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@łb™@œÁłÅ‹z”›@ÇŒÆi‰›a@Ê”Æ›u›a@x�r�@_A@@
  بقلم جون يونان

  

 .. ركملاو  ارتبط اسم فرعون بالقسوة وس�بداد والق�ر

 .. %$كتبصورة ا! اكم املس�بد امل انذكره القر 

 ع*( ادانتھ وكفره
ً
 .ف5انت الصورة السلبية املش1نة ل�ذا الفرعون دليال

  .. يلاتلا ضرت فن 	و عد نآلاو 
  !ن ؟فرعو  تاز يمم هل كلملو حكمهم  املسلمني لعف ةدر  نو كتس فيك 
وسالناهم .. لو قدمنا هلم حاكماً او مشرتعاً قام بتقليد احكام وممارسات فرعون ، بل متشبهاً بصفاته  

 ؟ هشطبو  صورة فرعون تاذ حيملهل ترضون ان حيكمكم ملك 
 

  :السؤال املفا8(ء ن6 و 

  وH قام  ،مEر كلا ھباتك CD ةنادB  تار ابع دشأب ن الذي ادان فرعون أما قولكم ب
ً
نفسھ بتقليده م�شIJا

  عرفتموه ؟  لH  !بھ ؟

  (!!) رسول سالم انھ.. Pعم 

  

 .. ملسوقبل ان تتفا8(ء عزEزي امل

 ةنر اقملا̀و   .مع VWصية ودين دمحم ، ودين فرعون  ]عض امل�شاIYات بXن VWصية ضار عتسالنبدأ 
  !؟ "@èÞ@Øbç@«á‡@a©ÝïÑó@aÜ�jïÉð@ÜÑ‹Èíç " : انثحب لاؤ س ةباجا (aا لصتس ، ليلدلاو 
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Ü‰]<<áçÂ†Ê<êe†Â<=<1< <

الوليد بن   "إن امسه: إسرائيل أنه جناهم منه فإنه يقال الذي أخرب هللا تعاىل عن بين  "فرعون موسى   "وأما"  �
: ، قالدمحم بن محيد حدثنا بذلك  - 888  . أنه بلغه عن امسهدمحم بن إسحاق ، وكذلك ذكر  " مصعب بن الرEن

  ) الطربي " (  . الوليد بن مصعب بن الرEنأن امسه  :ابن إسحاق ، عن سلمة حدثنا 
  

<áçÂ†Ê<Ý^‰<ØŠÞ<àÚ=< <

بن نوح  بن سامبين عمليق بن الوذ بن إرم وهو من أE مرة ويكىن  الوليد بن مصعب بن الرEنامسه وهب ل وقا"  �
  )القرطيب " ( السهيلي عليه السالم قال 

  
<êe†Â<^ã�]<áçÂ†Ê<íqæ‡=  

خدجية : ةاجلنأفضـل نساء أهل : رسول هللاقال ... آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الرEن بن الوليد: امرأة فرعون"..  �
  )9القصص  -تفسري ابن كثري ( ". امرأة فرعون وآسية بنت مزاحم ومرمي ابنة عمران وفاطمة بنت دمحم بنت خويلد

 
، وكأن الطغيان مرتبط Eلعروبة وامسه الوليد ابن مصعب .. عربياً   : ديكتاتور مصر الطاغية يكون هل من املصادفة ان

  !؟اينما ظهر 
  
  
  

  
  

  ".عريب مبني " هو بلسان  -القرآن  - وكتابه املقدس.. رض جزيرة العرب دمحم من قريش من أ
 ، واسمھ عرgي ، ومن Pسل سا

ً
يا    .مد ـم بن نوح ، Hكذا hان محكما hان فرعون ع̀ر

                                                 
   كانوا الذين القرآن مفسري هلوسة مجرد انما ، تاريخي دليل ألي ترقى ال سقيمة خرافة مجرد ، القديم مصرشعب و فرعون عروبة:  مالحظة   1
ً  ! ادراك دون وسقيمها غثها ، وصوب حدب كل من األخبار"  يلملمون"  مع العربية وال تشابهات او  فاللغة الهيروغليفية غريبة متباينة تماما

  .جذور لغوية بينهما 
  

@�bîiŠÇ@æb×@æìÇŠÏA  

�ğ̂ ée†Â�á^Ò�‚Û¦=  
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JJJJ " ْرِض

َ ْ
n DCِ َعاٍل

َ
  )83:يونس .. " ( َوِإنَّ ِفْرَعْوَن ل

JJJJ "ْرِض ا
َ ْ
n DCِ 

َ
  )4: صالقص.. " ( نَّ ِفْرَعْوَن َعال

  
  

  
  
< <

<íé�ý]<‚Û¦<h^ÏÖ_=  
 " أنا سيد ولد آدم" 
 )صحيح: خالصة الدرجة - 11/5646: الصفحة أو الرقم - الفتح الرEين : املصدر -الشوكاين : احملدث -: الراوي(

 " أنا سيد الناس" 
  )صحيح: الدرجةخالصة -6/214: الصفحة أو الرقم -عارضة األحوذي : املصدر -ابن العريب : احملدث -: الراوي(

  
<k�<š…ù]<àñ]ˆ}<äÊ†’i=< <

أو مفاتيح األرض وإين وهللا ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف _�š…ù]�àñ]ˆ}�xéi^ËÚ�kéŞÂوإين قد ... " �
>)Eب إثبات حوض نبينا وصفاته -كتاب الفضائل  -صحيح مسلم ( ."عليكم أن تتنافسوا فيها  <

  
"  سيد ال5ونXن" ، "  سيد املرسلXن" و " !  سيد ا!Vلق: " به مقام األلوهية مثل  غويلقبونه Eلقاب منيفة تكاد تبل

  !  اخل " اشرف الuشر" و 
  !؟ القر{|}x  مدnلقاب الP xyسuت w يتمتع برgع املصري  فرعون ن Hل hا: واسأل 

  
<î×Âù]<çâ<‚Û¦<àè�=< <

  

J " ُِنوا َوَتْدُعوا ِإَىل السَّْلِمSَ ُتُم اَفَال ُ َمَعُكْم َوَلْن َيِرتَُكْم َأْعَماَلُكمْ  ْألَْعَلْونَ َوأَنـْ   )35سورة دمحم (" َوا�َّ

@æìÇŠÏÞbÇ@@ā‰þa@¿A  

š…ù]�»�Ù^ÃÖ�‚Û¦�ácæ=  
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  ! ) ذات صفة فرعون ( أل�م هم األعلون يف االرض ..   2ال جيوز التباع دمحم ان يدعوا اىل السالم هلذا السبب
< <

<ÑçÊ<‚Û¦<àè�á^è�ù]<ØÒ<ÌéŠÖ^e<=< <

  :  3 قال القرآن
J  "  َْهلَُدى َوِديِن اْحلَقِّ ُهَو الَِّذي َأْرس ِ̂ يِن ُكلِّهِ َل َرُسوَلُه    ..! "وََكَفى �Eَِِّ َشِهيًدا لُِيْظِهَرُه َعَلى الدِّ

  :وتفسريهم  للنص القرآين وها هي أقواهلم   ..فكل األد�ن سيدمرها االسالم عاجالً أم آجالً 
  
�  "á^è�ù]�ØÒ�î×Â�äé×Ãè�ë_  . حد وا!�مع فيھ وي لفظ و{ست, فالدين اسم بمع�� املصدر أي : وقيل . الوا

ما  وÌéŠÖ]æ ,��P>ثم باليد أي ع*( الدين الذي Hو شرعھ با!��ة , ليظ�ر رسولھ ع*( الدين hلھ 

 )28الفتح  –القرطيب  –اجلامع ألحكام القرآن (  ".عداه
 
دين آخر من ول1س املراد بالظ�ور أال يبقى ;  [Ù^jÏÖ]<»<‚éÖ^e<íf×ÇÖالظ�ور ومن . أي با!��� "  �

أال يبقى دين سوى �سالم �� آخر ومن Bظ�ار .  _fÖ^Æ<°Ö^Â<Ýø‰ý]<Øâ°يكون بل املراد , nديان 

وقال أبو . �>Ýø‰ý]<àè�<÷c<àè�<š…ù]<»<àÓè>إذا نزل ع)'&% وذلك : قال مجاHد .  الزمان

حي�ئذ ال يبقى hا.  بخروج ع)'&%"  ليظ�ره ع*( الدين hلھ: " HرEرة    ." فر إال أسلمو
 )9تفسرياً لسورة الصف  –ذات املصدر ( 

  

رض واذالل اHل�ا و� ق .. n DCرض واستعالء فرعون " علو " ما الفرق بXن  DC سالم ودمحمXن استعالء  ̀و

  !اديا�Iا ؟

  


	������ن�؟���<������ن��������א������א� �
  

  

                                                 
  :جاء في تفسير ابن كثير   2
أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم " وتدعوا إلى السلم " أي ال تضعفوا عن األعداء " فال تهنوا " قال جل وعال لعباده المؤمنين "  �

على عدوكم  أي في حال علوكم" وأنتم األعلون, فال تهنوا وتدعوا إلى السلم " قال ولهذا;  وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة عددكم وعدتكم
ه أن يفعل ذلك كما فعل رسول فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى اإلمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فل

  )35سورة دمحم  –ابن كثير "( هللا
  

  ).33؛ التوبة  9؛ الصف  28:الفتح (  !لنص ثالثة مرات في القرآن وقد تكرر هذا ا  3
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J " ََدى ِفْرَعْوُن ِيف قـَْوِمِه قَال	قـَْوِم أَلَْيَس ِيل ُمْلُك ِمْصَر َوَهِذهِ  َوَEَ êŽjłvÿi�łàŽÚ�ë0†łrÿi�Ł…^ÿãłÞş̀ ĞÖ]  َأَفَال تـُْبِصُروَن"  
  ) 53و  51 : الزخرف(   "َأْو َجاَء َمَعُه اْلَمَالِئَكُة ُمْقَرتِِنَني  َأْسِورٌَة ِمْن َذَهبٍ فـََلْوَال أُْلِقَي َعَلْيِه " 

  !مع وفرة أساور الذهب .. اال�ار جتري من حتت فرعون 
  

<áçÂ†Ê<Ô×Úá^Ò<<íßq==  

  

 )الطربي  تفسري (" . هلم جنات وأkار ماء كانت  .. . يف اجلنانمن بني يدي ) : من حتيت : ( يعين بقوله "  �

< <
æ<…^ãÞù]íÃe…_<kÞ^Ò<‚è‚vjÖ^e<E<==<^â�‚Â<]ç¿Ëu]D<=   

  

kر امللك وkر   :أربعة�ار اليت فصلوها من النيل ، ومعظمها يعين األ �قوم أليس يل ملك مصر وهذه األ�ار جتري من حتيت "  �
  ". كانت جتري حتت قصره ، وحاصل األمر أنه احتج بكثرة أمواله وقوة جاهه على فضيلة نفسه: قيل ،  طولون وkر دمياط وkر تنيس

  )الرازي ( 

  

  
  

  
به اىل جنته اخذه االسالم ونس" .. جتري من حتيت األkار .. " ذات التعبري الذي استخدمه فرعون يف وصف نعيم ملكه 

  !! ذهباليت وعدها ألتباعه ، الذي حيلون فيها �ساور من 
J "  ِيُْدِخُل الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاِحلَات ََّsِإنَّ ا �Ł…^ÿãłÞş̀ ĞÖ]�^ÿãŽjłvÿi�łàŽÚ�ë0†łrÿi�žl^ĆßÿqłàŽÚ�^ÿãéŽÊ�ÿáłç?×ÿvŁè��łàŽÚ�ÿ…0æ^ÿ‰ş_
ÿƒžgÿâ  ا َوِلَباُسُ�ْم ِف5َ6ا َحِر1ٌر

ً
ؤ

ُ
ل

ْ
ؤ

ُ
  )23:احلج ( " َول

  
…^ãÞù]<�‚Âæ<<íÃe…]==< <

 حدثنا دمحم بن حدثنا أبو بكر بن أيب شيبة حدثنا أبو أسامة وعبد هللا بن منري وعلي بن مسهر عن عبيد هللا بن عمر ح وحدثنا دمحم بن عبد هللا بن منري 2839"  �

‰�l]†ËÖ]æ�á^véqæ�á^vé قال قال رسول هللاعن حفص بن عاصم عن أيب هريرة يب بن عبد الرمحن خببشر حدثنا عبيد هللا عن 
íß¢]�…^ãÞ_�àÚ�ØÒ�ØéßÖ]æ�". ) ب ما يف الدنيا من أ�ار اجلنة - كتاب اجلنة وصفة نعيمها وأهلها  - صحيح مسلمE(  

@æìÇŠÏ@‰bèãþa@én¤@åß@ðŠ£A  

�…^ãÞù]�^ãj��àÚ�ë†Ÿ�‚Û¦�íßq=  
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  ..!، وهو حملى �ساور من ذهب ولباسه حرير أ�ار ) أربعة ( كان يتنعم مرفهاً يف جنتة ، وجتري من حتته .. فرعون 
  ..!أ�ار ، وحيلون �ساور من ذهب ولباسهم من حرير ) أربعة ( جتري من حتتها  - على غرار جنة فرعون  -وعد أتباعه جبنة .. ودمحم 


	��ن�������������ن��������א���
��א���� �
  
  
  
  
   
JJJJ" ََلَعلِّي َأطَِّلُع ا َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْريِي َفَأْوِقْد ِيل َ� َهاَماُن َعَلى الطِِّني فَاْجَعْل ِيل َصْرًحا َوقَاَل ِفْرَعْوُن َ� أَيـَُّها اْلَمَألُ م

َنا َال يـُْرَجُعونَ  َوِإّينِ َألَظُنُُّه ِمَن اْلَكاِذِبَني  َواْسَتْكبَـَر ُهَو َوُجُنوُدُه ِيف اْألَْرِض ِبَغْريِ احلَْقِّ َوظَنُّوا ِإَىل ِإَلِه ُموَسى   ".أَنـَُّهْم إِلَيـْ
  )39و38: القصص ( 
  
  
  

  
  :ما يسمى قصة املعراج ، ونقرأ فيها هذه اجلزئية ) البخاري ( ورد يف أصح كتاب بعد القرآن 

تَـَهى " ..  � ُقَها ِمْثُل ِقَالِل َهَجَر َوِإَذا َوَرقـَُها مِ مثَُّ رُِفَعْت ِإَيلَّ ِسْدرَُة اْلُمنـْ تَـَهى فَِإَذا نـَبـْ ْثُل آَذاِن اْلِفيَـَلِة قَاَل َهِذِه ِسْدَرُة اْلُمنـْ
َهارٍ َوِإَذا  نَِّة َوأَمَّا نـَْهرَاِن Eَِطَناِن َونـَْهرَاِن ظَاِهرَاِن فـَُقْلُت َما َهَذاِن َ� ِجْربِيُل قَاَل أَمَّا اْلَباِطَناِن فـَنَـْهرَاِن ِيف اجلَْ  َأْربـََعُة أَنـْ

َعَسٍل َفَأَخْذُت  َواْلُفرَاُت ُمثَّ رُِفَع ِيل اْلبَـْيُت اْلَمْعُموُر ُمثَّ أُتِيُت ªٍَِِء ِمْن َمخٍْر َوِإªٍَء ِمْن َلَنبٍ َوِإªٍَء ِمنْ  فَالنِّيلُ الظَّاِهرَاِن 
َها َوأُمَُّتَك ُمثَّ ُفرَِضْت َعَليَّ الصََّلَواُت مخَْ  َفَمَرْرُت ِسَني َصَالًة ُكلَّ يـَْوٍم فـََرَجْعُت اللََّنبَ فـََقاَل ِهَي اْلِفْطَرُة الَِّيت أَْنَت َعَليـْ

 ُكلَّ يـَْوٍم َوِإّينِ َوا�َِّ َقْد فـََقاَل ِمبَا أُِمْرَت قَاَل أُِمْرُت ِخبَْمِسَني َصَالًة ُكلَّ يـَْوٍم قَاَل ِإنَّ أُمََّتَك َال َتْسَتِطيُع َمخِْسَني َصَالةً  َعَلى ُموَسى
َلَك وَ   ..."َوَضَع َعينِّ َعْشرًا َعاجلَُْت َبِين ِإْسرَائِيَل َأَشدَّ اْلُمَعاَجلَِة فَاْرِجْع ِإَىل َربَِّك فَاْسأَْلُه التَّْخِفيَف ِألُمَِّتَك فـََرَجْعُت فَـ َجرَّْبُت النَّاَس قـَبـْ

  )3800حديث  -Eب املعراج  -البخاري ( 

وصرح يصعد بھ اa( السماء ليطلع اa( إلھ لبناء برج )  الذي جتري من حتته األ�ار ومنها �ر النيل( خطط فرعون 

ح5ى عن قصة معراجھ وصعوده اa( بقرون ، فأ�ى دمحم ]عده ..مو�}�  سدرة املنت�� الxy ف�Iا اa( السماء ،  ما فوق  و

  دمحم وقد التقى! ) �Iر فرعون ( ارgعة أ�Iار م�Iا �Iر النيل 
ً
مو�}� ايضا   !!با  ̀و

@@ó�ìß@éÛg@µa@ÍÜjîÛ@õbà�Ûa@µa@xëŠÈÛa@óä·@æìÇŠÏA  

Ú_�ÐÏu�‚Û¦áçÂ†Ê�íéß��îju�ð^ÛŠÖ]�±]�t†Âæî‰çÚ�äÖ]�±]��È×e=  
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JJJJ "..  83:يونس (  .."َوَمَلِئِهْم َأْن يـَْفِتنَـُهْم ْوَن َخْوٍف ِمْن ِفْرعَ َعَلى(  
  
  
  

  
  

  
  :اذ قال ..  " !الذي ُنصر ^لرعب : "من صفات رسول االسالم اليت اطلقها على نفسه هي

1نا أنا نائم رأيت�x أت1ت بمفاتيح Łl†’ŁÞæ gÂ†Ö^eال5لم  ]عثت بجوامع   قال    ص    أن رسول هللا "  � خزائن  ̀و

C رض فوضعتnيدي D " ) لكتاب  –صحيح البخاريE ب قول النيب ص بعثت جبوامع الكلم –والسنة  كتاب االعتصامE(  
  

 
ً
  ..فرعون hان مرعبا

 
ً
  ..دمحم hان مرعبا


	������ن�؟���<������ن��������א������א� �
  

  

  
  

  
J " َلُهْم قـَْوَم َوَأْن َال تـَْعُلوا َعَلى ا�َِّ  َأْن أَدُّوا ِإَيلَّ ِعَباَد ا�َِّ ِإّينِ َلُكْم َرُسوٌل أَِمٌني َوَجاَءُهْم َرُسوٌل َكرٌِمي  ÿáłçÿÂł†ŽÊَوَلَقْد فـَتَـنَّا قـَبـْ

  )20-17: سورة الدخان (  " _0áçŁÛŁqł†ÿi�łáşِإّينِ آتِيُكْم ِبُسْلطَاٍن ُمِبٍني َوِإّينِ ُعْذُت ِبَريبِّ َوَربُِّكْم 
  

أي أن ترمجون  : وإين عذت بريب وربكم أن ترمجون عيد ، عن قتادة ثنا س: ثنا يزيد قال : حدثنا بشر قال "  �
استعاذ موسى بربه من كل : والصواب أن يقال . والرجم قد يكون قوال Eللسان ، وفعال Eليد .. .  ^حلجارة

 ."شتما كان ذلك ^للسان ، أو رمجا ^حلجارة ^ليدمعاين رمجهم الذي يصل منه إىل املرجوم أذى ومكروه ، 
 )الطربي(
 

@Š’jÛa@kÇŠí@æìÇŠÏA  

¤]æ�gÂ†Ö^e�…ç’ßÚ�‚Û¦�Íç�=  

@æìÇŠÏ@áöbn’Ûa@ëc@ñ‰bv§bi@áuŠí@æb×A  
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< << << << <
< << << << <
< << << << <

<ì…^r£^e<Üq†Ö]<ÜÓu<ÐfŞè<á^Ò<‚Û¦V< <
ُ َعَلْيِه َوَسلََّم  رََجمَ : " .. تقرير صحابته عنه    ) 6442 - البخاري (  .. "بـَْعَدُه   َوَرَمجَْناَرُسوُل ا�َِّ َصلَّى ا�َّ

تلفظها  لفظة اجلنسية الصرحية اليتوهي احلادثة الشهرية بتلك ال..  4ورجم احد اصحابه ويدعى ماعز ..  اذ رجم يهوديني
    " !ماعز " دمحم اثناء حتقيقه مع 

  
<íu…^¢]<l^Û×ÓÖ]æ<Üñ^j�Ö^e<Üq…<‚Û¦V  

  ! 6وكان يشتم من يغضبوه  !  5أبو هلب  عمه فيها كاملة شتم  قرآنية سورة لز نتسا
 ناو  بر علا وجº هبلاط يذلا تب¹ نب ناسح يباحصلا رعاشلاك ، همو صخ متشو  ءاجهل نو صصخم ءار عش هل ناك لب
  : هنيعتس ) !! ( ةكئالملا

يقول    رسول هللا مسعت   قال    الرباء بن عازب    قال مسعت    عدي وهو ابن ¹بت    عن    شعبة    حدثنا    أيب    حدثنا    عبيد هللا بن معاذ    حدثنا " �
  ." معك   وجبريل    هاجهم    أو    اهجهم    حلسان بن ¹بت    
  )فضائل حسان بن ¹بت  –فضائل الصحابة  –صحيح مسلم ( 

  ! ةحيبقلا ةئيذبلا تار ابعلا دش�و ، وزوجا«م ايضاً  دمحم ءفن الشتم واهلجاء Eعدا يف اً عر E رعاشلا اذه ناكو 

	������ن�؟���<������ن��������א������א� �

                                                 
رضي هللا    ابن عباس    عن    عكرمة    عن    يعلى بن حكيم    قال سمعت    أبي    حدثنا    وهب بن جرير    حدثنا    عبد هللا بن دمحم الجعفي    حدثنا  "    4

أمر    قال فعند ذلك    ال يكني     أنكتهاقال له لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت قال ال يا رسول هللا قال      النبي    ماعز بن مالك    لما أتى     قال    عنهما 
  ." برجمه

    ) هل يقول اإلمام للمقر لعلك لمست أو غمزت -الحدود  -صحيح البخاري ( 
  

الَةَ اْلَحَطِب فِي ِجيِدَها َحْبٌل ِمْن َمَسدٍ تَبَّْت يََدا أَبِي لََهٍب َوتَبَّ َما أَْغنَى َعْنهُ َمالُ  "   5   ).5-1: سورة المسد" (هُ َوَما َكَسَب َسيَْصلَى نَاًرا ذَاَت لََهٍب َواْمَرأَتُهُ َحمَّ
ِفُروَن  قُلْ {: تبت يدا أبى لهب وتب وقال في سورة الكافرون قل ما السبب في أنه لم يقل: السؤال الثالث" � ـٰ : من وجوه األول: لجوابا  ؟}يا أَيَُّها ٱْلَك

 بخالف السورة األخرى فإن أولئك الكفار يكون مشافهاً لعمه بالشتم لئال قل ذلك: رعاية الحرمة فلهذا السبب لم يقل له ألن قرابة العمومة تقتضي
ِفُرونَ  :يا دمحم أجب عنهم: تعالى أن الكفار في تلك السورة طعنوا في هللا فقال هللا: ما كانوا أعماماً له الثاني ـٰ وفي هذه السورة طعنوا   قُْل يا أَيَُّها ٱْلَك

  ).الرازي تفسير " (تَبَّْت يََدا أَبِى لََهٍب  :_kÓ‰_�±^Ãi��]�Ù^ÏÊ ÜãÛj�_�êÞdÊ�kÞ ،في دمحم
  

 رجالن ص   دخل على رسول هللا   قالت     عائشة   عن    مسروق    عن    أبي الضحى    عن    األعمش    عن    جرير    حدثنا    زهير بن حرب    حدثنا "   6 •
خرجا قلت يا رسول هللا من أصاب من الخير شيئا ما أصابه هذان قال وما  فلما فلعنهما وسبهما فأغضباهفكلماه بشيء ال أدري ما هو 

المسلمين لعنته أو سببته فاجعله له اللهم إنما أنا بشر فأي    قلت  أو ما علمت ما شارطت عليه ربي   قال  لعنتهما وسببتهما ذاك قالت قلت
  )عليه   النبي ملسو هيلع هللا ىلص أو سبه أو دعا من لعنه باب  -كتاب البر و الصلة و اآلداب  -صحيح مسلم ( ".   ..  زكاة وأجرا

  

�‚Û¦r£^e�Üq…�Üñ^j�Ö^e�Üq…æ�ì…^JJ=  
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J " ُتلْ َوقَاَل ِفْرَعْوُن َذُروِين   )26:غافر.." (  َأقـْ
J .. " 127:االعراف.." (  تِّلُ َسنـُقَ قَاَل(  
J .. " ُ4:القصص.." (  يَُذبِّح(  
  
  
  
  
J " ..  ْتـُُلوا اْلُمْشرِِكَني َحْيُث َوَجْدُمتُوُهم   ).5: التوبة"( .. فَاقـْ
J .. " تـُُلوُهْم َحْيُث َوَجْدُمتُوُهْم   ) 89: النساء ( .." َواقـْ
J "7 ).4: سورة دمحم" (  .. بِ فَِإَذا َلِقيُتُم الَِّذيَن َكَفُروا َفَضْرَب الّرِقَا  
J " َِّsِ يُن ُكلُُّه َنٌة َوَيُكوَن الدِّ   .)39: األنفال( "َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكوَن ِفتـْ
J " ِْ�َْيِديُكم ُ َّsُهُم ا بـْ   ).14: لتوبةا" (قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني  َوَيْشِف ُصُدورَ َوُخيْزِِهْم َويـَْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم  قَاتُِلوُهْم يـَُعذِّ
J" َِّs84: النساء" (.. َوَحرِِّض اْلُمْؤِمِننيَ َال ُتَكلَُّف ِإالَّ نـَْفَسَك  فـََقاِتْل ِيف َسِبيِل ا.(  
J " أَيـَُّها النَِّيبُّ َحرِِّض اْلُمْؤِمِنَني َعَلى اْلِقَتاِل E.. ) "65: األنفال.( 
  
الناس حىت يشهدوا أن ال إله إال هللا ويؤمنوا  8 أقاتلأمرت أن    ال ق   ص     هللا  عن رسول   أيب هريرة    عن     .."    •

  ".إال حبقها وحساºم على هللا Ú���çÛ’Â Ü�]çÚ_æ�Üâð^Ú[�يب ومبا جئت به فإذا فعلوا ذلك
 )الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا دمحم Eب األمر بقتال  -كتاب اإلميان – صحيح مسلم: راجع ( 

  
  ..!وكان يهدد معارضيه Eلذبح "  .. Eلذبح " بُعث رسول االسالم دمحم .. يذبح كما كان فرعون و 
  :اذ نقرأ «ديده لقومه  
  

                                                 
 بأشنع القتل تصوير من فيه لما,  القتل لفظ في ليس ما والشدة الغلظة من الرقاب بضرب العبارة في ألن .. " : يبطرقلا ريسفت يف ءاج 7

  ) يبطرقلا ( ." أعضائه وأوجه وعلوه البدن رأس هو الذي العضو وإطارة العنق حز وهو,  صوره
  !؟ رشبلا عم مالسب شياعتلا وه اذه لهف ، " باهرالا ةيملاع " يأ .. ةريزجلا برع طقف سيلو ، " سانلا " لاتقب رومأم دمحم  8

@ÝnÔí@æb×@æìÇŠÏA  

�ØjÏè�á^Ò�‚Û¦=  
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� : فقال له أبو جهل  – äÏ×u�±c�å‚éeوأشار  -،  c�ÜÓéÖc�k×‰…_�^Úxe„Ö^e÷�� معشر قريش أما والذي نفسي بيده " �
  ".أنت منهم: دمحم  ما كنت جهوال ، فقال رسول هللا ص 

   حسن :خالصة حكم احملدث -1403 :الصفحة أو الرقم -صحيح املوارد  :املصدر -األلباين  :احملدث عمرو بن العاص :الراوي
  صحيح إسناده :خالصة حكم احملدث - 11/203 :الصفحة أو الرقم -مسند أمحد  :املصدر - أمحد شاكر  :احملدث عروة بن الزبري :الراوي

  
وكيف يوصف  فعلى اي اساس يدان فرعون ؟.. ، خلفه دمحم ليواصل القتل والذبح  كما كان فرعون يقتل ويذبح

  !؟...، بينما يسفك الدماء Eلقتل مضاهياً الفرعون " الرمحة"اإلسالم �نه دين 
  
  
  
  
JJJJ " َل ِديَنُكمْ ُموَسى َوْلَيْدُع رَبَُّه ِإّينِ َأَخاُف  َأقْـُتلْ َذُروِين  ِفْرَعْونُ َوقَاَل   )26:غافر( "ْظِهَر ِيف اْألَْرِض اْلَفَسادَ َأْو َأْن يُ  َأْن يـَُبدِّ
J  " ِتَ<5ُْم

ْ
 َيف

ْ
ن

َ
5ِAِْم أ

َ
 َوَمل

َ
ْوٍف ِمْن ِفْرَعْون

َ
E خ

َ
Fْوِمِھ َع

َ
 ِمْن ق

ٌ
ة َّ1 ّرِ

ُ
 ذ

َّ
% ِإال َ&Lو

ُ
َمَن ِمل

َ
َما آ

َ
  )83:يونس ( .."  ف

  
وحيملهم على الرجوع عن ،  فيصدهم عن دينهمEلعذاب ، " أن يفتنهم  " خوف من فرعونعلى " ..  �

  )الطربي .." ( إميا�م
  

  !!القتل : فحكم املرتد عن دين فرعون هو .. كانوا خيافون من سيف فرعون املسلط على رقبة كل من يرتد عن دينه 
  
  
  

  
  

 
  :قال القرآن 

J@ " ِّبُواْ َوأَقَاُمواْ الصََّالَة َوآتـَُواْ الزََّكاَة فَِإْخَواُنُكْم ِيف الدÃَ ُل اآلَ�ِت ِلَقْوٍم يـَْعَلُمونَ فَِإن َوِإن نََّكُثوْا َأْميَانـَُهم مِّن بـَْعِد .يِن َونـَُفصِّ
  ).12و11: التوبة" (أَِئمََّة اْلُكْفِر ِإنـَُّهْم الَ أَْميَاَن َهلُْم َلَعلَُّهْم يَنتَـُهونَ  َوطََعُنوْا ِيف ِديِنُكْم فـََقاتُِلواْ َعْهِدِهْم 

  
]æ<‚Û¦<àÚ<”^ÏjÞ÷]<�†¥<ÌéŠÖ^e<ØjÏÖ]<ê–jÏè<�]‚i…]<çâ<Ýø‰÷V  

�äßè��àÂ�‚i†¹]�ØjÏè�‚Û¦�=  

@éäí…@åÇ@†mŠ½a@ÝnÔíë@³Ðí@æìÇŠÏA  
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أو من طعن يف ،  ص،  ومن هاهنا أخذ قتل من سب الرسول. عابوه وانتقصوه : أي  وطعنوا يف دينكم .. "  �
  )تفسري ابن كثري .." ( دين اإلسالم أو ذكره بتنقص

  

  ).2794صحيح البخاري ، (  " فاقتلوه من بدل دينه" : وقال دمحم 
  

  ..قتل من يبدل دينه الفرعون كان ي
  ..دمحم كان يقتل من يبدل دينه 

صاحب الدين اخلامت الذي ارتضاه هللا للبشرية ، ان يتبين أحكاماً ديكتاتورية مافيوية ! " سيد املرسلني " فكيف قام 
  !؟.. او Èرد ان ينتقص منه بكلمة طبقها اطغى حاكم كفرعون ،  بقتل كل من يرتك دينه

  ؟دين اإلسالم  نبيان على اناك ..فرعون وحممد  نا رابتعا زوجي لهف
  
  
  
  
  
@J "  ٍ124: األعراف ( "  َأْمجَِعنيَ  َألَُصلِّبَـنَُّكمْ ُمثَّ  َألَُقطَِّعنَّ أَْيِدَيُكْم َوَأْرُجَلُكْم ِمْن ِخَالف(  

  :كما شرح الشنقيطي .. وهذا احلكم من اشرس انواع التشويه 
  

من قطعهما من  á^ŠÞý]�î×Â�‚�_�äÞù. مثال  وأرجلهم من خالف ؛ يعين اليد اليمىن ، والرجل اليسرى"  �
ألنه إن كان قطعهما من جهة واحدة يبقى عنده شق كامل صحيح ، خبالف قطعهما من . جهة واحدة 

  ." . Ýç×ÃÚ�çâ�^ÛÒ�Øq†Ö]�ÄŞÏe�ÌÃ–è�†Šèù]æ�H�‚éÖ]�ÄŞÏe�ÌÃ–è�àµù]�gß¢^Ê. خالف 
  ) الشنقيطي -أضواء البيان يف إيضاح القرآن Eلقرآن ( 

  
  .".. فرعون من قطع األيدي واألرجل من خالف ، وأول، من صلبوكان أول : قال ابن عباس"  �

  )ابن كثري  تفسري ( 
  !هل كان ابن عباس يقصد ويشري اىل ان رسوله دمحم كان هو الثاين ؟

  

@kÜ–íë@@Òý�@åß@Ýu‰þaë@ð†íþa@ÉĐÔí@æìÇŠÏA  
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< <
l]ƒ<ÜÓ£]<<êÞçÂ†ËÖ]<Ø‘]æ<<‚Û¦<äÏéfŞi<e`<àÚ<†Úäe…<<V< <

  
J " َا َجزَاءُ الَِّذيَن _ç₣×ĆjşÏŁè�łáş_�]⁄�^ÿŠşÊ�łÜŁã₣×Łqł…ş_ÿæ�łÜ0ãèŽ‚łèş_�ÿÄ?ŞşÏŁi�łæş_�]çŁf?×ÿ’Łè�łæş[�ُحيَارِبُوَن ا�ََّ َوَرُسولَُه َوَيْسَعْوَن ِيف اْألَْرِض ِإمنَّ

žÍ^ş×Ž}�łàŽÚ نـَْيا َفْوا ِمَن اْألَْرِض َذِلَك َهلُْم ِخْزٌي ِيف الدُّ   ).33املائدة سورة  .." (َأْو يـُنـْ
  

  : فرعون ايضاً يقولون ) صحابة ( هل كان كهنة : ونسأل .. خيل امراً دعوª نت
  !؟" هو ان يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع ايديهم وأرجلهم من خالف  áçÂ†Êجزاء الذين حياربون اهلنا  اامن" 
  

  :صحيح البخاري قرأ ما جاء يفاذ ن.. بل ان دمحم جتاوز هذا احلكم اىل ما هو أفظع منه 
  

قالوا � رسول هللا آوª  أن ªسا كان ºم سقم  أنس    عن    ¹بت    حدثنا    سالم بن مسكني    حدثنا    مسلم بن إبراهيم    حدثنا  " �
  اشربوا ألبا�ا فلما صحوا قتلوا    له فقال    ذود    يف    احلرة     فأنزهلم   ومخة    املدينة    وأطعمنا فلما صحوا قالوا إن 

  يكدم    فرأيت الرجل منهم  أعينهم   ومسر    فقطع أيديهم وأرجلهم  واستاقوا ذوده فبعث يف آ¹رهم      يب الن   راعي  
   ص عاقبها النيب �شد عقوبةحدثين    ألنس    قال    احلجاج    أن  فبلغين   سالم    قال     حىت ميوتاألرض بلسانه  
  ) كتاب الطب  -الدواء �لبان اإلبل Eب -صحيح البخاري (  ".  أنه مل حيدثه �ذا توددفقال    احلسن    فبلغ    فحدثه ºذا  

  
إمنا مل نقرأ عن .. كان يكوي ويفقع العيون Eملسامري احلامية   -اضافة اىل قطع األطراف والصلب على صليب  -دمحم 

  !Ãريخ فرعون انه قد مارس هذه الفعلة الشديدة الوحشية 
  

  :قال ابن عباس 

  " !أول من صلب، وأول من قطع nيدي وnرجل من خالف ، فرعون " 

  :ونقول 

  !وhان ثاPي من صلب وقطع nيدي وnرجل من خالف ، دمحم 

  !لماذا أحيا محمد شريعة فرعون ؟ف

�g×’èæ�Íø}�àÚ�Øq…ù]æ�ë‚èù]�ÄŞÏè�‚Û¦�=  
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J .. "  ً̂   )  71: طه" ( َوأَبـَْقى  َولَتَـْعَلُمنَّ أَيـَُّنا َأَشدُّ َعَذا
J " 49:البقرة..  " (  َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابِ َناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َوِإْذ َجنَّيْـ (  
  
  
  
< <
< <
  

°Û×Š¹]<ë‚è`e<Œ^ßÖ]<gè„Ãi :  
  
J"  ُْهمُ  قَاتُِلوُهم بـْ   ).14:التوبة" (ُصُدوَر قـَْوٍم ُمْؤِمِنَني  َوُخيْزِِهْم َويـَْنُصرُْكْم َعَلْيِهْم َوَيْشفِ  ِ�َْيِديُكمْ  ا�َُّ  يـَُعذِّ
  

<Ù]çÚù]<g×‰æ<�ŠÖ]æ<ØjÏÖ^e<gè„ÃjÖ]V  
  
J " َ26:التوبة " ( الَِّذيَن َكَفُروا َوَذِلَك َجزَاُء اْلَكاِفرِيَن  َوَعذَّب(  
  

  : قال الطربي
^لقتل وسيب األهلني والذراري ، وسلب وعذب هللا الذين جحدوا وحدانيته ورسالة رسوله دمحم ، : يقول "  �

، ) جزاء الكافرين ( هذا الذي فعلنا ºم من القتل والسيب : ، يقول ) زاء الكافرين وذلك ج(  األموال والذلة
 .". هو ثواب أهل جحود وحدانيته ورسالة رسوله: يقول 

  
  
  

@éßì–�@lˆÈí@æb×@æìÇŠÏA  

�äÚç’}�h„Ãè�á^Ò�‚Û¦=�  
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gè„Ãi<l^eçÏÂ<V  
  
J " ََِما رºِ ُْخْذُكْمÍَ ُهَما ِمائََة َجْلَدٍة َوَال ُتْم تـُْؤِمُنوَن �Eَِِّ َواْليَـْوِم الزَّانَِيُة َوالزَّاِين فَاْجِلُدوا ُكلَّ َواِحٍد ِمنـْ ْأَفٌة ِيف ِديِن ا�َِّ ِإْن ُكنـْ

  ).2النور " ( طَائَِفٌة ِمَن اْلُمْؤِمِنَني  َعَذابـَُهَمااْآلِخِر َوْلَيْشَهْد 
  

<ï†‰÷]<gè„Ãi<Œ…^µ<‚Û¦V< <

  
ماة Eلنار وتركهم يف الصحراء بال ماء قرأª كيف عذب دمحم الرجال من قبيلة عكل بتقطيع اطرافهم وفقأ اعينهم مبسامري حم

  ..حادثة يقشعر منها جلد فرعون نفسه  عنايضاً نقرأ  . حىت املوت
تعذيب دمحم ألسري Eلنار مث قطع رأسه Eلسيف لإلستيالء على صندوق جموهراته ، وهذه احلادثة األليمة وقعت ضمن  

  :أحداث غزوة خيرب اليهودية، فلنقرأ
 -ص   - فجحد أن يكون يعرف مكانه فأتى رسول هللا . نانة بن الربيع وكان عنده كنز بين النضري فسأله عنه وأيت رسول هللا بك"  •

لكنانة  أرأيت إن وجدªه  صإين رأيت كنانة يطيف ºذه اخلربة كل غداة فقال رسول هللا :  صرجل من يهود فقال لرسول هللا 
ربة فحفرت فأخرج منها بعض كنزهم مث سأله عما بقي فأىب أن يؤديه فأمر به Eخل صفأمر رسول هللا  .عندك ، أأقتلك؟ قال نعم

�î×Â�Í†�_�îju�å…‚‘�»�‚Þˆe�|‚Ïèحىت تستأصل ما عنده  فكان الزبري  äe„Â 9الزبري بن العوام ، فقال  صرسول هللا 
äŠËÞ  إىل دمحم بن مسلمة  صمث دفعه رسول هللا�äÏßÂ�h†–Êخيه حممود بن مسلمة� . "  

 E( 10ب ذكر املسري إىل خيرب - سرية النبوية البن هشام ال(
  

  !يقطع رأسه Eلسيف مث .. اىل ان يشرف على املوت  ،يعذب اسرياً تعذيباً رهيباً  – نيب الرعب – نيب اإلسالم املدعو
  ..(!!) ليستوىل على كنزه ملاذا ؟ وكل هذا

  :ستنطبق عليه هذه الكلمات  اً قحفمن .. لو قارنتم بني تعذيب دمحم مع تعذيب فرعون 
 .. "  ً̂   ! )؟.. (  )  71: طه( " َوأَبـَْقى  َولَتَـْعَلُمنَّ أَيـَُّنا َأَشدُّ َعَذا

 
                                                 

ً  الذهب من المزيد بوجود يشك كان لكنه ، الكنز دمحم وجد ان بعد جرى اليهودي األسير تعذيب 9  يعترف ولم بالنار األسير بتعذيب فبدأ ، مخفيا
  ؟ ليعلمه جبريل وأين ، الوحي فأين..  الظنون على بناء االنسان يّعذب كان دمحم إذن ، المزيد بوجود

 
  :الجوزية الرواية صححها ابن قيم   10
  ) 8: الرقم أو الصفحة - الحكمية الطرق: المصدر - القيم ابن: المحدث - صحيح  :الدرجة خالصة -  عمر بن عبدهللا: الراوي(
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JJJJ  "ُهمْ  ِشيَـًعاَوَجَعَل َأْهَلَها َعَال ِيف اْألَْرِض  ِفْرَعْونَ نَّ ا   )4: القصص" ( َيْسَتْضِعُف طَائَِفًة ِمنـْ
JJJJ " َّª127:االعراف( .." ونَ قَاِهرُ  فـَْوقـَُهمْ َوِإ(  
  

†ãÎæ<�çãéÖ]<<íèˆ¢^e< <
< <
J " َناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن   ) 49:البقرة..  " (  َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذابِ َوِإْذ َجنَّيـْ
  

وصنفهم يف أعماله فصنف يبنون وصنف حيرثون ويزرعون  خدما وخوال e���áçÂ†Ê�ØÃqØéñ]†‰cأن "  �
 •†íèˆ¢]�äé×Â�keندا ملوكا ومن مل يكن منهم يف عمل من هذه األعمال وصنف يتخدمون ، وكان قومه ج

 )القرطيب تفسري (  ."فذلك سوء العذاب
  
  
  
  
� <Üâ†ãÎæ<�çãéÖ]<ÌÃ–j‰]<‚Û¦<E<ğ̂ ÚçÛÂ<°évéŠ¹]æ<D…^Ç’Ö]æ<íèˆ¢^e<<V< <

  
J" ْليَـْوِم اْآلِخرِ  قَاتُِلواEِ َوَال َِّ�Eِ َوَرُسولُُه  الَِّذيَن َال يـُْؤِمُنوَن ُ َوَال َيِديُنوَن ِديَن اْحلَقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوا َوَال ُحيَّرُِموَن َما َحرََّم ا�َّ

  ).29:التوبة  " (  اْلِكَتاَب َحىتَّ يـُْعطُوا اجلِْْزيََة َعْن َيٍد َوُهْم َصاِغُرونَ 
  

� <h^jÓÖ]<Øâ]<Í^Ã–j‰]æ<Ù÷ƒ]<†â^¿Ú<àÚ<E<°évéŠ¹]æ<�çãéÖ]V<D< << << << <
ميشون �ا كارهني ، وال  يعطوkا �يديهم ،حىت يعطوا اجلزية وهي ما يعطى املعاهد على عهده عن يد  "..

جييئون �ا ركبا	 ، وال يرسلون �ا وهم صاغرون ذليلون مقهورون جيرون إىل املوضع الذي تقبض منهم فيه 
>)الوجيز يف تفسري القران العزيز( ". ^لعنف ، حىت يؤدوها من يدهم << << << <

èîÛa@ŠèÓ@æìÇŠÏòí…ìjÈÛa@o¤@…ì@@òíŒ¦aë@A  

��†�fÖ]�‚fÃj‰]æ��çãéÖ]�†ãÎ�‚Û¦�JJ=  
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� ¦<š…ù]<àÚ<�†ŞÖ]æ<íèˆ¢]æ<�ŠÖ^e<�çãéÖ]<ïˆ}_<‚ÛV 

 
J .." ُْْتوَك ُحيَرُِّفوَن ٱْلَكِلَم ِمن بـَْعِد َمَواِضِعِه يـَُقوُلوَن  َوِمَن ٱلَِّذيَن َهاُدواÔَ َِْإْن أُوتِيُتْم َمسَّاُعوَن لِْلَكِذِب َمسَّاُعوَن ِلَقْوٍم آَخرِيَن مل

نَـَتُه فـََلن َمتِْلَك َلُه ِمَن ٱ�َِّ َشْيئاً أُْولَـِٰئَك ٱلَِّذيَن ملَْ يُرِدِ َهـَٰذا َفُخُذوُه َوِإن ملَّْ تـُْؤتَـ  ُ ِفتـْ َر  ْوُه فَٱْحَذُرواْ َوَمن يُرِِد ٱ�َّ ُ َأن يَُطهِّ ٱ�َّ
َيا ِخْزيٌ  قـُُلوبـَُهمْ  نـْ   )41:املائدة ( "  َوَهلُْم ِيف ٱآلِخَرِة َعَذاٌب َعِظيمٌ  َهلُْم ِيف ٱلدُّ

  
نـَْيا ِخْزىٌ َهلُْم "  �   )اجلاللني " (  واجلزية Eلفضيحة ذل ِىف ٱلدُّ
نـَْيا ِخْزٌي  يعين القتل والسيب " �   )السمرقندي  -حبر العلوم " ( واجلزية َهلُْم ِيف ٱلدُّ
أو القتل  اجلزية وخزُي اليهود للمنافقني واليهود، فخزي املنافقني الفضيحة وهتك السرت ظهار نفاقهم،: أي "  �

  )البغوي  - معامل التنزيل " (  لنفيوالسيب وا
هلم يف الدنيا خزي  يعين للمنافقني واليهود أما خزي املنافقني، فبالفضيحة وهتك ستارهم ظهار نفاقهم  "  �

  "  من أرض احلجاز إىل غريهاوالقتل والسيب واإلجالء  اجلزية وأما خزي اليهود فبأخذ وكفرهم
 )زناخلا -لباب التأويل يف معاين التنزيل(
  

<‚Û¦<†Ú_<ÌÖ^}<àÚ<ØÒ<î×Â<†ãÏÖ]æ<…^Ç’Ö]æ<Ù„Ö]V 
< <

وجعل رزقي حىت يعبد هللا وحده ال شريك له  ^لسيف بُعثت بني يدي الساعة   ص     قال رسول هللا      .. "  �
  . " ومن تشبه بقوم فهو منهم الذل والصغار على من خالف أمريوجعل  رحمي حتت ظل

  )االلباين والذهيب وأمحد شاكر :  صحيحاسناده  - Eقي املسند السابق - الصحابة  مسند املكثرين من - مسند أمحد(
  

الذل والصغار على من خالف : " وبني من قال  " ..اª فوقكم قاهرون : " كفرعون يقول   ما الفرق بني حاكم مطلق
  !؟" ..أمري 

فرعون ودمحم كالمها جعال األرض شيعاً وفرقاً 
11

   !اليهود ": خاصة  واستضعفا طائفة منهم.. 
Ê<Ù^ÃÊ]<‚Û¦<‚
×Î<]ƒ^Û×[<áçÂ†Ê=< <
  

                                                 
ً  الناس قسم فرعون  11 ً  مواانقس نيالمسلم وحتى..  وكافر ومؤمن ، اسالم ودار حرب دار الى العالم قسم ودمحم..  شيعا   !! فرقة 73 الى شيعا
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J " َ39:القصص .." ( ُهَو َوُجُنوُدُه ِيف اْألَْرِض  َواْسَتْكبَـر(  
  
  
  
< <

� <å�çßœ<š…÷]<Øj¬æ<ÜâæˆÇéÖ<Õç×¹]<±]<l]‚è‚ãi<Ø‰…]<‚Û¦=<< <
  

  :  نص الرسالة اىل هرقل
_‰×�Ü اإلسالم سالم على من اتبع اهلدى، أما بعد فإىن أدعوك بدعوة: عظيم الروم هرقل إىل بن عبد هللا دمحم من"  �

Ü×Ši أجرك مرتني هللا يؤتك..  ." 
 
� <]çÛ×Šè<îju<š…ù]<ØÒ<Ù^jÎ= 
J"  ََّنٌة َوقَاتُِلوُهْم َحىت يُن sَِِّ  َال َتُكوَن ِفتـْ   )193البقرة ( ".. َوَيُكوَن الدِّ

  :جاء يف تفسري ابن كثري 
  ." أي يكون دين هللا هو الظاهر العايل على سائر األدEن كما ثبت يف الصحيحني .. "  �

  )193: البقرة  –ابن كثري  –تفسري القرآن العظيم ( 

J"  َِمبَا يـَْعَمُلوَن َبِصريٌ  َوقَاتُِلوُهْم َحىتَّ َال َتُكون ََّsتَـَهْوا فَِإنَّ ا يُن ُكلُُّه sَِِّ فَِإِن انـْ َنٌة َوَيُكوَن الدِّ   )39األنفال ( "ِفتـْ
  :جاء يف تفسري القرطيب 

وقال , " ويكون الدين Û : " دليل ذلك قوله تعاىل . وهو أمر بقتال مطلق ال بشرط أن يبدأ الكفار  .. "  �
فدلت اآلية واحلديث على أن سبب القتال ) . أمرت أن أقاتل الناس حىت يقولوا ال إله إال هللا ( : عليه السالم 

@ê…ìä�@�Øn�a@æìÇŠÏa@¿@ā‰þA  

�š…ù]�»�å�çßœ��Ój‰]�‚Û¦�=  
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  )39: األنفال  –القرطيب  –اجلامع ألحكام القران (  .".. هو الكفر 

  
� <Ù„Ö^e<š…ù]<ØÒ<Ùøju]=< 

  
إما يعزهم ز أو يذل ذليل يعز عزيبيت مدر وال وبر إال أدخله هللا كلمة اإلسالم  األرضعلى ظهر ال يبقى "  �

_�Ü�„è�æ فيجعلهم من أهلهم أو يذهلم فيدينون هلم إال أنه قال أما يعزهم فيهديهم إىل اإلسالم
áæ�öéÊ íèˆ¢] >. 

 6/17:الصفحة أو الرقم- جممع الزوائد :املصدر - اهليثمي :احملدث - املقداد بن األسود :الراوي( 
  ) رجاله رجال الصحيح :خالصة حكم احملدث

  
  
  
  
J " َناُكْم ِمْن َآِل ِفْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َناءَُكْم َوَيْسَتْحُيوَن ِنَساءَُكمْ َوِإْذ َجنَّيـْ ُوَن أَبـْ َوِيف َذِلُكْم َبَالٌء ِمْن َربُِّكْم  يَُذحبِّ

 12 ) 49:البقرة" (  َعِظيٌم 
J " ََناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ُر ُموَسى َوقـَْوَمُه لِيـُْفِسُدوا ِيف اْألَْرِض َوَيَذَرَك َوَآِهلََتَك قَاَل َوقَاَل اْلَمَألُ ِمْن قـَْوِم ِفْرَعْوَن أََتذ َسنـَُقتُِّل أَبـْ

  )127: االعراف(" َوِإªَّ فـَْوقـَُهْم قَاِهُروَن ِنَساَءُهْم 
J " تـُُلواقَاُلوا  )25:سورة غافر .."  ( ُهمْ َواْسَتْحُيوا ِنَساءَ أَبـَْناَء الَِّذيَن َآَمُنوا َمَعُه  اقـْ
J" َناَءُهْم َوَيْسَتْحِيي ِنَساَءُهمْ ..  انَّ ِفْرَعْوَن   )4: القصص(" ِإنَُّه َكاَن ِمَن اْلُمْفِسِديَن  يَُذبُِّح أَبـْ

  :يقول التفسري 
، بنائهمكانوا يذحبون من وجد من أ  إذ أجناهم من آل فرعون ، وما كانوا يسومو�م به من العذاب واإلذالل ، حني" �

Üãm^Þc�áçÒ�èæ "..  ) 6ابراهيم  - ابن كثري تفسري(  
  

                                                 
  ! مكررة بالحرف انما على لسان موسى    12
ِ  نِْعَمةَ  اْذُكُروا ِلقَْوِمهِ  ُموَسى َقالَ  َوإِذْ "  َّZ  ْذَِلُكمْ  َوِفي ِنَساَءُكمْ  َوَيْستَْحيُونَ  أَْبَناَءُكمْ  َوُيذَّبُِحونَ  اْلَعذَابِ  ُسوءَ  َيُسوُمونَُكمْ  فِْرَعْونَ  آلِ  ِمنْ  أَْنَجاُكمْ  إِذْ  َعلَْيُكم 

  )6: ابراهيم" (  َعِظيمٌ  َربُِّكمْ  ِمنْ  َبَالءٌ 

@@@áçõb�ã@bîzn�aë@…ìèîÛa@Þbu‰@…bic@æìÇŠÏA  
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ð^ŠßÖ]<ð^évj‰] :  
  )49: البقرة  -الرازي .." ( هل ºا محل أم ال  _ãq†Ê�ë_�ì_†¹]�ð^éu�áç�jËè�ë^،  نساءكم ويستحيون "  �

  
  
  

  
< <
< <
<<ì…ˆ¥<<í¿è†Î<çße<ï†‰_�çãéÖ]V 

  
  :قال القرآن عن هذه الغزوة املرعبة 

  
J " َفرِيًقا تـَْقتـُُلوَن َوَ»ِْسُروَن َفرِيًقا َوَقَذَف ِيف قـُُلوِ�ُِم الرُّْعبَ َزَل الَِّذيَن ظَاَهُروُهْم ِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب ِمْن َصَياِصيِهْم َوأَنْـ 

ُ َعَلى ُكلِّ  َوَأْورََثُكْم َأْرَضُهْم َوِدEَرَُهْم َوَأْمَواَهلُمْ    )27و  26األحزاب " (َشْيٍء َقِديرًا  َوأَْرًضا ملَْ َتطَُئوَها وََكاَن ا�َّ
  

  " !Eلرعب"لنقرأ ماذا حدث ليهود بين قريظة على يد النيب العريب  الذي ُنصر 
  

  : 13 عن هذه املذحبة جاء يف تفسري االمام ابن كثري
  
عمائة وكانوا ما بني السب فضرب أعناقهممث أمر رسول هللا  ص Eألخاديد فخدت يف األرض وجيء ºم مكتفني  " •

  ". وأمواهلم وهذا كله مقرر مفصل �دلته وأحاديثه  وسىب من مل ينبت منهم مع النساءإىل الثمامنائة 
  )26: االحزاب  –ابن كثري  –تفسري القرآن العظيم ( 

�çãéÖ]<ì�^e^e<†Ú_<‚Û¦ :  

   :أمر رسول االسالم EEدة اليهود وهو األمر الذي ال خيتلف عن أمر فرعون مصر اقرأ 

                                                 
  :ضد اليهود !) الفرعونية ( ورد في صحيح البخاري عن هذه المجزرة المحمدية    13

، أن أهل قريظة نزلوا على حكم سعد ، أبي سعيد ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن سعد بن إبراهيم ، عن شعبة ، حدثنا أبو الوليد حدثنا  " �
فإني : ، قال " هؤالء نزلوا على حكمك : " ، فقعد عند النبي  ص ، فقال " قوموا إلى سيدكم ، أو قال خيركم : " فأرسل النبي  ص إليه ، فجاء فقال 

أفهمني بعض أصحابي، عن أبي الوليد من : ، قال أبو عبد هللا "  كمت بما حكم به الملكلقد ح: " ، فقال  أحكم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم
 ).سورة قُْل أَُعوذُ ِبَرّبِ اْلفَلَِق  - تفسير القرآن ككتاب – صحيح البخاري." (قول أبي سعيد إلى حكمك

  

��çãéÖ]�Ù^q…��^e_�‚Û¦JJJJ=  



21 
 

   أيب هريرة    عن    أبيه    عن    سهيل    عن    يعقوب يعين ابن عبد الرمحن    حدثنا    قتيبة بن سعيد    حدثنا   " �

����ن������������اليهود    ال تقوم الساعة حىت يقاتل املسلمون    قال    أن رسول هللا  �����ن�� �����א�����ن�� �����א�����ن�� �����א�)�'�&��%�א����د#�"!�)�'�&��%�א����د#�"!�)�'�&��%�א����د#�"!�)�'�&��%�א����د#�"!������� �����א

�و0א/�א,+	�وא�.+	��� �ل�א,+	�*و�אو0א/�א,+	�وא�.+	��� �ل�א,+	�*و�אو0א/�א,+	�وא�.+	��� �ل�א,+	�*و�אو0א/�א,+	�وא�.+	��� �ل�א,+	�*و�א��"��1�	+.����"��1�	+.����"��1�	+.�����ل���3�� 2�+.	���1"����
�ل���3��������12א5��6א���1د�4�#����
�ل���3��������12א5��6א���1د�4�#����
�ل���3��������12א5��6א���1د�4�#����
  الغرقد    إال  ������1א5��6א���1د�4�#
  )ال تقوم الساعة حىت مير الرجل بقرب الرجل  -الفنت وأشراط الساعة  -صحيح مسلم (. "اليهود   فإنه من شجر  

  
< <
< <

Ùç‰…<†Ú]æ]<Ýø‰÷]<Ù^Ë�÷]<ØjÏe<<ð^ŠßÖ]<ð^évj‰]æ:  
  

  :على القبائل فيقتل الرجال ويسيب النساء واالبناء  دمحم كان يشن الغارات والغزوات
وسىب فقتل مقاتلتهم ،  ، على املاء وأنعامهم تسقى،  14وهم غارونأغار النيب  ص  على بين املصطلق  "  •

 ."هللا بن عمر ، وكان يف ذلك اجليش  حدثين به عبد.  وأصاب يومئذ جويرية ، ذراريهم
Eب جواز اإلغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة اإلسالم من غري تقدم اإلعالم  - والسري اجلهاد كتاب -  مسلم صحيح(

  ).Eإلغارة
  

مر   قال        الصعب بن جثامة    عن    ابن عباس    عن    عبيد هللا    عن    الزهري    حدثنا    سفيان    حدثنا    علي بن عبد هللا    حدثنا " �
�Üâ�Ù^Î من نسائهم وذراريهميبيتون من املشركني فيصاب  وسئل عن أهل الدار   بودان    أو    Eألبواء        يب النيب    

ÜãßÚ  ولرسوله    ومسعته يقول Û ب جواز قتل النساء و الصبيان يف البيات  - كتاب اجلهاد و السري   -صحيح مسلم ( .  " ال محى إالE
 )من غري تعمد

 
  :هذا االعرتاف اخلطري عن سبب استبقاء النساء  خاريفتح الباري بشرح صحيح الب قرأ منن

فلضعفهن ، وأما  النساء، أما وغريه على منع القصد إىل قتل النساء والولدان ابن بطال واتفق اجلميع كما نقل   " �
أو ^لفداء  وملا DC اس�بقا©Iم جميعا من نتفاع IYم إما بالرق فلقصورهم عن فعل الكفر ،  الولدان

Eب أهل الدار يبيتون فيصاب »  كتاب اجلهاد والسري -ابن حجر  -فتح الباري شرح صحيح البخاري ( " أن يفادى به فيمن جيوز
  )2850 -الولدان والذراري 

                                                 
القائلين بأن حروب وهذا جواب على مزاعم .. أي آمنون ال يعلمون بالخطر الداهم القادم اليهم من غزو دمحم لديارهم " وهم غارون " عبارة   14

  !!الرسول كانت دفاعية فقط 

�^évj‰]�‚Û¦ð^ŠßÖ]��ŠÖ^e��JJ=  
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�ð^ŠßÖ]�áçévjŠè�V^ãq†Ê�ë_�ì_†¹]�ð^éu�áç�jËè�=  
  

  :لنقرأ !  اºن جنسياً حىت لو كن متزوجات دمحم حلل سيب واستحياء النساء واغتص
J " َِر   ِإالَّ َما َمَلَكْت َأْميَانُُكم َواْلُمْحَصَناُت ِمَن النَِّساء تَـُغوا ِ�َْمَواِلُكْم ُحمِْصِنَني َغيـْ ِكَتاَب ا�َِّ َعَلْيُكْم َوأُِحلَّ َلُكْم َما َورَاَء َذِلُكْم َأْن تـَبـْ

ُهنَّ َفآُتوُهنَّ ُأُجوَرهُ ُمَساِفِحَني  ْعُتْم ِبِه ِمنـْ ُتْم بِِه ِمْن بـَْعِد اْلَفرِيَضةِ  نَّ َفرِيَضةً َفَما اْسَتْمتـَ   ).24:4النساء " ( َوَال ُجَناَح َعَلْيُكْم ِفيَما تـَرَاَضيـْ
  

  )البيضاوي  تفسري( " سبني وهلن أزواج كفار فهن حالل للسابنيمن الاليت "  �
 )اجلاللني ( . "..ربيف دار احل وإن كان هلن أزواج فلكم وطؤهنEلسيب  إال ما ملكت أميانكم من اإلماء " �
بعد االسترباء، ألن  وطؤهنّ ِلَماِلِكِهّن  يف دار احلرب فيحلُّ  وهلن أزواجالسباE اللوايت ُسبني   :يعين.. " �

 )تفسري البغوي(  : راجع ."زوجها ^لسيب يرتفع النكاح بينها وبني
، وينفسخ النكاح الذي  زوجةأو بشراء فإkا حتل ولو كانت م أما يسيب فإkا حتل ولو كانت ذات زوج،"..  �

  )24:سورة النساء  – تفسري فتح القدير للشوكاين( " .خبروجها عن ملك سيدها الذي زوجها كان عليها
  

، ووضعت كعناوين  رسول الرمحة شرعية االغتصاب وحتليل فروج املتزوجات من االسريات احلها هللا يف القران واجازها
  :البواب كتب الصحاح 

  ) !انفسخ وإن كان هلا زوجبعد االسترباء  جواز وطء املسبية -الرضاع  -صحيح مسلم( 
  

  ..!فعله دمحم بنساء قبائل اليهود يف اجلزيرة العربية .. ما فعله فرعون بنساء امة اسرائيل يف مصر 
لفرعون Eستحياء النساء احكاماً قاسية كاليت اصدرها الطاغية ا -! صاحب الدين األكمل  -كنا نتوقع ان حيرم دمحم 
وليس ان يضمنه يف دينه وينزله يف كتابه كحكم اهلي يعطي الضوء األخضر الغتصاب النساء .. والتفتيش يف فروجهن 

  !!املتزوجات واستحالل عفتهن  
  
���KK&�%$���#�"��� !�����ن� ��������ن���ً� �

  
  



 

  

@ïÈîjĐÛa@òÐîÜ¨a@ìç@æb×@†àª@ædi@ÞìÔÛa@Õ°@ü@NNN@æìÇŠÐÛNN_A  

ي هناك باب في صحيح البخار
العبيد  بيع: "بعنوان 

"!والحيوان بالحيوان نسيئة  
.اي مساواة العبيد بالحيوانات  

 
سبي دمحم  رواية وفيه

لليهودية صفية بعد ان دمر 
قبيلتها خيبر وقتل اهلها 

.اليهود   
 

�á^Ò�ØãÊÖ]�†nÒ]�áçÂ†Ë
[�‚Û¦�àÚ��çãéÖ^e�í·…= �
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