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  : أقولها بملء الفم سأنهي الكتاب من بدايته  بهذا االعتراف الصادم ، و
 

 
لى تهمة المروق للوهلة األووقد يلصق بي أحدهم  قد تكون مقدمة صادمة ،نعم، 

   !  عن المسيحية والعياذ بالمسيح
 معي عبر صفحات هذا الكتاب سفركمأثناء ولكن بصبركم وطول أناتكم علي 

  !والى النهاية ، لذا أحسنوا الظن بي يا كرام ستشاطرونني الرأي بالتدريج
 

   
  ؟ "أحمد" هل بشر المسيح برسول من بعده ؟ ومن هو ؟ وما معنى إسم

  وما معنى بقائي مسيحياً مع ايماني برسول يأتي من بعد المسيح اسمه أحمد ؟ 

؟لكثرة الكتب  1بالجنون والهذيان هل أصبت  
" أحمد" ايماني بـ مع كالمخلص الوحيد كيف يجتمع ايماني المسيحي بـالمسيح

  ؟ مقلوباًمتناقضاً  فكراًفي ذات التو واللحظة ، اليس هذا 
  القرآن ذاته يعامل التاريخ ويقرأ معطياته بالمقلوب ؟  ليسأولكن 

  ،
 ؟  

وقد تتبدل معتقدات .. ألنعدل حاله بالمقلوب "المقلوب"فلربما ان قرأنا هذا 
 جاهد ونافح إلثباتها .هو ذاته نبي االسالم محمد" مدأح"مفادها بأن  وموروثات ،

،  االسطوري اعتقدوا بثبوتها كجبل قافالمنتفعون طيلة ألف واربعمائة سنة ، 
اللوح "قابعة في وال، " األفق األعلى"قدسيتها الممتدة بحبل الى واقتاتوا على 

  .الى األبد" المحفوظ
  

                                         
  وبينَما هو  ":كما أتھم فستوس رسولنا العظیم بولس بالھذیان لكثرة ابحاره بین صفحات الكتب  1
تُحوِلُكَ  الْكُتُب الْكَثيرةُ ! يا بولُس تَهذِي انْت  يحتَج بِهذَا، قَال فَستُوس بِصوتٍ عظيم )بولس(  

 ).24:26أعمال " (  الَى الْهذَيانِ 
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 :محاظرة للشيخ الشهير أحمد ديدات بعنوان  كنت أتابع

mmed the Natural Successor to aMuh
Christ 

   "  لخليفة الطبيعي للمسيحامحمد "  
من  6 بقراءة اآلية محاضرتهفلفت نظري انه افتتح 

  :سورة الصف 
  
"ميرم نى ابيسع ذْ قَالاو ائرسي انا بنِّييا يل نيا بِمدِّقاً لصكُم ميلا هال ولسر  دَيي

 اةرالتَّو نشِّراً مبمولٍ وسدِي بِرعن بي متادُ  يمحا هما اسِنَاتِ  فَلَميبم بِالاءهج 
بِينم رحذَا سوا ه6:سورة الصف( "  قَال(  

كرر القاء هذه المحاظرة أمام جمهور ذه اآلية كلما وقد إعتاد الشيخ على قراءة ه
  .مختلف

  
كتابه الذي يحمل ذات بذات هذا النص القرآني إفتتح به و

  : العنوان 
)mmed the Natural Successor to ChristaMuh (  
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ربي  اياه علمني بارع تكتيك حواري استخدام  فكرةذهني  في تفخطر 
  .ومخلصي يسوع المسيح

عن طريق استخدام سالحه ضده ،  ، 2ديدات كتاب مجملا ال أرد على لماذ: قلت 
  !وتوجيه ذات سيفه اليه ؟


  

  .تفسيراته من جذورها، وتنقلع كل امن اساساته تنهار كل أدلتهوبذلك 
 

– TURN THE TABLES   

فالنهج الذي سأستخدمه يعرف ! اللبيب يفهم بأن خير وسيلة للدفاع هي الهجوم 
 - بنعمة الرب  – ثبت للمسلمينوهو تكتيك من خالله سأ " !  قلب الطاولة" بــ 

  ! محمدهو ليس  أحمد، بأن  الدينية مصادرهمأوثق و كتبهم ومن واقع
ما  –السابقة او الالحقة  أدلتهم وبراهينهمواذا ما تبين لهم هذا ستسقط جميع  

  .سقوطاً مدوياً الى االبد -تقدم منها وما تأخر 
  

: فحين اوقفوا امامه المرأة التي امسكت في ذات الفعل وسألوه سؤاال محرجاً  
فلو سامحها التهموه بكسر ( ول انت ؟ موسى اوصانا ان هذه ترجم فماذا تق

الناموس ، ولو أمر برجمها ألشتكوه للسلطات الرومانية التي كانت قد منعت اليهود 
فما كان منه اال ان قلب الموقف موجهاً سؤاال واحداً ) من تطبيق احكام االعدام 

 .، فانسحبوا جميعاً "من كان منكم بال خطيئة فليرمها أوال بحجر: "للشهود 
وبهذا أنقذ المرأة دون كسر الناموس ، ألن بانسحاب الشهود ) 7-3:8يوحنا (

  ). 7:17التثنية ! ( تسقط القضية 
وكذلك قلب عليهم الطاولة حين سألوه عن جواز دفع الجزية لقيصر ، فأجاب 

 ).21-16:22متى ( اعطوا ما لقيصر لقيصر وما له له: بحكمته االلهية 

                                         
محمد الخلیفة الطبیعي "كامل مزاعم دیدات التي طرحھا في كتابھ  ردانني بصدد كتابة  2

وسنثبت بنعمة الفادي بأن الروح القدس المعزي لیس ھو محمد بأي حال من ".  للمسیح
 .وھویتھ" أحمد"وسأكتفي في ھذا الكتاب بالبحث عن شخصیة  . األحوال



5 
 

   !بة رائعة قلبت اللعبة إجا . فأنسحبوا خانعين
حين دخل الهيكل ورأى كيف ف حرفياً ، قلب الطاوالتبل المسيح فعال قد 

  : حولوه الى سوق وتجارة وصرافة ، قام بطردهم قالباً طاوالت الصيارفة
"  ذِينال يعمج جخْراو هال كَليى هلا وعسي خَلدونَ وشْتَريونَ وبِيعي  كَانُوا يف

 ،كَليهدَ الائوم لَبقو ةارِفي12:21متى (  "الص.(  
وبحسب نهج الرب يسوع سنسير ، ونقلب الطاولة على الخصم ، مستخدمين ذات 

  !وسنثبت حجتنا من صفحاتهم . كتبهم ومراجعهم االسالمية المعتبرة عندهم

  
ل يوحنا االصحاح الرابع عشر والسادس عشر قبل ان يبادرك المسلم لتفتح انجي

  ..ليدلك على ان المسيح كان يبشر بمحمد الذي وصفه بالمعزي 
وال أن واسأله أ – فقط دقيقة واحدة –لستين ثانية .. ذلك كله جانباً  تنحية طلب منها

  ،وردت في القرآن أي نبوة عن مجيء محمد على لسان المسيح  كانت قد
  !؟فما هي  ولو وجدت 

كالمنتصر سيبتس سورة الصف  ذاكرتهوسيقرأ لك من ..م وربما يضحك مزهواً 
وهي اآلية الوحيدة  ". اسمه احمدُ ياتي من بعدِي بِرسولٍ  ومبشِّراً" :  6واآلية 

تفاالته بنصره وقبل ان يواصل مراسم اح .الثبات نبوة محمد كنبي بشّر به المسيح
  :هو بادره بسؤال صاعق 

  
 –التي ال تقبل الجدل وعنده  من المسلمات الثابتة لكون هذا –سيرفع حاجبيه متعجباً 

  3.أحمد هو احد اسماء نبينا محمد: يخبرك بسخرية العارف سو
د تربيتم على لقوال جمارك ،  ريبةمن السهولة القاء الكالم ، وال عليه ض:  قل له

، هل لديك ما فما هي األدلة التي تدعمه .كرواية رسمية دون تحقيق قبول هذا
  ؟يثبت قولك

 !      
 

                                         
  ):محمد الخلیفة الطبیعي للمسیح : ( ، في كتابھ ھكذا كان یردد الشیخ دیدات  3

!! "name for Muhummed anotheris Ahmed "  
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 :  الفصل األول

 

  
  

   

ي أجد أن، لعلي آلمسلمين وبدأت برحلة بحث في القرا موضعي لقد وضعت نفس
  .المقصود بنبوة عيسى عن أحمد هو محمد كالم ونصوص تشرح بأن

 واحدة لم اعثر على آيةفقد طويت القرآن من اقصى اليمين الى اقصى اليسار و
  .سى عن أحمد قد تمت بمجيء محمدبأن نبوة عي أفادت
قديم ، لنبوات عديدة في كتب العهد القدومه  المسيح ومهدت مجيء تبقَلقد س
بإتمامها تشرح وتفصل لتمت جاءت نصوص االنجيل وكتب العهد الجديد  ماوحين

 . وبأنها قيلت فيه 4بالمسيح حرفياً

                                         
  : أمثلة للنبوات واتمامھا عن المسیح  4

 یولد في بیت لحم الیھودیة. )33-23:3لوقا: (االتمام)  10:49تكوین ( من سبط یھوذا نسبھ
 )3لوقا ( : االتمام) 25:9دانیال ( وقت میالده محدد بالسنة. )8- 4:2متى : (االتمام) 2:5میخا (

 یدخل اورشلیم راكبا على أتان .)25- 18:1متى: (االتمام) 14:7اشعیا  ( یولد من عذراء
متى : (االتمام)  12:11زكریا ( من الفضة  یباع بثالثین. )9-1:21متى : (االتمام )9:9زكریا (

یثقبون یدیھ  ).35:27متى : (االتمام)  18:22مزمور ( یقترعون على لباسھ. )16- 14:26
: االتمام)  12:53اشعیا ( یصلب بین آثمین. )33:23لوقا ( : االتمام) 16:22مزمور ( ورجلیھ

ر عظم من عظامھ. )38:27متى ( یُدفن . )36و33:19یوحنا ( :االتمام) 20:34مزمور( ال یُكسَ
: االتمام) 10:16مزمور ( یقوم من الموت .)60- 57:27متى ( :التماما) 9:53اشعیا ( مع غني

 .)9:1اعمال : (االتمام )18:86مزمور ( یصعد الى السماء. ) 27و24:2اعمال (
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شاهدها  محدداً عن أحمد، قرآن قد أشار الى نبوة المسيحهل حدث ان ال :ونسأل
  !لم يحدث هذا.. بالنفي : ابةواالج ؟مها بمحمد اتمإووضعها في االنجيل وم
  

بهذا النعت أو  - ولو مرة واحدة -  محمداً هل خاطب القرآن: والسؤال األصعب
  ؟" أحمد: "االسم 

الفترة تعود زمنياً الى وكلها سور لقد ورد اسم محمد في القرآن في أربعة مواضع 
  :اهي كلهاهو )اي فترة ما بعد هجرة محمد للمدينة (  المدنية

]1" [ مدٌا ومحلَى  مع تُمانقَلَب لقُت وا اتن مفَاا لسالر هلن قَبم قَدْ خَلَت ولسر الا
 قَابِكُمع144: آل عمران (" ا(  

  )40: األحزاب (" ابا احدٍ مِن رِجالكُم  محمدٌما كَانَ ] "2[
]3 " [لُوا الصمعنُوا وآم  ذِيناللَى وع ِلا نُزنُوا بِمآماتِ وحدٍالمحن  مم قحال وهو

مهالب لَحصاو هِماتِىيس منْهع كَفَّر  ِهِمب2: محمد (" ر(  
  )29:  الفتح(" والذِين معه اشدَّاء علَى الكُفَّارِ رحماء بينَهم رسول اله  محمدٌ] " 4[

  
ال في صيغة المخاطب وال في صيغة " ..  أحمد" لم يخاطبه القرآن ابداً بإسم لكن 

  . الغائب

 )77.439(و  5 آية )6236(و  ، سورة) 114( يحتوي على )الحالي (  فالقرآن
قد أطلقه القرآن "  دـ مـ أح" ال نعثر من ضمنها على اربعة حروف اسم  نالكن. كلمة

  " ..  أنزلنا القرآن على أحمد" أو " ..  يا أحمد: " به على محمد أو خاطبه 
  !.. " أحمد جاءكم" أو 

                                         
ً الیات القرآن ، لكن الحقیقة انھم یختلفون حول العدد النھائي آلیاتھ فقیل  5 ً محددا لقد ذكرت رقما

معضالت اختالفات عدد اآلیات من !! خ ال 6225أو  6219أو  6214أو  6204
 : القرآن كما یصفھا ابن العربي 

ومنھ ما , ومنھ ما ینقطع , وفي آیاتھ طویل وقصیر ,  وتعدید اآلي من معضالت القرآن: قال "
. ) 1/146 - السیوطي  – اإلتقان(  :راجع  "ومنھ ما یكون في أثنائھ , ینتھي إلى تمام الكالم 

األعداد ھو الصحیح ؟ ھل یمكن أن تكون كلھا صحیحة ؟ أم أن واحدا منھا  ھذهي من أ: السؤال 
  ھو الصحیح ؟
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 ! ؟"  أحمد" الى نفسه كــ  روخالل دعوته في مكة لم يش اًان محمد.. واألعجب 
 حد من واطوال فترة دعوته في مكة التي بلغت ثالثة عشرة سنة ، لم يخاطبه والو

  ".أحمد"أصحابه أو من أهل عشيرته بإسم 
  " .أحمد"، لم يطلق عليه القرآن لقب سورة مكية ستة وثمانين وطوال ظهور

وطوال فترة دعوته في المدينة بعد هجرته اليها والتي بلغت عشر سنوات لم يخاطبه 
  ".أحمد"ن أصحابه أو زوجاته بإسم أحد م

بلقب  لمحمد القرآن ية نقرأ فيها مخاطبةسورة مدن الثالثين يوال آية واحدة ف
  !أحمد 

  
حينها نبوية ربطت فيها محمد بأحمد ،  أحاديثوقد يخطر على ذهن قارئ مسلم 

 ) الرابع (الباب سنطلب منه اطالة االناة والصبر علينا حتى نأخذ بيده ونوصله الى 
وعد  مع. لنفند فيه كل تلك األحاديث المكذوبة في فصل خاص بها وبالتفصيل

  .المسلم مفاجأت لم تخطر على باله باعطاء االخ
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1  

أنه التقى راهب نسطوري قيل  عن 6اسطورة خرافية رة النبوية عنيخبرنا كتاب السي
  .طالب في رحلة تجارية الى الشام عمه ابي  برفقة الصبي وهوبمحمد 

أخرجها الترمذي في و، وقد روى تلك الحادثة من الصحابة أبو موسى االشعري
  :وهي هكذا  ، حسنهالكون الترمذي قد  وساكتفي بها )4/496(سننه 

  
 "أنبأ يونس بن أبي إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى عن أبيه : اد أبي نوح عن قر

في أشياخ من قريش ،  - ص-خرج أبو طالب إلى الشام ، وخرج معه النبي : قال 
هبطوا فعلوا رحالهم فخرج إليهم الراهب ، وكانوا قبل  فلما أشرفوا على الراهب

هم يحلون رحالهم فجعل ف: ذلك يمرون به فال يخرج إليهم وال يلتفت ، قال 
هذا سيد العالمين ، : ، وقال -ص- يتخللهم الراهب حتى جاء فأخذ بيد رسول اله 

ما : هذا رسول رب العالمين يبعثه اله رحمة للعالمين ، فقال له أشياخ من قريش 
إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق شجر وال حجر إال خر ساجداً : علمك ؟ فقال 
لنبي ، وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل  وال يسجدان إال

: التفاحة ، ثم رجع فصنع لهم طعاماً فلما أتاهم به ، وكان هو في رعية اإلبل ، قال 
أرسلوا إليه ، فأقبل وعليه غمامة تظله ، فلما دنا من القوم وجد القوم قد سبقوه إلى 

انظروا إلى فيء الشجرة : ، فقال فيء الشجرة ، فلما جلس مال فيء الشجرة عليه 

 ..الخ  ."مال عليه 

                                         
ً بعنوان   6 تقى المن(في كتابھ )  خرافة الراھب بحیرا( كتب االستاذ عبد الرؤوف المصري بحثا

  :جاء فیھ ) في تاریخ القرآن 
  "ا الراھبلم یثبت بالسند الصحیح عن الصحابة وال عن التابعین حادثة بحیر 

حتى في  -ص-بأن بحیرا قابل رسول هللا ) كذا ( ، ولم یثبت بالصحیحین ) نسطورس(
ً  -ص-، ولم یشر صغره مع عمھ أبي طالب في سفره إلى الشام  إلى تلك الحادثة ال تصریحا

، بل كانت حادثة بحیرا غفلة من بعض كتاب  وال تلمیحاً في جمیع أحادیثھ وأدوار حیاتھ
 ."ونقلھا أصحاب السیر من غیر تمحیص  اس لتعظیم شأن النبي في صغرهدسھا دالسیرة 
 . . . " . واعتمدوا على أمشاج من الروایات ال سند لھا : " . . . ثم قال 

وقد حاول االلباني الرد علیھ لكنھ لم یفلح سوى بالتدلیس اذ اخفى باقي الروایة التي دحضھا 
 ). 4راجع الھامش رقم . ( االمام الذھبي
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تحت أحاديث وداخلة  7ضعيفة جداً ومنكرة  الخرافية عالوة على ان هذه الرواية
  .رابعالوالتي سنشرح عنها بتفصيل في الباب ) اآلحاد(

ابداً بأن عيسى قد بشّر  صرحوال  ، !"أحمد"فإن بحيرا الراهب لم ينطق أبداً بلفظ 
  .ال بإسم أحمد وال بغيره ،بعدهعن نبي 

  

2  

 بتأثير الذي تمتع،  )والبالغة الثراءابن عم خديجة زوجة محمد االولى (هذا القس 
كما تصفه المصادر  لكنه كنصراني، من الهراطقة يعد،  8على محمد والقرآن قوي

  .اني وينقله للعربيةنجيل العبركان يكتب اال االسالمية
   :هذا القس  في صحيحه بخصوص يالبخار روىاذ 

                                         
  : التي دافع عنھا االلباني قال شیخ االسالم االمام الذھبي عن ھذه الروایة السقیمة 7
  " بھ ّ د بھ قراد، واسمھ عبد الرحمن بن غزوان، ثقة، احتج ّ ؛ ورواه  تفر ّ ّسائي البخاري والن

ّرمذي نھ الت اً  وھو حدیث منكر .الناس عن قراد، وحسّ ّ   وأین كان أبو بكر؟  ؛جد
وأین كان بالل في ، بسنتین ونصف؛ ص، فإنھ أصغر من رسول هللا ، كان ابن عشر سنین

ّ أبا بكر لم ھذا الوقت؟ ً، فإذا كان فإن ّ بعد المبعث، ولم یكن ولد بعد؛ وأیضا علیھ  یشتره إال
ّھ كیف ر أن یمیل فيء الشجرة؟ غمامة تظل ّ ّ الغمامة یعدم فيء الشجرة التي   یتصو ّ ظل ألن

ّ  نزل تحتھا، ّبي اھب، وال  ولم نر الن ّ ّ بقول الر ، صلى هللا علیھ وسلم ، ذكر أبا طالب قط
ّر ھممھم ودواعیھم على حكایة مثل ذلك، قریش تذاكرتھ ، وال حكتھ أولئك األشیاخ، مع توف
ة؛ صالشتھر بینھم أیّما اشتھار، ولبقي عنده ،  فلو وقع ّ ّبو ّ من الن ولما أنكر مجيء  ، حس

ً بغار حراء وأت ال ّ ً على عقلھ، ولما ذھبالوحي إلیھ، أو إلى شواھق الجبال  ى خدیجة خائفا
ّر ھذا الخوف في .ص- لیرمي نفسھ  ً فلو أث ه، كیف كانت تطیب نفسھ  وأیضا ّ أبي طالب ورد

ً لخدیجة؟ فر إلى الشام تاجرا نھ من السّ ّ وفي الحدیث ألفاظ منكرة، تشبھ ألفاظ   أن یمك
ّرقیّة ّ ابن عائد قد روى معناهالط ً إلى : ازیھ دون قولھفي مغ ، مع أن وبعث معھ أبو بكر بالال

سیر (" .أخبرني أبو داود سلیمان بن موسى، فذكره بمعناه ثنا الولید بن مسلم،: آخره، فقال
  .)ه مع عمھ إن صح سفر - ونشأتھ صمولد النبي  - السیرة النبویة - أعالم النبالء

 
بموت ورقة بن نوفل انقطع وحي القرآن عن محمد لدرجة انھ یأس وقنط وحاول االنتحار  8

ً كما أورد البخاري    ) :أصح كتاب بعد القرآن ( مرارا
  "

  لكي یلقي منھ فكلما أوفى بذروة جبل
وتقر نفسھ    جأشھ    إنك رسول هللا حقا فیسكن لذلك    محمد    فقال یا    جبریل    تبدى لھ  نفسھ

  جبریل    فیرجع فإذا طالت علیھ فترة الوحي غدا لمثل ذلك فإذا أوفى بذروة جبل تبدى لھ 
باب أول ما بدء بھ رسول هللا ص من الوحي  -كتاب التعبیر  -صحیح البخاري (" فقال لھ مثل ذلك  

 )الرؤیا الصالحة
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 " تنصر في الجا فيكتب ،  يوكان يكتب الكتاب العبرانهلية ، كان امرا
، وكان شيخاً كبيراً قد  من اإلنجيل بالعبرانية ما شاء اله أن يكتب

  ) . 1/3:  يصحيح البخار( " عمى
 

  :بلفظفي كتاب األنبياء  يوأخرجه البخار 
 " تنصر يقرأ اإلنجيل بالعربية 184/ 4 يصحيح البخار ( " وكان رجال (  

 
   :يتاريخ الطبر وفى
 " ..  وسمع من أهل التوراة واإلنجيل ورقة قد تنصر ، وقرأ الكتبوكان ، "  

   ). 302/ 2 يتاريخ الطبر (
 

ي ون فيدعوه المسلم أو ما .. االنجيل كان لدى القس ورقة ومن المؤكد انه
  .مزاعمهم باالنجيل االصلي

نبي يأتي بعده اسمه تنبؤ عيسى بلم يتلفظ هذا القس بحرف واحد عن اذن فلماذا 
  !؟ 9أحمد

هذا : التقى محمداً بعد ادعاءه النبوة ، لماذا لم نسمع عن ورقة ينبس قائال  ماحين
  الذي بشر به المسيح ؟) الفارقليط ( هو الروح القدس المعزي 

 يصحيح البخار( "الناموس الذى نزل اله على موسىهذا هو ": انما قال  
1/4 (.  
ان محمداً أي  .)ولم يذكر عيسى ابداً(الذي نزل على موسى الناموس  ذكر ورقة 

  .موسى، ولكأنه مجدد وواعظ يحث الناس للعودة اليها مجرد نذير اتى بشريعةكان 
  

  
  

                                         
روایة كاذبة وشعر مفبرك نسبوه لورقة بن نوفل یذكر فیھ   الثالث وسنناقش بتفصیل في الباب 9

 ! في حینھ أحمد كأنھ محمد ، وسنثبت كذبھا
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3 
  

 10 وهي قصة اسطورية تحوي ثغرات عديدة –في حادثة االسراء والمعراج وذلك 
في  نقرأ فيها بأن محمد قد اخذه جبريل الى السموات السبع وفيها التقى بأنبياء –

  : هذا الحوار يقابلنا ،الى سماءلما اتى وك كل سماء على حدة ،
  " 

 
 
 
 
 
  !"..  

 ما يهمني هنالن نتوقف طويال مع هذا السيناريو الهزيل بين المالئكة وجبريل ، 
  .عيسى ويحيى" ابني الخالة"فيها كان يعيش التي الثانية  السماء هوتحديداً 
لماذا ف، عن اسم الضيف القادم سألوا جبريل حين : التاليكيتمحور  وسؤالي

حين جاء الى مقر اقامة  لماذا ؟" أحمد" ولم يجبهم بأنه ، محمد: أجابهم جبريل 
  ؟ ت به يا عيسىالذي بشّر" أحمد"هذا هو عيسى في السماء الثانية لم يخبره بأن 

  ؟..بظهور أحمد على االقل من باب اسعاده باتمام نبوته
  

  .، وحتى في لقاءه مع االنبياءطوال حياة محمد" أحمد"محمد هو  ال اثر لفكرة أن
  

  

                                         
الَى من المسجِدِ الحرام  لَيًسبحانَ الذِي اسرى بِعبدِه " : جاء في القرآن عن حادثة االسراء   10

آياتنَا انَّه هو السميع البصير  الْمسجِدِ اْقصى  نم هنُرِيل هلوكْنَا حارذِي ب1:17االسراء" ( ال (. 
ً ؟ لماذا لم یره أحد ؟ لماذا تمت معجزة االسراء المزعومونسأل  ما ھو ذلك المسجد وة لیال

الذي بناه عبد الملك بن ھو ؟ ھل كان االقصى  مسیحییناألقصى ؟ ھل كان الھیكل أم كنائس ال
  : بالفتنةوكیف تكون معجزة ، بینما وصفھا القرآن  ؟   بعد وفاة محمد بعقود مروان

  ). 60:17االسراء(  " للنَّاس فتْنَةًاَّ التي ارينَاكَ  روياالوما جعلْنَا  " 
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4  

مسموماً بواسطة  وفاتهيوم  سنوات حتى 10للمدينة وبقاءه فيها  ة محمدفي هجر
الذي بشر به  " أحمد" سم سقته له إمرأة يهودية ، لم يحدث ان دعا نفسه كــ 

  " !بني اسرائيل"عيسى 
واختلط وتاجر  .)صحة سندها المشكوك فيه  بافتراض(  11معاهدة اليهود بل اقام مع

كته ان قويت شويوم انقالبه عليهم بعد  الى، معهم واشترى وباع منهم ولهم
بأنه هو الذي بشّر به نه لم ينطق معهم يوماً اوالعجب العجاب  .النتصاره في بدر 

  عيسى لهم ؟
  :كما نقلها ابن هشام عن ابن إسحاق في صحيفة المعاهدةاألولى  اليكم العبارات

 "ه : قال ابن إسحاقكتابا بين المهاجرين واألنصار،  صوكتب رسول ال
م على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط وادع فيه يهود وعاهدهم وأقره

، بين صالنبي  من محمدهذا كتاب . بسم اله الرحمن الرحيم: "عليهم
   .."..المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب

 
   ".محمد"بـ انما " أحمد"بـ  لليهود اذن محمد لم يسمي نفسه

  

5  

وفداً من القسس واالساقفة المسيحيين الى المدينة لمقابلة لقد بعثت مدينة نجران 
ثالثة أيام ناقشوه وقد استمر لقاءهم .. محمد والحوار معه حول دينه الجديد 

  :وهذا ما دار في المناظرة.. وناظروه 
 "  على  أن نصارى أهل نجران قدم وفدهمبلغنا : قال ابن جريج

: فقالوا , مئذ سيدا أهل نجران وهما يو, فيهم السيد والعاقب , النبي ص 

                                         
 ،وابن سید الناس في3/224،وابن كثیر في النھایة  3/31ابن ھشام  حادثة ھذه المعاھدة أورد 11

وقد طعن في صحتھا الكثیر من علماء . كلھم عن ابن إسحاق دون ذكر سند.1/238عیون األثر 
  ).99-90لمحمد العوشن ص  -ما شاع ولم یثبت من السیرة النبویة (: ع كتاب راج. الحدیث 
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عيسى : قاال " من صاحبكما ؟ : " يا محمد فيما تشتم صاحبنا ؟ قال 
أجل إنه عبد اله : " قال رسول اله ص . تزعم أنه عبد , ابن مريم 

, إن كنت صادقا : فغضبوا وقالوا , " وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه 
, ويخلق من الطين كهيئة الطير, مه كويبرئ األ, فأرنا عبدا يحيي الموتى 

جامع (  "حتى أتاه جبريل 12فسكت! لكنه اله . .. اآلية , فينفخ فيه 
 )59ال عمران  –البيان للطبري 

النبوات التي  أحجم عن ذكرلماذا ف .حمدأ لم يتطرق محمد لذكر وبذات المنوال
ر بها التي بش ، وخاصة تلك"بين أيديهم " هي  أتت عنه في الكتب المقدسة التي

صمت عن  لماذا ، مع ان المناظرة دارت حول المسيح ؟أحمد المسيح عن 
  ؟ بافتراض وجودها دالئل نبوتهب اخبارهم

  
  .زمن زيارة وفد نجران فيلم تكن منزلة  6:لكن سورة الصف: سيقولون 

   : قلنا 
 يهف ؟ ألم يكن هذا الوقت من أنسب األوقات لينزلإذن وقتذاك لماذا لم تنزلف

حري باله االسالم أن ينزل آيته عن  أما كان ؟عن بشارة عيسى بأحمد النص األهم
  .بشارة أحمد في هذا الظرف ال بغيره لتكون دليال يعرضه محمد أمام المسيحيين

رة مع وفد ظ، أفلم تكن هذه المنا" أسباب النزول "  بـ اليس لديهم ما يسمى
  ؟ 6ف واآلية لنزول سورة الص" مناسبة"مسيحي هي أفضل 

  ن المسيح قد بشّر عنه ؟أأم ان محمد لم يكن أصال على علم ودراية ب

                                         
ً عرض علیھم المالعنة ، وحین رفضوا " !! لم یدر ما یقول " بل انھ سكت لدرجة انھ  12 واخیرا
سألوه عن حجة اخرى ، فعرض علیھم تھدیده ) ألن االنجیل یأمر بمباركة الناس ولیس لعنھم (

  :لنقرأ !  م او الحرب او الجزیة اما االسال: االخیر
  "جاء أسقف نجران، : " وأخرج ابن سعد وعبد بن حمید عن األزرق بن قیس قال

إن { فأنزل هللا . فلم یدر ما یقولفمن أبو عیسى؟ : قاال... والعاقب، إلى رسول هللا ص 
اھما دعفلما نزلت ھذه اآلیات } بالمفسدین{إلى قولھ } مثل عیسى عند هللا كمثل آدم 
ً فال ینبغي لنا أن نالعنھ، فأبیا فقاال: فقاال رسول هللا ص إلى المالعنھ ما : إنھ ان كان نبیا

  ".  اإلسالم، أو الجزیة، أو الحرب، فأقروا بالجزیة: تعرض سوى ھذا؟ فقال
 )السیوطي -تفسیر الدر المنثور في التفسیر بالمأثور(
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6   

وال ان المسيح "  أحمد "لم يشر ابداً بأنه  ، في رسائل محمد الى ملوك مسيحيين
  .بكلمة ر عنهبشّقد 
  

  

لم .. النجاشي ب المعروف رسلها محمد الى ملك الحبشة المسيحيالرسالة التي أ
  !بأنه أحمد المبشر به بواسطة عيسى ؟ محمد فيها يخبره

  : نص الرسالة الى النجاشي
  "ه محمد منه سالم عليك إني أحمد :الحبشة ملك النجاشي إلى رسول لإليك، ال 

 بن عيسى ، وأشهد أنالمهيمن المؤمن السالم القدوس الملك الذي ال إله إال هو اله
 فخلقه بعيسى البتول الطيبة الحصينة، فحملت مريم إلى وكلمته ألقاها اله روح مريم
 عز وجل، وقد اله إلى بيده، وإنى أدعوك وجنودك آدم خلق من روحه كما اله

 ".  بلغت ونصحت فاقبلوا نصحي، والسالم على من اتبع الهدى
  !؟"  أحمد"  ببشارة عيسى عنيذكره  اذا لملم
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هم وينقذوهم من مد والمسلمون بمسحيي الحبشة ليؤووحتى حين التجأ مح
الى الحبشة ان يخبروا  مالحقة قريش ، لم يوصي محمداً أتباعه المهاجرين

أنا هو أحمد الذي بشّر به : " المفترضة  –التلكس  –النجاشي بهذه الرسالة 
  " !! المسيح في انجيل يوحنا

طلب منهم ان يسمعوه شيئاً من الكتاب الذي أتى به وحين وقفوا أمام النجاشي و
ثبات نبوة لم ينطقوا بحرف حول ا .نبيهم محمد ، فتلوا عليه صدراً من سورة مريم 

  !أحمد على لسان عيسى ، وال قالوا ان محمداً هو من بشّر به المسيح 
  

  
لم ينطق بحرف عن  وبذات المنوال.. أرسل اليه محمد رسالة يدعوه فيها لالسالم 

  .أحمد

  :نص الرسالة الى المقوقس
  "ه محمد منسالم على من اتبع الهدى، أما  :القبط عظيم المقوقس إلى رسول ال

قُل يا اهل  . أجرك مرتين اله يؤتك ، أسلم تسلماإلسالم بعد فإني أدعوك بدعوة
نُشْرِكَ بِه شَيىا وال  دَ اال اله وال كَلَمة سواء بينَنَا وبينَكُم اال نَعب الكتَابِ تَعالواْ الى

 ".  اله فَان تَولواْ فَقُولواْ اشْهدُواْ بِانَّا مسلمونَ يتَّخذَ بعضنَا بعضاً اربابا مّن دونِ 
  لماذا لم يقتبس له كالم المسيح عن مجيء أحمد وانطباقه عليه ؟
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  :  نص الرسالة الى هرقل

  "ه محمد منسالم على من اتبع الهدى، أما بعد : عظيم الروم هرقل إلى بن عبد ال
فإن توليت فعليك  أجرك مرتين، اله كيؤت أسلم تسلم اإلسالم فإنى أدعوك بدعوة

كَلَمة سواء بينَنَا وبينَكُم اال نَعبدَ  يا اهل الكتَابِ تَعالواْ الى و األريسيِين إثم جميع
 الو هال الونِ  اّن دا ماببرضاً اعنَا بضعذَ بتَّخي الا وىشَي اْ فَقُو نُشْرِكَ بِهولن تَوفَا هواْ الل

 ".  اشْهدُواْ بِانَّا مسلمونَ
  ؟"  أحمد"  البشارة بـ عن يشرح له محمدلم 
  

  !وقفة مع أخطاء تاريخية 
المعروف من تاريخ بيزنطة بأن اسم ملكها لم يكن هو الذي استخدمه محمد في 

ولم يكن ملكاً على الروم انما على بيزنطة، "! هيراكليس"، انما " هرقل: "رسالته
فإن كان محمد يقع في هذه االخطاء التاريخية . ن هناك نزاع بين الدولتينوكا

فليس غريباً ان يقوم اتباع محمد بتغيير االسماء متى شاؤوا كلما طقت فكرة في 
كما غيروا  .الى محمد" أحمد"دون خشية من أحد، وهكذا نسبوا ورؤوسهم 

  !ول الملك الى طالوتل اسم شاذي بدّعلى نهج قرآنهم ال هيراكيليس الى هرقل،
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لنقرأ هذا االعتراف الذي ورد في تفسر قرآني معتمد ، يقر فيه بأن ال أحد من 

  :نقرأ  !!الناس قد دعا محمد بإسم أحمد ال قبل نبوءته وال بعدها 
  

  "ن لفظ اسم من أنه العلم على ما يتبادر م أحمد وال يحمل قوله اسمه
المجهول للداللة على ذات معينة لتميزه من بين من ال يشاركها في ذلك 

 االسم ألن هذا الحمل يمنع منه 
  

  -   
 .  ) " 6:الصف –البن عاشور  –تفسير التحوير والتنوير.( 

  
بهذا االعتراف الموجع نختم به أدلتنا التي استعرضناها بخلو كتب السيرة من أي 

ال قبل " فال أحد من الناس قد دعا محمد باسم أحمد . ذكر الرتباط محمد بأحمد
 " !!! نبؤته وال بعدها وال يعرف ذلك

 
6  
  

 يخدعون السامعين بأنهم نقلوا سنة محمد وسيرته كاملة ، وتلك اكذوبة ألن سنّة
والدليل بأن خُطب محمد التي كان يلقيها في  .محمد لم ينقلوا منها اال القليل جداً

وصلوا لم يالحقيقية، يمكن الوصول الى سنته  كان ومن خاللها ،كل صالة جمعة
الفرصة  هذه الخطب كانتو. لنا منها شيئاً يذكر، وفيها تفسيره للقرآن وآياته

جتماع معاً يوم الجمعة ليسمعوا نبيهم من فوق المنبر وهو الاالفضل للصحابة ل
  .يفسر لهم ما نزل عليه من القرآن

  ؟ 6آية  فأين قام محمد بتفسير سورة الصف
ا محمد تفسيراً المي كلمة واحدة نطق بهلماذا ال نقرأ أبدا وفي أي مرجع اس 
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  ؟ 13ال ماذا كان يقول في خطبه على المنبر في يوم الجمعةوإ؟ 6لسورة الصف آية 
  ؟ ويشرحها لهم للناس سور وآيات القرآن"  يبين" ن ألم يأمره القرآن أ

  :بقوله 
" كَ الذِّكْريلنَا النْزاوِنيتُبل لنَّاسل لا ِلا نُزونَمتَفَكَّري ملَّهعلو هِم44:النحل"(ي.(   

  :وقوله 
" تَابككَ اللَينَا علنْزا اموملَه ِنيتُبل َّا  مقَوةً لمحرو دىهو يهذِي اخْتَلَفُوا فال

 ).64:النحل" (يومنُونَ

  ؟ )6:الصف(  لهذه اآلية البالغة األهمية" تبيانه " فأين 
في  لم يكن لها وجود هذه اآلية من المحتمل بأن هل :والسؤال الذي يطرح نفسه 

  بفعل فاعل ؟هل أضيفت الى قرآنه بعد موته  ؟ زمن محمد
  ..لنتابع مع الفصل الثاني 

  

  

  

  

  

  
  
  
  

                                         
فعلى االقل كان ) بحسب اختالفھم ( سنة  13الى  10لقد عاش محمد في المدینة ما بین  13

طب صالة الجمعة، وتلك وجب ان  ُ أحادیث متواترة ولیست  تصیریجب ان یصلھم مئات من خ
طب محمدكأكث" آحاد" ُ في كتب االحادیث؟ لماذا ال نعثر على  ریة االحادیث، فأین نعثر على خ

ن ابن عباس وابن مسعود وقتادة تفسیر آیة واحدة بفمھ؟ كل كتب تفسیر القرآن تقرأ تفسیرھا ع
ً . یات قرآنھنما ال نجد تفسیر واحد من محمد آلبی. ومجاھد ووھب بن منبھ وغیرھم ما نجده احیانا

فنزلت "في بعض الكتب روایات عن كالم قالھ محمد یزعم فھا المفسر انھا سببت نزول االیة، 
  !وجلھا روایات ضعیفة". اآلیة كذا
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  : الفصل الثاني

  
  
  
  
  

  

صية المعزي الشيخ ديدات أزعجه نص االنجيل الذي يحدد فيه المسيح شخ
فأفترض ديدات من كيسه الخاص بأن ". الروح القدس"الموعود به للكنيسة بأنه 
وليس اصلياً ، دون ان يقدم قصاصة "  حشو في النص" هذا التحديد هو مجرد 

  :لنقرأ ما قاله . دليل على مزاعمه
  " الذي هو الروح (وأما المعزي «: ، حيث يقول)26 – 14يوحنا (إنجيل

سيرسله اآلب فهو يعلمكم كل شيء ويذكركم بكل ما قلته  الذي) القدس
  » لكم

«But the comforter which is the holy spirit when the father 
will spend in my home, he shall teach you all things and 

bring all things to your rememberance what so ever I have 
26)  – said in to you» (john 14 

الذي هو " ليس من الضروري ان تكون دارساً لالنجيل لكي تالحظ ان تعبير 
  which is the holy spirit" الروح القدسي 

يجب أن يوضع بين قوسين كما أفعل أنا عندما أضع  ،هو  حشو في النص
وبالرغم من أن . بعض الكلمات داخل النص المقتبس لزيادة االيضاح 

سية المنقحة استبعدوا العشرات من الجمل المحشوة في محرري النسخة القيا
هم ابقوا على هذه الجملة التي نالنص من نسختهم القياسية المنقحة اال ا

تتضارب وتتناقض مع التنبؤات الواضحة لعيسى عليه السالم في موضوع 
ديدات  –محمد الخليفة الطبيعي للمسيح (  ."المعزي أو المساعد هذا نفسه

 )47و 46ص  - المختار االسالمي  –ضان الصفناوي ترجمة رم  - 

6 
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:  

التي "  الذي هو الروح القدس"  ديدات لم يقدم أي دليل بأن العبارة المقدسة
اذ ان اآلية موجودة . سوى تخمينه المطلق "حشو في النص " وجودها ، هي  أربكه

علت لكن تمنيات ديدات افت. االصلية كما هي في كل مخطوطات انجيل يوحنا
  !هكذا لمجرد الهوى .. بأنها مقحمة 

  
  

 آية سورة الصف هي أن معتبرينلماذا ال يحق لنا استخدام ذات منطق ديدات 
عثمان الذي احرق كل  بفعلةاضافة ما بين قوسين إنها و !"حشو في النص"

   ؟لقرآن مة ونقح ايالمصاحف القد
  !؟الذي نقح بدروه قرآن عثمان  بن يوسف الثقفي الحجاج انها من دس أو 

  :سأستعير كلمات ديدات وأعيدها عليه  عكسياًلذا 

بالرغم من ان جامعي القرآن من لجنة عثمان قد استبعدت الكثير من القراءات ، " 
ن الصحابي ابن والكثير من النصوص القرآنية التي تدين بني أمية ، بل احرقوا قرآ

من سورة الصف عن أحمد،  6 رقم يةاآلمسعود وأبي بن كعب ، اال انهم ابقوا على 
التي تتضارب وتتناقض مع سيرة المسيح كالرسول االخير والمقفى به على جميع 

  " !!الرسل

  .نعم يحق لنا افتراض هذا ، ولدينا االسباب القوية الثبات ما نذهب اليه
  
على ضوء القرينة ولنقرأها .. رسول يأتي بعد المسيح  يتيمة عنلنمسك بهذه اآلية الف

 .ولنفحص ان كانت مقحمة أم ال
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6 

لو قرأنا اآلية مع الحقها وسابقها فلن يختلف الروي وال النظم وال السياق اللفظي 
  : في السورة

" 

  ٍولسراًبِرشبمي ودعن بي مأْتي دمأَح هماس  
  "  

  
  :أها ثانية احذف الجملة المقحمة واقر

" 
      "!  

  
بعد اسقاط الكالم  ها،بيانألفاظها ووسالسة  اآلية تتابعهل اكتشفت فرقاً في 

  .حذفت النص الدخيل متى ما لن تجد فرقاً ولن تشعر به !المقحم ؟

: والسؤال الذي يحق لنا طرحه 
 

  
  

14   

  السنة لدى  الكثير من الرواياتتوجد  : "يقول صالح الورداني
وتثير  زيادته ونقصانهوتتحدث عن  تشكك فى القرآن والشيعة

  .... "الشبهات من حوله 
  ) 1999الطبعة االولى  –مركز الحضارة العربية  -22ص –المناظرات (
  

                                         
 ! ) الف آیة ضائعة من القرآنآ 10: ( راجع كتابي  14
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لديهم الكثير من  ،السني والشيعي اذ ان أهل االسالم بشقيه! لقوة صدمة بالغة ا
ما حاجتنا ف  ."تتحدث عن زيادته ونقصانه " و  األدلة والتي تشكك في القرآن

  !بعد الى شهود بعد هذا االعتراف 
  :اعترافاً آخر  ألنقرو 

  كرم بركات العاملي ايراد  على كتب أهل السنةلم تقتصر : " يقول أ
، بل ورد فيها روايات كثيرة  عن مصاحف محرفةالروايات الحاكية 

من كتب الشيعة ولم تسلم ....... تتحدث عن نقصان حدث فى القرآن 
  )124حقيقة مصحف فاطمة ص (  ..."تلك الروايات 

  
القرآن،  روي الروايات عن المصاحف المحرفة والنقصان فيكتب أهل السنة ت

  !سني شيعي على ان كتاب ربهم محرفانه اجماع  ،عةوكذلك فعلت كتب الشي
  :يقول العالمة المسلم الدكتور موسى الموسوي 

  "من علماء الفرق اإلسالمية يشكلون عددا  والقائلون بالتحريف
إال أن علماء الشيعة ومحدثيهم يشكلون األكثرية المطلقة بين  كلها

  ).144ص  –الشيعة والتصحيح .. " ( هؤالء 
  

"  " ، ر الشفافاضحة كالبلوكلمات و
  ليست فرق مسيحية أو يهودية انما فرق اسالمية تنادي

  هل اكتشفت الكارثة عزيزي المسلم ؟. بتحريف القرآن 
كثر مع اعترافات عالم بأ الصديق المسلمليسامحني   المة مسلم وهو العن أصدمه أ

  :، فبعد أن ذكر الروايات التي تفيد تحريف القرآن، قال دنان البحرانيع
  

  " وال في نقلها  وقد تجاوزت حد التواتراألخبار التي ال تحصى كثيرة
السنة ( بعد كثير فائدة 

بل واجماع  من المسلمات عند الصحابة والتابعينوكونه ) والشيعة 
  " لفرقة المحقة وكونه من ضروريات مذهبهم وبه تضافرت أخبارهم ا
  )126ص  -البحرين - ةالعدناني ةمنشورات المكتب ةرق الشموس الدريمشا(
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 وعيكبعد ان تسترجع وهذه الصدمة ؟  قوة من المسلم ايها الداعيةهل استفقت 

  :التي ذكرت في االقتباسات اعاله ارجوك ان تنتبه لهذه الحقائق 

# 
#  

هل ادركت ما يعترف به علماء المسلمين أم تحتاج لمزيد من الوقت لتدرك حجم 
  !المصيبة ؟

  !؟ تحريفاتال تكون بشارة عيسى بأحمد من ضمن تلك ال فما يمنع ان
  

  
الذي أحرق كل  بن عفان عثمان في زمن جمعوتنقيحه  تحريف القرآنلقد أنجز 

  . للصحابة المصاحف األولى
  .فعله االخرون بمصحفه.. السابقة ما فعله عثمان بالمصاحف واألنكى ان 

 بتغيير المصحف بن يوسف الثقفي عامل األمويين الطاغية اذ قام الحجاج
  !! العثماني

  :بعنوان) المصاحف (  الشهير في كتابه السجستاني باباً االمام افرد إذ
  "  ) " فلو كان ) !!  49ص

  مصحف عثمان هو االصلي والصحيح فلماذا احتيج الى تنقيح من قبل الحجاج ؟ 
  

  :، باباً بعنوان أشد قوة وهو " الفرقان : " وقد أفرد ابن الخطيب في كتابه الشهير 
  "  ) " اذن مصحف عثمان الذي ) !!  50ص

  !ونقحه  15الحجاج" غيره " وصل الى المسلمين ليس هو االصلي ، بل هو الذي 

                                         
ھل یمكن الثقة بالحجاج الذي رمى الكعبة بالمنجنیق وقتل مئات االلوف ؟ ھل یستؤمن على    15
   " !!بیت هللا " ، ھذا الذي ھدم " كتاب هللا "
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ها ، قام بجمع مصاحف عثمان وحرقّها وأّلف غير فالحجاج بن يوسف الثقفي
  .مسقطاً كل ما يشين بني أمية

غير في "اغية الحجاج قد العبارات بأن الطالمصادر االسالمية تعترف بأوضح ف
ال  ؟أقحم آية البشارة بأحمد  من نهأال ينهض االحتمال القوي بأ ." المصحف

سيما بأن األمويين قد واجهوا المسيحيين في الشام، فقرروا اختراع اكذوبة تبشير 
 محرف بشهادة أهله وهو .المسيح برسول من بعده اسمه أحمد واضافتها للقرآن

  . بتحريفه بالزيادة والنقصانيعترفون  إذ.. من المسلمين  تباعهوا
 مثيرة آية ، حول البشارة بأحمد) 6:الصف( ية التي تحت مجهر دراستنا واآل

 ،يعضدها أي نصوص اخرى من القرآن اذ جاءت يتيمة ، ال.. لشبهة والتساؤل ل
  .حجاج في القرآنفات ما حرفه الوانها من مخل ،مما يرجح فكرة تحريفها بالزيادة

  !المصيبة عندهم تزايدت ككرة ثلج منحدرة 
 بقيت غامضةألنها ..  لتثبت نبوة محمد لم يكفيهم اقحامها داخل السورةإذ 

، فقاموا بتحريف الترجمة لخداع الغربيين والغير ناطقين بالعربية وهم  مشوشة
كثرية العالم االسالمي   .أ
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قامت . 16االنجليزية للقرآن)  ترجمة بكدل( الترجمة الشهيرة الواسعة االنتشار 

لم اذ .. في حين ان االسماء ال تترجم ! عن طريق ترجمته" أحمد" بتحريف اسم 
  .للقرآن المتعددة تهمافي ترجم محمديترجموا اسم 

  :نقرأ ل .. اذ ترجموه هكذا " أحمد"لكنهم فعلوا مع اسم  
Pickthall :  
"And when Jesus son of Mary said: O Children of Israel! Lo! I am the 
messenger of Allah unto you, confirming that which was (revealed) 
before me in the Torah, and bringing good tidings of a messenger 
who cometh after me, whose name is the Praised One. Yet when he 
hath come unto them with clear proofs, they say: This is mere magic. "
 ( Quran s. 61:6 – Pickthall ) 
 

  ، " المحمود "،  the Praised One: هل قرأتم كيف ترجم اسم أحمد هكذا 
ألنه  "أحمد"، وهذا تحريف لمعنى اسم " محمد"أي "! الشخص الذي يحمد " 

كثر   .هم حمداً ، وليس انه هو المحمودصيغة أفضل من الحمد أي أ
  ! محمراقوى من  ، وهو أحمر:  كلمة مثلما تقول

  

  
 فهل يمكن.. واصالة وجودها في القرآن  البشارة بأحمد واآلن بافتراض صدق

  المسيح بمحمد ؟ ؤتنب صحة استخدامها كنص واستدالل على
نبي بشر به قبل على لسان المسيح تعتبر كافية الثبات نبوة محمد ، كهل آية كهذه 
  ؟..ظهوره بقرون 

  :التي ستقع على كاهلهم هي  المصيبة
                                         

 : ھذا مقال یمدح بفضلھ وعلمھ ؟ Pickthall " بكدل " واآلن من ھو العالم االسالمي 16
Marmaduke Pickthall: A Servant of Islam 

http://www.cyberistan.org/islamic/pickthall.htm 
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 هذا الذي حرفوه  فسيمسيانما غيره،  ليس هو نبيهم محمد"  أحمد"ن بألو اثبتنا 
 ،فوا على محمد شرعية وأهلية للنبوة يليضودسوه في القرآن كجسم غريب عنه 

  !!لم يحقق لهم مسعاهم ولم يثبت له ما أرادوه مجرد خبط عشواء ورمية بال رام 

  
  ..نواصل لف.. وهذه هي الحقيقة التي سنثبتها، أثناء سيرنا في رحلة هذا الكتاب 
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  :اآلن  المحيرلكن السؤال .. صحيح ان المسيح بشّر بمن سيأتي من بعده 
  ، فمن يكون إذن ؟ حمدان لم يكن هو م
  !ال  : االجابة هل هو انسان ؟

  .نبياء وال نبي ومخلص بعدهان المسيح هو خاتمة اال: والسبب 

  

  : الفصل األول
  
 
 
 
 

  :سنتناول هذا الفصل على محورين 
  

  

  
" أخيراً " هو من سيأتي صرح فيه بأنه قد ضرب المسيح له المجد مثل الكرامين و

كَانَ له ايضا ابن واحدٌ حبِيب اليه  : "فقال .ألنه ابن صاحب الكرم  ،ارسلَه  فَاذْ 
هِميلا اضيا ايرخا، الي :قَائنونَ ابابهي منَّهه يتضح  ).6:12مرقس " ( اان ال  
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فرفض عصاتهم نبوتهم وجلدوهم  الى بني اسرائيل قد ارسل االنبياء) اآلب  (
فالرب . ايضاً فقتلوه،  ابنه ارسلبعد الفراغ من ارسال االنبياء  واخيراً . وطردوهم

هذا هو و  !)  االبن( فهو  اما الرسول االخير .)العبيد (  بلقبيدعو جميع االنبياء 
 :خير والخاتمة  وتعني األ escatonوالكلمة اليونانية  النص بأصله اليوناني

6 eti oun ena uion ecwn agaphton autou apesteilen kai auton 
legwn oti entraphsontai ton uion mou  escatonproV autouV  

  
يوحنا " . (  خَتَمه النَّ هذَا اله اآلب قَدْ " واألب قد ختم باالبن كل المرسلين، 

27:6.(  
خذ أن يتفي تجسده  اقتضى الحال نبياء ، انماواحداً من اال ليس لكون المسيح

قد رفض ظنون  نفسه هوو.  األزلية انه ابن اله اصالوظيفة النبي بينما الحقيقة 
  ).14:16متى ( "واحد من االنبياء"الناس عنه بأنه 

 
 

  

1 
ذُرِيةً . علَى العالمين وآل عمرانَ  آدم ونُوحا وآل ابراهيم انَّ اله اصطَفى" 

 يملع يعمس هالو ضعب نا مهضع34و33:3آل عمران " ( ب .(  
آل  ،نسب المسيح وأمه على العالمين أعظم من فال نسب وحسب  ولم يذكر ابداً 

  !!اسماعيل أو آل محمد 
، الذين اصطفاهم اله على العالمينكانت خاتمة ) آل عمران ( فعائلة المسيح 

  !!وتوقف عندهم ، دون أي ذكر لعائلة محمد وال نسبه وال آل هاشم 
  

  !القرآن ، ومن ذات ولنأتي باألقوى منه.. دليل قوي  هذا
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2  

أي الذي ختمهم  .به على جميع االنبياء"  المقفى" فبحسب القرآن المسيح هو 
  :فيقول. وجاء آخرهم

م البيِّنَاتِ من بعدِه بِالرسل وآتَينَا عيسى ابن مري وقفينَاآتَينَا موسى الكتَاب  ولقَدْ" 
وايدْنَاه بِروح القُدُس افَكُلَّما جاءكُم رسول بِما ال تَهوى انفُسكُم استَكْبرتُم فَفَرِيقاً 

  ).87:البقرة" ( كَذَّبتُم وفَرِيقاً تَقْتُلُونَ
لما بين يدَيه من التَّوراة واتَينَاه علَى اثارِهم بِعيسى ابن مريم مصدِّقًا  وقفينَا" 

 نُوردًى وه يهف نْجِيل46:المائدة" ( ا.(  
  ).27:الحديد "  ( بِعيسى ابن مريم واتَينَاه انْجِيل  وقفينَا"  

ن على جميع الرسل ليختم وينهي رسالتهم، فهو الخاتمة للمرسلي قفيفالمسيح 
فلن تجد في القرآن آية واحدة تصرح بأنه قفى على . والذي ليس بعده مقفى عليه

بل لو راجعت قراءة اآليات أعاله ال تجد اي ذكر لمحمد وال بأن . المسيح بأحد
  . اله قفى به على المسيح وال انه ختم به اي رسالة

  
  " :بوة ختم الوالية والن" قال الصوفي الشهير ابن العربي أن المسيح هو 

  "فهو الولي اإلطالق فهو عيسى عليه السالم فأما ختم الوالية على ،
وارثاً وخاتماً، األولى بعده بنبوة  بالنبوة المطلقة، فينزل في آخر الزمان

عيسى أما ختم نبي وهو  مطلقة فكان أول هذا األمر نبي هو آدم وآخره
  "السالم عليه الوالية العامة الذي ال يوجد بعده ولي فهو عيسى

  ).49:  2ج  -الفتوحات المكية(

 
  :مات قبل  في حين انه، يف يكون محمداً هو خاتم االنبياءك

  .؟ ألن عيسى لم يمت في معتقد المسلمين بل رفعه اله اليه..موت عيسى
لكن المسيح هو . هو الخاتمة لكان قد أنهى المهمة وختمها اًفلو كان محمد
  .النهاية واالبدية المنوط به ختم

  : هونجيب أوليس نبي االسالم هو خاتم االنبياء ؟ :وقد يصيح مسلم
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  !..فترضونه هذا ما ت
  ! لو طرحنا على القرآن ذات صيغة السؤال ألجاب بالنفي اذ  

  

3 
"! النبيين  خاتم" هناك اسطورة قد راجت لدى المسلمين مفادها ان محمد هو 

دون ) 40:االحزاب( خت وهي أذه على آية يتيمة ال أخ لها وال يبنون نظريتهم هو
  .ان يتمعنوا في معناها وطريقة قراءة كلماتها

. "وخَاتَم النَّبِيِينما كَانَ محمدٌ ابا احدٍ من رِجالكُم ولكن رسول اله : "اذ تقول 
ائنها السابقة والالحقة وعن روح القرآن جملة ولقد سلخ المفسرون اآلية عن قر

  !تعني خاتمة ) خاتم ( وتفصيال واستخلصوا ان كلمة 
  :وينقل لنا االستاذ العالمة األب يوسف الحداد عن تفسير الجاللين قوله  
وبالفتح . بمعنى خاتمة االنبياء) خاتم ( بالكسر : للفظ خاتم قراءتان"  
  ." بمعنى آلة الختم) خاتَم (

  " الجاللين " (  كآلة الختموفي قراءة بفتح التاء.( 
  :قال الزمخشري و

  " وبكسرها بمعنى الطابع وفاعل بمعنى الطابعوخاتم بفتح التاء ،
 –الكشاف .."( ولكن نبياً ختم النبيين: وتقويه قراءة ابن مسعود. الختم

  )الزمخشري 
فليت القرآن كله فلن تعثر  ولو. التصديق وليس معنى األخير: آلة الختم بمعنى  

على صفة لمحمد بمعنى خاتمة االنبياء، انما يرد هذا المعنى في القرآن فقط 
) خاتَم ( فمحمد كما تصفه األية المذكورة ". وقفينا بعيسى " للمسيح وحده 

 يصدق الختم على الرسالة كما. لالنبياء وليس بمعنى آخرهم) مصدق ( بمعنى 
اذ يمكن لورقة رسمية ان تصدر من دائرة حكومية ويختمها  . وليس كما توهم القوم

ثالثة او اربعة مدراء ورؤساء أقسام، وال يشترط صدورها بمجرد ان يختمها واحد 
  . فمحمد خاتم بمعنى مصدق. فقط
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قراءة ". خاتم " مختلفتين لكلمة  قرائتين فاآلية اليتيمة التي يقدمونها عليها
الختم   "يصدق" ، كما  مصدق للنبيين: واحدة تعني انهال. بالفتح بالكسر،وقراءة

القرائتين صحيحتين، فأنك  وبما ان.  والقراءة االخرى تعني آخرهم. على الوثيقة
  .ال سيما انه لم ينزل بالتنقيط والتشكيل. 17ال تستطيع تحديد ايهما يقصد القرآن

حمد كالنبي والواقع القرآني يثبت دعوانا، فال يوجد نص صريح يتكلم عن م 
األخير للبشرية، انما محمد والقرآن مصدق للرساالت السابقة وليس خاتمتهم 

  :كقوله 
  " تلنْزا انُوا بِمآمدِّقاًوصم كُمعا مم41،  40: البقرة"(  ل .(  
  ) . 89: البقرة " ( لما معهم مصدِّق"  ).97: البقرة" ( لما بين يدَيه مصدِّقاً" 

آل " ( لما معكُم مصدِّقثم جاءكُم رسول "  ) .47: النساء"(  لما معكُم مصدِّقاً" 
" خاتم النبيين"فمحمد ) . 31: سورة فاطر"( لما بين يدَيه مصدِّقاً"  ) .81: عمران

"  الْمرسلين وصدَّقحقِ بل جاء بِال: " بمعنى مصدق النبيين، كقول القرآن القاطع 
فالنص القرآني اليتيم الذي . اي صدّقهم " ختم النبيين"اي ). 37: الصافات(

 :والقاعدة الشهيرة تقول . يعرضونه كدليل على خاتمية محمد، تحوطه احتماالت
  ! االحتمال يبطل به االستدالل ما تطرق اليه

  
  

                                         
خاتم "المختلف في قراءتھ  انيعلماء المسلمین من ھذا النص المتعدد المع لقد ارتعش  17

خوض في احتماالتھ التي تثیر الشكوك حول خاتمیة محمد من ال وھددوا، بل حذروا  "النبیین
  :لنقرأ حیرتھم وارتباكھم وتھدیداتھم ضد علماء مسلمین آخرین . للنبوة

  .." ختموا ، فھو كالخاتم والطابع لھمقرأ عاصم وحده بفتح التاء ، بمعنى أنھم بھ ) خاتم ( و .
الخاتم والخاتم لغتان ، : وقیل . خرھم وقرأ الجمھور بكسر التاء بمعنى أنھ ختمھم ، أي جاء آ

  . مثل طابع وطابع ، ودانق ودانق ، وطابق من اللحم وطابق
ھذه األلفاظ عنھ جماعة علماء األمة خلفا وسلفا متلقاة على العموم  :قال ابن عطیة : الثالثة 

في كتابھ القاضي أبو الطیب التام مقتضیة نصا أنھ ال نبي بعده صلى هللا علیھ وسلم وما ذكره 
في  الغزاليوما ذكره . من تجویز االحتمال في ألفاظ ھذه اآلیة ضعیف : المسمى بالھدایة 

، إلحاد عندي ، وتطرق خبیث إلى وھذا المعنى في كتابھ الذي سماه باالقتصاد  ھذه اآلیة ،
الجامع الحكام (  ".! فالحذر الحذر منھالنبوة ،  ص تشویش عقیدة المسلمین في ختم محمد

 )القرطبي  –القران 
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المسيح الحامل للصفات االلهية يعود القهقري  )اآلب(اله  رسلأ هل بعد انف
  قبله ؟ نمن صفات المسيح الذي كا ةيرسل عبداً ال يحمل وال صفة واحدل

الذي بشر به انساناً  " الرسول " فال يكون اذن .. بما ان المسيح هو الخاتمة لالنبياء 
  .لكون المسيح قد ختمهم نهائياً  يأتي بعده ،" نبياً"

فمن هو المعادل للمسيح ليرسله  ..رسول في مستوى المسيح لن يرسل اال  وبما انه
  بعده ؟

  انساناً ، فمن يكون إذن ؟ المسيحإن لم يكن أحمد المبشر به من و
القادم ، لنكتشف فيه من يكون أحمد نكتشفها مع متابعة الفصل .. المفاجأة 
  .الحقيقي
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  : الفصل الثاني
  

  
  
  
  

  .في االنجيل وعد الرب يسوع تالميذه بمجئ المعزي الروح القدس من بعده
  

  
  
 " اءتَى جمِيوزعذِي  الْمالكُملَينَا اا لُهسراس  نذِي مال ،ِقحال وحاآلبِ، ر نم

دُ لشْهي وفَه ،قثنْبنْدِ اآلبِ ي26:15يوحنا "( يع.(  
 "قحال كُمل قُولنِّي الك : يكُمتاي ال قلنْطا منْ لا نَّهال ،قلنْطنْ اا كُمل رخَي نَّها

 تبنْ ذَها نلكِي، وزعمالكُملَيا لُهسر7:16يوحنا " ( ا.(  
   

  "! رسول من بعده"بمجيئ  فالمسيح يبشر تالميذه 
  

  

  
كُل سيرسلُه اآلب بِاسمي، الذِي الْقُدُس الروح واما المعزِي، "   كُملِّمعي وفَه ،

كُمل ا قُلْتُهم ِبِكُل كُمذَكِّريو ،ء26:14يوحنا " ( شَي.(  
  

 وانه منبثق من اآلب ، ، صفاتهوذكر ) حرفياً كر اسمه ذ( الروح القدس  اقنوم وهو 
  !انسان مادي من لحم ودم نبي على وكلها ال تنطبق
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   " ما ثبِم نَّكُما ،نَاءبا لسرا هال وحر هناب ص ى قُلُوبِكُملا«: ارِخًاابا اي 
6:  4 طيةغال( "اآلب(.  

  :كما قال الوحي .اي روح المسيح" روح االبن"ونالحظ ان الروح القدس هو 
ولكن . ساكنًا فيكُم اله روحكَانَ  واما انْتُم فَلَستُم في الجسدِ بل في الروح، انْ "  

كَانَ    ) 9:  8 ميةرو( " له ليس  فَذلكَ ،الْمسيح وحر له ليس  احدٌ  انْ 
  .فالروح القدس هو رسول اله اآلب 

  
من ابِ، روح الحقِ، الذِي من  سارسلُه انَا الَيكُمومتَى جاء المعزِي الذِي "  

،قثنْببِ ينْدِ اي عدُ لشْهي وفَه.  دَاءتبا ني معم نَّكُم ًضايا نْتُمدُون اتَشْهو "   
  .) 27و26 : 15 حنايو( 
" تبنْ ذَها نلكِي، وزعمال يكُمتاي  قلنْطا منْ لا نَّه ،قلنْطنْ اا كُمل رخَي نَّها

كُملَيا لُهسر16:7يوحنا .." (  ا(.  
  

 
" تَاعكَ فَتَرهجو بجتَح .ودا تَعابِهى تُرلاو ،وتا فَتَمهاحورا كَ .تَنْزِعوحر لستُر 

تُخْلَقفضراال هجو دِّدتُج30، 29:  104 مورمز" (، و(.  
  

  .من بعد المسيح " الرسول " القدس اذن هو فالروح 

 

  

  
  أحمد؟ صفة ما معنى فلنشرح بهدوء.. وقبل ان تتفاجأ قارئ الكريم! نعم 

هو ابن يعقوب " أحمد"يكون سم لو ترجمته للعربية بإس دعيان أول شخص 
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وحبِلَت ايضا : "يعقوب  جاء عن ليئة زوجة .أي أحمد الرب  " يهوذا"المسمى 
تقَالنًا ودَتِ ابلوةَ «: ورمال هذِهبدُ الرمحا« . همتِ اسعكَ دذلوذَالهي  "  

  ).35:29تكوين ( 
اي "  شيلون" والملفت للنظر ان يعقوب قد تنبأ عن مجىء المسيح المنتظر 

  !أي من سبط أحمد"  يهوذا" من سبط  ،األول للشعوب المريح الْمعزِي
  

  :)10-8: 49تكوين(جاء في 
. بنُو ابِيكَ لَكَ يسجدُ. يدُكَ علَى قَفَا اعدَائكَ. يهوذَا اياكَ يحمدُ اخْوتُكَ" 

كَاسدٍ وكَلَبوة. من فَرِيسة صعدْت يا ابني. يهوذَا جرو اسدٍ  ضبرثَا وج . نم
ي نم يبقَض ولزي ؟، الهوذَانْهِضهي  هلَيرِج نيب نم شْتَرِعميلُونُوش يتاتَّى يح 

  . "ولَه يكُونُ خُضوع شُعوب
  
المعزي : أي " شيلون " سيأتي المسيح المنتظر  –يهوذا  –" أحمد " من سبط ف

"  آخر معزياً" د تالميذه بــ ، وع" المسيح"ول وبعد ان أتى المعزي األ .المريح
أي االفضل من يمجد ويسبح  " . أحمد" وصفته .. الروح القدس وهو .. غيره 
  .الرب

  : ونطرح سؤاال هاماً 
  ؟"  أحمد" لماذا دعا القرآن الروح القدس المبشر به من قبل عيسى بـ 

ألعظم واهو األفضل ) كونه روح اله(ألن الروح القدس : جواباً على ذلك نقول 
  .الرب ويمجده" يحمد"من 

بالشكل " حمده"فال أحد يمكن ان يعلم اعماق اله ، ويفهم كيفية تمجيده و 
  .روح اله نفسهالكامل والالئق به سوى 

  : اذ يقول الوحي على لسان الرسول بولس 
 هكَذَا ايضاذِي فيه؟ ال االنْسانِ  اال روح  االنْسانِ  امور يعرِف النَّاس  من من  النْ" 

ورما ال ها الهرِفعدٌ  يحا   ) "1 11:2كورنثوس(  
" أحمد"، فهو تسبيحه وتمجيده سوى الروح القدس فال أحد يعرف أمور اله وكيفية
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  !يحمد الرب في الكون كل  من
  :مد المسيح ويمجده من يح" أحمد"أعظم و ، هو " أحمد " فإن الروح القدس  الذ
" نم تَكَلَّمي  نَّه ،ِقحال يعمى جلا دُكُمشري وفَه ،ِقحال وحذَاكَ، ر اءتَى جا مماو

 ةيورٍ آتمبِا كُمخْبِريو ،بِه تَكَلَّمي عمسا يم كُل  لب ،هنَفْس . نَّه ،
كُمخْبِريي وا لمخُذُ ماي.  نَّها هذَا قُلْتي لل وبِ هْا لم ي كُلا لمخُذُ ماي

كُم خْبِري15-13:16يوحنا " ( و( 
  
  "! األحمد" فهو  .اي يكثر الحمد لي" يمجدني ذاك"

  
   .كالشفيع –هو افضل من يشفع داخل المؤمنين فو األحمد ، " أحمد " وألنه 

  .صالة ، وأعظم حمد المؤمنين للرب ، كأفضل " حمد"الذي يجعل صالة و هو 
  كيف نعلم هذا ؟و 

، وهذه  tosparaklēوس صفته باليونانية هي باراكليت ألن ..نعلمه من اسمه
وتعني   "كليتوس"و   وتعني المالزمة ،" بارا"تتكون من مقطعين هما  الكلمة 

 : الفرنسيةتنطق بو ،عني الشفيع أو المحاميباراكليت تفكلمة  الدعوة للمعونة،
  18.والوكيل والشفيع المحاميأي " افوكاتو"ومنها تعربت الى ..  أفوكات

  
ال  " : ، يقول الوحي لروح القدس هو الشفيعاف

  .)26:  8 ميةرو" (ينطق بها
 ..  بها الذهن والعقل البشريو يستوعال يقدر ان يفهمها أ: نطق بها أييبأنات ال 

  " !! أحمد" فال عجب ان يسميه القرآن بــ  . ألنه األكثر حمداً فهو أحمد
  
  

                                         
 ):16: 14یوحنا (الواردة في  παράκλητος =paraklētos : كلمة  18

δωσει υμιν ινα  παρακλητοντερα και αλλον και εγω ερωτησω τον πα
μενη μεθ υμων εις τον αιωνα 

 An intercessor, consoler - advocate, comforter: معناھا 
 .الشفیع المعزي المحامي المریح 
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  :الفصل الثالث 

  
  
  

  

  
الرب يسوع لتالميذه  أعلنهموعد حلول الروح القدس بحسب سفر اعمال الرسل 

  :بعد قيامته 
 "جم وا هيمفنْوا ماهصوا مهعم عوا تَمحربي ال  يمشَلورا نوامرنْتَظي لدَ  بعوم

فستَتَعمدُونَ بِالروح النَّ يوحنَّا عمدَ بِالماء واما انْتُم . الذِي سمعتُموه منِّي اآلبِ
بِ الْقُدُس امياال ذِهدَ هبع سيرلَي5و4:1اعمال " ( كَث.(  

  
فهل يمكن ان يطلب المسيح من رسله ان ال يبرحوا اورشليم وينتظروا رجال يظهر 

في صحراء العربية بعد ستة قرون ؟ ألم يتحقق وعد المسيح بمجيء الروح القدس 
؟ ء أي في اليوم الخمسين من قيامتهوحلوله عليهم بعد عشرة ايام من صعوده للسما

  :لنقرأ ف
"و رضا حلَم ينسالْخَم موي  دَةاحو عاً بِنَفْسم يعمجكَانَ ال .   اءمالس نغْتَةً مب ارصو

ينسالكَانُوا ج  ثيتِ حيبال كُل  المو فَةاصع وبِ رِيحبه نا مكَم  توص .  ترهظو
مهل نَّهكَا وامتَال الْجميع من  .َاستَقَرت علَى كُلِ واحدٍ منْهم ا من َنارٍ السنَةٌ منْقَسمةٌ 

الْقُدُس وحى الرخْرا نَةسلونَ بِاتَكَلَّموا يتَدَاابقُوا ونْطنْ يا وحالر ماهطعا اكَم . "  
  ).4-1:2أعمال ( 

ألن ستة قرون . الروح القدس عليهم فاأليام التي ليست بكثيرة قد تحققت بنزول
  !ليست فقط أيام كثيرة ، انما سنوات طويلة ، وأجيال عديدة ، وقرون ممتدة 
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  ! "الروح القدس : " امسه حمدد  ) 1( 

عليه أحد ذاك ولم يسمي نفسه بذلك ولم يطلق .. ومحمد ليس هو الروح القدس 
  !اللقب 

 الروح من امرِ ربِيقُل  ويسالُونَكَ عن الروح: " فحين سألوه السؤال المحرج 
ًيقَل ا لْمعال نم يتُموتا امالمالك او انه  ،فلم يقل انا هو  ). 85:الكهف"(  و 

  !! هو من أمر ربيف بل قال ال أعلم.. جبريل 

  
  ! ال يراه العامل وال يعرفه الروح القدس ) 2( 

صيب فقد نكح وحارب وأ.. فياً وجسدياً بينما محمد رآه العالم وتعاملوا معه حر
ع اطلسم الزعاف الذي تسبب بموته وانقبالجراح في غزواته واخيراً سقته امرأة ا

  واال كيف صحبوه ان لم يروه ؟..  بعيونهم وكان اصحابه يرونه . 19وتين قلبه
.. ال أعلمه : كما ان العالم ال يعرف الروح القدس ، هكذا محمد قال عن الروحف

  !!فحكم على نفسه بأنه من أهل العالم 
  

  ! نال ويذكرنا بكل ما قاله الروح القدس يشهد للمسيح وميجده ) 3( 

. بل أنكر محمد الهوت المسيح ، وبنوته ، وكفارته وصليبه هل فعل محمد ذلك ؟
هل كل تعليم المسيح وارد في القرآن أو س بكل ما قاله المسيح ؟ وهل ذكر النا

                                         
  :  اً بانقطاع وتین قلبھمسموممات محمد  19
"  لتَقَو لَوو  اوِيلقْا ضعنَا بلَيخَذْنَ  عينميبِال نْهنَا . ا ملَقَطَع مث  نْهم ينتدٍ  الْوحا ِننكُم ما مفَم

 اجِزِينح نْه47- 44: الحاقة  ورةس" ( ع.(  
). الطبري" ( عرق القلب: الوتین " . قطع شریان القلب فان عقابھ سیكون موتھ عن طریق ،لو كذب 

  ).النسفي " (إذا قطع مات صاحبھینھ وھو نیاط القلب لقطعنا وت). " ابن كثیر " (  نیاط القلب"
  :وھكذا مات محمد بالسم مقطوع الوتین باعترافھ 

أجد ألم الطعام الذي أكلت  ما أزالیا عائشة ، : یقول في مرضھ الذي مات فیھ  ص كان النبي " 
 ).صحیح البخاري" ( إنقطاع أبھري من ذلك السم فھذا أوان وجدت بخیبر ،
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  في الحديث النبوي الصحيح ؟
تحصل على سطور سلو جمعتها وجداً  األقوال التي نسبها القرآن للمسيح معدودة

فلو . ال شيء جديد قاله محمد عن تعليم المسيح  !!نصف صفحة القليلة لن تبلغ 
عنه ، فما هو الجديد التالميذ بكل ما قاله المسيح ذكرسي المعزي الموعود بهكان 

  ليس هو عندنا في االنجيل ؟، مما الذي أتى به محمد وذكرنا به
اليس هناك ما ال يحصى من تعاليم المسيح في االنجيل والتي ال يعرف عنها 

؟ مثل موعظته الخالدة على الجبل ونبواته عن عالمات مجيئه ..القرآن حرفاً 
  ). 24متى ! ( تعرف بــ موعظة المسيح على جبل الزيتون  الثاني والتي

  

  ! ينبثق من اآلب الروح القدس ) 4( 

  هل محمد انبثق من اآلب ؟ هل قال ذلك ولو مرة واحدة ؟
هل قال الكتاب المقدس أو علم بأن اي انسان هو منبثق من اله ؟ االنبثاق هو 

مد كان ينكر بأن اله هو آب ، بل ان مح. الالهوت، وهذا ال ينطبق على بشردليل 
  ينكره ؟ هو فكيف ينبثق مما

  

  ! يبكت العامل على خطية الروح القدس ) 5( 

" يبكتوه " فالذي يحمل الخطية يمكن آلخرين ان .. هذا يدلنا على انه بال خطية 
علَى  يبكِّتُني من منْكُم: " يوحنا اذ قال المسيح في ذات انجيل .. على خطيته 

  فهو، فهذا المعزي المبشر به يبكت العالم على خطية  ).46:8يوحنا ( " طية؟خَ
 ! 20ال : القرآن يقول  فهل كان محمد خالياً من الخطية ؟.. بال خطية  نذا

                                         
  :أوزاره نقضت ظھره ومذنب وضال وغافل و خاطئبل  ر معصومغی محمد 20
 "رتَغْفاسذَنْبِكَ ونَاتِ  لموما لو يننمولْمل19: 47محمد " (و.(  
" ا تَقَدَّمم هكَ الل رغْفيبِيناً لكَ فَتْحاً منَا لنَّا فَتَحاخَّرا تَامذَنْبِكَ و ن2و 1: 48الفتح " (م.(  
  ).الطبري " ( وغفرنا لك ما سلف من ذنوبك وحططنا عنك ثقل أيام الجاهلية التي كنت فيها " 
 "ادَكَ ضجودَى  و7:23الضحى " ( فَه.(  " كُنْت ف يوس" (  من قبله لَمن الْغافلينوانْ 

 .) 3-1:  94الشرح " ( وِزْركَ الَّذِي انْقَض ظَهركَووضعنَا عنْكَ الم نَشْرح لكَ صدْركَ "   .)3:12
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  ! الروح القدس هو الوكيل والشفيع  ) 6( 

 بينما محمد لم يكن وكيال:  
 " قُليلكبِو كُملَيع ت66:االنعم" (  لَس(  
" يلكبِو هِملَيع نْتا ام107:االنعم" (  و(  
 "ًيك و هِملَيلْنَاكَ عسرا ام54:االسراء" (  و(  
  

انما اتباعه من يصلون . ولم يتمكن حتى من الشفاعة ألمه  21.ولم يكن شفيعاً 
  :كل مرة بعد نطق اسمه بعبارة غاية في الطولألجله مرددين 

  " !  ى آله وصحبه وسلمصلى اله عليه وعل"  

  

  !الروح القدس مرسل من املسيح   ) 7( 

  

!  
على مدى سنوات مديدة من  على االخوة المسلمين  لطالما طرحت هذا التحدي

  :والتحدي هو. واحد  ب، ولم يقابلوني بجوا الحوار معهم
لكن على شرط  ، هو محمد"  الروح القدس  "ساعترف وبملء الفم بان انني
 هو اله أي انه.. يعترف المسلمين بالمقابل بالوهية المسيح  ان:وهو   دواح

                                         
استَغفر لَهم اوَ  تَستَغفر لَهم انْ تَستَغفر لَهم " : القرآن ينفي عن محمد صفة الشفاعة ألحد   21

كَفَروا بِاله ورسوله واله  يهدِي القَوم الفَاسقين هم سبعين مرةً فلَن يغفر اله لَ   منَّهكَ بِاذَل "  
  ).80:9التوبة ( 
  )19: 39الزمر" ( افانْت تُنْقذُ من في النَّارِ افَمن حق علَيه كَلمةُ العذَابِ " 
 "ءرِ شَيمْا نلَكَ م سونَ  لَيمالظ منَّهفَا مهذِّبعي وا هِملَيع تُوبي و128:3آل عمران " ( ا(  
 " القُلا وعي نَفسنَفكُ للما  ال ار188: 7األعراف" (ض.(  
 " لسالر نا مبِدْع ا كُنْتم قُلبِكُم َبِي و لعفا يرِي مدا ام9:46األحقاف " (  و.(  
 "ءشَي نم ابِهِمسح نكَ ملَيا عم  ءشَي نم هِملَيابِكَ عسح نا مم52:6األنعام " ( و.(  
 " نَفْس ي كُلتتَا موايهسنَف نع ادِلونَ تُجلَمظي  مهو لَتما عم نَفْس فَّى كُلتُوالنحل " ( و

111:16.(  
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   !!المتجسد
 : واآلن الى الشرح؟ يقبلون بهذا  هل

ما يلي المعزي الروح القدسعن  يقول المسيح له المجد وبالحرف الوحد  :أوال:  
 " اءتَى جمِيوزعذِي  الْمالكُملَينَا اا لُهسراس م نذِي مال ،ِقحال وحاآلبِ، ر ن

 .)26:15يوحنا "( عنْدِ اآلبِ ينْبثق، فَهو يشْهدُ لي
  .المعزي" سيرسل " انه هو الذي   وكالم المسيح واضح مثل الشمس

   ..اذن تابعوا  . المسيح؟  من،  "سارسلُه انَا  "
 

محمد  ن عنشهدويو،  محمد هو القدسالروح هذا  أنبيزعمون  انهموبما  : ثانياً
  ..ذن ا ".  اله رسول د ان محمداً هواش ":  هكذا

 
  ! محمد هو رسول المسيح ان ،يكون والحالة هذه  :ثالثاً

ويذكر  الذي ارسل محمد واوحى اليه بما يقوله  "اللــــه  "ويكون المسيح هو
  ! وان محمد يشهد له ويمجده،به
  :التاليالمعادلة ببساطة كتصير و

 
   
  

= !  
  

  ؟..رسوله عبده ووتعترفون بالوهية المسيح وان محمداً  ،تقبلون بهذا  فهل
 ؟ يخدم غرضكم هذا النص من كتابنا النه ال ام تتنازلون علناً عن

  
. المذكور في القرآن " أحمد"االنجيل، هو ذاته  الروح القدس المذكور في  ..اذن 

  .ال عالقة لمحمد ال بهذا وال ذاكو
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  الروح القدس الموعود به هذه النقاط مجيء عن نستنتج من خالل االنجيل
  :التالية

1 
2 

3 

4 

5 
 
  
  
  

لنمضي الى القرآن ولنضع هذه الحقائق التي توصلنا اليها موضع البحث .. واآلن 
من بعده  " أحمد"والدرس وسنثبت بنعمة القدير بأن بشارة عيسى عن الرسول 

  !اليد  ىانطباق القفاز عل" الروح القدس"نطبق على ت
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  : الفصل األول

  
  
  
  

  :لنقرأ النص القرآني ثانية 
"ميرم نى ابيسع ذْ قَالانِّي وا يلائرسي انا بي نيا بِمدِّقاً لصكُم ميلا هال ولسر  دَيي

 اةرالتَّو نم مشِّراًوولٍ بسدِي بِرعن بي متادُ  يمحا هما اسِنَاتِ  فَلَميبم بِالاءهج 
بِينم رحذَا سوا ه6:سورة الصف" (  قَال(  

  
هو " أحمد"القرآن لجأوا الى الطريق األيسر للخروج من ورطة إثبات ان  مفسرو

واضافتها اليه في األحاديث اسماء محمد "  تعدد" محمد ، وذلك باختراع نظرية 
القرآن لم يذكر اي اسم في حين ان . أحمد والحاشر والعاقب الخ  :المكذوبة مثل

  . لمحمد سوى محمد 22آخر

                                         
  .طھ ، ویس : شیوخ االسالم ان القرآن أطلق على محمد اسماء اخرى مثل  قال  22

 ما انزلنَا .،طه "). 3 – 1یس ( "  لمن المرسلين  انَّكَ  والقُرآنِ الحكيم ، .يس" : قولھب
وحجتھم انھم ربطوا بین افتتاحیة السورة بالحروف المقطعة ). 2 -1طھ ( " القُرآنَ لتَشْقَى علَيكَ 

. انك و علیك: في قولھ ) ـك ـ( التي احتار علماء القرآن بتفسیرھا وبین خطاب الملكیة 
على اسم ولكن لو طبقنا ذات منطقھم لعثرنا . واستنتجوا بأن الحرفان ھما اسمان آخران لمحمد 

فبعد ). 2-  1مریم ( "  عبدَه زَكَرِيا ربِّكَ  ذِكْر رحمة  .كهيعص"  : )كھیعص ( آخر لمحمد وھو 
  كذلك بأن كھیعص ھو اسمھ ؟ كھیعص ھناك خطاب مباشر لمحمد، فھل یستنتجون منھ
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. لهذا كان لنا الحق ان نتدبر ونفحص آيات القرآن عن طريق المقارنة والمقاربة
  .ومن فتح لنا هذا الباب وسمح لنا بولوجه هو القرآن ذاته

  

  

  
  : يقول اذ ، يفحصوه أي يتدبروه ان سامعيه من طلب القرآن

 "ولو كَانَ من عنْدِ غَيرِ اله لوجدُوا فيه اخْتَفًا كَثيرا  افَ يتَدَبرونَ الْقُرانَ "
  ).82:النساء(

كَّر اولو البابِليدَّبروا آياته يكَ مباركٌ كتَاب انْزلنَاه ال": وقوله   )29: ص" (وليتَذَ

آنَ ": وحين يتكاسلون يحثهم بالقول  ونَ الْقُررتَدَبي َأفما اهقْفَاللَى قُلُوبٍ اع "
  .)24: الروم(

  
  هذا النص ولندرسلنتدبر آياته ، ف"  نتدبر" لــ  الطريقبما ان القرآن قد فتح لنا  
من خالل القرآن ذاته ، وليس من أحاديث مخترعة كتبت بعد قرون  )6:الصف(  

  .من وفاة محمد
  

العلمي أو اللغوي " االعجاز " االخوة المسلمون بارعون جداً في تسويق ما يسمى
للقرآن عن طريق تناول دقائق وتفاصيل الحرف والفاصلة والتشكيل والضمة 

لكنهم يضربون صفحاً عن . لتمرير لعبة االعجاز على البسطاء والرفعة والكسرة ،
على لسان  )افتراضاً (  كل تلك القواعد حين يتعلق األمر بالنبوة التي وضعت

  !المسيح عن أحمد 
، " األلف"قد تعني " الميم"وه من عقول المسلمين بأن معتمدين على ما برمج

  !!هو محمد والعكس صحيح عندهم فأحمد 
سيعجز عن  –منزل الوحي والحكمة  –هل يصدق العقل السليم بأن اله : ونسأل 

  انطاق رسله باأللفاظ السليمة ؟
و أعجمياً ثقيل ان من يصدق هذا الهراء يجعل الرب قاصراً عن التعبير بالحقيقة أ

  !اللسان وحاشاه 
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اقال  ماذا لو قرأت بأن نبياً يدعو نبياً آخر من أخوته بإسم يخالف اسمه الحقيقي تث
  !باللأو جالل بـ ! منيبمنير بـ أو ! جماليدعوا كمال بــ  فكأن

فأين االعجاز البالغي حين يزل ويعجز نبي من نطق اسم نبي آتٍ من بعده بــ 
  ة عام مبدال في بعض حروف اسمه ؟ستمائ

  أين اإلعجاز اللغوي الذي يتحدون العالم به ؟
  

 
  

أحمد  :محمد عبد اله واآلخر :يدعى وجد توأم أحدهمالو :  مثال توضيحي
بشر، أو هتك براءة طفلة  ارهابية وقطع رؤوس باقتراف جرائم عبداله ، وقام محمد

أحمد فهل ستحاصر قوات األمن المنزل فتجد أخاه التوأم   .. تسع سنوات ذات
  وتعتقله وتقدمه للمحاكمة ؟

كونه شقيق ة حكمت بإعدام أخ لمجرد هل هناك محكمة واحدة في تاريخ االنساني
  ؟..تؤأم ألخيه المجرم 

  لماذا ؟.. تاريخياً وانسانياً هذا لم يحدث 
، وليس لتمييز بينهمابغية اوهبه والديهما قد فاألسم  .ألن أحمد ليس هو محمد 

  !للخلط بينهما

 

 
  

في قاموس اللغة ليلحقه بإسم ) لميم ا( ألم يكن عيسى عالماً بوجود حرف 
هل نسي عيسى  ؟األلف ليصبح محمد عوضاً عن أحمد الرسول من بعده بدال من

  ؟ " ريم مـــ"ان اسم أمه هو 
  ؟االلهي ذاته ) الكلمة ( كيف يمكن تصديق ان ينسى هذا الحرف وهو اقنوم 

 –ه اله بإسم محمد لو كانت بشارة عيسى وحياً يوحى من اله ، اذن لماذا لم يذكر
  .مباشرة بإسم محمد عوضاً عن أحمد ويوحي اليه -!بافتراض نسيان اسمه 
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 هاولو كانت البشارة مكتوبة في االنجيل ، فلن يحتاج ان يبشر بها عيسى ألن 
  .مسطورة ومقروءة من الجميع

  

   

كعالمة  ، 6:بعده في سورة الصف كل ما حدده المسيح في بشارته عن الرسول
  !ال غير " اسمه"مميزة له هي 

ناهيك عن تحديد كإشارة محددة لتعيين شخص ما ، " االسم"كن اعتبار كيف يم
  رسول آتي ؟

على . اضحة تتحقق في مجيء ذلك الرسولذكر مميزات وصفات و المفترضبينما 
عن كيفية ميالد المسيح من عذراء ، وتحديد الشعب التي قيلت النبوات غرار 

ذي يولد منه والسبط والقبيلة والعائلة والنسب وحتى البلدة التي يولد فيها ، ال
  . وغيرها من مئات الصفات واالشارات النبوية وكلها تحققت بالمسيح المنتظر

ت ومميزات للرسول اآلتي سوى بينما نبوة عيسى في القرآن ال تحدد أي صفا
  !اسمه

سى تنبأ عنه كرسول فال يمكنك وادعى ان عي ،"أحمد " أي لو جاء شخص اسمه 
  .انطبقت عليه تماماً قد "االسم "  ان ترفضه ، ألن العالمة المحددة وهي

ار البطاقة الشخصية التي ال تحوي اي أن النبوة ستتحقق فقط عن طريق اشهوك
  !!  األول سوى االسمشخصية معلومات 

! ا هذه النبوة اليه أو الذين أقحمو –على القرآن في نبوته عن أحمد  المنتظروكان 
ان يسد الباب على اي مدعي ليزعم انه الرسول المنتظر لمجرد ان اسمه أحمد ،  –

  :عن ذلك الرسول مثل  عن طريق تحديد صفات وسمات واضحة وقاطعة
  

  ! يولد في مكةومبشراً برسول من بعدي اسمه أحمد 
  !23 يحاول االنتحار مراراًسومبشراً برسول من بعدي اسمه أحمد 

                                         
 )باب أول ما بدء بھ رسول هللا ص من الوحي الرؤیا الصالحة -كتاب التعبیر  -صحیح البخاري (  23
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  ! 24يبعث بالسيفومبشراً برسول من بعدي اسمه أحمد 
  ! 25يعدكم بحوريات الجنةومبشراً برسول من بعدي اسمه أحمد 
  !نكاحاً للنساء  ومبشراً برسول من بعدي اسمه أحمد 

  
 بالحرف تانما ورد.. من بنات أفكاري ليست -نكاحاً للنساء –والصفة االخيرة 

  .ي كتب وتفاسير الشيعة المسلمينف
  !!اح النساء في تفسير شيعي نجد بشارة بنبي نكّف

  " هه عليه وآله والمعنى ديني التصديق بكتب اليعني محمد صلّى ال
اله تعالى لما بشّر عيسى عليه وانبيائه في العوالي في الحديث انّ 

واستوص  قال له في صفتهصلّى اله عليه وآله  السالم بظهور نبينا
تفسير الصافي (." الوجه األقمر بصاحب الجمل األحمر و

  )هـ 1090ت ( - 6:الصف – الفيض الكاشاني - في تفسير كالم اله الوافي
  

، أو على  في القرآن" نكاحاً للنساء " فلماذا لم تُذكر صفته التي يباهون بها هذه 
 وال نكاح للنساء ب لجمل أحمراحوكأن ال ص ."الجمل األحمر" االقل كصاحب 

  !؟ "الوجه األقمر"ذو  كل الدنيا سوى محمدفي 
  
  
  
  
  

                                         
وجعل رزقي حتى یعبد هللا وحده ال شریك لھ  بالسیف بُعثت بین یدي الساعة  " :قال محمد   24

مسند المكثرین  -  سند أحمدم.( " .. الذل والصغار على من خالف أمريوجعل  رمحي تحت ظل
 . اسناده صحیح: وقال الذھبي. صحیح: قال االلباني )باقي المسند السابق - من الصحابة 

؛ الدخان  22:56؛ الواقعة  77:55الرحمن : ( لقد وعدھم بالجنس في الجنة مع الحوریات  25
َ : " وقد وصف حتى جمال أثدائھن ).54:44 و كَ َ بَ و ابًا  اعِ َ ْر ت َ  ).33:78النبأ (  "أ

  " ! ثدیھن جواري تكعبت: " و یفسر الجالالن كلمة كواعب 
 ).ابن كثیر" ( نواھد لم یتدلین ثدیھنأي نواھد یعنون ان " 
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  :مثال  ! المبشر به "  أحمد"أنه هو ء ابإمكانه االدع ، كذوب أفاق ي مدعيإن أ
  :الباكستانيةي قاديان الذي ظهر ف احمد الميرزا غالم

 اليه  االلهي الوحي نزول دعىإ!  

 اًنبي نفسه  عتبرإ ! 

 الماليين تبعهإ ! 

 هي القاديانية األحمدية  ديانة أنشأ! 

  احمدواسمه !  
  

  !؟..عن أحمد فلماذا ال تنطبق عليه نبوة عيسى 
  

  :الجواب 

عن الرسول  تشرح دقائق تفصيلية ألن نبوة عيسى في القرآن ليست تفصيلية: أوال
بل نبوة غامضة توقع في الفتنة واالرتياب كما اعترف الشيخ ابن عثيمين  .القادم
  .سنناقش كالمه في الباب الخامسالذي 
، مثيال ومشابها للمسيح يسوع" آخر معزياً "ان غالم أحمد القادياني لم يكن : ثانياً

  .ل العكسب

ثل وهكذا فإن هذه النبوة لن تنطبق على اي انسان ، اال اذا وجد من هو شبيه ومما
ح القدس ، اي الرو، " روحه " مثله سوى  يسول. آخر " معزياً " للمسيح ليكون 

  .الذي دعي أيضاً بأنه روح االبن ، روح المسيح 
أقرب بشوط لهي  القادياني أحمدمع مالحظة ان فرص انطباق النبوة على الغالم 

  !على االقل من جهة اإلسم .. القريشي انطابقها على محمد مدى هائل عن
  

  ..ي هذا يقودنا للفصل التال ؟بالتحديد فما معنى النص اذن وعلى من ينطبق
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   : ثانيالفصل ال
  
  
  
  
"ميرم نى ابيسع ذْ قَالانِّي وا يلائرسي انا بي نيا بِمدِّقاً لصكُم ميلا هال ولسر  دَيي

 اةرالتَّو نشِّراً مبمولٍ وسدِي بِرعن بي متادُ  يمحا هما اسفَلَم  ِيبم بِالاءهنَاتِ ج 
بِينم رحذَا سوا ه6:سورة الصف" (  قَال(  

  
نكتشف حقيقة غابت وس.. وكل كلمة فيه واحدة فواحدة  سنبدأ بتحليل هذا النص

  .قراءة هذا الفصل في هذا الكتاب عن المسلمين منذ ابتداء االسالم والى لحظة

  !ومبشراً 
  !برسول 
 إسـمـه!  
  !أحـمـد 

  .. ولنبدأ 
  

 
  

كد معاً هل تنطبق علوسنتفح محمد أم على  ىص هذه العبارة ضمن نقطتين ، ولنتأ
  .الروح القدس

  

  

هل : ، لتجعلنا نتساءل "  ومبشراً: " تستوقفنا عبارة المسيح القائلة لبني اسرائيل 
  ؟..تكون البشارة في غير أهل البيت 

لك ال يعرفه وال تربطه به أي نوع من  هل يبشر غريب يسير في الطريق بإبن مولود
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  !؟..صالت القرابة والدم 
فكيف اذن يبشر المسيح بني . بافتراض ان الرسول المبشر به هو محمد القريشي

  !؟.. يةالعرب صحراء يأتي من ، حظيرتهم اسرائيل بنبي من خارج
   .ال سيما بأن كل االنبياء والكتب لموحى بها قد تخصصت في نسل بني اسرائيل

سورة الدخان ( " علَى علْم علَى العالمين اخْتَرنَاهم ولقَدِ "   : الشعب المختارفهم 
32:44 .(  

انِّي يا بني اسرائيل اذْكُروا نعمتي التي انْعمت علَيكُم و"  : الشعب المفضل وهم 
ضفينالَملَى الْعع 122( ومكررة بالحرف في االية ) 47:2البقرة" (لْتُكُم.( 

 آتَينَا بني اسرائيل الْكتَاب والْحكْم والنُّبوةَولقَدْ ":  وجعلت فيهم النبوة
 ينمالعلَى الع ملْنَاهفَضاتِ وِبيالط نم مزَقْنَاهر16:  54الجاثية (" و(.  

 " قُوبعيو اقحسا هنَا لبهووتَابالْكةَ ووالنُّب هتِيي ذُرلْنَا فعج29لعنكبوت ا"( و  :

آتَينَا موسى الهدَى " .)27   .)53:  40غافر ("  واورثنَا بني اسرائيل الْكتَابولقَدْ 
  ؟ بي ليس يهودياً وال من نسلهميخاطب المسيح قومه ويبشرهم بنفكيف 

  
 فرح لبني اسرائيل واليهود ؟" بشارة " هل كان محمد فعال  

ية دالئل تثبت انه المبشر به ؟ هل قام بالمعجزات التي تثبت رسوليته أراهم أهل 
امامهم ؟ هل شفى مرضاهم واعاد البصر لعميانهم واقام موتاهم ليدلل بأنه هو 

  المبشر به ؟ 
لهم حامال غصن الزيتون " المبشر به " هود يوماً ان يأتيهم الرسول هل تخيل الي

  سالم اليهم ليستقبلوه باالحضان ؟وال
  !بل حدث العكس كال على االطالق 

  
. لقد هاجر محمد هرباً من قومه في مكة الى كنف اليهود في المدينة ليحتمي بهم

دهم اما بالدخول في لكن بعد انتصاره الكبير في بدر انقلب عليهم وجمعهم وهد
خيارين ال ثالث . ذات مصير اهل قريش في بدرمالقاة دينه او مواجهة الموت و

  .لهما
فقتل منهم وطرد وسبى وطهر االراضي . واسقط في يد اليهود واضطروا الى مقاتلته
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باد قبائل وأ. وهم بنو قينقاع تطهيراً عرقياً منهم مستولياً على اموالهم واراضيهم
  .مثل خيبر وبنو قريظة  كاملة منهم

  لليهود أم نقمة نزلت كالصاعقة عليهم ؟" بشارة " فهل كان محمد  
  

هي لبني اسرائيل عن نبي انسان هو محمد ، فكان على " البشارة " ولو كانت هذه 
مستبشرين بعد تحقيق الوعد وظهور محمد " فرحين " بني اسرائيل ان يبقوا 

فهل حدث . م والى اليوم وحتى نهاية االزماناع 1400اليهم ، منذ به " المبشر "
  ؟ذلك

محمد لم يكن من اليهود وال من نسلهم بل كان معاديا لهم ومبيداً ف.. قطعاً ال
  لهم ؟"  بشارة" فهل يتناسب ان يكون . لجنسهم

والرسول . رسول ، انما هو اًبالتالي نبي وال اًانسانفي حين ان الروح القدس ليس 
  .ظهر من خارج بني اسرائيل فهو غريب عنهم" نبي " محمد بينما . هو للجميع

  . وبذلك تنطبق البشارة على الروح القدس ، وال تنطبق على محمد
  

 

  
معلوم لكل باحث ان البشارة بشيء أو شخص تكون قد حصلت إما في الماضي 

وليس بحدث .. الزمن في ذات الوقت و للتو ستحدثأو حادثة  القريب
 سيحصل مستقبال.  

  
" بشارات " فالنبوات التي جاءت عن المسيح المنتظر في العهد القديم لم تكن 

فطفق . ان جاء المسيح وتحققت بحذافيرها ىانما بقيت في دائرة النبوات ، ال
  :مثال . يبشرون العالم عن سيدهم وفاديهم بمجيئه الخالصي بعدها التالميذ

"نلَكو  هسِدُ نَفيالس يكُمطعةيآي : همو اسناً وتدْعدُ ابوتل لبتَح اءذرا العه
يلانُوئم14:7اشعيا (  "ع.(  
. فلم تكن بشرى انما خبراً ونبوة".  آية" انما !  بشارةيعطيكم السيد : فلم يقل 

كُم انَافَها ! ال تَخَافُوا« :فَقَال لهم المالكُ" . " بشارة " ومتى تحققت صارت  شِّربا 
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في مدِينَة داود مخَلِّص هو  الْيوم انَّه ولدَ لكُم: بِفَرح عظيم يكُونُ لجميع الشَّعبِ
بالر يحسم11-10:2لوقا "( .ال.(  

  
  :وهذه بعض معاني البشري في معجم اللغة 

  "تانيوا  رما شبتبه ر ترِري سبه ا.  
  .لقيني ايفالنٌ بوجه حسن  وبشَرني

هشَّرذا بشْراً اب هشَرشْراً مصدر بوب ،ةى بمعنى بِشارشْروب "..  
 )ابن منظور االفريقي  –لسان العرب ( 

  .استبشر وفرح به) اي في حدوثه ( اتاه األمر  في الساعة والتو عندمااي 
  .معه المباشر الن فذلك حين يلقاك ، فاألمر حدث باللقاءوجه فبشر بوحين تُ
بعد قليل ، وليس بحدث سيتم  للتوهي ألمر حدث أو سيحدث " ارةالبش"وهكذا 

  .قرون انقضاء بعد
فبشارة المسيح عن الرسول ، ال تنطبق على محمد الذي ظهر بعد المسيح بستة  لذا

  !قرون وكسور 
برسول يأتي من  منبئاً"أو  ، "مخبراً"عبارة  استخدامعلى القرآن  لزاماً كانوإال 

  ".مبشراً"عوضاً عن " بعدي
انما تنطبق على الروح القدس الذي كان موجوداً داخل المسيح اذ حل فالبشرى 

وهم من بني ( ووعد به المسيح تالميذه . عليه يوم معموديته من يوحنا المعمدان
 وقد حدث اذ. بد بعد صعوده بقليلالانه سيمكث فيهم ويكون معهم ل) اسرائيل 

  .جاءهم الرسول الذي ارسله المسيح من عند اآلب بعد صعوده بعشرة ايام

بعد  على محمد الذي ظهر فالبشارة ومعناها تنطبق على الروح القدس ، وال تنطبق
  .مديدة قرون 

سيما ال .. تتعلق بالروح القدس باألولى  ، والبشارة" مبشراً " عبارة ان : نستنتج 
  .وهو الرسالة التي أوحى بها الروح القدس.. مفرحة " بشارة"بأن االنجيل يعني 
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  :وسنناقش هذه العبارة من محورين 

 
  

  
  

  

ولما وجد هذا الكتاب  .النتهى اآلمر" من بعدي  بنبي" قال  لو كان المسيح قد
 .يأتي بعدهنبي  بشرانه يتحدث عن  فكنا سنستوعب ! اساساً الذي تقرأه اآلن 

  . فتح الباب للتفسير والمقارنةقد ف "رسول"في استخدامه كلمة  لكن 
  :  لو قيل

 :  هو دوماً من البشر ؟ " الرسول " ن بأ أوهمكممن  
   : اليكم هذه القاعدة 

  
هو .. بين الرسول والنبي  ألبين االختالفوالدليل الدامغ الذي أقدمه للمسلمين 

  .كالم نبيهم محمد نفسه 
  :أبي ذر قال  في مسند اإلمام أحمد عن اذ جاء 
  " ه ، كم المرسلون ؟ قالجما  ثالثمائة وبضعة عشر : قلت يا رسول ال ،

كم وفاء : قلت يا رسول اله: وفي رواية أبي أمامة قال أبو ذر  . غفيرا 
من  والرسلألف ، وأربعة وعشرون ألفا ،  مائة : عدة األنبياء ؟ قال 

خ حه الشيوالحديث صح  "، جما غفيرا  ثالثمائة وخمسة عشر: ذلك
 .األلباني في مشكاة المصابيح

  
   ! رسول 315 : الرسلبينما بلغ عدد  ،ألف نبي 142 كهذا ما قاله محمد أن هنا

  .فالنبي ليس هو الرسول بل يختلف عنه
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ا اذَا تَمنَّى القَى  نَبِيٍوَ  سولٍروما ارسلْنَا من قَبلكَ من " : جاء في القرآن قوله 

هتينمي اانُ فطفالرسول شيء والنبي شيء آخر. ) 52:سورة الحج " (الشَّي.   
  :التفسير  لنعرج الى

  " عليه السالم - الرسول الذي أرسل إلى الخلق بإرسال جبريل  :قال الفراء- 
فكل رسول نبي إلهاما أو مناما ؛  إليه عيانا ، والنبي الذي تكون نبوته

أن كل رسول وهذا هو الصحيح ،  :قال المهدوي .  وليس كل نبي رسوال
: ر القاضي عياض في كتاب الشفا قالوكذا ذك . نبي وليس كل نبي رسوال

وليس كل نبي والصحيح والذي عليه الجم الغفير أن كل رسول نبي ، 
من األنبياء ثالثمائة وثالثة  ؛ واحتج بحديث أبي ذر ، وأن الرسل رسوال

 ) 52:الحج  –القرطبي  - الجامع ألحكام القرآن( .." عشر
  

  
  :، كقولهصحيح ان الرسل يمكن ان يكونوا بشراً مرسلين لقومهم 

"هِممولَى قا السكَ رلبق نلْنَا مسرلَقَدْ او ِنَاتِ فَانْتَقَميببِال موهاءفَج ذِينال ننَا م
يننمومال رنَا نَصلَيقّاً عكَانَ حوا ومرج47:الروم" (ا(.  

  :فهناك . متسع ليشمل غير البشر ايضاً) الرسول ( لكن معنى 
  

  

 رسوالو يرسل اوما كَانَ لبشَرٍ انْ يكَلِّمه اله ا وحياً او من وراء حجابٍ " 
يوحيف يمكح يلع نَّها شَاءا يم هذْنفالرسول هنا مالك. )51:الشورى( "بِا.  

اولي اجنحة  جاعل الْمالئكَة رسالالحمدُ له فَاطرِ السماواتِ وارض : " قوله و 
  ) 1:فاطر( " في الخَلْق ما يشَاء انَّ اله علَى كُلِ شَيء قَدِيرمثْنَى وثالث ورباع يزِيدُ 

 "ومن النَّاس انَّ اله سميع بصير من الْمالئكَة رسالاله يصطفي : "وقوله 
  ) 75:الحج(
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 " اءمالس نم هِملَينَا علنَزل نِّينئمطشُونَ ممكَةٌ يئَم ضري اكَانَ ف ول لَكًا قُلم
ًوس95:االسراء ( "  ر(  

  
  

علَى الكَافرِين  الشَّياطين ارسلْنَار انَّا الم تَ: " اله االسالم يرسل الشياطين كرسل 
  !) 83:مريم( " تَوزُّهم ازّاً

  
  

" شَرعا مِيالْجِن  ملا نْساو كُمتايلسر نْكُمم  ونَكُمنْذِريي واتآي  كُملَيونَ عقُصي
  ) 130: األنعام" (قَالوا شَهِدْنَا علَى انْفُسنَا لقَاء يومكُم هذَا 

  
  !بمعنى انهم من جنس الجان .. رسل من الجن 

  


  
  

" برسول يأتي من بعدي "  6:الصف فهل يمكن ان نطبق قول المسيح في سورة
  !على كائن من غير جنس البشر ؟

  ! نعم : االجابة 
  .. مالئكة وشياطين وجان : ، اذ قد تعني " الرسول " وقد استعرضنا معاني صفة 

  .الروح القدسعلى " الرسول " اذن تطبيق صفة  فيمكننا
  

 

  :الى مريم ليهب لها المسيح الزكي الطاهر"  روحه"ال اله ارسيقص القرآن حادثة 
 فَتَمثَّل لها بشَرا فارسلْنَا الَيها روحنَادونهِم حجابا  فَاتَّخَذَت من " : يقول عن مريم 

كُنْت تَقيا. سوِيا ا انَا رسول ربِكِ انَّمقَال . قَالت انِّي اعوذُ بِالرحمن منْكَ انْ 
كيا هب لَكِ   ).21-19: سورة مريم " (غَُما زَ
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كد من النص السابق بأن  .. الى مريم  ارسله اله) روح اله ( الروح القدس نتأ

  : الباهر في نقطتين ما هو أشد عجباً وهو الهوته وايضاً نلحظ. فهو رسول 
 !االبن"  يهب"  إذ يتصرف كإله  .1
  !"ربِ  : "به مريم كاله تخاط .2

  
. غالماً  مريمل" يهب"قد جاء  المتمثل في صورة بشر قد هذا الرجل السوي -)1(

الغالم لقال هذا " سيهب " لو كان اله هو من . ان هبة الولد ستكون منه مباشرة أي 
  ". لك  ألهب" ، ولكنه نسب الهبة لنفسه " ليهب لك " الرجل 

البنين لم " هبة " والمعلوم أن  ،لمتجسد هو اله نفسها" روح اله " هذا الرجل ف
  :تنسب في القرآن اال له 

 " شَاءا يم خْلُقي بهنَاثاً  يا شَاءي نملبهيو الذُّكُور شَاءن يم49: الشورى" (  ل.(  
 "هونِ الن ددُونَ مبعا يمو مهلتَزا اعنَا فَلَمبهو هل  قُوبعيو اقحسمريم " (  ا :

كُال هدَينَا له ووهبنَا"  ).49  قُوبعيو اقحس84: األنعام .. " (  ا.(  
المتمثل بشراً هو الذي قام بـ  بينما نجد بأن الرجل"  الواهب " اذن اله هو 

  . نفسهان روح اله المتجسد هنا هو اله . االبن لمريم" وهب"
  :ونسب فعل النفخة لنفسه .ان النافخ كان هو  بدليل

 "نَتصحي اتانَ الرمع نَتاب ميرما وهجنَا فَروحن رم يهخْنَا فنَفف  دَّقَتصو
ينتقَانال نم كَانَتو كُتُبِها وِهباتِ رم12: التحريم " (  بِكَل.( 

  
، هو ان مريم قد خاطبت روح " روحنا"الرسول  على الهوت ودليل قوي آخر -)2(

انَّى يكُونُ لي ولدٌ ولم  قالَت ربِ" : اقرأ"! ربي: "اله المتجسد هذا بلقب
 شَري بنسسم47: آل عمران("  ي.(  

  :ففسر قولها  ، وقد حاول القرطبي االنعتاق عبر طريقة الكر والفر 
 " القرطبي " (  يه السالمتُخاطب جبريل عل. أي يا سيدي.( 

  "!ربي : " والمالئكة ال تُخاطب بصفة  ،بينما القرآن لم يقل ابداً انه جبريل
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رسول "ويتخذ لقب  " .. رسول" يمكن ان يتخذ لنفسه مهمة " روح اله " وبما ان 

 السالميةا تفاسيرها كادتعديدة تفك لغز آيات قرآنية سفإن هذه الحقيقة . "اله
فيها " رسول"كلمة  ألن المفسرون اعتقدوا بأن  .محمداً باله توقعهم في اشراكأن 

، فحينها يستقيم الفهم روح اله بأنها تقصد  أعتبرتلو  أما .محمدتعني 
  :ضها معاً لنستعر  .التوحيدي

  
 :الفتح( "بكْرةً واصيً  وتُسبِحوهوتُعزِروه وتُوقِروه  ورسولهلتُومنُوا بِاله "  :آية # 

9(.  
  والدليل ان الضمير في . وح الهر" الروح القدس"فرسوله هنا يقصد به 

 "!بكرة وأصيال هوتسبحو هقروووت هوتعزرو: "جاء مفرداً، اقرأ ثانية في باقي االية
: اثنان ، فلم يقل واحد وليسا والضمير المفرد أعطانا الفهم السليم بأن اله ورسوله هما

  " !!تعزروهما وتوقروهما وتسبحوهما"
هو محمد لكانت اآلية تعلم المسلمين الشرك والكفر ، " رسوله " فلو كان المقصود بــ 

  . دة ال تكون اال له تبارك اسمهالمفر" تسبحوه : " ألن قوله 
  
كَانُوا مومنين يرضوهاحق انْ  رسولُهو والهيحلفُونَ بِاله لكُم ليرضوكُم : " آية #   " انْ 
  .)62التوبة (

  ".هماأحق أن يرضو: "ولو كان الرسول يقصد به محمد لقال 
  .واحد) روحه القدوس ( لكن مجيء التعبير بالمفرد يدل على ان اله ورسوله 

  
  

 
 


 

  !تنطبق على الروح القدس وليس على محمد  عن أحمد البشارة:  نتيجة
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  ! محمدلأخر  اسم أحمد ليس اسماً
لم  وكيف انه النص القرآني على لسان عيسى عبارةقة في النقطة الساب تناولنا

. رسولانما استخدم وظيفة  ، " ..مبشراً بنبي " ، "  نبي" يستخدم مصطلح 
 وطرحنا األدلة بأن،  على السواء المالئكة ووالرسول يمكن ان يكون من البشر 

  .روح اله القدس هو رسول
من البشر ، لكان " انساني " هو رسول  6:ولو كان مقصود القرآن في سورة الصف

، بفصاحته وبالغته اتباعهيتحدى  ، وهو الذي" نبي" استخدام كلمة  به األجدر
  .، وليس نبي "  رسول: " لكن النص قال . ولصح ادعاء المسلمين بأنه محمد

  .وليس أحمد" محمد " اسمه : ولقال 
  !فأحمد ليس محمد ، ومحمد ليس أحمد 

في القرآن تحوي  مع آية اخرى 6:آية سورة الصفرن بين لنقا.. ولزيادة االيضاح 
  ".اسمه " كلمة 

   .)6:الصف" (  احمدُ اسمه  ياتي من بعدِي بِرسولٍ ومبشِّراً" : ية االولىاآل

ه يبشِّركِانَّ اله  اذْقَالتِ المآلئكَةُ يا مريم: " ية الثانيةآلا نْ ِم ةما بِكَل يحسالْم همس
ميرم نى ابيسي عجِيهاً فا والدُّنْي  بِينقَرمال نمو ةراآلخ45:آل عمران" (و.(  

  :لجاء النص هكذا فلو كان محمد اسمه أحمد  
  " ! اله بن عبد محمد اسمه االحمدُ  ياتي من بعدِي مبشِّراًبِرسولٍ "

  ".ه الْمسيح عيسى ابن مريم اسم: " على غرار 
  .وأتت كلمة أحمد نكرة . لكن النص اتى على ذكر أحمد دون نسبته لمحمد

 
ضرورة اسمه الشخصي ، أو االسم الذي بالعني ي، وال  صفتهإسم أحمد هو ذكر 

  !يمهره كتوقيع على صكوك الرسائل
ولنشرح األمر . صف والصفة الموجودة في صاحبهتدل على الو"  اسمه" فعبارة 
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  .) س م ي( من خالل تشريح االشتقاق اللغوي لحروف 
  ). السمات (، و هي أيضاً )  المسميات (فاألسماء هي 

  ). 65:مريم"(  سمياًهل تَعلَم له : " يقول القرآن عن اله 
بأسماء اله، انما السؤال  هل تعلم من تسمى باسمه ، اذ كثيرون تسموا: فال تعني 

   .له شبيهاً او نظيراً او مساوياً هل تعلم . التي يتميز بها"  صفته" هو عن 
كَرِيا انَّا نُبشِّركَ بِغُالم " :وقوله  : مريم " (سميايحيى لم نَجعل له من قَبل  اسمهيا زَ

7(.  
السمة والصفة  "سمياً "  عبارةفيقصد بــ. نظيراً او شبيهاً ) يوحنا ( اي ليس ليحيى 

 .ليس االسمو
   ).33:الرعد" (  سموهموجعلُوا له شُركَاء قُل "  :جاء في سورة الرعد

  :في عمدة الحفاظ يقول السمين الحلبي

 "ى، وهبل، ونحو : فقولوا  ليس المعنى أظهروا أساميهاالالت، والعز
إنكم و. ا حقيقة ما يدّعون فيها من اإللهيةأظهروذلك، وإنما المعنى 

 ."تَجدون تحقيق ذلك فيها؟
  

أي  .) 29:الفتح " (في وجوههِم مِن اثرِ السجودِ  سيماهم":وجاء في سورة الفتح 
  :وقوله الذي استشهدنا به اعاله  .وصفهم

 "ّنْهم ةمكِ بِكَلّرشبي هنَّ الا هماس سمالى  يحيسع  ةراآلخا وي الدُّنْيجِيهاً فو ميرم ناب
 بِينقَرمال نم45:آل عمران" (  و(  

اما عيسى فهو اسمه العلم ".  اسمه" بعد عبارة "  المسيح" نجد انه ذكر صفته 
  .فاالسم تعبير عن السمة والصفة  ).قرآنياً بالطبع وليس انجيلياً (

  .صفته ومثله ونعته وسمتهنما هي تعني اسمه العلم ا ال" اسمه " فتعبير 
  

  

  : فإما يكون التنبؤالنبوة عن مجيء رسول ، يمكن تقسيمها لجزئين ، 
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  .عن كل جزء للتوضيح أمثلة وألضرب
  

 أوال :  
  ". مجيديأتي رسول من بعدي اسمه " لو قيل 

ألن المنتظر قدومه . ماجد أو مجد: فوجب رفض واستعباد اي أحد يأتي واسمه 
  !وليس ماجد أو مجد أو مجدي " مجيد " هو 

 فوجب انتظار أحمد وليس محمد أو "أحمد"فلو جاءت نبوة عن رسول اسمه مثال ،
   .محمود

   :ثانياً 
فوجب التهيؤ الستقبال الرسول ".  المجيديأتي رسول من بعدي اسمه : "  لو قيل

نستقبل من صفاته وسماته تتميز بالمجد  ". مجيد" جيد ، وليس شخصاً بإسم الم
  .والرفعة

فعلينا  –بمعنى صفته وسمته وميزته  –فلو جاءت النبوة عن رسول اسمه أحمد 
كد من اسمه اذا استقبال من يتميز بتلك الصفة وندرس شخصيته  ، وليس فقط التأ

  .مدكان أح
  

  ؟" أحمد " فماذا تعني صفة 
  ..ما سندرسه في النقطة التالية هذا 

  
  
 

  
  ؟" أحمد " ما معنى 

يحمد : نقول .  حـ مـ دمن الفعل الثالثي " أفعل التفضيل " الكلمة أحمد هي 
  .فأحمد تعني األكثر حمداً وتمجيداً. حمدا فهو حامد

  
بحسب . الروح القدس انه الرسول االكثر حمداً للمسيح" صفة " بط هي وهذه بالض
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  " !يمجدني : "  توصيف المسيح عنه بأنه

  .)14:16يوحنا " ( نَّه ياخُذُ مما لي ويخْبِركُم  يمجِدُني ذَاكَ" 
 ألنه األكثر حمداً  ،فصواب  أحمد بلقب  )روح اله (  فلو وصفنا الروح القدس

  ).اله الواحد ( وتمجيداً لآلب واالبن 
  

 

 
  

وكما انه  ."  األحمد" عليها بالشكل نفسه ويثني "  يحمد" هو أفضل من اله 
كبر" ن احد لذلك كا. من كل حامد "  أحمد" كذلك هو  .. من كل كبير "  أ

  ."  الحميد" اسماءه الحسنى 
  .ميد هو الحامد والمثن على نفسهفإن الح ،سماءه الحسنىال وفي شرحهم

 .من الحديث الصحيحمن القرآن وولنأتي باألدلة 

  :سورة الفاتحة تفتتح بهذه الكلمات ف

ا انها لم تسبقها فمن قائل هذه الكلمات  ال سيم  ."الحمد اله رب العالمين"
  ؟اله "  يحمد "فهل اله  ،اله  اليس هو ؟"  قل" عبارة 

  نفسه ؟" يحمد " أم ان اله  ،ل هناك إله آخر دونه ليحمده ه 
  :وكيف حل هذه المعضلة  ،بن جرير الطبري إلنقرأ تفسير إمام المفسرين 

  " ه"وما معنى قوله : فإن قال لنا قائله نفسه جل   "الحمد ل؟ أحمد ال
...  ووصف به نفسه ؟ثناؤه فأثنى عليها ، ثم علمناه لنقول ذلك كما قال 

 حمد نفسه ولكنه جل ذكرهبل ذلك كله كالم اله جل ثناؤه ، : قيل 
 )1:الفاتحة –تفسير الطبري  .." ( بما هو له أهل وأثنى عليها

 :وجاء في تفسير اضواء البيان 
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  " وفي ضمنه أمر عباده أن يثنوا عليه  ثناء أثنى به تعالى على نفسهوهو
  )الشنقيطي  –يان تفسير اضواء الب" (  به

 
ب كما يزعمون بكل بساطة ، وإال جاز ان ينس 26"الشكر"فالحمد ال يعني ابداً 

انما يحوي . خاصاً مرتبطاً باله وحده دون سواه سيعتبر ما كانو. الحمد للبشر ايضاً
في معناه دالالت أعمق تصل الى التمجيد والثناء والتعظيم الذي ال يعطى لبشر 

  !ه بأنه االشرف واألعظم مهما زعم الناس عن
  

أي أفضل من " األحمد " الحامد المثن على نفسه ، اذن هو " الحميد"فاله هو 
فليس مخلوق من البشر والمالئكة من يحمد اله ويثني عليه مثل .. يحمد نفسه 

فصفة المبشر به . هو األحمد ألنه االفضل حمداً له " روحه " فيكون .. اله نفسه 
من يثني على  )روح اله \الروح القدس (وال سوى  ."أحمد " و انه ح هالمسي بفم
  .كما يثني ويحمد هو) نفسه ( اله 

والحديث الصحيح عن نبي االسالم يثبت بأن اله هو من يعطي حق نفسه من 
  :هذه المجموعة لنقرأ . الحمد والثناء والتسبيح

  

  

  "ه عبيد حدثني ، أسامة أبو دثناح  شيبة أبي بن بكر أبو حدثنابن محمد عن ،  عمر بن ال 
،  صفقدت رسول اله :  قالت ، عائشة ،عن هريرة أبي عن ، األعرج عن ،  حبان بن يحيى

، وهما بطن قدميه ، وهو في المسجد ليلة من الفراش ، فالتمسته فوقعت يدي على
 اللهم أعوذ برضاك من سخطك ، وبمعافاتك من عقوبتك ، : "ن ، وهو يقول منصوبتا

كما أثنيت على عليك أنت ،  ثناء، ال أحصي  وأعوذ بك منك
باب ما يقال في الركوع  –كتاب الصالة   -صحيح مسلم ( .  " نفسك
  )756: رقم الحديث -والسجود

  

                                         
 يفالحمد عندھم تعن! تعني الشكر  : ؟ فیجیبون بسرعة"الحمد  " حینما نسألھم ما معنى  26

الحمد لفالن والحمد : ا ال تستخدمون ذات المعنى لشكر الناس كأن تقولوا لم: ولو سألناھم  .الشكر
   ؟ في لغتكم جائز ذلكلصدیقي والحمد ألخي، ھل 
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  "حماد بن سلمة ، حدثنا عفان نا حدثنا حدث) حديث قدسي( 5262: رقم الحديث ،

، ابن عمر ، عن عبيد اله بن مقسم ، عن أبي طلحة  إسحاق بن عبد اله يعني ابنأخبرنا 
وما قدروا اله حق قدره : اآلية ذات يوم على المنبر  قرأ هذه صأن رسول اله 

واألرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما 

يقبل  يقول هكذا بيده ، ويحركها ، صورسول اله  67يشركون سورة الزمر آية 
ملك ، أنا لأنا الجبار ، أنا المتكبر ، أنا ا:  يمجد الرب نفسه: " بها ويدبر 

  ."، حتى قلنا ليخرن به المنبر ص، فرجف برسول اله "العزيز ، أنا الكريم 
مكثرين من ال مسند – العشرة المبشرين بالجنة مسند – مسند أحمد بن حنبل(

 27والحديث صحيح . ) مسند عبداله بن عمر بن الخطاب -الصحابة
  

 
 "  ه بن أبي حسين حدثنا شعيب أخبرنا أبو اليمان حدثنانافع بن جبير عن عبد ال

كذبني ابن آدم ولم  :قال اله  قال صرضي اله عنهما عن النبي ابن عباس عن 
يكن له ذلك ، وشتمني ولم يكن له ذلك ، فأما تكذيبه إياي فزعم أني ال أقدر 

أن أتخذ  فسبحانيأن أعيده كما كان ، وأما شتمه أياي فقوله لي ولد ، 
باب  -  سورة البقرة - كتاب تفسير القرآن -  صحيح البخاري( "صاحبة أو ولدا

  )وقالوا اتخذ اله ولدا سبحانه 

ه ، وبما ان ال أحد بإمكانه ان يحمد اله نفس)  اله( يسبح ويمجد ويحمد  فاله
كثر من اله ، فإن الروح القدس  ) صفته ( جاز أن يكون اسمه ) روح اله ( أ

  ! أحمد

                                         
 -  171/1 :الصفحة أو الرقم - التوحید :مصدرال - ابن خزیمة:المحدث عبدهللا بن عمر  :الراوي( 27

  ).صح وثبت باإلسناد الثابت الصحیحأشار في المقدمة أنھ  :خالصة حكم المحدث
 :الصفحة أو الرقم - السلسلة الصحیحة :المصدر - األلباني:المحدث عبدهللا بن عمر  :الراوي(
  ) إسناده صحیح على شرط مسلم :خالصة حكم المحدث-7/596
 -8/15 :الصفحة أو الرقم -  مسند أحمد :المصدر - أحمد شاكر:المحدث بدهللا بن عمرع  :الراوي( 

  ) إسناده صحیح :خالصة حكم المحدث
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ألن  .وال أحد يستحق هذا اللقب سوى روح اله، فالروح القدس هو األحمد له
  .اله وحده هو األحمد لصفاته وذاته

  .كلها من صفات ونعوت اله ... مد الحمد والمحمود والمتحال سيما أن 
  

  !البشارة تنطبق على الروح القدس وليس على محمد :  ما تقدم نتيجة
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   : الثالفصل الث
  
  
  
  

  :وسنقسم هذا الفصل الى محورين 
  و الهه اسالمياًالروح القدس : المحور األول 
  ليس هو المالك جبريل  اسالمياً  الروح القدس: المحور الثاني 

  

  
  

، لكنه ربط بين الروح القدس وبين اله في  ان القرآن مع غموضه حول الروح
 :، فيقول في عدة مواضع عملية الخلق

 " تُهيوذَا سفَام يهف خْتنَفي نووحر  اجِدِينس هواْ ل29:سورة الحجر" ( فَقَع.( 
 " تُهيوذَا سنفَام يهف خْتنَفي ووحر  اجِدِينس هوا ل72:سورة ص" ( فَقَع.(  
 " اهوس منثم يهخَ فنَفو هوح9:السجدة " (  ر.(    
  

  :هل الحظتم التالي 
 .من داخل ذاته ، واعطت الحياة لالنسان االولان نفخة اله االسالم كانت 

ال يمكن ان يكون هو مالكاً أو " روحي " وهذا الروح الذي نسبه اله لنفسه 
وهل آدم كان يعيش  يخرج من داخل اله كنفخة ؟ جبريل كان، وإال هل ريلجب

 بروح جبريل داخله ؟
يه سجود المالئكة نالحظ ان نفخة الروح داخل آدم اعطته مقاماً عظيماً ترتب عل

  ! االلهي مجرد مخلوق ؟"  الروح" فهل هذا ! له 
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  :بقول القرآن "  روح اله " هو المقصود بــ  من
سورة " ( الكَافرونَ اس من روح اله اال القَوم انَّه ال يي من روح الهوال تَياسواْ " 

  ؟ )87:يوسف
وألن هذه االية تؤرق وتزعج بعض المفسرين ألنها تربط بين الكفر وبين اليأس من 

فقد زعموا بأن الروح هنا هي . هو ذاته اله " روح اله " روح اله مما يجعل 
  ! الرحمة 

  ) !وى تحيزهم طبعاً دون دليل واحد س( 
 اذ نوآخر الطريق قراء، ولكن صك عليهم " روح " وجعلوا تشكيلها بالفتحة  

  "! روح " قرأوها بالضمة  
  "ه«: وقرأ الحسن وقتادةوح الالزمخشري .. " (  بالضم، »من ر(  

  
  .وليس رحمة " روح اله : " وترجمت ايضاً 

  
Pickthal 
and despair not of the Spirit of Allah. Lo! none despaireth of the Spirit 
of Allah save disbelieving folk.  
 

  :وكان المفسر الشهير ابن كثير قد اعتبر بأن روح اله هو اله ذاته ، فقال التالي  
  

  "هال يقطعوا رجاءهم وأملهم : ، أيوأمرهم أن ال ييأسوا من روح ال
 يقطع الرجاء وال ييأس من روح فيما يرومونه ويقصدونه، فإنه ال من اله

  ) 87يوسف -تفسير ابن كثير." ( اله إال القوم الكافرون
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 أم ،أو مالك انسانتعني عدم اليأس من  28روح الههل عدم اليأس من : ونسأل 
  ! ؟ عدم اليأس من اله المقصود

  
  

 "ال ميرم نى ابيسنَا عآتَييِّنَاتِ وبالْقُدُس وحبِر دْنَاهيا87:البقرة" (  و(  
  "كان الذي األعظم االسم هو  :قال القدس بروح : عباس ابن عن 

 )ابن كثير " (  الموتى به يحيي عيسى

 "ه اسم هو القدس روح  :جبير بن وسعيد عباس ابن وقالتعالى ال 
تفسير " ( ائبالعج به الناس ويري الموتى يحيي كان به األعظم
  )البغوي 

 
  . هو اسم اله ، فالرحمن اذن هو اله نفسه" الرحمن"فإن قيل ان 

فالروح القدس اذن هو .. هو اسم اله األعظم " روح القدس " وبالتالي ان كان 

                                         
28   

قد حاولوا بشتى الطرق الدوران حولھا ، فزعموا بأن ولصعوبة ھذه الحقیقة على المسلمین ف
ونقول ".  ناقة هللا "و "  بیت هللا" ھي اضافة تشریف  ، مثلھا مثل عبارة " روح هللا "عبارة 

ً على ھذا الجواب الضبابي    :ردا
؟ "  صفة" الى هللا ھي تشریف ؟ لماذا لیست اضافة " الروح " ما دلیلكم بأن اضافة : نسألھم 

  !؟" هللا كالم " و " هللا  علم" و " هللا  قدرة: " قولكمك
أزلي غیر مخلوق ، ویؤمنون بعدم خلق القرآن وأنھ "  كالم هللا" الیس أھل السنة یؤمنون بأن 

  ازلي ؟ 
 روح "ازلي غیر مخلوق ، في المقابل یرفضون أن یكون " كالم هللا " اذن كیف یحددون بأن 

ً " هللا  ً غیر مخلوقا  كالم هللا" ؟ ما دلیلھم على ذاك دون ھذا ؟ لماذا ال یعترضون على أزلیة  أزلیا
ھو اضافة تشریف ولیس " الكالم " ؟ ویقولوا بأن " بیت هللا " و " ناقة هللا : " بذات حجة " 

فالناقة و البیت ، معلوم ان لھما بدایة ونھایة :؟ ومن جھة اخرى " روح هللا "صفة كما فعلوا مع 
" لكن ما الدلیل على ان . فلو نسبا الى هللا فھذا نسب تشریف ال غبار علیھ. مخلوقان ، وانھما 

  كان لھ بدایة وانھ مخلوق ؟ لماذا ال یكون صفة ازلیة ابدیة في ذات هللا ، مثل كلمتھ ؟" الروح 
ان روح االنسان متالزم مع وجوده ، ! ؟" روح االنسان " یتساوى مع " بیت االنسان " فھل 
  .فال یلزم لوجوده وحیاتھ " بیت االنسان " أما . ھ ال حیاة لھ بدون

  .46المحور الرابع ص " ماذا قال القرآن عن الثالوث: "لزیادة الشرح راجع كتابي 
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، " األعظم " هو اسم اله " الروح القدس"ال سيما ان هذا االسم . روح اله فهو اله
  أفال يكون الروح القدس هو اله ؟. لعجائب والمعجزاتبل وباسمه كانت تجرى ا

  

  
  

  
  

ال يوجد حديث واحد صحيح عن محمد نبي االسالم يحدد بعبارة صريحة قاطعة 
سلم في العالم ليقدم لنا هذا هل يتطوع م.. بأن الروح القدس هو جبريل 

  !؟ 29الحديث
  

  

  !قال المفسرون عن الصحابة والتابعين بأن محمداً قد مات ولم يعلم ما هو الروح 
 " ه عنه قالسئل ابن : وأخرج ابن أبي حاتم وابن مردويه، عن عكرمة رضي ال

} عن الروح قل الروح من أمر ربي  ويسألونك{ : عباس رضي اله عنهما في قوله 

وما {قولوا كما قال اله وعلّم نبيه ص . فال تزيدوا عليهاال تنال هذه المنزلة، 
 ه بن . }أوتيتم من العلم إال قليالوأخرج ابن أبي حاتم وأبو الشيخ، عن عبد ال

تفسير (  ."لقد قبض النبي ص وما يعلم الروح: قالبريدة رضي اله عنه 
  )85:االسراء  –السيوطي  -منثور في التفسير بالمأثورالدر ال

  

                                         
 : الحدیث الوحید الذي الذي ال یجرؤون على تقدیمھ ھو ھذا   29

 صبكر فقال رسول هللا  خطب الناس فالتفت التفاتة فلم یر أبا صرأیت رسول هللا  – 231240
آنفا إن خیر أمتك بعدك أبو بكر  علیھ السالم أخبرني إن روح القدس جبریل أبو بكر أبو بكر

  الصدیق
فیھ  :خالصة الدرجة - مجمع الزوائد : المصدر –الھیثمي : المحدث  –أسعد بن زرارة : الراوي(

  )9/47: الصفحة أو الرقم –– وھو ضعیفأبو غزیة محمد بن موسى 
 !انھ حدیث ضعیف : السبب و
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أي بصريح " ما أوتيتم من العلم إال قليال : " سألوا محمد عن الروح ، فأجاب
لموعود به من عيسى والملقب بــ هل هذه اجابة النبي ا"!   اله أعلم"العبارة 

الروح هو النبي  : كالتالي لماذا لم يجيبهم ؟ كما يزعمون "الروح القدس والمعزي"
   !؟و جبريل أمحمد 

يتطاول البعض على إن كان نبي االسالم ال يعلم ما هو الروح ، فعلى اي اساس 
  الروح القدس ويصفونه بأنه المالك جبريل ؟

ما هو الروح ومات وهو يجهله ، وترك  يستوعب محمدبل حتى نهاية حياته لم 
ن متحيرين من قول ألخر، ومن المسلمون من بعده عطشى لمعرفة الحقيقة يتخبطو

  تفسير لتخمين، عن من هو الروح ؟
  

  
 

  " ! الروح القدس " يجهلون جهال مطبقاً كل ما يتعلق بــ 
وجهلهم للروح القدس . فهذا المصطلح مجهول عندهم ، وغامض شديد الغموض 

مفهوم واضح له في االسالم ، فال القرآن قام مصدره يعود الى عدم وجود 
بل صمت القرآن ومحمد كل الصمت . بتوضيحه وال محمد قام بشرحه وتفسيره 

  ".الروح القدس " عن حقيقة ومعنى 
ولعجز القرآن ومحمد عن تحديد معنى للروح القدس فقد تعارضت وتخابطت آراء 

كلما اقتربوا من تفسير آية و. الروح القدس هذامفسري القرآن حول معنى وحقيقة 
ارتبكوا وتلعثموا وتحيروا من اعطاء معنى سليم " الروح " قرآنية تحدثت عن 

وقاطع واحد للروح القدس ، بل اخترعوا عشرات االراء والتفاسير المتضاربة 
  !وكأنها في حلبة مصارعة 

خبط وانتبهوا الى شدة ال ،اقاويلهم حول معنى الروح القدس باختصار ولنستعرض
  :والخلط 

 
 

  "واقرب الى رب العالمین  ھو اعظم خلقاً من المالئكة واشرف منھم" 
  )38النبأ  –الكشاف للزمخشري (  
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  " 85:االسراء  –الزمخشري ( "  أعظم من الملكھو خلق عظیم روحاني(  
  " 4:المعارج  –البیضاوي (  " خلق أعظم من المالئكةھو(  

  
 

  " ولیسوا بالناس  خلق یشبھون الناسھو! "  
  " 38:النبأ  –الطبري (  " خلق على صورة بني آدمھو(  

  
 

  " 87:البقرة  –البیضاوي ( "  انجیل عیسىھو(  
  "الطبري ( " التي انزلھا هللا على انبیاءه  لكتباھو "  ؛"  ھو الكتاب– 

  )15:غافر
  

 
  " 22:المجادلة  –البیضاوي ( "  نور القلبھو(  
  " 22:المجادلة  -الطبري( "  برھان من هللا ونور وھدىھو(  
   " 52:الشورى –الطبري " ( من أمر هللا  رحمةھو(  

  
  !بل له صفات اله ذاته .. الصفات االلهية  هو اذن مجموعة من

  
 

  "البیضاوي ( " الذي كان عیسى بھ یحیي الموتى  ھو اسم هللا األعظم– 
  )87:البقرة

  " 15:غافر - الزمخشري( "  سبب الحیاةھو (  
  "12یسبح هللا كل یوم . ومن الجبال ومن المالئكة  أعظم من في السموات 

ً . ألف تسبحة  ً واحدا ً من المالئكة یجئ صفا " یخلق هللا من كل تسبیحة ملكا
  )38:النبأ  –الطبري (

  " 87:البقرة  –البیضاوي ( "  ھو الذي یحیي األموات أو القلوبانھ(  
  " ومنھ تشعبت إلى أرواح   ، نزول األنوار من جالل هللاھو في درجة

  )38:النبأ  –الطبري ( " سائر المالئكة والبشر 
  "الرازي ( " التي تقصر عن معرفتھ  ھو الذي خلق عقول الخلق– 

  )85:االسراء
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  !اعترفوا انه روح المسيح .. وبعد ان جعلوا له تلك الصفات االلهية 
  

 
  " لطھارتھ من مس ووضعھا فیھ    علیھ الصالة والسالم ، ھو روح عیسى

إضافھ إلى نفسھ ولذلك    ند هللا سبحانھ وتعالى ،أو لكرامتھ ع الشیطان
  )85:االسراء  –تفسیر الرازي ( " تعالى

  
وبعد ان اعياهم هذا الضياع واربكهم هذا البحث واضناهم هذا التنقير ، قالوا عن 

  !! اله أعلم ما هو: الروح القدس 
  

 
  " 85:االسراء –البیضاوي (  " استأثره هللا بعلمھھو الذي(  
  "هللا .  ھو الذي إختص بھ تعالى وبمعرفتھ َّ  - الزمخشري( " ال یعلم كنھ إال

  )9:السجدة 
  " انھ ال .. ما الروح القدس أو من الروح القدس الذي جاء في مواقع شتى ؟

ومن الخیر أال   وتصوراتھ المحدودة ،  سبیل إلدراكھ بوسائل العقل البشري
 –سید قطب  –في ظالل القرآن .. " (  في محاولة إدراك كنھھ ننفق الطاقة

  ).87:البقرة 
  

فالقارئ حين يطالع القرآن والمواضع التي ذكر فيها الروح القدس ، ال يمكنه بأي 
  ." الروح القدس"يشفي الغليل ، ليفهم ما هو هذا حال ان يستخرج معنى واضحاً 

  
  : واالسئلة التي تطرح نفسها بقوة

ي قاله محمد نبي االسالم عن شخصية الروح القدس ؟ لماذا لم يخبر عنه ؟ ما الذ
ولماذا لم يفصح عن هويته ؟ نتعجب انه ما بين عشرات االلوف من األحاديث 

المنسوبة لمحمد والتي تتحدث عن ادق التفاصيل المملة ، ال نجد حديثاً واحداً 
قل كان سيكفي لمفسري على اال .من هو الروح القدس:  يحدد للمسلمينيتيماً 

 . القرآن كل تلك المشقة التي كابدوها الختراع معنى مفهوم للروح القدس
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لماذا لم يوضح القرآن ألتباعه المسلمين وبصريح العبارة بأن الروح القدس هو 

المالك جبريل ، بدال من ايقاعهم في التضارب واللبس في شخصيته التي حيرتهم 
  طوال قرون ؟
  :ه عليه أهل اللغة ام بايضاح الواضح بقوله الذي عابقرآن انه  قمن غرائب ال

  " تُمعجذَا را ةعبسو ِجحي الف اميا ةثَث اميجِدْ فَصي مل نلَةٌفَمكَام   "  تلْكَ عشَرةٌ 
أليس ايضاح الواضح من المعايب اللغوية التي يتجنب األدباء ). 196:البقرة (

كَاملَةٌ: " قوط فيها ، فلماذا اذن سقط فيه القرآن بقوله الس   ؟ " تلْكَ عشَرةٌ 
بتوضيح لماذا يهتم القرآن يايضاح الواضح ولم يقم : وعلى ضوء ذلك نتساءل 

  !أن الروح القدس هو جبريل ؟مثل  الغامض
  

  
  

كانوا يعرفون المالئكة ورسموا صورهم ) يدعوهم المسلمونكما ( أهل الجاهلية 
  . .في الكعبة وعرفوا اسماء بعضهم كجبريل وميكايل

  !شعراء الجاهلية بريل والروح القدس همان الذي خلط بين المالك ج

  : أمية بن أبي الصلت الشاعر الجاهلي الشهير قال 
 " فيهم وميكال ذو الروح القوي المسدد روح القدس جبريلأميناه"  

 – 3ج  - أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي -  المنتظم في التاريخ( 
 ).غزوة بني قينقاع :باب

، فإعتبره ن شخصية الروح القدس على المسلمي توبدون علم وتروي اختلط
   !لجاهليةمن اهل ا" الكفار"دعونهم دون انتباه بأنهم يقلدون من ي .البعض جبريل

  
ال توجد آية قرآنية واحدة تقول بأن الروح القدس هو جبريل أو : أعود لتذكيركم 

  !ناهمحمد تحدث عن كل شيء إال الروح القدس ومعاي مالك ، والمدهش ان 
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   : الباب  نتيجة
ذن إ انسان بشري ، وليس يكون سوى اله نفسه او روح اله ال " األحمد " بما ان 
تنطبق على الروح القدس  "أحمد" رسول يأتي من بعده اسمه عيسى عن بشارة

  .سيمجد ويحمد اله بأعظم مما يفعل هوروح اله وال غير  .وليس على محمد 
  

  

 
 

 
 

  

  
 

  :قراءة وعد المسيح في القرآن هكذا  نايمكنف
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 :سنناقش في هذا الباب 

  .ال يوثق بهاوكيف .. األحاديث النبوية:  فصل أول
  .صحتهامدى و" أحمد"حاديث التي ذكرت نظرة فاحصة في األ:  فصل ثاني 

  ولاألفصل ال

  

  

 


 
1 
2 
3 
4 

5 
6 
7   
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  .م مصنفات الحديث ، وسنذكر سنة وفاة المؤلفوهذه هي أه
  !لثالث الهجريصنفت في القرن ا جلها قدوالحظوا ان 

 )م 870(هجرية  256صحيح البخاري  - 1
  )م 875( هجرية 261 صحيح مسلم  – 2
  )م 889(هجرية  275سنن أبـي داود  - 3
  )م 892(هجرية  279سنن الترمـذي  - 4
  )م 910(هجرية  303سنن النَّسائـي  - 5
  )م 886(هجرية  273سنن ابن ماجة  - 6

  !؟..تبت بعد قرون من زمن قائلها فكيف يمكن الثقة بكالم وتعاليم ك
  .قد أمر أتباعه بعدم كتابة أي أحاديث عنه –محمد  –المثير للعجب ان قائلها 

  
  

  :30أحاديثه كتابةالمسلمين نهياً قاطعاً من اتباعه  محمدالملفت للنظر هو نهي 
 " وحدثوا عني ،  . تب عني غير القرآن فليمحهومن ك.  ال تكتبوا عني

 " متعمدا فليتبوأ مقعده من النار -قال همام أحسبه قال  -ومن كذب علي   .وال حرج
-   مسلم: المحدث  -  صحيح: خالصة الدرجة  -  سعيد الخدري أبو: الراوي(
 )3004: الصفحة أو الرقم  -  المسند الصحيح: المصدر  

  . 31من بعده على نهيه وهكذا استمر الصحابة، قاطعهذا أمر محمد ال

                                         
  !لكي ال تختلط االحادیث بالقرآن  :ھولھذا المنع وحاولوا اعطاء سبب غیر مقنع  لقد 30

ً كان یقصد بأن ال تختلط  ) احادیثھ  تعالیم( ولو افترضنا تنازالً صحة ھذا التبریر نقول ان محمد قطعا
 !بھ فصاحة القرآن اال اذا كان یعترف بأن كالمھ یضاھي ویشا. مع تعالیم القرآن

  : أبو بكر الخلیفة 31
ويَ عن أبي بكر أنھ جمع الناس تختلفون فیھا،  إنكم تحدثون عن رسول هللا ص أحادیث: " فقال  رُ

 ،ً بیننا وبینكم كتاب : فمن سألكم فقولوا ،فال تحدثوا عن رسول هللا شیئاوالناس من بعدكم أشد اختالفا
  ).3ص1ج -تذكرة الحفاظ  -الذھبي ( "حرامھ هللا، فاستحلوا حاللھ، وحرموا

  : عمر بن الخطابالخلیفة 
ً " : قال  ً قبلكم كتبوا كتبا فأكبوا علیھا وتركوا كتاب  إني كنت أرید أن أكتب السنن، وإني ذكرت قوما
ً  وإني وهللا ال أشوب كتاب هللا،   )49ص" تقیید العلم - البغدادي  الخطیب( " هللا بشيء أبدا

 - الطبقات الكبرى -ابن سعد " (من الروایات فلیمحھ من كان عنده شيء: " ثم كتب في األمصار
  ).206ص1ج
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بعد الفتنة الكبرى وموت علي بن ابي طالب وفي فورة هطول شالالت االحاديث 
ظهرت التضاربات بين االحاديث التي يستند .. من فريقي أهل السنة وأهل الشيعة

فالحديث عند . ترفون بصحة احاديث احدهم اآلخرعياليها كل فريق ، وباتوا ال 
لعلي فيتم رفضه وجرحه اال ما "  تشيع" و فيه ي سنده شيعي أأهل السنة ان وجد ف

واي حديث عند الشيعة في سنده سني من انصار الصحابة من اعداء اهل . ندر 
  .وعمر ومعاوية فيتم طرحه بعيداً البيت كأبي بكر

  !؟..حة فأحاديث أي فريق هي الصحي
  

  

  : عندهم هو الصحيحفتعريف الحديث 
  ".مارواه عدل تام الضبط بسند متصل وسلم من الشذوذ والعلة القادحة" 

  !فوجب سالمته من العلة القادحة والشذوذ حتى لو كان سنده صحيحاً
  :يقول الحافظ ابن الصالح

  "دون قولهم ) هذا حديث صحيح اإلسناد أو حسن اإلسناد : ( هم قول :
هذا حديث : ألنه قد يقال ) هذا حديث صحيح أو حديث حسن ( 

    ." وال يصح لكونه شاذا أو معلالصحيح اإلسناد ، 
 .)23 ص –ابن الصالح  –مقدمة في علوم الحديث (

 : ويقول ابن كثير 
  "الحكم بذلك على  ال يلزم منهد أو الحسن على اإلسنا الحكم بالصحة

 .)43 ص  - اختصار علوم الحديث  ("  إذ قد يكون شاذاً أو معلال،  المتن

 فيمكن اعتباره.. فالحديث حتى لو كان صحيحاً من جهة سنده وكل رجاله ثقات 
 باطال "فليست العبرة بالسند اذن  ." شاذاً معلال!  

 ربطتستعرض االحاديث المفتعلة التي وهذه نقطة هامة جداً وسنعود اليها حين ن
  .وسنكتشف بطالنها". أحمد"محمد بصفة 
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 أبي هريرة: لصحابي ذا شأن مرموق في رواية األحاديث وهو سأقدم مثاال. 
من  ةأخوذمت أهل السنة اكثر من نصف رواياوسبب اختياري له يكمن في أن 

  .الصحابي الذي صحب محمد لثالث سنوات فقط هذا روايات
   هل كان هذا الشخص أميناً في رواياته ؟: وسؤالنا

  " !كــذبـه " األدلة التي تثبت  لنستعرض بعض
  

 
 "ه حدثني أبي قالثنا حجاج قال بن جريج قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن  حدثنا عبد ال

أخذ : قال قال  عن أبي هريرةأيوب بن خالد عن عبد اله بن رافع مولى ألم سلمة 
قال خلق اله التربة يوم السبت وخلق الجبال فيها يوم ف بيدي صرسول اله 

خلق النور يوم األحد وخلق الشجر فيها يوم اإلثنين وخلق المكروه يوم الثالثاء و
األربعاء وبث فيها الدواب يوم الخميس وخلق آدم عليه السالم بعد العصر يوم الجمعة 

 ."آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات الجمعة فيما بين العصر إلى الليل

  : معلقاً على هذا الحديث شعيب ارناؤوط الشيخ قال
 قول النبيموقوف على كعب األحبار وليس من أن هذا الحديث  األصح" 

  ). 8323ح 327ص 2ج -مسند احمد بن حنبل " (ص
  

  : بن تيمية شيخ االسالم وقال 
  "أن هذا من كالم كعب األحبار ري وذكر البخا"
  .) 18ص  18مجموع فتاوى ابن تيمية ج (

كالمه بل كان يحول . اذن ابي هريرة كان يكذب وباعتراف كبار علماء االسالم
   !نسبها لمحمد وافكاره الخاصة الى أقوال ي

  
  

 "  أبو    قال حدثني    أبو صالح    حدثنا    األعمش    حدثنا    أبي    حدثنا    عمر بن حفص    حدثنا

أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا     ص    قال النبي  :  قال    رضي اله عنه    هريرة 
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قول المرأة إما أن تطعمني وإما أن تطلقني ويقول العبد ت   خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول 
سمعت    أبا هريرة    يا فقالوا    االبن أطعمني إلى من تدعني    أطعمني واستعملني ويقول 

  " أبي هريرة   كيس    قال ال هذا من     ؟ص    هذا من رسول اله
 ) وجوب النفقة على األهل والعيال - النفقات صحيح البخاري(

كدواسألوه  حينو،  قال رسول اله: قال ابي هريرة :ارثة وا الكالحظ   :ليتأ
  !أبي هريرة   كيس    ال هذا من  :اعترف قائال   سمعت هذا من رسول اله؟

من ان يكون المحدث األول ألحاديث محمد كاذباً ويخترع االحاديث أتعجب 
 !ه كما يحول الحاوي المنديل ويخرجه أرنباً من كيسويخرجها من كيسه 

  


  

1
 
   

   : ا ورد في تسجيل صوتي ألحد محاضراتهكم مقتطفات مما قاله وهذه
  

 " هأن ضعفــت أحـاديـثأمـا أنــه سبـق لي  :الشيـخ رحمـه ال 
البخـاري فهـذا الحقيقـة يجـب االعتـراف بهــا، وال يجــوز 

  " .ألسبـاب كثيــرة جــداً  ذلـك .إنكارهـا

 " عشرات  فـيفاإلمــام الدارقطنـــي وغيــره فقــد انتقـــدوا الصحيحيــن
 " . أحاديث عشرة أنتقدأما أنا فلم يبلغ بي األمر أن  .األحاديث

 " في تمر معي بعض األحاديث  أثناء البحث العلمي لكن في
 فينكشف لي أن هناك بعض األحاديثفي أحدهما  أو الصحيحين

  " .الضعيفة

 " ..أخطاء العسقالني يبين في أثناء شرحه  هذا اإلمام أحمد بن حجر
 كان ليس في أحاديث مسلم بوجه ما في أحاديث البخاريكثيرة 
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 .فقط بل وما جاء في بعض السنن وفي بعض المسانيد
، يح البخاري تارة تكون للحديث كلهنقدي الموجود في أحاديث صح ثم

أصل . وتارة يكون نقداً لجزء من حديث يقال هذا حديث ضعيف
  ".32الحديث صحيح لكن يكون جزء منه غير صحيح

 

2  

وهذا رد من احد الشيوخ على القرضاوي لتكذيبه وطعنه في االحاديث ، وبحث 
  )( :بعنوان 

   : sunna.net/articles/file.php?id=2813-http://www.alعلى هذا 
  

3  

  :وهذا بحث اسالمي ضد منهجه 
) (   

http://www.rabee.net/show_book.aspx?cat=print&pid=1&bid=9&id=189  
  

 في سماء العلوم االسالمية فأساطين علماء االسالم كالسابقة اسماءهم اللوامع
 فيها ويكذبون أحاديث صحيحة. يطعنون في أصح كتب الحديث كالبخاري ومسلم

  .ويلقون بها عرض الحائط
  
  
  
  
  

                                         
 :نیةنقرأ ھذا في مواقع سُ  32

http://www.sahab.net/forums/showthread.php?t=306348 
ً  وھنا  : ایضا

http://www.sahab.net/sahab/showthrea...hreadid=305441 
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1 
  

 " هال نسحا لدِيثِنَزا الْحتَابك يثَانا متَشَابِه23:الزمر" (  م.(  
 " هال نم دَقصا نماودِيث87:النساء "(  ح.(  

2   

 " ِقحكَ بِاللَيا عنَتْلُوه هال اتآي  "  وآياته يومنُونَ فبِايِ حدِيثٍ بعدَ الهتلْكَ 

  .)6 :الجاثية(

" ِيفَبِادَهعدِيثٍ بنُونَ حمو50 :المرسالت) (  185 :األعراف( " ي(.  

  .اديث غير القرآنحأهو يستنكر على المسلم االيمان بف

3––  

عن سبِيل اله بِغَيرِ علْم ويتَّخذَها هزوا  لَهو الْحدِيثِ ليضلومن النَّاس من يشْتَرِي "

 هِينم ذَابع مهكَ لئول7 ، 6لقمان ( "ا(.   
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:ثاني الفصل ال 
 
  

 مع محمد نبي االسالم" أحمد"اسم ربطت سنستعرض األحاديث والروايات التي 
  .سندها ومتنهاوسنناقش مدى صحتها من جهة  .كإسم آخر له

  مم يتكون الحديث ؟  :قبلها علينا اجابة هذا السؤال 
   .)سند ومتن (الحديث مكون من : الجواب 

  ...".فالن  عن فالن عن فالن عن: " السند هو
  .....".  أن النبي قال كذا كذا:  " والمتن هو 

كثرها اقتباساً من قبل علماء االسالم    :ولنبدأ بنعمة القدير مع أشهرها وأ

  : األشهر حديثال
  

  
 

  " بن جبير بن محمد حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني معن عن مالك عن ابن شهاب عن

أنا  لي خمسة أسماء صقال قال رسول اله رضي اله عنه  أبيهمطعم عن 
وأنا الماحي الذي يمحو اله بي الكفر وأنا الحاشر الذي  محمد وأحمد

  "يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب
 )صباب ما جاء في أسماء رسول اله  - كتاب المناقب  - صحيح البخاري (
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  "بن أبي عمر واللفظ لزهير قال حدثني زهير بن حرب وإسحق بن إبراهيم وا

محمد بن إسحق أخبرنا وقال اآلخران حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع 
وأنا  أنا محمد وأنا أحمدقال  صأن النبي  جبير بن مطعم عن أبيه

الماحي الذي يمحى بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على 
  "عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي

 )صباب في أسمائه  - كتاب الفضائل  - صحيح مسلم (
  

  .على محورين المكررة لننظر في هذه الرواية
  

   
اسمي هو احمد الذي بشر به  ان" :الحديث ان محمد لم يقل متن فينالحظ 

الماحي، العاقب ، (  حمد ضمن اسماء عديدة لهأ بـ انما وصف نفسه! " عيسى
 ..). الحاشر

 .6يفسر النص القرآني من سورة الصف  محمد ولم يكن 
  .فالحديث ليس قاطعاً عن ارتباط محمد بأحمد المبشر به بفم المسيح

ال تُطلق اال "  الحاشر" لهية لمحمد ، فصفة مما يسقط الحديث هو نسبته لصفة إو
  .على اله ألنه هو الذي سيحشر الناس يوم القيامة للدينونة وليس محمد

  
   

جبير بن "حول الراوي وهو  تحوم سنثبت ضعف السند من خالل ستة شكوك
  ".مطعم

  

 
  

دخل دين  ، أيسلم عام الفتحأهذا الصحابي يقال انه  ؟بن مطعم من هو جبير 
  !محمد سوى سنتان لم يصاحب ف، قبل سنتين فقط من وفاة محمد االسالم

  سنة ؟ 23ماذا عن طوال فترة دعوة محمد التي دامت لمدة 
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  أو هناك ؟ ردد هنايت"  أحمد" لماذا لم يسمع أحد من الصحابة بحروف اسم 
؟ لماذا لم " أحمد " لماذا لم يروى حديث واحد عن ابي بكر يصف فيه نبيه بأنه 

  ؟" أحمد " يسمع عمر بن الخطاب بـ 
  ؟..؟ أو عائشة ..علي بن ابي طالب  أو..أو عثمان 

وقبل سنتين ) رجل مشكوك باسالمه(حتى ظهر جبير بن مطعم .. سنوات وطوال 
عم فيه على لسان محمد نسبة اسم فقط من موت نبيهم ، ملقياً من فمه حديثاً ز

  الى نفسه ؟"  أحمد"
  

  

  
 !!ة قلوبهم من المؤلف جبير كان 

ورد في ترجمة جبير بن مطعم كما نشرت في أضخم موقع اسالمي على االنترنيت 
  :التالي " الشبكة االسالمية " وهو 
  " ه بن أبي بكر وغيره ، قالوا : ابن إسحاقأعطى رسول . : حدثنا عبد ال

  ." فأعطى جبير بن مطعم مائة من اإلبل. المؤلفة قلوبهم  صاله 
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids

=67  
  

  :وجاء في كتاب تاج العروس 
 "قوم ): 60:التوبة –في آية الصدقات  والمؤلفة قلوبهم :قال األزهري

أي  )بتألفهم(في أول أمر اإلسالم  صمن سادة العرب، أمر النبي 
ليرغبوا من وراءهم في (من الصدقات ) وإعطائهم(بمقاربتهم 

ولئال تحملهم الحمية مع ضعف نياتهم على أن يكونوا إلبا مع ) اإلسالم
يوم حنين بمائتين من اإلبل  صالكفار على المسلمين وقد نفلهم النبي 

  .أحد وثالثون رجال منهم) وهم(تألفا لهم 

  ..الجد بن قيس )3 مجبير بن مطع)2 األقرع بن حابس)1
 .)23/33تاج العروس، للزبيدي، ج(
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اي (  المؤلفة قلوبهملم يكن من الصحابة المقربين انما من طبقة هذا الشخص 
وهؤالء كان محمد يشتري  )في قلوبهم شكوك وريبة من االسالم تما زال ذينال

  ! أي بالرشوة والئهم باألموال والعطايا
والعاملين  انَّما الصدَقَات للْفُقَراء والمساكين":  عن الرشوة الحالل يقول القرآن

سير ولنكتشف كيف حلل النقرأ التف ).60:9التوبة " (   قلُوبهم والْمولَّفة علَيها
  :االسالم الرشوة

  
 "  الكفار  هم: هم قوم كانوا في صدر اإلسالم، فقيل" والمؤلفة قلوبهم

وكانوا ال يدخلون في  ليسلموا، ي ص يتألفهمالذين كان النب
هم قوم أسلموا في الظاهر : ، وقيلبل بالعطاء والسيف، بالقهر اإلسالم

فتح (  .."،يتألفهم بالعطاءإسالمهم، فكان رسول اله ص  ولم يحسن
  ). 60التوبة  –الشوكاني  – القدير

 " فأناس من األعراب ومن غيرهم ، كان  "والمؤلفة قلوبهم  " وأما
إنما كانت المؤلفة  ...نبي اله ص يتألفهم بالعطية كيما يؤمنوا 

فلما ولي أبو بكر رحمة اله تعالى عليه , قلوبهم على عهد النبي ص 
 ) ".الطبري.( 

  " ه عنه قالليست اليوم مؤلفة قلوبهم، إنما كان : عن الشعبي رضي ال
 فلما أن كان أبو بكر رضي اله عنهرجال يتألفهم النبي ص، 

 .")السيوطي -الدر المنثور في التفسير بالمأثور تفسير.(  
  

لى االسالم لتاليفهم يعني هبة االموال واغداق العطايا على الداخلين الجدد ا
قال عنها علماء المسلمين والصحابة والتابعين ..حبيبهم بهذا الدين واستمالتهم وت

 هو بصريح العبارة وكما ورد،بالمال  شراء الذمم والوالء والدينف !"  " :انها 
  ! رشا \ رشوة  :في التفاسير وغيرها

محمد بالعطايا والهدايا ن كان يجزل لهم ذيفجبير بن مطعم كان من المرتشين ال
  .ل شكوكه ويضمه لصفهيلكي يز

؟ وهل زالت ماستمرت تلك الشكوك والرفض لالسالزمن  أحد الى أييعلم وال 
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  تمرت حتى الى ما بعد وفاة محمد؟ام اس ،جبير بالفعل وحسن اسالم
  ؟ رجل مرتشي كيف يمكن الثقة بأقوال وحديث

  
  

 
  

يبدو بأن جبير بن مطعم الذي استمر طوال عمره يعادي محمداً حتى احتالل مكة 
 لن من السيف ثم أخذه للرشوة من محمد،واضطراره الدخول في االسالم خوفاً 

  .. بسهولة ل الموروث المعبأ في صدرهالغ يمكن ان يشفى
  !؟والسبب 

  !يتزوجها هو قد سلب خطيبته عائشة منه ل اًان محمد
ان جبير بن مطعم هو ذاته الذي نمر على اسمه مرور الكرام حين نقرأ .. نعم 

روايات خطبة محمد لعائشة كخطيبها السابق الذي فصلوه عن خطيبته لتزويجها 
  :نقرأ .  بمحمد
 " بن مطعم، لجبير مسماة وكانتالصديق،  بنت أبي بكر عائشة 

دعني أسلها  يا رسول اله،: فقال أبو بكر ،ص فخطبها رسول اله
 بمكة قبل الهجرة بسنتين، ص فتزوجها رسول اله،  سال رفيقا من جبير

  ) 164ص  14تفسير القرطبي ج  ("  وقيل بثالث سنين، وبنى بها بالمدينة
  

   "مطعم وتسمى له وكانت تذكر لجبير بن :قال ابن عبد البر  "
 ). 108ص  2االستيعاب في معرفة األصحاب ج (

  
فالى أي مدى يا ترى كانت تدور الطواحن والعواصف في فؤاد جبير بن مطعم بعد 

  !؟..انتزاع خطيبته عائشة منه 
  !دعوني اقدم لهم مفاجأة أفجع .. وقبل االستيقاظ من هذه المفاجأة 
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الذي حرض على قتل حمزة عم محمد في غزوة أحد ؟ من : لو سألت أي مسلم 
  !هند بنت عتبة زوجة ابو سفيان : سيجيبك على الفور بأنها 

وال عتب فهذا ما روجه شيوخ االسالم ، وعرضته األعمال السينمائية والمسلسالت 
جاء وقت  فقد واحقاقاً للحق ،. بناء على روايات ضعيفةاالسالمية طوال أجيال 

لم يكن المظلومة هند ،  الحقيقيالمحرض وسنثبت بأن .  هذه الفعلة تبرئة هند من
  ! جبير بن مطعم :بل 

  " ه حدثنيه بن أبي حدثنا حجين بن المثنى حدثنا أبو جعفر محمد بن عبد العبد العزيز بن عبد ال

بن عمرو بن أمية الضمري قال خرجت  عن جعفرسليمان بن يسار عن عبد اله بن الفضل عن سلمة 

هل لك في مع عبيد اله بن عدي بن الخيار فلما قدمنا حمص قال لي عبيد اله بن عدي 
وحشي نسأله عن قتل حمزة قلت نعم وكان وحشي يسكن حمص فسألنا 

عنه فقيل لنا هو ذاك في ظل قصره كأنه حميت قال فجئنا حتى وقفنا 
م قال وعبيد اله معتجر بعمامته ما يرى عليه بيسير فسلمنا فرد السال

وحشي إال عينيه ورجليه فقال عبيد اله يا وحشي أتعرفني قال فنظر إليه 
ثم قال ال واله إال أني أعلم أن عدي بن الخيار تزوج امرأة يقال لها أم 

قتال بنت أبي العيص فولدت له غالما بمكة فكنت أسترضع له فحملت 
لتها إياه فلكأني نظرت إلى قدميك قال فكشف ذلك الغالم مع أمه فناو

أال تخبرنا بقتل حمزة قال نعم إن حمزة قتل  :عبيد اله عن وجهه ثم قال 

 جبير بن مطعمفقال لي موالي طعيمة بن عدي بن الخيار ببدر 
  " إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر

باب قتل حمزة بن عبد المطلب رضي اله  - كتاب المغازي  -  صحيح البخاري(
  ) عنه

  
  
  



88 
 

 
 

ان مرتشياً االحاديث بإسم محمد ؟ ال سيما انه كويدس  ،لماذا ال يكون منافقاً 
  :وهنا ينهض السؤال  هم ما في قلبه ؟ما أدرا .المؤلفة قلوبهم ومن

  !د من هم المنافقين بين اصحابه ؟هل كان محمد يعلم بالتحدي
  :االجابة الصاعقة يقدمها القرآن 

"نممو كُملوح نابِ مرقُونَ األعنَافم نمو لها دِينَةمواْ الدرلَى ماقِ عالنّف ال 
  .)101 التوبة( ".. مرتَين سنُعذّبهم نَعلَمهم نَحن علَمهمتَ

 قد مطعم بن وجبير(  اصحابه من المنافقون هم من يعلم ال محمد ان والمعنى
   .موتهم حتى منافقين وسيبقون !) منهم يكون

ون وهؤالء الصحابة المنافقون الذين ال يعلم محمد من هم بالتحديد ، كانوا يخرج
  : لنقرأ "!غير التي يقول " من عنده ويضعون على لسانه اقاويل واحاديث 

واله  فاذَا برزُوا من عنْدِكَ بيت طَائفةٌ منْهم غير الَّذِي تَقُولويقُولونَ طاعةٌ "
و هلَى الع كَّلتَوو منْهع رِضعِتُونَ فَايبا يم كْتُبييالكو ه81:النساء( "كَفَى بِال.(  

  
ان كل : " هزيلة مفادها فليس كل صحابة محمد مؤمنون لكي يضعوا قاعدة 

  !ليأخذوا عنهم األحاديث دون تمحيص 33"الصحابة عدول ثقات
فكيف علم بهم البخاري  المنافقون من بين اصحابه، فإن كان محمد لم يعلم هوية

كد بصدق ما تخفي صدورهم يات كرواية مطعم بن جبير وهو ينقل عنهم الروا وتأ
  ؟عن أحمد

  

                                         
محمدٌ رسول اله " : ولو استشھدوا على مقولة عدالة الصحابة وعصمتھم بقول القرآن   33

 ..".تَراهم ركَّعا سجدًا يبتَغُونَ فَضً من اله ورِضوانًا الْكُفارِ رحماء بينَهموالَّذِين معه اشدَّاء علَى 
  : فذكروھم بأن ال یقتطعوا االیة ویكملوھا الى آخرھا حیث یقول 

" منھم: "فقولھ ). 29:الفتح(  "را عظيمامغْفرةً واج منْهموعدَ اله الذِين امنُوا وعملُوا الصالحاتِ "
  !المغفرة أما الباقون فمنافقون في النار والسعیر بیثبت بأن بعضھم موعود 
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وتكرر في كتب " أحمد " اسماء محمد ومنها عن  الذي انفرد جبير بروايتهالحديث 
  . " جبير بن مطعم" وهو ..  واحد ىراو صلهم عن طريققد و الصحاح،

رواه مجموعة من الصحابة بأن محمد هو  34"متواتر"لماذا ال نعثر على حديث ف 
  ؟ 6:أحمد المبشر به في سورة الصف

  تحوم حوله الشكوك؟ اوىٍعن ر" آحاد"سوى حديث  ال يملكونلماذا 
جابة التي قطعي الثبوت ويصلح ألخذ العقيدة منه ؟ اال" اآلحاد"هل حديث 

  !اختلف العلماء  :يقدمونها هي 
من علماء السلف والخلف ال يعتقدون " الجمهور"فبعضهم يأخذون به ، لكن 

  !بحجية وثبوت وقطعية حديث اآلحاد، ويلقونه في خانة اإلتهام 
  

  !في ميزان علماء الحديث .. حديث اآلحاد 
  

السنة بظنية حديث االحاد وعدم  علماء الحديث لدي اهل اقوال مجموعة من هذه
   .وااليمان اتدوجوب االيمان به في االعتقا

 : للذكر ال الحصر فقط ، بعشرةعديدة جداً اكتفيت منها  وهي
 : يقول المحدث الخطيب -1
"    المأخوذ على المكلفين العلم بها والقطع

     41)ص – الكفاية للخطيب( ... "عليها

                                         
ٌ : " تعریف الحدیث المتواتر ھو  34 َة ٌ ثالث ُروط ْ فیھ ش عت َ  :ما اجتَم
ُ على الخطإـ 1 ِ أن یتواطأ ة َ ُ في العاد ٌ یستحیل دٌ كثیر َ ِ عد ِ یرویھ د ِ ، بسببِ تباعُ ط ْ ِھم، أو فر دان ْ بل

ُھرتھم بذلك ْ وش ھم ِ ْ وصالح م ِ ِھ ، أو لدین ْ م ِ ِھ  .كثرت
ِ رسول هللا إلى منتھَاه2 ه ِ ُھُم من مصدر ِ عنھُم مثل  .ـ یرویھ
ا یثبتُ 3 َّ ُ مم ، وھو السَّماعُ أو ما في معناه ِّ س ِ َ إلى الح ِ استَند ٍ قد ِم عن بعض ھ ِ ُ بعض  "  ـ أخذ
  ).یر أصول الفقھتیس"الدكتور یوسف الجدیع في كتابھ  (
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 :المحدث ابن حجر  -2
فى  )حديث اآلحاد(  ليعلم أنما هو: ىقال الكرمان: " يالبخار قال فى شرحه لصحيح

  ).أخبار اآلحاد تابـ ك فتح البارى البن حجر( " العمليات 
  :يالمحدث الجرجان -3
؛ ولهذا   وحكم خبر اآلحاد أنه يوجب العمل  "

 ") الخاء: باب -للجرجانى كتاب التعريفات(.  
 :يالكراماست ياألصول -4
 "  " )  الوجيز فى أصول

  ).السنة: المرصد السادس فى ـ 52ص  -الفقه للكراماستى
 :يالزحيل وهبة ياألصول -5
عتقاد ، ويجب العمل بها ال اال وحكم " 

كثر العلماء أصول الفقه اإلسالمى  " (وجملة الفقهاء  للشك فى ثبوتها، وهذا هو مذهب أ
 .)1/455-يلوهبة الزحيل

 :قدامة ابن ي اإلماماألصول -6
 إن جميع ما رووه وذكروه هو أخبار آحاد، " 

يعمل بأخبار اآلحاد فى فروع الدين، وما  إنما، و
عداه فإن قبوله فيه ال يصح، وذلك يبطل تعلقهم  ، فأما مايصح أن يتبع العمل به 

روضة الناظر (  ."السند وسليمة من الطعن فى الرواة بهذه األخبار حتى ولو كانت صحيحة
   91)ص -يلإلمام ابن قدامة المقدس

 :يالشبل ينالمحدث بدر الد -7
كام ( " ومع هذا فهو "   يالمرجان فى أحكام الجان للقاض آ

  ).181 ص -يالشبل
 :يالكلب يابن جزاالمام  -8
 أو الجماعة  خبر الواحداآلحاد فهو وأما نقل " 

 ) "289ص - يجزى الكلب علم األصول البن تقريب الوصول إلى(.  
  : يالسرخساالمام  -9
  .. قلنا ألن خبر الواحد " 
محتمل للصدق والكذب  ألنه خبر 

) "112/  16 - أحكام القرآن للجصاص.(  
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 : يالشوكاناالمام  -10
 " أو يفيده ،بالقرائن الخارجة  سواء أكان اليفيده أصال

إرشاد الفحول فى علم   ("  وهذا قول الجمهورعنه، فال واسطة بين المتواتر واآلحاد 
  ).207/  1 - ياألصول لإلمام الشوكان

  
هو ال يرتقي للصحة وال يؤخذ منه العلم و حديث آحادفحديث جبير بن مطعم هو 
  : في رفض الظنون والقرآن صريح ..يحتمل الكذب ويفيد الظن 

كْثَرهم ا ظنا "  ا تَّبِعا يماوىشَي ِقالْح ني منغي َ نَّ الظَّن36:يونس"(  ا(.  

  : قد يكون وكما قال االمام االلباني بأن
 " ! "  
  

  
بأن محمد  زعمهميال الثبات ال ينهض دل" لي اسماء محمد وأحمد" :حديث 

  :السباب شرحناها باستفاضة ،المبشر به من المسيح" أحمد"هو 
  

1
 

2
 

3
 

4
 

5  
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ال سيما بأن القرآن .. ها شواهد تجتمع لتثير الشكوك حول أمانته وصدقه وكل
  .من بين اصحابه" المنافقين"معرفة غفلة محمد عن  حولصريح 

ال سيما ان هذا الحديث ال يدعمه أي دليل .. فصحة السند ال تعني صحة الحديث 
   .اًمطلق" أحمد"بصفة  اًيخاطب محمد والقرآن لممن تاريخ محمد وسيرته، 

  

  : آخر آحاد حديث
 !  

  " عمرو عن  األعمشعن جرير أخبرنا إسحق بن إبراهيم الحنظلي وحدثنا
 صقال كان رسول اله أبي موسى األشعري عن أبي عبيدة عن بن مرة 

والمقفي والحاشر ونبي  وأحمديسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد 
  " التوبة ونبي الرحمة

 .)صباب في أسمائه  - كتاب الفضائل  -صحيح مسلم( 

  
  :السند من جهة ساكتفي بدحض هذه الرواية 

المشكوك بقطعيتها، والتي ال " اآلحاد"هذا الحديث ايضاً يدخل ضمن أحاديث 
  .فهو آحاد ظني. بي موسى االشعرياذ روى عن أ .يؤخذ منها عقيدة وعلماً 

  
 محمد أبو مهران بن سليمان واسمه األعمش فيهف ، سنده رجال جهة من أما

  . 148 سنة توفى األعمشو يالكوف يالكاهل
  

   

  ". يدلس ورع لكنه " : األعمش عن العسقالني حجر ابن قال
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  . "..واألعمش إسحاق أبو الكوفة حديث أفسد إنما" :المبارك ابن عنه وقال
 وإعيمشكم إسحاق أبو الكوفة أهل أهلك " : الحميد عبد بن جرير ابن عنه قال

  !" هذا
 كان أنه وقال كثير اضطراب األعمش حديث فى " :حنبل بن أحمد عنه وقال
  "...أنس من سمع ما ألنه منقطعة أنس عن روايته أن مع أنس عن يروى
  ."الوهم كثير كان األعمش " :يالمدن ابن عنه وقال

فمتى قال  وال يدري بهوربما دلس عن ضعيف  يدلس "  :يالذهب عنه قالو
  .." حدثنا فال كالم ومتى قال عن تطرق اليه احتمال التدليس

ترجمة  -3517/  224: 2  -لإلمام الذهبي  – ميزان االعتدال: كتاب (  :راجع 
  ).سليمان بن مهران األعمش

  
  نه مدلسكالمه مضطرب ومفسد وكثير الوهم، كما ا: ل من رجال السند فهذا الرج

  . فال يوثق بهذا الحديث. والتدليس أخو الكذب
  

  :  حديث
   

  
  " ، ه مكتوب خاتم النبيين ، وإن آدم لمنجدل في طينتهإني عند ال

، ورؤيا أمي التي  عيسى وبشارةدعوة إبراهيم ، : وسأخبركم بأول أمري 
  .  "قصور الشاملها منه وقد خرج لها نور أضاءت  -حين وضعتني  -رأت 

 - تخريج مشكاة المصابيح :المصدر -األلباني  :المحدث العرباض بن سارية :الراوي(
  )صحيح  :خالصة حكم المحدث -5691 :الصفحة أو الرقم
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  ! 35أبو مريم الغساني: ي يدعى مماثال عن راو وقد روى شيئاً
  

انما هو شاذ غريب بأن الحديث قد يكون صحيحاً من جهة السند ،  وقد اتفقنا
  :لذلك . كما حدد علماء االسالم في شروط قبول الحديث .ضعيف المتن 

  : من جهة السندلنسقطه ف
ويدخل في . يوعن ابو مريم الغسان عن العرباض بن سارية ، آحاد حديث انه 

كما قال  ه وال يؤخذ منه علم وال معتقدمشكوك ب وهنطاق أحاديث اآلحاد ، ف
  . علماء الحديث

  !وكأنهما أعرضا عنه .. الحديث لم يروى في الصحيحان البخاري ومسلم و
  

  : من جهة المتنولنسقطه 
الكذب ظاهر عليها ، فكيف رأت آمنة بنت وهب كل قصور الشام وهي تضاء ف

  : رواية تقول و ؟محمد منها بخروج 
 .." ها أنهخرج من بين رجلَيهاو رأت أمي في منام ت له  سراجأضاء

الشام 36"   قصور . 
بين " مضيء من  سراجهل يليق بنبي التحدث عن أمه بهذا الشكل وبخروج 

  !؟" .. رجليها
لك وكانت من أهل النار بعد ت 37لماذا هلكت مشركة كافرةثم لو كانت رأت ذلك ف

  !؟..، كما يعتقد أهل السنة والجماعةالرؤيا 
  

                                         
أخذ هللا عز وجل مني المیثاق كما أخذ من النبیین میثاقھم، و بشر بي عیسى ابن مریم، و رأت "  35

وھو . وصححھ االلباني" الشام  أضاءت لھ قصورأنھ خرج من بین رجلیھا سراج أمي في منامھا 
 .لعقیدةفھو ال یفید العلم وا. حدیث آحاد ، مشكوك في صحة متنھ وان صح سنده

 .صحیح الجامع :المصدر - األلباني:المحدث - أبو مریم الغساني  :الراوي 36
آمنُوا انْ يستَغْفروا" : قرآني مع تفاسیره راجع ھذا النص ال  37  الذِينو ِلنَّبِيا كَانَ لم  لَوو ينشْرِكللْم

  ).114و 113: 9سورة التوبة " (من بعدِ ما تَبين لهم انَّهم اصحاب الجحيم كَانُوا اولي قربى
فى أن  يربأستأذنت : زار قبر أمھ وبكى وقال  أنھو .ماتا على الشرك محمد أبويوستكتشف بأن 

سورة (  وزناة). 28:9سورة التوبة (  والمشركین نجس .ي ألنھا ماتت مشركةأستغفر لھا فلم یؤذن ل
 ).3:24النور
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عليه بصمات رواة السالطين من عمالء بنو أمية ، ظاهرة الحديث وال يخفى ان 
الذين افتعلوا واخترعوا ما ال يحصى من أحاديث في فضل بني أمية وخالفتهم 

  .القابعة في الشام
  !! حمص، ونزل في  الشامكان يسكن  ..فالعرباض بن سارية 
فال غرابة .. الخليفة األموي في الشام " معاوية بن ابي سفيان "وكان حليفاً لحزب 

  !يدس فيها ما شاء  من جيبه ان يخترع هكذا رواية مضللة
  فكيف لمثل هذا الحديث ولم يسمع به أحد غير العرباض ؟ 

 38.هذا وحده ينسف الحديث جملة وتفصيال  
  

" جمع القرآن"ماً في وقته مع فترة ، كان متناغ" بشارة عيسى "يدسه الراوي عن  فما
الذي بدل وعدل .. وتنقيحه على يد الحجاج بن يوسف الثقفي حليف األمويين 

في  على المسلمين في مصحف عثمان ثم أحرق القديم واصدر الجديد وعممه
  !!من سورة الصف  6دخل فيه اآلية وأ..  البالد

  
  
  

                                         
  :)  313صفحة  - ط مھر -2نفحات االزھار ج (قال السید علي الحسیني المیالني في  38
 "ياما العرباض بن ساریة الصحاب  

فالشك في كونھ كذابا ، اذ كان یدعي انھ ربع االسالم ، ھذا باطل محض ، وكذب  ..
، الیشك في ذلك وال یرتاب من وقف على االثار واالحادیث المذكورة في كتب  بحت

ان عمرو بن عبسة ایضا : ومن الغریب  . أھل السنة ، في ذكر السابقین إلى االسالم 
الندري : " ما دعى محمد بن عوف إلى أن یقول أنا ربع االسالم ، وھذا : كان یقول 

إلى تكذیب أحدھما االخر  والحال ان دعوى كل منھما بالنظر" أیھما اسلم قبل صاحبھ 
كل واحد من العرباض ابن : قال محمد بن عوف : " قال ابن حجر العسقالني  .باطلة 

" قبل صاحبھ  أنا ربع االسالم ، الندري أیھما أسلم: ساریة وعمرو بن عبسة یقول 
 . )174/  7تھذیب التھذیب (
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  : يث حد
   

  
  

 )بن عمرو أبو أخبرنا :ببغداد ، قال  القطان الفضل بن الحسين أبو أخبرنا )حديث مرفوع 
 عبد بن علي بن الخالق عبد القاسم أبو وأخبرنا . سالم بن الحسن حدثنا: ، قال  السماك
 علي أبو  حدثنا: ، قال  خنب بن أحمد بن محمد بكر أبو أخبرنا :، قال  المؤذن الخالق
،  موسى بن اله عبيد حدثنا: سنة خمس وسبعين ومائتين ، قال  السواق سالم بن الحسن

  :، قال  أبيه عن ، بردة أبي عن ، إسحاق أبي عن ، إسرائيل أخبرنا :ل قا
، أرض الحبشةننطلق مع جعفر بن أبي طالب إلى   أن صأمرنا رسول اله "  

ال يتكلم منكم أحد ، أنا خطيبكم : منا فبعث إلينا ، قال لنا جعفر فقد: قال 
وهو جالس في مجلسه فزبرنا من عنده من ،  فانتهينا إلى النجاشي: اليوم ، قال 

وما : ال نسجد إال له ، قال له النجاشي : اسجدوا للملك ، فقال جعفر : القسيسين والرهبان 
إن اله عز وجل بعث إلينا : وما ذاك ؟ قال : ه ، قال ال نسجد إال ل: منعك أن تسجد ؟ قال 

وهو الرسول الذي بشر به عيسى ابن مريم يأتي من بعدي ، رسوله 
الصالة ونؤتي ، فأمرنا أن نعبد اله وال نشرك به شيئا ، ونقيم اسمه أحمد 

فما : الزكاة ، وأمر بالمعروف ، ونهى عن المنكر ، فأعجب النجاشي قوله ، قال 
هو روح اله وكلمته ، أخرجه من : يقول فيه : ل صاحبك في ابن مريم ؟ قال يقو

يا : العذراء البتول التي لم يقربها بشر ، فتناول النجاشي عودا من األرض ، فقال 
معشر القسيسين والرهبان ، ما يزيد هؤالء على ما تقولون في ابن مريم ما تزن هذه ، 

نا أشهد أنه رسول اله ، وإنه بشر به عيسى ابن مرحبا بكم وبمن جئتم من عنده ، فأ
مريم ، ولوال ما أنا فيه من الملك ألتيته حتى أحمل نعليه ، امكثوا في أرضي ما 

هذا إسناد صحيح ، وظاهره يدل على : ، قلت  شئتم ، وأمر لنا بطعام وكسوة
أن أبا موسى كان بمكة ، وأنه خرج مع جعفر بن أبي طالب رضي اله عنه 

أرض الحبشة ، والصحيح عن يزيد بن عبد اله بن أبي بردة ، عن جده  إلى
وهم باليمن ،  صأبي بردة ، عن أبي موسى أنه بلغهم مخرج رسول اله 
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فخرجوا مهاجرين في بضع وخمسين رجال في سفينة ، فألقتهم سفينتهم إلى 
النجاشي بالحبشة ، فوافقوا جعفر بن أبي طالب وأصحابه عنده ، فأمرهم 

زمن خيبر ، فأبو موسى  صجعفر باإلقامة ، فأقاموا حتى قدموا رسول اله 
ولعل الراوي وهم شهد ما جرى بين جعفر وبين النجاشي ، فأخبر عنه ، 

  .، واله أعلم "  أن ننطلق صأمرنا رسول اله : في قوله 
 - دالئل النبوة :المصدر -البيهقي  :المحدث أبو موسى األشعري :الراوي(

  )إسناده صحيح  :خالصة حكم المحدث - 2/299 :الصفحة أو الرقم
 

تفنيد الرواية من جهة السند: أوال :  
  

  .أبي إسحاق عمرو بن عبد اله بن عبيد السبيعي السند  فيه
  :حديث قال عنه علماء ال 

حتى يقول حدثنا وما  ال يقوم بحديثه حجة مدلس: " أبو جعفر النحاس 
  ".أشبهه

  ".وساء حفظهكبر : ، ومرةاختلط : " .. أبو حاتم الرازي وقال عنه 
  ". مدلساًكان : "  أبو حاتم بن حبان البستيوقال عنه 
وم مقام حديث أبي إسحاق ما لم يعلم أنه مدلس يق: "  سفيان بن عيينةوقال عنه 
  ".وهو مائل إلى التشيعالحجة، 

   " ! أختلط: "  أبو عمرو بن الصالحوقال عنه 
أهلك أهل الكوفة أبو : " سمعت مغيرة يقول : وقال جرير بن عبد الحميد 

  ." وأعمشيكم هذا ؛ كأنه عني الرواية عمن جاء إسحاق
  ). 224/  2 -ميزان االعتدال ( 
طبقات ؛  245ص  -أحكام المراسيل  جامع التحصيل في(  :راجع ايضاً  

  )42ص  - المدلسين 

عن لم يروى اال  آحادكما انه حديث . فالحديث مشكوك بصحته من جهة السند
  ! ابي موسى االشعري
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  : المتنتفنيد الرواية من جهة : ثانياً 

ه ص ان ننطلق: " كذب الرواي بقوله :  أوالفكيف يقول ! "  أمرنا رسول ال
شعري هذا بينما قيل بأنه لم يكن معهم في مكة وال هاجر معهم ، ابو موسى اال

  ! انما وصل الى الحبشة عبر سفينة اتياً من اليمن ؟
  : فقال" للوهم " قائلها وقد تنبه البيهقي لهذه الثغرة فحاول ترميمها فنسب 

  ! " أمرنا رسول اله ص أن ننطلق: ولعل الراوي وهم في قوله  "

وضعه الراوي ال انا احمد الذي بشر بي عيسى انما هذا كالم ليس محمد من قاذن 
 ! وقد يكون من أوهامه جعفرعلى لسان 

هو الفترة المكية وبالتحديد وقت الهجرة و ،ما يسقط هذه الرواية هو زمنها:  ثانياً
 !!مدنية  تعتبر سورةالى الحبشة ، بينما سورة الصف التي فيها البشارة بأحمد 

  اذ في الفترة المكية ال نسمع عن..يخالف التاريخ  ايضاً حديثمتن ال:  ثالثاً
فهذه  .التي دسها الراوي على لسان جعفر" ايتاء الزكاة والنهي عن المنكر"  

  :قال ابن حجر العسقالني  .تشريعات من الفترة المدنية
  " ، فذهب األكثر إلى أنه وقع بعد اختلف في أول وقت فرض الزكاة

 ).باب وجوب الزكاة »  كتاب الزكاة -ح الباري فت.." (   الهجرة
  

  !...!مع التاريخ  فتأمل مدى تضارب هذه الرواية 
  

ابن مريم يأتي من وهو الرسول الذي بشر به عيسى "  :الراوي المزورة  فعبارة

ج الصحابي ابي هريرة من تحريفات الرواة على غرار نه لهي"  بعدي اسمه أحمد
ن األحاديث التي كان يرويها عن رسوله وكالمه الخاص داخل مت الذي كان يدرج

  " !هذا من كيس ابي هريرة : " معترفاً 
  : تقول  التي وأوردنا سابقاً قواعدهم

ال يلزم منه الحكم بذلك على اإلسناد  أو الحسن على الحكم بالصحة" 
  )ابن كثير ! ( "  قد يكون شاذاً أو معلال، إذ  المتن

  )االلباني " ! (  لكن يكون جزء منه غير صحيح أصل الحديث صحيح" 
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وبعد تسليط مجهر البحث عليها " صحيحة"الى هنا ناقشنا األحاديث التي اعتبروها 
تعتبر و .ال يأخذون منها عقيدة" آحاد"ديث لشديد ، وبأنها أحاااكتشفنا ضعفها 
   .ا، والظن ال يغني من الحق شيئاً كما يقول القرآنظنية مشكوك به

  .أن محمد هو أحمداثباتاً  بها ال تصلح لالستشهاد يوبالتال

، ولكنها أحاديث مختلقة " أحمد"نعرض اآلن باقي األحاديث التي ورد فيها ذكر فل
  !موضوعة

   !أحمد: ن أحاديث موضوعة ع
  

 " سيد بنى دارا ، و اتخذ مأدبة و بعث داعيا ، فالسيد الجبار ، و المأدبة القرآن ، و الدار
، و في  أحمد، فأنا اسمي في القرآن محمد و في اإلنجيل الجنة ، و الداعي أنا 
أحيد ألني أحيد عن أمتي نار جهنم و أحبوا العرب بكل  سميتالتوراة أحيد ، و إنما 

 - السلسلة الضعيفة :المصدر -األلباني  :المحدث عبداله بن عباس :الراوي( ."قلوبكم 

  ) موضوع :خالصة حكم المحدث
 

  " وأبو  وأحمد محمدإن لي عند ربي عشرة أسماء قال أبو الطفيل قد حفظت منها ثمانية
القاسم والفاتح والخاتم والماحي والعاقب والحاشر قال أبو يحيى وزعم سيف أن أبا 

  ."الباقيين يس وطه  االسمينجعفر قال له إن 
الكامل في  :المصدر -ابن عدي  :المحدث أبو الطفيل عامر بن واثلة الكندي :الراوي(

سيف بن وهب نسبه يحيى القطان وابن حنبل ] فيه[ :خالصة حكم المحدث - الضعفاء

  ) الضعفإلى 
 

  "ٌاسمي في القرآنِ محمد , أحمدُ  : وفي اإلنجيل , ألني أحيد , أحيدُ: وفي التوراة
  ."مفأحبوا العرب بكلِ قلوبِك, أمتي

خالصة حكم   - الفوائد المجموعة: المصدر- الشوكاني : المحدث: - ويالرا(

  )في إسناده وضاع: المحدث
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 "ه فقال نصرت بالرعب أعطيت ما لم يعط أحد من األنبياء فقلنا ما هو يا رسول ال
وجعلت لي التراب طهورا وجعلت أمتي خير  أحمد وسميتوأعطيت مفاتيح األرض 

  - إرواء الغليل :المصدر -األلباني  :المحدث علي بن أبي طالب :الراوي( ."األمم 

 ) 39إسناده فيه ضعف واضطراب :لمحدثخالصة حكم ا
  

  

أما الرواية التي ذكرت عن القس ورقة بن نوفل وقد كذبوا على فمه بأن محمد هو 
  !فهي رواية مرسلة منقطعة السند وغريبة بحسب علماء الحديث .. أحمد 

 
  " ...ثم أب ربشفأتى ورقةَ فذكر له ذلك فقال له ورقةُ ا رفأنا أشهدُ أنك ش

 مريم الذي بشَّر بك ابن لمرس موسى وإنك نبي ناموس وإنك على مثل
وإنك ستؤمر بالجهادِ بعد يومك هذا ولئن أدركَني ذلك ألجاهدنَّ معك 
فلما تُوفِّي قال رسول اله لقد رأيت القس في الجنة عليه ثياب الحريرِ 

 "ورقةَ وصدَّقني يعني  ألنه آمن بي
البداية  :المصدر - ابن كثير:المحدث عمرو بن شرحبيل  :الراوي(

مرسل  :م المحدثخالصة حك -3/9 :الصفحة أو الرقم - والنهاية
  ) وفيه غرابة

 :الصفحة أو الرقم - دالئل النبوة :المصدر - البيهقي:المحدث (

  ) منقطع :خالصة حكم المحدث- 2/158
 

  !فونا مؤونة تضعيفها مشكورينوقد ك.. ما سبق أحاديث ضعيفة موضوعةفجميع 
  
 

                                         
عبد هللا بن محمد بن عقیل ] فیھ[ : "عن الراوي الوحید لھذه الروایة  ابن دقیق العید قال   39
 ".في االحتجاج بحدیثھ] اختلف[
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  عن أحمد في أحاديث ضعيفة
  !السيرة النبوية 

  
 دون استثناء عن اطالق اسم أحمد على محمد ، فكلهااما ما ورد في السيرة النبوية 

  .أحاديث مكذوبة موضوعة مفبركة 
  

       !نوفل بن ورقة شعر  

  
حول نسبة  النبوية في السيرة ابن اسحق عن يونس بن بكيررواه  ولنبتدئ بما

   :ابيات شعرية لورقة بن نوفل ذكر فيها أحمد 
 

 حـاتـفـن مـواب لهـق أبـوللح............مهـلـر بعـفيخبرنا عن كل خي 
 إلى كل من ضمت عليه األباطح.........مرسل أحمد بأن ابن عبد اله

  
  :نزاهة ألن سنده يحوي رواة ال يتمتعون باألمانة وال ،مجرد اختالقهذا الشعر 

  

 أوال : صاحب السيرة النبوية :  

 :قال الحافظ ابن حجر عنه
مشهور المطلبي المدني صاحب المغازي صدوق  محمد بن إسحاق بن يسار“

وصفه بذلك أحمد  بالتدليس عن الضعفاء والمجهولين وعن شر منهم
  ).251رقم  –ابن حجر العسقالني  -طبقات المدلسين (  “والدارقطني وغيرهما
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محمد بن إسحاق بن يسار أبو بكر المطلبي موالهم المدني نزيل العراق إمام  " 
رقم  –البن حجر  -التقريب(  .."  يدلس ورمي بالتشيع والقدرالمغازي صدوق 

5725.(  
 

  :وقال عنه اإلمام الذهبي 
إال ما قد حشا في السيرة من األشياء وهو صالح الحديث، ماله عندي ذنب " 

  !!."واالشعار المكذوبةالمنقطعة المنكرة 
  

باعتراف  واالشعار المكذوبةفابن اسحق كان يحشو سيرة محمد باالشياء المنكرة 
  !!علماء الحديث 

  !روه كذاباً ودجاال من الدجاجلة ، فقد اعتبلى جانب تدليسه واشعاره المكذوبةوا
ق اعاله لنواصل من كتاب ميزان االعتدال لالمام الذهبي الذي وصف ابن اسح

  :بمفبرك االشعار المكذوبة 
 .. "ليس بالقوي: قال النسائي وغيره.  

  .. ال يحتج به: وقال الدارقطني
  . قدري معتزلي: وقال أبو داود

  .كذاب: وقال سليمان التيمي
سألت مالكا : وقال وهيب. كذاب: يقول هشام بن عروةسمعت : وقال وهيب

  .عن ابن إسحاق فاتهمه
يجرحان ابن كان يحيى بن األنصاري ومالك : مهدي وقال عبد الرحمن بن

كنت عند مالك فقيل : حدثنا ابن إدريس، قال: يحيى بن آدموقال . إسحاق
: فقال مالك. اعرضوا على علم مالك فإني بيطاره: إن ابن إسحاق يقول: له

  .انظروا إلى دجال من الدجاجلة
ييت أن يراني فاستحالخيف  مسجدرأيت ابن إسحاق في : وقال ابن عيينة

  .اتهموه بالقدر. معه أحد
ما رويت عن ابن إسحاق إال : ، قالحماد بن سلمةوروى أبو داود، عن 

، أهل الكتابالعجب من ابن إسحاق يحدث عن : قال يحيى.. باضطرار
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  .. ويرغب من شرحبيل
أهل يكتب عن رجل من رأيت ابن إسحاق : وقال ابن أبي فديك

ود، حدثني ابن أبي عمرو الشيباني، سمعت أبو بكر بن أبي دا.. الكتاب
يعطى الشعراء األحاديث يقولون  محمد بن إسحاقرأيت : أبي يقول

  .عليها الشعر
كان يدفع إلى شعراء وقته روى أن ابن إسحاق : وقال أبو بكر الخطيب

  ".ليلحقها بها أخبار المغازي ويسألهم أن يقولوا فيها االشعار
ترجمة ابن اسحق  -472الى 469الصفحة  - 3ج  -الذهبي  - ميزان االعتدال (

  )بن يسار 
  

وهذا تصريح وتهمة خطيرة جداً تطال ابن اسحق باعتراف علماء السند والرجال ، 
، اذ كان يعطي االحاديث واخبار السيرة الى الشعراء  بمخترع االشعاراذ وصفوه 

  . ويطلب منهم صياغة ونظم االشعار المكذوبة حولها
  .ه لورقة بن نوفل زوراً وبهتاناً اخترعوه ونسبوكالشعر الذي 

  
  :فهذا مقامه عند علماءهم .. أما الراوي الثاني وهو يونس بن بكير 

  : :  ثانياً 
إسحاق  ، كان يأخذ ابنليس هو عندي بحجة«: داود  اآلجري عن أبي عنه قال

  .فيوصله باألحاديث
  .بالقوي ليس: النسائي عنه وقال
  .ضعيف :مرةً نه عوقال 
  .ينبغي أنْ يثبت في أمره: الجوزجانيعنه وقال 

  .يحدّث عنه الالمديني  كان ابن: وقال الساجي
  .ما كان أزهد الناس وأنفرهم عنه: بن حنبل وقال أحمد

  .فيه لينكان : شيبة أبي وقال ابن
  .كان يتبع السلطان وكان مرجئاً: يوقال الساج

  . )381/  11 -ن حجر اب – تهذيب التهذيب : راجع (
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       ! أحمد نجم طلع  

  
 كان  ، فإنه صاحب السيرة النبوية االولى ابن اسحاق عالوة على كذب ودجل

  !!وينسبها لمحمد قصص أهل الكتاب  يسلبيسطو و
 هو اًليخدع المسلمين بأن محمدفلننظر في هذه الرواية السقيمة التي اتحفنا بها  

  :أحمد  

 "حدثني صالح بن إبراهيم بن عبدالرحمن بن عوف ، عن يحيى بن و:  قال ابن إسحاق

حدثني من شئت من رجال : قال . عبداله بن عبدالرحمن بن سعد بن زرارة األنصاري 

واله إني لغالم يفعة ، ابن سبع سنين أو ثمان ، : قال ،  عن حسان بن ثابت قومي

يا معشر يهود ، : ى أطمة بيثرب أعقل كل ما سمعت ، إذ سمعت يهوديا يصرخ بأعلى صوته عل

الذي  أحمدطلع الليلة نجم : ويلك ما لك ؟ قال : حتى إذا اجتمعوا إليه ، قالوا له 
: فسألت سعيد بن عبدالرحمن بن حسان بن ثابت ، فقلت : قال محمد بن إسحاق  . ولد به

، وقدمها  ابن ستين سنة: المدينة ؟ فقال  صابن كم كان حسان بن ثابت مقدم رسول اله 

فسمع حسان ما سمع وهو ابن ، ، وهو ابن ثالث وخمسين سنة  صرسول اله 
رواية حسان بن ثابت ،  - صوالدة رسول اله  - سيرة ابن هشام ( " . سبع سنين

 )ص عن مولده 
  !ا وال تساوي الحبر المكتوبة عليهال يعتد بههذه الرواية 

  
 روايةسند ال :أوال :   
، كما أسلفنا  علماء الحديث الكثير من عند كذابومدلس  وهو ابن اسحق اينقله
  .أعاله

وهذه "  حدثني من شئت من رجال قومي"  :سند الحديث فيه عالوة على ان 
ن علماء الحديث اء الحديث عرض الحائط بحسب موازيالعبارة وحدها كافية اللق

فيسقط ، يقتضي وجود مجاهيل ال يعرف حالهمألن عدم تسمية الرواة . السندو
  .الحديث برمته
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   : متن الرواية:  ثانياً
  !!سمع كالم اليهودي كان ابن سبع سنين  ماحينيزعم بأن حسان بن ثابت 

  فهل من المعقول ان يبقى متذكراً كلمات سمعها منذ طفولته ورواها في كهولته ؟ 

  ما عالقة اليهود بأحمد ان كانوا ال يؤمنون اصال بعيسى الذي بشر بأحمد ؟و
أم ان .. و ورقة بن نوفل في مكة عن طلوع نجم أحمد ماذا لم يصيح النصارى أول

  !النجم ظهر في يثرب فقط دون مكة ؟

   !لرواية سرقة أدبية ا: ثالثاً
اذ  ،اذ عالمات السرقة االدبية بائنة عليها..  فسادتفوح من الرواية رائحة الاذ 
يئهم الى بيت لحم من حادثة ظهور النجم لمجوس المشرق ومج طي عليهاس

الذي كان من أرض ( ليسجدوا للمسيح المولود ، الذي جاءت عنه نبوة بلعام 
  : القائلة ) المجوس جبال آرام 

كَب يبرزُ  .ابصره ولكن ليس قَرِيبا. اراه ولكن ليس اآلنَ "  كَو قُوبعي نم،  قُوميو
يلائرسا نم يبفالنجم الذي سيظهر مختص ببني  ).16:24سفر العدد  " (قَض

  .اسرائيل ومجيء مسيحهم الملك ، وليس عن عربي في صحراء الحجاز

وال غرابة ، فإن ابن اسحق صاحب السيرة الذي أثبتنا كذبه ودجله ، كان يأخذ من 
  .أهل الكتاب باعتراف علماء الجرح والتعديل

كتب أهل الك تاب ، وما يجده ويعجب فيه من سيرة وهذا يثبت بأنه كان يقرأ 
حادثة ظهور ك. دون ان يطرف له جفن وينسبه لمحمد بيسر يسرقه كانالمسيح ، 

: النجم وقت طفولة المسيح ، اذ نسبه ابن اسحق الى محمد وبأن اليهود صاحوا 
  !وهذا من أفحش الكذب وأقبحه  .ان نجم أحمد قد ظهر 
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  :خالصة الباب 
 وقع قد "أحمد"األحاديث الصحيحة التي ذكرت محمد باالرتباط مع اسم كل 

 هي أحاديثواحد أو اثنان و ليس في جعبتهم سوى حديثو . ابصحته الشك
وما تطرق اليه  .وال معتقد كما نصت عليه قواعدهمعلم  اال يؤخذ منه ، آحاد

  . االحتمال يبطل به االستدالل
  .كذوبةأما الباقية فجميعها موضوعة أي م

  
  :طرح نفسه يوالسؤال الذي 

  : يقول فيه محمد لليهود  ،واحد متواتر لماذا ال نعثر على حديث
 "  "؟!  
  

  : اسألهم ،.." حرفياً كذا و المسيح كذا اين قال: "  وعلى غرار اللعبة االسالمية
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يحاول بعض دعاة االسالم طرح بعض الحجج حول اسباب  ..عزيزي القارئ 
وقد اخذت رحلة بحث بالعدسة المكبرة  " ..أحمد"تسميتهم لنبيهم محمد بإسم 

وانتهيت الى انهم يدورون في فلك .. بين تفاسيرهم وفتاويهم حول هذا الشأن 
اضافة .. الثبات دعواهم  ال تزيد عن اصابع اليد الواحدة رراتاسباب ومب حفنة

  !! والتزوير الفاضح الكذب اشاعة الى
وة محمد منه ، انهم يكذبون كذباً فاحشاً ضد كتابنا المقدس الثبات نب.. نعم 

  .قارئي الكريم ناظركوساترك هذا اخيراً أمام 
  

مية  بالتتابع، من المبرر على ضوء المصادر االسال اونفندهمبرراتهم فلندرس  
  :االضعف الى األقوى 
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يتمثل " أحمد"في ردودهم يزعمون بأن سبب تسمية عيسى للرسول اآلتي بعده بـ 
  .قبل محمدانه لم يسبق ان تسمى أحد بهذا االسم  في
  

  :قلت 
ربي ، ألن اسم أحمد قد تداوله العرب قبل االسالم ، تاريخهم العبهذا جهل مدقع 

  :لنقرأ هذه الحقيقة بقلم كاتب مسلم . ولم يكن حكراً على شخص بعينه
 "ًمن أبنائها محمدا في الجاهلية رجاال ت العربرانَ وقد سمممنهم محمدّ ابن ح،

 :لالجعفي الشاعر،وكان في عصر امرئ القيس بن حجر،وسماه شويعراً وقا
 عمدَ عين جلَّلتُهن حرِيما... أبلغَا عنِّي الشُّويعر أنِّي 

 .أي قصدت ذاك
كان زوج سلمى بنت عمرو بن لبيد  ومحمد بن بِالل بن احيحة بن الجالح،وأحيحةُ 

النَّجارية،فخَلَف عليها بعده هاشم بن عبد مناف،فولدَت له عبدَ المطلب بن هاشم،فهي 
 .سول اله عليه السالم،أم جدِّهجدَة ر

ومحمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم،ومحمد بن مسلَمة األنصاري سمِي في الجاهلية 
ومحمد بن . محمداً،وأبو محمد مسعود بن أوس بن أصرم بن زيد بن ثعلَبة،شَهِد بدراً

وخَولى،لىدان: خَوممن ه بطن. 
  امةَأحمد منهمبن  بن ثم

بطن من : بن بكيلبن دومان  وأحمدبطن من طيِئ،: جدْعاء
: أحمدوبنو . بطن من السكاسك: بن خداشابن زَيد وأحمد همدان،

  ".بطين من قُضاعة: ويحمد. بطن من األزد: ويحمد. بطن من طيئ
 وإعداد جمع -  األسانيدِ خريج ودراسةُصل في أصولِ التالمفَ: كتاب (

 ) 202ص  –علي بن نايف الشحود  – في القُرآنِ والسنَّة الباحث
  

فإن محمد لم يسمي نفسه ابداً بإسم أحمد ، وال القرآن خاطبه : ومن جهة اخرى 
  .بهذا اإلسم كما اسلفنا طوال الصفحات السابقة من هذا الكتاب
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نعم ان اسم نبينا هو محمد ، ولكن هذا االسم اختص به في االرض ، أما : قالوا 

  !أحمد : في السماء فإنه يحمل اسم 
  

  :قلت 
  

ان البشارة بأحمد لم ينطقها عيسى ألهل السماء، وال بشّر بها مالئكة ، انما :  أوال
وا في ء كانوا على األرض وليسوهؤال .ن الجنس البشري هم بني اسرائيلألناس م

 بتقديمهفي السماء فقط، فلماذا قام عيسى  خاصاً به فلو كان اسمه أحمد. السماء
  بدال من محمد ؟ على االرض لبني اسرائيل

  
 طرح، وكل سماء الىجبريل ومحمد  بلوغ يةقرأنا كيف في اسطورة االسراء   : ثانياً

  من هذا ؟:  هذا السؤال حفظة السماء
  ! محمد: ب جبريل فيجي

  !نعم : أوقد بعث ؟ فيجيب : فيقولون 
  
ن أم إ؟ " محمد"رضي االسم األ بدال من "أحمد"لماذا لم يدعوه باالسم السماوي ف

اذ أن محمد لم  هذا المبرر فبركة طريفة من أالعيبهم التي يسوقونها على البسطاء ؟
  .سوى اسم واحد هو محمد ال غير يحمل
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  :هذه أقوالهم و

 "دُ { : وقوله تعالىمحالمبالغة في الفاعل،: يحتمل معنيين أحدهما} ا 
كثر حمداً له من غيره المبالغة من المفعول، يعني : وثانيهما يعني أنه أ

كثر ما يحمد غ   "  .يرهأنه يحمد بما فيه من اإلخالص واألخالق الحسنة أ
 )6:الصف –الرازي  –التفسير الكبير ( 

 .."  ه من غيرهمعناهاأنه ، أو من المفعول، فيكون معناها أنه أكثر حمداً ل
كثر مما يحمد غيره  -تفسير الشوكاني" (  .يحمد بما فيه من خصال الخير أ

 ).6:الصف

  " ِه» أحمد«فمعنىدُ الحامدين لربمحه . أي اعليهم واألنبياء صلوات ال
  ).تفسير القرطبي " (  ونبِينا أحمد أكثرهم حمداًكلهم حامدون اله، 

  
  

  
المسيح باعتباره حتى لو  ،من المسيح ان يكون محمد هو أكثر حمداً له هل يمكن 

  االسالمي كما صوره االسالم ؟
  :في ثالثة نقاط األكثر حمداً ولنرى من لنقارناذن 

  

1
  

  
تُكَلِّم ). " 46:آل عمران " ( وكَهً  في الْمهدِويكَلِّم النَّاس : " يقول القرآن 

. اً على الهدى والعلمفقد ولد جاهز). 110:المائدة" ( وكَهً النَّاس في الْمهدِ
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  .إال هو ،ء دعاهم اله في رجولتهم وبلوغهمكل االنبيا
  :قال الرازي عن تفرد المسيح   

  " وذلك من غير ان يتفاوت كالمه في هذين الوقتين: في المهد وكهال .
وهذه خاصية شريفة كانت حاصلة له ، وما حصلت ألحد من 

  ).110المائدة  –الرازي  –بير التفسير الك( ".  االنبياء قبله وال بعده

لم يحتج أن يتعلم أي شيء و  ,فالمسيح لم يتعلم من أحد ولم يلقي عليه بشر حرفاً 
 ؟الذي ولد ألبوين مشركين محمد عهل حدث هذا مف!  ال حتى الحروف االبجدية

  " اْنْجِيلو الْكتَاب والْحكْمةَ والتَّوراةَواذْ علَّمتُكَ " :  للمسيح يقول اله
فكل الكتاب والحكمة يذخره المسيح دفعة واحدة ، ولم ينزل ). 110:المائدة ( 
انه يعلم كل الكتب منذ ان كان ملفوفاً . سنة كمحمد 20ليه منجماً على مدى ا

وتلك خاصية لم ولن  .مستوعباً جميع كتب الوحي المقدسة ! على ذراع امه 
  :  بما فيهم الرسلفيقول عن كل البشر . تحدث مع غيره

 " كُمجخْرا هالا وىونَ شَيلَمتَع َ كُماتهمطُونِ اب ن78:النحل " ( م.(   
    

منها في الجاهلية وأصنامها  سنة 40، قضى  سنة 63لقد عاش محمد لفترة 
 وصفهو). 7:الضحى " ( فَهدَى  ضاووجدَكَ : " يقول عنه القرآن ! وضاللها 

  ).3:يوسف " (  من قبله لَمن الْغافلين" القرآن بأنه كان 
  

، كلها بسنواتها وشهورها وايامها وساعاتها في  سنة 33اما المسيح فعاش حياته 
  !مع اله  اقتران متواصل

  
  

2
  

  
  :أينما كان" المبارك"منذ مولده وهو فالمسيح 

  ). 31 :مريم(" مباركاً أين ما كنتوجعلني "  
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ولم يكتم ،  40متزوجةعاش بتوال طاهراً لم يمد عينيه الى امرأة اذ ولد من ام بتول و
   ).52:االحزاب  " ( ولَو اعجبكَ حسنُهن" ل له اولم يق! له مبديه في نفسه ما ا

  .ه عن حمد اله ابيه زوجة وسراريفلم يكن يشغل
  .. 41عشرة زوجة في الساعة الواحدة ىأما محمد فقد كان يدور على احد

  
  !الطرق وسلب الغنائم  عوالمسيح لم يكن يشغله عن اله ابيه حروب وغزوات وقط

  ). 32:مريم ( "  ولَم يجعلْني جبارا شَقيا: " ال المسيح وهو طفل في المهد ق
   " !يبعثوا بالسيف " علماء القرآن يقرون بأن المسيح ورسله واصحابه لم و

 .. "
 .

 "..   ) 14:تفسیر سورة الصف  –القرطبي(  

  ! كغيره "  رزقه تحت ظل رمحه" فالمسيح لم يقاتل أحداً ، ولم يجعل 
ولم يجند من تابعيه وتالميذه وصحابته جيشاً مسلحاً بالسيوف والخناجر والرماح ، 

الهم غنيمة له ومستبيحاً نسائهم كسبايا ليطلقهم على القبائل والقوافل مستحال امو
  .وجواري

بل نشروا المسيحية في  ، سائرين على نهجه واصحابه من بعده لم يقاتلوا 
  .المسكونة بقوة االيمان والمعجزات ببشارة المحبة

  .نساءه وحروبه تشغله عن حمد ربه اما محمد فكانت 
  

، في كل "  ين ما كنتا"  ،"  المبارك" في كل لحظة من حياته كان المسيح 
بالروح القدس  دوماً  فهو مؤيد. دون خطية وال تقصير وال هفوة مكان كان بركة

   :الذي 
  "  " ) 253البقرة –الرازي( 
  و "  " ) الجاللین(   

                                         
شاطيء في كتابھا الشھیر والذائع عن عالقة محمد بالنساء اقرأ كتاب الدكتورة المسلمة بنت ال 40

 ! طبعة 15والذي طبع منھ ما یقرب من  " نساء النبي " الصیت
یدور ص   كان النبي :قال أنس " ) :إذا جامع ثم عاد :باب - كتاب الغسل (البخاري  ھأخرج 41

اعة الواحدة على نسائھ ّھار في السّ یل والن ّ ّ إحدى عشرة من الل أو كان  :قلت ألنس: قال. وھن
ّث أنھ : یُطیقھ؟ قال امرأة في الساعة  11كان یمارس الجنس مع ". .ثالثین أعطي قوةكنا نتحد

 !الواحدة ، فمتى كان یحمد ربھ اذن ؟ ناھیك بأن یكون أحمد الرسل لربھ 
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جل وقته كان في خدمة ابيه السماوي ، اي .. الروح القدس ال يفارق المسيح 

  . لبشراخدمة و
طالبه محمد  وحين .أليام واسابيعيغيب عن محمد  المالك جبريلكان  في حين

  ).64:مريم ( "َ اَّ بِامرِ ربِكوما نَتَنَزل : " جابه جبريل ليكثر الزيارة، أ
    

  
  
3  

  
معه ، دون عوائق ) الصالة ( كان المسيح دائم الحمد ألبيه السماوي ، والتواصل 

  .او تراخي جسدي
 :فبعد ان شفى االبرص ، نقرأ عنه 

" كْثَر ا نْهع رخَبال فَذَاع.  نم ا بِهشْفَويوا وعمسي كَيةٌ ليركَث  وعمج عتَمفَاج 
  )16 -15: 5لوقا " (الْبرارِي ويصلِّي واما هو فكَانَ يعتَزِل في .ضهِمامرا
  

ومع انشغاله الشديد في الخدمة والشفاء والناس كانت تطلبه ، اال انه لم يكن 
 :ينشغل عن الحمد والصالة ولو باكراً في الفجر 

 يصلِّيضى الى موضع خَالء، وكَانَ قَام وخَرج وم وفي الصبح باكرا جِدا "
  ).35: 1مرقس " (هنَاكَ

  
 :وبعد اجراء معجزة اطعام االالف من الخبز والسمك، لم يتأخر عن الحمد له ابيه 

" فرا صدَمعبو  لبجى اللدَ اعص وعمجاالرِدنْفم  لِّيصيكَانَ. ل اءسمال ارا صملو 
  ).23: 14متى ( " وحدَه هنَاكَ 

 :بل كان يقضي الليل بطوله في الصالة والحمد 
" جخَر اميلْكَ االي تفو لِّيصيل لبجى اللي .اف كُلَّه  لى اللَّيضقو  هل ةالالص. "
  ).13 - 12: 6لوقا (

  ).44 -39: 26متى ! (بل كان هو من يوقض تالميذه للصالة متى وجدهم نياماً 
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  :حياته كلها بقوله ) القرآني ( ولخص المسيح 
  "الةي بِالصانصواا ويح تما دم كَاة الز31:سورة مريم " (  و.(  
كثر حمداً له أبيه من غيره . فكل حياته صالة وحمد    .فهو األ

  
  !أما محمد فكان ينام ويسهو عن أهم صالة وهي صالة الفجر 

 "    أبو رجاء    قال حدثنا    عوف    قال حدثنا    يحيى بن سعيد    قال حدثني    مسدد    حدثنا

حتى كنا في آخر    أسرينا    وإنا     ص   مع النبي  كنا في سفر   : قال    عمران    عن    

حر  فما أيقظنا إال أحلى عند المسافر منها   وقعة    وال     وقعة   وقعنا    الليل 
فنسي    أبو رجاء    من استيقظ فالن ثم فالن ثم فالن يسميهم  الشمس وكان أول

يوقظ حتى  إذا نام لم    ص   الرابع وكان النبي    الخطاب  عمر بن   ثم    عوف    
  عمر    يكون هو يستيقظ ألنا ال ندري ما يحدث له في نومه فلما استيقظ 

بالتكبير فما زال فكبر ورفع صوته    جليدا    ورأى ما أصاب الناس وكان رجال  
فلما استيقظ     ص    ويرفع صوته بالتكبير حتى استيقظ بصوته النبي يكبر

فارتحل فسار غير  ارتحلوا   يضير    أو ال    ضير    شكوا إليه الذي أصابهم قال ال 
صحيح (". بالناس بعيد ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ ونودي بالصالة فصلى

 ) الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماءباب -  التيممكتاب  - لبخاريا
  

 !  "نومة وال احلى منها" بعد ان نام  ،نومه  خر من قام منآمحمد كان قرأنا بأن 
.  عمر بن الخطاب وتكبيره بصوت عالي مرات ومرات صياح ولم يقم اال بعد

ومع ذلك تفوت عليه صالة !  بينما يعتقدون فيه العصمة واألسوة الحسنة ألمته
  ..الفجر وهي أهم صالة 

حين قفلوا عائدين من غزوة وتكرر معه ايضاً . وهذا حدث حين كانوا في سفر
 . 42 بكثرة الموضوع يتكرر معه، ف خيبر

                                         
الفائتة واستحباب  قضاء الصالة باب - المساجد ومواضع الصالةكتاب  – صحیح مسلم( :راجع  42

 ) تعجیل قضائھا
  ) أو نسیھا في من نام عن الصالة باب  – الصالة كتاب -سنن أبي داود(:كذلك 
  )689: رقم - نسیھا  من نام عن الصالة أو -الصالة  -سنن ابن ماجھ : (كذلك 
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،  بينما كان ينام عن "  األكثر حمداً لربه من باقي الرسل" فهل محمد يعد عندهم 
  :اذ نقرأ قول القرآن . الصلوات في االسالمصالة الفجر ؟ التي تعتبر أهم 

آنَ الْفجرِ كَانَ مشْهودا "  رنَّ ق78 :االسراء " ( ا .(  
  :وأورد ابن كثير رواية عن محمد قال فيها  

  ).تفسير ابن كثير " (  قال تشهده مالئكة الليل ومالئكة النهار" 
  

، والصالة عن أهم صالة  " االكثر حمداً لربه" و  نبيهم المعصومفكيف يسهو 
  :القرآن عليه قول  اال ينطبق عندهم تعد من أهم االركان ؟

" ليفَو  لِّينصلْمل.  ذِينالمونَ  هاهس هِمتَص ن5و4سورة الماعون  " ( ع .( 
  

بأن الشيطان يبول  حتى يصبح وال يقوم للصالةألم يصف محمد حال الذي ينام 
  : ا جاء في هذا الحديثكم !)؟(في أذنيه 

  "  عبد    عن    أبي وائل    عن    منصور    قال حدثنا    أبو األحوص     قال حدثنا   مسدد    حدثنا

حتى  ما زال نائما رجل فقيل  ص   ذكر عند النبي     :قال    اله عنه  رضي   اله 
ح صحي". (بال الشيطان في أذنه   : فقال أصبح ما قام إلى الصالة

 )إذا نام ولم يصل بال الشيطان في أذنه - الجمعة -البخاري 
 

  : الهاموالسؤال 
من يكون األحمد لربه واالكثر حمداً ، هل المسيح الذي كان يقضي الليل 

أم محمد الذي كان يسهو وينام عن صالة .. بالصالة، وال تفوته صالة الفجر الباكر 
  !الفجر ؟
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4  

  
  : المسيح االقتراب منب لم يتجرأ الشيطان على مجرد التفكير

 من الشيطانوإني أعيذها بك وذريتها "  :قالت أم مريم عن ابنتها وذريتها أي المسيح 
  ).36:آل عمران " (  الرجيم

ر بأن بتفسير هذا النص القرآني بكلمات ال تقبل الجدل وال التحوي محمد  قامو
  :عيسى وحده الذي لم ينخسه الشيطان او يقترب اليه 

  .. " عن أبي ھریرة رضي هللا عنھ قال قال النبي ص
  صحیح (" ذھب یطعن فطعن في الحجاب

  )ولھ ضراط إذا نودي بالصالة أدبر الشیطان -كتاب بدء الخلق  -البخاري 

لمرسلين والصالحين وكل هذا الحديث يعطي افضلية لعيسى ابن مريم على جميع ا
قد نخسهم الشيطان ) بما فيهم محمد(فجميع البشر . وكأنه سيدهم ةالبشر عام

  .المسيح اال  وطعنهم
"  غالماً زكياًقال إنما أنا رسول ربِكِ ألهب لك "  : عن المسيح قال القرآنو
وعاش كل . ولم يمسه الشيطان حين ولد فقد ولد من عذراء بتول .43)19: مريم(

  لنلقي نظرة سريعة على معنى. حياته بريئاً طاهراً ال يعرف الذنب واالثم اطالقاً
  ": غالماً زكياً"  
 " البیضاوي ("  طاھراً بریئاً من الذنوب ( 
  "  ً یّا ِ ك ً زَ ما ٰ َـ ل ُ ً على الخیر والب اھراً من الذنوبطغ  ).النسفي (  "ركةأو نامیا

  
وكما كان طوال حياته بريئاً وطاهراً من الذنوب ، فهو كذلك حتى يوم القيامة 

 :ونهاية الدهر ، وهذا الحديث شاهد قوي 
 "  

"..  ) 287حدیث  -نزلة فیھاأدنى أھل الجنة م -اإلیمان  -صحیح مسلم(  
                                         

ً  ھذا ولقد ترجم عبدهللا یوسف علي 43 ً " النص القرآني مترجما ً زكیا   !باإلبن المقدس " غالما
He said: "Nay, I am only an apostle from thy Lord, (to announce) to 

.a holy sonthee the gift of   
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ار فوماً باالستغدفقد كان مطالباً . طوال حياتهكان خاطئاً  الذي بعكس محمد

  ).55: غافر(   " وسبِح بِحمدِ ربِكَ بِالعشيِ وا بكَارِلذَنْبِكَ  واستَغْفر"    :لذنوبه 

الم نَشْرح لكَ  " :أوزار تنقض ظهره لثقلها  محمدكانت لعالوة على هذا فقد 
   ). 3- 1: الشرح" ( وِزْركَ الَّذِي انْقَض ظَهركَصدْركَ ووضعنَا عنْكَ 

   !وزر ينقض الظهر ليس بالخفيف 

ولو قال الداعية المسلم بأن ذنوب محمد يقصد بها ذنوب أمته ، حينها اطلب منه 
وفيه أمر  19: قرأ النص رقم ان يفتح القرآن على السورة التي تحمل اسم محمد ولي

  ).19: محمد" ( والْمومنَاتِوللْمومنين  لذَنْبِكَواستَغْفر "   :اله لمحمد 

  .اذن هناك ذنوب لمحمد وذنوب ألمته، يحتاج الطرفان االستغفار عنها 

الشورى " (  انُما كُنْت تَدْرِي ما الْكتَاب وَ اْيم" .. : مؤمناً  محمد ولم يكن 
52 .(  

  :، نقرأ مع التفسير  كأهل الجاهلية األولى يعبد االوثان األنكى ان محمد كانو

" ا تَقَدَّمم هكَ الل رغْفيبِيناً لكَ فَتْحاً منَا لنَّا فَتَحاخَّرا تَامذَنْبِكَ و ن1: الفتح" ( م 
  ).2و

 " نك ثقل أيام الجاهلية وحططنا عوغفرنا لك ما سلف من ذنوبك
  )الطبري (   "التي كنت فيها

  
 "فاهجر والرجزفَكَبِر  وثيابكَ فَطهِر  ياايها المدَّثِر  قُم فَانْذِر وربكَ " :وقولھ 

  :والمفسر الكبیر یدعم كالمنا  ).5- 1: سورة المدثر(  

  ": : 

.: 
 

  "..  ) الطبري.( 
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منزه والبرئ الطاهر من كل خطيئة أم الذي فمن هو أحمد الحامدين لربه ، هل ال
  !وزار ويعبد األوثان في شبابه ؟كان يذنب ويخطئ ويقترف األ

  
*************  

  
  :سبب تسمية محمد بأحمد تفسيرهم اآلخر لاما 

  "حمد مبا فيه من خصال اخلري أكثر مما حيمد غريهأنه ي ! "  
 

  
  د يستحق أن يحمده الناس ؟هل محمو

  !؟ لك الحمد يا محمد؟ أو  أحمدك يا محمد: هل يجوز ان يقول المسلم 
  ؟ وعي وادراكدون  بربهم ن مشايخهم يكفرونأم ا

يجرؤ أحد ان يحمد محمداً اكثر من )  االسالمي( وهل بعد مقارنته بالمسيح 
  !؟..المسيح 
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4 


 

  
شرح نزهة النظر في توضيح نخبة (محمد صالح العثيمين في كتابه  الشيخ قال 

  ) :22-21ص -الفكر
  "أن اختيار أحمد على محمد في بشارة عيسى؟: قال 

 :أن هناك أمراً ثالثاً - واله أعلم- وعندي ...
سانِ عيسى لهذا األمرِ الثالثِ الذي نريد أن إن كان اله تعالى أجرى هذا على ل

 فقالوا  ،أن يكونَ في ذلك فتنةٌ لبني إسرائيل إذا اتبعوا المتشابههو و :نقوله
فأحمدُ الذي بشرنا عيسى به اسمه أحمد،والذي بعث في أم القرى اسمه محمدٌ،

في ذلك  فيكون ،هاتوا لنا نبياً أو رسوال يسمى أحمدَ فنؤمن بِه،غير محمدٍ
ولكننا نجيبهم بأن  وفعال أوردوا هذه الشبهة، ،امتحان لهم في اتباع المتشابه

 :اله عز وجل قال في نفس اآلية
 ،من جاءهم؟ الرسول الذي بشِّر بِه ،}فَلَما جاءهم بِالبيِنَاتِ  }
{  بِينم رحذَا سوا هفدل هذا على أن أحمد ليس منتظراً كما }قَال، يدعي هؤالء

 .."..صالنصارى،ولكنه قد جاء وهو محمد 
  

  ؟وضياعاً وحيرة  اًوهل البشارة برسول تسبب فتنة وتشويش 
  المتشابه والمشوش ؟  ولماذا يمتحنهم عيسى ليوقعهم في فخ 

  
  : ، وقوله )سؤالنا ( هذا  اما عن اجابة الشيخ على سؤالهم

  "ه عز وجل قال في نفساآلية نجيبهم بأن ال: 
قَالوا هذَا  {،،من جاءهم؟ الرسول الذي بشِّر بِه}فلَما جاءهم بِالْبيِنَاتِ  {

 بِينم رحفدل هذا على أن أحمد ليس منتظراً،}س  كما يدعي هؤالء

 ..".صولكنه قد جاء وهو محمد النصارى،
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محمد على لسان عيسى ، قد بشرت ب 6:يحاول الشيخ ايهام قراءه بأن سورة الصف
  ".فَلَما جاءهم بِالبيِنَاتِ:  "في ذات اآلية في قوله! البشارة بمجيئه ايضاً  وتحققت

  !محمد  ويقصد..  "من جاءهم؟ الرسول الذي بشِّر بِه": ويسأل الشيخ 
، ال " فَلَما جاءهم بِالبيِنَاتِ" ألن النص القرآني .. وهذا تعمية وأدلجة مكشوفة 
  هل هو المسيح أم الرسول المبشر به ؟، "جاءهم"يحدد بوضوح من هو  الذي 

  :وعلماء التفسير أقروا بضبابية النص فقالوا 

 " }  ِِنَاتيبم بِالاءها جفَلَم{، يلى قيسع  .يلقد:  ومحص م ".
 )القرطبي(

  
يمين بأنه محمد ؟ أم فكيف جزم الشيخ عث! أي ربما هو عيسى وربما هو محمد 

  ؟ ما تهوى نفسه األمارة بالسوءانه يرجح بناء على 
  :نقرأ ! وهو التفسير األولىوا بأنه عيسى بل ان علماء التفسير اآلخرين قد رجح

  

  " } بِينم رحـٰذَا سواْ هنَـٰتِ قَاليبم بِٱلاءها ججاءهم عيسىلما : أي} فَلَم 
: المراد: وقيلذي جاءنا به سحر واضح ظاهر، قالوا هذا البالمعجزات 

لما جاءهم بذلك قالوا هذه المقالة، : صلى اله عليه وسلم، أي محمد

  )الشوكاني -تفسير فتح القدير." (واألول أولى
  

 عيسىبالقبول وهو ان الذي جاءهم بالبينات هو " أولى "أي ان التفسير األول 
  .وليس محمد

وداللة عظمته .. القرآن هو أعظم وافضل االنبياء  ال سيما بأن المسيح في عرف
  :لنقرأ " ..  البينات" عليهم هو معجزاته 

  
كَلَّم اله ورفَع بعضهم درجاتٍ  فضلْنَا بعضهم علَى بعضالرسل تلْكَ "   نم منْهم

 ميرم نى ابيسنَا عآتَيِنَاتِويالْب ياوالْقُدُس وحبِر 253: البقرة " ( .. دْنَاه.(  
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فمعجزات المسيح لم . حين ذكر التفاضل واالفضلية ، لم يذكر سوى اسم المسيح
  .وق كل المرسلين اجمعين بمعجزاتهفالمسيح يف. يحلم نبي وال رسول باقترافها 

  :لم يستجمعها غيره  يقول االمام البيضاوي بأن معجزات المسيح

 

  " ) البیضاوي(  
  

    :بل انه المفضل على غيره بسبب آياته ، يقول الزمخشري 

  "
 ! "  

  
  " آية للناس"  بـ ى المسيحعندما سم واآليات أوجز القرآن هذه الخوارق حقاً

  ). 21:مريم(  

  تفسير الشيخ العثيمين بأن الذي جاءهم بالبينات يقصد به محمد القرآن يناقضف
 عن محمد "البينات" اذ منع المعجزات. كداللة على تحقق حدوث البشارة بأحمد 

 اتِ: " قائالبِاآلي لسنْ نُرنَا انَعا ممو  كَذَّب   .)59:االسراء( "االولونَ  بِها اال انْ 
ويبقى سؤالنا ناهضاً لم . هو المسيح وليس محمد" الذي جاءهم بالبينات "فيكون 

  .يجبه الشيخ عثيمين وال غيره
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: ، هو " أحمد"من ضمن المبررات التي يطرحونها ليثبتوا صحة تسمية محمد بــ 

  !الكذب والتزوير والتزييف والتحريف 
  

فقد ورد في فتوى نشرت في اشهر موقع اسالمي على االنترنيت وهو موقع 
. على ان محمد وأحمد اسمان لنبيهم " أدلة " ، ما يسمونه "الشبكة االسالمية"
 جميعها دون استثناء قد تم تفنيدها ودحضا في الصفحات السابقة من هذامع ان و

هو كشف تزويرهم وتحريفهم الفاضح لكتابنا المقدس اآلن ما يهمنا لكن . الكتاب
  !وبشكل يندى له الجبين 

اسم نبيهم محمد  (!!)الشبيه بكيس ابي هريرة الكاذب  "كيسهم  "اذ حشروا من 
في نصوص الكتاب المقدس واسفار االنبياء كذباً وافتراءاً مع سبق االصرار 

  ..والتعمد
  .عل كتابنا المقدس  السافر تأمل جرأتهم وتعديهمفلنقرأ ون 

  

  :عنوان الفتوى 

  اسمان للنبي صلى اله عليه وسلم... وأحمد... األدلة على أن محمداً
  2002- 1-17 - 1422ذو القعدة  3الخميس 

 12746: رقم الفتوى
فالرسول صلى اله عليه وسلم جاء ذكره في القرآن واإلنجيل وغيرهما من الكتب 

ماوية باسم أحمد، وباسم محمد ومعناهما متقارب، وإن اختلفت الصيغة فهما الس
مشتقان من مادة واحدة هي مادة الحمد، ويدالن على المدح بصغة تجعل المتصف 
بهما جامعاً لخصال الخير، فهو محمد عند الناس لما هو عليه من األوصاف الموجبة 

، وأعلم بما يستحقه الرب من للثناء، وهو أحمد من غيره له ألنه أعرف بربه
أن محمداً وأحمد كالهما اسم للنبي صلى اله عليه وسلم، : والحاصل . المحامد
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سمعت رسول اله صلى اله عليه وسلم : ففي الصحيحين عن جبير بن مطعم قال
أنا محمد، وأنا أحمد، وأنا الماحي الذي يمحو اله بي الكفر، : إن لي أسماء: "يقول

 ."الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب وأنا الحاشر
وقد جاء اإلنجيل مبشراً برسول اله صلى اله عليه وسلم باسم محمد وباسم 

البشارات بمحمد : (أحمد، وقد ذكر الشيخ عبد المجيد الزنداني في كتابه
أن إنجيل برنابا في ) صلى اله عليه وسلم في الكتب السماوية السابقة

وسيبقى هذا إلى أن يأتي محمد رسول اله الذي متى  :هجاء في 22الباب 
 . انتهى. جاء كشف هذا الخداع للذين يؤمنون بشريعة اله

جعلت اسمك محمداً يا محمد، يا قدوس إني : وجاء في سفر أشعيا
 . انتهى. اسمك موجود من األبد: الرب

ن، إن اله جاء من التيمان والقدوس من جبل فارا: وجاء في سفر حبقوق
 . انتهى .وامتألت األرض من حمده، من بهاء محمدلقد أضاء السماء 

أحمد يحمد اله وما أعطيته ال أعطيه لغيره،  :كما جاء في سفر أشعيا
، فتفرح به البرية، ويوحدون على كل حديثاً يأتي من أفضل األرض حمداً

  ".واله أعلم . انتهى. شرف، ويعظمونه على كل رابية
  
  ):الفتوى على هذا الرابط من موقعهم يمكن قراءة ( 

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&lan
g=A&Id=12746&Option=FatwaId  

  
  !والتحريف لم يتبقى لديهم ادلة سوى الكذب 

  
وهو . المنحول ليعطوا الشرعية لمحمد بكتاب برنابانالحظ استشهادهم :  اوال

. اسبانيا في القرون الوسطى منكتاب مزيف ألفه مسلم يدعى مصطفى العرندي 
  .ويرفضه عقالء المسلمين اليوم، بعدما تبين لهم هوانه وسخفه

هو كتاب برنابا .. ر ، ضعيف ، منك"  حديث موضوع" بـفهم يستشهدون علينا 
  )!!(بقلم مسلم  )غير أدبي(انتاج  واألنكى انه.. السقيم 
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انبياء مثل  في نصوص اسفار" أحمد "و " محمد " قام المفتي بحشر اسم :  ثانياً

ابداً في نصوص  ال تجدها.. خياله الصحراوي القاحل  اشعيا وحبقوق، من وحي
  .ت االصليةمخطوطاته باللغا يكتابنا المقدس ، وال ف

  :مثل 

"

 "!)!(  
" "!)!(  

  
  ؟..دون ان يطرف لهم جفن  بهذا الشكل المزريالزور  فبركةاال يخجلون من 

س دساً ويحشروها في عقولهم لنايدسوها في نفوس ا.. اجبارية " أدلة "انها 
ويبيعونه على  الصفيح والدشت الى ذهب مغشوش وكأنهم سحرة يحولون.. حشراً

   ! 24انه عيار 
  

  

يكررون الفعلة ذاتها  بعينيك تراهمف .. معترفين بذلك  ،بأيديهم كما حرفوا القرآن
  .ومنشوراتهم كتابنا المقدس في فتاويهم مع

" شبيه "على الصليب انما  هو المصلوب بأن المسيح لم يكن وكما أوهموا الناس
  ؟ بدال منه كومبارس

  !وجعلوهما واحداً .. الى محمد  أحمدحولوا  بالضبط هكذا
دليال صحيحاً  يعرضوالم ..  أحمدان يتحول محمد إلى  اشتهوا فهؤالء الذين

 فيلميتهم اسم يقدموا دليال على تسمثلما لم  بالضبط.. عمهمازم يبرهنواحداً 
  " ....!! مــحـمـود"بإسم  44الحبشي أبرهة

                                         
  :اذ نقرأ ! الذي احضره ابرھة لھدم الكعبة ھو محمودقالوا ان اسم الفیل   44

  )حمد:حرف الحاء –ابن منظور  -لسان العرب" (  . اسم الفیل المذكور في القرآن: ومحمود "  
  
 


