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قبائل  "!ابادة" ـب اتفق تسميته ما  حول و�د وقائع مكذوبةمرير ت ع� اآللة اإلعالمية االسالميةدأبت 
1 صــال"ع� يد  الهنود الحمر  كا " ليبي23 1 لقارة ام26 1 المكتشف23  كشعوبوتروج ع� اظهار;م   ! االوروبي23

   .تم ابادتها بمذابح جماعية ضعيفة
ذوي العيون الذارفة لدموع التماسيح ع� ما  .. (!!) ذوي القلوب الر;يفة من اولئك الرحماء وينالنا العجب

Qقية للشعوب المسيحية ابادتهم فضائع عن رصــبليغضون ا بينما .. الهنود الحمر "! ابادة" يس TUال  V
1W زمن 

Yللهنود الحمر( م 1914 الحرب العالمية االو V_̂من تلك المزعومة ال 
ً
االتراك  قام، اذ  )وVc أحدث زمنيا

 1 1 المسلم23 V و  ف مليونصــنما يفوق المليون وال بشحذ سيوفهم البادة العثماني23
اشوري مسيVj ارم_1

 V
1lويونا V

1lيا�;م و V بابادة دينية  ..وغ26
1l1 االنسا مة عار صــ، ما زالت تالحقهم كو ومجازر يندى لها الجب23

V اال .. وخزي 
1W 26ع6̂اف بها لئال تطالهم التعويضاتيرتعدون من مجرد التفك!   

  

   ::::المحور األول المحور األول المحور األول المحور األول 

	�د�א����؟����<��������א������������ �

� �
من نظريات  وتخلط وما تشعب فيه للهنود الحمر  الطويليل ;ذا التاريخ صــمقالنا ;ذا لن يتناول تفا

1 ;ذه الحقائق السباب ;بوط  ار صــانما نجيبهم بخت..  ونوازل زيوف واقاويل ع� خرافة ابادتهم ، واضع23
  :نسبتهم السكانية 

  
�ğ÷æ_V   

1 قبائلهم المت  ء .. ارعة ع� االرض والغذاء صــان الهنود الحمر كانوا يتقاتلون بحروب ابادة ب23 V |jقبل م
1 بأجيال 1 يجمعون ع� ان قبائل الهنود المعروفة باسم . االوربي23  The Comanche natives: والمؤرخ23

 ووحشية  Apacheو 
ً
  !كانت اشد;ا ار;ابا

  
�ğ̂ éÞ^mV� �

V مرجعه ;و السبب الرئي�V النخفا 
1lجاءت مع المهاجرين  األوبئة واألمراضض نسبة وجود;م السكا V_̂ال

 1 ة نتيجة عدم مناعتهم ضد تلك األمراض  وقد  وال̂_V لم يعهدوا بمثلها االوربي23 قضت ع� الهنود بنسب كب26
V وقتها

1W الفتاكة .  
  

ح من الوكيبيديا  T� :و;ذا 



 

 

 
https://en.wikipedia.org/wiki/Population_history_of_indigenous_peoples_of_the_Americas 

1 والذي عرف  ب االوربي23 ب الهنود الحمر له مثيله الذي �1 ح ان ;ذا الوباء الذي �1 TUوبحث الوكيبيديا ي
1 عام روبا ، ما سكان او  اY  1347ب23

;ا بالقوة والسيف  TU1 ن ح̂_ لو قام ( ايا المسيح ال تج26
  !حيحة والبTU يخطئون

V  " !يبعثوا بالسيف  V تفس26 القرط_|
1W ورد  

Ù^jÎ�å‚Ãe�äe^v  . ������ �	
 �� �� ���� � ������ ����
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https://en.wikipedia.org/wiki/Population_history_of_indigenous_peoples_of_the_Americas

1 والذي عرف  ب االوربي23 ب الهنود الحمر له مثيله الذي �1 ح ان ;ذا الوباء الذي �1 TUوبحث الوكيبيديا ي
Black Death  سكان او " ثلث"والذي ق�1 ع�

;ا بالقوة والسيف صــالمسيحية المبنية تعاليمها ع� اإلنجيل وو  TU1 ن ايا المسيح ال تج26
حيحة والبTU يخطئونصــفالمسيحية تب̂� ) مسيحيون باالسم بذلك 

يبعثوا بالسيف " حابه لم صــعلماء القرآن يقرون بأن المسيح ورسله وا
_�àè��»�àÓè��æ�]‚u_�Øi^Ïè���Üè†Ú�àe]�îŠéÂ�áù{{‘Ù^jÎ�å‚Ãe�äe^v

������� � !�� "���# ".. 
  )14:ف صــتفسير سورة ال – الجامع الحكام القرآن للقرطبي

https://en.wikipedia.org/wiki/Population_history_of_indigenous_peoples_of_the_Americas
  

1 والذي عرف  ب االوربي23 ب الهنود الحمر له مثيله الذي �1 ح ان ;ذا الوباء الذي �1 TUوبحث الوكيبيديا ي
Black Death -" الموت االسود " بــ 

1351!!..  
  

�ğ̂ nÖ^mV  

المسيحية المبنية تعاليمها ع� اإلنجيل وو  
مسيحيون باالسم بذلك 

  
علماء القرآن يقرون بأن المسيح ورسله واو 

• .. " _�àè��»�àÓè��æ�]‚u_�Øi^Ïè���Üè†Ú�àe]�îŠéÂ�áù
 ��$��% �������� � !�� "���#

الجامع الحكام القرآن للقرطبي(  
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، 
ً
ولم ُيجند من "!  رزقه تحت ظل رمحه" ولم ُيجعل  "!بالسيفُيبعث "ولم  فالمسيح لم يقاتل أحدا

 صــو  ذتهتالم
ً
 بالسيوف والخناجر والرماح ، ليطلقهم ع� القبائل والقوافل مستحال

ً
 مسلحا

ً
حابته جيشا

 نسائهم كسبايا 
ً
  .حرباموالهم غنيمة له ومستبيحا

  

        : : : : المحور الثاني المحور الثاني المحور الثاني المحور الثاني 

��������><א)	�د�א����؟�و&��د%�$��א#"!م�� <
  

V  من دأبهم ع� عجبنا ل صــيتوا
1W كل مناسبة ، ذكر الهنود الحمر  نفخ نار المبالغة V

1W  حول فيها الجدلدار 

ان  ورونصــاذ ي .الدامية  االسالميةبالجهاد العسكري والغزوات  المعروفانتشار االسالم بالسيف و  حقيقة

كا ;و اوحش واجرم م " الكفار"لهنود الحمر ع� يد ل ما جرى V تاريخ المهاجرين الم26
1W ا تعرض له شعب

ية  TUالب!  

  ...لو قلبنا الطاولة ماذا 

  :لنطرح عليهم ;ذا السؤال 

  

]ƒ^Ú<<áæ†q^ã¹]<Üâ<°Û×Š¹]<á^Ò<çÖ<ì]ˆÇÖ]°jéÓè†Ú÷]<ì…^ÏÖ<<àè†â^�Ö]<Üâæ<H

÷]<^ãÞ^Ó‰<äqæ<»<ÍçéŠÖ]{{‘°é×<H<ÌéÓÊ<]çÞ^Ò<íÖ^£]<å„â<»<<áç×Ú^Ãé‰

†Û£]<�çß�][  

   :اخرى  يغةصــب

¹�êÚø‰÷]�ÜÓ£]�çâ�^Ú{{’†Û£]��çß�]���íéÚø‰÷]�íÃè†�Ö]�Ìé‰�k��[=  

  

V المسائل القوادم 
1W حه TUذا ما سن;...  
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   : المسألة االولى

l^Þ^è�<†Û£]<�çß�]<Øñ^fÎ<<JJØâ<[<á^mæ_<ì‚fÂ<]çÞ^Ò=< <
  

ح ويUد ديانة ومعتقدات  TUالهنود الحمر;ذا رابط ي:  
   الديانات االرواحية المختلفة لقبائل الهنود الحمر

https://en.wikipedia.org/wiki/Native_American_religion  

 
 

  :لمختلف قبائل الهنود الحمر  باسماء اآللهة المتعددةقائمة و;ذه 
List of Native American deities  

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Native_American_deities#Abenaki  
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ية  1   :اسماء آلهة الهنود الحمر ع� ال6̂تيب االبجدي باالنجل26
    

Names of Specific Native American Indian Gods and Goddesses  
Ababinili  (Chickasaw god) 
Aguguq (Aleut god) 
Ahone (Powhatan god) 
Apistotoke (Blackfoot god) 
Ataensic (Iroquois goddess) 
Atina  (Arikara goddess) 
Atius-Tirawa  (Pawnee god) 
Bluejay (Chinook trickster god) 
Breathmaker (Seminole god) 
Caribou Master (Innu god) 
Chebbeniathan (Arapaho god) 
Chief Above (Caddo god) 
Cuaygerri (Achagua god) 
First Maker  (Mandan god) 
Ekeko (Andean god) 
Evaki (Bakairi goddess) 
Everywhere Being (Ioway dwarf god) 
Gitchi Manitou  (Anishinabe god) 
Great Spirit  (many tribes) 
Gudatrigakwitl  (Wiyot god) 
Henon (Iroquois god) 
Hutash (Chumash goddess) 
Iya (Sioux primordial god) 
Ioskeha (Huron Indian god) 
Iriria  (Bribri goddess) 
Isa (Shoshone god) 
Kami  (Bakairi god) 
Kanati  (Cherokee god) 
Keri  (Bakairi god) 
Kisulkw  (Mi'kmaq god) 
Ketanitowet (Lenape god) 
Kudo (Bribri god) 
Kujuli  (Wayana god) 
Kururumany  (Arawak Indian god) 
Lone Man (Hidatsa god) 
Maheo (Cheyenne Indian god) 
Makonaima (Cariban god) 
Man'una  (Hochunk god) 
Masaw (Hopi god) 
Mokat  (Cahuilla god) 
Mopó (Apalai god) 
Natosi (Blackfoot Indian god) 
Niottsi (Dene Indian god) 
Nishanu (Arikara Indian god) 
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Niskam (Mi'kmaq Indian god) 
Okee (Powhatan Indian god) 
Old Man Coyote (Crow god) 
Onatah (Iroquois goddess) 
Orenda (Iroquois divinity) 
Pachamama (Inca goddess) 
Piai (Carib Indian god) 
Raven (Northwestern Indian god) 
Raweno (Iroquois god) 
Sedna (Inuit goddess) 
Selu (Cherokee goddess) 
Sibo (Bribri Indian god) 
Silver Fox (California Indian god) 
Sipakmaat (Cocopa Creator God) 
Sky-Chief (Carib Indian god) 
Spider of Heaven (Arapaho Indian god) 
Spider-Woman (Hopi Indian goddess) 
Tabaldak (Abenaki god) 
Taronhiawagon (Iroquois Indian god) 
Tsááyaa (Beaver Indian god) 
Tumaiyowit  (Cahuilla god) 
Unetlanvhi (Cherokee Indian god) 
Unknown Woman (Choctaw goddess) 
Utakké (Carrier god) 
Wakanda (Omaha god) 
Wakan Tanka (Sioux god) 
White Buffalo Woman (Sioux goddess) 
Yamoria (Dene Indian god) 

 

http://www.native-languages.org/gods.htm 
 

1 بأن الهنود الحمر كانوا  1 الملفق23 I "ما عرضناه ;نا ;و رد مبا�T ع� بعض دعاة االسالم الزاعم23 JKمسلم

 أحد صــيؤمنون بإله واحد أحد " ..  موحدين
ً
  !! مد ليس له كفوا

  
V واحد صــاصــدون ان يقدموا ق

1Wاو جغرا V
1jما عدا االدعاءات واالشاعات الزيوف .. ة دليل تاري !  

V .. اثر ألي مسجد اسال�V عند الهنود فال يوجد 
1W عاداتهم او طقوسهم او وال اثر يثبت اسالمهم ال 

   ! )مجرد تخمينات مبنية ع� أو;ام (  !وال ح̂_ اسماء;م.. عباداتهم
  

 1 1 و  ;و التطبيل ;دف ;ؤالء الدعاة االفاق23 1 "تأليب النفوس واالحقاد ضد االوربي23 الذين !" المسيحي23
1 الهنود الحمر " أبادوا    " !! المسلم23
الح االسالم ع� حساب ديانة الهنود صــالحراز نقاط ل.... نهج نفاVŴ انتهازي ومجافاة لالمانة العلمية و;ذا 

  !نوف االعوجاج الفكري وااللتواء صــابشع  يعد من الحمر وتاريخهم و;ذا 
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  :المسألة الثانية 

<æˆÇe<ì…çÚ`Ú<Ýø‰÷]<íÚ_<ØâÙøju]æ<[<†Û£]<�çß�]<�øe=  

  

ية اله صــو;ؤالء حكمهم ;و احتالل بالد;م وغزو;ا بحسب و .. فالهنود الحمر ;م كفار عبدة أوثان ! نعم 
V القرآن ، اذ يقول بكل وضوح 

1W االسالم:  
  
  ).123:الF+Cة (  "اْلُ@Cَِّق;4َ  َواْعَلُ@+ا َأنَّ <ََّ َمعَ  ِغْلَ�ةً  ِف�ُ��ْ  َوْلَ;ِ:9ُوا [Ë₣ÓĞÖ]�ÿàŽÚ�łÜ₣ÓÿÞç₣×ÿè�ÿàèŽ„@Ö@^…<ال5َِّی4َ آَم1ُ+ا َقاِتُل+ا  َ(ا َأیَُّها "
  
V الذين يسكنون بجواركم "   الذين يلونكم من الكفار" عبارة و 

اليكم ما يقولونه ;م ، ولنبدأ  .وما يليهم تع_1
  :بتفس26 إبن كث26 

  
•  "Ýø‰ý]�ì‡çu�±c�h†Îù^Ê�h†Îù]�Hğ÷æ`Ê�ğ÷æ_�…^ËÓÖ]�]ç×i^Ïè�á_�°ßÚö¹]�±^Ãi��]�†Ú_ ، صــول�ذا بدأ رسول هللا 

، وفتح هللا عليھ مكة واملدينة والطائف واليمن واليمامة و'&ر وخي#" فل�ا ف�غ م�ه�، بقتال املشرك�ن �� جز�رة العرب

 وحضرموت، وغ�" ذلك من أقاليم جز�رة ال
ً
شMع في قCال  ،عرب، ودخل الناس من سائر أحياء العرب �� دين هللا أفواجا

  ."فC:هV لغVو الMوم ال5ی4 ه] أقMب ال1اس إلى جMUVة العMب ،أهل الCPاب

 )اب$ #"�� - تف��� الق�آن الع���(  

  
 Vكما يروج البعض لتجميل فالجهاد االسال� 

ً
امام الغرب ، انما ورة االسالم صــواالحتالل والغزو ليس دفاعيا
 ..  ;و ;جو�V معادي ، يبدأ بنهج االقرب فاالقرب 

ً
  :نقرأ ايضا

  

• " 17487 IJس حدثMب أخ#"نا: قال  يوQقال  قاتلوا الذين يلونكم من الكفار ) : �� قولھ ابن ز�د قال : قال ابن و:��á^Ò
�h†ÃÖ]�…^ËÓÖ]�àÚ�ÜãÞç×è�àè„Ö]ÜãßÚ�É†Ê�îju�Üã×i^ÏÊ�H  . وال  : هللافلما فرغ قال Yقاتلوا الذين ال يؤمنون با

ة  اغرونصــوQم  ح_^ بلغ  باليوم ]خر �Øâ_��^ãœ�å†Ú_�h†ÃÖ]�àÚ�äé×è�àÚ�Ù^jÎ�àÚ�É†Ê�^Û×Ê:  قال.   29: سورة الت̀و
�h^jÓÖ]�J�Ù^Î�V�]�‚ßÂ��^ã¢]�Ø–Ê_�Üâ�^ãqæ . "  

  )123:ال-,+ة –تف��� ال()�' (  

  

 عقب اآلخر ي باستمرار غزو صــفالقرآن يو 
ً
لس االحتالل االسال�V اY افريقية واالندبلغ ح̂_  ،بالد الكفر بلدا

كا صــوكان سي   :ل اY شوا�� ام26
  

çÖ^Ò�íèû]�å„â{{‘�íéفPانl ونVلl س+رة بMاءة عقfها  .. لإلسالم قfل ح:ة ال+داع،  dــكان ج@;ع aالد العMب خلَ "  •
�†ËÒ��øe�å…æ^rŁi�á^Òæ�Ýø‰þÖ�‚×e�†Ïj‰]�^Û@×Ò�oéc�Ýø‰ý]��øfÖ�ì…æ^�]�†ËÓÖ]��øe�æˆÆ�î×Â�…]†Ûj‰÷^e
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ì…æ^�]��øfÖ]�æˆÆ�°Û×Š¹]�î×Â�ğ̂Ïu�á^Ò .9أCاب n1+ا إلى م ول5لoاق ث] فارس ث] انMام ث] العrح الCفa لفاءuــالd ث] إلى M
  ."Þù]�Üm‹Ö‚ إفUMق;ة

 ) 123:تف���ه ل�,رة ال-,+ة  – اب$ عاش,ر -تف��� ال-�1/� وال-�,/�( 

  
V دولة تجاور دولة اسالمية، فأن م

1W 
ً
V المستقبل ;و صــو;كذا كل من ابتاله القدر بأن يكون مواطنا

1W ه 26
  ! االسالم  جيوشالغزو واالعتداء ع� دولته من 

 كما تسقط 
ً
1 غزو كل دولة تجاور;م واحدة تلو االخرى واسقاطها تباعا ;كذا فرض القرآن ع� المسلم23

  ... أحجار الدومينو 
كا الشمالية ال̂_V حوت سكانها اال صــح̂_ الو  1 اي الهنود الحمر صــول اY كل بالد العالم ومن ضمنها ام26 .. لي23

  !!وغزو;م 

  
�çâ�æˆÇÖ]�VÜâ…^è��»�ÜãfãÞæ�Ü�^jÎ�==  

ة كل حروب االسالم  V كتب الس26
1W Q؟ لنقرأ المعاجم " غزوة"فما مع_1 كلمة ) غزوات : ( تس:  

  ده نقله ابن سيده وغزا صــأي ق) كاغتزاه ( كغازه غوزا ) ده صــق(  _…[�æˆÆ�å]ˆÆæ�äf×�æ�å[( �لفتح ) و غزاه غزوا : (  غزو" •

  ". �لفتح) غزوا ( وقال الراغب خرج إىل حماربتهم �E�Üãe^ãjÞ]æ�Ü�^jÎ�±c�…^‰�Dيغزوهم ) العدو ( 

 )معجم �ج العروس ( 

الَعُدوَّ َغْزًوا وَغَزَواBً وَغزَاوًة  وغزا .من هذا الكالم أي يُراد يُغَزى وعرفت ما .‚Îæ�Łäf×�æ�Łå�]…_{{’Łå) واويٌّ ( يغُزوُه َغْزًوا  غَزاهُ  " •

Üâ…^è��»�Üãe^ãjÞ]æ�Ü�^jÎ�±c�…^‰ ." ) ابن منظور –العرب لسان( 

  ".؛ كانت القبائل يف اجلاهلية تغزو بعضها بعًضا‰^…�Üâ…^è��»�łÜãŽe^ãjÞ]æ�Ü�^jÎ�±c: األعداءَ  :- يـَْغُزو اُْغُز َغْزًوا وَغَزواBً  َغَزا"  •

 )القاموس احمليط (  

  

V ديار;م " الغزو"فأجمعت القواميس ع� ان مع_1 
1W و الهجوم ع� االعداء وطلبهم;!  

1 لهم و  1 اي وضع  وليس... ية قرآنية واضحة بغزو واحتالل بالد الهنود الحمر صــفالمسلم23 لهؤالء الوثني23
  !استثناء
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  :المسألة الثالثة 

�mæ<ØÒ<Ù^jÏe<†Ú_<áa†ÏÖ]<�I��†Û£]��çß�^Ò�I�<^Ò�Ú`Ò<Ä•çÚ<ØÒ<»=< <
  

V كل موضع وكل ارض وبلد   
1W ك TU1 بقتال كل م   :نقرأ  ! ...القرآن يأمر المسلم23

  

 " ِ يُن ُكلُّهُ ِ&َّ َ ِبَما َيْعَملُوَن َب  َوقَاتِلُوُهْم َحتَّى َال تَُكوَن فِتْنَةٌ َوَيُكوَن الّدِ   )39األنفال ( " يرصــَفإِِن اْنتََهْوا َفإِنَّ �َّ

  
V  ورد  V تفس26 القرط_|

1W:  
•  " cdعاe قولھ :�>�Üâç×i^Îæ�>Ä•çÚ�ØÒ�»�Õ†�Ú�ØÓÖ�Ù^jÏÖ^e�†Ú_  , ةghا ناQمن رآ cjا غ�" . عQومن رآ

ã¾_�Ùæù]æ�z�½†�e�÷�Ð×ŞÚ�Ù^jÏe�†Ú_�çâæ†�" فإن قاتلوكم : " املعJ^ قاتلوا Qؤالء الذين قال هللا فklم : ناghة قال 

…^ËÓÖ]�_‚fè�á_ .  cdعاe دليل ذلك قولھ " : Y ون الدينoو� " ,�ÝøŠÖ]�äé×Â�Ù^Îæ�E�V�îju�Œ^ßÖ]�Øi^Î_�á_�l†Ú_

ÖçÏè�]�÷c�äÖc�÷�]ç  . (و الكفرQ ب القتالpأن س cjديث عrsون فتنة : " ألنھ قال ,  فدلت ]ية واoأي كفر " ح_^ ال ت

 )39: األنفال  –القرطبي  –الجامع ألحكام القران ( .  "وQذا ظاQر, فجعل الغاية عدم الكفر , 

  
V بقتالهم بشكل مطلق

1l1 ..  فالهنود الحمر ;م تحت رحمة الحكم القرآ   !!ان لم ينطقوا الشهادت23
V استشهد بحديث دمحم الف V القتال المطلق ، و;ا ;و الحديث من صــالقرط_|

 لتفس26 االية بأنها تع_1
ً
حيح دعما

  : )ح كتاب بعد القرآنصــأ(حيح البخاري صــ

    

قال سمعت    واقد بن دمحم    عن    شعبة    قال حدثنا    أبو روح اrsرمي بن عمارة    قال حدثنا    هللا بن دمحم املسندي  عبد   حدثنا  " •

  دمحما    أن ال إله إال هللا وأن     (rه9وا   حCى  _₣Œ^ßÖ]�Øi^Î_�á_�l†Ú   قال     صــ    رس+ل هللا  أن    ابن عمر   يحدث عن    أ�ي    

�سالم وحسا�kم عcj  إال بحق ÚÜ�]çÚ_æ���Â{{’�]çÛ����Üâð^Ú   ال:#اة فإذا فعل,ا ذل7 الة وU}ت+ا dــال وUق;@+ا رس+ل هللا 

  )الة وآت,ا ال:#اة ف=ل,ا س)�له�Fــوأقام,ا ال فإن تاب,ا: Cاب   -ك-اب اإل?�ان  -  �1ح ال)=ار' صــ(    ".هللا

  

  .والهنود الحمر ;م داخلون ضمن الناس الذين وجب قتلهم ان لم يشهدوا باالسالم 
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  :المسألة الرابعة 

<†Û£]<�çß�]<ì�^e]<E<á^mæù]<Øâ_<D<]çÛ×Šè<�<á]<ØjÏÖ^e==  

  

9ٍ َفِإْن َتاُب+ا َوَأَقاُم+ا صــMُوُهْ] َواْقُع9ُوا َلُهْ] ُ�لَّ َمd ْMــَوُخ5ُوُهْ] َواحْ  łÜŁâçŁÛŁił‚ÿqÿæ�Łołéÿu�ÿ°ŽÒ>†ł�ŁÛĞÖ]�]ç₣×ŁjĞÎ^şÊَفِإَذا اْنَ�َلَخ اْألَْشُهMُ اْلُ|Mُُم "
َكاَة َفuَلُّ+ا َسfِ;َلُهْ] ِإنَّ <ََّ َغُف+ٌر َرِح;ٌ] dــال َّV5 :ال-,+ةس,رة (" َالَة َوآَتُ+ا ال(  

  
 1 V تفس26 الجالل23

1W جاء:  
�îjuون صــ�� القالع واrs" روQمصــواح"باألسر " وخذوQم"�� حل أو حرم " فاقتلوا املشرك�ن حيث وجدتموQم" .." •

Ýø‰ý]�æ_�ØjÏÖ]�±c�]æ†Ş–è "..  ) 5:التوبة  –تفسير الجاللين(  
  

1 وعبدة األوثان  اآلمرة القرآن صــو صــفن ك23 TUك"  :)يشملهم الهنود الحمر( بقتل الم RSعامة لكل م!! "  

  

لَّ {  "  •
ُ
 ال ،íÚ^Â�ØÓÖ�Õ†�Ú اrsرم �ش�ر اMسالخ عند املشرك�ن بقتل لألمر املتضمنة �ية و�ذه. .:} ٍد صــَمرْ  �

صــيخ وكذلك ،يقاتل ال الذي والعاجز !ّ ،صــوال املرأة،: وQو السنة، تھصــخ من إال ع�kا يخرج  الكتاب أ�ل م+*ا صــ

�å„âæ�íèû]�k~ŠÞ�ØÒ�íèa�^ãéÊ�†Òƒ�š]†Âý]�àÂ ل�م، املشرك�ن لفظ تناول  فرض عcj ا34ز2ة 1عطون  الذين

°Ò†�¹]�Ö]æ{{’��î×Â�Üâ]ƒ_.  "  

  ) 5: تف��� س,رة ال-,+ة  -تف��� الL,#اني ( 
;م صــبيان والعجزة ، اذ مصــوالالنساء : نا اعاله ;م فقط يقتل من الهنود الحمر بحسب ما قرأومن ال  26

  1 !الرق والعبودية والبيع والتUي : ;و
  

1 عبدة أوثان ، و;ؤالء حكمهم ;و فالهنود  ك23 TUبالسيف : الحمر ;م م 
ً
ابادتهم ( إما االسالم أو قتلهم جميعا

  ) !!عن بكرة ابيهم 
  

V الدين " اما ان استشهد أحد ب�ية 
1W المراوغة ألن أ;ل السلف ) .. 256:البقرة" (ال اكراه V

1W فلن تفيده

                                                 
  : البخاري حيحصــ بشرح الباري فتح في نقرأاذ .. البيع والتسري للعبودية والجنس  حكم النساء واالطفال االسرى من الشعوب المحتلة هو   1

فيمن يجوز أن  ð]‚ËÖ^e�æ_�Ñ†Ö^e�^Úc�Üãe�Å^ËjÞ÷]�àÚ�^Ãé¶�Üãñ^Ïfj‰]�»�^¹æ, ورهم عن فعل الكفر صــوأما الولدان فلق,  أما النساء فلضعفهن" ..  •

  ) 2850 - يال يبيت ليال للنبيتنه ليال بياتا اب الولدان والذراري صــباب أهل الدار يبيتون في - فتح الباري ( .." يفادى به 

  ! أو بالفداء وتبادل اسرى ) واالستمتاع الجنسي ( لالنتفاع بهم بالرق ..  بيان صــاذن ال يقتل النساء وال
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1 ع� الدين بالسيف "  أكره" اجمعوا ع� ان رسولهم قد  ك23 TUالم!!  
  

ي    :نقرأ من تفس26 الط6|

ال إكراه ��  " : حدثنا عمرو بن ق�س ، عن جو�#" ، عن ال�rاك �� قولھ: حدثنا اrsكم بن �ش�" قال : حدثنا ابن حميد قال  - 5829"  •

÷��Ùç‰…�†Ú_{{‘��h†ÃÖ]�ì†èˆq�Øi^Ïè�á_á^mæù]�Øâ_�àÚ ،��÷c�ÜãßÚ�ØfÏè�Ü×Ê�>�÷c�äÖc[��: قال  "الدين 

��]�>ÌéŠÖ]�æ_  ...- سن حدثناrsالدين �� إكراه ال " : قولھ �� قتادة عن ، معمر أخ#"نا:  قال الرزاق عبد أخ#"نا:  قال يح ^ بن ا " 

 ارى صــالن وال الklود يكره وال:  قال.  kÞ^Ò�h†ÃÖ]�‹éÖ�^��àè��H�]çâ†Ò`Ê�î×Â�àè‚Ö]�ÌéŠÖ^e:  قال

 ". اs&ز�ة أعطوا إذا ، وا£&وس

  
V االسالم من عبدة األو 

1W الدخول |lاالسالم حكم بقتل شامل لمن ا V   ..! ثان ن_|
ي فيورد  صــيوا    :ل الط6|

  

�àÂ�ÜãéfÞ�{{‘�äÞ_ å†Ò_�î×Â�Ýø‰ý]�^ÚçÎ�îe`Ê�á_�ØfÏè�ÜãßÚ�÷c نقلوا قد جميعا املسلمون  و�ان " ... •
Ýø‰ý]�H�ÜÓuæ�Üã×jÏe�ác�]çÃßjÚ]�äßÚ�H�ÔÖƒæ�ì‚fÃÒ�á^mæù] دينھ عن و�املرتد ، العرب مشر�ي من 

 الباطل دينھ ع;: وإقراره منھ ا34ز2ة بقبولھ @سالم ع;: �خر2ن إكراه ترك وأنھ ، أش¤k�م ومن الكفر إcd اrsق دين

   )256: تف��� ال)ق�ة  -ال()�'  - جامع ال)�ان ( " أش¤k�م ومن الكتاب�ن �أQل وذلك ،

  
  : الشديد الخطورة;ل انتبهتم لهذا القول 

  .." !!! Rوثان كعبدة وذلك ، منھ امتنعوا إن بقتلLم وحكم ، @سالم إال م+*م يقبل أن فأGى قوما @سالم ع;: أكره أنھ" 

  
وال يستث_1 منها الهنود  !انها ابادة ع� اسس دينية .. ن ع� االسالم أو يبادون بالقتل فأ;ل األوثان يكر;و 

  ...!الحمر 
 V   : 256لذات االية البقرة  يقول تفس26 القرط_|

  

��áù ؛) د اية ال اكراه �� الدين صــيق(  م§سوخة إ¦kا قيل " •ßÖ]�{{‘�‚Î�å†Ò_�h†ÃÖ]�î×Â�àè��Ýø‰ý]�
Üã×i^Îæ��æ�š†è�ÜãßÚ�÷c�Ýø‰ý^e�، بن سليمان قالھ ^ª«ا:  قال ، موk¬gM ا ياk®أ I¯د النQالكفار جا 

�àè„Ö]æ�áçâ†Óè�Øâ_�á^mæù]�øÊ�ØfÏè�ÜãßÚ�÷c..  املفسر2ن من وكث�T مسعود ابن عن �ذا وروي  . واملنافق�ن

Ýø‰ý] م نزل  الذين ف�مklا يا فk®أ I¯د النQواملنافق�ن الكفار جا . " 
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  " !!! اإلسالم إال منهم يقبل فال األوثان أ;ل يكر;ون والذين: " ;ل الحظتم قوله 
  

V حاتم |lتفس26 ابن ا V
1W 2 وورد :  

  

يع أ�ي ابن حدثنا  [2612]"  • �kÞ^Ò: قال الدين �� إكراه ال  قولھ �� قتادة عن ، معمر أنبأ ، الرزاق عبد أنبأ ، ال̀ر

h†ÃÖ]�‹éÖ�Ü��Hàè��]çâ†Ò`Ê�î×Â�àè‚Ö]�ÌéŠÖ^e، ود تكره وال: قالklأعطوا إذا ا£&وس، وال ارى صــالن وال ال 

  ".اs&ز�ة

 ) ��� )256ال)ق�ة - اب$ ابي حات�  تف
  

V االسالم ;و القتل القرآن وسنّ  صــو صــبحسب ن (!)وثان فحكمهم االل V ;م أ;ل أ وبما ان الهنود الحمر  ة ن_|
  !!! واالبادة ان امتنعوا عن االستسالم اي االسالم 

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

ø}{{‘<íV  
 Vj1  عزيزي القارئ المسي ا;23 V حجرك االدلة القواطع وال6|

1W ذا البحث الدوامغ حول بعد ان وضعنا;
V  ، تذكر  ر صــالمخت

1W   ان تلزمه الحجة ،  "الحمرابادة الهنود ": ديق المسلم حجةصــمرة يطرح عليك الكل 
 1 1  بنقطت23   :راسخت23

  

ال يiناغم مع و  ) 6:9اش ( رئaس السالم  ال يتوافق مع [عاليم املسيح دية ضد�مصــيقال انھ ابادة ق ما)  1

  .الكر2م الشامخ القداسة m noنجيل  العظام رسلھأحjام 

  

حت الغزو ) دة Rوثان عب( ما �و حكم الLنود اs4مر : اسألھ ) 2 ؟ الaس �و دخول mسالم او القتل mسالميت

  !؟ وسلب mمالك واس�Tقاق ال{سوان والفتيان  ،"  فيھ بأس شديد" وmبادة باs4ديد  السيفحد ب

  
  .. ابادتهم او اسالمهم :  و;ذا اشنع بمراحل مما يقال انه جرى لهم ، الن موقف االسالم منهم ;و

V : طلح صــو;و يندرج تحت م
  !!او الحرب الدينية  التطه26 الدي_1

  
                                                 

  )راجع مقدمة هذا التفسير قي أي طبعة ! ( ح األسانيد في تفسيره صــلتفسير ابن ابي حاتم أهميته البالغة ، لكونه اكتفى بأ  2
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**************  
  
  

واننا نعيش عالم .. ر التخلف والظالم وغادرنا زمن الحجر ع� الحريات والفكر صــيف6̂ض اننا مرقنا من ع

 
ً
 وا�ارا

ً
  .. الحريات ولم يعد التاريخ لغزا

V سبيل تجميل 
1W شيطنة اآلخرين 

ً
  "!الدين الحنيف"ولم يعد يجدي نفعا

  

كم ال يراكم ...  فيا دعاة االسالم 1 تغمضون عيونكم ال تتو;موا ان غ26   !! ح23

 


