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  جون يونان

  
على نسق ومضاهاة لوصف الكتاب " ! النيب الكرمي : " ارتبط اسم النيب العريب دمحم بوصف تشريفي هو 

  " !القرآن الكرمي " الذي انزل عليه من ربه وامللقب بــ 
!!  تاجني ، مع وصفه Gنه أجود الناس كفاً ويطيل املسلمون سرد القصص عن مآثر نبيهم وكرمه على احمل

  ..اجلهة لن حناججهم فيها  وهذه
  :امنا سؤالنا هو 

.. هل قيام شخص ما ببعض االعمال االكرامية يف مناسبات ، بينما ميارس العكس متاماً يف أوقات اخرى 
  !؟" الكرمي " ميكن ان يوصف Gنه 

  !ومعطاءاً يف كل وقت ومكان ؟" كرمياً "هل كان  :ونسأل .. لنطبق هذا السؤال على نيب االسالم 

  

  :في حياة اجود الناس كفًا  "الكرم"من مظاهر 

  

  !!حرم الزكاة على نفسه وال بيته 

  
  !الزكاة معفي عنها الرسول الكرمي .. فال زكاة خيرجها دمحم  
  

  :  ا البند شرحاً ملزاn دمحم هذ 50االية  االحزاب ه لسورةتفسري اإلمام القرطيب يف  أورد
  

َم َعَلْ�ِه َفُجْمَلته َعَشَرة " • ل : َوَأمَّا َما ُحرِّ äÖa�îş×ÿÂÿæ�Žäłéş×ÿÂ�ì^şÒĆ̂: اْألَوَّ Ö]�Üè�†łvÿi" .  
  



  

  

 



  (!!) الزكاةركناً من اركان االسالم وهو ! ) واقاربه ( اوقف واعفى عن نفسه  نيب االسالم
  !ال يزكي فأين األسوة احلسنة ؟" النيب"ان كان  ؟الناس القدوة واملثال الصاحل لباقياين و فاين الكرم ؟ 

   !من الزكاة " النبي"حول اعفاء  سؤال
  

  .. على اشهر موقع مختص !األحادیث و 

  
  

  
  




	��Wא��������  <<�و����א��و��א

  

  
يعة وكأن هللا انزل للمسلمني شريعة وحملمد شر " !!  حملمد أحكام خاصة ال يشاركه فيها عموم األمة" 

  ! اخرى خاصة



  !من كل غزوة " استبداده بخمس الغنائم"
  !صفي الغنائم : من مزاn نبوة دمحم واعفاءه من املصاريف بند يدعى  
  !!اضافة اىل نصيبه من اخلمس .. الغنائم  فقط من حيق له البدأ yختيار االفضل من اي هو 

  :شرحاً ملزاn دمحم هذا البند   جاء يف تفسري القرطيب
�ÙĆæş̀: َأمَّا َما ُأِحلَّ َلُه َصلَّى *َّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم َفُجْمَلته ِستَّة َعَشَر وَ " • ĞÖ]�VÜÿßłÇÿÛĞÖ]�flêŽËÿ‘  . الثَّاِني :

‹ŁÛŁ~ĞÖ]�łæş_�‹ŁÛŁ~ĞÖ]��‹ŁÛŁ~Že��]ÿ‚łfŽjł‰^ŽÖ] ".  
  

  

  
  !! ة انه مل ميلك امواالً حبج" النيب الكرمي"على ومع ذلك فالزكاة حمرمة ) .. !( $خلمس (!)  االستبداد



  !!النكاح بدون صداق 
  

   "!ببضعها"والدها من املسلم، لكي حيق له yلنكاح االستمتاع  يتسلمهالذي  حىت مهر املراة
  !وال حىت هدية .. صداق او مهر دون  ينكحأي  (!!) غري ملزم فيه "النيب الكرمي"دمحم  كان  

  
  : هذا البندشرحاً ملزاn دمحم  القرطيب تفسري يف ورد

اِ!ع " • َ�اح ِ�َغْیِر َصَداق: السَّ   ." النِّ
  

  
  

  !!خسارة يف املراة " الربع جنيه " حىت 
اعطاءه من yب القدوة " الكرمي"وyفرتاض ان املهر ليس شرطاً للنكاح ، إال انه كان املفرتض على الرسول 

  !احلسنة على االقل ، وهو الذي كان يستبد خبمس الغنائم 

  !!هو عتقها من األسر : ية مهر المسب



  !!صداقها ومهرها  مبثابة عل عتقهاجي فكان .. مجيلة أعجبه حسنها  ان ينكح اسرية "النيب" ان اراد
  !وnهلا من صفقة.. هر لينكحها فهو الذي أسرها بعد ان ذبح اهها وسلب ماهلم ، وحتريرها هو امل

  
  :جاء يف ذات تفسري االمام القرطيب 

  ". ÿãÎ]ÿ‚ÿ‘�^ÿãÏłjŽÂ�ÿØÿÃÿqÿæ^َأنَُّه أَْعَت3َ َصِف�َّة : َعَشَر  اْلَحاِد1َ " •
  

  
  

�kÞ^Òæ�^ãqæ‡�ØjÎ�‚Îæ�íéË‘�Ù^¶�äÖ�†Òƒ" مث  -!بعد تعذيبه yلنار -صفية اليهودية قتل دمحم زوجها 

ğ̂‰æ†Â ) "املثل الشعيب القائل  هنا ويصدق! فهوى مجاهلا واعتقها وكان عتقها مهرها )  البخاري:   
"àÚ�Øfu�äÖ�ØjÊ]�äjé£> !   

   !! FREEدون ثمن.. حل ان تهب المراة جسدها له ي



  :جاء في تفسیر القرطبي 
َذا َ?َما إِ . َوإِْن َلْم َ�ْقَبلَها َلْم َیْلَزم َذِلَك ,  ŁäşÖ�łkB×ÿuَأْ* ِإَذا َوَهَبْت اْلَمْرَأة َنْفسَها َوَقِبَلَها النَِّبّي َصلَّى �َّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم "  •

َها ُهْجَنة ِفي اْلَعاَدة . َبْید َأنَّ ِمْن َمَ?اِرم َأْخَالق َنِبّیَنا َأْن َ�ْقَبل ِمْن اْلَواِهب ِهَبته , َوَهْبت ِلَرُجٍل َشْیًئا َفَال َیِجب َعَلْ�ِه اْلَقُبول  , َوJََرI اْألََ?اِرم َأنَّ َردَّ
َوJُْ!ِطل ُ!ْطل ,  ِلَیْرَفع َعْنُه اْلَحَرج, َبیََّن *َّ َذِلَك ِفي َح3ّ َرُسوله َصلَّى *َّ َعَلْ�ِه َوَسلََّم َوَجَعَلُه ُقْرآًنا ُیْتَلى فَ , َوَوْصَمة َعَلى اْلَواِهب َوَأِذ�َّة ِلَقْلِ!ِه 

 . النَّاس ِفي َعاَدتهْم َوَقْولهْم 
َوJَُجوز . َوَعِجَل َواْسَتْعَجَل , ِمْثل َعِجَب َواْسَتْعَجَب , َنَ�َح َواْسَتْنَ�َح : ُ�َقال , َأْ* َیْنِ�حَها " َأْن َ�ْسَتْنِ?حَها " 

َ?اح  اج , ُنِصَب َعَلى اْلَحال " َخاِلَصة " و .  _ðĞ½ÿçĞÖ]�gş×ş��łæş ,َأْن َیِرد اِالْسِتْنَ?اح ِ!َمْعَنى َطَلب النِّ َحال : َوِقیَل . َقاَل الزَّجَّ

ِبَلْفSِ اْلِهَ!ة , َوَأْحَلْلَنا َلك ِاْمَرأَة ُمْؤِمَنة َأْحَلْلَناَها َخاِلَصة , َأْحَلْلَنا َلك َأْزَواجك : َتْقِدیره , َلْ�ِه اْلُمْضَمر ِمْن َضِمیر ُمتَِّصل ِ!ِفْعٍل ُمْضَمر َدلَّ عَ 
Ñ]ÿ‚ÿ‘��†łéÿÇŽeÿæ�flêŽÖÿæ��†łéÿÇŽeÿæ  
�îşÖ^ÿÃÿi�äÖłçşÎ�>�ÔşÖ�íÿ’ŽÖ^ÿ}�>íÿ’ŽÖ^ÿ}�ĆàŁãÿŠ₣ËłÞş_�ð^ÿŠñßÖ]�íÿfŽâ�łëş_�‡çŁrÿi�^şÖ�íĆè�̂ ÿÚÿæ  , َفَال َیُجوز َأْن َتَهب اْلَمْرأَة
ُخول َلْم َ�ُ�ْن َلَها َذِلكَ . َنْفسَها ِلَرُجٍل  �َّة َأنََّها َلْو َطَلَبْت َفْرض اْلَمْهر َقْبل الدُّ   "..  َوَوْجه اْلَخاصِّ

  

  
  



  
  

! وبغري صداق! بلفظ اهلبة  –ا ي يطؤها –يستنكحها ل (!!) مهر بال جما�ً .. مراة �ب نفسها هدية للنيب ا
  .شرعاً ويعاقب عليه رمجاً يعترب ز� و ..  مسلمعلى اي حمرم  املعيبالفعل وهذا  . وبغري ويل

  !!هو حالل زالل "  الكرمي " على الرسول بينما  
  

الحق في اخذ الطعام من الجائع " الكريم " للرسول 
   !!والعطشان حتى لو مات هذا الفقير جوعًا 

  
  :هذا البند من خصائص النيبالقرطيب اإلمام  ورد يف تفسري

  
َالم  َوُأِب�َح َلهُ " • َالة َوالسَّ �á^ÿ�ĞŞÿÃĞÖ]ÿæ�ÄŽñ^ÿrĞÖ]�łàŽÚ�h]ÿ†Ć�Ö]ÿæ�Ý^ÿÃBŞÖ]�„ł}ş_�z�ÿçŁâ�łàÿÚ�ÿá^şÒ�łá�cÿæَعَلْ�ِه الصَّ

Õ^ş×ÿãĞÖ]�äŠĞËÿÞ�îş×ÿÂ�Í^ÿ~ÿè�ŁäÿÃÿÚ  , 6: اْألَْحَزاب " [ ْلُمْؤِمِنیَن ِمْن َأْنُفسهْم النَِّبّي َأْوَلى ِ!ا: " ِلَقْوِلِه َتَعاَلى  [."  
  

  :نسأل 
ميكن ان يوضع يف اي خانة للكرم او  -قد يسبب له اهلالك  -هل اخذ دمحم الطعام والشراب من انسان 

  !؟..حىت الرمحة 
  



  
  

ردادها دون وعي راجع مورو تك اليت تربجمت عليها ، وحىت العبارات اليت لقنوك ت: عزيزي املسلم القارئ 

  !، مث قرر " الكرم"واحبث بنفسك عن هذا " ..  الكرميالرسول : " منك مثل 



  !!من الرقية بالقرآن 

  ! وقراءة سورة الفاحتة على ملدوغ بعد ان طالبوا مببلغ مايل

  !! commissionبه من األموال اليت اخذوها وكأ¤ا عمولة 

  
افليست هذه متاجرة بكتاب ر¦م الذي انزل للهداية ؟ هل مسعت اذن عن نيب قام yملطالبة مبال لقاء قراءة  

   ،بعمولته والسمسرة "الكرمي النيب"

 

من الرقية بالقرآن  -!عمولة -  ماًالالنبي الكريم يطلب 
وقراءة سورة الفاحتة على ملدوغ بعد ان طالبوا مببلغ مايل" الرقية"قام صحابة الرسول مبمارسة 

به من األموال اليت اخذوها وكأ¤ا عمولة بل طلب نصي

افليست هذه متاجرة بكتاب ر¦م الذي انزل للهداية ؟ هل مسعت اذن عن نيب قام yملطالبة مبال لقاء قراءة  
"بل يطالب .. قائمة أسعار  كتاب مساوي ؟ هل كتب هللا حتدد عليها

  !)؟(مؤلف الكتاب 

النبي الكريم يطلب 
قام صحابة الرسول مبمارسة 

بل طلب نصي.. فوافقهم دمحم 
  

افليست هذه متاجرة بكتاب ر¦م الذي انزل للهداية ؟ هل مسعت اذن عن نيب قام yملطالبة مبال لقاء قراءة  
كتاب مساوي ؟ هل كتب هللا حتدد عليها

مؤلف الكتاب كأنه هو 


