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 إذا آان
 للكذب قدمان
 يهرب بهما منك

.فللحقيقة آالف تسعى بها إليك  
 نعم إن قتلى الحقيقة المكتومة أآثر من قتلى الظلم الّبين

.والساآت عن الحقيقة شيطان أخرس  
 فياعشاق الحقيقة هيا بنا ننزع عنها غبار التاريخ

 فتقول آلماتها المحيية،
 هيا بنا نهتك عنها ستائر الظالم فمن نورها تهرب الشياطين،

.إلى عشاقها اهدي ما آتبت  
المقريزي
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  فاتحة الكتاب
 

بي اإلسالم                ا في ظهور ن ن            لقد لعبت المرأة دورا رئيسي ة ب ا ورق ن عمه ان أب جة آ  ؛ فخدی
ة خمسة                      م طيل ا وتعل ي آنفه د ف ي وعاش محم ل العبران رجم اإلنجي ذي ت ة ال ل قس مك  نوف
د                          تي آانت وراء تحدی وة وهي ال دعي النب ل أن ی اليم القس قب  عشر عاما معها ینهل من تع

ان لعائشة        ذلك التابع الذي آان یأتي محمدا وآان لقولها الفصل بين النبوة والكهانة                   ؛ آما آ
دد    .  وحفصة دورا في توطيد العالقة مع ساعدیه عمر وأبي بكر             لقد تضاربت األقوال في ع

م                             ا ول بي ومن خطبه  أزواج النبي المدخول بهن وغير المدخول بهن ومن وهبن أنفسهن للن
ه أو مات                   ل الوصول إلي ا وماتت قب ا أو تزوجه  یتفق على تزویجها أو عرضت عليه فأباه
د عدد هؤالء النسوة                  بي ویزی ي عدد سراري الن  النبي قبل الدخول بها وآذلك االختالف ف

 .عن األربعين امرأة
 

 خدیجة بنت خویلد. 1 
 سودة بنت زمعة. 2 
 عائشة بنت أبي بكر. 3 
 حفصة بنت عمر بن الخطاب. 4 
 زینب بنت خزیمة. 5 
 أم سلمة هند بنت أبي أمية. 6 
 زینب بنت جحش. 7 
 جویریة بنت الحارث. 8 
 ریحانة بنت زید بن عمر. 9 

 أم حبيبة بنت أبي سفيان. 10
 صفية بنت حيي بن أحطب. 11
 ميمونة بنت الحارث. 12
 فاطمة بنت الضحاك. 13
م یدخل                 .  14 ا ول ا برصا فطلقه ا به ه أنه ا صلعم فبلغ ن الجون تزوجه د ب ت یزی رة بن  عم
 .. .. بها
.العالية بنت ظبيان قال أبو عمر تزوجها صلعم وآانت عنده إلى ما شاء اهللا ثم طلقها. 15
ن               .  16 ه م ه یعجب ة إن ا عائش ت له اء العرب فقال ل نس ن أجم ت م ان آان ت النعم ماء بن  أس

اب وأرخى الستر ؛               بي الب ق الن ا أغل ك ؛ فلم اهللا من ول أعوذ ب ا أن تق رأة إذا دخل عليه  الم
 .قالت أعوذ باهللا منك فقال لها ألحقي بأهلك

ي نفسك           .  17 ا          أميمة بنت شراحبيل قال لها النبي هبي ل ة نفسه  ؛ فقالت وآيف تهب المليك
اذ وأراد عمر أن                   د عذت بمع ال ق ك؛ ق اهللا من  للسوقة؟ فأهوى إليها ليسكتها ؛ فقالت أعوذ ب

 .یؤذیها؛ فقالت واهللا ما ضرب علّي الحجاب وال سميت أم المؤمنين
بي ؛ خرج والغضب یعرف                      :  قتيلة بنت قيس  .  18  لما استعاذت أسماء بنت النعمان من الن

ال                        ال والحسب؟ ق ا في الجم  في وجهه ؛ فقال له الشعث بن قيس أال أزوجك من ليس دونه
ل أن تصل                          ق قب بي وهي في الطری ا ومات الن  من؟ قال أختي قتيلة ؛ قال النبي قد تزوجته

 .إليه
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 .وصلت إلى النبي بعد موته:  عمرة بنت معاویة الكندیة. 19
و                    :  أسماء بنت الصلت   .  20 راهيم قالت ل ا مات إب ل لم ه ؛ وقي ل أن تصل إلي  قيل ماتت قب

 .آان نبيا ما مات حبيبه فخلى سبيلها
ثى  .  21 ة بنت آعب اللي ال          :  مليك ذآر بجم ة بنت آعب وآانت ت بي صلعم مليك زوج الن  ت

من رسول                                تعاذت   بارع ؛ فدخلت عليها عائشة فقالت أما تستحي أن تنكحي قاتل أبيك؟ فاس
ا خدعت                           ا وأنه ل له ا صغيرة ال عق  اهللا صلعم ؛ فطلقها فجاء قومها فقالوا یا رسول اهللا إنه

 .فأبى أن یرجعها
 .قال الدمياطي تزوجها وأنكر ذلك الواقدي:  ابنة جندب بن ضمرة الجندعي. 22
 .أمرها النبي فنزعت ثيابها فرأى بها بياض فقال لها ألحقي بأهلك:  الغفاریة. 23
 .ماتت في الطریق قبل وصولها إليه:  خولة بنت الهذیل. 24
 .هي أخت دحية الكلبي هلكت قبل دخوله بها  شراف بنت خليفة الكلبية. 25
 .یقال وهبت نفسها للنبي:  خولة بنت حكيم. 26
اء                         :  ليلى بنت الخطيم    .  27 ك النس ه فقالت إن اهللا أحل ل  وهبت نفسها للنبي ؛ فقبلها ثم جاءت

 .وأنا طویلة اللسان واستقالته ؛ فقال قد أقلتك
 .هي ممن وهبن أنفسهن للنبي:  ليلى بنت حكيم االنصاریة. 28
برت (هي التي وهبت نفسها للنبي وآانت جميلة وقد أسنت              :  أم شریك غزیة   .  29  فقالت ) آ

مرأة تهب نفسها                                ي ا ا ف  إني وهبت نفسي لك أتصدق بها عليك فقبلها النبي فقالت عائشة م
ًة ِإن                َرَأًة مُّْؤِمَن الى َواْم ال اهللا تع ة فق ا اهللا مؤمن ك فسماه ا تل ریك أن ت أم ش ير قال ل خ  لرج

 ) 50: 33األحزاب..(َوَهَبْت َنْفَسَها ِللنَِّبيِّ ِإْن َأَراَد النَِّبيُّ َأن َیْسَتنِكَحَها 
 

ا من                    یلح على رأسي حدیث للنبي صلعم عن معاذ قال النبي صلعم أیما امرأة زوجت نفسه
 .غير ولي فهي زانية

 
 2994الجامع الصغير للسيوطي حدیث رقم(*)
 

ّي؟ إذا آانت                ن بول ن أنفسه بي؟ هل وهب ن للن ن أنفسه ي وهب وة الالت ؤالء النس اذا عن ه  م
 المرأة زانية إذا زوجت نفسها ؛ فماذا عن الرجل الذي قبلها وضاجعها؟

 .ذآرها الشيخ الدمياطي من أزواج النبي:  الشنباء. 30
ي                :  أم هانئ بنت أبي طالب      .  31 ن أب يرة ب  خطبها النبي في الجاهلية فزوجها أبي طالب هب

ریم ؟؟؟           !! وهب ؛ فقال له محمد زوجت هبيرة وترآتني            افئ الك ریم یك ن أخي الك  فقال یا ب
 هل هبيرة أآرم من الصادق األمين؟

رط    .  32 ن ق امر ب بي وآانت إذا جلست أخذت من        :   ضباعة بنت ع د الن ا عن ر جماله  ذآ
يرا    يئا آث دة    (األرض ش يرة المقع ت           ) أي آب برت فسك ا آ بي أنه ل للن بي وقي ا الن  فخطبه

 !!!عنها
 .أصابها النبي في سبي فخيرها فاختارت زوجها:  صفية بنت بشامة. 33
 جمرة بنت الحارث. 34
 .خطبها النبي ولم یتزوجها:  سودة القرشية. 35
 أمامة بنت عمه حمزة. 36
ى أم حبب                         .  37 بي صلعم إل ال نظر الن اس ق ن عب اس عن أب  أم حبب أو أم حبيبة بنت العب

ه فق      ن یدی دب بي اس ت ت العب غ       بن ل أن تبل ا فقبض قب ا حي لتزوجته ذه وأن ن بلغت ه  ال لئ
 .فتزوجها األسود فولدت له لبابة

 ماریة القبطية أم إبراهيم. 38
م تلبث أن                :  نعامة من سبي بني العنبر      .  39  آانت جميلة عرض عليها النبي أن یتزوجها فل
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 .جاء زوجها الحرش
ان              :  نفيسة جاریة زینب بنت جحش     .  40 د أن آ ا بع ا رضى عليه بي صلعم لم ا للن  وهبته

 . غضب عليها شهرا
ة .  41 ة القرظي خ        :   زبيح ري؛ تاری ون األدب للنوی ي فن ة األرب ف اب نهای ن آت وع م  مجم

ن          بي؛ سيرة أب دین الحل ان ال ة لبره يرة الحلبي ن سعد ؛ الس برى ألب ات الك  الطبري ؛ الطبق
 .هشام وغيرهم

ها                                   ق المصادر وأدق  خالصة القول أننا في هذا الكتاب سنتحدث عن من أجمعت عليهن أوث
 .من قران وسنة وآتب التاریخ وان آنا قد أشرنا إلى البعض اآلخر مجرد إشارة

ي                         بي منهن ومن ینف د زواج الن  لقد اختلفت اآلراء حول اآثر من أربعين امرأة بين من یؤآ
ة                       ى زواجه من أربع وا عل سع نسوة واتفق ده ت بي مات وعن  لكن أجمعت اآلراء على أن الن

 .عشر امرأة وهذا ما سنناقشه بالتفصيل
اه                الوا وقرأن ا ق ا م ه واحترمن بي وفي زیجات ذا الن ا        لقد قالوا قولهم في ه ول آم ا أن نق  ؛ ولن

ر الحق ویوضح                اختالف اآلراء یظه ه ف ردون علي رءوه وی م أن یحترموه ویق الوا وعليه  ق
 .الرؤى

 قالوا آان النبي غایة الرفق بالمرأة
 قلنا آان غارقا في الجنس إلى حد المرض

 قالوا آن عونا له على طاعة اهللا 
 قلنا من اجل المرأة آسر آل شرائع اهللا

 قالوا تزوج بمن استشهد زوجها الصحابي آرامة للميت والحي
 قلنا اغتصبهن اغتصابا وأهدر آرامة األحياء واألموات إلى األرض

 قالوا آان آارها للملك والسيطرة
 قلنا آان زواجه سياسيا لدعم نبوته وضمان سلطته وسطوته

 قالوا نبيا أحل له اهللا ما لم یحل لغيره
 قلنا آاذبا مدعيا وأمثاله في الجزیرة آثر

 قالوا جاءه أمين الوحي جبریل
 قلنا جاءه تابع من الجن آما جاء لغيره
 قالوا أنقذ األمة من الضاللة ووحدها

 .قلنا مزق البشریة وسجن األمة بشرائع البدو المتخلفة
 .. وبين قالوا وقلنا یقف القران والسنة والتاریخ والعقل الفيصل والحكم
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  مولد المصطفى
 

 ؛ ال إن الخوض في الحديث عن نساء النبي واستعراض آل قصة من قصص زواجه بهن           
د       اة محم ب حي ن بعض جوان از ع ي إ ج ي الضوء ف ن أن نلق ا ع ه ؛  .  يغنين ذوره؛ مبعث  ج

ع                    ه للسم وسحره وصراعه م  جبريل ؛ الوحي ؛ النبوة ؛ طريقة استحواذه على النساء وأآل
نترك البعض             .  الموت ودفنه بعد ثالثة أيام من موته           ا عن بعض الجوانب وس نتحدث هن  س

ذي                          ك الجانب ال  اآلخر لنناقشه في موضعه من خالل هذا الكتاب آما سنلقي الضوء عن ذل
ان وراء            دوافع آ دد وأي ال ذا الع ى ه د عل المرأة حتى نعرف آيف استحوذ محم  يختص ب

 .ذلك
 

ا                   ان العرب آم جن وآه د أو آالم ال د محم  لن نتحدث هنا عن اإلرهاصات التي سبقت مول
وه ؟ وهل                 و أب د ؟ من ه ن من محم م هو ؛ أب يرة ؛ لكن السؤال األه ا آتب الس  جاءت به

 لمحمد أخوة؟
 

ل                                 ائق أغف ترة ؛ سيجد حق ذه الف عن ه تي رويت   إن القارئ المدقق لألحاديث واألحداث ال
 !!عنها آل من تناول سيرة محمد ؛ وآلها تثبت أن محمد ليس أبن عبد اهللا

 
د                    زوج عب ة وت  فيجد أن عبد اهللا وأبوه عبد المطلب تزوجا في يوم واحد ؛ تزوج عبد اهللا آمن
ه ؛ أنجب                                   مه حامل ب وه وأ  المطلب هالة ؛ حملت آمنة بمحمد بعد الزواج مباشرة ومات أب
ل              ى أن الحم دل عل ا ي نوات مم أربع س د ب ن محم بر م زة أآ ان حم زة وآ د المطلب حم  عب
زواج                        بمحمد ووالدته جاءت بعد الحمل بحمزة ووالدته بأربع سنوات ؛ عبد اهللا مات بعد ال
د اهللا ال يمكن                                    بآمنة ولم يمكث معها إال شهور قالئل ؛ إذا المولود بعد سنوات من موت عب

ع سنوات              ه أرب ترف أن    .  أن يكون أبن عبد اهللا؛ إال إذا آان محمد مكث في بطن أم ة تع  آمن
وا أو                      ن ذهب م وأي د أخوه ؟ من ه رات ؛ هل لمحم رة أو م  الحمل بمحمد سبقه حمل آخر م

 طمست سيرتهم؟
 
اال              .. ..  عن محمد بن عمر بن واقد األسلمي            *   :عن أبى جعفر محمد بن علّى بن الحسين ق

م                 ن هاش  آانت آمنة في حجر عمها وهيب بن عبد مناف بن زهرة فمشى إليه عبد المطلب ب
د اهللا ؛                  ا عب ب فزوجه ت وه ة بن ه آمن لعم فخطب ؛ علي ول اهللا ص ى رس د اهللا أب ه عب  بابن
ان                             ها فك  وخطب إليه عبد المطلب في مجلسه ابنته هالة بنت وهيب على نفسه ؛ فزوجه إيا
 تزوج عبد المطلب وتزوج عبد اهللا في مجلس واحد ؛ فولدت هالة بنت وهيب لعبد المطلب                           
اه من الرضاعة                           .حمزة بن عبد المطلب ؛ فكان حمزة عم رسول اهللا صلعم في النسب وأخ
 لما تزوج عبد اهللا بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أقام عندها ثالثا وآانت تلك السنة عندهم                             

 .إذا دخل الرجل على امرأته في أهلها
 

ت وهب أم                (*) ة بن ب آمن د المطل ن عب د اهللا ب زوج عب اب ت عد ب ن س برى ألب ات الك  الطبق
ه صلعم            .  رسول اهللا صلعم ة أم بي صلعم آمن ي الن د اهللا أب زويج عب اب ت ة ب يرة الحلبي  الس

صلعم                  .وحفر زمزم  د رسول اهللا  اب محم بر ب د ال ن عب  .االستيعاب في تمييز األصحاب ألب
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 .وأسد الغابة
 
ه                    *  ده وخرج ب د اهللا أخذ بي ه عب دى ابن ا ف  قال أبن هشام عن أبن إسحق إن عبد المطلب لم

ة                                ه آمن ا وشرفا فزوجه ابنت رة نسب ني زه يد ب ذ س اف وهو يومئ  حتى أتى وهب بن عند من
ها                             ن أمتلك ا حي ه دخل عليه وا أن ا وموضعا فزعم ريش نسب ي ق رأة ف  وهى يومئذ أفضل ام

 .مكانه فوقع عليها فحملت برسول اهللا صلعم
 

ب             (*)  د المطل ن عب د اهللا ب اح عب رأة المتعرضة لنك ر الم اب ذآ ام ب ن هش يرة أب ة.  س  نهاي
 األرب في فنون األدب للنويري باب ذآر زواج عبد اهللا بن عبد المطلب آمنة بنت وهب أم             

 .النبي صلعم
 

دت                         ة فول زوج هال ده ت د ؛ وج دت محم ة فول زوج آمن د اهللا ت د عب و محم  مما تقدم نجد أن أب
د            .  حمزة ؛ وآان زواجهما في يوم واحد       ي عمر واحد أو محم  وبذلك يكون محمد وحمزة ف

م                  ات ث ثر الرواي ى أآ ل عل ه إال شهور قالئ  أآبر من حمزة ؛ الن أبي محمد لم يمكث مع أم
 مات ؛ أما إذا آان حمزة أآبر من محمد بسنوات فسيكون في األمر أمر؟

 
ال                        *  و عمر نحوه وق نين وحكى أب أربع س بي صلعم ب  وذآر الزبير أن حمزة أسن من الن

د أرضعتهما           د األس ن عب د اهللا ب زة وعب ت أن حم ديث الثاب دي ألن الح ح عن ذا ال يصل  وه
ا                ذا م انين قلت وأقرب من ه ي زم ع رسول اهللا صلعم إال أن تكون أرضعتهما ف ة م  ثويب
ن واهللا                           ان أسن من رسول اهللا صلعم بسنتي ه آ ائي أن ق البك  روينا عن ابن اسحق من طري

 .أعلم
 

 .عيون األثر في المغازي والسير ألبن سيد الناس باب تسميته محمد و أحمد(*) 
 

يرة               دم وأول من آتب س ذ بأق دا التقريب ويأخ اس ويحول جاه يد الن ن س ترض أب ا يع  وهن
ثر من        .  محمد والذي قال بأن حمزة أآبر من محمد بسنتين        ارق أآ ول أن الف ائع تق  لكن الوق

 !!ذلك
 
 .ولد حمزة قبل النبي صلعم بسنتين وقيل بأربع: جاء في اإلصابة * <
 

 .اإلصابة في تمييز الصحابة ألبن حجر العسقالني باب حمزة(*) 
 
ة                      .. ..  أخبرنا محمد بن عمر      *  در بريشة نعام وم ب ا ي زة معلم ان حم ال آ ه ق  .. ..عن أبي

ان أسن                 نة وآ بر (وقتل يوم أحد وهو ابن تسع وخمسين س نين         ) اآ أربع س  من رسول اهللا ب
 .. ..قتله وحشي بن حرب وشق بطنه 

 
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب طبقات البدريين من المهاجرين ذآر الطبقة األولى(*) 

 
ه أن                                    حديث السابق ل  من هذا الحديث نرى أن حمزة اآبر من محمد بأربع سنوات ؛ ومن ال

دي            ا للح ن طبق م أن أم        حمزة أآبر بأربع سنين طبقا لحديث الزبير أو بسنتي اليين ؛ رغ  ثين الت
من الهجرة               .  حمزة وأم محمد تزوجتا في وقت واحد        ة  ة الثالث  نعم غزوة أحد آانت في السن

 فكان النبي صلعم يقارب الخامسة والخمسين ؛ ومن هنا يصبح حمزة أآبر من محمد بأربع                       
 حدثنا أبو محمد عبد الملك ابن هشام قال حدثنا زياد بن عبد اهللا البكائي محمد بن                    .*  سنوات
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ع          ة خلت من شهر ربي تي عشرة ليل ن ، الثن وم االثني د رسول اهللا صلعم ي ال ول  إسحاق ق
 .األول ، عام الفيل

 
ي شوال          .*  السيرة النبوية ألبن هشام باب والدة رسول اهللا صلعم                (*)   غزوة أحد آانت ف

 .سنة ثالث من الهجرة باتفاق الجمهور
 

 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب غزوة أحد(*) 
 

ذي                      مات محمد في السنة الحادية عشر من الهجرة أي بعد ثمان سنوات من موت حمزة ؛ ال
ه ؛                          د موت بي عن ان سنوات من ثالث وستون عمر الن  مات سنة ثالث للهجرة ؛ فبطرح ثم

د    .*  يصبح عمره في غزوة أحد خمسة وخمسون وعمر حمزة تسع وخمسون                  ا محم  أخبرن
عاء                             يوم األرب ن قيس أن رسول اهللا صلعم اشتكى  د ب  بن عمر حدثني أبو معشر عن محم
ة وتوفي                                     ة بقيت من صفر سنة إحدى عشرة فاشتكى ثالث عشر ل يل  إلحدى عشرة ليل

 .صلعم يوم االثنين لليلتين مضتا من شهر ربيع األول سنة إحدى عشرة
 

ى                        (*)  ذي توف وم ال م مرض رسول اهللا صلعم والي  الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر آ
 .فيه
 

 وأآثر العلماء يقولون على أن النبي مات وعمره ثالث وستون سنة ومات بعد حمزة بثمان                         
ة             ي السن ات ف زة م نة ؛ وحم زة خمس وخمسون س وم موت حم ره ي ون عم نوات ؛ فيك  س
أربع سنوات ؛                       د ب بر من محم نة أي أن حمزة أآ ره تسع وخمسون س ة للهجرة وعم  الثالث

ه           .. ..  حدثنا عمر بن محمد      .*  ولنبدء القصة من أولها       ن سعد عن أبي  عن أم سلمة وعامر ب
ر                       ه أث ه وعلي اء ل ان في بن و رسول اهللا صلعم وآ  سعد قال أقبل عبد اهللا بن عبد المطلب أب

ا                           ) الغبار  (الطين   ه ورأت م ا رأت ة فلم ل أخت ورق ة وقي ل العدوي  فمر بامرأة من خثعم وقي
ى                            بين عينيه دعته إلى نفسها وقالت له إن وقعت بي فلك مائة من اإلبل فقال لها عبد اهللا حت
ة                                 ى آمن د المطلب عل ن عب د اهللا ب دخل عب ك؛ ف  أغسل عني هذا الطين الذي علي وأرجع إلي
ة أو                                 ى الخثعمي م رجع إل ارك ث ا فحملت برسول اهللا صلعم الطيب المب  بنت وهب فوقع به
ن                            ي وبي  العدوية فقال لها هل لك فيما قلت؟ قالت ال يا عبد اهللا قال ولم؟ قالت ألنك مررت ب

 ..عينيك نور ثم رجعت إلى وقد انتزعته آمنة 
 

 دالئل النبوة للحافظ أبي نعيم األصبهاني الفصل العاشر في تزويج أمه آمنة بنت وهب                          (*) 
ة                               د اهللا آمن زويج عب اب ت اس ب يد الن  ؛ وآذل ك في عيون األثر في المغازي والسير ألبن س
ات                                ة والطبق يرة الحلبي ام والس ن هش يرة أب ة آس يرة والسن ي آل آتب الس  بنت وهب ؛ و ف

ي              .*  الكبرى وغيرها    قال ألواقدي هي قتيلة بنت نوفل وعن أبن عباس قال أنها امرأة من بن
ة (أسد وهي أخت ورقة آانت تنظر وتعتاف         ه          ) عّراف ه لتستبضع من د اهللا فدعت ا عب  فمر به

ها                      ع علي ة فوق ى آمن  ولزمت طرف ثوبه فأبي وقال حتى آتيك وخرج مسرعا حتى دخل عل
ذي عرضتي                      فحملت برسول اهللا صلعم ثم رجع إلى المرأة وهى تنتظره فقال هل لك في ال

 ...علّي؟ فقالت ال 
 

د                          (*)  ن عب د اهللا ب ى عب  نهاية األرب للنويري باب ذآر خبر المرأة التي عرضت نفسها عل
 .المطلب وما أبدته من سبب ذلك

 
 الواضح من تلك القصص أنه آان هناك امرأتان واحدة وقفت في طريق أبو محمد وطلبت                    
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م دخل                      ال حتى اغتسل ؛ ث ل وق ل فقب ة من اإلب  منه أن ينكحها أو تستبضع منه وتعطيه مائ
د وقعت           ) الغريبة(فوقع على آمنة زوجته ؛ وعاد إلى المرأة              ه لق  لينكحها فرفضت وقالت ل

تزوج                            .  على آمنة   ه م ة رغم أن  أي مجتمع ذلك المجتمع؟ أي أب ذلك األب الذي واعد الزاني
ه وال أعظم                * بآمنة منذ أيام قالئل؟     ما رأيت من حمل هو أخف من  آانت أمه صلعم تقول 

ي                    .  برآة منه  ة أم النب ا عن آمن الى عنه  وروى أبن حبان رحمه اهللا عن حليمة رضي اهللا تع
ّي وال                                ان أخف عل ط آ د حمال ق م أج ه فل ي حملت ب أنا إن هذا ش  صلعم أنها قالت أن ألبني 

 .أعظم برآة منه
 

ع                  (*)  ى جمي ه صلعم وعل ل أم ر حم اب ذآ بي ب دين الحل ان ال ام بره ة لإلم يرة الحلبي  الس
ة أم رسول اهللا              .. قال أبن اسحق    .*  األنبياء والمرسلين  ي ذؤيب السعدي  آانت حليمة بنت أب

را    ) محمد(فلم يبلغ سنتيه    .... التي أرضعته تحدث     ظ (حتى آان غالما جعف ه  ) غلي ا أم  فكلمن
ا     ... وقلت لها لو ترآت بنّي عندي حتى يغلظ           ه معن ه            (فردت ه فأرجعت ه شق بطن م حدث ل  ث

ا                 ) آمنة(قالت أمه  ) حليمة إلى أمه   م قالت آال واهللا م ه الشيطان قالت قلت نع  أفتخوفت علي
 ...فواهللا ما رأيت من حمل قط آان أخف علّى وال أيسر منه ... للشيطان عليه من سبيل 

 
 .السيرة النبوية ألبن هشام باب والدة رسول اهللا صلعم ورضاعته(*) 

 
ن عساآر                        *  م واب و نعي ي والبيهقي وأب  أخرج ابن اسحق وابن راهويه وأبو يعلي والطبران

ال                ة بنت الحارث أم رسول اهللا             : عن طريق عبد اهللا بن جعفر بن أبي طالب ق  حديث حليم
ه        ... نفس الحديث السابق     : ....صلعم التي أرضعته قالت     دمنا ب  قالت حليمة فاحتملناه حتى ق

ه                    ) ...آمنة(إلى أمه   بيل وان ه س ا للشيطان علي من الشيطان؟ آال واهللا م  قالت اخشيتما عليه 
ه                            ا حملت قط أخف من ه فم  لكائن البني هذا شأن إال أخبرآما خبره؟ قلنا بلى قالت حملت ب

 ....فأريت في النوم حين حملت به أنه خرج مني نور
 

 من الواضح   .  135؛ 134؛ 133؛132الخصائص الكبرى للسيوطي الجزء األول ص         (*) 
رة أو مرات                           ه م  فهل آانت   .  من هذه األحاديث أن آمنة تقارن حملها بمحمد بحمل آخر قبل

 متزوجة بأحد قبل أبو محمد؟ هل لمحمد اخوة؟ آم مكث معها أبو محمد قبل أن يموت؟
 

 وفي آل األحاديث المتفق على صحتها أن عبد اهللا بن عبد المطلب أب و محمد صلعم مات               
 ..وعنده خمس وعشرون سنة وآانت أم محمد حامل به؛ قيل شهران وقيل أآثر أو أقل

 
ة            (*) يرة الحلبي د المطلب والس ن عب د اهللا ب اة عب اب ذآر وف ن سعد ب برى ألب ات الك  الطبق

 لإلمام برهان الدين الحلبي وقد جاء في سيرة أبن هشام وهو من أقدم آتب السيرة وأصحها                   
ال  ك وأم رسول اهللا          : ق و رسول اهللا صلعم أن هل ب أب د المطل ن عب د اهللا ب م يلبث عب م ل  ث

 .حامل به
 

ع                     ك المجتم ت ذل ب ومنفل ع متسي رى أي مجتم رت ؛ ت تي ذآ ث ال ك األحادي ل تل ن آ  م
ل؟ وأي                        ة من اإلب  الصحراوي التي تعرض فيه المرأة على رجل أن يضاجعها وتعطيه مائ
ك            ل؟ أي شرف ينسب لذل د أن أغتس ا بع ود إليه اهرة ويع ك الع د تل ذي يواع ك ال  رجل ذل
ة                ل العف ل؟ ه تى أغتس ا ح ول له اهرة ويق د ع م يواع ل ث ام قالئ ن أي تزوج م ل الم  الرج
 مفروضة على النساء والتحلل منها وسام على صدور الرجال؟ آيف يكون حمزة أآبر من                     
د دخل                             و محم وم واحد؟ أب ا في ي زة تزوجت د وأم حم  محمد بأربع سنوات رغم أن أم محم
ه ؛                          ى أبي  على أمه في نفس اليوم وحملت بمحمد طبقا لحديث المرأة التي عرضت نفسها عل
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زة                             د أن يكون حم ان الب وم ؛ فك  ولو فرض أن عبد المطلب دخل على أم حمزة في نفس الي
زة                           ومحمد في عمر واحد ؛ أما إذا تأخر أبو حمزة في الدخول على أمه فيجب أن يكون حم

د جاء              .  أصغر من محمد ؛ وهذا مخالف للحقيقة              من آل ما تقدم يجب أن يكون الحمل بمحم
نوات               أعوام وس د ب و محم د موت أب زة أي بع ل بحم ن الحم نوات م ع س د أرب  أو أن!!! بع

نتين حسب البعض                          ديرات أو س ع سنوات حسب بعض التق ه أرب  محمدا مكث في بطن أم
 !!اآلخر

 
ة                     ثرهم برآ ّي وأآ ه أخف حمل عل ول أن بقه حمل أو          !! أم محمد تق د أخوة أو س  هل لمحم

كن                               ات؟ ل ل وم ها إال أشهر قالئ م يمكث مع د ل و محم  أحمال أخرى؟ ومن من؟ حيث أن أب
 ترى ماذا قال عنه العرب؟

 
ك                            ول ذل ان يق ا آ ال إنم  بلغ النبي صلعم أن رجاًال من آندة يزعمون أنهم منه وأنه منهم، فق
حن                                  ا، ن ن ننتفي من آبائن ا ل ذلك، وإن ا ب  العباس وأبو سفيان ابن حرب إذا قدما المدينة فيأمن

 .بنو النضر بن آنانة
 
ن                         *  د اهللا ب اد، عن عب ي زي ن أب د ب سفيان، عن يزي م، عن  و نعي دثنا أب د ح  قال اإلمام أحم

ول                           ا يق ه صلعم بعض م اس بلغ  الحارث بن نوفل، عن المطلب بن أبي وداعة قال قال العب
د            الناس، فصعد المنبر فقال من أنا؟ قالوا أنت رسول اهللا قال                      ن عب د اهللا ب ن عب د ب ا محم  أن

ة،                      المطلب، إن اهللا خلق الخلق فجعلني في خير خلقه، وجعلهم فرقتين فجعلني في خير فرق
ا خيرآم                                 ًا، فأن خيرهم بيت ني في  ًا فجعل م بيوت ة، وجعله  وخلق القبائل فجعلني في خير قبيل

 .بيتًا، وخيرآم نفسًا
 
 قال يعقوب بن سفيان حدثنا عبيد اهللا بن موسى، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن يزيد بن                 * 

ا                ال قلت ي د المطلب ق ن عب اس ب ل، عن العب ن نوف ن الحارث ب د اهللا ب اد، عن عب ي زي  أب
وه ال                 ا بوج ا لقون ة، وإذا لقون ًا بالبشاش م بعض ي بعضه وا لق ًا إذا التق ول اهللا إن قريش  رس
ده ال                            د بي  نعرفها، فغضب رسول اهللا صلعم عند ذلك غضبًا شديدًا، ثم قال والذي نفس محم
وا             ًا جلس ول اهللا إن قريش ا رس ت ي وله فقل م هللا ولرس تى يحبك ان ح ل اإليم ب رج دخل قل  ي
ال رسول اهللا صلعم إن                            فتذاآروا أحسابهم فجعلوا مثلك آمثل نخلة في آبوة من األرض فق
ني في خيرهم                              ل جعل رقهم قبائ ا ف م لم يرهم، ث ني في خ ق جعل ق الخل  اهللا عز وجل يوم خل

 .قبيلة، ثم حين جعل البيوت جعلني في خير بيوتهم، فأنا خيرهم نفسًا وخيرهم بيتًا
 

 ص2البداية والنهاية ألبن آثير باب تزويج عبد المطلب أبنه عبد اهللا ج(*)
 

دة وليس               دا من آن اال أن محم  من األحاديث السابقة نجد أن العباس وأبو سفيان ابن حرب ق
 .من بني هاشم وأعترف محمد بذلك وقالوا أيضا أن محمد ال أصل له

 
ا رسول اهللا إن             .. ..  حدثنا عبيد اهللا بن الحارث      *  ال قلت ي د المطلب ق ن عب اس ب  عن العب

 قريش جلسوا فتذآروا أحسابهم وأنسابهم فجعلوا مثلك مثل نخلة نبتت في ربوة من األرض                  
ه                       قال فغضب رسول اهللا صلعم وقال إن اهللا عز وجل حين خلق الخلق جعلني من خير خلق
م                           م ث ني من خير أنفسه  ثم حين خلق القبائل جعلني من خير قبيلتهم وحين خلق األنفس جعل

 .حين خلق البيوت جعلني من خير بيوتهم فأنا خيرهم أبا وخيرهم نفسا
 

 .آتاب دالئل النبوة للحافظ أبي نعيم األصبهاني باب ذآر فضيلته صلعم بطيب مولده(*) 
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ذا          ه وه دا نبت ال أصل ل الوا أن محم ديثهم عن األنساب ق ي ح ريش ف د أن ق دم نج ا تق  مم

ريش        ام ق ك أم ن ذل دافع ع م ي ه ل اس عم تى العب د وح د   .  أغضب محم ول عب ة قب ا آيفي  أم
عم                     دة ؟ ن ن رجال من آن ا أب  المطلب له إذا عرف أن محمدا أبن رجل آخر غير أبنه أو ربم
ة                            من زاني  لقد آان العرب ال يهتم ون إال بال ولد ؛ دون النظر إذا آان االبن من عاهرة أو 
ن                                 فيان ب ن خلف وأبوس  ؛ وهذا ما سنراه عندما تنازع أربعة وهم العاص وأبو لهب وأمية ب
ة                ا األربع  حرب على بنوة عمرو أبن العاص ؛ رغم معرفتهم بأن أمه عاهرة وتناوبوا عليه

 .في وقت واحد
 
ي             :قال اإلمام الحسين لعمرو بن العاص في االحتجاج           *  ن العاص الشان  أما أنت يا عمرو ب

ة            ك بغي رك إن أم ب أول أم ت آل ا أن تر؛ فإنم ن األب ة(اللعي راش ) قحب ى ف دت عل ك ول  وإن
يرة                    ن المغ د ب رب والولي ن ح فيان ب و س م أب ريش منه ال ق ك رج ت في ترك ؛ فتحاآم  مش
ه               زعم أنك ابن م ي ل ؛ آله ن وائ دة والعاص ب  وعثمان بن الحرث والنضر بن الحرث بن آل

 ...فغلبهم عليك من قريش أألمهم حسبا واخبثهم منصبا وأعظمهم بغية
 

ام                     (*)  اب إحتجاج اإلم ي طالب الطبرسي ب ن أب ي ب ن عل  االحتجاج ألبي منصور أحمد ب
 .الحسن في مجلس معاوية

 
ه من                           *  عاص رضي اهللا عن ن ال رو ب ذ يحتمل أن تكون أم عم ان وحينئ ا قسم  فنكاح البغاي

ن                    ة ب و لهب وأمي م العاص وأب ة وه ا أربع ه وطئه  القسم الثاني من نكاح البغايا فإنه يقال إن
 خلف وأبو سفيان بن حرب وادعى آلهم عمرا فألحقته بالعاص وقيل لها لم اخترت العاص                         
ه                       ل إن ا قي ى م دل عل م األول وي مل أن يكون من القس اتي ويحت ى بن  قالت ألنه آان ينفق عل
ان والحسن                           ي وعثم ذلك عل يره ب  ألحق بالعاص لغلبة شبهه عليه وآان عمرو يعير بذلك ع

 .وعمار بن يسار وغيرهم من الصحابة رضي تعالى عنهم
 

زم                    (*)  السيرة الحلبية باب باب تزويج عبد اهللا أبي النبي صلعم آمنة أمه صل عم وحفر زم
 .وما يتعلق بذلك

 
ة                           ن القحب ن العاص أب ى عمرو ب ريش وأشرافها عل  وهكذا نرى آيف يتصارع رجاالت ق
ى                     ع الكالب عل ا تجتم ا آم وا عليه أنهم اجتمع م ب م علمه ذه ؛ رغ د أن يأخ  الزانية ؛ آال يري
م أزآى                الرمة ؛ هذا هو المجتمع الذي عاش فيه والد المصطفى وجده وأمه وصحابته عليه

 .السالم وصلى على الحبيب المصطفى
 

ا                          ى رجل يضاجعه ه إل زوج زوجت تبضاع وهو أن يرسل ال  آما أن مجتمعا فيه زواج اإلس
ذا                                ع آه رى مجتم ب؛ ت ها من الرجل اآلخر الغري ن حمل د أن يتبي  وال ترجع لزوجها إال بع

 يكترث بمن هو أبو الطفل الذآر؟
 

د اهللا ؛ فأيضا                         ه عب موت أبن د أعوام من  د بع  أما آيفة قبول عبد المطلب بوالدة حفيده محم
 !!!آان ذلك مقبوال في جزيرة العرب ال في جهلهم بل في إسالمهم 

 
 عن أبي سفيان عن أشياخ لهم ؛ أن امرأة غاب عنها زوجها سنتين ثم جاء وهى حامل ؛                           * 

ا                                ى م  فرفعها إلى عمر فأمر برجمها ؛ فقال له معاذ إن يكن لك عليها سبيل فال سبيل لك عل
ال                                 وه ق ا رآه أب ان ؛ فلم ه ثنيت ا ل  في بطنها ؛ فقال عمر احبسوها حتى تضع فوضعت غالم
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ك                اذ لهل  أبني ورب الكعبة فبلغ ذلك عمر ؛ فقال عجزت النساء أن يلدن مثل معاذ ؛ لوال مع
دي              .  (*) عمر  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة علي المتقي الهن

 .باب معاذ بن جبل
 

ن             م أجمعي  وهكذا دخل في عقل أمير المؤمنين عمر ومعاذ وآل الصحابة رضوان اهللا عليه
د وألف                          ا؛ وأخذ الرجل الول م يطالب أحد برجمه م ول  أن الحمل سنتين ؛ فلم يأمر أحد منه

 !!مبروك ورب الكعبة
 

د لسان                              ذي جعل اهللا الحق عن ن الخطاب ال اروق عمر ب  وهناك تحفة أخرى من تحف الف
 :عمر وقلبه

 
دت                      *  ا فاعت ا زوجه ك عنه رأة هل ة المخزومي أن ام ي أمي ن أب د اهللا ب ن عب د اهللا ب  عن عب

م                        ا ث ة أشهر ونصف ا أربع د زوجه ن حلت فمكثت عن م تزوجت حي  أربعة أشهر وعشرا، ث
اء                                 ساء من نس دعا عمر ن ه ف ك ل ذآر ذل ن الخطاب ف  ولدت ولدا تماما فجاء زوجها عمر ب
ا                  ك عنه رأة هل ذه الم ن ه برك ع ن أخ رأة منه ت ام ك فقال ن ذل ألهن ع دماء فس ة ق  الجاهلي

دماء فحش                   ه ال ه فأهريقت علي ه       (زوجها حين حملت من ك في بطن أم د وهل  أي يبس الول
اني    (ولدها في بطنها فلما أصابها زوجها الذي نكحت              ).1/391النهاية   زوج الث  وأصاب ) ال

ا                          الولد الماء تحرك الولد في بطنها وآبر فصدقها عمر بذلك وفرق بينهما وقال لها عمر أم
 .إنه لم يبلغني عنك إال خير وألحق الولد باألول

 
م                    (*)  ن      21رواه مالك في الموطأ آتاب األقضية باب القضاء بإلحاق الولد بأبيه رق ا بي  وم

 -15356منتخب آنز العمال رقم . الحاصرتين استدرآته منه
 

 ويزيدنا أبن الخطاب من روائعه
 
ة فقالت                     *    : عن آليب الجرمي أن أبا موسى آتب إلى عمر في امرأة أتاها رجل وهي نائم

ار، فكتب عمر                         ل شهاب الن ذف فيّ  مث ا علمت حتى ق واهللا م ة ف ا نائم  إن رجال أتاني وأن
د              اب      .(*) تهامية تنومت، قد يكون مثل هذا، وأمر أن يدرأ عنها الح ال آت آنز العم  منتخب 

 13480-الحدود من قسم األفعال فصل في أنواع الحدود 
 

ل                      ا مث ذف فيه ة ضبطت ورجل يق  وهنا يمنع عمر الفارق أبن الخطاب من رجم أمرأة زاني
 !!!طلق النار ويقول الخليفة العادل أنها أمرأة تنومت؟؟

 
ال       *    برة ق ادوا أن                      : عن النزال بن س اس حتى آ ا الن ع عليه امرأة اجتم كة إذا نحن ب ا لبم  إن

 يقتلوها، وهم يقولون زنت زنت، فأتي بها عمر بن الخطاب وهي حبلى، وجاء معها قومها                        
ني عن أمرك، قالت          : فقال عمر   . فأثنوا عليها خيرا    رأة            : أخبري ؤمنين، آنت ام مير الم ا أ  ي

ل                           يّ  مث ذف ف ي فق  أصيب من هذا الليل، فصليت ذات ليلة، ثم نمت، فقمت ورجل بين رجل
ى                  : الشهاب، ثم ذهب، فقال عمر        ذبهم اهللا، فخل ن لع ن أو األخشبي ن الجبلي  لو قتل هذه من بي

ن     (*)   . سبيلها، وآتب إلى اآلفاق أن ال تقتلوا أحدا إال بإذني           منتخب.  رواه البيهقي في السن
 13483. آنز العمال آتاب الحدود من قسم األفعال فصل في أنواع الحدود

 
الوا               : عن أبي موسى األشعري قال      *   بغت،    : أتي عمر بن الخطاب بامرأة من أهل اليمن، ق

 يمانية نؤوم   : إني آنت نائمة فلم أستيقظ إال برجل يرمي فيّ  مثل الشهاب، فقال عمر               : قالت
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ا       ا ومتعه ى عنه ابة فخل ير   *)   (  . ش ي الصغ ي ف اب    .رواه الطبران ال آت نز العم ب آ  منتخ
 -13484  .   الحدود من قسم األفعال فصل في أنواع الحدود 

 
ذي ال ينطق عن الهوي أن اهللا                        د ال ه محم ال عن  وتكتمل سلسلة تحف عمر الفاروق الذي ق
براءة ألن                    ا تستحق ال ن حمله تي تبي ة وال  جعل الحق عند لسان عمر وقلبه بأن المرأة الزاني
ن            رة العرب وبي ي جزي ائع ف ر ش و أم ار ه ق الن ل طل اب أو مث ل الشه ا مث ذف فيه ذي ق  ال
د                           ذا فكر زراع محم ان ه إذا آ  نسائها وهو ليس بزني فالمرأة آانت تصلي أو آانت نائمة ف
ور                         تنار بن ن الحق والباطل وأس ه اهللا بي رق ب ذي ف وة وهو ال ة النب ه في رحل  األيمن ورفيق
ة؟؟                               ط في ظالم الجاهلي ان يتخب ذي آ ي طالب ال اذا عن أب  اإلسالم على يد نبي اإلسالم فم

و طالب                           ه أب ى هدي  ..*بالطبع عجائز الجاهلية وأفكار عمر آان نفس الدرب الذي سار عل
زاحم التابعي                 ن م  ذآر أن مالكا رضى اهللا عنه مكث في بطن أمه سنتين ؛ وآذا الضحاك ب
 مكث في بطن أمه سنتين ؛ وفي المحاضرات للجالل السيوطي أن مالكا مكث في بطن أمه                         
 ثالث سنين ؛ وأخبرنا سيدنا مالك أن جارة له ولدت ثالثة أوالد في اثنتي عشرة سنة بحمل                      

 .أربع سنين
 

 .السيرة الحلبية لإلمام العالمة برهان الدين الحلبي باب الهجرة إلى المدينة*) 
 
 4: ويتحفنا اإلمام القرطبي في تفسيره لسورة الطالق اآلية* 
 

ي                 وام ف ى خمسة أع ا أن تنتظر إل ا حامل عليه ا وتشك أنه ا زوجه ى عنه ول في المتوف  يق
ذا نصه                 نوات وه إن ارتابت   : انتظار الوضع وزاد أبن العربي بجواز انتظارها عشرة س  ف

ا             ن علمائن ات ع الف الرواي ى اخت بعة؛ عل ة، أو س وام، أو خمس ة أع ت أربع ل أقام  .بحم
ها           : وقال أشهب   .  ومشهورها خمسة أعوام؛ فإن تجاوزتها َحلَّت          دًا حتى تنقطع عن  ال تحّل أب

ا خمسة أعوام              : قال ابن العربي .  الرِّيبة  وهو الصحيح؛ ألنه إذا جاز أن يبقى الولد في بطنه
 .جاز أن يبقى عشرة وأآثر من ذلك

 
 )4: الطالق اآلية(تفسير الجامع ألحكام القرآن للقرطبي (*) 

 
اة                    دثين الثق وخ والح ة والشي اء واألئم ون والمعاصرون والعلم ابقون والالحق م الس ا ه  وه
ثر؛ فكيف ال              رة وأآ نين وعش ع س نين وأرب الث س نتين وث ل س ولهم أن الحم ي عق دخل ف  ي
ة                   ا دخل عقول الصحاب ا ؛ بينم ة وظالمه ي عصر الجاهلي د المطلب ف ل عب ك عق  يدخل ذل

 !!!والتابعين و العلماء الذين استناروا بنور اإلسالم 
 

 ويحضرني قول الشاعر
 

 ما جعف ر ألبيه وال له بشبي ه
 

 فكله م يدعيهأضحى لقوم آثير 
 

 فذا يق ول ُبنيي وذا يخاصم فيه
 

 لع لمها بأبي هواألم تضحك منهم 
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 لكن النبي أراد أن يغلق هذا الباب بقفل اهللا والعليم الخبير
 
ثالث من الكفر باهللا شق الجيب والنياحة والطعن                   : عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال          * 

 .في النسب
 

 .المستدرك للحاآم من حديث أبي هريرة 3437الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم(*)
 

عن برة بنت أبي تجراة قالت أول من أرضع رسول اهللا صلعم             !!!* الطعن في النساب آفر   
ه                                 د أرضعت قبل ة ؛ وآانت ق دم حليم ل أن تق ا قب ه مسروق أيام ال ل ا يق ن له ثويبية بلبن اب

ي                  د المخزوم د األس ن عب لمة ب ا س ده أب ب ؛ وأرضعت بع د المطل ن عب زة ب س  .*  حم ونف
 .الحديث عن أبن عباس

 
الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر من أرضع رسول اهللا وتسمية إخوته وأخواته من             (*) 

زة                 .*  الرضاعة   ة حم ي ابن ول اهللا ف ت لرس ال قل الم ق ه الس ب علي ي طال ن أب ّي ب ن عل ع
ا علمت أن اهللا                        وذآرت له من جمالها فقال رسول اهللا صلعم إنها ابنة أخي من الرضاعة أم

 .حرم من الرضاعة ما حرم من النسب
 

 .الطبقات الكبرى ألبن سعد نفس الباب السابق(*) 
 
د  (أخبر محمد بن عمر عن أصحابه قال مكث               *  ن                 )محم ه اب طم وآأن نتين حتى ف دهم س عن

ه ؛                       ا رأوا من برآت بره وم ة خ ا حليم ا وأخبرته أربع سنين ؛ فقدموا به على أمه زائرين له
ه                             ه شأن ؛ فرجعت ب ونن ل واهللا ليك ة ف اء مك ه وب خاف علي فقالت آمنة ارجعي بابني فإني أ

ان            اه الملك وباقي   (ولما بلغ أربع سنين آان يغدو مع أخيه وأخته في البهم قريبا من الحي فأت
ان             ) القصة من استخراج العلقة السوداء        ه فك م رجعت ب ة بنت وهب ث ى آمن ه عل فنزلت ب

 ...عندها سنة أو نحوها
 

 .الطبقات الكبرى ألبن سعد نفس الباب السابق(*) 
 
ن حاطب                        *  ى الحارث ب ن        ... قال ابن إسحاق حدثني جهم بن أبي جهم مول د اهللا ب سمع عب

ي نسوة،           ة ف دمت مك ا قالت ق ة بنت الحارث أنه جعفر بن أبي طالب قال حدثت عن حليم
من                            وذآر الواقدي بإسناده أنهن آن عشرة نسوة من بني سعد بن بكر يلتمسن بها الرضعاء 

ا رسول اهللا صلعم                  ... بني سعد؛   د عرض عليه رأة إال وق ا ام فقدمنا مكة فواهللا ما علمت من
من                        ا نرجو المعروف  ه، إنم ا أم فتأباه إذا قيل إنه يتيم ترآناه، قلنا ماذا عسى أن تصنع إلين

د      واهللا..أبي الول م نجد                          ) ؟(ف ا ل رأة إال أخذت رضيعًا غيري، فلم من صواحبي ام ي  ا بق م
ره أن أرجع           ..قلت لزوجي الحارث       ... غيره   ن       ... واهللا إني ألآ ليس معي رضيع، ألنطلق

ة               ه برآ ا في ل اهللا لن ي فعسى أن يجع ك أن تفعل ال ال علي ه فق م فآلخذن ك اليتي ى ذل ال ..إل فق
ة             ة مبارآ د أخذت نسم ي ألراك ق ة واهللا إن ا حليم ن أصبحنا ي زل اهللا   ....صاحبي حي م ي فل

ه                 ... يرينا البرآة نتعرفها حتى بلغ سنتين         ى أم ه عل دمنا ب ا   ... حتى آان غالمًا جفرًا، فق فلم
ة                    اء مك ه وب ا نخشى علي ة األخرى، فإن ذه السن ا ه ع بابنن ا نرج ا دعين ت له ه قل ه أم ... رأت

ي                              ه من الرضاعة ف ع أخ ل فسرحته معنا فأقمنا به شهرين أو ثالثة فبينما هو خلف بيوتنا م
اب بيض               ا ثي اءه رجالن عليهم ال ذاك أخي القرشي ج د فق ك يشت وه ذل اء أخ ا، ج م لن به
وه                              ه أب ه، فأعتنق ًا لون ًا منتقع فأضجعاه فشقا بطنه، فخرجت أنا وأبوه نشتد نحوه، فنجده قائم

م                       وقال قا بطني، ث اب بيض أضجعاني وش ا ثي يا بني ما شأنك؟ قال جاءني رجالن عليهم
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د                                ة لق ا حليم وه ي ال أب ا، فق ه معن ا ب ان، فرجعن ا آ م رداه آم اه، ث يئًا فطرح ه ش استخرجا من
ا نتخوف                 ه م ل أن يظهر ب ه قب ى أهل رده إل ا ن انطلقي بن خشيت أن يكون ابني قد أصيب، ف
ه الشيطان،                          ا علي ا فقالت أخشيتم ه عليه دمنا ب ه، فق ه إال ب قالت حليمة فاحتملناه فلم ترع أم
خبره،                              ا  هذا شأن، أال أخبرآم ني  ائن الب ه لك بيل، واهللا إن آال واهللا ما للشيطان عليه من س
ورة           قلنا بلى قالت حملت به، فما حملت حمًال قط أخف علي منه، وهو من األحاديث المشه

 .المتداولة بين أهل السير والمغازي
 

.البداية والنهاية البن آثير باب رضاعه عليه السالم من أمه آمنة بعد رضاعة حليمة(*) 
 

هنا تأآيد من أم محمد على أنها ما حملت حمال أخف منه أي أنها حملت أآثر من مرة؛ آما              
ل محمد                            زة قب د أرضعت حم ة ق نجد أن الرضاعة تقارب األربع سنوات؛ ولما آانت ثويبي

 .فيتأآد الفارق بينهما بأربع سنوات
 

م بهول النتيجة ألن                            نحن نعلم أهمية هذه النتيجة وخطورتها لكن الباحث عن الحقيقة ال يهت
ا            ا مرارته ة ويعرف مسبق ى الحقيق ه حجرا                 ... عينيه عل ا وصلت إلي بر م ني ال أعت م إن نع

ن                              اء للسالكي ة ورد وآوب م ه باق ا وجذورا ؛ لكن ق اهللا نسب ألقمه أفواه المتغنين بأشرف خل
في طريق الحقيقة ألونس قليال من وحشتهم وأطفأ بعضا من ظمئهم فالطريق طويل وشاق                      

 !!وموحش
 

ان                        نعم المجتمع العربي قبل اإلسالم ؛ آما في اإلسالم ؛ لم يكن مجتمع عفة وطهارة ؛ بل آ
 :مجتمعا متسيبا منحال منفلتا ؛ وهنا ويحضرني هذا الحديث

 
لم                     *  ن أس د ب عن زي م  ن حكي ي ب أن عمر    : أخرج ابن الضريس في فضائل القرآن عن يعل

ي المصحف ؛                         : خطب الناس فقال     ه ف د هممت أن أآتب ه حق ولق رجم ؛ فإن وا في ال ال تشك
ي                  دفعت ف ول اهللا صلعم ؛ ف تقرئها رس ا أس ني وأن س أتيت ال ألي ب ؛ فق ن آع ي ب ت أب فسأل

 .؟)الحمير(صدري ؛ وقلت تستقرئه آية الرجم وهم يتسافدون تسافد الحمر 
 

 .اإلتقان في علوم القران للحافظ جالل الدين السيوطي باب في ناسخه ومنسوخه(*) 
 

ون                دون ويزن ياع يتساف اع واألش ان األتب وة آ ي عصر النب ا ف ي العصر الجاهلي آم م ف نع
ر ؛               ال عم ا ق ال ضوابط آم ير ب ا الحم اآحون ويباضعون ويضاجعون ويفاخذون آم ويتن

!!!الذي قال عنه المصطفى إن الحق على لسان عمر وقلبه ولو آان نبي بعدي لكان عمر
 

رين ؛                              ن والمزم ال شيوخ هز الوسط والمطبلي ط من خي عم مجتمع العفة والطهارة هو فق
يرة                    آما هو في عقول الجهالء والمضحوك عليهم الذين لم يقرءوا آتابا واحدا من آتب الس
والسنة ؛ أما من قرأ ودرس وفهم وقارن واستنبط واستنتج ؛ عرف أن المجتمع العربي في                    
ي                         ل هو مجتمع بدائ ارة ؛ ب ة والطه ا يكون عن العف د م الجاهلية آما في اإلسالم ؛ هو أبع

 ...صحراوي أمي ومتخلف
 

د                ه من بعي ا يراقب أبن ده حي ان وال ل آ ق اهللا؟ ه ى أشرف خل و المصطف و أب يرا من ه أخ
يرا                              د خطوة تكف ه خطوة بع ه ويدفع ده ويرفع ه من يساع ؛يوصي عليه ؛ ويرسل في طريق
هم                              ة تضحك من ني ألمح آمن ي؟ إن و المصطف هو أب لذنب أقترفه وإراحة لضمير أتعبه؟ من 

 !! لعلمها بأبيه.... جميعا 
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  جذور محمد
د         ة          هنا سنبحث قليال في جذور محم ى مك ال إل ا سنعرج قلي ى      ؛ آم  ؛ وسندخل  ؛ حيث ترب

ة      معه إلى الكعبة ونتعرف على بعض من شعائر وعقائد قومه            ى نصراني  ؛ ونلقي نظرة عل
ى              مكة واليهودیة العبرانية       ؛ آما سنستعرض قليال من آلمات بعض من رجاالت قریش حت
 .نقف على أمية محمد

د                     *  ده عب رة لول ني زه  جاء في السيرة الحلبية أن الذي دعا عبد المطلب الختيار آمنة من ب
بي صلعم                          المطلب نة أم الن دة آم ة وهي عمة وهب وال رة الكاهن ا ... ؛ أن سودة بنت زه  لم

ة                  أراد أبوها دفنها     ا في البری ة وخله دفن الصبي ول ال ت اتف یق رى       ؛ سمع ه م ی  ؛ فالتفت فل
 ...؛ فأعاد دفنها فسمع الهاتف یسجع سجع آخر فترآها وآانت آاهنة قریش شيأ

ر                 (*)  صلعم وحف بي  ي الن  السيرة الحلبية لإلمام برهان الدین الحلبي باب تزویج عبد اهللا أب
د والهواتف              .  زمزم وما یتعلق بذلك      نرى أن الكهانة والعرافة آانت تضرب في جذور محم

 .التي آانت تلقي السجع على الكهان تشبه القران
ك                    ) نجم(أول من عبد الشعري        *  ه، ولذل  هو أبو آبشة أحد أجداد النبي صلعم من قبل أمهات

انهم                            ى اهللا وخالف أدی ا إل ن دع  ؛ آان مشرآو قریش یسمون النبي صلعم ابن أبي آبشة حي
ق        !  وقالوا ما لقينا من ابن أبي آبشة       وقال أبو سفيان یوم الفتح وقد وقف في بعض المضای

 .وعساآر رسول اهللا صلعم تمر عليه لقد أمر ابن أبي آبشة
 الجامع ألحكام القرآن سورة النجم(*) 

ادة األصنام                     ه خالف عب  وهنا نرى أیضا أبي آبشة جد النبي آانت له أیضا نفس النزعة بأن
 .وهو أول من عبد نجم الشعري

ة فطارت              :  عن الزهري قال    *  ریش الكعب رأة من ق م أجمرت ام بي صلعم الحل  لما بلغ الن
ا                ة فاحترقت فوه ذي أصابه          )ضعفت  (شرارة من مجمرتها في ثياب الكعب ق ال  البيت للحری

 فتشاغلت قریش في هدم الكعبة فهابوا هدمها فقال لهم الوليد بن المغيرة أتریدون اإلصالح                       
دخلوا في                  أم اإلساءة؟ قالوا بل نرید اإلصالح        ن ولكن ال ت ك المصلحي ان اهللا ال یهل ال ف  ؛ ق

اال من ميسر وال                     ا وال م من رب  عمارة بيت ربكم إال من طيب أموالكم وال تدخلوا فيه ماال 
ا          ل إال طيب ان اهللا ال یقب والكم ف وه الخبيث من أم بل            (مهر بغي وجنب ة ق ادئ الجاهلي ذه مب  ه

ا        ..  .. ثم حكموا محمدا عند وضع الحجر       ..  .. ففعلوا!!)  اإلسالم قفها وجدرانه وا س  وزوق
ا صورة            ان فيه ة فك اء وصور الشجر وصور المالئك ا بصور األنبي ا ودعائمه ن بطنه  م

ه          ریم وأم ن م االزالم وصورة عيسى أب م ب رحمن شيخ یستقس ل ال راهيم خلي  ؛ وصورة إب
ن   الم أجمعي م الس ة عليه ة دخل رسول اهللا صلعم فأرسل        المالئك ح مك وم فت ان ی ا آ  ؛ فلم

ك الصور فطمست                            الفضل بن عبد المطلب فجاء بماء زمزم ثم أمر بثوب وأمر بطمس تل
ع              وا جمي ال امح ا السالم وق ه عليهم ریم وأم ن م ى صورة عيسى أب ه عل ال ووضع آفي  ق

 .. ..الصور إال ما تحت یدي فرفع یدیه عن عيسى أبن مریم وأمه
دا                   ا قاع ى ابنه ا عيس ي حجره ا ؛ ف ریم مزوق ال م ة تمث ان بالكعب ه آ ریج أن ن ج ال أب  وق

م             ؛ وقال وآانت في البيت أعمدة ست سواري             مزوقا ریم ومری ن م  ؛ وآان تمثال عيسى اب
اب              ي الب ذي یل ود ال ك     عليهما السالم في العم ال هل دم  (؛ وق ن         ) ه ق في عصر اب ي الحری  ف

 .. ..الزبير
 .تاریخ مكة لألزرقي باب ما جاء في ذآر بناء قریش الكعبة في الجاهلية(*) 

ن               ن األربعي ل س رات قب رات الم ة عش د الكعب ل محم د دخ م لق اء نع  ؛ ورأى صور األنبي
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ات                ؛ وصور عيسى وأمه      والمالئكة  ؛ وآكل البشر سأل عن ما یقع عليه بصره وتلقى إجاب
ال            من أفواه زوار الكعبة        ة بالخي ا الحقيق ط فيه واه یختل د آانت     .  ؛ وآكل قصص األف م لق  نع

ة              ل مك ن أه يرون م د والكث ا محم م فيه تي تعل دارس ال م الم ن أه دة م ة واح دران الكعب  ج
اء               وجزیرة العرب حجاج الكعبة        ار األنبي الكثير من أخب  ؛ وسنرى أشعارهم آيف جاءت ب

 . والتي تطابقت مع القران وسبقته بكثير
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  محمد واليهودية والسريانية
ال       ... أخبرنا يحي بن عيسى الرملي     *  ن ثابت ق ه          :  عن زيد ب ي رسول اهللا صلعم أن ال ل  ق

د          ا أح اس ال أحب أن يقرأه ن أن ب م أتيني آت ال      ي ة أو ق م العبراني ع أن تتعل ل تستطي  ؛ فه
د           .  (*) السريانية فقلت نعم فتعلمتها في سبع عشرة ليلة             اب زي ن سعد ب  الطبقات الكبرى ألب

 .بن ثابت
ا آل           :  عن زيد بن ثابت قال   *   قال لي رسول اهللا صلعم أنها تأتيني آتب ال أحب أن يقرأه
ا في سبع                            أحد م فتعلمته ة فقلت نع ال السرياني ة أو ق اب العبراني  ؛ فهل تستطيع أن تتعلم آت

 .عشرة ليلة
اب                          (*)  دي ب ي الهن ي المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل

 .أبن أبي داود في المصاحف.زيد بن ثابت
ما                                   ه؟  لها ل ان يرس ذي آ ة؟ من ال ة أو بالسرياني  ما هي الكتب التي آانت تأتي النبي بالعبري
ك                      اذا تل ة؟ لم  المكتوب فيها؟ هل هي بعض الكتب التي ورثها من خديجة بنت عم قس مك
د                     اذا زي ا أحد؟ لم ع عليه د أن يطل د محم  الحلقة مفقودة في آتب السيرة النبوية؟ لماذا ال يري
ار                       اذا ث ع والبصر؟ لم ني السم  الطفل الصغير؟ أين أبي بكر وعمر الذي قال عنهما أنهما م

 محمد وغضب على عمر عندما جاءه بكتاب من آتب اليهود بالعبرية؟
ه عمر                                   قال ل بد القيس ف ى رجل من ع  عن خالد بن عرفطة قال آنت جالسا عند عمر إذ أت

م       ال نع دي ق الن العب ات         ... ف ك آي ر تل رحيم ال رحمن ال م اهللا ال رأ بس س فق ال أجلس فجل  ق
ا       ه ثالث وضربه ثالث ا علي افلين فقرأه ه من الغ ى قول ن إل اب المبي ذي ... الكت ال أنت ال  ق

ه أحد        ... نسخت آتاب دانيال قال مرني بأمرك أتبعه قال أتبعه فامحه               رؤه وال تقرئ م ال تق  ث
م              ) عمر(ثم قال انطلقت أنا       ...من الناس   ه في أدي م جئت ب اب ث  فانتسخت آتابا من أهل الكت

ه                  نزداد ب ه ل  فقال لي رسول اهللا صلعم ما هذا في يدك يا عمر قلت يا رسول اهللا آتاب نسخت
ة                            الصالة جامع ودي ب م ن اه ث  علما إلي علمنا فغضب رسول اهللا صلعم حتى احمرت وجنت
ال                        بر رسول اهللا فق جاؤا حتى أحدودقوا بمن  فقالت األنصار أغضب نبيكم السالح السالح ف
ا                    م به د أتيتك ي اختصارا ولق ه واختصر ل م وخواتيم ع الكل د أوتيت جوام ي ق اس إن  أيها الن
ك             ا وب ت رضيت باإلسالم دين ون فقمت فقل رنكم المتهوآ وا وال يغ ال تتهوآ ة ف  بيضاء نقي

 .رسوال صلعم
بر فوجدت                              حتى أتيت خي بي صلعم  اة الن ال انطلقت في حي  عن جبير بن نفير عن عمر ق
ي                               خذ يمل أديم فأ ه ب م فأتيت ال نع ول ق  يهوديا يقول قوال فأعجبني فقلت هل أنت مكتبي بما تق
ال                                  ه بعدك فق م أسمع مثل وال ل ول ق ا يق يت يهودي  علي فلما رجعت قلت يا رسول اهللا أني لق
رأت ساعة                       رأه فق ال أجلس اق ه ق ا أتيت ه فانطلقت فلم ني ب ال ائت م ق  لعلك آتبت منه قلت نع

ه       ) الخوف(ونظرت إلي وجهه فإذا هو يتلّون فصرت من لفرق                م رفعت ه ث  ال أجيز حرفا من
ى                  وا حت د تهوآ انهم ق وا هؤالء ف  إليه ثم جعل يتبعه رسما رسما يمحوه بريقه ويقول ال تتبع

 .محا آخر حرف
اب                          (*)  دي ب ي الهن ي المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل

 .في االعتصام بالكتاب والسنة
ى الرسول                         *  ه إل ال جاء عمر رضى اهللا عن ن ثابت ق د اهللا ب يره عن عب د وغ  أخرج أحم

وراة آال                               ع من الت ي جوام ني قريظة فكتب ل  صلعم فقال يا رسول اهللا مررت بأخ لي من ب
ا              ا وباإلسالم دين اهللا رب ال عمر رضينا ب ير وجه رسول اهللا صلعم فق ك فتغ  أعرضها علي
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م                            و أصبح فيك ده ل  وبمحمد صلعم رسوال فسري عن رسول اهللا صلعم وقال والذي نفسي بي
 .موسى ثم أتبعتموه لضللتم أنكم حظي من األمم وأنا حظكم من النبيين

.السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب بيان حين المبعث وعموم بعثته صلعم(*) 
وظ ال                            اب اهللا المحف ى آت دما يحصل عمر عل اه عن  محمد يتغير وجهه ويتلّون وتحمر وجنت
اب اهللا                        وا آت د يمح  باألفواه بل آتابة لماذا؟ عالم تدل هذه األعراض التي تنتاب النبي؟ محم

بي ساعة                ى الن رأ عل د             بريقه لماذا؟ عمر ق ا محم ع فيه تي يستم ى ال رة األول  ؛ هل هي الم
ر                      وراة فيتغي ع الت ه جوام ظة في  لكتب اليهود؟ عمر يأتي له بكتاب من عند أخيه من بني قري

ون                            م موسى تضل و أتبعت م ل ول له رى !!!! وجه محمد ويغمى عليه وعندما يسرى عنه يق  ت
 ألن عمر قرأ في التوراة فكان محمد والوحي يوافق عمر فيما يقترح؟

إذا                    *  ود ف  وجدت قريش في الرآن آتابا بالسريانية فلم يدري ما هو حتى قرأه رجل من يه
ا                      هو أنا اهللا ذو بكة خلقتها يوم خلقت السموات واألرض وصورت الشمس والقمر وحففته
ا                       ى الصف ل مشرف عل  بسبعة أمالك حنفاء ال يزول أخشباها أي جبالها أبو قبيس وهو جب
ن                         اء واللب ي الم ا ف ارك ألهله  وقعيقعان وهو جبل مشرف على مكة وجهه إلى أبي قبيس يب
ا من ثالث سبل                        ا رزقه د اهللا يأتيه ة بل ه مك وب في  ووجد في المقام أي محله آتابا آخر مكت
زرع                            ه ومن ي ط علي ما يغب يرا يحصد غبطة أي   ووجد آتابا آخر مكتوب فيه من يزرع خ

 .شرا يحصد ندامة
 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب بنيان قريش الكعبة شرفها اهللا تعالى(*) 

ذه الكتب وأرد                       ى ه  من الذي وضع هذه الكتب السريانية داخل الكعبة؟ هل حصل محمد عل
ماذا أمر                                    ودة ل قة مفق د؟ وتظل الحل ا لمحم ة ليقرأه  من الفتي الصغير زيد أن يتعلم السرياني

م الس       د أن يتعل د زي دها؟                 محم ذي يجي د دون عمر ال اذا زي يره؟ لم ة دون غ ة أو العبري  رياني
 لماذا ال يرد محمد أن هذه الكتب التي تأتيه ال يقرأها أحد؟

 قصة عبد المطلب عندما ذهب إلى الملك أبرهة الحبشي وآان نصرانيا وملك على اليمن                 * 
 ولكن ما نريد   .. ..  وآانت حرب الفيل الذي آان اسمه محمود وطير األبابيل وأنهزم أبرهة                   

خذ                              التمعن فيه هو شعر عبد المطلب عندما أمر قريش بالخروج من مكة والتمنع بالجبال فأ
 : عبد المطلب بحلق الكعبة وقال

 اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع حاللك
 ال يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك
 .إن آنت تارآهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك

ذر         .  سيرة أبن هشام باب أمر الفيل وقصة النسأة            (*)   الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر ن
د اهللا             ه عب اب ذآر               .  عبد المطلب أن ينحر ابن بي ب دين الحل ان ال ام بره ة لإلم يرة الحلبي  الس

 .مولده صلعم وشّرف وآّرم
ب؛                     و الصلي ي ه ة الحبش ك أبره عار المل ى أن ش د عل ب يؤآ د المطل رى أن عب ا ن  وهن

ل محمد            ا قب د          فالصليب آان معروف ل والدة محم ة هي قبي ذه الواقع د       ؛ فه ذا شعر عب  ؛ وه
ريش                ا ومفخرة ق ها سورة من             المطلب وفي هذه الواقعة التي تعد نصرا وطني اء ب ل ج  ؛ ب

ذا الشعر                القرآن ظ ه م يحف برز    .  ؛ فال نظن أن هناك فردا واحدا في جزيرة العرب ل ا وي  هن
م انقلب                              سؤاال لماذا مدح محمد النصارى في البداية رغم اعتقادهم في الصليب والصلب ث

 عليهم في النهاية وأنكر الصليب والصلب؟
 آان عبد المطلب يأمر أوالده بترك الظلم والبغي ويحثهم على               :  قال برهان الدين الحلبي      * 

ى                          وم حت دنيا ظل ن يخرج من ال ول ل ان يق ور وآ ات األم هاهم عن دنيئ  مكارم األخالق وين
د                        ل لعب  ينتقم منه وتصيبهم عقوبة إلى أن هلك رجل ظلوم من أهل الشام لم تصبه عقوبة فقي
ه          ن بإحسان ا المحس دار دارا يجزى فيه ذه ال ال واهللا إن وراء ه ر وق ك ففك ي ذل ب ف  المطل
م                  دنيا ول ك حتى إذا خرج من ال دنيا ذل ي ال أنه ف المظلوم ش اءته أي ف  ويعاقب المسيء بإس
د اهللا                         ادة األصنام ووح ره عب ي اآلخرة ورفض في آخر عم ه ف  تصبه العقوبة فهي معدة ل
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ذر                        اء بالن ا الوف ا منه ة به  سبحانه وتعالى وتؤثر عنه سنن جاء القرآن بأآثرها وجاءت السن
ا                           والمنع من نكاح المحارم وقطع يد السارق والنهي عن قتل الموءودة وتحريم الخمر والزن

 .وأن ال يطوف بالبيت عاريا
 .السيرة الحلبية لإلمام العالمة برهان الدين الحلبي باب نسبه الشريف صلعم(*) 

ة آانت                         د أن عرب الجاهلي د نج ل محم راء قب ى لسان الشع يأتي عل ا س دم وم ا تق  من آل م
ما                          دس  ة وهي أق ة في الكعب ابقين ووضعوا صورهم مع المالئك  تعرف أخبار األنبياء الس

ح                  ريم والمسي ل الصور إال صورة م ا آ ة مح د الكعب ول محم د دخ ديهم ؛ وعن م  ل  ؛ وحط
ير                      ن الزب د أب ذي تحطم في عه ح ال د       التماثيل وأبقى على تمثالي مريم والمسي ا أن عب  ؛ آم

 ؛ ولقد عاش محمد في آنف عبد المطلب يسمع  المطلب جاء بسنن القران والسنة قبل محمد 
د      منه ويتعلم في تلك المدرسة التي آان يكبرها ويجلها أهل قريش والعرب                 م محم  ؛ آما تعل

ا                        ان يسأل عن من يعيده ن ساعدة وآ يرا بعظات القس أب  في سوق عكاظ وآان يعجب آث
 .على أسماعه

ة                             *  ة والسقاي ه الحجاب ؤي وآانت إلي ن ل ني آعب ب كا من ب  آان قصي أول من أصاب مل
وم                       أنزل آل ق ه ف ن قوم عا بي ة ربا  والرفادة والندوة واللواء فحاز شرف مكة آله وقطع مك
ما                                   أمره ف ا وتيمنت ب ع من أمره ا جم ا لم ريش مجمع ه ق ة فسمت  من قريش منازلهم من مك
واء                دون ل م وال يعق زل به ي أمر ن  تنكح امرأة وال يتزوج رجل من قريش وال يتشاورون ف
درع                                   ة إذا بلغت أن ت درع جاري ا ت ده وم  لحرب قوم غيرهم إال في داره يعقده لهم بعض ول

 .من قريش إال في داره يشق عليها فيها درعها ثم تدرعه ثم ينطلق بها إلى أهلها
.نهاية األرب في فنون األدب للنويري ذآر خبر انتزاع قصي البيت ومكة من خزاعة(*) 

ل                   *  ل قب بي ب د آن ور محم ة ظه ل قص ر قب م المط نزل اهللا له ي ي ب لك د المطل اء عب  دع
م رب :  والدته ريح العاصف    (!!!)  الله برق الخاطف     ؛ والرعد القاصف     ال  ؛ منشئ   ؛ وال
 ؛ هذه مضر واأليادي الجسام) العطايا والهبات(؛ ومالك الرقاب ذي المنن العظام    السحاب

ر    ير البش ال      خ وء الح و س ال     ؛ تشك دة اإلمح ا        ؛ وش دودبت ظهوره د اح ارت   ؛ ق  ؛ وغ
 ؛ وبهائم رّتعا ؛ فاتهم     ؛ وصبيانا رضعا     ؛ وقد خلفوا نساء ضّلعا        ؛ وشعثت شعورها    عيونها

 ...اللهم ريحا جرارة
س                    (*)  ني قي ب لب د المطل تسقاء عب بر اس اب خ ري ب ون األدب للنوي ي فن ة األرب ف  نهاي
 .عيالن

اب                ئ السح اد ومنش ه رب العب ول أن رف اهللا ويق ب يع د المطل و عب ا ه ه وه  ؛ ويستعطف
ع       ار الرض ال الصغ ع      باألطف اف الضل اء الضع ب       ؛ والنس و ال يخاط ك فه ى ذل ا إل  ؛ وم

ك                    ضعيف لكنه يخاطب من هو قادر أن يتحنن عليهم ويرسل ريحا تحمل لهم المطر من ذل
 .... السحاب التي أنشأها فهو رب العباد
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  نبي النكاح المنّكاح
ة           ة الشرعي ى استخدم الكلم د عمدت عل م لق ران     نع ي الق ا وردت ف اح ومشتقاته ة نك  ؛ فكلم

ارئ        ؛ أما في األحادیث فحدث وال حرج      الكریم أآثر من عشرین مرة      ى الق ا عل  ؛ أما وقعه
 .فسيختلف ویعتمد على إذا آان القارئ معمما مكمما مغمما أم ال

ن        :  عن صفوان بن سليم عن النبي قال     *   أتاني جبریل بقدر فأآلت منها فأعطيت قوة أربعي
 ..رجال في الجماع

 أربعين رجال وأعطى آل رجل من أهل          ) قوة نكاح (أعطى النبي بضع      :  عن مجاهد قال    * 
 .الجنة بضع ثمانين

 .باب ذآر ما أعطي رسول اهللا من القوة على الجماع 1الطبقات الكبرى ج(*) 
ه  ) نكاح(عن أبي سعيد قال أعطي رسول اهللا صلعم قوة بضع          *   خمسة وأربعين رجال وأن

ك                      ل بينهن آذل  لم یكن یقيم عند امرأة یوما تاما آان یأتي هذه الساعة ویأتي هذه الساعة یتنق
 .اليوم حتى إذا آان الليل قسم لكل امرأة منهن ليلتها

 منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة علي              .  الجامع لعبد الرزاق   (*) 
 .باب النكاح.المتقي الهندي

ا حتى تضلعت                 :  عن الزهریيقال   *  در فأآلت منه أني أتيت بق  )شبعت (قال النبي رأیت آ
 .فما أرید النساء ساعة إال فعلت منذ أآلت منها

ال            *  ال رسول اهللا صلعم آنت    :  أخبرنا محمد بن عمر عن موسى بن إبراهيم عن أبيه ق  ق
ه وهو               اعة إال وجدت ده من س ا أری  من أقل الناس في الجماع حتى أنزل اهللا علّى الكفيت فم

 .قدر فيها لحم
 .ذآر ما أعطي رسول اهللا من القوة على الجماع 8الطبقات الكبرى ج (*) 

ن                    *   روى أبو نعيم عن عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنهما عن صلعم قال أعطيت قوة أربعي
ه                               م أن ن أرق د ب  في البطش والجماع یعني من أهل الجنة وروى اإلمام أحمد والحاآم عن زی
وة                             اع والشه شرب والجم  صلعم قال إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة مائة في األآل وال

 .فإذا ضربنا أربعين في مائة بلغت أربعة آالف
ي                  (*) د زین ة أحم ة المشرف ة بمك ادة الشافعي تي الس ة لمف ار المحمدی ة واآلث يرة النبوی  الس

 .باب من معجزاته صلعم ما فضله اهللا به على غيره جماعه صلعم. دحالن رحمه اهللا
 ليلة على نسائه التسع    ) مارس الجنس مع نسائه     (عن سلمى موالة النبي قالت طاف النبي            * 

 )لكي یغسل مذاآيره     (الالتي توفى وهن عنده آلما خرج من عند امرأة قال صبي لي غسال                   
ذا أطيب                             بي ه  فيغتسل قبل أن یأتي األخرى قلت یا رسول اهللا أما یكفيك غسل واحد قال الن

 .واطهر
 .باب ذآر ما أعطى النبي من القوة على الجماع 8الطبقات الكبرى ج(*) 

 ؛ وهى سلمى لكي تصب له الماء لكي یغسل أعضاءه            أي أن النبي آان یخصص له خادمة       
ا                         تي تليه د ليجامع ال ذا    التناسلية بعد أن ینتهي من جماع واحدة من نسائه ولكي یستع  ؛ وهك

 .تمضي ليالي النبوة
 .عن أنس قال آنت أصب لرسول اهللا صلعم غسله من نسائه أجمع* 

ى               (*)  وة عل ن الق لعم م ول اهللا ص ى رس ا أعط ر م اب ذآ عد ب ن س برى ألب ات الك  الطبق
 .الجماع

ع سلمى           ه م اء لرسول اهللا لكي یغسل           وهكذا یتبادل أنس رضى اهللا عن  ؛ شرف صب الم
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 .مذاآيره بعد أن ینكح نسائه واحدة تلو األخرى
ار                    *  يل والنه دة من الل  عن انس ابن مالك قال آان النبي یدور على نسائه في الساعة الواح

ه  (وهن إحدى عشرة قلت ألنس     ه أعطي         ) یعني من یحدث ا نتحدث ان ال آن ه ق ان یطيق  أو آ
 ).یعني في النكاح(قوة ثالثين

ى              .  صحيح البخاري من حدیث أنس     (*)  ْن َداَر َعَل اَد، َوَم مَّ َع اَمَع ُث اب ِإَذا َج  آتاب الغسل ب
 ِنَساِئِه ِفي ُغْسٍل َواِحٍد

ه                       :  عن أنس بن مالك قال     *  دة ول ة الواح ه في الليل ى نسائ ان یطوف عل  إن النبي صلعم آ
 .یومئذ تسع نسوة

 179اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم حدیث رقم (*) 
 .عن انس رضى اهللا عنه قال آان النبي یختلي بتسع من نسائه للعبادة* 

 .إحياء علوم الدین لإلمام أبي حامد الغزالي باب آداب النكاح(*) 
ا               ونعمة العبادة    ؛ لن نقول أو نقصد انه آان یختلي بالتسع ليمارس الجنس معهن جماعة آم

ون            الصالة جماعة ا الظن اء بن اهللا أن تس عوذ ب ان ممارسة الجنس مع الزوجة       ؛ أ  ؛ وإن آ
اح                            ادة فهي آف ة الشه ا مرتب ل ودونه ادات ب  یغرق الزوج في ثواب وأجر أآبر من آل العب

 .ونطاح وقتال شدید آما قال اإلمام النفزاوي الذي سنستدعيه الحقا
ال      *  ه نظر          :  عن أبي سعيد عن النبي صلعم ق ه ونظرت إلي ى امرأت  إن الرجل إذا نظر إل

 .اهللا إليهما نظرة رحمة فإذا أخذ بكفها تساقطت ذنوبهما من خالل أصابعهما
ي                          (*)  ّى المتق ة عل خ العالم ال للشي وال واألفع وال واألق ي سنن األق ال ف آنز العم  منتخب 

 .الهندي باب آتاب النكاح
ذ                     و أخ دث ل اذا یح رى م ن ت ا؛ لك ه الخطای ه تساقطت عن ل بكف زوجت ذ الرج م إذا أخ  نع
ح البعض          ي الم ذلك؟ إن ه أليس آ تثقل موازین ه وصدقاته وس تكثر حسنات م س ا؟ نع  برجليه

ني أتحدث            یضحك والبعض اآلخر یغضب ویظن خطأ أنني اسخر             ا إن  ؛ لكنني أقول لكليهم
ي                ي الفيصل بين ا وه ع إليه ك إال أن ترج ا علي ث وم ا باألحادی ا وموثق ادا وفقهي دیثا ج  ح

 .وبينك
 أحدآم صدقة قالوا یا رسول اهللا أیأتي       ) المضاجعة(قال النبي في بضع    :  عن أبي ذر قال   * 

قولهم               (أحدنا شهوته ویكون له فيها أجر       ك بع ة رفضوا ذل ة الجهل ال ) المالحظ أن الجاهلي  ق
ي حالل                       ارأیتم لو وضع   ) النبي( و وضعها ف ذلك ل ا وزر فك ه فيه ان علي ا آ  ها في حرام أم

 .آان له اجر
 .إحياء علوم الدین لحجة اإلسالم أبي حامد الغزالي باب آداب النكاح(*) 

بيل اهللا                        *   روى عن النبي أن الرجل یجامع أهله فيكتب له بجماعه اجر ولد ذآر قاتل في س
 ).شهيد على الطریقة اإلسالمية(فقتل 
 .إحياء علوم الدین لحجة اإلسالم أبي حامد الغزالي آتاب آداب النكاح(*) 

ل في سبيل اهللا                           ه ليقات دم ابن جر رجل ق ذا ا ه بجماعه ه ه ل  أي بكل جماع للرجل مع زوجت
وم الحساب            فقتل شهيدا؛ ترى من یفوت تلك الفرصة في حصد الصدقات وادخار األجر لي
ادة؟                  ك العب  یوم ال ینفع مال وال بنون؟ هل هناك من الفرائض والعبادات اعظم أجرا من تل

 !!!.هنيئا للمتزوجين بأربع أو بأربعين وبكل ما ملكت اليمين
ساء                 :  عن الحسن قال  *  دنيا إال الطيب والن من عيش ال ات .  (*) قال النبي ما أحببت   الطبق

اء والطيب              ر   .  الكبرى ألبن سعد ذآر ما حبب إلى رسول اهللا صلعم من النس امع الصغي  الج
 .7781للسيوطي حدیث رقم 

 ذآره أبن القيم الجوزیة وقال أن أحمد رواه في الزهد(*) 
ه                       *  ى زینب فقضى حاجت دخل عل رأة ف بي رأى ام ال أن الن ابر ق ا (عن ج  وخرج ) جامعه

ان                                     ه ف أت أهل ته فلي رأة فأعجب إذا رأى أحدآم ام  وقال أن المرأة إذا أقبلت بصورة شيطان ف
 .معها مثل الذي معها
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 .رواه مسلم والترمذي. إحياء علوم الدین ألبي حامد الغزالي آتاب آداب النكاح(*) 
ة لقضاء                ل مصلح ي آ رة ف امالت ؛ فلتخصص حج املين والع ال الع ة للرج ة النصيح  نعم

ا فالرسول            ؛ على غرار مصلى في آل مصلحة         الحاجة األمور ال یجوز االنتظار عليه  ؛ ف
ى                      دما نظر إل ه عن  لم ینتظر وترك مجلس النبوة والصحابة ودخل على زینب وقضى حاجت

ا       .  ؛ ولكم في النبي القدوة الحسنة        المرأة الجميلة التي أعجبته ثم خرج       هنا وینتصب سؤال ی
ة              رسول اهللا  ك الجميل دما رأى تل اذا فعل عن  ؛ ألم یكن في مجلس النبوة هذا شاب أعزب؟ م

وة ومجلسها ليقضي شهوته وال                             رك النب ظر وت م ینت وي ول زاج النب  التي حرآت شهوة الم
ى                  ن الفت اذا ع بر فم م یص بي ل ان الن برز؟ إن آ التبول والت ذآرني ب ا ت ه ألنه ول حاجت  اق

 .األعزب؟
أتزرت وهى             *  ا ف ه أمره ن نسائ رأة م بي إذا أراد أن یباشر ام ان الن ت آ ة قال  عن ميمون

 .حائض
ا             :  عن بعض نساء النبي قلن     *   آان النبي صلعم إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجه
 .ثوبا

 .6550؛  6549الجامع الصغير للسيوطي حدیث رقم (*) 
 آان النبي صلعم یباشرني وأنا حائض وآان یخرج رأسه من المسجد                :  عن عائشة قالت    * 

 .وهو معتكف فأغسله وأنا حائض
 آانت إحدانا إذا آانت حائض فأراد النبي صلعم أن یباشرها أمرها أن                   :  عن عائشة قالت     * 

ك                   ) ؟(تأتزر في فور حيضتها    نبي صلعم یمل ان ال ا آ ه آم  ثم یباشرها قالت وآیكم یملك أرب
 .أربه
 .173؛  168اللؤلؤ والمرجان فيما أتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم حدیث رقم (*) 

ترك الحائض                     م ی بي ل ه إال أن الن ان یباشرها حسب حدیث           !!! برغم آثرة عدد نسائ ل آ  ب
 ميمونة رغم أن ذلك مخالفا لتلك اآلیة

ىَ              وُهنَّ َحتَّ ِض َوَال َتْقَرُب ي اْلَمِحي اء ِف اْعَتِزُلوْا النَِّس َو َأًذى َف ْل ُه ِض ُق ِن اْلَمِحي َك َع  َوَیْسَأُلوَن
 )222: 2البقرة.. (َیْطُهْرَن َفِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُآُم اهللا

ا                 ر؛ أم ه السح د أن دلهم م أو بع ه للس د أآل د أو بع بر محم دما آ ت عن ة نزل ك اآلی ا تل  ربم
ما                           ة رب ك اآلی زول تل  مضاجعته للحائض ربما آانت قبل ذلك أي قبل أن یكبر محمد وقبل ن
وم            اء عل ن إحي ا م تي نقتطفه رة ال ك الفق ن تل د م اح شخصية محم ي مفت ده ف ا نج  ؛ أو ربم

 : الدین
الى          *  ق اإلنسان عجوال    :  عن عكرمة ومجاهد أنهما قاال في معنى قوله تع  :4النساء (وخل

ح      .  أنه ال یصبر عن النساء     ) 28 ن نجي ه                :  وقال فياض ب ا عقل ام ذآر الرجل ذهب ثلث  إذا ق
ه ومن شر                          وبعضهم یقول ذهب ثلث دینه وفي نوادر التفسير عن أبن عباس رضى اهللا عن

ل                    ) 3: 113الفلق(غاسق إذا وقب     ا عق ة إذا هاجت ال یقاومه ة غالب  قال قيام الذآر وهذه بلي
 !!!. وال دین

 .إحياء علوم الدین لإلمام الغزالي باب آداب النكاح(*) 
ه من زینب          وة ودخل یقضي حاجت د مجلس النب رك محم اذا ت ا لم ا یوضح لن ذا ربم  ؛ وه

ه             ا أعجبت ا ألنه ق زینب بنت جحش من زوجه اذا أخذ عائشة وهى ست      ولماذا طل  ؛ ولم
ان     ؛ ولماذا طلق سودة عندما أسنت وآبرت          سنوات ودخل عليها وهى بنت تسع          ؛ ولماذا آ

د              یستكثر من الحميراء وال یستكثر من سودة العجوز                 ار عن ل والنه ة اللي ان عام اذا آ  ؛ ولم
ا       دة حتى عني أو عناه ة الجع ة الجميل نزل         ماری ل ی نزل وجبری ات ت اذا آانت اآلی  ؛ ؛ ولم

م                      ر ؛ وهل ترك البعض اآلخ ه وی ن ل ن أنفسه ي وهب اء الالت ل بعض النس ان یقب اذا آ  ولم
 !!! نعم أنها البلية إذا هاجت ال یقاومها عقل ودین حتي لو آان أشرف األنبياء!! دواليك 

ا                 ..قالت عائشة لما رجع من البيقع       *  ك وأن ان ذل و آ بي صلعم ل  وأنا أقول وارأساه فقال الن
ان                            و آ ي ول  حي فأستغفر لك وأدعو لك وأآفنك وأدفنك فقالت عائشة واهللا ألظنك تحب موت
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 .ببعض أزوجك) أي تجامع النساء(ذاك لظللت أخر یومك معرسا
 .السيرة الحلبية باب یذآر فيه مدة مرضه وما وقع فيه ووفاته صلعم(*) 

ه                       نعم أصبت یا أم المسلمين فأنت األدرى بأخالق النبوة وبيتها؛ فقد نكح علي رضى اهللا عن
الي    ع لي ا السالم بسب ة عليه اة فاطم د وف اح         .  (بع اب آداب النك ي ب دین للغزال و ال اء عل  )إحي

ن                       ك اليمي سع عشرة سریة یطئهن بمل ه ت ان ل م من .  وعلي رضي اهللا عنه مات وآ ن أنت  أی
من                                     ع وهو واحد  ة الراب ي الخليف ام عل ن حتى أی ك اليمي غ مل م ُیل  ملك اليمين یا مؤمنين؟ فل

 .العشرة المبشرین بالجنة
 .قال أبن عساآر نزلت في علّي هذا ثمانمائة آیة* 

 .تاریخ الخلفاء لإلمام جالل الدین السيوطي باب علي أبن أبي طالب(*) 
ود                        *   أما زوجات علي فهن فاطمة بنت محمد وأم البنين ابنة حرام الكالبية وليلى بنت مسع

ن                                  ي العاص ب ة بنت أب اء بنت أمام ة والصهب  بن خالد التميمية أسماء بنت عميس الخثعمي
اء وأم سعيد                 .الربيع ومحياة ابنة امرئ القيس           د والصهب ن قيس وأم ول ر ب ة بنت جعف  خول

 . بنت عروة بن مسعود
 .نهایة األرب في فنون االدب للنویري باب أزواج علّى(*) 

حاز                   رأة   نعم لقد سار علّي على الدرب ؛ فكل هؤالء النسوة المقارب عددهم إلى الثالثين ام
د           عليهن آرم اهللا وجهه بعد موت فاطمة        عل محم ا ف ا بأسبوع آم د موته  ؛ وافتتح القائمة بع

ة بنت العاص بنت زینب                 .  بعد خدیجة  زوج أمام ه ت  وقبل أن نترك علّي آرم اهللا وجهه فأن
 أخت فاطمة بعد موتها وال أعرف موقع ذلك من اإلعراب؟؟

ا             ویقال أن الحسن بن علي آان منكاحا*  ان ربم رأة ؛ وآ ائتي ام ى م ادة عل  ؛حتى نكح زی
تبدل بهن                 عقد على أربع في وقت واحد      حد واس ي وقت وا ا ف ال  .  ؛ وربما طلق أربع د ق  وق

ي              من                 عليه الصالة والسالم للحسن أشبهت خلقي وُخلق ن  مني وحسي بي حسن  ال الن  ؛ وق
وه؟       (علي   ق               !) أي أنه ال یحب النساء مثل علي أب ه خل به ب ا أش ثرة نكاحه أحد م ل أن آ  فقي

 .وأحصن المغيرة بن شعبة ثمانين امرأة. رسول اهللا
 .آتاب إحياء علوم الدین للغزالي آتاب آداب النكاح(*) 

ده               أرآیتم آيف آان حفيد محمد نّكاحا منكاحا           ن ج بي اهللا   ؛ وهو أحد اوجه الشبه بينه وبي  ؛ ن
اح     اح المنك وات            النك م واألم اء منه ات األحي احون والنكاح ر النك ذا فليفخ ن.  ؛ وبه  وم

 .المفارقات أن الحسن مات مسموما مثلما مات محمد
اح؛             واآلن بعد آل تلك األحادیث الصحراویة         وة والنك ن اهللا والنب ة بي  ؛ تتضح العالقة الوثيق

ك                             ا ل ة فهنئ  فتستطيع أن تعرف وتقيس عالقتك باهللا من قوة نكاحك؛ فان آنت من أهل الجن
من                       قوة ثمانية آالف في النكاح من رجال أهل األرض وإذا آان لك قوة أربعين فهي واحدة 

ا       عالمات نبوتك ودليال قاطعا على زیارة جبریل لك بقدرة اللحم إیاها            ؛ وآلما ازددت نكاح
ن         لنسائك تكثر لك الصدقات وتثقل موازینك یوم القيامة وهنيئا لك الجنة                ا إذا آنت عني  ؛ أم

 .فانك األقرب إلى النار واهللا اعلم
اء موسى فغلب سحرهم                      ان   اخيرا قالوا آان الفراعنة قد بلغوا من السحر ما بلغوا فج  ؛ وآ

 ؛ أما العرب   الطب متقدم في زمن المسيح عيسى عليه السالم فجاء بمعجزات طبية بهرتهم                   
 ؛ أما ما غاب عن        فبلغون من البالغة درجة آبيرة فجاء النبي محمد بقرآن تحداهم ببالغته                  

م                      اء له احهم فج آثرة نك ولتهم و اهم وفح  أذهان هؤالء السّذج أن العرب آانوا یفتخرون بزن
 :  اهللا بنبي النكاح المنكاح وها هو ما یدل على فخرهم بالنكاح فقال عامر بن صعصعة

 ومنا التيمي الذي قام أیره ثالثين یوما ثم زادهم عشرا 
 . بلوغ األرب في أحوال العرب لآللوسي باب قول الشعوبية في مناآح العرب(*) 

ا إال من                             ة وواضحة ال ینكره ة بين  حب النبي للنساء أمر ال نقاش فيه وال غبار عليه واألدل
عن                         اذا  كن م اء ؛ ول بي للنس  أنكر القران والسنة المحمدیة التي أثرتنا بالحدیث عن حب الن

 حب الطيب الذي احبه محمد بجانب النساء؟
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ة         ؛ بالجزیرة العربية      اإلجابة نجدها في الوقائع النبویة        راث الجاهلي فس          ؛ من ت ل وفي ن  ؛ ب
 .فترة محمد الزمنية

یدیهم طفلت                       :  وقال مسيلمة في قرآنه    *  ت، وأبشارهم صفت، وأ  لمَّا رأیت وجوههم حسن
ون، فسبحان اهللا                           قلت لهم ال النساء تأتون، وال الخمر تشربون، ولكنَّكم معشر أبرار تصوم
ام                                ة لق ا حبة خردل و أنه ون، فل اء آيف ترق ك السَّم ى مل ون، وإل  إذا جاءت الحياة آيف تحي

 عليها شهيد یعلم ما في الصدور، وألآثر الناس فيها الثبور 
ل                          *  دئن ب اء یبت ا ؟ فقالت وهل یكون النِّس  ویقال إنَّه لمَّا خال بسجاح سألها ماذا یوحى إليه

ة تسعى                ا نسم الحبلى، أخرج منه ك آيف فعل ب ى ربِّ  أنت ماذا أوحي إليك ؟ فقال ألم تر إل
ي            ل بقوم ك أن أتزوجك وآآ ل ل ا ه ال له بّي فق ك ن هد أنَّ ت أش ا فقال ن صفاق وحش ن بي  م
ا أصدقك ؟                             الوا م  وقومك العرب قالت نعم وأقامت عنده ثالثة أیَّام، ثمَّ رجعت إلى قومها فق
ه                         ه تسأل غير صداق فبعثت إلي  فقالت لم یصدقني شيئًا فقالوا إنَّه قبيح على مثلك أن تتزوج ب

ال                     ن ربعي فق ه وهو شبت ب اد في قومك إنَّ       :   صداقًا فقال أرسلي إليَّ مؤذنك، فبعثته إلي  ن
د                    ه محمَّ اآم ب ا أت م صالتين ممَّ د وضع عنك ني صالة   –مسيلمة بن حبيب رسول اهللا ق  یع

رة    اء اآلخ ر، وصالة العش ه    -الفج ذا صداقها علي ان ه ا اهللا -فك جاح    .  لعنهم ت س مَّ انثن  ث
 راجعة إلى بالدها وذلك حين بلغها دنو خالد من أرض اليمامة، فكرَّت راجعة إلى الجزیرة                   
ان                               ى زم ني تغلب إل ا ب مت في قومه  بعد ما قبضت من مسيلمة نصف خراج أرضه، فأقا

 ..معاویة، فأجالهم منها
 .354ص  6البدایة والنهایة البن آثير باب قصة سجاح وبني تميم ج(*) 

ة    (لسجاح  ) النبي الكذاب  (قال مسيلمة   *  زل من اهللا           ) نبية آذاب ا ن دارس م ع فنت  هلمي نجتم
ه         ة أدم فضربت           .  علينا فمن عرف الحق تبع أمر بقب ة(ف دلي فسجر         ) خيم العود المن  وأمر ب

رأة إذا شمت رائحة                      ) بخور طيب الرائحة    (فيها   أن الم  وقال اآثروا من الطيب والمجمر ف
 ). أي أحبت الجماع ومالت إليه فينكحها(الطيب ذآرت ألباه 

 .آتاب األغاني لإلمام أبي الفرج باب قصة مسيلمة وسجاح(*) 
ى قومي                 ون وصمة عل ذا فيك ا هك ي ال یجري أمره ا قالت إن مثل ام عنه ا ق ا فلم م واقعه  ث

 .وعلّي ولكني مسلمة لك بالنبوة فاخطبن إلى أوليائي یزوجوك
ا تذآر                           *  ا لعله ة وجمروه ا قب  وفي روایة أخرى لما نزلت سجاح بمسيلمة قال اضربوا له

 ).حب النكاح(ألباه 
 .تاریخ الطبري ذآر خبر تميم وأمر سجاح(*) 

ك أن أتزوجك وأذل بقومك وقومي العرب              *  ا هل ل ال له بي ق  قالت له سجاح أشهد أنك ن
 : قالت نعم فقال

ك المضجع        ) النكاح(أال قومي إلى النيك       ي            فقد هيئ ل ي البيت وإن شئت فف إن شئت فف  ؛ ف
دع ع       المخ ى أرب لقناك وإن شئت عل ع     ؛ إن شئت س ه أجم ئت ب ه وإن ش  .؛ وإن شئت بثلثي

 . قالت بل به أجمع
 نهایة األرب في فنون األدب للنویري باب ذآر خبر تميم وأمر سجاح ابنة الحارث بن                 (*) 
 .سوید

 ؛ فإذا شمت    ؛ فالطيب هو الذي یشد المرأة          وهكذا حب الطيب والنساء توأمان ال ثالث لهما           
ه      ت إلي اع ومال رت الجم ا وذآ ه تحرآت غرائزه ة    رائحت ذاب مسيلم بي الك ذا الن  ؛ ؛ وهك

 ؛ فتحرآت شهوتها واستطاع مسيلمة أن ینكحها وینتزع           اغرق النبية الكذابة سجاح بالطيب    
ه                منها اعترافا له بالنبوة وتأیيدا من قومها            د ال یصل إلي اح ق ة بالنك ه مسيلم  ؛ فما وصل إلي

 !!!  بالحرب فترى لهذا السبب أحب محمد الطيب والتعطر
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  ومن أقوال سجاح
ة                        دها مالم م بع ا غزوة صرامة؛ وال يلحقك ا .  عليكم باليمامة؛ ودفوا دفيف الحمامة؛ فإنه  أم

 عن أبي أيوب قال صلعم أربع من     .نحن معشر األنبياء حبب إلينا الطيب      : نبي اإلسالم فقال   
 .سنن المرسلين الحياء والتعطر والنكاح والسواك

م        (*)  ذي              919الجامع الصغير للسيوطي حديث رق ك ال اء ذل وع من األنبي دري أي ن  وال ن
ة وسجاح                     يقصده محمد     ؛ هل ذلك النوع من أنبياء الجزيرة العربية الذي على شاآلة مسيلم

ا              الذين يتسلحون بالنكاح لتحقيق أغراضهم ونشر دعوتهم         رد ذآره  ؛ أم عن أنبياء أخر لم ي
 .. ِإَذا َتَطهَّْرَن َفْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمَرُآُم اهللا . في آتب اهللا

ه                          ) 222: 2البقرة( د أن دلهم ه للسم أو بع د أآل  ربما تلك اآلية نزلت عندما آبر محمد أو بع
ك                     السحر؛ أما مضاجعته للحائض ربما آانت قبل ذلك أي قبل أن يكبر محمد وقبل نزول تل
اء                                من إحي ا  تي نقتطفه  اآلية ربما ؛ أو ربما نجده في مفتاح شخصية محمد من تلك الفقرة ال

 : علوم الدين
الى           *  ه تع نى قول ق اإلنسان عجوال    : عن عكرمة ومجاهد أنهما قاال في مع  :4النساء (وخل

ح        .  أنه ال يصبر عن النساء      ) 28 ن نجي ال فياض ب ه                : وق ا عقل ام ذآر الرجل ذهب ثلث  إذا ق
ه ومن شر                          وبعضهم يقول ذهب ثلث دينه وفي نوادر التفسير عن أبن عباس رضى اهللا عن

ل                    ) 3: 113الفلق(غاسق إذا وقب     ا عق ة إذا هاجت ال يقاومه ة غالب  قال قيام الذآر وهذه بلي
 !!! وال دين

 
 بعض ما وصل إلينا من آالم مسيلمة

ارب                درين وال الش اء تك ن ال الم ي الطي فلك ف اء وأس ي الم الك ف ن أع م تنقي فادع آ ا ض  ي
 .تمنعين

ال          بي صلعم ق ن عمرو عن الن ح       : عن أب إن نقيقهن تسبي ادع ف وا الضف ع.  (*) ال تقتل  الجام
  9843الصغير للسيوطي حديث رقم 

افرات           *  ا؛ والح  والمبذرات زرعا؛ والحاصدات حصدا؛ والذريات قمحا؛ والطاحنات طحن
ا                     ر وم ى أهل الوب م عل  حفرا؛ والخابزات خبزا؛ والثاردات ثردا؛ والالقمات لقما؛ لقد فضلت

 .سبقكم أهل المدر؛ ريفكم فامنعوه؛ والمعتر فآوه؛ والباغي فناوئوه
ًرا                       َدبَِّراِت َأْم ْبًقا َفاْلُم اِت َس ......َوالنَّاِزَعاِت َغْرًقا َوالنَّاِشَطاِت َنْشًطا َوالسَّاِبَحاِت َسْبًحا َفالسَّاِبَق

 )سورة النازعات(
ا                      ن صفاق وأحش ة تسعى من بي ا نسم  ومن .. ألم تر إلى ربك آيف فعل بالحبلى أخرج منه

 ذآر وأنثى 
ًرا                            ْم َطْي َل َعَلْيِه ٍل َوَأْرَس ي َتْضِلي َدُهْم ِف ْل َآْي ْم َيْجَع ِل َأَل َحاِب اْلِفي َك ِبَأْص َل َربُّ َف َفَع َر َآْي  َأَلْم َت

 )سورة الفيل(َأَباِبيَل َتْرِميِهم ِبِحَجاَرٍة مِّن ِسجِّيٍل َفَجَعَلُهْم َآَعْصٍف مَّْأُآوٍل 
 .ولليل الدامس؛ والذئب الهامس؛ ما قطعت أسيد من رطب وال يابس* 

ا                   م نخرجه  ألم تر أن اهللا خلقنا أفواجا وجعل النساء لنا أزواجا فنولج فيهن الغراميل إيالجا ث
 .إخراجا فينتجن لنا سخاال إنتاجا

ا                             *  ق ربن ك من خل ل وان ذل ر طوي ل ومشف ه ذنب وثي ل ل  الفيل ما الفيل وما أدراك ما الفي
 .. لقليل

ونُ                  وِث َوَتُك اْلَفَراِش اْلَمْبُث اُس َآ وُن النَّ ْوَم َيُك ُة َي ا اْلَقاِرَع ا َأْدَراَك َم ُة َوَم ا اْلَقاِرَع ُة َم  اْلَقاِرَع
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 )سورة القارعة(اْلِجَباُل َآاْلِعْهِن اْلَمنُفوِش 
 إنا أعطيناك الجواهر فصل لربك وهاجر إن مبغضك رجل فاجر* 

 .. انا أعطيناك الكواثر فصل لربك وبادر في الليالي الغوادر واحذر أن تحرص أو تكاثر
 )سورة الكوثر(ِإنَّا َأْعَطْيَناَك اْلَكْوَثَر َفَصلِّ ِلَربَِّك َواْنَحْر ِإنَّ َشاِنَئَك ُهَو األْبَتُر 

 ومن قرآنه أيضا
ع؛                              ا سر نفسه يجتم ي آل م ره ف ع؛ وال زال أم  سمع اهللا لمن سمع؛ وأطعمه بالخير إذا طم
وات                      ا من الصل اآم؛ علين جاآم فأحي ه أن وم دين م؛ وي اآم؛ ومن وحشة خالآ م فحي  رآآم ربك

ار                  ربكم الكب ار؛ ل زة  (معشر أبرار؛ ال أشقياء وال فجار؛ يقومون الليل ويصومون النه  ؛)الع
 .رب الغيوم واألمطار

ى                           *  ا حت ا فأدرآه ا ليغشاه داها يطلبه ل إذا ع ا واللي ي ضوئها وجاله  والشمس وضحاها ف
 .أتاها وأطفأ نورها ومحاها

 ) سورة الشمس(َوالشَّْمِس َوُضَحاَها َواْلَقَمِر ِإَذا َتالَها َوالنََّهاِر ِإَذا َجالَها َواللَّْيِل ِإَذا َيْغَشاَها 
دا                *  ل محم أتي جبري ا ي أتيني آم نون ي ه ذو ال  أما األسود العنسي فكان يقول إن ملكا يقال ل

ون                                ال ذو الن ي السماء يق ما ف مل      .. ..  فلما بلغه صلعم ذلك قال لقد ذآر ملكا عظي  وغلب عا
ار              ثر حم ا ع ه فلم ر ب ه م ال أن ة ويق ي أمي ن أب اجر ب و المه ى صنعاء وه بي صلعم عل  الن

يأ                       ه ش ال ل ار حتى ق م الحم م يق ه ول ه سجد ل ور    (المهاجر فادعى األسود ان  نفس قصة يعف
 فقام وآان مع األسود شيطانان يقال ألحداهما سحيق واآلخر           ) وسجود الغنم والجمل لمحمد      

رين من الجن              (شقيق   ه األبيض وق ال ل د شيطان يق ان لمحم ه بكل شئ          ) وآ ان يخبران  وآ
 .وتوافق موته بموت محمد.. يحدث من أمور الناس 

ة                             (*)  ادة الشافعي تي الس ة لمف ار المحمدي ة واآلث من السيرة النبوي  آل آالم الكهان مجموع 
الن         ني دح د زي ة أحم ة المشرف ي      .  بمك د بن اب وف رآن وب از الق وه إعج ر وج اب ذآ  ب

اب  .  وآتاب نهاية األرب في فنون األدب للنويري باب ذآر خبر تميم وأمر سجاح .حنيفة  وب
 3ريخ الطبري جتا. ذآر خبر مسيلمة الكذاب وقومه من أهل اليمامة

 أنه سمع رسول اهللا      ) لمسيلمة(وجاء في فنون األدب في نفس الباب أن بني حنيفة شهدوا له             
 .صلعم يقول أنه أشرآه معه فصدقوه وأستجابوا له وقبض النبي صلعم واألمر على ذلك

ر                       د أآث ا نعتق ى م ا عل ا وصلنا من الكتب اإلسالمية رغم أن المطموس منه  هذا بعض مم
 . بكثير إال أن ما ظهر منها يلقي الضوء على الكذابين في جزيرة العرب

 :نختتم أخبار أنبيائها بخالد بن سنان العبسي
ة                      معلوم أن إسماعيل بن إبراهيم خليل اهللا تعالى عليهما الصالة السالم أي ولم يبعث بشريع
ان من                    نان العبسي وإن آ ن س  مستقلة من العرب بعد إسماعيل إال محمد صلعم وأما خالد ب
 ولد إسماعيل على ما قيل فقال بعضهم لم يكن في بني إسماعيل نبي غيره قبل محمد صلعم                    
ن                               ه وبي ان بين ه السالم أي وآ  إال انه لم يبعث بشريعة مستقلة بل بتقرير شريعة عيسى علي
ة                   ة والمدين  عيسى ثالثمائة سنة وخالد هذا هو الذي إطفاء النار التي خرجت بالبادية بين مك

 ..آادت العرب أن تعبدها آالمجوس 
 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب نسبة الشريف صلعم(*) 

ى                    : جاء في اإلصابة   *  ه عل دت أبنت ه ووف بي ضيعه قوم نان ن ن س د ب  قال النبي صلعم خال
ول         ) أي سمعت النبي صلعم   (النبي فقالت وقد سمعته      ي يق ان أب  يقرأ قل هو اهللا أحد فقالت آ

 .هذا
 .اإلصابة في أخبار الصحابة ألبن حجر العسقالني باب خالد بن سنان العبسي(*) 

د              ل محم ه      !!  قل هو اهللا أحد جاء بها خالد بن سنان العبسي قب بي ضيعه قوم ى     !!  ن ا معن  م
 ؟ هل هذا الكالم يقوله محمد ليثير به           ؟ هل هناك نبي يضيعه قومه أين اهللا الذي أرسله            ذلك

 ؟  عصبية قومه
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  الزواج الجاهلي واإلسالمي
ان                  م ؛ فك ه أو رئيسه  لم يكتف الرجل في الجاهلية بزوجة واحدة وخاصة إذا آان زعيم قوم
ل                      ك القبائ  يتزوج عددا آبيرا من النساء ومن قبائل شتى بغرض سياسي ؛ فبارتباطه مع تل
اريخ الماضي والحاضر                           ر الت  برباط المصاهرة يضمن والئهم ويتجنب حربهم ؛ ومن يحف

 .يجد آثير من الملوك واألمراء له من آل قبيلة زوجة واسألوا المعاصرين منهم
ا                           ة وأعطى له  آان في الجاهلية أنواع من الزواج اقرها اإلسالم وورثها عن عرب الجاهلي

 .الصبغة اإللهية بآيات من القران
 زواج الصداق آان ذلك في آثير من قبائل العرب وهو أن يطلب الرجل بنت الرجل                ) 1(

 .فيصدقها بصداق يحدد مقداره ثم يعقد عليها وهذا ما حدث مع خديجة قبل اإلسالم
ي              ) 2( ي وقعن ف من إحدى النساء اللوات  نكاح السبي ويقضي أن يتزوج الرجل المحارب 

ه              يرة ل ة أو العش رئيس القبيل الطبع ف زواج الصداق وب ذا ال ي ه ترط ف بايا وال يش  األسر س
ي                  بايا وقعن ف  اجمل السبايا وأآثرهن شرفا وقد مارسه نبي اإلسالم فبعض من نسائه آن س

ا                      غيره لجماله خذها  ه اإلسالم     .  األسر وآانت أجملهن من نصيب محمد بعد أن أ اء ب ا ج  فم
 !!!ووحي السماء وجبريل قد سبقه وحي الجاهلية وعباد األصنام

دة وجاء                         ) 3( ة أي العب ة أن ينكح األم ي الجاهلي  نكاح اإلماء وهو من حق الرجل العربي ف
 .اإلسالم ووحي السماء بنكاح العبيد وهو ملك اليمين ومارسه محمد وأصحابه

ن           ) 4( ل صداق أو اجر معي دد مقاب رأة ألجل مح تزوج الرجل الم و أن ي ة وه اح المتع  نك
 ويفترق االثنان في نهاية المدة المحددة ؛ وأباحه محمد ألصحابه خاصة في حروبه الدموية                  
ى          ة زواج غير شرعي وهو زن رى أن زواج المتع ة ت ده ؛ فالسن اء بع ه من ج  واختلف في
ه حالال وال                ة فيعتبرون ا الشيع م ؛ أم د رأيه ة تؤي ران والسن ن الق انيد م م أس ارة ؛ وله  ودع
نه حالال صرفا                    ة تثبت أ ران والسن  حرمة فيه ؛ ويمارسونه إلى اآلن ولهم أسانيدهم من الق
ى                       ح الزن بي اهللا ورسوله ويبي ارة ؛ فكيف يكون ن ى ودع ان زن و آ ون ل ه ؛ ويقول  ال إثم في

 .والدعارة مهما آانت األسباب
اهليتهم وهو                        ) 5(  نكاح الهبة وهو ما تفرد به نبي اإلسالم عن الجاهلية ومقته العرب في ج

ا                  بي أن ينكحه إذا أراد الن ا ف بي أن ينكحه ن الن ب م ط وتطل بي فق ا للن رأة نفسه  أن تهب الم
دوة                  بي ق ار إن الن ى اعتب ه عل  نكحها أما إذا لم يرد فيوزعها على أصحابه والبعض يأخذ ب

 .ولو آان فحش ودعارة وفسق ما استحله النبي
 .نكاح البدل وهو أن يقول الرجل للرجل أنزل لّي عن امرأتك وأنزل لك عن أمرأتي) 6(
ا                )7( س بينهم ه ولي ر أبنت زوج اآلخ ى أن ي ه عل ل أبنت زوج الرج و أن ي ار وه اح الشغ  نك

 .صداق
 نكاح الجمع وهو أن يجتمع الكثير من الناس فيدخلون على المرأة وال تمنع نفسها ممن                      ) 8(

 .أتاها وهن البغايا وآن ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما لمن أراد أن يدخل عليهن
دى                   ) 9( ة ل ت مكروه ة وآان ي الجاهلي ة ف ت معروف زواج آان ن ال رى م واع أخ اك أن  هن

ي       (األشراف منهم ولم يأخذ بها اإلسالم مثل المخادنة واإلستبضاع                  رأة آانت ف ك أن الم  ذل
ها                       الجاهلية إذا طهرت من الحيض يقول لها زوجها أرسلي إلي فالن استبضعي منه ويعتزل
ا                            زوجها وال يمسها أبدا حتى يتبين حملها من ذلك الرجل الذي تستبضع منه فإذا تبين حمله

ا   ن العاص                     ) أصابها زوجه رو اب ه أم عم وع األخير آانت تعمل ب ذا الن رهط وه اح ال  ونك
 .الذي آان عمرو أحد نتائجه
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 نكاح الرهط هو أن تجتمع جماعة دون العشرة ويدخلون على امرأة من البغايا ذوات                ) 10(
م يستطع رجل                         م فل ال أرسلت إليه ا لي  الرايات آلهم يطؤها فإذا حملت ووضعت ومر عليه
 أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم الذي آان من أمرآم وقد ولدت فهو ابنك                 

ه من القسم            .. ..  يا فالن وتسمي من أحبت منهم      وآانت أم عمرو بن العاص رضي اهللا عن
ن خلف                         ية ب و لهب وأم م العاص وأب ة وه ا أربع  الثاني من نكاح البغايا فانه يقال انه وطئه

ه بالعاص                      هم عمرا فألحقت ذلك ؛        .. ..  وأبو سفيان بن حرب وادعى آل ير ب رو يع ان عم  وآ
ى                  ة رضي اهللا تعال  عيره بذلك علي وعثمان والحسن وعمار بن ياسر وغيرهم من الصحاب

 .عنهم
ة                (*)  بي صلعم آمن ى الن د اهللا أب زويج عب اب ت بي ب  السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحل

 . أمه صلعم وحفر زمزم وما يتعلق بذلك
 :وللتقرب أآثر من سيدنا عمرو بن العاص إليك تلك القصة

ر        *  ن العاص مك رو ب ه أن عم ي موسى األشعري رضى اهللا عن ي عن أب  روى الطبران
 بعمارة بن الوليد أي للعداوة التي وقعت بينهما في سفرهما ؛ أي من عمرو بن العاص آان                         
ه ؛                        رأة عمرو وهوت ن ام ال ففت ارة رجال جمي ان عم ما ؛ وآ ان قصيرا دمي ه وآ ع زوجت  م
 فنزل هو وهي في السفينة ؛ فقال عمارة لعمرو مر امرأتك فلتقيلني أي تقيل معي ؛ فقال له                     

ه أال تستحي؟        (عمرو أال تستحي      ال ل اذا ق ي البحر ؛                 ) لم ه ف رو ورمى ب  فأخذ عمارة عم
ة ؛ فأضمرها                ه السفين  فجعل عمرو يسبح وينادي أصحاب السفينة ويناشد عمارة حتى أدخل
 عمرو في نفسه ولم يبدها لعمارة ؛ بل قال المرأته قيلي أبن عمك عمارة لتطيب بذلك نفسه                       

ن          ( رو ب يدنا عم د آانت أم س ّوام فلق وزة ع ن ال د ان أب م نعتق ه؟ نع ه وتطيب نفس  آيف تقيل
 )... .. ضع على بيتها الرايات مرحبة بقدوم الزناة إليهاالعاص رضى اهللا عنه عاهرة ت

ي                  (*)   السيرة النبوية واآلثار المحمدية لمفتي السادة الشافعية بمكة المشرفة السيد أحمد زين
 . دحالن باب في بيان تعذيب آفار قريش للمستضعفين من المؤمنين

رة                      ا فك ها اإلسالم وأضاف إليه ة وجاء ب  آان العرب في الجاهلية يطلقون ثالثا على التفرق
ا                         ى زوجه ا ال ترجع إل ه ثالث زوج زوجت  المحلل التي ينفر من ذآرها الكثيرون فإذا طلق ال
ا                         مات زوجه مرأة إذا  ا آانت ال ه ؛ آم  إال إذا نكحها رجل آخر وذاق عسيلتها وذاقت عسيلت
ا أيضا ولكن اختصر                           ام وجاء اإلسالم به د ع  أو طلقتها تعتد لمدة عام أي ال تتزوج إال بع

 .المدة إلى أربعة اشهر وعشر
ا              ي لن  لقد حاولت االختصار قدر المستطاع ؛ لكنه آان مدخال ضروريا والبد منه لكي ينجل
ن                  اق بي  األمر وتتضح الرؤيا ونعرف ما الفارق بين الجاهلية واإلسالم أو نعرف مدى االتف
ران                              عرب الجاهلية وعرب اإلسالم ؛ ومدى التشابه بين شرائع عباد األصنام ؛ وشرائع الق
ر                          ا للتفكي نا وعقولن أ نفوس  من حيث الزواج والصداق والطالق والعدة وغيرها ؛ وحتى تته

 .والمقارنة بين وحي السماء في اإلسالم ووحي األصنام في الجاهلية
ا              َدًة َأْو َم ِدُلوْا َفَواِح ْم َأالَّ َتْع ِإْن ِخْفُت اَع َف َالَث َوُرَب ى َوُث اء َمْثَن َن النَِّس م مِّ اَب َلُك ا َط انِكُحوْا َم  َف

 )3: 4النساء(َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوْا 
ع                    ة م ن األربع دل بي  الشرع اإلسالمي يبيح للمسلم الزواج بأربعة في وقت واحد بشرط الع
ي ال              ن الالت ك اليمي اء مل ه بنس ع فعلي م يستط ه وإن ل ع نفس دل م ع الع ان ال يستط  أن اإلنس

اب                 وْا َأن   : يشترط لهن العدل ؛ والعدد فيهن مفتوح فلنترك الكالم للوحي والكت ن َتْسَتِطيُع  َوَل
 ).129: 4النساء.. (َتْعِدُلوْا َبْيَن النَِّساء َوَلْو َحَرْصُتْم َفَال َتِميُلوْا ُآلَّ اْلَمْيِل 

دل                         دل الع ل وتب ن تنفي الماضي والحاضر والمستقب ل ول ع مستحي  فالعدل بين النساء األرب
 !!!!بالميل ولكن ما حدود الميل؟ هو دون آل الميل

 هنا فلنأخذ من الرسول القدوة والمثل لمعرفة حدود الميل
َك                   اَح َعَلْي ال ُجَن َت َف ْن َعَزْل َت ِممَّ  ...ُتْرِجي َمن َتَشاء ِمْنُهنَّ َوُتْؤِوي ِإَلْيَك َمن َتَشاء َوَمِن اْبَتَغْي

 )51: 33االحزاب(
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دي ؛                   رع المحم ي الش ي ف ئ أساس و ش ات ه ددت الزوج اء إذا تع ن النس دل بي ون الع  يقول
دوة بنص                              بي الق اهو الن ل وه  والعدل مستحيل فلتميلوا آما مال الرسول ولكن ليس آل المي
عد                         اذا ب  اآلية ولكم في رسول اهللا القدوة الحسنة فهو يأوي إليه من يشاء ويعزل من يشاء فم

 ذلك من ميل؟؟ أين العدل أين الميل بل هل هناك ميل بعد آل ذلك الميل؟؟
ا               ًال َعِظيًم وْا َمْي َواِت َأن َتِميُل وَن الشََّه ِذيَن َيتَِّبُع  :4النساء (َواهللا ُيِريُد َأن َيُتوَب َعَلْيُكْم َوُيِريُد الَّ

27( 
ال                وا مي دوا أن تميل وات يري ون الشه ذين يتبع ي وال ل الشهوان ان الرج ة ف ا بنص اآلي  وهن

ا                 .  عظيما ا ويطبقه ه أن يحترمه ة علي اء بشريع  إن ادني مستوى من احترام العقل أن من ج
ا                           .  أوال على نفسه    تزموا به  وإن لم يلتزم النبي نفسه بما جاء به آيف يطالب اآلخرين أن يل
 ويطبقونها؟؟

ه                      ى ان ا ؛ فالحد األدن  فمحمد نفسه هو أول من آسر الشريعة التي جاء بها وانفلت من عقاله
ول                  .  مات عن تسع من النساء     ا ونق ظر أحادي ا والن ا والسمع أحادي  ولكن سيظل الفكر أحادي

ثر؛ األرامل                        داء آ ة الشه  إنه نبي اهللا ورحمة العالمين ؛ وأحل له ما لم يحل لغيره والصحاب
 المؤمنات بعدهم آثر؛ والجنس ال يرحم فتزوج النبي من نساء أصحابه الشهداء رحمة بهن                        
 ووفاء ألزواجهن؛ نقول اليوم هناك الكثير من الرحماء على هذه الشاآلة أو المدعين ؛ فهل                       
ة                     داء رحم اء الشه  يسمح الشرع المحمدي والفتوى بأن يأخذ الرجل الرحيم عشرات من نس
ى األرض                          در عل دم المه ترن ال المسلمين واق الحروب ضاقت ب  بهن وآرامة ألزواجهن ؛ ف
كن                                 ة ول  باإلسالم والمسلمين ؛ وما أشبه الليلة بالبارحة ؛ ولكم في رسول اهللا األسوة الحسن
ي               جل نب داء من اجل اإلسالم ومن ا د هن زوجات أصحابه الشه اء محم  ترى هل آل نس

 اإلسالم؟؟
 .واآلن نسرد شهودنا واحدة تلو األخرى لندلل على صحة ما قلنا وندحض ما قالوا

ي                          *  اتي إال بوحي جاءن يأ من بن  قال النبي صلعم ما تزوجت شيأ من نسائي وال زوجت ش
ا                 ة رضى اهللا عنه ه صلعم أن خديج ل أي وعن ز وج ي ع ن رب الم م ه الس ل علي ه جبري  ب

 .تزوجها قبل نزول الوحي
صلعم                            (*)   .السيرة الحلبية لإلمام العالمة برهان الدين الحلبي باب ذآر أزواجه وسراريه 

 .عيون األثر في المغازي والسير ألبن سيد الناس باب أزواجه وسراريه وعليهن
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  خديجة بنت خويلد: الشاهد األول 
ن               ن يجب التمع ه ؛ لك ن زوجات ديث ع ل ح س آك د لي ة زوج محم ن خديج ديث ع  إن الح
بي ؛                      ه ن ول ان  والتمحيص فيه ؛ حيث أنها زوجته الوحيدة والمتفردة التي تزوجها قبل أن يق
من                              أآثر  كبره ب تي آانت ت دة ال ا ؛ وهى الوحي ذي اختاره ه وليس هو ال  وهى التي اختارت
وات ؛                          ه بعشرات السن ه آن يصغرن ال بنبوت  خمسة عشرة سنة بينما من تزوجهن بعد أن ق
ه وأدخلت في نفسه أن                         تي أوحت إلي  وهى أول من صدقه وان شئت الدقة والصدق هي ال
ر                               ه غي ائر نسائ ه دون س تي أنجبت من  الذي يأتيه ليس شيطان ولكنه ملك ؛ وهى الوحيدة ال
ما                            د بعد ذي ثبت محم ي ال ة النصران  مارية ؛ وهى ابنة عم القس ورقة ابن نوفل أسقف مك
د                           ده حاول محم  جزع من الشيطان الذي آان يتراءى له ؛ وبموت ورقة انقطع الوحي وبع
 االنتحار مرارا ؛ وهى الوحيدة المتفردة التي عاش معها محمد قرابة خمسة وعشرين عاما             
اط                   ذه النق د آل ه ا أن نتوقف عن د لن ان الب ا آ  ال تشارآها في محمد امرأة أخرى ؛ ومن هن
ا                   امى عنه يرين أو يتع ن آث ت ع تي خفي ب ال اقي الجوان ف ب ص لنكتش ل والتمحي  بالتحلي
ة القس          وة ورق د خديجة النب  الكثيرون في آيف صار النبي نبيا ؛ ومن هنا لنا أن نتوقف عن

 .جبريل
و                             د أب  هي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزي بن قصي آانت زوجة رجلين قبل محم

 .هالة واسمه هند ابن النباش بن زرارة ثم خلف عليها بعد أبو هالة عتيق بن عابد
ال                           : اللقاء األول *  ا رجل ال م و طالب أن ه أب  لما بلغ محمد خمسا وعشرين سنة قال له عم

ا      ان علين تد الزم د اش ي وق يئة    (ل ة س التهم المادي د حضر  ) أي آانت ح ير قومك ق ذه ع  وه
ا               و جئته ا فل ي عيره ك ف ن قوم اال م ث رج د تبع ت خويل ة بن ام وخديج ى الش ا إل  خروجه
ك             ا أعطي ت أن ه وقال ك فأرسلت إلي ة ذل غ خديج ك وبل ا ألسرعت إلي  فعرضت نفسك عليه

ك                      اقه اهللا إلي د   ... ضعف ما أعطي رجال من قومك فقال أبو طالب هذا رزق س  وخرج محم
بي             ) اسم بلدة(ونزل بصري    ط إال ن م ... فقال نسطور الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة ق  ث

 .وتمضي القصة... قال لميسرة هذا واهللا نبي تجده أحبارنا منعوتا في آتبهم
ارة                 (*)  ي التج ة ف رة الثاني ام الم ي الش ول اهللا إل روج رس ر خ ري ذآ ة األرب للنوي  نهاي

.وآذلك السيرة الحلبية باب سفره صلعم إلى الشام ثانيا وسيرة ابن هشام. وحديث نسطور
ارة                             يرا في تج ار أن يخرج أج ان واخت م الزم شتد عليه ذين ا ه ال ى أهل ة عل  آان محمد عال

ة         د خديج و عب رة وه و ميس ا ه ه رفيق يدته وخرج مع ة س ع الراهب  .  خديج د م ى محم  التق
ة             دا بالنصراني ر نسطور محم الطبع بش ا وب ان نسطوري ه آ مه نعرف أن ن أس  نسطور وم
ة واإلسالم               الع النسطوري  النسطورية التي انحرفت وانشقت عن المسيحية الحقيقية ومن يط

 . يجدهما متقاربن في طبيعة المسيح ويختلفان جذريا مع المسيحية الحقيقية
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  لقاءات خلف الكواليس
ي أن              ا طالب ف تأذن أب ي طالب فاس د أب ان عن بي صلعم آ ه إن الن  عن أنس رضى اهللا عن

ا                 ور إليه لعم الحض ه ص ت من د أن طلب ه بع ة أي ولعل ى خديج ه إل ل أن   يتوج ك قب  ؛ وذل
ه خديجة              يتزوجها ول ل ا تق ال انظري م ة فق ا نبع ال له  ؛ ؛ فأذن له وبعث بعده جارية له يق

ى صدرها ونحرها                            ا إل  (!!!)فخرجت خلفه فلما جاء صلعم إلي خديجة أخذت بيده فضمته
ها؟                وأي شيء   (ثم قالت بأبي أنت وأمي واهللا ما أفعل هذا الشيء                ماذا تتأسف عن فعلت  )؛ ل

تي وأدع               ولكني أرجو أن تكون أنت النبي الذي سيبعث         ي ومنزل اعرف حق  ؛ فان تكن هو ف
اال أضيعه                          اإلله الذي سيبعثك لي      دي م د اصطنعت عن ا هو لق ن آنت أن ا واهللا لئ  ؛ فقال له

دا  دا           أب ه ال يضيعك أب ذا ألجل ن ه ذي تصنعي ان اهللا ال يري ف ن غ ة  ؛ وان يك  ؛ فرجعت نبع
ذلك       رين أو خمسة                      وأخبرت أبا طالب ب ام بشه ه من الش عد مجيئ ان تزويجه صلعم ب  ؛ وآ

 .عشر يوما وعمره إذ ذاك خمس وعشرون سنة
اب تزويجه صلعم خديجة بنت                       (*)  بي ب دين الحل ان ال ة بره ام العالم ة لإلم  السيرة الحلبي
 .خويلد

 هذا هو اللقاء الذي نقلته لنا الجارية نبعة قبل زواج محمد بخديجة وهى ترى خديجة تضع                              
ة                         ه آرام ك مع ذي سيبعث وتفعل ذل بي ال ول أنت الن  يدي محمد على صدرها ونحرها وتق

ا             يبعثه ال لسوء أخالقه ذي س خ                     لإلله ال ة التاري ي عجل دور ب ة وت ام نبع ذا حدث أم م ه  ؛ نع
ا               د أن يضاجعه د محم ب وال د المطل ن عب د اهللا ب ت لعب تي قال رأة ال ك الم ام تل ي أم  لتقف ب

 !!!وتعطيه مائة من اإلبل ال لشيء قبيح لكن من أجل النبوة فيا له من إله ويا لها من نبوة
 :ولمعرفة قوة شخصية خديجة وتأثيرها على محمد نستعرض لقصة زواج ابنته زينب

د                *   زوج محمد ابنته زينب إلى أبو العاص ابن الربيع وآانت خديجة خالته طلبت من محم
ا  ) الوحي (وذلك قبل أن ينزل عليه       ) ؟(أن يزوجه زينب وآان النبي ال يخالفها               فزوجه فلم

 انزل اهللا عليه الوحي أمنت خديجة وبناته وثبت أبو العاص على شرآه إال أن النبي آان ال                         
ا       رق بينهم در أن يف اذا (يق ي       ) لم رآه فأصيب ف ى ش و عل المها وه ى إس ه عل ت مع  فأقام

ي العاص                         ) أسر(األساري   ى أب ا عل ا به الدة آانت خديجة أدخلته در فبعثت زينب ق  يوم ب
ال               ديدة فق ة ش ا رق بي رق له ا الن ا رآه  حين تزوجها لتفتدي زوجها المشرك أبو العاص فلم
ا رسول اهللا                                   م ي الوا نع افعلوا فق ا ف ذي له ا ال ردوا عليه  النبي إن رأيتم تطلقوا لها أسيرها وت

 .فأطلقوه وردوا عليها الذي لها
 .تاريخ الطبري قصة زواج بنات النبي(*) 

بي                         ه سرية الن د رجوعه لقيت ام فعن ى الش اجرا إل عاص ت و ال ا (ثم قبيل فتح مكة خرج أب  آم
 ؛ اقبل أبو   وأسروه) أي سرقوه باإلآراه  (فأصابوا ما معه    ) تفعل مجموعة من قطاع الطرق     

ي                          ا وقف النب ه فلم ا فأجارت بي فاستجار به ى زينب بنت الن  العاص في الليل حتى دخل عل
ع                                    ن الربي ا العاص اب د أجرت أب ي ق اس إن ا الن  يصلي بالمسلمين صرخت زينب وقالت أيه
مت                                      ا عل ده م د بي ذي نفس محم  فقال النبي أيها الناس هل سمعتم ما سمعت قالوا نعم أما وال

 .ثم اسلم أبو العاص...بشيء حتى سمعت منه ما سمعتم فردوا عليه ماله
 آانت تلك المقدمة ضرورية لنعرف إلى أي مدى آان النبي ال يخالف خديجة حتى في بقاء                         

 . ابنته مع رجل مشرك أو مع عدو هللا ورسوله
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  زواج محمد من خديجة
 : لقد تعددت الروايات عن زواج محمد بخديجة بنت خويلد نوجز منها ما يلي

ة          ى سوق حباش ريش إل ن ق د ورجال آخر م تأجرت محم ت اس د آان ت خويل ة بن  أن خديج
والة                 ك م دة  (بتهامة والذي زوجها له خويلد وآانت المرأة التي مشت في ذل من     ) عب دة   مول

ا                 .  مولدات مكة  ى نفسه دعوه إل د ت ى محم زواج  (وفي رواية أخرى أن خديجة أرسلت إل  )لل
وال              ذلون في األم د يب ا ق ى نكاحه ريش حريصا عل ان آل ق  وآانت خديجة ذات شرف وآ
ه                      وق وألبست ه بخل رة وخلقت  وطمعوا في ذلك فدعت أباها فسقته خمرا حتى ثمل ونحرت بق

اق (حلة حبرة ثم أرسلت إلى محمد في عمومته فدخلوا عليه فزوجها فلما صحى          ا ) أف ال م  ق
د         ) فقال(هذا العقير ما هذا الحبير قالت زوجتني محمد بن عبد اهللا                   ذا وق  ما فعلت ال افعل ه

 .خطبك أآابر قريش فلم افعل
 .تاريخ الطبري باب زواج خديجة

ى                      يسا إل ي دس دة شريفة فأرسلت ن  عن نفيسة بنت منبه قالت آانت خديجة امرأة حازمة جل
 من الشام فقلت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال ما                 ) قافلة(محمد بعد أن رجع في عيرها          

اءة أال                             ال والشرف والكف ال والم ى الجم ك ودعيت إل  بيدي ما أتزوج به فقلت فان آفيت ذل
ت                    ل فذهب ا افع ّي فأن ت عل ك؟ فقل ي ذل ف ل ال وآي ة ق ت خديج ي؟ قل ن ه ال فم ب؟ ق  تجي
ن أسد ليزوجها                                    ا عمرو ب ى عمه آذا وأرسلت إل ذا و  فأخبرتها فأرسلت إليه ائت الساعة آ
م                       ثر نع نة أو أآ ن س ل وهى بنت أربعي نة أو أق  فتزوجها محمد وهو ابن خمس وعشرين س

 .الزوج االبن أو الزوجة األم
د فغضب وأخذ                     وفي رواية أخرى أنها سقت أبيها خمرا فلما أفاق قال له لقد زوجتني لمحم

 ..السالح وأخذ بنو هاشم السالح
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد ذآر تزويج رسول اهللا صلعم خديجة بنت خويلد(*) 

ذ           *   عن نفيسة بنت منبه قالت آانت خديجة بنت خويلد امرأة حازمة شريفة لبيبة وهى يومئ
ا             .  أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأآثرهم ماال            د أن رجع عيره  فأرسلتني إلى محمد بع

أن دعيت                             ه قلت ف زوج ب ا أت دي م ا بي  من الشام فقلت يا محمد ما يمنعك أن تتزوج؟ فقال م
ي                       ال وآيف ل  إلى الجمال والمال والشرف والكفاءة أال تجيب؟ قال من هي؟ قلت خديجة ق

 . ذلك؟ قلت علّي فأنا افعل
زويج رسول اهللا صلعم خديجة بنت                  (*)   نهاية األرب في فنون األدب للنويري باب ذآر ت
اب تزويجه صلعم خديجة بنت                .  خويلد  السيرة الحلبية اإلمام العالمة برهان الدين الحلبي ب
 .خويلد

 :مما تقدم من آل تلك القصص نستخلص األتي
ة                آانت خديجة امرأة في سن األربعين        ه الموافق تزع من  ؛ حازمة ذآية احتالت على أبيها لتن

ا             .  على من ال يرض عنه     ال تحتاج إلى مال أو ثروة فقط تحتاج إلى فتى يشبع فترة مراهقته
نة                الثانية زواج    ؛ محمد عامل أجير لدى سيدة ثرية وابن خمس وعشرون س  ؛ ال يستطع ال

ه           ق        .  من أي امرأة الن ليس بيده مال يتزوج ب ال بري ير وللم تى فق ى          الف هف عل د متل  ؛ محم
ره            ا يخس ه م س لدي روف الن لي ت أي الظ ة تح وز بخديج ل       للف ق لك زواج وتحق م ال  ؛ وت

ل مرضه      ق لك ول تحق ف          غرضه وال نق د وخري باب محم ة ش راء خديج د وث ر محم  ؛ فق
 .خديجة ويؤآد ذلك أبو طالب

 : الخطبة التي ألقاها أبو طالب عندما خطب خديجة لمحمد
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راهيم وزرع إسماعيل         (!!!) الحمد هللا   *  ة إب ا من ذري ه    ... الذي جعلن ا سواس حرم  وجعلن
اس                   ى الن ة في التصلت       (وجعل لنا بيتا محجوبا وحرما آمنا وجعلنا الحكام عل  جذور الرغب

ال                     ) والحكم ان الم  ثم أن هذا ابن أخي محمد ابن عبد اهللا ال يوزن به رجل ال رجح به فإن آ
ا          ذل له د خطب خديجة وب ه وق د عرفتم قرابت  قل فالمال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من ق

ا                (الصداق ما اجله وعاجله       د أي أنه  نفس قوانين الصداق األجل والعاجل الذي شرعة محم
 ..وهو واهللا بعد هذا له نبأ عظيم وخطب جليل). شرائع الجاهلية

د               (*)  ت خويل ة بن لعم خديج ه ص اب تزوج بي ب دين الحل ان ال ام بره ة لإلم يرة الحلبي  الس
زويج رسول اهللا صلعم              .  رضى اهللا عنها   اب ذآر ت  نهاية األرب في فنون األدب للنويري ب

 .خديجة بنت خويلد
ه رب السحاب                      المدقق الفاهم يجد أن العرب قبل محمد واإلسالم يعرفون اهللا ويحمدونه وأن
ا                              ه تمام تي تشاب ة ال م اللغوي حد بالغته ى أ ى عل  والمطر وغيره وانه مالك آل شئ وال يخف

 . القران من حيث األفكار والترآيب
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  محمد والنبوة
ذا              ؛ جبريل  ؛ ورقة القس   خديجة بنت خويلد   م اسم الختفت آل األسماء ه ى منه و اختف  ؛ ل

ها                          وة إن م لتقوضت النب ا اس  الثالثي هو الحجر الذي ارتكزت عليه نبوة محمد لو اختفى منه
ا آانت                      ان وحي وم ا آ و اختفى اسم م  أسماء آان لكل منها دور في ظهور النبي العربي ل

 .نبوة وما آان اإلسالم
ه                                د تكفي لمن لدي ل ق  لقد اختفت أخبار وطمست وشوهت أخر لكن ما بقى ولو سطور قالئ
ك              آل األسماء والي  عقل يفكر أن يطرح أسئلة إجابتها سطرنا األول لو اختفى اسم الختفت 
.تلك األسماء واألخبار وأيضا أسئلتنا الحيرى ولك وحدك قارئ الحبيب أن تستنتج وتجيب

ك                    :  عن أبي ذر قال   *   قلت يا رسول اهللا آيف علمت انك نبي أول ما علمت حتى علمت ذل
تيقنت  ة              واس اء مك ا ببعض بطح ان وأن اني ملك ا ذر أت ا أب بي ي ال الن ان  (؟ ق ع) اسم مك  فوق

هو                         ه اهو  حدهما لصاحب ال أ ال        أحدهما في األرض واألخر بين السماء فق ال هو هو ق  ؟ ق
ف               ه بأل ال زن رجحتهم ق ة ف ه بمائ ال زن رجحتهم ق رة ف ه بعش ال زن ه ق د فرجحت ه بواح  زن

ه فشق     .  فرجحتهم فقال لو وزنته بأمة لرجحها ثم قال شق بطنه فشق بطني                 وقال اخرج قلب
 . قلبي فأخرج مغمز الشيطان فطرحها ثم قال اغسل بطنه في إناء فغسله ثم دعا بالسكينة

اه                                     (*)  ره إي الى ذآ داء اهللا تع ند ابت ان من أمر صلعم ع ا آ خبر عم آر ال  تاريخ الطبري ذ
 .بإآرامه بإرسال جبريل عليه السالم

د                                ما هو مغمز الشيطان؟ آيف عرف محمد ذلك المغمز ولم تكن نبوة بعد ولم يكن جبريل ق
ه  م           أوحى إلي د وليس له م أفضل من محم ز الشيطان أم ه ن مغم ل عن المسلمي  ؟ من يزي

 مغمز للشيطان؟ هل حدث ذلك مع أنبياء اهللا السابقين أم هو من تراث الجاهلية؟
 : اإلجابة في القصة التالية

 آان أمية ابن أبي الصلت على أخته وهي تهيئ طعاما لها فأدرآها النوم فنام على سرير                     * 
ى                دهما عل ع أح د وق ائرين ق ي البيت وإذا بط ن السقف ف أنشق جانب م ة البيت ف ي ناحي  ف
ى                         ذي عل ال الطائر ال ه فق ه فشق أخرج قلب صدره ف ع   صدره ووقف األخر مكانه فشق الواق

ه في موضعه فنهض                     )أدرك(صدره أوعى     رد قلب ال ف ى ق ال أب ل؟ ق ال اقب ال وعى ق  ؟ ق
ة                    ال أمي م ق دة مرات ث د ع ذا المشه ديكما وتكرر ه ذا ل ا هاأن ال لبيكم  فتبعهما أمية طرفة فق

ا                        ر جم م تغف ر الله ديكما إن تغف ذا ل ا هاأن يرا (لبيكما لبيكم ا       ) آث ك ال ألم د ل  )أذنب (وأي عب
يئا                    ال ال    قالت أخته ثم انطبق السقف وجلس أمية يمسح صدره فقلت يا أخي هل تجد ش  ؟ ق

 : وقد صدق محمد قول أمية بن أبي الصلت. ولكني أجد حرا في صدري
 والنسر لألخرى وليث مرصد     رجل وثور تحت رجل يمينه

ي صورة                       م ف يران ومنه ي صورة الث م ف م في صورة الرجال ومنه ة منه  وهى أن المالئك
 .النسر فقال محمد هذه هي صفة حملة العرش

 .األغاني لإلمام أبي الفرج باب أمية أبن أبي الصلت(*) 
م قصة شق القلب ومغمز                        م يحدث له  خالصة القصتين أن أحدا من أنبياء اهللا في التوراة ل

ي         الشيطان لكن محمد قالها محاآاة المية ابن أبي الصلت       ن أب ة اب ثر من أمي  ؛ وللتقرب اآ
 : الصلت نعرض بعضا من أشعاره

 واجعل سريرة قلبي الدهر إيمانا     يـا رب ال تجعلني آافـرا أبدا
 وللحم والـدم ما عمـرت إنسانا    واخلط بنيتي واخـلط به بشرى

 أرآانا  اهللا  لـدين والـرافعون      الحجيج له  إني أعوز بمن حج
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 أثمانا   اهللا  بثواب  يبتغوا  لـم      حجهـم  عند   إليه  مسلمـين
 .فقال محمد آمن شعره وآفر قلبه

م       .  شعراء النصرانية قبل اإلسالم للويس شيخو     (*)  ير للسيوطي حديث رق  والجامع الصغ
19 

 : وقال في الشياطين
 وراوغها شتى إذا ما تطرد      وترى شياطين تروغ مضافة

 )تفر(وآواآب ترمى بها فتعرد     يلقى عليـها في السماء مذلة 
 : وقال أيضا

 ورب الراسيات من الجبال     اله العالمين وآل ارض
 بـال عمد يرين وال رجال    بناها ويبتنى سبعا شدادا 

 : وعن جزاء المتقين
 وعيش ناعم تحت الظالل      وحل المتقين بدار صدق 

 من األفـراح فيها والكمال    لهم ما يشتهون وما تمنوا 
 إماء لـه طـوعا جميعا واعبد      هو اهللا باري الخلق والخلق آلهم

 الذي يميت ويحي دائبا ليس يهمد   ونفنى وال يبقى سـوى الـواحد 
 : وعن الفيل

 ما يماري فيهن إال الكفور       إن آيـات ربنـا باقيات
 ظل يحبـوا آأنه معقـور      حبس الفيل المغمس حتى
 اهللا إال ديـن الحنيفية زور      آل دين يوم القيامة عند

 : وعن موسى وفرعون ويونس
 ثانيـا  اهللا  غـير  دين إلهـا     رضيت بك اللهـم ربا فـن أرى 
 بعث إلى موسى رسـوال مناديا     وأنت الـذي من فضـل رحمتـه

 اهللا فرعون الذي آان طاغيا  إلى  فقـلت له يا اذهب وهارون فادعوا 
 فيصبـح منه البقـل يهـتز رابيا    وقوال له من ينبت الحب في الثرى
 وقـد بات في أضغان حوت لياليا     وأنت لفضـل منـك نجيت يونسا

دادي                      (*)  ن عمر البغ ادر ب د الق  .آل شعر أمية ابن أبي الصلت من آتاب خزانة األدب لعب
 .شعراء النصرانية قبل اإلسالم للويس شيخو

ران                  ل       من المالحظ أن تراآيب هذا الشعر جاءت مقاربة ومشابه تماما للق ان جبري  ؛ فهل آ
ن                      عار السابقي ن أش ذ م دا أخ د أم أن محم أتي محم ل أن ي ت قب ي الصل ن أب ة أب أتي أمي  ي

 .؟ جاء بالقرانوأخبارهم و
 : إن النبي صلعم صّدق أمية في شئ من شعره فقال:  عن أبن عباس قال

 والنسر لألخرى وليث مرصد   رجل وثور تحت رجل يمينه
 .فقال النبي صلعم صدق

 حمراء يصبح لونها يتورد     والشمس تطلع آل آخر ليلة
 إال معـذبـة وإال تجلـد      تأتي فما تطلع لنا في رسلها

 .فقال النبي صدق
 .مسند أحمد بن حنبل باب مسند عبد اهللا بن عباس(*) 

ن                    *  ة ب ول أمي  عن عمرو بن الشريد عن أبيه قال أنشدت رسول اهللا صلعم مائة قافية من ق
بي إن         )أي زدني (أبي الصلت آل ذلك يقول النبي هيه هيه       ال الن م ق  حتى أنشدته مائة بيت ث

 .. آاد في شعره ليسلم
د                (*)  اع والوج اب آداب السم اب آت ي ب د الغزال ي حام ام أب دين لإلم وم ال اء عل  ورواه.حي

 .مسلم في صحيحه
ي الصلت                           لو قالوا محمدا أمي     ن أب ة ب م وال يحب شعر أمي  ؟ ؛ فهل محمد ال يسمع وال يفه
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ن جاءت                    ة من أي ة لشعر أمي ران المشابه ة          تراآيب الق د من أمي  ؛ أم أن    ؟ هل أخذها محم
 ؟ هل لنا أن نقارن بين شعر أمية وشعر محمد في             جبريل أعطاها ألمية آما أعطاها لمحمد        

 ؟  القران
 آان محمد يحفظ الكثير من آالم قس بن ساعدة األيادي وقال رحم اهللا بن ساعدة وأرجو                    * 

 .أن يبعث يوم القيامة أمة وحده
وال           .  خزانة األدب ولب لباب لسان العرب للبغدادي            (*)  ال في سنن األق نز العم  منتخب آ

 .واألفعال للشيخ العالمة علي المتقي الهندي باب قس بن ساعدة
ن ساعدة            ؟ ولماذا آان يحفظ محمد آالمه           ترى ماذا قال هذا القس      ة القس ب  ؟ ما مصير أم
 ؟ ؟ ما ديانته الذي سيبعث أمة وحدة

ى               *  ن ادع ى م ة عل ال البين ن ق رب وأول م ب الع ران وخطي قف نج اعدة أس ن س س أب  ق
 :ومن خطب قس أبن ساعدة ما رواه أبو بكر. واليمين على من أنكر

ا هو                 أيها الناس اسمعوا وعوا وإذا وعيتم فانتفعوا انه من عاش مات ومن مات فات وآل م
ات                ع وشتات وآي وات وجم  آت آت مطر ونبات وأرزاق وأقوات وأباء وأمهات وأحياء وأم

ات    د آي وج         !) ؟(بع ور تم ور وبح ور وارض تم وم تغ وع ونج قف مرف ل موضوع وس  لي
ى                         وات والنظر إل غ العضات السير في الفل ام أن ابل ر وآث  وتجارة تروج وضوء وظالم وب

راج          محل األموات  ذهبون فال يرجعون اقسم قس                   !) ؟(وسماء ذات أب اس ي الي أرى الن  م
ن                       !) ؟(باهللا   اد أي  قسما حقا ال آثما فيه وال حنثا أن هللا دينا هو احب إليه من دينكم يا معشر أي

ن من                    !) ؟(األباء واألجداد وأين الفراعنة        د أي ال والول يد وغره الم نى وش  الشداد أين من ب
 !)؟(بغى وطغى وجمع فأوعى وقال أنا ربكم األعلى 

 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي.شعراء النصرانية للويس شيخو(*) 
ن ساعدة                    *  م يعرف القس ب ال أيك ى صلعم فق د القيس عل د عب دم وف ال ق  عن أبن عباس ق

ال                     ك ق الوا هل بي (األيادي قالوا آلنا يا رسول اهللا نعرفه قال فما فعل ق اظ    ) الن اه بعك ا أنس  م
 : على جمل أحمر وهو يقول

ات                    كم        .. ..  أيها الناس اجمعوا واسمعوا وعوا من عاش مات ومن مات ف ال صلعم أي م ق  ث
 يروي شعره فأنشدوه عليه الصالة والسالم

 فـي الذاهبين األولين من القـرون لنا بصائر
 للمـوت ليس مصادر  رأيت مـواردا  لمـا

 ورأيت قومي نحوها تسعى األصاغر واألآابر
 ال يرجـع الماضي إلى وال من الباقـين غابر
 أيقنت أنـى ال محالة حيث صار القـوم صائر

ن               (*)  ان م ود وعن الرهب ار اليه ول عن أحب ر الرس ن أم اء م ا ج اب م ة ب يرة الحلبي  الس
 .النصارى

 .وآان محمد يحفظ ويقول رجز عبد اهللا بن رواحة
تراب               *  تى وارى ال تراب ح ل ال دق ينق وم الخن ت رسول اهللا صلعم ي ال رأي براء ق  عن ال

 شعره وصدره وهو يرتجز برجز عبد اهللا بن رواحه يقول
ا                      دام إن القين ا وثبت األق أنزل سكينة علين  اللهم لوال أنت ما اهتدينا وال تصدقنا وال صلينا ف

 .إن األولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا ونحن عن فضلك ما استغنينا
اب                          (*)  دي ب ي الهن ي المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل

 .غزوة الخندق
دح     وآان حسان بن ثابت شاعرا لمحمد يمدحه ويهجو من يهجوه           ان حسان يم د أن آ  ؛ بع

ه                   وك زمان ادة مل ك آانت ع بي وتل ي       النعمان ابن المنذر قبل أن يقول محمد انه ن  ؛ وجاء ف
 القران

ونَ                    ا ال َيْفَعُل وَن َم ْم َيُقوُل وَن َوَأنَُّه لِّ َواٍد َيِهيُم ي ُآ ْم ِف َر َأنَُّه ْم َت اُووَن َأَل ُم اْلَغ َراء َيتَِّبُعُه  َوالشَُّع
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 )226-224الشعراء(
ي            طروها ف تي س داتهم ال ابقين ومعتق ار الس رف أخب ل ال يع ي جاه د أم ان محم ل آ  ه

 ؟ هل آان محمد أقل من أولئك األميين الذين آانوا يحفظون قرانه عندما آان يتلو               أشعارهم
 ؟ آان يدور في األسواق مثل سوق         ؟ من تعلم في جزيرة العرب أفضل منه         عليهم ما يقول   

 ؟  ؛ ألم يتأثر بهم عكاز يسمع للقس بن ساعدة ولفحول الشعراء وورقة بن نوفل
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  ورقــة بن نوفل
ن عم خديجة زوج محمد                 ن قصي اب د العزى ب ن عب ل ب  ؛ وهو أحد من  هو ورقة بن نوف

ان  تزل األوث ب             اع ي فيكت اب العبران ب الكت ان يكت ة وآ ي الجاهلي راء تنصر ف ان أم  ؛ وآ
 .بالعربية من اإلنجيل ما شاء اهللا أن يكتب

نرى                             وللتقرب من ورقة اآثر تحديدا ودقة نورد بعضا من أشعاره القلية النادرة التي بقيت ل
من                       ه   مدى تطابق ما أوحى به شيطان الشعر لورقة وما أوحى به جبريل إلى محمد على ان
المية أن              ير اإلس اريخ والس اب الت اول آت ا ح الم وم اء اإلس ه علم امى عن ا يتع د اهللا وم  عن

 .يطمسوه حتى أن ما تبقى منه يستطيع المرء المفكر أن يستدل به على ما ضاع وطمس
 أحد  يغرآم  فال  النذير  أنا     ألقوام وقلت لهم  نصحت  لقد
 فان دعوآم فقـولوا بيننا حدد    خالقكم  غير   إلها  تعبدون  ال

 به وقبل قد سبح الجود والجمد   سبحان ذي العرش سبحانا نعوذ 
 يناوي ملكـه أحد  ال ينبغي أن   السماء له  ما تحت  مسخر آل

 يبقى اإلله ويودى المال والولد   تبقى بشاشته  ال شئ مما نرى
 والخلد قد حاولت عاد فما خلدوا  لم تغن عن هرمز يوما خزائنه
 والجن واإلنس يجري بينها برد   وال سليمان إذ دان الشعوب له

 آـل أوب إليهـا وافد يفد  من  أين الملـوك التي آانت لعزتها
 البـد مـن ورده آمـا وردوا    حوض هناك مورود بال آذب

 ومن شعره ما قاله لزيد بن عمر بن نفيل وآان زيد نصرانيا فالتقى بورقة وتناشدا األشعار                          
 : في التوحيد وعبادة اهللا فقال ورقة

 حـاميا  اهللا  تجنبت تنـورا مـن      رشدت وأنعمت ابن عمرو وإنما
 وترآت أوثان الطـواغي آما هيا         آمثلـه  بـدينك ربا ليس ربـا

 ولـم تك عن توحيـد ربك ساهيا       وأدرآك الـدين الـذي قد طلبته
 بالكـرامة الهيـا  تعـلل فيهـا         فأصبحت في دار آريـم مقامها

 من الناس جبارا إلى النار هـاويا       تـالقي خليل اهللا فيها ولـم تكن 
 ولو آان تحت األرض سبعين واديا        قد تـدرك اإلنسان راحمة ربـه

 وأنت الهــي ربنــا ورجائيـا        حنانيك إن الجـن آنت رجاءهم
 داعيا  أدين لمـن ال يسمع الدهـر        أديـن لـرب يستجيب وال أرى
 .تبارآت قـد أآـثرت باسمك داعيا        أقـول إذا صليت في آـل بيعة

اب         (*)  اني وآت اب األغ ام وآت ن هش ة ألب يرة النبوي اب الس ن آت ة م ذه الترجم  خالصة ه
ة            ي نقال عن شعراء النصراني  السيرة الحلبية ومعجم البلدان ومحاضرة األبرار البن العرب

 .قبل اإلسالم للويس شيخو
كم                           ك ال اذا عن ذل رى م د ؛ ت ور محم ل ظه  هذا بعض ما ظهر من شعر ورقة بن نوفل وقب

 الهائل المطموس؟ أليست هذه تراآيب القران وأفكاره قبل محمد؟
ل                     العرب يحفظون الشعر ويرددونه ويدونونه وظهرت معلقات عنترة وغيره ممن مات قب

يره                       ورقة بكثير   ة والموحدين غ  ؛ فلماذا ظهرت أشعار عنترة وغيره وطمست أشعار ورق
وا                      م يكون ه ل د وقوم ه أن محم  قبل محمد؟ لماذا يصر محمد أن من دالئل نبوته وصدق قران

 . يعلمون آتب اهللا وأنبياء اهللا من قبل محمد
 )49: 11هود(ِتْلَك ِمْن َأنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيَها ِإَلْيَك َما ُآنَت َتْعَلُمَها َأنَت َوَال َقْوُمَك ِمن َقْبِل 
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ا ُآنتَ                        ْرَيَم َوَم  َذِلَك ِمْن َأنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَليَك َوَما ُآنَت َلَدْيِهْم ِإْذ ُيْلُقون َأْقَالَمُهْم َأيُُّهْم َيْكُفُل َم
 )44: 5آل عمران(َلَدْيِهْم ِإْذ َيْخَتِصُموَن 

12يوسف  (َذِلَك ِمْن َأنَباء اْلَغْيِب ُنوِحيِه ِإَلْيَك َوَما ُآنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأْجَمُعوْا َأْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُروَن                
 :10( 

ِديَن                        َن الشَّاِه  :28القصص(َوَما ُآنَت ِبَجاِنِب اْلَغْرِبيِّ ِإْذ َقَضْيَنا ِإَلى ُموَسى األْمَر َوَما ُآنَت ِم
44( 

ي أو                          د في الجانب الغرب ل محم  ترى هل آان ورقة بن نوفل وغيره من شعراء العرب قب
 الشرقي عندما آتبوا عن أنبياء اهللا السابقين وعن موسى؟ هل آان الشعراء السابقين لمحمد                  
 من الشاهدين حتى انهم آتبوا قصص األنبياء في أشعارهم وبنفس تراآيب القران التي جاء                  
ل                             دا قب ه جي انوا يعلمون آتب اهللا وأنبيائ  بها محمد نقال عنهم؟ الواضح من أشعارهم انهم آ

 محمد ؛ وهذا يطعن في صحة اآليات السابقة أليس آذلك؟
المية             ة اإلس اب الخالف ك بكت ن علي رين المسلمي بر المفك ن أآ د م ق واح ة تعلي  ولمعرف

 .للمستشار محمد سعيد العشماوي
 لكن دعنا من آل تلك األسئلة الهامشية ونعود إلى ورقة بعمق اآبر

ها                                * ن عم ل وهو اب ن نوف ة ب ى ورق  عن عائشة قالت حديث طويل أن خديجة أتت بالنبي إل
ا                         ل م  آان أمراء تنصر في الجاهلية وآان يكتب الكتاب العبراني فيكتب بالعربية من اإلنجي

دا           ) انقطع(شاء اهللا أن يكتب فلما مات ورقة فتر الوحي             ا غ  حتى حزن النبي فيما بلغنا حزن
ا                       ال ي  منه مرارا آي يتردى من رؤوس شواهق الجبال لكي يلقي بنفسه فيتبدى له جبريل فق

 .. الوحي غدا لمثل ذلك) انقطاعه(محمد انك رسول اهللا حقا فإذا طالت فترة 
ن         .صحيح البخاري باب ما بدئ به صلعم الوحي الرؤيا الصالحة              (*)   المسند لإلمام أحمد ب

ترة الوحي عن                   .حنبل باب مسند عائشة       اب ذآر ف ري ب ون األدب للنوي  نهاية األرب في فن
 .النبي صلعم وما أنزل بعد فترته

آان                                  *  ا  ل أي وانم رى جبري دة ال ي ك مكث م سم رب اقرأ بأ ه ب ل علي زول جبري د ن  آان بع
ك                  م حزن لذل ود ومن ث ى الع  آذلك ليذهب ما آان يجده من الرعب وليحصل له التشويق إل
ذروة آي                           ى ب ا أوف ال فكلم تردى من رؤس شواهق الجب  حزنا شديدا حتى غدا مرارا آي ي

ا              ك رسول اهللا حق إذا طالت  .. يلقي نفسه منها تبدى له جبريل عليه السالم فقال يا محمد ان  ف
ك        ل ذل دا لمث ي بنفسه         .. علية فترة غ ا                .. آي يلق ن اسحق جزم بأنه اري أن أب ح الب ي فت  وف

ترة                           ذه الف دة ه دة أن م  ثالث سنين قال أبو القاسم السهيلي قد جاء في بعض األحاديث المسن
 .. ..آانت سنتين ونصف 

 . السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب بدء الوحي له صلعم(*) 
 لماذا انقطع الوحي بعد موت ورقة؟ لماذا الحزن والجزع بعد موت ورقة؟ لماذا اقدم محمد                         
م يخالطه                            بي ول ه ن ؤمن بأن ان م  على االنتحار مرارا بعد موت ورقة وانقطاع الوحي إذا آ

 .الشك؟
ة                    دة إجاب ل والوحي ل ب  نحن نعلم أن اإلجابة الصحيحة والمنطقية وان شئت الدقة والصدق ق

 .صعبة ومرة لكنها شافية
ام فرأيت                     *  ه في المن د رأيت ال ق ل فق ن نوف ة ب بي عن ورق  عن عائشة أن خديجة سألت الن

 . عليه ثياب بياض فأحسبه لو آان من أهل النار لم يكن عليه ثياب بياض
 .المسند لإلمام أحمد بن حنبل باب مسند عائشة(*) 

 .عن عائشة قالت قال النبي ال تسبوا ورقة بن نوفل فأني قد رأيت له جنة أو جنتين* 
اب                         (*)  دي ب ي الهن ي المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للعالمة الشيخ عل

 !!! ومات ورقة نصرانيا ولم يؤمن بمحمد. ورقة بن نوفل
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  :جــبريل 
 إن هول الصحراء عظيم وعلى رمال مكة ترقص الشياطين          

 مصطفى جحا محنة العقل في اإلسالم                                               
 .ما منكم من أحد إال وله شيطان ؛ حتى أنت يا رسول اهللا حتى أنا          

 محمد بن عبد اهللا                                                                   
ال                      ذي ق  من هو جبريل الذي آان يأتي محمدا وثارت حوله الشكوك حتى من محمد نفسه ال

ا من الجن                 يطانا أو تابع رى إال ش ا ي ام             أنه آاهن وم ع بخديجة أن تتعرى أم ا دف ذا م  ؛ وه
 ؛ لكن ترى     جبريل هذا لكي تعرف إذا آان جبريل هذا واحدا من الجن أو ملك من المالئكة                     

الطبع ال                 ة؟ ب ال مك ى رم ذا  !!  هل حالة محمد هذه آانت الوحيدة التي جرت أحداثها عل  وه
 .ما سنتعرض له

ى                 يرا طرق االستحواذ عل ه آث د وسهل ل اة محم  نعم لقد لعب جبريل أدوارا رئيسية في حي
ا                  النساء  ؛ فعائشة قال محمد أن جبريل جاءه بصورتها في قطعة من حرير ثم جاءه ببراءته

ل           بآيات بعد آيات   ا  ؛ وزينب بنت جحش ما آان يطولها محمد لوال آيات جبري  ؛ وحفصة م
ل                 رجعت إال بجبريل    ات جبري ة إال بآي ة ماري د لمضاجع اد محم ة      ؛ وما ع ة طويل  ؛ والقائم

اك                       ى حد اإلنه ل           فلقد قال مصطفي جحا بأن محمدا استخدم جبريل إل ه جبري ة آن  ؛ ولمعرف
رة                            وطبيعته اطين في جزي االت الشي رافين وخي ع الع  ؛ سنستعرض بعضا من حاالت تواب

ان                   العرب وهل هناك من تشابه بين جبريل وبين التوابع؟ هل ما قالته التوابع من الجن لكه
 :  العرب يختلف آثيرا عن القران؟ نجتزئ منه بال خلل
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  القصـة األولى
ه                        اه بإآرام ره إي الى ذآ داء اهللا تع د ابت بي اهللا صلعم عن آان من ن ا   تاريخ الطبري خبر عم

 .بإرسال جبريل إليه بوحيه
اءه      (!!!)  آان محمد يقضي شهرا في غار حراء آعادة قريش في الجاهلية للتعبد                      ى أن ج  إل

ق                              ون آنت ال أطي  جبريل قال النبي لم يكن من خلق اهللا أحدا ابغض إلي من شاعر أو مجن
ق           ى حال د إل دا ألعم ريش عني أب  أن انظر إليهما قلت إنني شاعر أو مجنون ال تحدث بها ق

 .من الجبل واطرح نفسي فألقتلنها فألستريحن) قمة(
 على طريقة من آان التعبد في     .  آان محمد يقضي شهرا للتعبد في مغارة آعادة أهل قريش            (

د                     ان يتعب اد األصنام آ ة عب  المغارات ؟ هل هو على طريقة رهبان النصارى أم على طريق
اد                           دارس العب ان يت ا آ ريش؟ فيم ادة ق  محمد؟ آم آان عدد العباد حوله طالما ذلك آان من ع

 ؟ هناك في المغارات
ل                   د حتى آنت وسط الجب ا زال الكالم لمحم  نأسف لطول المداخلة وان آانت ضرورية؛ م
 سمعت صوتا من السماء يقول يا محمد أنت رسول اهللا وأنا جبريل فما زلت ما أتقدم أمامي
ا               ى فخذه ت فجلست عل تى أتي بي ح ي طل لها ف ة رس ت خديج تى بعث ي ح ع ورائ  وال ارج

ال                         ت؟ ق ن آن ا القاسم أي ا أب د  (ملتصقا بها مائال إليها فقالت ي ون      ) محم ي لشاعر أو مجن  إن
ك      ن ذل اهللا م وز ب ت أع د       (فقال اء محم ل إدع ه قب وذ ب ت تعرف اهللا وتتع ة آان  أي أن خديج

ك                    !) النبوة؟ صدق حديثك وعظم أمانت  يا أبا القاسم ما آان اهللا ليصنع ذلك بك وما اعلم من 
ا  !) خديجة تعرف أن هذه الصفات الحسنة لها اجر عند اهللا؟               (وحسن خلقك وصلة رحمك         م

م     م ون يئا ق ت ش ك رأي م لعل ن ع ا أب ل أن    .. (ذاك ي ة قب د رأى رؤي رف أن محم ة تع  خديج
ذي                           !! (             يخبرها واهللا ال ن عم واثبت ف ا أب  ما زال الكالم لمحمد نعم ثم حدثها فقالت ابشر ي

م        !)  خديجة تعلم أن نفسها بيد اهللا؟     ( نفس خديجة بيده     ة ث  إني ألرجو أن تكون نبي هذه األم
ذي نفس                             دوس وال دوس ق ة ق ال ورق ا تنصر فق ن عمه ل وهو اب ن نوف  انطلقت إلى ورقة ب
ا                        بي م ه اثبت فقالت للن ي ل بر فقول  ورقة بيده لو صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس األآ

م                 ه من اله ا           (قال ورقة فسهل ذلك عليه بعض ما هو في ذي يصيب اإلنسان عندم ه ال م إي  ه
شق                          بي من قصة  ه ن ا ان ه عرف مسبق  يرى مالك اهللا خاصة وان محمد حسب قصصه ان

 !!)بطنه وإخراج مغمز الشيطان منه
ة             خالصة القصة   ة الجاهلي ى الطريق يراء عل ل ح ي جب ارة ف ي مغ هرا ف د ش د يتعب  ؛ محم

ة           وآعادتهم وهو شهر تعبد وخلوة والمتعبدون معه آثيرون         د الجاهلي  ؛ ترى لمن آانت تتعب
اك                         اد هن ان العب اذا آ د؟ وم د يتعب ان محم ن آ بي؟ لم ه ن ول بأن ل أن يق م قب د معه  ومحم
اد                          ع ألشعار هؤالء العب د؟ المتتب اك إسالم بع م يكن هن اقشون ول انوا يتن  يتدارسون؟ فيما آ
ة                      يجدها تتطابق مع القران وتحكي آثيرا من قصص أهل الكتاب؛ آيف عرف هؤالء الجهل
ع قصص                              م في أشعارهم وهى تتطابق م اء اهللا وسطروا قصصه ار اهللا وأنبي  والكفار أخب
ر             طورية غي ة واألس تى القصص التراثي ة؛ ح ة واللفظي ب اللغوي س التراآي ران وبنف  الق

 الموجودة بالتوراة واإلنجيل جاءت بها أشعارهم وجاء بها القران بعدهم أيضا آيف؟
عر                    اعدة ويصف ش ن س س اب اعر الق ب للش ه ويطل دا ويحفظ ر ج الم الشع د يحب آ  محم
دا                      راء ج ره الشع د يك ة أخرى محم  بعضهم باإلسالم آشعر أمية ابن أبي الصلت ومن ناحي
ون؛                             ران بشاعر ومجن  ويكره أن يكون شاعرا أو مجنون والعرب آثيرا ما وصفوه في الق
 محمد يتقبل بعد اإلسالم أشعار المدح وينّصب حسان بن ثابت مادحا له وهاجيا لمن يهجوه                           
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 بعد ما آان حسان مادحا للنعمان ابن المنذر لماذا هذا التناقض والضد؟
 خير له من أن يمتلئ      ..ألن يمتلئ جوف رجل قيحا         : عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال        * 

 .شعرا
 7218الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم(*) 

 .عن البراء عن النبي صلعم قال إن الروح القدس معك ما هاجيتهم
بي صلعم                     *   عن بريدة بن الحطيب األسلمي قال أعان جبريل حسان بن ثابت عند مدحه الن

 .بسبعين بيتا
اب                          (*)  دي ب ي الهن ي المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل

 .حسان بن ثابت
 وها هو جبريل يعين حسان بسبعين بيتا من الشعر ولنا أن نأخذ عينه من شعر جبريل الذي                  
د                          ى هن  أوحاه إلى حسان أو ما جاء به الروح القدس على لسان حسان بعد غزة أحد ليرد عل

 .بنت عتبة التي أآلت آبد حمزة أسد اهللا وعم محمد
 هنـد الهنـود طويلة البزر            لعن اإلله وزوجها معـها 
 .من داء بها بضا على القطر            قرحت عجيزتها ومشرجها

 .األغاني لإلمام أبي الفرج األصبهاني(*) 
 محمد يرتعب من مالك اهللا جبريل وينتابه الهم والحزن ويفكر في االنتحار لماذا؟ إذا آانت                           
ن                        تلك هي اآلثار التي تترآها مالئكة اهللا في نفوس البشر عندما يرونهم فماذا تفعل الشياطي
 بالبشر؟ أليس الشياطين هي التي ترعب البشر؟ خديجة تعرف اهللا وجزاءه الحسن والزال                     
 عالقا في ذهنها رفض أبوها ومن على شاآلته من زواجها بمحمد خديجة هي التي طرحت                             
الم محمد                                دة آ رفض بش جة ت ى اآلخرين خدي ا عل  فكرة النبوة وفكرة جبريل لتظهر زوجه
م                           و ل ان يحدث ل اذا آ رى م ه هو شيطان الشعر؛ ت تراءى ل ذي ي  الصادق األمين من أن ال

د         ان محم وة وآ رة النب ه هو             تطرح خديجة فك ذي يأتي أن ال  يسير وراء إحساسه الصادق ب
دا ظل                         ل إال أن محم ه هو جبري ذي يأتي أن ال  شيطان الشعر؟نعم برغم آل ما قالته خديجة ب

ية         طيلة حياته يؤآد أن الشيطان والجن تتلبسه وتأمره               ؛ وجريا على عادته وطريقته السياس
ا أخي                        ك ي ا رأي م فم أمره مسل ذي ي  والتوفيقية يقول بأن الشيطان الذي يأمره مسلم والجن ال
 المسلم؟؟؟ بماذا أمره الشيطان قبل أن يسلم؟ آم من الوقت استمرت عالقة محمد بالشيطان                           

 ؟  قبل أن يسلم؟أليس بين الشياطين من يظهر اإليمان ويبطن الكفر أي منافق
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  محمد والشياطين والجن
ران هي سورة الجن                 ي الق ما أن سورة       المتأمل في القران يجد أن للجن سورة باسمه ف  ؛ آ

ضا          ارة                         األحقاف هي من آالم الجن أي د فت ى محم سلطان عل ه  ان ل رى أن الجن آ ما ن  ؛ آ
ة                        فاعة مقبول ا ش  ينزغه وتارة ينسيه وتارة يلقي على لسانه آيات تمجد األصنام وتعد بأن له

 .عند اهللا وغيرها
 ذآر بعض المفسرين أنه صلعم آان له عدو من شياطين الجن يقال له األبيض آان يأتيه                             * 

 ..في صورة جبريل
 السيرة الحلبية لإلمام العالمة برهان الدين الحلبي باب بدء الوحي له صلعم(*) 

ْولِ                            َوَآَذِلَك َجَعْلَنا ِلُكلِّ ِنِبيٍّ َعُدوًّا َشَياِطيَن اِإلنِس َواْلِجنِّ ُيوِحي َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَق
 )12: 6النعام(ُغُروًرا َوَلْو َشاء َربَُّك َما َفَعُلوُه 

 )200: 7األعراف(َوِإمَّا َينَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ باهللا ِإنَُّه َسِميٌع َعِليٌم 
 )68: 6االنعام(َوِإمَّا ُينِسَينََّك الشَّْيَطاُن َفَال َتْقُعْد َبْعَد الذِّْآَرى َمَع اْلَقْوِم الظَّاِلِميَن 

ه من الجن                   :  عن أبن مسعود قال    *  ه قرين د وآل ب  قال النبي صلعم ما منكم من أحد إال وق
أمرني إال                       لم فال ي ه فأس انني علي اي إال أن اهللا أع ال وإي اك ق الوا وإي ة ق  وقرينه من المالئك

 .بخير
اس                .المسند ألحمد أبن حنبل     (*)  ة الن  صحيح مسلم باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتن

 .منتخب آنز العمال للعالمة الهندي.وأن مع آل إنسان قرينا
ا         :  عن عائشة قالت   *  الوا وأنت ي ه شيطان ق م من أحد إال ومع ا منك بي صلعم م ال الن  ق

 .رسول اهللا قال وأنا إال أن اهللا أعانني عليه فأسلم
ا                    (*)   صحيح مسلم باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه لفتنة الناس وان مع آل انسان قرين

 .من حديث عائشة
 .نعم لقد تمكن الجن والشيطان من محمد بل دفعه الى السجود لألصنام

ه          ... أخبرنا محمد بن عمر قال حدثني      *  ادهم (رأى رسول اهللا صلعم من قومه آفا عن  )ابتع
ه                          صلعم قوم  فجلس خاليا فتمنى فقال ليته ال ينزل علّى شئ ينفرهم عني وقارب رسول اهللا 
هم                                   رأ علي ة فق ة حول الكعب ك األندي من تل اد  ي ن ا ف ا مجلس  ودنا منهم ودنوا منه فجلس يوم

ة األخرى                     اة الثالث الت والعزى ومن رأيتم ال ى ) 20-1النجم(والنجم إذا هوى حتى بلغ أف  ألق
م رسول اهللا                               جي فتكل فاعتهن لترت ى وإن ش يق العل ك الغران ه تل ى لسان ن عل  الشيطان آلمتي

 ...صلعم بهما ثم مضى فقرأ السورة آلها وسجد القوم جميعا
شة                            (*)  بي من أرض الحب  .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر سبب رجوع أصحاب الن

نزول     .  من سورة الحج     52أسباب النزول للواحدي النيسابوري أساب نزول اآلية                أسباب ال
 .من سورة الحج 52لإلمام الحافظ جالل الدين السيوطي أسباب نزول اآلية

لم؟ هل                              ذي أس ها الشيطان ال د؟ هل ألقا ى محم طان األبيض عل ا الشي  هل هذه اآليات ألقاه
رق                           تي تعرف وتف وة ال ن روح النب  الشيطان استمر على إسالمه أم ارتد بعد هذه اآليات؟ أي
ترك               ا أن الشيطان ال ي وى؟ آم ذي ال ينطق عن اله ن ال الم الشيطان؟ أي الم اهللا وآ ن آ  بي

 : المسلم حتى في صالته إال ويلعب له في مقعدته ويعبث بها
أتي أحدآم وهو في               :  عن أبن عباس رضى اهللا عنه قال      *   قال النبي صلعم إن الشيطان ي

ال                  ك ف دآم ذل د أح إذا وج دث ف م يح دث ول ه أح ه أن ل إلي ه فيخي ح مقعدت تى يفت  صالته ح
 . ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح ذلك بنفسه
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اب                          (*)  دي ب ي الهن ّي المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل
 .الشيطان ووسوسته

 عود على بدء متى بدأت عالقة الشيطان بمحمد؟
ت      *  ة قال ة السعدي ن حليم وه    :  ع ي أب ال ل ة     (ق ن الرضاعة زوج حليم د   ) م ة ، لق ا حليم  ي

اه،                                 خشيت أن يكون هذا الغالم قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر ذلك به ، قالت فاحتملن
 فقدمنا به على أمه ، فقالت ما أقدمك به يا ظئر وقد آنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك ؟             

ت ا                قال ك آم ه إلي ه، فأديت داث علي ت األح ي ، وتخوف ذي عل ت ال ابني وقضي غ اهللا ب د بل  ق
ن ت  تحبي ت               :  ؛ قال ا قال تى أخبرته دعني ح م ت ت فل برك قال دقيني خ أنك، فاص ذا ش ا ه  م

ه من              أفتخوفت عليه الشيطان ؟ قالت نعم        ا للشيطان علي ه عنك   ... ؛ قالت آال ، واهللا م  دعي
 وانطلقي راشدة 

 سيرة أبن هشام باب حليمة ترد محمدا صلعم إلى أمه(*) 
د                  ن عرفت اهللا؟ لق ا فمن أي تغفار له  ماتت أم محمد آافرة وإلى النار ولم ُيسمح لمحمد باالس
ها عرفت أن الشيطان تلبسه                         اءة وهى بخبرت ك اإلغم  تخوفت علية المرضعة حليمة بعد تل

 .فخافت وأرجعته ألمه
د األسلمي                *  ن واق ة                .... أخبرنا محمد بن عمر ب ن مني ى ب ة أخت يعل  عن نفيسة بنت مني

ي                           ال ل ا رجل ال م و طالب أن ه أب ال ل  قالت لما بلغ رسول اهللا صلعم خمسا وعشرين سنة ق
د                         وقد اشتد الزمان علينا وهذه عير قومك وقد حضر خروجها إلى الشام وخديجة بنت خويل
غ                                 ك وبل ها ألسرعت إلي ا فعرضت نفسك علي و جئته  تبعث رجاال من قومك في عيراتها فل

ا خديجة أن   ) أبو طالب(فقال  .... خديجة ما آان من محاورة عمه له فأرسلت إليه            هل لك ي
 تستأجري محمدا فقد بلغنا أنك استأجرت فالنا ببكرين ولسنا نرضى لمحمد دون أربع بكار                    

د سألت لحبيب قريب                           نزال ... قال فقالت خديجة لو سألت ذاك لبعيد بغيض فعلنا فكيف وق  ف
ال لميسرة                        م ق بي ث  في ظل شجرة فقال نسطور الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة قط إال ن

 ..أفي عينيه حمرة قال نعم ال تفارقه قال هو نبي وهو آخر األنبياء ثم باع سلعته
رة                 (*)  ي الم ام ف ى الش اب ذآر خروج رسول اهللا صلعم إل ن سعد ب برى ألب ات الك  الطبق
 .السيرة الحلبية باب سفره صلعم إلى الشام ثانيا.الثانية

رين واألرواح                              جن الق ه وال اطين ل يه؟ هل هي من تلبس الشي ي عين تي ف رة ال  ما هذه الحم
 الشريرة؟ 

م   *  ن مسل ان ب ا عف ه         ...أخبرن زل علي ان إذا ن لعم آ بي ص ت أن الن ن الصام ادة ب ن عب  ع
ن موسى العبسي                    ان           ... الوحي آرب له وتربد وجهه أخبرنا عبيد اهللا ب ال آ  عن عكرمة ق

ر                ن عم د ب ا محم ران أخبرن ة السك اعة آهيئ ذلك س ذ ل ى رسول اهللا صلعم وق  إذا أوحي إل
ى                          ... األسلمي ه عل بي صلعم وأن ى الن نزل عل ال رأيت الوحي ي ي أروى الدوسي ق  عن أب

دة                           ا قامت موت ا برآت وربم ا تنقصم فربم  راحلته فترغو وتفتل يديها حتى أظن أن ذراعه
ل الجمان                       ه مث حدر من ه ليت ل الوحي وإن نه من ثق ن         يديها حتى يسرى ع ن ب ا حجي  ؛ أخبرن

ل                     ... المثنى ه جبري أتيني ب ى نحوين ي أتيني عل  أن رسول اهللا صلعم آان يقول آان الوحي ي
صوت                                 ل  أتيني في شيء مث ني وي ذلك يتفلت م ى الرجل ف  فيلقيه علي آما يلقي الرجل عل

ني              ه         .... الجرس حتى يخالط قلبي فذاك الذي ال يتفلت م نزل علي ه ي د رأيت  قالت عائشة ولق
د                            ن حمي دة ب ا عبي ا أخبرن ه ليتفصد عرق  الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبين

ال                          ... التيمي دة ق ك ش  عن بن عباس قال آان النبي صلعم إذا نزل عليه الوحي يعالج من ذل
 .آان يتلقاه ويحرك شفتيه آي ال ينساه فأنزل اهللا عليه ال تحرك به لسانك لتعجل به

 . الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر شدة نزول الوحي على النبي صلعم(*) 
ران               وهنا نرى حاالت غريبة عجيبة        ل السك  ؛ محمد يرغي ويذبد يصيبه الكرب ويصير مث

ذه األعراض            ؛ ويثقل حتى يكاد يقصم ذراع الراحلة        وتصلصل األجراس حوله     ؛ ما آل ه
 التي تحدث؟ هل حدث ذلك مع أنبياء اهللا الحقيقيين؟ 
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 نعم لم يكن محمد وعائشة فقط الذي يعتريهما الشيطان بل القائمة طويلة
ال      *  ذا                      :  عن الحسن البصري ق إني وليت ه عد ف ا ب ال أم ا فق ام خطيب و بكر ق ع أب ا بوي  لم

اره     ه آ ا ل ر وأن ي           ... األم ت فقومون ي زغ اتبعوني وإذا رأيتمون تقمت ف ي اس  وإذا رأيتمون
عارآم          ر أش اجتنبوني ال أؤث ت ف ي غضب إذا رأيتمون ني ف يطانا يعتري ي ش وا أن ل  واعلم

 ..وأبشارآم
 تاريخ الخلفاء للسيوطي باب أبو بكر الصديق رضي اهللا عنه(*) 
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  القصـة الثانية
رأ                 *  ا اق ال م رأ ق ا             حديث عبد اهللا بن شداد أتى جبريل النبي فقال اق ال ي ثم ق ه  ال فضم  ؟ ق

ال                محمد اقرأ قال ما اقرأ     ى خديجة فق بي إل اء الن  ؟ قال اقرأ باسم ربك الذي خلق قال لما ج
جن        (يا خديجة ما أراني إال عرض لّي         ان ربك        ) أي أصابه مس من ال ا آ  قالت آال واهللا م

ر                          ) ربك؟( ه الخب ل فأخبرت ن نوف ة ب  يفعل ذلك بك ما أتيت فاحشة قط قال فأتت خديجة ورق
 .فقال لئن آنت صادقة أن زوجك لنبي وليلقين شدة ولئن أدرآته ألمنن به

 .تاريخ الطبري نفس الباب السابق(*) 
جة ال توافق         خالصة القصة محمد يؤآد مرة أخرى على إن الجن والشيطان قد مسه                    ؛ خدي

اذا    ه لم ى أن الجن مس د عل ة        محم ذه األم بي ه د ن د أن محم ل يؤآ ن نوف ة ب  عرب(؟ ورق
 !!! وسوف يؤمن به لكنه مات ولم يؤمن) الجزيرة

 
 القصـة الثالثة

ان   (عن ابن عباس قال بينما النبي بأجياد             *  ى         ) اسم مك ه عل ا واضعا إحدى رجلي  رأى ملك
ل فزعر                       ا جبري د أن ا محم ل ي ا جبري زع (األخرى في أفق السماء يصيح يا محمد أن ي )ف  النب

ا                        آون آاهن ي ألخشى أن أ ا خديجة إن ال ي ا وق  )عراف (ورجع سريعا إلى خديجة فأخبره
ؤدي                         قالت آال يا ابن عم فان اهللا ال يفعل ذلك بك أبدا انك لتصل الرحم وتصدق الحديث وت
ن                                ة واهللا أن اب ال ورق ه فق ه فأخبرت مرة أتت  األمانة ثم انطلقت إلى ورقة بن نوفل وهى أول 
 عمك لصادق وان هذه لبدء النبوة وانه ليأتينه الناموس األآبر فان بعث وأنا حي فسأعزره                 

 .وانصره وأومن به
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد ذآر نزول الوحي على رسول اهللا صلعم(*) 

ل هو شيطان                         د اهللا ب ه ليس مالك من عن ذي يأتي رارا أن ال آد م د يؤ  خالصة القصة محم
ه                       ران نفي ة وحاول الق ده عرب الجاهلي ا أآ  وسيصل به األمر أن يكون آاهنا عرافا وهذا م

 فيما بعد 
 )29الطور(َفَذآِّْر َفَما َأنَت ِبِنْعَمِت َربَِّك ِبَكاِهٍن وال َمْجُنوٍن 

 )42الحاقة(َوال ِبَقْوِل َآاِهٍن َقِليال َما َتَذآَُّروَن 
ه                ه وان ه أن الجن مست ابقا رأي  خديجة ترفض رأي محمد في نفسه انه آاهن آما رفضت س

 .شاعر أو مجنون
ال محمد                      د أن ق ة بع  ورقة بن نوفل يؤآد على نبوة محمد ويؤآد انه سيؤمن به؛ ومات ورق

 ؟ انه نبي ولم يؤمن به ومات نصرانيا ؛ ترى لماذا تراجع ورقة عن وعوده السابقة
اهن                           ه آ ا    لكن أهم النقاط هي تلك التي قالها محمد عن نفسه انه آاهن وقالت العرب ان  ؛ هن

ه                              د والعرب ان ال محم اذا ق ة لنعرف لم  سنعرض بعضا من آالم آهان العرب في الجاهلي
 . آاهن ولنعرف آيف يماثل القران آالم الكهان
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  :سجـع بعض الكهان 
 : قال أحد الكهان يسمى شق في تفسير المنام ألحد الملوك

 أمر ينقطع برسول مرسل يأتي بالحق والعدل بين أهل الدين والفضل يكون الملك في قومه                        
اء                  إلى يوم الفصل قال الملك وما يوم الفصل           ه من السم دعى في والة ي وم تجزى ال  ؟ فقال ي

وز                        بدعوات يسمع فيها األحياء واألموات ويجمع فيها الناس للميقات يكون فيه لمن اتقى الف
ع               ن رف ا م ا بينهم اء واألرض وم ال أي ورب السم ول ق ا تق ك أحق م ال المل يرات ق  والخ

 ).شك(وخفض أن ما أنبأتك لحق ما فيه من امض 
اء واألرض                       المالحظ هنا أن الكهان رغم تعاملهم مع الشيطان والجن فأن آالمهم عن السم
ة                         ة والتراآيب اللغوي ارات البليغ  ويوم الفصل ومن اتقى اهللا له الخيرات ناهيك عن أن العب

 .المشابهة للقران
 .عن النبي صلعم قال أسجع آسجع الكهان

 البخاري آتاب الطب باب الكهانة ومسلم القسامة باب دية الجنين ووجوب الدية اإلتقان                     (*)
 ..اإلحياء. في علوم القران باب في الفواصل واآلي

 : قال آاهن أخر يدعى سطيح* 
بي   )الملك(نبي ذآي يأتيه الوحي من العلي قال          ن            ممن هذا الن د غالب ب ال رجل من ول  ؟ ق

ال                       دهر ق ى أخر ال ه إل ي قوم ك ف ك(فهر بن مالك بن نضر يكون المل دهر من       ) المل  هل لل
ون                        آخر ه المسيئ ى في ون ويشق  ؟ قال نعم يوم يجع فيه األولون واآلخرون يسعد فيه المحسن
ك حق              أحق ما تخبرني  ) الملك(قال  ا أنبأت ا اتسق م  ؟ قال نعم والشفق والغسق والفلق إذا م

 وقالت عفيراء!!) تأمل قول آهان العرب الذين تعاملوا مع الجن والشياطين(
ل نطق اإلماء                            دماء ومنطق العقائ ه مبطل ال اء ان  اقسم برافع السماء ومنزل الماء من العم

يراء       ) الملك(قال   ا عف دعو ي صنام                   إالم ي ام وآسر أ ى صالة وصيام وصلة أرح  ؟ قالت إل
 وتعطيل أزالم واجتناب آثام

 عن لهيب بن مالك اللهبي قال حضرت عند النبي       .  قال الملك من قومه قالت مضر بن نزار        
ان    (فذآرت الكهانة وما قاله خطر         سة               ) اسم أحد الكه بي نحن أول من عرف حرا  فقلت للن

 السمع عند القذف) سرقة(السماء وزجر الشياطين ومنعهم من استراق 
 )نفس فكرة القران عن الشهب(بالنجوم 

 : فقال خطر عندما انقض نجم من السماء عظيم* 
ه                                    ه بلبل ما حال ه  ا ويل ه ي ه جواب شهابه زايل  أصابه أصابه خامره عقابه عاجله عذابه احرقه 

ه  م  (بلبال ه     )الغ ه وغيرت أحوال ه تقطعت حبال اوده خبال م      ...ع ني قحطان أخبرآ ا معشر ب  ي
ؤتمن السدان                     د الم ان والبل ة ذات األرآ ة      (بالحق والبيان وأقسم بالكعب دنة الكعب ع   ) س د من  ق

ان وبالهدي وفاضل                     ل والفرق  السمع عتاة الجان من اجل مبعوث عظيم الشان يبعث بالتنزي
ه              .... القران تبطل به عبادة األوثان      أرى لقومي ما أرى لنفسي أن إتبعوا خير األنس برهان

ل غير اللبس                        م التنزي اة والعيش      .... مثل شعاع الشمس يبعث بمكة دار الحمس بمحك  والحي
ة من الجن       (انه لمن قريش ما في حكمه طيش من آل قحطان وال ريش                       والبيت ذي   ) قبيل

ل                   )زمزم(الدعائم والرآن واالحائم       المالحم وقت  انه لمن نجل هاشم من معشر أآارم يبعث ب
ه رئيس الجان               ي ب ان اخبرن ذا هو البي الم ه ا سمسم     (آل ظ ح ي ر    .  .  .) وأفت ال اهللا اآب م ق  ث

اطين           ( ع الجن والشي  جاء الحق وظهر وانقطع      ) قالها قبل محمد آهان العرب المتعاملين م
د                   (عن الجن الخبر ثم أغمي عليه           تي آانت تصيب محمد عن اءة واألعراض ال  نفس اإلغم
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وم              ) الوحي ه ليبعث ي وة وان ل نب د نطق عن مث بي لق ال الن ه أال اهللا فق ال ال إل اق ق ا أف  فلم
 .القيامة أمة وحده

ي                  (*)   السيرة النبوية واآلثار المحمدية لمفتي السادة الشافعية بمكة المشرفة السيد أحمد زين
ة    .  باب أخبار تساقط النجوم      .  دحالن يرة الحلبي ر         .  الس اب ذآر بشائ ري ب ة األرب للنوي  نهاي

 .آهان العرب به صلعم
 ؛ وبين محمد     أرأيتم آيف أنها شهادة متبادلة بين آهان األصنام السّماعون للجن والشياطين                 

ا          !!  نبي جزيرة العرب وعجبي     ل أن يقوله بر قب ائال اهللا أآ  أرآيتم آيف آبر رئيس الجان ق
ان                       ؛ وقال ال إله إال اهللا     محمد جن وآه ران وآالم ال ن الق ير بي ه الكب ك التشاب عن ذل اذا   ؛ م

 .؟ أصنام الجاهلية
 : قال آاهن أخر* 

ار ذات                     اج والبح ريح ذات العج راج واألرض ذات األدراج وال اء ذات األب م بالسم  أقس
 ...األمواج والجبال ذات الفجاج

 .آل آالم الكهان من آتاب نهاية األرب في فنون األدب للنويري والسيرة الحلبية(*) 
ع للشيطان والجن             اهن المستم ن الك ة بي هادة متبادل ا ش م آيف أنه ي   أرآيت د نب ن محم  ؛ وبي

ان          أسمعتم ما أخبر به رئيس الجان        .  األميين الجهلة    ة العمي ى الجهل ه عل د    ؛ ليضحك ب  ؛ لق
ي          أقسم وقال اهللا أآبر ما الفارق بين رئيس الجان وجبريل            ؛ ما الفرق في التراآيب والمعان

 !!!؟ وعجبي بين القران وآالم الكهان
ا              *  ل بينه  قال أبن أسحق لما تقارب أمر رسول اهللا صلعم حجبت الشياطين عن السمع وحي

حدث من اهللا             وبين المقاعد التي آانت تقعد فيها فرموا بالنجوم        ؛ فعرف الجن أن ذلك ألمر 
 في العباد يقول اهللا لنبيه صلعم حين بعثه يقص عليه خبرهم إذ حجبوا وانا لمسنا السماء أي                   
ا              ون عنه اء يمنع ة أقوي ديدا أي مالئك ا ش دناها ملئت حرس ا فوج ع منه تراق السم ا اس  طلبن
ه                                 وشهبا وأنا آنا نقعد منها مقاعد للسمع لخلوها عن الحرس والشهب فمن يسمع أالن يجد ل

ه شهاب         شهابا رصدا أي ارصد له ل     ه يتبع ة حرآت م بخف ة منه  يرمى به ومن يخطف الخطف
 ثاقب يقتله أو يحرق وجهه أو يخبله قبل أن يلقيها إلى الكاهن وذلك لئال يتلبس أمر الوحي                    

 .. ..بشيء من خبر الشياطين مدة نزوله
 السيرة الحلبية لإلمام العالمة برهان الدين الحلبي باب تساقط النجوم وطرد الجن عن                        (*) 

ع   تراق السم ود            .  اس ن اليه ار م رب واألحب ن الع ان م ار الكه اب أخب ام ب ن هش يرة أب  س
 .والرهبان النصارى

ن                 ياء اهللا الحقيقيي ك مع أنب ودع                نعم لم يحدث ذل ة وضرب ال ة والعراف ة الكهان ا ثقاف  ؛ لكنه
رة العرب          ا جزي تي آانت تغص به رافين ال ع الع ات الجن وتواب د  وخراف ا محم  ؛ فصيره

 !!!وحي يقرأ به المسلمين صبح مساء
ن                          ِع َفَم َد ِللسَّْم ا َمَقاِع  َوَأنَّا َلَمْسَنا السََّماء َفَوَجْدَناَها ُمِلَئْت َحَرًسا َشِديًدا َوُشُهًبا َوَأنَّا ُآنَّا َنْقُعُد ِمْنَه
مْ                         ْم َربُُّه ي األْرِض َأْم َأَراَد ِبِه  َيْسَتِمِع اآلَن َيِجْد َلُه ِشَهاًبا رََّصًدا َوَأنَّا ال َنْدِري َأَشرٌّ ُأِريَد ِبَمن ِف

 )10-8: 72الجن(َرَشًدا 
إل                                    ى اْلَم وَن ِإَل اِرٍد ال َيسَّمَُّع ْيَطاٍن مَّ لِّ َش ن ُآ ا مِّ ِب َوِحْفًظ ٍة اْلَكَواِآ دُّْنَيا ِبِزيَن اء ال  ِإنَّا َزيَّنَّا السََّم
هُ                    َة َفَأْتَبَع َف اْلَخْطَف ْن َخِط ٌب ِإال َم َذاٌب َواِص ْم َع وًرا َوَلُه ٍب ُدُح لِّ َجاِن  األْعَلى َوُيْقَذُفوَن ِمن ُآ

 )10-6: 37الصفات(ِشَهاٌب َثاِقٌب 
رِ                 َذاَب السَِّعي ْم َع ْدَنا َلُه اِطيِن َوَأْعَت ا لِّلشََّي ا ُرُجوًم اِبيَح َوَجَعْلَناَه دُّْنَيا ِبَمَص اء ال ا السََّم ْد َزيَّنَّ  َوَلَق

 )5: 67الملك(
ة                   ه المظلم ذا     .  نعم هذا تخيل البدوي الصحراوي وتحليله لظاهرة يراها في ليالي رى هل ه  ت

عن                          آالم اهللا   ؟ هل نستطيع أن نواجه به العلماء الذين اثبتوا بالدليل القاطع أن أقوال القران 
 !!! ؟ الشهب ال تعدوا عن آونها خرافات ليس إال

 : أما قصة إسالم عمر بن الخطاب فهي األعجب* 
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 روى عن عبد اهللا ابن عباس في سبب إسالم عمر بن الخطاب أن عمر دخل مع قوم من               * 
 : خزاعة فلما مثلوا بين يدي الصنم سمعوا هاتفا من جوفه يقول

ع                ى األصنام آرائ م إل دوا الحك م وطائش األحالم ومسن ا انت ام م اس ذوو األجس ا الن ا أيه  ي
د الشرك باإلسالم          (!!)  األنعام محمد ذو البر واإلآرام أآرمه الرحمن            د جاء بع ام ق  من أم

ى           بقا إل ادروا س ام فب اس عن اآلث ام يزجر الن  يأمر بالصالة والصيام والبر وصالت األرح
 .اإلسالم بال فتور وبال إحجام

 .نهاية األرب في فنون األدب للنويري(*) 
م        عدو اإلنسان                   من الذي يتحدث من جوف الصن ادع  ذاب الشيطان المخ  ؟ ؟ أليس هو الك

الم               ا لك ده مشابه ل ووج ه جبري اء ب ا ج ى م د إل تمع محم دما اس م هل عن ن السؤال المه  لك
ه                      الكهان قال عن نفسه آاهن        د ان الوا عن محم دما ق ة عن  ؟ ترى هل أخطاء عرب الجاهلي

ن      آاهن نظرا للتشابه والتطابق بين ما جاء به القران وبين ما قاله الكهان                      ؟ ما االختالف بي
 .؟ آالم الكهان والشياطين وأفكارهم عن اهللا وآالم محمد وجبريل والقران

ائم في الحجر إذا                                    *  ي لن د المطلب إن ال عب ال ق ه ق ي طالب رضى اهللا عن  عن علي بن أب
ي.... وفي الغد قال أحفر برة قلت وما برة      .. أتاني آت فقال أحفر طيبة قلت وما طيبة         فجاءن

ن                     ج األعظم وهي بي ذم تسقي الحجي نزف وال ت ال ال ت زم ق ا زم  فقال أحفر زمزم فقلت وم
 ..الفرث والدم عند نقرة الغراب األعصم عند قرية النمل

ا            (*)  ن الخلف عليه ا جرى م زم وم ر زم ر حف اب ذآ ام ب ن هش يرة أب ة   .  س يرة الحلبي  الس
ه صلعم                     ة أم بي صلعم آمن ي الن د اهللا أب زويج عب اب ت  لإلمام للعالمة برهان الدين الحلبي ب

 .وحفر زمزم وما يتعلق بذلك
ق                          د وهو سورة العل ه محم  نعم إن المدقق في تلك القصة سيجد لها صدي في أول ما جاء ب

 أو اقرأ
ا                   *  أه الوحي وهو في غار          .. عن عائشة قالت أول ما بدئ به صلعم من الوحي الرؤي  فاج

ي                                  غ من خذني فغطني حتى بل ال فأ ارئ ق ا بق ا أن ال صلعم م رأ ق  حراء فجاءه الملك فقال اق
م            د ث ني الجه غ م تى بل ة ح ني الثاني ارئ فغط ا بق ا أن ت م رأ فقل ال اق لني فق م أرس د ث  الجه

 ..فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق اإلنسان من علق.... أرسلني
 . سيرة أبن هشام باب مبعث النبي صلعم. تفسير أبن آثير باب تفسير سورة العلق(*) 

 هل من قال لعبد المطلب أحفر زمزم فقال له وما زمزم هو نفسه الذي قال لمحمد اقرأ فقال                     
 ؟  ما أنا بقارئ
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  توابـع الجن
م          *  ال نع لمت ق ه هل أس ن الخطاب فسأل ر ب ى عم اء إل ارب ج ن ق واد ب ر.... س ال عم  فق

يعه                     ل اإلسالم بشهر أو ش اءني قب ل (أخبرني ما جاءك به صاحبك قال ج ى      ) أق ر إل ال ت  فق
د (وأحالسها  ) األبل(من دینها ولحوقها بالقالص         )یأسها(وإیاسها  ) ذليال(الجن وإبالسها      جل

كة تبغي الهدى                            )یحمي اإلبل   ى م  ؛ عجبت للجن وتخبارها وشدة العيس بأآوارها تهوى إل
 .ما مؤمن الجن آكفارها فارحل إلى الصفوة من هاشم بين روابيها وأحجارها

ارب              (*)  ن ق ة     .  سيرة أبن هشام باب ما جرى بين عمر بن الخطاب وسواد ب يرة النبوی  الس
 .واآلثار المحمدیة للسيد أحمد زیني دحالن مفتي الشافعية بمكة باب أخبار الكهان

ما فوقف                          *  ا یو ابع من الجن فجاءه ا ت آان له ة   آانت امرأة آاهنة بالمدینة یقال لها حطيم
ة یحرم                بي بمك د بعث ن ه ق ال ان دثنا ونحدثك فق دخل تح ك ال ت ه مال ى جدارها فقالت ل  عل

 ...الزنا
هود وعن                         (*)  ار الي صلعم عن أحب ى من أمر رسول اهللا  ما جاء عل اب  ة ب  السيرة الحلبي

 .. الرهبان من النصارى
ا                   *  داء أن ی وت سمعت ن ال لخدیجة إذا خل  عن عمرو بن شرحبيل أن رسول اهللا صلعم ق

ذا أمر           ... محمد یا محمد      ا أي       ...وقد خشيت أن یكون واهللا له ي ألخشى أن أآون آاهن  وأن
دنتها والكاهن                      فيكون الذي ینادیني تابعا من الجن ألن األصنام آانت الجن فيها وتخاطب س
 یأتيه الجني بخبر السماء وفي روایة وأخشى أن یكون بي جنون أي لمسة من الجن فقالت                         

 ... آال یا أبن عم ما آان اهللا ليفعل ذلك بك فواهللا إنك لتؤدي األمانة وتصل الرحم 
 روى أبن أسحق عن شيوخه أنه صلعم آان یرقي من العين وهو بمكة قبل أن ینزل عليه   * 

ه صلعم                         ى أن دل عل ذا ی ك ه ل ذل  القران فلما نزل عليه القرآن أصابه نحو ما آان یصيبه قب
د                        ه وترب دة ویغمض عيني د حصول الرع  آان یصيبه قبل نزول الوحي ما یشبه اإلغماء بع

دء الوحي            .(*) وجهه ویغط آغطيط البكر     اب ب بي ب  السيرة الحلبية لإلمام برهان الدین الحل
 .له صلعم

تي ظهرت                                    هم نفس األعراض ال جن تظهر علي اطين وال م الشي ذین تتلبسه اهد ال  آل من ش
د الوحي هي                .  على محمد آما ظهرت على آهان العرب          ه عن تي آانت تأتي اءة ال  أما اإلغم

 !!! نفسها التي آانت تأتيه قبل الوحي
ى            جاء في السيرة الحلبية أن رجال قال سافرت عن زوجتي                  *  ها شيطان عل ني علي  ؛ فخلف

ني      ا م رح           صورتي وآالمي وسائر حاالتي التي تعرف ت ه م تف ر ل دمت من السف ا ق  ؛ فلم
ك       ؛ ولم تتهيأ لي وآانت إذا قدمت من سفر تتهيأ آما تتهيأ العروس                 بي ا في ذل  ؛ ؛ فقلت له

ك الشيطان                       ي ذل د ظهر ل ذلك وق ا آ ا أن م تغب فبينم ك ل ا رجل من           فقالت إن ي أن ال ل  ؛ وق
ك               الجن ل           ؛ عشقت امرأتك وآنت آتيها في صورتك فال تنكر ذل ك اللي ا یكون ل أختر أم  ؛ ف

الي        ؛ فراعني ذلك ثم اخترت النهار           أو لك النهار    ان في بعض اللي ال       ؛ فلما آ  ؛ جاءني وق
 ؛ فقلت أنت تسترق   ؛ فقد حضرت نوبتي في استراق السمع من السماء         بت الليلة عند أهلك   

 ؛ ؛ قلت نعم فلما جاء الليل أتاني وقال حّول وجهك              ؛ فقال نعم هل لك أن تكون معي           السمع
ه جناحان             ر ل ل       (فحّولت وجهي فإذا هو في صورة خنزی احين مث ر بجن براق خنزی  نفس ال

ة     ا ظالمي ة أیض احين والرحل رس بجن ة    !!) ف ة آمعرف ه معرف إذا ل ره ف ى ظه ني عل  فحمل
واال             ) شعر على الرقبة آشعر الفرس      (الخنزیر   ورا وأه رى أم ك ت ا فإن  فقال لي أستمسك به

وة إال                      فال تفارقني تهلك   ول ال حول وال ق ائال یق م صعد حتى لصق بالسماء فسمعت ق  ؛ ث
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ع من       !!) جني مؤمن ونعمة اإلیمان    (باهللا ما شاء اهللا آان وما لم یشأ لم یكن            ي ووق  فهوى ب
 ).أي قبل اإلسالم(وقع ذلك في الجاهلية.. وراء العمران 

صلعم عن                                 (*)  جاء من أمر  ا  اب م بي ب دین الحل ان ال ة بره ام العالم  السيرة الحلبية لإلم
 ....أحبار اليهود وعن الرهبان من النصارى وعن الكهان من العرب

 ؛ هل هذا   ؟ من الجن   آل ذلك قبل اإلسالم ومن من       !!! ال حول وال قوة إال باهللا وما شاء اهللا   
 ؟ لكن قد یقول البعض آذب ونطعن في صحة هذه الكتب فهي إسرائيليات                الجن آان مؤمن   

غاب          .  وخزعبالت وخرافات خرفات و أحادیث مدسوسة أو مبسوسة               ا  ا صدیقي ربم  نعم ی
ع الجن                        ران وتمت ع في الق ران واستراق السم الجن في الق ات ف  عنك إنها إسالميات وقرآني

 !!!باإلنس في القران والجن المؤمن المسلم في القران 
 )18: 15الحجر(َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب مُِّبيٌن ) من الشياطين(ِإالَّ َمِن اْسَتَرَق السَّْمَع 

 )9: 72الجن(َوَأنَّا ُآنَّا َنْقُعُد ِمْنَها َمَقاِعَد ِللسَّْمِع َفَمن َیْسَتِمِع ا آل َن َیِجْد َلُه ِشَهاًبا رََّصًدا 
ا                         ِس َربََّن َن اِإلن  َوَیْوَم ِیْحُشُرُهْم َجِميًعا َیا َمْعَشَر اْلِجنِّ َقِد اْسَتْكَثْرُتم مَِّن اِإلنِس َوَقاَل َأْوِلَيآُؤُهم مِّ

 )128: 6اإلنعام... (اْسَتْمَتَع َبْعُضَنا ِبَبْعٍض
الجن(َفَمْن َأْسَلَم َفُأْوَلِئَك َتَحرَّْوا َرَشًدا     ) الكافرون(َوِمنَّا اْلَقاِسُطوَن     ) الجن(َوَأنَّا ِمنَّا اْلُمْسِلُموَن     

72 :11-14 ( 
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 القول الفصل واالختبار األخير
جاءك                           *  ك إذا  ذي يأتي ذا ال م     قالت خديجة لمحمد أتستطيع أن تخبرني بصاحبك ه ال نع  ؟ ق

م                            د جاءني قالت ق  فجاءه جبريل عليه السالم آما آان يأتيه فقال النبي لخديجة هذا جبريل ق
راه                      ا فقالت هل ت ام فجلس عليه ى فخذي اليسرى فق م قالت       يا أبن عم فأجلس عل ال نع  ؟ ق
راه                        م قالت        فتحول فأقعد على فخذي اليمنى فتحول النبي فجلس عليها فقالت هل ت ال نع  ؟ ق

راه                    ا قالت هل ت م فتحسرت       فتحول فأجلس في حجري فتحول فجلس في حجره ال نع  ؟ ق
ة أخرى    (فألقت خمارها والنبي جالس في حجرها         ) آشفت عن جسدها المالبس  (  وفي رواي

ا هو                 ثم قالت هل تراه   ) آشفت عن ثدييها    ك وم ه مل واهللا ان  ؟ قال ال فقالت يا أبن عم ابشر ف
 .بشيطان

ن         *  ا وبي د بينه ة محم ت خديج ن أدخل ديث ولك ت الحسن نفس الح ة بن ديث فاطم ي ح  وف
ا   ا (درعه ن جلبابه ا وبي ارئ     آيف !! بين ال الق ذا لخي تروك ه ل   ) ؟ م ك جبري د ذل ذهب عن  ف

 .فقالت هذا ملك وما هو بشيطان
اه                                     (*)  ره إي الى ذآ داء اهللا تع ند ابت ان من أمر صلعم ع ا آ خبر عم آر ال  تاريخ الطبري ذ

بي صلعم       .  بإآرامه بإرسال جبريل عليه السالم إليه بوحيه        اب مبعث الن ام ب ن هش  .سيرة أب
ي .  السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب بدء الوحي له صلعم            تاريخ اإلسالم للذهب

 .218ص 1الخصائص الكبرى للسيوطي جزء . 60ص 
 ؛ وبين جبريل  ؛ وبين الصدق والكذب   أرايتم آيف آان االختبار الفصل بين النبوة والكهانة      

د        أتي محم ان ي ذي آ اء                       والشيطان ال رى النس ة تخجل أن ت جة أن المالئك د عرفت خدي  ؛ لق
ادع        ّداع ومخ ا إن الشيطان خ ل واستمر         عرايا ولكن غاب عنه ي جبري م يختف و ل اذا ل  ؛ فم

ك          واقفا ابع من الجن وليس مل ه هو شيطان أو ت ذي يأتي  ؛ ؟ هل آان سيدل ذلك على أن ال
 ؟ لقد روى عن محمد أن جبريل آان يأتيه بالوحي وهو مع عائشة في لحافها أليس آذلك

ي الوحي                      : عن انس قال    *  زل عل  قال النبي يا أم سلمة ال تؤذونني في عائشة فأنه واهللا ما ن
 . وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها

ى صاحبه                           (*)  اب من أهدى إل ا ب ها والتحريض عليه ة وفضل  صحيح البخاري آتاب الهب
ه                    اب فضل عائشة رضى اهللا عن ن        .  ا وتحرى بعض نسائه دون بعض وب وم الدي اء عل  إحي

 .لإلمام أبي حامد الغزالي باب آداب النكاح
 !!!أي أن جبريل آان ال يخجل أن يرى محمد مع عائشة فقط دون غيرها من النساء

 ؟ هل جبريل خديجة غير جبريل عائشة
 واألن يصل بنا الدرب إلى نهايته ولدينا أسئلة حيرى 

ه سيؤمن                      :  ورقـة و أدرآ  لماذا لم يؤمن ورقة بمحمد رغم انه أآد مرارا في األحاديث أن ل
ا      ة نصراني ات ورق رب وم بي الع د ن د أن محم ه وأآ وت   ب د م ي بع ع الوح اذا انقط  ؟؟ لم

عم فهل          ؟ هل حزنت السماء على موت ورقة فال جبريل يصعد وال ينزل               ورقة ان ن  ؟ لو آ
ه        د وأمت م من محم د                ورقة عند اهللا أه ى محم ي عل آان يمل ة   ؟ هل انقطع الوحي الن ورق

ن                   لوبه بي  آثيرا من القران خاصة أن المتأمل في أسلوب القران يجد انه يختلف تماما في أس
 ؟ مكة والمدينة وآأن الذي أملى وحي مكة غير الذي أملى وحي المدينة

هام        لماذا انقطع الوحي بعد ورقة وحاول محمد االنتحار مرارا          ه سؤال محوري و  ؟ نعم ان
 !يبحث عن إجابة شافية

رحم ويصدق               :  خديجـة ة ويصل ال ؤدي األمان  تعرف اهللا والمالئكة وأن اهللا ال يخذل من ي
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ي                 ؛ من أين عرفت ذلك        الحديث ل العبران رجم اإلنجي  ؟ ؟ هل عرفته من القس ورقة الذي ت
ك األعوام من                               وة هل خلت تل ل النب جة قب ع خدي  خمسة عشر عاما أو يزيد قضاها محمد م

اب                       ان أهل الكت اب وإيم اب وقصص أهل الكت تزاور القس       األحاديث عن أهل الكت م ي  ؟ أل
م القرشي وال يذهب                 ؟ لقد آانت خديجة آأبنته        ورقة معهم  د الصن  ؛ هل يترآها مع أبن عاب

 ؟ ماذا آان يحدث لو لم تكن الزوجة خديجة             مرارا ليعظه ويرشده ويسفه األصنام وعابديها         
 ؟ أي لو آانت إحدى نساء أسرة محمد في الجاهلية أي من عباد األصنام

ه هو                           ذي يأتي أن ال ن ب د الصادق األمي  ماذا آان يحدث لو لم تعارض خديجة اعتراف محم
 ؟ شيطان الشعر أو هوس الجنون أو مس الجن أو آهانة العرب

رى                      نى واليس ا اليم ة بأفخاذه ه خديج ذي أجرت ير ال ار األخ حة االختب ي ص رى ف اذا ت  م
 ؟ وحجرها ودرعها

ة خمسة                           ى خديجة طيل رأة أخرى عل  لكن السؤال األهم لماذا لم يتزوج محمد أو يخطب ام
ن         ة األربعي وام قراب ي خالل عشرة أع دها ف زوج وخطب بع ذي ت و ال ا وه  وعشرين عام

 ؟ امرأة أو يزيد
ة        ة قس مك  ؟ هل آان زواجا نصرانيا على طريقة الزوجة الواحدة على يد عمها القس ورق

ا                        رده آم ا من أن ت ى من صنعته خوف رد عل ع أن يتم  إن لم يكن آذلك ترى هل آان يستطي
ى                             رفعته ا رغم وصولها إل ره إليه دير ظه ع أن ي م يكن يستطي ة فل  ؟ هل ألنها امرأة حازم

م تتجاوز                    ة ل زوج بطفل دها ت الصغيرات فبع  عمر يقارب الخامسة والستون وهو الشغوف ب
 ؟ التسع سنوات

آذلك                 ح      حقا تلك األسماء لو اختفى منها اسم الختفت آل األسماء أليس  ل أن نفت  ؟ ولكن قب
 الملفات األخرى علينا أن ننتظر فترة اللتقاط األنفاس وإلقاء الضوء على الفترة الطفرة بين               

 . محمد في بداية الحقبة الخديجية وفي نهايتها
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 الفترة الطفرة
ا             ي تجارته راء ف ل األج ة آك د خديج أجير عن ترة آ ك الف د تل دأ محم ا   ب أتمر بأمره  ؛ ال ؛ ي

انوا               يستطع أن يخالفها فهي امرأة ثرية حازمة شريفة             و آ اء حتى ل  ؛ فتزوج بناتها ممن تش
ه         داء دعوت رآين أع ارا مش ا           آف ة وزوجه ه المسلم ن ابنت رق بي ع أن يف د ال يستط  ؛ محم

ك         .  المشرك ابن أخت خديجة ألنه ال يستطع أن يخالف لها أمرا         د تل د عن ان محم  لكن هل آ
 النقطة بعد موتها؟

عد                                         ط ب ذا فق د عصى اهللا ه عه أطاع اهللا ومن عصاه فق  ال بل اصبح النبي المطاع فمن أطا
 .موت خديجة

 )80: 4النساء... (مَّْن ُيِطِع الرَُّسوَل َفَقْد َأَطاَع اهللا
را                                    صداقا ومه دفع  ه يجب أن ي مرأة ألن به أي ا  بدأ محمد مع خديجة ال يملك ماال فلن تقبل 

ه          ي طالب أن يزوجه أم            حسب الشريعة الجاهلية ومحمد ما بيده شيئا يدفع ه أب  ؛ رفض عم
ا      د أن يتزوجه دما أراد محم انئ عن ى       ه ر أو حت ا أي بك دما خاطب رؤ أن يتق د ال يج  ؛ محم

ى                 ي الشرع الجاهلي أغل ارة ف البكر والبك ار          .  امرأة ثيب ف م يخت ي زواجه األول ل د ف  محم
ى                   المرأة بل المرأة هي التي اختارته         ن فت ير بي ارق آب ارق العمر الف ي ف كر ف  ؛ محمد لم يف

ن           ي األربعي رأة ف ن ام رين وبي ة والعش ي الخامس ا        ف ا وله ف عمره دخل خري ة ت  ؛ خديج
ا العمل          زوجين قبله  رأة فم ه أي ام د ال             ؛ محمد ال ترض ب ردد فالفرصة ق ال ت ة ب  ؛ الموافق

بي اهللا                               تجئ مرة أخرى     هو ن موت خديجة ال ف د  ذه النقطة بع د ه د عن  ؛ ترى هل آان محم
د اهللا وبوحي                                      ها من عن أتي زواجه ب ه ي من ابن  وزواجه بأي امرأة حتى لو آانت متزوجة 

اب          ات الكت ل وبآي ذا الشرف                   يجئ به جبري ل الكل يتسابق له رفض ب ك أن ي  ؛ فال أحد يمل
ارة محمد         ن أنفسهن                      وينتظر إش ابقن في أن يهب اء ويتس ال الحي ن من عق ل النساء ينفلت  ؛ ب

ة                      لمحمد ة النبوي ه تحددها الرغب  ؛ لكن محمد ال يقبل آل امرأة فلألمر ضوابط سماوية إلهي
ا       بي أن ينكحه ع األسرى      .  والوسيلة آيات قرآنية فالوحي يقول إن أراد الن د ينتظر قطي  محم

عت                    و وق  بعد آل معرآة عيناه على األجمل واألصغر واألشرف نسبا يختار ما يشاء حتى ل
دور لكي                     في سهم رجال غيره      اء ال  ؛ بنت أبي طالب أم هانئ تعرض نفسها لمحمد ولكن ج

 ؛ فمحمد ال ينسى آالمه النفسية عندما صفعه أبي طالب ورفضه                   يرد الصفعة والدنيا أدوار      
انئ   ا الم ه يره زوج ل غ ا وقب د له ول محم ر    ؛ فيق ان مغي دلت فسبح وال وتب يرت األح  ا تغ

يئا              األحوال ك ش اء             ؛ بدأ محمد ال ترضى به أي امرأة ألنه ال يمل ه نس أن احل ل هى ب  ؛ وانت
ات                        ح الملف  العالم اجمع يؤوي من يشاء ويرجئ من يشاء نعم ال شئ سوى الطفرة واآلن نفت

 .. األخرى
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 الشاهد الثاني سودة بنت زمعة
ى                     اجر إل ا وه  أسلمت بمكة وتزوجها السكران بن عمرو من بني عامر بن لؤي أسلم زوجه

ا         الحبشة وقال أبن حجر العسقالني في اإلصابة أن السكران تنصر                 ؛ فلما مت عنها تزوجه
ع                             .  محمد م ترف رة ول بي م يرا وصلت خلف الن ة أي تتصدق آث رأة تحب الصدق  وآانت ام

 ! رأسها رغم أن الدم آان یقطر من أنفها
من                             تزوجها محمد في شهر رمضان بعد البعثة بعشر سنين وبعد وفاة خدیجة وقبل زواجه 

 .عائشة وقبل الهجرة بعدة أشهر
ا                               *  ة ی ك بمك ن مظعون وذل  لما توفت خدیجة قالت خولة بنت حكيم بن أمية امرأة عثمان ب

تزوج   ن   رسول اهللا أال ت ال م ا      ؟ فق ئت ثيب را وان ش ت إن شئت بك رأة(؟ فقال ن )ام ال فم  ق
 ؟ قالت سودة بنت      البكر قالت ابنة احب خلق اهللا إليك عائشة بنت أبي بكر قال ومن الثيب              

 .زمعة من قيس قد أمنت بك واتبعتك على ما أنت عليه قال فاذهبي فاذآریهما علّي
 3تاریخ الطبري ذآر الخبر عن أزواج النبي صلعم ج(*) 

ة                              تي ظلت جاثم د خدیجة ال ير بع عدد الكب ذا ال ا ه  إنها الزوجة الثانية لمحمد والتي افتتح به
ال                   وحدها على صدره اآثر من خمس وعشرین سنة             ره جم م یبه جا آالسيكيا ل ان زوا  ؛ آ

ة                  زل اإلسالم ضعيفا بمك م ی  المرأة أثناء مرور األسيرات ألنه لم تكن هناك أسيرات بعد فل
ط عن جوانب                 ي عرضها تحدثت فق اهرة ف ة م م ذآي ة بنت حكي د آانت العارضة خول  لق
يزة                           قر ألي م  اإلیمان لدى سودة ولم تتعرض لمواطن الجمال الحسي فربما آانت سودة تفت

 جمالية وهذا ما یدلنا عليه
ة                    :  حدیث عائشة *  رأة ثقيل نى وآانت ام ى م دم الجمع إل سودة رسول اهللا أن تتق  استأذنت 

 . ثبطة فأذن لها
 الطبقات الكبرى ألبن سعد باب سودة(*) 

م تكن زوجة صحابي       .  آانت ثقيلة بطيئة ربما لضخامة جسمها وتّرهله بفعل السنين                    ا ل  إنه
ه           د       من أصحاب محمد مات شهيدا من اجل محمد ومن اجل دعوت ان سالحها الوحي ل آ  ؛ ب

ه        دعو إلي ا ی د وم ت بمحم ا أمن ن              أنه ا م د وغيرهم ر وخال ى عم ق عل ا السب ان له ل آ  ؛ ب
اء                  لكن آيف ثمن لها النبي ذلك      .  أصحاب محمد  ا ووف ة له ا وحمای ة به ا رحم م تزوجه  ؟ نع

 .لزوجها حتى لو لم یكن شهيدا
ا                 (آان النبي یقسم بين نسائه    دور عليهن جميع د أن ی د بع  )أي لكل واحدة یوم ینفرد بها محم

ى                   فقصد أن یطلق سودة بنت زمعة لما آبرت             ألته أن یقرها عل ا لعائشة وس  ؛ فوهبت ليلته
ن                               ا ویقسم لعائشة ليلتي ان ال یقسم له ة وآ وم القيام ه ی رة نسائ ي زم  الزوجية حتى تحشر ف

 .ولسائر نسائه ليلة ليلة
اح               الطالق مب ة ف نت الزوج اء إذا أس ي الوف ة وینتف ع الرحم ري     تضي ذآاء الفط ه ال  ؛ لكن

ین               للمرأة ى أ ا              ؛ أتترك بيت النبوة وتخرج إل م یتبقى من أنوثته ون ول ا السن ضاعت منه  ؟ 
ي      شئ والرجل العربي ال یرحم فال یعرف من المرأة إال ما یقع عليه بصره                بي العرب  ؛ والن

د           ؛ فإذا آبرت ضاع إیمانها      یتحسس اإلیمان في شباب المرأة        سودة عاشت مع محم  ؛ لكن 
وام  يرین      أع ى الكث ى عل ا الصدور وان آانت ال تخف ا خبای  ؛ ال حل سوى ؛ عرفت خالله

ا                  البكر عائشة   ا م ان له دخل آ ذا الم د لعائشة ومن ه ع محم ا م ازل سودة بكل لياليه  ؛ تتن
ه           أرادت ائر زوجات ع س ة م ت الزوجي ي بي ت ف الق وظل ى الط ل  ؛ انتف س آك ن لي  ؛ ولك

د              زوجاته ليس لها من الزواج والزوج إال االسم فقط              ؛ فالجنس عليها حرام الن معيار محم
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 رحم اهللا خدیجة أسنت وآبرت لكن بقت وحدها             .  الطالق للمرأة إذا آبرت أو أسنت ليس إال          
ا                 ى تطليقه ان یجرؤ عل ما هل آ ة خمس وعشرون عا م تكن     الزوجة الوحيدة قراب م ل  ؟ نع

ع          هناك آیات تبيح تعدد الزوجات أو الطالق       ات تمن اك أیضا آی  ؛ لكن آل    ؛ لكن لم تكن هن
عد                              الم جاءت ب اء الع ه آل نس د وأباحت ل ا محم  آیات تعدد الزوجات والطالق التي جاء به

 .خدیجة
ا            وء خلقه ودة لس يترك س ة س بي الرحم د ن ان محم ل آ يترآها الن األلسن   ...  ؟ ال ه ل س  ه

اء         ... ؟ ال  الآتها وآثرت عليها األقاویل آما عائشة        سيترآها     ... ؟ ال  هل اتهمت بالفحش  هل 
ا      دم إیمانه ا وع ة عبادته نت       ...  ؟ ال لقل ا أس يترآها ألنه ریحة س ا ص ث آله ا !!! األحادی  م

 !!أرحمك یا رسول اهللا
 ؛ فلما رأته      ؛ فلما أتاها جلست على طریقه إلى بيت عائشة                  بعث النبي إلى سودة بطالقها       * 

دتها فيّ                     دة وج  قالت أنشدك بالذي انزل عليك آتابه واصطفاك على خلقه لما طلقتني الموج
برت وال حاجة                  قال ال) أي لسيئة فيّ  ( د آ ني وق  ؛ قالت فإني أنشدك بمثل األولى أما راجعت

ا                 ة فراجعه وم القيام ى أن قالت   ) رفض (لي في الرجال ولكن احب أن ابعث في نسائك ی  إل
 .فإني جعلت یومي وليلتي لعائشة حّبة رسول اهللا

 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب سودة(*) 
بر                        اآر المتك ار الم ار القه م الجب اء واألرض المنتق الق السم  أو.. لو أنشدت سودة محمدا بخ

ا                           ) لقد فعلت  (باهللا   ازل عن ليلته الي نفيس دون أن تتن اء وبكل غ كل األنبي  وآل المالئكة وب
ا              لعائشة حّبة رسول اهللا       دته      ؛ ترى هل آان سيقبل مناشدتها وال یطلقه د ناش الطبع ال فلق  ؟ ب

 .بالذي انزل عليه الكتاب فرفض
ا                   *  ثر منه بي ال یستك ان الن د أسنت وآ ة ق اذا أليست      (عن عائشة آانت سودة بنت زمع  لم

ن الزوجات فرض                      زوجة لها حق مثلهن جميعا         دل بي ه أن الع ي قران د ف  ؟ أليست قال محم
د علمت   والكالم ال یزل  ) ؟ ؟هل ألنها أسنت ال تنطبق عليها آیات الكتاب         من اهللا    لعائشة وق

 ؟ هل  ؟ هل ألنها الطفلة النضرة         أي یجامعها آثيرا لماذا     (مكاني من النبي وانه یستكثر مني       
 ؟ ربما الن جبریل آان یأتي محمدا بالوحي وهو معها في مضجعها دون آل                        ألنها األجمل  

ر             ؛ ثم آيف عرفت عائشة أنه ال یستكثر من سودة                نسائه ه یستكث  ؛ وآيف عرفت سودة أن
ك           من عائشة    وة تل وت النب ة بي وت عجيب زل لعائشة فخافت         !!!) ؛ یا لها من بي  والكالم ال ی

ده          ا عن بي وضنت بمكانه ا الن ي   سودة أن یفارقه ذي یصيبن ا رسول اهللا یومي ال  ؛ فقالت ی
ي حل  ه ف ة وأنت من بي .  لعائش ل الن ا     (فقب ك الفرصة أو یفوته ترك تل م ی ا ل زل) وهن  وال ی
 :الكالم لعائشة فنزلت اآلیة

ْلًحا                           ا ُص ا َبْيَنُهَم ا َأن ُیْصِلَح ْاَح َعَلْيِهَم َال ُجَن ا َف وًزا َأْو ِإْعَراًض ا ُنُش ن َبْعِلَه  َوِإِن اْمَرَأٌة َخاَفْت ِم
 )128: 4النساء.. (َوالصُّْلُح َخْيٌر

ا وهى من       !!!  طبعا الصلح خير إذا آان على هذه الطریقة           ترى لماذا أراد محمد أن یطلقه
ها            أوائل من صدقه     د أن یطلق ن               ؛ لماذا أراد محم ن المؤمني ى لسان أم المسلمي ة عل  ؟ اإلجاب

برت أسنت                        ا عجوز آ ق سودة ألنه بي طل ان الن  بمحمد وتنقطع السنة من یتحدث غيرها آ
م             يرا نع ا آث ا أي ال یجامعه ثر منه ان ال یستك رب    ’وآ د الع اف عن م زع وز س اح العج  ‘نك

ا                                  ا أي م ذارى ولعابه ن أنت والع د أی ال محم م ق ني نع ثر م بي یستك  والكالم لعائشة آان الن
وي      زاج النب ي الم ن ف ذارى واللعب معه اح الع ل نك ه أراد أن اجم نواتها مع ل س د آ  ؛ ابع

ل                  اء ال لحاجة فيهن ب تزوج النس ذي ی ة ال بي الرحم ة من ن ن الرحم ا أسنت أی ا ألنه  یطلقه
ا                          !!! رحمة بهن  م إنه د نع ا محم دما أسنت خافت أن یطلقه ا عن م أجابت سودة بأنه  ؟؟؟ نع

 !!!تعرف مزاج النبوة
ات                         يئا قط ومن مفارق الهن ش  وتشاء األقدار أنها وحفصة بين نسائه الالتي لم یذآر عن جم
 القدر أن محمدا تزوج سودة وعائشة بنت الست سنوات في وقت واحد وآان هو یومها ابن                     

 !ثالثة وخمسون عاما أین العقول یا أصحاب العقول
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 : على هامش سودة وان شئت الدقة فقل من برآاتها
ا                     *  ا لحاجتن اب خرجن دما ضرب الحج ودة بع ا وس ت أن ت آن ة قال ن عائش برز (ع  أي للت

ول ر                )والتب ا عم ة الطول فناداه ة بائن رأة طویل ا وآانت سودة ام ا عمر فعرفه اء فرآه  عش
نزل  )عظم بلحم (وقال واهللا ما تخفين علينا یا سودة فرجعت إلى النبي وفي یده عرق             یأآل ف

 .الوحي علي النبي والعرق بيده ما وضعه وقال النبي قد أذن لكم أن تخرجن لحاجتكن
م            (*)  اب التفسير سورة األحزاب رق ران            .  4517البخاري آت وم الق ان في عل اب اإلتق  آت

 للسيوطي باب معرفة النهاري ولليلي
ح               ا تصری زل بسببه بي أن نزل حتى أن اهللا والن ات ت نزل والبرآ ات ت  أرآیتم آيف آانت اآلی
ا رغم                         للنساء أن یخرجن للخراء والبول بعد أن ضرب عليهن الحجاب ونزل الوحي بسببه
ا                     ده م رق بي ة والع ات عائش ن آلم ه م ا نفهم ذا م ه وه بي یمص م الن زل بف م ال ی  أن العظ

؟؟؟ لكن بقى لنا سؤال ما هي اآلیات التي نزلت وتسمح للنساء بالخروج للخراء!!! وضعه
ى َأن                   َك َأْدَن نَّ َذِل  َیا َأیَُّها النَِّبيُّ ُقل ألْزَواِجَك َوَبَناِتَك َوِنَساء اْلُمْؤِمِنيَن ُیْدِنيَن َعَلْيِهنَّ ِمن َجالِبيِبِه

 )59:  األحزاب(ُیْعَرْفَن َفال ُیْؤَذْیَن َوَآاَن اهللا َغُفوًرا رَِّحيًما 
 . وماتت سودة سنة أربع وخمسين من الهجرة بالمدینة. أسباب النزول للسيوطي(*) 
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 صفية بنت حّي ابن احطب: الشاهد الثالث 
 نسمة وذلك حسب   40.000آانت الجالية اليهودية في يثرب في عصر محمد تقدر بحوالي                   

 . تقديرات أحمد برآات في آتابه محمد واليهود نظرة جديدة
 .نعم أستأصل محمد شأفتهم بالسيف تارة وبالطرد تارة أخرى

ل   صفية هي أسيرة يهودية من سبايا خيبر أغتنمها محمد في العام السادس من الهجرة                     ؛ قت
بر          ن احطب        محمد زوجها آنانة بن الربيع صاحب حصن خي حّي اب ا  ل أباه ل  ؛ وقت  ؛ وقت

 .أخاها وتلك قصتهم مع نبي الرحمة
ه                  ه عن ني النضير فسأل نز ب ده آ ان عن ّي وآ  أتي النبي بكنانة بن الربيع زوج صفية بنت ح

ة يطوف                      ) أنكر(فجحد   ال الرجل رأيت آنان  أن يعرف مكانه فأتى النبي برجل من يهود فق
م    بهذه الخربة آل يوم فقال النبي لكنانة زوج صفية ارأيت أن وجدناه عندك أأقتلك                  ؟ قال نع

نزهم                 ه             فأمر النبي بالخربة فحفرت فأخرج منها بعض آ أبي أن يدل اقي ف أله عن الب م س  ؛ ث
بي الرحمة     (فأمر النبي   دح                      ) ن ير يق ان الزب ر فك ه حتى يق ال عذب وام وق ن الع ير ب  أمر الزب

ه                          ة ليضرب عنق ن مسلم د ب ى محم بي إل ه الن م دفع ارب الموت ث  بزنده في صدره حتى ق
 .فضربها وآان أخو مسلمة قتل في هذه الحرب 

 .سيرة أبن هشام باب ذآر المسير إلى خيبر(*) 
كنز                       ان ال ى مك د عل ل محم اذا      دع آل األسئلة جانبا ولكن لماذا لم يدل جبري م م  ؟ لكن ارأيت

ه                        ا زوجة ل ل زوجه د قت دا بع ذي اتخذها محم ّي ال  ؟ فعل نبي الرحمة بزوج صفية بنت ح
ا يدعي                              ة آم بي الرحم  أتريدون المزيد من أعمال الرحمة على يد نبي الرحمة وأصحاب ن

 .إليكم قصة قتل أبو صفية التي تزوجها محمد. البعض
ال                 *  اذ فق ن مع م سعد ب م فيه ى أن يحك ود المستسلمون عل  في غزوة بني قريظة وافق اليه

وال            م األم ا    (سعد تقتل الرجال وتقس ن طبع ى المسلمي ذراري      ) عل ى  (وتسبى ال وزع عل  وت
بي     ) المسلمين طبعا  ه الن ا      (فقال ل بي الرحمة طبع سبعة          ) ن وق  م اهللا من ف م بحك  حكمت فيه

م              ) سموات(أرقعة  ر له د أن حف اقهم بع ن وضرب أعن  وأمر النبي بأسر الرجال المستسلمي
ن                 ّي اب اء بح ة وج ان مائ بعمائة وثم ن س انوا بي ا وآ  خندقا في سوق المدينة ليلقي جثثهم فيه
 احطب أبو صفية ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل ثم قال النبي أيها الناس انه ال بأس بأمر                     

 .اهللا آتاب وقدر وملحمة آتبها اهللا على بني إسرائيل ثم جلس فضرب عنقه
 سيرة أبن هشام باب غزوة بني قريظة(*) 
 ولمزيد من الرحمة لنبي الرحمة(*) 

دي تحدث                        *  ا لعن دة إنه مرة واح ائهم إال  ل من نس م يقت  عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت ل
ن                     اتف باسمها أي  معي وتضحك ظهرا وبطنا ورسول اهللا يقتل رجالها في السوق إذ هتف ه

م       ؟ قالت أنا واهللا قلت لها ويلك مالك            فالنة ه قالت        ؟ قالت أقتل قلت ول  ؟ قالت لحدث أحدثت
ثرة                             ا وآ ا طيب نفسه ا أنسى عجبه واهللا م ول ف  فانطلق بها فضرب عنقها فكانت عائشة تق

 .نفس المرجع السابق تحت نفس العنوان. ضحكها وقد عرفت أنها تقتل
صلعم وأصحابه                    *  بي  اعرا يهجو الن ان رجال ش ه آ ه أن ان سبب قتل  آعب بن االشرف آ

ا وبكى                     ويحرض عليه ويؤذيهم     ال بطن األرض خير من ظهره در ق ة ب  ؛ فلما آانت وقع
ة         ؛ فقال النبي من لي بكعب بن األشرف فقد آذاني                على قتلى قريش     ن مسلم د ب  ؟ فقال محم

ر                     ره ونف  وطلب أذن   ... أنا به يا رسول اهللا وأنا أقتله فقال أفعل وشاور سعد بن معاذ في أم
ى آعب                                 ذبوا عل اءوا فك ا ش  من النبي صلعم أن يصرح له بالكذب فأذن لهم محمد بالكذب م
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ن         ... بن األشرف فحادثوه ساعة حتى انبسط إليهم وأنس بهم               د ب ال محم  فضربوه بأسيافهم ق
ا (مسلم فوضعت السيف في سرته حتى انتهى إلى عانته ثم حزوا رأسه               ا ) قطعوه  وحملوه

ال                    وه فق م قتل يرهم وعرف أنه بي تكب  معهم فلما وصلوا وآان النبي يصلي آبروا وسمع الن
 أفلحت الوجوه فقالوا ووجهك يا رسول اهللا ورموا برأسه بين يديه فلما أصبح النبي قال من                        

 . ظفرتم به من رجال يهود فاقتلوه
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب سرية قتل آعب بن األشرف(*) 

ة          ذي بعث رحم ه ال ال رحمت نستعرض بعضا من أعم ة وس بي الرحم ع ن ا م م نحن هن  نع
 .للعالمين فلحديث حمل الرؤوس بقية

 :  يقول صاحب السيرة الحلبية:  شوية رؤوس
د       أبو جهل : وفي النور تحصلنا على جماعة حملت رؤسهم إليه صلعم                *   ؛ ؛ سفيان بن خال

رف    ن األش ب ب ودي    آع ب اليه ي    ؛ مرح ود العنس ن      ؛ األس س ب س أو قي ن قي ة ب  ؛ رفاع
وم أحد                             رفاعة ي ي  ؛ ؛ عتبة بن أبي وقاص الذي آسر رباعية النبي صلعم وشق شفته السفل

 .عصماء بنت مروان
 . 173السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب غزوة بدر الكبرى ص(*) 

 :  وآمان رأس
ن ثابت                             *  بي صلعم عاصم ب م أمر الن د ث راء األس عد حم بي صلعم ب ه الن ر ب  أبو عزة ظف

 . فضرب عنقه وحملت رأسه إلى المدينة
 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب غزوة أحد(*) 

 : وادي آمان شويه رؤوس
يره                           *  ل غ ه نب اال يبلغ ه م غ نبل ا يبل ان أعسر رامي ه غزول وآ  آان رجل من اليهود يقال ل

 ؛ وفي ليلة من الليالي فقد علّي بن           فأمر بها فحولت    ) قبة نبي الرحمة   (فوصل نبله تلك القبة     
ال                                  ا فق رى علي ا ن ا رسول اهللا م اس ي  أبي طالب رضي اهللا تعالى عنه قرب العشاء فقال الن

ه غزول وا     ال ل ذي وصلدعوه فانه في بعض شأنكم فعن قليل جاء برأس الرجل الذي يق  ل
ه                        ه جماعه فشد علي ن ومع  نبله قبته صلعم آمن له على حين خرج يطلب غرة من المسلمي
ن حنيف في                                ة وسهل ب ا دجان ّي أب ع عل  فقتله وفر من آان معه فأرسل رسول اهللا صلعم م

ار                ي بعض اآلب هم فطرحت ف وا برؤس م أت ة وانه ك الجماع أدرآوا أولئ رة ف ر...  عش  وأم
 . رسول اهللا بقطع النخل أي وحرقها بعد أن حاصرهم ست ليال وقيل خمسة عشر يوما

 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب غزوة بني النضير(*) 
 :  وآمان رأس

ه                          *  ا رسول اهللا فوصفه ل ي ي ال صفه ل ة فق ل عرن  بعث النبي صلعم عبد اهللا بن أنيس ليقت
ه               ) أي يكذب (واستأذنت رسول اللهصلعم أن أقول فأذن لي           ة لقيت طن عرن  حتى إذا آنت بب

ابيش      ال من الرجل فقلت رجل من خزاعة سمعت بجمعك               .. (*) يمشي ووراءه األح  فق
ي                           ه واستحلى حديث ه وحدثت ه فمشيت مع ع ل ي ألجم  لمحمد فجئتك ألآون معك قال أجل إن
ه              ه فقتلت اموا اغتررت اس ون دأ الن تى إذا ه ه أصحابه ح رق عن ه وتف ى خبائ ى إل تى انته  ح

ي                      ... وأخذت رأسه  ه للنب ق عودت ي طري  ثم دخل غارا في الجبل وضربت عليه العنكبوت ف
ه           ال أفلحت الوج د ق ي المسج ول اهللا ف ي رس ا رآن ول اهللا     ! فلم ا رس ك ي ح وجه ت أفل  فقل

ة                    ل      !(فوضعت رأسه بين يديه فدفع إليه بعصا وقال تخصر بهذه في الجن د أعطى القات  محم
 !!) عصى يأخذها معه إلى الجنة 

 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب سرية عبد اهللا بن أنيس(*) 
ير              ك بكث ى طالب رضى               وبعد قائمة الرؤوس التي هي أطول من تل ن أب ّي ب  ؛ حيث أن عل

 .اهللا عنه آان عمله في حياة نبي الرحمة هو ضرب األعناق
ة بنت                            *  ا جاري در وأبنته ن ب ة ب ة بنت ربيع ة وهي فاطم ى أم قرف  سرية زيد بن حارثة إل

ول اهللا                ا لرس وع فوهبه ن األآ ة ب ة مسلم ذ الجاري ذي أخ ان ال در فك ن ب ة ب ن حذيف ك ب  مال
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يرة                                   ة وهى عجوز آب ى أم قرف ن المحسر إل د ب ي وهب وعم ن أب حزن ب  فوهبها بعد ذلك ل
د                 دم زي  فقتلها قتال عنيفا ربط بين رجليها حبال ثم ربطها بين بعيرين ثم زجرهما فقطعها وق
ه                               ه حتى اعتنق ا يجر ثوب ه عريان ام إلي بي صلعم فق اب الن  بن حارثة من وجهه ذلك فقرع ب

 .وقبله 
 عيون.  الطبقات الكبرى ألبن سعد باب سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القراى            (*) 

 .األثر في المغازي والسير باب سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القراى
 أرسل النبي عمير بن عدي إلى عصماء بنت مروان لخمس ليال بقين من شهر رمضان                  * 

ي                        ؤذي النب  وآانت عصماء عند يزيد بن زيد بن حصن الخطمي وآانت تعيب اإلسالم وت
ا                  ها بيته  وتحرض عليه وتقول الشعر فجاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل علي
ضرير البصر                         آان  ده و  وحولها نفر من ولدها نيام منهم من ترضعه في صدرها فجسها بي
ع                             ح م م صلى الصب  ونحى الصبي عنها ووضع سيفه على صدرها حتى أنفذه من ظهرها ث

روان         ى شئ        النبي فقال النبي صلعم أقتلت بنت م م فهل عل ال نع ا      ؟ ق ال ال ينتطح فيه  ؟ فق
نزان ول اهللا صلعم                ! ع ماه رس ول صلعم وس ن الرس معت م ا س ة أول م ذه الكلم ت ه  فكان

 . عمرا البصير
 . الطبقات الكبرى ألبن سعد باب سرية عمير بن عدي(*) 

ة                 ة فهي طويل بي الرحم ة ن در من قائم ذا الق ن      نكتفي به رأة نصفي رط  ؛ شطر الم  ؛ ومن ف
م                 رحمته آان يجمع الرؤوس        ه ث  ؛ والرجل األعمى الذي عزل الطفل الرضع من صدر أم

 .؛ وحقا إنك لعلى خلق آريم ؛ سماه نبي الرحمة على فعلته تلك البصير قتلها
ذه                 ى ه داء ولكن عل اء أصحابه الشه ه نس ذي وسعت رحمت ة وال بي الرحم ع ن ا م  نحن هن
 الصفحة نحن أمام يهودية وليست زوجة أحد أصحابه الذين قتلوا من اجل محمد ومن اجل                     

م                         .  دعوته ى حصونه د عل ها األول أغار محم  نحن أمام زوجة رجل يهودي في شهر عرس
ى                            ا حت  وبعد أن استسلموا له قتل محمد زوجها وأبيها واقتلع بالسيف أعناق آل ذويها وأهله

ن                     ى المسلمي رقهم مع المواشي عل وزعهم وف ع    .  األطفال لم ينجوا من رحمته ف د جم م لق  نع
ل أن                           دة قب اء األسيرات والمواشي في حظيرة واح  المسلمين صفية بنت حّي مع باقي النس

 .يوزعهم على أصحابه
ا                 .. ..  عن انس حديث طويل       *   أن النبي قال خربت خيبر ثم افتتح المسلمون خيبر وأخذوه

 من أصحاب محمد ويشبه   (عنوة وجمع المسلمون السبي بعد قتل الرجال فجاء دحية الكلبي                 
ة فأخذ صفية                         ) تماما جبريل    فقال يا نبي اهللا اعطني جارية من السبي قال اذهب فخذ جاري

يدة                             ّي س بي صفية بنت ح ة الكل  بنت حّي فجاء رجل إلى النبي فقال يا نبي اهللا أعطيت دحي
 ليتحسس(ادعوه بها فجاء بها نظر إليها النبي          ) النبي(قريظة والنضير ال تصلح إال لك قال       

بي                   ه دحية الكل ا قبل ال   ) مواطن اإليمان فيها آما تحسسه ة (وق ي        ) لدحي ة من السب  خذ جاري
 .غيرها فأعتقها وتزوجها

 .900اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم حديث رقم (*) 
 فقاتلهم حتى .. . فقال خربت خيبر    .. . عن أنس أن النبي صلعم آان ال يغير حتى يصبح            * 

ه وقعت                       ا رسول اهللا أن  فتح اهللا عليه فقسم الغنائم فوقعت صفية في سهم دحية الكلبي فقيل ي
ى                               جارية جميلة في سهم دحية الكلبي فاشتراها رسول اهللا صلعم بسبعة رؤوس فبعث بها إل

ي                 ..(*) أم سليم تصلحها    ة عل خ العالم ال للشي وال واألفع  منتخب آنز العمال في سنن األق
ؤمنين صفية بنت حيي     اب أم الم دي ب ي الهن ر     .  المتق اب ذآ ن سعد ب برى ألب ات الك  الطبق

 .وأيضا باب غزوة رسول اهللا صلعم خيبر. أزواج صلعم صفية بنت حيّى
ال صفية               جل جم رؤوس من أ د من ال ع محم ذه       أرايتم آم دف د به اء محم ن ج  ؟ لكن من أي

 .؟ نعم أنها الرحمة وال شئ سوى الرحمة بل هي درس لقساة القلوب الرؤوس
 عن أم سنان األسلمية قالت لما نزلنا المدينة لم ندخل منازلنا حتى دخلنا مع صفية منزلها               * 

ا من أزواج صلعم                  رات فرأيت أربع ا متنك دخلن عليه  وسمع نساء المهاجرين واألنصار ف
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ا بنت                                ة ي ول لجويري نب تق سمع زي  منقبات زينب بنت جحش وعائشة وحفصة وجويرية فأ
 .الحارث ما أرى هذه الجارية إال ستغلبنا على عهد النبي

 .الطبقات الكبرى البن سعد باب ذآر أزواج صلعم صفية بنت حيّى(*) 
د                    د محم تغلبهن عن ا س وي وإنه  هنا اقر نساء النبي أن جمال صفية سيحوز على المزاج النب

صفية ستكون             !! وهن األصدق في معرفة المزاج النبوي           بي أن  اء الن عرفن نس رى هل   ت
وي             آثيرة الصالة والصيام     ؛ ؟ أم رأين منها مفاتن ومواطن الجمال التي تدغدغ المزاج النب

حد                             ى   مزاج أشرف خلق اهللا الذي ال ينكح النساء لشهوته التي ال يتحكم فيها والتي تصل إل
ه                        المرض ذي فاضت رحمت ة ال بي الرحم ئ أحضان ن ى دف اج إل  ؛ ال بل وجدن صفية تحت

 ؟ على النساء السوابق واآلتيات
ا                           ا إسالمها ال جماله د منه ها أسلمت واحب محم ل إن ول قائ ول ال يصدق   لكن ربما يق  ؛ نق

د            عقل طفل إنها أسلمت   بي أم أسلمت بع ة الكل د دحي ي ي  ؛ فالمواقف ال تحتمل هل أسلمت ف
زواج وال                      .  .  .  أن خطفها محمد من يده       ى ال ق عل م تواف ا ول ار عليه ة ال غب م هي يهودي  نع

ة            .  تملك الرفض بعد قتل زوجها وأبيها وآل أهلها         ا آلم دا اغتصبه ا أن محم  ترى هل لو قلن
 .؟ ال بل الموقف يستدعي آلمة اغلظ إن آان في القاموس اغلظ منها غير مناسبة

 ولكننا الزلنا مع نبي الرحمة
ال        *  يق                  : عن أبي اسحق ق ي الحق بي حصن أب ح الن ا فت بر      (لم ي   ) اسم حصن خي ى النب  أت

ع                   تي م م ال ا رأته  صفية بنت حّي وبأخرى معها فمر بهما بالل على قتلى من قتلى يهود فلم
ا    (صفية صاحت وصكت وجهها         ها        ) أي صرخت ولطمت وجهه ى رأس تراب عل  وحثت ال
وا     ال اغرب بي ق ا الن ا رآه دوا(فلم ة    ) ابع ذه الشيطان ة  (عني ه ظ الشيطان ذا اللف م به  من .  نع

ان ى            ) ؟ الشيط ى قتل امرأتين عل ر ب ث تم الل حي ا ب ة ي ك الرحم الل أنزعت من ال لب م ق  ث
ول                             !(رجالهما ه يق سان حال دي ول  قسما باهللا عالمة التعجب من عند الطبري وليست من عن

ر         الل إذ م ب ب ن قل ة م د نزعت الرحم تعجب لق ورك اس مع آالمك أصدقك أشوف أم  اس
م           ذي أمر بقتله د ال ذه      !!! بالسبايا على قتالهم ومألت الرحمة قلب محم  عالمات التعجب ه

 ). من عندي
 باب غزوة خيبر 3تاريخ الطبري ج(*) 

ة                            ة من آل آلم ا ووحشي تي تقطر دم ة ال بي الرحم يرة ن  ما رأي المسلمين المؤمنين في س
 ؟ وحرف

صلعم إنك                          *  بي  ال الن ودي فبكت فق ك بنت يه  عن أنس قال بلغ صفية أن حفصة قالت إن
 . ألبنة نبي وأن عمك لنبي وإنك لتحت نبي ففيم تفخر عليك أتق اهللا يا حفصة

لعم                   (*)  بي ص فية زوج الن اب ص م ب ي نعي افظ أب فياء للح ات األص اء وطبق ة األولي  .حلي
اب أم                            دي ب ي المتقي الهن ة عل خ العالم ال للشي وال واألفع  منتخب آنز العمال في سنن األق

 .المؤمنين صفية بنت حيي من سنن الترمذي
ال   *  ون ق ي ع ن أب ن أب ي         :  ع ت أب ة أال قل ول اهللا لصفي ال رس ة وصفية فق تبت عائش  اس

 .؟ وذلك أن عائشة فخرت عليها هارون وعمي موسى
 . الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر أزواج صلعم صفية بنت حيّى(*) 

 ؟ لكن هل حقا آان هذا موقف النبي من أحفاد موسى وهارون من األطفال والرجال
 بعث النبي صلعم بسبايا بني قريظة إلى نجد فأبتاع بهم خيال وسالحا وفي لفظ بعث سعد                       * 

يرا                 ذلك خيالآث ترى ب ال فأش الحا وخي م س تري به م ويش ا يبيعه ام بسباي ى الش ادة إل ن عب  ب
ن عوف رضى اهللا             رحمن ب د ال  قسمها صلعم على المسلمين وأشترى عثمان بن خفان وعب
ر                                    م خي دة ث ى ح جائز عل دة وجعل الع ى ح  عنهما جملة من السبايا قسمين جعل الشواب عل
رحمن الشواب وجعل                          د ال  عبد الرحمن بن عوف عثمان بن عفان فاختار العجائز وأخذ عب
د                                 مال يوجد عن ان ال ه عتقت فك يأ إن أتت ب  عثمان رضى اهللا عنه على آل واحدة منهن ش

 . العجائز وال يوجد عند الشواب فربح عثمان ماال آثيرا
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 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب غزوة بني قريظة(*) 
ة                        ه المالئك ذي تستحي من ان ال  أرايتم آيف تعامل نبي الرحمة وأصحاب نبي الرحمة وعثم

ع قريش       !! مع أحفاد موسى وهارون    آمروا م م ت ول البعض أنه  لكن للصورة وجه آخر فيق
ود            لوأد اإلسالم في المهد      د اليه ى ي ل عل م ُقت م مسل ل الطرف اآلخر           ؛ لكن آ م يقت اذا ل  ؟ لم

 ؟ ؟ هل آل اليهود تآمروا الرجال والنساء والذراري واألطفال المتآمر معهم
 )164: 6األنعام.... (َوَال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

عد                              ا آل العرب والمسلمون ب ا وأورب ل المسلمون أن تطرد أمريك  لمن هذه اآليات هل يقب
بتمبر  داث س ن           أح ود م رد النصارى واليه ذي ط بي اللهال دي ن ر اهللا وه ذا أم ان ه  ؟ إذا آ

ل          جزيرة العرب آأول نوع من التطهير العرقي عرفه العالم                ؛ فهل يكون ذلك أمر غير مقب
ة          ة مادي ا                ومعيب إذا قامت به دول علماني آمروا م ه ت ن أحطب ومن حول حيّي ب ان   ؟ إذا آ

 ؟  ؟ هل آل الرجال تآمروا ذنب الباقين
 ) 8: 5المائدة.. (َقْوٍم َعَلى َأالَّ َتْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو َأْقَرُب ِللتَّْقَوى) بغض(َوَال َيْجِرَمنَُّكْم َشَنآُن 

 ؟ ؟ هل آان محمد عنده تقوى عندما قتل آل الرجال لمن هذه اآلية
ذا                   *  ا آخ ا قريب ة بنت حيي قائم بي صلعم بصفي  عن عروة قال بات أبو أيوب ليلة دخل الن

بي صلعم                              ن أبصر الن وب حي و أي بر أب كرة آ بي صلعم ب  السيف حتى أصبح فلما خرج الن
 فسأله النبي ما لك يا أبا أيوب قال لم أرقد ليلتي هذه فقال النبي صلعم لم يا أبا أيوب قال لما                         
 دخلت بهذه المرأة ذآرت أنك قد قتلت أباها وأخاها وزوجها وعامة عشيرتها فخفت لعمرو                     

 . اهللا أن تغتالك فضحك النبي صلعم وقال له معروفا
ة                          (*)  خ العالم ال للشي وال واألفع ي سنن األق ال ف نز العم  تاريخ أبن عساآر عن منتخب آ

 .علي المتقي الهندي باب أم المؤمنين صفية بنت حيي
ي                           ا نب بي وعمه ها بنت ن  أرايتم آيف أن صفية الجميلة التي دفع فيها محمد سبعة رؤوس أن
ة                           بي الرحم م ن  أما أبها وأخاها وزوجها وآل عشيرتها أبناء آالب قردة وخنازير أعمل فيه

 ؟ سيفه بال رحمة هل من عقول تفكر
د أو                           لكن دعنا من آل هذا لم تكن صفية زوجة أحد من أصحاب محمد مات من اجل محم

ة زوجة            من اجل ما يدعو إليه حتى يتسع لها دفئ أحضان رحمته           ل آانت صفية يهودي  ؛ ب
 .يهودي من الذين لعنهم محمد في قرانه في آل فاصلة وحرف

م                             ن َيَتَولَُّه ٍض َوَم اء َبْع ْم َأْوِلَي اء َبْعُضُه اَرى َأْوِلَي وَد َوالنََّص ُذوْا اْلَيُه وْا َال َتتَِّخ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن
 )51: 5المائدة(مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّاهللا َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن 

 )82 :5المائدة.. (َلَتِجَدنَّ َأَشدَّ النَّاِس َعَداَوًة لِّلَِّذيَن آَمُنوْا اْلَيُهوَد َوالَِّذيَن َأْشَرُآوْا
ن وال                         لمن تلك اآليات   داوة للمسلمي ود اشد ع ات اليه ك اآلي ا في تل د هو قائله  ؛ الست محم

م            ة عليه ل اللعن خذ                    يتخذوا منهم ولي وال صديق ب ذين ا ود ال ات عن اليه ك اآلي  ؛ أليست تل
 !محمد منهم زوجة

ن         ا األعي ال صفية بنت                      ضاعت اآليات وعميت عنه ى جم ن إل ك األعي دما تطلعت تل  ؛ عن
لطة      حّي واعجب بها محمد آما اعجب بها دحية الكلبي واختارها                ال والجنس س  ؛ نعم للجم

 .وقيود أقوى من سلطة اهللا وشرائعه وقيوده وآياته
ان ؛ فأقول انه تزوجها ألنها سيدة قريظة والنضير          إنني أريد أن احفظ للوجه ماءه         و آ  ؛ فل

ان          ان منتقص األرآ و زواج سياسي وإن آ ل      على هذا الوجه فه  ؛ فتحطمت الحصون وقت
أثيره                     ي إال ت أثيره الفعل  الرجال والبنون ولم يبق لها سوى االسم فقط الذي فقد آل ميزاته وت

 !!عند العرب للمفاخرة بالحناجر بأنه تزوج من سيدة قريظة والنضير
 قد يقولون أن اآلية تنهى عن أن تأخذ اليهود والنصارى أصدقاء وليست زوجات

 )30: التوبة.. (َوَقاَلِت اْلَيُهوُد ُعَزْيٌر اْبُن اهللا َوَقاَلْت النََّصاَرى اْلَمِسيُح اْبُن اهللا
 أليست صفية يهودية مشرآة آما النصارى في الشرع اإلسالمي 
 )221: البقرة.. (َوَال َتنِكُحوْا اْلُمْشِرَآاِت َحتَّى ُيْؤِمنَّ َوَألَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخْيٌر مِّن مُّْشِرَآٍة
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ى                          َك َعَل رَِّم َذِل ِرٌك َوُح ا ِإال َزاٍن َأْو ُمْش ُةال َينِكُحَه  الزَّاِني ال َينِكُح إال َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَآًة َوالزَّاِنَي
 ) 3: 24النور(اْلُمْؤِمِنيَن 

 ؟ لمن هذه اآليات ومن الذي يطبقها
اء أهل                         حتى لو آانت مشرآة يهودية أو نصرانية فمن حق النبي والمسلمين الزواج من نس

 الكتاب
اتُ                  ْم َواْلُمْحَصَن لُّ لَُّه اُمُكْم ِح ْم َوَطَع  اْلَيْوَم ُأِحلَّ َلُكُم الطَّيَِّباُت َوَطَعاُم الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لَُّك

 )5: 5المائدة.. (ِمَن اْلُمْؤِمَناِت َواْلُمْحَصَناُت ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب ِمن َقْبِلُكْم
اب وليس رجال                         اء أهل الكت زواج من نس ن ال  وهكذا اليوم واليوم فقط احل للنبي والمسلمي
أن                   ل وآ ه الرج ؤمن ب اب ي رأة وآت ه الم ؤمن ب اب ت ابين آت اب آت أن الكت اب وآ ل الكت  أه
اب مشرآون                                 هل الكت ما رجال أ ات غير مشرآات أ  اإليمان أثنين فنساء أهل الكتاب مؤمن

 !!!آفار وعجبي 
ا                           ال أنه اك من ق دة فهن  لكن للصورة وجه آخر وحديث آخر فلماذا ننظر للمواقف بعين واح

 !!أسلمت وحسن إسالمها
اس               * ي وسط الن ة ف ة متنقب بي صفية رأى عائش ى الن ا اجتل ال لم ر ق ن عم د اهللا ب  عن عب

. ؟ قالت رأيت يهودية بين يهوديات   فعرفها فأدرآها فأخذ بثوبها فقال يا شقيراء آيف رأيت  
 ..الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر أزواج صلعم صفية (*) 

وة     وة وبيت النب ا أخالق النب م إنه رج     نع ة لكي يتف بي الرحم ه ن يرات يفتح  ؛ معرض لألس
وبهم ون وتتثبت قل دة     المؤمن د الجدي ة محم ترى غنيم يراء ل ة الشق دس عائش ذ ؛ وتن  ؛ ويأخ

ل آل رجال                              ة المفجوعة بقت يرة الذليل ال صفية األس ها ال في جم  محمد بثوبها ليعرف رأي
ه                  د أن    قبيلتها بل ليعّرفها آيف قرا اإلسالم واستقر في قلب صفية وأنشرح صدرها ل  ؛ بع

 !!! تشّرح صدرها بمآسي قومها
ال        *  ن يسار ق ن سعد عن عطاء ب بر نزلت في بيت              :  اخرج اب دمت صفية من خي ا ق  لم

ا وجاءت                        ى جماله  الحارثة بن النعمان رضي اهللا عنه فسمع نساء األنصار فجئن ينظرن إل
ا               ت ي ف رأي ال آي ا فق ى أثره بي عل رج الن ا خرجت خ ة فلم ا منقب ة رضى اهللا عنه  عائش

 .؟ قالت يهودية فقال النبي ال تقولي ذلك فإنها أسلمت واحسن إسالمها عائشة
 .. الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر أزواج صلعم صفية بنت (*) 

لمت واحسن              تى أس أل م ا أن تس ة له الء والجهل ول الجه تى عق العقول ح تخفاف ب ى اس  آف
ا من                       ع غيره ا م ا من محبسه د أن جاء به بي بع ة الكل د دحي  إسالمها ومحمد انتزعها من ي

 .؟  النساء السبايا األسيرات ثم دخل عليها هل أسلمت في يد دحية الكلبي أم بعد ذلك
 !!قد يقول قائل أسلمت بعد أن اختلى بها النبي

ظروف         ؟ في ذل أسرها       أين أسلمت وحسن إسالمها        ! في سويعات قالئل أسلمت       ؛ في أي ال
ها وآل               أسلمت وهى األسيرة واألرملة واليتيمة في وقت واحد               ؛ لقد قتل محمد زوجها وأبا

ا آل               ؛ لمن أسلمت     أهلها آلهم ذبحهم ذبح الخراف       ح به تي ذب  ؟ لمن ال تزال بيده السكينة ال
خ                        ة والتاري بي الرحم  أهلها ورجال عشيرتها وحرارة دمائهم لم تبرد بعد وهى تلطخ وجه ن

 !!اإلسالمي والعربي يصرخ بهذا 
ذه الدرجة               ى ه ه إل دا بعقل مه              ال يقبل أي إنسان أن يستخف أح دا أما ل أن يتحدث أح  ؛ ويقب

سلمت وحسن إسالمها          ال أسلمت واحسن إسالمها                          بقول أ ا وق د فعله ان محم ا إذا آ  ؛ ؛ أم
ا ال    ذبت ولم ذبت آ ذبت آ ه آ ول ل ل      نق وق الجه ر ط ا نكس تائر  ؟ دعون زق س ا نم  ؛ دعون

ول       ا العق ون به تي تغلف ات ال واه    الظلم ات األف ع آمام ا نقتل  ؛ المعصوم المعصوم  ؛ دعون
 ؛ فليس اعظم من موسى الذي            ؛ نعم نقول له آذبت آذبت آذبت            المعصوم من أين جئتم بها       

أخر                  قال عنه القران انه آذب      ا ت ك وم دم من ذنب ا تق ك اهللا م ر ل د غف  ؛ ؛ وقال القران لمحم
ألوا                 فالكذب ذنب والكذاب مذنب وعقولنا تفكر       ذاب أو أن تس ا آ ذبت ي  ؛ فإما نقول لمحمد آ

 .؛ حتى نرى ما انتم ترون ونقول صدقت يا معصوم المولى أن يبدل عقولنا أحجارا
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 نعود إلى أم المسلمين المؤمنين الطفلة لقد أخبرت بما رأت وسمعت أن صفية يهودية ولكن              
ى               ل إذا اختل  غاب عن عقل الطفلةعائشة أن المرأة تسلم ويحسن إسالمها في سويعات قالئ

 ؛ أن الرجل الخبير يستطيع أن يتحسس إسالم المرأة فإسالم المرأة ليس في القلب                         بها النبي  
 !!قراره ولكن في الشيء اآلخر

 أما إذا آانت صفية بنت حّي اليهودية قالت بعد سويعات قالئل من االختالء بالذي قتل أباها             
ام       وزوجها وآل أهلها أنها أسلمت له بعد سويعات قالئل واحسن إسالمها                ؛ فليسمح لنااإلم

روض العاطر               ه ال ده آتاب ى عجل وبي ه عل  العارف أبي عبد اهللا محمد النفزاوي أن نستدعي
 : في نزهة الخاطر ونستشهد بعباراته تلك

اء         روج النس ي ف ال ف برى للرج ذة الك ل الل ذي جع د هللا ال ور     الحم ي إي اء ف ا للنس  ؛ وجعله
ال ر              الرج ه االي راره إال إذا دخل ر ق دأ وال يق رج وال يه اح الف ال يرت ر إال  ؛ ف  ؛ وال االي
ن                          بالفرج ال وقرب الشهوتي ديد القت اح والنطاح وش ا الكف ع بينهم ذا وق ذا به  ؛ فإذا اتصل ه

ان     .  ؛ واخذ الرجل في الدك والمرأة بالهز وبذاك يقع اإلنزال             بالتقاء العانتين    عرفتم آيف آ
 إمام المسلمين النفزاوي اآثر معرفة بدروب المرأة وبدروب اإلسالم وإن شئت الدقة انه لم                        

 !! .يكن غشاشا منافقا بل آان واضحا وصريحا نعم لكل دين خلق وخلق اإلسالم الحياء
ل                          وب الرجال ب  ولنستدعي من التاريخ قصة فتح مكة لنعرف آيف آاناإلسالم ال يقر في قل

 .في أعناقهم قصة إسالم أبي سفيان
ه                   *  أمنوه ان أتوه فيست ل أن ي وة قب ة عن بي مك  قال العباس بن عند المطلب واهللا لئن دخل الن

ل                             فيان وبدي ي س آالم أب  لهالك قريش إلى أخر الدهر فجلس على بغلة رسول اهللا وسمعت 
فيان                         و س ال أب اس ق ذا رسول اهللا في الن فيان ه  بن ورقاء وهما يتحدثان قلت ويحك يا أبا س

بي (؟ قلت واهللا لئن ظفر بك         فما الحيلة   ة         ) الن ذه البغل ى ه ي عل  ليضربن عنقك فارآب خلف
ال                             فيان ق ا س  حتى أتي بك النبي فأستأمنه فرآب حتى مررت بعمر بن الخطاب فلما رأى أب

 يا) العباس(عدو اهللا الحمد هللا الذي أمكن منك بغير عقد وال عهد فدعني اضرب عنقه قلت                             
ي                 رسول اهللا إني قد أجرته فقال اذهب به يا عباس فإذا اصبح فاتني به فلما اصبح ورآه النب

ك(قال ويحك  ه إال اهللا                ) ويل م أن ال ال ك أن تعل ن ل م يئ فيان أل ا س ا أب ما          ي فيان  و س ال أب  ؟ ق
يئا                      د أغنى عني ش يره لق ه غ مع اهللا ال ان  و آ  أجملك وأآرمك وأوصلك واهللا قد ظننت أن ل

ي رسول اهللا        ) أي انه مؤمن باهللا   (بعد  م إن ك أن تعل ن ل  ؟ قال النبي ويحك يا أبا سفيان ألم يئ
ا                                 شيئا منه  أي ال يؤمن   (قال أبو سفيان ما أحلمك وأآرمك وأوصلك أما هذه فان في النفس 

بي  د ن ل أن             ) بمحم دا رسول اهللا قب ه إال اهللا وان محم هد أن ال ال لم واش اس اس ه العب ال ل  فق
 . فأسلم) ؟ أي حق!! شهادة الحق(تضرب عنقك فشهد شهادة الحق 

 4سيرة أبن هشام باب اسالم أبي سفيان بن الحارث وعبد اهللا بن أبي أمية ج(*) 
 !!! أرآيتم آيف يقر اإلسالم في أعناق الرجال ال في قلوبهم

 آانوا أشرافا من   ) يعطيهم المال لكي يسلموا    (قال ابن اسحق أعطى النبي المؤلفة قلوبهم           * 
ير وأعطى                         ة بع ن حرب مائ فيان ب ا س أعطى أب ومهم ف م ق  أشراف الناس يتألفهم ويتألف به
ر                ة بعي هل مائ ى س ير وأعط ة بع ام مائ ن هش ارث ب ى الح ير وأعط ة بع ة مائ ه معاوي  ابن
ر                                ة بعي ن حصن مائ ة ب  وأعطى حويطب مائة بعير وأعطى العالء مائة بعير وأعطى عيين
 وأعطى األقرع بن حابس مائة بعير وأعطى صفوان بن أمية مائة بعير ولم يعط عباس بن                         

 : مرداس مثلهم فعاتب النبي
 وآّري على القوم بألجرع        تالفيتها) سرقة(آانت نهابا

 إذا هجـع الناس لم اهجع         وإيقاظي القوم أن يرقدوا
 واألقـرع  عيينـة  بين         فأصبح نهبي ونهب العبيد

 .سيرة أبن هشام وأمر أموال هوزان وسباياها وعطايا المؤلفة قلوبهم(*) 
اس لكي                       وهنا يشير عباس بن مرداس أن االبعر واإلبل التي وزعها محمد على أشراف الن
اس                   ا عب ارك فيه د وش ا محم رقة نهبه ب وس ي إال نه ا ه وامهم م م وأق الم ه دخلوا اإلس  ي
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 .وفرسه العبيد ولم يأخذوا منها شيئا
 !!!! أرأيتم آيف آان اإلسالم يقر في أعناق الرجال وفي جيوبهم وليس في قلوبهم

د في    ....وآذا فإسالم المرأة ليس في القلب قراره بل في الشيء اآلخر         بي يصع  لذلك آان الن
س إال          ان لي واطن اإليم س م ه ليتحس ر ويصوب رأة النظ نة     !!  ...الم فية س ت ص  50ومات

 . هجرية ودفنت بالبيقع
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 زينب بنت جحش: الشاهد الرابع 
ن                                 رى المسلمي د آانت ممن أث  هي ابنة عمة محمد زوجها لعبد تبناه وهو زيد بن حارثة ولق
ه                           ه أي من نسائ م تنل  بقران آثير وفي قصة زواجها بمحمد عجب العجاب وطالت شرفا ل

دا من أصحابه           رغم أنها ليست بكرا  ه أح م ينل د ل ا لمحم  ؛ ونال زيد خيرا من وراء زواجه
ن          دأها م ا فلنب ل الصورة أمامن ران ولكي تكتم ي الق مه ف ر باس ذي ذآ م ال د بينه و الوحي  فه

 .أولها
ا                         *  ال ي بي صلعم وق ى الن جاء إل تزوج زينب  ما أراد أن ي ة ل ن حارث د ب ل أن زي  عن مقات

رم                               ا اآ ها تفعل إنه ه ال أرا ال ل  رسول اهللا اخطب علّى قال له من قال زينب بنت جحش فق
ا                   ال إنه ّى فعلت ق اس عل رم الن  من ذلك نسبا فقال يا رسول اهللا إذا آلمتها أنت وقلت زيد اآ
ه                         ه فحمل ّى رضى اهللا عن ى عل د إل ذهب زي  امرأة لسناء أي فصيحة والمراد لسانها طويل ف
ك                          ى فاعل ذل ال أن ه فق  على أن يكلم له النبي صلعم فانطلق معه علّى إلى النبي صلعم فكلم

ّى   ا عل لك ي د    .. ومرس ول ق بي صلعم يق م الن ا فأرسل إليه ة أخيه ا وآراه اخبره بكراهته  ف
 :وأنزل اهللا. رضيته وأقضي ان تنكحوه فأنكحوه

يرة                           ار (وما آان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضي اهللا ورسوله أن يكون الخ م     ) االختي  من أمره
 ).االحزاب(اهللا ورسوله فقد ضل ضالل مبينا 

 .السيرة الحلبية لإلمام العالمة برهان الدين الحلبي باب غزوة بحران(*) 
د أن                 نعم احب زيد زينب أن تكون زوجتة له        ات وعرف زي ناك عقب د أن ه  ؛ وعرف محم

رر                             ذي ال ينطق عن الهوى ومن أطاعه أطاع اهللا وق بي اهللا ال  طريقه إليها البد أن يمر بن
األمر صدر           محمد وصادق جبريل على القرار       ع ف ا أو تمن  ؛ وقطع الوحي أي اعتراض له

 ! من عند اهللا ونزل به الوحي من السماء على نبي اهللا فالقدر قدر اهللا وال راد لقضائه
عت                                             ى أن وق د إل ى بيت محم تردد عل ان صفوان ي ما آ د آ ى بيت زي تردد عل  آان محمد ي

 الواقعة
ول                                   *  ده لساعة فيق ما فق د رب ن محم  جاء النبي بيت زيد بن حارثة وآان زيد يقال له زيد أب

ه زينب بنت                 ) داللة على مدى تعلقه بزيد        (؟   أين زيد   فجاء منزله يطلبه فلم يجده وقامت إلي
بي      ني (جحش زوجته تلبس ثوبا واحدا فاعرض عنها الن ا   !) آيف يع ا ي  فقالت ليس هو هن

اب فوثبت                   ى الب بي عل  رسول اهللا فأدخل فأبى النبي وإنما عجلت زينب عندما عرفت أن الن
ال   (فولى يهمهم بشيء ال يكاد يفهم          (!)  فأعجبت النبي ) مسرعة(عجلي   اذا ق اذا   ترى م  ؟ م

ذه                 ة آه ذا اعجب بجميل بي آه  ؟ وحي ال شئ سوى      عن تلك ألهمهم في موقف آهذا ومن ن
ه      ! إال انه أعلن سبحان اهللا العظيم سبحان مصرف القلوب                 !!!)  الوحي ى منزل د إل  فجاء زي

ك                   ه ذل  فأخبرته امرأته أن النبي أتى منزله فقال زيد أال قلت له ادخل فقالت قد عرضت علي
م سبحان                فأبى قال زيد فسمعتيه يقول شيئا         ى سبحان اهللا العظي  ؟ قالت سمعته يقول حين ول

ي فهال دخلت لعل                      ني انك جئت منزل ال بلغ  مصرف القلوب فخرج زيد حتى أتى النبي فق
ا               (زينب أعجبتك فأفارقها        ك فأفارقه د أن       لماذا قال زيد لعل زينب أعجبت  ؟ آيف عرف زي

نزل                       النبي اعجب بزينب     ل أن ت ات اهللا قب اء وآي ى وحي السم د عل  ؟ أم   ؟ ترى هل اطلع زي
د    إنها الخبرة التي عرفها زيد عن المزاج النبوي لمحمد من خالل عشرته معه           ؟ لقد فهم زي

وي      الن العف ك اإلع نى ذل وب     مع بحان مصرف القل ات       ؛ س ك التمتم م تل  ؛ وآشف طالس
ا                والهمهمات وفهم ما لم يمكن فهمه        ه له من صرف اهللا قلب ترك زينب ل  !!!) ؛ وطلب أن ي

وم                             ك الي د ذل ا سبيال بع د إليه ا استطاع زي ك فم ك زوجت م  (فقال النبي لزيد امسك علي  أي ل
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ان                 ؛ ترى لماذا     يستطع زيد أن ينكحها       ه البي ا وإعالن ه به  ؟ ابعد أن سمعت من محمد إعجاب
ا           العظيم سبحان مقلب القلوب   ة غاب زوجه رأة جميل  ؛ ترى ما معنى أن رجال ما يقول الم

 ؟ في حاضرها بأنها زوجة        ؟ ترى فيما تفكر في العبد أم في سيده              صبحان مصرف القلوب    
طاع اهللا                          ى األرض فمن أطاعه أ من نائب اهللا عل الزواج  ا ب ي مستقبله م    عبد أم ف اذا ل  ؟ لم

ول                      يستطع زيد إليها سبيال      ل يق ولهم ب  ؟ إنها المعجزات البينات التي ال يفهما المفكرون بعق
 !)بها من ال عقول لهم

ا                     د واعتزله ا زي ك ففارقه ك زوجت ك علي بي امس ول الن بره فيق بي فيخ أتي الن د ي ان زي  فك
 .وحلت
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر أزواج صلعم زينب بنت جحش(*) 

 
 وفي رواية أخرى

ده                       ا يري بي يوم ه فخرج الن ة عمت ة زينب بنت جحش ابن ن حارث د ب د زوج زي  آان النبي ق
عر       ن ش تر م اب س ى الب تارة(وعل ا        ) س ي حجرته ى ف ت وه تر فانكشف ريح الس ت ال  فرفع

د    (فوقع إعجابها في قلب النبي فلما وقع ذلك آرهت اآلخر               ) عارية(حاسرة    أي آرهت زي
ير المعجزات      م معجزات ال شئ غ ارق      ) نع د أن أف ي أري ا رسول اهللا إن ال ي د فق اء زي  فج
ا شئ          ك منه ك أراب ال مال ا     (صاحبتي فق ني شئ وال     ) هل شككت فيه ا أراب ال ال واهللا م  فق

 ).من الذي يتقي اهللا؟(رأيت منها إال خيرا فقال النبي امسك عليك زوجتك واتق اهللا 
 .تاريخ الطبري السنة الخامسة من الهجرة تزوج صلعم زينب بنت جحش(*) 

 . سبحان مقلب القلوب قال النبي صلعم مثل القلب مثل العصفور يتقلب آل ساعة* 
ي الشعب من                   (*)  م والبيهقي ف  أخرجه الحاآم في المستدرك وقال صحيح على شرط مسل

ام أب       .حديث أبي عبيدة بن الجراح    اب شرح        إحياء علوم الدين لإلم اب آت ي ب د الغزال  ي حام
 .عجائب القلب

ر         ل العصافير أو الزرازي ب مث وب تتقل م آيف القل ب    أرايت ب وأراد زين بي تقل ب الن  ؛ وقل
دور حيث تقلب                     عه وي وظ يتقلب م  وآلما تقلب إلى أخري فجبريل واقف ومعه اللوح المحف

 .ودار ومعه آيات اللوح المحفوظ فما تزوج محمد أحد من نسائه إال بوحي
دون أذن                      بر النظر في بيت آخر ب ذي أعت د وهو ال نزل زي ى م د عل ع محم اذا يتطل  لكن لم

 صاحبه يستوجب عقوبة مغّلظة وهي فقأ العين
 .من اطلع في بيت قوم بغير إذن ففقؤا عينه فال دية وال قصاص* 

رة منتخب           .  المسند لإلمام أحمد بن حنبل مسند أبي هريرة            (*)  ي هري عن أب ائي   سنن النس
 آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة على المتقي الهندي باب األستاذان

 
 وفي رواية أخرى

ي َنْفِسكَ                           ي ِف اهللا َوُتْخِف َك َواتَِّق َك َزْوَج ْك َعَلْي ِه َأْمِس َت َعَلْي ِه َوَأْنَعْم  َوِإْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَماهللا َعَلْي
 ) األحزاب.. (َمااهللا ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواهللا َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه

ن شراحيل                      : قال الرضا عليه السالم        ة ب ن حارث د ب ه قصد دار زي  إن رسول اهللا صلعم وآل
 الكلبي في أمر أراده فرأى أمرأته تغتسل فقال لها سبحان الذي خلقك وإنما أراد بذلك تنزيه                          
ال اهللا عز وجل أفأصطفاآم                                ات اهللا فق ة بن ول من زعم أن المالئك عن ق  الباري عز وجل 
ما                                ه ل بي صلعم وآل ال الن ا فق وال عظيم  ربكم بالبنين وأتخذ من المالئكة إناثا إنكم لتقولون ق
ا                     ير واإلغتسال فلم ذا التطه ى ه اج إل دا يحت ه ول ذ ل ك أن يتخ  رآها تغتسل سبحان الذي خلق
ذي                           ا سبحان ال ه له ه وقول ه بمجئ رسول اهللا صلعم وآل ه امرأت ه أخبرت ى منزل  عاد زيد إل
ي                       ى النب اء إل ا فج ه من حسنه ا أعجب ك لم ال ذل ه ق  خلقك فلم يعلم زيد ما أراد بذلك وظن أن
ا                د طالقه ي أري ا سوء وإن  صلعم وآله وقال له يا رسول اهللا صلعم وآله إن امرأتي في خلقه

 . فقال صلعم أمسك عليك زوجك وأتق اهللا
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 ).22/217بحار األنوار العالم العالمة الحجة الشيخ محمد باقر المجلسي جـ (*) 
 أيما رجل آشف سترا فأدخل بصره من قبل أن يؤذن له فقد أتى حدا ال يحل له أن يأتيه،                             * 

ه فال                      ولو أن رجال فقأ عينه لهدرت، ولو أن رجال مر على باب ال ستر له فرأى عورة أهل
 .خطيئة عليه إنما الخطيئة على أهل البيت

ده    (*)  ي مسن د ف ه أحم ي    .   أخرج اء ف ا ج اب م تئذان ب اب االس ذي آت ه الترم ذا أخرج  وهك
د   .  االستئذان قبالة البيت    ع الزوائ ي ذر      .  مجم وال        .     عن أب ال في سنن األق نز العم  منتخب آ

 . واألفعال للشيخ العالمة على المتقي الهندي باب األستاذان
ؤود                 ات آ  ؛ زينب زوجة رجل حي آيف         ولكي يتم زواج محمد منها البد من تخطي عقب

د ومن اجل                  يقتله حيا ويأخذ زوجته هي ليست أرملة واحد من أصحابه مات من اجل محم
ه   دعو إلي ا ي التبني         م و ب ه ول ة ابن ذ زوج ف يأخ ه آي د ابن ر     ؛ زي رب وغي د الع ار عن  ؛ ع

ا حاسرة حسب                  العرب اء لكن منظره ة الشنع ك الفعل  ؛ الناس من حوله سيخوضون في تل
ه ومن                              ي ذهن ا ف زل عالق  روايات السنة أو تغتسل حسب روايات الشيعة وما رأى منها ال ي
زل القلب مصرف                             ا زينب وال ي ك ي ذي خلق الق وتسبيحه فسبحان ال  طبع النبوة تنزيه الخ

 ؟ فكيف التصرف
ات                  ل وآي اء وجبري ن السم ي م د بوح ا لزي ا زوجه اطع فكم ف الق و السي د ه ل الوحي  الح

!؛ هكذا يتزوجها محمد فطالما الوحي ينزل وجبريل ينزل والقران ينزل فال حرج الكتاب
ول من                         *  ه وهو يبتسم ويق ة فسري عن  فبينما النبي يتحدث مع عائشة إذ أخذت النبي غشي

 ؟ وتلى النبي يذهب إلى زينب يبشرها ويقول لها أن اهللا زوجنيها
ي َنْفِسكَ                              ي ِف ِق اهللا َوُتْخِف  َوِإْذ َتُقوُل ِللَِّذي َأْنَعَم اهللا َعَلْيِه َوَأْنَعْمَت َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َواتَّ
يْ                      ا ِلَك ًرا َزوَّْجَناَآَه ا َوَط  َما اهللا ُمْبِديِه َوَتْخَشى النَّاَس َواهللا َأَحقُّ َأن َتْخَشاُه َفَلمَّا َقَضى َزْيٌد مِّْنَه
ُر اهللا                اَن َأْم ًرا َوَآ نَّ َوَط ْوا ِمْنُه اِئِهْم ِإَذا َقَض ي َأْزَواِج َأْدِعَي َرٌج ِف ْؤِمِنيَن َح ى اْلُم وَن َعَل  ال َيُك
انَ                          ُل َوَآ  َمْفُعوًلا مَّا َآاَن َعَلى النَِّبيِّ ِمْن َحَرٍج ِفيَما َفَرَض اهللا َلُه ُسنََّة اهللا ِفي الَِّذيَن َخَلْوا ِمن َقْب

 )38-37األحزاب (َأْمُر اهللا َقَدًرا مَّْقُدوًرا 
اب أزواج رسول اهللا صلعم زينب بنت جحش                       (*)  ن سعد ب يرة  .  الطبقات الكبرى ألب  الس

 .وآل آتب السيرة المعطرة والمعتقة. الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي
ا رأى                ا م ا رأى منه د م ه بع بي يخفي ان الن ا آ اء م م     وهكذا آشفت آيات السم د فه  ؛ لكن زي

ه                  ا قال دما عرف بم ارق زينب عن د أن أف ال أري د وق ذهب لمحم ه ف ل نزول اء قب  وحي السم
ر                                محمد لزينب سبحان اهللا العظيم سبحان مصرف القلوب أما ما تمتم به محمد من آالم غي

 !!!مفهوم فهمه زيد تماما ووعاه وقال لمحمد لعل زينب أعجبتك فأفارقها
ق اهللا            المالحظ في تلك اآليات أن اله النبي قسي على نبيه بسبب تردده                  ه الوحي ات ال ل  ؛ فق

اس وال تخشى اهللا    ان              .  تخشى الن اذا آ اب القاسي م ذا العت بي أن يتجنب ه و أراد الن رى ل  ت
اس                             يفعل ه يخشى اهللا وال يخشى الن بي حتى يثبت ان الضبط من الن  ؟ ؟ ماذا يريد الوحي ب

ه يتقى                               كون اثبت ان ذلك ي  هل آان يجب على محمد أن ينكحها بمجرد رؤيته لها حاسرة وب
ى زواج          اهللا ويخشاه وال يهمه آالم الناس وال يخشاهم           ؟ ترى لماذا هذا الحرص من اهللا عل

 ؟ محمد من زوجة ابنه
 !!!أآيد خدمة للرسالة فلوالها ما نزلت آل تلك اآليات

المهور وزوجهن                        بي أنهن زوجهن ب ساء الن ا آأحد من ن ا أن ي واهللا م  آانت زينب تقول إن
 !)فهنئا للمسلمين(األولياء وزوجني اهللا وانزل فّي الكتاب يقرأ به المسلمون 

 :  نعم في الشرع المحمدي ال تتزوج المرأة إالبولي
 ) 25: 4النساء... (َفانِكُحوُهنَّ ِبِإْذِن َأْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ِباْلَمْعُروِف

ع          اهر الشعوب           لكن من أجل زينب الحاسرة تكسر آل الشرائ وب وق  ؛ فسبحان مقلب القل
 !! ومظهر العيوب

ا          وآانت تقول أيضا زوجكن اهلكن وزوجني اهللا من فوق سبع سموات                  ا موضوع أنه  ؛ أم
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أتي لمحمد                      اب في ات الكت وظ وآي وح المحف  زوجة ابنه فال حرج طالما جبريل واقفا وبيده الل
 .بالمخرج ويزيل ما اعتراه من حرج

 لما تزوج النبي زينب تكلم في ذلك المنافقون وقالوا حرم محمد نساء الولد وقد تزوج امرأة                        
 :ابنه فأنزل اهللا عز وجل 

 )40 :33األحزاب... (مَّا َآاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم 
مْ                   دِّيِن َوَمَواِليُك ي ال ِإْخَواُنُكْم ِف اءُهْم َف وا آَب ْم َتْعَلُم ِإن لَّ َد اهللا َف ُط ِعن َو َأْقَس اِئِهْم ُه وُهْم آلَب  اْدُع

 )5: 33األحزاب... (َوَلْيَس 
زوج                     ا ت ل الوحي فلم اه قب  نزلت في زيد ابن حارثة آان عبدا لرسول اهللا صلعم فأعتقه وتبن
ه وهو ينهى                رأة ابن د ام زوج محم افقون ت  النبي صلعم زينب بنت جحش قالت اليهود والمن

 . الناس عنها فأنزل اهللا هذه اآلية
اب       .  أسباب النزول للواحدي النيسبوري        (*)  سير ب ائهم     البخاري آتاب التف  هل .  ادعوهم آلب

 !!..  ؟ هل مزيد من البرآات نعم من مزيد من اآليات
 )40:33األحزاب... (مَّا َآاَن ُمَحمٌَّد َأَبا َأَحٍد مِّن رَِّجاِلُكْم 

اس بسبب زواجه                            وهكذا تخلص محمد بسهولة من بنوة زيد ومن الحرج الذي طاله من الن
 ؟ ؛ نعم هل من مزيد من زوجة ابنه

ى                           *  ك ائت إل دي من دا آمن عن ا أجد أح  لما انقضت عدة زينب قال النبي لزيد بن حارثة م
ي صدري                  ه عظمت ف ا رأت ا فلم  زينب فاخطبها علّي فانطلق زيد فأتاها وهى تخمر عجينه

ها آل خير               (فلم استطع أن انظر إليها        تي رأى من ن عرفت    ) حنين الزوج إلى زوجته ال  حي
ا ظهري ونكصت              ا فوليته ا زينب ابشري أن             ) جرى (أن النبي ذآره بّي وقلت ي ى عق  عل

 )يخطبك(النبي يذآرك 
 .أساب النزول للسيوطي. الطبقات الكبرى ذآر أزواج صلعم زينب بنت جحش(*) 

 !!!نعم لقد ذبح زيدا مرتين
ات                          ه آي  حزن زيد آثيرا على فراق الحسناء الشريفة زينب التي طالما تمناها وأنزل محمد ل

 ؟ ؛ عرف محمد الحزن في وجه زيد البد له أن يرضيه فما العمل تزوجه منها
 قال النبي صلعم دخلت الجنة فرأيت جارية حسناء فأعجبني حسنها فقلت لمن أنت قالت                          * 

 . لزيد بن حارثة
اب                          (*)  دي ب ي الهن ي المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل

 .زيد أبن حارثة
ا   وإني ألسمع زيدا يقول الحمد هللا لم يلدغ زيد من محمد مرتين في الدنيا واآلخرة                       ؛ نعم أنه

ا                       ة عشر قرن دو الصحراء من أربع ول ب  ؛ واألغرب      أحاديث اغرب من الخيال دخلت عق
 .منها آيف تدخل عقول المؤمنين بها في القرن الحادي والعشرين

 عن انس بن مالك أن النبي قال لزيد بن حارثة اذآرها علّي قال زيد فانطلقت فقلت لها يا                   * 
ذآرك       بي ي ان الن ك(زينب ابشري ف ي     ) يخطب ر رب تى أؤام يئا ح ة ش ا بصانع ا أن ت م  فقال

 !!. فقامت إلى مسجدها فدخل عليها النبي بغير إذن) استخير(
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر أزواج صلعم زينب بنت جحش(*) 

ا                              *  ا رأيته ّى فانطلقت فلم ا عل ه اذهب فاذآره ال ل ا فق دا إليه  فلما انقضت عّدتها أرسل زي
ا                              ا أن ذآرك قالت م لني رسول اهللا صلعم ي  عظمت في صدري فقلت يا زينب ابشري أرس
 بصانعة شيأ حتى أؤمر ربي أي أستخيره فبينما رسول اهللا صلعم جالس يتحدث مع عائشة                        

ه وهو يتبسم              بي تبسم (إذ نزل عليه الوحي بان اهللا زوجه زينب فسري عن ول ) الن  وهو يق
ا رسول اهللا صلعم         اء إليه اء وج ن السم ا م ا أن اهللا زوجنيه ب فيبشره ى زين ذهب إل ن ي  م
 فدخل عليها بغير إذن قالت دخل علّى وأنا مكشوفة الشعر فقلت يا رسول اهللا بال خطبة وال                       
ه                   م اهللا علي ذي أنع ول لل الى وإذ تق زل اهللا تع د وأن ل الشاه زوج وجبري ال اهللا الم هاد ق  أش

 .. ..وأنعمت عليه 
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 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب غزوة بحران(*) 
ى الطرف اآلخر فال إذن                         بي عل ا الن  الشرط اإلسالمي أن تنكح المرأة بأذن أهلها لكن طالم

ع                 ات             .  وال شريعة فمن اجل الجميلة الحاسرة تكسر آل الشرائ ل اآلي يد قب د أرسل ز  !! فلق
اح              اح إال نك ى نك د عل م يشه ل ل د أن جبري د ونعتق ل الشاه ذي زوج وجبري  واهللا هوال

حارة                   أين أشهر العدة يا رسول اهللا      !!!  محمد ي  ة ف ع المي ول أنت جاي تبي ي المحه يق  ؟ إن
ع آيف                     السقايين العدة ده ليكم يا شاطر          ذي يكسر من الشرائ ى رسول اهللا ال  ؛ لكن مش عل

 !!!  شاء ومتى شاء
ني                     م الوحي في       لماذا أرسل زيد يخطبها له قبل نزول اآليات التي تزوجه وتحرم التب  ؟ نع

 !! خدمة النبي وليس النبي في خدمة الوحي
 ؟ هل هناك مزيد من البرآات بسبب زينب

بي صنع                                      *  ى الن ما أهديت زينب إل ة الحجاب ل اس بآي م الن ا اعل ال أن ك ق  عن انس بن مال
جل                             وا يتحدثون ف ع رسول اهللا في البيت فجعل  طعاما ودعا القوم فجاءوا ودخلوا وزينب م

 : النبي يخرج ثم يرجع وهم قعود فنزلت اآلية
 نضج(َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َتْدُخُلوا ُبُيوَت النَِّبيِّ ِإال َأن ُيْؤَذَن َلُكْم ِإَلى َطَعاٍم َغْيَر َناِظِريَن ِإَناُه                    

انَتِشُروا             ) الطعام ْم َف ِإَذا َطِعْمُت اْدُخُلوا َف وا     (َوَلِكْن ِإَذا ُدِعيُتْم َف م انصرف نَ  ) إذا أآلت  َوال ُمْسَتْأِنِسي
قِّ                     ) ال تتسامروا   (ِلَحِديٍث   َن اْلَح ي ِم ْم َواهللا ال َيْسَتْحِي ي ِمنُك يَّ َفَيْسَتْحِي ْؤِذي النَِّب  ِإنَّ َذِلُكْم َآاَن ُي

وم وضرب    ) 53: 33األحزاب.. (َوِإَذا َسَأْلُتُموُهنَّ َمَتاًعا َفاْسَأُلوُهنَّ ِمن َوَراء ِحَجابٍ      ام الق  فق
 .الحجاب

 نهاية األرب في     .  الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر أزواج صلعم زينب بنت جحش             (*) 
اب         .  أسباب النزول ألبي الحسن النيسبوري     .فنون األدب للنويري   اب التفسير ب  البخاري آت

 ..ال تدخلوا بيوت النبي إال أن يؤذن قوله 
 ؛ لقد قام محمد وخرج ودخل لعل            ارأيتم آيات القران آيف آانت تنزل من اللوح المحفوظ               

ه اهللا                    ا عاتب تي طالم رد بزينب ال ى شغله ولكي ينف  القوم يخرجوا في أثره حتى ينصرف إل
ات                   بقسوة لتأخره في نكاحها       ك فانهالت اآلي بي من ذل أذى الن  ؛ لكن القوم استمروا جلوسا ت

م                    ار وتطالبه م االنتظ رم عليه ام وتح ج الطع روا نض دوا ينتظ ذين قع وم ال وم الق تي تل  ال
 !!!!باالنتشار فالنبي تأذى بذلك وطال به االنتظار وهو على أحر من جمر النار

 ؟ أتريدون المزيد من البرآات
ه            *  أمرني فقسمت حا ف بي ذب دة البكر       (عن عائشة قالت ذبح الن ا الوح  عائشة أصغرهم لكنه

ك                 ) بينهم  بين أزواجه فأرسل إلى زينب بنت جحش بنصيبها فردته فقال زيدوها ثالثا آل ذل
ه    ) أرجعته ثالث مرات   (ترده   ة            ) عائشة (فقلت ل ك الهدي رد علي ن ت اءت وجهك حي د أقم  لق
 . انتن أهون على اهللا من أن تقمئنني ثم قال واهللا ال ادخل عليكن شهرا) النبي(فقال 
ى رسول اهللا صلعم                   (*)  ا عل ن تظاهرت رأتين اللتي  الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر الم

 .وتخييره نساءه
ى               ا بق ة م ورة وباقي ة ومشه ي محفوظ ق فه ى توثي اج إل ة ال تحت ي القصة الفضيح ك ه  تل

د                    القران ه حتى يأخذ محم دعو إلي ا ي  ؛ أين الصحابي الذي قتل من اجل محمد ومن اجل م
ا                            د وم  زوجته إلى دفئ أحضان رحمته رحمة بها وآرامة لزوجها الذي مات من اجل محم

 ؟ يدعو إليه
ه آخر     ن للصورة وج ه        لك ب قلب ذي قل و ال اهللا ه د ف ه ي ن ل م يك بي ل ول أن الن اذا ال نق  ؛ لم
 !! فسبحان مصرف القلوب

ال   *  بي صلعم ق ر عن الن ن عم ن أصابع       : عن أب ن إصبعين م ا بي ني آدم آله وب ب  إن قل
 .الرحمن آقلب واحد يصرفه حيث شاء

 . ال ومصرف القلوب) قسمه(عن أبن عمر قال آان أآثر أيمانه صلعم * 
 6821؛  2344الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم (*) 
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ط األنساب                لكن هل اهللا في    .  آما أن ذلك حدث خدمة للرسالة لكي يلغي اهللا التبني وال تختل
ه األنساب                 اآلخرة ستفرق معه األنساب        ط علي ات     ؟ هل اهللا من الجهل حتى تختل  ؟ هل آي

ار آانت أهون                     اب الكف  مثل التي حرم بها الخمر ولحم الخنزير وتكفير األديان وضرب رق
ة           ؟ وما العيب في التبني       على إله محمد من آية تحرم التبني           ؟ أليس التبني أآثر رحمة وعف

ه           ة تطبق ت عائش تي آان ير ال اع الكب ن رض ن          م وة م ن األخ ني وبي ن التب رق بي ا الف  ؟ م
ن الرضاعة       ة م اب     الرضاعة واألموم ا األنس ط فيه وب      ؟ أال تختل ب القل ة مقل ا حكاي  ؟ أم

ا ي ال         ومصرفه رم لك ل مج اب لك ح الب د فرصة ويفت ة أن يعطي محم ذه آارث  ؛ أليست ه
ل           يضبط شهواته وغرائزه ويفتح أمامه باب للتبرير واإلفالت              ه للقت  ؛ فالقاتل صرف اهللا قلب

كر           .. ..  والزاني صرف اهللا قلبه للزنى والمغتصب و         ل يف ل        هل من عق دما يفكر العق  ؟ عن
ى جحا                                 تاذ مصطف اب لألس ل في اإلسالم آت ة العق ا محن  يجد نفسه في محنة وأي محنة إنه

ي اإلسالم                       ل ف ة العق ه محن ه فكتب آتاب  ؛ فكر وغلفت عقله المحنة فأراد الخروج من محنت
رر الخروج                          ة فق  قتل بعده وهو يعرف انه سيقتل ولكنه فضل حرية الحق على سجن المحن

 !!من محنته ولو إلى قبره
 .. وماتت زينب في السنة العشرين للهجرة وآانت أول من مات من نسائه
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 حفصة بنت عمر: الشاهد الخامس 
. ؛ ولدت قبل نبوة محمد بخمس سنوات هي حفصة بنت عمر بن الخطاب مستشار الوحي

م               *  ام إبراهي ذنا من مق و اتخ  عن انس قال عمر وافقني ربي في ثالث فقلت يا رسول اهللا ل
مرت                            و أ ا رسول اهللا ل  مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وآية الحجاب قلت ي
ي                       ع نساء النب ة الحجاب واجتم  نساءك أن يتحجبن فانه يدخل عليهن البر والفاجر فنزلت آي

 . في الغيرة عليه فقلت عسى ربه أن طلقن أن يبدله أزواجا خيرا منكن فنزلت اآلية
ى                          (*)  ى إل ها فصل ى من س ادة عل ر اإلع م ي  صحيح البخاري باب ما جاء في القبلة ومن ل

 .غير القبلة
تي نزلت بمشورة عمر فهي                ات ال دما الن من يحسب عدد اآلي ان متق  لعل هذا الحديث آ

 .آثر
ا                       *  ان عمر يكرهه رأة آ  ما آان النبي يرد لعمر طلبا عن عبد اهللا بن عمر آانت تحتي ام

 ..فقال طلقها فأبيت فأتى عمر النبي فقال النبي أطع أباك
اح            (*)  اب آداب النك ي ب د الغزال ي حام ام أب دين لإلم وم ال اء عل ن  .  إحي  رواه أصحاب السن

 وقال الترمذي حسن صحيح
 

 قصة زواجه منها
ا                           *  در فلم ة ب ان ممن حضر موقع ن عدي السهمي آ  آانت حفصة عند خنيس بن خذافة ب

ا   ات عنه د      (م ي حروب محم م يمت ف ا أي ل ا طبيعي ات موت ي     ) م ر ألب ا عم  تأيمت ذآره
ن ماتت                             .... بكر ان حي ى عثم م عرضها عل ك ث  فلم يرجع إليه أبي بكر فغضب عمر من ذل

ه                             بي فشكا إلي ى الن أنطلق عمر إل وم ف زوج الي د أن أت ا أري ان م ال عثم  روقية بنت النبي فق
ان          و خير من عثم ن ه تزوج حفصة م بي ي ال الن ه فق بره بعرض حفصة علي ان واخ  عثم
ي                      بي فلق ا الن ى عمر فتزوجه بي إل ا الن م خطبه  ويتزوج عثمان من هي خير من حفصة ث
آن                                        م ا ان ذآر حفصة فل بي آ ان الن ى في نفسك ف و بكر ألجد عل ه أب  عمر أبو بكر فقال ل
 ألفش سر رسول اهللا ولو ترآها لتزوجتها وتزوج النبي حفصة على رأس ثالثين شهرا من                

رة  ن الخطاب            (*) .الهج ر ب ت عم اب حفصة بن ري ب ون األدب للنوي ي فن ة األرب ف  نهاي
ه   د               .رضى عن ع محم والت م ر صوالت وج ي بك ت أب ة بن ر وعائش ت عم ة بن  ولحفص

د                    هو الوحي ة  ي قحاف ن أب  فكلتاهما بنت واحد من ابرز مساعدي محمد حيا وميتا فأبو بكر ب
و                          الذي صدق محمد في رحلته الظالمية تلك المعجزة الخفية التي لم يصدقه فها أحد غير أب
 بكر ابن أبي قحافة الذي تغير اسمه بسبب تصديقه لمحمد فتحول إلى أبي بكر الصديق بدال                   
د إسالمه                        ن الحق والباطل وبع ه اهللا بي رق ب  من ابن أبي قحافة ثم عمر هو الفاروق الذي ف
 بدأت الدعوة إلى اإلسالم جهرا بعد أن آانت قبله سرا فقوى محمد به وجاهر بالدين بعد أن                 
ة األول                و الخليف ر ه أبي بك د ف ا الوريث لعرش محم ان آالهم ا آ ه سرا آم دعو إلي ان ي  آ
اء                          دا من نس م يجرؤ أح ان لحفصة وعائشة أدوارا ل ا آ اني ومن هن ة الث هو الخليف  وعمر 

 !  محمد على القيام بها
 
 

  

www.yassar.freesurf.fr 



   
  

 

  

 محمد وعسل حفصة ومكر عائشة
 آان النبي يحب الحلواء والعسل فكان إذا صلى العصر دار على نسائه            :عن عائشة قالت     * 

ان يحتبس فسألت                        ا آ  عن  ) عائشة (فيدنو منهن فدخل على حفصة فأحتبس عندها اآثر مم
 عسل فسقت النبي شربة منه فقالت عائشة             ) إناء(ذلك فقيل لي أن امرأة أهدت حفصة عكة           

افير                          أي(ألحتالن له فذآرت لسودة وقلت إذا دخل عليك فأنه سيدنو منك فقولي له أآلت مغ
ذا           ) رائحة فمك سيئة هل أآلت مغافير وهو عسل رائحته سيئة              ا ه ه م  سيقول لك ال فقولي ل

ريح   ن  (ال ن النت قتني       ) العف ك س يقول ل ه س ح فان ه ري د من ه أن يوج د علي بي يشت ان الن  ؟ وآ
ا صفية                        ه أنت ي  حفصة شربة عسل فقولي جرست نحلة العرفط وسأقول له مثل ذلك وقولي
ما                                    ك فل ل ذل ه صفية مث م قالت ل  فلما دخل على سودة قالت له سودة ما أملته عليها عائشة ث
ه                               دخل على عائشة قالت له مثل ذلك فلما دخل على حفصة قالت يا رسول اهللا إال أسقيك من

ا عائشة                            ) العسل إياه ( اه قالت له د حرمن  قال ال حاجة لي به قالت سودة سبحان اهللا واهللا لق
 !  اسكتي

خان البخاري                      .الطبقات الكبرى البن سعد     (*)  ه الشي ق علي ما اتف 4912اللؤلؤ والمرجان في
 939حديث رقم   لم تحرم ما أحل اهللا لك ومسلم آتاب الطالق باب  5268 ؛ 

زل                         ذي ان ير ال م الخب ن العلي ل؟ أي ن جبري هذا العسل؟ أي  ما رأيكم يا ناس يا عسل في قصة 
 على النبي آيات آثيرة اقل أهمية من تلك؟

ى محمد             !  مرة أخرى مع عائشة وحفصة ونبي اهللا  ظاهرة عل تي الت  فحفصة هي إحدى بطل
 .وتدفق آيات القران في هذه الواقعة التي سنذآرها بالتفصيل الحقا

ال                        ؛ لم تطالعنا األخبار واألحاديث على أن حفصة بنت عمر آانت تتمتع بأي قدر من الجم
ا وصالتها                .  فعثمان وأبي بكر رفضاها    ار بإيمانه ة جاءت األخب ا سودة بنت زمع  وهى آم

ى اإلسالم                         النبي وصدقته وثبتت عل تي أمنت ب ة ال سودة بنت زمع ا   وصيامها وتقواها آم
د               ن محم ا م ن لقيت دتين اللتي ا الوحي ا إال انهم ن إيمانهم الرغم م ا وب ات زوجه دما م  عن

 ! الطالق
ك              :  حديث عمر*  ه ليس ل ه عائشة ان ا تراجعه ب ل م  قال لحفصة لعلك تراجعين النبي بمث

 .مثل حظوة عائشة وال حسن زينب
 .الطبقات الكبرى البن سعد ذآر المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي وتخيير نساءه(*) 

ير لكن مقاييس                    د الكث د محم ا عن ان والصالة ليس له أن اإليم ة ب  نعم لقد حسم عمر المسأل
 !!! النبي هي الحسن والحظوة

ون                            ور أو البيض المكن ؤ المنث ا اللؤل قيراء وال بيضاء آم  نعم لم تكن حفصة حميراء وال ش
 :بل آانت إلى السواد أقرب بما ورثته من جدتها صهاك الحبشية 

ا واهللا                *   قال سلمان الفارسي لم يكن أحد اشد قوال من الزبير فلما بايع قال يا ابن صهاك أم
ك                             د علمت من جبن ا ق  لوال هؤالء الطلقاء الذين أعانوك ما آنت تقدم علّي ومعي السيف لم
ال                         ذآر صهاك؟ فق ال أت م فغضب عمر فق  ولؤمك ولكنك وجدت من تقوى بهم وتصول به
ل                                  ها نفي ى ب د المطلب فزن ة لجدي عب ة حبشي ك أم ني من ذل ما يمنع  الزبير ومن صهاك و
ا فأصلح                            د زن د جدي فول ه لعب ه فإن  فولدت أباك الخطاب فوهبها عبد المطلب له بعدما ولدت

 .بينهما أبو بكر
 .االحتجاج للطبرسي باب إحتجاج سليمان(*) 

ا             نعم ربما لهذا لم يذآر عن جمالها شيئا             ؛ ولم يقبل بها أبو بكر وعثمان وحار عمر ليجد له
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 .؛ وآان يعرف جيدا الفارق الشاسع بينها وبين الحميراء في قلب نبي الرحمة من ينكحها
ما                                ا طال اد وأرجعه ول وع بي قب د الن ة عائشة عن ه ليل د سودة وآانت لشفاعت  لقد طلق محم

 ؟ تشفعت بليلة عائشة لكن ترى ماذا حدث مع حفصة ومن تشفع لها بعد طالقها
ى رأسه              :  عن عقبة بن عامر قال      *  ك عمر فحثي عل غ ذل  طلق النبي حفصة بنت عمر فبل

ال إن اهللا                   بي وق ى الن  التراب وقال ما يعبأ اهللا بعمر وابنته بعد هذا منزل جبريل من الغد عل
 .يأمرك أن تراجع حفصة رحمة لعمر

 نهاية األرب في فنون األدب للنويري باب حفصة(*) 
 !!!!!! وهكذا تشفع جبريل لحفصة لترجع بعد طالقها لكن رحمة بعمر

 
 سحر حفصة

د               *  ن زي رحمن ب د ال ا عب أمرت به ت ف ة لحفصة سحرتها واعترف ال أن جاري افع ق  عن ن
حرت               رأة س ن ام ؤمنين م ى أم الم ر عل ا تنك ر وم ن عم ال أب ان فق ك عثم أنكر ذل ا ف  فقتله

 .واعترفت فسكت عثمان
 منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة علي              .  الجامع لعبد الرزاق   (*) 

 . المتقي الهندي باب آتاب السحر والعين والكهانة
حرت      تي س ي ال ط ه م         وليست حفصة فق ب به ة لع د وعائش رار فمحم ى الج ل عل  ؛ فالحب

 . هجرية في خالفة معاوية بن أبي سفيان عن ستين عاما 45توفت حفصة سنة. السحرة
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 ريحانة بنت زيد : الشاهد السادس 
ني النضير آانت متزوجة من                  ن سمعون من ب  هي ريحانة بنت زيد بن عمرو بن خنافة ب

 .تزوجها في المحرم سنة ست من الهجرة. بني قريضة رجل يقال له الحكم
 هي سبية أسيرة أخذها محمد له آغنيمة حرب في غزوة بني قريظة نبدأ القصة من 

ة   (أتى جبريل إلى النبي معتجرا       :  غزوة بني قريظة *  ا عمام تبرق  !)  البس ة من إس  بعمام
ا رسول اهللا                       ) حرير( د وضعت السالح ي ال أوق ها سرج فق ة علي ى بغل ال         عل عم فق ال ن  ؟ ق

ى               .... جبريل ما وضعت المالئكة السالح بعد         المسير إل د ب ا محم أمرك ي  إن اهللا عز وجل ي
ا أخوان                              .... بني قريظة    ول ي من حصونهم ويق دنو  دما ي اديهم عن ان ين  حاصرهم شهرا وآ

م             تد عليه دما اش وال وعن ا آنت جه بي اهللا م ا ن الوا ي ه ق زل نقمت ذاآم اهللا وان ردة هل أخ  الق
ى                       نزل عل الوا ن ذبح فق ه ال ة ان و لبان م رسول اهللا فأشار أب ى حك  الحصار قيل لهم انزلوا عل

 ؟ ؟ وما رأي نبي الرحمة في حكمه فيهم حكم سعد بن معاذ لكن ترى بماذا حكم فيهم
ان أو     (وتسبى النساء       ) بين المسلمين  (قال سعد تقتل مقاتلتهم وتقسم أموالهم                هل يختلف اثن

م اهللا              ) ينتطح عنزان على أن ذلك اغتصاب للنساء              م حك بي حكمت فيه ال الن ذراري فق  وال
 .من فوق سبع سموات) ؟ أي إله(

 .غزوة بني قريظة 2تاريخ الطبري ج(*) 
 

 قصة زواج محمد من ريحانة
رم فقالت                   ا مك د زوج محب له  عن عمر ابن الحكم اعتق النبي ريحانة بنت زيد وآانت عن
ي         ى النب و قريظة عرض السبي عل بيت بن ا س ال فلم دا آانت ذات جم ده أب تخلف بع  ال اس

ي          (فكنت فيمن عرض على النبي فأمر بّي فعزلت وآان له صفي          مرأة من السب ار ا  أي يخت
ق اهللا          ير خل بي اهللا وخ ل ن ة تأم ل غنيم ن آ ي          !  م رق ف اع الط ن قط ه وبي ارق بين ا الف  م

ي                 ) الجاهلية؟ رق السب ل األسرى وف  فلما عزلت أرسل بّي إلى منزل أم المنذر أياما حتى قت
ال إن اخترت اهللا ورسوله                      ه فق ن يدي أجلسني بي دعاني ف اء ف ه حي ّي فتحييت من  ثم دخل عل
ني               ني وتزوج لمت اعتق ا أس وله فلم ار اهللا ورس ي اخت ت إن ه فقل ول اهللا لنفس ارك رس  .اخت

ي            ( ة وف  ارايتم آيف آانت النساء األسيرات اليهوديات يقتنعن باإلسالم ويدخلنه بسرعة فائق
ل                            د أن قت ا إال بع م يحادثه ه ل ا حيث ان د آل أهله ل محم د أن قت  أي الظروف واألحوال فبع
ك                                  ا هل تمل ى له ماذا بق ى أصحابه  ا عل ال ونساء قبيلته رق أطف د أن ف  جميع األسرى وبع

ريم         !!  الرفض؟ أرأيتم أخالق النبوة وأي نبوة         ق آ ى خل ك لعل ا وإن ان رسول اهللا     !)  حق  وآ
ال         (معجبا بها ا ذات جم ابقا أنه و      ) ألنها آما جاء س ا ل ل له ا وقي ه إال أعطاه  وآانت ال تسأل

م اهللا               (آنت سألت رسول اهللا في بني قريظة ألعتقهم             اذ حك ن مع  يعتقهم ويكسر حكم سعد ب
ة                           رأة جميل ام ام م اهللا ال يصمد أم اذا؟ الن حك م اهللا لم  من فوق سبع سموات؟ نعم يكسر حك

ة وانتهت؟           !!!  في المزاج النبوي     )ألم يشفع لهم أخاه موسى أم أن آيات موسى آيات مرحلي
ا         ) ينفرد(وآانت تقول لم يخل      ثر منه ا ويستك و به ان يخل د آ اذا  (بّي حتى فرق السبي ولق  لم

ه     !!  يخلو بها ويستكثر منها؟ نعم لدراسة الوحي ؛ ولعبادات النبي الخاصة                    وا أن  آيف عرف
ا  ا أن يتزوجها أو أن                        !!)  يستكثر منه ة أخرى خيره حتى ماتت وفي رواي ده  زل عن م ت  فل

ّي وعليك            !) أي يضاجعها بدون زواج   (تكون في ملك يمينه      ك أخف عل ك يمين  قالت في مل
ا                       ة رفضت اإلسالم وقالت أن ة ثالث ي رواي  فكانت في ملك يمين النبي يطأها حتى ماتت وف

ن                 ك اليمي ا بمل ان يطأه م أسلمت وآ ى الرسول ث ك عل ا    !  على دين قومي فشق ذل م أعتقه  ث
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ن حتى ماتت                                 ك اليمي ا بمل ان يطأه ل آ ا ب م يعتقه ول ل   (*).وتزوجها ثم طلقها والبعض يق
د          ت زي ة بن اب ريحان عد ب ن س برى الب ات الك ول البعض      .الطبق يرة يق ة أس رأة يهودي  الم

ي أي الظروف؟ في ذل أسرها؟                     !!  أسلمت العقول آيف أسلمت وف  نقول آفى استخفاف ب
من                           ا؟  ا وآل زراري قبيلته اء قبيلته آل نس تعبد  ذي اس ا وال ا وقومه  لمن أسلمت لقاتل أهله
ؤالء            ع ه ول وتقن اور وتق اوب وتح ا أن تج ة؟ هل له ات واألدل ائل واآلي أي الوس ا وب  أقنعه

رة؟           يوفهم المشه ا تقطر من س اء أهله يوفهم ودم ذين يشهرون س ان   ال ه آ ول البعض أن   يق
م                       ي إن ل  يضاجعها بملك اليمين نقول الزواج محدد بأربعة فماذا عن ملك اليمين هل هو زن

د                      يكن زنى فماذا يكون؟     ا محم ة اختاره ة حرب يهودي هم أليست هي غنيم   لكن السؤال الم
ى           دة عل ار من السبي واح ه أن يخت ان ل ع األسرى حيث آ ا تمر وسط قطي  بمجرد رؤيته

ي       ما الذي تغير؟   !!!  الطريقة الجاهلية آما على الطريقة النبوية        ن الصحاب م أي   السؤال األه
ئ            ى دف ا إل د ويضمه ه حتى يأخذها محم دعو إلي ا ي د وم ا عن محم ل دفاع ذي قت د ال  الشهي

 أحضان رحمته آرامة لها ووفاء لزوجها القتيل؟ 
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 جويرية بنت الحارث: الشاهد السابع 
 هي أسيرة من سبايا بني المصطلق سباها النبي يوم المريسع

ول اهللا                    د رس ى ي ع عل وم المريس ل ي ك قت ن مال رح ب ن س فوان ب ن ص افع ب ا مس  زوجه
 .وأصحاب رسول اهللا

ما                   6امتلكها محمد سنة     ة عشرين عا سباها ابن وم  ي     (للهجرة وآانت ي ان ف بي اهللا فك ا ن  أم
 !!)الستين من عمره وعجبي

 .الطبقات الكبرى باب جويرية بنت الحارث(*) 
 : ولنبدأ القصة

ن                               *  ي سهم ثابت ب ة ف ق وقعت جويري ني المصطل سبايا ب بي   عن عائشة قالت لما قسم الن
ا أحد إال أخذت بنفسه فجاءت                         وة مالحة ال يراه رأة حل  قيس فكاتبته على نفسها وآانت ام
ه                           ا وعرفت ان ي فكرهته إلى النبي تستعينه قالت عائشة فواهللا ما أن رأيتها على باب حجرت

ا رأيت         ) النبي( ا م بي اهللا                (سيرى منه ي ن ك ف ن في نظرت ا أم المسلمي ا   ) أصبتي ي  فقالت أن
ي                ى آتابت تعينك عل  جويرية بنت الحارث سيد قومه وقعت في سهم ثابت بن قيس فجئتك أس

ك     ن ذل ير م ك خ ل ل بي فه ال الن ا رسول اهللا  ق و ي ا ه ت م ك     ؟ قال ك آتاب ال اقضي عن  ؟ ق
بي هللا        !! ( وأتزوجك فقالت نعم يا رسول اهللا قال النبي قد فعلت                   ة ن  أفهمتم آيف آانت رحم

من                          ه الث دفع ل  تتسع للنساء األسيرات الجميالت حتى لو وقعن في سهم رجل من أصحابه في
ق        ). فينزل له الصحابي الجليل عن األسيرة الوثيرة          ني المصطل  وآان شعار المسلمين يوم ب

 . يا منصور أمت أمت
 .سيرة أبن هشام غزوة بني المصطلق(*) 

ك           .  نسى النبي أن يقول أسلمت وحسن إسالمها فلنقولها نحن             ة في تل ا هي األخرى حلق  وه
ل هي                        السلسلة   ه أو من اجل اإلسالم ب من اجل ل  د قت  ؛ فلم يكن زوجها من أصحاب محم

اع            .  امرأة قتل زوجها بيد محمد وأصحابه         ه أتب  وما أحاله شعار قاله نبي الرحمة وردده خلف
ن                               ة تعل بي الرحم ة تصرخ في وجه ن اريخ يقطر رحم  نبي الرحمة ونسمع أصدأه عبر الت

 .أنها منه براء براء براء
م                          م وقتله د عليه ماذا أغار محم ه وإال ل دعو إلي ا ي د وم ة بمحم ة مؤمن  لم تكن جويرية مسلم

 ؟ وسبى نسائهم
ن قيس           ت ب و ثاب يره وه ب غ ي نصي ا وقعت ف ت إحدى السباي ل    آان ع للرجل المقاب  ؛ دف

ه صفية بنت حيّ              وأستحوذ عليها    ؛ لكن عائشة    ؛ مثلما فعل مع دحية الكلبي عندما اخذ من
 ؛ فالمرأة في العشرين من عمرها آرهتها عائشة         أم المسلمين تزيح الستار عن هوى النبي       

وي          ألنها جميلة وما يراها أحد إال وقعت في نفسه            ؛ ولمعرفتها لطبيعة محمد ولمزاجه النب
د                زواج بمن يري ه ال ح ل ران لتبي ات الق ال وتنهمر آي ام الجم ة    .  الذي يضعف أم م جويري  نع

ا                         د آل رجال قبيلته ل محم ق قت ني المصطل د ب يد وقائ ا س ة وأبوه ا جميل  ليست مسلمة لكنه
 ؛ نعم ما هي إال امرأة مشرآة وأستعبد آل نساء وزراري أهلها 

 )22: 2البقرة.. (َوَألَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخْيٌر مِّن مُّْشِرَآٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكْم
ى                        َك َعَل رَِّم َذِل ِرٌك َوُح  الزَّاِني ال َينِكُح إال َزاِنَيًة َأْو ُمْشِرَآًة َوالزَّاِنَيُة ال َينِكُحَها ِإال َزاٍن َأْو ُمْش

 )3: 24النور(اْلُمْؤِمِنيَن 
ذلك                ات اهللا أليس آ ل من            للجمال سلطة وقوة تنسخ وتلغي آل آي ذي قت ابي ال ن الصح  ؟ أي

ه                      ى دفئ أحضان رحمت ه إل د زوجت بي اإلسالم حتى يضم محم  اجل اإلسالم ومن اجل ن
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 ؟ رحمة بها وآرامة لزوجها القتيل
روم    (عن أبن عباس أن النبي صلعم قال اغزوا           *  الد ال ال          ) ب ني األصفر فق ات ب وا بن  تغنم

 .إنه ليفتنكم بالنساء فأنزل اهللا ومنهم من يقول ائذن لي وال تفتني:  ناس من المنافقين
 .من سورة التوبة 49أسباب النزول للسيوطي سبب نزول اآلية (*) 

روم                 الد ال  ؛ ال لنشر اإلسالم       لقد أغرى محمد أتباعه من العربان بالجهاد والحرب وغزو ب
ني األصفر         ات ب وزوا ببن ي يف ل لك اد           .  ب داف الجه رز أه ن أب د م ذا يوضح واح م ه  ؛ نع

ا فعل                اديهم آم د من أي  واألغرب عندما غزوا وفازوا بالبنات والنساء السبايا أختطفها محم
ى                 مع دحي الكلبي وثابت بن قيس     م إل ل ليضمه  ؛ نعم ال لشهوة محمد الجامحة إلى النساء ب

 . أحضانه الدافئة
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 أم سلمة: الشاهد الثامن 
ة                        ن عم لمة اب ي س ة أب ريش أرمل واد ق ا من أج ان أبوه  هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة آ

 محمد صحابي ذي الهجرتين
د              *  ا أرضعت محم ي لهب آم لمة هي زوجة             (أرضعته ثويبية موالة أب ذا تكون أم س  وبه

 ).أخيه من الرضاعة
 .الطبقات الكبرى ذآر من أرضع رسول اهللا(*) 

ا قالت                                *   عن عائشة قالت لما تزوج النبي أم سلمة حزنت حزنا شديدا لما ذآروا من جماله
ال قالت             ي الحسن والجم ي ف ا وصفت ل ا واهللا أضعاف م ا فرأيته ا حتى رأيته  فتلطفت له

 ..فذآرت ذلك لحفصة وآانتا يدا واحدة فقالت ال واهللا إن هذه إال الغيرة
 .الطبقات الكبرى البن سعد باب أم سلمة(*) 

 
 قصة زواجه

ها                     د يخطب ه فبعث محم  لما انقضت عدة أم سلمة خطبها أبو بكر فردته ثم خطبها عمر فردت
ديها أوالد صبية  (وإني امرأة مصبية    ) شديدة الغيرة  (فقالت اخبر النبي إنني امرأة غيرى           )ل

ك                       ذهب غيرت أدعو اهللا فت  وليس أحد من أوليائي شاهد فقال النبي قل لها أما قولك غيرى فس
اهد                     ائي ش حد من أولي ك ليس أ  أما قولك إني امرأة مصبية فان اهللا سيكفيك صبيانك أما قول

 ..فليس أحد من أوليائك شاهد أو غائب يكره ذلك
 باب أم سلمة. الطبقات الكبرى البن سعد(*) 

ه          : عن أم سلمة قالت      .....أخبر عفان بن مسلم عن      *   لما انقضت عدتها خطبها أبو بكر فردت
ه      بابها                     {وخطبها عمر فردت ا أس ان له ا لكن آ يزة فيه ا أو لم ا لجماله ا سعيا إليه د انهم  نعتق

ا أن                          ا ال يستطيع النبي فانهم ا آ ا ليس ما ولكنهم ا قالت له  المنطقية واقتنع أبو بكر وعمر بم
ل في                       ة العق ه محن ا في آتاب  يستخدما اهللا وجبريل آما يستخدمهما محمد؛ قال مصطفى جح

اك                   حد اإلنه ى  ا            !!  اإلسالم لقد استخدم محمد جبريل إل ا ألحدهم د أن يزوجه و أراد محم  فل
ك                      ة وآذل  لفعل فآية واحدة آانت آافية آما فعل عندما زوج زينب بنت جحش لزيد بن حارث
ها                        ا فأخذ د وطره منه  آيات من القران آانت آافية لزواج محمد من زينب بعد أن قضى زي
ال                            محمد ليقضي وطره هو اآلخر منها ؛ نعم المرأة لها أسباب منطقية امرأة غيور ذات عي
يذهبها اهللا                               الغيرة س  ال ولي لها تلك األسباب التي أقنعت أبو بكر وعمر لكن محمد نبي اهللا ف
بي اهللا                         ع ن مرأة لتقن ا ال  واألوالد سيرزقهم اهللا أما عدم وجود شاهد من أهلها فتلك اآلية قالته

 بآيات اهللا
 )25النساء.. (َفانِكُحوُهنَّ ِبِإْذِن َأْهِلِهنَّ َوآُتوُهنَّ ُأُجوَرُهنَّ ِباْلَمْعُروِف

 نعم إذا أراد نبي اهللا امرأة تلغى من اجلها آيات اهللا وشرائع اهللا فال أحد من أهلها حاضر أم                        
ام الفريسة طرق                          غائب يرفض أو يستشر فالكل يرغب طالما النبي يرغب لقد سد النبي أم
ها                          يرة ل ا وال خ ا وراه ن تفلت وراه ينكحها ول  اإلفالت فإذا أراد النبي أي امرأة لينكحها س

انع؟                  !! في أمرها   ى آدم ال يم دادها إل و أن أج ال } ولكن هل يمكن زواج بدون ولي حتى ل  ق
اء أخذت زينب        إذا ج ا ف بي يأتيه ان الن ا(وآ ا    )ابنته بي حيي ان الن ا لترضعها وآ ي حجره  ف

يرجع           حي ف اء     (آريما يست ة الحي ع                   ) ونعم ا تصن ن ياسر لم ار ب طن عم رارا فف ك م  فعل ذل
ا       تزع ابنته ا وان دخل عليه ا ف ا ألمه ان أخاه يعة (وآ ذه      ) الرض ي ه ال دع ا وق ن حجره  م

 طبعا انه أذى ما بعده أذى أن تمنع النبي من الوصول          (المقبوحة المشقوحة التي آذت النبي       
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ا  ... هل هناك أذى أآثر من أن تمنع الصياد أن يستمتع بفريسته            ! إلى المرأة التي أرادها        أه ي
ل                   م أن يقت  قساة القلوب هل جفت من قلوبكم الرحمة وتترآوا نبيكم هكذا وال يتجرأ أحدا منك
وة                             ي النب ا ليل  هذه الطفلة المشقوحة المقبوحة الفحفوحة لكي يفرغ أمها للنبي لكي تشتعل به
ة                    تزع الطفل ذلك وأن ار ل ن عم أن فط يرا ب دا آث دا هللا حم ن حم ات ولك ات البين أتي اآلي  وت

 نعم بشروا عمار بقصر أو قصرين وبطابور         .  الرضيعة من حجر أمها وهيئ لنبيه الفرصة         
ن           ا  !!) من الحور العين من مكة إلى الفلبي نى به ا إن شئت أن           )ضاجعها   (فب ال له م ق بي ث  الن

 ....أسبع لك سبعت للنساء
 .الطبقات الكبرى البن سعد باب أم سلمة(*) 

 آان النبي في بعض أسفاره ومعه صفية بنت حّي وأم سلمة فأقبل النبي إلى هودج صفية                   * 
 )الغيرة لم يذهبها اهللا   (وهو يظن انه هودج أم سامة فجعل يتحدث مع صفية فغارت أم سلمة                      

ة اليهودي               ) تأمل النكتة  (وعلم النبي بعد أنها صفية      ع ابن لمة فقالت تتحدث م  فجاء إلى أم س
ه األخرى أم أن                      (في يومي وأنت رسول اهللا        ع زوجت م م بي اهللا أن يتكل ى ن وع عل  وهل ممن

 .ثم ندمت فكانت تستغفر منها وقالت إنما حملني على ذلك الغيرة) في األمر شئ آخر؟
 .الطبقات الكبرى البن سعد باب أم سلمة(*) 

 
 برآات أم سلمة للمسلمين ونزول القران

ران     (عن مجاهد عن أم سلمة أنها قالت يا رسول اهللا ما يذآر النساء                  *  ي الق ني ف أنزل ) يع  ف
نَ             :  اهللا اِت َوالصَّاِدِقي اِنِتيَن َواْلَقاِنَت اِت َواْلَق ْؤِمِنيَن َواْلُمْؤِمَن اِت َواْلُم َن َواْلُمْسِلَم  ِإنَّ اْلُمْسِلِمي

دَِّقاتِ            دِِّقيَن َواْلُمَتَص َعاِت َواْلُمَتَص ِعيَن َواْلَخاِش اِبَراِت َواْلَخاِش اِبِريَن َوالصَّ اِت َوالصَّ  َوالصَّاِدَق
ذَّاِآَراتِ                          يًرا َوال ذَّاِآِريَن اهللا َآِث اِت َوال ُروَجُهْم َواْلَحاِفَظ اِفِظيَن ُف اِت َواْلَح  َوالصَّاِئِميَن َوالصَّاِئَم

ا      ( ات ه اآحين والمنكوح ات    والن دك ه ن عن ا     !!!)  ت م ًرا َعِظيًم َرًة َوَأْج م مَّْغِف دَّ اهللا َلُه  َأَع
 )35: 33 األحزاب(

 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب تفسير اآليات التي في ذآر أزواج رسول اهللا صلعم(*) 
اء                         *  ن نَِّس اء مِّ ْم وال ِنَس ًرا مِّْنُه  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا ال َيْسَخْر َقوٌم مِّن َقْوٍم َعَسى َأن َيُكوُنوا َخْي

دَ                                وُق َبْع ُم اْلُفُس َس اِالْس اِب ِبْئ اَبُزوا ِباألْلَق  َعَسى َأن َيُكنَّ َخْيًرا مِّْنُهنَّ َوال َتْلِمُزوا َأنُفَسُكْم وال َتَن
 )11 الحجرات(اإليَماِن َوَمن لَّْم َيُتْب َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن 

ها                          ا ربطت حقوي ك أنه لمة وذل صلعم سخرتا من أم س بي   نزلت في امرأتين من أزواج الن
جره فقالت عائشة لحفصة انظري                       بسبنية وهي ثوب أبيض وسدلت طرفها خلفها فكانت ت

 .إلى ما تجر خلفها آأنه لسان آلب فهذا آان سخريتها
 . وقال أنس نزلت في نساء النبي صلعم عيرن أم سلمة

 .أسباب النزول ألبي الحسن الواحدي النيسبوري(*) 
ى                                ه إل د زوجت حتى يضم محم ه   أين الصحابي القتيل الذي قتل من اجل محمد وما يدعو إلي

 دفئ أحضان رحمته؟ 
ا؟                              إذا آان البد من تزويج األرملة لماذا لم يزوجها ألبي بكر وعمر ؛ لماذا لم يحترم إرادته
ج                                إذا آان البد من جبريل ليقنعها بأبي بكر أو عمر لماذا لم ينزل بآية آما نزل بآيات لتزوي
الخراء                        ات اإلذن ب ة أو آي راءة عائش ات ب ب أو آي د بزين زويج محم ب أو ت ن زين د م  زي

 ...!! لسودة
 . توفت سنة ستين للهجرة وماتت عن أربعة وثمانون سنة
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 أم حبيبة بنت أبي سفيان: الشاهد التاسع 
د         داء محم د أع ن أل ن حرب م فيان ب و س ا أب ى   .  أبوه اجر إل ن جحش ه د اهللا ب ا عبي  زوجه

خو زینب بنت                                  د وهو أ ن عمة محم ة وهو اب ى النصراني د إل رك اإلسالم وارت  الحبشة وت
ى النجاشي                 .  جحش زوجة محمد     عندما علم محمد بأن زوجها ارتد إلى النصرانية أرسل إل

 .ملك الحبشة وخطب أم حبيبة وتزوجها
ي              ن اجل نب الم وم ن اجل اإلس ه م د قضى نحب ن أصحاب محم هيدا م ا ش ن زوجه م یك  ل
ها زوجة رجل حي رأى وعرف                           اإلسالم حتى یأخذها محمد رحمة بها ووفاء لزوجها لكن
هذا الموقف                           ى   وقارن وقرر واختار وترك اإلسالم واعتنق النصرانية ليس لنا أن نعلق عل
د                          ي عبي  بل نستدعي واحدا من شهداء الكلمة األستاذ مصطفى جحا فترى ماذا قال وهو یرث

 : اهللا بكالم تنشعب له العقول
لم (صبأ  ) ابن عمة محمد    (عبيد اهللا ابن جحش       * ى                ) اس ن إل اوده الحني ى الحبشة ع اجر إل  ه

ى              ل إل د أرس الم محم ى اإلس ت عل ة بقي ه أم حبيب د زوجت ه الجدی ن دین د ع ة ارت  النصراني
 ؟ ؟ أقبلية أم دین آأن بمحمد یرید آسر عنفوان عبيد اهللا!!  النجاشي یخطبها له

ة    ن الحری ه األول                    أی ى دین اد إل أ فع ى خط ه عل د اهللا رأى نفس ول أن عبي اذا ال نق  ؟ ؟ لم
ه دخل اإلسالم                        الوه عن  المؤرخون ینزلون بعبيد اهللا هذا اللعنات طمسوا سيرته اآتفوا بما ق
 وهاجر إلى الحبشة معه امرأته أم حبيبة بنت أبي سفيان مسلمة فلما قدمها تنصر حتى هلك                   

 .هناك نصرانيا
 ؟ ألم تحسب أن محمد قد ینتقم منك فيتزوج امرأتك لكي یطعنك بكرامتك وشرفك

 ؟ ألم تعلم أن ليس للحریة مكان في قاموس لغتنا
 عبيد اهللا لو قرأت تاریخنا منذ صبأ محمد وإلى اليوم لعلمت آيف ابيضت وجوه واسودت                

 .أخر عبيد اهللا لست وحدك المظلوم انتهى
 محنة العقل في اإلسالم مصطفى جحا(*) 

ارب                  د ح اء لق روج النس ي ف ط ف المي فق ي واإلس دوي والعرب اهلي والب الشرف الج م ف  نع
ا              الجاهلي  بية یضاجعه  والبدوي والعربي من اجل الشرف من أجل المرأة حتى ال تكون س

م شرف                        بایا نع وع النساء س  وینكحها عدوه ویعبث بشرفها وشرفه تذل القبيلة والرجال بوق
وم                                   ها آل ی ة عرس ى سروالها في ليل اثر عل  البنت العربية لم یزل في ذلك األحمر الذي یتن
ه                             ل زوجت  تطالعنا الحوادث بأب یقتل ابنته ألنها آانت مع حبيبها في وضع مخل رجل یقت
صدیقها في وضع                          ع  ه وجدها م ه ألن ل أخت  ألنها آانت مع عشيقها في وضع مخل أخ یقت
ا                          ذ أن فرضت عليه ة من ذ دخل العرب واإلسالم المنطق ة من ل المنطق  مخل الخلل دخل عق
هم                         شرائع الجاهلية على أنها من عند اهللا منذ احتل عرب الجزیرة البالد المجاورة التي حول
ل                          ل أخت ل العق إذا أخت ا ف آل شئ فيه  منذ هدموا حضارات الشرق الزاهرة نعم الخلل دخل 

 .آل شئ
َد اهللا                  اَن ِعن ْم َآ  َوَما َآاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل اهللا َوال َأن َتنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمن َبْعِدِه َأَبًدا ِإنَّ َذِلُك

 )53االحزاب(َعِظيًما 
بره                 ارأیتم إن أحدا تزوج بامرأة من نساء محمد بعد موته هو أذى وألم وعذاب لمحمد في ق

د اهللا                د وعبي ال زی اء أمث األحرى عذاب األحي ة        ؟ بعد موته فكم ب م نفس شعور الجاهلي  ؟نع
 !!!! نفسه شعور اإلسالم نفس انتقام نبي اإلسالم

ة ال     لكن قد یقول قائل إنهن أمهات المؤمنين فكيف ینكح رجل أمه                    ول اآلی ى      ؟ نق  تنص عل
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م                      ان لك ا آ ول م ة تق  ذلك فهي صریحة وواضحة ما آان لكم أن تؤذوا رسول اهللا وليس اآلی
ما أو أن                                 ى أحد الطرفين أو آليه ع عل األذى واق ه ف إذا نكح الرجل أم اتكم ف  أن تنكحوا أمه
ول أن األذى                         ة تق ك ولكن اآلی ا وصية تحرم ذل ك أو یخالف ع ذل تي تمن  یكسرا شریعة اهللا ال
ر                    ذي عب ور ال اهلي وهو نفس الشع اب الج  واقع على النبي نفس شعور العار الذي آان ینت
 عنه مصطفى جحا عندما رثى عبيد اهللا عندما قال أن محمد تزوج امرأتك ليطعن بكرامتك                         

 .وشرفك
ك ُتنكح                    *   قال أبو سفيان بن حرب بن أمية عندما بلغه أن النبي تزوج أم حبيبة وقيل له مثل

 "ذلك الفحل ال یقرع أنفه"؟ فقال  نساؤه بغير أذنه
 .البيان للجاحظ باب آتاب العصا(*) 

ه                             در علي د فحل وال یق ول أن محم ه یق  محمد ینكح أم حبيبة وأبوها حي وال یوفق ومن خوف
ها حي                   زوجها له النجاشي النصراني       ي وأبو  ؟ هل   ؛ هل یحق زواج المسلمة بولي نصران

 !! ؟ ال تسأل من أجل النبي تكسر له جميع الشرائع هذا هو الشریعة المحمدیة
 

 برآات أم حبيبة ونزول القران بسببها
َودًَّة                      *  ة  .. (عن ابن عباس قوله َعَسى اهللا َأن َیْجَعَل َبْيَنُكْم َوَبْيَن الَِّذیَن َعاَدْیُتم مِّْنُهم مَّ الممتحن
7( 

 .قال ابن عباس نزلت حين تزوج النبي أم حبيبة* 
 .باب أم حبيبة.الطبقات الكبرى البن سعد(*) 

ئ                  ى دف ه إل ه حتى تنضم زوجت دعو إلي ا ی د وم ن اجل محم ه م ع حيات ذي دف ل ال ن القتي  أی
 ؟ أحضان محمد ورحمته

ا                            ان نصراني ه آ  ؛ إننا أمام حطام رجل من ناحية القرابة أبن عمة محمد وأخو زینب زوجت
ه           ى نصرا نيت اد إل ارن وأدرك الحق وع م عرف وق الم ث ل اإلس م دخ ة  ث ى الطریق  ؛ وعل

ا       ؛ أذله محمد ونكح امرأته       الجاهلية آما على الطریقة النبویة       ه انتزاع ا من  ؛ نعم لقد انتزعه
ام النجاشي                       ك أن یقف أم د اهللا یمل ا وال عبي ح   فال النجاشي یرفض لمحمد طلب  ؛ فالرجل ذب

ة فح    ة الجاهلي ب الشریع ة    حس ى الطریق ه عل ه ویذبحون ون لحم ش المؤرخ  الل أن ینه
 !!! اإلسالمية فال حرمة في هذا طالما یجمل ذلك وجه من وضع تلك الشریعة

د                            ران ومحم ول الق  ولكن ألم یسأل أحدا نفسه عندما یتزوج المسلم امرأة من أهل الكتاب فيق
ة برجل              نعم إنهن من أهل الكتاب فهن ليس بكافرات أو مشرآات                  ؛ أما إذا تزوجت المسلم

ن                   من أهل الكتاب أو تنصر زوجها           رق بي د اهللا ویف م من عبي د ینتق رفض ومحم  ؛ فالقران ی
رأة                       الرجل وزوجته  ه الم تؤمن ب ذي  اب ال ؤمن بنفس الكت اب ی  ؛ أليس الرجل من أهل الكت

 .من أهل الكتاب أم أن شعور الجاهلية وشعور اإلسالم ال فارق بينهما
 . توفت أم حبيبة سنة أربع وأربعين في خالفة معاویة بن أبي سفيان
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 غزية بنت جابر وقيل أم شريك الدوسية: الشاهد العاشر 
يرات                                اك نساء آث ا أن هن كن الثابت هن ل ال ل ا وقي ل تزوجه  هي التي وهبت نفسها للنبي قي
يرات                  هن آث ا ینفي أن اك م  وهبن أنفسهن للنبي تزوج بعض وترك البعض اآلخر وليس هن
ي                       د اخترت أشهرهن والت ات فلق دادهن الروای  فالنص القرآني واضح وان تضاربت في أع
ما                          ا عند ه إیاه ه أو طالق ا مع ى بقائه  اجمع الكثيرون على زواج محمد منها وان اختلفوا عل

 !!أسنت
ه أن یصوب نظره                       الثابت في القران والسنة انه حالل أن تهب المرأة نفسها للنبي لكن علي
ال         وى ف ه اله ه والعب ي نفس رر إذا وقعت ف دها یق ا وبع واطن أنوثته ى م ا ليتعرف عل  إليه

 !حرج
رن الحادي والعشرین ال                     لقد تحرج العرب من ذلك آثيرا في جهلهم وجاهليتهم بل وفي الق
وم            د الي ال أح ة والنص الصریح ف ة القرآني ى اآلی ق عل ل أطب ن الخج وا یتحرجون ولك  زل

ة            تراث اإلسالمي وان شئت الدق اء ال ى     یطبقها إال تلك الفئة الصاعدة إلحي ة إل ل النازل  ؛ فق
م األصوليون                    ة وه ا من عصور البربری  ؛ أعماق التاریخ المرتدة قرون وقرون لتقترب بن

ا إذا                           بي أم ا الن اذا فعله  آثيرون منهم یطبقون زواج الهبة وحجتهم لو آان فحشا وحراما فلم
 !!!آان الحرج هو المانع فلتكن بين الذین ال حرج لدیهم وما في الدین من حرج
رج           ه الح ل عن واره یزی ى ج ف إل ل واق ا جبری د ال یتحرج طالم ن محم اق    لك الوحي ب  ؛ ف
 !والنبوة مستمرة وجبریل بيده الكتاب یأتي بآیات واهللا هي عجب العجاب

م           *  ن حكي ابر ب ة بنت ج دؤلي أن أم شریك غزی د اهللا ال ن عب ير ب ن سعد عن من  أخرج أب
ن                     مرأة حي ا في ا ا فقالت عائشة م ة فقبله بي وآانت جميل ى الن ا عل  الدوسية عرضت نفسه

ة                     وظ         (تهب نفسها لرجل خير قالت أم شریك فأنا تلك فسماها اهللا مؤمن وح المحف ي الل ه ف  آل
وظ      م محف ا ع ا              ) ی يُّ َأن َیْسَتنِكَحَه يِّ ِإْن َأَراَد النَِّب ا ِللنَِّب ْت َنْفَسَه ًة ِإن َوَهَب َرَأًة مُّْؤِمَن ال َواْم  فق

مْ                                    ْت َأْیَماُنُه ا َمَلَك ْم َوَم ي َأْزَواِجِه ْم ِف َنا َعَلْيِه ا َفَرْض ا َم  َخاِلَصًة لََّك ِمن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن َقْد َعِلْمَن
 )50األحزاب (ِلَكْيال َیُكوَن َعَلْيَك َحَرٌج َوَآاَن اهللا َغُفوًرا رَِّحيًما 

 .فلما نزلت اآلیة قالت عائشة إن اهللا یسارع لك في هواك
 .أسباب النزول للسيوطي(*) 

ا اهللا                       *   قالت عائشة ما في امرأة حين تهب نفسها لرجل خير قالت أم شریك فأنا تلك فّسماه
ك من                          :  مؤمنة ا خالصة ل بي أن یستنكحه بي أن أراد الن ا للن  وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسه

ك                             دون المؤمنين قد علمنا ما فرض عليهم في أزواجهم وما ملكت إیمانهم لكي ال یكون علي
ا       ورا رحيم ان اهللا غف رج وآ زاب(ح ة إن اهللا        ) 50االح ت عائش ة قال ذه اآلی ت ه ا نزل  فلم

 .ليسرع لك في هواك
 وبرغم اآلیة والوحي النازل وجبریل الواقف     .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب أم شریك       (*) 

ا للرجل               :  قالت عائشة   آنت أغار على الالتي وهبن أنفسهن للنبي وأقول أتهب المرأة نفسه
اء ومن ابتغيت ممن عزلت فال                            ك من تش ؤوي إلي هن وت  فلما انزل اهللا ترجي من تشاء من

 )51االحزاب(جناح عليك 
 .قلت ما أرى ربك إال یسارع لك في هواك* 

  926اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رقم(*) 
ما                            ا أدراك  ن عائشة وم ا أم المسلمي  شهد شاهد من أهلها بل من أوثق واقرب واصدق أهله
ذه               ن ه م م ذوا نصف دینه بي أن یأخ تي أوصى الن ن ال ؤمنين المطمئني ا أم الم ة إنه  عائش
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م            ... الحميراء نعم لم تحترم عائشة الوحي ألنها تعرف مصدره               ل فل ا الكي د فاض به  نعم لق
ن                          ة أی ن اآلی هوى أی ي ال ك ف  تكتف بإزاحة الستر بل هتكته ومزقته وقالت إن ربك یسارع ل

 ؟ النص
ْأَوى                              َي اْلَم َة ِه ِإنَّ اْلَجنَّ َوى َف ِن اْلَه َس َع ى النَّْف ِه َوَنَه -40النازعات    (َوَأمَّا َمْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

43( 
ه في الهوى                        ات تسارع ل زل آی ان   .. ..  .. أما من أطاع نفسه في الهوى وأن ا من آ  فليكمله

 .لدیه عقل فلتسقط اآلیة ویلغى النص ویحيا الهوى أحلى هوى
ان     " :وروى أبو داود عن أبي هریرة عن النبي صلى اهللا عليه وسلم قال              ه امرأت  من آانت ل

 "فمال إلى إحداهما جاء یوم القيامة وِشقه مائل
دري أن                       ي ال ت ور وه ا المشه ى قوله ة إل ع عائش ذي دف و ال يره ه دیث وغ ذا الح م ه  نع

اء           ا یش وم         !! األحادیث صناعة محمدیة لآلخرین وهو یكسر م ا حبيب اهللا ی ك ی  آيف أتخيل
 ؟ القيامة على أي شق ستميل

غار                    ن آنت أ اء ومن حدیث أم المسلمي من تش  من نص اآلیة تؤوي إليك من تشاء وترجئ 
 ؟ على الالتي وهبن أنفسهن للنبي فالعدد آبير واإلحصاء من علوم القرن العشرین

د تطلب                               یا أم المؤمنين یا حميراء أما وصل إلى مسامعك أن خدیجة هي التي أرسلت لمحم
د العاشر                              منه أن ینكحها    ا فعل هؤالء النسوةالشاه جة وم ما فعلت خدی ن  ارق بي ا الف  :؟ م

ال                    غزیة بنت جابر وقيل أم شریك الدوسي          زوج خدیجة ق د أن ت ي أن محمدا بع  ؟ ألم تعرف
ير        ني الخم ر وأطعم ني الحری ذي ألبس د هللا ال م    الحم تي آوت اليتي ة ال م اهللا خدیج  ؛ رح

 !!وأطعمته الخمير وألبسته الحریر فكان فيها له آل الخير 
 لكن لنرى عينة أخرى

ا رسول اهللا جئت ألهب                :  حدیث سهل بن سعد الساعدي       *  بي فقالت ی  أن امرأة جاءت الن
 نظر إليها وصوبه ثم طأطأ رأسه فلما رأت المرأة انه لم           لك نفسي فنظر إليها النبي فصعد ال      

ها                            ك ب م یكن ل ا رسول اهللا أن ل ال ی ام رجل من أصحابه فق م ق  یقض فيها بشيء جلست ث
ال                           ران ق يئا من الق ظ ش ان یحف بي إن آ ال الن  حاجة فزوجنيها ولم یكن الرجل یملك شيئا فق

ران                    ما معك من الق ران              (نعم فقال النبي اذهب فقد ملكتها ب يئا من الق د ش مع محم م یكن   أل
ى أحد       لكي یمتلكها هو  ير من        ؟ أم أن في األمر ما ال یخفى عل ى آث ى األمر عل م یخف  ؟ نع

 .)الغافلين والمغفلين والمنتفعين والمطبلين والجبناء
تزویج                 (*)  ل ال رأة قب ى الم اب النظر إل اني ب م   .  صحيح البخاري تفسير الكرم  صحيح مسل

 .باب النكاح الصداق وجواز آونه تعليم قرآن وخاتم من حدید وغير ذلك
اذا       نعم ما اجمل عبارة فصعد النظر إليها وصوبه              رى لم ا ال         ؛ ت اهللا أن نقصد إثم  ؟ أعوذ ب

ي  .  بل ليتحسس بنظره مواطن اإلیمان فيها فأیمان المرأة قراره یبدأ من تحت                     لماذا طأطأ نب
ه                         الرحمة رأسه   دما وهبت نفسها ل ا عن تي قبله ارق     ؟ هل ليس لها مثل أم شریك ال ا الف  ؟ م

ة فأسماها             بينهما ا آانت جميل  ؟ یتضح ذلك بمقارنة الحدیثين ففي الحدیث عن أم شریك أنه
م                     ا فل ارة لجماله اك إش رأة األخرى فليس هن ي الحدیث عن الم ا ف ة أم رأة مؤمن  الوحي ام
ك الرجل                       اء ذل وع من األنبي ان أي ن  یأخذها النبي ولم تنزل فيها آیة وبذلك یستقر في األذه

 .وما الدوافع لنزول اآلیات ومن أین تنزل
وم في النساء من                 :عن سهل قال    *   إن امرأة أتت النبي فعرضت عليه نفسها فقال ما لي الي

ال أعطها                      دي شئ ق ا عن  حاجة فقال رجل یا رسول اهللا زوجنيها قال النبي فما عندك قال م
د                           بي فق ال الن آذا ق  ولو خاتم من حدید قال ما عندي شئ قال فما عندك من القران قال آذا و

 .ملكتها بما معك من القران
ال                (*)  ة فق ني فالن ي زوج ال الخاطب للول اب إذا ق اني ب ير الكرم اري تفس  صحيح البخ

 .زوجتك بكذا وآذا جاز النكاح وان لم یقل للزوج رضيت أو قبلت
ه                          ذي یفضي بشهوت  ما لي اليوم في النساء من حاجة لن أقول أن هذا شئ عادي لإلنسان ال
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ان من                            ا إذا آ هم الشهوة أم ذین تسيطر علي ع البشر ال ذا طب  إلى آل هذا الكم من النساء وه
ة بالنساء                          ى الرحم ل عل وة ب ى الحاجة والشه  ؛ نبي اهللا فليس القبول أو الرفض متوقف عل

اء                          فترى هل عمل الرحمة لدى األنبياء یتوقف على الحاجة فقال محمد ما لّي اليوم في النس
ة       ل الرحم ى عم ة إل ن حاج وم م ّي الي ا ل ة أم م ن حاج ان      !!م ل آ ة ه ت جميل و آان رى ل  ت

يترآها ة                   س ا لقائم ات ویضمه ات وآی ا آی ن أجله نزل م ات وت ا الرای يرفع له ان س  ؟ ال آ
 .الزوجات والمنكوحات

ه                    :عن انس قال   *  ّي فقالت ابنت جة ف ك حا  جاءت امرأة إلى النبي تعرض نفسها فقالت هل ل
نك رغبت في رسول اهللا صلعم فعرضت                           ) أي ابنة انس   ( ال هي خير م  ما أقل حياءها فق

 .نفسها عليه
اِلح             (*)  ِل الصَّ ى الرَُّج ا َعَل ْرَاِة َنْفَسَه ن ماجة من     .صحيح البخاري باب َعْرِض اْلَم  ِ سنن أب

 حدیث أبو بشر بكر بن خلف
ذه                         اء ه ل حي ا اق ة والنص الصریح وقالت م  لقد تعففت ابنة انس من المرأة التي تطبق اآلی

 ؟ ؛ فترى ماذا تقول فيمن أباح للمرأة وشجعها على أن تنزع برقع الحياء من وجهها               المرأة
ك        ران تل ي نصوص الق اء ف ذا       .  هل تقصد أن ال حي ا من آل ه  ؛ هل آل هؤالء   لكن دعن

ه          دعو إلي ا ی د وم ن اجل محم ي الحرب م ن ف دن أزواجه وة فق ة   النس ى نهای م إل ا معك  ؛ أن
 ؛ لماذا یقبل بعضهن ویطأطأ           الشوط ونقول أنهن نساء الشهداء لكن یبرز لنا السؤال الحائر              

 رأسه عن بعضهن إذا آان المعيار هو الرحمة بالمرأة التي قتل زوجها في سبيل محمد وما                    
 ؟ یدعو إليه وليس المعيار هو شهوة محمد وهواه

بي أن             ا وصوبه بنص الحدیث وان أراد الن ة صعد النظر إليه ار یتضح من جمل  إن المعي
 ینكحها بنص اآلیة

ا                    ه بصره وم ع علي ا یق ه وشهوته وم واه ورغبت بي وه  الفيصل في االختيار هو غرض الن
 یحرك غرائزه وليس الرحمة هي المعيار أو الوفاء للصحابي القتيل أو الخوف على النساء                       

 من الفتنة أو أي سخافات أخرى
 جاءت امرأة من األنصار إلي رسول اهللا صلعم فدخلت          :  عن أبى جعفر عليه السالم قال     * 

ول اهللا صلعم                ى رس دخلت عل ة، ف ة متمشط رأة متلبس نزل حفصة، والم ي م و ف ه وه  علي
هر وال                           :  فقالت ذ د ي من  یا رسول اهللا إن المرأة ال تـخـطب الزوج، وأنا امرأة ایم ال زوج ل
 ؟ فان تك فقد وهبت نفسي لك أن قبلتني، فقال لها رسول اهللا صلعم                   فهل لك من حاجة    ,  ولد
 .ودعا لها, خيرا

 ؟  ترى هل لهذا االنفالت الجنسي من تشخيص!!! دعا لها النبي 
 .الرد على لسان أم المسلمين عائشة إن ربك یسارع لك في هواك

ي سعيد الخدري                  *  ي عن أب ة العوف  روى عبد الملك بن محمد النيسابوري بسنده عن عطي
 قال رسول اهللا صّلعم ما تزوجت شيئًا من نسائي وال زوجت شيئًا من بناتي إال بوحي               : قال

 جاءني به جبریل عن ربي عز وجت
 .عيون األثر في المغازي والسير ألبن سيد الناس باب أزواجه صلعم(*) 

ل أزواجهن                  د قت د بع ة      آل هؤالء النسوة األسيرات الالتي حاز عليهن محم ة الهدی  ؛ وماری
اردة    ة الب ي                والغنيم د لك ن لمحم ن أنفسه اء ووهب ال الحي ن عق ن م ي انفلت وة الالت  ؛ والنس

 ؛ أي إله ذلك      ؛ هل آل ذلك بوحي من جبریل ومن اهللا             ینكحهن ویرعى فيهن البعير النبوي      
وى      ي اله ارع ف ذي یس ن        .  ال ه م ه بزواج ل أوحى ل ي رأسي سؤال هل جبری دور ف ن ی  لك

 !!. ؟ خدیجة ولم تكن نبوة ولم یكن جبریل
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 ميمونة بنت الحارث: الشاهد الحادي عشر 
ة مسعود                                ي الجاهلي  هي أخت أم الفضل زوجة العباس بن عبد المطلب عم النبي تزوجت ف
ه الن                         بن عمرو ثم تزوجت أبو رهم بن عبد العزى ثم تزوجها محمد زوجها له العباس عم

.للهجرة في عمرة القضاء 7أمرها آان في ید العباس آانت آخر امرأة تزوجها محمد سنة 
 .أمها هند بنت عوف بن زهير بن الحارث وآانت أختها ألمها زینب بنت خزیمة* 

د  .  نهایة األرب في فنون األدب للنویري باب       (*)  ن عب  األستيعاب في تمييز األصحاب ألب
 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدین الحلبي.البر باب زینب بنت خزیمة

 .عن عكرمة مولى بن عباس قال وهبت ميمونة نفسها للنبي* 
 .عن الزهري وقتادة أن ميمونة وهبت نفسها للنبي* 

 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ميمونة بنت الحارث(*) 
 .وعن أبن عباس قال تزوج النبي ميمونة وهو محرم

ها                     ا وبسبب نزل ألجله م ی  لم یذآر عن جمالها شئ وبالتالي ليس لها برآات على المسلمين ول
نزل أو                           م ی ل فل  آیات من القران فهي ليست لها في اللوح المحفظ نصيب ولكم استراح جبری

 !!!!!!! .یصعد بأي آیة مثل الكثير من نساء النبي شكر اهللا لها
 .هي آخر من مات من أزواج محمد وآان لها یوم توفت ثمانون أو إحدى وثمانون عاما

ه                       ترى أین القتيل الذي قتل في سبيل محمد وما یدعو إليه حتى یتسع لها دفئ أحضان رحمت
 ؟  آرامة لها ووفاء لزوجها
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 زينب بنت خزيمة بن الحارث الهاللية: الشاهد الثاني عشر 
ة             ة عرفت الرحم ني أن الجاهلي ذا يع ة وه ي الجاهلي ذلك ف اآين آانت تسمى ب  هي أم المس

خت    .  وآن النساء في الجاهلية يأخذن على عاتقهن العناية والرأفة والرحمة بالمساآين            هي أ
ا،                    .  ميمونة بنت الحارث أم المؤمنين ألمها          اس ألمه رأة العب ذلك هي أخت أم الفضل ام  وآ

 وآان لها من األخوات ألمها تسع أخوات، وهي أخت سلمى بنت عميس امرأة العباس التي                  
 .له منها بنت اسمها عمارة

ن               د اهللا ب ا عبي ا فتزوجه اف فطلقه د من ن عب ب ب ن المطل ارث ب ن الح ل ب د الطفي ت عن  آان
ن               د وثالثي ى رأس أح ي رمضان عل بي ف ا الن هيدا فتزوجه در ش وم ب ا ي ل عنه  الحارث فقت
ا                         بي ودفنه ا الن ا صلى عليه نة أو نحوه ن س وم ماتت ثالثي نها ي آان س  شهرا من الهجرة و

 .بالبيقع
ه              ن نسائ دة بي دة فهي الوحي اب قاع ذي صيره الكت ه ال ن زوجات د بي ذوذ الوحي و الش ذا ه  ه
ا                   تي تزوجه  المتفق عليهن والمختلف والبالغ عددهن اآثر من أربعين امرأة وهى الوحيدة ال

 . محمد بعد قتل زوجها
ن الحارث                     (*)  ة ب اب زينب بنت خزيم ري ب ات .  نهاية األرب في فنون األدب للنوي  الطبق

 .الكبرى ألبن سعد باب زينب بنت خزيمة بن الحارث
ه                           حتى أن الشذوذ يصيرون ائر  ذي يصيب البصائر والضم  ترى أي نوع من العمى ذلك ال

ن               قاعدة راء والبشر والمسلمي ل الق ا             ؟ لمصلحة من تضلي سة والمافي م لمصلحة السيا  .؟ نع
ة والمتسلطة                   ة والمنتفع ة الحاآم ول لصالح الطبق  فلتخرس األلسنة وتسد األفواه وتصم العق
ى                      على رقاب الناس وأقواتهم وممتلكاتهم ومكتسباتهم وعقولهم وبصائرهم وضمائرهم وحت

 !!!  على نسائهم وزراريهم
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 مارية القبطية: الشاهد الثالث عشر 
 هي إحدى جواري محمد

ة              :  عن أبو عبيدة قال   *  رأة جميل ة وام ة وریحان  آان للنبي أربعة سراري هن ماریة القبطي
صاحب اإلسكندریة              .أصابها في سبي وجاریة وهبتها له زینب بنت جحش            وقس   بعث المق

م خصي   .... إلى النبي في سنة سبعة للهجرة بماریة وأختها سيرین وألف مثقال ذهب                    ومعه
ى                             ة فعرض حاطب عل ي بلتع ن أب ع حاطب اب ه م ذلك آل ير بعث ب  یقال له مابور شيخ آب

 .فأسلمت وأسلمت أختها وآانت وضيئة) ؟؟( ماریة اإلسالم ورغبها فيه
ة                  *  ها      .... آانت ماریة جميلة جعدة وآان النبي معجبا بها وآانت بيضاء جميل  وضرب علي

ك اليمن          (الحجاب وآان یطأها بملك اليمين          ؟ هل   یعني ليست زوجة شرعية فماذا یكون مل
ى         هو زني  ي            ) ؟ ؟ أم هو زواج     ؟ فيحق أن نسميه النبي الزان دة النب دما بشره زوج عب  وعن

دا        بي عب ه الن ب ل إبراهيم وه لمى ب ة(س ة      ) آهدی ان هجری نة ثم ة س ي ذي الحج ك ف  وذل
راهيم    ي إب ي رضاعته   (وتنافست األنصار ف ني ف ا     ) یع بي لم ة للن وا ماری وا أن یفرغ  واحب

ا      واه فيه ن ه وا م ى             (یعلم الت أحل راب الجمي ي مح ادة ف ادة فالعب ا للعب ه طبع ا ل  یفرغونه
 !!). وأطهر

 .الطبقات الكبرى البن سعد باب ذآر ماریة أم إبراهيم بن رسول اهللا(*) 
اذا                     ة لم بي في ماری م  وهكذا عزلوا الطفل الرضيع عن الوالدة لما یعلمون من هوى الن  ؟ نع

ي                          ى حد المرض لكن إلتاحة الفرصة للنب  لن نقول لمعرفتهم بشهوته المتقدة التي تصل إل
ا     ي محرابه ادة ف ات               للعب ل بالبرآ أتي جبری الت في راب الجمي ي مح ادة ف ى العب ا أحل  ؛ فم

 !! اآلیات وتنزل على النبي 
ا یدعو                       د وم  المرأة هنا ماریة القبطية لم تكن زوجة رجل عربي أو مسلم قتل من اجل محم
ا                        ة وليس فيه ة قبطي ة نصراني  له بل آانت أمة قبطية نصرانية حيث آانت مصر یومها دول

ان                    ... یقولون أسلمت   .  أحد من العرب    اذا آ ا أسلمت حتى وان فلم د مالكه  عبدة أسيرة في ی
 ؟ محمد یطأها بملك اليمين أليست مسلمة آما یدعون

رة    .. (َوَال َتنِكُحوْا اْلُمْشِرَآاِت َحتَّى ُیْؤِمنَّ َوَألَمٌة مُّْؤِمَنٌة َخْيٌر مِّن مُّْشِرَآٍة َوَلْو َأْعَجَبْتُكمْ                      :2البق
221( 

و                                     أليس النكاح في عرفكم هو الزواج والقاعدة المحمدیة أن أمة مؤمنة خير من مشرآة ول
ة                        آانت جميلة جعدة     ة مبني  ؟ نعم العالقة بين الرجل والمرأة إما شرعية وحالل وهى عالق

ى                      ن إل ك اليمي ترى مل  على الزواج أو عالقة غير شرعية وزني وفحش وهى ليس زواج ف
ا                           أي العالقتين ینتمي     ن غير محدد فربم ك اليمي عة ومل  ؟ لو آان زواج فالزواج محدد بأرب

 ؟ مائة أو ألف فترى هل هو زنى وفحش
ا آانت                       :  عن عائشة قالت   *  ك أنه ة ذل ى ماری غرت عل ا  رأة إال دون م ى ام ا غرت عل  م

ا                         دها حتى عني أو عناه ل عن ار واللي ة النه ان عام بي وآ ا الن  أي(جميلة جعدة واعجب به
ة الجنس                 ا   !)  اصبح محمد غير قادر على ممارسة الجنس أو آرهت ماری  فجزعت فحوله

 .إلى العالية فكان یختلف إليها هناك
 .اإلصابة في أخبار الصحابة ألبن حجر العسقالني باب ماریة(*) 

 الكاتبة اإلسالمية بنت الشاطئ في آتابها نساء النبي بدال عن آلمتي عنى أو عناها وضعت                    
 ؟ هل لضيق الكتاب بالكلمتين أم انه الخجل من الفضيحة               بدال منهما نقاطا وال نعرف لماذا       

ارئ                   ما للق  لكن  .  ضاربة عرض الحائط بأمانة النقل ممن أخذت منهم تلك األحادیث واحترا
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ة                    ه الكاتب ا فهمت م م يرى ویفه ن س روز النقطتي ن وب اء الكلمتي ي اختف رى ف اهم ی ارئ الف  الق
 ! وخجلت منه أو جبنت عن قوله

دها            ل عن ار واللي ة النه ان عام دة فك ا أو        وألنها بيضاء وجميلة وجع دعوة عام  ؛ فلتتعطل ال
رام             ا ی ى م داعي عل ذ                  أعوام ما دام هوى ال ى وأل ال أطهر وأنق د في محراب الجم  ؛ فالتعب

ود وشرائع اهللا                      وأبقى ا قي ود تتكسر من اجله  ؛ ؛ فللجمال سلطة ونفوذ وللشهوة والجنس قي
ا إال                     ة ویتزوجه ا من العبودی م یعتقه ن ول  فماریة ليست من زوجاته وآان یطأها بملك اليمي

ا            ة         -!  بعد أن أنجبت ابنه إبراهيم الذي لو عاش لكان صدیقا نبي ة وراثي وة المحمدی م النب  نع
 ! وله مرضعتان في الجنة یتمان رضاعته - آما الجمهوریات الوراثية

 لكان نبيا.. .. نعم فالنبوة وراثة لو عاش 
ال انظري                :  وحدثت أم المؤمنين وقالت    *  ى فق صلعم إل  لما ولد إبراهيم جاء به رسول اهللا 

ال رسول اهللا صلعم                    بها، فق ا أرى ش ه،               إلى شبهه بي فقلت م ي بياضه ولحم رین إل  ؛ أال ت
 .قالت من سقي ألبان الضان، ابيض وسمن

 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر إبراهيم ابن رسول اهللا صلعم تسليما(*) 
ذا            ماذا تریدین أن تقولي یا حميراء یا أم المؤمنين             ع ه ا رسول اهللا وأنت تسم  ؟ ما أحلمك ی

ن            ا لشق بي ه غيره و قال ه عائشة ل ذي قالت ذلك ال ال وألمحك تضحك ل ذي یهز جب ول ال  الق
ذي یحب أن                      بعيرین واسألوا أم قرفة    وي ال ير النب جل البع ط من أ  ؛ نعم إنها عائشة ليس فق

حاف                                 ط في ل بي فق وظ والن وح المحف ات الل أتي بآی ذي ی ل ال جل جبری ل من أ ا ب  یرعى فيه
 ! عائشة حقا إنك لمبارآة

د أن أنجبت       ا إال بع م یتزوجه أل ل ا أن نس ا وهى         لكن لن ان یضاجعه ع آ ى أي الشرائ  ؛ عل
وح                   ليست من زوجاته   ده الل ا وبي زل واقف م ی  ؟ ال إجابة إال من آتاب محمد فلطالما جبریل ل

 المحفوظ ومعه اآلیات التي تحمل في طياتها المخرج
4النساء .. (نُكْم َطْوًال َأن َینِكَح اْلُمْحَصَناِت اْلُمْؤِمَناِت َفِمن مِّا َمَلَكْت َأْیَماُنُكم         َوَمن لَّْم َیْسَتِطْع مِ   

 :25( 
ه                                  ذي ليس ل مؤمن ال ام ال دیل األسهل واألیسر أم ى أن الب دل عل  وهنا آلمة من لم یستطع ی
ر                ص واألیس ن األرخ ك اليمي اء مل ه بنس ات فعلي ات المحصن ح المؤمن ات أن ینك  إمكاني
ن صعوباتها            دث ع د یتح اج ألح ذا العصر ال تحت ي ه ة ف ة االقتصادی م الحال هل نع  واألس

 ؛ والشابات ال یجدن الرجل الذي        والشباب ال یستطع طوال وال عرضا أن ینكح المحصنات          
م                           ا محمدآ اذا ال تمارسونه طالم ن لم ك اليمي اح مل  یستطيع طوال أن ینكحهن فالحل في نك

 ؟ هل هو زني شرعي هل هو دعارة إلهية لماذا تتعففون        لماذا.  ؛ نعم ال أحد یقبل به مارسه
ك      ؟ ومتى نزلت  ؟ هل هناك آیات بينات قضت بحرمته عنه أجيبونا   ؟ هل لم یكن محمد یمل

 ؟ طوال لينكح المحصنات
اء      ؛ هل من أیة تقول أنه فقط في الحروب      یقول البعض أنه فقط في الحروب  اریخ الخلف  ؟ ت

هن                 ات ومن دات والموروث  والخالفة یعج بنساء ملك اليمين منهن األسيرات ومنهن المستعب
 المشتریات 

ا              َدًة َأْو َم ِدُلوْا َفَواِح ْم َأالَّ َتْع ِإْن ِخْفُت اَع َف َالَث َوُرَب ى َوُث اء َمْثَن َن النَِّس م مِّ اَب َلُك ا َط انِكُحوْا َم  َف
 )3النساء(َمَلَكْت َأْیَماُنُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ َتُعوُلوْا 

د                ه بأح ة فعلي ن األربع دل بي م الع م یستطع المسل ان ل ع زوجات واجب ف ن األرب دل بي  الع
دل وليس                       الحلين إما أن یأخذ واحدة أو یستعين بنساء ملك اليمين الالتي ال یشترط فيهن الع

شاهد              .  حدود لعددهن فلربما مائة أو ألف           اریخ  ران والت  النص القرآني واضح وصریح والق
ك                      ن عن مل د أجمعي  على ذلك وهو حالل لكل مسلم بدون حد أقصى واسألوا أصحاب محم
ة                             اليمين فكل آان له اآثر من أربعة نسوة واسألوا المغيرة بن شعبة واحد من احب الصحاب
ي                              ات أب ة من بن رأة منهن ثالث انين ام  إلى قلب محمد آان یحصن إلى أن مات اآثر من ثم

ى           سفيان ابن حرب والرابعة تزوجها محمد       ذي یحوز عل  ؛ أو اإلمام علي أبن أبي طالب ال
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 ألقاب نعجز عن حصرها باب مدینة العلم رضي اهللا عنه أمام المتقيين وغيرها مات وعنده                   
ن وعجبي            ك اليمي ان یضاجعهن بمل ة عشر سریة آ وخ    !!!.  تسع ل غالة الشي اذا ال یقب  لم

ك                      ى مل اهروا بضرورة الرجوع إل ا باإلسالم أن یج اء تشددا وتمسك  والماللي واآثر العلم
ة      بي الرحم ى خطى أصحاب ن يروا عل ة ویس بي الرحم ن شریعة ن د خطت    اليمي م لق  ؟ نع

ن                        ك اليمي ل بمل  .البشریة خطوات واسعة ابعد من شرائع البدو الجهلة التي آانت تعمل وتقب
ى            نعم تخطته البشریة وأنفته النفوس وتعففت عنه          ى أدن رأة إل يره الم  ؛ تخطته البشریة لتحق

ن                    .  حد ك اليمي  الكل صامت مزقوا الكتاب وداسوا على اآلیة والنص فال أحد یتحدث عن مل
اه                      أو یطالب بتطبيقه    ح ف اقشهم أحد أو فت ا إذا ن اح أم  ؛ نعم في صمت في الخفاء آل شئ مت

 .فالقتل مباح والفتوى جاهزة لكن لنستمر مع ماریة إلى نهایة الشوط
افر   (آان قبطي یأوي إلى ماریة یأتيها بالماء والحطب فقال الناس علج                 *   یدخل) أعجمي آ

ي                ) أعجمية آافرة   (على علجة    بي فأرسل عل ك الن  معنى آالم الناس انه آان ینكحها فبلغ ذل
وب                             ي طالب وجد الرجل مجب ن أب ي اب  فخرج ) خصي(ابن أبي طالب ليقتله فلما ذهب عل

رى الغائب                           ا ال ی رى م د ی بي أصبت أن الشاه ال الن بي الخبر فق ه واخبر الن م یقتل علي ول
 محمد الذي ال ینطق عن الهوى فكل         .حتى لو آان الغائب نبيا ولدیه آاشف الغيب والوحي               (

 ؟ أليس   ترى یا جبریل لو قتل علي هذا الرجل البرئ على من یقع إثمه              .  آالمه وحي یوحي  
 )؟ اإلثم آان سيقع على صاحبك الذي أمر بقتله

ة أم              .  ذآر موالي رسول اهللا        3تاریخ الطبري ج  (*)  ن سعد ذآر ماری برى الب ات الك  الطبق
 . إبراهيم

)35: 5المائدة .. (َأنَُّه َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا
ن                     رئ واحد بي وم واحد ب  ألم یكن وسط آل بحور الدماء التي جرت في جزیرة العرب مظل

 ؟ آالف القتلى الذین قتلهم محمد أو حرض على قتلهم
 : نعم القبطي هذا آان عبدا حتى لو قتله علّي ظلما فسوف تطبق عليه تلك اآلیة

الَ               ْلَطاًنا َف ِه ُس ا ِلَوِليِّ ْد َجَعْلَن ا َفَق َل َمْظُلوًم ن ُقِت الَحقِّ َوَم رََّم اهللا ِإالَّ ِب ي َح َس الَِّت وْا النَّْف  َوَال َتْقُتُل
 )33االسراء(ُیْسِرف فِّي اْلَقْتِل ِإنَُّه َآاَن َمْنُصوًرا 

 القبطي عبد وعلّي حر وآتاب محمد ال ینص على أن العبد آالحر
ى              ِد َواُألنَث ُد ِباْلَعْب اْلُحرِّ َواْلَعْب رُّ ِب ى اْلُح ي اْلَقْتَل اُص ِف ُم اْلِقَص َب َعَلْيُك وْا ُآِت ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّه  َی

 )178البقرة.. (ِباُألنَثى 
 .ال یقتل حر بعبد:  عن أبن عباس عن النبي صلعم قال* 

  9982الجامع الصغير للسيوطي حدیث رقم(*) 
ا القصاص             ا م ن              ترى لو قتل العبد القبطي ظلم ي ب د عل ه من عبي دال من د ب ل عب  ؟ هل یقت

األنثى                 طالب ثى ب د واألن د بالعب  لكن  !  ؟ فاآلیة صریحة ال یقتل حر بعبد فالحر بالحر والعب
ن المعطل رغم            السؤال األهم آيف یأمر نبي اهللا بقتل نفس بدون شهود             ؟ وترك صفوان أب

 ! وجود الشهود
ا                                 ِإنَّ الَِّذیَن َجاُؤوا ِباإلْفِك ُعْصَبٌة مِّنُكْم ال َتْحَسُبوُه َشرًّا لَُّكم َبْل ُهَو َخْيٌر لَُّكْم ِلُكلِّ اْمِرٍئ مِّْنُهم مَّ

ٌم         َذاٌب َعِظي ُه َع ْم َل َرُه ِمْنُه ى ِآْب ِذي َتَولَّ ِم َوالَّ َن اإلْث َب ِم ور  (اْآَتَس ذه  )13-12: 24الن  لمن ه
ق   اآلیات یا نبي اهللا ایور دون                 ؟ على من تطب ى م ة وعل ط دون ماری ى عائشة فق  ؟ هل عل

 ؟  صفوان
ال      *  أخبرني أن اهللا عز                     :  عن أبن عمر ق اني ف ل أت بي صلعم أال أخبرآم أن جبری ال الن  ق

به                          ه أش  وجل قد برأ ماریة وقریبها مما وقع في نفسي وبشرني أن في بطنها غالما مني وأن
 ....الخلق بي

اب                          (*)  دي ب ي الهن ّى المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل
لعم  وه ص ل             .بن ّي ورأى أن الرج ب عل تى ذه أخرت ح اذا ت ب لم رك عج ل أم ا جبری  ی

 ؟ هل تأخر  ؛ وترآت محمد الذي ال ینطق عن الهوى یصدر أمره بقتل رجل برئ             مجبوب
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ي من قست                  جبریل أم أن الخبر جاء به علّى وقصة جبریل أصبحت قصة ممجوجة إال عل
 !!!  عقولهم فهي آالحجارة أو أشد قسوة

يرا،                       :  یقول الشيعة  *  ذلك سرورا آث ّي ب اظهر عل ة، ف راهيم من ماری ول اهللا إب د لرسـ  وول
ا، وجرت        ى غيره ال عل د رسول اهللا صلعم مي ا عن وم بأمره ة، ویق ان یتعصب لماری  وآ
ا                                ك آشف آان ذل ده، و ى ی ه اهللا عل ا، أو آشف ا، وآشف بطالنه  لماریة نكبة، فبراها علّي منه
براءة عائشة،                              نزل ب رآن الم الوه في الق ا ق ه م وا في افقين أن یقول أ للمن  محسا بالبصر، ليتهي
راهيم، فأبطنت                     وآل ذلك مما یوغر صدر عائشة عليه، ویؤآد ما في نفسها منه، ثم مات إب

ة                    ) عائشة( ران ماری  شماتة، وان أظهرت آبة ووجم علّي من ذلك وآذلك فاطمة، وآانا یؤث
ا هي                              ى م ور عل  ویریدان أن تتميز عليها بالولد، فلم یقدر لهما وال لماریة ذلك، وبقيت األم

 .عليه
 .أحادیث أم المؤمنين عائشة السيد المرتضى العسكري(*) 

ة                              ان فاطم ة وحرم ّى من الوالی  وهذا یوضح لنا الخلفيات لما سيظهر بعد ذلك من عزل عل
يّ             شة لعل ة عائ ا من          .  من ميراث أبيها ومحارب وب أم أنه ابور مجب ان م ّي هل آ ا عل  لكن ی

 األلعاب السياسية ضد عائشة والفرح بالولد دون النظر إلى من هو أباه آما حدث مع سيدنا                           
د                   عمرو بن العاص رضى اهللا عنه       ه محم راهيم ال یشب اذا   ؟ ماذا عن آالم عائشة أن إب  ؟ م
 ؟ نعم آان حمى محمد له المسامير وخرم عينيه آما حدث              یحدث لو آان القائل غير عائشة        

 !! مع قوم عكل وعرینة
 

 ! برآات مارية على المسلمين ونزول اآليات وجبريل بسببها
ال       ... أخبرنا محمد بن عمر     *  د ق ن محم ة في بيت حفصة               :  عن القاسم ب بي بماری  خال الن

 في بيتها فقالت یا رسول اهللا في بيتي وفي یومي               !  معه) ماریة(ودخلت عليه حفصة وهى      
ني        (وعلى فراشي فقال النبي هي على حرام فأمسكي عني            حدا وال تفضحي  )أي ال تخبري أ

د دون أن             (ال اقبل دون أن تحلف لّي         ) حفصة(قالت    لماذا لم تصدق حفصة أو تثق في محم
ذي ال یكذب وال ینطق عن الهوى             یحلف لها ن ال وت    ؟ أليس هو الصادق األمي م البي  ؟ نع

ال    ) أسرار فما خفي غير ما ظهر وما یقال في السر غير المعلن في الجهر       د  (المهم ق  )محم
 !!) هنا اقسم محمد باهللا انه لن یقربها أبدا.. ..(واهللا ال أمسها أبدا

ى رسول اهللا صلعم                   (*)  ا عل ن تظاهرت رأتين اللتي  الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر الم
 .وتخييره نساءه

ذي                                  ي اهللا ال ة حفصة بنت عمر ووثقت حفصة ف مة القوام  ووثق محمد في الزوجة الّصوا
ة                      ك الثق ى أي مدى صمدت تل دا لكن إل ا أب  اقسم به نبي اهللا وتأآدت بعد القسم انه لن یقربه

 ؟ المتبادلة
ا          ى عائشة وأخبرته د وأم             ذهبت حفصة إل ة زوجة محم ة القوام ا هي حفصة الصوام  ؛ ه

د      ؤمنين أفشت سر محم ة   ؛ ولمن الم ى   ؟ لعائشة الزوجة الطفل  ؛ واألسرار إذا وصلت إل
ذي عاهدت              الصغار شاعت على آل لسان ودخلت آل دار           دها ال  ؛ فتحللت حفصة من وع
 .به محمد ولم تمسك الخبر بل نشرته وأفشته

ذي ال ینطق عن                ن غاب عن ذهن حفصة أن ال بي اإلسالم ولك م ن ي قس  وثقت حفصة ف
 : الهوى قال إن الكذب على الزوجة حالل مباح ال إثم فيه

ا          *  د مرفوع ت یزی ماء بن دیث أس ن ح ذي م رج الترم الث    "أخ ي ث ذب إال ف ل الك  : ال یح
اس               ن الن دم  " تحدیث الرجل امرأته ليرضيها، والكذب في الحرب، وفي اإلصالح بي د تق  وق

ي             ل الخالف ف ك، ونق نى من ذل  في آتاب الصلح ما في حدیث أم آلثوم بنت عقبة لهذا المع
ور            :  جواز الكذب مطلقا أو تقييده بالتلویح، قال النووي               الظاهر إباحة حقيقة الكذب في األم

 .الثالثة
اب الكذب في الحرب                   (*)  اب    .  فتح الباري في شرح صحيح البخاري ب  رواه الترمذي آت
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 .حدیث حسن  :   باب ما جاء في إصالح ذات البين وقال... البر والصلة
ه                   ى زوجت ه أن یكذب عل ه     نعم لم تكن حفصة تعرف أن النبي من حق ذلك آل رجل ل  ؛ وآ

ى الزوجة         ى البيت ولكي           !!  نفس الحق وهو الكذب عل م للمحافظة عل دافعون نع ول الم  یق
حدیث           !!  یرضيها ح من ال ه                  إنه رد أقب ة ألن زوجت ه هدی ول إن يئا فيق و سرق الرجل ش  ؛ ل

ة ره السرق ن الرضاعة        تك ه م ا أخت ول أنه رأة أخرى یق ر ام ان یعاش ح ؛ وإذا آ  ؛ وإن نك
ه ال یصبر                        ا ألن ود لينكحه ه لكن یع  !!! جاریته یقسم باهللا آذبا أنه ال یقربها ليرضي زوجت

بي         ة وعج ت ویرضي الزوج ى البي افظ عل ي یح ذا لك ل    !!  وهك ن حق الرج اذا م ن لم  لك
؟ الكذب على زوجته وليس من حق المرأة الكذب على الزوج لترضيه وتحافظ على البيت

وى        ذي ال ینطق عن اله ة وال ى حفصة وماری ود إل ة     نع ى الجميل د إل ن محم اود الحني  ؛ ع
ها                         ى فراش ها وعل ده       الجعدة ماریة والتي ضاجعها في بيت حفصة وفي یوم ا بع  ؛ عيب م

 محمد حرمها واقسم باهللا أن ال       .  ؛ آمة عبدة على فراش سيدتها وفي یومها        عيب عند العرب   
ا     نعم األمر سهل حتى لو آان محمد اقسم باهللا            .  ؟ ؛ لكن اآلن یریدها ما العمل          یقربها  ؛ طالم

 الوحي جاهز وجبریل على بغلته أو فرسه وبيده اللوح المحفوظ فأنزل اهللا
َرضَ                          ْد َف ٌم َق وٌر رَِّحي َك َواهللا َغُف اَت َأْزَواِج ي َمْرَض  َیا َأیَُّها النَِّبيُّ ِلَم ُتَحرُِّم َما َأَحلَّ اهللا َلَك َتْبَتِغ

ا           ).. أي یتحلل من قسمه    (اهللا َلُكْم َتِحلََّة َأْیَماِنُكْم      ِدیًثا َفَلمَّ ِه َح ِض َأْزَواِج ى َبْع يُّ ِإَل رَّ النَِّب  َوِإْذ َأَس
َأكَ                      ْن َأنَب ْت َم ِه َقاَل ا ِب ا َنبََّأَه ٍض َفَلمَّ  َنبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اهللا َعَلْيِه َعرََّف َبْعَضُه َوَأْعَرَض َعن َبْع

 )3-1التحریم(َهَذا َقاَل َنبََّأِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيُر 
 .الطبقات الكبرى البن سعد باب ذآر المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول اهللا(*) 

د أن حفصة أفشت السر                ال لمحم ير ق م الخب ا العلي ر          !  هن م الخبي م یحذر العلي اذا ل رى لم  ت
د             محمد عندما أودع حفصة السر      ؟ نعم إن العليم الخبير ما هو إال عائشة التي أخبرت محم

ذلك           ا حفصة أليس آ ه له وة محمد بعائشة         .  ؟ وهي في أحضانه بما قالت  إن ساعات من خل
م سر                               م تكت ا ال فحفصة ل ه حفصة، ولم ا ب ا أسرت إليه ه بم وح عائشة ل  آانت آافية أن تب

 ؟ محمد فهل تكتم عائشة سر حفصة
ل                 ات من جبری ك بآی اهللا وذل ه              تحلل محمد من قسمه ب ا في آتاب ى جح م صدق مصطف  ؛ نع

اك مشوار                           اك فه ى حد اإلنه  محنة العقل في اإلسالم عندما قال لقد استخدم محمد جبریل إل
 !!! من مشاویر جبریل التي ال تعد وال تحصى

أن جعلت                 ا ب  ضاعت على حفصة تلك الفرصة التي حاولت جاهدة بكل الوسائل أن تقتنصه
كن                                م ل اهللا عظي القسم ب بي اهللا ف دا وارتاحت حفصة لقسم ن ا أب  محمد یقسم باهللا انه لن یقربه
ك                           ه من ذل الوحي یحلل اهللا ف م محمد ب  حفصة ال تدري أن في الوحي العجب حتى وان اقس

 !! القسم طالما هذا القسم سيحرم محمد من الجميلة الجعدة
 َفَلمَّا َنبََّأَها  .. َحِدیًثا َفَلمَّا َنبََّأْت ِبِه َوَأْظَهَرُه اهللا َعَلْيهِ       ) حفصة(َوِإْذ َأَسرَّ النَِّبيُّ ِإَلى َبْعِض َأْزَواِجِه       

ا           ) حفصة(ِبِه َقاَلْت  ى اهللا  ) حفصة وعائشة    (َمْن َأنَبَأَك َهَذا َقاَل َنبََّأِنَي اْلَعِليُم اْلَخِبيُر ِإن َتُتوَب  ِإَل
نَ              اِلُح اْلُمْؤِمِني ُل َوَص ْوالُه َوِجْبِری َو َم ِإنَّ اهللا ُه ِه َف اَهَرا َعَلْي ا َوِإن َتَظ َغْت ُقُلوُبُكَم ْد َص  َفَق
اتٍ                   نَّ ُمْسِلَم ًرا مِّنُك ا َخْي ُه َأْزَواًج نَّ َأن ُیْبِدَل ُه ِإن َطلََّقُك ى َربُّ يٌر َعَس َك َظِه َد َذِل ُة َبْع  َواْلَمالِئَك

 )5-3التحریم(مُّْؤِمَناٍت َقاِنَتاٍت َتاِئَباٍت َعاِبَداٍت َساِئَحاٍت َثيَِّباٍت َوَأْبَكاًرا 
 فقال النبي ما أنا بداخل عليكن شهرا

 .وفي حدیث عن جبر بن مطعم قال النبي لحفصة اسكتي فلك اهللا ال أقربها أبدا* 
 )عندما ضبطت حفصة الواقعة(وفي حدیث عن عروة بن الزبير * 

 ؟ قال اشهد    قال لها النبي فأني واهللا ألرضينك إني مسر إليك سرا فاحفظيه لي فقالت ما هو                   
ة (أن سریتي  ذلك رضا حفصة فانطلقت حفصة فحدثت عائشة         ) ماری د ب ّى حرام یری  عل

ا       (فقالت لها ابشري فان اهللا حرم على رسوله وليدته        ا حفصة خطفه  لكن یا فرحة ما تمت ی
ى               ) الغراب وطار جك إل  فأنزل اهللا یا أیها النبي لم تحرم ما احل اهللا لك تبتغي مرضاة أزوا
 .قوله ثيبا وأبكار
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ة من                         ا برائع دلوه ویتحفن  وال تفوت تلك المناسبة الجميلة أبرز العلماء وأقدرهم حتى یدلوا ب
 .روائعه وهو اإلمام مالك بن انس

 أن النبي حّرم أم إبراهيم فقال هي علّي حرام وقال واهللا ال أقربها فنزلت اآلیة َقْد َفَرَض اهللا                       
 )2التحریم(َلُكْم َتِحلََّة َأْیَماِنُكْم َواهللا َمْوالُآْم َوُهَو اْلَعِليُم اْلَحِكيُم 

ال الرجل في     أتریدون اعظم من هذا  (قال مالك بن انس فالحرام حالل في اإلماء          *   ؟ إذا ق
ني اسود وإذا                      ال ابيض یع ني حرام وإذا ق ال حالل یع  اإلماء حرام فهو یعني حالل وإذا ق

 !!!) قال اسود یعني ابيض وإذا قال تعالى یعني مش جاي آله فقط في اإلماء
ذاب(نوصل حدیث مالك إذا قال الرجل لجاریته أنت على حرام فليس شئ                    ه آ ني ان  أال تع

. فقط في اإلماء(!!)  وإذا قال واهللا ال أقربك فعليه آفارة) ؟ وأنه مخادع یا فضيلة العالمة
 .الطبقات الكبرى البن سعد باب ذآر المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول اهللا(*) 

ذي أعرض            )3 :66التحریم(عرف بعضه وأعرض عن بعض      *  ا ال ه وم ذي عرف ا ال  ؛ م
 عنه

اس   ) عمر(ِإن أباك    {قال مجاهد الذي عرف أمر ماریة وأعرض عن قوله          ان الن ا یلي  وأباه
 .مخافة أن یفشو أخرجه ابن أبي حاتم} بعدي
 مفحمات األقران في مبهمات القران للسيوطي باب سورة التحریم(*) 

 !! أخيرا هل هناك برآات أآثر هل هناك ثمرات أوفر هل هناك آیات آخر
رام              رام حالل والحالل ح اء والح ن النس ا حرم م د م ل لمحم ات اهللا تحل اء وآی  وحي السم

 !! طالما على الطرف اآلخر عبيد وإماء
بي صلى                  د الن ان زی ة   .  وصلي على رسول اهللا وصلي على خير خلق اهللا وآم  وماتت ماری

 . للهجرة في خالفة عمر 16سنة 
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 عائشة: الشاهد الرابع عشر 
 هي عائشة بنت أبي بكر ابن أبي قحافة

م يكن من آل الجوانب فمن                           د إن ل اء محم  الحديث عن عائشة ليس آالحديث عن آل نس
ا الست                            جوانب عدة    ؛ فهي الوحيدة بينهن البكر تزوجها محمد وهى طفلة لم يتجاوز عمره

من                    ل  ا جبري اء به  سنوات أو حتى السبع ودخل عليها وهى بنت تسع سنوات صورتها ج
ل                             تي رأت جبري دة ال ه والوحي من اجمل نسائ  السماء في قطعة من الحرير األخضر وهى 
د بالوحي                     أتي محم ل ي ان جبري تي آ دة ال  راآبا على فرس ومحمد يكلمه ويختلي به والوحي

 ؛ آانت من أجرأ نسائه عليه نزلت برأتها من فوق سبع سموات                  وهو معها في لحاف واحد        
ا ومن          حصدت األمة اإلسالمية من برآاتها الكثير        .بآيات آثر  التراب من برآاته  ؛ فالتيمم ب

ه وأعلمهن             يسبها آافر ويقتل  ه نسائ د        ؛ وآانت من افق ى محم  ؛ ولكي يهون اهللا الموت عل
ا             أراه آفها   ن سحرها ونحره ا وبي د في بيته ات محم ل           ؛ م د قب م محم  ؛ وأخر شئ دخل ف

د                    يرة      موته ريقها دفن محمد في بيتها آما أن دورها لم يتوقف بعد موت محم ا آث  ؛ فمواقفه
اء                 ة وافضل نس ي الجن د ف اء محم ن نس ى م ل وه ة الجم هرها موقع ن اش  ال تحصى وم

 .العالمين
ؤمنين                : عن عائشة قالت  *  ا أم الم هن ي ا  ل م بي بعشر قي ى نساء الن م      فضلت عل  ؟ قالت ل

اء                                ي من السم زل اهللا براءت غيري ان هاجران  ا م مرأة أبواه كح ا  ينكح بكرا قط غيري لم ين
 تزوجها فأنها امرأتك فكنت اغتسل        ) جبريل(جاءه جبريل بصورتي في قطعة حرير وقال           

ه غيري                   ه الوحي وهو      .  أنا وهو من إناء واحد ولم يفعل ذلك بأحد من نسائ نزل علي ان ي  آ
ن سحري                   معي ولم يكن ينزل عليه وهو مع أحد من نسائه غيري وقبض اهللا نفسه وهو بي

 .ونحري ومات في الليلة التي آان يدور علّي فيها ودفن في بيتي
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب عائشة(*) 

ا                     ارأيتم آل هذه المواضيع المبارآة والمتفردة بها عائشة وغيرها من المواضيع ولكل منه
ري               قصة وحكاية اعجب واغرب من األخرى         عن عائشة شيق وث  ؛ فمن هنا آان الحديث 

 .ومبارك ومدهش وعجيب ومثير فلنبدأ معا سرد األحداث والقصص قصة قصة
ا تختلف                      : البكر والبكارة    يتها وزفته ارة قدس ة خاصة وللبك  للبنت العذراء عند العرب منزل

 عن زفة المرأة فترتفع الرايات لزواج البكر يتناثر على الراية احمر جرحها عندما يفتضها                        
 .ما أحالها في المزاج الجاهلي والنبوي) مالعبة(الزوج فللعذارى لعاب 

ا                        *  ا قلت ثيب را أم ثيب بي أبك ال الن مرأة فق رأة  (عن جابر بن عبد اهللا قال تزوجت ا ال ) ام  ق
 .فأين أنت من العذارى ولعابها) النبي(

ر               (*)  اح البك تحباب نك اب اس اني ب رح الكرم اري بش حيح البخ ه  .  ص ق علي ؤ.متف  اللؤل
 929 والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم حديث رقم

 .عن آعب بن عجرة عن النبي صلعم قال فهال بكرا تعضها وتعضك* 
 5904 الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم(*) 

وم                  *  ا إال ي ا بينن ى البكر فقالت الثيب م ال إل  عرض على المعتصم جاريتان بكر وثيب فم
 )47 الحج(فقالت البكر وإن يوما عند ربك آألف سنة مما تعدون . واحد
 .نهاية األرب في فنون األدب باب ذآر شئ من نوادر النساء والجواري(*) 

 ؛ فالخليفة المعتصم يحب     أرايتم آيف أنها ذرية بعضها من بعض يفيض من قلوبها اإليمان                
ا خطى                           دون إنه ا تع نة مم ألف س د اهللا آ ارة عن  من الجواري البكر العذارى واليوم في البك
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 ...!!.النبي فأين أنت من العذارى ولعابها
ت  *  ة قال ن عائش ا             : ع ل منه د أآ جرة ق ه ش ا في ت وادي و نزل ت ل ول اهللا أرأي ا رس ت ي  قل

ها                                ع من م يرت تي ل بي في ال ال الن  ووجدت شجرا لم يؤآل منها في أيهما آنت ترتع بعيرك ق
 .تعني أن النبي لم يتزوج بكرا غيرها

 صحيح البخاري بشرح الكرماني آتاب النكاح باب نكاح األبكار(*) 
 !! البعير النبوي يحب أن يرعى في الشجرة البكر التي لم يؤآل منها

 )36-35الواقعة(ِإنَّا َأنَشْأَناُهنَّ ِإنَشاء َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكاًرا : وللمؤمن في الجنة نساء
 .قال النبي والذي نفس محمد بيده إن الرجل ليفضي في الغداة الواحدة إلى مائة عذراء* 

ور                        (*)  در المنث ي في الصغير والسيوطي في ال  أخرجه أبو نعيم في صفة الجنة والطبران
 .وأبن القيم في حادي األرواح إلى بالد األفراح

 األبكار في العالم المادي هذا لهن المنزلة الرفيعة والمالعبة الجميلة والكل يحب أن يرعى             
ر                       ة بالبك ي الجن ؤمن ف د الم ة تع د اإللهي ا أن المواعي ا آم ا ونبوي ر عربي ي البك يره ف  بع

ه                               .  والبكارة اة زوجت د وف ا بع ه تزوجه ك أن تعرف ان ارة عائشة علي ة بك عرف قيم  ولكي ت
ه                      اثنين قبل د أن آانت متزوجة ب ا بع  األولى خديجة عن عمر يقارب الخامسة والستون عام
ضد                              اوز التاسعة وال م تتج ة ل  وآان محمد يومها في الثالثة والخمسين وبكارة عائشة طفولي

 .بالضد يتضح ويظهر ويبدو اجمل وأحلى
ك في سرقة من                    : عن عائشة قالت  *   قال النبي أريتك في المنام ثالث ليالي جاءني بك المل

د اهللا                           ذا من عن ك ه أقول إن ي إذا أنت هي ف  حرير فيقول هذه امرأتك فأآشف عن وجهك ف
 )ينجزه(يمضه 

 .صحيح مسلم بشرح النووي باب فضل عائشة(*) 
ذه               : عن عائشة قالت  *   أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي فقال ه

 .زوجتك في الدنيا واآلخرة
 . الجامع الصحيح باب فضل عائشة(*) 
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 الطفلة الزوجة في األرجوحة
ي             *  نين أتتن  عن عائشة قالت تزوجني النبي وأنا بنت ست سنين وبنى بي وأنا بنت تسع س

ي فأخذت                       د ب  أمي وإني لفي أرجوحة مع صواحب لي فصرخت بي فأتيتها ال ادري ما تری
ماء                        بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني ألنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت بعض 

م    .. فمسحت به وجهي ورأسي ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من األنصار              اصلحن من شأني فل
م دخل صلعم                            ال بعضه  یرعى إال النبي ضحى فأسلمتني إليه وأنا یومئذ بنت تسع سنين وق

 ..بعائشة ولعبتها معها
ه        (*)  دء اآلذان ومشروعيت اب ب بي ب دین الحل ان ال ام بره ة لإلم يرة الحلبي ؤ.  الس  اللؤل

 .والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم باب تزویج البكر الصغيرة
ى                       دها هي أحل  نعم الطفلة ال تعرف سوى األرجوحة واألطفال األبریاء حولها والدمى في ی

ة وال تعرف عن                        وأغلى ما تملك   ه ذو الشوارب واللحي زوج إال ان  ؛ نعم ال تعرف معنى لل
ة           ه الطفل ك ال تعرف ا زاد عن ذل دیر البيت وم ام وت د الطع ا تع ة إال أنه ل وافقت.  الزوج  ه

م                  ول ال أو حتى نع ك أن تق بي اهللا هل آانت تمل ان من ن و آ زواج حتى ل ى ال  ؟ الطفلة عل
ن                  ا بي و خيروه ا ول ل عالمه ي آ ا ه ن حوله ال م دیها واألطف ة ل ت األرجوح الطبع آان  ب
ة                   د األرجوح ل تأآي ا فبك ا محبسه بي اهللا ودخوله زواج بن ن ال دقاءها وبي ة وأص  األرجوح
ا صورتها                              واألطفال حولها اعظم عندها من أي شئ أخر لكن ماذا تفعل فقطعة الحریر فيه
ة                    ذلك صارت الطفل ال راد لقضاء اهللا وب بي اهللا ف ا لن ا مالك اهللا واراه اء به د اهللا ج  من عن

 !!! زوجة
ال                  *  اتي ق ذا قالت بن ا ه  آانت عائشة تلعب مع أصحابها الصغار وان النبي قال لها یوما م

ال                   ه قالت جناحان ق ذي علي ذا ال ا ه ال م د  (فما الذي أرى في وسطهن قالت فرس ق  )محم
ة    (فرس له جناحان قالت        ا                 ) عائشة الطفل ل له ن داود خي ان اب ان لسليم ه آ ا سمعت ان  أو م

 .أجنحة قالت فضحك النبي
 .إحياء علوم الدین لإلمام أبي حامد الغزالي باب آتاب آداب السماع والوجد(*) 

ا                      الطفلة الزوجة ال تطيق البعد عن األطفال األبریاء واأللعاب في یدها بكاءها یستمر نحيبه
زوج                             بة ال خرى غير لع ة أ  یعلو لكنها زوجة نبي اهللا ال تخرج ولكنها ترید أن تلعب أي لعب
ة ال تجد                   والزوجة المفروضة عليها فهي طفلة ال تجيد لعبة الزوج والزوجة وان شئت الدق
د ویتضح                             لها طعم فأعضاء التذوق الجنسية لدیها لم تنضج بعد وان شئت الدقة لم تظهر بع
بي وآانت                                 ه الن م یكن یعرف ذي ل ليمان ال بي س  ذلك من ألعابها بالحصان المجنح حصان الن
اء                      ن األنبي ه ع ا یحكون ة وم ات الجاهلي ن خراف زل ع ش بمع بي یعي م الن ة نع ه الطفل  تعرف
ك               راج تل راء والمع ة اإلس د واقع دثت بع ن ح م تك االتهم ول اتهم وخي ا خراف ون فيه  ویخلط
د لكي یكون                   ه محم ذي رآب احين ال  الرحلة الظالمية على ظهر البراق ذلك الفرس ذو الجن

 ؛ ماذا نقول عن زواج الطفلة والكهل         مثل سليمان لدیه فرس مجنح نعم انه أحد أختام النبوة           
من شهداء                         حدا  دعي وا ده السادس نست ي عق بي اهللا ف  عائشة ست سنوات أو حتى تسع ون
 الكلمة مصطفى جحا ليعلق لنا على هذا الزواج وبيده آتابه محنة العقل في اإلسالم تفضل                 

 سيدي
من                                 ه  تي لحقت ب ة ال د النفسي شة ليتخلص من العق د اغتصب عائ  لماذا ال نقول أن محمد ق

ا        د وفاته رة           خالل زواجه من خدیجة وبع ذه الم ارة ه ذوق البك د أن یفتض ویت د یری  ؟ محم
 قسما یا أستاذ   (یرید أن یتزوج من عذراء من طفلة ببغائية ال تملك سوى القبول واالستسالم                 
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نى                ابة ناضجة        ) مصطفى حتى هذه ال تملكها الطفلة وال تعرف لالستسالم مع من ش  وليس 
ده                     ن عق رر م د فيتح ا محم دون إرادة یغتصبه ى ب ا الحب وه دخل قلبه م ی ة ل ة طفل  عائش

؟ انتهى ترى هل وجد الحل) ویعتقد معك الكثيرون(المتحكمة بطاقته الجنسية هكذا اعتقد 
ى آوآب                   انوا عل ول هل آ  یقول البعض أن الفتيات یبلغن في سن مبكرة في ذلك العصر نق

دمى واألرجوحة وآهل في                  آخر غير آوآبنا   ة تلعب بال ن طفل  ؟ هل هناك توافق فكري بي
ل         !!  ؟ ؟ لماذا تنظرون للمرأة آأنها قطعة من لحم             الربعة والخمسين   ى طف  هل یقام الحد عل

ت                ر أو زن ربت الخم رقت أو ش نوات إذا س ع س ة تس ل        أو طفل ى الطف د عل ام الح  ؟ ال یق
 !!! والمجنون

ي             :  عن أنس عن النبي قال     *   الصبي إذا بلغ خمسة عشر أقيمت عليه الحدود أخرجه البيهق
 12954 منتخب آنز العمال رقم. في الخالفيات عن أنس. في السنن

ع                ى تس زواج إل ن ال الم بخفض س وا الع وا أن تواجه ل تستطيع دوة ه و الق بي ه س الن  ألي
 ؟ لكن  ؟ هل هذا الرجل یصلح أن یكون قدوة              ؟ هل هذا التشریع الصالح لكل زمان              سنوات

ها حافظة لألحادیث                   الى جعل بحانه وتع ة ألن اهللا س  ونسوا أن  !!  یقول البعض تزوجها طفل
دا                         بي زی تزوج الن م ی د ول من      !!  الذي آتب القرآن وهو أهم من األحادیث قام به زی اك   وهن

ا                          ثر فم إن آانت عائشة روت أآ شة ف  األحادیث التي رواها أصحاب محمد مثلما روت عائ
 ما أرى ربك    ... روته عائشة یحتوي على الكثير الذي یحط من قدر النبي ویطعن في نبوته                    

 !!! إال یسارع لك في هواك
 

 عائشة ترى جبريل
ى                          دما جاء إل ا عن ة ومنه م بعمام ة ویعت ا یرآب بغل يرا م ان آث ل حاالت فك ان لجبری  لقد آ

ى ب                       ني قریظة محمد على بغلته وقال یا رسول اهللا إن المالئكة ما وضعت السالح اخرج إل
 .أما هذه المرة رأته عائشة على فرس

ى      : عن عائشة قالت *  ا رجل عل ي البيت إذ دخل الحجرة علين الس ف ا رسول اهللا ج  بينم
ا                          بي فقلت ی م رجع الن ه ث ة الفرس فجعل یكلم ى معرف ده عل بي فوضع ی  فرس فقام إليه الن

ال            اجي ق ذي آنت تن بي (رسول اهللا من هذا ال م رأیت رجال         ) الن دا قالت نع  وهل رأیت أح
ي آتب               (على فرس قال بمن تشبهينه قلت بدحية الكلبي           ذآر ف  تتبعت سيرته فلم أجد له اثر ی

يرته                وا س اذا طمس ل لم ك     ) ؟ التراث رغم انه من المقربين ورغم شبهه بجبری بي ذل ال الن  ق
ا                              بي ی ال الن بي في الحجرة فق ل والن دخل جبری ا شاء اهللا ف  جبریل قد رأیت خيرا ثم لبث م
ه السالم قلت                              ك من ي أن أقرئ ذا جبریل امرن  عائشة قلت لبيك وسعدیك یا رسول اهللا قال ه

 .ارجع إليه مني السالم ورحمة اهللا وبرآاته
 .منتخب آنز العمال في سنن االقوال واألفعال لإلمام الهندى باب أم المؤمنين عائشة(*) 

هذا                       ل  د وجبری ن محم ا الوحي أم        ال ندري ما الذي حدث في الحجرة بي ا یتدارس  ؟ هل آان
رة            هي مناقشات قبل الوحي      ذه الم ل إال         ؟ ما اآلیات الذي جاء بها ه م یظهر جبری اذا ل  ؟ لم

بي             أمام عائشة الطفلة   ئلة حيرى فهل من جواب         ؟ لماذا اختفى آل شئ عن دحية الكل  ؟ أس
 ؟ شاف للبغلة والفرس ودحية الكلبي وجبریل

 عن عائشة رضى اهللا عنها قالت أن أزواج النبي صلعم أرسلن إليه فاطمة فجاءت فقالت                      * 
 یا رسول اهللا أرسلني إليك أزواجك یسألنك العدل في ابنة أبي قحافة والنبي نائم فقال یا بنية                        
ا                               أتحبين ما أحب قالت نعم قال فأحبي هذه فرجعت إليهن فأخبرتهن بذلك فقلن ما أغنيت عن
ي الحب فجاءت فقالت                       اميني ف تي آانت تس  شيئا فأرسلن زینب بنت جحش قالت وهي ال

ي            ) أي تسب عائشة    (بنت أبي بكر وبنت أبي بكر        أذن ل ا أنتظر أن ی ذآرني وأن  فما زالت ت
ها                         بي صلعم آال إن  رسول اهللا صلعم في الجواب فأذن لي فسببتها حتى جف لساني فقال الن

 .بنت أبي بكر
اب           .صحيح مسلم من حدیث عائشة     (*)  اب آت ي ب د الغزال  إحياء علوم الدین لإلمام أبي حام
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 .ذم الغضب والحقد والحسد
ه           ل نسائ ان یعام ف آ ن آي ادل والصادق األمي بي الع م الن ع    أرأیت املن م ن یتع ف آ  ؛ وآي

اذا عن   ؟ قال محمد أنه یحب عائشة ألنها بنت أبي بكر وماذا عن بنت عمر                 بعضهن  ؟ وم
 ؟ لماذا تكذب وال تقول الحقيقة بأن عائشة هي البكر            زینب التي زوجها اهللا وجبریل الشاهد       

اة         ؛ وأنها األصغر واألجمل      وهي التي یرتاح بعيرك في الرعي فيها       ا قس يراء ی  ؟ إنها الحم
 !!!القلوب

 !!الوحي فقط في لحاف عائشة
بي   :  عن انس قال   *  ال الن يّ                   .... ق زل عل ا ن ه واهللا م ني في عائشة فان لمة ال تؤذون ا أم س  ی

 .الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها
م            (*)  اب فضل عائشة رق ة ب ل الصحاب ن      . 3564 صحيح البخاري فضائ وم الدی اء عل  إحي

اب                     ران للسيوطي ب وم الق ي عل ان ف اح اإلتق اب آداب النك اب آت ي ب  لإلمام أبي حامد الغزال
 .الفراشي والنومي

اره                        عل ن حب وتشت ه ال رة یغلف دة فم يرة واح ى وت  نعرف أن لحاف الزوجية أبدا ال یسير عل
عد                         واج الب ه أم غيرة وتتقاذف ون والشكوك وال ه الظن برد وتنتاب تر وأخرى ی  وتتقد وأحيان یف
ة                        ا متناقضة متقلب ة وأحيان  والجفاء والتالقي والحنين فالمشاعر تحت اللحاف متباینة متفاوت
 تقلب اإلنسان فكم آنا نتمنى أن نعرف الوحي النازل على محمد وهو مع عائشة في لحاف             
من                          ات  اقض اآلی  واحد فكثير من آیات القران متناقضة تناقض المشاعر تحت اللحاف وتن
ها فهل                                ة قبل  الضد إلى الضد هو ما عبر عنه القران بالناسخ والمنسوخ وهو أن آیة تلغي آی

ا ال   هذا التناقض آان مسایرا لتناقض المشاعر تحت اللحاف             ره عجب        ؟ ولم ل أم  ؟ فجبری
حاف                           ه وهو في ل ط في لحاف عائشة وال یأتي د فق اء ومحم أتي بوحي السم  لماذا جبریل ی

ة                ؟ أليست آلهن زوجاته     امرأة أخرى   بي واألم  ؟ أليس الحاف نفس اللحاف والنبي نفس الن
د                    المحتاجة لآلیة نفس األمة والمواقف التي تستدعي نزول جبریل تتكرر فقط التغيير الوحي

ة         أن تكون عائشة تحت اللحاف        ا البكر     ؟ هل الن عائشة طفل ا أجمل      ؟ هل ألنه  ؟ هل ألنه
 ؟....  ؟هل ألن النبي یحب أن یرعى بعيره فيها ؟ هل ألن النبي آان یستكثر منها نسائه

اذا عن      استحلفك باهللا یا جبریل أن تصارحنا القول لماذا لحاف عائشة دون أي لحاف                     ؟ وم
ة  اذا   لحاف خدیج دما تحسرت لم ى عن ن   ؟ اختف اوزت األربعي ا تج ا  ؟ هل ألنه  ؟ هل ألنه

 ؟؟؟؟  آانت لرجلين قبله
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 عائشة وصيام النبي
 .آان النبي يقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت:  عن عائشة قالت* 
أهوى             :  عن عائشة قالت *  م ف ا صائم ث ال وأن ي صائمة ق ني فقلت إن  أهوى إلّي النبي ليقبل

 .إلّي فقبلني
 .إن النبي آان يقبلها وهو صائم ويمص لسانها:  عن عائشة قالت* 
بي   :  عن عائشة قالت   *  اولني الن ك             (تن ؤمنين آيف تناول ا أم الم ا ي و شرحتي لن  فقلت ) آه ل

 ..إني صائمة فقال وأنا صائم
ه                        *  م يجعل بين ان يباشر وهو صائم ث  عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أن النبي صلعم آ

 .وبينها ثوبا يعني الفرج
 .مسند اإلمام أحمد بن حنبل باب مسند عائشة(*) 

 )عضوه(آان النبي يقبل ويباشر وهو صائم وآان أملككم ألربه :  عن عائشة قالت* 
 676 اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم حديث رقم(*) 

ه      م ألرب ع أملكك رف موض ن       .  ال نع ا أم المسلمي دين ي ل أم    أي أرب تقص د يقب م محم  ؟ نع
ا          رها ويتناوله ا ويباش ص لسانه ؤمنين ويم ن الم ا    !!!  ؟ المسلمي ي أيض ائم وه و ص  وه

ن                            صائمة اذا عن أرب أم المؤمني ه لكن م  ؛ لكنه بنص حديث أم المسلمين آان أملككم ألرب
ا                   ى فرجه وب عل ي الث ا ويلق رها ويتناوله ا ويباش ص لسانه بي ويم ا الن د أن يقبله  بع

ك وحدك          ؟ هل تملك هي أربها أم ينفلت        ؟ أليس لها ارب     ويباشرها ارئ ل  ؟ لكن يا أخي الق
 أما أنت يا فضيلة   !!!  أن ترسم الصورة أمامك وتتخيل وتفهم وتتبصر وتحكم وأنت واربك              

ة         ام النّدام ماحة اإلم ة وس خ العّالم ان          الشي ه وآ م ألرب ن أملكك ق بي ة التوفي ا آيفي ل لن  ؛ فق
ام                يباشرها وهو صائم   ك رآ عن عمامت ا وتنفض   ؛ ونرجوا أن تملك اربك بعيدا عن عقولن

رين          ادي والعش رن الح ي الق ون ف وم يعيش رح لق ك تش ي ان ت وتع ا خل ر قرن ة عش  ؛ أربع
 !!!! وتنسى انك الزلت تشرح ألبي جهل

 )187 :البقرة.. (ُأِحلَّ َلُكْم َلْيَلَة الصَِّياِم الرََّفُث ِإَلى ِنَسآِئُكْم
ه اهللا            ذلك وج د ب ى صائمة تري رها وه د أو يباش ا محم رفض أن يقبله ة ت م عائش  ؛ وان نع

ا         ؛ لكنها ال تدري أن اآلية صناعة محمدية      تطبق تلك اآلية  اء ويترآه خدمها وقت يش  ؛ يست
دم من                          ا تق ك اهللا م ر ل اء أو غف من تش ك  ؤوي إلي  وقت يشاء على قاعدة ترجئ من تشاء وت

تى تشاء                  ذنبك وما تأخر  ل وتباشر م اء وتقب ا تش ق م  ؛ فكّسر من الشرائع ما تشاء وال تطب
 !!! وتمص لسان من تشاء وقتما تشاء

 : ال تعجب يا صديقي فلقد آان للفاروق عمر تحف في الصيام
ي شئ                            *  ي ف ال أفتون ى أصحابه فق ن الخطاب عل  عن سعيد بن المسيب قال خرج عمر ب

عت            ) عمر(صنعته اليوم فقالوا ما هو يا أمير المؤمنين قال             أعجبتني فوق ية ف ي جار  مرت ب
ن           ) ؟ لماذا(عليها وأنا صائم فعظم على القوم         وعلي أبن أبي طالب ساآت فقال ما تقول يا أب

 .أبي طالب فقال جئت حالال ويوم مكان يوم فقال عمر أنت خيرهم فتوى
دي                       (*)  ي المتقي الهن اب .منتخب آنز العمال في سنن األفعال واألقوال للشيخ العالمة عل  ب

ه من               .  المبيح والمفسد    دى ب ة ويقت  الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر من آان يفتي بالمدين
 .أصحاب صلعم

ام                           ؛ أرأيتم يا مؤمنين آيف أن أمير المؤمنين مرت به جارية فأعجبته فوقع عليها في الصي
اء          ورأيتم فتوى أمير المؤمنين اآلخر علي أبن أبي طالب           ه ج ه أن تى ل م أف ة العل  ؛ باب مدين
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ام أو                          .  حالال سائكم في الصي بي اإلسالم وتمصوا لسان ن ن ن وا بسن وا أن تستن  هل تستطيع
 ؟ من هذه  أي صيام يرحمكم اهللا يا مؤمنين  .  تقعوا على الجواري الالتي تعجبكن في الصيام       

ه       الجارية التي وقع عليها أمير المؤمنين الذي جعل اهللا الحق على لسانه                  ؟ ؟ هل هي زوجت
ير            ك البع ا يمل ي يملكهن عمر آم اء الالت  ؟ هل هي إحدى األسيرات    هل هي إحدى اإلم
ة آانت في          اصطفاها عمر لنفسه آما اصطفى محمد قبله صفية وجويرية                 ؟ هل هي جاري

 ؟؟؟ ؟ هل هي جارية الجيران الشارع تجري
 : ولحديث اإلماء والعبيد بقية وهنا ليسو نحن مع عمر بل مع أبن عمر رضى اهللا عنهما

ى الثمن ووضع               :  عن نافع قال  *  واطهم عل ة ف ان إذا أراد أن يشتري جاري  أن أبن عمر آ
 .وآشف عن ساقها) فرجها(وبطنها وقبلها ) مؤخرتها(يده على عجزها 

اب                          (*)  دي ب ي الهن ى المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل
 .الجامع لعبد الرزاق. في أحكام البيع

ى                أرايتم عبد اهللا بن عمر رضى اهللا عنهما        ده عل د أن يضع ي  ؛ آان ال يشتري العبدة إال بع
 ؛ نعم لكن لكل مؤخرة ثمن في المزاج العربي والنبوي الذي سنعرف عنه المزيد                            مؤخرتها

ا          الحقا ى بطنه ى        ؛ آما آان يضع يده عل ى           ؛ الن البطن الخميصة أغل ده عل ما وضع ي  ؛ أ
را أم ال               فرجها ال نعرف بالتحديد لماذا       ى في        ؟ هل لكي يعرف إذا آانت بك ارة أغل  ؛ فالبك

 المزاج العربي والنبوي أو ربما لشئ آخر نستدعي له ضباعة بنت عامر
 آانت من أجمل نساء العرب وآانت إذا جلست أخذت من األرض                    :  عن أبن عباس قال      * 

ى                    ).. آبيرة المؤخرة   (شيئا آثيرا      ال حت لمة فق ا س ي ابنه ا إل بي فخطبه د الن ا عن  فذآر جماله
 . استأمرها وقيل للنبي أنها آبرت فلما رجع أبنها للنبي بموافقتها سكت النبي صلعم

.الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر من خطب النبي صلعم من النساء فلم يتم نكاحه(*) 
اس عن      *  ن عب ة                .. عن أب بي رأى ضباعة داخل البيت أي الكعب ال أن الن ان     ق ة وآ   عريان

 النبي غالما فجعلت تخلع ثوبا وتقول 
 اليوم يبدو بعضه أو آله ما يبدو منه ال أحله
 . أخسم آالقعب باد ظله آأن حمى خيبر تمله

 .اإلصابة للحافظ أبن حجر العسقالني باب ضباعة بنت عامر(*) 
ه ظل وحصون             ه آالقعب ول ة بأن ة وهي عاري ا داخل الكعب ذا ضباعة تصف فرجه  وهك

ان                               خيبر تأن من حمله       ما آ ن عمر رضى اهللا عنه د اهللا ب ماذا عب عرف ل ا ن  ؛ ومن هنا ربم
 .يضع يده على قبل العبدة عند شرائها

 : ولحديث مص األلسنة بقية
ا من                          *  ه أيام  في الخصائص العشرة للزمخشري أن النبي صلعم تولى تسميته بعلّى وتغذيت

ه                      ا ولدت  ريقه المبارك يمصه لسانه فعن فاطمة بنت أسد أم علّى رضى اهللا عنه أنها قالت لم
غد                           سماه عليا وبصق في فيه ثم انه ألقمه لسانه فما زال يمصه حتى نام قالت فلما آان من ال
ما                    ذلك   طلبنا له مرضعة فلم يقبل ثدي أحد فدعونا له محمدا صلعم فألقمه لسانه فنام فكان آ

 .شاء اهللا
ه                (*)  ا ب اس إيمان ر أول الن اب ذآ بي ب دين الحل ان ال ة بره ام العالم ة لإلم يرة الحلبي  الس
 .صلعم

 : أما أبني علّى فأحدهما آان يمص لسانه وآلخر آان يقبله
ل               *  ا يمص الرج ن آم ان الحس لعم يمص لس ول اهللا ص ت رس ال رأي رة ق ي هري ن أب  ع

 .التمرة
راد    (*)  ي االف اهين ف ن ش اآر    أب ن عس اريخ أب وال   .  ؛ ت نن األق ي س ال ف نز العم  ومتخب آ

 .واألفعال للشيخ العالمة علي المتقي الهندي باب الحسن
ن                *   عن زيد أبن أرقم قال آنت جالسا عند عبد اهللا بن زياد إذ أتي برأس الحسين فوضع بي

ه                            ا لثم ي موضع طالم ك ف ه إنك لتضع قضيب شفتيه فقلت ل ن   يديه فأخذ قضيبه فوضعه بي
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 .رسول اهللا صلعم فقال إنك شيخ قد ذهب عقلك) قبله(
اب                          (*)  دي ب ي الهن ي المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل

 .الحسين
دء         ى ب عود عل ا             أخيرا  ا عندم ا ظنت عائشة رضى اهللا عنه ة تفطر الصائم آم  ؛ هل القبل

 ؛ عندما قال ؟ هل القبلة ال تفطر الصائم     قالت للنبي لما هوى إليها ليقبلها فقالت إني صائمة         
 ؟ لها النبي وانا صائم أي ال مشكلة

رأة وهو                      *  ل ام بي صلعم قالت سئل رسول اهللا صلعم عن رجل قب  عن ميمونة موالة الن
 . صائم قال قد أفطر

 .المسند لإلمام أحمد بن حنبل باب حديث ميمونة بنت سعد رضى اهللا عنها(*) 
ا                    ال أفهم ورب الكعبة      ل عائشة ومص لسانه دما قب د عن ه محم ا فعل حالل أم حرام م  ؛ هل 
 ؟ وتناولها في الصيام

 
 عائشة وصالة النبي

ة فال                           *  ن القبل ه وبي ه بين ه أو أن رب اجي رب ه ين ام في صالته فان  قال النبي إن أحدآم إذا ق
م اخذ                    )يتفل(يبذق ه ث اره أو تحت قدمي د  (أحدآم قبل قبلته ولكن عن يس ه   ) محم  طرف ردائ

 .فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض أو يفعل هكذا
ى الصالة                 :  عن مروة بن الزبير عن عائشة قالت        *  م خرج إل ه ث  أن النبي قبل بعض نسائ

 .ولم يتوضأ قال عروة قلت لها من هي إال أنت قال فضحكت
 .المسند لإلمام أحمد أبن حنبل باب عائشة(*) 

ه        :  عن عائشة قالت*  بي ورجالي في قبلت د سجوده   (آنت أنام بين يدي الن إذا سجد  ) عن  ف
 .غمذني فقبضت رجلي فإذا قام بسطها

 93 الموطأ لإلمام مالك بن أنس رقم.صحيح البخاري باب الصالة على الفراش(*) 
ام أم                           و آانت تن ل ل ا فتخي ى جنبه ن أم عل ام أم المسلمي ى ظهرها آانت تن  لكن ال نعرف عل

د              جود محم ون س أين يك ا ف ب رجليه ا وتسح ى ظهره ؤمنين عل ا    الم م تطالعن ا ل  ؟ وأيض
 !! األخبار عن أي من نساء محمد آان يسجد بين رجليها أو قبالتهما غير عائشة

 
 محمد وحيض عائشة

ّي     :  عن عائشة قالت     اه موضع ف بي فيضع ف ه الن ا حائض فأناول ا(آنت اشرب وأن  )فمه
 .وأنا حائض فأناوله فيضع فاه على موضع فّي) تمص العظم(وأتعرق العرق 

 .المسند لإلمام أحمد أبن حنبل باب عائشة(*) 
 .آان النبي يتكئ في حجري وأنا حائض ثم يقرأ القران:  عن عائشة قالت* 
 .صحيح البخاري باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض* 
خرج رأسه من المسجد وهو                            *  ان ي ا حائض وآ  عن عائشة قالت آان النبي يباشرني وأن

 .معتكف فأغسله وأنا حائض
 .الجامع الصحيح باب ما جاء في مباشرة الحائض(*) 

ىَ              وُهنَّ َحتَّ ِض َوَال َتْقَرُب ي اْلَمِحي اء ِف اْعَتِزُلوْا النَِّس َو َأًذى َف ْل ُه ِض ُق ِن اْلَمِحي َك َع  َوَيْسَأُلوَن
 )222 :البقرة(َيْطُهْرَن 

ي               اء ف تزلوا النس ديث واع ائض بنص الح ا ح رني وأن ن يباش ق بي ة التوفي  وال نعرف آيفي
 !!  المحيض بنص اآلية
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 جرأة عائشة
ا            :  عن عائشة قالت  *  رأة نفسه  آنت أغار على الالتي وهبن أنفسهن للنبي وأقول أتهب الم

اء ومن ابتغيت ممن عزلت فال                            ك من تش ؤوي إلي هن وت  فلما انزل اهللا ترجئ من تشاء من
 .جناح عليك قلت ما أرى ربك إال یسارع لك في هواك

 أسباب النزول  .  المسند لإلمام أحمد أبن حنبل باب عائشة والبخاري وأغلب آتب السنة              (*) 
 .ألبي الحسن النيسبوري

ات               !!  وابلغ تعليق هنا هو الصمت والذهول       ة وهي أن آی  نعم لقد نطقت عائشة عن الحقيق
ا                         ا عائشة إنه م إنه بي نع ول الن  القران والوحي التي جاء بها محمد جاءت حسب أهواء ومي

يراء                 ان       !!  الحميراء التي قال عنها محمد خذوا نصف دینكم من هذه الحم تي آ دة ال  والوحي
 !!!. یحب أن یرعى بعيره فيها ألن بعيرا آخر قبله لم یرعى فيها

 ولحدیث الجرأة بقية 
زعم               *  ذي ت بي أنت ال ما                  !)؟( آانت عائشة تقول للن ك حل بي وأحتمل ذل بي فتبسم الن ك ن  ان

 .وآرما
اح                        (*)  اب آداب النك اب آت ي      .إحياء علوم الدین لإلمام أبي حامد الغزالي ب ي یعل  أخرجه أب

 .في مسنده وأبو الشيخ في األمثال من حدیث عائشة
 ! إنها خنجر في ضلوع النبوة لكن حنكة الرجل تروض تلقائية الطفلة فيبتسم

عني فقلت                     :  عن عائشة قالت      *  ني ورضاءك  ك م ي اعرف غضب ا عائشة إن بي ی  قال الن
ي ال                       راهيم وإذا آنت عني راضية تقول ي ال ورب إب ني غضبى تقول ال إذا آنت م  آيف ق

 ورب محمد تقول عائشة لم اهجر إال أسمك فقط
 .صحيح مسلم بشرح النووي باب فضل عائشة(*) 

زوج                        ة ال ى دعاب رد عل  وتجيب الزوجة فلم تعد طفلة فلقد شبت عن الطوق وتعرف آيف ت
 فتقول لم اهجر إال اسمك

 
 جمال عائشة

ار                   لم تطالعنا األخبار عن جمال عائشة تفصيال لكن سنحاول االقتراب منها من خالل األخب
د وهى                 ي بكر أخت عائشة زوج محم عن عائشة بنت طلحة بنت أسماء بنت أب  الواردة 

 .األشبه بها خلقا وخلقة
ا            :  عن عمر بن الخطاب   *  ا حسنه  دخل على حفصة فقال یا بنية ال یغرنك هذه التي اعجبه

 ..حب رسول اهللا إیاها یرید عائشة فقصصت على النبي فتبسم
ه أفضل من                    (*)   صحيح البخاري بشر الكرماني آتاب النكاح باب حب الرجل بعض نسائ
 .بعض

 .؛ وتبسم محمد هو بمثابة اعتراف قال عمر أن حسن عائشة هو الذي حبب محمد فيها
 : واآلن نحن مع عائشة بنت طلحة لالقتراب أآثر من عائشة زوج محمد

ال أحببت أن                              *  ول أن اهللا وسمني جم  آانت عائشة بنت طلحة ال تستر وجهها من أحد وتق
ي                   در أن یذآرن ّي وضمة یق ا ف تره وواهللا م ا آنت ألس  یراه الناس ویعرفوا فضلي عليهم فم

ق اهللا   ) قبيلة عائشة الحميراء     (بها أحد وآانت شرسة الخلق وآذلك بني تيم         وهن أشرس خل
 ..خلقا وأحظاهن عند أزواجهن

ا من                         (*)  ما یتصل به ار العریض و اب ذآر أخب ري ب ون األدب للنوی  نهایة األرب في فن
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 .أخبار عائشة بنت طلحة
د اهللا وتصف                   ) خادمة(تحكي موالة     ن عب  عائشة بنت طلحة قصة زواج سيدتها من عمر ب

ى                    اء وتوضأ وصلى حت رغ اإلن د اهللا فأآل حتى اف ن عب ام لعمر ب ة جاءت بالطع  تلك الليل
ا            تر عليهم بلت الس ه وأس م أدخلت ت ث اق صدري ونم ة و      (ض ت طلح ة بن ى عائش  أي عل

 أي نكح عائشة   (فعددت له بقية الليل على قلتها سبع عشرة مرة دخل فيها المتوضأ                   ) زوجها
ك      !  ؟ قلت نعم    فلما أصبحنا وقفت على رأسه فقال أتقولين شيئا          ) مرة 17  واهللا ما رأیت مثل

 .أآلت أآل سبعة وصليت صالة سبعة ونكت نيك سبعة
 .آتاب األغاني لإلمام أبي الفرج باب أخبار عائشة بنت طلحة ونسبها(*) 

ا في                      *  ع زوجه ل هي م ا فقي حة فسألت عنه  قالت امرأة آوفية دخلت على عائشة بنت طل
ها                           القيطون فسمعت زفيرا ونخيرا لم یسمع قط مثله ثم خرجت وجبينها یتفصد عرقا فقلت ل

الصفير            ما أظن أن حرة تفعل مثل هذا           ا تشرب      (؟ فقالت إن الخيل العتاق تشرب ب ني آم  یع
 !!!!). الخيل عندما یصفرون لها هكذا الرجل ینكح عندما تشخر وتنخر له

 نفس المرجع السابق(*) 
يرة قالت         *  ة بنت المغ ذ                :  عن اثيل ا یومئ ا عائشة بنت طلحة وأن ي خالته ع موالت  زرت م

ا     ت عجيزته ابة فرأی ا(ش ا      ) مؤخرته ا غيره ة آأنه ى جالس ا وه ن خلفه ر(م ى آب ل عل  دلي
 فوضعت إصبعي عليها لكي اعرف ما هي فلما أحست بإصبعي ضحكت وقالت                  ) مؤخرتها

 ).أي أن العرب یحبون ویعجبون بكبر المؤخرة(ما اآثر من یعجب مما عجبت منه
 نفس المرجع السابق(*) 

ى زواج عائشة بنت طلحة جاء هو                     *  ا عزم عل  حكى أبو الفرج أن مصعب بن الزبير لم
ذه                              عزة ه  وعبد اهللا بن عبد الرحمن بن أبي بكر وسعيد بن العاص إلى عزة الميالء وآانت 
أمور              م ب اس وأعلمه ن اظرف الن ت م روءات وآان ل الم ن أه يرهم م ا األشراف وغ  یألفه

 ..؟ قال عائشة بنت طلحة         فقالت لمصعب من خطبت     .  النساء فقالوا لها خطبنا فأنظري لنا           
دأت بعائشة بنت طلحة                   ..  ا فب  فقالت یا جاریة هاتي خفيي فلبستهما وخرجت ومعها خادمه

 فقالت فدیتك آّنا في مأدبة أو مأتم لقریش فذآروا جمال النساء وخلقهن فلم أدر آيف أصفك         
ا           ) أي خلعت عائشة ثيابها     (فألقي ثيابك ففعلت    ا فقالت له  فأقبلت وأدبرت فارتج آل شئ منه

ما                       .... عزة خذي ثوبك    د اهللا أ ي عب ابن أب  ثم أتت القوم في السقيفة فقالوا ما صنعت فقالت ی
يزة              ة العج ن عظيم ة المتني دبرة محطوط ة وال م ا مقبل ت مثله ا رأی ال واهللا م ة ف  عائش

ة الصدر خميصة              ممتلئة التر) المؤخرة(  ائب نقية الثغر وصفحة الوجه فرعاء الشعر ممتلئ
 ....البطن ذات عكن ضخمة السرة مسرولة الساق یرتج ما أعالها إلى

ا من                         (*)  ما یتصل به ار الغریض و اب ذآر أخب ري ب ون األدب للنوی  نهایة األرب في فن
 .أخبار عائشة بنت طلحة

ن                       م أجمعي ة رضى اهللا عنه اء الصحاب ة وأبن م الصحاب ا األشراف ومنه  نعم عزة التي یحبه
ع                         ا تخل ؤمنين وتجعله  تعرف النساء تذهب إلى بنت أسماء بنت أبي بكر أخت عائشة أم الم
ه                        قد أن  الثوب أمامها وترى عجيزتها وسرتها وسيقانها وثدیيها وتترجرج آلها وما خفي أعت

هذا               ة          ال یخفي على القارئ الفاهم ولكن لماذا آل  ة ونعم اء الصحاب ا ألبن م لكي تصفه  ؟ نع
 !!! األخالق ونعمة العصر والصحبة

ال عائشة                              واطن جم ا بعضا من م م لن تي ترس  وهنا بعض من مالمح عائشة بنت طلحة ال
بر أو شخرها                    زوجة محمد التي آانت تشبهها خلقا وْخلقا بل ربما اجمل فلربما عجيزتها اآ

 . ونخرها اآثر أو رجرجتها أآثر أو ربما شئ آخر
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 حب محمد لعائشة وأبو عائشة
مع عائشة في                       :  عن عائشة قالت     *  بي   أرسل أزواج النبي فاطمة بنت النبي فاستأذنت والن

ي                     ) من مالبس المرأة     (مرطها   ة أب ي ابن عدل ف ك ال لنني يسألون  فدخلت فقالت أزواجك أرس
ذه  ال احب ه ى فق ا احب فقالت بل ن م ة الست تحبي ال أي بني ة فق ة.. ..  قحاف  فجاءت فاطم

ت جحش           ب بن بي زين ا فأرسل أزواج الن ال له ا ق ا حدث وبم بي بم دثت أزواج الن  ....وح
ي                    م وقعت ب ة قالت عائشة ث ي قحاف ة أب ي ابن دل ف ك الع  فقالت يا رسول اهللا أزواجك يسألن

ا       (زينب   ره أن انتصر فوقعت          )... أي أن زينب سبت عائشة وأهانته بي ال يك  فرأيت أن الن
 .فأفحمتها فتبسم النبي ثم قال أنها بنت أبي بكر) أي أن عائشة سبت زينب(بزينب

 .المسند لإلمام أحمد أبن حنبل باب عائشة(*) 
ه وعائشة                     ن نسائ دل بي ه    .  هنا الكل شاهد إثبات على أن محمد لم يكن يع د يسوق حجت  محم

 بأنها بنت أبي بكر رغم أن حفصة بنت عمر وما أدراك ما عمر فالوحي آان يأتي به عمر                        
وة                           لم عمر واصبح ق د أن اس  قبل محمد أحيانا ولم يجرؤ محمد على الدعوة باإلسالم إال بع

وبهم                         ه من قست قل ذي ال يفهم وي ال ى أي      !!  محمد الضاربة لكنه العدل النب رى إل  ولكن ت
 .مدى يصمد حب محمد ألبي بكر أمام جمال المرأة

ال        *  ي عون ق ن أب ي                :  عن اب ا فسبت أب ا وصفية فسببت أباه  قالت عائشة آنت استب أن
 ! يا صفية أتسبين أبا بكر!  وسمعها النبي فقال يا صفية أتسبين أبا بكر

 الطبقات الكبرى ألبن سعد باب عائشة بنت أبي بكر الصديق(*) 
ود أو            ترى هل صمد حب النبي ألبي بكر أمام جمال صفية             دا من اليه  ؟ لو سب أبا بكر أح

وش               ه الجي ير إلي م تس ن أل ن المسلمي تى م ود أو ح ير اليه ة   .  ؟ غ ت زمع ودة بن و س رى ل  ت
و       المسنة سبت أبا بكر ماذا عن مصيرها     ؟ لكن لجمال صفية تستطيع أن تسب أبي بكر وأب

 ..أبي بكر و
 .عن علي عن النبي صلعم قال من سب األنبياء قتل ومن سب أصحابي جلد* 

ي                     .  الكبير للطبراني   (*)  ة عل خ العالم ال للشي وال واألفع ال في سنن األق آنز العم  منتخب 
 .المتقي الهندي باب فضائل الصحابة مطلقا

بهها بعائشة بنت طلحة                  ا وش ي بكر أم لجماله ا بنت أب ان ألنه د لعائشة آ  فترى حب محم
 ؟ ..وألنها البكر وألن بعيره النبوي يحب أن يرعى في عائشة

 
 شفاعة ليلة عائشة

ت   *  ة قال د     :  عن عائش ا وق ثر منه بي ال يستك ان الن د أسنت وآ ة ق ودة بنت زمع  آانت س
مني          يرا       (علمت مكاني من النبي وانه يستكثر  ا آث آان ينكحه ي          ) أي  ا نب دل ي ن الع اذا أي  لم

 ؛ هل عرفته   ومن قال لعائشة أن النبي ال يستكثر من سودة         !!  ؟ ألنها بنت أبي بكر   الرحمة
وة            ت النب اء بي ث نس ن أحادي وة أم م ث النب ن أحادي ا وضنت      ) ؟ م ودة أن يفارقه ت س  فخاف

.بمكانها عنده فقالت يا رسول اهللا يومي الذي يصيبني لعائشة وأنت في حل منه فقبل النبي
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب سودة بنت زمعة(*) 

ا عائشة                      ) غضب(وجد  :  عن عائشة قالت     *  ّي في شئ فقالت ي ى صفية بنت ح بي عل  الن
ران فرششته                         ا بزعف ا مصبوغ  ارضي عني رسول اهللا ولك يومي فقلت نعم فأخذت خماره
ت               ك قال س يوم ه لي ة ان ا عائش ك ي ال إلي بي فق ب الن ى جان دت إل ه فقع وح ريح اء ليف  بالم

 ).عن صفية(اهللا يؤتيه من يشاء وأخبرته باألمر فرضي عنها (!!)  ذلك فضل) عائشة(
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 .المسند ألحمد أبن حنبل باب عائشة(*) 
حد                                      ان الوا و آ د حتى ل فاعة أي أح ا ش فاعات دونه من ش د  مع محم  نعم آم للياليك وأيامك 

د عن صفية                                  األحد ك ورضى محم ها إلي ا عن ليالي طالق عن سودة بتنازله  ؛ فلقد انتفى ال
و سودة أو صفية          رى ل ك ت ا صفية إلي دة تنازلت به ة واح ى الرضى بليل ه إل دل غضب  وتب

يوافق              د ال   استحلفتا محمد باهللا أن ال يطلق سودة وان يرضى عن صفية هل آان س  ؟ بالتأآي
ازل                      م تتن ا لفعلت ول  ونقول للمكابرين لو تدري سودة أنها لو استحلفت محمد باهللا فال يطلقه
ا تنازلت                       ا لم  بلياليها إلى عائشة ولو تعلم صفية أنها لو استحلفت محمد باهللا أن يرضى عنه
ذارى                    ن الع م م أين أنت د ف د محم ك عن فاعة ليالي ة ش ة عظيم ا عائش ا ي ة حق ا لعائش  بليلته

وي في عائشة                      .ولعابها ير النب ة أن يرعى البع وب قيم اة القل ا انك   !!  وال تعرفون يا قس  حق
 !!  لمبارآة ومبارآة لياليك

ان                        *  ه صلعم رايت ان أمام ير وآ ن عم ى مصعب ب ان أبيض إل واء وآ  دفع النبي صلعم الل
اب وآانت من                                ا العق ال له ه أي ويق  سوداوتان أحدهما مع علّي بن أبي طالب آرم اهللا وجه

 .عائشة) لباس(مرط 
برى                 (*)  در الك اب غزوة ب بي ب دين الحل ان ال  وأيضا في نفس     .  السيرة الحلبية لإلمام بره

 .المرجع باب غزوة بني قينقاع
 .نعم حقا إنك لمبارآة فكانت مرطك راية رسول اهللا الذي قتل دونها اآلالف

ل                          *  ة الخل دق والثلم ة في الخن ى ثلم ذهب إل  عن عائشة رضى اهللا عنها قالت آان صلعم ي
ما                        ول  ة ويق ك الثلم  في الحائط فإذا أخذه البرد جاء فأدفأته في حضني فإذا دفئ خرج إلى تل
ول ليت رجال           ي حضني صار يق ا رسول اهللا ف ا فبينم ون إال منه ى المسلم  أخشى أن تؤت
ال                           ذا ق ال رسول اهللا صلعم من ه ع صوت السالح فق  صالحا يحرس هذه الثلمة الليلة فسم

 .فنام وغط...  سعد بن أبي وقاص سعد يا رسول اهللا أتيتك أحرسك فقال عليك هذه الثلمة
 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب غزوة الخندق(*) 

د آا   ا المسلمون الرعب لكن                                 نعم لق تي ذاق فيه زوات ال من أصعب الغ دق  غزوة الخن  نت 
م يهرع                  ذي ل يلن ال  حضنك الدافئ يا أم المسلمين آان المأوى اآلمن والدافئ ألشرف المرس

 !!!  لربه للصالة بل هرع إلى حضنك حقا إنك لمبارآة
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 برآات عائشة وتدفق القر ان
د األول                              *  ق وقصة العق ني المصطل د غزوة ب ك بع آان ذل  .في السنة السادسة من الهجرة 

 : مجمل القصص عن عائشة قالت
ي                              ل خرجت لحاجت د بعض اللي ه محم ات في ة ب ا من المدين د قريب فار محم  في سفر من أس

ى الرحل ابحث                                    ) التبول والتبرز  ( ا رجعت إل د فلم ما فرغت انقطع العق  وفي عنقي عقد فل
د                                ل فرجعت ابحث عن العق اس في الرحي د اخذ الن ده وق م أج د ل ها ترآت     (عن العق  أي أن

د                 ن العق راء تبحث ع ة الصح ي ظلم ت ف ون ورجع د وأصحابه يرحل ا  ) محم ه فلم  فوجدت
 رجعت آان الناس قد رحلوا فتلففت بجلبابي ثم نمت في مكان فواهللا إني لمضطجعة إذ مر                           
ان                         ني وآ ه وعرف  بي صفوان بن المعطل السلمي وآان قد تخلف عن العسكر لبعض حاجت

دت             ا افتق اس وم ا الن ا أدرآن واهللا م ير ف أرآبني البع اب ف ل أن يضرب الحج ي قب م(يران  ل
الوا             ) يحسوا بغيابها    ا ق ن           (حتى الصباح فقال أهل اإلفك م ع صفوان ب الوا عائشة باتت م  ق

ديدة              ) المعطل واهللا ما نجا منها وما نجت منه            وما اعلم بشيء من ذلك ثم اشتكيت شكوى ش
م                       ) حزنت(إال إني أنكرت      ّي فل  من النبي بعض لطفه بّي آنت إذا اشتكيت رحمني ولطف ب

م                          ال آيف تيك مي تمرضني ق ان إذ دخل وأ  ؟ ال  يفعل ذلك في شكواي تلك فأنكرت منه وآ
ك    ى ذل د عل ا    (يزي ه له ة عن إهمال ى أمي      ) آناي ل إل ّي فأنتق و أذنت ل ا رسول اهللا ل ت ي  فقل

ة       ) يعني عدم اآتراثه بها     (فمرضتني فقال ال عليك        ى .حتى شفيت بعد بضع وعشرين ليل  حت
ال                              ا ب ال م م ق اس ث ة في الن بي خطب م خطب الن ا ث اس فيه ول الن ا يق  أخبرتني أم مسطح بم
ال                      اد يكون قت  رجال يؤذونني في أهلي واهللا ما علمت منهن إال خيرا وتنازع الناس حتى آ

ن   (بين األوس والخزرج     ي               ) فريقين من المسلمي ن أب ي ب دعا عل بي ف زل الن ة ن د الخطب  وبع
ا                ال ي ي ق ا عل ى عائشة خير وأم أثنى عل امة ف ا أس تشارهما فأم د فاس ن زي  طالب وأسامة ب

ف           ى أن تستخل ادر عل ك لق ير وان اء آث ول اهللا إن النس ا  (رس ذ غيره ة ) تأخ ال الجاري  وأس
ها                       ) الخادمة( ي طالب فضرب ن أب ى اب ا عل ام إليه ا فق رة يسأله بي بري  تقول الصدق فدعا الن

 وهو ) ؟ ترى هل علي أبن أبي طالب يضربها هكذا إن لم يكن في األمر أمر              (ضربا شديدا  
ه                          يقول اصدقي النبي فقالت ما اعلم إال خيرا آنت اعجن عجيني فأمرها أن تحفظه فتنام عن

 يا عائشة انه)النبي(ثم دخل النبي وعندي أبواي وامرأة من األنصار قال.  فيأتي الشاة فيأآله 
اده فقلت إال تستحي من              ة من عب ل التوب ه يقب أتقي اهللا فان اس ف  قد آان ما بلغك من قول الن
 هذه المرأة أن تقول شيئا وآنت أحقر في نفسي واصغر شأنا من أن ينزل من اهللا عز وجل                         
يئا يكذب                         ه ش بي في نوم رى الن  فّي قرانا يقرأ به في المساجد ويصلى به ومنت أرجو أن ي

ي   ن براءت م م ا يعل ني لم ه ع ون ال        .. ..اهللا ب ا تقول ة وان أنكرت م ي بريئ م إن ت اهللا يعل  وقل
ما                         واهللا   تصدقونني وقلت آما قال أبو يوسف فصبر جميل واهللا المستعان على ما تصفون ف
ه فجعل يمسح العرق عن                                م سرى عن  برح النبي مجلسه حتى تغشاه الوحي فسجى بثوبه ث
واي                        ي أب ال ل م فق ك فقلت بحمد اهللا وذمك  جبينه ويقول ابشري يا عائشة فقد انزل اهللا براءت
وه وال           ا أنكرتم معتموه فم د س دآما لق ده وال أحم ه وال احم وم إلي ت واهللا ال أق ه قل  قومي إلي
م أمر                                 ران ث ّي من ق زل اهللا ف  غيرتموه ولكن احمد اهللا ثم خرج إلى الناس وتلي عليهم ما ان

 .بمسطح وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش وآانوا ممن افصح بالفاحشة فجلدوا
ام     .صحيح البخاري      .تاريخ الطبري حديث اإلفك       (*)  ن هش د      .  سيرة أب ام أحم د لإلم  المسن

 .باب عائشة وأسباب النزول للسيوطي وغيرها من آتب السنة المطهرة
وق سبع             ور من ف ة من سورة الن تي عشرة آي ثر من اثن  ومن برآات تلك الواقعة نزول اآ
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 !!سموات في براءة عائشة أم المؤمنين
ْم                           ٌر لَُّك ا     .. ِإنَّ الَِّذيَن َجاُؤوا ِباإلْفِك ُعْصَبٌة مِّنُكْم ال َتْحَسُبوُه َشرًّا لَُّكم َبْل ُهَو َخْي ُه َهيًِّن  َوَتْحَسُبوَن

مٌ    ... مَّا َيُكوُن َلَنا َأن نََّتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيمٌ              .. َوُهَو ِعنَد اهللا َعِظيٌم       َذاٌب َأِلي  َلُهْم َع
ًدا                  .. ِفي الدُّْنَيا َواآلِخَرةِ      ور  .. ( َوَلْوال َفْضُل اهللا َعَلْيُكْم َوَرْحَمُتُه َما َزَآا ِمنُكم مِّْن َأَحٍد َأَب -11الن

21( 
و                           ا بسوء فه  اهللا فيها يتوعد من مس عائشة بسوء بعذاب عظيم ومن يعود إلى الحديث عنه

 !!!غير مؤمن وآافر ويقتل
 : أما لحظة اإلنزال لآليات فكانت في وجود أبي بكر وبحافز منه

ّى واهللا                         *  ا دخل عل م م  قال أبو بكر رضى اهللا عنه ما أعلم أهل بيت من العرب دخل عليه
ا                        ى عائشة مغضب ل عل  ما قيل لنا هذا في جاهلية حيث ال يعبد اهللا فيقال لنا في اإلسالم وأقب

 ....فأخذ رسول اهللا ما آان يأخذه عند نزول الوحي أي من شدة الكرب ونزلت اآليات
ق                          (*)  ني المصطل اب غزوة ب نزول     .  السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي ب  أسباب ال

 للواحدي النيسبوري
 

 الخالصة من القصة
ان يقضي           ا آ ال منهم ث أن آ ن المعطل حي ة وصفوان ب ن عائش ة بي ق قضاء الحاج  تواف

ون         !!  الحاجة في وقت واحد     ضاع من عائشة عقدها بعد قضاء الحاجة فترآت الناس يرحل
 ! ومكثت في الصحراء وحدها في ظلمة الليل الموحش من اجل العقد

 لكن من اطلع عائشة على أن صفوان      !  ان ترك الناس يرحلون واستمر يقضي حاجته      صفو
 ؟ آان يقضي حاجته

ال      الذي تحدث بان صفوان نكح عائشة هو حسان بن ثابت وما أدراك من هو                        ذي ق  ؛ هو ال
ى لسان حسان        روح القدس عل د زينب        !  فيه محمد ال ة بنت جحش أخت زوج محم  وحمن

 بنت جحش ومسطح اقرب أقارب عائشة وآان أبو بكر ينفق عليه ونزل في مسطح هذا آية                
 .وآخرين!  في القران

ي طالب                ن أب ي ب د وعل ان يضم محم د مجلس الشورى المصغر وآ  محمد قبل الوحي يعق
 .وأسامة بن زيد وبشهادة بريرة الخادمة

كن                              ا ل ير فخذ غيره ا آث د النساء غيره ال لمحم صريحا وق ا   آان لعلي بن أبي طالب موقف
 ؟ لماذا ضرب علي بن أبي طالب الخادمة

اذا                                ي الفاحشة وإال لم وع عائشة ف  أنتاب الشك محمد وان شئت الدقة قل تيقن محمد من وق
ل                              ان اهللا يقب ا اتقي اهللا ف  آان يعاملها تلك المعاملة السيئة في مرضها وقوله لها في بيت أبيه

 ! ؛ ورد عائشة بعد نزول آيات القران قالت بحمد اهللا وذمكم التوبة من عباده
نزول                              ول ب ل أن يق ا قب  لكن األعجب أن محمد خطب بمدح عائشة أمام الناس ويؤآد براءته

ن     !  اآليات في براءتها ثم ما يلبث أن يطلب من عائشة أن تتوب إلى اهللا               يا له من تناقض بي
ول                   ر في العق تر والمستق  الظاهر والخفي تناقض بين المعلن أمام الناس وبين الخفي والمست

 !! والقلوب والذي أعلنه في بيت أبو عائشة
 ؟ ترى هل هذا طابع النبوة الصادقة الحقيقية أم الكاذبة
م تفعل                ا فعلت أو ل ا أن عائشة أم م هن اء فهي           .  السؤال المه و آانت عائشة فعلت الفحش  فل

ة                ل التوب ه يقب  مذنبة ومحمد صادق ومحق في معاملته السيئة لها وقوله لها توبي إلى اهللا فان
اء                          ا الشنع  من عباده ومحمد آاذب ومخطئ عندما مدح عائشة أمام الناس وتستر على فعلته

 ؟ أليس آذلك
يئة في مرضها                             ة س ا معامل دما عامله د عن ها محم اء إلي د أس ة فلق  أما إذا آانت عائشة بريئ

 .ورماها بالفحشاء عندما قال لها توبي إلى اهللا فانه يقبل التوبة من عباده
َذابٌ                         *  ْم َع َرِة َوَلُه دُّْنَيا َواآلِخ ي ال وا ِف اِت ُلِعُن اِفالِت اْلُمْؤِمَن اِت اْلَغ وَن اْلُمْحَصَن  ِإنَّ الَِّذيَن َيْرُم
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 )23النور(َعِظيٌم 
 نزلت في عائشة اسباب النزول للسيوطي(*) 

اذب                           ا آ اس وهو هن ام الن دحها أم د م ة فلق و آانت مذنب التين مخطئ فل ا الح  فمحمد في آلت
ى اهللا                    ي إل ا توب ال له اء وق ا بالفحش و رماه ة فه ا وإن آانت بريئ  متستر على زانية ومبرئه

 .وهى من المحصنات فحسب اآلية فمحمد ملعون في الدنيا وله في اآلخرة عذاب عظيم
ذا              ارب الشهر وفي ه تي تق دة ال ذه الم ل طوال ه  لكن سؤال أهم يطرح نفسه أين آان جبري

 ؟ ؟ لماذا لم يأتي باآليات إال بعد أن استشار محمد من استشار الموضوع الخطير
ق                        *  ره واهللا ال انف ه وفق  عندما نزلت اآليات قال أبو بكر وآان ينفق على مسطح لقرابته من

 عليه شيئا بعد الذي قال لعائشة فأنزل اهللا 
نَ                 )يحلف(َوال َيْأَتِل    اِآيَن َواْلُمَهاِجِري ى َواْلَمَس  ُأْوُلوا اْلَفْضِل ِمنُكْم َوالسََّعِة َأن ُيْؤُتوا ُأْوِلي اْلُقْرَب

ٌم                           وٌر رَِّحي ْم َواهللا َغُف َر اهللا َلُك وَن َأن َيْغِف وا َأال ُتِحبُّ ور  (ِفي َسِبيِل اهللا َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُح -21الن
22 .( 

كَ            اِت ُأْوَلِئ وَن ِللطَّيَِّب َن َوالطَّيُِّب اُت ِللطَّيِِّبي اِت َوالطَّيَِّب وَن ِلْلَخِبيَث َن َواْلَخِبيُث اُت ِلْلَخِبيِثي  اْلَخِبيَث
 )26النور(ُمَبرَُّؤوَن ِممَّا َيُقوُلوَن َلُهم مَّْغِفَرٌة َوِرْزٌق َآِريٌم 

 .نزلت في عائشة أسباب النزول للسيوطي(*) 
اس       *  ا يحدث الن ع بم م تسم ه أل وب األنصاري ل ا أي رأة أب دثون    قالت ام ا يتح ال وم  ؟ ؟ ق

ذا سبحانك               م به م قالت      !  فأخبرته بقول أهل اإلفك فقال ما يكون لنا أن نتكل ان عظي ذا بهت  ه
 : فأنزل اهللا

 )16: النور(َوَلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم مَّا َيُكوُن َلَنا َأن نََّتَكلََّم ِبَهَذا ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم 
 .أسباب النزول للواحدي النيسبوري(*) 

 ؛ إنها في اللوح المحفوظ         ؛ قرأها أبو أيوب وردد صداها محمد           نعم أنها في اللوح المحفوظ      
د         !!!  منذ األزل أي لوح وأي محفوظ وأي أزل وأي آيات           ان محم ل وآ  ربما جاء بها جبري

ي لحاف آخر غير لحاف عائشة       ا ف د جرو     وقته نزل محم ان بم م) آلب صغير(؛ أو آ  فل
 !!! يدخل جبريل وترآها مع أبي أيوب ليعطها لمحمد

 البرآات العينية لعائشة على هامش اإلفك
د          :  روى عن انس بن مالك قال   *  ا بكر جل ي بكر     (من سب أب  ومن سب   ) صفية سبت أب

اذا  م أن                 عائشة قتل فقيل لم ران يعظك ه جاء في الق ران ألن د خالف الق ا فق ال من رماه  ؟ ق
 17النور.تعودوا لمثله أبدا إن آنتم مؤمنين

 .فمن عاد لمثله فقد خرج من اإليمان إلى الكفر
ي بكر الصديق رضي اهللا                   (*)  اب عائشة بنت أب ري ب ون األدب للنوي  نهاية األرب في فن
 .عنهما

ران                     ات الق ران حتى أن آي بي الق ا ن ان يحبه ا آ  أرايتم آيف آان اله القران يحب عائشة آم
ر                 ى الكف ان إل رك اإليم د ت ه      !!!!!  تقول من سب عائشة دون سواها فق ران أقصد ال  هل الق

ة        .  فقط في حق عائشة       ...؟ ال  القران قال ذلك في حق أي نبي          يراء ذات اللعاب الجميل  الحم
 !! المرعى الخصيب للبعير النبوي حقا انك لمبارآة

ك                             ن مال  !! قد يقول البعض هروبا من هذا الموقف نحن ال نثق في النويري واإلمام أنس أب
ران                         ات من الق ل هي آي ارهم ب ات أفك شيء من بن  ؛ نقول لم يأت النويري أو اإلمام أنس ب

 ؟  فهل هناك آيات من القران تكفر من يسب محمد أو أي نبي من األنبياء
ن الطيب *  ر ب ي بك ه      :  عن القاضي أب ه إلي ا نسب ران م ي الق ر ف الى إذا ذآ ال إن اهللا تع  ق

ه      ونَ                  :  المشرآون سبح نفسه لنفسه آقول اٌد مُّْكَرُم ْل ِعَب ْبَحاَنُه َب ًدا ُس رَّْحَمُن َوَل َذ ال اُلوا اتََّخ  َوَق
 )35 مريم)(26:  األنبياء(

َذا              :  وذآر ما نسبه المنافقون إلى عائشة فقال        َوَلْوال ِإْذ َسِمْعُتُموُه ُقْلُتم مَّا َيُكوُن َلَنا َأن نََّتَكلََّم ِبَه
 )16النور(ُسْبَحاَنَك َهَذا ُبْهَتاٌن َعِظيٌم 
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 نهاية األرب في فنون األدب للنويري(*) 
فر أو                ارأيتم آم آانت منزلة عائشة عند محمد عفوا عند إله محمد                ل آمن يك بها قت  ؛ فمن س

اذب                      !!!  يشرك ه آ د ان ار عن محم ال الكف د ق  اهللا سبح نفسه تنزيها له من الشرك وغيره لق
ه                                 ه لكن دفاع عن نبي ح اهللا نفسه في ال م يسب يره فل ترى وغ  شاعر مجنون آاهن مسحور مف

 !  سبح نفسه في الدفاع عن عائشة وعائشة
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 العقل والمنطق في براءة عائشة
آان                             *  ا باإلفك  م فيه تي تكل ام ال ك األي  في آتاب اإلشارات للفخر الرازي أنه صلعم في تل

ك             ي تل بي صلعم ف تشاره الن ه فاس ر رضى اهللا عن ه عم دخل علي ت ف ي البي ه ف ثر أوقات  أآ
ها                               راءة عائشة رضى اهللا عن افقين وأخذت ب  الواقعة فقال يا رسول اهللا أنا أقطع بكذب المن
ذباب             دنك أن يخالطه ال الى صان ب ان اهللا تع إذا آ دنك ف رب ب ذباب ال يق ذباب الن ال  من ال
ال                          ه فاستشاره فق  لمخالطته القاذورات فكيف أهلك ودخل عليه صلعم عثمان رضى اهللا عن
ى                                 ى رأيت اهللا تعال ك أن من ظل ا  راءة عائشة رضى اهللا عنه ا رسول اهللا أخذت ب  عثمان ي
 صان ظلك أن يقع على األرض أي ألن ظل شخصه الشريف آان ال يظهر في شمس وال              
ام السبكي رحمه اهللا                         قمر لئال يوطأ باألقدام فإذا صان اهللا ظلك فكيف بأهلك وقد أشار اإلم

رى       ك أن ي رحمن ظل زه ال د ن ه لق ه بقول ي تائيت ي     .  ف ى النب ه عل رم اهللا وجه ّى آ ل عل  ودخ
ا صلينا خلفك وأنت                          هو أن  فاستشاره فقال علّى آرم اهللا وجهه أخذت براءة عائشة من شئ 
ه                        ل علي ا قلت ال إن جبري نة لن ك س ون ذل  تصلي بنعليك ثم انك خلعت إحدى نعليك فقلنا ليك

ك             السالم أخبرني أن في نعلك نجاسة      ك فكيف تكون بأهل  ؛ فإذا آان ال تكون النجاسة بنعلي
 .فسر النبي صلعم بذلك

 .306 السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب غزوة بني المصطلق ص(*) 
ا            .  لقد أستشار النبي في أفك عائشة آل من حوله إال جبريل                   دلوهم وم م ب ة آله  أدلى الصحاب

 لكن أستحلفك باهللا يا جبريل لماذا عندما شممت في                !!!  أحلى ما قالوا وما أحلى ما أدلوا به           
حة ال حس              نعل محمد أثر للخراء نبهته أن يخلع إحدى نعليه في الصالة                ك الفضي ي تل  ؛ وف

 ؟ ظل محمد ال يقع على      وال خبر وحبس النبي نفسه في الدار مش قادر يوري وجهه للناس            
ور الشمس                   ذباب ال يتجرأ أن يالمس         األرض ال في شمس وال قمر نوره أقوى من ن  ؛ وال

وح                   !!  جسد محمد   راءة عائشة من الل اريره ونزلت ب  فرح محمد بهذا الكالم وانفرجت أس
 !! يا حبيبي يا رسول اهللا ويا حالوتكم يا أصحاب وأحباب رسول اهللا. المحفوظ

اء                     ازل األنبي ل من ا آ ن دونه تي م ة وال ة الرفيع ك المنزل ؤمنين تل ن الم ا ألم المسلمي  هنيئ
 ! والصديقين والشهداء وال تساويها رفعة إال منزلة اله محمد فسبحانها وسبحانه

بحانه                 د س ه محم د ال ة عن ة الرفيع ك المنزل واها تل ة دون س اذا لعائش د لم ؤالنا الخال ن س  لك
كر         ؟ هل ألنها البكر     وسبحانها ا              ؟ هل ألنها بنت أبي ب كثر منه ان يست د آ  ؟ ؟ هل الن محم

ا دون سواها                    هل ألنه لم يرع فيها إال بعير محمد           أت إال في لحافه م ي  ؟ ؟ هل ألن الوحي ل
 !!!... وما أدفئ لحافها حقا إنك لمبارآة

ار                         لكن بقى من القصة أن نمر مرور الكرام على صفوان أبن المعطل وما تيسر لنا من أخب
 :عنه رغم قلتها

ه أذاه                               *  ني عن د بلغ ذرني من رجل ق  عن عائشة قالت قال النبي يا معشر المسلمين من يع
روا رجال                    د ذآ ه         ) صفوان (في أهلي فواهللا ما علمت على أهلي إال خيرا ولق مت علي ا عل  م

 .إال خيرا وما آان يدخل على أهلي إال معي
خ                        (*)  ال للشي  صحيح البخاري وصحيح مسلم ومنتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفع

ة    .  العالمة علي المتقي الهندي باب أم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر الصديق                يرة النبوي  الس
 116 ألبن هشام المجلد الثاني ص

ي                           زور النب ان ي ل آ تى الجمي ك الف  من الحديث السابق يتضح لنا أن صفوان أبن المعطل ذل
دا                              زور زي د ي آان محم ا  ا آم  ويسأل عنه ويدخل ويخرج ويجالسه وعائشة في البيت تمام
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 !!. ويسأل عنه وأخيرا نكح زينب زوجة زيد والدنيا أدوار
 .عن سفينة قال النبي صلعم دعوا صفوان بن المعطل فإنه خبيث اللسان طيب القلب* 

ي   (*)  ي يعل د أب ي          .مسن ة عل خ العالم ال للشي وال واألفع نن األق ي س ال ف نز العم  منتخب آ
 4224 الجمع الصغير للسيوطي رقم.المتقي الهندي باب صفوان بن المعطل

ا رسول اهللا إن زوجي صفوان               *   عن أبي سعيد قال جاءت امرأة إلى النبي صلعم فقالت ي
ال                         ع الشمس ق ي صالة الفجر حتى تطل  يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت وال يصل

ا رجل                   .... وصفوان عنده فسأله فقال صفوان        ا تصوم وأن  أما قولها يفطرني إذا صمت فإنه
 .....فقال صلعم ال تصوم امرأة إال بإذن زوجها) عن النساء(شاب فال أصبر 

ل                  (*)  ن المعط فوان أب اب ص اآر ب ن عس افظ أب ام الح ير لإلم ق الكب اريخ دمش ذيب ت  ته
 .السلمي

ده                              نعم صفوان أبن المعطل شاب جميل وعائشة في الرابعة عشر من عمرها والنبي في عق
وب                 ب القل بحان مقل د وس ت زي د بي ا زار محم بي آم ت الن زور بي ان صفوان ي ابع وآ  الس

وب النساء                       ومصرفها  ؟ ؛ هل إله النبي يصرف ويقلب قلوب الرجال وال يصرف ويقلب قل
ها                            هل الصورة ال توحي بأنه من الممكن أن يطرق الحب قلب عائشة ويتقلب ويتصرف قلب

ما                  أم أن عائشة أآثر عصمة من النبي           اء و ى النس  ؟ صفوان أبن المعطل شاب ال يصبر عل
ذي ال ينطق عن                          د ال اليم محم ذه تع ا أليست ه طان ثالثهم ان الشي  أجتمع رجل وامرأة إال آ

 ؟ ؟ لماذا ال يقلب اهللا قلب صفوان الهوى
 ..إن الشيطان يجري من اإلنسان مجرى الدم: عن علّى بن الحسين قال* 

 .حلية األولياء للحافظ أبي نعيم األصفهاني باب اإلمام الشافعي(*) 
ني آدم إال عائشة وص                 اء ب ي دم نزغ الشيطان عائشة             فوانهل يجري الشيطان ف م ال ي  ؟ ل

 ؟ وصفوان
ٌم                  ِميٌع َعِلي ُه َس اهللا ِإنَّ َتِعْذ ب ْزٌغ َفاْس اِن َن َن الشَّْيَط َك ِم ا َينَزَغنَّ راف(َوِإمَّ ا) 200:  7األع  َوِإمَّ

 ) 36: 41فصلت(َينَزَغنََّك ِمَن الشَّْيَطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ باهللا ِإنَُّه ُهَو السَِّميُع اْلَعِليُم 
 ؟ وها هي الشياطين تنزغ محمد نبي الجزيرة فماذا تفعل باآلخرين

ة                                  ى ماري دخل عل ان ي ذي آ د ال ك العب  ؛ دعنا من آل ذلك عندما تحدث الناس عن مابور ذل
 ؛ ولم يقتله علّى ألنه رأى أنه مجبوب أي أعضاءه              أرسل محمد علّى وأمره أن يقتل مابور          

ير      م الخب ل والعلي ن جبري ة أي لية مقطوع فوان        التناس ل ص أمر بقت م ي اذا ل ان ؟ لم م آ  ؟ نع
 صفوان من الخزرج وما أدراك ما الخزرج

 
 برآات على هامش عائشة

ال *  ا أم رجالكم ولست أم                        : عن مسروق ق ا عائشة أن ه فقالت له ا أم مرأة لعائشة ي  قالت ا
 .. نسائكم فأنزل اهللا

ي                         ٍض ِف  النَِّبيُّ َأْوَلى ِباْلُمْؤِمِنيَن ِمْن َأنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمََّهاُتُهْم َوُأْوُلو األْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوَلى ِبَبْع
ابِ                     ي اْلِكَت َك ِف  ِآَتاِب اهللا ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمَهاِجِريَن ِإال َأن َتْفَعُلوا ِإَلى َأْوِلَياِئُكم مَّْعُروًفا َآاَن َذِل

 ).6: 33االحزاب(َمْسُطوًرا 
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب تفسير اآليات التي في ذآر أزواج رسول اهللا(*) 

نَ       *  اَة َوَأِطْع َن الزََّآ الَة َوآِتي  َوَقْرَن ِفي ُبُيوِتُكنَّ َوال َتَبرَّْجَن َتَبرَُّج اْلَجاِهِليَِّة األوَلى َوَأِقْمَن الصَّ
 )33االحزاب(اهللا َوَرُسوَلُه ِإنََّما ُيِريُد اهللا ِلُيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهَِّرُآْم َتْطِهيًرا                       

 .نزلت في بيت عائشة
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب تفسير اآليات التي في ذآر أزواج رسول اهللا(*) 

 قال طلحة بن عبد اهللا إذا توفى محمد تزوجت عائشة فنزلت اآلية* 
َد اهللا                  اَن ِعن ْم َآ  َوَما َآاَن َلُكْم َأن ُتْؤُذوا َرُسوَل اهللا َوال َأن َتنِكُحوا َأْزَواَجُه ِمن َبْعِدِه َأَبًدا ِإنَّ َذِلُك

 )53: 33األحزاب(َعِظيًما 
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 .المرجع السابق(*) 
نزل               ات ت نزل واآلي ات ت ت البرآ ف آان م آي ات أرأيت حاب البرآ ا أص ات ي م البرآ  أرأيت

 !!!!!!! والوحي ينزل وجبريل ينزل
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 سحر عائشة وسحر محمد
 !!!لقد سحرت عائشة سحرتها عبدة لها وسحر اليهود محمد

ة یطبب         :  عن عمرة قالت   *  ي المدین  یشفي (اشتكت عائشة فطال شكواها فقصد إنسان ف
ون                      ) من السحر  م تنعت ال واهللا إنك ا فق عن وجعه ه  ون  (فذهب بنو أخيها یسألون رأة  ) تصف  ام

ا            ) مسحورة(مطبوبة  دة  (قال هذه امرأة مسحورة سحرتها جاریة له دة  (قالت   ) عب م  ) العب  نع
ه     ) عائشة(قالت  .... أردت أن تموتي فأعتق     د وأقسى    (بيعوها في اشد العرب ملك ني اش  یع

 .واجعلوا ثمنها في مثلها) الناس معاملة للعبيد
 .مسند اإلمام أحمد أبن حنبل باب عائشة(*) 

ي اإلسالم      د       نعم العبودیة والعبيد أمر واضح وصریح ف اریخ یحكي عن شراء محم  ؛ والت
م   د وبيعه اك  للعبي اك ظروف          23؛ وهن ة وأیضا هن ن والعبودی ك اليمي ة تتحدث عن مل  آی

عه                    اربوا م د                     معينة حرر فيها محمد العبيد لكي یح د عن ر العبي د بتحری ضا نصح محم  ؛ وأی
 !!!آسوف الشمس

ه                       *  مرا یأآل  قالت عائشة رضى اهللا عنها أراد رسول اهللا أن یشتري غالما فألقى بين یدیه ت
 .فأآثر فقال صلعم إن آثرة األآل شؤم

ة وآداب             (*)  ه والضياف ام وآداب اب الطع ي ب د األبشيه دین محم اب ال رف لشه  المستط
 ...المضيف وأخبار األآلة

ى              ِد َواُألنَث ُد ِباْلَعْب اْلُحرِّ َواْلَعْب رُّ ِب ى اْلُح ي اْلَقْتَل اُص ِف ُم اْلِقَص َب َعَلْيُك وْا ُآِت ِذیَن آَمُن ا الَّ ا َأیَُّه  َی
 )178: 2البقرة .. (ِباُألنَثى

 .وها القران یميز بين الحر والعبد فال یقتل حر بعبد
د وان آانت                ا أصاب محم د أصابها السحر آم ة زوج محم ن خالصة القصة أن عائش  لك
د واستشهدوا                                  ى سحر محم آدت عل شة لكن آل المصادر أ  مصادر قليلة ذآرت سحر عائ

 .جميعا بالقران واليكم القصة
د           :  مجمل القصص  *  ه یفعل         أن لبيد ابن األعصم اليهودي سحر محم ه ان ل إلي ان یخي  ؛ فك

أتيهن           و ال ی اء وه أتي النس ه ی ه ان ل إلي ه ویخي و ال یفعل ل وه ا أبصره  الفع ر م تى أنك  ؛ ح
حدى عشرة             وآان ال یدري ما عراه     ) صار اقرع  (واندثر شعر رأسه     ) عمى( ه إ  ؛ ثم عقد ل

دة د        عق وات لبي م أخ ات األعص ت بن وف         ؛ وقال ا فس ك آاذب بر وان ی ا فسيخ ن نبي  ؛ إن یك
ا                               ا وأهل دینن ال من قومن ا ن ك بم ه فيكون ذل ذهب عقل ه اهللا     یدلهمه هذا السحر حتى ی  ؛ فدل

ال                             عليه ثم هبط على النبي مالآان فقال إحداهما لصاحبه ما شكواه؟ فقال اآلخر مسحور ق
ة نخل               من فعله؟ قال لبيد بن االعصم اليهودي         ال في طلع ال    ؛ قال ففي أي شئ فعله؟ ق  ؛ ق

ئر زروان                      ي ب ال ف أین وضعها؟ ق ال ف ة     في ماذا قال في مشط ومشاطة؟ ق أخرج الطلع  ؛ ف
اس                               عوذ برب الن ل أ ق وق رب الفل  فإذا فيها إحدى عشرة عقدة ونزلت السورتان قل أعوذ ب
ى النساء                                اد إل ال وع بي نشط من عق آأن الن د و  فكلما قرأ آیة انحلت عقدة حتى انحلت العق

 .والطعام والشراب
اب السحر                (*)  اب الطب ب اني آت ن        .  صحيح البخاري بشرح الكرم د أب ام أحم د لإلم  المسن
ود سحرت رسول اهللا                   .  حنبل وغ األرب   .  الطبقات الكبرى ألبن سعد ذآر من قال أن اليه  بل

بي           حروا الن ود س ن أن یه ا ورد م ر م ري ذآ وري       .  للنوی دي النيسب نزول للواح باب ال  أس
م                  .أسباب نزول المعوذتين   ه الشيخان البخاري ومسل ق علي  1412 اللؤلؤ والمرجان فيما اتف

 .2189 ؛ مسلم 5766 البخاري
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 الخالصة من القصص
 في القصص عدة سخافات ال تنطلي على عقل طفل وآلها تدور حول التماس النبوة لمحمد                           
رواة أو                بن عبد المطلب وإبعاد الشبهات حول نبوته والطعن فيها فإذا آانت تلك سخافات ال
ل                     ي عق دور ف تي ت ئلة الملحة ال  أنها صادرة عن محمد نفسه فتفنيدهما واحد من خالل األس

 أي إنسان لدیه عقل یفكر
ه والواضح                         لماذا بنات االعصم یقلن لو آان نبيا سيخبر ولو آان آاذبا سيذهب السحر بعقل
ه                           ه ان ل إلي آان یخي دما  د خاصة عن ل محم  من األحادیث ذهاب عقله وإال فماذا بقى من عق
 یأتي النساء وهو ال یأتيهن ویخيل إليه انه یفعل الفعل وهو ال یفعله وأنكر ما أبصره واندثر                 

 !!شعر رأسه ویدور ال یدري ما عراه
ل اهللا                           ه ب ه السحر وال یجوز علي  لماذا ال تقول بنات األعصم لو آان نبيا اهللا حقا ال یؤثر في
دري؟             ه ال ی ه السحر ویجعل ر في ا فسيؤث ان آاذب  سيغلب السحرة في نبيه الصادق؟ أما إذا آ
ر                             ه اخب ى ان د أو أصحابه عل دلل محم  أما قصة المالآين اللذین اخبراه بالسحر ليدللوا أو لي
تي وردت في األحادیث هي                        من قبل اهللا فهذا التماس للنبوة ثم قصة استخراجه بالطریقة ال
 طریقة بشریة شائعة في البيئة البدویة العربية عندما یصاب شخص بمرض یتحروا له عند                

ان          ك الج ألوا مل ان ویس رة والكه لفنا        (السح ا أس ة آم ع عائش ة م س الواقع بقت نف د س )وق
ى                     ویحضرون أحد السحرة ليفك له السحر ویقرأ عليه تعاویذ الجاهلية وحاشا هللا أن ینزل إل

وله                 ه ورس ا نبي ان حق وله إذا آ ه ورس ف بنبي ذا السخ نزل ه وى أو ی ذا المست اذا   .ه م لم  ث
ه        ارف بالموضوع فيجيب ا !! المالآين أحدهما جاهل ال یدري ویسأل والمالك األخر الع  حق

 .سخافات ال تنطلي إال على األميين الجهلة
ة                              م بعمام ل وهو معت بي أي جبری ة الكل ا دحي ن هم ذین المالآي ول في ه  إني أصارحكم الق
دلوه                رافين والسحرة لي اب الع ازات والصحارى یطرق ب ه أو فرسه یجوب المف ى بغلت  عل
 على ما حل بمحمد إلى أن استوثق بأحد السحرة ودله على ما یعاني منه محمد فأردفه خلفه                

ذا الحدیث                       على بغلته حتى وصال         إلى محمد المسحور ودار بين دحية وبين ذلك الساحر ه
د واآلخر                   اني محم  الذي نسبه الرواة أو محمد نسبه إلى مالآين إحداهما مالك جاهل بما یع

ل                     ! عارف بما حدث له    ا ق ة وهم ذ الجاهلي د بعض من تعاوی ى محم  ثم قرأ ذلك الساحر عل
ران في                           اب الق بر آت ود اآ  أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس واسألوا عبد اهللا بن مسع
من                                      ا  ان یمحوهم ران وآ من الق ا  ا ليست عوزتين انهم ول عن الم ان یق ذي آ  عصر محمد ال

ه ى                    قرأن ه إل د عودت فاء محم ة ش ت عالم ر فكان د السح احر عق ك الس ك ذل د أن ف  ؛ وبع
 !!! النساء

 نعم تلك التعاویذ الجاهلية آان جبریل معتادا أن یرقي بها محمد
ك من   :  عن عائشة قالت*   آان النبي إذا اشتكى رقاه جبریل عليه السالم فقال بسم اهللا أرقي

 .آل داء یشفيك من شر حاسد إذا حسد ومن شر ذي عين
 .المسند لإلمام أحمد أبن حنبل باب عائشة(*)

 وآان محمد یسير على نفس النهج في الرقي
اس واشف أنت              :  عن عائشة قالت   *  أس رب الن  آان النبي إذا أتي بالمریض قال اذهب الب

 .الشافي ال شفاء إال شفاؤك شفاء ال یغادر سقما
 .المسند لإلمام أحمد أبن حنبل باب عائشة(*) 

 .وآانت عائشة تستخدم نفس رقى الجاهلية
ة قالت   *  ول امسح          :  عن عائش ى صدره وأق دي عل ن فأضع ی بي من العي ي الن  آنت ارق

 .البأس رب الناس بيدك الشفاء ال آاشف له إال أنت
 .المسند لإلمام أحمد أبن حنبل باب عائشة(*) 

اس              رب الن ل أعوذ برب     المتأمل في هذه التعاویذ یجدها مطابقة للمعوزتين قل أعوذ ب  ؛ وق
ال في المرض وال                          .  الفلق تي تق ذ ال ل یعرف التعاوی ان جبری  لكن السؤال المهم ترى هل آ
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ا                     ي بمن یعرفه أخر حتى أت ذا ت  ؛ یعرف التعاویذ التي تقال في فك المسحور من سحره ول
ة انتصار اهللا                ا عن آيفي راه؟ أم ا ع دري م ب اهللا ال ی رك حبي ل وت أخر جبری اذا ت  وإال فلم

ة ونسأل          وأنبيائه الصادقين على السحرة أعوان الشيطان           م في موسى األسوة الحسن  ؛ فلك
 : القران فيجيب

 َفَلمَّا َجاء السََّحَرُة َقاَل َلُهم مُّوَسى َأْلُقوْا َما َأنُتم مُّْلُقوَن َفَلمَّا َأْلَقوْا َقاَل ُموَسى َما ِجْئُتم ِبِه السِّْحرُ                            
 )81-80: 10یونس(ِإنَّ اهللا َسُيْبِطُلُه ِإنَّ اهللا َال ُیْصِلُح َعَمَل اْلُمْفِسِدیَن 

 )70: 20طه(َفُأْلِقَي السََّحَرُة ُسجًَّدا َقاُلوا آَمنَّا ِبَربِّ َهاُروَن َوُموَسى 
اُروَن                      ى َوَه اَلِميَن َربِّ ُموَس َربِّ اْلَع ا ِب اُلوا آَمنَّ اِجِدیَن َق َرُة َس راء   (َفُأْلِقَي السََّح -46: 26الشع

48( 
يبطله              ون أن اهللا س ة یقول  ؛ وال أرایتم آيف أن أنبياء اهللا الصادقين یتحدون السحرة وبكل ثق

ه موسى              یسعون إلى ساحر أقوى ليستخرجه         ؤمن السحرة بإل دة وی م أعظم    .  ؛ وتعم الفائ  نع
ن األعصم           د أب من لبي وى مرات ومرات  بي اهللا       سحرة فرعون وهم أق ى ن دروا عل م یق  ؛ ل

ة                      .  الحقيقي موسى    أما إذا آان اإلصرار على أن ما جاءت به األحادیث والقران هي الطریق
ودي ساحر                               اإللهية ه رجل یه  ؛ فلماذا تأخر جبریل آل هذا الوقت تارآا حبيب اهللا یعبث ب

داد                        یتعامل مع الشياطين     ى امت ياعه عل د وأش اع محم ول اتب وب وعق دخل الشك في قل  ؛ وی
ده                           التاریخ؟ أليس هذا أهم یا جبریل من أن تنزل سریعا باإلذن بالخراء والبول والنبي في ی

 .العرق ما وضعه؟
رع                   :  عن عائشة قالت     *  رأة تف  خرجت سودة لحاجتها ليال بعدما ضرب الحجاب وآانت ام

ا إذا خرجت                     )... طویلة(النساء   ن علين ا تخفي ك واهللا م  فرجعت.. . فناداها عمر یا سودة إن
ه عظم   (إلى رسول اهللا صلعم وأنه ليتعشى فأخبرته بما قال لها عمر وأن العرق                    ي) لحم ب  ف
 ..یده فأوحى إليه وأن العرق لفي یده فقال أذن لكم أن تخرجن لحاجتكن

 )59األحزاب(أسباب النزول للسيوطي .المسند لإلمام أحمد بن حنبل باب عائشة(*)
ان الوحي سریعا          ل                أرأیتم في الخراء والبول آ أ جبری ي المشكالت الخطيرة تباط ا ف  .؛ أم

 ؛ فماذا عن أقوال محمد وأفعاله في هذه الفترة التي ضاع فيها عقله وآان ال یدري ما عراه                      
ا أبصره           ه وأنكر م رواة وحفظة          ویخيل انه یفعل الفعل وهو ال یفعل تبعد ال رى هل اس  ؛ ت

د أن      .  القران آل ما قاله محمد أو فعله في آل هذه الفترة ولم یروه لنا ولم یسطروه                             ط نری  فق
 نعرف؟ لكن یعود ویطل على رأسي سؤال

ال         *  م                :  عن أبي موسى عن النبي صلعم ق اطع رح دمن خمر وق ة م دخلون الجن ة ال ی  ثالث
قاه اهللا من نهر الغوطة نهر یجري من                            دمن خمر س السحر ومن مات وهو م  ومصدق ب

روجهن                ح ف ار ری هل الن ؤذي أ امع الصغير للسيوطي حدیث          .  (*) فروج المومسات ی  الج
  3528رقم

م یصدق محمد وأصحابه                           المعوزتين؟ أل ه ب  ألم یصدق جبریل بأن نبيه مسحور ونزل یرقي
ن أن                         م یصدق آل المسلمي السحر؟ أل اء محمد وعائشة ب  أن محمدا مسحور؟ ألم یصدق نس
ق من                    د المسحور وبتوثي  هذه األحادیث صحيحة التي تخص السحر بأنه حق وحدث لمحم
من                              دمن الخمر سيشرب  ان م  أصدق المصادر اإلسالمية؟ هل لهم في الجنة نصيب؟ إذا آ

ات           روج المومس ن ف يخرج م ذي س ر ال دقون          النه ؤالء المص ل ه يشرب آ ن س ن أی  ؛ فم
 بالسحر؟

 : ولقد أتحفنا أبو الدرداء رضى اهللا عنه بتلك الرقية التي سمعها من النبي* 
اء              ي السم ك ف ا رحمت اء واألرض آم ي السم رك ف مك أم دس أس اء تق ي السم ذي ف ا ال  ربن

نا                     ا حوب ك في األرض واغفر لن ا  (فاجعل رحمت أنزل         ) ذنوبن ن ف ا أنت رب الطيبي  وخطایان
 . شفاء من شفائك ورحمة من رحمتك على الوجع فيبرأ

ال في المرض والرقي والوسواس                               (*)  ا یق اب م ري ب ون األدب للنوی  نهایة األرب في فن
 .والحریق
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عن                                   التصرف المعروف  ة للنصارى وب  وال یخفى على أحد أنها منقولة من الصالة الرباني
 . محمد عندما یأخذ شيئا عن النصارى أو اليهود أو حتى عن شعراء العرب
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 بداية النهاية وسم محمد
ن                                 اِبُكْم َوَم ى َأْعَق ْم َعَل َل انَقَلْبُت اَت َأْو ُقِت ِإن مَّ ُل َأَف ِه الرُُّس  َوَما ُمَحمٌَّد ِإالَّ َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبِل

 )144: 5آل عمران(َينَقِلْب َعَلَى َعِقَبْيِه َفَلن َيُضرَّ اهللا َشْيًئا َوَسَيْجِزي اهللا الشَّاِآِريَن 
ل مات                      ة ب ه الدموي وال في أحد معارآ م يمت مقت  لم يمت محمد ميتة طبيعية آكل البشر ول

 .موتا بطيئا بالسم الذي سرى في جسده لمدة ثالثة أعوام
 : مجمل الروايات

 أن امرأة يهودية هي زينب بنت الحارث امرأة سالم بن مشكيم أهدت النبي شاة مسمومة                     * 
وا                      ال ألصحابه امسك ا وق م لفظه ا ث وا(فأخذ مضغة فالآه ا      ) امتنع ي إنه ذها تخبرن ان فخ  ف

اة      (أما بشر بن البراء      .... مسمومة د         ) الذي ابتلع ما أآله من الش ذي أآرمك لق ال بشر وال  ق
ي آرهت                     ) أحس(وجدت    ذلك من أآلتي التي أآلت حين إلتقمتها فما منعني أن الفظها إال إن

 .أن ابغض إليك طعامك
ا صنعت                  ى م ا نلت             أرسل محمد إلى اليهودية فقال ما حملك عل  !؟ قالت نلت من قومي م

ة             (قتلت أبي وعمي وزوجي      ة طويل  فقلت إن آنت صادقا        ) نبي الرحمة وأي رحمة فالقائم
ذي                            براء ال ن ال اس منك فمات بشر ب ا أرحت الن  فان اهللا سيطلعك على ذلك وان آنت آاذب

ى  (أآل من الشاة قيل في الحال وقيل بعد عام ثم أمر النبي بقتل هذه المرأة فقتلت                               لتنضم إل
ذي قبض                 ) قائمة الرحمة  آان وجعه ال ه) مات  (وعاش محمد بعد ذلك ثالث سنين حتى   في

اني (وجعل يقول في مرضه مازلت أجد       ذا أوان               ) أع بر وه ا في خي تي أآلته ة ال  من األآل
 .من ذلك السم) وريد بالقلب(انقطاع ابهري 

 الطبقات الكبرى ألبن سعد ذآر ما سم به رسول اهللا(*) 
م                       :  عن عائشة قالت   *  جد أل ما أزال أ ا عائشة  ه ي  آان النبي يقول في مرضه الذي مات في

 .الطعام الذي أآلته في خيبر فهذا أوان انقطاع ابهري من ذلك السم
ه            .  صحيح البخاري بشرح الكرماني باب مرض النبي       (*)  ق علي ا اتف  اللؤلؤ والمرجان فيم

 .1413 الشيخان البخاري ومسلم الحديث رقم
 

 الخالصة من القصص
ها                                   ا لتكتمل ب م قتله ها وزوجها ث رأة وأخو و الم ل أب دا قت  المتأمل في القصص يجد أن محم

ها                         .            قائمة رحمته      ير طعم  .المرأة احتالت على محمد بالسم لتقتله فأآثرت السم في الشاة فتغ
ا                                   اس جميع تي للن ذوق ال ك بحاسة ال يرا وذل اة متغ  بشر بن البراء وجد طعم ومذاق لحم الش

يرا      . صالحين آانوا أم آذبة   اة متغ م الش  محمد بخبرته وحساسيته تجاه من قتلهم إذا وجد طع
ه                       اة لتوقع م الش ير طع ط وراء تغ ى السم والسم فق ه إل يتطرق ذهن  وغريبا في تلك الهدية س

المين                          ة الع  لكن  !   انتقام اليهود منه بسبب تلك المذابح الربانية التي نصبها لهم نبي اهللا رحم
الث               ير ث ا غ ن عمره ق م م يتب د ل وة محم رغم أن نب ون ب د يصمم رواة وأصحاب محم  ال

وة            ه النب وا ل اة       .  سنوات يحاولون جاهدين أن يلتمس م فخذ الش ذا اإلفالس يتكل ي خضم ه  وف
ل أن يأآل                     وم وليس قب  ويسمع محمد فقط آالم الفخذ وذلك بعد أن تذوق محمد اللحم المسم

 ؛ فطالما قرر الفخذ أن يفتح فاه ويتكلم ويخبر             منه وهذا هو العجب والغريب في الموضوع          
اة                        محمد ويفضح هذه المرأة وينقذ محمد           ذا الفخذ حتى أآل محمد من الش أخر ه اذا ت  ؛ فلم

ال                   وأصابه السم   ؟ هل ال    ؟ ثم لماذا تلك المعجزات الواهية التي ال تنطلي على عقول األطف
د              اول محم ل يح اء وه ى االنته ت عل تي قارب ه ال ي نبوت ون ف ياع يشك اع واألش  زال االتب
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اة         الم الش ي                  إقناعهم بأنه نبي يسمع آ د هو النب ات أليس محم هذه المعجزات واآلي اذا   ؟ لم
 .الوحيد الذي بال معجزة بنص القران

اِت        َل ِباآلَي ا َأن نُّْرِس ا َمَنَعَن زات (َوَم ةَ         ) المعج وَد النَّاَق ا َثُم وَن َوآَتْيَن ا اَألوَُّل ذََّب ِبَه  ِإالَّ َأن َآ
 )59: 17اإلسراء(ُمْبِصَرًة َفَظَلُموْا ِبَها َوَما ُنْرِسُل ِباآلَياِت ِإالَّ َتْخِويًفا 

دع   رغم أن المعجزات هي التي تثبت اإليمان وتزيل الشك من النفوس              ا ت  ؛ فضال عن إنه
ي                  الكافر المكابر يؤمن     دراتهم فمن يأت طاق البشر وق  ؛ حيث أن المعجزة أمر خارج عن ن

ا  بي اهللا حق ون ن ا يك ة اهللا       به ى معرف ان إل ود اإلنس اءة وتق زات بن ك المعج ت تل  ؛ ؛ إذا آان
السم              ه ب د بموت ران نص يخبر محم م هل     السؤال المهم هل جاء في الق  ؟ لكن السؤال األه

ا من                           اك نبي ول أن هن ران تق  هناك في آل تاريخ األنبياء في الكتب السماوية أو حتى في الق
 :  ؟ واألعجب تلك اآلية أنبياء اهللا الحقيقيين أضاع عقله السحر أو قتله السم

نَ                          َك ِم  َيا َأيَُّها الرَُّسوُل َبلِّْغ َما ُأنِزَل ِإَلْيَك ِمن رَّبَِّك َوِإن لَّْم َتْفَعْل َفَما َبلَّْغَت ِرَساَلَتُه َوالّلُه َيْعِصُم
 )67: 5المائدة.. (النَّاِس

ه                  اس أي من أعدائ خدع       تلك اآلية في القران تعد محمد بأن اهللا سيحميه من الن رى هل   ؛ ت
ه                       م يترآ ه ث ه ويسحره ويغيب عقل  اله القران نبي القران وترآه لعبة في يد يهودي يعبث ب

 ؟ ليهودية تدس له السم وتقضي على حياته
د نزلت بسرعة       أين أنت يا جبريل لماذا لم تنقذ صاحبك من انتقام اليهود              ؟ عجيب أمرك لق

ذ       البرق باإلذن بالخراء وعرق اللحم في فم محمد لم يضعه             ات لتنق أت بآي م ت أخرت ول  ؛ وت
 !!!صاحبك من أآل الشاة المسمومة وزرعت الشكوك في النفوس 

 جيب أن أبو بكر رضى اهللا عنه القى حتفه بنفس الطريقةوالع
ال                              *  ي بكر فق رة أهديت ألب أآالن خزي ا ي دة آان  عن أبن شهاب أن أبا بكر والحرث بن آل

وم                         الحرث ألبي بكر أرفع يدك يا خليفة رسول واهللا إن فيها لسم سنة وأنا وأنت نموت في ي
 .واحد قال فرفع يده فلم يزاال عليلين حتى ماتا في يوم واحد عند انقضاء السنة

اب                          (*)  دي ب ي الهن ى المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل
 .وأخالقه رضى اهللا عنه وفاته رضى اهللا عنه) أبي بكر(بقية شمائله 

 
 آخر ما تلفظ به

ن             *  ر ب م عم ال مته ت رج ي البي اة وف ول اهللا الوف ا حضرت رس ال لم اس ق ن عب ن أب  ع
ول اهللا صلعم       ال رس اب فق ده      :  الخط وا بع ن تضل ا ل م آتاب ب لك م أآت ر  ! هل ال عم  إن:   فق

ران  ) في بعض الروايات أن نبي اهللا هجر أي خّرف         (رسول اهللا قد غلبه الوجع            وعندآم الق
م رسول                    حسبنا آتاب اهللا   وا يكتب لك ول قرب هم من يق  ؛ فاختلف أهل البيت واختصموا فمن

ال عمر           اهللا صلعم  وا رسول اهللا             ؛ ومنهم من يقول ما ق ثر اللغط واالختالف وغم ا آ  ؛ فلم
ال   وا عني   :  صلعم فق ة             ! قوم ة آل الرزي اس الرزي ن عب ال اب ن رسول اهللا           فق ا حال بي  ؛ م

 .. صلعم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختالفهم ولغطهم
ه            (*)  ول اهللا صلعم أن يكتب ذي أراد رس اب ال ر الكت اب ذآ عد ب ن س برى ألب ات الك  الطبق

ذي                 .  ألمته في مرضه الذي مات فيه          اب ال اب الكت ري ب ون األدب للنوي ي فن ة األرب ف  نهاي
ه الشيخان          .  أراد أن يكتبه ثم ترآه لما وقع عنده من التنازع                ق علي  اللؤلؤ والمرجان فيما اتف

  1060 البخاري ومسلم حديث رقم
دا                    ده أب وا بع ن يضل ذي ل ك الحق أن              ترى ما هو ذلك الكتاب ال ذي أعطى عمر ذل  ؟ من ال

ع ويسيطر رر ويمن ا          يق ول أنه ر والبعض يق ي بك ة ألب ا وصية الخالف ول أنه  ؟ البعض يق
ة                  الوصية لعلّي بالخالفة     ن عباس حبر األم ول أب اذا يق  ؟ ترى لو آانت تلك هي الوصية لم

 ؟ وترجمان القران أن ذلك آل الرزية
ده             *  ه أن رسول اهللا صلعم آخر عه ي عتب ن أب د اهللا اب ن عب د اهللا ب  عن الزهري عن عبي

 .أوصى أال يترك في جزيرة العرب دينان
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ال لعن اهللا                     .. عن مالك بن أنس عن    *   عن عمر بن عبد العزيز قال آخر ما تكلم به صلعم ق
 . اليهود والنصارى اتخذوا من قبور أنبيائهم مساجد ال يبقى دينان بأرض العرب

ذي مات                     (*)   نهاية األرب في فنون األدب للنويري باب ما أوصى به صلعم في مرضه ال
ه ي             .  في بي صلعم ف ا أزواج الن تي ذآره ة ال ر الكنيس اب ذآ عد ب ن س برى ألب ات الك  الطبق

 .مرضه وما قال في ذلك
ود الحجاز                         :  عن أبي عبيدة بن الجراح قال       *  وا يه بي صلعم أخرج ه الن م ب ما تكل  إن آخر 

 . وأهل نجران من جزيرة العرب
راح           (*)  ن الج ع ب اب وآي م األصفهاني ب ي نعي افظ أب اء للح ة األولي ر.  حلي امع الصغي  الج

م   ديث رق ي ح َرةِ            .  7190للسيوط ْن َجِزي اَرى ِم وِد َوالنََّص َراِج اْلَيُه اب ِإْخ م ب حيح مسل  ص
 . اْلَعَرِب

 ؛ أليس هذا هو أول      لماذا طرد محمد العرب النصارى واليهود من بالدهم وأرض أجدادهم               
 ؟ ؟ هل أمر محمد بإخراج الكالب والحمير من جزيرة العرب               تطهير عرقي عرفه التاريخ    

اب            ه ألهل الكت د واحترام ة محم ذا هو محب اهون       نعم هل ه ع المسلمون المتب  ؟ هل يستطي
 ؟  بنبي جزيرة العرب مواجه العالم بهذا التاريخ األسود

وا النتهى اإلسالم                        و نجح ة ول ار مك مع آف بر  ود خي م    يقول البعض لقد تحالف يه ول ل  ؛ نق
يفا                 دا س ي وجه محم وا ف ان     يذآر في التاريخ اإلسالمي أن اليهود أو النصارى رفع  ؛ إذا آ

رة                      هود الجزي ى آل ي ك عل اذا فعل نصارى         هذا بالنسبة ليهود خيبر فلماذا أنسحب ذل  ؟ وم
ال                 ة آالف األمي ة وجاء                    نجران الذي تفصلهم عن مك ع أهل مك اذا فعل محمد م  ؟ ولكن م

ن                  نصر اهللا والفتح ودخلوا اإلسالم بالسيف            ؛ قال لهم ماذا تظنوا إني فاعل بكم أخ آريم وأب
ة         ؛ أليس هم الذين قتلوا من المسلمين ما قتلوا يوم أحد             أخ آريم   وا بجث ذين مثل م ال  ؟ أليس ه

اب      حمزة عم محمد أسد اهللا وبقروا بطنه وقطعوا مذاآيره وأآلوا آبده                    ؟ ؟ ما ذنب أهل الكت
ة إسحاق               بي خارج ذري أن ال ن ي      نعم ذنبهم أنهم صدقوا آتبهم ب أن أي نب م ب  ؛ صدقوا آتبه

ي                   بعد المسيح هو نبي آاذب      ه النب الوا عن ه وق وا ب م يؤمن د ول  ؛ نعم الحقيقة أنهم آذبوا محم
 .الكذاب

رٍ                      ى َآِثي  َوَلَقْد َآرَّْمَنا َبِني آَدَم َوَحَمْلَناُهْم ِفي اْلَبرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزْقَناُهم مَِّن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َعَل
 )70: 17اإلسراء(مِّمَّْن َخَلْقَنا َتْفِضيًال 

ني آدم                           رم لب ل الك من قبي ذا  ود والنصارى العرب ه ني آدم هو          هل طرد اليه رم ب  ؟ هل آ
 !!؟ نعم ألنهم قردة وخنازير حملهم في البر والبحر وطردهم من أرض الجزيرة

 . عن أبي هريرة عن النبي صلعم قال لو آمن بي عشرة من اليهود آلمن بي اليهود* 
 7421 الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم(*) 

 ؟ حتى لو تآمر بعض من اليهود فما ذنب الشعب اليهودي آله في الجزيرة
 )38: 53النجم) (7: 39الزمر.. (َوال َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَرى

انون            س الق رين بنف املهم اآلخ ون أن يع ل المسلم ل يقب ي        ه وانين نب ر بق ل البش و تعام  ؟ ل
 .الجزيرة لتحول العالم إلى غابة تروى الدماء أشجارها

وم                          ه ي ا خصم ا فأن ال من أذى ذمي بي ق  لكن يقول البعض أن النصارى أقربهم مودة وأن الن
 : القيامة بل القرآن الكريم قال

وا                   ال َيْنَهاُآُم اهللا َعِن الَِّذيَن َلْم ُيَقاِتُلوُآْم ِفي الدِّيِن َوَلْم ُيْخِرُجوُآم مِّن ِدَياِرُآْم َأن َتَبرُّوُهْم َوُتْقِسُط
ن                                   وُآم مِّ دِّيِن َوَأْخَرُج ي ال اَتُلوُآْم ِف ِذيَن َق ِن الَّ اُآُم اهللا َع ا َيْنَه َن ِإنََّم بُّ اْلُمْقِسِطي  ِإَلْيِهْم ِإنَّ اهللا ُيِح

 :60الممتحنة(ِدَياِرُآْم َوَظاَهُروا َعَلى ِإْخَراِجُكْم َأن َتَولَّْوُهْم َوَمن َيَتَولَُّهْم َفُأْوَلِئَك ُهُم الظَّاِلُموَن                  
8-9( 

جاورة         هل حاول أحد من يهود أو نصارى إخراج محمد من جزيرة العرب               الد الم  ؟ هل الب
 ؟ ؟ ثم ماذا عن الجزية جاءت إلى الجزيرة إلخراج محمد منها

ة       ! يقول البعض آانت الحروب ضرورية لنشر اإلسالم دين التوحيد             ل اإلسالم بست  نقول قب
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تخدام           دون اس ة وب وة الكلم الم بق اء الع ل أرج ي آ ة ف ح المسيحي رون نشر حواري المسي  ق
 ..!!سيف واحد غير سيف الكلمة وقوة الروح القدس الذي أيدهم بالمعجزات

ِديُنونَ             وُلُه َوَال َي رََّم اهللا َوَرُس  َقاِتُلوْا الَِّذيَن َال ُيْؤِمُنوَن باهللا َوَال ِباْلَيْوِم اآلِخِر َوَال ُيَحرُِّموَن َما َح
)29: 9التوبة(ِديَن اْلَحقِّ ِمَن الَِّذيَن ُأوُتوْا اْلِكَتاَب َحتَّى ُيْعُطوْا اْلِجْزَيَة َعن َيٍد َوُهْم َصاِغُروَن 

هل     يقول البعض الجزية التي يدفعها أهل الكتاب مثل الزآاة التي يدفعها المسلمون                         ول   ؛ نق
ل                  يدفع المسلمون الزآاة صاغرون أذلة           اة مث ع الزآ  ؟ هل مصير المسلم الذي يمتنع عن دف

ة         ع الجزي وب           مصير أهل الكتاب إذا امتنعوا عن دف ى جي دخل إل م ت ة أل  ؟ لمن آانت الجزي
ى        محمد والصحابة والتابعين وال أحد من فقراء هذه البالد يأخذ شيئا              ع وترسل إل  ؛ ألم تجم

 ؟  جزيرة العرب
مة                         دفاع عن أهل الذ الد المفتوحة وال دفاع عن الب ل ال ا آانت مقاب  ؟ لكن يقول البعض أنه

ة                  ع             نقول من طلب من محمد وأتباعه أن يدافعوا عن أهل الذم حارث يداف  ؟ هل إذا جئت ب
ه                  طردك من ك وي ى بيت ي عل ام              عنك يصبح من حقه أن يستول ارس والش  ؟ هل طلب أهل ف

ا و           بانيا وأرميني ة وأس مال أفريقي ر وش ن        ...ومص بي أو م ن الن ة م وا الحماي ل طلب  ه
 ؟ ؟ هل حاميها حرميها ؟ يحموهم من من المسلمين

م              :  عن أبي هريرة قال   *  إذا لقيتموه  قال النبي صلعم ال تبدؤوا اليهود والنصارى بالسالم ف
 . في طريق فاضطروهم إلى أضيقها

 .المسند لإلمام أحمد بن حنبل باب مسند أبي هريرة(*) 
م من أدم وأدم من           يقول البعض نحن ال نثق في األحاديث فحسبنا القران فقط          اس آله  ؛ فالن

واههم                      ة تخرج من أف برت آلم م  تراب والخلق عيال اهللا وآلنا أخوة في اإلنسانية آ  ؛ نحيلك
 : على القران

م                             ن َيَتَولَُّه ٍض َوَم اء َبْع ْم َأْوِلَي اء َبْعُضُه اَرى َأْوِلَي وَد َوالنََّص ُذوْا اْلَيُه وْا َال َتتَِّخ  َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُن
 )51: 5المائدة(مِّنُكْم َفِإنَُّه ِمْنُهْم ِإنَّ اهللا َال َيْهِدي اْلَقْوَم الظَّاِلِميَن 

نزول                   وا أسباب ال اك       يقول البعض يا أخوة ال تقرءوا القران بدون أن تعرف ول ليس هن  ؛ نق
 !!آتاب على ظهر األرض فيه أسباب نزول آل آيات القرآن

اب                          ة ب سيرة الحلبي اب ال ي آت بي ف دين الحل  لكن نقول قول الصدق آما قالها اإلمام برهان ال
 :  تحويل القبلة

داء األمر              ) محمد(آان أمره    ان ابت ه آ اب ألن  بمداومة استقبال بيت المقدس ليتألف أهل الكت
ه         ان صلعم           .. يحب أن يتألف أهل الكتاب فيما لم ينه عن ه آ ول بعضهم أن ذا ق  وال يخالف ه

 ....قبل فتح مكة يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينه عنه وبعد الفتح يحب مخالفتهم
ود                  نعم سياسة الوجهين حسب المواقف          د سوف يع ود جيش محم ا يه  ؛ وهكذا خيبر خيبر ي

 .؛ وإذا جاء الفتح فيا نصارى يا يهود جيش محمد سوف يعود قبل الفتح
ه إال اهللا                         :  عن أبن عمر قال     *   قال النبي صلعم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن ال إل

م                            ني دماءه وا م ك عصم وا ذل  وأن محمدا رسول اهللا ويقيموا الصالة ويؤتوا الزآاة فإذا فعل
 . وأموالهم إال بحق اإلسالم وحسابهم على اهللا

 . 15 اللؤلؤ والمرجان فيما أتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم حديث رقم(*) 
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 محمد ونزاعات الموت
ول وا                      ة تصرخ وتق ه فاطم  لقد عانى محمد من نزاعات الموت ما لم يعانيه أحد وآانت ابنت

 .... آرب أباه
 .ما رأيت أحد اشد عليه الوجع من رسول اهللا صلعم:   عن عائشة قالت* 

 1661اللؤلؤ والمرجان فيما أتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم رقم(*) 
زل               *  ا ن ال لم ه ق عن أبي د   أخبرنا محمد بن عمر حدثني أيوب بن سيار عن جعفر بن محم

آرب                      ى   بالنبي صلعم الموت دعا بقدح من ماء فجعل يمسح به وجهه ويقول اللهم أعني عل
 الموت قال وجعل يقول ادن مني يا جبريل ادن مني يا جبريل ثالثا 

ه        ... أخبرنا يونس*   عن عائشة أنها قالت رأيت رسول اهللا صلعم وهو يموت وعنده قدح في
ى سكرات                   م أعني عل ول الله م يق اء ث ه بالم م يمسح وجه دح ث ي الق ده ف دخل ي و ي اء وه  م

النبي صلعم الموت           ... أخبرنا محمد بن عمر .  الموت زل ب ا ن  عن بن عباس وعائشة قاال لم
هود                  ى الي ة اهللا عل ول لعن ه ويق ا عن وجه  طفق يلقي خميصة على وجهه فإذا اغتم بها ألقاه

 .والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر نزول الموت برسول اهللا صلعم(*) 

ى سكرات الموت               ه عل وم المكروب وأعن ك المهم ل من حبيب ا جبري ا ذنب  أدن ي  ؛ لكن م
يرة                  ات       النصارى واليهود الذين لم تترآهم حتى وأنت تلفظ أنفاسك األخ م اللعن ل له  ؛ ؛ فتكي

 !! أليس هم أهل الكتاب أحفاد موسى وهارون وأفضل العالمين وأهل المودة
آان                ... أخبرنا محمد بن عمر   *  ول   عن القاسم بن محمد قال سمعته يقول سمعت عائشة تق

ن                        ي يومي وبي تي وف  من نعمة اهللا علي وحسن بالئه عندي أن رسول اهللا صلعم مات في بي
 .سحري ونحري وجمع بين ريقي وريقه عند الموت

ي           (*)  ول اهللا صلعم ف ه رس تن ي ذي اس واك ال ر الس اب ذآ عد ب ن س برى ألب ات الك  الطبق
 .مرضه الذي مات فيه

ى نحرك                     ى سحرك وعل ي عل ؤمنين موت الحبيب المصطف  ؛ وهون اهللا    هنيئا لك يا أم الم
 !!! عليك يا نبي اهللا بريق عائشة الذي خالط ريقك

ل                  :  روى عن محمد بن جعفر عن أبيه قال          *  ه جبري زل علي  لما بقى من اجل النبي ثالث ن
ك                       م من ه اعل ا هو ب ك عم ك خاصة يسأل ال ل ك وتفضي  فقال يا أحمد إن اهللا أرسلني إآراما ل

من                    يقول اهللا آيف تجدك     ان   ؟ قال أجدني يا جبريل مغموما أجدني يا جبريل مكروبا فلما آ
ان                 ا آ  اليوم الثاني هبط إليه جبريل فقال له مثل ذلك وأجابه النبي بمثل ما أجابه باألمس فلم
ه إسماعيل                                ال ل ك يق ه مل  من اليوم الثالث نزل إليه جبريل وهبط معه ملك الموت ونزل مع
 يسكن الهواء لم يصعد إلى السماء قط ولم يهبط إلى األرض منذ آانت األرض على سبعين              
د إن اهللا            ا احم ال ي ل فق م جبري ك فسبقه بعين ألف مل ى س ك إال عل م مل ك ليس منه  ألف مل
ك                      ول ل ه منك يق م ب ا هو اعل ك عم ك يسأل ك وخاصة ل ال ل  أرسلني إليك إآراما لك وتفضي

 ؟ قال اجدني يا جبريل مغموما اجدني يا جبريل مكروبا ثم استأذن ملك الموت                    آيف تجدك 
ك وال                           آان قبل ى ادمي  أذن عل م يست ك ول أذن علي موت يست ك ال  فقال جبريل يا احمد هذا مل
ا احمد                              ال ي بي فق  يستأذن على ادمي بعدك قال أأذن له فدخل ملك الموت فوقف بين يدي الن
ني أن اقبض نفسك                          ه إن أمرت أمرني ب ا ت  إن اهللا أرسلني إليك وامرني أن أطيعك في آل م

ال         ا ق ا ترآته ني أن اترآه ا وان أمرت د(قبضته ك الموت    ) محم ا مل ل ي ك أو تفع ال بذل  ؟ ق
ال فأمض                        ك ق د اشتاق إلي  أمرت أن أطيعك في آل ما تأمرني فقال جبريل يا احمد إن اهللا ق
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خر موطئ األرض                              ذا آ  يا ملك الموت ما أمرت به قال جبريل السالم عليك يا رسول اهللا ه
 .إنما آنت حاجتي من الدنيا

اة رسول اهللا صلعم        (*)  اب ذآر وف ي   .نهاية األرب في فنون األدب للنويري ب  .سنن البيهق
دي                ي الهن ي المتق ة عل خ العالم ال للشي وال واألفع نن األق ي س ال ف نز العم اب.منتخب آ  ب

 .مرض موته صلعم
ا              ب اهللا مكروب ا حبي دك ي اذا أج ا لم بي اهللا مغموم ا ن دك ي اذا أج م لم اذا الصراع والغ  ؟ لم

ا                  والجزع والخوف والرعب من الموت        تي تطلب فيه  ؟ لماذا لم يستجب لك اهللا ألحاديثك ال
ا    ؟ ربما آان ُمقدرا غما اآثر وآربا أطول           أن يعينك على سكرات الموت         ؛ لكن اهللا قصره

ر              ؟ وما الذي هونها على محمد      لكن ترى آيف   .  على نبيه وحبيبه   حد غي  ؟ نعم عائشة وال أ
 !!!  عائشة

دة البكر                    ا وهي الوحي عذارى ولعابه كر               نعم ألن أحمد يحب ال ي ب د يحب أب م آلن أحم  ؛ نع
د           وهي بنت أبي بكر   ه أحم أنس ل م ؛ نعم آلن الوحي وجبريل يستأنس للحاف عائشة في  ؛ نع

 ..آلن أحمد يحب أن يرعى بعيره في عائشة
 أخبرت أن النبي قال لقد أرينيها في الجنة ليهون       :  عن مصعب ابن إسحاق بن طلحة قال        * 

 .بذلك علّي موتي آأني أرى آفيها يعني عائشة
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد ذآر أزواج رسول اهللا عائشة بنت أبي بكر الصديق(*) 

ا                  ه أراه آف عائشة مجرد آفه و    أرأيتم آيف هون اهللا على نبيه وحبيبه الموت بأن رى ل  ؛ ت
 ؛ ويجعله   ؛ ويفرج آربة الموت عنه     أراد اله محمد أن يسعده وال يدعه يحس بهموم الموت         

 ؟ إلى لقاء ربه أشوق ماذا آان يريه من عائشة
د الموت                        بي اإلسالم عن م هو حال ن رى    لكن السؤال األهم إذا آان آل هذا الكرب واله  ؛ ت

 ؟ ماذا سيكون حال المسلمين
 : وإليكم عينه من أحب أصحاب محمد في لحظاتهم األخيرة

 قال أبو بكر لوددت أني آنت شجرة        :  عن الضحاك قال    أخرج البيهقي في شعب اإليمان       * 
ني                     اه فالآ أدخلني ف أذني ف ير ف ّي بع ق فمر عل ني (إلى جانب الطري م     ) مضغ ي ث م ازدران  ث

 . أخرجني بعرا ولم أآن بشرا
 .تاريخ الخلفاء للسيوطي باب عمر رضى اهللا عنه(*) 

ال      *  ا            :  عن الضحاك بن مزاحم ق ك ي ى ل ور طوب ى عصف و بكر الصديق ونظر إل ال أب  ق
 لوددت أني آبش يسمنني أهلي فإذا آنت أعظم ما آنت وأسمنه              ... عصفور تأآل من الثمار     

عذرة                            ي  م القون ي ث م أآلون دا ث ه (يذبحونني فيجعلون بعضي شواء وبعضي قدي ي) خري  ف
 .الحش وإني لم أآن خلقت بشرا

اب                          (*)  دي ب ي الهن ي المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل
 ) أبي بكر(بقية شمائله وأخالقه رضى اهللا عنه 

 ؛ هل أيقنت    ؛ لماذا تريد أن تكون خرية أو بعرة وليس بشرا              يا خليل محمد والمبشر بالجنة         
 .؟ من آذب محمد أم هي لحظات الصدق التي تنتاب اإلنسان عند وفاته

 .عن عائشة رضي اهللا عنها الناس آلهم يحاسبون إال أبا بكر* 
 .تاريخ الخلفاء للسيوطي(*) 

 .آذب آله تيقن منه أبي بكر وتمنى لو آان بعرة أو خرية
ي       ... قال أبو رافع آان أبو لؤلؤة عبد المغيرة يصنع األرحاء              *  ه وف ي آتف  وضرب عمر ف

ه فخرج من جرحه           ... خاصرته فسقط عمر     ذ فشرب ي عمر بنبي ون  ... وأت اس يثن  فجعل الن
ي                ) عمر(على عمر ويقولون آنت وآنت فقال              أما واهللا وددت أني خرجت منها آفافا ال عل

ا                       ... وال لي  ي طالع األرض ذهب ا  (وأثنى عليه أبن عباس فقال عمر لو أن ل ا ذهب  ال) ملؤه
 .فديت به من هول المطلع

 .تاريخ الخلفاء للسيوطي باب عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه(*) 
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ذه                      : قال عبد اهللا بن عامر بن ربيعة        *  ني آنت ه ال ليت ة من األرض فق  رأيت عمر أخذ تبن
 .؛ ليتني آنت نسيا منسيا ؛ليتني لم أك شيئا ؛ ليت أمي لم تلدني ؛ ليتني لم أخلق التبنة

ل أمي                   :  عن أبان بن عثمان عن عثمان قال           *  ي ووي حتى قضى ويل  آخر آلمة قالها عمر 
ي              إن لم يغفر اهللا لي     ر اهللا ل ر اهللا          ؛ ويلي وويل أمي إن لم يغف م يغف ل أمي إن ل ي ووي  ؛ ويل

 .؛ ويلي وويل أمي إن لم يغفر اهللا لي لي
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر هجرة عمر بن الخطاب وإخائه صلعم(*) 

ل ألمك         لماذا لك الويل يا طويل العمر      ا عمر والوي ك ي د أن      !!!  ؟ ويل ل ا عمر تري اذا ي  لم
ع         تكون تبنة هول المطل اذا تخاف من  اذا الجزع من الموت     ؟ لم ه        ؟ لم ا قال ق فيم م تث  ؟ أل

 ؟ محمد لك وبشراه لك بالجنة
 قال النبي بينما أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة توضأ إلى جانب            :  عن أبي هريرة قال   * 

دبرا                            ...قصر فقلت لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فذآرت غيرتك يا عمر فوليت م
 .فبكى عمر حين سمع ذلك وقال أعليك بأبي أنت أغار يا رسول اهللا

ه                    (*)  ه    .المسند لإلمام أحمد بن حنبل باب مسند بي هريرة رضي اهللا عن ق علي ع.  متف  الجام
 4182الصغير للسيوطي رقم 

د                                لماذا أنت جزع من الموت يا عمر أال تريد القصر في الجنة الذي وعدك به محمد أال تري
 تلك الجارية وغيرها من الحور العين الالتي وعدك بها محمد أم أنه آذب تيقنت منه وأنت                          

 ؟ على فراش الموت
 .عن أنس عن النبي قال أهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ* 

 2760الجامع الصغير للسيوطي رقم. صحيح مسلم .المسند لإلمام أحمد بن حنبل(*) 
 .قال النبي صلعم أن العرش اهتزت أعواده لموت سعد:  عن أسيد بن حضير قال* 

ي  (*)  ي                  .  الكبير للطبران ي المتق خ عل ال للشي وال واألفع ال في سنن األق آنز العم  منتخب 
 .الهندي باب سعد بن معاذ

 ؟ من هو الرحمن الذي اهتزت أعواد عرشه لموت سعد بن معاذ
ن                      ... أخبرنا على بن محمد     *  ة ب ن الحارث وعقب  عن أبن عباس قال بعثت قريش النضر ب

الوا      ة فق دموا المدين د فق لوهم عن محم م س الوا له ثرب وق ود ي ى يه ا إل ط وغيرهم ي معي  أب
رحمن وال                    ه رسول ال زعم أن  أتيناآم ألمر حدث فينا منا غالم يتيم حقير يقول قوال عظيما ي

 ...نعرف الرحمن إال رحمان اليمامة
ل أن        (*)  ول اهللا صلعم قب ي رس وة ف ات النب ر عالم اب ذآ عد ب ن س برى ألب ات الك  الطبق

 .يوحى إليه
 ؟ ترى هل آانت الرحمن تعرفه عرب الجاهلية               من هو الرحمن الذي آان يذآر في اليمامة             

 ؟ قبل محمد
ه العرش                        *  تز ل  عن أنس قال افتخر الحيان األوس والخزرج فقال األوس منا أربعة من أه

ة            ه المالئك ن غسلت ن ثابت وم ة ب ن خزيم هادة رجلي هادته ش ن عدلت ش اذ وم ن مع عد ب  س
 .عاصم بن أبي ثابت) ذآور النحل أو الزنابير(حنظلة بن أبي عامر ومن حمته الدبر 

اب في          2880 رقم.. البخاري الجهاد باب هل يستأثر الرجل        (*)   اإلتقان في علوم القران ب
 . معرفة حفاظه ورواياته

اذ              ن مع عد ب وت س رش لم واد الع تزت أع أل إذا اه ا أن نس ا لن رش    وهن دث للع اذا ح  ؛ فم
ق اهللا            عرش وتكسر                !!!   وأعواده لموت محمد حبيب اهللا وخير خل وط ال د بسق  ؟ نحن نعتق

ذلك      تن                      أعواده لموت محمد أليس آ ى أن ان د إل رك محم كة وعمر ت ه المالئ ة غسلت  ؟ حنظل
 !! وجيف

ذب                       راء والك ك اله م ذل ال له ن ق ت م ي ثاب ن أب م ب ت عاص ل حم ول النح ابير وفح  الزن
دين أن ينشروا           ار ال م آيف لتج م لكن األه م وآيف صدقوه أيضا مه تراء سؤال مه  واالف

 ؟  ؟ بضاعتهم العفنة ويزرعوها في العقول
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د  د الموت لكن                ترى ماذا بعد موت محم بي اهللا بع اذا حدث لن ار عن م ا األخب م تطالعن  ؟ ل
 ! روح اإلنسان تستطيع أن تحس وتعرف وتستشف ماذا ينتظرها

رم ومن               : قال النبي *  اثم والمغ رم والم ك من الكسل واله  آان النبي يقول اللهم إني أعوذ ب
ار           م اغسل         .... فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب الن دجال الله ح ال ة المسي  وفتن
 .عني خطاياي بماء الثلج والبرد ونق قلبي من الخطايا

رم                   (*)  اثم والمغ عوذ من الم اب الت اني ب ؤ والمرجان   .  صحيح البخاري بشرح الكرم  اللؤل
 1731 فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسلم حديث رقم

 عن أبي هريرة عن النبي قال لو يؤاخذني ربي وأبن مريم بما جنت هاتان يعني إصبعيه            * 
 .لعذبنا وال يظلمنا شيأ

ي                        (*)  ة عل خ العالم عال للشي وال واألف  الحلية ألبي نعيم ومنتخب آنز العمال في سنن األق
 .المتقي الهندي

م        ى وبه ك عيس يفعل ب اذا س رى م م       ت ل منك رأ اإلنجي ن يق ذبهم وم يعذبك ويع د س  ؟ بالتأآي
 . سيتأآد من سؤ المصير إن لم تتوبوا وتتبعوا الحق في اإلنجيل

 )71مريم(وان منكم إال واردها آان على ربك حتما مقضيا 
م                               ة ل ار واآلي ا سيردون الن أنهم جميع ن ب د وتبشر آل المسلمي قران تع ة من ال  نعم تلك اآلي

 !! تستثني محمد من ورود النار
 

 دفن محمد
ال ال                     :  عن انس بن مالك قال      *  ا فق  لما توفى النبي بكى الناس فقام عمر بن الخطاب خطيب

ن عمران                                      ى موسى اب ا أرسل إل ه آم ه أرسل إلي د مات لمن دا ق  اسمعن أحدا يقول أن محم
. فلبث عن قومه أربعين ليلة وإني ألرجو أن تقطع أيادي رجال وأرجلهم يزعمون انه مات 

 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر آالم الناس حين شكوا في وفاة صلعم(*) 
 : قال عمر بن الخطاب

ه                        ع عيسى علي ا رف اء آم ى السم ع إل ا رف ذا وإنم ه بسيفي ه ات قتلت د م  من قال أن محمدا ق
 . السالم
 .الملل والنحل للشهرستاني بيان أول شبهة وقعت في الملة اإلسالمية(*) 

 صعدت روحه  (إنما عرج   ) أصحابه(لما توفى النبي فقالوا    :  روي عن أنس بن ملك قال      * 
م يمت               ) وسيعود بي ل ال أن الن افقين وق د المن  آما عرج بروح موسى وقام عمر خطيبا فوع

وام                   دي أق ع أي تى يقط بي ح وت الن ى ال يم روح موس رج ب ا ع ه آم رج بروح ن ع  ولك
دقاه          ...... وألسنتهم ه          (فمازال عمر يتكلم حتى أزبد ش ه وحول ال من فم ال  ) أي خرج التف  فق

ن ويجيف (العباس أن النبي يأسن    ن وينت ادفنوا            ) يعف د مات ف بي ق ا يأسن البشر وان الن  آم
اتتين          ه إم ة ويميت ن    (صاحبكم أيميت أحدآم إمات ى اهللا        )يقصد الموت والتعف رم عل هو اآ  ؟ 

تراب               ه ال ز أن يبحث عن ى اهللا بعزي زيح (من ذلك فأن آان آما تقولون فليس عل تراب   ) ي  ال
 .... فيخرجه إن شاء اهللا

اة                         (*)  ن شكوا في وف اس حي ه الن  نهاية األرب في فنون األدب للنويري باب ذآر ما تكلم ب
خ          .صلعم وخطبة أبي بكر رضي اهللا عنه      منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشي

 .العالمة الهندي باب ما يتعلق بما بعد موته صلعم
ا                         :  عن عائشة قالت     *  ه فكشف دخال علي ن شعبة ف يرة ب تأذن عمر والمغ بي اس ا توفى الن  لم

ا          ه  (الثوب عن وجهه فقال عمر أغشي ا         )مغمى علي ا فلم م قام ا اشد غشى رسول اهللا ث  ؟ م
ك رجل                  ات لكن ا م ذبت م ر آ ال عم بي فق ات الن ر م ا عم يرة ي ال المغ اب ق ى الب ا إل  انتهي
م                           ال اسكت فسكت ث و بكر فق اء أب م ج  تخالطك فتنة ولن يموت النبي حتى يفني المنافقين ث

إن              ) 30الزمر(قرأ انك ميت وانهم     ه الرسل اف د خلت من قبل  ثم قال وما محمد إال رسول ق
اب اهللا          ) 144آل عمران  (مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم           ذا في آت ال عمر ه و      فق ال أب  ؟ ق
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ال                !)  عجبي عمر ال يعرف ما في الكتاب         .. (بكر نعم  اس حتى ق ى الن كر عل و ب  ثم تالها أب
ي.. (قائل من الناس واهللا لكأن الناس لم يعلموا أن هذه اآلية أنزلت حتى تالها أبو بكر                     عجب

 !) ال أحد يعرفها إال أبو بكر
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر آالم الناس حين شكوا في وفاة صلعم(*) 

ال     *  ه          :  عن سلمة بن عبد الرحمن ق ي بيت عائشة ينظرون إلي بي ف ى الن اس عل  اقتحم الن
ى                 ر عل م يظه وت ول اس فيم ى الن هداء عل ن ش ا ونح هيدا علين و ش وت وه ف يم الوا آي  فق

يرجعن وتواعدوا                   الناس ريم ول ن م ع عيسى ب ا رف ددوا  (؟ ال واهللا ما مات لكنه رفع آم  )ه
 !! من قال انه مات ونادوا في حجرة عائشة وعلى الباب ال تدفنوه فان النبي لم يمت

 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر آالم الناس حين شكوا في وفاة صلعم(*) 
ان فيمن                        د وعثم ي فيمن اقع ه وعل  جاء في اإلحياء آان عمر بن الخطاب فيمن آذب بموت
ه اهللا عز وجل              أخرس فخرج عمر على الناس وقال إن رسول اهللا صلعم لم يمت وليرجعن
ده اهللا                          ما واع ة إن  وليقطعن أيدي وأرجل رجال من المنافقين يتمنون لرسول اهللا صلعم الميت

 .عز وجل آما موسى وهو آتيكم
 .إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد الغزالي باب آتاب ذآر الموت وما بعده(*) 

اء     *  ن عط اب ب د الوه ا عب ال  ...  أخبرن ن ق ن الحس ر    :  ع بي أأتم ض الن ا قب ع(لم  )اجتم
ه     ) انتظروا(أصحابه فقالوا تربصوا     تربصوا  ) صعد (بنبيكم لعله عرج ب ى ) انتظروا (ف  حت

 ....فقال أبو بكر من آان يعبد محمد فان محمدا قد مات) انتفخ بطنه وارتفع(ربا بطنه 
ي رسول                    ... أخبرنا محمد بن عمر       *  ال توف  عن أبي بن عباس بن سهل عن أبيه عن جده ق

 . اهللا صلعم يوم االثنين فمكث يوم االثنين والثالثاء حتى دفن يوم األربعاء
 عن القاسم بن محمد قال لم يدفن رسول اهللا حتى عرف الموت                   ... أخبرنا محمد بن عمر      * 

 . فيه في أظفاره اخضرت
 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر آالم الناس حين شكوا في وفاته صلعم(*) 

م يجترئ أحد أن                 *  د ثالث ول جاء بع ا ف  عن إبراهيم قال لما قبض النبي آان أبو بكر غائب
دا مات                    (يكشف عن وجهه      ول أن محم يقتل من يق  )طبعا الن عمر واقف ومعه السيف وس

د    .. عن وجهه وقبل بين عينيه ثم قال          ) أبو بكر  (بطنه فكشف   ) انتفخ(حتى اربد     ان يعب  من آ
 .اهللا فان اهللا حي ال يموت ومن آان يعبد محمدا فان محمدا قد مات

نة             (*)  غ س ني صلعم ومبل ه ال ى في ذي توف اليوم ال واردة ب ار ال ر األخب بري ذآ اريخ الط  ت
 .وفاته

 خالصة األحاديث
دا                           ول أن محم ل من يق دد بالقت د وعمر يه  أن أبي بكر آان غائبا ثالثة أيام عندما مات محم

تي مرت            .  مات دة ال  ال أحد يجرؤ أن يكشف عن وجه محمد إلى أن جاء أبو بكر فتكون الم
ك                           ان ذل  على موته إلى دفنه ثالثة أيام ومن األحاديث فقد انتفخ بطن محمد وانتن وجيف وآ
رة هل                  ذه الم ول ه  بسبب ما قاله عمر بن الخطاب فأني استحلفك باهللا يا عمر أن تصدق الق

دك                                    ة من عن ها آذب سى أم أن ا عي ه آم و   اسر إليك محمد أن اهللا واعده آما موسى ورافع  ؟ ل
ة                     ا عيسى لكانت الطام ه آم ا موسى ورافع عده آم ه إن اهللا وا ل موت  قلت نعم قال محمد قب

 ولو قلت  .  الكبرى وبرأت نفسك وآذبت محمدا وقصرت على الكثيرين الطريق إلى الحقيقة             
ران                             ات الق  أنها آذبة من عندك لكانت الطامة ليست اقل من األولى الست أنت الذي جاء بآي

ى لسان            قبل أن يقولها محمد حتى قال محمد أن الحق على لسان عمر               حق يجري عل  ؛ أي 
ل      الكّذابين وأنت تكذب هذه الكذبة وتتوعد بقطع أيادي وأعناق الصادقين            ؟ الست أنت القائ

ي ثالث أي رب يوافقك          ي ف ذي        وافقني ربي في ثالث ووافقت رب ا عمر ال  ؟ الست أنت ي
ن             ؛ ترى هل نثق فيما جمعت      جمع اغلب القران    رق بك اهللا بي  ؟ الست أنت الفاروق الذي ف

ك              الحق وبين الباطل أين الحق وأين الباطل         ك بصاحب ذبتك تل  ؟ أتدري يا عمر ماذا فعلت آ
ده       ن بع ه م ك ملك ذي أورث ك وال ه         وزوج ابنت ا بطن ن ورب احبك وعف ن ص د انت م لق  ؟ نع
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ك          !!  وجيف ذي نصر ب رين وأنت هو عمر ال م انصر اإلسالم بأحد العم د الله ال محم  ق
 ؟ ؛ ترى هل آان يدري نبي اإلسالم ماذا آان سيصيبه على يديك اإلسالم

ة                  انطق يا عمر لقد قتلت       ك أم آرام ا ل ذا عقاب ان ه ترى هل آ ال البعض انك قتلت         ؛ ف  ؟ ق
ما             !!!  شهيدا بحد الخنجر آما قتل محمد شهيدا بالسم             ى  ا عل  لكن البعض قال لقد قتلت عقاب

ل محمد                                 .  فعلته بمحمد  ا قت ا عمر آم هدرا فقتلت ي ع  ن تضي اء ل اء األبري  لكن الحق أن دم
 .عقابا على أفعالكما الشريرة

اروق                                    ه الف عده رجال وعمر واحد من الرجال وأي الرجال ان  لقد مات محمد وترك من ب
ه اهللا اإلسالم                      ذي نصر ب ن الباطل وهو عمر ال ا      الذي فرق به اهللا بين الحق وبي  ؛ أنطق ي

د                          ل    عمر فمن يوم أطلت على الدنيا شرائع الجزيرة العربية وبحور الدماء لم تجف بع  ؛ فقت
 اآلالف في غزوات محمد التي بلغت سبعة وعشرون غزوة وقتل اآلالف في سرايا محمد                          
درب                             ى النهج وال اروا عل  التي بلغت ثمانية وثالثون سرية وسلم الراية من بعده لرجال وس
ارج             روبكم خ زواتكم وح ن بغ م الماليي ردة وقتلت روب ال ي ح دين ف ن المرت م آالف م  فقتلت
ا                      ا آانت أورب ة بينم رة بشرائعكم المتخلف  الجزيرة العربية فقوضتم حضارات الشرق الزاه
ن             ا م ا ورثتموه رائعكم آم ت ش ال زال ا اآلن ف م منه ن انت روا أي ل انظ الم الجه  تلتحف ظ

 .الجاهلية قبل أربعة عشر قرنا جامدة متخلفة متحجرة متعممة متعفنة
 .انطق يا عمر فأني المح بحور من الدماء قادمة

ي المحه ينخر في العظام                                 حتى لو نطقت يا عمر فماذا تقول الشك تغلغل في النفوس بل إن
 .نخر السوس في الخشب

ال             اذا ق ترى م ه ف ظ ب ا لف ا في األرض            :  ونطق عمر وما قاله آان أخر م ي م و أن ل  واهللا ل
 .ذهبا الفتديت به من عذاب اهللا عز وجل قبل أن أره

 البخاري باب مناقب عمر(*) 
ما                         ا عمر  م تصدق ي اذا ل ظاره لم  لقد أحس عمر في آخر لحظات عمره بأن العذاب في انت

 ؟ قاله لك محمد بأنك من المبشرين بالجنة هل تيقنت بكذب محمد
 ودفن محمد في اغلب الروايات عن عمر يقارب الثالثة والستون لكن في آل الروايات دفن                    

 !! في بيت عائشة
 . إن اهللا جعل الحق على لسان عمر وقلبه:  عن أبن عمر عن النبي صلعم قال

 1708 الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم(*) 
 ؛ صدقت أنت وآذب عمر أم صدق عمر وآذبت أنت          ماذا نقول يا من ال تنطق عن الهوى  

 ؟ أم آالآما آاذب
 

 قبر محمد
ان                   *  اثنين قسم آ  أخبرنا موسى بن داود قال سمعت مالك بن أنس يقول قسم بيت عائشة ب

ما حائط         ؛ وقسم آان تكون فيه عائشة          فيه القبر   ا دخلت حيث            ؛ وبينه  ؛ فكانت عائشة ربم
 . ؛ فلما دفن عمر لم تدخله إال وهي جامعة عليها ثيابها القبر فضال

 .الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر موضع قبر رسول اهللا صلعم(*) 
ن عمر                      د أن دف ة بع كن      نعمة الحياء يا أم المؤمنين امتنعت أن تدخل إلى قبر النبي عاري  ؛ ل

ل      لست أدري آيف عرف مالك بن أنس ذلك هل آان يشاهدها وهي فضل                     ؟ لماذا آان يتناق
 ؟  اإلمام مالك تلك األحاديث بين أصحابه الذين أتحفونا بها
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 )عائشة والفتوى(عائشة بعد موت محمد 
 .رأيت مشيخة أصحاب النبي األآابر يسألونها عن الفرائض: ; عن مسروق قال

ا             : ; عن عطاء بن أبي رباح قال       *  اس رأي  آانت عائشة افقه الناس واعلم الناس واحسن الن
 .في العامة

 .ما رأيت أحد اعلم بفقه وال بطب وال بشعر من عائشة: ; قال هشام بن عروة عن أبيه* 
 .ما آان ينزل بعائشة شئ إال أنشدت فيه شعرا: ; عن عروة قال* 

ان                     : ; قال الزهري  اء لك ع النس م جمي بي وعل ع أزواج الن م جمي ى عل م عائشة إل  لو جمع عل
 .علم عائشة افضل

 .نهاية األرب في فنون األدب للنويري باب عائشة(*) 
ال          *  ه في              : ; عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ق ن رسول اهللا وال افق م بسن ا رأيت أحد اعل  م

 .رأي إذا احتيج إلى رأيه وال اعلم بآية فيما نزلت وال فريضة من عائشة
 آان أزواج النبي يحفظن من حديث النبي آثير وال مثل لعائشة               : ; عن محمد بن لبيد قال       * 

ر                  ان أآاب ا اهللا وآ  وأم سلمة وآانت عائشة تفتي في عهد عمر وعثمان إلى أن ماتت يرحمه
 .من أصحاب النبي عمر وعثمان بعده أو يرسالن إليها فيسأالنها عن السنن

.عائشة زوج النبي صلعم.. الطبقات الكبرى ألبن سعد باب ذآر من آان يفتي بالمدينة(*) 
ي بكر               : ; عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه قال         *  ة أب تقلت في خالف د اس  آانت عائشة ق

 .وعمر وعثمان وهلم جرا إلى أن ماتت يرحمها اهللا
ت أيضا             *  ل آان د ب ث عن محم ة األحادي ة ورواي الفتوى النظري م تكتف ب ة ل  إال أن عائش

ة غسل                         ا عن طريق انوا يسألونه دما آ  تمارس الفتوى العملية أمام أخونها من الرضاعة عن
 ! النبي بعد الجماع

ذا                    : ; عن النبي قال  *  ذا وآ إذا فعلت آ ا ف اع   (إن اهللا ال يستحيي من الحق أما أن ني الجم  )يع
 ، ثم ذآر الغسل، وأما الماء يكون           )مزاآيره(فأغتسل أتوضأ وضوئي للصالة أغسل فرجي         

ك فرجي وأتوضأ                          ة     ..... بعد الماء فذلك المذي، وآل فحل يمذي فأغسل من ذل ا مؤاآل  وأم
 .الحائض فأواآلها

عد                 (*)  ن س د اهللا ب ه عب ن عم م ع ن حكي رام ب ن ح ة ع ن خزيم د واب ام أحم د لإلم  المسن
سنن                      األنصاري ال في  نز العم ن ماجه، منتخب آ  ؛ وروى بعضه أبي داود والترمذي وأب

 26598 رقم.األقوال واألفعال للشيخ علي المتقي الهندي
ذا  : ; عن النبي قال*  ذا وآ  من ترك موضع شعرة من جسده من جنابة لم يغسلها فعل بها آ

 .من النار
ز       .  وأبن ماجه   .  أخرجه أبي داود    .  المسند لإلمام أحمد  (*) ي منتخب آن ر عن عل ن جري  واب

 26599 العمال برقم
 عن عائشة قالت

آان يغسل يديه ثالثا ثم يغسل فرجه           ) أي الغسيل بعد الجماع     (عن غسل النبي من الجنابة      * 
م                 ) عضوه الذآري وبيضتاه   ( ى رأسه ث م يصب عل  ثم يغسل يديه ثم يتمضمض ويستنشق ث

 .يفرغ على جسده
ه ودخول                       (*)  ات الغسل وآداب اب موجب دي ب ي المتقي الهن  منتخب آنز العمال للعالمة عل

 الحمام رقم
 . آان النبي إذا توضأ أخذ آفا من ماء فنضح به فرجه: ; عن الحكم بن سفيان قال* 
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 6620 الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم(*)
ا              : ; عن أبي سلمة قال   *  ا أخوه َة فسأله ى َعاِئَش اَعِة َعَل ْن الرََّض َة ِم و، َعاِئَش  َدَخْلُت َأَنا َوَأُخ

صاع فاغتسلت                           در ال اء ق دعت بم ع (من الرضاعة عن ُغسل رسول اهللا من الجنابة ف  بالطب
 . وصبت على رأسها ثالثا َوَبْيَنَنا َوَبْيَنَها اْلِحَجاُب) غسلت ما آان النبي يغسل

 .صحيح البخاري باب آتاب الغسل. المسند لإلمام أحمد باب مسند عائشة(*) 
اع              د الجم  ؟ السؤال آيف عرفا المواضع التي غسلتها عائشة من جسدها آما يعسل النبي بع

ى رأسها ثالث               ا ستر         وآيف شاهدا أنها تصب عل ا وبينهم ذا مارست    !  ! ! ؟ بينه م هك  نع
ع                             ها من الرضاعة فبالطب  عائشة الفتوى العملية لكن ليس أمام آل الناس لكن فقط أمام أخو
ا                                  ان الرسول يغسل وليس عيب ما آ ا آ م فرجه  غسلت يديها ثالث آما آان الرسول يغسل ث
بيرا                      ل رجال آ  طالما أمام أخوها من الرضاعة ونعتقد أن أخيها من الرضاعة ليس طفال ب

 .يسأل عن الغسل من الجنابة
ن                   ت أم المؤمني ف آان ن الرضاعة وآي وة م ى األخ ب عل ارئ الحبي ع الق ى أن نطل ن بق  لك
ما                               ه  د ل شرائع محم ى  ا عل اب ويصير أخيه  تختار أخيها من الرضاعة من الرجال والشب
ا شاء وفي أي                            ى م دها إل ات عن  لألخ تماما يدخل عليها وقتما يشاء ويخرج وقتما يشاء ويب
ه اإلسالم                                 ك شرع ال ا ذل ى أخيه ا عل ه م ا وعلي ا ألخيه  وضع شاءت وشاء فهو أخوها له م

 .وشرائع نبي اإلسالم
ت    *  لمة قال ت أم س ب بن ن زين ع          : ;  ع الم األيف ك الغ دخل علي ه ي ة ان لمة لعائش ت أم س  قال
ة قالت                      )البالغ( ك في رسول اهللا أسوة حسن ا ل  الذي ما احب أن يدخل علّي فقالت عائشة أم
ة      (أن امرأة أبي حذافة قالت يا رسول اهللا أن سالما             ) عائشة( يّ    ) عبد لدى أبى حذاف دخل عل  ي

ه شئ               ة من يرة أو شك    (وهو رجل وفي نفس أبي حذاف بي ارضعيه حتى يدخل           ) غ ال الن  فق
 . عليك
 24245 المسند لإلمام أحمد بن حنبل باب مسند عائشة(*) 

ي أرى                 *  وَل اهللا أن ا َرُس  َعْن َعاِئَشَة، َقاَلْت َجاَءْت َسْهَلُة ِبْنُت ُسَهْيٍل إلى النَِّبيِّ صلعم َفَقاَلْت َي
ْت َآْيفَ                                     صلعم أرضعيه َقاَل يُّ  اَل النَِّب ىَّ َفَق اِلٍم َعَل  ِفي َوْجِه أبي ُحَذْيَفَة اْلَكَراِهَيَة ِمْن ُدُخوِل َس

  َقْد َعِلْمُت َانَُّه َرُجٌل َآِبيٌر َفَفَعَلْت َفَاَتتِ             ُاْرِضُعُه َوُهَو َرُجٌل َآِبيٌر َفَتَبسََّم َرُسوُل اهللا صلعم َوَقالَ            
 .النَِّبيَّ صلعم َفَقاَلْت َما رأيت ِفي َوْجِه أبي ُحَذْيَفَة َشْيًئا َاْآَرُهُه َبْعُد َوَآاَن َشِهَد َبْدًرا

 2019 سنن أبن ماجه آتاب النكاح باب ِرَضاِع اْلَكِبيِر(*) 
ذي ال                                   بي ال ير لكن رد الن  لقد تعففت سهلة بنت سهيل وقالت آيف أرضعه وهو رجل آب
 ينطق عن الهوى أنه تبسم والنبي تبسم لعله يضحك من جهلها وعدم علمها بعجائب الوحي          

 !  ! وشرائع نبي الجزيرة التي لم يسبقه إليها أحد
ان                    : ; عن عائشة قالت    *  الم آ ا رسول اهللا أن س ن عمر فقالت ي  أتت سهيلة بنت سهيل ب

ا          ) أي بعض من جسدها عاري      (يدخل علّي وأنا واضعة ثوبي       ّي اآلن بعدم دخل عل ه ي  ثم ان
ه         ) محمد(شب وآبر فأجد في نفسي شئ من ذلك قال         ذي تجدي ذهب بال ك ي أن ذل  فأرضعيه ف

 .في نفسك
 .المسند لإلمام أحمد بن حنبل باب مسند عائشة(*) 

بي فقالت أن                    : ; عن عائشة قالت  *  ة أتت الن ي حذاف  أتت سهلة بنت سهيل وآانت تحت أب
ما          ) شبه عارية(أبي حذافة يدخل علّي وأنا فضل)خادم(سالم مولى  اه آ ة تبن و حذاف ان أب  وآ

الما           بي أن ترضع س ا الن و اقسط فأمره ائهم ه ى آب وهم إل أنزل اهللا أدع دا ف بي زي نى الن  تب
ر               ة تأم ت عائش ذلك آان ن الرضاعة فب دها م ة ول ان بمنزل  فأرضعته خمس رضعات وآ
ان            ا وان آ دخل عليه ا وي ة أن يراه ت عائش ن أحب ا أن يرضعن م ات أخواته ا وبن  أخواته

يرا   بي يدخل             ) رجال(آب ائر أزواج الن لمة وس ا وأبت أم س دخل عليه م ي  خمس رضعات ث
دري                               ما ن شة واهللا  ن لعائ د وقل اس حتى يرضع في المه من الن  عليهن بتلك الرضاعة أحد 

 .لعلها آانت رخصة من النبي لسالم دون الناس
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ة تحت                    : ; عن عائشة قالت    *  ير عشرا فكانت في ورق  لقد نزلت آية الرجم ورضعات الكب
 !. ! ! ! ! ! سرير في بيتي فلما اشتكى النبي تشاغلنا بأمره ودخلت دويبة لنا فأآلتها

 .المسند لإلمام أحمد بن حنبل باب مسند عائشة(*) 
ا                           *  ال بهز حدثن دثنا شعبة ق اال ح ر وبهز ق ن جعف د ب  حدثنا عبد اهللا حدثني أبي حدثنا محم

 أشعث بن سليم أنه سمع أباه يحدث وقال محمد بن جعفر عن األشعث بن سليم عن أبيه عن                   
ه                           مسروق عن عائشة أن رسول اهللا صلعم دخل عليها وعندها رجل فكأنه غضب فقالت إن

 . أخي قال انظرن ما إخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة
 .مسند أحمد باب عائشة(*) 

ا وحذرها من                      بي وغضب عليه بي ودخل الن ة الن  آان الرجال يدخلن على عائشة في غيب
الم                 ائط بك رض الح اربة ع ة ض ك الرخص ل بتل ت تعم بي آان ل الن د رحي ا بع ك لكنه  ذل

 ! ! النبي
ي عن          *  م أخبرن ال الحك دثنا شعبة ق اال ح ز ق ان وبه دثنا عف ي ح دثني أب د اهللا ح دثنا عب  ح

ان                              ال بهز أن رجال من النخع آ  إبراهيم عن همام بن الحرث أنه آان نازال على عائشة ق
ه أو يغسل                            نازال على عائشة فاحتلم فأبصرته جارية لعائشة وهو يغسل أثر الجنابة من ثوب
 ثوبه قال بهز هكذا قال شعبة فقالت لقد رأيتني وما أزيد على أن أفرآه من ثوب رسول اهللا            

 .صلعم
 .مسند أحمد باب عائشة(*) 

اتون            دها ويب نزلون عن انوا ي بي حتى أن الرجال األغراب آ د الن رم عائشة بع د وسع آ  لق
ا آانت                   جنب ويغسل ثوبه من الجنابة أي جنابة          دته أنه ل أرش ه ب م تترآ ا ل م لكنه  ؟ مش مه

 ؟ آه   ؛ لكن ما الذي عرفها أن الرجل يغسل ثوبه من المني                 تفرك المني عن ثوب رسول اهللا      
ا هي                 !. ! يا حميراء ما أآرمك       ة وه ة والعملي ا النظري ان لعائشة فتواه دم آ ا تق  من آل م

ا                               دخل عليه ارت رجال وأحبت أن ي إذا اخت بي اإلسالم ف ه اإلسالم وسنن ن  تطبق شرائع ال
ك                          ه فكانت ترسل ذل ا أمام  وقتما تشاء وفي أي األوضاع تشاء حتى لو آانت واضعة ثيابه
ر                           ذلك الرجل الكبي ي بكر فيخرجن صدورهن ل ات أب ات بن ي بكر وبن  الرجل إلى بنات أب
 الغريب فيرضع من نهودهن خمس رضعات وبذلك يخرج ويدخل على عائشة أم المؤمنين                      
ا نحن ال نطعن في                       بي له حذير الن  المسلمين ويكون بمنزلة أخيها ضاربة عرض الحائط بت
بي اإلسالم                        ه اإلسالم وال في سنن ن ن وال نطعن في شرائع إل  شرف أم المؤمنين المسلمي
بي أن يدخل                    اء الن اذا رفض نس  لكن نسأل عقالء اإلسالم والمتمسكين بسنن نبي اإلسالم لم

الم          عليهن أحد بهذه الرضعات أو إن يتمثلن بعائشة            نى رخصة لس ما مع م  اك        ؟ ث  ؟ هل هن
رخص االن      إسالم العامة وإسالم الخاصة       م إذا آانت         ؟ من مسؤول ال  ؟ لكن السؤال األه

ا المسلمون اآلن                               م يطبقه اذا ل رى لم بي اإلسالم ت اذا    تلك هي آيات اله اإلسالم وسنن ن  ؟ م
ه لكي                        ا بفم ديها لرجل آخر يلتقمهم ه تخرج نه د زوجت ا ووج و دخل رجال مسلم  يحدث ل

ا               يكون أخاها من الرضاعة     ا برجل غريب وأمره  ؟ ماذا تقول امرأة شريفة إذا جاء زوجه
ك                            د ذل أمن بع حتى ي  أن تخرج نهديها لهذا الرجل لكي يرضعهما خمس رضعات مشبعات 

و اشتكت من          أنه سيترآها معه آأخيها يدخل في أي وقت شاء وفي أي وضع شاء                     ؟ لكن ل
بي اإلسالم                      ى      سوء سلوآه بعد ذلك هل يصدقها الزوج المؤمن باإلسالم ويكذب ن ا معن  ؟ م

 أن رجال غريبا ينزل على عائشة ويبات عندها ويستيقظ فتعرف عائشة انه يغسل ثوبه من                   
 ؟  المني فتفتي أنها آانت تفرك مني النبي
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 عائشة وواقعة الجمل
ا              ... بويع علي بن أبي طالب      .  .  .  قالوا لما قتل عثمان       *  ا بايع ير أنهم م ذآر طلحة والزب  ث

ك فخرج من                   ا ذل غ علي ان وبل دم عثم ون ب ى البصرة يطلب ا إل  آارهين غير طائعين وخرج
م                   .  .  .  المدينة إلى العراق     ان معه ير وعائشة ومن آ  ثم سار إلى البصرة فلقي طلحة والزب

ا                 ير وغيرهم ة والزب ذ طلح ل يومئ م وقت ر به ل وظف وم الجم يرهم ي ل البصرة وغ ن أه  م
ى                        م انصرف إل ة ث  وبلغت القتلى ثالثة عشر ألف قتيل وأقام على البصرة خمس عشرة ليل

 .الكوفة
ي طالب          (*)  ن أب ي ب ة عل ان وبيع ن عف ان ب ل عثم  الطبقات الكبرى إلبن سعد باب ذآر قت

ة                   .  رضي اهللا عنهما     ه بالخالف ي رضي اهللا عن ة عل  تاريخ الخلفاء للسيوطي فصل في مبايع
 .وما نشأ عن ذلك

ال                    *  دي ق ود العب ن مسع رحمن ب د ال  أقبلت عائشة حتى دخلت       : ...; روى الشعبي عن عب
ك                دا ل ا ب زوارة فم ي ب ا آنت ل ا بعائشة واهللا م لمة مرحب لمة فقالت أم س ى أم س  ؟ قالت عل

لمة صرخة              ا فصرخت أم س ل مظلوم ان قت ؤمنين عثم ير الم برا أن أم ير خ ة والزب  طلح
ر                 وم أمي الكفر وهو الي ه ب دين علي األمس أنت تشه ا عائشة ب دار فقالت ي  أسمعت من في ال

ا   ل مظلوم دين    !  ! المؤمنين قت ا تري ا                فم ح بخروجن ّل اهللا أن يصل ا فع  ؟ قالت تخرجين معن
 . أمر أمة محمد صلعم

 . االحتجاج للطبرسي باب احتجاج أم سلمة زوجة رسول اهللا على عائشة(*) 
ا                ا أن علي بي آم راء بنت الن ة الزه  إنه صراع الحبيبين عائشة حب النبي وعلي زوج فاطم

 .هو باب مدينة العلم ومن المبشرين بالجنة
ل اآلخر من أجل                              لقد آانت حرب ضروس بين المؤمنين آل يريد ويحرص ويتعمد أن يقت

 .علّى المبشر بالجنة وعائشة زوجة المصطفى في الجنة لكن القرآن يناقض ذلك
اَل    *  ٍر، َق َن ُجَبْي ِعيَد ْب ٌة{عن َس اسٍ               }آَي ِن َعبَّ ى اْب ا ِإَل ُت ِفيَه ِة، َفَرَحْل ُل اْلُكوَف ا َأْه َف ِفيَه  اْخَتَل

ُم                         َزاُؤُه َجَهنَّ ًدا َفَج ا ُمَتَعمِّ يَ  ) 93النساء   (َفَسَأْلُتُه َعْنَها َفَقاَل َنَزَلْت َهِذِه اآلَيُة َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًن  ِه
 .آِخُر َما َنَزَل َوَما نسخها شيء

 صحيح البخاري آتاب التفسير باب َوَمْن َيْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا َفَجَزاُؤُه َجَهنَُّم (*) 
هُ                            *  اَل َوْيَح َدى َق  ُسِئَل اْبُن َعبَّاٍس َعمَّْن َقَتَل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمًِّدا ُثمَّ َتاَب َوآَمَن َوَعِمَل َصاِلًحا ُثمَّ اْهَت

َرْأسِ                          ٌق ِب ِة ُمَتَعلِّ ْوَم اْلِقَياَم وُل َي ُل َواْلَمْقُت يُء اْلَقاِت وُل َيِج  َوَأنَّى َلُه اْلُهَدى َسِمْعُت َنِبيَُّكْم صلعم َيُق
دَ                         َصاِحِبِه َيُقوُل َربِّ َسْل َهَذا ِلَم َقَتَلِني واهللا َلَقْد َأْنَزَلَها اهللا َعزَّ َوَجلَّ َعَلى َنِبيُِّكْم ُثمَّ َمانسخها َبْع

 ..َما َأْنَزَلَها
 ....ٌ.سنن ابن ماجه آتاب الديات باب َهْل ِلَقاِتِل ُمْؤِمٍن َتْوَبة(*) 

 ما مصير الثالثة عشر ألف مؤمنا تعمد آال منهم قتل اآلخر وما مصير اآلالف الذين قاتلوا                  
ذين حرضا اآلالف                        ؤمنين ال ّي وعائشة الم  واشترآوا في هذه الحرب بل ما هو مصير عل

 علّى مبشر  .  ؟ حيرة ما بعدها حيرة      ؟ من المؤمنين على القتل والقتال وقتل ثالثة عشر ألف            
؟ ؛ مات النبي وذهب جبريل ولن يعود من يحل اللغز بالجنة وعائشة زوج النبي في الجنة

 .آية) أين هي(أخرج ابن عساآر عن ابن عباس قال نزلت في علّي ثمانمائة *
 . تاريخ الخلفاء للسيوطي علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه(*) 

 .؟ لكن السؤال الملح على من يقع ذنب هؤالء المسلمين البسطاء ثالثة عشر ألف
 )32: ; 5المائدة.. (َمن َقَتَل َنْفًسا ِبَغْيِر َنْفٍس َأْو َفَساٍد ِفي اَألْرِض َفَكَأنََّما َقَتَل النَّاَس َجِميًعا

www.yassar.freesurf.fr 



  

الوا            :;  عن أبو بكر بن أبي َشيبة قال     *  وَم الجمل ق ا أحلَّ    :;  أول ما تكلمت به الخوارُج ي  م
ة          :;  فقال عليّ   !  لنا دماَءهم وحّرم علينا أموالهم        ي أهل الِقبل الوا   . هي السنة ف دري       :;  ق ا َن  م

بحان اهللا     :;  قالوا  !  فهذه عائشة رأس القوم أتتساهمون عليها             :;  ما هذا قال   ا   !  ُس ال   . أمن   :;  ق
ال   . فإنه َيحرم من أبنائها ما َيحرم منها          :;  قال  . نعم  :;  فهي َحرام قالوا     ْت أم أوفى         :;  ق  ودخل

رأٍة َقتلت            :;  الَعْبدية على عائشة بعد َوقعه الجمل فقالت لها           ولين في ام ا تق ؤمنين م  يا أّم الم
ار       :;  ابنًا لها صغيرًا قالت       ا الن ا               :;  قالت   . َوجبت له رأة قتلت من أوالده ولين في ام ا تق  فم

 .ُخذوا بيد عدّوة اهللا  :;  األآابر عشرين ألفًا في َصعيد واحد قالت
 العقد الفريد الجزء األول باب آتاب النبي صلعم وخدامه(*)

د         نعم لقد آانت سلوآيات عائشة في حياة محمد تنذر بأنها شرسة الطباع                       شرب محم  ؛ ولقد 
م                 والكثير من نسائه من مكائدها الكثير            ذي تذع  ؛ بل آانت تتطاول على محمد بقولها أنت ال

ي هواك             أنك نبي  ك ف وة             ؛ وقالت ما أرى ربك إال يسارع ل ية لنب ذه وحدها لطمة قاس  ؛ وه
 :; ؛ آما أنها تطاولت باليد واللسان على بعض من نسائه آصفية وسودة ! محمد

 :; سمعت أم المؤمنين عائشة سودة تنشد: ; جاء في المصادر الشيعية
ني حفصة(عدي   { م  ) تع ني عائشة (وتي  :;  فقالت عائشة لحفصة  } تبتغي من تحالف ) تع

أعينيني فقامت فأخذت            فإذا رأي  ,  إال بي وبك ياحفصة    ) تقصد(ماتعرض  تني أخذت برأسها ف
ر              ,  وخافت حفصة فأعانتها    ,  برأسها بي صلعم فاخب أتى الن  وجاءت أم سلمة فأعانت سودة ف

ال     ن فق اءك يقتتل ه نس ل ل ة      : ;  وقي ت عائش الكن فقال ن م ا     : ; ويحك ا رسول اهللا أال تسمعه  ي
ا هو عدي  ,  ويحكن ليس عديكن وال تيمكن        : ; عدى تيم تبتغي من تحالف فقال      :; تقول  إنم

 .تميم وتيم تميم
ال       وتلك آانت األجواء النبوية في حضرة المصطفى وفي بيت النبوة                ؛ وتلك بعض من أفع

 . عائشة رضى اهللا عنها والتي آانت تنذر بطلوع قرني الشيطان من ناحية بيتها
ذآر إذا                     : ; جاء في اإلحياء   *  وات ومجالس ال د للصل من حضور المساج  يجب منع النساء 

ا                 ول اهللا صلعم م ا إن رس ل له ا فقي ة رضى اهللا عنه ن عائش د منعته ن فق ة به ت الفتن  خيف
 . منعهن من الجماعات فقالت لو علم رسول اهللا ما أحدثن بعده لمنعهن

.إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد الغزالي باب األمر بالمعروف والنهي عن المنكر(*) 
ا    وهنا نرى سطوة عائشة فهي بعد النبي تسيطر وتمنع وتفتي وتحلل وتحرم   ؛ لكن آيف له

ده             ا أحدثن النساء بع بي م م           أن تقول لو علم الن م يكن يعل راه ل م       ؟ ت ان ال يعل  ؛ فهل  ؟ إن آ
م      ير ال يعل م الخب ة            العلي بي والصحاب اء الن دثن نس ذي أح ا ال ائرا م ؤاال ح يبقى س ن س  ؟ لك

 .والمؤمنين األوائل بعد النبي حتى منعتهم عائشة من الخروج حتى إلى المساجد
صلعم                   *  ا  ا زوجة نبي م أنه ا لنعل  عن عمار بن ياسر قال لقد سارت أمنا عائشة مسيرها وأن

 . في الدنيا واآلخرة ولكن اهللا ابتالنا بها ليعلم إياه نطيع أو إياها
اب أم                (*)  دي ب ي الهن ي المتق خ عل ال للشي وال واألفع نن األق ي س ال ف نز العم ب آ  منتخ

 . المؤمنين عائشة رضى اهللا عنها
 شهادة النبي عن نسوانه

ال        *  ك األشعري عن صلعم ق ي مال ا    :; عن أب ك وم تي تضاجع ك ال دوك زوجت  أعدى ع
 .ملكت يمينك

 1147الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم(*) 
 .قال صلعم لحصير في رآن البيت خير من امرأة ال تلد: ; عن عمر بن الخطاب قال* 

 .إحياء علوم الدين لإلمام أبي حامد الغزالي باب آداب النكاح(*) 
 . امرأة ولود أحب إلى اهللا تعالى من امرأة ال تلد إني مكاثر بكم األمم يوم القيامة* 

 1626 الجامع الصغير للسيوطي حديث رقم(*) 
وال          ك األق ي ذل ت ف ة وإن تضارب د إال خديج د لمحم م تل د بحسب     ل اء محم ة نس ا قيم  ؛ فم

 ؟ أحاديثه السابقة وغيرها آثير
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 قال النبي صلعم إن الفساق هم أهل النار قالوا يا رسول              : ; عن عبد الرحمن بن شبل قال          * 
 اهللا ومن الفساق قال النساء قالوا أولسن بأمهاتنا وبناتنا وأخواتنا قال بلى ولكنهن إذا أعطين              

 .لم يشكرن وإذا أبتلين لم يصبرن
اب                          (*)  دي ب ي الهن ى المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل

 .في ترهيبات وترغيبات تختص بالنساء
و                            *  اس أب ال ليصل بالن ه ق تد برسول اهللا وجع ا اش  أخبر حمزة بن عبد اهللا بن عمر قال لم

ران فمر                   رأ الق  بكر فقالت له عائشة يا رسول اهللا إن أبا بكر رجل رقيق آثير البكاء حين يق
ها                       ل مقالت ه عائشة بمث و بكر فراجعت اس أب  عمر فليصل بالناس فقال رسول اهللا ليصل بالن

 .فقال رسول اهللا ليصل بالناس أبو بكر إنكن صواحب يوسف
ي         (*)  اس ف ي بالن ر أن يصل ا بك ر رسول اهللا أب ر أم اب ذآ عد ب ن س برى ألب ات الك  الطبق

 123 الموطأ لإلمام مالك بن أنس.وهو حديث متفق عليه من حديث عائشة. مرضه
الصالة                         *  ه ب ؤذن يؤذن اه الم ه أت  عن الحسن قال لما مرض رسول اهللا مرضه الذي مات في

 .المرجع السابق. فقال لنسائه مرن أبا بكر فليصل بالناس فإنكن صواحب يوسف
د أم آذب           ان ال ينطق عن الهوى إن هو إال                وسؤالنا الحائر والملح هل صدق محم و آ  ؟ ل

ه صواحب يوسف                   يرة أن نسائ  وحي يوحي وما قاله محمد هو الصدق فتكون شهادته األخ
ق عن                          .أي عاهرات قحبات      ا وين د آاذب ات فيكون محم ا إذا آن شريفات طاهرات عفيف  أم

 . الهوى وقد قذف المؤمنات الغافالت وعذابه عند اهللا عظيم
ا ال                          *  م آتاب ة ودواة أآتب لك ي بصحيف وا ل ال ادع بي صلعم ق  عن عمر قال لما مرض الن

ول رسول اهللا فقلت                     ا يق  )عمر(تضلوا بعده أبدا فقال النسوة من وراء الستر أال تسمعون م
ال                     إنكن صويحبات يوسف إذا مرض رسول اهللا عصرتن أعينكن وإذا صح رآبتن عنقه فق

 .رسول اهللا صلعم دعوهن فإنهن خير منكم
 .األوسط للطبراني منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للعالمة الهندي(*) 

د هن صويحبات يوسف                   اء محم د أن نس  ؛ أي عاهرات     وهنا يؤآد عمر وفي وجود محم
أن                       .  خائنات د ب ه محم ال عن ذي ق  لكن السؤال المهم واألآثر إلحاحا أين ذلك الكتاب المهم ال

دا          ده أب وا بع ن يضل اب                    المسلمين ل ذي انت ه الخرف ال دوا أن م تأآ وه أم أنه ه وأخف  ؛ هل آتب
 ؟ محمد آما قال عمر

 صراع عائشة مع الموت
د *   عن عبيد اهللا أبي مليكه أنه حّدثه ذآوان حاجب عائشة فجئت وعند رأسها ابن أخيها عب

ال                               ها فق ن أخي  اهللا بن عبد الرحمن فقلت هذا عبد اهللا ابن عباس يستأذن عليك فأآب عليها اب
ه              وهي تموت .  هذا ابن عباس يستأذن عليك         ي ب  ؛فقالت دعني من ابن عباس فإنه ال حاجة ل

ه                     أذن ل  وال بتزآيته فقال يا أماه إن ابن عباس من صالحي بنيك يسلم عليك ويودعك قالت ف
ا                   ال ابشري فقالت بم لم وجلس ق ا أن س ه فلم ي             إن شئت فأدخل ن أن تلق ا بينك وبي ال م  ؟ ق

ى رسول اهللا                             محمدا وألحبة إال أن تخرج الروح من الجسد آنت أحب نساء رسول اهللا إل
واء فأصبح رسول اهللا                   اس   .  .  .  ولم يكن يحب إال طيبا وسقطت قالدتك ليلة األب  فأصبح الن

 ليس معهم ماء فأنزل اهللا أن تيمموا صعيدا طيبا فكان ذلك من سببك وما أذن اهللا لهذه األمة                      
ن فأصبح ليس                        روح األمي ا ال  من الرخصة فأنزل اهللا براءتك من فوق سبع سموات جاء به
ن                   ا اب ك ي  مسجدا من مساجد اهللا يذآر فيه إال هي تتلى فيه إناء الليل والنهار فقالت دعني من

 .عباس فو الذي نفسي بيده لوددت أني آنت نسيا منسيا
 .الطبقات الكبرى إلبن سعد باب ذآر أزواج رسول اهللا عائشة بنت أبي بكر الصديق(*) 

ي آنت                            *   عن عمرو ابن سلمة أن عائشة قالت واهللا لوددت أني آنت شجرة واهللا لوددت أن
 .نفس المرجع السابق. مدرة واهللا لوددت أن اهللا لم يكن خلقني شيئا قط

ه                         د أن د أو أحم ة محم اء األحب ى لق  لماذا الفزع من الموت هكذا يا أم المؤمنين أال تشتاقين إل
ان يحب                  م آ يره ولك د وبع ى محم اقين إل  ينتظرك على أحر من الجمر ليستكثر منك ألم تشت
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 ألم تصدقي وتثقي انك من زوجاته في الجنة ألم يقل إن فضل عائشة                   .  أن يرعى بعيره فيك    
 هل أيقنت من آذب آل هذه المقوالت وأصبح ماثال أمامك              .  آفضل الثريد على باقي الطعام      

 .العذاب األليم آما بدا ذلك لعمر قبلك وأبي بكر
صلعم                           *  يُّ  اَم النَِّب اَل َق ِد اهللا َق ْن َعْب اِفٍع، َع ْن َن  َحدََّثَنا ُموَسى ْبُن ِإْسَماِعيَل، َحدََّثَنا ُجَوْيِرَيُة، َع

 ".َخِطيًبا َفَأَشاَر َنْحَو َمْسَكِن َعاِئَشَة َفَقاَل ُهَنا اْلِفْتَنُة ـ َثَالًثا ـ ِمْن َحْيُث َيْطُلُع َقْرُن الشَّْيَطاِن
 .3141  صحيح البخاري باب َما َجاَء ِفي ُبُيوِت َأْزَواِج النَِّبيِّ صلعم (*) 

أن                ي بيت عائشة أم هو اعتراف ب ابع ف أن الشيطان ق  هل آانت نبوءة من محمد أو توقع ب
 ؟  من يسكن مع عائشة هو الشيطان أبو قرنين
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 نساء على هامش النساء
 آان النبي صلعم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وآانت                :  عن أنس بن مالك قال    * 

م                          ا ث ي رأسه يوم ه وجلست تفل ا فأطعمت  أم حرام تحت عبادة أبن الصامت فدخل عليها يوم
 .... أستيقظ وهو يضحك

م               (*)  م حديث رق ة  1246اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسل  ؛ الحلي
 .ألبي نعيم باب أم حرام بنت ملحان

ى أم                 *  راء وعل ن عف ّوذ ب ع بنت مع ى الربي ى أم بشر وعل  آان رسول اهللا صلعم يدخل عل
ي                        حرام بنت ملحان تفل د آانت أم  وة بهن فق ليم والخل ا أم س ى أخته  حرام بنت ملحان وعل

دها  ام عن ة وين ة  رأسه الشريف ى األجنبي تدل أن من خصائصه صلعم جواز النظر إل  ؛ اس
ة       ل               .  (*) والخلوة بها ألمنه من الفتن اب تحوي بي ب دين الحل ان ال ام بره ة لإلم يرة الحلبي  الس

 .القبلة
ه                         د أو زوجت ان   ال نعرف معنى لذلك هل امرأة عبادة بن الصامت آانت أخت محم  ؟ إن آ

ذي                                  ال ام ال  ؛ فما معنى أن النبي يعطي رأسه المرأة غريبة تفلي له القمل من رأسه حتى ين
ي خدرها              اك                    آان أآثر حياء من العذراء ف من النساء وليس هن دد  ذا الع د به زوج محم  ؟ ت

 ؟ ؟ ؟ واحدة منهن تستطيع أن تفلي رأسه من القمل
ال                       *  ك حاجة فق ي إلي  جاء في الصحيحين أنه صلعم جاءته امرأة في عقلها شئ فقالت أن ل

ك                   ة شئت أجلس إلي ي أي سكك المدين م حتى أقضي      رسول اهللا صلعم أجلسي ف  ؛ زاد مسل
 .؛ فخال معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها حاجتك

د                    (*)  د محم ة السي ة المشرف ة بمك ادة الشافعي تي الس ة لمف ار المحمدي ة واآلث يرة النبوي  الس
 .زيني دحالن باب من معجزاته صلعم ما فضله اهللا به زائد على غيره من آمال خلقه

ام                   ما الذي آان في عقل المرأة         كان ع ي م ه أو ف ي     ؟ لماذا لم يستضيفها في بيت اذا يختل  ؟ لم
اذا                  ؟ ما هو قضاء الحاجة هنا       ؟ قضى حاجتها    بها ى م ا فاسق عل ول البعض ي د يق  ؟ لكن ق

هب              .  تنبش وتحفر النبي أشرف من ذلك        نقول ما هو الشرف أو العيب إذا آانت قد جاءت لت
ة                  الل للصحاب ة ح ل زواج المتع ى ه ل مسم ى أج ة أي إل دة قليل ل أي لم بي ألج ا للن  نفسه

 ؟ واألتباع وحرام على النبي
ة أضجعت                            *  اب الجن  عن أبن عباس قال إن النبي صلعم قال إني ألبستها قميصي لتلبس ثي

ي                             د أب ّي بع ق اهللا صنيعا إل ا آانت أحسن خل بر أنه  معها في قبرها ألخفف من ضغطة الق
 . طالب
اب                          (*)  دي ب ي الهن ى المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل

 فاطمة بنت أسد أم علّى
 وخص صلعم بأنه ال يضغط في قبره وآذلك األنبياء عليهم الصالة والسالم ولم يسلم من                 * 

ه                            د ببرآت ة بنت أس  الضغطة صالح وال غيره سواهم وآذا ما في التذآرة للقرطبي إال فاطم
 . صلعم أي حيث اضطجع صلعم في قبرها

 . السيرة الحلبي لإلمام العالمة برهان الدين الحلبي باب غزوة بني قريظة(*) 
ان                  ما نوع االضطجاع هنا    ؟ ما معنى أن عمر الفاروق الذي لو آان هناك نبيا بعد محمد لك

ر ر       عم اقي البش ل ب ب مث وف ال يحاس ذي س ر ال ي بك م        ؛ وأب ة العل اب مدين ّي ب  ؛ ؛ وعل
ة بنت                     ه إال فاطم بر بضغطت هم الق ينال من ة آل هؤالء س  وعثمان الذي تستحي منه المالئك

 ! ! ! أسد ببرآة اضطجاع رسول اهللا معها
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ن                         اذ ب ع مع ار أو م ر الطي  لماذا لم يضجع محمد مع أبنتاه أو مع حمزة عمه أسد اهللا أو جعف
ان صديقا                     و عاش لك ذي ل ه ال راهيم أبن ع إب بر أو حتى م  جبل ليخفف عنهم من ضغطة الق

 ! ! ! نبيا
 في ذي الحجة سنة أربع أو سنة خمس فنزل         ) زوجة أبي بكر وأم عائشة     (توفت أم رمان    * 

 صلعم في قبرها واستغفر لها وقال اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رمان فيك وفي رسولك        
 .وقال صلعم من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رمان

 وأحواله ومناقبه  ) أبي بكر  (نهاية األرب في فنون األدب للنويري ذآر نبذة من أخباره                  (*) 
 .رضي اهللا عنه

ق                              تي أطل ا عائشة ال  رغم أن هذا الحديث يدلنا على جمال زوجة أبي بكر والتي ورثت منه
ر                        ان ضغطة القب م يخفف عن أم رم اذا ل سؤال لم  عليها محمد الحميراء أو الشقيراء لكن ال

ة بنت                رغم نزول محمد معها في قبرها          ع فاطم د م  ؟ وستظل الضجعة التي أضجعها محم
 ؟ ؟ أسد تثير السؤال

ا رسول اهللا        *  ا أبوه رة وصلى عليه نة تسع من الهج ي س بي ف وم بنت الن  وتوفيت أم آلث
 .صلعم ونزل في حفرتها

 .االستيعاب في تمييز األصحاب ألبن عبد البر باب أم آلثوم(*) 
 نزل محمد حفرة أبنته ولم تنجو من عذاب القبر بينما نجت منه فاطمة بنت أسد أم علّي وأم                      

 .أم هانئ أول حب لرسول اهللا
 . ما الحب إال للحبيب األول        فنقل فؤادك حيث شئت من الهـوى
 وحنينـه أبـدا ألول منزل         آم منزل فـي األرض يألفـه الفتى

ي                    *  ي بيت  عن أم هانئ رضى اهللا تعالى عنها قالت ما أسرى برسول اهللا صلعم إال وهو ف
م                        نائم عندي تلك الليلة فصلى العشاء اآلخرة ثم نام عندي تلك الليلة فصلى العشاء اآلخرة ث

م              ) أيقظهم(نام ونمنا فلما آان قبل الفجر أهبنا          ا ومن ث ا من نومن  رسول اهللا صلعم أي أقامن
دس                 م جئت بيت المق وادي ث ذا ال ا رأيت به اء اآلخرة آم د صليت العش انئ لق ا أم ه ال ي  ق

أخبرهم فعلقت أم                               .  فصليت فيه  ريش ف  وفي رواية أخرى قال محمد أنا أريد أن أخرج إلى ق
 . ذا قريشا فيكذبك من صدقكهانئ بردائه وقالت أنشدك باهللا أن ال تحدث به

رض            (*)  راج وف راء والمع ر االس اب ذآ بي ب دين الحل ان ال ام بره ة لإلم يرة الحلبي  الس
 .اإلصابة ألبن حجر باب أم هانئ. الصلوات الخمس

ة                            ي قحاف ن أب ه غير أب م يصدق ع ول ه الجمي  ؛ من المالحظ أن تنبؤات أم هانئ تحققت وترآ
 ؟ ليست زوجته لكي ينام عندها أو أخته لكي تكون من              من أم هانئ  .  الذي أخذ لقب الصديق   

ه د وفضل              محارم ا لمحم ب أن يعطيه ي طال تي رفض أب ي ال ه األول وه ت حب ل آان  ؛ ب
 ؟ ؛ لماذا آان ينام عندها غيره

ن                        *  يرة ب ا هب  عن أبن عباس خطب النبي إلى أبي طالب أبنته أم هانئ في الجاهلية وخطبه
ال                          ني فق يرة وترآت عم زوجت هب ا  بي صلعم ي  أبي وهب بن عمرو فزوجها هبيرة فقال الن

ن      (يأبن أخي إنا قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم             م    أليس محمد الصادق األمي  ؟ الكري
ا        ان لئيم دا آ ني أن محم ذا يع ل ه ريم ه افئ الك يرة    ) ؟ يك ن هب ا وبي الم بينه رق اإلس م ف  ث

ي                ة فكيف ف ي الجاهلي ك ف ت واهللا إن آنت ألحب ا فقال ى نفسه ا رسول اهللا صلعم إل  فخطبه
 !.  ! ! اإلسالم

ز     .نهاية األرب في فنون األدب للنويري باب أم هانئ بنت أبي طالب    (*)   اإلصابة في تميي
 .أسد الغابة ألبن األثير. الصحابة ألبن حجر العسقالني

ا عطشى                          *  ا فقمت وأن  قام رسول اهللا صلعم من الليل إلى فخارة أي تحت السرير فبال فيه
ك                     ى تل ا أم أيمن قومي إل  فشربت ما في الفخارة وأنا ال أشعر فلما أصبح النبي صلعم قال ي
م                          ذه ث دت نواج  الفخارة فأهريقي ما فيها فقالت واهللا لقد شربت ما فيها فضحك صلعم حتى ب

 أبدا وفي لفظ ال تلج النار بطنك وفي حديث             ) أي لم يمرض بطنها    (قال ال يجفر بطنك بعده         
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 !.  ! .. ..آخر حين علم صلعم أنها شربت ذلك قال صحة يا أم يوسف
 .السيرة الحلبية للعالمة برهان الدين الحلبي باب غزوة أحد(*) 

ول                          تنزاه من الب  ؛ هناك العديد من األحاديث النبوية التي تؤآد أن عذاب القبر من عدم األس
ا            ى بطنه ار عل رم الن ة أو يح دخل أم يوسف الجن د ي ول محم ا ب ذا  !  ! أم نى ه ا مع ا  م  ؟ م

اد اهللا             اقي عب ول ب د وب ول محم ن ب ارق بي ن     الف ا مسلمي حة ي ا أم   .. ؟ ص حة ي دي ص  قص
ن             !.  ! ! يوسف  ي م ل يشف ول اإلب راض وب د األم د يحصن أم يوسف ض ول محم م ب  نع

 ! ! ! سبعين داء وعجبي أال تتفكرون
ا                  *  ير أم ي آب ذبان ف ا يع ذبان وم ا ليع  عن أبن عباس قال مر النبي صلعم بقبرين فقال انهم

دة         ... أحدهما فكان ال يستنزه من البول         بر واح  ثم أخذ بجريده فشقها نصفين فغرز في آل ق
 .فقالوا يا رسول اهللا لم صنعت هذا قال لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا

 . المسند لإلمام أحمد بن حنبل باب مسند عبد اهللا بن عباس(*) 
اة                                 ما هو السر وراء إضجاع النبي مع فاطمة بنت أسد أم علّي وأم أم هانئ أول حب في حي

بر                  تي تنجو من ضغطة الق اء ال د األنبي دة بع ى هامش   !  ؟ النبي وآيف أنها الوحي  نساء عل
 النساء

 آان النبي صلعم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وآانت                :  عن أنس بن مالك قال    * 
م                          ا ث ي رأسه يوم ه وجلست تفل ا فأطعمت  أم حرام تحت عبادة أبن الصامت فدخل عليها يوم

 .... أستيقظ وهو يضحك
م               (*)  م حديث رق ة  1246اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان البخاري ومسل  ؛ الحلي

 .ألبي نعيم باب أم حرام بنت ملحان
ى أم                 *  راء وعل ن عف ّوذ ب ع بنت مع ى الربي ى أم بشر وعل  آان رسول اهللا صلعم يدخل عل

ي                        حرام بنت ملحان تفل د آانت أم  وة بهن فق ليم والخل ا أم س ى أخته  حرام بنت ملحان وعل
دها  ام عن ة وين ة  رأسه الشريف ى األجنبي تدل أن من خصائصه صلعم جواز النظر إل  ؛ اس
 .والخلوة بها ألمنه من الفتنة

 .السيرة الحلبية لإلمام برهان الدين الحلبي باب تحويل القبلة(*) 
ه                         د أو زوجت ان   ال نعرف معنى لذلك هل امرأة عبادة بن الصامت آانت أخت محم  ؟ إن آ

ذي                                  ال ام ال  ؛ فما معنى أن النبي يعطي رأسه المرأة غريبة تفلي له القمل من رأسه حتى ين
ي خدرها              اك                    آان أآثر حياء من العذراء ف من النساء وليس هن دد  ذا الع د به زوج محم  ؟ ت

 ؟ ؟ ؟ واحدة منهن تستطيع أن تفلي رأسه من القمل
ال                       *  ك حاجة فق ي إلي  جاء في الصحيحين أنه صلعم جاءته امرأة في عقلها شئ فقالت أن ل

ك                   ة شئت أجلس إلي ي أي سكك المدين م حتى أقضي      رسول اهللا صلعم أجلسي ف  ؛ زاد مسل
 .؛ فخال معها في بعض الطريق حتى فرغت من حاجتها حاجتك

د                    (*)  د محم ة السي ة المشرف ة بمك ادة الشافعي تي الس ة لمف ار المحمدي ة واآلث يرة النبوي  الس
 .زيني دحالن باب من معجزاته صلعم ما فضله اهللا به زائد على غيره من آمال خلقه

ام                   ما الذي آان في عقل المرأة         كان ع ي م ه أو ف ي     ؟ لماذا لم يستضيفها في بيت اذا يختل  ؟ لم
اذا                  ؟ ما هو قضاء الحاجة هنا       ؟ قضى حاجتها    بها ى م ا فاسق عل ول البعض ي د يق  ؟ لكن ق

هب              .  تنبش وتحفر النبي أشرف من ذلك        نقول ما هو الشرف أو العيب إذا آانت قد جاءت لت
ة                  الل للصحاب ة ح ل زواج المتع ى ه ل مسم ى أج ة أي إل دة قليل ل أي لم بي ألج ا للن  نفسه

 ؟ واألتباع وحرام على النبي
ة أضجعت                            *  اب الجن  عن أبن عباس قال إن النبي صلعم قال إني ألبستها قميصي لتلبس ثي

ي                             د أب ّي بع ق اهللا صنيعا إل ا آانت أحسن خل بر أنه  معها في قبرها ألخفف من ضغطة الق
 . طالب
اب                          (*)  دي ب ي الهن ى المتق  منتخب آنز العمال في سنن األقوال واألفعال للشيخ العالمة عل

 فاطمة بنت أسد أم علّى
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 وخص صلعم بأنه ال يضغط في قبره وآذلك األنبياء عليهم الصالة والسالم ولم يسلم من                 * 
ه                            د ببرآت ة بنت أس  الضغطة صالح وال غيره سواهم وآذا ما في التذآرة للقرطبي إال فاطم

 . صلعم أي حيث اضطجع صلعم في قبرها
 . السيرة الحلبي لإلمام العالمة برهان الدين الحلبي باب غزوة بني قريظة(*) 

ان                  ما نوع االضطجاع هنا    ؟ ما معنى أن عمر الفاروق الذي لو آان هناك نبيا بعد محمد لك
ر ر       عم اقي البش ل ب ب مث وف ال يحاس ذي س ر ال ي بك م        ؛ وأب ة العل اب مدين ّي ب  ؛ ؛ وعل

ة بنت                     ه إال فاطم بر بضغطت هم الق ينال من ة آل هؤالء س  وعثمان الذي تستحي منه المالئك
 ! ! ! أسد ببرآة اضطجاع رسول اهللا معها

ن                         اذ ب ع مع ار أو م ر الطي  لماذا لم يضجع محمد مع أبنتاه أو مع حمزة عمه أسد اهللا أو جعف
ان صديقا                     و عاش لك ذي ل ه ال راهيم أبن ع إب بر أو حتى م  جبل ليخفف عنهم من ضغطة الق

 ! ! ! نبيا
 في ذي الحجة سنة أربع أو سنة خمس فنزل         ) زوجة أبي بكر وأم عائشة     (توفت أم رمان    * 

 صلعم في قبرها واستغفر لها وقال اللهم لم يخف عليك ما لقيت أم رمان فيك وفي رسولك        
 .وقال صلعم من سره أن ينظر إلى امرأة من الحور العين فلينظر إلى أم رمان

 وأحواله ومناقبه  ) أبي بكر  (نهاية األرب في فنون األدب للنويري ذآر نبذة من أخباره                  (*) 
 .رضي اهللا عنه

ق                              تي أطل ا عائشة ال  رغم أن هذا الحديث يدلنا على جمال زوجة أبي بكر والتي ورثت منه
ر                        ان ضغطة القب م يخفف عن أم رم اذا ل سؤال لم  عليها محمد الحميراء أو الشقيراء لكن ال

ة بنت                رغم نزول محمد معها في قبرها          ع فاطم د م  ؟ وستظل الضجعة التي أضجعها محم
 ؟ ؟ أسد تثير السؤال

ا رسول اهللا        *  ا أبوه رة وصلى عليه نة تسع من الهج ي س بي ف وم بنت الن  وتوفيت أم آلث
 .صلعم ونزل في حفرتها

 .االستيعاب في تمييز األصحاب ألبن عبد البر باب أم آلثوم(*) 
 نزل محمد حفرة أبنته ولم تنجو من عذاب القبر بينما نجت منه فاطمة بنت أسد أم علّي وأم                      

 .أم هانئ أول حب لرسول اهللا
 . ما الحب إال للحبيب األول        فنقل فؤادك حيث شئت من الهـوى
 وحنينـه أبـدا ألول منزل         آم منزل فـي األرض يألفـه الفتى

ي                    *  ي بيت  عن أم هانئ رضى اهللا تعالى عنها قالت ما أسرى برسول اهللا صلعم إال وهو ف
م                        نائم عندي تلك الليلة فصلى العشاء اآلخرة ثم نام عندي تلك الليلة فصلى العشاء اآلخرة ث

م              ) أيقظهم(نام ونمنا فلما آان قبل الفجر أهبنا          ا ومن ث ا من نومن  رسول اهللا صلعم أي أقامن
دس                 م جئت بيت المق وادي ث ذا ال ا رأيت به اء اآلخرة آم د صليت العش انئ لق ا أم ه ال ي  ق

أخبرهم فعلقت أم                               .  فصليت فيه  ريش ف  وفي رواية أخرى قال محمد أنا أريد أن أخرج إلى ق
 . هانئ بردائه وقالت أنشدك باهللا أن ال تحدث بهذا قريشا فيكذبك من صدقك

رض            (*)  راج وف راء والمع ر االس اب ذآ بي ب دين الحل ان ال ام بره ة لإلم يرة الحلبي  الس
 .اإلصابة ألبن حجر باب أم هانئ. الصلوات الخمس

ة                            ي قحاف ن أب ه غير أب م يصدق ع ول ه الجمي  ؛ من المالحظ أن تنبؤات أم هانئ تحققت وترآ
 ؟ ليست زوجته لكي ينام عندها أو أخته لكي تكون من              من أم هانئ  .  الذي أخذ لقب الصديق   

ه  د وفضل     محارم ا لمحم ب أن يعطيه ي طال تي رفض أب ه األول وهي ال ت حب ل آان  ؛ ب
 ؟ ؛ لماذا آان ينام عندها غيره

ن                        *  يرة ب ا هب  عن أبن عباس خطب النبي إلى أبي طالب أبنته أم هانئ في الجاهلية وخطبه
ال                          ني فق يرة وترآت عم زوجت هب ا  بي صلعم ي  أبي وهب بن عمرو فزوجها هبيرة فقال الن

ن      (يأبن أخي إنا قد صاهرنا إليهم والكريم يكافئ الكريم             م    أليس محمد الصادق األمي  ؟ الكري
ا        ان لئيم دا آ ني أن محم ذا يع ل ه ريم ه افئ الك يرة    ) ؟ يك ن هب ا وبي الم بينه رق اإلس م ف  ث
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ي                ة فكيف ف ي الجاهلي ك ف ت واهللا إن آنت ألحب ا فقال ى نفسه ا رسول اهللا صلعم إل  فخطبه
 !.  ! ! اإلسالم

ز     .نهاية األرب في فنون األدب للنويري باب أم هانئ بنت أبي طالب    (*)   اإلصابة في تميي
 .أسد الغابة ألبن األثير. الصحابة ألبن حجر العسقالني

ا عطشى                          *  ا فقمت وأن  قام رسول اهللا صلعم من الليل إلى فخارة أي تحت السرير فبال فيه
ك                     ى تل ا أم أيمن قومي إل  فشربت ما في الفخارة وأنا ال أشعر فلما أصبح النبي صلعم قال ي
م                          ذه ث دت نواج  الفخارة فأهريقي ما فيها فقالت واهللا لقد شربت ما فيها فضحك صلعم حتى ب

 أبدا وفي لفظ ال تلج النار بطنك وفي حديث             ) أي لم يمرض بطنها    (قال ال يجفر بطنك بعده         
 !.  ! .. ..آخر حين علم صلعم أنها شربت ذلك قال صحة يا أم يوسف

 .السيرة الحلبية للعالمة برهان الدين الحلبي باب غزوة أحد(*) 
ول                          تنزاه من الب  ؛ هناك العديد من األحاديث النبوية التي تؤآد أن عذاب القبر من عدم األس

ا            ى بطنه ار عل رم الن ة أو يح دخل أم يوسف الجن د ي ول محم ا ب ذا  !  ! أم نى ه ا مع ا  م  ؟ م
اد اهللا             اقي عب ول ب د وب ول محم ن ب ارق بي ن     الف ا مسلمي حة ي ا أم   .. ؟ ص حة ي دي ص  قص

ن             !.  ! ! يوسف  ي م ل يشف ول اإلب راض وب د األم د يحصن أم يوسف ض ول محم م ب  نع
 ! ! ! سبعين داء وعجبي أال تتفكرون

ا                  *  ير أم ي آب ذبان ف ا يع ذبان وم ا ليع  عن أبن عباس قال مر النبي صلعم بقبرين فقال انهم
دة            ... أحدهما فكان ال يستنزه من البول     بر واح  ثم أخذ بجريده فشقها نصفين فغرز في آل ق

 .فقالوا يا رسول اهللا لم صنعت هذا قال لعلهما أن يخفف عنهما ما لم ييبسا
 . المسند لإلمام أحمد بن حنبل باب مسند عبد اهللا بن عباس(*) 

اة                                 ما هو السر وراء إضجاع النبي مع فاطمة بنت أسد أم علّي وأم أم هانئ أول حب في حي
 !  ؟ النبي وآيف أنها الوحيدة بعد األنبياء التي تنجو من ضغطة القبر
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 الخاتمة والنتيجة
ة والنتيجة               ى آخره والمحصل ة           .  يصل بنا الشوط إل ات المختلف من القصص والرواي يرا   آث

اين والظروف أيضا تبدلت                      والمتباينة ألبطال روايات وقصص أعمارهم أيضا شاسعة التب
 وتغيرت وتباينت بين زواجه األول وزواجه األخير فرق شاسع بين األول وما تاله ال وجه               
ه                        ى من يعيل  ربما للمقارنة األول زواج شاب صغير فقير ال يملك شيئا عامل أجير عالة عل
اء                       تى تش ا م ل تجارته  بالكاد قد يحصل على ما يسد رمقه يأتمر بأمر سيدته يخرج في قواف
م طاعة                             ك إال نع تي تشاء األجير ال يمل ة ال تى تشاء وبالطريق  ويعود متى تشاء تتزوجه م
ل                                       ل ب ا ال تقب ا ال ألنه ن عام ة ثالثي ا فراشه قرب  لسيدته وال يفكر في زوجة أخرى تشارآه
ر                   م الضال األجي اد الضعيف اليتي  ألنه ال يجرؤ لكن تبدلت األحوال وتغيرت الظروف وس
ر اهللا               أوامره أوام ك ف ير ومل ل أم ن آ وى م وذ أق اه وأي نف يادة وأي ج ادته وأي س ى س  عل
ل تزوجه ممن              دة من جبري ة واح ي جمل ه طاعة اهللا ومن يعصاه يعصى اهللا وتكف  وطاعت
من                              م  اديهم وأرجله القول تقطع أي و ب ؤذه ول  يهوى حتى لو آانت زوجة رجل غيره ومن ي
 خالف وتفقأ أعينهم وينفوا من األرض ماتت السيدة وانفتح الباب وانفلت اللجام وخالل اقل                       
مرأة                               ة عشر ا ى ثالث ديرات إل ل التق  من عشر سنوات األخيرة من عمره وصل العدد في اق
ة                 ي الخامس تى ف ن ف زوج بي ر ال اء وعم ار النس ار أعم ت األعم ير تباين ثر بكث ا اآ  وربم
ع                       أوراق الخريف م ا آ دها الخامس تساقطت أنوثته  والعشرين تتزوجه امرأة ثرية تبدأ عق
يرة                مضي قطار عمرها حتى لحقت بمحمد في وقت يأسها وقطارها يترنح في محطته األخ
ان                    وبين طفلة في السادسة أو حتى التاسعة بالكاد تستطيع أن تميز بينها وبين أقرانها الصبي
وي             اء األنث تى ذاك الحي ل ح ل ب م تكتم دا ل ا أب وح ولكنه دأت تف ا ب ير أنوثته ون تباش د تك  ق
ة                     الفطري لم يكن قد طرق أبوابها بعد فلم تزل تلعب مع األطفال بالحصان المجنح وفي ليل
ا                          دها أنه ا دار في خل ن ربم ى أي  عرسها تأتي بها أمها من فوق األرجوحة وهى ال تدرى إل
 ذاهبة إلى لعبة جديدة وصارت الطفلة امرأة لكن عين الخبير في عقده السادس تدرك وتتنبأ               
م من قضى                               ه منه ن جميالت آن زوجات لرجال قبل ذر وبي ة وتن ة الطفل  بما تبشر به أنوث
ها                                 ه وهى حاسرة ورأى من ى زوجة ابن ن محمد عل من ينتظر حتى وقعت عي  نحبه منهم 
ن                          وب وبي  محمد ما يرى الزوج من زوجته وهذا المنظر قّلب قلب محمد فسبحان مقلب القل
داه                    غنيمة باردة أخذها هدية من ملك سأل وعرف مزاج النبوة وهواها وهدفها وغاياتها فأه
دها حتى عنى أو                   ار عن ل والنه  جارية جميلة جعده ترك محمد بسببها النبوة وظل طيلة اللي
ارك ضارية                               د مع ه بع ى دفئ أحضان رحمت ه إل ى بيت ائم ساخنة أخذهن إل  عناها وبين غن
اء                             ن نس ها وبي ل وذراري ك القبائ اء تل تعبد نس  دموية قتل فيها أزواجهن ورجال قبائلهن واس
ن             ن أنفسه اء ووهب تر الحي ن س ز فهتك ت الغرائ ار وتحرآ ز االنتظ وق وع ن الش ال به  ط
دة                          ة الواح ه في الليل ى نسائ دور عل ا وي  للرجل الذي يملك قوة نكاح قدر أربعين رجال نكاح
عن                           ل  ه ب عن معجزات تي ال تحكي  ه األحاديث ال  وهن إحدى عشر ويتناقل الناس من حول
ن                           ي أن يهب  قوته الجنسية الطاغية وتصل تلك األحاديث إلى مسامع النساء حوله فيتسابقن ف
ه                           أنفسهن للفحل الصحراوي إن آان رغبة أم فضوال لكن السؤال هل هناك مرض جنسي ل

 .؟  نفس األعراض
ه وحي                     ا ل حد الضد آال منه ى  ة متناقضة إل  األعمار والنساء والقصص والمواقف متباين
ه                          أتي ل نزل ي  وآيات وأحاديث وروايات وحكايات وحكايات وجبريل يصعد ويهبط يطلع وي

اب                          ات الكت اب وآي ى الكت ى .بالمخرج في آل مأزق فأنعكس التناحر والتناقض والضد عل  إل
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ير من                                دد آب  هنا ويأتي بنا الشوط إلى نهايته ونعود بالكتاب إلى مقدمته هل زواج محمد بع
ان                            النساء لم يكن بدوافع جنسية غريزية مرضية بل آان ألخالق نبوية وهي العطف والحن

دفعوا وصدقوا             ذين ان ؤالء ال اء له داء ووف من أجل       ....والرحمة بنساء أصحابه الشه ه   أم أن
ر       ة البش در آرام رأة أه ا         الم رأة نفسه ل أن تهب الم اءهم وقب اال وأغتصب نس ل رج  ؛ فقت

ها                        ه ودخل علي خذ زوجة أبن ن دون زواج وأ ك اليمي  للرجل دون زواج وضاجع النساء بمل
د                  ا لكل من يري  بدون ولي وزوجة أبن عمته المرتد انتزعها منه ليكسر بها أنفه ويلقن درس
ره وفي                                   ى ظه ه إال عل خرج من عن اإلسالم ال ي  أن يخرج من مصيدة الفئران تلك فالمرتد 
اط                           ه برب ا مع يربط أبيه ا ل ة في السادسة أو التاسعة من عمره  عقده السادس أغتصب طفل
ه                               ده زوج أبنت ه األخرى ومن بع و زوجت ده أب واله من بع ده ويت ك بع  المصاهر ويوليه المل

 !! ومن بعده زوج أبنته سياسة وال شئ سوى السياسة
ها                         ا أن ال عنه تي ق ق شرائعه ال  ترى هل حقا أن آل هؤالء النسوة ساعدن محمدا على تطبي

 .شرائع اهللا أم من أجلهن آسر وألغى وتناقض مع آل الشرائع التي شرعها وجاء بها
ا قلت                       ن م م بي ران لكي تكون الفيصل والحك ة والق اريخ والسن  نعم لقد استشهدت بكتب الت

الوا                      .  وقالوا م ق حاز ل ا أو تن ا قلن ول آم ك آل الحق أن تق ارئ فل ي   أما أنت يا أخي الق  ؛ فأن
م           ا سجينا مثله ي ال خانع ا مثل ى                 أريدك حرا طليق و عل دك شجاعا في الحق حتى ول  ؛ أري
م      ي حق نفسك مثله ا ف ا متهاون ر      ؛ ا نفسك ال جبان ه آالقّص ي ال ترث ك بنفسك مثل ني دين  قت

م                     .  والبعير مثلهم   فرضوا على عقولنا الوصايا وحددوا لنا ما نقرأ وما ال نقرأ وآأن عقولنا ل
م ال       تنضج ألآثر من أربعة عشر قرنا         ل معي له دون      .. ؛ ق ا تري د نحن ال م ا نري نقرأ م  س

رأ    م                      أنتم لنا أن نق ا ال فكرآ م سنكتب فكرن ا ال حكمك نقول حكمن م س ا ال رأيك نقول رأين  ؛ س
 .سنعبر عن رأينا ال نردد رأيكم

 
 أخيـرا

عاء                              ه أو اإلد رة أو الطعن في نسوان بي عرب الجزي ه وجه ن اب تشوي  ليس هدفي من الكت
ار في                             ل نه رين لي  على أصحابه لكنه ردا على المشايخ والماللي والكتاب المطبلين والمزم
أمنا                ة حتى س ا والفضائي ة األرضية منه وات التلفزيوني  الكتب والجرائد واألحاديث في القن
ا            ي أغلبه ير مناسب ف ا والغ ات المناسب منه ي آل األوق ا ف ا حيث تطل علين  من تكراره
ع اللحن                           ما يتماشى م م و روق له ا ي ا م برزون فيه  يعرضون لنا صورة من صنع خيالهم ي
رة                        بي الجزي ى ن ني عل دح وتث  الذي يعزفونه ويسوقون من األحاديث ما يروق لهم طالما تم
الجري              م ب دثين يته ب ونفس المح يرهم نفس الكت تخدم غ و أس تي ل ه وأصحابه وال  ونسوان
حانهم ال                                ا أن أل ه آم ذي يعزفون ك عن اللحن ال ا يشذ ذل  وراء المدسوس والموضوع طالم

ال وجوه                     ران حم ا الق مال آم خ ونفس ال اة ونفس الشي دة فنفس القن  ؛ تسير على وتيرة واح
د التحرر إسالميا                   تارة يدافع عن الحرية ويشجع حرآات التحرر إذا آان الطرف الذي يري
ن               الء االنفصاليي ات العم ه اللعن ون علي المي يكيل ير إس ر غ رف اآلخ ان الط ا إذا آ  أم
م إال              ا ه ن م د أن هؤالء المطبلي دفعك آرجل مفكر إال أن تتأآ  المتمردين االنعزاليين مما ي

ام                          ل واالنتق ى القت ارة يحرضون عل  ومن .  مرضي باالنفصام فتارة يتحدثون عن السالم وت
ه                             هنا رأيت أن أساهم بهذا القدر وأن أعرض الوجه اآلخر من صورة نبي الجزيرة ونسوان
ك العصر                        لعل الصورة تكون أوضح وحتى يفيق هؤالء ويعرفوا أننا نعيش عصرا غير ذل

 . الذي آان السيف فيه يغتال الكلمات في صمت ويكفر من يسير خلف نعشها
ون اإلسالم من                         ذين يتلق رؤوا آتب الجذور وال م يق ذين ل يرين ال ه سيصدم الكث  نعم ما آتبت

 .المطبلين وسيصدم أيضا المطمئنين ويقض مضاجعهم ويذهب نومهم
ا                     ن أنفسن ه بي ا نخشي أن نقول ا آن ول م ا الفرصة لكي نق اح لن ذي أت  والشكر للعلم واجب ال

اء                          وفي مخادعنا    ه وج أتي الوقت لكي نقول  ؛ ال خوفا من بطش السيف لكن أمال في أن ي
ى آل السطوح                      ه عل ادى ب ى المأل وين ه عل ا       الوقت وأصبحنا نقول ة بفضحه ا للكلم  ؛ تهانين
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وش   العهن المنف وث أو آ الفراش المبث ه حتى صار آ ا علي ل وانتصاره  ؛ بشرى  للسيف ب
ن                  ى بقواني ود وألق ر القي دود وآس العلم أزال الح ة ف اق الحقيق ة وعش ى المعرف  لعطاش

 .المصادرة والمنع إلى مزبلة الماضي
ا                            ة فم ي في اإلنساني ن أقصد أن أجرح مشاعرك فأنت أخ ل دا ل م فأب  أما أنت يا أخي المسل

ا قلت واسأل نفسك                               ى م  ؛ عليك إال أن ترجع إلى المصادر التي ذآرتها واستدللت منها عل
ة                اهم الطويل دة ولح ارهم المدي يرة وأعم اديثهم الكث م أح ايخ رغ ا المش دثنا عنه م يح اذا ل  لم
ما                               ة سمها   وجيوبهم الممتلئة من دوالرات النفط وقبلها من جزية البالد المفتوحة أو المحتل

 . شئت
يتخندقون معي الن                            ا آتبت وس ذين سيسعدهم م يرين ال ن الكث ي أعرف من المسلمي  نعم إن

 .أسئلتي التي آتبتها جهرا يسألونها سرا وهمسا
ة أن اإلسالم هو                               ك نغم ون ل م يعزف  نعم إنني أحس بعمق المحنة التي تعيشها يا أخي المسل
عا                              لم من في األرض طو ه أس ع فلل اد ضد الجمي ال والحرب والجه  السالم وتقرأ فتجد القت

ر                  وآرها ؤمن ومن شاء فليكف اء فلي  ؛ يحدثونك أن اهللا خلقنا شعوبا وقبائل لتعارفوا ومن ش
ى            م عل ير المسل ة لغ م وال والي و منه ود والنصارى فه ى اليه ن يتول ل وم د يقت د المرت  فتج

م ة              المسل زواج بأربع د ال ل فتج ا والرج اوى بينه رأة وس رر الم الم ح دثونك أن اإلس  ؛ يح
ا النصف وهن                              هن رجل وميراثه كن بين م ي  وضرب المرأة وشهادة ألف امرأة ال تقبل إن ل

ار و      ل الن ب أه دد               .. أغل ا وع ا دموي رأ تاريخ المين فتق ة للع بي رحم ن أن الن دثونك ع  يح
اة وشق                            امير المحم اء بالمس م أحي  الرؤوس التي حملت إلى النبي آثر وقلع أعين الناس وه

 .... وغيرها الكثير..أم قرفة نصفين بين جملين 
ة                 دعوى الخالف رون ب ى الخلف ق اء      نعم العالم يسير إلى األمام وتجدهم يشدونك إل  ؛ والخلف

 .. .. .من قريش واألئمة من قريش وبغض العرب آفر واألعراب أشد آفرا ونفاقا 
ك                          ؛ وإن   نعم في اإلسالم ال تجد لك مبدأ فإن آنت مع الحرية ال تجد لغير المسلم نفس حريت

ة                              ات غير العربي اة والثقاف ديانات األخرى مستثن اة وال رأة مستثن  آنت مع المساواة فتجد الم
ى        ا نعيش عل ا ال زلن م أنن ة رغ ة العربي ل الجن ة أه اة فلغ ات األخرى مستثن اة واللغ  مستثن

راء                   األرض ل اإلسالم ه الم قب اريخ الع أبي جهل فت م       ؛ حتى التاريخ تجده بدأ ب سبانيا ل  ؛ فأ
ا                    تكن على الخارطة قبل اإلسالم فالعرب ضاعت منهم األندلس وأحتلها األسبان نلطم عليه

ي                 ل العرب ردهم للمحت رهم ألرضهم وط م بتحري ق له ن أن نصف دال م دود ب ا الخ  ؛ وفرنس
ن                  ن الذي رب والمسلمي ي الع ارك اهللا ف ا وب زع عروبته ر ون ة الجزائ ة أرادت فرنس  اللعين

ا        ا وعربوه ر أمازغيته ن الجزائ وا ع ي      نزع ا أخ ول ي ه ويق ر لمصريت  ؛ والمصري يتنك
ي بكر وعمر                       ي ويعرف عن أب ي أآون عرب ي لتمنيت إن ا خلقنيش عرب  المسلم لو ربنا م

د و يروا           .. وخال الم ويث ب الع وا ل وا يخلب ذين ال يزال رام ال اة األه ن بن رف ع ا يع ثر مم  أآ
 ؛ والسريان واآلشوريين ال تعرف عنهم شيء خارج بلدانهم حتى تظن عندما ترى                حيرتهم

وم القارعة                 ؛ أحدا منهم أنك تعيش في حلم أن سرجون ونبوخذنصر عادا وبعثا وان اليوم ي
زيقهم                         دة في تم ا متح  ؛ أما األآراد فكل الدول جيرانهم مختلفة متصارعة في آل شئ لكنه

م                      و تاريخه ادتهم ومح ب إب ر يج ود حم اروا هن ة ص اد الفراعن ون أحف اط المصري  واألقب
اعون            ولغتهم آما فعل األمريكان المحتلون مع الهنود الحمر               ة السودان يب دنجا وأفارق  ؛ وال

ن                وار الذي م الث نيين فه ان والبوس ا الشيش ردون أم م المتم ع عنه ريتهم تسم البوا بح  وإن ط
من                          ن  ا الماليي م بينم ل اآلالف منه م ومقت  يريدون التحرر وتتولى التقارير عن ما يحدث له

 ....السودانيين الجنوبيين ال تقارير وطريقة النعامة هي أفضل الطرق
ترام األخر            .  نعم إني أشعر بك وبمحنتك عندما تفكر       ساواة واح  أأنت مع مبادئ الحرية والم

 .والتعايش في سالم والحوار ونبذ العنف أم مع إال ولكن ولو وتنتهي بال
حق                        ه ال ام الساعة لكن ى قي  ال ادعي البطولة وال أهوى الشهرة فأسمي ربما ال يعرفه أحد إل

م                 والحقيقة من وراء القصد        وا ل ان الحق حل و آ رارة الحق فل هي م رارة ف  ؛ فإن شعرت بم
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ذق                            م ن ا ل ا م عم بعافيته ن نن  بات مظلوما على ظهر آوآبنا نعم الحقيقة مرة ولكنها شافية ول
 .مرارتها

آان في العمر                               ة إن  د فللحديث بقي ا أري ل آل م  أعترف أنني لم أآتب آل ما أعرف ولم أق
 . بقية
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