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 أبو عمر الباحث -الشبهات  مكافحقناة 
 الصحابة الكرام حول والرافضة النصارى أكاذيب نسف

 ! قريش شباب لتصطاد جارية تزين عائشةالسيدة  شبهة

 احلمد هلل والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل وعىل آله وصحبه ومن وااله 

 وبعد: 

 .أمهات املؤمنني ريض اهلل عنهنحول  والرافضة النصارى شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه 

الروافض املجوس أعداء رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم أن أم املؤمنني عائشة ريض اهلل عنها  قال

 كانت تشيع الفاحشة بني الناس.!!

 عقيم   سقيم   إنسانهذا االفرتاء الذي ال خيرج إال من  الرافضة وتلقف النصارى الضالون من

  ابُن أيب َشيْبَةَ رواه واستدلوا بام:  

َثنَا اْلَعاَلُء بُْن َعبِْد اْلَكِريِم، َعْن َعمَّ }  َقاَل: َثنَا َوكِيٌع، قَاَل: َحدَّ َثنَا َأبُو َبْكر  قَاَل: َحدَّ َن، ـَحدَّ اِر ْبِن ِعْمَرا

فَْت َجاِريًَة َوَطافَْت ِِبَا  َا َشوَّ  ِمنُْهْم، َعْن َعائَِشَة، أََّنَّ
َة   َعِن اْمَرأ

ِ
َلَعلَّنَا » َوَقاَلْت:َرُجل  ِمْن َزْيِد اَّللَّ

 (1).{«َشبَاِب قَُريْش   َبْعَض  ُنِصيُب ِِبَا

 عىل هذا االفرتاء أقول: وللرد

  ًةصحيح غري روايةال: أوال: 

ةٌ  سندُ الف   .ضعيف ورجٌل  جمهولةٌ  فيه امرأ
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 وهي: مخس رشوطتنطبق عليه وجيب أن ، فقط  واملسلمون ال يقبلون يف دينهم إال حديثاً صحيحاً 

  السند.اتصال 

 .عدالة الرواة 

 .ضبط الرواة 

 .انتفاء الشذوذ 

 .انتفاء العلة 

  ا احْلَِديُث الّصِحيُح: َفُهَو احْلَِديُث الْ  } :الصالحأبو عمرو بن اإلمام قال ُمْسنَُد اّلِذي ـَأمَّ

 (2).{ ُمنْتََهاُه ، َواَل يَُكوُن َشاّذاً ، َوال ُمَعّلالً ِصُل إِْسنَاُدُه بِنَْقِل اْلَعْدِل الّضابِِط َعِن اْلَعْدِل الّضابِِط إََِل َيتَّ 

 علل الرواية:

  ِهيثُ دِ حَ  ح  ِص ال يَ  ِعْمَرانَ  ار بْنُ ـَعمَّ  :األوَل ةلَّ الع. 

 .عيف احلديثض الرجل فهذا

   عامر بن عمران اجلعفي :ي  بِ هَ الذَّ  اإلمامقال 

 ال يصح حديثه.

 (3).ذكره البخاري يف الضعفاء

ى )وكل ما نعرفه عنه أنه من  فقط، ولكننا ال نعرف درجته من الثقة والضبط  (زيد اهللقبيلة ُتَسمَّ

 واإلتقان.
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 ة التي تَ  :ةنيالعلة الثا  .جمهولة العني واحلالعن السيدة عائشة  يوِ رْ املرأ

ة منهم)هذا يقول  انرَ بن عمْ  ارـمَّ عَ فَ  ة (عن امرأ نعرف حاهلا ال كذلك و ونحن ال نعرف هذه املرأ

 .واإلتقان من الثقة والضبط

 مقبولة. غريُ  مردودة مجهول عندناـرواية الو

   الصالح بنُ اأبو عمرو اإلمام قال: 

 (4).{اِهريِ ـ، َوِرَوايَتُُه َغرْيُ َمْقبُوَلة  عِنَْد اجْلَمَ لظَّاِهُر َواْلبَاطُِن ََجِيًعاامْلَْجُهوُل اْلَعَداَلِة ِمْن َحيُْث ا}

  اْبُن َكثرِي  اإلمام قال: 

َي َوََلْ تُْعَرْف َعيْنُُه فهذا ممن ال َيْقبَُل ِرَوايَتَُه أََحٌد َعلِْمنَاهُ  ُمبَْهُم الَِّذي ََلْ يَُسمَّ ـَفأَّما الْ }  (5).{، أَْو من ُسمِّ

 ال يـُْحتَج  ِِبَا. ادنَ ْس اإلِ  ةُ طَ اقِ وعليه فالرواية َس 

 ُُتَْمُل عليه نٌ َس حَ  ٌل مَ حْ ـمَ  يف حالة صحة الرواية فلها: اً ثاني: 

 عليه وليس فيها هذا املعنى الذي ُل مَ ُُتْ  نٌ َس حَ  ٌل مَ َمْ  اأقول أن هذه الرواية عىل فرض صحتها فله

ومعلوم  "تزيني السلعة باب"يف مصنفه ُتت  ن أيب شيبةبفلقد ذكرها ا ،و النرصاينأقصده الرافيض 

 جيوز بيعها.)اأْلََمة( اجلارية  أنَّ 

 .موجود يف كتاب النصارى ويف كتب الشيعةبيع اإلماء والعبيد وحكم 

( أي  نفسها يبيع ابنتهالرجل يستطيع أن  نَّ أبل يف كتاب النصارى   يَ ارِ جَ كَ )َكأََمة 
 .!ة 
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َسيِِّدَها الَِّذي َخَطبََها لِنَْفِسهِ ا خَيُْرُج اْلَعبِيُد. إِْن قَبَُحْت يِف َعيْنَْي ـَ َوإَِذا َباَع َرُجٌل اْبنَتَُه أََمًة الَ ََتُْرُج َكم} 

. َوَليَْس َلُه ُسلْطَاٌن َأْن َيبِيَعَها لَِقْوم  أََجانَِب لَِغْدِرهِ ِِبَا  (6).{ َيَدُعَها تَُفك 

ين لكتابه الذي يبيح للرجل أن يبيع ابنته متعجباً من بيع النساء املسبية يف  ناويأتي ،فال ينظر النرصا

 !! احلروب

 .هؤالءقليل من العقل يا 

 ين مِ هْ فَ  :اً ثالث  :الف الصحيحخيللرواية  الرافيضو النرصا

 .األمة اإلسالمية ه اتفقت عليـاما امً الف مخيذه الرواية فهم النصارى والرافضة هلن أأقول 

 .عنها ما رواه البخاري يف صحيحه ريض اهلل عنها هي التي قالْت  املؤمنني السيدة عائشة م  أُ فَ 

 ي  ارِ خَ البُ  اإلمامُ  روى: 

تُْه أَنَّ النِّ  بْنَ  ُعْرَوةَ عن  } ُ َعلَيِْه َوَسلََّم أَْخََبَ  َأنَّ َعائَِشَة َزْوَج النَّبِيِّ َصىلَّ اَّللَّ
َبرْيِ َكاَن َكاَح يِف اجْلَاِهلِيَِّة الز 

 فَنَِكاٌح 
 
ُجلِ َعىَل َأْرَبَعِة َأنَْحاء ُجُل إََِل الرَّ َولِيَّتَُه َأْو اْبنَتَُه فَيُْصِدُقَها ثُمَّ  ِمنَْها نَِكاُح النَّاِس اْليَْوَم خَيْطُُب الرَّ

َتِِه إَِذا طَُهَرْت ِمْن َطْمثَِها أَْرِسِِل إََِل ُفاَلن  َفاْس  ُجُل َيُقوُل اِلْمَرأ تَبِْضعِي َينِْكُحَها َونَِكاٌح آَخُر َكاَن الرَّ

 َ َها َأبًَدا َحتَّى َيتَبنَيَّ َ ِمنُْه َويَْعتَِزهُلَا َزْوُجَها َواَل يََمس  ُجِل الَِّذي َتْستَبِْضُع ِمنُْه فَذَِذا َتبنَيَّ  َْمْلَُها ِمْن َذلَِك الرَّ

اُح نَِكاَح َْمْلَُها أََصاَِبَا َزْوُجَها إَِذا أََحبَّ َوإِنَّاَم يَْفَعُل َذلَِك َرْغبًَة يِف َنَجابَِة اْلَوَلِد َفَكاَن َهَذا النِّكَ 

َةِ ُكل ُهْم ُيِصيبَُها فَذَِذا َْمَلَْت ااِلْستِبَْضاِع َونَِكاٌح آَخُر جَيْ  ةِ َفيَْدُخُلوَن َعىَل امْلَْرأ ْهُط َما ُدوَن اْلَعََشَ تَِمُع الرَّ

 يَْمتَنَِع َحتَّى َوَوَضَعْت َوَمرَّ َعَليَْها َليَال  بَْعَد أَْن َتَضَع َْمَْلَها َأْرَسلَْت إَِليِْهْم َفلَْم يَْستَطِْع َرُجٌل ِمنُْهْم َأنْ 

ي َمْن تَِمُعوا ِعنَْدَها تَُقوُل هَلُْم قَْد َعَرْفتُْم الَِّذي َكاَن ِمْن أَْمِرُكْم َوَقْد َوَلْدُت فَُهَو اْبنَُك َيا فاَُلُن جَيْ  ُتَسمِّ

بِِع جَيْ  ا ُجُل َونَِكاُح الرَّ تَِمُع النَّاُس اْلَكثرُِي أََحبَّْت بِاْسِمِه َفيَلَْحُق بِِه َوَلُدَها اَل يَْستَطِيُع َأْن يَْمتَنَِع بِِه الرَّ

ِِبِنَّ َرا َّْن َجاَءَها َوُهنَّ اْلبََغايَا ُكنَّ يَنِْصبَْن َعىَل َأبَْوا َةِ اَل َمْتَنُِع مِم  تَُكوُن َعَلاًم فََمْن َفيَْدُخلُوَن َعىَل امْلَْرأ
يَات 
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َلَها َُجُِعوا هَلَا َوَدَعْوا هَلُْم اْلَقاَفَة ُثمَّ َألَْحُقوا َأَراَدُهنَّ َدَخَل َعَليِْهنَّ َفذَِذا َْمَلَْت إِْحَداُهنَّ َوَوَضَعْت َْمْ 

 ُ ٌد َصىلَّ اَّللَّ َث ُمَمَّ
 َعلَيِْه َوَسلََّم َوَلَدَها بِالَِّذي يََرْوَن فَاْلتَاَط بِِه َوُدِعَي ابْنَُه اَل يَْمتَنُِع ِمْن َذلَِك َفلَامَّ بُعِ

ُه إاِلَّ نَِكاَح النَّاِس اْليَْومَ بِاحْلَقِّ َهَدَم نَِكاَح اجْلَاِهلِيَّ   (7){. ِة ُكلَّ

ُ َعلَيْهِ ـَفلَمَّ قالت: } فبعد أن وصفت أم املؤمنني ريض اهلل عنها نكاح اجلاهلية،  ٌد َصىلَّ اَّللَّ ا ُبِعَث ُمَمَّ

ُه إاِلَّ نَِكاَح النَّاِس   {. اْليَْومَ َوَسلََّم بِاحْلَقِّ َهَدَم نَِكاَح اجْلَاِهلِيَِّة ُكلَّ

 هُ مَ رَّ من الرواية هو الزنا الرصيح الذي َح  ما فهمه الرافضة والنصارى أنَّ وتعرف وتؤمن فهي ترى 

 .ببعثة نبينا ممد صىل اهلل عليه وسلم اهللُ 

 م املؤمنني ريض اهلل عنها ؟يستطيع أحدهم أن يغمز ويلمز أبني هذا الدليل الواضح املعد فهل ب

 أُدينكمن فمك : اً ابعر: 

  ؟ التي يف كتابه التحريفات والتخريفات حجمَ  يَرَ  ألمْ  ؟ هإَل ما يف كتب هذا النرصاين ظرْ نيَ  ألمْ 

 وهل َمْن كان بيتُه من زجاج يقذف الناس باحلجارة ؟ 

 غَ بِ الْ سة ممار النساءَ  مُ لِّ عَ يُ  ونرى كيف كتاب النصارى تعالوا نفتح
ِ
حةً  اء  كيفية اصطياد الرجالو رصا

 !! وإيقاعهن يف الزنا

 :للرجال يف الزنا إيقاع النساء نِّ فَ  نْ عَ  غريبة مريبة فلقد ذكر كتاِبم قصة

   يف كتاب النصارى:جاء 

َُّه قَاَل: «. اقُْعِدي أَْرَملًَة يِف َبيِْت أَبِيِك َحتَّى َيْكَُبَ ِشيلَُة اْبنِي»َكنَّتِِه:  فََقاَل ََيُوَذا لِثَاَمارَ 11}  َلَعلَُّه َيُموُت ُهَو »ألَن

َ  12فََمَضْت َثاَماُر َوقََعَدْت يِف َبيِْت أَبِيَها. «. أَيْضاً َكأََخَويْهِ  َماُن َماَتِت اْبنَُة ُشوع  اْمَرأ ى َوََلَّا طَاَل الزَّ ُة ََيُوَذا. ُثمَّ َتَعزَّ
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 . ِمي  ِز َغنَِمِه إََِل ِمْنََة ُهَو َوِحرَيُة َصاِحبُُه اْلَعُدالَّ ا ْت ثَاَماُر: 13ََيُوَذا فََصِعَد إََِل ُجزَّ ُهَوَذا َْمُوِك َصاِعٌد إََِل »فَأُْخَِبَ

لَِها 14«. ِمْنََة لِيَُجزَّ َغنََمهُ  َفْت َوَجلََسْت يِف َمْدَخِل َعيْنَايَِم الَّتِي َعىَل فََخلََعْت َعنَْها ثِيَاَب َتَرم  قُع  َوَتلَفَّ َوَتَغطَّْت بَُِبْ

ْ ُتْعَط َلُه َزْوَجًة.  َا َرأَْت أَنَّ ِشيلََة قَْد َكَِبَ َوِهَي ََل َا َكانَْت قَْد  15طَِريِق ِمْنََة ألََّنَّ فَنَظََرَها ََيُوَذا َوَحِسبََها َزانِيًَة ألََّنَّ

َا َكنَّتُهُ. فََقاَلْت: «. َهاِِت أَْدُخْل َعلَيِْك »فاََمَل إَِليَْها َعىَل الطَِّريِق َوقَاَل: 16َوْجَهَها.  َغطَّْت  ْ َيْعلَْم أََّنَّ َُّه ََل َماَذا »ألَن

؟ َهْل ُتْعطِينِي َرْهناً َحتَّى » فََقالَْت:«. إيِنِّ أُْرِسُل َجْدَي ِمْعَزى ِمَن اْلَغنَمِ »فََقاَل: 17« ُتْعطِينِي لَِكْي َتْدُخَل َعَِلَّ

ْهُن الَِّذي أُْعطِيِك؟»فََقاَل: 11« ُتْرِسلَُه؟ فَأَْعطَاَها «. َخاِمَُك َوِعَصاَبتَُك َوَعَصاَك الَّتِي يِف َيِدكَ »فََقاَلْت: « َما الرَّ

لَِها. ُثمَّ قَاَمْت َوَمَضْت َوَخلََعْت َعنَْها بُ 11َوَدَخَل َعلَيَْها. فََحبِلَْت ِمنُْه. فَأَْرَسَل ََيُوَذا  22ْرقَُعَها َوَلبَِسْت ثِيَاَب َتَرم 

َةِ فَلَْم جَيِْدَها.  ْهَن ِمْن َيِد امْلَْرأ ِميِّ لِيَأُْخَذ الرَّ ْعَزى بِيَِد َصاِحبِِه اْلَعُدالَّ
ِ
نِيَةُ »فََسأََل أَْهَل َمَكاَِّنَا: 21َجْدَي امْل ا أَيَْن الزَّ

: « ايَِم َعىَل الطَِّريِق؟الَّتِي َكانَْت يِف َعيْنَ  ََلْ أَِجْدَها. َوأَْهُل »افََرَجَع إََِل ََيُوَذا َوقَاَل: 22«. ََلْ َتُكْن َهنُُهَ َزانِيَةٌ »فََقاُلوا

ْ َتُكْن َهنُُهَ َزانِيَةٌ  : ََل يْضاً قَاُلوا
انًَة. إيِنِّ قَْد أَْرَسلُْت َهَذا لِتَأُْخْذ لِنَْفِسَها لِئاَلَّ نَِصرَي إِهَ »فََقاَل ََيُوَذا: 23«. امْلََكاِن أَ

ْ ََتِْدَها  أُْخَِبَ ََيُوَذا َوقِيَل َلُه:  24«. اجْلَْدَي َوأَنَْت ََل
قَْد َزنَْت َثاَماُر َكنَّتَُك. َوَها ِهَي »َوََلَّا َكاَن نَْحُو َثالَثَِة أَْشُهر 

نَا ا ِهَي فَلَامَّ أُْخِرَجْت أَْرَسلَْت إََِل َْمِيَها قَائِلًَة: 25«. فَتُْحَرَق أَْخِرُجوَها »فََقاَل ََيُوَذا: «. ُحبْىَل أَيْضاً ِمَن الزِّ ِمَن »أَمَّ

 َلُه أَنَا ُحبْىَل!
ُجِل الَِّذي َهِذهِ َِن اْْلَاتُِم َواْلِعَصاَبُة َواْلَعَصا َهِذهِ »َوقَاَلْت: « الرَّ

ِ
ْق مل َقَها ََيُوَذا َوَقاَل: 26«. َحقِّ فَتََحقَّ

 (1).{ «ِمنِّي أليَنِّ ََلْ أُْعطَِها لِِشيلََة اْبنِي ِهَي أَبَر  »

عن  سلسلةً  لنا بذذن اهلل قريباً  اآلن، فذنَّ  هذه القصة الغريبةعىل نصوص  ُق لِّ عَ أُ  أريد أنْ  لسُت 

 .الدروس املستفادة من قصص زنا املحارم يف كتاب النصارى

 !! جرَ وال حَ  ْث دِّ حَ يعة فَ الشِّ  ِب تُ وأما عن كُ 

  رق  :ال املجليس يف بحار األنوا



 [7....]!السيدة عائشة تزين جارية لتصطاد شباب قريششبهة  - مكافـح الشبهات

     http://www.youtube.com/antishubohat                                        http://antishubohat.wordpress.com 
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 يشرتط أن إال اجلارية لصاحب: قال ؟  الولد منه كان نْ ذف: قلت به، بأس ال: فقال الفرج عارية عن

 (1).{ عليه

 :مراجع البحـث 

 .مروان العطية ومسن خرابة ووفاء تقي الدين ت: ،بريوت - دار ابن كثريط ،  324ص مفضائل القرآن لإلمام أيب عبيد القاسم ابن ساّل   (1) 

 .عنرت الدين نور: ت ، سوريا - الفكر دار  ، لبنان - املعارص الفكر دار ط ، 11ص الصالح بن عمرو أيب لإلمام احلديث علوم(  2) 

 .بريوت - لميةط دار الكتب الع 221ص 5جالذهبي  شمس الدين لإلمام ميزان االعتدال يف نقد الرجال(  3) 

 .عنرت الدين نور: ت ، سوريا - الفكر ودار لبنان - املعارص الفكر دار ط ، 111ص الصالح بن عمرو أيب لإلمام احلديث علوم(  4) 

 .بريوت - العلمية الكتب دار ط ، شاكر أْمد تأليف ، 12ص كثري ابن لإلمام احلديث رشح علوم اختصار احلثيث الباعث(  5) 

 .ط دار الكتاب املقدس،  7عدد  21 فصلسفر اْلروج   -العهد القديم   -كتاب النصارى (  6) 

 .بريوت -، ط دار بن كثري  5127ح 1327ص لإلمام ممد بن إسامعيل البخاري صحيح البخاري  (7) 

 .ط دار الكتاب املقدس، 26:  11 من داعدأ 31 فصل لتكويناسفر   -العهد القديم   -كتاب النصارى  ( 1) 

 .بريوت - دار إحياء الرتاث العريب ط 326ص 123ج املجليس ممد باقرلشيعي ل  األنوار بحار  (1) 

 

 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 غفر اهلل له ولوالديه


