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وما أكثر ما نسمع ونشاھد  .الرھاب على سطح كوكب االرض الیومما أكبر رقعة ا

  ..  والتجمعات السكانیة النتحاریة االجرامیة بحق االبریاء والكنائساخبار العملیات ا
القاعدة الدولي  "مثل تنظیم وما أوفر اسماء التنظیمات االسالمیة االرھابیة ، 

،  جند هللا، وتنظیم ! ) وھو االسم الكامل للتنظیم (  " لمحاربة الیھود والصلیبیین
ل في الجزائر ، وحركة اللدعوة والقت والجماعة السلفیة، فتح االسالم وتنظیم 
وشباب بغزة ، الجھاد االسالمي الفلسطیني ، وحركة  وجیش االسالم،  حماس

، المھدي في مصر ، وجیش  التكفیر والھجرةالصومال وجماعة ب المجاھدین
  ) !حصیھا كلھا ، اذ تحتاج لمجلد لن ن( الخ ..  الفاروق، وكتائب  كتائب بدرو

  :  تقول سنجدھا ھؤالءیة التي یعتنقھا عقیدة االسالملوبقراءة بسیطة ل
ً في سبیل االسالم تطایرت اشالءانھ لو   نة دون حسابفسیدخل الج ،  المسلم قتیال

   ) 1 (! ومن دون المرور على عذاب القبر وال الثعبان االقرع وال عقاب ،
 والالتي یفوق ،وبأعداد فلكیة النساء الفاتنات في الجنة  الولوج الى ربھمنحھ سیانما 

  ! االرضیة نساء البشر على الكرة جمال كل جمالھن

ً "   حور العین: " واالسم الذي اطلقھ القرآن على فتیات الجنة ھو   : وتسمى اختصارا
وسنقوم بنعمة الرب بشرح العقیدة االسالمیة المتعلقة بنساء .  ) 2(  " الحوریات" 

، من واقع النصوص القرآنیة واألحادیث الصحیحة وأقوال " الحوریات " الجنة 
ونحن بنقدنا العلمي ، نستخدم كتبھم ومراجعھم التي یدرسونھا في . علماء االسالم 

وال نقوم ببتر النصوص وتفسیرھا بالھوى كما یفعلون ھم مع . معات االسالمیة الجا
 ً كتبنا المقدسة ، التي ال یفقھون منھا اي قاعدة لتفسیرھا وال حتى یفھمون منھا حرفا

 ً   !واحدا
_________________________  

  " شجاعا أقرع لھ امة من آتاه هللا ماال فلم یؤد زكاتھ مثل لھ مالھ یوم القی صقال رسول هللا
یوم القیامة ثم یأخذ بلھزمتیھ یعني بشدقیھ ثم یقول أنا مالك أنا كنزك ثم تال ال  زبیبتان یطوقھ

 )1338:  حدیثصحیح البخاري " (یحسبن الذین یبخلون اآلیة 
  تلك الكائنات البحریة االسطوریة ، التي نصفھا السفلي سمكة  تُعرف بھوھو االسم الذي

كما جاء في اسطورة االلھة االشوریة أتارجاتیس التي (  !فتاة فائقة الجمال  ونصفھا العلوي
 ! )وكما في حكایة جلنار بنت البحر في الف لیلة ولیلة ! تحولت لسمكة نصفھا امرأة فاتنة 
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  !عن الحوریة  فتش
" ! عن المرأة  فتش: " ھناك مقولة تنسب المبراطور فرنسا نابلیون بونابرت 

  .بمعنى ان ھناك امرأة تقبع وراء اي مؤامرة او مشكلة وفسرھا البعض
  ! ابحث عن الحوریة: یحق لنا ان نقولعلى وقع جرائم االرھاب الدیني و
الالتي وعد بھن القرآن ومحمد التباعھ الحوریات الفاتنات المغناجات بسبب ف

ً بأحادیث وآی عالمنا  یعاني ،ات قرآنیة المجاھین قاطعي الرؤوس ، والمبرمجین عقلیا
  ..! والعملیات االرھابیة والویالت والمآسي واالنھیار االقتصادي  الخرابمن 

  
  !حوریة .. وراء كل ارھابي 

ھو المسلم الملتزم بدینھ الذي یقیم شرع الجھاد بالسیف " باالرھابي " واقصد 
ً بالتعالیم القرآنیة التي تدعوه لالرھاب    :والقنبلة ، عمال

  "دُّواعاو مهل  لخَيال اطرِب نمو ةقُو نم تُمعتَطا اسمونَ بِهبهتُر  ) strike 
TERROR( كُمدُوعو هال دُوع  ) "60: 8األنفال.( 

  "واكَفَر  ذِيني قُلُوبِ الي فقلاس بعالر  كُل  منْهوا مرِباضنَاقِ وعا قوا فَورِبفَاض
  ).12:  8االنفال" ( انٍبنَ

  
ویحضر الى ذاكرتنا وصیة االرھابي عبدالعزیز العمري الذي فجر برجي التجارة 

  : الى رفاقھ لیلة العملیة قائالً " غزوة نیویورك " في 
  "،وھي قد لبست  تنادیكم والحور اعلموا أن الجنان تزینت لكم بأحلى ظلھا

ً فإن ما بی ، أحلى حللھا إال لحظات  وبین زواجكنك لیكن صدرك منشرحا
  !! ) 8976العدد  2003یونیو  - جریدة الشرق األوسط " (یسیرة 

فھذا المسلم ینطلق بجھاده وارھابھ لقتل الكفار بعد غسیل محترف لدماغھ ، واغراءه 
  ..بالجنس مع حوریات الجنة بعد موتھ 

  
  :  بعده الخبرو وھذا خبر نشر في جریدة السیاسة الكویتیة ، فلنقرأ ھذا العنوان 

 جعلوني أرى نفسي في الجنة مع: " خدع و قال لي ابني یدرك أنھ 
  "الحوریات
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  -الكویت 7/9/2004الثالثاء 
ً ما نقلتھ وكاالت أنباء »الجھاد في العراق«في ملف  فیما غابت التطورات أمس ، كان بارزا

والد الموقوف في  ومحطات تلفزیونیة عربیة، عن عثمان الزھامیل، عالمیة وبثتھ اذاعات
الذي تقررت تخلیتھ قبل أیام بكفالة  )عاماً  17(ضاري الزھامیل » العراق الجھاد في«قضیة 
وقال الوالد للوكالة، بحسب ما , دینار مع رفیقیھ الحدثین اآلخرین الموقوفین 300قدرھا 
ً  أوردتھ المھذب «یعتقد أن نجلھ  وسائل االعالم استنادا الى تقریرھا، انھ لم یكن یوما

عندما «وقال , یمكن أن یقوده التزامھ الدیني الى أمور مماثلة «والخجول والتلمیذ المجتھد
لكن نصیحتي , متدین ویبتعد عن المشاكل كالمخدرات، یشعر بارتیاح یرى الوالد أن ابنھ

أن علیھم أن یعرفوا من یعاشر أبناؤھم وما ھي أفكارھم، حتى لو كانوا  ھي) لآلباء اآلخرین(
لقد خدعت  :قال لي» وأضاف, »أدرك أنھ ارتكب غلطة«عن نجلھ انھ  ونقل, »تدینینم

  " ...وجعلوني أرى نفسي في الجنة مع الحوریات
  )ریم المیع -الكویتیة  "الرأي العـــام"جریدة (
  

ماذا عن االطفال المجاھدین الذین یفجرونھم لقتل االبریاء ، ما مكانتھم :  سؤال ھام
   ؟ small sizeسیتمتعون بالحوریات ؟ أم سیكون لھم حوریات في الجنة ؟ ھل 

  
  !منتصر في الحالتین 

عداء االسالم ألھو حوریات الجنة ، بقتلھ العشوائي  االسمى االرھابيھدف ف
فقد خدم  بمھمتھ فلو نجح! ، ولیس الدفاع عن قضایا بعینھا  وغالبیتھم من المدنیین

  .فشل فسیصل الى احضان الحور واناالسالم وزاد من رقعة انتشاره ، 
   

ً عن ا 2001نوفمبر  19فقد نشرت مجلة النیویوركر في  فلسطیني فشل  نتحاريخبرا
لم یھدف الى االنتقام من  ھفي تفجیر نفسھ ، وحین سألوه عن دوافعھ ، أجاب بأن

 !الیھود انما لینال شرف الشھادة ومقابلة رسول هللا والحور العین 
نبیذ الجنة من أنھار الخمر، وممارسة الجنس مع الحوریات ،  كل ھدفھ كان احتساء

  !الى عرض البحر " القضیة " تذھب في لحظة الكبس على زر التفجیر ، ول
  . االسالم: الفكر ؟ واالجابة ھي  من الذي زرع في عقلھ ھذا: والسؤال ھنا 

  : قرآنالیقول .. نعم االسالم الحقیقي ولیس المتطرف 
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 "  و ستَحاءيحا لاتًا بوما هال بِيلي سلُوا فتق الَّذِين نزَقُونَ بري ِهِمبنْدَ رع .

هِمخَلْف نم قُوا بِهِملْحي مل ذِينونَ بِالرشتَبسيو هلفَض نم هال ما آتَاهبِم ينفَرِح  "
 ).170و 169آل عمران (

  :بقولھ قرآن الرى؟ یجیبنا فرحین بماذا یا ت
   :وقولھ  ).54:44الدخان ( " وزَوجنَاهم بِحورٍ عينكَذَلكَ "  
"  فُوفَةصرٍ مرلَى سع ينئتَّكم ينورٍ عبِح منَاهجزَو20:52الطور " (و.(  

 !سواد العین أي ذوات عیون غزالیة  وحور العین ھي البیضاء البشرة ، وھي شدیدة
  ھل علمتم لماذا ھم فرحین ؟

الذین كانوا " الكامیكازي " الیابانیون االنتحاریون المعروفون بـ  یخطر ببالناھنا 
ً عن االمبراطور ھیروھیتو ، فھل یُعتبر الھ االسالم  ً ودفاعا یفدون بأنفسھم اكراما

ُتلوا في سبیلھ ول.. راطور بشر یموت اتباعھ من أجلھ كامب فسیزوجھم بالحوریات و ق
انھا أمنیة الشباب األعزب العاطل عن العمل ، وما أكثرھم في العالم . في الجنة 
  !االسالمي 

  
  ؟أم شھداء الحوریة .. ھداء للحریة شُ 

كانت الدافع الرئیسي لمئات  ، ان ایمان المسلم بلقاءه مع زوجاتھ من الحور العین
انما على .. لیس في عصرنا وحسب .. على الوف االبریاء االرھابیین لالنقضاض 

ً ھي عمر االسالم 14مدى  قاموا فیھا حاملین سیوفھم ، باحتالل كافة البلدان  .قرنا
  !، بل حتى الى حدود النمسا المسیحیة المشرقیة ، من حدود الصین الى مراكش 

ى وا فقد طاروا الھلكو خسروافلو انتصروا ، فقد احتلوا األرض وسبوا النساء ، وان 
  .أحضان نساء الجنة من الحوریات 

ً او ھزیمة     ! فاالسالم قد برمجھم على انھم المنتصرین في كلتا الحالتین ، نصرا
  

  :فقد ربط رسول االسالم محمد بین الجھاد والتمتع بالحور العین بقولھ .. نعم 
   
  "  .. غدوة   هللا أو  في سبیل   لروحة     ص   عن النبي  : أنس بن مالك    سمعت   

یعني    قید  أحدكم من الجنة أو موضع  ولقاب قوس    الدنیا وما فیھا  خیر من 
اطلعت إلى أھل  امرأة من أھل الجنة ولو أن سوطھ خیر من الدنیا وما فیھا

ولنصیفھا على رأسھا خیر من الدنیا  ریحا األرض ألضاءت ما بینھما ولمألتھ
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 -وصفتھن  الحور العین باب- الجھاد والسیر كتاب  -البخاري یحصح( " . وما فیھا 
 .)2587حدیث 

  : الحدیث شرحجاء في 
 .."  المعنى الذي من أجلھ یتمنى  لیبین إنما أورد حدیث أنس ھذا: قال المھلب

لكونھ یرى من  , الدنیا لیقتل مرة أخرى في سبیل هللا الشھید أن یرجع إلى
 العین یعطاھا من الحورإذ كل واحدة , ي نفسھ الكرامة بالشھادة فوق ما ف

طریق شھر  وروى ابن ماجھ من. لو اطلعت على الدنیا ألضاءت كلھا انتھى 
ال تجف   :فقال صذكر الشھید عند النبي " بن حوشب عن أبي ھریرة قال 

وفي ید  الحور العین األرض من دم الشھید حتى تبتدره زوجاتھ من
وألحمد والطبراني من حدیث عبادة بن  " الدنیا وما فیھا كل واحدة منھا حلة خیر من

ویزوج  " وفیھفذكر الحدیث  " أن للشھید عند هللا سبع خصال" الصامت مرفوعا 
وأخرجھ , إسناده حسن   "الحور العین اثنتین وسبعین زوجة من
  " یكرب وصححھ معد الترمذي من حدیث المقدام بن

  )للعسقالني  –البخاري  فتح الباري بشرح صحیح(
  
  !كذا سیغنم نساء الكفار في اآلخرةكما كان المسلم یقاتل ویسبي النساء في الدنیا ، فھو
  

  !!سبي الحوریات من الكفار 
  !فمن یدخل النار ویترك وراءه نساء ، فتلك النسوة سیرثھن في الجنة المسلم المؤمن 

  "    خالد بن یزید بن أبي مالك    دثنا ح   ھشام بن خالد األزرق أبو مروان الدمشقي    حدثنا
ما من أحد    ص    قال رسول هللا   قال    أبي أمامة    عن    خالد بن معدان    عن    أبیھ    عن    

ثنتین وسبعین زوجة ثنتین من الحور وجل یدخلھ هللا الجنة إال زوجھ هللا عز 
لھا قبل شھي ولھ ما منھن واحدة إال و وسبعین من میراثھ من أھل النار العین

  )باب صفة الجنة -كتاب الزھد  -  ةسنن ابن ماج   ("  ینثني   ذكر ال 

 "منزالن  ما منكم من أحد إال لھ (   : صقال رسول هللا   : ھریرة قال وفي سنن ابن ماجة عن أبي
 فذلك فإذا مات فدخل النار ورث أھل الجنة منزلھمنزل في الجنة ومنزل في النار 

مسند الدارمي عن  وفي  . وقد تقدم  .  ]  10 : المؤمنون } أولئك ھم الوارثون { قولھ تعالى
أحد یدخلھ هللا الجنة إال زوجھ اثنتین  ما من (   : ص قال رسول هللا   : أبي أمامة قال

وما منھن  نارمن أھل ال وسبعین من میراثھالعین وسبعین زوجة من الحور 
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من میراثھ من  (   : قال ھشام بن خالد  .  ) ینثني ولھ ذكر ال ولھا قبل شھيواحدة إال 
كما  یعني رجاال أدخلوا النار فورث أھل الجنة نساءھم  ( النار أھل

  ).45لسورة الشورى  –القرطبي  - الجامع الحكام القرآن ("  امرأة فرعون ورثت
  

ً سیرثون نساء غیرھم ففي الدنیا كانوا یسبون ال  !نساء ، وفي الجنة ایضا
  

  !فضائل الجھاد 
 " حدثنا عبد هللا بن عبد الرحمن حدثنا نعیم بن حماد حدثنا بقیة بن الولید عن بحیر بن

للشھید رسول هللا ص سعد عن خالد بن معدان عن المقدام بن معدي كرب قال قال 
ده من الجنة ویجار من ست خصال یغفر لھ في أول دفعة ویرى مقع عند هللا

عذاب القبر ویأمن من الفزع األكبر ویوضع على رأسھ تاج الوقار الیاقوتة منھا 
ویشفع ویزوج اثنتین وسبعین زوجة من الحور العین خیر من الدنیا وما فیھا 

 "في سبعین من أقاربھ قال أبو عیسى ھذا حدیث حسن صحیح غریب
ما من أحد من أھل  باب -ص  رسول هللاكتاب فضائل الجھاد عن  -سنن الترمذي ( 

  )الجنة یسره أن یرجع إلى الدنیا غیر الشھید

كتاب فضائل الجھاد عن رسول  : "ھل قرأتم اسم الكتاب من الحدیث أعاله  ؟ انھ 
 .فضائل الجھاد ، ومكافأتھ ھي زوجات من الحور العین " !  هللا

ر أنفسھم بین النساء فجیان أھم سبب لقتال المسلمین وتراكضھم لت تصوروا
 .ھو نكاح حوریات الجنة ومضاجعتھن، واالطفال

،  الى االبد ةان الموت سیحرمھ من ھذه المتعھ العارم ةلم یستطع المسلم قبول فكر
ُعم للسمك فقدمھا لھ االسالم    !، كما یقدم الصیاد الط

  ولكن الیس علینا كمسیحیین ان نحذرھم من ابتالع ھذا الطعم ؟ 
وننقذ عالمنا من الدمار فنا ان نحذرھم من مغبة ھكذا تعالیم ، فننقذھم ھذا ھو ھد
 .والفوضى 

  
  

 نظرة مدققة على الحور خاللھا نلقيجولة سریعة  فيي نما رأیكم لو ترافقون.. واآلن 
  ..العین كما رسمتھا ریشة االسالم 
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  !عة انجح تسویق للبضا

ً للبضاعة ھي التي تستخدم الجنس لألسف  وھو استغالل ( ان أنجح الشركات تسویقا
ولكن ) سيء لعالقة خلقھا الرب وأرادھا مقدسة بین رجل واحد وامرأة واحدة 

  ..المروجین لبضائعھم ینجحون في استخدام الجنس ایما نجاح 
ز مكانتھ ورقعتھ ، قد استخدم التسویق واالعالن ، لتعزی - كمؤسسة  -واالسالم 

وتحفیز اتباعھ على الجھاد في سبیل نشره ، كذلك لزیادة عدد الزبائن المتعاملین معھ 
  !والملتحقین بھ 

واالسالم مثلھ كمثل اي مؤسسة  ، قد استخدم االغراء الستقطاب الزبائن ، كالمال 
نساء الجنة والغنائم والسبایا والجواري والقوة والكبریاء ، وفوقھا مغریات اآلخرة ك

فأعظم ھدایا االسالم .. التي أعتبرت انجح وسیلة دعائیة جذابة لتسویق االسالم كدین 
  ..لزبائنھ كان ھو المرأة في الدنیا واآلخرة 

قد انشأ ھذه الھدایا  األبرع في الدعایة واالعالن ، " السیلزمان "  فالھ االسالم
ً عنھ  ً لرجالھ الذین یموتون دفاعا   :وال غرابة ان دعا نفسھ بلقب  !وخلقھا خصیصا

  ).50: 27النمل؛  30: 8؛ األنفال 54: 3آل عمران سورة: راجع  ( " !! خیر الماكرین"  
  

ً یقول.. الشركات رب عمل یدیر احدىفي  ما قولكم  :  فیضع اعالنا
مكافأتھ السنویة عبارة عن امرأة فاتنة  فأن،  بدقة من ینفذ تعالیم االدارة

 ! احتفال علني  لیفعل بھا ما یشاء سأقدمھا لھ في ! لقوامالجمال رشیقة ا
 

ً  كیف ً شخص ألن ترونھ ؟ كھذا تصفون مدیرا ً مریض ا ً ؟ ا ً وفكریا    نفسیا
ً ما یفعلھ   وقفاذ سی . في یوم القیامة الھ االسالمان ما فعلھ ذلك المدیر یطابق تماما

ً امامھ  ،شروامام ما ال یحصى من الب ،على رؤوس االشھاد اتباعھ أحد  مستعرضا
،  مھرجان ملكات جمال العالم ولكأنھ في، الحسناوات  مئات بل الوف الحوریات
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ھذا الحدیث الصحیح عن محمد رسول   نقرأل  !! ـاء ویھوىیشــــ لیختار منھن من
  :االسالم 

 "  حدثنا    رئ عبد هللا بن یزید المق   قالوا حدثنا     وغیر واحد   عباس بن محمد الدوري    حدثنا  
سھل بن معاذ بن أنس    عن    أبو مرحوم عبد الرحیم بن میمون     حدثني   سعید بن أبي أیوب  

 ینفذه من كظم غیظا وھو یستطیع أن   قال     ص   عن النبي  :   أبیھ    عن    الجھني 
حتى یخیره في أي الحور  على رءوس الخالئقدعاه هللا یوم القیامة 

 )في كظم الغیظباب  – البر والصلة عن رسول هللا كتاب -الترمذي  سنن( "  شاء
الحوریات في  سیسدل الستار عناتباعھ عن هللا ، الذي ھذا ما علم بھ محمد 

 ! ھمسلم اي حوریة أعجبتال مھرجان علني ، لیختار
 جسیمة ؟ال ام ھذه القصیرةالفارعة ھل ھذه الطویلة 

 !؟حمراء الخدین  الشقراءام تلك  ؟ ھل ھذه السمراء الجعداء
ً  .. اختار یا مسلم ایھن شئت  ! وامام البشر جمیعا

نحیلھ   ،نفسھ في اللبكة واللولبة  ویجھد معترض على الحدیث ،مسلم یقفز وقبل ان 
  : لیصحح الحدیث االلباني ناصر الدینوھو .. الى كبیر علماء الحدیث عندھم 

 )األلباني :المحدث - صحیح  : رجةخالصة الد - أنس الجھني معاذ بن: الراوي -
 ) 2021: الصفحة أو الرقم - صحیح الترمذي: المصدر

  
  !التسویق واالعالن ما العمل انھ . الفعل ذمیملكن ،  مع ختم الجودة الحدیث صحیحف
  

  نزار قباني أم الفقھاء ؟
زل الیكم ھذا الشاھد ألحد كبار علماء أھل السنة وھو االمام ابن قیم الجوزي اذ تغ

  :اذ قال ! بالحوریات بكلمات عجز عنھا نزار قباني في زمانھ 
  "وأزواجھم، فھن الكواعب األتراب، الالئي جرى  عن عرائسھم :وإن سألت

وللرمان ما  والتفاح ما لبستھ الخدود، فللورد ،في أعضائھن ماء الشباب
دارت  وللدقة واللطافة ما وللؤلؤ المنظوم ما حوتھ الثغور، النھود، تضمنتھ

البرق  تجري الشمس في محاسن وجھھا إذا برزت، ویضیئ .علیھ الخصور
وإذا  من بین ثنایاھا إذا تبسمت، وإذا قابلت حبھا فقل ما شئت في تقابل النیرین،

حادثتھ فما ظنك في محادثة الحبیبین، وإن ظمھا إلیھ فما ظنك بتعانق 
لتي جالھا یرى في المرآة ایرى وجھھ في صحن خدھا، كما  الغصنین،
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وراء اللحم، وال یستره جلدھا وال عظمھا وال  ، ویرى مخ ساقھا منصیقلھا
 ".حللھا

 ).360-355البن قیم الجوزي ص - األفراح حادي األرواح إلى بالد: كتاب (
  

  .. عن الحور وبحور الخمور..عقول شبابھم بھذه االشعار واالنثار یمسخون
ً نفسھ فيفیذھب الغافل مفج .. والنھود والخصور سوق  مطعم اوكنیسة أو  را

ھل ھذه الكلمة االنجلیزیة اصلھا !   WHORE لیلتقى في الجنة مع الـ..  مزدحم
  ؟) الحور ( ھو 

  !انھ تسویق بضاعة الجنس بحنكة التجار .. على العموم ، انھا البرمجة 
  

  هللا اشترى مقابل ماذا ؟
لمومنين انْفُسهم واموالهم بِانَّ لهم الجنَّةَ يقَاتلُونَ في من ا اله اشْتَرىانَّ "  :یقول القرآن 

 هال بِيلقْتَلُونَسيقْتُلُونَ وي111:سورة التوبة " (  ف.(  
ما ھذا الفكر الذي یصور . فالمسلم یدفع اموالھ  لیعطیھ مقابلھا نساء الجنة وملذاتھا 

ً للملذات اعطني نفسك ومالك وساعطیك مقابلھا نساء وجنس ! في الجنة  هللا بائعا
  ! ویالھا من تجارة .. یالھا من صفقة ! وانھار خمور في الجنة ؟

  

  !جمال واغراء حوریات الجنة
  

لقد دغدغ االسالم مشاعر رجال العرب بقوة حین اجتھد في وصف جمال ورقة 
وصف تضاریس اجساد لقد استفاض القرآن ومحمد في . وانوثة نساء الجنة 

ً بكل االعضاء وبغایة االثارة  انھ الحث  ! الحوریات من الرأس الى القدمین ، مرورا
  .سالم ، والمكافأة ھي نساء الجنةوالتحریض للجھاد والموت في سبیل اال

  
  !حوریات بیضاء 

  :  و الحور  ).54 :الدخان ةسور " (ٍ وزَوجنَاهم بِحورٍ عينكَذَلكَ  ": یقول القرآن 
  " بیاضھنیحار فیھن الطرف من : قال مجاھد. النقیات البیاضھن النساء 

ً نقرأ  ).54الدخان  –البغوي  - تفسیر معالم التنزیل(." وصفاء لونھن  :وایضا
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  "جناھم بحور عین، والحور جمع حوراء وھي ّ ، البیضاء: أكرمناھم بأن زو
  )الشوكاني -القدیر تفسیر فتح(" والعین جمع عیناء

كَامثالِ اللُّولُؤِ الْمكْنُونِ"   ينع ورح23و22الواقعة ( " و.(  
 "  كأمثال اللؤلؤ المكنون " وقولھ تعالى . یطوف علیھم الخدام بالحور العین وهللا أعلم

" كما تقدم في سورة الصافات  في بیاضھ وصفائھأي كأنھن اللؤلؤ الرطب " 
  )ابن كثیر  -تفسیر القرآن العظیم (" كأنھن بیض مكنون 

  
  !المرأة البیضاء البشرة تعتبر قمة الجمال واالثارة في بیئة االعراب الصحراویة 

 ً فھل سیجد المسلم االسود في الجنة زوجتھ .. فحوریات الجنة ذوات جلد ابیض جدا
  وماذا ان كان ال یحب البیض ؟! السوداء وقد تحولت الى حوریة بیضاء ؟

والصومالیین ؟ أم ان النزعة وجد حوریات سمراء لیناسبوا المسلمین االفارقة تأال 
ً الى الجنة ؟  !العنصریة االسالمیة المتحیزة لللون االبیض ستصل ایضا

  
  !أزواج مطھرة 

  : یقول القرآن 
  ).25:2البقرة ( " وهم فيها خَالدُونَ ولَهم فيها ازْواج مطَهرةٌ "

  ).15:3آل عمران ( "  وازْواج مطَهرةٌات تَجرِي من تَحتها انْهار خَالدِين فيها جنَّ" 
  : یر المعتمدتفسالجاء في 

  " والبزاق والمنيلنخام القذر واالذى ومن الحیض والبول وامطھرة من 
  )ابن كثیر  -تفسیر القرآن العظیم  (" والولد

بھا رجال المسلمین ألنھ لن یقضي وقتھ بالغسل واوصاف الحوریات تلك یح
  ..!والوضوء بعد ممارستھ الجنس معھن مھما كان العدد والمرات 

  
  !قاصرات الطرف 

"  منْدَهعفِوالطَّر اتراصق  ين48 :الصافات سورة " (ع.(  
"  منْدَهعواصفِقالطَّر اتر  ابتْر52 :صسورة " ( ا.(  
  
  "فال ینظرن الى غیرھم من الرجال أي قصرن طرفھن على ازواجھن " 
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  ).القرطبي  –الجامع ألحكام القرآن (  
 .الخیانةوھذه الصفة یحبھا االعراب الذین یشكون في نساءھم ویخافون منھن  

زواجھن ، أي ال ألإینظرن  ات الفوعدھم ربھم بما یریحھم وھو حوریات مخلص
  .دون شعور " مبرمجات "
  

  !أتراب في سن واحدة 
سورة " ( اتْراباوكَواعب "  ،  )52 : ص سورة " ( اتْراب وعنْدَهم قَاصرات الطرفِ"

  ). 33 :النبأ
فجمیعھن على میالد "  في سن واحدة: " تعني لدى المفسرین " أتراب " وكلمة 
ً من حوریتھ ، فالجمیع ! واحد  ولن یعترض مسلم على ان حوریة غیره اصغر سنا

لھن سن واحد ، فھن بضاعة صنعت وانتجت في ذات الوقت ولھن صالحیة غیر 
  !!منتھیة ال تفسد 

  
  !مقصورات في الخیام 

"  اتورقْصم وري الْحف اميورد في تفسیر ھذه اآلیة  ). 72:الرحمن " ( خ:  

 "  مررت لیلة أسري بي في الجنة بنھر حافتاه : "  صقال النبي : وروى أنس قال
یا جبریل من : قباب المرجان فنودیت منھ السالم علیك یا رسول هللا فقلت 

یك استأذن ربھن في أن یسلمن عل من الحور العینھؤالء جوار : ھؤالء قال 
نحن الخالدات فال نموت أبدا ونحن الناعمات فال نبؤس أبدا : فأذن لھن فقلن 

حور " ص ثم قرأ النبي" ونحن الراضیات فال نسخط أبدا أزواج رجال كرام 
  ). القرطبي ( "  صیانة وتكرمة حبسمحبوسات أي " مقصورات في الخیام 

  
شمطاوات ، وھن  ائزجفالحور خالدات ال تتقدم بھن االیام ولن یتحولن الى ع

على  یغار بشدةوألن االعرابي .. ناعمات بأجساد ناعمة انثویة في غایة االغراء 
  ! الخیام ھ ، فقد وعده ربھ بأن الحوریات محبوسات فيائنس
  ! المسلم وحده  الرجل ال یحق لھن الخروج والتمشي في اسواق الجنة ، فھذا حق و

في الحجال لسن بالطوافات " في الخیام " محبوسات مستورات : " اذ قال ابن عباس 
  )القرطبي ( " قالھ ابن عباس, في الطرق 

  !في الدنیا واآلخرة  ،انھا ذات النظرة الدونیة للمرأة 
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یمكنھم كدت انسى ان من سیدخلھا بدو أعراب ، ال " ! الخیام " الجنة تحوي  ثم إن

  :ریكي یقول ھناك مثل ام. حیاة البداوة والخیام التخلي بسھولة عن 
Old habits die hard  القدیمة تموت بصعوبة  اتالعاد: أي!  

وھو كتاب عربي یختص  -وإال ما سبب ذكر الخیام في الجنة ، إال لكون القرآن 
یغري رجال االعراب والبدو بما یفھمونھ ویطلبونھ ، لیطلق   -بالعرب ال سواھم 

  !!مة للبدوي ھي قصره العنان لخیالھم عن فخامة مكان الحوریات ، فالخی
  

  !كواعب ونواھد االثداء 
وقد واصل القرآن الدعوة لدینھ عن طریق دغدغة شھوات اتباعھ بشرح صریح عن 

  !رة غیر مدالة وكیف انھا مدوّ ! وریات أثداء وصدور الح
المختصة بالفتیات  ، السمعة إال أحد فروع البارات السیئةما ھي  االلھیة وكأن الجنة
  ! صدور العاریات ال

  
  "  وكَواعب اتْرابا. حدَائق واعنَابا. انَّ للْمتَّقين مفَازًا: "  جاء في القرآن فقد 

 .)34 – 31: النبأ سورة  ( 
ً وكواعــ ":  والعبارة التي سنسلط علیھا الضوء ھي قولھ  )33عدد (  "ـب اترابا

   .. ةالغامض القرآنمعاني كلمات لیعرف المسلم ویفھم .. التفاسیر  واالن لنقرأ
 " تكعبت ثدیھن جواري وكواعب  ً على سن واحد، جمع ترب  جمع كاعب أترابا

  ) تفسیر الجاللین( " .بكسر التاء وسكون الراء
 " كعبت : یقال  ،الناھد كاعب وھي جمع: كواعب . وكواعب أترابا: قولھ تعالى

ً، ونھدت الجاریة تكعب ً، وكعبت تكعب تكعیبا : وقال الضحاك . تنھد نھودا كعوبا
 ) القرطبي  –الجامع الحكام القرآن ( "  .. ككواعب العذارى

 ً  : ابن جریر الطبري  تفسیر امام المفسرین من وایضا
  .. " وقال  نھدت وكعب ثدیھاالتي قد : الكواعب ، : ً  ".مستویات : أترابا

 :  لنقرأ المزید
 " الكواعب جمع ً كعبت الجاریة : ، یقالالناھدةوھي  :كاعبة وكواعب أترابا

 ً ً، والمراد أنھم نساء كواعب تكعب تكعیبا ً، ونھدت تنھد نھودا تكعبت  وكعوبا
  " .صارت ثدیھن كالكعب في صدورھن أي: وتفلكت ثدیھن
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 )للشوكاني   - فتح القدیر: تفسیر  (
 " ، تكعبت ثدیھن قدجواري نواھد  وكواعب،  ، ً واحدتھا كاعب، أترابا

 )البغوي  -معالم التنزیل  تفسیر ( ".السن مستویات في
 !اثداء الحوریات التي لم تتدلى  ابن عباس حول فیحكي لنا عن.. اما ابن كثیر 

 " نواھد أي " كواعب"قال ابن عباس ومجاھد وغیر واحد  وحورا كواعبأي
 .."ألنھن أبكار عرب أتراب أي في سن واحد  یعنون أن ثدیھن نواھد لم یتدلین

  )كثیر اسماعیل ابن -القران العظیم تفسیر  (
  ".. یستدیران مع : یتكعب ثدیاھا ، أى  وسمیت بذلك ألنھا فى تلك السن

 )لطنطاوي الوسیط  تفسیر( . ." ارتفاع
 "  } في ظالل ( "  استدارت ثدیھنوھن الفتیات الناھدات اللواتي } وكواعب

  )سید قطب  –القرآن 
 

ویتغزل .. المسلمین بنساء الجنة وحوریاتھا ن رجالآرأینا كیف یغري القر ، اذن
ً االثداء والصدور ، باجسامھن   !! والنواھد ویصفھا بالكواعب.. وخصوصا

ال تحتاج الى عملیات شد  ،وناھدة االثداء  ،فالحوریات قد خلقھا الھ االسالم كواعب 
 !أو تكبیر 

ساء الجنة بن ،المسلمین  للرجال جنسي" اغراء " وھذا ان دل  فانھ یدل على 
  .  بكل ما یطلب منھم في الجھاد لیقومواوبالتالي ..  وجمالھن الجسدي

  .   " الكواعب" بتلك  الجھاد ھو الطریق االسرع للوصول الى التلذذف
  

  !تحریف ترجمات القرآن 
 . ھذا النص المخجل ن لالنجلیزیةآن لنقرأ كیف ترجم مترجمو القرواآل

   : لیزیةاالنج باللغةوھذه اشھر واوسع ترجمات القران 
 
M.H. Shakir : 
" And those showing freshness of youth, equals in age" 
 

 ؟" شكیر" لم یترجمھا المترجم المس لماذا لم..نیة آالقر"  كواعب" ذھبت عبارة  این
  :  ترجمة اخرى لنقرأ في

 
Marmaduke Pickthall  :" And maidens for companions" 
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 ً الكلمة في الترجمة او  طارت ، الجنسیة االیحاء"  كواعب "اثر لعبارة  ال  وایضا
  : نآللقر یوسف علي عبد هللا وھي ترجمة.. ولنقرأ في اشھر الترجمات . تبخرت

  
Abdullah Yusuf Ali: " Companions of equal age "  

 
ً .. بالمتقابالت السن " .. اتراب " عبارة  لقد ترجم العلمیة  انةولكن این االم!  حسنا

ً  وفضل ، " كواعب" كلمة  ةترجمب یقم لماذ  ،في الترجمة  بینما  ،استبعادھا تماما
  !، أتفھم معاناتھم یتھربون من لفظة جنسیة. ني شدید الوضوحآھي نص قر

 
 فقد كانت اقرب للنص.. الھاللي ومحمد خان : ن لعالمان ھما آاما ترجمة القر

المطلوبة في  " االثارة" ، ولكن دون " الثدیین  " اذ اتیا على ذكر ني العربيآالقر
   :  لنقرأ ! ني العربيآالنص القر

 
 The Noble Quran  -Dr. Muhammad Taqi-ud-Din Al-Hilali, 
Ph.D. Dr. Muhammad Muhsin Khan:  
".And young full-breasted (mature) maidens of equal age" 
 

واثداء " كواعب " قد اتى بترجمة دقیقة للـ ف.. محمد سروار في ترجمتھ  اما
  : لنقرأ. "الزواجھن" لكنھ اضاف للنص عبارة من عنده وھي  .. الحوریات

 
Muhammad Sarwar : 
" maidens with" pears-shaped breasts who are of equal age (to 
their spouses ) ".  

 
الى  بكواعترجمة عبارة  خجلوا من قد  نآن معظم مترجمي القرأب نالحظ وھكذا

ً  ھملدرجة ان.  اللغة االنجلیزیة ً مكتفین بترجمة  وینبذو فضلوا ان یلقوھا خارجا نھا نبذا
 نآالمتضمن في نص القر" الجنسي " وذلك الخفاء المعنى  ، یة فقطنصف اآل

  !!باثداء الحوریات العربي الذي تغزل
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  كم تبلغ مساحة مؤخرة الحوریة ؟
قرآن شكل أثداء الحوریات ، فقد عرج محمد لتصویر شكل وبعد ان شرح ال

 الحوریات عرض مؤخرات فأخبر اتباعھ بأن ..نعم  ..مؤخراتھن في حدیثھ الشریف 
  !و یا للدھشة  ..یا للخجل ! أمیال مربعة  تبلغ

  
  !!مرض الضخامة 

 أنھار فھناك.. .ة لدیھم معلوم وفروالولع باالكثار وال ، ال غرابة فھو یخاطب مسلمین
وشجرة ال ! وعسل ولبن تجري كالشالالت في الجنة  خمر تجري دون توقف من

وضرس الكافر .. یقطعھا راكب في مئات السنوات ، وجھنم یجرھا سبعین الف ملك 
بل ان شغفھم .. الخ !  مثل جبل أحد ، وقوة محمد الجنسیة تساوي اربعة آالف رجل 

  !بالكثرة والوفرة بلغت حتى في المكروه 
، اذ بلغ  فاختالف فرق وطوائف ومذاھب االسالم ھو االكثر من سائر االدیان( 

كلھا في نار جھنم ماعدا واحدة ، فانعم یا   ) 1(  فرقة 73 بحسب كالم محمد الى 
  ! )مسلم بھذا القلق 

  :بھذه الھدایا وبسبب ولعھم بالضخامة فقد وعدھم محمد 
  "دثنا األشعث الضریر عن شھر بن حدثنا حسن حدثنا سكین بن عبد العزیز ح

إن أدنى أھل الجنة منزلة إن لھ حوشب عن أبي ھریرة قال قال رسول هللا ص 
 وإن لھ لثالث مائة خادملسبع درجات وھو على السادسة وفوقھ السابعة 

وال أعلمھ إال قال من ذھب في  ثالث مائة صحفةویغدى علیھ ویراح كل یوم 
وإنھ لیقول یا  نھ لیلذ أولھ كما یلذ آخرهكل صحفة لون لیس في األخرى وإ

لھ رب لو أذنت لي ألطعمت أھل الجنة وسقیتھم لم ینقص مما عندي شيء وإن 
سوى أزواجھ من الدنیا وإن الواحدة  من الحور العین الثنین وسبعین زوجة

باقي مسند  - مسند أحمد ("  لیأخذ مقعدھا قدر میل من األرضمنھن 
الجنة منزلة إن لھ لسبع درجات وھو على السادسة وفوقھ  إن أدنى أھل - المكثرین 

  )السابعة
______________________________  

  واثنتان وسبعون؛ فواحدة في الجنة،  لتفترقن أمتي على ثالث وسبعین فرقة: " قال محمد 
كیف تعلم عزیزي المسلم انك من ). 1082األلباني صحیح الجامع  -صحیح " ( في النار
  !!! 73 \1: فنسبة نجاتك ھي ! الناجیة التي لن تدخل النار ؟الفرقة 
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من فوق سبعة  هللامن سخر لھ  ، ادنى اھل الجنة نا: تخیلوا المنظر اعزائي القراء 
 یحوي قبطبق ، كل ط 300من الطعام بمعدل  خادم یأتونھ بما لذ وطاب 300 ارقع،

بأطعمة لم  ، ییھ مفتوحولیمة رھیبة أو بوف أي .من الطعام ما یختلف عن غیره 
ي ھل سیكون ر، وال اد أمھر الطباخین في أشھر الفنادق العالمیة تخطر على بال

  !لتخفیف الوزن ؟ GYMھناك صاالت ریاضیة 
 

  !مؤخرة بمسافة میل 
ً في الترویج لسلعة الحور في الجنة ، فلقد تغزل االسالم بمقعدة  " مؤخرة " وامعانا

  !!من االرض "  المیل" ذي سیبلغ الحوریات ، اذ وصف حجمھا ال
  ".مقعدھا قدر میل من األرضوإن الواحدة منھن لیأخذ " : قیل في الحدیث اعاله 

  .الجنسیة لقد اطلقوا العنان لكل تخیالتھم الصحراویة حتى السخافة
  .وكأنھ ملعب كرة قدم أو مالعب  حتى حجم مؤخرات الحوریات قد قاسوه

ً حُ  تقد بلغل   !الدخول في موسوعة غینیس لالرقام القیاسیة  اق لھمن الضخامة حدا
ً حول ولیمة حوریة 72فلو جلست الــ  ة حمیل من مسا 144ون الناتج ھو ك، فسی معا

  ما ھذا یا عقالء ؟ ! ) X 2  =144 72میل ھو میل مربع اي  72ألن ( المؤخرات 
  

ر اشالءه سینث .الجنس االبدي، لیصل الى  فالمسلم یجاھد ویقتل ویفجر ویدمر
،  منتفخة بالسیلیكون كأنھا فقط لیصل الى اثداء ، باالحزمة الناسفة بین المدنیین

  ؟ ألعوجا كم ما ھذا المنطقببر !!ومؤخرة یبلغ حجمھا كجبل أحد 
  

  !حدیث مؤخرة الحوریة میل  محاولة تعلیل
ً من حدیث مؤخرة الحوریة البالغة مساحتھا المیل  –حاول بعض المسلمین  تحرجا

ان یتھربوا ویستروا عورات الجنة ولو بورقة توت ، بأن یلجأوا الى  –ربع م
  :وھنا نجیبھم بنقطتین . ضعف  في اسناده  تضعیف الحدیث بحجة ان

  :  اوالً 
  :، والشاھد ھكذا السیوطي  االمام الشھیر جالل الدین نھحسّ الحدیث قد 

 -  أبو ھریرة: راويال   -  السیوطي : المحدث   -   إسناده حسن:  خالصة الدرجة(
حتج بھ والحدیث الحسن یُ ).  444: الصفحة أو الرقم  -  البدور السافرة: المصدر 

  .كما أجمع علیھ علماء الحدیث 
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  : ثانیاً 
ورطة لن ألن ھذا قد أوقعھم في .. لتضعیفھ  والو كانوا یعقلون ویفھمون لما لجأ

لغ مساحة المیل ، فھذا یعني تب نفلو كانت مؤخرة الحوریة ل  .یخرجوا منھا سالمین 
بأنھا ستكون بمثابة القزم أو كالدمیة أمام الرجل المسلم الذي سیتحول الى عمالق 

ً  على صورة ضخم في الجنة   ! أبیھ آدم الذي كان طولھ ستون ذراعا
  :ألم یقل محمد في الحدیث الصحیح 

 "یرة رضي حدثنا قتیبة بن سعید حدثنا جریر عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي ھر
إن أول زمرة یدخلون الجنة على صورة القمر هللا عنھ قال قال رسول هللا ص 

لیلة البدر ثم الذین یلونھم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة ال یبولون 
وال یتغوطون وال یتفلون وال یمتخطون أمشاطھم الذھب ورشحھم المسك 

على خلق  ر العینوأزواجھم الحوومجامرھم األلوة األنجوج عود الطیب 
صحیح ("  على صورة أبیھم آدم ستون ذراعا في السماءرجل واحد 

  ) خلق هللا آدم وطولھ ستون ذراعاباب   -كتاب أحادیث األنبیاء  - البخاري

ً  30آدم كان طولھ    !!مترا
 ً وھا ھو الحدیث !! فبحسب عقیدة محمد فإن النبي آدم كان طولھ ستون ذراعا

  :الصحیح 
 "   أبي    عن    ھمام    عن    معمر    عن    عبد الرزاق    حدثنا    عبد هللا بن محمد     حدثني

 ذراعا وطولھ ستون   آدم    خلق هللا    قال     ص   عن النبي    رضي هللا عنھ    ھریرة 
تحیتك وتحیة  ثم قال اذھب فسلم على أولئك من المالئكة فاستمع ما یحیونك

فكل هللا  علیكم فقالوا السالم علیك ورحمة هللا فزادوه ورحمةذریتك فقال السالم 
صحیح ( " فلم یزل الخلق ینقص حتى اآلن    آدم   من یدخل الجنة على صورة 

  )وذریتھ لوات هللا علیھخلق آدم صباب  -   أحادیث األنبیاء كتاب –البخاري 
  

ً ، اي ان آدم كان حوالي الــ  50والذراع وحدة للقیاس تعادل  ً  30سنتیمتر تقریبا مترا
  !! )أال یذكركم ھذا بالعمالق األخضر في قصص السندباد ! ( في الطول 

ً ، فلم یعثر علماء األحیاء على أي بقایا أو  ھذه الخرافة تصفع العلم البیلوجي صفعا
ً أو اربعین أو حتى عشرة ییة تثبت بأن البشر كانوا بطول ستبشرھیاكل  ن ذراعا
  !!أذرع 

وقد ذھل واحتار االمام ابن حجر العسقالني وھو شارح صحیح البخاري مع ھذا 
  :الحدیث الالمنطقي ، فقال في شرحھ 

 "فانتھى , في الطول أقصر من القرن الذي قبلھ  أي أن كل قرن یكون نشأتھ
 : وقال ابن التین قولھ. على ذلك  إلى ھذه األمة واستقر األمرتناقص الطول 
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وال یتبین ذلك , یزید الشخص شیئا فشیئا  أي كما " فلم یزل الخلق ینقص"  
فكذلك ھذا الحكم في , األیام تبین  فیما بین الساعتین وال الیومین حتى إذا كثرت

الفة كدیار ثمود فإن األمم الس ما یوجد اآلن من آثار ویشكل على ھذا, النقص 
حسب ما یقتضیھ  على تدل على أن قاماتھم لم تكن مفرطة الطولمساكنھم 

وأن الزمان الذي بینھم وبین آدم , عھدھم قدیم  وال شك أن , الترتیب السابق
ولم یظھر لي إلى اآلن ما  , األمة دون الزمان الذي بینھم وبین أول ھذه

  )العسقالني  –شرح صحیح البخاري فتح الباري في ( " اإلشكال یزیل ھذا
  

على  وألن الحدیث صحیح ، ومحمد ال یكذب ، فقد صدق المسلمون ھذه االسطورة
ً للنبي آدم یزورنھ ویتبركون بھ ف،  اشكالیتھا وسخفھا ً مزعوما ولكن صدق  .بنوا قبرا

  !! وال تصدق فقد جعلوا طول القبر بطول بنایة سكنیة أ
  

  :صورة المرفقة بنفسك ال ھذه ولن تصدق حتى ترى

  
 ! مترو أنفاققبر النبي آدم ، وكأنه 

  
واالسالم  ، أن آدم كان فى الجنة ب بحسب القرآن معلوم: وعلى ذكر آدم اتساءل 

حوریات الى الیقول ان الجنة فیھا حور عین ، فلماذا لم نجد مع ادم وال واحدة من 
  !یة اسوة بالمسلمین ؟حور 72لماذا لم یتمتع آدم بــ  جوار زوجتھ حواء  ؟

  
  !المسلم في الجنة كأبیھ آدم 

ً ، أي كناطحة سحاب    !فالمسلم سیصبح على صورة ابیھ آدم بحجم ستون ذراعا
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ً فلو افترضنا بأن الحوریة ستبقى بالحجم العادي  ً خرافیا في ال ، فحینئذ تخیلوا منظرا
فتاة  وبین، كبنایة  ة جنسیة بین مسلم عمالق جباریلاالحالم وال األفالم ، وھو عم

  !!!صغیرة بحجم لعبة باربي 
،   King Kong كنج كونج: الفیلم الھولیودي الشھیر أال یشبھ ھذا التناكح أحداث  

  حین وقع القرد الجبار بغرام فتاة من البشر بحجم یده ؟
مسخ .. الغیر متكافئ بالحجم  لزواجاطلقوا العنان للمخیلة مع ھذا ا: اعزائي القراء 

   !! م نكتة زواج الفیل من النملة ھل تذكرت، قزمة ق ینكح عمال
   !؟ ما ھذه الجنة وما ھذا الدین..  بربكم أخبروني كیف یعقلون

  
 حوریات عذارى لمفقد وعد االسالم رجالھ ب.. وبعد االغراء باالثداء والمؤخرات 
  !!ینكحھن فحل أنسي وال فحل جني 

  
  !یطمثھن انس وال جان الحوریات لم 

 
سورة " ( انْس قَبلَهم و جانٌّ يطْمثهن  لَم فيهِن قَاصرات الطرفِ  " :یقول القرآن 

  ).56: الرحمن 
ً ! عفاریت م تمارس الجنس ال مع بشر وال الحوریات ل كفتل فھن مخلوقات خصوصا

  " !!  ختم الجودة" ألزواجھن مع 
ً من المستعملة لى ثمغالتي لم تفتح علبتھا أفالبضاعة     !Virginsفھن عذارى  !نا

  
  !لعاب العذارى المفضل 

  !لقد كان نبي االسالم ینصح تابعیھ بنكاح العذارى وتذوق لعابھن 
  " حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارب قال سمعت جابر بن عبد هللا رضي هللا عنھما

ما لك قال ما تزوجت فقلت تزوجت ثیبا ف صیقول تزوجت فقال لي رسول هللا 
فذكرت ذلك لعمرو بن دینار فقال عمرو سمعت جابر بن عبد .  وللعذارى ولعابھا

 " ھال جاریة تالعبھا وتالعبك  صهللا یقول قال لي رسول هللا 
  )فھال جاریة تالعبھا وتالعبكباب   -كتاب النكاح  -صحیح البخاري (

  : )ونأسف لأللفاظ (  وبالرجوع لتفسیر الحدیث وجدنا التالي
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  .. " إلى ووقع في روایة المستملي بضم الالم والمراد بھ الریق ، وفیھ إشارة
 " ، وذلك یقع عند المالعبة والتقبیل مص لسانھا ورشف شفتیھا

  )ابن حجر العسقالني  –فتح الباري شرح صحیح البخاري  ( 
   !"مص لسانھا ورشف شفتیھا " بـ  لعابھا أفضل، عالوة ان فالعذراء تالعبك 

ً بعذارى في الجنة ، لك فقد كان االلذ لم   Freshلمسلمینلحوریات غراء ناجحا
  !ال انسان وال شیطان میمسھا قبلھ

  
 !یطمثھن 

لم  التي استخدمھا القرآن للتدلیل بأن الحوریات في الجنة ثقیلةالى الكلمة اللننتقل 
 ! " یطمثھن " اذ استخدم كلمة جنسیة مثیرة وھي.  یجامعھن انس وال جن

  :لننظر  .. ، ھذا ما فسره علماء القرآن "  ھا بالتدمیةافتض" یعني  وطمث المرأة
 

  " لم یمسھن  : تعالى ذكره یقول} لم یطمثھن إنس قبلھم وال جان { : وقولھ
 )الطبري - جامع البیان ("  وال جان بنكاح فیدمیھن إنس قبلھم

  ":  والطمث  : ءالفرا, أي لم یصبھن بالجماع قبل أزواجھن ھؤالء أحد
" . إذا افتضھا طمثھا یطمثھا ویطمثھا طمثا , االفتضاض وھو النكاح بالتدمیة

 )القرطبي ( 
 "  نثْهمطلم: لم ي  جامعهنالواحدي  - تفسیر الوجیز("  ي( 

 "نثْهمطي موالطمث الجماع بالتدمیةالدوري وعلي بضم المیم : المیم بكسر  ل  
ِنسٌ  الَ  إ َ ْ و َھُم َبْل ٌّ  ق ان َ  "وھذا دلیل على أن الجن یطمثون كما یطمث اإلنس} ج

 )النسفي  -تفسیر مدارك التنزیل وحقائق التأویل (
 

 :  التفاسیر الحدیثة فنقرأ اما من  .ذن الجن یطمثون النساء مثل االنسا
  " قبل أزواجھن إنس وال  یفتضھن أي لم  :لم یطمثھن إنس قبلھم وال جان

 ) الجزائري - التفاسیر تفسیر أیسر (" .جان
  "من باب  -طمث الرجل امرأتھ : یقال .البكارة كنایة عن افتضاض: والطمث

الجماع المؤدى إلى خروج : وأصل الطمث. بكارتھا ، إذا أزال-ضرب وقتل 
 " .وإن لم یكن معھ دم ثم أطلق على كل جماعدم الفتاة البكر، 

 ) ويطنطا -الكریم  تفسیر الوسیط في تفسیر القرآن (
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  "ثم أطلق على جماع  ،وأصل الطمث خروج الدم ولذلك یقال للحیض طمث
تفسیر روح (  "  ثم عمم لكل جماع، :، وقیلاألبكار لما فیھ من خروج الدم

 )االلوسي   -المعاني
كما  تعني االفتضاض بالتدمیة" .. یطمثھن " اذن الكلمة الشنیعة الواردة في القرآن 

 ! ولیس المس ، تعني االفتضاض بھجاءھا في القرآن وھي .. قال أكثر علماءھم
ولكن لم ترد .  والمرج كالجمل،  اال مع غیر العاقل" اللمس " وما وردت بمعنى 

 ! النساء او مع ،بمعنى اللمس مع العاقل 
  " بالتدمیة االفتضاض: " فمعناھا ھو  ،علق مع النساء تعندما ت" طمثت " فعبارة 

كما قال في  .. بذلك صراحة وھو رب اللغة قالل" للمس ا" ولو كان اراد مجرد 
 : و قولھ، )237: البقرة" (  تَمسوهن انوان طلَّقْتُموهن من قَبل  : " مواضع اخرى

" واء اٱلنّس  تُمسانما قال" .. لم یلمسھن " ولكنھ لم یقل ). 43: النساء" (  لَـٰم :  
  .  رقفھناك ف  ! " لم یطمثھن "

حاولوا التھرب كیف و" ن یطمثھ" بكلمة  القرآن مترجميتالعب لنقرأ كیف واآلن 
 :  الجنسي امن معناھ

Pickthall 
Therein are those of modest gaze, whom neither man nor jinni will 
have touched before them.  
Yusuf Ali 
In them will be (Maidens), chaste, restraining their glances, whom no 
man or Jinn before them has touched 
Shakir 
In them shall be those who restrained their eyes; before them neither 
man nor jinni shall have touched them.  

  
بكلمة انجلیزیة مخففة .. الجنسیة  " یطمثھن" جمیع ھذه الترجمات قد ترجمت كلمة 

 ! یلمسن.. یلمس  Touched :  يوھ
 بمعنى" یطمث " مع كون شبھ االجماع من قبل مفسري القرآن والعلماء بأن 

 ھو لغیر العاقل مثل الجمل أو" باللمس " وان معنى الكلمة  . افتضاض بالتدمیة
ً ال تعني المس عندما ترتبط الكلمة بالنساء.  المرج " طمثت المرأة " . ولكن ابدا

ً وشرع ً لغویا   ؟فلماذا لم یترجموا الكلمة كما ھي ،  ! تعني افتضھا بالتدمیة یا
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كلمات ذات ایحاءات لالغربیین والمسلمین الغیرعرب  ھل یخشون من اكتشاف 
  الكلمة بمعناھا الصحیح المتعارف علیھ علیھم ترجمةكان لقد  جنسیة في القرآن ؟

ً وكما  ناك منھ!  ولكن  .التعمیة واالخفاء ولكنھم فضلوا ..وبأمانة  ترجمھا حرفیا
 :) الھاللي وخان ( ترجمة  لنقرأ من ،وبمعناھا الصحیح  ، ھي

Hilali-Khan 
Wherein both will be those (maidens) restraining their glances upon 
their husbands, whom no man or jinn yatmithhunna (has opened 
their hymens with sexual intercourse) before them.  

 :  الصحیحة مالحظتم ترجمتھ ھل
Has opened their hymens with sexual intercourse 

    !وال جان .. فللمسلم حوریات لم یطمثھن انس قبلھ .  ما قالھ القرآنھو بالضبط و
  

  !حوریات للجن المسلم 
 :لنقرأ . . !  یا مثبت العقل والدین،  وینكحون جنیات الجنة ونالجن سیدخل

  ".. قال أرطاة بن  . على دخول مؤمني الجن الجنةاألدلة  وھذه أیضا من
نعم وینكحون للجن  قالھل یدخل الجن الجنة ؟  المنذر سئل ضمرة بن حبیب

  )56الرحمن  – ابن كثیر –تفسیر القرآن العظیم  (. " ولإلنس إنسیات جنیات
 
 :  انما كذلك على االرض ، جنةینكحون ویطأون المسلمات في ال فقط لیسوا الجنو
 "  .. قال  .فیھ دلیل على أن الجني یغشى كما یغشى اإلنسي :قال الزجاج

 !!  " جامع الرجل ولم یسم انطوى الجان على إحلیلھ فجامع معھ إذا :مجاھد
   )البغوي  -تفسیر معالم التنزیل( 

 
  "و ملَهقَب نْسا نثْهمطي انٌّ لمھذه اآلیة دلیل على أن الجن تغشى في   .. ج

وأنھ جائز أن تطأ بنات  , .. جنیات وتدخل الجنة ویكون لھم فیھا, كاإلنس 
إذا جامع الرجل ولم یسم انطوى الجان على إحلیلھ  : وقد قال مجاھد . آدم

  ) 56سورة الرحمن  -القرطبي  –الجامع ألحكام القرآن ( ...". معھ فجامع
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  ؟وما ھذا الدین .. وما ھذه العقائد  .. ما ھذه االفكار؟ لباب ما ھذا یا أولي اال
إذا جامع الرجل ولم یسم انطوى الجان على  : وقد قال مجاھد": اذ جاء في التفسیر
 ! )ومجاھد كان من كبار التابعین رضي هللا عنھم (  ! " إحلیلھ فجامع معھ

بسم هللا " یسم المسلم  لم ان، الجن ان ینكح زوجة المسلم بامكان  یا للخجل ، 
فعلیكم ان تسموا ، وان لم تفعلوا .  " الرحیم الرحمن

!  مبمساعدتك مسیقفز الجن العفریت وینكح معك.. 
  !  العفاریت ینكحون..  احذروا یا مسلمون

  
  رضي هللا عنھ عادل امام الكومیدي األشھر اذن كان

ً بتمثیل دور الذي یعشق  ،يالجنالعفریت  محقا
بل أراد  " االنس والجن " في فیلم  یسرا نسیة األ

ً بحقوقھ الشرعیة أنھ فیلم (  !! الزواج منھا مطالبا
   ! )ینسجم مع الفكر االسالمي كما رأینا 

  

ان الغرض من ھذا التصویر المبالغ فیھ ھو اغراء الرجال في االسالم ، والعرب 
ً ومن المعتاد ان ی ً محنكا  محترفقوم التاجر التجار وقد كان النبي العربي تاجرا

یاتھا من النساء الحوریات فالجنة ومغر.. نعم . بعرض بضاعتھ بأفضل العروض
  !والتجارة شطارة .. بضاعة ، انھا تجارة "  تسویق "مجرد 

  
  !سوق الجمعة في الجنة 

ً في  ً تجاریا فالعرب ومن شدة ولعھم بالتجارة واالسواق فإن االسالم قد جعل لھم سوقا
  " ! سوق الجمعة" ـ الجنة یدعى ب

 ! ربائیة وال اثاث وال أواني للطبخوال أدوات كھ وھذا السوق لیس فیھ بیع وال شراء ،
  :الیكم التفصیل  !انما عرض مثیر لبضائع جنسیة فقط 

  
  !  ھذا السوق لزیادة الجمال والفتنة : أوالً 
 "  عن ثابت حدثنا أبو عثمان سعید بن عبد الجبار البصري حدثنا حماد بن سلمة

قال إن في الجنة لسوقا یأتونھا كل  صالبناني عن أنس بن مالك أن رسول هللا 
 فیزدادون حسنا وجماالفتھب ریح الشمال فتحثو في وجوھھم وثیابھم  جمعة

فیقول لھم أھلوھم وهللا لقد  وقد ازدادوا حسنا وجماالفیرجعون إلى أھلیھم 
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"  ازددتم بعدنا حسنا وجماال لقد ازددتم بعدنا حسنا وجماال فیقولون وأنتم وهللا
باب في سوق الجنة وما ینالون  -كتاب الجنة وصفة نعیمھا وأھلھا  -صحیح مسلم (

 ).فیھا من النعیم والجمال
  

  !!وكأنھ مركز للتجمیل والمكیاج والمساج 
ً بھ اتباعھ لبیع الحسن والجمال واالثارة والجنس ،  سوق افتراضي تخیلھ محمد واعدا

  ! لدنیا واآلخرة كلھا متمحورة حول الجنس وكأن ا
  

 ً   !!الجنسیة  والمجالت الصور لعرض سوقھو : ثانیا
 
 " حدثنا عبد هللا حدثني أبو بكر بن أبي شیبة حدثنا أبو معاویة عن عبد الرحمن بن

إن في  صإسحاق عن النعمان بن سعد عن علي رضي هللا عنھ قال قال رسول هللا 
ع وال شراء إال الصور من النساء والرجال الجنة سوقا ما فیھا بی

یرفعن  لمجمعا للحور العینوإن فیھا  فإذا اشتھى الرجل صورة دخل فیھا
أصواتا لم یر الخالئق مثلھا یقلن نحن الخالدات فال نبید ونحن الراضیات فال 

حدثنا عبد هللا حدثني نسخط ونحن الناعمات فال نبؤس فطوبى لمن كان لنا وكنا لھ 
أبو خیثمة حدثنا أبو معاویة حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن علي رضي هللا زھیر 

قال فإذا إن في الجنة سوقا فذكر الحدیث إال أنھ  صعنھ قال قال رسول هللا 
قال وفیھا مجتمع الحور العین یرفعن أصواتا  اشتھى الرجل صورة دخلھا

 -مسند الخلفاء الراشدین  -مسند العشرة المبشرین بالجنة  -مسند أحمد ( " فذكر مثلھ
  ) 1(  ).إن في الجنة سوقا ما فیھا بیع وال شراء إال الصور من النساء والرجال

  
العرب یعشقون عقد االسواق و التجارة تماما كولعھم بالجنس و لھذا لم یرغبوا في 

  .ما عشقوه بالدنیا في اآلخرة فراق
  
  
  

_______________________________  
  ما فیھا شراء و ال بیع إال الصور من الرجال  لسوقاإن في الجنة ": السیوطي  صححھالحدیث

 :المحدث علي بن أبي طالب :الراوي ( "و النساء، فإذا اشتھى الرجل صورة دخل فیھا 
 :خالصة حكم المحدث 2320 :الصفحة أو الرقم - الجامع الصغیر :المصدر -السیوطي 

 ).صحیح



26 
 

  Pornography! مخترع البورنو 
 ً ً وفي النفس اشمئزازا   فھو .. ان حكایة سوق الجمعة في الجنة یثیر في العقل دوارا

  نعم الصور لرجال ونساء ربما .. سوق ال بیع فیھ وال شراء ، انما یكتض بالصور 

ً لم یخبرنا . ع جنسیة مثیرة ، فإذا اشتھى المسلم صورة دخل فیھا في اوضا وطبعا
محمد ھل بامكان نساء الجنة دخول ھذا السوق للتفرج على صور الرجال أم ال ؟ 

یبدو ان ھذا محرم علیھن ، فالرجال وحدھم من سیدخلون السوق وھم فقط من 
 .لمجالتم تلك الصور وااللبومات واسیمارسون الجنس مع من تصورھ

.. فالحور العین سیمارسن أقدم مھنة في التاریخ في سوق الجنة ، عن طریق الصور 
فإن اشتھى المسلم المتسوق صورة دخل فیھا ونكح الحوریة دون ثمن وال تذكرة 

  ! دخول مقابل الخدمة الجنسیة المقدمة 
، اذ تقف با الحاویة لبیوت الرذیلة واال یشبھ ھذا السوق ، بعض أحیاء وشوارع اور

الفتیات في فاترینات المحالت من وراء الزجاج في عروض مغریة لتقدیم الجنس 
 !للمتسوقین 

  !؟ ھابطةھل تعرفتم اآلن على المبتكر األول لتجارة الصور واألفالم الجنسیة ال
  

 !Gays only! للشواذ فقط 
لى ولكن الغریب والمدھش ان تلك الصور ال تحوي صور النساء وحسب ، انما ع 

ً ، فھل سیباح الشذوذ الجنسي بین الرجال والرجال في جنة  صور الرجال ایضا
  !االسالم ؟

   " ..!فإذا اشتھى الرجل صورة دخل فیھا : " فالحدیث یذكر صراحة 
  !فماذا سیفعل الرجل مع رجل رآه في الصورة ؟

  
 الشذوذ الجنسي في الجنة ؟

حدیث صحیح  أو قرآني مین نصھل لدى المسل محرم في نعیم اآلخرة ؟ اللواط ھل
  : یقول بل القرآن یجیزه ، اذ !  ال : واالجابة ؟ یحرم اللواط في الجنة 

 "  وفطيخَلَّدُونَ ووِلْدَانٌ م هِملَيا عنْثُورا مولول متَهبسح متَهياذَا رةسور " (ا 
  ).19: االنسان

  :جاء في التفسیر ھذا الشرح 
  " فإنھم ,  ویخدمھم ولدان مخلدونأي ; بین من الذي یطوف علیھم باآلنیة

أي باقون على ما ھم علیھ من الشباب " مخلدون : " ثم قال . أخف في الخدمة 
ویكونون على سن واحدة , ال یھرمون وال یتغیرون ,  والغضاضة والحسن
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أي ;  مسورون مقرطون: وقیل . مخلدون ال یموتون : وقیل . ة على مر األزمن
 ).19:االنسان –القرطبي (" محلون 

  ویقول القرآن :"  هِملَيع وفطخَلَّدُونَ وِلْدَانٌي17:الواقعة " ( م.( 
  " } هِملَيع وفطخَلَّدُ{ . للخدمة } يدٰنٌ معلى }  ونَوِل ً ھیئة الولدان مبقون أبدا

 ).17الواقعة  –البیضاوي (  ."وطراوتھم
  

  !؟ أي نعومتھم" طراوتھم " ولكن لماذا یشدد على حالوتھم و .. اوالد یخدمون 
ً استعباد أطفال وأوالد الى االبد لخدمة الرجال والبالغین ؟ واین ؟ في  ألیس مستھجنا

ً للعبودیة ؟ھل هللا الحقیقي یخلق ا! الجنة ؟   والدا
یبدو بأن خدمة وعبودیة الغلمان والولدان للمسلمین في الجنة لن تقتصر على تقدیم 

األطعمة الدسمة والشراب الثقیل وحسب ، انما قد تتسع لتقدیم الخدمات الجنسیة 
 ً لم ال ، وصفة وھیئة ھؤالء العبید في غایة الجمال واالثارة ، فھم في سن ! ایضا

لبسون األقراط ن وھم مثل اللؤلؤ المنثور ببیاضھ وصفاءه ، ویواحدة ال یكبرو
  !طرواتھم ونعومتھم ، وھم باقون على ھیئة الولدان ب واألساور الذھبیة

  
  :لنقرأ أقوال علماء الفقھ 

  "ابن عقیل الحنبلي جرت  قال السیوطي قال وھل تكون اللواطة في الجنة
أبي یوسف القزویني في إباحة  مسألة بین أبي علي بن الولید المعتزلي وبین

ال یمنع أن یجعل ذلك من جملة  جماع الولدان في الجنة فقال ابن الولید
؛ ألنھ إنما منع في الدنیا لما فیھ من قطع  في الجنة لزوال المفسدة اللذات

النسل وكونھ محال لألذى ولیس في الجنة ذلك ولھذا أبیح شرب الخمر لما لیس 
فقال أبو عربدة وزوال العقل فذلك لم یمنع من االلتذاذ بھا فیھ من السكر وغایة ال

المیل إلى الذكور عاھة وھو قبیح في نفسھ ؛ ألنھ محل لم یخلق للوطء ولھذا لم : یوسف 
فقال ابن یبح في شریعة بخالف الخمر وھو مخرج الحدث والجنة نزھت عن العاھات 

ً لم یبق إالالولید العاھة ھي التلویث باألذى   " ! مجرد االلتذاذ وإذا
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ـ كتاب الحدود ـ باب الوطء الذي یوجب الحد :  كتاب(

راجع  ).ابن نجیم الحنفي: تألیف  - وطئ امرأة أجنبیة في دبرھا - والذي ال یوجبھ 
 ً  –األلوسي  –؛ وتفسیر روح المعاني  192الصفحة   4ج  -حاشیة رد المحتار(  :ایضا

  ).173الصفحة   8ج 
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 -في المسألة الجنسیة خواطر مسلم( قال األستاذ األزھري محمد جالل كشك في كتابھ

  : )202ص 
 "لمان الولدان في أن ال أظن أن أحدا یستطیع المجادلة ِ وأنھم  ،ھم غ

 ، كجزاء حسن للمؤمنین، مثلھمیعرضون في مجال التنعم والتلذذ بجمالھم
 !! "لالستمتاع الجنسي ..كلھا العین حور .. مثل 

  : قائالً  )213 ص (ویواصل حدیثھ في  
 "بقدرتنا على التصور أو إن شئت بقدرتنا  كما قلنا كل تفسیرات الجنة محدودة

 فكذلك السوي یستمتع بأنثى اسمھا حور عین وكما أن المؤمن على االشتھاء
لمان في الدنیا  من ابتلى ِ  سمھایمتعھ هللا بكائنات مذكرة ا.. بھوى الغ

وحفظ فرجھ، أال  فالذي كبح شھوتھ، وصان عفتھ،..  المخلدون لولدانا
ْ ینال في الجنة ما اشتھى وأفضل َّ أن  . ..؟ یستحق الجزاء؟ وما الجزاء إال

 َّ فكذلك الزنا ولم یقربھ من خشیة هللا،  جزاء من إشتھى" حور العین " فكما أن
 " !!. .. جزاء من إشتھي وعفّ " الولدان " 
 

لمان فى جنة االسالم، ردفمج ِ  إسمھا سیمتعھم ربھم بكائنات مذكرة اإلبتالء بشھوة الغ
  :  یتوافق مع قول القرآن وھذا .المخلدون الولدان

 " االدُّنْي اةيحي الف كُماويلوا ننَح ةرخي افا تَشْتَهِي وا ميهف لَكُمو كُمسنْفا 
لت " (دَّعونَولكُم فيها ما تَ   ).31:  سورة فصّ

 ُول : "   جاء في التفسیر َق ما تشتَهي انْفسكُم من  ة عنْد الهولكم في اخر: ی
  ). 31فصلت  –الطبري  –جامع البیان  (". والشَّهوات اللَّذَّات

  ً ً " ان المسلم :    فكر معي ..حسنا ً بشھادت ،الذي سیدخل الجنة  "الشاذ جنسیا  ھطبعا
 ) ) 1(  واللتان ستدخالنھ الجنة ولو زنى وسرق كما نص علیھ الحدیث الصحیح (الشھادتین 

ً  - وھو یشتھي الذكور  ً او ایجابا ،  من ھذه الشھوة  ھسیحرمھ رب كیف - سواء سلبا
  !؟ "فیھا ما تشتھي أنفسكم " ما یشتھون بینما قد وعده بجنة فیھا 

_______________________________  
  "ال رسول هللا ص أتاني آت من ربي فأخبرني أو قال بشرني أنھ من مات من أمتي ق

 !! "وإن زنى وإن سرققال  وإن زنى وإن سرقال یشرك با شیئا دخل الجنة قلت 
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فكذلك المسلم الشاذ سیدخل الجنة ، مادام غیر . )1180 :حدیث –صحیح البخاري (  
  !ن جنس مماثل مشرك ، وبذلك سیكون لھ ھناك ما یشتھیھ م

  ! عدد الحوریات لرجال الجنة
ً لھم  ، لقد رسم االسالم لوحة الھل الجنة فرشاتھا الجھل والوانھا االغراء مصورا

الجنة مثل وكر تكتض فیھ االجساد والجنس ویستلقي المسلم ھناك وحولھ عشرات 
والسیقان اللواتي تظھر  ، بل مئات الحوریات ذوات الصدور البارزة الكواعب

  ! وكأنھن العاب بلوریة امخاخ عظامھن من تحت الجلد
  !فما ھو العدد االجمالي من الزوجات الحوریات لكل مسلم في الجنة ؟

  " ! لكل امرئ زوجتان من الحور العین ! "البخاري ھو اثنتان من الحور عند 
ویزوج اثنیتن وسبعین زوجة من ! " وعند الترمذي اثنتان وسبعین امرأة حوریة 

  " ! ر العینالحو
  ! وعند ابن ماجة سبعون ألف حوریة 

 " حدثنا إسمعیل بن أسد حدثنا داود بن المحبر أنبأنا الربیع بن صبیح عن یزید بن أبان
ستفتح علیكم اآلفاق وستفتح علیكم مدینة عن أنس بن مالك قال قال رسول هللا ص 

لھ في الجنة  یقال لھا قزوین من رابط فیھا أربعین یوما أو أربعین لیلة كان
سبعون لھا عمود من ذھب علیھ زبرجدة خضراء علیھا قبة من یاقوتة حمراء 

سنن ابن (" على كل مصراع زوجة من الحور العینمن ذھب  ألف مصراع
  ).ستفتح علیكم اآلفاق وستفتح علیكم مدینة یقال لھا قزوین -كتاب الجھاد  - ماجھ 

  
لن تكفي الشباع شھوات المسلمین في  ویبدو ان ھذه االعداد الرھیبة من الحوریات

  ! نواھدیوم لتمطر علیھم الفتیات الالجنة ، فستأتي الغ
  " إن قمص أھل الجنة لتبدو من رضوان هللا وإن " أنھ قال  صعن النبي

؟ حتى إنھا  أن أمطركمیا أھل الجنة ماذا تریدون  السحابة لتمر بھم فتنادیھم
   ).33النبأ  –یر ابن كث(  " لتمطرھم الكواعب األتراب

ً ما تمطر على العرب أمطار الماء ، ستمطرھم في الجنة  ان الغیوم التي كانت نادرا
  !أجمل النساء 

ملیار مسلم بدخول  ولنفترض ثانیة  ، 72فلو افترضنا ان عدد الحوریات ھو فقط 
ارسات فاحسبوا عدد مرات المم .ملیار حوریة  72فھناك سیكون لھم .. الجنة 

  ! في الجنة أمام حضرة هللا وفي بیتھ في الیوم الواحدالجنسیة 
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ً ، كیف تقیمون  ً یحول بیتھ الخاص لدار خصوصیة لممارسة الجنس مجانا شخصا
  حتى لو مارس الرجل الجنس مع عشرین امرأة في الیوم وتحت ادارتھ ؟

  تبادل زوجات في الجنة ؟
 ً ً محرجا الجنة حوریات أو نساء ماذا لو اشتھى الرجل المسلم في : ونطرح سؤاال

  !غیره ؟ ھل سیتنازل عنھا الرجل اآلخر ، سواء بطالق شرعي أو بدون ؟
  

ون ؟ ھل سیطبقآخر وماذا عن رسول االسالم نفسھ لو اشتھى زوجة حوریة لمسلم 
نحت لھ على االرض ، فذات الممھناك  ُ ركھا لكي یأخذھا تیأمر زوجھا بیزات التي م
ً لما سیصدمكم ( في الدنیا ما أبیح لمحمد  لنقرأ ھو ؟    : )وعذرا

  " صفي المغنم: األول : تھ ستة عشر فجمل لى هللا علیھ وسلمصوأما ما أحل لھ .
الزیادة : الرابع . الوصال : الثالث . االستبداد بخمس الخمس أو الخمس : الثاني 

 .النكاح بغیر ولي : السادس . النكاح بلفظ الھبة : الخامس . على أربع نسوة 
سقوط : التاسع . نكاحھ في حالة اإلحرام : الثامن . النكاح بغیر صداق : السابع 

إذا وقع بصره على امرأة : العاشر . وسیأتي , القسم بین األزواج عنھ 
ھكذا قال : قال ابن العربي .  وحل لھ نكاحھا, وجب على زوجھا طالقھا 

 ."ا المعنى وقد مضى ما للعلماء في قصة زید من ھذ, إمام الحرمین 
 )50:االحزاب  –القرطبي  –الجامع الحكام القرآن (                                    

  !فلو وقع بصر محمد على امرأة متزوجة وجب على زوجھا طالقھا لینكحھا محمد 
وھذا حدث حقیقة ، حینما اشتھى محمد زوجة ابنھ بالتبني زید ، فطلقھا زید ونكحھا 

  !  صداق وال مھر ودخل علیھا بدون اذن محمد دون ولي وال
  " من غیر كان لھ أن یدخل بھا  إذا رغب في امرأة خلیةوأنھ صلى هللا علیھ وسلم

في زینب بنت جحش  صكما وقع لھ  لفظ نكاح أو ھبة ومن غیر ولي وال شھود
إذا رغب في امرأة وأنھ . ومن غیر رضاھا .رضي هللا تعالى عنھا كما تقدم

 ". ص على زوجھا أن یطلقھا لھ متزوجة یجب
  )باب ذكر نبذ من خصائصھ ص -برھان الدین الحلبي  –السیرة الحلبیة (       

  
امرأة متزوجة وتطلیقھا من زوجھا اشتھاء  ،من خصائص محمد في الدنیا فلو كان

، فكم یا ترى ستكون ) بمعنى االغتصاب " ( غیر رضاھا " حتى من لینكحھا ھو 
  !ون في الجنة ؟خصائصھ حین سیك
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ً " الزواج في الجنة االسالمیة لیس  ، انما ھو ممارسة  فقط او على الورق" صوریا

سأترك لذا ، جھزة الجنسیة  استحي من ذكرھا على اال" تعدیالت " جنسیة كاملة مع 
  .. كما یليء االسالم مھمة شرحھا بالتفصیل لعلما

  
  !في الیوم الواحد  مائة عذراء

 "یارسول هللا ، أنفضي إلى نسائنا في : قیل : رضي هللا عنھ  عن أبي ھریرة
 " . الرجل لیصل في الیوم إلى مائة عذراء إن: الجنة ؟ فقال 

غیر محمد بن ثواب  رجالھ رجال الصحیح :خالصة الدرجة - أبو ھریرة  :الراوي( 
   ).10/420:  الصفحة أو الرقم - مجمع الزوائد  :المصدر – ثميالھی :المحدث -   وھو ثقة

ما معنى اعطاء المسلم في الجنة قوة مائة رجل ، ھل سیخوض معركة حربیة ؟ 
ً مائة  ً مفتضا ً سوى ممارسة الجنس یومیا تصوروا مشاعر انسان وھو ال یفعل شیئا

  ! عذراء ، ولكأنھ یفتح معلبات 
ً  صدقوني انھا مھانة ووضاعة وتین ؟ھل یختلف ھذا عن اساطیر راسب ان لھ شخصیا

  .شعور مع حوریات جامدات الحس بال یمارس الجنس المیكانیكي 
ً ھوالجنس ف الرجل  یُعتبر بینما .القة حب وعاطفة ومشاعر بین شخصینع اساسا

 ً ً شخصا   !یحتاج الى مصحة نفسیة ، بل غیر سوي الذي یطیح بمائة عذراء یومیا
انھن لن  اسیس وال عاطفة ؟ ال سیمااح قد خلقھا الھ االسالم دون ھل تلك الحوریات

  .مخصصات للجنس ال غیر انھن آالت. األمومةفن ینجبن ولن یعر
وھل للجنس معنى دون عواطف الحب ، الیس الحب ھو أھم ما في عالقة الرجل 

ھل یقبل االخ المسلم ان یتحول الى روبوت أو دمیة متحركة تمارس . والمرأة 
  !جنس مع روبوت آخر ؟ال
  

  !الجنس العنیف 
  " ؟  أنطأ في الجنة، یارسول هللا  : ، أنھ قال صعن رسول هللا  عن ابي ھریرة

ً  ، دحماً دحماً ، نعم ، والذي نفسي بیده : قال  " فإذا قام عنھا رجعت مطھرة بكرا
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  ؛  7573حدیث رقم  174الصفحة   7المعجم الكبیر ـ الطبراني ــ جزء: (راجع

؛ مسند الشامیین  392حدیث  469الصفحة   1فة الجنة ألبي نعیم األصبھاني ــ جزءص
  :والحدیث حسن .. )930حدیث  302الصفجة   3للطبراني  ــ جزء

 :المصدر - األلباني :المحدث - إسناده حسن  : خالصة الدرجة - أبو ھریرة :الراوي( 
  ).3351:الصفحة أو الرقم - السلسلة الصحیحة

  :ل الشیخ الشعراوي ذات السؤال فأجاب ذات االجابة من الحدیث اعاله وقد سُئ
 "  ً ً دحما   ).36كتاب الفتاوي للشعراوي ص " ! ( دحما

  !!  ھو النكاح بعنف ودفع وازعاج :االجابة  ما ھو الدحم ؟ولكن 
  :لنقرأ من معجم لسان العرب 

  ) " دحم (همحعرابي دالدفع الشديد ابن اال مماً إذا دفعه قال رؤبة ما لم  الدَّححد

والدَّحم يبِج ياجوج ردم يدْحمه اي يدفعه ومنه سمي الرجل دحمانَ ودحيماً 
المرأة ي محماً نكحهاالنكاح ودحها دمومنه حديث أبي هريرة عن النبي  دْح

دحماً دحماً فإذا قام عنها  ص انه قيل له أنَطا في الجنة ؟ قال نعم والذي نفسي بيده

وانتصابه  ھو النكاح والوطء بدفع وإزعاج رجعت مطهرةً بِكْراً قال ابن االثير

 .."  والتكرير للتأكيد أي يدْحمونَ دحماً يجامعونبفعل مضمر 
 -بیروت  - دار صادر : الناشر  -منظور األفریقي المصري  إلبن  -لسان العرب ( 

  ).12/196األولى الطبعة 
  

جل المسلم في الجنة سیتمكن من افتضاض مائة عذراء في الرمحمد یحلف با بأن 
ویكون لكل مسلم قوة جنسیة تعادل قوة ! الیوم الواحد بشدة ودفع وصوت مزعج 

وھل سیتعب من النكاح  واذا ما سُئل عن تلك القدرة الجنسیة الجبارة ، !مائة رجل 
  !یعطي قوة مائة : فلن یعجزه الجواب ، اذ جاء  المتواصل دون ھوادة ،

  
ص ( "  حادي األرواح إلى بالد األفراح"  : كتابھ الشھیر في الجوزي أورد ابن القیم

الخامس والخمسون في ذكر نكاح أھل الجنة ووطئھم والتذاذھم  الباب  - 311 – 307
   :) ل یوجب الغسلمني والضعف ، وأنھ ال عن المذي وا بذلك أكمل لذة ونزاھة ذلك

  " ُإي والذي بعثني بالحق: ؟ قال  ھل ینكح أھل الجنة صهللا  ئل رسولس 

   "  .، ولكن ال مني وال منیة وأشار بیده ، دحما دحما
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 !؟"  وأشار بیده: " ما معنى قول الحدیث : وھنا اسأل اصدقائي المسلمین 
ً ا" محمد حین كالمھ عن  بھاما معنى تلك االشارة التي اشار  ً دحما  ؟" لنكاح دحما

ً في ظني بأن تلك االشارة ھي ذاتھا التي یستعملھا الشباب  ارجو ان اكون مخطئا
 !أیدیھم  بإشارات السوقة في أزقة وشوارع الدول االسالمیة ، اذ یفعلون السفاالت

  
  !قوة مائة رجل ؟محرك ب

 "سي عن عمران حدثنا محمد بن بشار ومحمود بن غیالن قاال حدثنا أبو داود الطیال
یعطى المؤمن في الجنة قوة كذا وكذا قال  صالقطان عن قتادة عن أنس عن النبي 

 -سنن الترمذي ( "قال یعطى قوة مائةأو یطیق ذلك قیل یا رسول هللا من الجماع 
 ).باب ما جاء في صفة جماع أھل الجنة - صكتاب صفة الجنة عن رسول هللا 

  " أي : ( قال في اللمعات )  من الجماعقوة كذا وكذا یعطى المؤمن في الجنة : ( قولھ
 كنایة عن عدد النساء كعشرین وثالثین، فكذا وكذا  من النساءقوة جماع كذا وكذا 

عن مرات الجماع كعشرین مرة أو ثالثین أو أربعین وقیل كنایة . انتھى ) مثال فافھم 
وة ویستطیع ذلك المقدار ، بفتح الواو أي یعطى تلك الق) أویطیق ذلك ( ونحوھا  أو مائة

.  أي مائة رجل )یعطى قوة مائة ( واإلشارة إلى مضمون قولھ كذا وكذا من الجماع 
كتاب  -تحفة األحوذي شرح سنن الترمذي " (والمعنى فإذا كان كذلك فھو یطیق ذلك

  ).قوة جماع - صصفة الجنة عن رسول هللا 
حدث عن محرك سیارة بقوة كذا وكأنھ یت! یعطى المسلم قوة مائة رجل في النكاح 

  !وكأنھ جماد أو آلة من حدید ولیس انسان ! حصان 

 !طابور من الحوریات 
  " والذي بعثني بالحق ما أنتم في الدنیا بأعرف " یقول  صفكان رسول هللا

فیدخل الرجل منھم على بأزواجكم ومساكنكم من أھل الجنة بأزواجھم ومساكنھم 
لھما فضل على من  ئ هللا وثنتین من ولد آدمثنتین وسبعین زوجة مما ینش

أنشأ هللا بعبادتھما هللا في الدنیا یدخل على األولى منھما في غرفة من یاقوتة 
مكلل باللؤلؤ علیھ سبعون زوجا من سندس وإستبرق وإنھ  على سریر من ذھب

لیضع یده بین كتفیھا ثم ینظر إلى یده من صدرھا من وراء ثیابھا وجلدھا 
وإنھ لینظر إلى مخ ساقھا كما ینظر أحدكم إلى السلك في قصبة الیاقوت ولحمھا 

كبده لھا مرآة یعني وكبدھا لھ مرآة فبینما ھو عندھا ال یملھا وال تملھ وال یأتیھا 
ما یفتر ذكره وال یشتكي قبلھا إال أنھ ال مني وال من مرة إال وجدھا عذراء 

أنك ال تمل وال تمل إال أن لك أزواجا ھو كذلك إذ نودى إنا قد عرفنا  فبینمامنیة 
وهللا ما في كلما جاء واحدة قالت  فیخرج فیأتیھن واحدة واحدةغیرھا 
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وقال عبد هللا بن " وما في الجنة شيء أحب إلي منك  الجنة شيء أحسن منك
وھب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجیرة عن أبي ھریرة عن 

دحما والذي نفسي بیده : نعم " ؟ قال  أ في الجنةأنطأنھ قال لھ  صرسول هللا 
 ).36الواقعة  سورة –ابن كثیر (  "فإذا قام عنھا رجعت مطھرة بكرا دحما 

  
والحظوا ان الحوریات سیصطفن في طابور طویل بانتظار المسلم لكي یضاجعھن 

ً رجل    !! واحدة فواحدة بقوة مائة حصان ، عفوا
ما في وهللا " : وكلما جاء لواحدة قالت  " !! دةفیخرج فیأتیھن واحدة واح .."  

  ". وما في الجنة شيء أحب إلي منك الجنة شيء أحسن منك
  !بالھ االسالم أو یكترث لوجوده  ال أحد ھناك یھتم یبدو أن 

.. لمسلم قوة خارقة لممارسة الجنس بال نھایة في جنة الخلد عطي لفالھ االسالم سیُ 
ة وتلك نعمة جزیلة لمن ھم بطریقة عجیبفي اجسادا فالھرمونات الجنسیة سیخلقھ

ً ترا   ! ضى لھم االسالم دینا
  ؟ وتتعب وتمل ماذا عن اعضاءه الجنسیة ألن ترھقلكن و
  ...سؤال وجیھ سألوه لمحمد فأجابھ وأفتى بالتفصیل  

  !وال یشتكي ال ینثني 
لجنسیة ومتانة المسلمین لكي ال یقلقوا من جھة قوتھم ا ھلقد أكمل محمد وعوده لرجال

  :عضالتھم ، فقال في الحدیث 
 " خالد بن یزید بن أبي مالك    حدثنا    ھشام بن خالد األزرق أبو مروان الدمشقي    حدثنا  

ما من    ص    قال رسول هللا   : قال    أمامة  أبي   عن    خالد بن معدان    عن    أبیھ    عن  
عز وجل ثنتین وسبعین زوجة ثنتین من الجنة إال زوجھ هللا  أحد یدخلھ هللا

 ولھا قبلإال  ما منھن واحدة میراثھ من أھل النار الحور العین وسبعین من
  أھل النار  من میراثھ من   ھشام بن خالد    قال     ینثني   شھي ولھ ذكر ال 

. فرعون   یعني رجاال دخلوا النار فورث أھل الجنة نساءھم كما ورثت امرأة  
 –سنن ابن ماجھ  (" القیام كنایة عن وفور قوة   . ولھ ذكر ال ینثني : قولھ 

 ) 1(   ) 4328حدیث  - صفة الجنة باب -الزھد كتاب 
________________________________  

  اذ یصلح االستشھاد بھ  الحدیث صحیحوقبل ان یتفلسف الظرفاء  نخبرھم بأن :  
ً ، عن رسول هللا أنھوروي أبو نعیم عن أبي ھریرة رضي هللا ع"  ھل یمس أھل الجنة : سئل  نھ أیضا

 " ! وفرج الیحفى ، وشھوة التنقطع نعم والذي بعثني بالحق ، بذكر الیمل ،: أزواجھم ؟ قال 
 - األلباني : المحدث - إسناده یصلح لالستشھاد بھ: خالصة الدرجة  -أبو ھریرة : الراوي (

  ).7/1061:  لرقمالصفحة أو ا -السلسلة الصحیحة : المصدر
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 .. "  وفور قوة القیام كنایة عن "و"  لھا قبل شھي ولھ ذكر ال ینثني"  ما ھذا الكالم 
 :الحدیث التالي  الفاظ قبحمع  ، االلفاظ البذیئة بشيء لیست ھذه!  یا عیب الشوم

  
  " نعم : فقال  ؟ ) 1(  أھل الجنة تتناك ص سئل رسول هللا " عن أبي أمامة قال

  "  وشھوة ال تنقطع دحما دحما یمل وذكر ال ینثنيبفرج ال 
: ھل تمس أھل الجنة أزواجھم ؟ قال ص سئل رسول هللا " عن أبي ھریرة قال 

  "  نعم بذكر ال یمل وفرج ال یحفى وشھوة ال تنقطع
: قال عن البضع في الجنة سئل  صأنھ " عن سلیم بن عامر والھیثم الطائي 

الرجل لیتكىء فیھا المتكأ مقدار أربعین سنة ال  وإن نعم بقبل شھي وذكر ال یمل
 -الدر المنثور (" یتحول عنھ وال یملھ یأتیھ فیھ ما اشتھت نفسھ ولذت عینھ 

  ) 2(  )1993بیروت ،  -دار الفكر  - 100ص   1ــ جزء  السیوطي
  

  :والكتاب منشور على موقع اسالمي شھیر 
http://islamport.com/d/1/tfs/1/11/464.html?zoom_highlightsub=%22%E6%D4%
E5%E6%C9+%E1%C7+%CA%E4%DE%D8%DA%22  

  
ن اذ اعتبر بأن الرجل المسلم في الجنة سیكو.. ما ھذا الفكر المضحك بل المخزي 

  !ربع وعشرین ساعة على مدى االسبوع أ  7 \ 24  على مدى الــ دائم االنتصاب
  ! ) الجمعةواالسبوع سیبقى متداوالً في الجنة ، اذ قرأنا عن سوق یوم ( 
شھي ال یحفى " فرج " لھا  الحوریة والمرأة "..ذكر ال ینثني وال یمل " فیكون لھ  

ً  وینكح في الیوم مائة عذراء وال یشتكي ، ً دحما   !  وبشھوة ال تنقطع دحما
  !!كفیلم بورنو إباحي  وهلو أنتج یالھ من سیناریو ، یحطم االرقام القیاسیة

______________________________________________  
  فقد كان یرددھا كما یرردھا الیوم شبان المسلمین في  نبي االسالموھذه االلفاظ لیست غریبة عن

  : لنقرأ ما قالھ )ذا اللفظ الوارد في حدیث محمد وأعتذر لھ(  الطرقات
سمعت یعلى بن حكیم  حدثني عبد هللا بن محمد الجعفي حدثنا وھب بن جریر حدثنا أبي قال" 

قال لھ لعلك ص النبي  لما أتى ماعز بن مالك: (عن عكرمة عن بن عباس رضي هللا عنھما قال 
"  یكني قال فعند ذلك أمر برجمھ ال أنكتھا قال قبلت أو غمزت أو نظرت قال ال یا رسول هللا

یقول اإلمام للمقر لعلك  باب ھل - كتاب المحاربین من أھل الكفر والردة -  صحیح البخاري(
  ) 6438 -لمست أو غمزت

  وقد وردت ھذه الروایة في الكثیر من المراجع االسالمیة ، وللذكر ال الحصر : 
  122الصفحة   13ني  ــ جزءالمطالب العالیة للحافظ ابن حجر العسقال

   312الصفحة   43تاریخ دمشق ـ ابن عساكر  ــ جزء
   174الصفحة   7المعجم الكبیر ـ الطبراني ــ جزء

  180الصفحة   39جامع األحادیث ـ السیوطي ــ جزء
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ً للبضاعة بمثل ھذا االسفاف ؟ ھل یقبل االنسان المؤمن بأن یصدر  ھل قابلتم ترویجا
  قدوس ؟ھذا من االلھ ال

ھال یخبرنا أحد عقالءھم كیف سیالقي المسلم ربھ في الجنة وھو بتلك الحالة من 
  االنتصاب ؟

حسابات مع ھذا لیست اسئلتنا ساخرة بقدر ما ھي منطقیة لتجعل اخونا المسلم یعید ال
  .الدین الذي یتبعھ 

  
  : جاء في تفسیر ابن كثیر ھذه االوصاف الجنسیةبل 
 " نَاهنْشَانَّا اا ن نْشَاءإال یملھا وال تملھ وال یأتیھا من مرة  فبینما ھو عندھا ال : ا

تفسیر ( " ال أنھ ال مني وال منیةإ وال یشتكي قبلھا ذكره ما یفتر وجدھا عذراء
  ).37-35الواقعة  –ابن كثیر  –القرآن العظیم 

  ! )موت (  وال منیة )اي قذف (  وبدون منيتور وال شكوى لالعضاء الجنسیة، ال ف
ً ، فلیجاھدوا لیبلغوا الجنة وفیھا یجدون التریاق األبدي ،  انھا البشرى للضعاف جنسیا
ً بقوة مائة رجل ، وھذا لن یرھقھم ألن لھم عضو  وبھ سیضاجعون مئة عذراء یومیا

ً للفیاجرا  انھا جنة انتصاب دائم واحلیل قائم ، .ذكري ال یمل وال ینثني  وسحقا
  !!تھ اقاألزرق وكل مشت

  
  !حوریات الجنة یعدن عذارى بعد كل ممارسة 

م ترجع بعدھا عذراء ینكحھا المسل حوریةومع عدد ھذه النكاحات الرھیبة فإن كل 
  !!بكر ثانیة 

لقد أرضى ! انھ الترویج االعالني لجودة البضاعة الجنسیة في الجنة االسالمیة 
وتمزیق غشاء  عذارىاالسالم غرور االعراب في حبھم لنكاح الفتیات األبكار ال

ً على الفحولة والشدة ، ، اذ یعتبرھا رجالھم الذاللھن بكارتھن والتفاخر بأنھ لم  دلیال
ً ، یعود  .یتزوج انثى مستعملة  فأشبع رغباتھم بأن وعدھم بحوریات عذراوات دائما

 !!الیھا غشاء بكارتھا بعد كل نكاح بقوة مائة رجل 
 

 :اذ جاء في سورة الواقعة قولھ  والدلیل من القرآن وأحادیث محمد ،
 "ينمابِ الْيحص اابتْرا ابرا عكَاربا نلْنَاهعجف نْشَاءا ننَاهنْشَانَّا اا "  )

  :وجاء في تفاسیر علماء القرآن . ) 38-35سورة الواقعة 
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 " "جعوال و كلما أتاھن أزواجھن وجدوھن عذارىعذارى " فجعلناھن أبكارا "
 ) 36الواقعة  – الجاللین( 

ً بعد كل ممارسة جنسیة   اال یذكركم ھذا بالسجاد الفارسي ؟،  الحوریات یعدن ابكارا
  ھل ھذه معتقدات تصدر من هللا ؟! انھ اشباع جنسي لمجتمع فحولي 

  ) " َّ نَاھُن ْ ل َ ع َ َج ً ( بقدرتنا ) ف ارا َ بْك َ فصیرناھن أبكارا لیكون ذلك أكثر تلذذا : أى ) أ
  )محمد سید طنطاوي - الوسیط  التفسیر (.."  ھنب

  !؟ من قبل هللا ترقیعھ في فتح غشاء البكارة واعادة والتلذذ ال اعلم ما المتعةو
  
  "..  أي أعدناھن في النشأة األخرى بعدما كن" إنا أنشأناھن " فقولھ تعالى 

ت أبكارا عربا متحببا عدن بعد الثیوبةعجائز رمصا صرن أبكارا عربا أي 
 ... غنجات بعضھم عربا أي وقال إلى أزواجھن بالحالوة والظرافة والمالحة

وقال عبد هللا بن وھب أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج عن ابن حجیرة 
: نعم " قال  لھ أنطأ في الجنة ؟عن أبي ھریرة عن رسول هللا ص أنھ قال 

 –ابن كثیر ("  رجعت مطھرة بكراً فإذا قام عنھا  دحما دحماوالذي نفسي بیده 
 ).36الواقعة 

ً  فالعجائز المسلمات في الدنیا سیتحولن الى   .شابات غنجات مثیرات وأبكارا
ً فھل یقبل األخ المسلم ان یتصور أمھ وجدتھ في تلك ا ً دحما ، لحالة من النكاح بــ دحما

  !وترقیع دائم لغشاء بكارتھن ، بعد ان أعادھن ربھ كفتیات ناعمات ؟
  

 !!الغشاء ترقیع : فتوى 
ً على االرض  ً في الجنة قد اصبح میسورا ففتیات الجنة یتم . لكن ما كان محصورا

ترقیع غشاء بكارتھن بعد كل نكاح ، فلماذا تُحرم منھ النساء في الدنیا ؟ لھذا سمح 
  .الشرع للمسلمات على االرض بذات المزایا التي تتمتع بھا الحوریات في الجنة 

  !  الذي فض قبل الزواجرقیع غشاء البكارة للمسلمات وھذه فتوى شھیرة تبیح ت
  

عذریتھن  الشیخ علي جمعة یجیز ترقیع غشاء البكارة للنساء الالتي فقدن
  ألي سبب كان

 14 -ھـ 1428محرم  26األربعاء   -قدس برس  - القاھرة - العربیة نت
 م2007فبرایر 

  "،غشاء البكارة  عملیة ترقیع مفتي مصر، إجراء أجاز الدكتور علي جمعة
على الزواج،  ، قبل اإلقدام"ألي سبب كان"للنساء الالتي فقدن عذریتھن 

 .2007- 2-14األربعاء  ، بحسب تقریر لوكالة قدس برس"أمر مباح"مؤكدا أنھ 
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للتلفزیون المصري، مساء  على القناة الثانیة" البیت بیتك"وأكد جمعة، لبرنامج 
یدعو إلى الستر،  الدین اإلسالمي"ى، أن أمس الثالثاء، في تفصیلھ لھذه الفتو

ترقیع غشاء  وإذا كان إجراء الفتاة، التي فقدت عذریتھا ألي سبب كان، لعملیة
 ."البكارة سیؤدي إلى سترھا، فإن اإلسالم یبیح ذلك

، الفتاة أال تخبر خطیبھا بأنھا فقدت عذریتھا على تلك" :وأضاف مفتي مصر
مرأة الزانیة، حیث ال یجوز لھا أن تخبر ال كما أن األمر ینطبق كذلك على

 ."زوجھا بأنھا ارتكبت جریمة الزنا
http://www.alarabiya.net/Articles/2007/02/14/31699.htm 

  
  :للخیاطة  شیعيمرجع  للترقیع ، واآلن ھذه اخرى من سنيتلك فتوى من مرجع 

  
مرجع نجفي یجیز ترقیع البكارة حمایة للعشیرة ویرفض حكم رجال 

 الدین
  م2008یولیو  15 - ھـ 1429رجب  12الثالثاء 

  
  "أكد الناطق باسم المرجع الشیعي آیة هللا العظمى اسحاق الفیاض، أحد 

 تجیز خیاطة المراجع االربعة في النجف، وجود فتوى صادرة عن المرجع
 "..وعشیرتھا  غشاء البكارة للمرأة الزانیة، وذلك حمایة لكرامة بیتھا

       http://www.alarabiya.net/articles/2008/07/15/53156.html  
  

دورات طبیة  وناذن من المؤكد ان رجال المسلمین المقبلین على الزواج سیأخذ
 ! الصناعي بینلمعرفة كیفیة التفریق بین الغشاء الطبیعي و

ً ترقیع غشاء بكارتھ الھ یجوز مةمسلفال ُ  اشرعا بل والكذب !  قبل الزواج ضّ الذي ف
ھل یقبل الشیوخ ان یتزوجوا  :ونسأل  .وج بأنھا عذراء ولم تفقد عذریتھاعلى الز

  !ن یكذبوا علیھم ؟، وایات فاقدات للعذریة قمن بالترقیعفت
ان فتاوي علماء االسالم من سنة وشیعة لترقیع البكارة ، انما ھي دعوة للغش 

 ! لخطیئة والزنا ودعوة لتقنین ا والخداع والكذب ، بل
  

  !نتائج فتوى الترقیع 
  :بسبب ھذه الفتاوي الكارثیة ظھرت ھذه العناوین الصادمة 

  
 قبل الزواج" ترقیع البكارة" مئات الفتیات المسلمات في فرنسا یلجأن لـ

  م2006ینایر  08 -ھـ 1426ذو الحجة  08األحد 

185.htmlhttp://www.alarabiya.net/articles/2006/01/08/20  
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 قبیل زواجھن" ترقیع البكارة"فتیات عربیات یلجأن لـ .. دبي
  م2007فبرایر  02 - ھـ 1428محرم  14الجمعة 

alarabiya.net/articles/2007/02/02/31309.htmlhttp://www.  
  

  
  

اء ولكن ما ذنب علماء االسالم لو تأثروا بما جاء في القرآن والحدیث من ترقیع غش
  بكارة الحوریات بعد كل جماع ؟

  
 !وا وجعاه : عائشة 

ً ، وكلما فضھ  ً اتوماتیكیا فكلما نكح المسلم حوریتھ ، فإن غشاء بكارتھا سیعود ملتئما
  !بالنكاح عاد ثانیة باستمرار 

) والتي كانت الزوجة البكر لمحمد ( وھذا ما أقلق عائشة زوجة محمد الطفلة 
فبادرت بسؤال زوجھا عن ھذا االفتضاض المستمر لنساء الجنة ، وھل یوجع 

  !  " لیس ھناك وجع: " فأجابھا ! ویسبب األلم ؟
  "اآلیة " إنا أنشأناھن إنشاء " في قولھ  صقال النبي  : شریكالمسیب بن  وقال

ھن عجائز الدنیا أنشأھن هللا خلقا جدیدا كلما أتاھن أزواجھن وجدوھن : ( قال 
لیس : (  صفقال لھا النبي !  واوجعاه: فلما سمعت عائشة ذلك قالت ) أبكارا 

 )36الواقعة  -القرطبي  - الجامع الحكام القران ("  ) ھناك وجع 
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 ملفي لیلة دخلتھا ان عمرھا س ألول مرة ، األنكى وجع الجن لقد تذكرت عائشة
فجاءت صرختھا  !!یتجاوز التاسعة ، اي طفلة في الصف الثالث االبتدائي 

ً على اعادة البكارة كل مرة بعد النكاح    " !!واوجــعـاه " اعتراضا
وتلك العملیة الدائمة من فض وعودة الغشاء ، ستجعل رجال المسلمین مشغولین أشد 

، ره؟ لیس شغلھم ھو تسبیح الخالق وشكوما ھو شغلھم الشاغل .. ال في الجنة االنشغ
  ..بل كشف القرآن ما ھو شغلھم في تلك الجنة 

  

  !االشغال الشاقة المؤبدة في الجنة 
  

 :  یجیب القرآن ؟ ما ھو شغل المسلم في الجنة
 في ظَلٍ علَى ارائكِ زْواجهمهم وا فَاكهونَ شُغل يفانَّ اصحاب الجنَّة اليوم  "

 .) 55:سورة یس (  "  متَّكىونَ
 ؟مع ازواجھم على االرائك   رجال المسلمین فى الجنة ما الذي یشغل

  !بكارة الحوریات  شغل المسلمین الشاغل في الجنة ھو افتضاض نإ
  : سیر ھذه الجملة القرآنیةاتف اقرأ
 "َّنجاب الحصي شُغْلإنَّ ام فويمما بسكون العین وضمھا عما فیھ أھل النار  "ة ال

  )الجاللین ( " یتلذذون بھ كافتضاض األبكار 
  

  "ر بن عطیة، عن : حدثنا ابن حمید، قال ِ ثنا یعقوب، عن حفص بن حمید، عن شَم
م في شُغُل انَّ اصحاب الجنَّة اليو (شقیق بن سلمة، عن عبد هللا بن مسعود، في قولھ 

ثنا المعتمر، : حدثنا ابن عبد األعلى، قال.  شغلھم افتضاض العذارى: قال) فَاكهونَ 
انَّ اصحاب الجنَّة اليوم في  (عن أبیھ، عن أبي عمرو، عن عكرمة، عن ابن عباس 

  ) الطبري –جامع البیان (. "  افتضاض األبكار: قال) شُغُل فَاكهونَ 
  " عبدهللا بن مسعود وابن عباس رضي هللا عنھما وسعید بن المسیب وعكرمة والحسن قال

إن أصحاب الجنة الیوم "وقتادة واألعمش وسلیمان التیمي واألوزاعي في قولھ تبارك وتعالى 
وقال ابن عباس رضي هللا عنھما  شغلھم افتضاض األبكارقالوا " في شغل فاكھون

ي بسماع األوتار وقال أبو حاتم لعلھ غلط أ" في شغل فاكھون"في روایة عنھ 
 )كثیر تفسیر ابن( ."وإنما ھو افتضاض األبكارمن المستمع 
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  " كما قال، افتضاض العذارى الجمیالتومن ذلك : } مهاجزْواو ممن الحور }  ه
في ظَلٍ علَى { . ، الالتي قد جمعن حسن الوجوه واألبدان وحسن األخالقالعین
علیھا، } متَّكىونَ  {. باللباس المزخرف الحسن على السرر المزینة: أي}  ئكِارا

  )السعدي  تفسیر (." اتكاء على كمال الراحة والطمأنینة واللذة
  " وذكر .  شغلھم افتضاض العذارى: قال ابن مسعود وابن عباس وقتادة ومجاھد

حدثنا , بن حمید الرازي حدثنا محمد : الترمذي الحكیم في كتاب مشكل القرآن لھ 
عن , عن شقیق بن سلمة , عن شمر بن عطیة , عن حفص بن حمید , یعقوب القمي 

:  قال" إن أصحاب الجنة الیوم في شغل فاكھون : " عبد هللا بن مسعود في قولھ 
عن , حدثنا ھارون بن المغیرة , حدثنا محمد بن حمید .  شغلھم افتضاض العذارى

بینما الرجل من أھل : وقال أبو قالبة . عن ابن عباس بمثلھ , عن الضحاك , نھشل 
فیقال تحول أیضا ; أنا مع أھلي مشغول الجنة مع أھلھ إذ قیل لھ تحول إلى أھلك فیقول 

من بما ھم فیھ  أصحاب الجنة في شغل.شغلھم افتضاض العذارىوقیل  .إلى أھلك 
كلما  إن أھل الجنةوفي الخبر عن أبي سعید الخدري قال النبي ص .  اللذات

الجنة لیعانق  إن الرجل من أھل: وقال ابن عباسأبكارا  جامعوا نساءھم عدن
رجع إلیھا  ، وكلماكلما أتاھا وجدھا بكراالحوراء سبعین سنة، ال یملھا وال تملھ، 

 ، ال یكون بینھما مني؛ یأتي منفیجامعھا بقوة سبعین رجال؛ عادت إلیھ شھوتھ
 )تفسیر القرطبي ( " غیر مني منھ وال منھا

 
  ")بضمتین كوفي وشامي وبضمة وسكون مكى ) إن أصحاب الجنة الیوم فى شغل

ونافع وأبو عمرو والمعنى فى شغل في أى شغل وفى شغلى ال یوصف وھو 
أو ضرب األوتار أو  افتضاض األبكار على شط األنھار تحت األشجار

والفكھ المتنعم المتلذذ  خبر ثان فكھون یزیدو الفاكھ) فاكھون(ضیافة الجبار 
وحقائق  تفسیر مدارك التنزیل(." ومنھ الفاكھة ألنھا مما یتلذذ بھ وكذا الفكاھة 

 ) النسفي -التأویل
  

، فلن یقدر على احصاء  في الجنة انشغال المسلم بالنكاح والجماع والمعافسة ولكثرة
ً ، وال حتى اینشتاین بریاضیاتھ یستطیع نكح عدد نكاحاتھ أو مع من   !مساعدتھ حسابیا

  :لنقرأ !! لذا فستأتي بعض حوریاتھ مطالبات بدورھن في الجنس 
  "إن الرجل لیتكىء المتكأ مقدار أربعین سنة ما یتحول : إن رسول هللا ص قال

أخبرنا ھدبة بن , وحدثنا أبي. عنھ وال یملھ یأتیھ ما اشتھت نفسھ ولذت عینھ
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بلغنا أن الرجل لیتكىء في الجنة : خالد عن سلیمان بن المغیرة عن ثابت قال
فإذا  ،وما أعطاه هللا من الكرامة والنعیم, من أزواجھ وخدمھسبعین سنة عنده 

فیقلن قد آن لك , حانت منھ نظرة فإذا أزواج لھ لم یكن رآھن قبل ذلك
ً أن تجعل لنا منك ن  )20الطور  –ابن كثیر (  "صیبا

  
  !أین هللا في الجنة ؟

ً نة سیقضیھ في الج كل وقت المسلم ً قافزا بین أجساد الحوریات ، فھل سیقضي وقتا
 " الَى ربِها نَاظرةٌ " : مع هللا ؟ ألم یقل القرآن بأنھم في الجنة سینظرون وجھ ربھم 

  فھل سیخجلون حین ینظرونھ وھم في حالة النكاح الدائم ؟. )23: القیامةسورة (
  أحد ؟ أم حینھا لن یلتفت الى ھذا الرب 

ً على المسلم ان یسلم بیده على امرأة في المسجد ألنھ بیت هللان ك فكیف  ، ان حراما
ً كالثور الھائج مع مئات الحوریات بقوة مائة رجل أمام  اذن سیطیح في الجنة نكاحا

ً الى وجھھ وھو بتلك الحالة ؟   ! جالل هللا وفي بیتھ ناظرا

  !محاوالت خجولة 
، قد أخجلت بعض المسلمین في العصر  ان كارثیة متع الجنة من حوریات وجنس

فظھرت ). وھو العصر الذي یقدمون فیھ االسالم للغرب بنسخة معدلة ( الحدیث 
وھي ترفض السنة "  القرآنیین" جماعة من المسلمین اطلقت على نفسھا اسم 

 ً وھي حركة اسالمیة حدیثة ولكن سریعة النمو ، قد اكتشفت مدى  .واالحادیث تماما
العین ال یقفل ، فزعم بعضھم بأن الحور ل الجنة الى ماخور جنسيوضاعة تحوی

 !عنب أبیض أو زبیب : ما ھي سوى التي وعدھا القرآن في الجنة 
ً  علیھم ولكنني سأطرح ً واحدا   : سؤاال

ھل من المعقول بأن االسالم قد اغرى رجالھ وجنوده لیقتلوا في ساحات الجھاد من 
   !أجل عنب أو زبیب ؟

   !؟ )20 :الطور  سورة( " وزوجناھم بحور العین" یتزوج ؟  وھل العنب
: تعني" زوجناھم بحور العین " التي یتحدون بھا ان معنى "  بالغة القرآن" ھل من 

انس  لم یطمثھن"   :یقال عنھ  طمث ولھ بكارة لكيیُ  وھل العنب !؟ نطعمكم العنب
   ؟ )56: سورة الرحمن ( " قبلھم وال جان
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ً بال كفى.. ارجوكم    !انھا الحقیقة فواجھوھا  ، نصوصتالعبا
  

عرفنا بأن أھل الجنة في شغل فاكھون بافتضاض االبكار ، ولكن أین ستتم عملیات 
  ...لنرى   ، ھل في غرف مغلقة ؟العذراوات افتضاض 

 

 ! حفلة الجنس الجماعي
  

س ؟                                       ھل من األخالق ، ارتكاب افعال فاضحة في الطریق العام وأمام حشد من النا
موضوعة ) جمع سریر ( ھل یعلم األخ المسلم بأن في الجنة القرآنیة ھناك أسرة 

یقوم علیھا المسلمین بمضاجعة .. ومفروشة في طرقات الجنة وتحت اشجارھا 
                                                                                                 ؟وممارسة الجنس االبدي مع الحوریات والكواعب 

عن كیفیة ممارستھ الجنس امام باقي اھل الجنة من : ألم یتساءل المسلم في نفسھ 
 رجال ونساء وحوریات وغلمان ؟
ر الیھ وھو ظأال یمكن ألحد ان یختلس نظرة وینالن یخجل ان یرى أحد مؤخرتھ ؟ 

  بین أحضان حوریاتھ ؟ " الحب الملتھب " في تلك الحالة من 
 :األمثل ونقرأه في القرآن كالتاليألن رب القرآن قد قدم الحل ! .. ولكن ال داع للقلق 

  )44:الصافات  ( " متَقَابِلين سررٍ علَى"
  :جاء في تفسیر امام المفسرین الطبري التالي  ، لدیھم ةسیر المعتمداولنقرأ التف

  " تفسیر ( . "وال ینظر بعضھم في قفا بعض , ضھم یقابل بعضاأن بع: یعني
  :وقال ابن كثیر  ) 44الصافات  –الطبري 

  "ينتَقَابِلرٍ مرلَى سابن كثیر ( "  ال ینظر بعضھم إلى قفا بعضقال مجاھد :  ع( 
  

 !أوصاف سریر العشق في الجنة 
س كل شيء بل ان األسرة وھذا لی .بعضھم  اال ینظرون الى قف" متقابلین " اذن ھم 

وبھذا فھي تشبھ السریر الكھربائي في .. نعم ! .. تدور وتلتف )  السرر المفروشة( 
  !..النوم  غرف بعض عصرنا الذي یدور في

  "ينتَقَابِلرٍ مرلَى سال ینظر بعضھم في قفا بعض: قال عكرمة ومجاھد .  ع 

وا فال یرى أحد قفا األسرة تدور كیف شاء: وقیل  .تواصال وتحاببا 
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السریر ما ; على سرر مكللة بالدر والیاقوت والزبرجد : وقال ابن عباس . أحد
تدور بأھل المنزل : وقیل . وما بین عدن إلى أیلة , بین صنعاء إلى الجابیة 

  )القرطبي  –الجامع الحكام القرآن ( ." وهللا أعلم . الواحد 
لمسلم قفا المسلم الذي یضاجع حوریتھ على رة تدور لكي ال یرى اسّ ولكن بما ان األ

 السریر المقابل ، فھل ھذا یعني بأنھ سیشاھد مؤخرة الحوریة المقابلة لھ ام ال ؟
والى ان یفكر االخوة المسلمین مع ذلك السؤال ، فلننتقل الى ما جاء في سورة الطور 

  : وتفسیرھا
"ينئتَّكلَى مرٍ عرس ةوففصم منَاهجزَوو  ينورٍ ع20 :الطور  سورة( " بِح( 
  
  " ينورٍ عبِح منَاهجزَوو فُوفَةصرٍ مرلَى سع ينئتَّكم  

الرجل أن المغیرة عن ثابت قال بلغنا وحدثنا أبي أخبرنا ھدبة بن خالد عن سلیمان بن 
وما أعطاه هللا من من أزواجھ وخدمھ عنده  لیتكئ في الجنة سبعین سنة

قبل ذلك فیقلن  فإذا حانت منھ نظرة فإذا أزواج لھ لم یكن رآھنالكرامة والنعیم 
أي وجوه بعضھم إلى  "مصفوفة " قد آن لك أن تجعل لنا منك نصیبا ومعنى 

أي وجعلنا لھم "  وزوجناھم بحور عین"  "سرر متقابلین على  "كقولھ  بعض
" وزوجناھم " العین وقال مجاھد  رینات صالحات وزوجات حسان من الحوقر

  )20سورة الطور  –ابن كثیر ( " .. أنكحناھم بحور عین
العجیبة تلك مصفوفة بحیث ان وجوه بعضھم الى بعض ولیس الى  رةسّ األاذن 

ً  ..المؤخرات  على تلك السرر المصفوفة وكأنھا .. ع الحوریات الناعمات ھم موطبعا
 !في عرض عسكري 

ً ما قالھ ترجمان القرآن ومفسره الكبیر انظر  )ابن عم محمد (  "ابن عباس  " ایضا
  :  الذي طاش بھ الخیال الى العنان كالتالي 

  "فُوفَةصموصولة بعضھا إلى بعض حتى تصیر صفاأي : قال ابن األعرابي : م 
فإذا أراد العبد أن یجلس  ;أنھا تصف في السماء بطول كذا وكذا  األخبار وفي. 

ھي :  قال ابن عباس.  فإذا جلس علیھا عادت إلى حالھا; علیھا تواضعت لھ 
 ." والسریر ما بین مكة وأیلة, سرر من ذھب مكللة بالزبرجد والدر والیاقوت 

  ) 20الطور  – القرطبي تفسیر  ( !
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على تلك ! تفسیر ابن كثیر بأن تلك السرر تنكمش وتتمدد بحسب الطلب  وقد جاء في

  !السرر الناعمة المرتفعة تجد النساء الناعمات البارزات الصدور والمكعبات االثداء 
  :، قال ابن كثیر  13الغاشیة  " فيها سرر مرفُوعةٌ": وھذا ما ورد فى القرآن 

  " قالوا فإذا  فعة السمك علیھا الحور العینعالیة ناعمة كثیرة الفرش مرتأي
  )ابن كثیر( "  على تلك السرر العالیة تواضعت لھأراد ولي هللا أن یجلس 

  !  ان السریر كأنھ مرصد لمشاھدة كل متع الجنة  وجاء في الطبرى
  " مرفوعة لیرى ,  جمع سریر: والسرر  "فیھا سرر مرفوعة  ": وقولھ

ویلحق جمیع , والملك فیھا  ا خولھ ربھ من النعیمالمؤمن إذا جلس علیھا جمیع م
حدثني محمد : ذكر من قال ذلك . موضونة : عني بقول مرفوعة : وقیل . ذلك بصره 

: عن ابن عباس , عن أبیھ , ثني أبي : قال , ثني عمي : قال , ثني أبي : قال , بن سعد 
بعضھا فوق  ,سرر مصفوفة : كقولھ , موضونة : یعني  "فیھا سرر مرفوعة  "

 )الطبري ( . "  بعض
  

  !یاللخیال الغیر علمي .. بل ان ھذه السرر قد بلغ ارتفاعھا ما بین السماء واالرض 
  " لیرى ,  ارتفاعھا قدر ما بین السماء واألرضوروي أنھ كان . أي عالیة

 )القرطبي ( ."  ملكھ حولھ ولي هللا
 

، ولو رجعنا الى التفاسیر المعتمدة  )34: الواقعة ("  مرفوعة  وفرش "  :قولھ  و
  :وعلیھا یضاجع المسلم النساء  لنقرأ ! سنة  80سنجد بإن ارتفاع الفرش ھنا مسیرة 

 "  " ارتفاع فراش الرجل من أھل الجنة مسیرة ثمانین قال " وفرش مرفوعة
ألصحاب إنا أنشأناھن إنشاء فجعلناھن أبكارا عربا أترابا " وقولھ تعالى .  نةس

الفرش وھو ذكر جرى الضمیر على غیر مذكور لكن لما دل السیاق " الیمین 
اكتفى بذلك عن ذكرھن وعاد الضمیر  على النساء الالتي یضاجعن فیھا

 )ابن كثیر " ( علیھن
 

  :لنقرأ !! .. جمیالت الكواعب بل ان الفرش ھنا كنایة عن النساء ال
  " ) أو مرفوعة على رفیعة القدر أو نضدت حتى ارتفعت ) وفرش مرفوعة

مرفوعة على  ھي النساء ألن المرأة یكنى عنھا بالفراش: وقیل . األسرة 
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: یس) [ ظالل على األرائك متكئون  ھم وأزواجھم فى: ( األرائك قال هللا تعالى 
  )النسفي تفسیر ( ]."  56

  
  
  ! نساء مجرد فراش للمتعة الجنسیة ال
  " ، ّ ّ ذكر الفرش وھي المضاجعوعلى التفسیر األول أضمر لھن دلّ علیھن  ألن

ً من غیر والدة، فإما أن یراد"  انشَانَـٰهن انشَاء"  . أي ابتدأنا خلقھن ابتداء جدیدا
  )زمخشري ال  –الكشاف (  ."الالتي أعید إنشاؤھنالالتي ابتدىء إنشاؤھن؛ أو 

 "  "أو مرفوعة على األسرةأي مرفوع بعضھا فوق بعض" وفرش مرفوعة ، .
، وارتفاعھا كونھا على الفرش ھنا كنایة عن النساء اللواتي في الجنةوقیل إن 

 –فتح القدیر ( ." األرائك، أو كونھا مرتفعات األقدار في الحسن والكمال
 )الشوكاني 

ً ھل سنشھد حفلة للجنس الجماعي على ا أن آیات الحور  ألسرة المتقابلة وخصوصا
  !؟ تأتي مقترنة بھاالعین 

  

  ماذا للمرأة المسلمة ؟
وجمیع االغراءات قد جاءت " ! الجنس " فالجائزة الكبرى للمسلم في الجنة ھي 

. ي ، وینشر االسالمفالرجل ھو من سیغزو ویقاتل ویسب. لتلبیة رغبات الرجال فقط 
  !! مكعب صفر : أعطاھا  االسالم في الجنة ؟ أعطاھاماذا أما المرأة ف

فحتى لو فجرت المسلمة جسدھا بین المدنیین ، لتموت في سبیل ربھا الذي اشترى 
منھا نفسھا ومالھا ، فماذا سیعطیھا ؟ ھل ستكافأ بحور عین ذكور من الرجال 

ً ؟ ام ان الحوریات ھنالمفتولي ا   !لرجال المسلمین فقط ؟ لعضالت مثال
فقد رأى محمد بأن أكثر أھل جھنم ھم . رھا في الدنیا ، فھكذا في اآلخرةقكما احتف

  ! النساء 
  .. " خرج رسول هللا ص في أضحى أو فطر إلى المصلى ثم انصرف فوعظ

 الناس وأمرھم بالصدقة فقال أیھا الناس تصدقوا فمر على النساء فقال
 "یا معشر النساء تصدقن فإني رأیتكن أكثر أھل النار 
  )1393 –ذلك مال رابح ذلك مال رابح  باب -كتاب الزكاة  -یح البخاري صح(
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 72+  4او  3او  2او  1سواء كانت فللرجل المسلم في الجنة زوجاتھ من الدنیا 
نكاح الـ حتى یفرغ زوجھا من  ، بالطبع ان تنتظر دورھا ى المسلمةوعل !! حوریة 

 آخر ، ثم تعود لتأخذ دورھا في !یصل الیھا وربما بعد مئات السنوات ل حوریة 72
من  71\1فالمسلم سیتمتع بعشرات الحوریات أما المرأة المسلمة فلھا  !الطابور ثانیة 

  !فقط الرجل 
فما شعورھا كسیدة مسلمة وھي ترى زوجھا یتمرغ بین أفخاذ الحوریات ، وھي  

. لتتزوجھوالتي احتملت ثقل دمھ ، وربما تحدت اھلھا التي كانت زوجتھ وام عیالھ 
  ما شعورھا واین كرامتھا واین غیرتھا ؟

 

  
ولكُم فيها  انْفسكُم ولَكُم فيها ما تَشْتَهِي وفي اخرة نَحن اولياوكُم في الحياة الدُّنْيا "

لت " (ما تَدَّعونَ   ).31:  سورة فصّ
  ُول : "  قال الطبري خرة عن: یق ْ َكم في اآل َّ ول ُسك د هللا ف ْ ن َ اتم ما تشتَھي أ َّ َّذ  من الل

 ) 31فصلت  –الطبري  –جامع البیان  (".  والشَّھوات
  

  :ولنقرأ ھذه الطامة الكبرى في جنة االسالم 
  " ولھم فیھا ما یشتھون ولو كان حراما في الدنیا كالحریر والخمر وجمع

في الجنة إال المحارم سائر یجوز نكاح بأنھ لقرطبي ابل صرح : األختین ، قال
، ال ما  وھي منتفیة ھناكالعلة ھنا التباغض وقطیعة الرحم ألن ؛  األم والبنت

یعطى : " فیھ رذیلة كوطء في دبر ومنھ وطء األبعاض كبنتھ وأمھ ؛ وقد ورد 
 " " ..أحدكم في الجنة ذكرا مثل النخلة السحوق وفرجا یسع ذلك 

  )  كتاب النكاح  –لى شرح الخطیب تحفة الحبیب ع :كتاب (
  

  " !انْفُسكُم  تَشْتَهِي ولكُم فيها ما: " فالقرآن قد حلل كل شيء في الجنة 
فالمسلم الذي حرم نفسھ على االرض من نكاح محارمھ كأختھ وخالتھ ، فسیحصل 

  !علیھن في الجنة 
الباقي فحالل زالل أما !! م والبنت األ: ھي فقط المحارم التي ستحرم علیھ ھناك 

 ً ً طیبا   .لیف في جنة االسالم وال محرمات فال تك! لحما
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  !!فیجوز للرجل ھناك ان ینكح اختھ وخالتھ وعمتھ وجدتھ وابنة اخیھ وابنة اختھ الخ 
ً سیصبحن من  وال عائق من فرق السن بینھ وبین عمتھ أو جدتھ ، ألنھن جمیعا

ً اتراب" الكواعب االتراب  ً  اي في سن واحدة" ا   !! ثالثة وثالثین عاما
ذكر ب المسلم سینكح محارمھ واخواتھ في الجنة  قولھم المقزز ، بأنمع مالحظة 

  " !!النخلة " سیبلغ طولھ مثل 
ً ھناك فرج یسع ذلك    !بربكم ما ھذا االسفاف الفكري .. وطبعا

  
.. لمي أو األدبي صدقوني ان حكایات الجنة وملذاتھا تفوق الخیال ، سواء الع

ً عن قراءة ألف لیلة ولیلة ، على كلیات اآلداب تدریس مادة    : وعوضا
  " ! ألف جنة وجنة" 

شوق األرواح الى نساء بالد م: " كھذا الكتاب الذي یشوقھم لنساء الجنة بعنوان 
  " !ح األفرا
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  !من أجل حفنة حوریات 

تستحق ا فیھا من جنس اباحي ، مالتي استعرضنا ھل جنة االسالم  : عزیزي المسلم

  ؟ الناس بل قتل النفس قتل 

استیقظ ، الى متى ستصدقون ھذه االساطیر ؟ ألن تكفوا عن القتل والتفجیر 

  !واالرھاب والعنف ألجل حفنة حوریات بأعضاء انثویة عمالقة 

  

 بالعطاء والمحبة والبذل ، وال تصدقوا المتخلفین.. فقط عیشوھا .. ما أجمل الحیاة 

من سكان الكھوف الذین یدفعونكم اصحاب القلوب السوداء كالعناكب السامة 

الحزام ، مصورین لكم بأن  لالرھاب والموت الرخیص الجل خیاالت مریضة 
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.. عند باب الجنة  كمرب كم بھاللحوریات التي وعدستقدمونھ الناسف ھو المھر الذي 

 لكم الفاتنات والغلماناستفیقوا من أفیون نصوص وآیات وسور واحادیث تعرض 

 ! في القبورلتھرعوا وتحولوا الناس الى اشالء  كبحور ، والخمور كاللؤلؤ المنثور ،

  

ان تحكم عقلك ومنطقك ، وتقارن اآلن بین جنة االسالم  عزیزي القارئ ما رأیك

  ..فتعال معي في جولة مقدسة مع ملكوت الرب السماوي .. وبین ملكوت المسیح 

ذھاننا وعقولنا بما علق بھا من رجاسات الفكر الجاھلي الغرائزي ، لنطھر ا وقبلھا
ً نعیم المؤمنین كما تصوره لنا المسیحیة  لننتقل الى الضفة االخرى ، مستعرضین معا

 .. القائمة على قداسة الكتاب المقدس 
 
 
  

 

 
 

28:3229 
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 واتو عن الفكر االسالمي بمئات السنان فكر المسیحیة حول الملكوت السماوي یسم

  !الضوئیة 
قد طرد منھا آدم وحواء فال وجود للجنة في المسیحیة ، فالجنة كانت على االرض و

وھناك  .انما المؤمن بالمسیح سیكون معھ في ملكوت اآلب السماوي . بعد الخطیئة 
  :سیقضي االبدیة في محضر الرب الذي فداه ، كما قال المسیح 

  
  "كُمقُلُوب رِبطتَض ال .تُو نْتُمنُوا بِيافَآم هنُونَ بِالكَ .م  نَازِلبِي متِ ايي بةٌ فيرث، 

كُمل قَدْ قُلْت نِّي كُنْتفَا الاو . تدَدعاو تيضنْ ماكَانًا، وم دَّ لَكُمعي الضمنَا اا

كُونُ انَا تَكُونُونَ انْتُم ايضا ا ثيتَّى حح ،لَيا كُم  "لَكُم مكَانًا آتي ايضا وآخُذُ
  )3-1:14یوحنا (  

  
  "هيياتَنطَيعا الَّذِين ءالنَّ هورِيدُ اا نَا،  ا اآلبكُونُ ا ا ثيي حعكُونُونَ مي

 " انْشَاء الْعالَم الَّذِي اعطَيتَني، النَّكَ احببتَني قبل مجدِي لينْظُروا
  ).24:17یوحنا ( 

  :لمخلص فكل متعة المؤمن في السماء ھي ان یكون مع المسیح ا
  "يل  اءهاشْت  قنْطَلنْ اا اجِد لضفذَاكَ ا ،يحسالْم عكُونَ ما23:1فیلبي " ( و.(  

  
القیامة ب ولكي یصل المؤمن الى العشرة والوجود بحضرة الرب ، علیھ ان یأخذ

 ً ً جدیدا ً روحانیا   !جسدا
لقدیم ي كانت في الجسد ابطبیعة غیر فاسدة ، منزھة من الشھوات والغرائز التیتمتع 

اذ لیس الجنس . لمھمة التكاثر والتناسل وحسب والتي خلقت فیھ. الفاسد على االرض
في الملكوت السماوي ، اذ لن  وجدوھذا لن ی. ھو الغایة والھدف انما كان وسیلة 

  :یقول االنجیل عن ھذا . یرث الفاسد عدم الفاسد 
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 " ِاتومةُ االاميا قضيادٍ : هكَذَا اي فَسف عرزادٍيسف دَمي عف قَاميانٍ . ووي هف عرزي
ويقَام جِسما يزرع جِسما حيوانيا . يزرع في ضعفٍ ويقَام في قُوة. ويقَام في مجدٍ

صار آدم،  هكَذَا مكْتُوب ايضا. يوجدُ جِسم حيواني ويوجدُ جِسم روحاني. روحانيا
لكن ليس الروحاني اوال بل . االنْسانُ االول، نَفْسا حيةً، وآدم االخير روحا محيِيا

يانوحكَ الردَ ذلعبو ،يانويحال .ابِيتُر ضراال نم لوانُ االنْسي . االانُ الثَّاننْساال
اءمالس نم بهكَذَا . الر اوِيمالس وا هكَما، وضيونَ اابِيهكَذَا التُّر ابِيالتُّر وا هكَم
ل فَاقُو. سنَلْبس ايضا صورةَ السماوِيِوكَما لبِسنَا صورةَ التُّرابِيِ، . السماوِيونَ ايضا
انَّ لَحما ودما ال يقْدِرانِ انْ يرِثا ملَكُوت اله، وال يرِث الْفساد  :هذَا ايها االخْوةُ

  )50-42:15رنثوس كو1 " (عدَم الْفسادِ
  

ولیس الى حوریات بیضاء متجددة البكارة ،  لكوت المسیحيفلن تتحول النساء في الم
ن فروجھن ومؤخراتھن العمالقة ، وكالم خلیع عن الكواعب ھناك تفاصیل ماجنة ع

  !واالثداء وسیقانھن البیضاء المشعة 
ً والى كائنات جنسیة ھائجة بطول ستی ولن یتحول الرجال  بقوة مئة رجل في ن ذراعا

  .النكاح والشھوة الشباع الشھوات الجنسیة العارمة
والنساء سیتحولون الى اجساد انما في الملكوت ھناك متع روحیة مقدسة ، والرجال 

ً الصدوقاذ قال المسیح لھ ! روحانیة مثل المالئكة  یون الذین المجد بفمھ الطاھر مجیبا
سألوه عن امرأة تزوجت سبعة رجال بعد موت كل واحد فیھم ولمن ستكون في 

  :القیامة ، اذ اجاب  
 " وتَزي الونَ وِجوزي ال ةاميي الْقف منَّهونَ،الكُونُونَ  جي لب كَةئالي  كَمف هال

اءم30:22متى (  "الس(  
  

 فینزل بالمؤمن نالقرآ اما. مرتبة مالك واعظم االنجیل رفع المؤمن بعد الموت الى
  ! النكاح - والشرب - األكل  : الى مرتبة كالحیوان الذي ھمھ ثالثة اشیاء

  ..كالمالك الطاھر امام هللا ھو  السماوي المسیحي فالمؤمن في الملكوت
  : اذ سیقضي االبدیة وھو

  7-1:19،  12- 10:7؛  11-8:4رؤیا سفر ال( یعبد الرب(  
  5:16؛  12:7؛  8:4رؤیا ( ویسبح الرب على قداستھ ومجده(  
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  3:8رؤیا ( ویصلي للرب(  
  15:7،  10:5رؤیا ( ویخدم الرب( 

  
  

ً على باب ملكوت الرب  انما ) ..   Adults only!  للكبار فقط: ( لیس مكتوبا
  !االبریاء االنقیاء  كاألطفالالملكوت الحقیقي السماوي ھو لمن ھم 

  :قال الرب 
 " لَكُم ولقا قدِ : اَلْحالواال لثوا ميرتَصوا وجِعتَر نْ لَمتَدْخُلُوا ا لَنف 

لَكُوتاتِ ماوم3:18متى " (  الس.( 
 " ولقا قاَلْح لَكُم : لقْبي ال نم لَكُوتم دْخُلَهي لَنلَدٍ فو لثم هال" 

  )17:18لوقا (  
  

  :، قال الوحي المقدس  وشھوات دنسةولن یدخلھا جنس وزنا 
  " يف كْتُوبِينالْم ّالا، اكَذِبا وجِسر نَعصا يم الو سند ءا شَيدْخُلَهي لَنو

يرِ حفوفِسالْخَر 27:21رؤیا (  "اة.(  
  ! لن یرث الملكوت الذین یقتلون ویفجرون ویقطعون الرؤوس 

  :بل ھؤالء الذین وصفھم المسیح بقولھ المبارك 
  

 "  هينمي نع لَّذِينكُ للالْم قُولي موا : ثبِي، رِثي اكاربا ما يالَوتَع
م دَّ لَكُمعالْم لَكُوتالْمالَمالْع يسسي.نْذُ تَاونتُممطْعاف تعنِّي جال .

. عريانًا فكَسوتُموني .كُنْت غرِيبا فآويتُموني. عطشْت فسقَيتُموني
: فيجِيبه االبرار حينَئذٍ قائلين .محبوسا فاتَيتُم الَي. مرِيضا فزرتُموني

نَاكَ؟يقَيسطْشَانًا فع ونَاكَ، امطْعاا فعائنَاكَ جياتَى رم ،بتَى  ارمو
ومتَى راينَاكَ مرِيضا او  راينَاكَ غرِيبا فآوينَاكَ، او عريانًا فكَسونَاكَ؟

بِما : الْحق اقول لَكُم: هم فيجِيب الْملكُ ويقول لَ محبوسا فاتَينَا الَيكَ؟
لْتُمعبِي فرِ، فاغصاال ءالي هوتخْودِ احبِا وهلْتُمعف نَّكُما." 

  ).40-34:25انجیل متى (  
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الملكوت المسیحي السماوي برقیھ السامي ومالمستھ للحس االنساني ، دون اثارة 

القرآن التي روجھا للرجال على اساس انھم للغرائز الحسیة ، بعید كل البعد عن جنة 
  !!یلھثون وراء النساء وعلى االرائك فاكھون 

قارنوا بین جنة االسالم وحوریاتھا ولیالیھا الحمراء وبین الملكوت السماوي الحقیقي 
  :لنقرأ .. كما في االنجیل 

  
  "منَّ السدِيدَةً، الا جضرادِيدَةً وج اءمس تيار مث ضراالولَى واال اء

وانَا يوحنَّا رايت الْمدِينَةَ . االولَى مضتَا، والْبحر ال يوجدُ في ما بعدُ 
الْمقَدَّسةَ اورشَليم الْجدِيدَةَ نَازِلَةً من السماء من عنْدِ اله مهياةً 

هوذَا : سمعت صوتًا عظيما من السماء قائالو. كَعروس مزينَة لرجلها
مسكَن اله مع النَّاس، وهو سيسكُن معهم، وهم يكُونُونَ لَه شَعبا، 

ما لَهلها مهعكُونُ مي هسنَف هالو.  
كُل دمعة من عيونهِم، والْ  هال حسميسو الدُ، وعا بي مكُونُ في ال توم

يكُونُ حزنٌ وال صراخٌ وال وجع في ما بعدُ، النَّ االمور االولَى قدْ 
تضم.  

كُل شَيء جدِيدًا  نَعصنَا اا اهشرلَى الْعع سالالْج القو .يل القو :
» اكْتُب :اال نَّ هذِهاينَةٌفماةٌ وادِقص الو5-1:21رؤیا سفر ال" ( ق.( 
 
  " َدجنَّ ما، اليها فيىضيرِ للَى الْقَما الو سلَى الشَّما تَاجتَح دِينَةُ الالْمو

وتَمشي شُعوب الْمخَلَّصين بِنُورِها، .رها، والْخَروف سراجهااله قدْ انَا
كَرامتهِم الَيهاوملُ و مدِهجونَ بِمجِيىي ضروكُ اال. لَقتُغ ا لَنهابوباو

ويجِيىونَ بِمجدِ االمم وكَرامتهِم .نَهارا، النَّ لَيال ال يكُونُ هنَاكَ 
كَذِبا، اّال الْمكْتُوبِين ولَن يدْخُلَها شَيء دنس وال ما يصنَع رجِسا و.الَيها

  ).27- 23:21رؤیا ال سفر ( "في سفرِ حياة الْخَروفِ
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  :في المسیحیة الرب وسط تسبیحات قدیسیھ 
 "  نيب سالالْج الْقُدُّوس نْتااتِ  وبِيحتَس يلائرس3:22مزمور " ( ا .( 

  
ینما الھ االسالم یسكن في جنتھ بین مكانة رب المسیحیة ھو بین تسبیحات قدیسیھ ، ب 

  ! ماذا ؟
  
  القیامة في المسیحیة طاھرة ، والملكوت روحاني مقدس بعكس االسالم! 

الجسد المسیحي بفبأي جسد ترید ان تكون عزیزي القارئ بالجسد االسالمي أم 
  ؟ كالمالئكة الروحاني النوراني الطاھر

************ 
لألفضل ،  واحدالكتاب ان تغیر فكر شخص لو استطعت بھذا : اخي المسیحي 

ً ، تحرك اآلن لخالص النفوس !  فتكون قد حققت لھذا الكتاب ھدفھ   ! فكفى جلوسا


