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 أبو عمر الباحث .قناة مكافح الشبهات 
 الكريم رسولال حول النصارى أكاذيب نسف

 صلى اهلل عليه وسلم

 !؟ هو الصادق األمينمن  شبهة

  وبعد:، ل اهلل وعىل آله وصحبه ومن واالهعىل سيدنا رسواحلمد هلل والصالة والسالم 

بأيب هو وأمي صىل اهلل عليه  الكريم نارسولحول  النصارى شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه 

 .وسلم

نية عىل شاشة قناة احلياة (رشيد)املدعو ادَّعى  مل يكن  أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم النرصا

ى بالصادق ُيَس   !.األمنيمَّ

بقصة الصادق األمني  وامهني خمدوعني قرناً من الزمانعرش  ةأربع عىل مداراملسلمني عاشوا  نَّ وكأ

ر بطلهذا ال إىل أن أتى يصحح للمسلمني ما ف ويسرب أغوارها يغوص يف الكتبل (رشيد) املغوا

ل هذه القرون فيه مجيعاً  أخطأوا  !.!طوا

 بسؤال من هو الصادق األمني ؟من برنامج سؤال جريء  503رقم  حلقته( رشيد)بدأ 

خ والعلامء ظلوا طوال ويالش للشيوخ ورجال الدين دفة عقولنا، وهؤالء نا سلمنانأوقال ما معناه 

أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان  ناحتى أومهو ويكذبون علينا ناخيدعون هذه السنوات

ى بالصادق األمني قبل البعثة  .!ونحن نردد خلفهم آمني ،ُيسمَّ

 وأظن أنه ينبغي بالفعل عىل ،جداً  كلمة أعجبتني ( رشيد)سمعت للمدعو أين الزمان عجيب من و
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 .كل من شاهد هذه احللقة أن يعمل بكلمته هذه 

بل أطلبكم أن ، وال كالم الشيوخ تأخذوا كالمي َكُمَسلََّمـات الأ :أطلب منكم مجيعاً  :باحلرف قال

احللقة صادقاً فعليكم  ه، فإن كان ما أقوله يف هذعن كل كلمة أقوهلا تبحثوا بعد أن تنتهي احللقة

  (1).ر هذا الكذبظه  عليكم أن تبعثوا يل األدلة التي تُ  وإن كان كاذباً فاملسئولية أيضاً  بقبول نتائجه،

 كالتايل: (رشيد)لة أسئوكانت 

  ًبالصادق األمني ؟  لقبت قريش حممداً  هل فعال 

 من قال هذا الكالم يف قريش ؟ 

 ومن نقل لنا هذا الكالم ؟ 

  
 
 ؟ اعتمد الشيوخ لرتديد هذا اللقب عىل أي يشء

 ىل أي أساس ؟، أم هي جمرد دعاية ال تستند عهل هناك نصوص صادقة اعتمدوا عليها 

ر  ره  ظْ تُ ، وهي التي َس هي احلكم بيننا : النصوصرشيد ثم قال احلق من الكذب، وهي التي َستُظْه 

  .من هو الصادق األمني

 َل وَّ مع أمة اإلسالم العظيم التي كانت أَ شبهاته هذه أنه يتعامل يف  ( رشيد)ومن سوء حظ املدعو 

 (2){.أْ رَ اقْ }هي كلمة  صىل اهلل عليه وسلم  حممد   عىل نبيهم عزَّ وجلَّ  رهبم نْ نزلت م   كلمة  

 الْ  ةُ مَّ فهي أُ 
ءَ رَ ق  والْ  م  لْ ع   .والدليل والربهان يق  ق  دْ والتَّ  يق  ق  حْ والتَّ  ث  حْ بَ والْ  ة  ا

  (5){. َصاد ق نيَ  ُكنْتُمْ  إ نْ  ُبْرَهاَنُكمْ  َهاتُوا  قُْل  ه تعاىل: }ا قولَ الوحيدة التي حيوي كتاهُب  ةُ مَّ األُ هي و
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س النرصاين ل  دَ للجميع كيف يُ  نكشَف للناس ل   واملراجعَ  سنفتح الكتَب  ( رشيد)بوصية  الً مَ وعَ 

 .وخيدعهم عىل ضحاياه من مستمعيه ( رشيد)

 :أقول (رشيد)عىل  وللرد

وهي أنه ال توجد رواية واحدة صحيحة تقول  قاهلا احللقة كاملة عىل مجلة واحدة (رشيد)بنى لقد 

  .!الصادق األمنيأن النبي صىل اهلل عليه وسلم كان يُدعى 

بل ونكون  ا احللقة كاملةنَ رْ مَّ نكون قد دَ  تقول بذلك صحيحة ةومعنى هذا أننا لو أتينا برواية واحد

 .مصداقية رشيد متاماً أمام مشاهديه قد دمرنا

 ي  او  حَ الطَّ  اإلمامُ  قال: 

ثَنَا ثَنَا َداُوَد، أيَب   اْبنُ  }َحدَّ ، انَ ـُسلَيْمَ  ْبنُ  َسع يدُ  َحدَّ ي 
ط  َثنَا اْلَواس  م ، ْبنُ  َعبَّادُ  َحدَّ اَلل   َعنْ  َعوَّا  بْن   ه 

، ثَن ي َخبَّاب  ٌد، َحدَّ ثَنَا جُمَاه    َعبْدُ  َمْواَلَي  َحدَّ
 
ائ ب   ْبنُ  اهلل  فَأََخْذُت  اْلبَيَْت، بَنَى ف يَمنْ  ُكنُْت : قَاَل  السَّ

، ُء، اْلبَيْت   يف   َليَُكونُ  َكانَ  َفإ نْ  َأْعبُُدُه، َفُكنُْت  َحَجًرا ْ  ُيْؤتَى َكانَ  َوَلَقدْ  َعلَيْه ، َفيَُصب   ب ه   َفأَبَْعُث  الَّشَّ

 َحتَّى يََضُعونَُه، أَيْنَ  احْلََجر   يف   َوتََشاَجُروا اْختََلُفوا  قَُريًْشا َوإ نَّ  َعَليْه ، فَيَُصب   ب ه   َفأَبَْعُث  الطَّي ب   ب اللَّبَن  

، ق تَاٌل  َبيْنَُهمْ  يَُكونُ  َكادَ  يُوف  َل  اْنُظُروا: فََقاَل  ب الس  ، َباب   م نْ  َيْدُخُل  َرُجل   َأوَّ د   َرُسوُل  َفَدَخَل  امْلَْسج 

 
 
ُ  َصىلَّ  اهلل ونَهُ  َوَكاُنوا  ،أَم نيٌ  َهَذا: فََقاُلوا  َوَسلََّم، َعلَيْه   اّللَّ يَّة   يف   ُيَسم 

ل  ينًا اْْلَاه  دٌ  َهَذا: فََقاُلوا  ،َأم   ،حُمَمَّ

ََذا فََقاَل  ف يه ، احْلََجرَ  َوَوَضعَ  َوبََسَطُه، ثَْوًبا َوأََخذَ  َفَجاءَ  ، هل  ََذا اْلبَطْن  ، َوهل  ََذا اْلبَطْن   ل يَأُْخذْ : " اْلبَطْن   َوهل 

د   ُكل   يَة   م نُْكمْ  َواح 
، ،" الثَّْوب   ب نَاح    َرُسوُل  فَأََخَذهُ  َفَفَعُلوا

 
ُ  َصىلَّ  اهلل  يف   فََوَضَعهُ  َوَسلََّم، َعَليْه   اّللَّ

 (4){. َمَكان ه   

 .احلديث الصحيح اخلمسة طوهذا حديث صحيح ال مطعن فيه ، توافرت فيه رشو
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 فقال ه  د  نَ ْس يف مُ  أمحد اإلمام وذكره: 

َل : قَاُلوا  ا،ـً َحَكم َبيْنَُكمْ  اْجَعلُوا : َفَقاُلوا }   َوَسلَّمَ  َعلَيْه   اهللُ  َصىلَّ  النَّب ي   َفَجاءَ  ، اْلَفج   م نَ  َيطُْلعُ  َرُجل   أَوَّ

  (3)....{اأْلَم نيُ  َأتَاُكمُ : َفَقاُلوا 

  بلفظ دركتسامليف  احلاكم اإلماموذكرها: 

يَّة  ، اأْلَم نيُ  َهَذا: َفَقاُلوا } 
ل  ونَُه يف  اْْلَاه  ينَا ب َك اأْلَم نيَ  :َوَكانُوا ُيَسم  ُد، َقْد َرض  : َيا حُمَمَّ  (6){. ، فََقاُلوا

وَنهُ  َوَكاُنوا } :لونفسها تق ةن الروايأالقارئ  يعزيز الحظْ و يَّة   يف   يَُسم 
ل   {اأْلَم نيَ  :اْْلَاه 

 صىل اهلل عليه وسلم. به النبيَّ  ُب ق  لَ بالفعل تُ  ٌش يْ رَ كانت قُ  لقبوهذا يعني أن هذا ال

صىل اهلل عليه وسلم كان  النبيَّ  ال توجد رواية واحدة صحيحة تقول أنَّ  أنه فلامذا يقول رشيد

 يلقب هبذا اللقب ؟

 علامء املسلمني ؟ أحدَ  رشيد عليه ؟ ملاذا مل يسأل رَّ ـمُ ـرشيد كل هذه الروايات ؟ ألم تَ  رَ هل مل يَ 

 :قول بولس الذي يقولالشك أنه يتبع يف هذا 

  ُق دْ ص   انَ كَ  نْ إ   هُ نَّ إ  فَ }
 
َ  يب  ذ  كَ ب   ادَ دَ ازْ  دْ قَ  اهلل

 
 (7).{ئ  اط  خَ كَ  دُ عْ بَ  انَ أَ  انُ دَ أُ  اذَ امَ ل  فَ  ه  د  جْ مل

 املسيحي تدعو لإليامن كطاملا أن  وهي: أمثال رشيد ن يصدقه من النصارىعقيدة بولس وم فهذه

 !!!ملجد اهلل وصدق اهلل.! يف كذبك هذا زيادةً  ألنَّ  ،فال بأس أن تكذب الذي يؤمنون به

 عقائد غريبة !!

له به  دَ ه  الرسول صىل اهلل عليه وسلم الصحيحة وقد َش  ة  نَّ ا أكثره يف ُس ـفم الصادقوأما لقب 

 .وقوالً  ، فعالً اسمـاً ووصفاً  ، املسلم والكافر،  احلبيب والعدو ،القايص والداين 

 اللقبكانوا يلقبونه هبذا  فأصحاب النبي صىل اهلل عليه وسلم وهم أعلم الناس به

 مسعود:  بن فيقول عبد اهلل 

ثَنَا َرُسوُل }  َحدَّ
 
اد ُق املَْصُدوُق  َصىلَّ اهلُل َعَليْه  َوَسلَّمَ اّللَّ  (8){.َوُهَو الصَّ
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 رةيقول أبو هريو:  

اد َق املَْصُدوَق َسم ْعُت }   (9).{صىل اهلل عليه وسلم الصَّ

 صىل اهلل عليه وسلم: النبي  حينام سأله عن احلبشة  ك  ل  عىل مَ أيب طالب  بنَ  جعفرَ وإليك رد 

  محد يف مسنده قال:أروى اإلمام 

َا:  (بالط يبأ بنر عفج) َلهُ  َفَقاَل }  يَّة   أَْهَل  َقْوًما ُكنَّا امْلَل ُك، أَُّي 
ل   امْلَيْتَةَ  َوَنأُْكُل  اأْلَْصنَاَم، َنْعبُدُ  َجاه 

َش، َوَنأْت   ح  ءُ  اأْلَْرَحاَم، َونَْقطَعُ  اْلَفَوا رَ  َونُِس  َوا ي   َيأُْكُل  اْْل  نَّا اْلَقو  ع يَف، م   َحتَّى َذل َك  َعىَل  فَُكنَّا الضَّ

نَّا َرُسواًل  إ َليْنَا اهللُ  َبَعَث  ُف  م  ْدقَهُ  َنَسبَُه، َنْعر    إ ىَل  فََدَعاَنا"  ،َوَعَفافَهُ  َوأََماَنتَُه، ،َوص 
 
َدُه، اهلل نَُوح 
 َوَنْعبَُدهُ، ل 

َجاَرة   م نَ  ُدون ه   م نْ  َوآَباُؤَنا نَْحنُ  َنْعبُدُ  ُكنَّا َما َوَنْخَلعَ  ، احل  ْدق   َوَأَمَرنَا َواأْلَْوَثان  يث   ب ص    ،احْلَد 
 
 َوأََداء

َلة   ،اأْلََماَنة   ، َوص  م  ح  ، َوُحْسن   الرَّ ر  َوا م ، َعن   َواْلَكف   اْْل  ، امْلََحار 
 
َماء ، َعن   َوََنَاَنا َوالد  ش   َوقَْول   اْلَفَواح 

، ور  ، َماَل  َوأَْكل   الز  كُ  اَل  َوْحَدهُ  اهللَ  َنْعبُدَ  َأنْ  َوَأَمَرَنا امْلُْحَصنَة ، َوَقْذف   اْليَت يم   َوأََمَرَنا َشيْئًا، ب ه   نرُْش 

الة ، َكاة ، ب الصَّ يَام   َوالزَّ  (10).{ َوالص 

 عليه وسلم  عن النبي صىل اهلله قبل إسالم  أبا سفيان  ُل قْ رَ بل وملا سأل ه  

ْدقُهُ َقاَل: فََكيَْف }  يه   ص   (11).{ األَم نيَ ف يُكْم؟ ُقلُْت: ُكنَّا ُنَسم 

 ؟بالصدقله أحبوه فأين شهادة املرشكني عارصوه و نالذي ن هذه شهادة أصحابهيقول رشيد أقد 

بطون قريش ونادى فيهم  عَ مَجَ وَ ملا بدأ النبي صىل اهلل عليه وسلم دعوته الرشيفة املباركة  :نقولف

؟ }قائالً:  يَّ
ق  ، أَُكنْتُْم ُمَصد  ْن َسْفح  َهَذا اْلَبَل 

ُتُكْم َأنَّ َخياًْل ََتُْرُج م  ْن أَْخرَبْ
:« أََرَأيْتُْم إ  بْنَا  قَاُلوا َما َجرَّ

ًبا  (12){.َعَليَْك َكذ 

ْبنَا َعَليَْك  :لبخاري قال املرشكون لهرواية أخرى عند اويف  ْدقًا َما َجرَّ  (15){.إ الَّ ص 

 .فقط ومل يروا منه إال الصدق ،ط  قَ  واحدةً  وا عليه كذبةً بُ ر  ـجَ ـُ وهذه شهادة املرشكني أَنم مل ي
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  .الصادُق  األمنيُ النبي   الرسوُل هذا هو سيدنا حممد صىل اهلل عليه وسلم  اهلل أكرب. .اهلل أكرب

 رشيد وكذبه وتدليسه من هذه الروايات ؟فأين 

لو كان رشيد يعلم هذه الروايات وأخفاها عن مشاهديه فهو جمرم مدلس، وإن مل يكن  وأقول:

 .فهو جاهل ال حيق له أن يتكلم، ال عن اإلسالم العظيم وال عن غريه يعرفها

 تهأسئلعىل  رشيد يبواآلن نج: 

 يف  حممد صىل اهلل عليه وسلم نبينا عن (الصادق األمني) مل ُيذكر لقُب ملاذا  :األولسؤال ال

 ؟ وكذاٌب  وكاهنٌ  أنه ساحرٌ  املرشكني فيه قوَل  رَ كَ يف حني أنه ذَ  القرآن الكريم

 :أقول سؤالعىل هذا ال وللرد

يف القرآن الكريم وقد أمجع املرشكون عىل صدق الرسول صىل  (الصادق األمني) ُيذكر لقُب  ملاذا

 ؟أن شهد املرشكون له بالصدق واألمانة بعد وما هي احلاجة إليه اهلل عليه وسلم ؟

مانة الصدق واأل صفةَ  لبيب   عاقل   ل  فهم منها كُ يَ  يات  آَ  رَ كَ ذَ  ومع ذلك أقول أن القرآن الكريم

 .للرسول صىل اهلل عليه وسلم

 قوله تعاىل:مثل  

  (5،4 )النجم.{ إن هو إال وحي يوحى ، وما ينطق عن اهلوى}

 (17 )النجم.{ما زاغ البرص وال طغى } :وقوله

 (55األنعام ).{فإَنم ال يكذبونك ولكن الظاملني بآيات اهلل جيحدون} :وقوله

 :صفعة عىل وجه رشيد د  عَ تُ  خصوصاً القادمة واآلية 

ي}  قال تعاىل: ْدق   َجاءَ  َوالَّذ  َق  ب الص   (55الزمر ){.ُمتَُّقونَ ـالْ  ُهمُ  أُوََل َك  ب ه   َوَصدَّ
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 اإلمامان اْلالالن: قال 

ي} ْدق   َجاءَ  َواَلَّذ  َق " َوَسلَّمَ  َعلَيْه   اّللَّ  َصىلَّ  النَّب ي   ُهوَ  {ب الص  نُوَن. ُهمْ " ب ه   َوَصدَّ  (14) امْلُْؤم 

ليقدحوا هبا يف رسول  يف قرآنه الكريم عىل لسان املرشكنيوأقول أن األوصاف التي ذكرها اهلل 

صىل اهلل  نا حممداً هبا املرشكون نبيَّ  َف َص وَ  ،بةذااهتامات ك جمرد إنام هي اهلل صىل اهلل عليه وسلم

 . طيلة حياته بالنبي صىل اهلل عليه وسلم ظلت ملتصقةً  اً وسلم. بمعنى أَنا ليست ألقابعليه 

 ؟ عليها ، قياساً بوجود لقب الصادق األمني يف القرآن الكريمرشيد فلامذا يطالبنا 

  هل فعالً لقبت قريش حممداً بالصادق األمني ؟  :الثاينالسؤال 

 صىل اهلل عليه وسلم بالصادق األمني كام وضحنا من الروايات. نبينا حممداً  نعم لقبت قريٌش 

  من قال هذا الكالم يف قريش ؟ :الثالثالسؤال 

وَنهُ  َوَكاُنوا  ،أَم نيٌ  َهَذاَقاُلوا: محد تقول: أرواية اإلمام  يَّة   يف   يَُسم 
ل  ينًا اْْلَاه   .َأم 

هذا الكالم للنبي صىل  أي كلهم قالوا  {قالوا } :لكنها قالت ،حتديداً  فلم تذكر الرواية اسم القائل

 قَُريًْشا َوإ نَّ } أن الرواية تقول:  م مع العلمهُ دَ دَ أن يتخيل عَ  للقارئترك أوس ،اهلل عليه وسلم

 .آنذاك { وهذا يدل عىل كثرة عددهم َوَتَشاَجُروا اْختَلَُفوا 

  نقل لنا هذا الكالم ؟من  :الثالثالسؤال 

 العدول وهم: الذي نقل لنا هذا الكالم هم الرواة الثقات األثبات نأ أقول

 جليل. صحايبوهو  :عبد اهلل بن السائب  -1

 .به واالحتجاج هإمامت عيل األمة أمجعت :عنه ، قال الذهبيتابعي جليل :جرب بن جماهد  -2
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 .الذهبيوابن معني وأمحد وأبو حاتم  هُ قَ ثَّ وَ  ،ثقة :خباب بن هالل  -5

م بن ادبَّ عَ   -4 ر زَّ البَ أبو حاتم و هُ قَ ثَّ وَ  ،ثقة :الكاليب العوا  .وابن معني ي  ائ  َس والنَّ أبو داود وا

 والعجيل وابن حجر العسقالين وغريهم. أبو حاتم هُ قَ ثَّ وَ  ،ثقة :الواسطي سليامن بن سعيد  -3

 .األثبات املجودين احلفاظ أحدقال أبو سعيد بن يونس املرصي:  ،ثقة :األسدي داود أيب بن  -6

 .وهذا إسناد صحيح متصل، ال مطعن فيه عىل اإلطالق

  اعتمد الشيوخ لرتديد هذا اللقب ؟ :الرابعالسؤال 
 
 عىل أي يشء

  ؟دعاية ال تستند عىل أساس هل هناك نصوص صادقة اعتمدوا عليها، أم هي :امساخلالسؤال 

 .التي سبق أن ذكرهتا الثابتةعىل الروايات الصحيحة  نعم اعتمد العلامء

َ بَ أُ  نْ أَ  ب  ح  أُ وَ   وهي: مسألة يف غاية األمهية ني 

 مثل رواية مقاتل وغريها.موقف العلامء الذين اعتمدوا عىل بعض الروايات 

راً بني َرُجلَني  مرشَكني   أن رواية مقاتل أقول وباهلل التوفيق الرواية  هذهعىل  ، وال ينبنيتنقل حوا

ًء كانت هذه الرواية صحيحة، أو أمر خطريحكم رشعي، أو مسألة عقدية فهي لن  أم ال ، وسوا

 .تضيف شيئا إىل صدق الرسول صىل اهلل عليه وسلم

العلامء يتساهلون لذلك نقول أن . لدينا بمئات وربام آالف األدلة العقلية والنقلية ٌت اب  ثَ  هُ قَ دْ ص   نَّ إ  فَ 

نةة النبويةنَّ وهي ال َتالف صحيح الس  يف مثل هذه الروايات   .، بل وهناك ما يشهد هلا يف الس 
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 حممد ابن إسحاق عنكالم رشيد : اً ثاني: 

ويطعن فيه مستخدما يف ذلك كل أشكال  بن إسحاق بن يسار دعن اإلمام حممأخذ رشيد يتكلم 

 .العلمية واخليانةوالكذب الغش والتدليس 

اعتمد عليه  ن يف الكتبوَّ دَ ، جمرد كالم مكتوب ومُ وال فحص وال حتقيق وال تدقيق ثال بح

 رشيد.!!

يف حق الرجل من  دَ رَ ما وَ  واستخدم بعَض  ،حممد بن إسحاق الكبري م  لَ رشيد عىل اإلمام العَ افرتى 

ن كالم   ثم نرد عليه  اإلمام حممد بن إسحاقفرشيد  قََدَح به، وسوف نذكر كل قول يف الكتبوُمَدوَّ

 رداً علمياً قاطعاً.

  مالك بن أنس اهتم اإلمام حممد بن إسحاق بالكذباإلمام ن أقال رشيد. 

َ وهذا  امرأة هشام بن عروة وأَنا حدثته،  حممد بن إسحاق قال أنه سمع من فاطمة بنت املنذر نَّ أل 

 .بعينيه بن إسحاق مل يرهااحممد  فأقسم هشام بن عروة باهلل أنَّ 

 .حممد بن إسحاق وهشام بن عروة ،وكالمها صادق

ثَْت حممد   .، فلم يرهاولكن من وراء حجاب ،بالفعل بن إسحاقاألن فاطمة بنت املنذر َحدَّ

 قال عبد احلق اإلشبييل: 

َنَّهُ  ؛ َمالٌك  هُ بَ ذَّ كَ  اـَوإ نَّمَ }  َة   امْلُنْذر بنت   َفاط َمة َعن َث دَّ حَ  أل  َشام اْمَرأ َا َوزعم ، ُعْرَوة بن ه   ، حدثته أََنَّ

َشام َفأنْكر ََذا.  َعَليَْها دخل أَو اْمَرأَته من سمع يكون َأن ه  َّن َوَغريه سعيد بن حييى َتركه َوهب 
 َتركه ِم 

   ذكره َما عىل
  (13).{  اْلعقييل 

 الذهبي: ويف ذلك يقول اإلمام 

ا هَ يْ لَ عَ  َل َخ دَ  وْ أَ  ي  ب  َص  وَ هُ منها وَ  عَ م  ا يف املسجد أو َس هَ نْ م   عَ م  وما يدري هشام بن عروة فلعله َس  }

  هُ تْ ثَ دَّ حَ فَ 
 رَ وَ  نْ م 

 
ة قد كربت وأسنت ،اب  جَ ح   اء  (16){. فأي يشء يف هذا وقد كانت امرأ
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يف َردَّ قد الذي يستدل منه رشيد  كتاب ميزان االعتدال والعجيب أن اإلمام الذهبي نفسه صاحب

ءته منها بن إسحاقاحممد عىل كل الشبهات التي قيلت يف حق كتابه   .وأثبت برا

حذف كل إجابات الذهبي عىل هذه ليزداد جمد إهله ويامرسه كذب رتف الالذي حي (درشي)ولكن 

 .وذكر لنا االهتامات جمردة دون الرد عليها ،االهتامات

 اإلمام الذهبي: قالو 

ه  اخلُرَ }  ُقلُْت: نَّ َهذ 
د  َواه ، َوَلك  نُْهم َهَذا ب نَاًء َعىَل أَصل  فَاس   َبَدا م 

 
 َأْن يَُكْوَن حَيْيَى َوَهُؤالَء

 
فَةَ َمَعاَذ اهلل ا

  
اَذُكْوين  ْن َصنَْعة  ُسلَياَْمَن، َوُهَو الشَّ فْ  -َفإ نَُّه  -الَ َصبََّحُه اهلُل ب َخرْي   -م  م ه  يف  احل  ُمتََّهٌم  -ظ  َمَع َتَقد 

، َوانُظْر َكيَْف قَْد  ب  نَْدُهم ب الَكذ  َكايََة.ع 
 َسلَْسَل احل 

، مَلْ َيُكْن َزوُجَها ه   نْيَ
ن  ر  مَلَّا َكاَنْت ب نَْت ت ْسع  س 

ُ َلَك ُبطالَََنَا: َأنَّ َفاط َمَة ب نَْت املُنْذ  َشاٌم ُخل َق َبْعُد، َويُبنَي 

نُْه ب نَي  
َي َأْكرَبُ م 

َة َسنًَة، َوَأْسنَدُ َفه  َا َرَوْت  َف َعرْشَ نُْه، فَإ َنَّ
،  -َكاَم َذكْرَنا  -م   َأيب  بَْكر 

َعْن َأْساَمَء ب نْت 

َشاٌم. نَْها، َوَما َعَرَف ب َذل َك ه  َع م   (17)َوَصحَّ َأنَّ ابَْن إ ْسَحاَق َسم 

  ويقول: اإلمام الذهبيثم يعقب 

ثْل  َهَذا الَقْول  }  اد ُق َأَفب م  ُب الصَّ ي يَُكذَّ
 م َن اهلََوى َواملَُكاب َرة   ؟الَواه 

 
، َنُعْوُذ ب اّلل

 
 (18){.َكالَّ َواّلل

 بن إسحاقاعن  اإلمام الذهبي ويقول: 

َك ب الَ َريْب   :ُقلُْت  }
ُجُل َأنَُّه و..  ُهَو َصاد ٌق يف  َذل  ه، فَاَم َرآَها، َوالَ َزَعَم الرَّ

يْن  َشاٌم َصاد ٌق يف  َيم  َرآَها، ه 

ة   دَّ
ْعنَا م ْن ع  ثَتْه، َوقَْد َسم  َا َحدَّ . َبْل َذكَر أََنَّ ، َوَما َرَأيْتُُهنَّ

نْيَ َعْن  ن ْسَوة 
َن التَّاب ع 

ٌة م  دَّ
َوَكَذل َك َرَوى ع 

 (19).{ َعائ َشَة، َوَما َرأَْوا هَلَا ُصْوَرًة َأبَداً 

 يعتقد عقيدة الفرقة القدرية. قال رشيد أن اإلمام حممد ابن إسحاق قدري 

 .!ونقل لنا رشيد هذا الكالم من كتاب ميزان االعتدال

 .!يف نفس الكتاب هذه التهمة عن ابن إسحاقى نفمع أن اإلمام الذهبي 
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 اإلمام الذهبي: قال 

َد بَن َعبْ قال: }   بن  ُنَمرْي  حُمَمَّ
 
،  َى م  رُ اْبُن إ ْسَحاَق  :د  اهلل نْهُ َوَكاَن ب الَقَدر   (20).{ َأبَعَد النَّاس  م 

  إسحاق يأخذ عن أهل الكتابقال رشيد أن اإلمام حممد ابن. 

 وقد رد اإلمام الذهبي عىل هذه الشبهة أيضا يف نفس الكتاب

 اإلمام الذهبي: قال 

 .إسحاق يكتب عن رجل من أهل الكتابوقال ابن ايب فديك رأيت ابن } 

ئيليات عن أهل الكتاب مع قوله صىل اهلل عليه وسلم :قلت  وا ثُ د  َح } :ما املانع من رواية اإلرسا

ئ  رْسَ ي إ  ن  بَ  نْ عَ   الْ  ُل هْ أَ  مْ كُ ثَ دَّ ا حَ ذَ إ  }  :وقال { جرَ  حَ اَل وَ  َل يْ ا
 { مْ وهُ بُ ذ  كَ  تُ اَل وَ  مْ وهُ قُ د  َص  تُ اَل فَ  اب  تَ ك 

ز سامع ما يأثرونه يف اْلملة كام سمع منهم ما ينقلونه من الطب وال حجة  فهذا إذن نبوي يف جوا

 (21){. يف يشء من ذلك إنام احلجة يف الكتاب والسنة

  يسامر النساء يف آخر املسجدإسحاق قال رشيد أن اإلمام حممد ابن. 

 احلموي.!من كتاب معجم األدباء لياقوت ونقل لنا رشيد هذا الكالم 

 ولكن الن رشيد مل يتعود عىل األمانة العلمية فلم ينقل َمن هو قائل هذا الكالم الساقط.!

قبل ذكره هلذا الكالم النكشف كذبه وتدليسه، الن قائل هذا الكالم ولو ذكر رشيد مجلة واحدة 

ح الثقة بكالم املرتوكني  قدي وهو مرتوك احلديث عند العلامء. ثم هل جُيرَّ  ؟هو الوا

 اإلمام الذهبي: قال 

قال: كان حممد بن إسحاق جيلس قريباً من النساء يف مؤخر  الواقديوحدث فيام أسنده إىل } 

 سامر النساء، فرفع إىل هشام وهو أمري املدينة وكانت له شعرة حسنة املسجد فريوي عنه أنه كان يُ 

 (22).{ الوجهفرقق رأسه ورضبه أسواطاً وَناه عن اْللوس هنالك وكان حسن 

ٌ أَ  كذاٌب  رشيدوهبذا نرى أن املدعو   عن سيده بولس. وضالالً  ال يقل كذباً  رش 
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 عن حممد ابن إسحاق والذي أخفاه رشيد عن مشاهديه:ونذكر للقارئ الكريم كالم أهل العلم 

 :قال اإلمام الذهبي 

ي   ُظ، األَْخبَار 
ُل َمْن ..  الَعالََّمُة، احلَاف  ْيه ، َوَكاَن يف  َوُهَو َأوَّ يْنَة ، َوَذل َك قَبَْل َمال ك  َوَذو  َن الع ْلَم ب املَد  َدوَّ

د  َكاَم َينْبَغ ي. اجاً، َوَلك نَُّه َليَْس ب املَُجو  ً َعجَّ لْم  َبْحرا
 الع 

ُل الَغاليَب  : . َقاَل املَُفضَّ يْث 
 َسأَلُْت حَيْيَى بَن َمع نْي  َعن  اْبن  إ ْسَحاَق، فََقاَل: َكاَن ث َقًة، َحَسَن احلَد 

ي   ْهر  يْنَة  ع ْلٌم َما َبق َي َهَذا  قَاَل: َعن  الز  ُل ب املَد   َعنَى: اْبَن إ ْسَحاَق. -الَ يََزا

: ي 
يْن    بُن املَد 

يْث  َرُسْول   َقاَل َعيل 
 َمَداُر َحد 

 
ُ َعلَيْه  َوَسلَّمَ -اهلل تٌَّة:...، َفَذَكرُهم، ُثمَّ َقاَل: -َصىلَّ اّللَّ

 س 

ُد بُن إ ْسَحاَق. : أََحُدُهم حُمَمَّ تَّة  ع نَْد اْثنَْي َعرَشَ ْلُم الس 
 َفَصاَر ع 

 اهلَُذيل  :
يْنَة   َقاَل َأبُو َبْكر  ُل ب املَد  يَّ يَُقْوُل: الَ َيَزا ْهر  ُم اْبُن إ ْسَحاَق.َسم ْعُت الز  لٌْم َجم  َما َداَم ف يْه 

 ع 

َهاب   َا بن إسحاق ُسئ َل َعْن َمَغاز يحينام  َقاَل ابُْن ش   َيْعن ي: اْبَن إ ْسَحاَق. ،َفَقاَل: َهَذا َأْعلَُم النَّاس  هب 

ي  قَاَل:وَ 
اف ع  ي، فَُهَو  َعن  الشَّ َر يف  املََغاز  د  بن  إ ْسَحاَق.َمْن أََراَد َأْن َيتَبَحَّ يَاٌل َعىَل حُمَمَّ

 ع 

ُم بُن ُعَمَر بن  َقتَاَدَة: ُد بُن إ ْسَحاَق. َقاَل َعاص  ُل يف  النَّاس  ع ْلٌم َما َعاَش حُمَمَّ  الَ يََزا

يََة يَُقْوُل: :َهاُرْوُن بُن َمْعُرْوف   وقال  .النَّاس  َكاَن اْبُن إ ْسَحاَق م ْن أَْحَفظ   َسم ْعُت َأبَا ُمَعاو 

يَْث َأْو َأْكثَُر، َفاْستَوَدَعَها ع نَْد اْبن  إ ْسَحاَق، قَاَل: اْحفَ 
ُجل  ََخَْسُة أََحاد  نَْد الرَّ

، َفَكاَن إ َذا َكاَن ع  ْظَها َعيَلَّ

. ظتََها َعيَلَّ
يتَُها، ُكنَْت قَْد َحف   َفإ ْن َنس 

ي  الذهبي:قال   .َعالََّمةً قَْد َكاَن يف  املََغاز 

:قال  ي 
يْن  يْنَة  َعنْهُ  َسم ْعُت ُسْفيَانَ  ابُْن املَد  َ مَلْ يَرو  َأْهُل املَد 

؟َفَقاَل: َجاَلْسُت  َوُسئ َل َعن  اْبن  إ ْسَحاَق: مل 

، َوالَ يَُقْوُل 
يْنَة  ْن َأْهل  املَد  ُمُه أََحٌد م  نْيَ َسنًَة، َوَما َيتَّه 

يْه  َشيْئاً.اْبَن إ ْسَحاَق ُمنُْذ ب ْضع  َوَسبْع 
 (25)ف 

 والعلم والدليل والربهان. ن أمة اإلسالم هي أمة الدقة واألمانةإ :وأقول للمدعو رشيد

 وهذا ما ردده كبار املسترشقني كثرياً.
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  كارل بروكلامنيقول املسترشق: 

  األيام هذه يف ، كبريةً  مْ أَ  كانت صغريةً  ، أعامل من النبُي  به قام ما كلَّ  املسلمون إلينا نقل لقد} 

  (24).{ وإسهاب بدقة

 البكائي زياد كالم رشيد عن: اً ثالث: 

لبعض  اً وعرض لنا كالم ،راوي السرية عن حممد بن إسحاق ضعيف يَّ ائ  كَّ البَ  زياداً  رشيد أنقال 

 أيضاً  نة اقتطعامولكن رشيد الكذاب اخلائن لألأئمة النقد نقله رشيد من كتاب سري أعالم النبالء 

 الكذب يرسي يف دمه. نَّ أَ كَ .!! وَ كالم العلامء الذين يمدحون البكائي يف نقله لسرية بن إسحاق

 :قال اإلمام الذهبي 

َياُد ب ي  ز 
ائ  َفيْل  البَكَّ  بن  الط 

 
  ُن َعبْد  اهلل

ُث  } ُظ، املَُحد 
يُْخ، احلَاف   ،  َأبُو ،الشَّ

، الُكْويف  ي 
ائ  ، البَكَّ ي  ر 

 بن  الط َفيْل  الَعام 
 
يَاُد بُن َعبْد  اهلل  ز 

د  حُمَمَّ

يَّة ( َعن  اْبن  إ ْسَحاَق   النَّبَو 
ة  رْيَ ي )الس 

 .َراو 

ُه:  َليَْس ب ه  بَأٌْس. َقاَل أَمْحَُد، َوَغرْيُ

يَْس:  بُن إ ْدر 
 
ي  َما أََحٌد يف   َوقَاَل َعبُْد اهلل

ائ  َياد  البَكَّ ْن ز  .ابْن  إ ْسَحاَق َأثْبَُت م  تَنْي   َمرَّ
 ؛ ألَنَُّه أَْمىَل َعلَيْه 

:   َليَْس : قَاَل  حَيْيَى، َوَرَوى: َعبَّاٌس، َعنْ  .ث َقٌة يف  اْبن  إ ْسَحاَق  َوقَاَل اْبُن َمع نْي 
 
ء ََّشْ

 َعنْهُ  َكتَبُت  قَدْ  ، ب 

ي ي   اْبنُ  َوقَاَل  .املََغاز 
يْن  ي الَ : املَد   .َشيْئاً  َعنْهُ  أَْرو 
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، َضع يُْف  َنْفُسهُ  ُهوَ  :َجَزَرةُ  َصال ٌح  َوقَاَل  يْث 
 َوَخَرَج  َداَرُه، َباعَ  ،املََغاز ي يف   النَّاس   َأثبَت   م نْ  َلك نَّهُ  احلَد 

ي   َوقَاَل  .إ ْسَحاَق  اْبن   َمعَ  َيُدورُ 
ي   َليَْس : النََّسائ   الَ : َحات م   َأبُو َوَقاَل  .َصُدْوٌق : ُزْرَعةَ  أَبُو َوَقاَل  .ب الَقو 

ي   َوَقاَل  .ب ه   حُيْتَج  
م ذ  ْ  (23).{ املَنَاك رْي   َكث رْيُ : الرت 

ه أوثق ولكنهم أمجعوا عىل أن ،بن إسحاقاغري  روايته عن البكائيَّ يف اً زياد ونَ فُ ع  َض إذاً فالعلامء يُ 

 فام يمنعنا من قبول روايته للسرية واملغازي عن بن إسحاق؟ ،الرواة عن حممد ابن إسحاق

كالم  لَّ كُ  رْ كُ ذْ ن الرجل ضعيف عىل اإلطالق ؟ وملاذا مل يَ أوأومههم  رشيد مشاهديه عَ دَ َخ ملاذا و

 ؟ليبني للناس احلقيقة أهل العلم فيه 

 ورواية مقاتل منهج التحقيق عند املسلمني حول كالم رشيد: اً رابع: 

متدح حممداً صىل اهلل عليه وسلم صدقوها ونقلوها  قال رشيد أن شيوخ اإلسالم كلام وجدوا رواية

تقدح يف الرسول صىل اهلل عليه  وإذا وجدوا رواية للناس بغض النظر عن صحتها أو ضعفها.

 !وسلم ردوها وكذبوها حتى لو كانت صحيحة.

 هو فقط. فيهاإلسالم موجود  هتم به رشيد شيوَخ اونحن اآلن سنثبت للقارئ الكريم أن ما 

َد  ً يف احللقة قوله: رشيد أتى ببعض كالم ألهل العلم يضعفون فيه حممد ابن إسحاق َوَردَّ كثريا

 "كيف يأخذ املسلمون روايات ابن إسحاق وهو كذاب"

 فلامذا يستدل رشيد بروايات ابن إسحاق ،إسحاق كذاباً  ابنَ اإلمام حممد إذا كان رشيد يعترب  :قلت

 عىل الشيوخ والعلامء؟رشيد ينكره ما يف شخصيته ؟ ألم يقع يف  أليس هذا انفصاماً  ؟يف حلقاته 
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"  استدل رشيد برواية األوائل ن"املرتدو من برنامج سؤال جريء بعنوان 248رقم  في احللقةف

هالسرية النبوية  يف كتابه رواها ابن إسحاق فق هوا عبيد اهلل بن جحش قد وتقول أن  ملجرد أَنا توا

 واستدل رشيد هبذه الرواية ليوحي للمشاهدين أن الناس يرتدون عن اإلسالم ويرتكونه.! .تنرصَّ 

 هشام: ابنُ مام قال اإل 

َ  قَاَل اْبُن إْسَحاَق }  ني َتنرَصَّ  ْبُن َجْحش  ح 
 
ي حُمَّمُد بُْن َجْعَفر  ْبن  الّزَبرْي  ، َقاَل َكاَن ُعبَيُْد اّلّل

 : َفَحّدثَن 

 َصىّل اّلّلُ َعَليْه  َوَسلَّم َوُهْم ُهنَال َك م ْن َأْرض  احْلَبََشة  ، َفيَُقوُل فَقَّ َيُمّر ب أَْصَحاب  
 
ْحنَا َرُسول  اّلّل

ُسوَن اْلبرََصَ  َنا َوَأنْتَم  َتلْتَم   (26){. َوَصأَْصأْتُْم َأْي أَبرَْصْ

ثبتنا أن هذه الرواية ال وقد أثبتنا يف حلقتنا للرد عىل رشيد كذب ادعائه بتنرص عبيد اهلل بن جحش، وأ

 http://www.youtube.com/watch?v=mKKAe6xNtRs .الرابطعىل هذا  مطلقاً  تصح عنه

ن أفال نحيد عنه، ومن هذا املنهج يف تنقيح كتبنا لنا منهج معني وحمدد   أقول: نحن املسلمني

، برشط أال تساهلوا  رَي  ا يف التاريخ والس  وْ وَ ، وإذا رَ وادُ دَّ َش  َرَووا يف العقائد واألحكامالعلامء إذا 

 والثوابت عندنا.ألصول ل خمالفةتكون الروايات 

ألن املسلمني يعلمون أن  ،اعتقادينبني عليها ال ينبني عليها عمل وال فرواية مثل رواية مقاتل 

ء  بل هو سيد الصادقني عليه صادق أمنيوسالمه نبيهم صلوات اهلل  بَ سوا  أم ال. بذلك قريٌش  هُ تْ َلقَّ

وإنام  ،وال عىل لسان أصحابه وسلمثم نقول أن هذه الرواية ليست عىل لسان النبي صىل اهلل عليه 

 .قبلناهرددناه أو إذا ولن ينفعنا ، فلن يرضنا كني مع بعضهم البعضهي كالم للمرش

http://www.youtube.com/watch?v=mKKAe6xNtRs
http://www.youtube.com/watch?v=mKKAe6xNtRs
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 !الرواية هو مقاتل بن سليامن ؟مقاتل الذي ذكر القرطبي عنه أن  ثم ما الذي أدرى رشيد  

 .عن مقاتل بن حيان أيضاً  وروايات   يذكر أقواالً يف تفسريه  القرطبياإلمام 

 ؟؟عن مقاتل بن سليامن وليس مقاتل بن حيان  الرواية مة رشيد أنالَّ العَ  َوَجَزمَ  َف رَ عَ فكيف 

فلامذا مل ينكر رشيد عىل القمص زكريا بطرس حينام كان  ثم لو كانت الرواية عن مقاتل بن سليامن

 (27)كذلك يف هذه احللقة.. ولقد رددنا عليه يستدل من تفسري مقاتل بن سليامن يف حلقاته

 اباً عندكم فلامذا تستدلون برواياته علينا ؟ذَّ فإذا كان مقاتل بن سليامن كَ 

 لقب الصادق األمني ي رشيداذا ينفمل: اً خامس: 

 عن النبي صىل اهلل عليه وسلم لقب الصادق األمني ملنرصينامن  عىل شاكلته نْ رشيد ومَ  رُ ك  نْ يُ 

 أساسيني ومها: وذلك لسببني

 تتضمن مدحهم والثناء عليهم.عقيدهتم يف األنبياء ال  :األول

 عن النبي صىل اهلل عليه وسلم. 11 – 19 يوحنا رؤيانفي نبوءة سفر  :الثاين

 

 فكيف يمدحوَنم أصالً ؟ أَنم زناة سارقون فعقيدة النصارى يف األنبياء أما السبب األول:ف

وأن نبي اهلل سليامن عليه  ففي كتاهبم أن نبي اهلل داود عليه السالم وقع يف الزنا والعياذ باهلل

 .!!والعياذ باهلل داود وأن أبشالوم ابن داود زنا بنساء أبيه السالم كفر باهلل وسجد لألصنام

  عىل لسان يسوعالنصارى كتاب  يقول: 

َراَف مَلْ َتْسَمْع هَلُْم.}  نَّ اخْل 
ٌق َوُلُصوٌص، َوَلك  ا يَن َأتَْوا قَبيْل  ُهْم رُسَّ ذ   (28).{مَج يُع الَّ

ً  رصحياً  مجيع أنبياء اهلل قدحاً  وهذا النص الغريب يقدح يف  .!مبارشا
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 .!دير باالحرتامج األنبياء ليس من بينهم شخص وعىل هذا األساس يؤمن النصارى أنَّ 

َد و  فقال: عىل هذا املعنىبولس هلم قد أَكَّ

يُع َزاُغوا َوفََسُدوا َمعاً. َليَْس َمْن َيْعَمُل َصالَحاً َليَْس  } دٌ اْْلَم   (29).{ َوالَ َواح 

ٌد َكاَم ُهَو َمْكتُوٌب: َأنَُّه  }وقال أيضاً:   {َليَْس َبار  َوالَ َواح 

 قال:يف إنجيل لوقا حيث مع ما جاء  رصاحةً  ع يتناقضوبولس ويس مع العلم أن كالم

يَّا }  ٌن اْسُمُه َزَكر 
يَّة  َكاه 

رُيوُدَس َمل ك  اْليَُهود   َأيَّام  ه 
ْن َبنَات  هَ  ..َكاَن يف  َتُُه م  اُروَن َواْسُمَها َواْمَرأ

ا ،َأل يَصاَباُت  المَُهَ
يْن   َوَكاَنا ك    َبارَّ

 
ب  َوأَْحَكام ه  ب الَ َلْوم   ،أََماَم اهلل يع  َوَصاَيا الرَّ

 (50){.َسال َكنْي  يف  مَج 

 .!بارين ومل يعمال خطيئة واحدة اناكليصابات أالنص يثبت ان زكريا وزوجته فهذا 

 .!!صلوات اهلل وسالمهإال أَنا دعوة رصحية لرفع التوقري واالحرتام الواجب ألنبياء اهلل عليهم 

يوحنا والتي تتحدث عن رجل  رؤيا رشيد هبذه احللقة نفي بشارة سفرأراد فقد  :ثاينلالسبب اأما و

 .سيحكم وحيارب وُيدعى الصادق األمنيعادل 

 :وإليكم نص البشارة

مَ  } ُس َعَليْ ـُثمَّ َرأَيُْت السَّ
 يُْدَعى اَء َمْفتُوَحًة، َوإ َذا فََرٌس َأبْيَُض َواْْلَال 

يناً َوَصاد قاً،ه  َوب الَْعْدل  حَيُْكُم  َأم 

ُب. ، َوحُيَار  يب  نَار  ه  ت يَجاٌن َكث رَيٌة، َوَعىَل  َوَعيْنَاُه َكَله  فُُه إ ال ُهوَ  َرأْس   (51){.َولَُه اْسٌم َمْكتُوٌب َليَْس َأَحٌد َيْعر 

 يسوع يف هذه النبوءةي كتاب النصارى يف حماولة يائسة أن حيرشوا رس   فَ من مُ كثري الوقد حاول 

 مع العلم أَنا ال تشري من قريب أو بعيد إىل املسيح.

  ونيوس فكريأنطفيقول: 

رب، والفرس األبيض هو هذا هو املسيح يسوع ظهر عىل فرس أبيض = عالمة أن املسيح حيا } 

 بررها وحيارب هبا وفيها. وهو أمينا وصادقا = وعد بنرصة كنيسته وتكليلها وسيفعل.  يكنيسته الت

 (52){. عيناه كلهيب نار = تفحص حتى أستار الظالم، وحترق أعداء الكنيسة وترعبهم
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َي أميناً صادقاً.أدري متي  ولسُت   وأين حارب املسيح يف كتاهبم ؟ ومتى وأين ُدع 

كل نبوءة موجودة يف كتاهبم ليفصلوها  حريصني عىل حتريفدائام وأبداً نجدهم  كعادة النصارى

، أو حرش أي معاين من عىل املسيح سواء عن طريق حتريف املعاين أو يَل  أعناق النصوص

 رؤوسهم، املهم أال تكون النبوءة عن نبي املسلمني بأيب هو وأمي صىل اهلل عليه وسلم.

 عن رجل: تتحدث هذه النبوءة

 .ى أميناً عَ دْ يُ   -1

 .ُيْدَعى صادقاً   -2

 عادل.  -5

 حيكم.  -4

 حيارب.  -3

 وكل هذه الصفات ال تنطبق إال عىل نبينا حممد صىل اهلل عليه وسلم

 .فقد أثبتناه من الروايات الصحيحة وصادقاً  فأما أنه ُيدعى أميناً 

ة املخزومية وأما عن عدله  فهذا معلوم ونذكر يف ذلك قصة املرأ

 البخاري اإلمام روى: 

َ  َعائ َشةَ  َعنْ }  ُ  َرض  َة   َشأْنُ  أَمَهَُّهمْ  قَُريًْشا َأنَّ  َعنَْها اّللَّ يَّة   امْلَْرأ
قَْت  الَّت ي امْلَْخُزوم   يَُكل مُ  َوَمنْ  َفَقاُلوا  رَسَ

  َرُسوَل  ف يَها
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ ُئ  َوَمنْ  فََقاُلوا  ؟َوَسلَّمَ  َعلَيْه   اّللَّ ب   َزْيد   ْبنُ  ُأَساَمةُ  إ الَّ  َعلَيْه   جَيرَْت 

  َرُسول   ح 
 
 اّللَّ

ُ  َصىلَّ    َرُسوُل  فََقاَل  ُأَساَمةُ  فََكلََّمهُ  ،َوَسلَّمَ  َعلَيْه   اّللَّ
 
ُ  َصىلَّ  اّللَّ  ُحُدود   م نْ  َحد   يف   َأتَْشَفعُ  َوَسلَّمَ  َعلَيْه   اّللَّ

 
 
ينَ  أَْهلََك  اـإ نَّمَ  قَاَل  ُثمَّ  َفاْختَطََب  قَامَ  ُثمَّ  اّللَّ ُمْ  َقبْلَُكمْ  الَّذ  َق  إ َذا َكاُنوا  أََنَّ مْ  رَسَ يُف  ف يه    َوإ َذا َتَرُكوهُ  الرشَّ 
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َق  مْ  رَسَ ع يُف  ف يه    َوايْمُ  احْلَدَّ  َعلَيْه   أََقاُموا  الضَّ
 
د   ب نَْت  فَاط َمةَ  َأنَّ  َلوْ  اّللَّ قَْت  حُمَمَّ  (55){. يََدَها َلَقطَْعُت  رَسَ

 .، وحاشاهاألنه سيقيمه أول ما يقيمه عىل ابنته لو رسقت ،قمة العدل هوهذ

ه   .فلقد كان النبي صىل اهلل عليه وسلم قائداً وحاكامً  فهذا معلوم للجميعوأما عن ُحْكم 

 :ربه تبارك وتعاىل بذلك كام أمره ويقيض بينهم الناسحيكم فقد كان 

ُ  َأَراكَ  اـب مَ  النَّاس   َبنْيَ  ل تَْحُكمَ  ب احْلَق   اْلك تَاَب  إ َليَْك  َأنَْزْلنَا إ نَّا}   يمً  ل ْلَخائ ن نيَ  َتُكنْ  َواَل  اّللَّ  (54){. اـَخص 

ا عن احلرب فهو النبي املحارب العظيم الذي ترجتف أمامه أقسى القلوب وأشجع الشجعان  وأمَّ

 والذي كان مؤيدا بالنرص من اهلل.

 محد يف مسندهأ اإلمام روى: 

، عن }   َوَسلََّم ُحنَيْنًا، قَاَل: َفَلَقْد َرَأيُْت النَّب يَّ َصىلَّ اهللُ اْلَعبَّاس 
 َصىلَّ اهلُل َعَليْه 

 
ْدُت َمَع َرُسول  اهلل  قَاَل: َشه 

ْمنَا َرُسوَل ا ، فََلز   بْن  َعبْد  امْلُطَّل ب 
ث   َعَليْه  َوَسلََّم َوَما َمَعُه إ ال َأنَا، َوَأبُو ُسْفيَاَن ْبُن احْلَار 

 
َصىلَّ اهلُل َعلَيْه   هلل

ْقُه َوُهَو َعىَل َبْغَلة  َشْهبَاَء ،  ي   -َوُربَّاَم َقاَل َمْعَمٌر: بَيَْضاَء  -َوَسلََّم، َفَلْم ُنَفار 
 أَْهَداَها َلُه َفْرَوُة بُْن نََعاَمَة اْْلَُذام 

 َصىلَّ اهلُل َعَليْ 
 
يَن، َوطَف َق َرُسوُل اهلل  َوَسلََّم يَْرُكُض َفَلامَّ الْتََقى امْلُْسل ُموَن َواْلُكفَّاُر، َوىلَّ امْلُْسل ُموَن ُمْدب ر 

ه 

 َصىلَّ اهلُل عَ 
 
ٌذ ب ل َجام  َبْغلَة  َرُسول  اهلل ، َقاَل اْلَعبَّاُس: َأنَا آخ  بََل اْلُكفَّار 

َها ، َوُهَو اَل َيأْلُو َبْغَلتَُه ق  َليْه  َوَسلََّم أَُكف 

 َصىلَّ اهلُل َعلَيْه  َوَس 
 
ٌذ ب َغْرز  َرُسول  اهلل ث  آخ  ك نَي، َوأَبُو ُسْفيَاَن ْبُن احْلَار  َع نَْحَو امْلرُْش  لََّم، َفَقاَل َرُسوُل َما َأرْسَ

 َوَسلََّم: " َيا َعبَّاُس، َنا
 َصىلَّ اهلُل َعَليْه 

 
 " َقاَل: َوُكنُْت َرُجاًل َصي تًا فَُقلُْت: ب أَْعىَل اهلل

ُمَرة   َيا أَْصَحاَب السَّ
د 

ُعوا َصْوت  َعْطَفُة اْلبََقر  َعىَل  نَي َسم  ، َلَكأَنَّ َعطَْفتَُهْم ح 
 
ُمَرة  ؟ قَاَل: َفَواّلل  َأْوالد َها . َصْوت  َأيَْن أَْصَحاُب السَّ
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: َيا َلبَّيَْك َيا لَ  بَّيَْك، َيا َلبَّيَْك، َوأَْقبََل امْلُْسل ُموَن، َفاْقتَتَلُوا ُهْم َوالُْكفَّاُر، فَنَاَدت  اأْلَنَْصاُر َيُقولُوَن: يَا َفَقالُوا

اُعوَن   الدَّ
ت  َ ، ثُمَّ قرَصَّ

 بْن  اَمْعرَشَ اأْلَنَْصار 
ث  ، َفنَاَدْوا: يَا َبن ي احْلَار  ، َعىَل بَن ي احْلَار ث  ْبن  اخْلَْزَرج  خْلَْزَرج 

ل  َعَليَْها إ ىَل ق تَا  َصىلَّ اهلُل َعَليْه  َوَسلََّم، َوُهَو َعىَل َبْغلَت ه  َكامْلُتَطَاو 
 
 َقاَل: َفنَظََر َرُسوُل اهلل

 
هل  ْم، فََقاَل َرُسوُل اهلل

نَي مَح َي الَْوط يُس "، َقاَل: ُثمَّ أََخَذ رَ   َصىلَّ اهلُل َعلَيْه  َوَسلََّم َصىلَّ اهلُل َعَليْه  َوَسلََّم: " َهَذا ح 
 
ُسوُل اهلل

، اَْنََزُموا َوَرب  اْلَكْعبَ 
، ُثمَّ َقاَل: " اَْنََزُموا َوَرب  اْلَكْعبَة 

ار   ، َفَرَمى هب  نَّ ُوُجوَه الُْكفَّ
ة  "، َقاَل: َحَصيَات 

 َصىلَّ اهلُل َعلَيْه  َفَذَهبُْت أَنُْظُر، َفإ َذا الْق تَاُل َعىَل َهيْئَت ه  ف ياَم أََرى، قَ 
 
 َما ُهَو إ ال أَْن َرَماُهْم َرُسوُل اهلل

 
اَل: فََواّلل

ُهْم َكل ياًل ، َوَأْمَرُهْم ُمْدب ًرا َحتَّى َهَزَمُهم  اهلُل، َقاَل: َوكَ  ْلُت َأَرى َحدَّ  ، َفاَم ز 
أيَن  َأنْظُُر إ ىَل َوَسلََّم ب َحَصيَات ه 

 (53){. يْه  َوَسلََّم َيْرُكُض َخلَْفُهْم َعىَل َبْغلَت ه  النَّب ي  َصىلَّ اهلُل َعلَ 

فنبينا حممد هو الصادق املصدوق، األمني املؤمتن، احلاكم العادل املحارب العظيم فداه أيب وأمي 

 وولدي. وروحي ونفِس

 .كان هذا ردي عىل حلقة املدعو رشيد

 الشيطان. نَ م  ي وَ ن  فهذا م  فهذا حمض توفيق اهلل تبارك وتعاىل، وإذا أخطأت  ُت بْ َص أَ  نْ إ  فَ 

ء، وصىل اهلل عىل نبيه حممد وعىل آله وصحبه أمجعني   .واهلل ورسوله منه برا

 واحلمد هلل رب العاملني

 :مراجع البحـث 

 .  503برنامج سؤال جريء حلقة رقم  (1) 
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 .بريوت -ط دار بن كثري 5ح 7صحيح البخاري لإلمام حممد بن إسامعيل البخاري ص (2) 

 .تنزيل من حكيم محيد ،111القرآن الكريم ، سورة البقرة ، اآلية   (5) 

 .األرنُؤوط ت: شعيب، بريوت - مؤسسة الرسالةط  240ص 14جلإلمام أيب جعفر الطحاوي ل اآلثار ك  ْش رشح مُ  (4) 

 .وآخرون وط، ت: شعيب األرنؤُ تبريو -ط مؤسسة الرسالة 262ص 24جبن حنبل  أمحد اإلمام  سندمُ  (3) 

 .مقبل بن هادي الوادعي، ت: مرص -دار احلرمني ط  628ص 1جالنيسابوري  حلاكماأيب عبد اهلل إلمام املستدرك عىل الصحيحني ل (6) 

 .القاهرة - املقدس باالكتط دار  234ص  7عدد 5فصلرومية هل أ ىلإبولس  رسالة -كتاب النصارى  (7) 

 .بريوت -ط دار بن كثري 5552ح 819إسامعيل البخاري صحممد بن أيب عبد اهلل صحيح البخاري لإلمام  ( 8) 

 .بريوت -ط دار بن كثري 5603ح 887حممد بن إسامعيل البخاري صأيب عبد اهلل صحيح البخاري لإلمام   (9) 

 .ت، ت: شعيب األرنُؤوط وآخرونبريو -ط مؤسسة الرسالة 266ص 5جبن حنبل  أمحد اإلمام  سندمُ  (10)

 .حسن حممد عيل البلوط، ت: الرياض - ط أضواء السلف  311ص 2ج رواية أيب حممد اْلوهري الزهري حديث أيب الفضل(  11)

 .بريوت -ط دار بن كثري،  4971ح 1270حممد بن إسامعيل البخاري صأيب عبد اهلل صحيح البخاري لإلمام   (12)

 .بريوت -ط دار بن كثري،  4770ح 1196حممد بن إسامعيل البخاري صأيب عبد اهلل صحيح البخاري لإلمام  (15)

 .األرنُؤوط بريوت، ت: شعيب -ط مؤسسة الرسالة،  462صالسيوطي واملحيل  اْلاللنيتفسري اإلمامني ( 14)

 .، ت: أبو عبد اهلل حسني بن عكاشةالرياض -مكتبة الرشد  ، ط 201ص 2ج شبييل األ احلق لإلمام عبد الكربىاألحكام  (13)

 .بريوت -، ط دار الكتب العلمية  38ص 6الذهبي ج شمس الدين يف نقد الرجال لإلمامميزان االعتدال  (16)

 .وطؤبريوت ، ت: الشيخ شعيب األرنا -، ط مؤسسة الرسالة  49ص 7الذهبي جشمس الدين سري أعالم النبالء لإلمام  (17)

 .وطؤبريوت ، ت: الشيخ شعيب األرنا -، ط مؤسسة الرسالة  30ص 7الذهبي جشمس الدين سري أعالم النبالء لإلمام (  18)

 .وطؤبريوت ، ت: الشيخ شعيب األرنا -، ط مؤسسة الرسالة  58ص 7الذهبي جشمس الدين سري أعالم النبالء لإلمام   (19)

  بريوت -، ط دار الكتب العلمية  37ص 6الذهبي ج شمس الدين ميزان االعتدال يف نقد الرجال لإلمام (20)
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 .بريوت -، ط دار الكتب العلمية  38ص 6الذهبي ج شمس الدين االعتدال يف نقد الرجال لإلمامميزان  (21)

 .د/ إحسان عباسبريوت ، ت:  - دار الغرب اإلسالمي، ط  2419ص 16جموي  احل جم األدباء لياقوتعم (22)

 .وطؤبريوت ، ت: الشيخ شعيب األرنا -، ط مؤسسة الرسالة  وما بعدها 53ص 7الذهبي جشمس الدين سري أعالم النبالء لإلمام (  25)

 بريوت. –، ط دار العلم للماليني  66كتاب تاريخ الشعوب اإلسالمية للمسترشق كارل بروكلامن ص (24)

 .وطؤبريوت ، ت: الشيخ شعيب األرنا -، ط مؤسسة الرسالة  58ص 7الذهبي جشمس الدين سري أعالم النبالء لإلمام   (23)

  القاهرة. - احلديث، ط دار  164ص 1جبن هشام  أيب حممد عبد امللك لإلمامالسرية النبوية  (26)

 http://www.youtube.com/watch?v=Dln9F2O0yJg 110احللقة رقم  حوار احلق للقمص زكريا بطرس برنامج (27)

 .القاهرة - املقدس باط دار الكت 169ص  8عدد 10فصل إنجيل يوحنا -كتاب النصارى  (28)

 القاهرة. - املقدس باط دار الكت 234ص  7عدد 5فصلرومية أهل  ىلبولس إ رسالة - كتاب النصارى(  29)

 القاهرة. - املقدس باط دار الكت 91ص  6عدد 1فصل إنجيل لوقا -كتاب النصارى   (50)

 القاهرة. - املقدس باط دار الكت 427ص  وما بعده 11عدد 19فصل سفر رؤيا يوحنا  -كتاب النصارى  (51)

 القاهرة. - الفجالةب السيدة العذراء كنيسةط  195صتفسري رؤيا يوحنا  - تفسري أنطونيوس فكري(  52)

 .بريوت -ط دار بن كثري 5473ح 861حممد بن إسامعيل البخاري صأيب عبد اهلل صحيح البخاري لإلمام   (55)

 .تنزيل من حكيم محيد ،103القرآن الكريم ، سورة النساء ، اآلية ( 54)

 .ت، ت: شعيب األرنُؤوط وآخرونبريو -ط مؤسسة الرسالة 296ص 5جبن حنبل  أمحد اإلمام  سندمُ  (53)

 

 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 غفر اهلل له ولوالديه


