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   عمر بن الخطاب مسلسل
  حين يمسخ اإلعالم اإلسالمي العقول
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 الذي أثار ضجة كربى يف العامل  السوري بلغت كلفة هذا املسلسل

  !مليون ريال سعودي  250االسالمي اىل 
 

  ألف عامل بني ممثل وطاقم  03وصل عدد العاملني يف املسلسل اىل
  !عمل 

 
 ني ـمالي سبعةمسلسل عمر اىل  نبلغ عدد متابعي احللقة االوىل م

  !مشاهد 
 
 وأعيد عرضه كذلك عام  2012يف رمضان عام  مت عرض املسلسل

عرب خمتلف القنوات الفضائية والتلفزيونية يف اندونيسيا  2013
وقد متت  وماليزيا وتركيا وغريها من شاشات الدول االسالمية ،

  ! ترمجته اىل عدة لغات 
 
  من تعداد مسلمي العامل % 75ىل ااقترب عدد مشاهدي املسلسل!!  

 
  قامت قناة«MBC»  حبملة دعائية للمسلسل وذلك بعرض برامج

 ورتتعلق بسرية عمر بن اخلطاب مثل برنامج قدمه الشيخ الشاب عم
وبرنامج لنبيل العوضي " ! عمر صانع احلضارة " بعنوان   خالد

  " !!قصة الفاروق : " بعنوان 
 

 ف على مراجعة نصوصه جمموعة هذا املسلسل الضخم قد أشر
 .من كبار علماء املسلمني
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 : امللفتة تتر املقدمة نقرأ فوراً بعد عنوان املسلسل هذه العبارة يف
 "

 "! 
 

   
من  تشكلت  "عمر" جلنة العلماء اليت أشرفت على مراجعة النص التارخيي ملسلسل

عبدالوهاب الطريري، وعلي  :، وهماملعاصرينعدد من أساطني شيوخ االسالم 
الصاليب، وسعد مطر العتييب، وسلمان العودة، والشيخ يوسف القرضاوي، وأكرم 

  .تخصص يف السرية النبويةم" العمري " وهذا الشيخ االخري  .ضياء العمري
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الكذب ملح : "يقول  األعوج وألن املثل ، االسالم ترجاالاملسلسل كبار  راجع 
اكتض العمل التلفزيوين االضخم انتاجاً يف تاريخ االعمال الفنية قد ف " الرجال

 املقتبسة زورةقصص املالعربية ، بالروايات املكذوبة واالحاديث الضعيفة و ال
  !!بن اخلطابالسرية النبوية وتاريخ عمر  من بإعوجاج
كشف الزيف والكذب الذي مت تصويره كمشاهد  يفهذا البحث  ةمهموتتلخص 

والرعيل " أبطاله"عن وقاله خلداع املشاهدين الغافلني عما حيويه التاريخ االسالمي 
  ".خري القرون"االسالم بــ  ول الذي دعاه رسولاالسالمي األ القرناألول يف 

 !املسلسل سبيل الكذب ؟ ما سبب انتهاج : لعل أحد يتساءلو
  
 

أمساء شيوخ 
اإلسالم الذين دققوا 

ما تظهر املسلسل ك
 !يف اية كل حلقة 
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ل للمسلم نعم فاالسالم قد حل! اسس شرعية اسالمية  يستند علىللكذب  انتهاجهم

  : وتعليمهم يقول. على خصومه  وقد أباحها"  رباءةال" الكذب يف مالبس 
  :كما قال حممد باحلرف ، لنقرأ كالمه "  احلرب خدعة " 

  " وحدثنا حممد بن عبدالرمحن بن سهم أخربنا عبداهللا ابن املبارك أخربنا معمر عن مهام بن
   "   : قال منبه عن أيب هريرة 

  ).باب جواز اخلداع يف احلرب –كتاب كتاب اجلهاد والسري  –صحيح مسلم ( 
  :قال اإلمام النووي

 " واتفقوا على جواز 12/45شرح صحيح مسلم( "يف احلرب.(   
  

  !ومبا ام يف حالة عداء وحرب مع اجلميع ، فالكذب واخلداع عندهم ال اية له 
ووسائل اإلعالم املسموعة واملقروءة واملرئية هي أدوات بل أسلحة يستخدمها 

  .من أهل الكتاب والديانات االخرى" املشركني"االسالم يف حربه ضد 
اذ هو خلداع الكفار وإيهامهم بسماحة االسالم  وتفوقه .. وهو سالح مزدوج 

األديب واألخالقي ، وهو كذلك خلداع املسلمني أنفسهم إلبقاءهم مغسويل العقول 
مغيبني عن حقيقة االسالم كما هي مشروحة يف الكتب واملصادر االسالمية املعتمدة 

جيهلها عوامهم، وبذلك يضمنون بقاءهم يف بوتقة االسالم ولو عن طريق  اليت
  . املخادعة والتضليل

  .بالذات "اإلعالم املرئي " السذج هو  حشودأجنع وسيلة جلر ف
والترويج " التجميلي"االسالمية جاهزة بكل طاقاا خلدمة هذا املشروع  والفضائيات

   –ا يقول املثل الصيين كم –اذ لو كانت الصورة بألف كلمة   .له
  !! فإن الصورة املتحركة بعشرة آالف
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  : البحث هذا منهجي في
  

  . ومشاهدة مجيع حلقاته بدقة مسلسل عمرخدميت ملتابعة  وقت أقتطعت وقتاً مثيناً من
اليت سنقف عليها  )!!(املشاهد أو باألحرى الكوارث  من نوعنيقد عثرت على و 

  : ونفضح بوارهابنعمة القدير 
  

  :  األوىل
 : ةالثاني

  
  

  1. ولن أحبث فيما مل يتطرق اليه املسلسل بتاتاً
وأشكر الرب ان وقيت مل يذهب سدى ، إذ سيتحول اىل فوائد جزيلة للقارئ الكرمي 

   .يكتشف كيف ينصر املسلمون دينهم بوسائل غري أمينةالذي س
مصلياً ان يستخدم الرب هذا الكتاب يف فتح عيون املخدوعني بديانة جتربهم 

  .  باإلكراه على البقاء فيها رغماً عنهم
..نبدأ .. وبنعمة القدير  

 
                                                             

نتطرق لھا  إال اننا لمبأخطاء تاریخیة واسالمیة كثیرة ،  ضصحیح ان المسلسل قد اكت 1
اسر وأبویھ وكیف ما ورد في الحلقة الثانیة والحوار الذي دار بین عمار بن ی: مثل  ،كلھا

  !ك الفترة الزمنیةلم تكن نازلة في تل ھذه السورةبینما . سورة الضحىقرأ علیھم 
الخ .. " لتكونوا شھداء على الناس " الثامنة عشر وكیف قرأ عمر آیة الحلقة  ه فياو ما شاھدنا

والخاتمة بعد قراءة نصوص . ق الناس بعدهوكیف صدّ ". صدق هللا العظیم" وختمھا بـ 
رفت عن أحد من وال عُ  قراءتھ قط ، لم یختم بھا محمد" صدق هللا العظیم" لقرآن بـا

 .مجرد فبركة مضافة من أصحاب المسلسل وال أثر تاریخي لھا ھي ..الصحابة 
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:الفصل األول  
 

 

  !مشاهد مسلسل عمر المخادعة للماليين 
 

  !!املسلسل ذاته مبين على روايات ضعيفة  شعارن بأ.. القارئ  سنفاجئ
  ! " حكمت فعدلت فأمنت فنمت: " فالشعار هو  العبارة اليت قيلت حبق عمر 

  :فال جرم ان قلنا .. رواية ضعيفة  ضمنفربكها اتباع عمر  دعائية وهي عبارة
  !!شعار املسلسل كذب و..  ! ان أول القصيدة كفر

 
 

 
  

  

 
  

وقد  -كاجلملة اجلوهرية  –الدعاية للمسلسل  بوستررة ظاهرة على هذه العبا
 الذي بعثه ملك الروم الروم سفرياظهرها املسلسل كمشهد ، ووردت على لسان 
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  !لعمر بن اخلطاب 
  12: الدقيقة واحللقة االخرية في ف

https://www.youtube.com/watch?v=IrJDAymV9Eg  
  

  
 ال مربرو.. ة واجلماعة أنفسهم اا عبارة اسطورية ملفقة حىت عند أهل السن

وجتميل  تمريرها من قبل جلنة املراجعني من العلماء املسلمني سوى خداع املالينيل
  ! اإلسالم

  : املسلسل خدع املشاهدين كالتايلف
  : اوالً

 ، روايات االسالميةخيالف ال وهذا كذب..  سفري ملك الرومنسب هذه املقولة اىل 
  !!أحد قادة الفرس  اهلرمزاناذ اا منسوبة اىل 

  : ثانياً
  :هذه الفتوىاعترافهم يف لنقرأ  .راع اسالمي ال سند هلا وال أصلاملقولة جمرد اخت

  السؤال:  
سهرنا فانتصرمت علينا يا وملكنا فظلمنا فخفنا ف يا عمر حكمت فعدلت فأمنت فنمت(

  من قائل هذه العبارة؟ وهل سندها صحيح؟ )مسلمني
  : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد:ـةاإلجاب

.وملوكهم وكان حاكما لتستر تنسب للهرمزان أحد قادة الفرسفإن هذه املقولة 
ذا اللفظ. أو عدمها ومل نقف هلا على سند.  

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=Fatwa
Id&Id=79490 
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هذه الرواية السقيمة مع شدة  تضعيف متردداً من الشيخ صاحب الفتوى يبدو خجالً
  .." !أو عدمها  ال ميكننا احلكم عليها بالصحة" : ضعفها ، فيقول متلعثماً 

  !واملبين على الظن باطل "  نيةظ"وهذا حبد ذاته يسقطها ، ألا 
  

 جيءن اهلرمزان قد أفالرواية الضعيفة اليت يعتمدون عليها تقول ب..من جهة اخرى 
  !رماً كما اظهره املسلسل ومل يكن سفرياً قدم معززاً مك.. اىل عمر "  اسرياً" ه ب
  :اذ نقرأ  

  " مل يزل املوكّل به يقتفي أثر عمر  أسرياً إىل عمرملا جيء باهلرمزان ملك خوزستان ،
: هذا هو امللك ؟ قيل : حىت وجده باملسجد نائماً متوسداًَ درته، فلما رآه اهلرمزان قال 

إين قد خدمت أربعة من ملوك األكاسرة  واهللا، عدلت فأمنت فنمت: فقال له . نعم 
 ."اً منهم هيبيت لصاحب هذه الدرة أصحاب التيجان فما هبت أحد

  2 !رواية سقيمة باطلة ال إسناد هلا  وهي
والواقدي مع ).  54/ 1( يف فتوح الشام  الواقديوقد روى مثلها  حممد بن عمر 

مما . كما انه مل يسق هلا اسناداً!  اموه بالكذبأنه متروك عندهم وقد سعة علمه ف
  .. يدل على اا رواية ال تصح حبسب مقاييسهم 

على خلو عمر بن اخلطاب من  نا هذاعلى االطالق يدلطلة ال اساس هلا اوكوا ب
بة حىت فضيلة العدل اليت جعلته ينام آمناً ، فاختلقوا له االساطري والروايات الكاذ

ذه لذلك حشروها يف املسلسل  .صدقوها وأجربوا عوام املسلمني على تصديقها
  )!!( فتأمل.. ، بل علقوها كبوستر دعائي الصورة

  
                                                             

نھایة "البن حمدون ، و " رة الحمدونیة التذك" ، ووردت في ) ربیع االبرار ( ذكرھا الزمخشري  2
 !فھي باطلة ال أصل لھا .. وكلھا رویت بدون إسناد . نویريلل" األرب في فنون األدب
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شكل عمر ، اذ يوصف ذه هيئة وسنقرأ كيف وصفوا لو راجعنا التاريخ االسالمي 
  : هكذا املخيفة الصفات
  "أي شديد ، أعسر، أيسر، طواالً، شديد األدمة ،

  . " السمرة يضرب اىل 
 )7/385 -ابن حجر العسقالين  -راجع ذيب التهذيب(

:وقيل  
  " "  ) الطبقات الكربى : انظر– 

 ) 2/235  -ابن سعد 
دمامة عمر فقد كانت النساء احلوامل جيهظن أجنتهن اذا ما القينه يف الطريق ولشدة 

  ).20ص -  تاريخ اخللفاء البن قتيبة(من قبح رؤياه 
  

  
: اذ قال يعقوب بن سفيان عن عمر  

 " ؛ أشعر؛ شديد احلمرة؛ كثري السبلة يف
؛ آدم؛ قد أصلعطرافها صهوبة؛ ويف عارضيه خفة؛ وكان رجالً أعسر؛ أ

  ).518ص 2ج -ابن حجر - اإلصابة (" !  فرع الناس 
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صورة مقربة لشكل  الشنيعة وختلق منها حاول ان تتصور هذه االوصاف
طبعها يف أذهان وستمحى اىل االبد تلك الصورة اليت حاول املخرج .. عمر 

سامر  الشابما تقمصها املمثل السوري هيئة عمر كاملشاهد عن 
  !! امساعيل 

وأول من بدءوا يف جتميله . املسلسل تكمن يف هيئة وشكل عمر فالكذبة األوىل يف
..  ال أكثر وال أقل" جتميل"املسلسل ليس سوى حماوالت ف(!!) هو شكل عمر 

وسندعها .. صلبدليل كارثي يف اية هذا الف هذا" التجميلي"مشروعهم وسنثبت 
 ! مفاجأة للقراء الكرام

  

 
 

ولننطلق اىل املشاهد ، كما ظهرت يف حلقات مسلسل عمر بالتتابع ابتداءاً من 
احللقة األوىل وانتهاءاً باألخرية ، مع حتديد املشهد املبين على الكذب بالدقيقة والثانية 

   .وبوميكن مشاهدا على قناة اليوت . MBCحبسب ما عرضته قناة الـ 
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  :  32و الدقيقة  احللقة الثالثةيف ظهر املشهد 

https://www.youtube.com/watch?v=o6qNGUAciB4&feature=relmfu 
  

 
  

  من رواية ابن سعد عن ابن عمر الواقدي ملشهد مبين على رواية مزورةهذا ا
الواقدي الراوي املدعو ابن عمر و .) 120\1 الكربى البن سعد الطبقات راجع( 

   !!يف االحاديث  " كذابال" ووزنه وتعريفه عندهم هو ، متروك 

على عم  واملتابعني يصدقون الكذب ليزدادوا حقداً.. شهد مبين على اكذوبة امل
وهجاء  3سورة املسد اليت تعترب جمرد شتائمل من تالومحممد أبو هلب ويضاعفوا 

تبت يدا أَبِي لَهبٍ وتب ما أَغْنى عنه " : ضد ابا هلب وزوجته أم مجيل واليت تقول 
حطَبِ في جِيدها حبلٌ مالُه وما كَسب سيصلَى نارا ذَات لَهبٍ وامرأَته حمالَةَ الْ

دسم ن5-1:111سورة املسد" (م.(  
  

                                                             
  :وقد اعترف علماء التفسیر بأن السورة عبارة عن شتائم موجھة من هللا الى عم محمد  3
 قُل {: تبت یدا أبى لھب وتب وقال في سورة الكافرون قل ما السبب في أنھ لم یقل: السؤال الثالث"

رعایة الحرمة فلھذا  ألن قرابة العمومة تقتضي: من وجوه األول: الجواب  ؟} يا ايها ٱلكَـٰفرونَ
ً لعمھ بالشتم لئال قل ذلك: السبب لم یقل لھ ما  بخالف السورة األخرى فإن أولئك الكفار یكون مشافھا

ً لھ الثاني : میا محمد أجب عنھ: تعالى أن الكفار في تلك السورة طعنوا في هللا فقال هللا: كانوا أعماما
ْ  :أنت فإني أشتمھم فقال هللا تعالى أسكت ،وفي ھذه السورة طعنوا في محمد  قل ایھا الكافرون تَبَّت

 ٍ َب َھ ِى ل ب َ ا أ َ َد ).الرازي (" ی 
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واية املوضوعة على لسان حممد رتابعنا مشهد ال)  37:20دقيقة  - 3لقة احل(يف 

: " يقولوهو ابو طالب يرددها عمه 
  !! "  

  
  

 .حبسب مناهجهم يف علم احلديث ضعيف أيضاً حديث هذا 
 :ه لنقرأ خترجيف

  و القمر يف يساري ، على أن أترك هذا  و اهللا لو وضعوا الشمس يف مييين ! يا عم ،
 " كتهاألمر حىت يظهره اهللا أو أهلك فيه ما تر

 -األلباين : احملدث -  :الدرجة خالصة -يعقوب بن عتبة بن املغرية : الراوي
909: الصفحة أو الرقم - السلسلة الضعيفة: املصدر 

 
  ، على أن أترك هذا األمر  وضعوا الشمس يف مييين والقمر يف مشايل واهللا لو يا عماه

  " أو أهلك فيه ما تركته حىت يظهره اهللا
 -األلباين : احملدث -  :خالصة الدرجة -املغرية  يعقوب بن عتبة بن: الراوي
  109: الصفحة أو الرقم -فقه السرية  :املصدر

  : تعليق
كيف مرروا مثل هذه الرواية الضعيفة لتتحول اىل مشهد يف مسلسل ضخم االنتاج 

كل  كمسلسل عمر ؟ أم جيوز الكذب الظهار رسول االسالم كالصامد املقاوم أمام
  اغراءات قريش ؟
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 )  23الدقيقة  –احللقة الرابعة (يف 

https://www.youtube.com/watch?v=xDBf4cEHbdY&feature=relmfu 
  

وقد نطقوا بالرواية املنسوبة  ،لفصحاء قريش وهم ميدحون القرآن اًتابعنا مشهد
  :للوليد بن املغرية واليت قال فيها 

 " 
 

."  
  

  
  

يقتبسون االحاديث الضعيفة ، يف حني ال يعيبون  يسمعوم يعيبون غريهم حني
ات كاذبة او ضعيفة او شاذة او عن طريق خداع املشاهدين باكاذيب وروايم انفسه

 . مرسلة ال اساس هلا من الصحة
 

لفصاحة " كمثال " بن املغرية من رواية  يريدون  تسويقها  موه اىل الوليدفما نسب
كالبخاري ومسلم والترمذي  .. ممل يرد ابداً يف كتب الصحاح عنده ..! القران

   .الضعيفة جداً مرويات السرية  امنا هو من ، وغريها
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 "  فقرأ عليه القرآن فكأنه رق ص أن الوليد بن املغرية جاء إىل رسول اهللا
وله الذي يقوله لق وواهللا إن . واهللا ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا ..له 

أعاله ، مغدق أسفله ، وإنه  حالوة ، وإن عليه لطالوة ، وإنه ملثمر
 "اخل...، وإنه ليحطم ما حتته  ليعلو وال يعلى

  
  :واآلن لنقرأ درجة هذه الرواية حبسب علماء احلديث 

  
 خالصة الدرجة - عبدهللا بن عباس: الراوي:  - الوادعي : المحدث- 

  262: الصفحة أو الرقم -ول النز أسباب: المصدر
 الدرجة خالصة - عكرمة : الراوي:  - المصدر - الشوكاني : المحدث :

  5/467: الصفحة أو الرقم - فتح القدیر
 خالصة الدرجة - بن عباس  عبدهللا: الراوي: [

  ]أحادیث معلة : المصدر -الوادعي : المحدث - [یعني ھذه- 
  190: الرقم الصفحة أو

   .لرواية ضعيفة ، ومرسلة وشاذة فا
، موه اليه ما نسب حقاً الوليد قد قال وان..  جدالً حىت لو افترضنا صحة متنهاو

 :هذه املطبات احلفرية  حينها فتواجههم
  : أوالً

ال يعد .. الذين ادعى فيهم حممد النبوة  ان موقف رجل واحد من كامل قبيلة قريش
 ..دليالً وال اضعف دليل على مساوية القرآن

   ؟..فهل يؤخذ مبوقف شخص كافر واحد ويترك الباقيني من العرب 
  : ثانياً
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امنا اعجاب من كافر السلوب اديب يف  ، ليس دليل على مساوية القران 4ما قاله الوليد
 ! بوحي يوحى وليس انه اهتدى وتأكد من نزوله.. الكتابة

  .. ان الوليد مات كافراً بالقران وحممد والدليل هو
  !؟...يعترب الدليل على اعجاز فصاحة القرآن  فهل هذا الدليل الواهن

بأنه مدح فصاحة وحىت ما نسبه املسلسل لعتبة ابن ربيعة بناء على روايات ضعيفة 
!  الصاعقة : هي ان عتبة مل يفهم شيئاً من القرآن سوى كلمة  حقيقتهالقرآن ، ف

 !شهد للقرآن ومات كافراً ؟ قتلوه يف غزوة بدر ككافر فكيفوقد 
 : ثالثاً

قريشي  وال اشار اىل اي.. له اقوال اىل أالقرآن نفسه مل يورد اي تلميح اىل الوليد و
 (!!)  مدح القرآن او فصاحته
  : القرآن وليس مدحه ذم وتعيب اهل قريش ضد كانبل كل ما اورده القرآن 

"وا أَنْ ججِبعذَاوونَ هرقَالَ الكَافو مهنم رذنم ماَءه كَذَّاب راح4: ص سورة" ( س.( 
"اهرلِ افْتلَامٍ باثُ أَحغلْ قَالُوا أَضب راعش ولْ هب  ةا بَِآينأْتلُونَفَلْيلَ اَألوسا أُر5: األنبياء(" كَم( 
لسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَيه أَعجمي وهٰذَا لسانٌ   إِنما يعلِّمه بشر نَولَقَد نعلَم أَنهم يقُولُو"

بِنيم بِير103:النحل" ( ع(  
"كُمبلَ راذَا أَنزم ميلَ لَهإِذَا قو نيلاَألو رياط24:النحل" (قَالُوا أَس( 
"ناتآي هِملَيلَى عتإِذَا تذَ ا قَالُواوثْلَ ها ماُء لَقُلْنشن ا لَونعمس قَد نيلاَألو رياطذَا إِالَّ أَساإِنْ ه "
 )31:األنفال(

فهل سيصدق املشاهد نصوص القرآن أم مشاهد املسلسالت واالفالم االسالمية 
  !املبنية على روايات ضعيفة ؟

                                                             
الغریب ان المصادر االسالمیة تختلف في قائل ذاك المدیح ، ففي تفسیر القرطبي لسورة  4

  !!قیل بأن القائل ھو قیس بن عاصم  1:الرحمن
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 :رابعاً
 : الشديدة هذه العبارات .. املغرية هذاالوليد بن  ضدان القرآن قد انزل  بل
" رّقَدو فَكَّر هّإِن .رّقَد فلَ كَيفَقُت .رّقَد فلَ كَيقُت ّثُم .ظَرن ّثُم .رسبو سبع ّثُم . ّثُم

ركْبتاسو ربأَد .ثَرؤي رحذَا إِالَّ س26- 21سورة املدثر ( "  فَقَالَ إِنْ ه .(  
 

 !)؟(حالوة القرآن وفصاحته او تأثر به  مدحشخص  فهل هذا الكالم موجه اىل
 : قاله الوليد بن املغرية القرآن قد اوضح بكالم قاطع ما

 ! " البشر إن هذا إال قول "
 : ينما الرواية تقول على لسان الوليد

 "!روما يقول هذا بش "
   ؟...رواية مرسلة ضعيفة  القرآن ام ونصدقيفهل 

 
  
 
 

 
 

  : ) 39:40دقيقة  -حللقة السادسةا( جاء يف 
https://www.youtube.com/watch?v=9hW53VMGqM8&feature=relm

fu  
  :وهو يقول ابو بكر مشهد الصحايب 

 "! "   
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 :ما قاله ابو بكر يف املسلسل مأخوذ من القرآن بقوله 

"ينوا الَّذبسلَا تو  اللَّه وند نونَ معديوا اللَّهبسلْمٍ فَيرِ عيا بِغودكُلِّ  عا لنيز ككَذَل
 ).108: سورة االنعام (" فَينبئُهم بِما كَانوا يعملُونَ  مة عملَهم ثُم إِلَى ربهِم مرجِعهمأُ

  
بشتم واهانة  كانوا السباقنيولو قرأنا يف التفاسري الكتشفنا بأن حممد واملسلمني 

  !!وهجو مقدسات وآهلة قريش 
  : النص يف شرح هذا  تفسري ابن كثري جاء يف

 " وإن كان  سب آهلة املشركني واملؤمنني عنص  يقول تعاىل ناهيا لرسوله ،
، إال أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها ، وهي مقابلة املشركني  فيه مصلحة

  . بسب إله املؤمنني ، وهو اهللا ال إله إال هو
: قالوا : يف هذه اآلية  ابن عباس ، عن علي بن أيب طلحة كما قال

    أو لنهجون ربك ، فنهاهم اهللا أن ،
،  عبد الرزاق وقال  . ) فيسبوا اهللا عدوا بغري علم (،  يسبوا أوثام

 : قتادة ، عن معمر عن

  وال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا : ، فأنزل اهللا .  ."  
 

  : تفسري القرطيب جاء يف وهذا
 "  وأصحابه  حممدا تنهى إما أن أليب طالب قريش قالت كفار : ن عباساب قال

فنزلت ;  عن سب آهلتنا والغض منها وإما أن نسب إهله وجوه
فمىت ; حكمها باق يف هذه األمة على كل حال : قال العلماء : الثانية . اآلية

كان الكافر يف منعة وخيف أن يسب اإلسالم أو النيب عليه السالم أو اهللا 
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وال  ، عز وجل ، فال حيل ملسلم أن يسب صلبام وال دينهم وال كنائسهم
وعرب عن األصنام وهي ال . ألنه مبنزلة البعث على املعصية ; يتعرض إىل ما يؤدي إىل ذلك 

 ". على معتقد الكفرة فيها" الذين " تعقل ب 

  
 : من هذه التفاسري ما يلي نالحظ

 باملثل عليه هم يردوا دون ان قريشويهجو آهلة  ويشتم يسب كان حممد -1
  . احتراماً اليب طالب عمه

هددوه بام سريدوا عليه ..  العدوانية جتاه مقدسامان ضاقوا ذرعاً ذه  بعد -2
هل اسلوب الشتم والقذع يعترب من شيم ف . شامتاً آهلتهم الكيل والشتم اذا ما عاد

خرين ومقدسام ولو لآل يل السباببك يبدأ هل جيوز للمؤمن ان ؟الصاحلني الكرام 
 ؟ وطني حجارةمن كانت 

ال  .اهياً اتباعه ان سب وشتم االصنامن..  108:االنعام  انزل حممد نص سورة -3
 !ربه شامتني  بالرد املماثل نياملشرك قيام رد مفسدة وهيلبل  التزاماً وخلقاً

 .. باق على كل حالالعلماء امجعوا بان حكم هذه االية بان  : قال القرطيب  -4
اي يكون  "(!!) الكافر يف منعة وخيف " ان يكون :اضاف حالة خاصة وهي لكنه 

لئال يرد " ال حيل للمسلم سب مقدساته  "وحينها فقط ،  والسيطرة يف حالة القوى
  ! املسلمني الكافر بشتم مقدسات

لزم العمل .. مقدسات االديان االخرىشتم  النهي عنالقرانية و يةوهنا نرى بان اآل
 .واملنعة الكافر يف موقف القوة والعلو يكون وقت  ا

 : والسؤال الذي يطرح نفسه هنا
 !يف موقف القوة والعلو والسيطرة ؟هم الذين ماذا لو كان املسلمون 

هل ؟  ومقدسام هل سيكفون السنتهم من نطق السباب والشتائم حبق االخرين
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شتم معبودات االخرين  مين بعدآمر القرواملسلمون يسريون على اال كان حممد
 ! قطعاً ال: واجلواب ؟  استمروا ذا النهج هل.. ومقدسام 

اسلوب التخاطب  ومما تغري كان هو.. مسار الدعوة االسالمية متاماً  اذ تغري
، فصاروا يشتمون كل من خيالفهم بدينه االسالمي وطريقة احلوار مع غري املسلم 

  !ومعبوده 
الذي تلى آية النهي  – بالذات يب بكرأفيه  اًمشهد ض بالنقاش فيما بعدوسنستعر

قاذعة أخفاها جنسية دين ومعبود قريش بشتيمة  وهو يشتم –عن شتم اآلهلة 
 –سنلحقها بشتيمة سفولة أخرى على لسان عمر و )!!( شناعتهااملسلسل لثقل 

 !قوة واجلربوتضد آهلة قريش، وكل هذا وهم يف موقف ال –! بطل هذا املسلسل
  

 

 

  : ) 5:40الدقيقة  - احللقة الثامنة( جاء املشهد يف 
https://www.youtube.com/watch?v=0MSQFQAUoY8&feature=relm

fu 
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 !ليل واحد على صدقها من حديث صحيحرويات ابن اسحق املدلس وال داا من م

  !عم حممد  محزة امنا حماولة الضفاء البطولة اىل
 

 
 

 
 

  . ) 7الدقيقة  - 8حلقة (حكاية اسالم محزة وردت يف 
اىل  مد ،حني توجه محزة عم حم" .. اكشن " قد أفرد هلا املسلسل مشهداً مثرياً و

بعد ان مسع من جارية باعتداء ايب جهل بااللفاظ ) ايب جهل ( ايب احلكم بن هشام 
وكان ايب جهل بني ثلة من اصحابه فهجم عليه محزة وشجه بالقوس .. على حممد 

  اتشتمه وأنا على دينه ؟ : له  يف وجهه شجة منكرة قائالً
  

  
  !!ال يعتد ا  ضعيفةواية لسل  رقصة اسالم محزة الواردة يف املس

املستدرك ( وأعلها الذهيب باالعضال ) وهو مدلس ( روى القصة ابن اسحق 
والرجل الذي روى عنه ابن اسحق هو جمهول ، واحلديث اصالً ). 213-213\3

وهو متروك ضعيف يف (  الواقديوروى القصة ابن سعد يف الطبقات عن . مرسل
  .قاًكما قلنا ساب )علم احلديث عندهم 

فهذه الرواية مل يصححها أو حيسنها أحد من رجال احلديث وعلماء اجلرح  
  .والتعديل

  !! للماليني يها مشهد مفربك يف مسلسل مضللاذن رواية باطلة بين عل
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  ) 11الدقيقة  - 8لقة احل(شاهدنا يف 

  !!سماعه سورة طه وقصة اسالمه ل أختههجوم عمر على 
  

  !ال مسلم على وجه االرض يعلم بالتحقيق كيف أسلم عمر بن اخلطاب 
ويتبع نبياً هدد قومه .. ظروف دخوله يف دين جديد يشتم ديانة آبائه هي وما 

  !! 5"قد جئتكم بالذبح : " عالنية وهو يطوف بالكعبة 
بينه وبني أبرمت  ال معلومات مؤكدة عن كيفية اسالم عمر ، وما هي الصفقة اليت

  ؟النيب اجلديد 
مل يصح .. كل ما يطرحونه ال يعدو روايات ضعيفة ، منكرة ، مرسلة ، مضطربة 

  !!حديث ورواية واحدة منها 
  فلماذا أخفيت حقيقة اسالم عمر وتفاصيلها الدقيقة ؟

اختلفوا يف أيها .. ملاذا اخترعوا روايات مفربكة عن اسالمه جراء مساعه لسور قرآنية 
  .. !! ) سورة احلديد أم طه ، أم احلاقة  (كانت 

هل ارادوا ان يعظموا القرآن ويزيدوه شأناً ككتاب مساوي يغري النفوس ويهدي 
                                                             

5  ً  - أما والذي نفسي بیده ! یا معشر قریش : " قال محمد ألھل قریش مھددا
  ".أنت منھم : یا محمد  ما كنت جھوال ، فقال رسول هللا ص : فقال لھ أبو جھل  – وأشار بیده إلى حلقھ

خالصة حكم   -  1403 :الصفحة أو الرقم -  صحیح الموارد :المصدر - األلباني  :المحدث عمرو بن العاص :الراوي(
  )حسن  :المحدث

خالصة حكم  - 11/203 :الصفحة أو الرقم -  مسند أحمد :المصدر - أحمد شاكر  :المحدث عروة بن الزبیر :الراوي(
 ) إسناده صحیح :المحدث
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  !؟... 6الضالني فور مساع كلماته وحروفه املزركشة
.. ، كنت أتوق للمشهد الذي سيصور كيفية اسالم عمر  أثناء متابعيت للمسلسل

فكنت .. املتعددة اليت حتدثت عن اسالمه لعلمي بكذب وضعف كل الروايات 
  .لف لعرضها انتظر رؤية ومساع أي رواية مكذوبة سيختار املؤ

تلك اليت رواها ابن اسحق كاتب أول سرية نبوية يف التاريخ ،  املسلسل اختار فعالًو
وهذا الراوي درجته عند علماء احلديث واجلرح والتعديل، يتلخص بكلمة واحدة 

  !! "مدلس : " هي 
  . ضعف ومرفوضة من كل علماء احلديثوالرواية اليت عرضها املسلسل شديدة ال

وقد ضعف االمام الذهيب سندها  !بدون اسناد ) املدلس ( اذ رواها ابن اسحق 
وابو نعيم يف الدالئل . ورواها ابن سعد باسناد ضعيف ايضاً). 179السرية ص (

  !فروة وهو متروك  بداهللا ايبباسناد ضعيف جداً فيه اسحاق بن ع
  

عن العلماء عدم ثبوت قصة ضرب عمر ألخته  الدكتور أكرم العمري نقلوقد 
الرواية االخرى كما ضعف .وهى القصة الىت وردت ىف املسلسلوطريقة اسالمه 

  !! اسالمه عند الكعبة حول
  :الدكتور أكرم العمري  قال

                                                             
  :المفاجأة التي ساطرحھا على المشاھدین المسلمین األعزاء  6

لن تعثروا بین أطنان وجبال الكتب والمصادر االسالمیة واألحادیث ، على روایة واحدة انكم 
ً قد اعتنق االصحیحة مفا ً معروفا ً او صحابیا سالم لسماعھ آیات وعبارات دھا ان رجال

فھناك روایات ضعیفة ، ومنكرة ، وموضوعة أي .. ال تتعبوا أنفسكم بالبحث ! !..قرآنیة
  !!لكن لن تقابلوا روایة واحدة صحیحة .. مفبركة مكذوبة 

ورص حروفھ كلھا معلومة للعرب  ھمنھجفاسلوبھ و.. فالقرآن لم یغیر الخطاة ولم یجدد القلوب 
 !أرباب الشعر ، وال تزید بالغتھا عن شعر الكھان وسجعھم 



25 
 

  "الكعبة وعمر  أما قصة استماعه القرآن يتلوه الرسول ص يف صالته قرب
مستخف بأستارها ، وكذلك قصته مع أخته فاطمة حني لطمها المسالمها 

فيها آيات ، وضرب زوجها سعيد بن زيد، مث اطالعه على صحيفة 
  " واسالمه ، 

 ).180\1 –السرية الصحيحة ( 
للجنة اليت راجعت املسلسل العمري ، كان ضمن ا  واجلدير بالذكر ان الدكتور

يف جمال متحيص السرية النبوية ، فكيف جاز له وللشيخ  متخصص، وهو  تارخيياً
  !؟ املشهد املبين على روايات مغلوطةمترير هذا  "!اجاللة قدرمه"القرضاوي مع 

  
مسلسل يتناول قصة عمر بن  فأهم حادثة يف حياة عمر ، بل أهم مشهد يف

، ال يدعمها أي حديث أو رواية صحيحة أو حىت  ، وهي قصة اسالمهاخلطاب
  !!حسنة السند 

كلها فربكات واكاذيب ال يعلم عنها عوام املسلمني شيئاً ، امنا يصدقون ما يعرضونه 
  ! أو جمرد التفكري صمتحين فوق املنابر دون أمامهم على الشاشة أو م

  
 

 
 

  :  )20دقيقة   - 8 لقةاحل(شاهدنا يف 
ليخربه ) ابو جهل ( مشهد ذهاب عمر بن اخلطاب بعد اسالمه اىل بيت ابو احلكم 

جئت اخربك بأين  :عمر فخرج اليه قائالً ما جاء بك ؟ قال! باسالمه اغاضة له 
  " !به قبحك اهللا وقبح ما جئت: "فضرب الباب يف وجه عمر قائالً آسلمت
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وعنه ابن هشام ، لكنه مل يسم أحد رواا ، ففي ) املدلس( اسحق الرواية رواها ابن 

  !وصورت كمشهد إلضفاء شجاعة زائفة لعمر .. لسند جهالة، اذن الرواية ضعيفة ا
  

 
 

  
 : ) 35و 25الدقيقة  احللقة التاسعة(جاء يف 

JYV3JbE&feature=relmfu-https://www.youtube.com/watch?v=ta_ 
وقد  البيع والشراء مع أتباع حممد حىت جيوعوامشهد املعاهدة اليت أقرا قريش بعدم 

بعد فترة واكتشفوا بأن  لكنهم عادوا. وضعت داخل الكعبة كتبت يف صحيفة
  !ا وأكلتها حشرة األرضة الصحيفة قد قرضته

  
ان االرضة قد )  باسناد ضعيف) ( 220\2سرية ابن هشام ( ذكر ابن هشام 

لكن روايات اخرى تناقض هذه الرواية تقول ان . لت مجيع ما فيها اال اسم اهللا أك
  !!االرضة قد أكلت كل اسم هللا وتركت الباقي 

  :لماء احلديث قالوا ناهيك ان ع.. هذا التناقض يثبت كذب القصة 
 " ! "  ) السرية النبوية

 )   219ص   -د مهدي رزق اهللا أمحد  –يف ضوء املصادر االصلية 

  !فكيف يصورون مشهداً مبنياً على رواية ال سند هلا ؟
  (!!)هلية لإلسالم حماوالت مستميتة لنسبة املعجزات اإل: وال إجابة منطقية سوى 
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 : )13:24الدقيقة  -احللقة العاشرة(يف شاهدنا 

https://www.youtube.com/watch?v=Z49Q_frIkyU&feature=relmfu 
  !!متحدياً قريش ان تلحق به  علنيةمشهد هجرة عمر ال

  
برواية ضعيفة الظهار ) الذي راجع قصته كبار علماء املسلمني ( استعان املسلسل 

مفادها انه اعلن هجرته لعرب قريش صائحاً بصوته .. عضالت عمر وشجاعته 
  " !: " متحدياً 

ذا اخلرب املكذوب مفربك ، مل ترد عنه رواية صحيحة واحدة ، وقد حكم عليه وه
احلديث النبوي و السرية و الرد على  دفاع عن( :  الشيخ االلباين بالضعف ، يف كتابه
د فيه ويفند جهاالت الشيخ والذي ير  )43ص  -جهاالت الدكتور البوطي يف فقه السرية 

   !  7 البوطيحممد رمضان 
  لنستوثق الرواية من أحد أهم أعضاء جلنة مراجعة نص مسلسل عمر وهو واآلن 

  :، الذي قال الدكتور أكرم العمري
  "وأما ما روي من اعالن عمر الھجرة وتھدیده من یلحق بھ "  

 ).206\1 –السرية النبوية الصحيحة (  
  )!؟(. .قمت بتمرير هذا املشهد يا شيخ أكرم إذن ملاذا   ..رواية مل تصح 

  
  !ورعدتهخوف عمر  : عن عيون املشاهدين هي احلقيقة اليت أخفاها املسلسلبينما 

                                                             
تم اغتیال ھذا الشیخ الكبیر وتصفیتھ بعملیة ارھابیة في المسجد الذي كان یخطب فیھ على ید  7

 .2013الجماعات االسالمیة في سوریا عام 
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أصح كتاب بعد القرآن وأعين به  سنثبتها منالرعدة اليت كانت تنتاب عمر وهذه 
  .اريصحيح البخ

 بن وائل كان خمتبئاً خائفاً يف بيت العاص )!(الشجاع " الفاروق" بأن  صرحإذ 
  !قريش  أهل وجه هرباً من

  " قال    عمر بن حممد    قال حدثين    إبن وهب    قال حدثين    حيىي بن سليمان    حدثين
إذ  بينما هو يف الدار   قال     أبيه   عن    عمر  عبد اهللا بنزيد بن    جدي    فأخربين 
عليه حلة حربة وقميص مكفوف    العاص بن وائل السهمي أبو عمرو    جاءه 

  فقال لھ ما بالك قال     وهم حلفاؤنا يف اجلاهلية   بين سهم    وهو من    ر حبري

 أن قاهلا  بعد زعم قومك أنھم سیقتلوني إن أسلمت قال ال سبیل إلیك 
فقالوا تريدون  فلقي الناس قد سال م الوادي فقال أين   العاص    فخرج 

  ".الناس فكر ال سبیل إلیھ قال   صبا    الذي    إبن الخطاب    نرید ھذا 
 )3575: رقم احلديث  - إسالم عمر بن اللخطاب -املناقب  - صحيح البخاري(

هل ما قرأناه يف أصح كتاب لدى أهل السنة واجلماعة يظهر بأن قريشاً هي اليت 
 !خافت واختبأت من جرأة وجربوت عمر أم العكس هو الذي حدث ؟

هل هذا هو  عز اهللا به االسالم ؟أهو الذي  "خائفاً"الذي اختبأ يف دار  هل هذا
! بشحمه وحلمه الذي قيل فيه ان الشيطان كان خيشاه ويسلك طريقاً آخر مىت القاه؟

اىل مىت يربجمون عقول شعوم ذه املسلسالت واملناهج الدراسية اليت تنسب 
سبة البطوالت الزائفة لعمر ولغريه بينما احلقيقة من أصح كتبهم تصيح بالعكس بن

  (!)درجة  180
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 ):22دقيقة  - 10احللقة ( شاهدنا هذا يف 

  
  

 أم هي جمرد اكذوبة ؟ نام علي بن ايب طالب يف فراش حممد حقاً هل
  : الضعيفة   حول هذه الروايةأنفسهم ما قاله علماء املسلمون باختصار لنقرأ 

 
  
 ؟ هل هي صحيحة.. بيت علي يف فراش النيب قصة م 

ال تبت هذه الليلة على فراشك الذي كنت تبيت : فقال ص  أيت جربيل عليه السالم رسول اهللا "
فلما رأي , الليل اجتمعوا على بابه يرصدونه مىت ينام فيثبون عليه قال فلما كانت عتمة من, عليه

أي غطي به جسدك  -من على فراشي وتسج  :مكام قال لعلي بن أيب طالب ص  رسول اهللا 
رواه . (( بربدي هذا احلضرمي األخضر فنم فيه فإنه لن خيلص إليك شيء تكرهه منهم - ووجهك

 (( 370/  2(( والطربي يف تارخيه ))  154(( رقم ))  2000/  1(( نعيم يف الدالئل  أبو
بن  حدثين عبد اهللا: ق قال من طريق ابن إسحا))  469 - 468/  2(( والبيهقي يف الدالئل 

(( التقريب  قال احلافظ عن ابن أيب جنيح يف)) جنيح عن جماهد ابن جرب أيب احلجاج عن ابن عباس 
  ...دلس ورمبا, رمى بالقدر  ثقة))  456/  1
ميكر بك الذين كفروا  وإذ: (عن ابن عباس رضي اهللا عنه يف قوله تعاىل : وهناك رواية أخرى  

 فأثبتوه بالوثاق ، يريدون النيب  إذا أصبح: تشاورت قريش ليلة مبكة فقال بعضهم "  :قال) ليثبتوك 
ص  على ذلك، فبات علي على فراش النيب ص  فاطلع اهللا نبيه  .بل أخرجوه: وقال بعضهم . ص 

. ص  املشركون حيرسون علياً حيسبونه النيب  حىت حلق بالغار ، وباتص  تلك الليلة ، وخرج النيب 
: أين صاحبك هذا ؟ فقال : ، فلما رأوا علياً رد اهللا عليهم مكرهم فقالوا  أصبحوا ثاروا عليه فلما

كثري يف البداية والنهاية وابن حجر  ولكن حسنه ابن احلديث ضعيف " احلديث …… ال أدري
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 ال حيتج به قال أبو حامت وهو ضعيف ويف حتسينه نظر ألن فيه عثمان اجلزرييف الفتح 
  .".163يف ختريج فقه السرية ص واحلديث ضعفه األلباينال يتابع حديثه : يلي وقال العق

 : اسالمي يف موقع البحث اقرأ هذا 
http://www.alsalafe.com/report/ren1.htm 

  
خشية  مرؤوسه ونهزيو يتفرجون واملسلمون.. هذه هي احلكاية املكذوبة 

يضحك املشايخ بينما .  لقريش بشجاعة علي بن ايب طالب وخدعة حممد واعجاباً
    !! عالم االسالمي من خلف ظهورهموأرباب اإل

  
 

 

 

   ) 24دقيقة  - 10احللقة ( شاهدناه يف 
 

ابتغاء اعطاء  فهي رواية باطلة ، ملشهد مفربك –بدون اسناد  –اسحق أوردها ابن  
  !! هالة اكرب أليب بكر وعشريته واظهارهم كالشجعان األوفياء

 
 

 
  : )  27دقيقة  - 10احللقة ( شاهدنا هذا يف 

  
، قة بأنه سيلبس سواري كسرى عظيم الفرس سرالالعرايب نبوة حممد مشهد إن 

  !!مبنية على رواية مكذوبة ليست سوى نبوة زائفة 
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  !من طرفيه فهو ال يصح  باسناد منقطع) 19\2االصابة (يف ابن حجر فقد رواها  
   !ال يصح كذلكمن الطرفني  منقطع باسناد ) 120\2االستيعاب ( وابن عبد الرب 

وبأنه كان يتنبأ  8اىل حممد" النبوات"لوضاعون لينسبوا هذه الرواية الساقطة وضعها ا
  !!، وهذا خمالف للقرآن   باألحداث ومن مث تقع حبسب نبوته

 
 

 
 ) 32:30دقيقة  - 10احللقة  (شاهدناه يف 
  

ل مسلم منذ إنشودة طلع البدر علينا أشهر أغنية اسالمية يف التاريخ وحيفظها كل طف
  !!نعومة اظافره ، ولألسف ليست سوى فربكة 

 مسلسل عمررواية واملصورة يف ال هذه  علماء احلديث يف ختريج لنقرأ ما توصل اليه
  :ضعيف  كمشهد
 "من سنيات  طلع البدر علينا: والوالئد يقلن  جعل النساء والصبيان ملا قدم املدينة

 " هللا داع الوداع وجب الشكر علينا ما دعا
 -األلباين : احملدث - ضعيف: الدرجة خالصة -عبداهللا بن حممد بن عائشة : الراوي(

 )598 :الصفحة أو الرقم -السلسلة الضعيفة : املصدر
                                                             

   :في اكثر من نص قرآني بجھلھ للغیب  محمد اعترف  8
 :  " قُل  هال ا شَاءم ا ارض ا وي نَفْعنَفْسكُ للما كُنْت لَوو  لَمعا

بيالْغ وءالس ينسا ممرِ وخَيال نم تتَكْثَرس ) "188:االعراف.( 
  :"  ْبِد ا كُنْتم قُل لسالر نا معَبِي و لعفا يرِي مدا امو  بِكُم  "..  

  ).9:االحقاف( 
  : "  نم كُملوح نمملَى  ووا عدرم دِينَةمال لها نمقُونَ ونَافابِ مرعا

  ).101:التوبة (  " نَعلَمهم  نَحن ال تَعلَمهم  النِّفَاقِ
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: احملدث - إسناده معضل ال يصح ويف معناه نظر : خالصة الدرجة - - : الراوي(*
 )62: الصفحة أو الرقم - نقد النصوص: املصدر -األلباين 

 -ابن حجر العسقالين  :احملدث -  إسناده منقطع: خالصة الدرجة - - : اويالر(*
  ) 7/735: الصفحة أو الرقم - فتح الباري البن حجر : املصدر

  
 .ال تصح السند احاديث ضعيفة مقطوعة كلها

 : وهذا حبث بقلم شيخ مسلم بعنوان
 )دراسة حديثية للخرب والنشيد  علينا طلع البدر( دراسة يف حديث 

التدريس بكلية احلديث  عضو هيئة - أنيس بن أمحد بن طاهر األندنوسي. دقلم ب(
  .)باجلامعة اإلسالمية

   :يقول  اذ
 "  استقباله  أما تلك الروايات اليت تفيد: ( وقال شيخنا أكرم العمري حفظه اهللا

 ).   طلع البدر علينا من ثنيات الوداع( بنشيد 
   ا من األئمة يذكرونه وال ينكرونهجند كثري ،.." 

 
 : ا البحث كامالًنوه

http://www.muslm.net/vb/archive/inde...?t-158215.html 
 كانت جمرد خيال خصب من مؤلف  ،  يثربقبال حممد يفالرواية عن اغنية است اذن

  ! وملحن جاهلي
، بإيعاز من كبار  !)رضي اهللا عنه(الرواية املخرج حامت العلي  رمبا صحح هذه

ري الذي قرأنا ومن بينهم الشيخ أكرم العم ،الشيوخ الذين راجعوا السيناريو 
  .أجاز متريرها كمشهد طويل يف املسلسل  يف حني، تضعيفه هلذه القصة

  ..لنواصل مع مشهد كاذب آخر من مشاهد مسلسل عمر 
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  ) 41دقيقة  -10احللقة ( يف مشهد شاهدنا هذا ك

  
  

نقتبس تفنيد الشيخ االلباين هلذه الرواية املكذوبة يف رده على الشيخ البوطي الذي 
  :استشهد ا ، اذ كتب 

 روى ابن هشام أن النيب ): ((2/18: () البوطي (  شر، قالاحلديث الثاين ع
وادع فيه كتب كتاباً بني املهاجرين و األنصار … عليه الصالة و السالم 

، و شرط هلم و اشترط اليهود و عاهدهم، و أقرهم على دينهم و أمواهلم
   ))عليهم
، فإن ابن هشام رواه يف : )االلباين (  قلت

… ابن إسحاق : قال) 2/147)) (السرية((

 عن ابن إسحاق، و مل ) 225 – 3/224(، و قد نقله ابن كثري
يزد عليه يف خترجيه شيئاً على خالف عادته، مما يدل على أنه ليس مشهوراً عند 

  ".أهل العلم و املعرفة بالسرية و األسانيد
ث النبوي و السرية و الرد على جهاالت الدكتور البوطي يف فقه احلدي دفاع عن : راجع(  

 )الشيخ حممد ناصر الدين األلباين تأليف -السرية 
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فلم حيدث على أرض الواقع أي حتالف أو موادعة بني حممد واليهود كما حتاول اآللة 
صورة االسالم وإظهاره كالصدر الرحب الذي  لميعة ان تروج لتياالعالمية االسالم

  .قبل كل األدياني
 

 
 

 

  :)  4الدقيقة  –احللقة احلادية عشر ( جاء يف 
https://www.youtube.com/watch?v=KuwiKTlwn_I&feature=re

lmfu 
ان حممد قد ساواهم بأهل  اليهود وكيف متحدثاً مع مجاعته يهود مشهد أحد ال

  : املدينة، اىل ان قال 
" ".  

  
  

 – 9تنتشر بني دعاة االسالم وحىت علماءهم .هلم ما لنا وعليهم ما علينا: ان مقولة  
قاعدة باطلة ختالف النصوص القرآنية واألحاديث  وهي –املني لوجه االسالم 

                                                             
  :وممن قال بھذه المقولة 9

  )89: ص(محمد عبده في رسالة التوحید 
  )341/ 1(رشید رضا في مجلة المنار 

  )287/ 1(حسن البنا في مجموعة الرسائل 
  )43ص (محمد الغزالي في كتاب التعصب بین المسیحیة و اإلسالم 

  ) 68/ 8(أحمد بن مصطفى المراغ في تفسیر المراغي 
  )11208/ 18(د متولي الشعراوي في تفسیر الشعراوي محم

  )85/ 4(محمد سید طنطاوي في التفسیر الوسیط لطنطاوي 
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  . الصحيحة اليت ميزت بني املسلمني وغريهم من البشر
عارضاً ببعض علماءهم الذين  األلباين الشيخ والقائلون ا املقولة هاجم هذه وقد

  : استشهدوا ا ، وقد اثبت بطالا ، اذ كتب
  
 "  الذمة يعين أهل.  هلم ما لنا ، وعليهم ما علينا .

  ممن ال دراية هلم يف ، وإمنا يذكره بعض الفقهاء املتأخرين
 : ) 4/55" ( نصب الراية ، ألحاديث اهلداية " قال الزيلعي يف .  احلديث

مهم فأعل :وأهل الذمة يف املبايعات كاملسلمني ، لقوله عليه السالم يف ذلك احلديث : قال املصنف  "
مل أعرف احلديث الذي أشار إليه املصنف ، ومل : قلت . أن هلم ما للمسلمني ، وعليهم ما عليهم 

كتاب " وهو يف  ، وحديث بريدة" كتاب الزكاة" يتقدم يف هذا املعىن إال حديث معاذ ، وهو يف 
 ." ، وليس فيها ذلك "السري

،  ء ما يشهد ببطالن احلديثوقد جا : قلت . ) 2/162" ( الدراية  " وأقره احلافظ يف
ليس يف أهل الذمة ، وإمنا يف " هلم ما لنا وعليهم ما علينا : " قال ص  فقد ثبت أن النيب 

الذين أسلموا من أهل الكتاب واملشركني ، كما جاء يف حديث سلمان وغريه ، رواه مسلم 
 . وغريه ) 1247" ( اإلرواء " وهو خمرج يف . وغريه 

 كقوله تعاىل : 
ال يقتل :" ص  ، وقوله  " ما لكم كيف حتكمون. أفنجعل املسلمني كارمني  "

احلديث " إذا لقيته فسلم عليه : للمسلم على املسلم مخس :" ، وقوله " مسلم بكافر 
 . " ..ال تبدؤا اليهو د والنصارى بالسالم :" ، وقوله 

 . ديث مما اتفق العلماء على صحتهاوكل هذه األحا
وأثرها السيئ يف  " : ومن هنا يظهر جليا صدق عنوان كتابنا هذا يف األحاديث الضعيفة

، فطاملا صرفت كثريا منهم على مر الدهو ر والعصور عن دينهم ،ال فرق يف ذلك " األمة 
بل ويف بعض  بني العقائد واألحكام واألخالق والسلوك ، وليس ذاك يف العامة فقط ،

فإن هذا احلديث الباطل قد تلقاه بالقبول بعض الدعاة اخلاصة ، وها هو املثال بني يديك ، 
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، وأشاعوه بني الشباب املسلم يف كتابام وحماضرام ، وبنوا عليه من  والكتاب اإلسالميني
يقول فيما  كاتبهم الكبري الشيخ حممد الغزايلفهذا هو  ! األحكام ما مل يقل به عامل من قبل

وقاعدة التعامل مع خمالفينا يف الدين ومشاركينا  " : ) 18ص  ( " السنة النبوية " مساه بـ
وهو تابع يف ذلك  . " ! فكيف يهدر دم قتيلهم ؟. وعليهم ما علينا  هلم ما لنا: يف اتمع 

 ! 10" ..  لألستاذ حسن البنا رمحه اهللا ، فهو الذي أشاعه بني شباب اإلخوان وغريهم
  

  . .اا مقولة استهالكية بغية اظهار مساحة االسالم أمام الغافلني
يا عزيزي املخرج السوري حامت علي من احملدث العالمة يف  11فلماذا مل تسأل

  !احلديث الشيخ األلباين وهو سوري ايضاً ، قبل ان توقع مسلسك يف هذا املطب ؟
 

 
 

  
  ) 2:40دقيقة  - 12ة حللقا(يف 

https://www.youtube.com/watch?v=k1yGdsxuKZU&feature=r
elmfu  
  ".يوصيكم رسول اهللا باالسرى خرياً ": يقول وهو محزة  شاهدنا

  
  

  ؟العكس هو الصحيح ان أم ان هل كان املسلمني يعاملون االسرى بإحس

                                                             
 .)222/ 3(في سلسلة األحادیث الضعیفة والموضوعة وأثرھا السیئ في األمة   10
 .كنایة على ان یراجع ویقرأ كتب الشیخ الراحل األلباني 11
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  : يكذب القرآن هذا املشهد من املسلسل بقوله 
 تريدون عرض الدنيا واهللا حىت يثخن يف األرض ما كان لنيب أن يكون له أسرى "

يريد اآلخرة واهللا عزيز حكيم ، لوال كتاب من اهللا سبق ملسكم فيما أخذمت عذاب 
  "  اهللا إن اهللا غفور رحيم فكلوا مما غنمتم حالال طيبا واتقوا عظيم ،

  ). 69-67: األنفال (
كان يريد من رسوله حممد ان ) غزوة بدر( فإله االسالم يف هذه الغزوة بالذات 

   !يذبح بالسيف كل أسرى بدر
  : عاتب حممد الختاذه اسرى وكاد ان ينزل عليه عذاباً عظيماً وقد
  "األعمش شريك ، عن حدثنا: قال  عبد العزيز حدثنا: قال  احلارث حدثين  ،

ما كان لنيب أن يكون له أسرى حىت يثخن يف  ) : يف قوله سعيد بن جبري عن
 .."  هم القتلحىت تثخنوا فيإذا أسرمتوهم فال تفادوهم : ، قال  ( األرض

 )تفسري الطربي ( 
  

  ص القرآين مقروئاً بفم عمر مثالً؟الن خجل أصحاب املسلسل من إظهار هذافلماذا 
  !رسول االسالم  بل ان قتل االسرى قد مارسه حممد

استسالمهم وتقييدهم ، ومارسه  اذ قام بقتل بعض االسرى بعد عركة بدر وبعد
  :كذلك عمر بن اخلطاب ، لنقرأ 

 " قتلهم رسول فقد .  لنا على جواز القتل بعد االسر قصة بين قريضةودلي
 ص  وقتل رسول اهللا. وضعت احلرب أوزارها  ، وبعد ما بعد األسرص  اهللا

  وكان من أسارى بدرباألثيل  عقبة بن أيب معيط والنضر بن احلارث
أبو بردة بن نيار  وقد كان أسرهمعبد بن وهب   وقتل عمر ين اخلطاب . 
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. أنكم غلبتم كال والالت والعزى  يا عمر أحتسبون: فسمعه يقول  دريوم ب
  ". أيب بردة وضرب عنقه مث أخذه من. فقال أتقول هذا وأنت أسري يف أيدينا 

 )1025الصفحة  -)  3: ( اجلزء  - السري الكبري - الشيباين(

  
  :ومصدر آخر لتوثيق كالمنا  

  "وعمر بن مالك عن عبيد ابن هليعة ، عن ابن وهب  ما جاء يف قتل األسارى
قتل سبعني ص  أن رسول اهللا  :اهللا بن أيب جعفر عن حنش بن عبد اهللا 

وقتل عقبة بن معيط أيت به أسريا يوم بدر ثخان من يهود ، بعد اإل أسريا
 الليث بن، عن ابن وهب  . النار: قال  ؟ " من للصبية : " فذحبه ، فقال 

، حدثه أن عمر بن عبد العزيز أيت بأسري من يزيد بن أيب حبيب عن سعد 
إذا ال ينقص ذلك من عدد : ألقتلنك ، قال له األسري  :عمر اخلزر فقال له 

ومل يقتل أسريا يف خالفته غريه فيما عمر بن عبد العزيز فقتله . اخلزر شيئا 
يقتالن وعياض بن عقبة بن نافع أبو عبيدة وكان  :الليث قال   . بلغنا

نافع خمرمة بن بكري ، عن أبيه عن  . إذا أيت م يف أرض الروم األسارى
 حيي بن أخطب صربا بعد أن ربطص  قتل رسول اهللا    قالموىل ابن عمر 

ص   قتل رسول اهللا : قالعبد الرمحن بن القاسم خمرمة ، عن أبيه عن  .
ما جاء يف قتل  -كتاب اجلهاد -املدونة (  ".صاحب بين قريظة صربا الزبري 

  )األسارى 
  

http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk
_no=30&ID=1151  

حممد وصحابته كانوا يقتلون األسرى كما يفعل اليوم ااهدون يف املنظمات 
 .االرهابية مع االسرى والرهائن الذين يقعون يف أيديهم 
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،  الفج األلتواءاملتفرجني ذا  خداع املسلسل سيناريوب خرج وكاتاملفكيف حياول 
  ؟  بل واملخالف لنصوص القرآن والسنة

 
 

 

  
لئن اظفرن : بنت عتبة تقول  هند ) : 5:20دقيقة  - 12احللقة ( شاهدنا يف 

  .الشقن بطنه والوك كبده حبمزة
  

 
 

من الذي حرض على قتل محزة عم حممد يف غزوة أحد ؟ : لو سألت أي مسلم 
!هند بنت عتبة زوجة ابو سفيان : سيجيبك على الفور بأا   

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

 وسنثبت بأن احملرض احلقيقي مل يكن املظلومة هند ، بل.  تربئة هند من هذه الفعلة
!جبري بن مطعم :  الصحايب الذي كان من املؤلفة قلوم  



40 
 

  
  " عبد العزيز بن عبد اهللا بن أيب حدثنا حجني بن املثىن دثنا حأبو جعفر حممد بن عبد اهللا حدثين

 عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قالسليمان بن يسار عن عبد اهللا بن الفضل عن سلمة 
خرجت مع عبيد اهللا بن عدي بن اخليار فلما قدمنا محص قال يل عبيد اهللا بن 

قلت نعم وكان وحشي يسكن  وحشي نسألھ عن قتل حمزة فيعدي هل لك 
كأنه محيت قال فجئنا حىت وقفنا عليه  12ي ظل قصرهفمحص فسألنا عنه فقيل لنا هو ذاك 

بيسري فسلمنا فرد السالم قال وعبيد اهللا معتجر بعمامته ما يرى وحشي إال عينيه ورجليه فقال عبيد 
اهللا يا وحشي أتعرفين قال فنظر إليه مث قال ال واهللا إال أين أعلم أن عدي بن اخليار تزوج امرأة يقال 

لعيص فولدت له غالما مبكة فكنت أسترضع له فحملت ذلك الغالم مع أمه هلا أم قتال بنت أيب ا
أال ختربنا بقتل  :فناولتها إياه فلكأين نظرت إىل قدميك قال فكشف عبيد اهللا عن وجهه مث قال 

محزة قال نعم إن محزة قتل طعيمة بن عدي بن اخليار ببدر 
 "  

  )باب قتل محزة بن عبد املطلب رضي اهللا عنه -زيكتاب املغا-صحيح البخاري( 
!فاحملرض على قتل محزة كان جبري بن مطعم وليس هند  

   .محزة بطن هند تشق مشهداً فيه اهدناش): 15دقيقة  -13احللقة ( ويف 
  . وهو خرب مرسل أورده ابن اسحق

و حملاظرة للشيخ عثمان اخلميس يعلماء أهل السنة ، وهذا فيد الرواية قد عارضلو
   :يكذب فيها حكاية اكل هند من كبد محزة 

 الشیخ عثمان الخمیس  -كبد حمزة بنت عتبة أكلت ھند ھل 
http://www.youtube.com/watch?v=uiTTy3CML1k  

 

                                                             
ً في قریش صار 12 مص المسیحیة التي یمتلك القصور في ح وحشي الذي كان عبدا

 !!ونھبوا خیراتھا  رماحھماحتلوھا ب
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  )12:20دقيقة  - 12احللقة ( شاهدنا يف 

: " قول االسرى للمسلمني 
  "!  

  

 
  

املسلمني التمر لوصية حممد م ، مشهد مبين وهم يأكلون اخلبز وسرى األمشهد ان 
   !! على رواية ضعيفة

  ).349\2ابن هشام (  بدون اسناد فهي ضعيفة ال تصحفقد رواها ابن اسحق 
  !حماولة الظهار رمحة االسالم باالسرى وهذا خمالف للقرآن والسنة جمرد 

  
  :أما لو استشهد بالبعض ذا النص القرآين الظهار تساحمه مع االسرى 

  ).8:76االنسان " (  وأَسرياويطْعمونَ الطَّعام علَى حبه مسكينا ويتيما " 
   :أي منتهي الصالحية وال يعمل به ، اذ نقرأ  نص منسوخ ذاه : لنا هلم ق
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  " آية [  وإطعام األسري; إطعام املسكني آية الصدقات  نسخ: وقيل [
 )تفسري القرطيب " ( السيف

اآلية اليت حتث على ) أبطلت وألغت ( قد نسخت ) 29و 5:التوبة( فآية السيف 
  (!!)صدر السابق من تفسري القرطيب اطعام األسري ، كما جاء يف امل

  
  

 
 

  ): 19دقيقة  - 12احللقة ( يف شاهدنا 
مفاده بأن عمر أراد تشويه وجه سهيل  بن عمرو بني عمر واالسري سهيل حواراً دار

  !عفا عنه حممد عن تعذيبه واه  إمناثنيتيه بعد أسره ، و
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  .ناهيك عن تصويرها كمشهد تلفزيوينالرواية ضعيفة فال يصح االستشهاد ا  :أوالً

  : نصها

  " أن عمر  :وحدثين حممد بن عمرو بن عطاء ، أخو بين عامر بن لؤي  :قال ابن إسحاق
دعين أنزع ثنييت سهيل بن عمرو ، يا رسول اهللا ، : ص  بن اخلطاب قال لرسول اهللا 

ال : ص  فقال رسول اهللا : ال يقوم عليك خطيبا يف موطن أبدا ، قال ، ف ويدلع لسانه
 ." أمثل به فيمثل اهللا يب وإن كنت نبيا

  
  :ابن كثري اإلمام قال
  " قلت :! "  

 ).310\3 –ابن كثري  –البداية والنهاية (  

  
  !محمد كان يعذب ويشوه األسرى  :ثانياً 
اظهار رمحة حممد  اهلدف منها كان الزورذوبة ، واملشهد املبين على الرواية املك تلك

   .وعدم متثيله مباالسرى وحسن معاملتهم ، 
  !مع األسرى  خمالف لتارخيه هذا واحلقيقة الصادمة ان

صندوق  لإلستيالء على مث قطع رأسه بالسيف سري بالنارحممد أل نقرأ عن تعذيباذ 
  :، فلنقرأضمن أحداث غزوة خيرب اليهوديةليمة وقعت احلادثة األوهذه  ،جموهراته 

  
  " بكنانة بن الربيع وكان عنده كنز بين النضري فسأله  -ص   -وأيت رسول اهللا

رجل من يهود  - ص   -فجحد أن يكون يعرف مكانه فأتى رسول اهللا . عنه 
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إين رأيت كنانة يطيف ذه اخلربة كل غداة فقال :  -ص   -فقال لرسول اهللا 
فأمر  .لكنانة  أرأيت إن وجدناه عندك ، أأقتلك؟ قال نعم -ص   -سول اهللا ر

باخلربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم مث سأله عما  -ص   -رسول اهللا 
 -ص   - بقي فأىب أن يؤديه 



  إىل حممد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه  -ص   -مث دفعه رسول اهللا
 ) باب ذكر املسري إىل خيرب -السرية النبوية البن هشام (" . حممود بن مسلمة

  
على يد النيب  )زوج صفية  ( بن الربيع كنانة ولو زعم أحدهم بأن رواية تعذيب

هله وما أخفاه فسأبادره مبا جي ، ري صحيحةحممد  رواية غ 13 "نصر بالرعب "الذي 
وقرأ جيداً ) ابن حبان  صحيح ( فلو فتح اي مسلم على . عنه شيوخ االسالم

  : هذه الرواية قد صححها ابن حبان كالتايل  سيجد
 " .. وقد كان حيي ، فمسه بعذاب فدفعه رسول اهللا  ص إىل الزبري بن العوام

حييا يطوف يف خربة هاهنا فذهبوا فطافوا  ذلك قد دخل خربة، فقال قد رأيت قبل
  ) باب فرض اجلهاد - صحيح ابن حبان ( ".يف خربة فوجدوا املسك

 http://www.muslimdatabase.com/abunou...ahih/vol11.htm: هنا

                                                             
  " !الذي نُصر بالرعب : "ھ ھيمن صفات رسول االسالم التي اطلقھا على نفس  13
وبینا أنا نائم رأیتني  بالرعب ونُصرتُ الكلم  بعثت بجوامع   قال    ص    أن رسول هللا " 

االعتصام كتاب  –صحیح البخاري " ( في یديخزائن األرض فوضعت  أتیت بمفاتیح
  )قول النبي ص بعثت بجوامع الكلمباب  – والسنة بالكتاب
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  :مام ابن قيم اجلوزية قد صححها اإل وايضاً
 "...  ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضري : فقال رسول اهللا  ص لعم حيي بن أخطب

فدفعه رسول اهللا  واملال أكثر من ذلك , قال العهد قريب , النفقات واحلروب  أذهبته: ؟ قال 
 حيياقد رأيت : فقال , كان قبل ذلك دخل خربة  وقد ,    ,الزبري ص إىل

فقتل رسول اهللا  ص  . فوجدوا املسك يف اخلربة, فذهبوا فطافوا . يطوف يف خربة ها هنا 
 ." بالنكث الذي نكثوا _ وأحدمها زوج صفية _ ابين أيب احلقيق

الطرق : املصدر -ابن القيم : احملدث - صحيح  :خالصة الدرجة -عبداهللا بن عمر : الراوي(
 ) 8: الصفحة أو الرقم -احلكمية 

ايضاً  الشوكاين وذكرها . للبهيقي ) السنن الكربى ( وقد وردت احلادثة ايضاً يف
  !! جواز تعذيب االسرى لسرقة ماهلم يف.. مستخرجاً منها فقهاً  )نيل االوطار(يف 

  
  : اذ قال الشوكاين

 "   من امتنع من
 يف ظن اإلمام كذبه، ده إذا غلبوأنكر وجو تسليم شيء يلزمه تسليمه

 ) الشوكاين -نيل االوطار  (  " السياسة وذلك نوع من
  

مث .. واالستيالء على أمواله وكنزه .. مث قطع رأسه .. تعذيب أسري يهودي بالنار 
ومع ذلك خيربوننا بأن رسوهلم  .زوجة حملمد " صفية " وس الشابة أخذ زوجته العر

  !جثث املوتى  -يشوه -" ميثل"مل يكن يعذب وال حىت 
  

روايات صحيحة ،  ااصحاب املسلسل مع كو امل يصوره هذه القسوة بالطبع كل
  !!امنا فضلوا تصوير ما بين على الضعيف واملوضوع والكذب 
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  )25دقيقة  - 12احللقة ( شاهدناه يف 
  :ما وردت يف الروايات الضعيفة وهذه هي القصة ك

وحدثين حممد بن جعفر بن الزبري، عن عروة بن الزبري قال جلس عمري بن وهب : قال ابن إسحاق " 
اجلمحي مع صفوان بن أمية بعد مصاب أهل بدر من قريش يف احلجر بيسري وكان عمري بن وهب شيطانا 

ويلقون منه عناء وهو مبكة وكان ابنه وهب وأصحابه ص  من شياطني قريش، وممن كان يؤذي رسول اهللا 
  .أسره رفاعة بن رافع أحد بين زريق: قال ابن هشام. بن عمري يف أسارى بدر

حدثين حممد بن جعفر بن الزبري، عن عروة بن الزبري، قال فذكر أصحاب القليب : قال ابن إسحاق
ت واهللا أما واهللا لوال دين علي ليس ومصام فقال صفوان واهللا إن يف العيش بعدهم خري قال له عمري صدق

له عندي قضاء وعيال أخشى عليهم الضيعة بعدي، لركبت إىل حممد حىت أقتله فإن يل قبلهم علة ابين أسري 
يف أيديهم قال فاغتنمها صفوان وقال علي دينك، أنا أقضيه عنك، وعيالك مع عيايل أواسيهم ما بقوا، ال 

  " .ري فاكتم شأين وشأنك، قال أفعليسعين شيء ويعجز عنهم فقال له عم
  

  
  :37:3قال ابن حجر يف االصابة  .. عن ابن اسحق هذه رواية مرسلة

 "  وابن منده متصالً  مرسالًرواه موسى بن عقبة يف مغازيه واالسود بن عروه
 ..".ال نعرفه من ابن عمران اال من هذا الوجه غريب وقال 

  
  :هلدفني  حولوها اىل مشهد يف املسلسلو، ضعيفة ال تصح هذه رواية اذن 
ما جرى بينه كل اخرب عمري ب ماحينكنيب حقيقي يعرف الغيب  حممد إلظهار )1

  !!عن بعد  وبني صفوان يف مكة
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  .مع من أراد اغتياله  تساحمه وعفوهلتبيان ) 2
يف حني ان املسلسل مل يورد وال حادثة واحدة من حوادث ارسال حممد لفرق  

واالعدام إلغتيال خصومه ، مثل كعب بن األشرف ، والشيخ أبو عفك ، التصفية 
  !!والشاعرة عصماء بنت مروان وغريهم 

  
 

  
  

  ):33دقيقة  -12حللقة ا( شاهدنا يف 
وشروعه بالدعوة ..  قد دخل اإلسالم صفوان بأنهعمري بن وهب واخباره  عودة

  ! ! وسط قريش لالسالم يف
  

  
  :هذه رواية مكذوبة ايضاً 

  ).373\2السرية النبوية (  تضعيفهاوتوسع يف  أكرم العمريالدكتور اليها واشار 

مستبعد بل خيايل ، ال سيما منظر ف ،ودعوته لالسالم علناً يف قريش عمري وقفةاما 
 املسلسل ال امنا ..  أشرافهمبعد مصاب القوم يف بدر وجراحهم تنزف على خرية 

  !! ت الزيفبقدر خداع املشاهدين وتقوية اميام ولو بفيتامينا" العقالنية " يهمه 
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  )6دقيقة  - 13احللقة ( ففي 

https://www.youtube.com/watch?v=U_35SepvDjc&feature=relmfu  
  .من اجلبل للغنائم نزول الرماة املسلمني شاهدنا

  
  

املسلمون وراءها يوم  قفزمل يظهر خمرج املسلسل احلقيقة املخزية بأن الغنيمة اليت 
  !!أحد كانت سيقان النساء 

  :لقرآن اولنبدأ سرد ما حدث من أصح كتاب بعد 
  "رضي اهللا عنه    الرباء    عن    أيب إسحاق    عن    إسرائيل    عن    عبيد اهللا بن موسى    نا حدث  

عبد    جيشا من الرماة وأمر عليهم   ص   ا املشركني يومئذ وأجلس النيب لقين  قال  
هم وإن رأيتمو   تربحوا    إن رأيتمونا ظهرنا عليهم فال    تربحوا    ال    وقال    اهللا 

هربوا    لقينا    ظهروا علينا فال تعينونا فلما 

 ! "  
  )باب غزوة أحد  -كتاب املغازي  -راجع صحيح البخاري (
 

 " الرباء بن عازب    قال مسعت     أبو إسحاق   حدثنا    زهري    حدثنا    عمرو بن خالد  حدثنا  
وكانوا مخسني    أحد    يوم    الرجالة    على    ص     جعل النيب    حيدث قال  رضي اهللا عنهما  

إن رأيتمونا ختطفنا الطري فال تربحوا مكانكم هذا حىت أرسل    فقال    عبد اهللا بن جبري    رجال 
فأنا هم فال تربحوا حىت أرسل إليكم فهزموهم قال إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأنا
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  فقال
أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما  الغنيمة   عبد اهللا بن جبري    أصحاب 
ما يكره من التنازع  باب  -كتاب اجلهاد والسري  -صحيح البخاري  ( "تنتظرون 

  )  ختالف يف احلرب وعقوبة من عصىواال
 

  "..  قال

  الغنيمة أي قوم    عبد اهللا بن جبري    فقال أصحاب
حديث  -أول مسند الكوفيني  - مسند أمحد ( "الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنظرون 

  ) 17853عازب رضي اهللا تعاىل عنه ،  الرباء بن
 

  "هم الذين طلبوا : قال املفسرون}  منكم من يريد الدنيا{ : قوله تعاىل
. وهم الذين ثبتوا} ومنكم من يريد اآلخرة { الغنيمة، وتركوا مكام 



 ." ) 152لسورة آل عمران  -زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي راجع (  
 

  " } اينالد رِيدن ينكُم مم { ، "  
  ) 152راجع معامل التنزيل للبغوي ، لسورة آل عمران (
 

 ".. قال الزبري :

 وخلوا ظهورنا للخيل؛ فأتينا من ؛
فانكفأنا وانكفأ علينا القوم؛ بعد أن أصبنا ! أال إن حممداً قد قتل : أدبارنا وصرخ صارخ

  ". أصحاب اللواء حىت ما يدنو منه أحد من القوم
 -ب مث دخلت السنة الثالثة من اهلجرة با -اجلزء الثاين  - تاريخ الرسل وامللوك للطربي  (

 )باب غزوة أحد 



50 
 

  :كانت  الهثني وراءها غنيمة غزوة أحد اليت الحقها الصحابةإذن 
  !عن سيقان وقد بدت خالخلهن  الكاشفاتالنساء  

  ملاذا أخفاه القائمني على املسلسل ؟: والسؤال .. هذا ما حدث باحلقيقة 
  (!!)ال خيفى على اللبيب  هجواب

  
 

 
 

   ):15دقيقة  -13حللقة ا( شاهدنا يف 
  :قائالً اة حممد الذي كاد يقتل بيد قريش كيف استبسل ايب بكر يف الدفاع عن حي

    ! مهروالً مل يظهروا عمر وهو يفر و". اىل رسول اهللا ايها املسلمون  " 

  
  :بكر بفراره يف غزوة أحد لقد اعترف ايب 

  :  )6/183(يف الصحيح من السرية جاء 

 "كنت أول من :وقال بكى كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد :عن عائشة
  15".يوم أحد 14فاء

  :قرأ ن، بفراره يوم احد  ايضاً عمر بن اخلطاب واعترف

                                                             
 . فر أي رجع بعد ان: فاء 14
لھیكل ص  حیاة محمد ، 112/  6ج  مجمع الزوائد: مراجع اخرى تدل على فراره یوم أحد  15

 244/  4ج  الصحیح من سیرة النبي األعظم.  411لھاشم معروف ص  سیرة المصطفى ، 265
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 "  يب قال عن كل جرير أخرج إبن ، اآلية ....... الذين تولوا منكم إن:قوله تعاىل
يقرأها  فقرأ آل عمران وكان يعجبه إذا خطب أن خطب عمر يوم اجلمعة

كان يوم  قال ملا يوم التقى اجلمعان إن الذين تولوا منكم فلما انتهى إىل قوله
 والناس أحد هزمناهم 

د إال قتلته حىت اجتمعنا يقولون قتل حممد فقلت ال أجد أحدا يقول قتل حمم
  " منكم يوم التقى اجلمعان إن الذين تولوا : فنزلت على اجلبل

  )88ص  – 2ج –السيوطي  –الدر املنثور ( 
  

ضرب عنقه يا رسول أأ: " املشهورة  الالزمةصاحب  العجيب أن عمر بن اخلطاب
   الً اىل اجلبلاالعداء وفر مهرونسي مقوالته تلك فالقى سيفه الصارم امام  قد"!  اهللا
  !فزاته مهروالً كقفزات انثى التيسأي شبه ق"!  كأنين أروى"

يف  اصيب اصابات مباشرةذ إ لدرجة ان حممد كاد ان يقتل.. لقد فر الصحابة 
والذين بايعوا على عدم .. ومل نرى حوله اي من كبار صحابته ،  وجهه واسنانه

 "وكان عهد اهللا مسؤوالً ون األدبارولقد كانوا عاهدوا اهللا من قبل ال يولّ" :الفرار
  )15:االحزاب(

  ؟ هذه  اجلماعي حجام أصحاب املسلسل من إظهار مشاهد الفرارما سبب ا
  
 

 

 

   ) 27:30دقيقة  -13احللقة ( جاء هذا املشهد يف 
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اية شهرية صورها املسلسل كاشاعة مشورة سلمان الفارسي حملمد حبفر اخلندق ، ح
  !!، أي مرسلة ، فهي ضعيفة ال تصح ية بدون اسناد، لكنها مبنية على رواوعرضها

  .يسندها لكنها بال دليلمن أحد الفرس ، شورة شهرية جداً هذه م
 

 

 

  
  ):  19دقيقة  - 14احللقة ( شاهدنا يف 

https://www.youtube.com/watch?v=u-LM0VvtW78&feature=relmfu  
  .ةقريظمبذحبة  بن معاذ دون ان حيكمموت سعد  

  
رجاهلم وشبام وسيب نساؤهم  بذبححكم سعد بن معاذ فيهم  اخفى املسلسل

  (!!)واطفاهلم 
حبكم اهللا من  يا سعد فيهم لقد حكمت"  :د وقوله واخفى مدح حممد حلكم سع

  " !فوق سبع مساوات
  :لنقرأ 
 "  سهل بن حنيف أيب أمامة بن ، عن سعد بن إبراهيم ، عن شعبة ، حدثنا أبو الوليد حدثنا

إليه ، ص  أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد ، فأرسل النيب ، أيب سعيد ، عن 
، ص  ، فقعد عند النيب " قوموا إىل سيدكم ، أو قال خريكم : " فجاء فقال 

: ، قال " ؤالء نزلوا على حكمك ه: " فقال 
  لقد حكمت مبا حكم به امللك: " ، فقال  " ،
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الوليد من قول أيب سعيد إىل ، عن أيب أفهمين بعض أصحايب: بو عبد اهللا قال أ
 ).قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ  ورةس - تفسیر القرآن كتابك – صحيح البخاري( ".حكمك

  :املرعبة  قال القرآن عن هذه الغزوةو 
"  يهِماصيص نابِ متلِ الْكأَه نم موهرظَاه ينلَ الَّذزأَنوبعالر ي قُلُوبِهِمف قَذَفو 

وأَورثَكُم أَرضهم وديارهم وأَموالَهم وأَرضا لَم تطَئُوها  فَرِيقًا تقْتلُونَ وتأْسرونَ فَرِيقًا
  )27و  26األحزاب ( " اللَّه علَى كُلِّ شيٍء قَديرا وكَانَ

بالرعب"صر لنقرأ ماذا حدث ليهود بين قريظة على يد النيب العريب  الذي ن! "  
  :جاء يف تفسري االمام ابن كثري 

 "  مث أمر رسول اهللا  ص
 ائة إىل الثمامنائة وكانوا ما بني السبعم

  وهذا كله مقرر مفصل بأدلته وأحاديثه."   
  )26: االحزاب  –ابن كثري  –تفسري القرآن العظيم ( 

  
ألا حبق ،  ولو بثواين ي مشهد حوهلابغزوة قريظة دون أ وقد مر خمرج املسلسل

  !قرناً  14ظهور أدولف هتلر بـ  قبل ليهودا احدى أفظع اازر اليت اقترفت حبق
  

 
 

  
   ): 32دقيقة  - 14احللقة ( شاهدنا يف 

  :بن مسعود واصفاً إياه بـ  بكر يسب عروة اخلليفة األول أبو
  " " (!!)   
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  عبارةل بتحريف متعمد) أو رمبا املشايخ الذين راجعوا النص ( خمرج املسلسل  قام
  ..!قية اليت نطقها أيب بكر ضد عروة مستبدلني ا الشتيمة احلقي ، "ايها اخلبيث "  
  ؟ وكيف شتم ماذا قال أيب بكر فهل تعلم عزيزي القارئ 

  
  

  

  : رواية الصحيحة اليت سنختصرها لطوهلا ال واب جنده يف هذهاجل
  

 "  ...   ألستم بالوالد قالوا بلى قال أولست بالولد قالوا  قومفقال أي    عروة بن مسعود    فقام
  بلحوا    فلما    عكاظ    ألستم تعلمون أين استنفرت أهل  بلى قال فهل تتهموين قالوا ال قال

ومن أطاعين قالوا بلى قال فإن هذا قد عرض لكم خطة رشد  علي جئتكم بأهلي وولدي 
  حنوا من قوله    ص     فقال النيب    ص     يكلم النيب  ائته فأتاه فجعل اقبلوها ودعوين آتيه قالوا

استأصلت أمر قومك هل مسعت بأحد  أرأيت إن   حممد    عند ذلك أي    عروة    فقال    لبديل  
  واهللا ألرى وجوها وإين ألرى  فإيناجتاح أهله قبلك وإن تكن األخرى    العرب    من 

  ا ويدعوكمن الناس خليقا أن يفرو   اوباشاً 
 قال أما    أبو بكر    فقال من ذا قالوا  نفر عنه وندعه أحنن
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ا ألجبتك قال وجعل يكلم    أجزك    لوال يد كانت لك عندي مل  والذي نفسي بيده
ومعه    ص     رأس النيب على  قائم   شعبة  واملغرية بن  فكلما تكلم أخذ بلحيته  ص    النيب 

ضرب يده بنعل    ص     بيده إىل حلية النيب    عروة    وعليه املغفر فكلما أهوى  السيف
كتاب  –صحيح البخاري ( ...".   ص    السيف وقال له أخر يدك عن حلية رسول اهللا 

 )الشروط الشروط يف اجلهاد واملصاحلة مع أهل احلرب وكتابة - الشروط

فاغضبت كلمات  ،مسعود  وهو عروة بن قريش ليفاوض حممد جاء وسيط من
واملتبع ملنهاج  فاحتف خليفة حممد ومحاه خبلقه االسالمي ، "!الصديق"عروة ابو بكر 

 " !! 16تامصص ببظر الال"   : لعروة ذه العبارات الثقيلة السامعني النبوة

لى عروة اال ان يقومباالنثى ذات الفرج وما ع ه معبودهابو بكر شتم عروة بان شب 
  ! وميصصه

شتم إمنا   ، كما حاول كاتب سيناريو مسلسل عمر االيهام" باخلبيث"فلم يصفه 
  !يف آن واحدمعبوده  ، ضده وضدمزدوجة بشتيمة صعبةعروة 

وضع على لسان ايب )  39الدقيقة  - السادسة (يف احللقة ويف حني ان املسلسل 
 " ! من سبهم فيسبوا اهللا عدواً منهم بغري علم ولقد انا رسول اهللا"  :بكر مقولة

بعدم شتمها لكي  القرآن واليت أمر( شيئاً يستحق شتمه وشتم آهلته  مل يقل الرجل مع ان
يكذب وال حىت بالغ يف  ومل .. فعروة مل يسيء االدب،  )للشتم  اله املسلمنيال يتعرض 

لوا األدبار يف املعارك ففعالً سبق للمسلمني وكبار الصحابة ان فرو وو كالمه 
   .يف غزوة أحد وكيف هربواوتركوا رسوهلم خلطر املوت ، كما أسلفنا ذكره 

 ؟ الفحش والقذع بألفاظ يف غاية فلماذا الرد عليه
 ! نكى بان حممد كان حاضراً ومل مينعه او يوخبه او يردعهدهى واألواأل

                                                             
 .، والالت ھو معبود انثى عبدتھا ثقیف والبظر ھو قطعة من فرج المراة 16
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  . 17.بكلمة ومل يوخبه .. اليت انتهكها ابو بكر هومل يدافع عن كتاب ربه وتعاليم
 ؟ )108:االنعام " ( ال تسبوا الذين يدعون من دون اهللا ": اآلية بربكم أين طارتف

 ؟تطبق حسب الظروف  حمصورةام اا اوامر اهلية 

بان يكون اسلوب اللطف واحترام االخرين ومقدسام وعفة اللسان  عجيب حقاً
لكنه ما يلبث ان يتغري ف ، ترة االستضعايف ف سياسة اسالمية جمرد هو.. اثناء احلوار 

دم أوليسوا مأمورين بع .العكس بالشتيمة والسب  وقت القوة واملنعة والعلو اىل
 :وهم األعلون االستهانة وال الدعوة للسالم 

  ).35سورة حممد (" واللَّه معكُم  فَلَا تهِنوا وتدعوا إِلَى السلْمِ وأَنتم الْأَعلَونَ" 
  

   :باستبدال شتيمة أيب بكر الفاحشة  ملاذا قام أصحاب املسلسل اآلن هل علمتم
  ؟" .. أيها اخلبيث"  شتيمة خمففة اىل" أمصص ببظر الالت"

أثناء تتابعها العائالت  فضائية وتلفزيونية السبب ان املسلسل يعرض يف قنوات
  !)!(  - فقطللكبار  -  )R( : مسلسل بتصنيف اىل لتحولواال ، االفطار 

  
 

 
وأنت : " يقول لعمر وهو ابو بكر  ): 20:20دقيقة  -  15احللقة (شاهدنا يف 

  " !الفاروق 
https://www.youtube.com/watch?v=ThXZ1fWTyFQ&feature=relmfu  

  

                                                             
روة لم تخرج عن تعالیم سیده محمد الذي كان یأمر المسلمین بشتم شتیمة ابي بكر الجنسیة لع 17

 .في نھایة ھذا البحث )1راجع الملحق رقم ( !  بعضھم البعض بنعوت جنسیة وباألب واألم 
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  !ال تسندها أي رواية صحيحة " .. الفاروق " تسمية عمر بـ 
  . بإسناد ضعيفقال االمام الذهيب بأا رويت عن ابن عباس 

، "وانت الفاروق: "يقوهلا لعمر  وضع املسلسل عبارة على فم ايب بكرليس أ: نسأل 
  !؟تعترب خداعاً جلمهور املشاهدين وتغيياً للحقيقة 

 
 

 

نص الرسالة اليت ارسلها حممد اىل  ): 27:40دقيقة  - 15احللقة ( شاهدنا يف 
  :هكذا  ملقياً عليه حتية السالم ،املقوقس ملك االقباط

   "  !! "  
  

  
 رسوله حممد بالقاءه السالم على مسلسل عمر يف مقولة نسبها زوراً اىل افترى

  " !! سالم لك: " املقوقس بلفظ 
  :بل كان يقول ،يف حني ان حممد قد حرم ابتداء اهل الكتاب بالسالم 

اي يسلم ويقصد املسلمني الذن اتبعوا اهلدى ال "  السالم على من اتبع اهلدى " 
  !!غري 

ا املسلسل واجازوه خلداع وهذه اهلدية اهديها اىل العلماء االجالء الذين راجعو
  ..املشاهدين 

  :قسصورة للرسالة االصلية اليت ارسلها حممد مللك القبط املقو عبارة عنواهلدية  
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  :نص الرسالة اىل املقوقس

  "القبط عظيم المقوقس إلى رسول اهللا محمد من : 
اهللا يؤتك ، أسلم تسلماإلسالم أما بعد فإني أدعوك بدعوة 

َكَلَمٍة َسَواء َبْيَنَنا َوَبْيَنُكْم  ُقْل َيا َأْهَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْوْا ِإَلى . أجرك مرتين
ن ُنْشِرَك ِبِه َشْيًئا َوَال َيتَِّخَذ َبْعُضَنا َبْعضًا َأْرَباًبا مِّ َأالَّ َنْعُبَد ِإالَّ الّلَه َوَال

 ".  الّلِه َفِإن َتَولَّْوْا َفُقوُلوْا اْشَهُدوْا ِبَأنَّا ُمْسِلُموَن ُدوِن

السالم "، وال باالسالمية "سالم لك "  املسيحية عبارةالفلم يسلم عليه مباشرة ب
وجتميل  خدعة اعالمية من مسلسل يبتغي خداع املشاهدين ، تلك جمرد" عليكم

  ! صورة اإلسالم ولو بتزييف التاريخ
الذي حيوي تعاليم نيب االسالم يف حترمي القاء السالم على  احلديث الصحيح لنقرأو

  :أهل الكتاب
  عن    أبيه    عن    سهيل    عن    عبد العزيز يعين الدراوردي    حدثنا    قتيبة بن سعيد    حدثنا  

  قال   ص    أن رسول اهللا   أيب هريرة  

  :هل قرأمت
" سالم لك" 

كما يفربك 
 املسلسل ؟ 
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" ). كتاب السالم  –صحيح مسلم– 
).باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسالم وكيف يرد عليهم  

 
 أيب    خرجت مع   قال    سهيل بن أيب صاحل    عن    شعبة    حدثنا    حفص بن عمر     حدثنا  

 أيبفقال  فيسلمون عليهم    نصارى   فيها    بصوامع    فجعلوا ميرون    م الشا   إىل  
   ص    عن رسول اهللا    حدثنا    أبا هريرة    فإن   

   1  فاضطروهم إىل أضيق لقيتموهم يف الطريق وإذا 8
).أهل الذمة  السالم علىيفباب  – األدبكتاب  – داود سنن أيب("   الطريق 

 
  : وجاء يف الشرح 

 ألن االبتداء به إعزاز للمسلم عليه وال جيوز إعزازهم: ال تبدءوهم بالسالم 
 وقال الصواب أن ابتداءهم بالسالم حرامللتنزيه وضعفه النووي  قيل النهي

رفه أن املبتدع ال يبدأ بالسالم ولو سلم على من ال يع املختار: وقال الطييب    .
   ..". استرجعت سالمي حتقريا له يقولفظهر ذميا أو مبتدعا 

  )داود عون املعبود شرح سنن أيب (
 

"  سالم لك"فمن أين اخترع العلماء الذي راجعوا سيناريو املسلسل عبارة  
  ؟ بالكذب ليتبوأوا مقعدهم من النار على فم رسوهلم وضعوهاو
 

                                                             
فالبغضة والتمییز التي تعج في جنبات التعالیم االسالمیة قد بلغت لدرجة التفرقة في العالقات  18

فالسالم ال یجوز على المسیحیین ، ولو ! الطبیعیة كالقاء السالم والتحیةاالجتماعیة ، بل والعفویة 
وكأنھ "  وعلیكم: " بدأ المسیحي بالسالم فال یجوز للمسلم العابس ان یزید في رده على عبارة 

 !یقولھا من تحت ضرسھ 
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  ): 9دقيقة  - 16احللقة ( شاهدنا يف 
https://www.youtube.com/watch?v=zE_PbIWYbq8&feature=relmfu  

  
وكالعادة واصل املسلسل ج اخفاء احلقائق،  ،حكاية اسالم أيب سفيان بن حرب

 ان مل ينطق الشهادتني بضرب عنقه ديد العباس اليب سفيان فلم يظهروا)!(!  

  
  

خفاء حقيقة بإالسيناريو مدعوماً بعلماء االسالم الذين راجعوا املسلسل  طاب لكاتب
  !!الذي أسلم لكي ال تطري رقبته حبد السيف  ،اسالم ايب سفيان

 فدعاه.. ن اتاه مفاوضاً،كان ابو سفيان يتحدث مع حممد بعد ا فتح مكة اذ قبيل
  :حممد لالسالم بنربة ديدية

  .  "رسول اهللا امل يأن لك ان تعلم اين وحيك يا ابا سفيان" 
عم حممد، " العباس " حممد ، صاح  وبعد ان تشكك ايب سفيان لالعتراف بنبوة
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  !مهدداً اياه بقطع رأسه ان مل يسلم
  : كيف اسلم ابو سفيان كتب اهل السنة ولنقرأ معاً وهذه هي احلقيقة من 
 " أصبحت فأتين به فذهبت  اذهب به يا عباس إىل رحلك فإذاص  فقال رسول اهللا

 " قالص  فلما رآه رسول اهللا ص   فلما أصبحت غدوت به إىل رسول اهللا
قال بأيب أنت "  ال إله إال اهللا ؟ أمل يأن لك أن تعلم أن وحيك يا أبا سفيان

مع اهللا إله غريه لقد  لقد ظننت أن لو كان وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك
" رسول اهللا ؟  قال وحيك يا أبا سفيان أمل يأن لك أن تعلم أينأغىن شيئا بعد 

أما هذه فإن يف النفس قال بأيب أنت وأمي ما أحلمك وأكرمك وأوصلك 
  شيئا فقال له العباس اآلن منها حىت

    19. "وشهد شهادة احلقفأسلم  
  : وايضاً) ابن قيم اجلوزي  -اجلزء الثالث  -املعاد  زاد : راجع (
  ). سرية ابن هشام والروض االنف وغريها من كتب السرية (

  
وقبل ان يفكر أحد باالعتراض على الرواية أو حماولة تضعيفها ، فانين اذكره بأننا 

وحيشرونه يف  يخ املسلمني ممن يستشهدون بالضعيف واملنكر واملوضوعمشاكلسنا 
وصححها كبار علماء احلديث ،  صحيحةفهذه الرواية !  املسلسالت االسالمية

  :فيمكن مراجعتها يف هذه املصادر االسالمية 
 )الصفحة أو  -جممع الزوائد : املصدر -اهليثمي : عبداهللا بن عباس احملدث: الراوي

  ).رجاله رجال الصحيح: خالصة حكم احملدث  - 6/167: الرقم

                                                             
 !تنطق في االسالم تحت ضرب األعناق بالسیف " شھادة الحق" 19
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 )الصفحة  -السلسلة الصحيحة : املصدر -األلباين : عبداهللا بن عباس احملدث: الراوي
 ).صحيح مبجموع طرقه: خالصة حكم احملدث -  3341: أو الرقم

 )املطالب العالية : املصدر -ابن حجر العسقالين : عبداهللا بن عباس احملدث: الراوي- 
  ). صحيح: خالصة حكم احملدث - 4/418: الصفحة أو الرقم

فاملسلسل وكاتبه وخمرجه مع علماء االسالم الذين سندوه وأجازوه حياولون جل 
قدرم يف إقناع املشاهد بسماحة االسالم وعدم اجباره احداً على اعتناقه كرهاً ، 

يحة تثبت عكس هذا يف حني ان الواقع االسالمي املسند باملصادر االسالمية الصح
أسلم قبل ان تضرب ": والرواية السابقة تثبت العكس. االيهام على خط مستقيم

  !دون رتوش االسالمهذه هي تعاليم  ،حول اعناقكم" السالسل"او ستلف ! "عنقك
  : لنقرأ من اصح كتاب بعد القرآن لدى اهل السنة   
 "  رضي    أيب هريرة    عن    أيب حازم    عن    رة ميس   عن    سفيان    عن    حممد بن يوسف    حدثنا

خري الناس للناس    قال : اهللا عنه

  ." ) باب كنتم خري  –كتاب تفسري القرآن  –صحيح البخاري
  )أمة أخرجت للناس 

 " قال عجبت يوما فقيل له يا رسول اهللا ما أضحككص  استضحك النيب 
السلسلة الصحيحة (   ."20  ألقوام

   )6/878    - إسناده حسن: خالصة الدرجة  -األلباين  –
 

                                                             
ً في  ملكالجنة ؟ فالمكره على االسالم یى االسالم الى عل" مكره  " كیف سیدخل 20 ً وحنقا رفضا

 والذي باطنھ كفر ، وظاھره اسالم ، ! بینما ظاھره قبول.. لالسالم، النھ مكره مجبور  مكنون قلبھ
ھل یمكن ان یظل  !الى الجنة ؟ منافق  فكیف سیدخل ! المنافق  : لھ تعریف في االسالم وھو

ً قد فرض على رقبتھ بالسیف والخنجر والرمح االنسان من جنس البش  !؟..ر اذا ما اعتنق دینا
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اخفوا شتيمة  هكذا" .. أمصص ببظر الالت "كما أخفوا وحرفوا شتيمة أبو بكر و

مع االعتذار ألنوف  –  كانتيف هذا املوقف وآلهلة أبو سفيان  اببن اخلط عمر
 " )!!("  :  -القراء  

  وذكر بعضهم أنه أسلم بعد احلديبية وقبل الفتح فقال العباس رضي اهللا تعاىل عنه أليب
سفيان وحيك اسلم واشهد ان ال إله اال اهللا وأن حممدا رسول اهللا قبل ان تضرب عنقك 

حني عرض اإلسالم على أيب ص  شهد شهادة احلق فاسلم وذكر عبد بن محيد ان النيب ف

رضي اهللا تعاىل عنه من وراء  فسمعه عمر كيف اصنع بالعزىقال له سفيان 
 فقال له أبو سفيان القبة فقال له

  )الصفحة – 3 ج -احلليب  -السرية احللبية ( .."دعين مع ابن عمي 

 
  "زى: حينئذ صأن أبا سفيان قال للنيب : ويف رواية؟ فما أصنع بالع

إنك يا بن : ، فقال له أبو سفيان
  .."، ومل أخاطبك إمنا أخاطب ابن عمي رجل فاحشاخلطاب 

 )العصامي  -مسط النجوم العوايل يف أنباء األوائل والتوايل( 

  .كما وصفها الصحايب أبو سفيان" فواحش"تائم عمر بن اخلطاب كانت فش
 !وقد فعلوا .. املسلسل مهمته ترقيع وإخفاء ثغرات اإلسالم ما أمكن 
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مشهد صفح حممد عن أهل مكة ) 10:40دقيقة  - 16احللقة ( شاهدنا يف 
  " !!: "ومقولته املنسوبة اليه 

  
ان اسطورة عفو حممد عن اهل مكة جمرد اشاعة ، تكذا كتب السرية اليت تصرح 
 ! بأن حممد قد أعد قائمة ألعدام وتصفية جمموعة من خصومه القدامى ومنهم نساء 

 : قرأن
 "  بقتلهمص  من أمر   فصل   

 الناس كلهم ص  وملا استقر الفتح أمن رسول اهللا 
   وهم عبد اهللا بن سعد بن أيب سرح
أيب جهل وعبد العزى بن خطل واحلارث بن نفيل بن وهب  وعكرمة بن

وقينتان البن خطل كانتا تغنيان جاء  ومقيس بن صبابة وهبار بن األسود
ابن  -زاد املعاد  : راجع( " . لبعض بين عبد املطلب وسارة موالةص  رسول اهللا 
  )بقتلهم ص  من أمر  -اجلزء الثالث  - قيم اجلوزي 

  
ت اجلسدية اليت كاتب سيناريو مسلسل عمر قد اخفى هذه التصفيا يف حني ان

  !جتميل صورة االسالم طبعاً كله يف سبيل  ..حدثت يف فتح مكة 
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 !!ني املسلمني فاكذوبة انطلت على مالي" الطلقاء اذهبوا أنتم: "أما رواية
ويستخدموا للتدليل  .. فهذه الرواية تعد اشهر من نار على علم عند عوام املسلمني

االسالم مل  بأن حممداً كان رحيماً كرمياً غفوراً باعدائه ، وان تارخييةعلى فكرة غري 
 !ينتشر بالسيف

اصر الدين العالمة ن لنقرأ كيف دحضها  !لسوء حظهم العاثر فإن الرواية ضعيفة امنا
الذي استشهد ا  االلباين يف معرض رده ودحضه على كتاب الشيخ البوطي ،

   : فيقول بدوره ، 
 
 " ،يا معشر قريش ما ترون: صمث قال ) :(2/188(قال  احلديث الثامن عشر 

 اذهبوا فأنتم: أين فاعل بكم؟ قالوا خرياً، أخ كرمي، و ابن أخ كرمي، فقال
  .)الطلقاء

   :قلت

 415ص ( )ختريج فقه السرية(بينته يف  كما( ،
تضعيفه  الدكتور من أن يستفيد من هذا احلافظ فلست أدري ما الذي منع

من  الذي وصفه بأنه اعتمد فيه على ما صح يورده يف كتابه فال للحديث،
الدكتور عنده  أليس يف هذا إخالالً صرحياً بـهذا الشرط، أم أن ر السرية،أخبا

من العلم ما ليس عند احلافظ، فهو يرى أن احلديث صحيح ال خيرج عن 
فإن كان كذلك، فليثبت لنا ذلك، نكن له من الشاكرين؟ أم هو جيري  شرطه،

                                                                                           ".املهجور؟ اخلطأ املشهور، خري من الصواب :على املشهور أيضاً
احلديث النبوي و السرية و الرد على جهاالت الدكتور البوطي يف فقه  دفاع عن : راجع(

 ) الشيخ حممد ناصر الدين األلباين تأليف -السرية 
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وكتابه )  1163ص  -السلسلة الضعيفة  ( وضعف احلديث االلباين ايضاً يف كتابه 
  :وفيه حدد درجته بقوله )  475/3 -التعليقات الرضية (

  "صحيح وروي بسند معضل مل أقف له على إسناد ! "  

  
دليالً على مساحة االسالم ورمحة مسلسل عمر اعتربه اصحاب  هذا احلديث الضعيف

   !حممد 
والشاذ واملوضوع ويصورونه يف يستشهدون بالضعيف واملنكر  ملاذا :واتساءل 

  ؟ حالل هل هو جهل ام كذب؟ دينهم كدعاية ل افالمهم ومسلسالم
  

 
 

 

  :  ) 7:05دقيقة  - 17احللقة ( شاهدنا يف 
https://www.youtube.com/watch?v=B9ti1xiuZkY&feature=relmfu  

  :قائالً  الذي تبناه هند عن سامل اخته حذيفة خيربالصحايب 
 " "  

  : فأجاا حذيفة ". كيف ال وقد جعلته ولدك : " قالت هند 
 " "...  
  

  
  ب السيناريو خجالً من املشاهدين ؟ ما الذي أخفاه كات

سهلة زوجة "  إرضاع"  قوذلك عن طري.. لقد اخفى كيف صار سامل ابناً حلذيفة 
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  !!وهو شاب ذو شنب  من ثديها حذيفة لسامل
  :واألحاديث حول هذه احلادثة صحيحة وعديدة ، اكتفي بعرض واحدة 

  "   ابن وهب    قاال حدثنا    هلارون    واللفظ    وهارون بن سعيد األيلي    أبو الطاهر    و حدثين
زينب بنت    يقول مسعت    محيد بن نافع    قال مسعت    أبيه    عن    خمرمة بن بكري    أخربين    

تطيب نفسي أن  واهللا ما   لعائشة    تقول    ص   أم سلمة زوج النيب    مسعت    تقول    أيب سلمة 
إىل رسول    بنت سهيل  سهلة   جاءت فقالت مل قد    الرضاعة  قد استغىن عن غالميراين ال

قالت    سامل    من دخول    أيب حذيفة    يف وجه  فقالت يا رسول اهللا إين ألرى    ص   اهللا 
      يذهب ما يف وجه

كتاب  –صحيح مسلم ( ".  حذيفة  أيب   رفته يف وجه فقالت واهللا ما ع   أيب حذيفة    
 ) الكبري رضاعةباب  –الرضاع 

  
 أخفى املسلسل هذا التشريع املخجل املبين على هذه الرواية املخزية عن صحابية

أحد أهم قراء (  "سامل"اشتكت حملمد عن موىل زوجها  )سهلة بنت سهيل (
وكيف اكتشفت ضيق زوجها حذيفة ودخوله عليها وهي مبالبس البيت ،  !)القرآن

  !! فما كان من حممد اال ان أمرها بارضاعه من ثديها .. من هذا الوضع 
  ! 21أصر نبيها ان ترضعه..  ذو حلية وحني اعترضت انه رجل

  " ! قد علمت انھ رجل كبیر: " ويف رواية 

                                                             
لم قال : الذین برروا ان الرضاعة تحدث عن طریق حلب الحلیب في اناء ، نسألھم  21

. فالحلب لیس الرضع. احلبي لھ في اناء واسقیھ: ؟ كان المنتظر ان یقول "ارضعیھ"محمد 
  !البقرة وشربت ، ولیس رضعت رضعت من البقرة انما حلبت : فال تقول 

.. فلو كانت قد فھمت كالم محمد بشكل مغلوط  ".انھ ذو لحیة : "ولما كانت اعترضت 
ال سیما انھ . ھذا واخبرھا ان الرضاعة یجب ان تكون بالحلب في اناء لكان قد صحح لھا

 ! أرضعیھ : واصل امره انما.. امر خطیر یترتب علیھ كشف العورات ، لكنھ لم یفعل 
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  " ! فضحك رسول هللا: " ويف رواية 
  "! فقالت اني قد أرضعتھ فرجعت: " ويف رواية اخرى يف صحيح مسلم 

  "!ارضاع الكبري: " وقد ظهر يف االسالم بناء على هذه احلادثة تشريعاً فقهياً يدعى 
 .. والذي يعترب كمقدمة وتسهيالً للزىن وانتهاك جلسد املسلمة برؤية ثديها ومصه

المتام تشريع الذي سيؤدي اىل االحنالل األخالقي ، ولقد اخفى املسلسل هذا ال
  ! يف املقابلة مع الغرب الذي يتهمونه بالتفسخ يف جتميل االسالم ته مهم
 
 

  
  

  ): 36من الدقيقة  17احللقة (يف 
شاهدنا مشهد اجتماع السقيفة الشهري الختيار اخلليفة بعد حممد ، وقد اظهر لنا 

  !احلضاري ر وحوارهمالتفاهم بني املهاجرين واالنصااملخرج مدى احملبة املتقاطرة و

  
املرشح (تهديدية ولعنه ضد سعد بن عبادة لقد أخفى اصحاب املسلسل مقولة عمر ال

  (!!)" قتل اهللا سعد بن عبادة : " وقوله ) للخالفة من قبل األنصار
   " اب إبن شه   عن    صاحل    عن    إبراهيم بن سعد     حدثين   عبد العزيز بن عبد اهللا    حدثنا  

    بن عتبة بن مسعود  عبيد اهللا بن عبد اهللا   عن  
 فبسط يده فبايعته   أبا بكر    فقلت ابسط يدك يا  ...ل قا   إبن عباس    عن 

فقال     سعد بن عبادة    على   ونزونا    األنصار    مث بايعته    املهاجرون    وبايعه 
عمر    قال      فقلت    بن عبادة  سعد   قتلتم قائل منهم 
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  " ... أيب بكر   مبايعة  وإنا واهللا ما وجدنا فيما حضرنا من أمر أقوى من 
 ) 6328: رقم احلديث  - رجم احلبلى -احلدود  - البخاري صحيح(

 :وجاء يف شرح احلديث 
 " و كناية عن اإلعراض ه  : أي كدمت تقتلونه، وقيل   عبادة قتلتم سعد بن  : فقال قائل   : قوله

  : األنصار فقال قائل من   وقع يف رواية موسى بن عقبة عن إبن شهاب  واخلذالن، ويرده ما
نعم مل يرد عمر األمر  ، أبقوا سعد بن عبادة ال تطئوه

خبار عن إمهاله هو إاألول  فهو دعاء عليه، وعلى   قتله اهللا    بقتله حقيقة، وأما قوله 
قتل اهللا سعدا فإنه  فقلت وأنا مغضب   ويف حديث مالك  ..واإلعراض عنه

 – 7ج  –ابن حجر  - فتح الباري يف شرح صحيح البخاري(   ".صاحب شر وفتنة
  )25ص 

  
 
  

 
 

  : )  12:40الدقيقة  –الثامنة عشر احللقة ( ففي 
  : ب عمر بن اخلطاب اىل علي معاتباً اياه شاهدنا ذها

 " 


 !! "  

  
مل يبايع ابو بكر ملدة  اثبت ان اخلليفة علي بن ايب طالب ع ان صحيح البخاريم
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دة طلب من ابو بكر ان يذهب اليه وانه بعد تلك امل الستة اشهر تقارب
  ! كراهية حمضر عمر وحده

 " عن    عروة    عن    إبن شهاب    عن    عقيل    عن    الليث    حدثنا    بكري  حيىي بن   حدثنا  
.....   ائشةع 

 علي    دفنها زوجها  ستة أشهر فلما توفيت   ) ص(  وعاشت بعد النيب  
  من الناس وجه حياة    لعلي    وصلى عليها وكان    أبا بكر    ليال ومل يؤذن ا  
  أيب بكر    مصاحلة  وجوه الناس فالتمس   علي    فلما توفيت استنكر    فاطمة  
 ومبايعته ومل يكن يبايع تلك  

 " )املغازي  - صحيح البخاري- 
 )3913: حديث  –غزوة خيرب 

ماذا اومهنا املخرج بان عمر هو من ذهب معاتبا بوجه مليء باحلب واملودة لعلي ؟ فل
  !الشيعة ؟ املشاهدين هل هي حماولة من أرباب املسلسل خلداع



  

  



71 
 

 

 
 

 

  
 ن هذا الصحايبأ عزيزي املشاهد بأن مسلسل عمر قد أخفى عنك حقيقة هل تعلم 

 يقتل ويزين..  الذي يضرب املثل يف شجاعته وفروسيته خالد بن الوليد الفاضل
  ! طبيخاً طبخه على رأس املقتولويأكل 

  :) 11اىل  3من الدقيقة  العشروناحللقة (يف ذلك 
https://www.youtube.com/watch?v=mg_qkUKFbK4&feature=relmfu  

قام املخرج باخفاء حقيقة االحداث اليت جرت بني خالد بن الوليد والصحايب فيها 
جعله وقوداً ليطبخ ومالك مالك بن نويرة ، خاصة اخفاء كيفية قطع خالد لرأس 

   !!عليه طعامه 
لزىن مع زوجة مالك بعد قتل مقولة عمر واامه خلالد با املسلسل وقد اخفى

  " !"  :زوجها
  

  
  :حقيقة األحداث اليت مل يتجرأ املخرج من تصويرها لنقرأ 

 " مالك بن نويرة ارتد  نعن ابن أيب عون وغريه أن خالد بن الوليد ادعى أ
وال  ما غريت أنا على اإلسالم: فانكر مالك ذلك، وقالبكالم بلغه عنه، 

بدلت وشهد له بذلك أبو قتادة وعبد اهللا بن عمر فقدمه خالد وامر ضرار بن 
 : فقال أليب بكر ، األسدي األزور
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قال ، :
فاعزله، : ما كنت ألقتله تأول فأخطأ، قال: قال فاقتله فإنه قد قتل مسلما

  ". ، سيفا سله اهللا عليهم أبدا)ألغمد أي: ألشيم(ما كنت ألشيم : قال
تتمة كتاب اخلالفة مع االمارة الباب  - الد اخلامس  – للمتقي اهلندي -كنز العمال (

  )فاء خالفة أيب بكر الصديق رضي اهللا عنهخالفة اخلل األول يف
 

 .." وكانت املنهال،  بن نويرة، وهي أم متيم ابنة
نويرة فأنبه على  بل استدعى خالد مالك بن: ويقال. فلما حلت بىن ا ،مجيلة

قرينة  أمل تعلم أا: ما صدر منه من متابعة سجاح وعلى منعه الزكاة، وقال
أهو صاحبنا وليس : فقال. كإن صاحبكم كان يزعم ذل: فقال مالك الصالة؟
  .يا ضرار، اضرب عنقهك بصاحب

 
 املرتدة وغريهم من .

، ومل يفرغ نضج لحم القدر إن شعر مالك جعلت النار تعمل فیھ إلى أن :ويقال
صنع، وتقاوال يف ذلك حىت  وقد تكلم أبو قتادة مع خالد فيما .الشعر لكثرته

خالد، وقال  ذهب أبو قتادة فشكاه إىل الصديق وتكلم عمر مع أيب قتادة يف
على  ال أشيم سيفا سله اهللا: فقال أبو بكر. اعزله فإن يف سيفه رهقا: للصديق
ويرة فجعل يشكو إىل الصديق خالدا، وعمر يساعده وجاء متمم بن ن, الكفار
  .الصديق ما قال يف أخيه من املراثي، فوداه الصديق من عنده وينشد

إن متمما حزن على أخيه مالك حزنا شديدا؛ :وقيل. اختصرناها يف أبيات أخر
كاملة مل ينم الليل، ومل يزل حزينا عليه ينشد فيه األشعار حىت  مكث سنة

يزل يبكيه حىت سالت عينه العوراء بالدموع، وهذا  ور، فلممات، وكان أع
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واملقصود أنه مل يزل عمر بن اخلطاب رضي اهللا عنه   .أبلغ ما يكون من احلزن
 : عزل خالد عن اإلمرة ويقول حيرض الصديق ويذمره على

  .  دم خالد بن الولید فقحىت بعث الصديق إىل
درعھ التي من حدید، قد صدئ من كثرة  علیھ المدینة وقد لبس

فلما دخل  ،المضمخ بالدماء الدماء، وغرز في عمامتھ النشاب
عمامة خالد فحطمها،  املسجد قام إليه عمر بن اخلطاب فانتزع األسهم من

  : وقال
 ال يكلمه، وال يظن إال أن رأي الصديق فيه كرأي عمر، حىت دخل وخالد

ذلك، وودى  ما كان منه يف وجتاوز عنه على أيب بكر فاعتذر إليه، فعذره
هلم إيل : مالك بن نويرة فخرج من عنده وعمر جالس يف املسجد، فقال خالد

بو بكر واستمر أ وعرف أن الصديق قد رضي عنه فلم يرد عليه،. ابن أم مشلة يا
  ".. خبالد على اإلمرة

فصل يف خرب مالك بن نويرة الريبوعي  -اجلزء السادس -ابن كثري  – والنهاية البداية(
 ) التميمي

  
كخالد بن الوليد الذي يذكرنا بالدموي  صحابةالاالرهاب الدموي لدى  الحظوا

 ! 22الشهري دراكوال
شعر مالك جعلت النار  إن : " تأملوا يف هذه الوحشية اليت تقشعر منها االبدان

                                                             
من أبطال اإلسالم و (: وھذا بحث قیم حول المقارنة بین دراكوال وخالد بن الولید بعنوان  22

  )دراسة مقارنة  -و الكونت دراكوال .. خالد بن الولید  :الحرب
  الدكتور ابراھیم القبطي: بقلم 

r.org/debat/show.art.asp?aid=48815http://www.ahewa  
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   " .تعمل فيه إىل أن نضج حلم القدر، ومل يفرغ الشعر لكثرته
 طبخالالتفكري على  حىت الوثنيني عباد احلجارة يف اجلاهلية مل تسول هلم انفسهم جمرد

 !!مقطوعة  راس انسان فوق
 : جزار وكانه وتأملوا يف مالبس خالد بن الوليد

ئ من كثرة الدماء، وغرز يف عمامته النشاب حديد، قد صد درعه اليت من "
 ..".املضمخ بالدماء

  !مل يصورها املسلسل  اليت كان يرتديها خالد هذه املالبس املرعبةبالطبع و
  
بأن الصحايب خالد  –اليت أخفاها املسلسل  –قد رأينا من هذه الشواهد التارخيية ل

  .نويرةبن الوليد قد اقترف جمزرة بشعة حبق الصحايب مالك بن 
  .وقد اعترض عمر بن اخلطاب على فعل خالد واعتربه زانياً يستحق الرجم
ال " متأول"يف حني اعترض اخلليفة األول أيب بكر على موقف عمر معترباً خالد جمرد 

  " !سيف اهللا املسلول"يستحق عقوبة ، وبأن التغاضي عنه واجب لكون خالد 
  :وهنا اسأل 

  ما فعل عمر ضد خالد لو كان خالد بريئاً ؟هل جيوز قذف الصحابة بالزنا ك
  عليه ؟ لويل االمر ان يترك القاذف دون اقامة احلد هل جيوزو

  وان مل يكن خالد بريئاً وكان قاتالً وزانياً فكيف يسقط عنه احلد والعقاب ؟
 .. الرجم دحبن الوليد زاين ومل يقام عليه ما خالد فإ
 ! ومل يقام عليه حد القذف. .خالد بالزنا اما عمر بن اخلطاب قاذفو

بقتل  د، مع ان يتشداالسالم ويتساهل يف احكامها وبالتايل ابو بكر ال يطبق شريعة
  ؟فكيف تساهل عن دماء انسان ل بعري، أي انسان ميتنع عن الزكاة ولو كانت عقا
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   ):25دقيقة ال - 24احللقة ( شاهدنا يف 
https://www.youtube.com/watch?v=MvXyEi1rOUw  

  :قائلني  مسيحيي الشام يساعدون املسلمني ، 
 "







."  
  

  
  .الزكاة  تليسصحيح ان اجلزية  :أوالً 

االسالم مل يفرض اجلزية على اهل الكتاب اال الذالهلم وتصغري شأم وحتقرياً  نأل
  !وعلى ارضهم .. النسانيتهم 

ولنوضح بأن دعاية املسلسل مردودة بأقوال كربيات املراجع االسالمية الصحيحة 
  .بالذل والقهر واالهانة  اليت بينت بأن اجلزية تؤخذ

  
 :لنقرأ هذا احلديث 

  " ليبلغن هذا األمر ما بلغ الليل والنهار وال يترك اهللا بيت مدر وال وبر إال أدخله اهللا هذا
وكان , الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز اهللا به اإلسالم وأهله وذال يذل اهللا به الكفر 

يت لقد أصاب من أسلم منهم اخلري والشرف والعز متيم الداري يقول عرفت ذلك يف أهل بي



76 
 

  الذل والصغار واجلزية ولقد أصاب من كان منهم كافرا
 6/17: الصفحة أو الرقم - جممع الزوائد :املصدر - اهليثمي :متيم الداري احملدث: الراوي(

 ). رجاله رجال الصحيح: خالصة حكم احملدث
  

 !فالذل والصغار مقترن باجلزية 
 :وهذا حديث صريح آخر عن رسول االسالم 

 

 " حىت يعبد اهللا تعاىل وحده ال شريك له ، و  بالسيفبعثت بني يدي الساعة ،
، و من    جعل رزقي حتت ظل رحمي ، 

  "تشبه بقوم فهو منهم
: الصفحة أو الرقم - صحيح اجلامع :املصدر - األلباين :احملدث عمر بن عبداهللا: الراوي(

 ) صحيح: خالصة حكم احملدث 2831
 

أي أموال اجلزية ( على من خالفه، مع رزقه  الذلوالصغار  لقد قرن رسول االسالم
ة عن رسوله الذي كان يقاتل الناس او يدخلهم قال ابن قيم اجلوزيو ).واخلراج 

  : "قهره باجلزية" حتت 
  "

  ذا كان يأمرو
سراياه وجيوشه إذا حاربوا أعداءهم كما تقدم من حديث بريدة فإذا ترك 

وبذلوا لھم الجزیة عن ید وھم صاغرون الكفار حماربة أهل اإلسالم وساملوهم 
   .لمشركین مصلحة ألھل اإلسالم ولكان في ذلك 

  الذي يكون قوة لإلسالم
 ع هلم من ترك الكفار بال جزيةوذلك أنف .  
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وأما مصلحة أهل الشرك فما يف بقائهم من رجاء إسالمهم إذا شاهدوا أعالم اإلسالم 
اهللا من اإلسالم بعضهم وهذا أحب إىل  وبراهينه أو بلغتهم أخباره فال بد أن يدخل يف

واملقصود إمنا هو أن تكون كلمة اهللا هي العليا ويكون الدين كله هللا وليس يف  . قتلهم
إبقائهم باجلزية ما يناقض هذا املعىن كما أن إبقاء أهل الكتاب باجلزية بني ظهور املسلمني ال 

إن من كون الدين كله هللا إذالل الكفر ينايف كون كلمة اهللا هي العليا وكون الدين كله هللا ف
وأهله وصغاره وضرب اجلزية على رؤوس أهله والرق على رقام فهذا من دين اهللا وال 

يناقض هذا إال ترك الكفار على عزهم وإقامة دينهم كما حيبون حبيث تكون هلم الشوكة 
، صفحة 1جلزء ا -ابن القيم – كتاب أحكام أهل الذمة: راجع ( ."والكلمة واهللا أعلم 

  .)110و109
  

 : عن معىن وسبب فرض اجلزية املرجع السابق ذاتواليكم هذه الفقرة من 
  " قد تبني مبا ذكرنا أن اجلزية

  ا لو كانت أجرة لوجبت على النساء والصبيانوذكرنا أ
ت منها العرب من نصارى بين تغلب والزمين والعميان ولو كانت أجرة ملا أنف

وغريهم والتزموا ضعف ما يؤخذ من املسلمني من زكاة أمواهلم ولو كانت 
أجرة لكانت مقدرة املدة كسائر اإلجارات 

 ولو كانت أجرة لكانت مقدرة حبسب املنفعة فإن سكىن الدار
اجلزية املقدرة ولو كانت أجرة ملا وجبت على الذمي أجرة دار قد تساوي يف السنة أضعاف 

ا يتفق أو أرض يسكنها إذا استأجرها من بيت املال ولو كانت أجرة لكان الواجب فيها م
  ."وباجلملة ففساد هذا القول يعلم من وجوه كثرية  . عليه املؤجر واملستأجر 

 )122 ، صفحة1اجلزء  -ابن القيم  -كتاب أحكام أهل الذمة(
  

  (!)يا عزيزي خمرج املسلسل . .فاجلزية اصغار واذالل ألهل الكتاب 
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  :ثانياً 
تجميل ل يائسة حماولة"  ال اكراه يف الدين: " بالنص القرآين  استشهاد املسلسل

  !وأكثرهم قالوا انه منسوخ  حوله اختلف علماؤهمنص غري قاطع  فهو. سالماال
  :لسيف ، لنقرأ محمد قد أكره العرب على االسالم باف
  

  " } ِينى ٱلدف اهكانت العرب لـيس هلا دين، : قال} ال إِكْر

 ) " تفسري الطربي( 

 

 "  ص  النيب  ومل يرض منهم إال
جاهد ٱلْكُفَّار  ٰيأَيها ٱلنبِي{  نسختها: باإلسالم؛ قاله سليمان بن موسى، قال

 نيقافنٱلْمالذين . ابن مسعود وكثري من املفسرين وروي هذا عن]. 73: التوبة[} و

  ) تفسري القرطيب " ( اإلسالم  اليكرهون أهلُ األوثان فال يقبل منهم إ

 

  " وقاتلهم، ومل يرض منهم ،
 )الشوكاين " ( كثري من املفسرين وقد ذهب إىل هذا .. إال باإلسالم 

  
  ! وينقضه قتل املرتد " ظاهره" على  ليس بأن النصوهناك من قال 

  : الكبري ابن حزم إمامهمقال 
 "  مل خيتلف أحد من األمة كلها يف    ؛ ألن

 " ! 
 )2199مسألة املرتدين  –البن حزم  -حمللي ا :كتاب ( 
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 (!!) ليس على ظاهره: على ان هذا النص القراين  أمة االسالمخيتلف احد من  مل
يبطل به  وما تطرق اليه االحتمال. االسالم جممعة على اكراه املرتد مةأألن 

يستدل اصحاب مسلسل عمر ذا النص إلظهار تسامح  فعلى أي أساس. االستدالل
  سالم ؟اال
 

 
 

 
   ): 23دقيقة - 24احللقة ( شاهدنا يف 

  .حمتسبة تراقب السوق  يعني امرأة بن اخلطاب وهو عمر
  

  
اا من احلكايات املنكرة اليت شدد املسلسل يف اظهارها إليصال فكرة واهية عن 

  .كانت تتوىل مناصب متقدمة كالرجالمكانة املرأة واكرامها يف االسالم ، وبأا 
"  الشفاء بنت عبداهللا العدوية" فصور املسلسل قصة تولية عمر إلمرأة تدعى 

  . كمحتسبة على الرجال يف السوق
واكتفي باقتباس كالم . وهي قصة مبنية على رواية منكرة مل يثبتوا هلا سنداً صحيحاً 

  :ال ابن العريب أحد كبار علماءهم يف تضعيف هذه الرواية ، اذ ق
  "،بة السوقسامرأةً على ح مّقَد وقد روي أنَّ عمر

! " 
 ).1457 – 3ج  –أحكام القرآن (
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  )  13دقيقة  – 25 احللقة(شاهدنا يف 

https://www.youtube.com/watch?v=6PrKfU4iYHo  
اعتراض امرأة يف املسجد على أحد أحكام عمر روت مشهداً عن تلك الرواية اليت 

  " !!أصابت امرأة وأخطأ رجل : " فقال .. املهور الزواج وحول 
  

  
  :رف حقيقة هذه الرواية الضعيفة لنع.. لنذهب بسرعة ونسأل شيوخ االفتاء 

 :الفتوى بعنوان 
  
  أصابت امرأة وأخطأ عمر"رتبة أثر" 

  58404 :رقم الفتوى
  :السؤال 
 ؟)أصابت امرأة وأخطأ عمر: (درجة حديث ما هي :  هوسؤايل 

 اإلجابــة
فقد روى أمحد : احلمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد

مذي وأبو داود وابن ماجه وغريهم واللفظ للترمذي عن عمر بن اخلطاب رضي اهللا والتر
أال ال تغالوا صدقة النساء، فإا لو كانت مكرمة يف الدنيا أو : عنه أنه قال

نكح ص  ، ما علمت رسول اهللا صتقوى عند اهللا لكان أوالكم ا نيب اهللا 
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. كثر من ثنيت عشرة أوقيةشيئاً من نسائه وال أنكح شيئاً من بناته على أ
: أما زيادة أن امرأة اعترضت عليه، فقال عمر . صححه الترمذي واأللباين
طريق أيب : ، منهافلها طرق ال ختلو من مقال. أصابت امرأة وأخطأ عمر

ليس يرفع كثرياً مما يرفعه الناس : يعلى وفيها جمالد بن سعيد، قال اإلمام أمحد
طريق : ومنها . ضعيف: ، وقال البخاريتج بهال حي: ، وقال ابن معنيبشيء

عند ابن املنذر وفيه قيس بن الربيع، وقد تكلم فيه غري واحد كالبخاري وابن 
متروك : مهدي وابن معني، وذكره البخاري يف الضعفاء، وقال النسائي

ورواها أيضاً أبو حامت البسيت يف مسنده من طريق أيب العجفاء، قال . احلديث
إن طرق القصة ال : قال العالمة حممد بن إبراهيم. حديثه نظريف : البخاري

  . واهللا أعلم اهـ. ختلو من مقال 
http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option

=FatwaId&Id=58404  
  

ة املكذوبة لتجميل صورة االسالم طاب ألصحاب املسلسل عرض هذه الروايلقد 
 ..! ، ليظهر العكس للجماهري ملرأةالذي حيتقر ا

  
  

 
  
  

  ): 2:50الدقيقة  -26احللقة (شاهدنا يف 
https://www.youtube.com/watch?v=GdRIniYxeas  
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لتتوقف عن غش  عليها ابنتها اليت اعترضتقصة املرأة اليت كانت تغش اللنب ، و
  .إعجاباً بصنيعها قام بتزوجيها البنه ف -! مصادفة –فسمعها عمر  ..اللنب

  
  : لنقرأ الرواية أوالً 

فرضي أنا جعفر بن أمحد بن احلسني السراج أنا الشيخ أبو نصر إبراهيم بن احلسني بن أخربنا أبو احلسن ال"
صاحل قراءة عليه نا أبو أمحد الفرضي أنا أبو بكر حممد بن جعفر بن حممد األدمي القارئ قراءة عليه يف 

و قبيصة حممد بن مسجد اجلامع يوم اجلمعة يوم عرفة سنة أربعني وثالمثائة نا أمحد بن عبيد بن ناصح نا أب
مر عمر بعجوز تبيع لبنا معها يف سوق : حرب بن قطن حدثين محاد بن زيد عن عاصم عن أيب وائل قال

الليل فقال هلا يا عجوز ال تغشي املسلمني وزوار بيت اهللا تعاىل وال تشويب اللنب باملاء فقالت نعم يا أمري 
ك أن ال تشويب لبنك باملاء فقالت واهللا ما فعلت املؤمنني مث مر بعد ذلك فقال يا عجوز أمل أتقدم إلي

فتكلمت ابنة هلا من داخل اخلباء فقالت يا أمه أغشا وكذبا مجعت على نفسك فسمعها عمر فهم مبعاقبة 
العجوز فتركها لكالم ابنتها مث التفت إىل بنيه فقال أيكم يتزوج هذه فلعل اهللا أن خيرج منها نسمة طيبة 

مر أنا أتزوجها يا أمري املؤمنني فزوجها إياه فولدت له أم عاصم فتزوج أم عاصم مثلها فقال عاصم بن ع
ليست حفصة من : عبد العزيز بن مروان فولدت له عمر بن عبد العزيز مث تزوج بعدها حفصة وقيل فيها

  ). 252/ 70 -تاريخ دمشق  -ابن عساكر " (.رجال أم عاصم
  

  ! ضعيف وهو" عبيد بن ناصحأمحد بن : "ومشكلة الرواية ان يف سندها 
  ."لني احلديث  :"قال احلافظ يف التقريب 

  ! شيخه جمهولان الذهيب يف امليزان  وعند 
عمر مبعاقبة العجوز  ناهيك ان مشهد املسلسل قد حرف الرواية وأخفى هم ..

يف .. واضاف مطوالً مشهد عرض ابنيه على الفتاة لتختار بنفسها ويسمعوا رأيها 
  ! واية ختلو من التخيريحني ان الر

  .ملرأة واختيارهاااظهار عمر وكأنه حيترم قرارات  جاهداً املسلسل حياول
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  ):5:40الدقيقة  – 27احللقة (شاهدنا يف 
https://www.youtube.com/watch?v=6i7zSwlmo0g  

كيف استقبلت الصحابية خولة عمر بن اخلطاب وهو خارج من املسجد بسيل من 
  !لكنه مل يغضب او يصفعها بالدرة كعادته امنا مسع هلا دوء واحترام .. االهانات 

  
  

  
  :الرواية تقول اآليت 

 "من خارجاً كان عندما عنه اهللا رضي اخلطاب بن عمر يوم ذات يف خولة خاطبت 
 ، عمر يا هيا :وقالت عليه، فردت عمر عليها فسلم .العبدي اجلارود معه وكان املسجد
 حىت األيام تذهب فلم ، بعصاك الضأن ترعى عكاظ سوق يف عمرياً تسمى وأنت عهدتك

 أنه واعلم ، الرعية يف اهللا فاتق ، املؤمنني أمري مسيت حىت األيام تذهب مل مث ، عمر مسيت
 باحلساب أيقن ومن ، الفوت خشي املوت خاف ومن ، البعيد عليه قرب الوعيد خاف من

 فقال املرأة أيتها املؤمنني أمري على أكثرت قد) :اجلارود فقال (العذاب من خاف
 أحق فعمر ، مساوات سبع فوق من قوهلا اهللا مسع اليت خولة هذه تعرفها؟ أما ، دعها:عمر
 ".هلا يسمع أن واهللا

  
  :فيها خليد بن دعلج قال ابن حجرهذه الرواية ضعيفة ألن 

 "  ليد69 \ 8 -ابن حجر  – اإلصابة " ( سيئ احلفظ, ضعيف خ ( 
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  !فالرواية ضعيفة ال تصلح حلجة . له ترمجة ليسهارون بن عمر ويف إسناده 
   

حماولة مستميتة من اصحاب املسلسل الظهار تسامح وطول روح عمر واحترامه 
  !للمرأة 

حىت بل كان يضرب ..  كان يضرب النساءحة عن عمر انه بينما الروايات الصحي
  :نقرأ (!!) .. اب يلتزمن احلشمة أو احلج حينماالنساء 
 "  قال ضعيه  ال ،: عتقت ؟ قالت   :فقال أمة عليها جلبابرأى عمر

 فتلكأت فقام إليها بالدرة ، ، إمنا اجللباب على احلرائر ، عن رأسك
 ". ) 1/124 - ابن حجر العسقالين - يةالدرا – 

 )صحيح: درجة احلديث 
  "قال ألمة رأها متقنعة ثبت أن عمر: قال ابن املنذر :

."  )2:ابن أيب شيبة يف املصنف أخرجه. صحيح 
/82( 

  !!احىت خلعت حجا..  رأسها بعنف على اجلارية املسكينةعمر ضرب 
ت حضر أوربية دوالًاعالمهم ضد هل سيعترضون على عمر كما يعترضون يف 

 !احلجاب يف األماكن الرمسية ؟ ارتداء
يعلم ما  والكل. بني املرأة احلرة وبني اجلارية امنا طبقية" ..  حشمة" املسألة مل تكن 

   :هلذا كان الغرض من مسلسل عمر .. االسالمقيمة النساء اجلواري يف 
  !حلقائقتسطيح ا
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  ):  41الدقيقة  - 28احللقة ( شاهدنا يف 
https://www.youtube.com/watch?v=QY51-ylHZKM  

  أو ما يسمى ملسيحيي أورشليم" العهدة العمرية"اعطاء عمر بن اخلطاب ملا يسمى 
  ).بيت املقدس( 
  

  
شاسع كفرق السماء عن األرض  هناك فرقبأن : على اجلميع االنتباه هلذه امللحوظة 

  !، اذ ليستا وثيقة واحدة " الشروط العمرية " وبني   عمر" عهدة " بني ما
  

 
 

  
ها عمر بن اخلطاب على أهل رية املذلة املهينة اليت فرضلنقرأ بنود الشروط العم

 :الكتاب، واليت تغاضى عنها أصحاب املسلسل 
وذكر سفيان الثوري عن مسروق عن عبد احلمن . فذكره خربنا عبد اهللا بن امحدأ"

الشام وشرطهم عليهم  نصارىحني صاحل  كتبت لعمر بن اخلطاب: بن غنم قال
  :فيه

 نتهم وال فيما حوهلا ديراً وال كنيسة والان ال حيدثوا يف مدي  
  بقالية وال صومعة راه 
  يرتهلا أحد وال جيددوا ما خرب، وال مينعوا كنائسهم ان  
  ،ممن املسلمني ثالثة ليايل يطعمو 
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  جاسوساً وال يؤووا 
 وال يكتموا غشاً للمسلمني 
  وال يعلموا أوالدهم القران 
 ًوال يظهروا شركا 
   قرابتهم من اإلسالم ان أرادوهوال مينعوا ذوي 
  يوقروا املسلمني وان 
 وان يقوموا هلم من جمالسهم إذا أرادوا اجللوس  
  وال يتشبهوا باملسلمني يف شئ من لباسهم وال يتكنوا 
 سروجاً بكناهم، وال يركبوا 
 ًوال يتقلدوا سيفا 
  وال يبيعوا اخلمور 
 مقادم رؤوسهم  وان جيزوا 
  انواوان يلزموا زيهم حيثما ك 
 أوساطهم وان يشدوا الزنانري على  
  وال شئ من كتبهم يف شئ من طرق  23صليبا وال يظهروا

 املسلمني،
  وال جياوروا املسلمني مبوتاهم 
  ًوال يضربوا بالناقوس اال ضربا خفيفا 
   م بالقراءة يف كنائسهم يف حضرة املسلمنيوال يرفعوا أصوا 
 وال خيرجوا شعانني 
 ممع موتاهم وال يرفعوا أصوا 
  معهم_ الشموع_ النريان وال يظهروا 
  املسلمني وال يشتروا من الرقيق ما جرت فيه سهام. 

                                                             
  :في بیتھ" تصلیب "اشكالھ ومواده وكان یحطم اي  افةكان محمد یبغض الصلیب بك  23
 "صور : و التصلیب  شیئا فیھ تصالیب إال نقضھ أن النبي لم یكن یترك في بیتھ

: الرقم والصفحة أ -غایة المرام : المصدر -األلباني : عائشة المحدث: الراوي( " الصلیب
 )صحیح: خالصة الدرجة - 142
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ما حيل ألهل  فان خالفوا شيئاً مما شرطوه، فال ذمة هلم، وقد حل للمسلمني منهم
  24 ".الشقاق واملعاندة

  :علماء احلديث واألسانيد  وقد صحح هذه الشروط العمرية
 )الصارم : املصدر - ابن تيمية: ن بن غنم األشعري احملدثعبدالرمح: الراوي

 )إسناده صحيح :خالصة الدرجة 2/393: الصفحة أو الرقم -املسلول 
 )7/346: الصفحة أو الرقم - احمللى : املصدر -ابن حزم : احملدث 

رواية  مل حنتج إال خبرب صحيح من :، وقال يف املقدمة احتج به :خالصة الدرجة
 )الثقات مسند

  )الصفحة أو  - األحكام الصغرى: املصدر -عبد احلق اإلشبيلي : احملدث
 )اإلسناد أنه صحيح أشار يف املقدمة: خالصة الدرجة -600: الرقم

 )  شرح الشروط : املصدر -ابن القيم : احملدث غري واحد من أهل العلم:الرواي
تغين عن شهرة هذه الشروط  :الدرجة خالصة 2: الصفحة أو الرقم -العمرية 

 )األئمة تلقوها بالقبول إسنادها فإن
  .بالقبول قد تلقوها" االئمة " اضافة اىل ان  صحيحة:  اسانيد هذه الرواية

الشهرية اليت فرضها على أهل الكتاب إلذالهلم "  الشروط العمرية" تلك هي 
اي ترد يف  العمرية املزعومة  فلم" العهدة "  بـ ونهيف حني ان ما يدع 25 واهانتهم

                                                             
 : انظر المراجع االسالمیة التالیة  24

  .115– 114/ 2اھل الذمة البن القیم الجوزي  أحكام
  2/223 راجع أیضا الجھاد البن تیمیة

 ..وغیرھا . 153- 140والخراج البو یوسف ص 
ت والمؤتمرات مع فلیسمع أصحاب النیافة على موائد االفطار الرمضانیة وحیث الندوا 25

أصحاب الفضیلة ذوي الجاللیب المزركشة واالقوال المنمقة الذین یمدحون بعدل عمر 
ً بعدالة الفاروق عمر ً وطربا .  واحترامھ للمسیحیین ، لیكفوا عن ھز رؤوسھم اعجابا

 " !التقیة " لیسمعوا ویفھموا ما فعلھ وقالھ عمر ، ولیس ما یتفوه بھ مشایخ 
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 خياالت واوهام صحراويةامنا تعد .  كتاب تاريخ اسالمي مسنودة او صحيحة
  .اخترعها احد البدو االعاريب ومل حيكم تلفيقها

  
  : الصعب السؤالونطرح 

  املسيحيني ؟ ضدهل يوافق القرآن ورسول اإلسالم على هذه الشروط اجلائرة 
القرآن باهانة واذالل  وامرأ ةيؤزر هذه الشروط العمرية الظاملإذ ! نعم : واالجابة 

 !اهل الكتاب واصغارهم
 :اليت تقول  29: سورة التوبة  كما جاء يف

" و ولُهسرو اللَّه مرا حونَ ممرحلَا يرِ ومِ الْآخولَا بِالْيو ونَ بِاللَّهنمؤلَا ي ينلُوا الَّذلَا قَات
  ". ذين أُوتوا الْكتاب حتى يعطُوا الْجِزيةَ عن يد وهم صاغرونَيدينونَ دين الْحق من الَّ

  ؟  29:ما تفسري نص سورة التوبة ف
 

  :ابن كثري جاء يف تفسري 
  " أي عن قهر هلم " عن يد " أي إن مل يسلموا " حىت يعطوا اجلزية " وقوله

فلهذا ال جيوز إعزاز  أي ذليلون حقريون مهانون" وهم صاغرون " وغلبة 
كما جاء  بل هم أذالء صغرة أشقياءوال رفعهم على املسلمني  26أهل الذمة

ال تبدءوا " قال ص  يف صحيح مسلم عن أيب هريرة رضي اهللا عنه أن النيب 
اليهود والنصارى بالسالم وإذا لقيتم أحدهم يف طريق فاضطروهم إىل أضيقه 

مر بن اخلطاب رضي وهلذا اشترط عليهم أمري املؤمنني ع" 

                                                             
على  -فقط–ابن كثیر وغیره من التفاسیر بأن الشروط العمریة لم تفرض  یتبین من تفسیر 26

 .جمیعھم دون فرق" أھل الذمة"انما على عموم .. نصارى الشام دون غیرھم كما زعم المرقعون 
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 يف إذالهلم وتصغريهماهللا عنه تلك الشروط املعروفة 
وذلك مما رواه األئمة احلفاظ من رواية عبد الرمحن بن غنم  وحتقريهم

  )ابن كثري -تفسري القران الكرمي:  راجع ( " ...األشعري 
 ..مث ساق ابن كثري الشروط العمرية كاملة  

  
  :ر الطربي تفسري االمام ابن جريوايضاً من 

 .. "  وهم أذالء مقهورون: فإن معناه } وهم صاغرون { : وأما قوله  ,
 -تفسري جامع البيان يف تفسري القران: راجع ( " صاغرا: يقال للذليل احلقري 

  )الطربي
  

  :تفسري اجلالالن ومن 
 ".. "اخلراج " حىت يعطوا اجلزية"أي اليهود والنصارى " الذين أوتوا الكتاب

حال أي منقادين أو بأيديهم ال يوكلون " عن يد"ليهم كل عام املضروب ع
  " منقادون حلكم اإلسالم أذالء" وهم صاغرون"ا 

  :وجاء يف تفسري االمام البغوي
  ".. حىت يعطوا اجلزية ، وهى اخلراج املضروب على . اليهود والنصارى: يعىن

أعطى شيئا كرها يقال لكل من : قال أبو عبيدة.عن قهر وذلرقام، عن يد ، 
يعطوا بأيديهم وال : وقال ابن عباس. أعطاه عن يد: من غري طيب نفس

عن : وقيل. عن نقد ال نسيئة: عن يد أي: وقيل. يرسلون ا على يد غريهم
وهم صاغرون ، أذالء إقرار بإنعام املسلمني عليهم بقبول اجلزية منهم، 
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وعن ابن . لقابض جالسيعطون اجلزية عن قيام، وا: قال عكرمة .مقهورون
 "..إذا أعطى صفع يف قفاه: وقال الكليب  . ويوطأ عنقه تؤخذ منه: عباس قال

  )البغوي-تفسري معامل التنزيل: راجع (
  

  :وجاء يف البيضاوي 
 " ..  تؤخذ : وعن ابن عباس رضي اهللا تعاىل عنهما قال أذالءوهم صاغرون

 -لتنزيل واسرار التأويلتفسري انوار ا( " .اجلزية من الذمي وتوجأ عنقه
  )البيضاوي

 

  :تفسري شرح القدير للشوكاين ومن 
  

 .. " واملعىن. والصغار الذلوهم صاغرون يف حمل نصب على احلال، : قوله :
وهو أن يأيت ا بنفسه ماشياً : إن الذمي يعطي اجلزية حال كونه صاغراً، قيل
ينبغي للقابض للجزية  وباجلملة. غري راكب ويسلمها وهو قائم، واملتسلم قاعد

 " .صاغراً ذليالً قبضهاأن جيعل املسلم هلا حال 

  :اىل قوله 
 " ..  وأخرج ابن أيب حامت وأبو الشيخ عن . يعين مذللونعن يد وهم صاغرون

وأخرج ابن أيب حامت عن سفيان بن عيينة . عن قهر: عن يد قال: قتادة يف قوله
وأخرج ابن أيب حامت وأبو . غريه من يده وال يبعث ا: عن يد قال: يف قوله

وأخرج ابن املنذر عن ابن . عن قدرة: عن يد قال: الشيخ عن أيب سنان يف قوله
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وأخرج ابن أيب حامت . شون ا متلتلنيمي: وهم صاغرون قال: عباس يف قوله
  )الشوكاين -تفسري فتح القدير: راجع ( ..يلكزون: عنه قال

  :لعزيز لوجيز يف تفسري القران اوجاء يف ا
  "..  احىت يعطوا اجلزية وهي ما يعطى املعاهد على عهده عن يد يعطو

، وال جييئون ا ركبانا ، وال يرسلون ا وهم  ميشون ا كارهني بأيديهم ،
إىل املوضع الذي تقبض منهم فيه بالعنف ،  صاغرون ذليلون مقهورون جيرون

  ".حىت يؤدوها من يدهم 
  

ام عمر بن اخلطاب العنصرية اليت فرضها ضد أهل كل ممارسات وشروط وأحك
الكتاب وبالذات املسيحيني واملبنية على نصوص القرآن واألحاديث وتفاسري كبار 

العلماء ، كل هذا يتغاضى عنه أصحاب املسلسل فقط لترقيع صورة اإلسالم 
  !!اخلرافية اليه " السماحة " وإلصاق 

  
 

 

  
  

  ) : 1دقيقة  - 29احللقة ( شاهدنا يف 
https://www.youtube.com/watch?v=XXXVJQeY_fI&feature=relmfu 

ره كان خلشية استيالء املسلمون لصالة يف كنيسة القيامة ، ومربموقف عمر الرافض ل
   .  من بعده عليها
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..  عن الصالة يف كنيسة القيامة ما اشهر هذه القصة املفربكة حول امتناع عمرحقاً 

 !وبالطبع اظهاراً لسماحة االسالم 
 !؟.. حقيقية هل هذه القصة : هو كالصاعقةلكن السؤال الذي نلقيه 

  : أنفسهم يف هذا الشأن لنقرأ ما قاله علماء االسالم
  
 57323:  رقم الفتوى  

  التصح نسبة سجود عمر أمام كنيسة القيامة: الفتوى  عنوان
  1425ذو القعدة  14 : تاريخ الفتوى

اهللا عنه سجد أمام كنيسة القيامة عند  هل عمر بن اخلطاب رضي:  السؤال
  ؟دخوهلا
  :هللا والصالة والسالم على رسول اهللا وعلى آله وصحبه، أما بعـد احلمد:  الفتوى

،  وثبت أنه قال :
  .  رواه

لضيافته يف  رفض الدخول لطعام أعدوثبت عنه أنه  ،صحيح بسندالبيهقي 
 .كنيسة

، 1310: الصالة بالكنائس وراجع الفتاوى ذات األرقام التالية يف حكم
5744 ،8327، 22748 ،37925. 

  .واهللا أعلم
  عبداهللا الفقيه.مركز الفتوى بإشراف د: املفتـــي

http://www.islamweb.net/hajj1425/Sho...Option=FatwaId 
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ان يثبتوا صحة تلك االسطورة . .لمني يف كل االرض قاطبة املس االخوة من ننتظرس
 كنيسة خياهلم الصحراوي حول امتناع عمر عن الصالة يف املفتراة اليت نسجها

  !اظهاراً  لعدل عمر  ،لكي حيميها مستقبالً من استيالء املسلمني من بعده  القيامة
  صة املفربكةصدق تلك الق بالسند الصحيح للمسلمني بأن يثبتوا هذا حتدي

واكتشفوا الكم اهلائل من التزوير يف تارخيكم ،  عنها جيداً واحبثوا... هاتوا االدلة 
  !السيء الصيت

 

  
رأ علماء اإلسالم الذين راجعوا نصوص قيمل أ .. وانتهاكهاخبصوص الكنائس 

عليه علماء  امجع شرطه عمر على املسيحيني بشأن كنائسهم وما ما املسلسل
  ؟ الهل السنة واجلماعة االربعة املذاهب

  
  :أحد بنود الشروط العمرية ينص على التايل 

"   
  " (!!)  

  :اجلوزي  ابن قيم االمامما اورده  لنقرأ
  "مذهب ابو : ان علماء املسلمني من اهل املذاهب االربعة :يقول ابن تيمية

حنيفة، ومالك والشافعي وامحد، وغريهم من األئمة، كسفيان الثوري ، 
: واالوزاعي والليث بن سعد، وغريهم، من الصحابة والتابعني، متفقون 
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 . "  )وقال  ).214- 2/212 اجلهاد:كتاب اجعر:  

  " عن احلسن البصري انه قال: 
 . عن

 .  وهذا مذهب األئمة االربعة يف األمصار وال زال من يوفقه اهللا من والة أمور
روى االمام امحد عنه انه  27مثل عمر بن عبد العزيزل ذلك ويعمل به املسلمني يفع

كتب لنائبه يف اليمن 

يف سواد بغداد وكذلك  وكذلك هارون الرشيد 
  ) 125- 119/ 2أحكام اهل الذمة البن اجلوزي ص : راجع(" .املتوكل

 
شبهون الكنائس يف.. م للكنائس معروف هحتقريو الفقهاءوالتابعني والصحابة ف

  ..!باحقر االوصاف والنعوت 
  :" احكام اهل الذمة" يف كتابه الشهريقد اورد .. وهذا ابن قيم اجلوزي 

   " وال مننع كنائسنا من املسلمني: فصل. 
ا رقاا مل يكن إذ لو ملكو: رقاا كما ميلكون دورهم  هذا صريح يف ام ال ميلكوا

 وإذا شاء املسلمون نزلوها، برضاهم كدورهم، وامنا متعوها متاعاً، للمسلمني ان ينزلوها اال
يستبقوا الكنائس والبيع على ملك  مل فان املسلمني ملا ملكوا األرض .فأا ملك املسلمني

                                                             
بسبب ایمانھ وعدلھ وتمسكھ " خامس الخلفاء الراشدین" ھذا الخلیفة یلقب عند المسلمین بـ 27

نة ، والج ً ضد المسیحیین بالقرآن والسُّ ً منظما دیر بالذكر ان ھذا الخلیفة كان یمارس اضطھادا
ً لكنائسھم ، ولھذا كانوا یسمونھ بـ  ً بھم وھادما   " المؤمن والعادل " منكال

ولشدة اعجاب األمة االسالمیة بھذا  ! فاالیمان والعدل عندھم یقاس بمدى البغض للمسیحیة 
في مسلسل بتجسید دور عمر بن عبد العزیز  شریفنور الالخلیفة فقد قام الفنان المصري 

كم من المالیین قد !  دون ان یظھروا وحشیتھ ضد المسیحیین وكنائسھم حلقة 38تلفزیوني من 
  !خدعت تلك المسلسالت الدینیة ، وكم ضللت تلك البروبجندا االسالمیة 
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 -مني من املسل -، فإذا نزهلا املارة األرض بل دخلت يف ملكهم كسائر أجزاء الكفار
 .ملكهم بالليل أو النهار فقد نزلوا يف

ام ال يتومهون بإقرارهم  فائدته: فما فائدة الشرط ان كان اآلمر كذلك ؟ قيل: فان قيل
 .بأذم فيها كسائر دورهم ومنازهلم اليت ال جيوز دخوهلا إال

ذم، فان فيها إال بأ فما يدل على ذلك أا لو كانت ملكاً هلم مل جيز للمسلمني الصالة
ويف صحتها نزاع معروف،  الصالة يف ملك الغري بغري آذنه يف املكان املغصوب هي حرام،

اختلفوا يف كراهية الصالة يف  لكن املسلمون قد .وقد صلى الصحابة يف كنائسهم وبيعهم
أ:  البيع والكنائس كرهه الصالة يف تج الذينحوأ .البيع والكنائس

    ،
وان النيب قد أى عن الصالة يف بابل وقال أا ملعونة  وأا من أماكن الغضب،

. باللعنة فعلل منع الصالة فيها
 اجتنبوا اليهود   .الصحابة ينزل عليهم فيها كما قال بعض

وبأا من بيوت أعداء اهللا  .تنزل عليهم عيادهم فان السخطةوالنصارى يف أ
 " .واهللا ال يتعبد يف بيوت أعدائه

  ).148 ص  2ج   -ابن قيم اجلوزي  – أحكام اهل الذمة : راجع(
  

املسيحيني عن بناء  بكل صفاقة فالشروط العمرية اليت فرضها عمر بن اخلطاب تنهى
بالقوة  ، عالوة على منعهم )عنوة  املفتوحة(  جديدة يف أرضهم 28أي كنيسة
  .وهم أهل البالد األصلنيمن جتديد كنائسهم احملتاجة اىل اصالح وترميم  واالعتداء

                                                             
ماذا ال تبنى مساجد ل: في دفاع المسلمین عن موقفھم المعادي للكنائس یستندون على حجة  28

  للمسلمین في الفاتیكان ؟
  :وجوابنا 

 ً   !وال أیدي عاملة اسالمیة ، الفاتیكان ال یحوي مسلمین: اوال
 ً اي ) كنیسة القدیس بطرس ( مساحة الفاتیكان ھي بالضبط مساحة الكاتدرائیة المقامة علیھا : ثانیا

ً ھو . كیلومتر 2ما یقارب الـ   ولیس دولة بمساحات شاسعة.. لحجم كبیرة ا "كنیسة"فالفاتیكان اساسا
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 ، واقتباس عمر لرواية عن رسول ) 3: الدقيقة  -  29احللقة (شاهدنا هذا يف 
  ". من آذى ذمياً فقد آذاين: " االسالم قال فيها 

  
  

بينما .. االسالم مع املسيحيني" مساحة "هذه رواية سقيمة جداً بغرض الدعاية لـ 
  ! كذوباحلقيقة اا رواية كاذبة اخترعها 

  :اذ نقرأ عن درجتها بقلم علماء احلديث التايل 
 "من آذى ذميا فقد آذاين" 

 صلى اهللا عليه وسلم  :خالصة الدرجة(
الصفحة أو -جمموع الفتاوى :املصدر -ابن تيمية :احملدث
 )28/653 الرقم

 )خالصة الدرجة:  - املنيفاملنار :املصدر -ابن القيم :احملدث- 
 )98  الصفحة أو الرقم

 )خالصة الدرجة: - اللؤلؤ املرصوع :املصدر -القاوقجي :احملدث 
 )173 حة أو الرقمالصف-

                                                                                                                               
فروما التي تحوي الفاتیكان بني علیھا . لیتسنى لھم بناء أماكن عبادة ألصحاب الدیانات األخرى

 !المسلمون ما ال یُعد من المساجد والمراكز االسالمیة التي تدعو لالسالم بكل حریة 



97 
 

 "من آذى ذميا فقد آذاين و من آذاين فقد آذى اهللا" 
- األلباين :احملدث - :خالصة الدرجة(

 )469 ملرقاالصفحة أو -غاية املرام :املصدر
  

بل وتناقض أوامر القرآن باذالل واهانة  ..رواية كذب باطلة موضوعة ال أصل هلا 
أذى أشد أذى من هذا ب مسعتمفهل .. د قتاهلم وهدم كنائسهم املسيحيني واليهود بع

  !األذى ؟
؟ يف املسلسل  وال أدري كيف وبأي وجه مت متريرها كمقولة وضعت على فم عمر

  !سبب سوى خداع املشاهد وإيهامه بعدالة واحترام االسالم للديانات االخرى ال 
 

 
 

 

  
  : هذه احلادثة  ) 17:42دقيقة ال - 29احللقة ( شاهدنا يف 

  .مسلم قتل ذمياً  يسأله احلكم يف بو عبيدة ارسل رسالة اىل عمرأ
  : فقال عمر

  "


 !! "  
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قريش اليت أمرت بعدم املتاجرة والبيع " صحيفة"مشهد  يف حلقة سابقة أثار املسلسل

لكنه مل . ، واليت أثبتنا كذب روايتهاللمسلمني وكيف أكلتها األرضة داخل الكعبة
  ! اليت تنص على عدم قتل املسلم بكافر يكشف عن صحيفة الظلم االسالمية

  :وهذا نصها 
 " عهدا مل يعهده إىل الناس غري أن يف قراب سيفي  صما عهد إىل رسول اهللا

 املؤمنون تتكافأ دماؤهم ، يسعى بذمتهم أدناهم  فإذا فيها
  وال ذو عهد يف عهده"..  

الصفحة أو  - صحيح النسائي :املصدر -األلباين  :احملدث علي بن أيب طالب :الراوي(
 ). صحيح :خالصة حكم احملدث-4760 :الرقم

  
بل قام املسلسل بتلفيق حادثة مكذوبة وكالماً زائفاً نسبه لعمر بن اخلطاب بأنه 

اليت تعاليم حممد وهذا مناقض ل). لكتاب من أهل ا( حكم بقتل مسلم قام بقتل ذُمي 
  ! )ذُمي(  تحرم معاقبة املسلم باالعدام اذا ما اقترف جرمية قتل ملسيحي

  : فقد ورد يف أصح كتاب بعد القرآن أي صحيح البخاري حديث حممد 
 "  اب اهللا ، أو فهم أعطيه رجل مسلمال ، إال كت: هل عندكم كتاب ؟ قال : قلت لعلي ،

العقل ، : ؟ قال  فما يف هذه الصحيفة: قلت : قال . ذه الصحيفة أو ما يف ه
  "   وفكاك األسري ،

  .)باب ال يقتل املسلم بالكافر  –كتاب الديات  –صحيح البخاري ( 
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 "   عمرو بن شعيب    عن    أسامة بن زيد    عن    ابن وهب    حدثنا    عيسى بن أمحد    حدثنا  
وذا اإلسناد   قال    ص    أن رسول اهللا    جده    عن    أبيه    عن  

  حديث    أبو عيسى    قال  .  املؤمن   عقل    دية    الكافر نصف    عقل    دية    قال    ص    عن النيب 
اليهودي    دية    واختلف أهل العلم يف    حديث حسن    يف هذا الباب    عبد اهللا بن عمرو  

  ص     والنصراين إىل ما روي عن النيب اليهودي   دية    فذهب بعض أهل العلم يف  والنصراين
       عمر بن عبد العزيز    و قال  
ما  -الديات عن رسول اهللا  - سنن الترمذي ( "   ..  أمحد بن حنبل    وذا يقول  

  .)دية الكفار جاء يف
 

  : شرح احلديث فنضع امامه ..  ولو قال قائل ان هذا خمتص فقط بالكافر احملارب
 "ال يقتل مسلم بكافرقال : ( قوله (

  .  )دية عقل الكافر نصف عقل املؤمن ( 
حبذف لفظ الدية وهو الظاهر فإن العقل رواية غري الترمذي عقل الكافر  ويف 

وهم  , عقل أهل الكتابني نصف عقل املسلمني أنلفظ قضى  هو الدية ويف
  "..رواه أمحد والنسائي وابن ماجه  . ىاليهود والنصار

  .)الترمذي حتفة األحوذي بشرح جامع( 
 

   !!قتل كافراً ي حينماال تعاقب املسلم بالقتل : صحيفة الظلم االسالمي 
 .لكريه واملربر للقتل وسفك الدماء اقرأ نصاً دينياً شبيهاً ذا النص املتعصب امل

  .الدولية ومبادئ حقوق االنسانوالذي يضرب بعرض احلائط كل القوانني 
  : لنقرأ ما جاء بلسان احد علماءهم
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 " .. ،  وال يقتل
املقتول يف احلرية، وال يقتل مكاتب بعبده، مع  ن القاتل أفضل منحر بعبد؛ أل

إن صواب العبارة : وهلذا قلناألنه مالك له؛  أن كليهما عبد، لكن املكاتب أفضل؛
الذي اشترى نفسه من سيده، وإذا اشترى نفسه من سيده  واملكاتب هو."كيف احلرية واملل"

من حديث  دليله ما يف الصحيح .رفال يقتل مسلم بكاف :قوله.فقد ملك الكسب
،   :رضعلي بن أيب طالب 

على أن غري املؤمنني ال  فيدل هذا املؤمنون تتكافأ دماؤهم،  :صوقوله  
 يكافئ املؤمنني يف الدماء، ومن جهة 

 ، املسلم  فهذه أدلة أثرية ونظرية يف أن
املسألة اختلف فيها  ال يقتل احلر بالعبد، وهذه: أي» وال حر بعبد«: قوله .ال يقتل بالكافر

ألن احلر أكمل من العبد، إذ إن العبد يباع  فاملذهب أن احلر ال يقتل بالعبد؛ أهل العلم،
 ..."ما يباع ويشترى مكافئاً للحر ويشترى، وديته قيمته، فال ميكن أن يكون

  .)باب شروط القصاص –الد الرابع عشر  -زاد املستقنع  الشرح املمتع على (
  

 : القاسية كاحلجر هل انتبهتم اىل هذه االقوال 
 ! القاتل أفضل من املقتول يف الدين فال يقتل مسلم بكافر؛ ألن

  ! الكافر أن املسلم أعلى وأكرم عند اهللا من
يقتلوا  واملسلم حني يقتل املسيحي فلن. قصاصاً يقتلوهسيقتل املسلم ي يتجرأ وفالذ

  .جتعل دمائه أنقى من دماء البشر" اهلية"املسلم ألنه يتمتع حبصانة 
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  ):  55دقيقة  -30احللقة ( شاهدنا هذه احلدوتة يف 
https://www.youtube.com/watch?v=IrJDAymV9Eg 

قولة الشهرية اليت فربكت على لسان عمر أظهر املسلسل امل ):57:10دقيقة ال (يف و
  :والقائلة 

 
 

  
  !سوى أساطري  اليست.. قولة عمر باالضافة مل العاصبن ضربه الان قصة القبطي و

اذ حرص منتجو املسلسل على اظهار احلكاية الشهرية عن القبطي مع ابن عمرو بن 
  !نكرة يف سندها ومتنهاامل من الرواياتوهي .. العاص 

فمن أبعد التصورات ان يستدعي عمر بن اخلطاب وايل مصر عمرو بن العاص من 
مث .. لكي يقتص منه القبطي خلطأ ابنه  –وبينهما مسرية شهر  –مصر اىل املدينة 

  :ختتم احلكاية مبقولة عمر 
  ".مىت استعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحراراً "

فابن اخلطاب الذي كان  .لناس متسكاً ا او تطبيقاً هلاوهذه العبارة نسبت اىل أبعد ا
ذي استملك رقاب ما ال حيصى وال يذل ويقهر ويبغض أهل الكتاب أشد البغضة ،
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املتميز و .. 29من العبيد واجلواري اللوايت كان ميارس اجلنس معهن مع العزل
آخر من نتصور ان تصدر عنه حكمة  بالغضب والتسلط ومصادرة حريات الناس

  .كهذه
  !هذا كله ليظهر اصحاب املسلسل مساحة وعدالة االسالم مع أهل الكتاب 

  
باألدلة  اذ كذبوها بأنفسهم.. كذيب هذه الرواية وقد كفانا علماءهم جهد ت

يفند فيه )  حممد بن أمحد ماهر االثري (هذا حبث بقلم و .والرباهني سنداً ومتناً 
استعبدمت الناس وقد ولدم " ، وتزوير مقولة كذوبة القبطي وابن عمرو بن العاصا

  !هو الصحيح اليت تظهر االسالم عادالً بينما العكس  ، " أمهام أحراراً
  :البحث بعنوان 

  
مىت استعبدمت الناس وقد ولدم أمهام  :بطالن قصة (

  ) سندا ومتنا -أحرارا 
  :وميكن قراءة هذا البحث التفصيلي على موقع اسالمي متخصص باحلديث 

vb/showthread.php?t=5849http://www.ahlalhdeeth.com/  
                                                             

اي یقذف منیھ خارج رحمھا ( نھا كان عمر یمارس الجنس مع جاریة من جواریھ ویعزل ع  29
  !!فحبلت من راعي أسود فحمد ربھ ) لكي ال تحبل منھ 

 " وقال  بحمل فشق علیھ فجاءت،  كان یعزل عن جاریة لھ رض عمر بن الخطاب أن ، :
، فقال  فولدت ولدا أسود. لیس بھم خفاء عمر من لیس منھم ، فإن آلعمر اللھم ال تلحق بآل

  " حمد هللا ، وأثنى علیھف. من راعي اإلبل : فقالت  ممن ھو ؟: 
 ) األوالد كتاب عتق أمھات - ابن قدامة -المغني (: راجع 

  " ال اللھم ال تلحق وق كان یعزل عن جاریة لھ فحملت فشق ذلك علیھأن عمر بن الخطاب
  "فاستبشربآل عمر من لیس منھم قال فولدت غالما أسود فسألھا فقالت من راعي اإلبل قال 

  )  مصنف عبد الرزاق ـ باب الرجل یطؤ سریتھ وینتفي من حملھا ( :راجع
 
  

 



103 
 

وملخص كالمه ان القصة مكذوبة ومفتراة وال سند هلا صحيح ، ومتنها خيالف 
  .القرآن واألحاديث الصحيحة

  . )2(رقم  ملحق الكتابوقد نقلنا البحث يف 
  

كيف يكون الشيخ أكرم العمري وهو من أهل احلديث واالسناد يف جلنة : وهنا نسأل 
ومتر عليه هذه احلادثة املفربكة واملقولة املفتراة على لسان عمر مراجعة نصوص املسلسل 

  !)؟.. ( ) السرية النبوية الصحيحة( موسوعة ويسكت عنها رغم كونه مؤلف 
يف املقابل تغاضى الشيوخ والعلماء مصححي املسلسل عن أحداث مشاة كان عمر 

ناقض مع مسلكهم يف وقد أخفوها لكوا تت.. بن اخلطاب هو الظامل املتجرب فيها 
  !جتميل االسالم 

  
 

 "فجعل يسأل عن متشابه القرآنبن يسار أن رجالً يقال له صبيغ قدم املدينة  عن سليمان  ،
من أنت؟ قال أنا عبداهللا صبيغ ، فأخذ : فقال إليه عمر وقد أعد له عراجني النخل فأرسل

فجعل له ضرباً حىت دمي أنا عبداهللا عمر ، : وقال فضربهعرجوناً من تلك العراجني  عمر
سنن " (  فقال يا أمري املؤمنني حسبك ، قد ذهب الذي كنت أجد يف رأسي  رأسه

 ).54:1الدرامي 
  :ويف رواية

 " ا حىت ترك ظهره دبرة مث تركه حىت برأ ، من جريد ف فأرسل عمر اىل رطائب ضربه
إن كنت تريد قتلي : قال فقال صبيغ برأ ، فدعا به ليعود له مث تركه حىت! له  مث عاد

فأذن له اىل أرضه وكتب ! وإن كنت تريد أن تداويين فقد واهللا برئت  فاقتلين قتالً مجيالً ،
  "! أن ال جيالسه أحد من املسلمني األشعري اىل أيب موسى
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  :ويف رواية
 " والذي نفس : ، فقال زل جيلده حىت سقطت عمامتهفلم يذراعيه  اليه وحسر عن فقام

لضربت رأسك ، ألبسوه ثياباً وامحلوه على قتب، وأخرجوه  عمر بيده لو وجدتك حملوقاً
فلم يزل ! إن صبيغاً ابتغى العلم فأخطأه : ليقم خطيب مث يقول حىت تقدموا به بالده ، مث

 أهل البصرة أن ال جتالسوا مث كتب اىل.... ، وكان سيد قومه وضيعاً يف قومه حىت هلك
فإذا جاءكم كتايب هذا فال ... فلو جاء وحنن مائة لتفرقنا عنه :قال أبو عثمان! صبيغاً 

 . "تعودوه ، وإن مات فال تشهدوه تبايعوه ، وإن مرض فال
  : ويف رواية

 " ومحله على !  فلما برأ دعاه فضربه مائة أخرىوجعل يف بيت ،  أمر به فضرب مائةمث
كتب عمر بن اخلطاب ... إمنع الناس من جمالسته: األشعري وكتب اىل أيب موسى قتب ،

  ". وأن حيرمه عطاءه ورزقهجيالس صبيغاً ،  اىل أيب موسى األشعري أن ال
  :ويف رواية

 " جيئ اىل احللقة وجيلس وهم اليعرفونه ،  كأنه بعري أجرببالبصرة  رأيت صبيغ بن عسل
  ". مةُ أمرياملؤمنني عمر ، فيقومون ويدعونهاألخرى عز فتناديهم احللقة

  
ابن حجر يف االمام ، والقصة مشهورة وصححها العديد من علماء احلديث مثل 

 .وغريه مما يغين من اخلوض فيها .)3/371(اإلصابة 
هل السؤال عن القرآن حمرم ؟ وهل يستحق :  على ضوء هذه احلادثة نسألهنا و

دمية وأليام عديدة ؟ وان ينفى الرجل ومينع عن كل هذا الضرب والتعذيب حىت الت
  ؟ " العادل"اين حرية وعدالة االسالم اليت كان ميثلها عمر  جمالسة الناس ؟ 

تعذيب كل من تسول له نفسه التفكري بعقالنية يف نصوص  –ملاذا مل يصوروا حادثة 
  كمشهد يف املسلسل ؟ - القرآن 
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دة كحادثة صبيغ ، ليمرروا قصصاً ال ملاذا تغاضوا عن الروايات الصحيحة املسن
 حتمل أي مصداقية وثبوتاً ؟

 
  

 
 
 

  1:14:30 -احللقة االخرية شاهدنا يف 
https://www.youtube.com/watch?v=IrJDAymV9Eg  

خفى اصحاب وقد أ. خادم املغرية بن شعبة  مقتل عمر على يد فريوزحادثة 
  .املسلسل حقائق قاسية 

  

 
  

  
.. كعادة اإلعالم االسالمي الذي دأبه غرس الضالل يف عقول عوام املسلمني 

 –ذكر أي اشارة اىل أن سبب موت عمر  عمداً وخاصة هذا املسلسل الذي جتنب
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  !ره على املساكني كان بسبب ظلمه وجو –! املضرب األعلى يف العدل 
 "  أبو لؤلؤة فريوز" مظلوم يدعى  فلقد كان هالكه على يد رجل فارسي

جاؤوا به اسرياً واستعبده العربان يف صحراء مدينتهم فوقع عبداً يف قسمة الصحايب  
  ..فأساء معاملته وظلمه . اجلائر املغرية بن شعبة 

عنه املعاناة وقسوة السيد املتجرب ، فشكا ابا لؤلؤة للخليفة املفترض انه العادل لريفع 
  !خراجك ليس بكثري أطع سيدك املغرية : فأجابه عمر بكل عنجهية 

فوجد أبو لؤلؤة .. وقد كان ممكن لعمر بقليل من العدل ان ينصف هذا العبد املظلوم
فتربص به .. احلل وهو االنتقام لدماء شعبه الفارسي الذي غزاه هذا اخلليفة الظامل 

ظلوم الفارسي اىل بطل قومي عند ملومن يومها حتول هذا ا.. نجر ذو حدين وقتله خب
وقد أقيم بإمسه ضريح ومسجد يف ايران كاألولياء الصاحلني دعى .. املسلمني الشيعة 

  (!!)فريوز  أبا شجاع الدين أبو لؤلؤة قبة
  

  
  :لنقرأ 

صورة ضريح ابا لؤلؤة قاتل 
وقد , عمر بن اخلطاب يف ايران 

بناه املسلمون الشيعة ختليداً 
 !لقاتل عمر 
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 " ا جعفر بن سليمان الضبعي حدثنا بن علي بن املثىن حدثنا قطن بن نسري الغربي حدثن أخربنا أمحد
 كان أبو لؤلؤة عبدا للمغرية بن شعبة وكان يصنع األرحاء: عن أيب رافع قال : البناين  ثابت

يا : فقال  رضوكان املغرية يستغله كل يوم بأربعة دراهم فلقي أبو لؤلؤة عمر بن اخلطاب 
اتق اهللا : عمر  قال لهأمري املؤمنني إن املغرية قد أثقل علي غليت فكلمه خيفف عين ف

على قتله  وسع الناس كلهم عدلك غريي فأضمر: وقال  وأحسن اىل موالك فغضب العبد
إنك ال  : كيف ترى هذا ؟ فقال: فاصطنع خنجرا له رأسان ومسه مث أتى به اهلرمزان فقال 

 . تضرب ذا أحدا إال قتلته
وكان عمر إذا أقيمت  م وراء عمرحىت قا يف صالة الغداة فجاءه وحتني أبولؤلؤة عمر : قال

أقيموا صفوفكم فقال كما كان يقول فلما كرب وجأه أبو لؤلؤة يف كتفه : يقول  الصالة
.. " .خاصرته فسقط عمر وطعن خبنجره ثالثة عشر رجال فهلك منهم سبعة  ووجأه يف

 حديث: قال شعيب األرنؤوط   -  (15/331) -حبان بترتيب ابن بلبان صحيح ابن(
  ).صحيح

 
 "أبو عوانة عن حصني عن عمرو بن ميمون قال رأيت عمر  حدثنا موسى بن إمساعيل حدثنا

غداة  قال إىن لقائم ما بيىن وبينه إال عبد اهللا بن عباس... أن يصاب قبل رض بن اخلطاب 
فكرب ، ورمبا  حىت إذا مل ير فيهن خلال تقدم. أصيب ، وكان إذا مر بني الصفني قال استووا 

الناس ، فما هو  ة يوسف ، أو النحل ، أو حنو ذلك ، ىف الركعة األوىل حىت جيتمعقرأ سور
العلج  حني طعنه ، فطار.  إال أن كرب فسمعته 

رجال ،  بسكني ذات طرفني ال مير على أحد ميينا وال مشاال إال طعنه حىت طعن ثالثة عشر
العلج  رجل من املسلمني ، طرح عليه برنسا ، فلما ظن مات منهم سبعة ، فلما رأى ذلك

فقد  أنه مأخوذ حنر نفسه ، وتناول عمر يد عبد الرمحن بن عوف فقدمه ، فمن يلى عمر
وهم  رأى الذى أرى ، وأما نواحى املسجد فإم ال يدرون غري أم قد فقدوا صوت عمر

قال  . صالة خفيفة ، فلما انصرفوافصلى م عبد الرمحن . يقولون سبحان اهللا سبحان اهللا 
الصنع قال  قال. فجال ساعة ، مث جاء ، فقال غالم املغرية . يا ابن عباس ، انظر من قتلىن 

بيد رجل يدعى  قال قاتله اهللا لقد أمرت به معروفا ، احلمد هللا الذى مل جيعل منيىت. نعم 
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 اإلسالم ، 
 .  قال . إن شئت قتلنا  أى. فقال إن شئت فعلت

فاحتمل إىل بيته فانطلقنا  ، بعد ما تكلموا بلسانكم ، وصلوا قبلتكم وحجوا حجكمكذبت
  .."معه ، وكأن الناس مل تصبهم مصيبة قبل يومئذ 

عثمان بن تفاق على باب قصة البيعة واال -كتاب فضائل الصحابة  –صحيح البخاري ( 
  ) رضي اهللا عنهماعمر بن اخلطاب وفيه مقتل عفان 

  
  :  قال البن عباس الئماً الحظنا ان الكلمات االخرية لعمر كانت عنصرية ، حني

  " ! باملدينة قد كنت أنت وأبوك حتبان أن تكثر " 
غري املسلمني وهي لفظة م ويقصد !) مقلوب العجول مجع عجل (  30العلوج

  !أي احليوانات العجم  .األخرية  يف ثواين حياتهعنصرية بغيضة ينطقها وهو 
  

عمر  اءابن أحد ما فعله -سالم التجميلي لإلكنهجه -أخفى املسلسل  وكالعادة
  !!انتقاماً ألبيه اذ إمتشط سيفه وذبح ابنة ابو لؤلؤة وكانت طفلة صغرية 

  " فقتلهاابنة أيب لؤلؤةجارية صغرية تدعي إلسالم  ) عبيد اهللا بن عمر(مث أتى، 
  "!يومئذ على أهلها فأظلمت املدينة

 )497 – 5ج  –احلافظ الصنعاين  –املصنف (   
  ! 31ل عبيد اهللا بن عمر غريها من املستعبدين ممن ال ذنب هلموقد قت 

  
                                                             

وھي اللفظة التي كان یكثر من استعمالھا وزیر االعالم العراقي محمد سعید الصحاف في نظام  30
ً عن عمر بن الخطابصدام   .حسین البائد ، نقال

ُتِل یواش فقتل أمصیا ابنھ القتلة  31 لكنھ  أین ھذا الظلم واإلجرام من ما نتعلمھ في العھد القدیم حین ق
  : لم یقترب من ابناءھم 

 ) .4:  25اخبار  2" (… بنوھم فلم یقتلھم بل كما ھو مكتوب فى الشریعة فى سفر موسىوأما " 
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  ! املفاجأة
اىل هنا انتهينا من استعراض ما تيسر لنا كشفه من حتريف وإخفاء وروايات ضعيفة 

  .يف هذا املسلسل الباهظ التكلفة حتولت اىل مشاهد مصورة 
مسلسل عمر مل  يوسيناراملثري للعجب هو ان الشيوخ األجالء الذين دققوا وراجعوا 

حىت يكلفوا خواطرهم حبذف كل تلك املشاهد املبنية على الروايات الضعيفة منه 
ولن نعدو احلقيقة لو قلنا بأن  .خيرج مسلسل ذو مصداقية مطابق للتاريخ الصحيح

حىت يلتبس عليهم احلديث الصحيح من ) هبالً ( ليسوا  املدققني" العلماء"أولئك 
  ؟ فلم مل حيذفوا ويصححوا اخلطأ هم أرباب هذه الصناعة ، بل ..الرواية الضعيفة 

  هل كانوا من اجلاهلني ؟
  أم من الغافلني ؟
  ؟ وتلميعه لغرض جتميل صورة اإلسالم.. أم من املاكرين 
يف بدء  يبلغ بنا اىل عرض املفاجأة اليت وعدنا ا قارئنا الكرمي اإلحتمال األخري

  ..حبثنا
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سلسل عمر بن اخلطاب م : االعتراف المدوي
  !لتحسني صورة اإلسالم 

أي  –بأن هذا املسلسل ما وجد اال لتحسني  MBCلقد أكد الشيخ صاحب قناة 
  !صورة اإلسالم  –جتميل 

  ) : MBCوهي قناة اخبارية ضمن جمموعة قنوات ( ولنقرأ اخلرب كما أوردته العربية 
 

 
mbc 

   نت.العربية -دبي  -م 2010نوفمبر  04 -هـ 1431ذو القعدة  27الخميس 
كد الشيخ وليد بن إبراهيم آل إبراهيم، رئيس مجلس إدارة مجموعة  اإلعالمية، أن  mbcأ

إنتاجه لن يكون حكراً على مشروع مسلسل عمر بن الخطاب الذي تشارك المجموعة في 
mbc  السعودية نشرتها " عكاظ"والتلفزيون القطري فقط، مبيناً في تصريحات لصحيفة

، أن المسلسل سيعرض على جميع الفضائيات ليحقق الهدف 2010-11- 4الخميس 
وهو تصحيح صورة اإلسالم وحسن تقديم الصحابة رضوان الذي أنتج من أجله، 

  .مبشكل يليق به اله عليهم
وجاء ذلك خالل حضوره االجتماع التنسيقي ما بين المسؤولين في تلفزيون قطر 

الفضائية، وحضره الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني رئيس المؤسسة  mbcومسؤولي شبكة 
القطرية لإلعالم وكل من الشيخ سلمان العودة والشيخ علي الصالبي وعدد كبير من 

  .اإلعالميين من قطر وخارجها
والتلفزيون القطري تلقيا العديد من العروض التي أبدت اهتمامها  mbcجموعة وبين أن م

بالعمل وعرضه من قنوات عربية وأخرى غير عربية لدبلجته وترجمته وعرضه في قنوات 
  .دولهم، مثل تركيا وماليزيا وباكستان وبروناوي وغيرها

  .ميةوأشار إلى أن المسلسل سيعرض على جميع المحطات العربية واإلسال
وشدد على أن الهدف من العمل تصحيح تقديم التاريخ اإلسالمي بشكل حقيقي وواقعي 

بعيداً عن التزييف والكذب، موضحاً أنه موجه لجميع المسلمين بمختلف أطيافهم، 
  .وكذلك لغير المسلمين لمعرفة حقيقة اإلسالم ورموزه
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:وهذه صورة اخلرب للتوثيق  

 

كان مترير ما  ،االسالم الذين دققوا مسلسل عمر علماء طخمطأن  تبني للجميع جلياً
 عقوهلم يف سبيل جتميل صورة اإلسالم وبرجمة املشاهدين مفاهيم قلبل زورأمكنهم من ال

  !!ول كل األكاذيب يف عمر اىل حقائقمانع يف أن تتح حينها ال .بأدوات مكياج إعالمية
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  :الفصل الثاني 
  

  ! أهل الكتاب تجاهعمر بن الخطاب وكراهيته 
    

 
  

عمر بن اخلطاب ميارس التطهري العرقي ضد 
  !املسيحيني بأمر رسوله 

  
  "  يقول    عبد اهللا  جابر بن   أنه مسع    أبو الزبري    أخربين    ابن جريج    أخربنا    عبد الرزاق

  اليهود    يقول ألخرجن   ص    اهللا  أنه مسع رسول   عمر بن اخلطاب   أخربين 
  " حىت ال أدع إال مسلما   جزيرة العرب    من    والنصارى  
من جزيرة  إخراج اليهود والنصارىباب  –اجلهاد والسري  كتاب –صحيح مسلم (  

 ). العرب
 

وكانت وصية  حممد اليت مسعها .. عمر وحممد أبغضا اليهود والنصارى أشد البغضة 
يحيني واليهود يف أكرب عملية عمر قبيل موته هي افراغ جزيرة العرب من كل املس

  !تطهري ومسح عرقي حدثت يف تاريخ البشر 
  :وهكذا أطاع عمر ونفذ أوامر سيده 
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  " قال أخربين    موسى بن عقبة    حدثنا    الفضيل بن سليمان    حدثنا    أمحد بن املقدام    حدثين
    رضي اهللا عنهما    ابن عمر    عن    نافع    
      وكان

وكانت األرض ملا  منها   اليهود    أراد أن خيرج    خيرب    ملا ظهر على أهل    ص     رسول اهللا 
أن يتركهم    ص     رسول اهللا    اليهود    وللرسول وللمسلمني فسأل    لليهود    ظهر عليها 

نقركم على ذلك ما شئنا    ص     ا العمل وهلم نصف الثمر فقال رسول اهللا على أن يكفو
  ".وأرحيا   تيماء    يف إمارته إىل    عمر    فأقروا حىت أجالهم 

حديث -ما كان النيب  ص يعطي املؤلفة قلوم -فرض اخلمس  -صحيح البخاري (
2919(  

  
اً بطرد وتطهري عرقي لكافة فاالسالم اذا ما استوىل على احلكم يقوم حتماً وفور

  .الديانات من االرض ، حىت انه ميحق آثارها
  
باخراجهم من  أو دولة اوربية ردة فعل املسلمني لو قامت الواليات املتحدة ما

   !حىت ال تدع اال املسيحيني ؟ كل عملية ارهابية بيد اسالميةاراضيها بعد 
تاريخ جزيرة العرب ضد أهل كما فعل عمر يف أكرب عميلة تطهري عنصري عرقي يف 

الكتاب واملسيحيني خاصة، الذين ليس فقط مل يقترفوا عمالً عدوانياً بل مل يقذفوا 
  !) ؟(مسلماً حبجر 

  !انه سؤال لعقالءهم لعلهم يتفكرون 
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  !!النصارى خونة أذالء : عمر بن اخلطاب 

  
والته يف البالد  عنصرية عمر بن اخلطاب ضد أهل الكتاب تتمثل ايضاً يف منع وحترمي

  .الكتاب يف وظائف احلكم والدولة احملتلة من توظيف وتعيني أهل
  !مع ان املسيحيني واليهود كانوا أصحاب األرض األصليني 

  :أن أهل الكتاب إعترب من ديانته ، اذ  اوحجة عمر يف هذا استخلصه
  !أذالء ! خونة  

  .. ذا الشأن ولنقرأ االحاديث الصحيحة
 " ومعه  عنهما سى رضي اهللا عنه وفد إىل عمر بن اخلطاب رضي اهللاأن أبا مو

حفظه فقال قل  فأعجب عمر رضي اهللا عنه ما رأى من كاتب نصـراين
فانتهره عمر رضي  املسجدلكاتبك يقرأ لنا كتابا قال إنه نصـراين ال يدخل 

  اهللا عنه وهم به 
   " 

 -األلباين : احملدث - إسناده صحيح :خالصة الدرجة - عياض األشعري: الراوي(
 ) 8/255: الصفحة أو الرقم -إرواء الغليل  :املصدر

 
 "قال عمر :  

 " 
 :احملدث - صحيح :خالصة الدرجة -) صحايب(عياض بن غنم األشعري  :الراوي(

 ) 2630: الصفحة أو الرقم -إرواء الغليل : املصدر -األلباين 
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 "  إن يل كاتبا : اهللا عنه  قلت لعمر رضي: عن أيب موسى رضي اهللا عنه قال
يا أيها الذين { :  مسعت اهللا يقول قاتلك اهللا أما ؟مالك : نصــرانيا ، قال 

أال  { أولياء بعض آمنوا ال تتخذوا اليهود والنصـارى أولياء بعضهم
  وله دينه ، يا أمري املؤمنني ، يل كتابته: قلت : اختذت حنيفا ؟ قال 


 " 

 -ابن تيمية : احملدث - إسناده صحيح :الدرجة خالصة - أبو موسى األشعري : الراوي(
 ) 1/184: الصفحة أو الرقم -الصراط املستقيم  اقتضاء: املصدر

 

 " ما لك قاتلك : إن يل كاتبا نصـرانيا قال : قلت لعمر : موسى قال  عن أيب
يا أيها الذين آمنوا ال تتخذوا اليهود { : اهللا تعاىل يقول  ، أما مسعتاهللا 
: قلت : أال اختذت حنيفيا ؟ قال  }أولياء بعض  صـارى أولياء بعضهموالن

  يا أمري املؤمنني يل كتابته وله دينه
  " 

جمموع  :املصدر -ابن تيمية : احملدث - صحيحإسناده  :خالصة الدرجة - -: الراوي(
 ) 25/326: الصفحة أو الرقم -الفتاوى 

 

 "أعطى يف أدمي واحد  أن عمر رضي اهللا عنه أمره أن يرفع إليه ما أخذ وما
عنه  وكان أليب موسى كاتب نصـراين يرفع إليه ذلك فعجب عمر رضي اهللا

وقال إن هذا حلافظ وقال إن لنا كتابا يف املسجد وكان جاء من الشام فادعه 
أبو موسى إنه ال يستطيع أن يدخل املسجد فقال عمر رضي اهللا عنه  قال فليقرأ

 أخرجهوقال  قال فانتهرين وضرب فخذي بل نصـراين أجنب هو قال ال
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والنصـارى أولياء بعضهم  ال تتخذوا اليهود يا أيها الذين آمنوا{ وقرأ 
قال  }يهدي القوم الظاملني  بعض ومن يتوهلم منكم فإنه منهم إن اهللا ال أولياء

أهل اإلسالم من  أبو موسى واهللا ما توليته إمنا كان يكتب قال أما وجدت يف
  لكيكتب 

 " 
: املصدر -األلباين : احملدث - إسناده حسن :خالصة الدرجة -عياض األشعري : الراوي(

 ) 8/256: الصفحة أو الرقم - غليلإرواء ال
  

––
  

ن كان اهللا يف اإلسالم قد أذل وأهان وأقصى املسيحيني حبسب كالم عمر فكيف فإ
مودة املسلمني بأم يكرمون ويتساحمون مع املسيحيني ؟ هل هم أكثر رمحة ويزعم 

  من رم ؟
  

يف  وهذا األمر قد جرى سريانه. عن كل األعمال اهلامة يف البالد عمر أقصاهموقد 
ها حتت سنابك تووطئاحتلتها جحافل املسلمني الغزاة البالد املسيحية اليت  جل
  : قال مالك بن أنس. وهلم خي
 " وبلغين أن

  وأن يقاموا من االسواق
فقلت ملالك ما أراد بقوله يقامون ] قال [ كلها فان اهللا قد أغنانا باملسلمني 

قال ال يكونون جزارين وال صيارفة وال يبيعون يف أسواق . من االسواق
 .)68، ص 3املدونة، ج( "املسلمني يف شئ من أعماهلم
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حلوق  داخلشرها يف حمسلسل عمر شيوخ اليت جاهد زعومة امل فاين عدالته
  املشاهدين ؟

وبأن عنصريته هذه ختصه .. ولكي ال يتعلق أحد حبجة األفعال الشخصية لعمر 
نذكره مباشرة بأن يقرأ األحاديث السابقة ثانية .. وحده ، واالسالم منها براء 

  !يقرأها ليكتشف  كيف كان عمر يربر كالمه وفعله بنصوص قرآنية 
  :وهذا مرجع آخر 

 "والنصارى الذين  ينهى تبارك وتعاىل عباده املؤمنني عن مواالة اليهود
 مث أخرب أن بعضهم أولياء بعض -قاتلهم اهللا -أعداء اإلسالم وأهله  هم

اآلية " ومن يتوهلم منكم فإنه منهم " مث دد وتوعد من يتعاطى ذلك فقال
يعين ابن سعيد  -شهاب حدثنا حممد  حدثنا كثري بن: حامت قال ابن أيب

أن : قيس عن مساك بن حرب عن عياض حدثنا عمرو بن أيب -بن سابق
أعطى يف أدمي واحد  أمر أبا موسى األشعري أن يرفع إليه ما أخذ وما عمر

 إن هذا حلفيظ: وكان له كاتب نصراين فرفع إليه ذلك فعجب عمر وقال
إنه ال يستطيع : من الشام فقالهل أنت قارئ لنا كتابا يف املسجد جاء 

هو قال ال بل نصراين قال أجنب: فقال عمر
 

...) "ابن كثري -القرآن العظيم  تفسري(. 
  

  ! حىت الشبع 32لقرآنيرضعها كالكبري من نصوص وتعاليم ا كانأفعال عمر 

                                                             
، ولكن مرجع ھذا  أن بعض المسلمین یقیمون صداقات متینة مع مسیحیینال ننكر ب  32

، الذي یأمر بكل وضوح عدم اتخاذ أھل الكتاب كأصدقاء تعالیم القرآنبالود ھو جھلھم 
 ).51:سورة المائدة( وأولیاء 



118 
 

******  
  

عمر بن اخلطاب ضد أهل الكتاب  وحنق كراهية وعنصريةفيض عن هذا غيض من 
  ..الذين إحتل بلدام حبد السيف وحوافر اخليول 

  ! ولن نبالغ لو قلنا بأا فاقت عنصرية النازي هتلر والفاشي موسيليين 
  !يف تاريخ اإلسالم  عالنموذج املثايل للعدل الساط فقد اعترب عمرومع ذلك 

  
  !فكيف كان أظلمهم ؟.. فلو كان هذا أعدلهم 

  
  

  
   َأْحَسُنُهْم" 

  ِمْثُل اْلَعْوَسِج
  َوَأْعَدُلُهْم 
   ).4:7ميخا " ( .ِمْن ِسَياِج الشَّْوِك 
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  )1(ملحق 
  

أمر نيب اإلسالم بشتم اآلخرين بأقسى 
  !!األلفاظ وبألب واألم 

  
   ! " االخالقية" خبصوص هذه القضية  وأوامرهمن احلديث اقوال حممد  لنقرأ
 "    رأيت  :   قال    أيب بن كعب    عن    عيت    عن    احلسن    عن    عوف    حدثنا     حيىي بن سعيد   حدثنا

هلم أما  مث قال   ه يكن   بأبيه ومل    فأعضه    بعزاء اجلاهلية افتخر بأبيه    أيب    عند    تعزى    رجال 
  من    يقول     ص   إين قد أرى الذي يف أنفسكم إين ال أستطيع إال ذلك مسعت رسول اهللا 

عيسى بن    حدثنا     أبو بكر بن أيب شيبة   حدثنا  .   تكنوا   وال    فأعضوه    بعزاء اجلاهلية    تعزى  
  حدثنا    مثله    صلى اهللا عليه وسلم    عن النيب    أيب    عن    يت ع   عن    احلسن    عن    عوف    عن    يونس 

  فذكر احلديث    بعزاء اجلاهلية    تعزى    أن رجال    عيت    عن    احلسن     عن   يونس    عن    إمساعيل  
  حدثنا     تكنوا    والن أبيه    فأعضوه    بعزاء اجلاهلية    تعزى    إذا الرجل  نؤمر كنا   أيب     قال 
عن    احلسن    عن    يونس    حدثنا    يزيد بن زريع    حدثنا    ميسرة  عبيد اهللا بن عمر بن   حدثنا    عبد اهللا  
 ".  فذكر مثله    رجل    اعتزى    إذا  كنا نؤمر   أيب    قال  قال   عيت    

السعدي عن أيب بن كعب  يت بن ضمرةحديث ع- مسند األنصار رضي اهللا عنهم-مسند أمحد (
 ) رضي اهللا
 .األمرذا " مأمورين" بالسب الفاحش ، والصحابة كانوا " يأمر"فمحمد كان 

  : شهري لنقرأ من معجم لغوي  ولفهم معىن الكالم
 "وا؛ قوله: احلديث ويفكْننِ أَبيه وال توه بِهضزاء اجلاهلية فأَعى بعزعن تى أَي  مزعت بستان

ال وأَعزوه إذا أَسندته إىل أَحد، ومعىن قوله و عزيت الشيَء وعزوته أَعزيه: يقال .وانتمى
البن  -لسان العرب  ( " .بالْهنِ اَأليرِ عن أَبيك، وال تكْنوا بأَيرِ اعضضتكْنوا أَي قولوا له 

  )عزا: مادة  -منظور 
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  ") ومنه احلديث ن تىمزوا عكْننِ أبيه وال توه بِهضة فأعليزاء اجلاهأي قُولُوا له <بع : ضع
رأي لد -لإلمام ابن األثري - النهاية يف غريب احلديث واألثر ( ".أبيكحرف اهلاء -اخلامس  ا- 

 )باب اهلاء مع النون
 
   !االلفاظ بأشدلم اا فتوى صرحية من رسوهلم حممد يف جواز ان يشتم املس.. اذن

  :هذا احلديث الصحيح واألمر النبوي قد طبقه الصحابة على بعضهم 
 "   أيب     عن   أيب عثمان    عن    عاصم    عن    سفيان    حدثنا    عمرو بن العباس الباهلي  حممد بن   حدثنا  

إنا أمرنا قال  فحاشاما كنت  لوافقا أبيه   ن     أيب   فأعضه    اعتزى    أن رجال    رضي اهللا عنه  
  "   بذلك

النهدي عن أيب بن كعب رضي  حديث أيب عثمان - مسند األنصار رضي اهللا عنهم -مسند أمحد (
 ) اهللا تعاىل

 
 : صحابة حممد قد شتم كل من تعزى بعزاء اجلاهلية بذات ما علمه رسوله أحدف

 " ! أبيك  عض أير "
 ! " لست فاحشاً: " وخبوه بالقول  وملا

   ! " إنا أمرنا بذلك ":  اجاب بكل صراحة بأن حممد هو من أمرهم بذلك
 !الصحايب اجلليل ؟ اتعلمون من كان ذلك

  ! " ايب بن كعب " انه
  !! الذين أمر حممد بأخذ القرآن منهم احد االربعة

 ! يف معرفة القرآن كان يشتم بالفواحش كما علمه رسوله احد اكرب الصحابة
 

  )!! األم ( اىل وجه مباشرةان ت وجبالشتيمة  خر انويف لفظ آ
  !!) :وياله من منهاج(  منهاج السنة النبويةنقرأ من 
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 "أنه قال من مسعتموه يتعزى بعزاء اجلاهلية صعن النيب  ويف املسند عن أيب بن كعب 
    ."وال تكنوا فأعضوه هن أمه

 .)521، صفحة 1اجلزء  كتاب منهاج السنة النبوية، : راجع(
  

  :نقتبسه من مرجع شهري   وهذا هو الشرح ملن مل يفهم اىل االن
 "ك قولوا لهأي ) اجلاهلية فأعضوه مسعتم من يتعزى بعزاء إذاوال تكنوا )اعضض بظر أم (

عن وخياطب مبا فيه قبح وهجر زجراً له  عن ذلك مبا ال يستقبح فإنه جدير بأن يستهان به
  "ظيعفعله الشنيع وردعاً له عن قوله الف

حديث  -حرف اهلمزة - اجلـزء األول  - لإلمامِ املناوي -فيض القدير شرح اجلامع الصغري (
697( 

  
 !؟هو اوامر وتعاليم نبوية .. يف السفالة اذن شتيمة االب واألم بالفاظ جنسية غاية

 ؟من الفاظ مبتذلة كهذه  ما موقف رجال التربية والتعليم
 ؟" ببظر أمه " أو " ابيه  بأير" غريه وهل املدارس تسمح لطالب بأن يعضض 

 ؟ الرسول وما العمل حني يربر الطالب فحاشته بأنه يطبق تعاليم
 ؟ ما موقف رجال القانون من هذه التعبريات والتراشقات السفولة

 ؟) اي حممد ( وهل يدان صاحبها والذي أمر ا 
 ؟" ازدراء للدين االسالمي " سيعترب هذا  وهل اذا ادينت

 للمسلمني رجال ونساءاً ؟ ليست تعاليم حممد شاملةمث ا
أعضض : " اجلاهلية ان تسبه باقذر االلفاظ فهل على املرأة املسلمة ايضاً ان رأت احداً يتعزى بعزاء

 ؟ " امصص ببظر أمك, باير ابيك 
 ؟هل سترفض املسلمات احملجبات هذه التعاليم النبوية 

 ؟رسول اخلامت على رد وتعطيل تعاليم ال هل جيرؤ مسلم
 ).7:احلشر( "وما نهاكُم عنه فَانتهوا  فَخذُوه وما آتاكُم الرسولُ "
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  ؟املسلم البسيط االن  يفكر رمبا
  ؟بالشتم والقذع بافحش االلفاظ" الالاخالقي " األمر  ما العمل مع هذا

 ! احلديث وبأنه ضعيف او موضوعيف" الطعن  "  ال حل سوى
 :احلديث بقلم أئمة علم احلديث واالسناد ، من " تصحيح "ألننا سنضع أمامه  ،ه حل متهور ولكن

 كتب ختريج احلديث النبوي الشريف(
 )الدين األلباين للشيخ ناصر

 269رقم احلديث 
  1املرجع سلسلة الصحيحة

  537الصفحة 
  املوضوع الرئيسي األدب واإلستئذان والصلة

  صـحـيـح : احلديث نوع
 : ص احلديثن

 . تكنوا فأعضوه ن أبيه وال من تعزى بعزى اجلاهلية ؛
للنشر  الناشر مكتبة املعارف - حممد ناصر الدين األلباين  -1جملد  – الكتاب سلسلة األحاديث الصحيحة(

 ).537ص  – م 1995 -هـ  1415تاريخ الطبعة  -  والتوزيع الرياض
 

اي .. دون كناية !  بأبيه او امه .. " امصص" او " ض ع" يعين سبوه واشتموه بعبارة فيها كلمة 
  (!!) باللهجة الدارجة

 ؟ كانوا موتى وصاحلني بذنب ابناءهم ولو ،شتم االب واالم هل جيوز : ونسأل 
لكي يقوم بشتمهما يف قربمها مسلم .. واللذان رمبا يكونا صاحلني او متوفيني  ما ذنب االب واالم

 !م االم واالب ؟يتبع اوامر نيب أمره بشت
  !)؟(} ال تزر وازرة وزر اخرى { هل هذا هو مبدأ 

 ؟ حممد تبين اتمع ام تفككه ودمه وتردمه وحتيله غباراً وهباءاً هل تعاليم
 ؟" بقلة االدب " يكون .. وهل ردع قليل االدب 

  (!!)  فيا قوم رمحاكم بعقولكم وكيف تفكرون
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  )2( ملحق

  
 الناس وقد مىت استعبدمت :بطالن قصة 

   سندا ومتنا -ولدم أمهام أحرارا 
 

أتى رجل من أهل مصر إىل عمر بن اخلطاب رضى  –رضي اهللا عنه  –عن أنس بن مالك :  القصة
سابقت ابن عمرو بن : عذت مبعاذ ، قال : يا أمري املؤمنني عائذ بك من الظلم قال : اهللا عنه فقال 

أنا ابن األكرمني ، فكتب عمر إىل عمرو يأمره : ويقول العاص فسبقته ، فجعل يضربين بالسوط 
أين املصري؟ خذ السوط فاضرب فجعل : بالقدوم عليه ، ويقْدم بابنه معه ، فقدم ، فقال عمر 

فضرب ، فواهللا لقد ضربه وحنن : اضرب ابن األلْيمين ، قال أنس : يضربه بالسوط ، ويقول عمر 
ضع على صلعة عمرو : ينا أنه يرفع عنه ، مث قال عمر للمصري حنب ضربه ، فما أقلع عنه حىت متن

مذْ كم تعبدمت : يا أمري املؤمنني إمنا ابنه الذي ضربين ، وقد اشتفيت منه فقال عمر لعمرو : ، فقال 
مىت استعبدمت الناس وقد ولدم : واجلملة مشهورة ذا اللفظ (الناس وقد ولدم أمهام أحراراً ؟ 

  .يا أمري املؤمنني مل أعلم ومل يأتين: ، قال ) راراً ؟أمهام أح
  

، وأوردها حممد بن  290صـ " فتوح مصر و أخبارها " أخرجها ابن عبد احلكم يف :  التخريج
  عدل النيب  ص وأصحابه : باب )  88/  2" ( حياة الصحابة " يوسف الكاندهلوي يف 

كذا يف : مث قال . مث ذكر القصة  –نه رضى اهللا ع –وأخرج ابن عبد احلكم عن أنس : قال 
" كنز العمال ىف سنن األقوال و األفعال " وبالرجوع إىل ).  420/ 4" ( منتخب كنز العمال "

 12" ( كنز العمال " للعالمة عالء الدين املتقي بن حسام الدين اهلندي وجِد أن القصة تقع يف 
  ضاًوعزاه البن العبد احلكم أي)  36010( ورقم )  660/

  
هذه القصة منقطعة السند وسندها واه ، ويظهر هذا االنقطاع يف السند ، حيث :  حتقيق القصة

حدثَنا عن أىب عبدة عن ثابت البناين وحميد :  290صـ " فتوح مصر " قال ابن عبد احلكم يف 
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  عن أنس مث ذكر القصة 
  ها طريقة حتمله للقصة وصيغة األداء يظهر من" حدثَنا عن أىب عبدة " قول ابن عبد احلكم :  أوالً

ولفظ األداء يف رواية ابن عبد احلكم للقصة . بيان طرق أخذه وتلقيه عن الشيوخ: واملراد بتحمله 
وترتب عليه عدم . مبىن للمجهول ، وذا مل يعرف من الشيخ الذي أخذ عنه وتلقى عنه القصة 

وزاد اجلهالة أنه . لسند مظلماً ذه اجلهالة معرفة أىب عبدة الذي روى عنه هذا اهول وأصبح ا
وجِد أن عددهم )   ) "3  /244/797ذيب الكمال " بالبحث عمن روى عن ثابت يف 

ذيب " رواة مل يكن من بينهم أبو عبدة ، وأنه بالبحث عمن روى عن عن محيد يف ) 104(
وذا . كن بينهم أبو عبدةراوياً مل ي) 73( وجِد أن عددهم )  1507/  236/  5" ( الكمال 

  التخريج يصبح السند منقطعاً ومظلماً 
   نكارة املنت: ثانياً 
وال تزر وازرة وزر أخرى : ( قال اهللا تعاىل " ضع على صلعة عمرو: " قول عمر للمصري :  أوالً

أي ال حيمل أحد ذنب أحد ،وال جيين ) : "  34/ 5( قال ابن كثري يف تفسريه  15: اإلسراء ) 
دار  - 2676/  3" اجلامع ألحكام القرآن " وقال القرطيب يف تفسريه ". ان إال على نفسه ج

أي ال حتمل حاملة ثقل أخرى ، أي ال تؤخذ نفس بذنب غريها ، بل كل نفس مأخوذة : الغد 
  جبرمها ومعاقبة بإمثها 

حدثنا أبو : قال )  6882ح ) ( فتح  – 219/  12" ( صحيحه " أخرج البخاري يف :  ثانياً
اليمان ، أخربنا شعيب عن عبد اهللا بن أىب حسني ، حدثنا نافع بن جبري عن ابن عباس أن النيب  

ملْحد يف احلرم ، ومبتغ يف اإلسالم سنة اجلاهلية ومطْلب دم : أبغض الناس إىل اهللا ثالثة : ص قال 
  امرئ بغري حق ليهريق دمه 

ضع على صلعة " يت يتبني منها نكارة املنت حيث جاء فيها وال" مبتغ يف اإلسالم سنة جاهلية " و 
( لذلك قال احلافظ يف الفتح ". أدرها على صلعة عمرو " وبعض القصاص يوردها مبعىن " عمرو 

أي يكون له احلق عند شخص فيطلبه من غريه ممن ال يكون له فيه ): مبتغ يف اإلسالم سنة جاهلية 
  ه مشاركة كوالده ، أو ولده أو قريب

  من يريد بقاء سرية اجلاهلية أو إشاعتها أو تنفيذها : وقيل املراد 
وسنة اجلاهلية جنس يعم مجيع ما كان أهل اجلاهلية يعتمدونه من أخذ اجلار جباره ، واحلليف 
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وقد . حبليفه وحنو ذلك ، ويلتحق بذلك ما كانوا يعتقدونه ، واملراد منه ما جاء اإلسالم بتركه 
يل قول عمر و التأويل فرع التصحيح و السند مظلم و مؤاخذة الوالد بفعل ولده حياول البعض تأو

  سنة اجلاهلية
يف هذه القصة ينسب إىل عمر بن اخلطاب رضى اهللا عنه أنه قال للمصري وهو يضرب ابن :  ثالثاً

ألن ) م لئي( يعىن األألمني وهذا اللفظ أشد من لفظ " . اضرب ابن األلْيمني : " عمرو بن العاص 
الدينء األصل : " معناه )  530/  12( كما يف لسان العرب ) اللئيم ( هناك اللئيم واَألالَم ولفظ 

والتعيري باألصل ال جيوز ألنه من أمور اجلاهلية ،و الشاهد ما أخرجه البخاري يف " الشحيح النفس 
جالً فعريته إين سابيت ر: من حديث أىب ذر قال )  6050،  2545،  30ح " ( صحيحه " 

( قال احلافظ يف الفتح ". يا أبا ذر أعريته بأمه ، إنك امرؤ فيك جاهلية: " بأمه ، فقال النيب  ص 
ويظهر يل أن ذلك كان قبل أن يعرف أىب ذر بتحرميه فكانت تلك اخلصلة من ) :  108/  1

اعيت هذه من على س": األدب " كما عند البخاري يف : خصال اجلاهلية باقية عنده فلهذا قال 
، كأنه تعجب من خفاء ذلك عليه مع كرب سنه فبني له كون هذه " نعم : " كرب السن ؟ قال 

  اخلصلة مذمومة شرعاً
اشتهرت هذه القصة الواهية على ألسنة القُصاص والوعاظ واخلطباء حىت أوردها عباس :  تنبيه

از املركزي للكتب اجلامعية طبعة اجله 147،  146صـ " عبقرية عمر" حممود العقاد يف كتابه 
وقد قدم هلا هذا العقاد ). م  1979 -هـ  1399( واملدرسية والوسائل التعليمية طبعة سنة 

  ليبني أن عمر رضى اهللا عنه قد يأخذ الوايل أحياناً بوزر ولده أو ذوى قرابته
   املنهج العلمي وهذا الكاتب قد فُنت به الكثري و أخذوا يأخذون من العلم الشرعي مع افتقاره إىل

–طبعة دار الكتاب  16صـ " عمرو بن العاص " ذكر العقاد يف كتابه : وألبني صحة ما أقول 
لبنان قصة للصحايب اجلليل عمرو بن العاص رضى اهللا عنه والصحابية اجلليلة أَروى بنت  –بريوت 

بنت احلارث بن عبد شتم عمرو بن العاص أروى : احلارث بن عبد املطلب اهلامشية فقال العقاد 
، ) انظر يرمحك اهللا إىل هذا ( وأنت يا ابن النابغة تتكلم : املطلب مبجلس معاوية فانتهرته قائلة 

وأمك كانت أشهر مغنية تغىن مبكة وأخذهن ألجرة ؟ اربع على ظلَعك ، واعن بشأن نفسك ، 
ادََعاك مخسة نفر من فواهللا ما أنت من قريش يف اللباب من حسبها وال كرمي منصبها ، ولقد 

كلهم أتاين فانظروا أشبههم به : قريش كلهم يزعم أنه أبوك ، فسئلت أمك عنهم ، فقالت 
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  فأحلقوه به 
 نسب إىل الزنا فمنهج العقاد جيعل : قلتطعن يف نسب صحايب ويإنا هللا وإنا إليه راجعون ، ي

نية ، واليت تسبه هي الصحابية اجلليلة الصحايب اجلليل عمرو بن العاص رضى اهللا عنه شتاماً ابن زا
انظر ترمجتها يف . صلى اهللا عليه وسلم –أَروى بنت احلارث بن عبد املطلب اهلامشية بنت عم النيب 

: قال احلافظ ).  10282( البن حجر ترمجة )  479/  7" ( اإلصابة يف حياة الصحابة " 
وذلك لتعرف مدى نكارة هذه " ص   –يب الصحابيات يف باب بنات عم الن" ذكرها ابن سعد يف 

  القصة 
أسأل اهللا أن يكون يف هذا البحث )  4120( ترمجة )  40/  8( البن سعد " الطبقات " وانظر 

  الفائدة املرجوة منه و أن ينفع األخوة به إنه على ذلك قدير 
 .انتهى ". وصلى اهللا على النيب وآله وصحبه وسلم 

  
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=5849  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


