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  لـرجـن الــالم ديـــــاالس
 ! ضــــيـــاالب 

 
بأن االسالم ال يفرق  ن في اعالمهم الموجه والتجميليمسلموال هيشيعلطالما سمعنا ما 

للسود  اًومحب اً للعبيد ، بلكان محرر وان نبي االسالم محمد. بين االبيض واالسود
وما هي سوى دعايات اعالنية لزوم الترويج كما سنرى !مر البشرةوس. 

لن أطيل مذكراً قارئ هذا الكتاب بأن السيد المسيح لم يمتلك أي عبد طوال خدمته و
على األرض ولم يسترق تالميذه وال عبد واحد ، بل جاء المسيح برسالة الخالص 

قد أخذ صورة العبد "  إبن اله" فالمسيح . والتحرير والحياة األفضل لكل أجناس البشر
ولم نسمع  ). 12: 1يوحنا ! ( ليرفعنا نحن العبيد الى مرتبة أبناء اله )  7:2فيلبي ( 

فال أثر في االنجيل ! قط بأن تالميذه قد تفاخروا بلون بشرة جسد المسيح أو بياضه 
  !للعنصرية واللون والجنس والتباهي العرقي 

 
 لون بشرة" بياض"مادحة قد كتبت يوماً  ن الصحف االمريكيةألنتخيل لوهلة !  لكن

وان !  " الرجل األبيض" واصفة اياه بأنه  ، رئيس الواليات المتحدة األمريكية
بشرة "  بياض" مستشاري البيت االبيض قد سردوا في كل شاردة وواردة ، مسألة 

 :هنا اسأل  . لون جسده االبيض ، مشددين على الرئيس
 من قبلو  -وأولها من الدول االسالمية  – حينها االصوات المحتجة عالية لن تخرجا

 المنظمات الحقوقية لالنسان معترضة على هذا االستعالء العنصري من قبل رئيس
الرئيس او ساقييه او  ض بشرة بطناما فائدة ذكر بياذ   !) 1(  على الكوكب دولةأعظم 

وعنصرية مكنونة ضد  ،وجنسه االبيض  بلونهاليس هذا زهواً  ؟!فخذيه او حتى إبطيه 
بعد ان نستعرض عليهم وذلك .. للمسلمين ةمتروك اجابة هذا السؤال ؟!سود البشرة 

  ! " الرجل األبيض " محمد نبي االسالم هذه الروايات الصحيحة عن
___________________________  

الوالیات المتحدة ھو جورج بوش في زمن الطبعة االولى من ھذا الكتیب كان رئیس  ) 1( 
  .واسالمیة أما الحالي فھو باراك حسین اوباما أول رئیس من أصول أفریقیة. االبن
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  الفصل األول
  !بياض بشرة حممد 

  
ال تحتاج الى  ،في االسالم القومية والتباهي باللون والجنس والعرق العنصريةان 

لجالء الحقيقة ومن واقع كتيب صغير كهذا يكفي انما ! الثباتها  اث طويلةبحأ
وسأبدأ بنعمة الرب مع هذا الفصل بسرد احدى وجوه .  المراجع االسالمية

"  بياض" المنفر للمسلمين وصحابة محمد على تباهي ال العنصرية االسالمية وهي
  !بشرة رسولهم محمد 

 ! 
 "   أبو بكر بن عياش    حدثنا    آدم  يحيى بن   حدثنا    علي بن محمد    حدثنا

كان رسول    قال    عمار بن ياسر    عن    صلة بن زفر    عن    أبي إسحق    عن    
السالم  بياض خدهيرى    حتى  يسلم عن يمينه وعن يساره   ص   اله 

إقامة  -سنن ابن ماجه " ( ورحمة اله السالم عليكم ورحمة اله عليكم
  .) التسليم - فيهاالصالة والسنة 

   
  ! بيضانأالصحابة قد الحظوا ان خديه اليمين واليسار  والمدهش ان

  " أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال
أنبأنا الحسين بن واقد قال حدثنا أبو إسحق عن علقمة واألسود وأبي 

كان يسلم عن ص أن رسول اله :األحوص قالوا حدثنا عبد اله بن مسعود
وعن  بياض خده األيمنيمينه السالم عليكم ورحمة اله حتى يرى 
سنن " ( بياض خده األيسر يساره السالم عليكم ورحمة اله حتى يرى
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يسلم عن يمينه السالم عليكم ورحمة اله باب  –كتاب السهو  -النسائي 
 .)حتى يرى بياض خده األيمن

  ! بيض ايضاًأ وكذلك االيسربيض أخده االيمن 

! 
 "رجال أن ص مظعون أخرج بجنازته فدفن فأمر النبي  لما مات عثمان بن

 وحسر عن ذراعيهص يستطع حمله فقام إليه رسول اله  يأتي بحجر فلم
 " ..حين حسر عنهما ص  اله رسول بياض ذراعيكأني أنظر إلى 

  .)باب في جمع الموتى في قبر والقبر يعلم -كتاب الجنائز  - سنن أبي داود (

  

  
  "  عن    جعفر بن ربيعة     عن   بكر بن مضر    حدثنا    قتيبة بن سعيد    حدثنا  

  ص   كان النبي  قال    عبد اله بن مالك ابن بحينة األسدي    عن    األعرج  
  بكر    حدثنا    ابن بكير    وقال قال  . إبطيه  إذا سجد فرج بين يديه حتى نرى 
 .)صصفة النبي  -المناقب  - صحيح البخاري ( ". بياض إبطيه 

 
  !؟ اتعجب  بطي محمدإ" بياض " ما دخل البشر لكي يقرأوا عن 

   هل بطنه ابيض ايضاً ؟ولنرى .. لنترك ابطيه 
  

  
  " حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة حدثنا أبو إسحاق عن البراء بن

ينقل معنا التراب يوم األحزاب ولقد رأيته ص عازب قال كان النبي 
يقول لوال أنت ما اهتدينا نحن وال تصدقنا وال  بياض بطنه الترابوارى 

صلينا فأنزلن سكينة علينا إن األلى وربما قال المال قد بغوا علينا إذا 
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 -كتاب التمني  -صحيح البخاري " (أرادوا فتنة أبينا أبينا يرفع بها صوته
 .)باب قول الرجل لوال اله ما اهتدينا

 

 ! 

على البغل وركبته  جالس وراءه مالصقاً له وصحابي. اذهسنجد بياض أفخوهنا 
فصار ابي  ،عن افخاذه ظهر بياضها الناصع  وبعد ان حسر ،مس فخذ محمد الت

  ! متأمال الى بياض فخذ محمد طلحة ينظر
  " حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل بن علية قال حدثنا عبد

غزا خيبر فصلينا صأن رسول اله العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك 
وركب أبو طلحة وأنا ص عندها صالة الغداة بغلس فركب نبي اله 

في زقاق خيبر وإن ركبتي لتمس صرديف أبي طلحة فأجرى نبي اله 
بياض  ثم حسر اإلزار عن فخذه حتى إني أنظر إلىص فخذ نبي اله 

كبر خربت خيبر إنا إذا ص فخذ نبي اله  فلما دخل القرية قال اله أ
كتاب  –البخاري . ("قالها ثالثا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين

 .)الفخذ باب ما يذكر في –الصالة 
 

 ثم. نه لم ير فخذاً ابيضاً كبياضهكأو ، فخذ محمد" بياض " الى  كان ينظر بتعجب
 ؟ أتباعه محمد مكما علّ" عورة " اليس الفخذ  :اسأل 

 !اذن ؟ هاكشفلم يحترس من فلماذا 
  

 ! 
 " قال فخرج . من أدم  في قبة له حمراء. وهو باألبطح . بمكة ص أتيت النبي

 . عليه حلة حمراءصقال فخرج النبي . فمن نائل وناضح . بالل بوضوئه 
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باب  -كتاب الصالة  –صحيح مسلم ( " ....بياض ساقيه كأني أنظر إلى
 ).االعتدال في السجود، ووضع الكفين على األرض

 
الى بياض  بتعجببياضه من الصحابة كانوا ينظرون  العجيب ان معظم من رأوا

 !"هأنظر إلى بياض ساقيكأني   ". جسده
  .باتباعهم لرجل أبيض بياضه ناصع المع يبهر البصر ام انهم يفتخرون

  ! االنسان االسوديميزه عن  وكأن اللون األبيض لالنسان

     ! 

 :  لنقرأ من البخاري. كله أبيض
 " ه بن يوسف، قال حدثنا الليث، عنسعيد ـ هو المقبري ـ عن  حدثنا عبد ال

بينما نحن  شريك بن عبد اله بن ابي نمر، انه سمع انس بن مالك، يقول
المسجد،  فاناخه فيفي المسجد، دخل رجل على جمل ص جلوس مع النبي 

هذا  فقلنا  . متكئ بين ظهرانيهمص والنبي  ايكم محمد ثم عقله، ثم قال لهم
 باب ما جاء –كتاب العلم  –ري صحيح البخا(  .  " ..المتكئ الرجل االبيض

 .)لْمفي الع
 عنصرية اليست هذه! " هذا الرجل األبيض " محمد يعرفه اصحابه للناس بأنه

، أم بشخصيته؟ السيما ان كان  عرف االنسان بلون بشرتهوهل ي! ؟ضد السود 
  .. أبيض محمد رجلف  .نبياً 

 
  "شيخ من بني مالك  حدثنا أبو النضر حدثنا شيبان عن أشعث قال وحدثني

قال بين بردين أحمرين مربوع ص  انعت لنا رسول الهقلنا  ..بن كنانة قال 
" سابغ الشعر أبيض شديد البياضكثير اللحم حسن الوجه شديد سواد الشعر 
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بين بردين أحمرين مربوع كثير اللحم  -باقي مسند األنصار  -مسند أحمد (
  ).حسن الوجه

 
 ؟بياض جسده وتحديد ،د على مسألة بياض بشرة محمد ما سر هذا التشد : ونسأل

  ! خده االبيض
 !بطنه االبيض
 !ذراعه االبيض
 ! ابطه االبيض

 ! فخذه االبيض
 ! ساقه أبيض

  !كله أبيض
 !شديد البياض 

االبيض  اليست هذه االشارات العديدة لبياض محمد تشير الى رفع واعالء الرجل
  ؟ االسود وتمييزه على

   

 

  " !ان محمد كان اسوداً " بالتلفظ بعبارة لدرجة انهم يقتلون اي شخص يتجرأ 
  " إن النبي : من قال   :سحنون وقال أحمد بن أبي سليمان صاحب- 

   " . يقتلكان أسود  -ص
القسم الرابع في  -القاضي عياض  - الشفا بتعريف حقوق المصطفى(

  .)تصرف وجوه األحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصالة والسالم

 فما بالك بإعدام  !اي أثر يحدد لون بشرة المسيح ورسله  االنجيلال يوجد في كل 
، كما فعل االسالم مع من يتجرأ على وصف من يقول بأن المسيح كان اسوداً

   ! محمد باالسود
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 الفصل الثاين

 ! ي البشرة السوداءوذ حممد حيتقر

 
 وهي منعمعظمنا يتذكر بالطبع تلك الوصية المتكررة من آباءنا في فترة الطفولة 

أحد من زمالءنا في المدرسة مهما كانت سحنته ، " خلقة " من شكل و  السخرية
وجميعنا مخلوقين على صورة اله بأن اله هو من خلقه ، : والسبب المقنع كان 

من وجوه ورؤوس  االختالط مع الساخر نتجنب كاطفال فكنا). 27:1تكوين (
  ! غير مؤدب بإعتباره ،زمالءه

معتبراً رؤوسهم من البشر السمر السود ، " ديانة " ولكن ما أغرب ان يسخر مؤسس 
بأشرف  ونه انبي مرسل من السماء موحى اليه ،  يصفهوعند اتباعه  و!  كالزبيبة

  ..المرسلين وسيدهم 
 ..!  وحقارته هلسواد ، حب الزبيباالنسان االسود ك رأسمشبهاً 

 : وأعني به صحيح البخاري من صفحات أصح كتاب بعد القرآن  لنقرأ
 "حدثني أبو التياح، : قال حدثنا شعبة: حدثنا يحيى: حدثنا محمد بن بشار

حبشي، كأن  استعملوإن وأطيعوا،  اسمعوا :قالص  عن أنس، عن النبي 
إمامة  :باب -كتاب الجماعة واإلمامة  -صحيح البخاري ".(زبيبة رأسه
 .)والمولىالعبد 
 وليس الخليفة او( مارة المسلمين بطاعة من يستعمل إل المسلمين محمد يأمر

  !  اسود رأسه زبيبة ) 1(  حتى لو كان حبشي  )االمام
وال يخفى لألذهان مدى ما .  حتى لو حكمكم أحقر الناس فاطيعوه: بمعنى 

تنطوي عليه هذه المبالغة من تنقيص لالنسان األسود ، وما تحمله من تشبيه 
  احتقاري لخلقته 

__________________________________  
ال ادري هل كان محمد سيفكر في القاء ونطق هذه التشبيهات اثناء فترة هجرة المسلمين  ) 1( 

 –! الذي رأسه كالزبيبة  - النجاشي ملكهاساعدهم ونصرهم االولى الى الحبشة المسيحية، حينما 
  !!حقاً اتق شر من أحسنت اليه  والذي أواهم في أرضه وحماهم من خطر مالحقة قريش ؟
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  .لونه اد ووشكله وس
اعلى درجات الصحة وجمعه وتحرى دقته أعظم من  والحديث صحيح بل في

كبر واشهر علماء االسالم ، وألنه ليس من  خاضوا فى علم الحديث ، وفسره أ
شيمنا كمسيحيين ، وكأهل الكتاب ، أهل العلم والثقافة والموضوعية ، ان نفسر 

لذا سنقتبس من أقالمهم  .كتب غيرنا بهوانا كما يفعلون هم مع كتابنا المقدس
، ليستوعب القارئ الكريم معنى ألفاظ محمد المحتقرة لرؤوس السود ، وتفسيرهم 

 .كما فهمها علماء الحديث انفسهم 
 : العسقالني جاء في فتح الباري في شرح صحيح البخاري البن حجراذ 

 " )الحبش، وهم نوع من  نسبة إلى) حبشي. (جعل واليا أو غيره) استعمل
والتشبيه من حيث السواد  هي حبة العنب اليابسة رأسه زبيبة. السودان

 مما يحتقر عادة لدىوغير ذلك  وقصر الشعر وشدة تجعده وصغره
 ". الناس

  
 :هل انتبهتم الى قول االمام ابن حجر عن التشبيه العنصري حين صرح 

مما وغير ذلك  وصغره والتشبيه من حيث السواد وقصر الشعر وشدة تجعده "
 ! " الناس يحتقر عادة لدى

يحتقرون  وال زالوا هم العرب الذين كانوا فالمقصود به " الناس لدى: " وقوله 
" يدعون الرجل األسود بــ  هذا والى يومنا ، السود واهل الحبشة والنوبة وكل اسود

 ! " العبد
 :  للعسقالني نواصل مع فتح الباري

 "  كول المعروف الكائن من العنبواحدة ) كان رأسه زبيبة(قوله  الزبيب المأ
 ولكون شعره أسود، شبه رأس الحبشي بالزبيبة لتجمعها وإنماإذا جف، 

، وقد تقدم بها وهو تمثيل في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم االعتداد
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عن المهلب  ابن بطال ونقل" كتاب الصالة " شرح هذا الحديث مستوفى في 
إال إمام  ال يوجب أن يكون المستعمل للعبد" اسمعوا وأطيعوا "قوله : قال

قريش، وأجمعت األمة على  لما تقدم أن اإلمامة ال تكون إال في ،قرشي
عبدا باعتبار ما كان قبل  ويحتمل أن يسمى: قلت.أنها ال تكون في العبيد

عبد  لو تغلب وأماالعتق، وهذا كله إنما هو فيما يكون بطريق االختيار، 
 فإن طاعته تجب إخمادا للفتنة ما لم يأمر بمعصية كما حقيقة بطريق الشوكة

تقدم تقريره، وقيل المراد أن اإلمام األعظم إذا استعمل العبد الحبشي على 
وليس فيه أن العبد الحبشي يكون هو اإلمام مثال وجبت طاعته،  إمارة بلد
قد يضرب المثل بما ال يقع في الوجود، يعني وهذا : الخطابي وقال .األعظم

وإن كان ال يتصور  مبالغة في األمر بالطاعة الحبشي العبدمن ذاك أطلق 
لإلمام ابن حجر  -فتح الباري، شرح صحيح البخاري  ( ".شرعا أن يلي ذلك

 كُنلم تا م باب السمع والطاعة لْمام -ام ككتَاب اح - العسقالني
 ).صيةً مع

  
 ؟..لرأس االنسان الحبشي االسود  هل قرأتم تشبيه محمد

 تمثيلوهو  لتجمعها ولكون شعره أسود، بالزبيبة وإنما شبه رأس الحبشي  "
  ". في الحقارة وبشاعة الصورة وعدم االعتداد بها

 !؟..كالم نبي يحترم البشر وخلقتهم  هل هذا
ام  !؟خلقوا انفسهم هكذا هم من ولكأنهم.. السود هل كان يعيب رؤوس البشر 

 !؟ ، الذي خلقهم على صورتهكان يعيب خالقهم
  : ونقرأ ! البغيضة من قبل نبي عربي أبيض كالم ينضح بالعنصرية
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  " وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا معقل عن زيد بن أبي
أنيسة عن يحيى بن حصين عن جدته أم الحصين قال سمعتها تقول حججت 

حجة الوداع فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف وهو ص مع رسول اله 
به على على راحلته ومعه بالل وأسامة أحدهما يقود به راحلته واآلخر رافع ثو

قوال كثيرا ثم ص من الشمس قالت فقال رسول اله ص  رأس رسول اله 
يقودكم بكتاب  أسود حسبتها قالتإن أمر عليكم عبد مجدع سمعته يقول 

باب لتأخذوا  –كتاب الحج  -صحيح مسلم " (اله تعالى فاسمعوا له وأطيعوا 
  .)مناسككم فإني ال أدري لعلي ال أحج بعد حجتي هذه

  

 

   :جاء في الشرح 
 "..   فإن العبد خسيس في العادة ،  ، التنبيه على نهاية خسته: ومقصوده

كأن رأسه : ، وجدعه نقص آخر ، وفي الحديث اآلخر  ثم سواده نقص آخر
، والعادة أن  في نهاية الخسةزبيبة ومن هذه الصفات مجموعة فيه فهو 

بهذه بطاعة ولي األمر ولو كان  ص، فأمر  األعمالممتهنا في أرذل يكون 
معناه ما داموا : ما دام يقودنا بكتاب اله تعالى ، قال العلماء  الخساسة

متمسكين باإلسالم والدعاء إلى كتاب اله تعالى على أي حال كانوا في 
أنفسهم وأديانهم وأخالقهم ، وال يشق عليهم العصا ، بل إذا ظهرت منهم 

د مع كيف يؤمر بالسمع والطاعة للعب: فإن قيل المنكرات وعظوا وذكروا ، 
أحدهما أن المراد : ؟ فالجواب من وجهين أن شرط الخليفة كونه قرشيا 

والثاني  به ، ال أن الخليفة يكون عبدا ، بعض الوالة الذين يوليهم الخليفة ونوا
أن المراد لو قهر عبد مسلم واستولى بالقهر نفذت أحكامه ، ووجبت طاعته ، : 
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كتاب  -حيح مسلم بشرح النووي ص( ."واله أعلم . ولم يجز شق العصا عليه 
  ).الرمي راكبا باب  –الحج 

 
 !الفاظ الحقد وبغضة العبيد والسود ؟ هل قرأتم

فإنَّ العبد خــسـيـس في العادة ثم سواده  ،ومقصوده التَّنبيه على نهاية خسته  "
 ومن هذه زَبِيبة كَانَّ راسه: ، وجدعه نقص آخر، وفي الحديث اآلخرآخر نقص

 ". ةالخس فهو في نهاية الصِفات مجموعة فيه
 ..السود العرب للبشر علماء االسالم من هكذا ينظر

  !" وسواده نقص آخر.. العبد خــسـيـس في العادة  "
 !؟ اليس الرب هو خالقه ؟ لماذا يكون السواد نقصاً 

 البياض ناتباعه العرب عاشقيعند و ،سواد البشرة نقص عند محمد الرجل االبيض
 ) 1(  ! اللواتي كان محمد يغري بهن رجالهوالنساء الشقراوات 

_____________________________  

ثنا أبو عاصم : قال , حدثني محمد بن عمرو ": جاء في تفسير إمام المفسرين الطبري  ) 1( 
} ائذن لي وال تفتني { : في قول اله , عن مجاهد , عن ابن أبي نجيح , ثنا عيسى : قال , 

فقال "  اغزوا تبوك تغنموا بنات األصفر ونساء الروم: " ص  قال رسول اله: قال 
ثني : قال , ثنا الحسين : ال ق, حدثنا القاسم  - .  وال تفتنا بالنساء, ائذن لنا : الجد 

اغزوا تغنموا بنات " : قال رسول اله ص : قالوا , عن مجاهد , عن ابن جريج , حجاج 
عن , ثنا سلمة : قال , حدثنا ابن حميد . .. ثم ذكر مثله ,  نساء الروم: يعني " األصفر 

وعاصم بن عمر  ,وعبد اله بن أبي بكر , ويزيد بن رومان , عن الزهري , محمد بن إسحاق 
قال رسول اله ص ذات يوم وهو في جهازه للجد بن قيس أخي : قال , بن قتادة وغيرهم 

أو تأذن , يا رسول اله : فقال " هل لك يا جد العام في جالد بني األصفر ؟ : " بني سلمة 
 وإني أخشى إن, لي وال تفتني ؟ فواله لقد عرف قومي ما رجل أشد عجبا بالنساء مني 

  . "!  رأيت نساء بني األصفر أن ال أصبر عنهن
  ).49التوبة  -البيان في تأويل القرآن جامع - تفسير الطبري ( 
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  : جاء شرحاً في فيض القدير للمناوي ، اذ مع علماء االسالم نواصل
  

 "أعرب بالرفع نائب الفاعل ) عليكم عبد(بالبناء للمجهول  (وإن استعمل
األعظم أميراً إمارة خاصة أو عامة ليس  اإلمامأي وإن استعمله ) حبشي(

باعتبار ما كان، والمراد  من شرطها الحرية، وإرادة العتيق فسماه عبداً
كما اقتضاه  اسمعوا ولو لحبشي سواء كان ذلك الحبشي مفتوناً أو مبتدعاً

 ، ثم زاد في المبالغةتبويب البخاري عليه بباب إمامة المفتون والمبتدع
: بزاي مفتوحة حبة عنب سوداء )كأن رأسه زبيبة(بقوله بوصف العبد 

 أي مشبهاً رأسه بالزبيبة في السواد والحقارة :لعبد حاال أو صفة
أو في الصغر، يعني وإن كان صغير الجثة حتى كأن  ،وقباحة الصورة

 وقد يضرب المثل بما ال يكاد يوجد تحقيراً لشأن ،زبيبة رأسه
قطقط إشارة إلى بشاعة صورته، الممثل، والمراد وشعر رأسه م

لكن لو تغلب عبد  العبد اإلمامة وأجمعوا على عدم صحة تولية
رواية بدل كان إلخ مجدع  وفي. بالشوكة وجبت طاعته خوف الفتنة

وهذا . األثير أي مقطوع األعضاء، والتشديد للتنكير، ذكره ابن: األطراف
لقدير، شرح الجامع فيض ا". (جائراً حث على السمع والطاعة لإلمام ولو

 حديث  - حرف الهمزة -الجـزء األول  -المناوي  لإلمام -الصغير 
1039(. 

  
 :  هل قرأتم كالم تحقير السود

 ! " الصورة أي مشبهاً رأسه بالزبيبة في السواد والحقارة وقباحة  "
  : هو العرب سود هو بنظر محمد االبيض واتباعهفاالنسان األ

  : وقوله !  قبيح الصورة.. حقير 



14 
 

رأسه  وشعر لشأن الممثل، والمراد تحقيراً يضرب المثل بما ال يكاد يوجد وقد  "
  ."اإلمامة وأجمعوا على عدم صحة تولية العبد ،مقطقط إشارة إلى بشاعة صورته

 
 ! فاالنسان االسود الذي شعره مقطقط هو انسان بشع الصورة

 ! عبد االمامةواجمعوا على انه ال يتولى اي 
  ؟ والمساواةالرحمة  دين يصدق بأن هذا ،مخدوع هناك ما زال هل

 تحقيراً ومهانة" !  كأن رأسه زبيبة: " هل هذا مستوى البشر السود لدى محمد 
  ؟ هل هذا خلق كريم ؟هل هذه الفاظ نبي .  للسمر والسود

  

 
 ! أسودمحمد بأنه  وصفه.. وحتى هادم الكعبة 

  : نقرأ! العبيد الضغينة في نفوس المسلمين ضد هؤالء السودلتهييج 
  " ه بن األخنس قال أخبرني ابن أبي مليكة أنحدثنا يحيى عن عبيد ال

قال كأني أنظر إليه أسود أفحج ينقضها ص ابن عباس أخبره عن النبي 
مسند  -ومن مسند بني هاشم  - مسند أحمد " (حجرا حجرا يعني الكعبة 

كأني أنظر إليه أسود  -صعبد اله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي 
  )أفحج ينقضها حجرا حجرا يعني الكعبة

فلماذا يصر محمد على ذكر لونه .. من الحبشة  طالما ان الذي سيهدم الكعبة هو
فوس تكره وتبغض كل انسان تبقى الن لكي هل ،االسود ملفتاً االذهان الى لونه

  ! أسود
  

 

  " !! أبيض" غيره الى سارع  لتفي"  أسود" يطيق حتى اسم  محمد لم يكن
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  :نقرأ هذه الرواية  
  " هص عن سهيل بن سعد الساعدي كان رجل من أصحاب رسول ال

 –الهيثمي  –مجمع الزوائد " ( أبيض  صفسماه رسول اله  أسوداسمه 
  ).اسناده حسن  – 8/58

  

 
 " ه : وروى أبو نعيم عن األحنف بن قيس ، عن علي بن أبي طالب ، قالوال

هذا : فقلنا ص عمار بن ياسر الجن واإلنس على عهد رسول اله  ، لقد قاتل
 فقالفي سفر ص كنا مع رسول اله : فقال ! قد قاتل ، فكيف الجن ؟ اإلنس
شيطان في صورة ، فعرض له  انطلق فاستق لنا من الماء فانطلق: لعمار 

دعني : بينه وبين الماء فأخذه فصرعه عمار ، فقال له  ، فحال عبد أسود
: أبى ، فأخذه عمار الثانية فصرعه، فقال له  وأخلي بينك وبين الماء ففعل ثم

فقال له مثل ذلك  فأبى ، فصرعه ، دعني وأخلي بينك وبين الماء فتركه ،
قد حال بين عمار وبين الشيطان إن  :صفتركه فوفى له ، فقال رسول اله 

فلقينا : به قال علي  ، وإن اله أظفر عمارا في صورة عبد أسود ، الماء
كذا : قال ص ظفرت يداك يا أبا اليقظان ، فإن رسول اله : عمارا فقلت 
مت أن ولقد هم ان لقتلته ،لو شعرت أنه الشيطأما واله : وكذا ، قال 

قال ابن حجر العسقالني من كبار أئمة . " أعض بأنفه ، لوال نتن ريحه
  :الحديث لدى أهل السنة 

: قال عمار : قال  من طريق الحسن) الطبقات الكبرى ( ذكر ابن سعد في " 
سيأتيك من : صنزلت منزال فأخذت قربتي ودلوي ألستقي ، فقال النبي 

 كأنه مرس إذا رجل أسود، فلما كنت على رأس الماء ،  يمنعك من الماء
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 فتح) ( ذاك الشيطان  :صفصرعته ، فذكر الحديث ، وفيه قول النبي 
  ).240/  14  -ابن حجر العسقالني  –الباري 

  

 
 كانف !من العنصرية االسالمية بدورها  الحيوانات السوداء لم تنجو نبأاألنكى و

معتبراً الكلب األسود شيطاناً  !حتى بين الكالب محمد يفرق على اساس اللون 
  !رجيماً 

  
  : ان المرأة والحمار والكلب االسود يقطع الصالة فى صحيح مسلمورد 
 " زهير    حدثني  قال   إسمعيل ابن علية    نا حدث   أبو بكر بن أبي شيبة    حدثنا

عن    حميد بن هالل    عن    يونس    عن    إسمعيل بن إبراهيم    حدثنا    بن حرب 
  إذا قام أحدكم  ص   قال رسول اله  قال    أبي ذر   عن    عبد اله بن الصامت    
فإذا لم يكن بين يديه    الرحل    آخرة    يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل  

 فإنه يقطع صالته الحمار والمرأة والكلب األسود   الرحل    آخرة     مثل
من الكلب األحمر من الكلب  ما بال الكلب األسود   أبا ذر    قلت يا 

فقال الكلب كما سألتني    ص   األصفر قال يا ابن أخي سألت رسول اله 
  "األسود شيطان

  ).لمصلي باب قدر ما يستر ا –كتاب الصالة  –صحيح مسلم ( 
  

 "  حدثنا عبيد بن أسباط بن محمد القرشي حدثنا أبي عن األعمش عن
إسمعيل بن مسلم عن الحسن عن عبد اله بن مغفل قال إني لممن يرفع 

فقال لوال أن الكالب وهو يخطب  صأغصان الشجرة عن وجه رسول اله 
وما من أهل  بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيمأمة من األمم ألمرت 
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 "..بيت يرتبطون كلبا إال نقص من عملهم كل يوم قيراط إال كلب صيد 
من اتخذ كلبا إال كلب ماشية أو  -األحكام والفوائد  -سنن الترمذي (

  )صيد أو زرع انتقص من أجره كل يوم قيراط
  

لتفرقة العنصرية والعرقية لم يسلم من االذي الكلب األسود  يا لغرابة موقفه حتى من
   !اللون على اساس 

  .الكلب أوفى كائن لالنسان في أي بقعة تواجد فيها على كوكب األرض
فما ذنب الكلب المسكين ان يقتل بسبب لونه ؟ اليس اله من خلقه وخلق جلده 

  وجيناته التي اعطته سواد البشرة ؟
  لماذا يأمر محمد بقتل أصدق حيوان تجاه االنسان، واألخلص له ؟  

  

 
  

  " عن    بشر بن المفضل    حدثنا    أبو سلمة يحيى بن خلف البصري    حدثنا  
  أبي هريرة    عن    سعيد بن أبي سعيد المقبري    عن    عبد الرحمن بن إسحق  
أتاه ملكان    أو قال أحدكم    إذا قبر الميت  ص    قال رسول اله   قال  

يقال ألحدهما المنكر واآلخر النكير فيقوالن ما كنت  أزرقانأسودان 
تقول في هذا الرجل فيقول ما كان يقول هو عبد اله ورسوله أشهد أن ال 

عبده ورسوله فيقوالن قد كنا نعلم أنك تقول هذا    محمدا    إله إال اله وأن 
ال له نم ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين ثم ينور له فيه ثم يق

فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم فيقوالن نم كنومة العروس الذي ال يوقظه 
إال أحب أهله إليه حتى يبعثه اله من مضجعه ذلك وإن كان منافقا قال 

سمعت الناس يقولون فقلت مثله ال أدري فيقوالن قد كنا نعلم أنك تقول 
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ف فيها أضالعه فال عليه فتلتئم عليه فتختل   التئمي    ذلك فيقال لألرض 
  ".يزال فيها معذبا حتى يبعثه اله من مضجعه ذلك

  )باب ما جاء في عذاب القبر -كتاب الجنائز عن رسول اله  -سنن الترمذي(
  
  

 

لم يقتصر بغض الزنوج وذوي البشرة السمراء على أهل السنة وحدهم بل نعثر على 
  !الضغينة وهي ترفع رأسها من بين ثنايا كتب المسلمين الشيعة هذه 

  

 
ويعدونه كصحيح البخاري  -  الكافياذ جاء في أصح كتاب عند الشيعة وهو 

كره المسلمين الشيعة من الزواج هذه الروايات العنصرية التي تُ -لدى اهل السنة 
  !!والهنود واالكرادلسودان والنوبة بالسود والزنوج وا

  
  "باب من كره مناكحته من االكراد والسودان وغيرهم. 

علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد، عن  - 1 - 9562
إياكم ونكاح الزنج فإنه ): ع(قال أمير المؤمنين : قال) ع(أبي عبداله 
  . خلق مشوه

علي بن إبراهيم، عن أسماعيل بن محمدالمكي، عن علي بن  - 2 - 9563
الحسين، عن عمروبن عثمان، عن الحسين بن خالد، عمن ذكره، عن أبي 

فإن  التشتر من السودان أحدا): ع(قال لي أبوعبداله : الربيع الشامي قال
الوا إنا ومن الذين ق: " كان البد فمن النوبة فإنهم من الذين قال اله عزوجل

أما إنهم سيذكرون ذلك الحظ " به  نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا
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والتنكحوا من االكراد أحدا منا عصابة منهم ) ع(وسيخرج مع القائم 
  .فإنهم جنس من الجن كشف عنهم الغطاء

عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن موسى بن جعفر، عن  - 3 - 9564
محمد بن عبداله الهاشمي، عن أحمد بن يوسف، عن  عمرو بن سعيد، عن

والخزر  التناكحوا الزنج: قال) ع(علي بن داود الحداد، عن أبي عبداله 
والقندليس فيهم  والهند والسند: فإن لهم أرحاما تدل على غيرالوفاء قال

  ."نجيب يعني القندهار
من كره باب  -كتاب الجهاد  –الجزء الخامس  –الفروع من الكافي (  

  ) مناكحته من االكراد والسودان وغيرهم 
رياض المسائل للسيد : (ويمكن مراجعة هذه المراجع الشيعية زيادة في التوثيق 

 ص 3الشيخ الجواهري ج  –؛ جواهر الكالم 520ص  1علي الطباطبائي ج
 –بحار األنوار  ؛ 164ص  3الشيخ الصدوق ج  –؛ من اليحضره الفقيه  116

  ).83ص  1لسي ج العالمة المج

 الشيعة المسلمين فالزنوج والسودان هم مخلوقات مشوهة بحسب ما يؤمن به
وال يجوز الزواج من اهل الهند ! واالكراد كانوا من الجن والعفاريت !  وأئمتهم
  ! والسند 

  

نعم ان النبي العربي قد احتقر اللون االسود، ولكن : وقد يعترضنا مسلم بالقول 
  ! يبقى له فضل تحرير العبيد 

   ! زوراً وتلفيقاًمن أضخم الشائعات  انها: محمد حرر العبيد ؟ لن أبالغ حين أقول  
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  ثالثالالفصل 
  !حرر العبيد م خرافة

 
ً  یحق لنا ان نعتبره   !لتحریر العبید  جاء محمدمن یظن بأن كل واھما

ھل حرر االسالم الرق وقضى على العبودیة ؟ : فلو سألنا المسلم العامي المسكین 
ً ، فمن البدیھي عنده ان االسالم ھو أعظم االدیان وأكملھا ،  فسیرد باالیجاب قطعا

  ! ن رسولھ قد إمتلك العبید والجواري بأفلن یصدق  ،ولحسن ظنھ بمحمد
ولیس  - الحقیقيألن االسالم  ! قد إنطلت على المالیین قبیحة كذبة  انھا لعمري

نظام الجواري  قننّ و .. العبیداستملك  و.. قد كرس الطبقیة   - قنع بالمكیاج الجمیلالمُ 
 بینما تصوره اآللة االعالمیة، العدید من العبید والخدم بحوزتھمحمد كان ف  .واالماء

ً  : في افالمھم االسالمیةو ً متواضعا ً  ،بسیطا ً بیده ،للعبید محررا ً نفسھ  ،مشتغال خادما
  !كبیرة  ال :االجابة  فھل تلك ھي الحقیقة ؟. وغیره

 
   : كبار علماء االسالم ، كاإلمام ابن القیم الجوزي أقالمما خطتھ  نقرأفل
 " صفصل في موالیھ 

موالتھ أم أعتقھ وزوجھ  صبن شراحیل حب رسول هللا  زید بن حارثة فمنھم
  . أیمن فولدت لھ أسامة

وأبو رافع وثوبان وأبو كبشة سلیم وشقران واسمھ صالح  ومنھم أسلم
 نوبيومدعم وكركرة  أیضا وھو قتیل العرنیین نوبي ویسارنوبي ورباح 

 وفي . وكان یمسك راحلتھ عند القتال یوم خیبر صعلى ثقلھ  وكان أیضا
إنھا لتلتھب  صصحیح البخاري أنھ الذي غل الشملة ذلك الیوم فقتل فقال النبي 

 .علیھ نارا وفي الموطأ أن الذي غلھا مدعم وكالھما قتل بخیبر وهللا أعلم
 صرسول هللا  وسماه ومنھم أنجشة الحادي وسفینة بن فروخ واسمھ مھران

قال أبو حاتم ت سفینة أن : فقالسفینة ألنھم كانوا یحملونھ في السفر متاعھم 
  . سلمة وقال غیره أعتقتھ أم صأعتقھ رسول هللا 

وھو كیسان وذكوان  ومنھم أنسة ویكنى أبا مشرح وأفلح وعبید وطھمان
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ومنھم حنین  . وقیل ھذا خالف في اسم طھمان وهللا أعلم ومھران ومروان
وأبو عسیب  وسندر وفضالة یماني ومأبور خصي وواقد وأبو واقد وقسام

بنت سعد وخضرة  سلمى أم رافع ومیمونة ومن النساء . وأبو مویھبة
   . ورضوى ورزینة وأم ضمیرة ومیمونة بنت أبي عسیب وماریة وریحانة

 صفصل في خدامھ 
 مالك وكان على حوائجھ فمنھم أنس بن

 وسواكھ وعبد هللا بن مسعود صاحب نعلھ
 یقود بھ في األسفار صاحب بغلتھوعقبة بن عامر الجھني 

 وبالل بن رباح المؤذن. صاحب راحلتھشریك وكان  وأسلع بن
 وأیمن بن عبید وأمھ أم أیمن.  وأبو ذر الغفاري. الصدیق وسعد مولیا أبي بكر

فصل فیمن كان  ...وكان أیمن على مطھرتھ وحاجتھ صمولیا النبي  ) 1( 
كان بالل على  علیھعلى نفقاتھ وخاتمھ ونعلھ وسواكھ ومن كان یأذن 

ُ مسعود على سواكھ ، على خاتمھ، ومعیقیب بن أبي فاطمة الدَّوسي نفقاتھ وابن
، وأذن علیھ رباح األسود وأنسة مولیاه، وأنس بن مالك، وأبو موسى ونعلھ

 ). الجزء االول -الجوزي  ابن قیم -زاد المعاد  : كتاب(  .".األشعري
________________________________  
فاخر للنبي  بولتعلم قارئي الكریم بأن خادمة محمد ام ایمن ھذه قد شربت قدح كامل من  ھل ) 1( 

محمد  بولوقد قامت ضجة عارمة بین المسلمین عندما اطلق مفتي مصر فتواه بأن على الریق ؟ 
ً بھا  وفضالتھ اقرأ ھذا الخبر من قناة العربیة  !طاھرة وان الصحابة كانوا یشربونھا ویأكلونھا تبركا

ك الصحابة بـ  : على النت  ّ   الرسول" بول"مفتي مصر یدافع عن فتواه حول تبر
http://www.alarabiya.net/articles/2007/05/23/34755.html  

   !!من النار بل ان فضالت محمد وبولھ تنجي 
  :331/ 2الفتاوى الحامدیة البن عابدین  جاء في تنقیحف
أم أیمن بركة كما جزم بھ البغوي وغیره وھو المعتمد ألن  والسالم طاھرة فضالتھ علیھ الصالة "

دم : الترمذي لن یلج النار بطنك صححھ الدارقطني، وقال أبو جعفر: ص فقال بولھ الحبشیة شربت
الزبیر وھو غالم حین أعطاه النبي ص دم  طاھر؛ ألن أبا طیبة شربھ وفعل مثل ذلك ابن صالنبي 

 من خالط دمھ دمي لم تمسھ النار، وھذه األحادیث مذكورة: صلھ النبي  حجامتھ لیدفنھ فشربھ فقال
وفقھاء  في كتب الحدیث الصحیحة وذكرھا فقھاؤنا وتبعھم الشافعیة كالشربیني في شرح الغایة

 تنجي من والسالم علیھ الصالة ثبت أن فضالتھوالحنابلة فكانت كالمجمع علیھا فحیث , لكیةالما
 ! "..النار
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افعل  .فقرة وتحصي اعداد خدم وعبيد محمدادعوك قارئي ان تعود الى ال
  !لتكتشف كم يخدعون الناس بوسائل اعالمهم 

عبيد وخدم وجواري صفحة للحديث عن الثالثين بن كثير ما يقارب اقد افرد بل  
  !!محمد 

باب ذكر عبيده عليه : باب  5ج  –ابن كثير  –البداية والنهاية (  :في كتابه 
  !! )  وأمنائه الصالة والسالم وإمائه، وخدمه، وكتَّابه،

  ! أنس بن مالكسنوات وهو  10لدرجة انه تملك عبداً يتيماً عمره 
  

 

 ،على خدمة نفسه ، اذ يخيط ثوبه ويحلب العنزة يفاخرون ببساطة محمد وانه كان
 ! الخ.. السوق  في shoping ويعمل الـ

 !والخدم والحشم؟ لماذا امتلك اذن هذا الكم الكبير من الموالي: لكننا نسأل 
بنعله كان مختصاً فقط  لدرجة ان احدهم كانوا في خدمة وعبودية محمدوالذين 

  . ابن مسعودعبداله وهو  !! وسواكه
  :فعن ابن مسعود قال ابن كثير 

  " كان يليإذا ويرحل دابته، ويلي طهوره،  ص حمل نعلي النَّبي 
  " !أراد الركوب

  ! بالحذاء وفرشاة االسنان فقط خادم مختص فقط باالعتناء: وبلغة اليوم 
يعني يعلفها ويمشيها ويقضيها .. بالبغلة وأحد خدم محمد كان خاصاً لالعتناءبل 

  ! حاجتها
  !وهناك من كان مخصصاً فقط لوضوء محمد  

  " ه بنص ومنهم حنين مولى النَّبيحنين،  ، وهو جد إبراهيم بن عبد ال
 فإذا فرغويوضئه صوروينا أنه كان يخدم النَّبي ،  خرج  صالنَّبي
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ومنهم من  ،فمنهم من يشرب منه، الوضوء إلى أصحابه بفضله
  )المرجع السابقالبداية والنهاية (" ! يتمسح به

لم ف وآخرين شربوا بوله ، !ضوء محمد هل قرأتم بأن الصحابة كانوا يشربون بقايا و
  !!له ايضاً " عابدين " يكونوا عبيداً فقط انما 

،  أول مؤذن بالل: وكان ضمن قائمة العبيد والخدم لمحمد العبد االسود الشهير 
  ! وكان مختصاً بنفقات محمد ومصروفه بمعنى ما يشتري ويبيع

  : وأحد العبيد قد بالغ محمد في تحقيره اذ قام بتغيير اسمه ودعاه بلقب 
  !وزاناً هائلة من أمتعة محمد والصحابة أألنه كان يحمل "! سفينة  "
 !لنعاله فقط سمع عن ملك أو امبراطور كان له خادم مخصص صدقوني بأني لم أ 

  ؟..واين مساواة العبيد مع االسياد في دين االسالم ! ؟ فأين تحريره للعبيد
 الحبشي كبالل(  أسود لو كان العبيد قد حررهم االسالم فلماذا لم نسمع عن عبد

 بينما  ؟ قد زوجوه لمسلمة بيضاء او ابنة احد الصحابة الكبار )المؤذن مثال
 واأستعبد نالذي مماته عبداً البي بكر ومحمدالحقيقة ان بالل هذا قد بقى حتى 

  ! العبيد، وتحديداً السود
  

black slaves  
 " حدثنا مسدد حدثنا حماد عن ثابت البناني عن أنس بن مالك وأيوب عن

معه أبي قالبة عن أنس بن مالك قال كان رسول اله ص في سفر وكان 
نجشة أيقال له أنجشة يحدو فقال له رسول اله ص ويحك يا  غالم له أسود

اركبها قال يا رسول  -كتاب األدب  - صحيح البخاري " (رويدك بالقوارير
  .)اله إنها بدنة قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة
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black slaves  
  " ه حدثنا سليمان بن بالل عن يحيى عن عبيدحدثنا عبد العزيز بن عبد ال

بن حنين سمع ابن عباس عن عمر رضي اله عنهم قال جئت فإذا رسول اله 
على رأس الدرجة فقلت قل  وغالم لرسول اله ص أسودص في مشربة له 

 -كتاب أخبار اآلحاد  -صحيح البخاري " (هذا عمر بن الخطاب فأذن لي 
  .)ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر ثم جاء عمر فقال ائذن له وبشره بالجنة

  
( وصار زاهر ،احتضنه من الخلف  اذ بعد ان.. زاهر مشهورة  عبده وحكاياته مع

 ثم -! ! المنظر بين رجلينتخيلوا هذا   -) ظهره بصدر النبي بعد ان عرفه يلصق
  !؟من منكم يشتري هذا العبد : محمد ينادي وهو على تلك الحالةصار 

كثر ما حدث    :لنقرأ الحديث لنستوعب أ
 " أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد أنبأ إسمعيل بن محمد الصفار ثنا

أن رجال : أحمد بن منصور ثنا عبد الرزاق أنبأ معمر عن ثابت عن أنس  
و كان النبي صلى : من أهل البادية كان اسمه زاهر بن حزام أو حرام ، قال 

ه عليه و سلم يحبه ، و كان دميما ، فأتاه النبي صلى اله عليه و سلم يوما ال
أرسلني ، من : و هو يبيع متاعه ، فاحتضنه من خلفه و هو ال يبصره ، فقال 

فجعل ال يألو ما ألزق  ،هذا ، فالتفت ، فعرف النبي صلى اله عليه و سلم 
من يشتري : ص حين عرفه ، و جعل النبي ص يقول  ظهره بصدر النبي

: دني كاسدا ، فقال النبي ص يا رسول اله إذا و اله تج: فقال  العبد ،
سنن . " ( لكن عند اله أنت غال: لكن عند اله لست بكاسد ، أو قال 

باب المزاح ال ترد به الشهادة ما لم  -كتاب الشهادات  –البيهقي الكبرى 
  .)يخرج في المزاح إلى عضه
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 "  ه ، حدثني أبي ، ثنا عبد الرزاق قالأنا معمر ، عن ثابت : حدثنا عبد ال

…  صعن أنس أن رجال من أهل البادية اسمه زاهر كان يهدي للنبي  البناني
يجهزه إذا أراد  صحاضرته ، وكان النبي  زاهر باديتنا ونحن:  صقول النبي 

وهو يبيع شيئا  صوكان زاهر دميم الخلقة فأتاه النبي  الخروج إلى البادية ،
من هذا ؟ أرسلني ، والتفت : ، فقال له  فاحتضنه من خلفهالسوق  له في

 ؟ من يشتري مني هذا العبد  :يقول صفجعل النبي  صفعرف النبي 
مسند أنس بن  - مسند أحمد( ."بصدر النبي هو يلصق ظهره وجعل

 .)12237: حديث رقم - مالك رضي اله تعالى عنه
 

من ضغط ظهره على  بينما العبد كان يزيد ! " من يشتري العبد : "صاح محمد 
 ! )معيب  شاذوهو تصرف (صدر محمد محاوال ان ال يبيعه 

  
صحة الحديث ، أبادرهم بالقول بأن هذه الروايات وقبل ان يعترض الظرفاء على 

 :  كبار علماء الحديثعن العبد زاهر قد صححها 
على شرط  إسناد رجاله كلهم ثقات :"  في البداية والنهاية ابن كثير قالف

  ". صحيح  :" في االصابة العسقالني ابن حجر وقال.  " الصحيحين
  ." صحيح  :" الشمائل المحمدية في ناصر الدين االلباني وقال
   ." صحيح على شرط الشيخين إسناده  :"مشكاة المصابيح" وفي 

  

 
  " حدثنا نصر بن علي الجهضمي حدثنا الحسين بن عروة ح وحدثنا أبو

عمر حفص بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قاال حدثنا حماد بن 
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قال  أن النبي ص اشترى صفية بسبعة أرؤسسلمة عن ثابت عن أنس 
 -كتاب التجارات  -سنن ابن ماجه ( ."عبد الرحمن من دحية الكلبي

صححه األلباني في (والحديث صحيح  ).اشترى صفية بسبعة أرؤس
  .)1857ص  –صحيح ابن ماجة 

  
سيدة يهود بني النضير وكانت عروساً حديثة حين قتل  صفية وتلك االسيرة كانت

  !الفترةها محمد في نفس نكح، ثم بالنار جها كنانة ابن الربيع بعد تعذيبهمحمد زو
عقوبة  بقية أمر خيبر  -  2ج  –سيرة ابن هشام راجع تفاصيل المذبحة في ( 

  ).كنانة بن الربيع

 
  "ه واشترىه تعالى . وباع رسول الكرمه ال وكان شراؤه بعد أن أ

كثر من بيعه ، وكذلك بعد الهجرة ال يكاد يحفظ عنه البيع إال في برسالته أ
كثرها لغيره، كبيعه القدح والحلس فيمن يزيد،  وبيعه يعقوب قضايا يسيرة أ

ابن  –زاد المعاد ." ( عبدًا أسود بعبدينوبيعه أبي مذكورة، المدبر غالم 
  ).160ص  1ج –قيم الجوزي 

  
! ، فباع عبداً أسود بإثنين صفات العبيدوكان محمد تاجراً محنكاً ، خبيراً في مزايا 

  ! حتى في بيعه كان هو الرابح

 
  " حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابن رمح قاال أخبرنا الليث ح وحدثنيه

قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر قال جاء عبد فبايع 
النبي صلى اله عليه وسلم على الهجرة ولم يشعر أنه عبد فجاء سيده 
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 دينفاشتراه بعبدين أسويريده فقال له النبي صلى اله عليه وسلم بعنيه 
كتاب  -صحيح مسلم " ( ؟ثم لم يبايع أحدا بعد حتى يسأله أعبد هو

 ).من جنسه متفاضال بيع الحيوان بالحيوان باب جواز -المساقاة 
  !!هل انتبهتم الى عنوان الباب في صحيح مسلم 

  

 
 يقبلواألنكى بأن محمدا الذي يزعمون انه جاء ليقضي على العبودية ، كان 

 !وياله من كرم حاتمي  ،كان ايضاً يهديهم بالمقابل و كهدايا العبيدو الجواري
فكان كغيره من االباطرة والقياصرة ممن يبادلون العبيد والبشر دون مراعاة 

 :لننظر في هذه الرواية  !آلدميتهم 
 " ه بن محمد حدثنا معاوية بن عمرو حدثنا أبو إسحاق عنحدثنا عبد ال

مالك بن أنس قال حدثني ثور قال حدثني سالم مولى ابن مطيع أنه سمع 
أبا هريرة رضي اله عنه يقول افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا وال فضة إنما غنمنا 

إلى وادي  البقر واإلبل والمتاع والحوائط ثم انصرفنا مع رسول اله ص
صحيح " (أحد بني الضباب ومعه عبد له يقال له مدعم أهداه لهالقرى 

قدمنا على النبي ص بعد أن افتتح خيبر فقسم  -كتاب المغازي  -البخاري 
  ).لنا ولم يقسم ألحد

ومن المعلوم بأن محمد قد قبل عطايا الجواري والعبيد من ملوك ووالة ، مثل 
  . مابور، والعبد  سيرينالقبطية و مارية: عبد همقوقس الذي أهداه جاريتين والم

كل : " لماذا لم يقل محمد كما قال مراراً :  سؤال يطرح نفسه نحن آل البيت ال نأ
  !؟ اننا نحن آل البيت ال نقبل العبيد والبشر كهدايا وعطايا، " الصدقة 

   ..بشر ، ويبيع ويشتري ويهدي ويقبل فمحمد كان يقايض البشر بال
  !!بالسالح والخيل  ،كعبيد المؤسف إنه كان ايضاً يقايض البشروبل 
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انها تلك المجزرة التي اقترفها محمد ضد يهود بني قريظة الذين قطع رؤوس 
وترميل نساؤهم وسبيهن وبيعهن ) ! كل من نبتت عانته منهم ( الرجال واألوالد 

  :لنقرأ !  وتيتيم األطفال وبيعهم كعبيد
  " ورفاعة أمر عطية  

أنبت  قد أمر بقتل كل من صوكان رسول اله : قال ابن إسحاق 
 . منهم

وحدثني شعبة بن الحجاج عن عبد الملك بن عمير ، : قال ابن إسحاق 
قد أمر أن يقتل من بني  صكان رسول اله عطية القرظي ، قال  عن

فوجدوني لم أنبت فخلوا ،  وكنت غـــالماً  قريظة كل من أنبت منهم
 غزوة بني قريظة في سنة خمس - 2الجزء  -سيرة ابن هشام " ( . سبيلي

 .) مقتل بني قريظة -
  

 بهن للتسريانما  ،تركهم وشأنهم رحمة بهم  لم يكنف ، اما النساء الذين لم يقتلهم
او توزيعهم خدماً على  والنخاسة ، الذراري واالطفال في اسواق العبيد وبيع، 

  : من أوثق كتب السيرة النبوية  نقرأ .. !المسلمين  رجال الحرب من
 " قسم فيء بني قريظة  

ونساءهم  قسم أموال بني قريظة صثم إن رسول اله : قال ابن إسحاق 
وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان  وأبناءهم على المسلمين

منها الخمس فكان للفارس ثالثة أسهم للفرس سهمان  الرجال وأخرج
وكانت الخيل يوم بني . سهم  ولفارسه سهم وللراجل من ليس له فرس

وأخرج منها  قريظة ستة وثالثين فرسا ، وكان أول فيء وقعت فيه السهمان
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المقاسم  فيها وقعت صاله  الخمس فعلى سنتها وما مضى من رسول
 سعد بن زيد ص ثم بعث رسول اله. ومضت السنة في المغازي 

نجد ، قريظة إلى  بسبايا من سبايا بني األشهلاألنصاري أخا بني عبد 
غزوة بني  - 2الجزء  -سيرة ابن هشام " ( فابتاع لهم بها خيال وسالحاً

  .)قسم فيء بني قريظة - قريظة في سنة خمس
 

وأتباعه ، لدرجة انه باع  -! رجل األعمال المحنك  – مآسي شنيعة اقترفها محمد
بل باعهم الى اعداءه من  !الخيل والسالح والسيوف والخناجر البشر مقابل 

فتبين بأن محمد لم يهتم ويرفق بحال  .تحت حكمهم  نجدالمشركين اذ كانت 
االسرى والسبايا فباعهم عبيداً ألعداءه في سبيل السالح والعتاد ، فياله من رحمة 

  !ويالها من صفقة  !للعالمين 
  

 
عبيد ، انما حتى زوجاته كن لم يقتصر األمر على محمد والصحابة بامتالك ال

 .يمتلكن العبيد والموالي 
. تُكلمه أبدا نشب خالف بين عائشة وبين عبد اله بن الزبير فأنذرت أن الفقد 

من   أربعين رقبة ، فاقتنعت اخيراً وأعتقت في نذرها ذلك للصلحفتدخل الوسطاء 
 !العبيد 

 
  " فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما نذرها

وتبكي وتقول إني نذرت والنذر شديد فلم يزاال بها حتى كلمت ابن الزبير 
كتاب األدب  -صحيح البخاري " (وأعتقت في نذرها ذلك أربعين رقبة

 ).باب الهجرة -
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على خالف بسبب نذر يد الذين اعتقتهم عائشةن كان هذا الجمع الكبير من العبإ
 شخصي ، فكم يبلغ عدد العبيد الذين بقوا في ملكها ؟

  !؟هم عند باقي زوجات محمد األخريات؟ وماذا عن باقي الصحابةوكم يبلغ عدد
؟ فمن أين لعائشة الطفلة كل هؤالء "  من أين لك هذا: " والمقولة الشهيرة تقول 

العبيد ؟ هل اشترتهم بأموالها أم بأموال ابيها ابي بكر أم بأموال محمد أو سبيه ؟ 
لماذا لم يمنعها محمد من حيازة هذا الكم الهائل من العبيد؟ لماذا لم نسمعه 

ر عبداً ان تحر التي أمر فيها زوجته الطفلةالمرة الوحيدة  حتى  يدعوها لتحريرهم ؟
  :في صحيح البخاري  لنقرأ !!كان السبب عنصرياً .. 
 " .. ابن سالم أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن المغيرة عن الحارث وحدثني

عن أبي زرعة عن أبي هريرة وعن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال ما 
يقول فيهم سمعته  صزلت أحب بني تميم منذ ثالث سمعت من رسول اله 

 صهم أشد أمتي على الدجال قال وجاءت صدقاتهم فقال رسول اله  يقول
وكانت سبية منهم عند عائشة فقال أعتقيها فإنها من هذه صدقات قومنا 

 ."ولد إسماعيل
ما عليكم أن ال تفعلوا ما من نسمة كائنة  -كتاب العتق  -صحيح البخاري ( 

  ).إلى يوم القيامة إال وهي كائنة
ي ، وليس لكونها من بن من بني اسماعيل فقط السبية لكونهاامر عائشة ان تعتق 

  !من بني آدم  البشر ، ومن بني االنسانية ، و
! بيداً من العرب ومن ولد اسماعيلنفسه كان له ع! واالنكى ان محمد نبي الرحمة

  فما هذه االزدواجية اذن ؟

 
  " حدثنا يحيى بن بكير عن الليث عن يزيد عن بكير عن كريب مولى ابن

أنها أعتقت وليدة ولم عباس أن ميمونة بنت الحارث رضي اله عنها أخبرته 
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فلما كان يومها الذي يدور عليها فيه قالت أشعرت يا رسول  ص تستأذن النبي
أعطيتها  أما إنك لوقالت نعم قال  قال أوفعلتاله أني أعتقت وليدتي 

كتاب الهبة وفضلها  -صحيح البخاري " (.. أخوالك كان أعظم ألجرك
  .)أنفقي وال تحصي فيحصي اله عليك -والتحريض عليها 

اهداء ! محمد يعتبر بأن اهداء العبيد وهم تحت نير العبودية لألقارب أجراً عظيماً 
  محمد محرر العبيد ؟ :أين طارت اذن مقولة ! العبيد أعظم اجراً من عتقهم 

والسبب ان عتقهم كان يعتبر من ! ولكن هل أعتق محمد عبيداً ؟ االجابة نعم 
  !مفاخر ومكارم االعمال التي يقوم بها األسياد واألمراء وعلية القوم 

  : ن بأنقرأ  العربية يةلالجاهفترة ففي 
بن أسد القرشي األسدي ابن أخي خديجة، الشريف الجواد،  حكيم بن خويلد" 

  ). 60ص  -1ج - شذرات الذهب" ( أعتق في الجاهلية مائة رقبة
 على ال يعتبر غريباًما فعله محمد ف !وحكيم هذا كان وثنياً عابداً للالت والعزى 

  ! ومجتمع العرب ككل مجتمع قريش
واستمرت العبودية واسترقاق البشر معموال بها في البالد االسالمية الى زمن ظهور 
ابراهان لنكولن الرئيس األمريكي الشجاع الذي حرر العبيد تحت أقسى الظروف 

ولم يتوقف المسلمون عن بيع وشراء البشر اال بعد تدخل أمريكا ..ولو كانت حرباً 
على فكرة ما  -حظر الرق واالستعباد والغرب واجبارهم على توقيع معاهدات 

ولكن نزعة االستعباد هذه لم  -  ) 1(  زالت موريتانيا االسالمية تمارس الرق
رقاً " اخترعوا تنطفئ من نفوس المسلمين ، فبعد ظهور النفط وتدفق البترودوالر ، 

باداً ، نبشوه من مرسبات الماضي  في دول الخليج االسالمية يدعونه بـ واستع" 
  !وهو عبودية للعمال تحت مسمى جديد " !  الكفيل" ام نظ

______________________________  
الرق التي تتخذ من لندن مقرا لھا وجود ما یربو عن  قدرت جمعیة مكافحة 1982في عام  .." ) 1( 

الرق ، كما قالت المجموعة األمریكیة لمكافحة الموریتانیون من العرب ألف من الرقیق یملكھم 400
 "كمملوكین"ألف أسود ما زالوا یعیشون  90حزیران إن نحو / الدولیة في یونیو ومنظمة العفو

  http://www.alarabiya.net/Articles/2006/05/29/24171.html ".ألسیاد
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  : الرابع فصلال
  ! االسالم خرافة املساواة يف

  
لو طرحت الفصول االربعة السابقة على مسامع المسلمين ، فمن المتوقع ان نشهد 

 :  عبارة مثلفي الهواء  االسالمية االستهالكية الشعاراترفع 
 ! "كاسنان المشط الناس في االسالم سواسية "

 .صفاقةالمكررة في األعالم االسالمي لدرجة ال  الى آخر تلك االسطوانة
اللون االسود  على كراهية اذن التشديد هذا فلمفلو كانت المساواة واقعاً اسالمياً ، 

 !؟ واحتقار البشر السود ووصفهم بالقبح والبشاعة والمهانة والعبودية
فقط المسلم من أي جنس وعرقية ، انما  ان يكون الخليفةيبيح االسالم لماذا ال 

  !؟، وال سواها حتى لو لم يبقى منها سوى رجالن  قريش من يتحتم ان ينحدر نسبه
  

 
انها تلك العبارة الضعيفة الواهنة التي تكتض بها كتب المواعظ االسالمية 

  !والمخصصة لالستهالك االعالمي وترقيع الثغرات 
  " ! الناس سواسية كاسنان المشط " : وهي حديث منسوب لمحمد يقول 

  !رواية ضعيفة موضوعة مخترعة ال اساس لها وال سند  وتلك
أي أنه  - بالوضعفهذا الحديث قد رواه ابن عدي في الضعفاء وحكم عليه 

 . الموضوعاتوأخرجه ابن الجوزي في   -مكذوب
كما قال شيخهم   عالمة وتعقبه السيوطي بذكر طريق أخرى له، ولكنها ضعيفة جداً  

   !األلبانيناصر الدين  : األحاديث
  :وقد حكم عليه علماء الحديث كالتالي  
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  الناس سواسية كاسنان المشط: حديث 
العلل البن : المصدر  -أبو حاتم الرازي  : المحدث  -  منكر : خالصة الدرجة

  3/118: الصفحة أو الرقم  -أبي حاتم  
الكامل في : المصدر  -ابن عدي  : المحدث  -  موضوع: خالصة الدرجة

  4/225: الصفحة أو الرقم  -الضعفاء  
  -ابن القيسراني  : المحدث  -  كذاب سليمان بن عمرو] فيه: [خالصة الدرجة

 5/2538: الصفحة أو الرقم  -ذخيرة الحفاظ  : المصدر
  -  الذهبي: المحدث  -  كذاب سليمان بن عمرو] فيه: [خالصة الدرجة

  2/217: الصفحة أو الرقم  -ميزان االعتدال  : المصدر
: المصدر  -ابن حجر العسقالني  : المحدث  -  منكر جداً: خالصة الدرجة
  2/330: الصفحة أو الرقم  -لسان الميزان  

السلسلة : المصدر  -األلباني  : المحدث  -  ضعيف جداً: خالصة الدرجة
   .الضعيفة 

  
موضوع مزيف مكذوب ، انما هو منكر جداً . فال يوجد له اية طرق صحيحة ابداً

!..  
واحاديثه الصحيحة  ،محمد"  وحي" ضرب بعرض الحائط  ي الحديث ان هذا بل

وجعلتها وراثية في قبيلة واحدة فقط في كل " الخالفة " التي حصرت وقوقعت 
   !االمبراطورية االسالمية وتلك القبيلة هي قريش 

 

  

والبالد فقد فضل محمد قبيلته قريش على باقي المسلمين من كل االجناس ! نعم 
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والسبب سنعلمه بعد قراءة االحاديث الصحيحة حول هذه . وعلى مر الزمان 
  .الخطوة الشديدة العنصرية من محمد

في بين  السالميةاترككم اآلن مع هذا الحديث العنصري ، الذي حصر الخالفة ا 
  :أهل محمد ومسقط رأسه ، إذ ورد في البخاري 

  "  يقول     أبي   سمعت    عاصم بن محمد    حدثنا    أحمد بن يونس    حدثنا
ما    قريش    ال يزال هذا األمر في    ص   قال رسول اله    : ابن عمر    قال 

  )األمراء من قريش -األحكام-صحيح البخاري .("   اثنان بقي منهم
  

  " هحدثنا معاذ حدثنا عاصم بن محمد سمعت أبي يقول سمعت عبد ال
ال يزال هذا األمر في قريش ما بقي  صبن عمر يقول قال رسول اله 

 -مسند أحمد " (قال وحرك إصبعيه يلويهما هكذا من الناس اثنان
ال يزال هذا األمر في قريش ما بقي من  -مسند المكثرين من الصحابة 

 ).الناس اثنان
اذ لم يقدم محمد أي مبرر مقنع وال حتى غير ! هل قرأتم عن السبب ؟ ال اظن 

يفة عالءه قبيلة قريش على باقي اجناس المسلمين ليكون الخلمقنع ، كسبب إل
  اين المساواة ، واين العدالة ؟ ف منهم دون سواهم ؟ 

  

 
وكما اعتبر محمد قبيلته بأنها األعلى شأناً وفخراً على مر العصور ، هكذا اعتبر 

  !المسلمين جنس العرب بأنهم أعلى طبقة من البشر 
  : يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية

  " أن جنس العرب أفضل من إن الذي عليه أهل السنة والجماعة اعتقاد
وغيرهم،  جنس العجم، عبرانييهم وسريانييهم، رومييهم وفرسييهم
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وليس فضل . ، وأن بني هاشم أفضل قريشقريشاً أفضل العربوأن 
منهم، وإن كان هذا  صالعرب ثم قريش ثم بني هاشم لمجرد كون النبي 

بن  -اقتضاء الصراط المستقيم( . "نفسهم أفضل من الفضل، بل هم في أ
  ).373ص - 1ج - تيمية 

  
  :وقال تلميذه اإلمام ابن القيم الجوزي 

  " هذا اختياره سبحانه نمثم اختار ولدَ إسماعيل من أجناس بني آدمو ،
منهم بني كنانة من خُزيمة، ثم اختار من ولد كنانة قُريشاً، ثم اختار من 

هاشم، ثم اختار من بني هاشم سيِدَ ولدِ آدم محمداً صلى اله قريش بني 
  ).11ص -1ج -ابن قيم الجوزي  – زاد المعاد ( "عليه وسلم

  
 !لهذا لم يستحبوا ان يكون هناك عبيد من العرب وال رق فيهم 

  :بن تيمية  شيخ االسالم قال
 "بشرطينتزوج العربي مملوكة فنكاح الحر للمملوكة ال يجوز إال  إذا :  

الطول إلى نكاح حرة، في مذهب مالك والشافعي  خوف العنت، وعدم
بأن تزوجه يفضي إلى استرقاق ولده، فال يجوز للحر  وعللوا ذلك  . وأحمد
للضرورة  وإذا تزوجها وال العجمي أن يتزوج مملوكة إال لضرورة، العربي

وهو  تحته حرة،وأما أبو حنيفة فالمانع عنده أن تكون   . كان ولده مملوكا
فال يجوز  يقول أبو حنيفـة ، االسترقاق بين العربي وغيره يفرق في

العرب اختصوا  ألن؛ استرقاق العرب، كما ال يجوز ضرب الجزية عليهم
 -مجموع فتاوي ابن تيمية" (؛ لكون النبي ص منهمبشرف النسب

 ).377و 376ص  31المجلد 
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 تتجلى العنصرية العربية تجاه كل من هو غير عربي ، بل
  ) 1( " ! العلوج  "فيدعون األمم األخرى بـ  

 :مقولتهم الشهيرة ولن يفوتنا ذكر 
  !!" العرب خير البشر ومن أنكر ذلك فقد كفر"   

 !طاووس ؟ ريش نعام ام هل على رأس العربف:  من هذا الغرور اتعجب
  الزرقاء ؟ام هم من ذوي الدماء 

  !نظريات عنصرية بغيضة تقوم على العرق واللون ، سبقت النازية والفاشية بقرون
  

  : بعد كل هذا ليقول قد يصيح مسلم .. على العموم 
  ! "كأسنان المشط  القرآن كتاب اله تعالى يساوي بين كل الناس لكن "
  

العنكبوت نسيج  –ولو لخمس دقائق  –وحينها نخبر صديقنا المسلم بأن يزيل 
بعد ان نأخذ بيده ونطلعه على  ،الذي غزلوه على عقله ليرى الحقيقة كما هي

 .لنكشف الحقيقة ..لنقلب الصفحة   .السادس الفصل
  

___________________________________  
  "! العلج األسود" بـ  ،الذي أنقذھم) النجاشي ( وا ذلك المسیحي األفریقي الشھم نعتبل  ) 1( 

  :الشیخ األزھري السابق خلیل عبد الكریم ، على وصفھم بالتالي  وقد علق
 " ِعدد وفیر من سابقیھم ) النجاشي(أن أولئك العُربان وصفوا وھو ملك وقدّم جمیالً ل

العبد) سید الكونین(المستضعفین ولقائدھم  ِ ِمدى ما یتسمون بھ  ووصفوه ب مما یقطع ب
نزوانة ُ ْجوفي روایة أخرى . من كبریاء وخ ل ِ الع ِ وصف زرایة وتحقیر وھو  وصفوه ب

بة على غیرھم من الشعوب َ َر كما درج الرومان على تسمیة خالفھم  یطلقھ أولئك الع
البرابرة، بید أن ھؤالء یُلتمس لھم شطر من العذر ألنھم أصحاب حضارة وعلم  ِ ب

ْج ن َ ماعھ فَعالم ھذه الع ِ ". ھیْةوثقافة ومدنیة أما ھؤالء األعاریب فَھم ملیطون من ج
  . )2002: الطبعة الثانیة - خلیل عبد الكریم  -218/ 1 -النص المؤسّس ومجتمعھ (
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  اخلامس الفصل
 العبوديةكرس القرآن 

  ! السوداء
  
  

 
 َ" نثَىبِاال مدُهحا شِّرذَا باا  ظَلدوسم ههجويمكَظ وه58:النحل(  "و .( 

  

 
  " ذِينى التَر ةاميقال مويو  هلَى الواْ عةٌكَذَبدوسم مهوهجي  وف سيلا

 ).60:الزمر" ( لِلْمتَكَبِرِين جهنَّم مثْوى
  

  ألسود ؟لماذا حكم على الداخلين لجهنم ان تتغير جلودهم الى اللون ا 
 " وهجو دوتَسو وهجو ضيتَب مودَ  يعب تُمكَفَر ا مهوهجو تدواس ذِينا المفَا

 كُمانيم106:آل عمران " ( .. ا.(  
  
  " ه بن موسى عن إسرائيل عنه بن عبد الرحمن أخبرنا عبيد الحدثنا عبد ال

السدي عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ص في قول اله تعالى يوم ندعو 
كل أناس بإمامهم قال يدعى أحدهم فيعطى كتابه بيمينه ويمد له في جسمه 

فينطلق  ويجعل على رأسه تاج من لؤلؤ يتألأل ويبيض وجههستون ذراعا 
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إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون اللهم ائتنا بهذا وبارك لنا في هذا حتى 
وأما الكافر فيسود قال يأتيهم فيقول أبشروا لكل رجل منكم مثل هذا 

ويمد له في جسمه ستون ذراعا على صورة آدم فيلبس تاجا فيراه  وجهه
بهذا قال فيأتيهم أصحابه فيقولون نعوذ باله من شر هذا اللهم ال تأتنا 

سنن " (فيقولون اللهم أخزه فيقول أبعدكم اله فإن لكل رجل منكم مثل هذا
  ).تشهده مالئكة الليل ومالئكة النهار -كتاب تفسير القرآن  -الترمذي 

  
وذلك غريزي في ! وهكذا يستعلي المسلم على االنسان االسود حتى لو كان مسلماً 

التي تنتفر من اللون االسود حتى لو  ،وسنة محمدع بها من القرآن قرارة نفسه تشب
وهكذا تجد بأن قضية دارفور السودانية ال تلفت انظار المسلمين رغم ! كان كلباً 

وكذلك الصومال الذي ينهشه االرهابيين االسالميين ! الفواجع التي تحدث فيها 
  !لسنوات 

 
 صورتالتي ألسود حتى في األفالم العربية ، بل تأثروا بهذه العنصرية ضد اللون ا

فقد ! من السود واالفريقيين ،الطبقية وهي تستعبد الطباخ والسفرجي والخادم
فبواب .. ساهمت السينما العربية في ترسيخ هذا المفهوم في الذهنية االسالمية 

  !!البناية يجب ان يكون أسوداً وسودانياً واسمه عصمان 
  

 
  :نظام العبودية والتسخير  نفسه هو من فرض بأن اله أوضح القرآن

  " اخْرِيا سضعب مهضعذَ بتَّخياتٍ لجرد ضعب قوف مهضعنَا بعفرو" 
  ).32:الزخرف (

  :جاء في تفسير القرطبي تفسيراً للنص القرآني
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  " قال مقاتل ; ومرءوس أي فاضلنا بينهم فمن فاضل ومفضول ورئيس .
الجامع .." (مالك وبعضهم مملوكفبعضهم  ،بالحرية والرق  :وقيل 

  ).32الزخرف  –القرطبي  –ألحكام القرآن 
فهذا . على نص قرآني ينهي العبودية والتسخير  -ولو بالعدسة المكبرة  -فال نعثر 

ض ضد والذي انتف سبارتكوس ،رفض بل صفعة، لثورة العبد الروماني الشهير 
  !االستعباد والتسخير قبل سبعة عقود من االسالم

والقرآن يضرب األمثال بالعبيد المملوكين مشبهاً اياهم بالمشركين العاجزين عن 
  !؟" هل يستوون : "، ثم ختم مثله بالقول  الوثنشبيهين بأو  ،نفع أنفسهم

  " ءلَى شَيع قْدِري َ لُوكًامدًا مبع ًثم هال برنَّا رِزْقًا ضم زَقْنَاهر نمو
كْثَرهم  هل يستَوونَ  حسنًا فَهو ينْفق منْه سرا وجهرا ا لب هدُ لمحال

  ).75:النحل (" يعلَمونَ
  :جاء في تفسير ابن كثير 

  " ه للكافر والمؤمن وكذا قال : قال العوفي عن ابن عباسهذا مثل ضربه ال
فالعبد المملوك الذي ال يقدر على شيء مثل  قتادة واختاره ابن جرير

وقال . والمرزوق الرزق الحسن فهو ينفق منه سرا وجهرا هو المؤمن  الكافر
." ( .وللحق تعالى هو مثل مضروب للوثن: ابن أبي نجيح عن مجاهد 

  ).75النحل  –ابن كثير  –تفسير القرآن العظيم 
  

 
ومن المعلوم تحليل القرآن باتخاذ الجواري وملكات اليمين الى جانب الزوجات 

  !الحرائر كممتلكات للمسلمين وأوعية للجنس 
  :جاء في تفسير الجاللين 
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  "أو" انكحوها "فواحدة" فيهن بالنفقة والقسم" تعدلوا"أن ال " فإن خفتم "
من الحقوق  إذ ليس لهن من اإلماء" ما ملكت أيمانكم" اقتصروا على
  ).3تفسير النساء  –الجاللين " ( ما للزوجات

  
  !!ويحل للمسلم ان يجامع جنسياً عبدته وجاريته ولو كانت متزوجة 

 " سبين ولهن من الالتي  ما ملكت أيمانكمإال ما ملكت أيمانكم يريد
مرتفع بالسبي لقول أبي سعيد  والنكاح ،حالل للسابينأزواج كفار فهن 

، فكرهنا كفار ولهن أزواجأصبنا سبايا يوم أوطاس : رضي اله تعالى عنه
 فسألنا النبي صلى اله عليه وسلم، فنزلت اآلية أن نقع عليهن

 أنكحتها رماحنا وذات حليل :وإياه عني الفرزدق بقوله.  فاستحللناهن
 ).24  سورة النساء –تفسير البيضاوي " (تطلق محالل لمن يبني بها ل

 ! هذا هو الدين االسالمي وهذه هي تعاليمه
 .. فاالسيرة في االسالم ليس لها حرمه وال يصان شرفها وال عفتها

 ،ويطؤها  جعهاافتصبح ملك يمين وجارية ويض" مسبية " ويحل للمسلم ان يأسر
 !على قيد الحياة  وان كان لها زوجحتى 
 ! هي التعاليم االسالمية التي تحلل فروج النساء المتزوجاتهذه 

  ! وزوجها لم يطلقها.. حالل لمن يبني بها ويقع عليها 

 : لنقرأ هذا الحديث من صحيح مسلم
 "   ه بن عمر بن ميسرة القواريري    حدثناحدثنا    يزيد بن زريع    حدثنا    عبيد ال  

أبي علقمة    عن    الخليل  صالح أبي   عن     قتادة   عن    سعيد بن أبي عروبة  
بعث جيشا    حنين    يوم     ص   أن رسول اله    أبي سعيد الخدري    عن    الهاشمي 

فكأن     سبايا   وأصابوا لهم فقاتلوهم فظهروا عليهم  فلقوا عدوا   أوطاس    إلى 
أجل  من   غشيانهن    تحرجوا من     ص   أصحاب رسول اله    ناسا من 

من    والمحصنات    فأنزل اله عز وجل في ذلك  أزواجهن من المشركين
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 ". إذا انقضت عدتهن  فهن لكم حاللأي  .   ما ملكت أيمانكم إالالنساء 
باب  جواز وطء المسبية بعد االستبراء وإن  –كتاب الرضاع  –صحيح مسلم ( 

  ).انفسخ كان لها زوج
  

 
،  ) 2(  كيفية االستئذان لدخول بيتهحتى ! ض بيوميات محمد ونساءه القرآن يكت

بينما ال !  ) 3(  ولم ينس ان يوصي الصحابة بخفض صوتهم وضجيجهم بحضوره
كمله القرآن قد أقر العبودية  ولكون .نجد آية قرآنية واحدة تحرر مجتمعاً مظلوماً بأ

ها نظام الرق كقدر الهي محتم ، فال نجد دولة اسالمية واحدة يحرم دستور
  !والعبودية والتسخير

 
! تحرج علماء االسالم وتلقيهم في مزانق ضيقة " ملك اليمين " قضية الجواري و

وكيف ) احد مشايخ االزهر الكبار (  جمال قطب وليس بعيداً علينا حادثة الشيخ
المذيعة المحجبة سؤاال عن اباحة  طرحت عليه بعد ان ،غضب وتشنج وارعد 

هارباً من  ومن ثم فر .االسالم للجواري وملكات اليمين التي حللها القرآن 
امام ألوف وهذه الفضائح حدثت على قناة فضائية اسالمية وكل ! االستديو 

 !المشاهدين 
  

________________________________  
آمنُوا"   ) 1(   ذِينا الهيا اي  َّا ِالنَّبِي وتيتَدْخُلُوا ب َ كُمذَنَ لونْ يااملَى طَعا "
  ). !!53:األحزاب(
  ). !!2:الحجرات" (  النَّبِيَِ تَرفعوا اصواتَكُم فوق صوتِ يا ايها الذِين آمنُوا " )  2( 
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لقد : قلنا ! لكن بعض المسلمين يعترضون بحجة ان القرآن أراد تحريمها تدريجياً 

سنة ، أفلم تكفي تلك المدة لوضع نص قرآني  23استمر نزول القرآن على مدى 
  !واحد فقط ليحرم اتخاذ الرق ؟

لقد حرم القرآن الخمر تدريجياً وعلى أربعة مراحل ، لكنه في النهاية قد أنزل 
االستعباد التحريم النهائي صريحاً ، فلماذا لم يفعل ذلك إلنهاء مأساة قضية 

  البشري ؟
  

 
ان دعاوي الغاء العبودية في االسالم تذكرنا بعلب السجائر التي يطبع عليها تحذيراً 

  " ! التدخين ضار جداً بصحتك " : يقول 
بينما ذات الشركة المنتجة التي تطبع تلك العبارة تقوم بتسويق سجائرها وبدعايات 

  !تلفزيونية تكلف الماليين 
وهكذا تروج اآللة الدعائية االسالمية بأن االسالم يحرم الرق ، بينما الحقيقة هي 

 !العكس 
بأن القرآن قد شجع على فك  الواهية التي يقدمونها تلك القائلة من ضمن الحججو

  !الرقاب بمعنى تحرير العبيد 
 

 
كرت ، قد ذُ" فك رقبة " بأن بعض االيات واالحاديث التي تحدثت عن : نقول 

النساء ( مثل كفارة قتل المؤمن خطأ  . من باب التكفير عن ذنوب يقترفها مسلمون
 عالوة بأنها .)3المجادلة ( ، وكفارة الظهار ) 89المائدة ( اليمين ، وكفارة ) 92

قد جعلت للمسلم خيارات اخرى بجانبها مثل صوم او اطعام مساكين ، وتلك 
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فالعتق مجرد عقاب الهي  !غير ثقيلة يختار منها المسلم االقل كلفة اختيارات 
فال عتق في االسالم انما هو . أي معاقبته بترك المرغوب فيه . للمسلم المذنب
  .تكفير وعقوبة 

تحذير للمسلم بأن ال يكرر ففك رقبة يأتي تكفيراً عن ذنوب ، وهي من باب ال
  !أي رقبة "  يفك" ، وبالتالي ال يحرر او اخطاءه

ولكأنه حيوان مربوط " !  رقبة" والحظوا كيف يوصم القرآن االنسان بأنه مجرد 
  هل العبد انسان أم دابة ؟ف .من رقبته كالبعير او البقر

 
  : يقول القرآن في هذا الصدد 

 " بنُوا كُتآم  ذِينا الهيا اي  يف اصصقال كُملَيقَتْلَىعدِ  البدُ بِالْعبالْعو ِربِالْح رالْح
 .)178:  البقرة" ( ..بِاْنْثٰى واْنْثٰى

 !األحرار والعبيد والنساء : فالقرآن يقسم البشر الى طبقات 
! تل حراً يقتل به وطبقاً للنص القرآني الواضح فإن الحر بالحر ، أي ان الحر لو ق

  ما هذا الظلم ؟ !فال يقتل الحر عبداً واذا قتل الحر
  :وألننا ال نفسر القرآن برأينا ، فلندع علماء القرآن لعملهم وليفسروا لنا 

  :يقول القرطبي 
  " للتنويع والتقسيم في ,  ال يقتلون الحر بالعبدوالجمهور من العلماء

لما اتفق جميعهم على أنه ال قصاص بين العبيد : وقال أبو ثور . اآلية 
ومن فرق منهم , واألحرار فيما دون النفوس كانت النفوس أحرى بذلك 

وأيضا فاإلجماع فيمن قتل عبدا خطأ أنه ليس , بين ذلك فقد ناقض 
, م يشبهه في العمد فكما لم يشبه الحر في الخطأ ل, عليه إال القيمة 

ويتصرف فيه الحر , فإن العبد سلعة من السلع يباع ويشترى وأيضا 
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الجامع ألحكام ." (وال مقاومة  فال مساواة بينه وبين الحر, كيف شاء 
  ).178:البقرة سورة  - القرطبي  –القرآن 

  
  " وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إال "أجمع العلماء على أن قوله تعالى

وإنما أريد به األحرار دون العبيد،  لم يدخل فيه العبيد إنه" خطاً
أريد به األحرار المسلمون تتكافأ دماؤهم، : فكذلك قوله عليه السالم

 -القرطبي  –الجامع ألحكام القرآن " (خاصةً، والجمهور على ذلك
  ).92: سورة النساء 

 
  بشر بطبقية ؟فهل اله االسالم يعامل ال. فحياة العبد ال تساوي حياة الحر

  أين مقولتهم بصالحية القرآن وشريعته لكل زمان ومكان ؟
هل يصلح هذا التشريع الظالم للعبيد في العصر الحديث ، عصر الميثاق العالمي 

  ! لحقوق االنسان ؟
ويتصرف فيه , سلعة من السلع يباع ويشترى " هل العبد في نظر االسالم هو 

 !؟ "الحر كيف شاء 
 

     

حتى أخذهم معه الى جنة .. واالسالم ال يتصور الحياة دون العبيد والجواري 
فالولدان والغلمان . جنة خالدين فيها مع خدمهم وعبيدهم وجواريهم ! الخلد 

يخدمون ! ) وكأنهم أناث بينما هم غلمان ( المحلون باألساور والحلق واالقراط 
كوالت الشهية ولحوم الطير أوتقديم الم! الخدمة المسلمين في الجنة بكل أنواع 

  !والفواكه على موائدهم ، ويسقونهم كؤوس الخمر 
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: دهن البيضاء وظيفتهن االساسية هيوالحوريات من الحور العين بكواعبهن وأجسا
  !الجنس المؤبد 

  :يقول القرآن 
 "  24:الطور (  "كأنهم لؤلؤ مكنونغلمان لهم ويطوف عليهم.(  

  
  كأنهم لؤلؤ  غلمان لهمويطوف عليهم " وقوله تعالى " : يقول التفسير

كأنهم اللؤلؤ الرطب خدمهم وحشمهم في الجنة  إخبار عن" مكنون 
الطور  –ابن كثير  –تفسير القرآن العظيم ("  ..المكنون في حسنهم وبهائهم 

24.(  
  

  : القرآن وقول
  "كواب وأباريق وكأس من معين  .مخلدون  يطوف عليهم ولدان " بأ

  ).18و 17الواقعة (
  :يقول التفسير 

 " ال  شكل األوالدعلى " ولدان مخلدون" للخدمة "يطوف عليهم
كواب."يهرمون إناء " وكأس"لها عرا وخراطيم " وأباريق"أقداح ال عرا لها " بأ

 ".أي خمر جارية من منبع ال ينقطع أبدا " من معين" شرب الخمر
  ).18و17الواقعة  – الجاللين(

  
فكما ان الخمر جارية في جنة االسالم ال  تنقطع ابداً ، فكذلك سقاتها وخدامها ال 

  !مة والعبودية للمسلمين الى االبدينقطعون عن الخد
  !وال تتم النعمة على المسلم في الجنة إال بأن يخدمه العبيد من الغلمان 
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  الخدم والولدان باإلنسانباحتفاف والنعمة إنما تتم " : يقول القرطبي  ".
  ).17الواقعة  –القرطبي(

  ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم " : يقول القرآن
  ).19: االنسان( " لؤلؤا منثورا

  : هذا الشرح جاء في التفسير
  " ويخدمهم ولدان مخلدونأي ; بين من الذي يطوف عليهم باآلنية  ,

أي باقون على ما هم عليه " مخلدون : " ثم قال .  في الخدمةفإنهم أخف 
ويكونون على , ال يهرمون وال يتغيرون ,  والغضاضة والحسنمن الشباب 

مسورون : وقيل . مخلدون ال يموتون : وقيل . سن واحدة على مر األزمنة 
 ).19:االنسان –القرطبي (" أي محلون ;  مقرطون

  
لدان للمسلمين في الجنة لن تقتصر على يبدو بأن خدمة وعبودية الغلمان والو

الخدمات سع لتقديم تقديم األطعمة الدسمة والشراب الثقيل وحسب ، انما قد تت
وصفة وهيئة هؤالء العبيد في غاية الجمال واالثارة ، فهم  ،لم ال ! ايضاً الجنسية

في سن واحدة ال يكبرون وهم مثل اللؤلؤ المنثور ببياضه وصفاءه ، ويلبسون 
  . األقراط واألساور الذهبية
  :لنقرأ أقوال علماء الفقه 

 "  ابن عقيل الحنبلي جرت  قالقال السيوطي وهل تكون اللواطة في الجنة
إباحة مسألة بين أبي علي بن الوليد المعتزلي وبين أبي يوسف القزويني في 

ال يمنع أن يجعل ذلك من فقال ابن الوليد  جماع الولدان في الجنة
؛ ألنه إنما منع في الدنيا لما فيه  جملة اللذات في الجنة لزوال المفسدة
في الجنة ذلك ولهذا أبيح شرب من قطع النسل وكونه محال لألذى وليس 

الخمر لما ليس فيه من السكر وغاية العربدة وزوال العقل فذلك لم يمنع من 
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الميل إلى الذكور عاهة وهو قبيح في نفسه ؛ : االلتذاذ بها فقال أبو يوسف 
ألنه محل لم يخلق للوطء ولهذا لم يبح في شريعة بخالف الخمر وهو مخرج 

العاهة هي التلويث عاهات فقال ابن الوليد الحدث والجنة نزهت عن ال
البحر الرائق شرح كنز : كتاب" !( لم يبق إال مجرد االلتذاذ باألذى وإذاً

 -الدقائق ـ كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي يوجب الحد والذي ال يوجبه 
 :(راجع ايضاً ).ابن نجيم الحنفي :تأليف  - وطئ امرأة أجنبية في دبرها

 –األلوسي  –؛ وتفسير روح المعاني  192الصفحة   4ج  -ارحاشية رد المحت
  ).173الصفحة   8ج 

في المسألة  خواطر مسلم( قال األستاذ األزهري محمد جالل كشك في كتابه
  ):202ص  - الجنسية

  
 "لمان، الولدان في أن ال أظن أن أحدا يستطيع المجادلةوأنهم  هم غ

كجزاء حسن للمؤمنين،  ،التنعم والتلذذ بجمالهميعرضون في مجال 
 .!! "لالستمتاع الجنسي.. كلها حور العين .. مثل  مثلهم

  : قائال )213 ص (ويواصل حديثه في  
 "بقدرتنا على التصور أو إن شئت  كما قلنا كل تفسيرات الجنة محدودة

السوي يستمتع بأنثى اسمها حور  وكما أن المؤمن بقدرتنا على االشتهاء
يمتعه اله .. بهوى الغلمان في الدنيا  من ابتلى فكذلك عين

 ."المخلدون الولدان بكائنات مذكرة اسمها
 سيمتعهم ربهم بكائنات مذكرة اإلبتالء بشهوة الغلمان فى جنة االسالم، فمجرد
 : يتوافق مع قول القرآن وهذا .المخلدون الولدان إسمها

 انْفسكُم ولَكُم فيها ما تَشْتَهِي وفي اخرة  نَحن اولياوكُم في الحياة الدُّنْيا "
  ).31:  لتسورة فص " (ولكُم فيها ما تَدَّعونَ
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  قُول : "  قال الطبريه: ية عنْد الخري اف كملنْفُسكُم  ومن ما تشتَهي ا
  ). 31فصلت  –الطبري  –جامع البيان  ( ".والشَّهوات اللَّذَّات

  
فالنساء والغلمان هما غاية مشتهى األمة االسالمية في الدنيا واآلخرة ، على االرض 

وكأن العبودية والتسري واالسترقاق ال استغناء عنها وال حتى في جنة .. وفي الجنة 
  !الفردوس حيث اله ومالئكته 
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  ادسالفصل الس
  ! لكتاب املقدسقيمة االنسان يف ا

  
  

  ! التوراة ال تفرق بين الشعوب وال بين االبيض واالسود 
  :ولنذكر حادثتين مع نبيين اثنين من انبياء العهد القديم 

  :إرميا النبي 
الذي انقذ إرمياء النبي حين القي في تخبرنا بأن ) أو كتب العهد القديم ( التوراة 

كوشياً اسوداً   واقرأ ) 38راجع سفر إرمياء االصحاح ! ( البئر الموحل كان رجال
  " !عبد ملك الكوشي "عن 

ولم يخفي الوحي طبيعة ولون هذا الرجل الفاضل مدلال على مساواة كل البشر بين 
  !بعضهم 

  :موسى النبي 
  ) ! كوشية ( سوداءكان قد تزوج بسيدة ) كاتب التوراة الملهم ( فموسى النبي 

  : تعرضت لعقاب الرب القاسي ، نقرأ وحين اعترضت اخت موسى
 "  ةاربِ الْمبى بِسوسلَى مونُ عارهو ميرم تتَكَلَّمو ةيي  الْكُوشالَّت

كَانَ قدِ   نَّها، الةً  اتَّخَذَهيكُوش   )1: 12سفر العدد "( .اتَّخَذَ امراةً 
! غضبه على مريم وضربها بالبرص خبرنا الكتاب المقدس بأن الرب قد حمي لقد أ

  .)10:12العدد (
  ولكن لماذا البرص بالذات وليس بأي عقاب آخر ؟

بأن البرص كان العقاب المالئم لعنصريتها ضد المرأة الكوشية ذات : ونجيب 
وجعله ابيض بزيادة ، "  بجلدها" فضرب الرب مريم ! الجلد والبشرة السوداء 
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هل ترفضين امرأة بسبب لون جلدها االسود ، اذن : ولسان حال الرب كان ! برصاء 
  !! ياض ومرض خطيرتمتعي يا مريم بالبرص الذي حول لون جلدك الى ب

  ..فالنبي العظيم موسى قد تزوج بسيدة سوداء 
بينما ال يستطيع اخونا المسلم ان يذكر لنا إسم إمرأة سوداء واحدة قد تزوج بها 

  !محمد او حتى وطئها وتسرى بها بملك اليمين كجارية ؟

 

.. ولم تكن حرة انما جارية ! جته لم تكن زو: قلنا .. مارية القبطية : وان قالوا
  :لنقرأ من كتبهم  !!المثل بجمال بياضها وبياض بشرتهاوفوق هذا فقد كان يضرب 

  "11737   ه ص أم : مارية القبطيةذكر بن سعد من طريق عبد  ولد رسول ال
بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال بعث المقوقس صاحب اإلسكندرية  اله

سنة سبع من الهجرة بمارية وأختها سيرين وألف مثقال في  إلى رسول اله ص
وكانت  ...ثوبا لينا وبغلته الدلدل وحماره عفيرا ويقال يعفور  ذهبا وعشرين

في العالية في المال الذي صار  رسول اله ص فأنزلها مارية بيضاء جميلة
وكان يطؤها بملك إبراهيم وكان يختلف إليها هناك  يقال له سرية أم

ووضعت هناك في ذي فحملت منه  وضرب عليها مع ذلك الحجاب نياليم
دون  امرأة إال ت عليمن طريق عمرة عن عائشة قالت ما غرالحجة سنة ثمان و

كانت جميلة جعدة فأعجب بها رسول اله ت علي مارية وذلك أنها ما غر
 وكانت مارية بيضاء جعدةوقال البالذري كانت أم مارية رومية  ... ص

 ). 8بن حجر العسقالني ج  - في تمييز الصحابة  اإلصابة("  جميلة
  

ولم يتزوج محمد .. محمد والقرآن يفرقان بين األسود واألبيض ، العبد والحر 
من أي امرأة سوداء او افريقية ، وحتى  –ومع كثرة زيجاته وأنواعها  -طوال حياته 

  !يلة مارية القبطية لم تكن زوجته انما جاريته ، وكانت بيضاء جم
  !وال األلوان  ،المقدسة ال تفرق على اساس الجنس والعرقالتوراة بينما 


