَل َفَخفََّضُهْم َحىتَّ َسَكُتوا َوَسَكَت ،- صلى اهللا عليه وسلم -اللَِّه 

َوَبَكْيُت يـَْوِمى الَ يـَْرَقأُ ِىل َدْمٌع َوَال َأْكَتِحُل بِنَـْوٍم ، فََأْصَبَح ِعْنِدى أَبـََواَى ، َقْد َبَكْي
َلتَـْنيِ َويـَْوًما َحىتَّ َأُظنُّ  َنا ُمهَا َجاِلَساِن ِعْنِد- َقاَلْت -  َأنَّ اْلُبَكاَء َفاِلٌق َكِبِدى لَيـْ  فَـبَـيـْ

َن َوأَنَا أَْبِكى ِإِذ اْسَتْأَذَنِت اْمَرأٌَة ِمَن األَْنَصاِر َفَأِذْنُت َهلَا ، َفَجَلَسْت تـَْبِكى َمِعى ، فَـبَـيـْ
 َفَجَلَس ، وَملَْ َجيِْلْس -عليه وسلم  صلى اهللا -َحنُْن َكَذِلَك ِإْذ َدَخَل َرُسوُل اللَِّه 

َلَها ، َوَقْد َمُكَث َشْهًرا َال يُوَحى ِإلَْيِه ِىف َشْأِىن  ِعْنِدى ِمْن يـَْوِم ِقيَل ِىفَّ َما ِقيَل قَـبـْ
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ِه 
ه 

 َوالله 

اْعتَـَرْفُت 
قـُىنِّ َواللَِّه َما َأِجُد ِىل َوَلُكْم َمَثًال ِإالَّ أَبَا  َىنِّ بَرِيَئٌة لَُتَصدِّ

يٌل َواللَُّه اْلُمْستَـَعاُن َعَلى َما َتِصُفوَن ( يُوُسَف ِإْذ َقاَل  ٌر مجَِ ُمثَّ َحتَوَّْلُت َعَلى ) َفَصبـْ
 َوَلِكْن َواللَِّه َما ظَنَـْنُت َأْن يـُْنزَِل ِىف َشْأِىن َوْحًيا ، ِفرَاِشى ، َوأَنَا أَْرُجو َأْن يـُبَـرَِّئِىن اللَُّه ،

َوألَنَا َأْحَقُر ِىف نـَْفِسى ِمْن َأْن يـَُتَكلََّم بِاْلُقْرآِن ِىف أَْمرِى ، َوَلِكىنِّ ُكْنُت أَْرُجو َأْن يـََرى 
 اللَُّه ، فَـَواللَِّه َما رَاَم  ِىف النـَّْوِم ُرْؤيَا يـُبَـرُِّئِىن - صلى اهللا عليه وسلم -َرُسوُل اللَِّه 

َجمِْلَسُه َوَال َخرََج َأَحٌد ِمْن َأْهِل اْلبَـْيِت َحىتَّ أُْنزَِل َعَلْيِه ، َفَأَخَذُه َما َكاَن يَْأُخُذُه ِمَن 
ُر ِمْنُه ِمْثُل اجلَُْماِن ِمَن اْلَعَرِق ِىف يـَْوٍم َشاٍت ، فَـ  َلمَّا ُسرَِّى اْلبُـَرَحاِء ، َحىتَّ ِإنَُّه لََيَتَحدَّ

 َوُهَو َيْضَحُك ، َفَكاَن َأوََّل َكِلَمٍة َتَكلََّم - صلى اهللا عليه وسلم -َعْن َرُسوِل اللَِّه 
َا َأْن َقاَل ِىل  فَـَقاَلْت ِىل أُمِّى ُقوِمى . » يَا َعاِئَشُة ، اْمحَِدى اللََّه فَـَقْد بـَرََّأِك اللَُّه « ِ
فَـُقْلُت َال َواللَِّه ، َال أَُقوُم ِإلَْيِه ، َوالَ  . - عليه وسلم  صلى اهللا- ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

اآليَاِت ، ) ِإنَّ الَِّذيَن َجاُءوا بِاِإلْفِك ُعْصَبٌة ِمْنُكْم ( َأْمحَُد ِإالَّ اللََّه َفأَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَىل 

يَا َعاِئَشُة َفِإنَُّه بـََلَغِىن َعْنِك َكَذا وََكَذا ، َفِإْن  «  فَـَتَشهََّد ُمثَّ َقاَل - َقاَلْت - َشْىٌء 
ُكْنِت بَرِيَئًة َفَسيُبَـرُِّئِك اللَُّه ، َوِإْن ُكْنِت أَْلَمْمِت َفاْستَـْغِفرِى اللََّه َوتُوِىب ِإلَْيِه ، َفِإنَّ 

 صلى -فَـَلمَّا َقَضى َرُسوُل اللَِّه . » اْلَعْبَد ِإَذا اْعتَـَرَف ِبَذنِْبِه ُمثَّ تَاَب تَاَب اللَُّه َعَلْيِه 
َتُه قَـَلَص َدْمِعى َحىتَّ َما ُأِحسُّ ِمْنُه َقْطَرًة َوقـُْلُت َألِىب َأِجْب  َمَقالَ - اهللا عليه وسلم 
َقاَل َواللَِّه َما أَْدرِى َما أَُقوُل ِلَرُسوِل اللَّ . - صلى اهللا عليه وسلم - َعىنِّ َرُسوَل اللَِّه 

 صلى اهللا علي-  فَـُقْلُت ألُمِّى َأِجيِىب َعىنِّ َرُسوَل اللَّهِ  . - صلى اهللا عليه وسلم -
 صلى اهللا عليه -َقاَلْت َواللَِّه َما أَْدرِى َما أَُقوُل ِلَرُسوِل اللَِّه .  ِفيَما قَاَل -وسلم 
َِّ . -وسلم  َقاَلْت َوأَنَا َجارِيٌَة َحِديَثُة السِّنِّ َال أَقـَْرأُ َكِثريًا ِمَن اْلُقْرآِن فَـُقْلُت ِإىنِّ

ُتْم ِبِه ، َلَقْد َعِلْمُت أَنَّكُ  قـْ ْعُتْم َما يـََتَحدَُّث ِبِه النَّاُس ، َوَوقَـَر ِىف أَنـُْفِسُكْم َوَصدَّ ْم مسَِ
ُقوِىن ِبَذِلَك ، َولَِئِن . َولَِئْن قـُْلُت َلُكْم ِإىنِّ بَرِيَئٌة  َواللَُّه يـَْعَلُم ِإىنِّ َلَربِيَئٌة َال ُتَصدِّ

َلُم أَلُكْم بَِأْمٍر ، َواللَُّه يـَعْ 
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 وََكاَن يـُْنِفُق -عنه فَـَلمَّا أَنـَْزَل اللَُّه َهَذا ِ
ى مْسَطٍح َشْيًئا أََبًدا بـَْعَد َما َقاَل  َعَلى ِمْسَطِح ْبِن أُثَاثََة لَقرَابَته مْنُه َوا

َغُفوٌر ( ِإَىل قَـْولِِه ) السََّعِة َوَال يَْأَت ِمْنُكْم وَ ( َفأَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَىل . ِلَعاِئَشَة 
فَـَقاَل أَبُو َبْكٍر بـََلى ، َواللَِّه ِإىنِّ ُألِحبُّ َأْن يـَْغِفَر اللَُّه ِىل ، فَـَرَجَع ِإَىل ِمْسَطٍح ) َرِحيٌم 

 َيْسَأُل َزيـَْنَب - صلى اهللا عليه وسلم -وََكاَن َرُسوُل اللَِّه . الَِّذى َكاَن ُجيْرِى َعَلْيِه 
فَـَقاَلْت يَا . » يَا َزيـَْنُب ، َما َعِلْمِت َما رَأَْيِت « َت َجْحٍش َعْن أَْمرِى ، فَـَقاَل بِنْ 

ًرا ، َقاَلْت َوْهَى  َها ِإالَّ َخيـْ َرُسوَل اللَِّه ، َأمحِْى َمسِْعى َوَبَصرِى ، َواللَِّه َما َعِلْمُت َعَليـْ
 ، 2637 ، 2593أيضا . اْلَورَِع الَِّىت َكاَنْت ُتَساِميِىن ، فَـَعَصَمَها اللَُّه بِ 

2688 ، 2879 ، 4025 ، 4141 ، 4690 ، 4749 ، 4750 
 ،4757 ، 5212 ، 6662 ، 6679 ، 7369 ، 7370 ، 

7500 ، 7545  

يُق ىف بـَرَاَءِتى َقاَل أَبُو َبْكرٍ   رضى اهللا - الصِّدِّ
ِ ِ ِِ للَِّه َال أُْنِفُق َعَلِ
ِل أُوُلو اْلَفْضِل
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دومة الجند: ) 5(حلق   لالم
  الخريطة

  
  شكل بقايا احلصن 
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 ا
  الخريطة

: ) 6(لمحلق  نجران
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  الهوامش والمراجع
 

   األربعة
  223، 217 ،215، 214ص /5جواد على ج. د: قبل اإلسالم 
  م البن الكليب

-34  
  

  )سب الذكي
دا 

د 
  زة

ي  

بل أن ق مل يعرتض   ه

 الرب ز األصحاب ألبن عبد
باب وفاة عبد اهللا بن عبد املطلب ، و كذا يف (عد 

ص) يري و نيب    كت

  26: 1 بشارة لوقا ) 1
 البشائرراجع قصة املسيح يف ) 2
املفصل يف تاريخ العرب ) 3

كتاب االصنا متضمنة يف  )4 
32: 25تكوين  سفر )5 

9: 28تكوين  سفر ) 6
ذكر سرد الن  (4- 1 ص1سرية ابن هشام ج) 7

وال(هذه من القصص املعتم عليها يف التاريخ االسالمي ، حيث أن عبد اهللا و آمنة بنت وهب   )8 
من هالة بنت وهيب لينجبا ) جد الرسول(تزوجا يف نفس اليوم الذي تزوج فيه أبوه عبد املطلب ) حممد
، و لكن عبد اهللا مات يف أول سنة من زواجه ، فكان من املنطقي أن يكون حمم) عم الرسول(محزة 

يف عمر محزة عمه أو أكرب باعتبار محزة ولد بعد حممد ، و ال يصح أن يكون مح أكرب
ات ، مما يعين أن حممد ولد  سنو 4و لكن كتب التاريخ و السرية تشري إىل أن محزة أكرب من حممد ب 

 عام يف الوقت الذ59بعد وفاة أبوه بأربع سنوات ، بل و تؤكد أن محزة قتل يف موقعة أحد و عمره 
، و قد قالت )  عام55 م بفارق 625 م وموقعة أحد عام 570ولد ( عام 55كان عمر حممد 

بيلة ك له ،  م و قريش عن حممد أنه الكنخلة يف ربوة أي ال أصل ندة زعمت أنه من
ا  حممد ، بل و تؤكد السرية احللبية أن آمنة تقول بأن محل حممد كان أخف محل هلا ، مما يشري إىل أ

  !!! محلت أكثر من مرة و أن حممد مل يكن األول
ي ، االستيعاب يف متي) باب تزوج عبد اهللا من آمنة(السرية احللبية : املصادر

، الطبقات الكربى ألبن س) باب حممد رسول اهللا(
، كتاب عيون األثر يف املغزي و السري ألبن سيد الناس ، االصابة يف متييز ) الطبقة األوىل باب قتل محزة

باب تزويج عبد املطلب ألبنه (ن كثري ، البداية و النهاية ألب) باب محزة(الصحابة أليب حجر العسقالين 
  ، دالئل النبوة للحافظ بن نعيم االصبهاين) 316 ص 2عبد اهللا ج

  )رغبة خدجية يف الزواج منه (191-187 ص 1سرية بن هشام ج  )9 
  )ذكر ورقة بن نوفل بن أسد بن العزى (380 ص 1 الروض األنف ج  )10 

موسى احلر   11 20اب قس  أليب
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ْن ُعَقْيٍل َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن ُعْرَوَة ْبِن الزُّبـَْريِ َعْن َعاِئَشَة أُمِّ 

النَّ
ُ َ َفـََيَت ُ َ

* َخَلَق اِإلْنَساَن ِمْن َعَلٍق * َرْأ بِاْسِم َربَِّك الَِّذى َخَلَق 
َا َرُسوُل اللَِّه   يـَْرُجُف فـَُؤاُدُه ، َفَدَخَل َعَلى -  صلى اهللا عليه وسلم - فـََرَجَع ِ

 أيضا و، ..." فـََزمَُّلوُه َحىتَّ َذَهَب َعْنُه الرَّْوعُ . » َزمُِّلوِىن َزمُِّلوِىن « عنها فـََقاَل 

  ) خدجيةزواجه صلى اهللا عليه وسلم من (190 ص 1سرية بن هشام ج  )12 
  156- 147 ص 1السرية احللبية ج ) 13
  75املائدة  سورة ) 14
،17املائدة  سورة ) 15
  110املائدة  سورة ) 16
  157النساء  سورة ) 17
  171النساء  سورة ) 18
  72املائدة  سورة ) 19
  :3ي ح بدء الوح صحيح البخاري كتاب) 20

ثـََنا اللَّ " ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُبَكْريٍ قَاَل َحدَّ ْيُث َعَحدَّ
 ِمَن اْلَوْحِى الرُّْؤيَا الصَّاحلَُِة ِىف -  صلى اهللا عليه وسلم -اْلُمْؤِمِنَني أَنـََّها َقاَلْت أَوَُّل َما بُِدَئ ِبِه َرُسوُل اللَِّه 

َرى ُرْؤيَا ِإالَّ َجاَءْت ِمْثَل فـََلِق الصُّْبِح ، ُمثَّ ُحبَِّب ِإلَْيِه اخلََْالُء ، وََكاَن َخيُْلو ِبَغاِر ِحَراٍء ـْوِم ، َفَكاَن َال يَـ 
   ...) اللََّياِىلَ َذَواِت اْلَعَدِد قـَْبَل َأْن يـَْنزَِع ِإَىل َأْهِلهِ -  وهو التـََّعبُُّد -حنَّث ِفيِه 

اقْـ(  َأْرَسَلِىن فـََقاَل مثَّ  "... : احلديث السابق ) 21
. » ) اقْـَرْأ َوَربَُّك اَألْكَرُم 
ٍد رضى اهللا َخِدَجيَة بِْنِت ُخَوْيلِ 
    4641 كتاب التفسري ح صحيح البخاري

ََِك اْلَبْحِر «: َوقَاَل اهللاُ   22

 

 -  صلى اهللا عليه وسلم -فـََقاَل َلُه َوَرَقُة َهَذا النَّاُموُس الَِّذى نـَزََّل اللَُّه َعَلى ُموَسى . 

َوَعَلى َطْريِ السََّماِء نـَْعَمُل االْنَساَن َعَلى ُصوَرتَِنا َكَشَبِهَنا فـََيَتَسلَّطُوَن َعَلى مس
بَّابَاِت الَِّيت َتِدبُّ َعَلى االْرضِ  يِع الدَّ   )26: 1تكوين  (.»َوَعَلى اْلبَـَهاِئِم َوَعَلى ُكلِّ االْرِض َوَعَلى مجَِ

  )ان الوحيامتحان خدجية بره (239 ص 1سرية بن هشام ج)  23
  472 -469 ص 1سرية بن هشام ج ) 24

فَاْنطََلَقْت ِبِه َخِدَجيُة َحىتَّ أََتْت ِبِه َوَرَقَة ْبَن نـَْوَفِل  "... :3ي ح بدء الوح صحيح البخاري كتاب )25 
َراِىنَّ ، وََكاَن اْمَرأً تـََنصََّر ِىف اجلَْاِهِليَّ - ْبِن َأَسِد ْبِن َعْبِد اْلُعزَّى اْبَن َعمِّ َخِدَجيَة  ِة ، وََكاَن َيْكُتُب اْلِكَتاَب اْلِعبـْ

َرانِيَِّة َما َشاَء اللَُّه َأْن َيْكُتَب ، وََكاَن َشْيًخا َكِبريًا َقْد َعِمَى   فـََقاَلْت َلُه َخِدَجيُة يَا -فـََيْكُتُب ِمَن اِإلجنِْيِل بِاْلِعبـْ
 صلى اهللا عليه -َرَقُة يَا اْبَن َأِخى َماَذا تـََرى فََأْخبَـَرُه َرُسوُل اللَِّه فـََقاَل َلُه وَ . اْبَن َعمِّ اْمسَْع ِمَن اْبِن َأِخيَك 

 َخبَـَر َما َرَأى -وسلم 
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 « - صلى اهللا عليه وسلم - فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه .  َحيًّا ِإْذ ُخيْرُِجَك قـَْوُمَك يَا لَْيَتِىن ِفيَها َجَذًعا ، لَْيَتِىن َأُكونُ 

ِْثِل َما ِجْئَت ِبِه ِإالَّ ُعوِدَى ، َوِإْن يُْدرِْكِىن يـَْوُمَك أَْنُصْرَك . » َأَوُخمْرِِجىَّ ُهْم  ِ

2
h
ob

َُ َ َ ٌ َْ ُ َ
ٍل َكْى َميْنَـَعُه َوَشَكوْ  ْ َ ُ َ ُ َ ُه ِإَىل َأِىب طَاِلٍب فـََقاَل ُ

 

 

َقاَل نـََعْم ، ملَْ يَْأِت َرُجٌل َقطُّ مب
  ".... ملَْ يـَْنَشْب َوَرَقُة َأْن تـُُوىفَِّ َوفـَتَـَر اْلَوْحُى ُمثَّ . َنْصًرا ُمَؤزًَّرا 

  5االنبياء  سورة ) 26
ُمثَّ ملَْ يـَْنَشْب َوَرَقُة َأْن تـُُوىفَِّ ، َوفـَتَـَر اْلَوْحُى " ..... – 6982صحيح البخاري كتاب التعبري ح  ) 27

َرًة َحىتَّ َحزَِن النَِّىبُّ  ا بـََلَغَنا ُحْزنًا َغَدا ِمْنُه ِمَراًرا َكْى يـَتَـَردَّى ِمْن ُرُءوِس  ِفيمَ - صلى اهللا عليه وسلم -فـَتـْ
َشَواِهِق اْجلَِباِل ، َفُكلََّما َأْوَىف ِبِذْرَوِة َجَبٍل ِلَكْى يـُْلِقَى ِمْنُه نـَْفَسُه ، تـََبدَّى َلُه ِجْربِيُل فـََقاَل يَا ُحمَمَُّد ِإنََّك 

َرُة اْلَوْحِى َغَدا ِلِمْثِل َذِلَك فـََيْسُكُن . َرُسوُل اللَِّه َحقًّا  ِلَذِلَك َجْأُشُه َوَتِقرُّ نـَْفُسُه فـَيَـْرِجُع ، َفِإَذا طَاَلْت َعَلْيِه فـَتـْ
 َضْوءُ ) َفاِلُق اِإلْصَباِح ( قَاَل اْبُن َعبَّاٍس . ، َفِإَذا َأْوَىف ِبِذْرَوِة َجَبٍل تـََبدَّى َلُه ِجْربِيُل فـََقاَل َلُه ِمْثَل َذِلَك 

  "الشَّْمِس بِالنـََّهاِر ، َوَضْوُء اْلَقَمِر بِاللَّْيِل 
8) “Religions are easy to invent. Most traditional religions 
ave little or nothing to do with reality, are dependent on 

fuscation, interpretation, guilt, and unreasoning faith...” 
Anton LaVey, from The Most Powerful Religion 

  188، 181 ص 1سرية ابن هشام ج)  29
  1العلق  سورة ) 30
  214 سورة الشعراء ) 31
   كانون سل ترمجة مالك مسلماين8خيي ص تطور القرآن التار  ) 32
-َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َمِرَض أَبُو طَاِلٍب َفَجاءْته قـُريش وجاءه النَِّىبُّ .. -  3539 حسنن الرتمذي  ) 33

جمِلس رجٍل فـََقام أَبو جه ٍ ِ ِ ِ َْ- صلى اهللا عليه وسلم  َوعْنَد َأىب طَالب 
ِ ُهْم َكِلَمًة َواِحَدًة َتِديُن َلُهْم ِبَها اْلَعَرُب« يَا اْبَن َأِخى َما تُرِيُد ِمْن قـَْوِمَك قَاَل  إنِّى أُرِيُد ِمنـْ

يَا َعمِّ ُقوُلوا َال « َقاَل . »َكِلَمًة َواِحَدًة « قَاَل َكِلَمًة َواِحَدًة قَاَل .  »َوتـَُؤدِّى ِإلَْيِهُم اْلَعَجُم اْلِجْزيَةَ 
ََذا ِىف اْلِملَِّة اآلِخَرِة ِإْن َهَذا ِإالَّ اْخِتَالقٌ (فـََقاُلوا ِإَهلًا َواِحًدا . »ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه  ْعَنا ِ قَاَل فـَنَـَزَل ِفيِهُم ) َما مسَِ

ََذا ِىف اْلِملَِّة اآلِخَرِة ِإْن (ِإَىل قـَْولِِه ) ٍة َوِشَقاقٍ صَ اْلُقْرآِن ِذى الذِّْكِر َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِىف ِعزَّ (اْلُقْرآُن  ْعَنا ِ َما مسَِ
3481 ، 2038كذلك مسند أمحد  .قَاَل أَبُو ِعيَسى َهَذا َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ ). َهَذا ِإالَّ اْخِتَالٌق 

  )حسنه أمحد شاكر(
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َت 

عليه وسلم- ُسوِل اللَّه مْن َعَداَوته -صلى اهللا ُ ْ ْت ُت قَاَل َحَضْرتـُُهْم َوَقِد .  فيَما
 

مْنُه  ْ ََ َنا َلَقْد  ََ َّ َعتَـَنا ََس َ  َ  َوفـَرَّ
 - صلى اهللا عليه وسلم- لَك ِإْذ طََلَع َعَلْيِهْم َرُسوُل اللَِّه 

ْمرِو ْبِن اْلَعاِصى قَاَل قـُْلُت َلُه َما َأْكثـََر َما َرأَْيَعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن عَ  ... -7233 حمسند أمحد  ) 34
 ِ ِِ قـَُرْيشاً َأَصاَبْت ِمْن َر ظِهر ِ ِ َكاَن

 فـََقاُلوا َما َرأَيـَْنا ِمْثَل َما َصبَـْرنَا-صلى اهللا عليه وسلم-وَل اللَِّه اْجَتَمَع َأْشَرافـُُهْم يـَْوماً ِىف احلِْْجِر َفذََكُروا َرسُ 
صبـرنَا ِ ب آِهلتـ و َمجا ق َعَلْيِه ِمْن َهَذا الرَُّجِل َقطُّ َسفََّه َأْحَالَمَنا َوَشَتَم آبَاَءنَا َوَعاَب ِدينَـَنا

ِ َنَما ُهْم َكَذ. َأْو َكَما قَاُلوا. مٍ َعَلى أَْمٍر َعِظي قَاَل فـَبَـيـْ
قَاَل . ولُ فََأقْـَبَل َميِْشى َحىتَّ اْستَـَلَم الرُّْكَن ُمثَّ َمرَّ ِِْم طَائِفاً بِاْلبَـْيِت فـََلمَّا َأْن َمرَّ ِِْم َغَمُزوُه بِبَـْعِض َما يـَقُ 

فـََعَرْفُت َذِلَك ِىف َوْجِهِه ُمثَّ َمَضى فـََلمَّا َمرَّ ِِْم الثَّانَِيَة َغَمُزوُه ِمبِْثِلَها فـََعَرْفُت َذِلَك ِىف َوْجِهِه ُمثَّ َمَضى ُمثَّ َمرَّ 
ِ ِِْم الثَّالَِثَة فـََغَمُزوُه ِمبِْثِلَها فـََقاَل 

 َحىتَّ ِإَذا َكاَن - صلى اهللا عليه وسلم- َرَف رُسوُل اللَِّه 

 فـََوثـَُبوا -صلى اهللا عليه وسلم- وُل اللَّه 

اَل فـََلَقْد قَ . »نـََعْم أَنَا الَِّذى أَُقوُل َذلَك  « -  وسلم
يُق ُدونَُه يـَُقوُل َوُهَو يـَْبِكى  أَتـَْقتُـُلوَن َرُجًال ( َوَقاَم أَبُو َبْكٍر الصِّدِّ

ى 

ِفُظ َأْخبَـَرنَا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َمحَْداَن اجلَْالَُّب رنَا أَبُو َعْبِد اللَِّه اْحلَا
و َعْن َعْبِد اْلَكرِِمي َعْن َأِىب ُعبَـْيَدَة 
تَّى َسبَّ 

 -ه وسلمهم ِخبٍري ُمثَّ تـركوه

َما َوالَِّذى نـَْفُس ُمَحمٍَّد بَِيِدهَتْسَمُعوَن يَا َمْعَشَر قـَُرْيٍش أَ « 
َا َعَلى َرْأِسِه طَائٌِر َواِقٌع َحىتَّ .  »َلَقْد ِجْئُتُكْم بِالذَّْبحِ  ُهْم َرُجٌل ِإالَّ َكَأمنَّ فََأَخَذِت اْلَقْوَم َكِلَمُتُه َحىتَّ َما ِمنـْ

ُهْم ِفيِه َوَصاًة قـَْبَل َذِلَك لَيَـْرفـَُئوُه بَِأْحسَ  ِن َما جيَُِد ِمَن اْلَقْوِل َحىتَّ ِإنَُّه لَيَـُقوُل اْنَصِرْف يَا أَبَا اْلَقاِسِم ِإنَّ َأَشدَّ
َقَاَل َفاْنَص. اْنَصِرْف َراِشداً فـََواللَِّه َما ُكْنَت َجُهوالً 

ُهْم فـََقاَل بـَْعُضُهْم لِبَـْعٍض ذََكْرُمتْ َما بـََلَغ ِمْنُكْم َوَما بـََلَغُكْم َعْنُه َحىتَّ ِإَذا اْلَغُد اْجَتَمُعوا ِىف احلِْْجِر َوأَنَا َمعَ 
ِ َنَما ُهْم ِىف َذِلَك ِإْذ طََلَع َعَلْيِهْم َرُس بَاَدَأُكْم ِمبَا َتْكَرُهوَن تـَرَْكُتُموُه فـَبَـيـْ

ُلُغُهْم َعْنُه ِمْن َعْيِب . ثـَْبَة َرُجٍل َواِحٍد فََأَحاطُوا ِبِه يـَُقوُلوَن َلُه أَْنَت الَِّذى تـَُقوُل َكَذا وََكَذاِإلَْيِه وَ  ِلَما َكاَن يـَبـْ
ِصلى اهللا عليه-آِهلَِتِهْم َوِديِنِهْم قَاَل فـَيَـُقوُل َرُسوُل اللَِّه 

ُهْم َأَخَذ ِمبَْجَمِع رَِدائِهِ  قَاَل . َرأَْيُت َرُجًال ِمنـْ
 معتل8884حتفة .  قـَُرْيشاً بـََلَغْت ِمْنُه َقطُّ ُمثَّ اْنَصَرُفوا َعْنُه َفِإنَّ َذِلَك َألَشدُّ َما رَأَْيتُ ) . َأْن يـَُقوَل َرىبَِّ اللَّهُ 

  )صححه أمحد شاكر وحسنه األلباين (6/16 جممع 5317
  416 ص 1جسرية بن هشام  ) 35
 َأْخبَـَ-17350: سنن البيهقي  ) 36

ثـََنا ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َعْمٍر ثـََنا َأِىب َحدَّ ثـََنا ِهَالُل ْبُن اْلَعَالِء الرَّقِّىُّ َحدَّ ََمَذاَن َحدَّ ِ

رُُكوُه َحَأَخَذ اْلُمْشرُِكوَن َعمَّاَر ْبَن يَاِسٍر : ِن يَاِسٍر َعْن أَبِيِه قَاَل بِن ُحمَمَِّد ْبِن َعمَّاِر بْ  فَـَلْم يـَتـْ ْ
ُ فـََلمَّا أََتى َرُسوَل اللَِّه َّ وذكر آِهلتـ-صلى اهللا عليه وسلم- النَِّبى  ََُ َْ ْ ُ ََ َ َ َ صلى اهللا علي-َ
« :قَاَل . َشرٌّ يَا َرُسوَل اللَِّه َما تُرِْكُت َحىتَّ نِْلُت ِمْنَك َوذََكْرُت آِهلَتـَُهْم ِخبَْريٍ : قَاَل . »َءَك؟ َما َوَرا« :قَاَل 
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 َصْدًرا 
  )106النحل " (

 
 (

َ

صححه ابن كثري وابن  (. »ِإْن َعاُدوا فَـُعدْ « :قَاَل . ُمْطَمِئًنا بِاِإلميَانِ : قَاَل . »َكْيَف جتَُِد قـَْلَبَك؟ 
  )حجر العسقالين

َكَفر بِالّلِه ِمن بـعِد إميانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقـَْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ بِاِإلميَاِن َولَـِكن مَّن َشرََح بِاْلُكْفِرمن  " ) 37 ََ ْ َ َ
ٌفـعَليِهم َغضب مِّن الّلِه وَهلم عَذاب عِظيم  َ ٌ َ ُْ َ َ ٌ َ ْ ْ َ َ

  )6الكافرون " (َلُكْم ِديُنُكْم َوِيلَ ِدينِ "  ) 38
َرًة " ..... – 6982صحيح البخاري كتاب التعبري  ) 39 ُمثَّ ملَْ يـَْنَشْب َوَرَقُة َأْن تـُُوىفَِّ ، َوفـَتَـَر اْلَوْحُى فـَتـْ

 ِفيَما بـََلَغَنا ُحْزنًا َغَدا ِمْنُه ِمَراًرا َكْى يـَتَـَردَّى ِمْن ُرُءوِس َشَواِهِق - صلى اهللا عليه وسلم -َحىتَّ َحزَِن النَِّىبُّ 
 فـََقاَل يَا َفُكلََّما َأْوَفى ِبِذْرَوِة َجَبٍل ِلَكْى يـُْلِقَى ِمْنُه نـَْفَسُه ، تـََبدَّى َلُه ِجْبرِيلُ َباِل ، اجلِْ 

َرُة الْ . ُحمَمَُّد ِإنََّك َرُسوُل اللَِّه َحقًّا  َوْحِى َغَدافـََيْسُكُن ِلَذِلَك َجْأُشُه َوَتِقرُّ نـَْفُسُه فـَيَـْرِجُع ، َفِإَذا طَاَلْت َعَلْيِه فـَتـْ
َفاِلُق اِإلْصَباِح ( قَاَل اْبُن َعبَّاٍس . ِلِمْثِل َذِلَك ، َفِإَذا َأْوَىف ِبِذْرَوِة َجَبٍل تـََبدَّى َلُه ِجْربِيُل فـََقاَل َلُه ِمْثَل َذِلَك 

  "َضْوُء الشَّْمِس بِالنـََّهاِر ، َوَضْوُء اْلَقَمِر بِاللَّْيِل 
ثـِّ  ) 40 ْر . َوَربََّك َفَكبـِّْر . ُقْم فَأَنِذْر . ُر يَا أَيـَُّها اْلُمدَّ   )5 -1املدثر" (َوالرُّْجَز َفاْهُجْر . َوثَِياَبَك َفَطهِّ
  )15القلم " (ِإَذا تـُتـَْلى َعَلْيِه آيَاتـَُنا قَاَل َأَساِطُري اْألَوَِّلني  " ) 41

ىن عن ٍَب َوَتبَّ " ) 42 َُْه َمالُهُ َ َواْمَرأَتُُه َمحَّاَلَة . َسَيْصَلى نَاًرا َذاَت َهلٍَب .  َوَما َكَسَب َ

 ، وذهب فارتد كثير ممن كان أسلم:" 399-398 ص1جتقول السرية ألبن هشام  ) 50
الناس إىل أيب بكر ، فقالوا له هل لك يا أبا بكر يف صاحبك ، يزعم أنه قد جاء هذه الليلة بيت املقدس 

َما َأْغ. تـَبَّْت َيَدا َأِيب هل
ٍ ِ ِ   )سورة املسد" (ِيف جيدَها َحْبٌل مِّن مََّسد . احلََْطبِ 

  418 ص 1جسرية بن هشام  ) 43
  .7 ، الرعد 92- 90 ، االسراء 5-4 ، احلجر 209- 208 ، الشعراء 30- 21النبأ  ) 44
َا َوَما "  ) 45 َنا َمثُوَد النَّاَقَة ُمْبِصَرًة َفظََلُموْا ِ َا اَألوَُّلوَن َوآتـَيـْ َوَما َمنَـَعَنا َأن نـُّْرِسَل بِاآليَاِت ِإالَّ َأن َكذََّب ِ

  )59االسراء " (نـُْرِسُل بِاآليَاِت ِإالَّ َختِْويًفا
  239 ص 1جن هشام سرية ب ) 46
  408-396 ص 1سرية ابن هشام جراجع سورة األسراء ،  ) 47
   )حديث عائشة عن مسراه صلى اهللا عليه وسلم (399 ص 1سرية ابن هشام ج ) 48
  452 ص 1جسرية ابن هشام  ) 49
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ار فأصدقه) من اهللا    "من السماء إىل األرض يف ساعة من ليل أو 

 هجرية ، 5 حممد فهو الذي أهلمه حفر اخلندق يف موقعة اخلندق 
أرتاويراف نامك»صاحب فكرة املعراج كما جاء يف كتاب 

قال فقال هلم أبو بكر إنكم تكذبون عليه فقالوا بلى ، ها هو ذاك يف. وصلى فيه ورجع إىل مكة . 
واهللا لئن كان قاله لقد صدق فما يعجبكم من ذلك فواهللا إنه : حيدث به الناس فقال أبو بكر املسجد 

( ليخربين أن اخلرب ليأتيه 
  399 ص1جسرية ابن هشام )  51
كان له أثر واصح على ثقافة ) 52

املكتوب باللغة « وهناك احتمال ان يكون هو 
.  أردشري بابكان ملك الفرسة، يف أيام

ت يف بالد الفرس يف االحنطاط، ورغب اجملوس يف إحيائها يف قلوب 
ووقع على جسده . 
فعرج هذا الشاب . ها ويأتيهم بنبأ

فجال من طبقة إىل أخرى وترقى « سروش»املالئكة امسه 

رى له 

 سنة قبل اهلجر400منذ ) أي اللغة الفارسية القدمية(البهلوية 
وبيان ذلك أنه ملا أخذت ديانة زردش

وأرسلوا روحه إىل السماء« أرتاويراف»الناس، انتخبوا شاباً من أهل زرشت امسه 
لى كل شيء فيوكان اهلدف من سفره إىل السماء أن يطَّلع ع. ُسبات

إىل السماء بقيادة وإرشاد رئيس من رؤساء 
سند وعضد مذهب (اإلله الصاحل « أورمزد»وملا اطلع على كل شيء أمره . بالتدريج إىل أعلى فأعلى

شتية مبا شاهد، وُدوِّنت هذه األشياء حبذافريها وكل ما جأن يرجع إىل األرض وخيرب الزرد) زردشت
  "أرتاويراف نامك"يف أثناء معراجه يف كتاب 

  33- 20: 18تكوين  سفر ) 53
ووردت يف اللغة البهلوية ). مبعىن الشمس وضوء الشمس(كلمة حوري « أِفستا»ورد يف لغة )  54

يف لغتهم « حور»وملا أدخل العرب كلمة ). ؤهاأي الشمس وضو (« ضور»ويف لغة الفرس احلديثة " هور"
وظنوا أن سبب تسميتهن باحلور « حار»مه مأخوذة من فعل وكانوا ال يعرفون مصدره

ألنه يو يف كتب  ات يف كتب قدماء الفرس فقط، لسما
ا وا أ ا واشتقاقها تو

ت ا. هو سواد أعينهن جدومل يرد ذكر هاته الغاني وي  ا
« الغلمان»و« احلور»ص األشخاص الذين يسميهم املسلمون قدماء اهلنود بعض القصص خبصو 

م يف السماء هم الذين . «كندهروس»و، « أَْبَسرسس»ويسميهم اهلنود  وقال اهلنود إن الذين يعاشرو
م كانوا يعتقدون يف األزمنة القدمية، كاملسلمني، أن كل من  يظهرون البسالة يف احلروب ويُقَتلون فيها، فإ

 بيت 5فصل (« شرائع منوا»وقد ورد يف كتاب .  القتال جدير بالدخول إىل السماءيُقتل يف ساحة
89(  
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ا وردت يف كتاب  ) 55 وهو كتاب الزردشتية (« أِفستا»الكلمة مشتقة من لغة الفرس القدمية، أل

ومعناها روح شرير، فأخذ العرب االسم« جيني»ذه الصورة والصيغة، وهي ) املقدس ودستور ديانتهم
  .ملسمى من الزرادشتيةوا

ون24 م ، الفر83، ا

 

ن  ، األحقاف 68، النمل 5قان ملؤ

 َعْن 

 

أح أ حلور
الرَّبِيُع ْبُن َصِبيٍح َعْن 

َستُـْفَتُح َعَلْيُكُم اآلَفاُق  « -صلى اهللا عليه وسلم- رُسوُل الله 
ْن 

، النحل 31، األنفال 25األنعام  ) 56
  .13، املطففني 15، القلم 17

  لفصل الثاين راجع ا) 57
  22، الواقعة 72، الرمحن 20، الطور 54الدخان  ) 58
  19، االنسان 17الواقعة  ) 59
  27، يونس 72-70، غافر 50-43، ابراهيم 44-41الواقعة  ) 60
  8، الفتح 45 ، االنبياء 6- 5، يس 4، ص 89احلجر  ) 61
  : حورية يف بعض األحاديث72 ) 62

ثـََنا بَِقيَُّة ْبُن اْلَولِيِد-  1764سنن الرتمذي  ثـََنا نـَُعْيُم ْبُن َمحَّاٍد َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن َعْبِد الرَّْمحَِن َحدَّ  َحدَّ
صلى اهللا عليه - ِن َسْعٍد َعْن َخاِلِد ْبِن َمْعَداَن َعِن اْلِمْقَداِم ْبِن َمْعِديَكِرَب قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه حبَِِري بْ 
اِبلِلشَِّهيِد ِعْنَد اللَِّه ِستُّ ِخَصاٍل يـُْغَفُر َلُه ِىف َأوَِّل َدفْـَعٍة َويـََرى َمْقَعَدُه ِمَن اْجلَنَِّة َوُجيَاُر ِمْن َعذَ  « -وسلم

نـَْيا َوَما ِفيَها  ٌر ِمَن الدُّ َها َخيـْ َويـَُزوَُّج اْلَقْربِ َويَْأَمُن ِمَن اْلَفزَِع اَألْكَربِ َويُوَضُع َعَلى رَْأِسِه تَاُج اْلَوَقاِر اْلَياُقوتَُة ِمنـْ
َنتَـْيِن َوَسْبِعيَن َزْوَجًة ِمَن اْلُحورِ  صححه األلباين وحسنه (.« بِهِ  اْلِعِني َوُيَشفَُّع ِىف َسْبِعَني ِمْن أََقارِ اثـْ

  )ابن حجر العسقالين
خرىو  اديث يف    :مئات اآلالف من ا
ثـََنا َداُوُد ْبُن اْلُمَحربَِّ أَنـَْبأَنَا -  2885سنن ابن ماجة " ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َأَسٍد َحدَّ  َحدَّ

َِّ  َماِلٍك قَاَل قَاَل َيَزِيَد ْبِن أَبَاَن َعْن أََنِس ْبنِ 
َلًة َكاَن َلُه ِىف اْجلَنَِّة َعُموٌد ِم َوَستُـْفَتُح َعَلْيُكْم َمِديَنٌة يـَُقاُل َهلَا قـَْزِويُن َمْن رَاَبَط ِفيَها َأْربَِعَني يـَْوًما أَْو َأْربَِعَني لَيـْ

َا ذَ  ُعوَن أَْلَف مْصَراٍع مْن َذَهٍب َعَلى  َ بـْ
احلديث ضعيف ، ولكنه يدخل يف عقيدة املسلم  (

  )جلنة، وحيوز استعماله عند البعض

َها قـُبٌَّة ِمْن يَاُقوَتٍة َمحَْراَء هل َِهٍب َعَلْيِه َزبـَْرَجَدٌة َخْضَراُء َعَليـْ ِ َس
.« ُكلِّ ِمْصراٍع َزْوَجٌة ِمن اْلُحوِر اْلِعينِ  َ َ

لرتغيب  يف احتت ضعيف الرتغيب ، أي  ا
  :أكثر أهل النار من النساء ) 63
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اطََّلْعُت ِىف اْجلنَّة فـََرأَيُت َأْكثـََر َأْهِلَها « قَاَل  -صلى اهللا عليه وسلم 
ثـََنا أَبُو َرَجاٍء -  3241:  بدء اخللق كتابصحيح البخاري  " ثـََنا َسْلُم ْبُن َزرِيٍر َحدَّ ثـََنا أَبُو اْلَولِيِد َحدَّ  َحدَّ

ِْ -َعْن ِعْمَراَن ْبِن ُحَصْنيٍ َعِن النَِّىبِّ  َ
  « َواطََّلْعُت ِفى النَّاِر فَـَرأَْيُت َأْكثـََر َأْهِلَها النَِّساءَ اْلُفَقَراَء ، 

 زاد  ) 64
65 ( 

  102-102 ص 1جاملعاد

ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن - 3 َثِىن ُعبَـْيُد ْبُن ِإْمسَاِعيَل َحدَّ  َحدَّ
 ِإَىل اْلَمِديَنِة بَِثَالِث ِسِنَني ، - صلى اهللا عليه وسلم - قـبل ْخمرَِج النَِّىبِّ 

ِ ِ ِ ِ ِ

ثـََنا ِإبـَْراهيُم ْبُن ُموَسى َأْخبَـَرنَا ِعيَسى ْبُن -   َحدَّ
م 

 ُخيَيَُّل - صلى اهللا عليه وسلم -  لَبيُد ْبُن اَألْعَصِم ، َحىتَّ َكاَن َرُسوُل اللَّه ْن َبِىن ُزَرْيٍق يـَُقاُل َلهُ 
َلٍة َوْهَو ِعْنِدى َلِكنَُّه َدَعا َوَدَعا ُمثَّ َقاَل   َذاَت يـَْوٍم َأْو َذاَت لَيـْ
 اْستَـْفتَـْيُتُه ِفيِه ، أَتَاِىن َرُجَالِن فـََقَعَد َأَحُدمهَُا ِعْنَد َرْأِسى ، َواآلَخُر 

.  لَِبيُد ْبُن اَألْعَصِم قَاَل َمْن طَبَُّه قَالَ . َما َوَجُع الرَُّجِل فـََقاَل َمْطُبوٌب 

  حلديث 

 ، آخر سورتني يف القرآن ، و مازال املسلمون 114 رقم 
 .ور مثل الرقى و التعاويذ ضد السحر

  332-321 ص 1جم 
  333 ص 

  )33مرمي " (َم أُبـَْعُث َحيًّا

ا و هي بنت 6و هي بنت ) فاخذها( أن حممد نكح عائشة يؤكد احلديث  9 سنني ، مث بين 
  )معاشرة األزواج الطبيعية(سنوات 

896 ح  مناقب االنصاركتابصحيح البخاري  
َجي  َ َ ُ ْ َ ََ َ َْ

ِ ِ ِ ِ
ُةِهشاٍم عن أَبِيِه قَاَل تـُوفـِّيْت خِد

َوَنَكَح َعائَشَة َوْهَى بِْنُت ستِّ سنيَن ، ثُمَّ بـََنى بَها فـََلِبَث َسَنتَـْني َأْو َقريًبا مْن َذلَك ، 
  )3جع امللحق را (. َوْهَى بِْنُت ِتْسِع ِسِنينَ 

ِ 5763ح  الطب كتاب–صحيح البخاري  ) 66
 صلى اهللا عليه وسل- قَاَلْت َسَحَر َرُسوَل اللَِّه - رضى اهللا عنها -يُوُنَس َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة 

ِ َرُجٌل ِم- ِ
ِإلَْيِه أَنَُّه يـَْفَعُل الشَّْىَء َوَما فـََعَلُه ، َحىتَّ ِإَذا َكاَن

َشُة ، َأَشَعْرِت َأنَّ اللََّه أَفْـَتاِىن ِفيَمايَا َعائِ « 
ِعْنَد رِْجَلىَّ ، فـََقاَل َأَحُدمهَُا ِلَصاِحِبِه 

 .. .» قَاَل َوأَْيَن ُهَو قَاَل ِىف بِْئِر َذْرَواَن . قَاَل ِىف َأىِّ َشْىٍء قَاَل ِىف ُمْشٍط َوُمَشاَطٍة ، َوُجفِّ طَْلِع َخنَْلٍة ذََكٍر 
إىل آخر ا

  25032ح  باب الدعوات ، مسند أمحد 6391ح  أيضا صحيح البخاري و
  372 ص 2جألنف الروض ا ) 67 

 ، و الناس113سوريت الفلق رقم  )  68
يستعملون هذه الس

سرية بن هشا ) 69
1جسرية ابن هشام  ) 70
َوالسََّالُم َعَليَّ يـَْوَم ُوِلدتُّ َويـَْوَم أَُموُت َويـَْو"  ) 71
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9 (

27(  
النحل " (ى َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ  بِاحلَْقِّ لُِيثَبَِّت الَِّذيَن آَمُنوْا َوُهدً 

 َكاَن أَبُوِك اْمَرأَ َسْوٍء 

22  

1سورة األنبياء " (َوالَِّيت َأْحَصَنْت فـَْرَجَها فـَنَـَفْخَنا ِفيَها ِمن رُّوِحَنا َوَجَعْلَناَها َوابـْنَـَها آيًَة لِّْلَعاَلِمنيَ " ) 72
-16مرمي (أنظر كذلك ، و 

ُقْل نـَزََّلُه ُروُح اْلُقُدِس ِمن رَّبَِّك"  ) 73
102.(  
يَا ُأْخَت َهاُروَن َما. فَأََتْت ِبِه قـَْوَمَها َحتِْمُلُه َقاُلوا يَا َمْرَميُ َلَقْد ِجْئِت َشْيًئا َفرِيًّا "  ) 74

  )28-27مرمي " (َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغيًّا
4-223 ص 1جسرية ابن هشام  ) 75
  20-19النجم  سورة ) 76
  153 ص 2جالروض األنف  ) 77
َىنَّ أَْلَقى َوَما َأْرَسْلَنا ِمن قـَْبِلَك ِمن " 52و كتب ذلك يف سورة احلج  ) 78 َ

  

  22- 15 ، التكوير 79-76الواقعة  

صجابن  ) 90

 رَُّسوٍل َوَال َنِيبٍّ ِإالَّ ِإَذا مت
راجع تفاسري " (الشَّْيطَاُن ِيف أُْمِنيَِّتِه فـََينَسُخ اللَُّه َما يـُْلِقي الشَّْيطَاُن ُمثَّ ُحيِْكُم اللَُّه آيَاتِِه َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ 

  ).القرطيب و اجلاللني و الطربي و ابن كثري هلذه اآلية
َرُه َوِإًذا الَّختََُّذوَك َخِليالً "  ) 79 َنا َغيـْ َنا ِإلَْيَك لِتْفَرتَِي َعَليـْ االسراء " (َوِإن َكاُدوْا لَيَـْفِتُنوَنَك َعِن الَِّذي َأْوَحيـْ
73.(  

.96-95 ، الصافات 40فاطر  ) 80
  .222-221سورة الشعراء  ) 81
  4، الفرقان 103النحل  ) 82
ْلَنآ آيًَة "  ) 83 َا أَنَت ُمْفَرتٍ َبْل َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعَلُمونَ َوِإَذا َبدَّ النحل " (مََّكاَن آيٍَة َوالّلُه َأْعَلُم ِمبَا يـُنَـزُِّل َقاُلوْا ِإمنَّ

101(  
  4- 2 ، الزخرف 79-76 ، الواقعة 21 ، الربوج 25 ، فاطر 29سورة ص  ) 84
85 (
  88 ، االسراء 34-33الطور  ) 86
  13هود  ) 87
  23البقرة  ) 88
  34-33الطور  ) 89

هشام    300- 299 1سرية 

http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes1464.htm
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اِلٍب َجمِْلُس َرُجٍل فـََقاَم أَبُو َجْهٍل َكْى َميْنَـَعُه َوَشَكْوُه ِإَىل َأِىب 

ٌ َ ْ  ْ ََ َ
رِة ِإْن هَذا ما مسَِع (ىل قـَولِِه  ِ ِملَِّة  َذا ِىف  َنا ِ

ِبِه يـَْهِدي ِإَىل الرُّْشِد َفآَمنَّا .  َعَجًبا 
  422-421 ص 1جسرية ابن هشام  و 

سري ابن  راجع تف) .. 3- 1عبس " (زَّكَّى

أَبِيِه 
 

. قَاَل َعْبُد اللَِّه َوْهى بِاْحلََبِشيَِّة َحَسَنٌة . » ْ 

ُزًوا أُولَِئَك َهلُْم َوِمَن النَّاِس َمن َيْشَرتِي َهلَْو احلَِْديِث لُِيِضلَّ َعن َسِبيِل اللَِّه بَِغْريِ ِعْلٍم َويـَتَِّخَذَها هُ " ) 91
  )6لقمان " (َعَذاٌب مُِّهنيٌ 

  93 ص 3جالروض األنف  ) 92
  )الفرقة النظامية من املعتزلة (39امللل و النحل للشهرستاين ص  ) 93
   /http://www.islam-exposed.org: الفرقان احلقراجع  ) 94
  416 ص1جسرية ابن هشام  ) 95
   417 ص 1جسرية ابن هشام  ) 96

 َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َمِرَض أَبُو طَاِلٍب َفَجاَءْتُه قـَُرْيٌش َوَجاَءُه...- 3539 حن الرتمذي سن: "و احلديث 
 َوِعْنَد َأِىب َط-صلى اهللا عليه وسلم- النَِّىبُّ 

َا اْلَعَرُب «  َأِخى َما تُرِيُد ِمْن قـَْوِمَك قَاَل طَاِلٍب فـََقاَل يَا اْبنَ  ُهْم َكِلَمًة َواِحَدًة َتِديُن َهلُْم ِ ِإىنِّ أُرِيُد ِمنـْ
الَّ اللَُّه يَا َعمِّ ُقوُلوا َال ِإَلَه إِ « قَاَل . »َكِلَمًة َواِحَدًة « قَاَل َكِلَمًة َواِحَدًة قَاَل . »َوتـَُؤدِّى ِإلَْيِهُم اْلَعَجُم اجلِْْزيََة 

َهَذا ِإالَّ اخِتالق (فـََقاُلوا ِإَهلًا َواِحًدا . » ََذا ِىف اْلِملَِّة اآلِخَرِة ِإْن ْعَنا ِ قاَل فـنـَزَل ِفيِهُم اْلُقرآُن ) َما مسَِ
َ) صَ اْلُقْرآِن ِذى الذِّْكِر َبِل الَِّذيَن َكَفُروا ِىف ِعزٍَّة َوِشَقاقٍ ( ِْْإ ََ اآلخَ اْل َ

  ).ِإالَّ اْخِتَالٌق 
  419 ص 1جسرية ابن هشام  ) 97
  425-422  ص1جسرية ابن هشام  ) 98
  427-426 ص 1جسرية ابن هشام  ) 99

ْعَنا قـُْرآنًا" ) 100 َُقْل أُوِحي ِإَيلَّ أَنَُّه اْسَتَمَع نـََفٌر مَِّن اجلِْنِّ فـََقاُلوا ِإنَّا مسَِ
َ ،)2-1اجلن " (وَلن نُّْشرَِك ِبَربـَِّنا َأَحًدا

ََعَبس َوتـََوىلَّ َأْن َجاَءُه اْألَْعَمى َوَما يُْدرِيَك َلَعلَُّه يـَ"  ) 101
  كثري

ثـََنا ِحبَّاُن ْبن موَسى َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه َعْن َخاِلِد ْبِن َسِعيٍد َعْن -  3071ح البخاري  ) 102 ُ َحدَّ ُ
َقِميٌص َمَع َأِىب َوَعَلىَّ - صلى اهللا عليه وسلم -َعْن أُمِّ َخاِلٍد بِْنِت َخاِلِد ْبِن َسِعيٍد قَاَلْت أَتـَْيُت َرُسوَل اللَِّه 

ََسَنْه َسَنه « -  صلى اهللا عليه وسلم - َأْصَفُر ، قَاَل َرُسوُل اللَِّه 
ِة ، فَـَزبـََرِنى أَِبىَقاَلْت   - صلى اهللا عليه وسلم -  قَاَل َرُسوُل اللَِّه َفَذَهْبُت أَْلَعُب ِبَخاَتِم النُّبُـوَّ
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 اللَِّه 

ثـََنا ِإْسَحاُق -  5347  حمسلم ْبُن ِإبـَْراِهيَم َأْخبَـَرنَا َجرِيٌر َعِن اَألْعَمِش َعْن َحيَْىي َأِىب ُعَمَر  َوَحدَّ
ُذ َلُه الزَّبِيُب ِفى السَِّقاِء 

قَاَل َعْبُد. » أَْبِلى َوَأْخِلِفى ، ُمثَّ أَْبِلى َوَأْخِلِفى ، ُمثَّ أَْبِلى َوَأْخِلِفى « ُمثَّ قَاَل َرُسوُل اللَِّه . » َدْعَها « 
  5993 ، 5845 ، 5823 ، 3874وأيضا يف البخاري . فـََبِقَيْت َحىتَّ ذََكَر 

103 ( 
يـُْنَب -صلى اهللا عليه وسلم-َعِن اْبِن َعبَّاٍس قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه 

َفـيشربه يـومه واْلغد وبـعد اْلغدِ  َ ْ َ َ َ َ َ ُ َ ْ َ ُُ َ ْ َ ِمس َ َاء الثَّالِثِةِإذ كان  َ َ َا َ َشربَُه َوَسَقاُه َفِإْن َفَضَل َشْىٌء َأْهَراَقهُ  َف ُ.  
ن  ٍ ِ

ِ

ُ ثـََنا َمحَّاُد ْب-  5355ح مسلم  ثـََنا َعفَّاُن َحدَّ ُر ْبُن َحْرب َقاَال َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َوُزَهيـْ  َوَحدَّ
 الشََّراَب   ِبَقَدِحى َهَذا-صلى اهللا عليه وسلم- ْيُت َرُسوَل اللَِّه َسَلَمَة َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنٍس قَاَل َلَقْد َسقَ 

  .َواْلَماَء َواللََّنبَ ُكلَُّه اْلَعَسَل َوالنَِّبيَذ 
ثـََنا عْبُد اللَِّه ْبن َداود َعن ِمسعٍر َعن موسى ْبِن َعْبِد اللَِّه َعِن اْمَرأَةٍ -  3709مسلم  ٌد حدَّ ثـَنا مسدَّ   حدَّ

ذ َل زبِيٌب 
َ ُ ْ َ ْ ْ َ ُ ُ َ َ َ ُ َ َ

اللَِّه  اِئشة رضى اهللا عنها َأنَّ رسوَل َكاَن يـنب -صلى اهللا علي وسلم- ِمن بِىن َأسٍد عن   ُ َ َ َ َع ْ َ َ َ َهْ ُه ُ َُْ
  ."فَـيُـْلِقى ِفيِه َتْمًرا َوَتْمٌر فَـيُـْلِقى ِفيِه الزَّبِيبَ 

ثـََنا َشرِيٌك َعْن َأِىب فـَزَ -  88سنن الرتمذي  ) 104 ثـََنا َهنَّاٌد َحدَّ ِ َحدَّ ِ ٍ ْن َأِىب َزْيد َعْن َعْبد اللَّه ْبِن اَرَة َع
اٌء 

  )5االنبياء " (اُه َبْل ُهَو َشاعٌر فـَْلَيْأتَنا بآيَة َكَما أُْرسَل اَألوَُّلونَ 

ْكَواٍب َكاَنْت قـََوارِيَرا  بالتنوين مع أنها (ِمْن فضَّة َ
  )بيح

ٌح 

َمتَْرٌة طَيَِّبٌة َوَم« فـََقاَل . فـَُقْلُت نَِبيذٌ . »َما ِىف ِإَداَوِتَك  « -صلى اهللا عليه وسلم-َمْسُعوٍد قَاَل َسأََلِىن النَِّىبُّ 
  )حسنه ابن حجر العسقالين (.قَاَل فـَتَـَوضََّأ ِمْنهُ . »َطُهوٌر 

ِبَ "  ) 105 ٍ ِ ِ ِ ْل قَاُلوْا َأْضَغاُث َأْحَالٍم َبِل افْـتَـَر
  )36الصافات " (َويـَُقوُلوَن أَئِنَّا لََتارُِكوا آِهلَِتَنا ِلَشاِعٍر جمَُّْنونٍ " و أيضا 
  :من أخطاء القرآن يف اللغة ) 106

  )هذين: وصوابه( ِإْن َهَذان َلَساِحَراِن 63: 20طه  *
  )اختصما في ربهما: صوابه(َهَذاِن َخْصَماِن اْخَتَصُموا ِفي رَبِِّهْم  ”19: 22الحج  *
نَـُهَما  ”9: 49الحجرات  *   )اقتتلتا: صوابه(َوِإْن طَائَِفَتاِن ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن اقْـَتتَـُلوا فََأْصِلُحوا بـَيـْ
وَأ15: 76سورة اإلنسان  * ٍ ِ  َوُيطَاُف َعَلْيِهْم بِآنَِيٍة 

ال تـُنّـَون المتناعها عن الصرف؟ إنها على وزن مصا
ْتُه لَيَـُقوَلنَّ َذَهَب السَّيِّ 10: 11سورة هود  * َئاُت َعنِّي ِإنَُّه َلَفِر َوَلِئْن َأَذقْـَناُه نـَْعَماَء بـَْعَد َضرَّاَء َمسَّ

  )وكان يجب أن يجرَّ المضاف إليه فيقول بعد ضراءِ (َفُخوٌر 
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جواب لّما؟ ولو حذف الواو التي قبل أوحينا الستقام 
َنا ِإَلْيِه 15: 12سورة يوسف  *  فـََلمَّا َذَهُبوا ِبِه َوَأْجَمُعوا َأْن َيْجَعُلوُه ِفي َغَيابَِة الُجبِّ َوَأْوَحيـْ

أين (ُروَن َلتُـَنبِّئَـنـَُّهْم بَِأْمرِِهْم هذا َوُهْم َال َيْشعُ 
  )المعنى
  41 ، 13، املائدة 46 ، النساء 75سورة البقرة  ) 107
   من سورة الكهف83راجع تفسري ابن كثري لآلية  ) 108
  )85اإلسراء " (ِعْلِم ِإالَّ قَِليالً ْن أَْمِر َريبِّ َوَما أُوتِيُتم مِّن الْ "  ) 109

َحىتَّ ِإَذا بـََلَغ َمْغِرَب الشَّْمِس  .... مِّْنُه ِذْكرا 

)." أى احلامية أى احلارة

َأنَّ يـَُهوَد َكانُوا َمَعُهْم ِيف ِبَالِدِهْم ، وََكانُوا َأْهَل ِكَتاٍب َوِعْلٍم ، وََكانُوا ُهْم َأْهَل : " جاء 
نَـُهْم َشْيٌء قَاُلوا َهلُْم  َغَزْوُهمْ  نَِبيًّا  إنَّ :  بِِبَالِدِهْم ، َفَكانُوا إَذا َكاَن بـَيـْ

فـََلمَّا َكلََّم َرُسوُل اللَِّه َصلَّى اللَُّه َعَلْيِه . َل َعاٍد َوِإَرَم 
يَا قـَْوِم ، تـَْعَلُموا َواَللَِّه إنَُّه لَلنَِّيبُّ الَِّذي : ْعُضُهْم لِبَـْعِض 

َوَيْسأَُلوَنَك َعِن الرُّوِح ُقِل الرُّوُح ِم
ًم") 110

َئٍة  يب وابن كثري راجع تفسري الطربي واجلاللني و القرط) : 86 -83الكهف" (َوَجَدَها تـَْغُرُب ِيف َعْنيٍ محَِ
احلمئة (أو عني من املاء احلارة ) احلمئة(عن معىن عني محئة بني بئر من الطني 

َوَيْسأَُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرنـَْنيِ ُقْل َسأَتْـُلو َعَلْيُك

  )83الكهف (
  )9الكهف " (أَْم َحِسْبَت َأنَّ َأْصَحاَب اْلَكْهِف َوالرَِّقيِم َكانُوا ِمْن آيَاتَِنا َعَجًبا" ) 111

َعٌة َوثَاِمنُـُهْم  َسيَـُقوُلوَن َثَالثٌَة رَّاِبُعهُ " ْم َكْلبُـُهْم َويـَُقوُلوَن َمخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلبُـُهْم َرْمجًا بِاْلَغْيِب َويـَُقوُلوَن َسبـْ
ِِم  أليس اهللا ... والسؤال ملاذا مل يقل له ربه بعددهم ) .. 22الكهف " (َكْلبُـُهْم ُقل رَّيبِّ َأْعَلُم بِِعدَّ

  ؟ةي أن عددهم كان من األسرار احلربلم يف القرآن ، أمكشخصيا هو املت
) نبيا ( مث قال نعم والذي بعثك باحلق ) يد حممد(أخذ الرباء بن معرور بيده : " تقول السرية ) 112

عن  ( لنمنعنك مما مننع منه أزرنا فبايعنا يا رسول اهللا فنحن واهللا أبناء احلروب وأهل احللقة ورثناها كابرا 
  422 ص 1جسرية ابن هشام )" كابر 

عن اخلزرج)  113
ِشْرٍك َوَأْصَحاَب َأْوثَاٍن ، وََكانُوا َقْد

ُعوٌث اْآلَن ، َقْد َأَظلَّ َزَمانُُه ، نـَتَِّبُعُه فـَنَـْقتُـُلُكْم َمَعُه قـَْت َمبـْ
 أُولَِئَك النـََّفَر ، َوَدَعاُهْم إَىل اللَِّه ، قَاَل بـََوَسلَّمَ 

َ . تـََوعَّدَُكْم ِبِه يـَُهوُد ، َفَال َتْسِبُقنَُّكْم إلَْيهِ  -428 ص 1جسرية ابن هشام " (دَعاُهْم إلَْيهِ فََأَجابُوُه ِفيَما 

أن أهل يثرب سألوه هل : حيث تقول السرية:  466-438 ص 1ج 
وتدعنا ؟ قال فتبسم رسول اهللا صلى اهللا عسيت إن حنن فعلنا ذلك مث أظهرك اهللا أن ترجع إىل قومك 

  )246-245 ص 2ج ، والروض األنف 429
  435-429 ص 1جسرية ابن هشام  ) 114
سرية ابن هشام ) 115

http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Article&iw_a=view&article_id=390
http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Article&iw_a=view&article_id=390
http://www.islamway.com/?Islamway&iw_s=Article&iw_a=view&article_id=390
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes1553.htm
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes1550.htm
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  "الغاية تربر الوسيلة"ى املقولة املشهورة 
ذا احلضرمي األخضر ، من على فراشي وتسج بربدي ه :"مد قال لعليّ 

يف 
لى 

492-494   

   496-495 ص 1
  505-504 ص 

  502-501 ص 1
  

بل الدم الدم واهلدم اهلدم أنا منكم وأنتم مين ، أحارب من حاربتم وأسامل من "عليه وسلم مث قال 
  ).صححه األلباين ، وامحد شاكر ("ساملتم

الَِّذيَن ُأْخرُِجوا ِمن ِديَارِِهْم ِبَغْريِ .  َلَقِديٌر أُِذَن لِلَِّذيَن يـَُقاتـَُلوَن بِأَنـَُّهْم ظُِلُموا َوِإنَّ اللََّه َعَلى َنْصرِِهمْ "  ) 116
َحقٍّ ِإالَّ َأن يـَُقوُلوا َربـَُّنا اللَُّه َوَلْوَال َدْفُع اللَِّه النَّاَس بـَْعَضُهم بِبَـْعٍض هلَُّدَِّمْت َصَواِمُع َوبَِيٌع َوَصَلَواٌت َوَمَساِجُد 

  )40- 39سورة احلج " (َينُصَرنَّ اللَُّه َمن يَنُصرُُه ِإنَّ اللََّه َلَقِويٌّ َعزِيزٌ يُْذَكُر ِفيَها اْسُم اللَِّه َكِثريًا َولَ 
  484 ص 1جسرية ابن هشام  ) 117
   481-480 ص 1جسرية ابن هشام )  118
كاتب إيطايل اجلنسية ألف كتاب األمري يف العصور الوسطي ، والذي يعترب النواة : ميكافيللي  ) 119

األوىل لعلم السياسة ، و فيه يؤكد عل
حيث تؤكد السرية أن حم ) 120

  )483- 482 ص 1سرية ابن هشام ج" (فنم فيه فإنه لن خيلص إليك شيء تكرهه منهم
 خمتصر السريةومل يرد أصال موضوع الغار يف  ، الروض األنفأو يف  ، سرية ابن هشاممل يرد يف  ) 121

 بكر ،وإبنته أمساء كانو يأتون بالزاد و املاء أيب) عبد(وتؤكد سرية ابن هشام أن عامر بن فهرية موىل  ، 
  .حملمد وصاحبة يف الغار مما ينفي وجود أي نسيج للعنكبوت على املدخل إال بالطبع نسيج اخليال

 و 3308 كتاب لألحاديث هو مسند أمحد 12احلديث الوحيد الذي يشري إىل هذه القصة من بني 
) 1( راجع احمللق  :ند هذا احلديث والقصة من أساسهاوهناك مقالة تف. مل يتفق العلماء على صحته

 الرتكيب والتأليف الذي قام به املسلمون إلضفاء توابل عفهذه الرواية مما يعد يف  ،هناآخر الكتاب  
   . القصة احملمدية

  110 ، 41النحل  ) 122
 ص 1جسرية بن هشام  ) 123
   494 ص 1جسرية بن هشام  ) 124
جسرية بن هشام  ) 125
1جسرية بن هشام  ) 126
جسرية ابن هشام  ) 127
256البقرة  ) 128

http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes1594.htm
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ثـََنا ِإْسَرائِيُل َعْن َأِىب  اللَِّه ْبُن َرَجاٍء قَاَل َحدَّ

 َصلَّى -  صلى اهللا عليه وسلم - قَاَل َكاَن َرُسوُل اللَِّه -  رضى اهللا عنهما -
َعَة َعَشَر َشْهًرا ، وََكاَن َرُسوُل اللَِّه   حيُِبُّ َأْن -  صلى اهللا عليه وسلم -َأْو َسبـْ

َه َحنَْو اْلَكْعَبِة ، َوقَ ) تـََقلَُّب َوْجِهَك ِىف السََّماِء  اَل السَُّفَهاُء فـَتَـَوجَّ
َها  َلِتِهُم الَِّىت َكانُوا َعَليـْ ُقْل لِلَِّه اْلَمْشرُِق َواْلَمْغِرُب يـَْهِدى َمْن (  َوالَُّهْم َعْن ِقبـْ

 ُمثَّ َخرََج بـَْعَد َما َصلَّى ، َفَمرَّ  َرُجلٌ -  صلى اهللا عليه وسلم -َفَصلَّى َمَع النَِّىبِّ )  
 - ْصِر َحنَْو بـَْيِت اْلَمْقِدِس فـََقاَل ُهَو َيْشَهُد أَنَُّه َصلَّى َمَع َرُسوِل اللَِّه 

 ، 40أطرافه .  اْلَقْوُم َحىتَّ تـََوجَُّهوا َحنَْو اْلَكْعَبِة فـََتَحرَّفَ 

144  
ثـََنا أَيُّوُب - 2004 ثـََنا َعْبُد اْلَواِرِث َحدَّ ثـََنا أَبُو َمْعَمٍر َحدَّ  َحدَّ

ِن اْبِن َعبَّاٍس  ْ  صلى -  قَاَل َقِدَم النَِّىبُّ - رضى اهللا عنهما -َ
قَاُلوا َهَذا يـَْوٌم َصاِلٌح . » َما َهَذا «  ، فـََقاَل َتُصوُم يـَْوَم َعاُشورَاءَ اْليَـُهوَد 
ِِ َصاَمُه ِ

َ ْ َ َ ُ ُ َ َ َ َ
ِ ِ ِ

  

ثـََنا َعْبُد - 399 حالصالة كتاب –البخاري  ) 129  َحدَّ
ِإْسَحاَق َعِن اْلبَـَراِء ْبِن َعاِزٍب 

ِت اْلَمْقِدِس ِستََّة َعَشَر َحنَْو بـَيْ 
َه ِإَىل اْلَكْعَبِة ، فَأَنـَْزَل اللَُّه  َقْد نـََرى ( يـَُوجَّ

 َما-  َوُهُم اْليَـُهوُد -ِمَن النَّاِس 
َيَشاُء ِإَىل ِصَراٍط ُمْسَتِقيٍم

َعَلى قـَْوٍم ِمَن األَْنَصاِر ِىف َصَالِة اْلَع
َه َحنَْو اْلَكْعَبِة -صلى اهللا عليه وسلم  .  ، َوأَنَُّه تـََوجَّ

4486 ، 4492 ، 7252.  
- 142البقرة  ) 130
حالصوم ب  كتا–البخاري  ) 131

ج  ُبـٍري عن أَبِيِه َععبد اللَِّه بن سِعيِد بِن  ْ َ ُ ْ ُ َْ ثـََنا  َْحدَّ َ
ِ  اْلَمديَنَة ، فـََرَأى - اهللا عليه وسلم 

ِى ِ ِ َف. » فَأَنَا َأَحقُّ مبُوَسى مْنُكْم « قَاَل .  إْسَرائيَل مْن َعُدوِّهْم ، َفَصاَمُه ُموَسى ، َهَذا يـَْوٌم َجنَّ اللَُّه َبِىن 
 الصيام كتاب –مسلم "و أيضا  ، 4737 ، 4680 ، 3943 ، 3397أطرافه  . َوَأَمَر ِبِصَياِمهِ 

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي َأْخبَـَرنَا ُهَشْيٌم -  2712 ح  - َعْن َأِىب ِبْشٍر َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ َعِن اْبِن َعبَّاٍس  َحدَّ
 اْلمِديَنَة فـَوَجَد اْليَـُهود يصومون يـوم -صلى اهللا عليه وسلم- قَاَل َقِدَم َرُسوُل اللَِّه - رضى اهللا عنهما 

ِ ِ ِِ َّ ْظَهَر اللُه فيه ُموَسى َوَبِىن ِإْسَرائيَل َعَلى فْرَعْوَن فـََنْحُن َعاُشوَراَء َفُسئُلوا َعْن َذلَك فـََقاُلوا َهَذا اْليَـْوُم الَّذى أَ 
.فََأَمَر ِبَصْوِمهِ . »َنْحُن َأْوَلى ِبُموَسى ِمْنُكْم  « -صلى اهللا عليه وسلم-فـََقاَل النَِّىبُّ . َنُصوُمُه تـَْعِظيًما َلهُ 

  8-7، 2-1املنافقون  ) 132
املغازي  و .418-417 ص 2 الروض األنف حو،  558 ص 1جسرية ابن هشام  ) 133

   327 ص 1جللواقدي 
181ل  134 عمران  )   آ
8آل عمران  )  7 135
  13املائدة  ) 136
  183آل عمران  ) 137
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  38-19: 18 ملوك األول - 

 ، 1592أيضا . َشاَء أَْفَطَر 
   

يًعا َعْن َأِىب  َنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َوأَبُو ُكَرْيٍب مجَِ
َعْن ُعَماَرَة َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن يَزِيَد قَاَل َدخَ  َل ْعَم

فـََقاَل أََولَْيَس اْليَـْوُم يـَْوَم . اْلَغَداءِ 
ا صلى اهللا عليه -َن َرُسوُل اللَِّه ْوٌ

َاَن تُِركَ  َشْهُر َرَم َ   . َوَقاَل أَبُو ُكَرْيٍب تـَرََكهُ .ا َ

155 

الكتاب املقدس ) 138
  183آل عمران  ) 139
  89، 85البقرة  ) 140
  4- 1 ، البينة 140البقرة  ) 141
  16-15املائدة  ) 142
  44املائدة  ) 143
  251- 246البقرة  ) 144
   سفر صموئيل األول-الكتاب املقدس ) 145
  7: 7 قضاة -الكتاب املقدس ) 146
  79البقرة )  147
  174البقرة )  148
   519 ص 1جة ابن هشام سري  ) 149
  144- 143البقرة  ) 150
  185- 183البقرة  ) 151
ثـََنا أَبُو اْلَيَماِن َأْخبَـَرنَا ُشَعْيٌب َعِن الزُّْهرِىِّ قَاَل - 2001ح الصوم كتاب  البخاري  ) 152  َحدَّ

 - صلى اهللا عليه وسلم -  قَاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه - رضى اهللا عنها -الزُّبـَْريِ َأنَّ َعاِئَشَة َأْخبَـَرِىن ُعْرَوُة ْبُن 
ِ ِ ِ  ، َوَمْن فـََلمَّا ُفِرَض َرَمَضاُن َكاَن َمْن َشاَء َصامَ أََمَر بصَيام يـَْوم َعاُشوَراَء ، ِ

450، 4504 1893 ، 2002 ، 3831 ، 2
ثـَ-  2704  حالصيام كتاب –مسلم "و أيضا   َحدَّ

ِش  ثـََنا أَبُو ُمَعاِويََة َعِن اَألٍ ُمَعاِويََة قَاَل أَبُو َبْكر َحدَّ
ِ اَألْشَعُث ْبُن قـَْيٍس َعَلى َعْبد اللَّه َوُهَو يـَتَـَغدَّى فـََقاَل يَا أَبَا ُحمَمٍَّد اْدُن ِإَىل ِ

م َك َا ُهَو يـَ َعاُشوَراَء قَاَل َوَهْل َتْدرِى َما يـَْوُم َعاُشوَراَء قَاَل َوَما ُهَو قَاَل ِإمنَّ
ض نـزَل  فـََلمَّ ْبَل َأْن يـَْنِزَل َشْهُر َرَمَضاَن  -وسلم َيُصوُمُه قـَ

  211، 209- 208البقرة  ) 153
  159البقرة  ) 154

  56النساء  )
   176 ص 1جاملغازي  ، و 50-47 ص 2جسرية بن هشام  ) 156
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ُ قَاَل . ح ُ َ ً َ ُ ْع َ ْ َْن َع ُ َ ْ ثـََن ُس َحدَّ
فـََقاَل ُحمَمَُّد . » اَألْشَرِف َفِإنَُّه َقْد آَذى اللََّه َوَرُسوَلُه 

فَأَتَاُه فـََقاَل َلُه . »ُقْل « قَاَل اْئَذْن ِىل َفَألُقْل قَاَل . »
ِإنَّا 

 َوَقْد َأَرْدُت َأْن ُتْسلَفِىن َسَلًفا -  قَاَل -ْكَرُه َأْن َنَدَعُه َحىتَّ نـَْنظَُر إَىل َأىِّ َشْىء َيصُري أَْمرُُه 
ِب أَنـَْرَهُنَك ِنَساَءنَا قَاَل َلُه تـَْرَهُنوِىن 

لَْيهْم 
 
 
ْم 
 

ْ وهُ . ْن َرْأسه ُمثَّ قَاَل ُدوَنُك ََ َاَل فـَ

   

  ص 

2  

  58األنفال  ) 157
  زعيم املنافقني طبقا لكتب السرية ) 158
   55-51 ص 2جسرية بن هشام  ) 159
. 4765  –مسلم كتاب اجلهاد والسري )  160 ت جاِبرا يـقول. مرٍو ِمس فيان ع ا

َمْن ِلَكْعِب ْبِن « - صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوُل اللَِّه 
نـََعْم « ْبُن َمْسَلَمَة يَا َرُسوَل اللَِّه َأحتُِبُّ َأْن أَقْـتُـَلُه َقاَل 

نَـُهَما َوقَاَل ِإنَّ َهَذا الرَُّجَل َقْد َأَراَد َصَدَقًة َوَقْد َعنَّ  َعُه قَاَل َوأَْيًضا َواللَِّه لََتَملُّنَّهُ . انَاَوذََكَر َما بـَيـْ قَاَل . فـََلمَّا مسَِ
ِ ٍ ِ َِقِد اتـَّبَـْعَناُه اآلَن َوَن

قَاَل تـَْرَهُنِىن ِنَساءَُكْم قَاَل أَْنَت َأْمجَُل اْلَعَر. قَاَل َما تُرِيدُ قَاَل َفَما تـَْرَهُنِىن 
 - السَِّالَح  يـَْعِىن -َوَلِكْن نـَْرَهُنَك الْألَمَة . قَاَل ُيَسبُّ اْبُن َأَحِدنَا فـَيُـَقاُل ُرِهَن ِىف َوْسَقْنيِ ِمْن َمتْرٍ . َأْوَالدَُكمْ 

ِ. قَاَل فـَنَـَعمْ  َوَواَعَدُه َأْن يَْأتَِيُه بِاحلَْاِرِث َوَأِىب َعْبِس ْبِن َجْربٍ َوَعبَّاِد ْبِن ِبْشٍر قَاَل َفَجاُءوا َفَدَعْوُه لَْيًال فـَنَـَزَل ِإ
ُر َعْمرٍو َقاَلْت َلُه اْمَرأَتُُه ِإىنِّ َألْمسَعُ  َا َهَذا ُحمَمَُّد ْبُن َمْسَلَمَةقَاَل ُسْفَياُن قَاَل َغيـْ  َصْوتًا َكأَنَُّه َصْوُت َدٍم قَاَل ِإمنَّ

قَاَل ُحمَمٌَّد ِإىنِّ ِإَذا َجاَء َفَسْوَف أَُمدُّ َيِدى ِإَىل. َوَرِضيُعُه َوأَبُو نَائَِلَة ِإنَّ اْلَكِرَمي َلْو ُدِعَى ِإَىل َطْعَنٍة لَْيًال َألَجابَ 
ْمَكْنُت ِمْنُه َفُدوَنُكْم قَاَل فـََلمَّا نـََزَل نـََزَل َوُهَو ُمتَـَوشٌِّح فـََقاُلوا جنَُِد ِمْنَك رِيَح الطِّيِب قَاَل نـََعَرْأِسِه َفِإَذا اْستَ 

َشمَّ ُمثَّ قَاَل أَتَْأَذُنفـَتَـَناَوَل فَ . قَاَل فـََتْأَذُن ِىل َأْن َأُشمَّ ِمْنُه َقاَل نـََعْم َفُشمَّ . َحتِْىت ُفالَنَُة ِهَى َأْعَطُر ِنَساِء اْلَعَربِ 
م  ِ ِ قتـُلِىل َأْن َأُعوَد قَاَل فَاْسَتْمَكَن ِم   .ق

   191- 190 ص 2جسرية ابن هشام   وأيضا14احلشر  ) 161
  ود يف اجلزيرةأكرب جتمع لليه ) 162
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ثَـ  ْعُت َأِىب َحدَّ م  صلى اهللا عليه وسل- أََتى النَِّىبَّ - َعَلْيِه السََّالُم - ِجْبرِيلَ َنا أَبُو ُعْثَماَن قَاَل أُْنِبْئُت َأنَّ مسَِ
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»  َهَذا  َمْن«  ألُمِّ َسَلَمَة -  صلى اهللا عليه وسلم - َوِعْنَدُه أُمُّ َسَلَمَة ، َفَجَعَل ُحيَدُِّث ُمثَّ َقاَم ، فـََقاَل النَِّىبُّ -

ْعُت ُخْطَبَة  . َهَذا ِدْحَيةُ قَاَل قَاَلْت .  َكَما قَاَل َأوْ .  قَاَلْت أُمُّ َسَلَمَة اْميُ اللَِّه َما َحِسْبُتُه ِإالَّ ِإيَّاُه َحىتَّ مسَِ
ْعَت َهَذا قَاَل قَاَل فـَُقْلُت َألِىب ُعْثَماَن ِممَّنْ .  ُخيِْربُ ِجْربِيَل َأْو َكَما قَاَل - صلى اهللا عليه وسلم -َنِىبِّ اللَِّه   مسَِ

  .4980طرفه . ِمْن ُأَساَمَة ْبِن َزْيٍد 
  240- 233 ص2جسرية ابن هشام  ) 170
  240-239 ص 2جسرية بن هشام  ) 171
هشام أيضا سرية ابن . 27-26مذحبة اليهود يف األحزاب  ، 27-9يف سورة األحزاب  ) 172

  241 ص 2ج
  245 ص 2جأيضا سرية ابن هشام  ، و 50األحزاب  ) 173
 كتاب مناقب األنصار – وهي يف صحيح البخاري 251-250 ص 2جسرية ابن هشام  ) 174

ثـََنا َفْضُل ْبُن ُمَساِوٍر َخَنتُ َأِىب َعوَ -  3803ح  َثِىن ُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ َحدَّ ثـََنا أَبُو َعَوانََة َعِن  َحدَّ انََة َحدَّ
ْعُت النَِّىبَّ - رضى اهللا عنه -اَألْعَمِش َعْن َأِىب ُسْفَياَن َعْن َجاِبٍر   « يـَُقوُل - صلى اهللا عليه وسلم -  مسَِ
ثـََنا أَبُو َصاِلٍح َعْن َجا.  » اْهتَـزَّ اْلَعْرُش ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعاذٍ   صلى اهللا -ِبٍر َعِن النَِّىبِّ َوَعِن اَألْعَمِش َحدَّ

فـََقاَل ِإنَُّه َكاَن بـَْنيَ َهَذْيِن اْحلَيـَّْنيِ . فـََقاَل َرُجٌل جلَِاِبٍر َفِإنَّ اْلبَـَراَء يـَُقوُل اْهتَـزَّ السَّرِيُر .  ِمثْـَلُه - عليه وسلم 
ْعُت النَِّىبَّ  .  » ْرُش الرَّْمحَِن ِلَمْوِت َسْعِد ْبِن ُمَعاذٍ اْهتَـزَّ عَ «  يـَُقوُل -  صلى اهللا عليه وسلم -َضَغاِئُن ، مسَِ

  2235 ، 2293حتفة 
فلما ضربناه بأسيافنا حتامل عليه :فتقول السرية : 274-273 ص 2جسرية ابن هشام  ) 175

  أي حسيب حسيب: هو يقول قطين قطين اهللا بن أنيس بسيفه يف بطنه حىت أنفذه و 
   328 ص 2جسرية ابن هشام  ) 176
   330 ص 2جسرية ابن هشام  ) 177
   336 ص2جسرية ابن هشام ، و  331 ص2جسرية ابن هشام  ) 178
  340- 339 ص2جسرية ابن هشام  ) 179
   337-336 ص 2جسرية ابن هشام  ) 180

  :قصة خيرب و صفية بالتفصيل يف هذا احلديث
ُهَما .... -18851السري  كتاب –سنن البيهقي  صلى - َأنَّ َرُسوَل اللَِّه :  َعِن اْبِن ُعَمَر َرِضَى اللَُّه َعنـْ

 َقاَتَل َأْهَل َخْيبَـَر َحىتَّ َأْجلََأُهْم ِإَىل َقْصرِِهْم فـََغَلَب َعَلى اَألْرِض َوالزَّرِْع والنَّْخِل َف- عليه وسلماهللا

عبد 

َصاحلَُوُه  َ
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ْن فـََعُلوا َفَال ِذمََّة َهلُْم َوَال َعْهَد فـََغيَُّبوا َمْسًكا 

وا 

وِل 

ِتُكْم مَن اْلِقَرَدة َواْخلََنازِيِر َوَال َحيْمُلِىن بـُْغِضى   ِعدَّ
-اَمِت السََّمَواُت َواَألْرُض قَاَل َوَرَأى َرُسوُل اللَِّه 

َها َوَهلُْم َما َمحََلْت رَِكابـُُهْم َولَِرُسوِل اللَِّه  ْلبَـْيَضاُء  الصَّْفَراُء َوا-صلى اهللا عليه وسلم-َعَلى َأْن ُجيَْلْوا ِمنـْ
َها َواْشتَـَرَط َعَلْيِهْم َأْن َال َيْكُتُموا َوَال يـَُغيُِّبوا َشْيًئا َفِإ َوَخيُْرُجوَن ِمنـْ

صلى - َر ِحَني ُأْجِلَيِت النَِّضُري فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه ِفيِه َماٌل َوُحِلىٌّ ِحلَُىيِّ ْبِن َأْخَطَب َكاَن اْحَتَمَلُه َمَعُه ِإَىل َخْيبَـ 
 لَِعمِّ ُحَىيٍّ َما فـََعَل َمْسُك ُحَىيٍّ الَِّذى َجاَء بِِه ِمَن النَِّضِري فـََقاَل أَْذَهَبْتُه النـََّفَقاُت َواحلُُْروُب -اهللا عليه وسلم

 ِإَىل الزُّبـَْريِ َفَمسَُّه -صلى اهللا عليه وسلم- َفَدفـََعُه َرُسوُل اللَِّه فـََقاَل اْلَعْهُد َقرِيٌب َواْلَماُل َأْكثـَُر ِمْن َذِلكَ 
ِبَعَذاٍب َوَقْد َكاَن ُحَىيٌّ قـَْبَل َذِلَك َدَخَل َخرِبًَة فـََقاَل َقْد رَأَْيُت ُحيَـيًّا َيطُوُف ِىف َخرِبٍَة َها ُهَنا َفَذَهُبوا َفطَاُفوا 

 اْبِىن ُحَقْيٍق َوَأَحُدمهَُا َزْوُج َصِفيََّة بِْنِت -صلى اهللا عليه وسلم-ِة فـََقَتَل َرُسوُل اللَِّه فـََوَجُدوا اْلَمْسَك ِىف اْخلَرِبَ 
 ِنَساَءُهْم َوَذَرارِيـَُّهْم َوَقَسَم أَْمَواَهلُْم بِالنَّْكِث -صلى اهللا عليه وسلم-ُحَىيِّ ْبِن َأْخَطَب َوَسَىب َرُسوُل اللَِّه 

َها وَملَْ الَِّذى َنَكثُوا َوَأرَ  َها فـََقاُلوا يَا ُحمَمَُّد َدْعَنا َنُكوُن ِىف َهِذِه اَألْرِض ُنْصِلُحَها َونـَُقوُم َعَليـْ اَد َأْن ُجيِْليَـُهْم ِمنـْ
َها وََكانُوا َال يـَْفُرُغوَن َأنْ - صلى اهللا عليه وسلم- َيُكْن ِلَرُسوِل اللَِّه   يـَُقوُم َوَال َألْصَحابِِه ِغْلَماٌن يـَُقوُموَن َعَليـْ

َها فََأْعطَاُهْم َخْيبَـَر َعَلى َأنَّ َهلُُم الشَّْطَر ِمْن ُكلِّ َزرٍْع َوَخنٍْل َوَشْىٍء َما َبَدا ِلَرُسوِل اللَِّه  صلى اهللا عليه - َعَليـْ
نُـُهُم الشَّْطَر َفَشَكْوا ِإَىل َرُس وََكاَن َعْبُد اللَِّه ْبُن َرَواَحَة يَْأتِيِهْم ُكلَّ َعاٍم فـََيْخُرُصَها َعَلْيِهْم ُمثَّ ُيَضمِّ -وسلم
َة َخْرِصِه َوَأَراُدوا َأْن يـَْرُشوُه فـََقاَل يَا َأْعَداَء اللَِّه ُتْطِعُموِىن السُّْحَت َواللَِّه -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه   ِشدَّ

َِلَقْد ِجْئُتُكْم ِمْن ِعْنِد َأَحبِّ النَّاِس ِإَىلَّ َوألَنـُْتْم أَبـَْغُض إِ  ِ ِ َىلَّ ِمْن
ََذا َق َنُكْم فـََقاُلوا ِ ِإيَّاُكْم َوُحىبِّ ِإيَّاُه َعَلى َأْن َال َأْعِدَل بـَيـْ

َكاَن رَْأِسى ِىف : فـََقاَلْت . »يَا َصِفيَُّة َما َهِذِه اْخلُْضَرُة؟ « : َصِفيََّة ُخْضَرًة فـََقاَل  ِبَعْنيِ - صلى اهللا عليه وسلم
َنَِّني َمِلَك  َ
ْن أَبـَْغِض النَّاِس ِإَىلَّ قـََتَل َزْوِجى َوَأِىب َفَما َزاَل 

َحْجِر اْبِن ُحَقْيٍق َوأَنَا نَاِئَمٌة فـََرأَْيُت َكَأنَّ َقَمًرا َوَقَع ِىف َحْجرِى فََأْخبَـْرتُُه ِبَذِلَك فـََلَطَمِىن َوَقاَل مت
 ِم-صلى اهللا عليه وسلم-َب َقاَلْت وََكاَن َرُسوُل اللَِّه يـَْثرِ 

-ُل اللَِّه يـَْعَتِذُر ِإَىلَّ َويـَُقوُل ِإنَّ أَبَاِك أَلََّب َعَلىَّ اْلَعَرَب َوفـََعَل َوفـََعَل َحىتَّ َذَهَب َذِلَك ِمْن نـَْفِسى وََكاَن َرُسو 
َاِنَني َوْسًقا ِمْن َمتٍْر ُكلَّ َعاٍم َوِعْشرِيَن َوْسًقا ِمْن َشِعٍري - صلى اهللا عليه وسلم َ

 -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه 
 

 يـُْعِطى ُكلَّ اْمَرأٍَة ِمْن ِنَسائِِه مث
َمَر ِمْن فـَْوِق بـَْيِت فـََفَدُعوا فـََلمَّا َكاَن َزَمُن ُعَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب َرِضَى اللَُّه َعْنُه َغُشوا اْلُمْسِلِمَني َوأَْلَقُوا اْبَن عُ 

نَـُهْم  َيَدْيِه فـََقاَل ُعَمُر ْبُن اخلَْطَّاِب َرِضَى اللَُّه َعْنُه َمْن َكاَن َلُه َسْهٌم ِمْن َخْيبَـَر فـَْلَيْحُضْر َحىتَّ نـَْقِسَمَها بـَيـْ
نَـُهْم فـََقاَل َرئِيُسُهْم َال ُختْرِْجَنا َدْعَنا َنُكوُن فِ  يَها َكَما أَقـَرَّنَا َرُسوُل فـََقَسَمَها بـَيـْ

صلى اهللا-َوأَبُو َبْكٍر َرِضَى اللَُّه َعْنُه فـََقاَل ُعَمُر َرِضَى اللَُّه َعْنُه ِلَرئِيِسِهْم أَتـَُراُه َسَقَط َعىنِّ قـَْوُل َرُسوِل اللَِّه 
َك َحنَْو الشَّاِم يـَْوًما ُمثَّ يـَْوًما ُمثَّ يـَْوًما َوَقَسَمَها ُعَمُر َرِضَى اللَُّه  َكْيَف ِبَك ِإَذا َرَقَصْت ِبَك َراِحَلتُ -عليه وسلم

  )أطراف احلديث صححها مسلم والبخاري (.َعْنُه بـَْنيَ َمْن َكاَن َشِهَد َخْيبَـَر ِمْن َأْهِل احلَُْدْيِبَيةِ 
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ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن - 4028ح ملغازي كتاب ا- ثـََنا ِإْسَحاُق ْبُن َنْصٍر َحدَّ  َحدَّ
 َقاَل َحاَرَبِت النَِّضُري َوقـَُرْيَظُة ، فََأْجَلى بِىن -عنهما 

، َوَأْجَلى يـَُهوَد اْلَمِديَنِة  
  8455حتفة . َحارِثََة ، وَُكلَّ يـَُهوِد اْلَمِديَنِة 

َثِىن ُحمَمَُّد ْبُن رَاِفٍع َوِإْسَحاُق ْبُن َمْنُصوٍر قَاَل اْبُن رَاِفٍع -  َوَحدَّ
 َأنَّ 

صلى اهللا عليه - فََأْجَلى َرُسوُل اللَِّه - صلى اهللا عليه وسلم- 

مة 
 

 
غفارية ، غزية 

م 

مجرة بنت احلارث بن عوف ، مجرة بنت احلارث بن أىب حارثة املزنية ، حبيبة بنت سهل ،  

ابر الغفارية ، أم شريك األنصارية ، أم شريك الدوسية ، أم شريك القرشية العامرية ، أم هانئ 

  صار حممد على اليهودسور احلشر و احلديد و الصف و اجلمعة و التغابن كلها متجد انت ) 181
  .وهذه األحاديث تلخص ما حدث لليهود يف اجلزيرة العربية

البخاري
َاهللا  رضى -ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َعْن نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر 

النَِّضِري ، َوأَقـَرَّ قـَُرْيَظَة َوَمنَّ َعَلْيِهْم ، َحىتَّ َحاَرَبْت قـَُرْيَظُة فـََقَتَل رَِجاَهلُْم َوَقَسَم ِنَساَءُهْم َوأَْوَالَدُهْم َوأَْمَواَهلُْم 
 َفآَمنَـُهْم َوَأْسَلُموا - صلى اهللا عليه وسلم - بـَْعَضُهْم حلَُِقوا بِالنَِّىبِّ بـَْنيَ اْلُمْسِلِمَني ِإالَّ 

نُـَقاَع َوُهْم َرْهُط َعْبِد اللَِّه ْبِن َسَالٍم َويـَُهوَد َبِىن  ُكلَُّهْم َبِىن قـَيـْ
 4691  حجلهاد و السريكتاب ا-لممس

ثـََنا َوقَاَل ِإْسَحاُق َأْخبَـَرنَا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َعْن ُموَسى ْبِن ُعْقَبَة َعْن نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعمَ  َرَحدَّ
يـَُهوَد َبِىن النَِّضِري َوقـَُرْيَظَة َحاَربُوا َرُسوَل اللَِّه

ْم َوَقَسَم ِنَساَءُهْم  َبِىن النَِّضِري َوأَقـَرَّ قـَُرْيَظَة َوَمنَّ َعَلْيِهْم َحىتَّ َحاَرَبْت قـَُرْيَظُة بـَْعَد َذِلَك فـََقَتَل رَِجاهلَُ -وسلم
 َفآَمنَـُهْم -صلى اهللا عليه وسلم- َوَأْوَالَدُهْم َوأَْمَواَهلُْم بـَْنيَ اْلُمْسِلِمَني ِإالَّ َأنَّ بـَْعَضُهْم حلَُِقوا ِبَرُسوِل اللَِّه 

نُـَقاَع  يـَُهوَد اْلَمِديَنِة ُكلَُّهْم بَ -صلى اهللا عليه وسلم-َوَأْسَلُموا َوَأْجَلى َرُسوُل اللَِّه   َوُهْم قـَْوُم َعْبِد اللَِّه -ِىن قـَيـْ
  . َويـَُهوَد َبِىن َحارِثََة وَُكلَّ يـَُهوِدىٍّ َكاَن بِاْلَمِديَنةِ - ْبِن َسَالٍم 
   191-187 ص 1جسرية بن هشام  ) 182
ة بنت أىب بكر الصديق ، حفصة بنت عمر بن اخلطاب ، أم سلخدجية بنت خويلد ، عائش ) 183

، أم حبيبة بنت أىب سفيان ، سودة بنت زمعة ، زينب بنت جحش ، زينب بنت خزمية اهلاللية ، ميمونة
  بنت احلارث، جويرية بنت احلارث ، صفية بنت حىي

و الغفارية ، العالية بنتالشاة بنت رفاعة ، شراف بنت خليفة الكالبية ، ،الشنباء بنت عمر  ) 184
ظبيان ، عمرة بنت معاوية الكندية ، عمرة بنت يزيد بن عبيد بن رواس ، عمرة بنت يزيد ال

، فاطمة بنت الضحاك بن سفيان الكالبية ، قتيلة بنت قيس الكندية ، ليلى بنت اخلطيم ، ليلى بنت 
للمزيد راجع سرية ابن هشا. (ية ، هند بنت يزيد حكيم األنصارية األوسية ، مليكة بنت كعب الكنان

   )2، الروض األنف للسهيلي ج3طبعة احلليب ، تاريخ الطربي ج-4ج
185 (

قرط ، نعامة ، أم شريك خولة بنت حكيم ، سودة القرشية ، صفية بنت بشامة ، ضباعة بنت عامر بن 
بنت ج

http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=rwd1120.htm
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 أىب 

وض األنف للسهيلي 3، تاريخ الطربي ج طبعة احلليب 4مزيد راجع سرية ابن هشام ج ، ال

 

ثـَنا 

ُه َ
صلى اهللا -َجارِيَِتِه َكاَد يـََقُع ِىف نـَْفِس النَِّىبِّ 

َوِىف َهَذا ِإْن ثـََبَت } ق{.  أَبَا ِإبـَْراِهيمَ السََّالُم َعَلْيكَ : ُم فـََقاَل 
يه ابن هليعة وحديثه حسن ، وبقية ل اهليثمي عن املنت 

h

فاختة بنت أىب طالب بن عبد املطلب ، امرأة مل تسم ، أمامة بنت محزة بن عبد املطلب ، عزة بنت
رلل(سفيان 

   )2ج
  رحيانة بنت زيد بن عمروو مارية القبطية  ) 186
َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـُْقِسطُوْا ِيف اْلَيَتاَمى فَانِكُحوْا َما طَاَب َلُكم مَِّن النَِّساء َمثْـَىن َوُثَالَث َورُبَاَع َفِإْن" ) 187

  )3النساء " (َدًة َأْو َما َمَلَكْت أَْميَاُنُكْم َذِلَك أَْدَىن َأالَّ تـَُعوُلواْ ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوْا فـََواحِ 
  لفصل األول من حوار مع جربيلاللمزيد راجع  ) 188
  427 ص 4جالروض األنف  ) 189
   327-326ص1ج الروض األنف ، و) 2( للمزيد حول هذه النقطة راجع امللحق ) 190
  تتفق يف هذا كل كتب السرية ) 191
َعْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف اَألْصبَـَهاِىنُّ :  َأْخبَـَرنَا أَبُو ُحمَمٍَّد -15769كتاب اللعان –سنن البيهقي  ) 192
ثـََنا أَبُ  َ: و اْلَعبَّاِس َحدَّ ثـََنا ُعْثَماُن ْبُن َصاِلٍح َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِإْسَحاَق الصََّغاِىنُّ َحدَّ ُحمَمَُّد ْبُن يـَْعُقوَب َحدَّ

أَنَّ: ى اللَُّه َعْنُه اْبُن َهلِيَعَة َعْن يَزِيَد ْبِن َأِىب َحِبيٍب َوُعَقْيِل ْبِن َخاِلٍد َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرضِ 
ُ ِمْن َمارِيََة -صلى اهللا عليه وسلم-َلمَّا وِلَد ِإبـراِهيم اْبن النَِّىبِّ  ُ َْ ُ

ْ ِمْنُه َحىتَّ أَتَاُه ِجْربِيل َعَليِه السََّال-عليه وسلم ُ
قا (".َدالََلٌة َعَلى ثـُُبوِت النَّسِب لِِفَراِش اَألمةِ  َ ف: َ

و أيضا عن أنس بن مالك رواية عن  ، 329 ص1جو أيضا الروض األنف ، ) رجاله رجال الصحيح
ا أتت ابراهيم سفاحا من قبطي عبد جاء معها مهدية من املقوقس ، و مل يطمئن  شك الناس يف أ

، الطبقات الكربى 1/14للمزيد راجع السمط السمني (الرسول إال عندما عرف أن القبطي جمبوب 
  125 عن نساء النيب لعائشة بنت الشاطئ ص ) .3/1912ألبن سعد ، االستيعاب 

خيتلف بعض الشيعة عن السنة و ينكرون أن زينب ورقية و أم كلثوم هن بنات حممد ويكتفون  ) 193
بفاطمة الزهراء و الدافع معروف ، فهي زوجة على ابن ايب طالب و هو املعروف مبكانته عند الشيعة 

سيد جعفر مرتضى ، لليف إثبات الربائب لقول الصائبا"راجع كتاب : واليها ينتسب احلسن و احلسني 
العاملي 

ttp://www.zalaal.net/book/jafar/raba3eb/alkawel_assaeb.h
tm   
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 ْبُن 

َََ َ َْ َ ْ ُ ََْ َّ َ َ ََّ ُ َ َ َ َْ َ َ ْ َ َ
ِ اَء ِِِ

لَِّه 
 ِ

ى 

َثِىن  َعِن الزُّْهرِىِّ قَاَل َحدَّ ٌ َْ ََ َ ُ
 

 
 ُ

 

و 
 ، 6817 ، 6765 ، 6749 ، 4303 ، 2745 ، 2421 ، 2218 ، أيضا 

7182  

-102 ص 1ج املعاد زاد، وراجع ايضا ) الفصل الثالث (اجلزء الثالث من احلوار راجع ) 194
102   

ثـََنا ُحمَمَُّد-26517مسند أمحد  ) 195 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر قَاَل َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ  َحدَّ
ثـََنا أَبُو َسَلَمَة  َوَحيَْىي َقاَال َلمَّا َهَلَكْت َخِدَجيُة َجاَءْت َخْوَلُة بِْنُت َحِكيٍم اْمَرأَُة ُعْثَماَن ْبِن َعْمرٍو قَاَل َحدَّ

َفَمِن « قَاَل . قَاَلْت ِإْن ِشْئَت ِبْكراً َوِإْن ِشْئَت ثـَيِّباً . »َمْن « َمْظُعوٍن َقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه َأالَ تـََزوَُّج قَاَل 
قَاَلْت . »َوَمِن الثـَّيُِّب « قَاَل .  ابـَْنُة َأَحبِّ َخْلِق اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ ِإلَْيَك َعاِئَشُة بِْنُت َأِىب َبْكرٍ قَاَلتْ . »اْلِبْكُر 

ْت بـَْيَت َفَدَخلَ . »َفاْذَهِىب َفاذُْكرِيِهَما َعَلىَّ « قَاَل . َسْوَدُة ابـَْنُة َزْمَعَة َقْد آَمَنْت ِبَك َواتـَّبَـَعْتَك َعَلى َما تـَُقولُ 
قالت وما َذاَك َقاَلت . َأِىب َبْكٍر فـََقاَلْت يَا أُمَّ ُروَماَن ماذا أَْدخل اللَّه عز وجل عليكم ِمن اْخلِري واْلبـركةِ 

صلى اَأرسلِىن رسول اللَِّه  ُ ُ َ َ َ َفَج. أَبَا َبْكٍر َحىتَّ يَْأتىَ قَاَلْت انـَْتظرِى .  َأْخُطُب َعَلْيه َعائَشةَ -هللا عليه وسلم-ْ
قَاَل َوَما َذاَك قَاَلْت أَْرَسَلِىن َرُسوُل ال. أَبُو َبْكٍر فـََقاَلْت يَا أَبَا َبْكٍر َماَذا أَْدَخَل اللَُّه َعَلْيُكْم ِمَن اخلَْْريِ َواْلبَـرََكةِ 

َا ِهَى ابـَْنُة َأِخيهِ قَاَل وَ .  َأْخُطُب َعَلْيِه َعاِئَشَة -صلى اهللا عليه وسلم- فـََرَجْعُت ِإَىل َرُسول. َهْل َتْصُلُح َلُه ِإمنَّ
اْرِجِعى ِإلَْيِه فـَُقوِىل َلُه أَنَا َأُخوَك َوأَْنَت َأِخى ِىف « قَاَل .  َفذََكْرُت َلُه َذِلكَ -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه 

معتل} 6/211{) حسنه العسقالين واهليثمي( ديث إىل آخر احل... . »اِإلْسَالِم َوابـَْنُتَك َتْصُلُح ِىل 
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  644 ص 2جسرية ابن هشام  ) 196
  329 ص1جسرية بن هشام  ) 197

ثـََنا أَبو اْليَماِن َأْخبـرنَا ُشعيب -  253 3ح  العتق  كتاب- البخاري ) 198 َحدَّ
ِد ْبِن َأِىب قَاَلْت ِإنَّ ُعْتَبَة ْبَن َأِىب َوقَّاٍص َعِهَد ِإَىل َأِخيِه َسعْ - رضى اهللا عنها -ُعْرَوُة ْبُن الزُّبـَْريِ َأنَّ َعائَشَة ِ

 صلى اهللا عليه وسلم- فـََلمَّا َقِدَم َرُسوُل اللَِّه . َوقَّاٍص َأْن يـَْقِبَض ِإلَْيِه اْبَن َولِيَدِة َزْمَعَة ، قَاَل ُعْتَبُة ِإنَُّه اْبِىن 
 َوأَقْـَبَل َمَعه-  صلى اهللا عليه وسلم -فَأَقْـَبَل ِبِه ِإَىل َرُسوِل اللَِّه .  َزَمَن اْلَفْتِح َأَخَذ َسْعٌد اْبَن َولِيَدِة َزْمَعَة -

فـََقاَل َعْبُد ْبُن َزْمَعَة يَا َرُسوَل . فـََقاَل َسْعٌد يَا َرُسوَل اللَِّه َهَذا اْبُن َأِخى َعِهَد ِإَىلَّ أَنَُّه ابـُْنُه . ِبَعْبِد ْبِن َزْمَعَة 
 ِإَىل اْبِن -  صلى اهللا عليه وسلم - فـََنَظَر َرُسوُل اللَِّه . اِشِه اللَِّه َهَذا َأِخى اْبُن َولِيَدِة َزْمَعَة ، ُوِلَد َعَلى ِفرَ 

ُهَو َلَك يَا َعْبُد ْبَن « -  صلى اهللا عليه وسلم -َولِيَدِة َزْمَعَة ، َفِإَذا ُهَو َأْشَبُه النَّاِس ِبِه ، فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 
اْحَتِجِىب ِمْنُه يَا  « - صلى اهللا عليه وسلم -  أَبِيِه ، قَاَل َرُسوُل اللَِّه ِمْن َأْجِل أَنَُّه ُوِلَد َعَلى ِفَراشِ . » َزْمَعَة 

 . - صلى اهللا عليه وسلم -وََكاَنْت َسْوَدُة َزْوَج النَِّىبِّ . ِممَّا َرَأى ِمْن َشَبِهِه ِبُعْتَبَة . » َسْوَدُة بِْنَت َزْمَعَة 
2053
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 -  َزوِج النَِّبى نَّ سوَدَة بِْنَت َزمعَة وهبْت يـومها ولَيـَلتـها ، ِلعاِئَشة 

4 

ثـنا عبد الرمحِن   يـعِىن ابن َأِىب - د بن يونس حدَّ

يًعا  َنا مجَِ  يـوم ِإالَّ وهو يطوُف َعَليـْ

 ِىف 

ىن 
ى 

 

ثـََنا ِحبَّاُن ْبُن ُموَسى َأْخبَـَرنَا َعْبُد اللَِّه َأْخبَـَرنَا يُوُنُس َعِن-  2593ح  اهلبة  كتاب- البخاري ) 199  َحدَّ
ا  ِإذَ -  صلى اهللا عليه وسلم - َقاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه -  رضى اهللا عنها - الزُّْهرِىِّ َعْن ُعْرَوَة َعْن َعاِئَشَة 

ُهنَّ يـَْوَمَها  َا َمَعُه ، وََكاَن يـَْقِسُم ِلُكلِّ اْمَرأٍَة ِمنـْ َأَراَد َسَفًرا أَقْـرََع بـَْنيَ ِنَسائِِه ، فَأَيـَّتُـُهنَّ َخرََج َسْهُمَها َخرََج ِ
َلتَـَها ،  َر َأَولَيـْ ََغيـْ َ َ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ْ َِّ ْ

 ، 2637أيضا  . - صلى اهللا عليه وسلم -  تـَْبَتِغى ِبَذِلَك ِرَضا َرُسوِل اللَِّه -صلى اهللا عليه وسلم 
2661 ، 2688 ، 2879 ، 4025 ، 4141 ، 4690 ، 4749 ، 4750 ، 757

و أيضا صحيح  . 7545 ، 7500 ، 7370 ، 7369 ، 6679 ، 6662 ، 5212، 
  3702 الرضاع–مسلم 

ُ- 2137 النكاح -و أيضا سنن أيب داود ثـَنا َأْمح َْ حدَّ َّ ُ َْ ََ َ َ ُ ُ ُ ْ َ َ ََ ْ ْ َ
ه صلى اهللا علي-  َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن أَبِيِه قَاَل َقاَلْت َعاِئَشُة يَا اْبَن ُأْخِىت َكاَن َرُسوُل اللَِّه -الزِّنَاِد 
ُ َال يـَفضِّل بـعضَنا عَلى بـعٍض ِىف اْلَقسِم ِمن مْكِثِه ِعْنَدنَا وَكاَن َقلَّ-وسلم َ َ ُ َ ٌ ْ َ َ ُ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ ُ ُ

ِ ِ َّ ِ ٍ ِ ِ ِ ٍ َلِ ُلَغ إَىل الِىت ُهَو يـَْوُمَها فـََيبيُت عْندَ  ْت َسْوَدُة َها َوْلَقْد فـََيْدنُو مْن ُكلِّ اْمَرأَة مْن َغْري َمسيس َحىتَّ يـَبـْ قَا
 -صلى اهللا عليه وسلم-بِْنُت َزْمَعَة ِحيَن َأَسنَّْت َوَفرَِقْت َأْن يـَُفارِقَـَها َرُسوُل اللَِّه 

َها َقاَلْت نـَُقوُل- صلى اهللا عليه وسلم- فـََقِبَل َذِلَك َرُسوُل اللَِّه . يَا َرُسوَل اللَِّه يـَْوِمى ِلَعاِئَشةَ   ِمنـْ
َ  ). وِإِن اْمرأٌَة َخاَفْت ِمْن بـْعِلَها ُنُشوًزا( أَنـَْزَل اللَُّه تـََعاَىل وِىف َأْشَباِهَها أُراُه قَاَل َذِلكَ  ََ َ َ

  128و أيضا نزلت فيها اآلية النساء 
َثِىن فـَْرَوُة ْبُن َأِىب -  3894مناقب االنصار -البخاري:  ، وراجع أيضا3جع امللحق ا ر ) 200  َحدَّ

قَاَلْت تـََزوََّجِنى  - رضى اهللا عنها -ثـََنا َعِلىُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة اْلَمْغَراِء َحدَّ 
 فـََقِدْمَنا اْلَمِديَنَة فـَنَـَزْلَنا ِىف َبِ َوأَنَا بِْنُت ِستِّ ِسِنيَن ،- صلى اهللا عليه وسلم -النَِّبىُّ 

ُت فـََتَمرََّق َشَعرِى فـََوَىف ُمجَْيَمًة ، فَأَتـَْتِىن أُمِّى أُمُّ ُروَماَن َوِإىنِّ َلِفى أُْرُجوَحٍة َوَمِعاحلَْاِرِث ْبِن َخْزرٍَج ، فـَُوِعكْ 
اِر ،  َصَواِحُب ِىل ، َفَصَرَخْت ِىب فَأَتـَْيتُـَها َال أَْدرِى َما تُرِيُد ِىب فََأَخَذْت بَِيِدى َحىتَّ َأْوقـََفْتِىن َعَلى بَاِب الدَّ

 ألَنـَْهُج ، َحىتَّ َسَكَن بـَْعُض نـََفِسى ، ُمثَّ َأَخَذْت َشْيًئا ِمْن َماٍء َفَمَسَحْت ِبِه َوْجِهى َوَرْأِسى ُمثَّ أَْدَخَلْتِىنَوِإىنِّ 
اَر فَِإَذا ِنْسَوٌة ِمَن األَْنَصاِر ِىف اْلبَـْيِت فـَُقْلَن َعَلى اخلَْْريِ َواْلبَـرََكِة ، َوَعَلى َخْريِ طَائٍِر   فََأْسَلَمْتِىن ِإلَْيِهنَّ .الدَّ
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َا 
5160  

ى 
ة

20 -26614

نَّ 
يه َعْشَر َوُهَو يَـ  ْ يِق فـََقاَلْت َأ تَها أُمِّ ُكْلثُوم بْنت َأِىب َبْكٍر الصِّدِّ ْ َُع ْ

ِ ٍ ٍ ِ

 

ا وِإنَّا اً موَىل َأِىب حَذيـَفة يْدخل َعَليـنَ 

 َأَحداً ِمَن النَّاِس  َأْن يُْدِخْلَن َعَلْيِهنَّ بِِتْلَك الرََّضاَعةِ -صلى اهللا عليه وسلم-النَِّبىِّ 

 ُضًحى ، فََأْسَلَمْتِىن ِإلَْيِه ، َوأَن-  صلى اهللا عليه وسلم -فََأْصَلْحَن ِمْن َشْأِىن ، فـََلْم يـَُرْعِىن ِإالَّ َرُسوُل اللَِّه 
 ، 5158 ، 5156 ، 5134 ، 5133 ، 3896و أيضا . يـَْوَمِئٍذ بِْنُت ِتْسِع ِسِنَني 

َواْمَرأًَة مُّْؤِمَنًة ِإن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنَِّيبِّ ِإْن َأَراَد النَِّيبُّ َأن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة لََّك ِمن  (50 األحزاب ) 201
  )ُدوِن اْلُمْؤِمِننيَ 

ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَ -  5113ح البخاري  ) 202 ثـََنا اْبُن ُفَضْيٍل َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َسَالٍم َحدَّ بِيِه قَاَل   َحدَّ
 فـََقاَلْت َعاِئَشُة أََما -  صلى اهللا عليه وسلم -َكاَنْت َخْوَلُة بِْنُت َحِكيٍم ِمَن الالَِّئى َوَهْنبَ أَنـُْفَسُهنَّ لِلنَِّىبِّ 

ا نـََزَلْت  ُهنَّ ( َتْسَتِحى اْلَمْرأَُة َأْن تـََهَب نـَْفَسَها لِلرَُّجِل فـََلمَّ ُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما أََرقـُلْ ) تـُْرِجُئ َمْن َتَشاُء ِمنـْ
َ . َربََّك ِإالَّ ُيَسارُِع ِىف َهَواَك  َرَواُه أَبُو َسِعيٍد اْلُمَؤدُِّب َوُحمَمَُّد ْبُن ِبْشٍر َوَعْبَدُة َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَش
  4788البخاري و أيضا . يَزِيُد بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض 

أنظر  ، وأيضا ) راجع احلديث كامال يف امللحق  (ح شهادات الكتاب البخاري ) 3
   ابن هشام و املغازي و الروض األنف و خمتصر السرية: كتب السرية 

  11النور :  ، وقد برأ حممد عائشة يف القرآن 301 ص 2جسرية ابن هشام  ) 204
َثِىن َعْن َماِلٍك َعْن نَاِفٍع َأنَّ َساِملَ ْبَن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َأْخبَـَرُه َأ-  1281موطأ مالك  ) 205  َوَحدَّ

َِعاِئَشَة أُمَّ اْلُمْؤِمِنَني َأْرَسَلْت ِبِه  رِضِع ِ ِ ٍ رض ِإَىل ُأخِ
َر . َرَضَعات َحىتَّ َيْدُخَل َعَلىَّ ٍ قَاَل َساملٌ فََأْرَضَعْتِىن أُمُّ ُكْلثُوم َثَالَث َرَضَعات ُمثَّ َمِرَضْت فـََلْم تـُْرضْعِىن َغيـْ

  .ٍت فـََلْم َأُكْن أَْدُخُل َعَلى َعاِئَشَة ِمْن َأْجِل َأنَّ أُمَّ ُكْلثُوٍم ملَْ تُِتمَّ ِىل َعْشَر َرَضَعاتٍ َثَالِث َرَضَعا
ثـََنا اْبُن َأِخى اْبِن ِشَهاٍب-27084: مسند أمحد ثـََنا يـَْعُقوُب قَاَل َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ  َحدَّ

ِه قَاَل أَ  ْخبَـَرِىن ُعْرَوُة ْبُن الزُّبـَْريِ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت أََتْت َسْهَلُة بِْنُت ُسَهْيِل ْبِن َعْمرٍو وََكاَنْت َحتَْت َأِىب َعْن َعمِّ
ْ فـََقاَلْت ِإنَّ ساِلم-صلى اهللا عليه وسلم-ُحَذيـَْفَة ْبِن ُعْتَبَة َرُسوَل اللَِّه  ُ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ََ

 َزْيداً فَأَنـَْزَل -صلى اهللا عليه وسلم- ُفُضٌل َوِإنَّا ُكنَّا نـََراُه َوَلداً وََكاَن أَبُو ُحَذيـَْفَة تـَبَـنَّاُه َكَما تـَبَـىنَّ َرُسوُل اللَِّه 
 ِعْنَد َذِلَك َأْن - عليه وسلمصلى اهللا-فََأَمَرَها َرُسوُل اللَِّه ) اْدُعوُهْم آلبَاِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعْنَد اللَّهِ ( اللَُّه 

َكاَنْت َعاِئَشُة تَْأُمُر تـُْرِضَع َساِلماً فََأْرَضَعْتُه َمخَْس َرَضَعاٍت وََكاَن ِمبَْنزَِلِة َوَلِدَها ِمَن الرََّضاَعِة فَِبَذِلَك 
َها َأَخَواِتَها َوبـََناِت َأَخَواِتَها َأْن يـُْرِضْعَن َمْن َأَحبَّْت َعاِئَشُة َأْن يـَرَ  اَها َوَيْدُخَل َعَليـْ

َها َوَأَبْت أُمُّ َسَلَمَة َوَساِئُر َأْزَواِج  َوِإْن َكاَن َكِبيراً َخْمَس َرَضَعاٍت ثُمَّ َيْدُخُل َعَليـْ
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  )سقالين
ْبُن 

َم 
زاد . »مُت أَنَّه رجل َكِبير َقْد علِ «  وَقاَل -صلى اهللا عليه وسلم-ِه 

 -

ثـََنا َحيَْىي ْبُن َحيَْىي قَاَل قـََرْأُت َعَلى َمالك   َعْن َعْبد اللَِّه ْبِن َأِىب  َحدَّ

 َحتَْت َسرِيرِى 

فيه 
 صلى اهللا عليه وسلم -  َسَلَمَة َوَسائُر نَساء َرُسول الله َسْوَدُة ، َواْحلْزُب اآلَخُر أُمُّ 

صلى اهللا عليه - اْلَمْهِد َوقـُْلَن لَِعاِئَشَة َواللَِّه َما َنْدرِى َلَعلََّها َكاَنْت ُرْخَصًة ِمْن َرُسوِل اللَِّه َحىتَّ يـَْرَضَع ِىف 
واحلديث صححه األلباين وابو داود وابن حجر الع (. ِلَساملٍِ ِمْن ُدوِن النَّاسِ -وسلم

ثـََنا َعْمرٌ - 3673حالرضاع  كتاب –مسلم  ) 206 ثـََنا ُسْفَياُن  َحدَّ و النَّاِقُد َواْبُن َأِىب ُعَمَر َقاَال َحدَّ
َنَة َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اْلَقاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َجاَءْت َسْهَلُة بِْنُت ُسَهْيٍل ِإَىل النَِّىبِّ  صلى -ُعيَـيـْ

فـََقاَل .  َوُهَو َحِليُفهُ - ِإىنِّ أََرى ِىف َوْجِه َأِىب ُحَذيـَْفَة ِمْن ُدُخوِل َساملٍِ  فـََقاَلْت يَا َرُسوَل اللَِّه -اهللا عليه وسلم
قَاَلْت وََكْيَف ُأْرِضُعُه َوُهَو رَُجٌل َكِبيٌر فَـَتَبسَّ. »َأْرِضِعيِه  « -صلى اهللا عليه وسلم- النَِّىبُّ 

ٌَََرُسوُل اللَّ ٌ ُ َ ُ َْ َ
صلى اهللا عليه وسلم- َوِىف رَِوايَِة اْبِن َأِىب ُعَمَر َفَضِحَك َرُسوُل اللَِّه . َعْمٌرو ِىف َحِديِثِه وََكاَن َقْد َشِهَد َبْدًرا

.  
ٍ-  3670 -الرضاع–مسلم  ) 207 ِِ

ثُمَّ . َبْكٍر َعْن َعْمَرَة َعْن َعاِئَشَة أَنـََّها َقاَلْت َكاَن ِفيَما أُْنزَِل ِمَن اْلُقْرآِن َعْشُر َرَضَعاٍت َمْعُلوَماٍت ُحيَرِّْمنَ 
نَّ  َوهُ -صلى اهللا عليه وسلم-ُنِسْخَن ِبَخْمٍس َمْعُلوَماٍت فَـتُـُوفَِّى َرُسوُل اللَِّه 

  .ِفيَما يـُْقَرأُ ِمَن اْلُقْرآنِ 
 َوَعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اْلَقاِسِم َعْن -  4425و أيضا سنن الدار قطين  :و أكدت على أن الداجن أكلها

َصِحيَفٍةأَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت َلَقْد نـََزَلْت آيَُة الرَّْجِم َوَرَضاَعُة اْلَكِبِري َعْشًرا فـََلَقْد َكاَنْت ِىف 
اِجُن َفَأَكَلَها -صلى اهللا عليه وسلم-فـََلمَّا َماَت َرُسوُل اللَِّه  احلديث  (.ُشِغْلَنا ِبَمْوتِِه َفَدَخَل الدَّ

  )حسنه األلباين وصححه ابن حجر العسقالين وابن حزم يف احمللي
ثَ -  2581  حالبخاري ) 208 ثـََنا ِإْمسَاِعيُل قَاَل َحدَّ ِىن َأِخى َعْن ُسَلْيَماَن َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة َعْن  َحدَّ

ِ-  صلى اهللا عليه وسلم - َأنَّ ِنَساَء َرُسوِل اللَِّه - رضى اهللا عنها - أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة   ُكنَّ ِحْزبـَْنيِ َفِحْزٌب ِ
ِ ََِّعاِئَشُة َوَحْفَصُة َوَصِفيَُّة َو ِ ِ ِ ِ

 - صلى اهللا عليه وسلم -َقْد َعِلُموا ُحبَّ َرُسوِل اللَِّه  ، وََكاَن اْلُمْسِلُموَن -
 -صلى اهللا عليه وسلم  -  ، َفِإَذا َكاَنْت ِعْنَد َأَحِدِهْم َهِديٌَّة يُرِيُد َأْن يـُْهِديـََها ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َعاِئَشةَ 
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كان 

 
  /8ات البن سعد 

ٍر 
 
 .

اهللا 

ين 
تا مث قالت هلا أحديهما ان النيب يعجبه  امشطها ففعل

من املرأة اذا دخلت عليه ان تقول له أعوذ باهللا منك فقال رسول اهللا يا ابا اسيد أحلقها بأهلها ومتعها 

 ِىف بـَْيِت َعاِئَشَة بـََعَث َصاِحُب اْهلَِديَِّة ِإَىل -  صلى اهللا عليه وسلم - َأخََّرَها ، َحىتَّ ِإَذا َكاَن َرُسوُل اللَِّه 
  3775 ، 2580 ، 2574أطرافه ... .  صلى اهللا عليه وسلم - َرُسوِل اللَِّه 

ا ما غرت على ماريةما غرت على امرأة إال دون : عن عائشة  ) 209  ، وذلك أ
ا رسول اهللا  وكان أنزهلا أول ما قدمت يف بيت حلارثة بن النعمان ؟ . كانت مجيلة جعدة ، فاعجب 

فكانت جارتنا ؟ فكان عامة الليل والنهار عندها ، حىت فرغنا هلا ، فجزعت ، فحوهلا إىل العالية ، و
 3 والسرية احللبية ج 86/ 1طبقات ابن سعد ج (. خيتلف إليها هناك ، فكان ذلك أشد علينا

/309.(  
لما تزوج رسول اهللا أم سلمة حزنت حزناً شديداً :( قالت عائشة أم املؤمنني ) 210

/4اإلصابة ).، فتلطفت حىت رأيتها فرأيت واهللا أضعاف ما وصفتلما ذكر لنا من جمالها
75، الطبق459

 َوقَاَل ِإْمسَاِعيُل ْبُن َخِليٍل َأْخبَـَرنَا َعِلىُّ ْبُن ُمْسِه-  3821 حنصارمناقب اال كتاب - البخاري ) 211
 قَاَلِت اْسَتْأَذَنْت َهاَلُة بِْنُت ُخَوْيِلٍد ُأْخُت َخِدَجيَة َعَلى- رضى اهللا عنها - َعْن ِهَشاٍم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة 

» اللَُّهمَّ َهاَلَة « َرَف اْسِتْئَذاَن َخِدَجيَة فَاْرتَاَع ِلَذِلَك ، فـََقاَل  ، فـَعَ -  صلى اهللا عليه وسلم - َرُسوِل اللَِّه 
َ◌اَلْت َفِغْرُت فَـُقْلُت َما َتْذُكُر ِمْن َعُجوٍز ِمْن َعَجاِئِز قـَُرْيٍش ، َحْمَراِء الشِّْدقَـْيِن ق

َها حت، َهَلَكْت ِفى الدَّْهرِ  ًرا ِمنـْ   49/5 -  17105فة  ، َقْد ، أَْبَدَلَك اللَُّه َخيـْ
تزوج رسول اهللا مليكة :  عن ايب عشر قال 106روى ابن سعد يف طبقاته اجلزء الثامن صفحة  ) 212

اما تستحين ان : بنت كعب وكانت تذكر جبمال بارع ، فدخلت عليها عائشة فقالت هلا 
يا رسول  فاستعاذت من رسول اهللا فطلقها ، فجاء قومها اىل النيب فقالوا تنكحي قاتل أبيك ؟

ا خدعت فارجتعها  ا ال رأي هلا وا ا صغرية وأ ج )) . احلديث (( ا و  8ذكره ابن حجر يف اإلصابة
   .110 ص 1القسم 
 فارسلأسماء بنت النعمان الجوينيةتزوج رسول اهللا : عن ابا اسيد الساعدي قال  ) 213

ا فقالت حفصة لعائشة أخضبيها انت وانا فجئت 
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ورواه ابن سعد أيضا وقال يف آخره  . 37 ص4مستدرك الصحيحني للحاكم النيسابوري ج. برازقيتني 

  8/104طبقات بن سعد . ادعوين الشقية  : فكانت تقول يعين أمساء بنت النعمان
ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم - 5552 حالبخاري  :أميمة بنت النعمانوقد جاءت الرواية يف البخاري بإسم   َحدَّ

  
َل 

ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َغِسيٍل َعْن َمحَْزَة ْبِن َأِىب ُأَسْيٍد َعْن َأِىب ُأَسْيٍد  ْجَنا َمَع  قَاَل َخرَ - رضى اهللا عنه - َحدَّ
َنا ِإَىل َحاِئَطْنيِ - صلى اهللا عليه وسلم - النَِّىبِّ   َحىتَّ اْنطََلْقَنا ِإَىل َحاِئٍط يـَُقاُل َلُه الشَّْوُط ، َحىتَّ انـْتَـَهيـْ

نَـُهَما فـََقاَل النَِّىبُّ  ،َوَدَخَل َوَقْد أُِتىَ . » اْجِلُسوا َها ُهَنا  « - صلى اهللا عليه وسلم - َفَجَلْسَنا بـَيـْ  بِاجلَْْونِيَِّة
فَأُْنزَِلْت ِىف بـَْيٍت ِىف َخنٍْل ِىف بـَْيٍت أَُمْيَمُة بِْنُت النـُّْعَماِن ْبِن َشَراِحيَل َوَمَعَها َدايـَتُـَها َحاِضَنٌة َهلَا ، فـََلمَّا َدَخ

َها النَِّىبُّ  ْل تـََهُب اْلَمِلَكُة نـَْفَسَها َقاَلْت َوهَ . » َهِىب نـَْفَسِك ِىل «  قَاَل -  صلى اهللا عليه وسلم -َعَليـْ
َها ِلَتْسُكَن فـََقاَلتْ . لِلسُّوَقِة   ِمبََعاٍذ َقْد ُعْذِت« فـََقاَل .  َأُعوُذ بِاللَِّه ِمْنَك قَاَل فََأْهَوى بَِيِدِه َيَضُع َيَدُه َعَليـْ

 حتفة -  5257طرفه .  وَأْحلِْقَها بَِأْهِلَها يا أَبا ُأسْيٍد اْكسَها رازِِقيَّتَـْنيِ « ل 

 صلى -

ُقْلَن 

 « .َ َنا ، فـََقا َُمثَّ َخرََج َعَليـْ ُ َ َ ََ
11191   

 - ، وََكاَن اْلُمْسِلُموَن َقْد َعِلُموا ُحبَّ َرُسوِل اللَِّه  ... -  2581ح اهلبة  كتاب –البخاري  ) 214
ا ِإَىل َرُسوِل اللَِّه  َعاِئَشَة ، فَِإَذا َكاَنْت ِعْنَد َأَحِدِهْم َهِديٌَّة يُرِيُد َأْن يـُْهِديـَهَ -صلى اهللا عليه وسلم 

َرَها ، َحىتَّ ِإَذا َكاَن َرُسوُل اللَِّه - اهللا عليه وسلم   ِىف بـَْيِت َعاِئَشَة بـََعَث - صلى اهللا عليه وسلم -  َأخَّ
 َسَلَمَة ، فـَ ِىف بـَْيِت َعاِئَشَة ، َفَكلََّم ِحْزُب أُمِّ - صلى اهللا عليه وسلم - َصاِحُب اْهلَِديَِّة ِإَىل َرُسوِل اللَِّه 

َا َكلِِّمى َرُسوَل اللَِّه  َ
َسائه ، َفَكلَّ  ُُ ُ َ ُ َمْتُه أُمُّ َسَلَمَة مبَا قـُْلَن ، فـََلْم َّ

 - ُيَكلُِّم النَّاَس ، فـَيَـُقوُل َمْن َأَراَد َأْن يـُْهِدَى ِإَىل َرُسوِل اللَِّه -  صلى اهللا عليه وسلم -هل
ِِ-صلى اهللا عليه وسلم  ِ َهِديًة فـَْليـْهِدِه ِإلَْيِه حْيث َكاَن ِمْن بـيوِت ِن

َا َشْيًئا ، َفَسأَْلنَـَها  َفَكلِِّميِه َ َا . فـََقاَلْت َما قَاَل ِىل َشْيًئا . يـَُقْل هل َها أَْيًضا . َ قَاَلْت َفَكلََّمْتُه ِحَني َداَر ِإلَيـْ فـَُقْلَن هل
ِ َها . فـَُقْلَن َهلَا َكلِِّميِه َحىتَّ ُيَكلَِّمِك .  َما قَاَل ىل َشْيًئا فـََقاَلتْ . ، فـََلْم يـَُقْل َهلَا َشْيًئا ، َفَسأَْلنَـَها  َفَداَر ِإلَيـْ

َا . َفَكلََّمْتُه  َ

 أُمه 

. » َال تـُْؤِذيِىن ِىف َعاِئَشَة ، َفِإنَّ اْلَوْحَى ملَْ يَْأِتِىن ، َوأَنَا ِىف ثـَْوِب اْمَرأٍَة ِإالَّ َعاِئَشَة « فـََقاَل هل
  3775 ، 2580 ، 2574أطرافه . ..." . أَتُوُب ِإَىل اللَِّه ِمْن أََذاَك يَا َرُسوَل اللَِّه َقاَلْت فـََقاَلْت 

ُ-  297  حالبخاري ) 215 َّ ًرا َعْن َمْنُصوٍر اْبِن َصِفيََّة َأنَّ َع ُزَهيـْ ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم اْلَفْضُل ْبُن دَُكْنيٍ مسَِ  َحدَّ
ثـَْتُه َأنَّ َعاِئَشَة َحدَّثَـ  َها َأنَّ النَِّىبَّ َحدَّ َكاَن يـَتَِّكُئ ِفى َحْجِرى َوَأنَا  -  صلى اهللا عليه وسلم -تـْ

  7549طرفه  . َحاِئٌض ، ثُمَّ يـَْقَرأُ اْلُقْرآنَ 
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. ض 

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن َخِليٍل قَاَل َأْخبَـَرنَا َعِلىُّ ْبُن ُمْسِهٍر  قَاَل َأْخبَـَرنَا أَبُو دَّ
 

 - 

َ َ ْ ْ َ
« 

ُ اْلمْكَتُل- ِبَعَرٍق ِفيَها َمتٌْر -صلى اهللا عليه وسلم  « قَاَل . فـََقاَل أَنَا . » أَْيَن السَّاِئُل  «  قَالَ  َواْلَعَ

ثـََنا َماِلٌك َعْن ِهَشاِم - 295  حاحليضكتاب - البخاري ) 216 ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف قَاَل َحدَّ  َحدَّ
ٌ-  صلى اهللا عليه وسلم - أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت ُكْنُت أَُرجُِّل َرْأَس َرُسوِل اللَِّه ْبِن ُعْرَوَة َعنْ   َوأَنَا َحاِئ

   .5925 ، 2046 ، 2031 ، 2028 ، 301 ، 296أيضا 
 َح-  302  حالبخاري ) 217
ْيَباِىنُّ -ِإْسَحاَق  َكاَنْت ِإْحَدانَا ِإَذا  َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن اَألْسَوِد َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت - ُهَو الشَّ

 َأْن يـَُباِشَرَها ، - صلى اهللا عليه وسلم -َكاَنْت َحاِئًضا ، فََأرَاَد َرُسوُل اللَِّه 
 -َقاَلْت َوأَيُُّكْم َميِْلُك ِإْربَُه َكَما َكاَن النَِّىبُّ  . ا َأْن تـَتَِّزَر ِفى فَـْوِر َحْيَضِتَها ثُمَّ يـَُباِشُرَهاَأَمَرهَ 

ْيَباِىنِّ .  َميِْلُك ِإْربَُه -صلى اهللا عليه وسلم    2030 ، 300طرفاه . تَابـََعُه َخاِلٌد َوَجرِيٌر َعِن الشَّ
  222البقرة  ) 218
ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َسِعيٍد قَاَل َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد -26719- أمحدمسند ) 219 َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ  َحدَّ

صلى اهللا -ْبُن ِديَناٍر َعْن َسْعِد ْبِن َأْوٍس َعْن ِمْصدَِع ْبِن َحيَْىي األَْنَصارِىِّ َعْن َعاِئَشَة قَاَلْت َكاَن َرُسوُل اللَِّه 
  )حسنه ابن حجر يف ختريج مشكاة املصابيح (. يـَُقبـُِّلَها َوُهَو َصاِئٌم َوَميُصُّ ِلَسانـََها-وسلمعليه 

ثـََنا ُسَلْيَماُن ْبُن َحْرٍب قَاَل َعْن ُشْعَبَة َعِن احلََْكِم - 1927 الصوم ح كتاب –البخاري ) 220  َحدَّ
 - صلى اهللا عليه وسلم - قَاَلْت َكاَن النَِّىبُّ - عنها  رضى اهللا- َعْن ِإبـَْراِهيَم َعِن اَألْسَوِد َعْن َعاِئَشَة 

15932 حتفة - 1928طرفه  . يـَُقبُِّل َويـَُباِشُر ، َوُهَو َصاِئٌم ، وََكاَن َأْمَلَكُكْم ِإلْرِبهِ 
39/3  

  يؤكد حممد لبقية املسلمني أنه ال نكاح يف الصوم ) 221
ثـََنا أَبُو اْلَيمَ -  1936الصوم - البخاري  اِن َأْخبَـَرنَا ُشَعْيٌب َعِن الزُّْهرِىِّ قَاَل َأْخبَـَرِىن ُمحَْيُد ْبُن َعْبِد  َحدَّ

َنَما َحنُْن ُجُلوٌس ِعْنَد النَِّىبِّ -  رضى اهللا عنه -الرَّْمحَِن َأنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة   ِإْذ - صلى اهللا عليه وسلم -  قَاَل بـَيـْ
َقاَل وقَـعُت َعَلى امرأَِتى وأَنَا . » َما َلَك « قَاَل .  َهَلْكُت َجاَءُه َرُجٌل ، فـََقاَل يَا َرُسوَل اللَّهِ 
ِ َهْل َتِجُد َرقَـَبًة تـُْعِتُقَها  « - صلى اهللا عليه وسلم -فَـَقاَل َرُسوُل اللَّه . َصاِئٌم 

فـََهْل جتَُِد ِإْطَعاَم ِستَِّني « فـََقاَل .  َال قَالَ . » فـََهْل َتْسَتِطيُع َأْن َتُصوَم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْنيِ « قَاَل . قَاَل َال . 
َنا َحنُْن َعَلى َذِلَك أُِتَى النَِّىبُّ - صلى اهللا عليه وسلم - قَاَل َفَمَكَث النَِّىبُّ . قَاَل َال . » ِمْسِكيًنا   - ، فـَبَـيـْ

 ِ -رق
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«  َحىتَّ َبَدْت أَنـَْيابُُه ُمثَّ قَاَل -  صلى اهللا عليه وسلم -لنَِّىبُّ 
 ،6164 ، 6709 ، 

َها . » ُخْذَها فـََتَصدَّْق بِِه  - يُرِيُد احلَْرَّتـَْنيِ -فـََقاَل الرَُّجُل َأَعَلى أَفْـَقَر ِمىنِّ يَا َرُسوَل اللَِّه فـََواللَِّه َما بـَْنيَ الَبـَتَـيـْ
 اَأْهُل بـَْيٍت أَفْـَقُر ِمْن َأْهِل بـَْيِىت ، َفَضِحكَ 

 6087 ، 5368 ، 2600 ، 1937أيضا . » َأْطِعْمُه َأْهَلَك 
6710 ، 6711 ، 6821  
َثِىن عَ -  251  حالغسل كتاب - البخاري ) 222 ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحمَمٍَّد قَاَل َحدَّ ْبُد الصََّمِد قَاَل  َحدَّ

ْعُت أَبَا َسَلَمَة يـَُقوُل َدَخْلُت أَنَا َوَأُخو َعاِئَشَة َعَلى  َثِىن أَبُو َبْكِر ْبُن َحْفٍص قَاَل مسَِ َثِىن ُشْعَبُة قَاَل َحدَّ َحدَّ
َا َأُخوَها َعْن ُغْسِل النَِّىبِّ  َ

َعْن 
  .)ف

 - 

صلى اهللا عليه وسلم 
 

ه   َ ُ  َوالنَّاَس ، َولَْيُسوا-  اهللا عليه وسلم -ْست َر

ُ ْ
 ،

 
 َعاِئَشَة 

 َعن الرَُّجِل -ل اهللا عليه وسلم

 َحنًْوا ِمْن َصاٍع ، فَاْغَتَسَلْت  َفَدَعْت بِِإنَاءٍ - صلى اهللا عليه وسلم -َعاِئَشَة َفَسَأهل
نَـَها ِحَجاٌب  نَـَنا َوبـَيـْ قَاَل أَبُو َعْبِد اللَِّه قَاَل يَزِيُد ْبُن َهاُروَن َوبـَْهٌز َواجلُْدِّىُّ . َوأََفاَضْت َعَلى َرْأِسَها ، َوبـَيـْ

م رأوا ما تفعل من وراء احلجاب ، فهو . (ُشْعَبَة َقْدِر َصاعٍ  حجاب شبه شفامن الواضح أ
ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن يُوُسَف قَاَل َأْخبَـَرنَا َماِلٌك َعْن َعْبِد - 334ح التيمم كتاب - البخاري ) 223  َحدَّ

ِه َقاَلْت َخَرْجَنا َمَع َرُسوِل اللَّ - صلى اهللا عليه وسلم - الرَّْمحَِن ْبِن اْلَقاِسِم َعْن أَبِيِه َعْن َعاِئَشَة َزْوِج النَِّىبِّ 
 انـَْقَطَع ِعْقٌد ِىل ، -  َأْو ِبَذاِت اْجلَْيِش - ِىف بـَْعِض َأْسَفارِِه ، َحىتَّ ِإَذا ُكنَّا بِاْلبَـْيَداِء -صلى اهللا عليه وسلم 

ٍء ، فَأََتى  َعَلى اْلِتَماِسِه ، َوأََقاَم النَّاُس َمَعُه ، َولَْيُسوا َعَلى َما-  صلى اهللا عليه وسلم - فََأَقاَم َرُسوُل اللَِّه 
يِق فـََقاُلوا َأَال تـََرى َما َصنَـَعْت َعاِئَشُة أََقاَمْت ِبَرُسوِل اللَِّه   - النَّاُس ِإَىل َأِىب َبْكٍر الصِّدِّ

- ى اهللا عليه وسلم  صل- َفَجاَء أَبُو َبْكٍر َوَرُسوُل اللَِّه .  َوالنَّاِس ، َولَْيُسوا َعَلى َماٍء ، َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء -
اللَِّ سول ِ  صلىَواِضٌع َرْأَسُه َعَلى َفِخِذى َقْد نَاَم فـََقاَل َحَب

ْن يـَُقوَل ، َوَجَعَل فـََقاَلْت َعاِئَشُة فـََعاتـََبِىن أَبُو َبْكٍر ، َوقَاَل َما َشاَء اللَُّه أَ . َعَلى َماٍء ، َولَْيَس َمَعُهْم َماٌء 
 َعَلى - صلى اهللا عليه وسلم -َيْطُعُنِىن بَِيِدِه ِىف َخاِصَرِتى ، َفَال َميْنَـُعِىن ِمَن التََّحرُِّك ِإالَّ َمَكاُن َرُسوِل اللَِّه 

َزَل اللَُّه آيََة التـََّيمُِّم  ِحَني َأْصَبَح َعَلى َغْريِ َماٍء ، فَأَنْـ - صلى اهللا عليه وسلم -َفِخِذى ، فـََقاَم َرُسوُل اللَِّه 
َقاَلْت فـَبَـَعثْـَنا اْلَبِعَري الَِّذى ُكنت . فـََقاَل ُأَسْيُد ْبُن احلَُْضْريِ َما ِهَى بَِأوَِّل بـَرََكِتُكْم يَا آَل َأِىب َبْكٍر . فـَتَـَيمَُّموا 

َنا اْلِعْقَد َحتَْتُه   4608 ، 4607 ، 4583 ، 3773 ، 3672 ، 336أطرافه . َعَلْيِه ، فََأَصبـْ
5164 ، 5250 ، 5882 ، 6844 ، 6845.   
ثـََنا َهاُروُن ْبُن َمْعُروٍف َوَهاُروُن ْبُن َسِعيٍد األَيِْلىُّ َقاَال-  813  حاحليضكتاب –مسلم  ) 224  َحدَّ

ثـََنا اْبُن َوْهٍب َأْخبَـَرِىن ِعَياُض ْبُن َعْبِد اللَِّه َعْن َأِىب الزُّبـَْريِ َعْن َجا ِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن أُمِّ ُكْلثُوٍم َعْنَحدَّ
ى-  قَاَلْت ِإنَّ َرُجًال َسَأَل َرُسوَل اللَِّه -صلى اهللا عليه وسلم-َزْوِج النَِّىبِّ  ِص
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-  »
 

 ، 7024  
ٍج 

 « -صلى اهللا عليه وسلم- فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه . اِلَسةٌ ُجيَاِمُع َأْهَلُه ُمثَّ ُيْكِسُل َهْل َعَلْيِهَما اْلُغْسُل َوَعاِئَشُة جَ 
  .»ِإىنِّ َألفْـَعُل َذِلَك أَنَا َوَهِذِه ُمثَّ نـَْغَتِسُل 

  )احلديث ذكر سابقا (2581هلبة ح  كتاب ا– البخاري ) 225
   103 ص 1ج ، زاد املعاد 3/9تاريخ الطربي  ) 226
ثـََنا ُحمَمَُّد -  3679  حالبخاري ) 227 ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز اْلَماِجُشوُن َحدَّ َهاٍل َحدَّ ثـََنا َحجَّاُج ْبُن ِمنـْ  َحدَّ

 صلى اهللا عليه وسلم - قَاَل قَاَل النَِّىبُّ - رضى اهللا عنهما -ْبُن اْلُمْنَكِدِر َعْن َجاِبِر ْبِن َعْبِد اللَِّه 
ْعُت َخَشَفًة ، فـَُقْلُت َمْن َهَذا فـََقاَل َهَذا ِبَالٌل َرأَيـُْتِىن َدَخْلُت اْجلَنََّة ، َفِإَذا أَنَا بِالرَُّمْيَصاِء اْمَرأَِة َأِىب طَْلَحَة َومسَِ

 أَْدُخَلُه فَأَْنظَُر ِإلَْيِه ، َفذََكْرُت فََأَرْدُت َأنْ . َوَرأَْيُت َقْصًرا ِبِفَنائِِه َجارِيٌَة ، فـَُقْلُت ِلَمْن َهَذا فـََقاَل لُِعَمَر . 
َرَتَك  5226و أيضا . فـََقاَل ُعَمُر بِأُمِّى َوَأِىب يَا َرُسوَل اللَِّه َأَعَلْيَك َأَغارُ . » َغيـْ
ثـََنا َحجَّاُج ْبُن ُحمَمٍَّد قَاَل قَالَ -  6560ح  - مسلم ) 228 َثِىن َهاُروُن ْبُن َعْبِد اللَِّه َحدَّ  اْبُن ُجَرْي َحدَّ

َعِت النَِّىبَّ  َع َجاِبَر ْبَن َعْبِد اللَِّه يـَُقوُل َأْخبَـَرْتِىن أُمُّ ُمَبشٍِّر أَنـََّها مسَِ صلى اهللا عليه -َأْخبَـَرِىن أَبُو الزُّبـَْريِ أَنَُّه مسَِ
الَِّذيَن بَايـَُعوا َحتْتَـَها . اِب الشََّجَرِة َأَحدٌ َال َيْدُخُل النَّاَر ِإْن َشاَء اللَُّه ِمْن َأْصحَ «  يـَُقوُل ِعْنَد َحْفَصَة -وسلم

صلى اهللا عليه -فـََقاَل النَِّىبُّ ) َوِإْن ِمْنُكْم ِإالَّ َوارُِدَها(َفانـْتَـَهَرَها فـََقاَلْت َحْفَصُة . قَاَلْت بـََلى يَا َرُسوَل اللَّهِ . »
  )ِذيَن اتـََّقْوا َوَنَذُر الظَّاِلِمَني ِفيَها ِجِثيًّاُمثَّ نـَُنجِّى الَّ ( َقْد قَاَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ  « -وسلم

ُمثَّ نـَُنجِّي الَِّذيَن اتـََّقوا وََّنَذر } 71{ َكان َعَلى َربَِّك َحْتماً مَّْقِضّياً َوِإن مِّنُكْم ِإالَّ َواِرُدَها ) 229 َُ
  )سورة مرمي (}72{الظَّاِلِمَني ِفيَها ِجِثّياً 

ثَـ -  3247 - البخاري ) 230 ثـََنا ُفَضْيُل ْبُن ُسَلْيَماَن َعْن َأِىب  حدَّ َنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِىب َبْكٍر اْلُمَقدَِّمىُّ َحدَّ َ
ْ ع- رضى اهللا عنه -حازٍِم عن سهِل بِن سعٍد  َ ْ ْ َ ْ َ َِّ َ

م حىتَّ يْدخل آِخره- ٍف  َأو سبـعِمائِة أَلْ -سبـعوَن أَْلًفا 
لََيْدُخَلنَّ ِمْن أُمَِّىت  « -  صلى اهللا عليه وسلم - ِن النَِّىب 

َلَة  م ، وجوهُهْم َعَلى ُصوَرِة اْلَقَمِر لَيـْ ُ ْ ََ ُ ْ َ ُْ ُ َ ْ ُ ُ َ ُ َ َ ُْ ُ ُ َ
52 ، 5705 ، 410 6541، 6554 ، 6543و أيضا . » اْلبدِر 

ُ
56472

 

 َال يْدخل َأوَّهل
ْ َ7 ،   

 ، وهذا احلدث جاء يف الرواية عن زيد بنحسب اجلدول النبوي ، فقد كان لكل زوجة ليلة ) 231
يا :  أم إبراهيم ولده يف بيت بعض نسائه، فقالت- صلى اهللا عليه وسلم -أصاب رسول اهللا  : أسلم

كيف حترم عليك احلالل ! يا رسول اهللا: فجعلها عليه حراًما، فقالت فراشي وعلى رسول اهللا يف بييت
 اآلية] 1: التحرمي[} لَّ اللَُّه َلكَ َأحَ  يَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَرُِّم َما{: باهللا ال يصيبها، فنزلت فحلف هلا

  )احلديث صحيح اإلسناد كما قال الرباعي والصنعاين والعسقالين(
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اَت 

ِطيَِّة 
 ىت 

َك 
 

  1التحرمي}ِي َمرَضاَت َأْزَواجَك َواللَُّه َغُفوٌر رَّحيٌم 
اٍت 

  

يَم 

َها َزاَرْت أَبَاَها َذ:  َعِن الضَّحَّاِك -15473البيهقي  ) 232 َأنَّ َحْفَصَة أُمَّ اْلُمْؤِمِنَني َرِضَى اللَُّه َعنـْ
 فـََلْم يـََرَها ِىف اْلَمْنزِِل فََأْرَسَل ِإَىل أََمِتِه َمارِيََة اْلِقْب-صلى اهللا عليه وسلم- النَِّىبُّ يـَْوٍم وََكاَن يـَْوَمَها فـََلمَّا َجاءَ 

َها ِىف بـَْيِت َحْفَصَة َفَجاَءْت َحْفَصُة َعَلى تِْلَك احلَْاَلِة فـََقاَلْت  يَا َرُسوَل اللَِّه أَتـَْفَعُل َهَذا ِىف بـَْيِ: فََأَصاَب ِمنـْ
َفاْنطََلَقْت َحْفَصُة ِإَىل َعاِئَشَة فََأْخبَـَرتْـَها ِبَذِل. »فَِإنـََّها َعَلىَّ َحَراٌم َال ُختِْربِى ِبَذِلَك َأَحًدا « :َوِىف يـَْوِمى قَاَل 

فَأُِمَر َأْن) َوَصاِلُح اْلُمْؤِمِننيَ (ِإَىل قـَْولِِه ) َلكَ يَا أَيـَُّها النَِّىبُّ ِملَ ُحتَرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه (فَأَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِىف ِكَتاِبِه 
  4058و أيضا الدار قطين . َوِمبَْعَناُه ذََكَرُه احلََْسُن اْلَبْصرِىُّ ُمْرَسالً . ُيَكفَِّر َعْن َميِيِنِه َويـَُراِجَع أََمَتهُ 

ِيَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِملَ ُحتَرُِّم َما َأَحلَّ اللَُّه َلكَ { ) 233 ِ ْ تـَْبَتغ
َعَسى َربُُّه ِإن طَلََّقُكنَّ َأن يـُْبِدَلُه َأْزَواجاً َخْرياً مِّنُكنَّ ُمْسِلَماٍت مُّْؤِمَناٍت َقانَِتاٍت تَائَِباٍت َعاِبَد{ ) 234

  )402البخاري - اجع الشاهد التايلر  (5التحرمي}َساِئَحاٍت ثـَيَِّباٍت َوأَْبَكاراً 
 باب فيما نزل من القرآن على لسان بعض الصحابة- االتقان يف علوم القرآن–السيوطي  ) 235
ثـََنا ُهَشْيٌم َعْن ُمحَْيٍد َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل ُعَمُر َوافـَْقُت - 402 -البخاري ثـََنا َعْمُرو ْبُن َعْوٍن قَاَل َحدَّ  َحدَّ

ُذوا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِه( َلِو اختََّْذنَا ِمْن َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم ُمَصلًّى فـَنَـَزَلْت ٍث ، فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َرىبِّ ِىف َثالَ  َواختَِّ
ُمُهنَّ اْلبَـرُّ َواْلَفاِجُ َوآيَُة احلَِْجاِب قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ، َلْو أََمْرَت ِنَساَءَك َأْن َحيَْتِجْنبَ ، َفِإنَُّه ُيَكلِّ )ُمَصلًّى 

َرِة َعَلْيِه فـَُقْلُت َهلُنَّ عَ - صلى اهللا عليه وسلم - فـَنَـَزَلْت آيَُة احلَِْجاِب ، َواْجَتَمَع ِنَساُء النَِّىبِّ  َسى ِىف اْلَغيـْ
. ر 

 َربُُّه 
ًرا ِمْنُكنَّ  َلُه أَْزَواًجا َخيـْ   4916 ، 4790 ، 4483أطرافه  .  اآليَةُ  َهِذهِ فـَنَـَزَلْت. ِإْن طَلََّقُكنَّ َأْن يـَُبدِّ

اِمٍر قَاَل ُجَوْيرِيَُة ْبُن َأْمسَاَء َأْخبَـَرنَا َعْن 

-  َعْن أُمِّ َسَلَمَة َقاَلْتَ تَاِىن أَبُو َسَلَمَة يـَْوماً ِمْن ِعْنِد َرُسوِل اللَِّه .. -16784مسند أمحد 
َال «  قـَْوًال َفُسرِْرُت ِبِه قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم-  ُت ِمْن َرُسوِل اللَّهِ 

ثـََنا َسِعيُد ْبُن َع- 6359 -مسلم ثـََنا ُعْقَبُة ْبُن ُمْكَرٍم اْلَعمِّىُّ َحدَّ  َحدَّ
  . َمَقاِم ِإبـَْراِهيَم َوِىف احلَِْجاِب َوِىف ُأَساَرى َبْدرٍ نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َقاَل قَاَل ُعَمُر َوافـَْقُت َرىبِّ ِىف َثَالٍث ِىف 

  4النجم}ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى { ) 236
   429 ص 4ج، الروض األنف 33/ 2تاريخ الطربي  ) 237
   429-428 ص4جنف ، الروض األ177/ 3تاريخ الطربي  ) 238
239 ( 

ْع- صلى اهللا عليه وسلم  فـََقاَلَ َقْد مسَِ
ُيِصيُب َأَحداً ِمَن اْلُمْسِلِمَني ُمِصيَبٌة فـََيْستَـْرِجَع ِعْنَد ُمِصيَبِتِه ُمثَّ يـَُقوُل اللَُّهمَّ ْأُجْرِىن ِىف ُمِصيَبِىت َواْخُلْف ِىل 

َها ِإالَّ فُِعَل َذِلَك ِبِه  مُّ َسَلَمَةَ َحِفْظُت َذِلَك ِمْنُه فـََلمَّا تـُُوىفَِّ أَبُو َسَلَمَة اْستَـْرَجْعُت َوقـُْلُت قَاَلْت أُ . »َخْرياً ِمنـْ
ٌر ِمْن َأِىب َسَلَمَة فـََلمَّا  للَُّهمَّ ْأُجْرِىن ِىف ُمِصيَبِىت َواْخُلْفِىن َخْرياً ِمْنُه ُمثَّ َرَجْعُت ِإَىل نـَْفِسى قـُْلُت ِمْن أَْيَن ِىل َخيـْ

 َوأَنَا أَْدبُُغ ِإَهاباً ِىل فـََغَسْلُت َيَدىَّ ِمَن - صلى اهللا عليه وسلم-ِعدَِّتى اْسَتْأَذَن َعَلىَّ َرُسوُل اللَِّه انـَْقَضْت 
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ِمْن  ِإَىل نـَْفِسى فـََلمَّا فـَرََغ  َها َفَخطََبِىن اْلَقَرِظ َوَأِذْنُت َلُه فـََوَضْعُت َلُه ِوَساَدَة أََدٍم َحْشُوَها لِيٌف فـََقَعَد َعَليـْ

َرٌة َشِديَدٌة فََأَخاُف َأْن َمَقالَِتِه قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما ِىب َأْن َال َتُكوَن ِبَك الرَّْغَبُة ِىفَّ َوَلِكىنِّ  اْمَرَأٌة ِفىَّ َغيـْ
بُِنى اللَُّه ِبِه َوَأنَا اْمَرَأٌة َقْد َدَخْلُت ِفى السِّنِّ  أَمَّا َما ذََكْرِت « فـََقاَل . ُت ِعَيالٍ  َوأَنَا َذاتـََرى ِمنِّى َشْيئاً يـَُعذِّ

َرِة َفَسْوَف يُْذِهبُـَها اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِمْنِك َوأَمَّا َما ذََكْرِت ِمَن السِّنِّ فـََقْد َأَصاَبِىن ِمْثُل الَِّذى َأَصاَبِك  ِمَن اْلَغيـْ
َا ِعَياُلِك ِعَياِىل  -صلى اهللا عليه وسلم- قَاَلْت فـََقْد َسلَّْمُت ِلَرُسوِل اللَِّه . »َوأَمَّا َما ذََكْرِت ِمَن اْلِعَياِل َفِإمنَّ

 فـََقاَلْت أُمُّ َسَلَمَة فـََقْد أَْبَدَلِىن اللَُّه بَِأِىب َسَلَمَة َخْرياً ِمْنُه َرُسوَل - صلى اهللا عليه وسلم-فـَتَـَزوََّجَها َرُسوُل اللَِّه 
  )صححه أمحد شاكر (صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه 

 

 
-قَاَل فـَتَـَزوََّجَها َرُسوُل اللَِّه . »ُهْم ِإَىل اللَِّه َوِإَىل َرُسولِِه «  قَاَل ... -27479مسند أمحد  ) 240

قَاَل فـَبَـَلَغ.  قَاَل فَأَتَاَها فـََوَجَدَها تـُْرِضُع َفاْنَصَرَف ُمثَّ أَتَاَها فـََوَجَدَها تـُْرِضُع فَاْنَصَرفَ - صلى اهللا عليه وسلم
َهُلمَّ .  َوبـَْنيَ َحاَجِتهِ -صلى اهللا عليه وسلم-اَر ْبَن يَاِسٍر فَأَتَاَها فـََقاَل ُحْلِت بـَْنيَ َرُسوِل اللَِّه َذِلَك َعمَّ 

َا فَأَتَاَها َرُسوُل اللَِّه . الصَِّبيَّةَ  َ
قَاَل فََأَقاَم . »ِإنَّ ِبِك َعَلى َأْهِلِك َكَراَمًة «  

   428 ص 4ج،الروض األنف 

 

أكثر 

ِيت آتـَْيَت ُأُجوَرُهن َوَما َمَلَكْت َميِيُنَك ِممَّا أََفاء اللَُّه  َأْزَواجَك الالَّ
 
 
  

يـَْعِىن . »أَْيَن زُنَاُب «  فـََقاَل -صلى اهللا عليه وسلم- قَاَل فََأَخَذَها فَاْستَـْرَضَع هل
َا َوقَاَل. َقاَلْت يا َرُسوَل اللَِّه َأَخَذَها َعمَّارٌ . َنبَ َزيْـ  َفَدَخَل ِ

ْن ِشْئِت ِإْن ِشْئِت َسبـَّْعُت َلِك َوِإْن َسبـَّْعُت َلِك َسبـَّْعُت ِلَسائِِر ِنَساِئى َوإِ « ِعْنَدَها ِإَىل اْلِعَشاِء ُمثَّ قَاَل 
ورواية أخذ عمار البنتها  (12588معتلى } 6/321{. قَاَلْت َال َبِل اْقِسْم ِىل . »َقَسْمُت َلِك 

  )صححها ابن حجر العسقالين يف فتح الباري
 43/ 3تاريخ الطربي  ) 241
َوِإْذ تـَُقوُل لِلَِّذي أَنـَْعَم اللَُّه َعَلْيِه َوأَنـَْعْمَت َعَلْيِه أَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَِّق اللََّه ( 36األحزاب  ) 242

َها وَ  َطراً َزوَّْجَناَكَهاَوُختِْفي ِيف نـَْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَختَْشى النَّاَس َواللَُّه َأَحقُّ َأن َختَْشاُه فـََلمَّا َقَضى َزْيٌد مِّنـْ
ُهنَّ َوَطراً وََكاَن أَْمُر اللَِّه َمْفُعوًال  ، هذه ) ِلَكْي َال َيُكوَن َعَلى اْلُمْؤِمِنَني َحرٌَج ِيف َأْزَواِج أَْدِعَياِئِهْم ِإَذا َقَضْوا ِمنـْ
لتفسري اآلية تشري أيضا إىل رفض زينب و زيد الطالق ، و أن حممد قد غصبهما إىل ذلك مما جيعل ا

  .منطقية
   ،43/ 3تاريخ الطربي  ) 243

َّيَا أَيـَُّها النَِّيبُّ ِإنَّا َأْحَلْلَنا َلَك : " 50األحزاب  َ
ِيت َهاَجْرَن َمَعَك َواْمَرأًَة مُّْؤِمَنًة ِإنَعَلْيَك َوبـََناِت َعمَِّك َوبـََناِت َعمَّاِتَك َوبـََناِت خَ  اِلَك َوبـََناِت َخاَالِتَك الالَّ

َوَهَبْت نـَْفَسَها لِلنَِّيبِّ ِإْن َأَراَد النَِّيبُّ َأن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َقْد َعِلْمَنا َما فـََرْضَنا َعَلْيِهْم
، راجع تفسري القرطيب"َوَما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم ِلَكْيَال َيُكوَن َعَلْيَك َحرٌَج وََكاَن اللَُّه َغُفوراً رَِّحيماً ِيف َأْزَواِجِهْم 
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 ،

 تـَُقوُل َزوََّجُكنَّ َأَهالِيُكنَّ ، -ى اهللا عليه وسلم 

  )راجع تفسري القرطيب و الطربي و ابن اجلوزي (37 األحزاب ) 244
ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َأِىب َبْكٍر - 7420البخاري  ) 245 ثـََنا َأْمحَُد َحدَّ ثـََنا َمحَّاُد ْبُن َزْيٍد َعْن  َحدَّ اْلُمَقدَِّمىُّ َحدَّ

اتَِّق اللََّه «  يـَُقوُل - صلى اهللا عليه وسلم -ثَاِبٍت َعْن أََنٍس قَاَل َجاَء َزْيُد ْبُن َحارِثََة َيْشُكو َفَجَعَل النَِّىبُّ 
 َكاِمتًا َشْيًئا َلَكَتَم - صلى اهللا عليه وسلم -للَِّه قَاَلْت َعاِئَشُة َلْو َكاَن َرُسوُل ا. » َوأَْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك 

 صل- قَاَل َفَكاَنْت َزيـَْنُب تـَْفَخُر َعَلى َأْزَواِج النَِّىبِّ . َهِذِه 
َََواٍت 

َر يَا أَيـَُّها الَّذيَن آَمُنوا َال َتْدُخُلوا بـُُيوَت النَِّيبِّ ِإالَّ َأن يـُْؤَذَن َلُكْم ِإَىل َطعَ :  اٍم َغيـْ
ْأِنِسَني حلَِِديٍث ِإنَّ َذِلُكْم َكاَن يـُْؤِذي 

وُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجاٍب َذِلُكْم 
اَجُه ِمن بـَْعِدِه أََبًدا ِإنَّ َذِلُكْم  

) َوُختِْفى ِىف نـَْفِسَك َما اللَُّه ُمْبِديِه َوَختَْشى النَّاَس ( اِبٍت َوَعْن ثَ . َوَزوََّجِىن اللَُّه تـََعاَىل ِمْن فـَْوِق َسْبِع مس
  4787طرفه . نـََزَلْت ِىف َشْأِن َزيـَْنَب َوَزْيِد ْبِن َحارِثََة 

53ِاألحزاب  ) 246
نَاِظرِيَن ِإنَاُه َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم َفاْدُخُلوا َفِإَذا َطِعْمُتْم َفانَتِشُروا َوَال ُمْسَت

 َمَتاًعا َفاْسأَُلالنَِّيبَّ فـََيْسَتْحِيي ِمنُكْم َواللَُّه َال َيْسَتْحِيي ِمَن احلَْقِّ َوِإَذا َسأَْلُتُموُهنَّ 
ِِنَّ َوَما َكاَن َلُكْم َأن تـُْؤُذوا َرُسوَل اللَِّه َوَال َأن تَنِكُحوا َأْزَو

  يب

ثـََنا َعْن أَبِيِه َعْن َىي  ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة قَاَل ِهَشاٌم َحدَّ  َحدَّ

َعْبُد 
ِن الزُّْهرِىِّ َعْن ُعْرَوَة 

 َوقَاَل َعِلىُّ ْبُن ِإْسَحاَق وََكاَن - َحتَْت ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َجْحٍش وََكاَن أََتى النََّجاِشىَّ َعْن أُمِّ َحِبيَبَة أَنـََّها َكاَنتْ 

َأْطَهُر ِلُقُلوِبُكْم َوقـُُلو
ربي و القرطراجع تفسري الط.. َكاَن ِعنَد اللَِّه َعِظيًما 

َوَما َجَعَل أَْدِعَياءُكْم أَبـَْناءُكْم َذِلُكْم قـَْوُلُكم بَِأفْـَواِهُكْم َواللَُّه يـَُقوُل احلَْقَّ : ... 5 ، 4األحزاب  ) 247
يِن اْدُعوُهْم ِآلبَاِئِهْم ُهَو أَْقَسُط ِعنَد اللَِّه فَِإن ملَّْ تـَْعَلُموا آبَاءُهْم َفإِ . َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيَل  ْخَواُنُكْم ِيف الدِّ

راجع .. َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُمت ِبِه َوَلِكن مَّا تـََعمََّدْت قـُُلوُبُكْم وََكاَن اللَُّه َغُفوًرا رَِّحيًما 
  تفسري الطربي و تفسري القرطيب

ثـََنا زََكرِيَّاُء ْبُن َحيْ-  4788- البخاري ) 248  َحدَّ
 صلى اهللا عليه - َقاَلْت ُكْنُت َأَغاُر َعَلى الالَِّتى َوَهْنبَ أَنـُْفَسُهنَّ ِلَرُسوِل اللَِّه -  رضى اهللا عنها - َعاِئَشَة 
ُهنَّ َوتـُْؤِوى ِإلَْيَك َمْن َتَشاُء ( َزَل اللَُّه تـََعاَىل  َوأَُقوُل أَتـََهُب اْلَمْرأَُة نـَْفَسَها فـََلمَّا أَنْـ -وسلم  تـُْرِجُئ َمْن َتَشاُء ِمنـْ

  5113طرفه . قـُْلُت َما أَُرى َربََّك ِإالَّ ُيَسارُِع ِىف َهَواَك ) َوَمِن ابـْتَـَغْيَت ِممَّْن َعَزْلَت َفَال ُجَناَح َعَلْيَك 
  296- 294ص 2سرية ابن هشام ج ) 249
  الفصل اخلامس]: 5[راجع حوار مع جربيل  ) 250
  645 ص 2جسرية ابن هشام  ) 251
َثِىن أَ -28170مسند أمحد  ) 252 ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ ثـََنا  َحدَّ ثـََنا ِإبـْرَاِهيُم ْبُن ِإْسَحاَق َحدَّ ِىب َحدَّ

قَاَل َأِىب َوَعِلىُّ ْبُن ِإْسَحاَق أَنـَْبأَنَا َعْبُد اللَِّه َأْخبَـَرنَا َمْعَمٌر َع. اللَِّه ْبُن اْلُمَباَرِك َعْن َمْعَمرٍ 
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ِة 

احلديث صححه أبو  ( َأْربـََعمائَة ِدْرَهم-عليه وسلم

 َعَلْيَك َحرٌَج 

  

اُه 

 تـََزوََّج أُمَّ َحِبيَبَة َوِإنـََّها بَِأْرِض اْحلََبَش-صلى اهللا عليه وسلم- َفَماَت َوِإنَّ َرُسوَل اللَِّه -َرَحَل ِإَىل النََّجاِشىِّ 
َا ِإَىل َرُسوِل اللَِّه َزوََّجَها صلى اهللا عليه - ِإيَّاُه النََّجاِشىُّ َوَمَهَرَها َأْربـََعَة آَالٍف ُمثَّ َجهََّزَها ِمْن ِعْنِدِه َوبـََعَث ِ
َها َرُسوُل -وسلم صلى اهللا - اللَِّه  َمَع ُشَرْحِبيَل اْبِن َحَسَنَة َوِجَهاُزَها ُكلُُّه ِمْن ِعْنِد النََّجاِشىِّ وَملَْ يـُْرِسْل ِإلَيـْ

ِصلى اهللا -  ِبَشْىٍء وََكاَن ُمُهوُر َأْزَواِج النَِّىبِّ -عليه وسلم ِ
  )داود يف سننه والوادعي يف الصحيح املسند واأللباين

نَِّيبِّ ِإْن َأرَاَد النَِّيبُّ َأن َيْسَتنِكَحَها َخاِلَصًة لََّك َواْمَرأًَة مُّْؤِمَنًة ِإن َوَهَبْت نـَْفَسَها لِل: ...50األحزاب  ) 253
ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنَني َقْد َعِلْمَنا َما فـََرْضَنا َعَلْيِهْم ِيف َأْزَواِجِهْم َوَما َمَلَكْت أَْميَانـُُهْم ِلَكْيَال َيُكوَن

  وََكاَن اللَُّه َغُفوراً رَِّحيماً 
  648ص و أيضا ،  372ص 2ة ابن هشام جسري  ) 254
  أو املقوقس كما يسميه املسلمون ، وكان حيمل منصبا دينيا أيضا ) 255
   ، و أيضا يف الطبقات الكربى ألبن سعد3/85تاريخ الطربي  ) 256
 الفصل السادس:وار مع جربيل حراجع  ) 257
صلى - أَنَُّه َلمَّا ُوِلَد ِإبـَْراِهيُم اْبُن النَِّىبِّ :  َعْن أََنِس ْبِن َماِلٍك َرِضَى اللَُّه َعْنُه -15769البيهقي  ) 258

 ِمْنُه َحتَّى َأَت- صلى اهللا عليه وسلم-ُع ِفى نـَْفِس النَِّبىِّ َكاَد يـَقَ  ِمْن َمارِيََة َجارِيَِتِه -اهللا عليه وسلم
َوِىف َهَذا ِإْن ثـََبَت َدالََلٌة َعَلى ثـُُبوِت النََّسِب } ق{. السََّالُم َعَلْيَك أَبَا ِإبـَْراِهيمَ :  َعَلْيِه السََّالُم فـََقاَل ِجْبرِيلُ 

  )فيه ابن هليعة وحديثه حسن ، وبقية رجاله رجال الصحيح:د قال عنه اهليثمي يف الزوائ (.لِِفَراِش اَألَمةِ 
   125بنت الشاطئ ص –نساء النيب  ) 259
كثر على مارية أم إبراهيم يف قبطي ابن عم هلا كان يزورها وخيتلف إليها ، فقال يل رس:  قال عن عليّ 

يا رس: قلت :  ، قال خذ هذا السيف فانطلق ، فإن وجدته عندها فاقتله: اهللا صلى اهللا عليه وسلم 
اهللا أكون يف أمرك إذا أرسلتين كالسكة احملماة ال يثنيين شيء حىت أمضي ملا أمرتين به ، أم الشاهد يرى 

بل الشاهد يرى ما ال يرى الغائب ، فأقبلت متوشحا السيف ، فوجدته : ما ال يرى الغائب ؟ قال 
 أين أريده ، فأتى خنلة فرقي مث رمى بنفسه على عندها ، فاخرتطت السيف ، فلما رآين أقبلت حنوه عرف

قفاه ، مث شغر برجله فإذ

ول 
ول 

ا به أجب أمسح ، ما له قليل وال كثري ، فغمدت السيف ، مث أتيت رسول اهللا 

  )وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة ، 1/605البزار 
حسنه ابن حجر  (احلمد هللا الذي يصرف عنا أهل البيت: صلى اهللا عليه وسلم فأخربته ، فقال 

العسقالين يف خمتصر 
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. 

ُ ْبُن َأِىب َسعيٍد  َحدَّ -  5090-البخاري  ) َثِىن َسع ثـََنا َحيَْىي َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه قَاَل َحدَّ ٌد َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ
اْلَمْرأَُة َألْرَبٍع 

اَدَة 
ُوُر َعَلى نَسائِِه ِىف السَّاَعة اْلَواِحَدِة 

ََا ُشعْ  َوَحجَّاٌج . َبةُ َفٍر قَاَل َحدَّ

َثِىن الشَّْيُخ اِإلَماُم أَبُو َعْبِد الرَّْمحَِن النََّساِئىُّ قَاَل َأْخبَـَرنَا احلَُْسْنيُ ْبُن -  3956-النسائي  ) 260  َحدَّ
ثـََنا َسالٌَّم أَبُو الْ  ثـََنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم قَاَل َحدَّ ُمْنِذِر َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنٍس قَاَل قَاَل ِعيَسى اْلُقوَمِسىُّ قَاَل َحدَّ

نـَْيا النَِّساُء َوالطِّيُب َوُجِعَل قـُرَُّة َعْيِىن ِىف الصََّالِة  « - صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوُل اللَِّه  »ُحبَِّب ِإَىلَّ ِمَن الدُّ
  )صححه ابن العريب واأللباين وابن امللقن وابن القيم(

261 ِ ِيد
تـُْنَكُح «  قَاَل - صلى اهللا عليه وسلم - َعِن النَِّىبِّ - رضى اهللا عنه - َعْن أَبِيِه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة 

يِن َترَِبْت َيَداَك ِلَماِهلَا َوحلََِسِبهَ    14305حتفة . » ا َوَمجَاِهلَا َوِلِديِنَها ، فَاْظَفْر ِبَذاِت الدِّ
َثِىن َأِىب َعْن قـََت- 268- البخاري ) 262 ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم قَاَل َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َبشَّاٍر َقاَل َحدَّ  َحدَّ

ثـََنا أََنُس ْبُن َماِلٍك قَ  ِ- صلى اهللا عليه وسلم -اَل َكاَن النَِّىبُّ قَاَل َحدَّ ِ  َيد
قَاَل قـُْلُت ألََنٍس َأوََكاَن يُِطيُقُه قَاَل ُكنَّا نـََتَحدَُّث أَنَُّه أُْعِطَى قـُوََّة . ِمَن اللَّْيِل َوالنـََّهاِر ، َوُهنَّ ِإْحَدى َعْشَرَة 

  )5215 ، 5068 ، 284و أيضا . َوقَاَل َسِعيٌد َعْن قـََتاَدَة ِإنَّ أََنًسا َحدَّثـَُهْم ِتْسُع ِنْسَوٍة . َثالَِثَني 
  :خولة بنت حكيم كانت خالة الرسول ) 263

ثـن-28073-مسند أمحد  ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َجْع َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ  َحدَّ
ْعُت َعطَاًء اْخلَُراَساِىنَّ ُحيَدُِّث َعْن َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َأنَّ  َثِىن ُشْعَبُة قَاَل مسَِ َخْوَلَة بِْنَت َحِكيٍم قَاَل َحدَّ

ليه وسلمصلى اهللا ع-  َسأََلِت النَِّىبَّ - صلى اهللا عليه وسلم- السَُّلِميََّة َوِهَى ِإْحَدى َخاَالِت النَِّبىِّ 
1355 معتلى 15827حتفة . »لِتَـْغَتِسْل  « -صلى اهللا عليه وسلم-اْلَمْرأَِة َحتَْتِلُم فـََقاَل َرُسوُل اللَِّه 

ا ممن وهنب أنفسهن له   و قد أكد صحيح احلديث على أ

 َعِن -
1  

ثـَنَ -  5113-البخاري ثـََنا اْبُن ُفَضْيٍل َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َسَالٍم َحدَّ َخْوَلُة ا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه قَاَل َكاَنْت  َحدَّ
 فـََقاَلْت َعاِئَشُة أََما َتْسَتِحى -  صلى اهللا عليه وسلم - بِْنُت َحِكيٍم ِمَن الالَِّئى َوَهْبَن َأنـُْفَسُهنَّ ِللنَِّبىِّ 

ُهنَّ تـُْرِجُئ َمْن َتَشاءُ ( اْلَمْرأَُة َأْن تـََهَب نـَْفَسَها لِلرَُّجِل فـََلمَّا نـََزَلْت  َ)  ِمنـْ قـُْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه َما َأَرى َربَّ
ِ. ُيَسارُِع ِىف َهَواَك  ِ ٍ ِ ِ َرَواُه أَبُو َسِعيٍد اْلُمَؤدُِّب

ك ِإالَّ 
 َوُحمَمَُّد بُن بْشٍر َوَعْبَدُة َعْن هَشام َعْن أَبِيه َعْن َعائَشَة يَزِيُد 

: ث

   ، وقد فعلها حممد وأصحابه الزواج بأجر و لفرتة حمدودة من أجل االستمتاع فقط ) 264

ْ
الباري بشرح صحيح البخاري يف التعليق على احلديويف فتح  ، 4788وأيضا . بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض 

   ) بنت حكيم ( قوله  
, وهي من السابقات إىل اإلسالم , وكانت زوج عثمان بن مظعون , أي ابن أمية بن األوقص السلمية  

  . وأمها من بين أمية
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ثـََنا ِبْشُر ْبُن - 3039 -مسلم ثـََنا َحاِمُد ْبُن ُعَمَر اْلَبْكَراِوىُّ َوُحمَمَُّد ْبُن َأِىب َبْكٍر اْلُمَقدَِّمىُّ َقاَال َحدَّ  َحدَّ

ثـََنا ِعْمَراُن ْبُن ُمْسِلٍم َعْن َأِىب َرَجاٍء َقاَل قَاَل ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْنيٍ  َعِة ِفى ِكَتاِب نـََزَلْت آيَُة ااْلُمَفضَِّل َحدَّ ْلُمتـْ
َعَة اْلَحجِّ -اللَِّه  ُخ  ثُمَّ َلْم تـَْنِزْل آيٌَة تـَْنَس-صلى اهللا عليه وسلم- َوَأَمَرنَا ِبَها َرُسوُل اللَِّه - يـَْعِنى ُمتـْ

َها َرُسوُل اللَِّه  . َحتَّى َماتَ -صلى اهللا عليه وسلم-َه َعنـْ َعِة اْلَحجِّ َوَلْم يـَْن ُجٌل ِبَرْأِيِه بـَْعُد َما  قَاَل رَ آيََة ُمتـْ
  .َشاءَ 

  . 24/ النساء ) . فما استمتعتم به منهن فآتوهن اُجورهن فريضة  :(زواج املتعة ) 265
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَـَرنَا اْبُن ُجَرْيٍج َقاَل قَاَل َعطَاٌء َقِدَم - 3481-مسلم  ثـََنا احلََْسُن اْحلُْلَواِىنُّ َحدَّ  َوَحدَّ
َعَة فـََقاَل َجاِبُر  َناُه ِىف َمْنزِلِِه َفَسأََلُه اْلَقْوُم َعْن َأْشَياَء ُمثَّ ذََكُروا اْلُمتـْ نـََعِم اْسَتْمتَـْعَنا ْبُن َعْبِد اللَِّه ُمْعَتِمًرا َفِجئـْ

  . َوَأِبى َبْكٍر َوُعَمرَ -صلى اهللا عليه وسلم-َعَلى َعْهِد َرُسوِل اللَِّه 
ثـََنا عَ -20383-مسند أمحد ثـََنا َعفَّاُن  َحدَّ ثـََنا بـَْهٌز َوَحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا - اْلَمْعَىن -ْبُد اللَِّه َحدَّ  قَاَال َحدَّ

َتـَّْعَنا َمَع َرُسوِل اللَِّه  َ
َها وَملَْ - صلى اهللا عليه وسلم- اَت َرُسوُل اللَِّه   وَملَْ يـَْنَه َعنـْ

  6734 معتلى 1085
اُت 

 َوأُْنزَِل -صلى اهللا عليه وسلم- َمهَّاٌم َعْن قـََتاَدَة َعْن ُمَطرٍِّف قَاَل قَاَل ِعْمَراُن ْبُن ُحَصْنيٍ مت
 َفَم- قَاَل َعفَّاُن َونـََزَل ِفيِه اْلُقْرآُن -ْرآُن ِفيَها اْلقُ 

0حتفة . يـْنَسْخَها َشْىٌء قَاَل َرُجٌل ِبَرْأِيِه َما َشاءَ  َ
ِِْم َفالصَّاحلَِالرَِّجاُل قـَوَّاُموَن َعَلى النَِّساِء ِمبَا َفضَّ  ) 266

ِيت َختَاُفوَن ُنُشوَزُهنَّ َفِعظُوُهنَّ َواْهُجُروُهنَّ ِيف اْلَمَضاِجِع  َحِفَظ اللَُّه َوالالَّ

رضى 
ِإَذا َدَعا الرَُّجُل اْمَرأََته ِإَىل ِفَراِشِه فَأََبْت ، فـََباَت  « - صلى اهللا عليه وسلم - اَل َرُسوُل اللَِّه 

 َرَأى اْمَرأًَة فَأََتى اْمَرأََتُه َزيـَْنَب َوْهَى َمتَْعُس - صلى اهللا عليه وسلم-أنَّ َرُسوَل اللَِّه 

َل اللَُّه بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض َوِمبَا أَنـَْفُقوا ِمْن أَْمَواهل
َقانَِتاٌت َحاِفظَاٌت لِْلَغْيِب ِمبَا 

ُغوا َعَلْيِهنَّ َسِبيًال ِإنَّ اللََّه َكاَن َعِليًّا َكِبريًا َواْضرِبُوُهنَّ َفِإْن َأَطْعنَ  و خيرج شيوخ ) ... 34النساء(ُكْم َفَال تـَبـْ
  !!مع عدم وجود نص قرآين صريح بنوعية الضرب ... املسلمني ليؤكدوا أنه ضربا غري مربح 

ثـََنا أَبُو َعَوانََة َعِن األَ - 3237 ) 267 ٌد َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ  - ْعَمِش َعْن َأِىب َحازٍِم َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة  َحدَّ
ُ قَاَل َق-اهللا عنه 

َها اْلَمالَِئَكُة َحىتَّ ُتْصِبَح  َها ، َلَعَنتـْ تَابـََعُه ُشْعَبُة َوأَبُو َمحَْزَة َواْبُن َداُوَد َوأَبُو ُمَعاِويََة َعِن . » َغْضَباَن َعَليـْ
  5194 ، 5193أيضا . اَألْعَمِش 
ثـََنا ِهَشاُم ْبُن َأِىب َعْبِد اللَِّه - 3473 - مسلم ) 268 ثـََنا َعْبُد اَألْعَلى َحدَّ ثـََنا َعْمُرو ْبُن َعِلىٍّ َحدَّ  َحدَّ

 َجاِبٍر ََعْن َأِىب الزُّبـَْريِ َعنْ 
َا فـََقَضى َحاَجَتُه ُمثَّ َخرََج ِإَىل َأْصَحابِِه فـََقاَل  ِة َ ِإنَّ اْلَمْرَأَة تـُْقِبُل ِفى ُصورَِة َشْيطَاٍن َوُتْدِبُر ِفى ُصورَ « َمِنيَئًة هل

  .» َفِإَذا أَْبَصَر َأَحدُُكُم اْمَرأًَة فـَْلَيْأِت َأْهَلُه َفِإنَّ َذِلَك يـَُردُّ َما ِىف نـَْفِسِه َشْيطَانٍ 
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 صلى اهللا عليه -  َأنَّ رُسوَل اللَِّه -  رضى اهللا عنهما -
َثِىن َماِلٌك َعِن اْبِن ِشَهاٍب َعْن َمحَْزَة - 5093-البخاري :املرأة شؤم ) 269 ثـََنا ِإْمسَاِعيُل قَاَل َحدَّ  َحدَّ

َِه ْبِن ُعَمَر َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعَمَر َوَساملٍِ ابـَْىنْ َعْبِد اللَّ 
اِر َواْلَفَرسِ «  قَاَل -وسلم   ، 5094 ، 2858 ، 2099أطرافه .  » الشُّْؤُم ِفى اْلَمْرَأِة َوالدَّ

5753 ، 5772  
ثَـ - 304-البخاري :املرأة يف النار ) 270 َ َ قَاَل َأْخبَـَرنَا ُحمَمَُّد ْبُن َجْعَفٍر قَاَل َحدَّ

َساِء 
َ َري َ َ ْ َ ْ ْ

ِ ِ ِِ ِل ِِ ِ

َنا َسِعيُد ْبُن َأِىب َمْرمي
 - َعْن ِعَياِض ْبِن َعْبِد اللَِّه َعْن َأِىب َسِعيٍد اْخلُْدرِىِّ قَاَل َخرََج َرُسوُل اللَِّه - ُهَو اْبُن َأْسَلَم -َأْخبَـَرِىن َزْيٌد 

يَا َمْعَشَر النِّ«  ِإَىل اْلُمَصلَّى ، َفَمرَّ َعَلى النَِّساِء فـََقاَل - ْو ِفْطٍر  أَ - ِىف َأْضًحى -صلى اهللا عليه وسلم 
ْقَن ، َفِإىنِّ أُرِيُتُكنَّ َأْكثـََر َأْهِل النَّاِر  ُتْكِثرَن اللَّعَن ، وَتْكُفرَن اْلعِش« فـَُقْلن َوِمبَ يا َرُسوَل اللَِّه قَاَل . » َتَصدَّ

يت ِمن ناِقصاِت عقٍل وِديٍن أَذه، ما رأَ  َ ََب لُلبِّ الرَُّج احلَْازم مْن إْحَداُكنَّ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ُ قـُْلَن َوَما نـُْقَصاُن دينَنا . » ْ
َفَذِلَك « َل َقا. قـُْلَن بـََلى . » أَلَْيَس َشَهاَدُة اْلَمْرأَِة ِمْثَل ِنْصِف َشَهاَدِة الرَُّجِل « َوَعْقِلَنا يَا َرُسوَل اللَِّه قَاَل 

َفَذِلَك ِمْن نـُْقَصاِن ِديِنَها « قَاَل . قـُْلَن بـََلى . » ِمْن نـُْقَصاِن َعْقِلَها ، أَلَْيَس ِإَذا َحاَضْت ملَْ ُتَصلِّ وَملَْ َتُصْم 
  2658 ، 1951 ، 1462أطرافه . » 

  :حممد يبيح نكاح النساء بأية طريقة ) 271
ُموا ِألَنـُْفِسُكْم َواتـَُّقوا اللََّه َواْعَلُموا أَنَُّكْم ُمَالُقوُه َوَبشِِّر ْرَثُكْم َأنَّى ِشْئُتمْ فَْأُتوا حَ ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم   َوَقدِّ

  ).223البقرة (اْلُمْؤِمِنَني 
ثـََنا عَ -27360-مسند أمحد  ثـََنا ُوَهْيٌب َحدَّ ثـََنا َعفَّاُن َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ ْبُد اللَِّه ْبُن  َحدَّ

ُعْثَماَن ْبِن ُخثـَْيٍم َعْن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َساِبٍط قَاَل َدَخْلُت َعَلى َحْفَصَة ابـَْنِة َعْبِد الرَّْمحَِن فـَُقْلُت ِإىنِّ َسائُِلِك
فـقاَلت ال تستِح يا اب. عن أَمٍر وأَنا َأستِحى َأن َأسأََلِك عنه 

 
ِِ ِ ِ ِ ُ َْ ْ ْ َ ْ َ َ ْ ْ َْن َأخىَ َ ى َ ْ َ َ ْ َ قَاَل َعْن إتْـَيان النَِّساء فى . َ

  ..... َأْدبَارِِهنَّ 
ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُعْثَماَن ْبِن ُخثـَْيٍم َعِن -1166-سنن الدرامي ثـََنا ُوَهْيٌب َحدَّ  َأْخبَـَرنَا ُمْسِلُم ْبُن ِإبـَْراِهيَم َحدَّ

ِإىنِّ أُرِيُد َأْن َأْسأََلِك :  قـُْلُت َهلَا - ُهَو اْبُن َأِىب َبْكٍر -ِن َسأَْلُت َحْفَصَة بِْنَت َعْبِد الرَّمحَْ : اْبِن َساِبٍط قَاَل 
ْسأَُلِك َعْن ِإتْـَياِن أَ : قَاَل . َسْل يَا اْبَن َأِخى َعمَّا َبَدا َلكَ : َعْن َشْىٍء َوأَنَا َأْسَتْحِىي َأْن َأْسأََلِك َعْنُه قَاَلْت 

  . النَِّساِء ِفى َأْدبَارِِهنَّ 
اآلن فعلت بأم ولدي ، ومسعت : سئل مالك عن إتيان النساء يف أدبارهن فقال بد اهللا بن عمر عن عو 

{ : إين ألفعله بنسائي وجواري ، وفيه نزلت : إين ألفعله بامرأيت ، ومسعت ابن عمر يقول : نافعا يقول 
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تـُُهنَّ  َفِعدَّ

له  (4/204 لسان امليزانيف ابن حجر العسقالين  قال }نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أىن شئتم 
  )طرق عدة صحيحة، بعضها يف صحيح البخاري

ِئي يَِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئُكْم ِإِن اْرتـَْبُتْم  " :إباحة زواج األطفال يف القرآن ) 272 َوالالَّ
ِئي َلْم َيِحْضنَ َثَالثَُة َأْشُهٍر   َيَضْعَن َمحَْلُهنَّ َوَمْن يـَتَِّق اللََّه َجيَْعْل َلُه  َوأُوَالُت اْألَْمحَاِل َأَجُلُهنَّ َأنْ َوالالَّ

َها : " تفسري بن كثري، ) 4الطالق (أَْمرِِه ُيْسًرا  ِة اْآلِيَسة َوِهَي الَِّيت َقْد اِنـَْقَطَع َعنـْ يـَُقول تـََعاَىل ُمبَـيـًِّنا لِِعدَّ
 الثََّالثَة قـُُروء ِيف َحّق َمْن حتَِيض َكَما َدلَّْت َعَلى َذِلَك آَياْلَمِحيض ِلِكَربَِها أَنـََّها َثَالثَة َأْشُهر ِعَوًضا َعنْ 

ُلْغَن ِسّن اْلَحْيضاْلبَـَقَرة  ِئي َلْم يـَبـْ وََكَذا الصَِّغار الالَّ

ِمْن 

ة 
ِة اْآلِيسة َثَالثَة َأْشُهر  تـَُهنَّ َكِعدَّ  َأنَّ ِعدَّ

ِِ َّ
َ

ِ   ."َواَلالئي ملَْ َحيْضنَ " َوهلََذا قَاَل تـََعاَىل 
273 25636   قال وحدثين    ابن إسحاق    عن    أيب    قال حدثنا    يعقوب     حدثنا -  مسند أمحد ) 

أم    عن    عبد اهللا بن عباس    عن    عبد اهللا بن عباس    موىل    عكرمة    عن    حسني بن عبد اهللا بن عباس  
وهي فوق الفطيم    أم حبيبة بنت عباس    أى ر    صلى اهللا عليه وسلم    أن رسول اهللا   الفضل بنت احلارث 

  هذه وأنا حي ألتزوجنها   العباس    لئن بلغت بنية    قالت فقال 
إبراهيم بن حيىي بن حممد بن عباد    حدثنا    حممد بن إمسعيل    حدثنا  -  2656سنن الرتمذي  ) 274
عروة بن    عن    حممد بن مسلم الزهري    عن    حممد بن إسحق    عن    أيب حيىي بن حممد    حدثين    املدين 
يف بييت فأتاه    صلى اهللا عليه وسلم    ورسول اهللا    املدينة    زيد بن حارثة    قدم   - قالت    عائشة    عن    الزبري 

سلم    فقام إليه رسول اهللا فقرع الباب  به صلى اهللا  يانا  يجر ثو  عليه و يانا قعر ر أيته عر  و بله والاهللا ما 
  )حسنه الرتمذي وابن حجر العسقالين (بعده فاعتنقه وقبله

 َأْخبَـَرنَا أَبُو احلَُْسْنيِ ْبُن ِبْشَراَن بِبَـْغَداَد أَنـَْبأَنَا ِإْمسَاِعيُل ْبُن ُحمَمٍَّد -21704-سنن البيهقي ) 275
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاقِ  ثـََنا َأْمحَُد ْبُن َمْنُصوٍر َحدَّ َأنَّ َرُجًال ِمْن َأْهِل :  أَنـَْبأَنَا َمْعَمٌر َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنٍس الصَّفَّاُر َحدَّ

 حيُِبُُّه وََكاَن َدِميًما فَأََت-صلى اهللا عليه وسلم-ٍ◌ قَاَل وََكاَن النَِّىبُّ زَاِهَر ْبَن ِحَزاٍم َأْو َحَراماْلَباِديَِة َكاَن اْمسُُه 
ِو ِ ِ

اُه 
ْ -صلى اهللا عليه وسلم- النَِّىبُّ  َْن فَاْحَتَضَنُه مْن َخْلفه ًما َوُهَو يَِبيُع َمَتاَعُه  يـَ ْ َ ُُ ْ

ُ ُ ََ َْ ْ َ ْ َ ْ ََ َ َُ َ ه ِإًذا َ َ َُس َ
َت 

  )صححه األلباين يف الصحيح املسند وابن حجر يف اإلصابة(

 َوُهَو َال يـُبِصره فـَقاَل َأرِسْلِىن م
 ِحَني َعَرَفُه -صلى اهللا عليه وسلم-َهَذا فَاْلتَـَفَت فـََعَرَف النَِّىبَّ َفَجَعَل َال يَْأُلو َما أَْلَزَق َظْهَرُه ِبَصْدِر النَِّىبِّ 

واللَِّه ِجتدِىن  : فـقال . »من يشِرتى العبد؟ « : يـقول -صلى اهللا عليه وسلم- َوَجَعَل النَِّىبُّ  ول اللَِّ يا ر
َلِكْن ِعْنَد اللَِّه َلْسَت ِبَكاِسٍد َأْو قَاَل َلِكْن ِعْنَد اللَِّه أَْن«  :- صلى اهللا عليه وسلم- فـََقاَل النَِّىبُّ . َكاِسًدا

 .َملْ يـُْثِبْتُه َشْيُخَنا َوِفيِه ِخَالٌف َفِقيَل ِحَزاٌم َوِقيَل َحَراٌم قَاَل قَال َعْبُد اْلَغِىنِّ احلَْاِفُظ َحَراٌم بِالرَّاِء َأَصحُّ . »اٍل غَ 
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ابن     عن    عكرمة    عن    حيىي    عن    شام ه   حدثنا    معاذ بن فضالة    حدثنا -5436-:البخاري ) 276

من الرجال واملرتجالت من النساء وقال     المخنثين   صلى اهللا عليه وسلم    لعن النبي  : قال    عباس 
   فالنا    عمر    وأخرج     فالنا   صلى اهللا عليه وسلم    فأخرج النبي أخرجوهم من بيوتكم قال 

  عروة    أن    هشام بن عروة    حدثنا    زهري    حدثنا    مالك بن إمساعيل    نا حدث  -5437 -:البخاري
ا    أم سلمة    أخربته أن    زينب بنت أيب سلمة    أخربه أن   كان    صلى اهللا عليه وسلم    أن النيب  :  أخرب

  كم غدا إن فتح اهللا ل   عبد اهللا     يا   أم سلمة    أخي    لعبد اهللا    فقال     مخنث   عندها وفي البيت 

 
 ِإَذا  
ْرأَُة 
ْمحَِر ِمن اْلَكْلِب اَألْصَفِر قَاَل يَا 

 
ِة 

َألْقَصى 
  ) َوَسّلَم إَذا َكاَن بِاْجلِِعرانَةِ 

ريخ 

ا تقبل بأربع وتدبر بثمان فقال النيب    غيالن    بنت    فإين أدلك على    الطائف     صلى اهللا عليه وسلم    فإ
  .ال يدخلن هؤالء عليكن 

   بني القصرين- قصر الشوق -السكرية : ثالثية جنيب حمفوظ ) 277
ثـََنا ِإْمسَاِعيُل اْبُن ُعَليََّة ح  حَ - 1165 الصالة تابك–مسلم  ) 278 ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َحدَّ دَّ

ثـََنا ِإْمسَاِعيُل ْبُن ِإبـَْراِهيَم َعْن يُوُنَس َعْن ُمحَْيِد ْبِن ِهَالٍل َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُر ْبُن َحْرٍب َحدَّ َثِىن ُزَهيـْ قَاَل َوَحدَّ
ِإَذا َقاَم َأَحدُُكْم ُيَصلِّى َفِإنَُّه َيْستُـرُُه « - صلى اهللا عليه وسلم-رٍّ قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه الصَّاِمِت َعْن َأِىب ذَ 

َماُر َواْلَمَكاَن بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل َفِإَذا ملَْ َيُكْن بـَْنيَ َيَدْيِه ِمْثُل آِخَرِة الرَّْحِل َفِإنَُّه يـَْقَطُع َصالََتُه احلِْ 
َقـُْلُت يَا أَبا َذرٍّ َما بَاُل اْلَكْلِب اَألْسَوِد ِمَن اْلَكْلِب اَأل. »َواْلَكْلُب اَألْسَوُد  َ

  .«  اَألْسَوُد َشْيطَانٌ اْلَكْلبُ «  َكَما َسأَْلَتِىن فـََقاَل -صلى اهللا عليه وسلم-اْبَن َأِخى َسأَْلُت َرُسوَل اللَِّه 
 ، 515 ، 514 ، 513 ، 512 ، 508 ، 384 ، 383 ، 382 ، 511و أيضا البخاري 

519 ، 997 ، 1209 ، 6276  
َلَةانـْتَـَهى َرسُ  (959-958 ص 3جمغازي الواقدي )  279 وُل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه َوَسّلَم إَىل اْجلِِعرّانَِة لَيـْ

اخلَِْميِس ِخلَْمِس لََياٍل َخَلْوَن ِمْن ِذي اْلَقْعَدِة فََأَقاَم بِاْجلِِعرّانَِة َثَالَث َعْشَرَة فـََلّما َأَراَد اِالْنِصَراَف إَىل اْلَمِديَن
َلةَ  فََأْحَرَم ِمْن اْلَمْسِجِد اْ;  اْألَْرِبَعاِء ِالثـَْنَيتْ َعْشَرَة بَِقَيْت ِمْن ِذي اْلَقْعَدِة َلْيًال َخرََج ِمْن اجلِِْعرّانَِة لَيـْ

ّاّلِذي َحتَْت اْلَواِدي بِاْلُعْدَوِة اْلُقْصَوى ، وََكاَن ُمَصّلى َرُسوِل الّلِه َصّلى الّلُه َعَلْيِه
  141-124لويش شيخو ص -تاريخ النصرانية يف جزيرة العرب ) 280
و تا ، 738 ص 1يف تاريخ الطربي طبعة ليدن ج" ابن تلما"راجع قصة  ، و 3: 10مىت  ) 281
  107ص  النصارنية
م وطُرد يف جممع 428وهم ينسبون إىل نسطورس الذي انُتخب بطريركاً للقسطنطينية عام  ) 282
إن للمسيح طبيعتني أحدمها قبل : وكان نسطورس يقول, ) يف األعالم باب النوناملنجد( م 431أفسس 
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بعد جممع أفسس انفصل النساطرة : وايت

قراء 

ا ملكة السماء  وقد بالغ أصحاب هذا الرأي ،مو
، وقد ذكرهم ابن ن بثالوث مكون من اهللا واملسيح ومرمي 

ونتيجة هلذه األقوال مت طرد نسطورس ,  وقد ربط بينهما احتاد معنوي بسيط،واألخرى بعده التجسد
 قن.ويقول د,  م431وأتباعه من الكنيسة يف جممع أفسس عام 

سة وتقربوا من الكنيسة السورية يف إيران واليت اعتمدت النسطورية رمسياً يف سنودس سلوكية عن الكني
)Seleucie( فهاجروا ، م طرد األمرباطور زينون النساطرة من الرها489ويف عام ,  م485 عام 

ألساسي مقرها ا  ومنذ ذلك احلني انفصلت الكنيسة النسطورية عن الكنيسة البيزنطية اليت كان،إىل فارس
  ) 42 ص -  دار الثقافة -  جورج قنوايت -املسيحية واحلضارة العربية ( يف القسطنطينية

283 ( Ebionites :ذا االسم الذي يعين بالعربانية الف وهم مجاعة من اليهود املتنصرين ُعرفوا 
م فهي مزيج من اليهودية واملسيحية،  ، د خالق الكون فقد كانوا يعتقدون بوجود إله واح ، أما عقيد

  ، ويرفضون إلوهية املسيح) 635: 6 يف تاريخ العرب  املفصل(ويعظمون السبت 
وقد كانوا يعبدون كوكب الزهرة ويس: املرمييني ) 284

يف عبادة مرمي العذراء وتأليهها، وكانوا ينادو
وقد انتشر , تيمية يف كتابه اجلواب الصحيح ملن بدل دين املسيح ولكنه أمساهم باملرميانني أو املرميانية

هؤالء يف أحناء خمتلفة من اجلزيرة العربية ولكنهم مل يكونوا كغريهم من املسيحيني بل كانوا أقل عدداً 
ا النصرانية(وانتشاراً    )637 : 6فصل  امل-  113: 1شيخو – وآد
ُذوِين َوأُمَِّي ِإلَـَهْنيِ ِمن ُدوِن الّلِه قَاَل {:  ) 285 ََ أَأَنَت قُلَت لِلنَّاِس اختَِّ

G o : ، وهي تتميز خبليط من فكر فارس احلركة الغنوسية جمهولة املنشأ و املصدر 

 

يحيا على زمن بني جرهم

َوِإْذ قَاَل الّلُه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمي
ُم َما ِيف نـَْفِسي َوَال َأْعَلُم َما ُسْبَحاَنَك َما َيُكوُن ِيل َأْن أَُقوَل َما لَْيَس ِيل ِحبَقٍّ ِإن ُكنُت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعلَ 

  116املائدة}ِيف نـَْفِسَك ِإنََّك أَنَت َعالَُّم اْلُغُيوِب 
286 ( "n stics

على املثنوية وتعتمد  ، )103 ص 1 ج - دار الثقافة - لورمير -تاريخ الكنيسة (ومصر وأفالطون 
وأن السبيل الوحيد للخالص من شرور هو املعرفة الباطنية ، إن ُمبدع هذا العامل شرير: القائلة

)History Of Religions G. F. MOOR, p.156(  
ان) 109: 13االغاين (، جاء يف 116لويس شيخو ص -تاريخ النصرانية يف جزيرة العرب ) 287

وهذه ". األسقف عليه " اقية، وكانت سدانة البيت العتيق سادس ملوك جرهم كان عبد املسيح بن ب
  !!الكعبة كانت مسجدا مسالشهادة تقطع بأن 

ُن َوْهٍب قَاَل َأْخبَـَرِىن َعْمٌرو َأنَّ 
 صلى اهللا - لنَِّىبُّ 

َثِىن اْب-  3351- البخاري ) 288 ثـََنا َحيَْىي ْبُن ُسَلْيَماَن قَاَل َحدَّ  َحدَّ
ثَُه َعْن   ًرا َحدَّ  قَاَل َدَخَل ا- رضى اهللا عنهما -ُكَرْيٍب َمْوَىل اْبِن َعبَّاٍس َعِن اْبِن َعبَّاٍس ُبَكيـْ
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ُعوا َأنَّ اْلَمالَِئَكَة الَ « ُصوَرَة َمْرَميَ فـََقاَل  أََما َهلُْم ، فـََقْد مسَِ

 من الصور امحوا ما فيها: ثم رأى صورة مريم فوضع يده عليها وقال

 اْلبَـْيَت فـََوَجَد ِفيِه ُصوَرَة ِإبـَْراِهيَم َو- عليه وسلم 
  ،»  بـَْيًتا ِفيِه ُصوَرٌة ، َهَذا ِإبـَْراِهيُم ُمَصوٌَّر َفَما َلُه َيْستَـْقِسمُ َتْدُخلُ 
قاتلهم اهللا : دخل النيب الكعبة يوم الفتح وفيها صور املالئكة وغريها فرأى صورة إبراهيم فقال: أيضا

جعلوه شيخا يستقسم باالزالم، 
ألزرقي باب ما جاء يف ذكر يف أخبار مكة ل: وأيضا، ) 169مكة لالزرقي ص أخبار ...إال صورة مريم

 بن عبد الرمحن عن ابن جريج قال سأل 
ال مرمي وعيسى قال نعم ع أدركت يف البيت متث

... ا مزوقا قال وكانت يف البيت أعمدة ست سواري وصفها 

ُن 

حدثين جدي قال حدثنا داود: "بناء قريش الكعبة يف اجلاهلية
سليمان بن موسى الشامي عطاء بن أىب رباح وأنا امس

أدركت فيها متثال مرمي وعيسى ابنها قاعد
قال وكان متثال عيسى بن مرمي ومرمي عليهما السالم يف العمود الذي يلي الباب قال ابن جريج فقلت 

  "لعطاء مىت هلك؟ قال يف احلريق يف عصر ابن الزبري
  196 ص1جرية ابن هشام س ) 289
وراجع عبيد اهللا بن جحش الذي هاجر إىل  يف احلوار مع جربيل ، 7، 3 راجع الفصالن ) 290

ثـََنا َعْبُد اللَِّه ْبُن ُحمَمَّدِ -  3652سنن الدار قطين  يف احلبشة و مات نصرانيا ثـََنا َأْمحَُد ْب َحدَّ  ْبِن زِيَاٍد َحدَّ
ثـََنا َعْبُد الرَّزَّاِق َأْخبَـَرنَا َمْعَمٌر َعِن الزُّْهرِىِّ َعْن ُعْرَوَة َعْن أُمِّ َحِبيَبَة  َأنـََّها َكاَنْت ِعْنَد َعْبِد اللَِّه ْبِن َمْنُصوٍر َحدَّ

صلى اهللا عليه - ِض اْحلََبَشِة فـََزوََّجَها النََّجاشىُّ َرُسوَل اللَِّه ىل َأرْ َجْحشٍ 
َوِإنََّما ُهَو ُعبَـْيُد اللَِّه ْبُن َجْحٍش  َعْبُد الرَّزَّاِق 

َ َها وََكاَنْت ِممَّْن َهاَجَر ِإ ِ فـََهَلَك َعنـْ
قَاَل الرََّماِدىُّ َكَذا قَاَل.  َوِهَى ِعْنَدُهْم بَِأْرِض اْحلََبَشةِ -وسلم

صححه ابن حزم يف احمللي والوادعي يف (51380:  أيضا سنن البيهقيو. الَِّذى َماَت َعَلى النَّْصَرانِيَّةِ 

" هيه " فقال . ته بيتا 
 .فذكر مبثله . أردفين رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم خلفه : قال :  

دم ملّا كّمل اسجدوا آل: ألن قال رىب للمالئكة: ىل حد يفوق املصادفة مثل 
  سجودا وكّددوا 

وأيضا
2 

  )الصحيح املسند
الشريد بن سويد  عن 2255كان حممد معجبا بشعر أمية كما جاء يف صحيح مسلم ح )  291
هل معك من شعر أمية بن أيب " فقال . ردفت رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم يوما : قال الثقفي 

مث أنشد" هيه " فقال . فأنشدته بيتا " هيه " قال . نعم : قلت " الصلت شيئا ؟ 
ويف رواية. حىت أنشدته مائة بيت 

والمية أشعار تشبه القرآن إ
فَخرُّوا له طوًعا * اهللا خلقه 

  "يوم التغابن إذ الينفع اَحلَذرُ * ويوم موعدهم أن ُحيَْشروا ُزَمًرا " 
  248-247 ص1جكان زيد من قبيلة كنانة املسيحية ، سرية بن هشام  )29
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319
 

  راجع حوار مع جربيل الفصل األول)  293
سورة مرمي :  قرن 14مثل قول القرآن أن مرمي أم املسيح هي أخت هارون و الفارق بينهما  ) 294

ْمَرأَ َسْوٍء يَا ُأْخَت َهاُروَن َما َكاَن أَبُوِك ا} 27{فَأََتْت ِبِه قـَْوَمَها َحتِْمُلُه َقاُلوا يَا َمْرَميُ َلَقْد ِجْئِت َشْيئاً َفرِيّاً "
  "}28{َوَما َكاَنْت أُمُِّك بَِغّياً 

  116-111لويس شيخو ص–تاريخ النصرانية يف جزيرة العرب  ) 295
   طبعة لندن434الشهرستاين امللل و النحل ص  ) 296

  107لويس شيخو ص– تاريخ النصرانية )297 
   ص جض األنف الرو ) 298
ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز َعْن أََنٍس - 3617البخاري  ) 299 ثـََنا َعْبُد اْلَواِرِث َحدَّ ثـََنا أَبُو َمْعَمٍر َحدَّ  رضى-  َحدَّ
 صلى اهللا عليه -ِبىِّ َفَكاَن َيْكُتُب لِلنَّ  قَاَل َكاَن َرُجٌل َنْصَرانِيًّا فََأْسَلَم َوقـََرأَ اْلبَـَقَرَة َوآَل ِعْمَراَن ، -اهللا عنه 
 ، فََأَماتَُه اللَُّه َفَدفـَُنوُه ، فََأْصَبَح  ، فـََعاَد َنْصَرانِيًّا َفَكاَن يـَُقوُل َما َيْدِرى ُمَحمٌَّد ِإالَّ َما َكَتْبُت َلهُ -وسلم 

ُهْم نـََبُشوا َعْن َصاِحِبَنا َوَقْد َلَفظَْتُه اَألْرُض فـََقاُلوا َهَذا ِفْعُل ُحمَمٍَّد َوَأْصَحاِبِه ، َلمَّا َهَرَب مِ  فَأَْلُقوُه َفَحَفُر. نـْ
َله فََأعمقوا ، فََأصبح وَقد َلفظَته اَألرض 

وا 
ِفْعُل ُحمَمٍَّد َوَأْصَحاِبِه نـََبُشوا َعْن َصاِحِبَنا َلمَّا َهَرَب 
، فـعِلموا أَنَُّه  َألرض ظته د استطاعوا ، فَأصب

ِين   َّ ِ ِ ِ ِّ ِ ِ

306)  Infancy Gospel of Thom
T

، فـََقاُلوا َهَذا  ُ ْ ُ ْ َ ْ َ َ َْ ُ َ ْ ُ
ه ، وَأعمقو . ِمنـهم  ِ ما فَأَْلَقوه َفحَفروا  ا َله ِىف اَألر ْ ُ ُْ َ ْ َ ُ َل ُ َ ُ ُْ َ َ  ُ ْ ُ ا َْ ْ َلَف ََح َق ْ َ ُ َ َ ْ َ ْض ُ

  1051حتفة . لَْيَس ِمَن النَّاِس فَأَْلَقْوُه 
   يف احلوار مع جربيل7-3 راجع الفصول من ) 300
  63، الزخرف 14، الصف 27احلديد  ) 301
َقَاَل اِإْذ  (55، آل عمران 33مرمي  ) 302 ُرَك مَن الذ لّلُه يَا عيَسى إينِّ ُمتَـَوفيَك َوَرافُعَك إَيلَّ َوُمَطهِّ

ْكفروا وجاِعل الَِّذين اتـَّبـعوَك فـَوَق الَِّذين َكَفروْا ِإَىل يـوِم اْلِقيامِة ُمثَّ ِإَيلَّ مرِجعُكم فََأحُكم بـيـنُكم ِفيما كنتم  ُ ُ َ ْ َ َْ ُ ْ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ َ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ
هذا اجلزء من سورة آل عمران قيل يف أهل جنران املسيحيني يف حماولة للرقص على احلبال ) ِلُفونَ ِفيِه َختْتَ 

  .بني رفض ألوهية املسيح و االعرتاف بقبول االسالم للمسيحيني يف نفس الوقت
  21-17سورة مرمي  ) 303
  45آل عمران  ) 304
  49 آل عمران ) 305

as 2: 1-3 (M.R. James-
ranslation and Notes. Oxford: Clarendon Press, 1924) 
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ثـََنا أَبُو اْلَيَماِن َأْخبَـَرنَا ُشَعْيٌب َعْن َأِىب الزِّنَاِد َعِن -  328  َحدَّ

ُكلُّ بَِنى آَدَم َيْطُعُن  « - ليه وسلم  صلى اهللا ع- اَل النَِّىبُّ 
6 - باب بدء اخللق–البخاري  ) 307

 قَاَل َق- رضى اهللا عنه -اَألْعرَِج َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة 
َر ِعيَسى ْبِن َمْرَيَم ، َذَهَب َيْطُعُن َفَطَعَن ِفى اْلِحَجابِ  .  الشَّْيطَاُن ِفى َجْنبَـْيِه بِِإْصَبِعِه ِحيَن يُوَلُد ، َغيـْ

1  
ن 

« 
3772 حتفة 4548 ، 3431طرفاه 

مِّن ُدوِْا َأْحَبارُهْم ورْهَبانـَُهْم َأْربَابا اختََُّذو {: 31الحظ تالعب حممد باللغة يف سورة التوبة  ) 308 ً ُ َ َ
ََ َوَما أُِمُروْا ِإالَّ لِيَـْعُبُدوْا ِإلَـهاً َواِحداً الَّ ِإلَـَه ِإالَّ ُهَو ُسْبَحانَُه َعمَّا ُيْشرُِكوَن الّلِه َواْلَمِسيحَ 

 
ح القرآن أن املسيح 

 اْبَن َمْرمي
  31التوبة}

قنع بعض املسيحيني من أمثال عدي بن حامت الطائيو اليت تعمد فيها أن يعطف اهللا على املسيح ، لي
بأنه يعرتف بألوهية املسيح دون أن يصرح بذلك ، والدليل الوحيد الذي يأيت به شرا

و لكن من المعروف أن القرآن لم يكن ، ) اجملرورة(منصوبة ، فهي معطوفة على الرهبان و ليس اهللا 
ن أجل كسب مزيد من  ملف كبري حملمد من التالعب بالنص و اللفظ م ، مما يفتحمشكال أو منقطا

َْ

  )اقرأ تفسري القرطيب و الطربي(األتباع 
   راجع الفصل اخلامس يف حوار مع جربيل) 309
ن ََ ُقْل َفَمن َميِْلُك ِمَن الّلِه شي { ) 310 َراَد  ْ َألََّقْد َكَفَر الَِّذيَن َقآُلوْا ِإنَّ الّلَه ُهَو اْلَمِسيُح اْبُن َمْرمي ئاً ِإن َأ

نَـُهَما َخيُْلُق َما   ُمْلُك السََّماَواِت َواَألْرِض َوَما بـَيـْ يعاً َولِّلِه ََ َوأُمَُّه َوَمن ِيف اَألْرِض مجَِ

الد  الوليد إىل أكيدر دومة 
املغازي وأيضا يف ) صححه أبو داود وحسنه األلباين (ه على اجلزية

  )حجش

لويس -، و أيضا تاريخ النصرانية يف جزيرة العرب 
شيخو 

يـُْهِلَك اْلَمِسيَح اْبَن َمْرمي
  75، 72 ، وايضا املائدة 17املائدة... } َيَشاُء َوالّلُه َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديٌر 

  )5(ع اخلريطة يف امللحق  راج) 311
  301 ص4ج ، الروض األنف 108لويس شيخو ص -تاريخ النصرانية يف جزيرة العرب ) 312
بن" جاء يف سنن أيب داود ) 313  أن النيب صلى اهللا عليه وسلم بعث خ

خذ فأتوه به فحقن له دمه وصاحلفأ
  1027-1025 ص3ج

   389- 373 ص2 جسرية ابن هشام ) 314
ابنه الذي تبناه مث لغى التبين عندما اشتهى زوجته زينب بنت ( زيد بن حممد )315 

  289- 288ص 2جسرية ابن هشام  ) 316
554-515 ص 2جسرية ابن هشام  ) 317 

  110ص

http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes2657.htm
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes2657.htm
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes2670.htm
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes2670.htm
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=rwd4214.htm
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=rwd4214.htm
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صلى اهللا عليه - رُسوِل اللَِّه 

  ) 6( يف احمللق أنظر اخلريطة  ) 318
  557-550 ص 3جزاد املعاد  ) 319
نَـُهْم ُمثَّ يـَتَـَوىلَّ َفرِيٌق َأملَْ تـََر ِإَىل الَِّذيَن أُوْ  ) 320 تُوْا َنِصيباً مَِّن اْلِكَتاِب يُْدَعْوَن ِإَىل ِكَتاِب الّلِه لَِيْحُكَم بـَيـْ

ُهْم َوُهم مُّْعِرُضونَ    }23{ آل عمران-مِّنـْ
  )59:آل عمران(إنَّ مثل عيسى عند الّله كمثل آدم خلقه من تراب ُمثَّ قال له كن فيكون  ) 321
ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َوُحمَمَُّد ْبُن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُمنَْريٍ-  5721-ألدبا–صحيح مسلم  ) 322  َحدَّ

ثـََنا اْبُن ِإْدرِيَس َعْن أَبِيِه َعْن - َواللَّْفُظ ِالْبِن ُمنَْريٍ -َوأَبُو َسِعيٍد اَألَشجُّ َوُحمَمَُّد ْبُن اْلُمثـَىنَّ اْلَعَنزِىُّ   َقاُلوا َحدَّ
ِمسَاِك ْبِن َحْرٍب َعْن َعْلَقَمَة ْبِن َواِئٍل َعِن اْلُمِغريَِة ْبِن ُشْعَبَة قَاَل َلمَّا َقِدْمُت َجنَْراَن َسأَُلوِىن فـََقاُلوا ِإنَُّكْم 

فـََلمَّا َقِدْمُت َعَلى َ. تـَْقَرُءوَن يَا ُأْخَت َهاُروَن َوُموَسى قـَْبَل ِعيَسى ِبَكَذا وََكَذا
َلُهْم «  َسأَْلُتُه َعْن َذِلَك فـََقاَل -وسلم َِِني قـَبـْ

م 

 

ْهرِىِّ 
 -اهللا عليه وسلم 

  .»ِإنـَُّهْم َكانُوا ُيَسمُّوَن بِأَْنِبَياِئِهْم َوالصَّاحل
فمن حاّجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءك ) 323

  )61آل عمران(عنة الّله على الكاذبني وأنفسنا وأنفسكم ُمثَّ نبتهل فنجعل ل
  17- 3ص 3جالروض األنف  ) 324
 َوَال َيِديُنوَن ِديَنَقاتُِلوْا الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن بِالّلِه َوَال بِاْليَـْوِم اآلِخِر َوَال ُحيَرُِّموَن َما َحرََّم الّلُه َوَرُسولُهُ { ) 325

  29التوبة}احلَْقِّ ِمَن الَِّذيَن أُوتُوْا اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُْعطُوْا اجلِْْزيََة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن 
ثـََنا أَبُو اْلَيَماِن َأْخبَـَرنَا ُشَعْيٌب َعِن الزُّ-  2946 - اجلهاد -البخاري ، و 29 التوبة ) 326  َحدَّ

ثـََنا سَ   صلى -  قَاَل قَاَل َرُسوُل اللَِّه - رضى اهللا عنه -ِعيُد ْبُن اْلُمَسيَِّب َأنَّ أَبَا ُهَريـَْرَة َحدَّ
 َفَمْن قَاَل َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه ، فـََقْد َعَصَم ِمنِّى. أُِمْرُت َأْن أُقَاِتَل النَّاَس َحتَّى يـَُقوُلوا َال ِإَلَه ِإالَّ اللَُّه « 

 صلى اهللا عليه وسل-َرَواُه ُعَمُر َواْبُن ُعَمَر َعِن النَِّىبِّ . »  ، َوِحَسابُُه َعَلى اللَِّه نـَْفَسُه َوَماَلُه ، ِإالَّ ِبَحقِّهِ 
   حديث أخر يف الصحاح106وما يقرب من  . -

  82 ص5جزاد املعاد  ) 327

م 

متيم من بين مضر العدنانيني ومنهم الشاعر املسيحي عدي بن زيد ، ومنهم أسقف مسيحي  ) 328
  567-560 ص2جسرية ابن هشام _يدعى حممد بن سفيان بن جماشع 

  }4{احلجرات- ء احلُُْجَراِت َأْكثـَُرُهْم َال يـَْعِقُلوَن ِإنَّ الَِّذيَن يـَُناُدوَنَك ِمن َوَرا ) 329
  576- 575 ص2جسرية ابن هشام  ) 330
  266- 265 ص4جالروض األنف  ) 331
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ِم 

َّْن 
َال إنََّما «  الصََّدَقَة أَفَُأَعشُِّرُهْم قَاَل ِْه فـَُقْلُت يَا َرُسوَل اللَِّه ُكلُّ َما َعلَّْمَتِىن َقْد َحِفْظُتُه إالَّ 

ثـََنا َعْبُد السََّال-  3051 -سنن أيب داود  ) 332 ثـََنا أَبُو نـَُعْيٍم َحدَّ ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن ِإبـَْراِهيَم اْلبَـزَّاُز َحدَّ  َحدَّ
ِه   قَاَل - َب  َرُجٍل ِمْن َبِىن تـَْغلِ -َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب َعْن َحْرِب ْبِن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن ُعَمْريٍ الثـََّقِفىِّ َعْن َجدِّ

 فََأْسَلْمُت َوَعلََّمِىن اِإلْسَالَم َوَعلََّمِىن َكْيَف آُخُذ الصََّدَقَة ِمْن قـَْوِمى ِمم- صلى اهللا عليه وسلم- أَتـَْيُت النَِّىبَّ 
ِ َِأْسَلَم ُمثَّ َرَجْعُت ِإلَي

ا الصدقة قد فرضت عليهم مجيعا ، ما جاء ». ◌ِ اْلُعُشوُر َعَلى النََّصاَرى َواْليَـُهود عن  والدليل على أ
، فال تعن عدوك إنهم عرب يأنفون من الجزية: زرعة بن النعمان أنه كلم عمر يف بين تغلب وقال له

أن ال ينصروا أوالدهم قال مغ:  فاشرتط عليهمعمر على أن أضعف عليهم الصدقةفصالحهم . م
لئن تفرغت لبين تغلب ألقتلن مقاتلتهم وألسبني ذراريهم فقد نقضوا: فحدثت أن علي بن أيب طالب قال
وبرئت منهم الذمة حني نصروا أو

: رية
 

  )صححه أمحد شاكر يف احمللي (.الدهم
ٍم 

َرُك ِجبَزِيَرِة اْلَعَرِب ِديَناِن «  . »َال يـُتـْ

َال تـَْبَدُءوا اْليَـُهوَد َوَال النََّصاَرى « اَل 

ثـََنا َعْبُد الرَّْمحَِن ْبُن َهاِنٍئ أَبُو نـَُعْي حَ -  3042- سنن أيب داود ) 333 ثـََنا اْلَعبَّاُس ْبُن َعْبِد اْلَعِظيِم َحدَّ دَّ
النََّخِعىُّ َأْخبَـَرنَا َشرِيٌك َعْن ِإبـَْراِهيَم ْبِن ُمَهاِجٍر َعْن زِيَاِد ْبِن ُحَدْيٍر قَاَل قَاَل َعِلىٌّ لَِئْن بَِقيُت لَِنَصاَرى َبِىن 

نَـُهْم َوبـَْنيَ النَِّىبِّ تـَْغِلَب   َعَلى - صلى اهللا عليه وسلم-َألقْـتُـَلنَّ اْلُمَقاتَِلَة َوَألْسِبَنيَّ الذُّرِّيََّة َفِإىنِّ َكَتْبُت اْلِكَتاَب بـَيـْ
  )صححه الطربي (.َأْن َال يـَُنصُِّروا أَبـَْناَءُهمْ 

َثِىن َأِىب -27107مسند أمحد  ) 334 ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ ثـََنا َأِىب َعِن اْبِن  َحدَّ ثـََنا يـَْعُقوُب قَاَل َحدَّ  َحدَّ
َثِىن َصاِلُح ْبُن َكْيَساَن َعِن الزُّْهرِىِّ َعْن ُعبَـْيِد اللَِّه ْبِن َعْبِد اللَِّه ْبِن ُعْتَبَة َعْن َعاِئَشَة َقاَلْت   ِإْسَحاَق َقاَل َفَحدَّ

 َأْن قَاَل -ليه وسلمصلى اهللا ع- َكاَن آِخُر َما َعِهَد َرُسوُل اللَِّه 
  )صححه ابن حزم وحسنه األلباين (5/325 ُجمَمِّع 11660معتلى } 6/275{

ثـََنا َعْبُد اْلَعزِيِز - 5789مسلم  ) 335 ثـََنا قـُتَـْيَبُة ْبُن َسِعيٍد َحدَّ َراَوْرِدىَّ - َحدَّ ٍل  َعْن ُسَهيْ - يـَْعِىن الدَّ
 َق- صلى اهللا عليه وسلم- َعْن أَبِيِه َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة َأنَّ َرُسوَل اللَِّه 

 2918 ، 1700سنن الرتمذي ، و » بِالسََّالِم فَِإَذا َلِقيُتْم َأَحَدُهْم ِفى َطرِيٍق فَاْضَطرُّوُه ِإَلى َأْضَيِقهِ 
  19195 ،وسنن البيهقي 8789ند أمحد و أيضا مس،

ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َعْن طَْلَحَة ْبِن َحيَْىي -  7187صحيح مسلم  ) 336 ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َحدَّ  َحدَّ
ُم اْلِقَياَمِة َدَفَع  ِإَذا َكاَن يـَوْ  «-صلى اهللا عليه وسلم- َعْن َأِىب بـُْرَدَة َعْن َأِىب ُموَسى قَاَل َقاَل َرُسوُل اللَِّه 

يَـُقوُل َهَذا َفَكاُكَك ِمَن    »النَّاِر اللَُّه َعزَّ َوَجلَّ ِإَلى ُكلِّ ُمْسِلٍم يـَُهوِديًّا َأْو َنْصَرانِيًّا فـَ
ثـََنا َمهَّا-  7188صحيح مسلم  ) 337 ثـََنا َعفَّاُن ْبُن ُمْسِلٍم َحدَّ ثـََنا أَبُو َبْكِر ْبُن َأِىب َشْيَبَة َحدَّ ٌم  َحدَّ

ثَاُه أَنـَُّهَما َشِهَدا أَبَا بـُْرَدَة ُحيَدُِّث ُعَمَر ْبَن َعْبِد اْلَعزِيِز َعْن أَبِيِه  ثـََنا قـََتاَدُة َأنَّ َعْونًا َوَسِعيَد ْبَن َأِىب بـُْرَدَة َحدَّ َحدَّ
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ْو  للَُّه َمَكانَُه النَّاَر يـَُهوِديًّا َأَال َيُموُت َرُجٌل ُمْسِلٌم ِإالَّ َأْدَخَل ا«  قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم-َعِن النَِّىبِّ 

ثَُه َع.  »َنْصَرانِيًّا قَاَل فَاْسَتْحَلَفُه ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعزِيِز بِاللَِّه الَِّذى َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو َثَالَث َمرَّاٍت َأنَّ أَبَاُه َحدَّ
ْثِىن َسِعيٌد أَنَُّه اْسَتْحَلَفُه وَملَْ - قَاَل -  قَاَل َفَحَلَف َلُه - صلى اهللا عليه وسلم- َرُسوِل اللَِّه   فـََلْم ُحيَدِّ

ْن 
يـُْنِكْر 

 أَبِيِه 
 فـََقاَل ِإنَّ أُمَُّه تـُُوفـَِّيْت َوِهَى -صلى اهللا عليه وسلم-ت ْبُن قـَْيِس ْبِن َمشَّاٍس ِإَىل َرُسوِل اللَّه 

ارَْكْب َدابـََّتَك َوِسْر أََماَمَها َفِإنََّك ِإَذا   « - صلى اهللا عليه وسلم-ْحيُضرها فـََقاَل النَِّىبُّ 

ثـََنا أَبُو  َأْخبَـَرنَا أَبُو َعْبِد اللَِّه احلَْاِفُظ َوأَبُو َسِعي-362 ِد ْبُن َأِىب َعْمرٍو َقاَال َحدَّ
 
ل 

يـَْقَطُع الصََّالَة اْلَكْلُب َواْلِحَماُر َواْلَمْرَأُة « : قَاَل -صلى اهللا عليه وسلم-إَىل النَِّىبِّ 

  .َعَلى َعْوٍن قـَْوَلهُ 
ثـََنا َعِلىُّ ْبُن َسْهِل ْبِن -  1857-سنن الدار قطين  ) 338 ثـََنا َعِلىُّ ْبُن ُحمَمَِّد ْبِن ُعبَـْيٍد احلَْاِفُظ َحدَّ  َحدَّ

َثِىن َأِىب َحدَّ  ثـََنا أَبُو َمْعَشٍر َعْن ُحمَمَِّد ْبِن َكْعٍب اْلُقَرِظىِّ َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َكْعِب ْبِن َماِلٍك َعْناْلُمِغريَِة َحدَّ
ِ ُ قَاَل َجاَء ثَاِب

ََنْصَرا َنِيٌَّة َوُهَو حيُِبُّ َأْن  َ
   .»ُكْنَت أََماَمَها ملَْ َتُكْن َمَعَها 

5سنن البيهقي  ) 339
ثـََنا ُمَعاُذ ْبُن ِهَشاٍم ثـََنا َعِلىُّ ْبُن َحبٍْر اْلَقطَّاُن َحدَّ ثـََنا اْلَعبَّاُس ُهَو اْبُن ُحمَمٍَّد الدُّورِىُّ َحدَّ اْلَعبَّاِس ُهَو اَألَصمُّ َحدَّ

َثِىن َأِىب َعْن َحيَْىي ْبِن َأِىب َكِثٍري َعنْ  ََحدَّ ُهَما َقا  ِعْكرَِمَة َمْوَىل اْبِن َعبَّاٍس َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعبَّاٍس َرِضَى اللَُّه َعنـْ
َأْحَسُبُه َأْسَنَدُه ِ

 ِحبََجٍر َوالنَّْصَراِنىُّ ، َواْلَمُجوِسىُّ َواْلِخْنزِيرُ اْلَحاِئُض ، َواْليَـُهوِدىُّ 
 وقال األلباين )واملرأة واحلمار الكلب . الصالة يقطع:جاء يف الصحيحني بلفظ  (.»َتَك 

ْم َوَما الّلُه ِبَغاِفٍل َهُكْم َشْطَرُه َوِإنَّ الَّذيَن أُْوتُوْا اْلِكَتاَب لَيَـْعَلُمونَ   أَنَُّه احلَْقُّ ِمن رَِِّّ
  )ربي و القرطيب

ثـََنا َعْبُد -  2004وم  ثـَنا أَيوب حدَّ ثـَنا عبد اْلواِرِث حدَّ ثـَنا أَبو معمٍر حدَّ  حدَّ
اهللا عليه َ

َهَذا 

 َوَيْكِفيَك ِإَذا َكانُوا ِمْنَك َعَلى َقْدِر َرْمَيٍة
ملَْ يـَْقَطُعوا َصَال

  لى شرط البخاريإسناده صحيح ع :مبنت واليهودي والنصراين
َلًة تـَْرَضاَها فـََولِّ َوْجَهَك َشْطَر اْلَمْسِجِد احلََْراِم ( ) 340 َقْد نـََرى تـََقلَُّب َوْجِهَك ِيف السََّماء فـََلنُـَولِّيَـنََّك ِقبـْ

ِ َوَحْيُث َما ُكنُتْم فـََولُّوْا ُوُجِو
راجع تفسري الط (144البقرة ) َعمَّا يـَْعَمُلونَ 

َالص–البخاري  ) 341 ُ ُّ َ َ َ ُ َْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ
ِ ِ ٍَِّ ِ ِ ِ ِ ٍ  ر- ْبن ُجبَـْري َعْن أَبيه َعن اْبن َعبَّاس الله ْبُن َسعيد  صلى -  قَاَل َقِدم النَِّىبُّ - ضى اهللا عنهما ِ
ِ قَاُلوا َهَذا يـَْوٌم َصاِلٌح ، . » َما َهَذا «  اْلَمديَنَة ، فـَرََأى اْليَـُهوَد َتُصوُم يـَْوَم َعاُشوَراَء ، فـََقاَل -وسلم 
َصاَمُه » فَأَنَا َأَحقُّ بُموَسى مْنُكْم « قَاَل . ُه بَِنى ِإْسَرائِيَل ِمْن َعُدوِِّهْم ، َفَصاَمُه ُموَسى يـَْوٌم َنجَّى اللَّ  ِ َف. ِ
  4737 ، 4680 ، 3943 ، 3397أطرافه  . َوَأَمَر ِبِصَياِمهِ 
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ثـََنا ِإْمسَاِعيُل َعْن أَيُّوَب  ٌد َحدَّ ثـََنا ُمَسدَّ  - َعْن نَاِفٍع َعِن اْبِن ُعَمَر َحدَّ

فـََلمَّا ُفِرَض .  َعاُشوَراَء ، َوأََمَر ِبِصَياِمِه -  صلى اهللا عليه وسلم -َصاَم النَِّىبُّ 
 -  1892 -الصوم-البخاري *

 قَاَل - رضى اهللا عنهما 
  4501 ، 2000أيضا . لَِّه َال َيُصوُمُه ، ِإالَّ َأْن يـَُواِفَق َصْوَمُه وََكاَن َعْبُد ال. َرَمَضاُن تُِرَك 

َوَمن يـَْعِص الّلَه ( ، )13النساء ) (َوَرُسوَلُه يُْدِخْلُه َجنَّاٍت َجتْرِي ِمن َحتِْتَها األَنـَْهارُ 
  23اجلن  ) 342
َوَمن ُيِطِع الّلَه ( ) 343

، 1نفال و أيضا األ ،)14النساء ) (َوَرُسوَلُه َويـَتَـَعدَّ ُحُدوَدُه يُْدِخْلُه نَاراً َخاِلداً ِفيَها َوَلُه َعَذاٌب مُِّهنيٌ 
20 ،46  

  80النساء ) 344
  136النساء )  َواْلِكَتاِب الَِّذي نـَزََّل َعَلى َرُسولِهِ بِالّلِه َوَرُسوِلهِ آِمُنوْا ( ) 345

  158وكذلك األعراف 
َا َجَزاء الَِّذيَن ُحيَارِبُوَن الّلَه َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن ِيف اَألْرِض َفَساداً َأن يـَُقتـَُّلوْا َأوْ { ) 346  ُيَصلَُّبوْا َأْو تـَُقطََّع ِإمنَّ

نـَْيا َوَهلُْم ِيف اآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيٌم  أَْيِديِهْم َوَأْرُجُلُهم مِّْن ِخالٍف َأْو يُنَفْوْا ِمَن اَألْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ
  33املائدة}

َا َولِيُُّكُم الّلُه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن آَمُنوْا الَّذِ { ) 347 يَن يُِقيُموَن الصََّالَة َويـُْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم َراِكُعوَن ِإمنَّ
  55املائدة}

اَن ِلُمْؤِمٍن َوَال ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمراً َأن َوَما َك{ ، 11الصف}تـُْؤِمُنوَن بِاللَِّه َوَرُسولِهِ { ) 348
َوَأِطْعَن اللََّه { ، 36األحزاب}مُِّبيناً 

islam.com   

د 
 1جاملغازي : ص إىل اخلرار ، غزوة األبواء ، غزوة بواط ، غزوة بدر األوىل ، غزوة ذي العشرية 

َمن يـَْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه فـََقْد َضلَّ َضَالًال َيُكوَن َهلُُم اْخلِيَـَرُة ِمْن أَْمرِِهْم وَ 
  33األحزاب }َوَرُسوَلهُ 
  :  للتفاصيلاملغازي للواقدي راجع ) 349

http://sirah.al-
/Loader.aspx?pageid=203&BookID=163

الرهاب االسالمي مقالة اللمزيد ر و    : باألرقاماجع
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=50883   

ا ) 350   غزوات مل يكن يقودها حممد بنفسه بل كان يبعث 
سرية محزة لقطع طريق التجارة القرشية ، سرية عبيدة بن احلارث إىل رابغ ، سرية سع:  وهم ) 351

بن أيب وقا
  13-  9ص

http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=mga1402.htm
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اقْـُعُدوْا َهلُْم  

 29 التو 

   راجع الفصول السابقة) 352
  256البقرة  ) 353
  46العنكبوت  ) 354
  190البقرة  ) 355
  194البقرة  ) 356
ُوُهْم َوُخُذوُهْم َواْحُصُروُهْم َو ) 357 َفِإَذا انَسَلَخ اَألْشُهُر اْحلُُرُم َفاقْـتُـُلوْا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجدمتُّ

  5التوبة )  َوأََقاُمواْ الصََّالَة َوآتـَُوْا الزََّكاَة َفَخلُّوْا َسِبيَلُهْم ِإنَّ الّلَه َغُفوٌر رَِّحيمٌ ُكلَّ َمْرَصٍد َفِإن تَابُواْ 
بة ) 358

َوَقاَلِت اْليَـُهوُد ُعَزيـٌْر اْبُن الّلِه َوَقاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن الّلِه (تأكيد على قتال اليهود و النصارى * 
  30التوبة ) قَاتـََلُهُم الّلُه َأنَّى يـُْؤَفُكونَ قـَْوُهلُم بَِأفْـَواِهِهْم ُيَضاِهُؤوَن قـَْوَل الَِّذيَن َكَفُروْا ِمن قـَْبُل َذِلَك 

ام املسيحيني بالباطل *   359 َ ََ (وا َأَأنَت قُلَت ِللنَّاِس اتَِّخُذوِني َوأُمِّيَوِإْذ قَاَل الّلُه يَا ِعيَسى اْبَن َمْرمي
ق ِإن كنت قـُْلُتُه فـََقْد َعِلْمَتُه تـَْعَلُم ْيِن ِمن ُدوِن الّلهِ ِإلَـهَ 

ارِِمَني َوِيف 
  60التوبة ) والله عِليم حِكيمٌ 

  428 ص جض األنف 

 ص 2جن هشام 
   

  378 ص 2جابن هشام  ، 1
  

ِإْذ . ُم الّلُه بَِبْدٍر َوأَنُتْم أَِذلٌَّة َفاتـَُّقوْا الّلَه َلَعلَُّكْم َتْشُكُرونَ 
-123آل عمران ) (ربكم بِثالَثَِة آَالٍف مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمنَزِلنيَ 

ُ ُ ٍّ َ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ُْ
ُغيوبِ  م ما ِيف نـْفِس ِإنَّك أَنت عالَّم ا َال َأع   116املائدة  ما ِيف نـْفِسي 

 قَاَل سبحاَنَك ما يُكون ِيل َأن أَُقوَل ما لَيس ِيل ِحب
ُ ْل ُ َ َ َ َك َ َ ُ َْل َو َ َ(

َا الصََّدقَ  ) 360 َها َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َوِيف الرَِّقاِب َواْلَغِإمنَّ َات لِْلُفَقراء واْلمساِكِني َواْلَعاِمِلَني َعَليـْ َ َ َ ُ
َسِبيِل الّلِه وابِن السَِّبيِل َفرِيضًة مِّن الّلِه  ٌ َ ُ ّ َ َ َ ْ َ َ

  ربيل يف احلوار مع ج7 ، 6 راجع الفصول ) 361
رو43/ 3تاريخ الطربي  ) 362 4ال ،
إىل بين جذام  ، 555 ص 2جاملغازي : إىل الطرف ، 553 ص 2جاملغازي : إىل العيص ) 363

اب: (إىل بين فزارة و قتله ألم قرفة ، 613-612 ص2جابن هشام : يف حسمي
، و فيها أصيب جبراح شديدة) 617

26 ص 4جالروض األنف  ) 364
14-13 ص 1جغازي امل ) 365
َوَلَقْد َنَصرَُك: (ثالثة اآلف من املالئكة ) 366

ْ َأن ِميدَّكم تـقوُل لِْلمْؤِمِنني أََلن يْكِفيُكم  َ َ ُ ُ ََ ُ َُّ ْ ُ ُ
124(  
  63 ص 3ج، و أيضا الروض األنف 621-620 ص1جابن هشام  ) 367

http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes2272.htm
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes2275.htm
http://sirah.al-islam.com/display.asp?f=hes2395.htm


 193

                                                                                                 

  81-80 ص2جابن هشام  ،265-264ص 3ج
ْبُتْم َعَلى َأْعَقاِبُكْم َوَمن ُل أََفِإن مَّاَت َأْو قُِتَل انَقلَ 

  123آل عمران ) نَ 
 

َن اْألَْمِر ِمْن ُقوُلوَن َهْل لََنا م 

َقْتُل إَىل َمَضاجعهْم َولَيْبَتلَي الّلُه َما ِيف ُصُدورُِكْم لْو ُكْنُتْم ِيف بـُُيوتُكْم لَبَـَرَز اّلذيَن ُكتَب َعَلْيهُم الْ 

اْألَْبَصاُر َوبـََلَغِت اْلُقُلوُب اْحلََناجَر َوَتظُنُّوَن  ْ ْذ َزاَغ َ ْ نُك َل

  - 2  4ج 
 

ُْم َوَال ُهْم َحيلُّوَن َهلُنَّ َوآتُوُهم مَّا أَنَفُقوا َوَال َعلْمُتُمو  ُهنَّ ُمْؤمَنات َفَال تـَْرجُعوُهنَّ إَىل اْلُكفَّاِر َال ُهنَّ حلٌّ هلَّ

  628-627 ص1جابن هشام  ) 368
  635-634 ص2جابن هشام  ) 369
الروض األنف : إصابة حممد ) 370
َوَما ُحمَمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن قـَْبِلِه الرُُّس( ) 371

  )144آل عمران ) (يَنَقِلْب َعَلَى َعِقبَـْيِه فـََلن َيُضرَّ الّلَه َشْيًئا َوَسَيْجزِي الّلُه الشَّاِكرِينَ 
َوَلَقْد َنَصرَُكُم الّلُه بَِبْدٍر َوأَنـُْتْم أَِذلٌّة فَاتـُّقوا الّلَه َلَعّلُكْم َتْشُكُرو( ) 372
آل عمران) َقْد َخَلْت ِمْن قـَْبِلُكْم ُسَنٌن َفِسريُوا ِيف اْألَْرِض َفاْنظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة اْلُمَكّذِبنيَ ( ) 373
137 

ِ(..و أيضا  َر احلَّْق َظّن اجلَْاِهِلّيِة يـَ ُهْم أَنـُْفُسُهْم َيظُّنوَن بِالّلِه َغيـْ َوطَائَِفٌة َقْد َأَمهّتـْ
َشْيٍء ُقْل ِإّن اْألَْمَر ُكّلُه لِّلِه ُخيُْفوَن ِيف أَنـُْفِسِهْم َما َال يـُْبُدوَن َلَك يـَُقولُوَن َلْو َكاَن لََنا ِمَن اْألَْمِر َشْيٌء َما قُِتْلَنا 

ِ ِ ِ ِ َِهاُهَنا ُقْل َ ِ ِ ِ ِ ِ
  154آل عمران )َولُِيَمّحَص َما ِيف قـُُلوِبُكْم َوالّلُه َعِليٌم ِبَذاِت الّصُدورِ 

 145آل عمران ) َوَما َكاَن لِنَـْفٍس َأْن َمتُوَت ِإّال بِِإْذِن الّلِه ِكَتابًا ُمَؤّجًال ( ) 374
ْم يـُْرَزُقونَ َوَال حتَْ (   165آل عمران ) َسَنبَّ الَِّذيَن قُِتُلوْا ِيف َسِبيِل الّلِه أَْمَواتًا َبْل َأْحَياء ِعنَد َرِِّ

  101 ص2جابن هشام  ) 375
   راجع الفصل اخلامس يف احلوار مع جربيل) 376
  214 ص2جم ابن هشا ) 377
378 ( )ِ ت  وِإ م ِإْذ َجاُؤوُكم مِّن فـَْوِقُكْم َوِمْن َأْسَف ِم

 )11-10األحزاب ) ( اْلُمْؤِمُنوَن َوزُْلزُِلوا زِْلَزاًال َشِديًداُهَناِلَك ابـُْتِليَ . بِاللَِّه الظُُّنونَا
  223-222 ص 2جابن هشام 

  224 ص2جابن هشام  ) 379
  308 ص 2جهشام ابن  ) 380
  317-316 ص2جابن هشام  ) 381
  320 ص 2جابن هشام  ) 382
663صالروض األنف ) 383
ِِنَّ فَِإْن( ) 384 يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َجاءُكُم اْلُمْؤِمَناُت ُمَهاِجَراٍت َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَُّه َأْعَلُم بِِإميَا

ِِ ِ ِ ِ ٍ ِ
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وا 

 )97: آل عمران(

 يف جزيرة العرب فإن القبائل –

: البقرة" (واعد من البيت وإمساعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم 

ْن 
ُمثَّ أَِفيُضوا ِمْن ( ِس 

1 

َيابًا  ِْطيَـُهُم احلُْْمُس  ُ َراًة إالَّ َأْن

َقاَلْت َكاَن النَّاُس يُِفيُضوَن ِمْن َعَرَفاٍت وََكاَن احلُْْمُس )  أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أََفاَض النَّاسُ 

  ) كانت العرب تطوف بالبيت عراة إال احلمس : ( قوله    ،ويف شرح صحيح مسلم للنووي* 

ْسأَُلوا َما أَنَفْقُتْم َوْلَيْسأَُلُجَناَح َعَلْيُكْم َأن تَنِكُحوُهنَّ ِإَذا آتـَْيُتُموُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ َوَال ُمتِْسُكوا ِبِعَصِم اْلَكَواِفِر َوا
َنُكْم َواللَُّه َعِليٌم َحِكيمٌ    )10املمتحنة ) (َما أَنَفُقوا َذِلُكْم ُحْكُم اللَِّه َحيُْكُم بـَيـْ

  368 ص 2جابن هشام  ) 385
  )97آل عمران (" ومن دخله كان آمنا "  ) 386
" وهللا على الناس حج البيت احلرام من استطاع له سبيال" ) 387

  )97آية : املائدة..." (جعل اهللا الكعبة البيت احلرام قياماً للناس" 
 قبل اإلسالم –على الرغم من وجود إحدى وعشرين كعبة  ) 388

خليل عبد (وحرصت اشد احلرص على احلج إليها ) كعبة مكة( تقديس العربية قاطبة أمجعت على
  )21، ص2اجلذور التارخيية للشريعة اإلسالمية، سينا للنشر، ط -الكرمي

وإذ يرفع إبراهيم الق"  ) 389
127(  

ثـََنا فَـ -  1665- البخاري ) 390 ثـََنا َعِلىُّ ْبُن ُمْسِهٍر َعْن ِهَشاِم ْبِن ُعْرَوَة  َحدَّ ْرَوُة ْبُن َأِىب اْلَمْغَراِء َحدَّ
قَاَل ُعْرَوُة َكاَن النَّاُس َيطُوُفوَن ِىف اجلَْاِهِليَِّة ُعَراًة ِإالَّ احلُْْمَس ، َواحلُْْمُس قـَُرْيٌش َوَما َوَلَدْت ، وََكاَنِت احلُْْمُس 

ى النَّاِس يـُْعِطى الرَُّجُل الرَُّجَل الثـَِّياَب َيطُوُف ِفيَها ، َوتـُْعِطى اْلَمْرأَُة اْلَمْرأََة الثـَِّياَب َتطُوُف ِفيَها ، َحيَْتِسُبوَن َعلَ 
ْمُس ِمَفَمْن ملَْ يـُْعِطِه احلُْْمُس طَاَف بِاْلبَـْيِت ُعْريَانًا ، وََكاَن يُِفيُض َمجَاَعُة النَّاِس ِمْن َعَرَفاٍت ، َويُِفيُض احلُْ 

 َأنَّ َهِذِه اآليََة نـََزَلْت ِىف احلُْْم- رضى اهللا عنها -قَاَل َوَأْخبَـَرِىن َأِىب َعْن َعاِئَشَة . َمجٍْع 
9020 حتفة - 4520طرفه . قَاَل َكانُوا يُِفيُضوَن ِمْن َمجٍْع َفُدِفُعوا ِإَىل َعَرفَاٍت ) َحْيُث أََفاَض النَّاُس 

 ،19024 ، 17111 - 200/2 
ثـََنا ِهَشاٌم َعْن أَبِيِه قَاَل َكاَنِت اْلَعَرُب - 3014- مسلم*  ثـََنا أَبُو ُأَساَمَة َحدَّ ثـََنا أَبُو ُكَرْيٍب َحدَّ  َوَحدَّ

ِثَتطُوُف بِاْلبَـْيِت ُعَراًة ِإالَّ احلُْْمَس َواحلُْْمُس قـَُرْيٌش َوَما َوَلَدْت َكانُوا َيطُوُفوَن عُ  ِ تـع
ُلُغوَن  فـَيُـْعِطى الرَِّجاُل الرَِّجاَل َوالنَِّساُء النَِّساَء وََكاَنِت احلُْْمُس َال َخيُْرُجوَن ِمَن اْلُمْزَدلَِفِة وََكاَن النَّاُس ُكلُُّهْم يـَبـْ

َثِىن َأِىب َعْن َعائِ . َعَرَفاتٍ   َقاَلِت احلُْْمُس ُهُم الَِّذيَن أَنـَْزَل اللَُّه َعزَّ - رضى اهللا عنها - َشَة قَاَل ِهَشاٌم َفَحدَّ
ُمثَّ(َوَجلَّ ِفيِهْم 

َرَجُعوا ) أَِفيُضوا ِمْن َحْيُث أََفاَض النَّاسُ ( نُِفيُض ِإالَّ ِمَن احلََْرِم فـََلمَّا نـََزَلْت يُِفيُضوَن ِمَن اْلُمْزَدلَِفِة يـَُقوُلوَن الَ 
 .)ِإَىل َعَرَفاتٍ 
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  ه أسود ضارب للحمرة، ويقع يف الركن اجلنوب الشرقي من الكعبة الشكل، لون
سر ) 127، ص 2األسطورة والرتاث، سينا للنشر، ط ( 

وإذا فعلوا فاحشة قالوا { : ه قوله تعاىل نزل في: هذا من الفواحش اليت كانوا عليها يف اجلاهلية وقيل  
وهلذا أمر النيب صلى اهللا عليه وسلم يف احلجة اليت حجها أبو بكر رضي اهللا عنه } وجدنا عليها آباءنا 

  .سنة تسع أن ينادي مناديه أال يطوف بالبيت عريان 
 258 ص 6 املفصل يف تاريخ اجلزيرة العربية قبل اإلسالم ج - جواد علي ) 391
  14- 13 ص 1ج :  أخبار مكة املكرمة - أيضا األزرقيراجع

 لبيك اللهم لبيك لبيك الشريك لك إال شريك هو لك  :  قالت : كانت العرب إذا لبت وهللت ) 392
  أراء العرب يف اجلاهلية–امللل والنحل للشهرستاين  )متلكه وما ملك

س اإلميانقبيلة قيس عيالن كانت تطوف بالبيت وهى تلىب مبا يشبه تلبية املسلمني القائمة على أسا* 
" [ لبيك اللهم لبيك ، لبيك أنت الرمحان ، أتتك قيس عيالن ، راحلها والركبان " بإله واحد ، فتقول

   ]225: 1:تاريخ اليعقوىب 
بيضاوي ) 393
ويفسر الدكتور سيد القمين يف كتابه  ) 394

إن احلجر األسود كان أبيض ولكنه اسود : وهناك رواية إسالمية: " احتكاك النساء باحلجر األسود بقوله
وهو مس أي أنه كان هناك طقس لدى اجلاهليني تؤديه النساء يف احلجر، . هليةمن مس احليض يف اجلا

 وقد كان دم احليض عند املرأة يف اعتقاد !!الحجر األسود بدماء الحيض، ودماء الحيض بالذات؟
 ...".األقدمني هو سر امليالد، فمن املرأة الدم، ومن الرجل املين، ومن اإلله الروح

ثـََنا َجرِيٌر َعْن َعطَاِء ْبِن السَّاِئِب َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ َعِن اْبِن  حَ -  886 -سنن الرتمذي ثـََنا قـُتَـْيَبُة َحدَّ دَّ
صلى اهللا عليه وسلم-عبَّاٍس قاَل قاَل رسوُل اللَِّه  ُ َ َ َ ا نـََزَل اْلَحَجُر اَألْسَوُد مَن اْلَجنَّة َوُهَو َأَشدُّ بـََياًض  «-َ ِ ِ

قَاَل أَبُو ِعيَسى . َقاَل َوِىف اْلَباِب َعْن َعْبِد اللَِّه ْبِن َعْمرٍو َوَأِىب ُهَريـَْرةَ . » َدْتُه َخطَايَا بَِنى آَدمَ ِمَن اللََّبِن َفَسوَّ 
  )وصححه األلباين واملنذري (.َحِديُث اْبِن َعبَّاٍس َحِديٌث َحَسٌن َصِحيحٌ 

ما كانا من جرهم : وضعهما عمر بن حلي وكان يذبح عليهما جناة الكعبة وزعموا ) 395  أساف بن  :  أ
أراء العر–امللل والنحل للشهرستاين  (تعاسقا ففجرا الكعبة فمسخا حجرينعمرو ونائلة بنت سهل 

  )يف اجلاهلية
ب 

َشَعآئِِر الّلِه َفَمْن َحجَّ اْلبَـْيَت َأِو اْعَتَمَر َفَال ُجَناَح َعَلْيِه َأن َيطَّوََّف َِِما ِإنَّ الصََّفا َواْلَمْرَوَة ِمن ( ) 396
ًرا َفِإنَّ الّلَه َشاِكٌر َعِليمٌ    158البقرة ) َوَمن َتَطوََّع َخيـْ
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 ( 128:126، ص 2األسطورة والرتاث، سينا للنشر، ط(الدكتور سيد القمين بينما يشرحها  ) 397

ك رواية إسالمية أخرى تقول إن آدم وحواء عندما هبط من اجلنة نزال مفرتقني، وظال هائمني حىت وهنا" 
، فاليمنيون وحىت اليوم الفاء والباءهناك مبادلة بني احلرفني (التقيا، وعرف آدم حواء أي جامعها 

دم عرف أو  ألن آعرفةولذلك عرف اجلبل باسم )... ة الجنسيةعرب بمعنى المباشريستخدمون كلمة 

فهل الجمع هنا للجبل أم ! وال نعرف جبال يجمع اسمه إال عرفات؟
ومن هنا تقدس الوقوف بعرفة، وكان الوقوف بعرفة من أهم مناسك احلج !! جامع حواء عليه؟

... اجلاهلي

  ؟للمجتمعين على الجبل في حالة جماع أو عرفات، يماثلون الفعل
 عليه السالم ملا أهبط إىل األرض وقع إىل سرنديب من أرض إن آدم: يف امللل و النحل للشهرستاينو 

بجبل الرحمة من اهلند وكان يرتدد يف األرض متحرياً بني فقدان زوجته ووجدان توبته حىت واىف حواء 
  عرفات وعرف

  : كما جاء يف األحاديث الصحيحة) 398
نعم : فقال . مث ذكروا املتعة . ياء فسأله القوم عن أش. فجئناه يف منزله .  قدم جابر بن عبداهللا معتمرا +
)1405 ح- صحيح مسلم  (.وأيب بكر وعمر . استمتعنا على عهد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم . 
أهل املهاجرون واألنصار وأزواج : أنه سئل عن متعة احلج ؟ فقال : عن ابن عباس رضي اهللا عنهما + 

نا ، فلما قدمنا مكة ، قال رسول اهللا صلى اهللا عليه النيب صلى اهللا عليه وسلم يف حجة الوداع وأهلل
طفنا بالبيت وبالصفا واملروة ، وأتينا النساء. اجعلوا إهاللكم باحلج عمرة ، إال من قلد اهلدي : وسلم 

  

 ، 

ا . امرأة من بين عامر فانطلقت أنا ورجل إىل . م باملتعة  كأ
وكان . ردائي : وقال صاحيب . ردائي : ماتعطي ؟ فقلت 

أنت : مث قالت . 
وسلم قال مث .  من كان عنده : " اهللا 

إىل 
وتلقب , بنت حرملة من بين عنزة

مث اشرتاها منه عبد اهللا بن جدعان مث صارت , قد بيعت بسوق عكاظ فاشرتاها الفاكه بن املغرية, بالنابغة

  )1572  حصحيح البخاري (ولبسنا الثياب
أذن لنا رسول اهللا صلى اهللا عليه وسل+ 

: فقالت . فعرضنا عليها أنفسنا . بكرة عيطاء 
فإذا نظرت إىل رداء صاحيب أعجبها . وكنت أشب منه . رداء صاحيب أجود من ردائي 

عليه إن رسول ا هللا صلى  فمكثت معها ثالثا . ورداؤك يكفيين 
  )1406 ح -صحيح مسلم  (شيء من هذه النساء اليت يتمتع ، فليخل سبيلها

. أبو عبد اهللا. هو عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم القرشي السهمي ) 399
م أرسلته قريش إىل احلبشة ليطلب من النجاشي تسليمه املسلمني الذين هاجرو  ا إىل احلبشة وإعاد

كانت أمه سبية تدعى سلمى . مكة فلم يستجب له النجاشي ورده
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ص 

4 / 

جت أمه أزواجا آخرين فكان لعمرو بن العاوتزو . إىل العاص بن وائل السهمي فولدت له ابنه عمرو
 / 5األعالم  :املراجع (.وعقبة بن نافع بن عبد القيس الفهري, أخوة من أمه هم عروة بن أثاثة العدوي

 ,394 / 3 الطربي - وما بعدها 214/  البالذري ص - 50 , 64/  الواقدي ص -  248
394 , 4 / 34 ,49 , 137( 

ِإنَّ َشانَِئَك ُهَو اْألَبـْتَـُر  { فسبه حممد على لسان إهله يف القرآنحممد بعدم االجنابأبوه العاص كان يعاير 
 3الكوثر}

إن محمدا أبتر ال ابن له : ، روي أن العاص بن وائل كان يقول503 ص 8قال الرازي يف تفسريه 
 ) و الطربيراجع أيضا تفسري اجلاللني(يقوم مقامه بعده، فإذا مات انقطع ذكره، واسترحتم منه 

ربعة وُهم العاص وطئها أ... »: فقد جاء عنها ىف السرية احلَلبية) سلمى بنت حرملة العنزيّة(أما أّمه 
ِمل : وقيل هلا. وأبو لهب وأُمّيه بن خلف وأبو ُسفيان بن حرب، واّدعى ُكلهم عمرًا فألحقته بالعاص

ه ... ريَّ بذلكوكان عمرو يعَ . إلنه يُنِفق على بناتى: اخرتت العاص؟ فقالت علّى وُعثمان واحلسن َعريَّ
  الصحابة

 
منا   ظهر حممد على قو 

 
 النجاشي قد فشلت ، 

   402 ص 2جابن هشام  )4

  
ول 

وعّمار بن ياسر وغريهم من 
تعلمون واهللا أين أرى أمر حممد يعلو األمور علوا منكرا ، وإين قد رأيت أمرا ، فما(يقول عمرو  ) 400

وماذا رأيت ؟ قال رأيت أن نلحق بالنجاشي فنكون عنده فإن: ترون فيه ؟ قالوا 
كنا عند النجاشي ، فإنا أن نكون حتت يديه أحب إلينا من أن نكون حتت يدي حممد وإن ظهر قومنا

ولكن من الواضح أن رحلته إىل) فنحن من قد عرفوا ، فلن يأتينا منهم إال خري
  )278-276 ص 2جابن هشام (وكانت سببا يف مواالته حملمد 

  397- 389 ص 2جابن هشام  ) 401
02 

  407-406 ص2جابن هشام  ) 403
  168-166 ص4جالروض األنف  ، 411-410 ص2جابن هشام  ) 404
411 ص2جابن هشام  ) 405
قال تبارك اهللا أحسن اخلالقني يف سورة املؤمنون فأقتبسها حممد يف قرآنه ، مما جعله يق...(  ) 406

ْقَنا اْلَعَلَقَة ُمْضَغًة َفَخَلْقَنا اْلُمْضَغَة ِعظَاًما َفَكَسْونَا ُمثَّ َخَلْقَنا النُّْطَفَة َعَلَقًة َفَخلَ ( أنه يوحى إليه مثل حممد
 14املؤمنون ) اْلِعظَاَم حلًَْما ُمثَّ أَنَشْأنَاُه َخْلًقا آَخَر فـََتَباَرَك اللَُّه َأْحَسُن اْخلَالِِقنيَ 
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َمن قَاَل َسأُنزُِل ِمْثَل َما أَنَزَل الّلُه َوَلْو تـََرى ِإِذ ٌء وَ 

َة  َأْربـََعٌة َال أَُؤمِّنُـُهْم ِىف ِحلٍّ َوَال َحَرٍم احلَُْوْيِرُث ْبُن نـَُقْيٍد َوِمْقَيٌس َوِهَالُل ْبُن َخَطٍل « كَّ

َأْو قَاَل أُْوِحَي ِإَيلَّ وَملَْ يُوَح ِإلَْيِه َشْي: (فنزلت فيه اآلية
 راجع أيضا تفسري الطربي لآلية، و ) للنيسابوريراجع أسباب النزول  (93األنعام ) الظَّاِلُموَن ِيف َغَمَراتِ 

ثـََنا ُعَمُر ْبُن .. - 2826: سنن الدار قطين وهلذا أمر حممد بقتله يوم فتح مكة كما جاء يف ،  َحدَّ
ِه َأنَّ َرُسوَل اللَِّه  َثِىن َأِىب َعْن َجدِّ صلى اهللا عليه -ُعْثَماَن ْبِن َعْبِد الرَّْمحَِن ْبِن َسِعيٍد اْلَمْخُزوِمىُّ قَاَل َحدَّ

َم قَاَل يـَْوَم فـَْتِح -وسلم
َلُه َعِلىٌّ َوأَمَّا ِمْقَيٌس فـََقتَـَلُه اْبُن َعمٍّ َلُه حل ََا وَ . »َوَعْبُد اللَِّه ْبُن َأِىب َسرٍْح  أَمَّا ِهَالُل ْبُن َخَطٍلفََأمَّا احلَُْوْيِرُث فـََقتـَ

َنتَـْنيِ َكانـََتا  ُر َوأَمَّا َعْبُد اللَِّه ْبُن َأِىب َسرٍْح فَاْسَتْأَمَن َلُه ُعْثَماُن ْبُن َعفَّاَن وََكاَن َأَخاُه ِمَن الرََّضاَعِة َوقـَيـْ فـََقتَـَلُه الزُّبـَيـْ
و  ،  قُِتَلْت ِإَحَدامهَُا َوأَفْـَلَتِت اُألْخَرى فََأْسَلَمتْ - يه وسلمصلى اهللا عل- ِلِمْقَيٍس تـَُغنـَِّياِن َِِجاِء َرُسوِل اللَِّه 

  )صححه األلباين وأبو داود واهليثمي وابن امللقن (19253: أيضا سنن البيهقي
ُتْم ٌََس َفَال يـَْقَربُوْا اْلَمْسِجَد احلََْراَم بـَْعدَ ( ) 407 َا اْلُمْشرُِكوَن جن  َعاِمِهْم َهـَذا َوِإْن ِخْفيَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ِإمنَّ

َلًة َفَسْوَف يـُْغِنيُكُم الّلُه ِمن َفْضِلِه ِإن َشاء ِإنَّ الّلَه َعِليٌم َحِكيمٌ    28التوبة ) َعيـْ
  66-64التوبة  ) 408
 َأَرِضيُتم ُتْم ِإَلى اَألْرضِ َما َلُكْم ِإَذا ِقيَل َلُكُم انِفُروْا ِفي َسِبيِل الّلِه اثَّاقـَلْ يَا أَيـَُّها الَِّذيَن آَمُنوْا ( ) 409

نـَْيا ِيف اآلِخَرِة ِإالَّ قَِليلٌ  نـَْيا ِمَن اآلِخَرِة َفَما َمَتاُع اْحلََياِة الدُّ  38التوبة ) بِاْحلََياِة الدُّ
 ِيف َسِبيِل الّلِه نُفِسِهمْ َفِرَح اْلُمَخلَُّفوَن ِبَمْقَعِدِهْم ِخَالَف َرُسوِل الّلِه وََكرُِهوْا َأن ُيَجاِهُدوْا بَِأْمَواِلِهْم َوأَ (

 81التوبة ) َوَقاُلوْا َال تَنِفُروْا ِيف احلَْرِّ ُقْل نَاُر َجَهنََّم َأَشدُّ َحرًّا لَّْو َكانُوا يـَْفَقُهونَ 
َوِمَن. الّلُه َعِليٌم َحِكيٌم  وَ اَألْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َونَِفاقًا َوَأْجَدُر َأالَّ يـَْعَلُموْا ُحُدوَد َما َأنَزَل الّلُه َعَلى َرُسوِلهِ (

يٌع َعِليمٌ  َوائَِر َعَلْيِهْم َدآئَِرُة السَّْوِء َوالّلُه مسَِ -97التوبة ) اَألْعَراِب َمن يـَتَِّخُذ َما يُنِفُق َمْغَرًما َويـَتَـَربَُّص ِبُكُم الدَّ
98  

410 ( )ِ ِ

 

ْم َخَلطُوْا َعَمًال َصاًحلا وَ  آَخَر َسيًِّئا َعَسى الّلُه َأن يـَُتوَب َعَلْيِهْم ِإنَّ الّلَه َرُفوْا ِبُذنُوِ َوآَخُروَن اْعتَـ
ُرُهْم َوتـُزَكِّيِهم. َغُفوٌر رَِّحيٌم  ُْم َوالّلُه ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِهْم َصَدَقًة ُتَطهِّ َا َوَصلِّ َعَلْيِهْم ِإنَّ َصالََتَك َسَكٌن هلَّ ِ 
يٌع َعِلي   103-102التوبة ) مٌ مسَِ

 106التوبة )ِْهْم َوالّلُه َعِليٌم َحِكيمٌ 
ظَنُّواْ 

بـُُهْم َوِإمَّا يـَُتوُب َعَليَوآَخُرونَ ( ) 411  ُمْرَجْوَن ِألَْمِر الّلِه ِإمَّا يـَُعذِّ
 الثَّالَثَِة الَِّذيَن ُخلُِّفوْا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْيِهُم اَألْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْيِهْم َأنُفُسُهْم َوَوَعَلى (

  118التوبة )َأن الَّ َمْلَجَأ ِمَن الّلِه ِإالَّ ِإَلْيِه ثُمَّ تَاَب َعَلْيِهْم ِلَيُتوبُوْا ِإنَّ الّلَه ُهَو التـَّوَّاُب الرَِّحيمُ 
  3املائدة )ُكْم َوأَْمتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمِيت َوَرِضيُت َلُكُم اِإلْسَالَم ِديًنااْليَـْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَن(  412
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الزُّْهرِىِّ قَاَل ُعْرَوُة َقاَلْت َعاِئَشُة 
َما 

حتفة . » ُد َأَملَ الطََّعاِم الَِّذى َأَكْلُت ِخبَْيبَـَر ، فـََهَذا َأَواُن َوَجْدُت اْنِقطَاَع أَبـَْهرِى ِمْن َذِلَك السَّمِّ 

س 
 َوَجُعُه يـَْوَم اخلَِْميِس -  صلى اهللا عليه وسلم - اَء فـََقاَل اْشَتدَّ ِبَرُسوِل اللَِّه َدْمُعُه احلَْْصبَ 

وا 

  601 ص2جابن هشام : حجة الوداع ) 413
 َوقَاَل يُوُنُس َعِن - 4428 كتاب املغازي ح –صحيح البخاري )  414

يَا َعاِئَشُة «  يـَُقوُل ِىف َمَرِضِه الَِّذى َماَت ِفيِه -  عليه وسلم  صلى اهللا-  َكاَن النَِّىبُّ - رضى اهللا عنها -
َأَزاُل َأِج

16724 - 11/6  
َنَة َعْن ُسَلْيَماَن -  3053 - هاداجل-البخاري: * كتاب الرسول ) 415 ثـََنا اْبُن ُعيَـيـْ ثـََنا قَِبيَصُة َحدَّ  َحدَّ

ِ- رضى اهللا عنهما -اَألْحَوِل َعْن َسِعيِد ْبِن ُجبَـْريٍ َعِن اْبِن َعبَّاٍس   أَنَُّه قَاَل يـَْوُم اخلَِْميِس ، َوَما يـَْوُم اخلَِْمي
ُمثَّ َبَكى َحىتَّ َخَضَب 

فـََقاُلفـَتَـَناَزُعوا َوالَ يـَْنَبِغى ِعْنَد َنِىبٍّ تـََنازٌُع . » ائْـُتوِىن ِبِكَتاٍب َأْكُتْب َلُكْم ِكَتابًا َلْن َتِضلُّوا بـَْعَدُه أََبًدا « فـََقاَل 
ٌر ِممَّا َتْدُعوِىن ِإلَْيِه َدُعوِىن فَالَِّذى أَنَا« قَاَل  . - صلى اهللا عليه وسلم -  وُل اللَّهِ َهَجَر َرسُ  . »  ِفيِه َخيـْ

» م 

ِىف 
َبٌة رِِه  َوَدَخَلْت ُدَويـْ

َْأْخرُِجوا اْلُمْشرِِكَني ِمْن َجزِيَرِة اْلَعَرِب ، َوَأِجيُزوا اْلَوْفَد بَِنْحِو َما ُكْنُت ُأِجيُزهُ « َوَأْوَصى ِعْنَد َمْوتِِه بَِثَالٍث 
ُة . َوقَاَل يـَْعُقوُب ْبُن ُحمَمٍَّد َسأَْلُت اْلُمِغريََة ْبَن َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َجزِيَرِة اْلَعَرِب . َوَنِسيُت الثَّالَِثَة .  فـََقاَل َمكَّ

َاَمَة . َواْلَمِديَنُة َواْلَيَماَمُة َواْلَيَمُن   ، 4431 ، 3168 ، 114أطرافه . َوقَاَل يـَْعُقوُب َواْلَعرُْج َأوَُّل ِ
  4321الوصية -  و أيضا مسلم،  85/4 -  5517 حتفة - 7366 ، 5669 ، 4432
ثـََنا َأِىب - 27070 مسند أمحد:الداجن ) 416 ثـََنا يـَْعُقوُب قَاَل َحدَّ َثِىن َأِىب َحدَّ ثـََنا َعْبُد اللَِّه َحدَّ  َحدَّ

َثِىن َعْبُد اللَِّه ْبنُ   َأِىب َبْكِر ْبِن َعْمرِو ْبِن َحْزٍم َعْن َعْمَرَة بِْنِت َعْبِد الرَّْمحَِن َعْن َعِن اْبِن ِإْسَحاَق قَاَل َحدَّ
 َقاَلْت َلَقْد أُْنزَِلْت آيَُة الرَّْجِم َوَرَضَعاُت اْلَكِبِري َعْشراً َفَكاَنْت - صلى اهللا عليه وسلم-َعاِئَشَة َزْوِج النَِّىبِّ 

 َتَشاَغْلَنا بَِأْم-صلى اهللا عليه وسلم- فـََلمَّا اْشَتَكى َرُسوُل اللَِّه َوَرَقٍة َحتَْت َسرِيٍر ِىف بـَْيِىت 
َها صححه بن حزم وحسنه : داجن فأكلهاأو دخل  (12371 معتلى 17897حتفة . َلَنا فََأَكَلتـْ

  )العسقالين واأللباين
 ص 2ج: ابن هشام ،454-453 ص3جالروض األنف : الصراع بني املهاجرين و االنصار ) 417
656  

  م634-632حروب الردة و استمرت فيما بني  ) 418
سلما و لكنه أمتنع عن الذكاة ، فقتله من ضمن وحشيته قتله مالك بن نويرة الذي ظل م ) 419

راجع البداية والنهاية ألبن  : واغتصب أمرأته يف نفس الليلة ، و استعمل رأس ملك بن نويرة يف الطبخ 
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ا فيما بعد ال ) 420 كنيسة الكاثوليكية يف احلروب الصليبية من أجل استعادة ما أخذه واليت استعار

  القرن السابعمن   جهاديةاملسلمون من أراض مقدسة مسيحية يف غزوات
 جروهلذا مل يكن عمر بن اخلطاب مقتنعا باحل ، تقبيل احلجر األسود ومظاهر احلج كما يف ) 421
 فقال

ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َكثِ - 1597-البخاري ٍري َأْخبَـَرنَا ُسْفَياُن َعِن اَألْعَمِش َعْن ِإبـَْراِهيَم َعْن َعاِبِس ْبِن َربِيَعَة  َحدَّ
 أَنَُّه َجاَء ِإَىل احلََْجِر اَألْسَوِد فـََقبـََّلُه ، فـََقاَل ِإىنِّ َأْعَلُم أَنََّك َحَجٌر َال َتُضرُّ َوَال - رضى اهللا عنه - َعْن ُعَمَر 

َفُع ، َوَلْوَال َأىنِّ   1610 ، 1605طرفاه .  يـَُقبـُِّلَك َما قـَبـَّْلُتَك - صلى اهللا عليه وسلم - َرأَْيُت النَِّىبَّ تـَنـْ
  10473 حتفة -

   راجع سابقا"اهللا ورسوله" مرة يف القرآن 54اشراك حممد مع اهللا يف قوله املستمر أكثر من  ) 422
  36: 8يوحنا . فان حرركم االبن فباحلقيقة تكونون احرارا ) 423
  على الرغم أن الكثري من مجل القرآن بال بالغة أو اعجاز بل تتعمد التضليل والالوضوح ) 424
يًعا َعْن َمْرَواَن اْلَفَزارِىِّ - 389 -مسلم: اية االسالم ) 425 ثـََنا ُحمَمَُّد ْبُن َعبَّاٍد َواْبُن َأِىب ُعَمَر مجَِ  َحدَّ

ثـََنا َمْرَواُن َعْن يَزِ   َعْن َأِىب َحازٍِم َعْن َأِىب ُهَريـَْرَة قَاَل قَاَل َرُسوُل -  يـَْعِىن اْبَن َكْيَساَن -يَد قَاَل اْبُن َعبَّاٍد َحدَّ
 َبَدَأ اِإلْسَالُم َغرِيًبا َوَسيَـُعوُد َكَما َبَدَأ َغرِيًبا َفُطوَبى ِلْلُغَربَاءِ  « -صلى اهللا عليه وسلم-اللَِّه 

سلم عن القاضي عياض أنه قال يف معىن النووي يف شرح صحيح م ، وقد جاء يف 390و أيضا . »
ثُمَّ َسيَـْلَحُقُه النـَّْقص َوَظَهَر ،  اِإلْسالم َبَدأَ ِيف آَحاد ِمْن النَّاس َوِقلَّة ، ُمثَّ اِنـَْتَشرَ  َأنَّ " : احلديث

َقى   " ◌َ ِإال ِفي آَحاد َوِقلَّة َأْيًضا َكَما َبَدأ َواِإلْخالل ، َحتَّى ال يـَبـْ


