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ال يخفي أتباع االسالم من االخوة المسلمون كراهيتهم وغيظهم من رسول 
وتلك فرية تم "! عيسى"المسيحية العظيم بولس، متهمين اياه بتحريف دين 

 -انما بحثنا هذه المرة سيكون . 1 اسقاطها في كل مواجهة فكرية معهم
كثر  -عملياً    !أ

لية بين الرسول بولس ورسول بيتكسنستعرض مواجهة أو مناظرة عماذ 
ومن هو الكاذب  منهما االسالم محمد إلثبات من هو الرسول الصادق

  :وسنفرد لكل منهما جولتان تتعلقان  .المدّعي 
�†vŠÖ^e=� �
�ÜŠÖ]æ=   
  ..الرسول بولس : المتناظر األول  جولة السحر معدون ابطاء بولنبدأ 

  

                                                 
َ ". ؟ ماذا قال اإلسالم عن بولس " : راجع كتابنا  1   ! وفيه اثبات رسولية بولس اسالميا
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  : جولة بولس األولى
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  ! كان الساحر باريشوع ايضاً نبياً كذاباً 
ولم يكن ساحراً بمعنى ممارس أللعاب سحرية وخفة يد كالذين يظهرون 

انما كان ساحراً ونبياً كذاباً .. على البرامج التلفزيونية أو عروض السيرك 
  .. اً بقوة شيطانية تخضعه وتستخدمه للشر واالفساد مدعوم

وقد حاول هذا الساحر ان يفسد الوالي عن االيمان ويصرفه عن سماع 
البشارة بفم بولس الرسول ، وهو عمل ابليس في محاربة وتعطيل كلمة الaه ، 

 bفامتأل بولس بالروح القدس وواجهه بقضاء الرب عليه قائال :  
"fيسgلhبiا fنhا ابjي !kِبر ِmكُل oدُوfاعjةَ؟! يfيمgتَقrسsمtال gهaال fلsبsدُ سgتُفْس sالfَتز vالwذَا  اjوsَفاآلنَ ه

 yرgصrتُب vى الfمrعwكَ، فَتَُكونُ اrلَيfع mِبoدُ الرjي ."..  
فماذا كان رد فعل الساحر ؟ هل استطاع استخدام سحره وشياطينه في رد 

  : اذ نقرأ انه حاال{ أصيب بالعمى ..  وايقاف يد الرب وعقابه عليه ؟ ال أبداً 
  "! ف!ف�ي الْح�اِل س�َقطَ ع�َلي�ه� ض�ب�اب' و�ُظْلم�ةٌ، ف!ج�ع�ل� ي�دُور� م	ْلَتم�س�ا م�ن� ي�قُود	ه	 ِبي�دِه�"

>.ساحر ومن وراءه كل شيطان استخدمهلقد انتصر بولس بقوة المسيح على ال <
ومآزر  2لمس لمناديلبل كانت الشياطين تخرج من اجساد الناس بمجرد 

  :اذ نقرأ في وحي الرب المقدس هذا التقرير  !بولس
  HŽìÿ�^ÿjłÃŁÛĞÖ]�ÿ†łéşÆ�žl]Ćç₣Î�ÿ‹₣ÖçŁe�łëÿ‚ÿè�îş×ÿÂال8ه	 ي�ص�َنع	 وjَكانَ " 

ف!تَز	ول	 ع�نْه	م	 حfتَّى َكانَ يyو�تَى عfنr جfسfدِهg ِبمfنَادِيلf اwوh مjآزِرj اiل�ى الtمfرhضfى، 
  .تَْخر�ج	 اال<رEو�اح	 الشِّرAِير�ةُ م�نْه	م�اال<م�ر�اض	، و� 

ع�لَى الَّذِين� بِِهمJ اال<رEو�اح	 َفشَرjعf قَوhم� مgنf الtيfهsودِ الط�وoافgينf الtمsعfزmِمgينf اwْن يyسfم�وا 
بِهg  نُقْسgمs عfلَيrكَ بِيfسsوعf ال�ذِي يjْكرُِز«: ، قَائgلgينfالشِّرAِير�ةُ بِاس�مJ الرPبOِ ي�س	وع� 

sول�سyب!«  
                                                 

2
بعد وصول الوحي المقدس الكامل ، وانتهاء العصر الرسولي الذي اعطي السلطان لشفاء   

وصار الشفاء امتياز "! ذخائر"األمراض بكل الطرق ، انتفى الشفاء بمالمسة مادية لما يسمى 
صلوا بعضكم ألجل : "فقيل. لكل المؤمنين اجابة لصالتهم دون الحاجة لموهبة شفاء خاصة

   ).16:5 بوقيع" (فواتشبعض لكي 
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  .وjَكانَ سfبrعfةُ بjنgينf لgسfكَاوjا، رjجsل يjهsودِيkٍ رjئgيس� كَهfنَة�، ال�ذِينf فَعfُلوا هذَا
fَقالjو yِيرkالشِّر sالر�وح fابfجwا «: َفاoمwاjو ،sهsَلمrعwنَا اwا sول�سyبjو ،sرِفُهrعwَنا اwفَا sوعsسjا يoمwا

ث�بf عfلَيrهِمs االiْنسfانُ ال�ذِي َكانَ فgيهg الر�وحs الشِّرkِيرy، وjَغلَبfهsمr فَوj  »اwنْتُمr فَمfنr اwنْتُمr؟
tكَ الgذل rنgوا مyبjرfتَّى هfح ،rهِمrلَيfع jَقوِيjوfينgحoرfجyمjاًة وjرsتِ عrيfُلوم�ا  .بrعjهذَا م jارfصjو

 wي اgف fينgنgالس�اك fِينmيgونَانsيtالjودِ وsهfيtيع� الgمfنْدَ جgعfسsَلى . َفسfف� عhخَو fَقعjفَو
sظ�مfتَعjي fوعsسjي ِmبoالر sمrَكانَ اسjو ،rهِمgيعgمfا�ُتونَ  .جjُنوا يjآم  fال�ذِين fنgونَ مyيرgكَث وjَكانَ 

،rهِمgالfْفعwِبا fخِْبرِينyمjو fِينkرgقyِح�ر�  مOَكث�ير�ونَ م�ن� الَّذِين� ي�س�تَع�م�لُوَن الس و�كَانَ 
و�ح�س�ب	وا اUث[م�انَه�ا ف!و�ج�دُوه�ا . ُكتُب� و�ي�ح�رAِقWونَه�ا اUم�ام� الْج�م�يعJي�ج�م�ع	وَن اْل

كَلgمfةُ الرoبmِ تَنْمsو وjتَقْوjى بِشgدَّة�  .خَم�س�ين� اUلْفbا م�ن� اْلف�ض̀ة�  rهكَذَا َكانَت ".  
  ).20-11:19أعمال ( 
  

.. ورسوله بولس بل بسبب معجزات وآيات الaه التي صنعها على يد عبده 
كان السحرة يخافونه لدرجة قيامهم بجمع كل كتب السحر وحرقها علناً مهما 

  !!بلغت أثمانها 
" fامjمwا اfُِقونَهkرfحyيjو fكُتُبtونَ الsعfمrجjي jرrِحmلُونَ السgمrتَعrسjي fال�ذِين fنgونَ مyيرgكَث وjَكانَ 

  ."الtجfمgيع�
  

�íÖç¢]�íréjÞV� �
������� 	
���� ������
�� ���� ���� � �  
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  :  جولة محمد األولى 

@‡ïjÜ@‹yb�Üa@ãbàc@ÂÕ�î@‡á«
@â—Èÿa@æiA@ @

  
<Ü’Âù]<àe<‚éfÖ<†u^ŠÖ]<Ý^Ú_<¼ÏŠè<‚Û¦=< <

< <
  :اذ نقرأ من صحيح مسلم هذا الحادث الخطير  

إبن نمير ، عن هشام ، عن أبيه ، عن : أبو كريب ، حدثنا  : حدثنا " •
من يهود بني زريق يقال له  ”��Ùç‰…�†v‰�ë�çãè[� قالتعائشة 

−�ØÃËè�äÞ_�äéÖc�Øé، قالت حتى كان رسول الaه ص  األعصم لبيد بن
ä×ÃËè�^Úæ�ðê�Ö] ،  ه 3حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلةaدعا رسول ال

عائشة أشعرت أن الaه أفتاني فيما إستفتيته  يا: ص ثم دعا ثم دعا ثم قال 
واآلخر عند رجلي ،  أحدهما عند رأسيفقعد   4 رجالنجاءني فيه 

 الذي عند رجلي للذي عندأو : فقال الذي عند رأسي للذي عند رجلي 
لبيد : ، قال  من طبه: مطبوب ، قال : ما وجع الرجل ، قال  5 رأسي

: في مشط ومشاطة ، قال : ، قال  أي شيء في: بن األعصم ، قال 
: ذي أروان ، قالت  ئرفي ب: فأين هو ، قال : وجف طلعة ذكر ، قال 

                                                 
3
  "!ذات يوم أو ذات ليلة! "هل عائشة كانت مسحورة ايضاً فلم تعد تميز بين الليل والنهار ؟  

4
الذي شفى دمحم من السحر الذي دام لشهور طوال لم يكن جبريل أو مالك آخر انما   
احدهما يعرف علة دمحم واآلخر ال يعرفها ، فكيف لمالك ان ال يعرف "! رجالن"

   !!الخ " من طبه؟" ، " ما وجع الرجل؟: " االسئلة المتكررة ليعلم  ويطرح
  
5
الذي عند رأسي قال للذي عند رجلي أم الذي عند رجلي للذي عند رأسي ، ! تخبط واضح   

  !هل كان ما زال مسحوراً وهو يروي ما حدث له ؟
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والaه  يا عائشة: فأتاها رسول الaه ص في أناس من أصحابه ، ثم قال 
فقلت : لكأن ماءها نقاعة الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين ، قالت 

ال أما أنا فقد عافاني الaه وكرهت أن : الaه أفال أحرقته ، قال  يا رسول
  ."...فأمرت بها فدفنت  أثير على الناس شرا

  )2189 - باب السحر  –كتاب السالم  –صحيح مسلم (  
 

  :وورد في صحيح البخاري 
، عن  هشام  ، عن  عيسى: ، أخبرنا  إبراهيم بن موسى    : حدثنا   3095 " •

هشام  كتب إلي   :  وقال الليث  ،ص النبي  سحر  : قالت  عائشة  ، عن  أبيه    
��� �‰kÖ^Î : ��†v   عائشة   ، عن   أبيه    أنه سمعه ووعاه ، عن    ßÖ]� 

”�ä×ÃËè�^Úæ�ðê�Ö]�ØÃËè�äÞ_�äéÖc�Øé−�á^Ò�îju  حتى كان ذات
أشعرت أن الaه أفتاني فيما فيه شفائي آتاني  : يوم دعا ودعا ثم قال
 عند رأسي واآلخر عند رجلي فقال أحدهما لآلخر رجالن فقعد أحدهما

األعصم  لبيد بن : قال    طبه    ومن  : قال   مطبوب  : الرجل قال  ما وجع :
فأين  : ذكر قال   طلعة    وجف    ومشاقة    مشط  في : فيما ذا قال : قال   

  لعائشة    : فقال  ثم رجع    صفخرج إليها النبي    بئر ذروان    في  : هو قال
 : إستخرجته فقال : فقلت نخلها كأنه رءوس الشياطين : حين رجع 

أنا فقد شفاني الaه وخشيت أن يثير ذلك على الناس شراً ثم  ال أما
�íË‘�h^e –كتاب بدء الخلق  –صحيح البخاري ". ( دفنت البئر

å�çßqæ�‹é×e] ( 
  

  " !! صفة ابليس وجنوده: " عنوان الباب له داللة خطيرة 
مما يربط بشكل وثيق بين جنود ابليس .. وفيه حديث سحر نبي االسالم 

 !!اي كان للشياطين قوة عليه.. حمد الذي تعرض له موبين السحر 
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مصنف في الباب سبعة وعشرين ثم ذكر ال ....  شيطان: قرين  : قوله "   •

الحديث ، وسيأتي شرحه  ص سحر النبي : عائشة قالت حديث األول، حديثا
�Üjèإنما  السحرووجه إيراده هنا من جهة أن  في كتاب الطب ،

°�^é�Ö]�íÞ^Ãj‰de�î×Â ÔÖƒ  وسيأتي إيضاح ذلك هناك ، وقد ،
     ." أشكل ذلك على بعض الشراح

باب  -كتاب بدء الخلق  - البخاري  فتح الباري شرح صحيح - إبن حجر(
  ) صفة إبليس وجنوده

 
  !بالشياطين فالسحر الذي تعرض له محمد كان باالستعانة 

� �
æ�ì†è†�Ö]�|]æ…ù]�ØÃÊ�àÚ�†vŠÖ]�á]�]çÊ�Â]JJ  

Üãeç×Î�àÚ�gé’è�äÞ]æ�íËéÃ•�àÚ�íéÖ^}�†Òƒ���]==� �
� �

قال ابن القيم من أنفع األدوية وأقوى ما يوجد من النشرة مقاومة "  •
�àÚ�çâ�ë„Ö]�†vŠÖ]ínéf¤]�|]æ…ù]�l]�m`i  باألدوية اإللهية من الذكر

فالقلب إذا كان ممتلئا من ال8ه معمورا بذكره والدعاء والقراءة ، 
وله ورد من الذكر والدعاء والتوجه ال يخل به كان ذلك من 

��m`iوسلطان  : قال . أعظم األسباب المانعة من إصابة السحر له
íËéÃ–Ö]�hç×ÏÖ]�»�çâ�†vŠÖ]لهذا غالب ما يؤثر في النساء ، و�

إنما تنشط على أرواح األرواح الخبيثة ، ألن  والصبيان والجهال
عليه حديث  ويعكر. انتهى ملخصا .  تلقاها مستعدة لما يناسبها

مع عظيم مقامه وصدق  -ص  - وجواز السحر على النبيالباب ، 
توجهه ومالزمة ورده ، ولكن يمكن االنفصال عن ذلك بأن الذي ذكره 
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 لبيان تجويز ذلك ، والaه - ص  - محمول على الغالب ، وأن ما وقع به

باب هل  - كتاب الطب -ابن حجر العسقالني  - فتح الباري شرح صحيح البخاري

 

محمول على الغالب ، وأن ما وقع به
  . ". أعلم

فتح الباري شرح صحيح البخاري(
  )يستخرج السحر
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�êÏé×ÃiV  
اي ( بعد ان اعترف ابن القيم بأن السحر هو من فعل األرواح الخبيثة 

وان السحر .. وان من قلبه عامر بذكر الaه يمنعه االصابة بالسحر )! الشياطين 
  !الصبيان والجهال غالباً ما يصيب النساء و

شارح صحيح البخاري ، فقام " ابن حجر العسقالني "لذلك االمام  تعكر 
  :محاوال{ تخفيف ثقل اقوال ابن القيم بقوله

  !" سحر النبي عليه حديث الباب وجواز يعكر" 
ان محمد قد تم سحره ، وقد  –يعكر القلب والضمير  –اي يخالف ويعكر 

انطبقت عليه كل اقوال ابن القيم ، بأنه بذات مستوى الجهال والنساء وان 
  !خبيثة من اصابته والتأثير عليه الaه اذ تمكنت االرواح القلبه خال من ذكر 

  : وخلص في النهاية بتسليم الراية اذ قال 
�>äe�ÄÎæ�^Ú�á_æ �”Ü×Â_��]æ�HÔÖƒ�ˆèçŸ�á^éfÖ "!  

  ؟ فهل كان الشيطان سلطان على محمد، وبذلك كان من الذين يتولونه
  :اذ نقرأ في القرآن هذه الكلمات 

آم�نُوْا ا}نَّه	 لَي�س� َل" وjعfلَى رjبkِهِمr يjَتوjكَّلُونَ اiنَّمfا سsْلط�انُهs ه	 س	لْطَانٌ ع�لَى الَّذِين� 
  )100- 99: النحل" (عfَلى ال�ذِينf يjَتوjل�وhنَهs وjال�ذِينf هsم بِهg مyشِْرُكونَ 

  
�ØâÈ×e�[�‚Û¦�†ÓÊæ�ØÏÂ�±]�†vŠÖ]=� �

  
 !!  6مواضع من صحيحه  خمسة لقد روى البخاري هذه الحادثة في

 :شده ونقرأ فيها انه كان مصاب في عقله ر وهذه بعضها
 ).أنه صنع شيئاً ولم يصنعه äéÖc�ŁØĆéÿ~Łèكان  سsحر حتى: (في رواية 

                                                 
6
  وجنوده  باب صفة إبليس - كتاب بدء الخلق   :صحيح البخاري   

 السحر  باب هل يستخرج السحر  باب - الطب كتاب 
  بالعدل إن هللا يأمر:  باب قول هللا تعالى   -كتاب األدب 

  باب تكرير الدعاء  -كتاب الدعوات 
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 .) ä×â_�êi`è êi`è�÷æأنه  يخيل إليه مكث النبي كذا وكذا ،: (وفي رواية 
[�äÞ_�ï†è�á^Òêi`è �÷æ�ð^ŠßÖكان رسول الaه سsحر حتى : (وفي رواية 
àãéi`è إذا كان كذا وهذا أشد ما يكون من السحر :قال سفيان(.  

  :وقد قرأنا في روايات هذه الواقعة هذه الجزئية الخطيرة 
��[…å„â�Ù^ÏÊ �^âð^Ú�á^Òæ�^ãjèفاتى النبي البئر حتى استخرجة " Ö]�†òfÖ]

°�^é�Ö]�Œæð…�^ã×ª�á^Òæ�ð^ß£]�íÂ^ÏÞ . "..  
فقد كان يتخيل ان حمد انه ينكح نساءه وهو ال يفعل ، ت ماضافة الى تخيال

  !ماء البئر  هي نقيع الحناء وهي ليست كذلك 
  !بها رؤوس الشياطين وهي ليست كذلكالى روؤس النخل فيحسوينظر 

ة وقدر .. جراء السحر ليست كل تلك هلوسات بصرية وخياالت عقلية فأ
 . واقواله السحر على السيطرة عليه وعلى افعاله

وال يدري ما  يهذيايضاً  انما كان، فمحمد لم يكن فقط ال يدري ما يفعل
  :نقرأ   !يقول

  
 ."�‰ÙçÏè�^Ú�ë…‚è�÷�á^Ò�îju�†vأن النبي ص " •

 -الشوكاني : المحدث - صحيح: خالصة الدرجة - عائشة : الراوي(
  )7/364 الصفحة أو الرقم  -نيل األوطار  :المصدر

 
  : يصرح القرآنمع ان !  يقولكان ال يدري ما 

  )4و3: النجم  (  "و�م�ا ي�ْنط�ق	 ع�ن� اْله�و�ى  ا}ْن ه	و� ا}�َّ� و�ح�ي~ ي�وح�ى   "
  

أعطتنا تقريراً عن حالة محمد أثناء فترة  زوجته المقربة الطفلة عائشة لكن
 !! "  ال يدري ما يقول " اصابته بالسحر الشيطاني انه كان 

افقدوه رشده  بمعنى ان الشياطين . بفعل الشياطينفهذا هذيان وهلوسة 
كان يتصور انه يرى ، وتمييزه وادراكه لستة شهور كاملة كان كنصف مجنون
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 ! وال يراه شيئاً
كل  ! وانه اكل الثريد واللحم ولم يأ

 ! ينكحوهو لم  نساءه نكحوانه 
  ؟ز تأثر بعقله وحواس التميي اال يعني هذا انه؟ اليس هذا خلالb عقلياً 

  
[�‚Û¦�†v‰�ì‚Ú�kÖ^��ÜÒ� �

وال يدري ما يقول الى  يهذي لقد رزح رسول االسالم تحت سطلة السحر
  :إذ نقرأ من المصادر االسالمية الصحيحة ! ستة اشهر كاملة

 ." ستة أشهر المدة التي مكث النبي ص فيها في السحر" •
 ابن حجر :المحدث - بإسناد الصحيحوجدناه موصوال : خالصة الدرجة (

 )10/237: الصفحة أو الرقم -فتح الباري : المصدر -العسقالني 
  

موحى  نبي مرسل هل يyعقل أن. أو يفعل ستة اشهر ومحمد ال يدري ما يقول
من " الروح القدس"أين كان  ؟ اليه تنال منه الشياطين عن طريق السحرة

  حفظه ؟ أين كان جبريل المالك طوال تلك الشهور الطويلة ؟ 
ن الرسول الحقيقي بولس انه ما أن واجه عليم الساحر  مباشرة اذ قرأنا ع

وأعلن عليه كلمات القضاء والعقاب االلهي " امتأل من الروح القدس"
  !!وضربه بالعمى 

بينما نرى صورة معاكسة مع محمد ، والذي يزعم دعاة االسالم انه هو 
، ومع )16-14يوحنا ( ر به المسيح الذي بش - الباركليت  –" الروح القدس"

  (!!)قوة السحرة والشياطين  مأما يتقهقر صريعاًذلك كان 
 : يصرح بأن الساحر ال يفلح قرآنالواالنكى ان 

    .)69:طه " ( اwتَى  حfيrثs  الس̀اح�ر�  ي�ف[ل�ح	 و�ال "
الساحر مع محمد  " فلح أ"  واألولى ان ال يفلح الساحر مع األنبياء، فلماذا إذن

 ؟ ولستة اشهر
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 :للمسلمين ما اصدق اهل قريش حين قالوا حقاً
  . )47: االسراء (  " م�س�ح	ور�ااiال رjجsال  اiْن تَتَِّبعsونَ  "

  
 همالحل الوحيد هو في انكار وتكذيب هذا الحديث كما فعل كبار علماء

  !الى الطعن في اصح كتاب بعد قرانهم اي صحيح البخاري الذين اضطروا
  

@áèîÜÇ@™bnÇa@‡à«@‹z�AA@ @
  

من علماء االسالم فانكروه  العديدسحر محمد كان وقعه ثقيالb عويصاً على 
 موثق ومصحح على اعلى المستويات والدرجات بينما هو حديث..  7وكذبوه

  !ثابت في كتبهم المعتمدة كالصحيحين  و
  :ابن القيم عن هذا الحديثفيقول  

  

                                                 
 ! السحر يطعن في حديث) من كبار رجال األزهر ( الشيخ دمحم الغزالي   7

هذه الحادثة ويسخر منها  ها هو احد كبار علماء المسلمين المعاصرين وهو دمحم الغزالي ينكر
  : قائالً 

أقرأ  وأنا شعرت بالغيظ والحرج وقدوهناك قضايا ال يجوز فيها التساهل لخـطورتها،  " •
مدة  وأعجزه عن مباشرة نسائهعليه الصالة والسالم  أن يهوديا وغدا سحر النبي

قذفه كما يستطيع سفيه أن ي: قالوا  .؟القمم أكذلك تنال !قدرها ابن حجر بستة شهور
تسلط  فإن السحر وهذا اعتذار مرفوض،! مجرم أن يصيبه بجرح بحجر أو كما يستطيع

تسلط أرواح شريرة، أو بعض  السيما والوسيلة على اإلرادة والفكر وهذا مستحيل،
أن  وقد سرني ...اضطراب وحيرة على الجهاز العصبي لإلنسان، فيوقعه في.. الجن

الموقف  وساءني أن الرجل الضخم اتهم في دينه لهذاعبده رفض هذا الحديث،  الشيخ دمحم
  .."  .!!المعظم لقدر الرسول

 ) دمحم الغزالي -   السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل الحديث( 

ام )  راوية الحديث( عائشة ؟  هل !فمن الكذاب ؟.. الحديث مكذوباً  ان كان: اسأل 
 الرسول؟ البخاري؟ ومن سيتبوأ مقعده من النار لكذبه على
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، متلقى بالقبول بينهم، الحديث ثابت عند أهل العلم بالحديثهذا " •
 Îæ”^jÂ]�ÝøÓÖ]�Øâ_�àÚ��nÒ�î×Â‚�ال يختلفون في صحته، 

  ". وقابلوه بالتكذيبوغيرهم، وأنكروه أشد اإلنكار، 
 ).449/ 2 -م1996، 1ط - مكة  -ابن القيم -بدائع الفوائد(

  
  !مسلمين فقد منعوا الكالم عنهاولكارثية هذه الهزيمة الشنعاء على نفوس ال

  
aì×‹ma@@åÇ@âýØÛa@‡à«@‹z�A@ @

@ @

 حقيقة أم وهم ؟ ..سحر النبي : فتوى بعنوان نقرأ 
نعلم أن السحر يصيب  بسم الaه الرحمن الرحيم  : قائلة سائلة مسلمة سألت

  ضعاف اإليمان ، فما تفسير إصابة النبي ص بالسحر ، وماحقيقة هذا األمر؟
  :فأجابها الشيخ بفتوى ومما قال 

  
مما ال ينبني عليه عمل، وال يدخل في باب األحكام من  صوحديث سحر النبي "

�Õ†i�±æù]�àÚ�á^ÓÊ، الحالل وال الحرام ،وال هو مما تعبدنا الaه تعالى به 
äßÂ�oè‚£] وما دام الحديث قد ورد صحيحا ، فنعتقد صحته ، ونحمله ،

  ."...  صعلى الوجه الذي يليق بالنبي 
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?pagename=IslamOnl

Ask_Scholar/FatwaA/FatwaA&cid=1122528622224-Arabic-ine  

  
من  انسوها ،تغاضوا عنهاتاألولى ان  إنما ،يا مسلمين فالحادثة صحيحة

  ..وهذا يبلغ بنا الى النتيجة ..  !الرؤوس في الرمال  ضعوا ،ذاكرتكم
�íÖç¢]�íréjÞV� �

 ��� 
���� ���� �������  ��������  
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  :  جولة بولس الثانية 

@÷Üíiêuaíî@ôÉÐÿa@óàíá�¾a@A@ @
  

الثانية لبولس ومع الجولة ..ثانية الى الصورة النورانية المشرقة لنعودواآلن 
فقد حكى لنا الوحي االلهي انه قد نشبت في يد بولس أفعى  .الرسول

به وقد شاهد ذلك سكان الجزيرة التي نجوا اليها بعد ان تحطمت  ..سامة
كان قد نجا من الموت في لو  ذظانين بأن بولس قاتل ، أ السفينة وبرفاقه،

بسم االفعى، وقد انتظروا  البحر  إال ان العدالة االلهية قد الحقته بأن يموت
  !دون جدوىطال انتظارهم  انما ان ينتفخ ويسقط صريعاً،

  
  :لنقرأ الحادثة كاملة

 " gةjارjرfحtال fنgم rتfجjلَى النَّارِ، فََخرfا عfهfعfضjوjانِ وfبrقُضtال fنgير�ا مgكَث  sول�سyب fعfمfَفج
ŽåŽ‚ÿè�êŽÊ�łkÿfŽ�ÿÞÿæ�îÿÃĞÊş_��J�łÜŁãŁ–łÃÿe�ÿÙ^şÎ�HŽåŽ‚ÿéŽe�^ğÏ!×ÿÃŁÚ�ÿ�łuÿçĞÖ]�₣ìÿ†Že]ÿ†ÿfĞÖ]�ïş_ÿ…�^ĆÛş×şÊ

W̃ łÃÿfŽÖ�V@�ÿàŽÚ�^ÿrÿÞ�łçşÖÿæ�^ÿéłvÿè�ŁÙł‚ÿÃĞÖ]�ŁäłÂÿ‚ÿè�łÜşÖ�HfiØŽi^şÎ�ÿá^ÿŠłÞ/ý]�]ÿ„â�Ćáş_�Ć‚Łe�ş÷
/†łvÿfĞÖ]?�J]�îşÖ/c�ÿ�łuÿçĞÖ]�ÿçŁâ�ÿ̃ şËÿßşÊ�/…^ĆßÖžðłêÿ�Že�ł…Ć†ÿ–ÿjÿè�łÜşÖÿæ�flëŽ�ÿ…����8888  rمsا هoمwاjو

فَاiذِ انَْتظ�رyوا كَثgير�ا وjرjاwوhا . َفَكانُوا يjنَْتظgرyونَ اwنَّهs عfتgيدٌ اwْن يjنْتَفgخَ اwوh يjسrقُط� بjغْتَةً مjيrًتا
وjَكانَ فgي مjا حfوhلf .  »!هsوj اiله�«: اwنَّهs ل�مr يjعrرِضr ل�هs َشيhءÐ مyضgرÏ، تَغَي�رyوا وjَقال�وا

fمtكَ الgذلsوسsيgلhوبyب sهsمrال�ذِي اس gةjزِيرfجtقَدَّم� الsمgاع� لfيgع� ضgضhافََنا . وfضwاjفَهذَا قَبِلََنا و
Ñامoيwث�ةَ اÒط�فَة� ث�الÒالsم�ى . ِبمsَتر�ى بِحrعyا مÓط�ِجعrضyَكانَ م  fوسsيgلhوبyا بjبwنَّ اwا fدَثfفَح

Ñجrحfسjو�ص�لَّى، و�و�. و 	ف!دََخل� ا}َلي�ه� ب�ولُس	ه� ع�لَي�ه� ف!شَف!اهEض�ع� ي�دَي . jارfفََلم�ا ص
 gةjزِيرfجtي الgاض� فjرhمwا rِبهِم fاُقونَ ال�ذِينfبtَنهذَا، َكانَ الEأعمال(  " ي�ا�تُونَ و�ي�شْف!و 

  ).9-3:28 الرسل 
                                                 

8
  )18:16سقرم( "ي�ض	ر�ه	م�  ال�وjاiنْ شَِربyوا َشيrىÔا مyمgيًتا " : ذات كلمات وعد الرب يسوع  
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من المهم جداً أن يالحظ القارئ المسلم بأن بولس الرسول لم يذهب قاصداً 
 مواهبه أمام الحاضرين ، فمواهب الرب ليستاالمساك بأفعى ليستعرض 

، انما حدث عرضاً ودون توقع ،  لالستعراض او التفاخر او لتجربة الرب
  ).16مرقس ( والرب حمى عبده ورسوله كما وعد في 

بانجيل الخالص ومجد  ما أعظم هذا الرسول القديس الشافي والكارز
  .المسيح

الذي وعده بالحفظ واالنقاذ الى  الaه وهو..  "الaه"رسول هو لرسول بولس اف
  .فال يمكن ان يضره سم وال أفعى..ان يتمم خدمته وارساليته

وقد حدد له مهمة محددة وهي  ..فالرب قد انتخب بولس كرسول له وشاهد
وقد أشار الى انه سيعاني االضطهادات  ..ان يكرز لليهود وكذلك لألمم

ولكنه  .الخدمة الرسولية الجبارة واآلالم والضيقات جراء هذه الكرازة وهذه
كمل وجه   .لم يكن ممكناً ان يموت قبل تنفيذ مهمته على أ

 انما ،وقدحاول الشيطان ان يعرقل هذه المهمة بأن يقتل الرسول بولس مراراً 
  ..قدرة الرب على انقاذه التمام خطته ومشيئتهمدى بولس كان يعلم 

وبأنه كان يشتهي ان ينطلق ويكون مع  ،له  "الموت هو ربح "بأن  علمهمع 
  ).23و21:1فيلبي ( المسيح 

  ..ان يكمل قصد الرب من حياته يسعىلكنه كان 
كيف انه كان واثقاً بأعلى درجات الثقة أن ابليس لن يتمكن من قتله  لنقرأ 

  :فيقول.. قبل ان يتمم مهمته وخدمته 
 " rنgم sمfزtلwدِ اfسfجtي الgقَى فhبwْن اwا rنgلكjو rكُمgلrجwنَا  .اwذْ اiفَا�êñÞş_�ŁÜş×łÂş_�]ÿ„ãŽe�fiÐŽm]ÿæ

�łÜ₣ÓŽÃéŽÛÿq�ÿÄÿÚ�îşÏłeş_ÿæ�Ło₣ÓłÚş_ِانfيمiي االgف rكُمgحjفَرjو rكُمgل� تَقَدُّمrجÙفيلبي " ( ال
  .)25و24:1

كيف انه واثق كل الثقة بأن الرب سينقذه الى ان تتم به المهمة  ولنقرأ 
  :فيقول..الموضوعة عليه

وjلكgن� الرoب� وjقَفf مjعgي وjقَوoانgي، لgكَيh تُتَم� بِي الtكgرjاَزةُ، وjيjسrمfعf جfمgيعs االÚمjم�،  "
Ž‚ÿ‰şù]�/ÜşÊ�łàŽÚ�Łlł„ŽÏłÞ₣̀ şÊJ�žðëŽ�ÿ…�ØÿÛÿÂ�ñØ₣Ò�łàŽÚ�ćhĆ†Ö]�êŽÞŁ„ŽÏłßŁéÿ‰ÿæ  يgنsَخلِّصyيjو
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ِkاوِيfالس�م gهgلَُكوتfمgدُ. لrجfمtال sوِر ال�ذِي ل�هsرِ الدُّهrهfل�ى دiا . fينgتيموثاوس  2" (  آم
  .)18و17:4

وواثق جداً بأنه لن يموت قبل  ..وهذا كالم انسان موحى اليه من عند الرب
 ان يتم مهمته ويوصل بشارة االنجيل الى كل األمم والى عاصمة األمم

الموت ر النه كان متمسكاً بوعد الرب بأنه سينقذه من خط ."روما"  القديمة
وهذا الوعد قد سمعه من الرب في بداية عالقته .. الى ان يتم مهمته وخدمته

  :به
وjلكgنr قُمr وjقgفr عfلَى رِجrلَيrكَ الÙنِّي لgهذَا ظ�هfرhتs ل�كَ، الÙنْتَخgبfكَ خَادِم�ا وjَشاهgدًا  "

،gل�كَ بِه yرfهtظwاfا سfِبمjو fتhيwاjا رfِبم Ć�Ö]�ÿàŽÚ�şÕ^Ćè/c�]⁄„ŽÏłßŁÚ/ÜÿÚ₣ù]�ÿàŽÚÿæ�ŽgłÃ  نَاwا fال�ذِين
rهِمrل�يiلُكَ اgسhرÛ17و16:26أعمال ( ."  اآلنَ ا.(  

   ).19:14 أع !(لكنه لم يمت ،مات  الى ان ظنوه  ه بالحجارةوومرة رجم
ال بل كان الرب يوحي اليه بالرؤيا كلما اقترب من هدفه واتمام مهمته لكي 

  :على ظهر السفينة التي كادت ان تغرقاذ قال للموجودين  ..يشدد الذين معه
"  Üالiا ،rْنكُمgدَة� مgاحjو Ýةُ نَفْسjارfتَكُونُ خَس vال sنَّهÙر�وا، الfْن تُسwا rكُمyنْذِرÛاآلنَ اjو

: الÙنَّهs وjقَفf بِي هذِهg اللَّيrلَةَ مjالÒكُ االiلهg ال�ذِي اwَنا ل�هs وjال�ذِي اwعrبsدُهy، َقائgالb. الس�فgينَةَ
وjهsوjذَا قَْد وjهfبfكَ الaهs  .ي�ْنب�غ�ي لَكَ اUْن تَق�ف� اUم�ام� ق!ي�ص�ر�. ال� تََخف� ي�ا ب�ولُس	

لgذلgكَ سsر�وا اwي�هfا الرkِجfالs، الÙنِّي اÛومgنs ِبالaهg اwنَّهs يjُكونُ . جfمgيعf الtمsسfافgرِينf مjعfكَ
  )25-22:17أعمال " (  هكَذَا َكمfا قgيلf لgي

  
  !..ن الرب قد وعده بالبقاء الى ما بعد ان يقف أمام قيصراذ

وقد كانت معونة الرب معه لكي يبقى شاهداً للجميع دون ان يموت قبل 
َفاiذْ حfصfلْتs عfلَى مjعsونَة� مgنf  " :اذ يقول, الوقت وقبل انتهاء خدمته المجيدة 

 ،gهaا}لَى هذَاال 	ب�ق�يت JمEدًا ،اْلي�وgيرِ  َشاهgلص�غgكَبِيِر لtالj22:26أعمال " (  و(.  
الرسول العظيم قد تنبأ عن اقتراب يوم استشهاده المجيد مع اقتراب وصوله 

  :فيقول ..الى روما وتبشيره عاصمة األمم كلها
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" ßءhَشي ِmي كُلgف sحrفَاص fنْتwا اoمwاjشَقَّاتِ. وfمtل� الgتَمrاح . tال fلfمfع rلfمrشِِّراعfبsم . rِمmَتم
ÿ†ÿ–ÿu�ł‚şÎ�êŽÖşøŽvłÞ]�ŁkĞÎÿæÿæJ���ł‚şÎفَاiنِّي اwنَا اآلنَ اÛسrكَبs سfكgيبÓا،   .كَخgْدمjَت

Hÿá^ÿµ/ý]�ŁkĞ¿ŽËÿu�HÿêłÃĆŠÖ]�ŁkĞ×ÿÛĞÒş_�HÿàÿŠÿvĞÖ]�ÿ�^ÿãŽrĞÖ]�Łlł‚ÿâ^ÿq���ł‚şÎ�]⁄�Ž}ş_ÿæ
ñ†ŽfĞÖ]�ŁØéŽ×ĞÒ/c�êŽÖ�ÿÄŽ•Łæ ،م�hوfيtكَ الgي ذلgي فgل sهsبfهjال�ذِي ي ، ،sادِلfعtانُ الoب� الدَّيoالر

  ." .وjل�يrسf لgي فَقَطt، بjلr لgجfمgيع� ال�ذِينf يyحgب�ونَ ظ�هsورjهy اwيhضÓا
  )8- 5:1تيموثاوس  2(  

  ..فالرسول العظيم كان يعلم بانه سيستشهد بعد اتمام خدمته
والرمح والخنجر كما  9ليس بالسيف( جاهد الجهاد الحسنوبعد ان 

 نكاح متعة وجواريو 10وليس بالشهوات الردية( وأكمل السعي !)القتلة
 12والعفاريت 11الخرافات واساطير االولين وليس( وحفظ االيمان )!الخ

  )!طالسم الخالوكالم 
سمح له الرب باالنطالق ليكون معه بعد ان بذل دمه من أجل  كله وبعد ذلك

  .سالقدوكما أوكل اليه ربه .. ض نشر االنجيل المبارك في كل االر
�íÖç¢]�íréjÞV  

��  ��� !"# ���
�� ����  $
%&�  

 ������� '"� $
() '"� *�+, '-./� �01��  

                                                 
9
 حتى يعبد هللا وحده ال شريك له وجعل بالسيف بُعثت بين يدي الساعة  " :قال دمحم   

: قال االلباني.." .  الذل والصغار على من خالف أمريوجعل  رمحي رزقي تحت ظل
  . صحيح

قال (  "، وجعلت قرة عيني في الصالةوالنساءالي من دنياكم الطيب  حبب: " قال دمحم   10
  ).صحيح:االلباني

او  حوار ). 86-83: 18سورة الكهف (! كالشمس التي تغرب في ماء وطين   11
سورة ! ( والعجل الذهبي الذي كان يخور ).  28- 20: 27النمل (الهدهد وسليمان 

او نظرية ). 26-9: 18سورة الكهف ( ! وحكاية أهل الكهف ) 148: 7األعراف 
  ) !!166: 7االعراف ( داروين المقلوبة بتحويل بشر الى قردة 

الرحمن ! ( والجن الذين ينكحون في الجنة ) 39:27النمل( كعفاريت سليمان   12
56:55(  
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  :  جولة محمد الثانية 

óàíá�¾a@òb“Übi@ÚÝéî@‡á«@A@ @

  
ب السم دون أن ديدات وصحبه على تحدي المسيحيين بشر الشيخ دأب

 bكلة يضرهم ، متغافال عمداً أو جهالb عن أنه يتبع رسول تم قتله واغتياله بأ
  !! مسمومة

يهودية أهدته شاة مسمومة بعد ان غزا   محمد مسموماً على يد إمرأة ماتفقد 
صدق نبوته ، ان كان كاذباً " امتحان"فأرادت  . قبيلتها وذبح قومها

 : لنقرأ  !، وان كان نبياً لن يضره شيء سيموت
  

  عن    محمد بن عمرو    عن    خالد    عن    في موضع آخر    بن بقية  وهب   حدثنا " •
يقبل الهدية وال    ص        كان رسول الaه    قال    أبا هريرة    ولم يذكر    أبي سلمة  

كل كل  سمتها   مصلية    شاة    بخيبر    يهودية    فأهدت له زاد  الصدقة يأ فأ
كل ا ص    رسول ال8ه  فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني  لقوممنها وأ

  فأرسل إلى    بن معرور األنصاري  بشر بن البراء   فمات  13مسمومة أنها
��kÖ^ÎÕ†–è���^éfÞ�kßÒ�ácحملك على الذي صنعت  ما   اليهودية  

Œ^ßÖ]�ku…_�^Ó×Ú�kßÒ�ácæ�kÃß‘�ë„Ö] ÔßÚ  هaفأمر بها رسول ال  
األكلة قال في وجعه الذي مات فيه مازلت أجد من  ثمفقتلت     ص

                                                 
 .سيأتي التعليق على هذه المعجزة المزعومة فيما بعد   13
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كلت   -سنن أبي داود "  ( 14أبهري    قطعت أوان  فهذا    بخيبر   التي أ
 15) أطعمه فمات أيقاد منه فيمن سقى رجال سما أو -الديات 

 
إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم باب مرض النبي ص ووفاته وقول الaه تعالى "  •

عائشة وقال يونس عن الزهري قال عروة قالت يوم القيامة عند ربكم تختصمون 
كان النبي ص يقول في مرضه الذي مات فيه يا عائشة رضي الaه عنها 

كلت بخيبر انقطاع فهذا أوان وجدت  ما أزال أجد ألم الطعام الذي أ
 ." أبهري من ذلك السم

 ).باب مرض النبي ص ووفاته  - كتاب المغازي - صحيح البخاري(
 

 ! وسمته امرأة.. محمد بعد ان تسمم  ماتلقد 
 !؟ ولماذا! قتلته امرأة.. حارب وغزا وقاتلالرجل الذي  هذا

وشرد  وأبوها وعمها الشاعر اليهودي الشهير كعب، قتل أخوها سبق وأنألنه 
  :وكان إمتحانها كالتالي .. فارادت امتحان نبوته  .عشيرتها

  .لمات واراحهم الaه منه .. كذاباً  ولو كان،  السم لن يضرهلو كان نبياً 
أثر عليه عام بعد  قد السموباعترافه ان  .. لك االكلةوفعالb قد مات بسبب ت

  .عام الى ان أنقطع وتين قلبه وأبهره
  

                                                 
عرق في الظهر وهما  األبهر : في النهاية قال:    ) قطعت أبهري "(  : نقرأ في التفسير   14

فإذا انقطع  مستبطن القلب عرقوقيل هو , هما األكحالن اللذان في الذراعين  وقيل , أبهران
 )عون المعبود شرح سنن أبي داود" ( حياة لم تبق معه

  
  :الحديث حسن صحيح   15

: المصدر -األلباني : المحدث - حسن صحيح :خالصة الدرجة -أبو سلمة : الراوي( 
  ) 4512: الصفحة أو الرقم -صحيح أبي داود 
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�‡^rÂc�JJ�ÜÛŠjÖ]�»==  
دعاة االسالم  في سبيل االنعتاق من هذه األزمة وفك هذه المحنة حاول

من هذا المطب العسر والكارثة التي تعصف بنبوة رسولهم محمد  اإلفالت
فحولوا  ،بالزعم ان السم الذي تناوله لم يقتله حاال{ انما قتله بعد سنوات 

  )وسنتناول هذه الجزئية بتفصيل في الملحق( " !!اعجاز"الحادث الكارثي الى 
  :  أوال�

ماذا لم يتدخل ربه أو ، للو كان هناك اعجاز رباني فلماذا لم يشفى تماماً 
  ! بت للجميع نبوته ؟ثوحينها كان قد اجبريله ليشفيه 

  :  ثانيًا
اذ باعتراف محمد انه ظل يعاني .. زعمهم ان السم لم يؤثر عليه مجرد وهم 

كل في خيبر"من سم  الذي اخذ جرعة قليلة منه بعد ان  –" تلك األكلة التي أ
والزمته أعراض السم  -في جوفه شعر بؤامراة اغتياله فلفظه وبقى القليل 

ومنها فشل اعضاء الجسم ومنها الكبد وتواصلت صحته بالتدهور بازدياد يوماً 
  !حتى يوم موته مقطوع شريان القلب  16بعد يوم

ولنشره أصحابه من بعده ، لكن هذا .. به  بنفسهفلو كان هناك إعجاز ألخبر 
مرادها ، بل أسقطت فقد نجحت المرأة اليهودية في قتله وتم  .لم يحدث

بإختبارها نبوته وأماتته مبكراً بعمر الثالثة والستين بشيبة غير صالحة وال بشبع 
  .األيام

 

                                                 
 

   "قطع أبهري هذا أوان، حتى كان  عام تعاودني كل مازالت أكلة خيبر" 16
 -األلباني : المحدث - صحيح :الدرجة خالصة - عائشة و أبو هريرة : الراوي(

  ) 5629: الصفحة أو الرقم - صحيح الجامع: المصدر
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  موت محمد بالسم ؟ برهنماذا 

  

ÉĐÔî�@@éäß@éjÜÓ@´më@A@ @
  

�êÏéÏ£]��]�î×Â�h„Óè�á^Ò�äÞ]�kfm_�ÜŠÖ^e�äiçÚ=� �

بأنه ان قام النبي بالتقول والكذب على الaه ..  مشترطاًففي القرآن يحدد 
  (!!) قلبه ويهلكه وتين فانه سيقطع ..وبتحريف كالمه

قطع ب موته عن طريق عقابه سيكون فان...  محمد لو كذب:  آخربمعنى 
  !شريان القلب

قد حدد صاحب القرآن الطريقة التي سيتم  ..هكذا بالحرف الواحد..نعم 
  :لنقرأف .قام محمد بالكذب والتقول بالباطلفيها تنفيذ تهديده ان 

Ùâ�ã.  ĆÜŁm�����ŁäłßŽÚ�^ÿßłÃşŞşÏşÖَخذَْنا مgْنهs ِبالtيfمgين� وjل�وh تََقوoلf عfلَيrَنا بjعrضf اÙâtãقَاوِيل� "
°ŽiÿçĞÖ] ما fاجِزِينfح sْنهfدٍ عfحwا rِنkنُكم مg47- 44: سورة الحاقة  ( " م(.  

  
طريق  فان عقابه سيكون موته عن... كذبلو  ..النص واضح شديد الصراحة

  (!!)قطع شريان القلب
  :لنقرأ التفاسير لنقرأ عن معناه ومن واقع كتبهم واقوال علماءهم ،

  
�ŠËi��á^éfÖ]�ÄÚ^qI�ë�ŞÖ]:� �� �� �� �
عرق  :يقول} ث�م� ل�قَط�عrنا مgنْهs الوjتgينf{ عن ابن عباس، قوله  " •

ثني : ثني عمي، قال: ثني أبي، قال: حثي محمد بن سعد، قال .القلب
 :يعني} ث�م� ل�قَط�عrنا مgنْهs الوjتgينf { أبي، عن أبيه، عن ابن عباس، قوله 

  ".حبل في القلبهو : ، ويقالعرقًا في القلب



25 

 

  
�ŠËi��Üé¿ÃÖ]�áa†ÏÖ]I��nÒ�àe]:� �� �� �� �
 وهو هو نياط القلبقال ابن عباس ) ثم لقطعنا منه الوتين  (" •

وكذا قال عكرمة وسعيد بن جبير والحكم  العرق الذي القلب معلق فيه
  ."وقتادة والضحاك ومسلم البطين وأبو صخر حميد بن زياد

  
�áa†ÏÖ]��ŠËi�I��Œ^fÂ�àecV� �� �� �� �

ولو اختلق علينا محمد عليه } مkِن رoبmِ ٱلtعfال�مgينf وjل�وh تََقوoلf عfلَيrَنا {" •
ٱالÙَقاوِيل� { الصالة والسالم   fضrعjفقال علينا ما لم  من الكذب} ب

بالحق والحجة ويقال } مgنْهs ِبٱلtيfمgين�{ لنتقمنا } الÙخَذَْنا { نقله
{ عليه الصالة والسالم  من محمد} ث�م� ل�قَط�عrَنا مgنْهs { أخذناه بالقوة

fينgتjوtعرق قلبه وهو نياط قلبه }ٱل" ...  
  

�Øèæ`jÖ]�Ðñ^Ïuæ�ØèˆßjÖ]�Õ…]‚Ú��ŠËiI�êËŠßÖ]�V� �� �� �� �
• "}  fينgتjوtٱل  sنْهgَنا مrوهو نياط القلب إذا  لقطعنا وتينه} ث�م� ل�قَط�ع

 ."..قطع مات صاحبه
� �
  

****************  
  "[äßÚ<^ßÃŞÏÖ°içÖ>: " قال القرآن 

   "ÜŠÖ]<ÔÖƒ<àÚ<ë†ãe_<Å^ŞÏÞ]<l‚qæ<á]æ_<]„ãÊ: " وقال محمد 
على  وكذببأنه قد حرف  ،فهل يبقى لديك أي شك يا صديقي المسلم 

 :بفمه في قرآنه   من جنس اقواله التي حددها فعاقبه الرب، االله الحقيقي 
  !؟..)46: الحاقة  ( " الوتين ولقطعنا منه "
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“×~jŠÞ��êÖ^jÖ]:� �� �� �� �
  .أبهر قلبه قطعب عقاب محمد لو قام بالكذب حدد القرآن وسيلة :أوال�
  .سمالمن جراء  مقطوع ابهر القلب محمد مات :ثانياً 
ولو   ،فلو كان نبياً لعلم باألمر ولم يمت ،قد إمتحنته  قتلتهالمرأة التي  :ثالثاً 

  !!وقد مات ..  فسيموتكان كذاباً 
  

éÔíˆî�@@pbà½a@ÑÈ™ë@ñbî§a@ÑÈ™A@ @
@ @

  : تهديد آخر لمحمد سورة االسراءورد في 
َكادsوا ل�يfفْتgُنونَكَ عfن� ال�ذِي اwوhحfيrَنا اiل�يrكَ لgتَفَْترِيj عfلَيrَنا غَيrرjهy وjاiذًا  " وjاiْن 

 èًéيgا قَلÔىrشَي rهِمrل�يiا sكَنhَتر fْدتgك اiذًا  â�ãتَّخَذُوكَ َخلgيèًé وjل�وâ�ãh اwنْ ث�ب�تَْناكَ ل�قَْد 
čpbflàflà�Ûa@flÑžÈč™flë@čñbflîflz�Ûa@flÑžÈč™@�Úbflä�Ófl‡�d�Û  ير�اgنَا نَصrلَيfتَجِدُ ل�كَ ع â�ã ث�م�"    

  )75- 73: سورة االسراء ( 
  

، ان ركن الى المشركين وفتن بهمفي حالة وهذا تهديد ووعيد لمحمد 
  ! سيذوق ضعف الحياة والممات ف
  

  :القرطبي جاء في تفسير 
إذا ألذقناك ضعف الحياة وضعف الممات أي لو ركنت  : قوله تعالى" •

ومثلي عذاب الممات في  ألذقناك مثلي عذاب الحياة في الدنيا
 "..  وهذا غاية الوعيد. قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما ; اآلخرة 

  :الدر المنثور  فيالسيوطي وقال اإلمام 
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إذا طاف يقول له   ص كان رسول الaه : وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال"  •
وإن كادوا  : ، فأنزل الaهفكاد يفعل. استلم آلهتنا كي ال تضرك : المشركون 

  . ليفتنونك اآلية
إن كنت : فقالوا له ص وأخرج ابن أبي حاتم عن جبير بن نفير، أن قريشا أتوا النبي 

. أرسلت إلينا فاطرد الذين اتبعوك من سقاط الناس ومواليهم لنكون نحن أصحابك 
  . وإن كادوا ليفتنونك اآلية : ، فأوحى الaه إليهفركن إليهم

والنجم إذا هوى  : أنزل الaه : وأخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب القرظي قال
النجم ]هذه اآلية أفرأيتم الالت والعزى  ص هفقرأ عليهم رسول ال8، ]1: النجم ]
تلك الغرانيق العال، وإن :  فألقى عليه الشيطان كلمتين] . 19: 

وإن   ما بقي من السورة وسجد، فأنزل الaه صفقرأ النبي 17 .شفاعتهن لترتجى 
 : فما زال مهموما مغموما حتى أنزل الaه. كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك اآلية 

  . [52: الحج [أرسلنا من قبلك من رسول وال نبي اآلية  وما
أجلنا سنة : صوأخرج ابن جرير ، وابن مردويه ، عن ابن عباس ، أن ثقيفا قالوا للنبي 

. حتى يهدى آللهتنا، فإذا قبضنا الذي يهدى لآللهة أحرزناه ثم أسلمنا وكسرنا اآللهة 
  . يةوإن كادوا ليفتنونك اآل : فهم أن يؤجلهم، فنزلت

ضعف الحياة وضعف  : وأخرج ابن جرير عن ابن عباس في قوله
 ". يعني ضعف عذاب الدنيا واآلخرة :الممات 

 
وكاد ان يركن الى المشركين .. لقد القى الشيطان على لسانه آيات قرآنية 

  !وهذا يعرضه لضعف الحياة والممات .. بالتمسح بآلهتهم 
  
@ @

                                                 
17

هل كان الشيطان ليجرؤ على إلقاء حرفاً واحداً على لسان بولس الرسول المعصوم   
  بالروح القدس ؟
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@Ý�†ní@ïÔîÔ§a@lŠÛaA  
  

.. الحقيقي يسمع ويرى ما يكتب محمد من وعود وتهديدات عن نفسه إلهنا 
  !فعاقبه من جنس ما توعد نفسه 

واذاقه ضعف الحياة ، ) وهذا أثبتناه آنفاً ( .. وتين قلبه بالسم  اذ قطع
فيما ورد في األحاديث الصحيحة عن كيفية موت  سنثبتهوهذا .. والممات 

  !محمد وضعف مماته 
  

@pìß@laˆÇ@ā‰aìÇ†àªZ 
@ @

@pì½a@lŠ×@êb’ÌníA  
  
 ثقل لماقال  أنسعن  ثابتعن  حمادحدثنا  حرب بن سليمانحدثنا "  •

 ليس لها فقال�_å^�Çjè kÖ^ÏÊ�íÛ�^Ê�Å�]æ�h†Ò�å^e جعل ص النبي
 من أبتاه يا دعاه ربا أجاب أبتاه يا قالت مات فلما اليوم بعد كرب أبيك على
 يا  ع فاطمة قالت دفن فلما ننعاه جبريل إلى أبتاه يا مأواه الفردوس جنة

  ". التراب ص الaه رسول على تحثوا أن أنفسكم أطابت أنس
  )4193: (البخاري، كتاب المغازي، باب مرض النبي ووفاته  رقم( 

  
  !! ..ما أكرب موته ، واكرب أباه  : قالت فاطمة 
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@‰ŠØn½a@õbàË⁄aA  
سبعة دنانير وضعها عند  صكانت عند رسول الaه  : وعن سهل بن سعد قال" •

�Üm . "يا عائشة ، ابعثي بالذهب إلى علي : " عائشة ، فلما كان عند مرضه قال 
äé×Â�êÛÆ_  وشغل عائشة ما به حتى قال ذلك مرارا ، ;�îÛÇè�ÔÖƒ�ØÒ

�]�Ùç‰…�î×Â�- إلى علي ، ] به [ ويشغل عائشة ما به ، فبعث  - ص
في جديد الموت ليلة االثنين ، فأرسلت  - ص -فتصدق بها وأمسى رسول الaه 

أهدي لنا في مصباحنا من : عائشة بمصباح لها إلى امرأة من نسائها فقالت 
  ". _lç¹]�‚è‚q�»�îŠÚ - ص -سمن ، فإن رسول الaه عكتك ال

  .)ورجاله رجال الصحيح -4685حديث  - رواه الطبراني في الكبير (

  

  

@.bmìß@ÉuëþaAA@ @
  

  !!ما رأيت رجال أشد عليه الوجع من رسول الaه : قال زوجته الطفلة عائشة 
  
 عثمانأخبرنا وقال  إسحققال  إبراهيم بن وإسحق شيبة أبي بن عثمانحدثنا "  •

�…_Ú�kè^ عائشةقال قالت  مسروقعن  وائل أبيعن  األعمشعن  جريرحدثنا 
øq…�‚�_�äé×Â�ÄqçÖ]�àÚ�Ùç‰…��] وفي رواية عثمان مكان  ص

  ..."الوجع وجعا 
باب ثواب المؤمن فيما يصيبه  -كتاب البر والصلة واآلداب  -صحيح مسلم (  

 ) 2570حديث  -من مرض أو حزن أو نحو ذلك حتى الشوكة يشاكها 
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@æbíˆçë@ò�ìÜç@āaŠÇcA  
  
، عن  يونس    : أخبرني: قال    إبن وهب   : ، حدثني : قال   يحيى بن سليمان  : حدثنا  " •

إشتد بالنبي  لما  : ، قال إبن عباس    ، عن    عبيد الaه بن عبد الaه    ، عن  إبن شهاب  
�ÜÓÖ�gjÒ_�h^jÓe�êÞçjñc�ğ̂   : وجعه قال  ) ص(  e^jÒå‚Ãe�]ç×–i�÷ H �Ù^Î

�†ÛÂ��V���ßÖ]�á_��”���äf×Æ���ÄqçÖ]�^ßfŠu��]�h^jÒ�^Þ‚ßÂæ �†nÒæ�]çË×j}dÊ��
�¼Ç×Ö]    قال : Å‡^ßjÖ]�ë‚ßÂ�êÇfßè�÷æ��Â�]çÚçÎ   إن  :  يقول    إبن عباس  فخرج  
  " .وبين كتابه    ص  ما حال بين رسول الaه    الرزية    كل   الرزية  

  )كتابة العلم باب - العلم كتاب - صحيح البخاري(

�ìÜç@āaŠÇc@Éßpb@@énî•ë@òibn×@åß@êìÈäß@émìßA@ @
  
 قال : قال ، عن سعيد بن جبير ، عن سليمان األحول ، سفيان : حدثنا ، قتيبة : حدثنا" •

 : وجعه فقال) ص(برسول الaه  إشتد يوم الخميس وما يوم الخميس : إبن عباس
åÛ@bibn×@áØÛ@kn×c@ïãìnöa @ê†Èi@aìÜšma†ic L @†äÇ@ïÌjäí@üë@aìÇ‹bänÏ

Ê‹bäm@�ã ، فقالوا : �äÞ`��^Ú†râ_ 18 فقال ، فذهبوا يردون عليه إستفهموه : 

                                                 
عجزوا كتب كتابه لكي ال يضلوا ، فربما لو تركوا رسولهم ياعترفوا ان الصحابة  لقد   18

  ) !!وياله من تبرير .. ( عن تنفيذها فيعاقبوا
: قول العلماء على أن قول عمر  إتفق  : وقال النووي  ... فقالوا ما شأنه ؟ أهجر : قوله" •

عجزوا ألنه خشي أن يكتب أموراً ربما ،  من قوة فقهه ودقيق نظره   حسبنا كتاب هللا
، وأراد أن ال ينسد باب اإلجتهاد على  عنها فإستحقوا العقوبة لكونها منصوصة

  ".العلماء
 )باب مرض النبي  - كتاب المغازي - فتح الباري شرح صحيح البخاري( 
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أخرجوا المشركين  : قال ، وأوصاهم بثالث ، خير مما تدعوني إليه دعوني فالذي أنا فيه
�Ù^Î�æ_�ínÖ^nÖ]�àÂ�kÓ‰æ ، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ، من جزيرة العرب

^ãjéŠßÊ. "  
 )ووفاته باب مرض النبي - كتاب المغازي - صحيح البخاري(

  

  !!نسى وصية نبيه قبل موته  .. "نسيتهاف"
  

��þa@õbÔÜÛa@@á�@.a…Š�@æb×@énibz•ë@†àª@´iA  
  

فإختلفوا  الوجع وعندنا كتاب الaه حسبنا   غلبه   ص  أن النبي  :  قال عمر  " .. •
 ..". قوموا عني وال ينبغي عندي التنازع : قال   اللغط    وكثر 

  )كتابة العلم باب - العلم كتاب - صحيح البخاري(

وبين " سيد المرسلين " هل من المعقول ان اللقاء األخير  بين من يدعونه 
  !كبار صحابته ، ينتهي بطردهم من بيته شر طردة 

  " ! يهذي " ، أي " يهجر " بعد أن ودعوه بالطعن في عقله ووعيه بأنه 
  .  وهو طعن مباشر بعصمته كنبي 

  
@Þì�ŠÛa@�ÛìjÛ@��þa@õbÔÜÛa@Z@énîi@¿@÷bäÛa@Ý×@òÏbî™A  

  
بولس فإن  على النقيض مما حدث مع محمد وصحابته ورزية يوم موته ، 

وقد كتب كل ما أوحاه له الرسول  كان اخر ما قيل عنه انه في بيت يبشر 
  !الرب لم يمنعه أحد 
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"gهgنَفْسgل yهjرfَتا�جrتٍ اسrيjي بgلَتَين� فgن� كَامrنَتَيfس sول�سyب fَقامwاj. و 	و�كَانَ ي�قْب�ل
  ،هج�م�يع� الَّذِين� ي�ْدخُلُونَ ا}َلي�

  Òة�، بِالjرfاهfجyم ِmيح� بِكُلgسfمtال fوعsسjي ِmبoرِ الرhمwا ِباÓلِّمfعyمjو ،gهaلَُكوتِ الfَكارًِزا بِم
Ñعgانj31-30:28أعمال " ( .م(  

  
*************  

  
ومع هذه العوارض التي رافقت فترة مرض رسول االسالم ، وكلها تثبت موته 

قطعه كاتب القرآن على  لوعد الذينذكر القراء بمراجعة سريعة ل.  .مسموماً 
  ..نفسه في حالة كذب محمد 

  
َيِم&ِن " 

ْ
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ْ
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َ
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َ
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َ ْ
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َ
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ْ
 ا7

َ
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َ
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ْ
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َ
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  )...!G:75سراء "  ( أل

  

، والتي يزعمون عن النبي اآلتي )  18سفر التثنية ( نبوة ب المسلمينونذكر 
  : منها بهذا النص، محمد  انها نبوة عن

ِو " 
َ
َم ِبِھ، أ

َّ
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َ
K

َ
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ْ
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   ."ŁlçŁÛÿéşÊ�ćêŽfĆßÖ]�şÔŽÖƒال

�E�íéßnjÖ]V20:18D  

  

وكل الدالئل التي .. اي يموت موتة تثبت كذب نبوته  !فيموت ذلك النبي
  .االسالم " نبي"تناولناها في بحثنا هذا اثبتت سقوط نبوة  
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قـحـلـم  

 

@òîßý�a@pb™a�Ça@pìß@ÞìyB�äÛa@B
†àª@@-bßìà�ßA@ @

� �
�š]�Â]V��l]çß‰�‚Ãe�ØjÏè�Ü‰�Õ^ßâ�Øâ[=� �

� �
هل هناك سم يقتل بعد   ،بالسم بعد أربع سنوات النبي ص كيف مات

  سنوات عديدة ؟
  

  
�íe^qý]V 

   لو أمعنوا النظر قليالb لما قالوا هذا الكالم والذي يطعن بنبوة محمد نفسه
  : السباب ونقاط ال مهرب لهم منها

 
 : أوال�

وسينقطع وتين  يموتبأنه  صرح بكل وضوح قد) محمد ( المريض نفسه 
أوان وجدت ، فaذا  بخي`_ الطعام الذي أ[لت ما أزال أجد ألم "..   : قلبه

  ) ��4428يح البخاري . ( "السممن ذلك  إنقطاع أ�bري 
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هل يعلم المسلمين العوام اليوم ؟  " من ذلك السم " ما معنى قول محمد
كثر من نبيهم المعصوم  أم يكذبون أوثق كتبه   ؟أم انهم يعدونه كاذباً ؟ أ

  ؟ومصادر دينهم 
 

   : ثانياً 
" في خيبر " قد اقروا بموته بالسم .. صحابته جميعاً واهله واقربائه وزوجاته 

كيف مات بعد اربع : " ولم يعترضوا أو يقدموا المنطق السخيف القائل 
  ؟" سنوات بالسم 

 
 : ثالثاً 

 ذاعلى العكس . ابداً بأن محمد لم يمت بالسم ينفوارب محمد وجبريل لم 
  .وفشل انقاذه جبريلحاول 

 
 : رابعاً 

فكيف .  وينسبه للكذب.. منطق المسلمين هذا يطعن في كالم محمد ونبوته 
وهي كلمة ليست من مقولتنا انما من ألفاظ ( كان يهذي يكون محمد نبياً بينما 

غير ذلك بحسب  بينما الحقيقة.. مات مسموماً  بأنه) عمر بن الخطاب 
ا أوليس هذا طعناً في م،  وهذا تكذيب لقوله وتقريره الشخصي. منطقهم
 ؟" االعجاز في الطب النبوي"يسمى 

  
 : خامسًا

  ،السنوات االربع وتأخير موته ال مشكلة لدينا أبداً في اعتراضهم حول
  .نحنكيفية موته وليس  " حدد " ن محمد نفسه قدأل

بمثابة الدعم الكامل والمدماك الذي يزيد من حجة الشيعة  وه فاعتراضهم
   !وزوجات الرسول عائشة وحفصة هم القتلة وثاقة ورسوخاً بأن الصحابة 

  : وهذا ما قاله احد أئمتهم وهو المجلسي
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  )28/21, 22/516المجلسي ( " إنَّهما سقتاه فسم̀ قبل الموت " •
  

   : وجاء في رواية. وحفصة سقتاه السم وقتلتاهوهذا يعني ان عائشة 
  )22/516المجلسي  -تفسير البحار( " سماً  سقتاه عائشة وحفصة" •

  
قتلوا عائشة وحفصة هم من معهم بأن الصحابة و أثبتوا فيها كتباًال بل ألفوا  

 :، مثل هذا المؤلف محمداً  نبيهم بالسم 
)e دمحم NUل اغتيل النi -ي: املؤلفlنجاح الطا( 

هل  الجناة الحقيقيون انما الخالف على، فال خالف بينهم انه مات مسموماً
  !وتوقيت االغتيال  ؟أم الصحابة وزوجاته،يهود خيبر  هم
  

�š]�Â]V�[�ì†�^fÚ�êe^v’Ö]�l^Ú�ÌéÒ=  
كل من الشاة  لماذا مات الصحابي  بشر بن البراء بن معرور األنصاري بعد األ

  !بينما مات النبي ص بعد سنوات ؟ المسمومة مباشرة
  

íe^q÷]æ :  
فقيل انه .. في تحديد زمن موت بشر بن البراء بالسم  دهماألمر غير قطعي عن

  !!وقيل انه مات بعد سنة كاملة .. مات في مكانه 
االستيعاب : كتاب.." . ( سنة ثم مات منهوقيل بل لزمه وجعه ذلك "  •

 )بشر بن البراء  - 17ص  -في معرفة األصحاب 
 

ربما لوهمه  ان بشر بن البراء قد واصل األكل من الشاة المسمومة: ونقول 
خاب  ولكن(اب الدعوة يجترح المعجزات بأنه ياكل بصحبه نبي مستج

فقد تناول شيئاً يسيراً ثم شعر بالخطر فازدرد اللقمة من  بينما محمد! )ظنه
لذلك ماطله وجعه فترة طويلة الى ان  . منهنزل في جوفه القليل  انما ،فمه
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بينما هلك بشر بسرعة لكثرة تناوله  .شعر بانقطاع وتين قلبه من جراء السم 
.. مات بعد سنة  بشر ولو أخذنا بقول مصادر كتبهم ان . من الطعام المسموم

  . فهذا يدل على ان السم لم يكن يقتل مباشرة وبسرعة 
  

�š]�Â]V��íÚçÛŠ¹]�ì^�Ö]�Å]…ƒ�kÛ×Ói=� �
� �

   نبوته دالئل من هذاف ، غيره دون مسمومة الشاة ان ص النبي اكتشف كيف
  

íe^qý]�V 
... وعمها ,  وأخاها ,  أباها...  19قتل اهلها" يهودية " هذه شاة اهدتها له 

فكيف لم يخطر بباله بأنه لن تضع له سما في طعام جاءت به .  فهي عدوته
، ثم شعر بوجود الطعام المسموم  بتناول ؟ ورسول االسالم فعالb قام  هي اليه

ان يداري ويحل االشكال والموقف العصيب  فحاولأمر مريب في األكلة 
وهذا ادعاء استعراضي "! ذراع الشاة قد كلمه بانه مسموم" سمجة بأن بقصة

  : عقبات  ذلك وامام .بعد ان ذاق الطعام المسموم وانتبه الى المكيدة منه
  !هل سمع الكالم من الذراع وحده أم سمعه أصحابه ايضاً؟اذ 

فان كان قد سمعه وحده فلماذا لم يمنع صاحبه بشر بن البراء من اكل الطعام 
  وهو من صحابته الكبار ؟ ،المسموم لكي ال يموت

واما ان كان   !ولماذا استحل لنفسه كتمان تحذير الذراع له انها مسمومة ؟ 
الحاضرين قد سمعوا كالم الذراع ، فكيف لم يتنمع ابن البراء من مواصلة 

  !االكل المسموم؟

                                                 
19

ما حملك على ما فعلت : قال لها ص  أن النبي  "الزهري بسند له عن الواقدي وأخرج "   
  )المغازي  - فتح الباري ( . " وزوجي وأخيقتلت أبي وعمي : ؟ قالت 
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اذن اما ان يكون محمد قد سمع الذراع وحده وكتمه غدراً واما ان اصحابه 
قد سمعوه ومنهم بشر بن البراء فواصل اكل السم لثقته انه بحضرة نبي 

   !المرسلين ؟ معصوم مستجاب الدعاء ورسول رب العالمين وسيد
على العموم لو كانت الشاة اخبرته بالسم كمعجزة ، فإنها معجزة فارغة 

.. المعنى ، اذ جاءت متأخرة ، فلقد مات أحد صحابته وهو بشر بن البراء 
  !ومات فيما بعد محمد نفسه 

  
�š]�Â]V���ßÖ]�h„Óe�áa†ÏÖ]�Ñ‚‘�‚ÏÖ===� �

وكذبه فهذا يثبت بأن القرآن هو لو قبلنا بأن النبي ص قد مات بسبب تحريفه 
  .كالم الaه ألنه تحقق ما وعده به 

� �
íe^qý]�V� �

ألن موت رسولهم ! ما أوهن هذا االعتراض ، الذي يقلب عليهم الطاولة 
  قد رأى وسمع ما وعد به محمد نفسه " االله الحقيقي" يثبت بأن  مسموماً

 . لنفسهوقام هذا االله القدوس بتنفيذ ذات ما نطق به محمد 
fé’é×Ê��[��<��:بعقوبة يحددها مثل عادة ما نسمع شخصاً يقسم على نفسه 

�kÎ†‰�kßÒ�á]�îÛÃÖ^e> !  
عاقبه بما  قد واالله الحقيقيحقاً ، ثم بعد فترة تجد انه قد اصيب بالعمي 

النه " نبياً " من يظنون بأن اللص كان فقط اال ان السذج  .خرج من شفتيه
  !!  بالعمى لو كان لصاً تنبأ بأنه سيصاب 

هو كالم الaه الصادق ألنه ثبت بالدليل ان رسول " القرآن"فكيف يعقلون بأن 
  !قد انقطع وتين قلبه بسبب كذبه ، كما وعده القرآن؟ -محمد  -هذا االله 

  .فلو تبرهن بأن هذا النبي كاذباً ولم يرسله الaه ، فيكون كتابه ايضاً ملفقاً 
 !عقول القوم  فأين.. معادلة متينة 
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لقطعنا منه : " ، بينما اآلية تقول " انقطاع أبهري: "النبي في موته قال 
  .أبهر القلب ليس هو وتين القلب ". الوتين

  
íe^qý]�V  

.. قلبه " أبهر"بأن محمد قد إنقطع  - !وهم األكثر جدال{ –إن جادل أحدهم 
  ! وليس وتين قلبه 

وهو يyعد من أشهر معاجم " لسان العرب"سحبناه من يده وأوقفناه أمام معجم 
  :وسنطلب منه أن يقرأ التالي .. اللغة 

  
وهما اwبhهfرانِ يخرجان من  ؛ع�رEق' إذا انقطع مات صاحبه: اال<بEه�ر�"  •

، اwنه ص    وروي عن النبي، . القلب ثم يتشعب منهما سائر الشَّرايين
؛ قال اwبو اUبEه�ِريفهذا اUوان ق!طَع�ت�  ما زالت ا�كَْلةُ خيبر تعاودني: قال

االÙبhهfرy عرق مستبطن في الصلب والقلب متصل به فاiذا انقطع لم : عبيد
  .."تكن معه حياة

  ) بهر -البن منظور  - العرب لسان (
  

  "!وهو نياط القلب إذا قطع مات صاحبه وتينه: " قول التفسير  قارنوا بين
  " ! عgرhق� إذا انقطع مات صاحبه: االÙبhهfرy: " وقول ابن منظور عن األبهر 

  
  :وقال ايضاً 

• "†ãeşù]  كثر عرق منشؤه من الرا�س ويمتد اiلى القدم وله شرايين تتصل بأ
اwسrكَتf : االÙطراف والبدن، فالذي في الرا�س منه يسمى النَّا�مjةَ، ومنه قولهم

الaهs نَا�مjتَه اwي اwماته، ويمتدُ اiلى الحلق فيسمى الوريد، ويمتد اiلى الصدر 
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  ."والفؤاد معلق به içÖ]�îÛŠéÊ° الظهر  فيسمى االÙبهر، ويمتد اiلى
  )البن منظور –لسان العرب ( 

  
التي تهدد محمد  46:وجاء في الترجمة االنجليزية للقران لسورة الحاقة 

  :بقطع شريان قلبه لو كذب
Hilali-Khan: 
And then certainly should have cut off his life artery 
(Aorta), 
Shakir  :  
Then We would certainly have cut off his aorta. 

الهاللي وخان  :كما ترجمها مترجمي القران ،  Aorta  الوتين هو  اذن
  .وشكير

  : .. ” Aorta ”فلنقرأ معنى
  

  20 عربي -إنجليزي جاء في القاموس
aorta noun 
main artery through which blood is carried from the 
left side of the heart 

 .اwوyرhطgيkشgرhيانٌ , اUبEه�ر
  : اذن

  Aorta =أبهر 
  ! شيء واحد.. اذن الوتين واالبهر 

� �
                                                 

  :هنا   20
E&Sub=Aorta-http://qamoos.sakhr.com/idrisidic_H1…=A  
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كل فيه  لو أراد رب العزة والجالل أن يقبض روحه لقبضها من الوقت الذي أ
ويجهز الجيوش لغزو حتى يكمل القرآن وينتشر دينه  يمهله سنواتالشاة ولم 

  .الروم
� �

íe^qý]�V� �
  .الستخدامهويعطي حجة لكل اتباع األنبياء الكذبة .. هذا اعتراض سطحي 

  
 : أوال�

وتركه ليفعل  " احمدغالم ميرزا  "النبي الكذاب  لماذا ترك االله روح
  !زمناً طويالb حتى تبعه الماليين ؟ القاديانية وينشر دعوته

، حتى تبعها وتركه ينشر البهائية "  بهاء ال8ه" ولماذا ترك االله روح 
   الماليين؟

  
  : ثانيًا

 ؟ قد اكتمل قبل وفاة الرسولبأن القرآن  ممن اخبركو
النبوية ، واالجماع  ألحاديث والسنةب يج الكمالهلو كان كامالb لما احتف

لن " من كتابة كتاب  رسولهممنعوا كان الصحابة قد ولما . والقياس الخ 
بل صحابته من . مهمتي انتهت فهو لم يقل ان ، " ضلوا من بعده ابداً ي

 .انهوها
 

  : ثالثاً 
من اعتراض كبار الصحابة عليه ألنه قام اعطاء امارة .. اين كان رب العزة 

الجيش لغزو الروم الى فتى صغير عوضاً عن كبار اصحابه كابي بكر وعمر  ، 
والمرجح انهم توقعوا انه قد يجري تعديالت فيما .. وقد اعترضوا على ذلك 
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لذا نقرأ انه بعدها .. ستخالف ابن عمه علي بن ابي طالب كخليفة بعد وا
فهل قاموا .. مباشرة قد اعياه المرض والحمى الشديدة وعوارض السم 

 واضحة بتجريعه السم بواسطة عائشة ، لكي ال يكمل ما خطط له من نية
  ! ؟من بعده  الستخالف علي

رسولهم محمد قد قتله اصحابه ان .. هذا بالضبط ما يعتقده المسلمين الشيعة 
مات محمد  وفعالb.. ه قبل تحديد الخليفة له وزوجته عائشة بالسم السكات

مسموماً ولم يدعوه حتى من ان يكتب له كتاباً ال يضلون من بعده ، وال ان 
ينطق بوصيته االخيرة ، فوقعوا في حروب دموية بشعة بينهم والى اليوم 

 !؟ فأين كان رب العزة.. من بعده  ليفةبسبب عدم تحديده السم الخ
  

�š]�Â]V��ìˆrÃ¹]JJ��ÌéŠÖ^e�ğ÷çjÏÚ�kµ��==� �
  

حيث انه لم يمت مقتوال{  التي تثبت نبوته صهذه إحدى معجزات النبي 
  .بالسيف أو الرمح مباشرة 

� �
íe^qý]�V 

 
   :أوال� 

فهذا " معجزة " من تسميمه عندهم  بعد سنوات موت رسول االسالم اعتبار
   ! من االوهام

 !فمحمد نفسه لم يقل ابداً ان هذه معجزة
    !بأنها معجزة إله االسالموال قالها 

   !بانها معجزة وال قالها صحابته
    !بأنها معجزة زوجاتهوال قالتها 

حياً دون موت  كان يمكن قبول انها معجزة لو كان بعد تناوله السم قد بقى
  ! ال الم وال تأثر منهو
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 .حينها بامكانك ان تقول هذه معجزة
، ويعاوده كل سنة ثم يماطله وجعه كل فترة ) قليالb منه ( اما ان يتناول السم 

ويموت بانقطاع ويتألم ثم اخيراً يصاب بالحمى الشديدة واالالم الشديدة 
  .، فليس فيه معجزة  )باعترافه ( وتين قلبه 

  
  : ثانيًا

؟ ألن هناك وعداً قطعه محمد على نفسه مباشرة بالسيفذا لم يمت لما
َماِت "   :يقول

َ ْ
 امل

َ
6ََياِة َوِضْعف

ْ
 ا7

َ
اَك ِضْعف

َ
ن

ْ
ق

َ
ذ

َ َ
اي  )G:75سراء "  ( أل

انما . فلو كان مات مقتوال{ بسيف او رمح لما كان سيذوق العذاب . العذاب 
لكي يطبق . ة وألم لسنواتان يموت مسموماً مع معانا" االله الحقيقي " أمر 

  .عليه ذات العقاب الذي حدده لنفسه فتكون شهادة عليه 
   

� �
�š]�Â]V��äÖ�ì�^ã��çâ�ğ÷çjÏÚ�äiçÚ�JJ�‚éã��çãÊ=� �

� �
يداً في سبيل الaه و ما أعظم شهموت النبي مسموماً بسم اليهودية جعله 

  .الشهيدأجر
  

íe^qý]�V  
�! هذا ال يعطيه اي ميزة.. شهيد هو فاي نبي كذاب في نظر اتباعه لو قتل  �

  ، " شهيد " تعطيه لقب " شهادة " لو كان موته مسموماً بالسم الزعاف 
 " مسيلمة الكذاب" )رحمان اليمامة (  بن حبيب مسلمةفهل ستعتبرون 

  ؟ 21اليمامة  لمجرد انه قتل في معركة" شهيداً " الذي ادعى النبوة 
                                                 

21
ميالدية  633/ هـ  12قُتل مسيلمة من قبل وحشي بن حرب في معركة اليمامة عام    

  .عمره قد تعدى المئة عام بحسب ما ورد في تاريخ الخلفاء للسيوطيوكان 
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  أفهو عندكم شهيد ؟! قتله أحد اتباعه  رشاد خليفةمدعي النبوة 
  ايضاً ؟"  شهيدًا" لماذا ال تعتبرون اي نبي كذاب يموت بالقتل 

فهل  22..مات مسموماً .. مليون بوذي  500مؤسس البوذية التي يتبعها  بوذا
�؟" ... شهيد" هو  �

اذن فهذه درجة عليا .. من السماء "  نبي" ثم اال يقولون ان رسولهم هو 
�فلماذا يعطون األدنى لمن يمتلك األعظم ؟" ..  الشهيد" واعظم من درجة  �

� �
� �

�áû]�Ù]öŠÖ]æV� �
� " الشaادة " ملاذا لم �Pبھ .. اين !ان هللا رب دمحم � 

ً
مقتوال

� س�يل هللا ؟�  !ارض املعركة وساحات الو�9 واalmاد 

.. !ان دمحم qش�P]Pا وEتم�� نوالaا ال��  بالذات �� وتلك امليتة

�:اذ نقرأ قولھ الصرEح وأمن�تھ عن كيفية موتھ  �
                                                 

  
  :موت بوذا بعد أكلة مسمومة   22 

483 BC - Death and Pari-Nirvana 
Having achieved the goal of spreading the teaching to the 
greatest number of people, Buddha dies at the age of eighty 
years, as a result of food poisoning. He dies in a forest near 
Kusinagara, Nepal, in the company of his followers reclining on a 
bed where he speaks his last words: "All compounded things are 
ephemeral; work diligently on your salvation." With these words 
on his lips, he passes into the state of Pari-Nirvana. 
http://www.thebigview.com/buddhism/buddhasresume.html 

رداً على الشبهة السقيمة التي .. االسالم بين البوذية و" المشابهات " وهذه نضعها كنوع من 
.تزعم ان المسيحية قد تأثرت بالبوذية   
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• "1876  .. �l��çÖ�å‚ée�‚Û¦�‹ËÞ�ë„Ö]æ��]�Øéf‰�»�æˆÆ_�êÞ_

ØjÎ`Ê�æˆÆ_�Üm�ØjÎ`Ê�æˆÆ_�Üm�ØjÎ`Ê  وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة وأبو
  " .كريب قاال حدثنا ابن فضيل عن عمارة بهذا اإلسناد

 )ال8ه سبيلفضل الجهاد والخروج في باب  -كتاب اإلمارة  -صحيح مسلم (

 ولم يمت مقتوال{ ضمن غزوة وجهاد محمد بالسم غيلة وغدراً ،  ماتفكيف 
  ؟)واعظم القربات واالعمال عند ربهمعندهم افضل  وهي(" في سبيل الaه " 
  : يحلف قائالb اذ كان  ..ي بالذات الميتة التي تمناها محمد وه 
والذي نفس محمد بيده لوددت أني أغزو في سبيل ال�ه فأقتل ثم أغزو  "

  !"فأقتل ثم أغزو فأقتل 
  

" سيد المرسلين" نت أمنية تلك كا ، ثالث مرات.. يغزو في سبيل الaه ويقتل 
  .موته في كيفية

، مشتهاه واعطائهمبتغاه ،  وما الحائل الذي حال دون تحقيق.. ربه  كان فأين
  !ع وهو الجهاد في سبيل الaه؟موضبالموت شهيداً في اشرف 

قد اعتبر ان اهالك وعقوبة محمد بقطع وتين قلبه هو  - كما سقنا  -والقرآن 
  !!موت عقوبة وليس موت شهادة وشهيد 

َيِم&ِن " 
ْ
 ِبال

ُ
ھ

ْ
ا ِمن

َ
ن

ْ
ذ

َ
خ

َ َ
مَّ  . أل

ُ
َوِت&ن  ث

ْ
 ال

ُ
ھ

ْ
ا ِمن

َ
ْعن

َ
ط

َ
ق

َ
  .)46-45:ا67اقة " ( ل

  
غيلة  وأماته بالسم.. االله الحقيقي هو من تدخل  نا حدث سوى افليس م
بعيداً عن ما كان محمد يتمناه من .. على يد من اضطهدهم وشردهموغدراً 

  !قتلة تليق بالبطولة واالقدام في ساحات الحرب
ان يتعذب محمد لسنوات ويعاني اضافة لميتة السم ،سمح االله الحق قد و

  !فأين كان ربه ؟ .من ويالت األلم الجسدي وكربات الموت حتى النهاية 
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  :لقد سقط الوعد القرآني القائل لمحمد بأنه معصوم من الناس 

ي�ا اUي�ه�ا الرPس	ول	 ب�لِّغْ م�ا ا�نِْزل� ا}َلي�كَ م�ن� ر�بAِكَ و�ا}نْ لَم� َتف[ع�ل� ف!م�ا ب�لَّغ[ت�  "
  ).67: المائدة( " و�ال8̀ه	 ي�ع�ص�م	كَ م�ن� النَّاس� ِرس�اَلتَه	 

  
ربه قد عصمه من االيذاء وقتل  اي المفترض  ان، " يعصمك من الناس " 

  !!قتوال{ غيلة وخديعة بالسم مات م في حين.. الغيلة 
  

  : نقرأفالعصمة المزعومة كانت من القتل ، اذ 

يحرس حتى  - ص - وكان�á_�Õç×jÏèوالaه يعصمك من الناس  " •
  " ...رواه الحاكم  انصرفوا فقد عصمني ال8هنزلت فقال 

  )تفسير الجاللين ( 
 

  . فال يصلون إلى قتلك�ØjÏÖ]�àÚمعناه يعصمك : قيل "  •
a�àÚ�ì‚ñ^¹]�ì…ç‰�áù{†�رأسه  نزلت هذه اآلية بعدما شج: وقيل 

áa†ÏÖ]�àÚ�ÙˆÞ�^Ú . " ) تفسير البغوي( 
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  !يد اليهودية بالسم ومع ذلك قتل محمد على..   العصمة كانت من القتل
  

 :من القرآن تثبت نبوة رسولهم " نبوة " بل زعموا ان هذا الوعد 
النبي  صحة نبوةوالaه يعصمك من الناس على  : تعالى وقد دل قوله"  •

التي وجد مخبرها على ما أخبر به ؛  كان من أخبار الغيوبإذ ؛ ص
 )الجصاص  - أحكام القرآن (  .." ØjÏeألنه لم يصل إليه أحد 

 

 bفلو كانت هذه من اخبار الغيوب !  وهذا يزيد األمر سوءاً والطين بلال
  !ألنه قتل مسموماً مدوية فقد سقطت  ،التي تدل على نبوته 

 
ثم وضع  .االلوسي مشكلة وتناقض مع وعد اآلية اإلمام اعتبرهما وهذا 
  !!  المنطقولم يخفي بنفسه بعدها عن ، اجابة 
  :اذ نقرأ

  
أحد ومنهم من ذهب إلى العموم، وادعى أن اآليات إنما نزلت بعد " •

åç���çãéÖ]�á`e�á]†Úù]�ØÓ�j‰]æ�-  حتى  - عليه الصالة والسالم
كلة خيبر تعاودني وهذا أوان قطعت أبهري  » :قال وأجيب  «ال زالت أ

ضمن له العصمة من القتل ونحوه بسبب تبليغ  -سبحانه وتعالى  - بأنه 
فللذب  - عليهم الصالة والسالم  -وباألنبياء  - ص -الوحي، وأما ما فعل به 

  " .−æå‚Ãe�îË÷�عن األموال والبالد واألنفس، 
  )تفسير اآللوسي(
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  المائدةهذا الوعد القرآني بالعصمة من الناس قد نزل في سورة األنكى ان 
  .) كما صرح البغوي في تفسيره السابق( وهي آخر سورة نزلت من القرآن 

 محمد يدعو لدينه يا ترى لماذا لم ينزله ربه في اوائل سور القرآن حين كانف
 ذاو ا ،ة حياتهولم يدري كيفية نهاي أم لم يكن حينها يعلم الغيب في مكة ؟

  كان الناس سينالون منه أم ال ؟ما
  !..احتياطاً  23 فارتئى ان ينزله في سورة المائدة وهي السورة االخيرة

  (!!)في آخر ما نزل من القرآن  يرد بالعصمة من القتل الaهوعد .. تصوروا 
  

وفعالb نال الناس من .. االيفاء به  نع عجزوحتى مع وجود هذا الوعد اال انه 
  :فصار أمامنا التالي  !فشلت العصمة الموعودة من حمايته محمد و

  
   !رب االسالم اظهر عجزه عن ايفاء وعده بعصمة نبيه من الناس  -
  !رسول االسالم نفسه ثبت كذبه بموته مسموماً وانقطاع وتين قلبه  -
  

لكي تراجع حساباتك وتراجع هذا الدين  عزيزي المسلم الم يحن الوقت
وبدال{ من مهاجمتك لرسل المسيحية  .. فرضاً منذ والدتك عليك وهالذي فرض
هل هذا  ابدأ النظر بامعان في سيرة رسولك؟..  كالرسول بولس القديسين

ان  ناهيك عن ..بالرسول بولس تقارنه هل ؟يمكن ان يدعى سيد المرسلين
  ! كن منصفاًو .. بوعي فكر قليالb  يقارن بالسيد المخلص يسوع المسيح ؟

  
                                                 

23
؟ فقلت المائدةيا جبير، تقرأ : حججت فدخلت على عائشة، فقالت لي: "قال جبير بن نفير  

، فما وجدتم فيها من حالل فاستحلوه، وما وجدتم فيها من إنها آخر سورة نزلتأما : نعم، قلت
  ".فحرموهحرام 

تفسير سورة المائدة، رقم : باب -التفسير: كتاب -أخرجه الحاكم في مستدركه: صحيح(  
  ).حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي: وقال الحاكم). 3210(
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