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قناة مكافح الشبهات  .أبو عمر الباحث
نسف أكاذيب النصارى حول الرسول الكريم
صلى اهلل عليه وسلم
شبهة النبي ينضح الماء بين ثديي فاطمة

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

وبعد:
هذه سلسلة ردود علمية عىل شبهات النصارى حول أخالق رسولنا الكريم بأيب هو وأمي صىل
اهلل عليه وسلم.
ا َّدعى القمص زكريا بطرس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم كان ينضح املاء بني ثديي ابنته
فاطمة  ،وأراد القمص املفضوح أن ُي َص ِّو َر لنا هذا الرواية وك ََأ ََّّنَا مشهد جنيس!.
 واستدل بام رواه الطرباين:
{ ح َثنَا ُمَم بن عب ِد اَّلل ِ
احل ْ ِ
احلسن بن ََح ٍ
احل ْْض ِ
ْ
ْ
ْ
َي َيى ْب ُن َي ْع َىل األَ ْس َل ِم ُّيَ ،ع ْن
َّاد
ثنا
،
ي
م
ُ
ُ
َ دَّ ُ َّ دُ ْ ُ َ ْ َّ
َ
َ
َ
َ
ُّ
ْضم ُّي ،ثنا َ ْ
ْ
َ
َ
َس ب ِن مال ِ ٍ
س ِع ِ
يد ْب ِن َأ ِيب َع ُرو َب َةَ ،ع ْن َقتَا َدةََ ،ع ِن ْ
كَ ،ق َالَ :جا َء َأبُو َب ْك ٍر إِ ََل النَّبِ ِّي َف َق َعدَ
احلَ َس ِنَ ،ع ْن َأن ِ ْ َ
َ
ول ِ
ب َ ِ
ِ
َاص َحتِي َوقِدَ ِمي ِِف ِ
اإل ْسال ِمَ ،وإِ ِّين َوإِ ِّينَ ،ق َالَ " :و َما
اَّلل ! َقدْ َعل ْم َت ُمن َ
ني َيدَ ْيهَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ َّ
َْ
َت َعنْ ُهَ ،أ ْو َق َالَ :ف َأ ْع َر َض َعنْ ُهَ ،ف َر َج َع َأبُو َبك ٍْر إِ ََل ُع َم َرَ ،ف َق َال:
َذل ِ َك؟ " َق َال :ت َُز ِّو ُجنِي َفاطِ َم َةَ ،ف َسك َ
ْتَ ،ق َالَ :و َما َذل ِ َك؟ َق َالَ :خ َط ْب ُت َفاطِ َم َة إِ ََل النَّبِ ِّي َف َأ ْع َر َض َعنِّيَ ،ف َق َالَ :مكَان ََك َحتَّى
ْت َو َأ ْه َلك ُ
َه َلك ُ
ول ِ
ِ
ِ
اَّلل ! َقدْ
ب ِم ْث َل ا َّل ِذي َط َل ْب َتَ ،ف َأتَى ُع َم ُر النَّبِ َّي َف َق َعدَ َب ْ َ
آِت النَّبِ َّي َف َأ ْط ُل ُ
ني َيدَ ْيهَ ،ف َق َالَ :يا َر ُس َ َّ
َ

http://www.youtube.com/antishubohat

http://antishubohat.wordpress.com

مكافـح الشبهات  -شبهة النبي ينضح الـمـاء بني ثديي فاطمة ]2[ ....

ِ
َاص َحتِي َو ِقدَ ِمي ِِف ِ
اإل ْسال ِمَ ،وإِ ِّين َوإِ ِّينَ ،ق َالَ " :و َما َذ َ
اك؟ " َق َال :ت َُز ِّو ُجنِي َفاطِ َم َة،
َعل ْم َت ُمن َ
َف َأ ْعر َض َعنْه َفرجع ُعمر إِ ََل َأ ِيب بك ٍْرَ ،ف َق َال :إِ َّنه ينْتَظِر َأمر اَّلل ِ فِ
يها ،ا ْن َطلِ ْق بِنَا إِ ََل َع ِ
ِل َحتَّى ن َْأ ُم َر ُه َأ ْن
َ
ُ َ ُ ْ َ َّ
ُ َ َ َ َُ
َ
َ
ٍّ
ِ
ي ْط ُل ِ
ِ
ِلَ :ف َأتَيَ ِاين َو َأنَا ِِف َسبِ ٍ
يلَ ،ف َقاال :بِن ُْت َع ِّم َك ُ ْ
بَ ،فنَ َّب َه ِاين ألَ ْم ٍر،
ُت َط ُ
َ َ
ب م ْث َل ا َّلذي َط َل ْبنَاَ ،ق َال َع ٌّ

آخ ُر ِِف األَ ْر ِ
ت َأ ُج ُّر ِر َدائِي َط َرف َع َىل َعاتِ ِقيَ ،و َط َرف َ
ني َيدَ ْي
ت َب ْ َ
ض َحتَّى َأتَ ْي ُت النَّبِ َّي َف َق َعدْ ُ
َف ُق ْم ُ
ول ِ
ول ِ
ت قِدَ ِمي ِِف ِ
َاص َحتِيَ ،وإِ ِّين َوإِ ِّينَ ،ق َالَ " :و َما
اَّلل ! َقدْ َعلِ ْم َ
اإل ْسال ِم َو ُمن َ
اَّلل َف ُق ْل ُتَ :يا َر ُس َ َّ
َر ُس ِ َّ
ِ
َذ َ
ِل؟ " ُق ْل ُت :ت َُز ِّو ُجنِي َفاطِ َم َةَ ،ق َالَ " :و َما ِعنْدَ َك "ُ ،ق ْل ُتَ :ف َر ِِس َو ُبدْ ِينَ ،ي ْعنِي ِد ْر ِعيَ ،ق َال:
اك َيا َع ُّ
ت َِِا النَّبِ َّي
" َأ َّما َف َر ُس َكَ ،فال ُبدَّ َل َك ِمنْ ُهَ ،و َأ َّما ِد ْر ُع َك َفبِ ْع َها "َ ،فبِ ْع ُت َها بِ َأ ْر َب ِع ِمائ ٍَة َو َث َامنِ َ
ني َف َأتَيْ ُ

ِ
َفو َضعتُها ِِف ِحج ِر ِهَ ،ف َقب َض ِمنْها َقب َض ًةَ ،ف َق َال " :يا بِ ُ ِ
ُي ِّه ُزو َهاَ ،ف َج َع َل
َ
َ ْ
َ
ْ
َ ْ َ
اللْ ،ابغنَا َِِا طي ًباَ ،و ُم ْر ُه ْم َأ ْن ُ َ
الَش ِ
َش ًطا بِ َّ ِ
ََلَا َ ِ
يطَ ،و ِو َسا َد ًة ِم ْن َأ َد ٍمَ ،ح ْش ُو َها لِيفَ ،و َم َ
ت كَثِي ًباَ ،ي ْعنِي َر ْمالَ ،و َق َال" :
أل ا ْل َبيْ َ
َس ًيرا ُم َ َّ
ت مع ُأم َأيمن َف َقعدَ ْ ِ
ب ا ْلبي ِ
ِ
ِ
إِ َذا َأتَت َْك َفال ُُتْ ِد ْ
تَ ،و َأنَا ِِف
ت ِف َجان ٍ َ ْ
ث َش ْي ًئا َحتَّى آت َي َك "َ ،ف َجا َء ْ َ َ ِّ ْ َ َ َ

َجان ِ ٍ
نُه َأ ِخي "َ ،ف َقا َل ْت ُأ ُّم َأيْ َم َنَ :أ ُخ َ
وك َقدْ َز َّو ْج َت ُه بِنْت ََكَ ،فدَ َخ َل النَّبِ ُّي
بَ ،ف َجا َء النَّبِ ُّي َف َق َالَ " :ه ُ َ
َف َق َال ل ِ َفاطِم َة " :ائْتِينِي بِمـ ٍ
اء "َ ،ف َقام ْت إِ ََل َقع ٍ ِ
يه ماء َف َأتَ ْته بِ ِه َفمج فِ ِ
ِ ِ
ِ
يه ُث َّم َق َال
َ َّ
ب ِف ا ْل َب ْيت َف َج َع َل ْت ف َ ً ُ
ْ
َ
َ
َ
ِ
ََلاُ " :ق ِ
الشي َط ِ
ني َثدْ َي ْي َها َو َع َىل َر ْأ ِس َهاُ ،ث َّم َق َال " :ال َّل ُه َّم ُأ ِع ُ
ان
ومي "َ ،فن ََض َح َب ْ َ
يذ َها بِ َك َو ُذ ِّر َّيت ََها م َن َّ ْ
َ

ني كَتِ َف ْي َهاُ ،ث َّم َق َال " :ال َّل ُه َّم إِ ِّين ُأ ِع ُ
يذ َها بِ َك
ت َفن ََض َح َب ْ َ
الر ِجي ِم "ُ ،ث َّم َق َال ََلَاَ " :أ ْدبِ ِري "َ ،ف َأ ْد َب َر ْ
َّ
ٍ
ِ
ت ا َّل ِذي ُي ِريدُ ُهَ ،ف َم ْ
َو ُذ ِّر َّي َت َها ِم َن َّ
ب َما ًء
أل ُ
الر ِجي ِم "ُ ،ث َّم َق َال " :ائْتِينِي بِ َمـاء "َ ،ف َع ِم ْل ُ
ت ا ْل َق ْع َ
الش ْي َطان َّ
يهُ ،ثم َ َّ ِ ِ
َف َأتَي ُته بِ ِه َف َأ َخ َذ ِمنْه بِ ِف ِ
ني َيدَ َّيُ ،ث َّم َق َال " :ال َّل ُه َّم إِ ِّين ُأ ِع ُ
يذ ُه
ب َع َىل َر ْأ ِِس َو َب ْ َ
َم ُه فيهُ ،ث َّم َص َّ
ُ
ْ ُ
َّ

ِ
ِ
َو ُذ ِّر َّي َت ُه ِم َن َّ
اَّلل ِ َوا ْل َ َربك َِة" }.
الر ِجي ِم "ُ ،ث َّم َق َال " :ا ْد ُخ ْل َع َىل َأ ْهل َك بِ ْس ِم َّ
الش ْي َطان َّ

()1

وللرد عىل هذا االفرتاء أقول:
 أوالً :الرواية غري صحيحة:
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فسندُ ها فيه ٍ
راو ضعيف.
واملسلمون ال يقبلون ِف دينهم إال حديث ًا صحيح ًا فقط  ،وُيب أن تنطبق عليه رشوط مخس وهي:
 اتصال السند.
 عدالة الرواة.
 ضبط الرواة.
 انتفاء الشذوذ.
 انتفاء العلة.
ِ
احلَ ِد ُ
احلَ ِد ُ
يحَ :ف ُه َو ْ
 قال اإلمام أبو عمرو بن الصالح َ {:أ َّما ْ
يث ا ْلـ ُم ْسنَدُ ا ّل ِذي
الصح ُ
يث ّ
الضابِ ِ
الضابِ ِ
ط إِ ََل ُمنْت ََها ُه َ ،و َال َيك ُ
ُون َشا َّذ ًا َ ،وال ُم َع َّل ً
ال}.
ط َع ِن ا ْل َعدْ ِل ّ
َي َّت ِص ُل إِ ْسنَا ُد ُه بِنَ ْق ِل ا ْل َعدْ ِل ّ

()2

 علة الروايةَ :ييى ابن يعىل األسلمي.
 قال اإلمام شمس الدين الذهبي:
َييى بن يعىل األسلمي
 قال البخاري :مضطرب احلديث.
 و قال أبو حاتم :ضعيف.

()3

 قال اإلمام ابن حجر العسقالين:
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َييى بن يعىل األسلمي الكوِف :ضعيف شيعي.

()4

وعليه فالرواية ضعيفة وال تصح.

 ثاني ًا :كتب أخرى تذكر الرواية:
ال يفوتني أن أن ِّبه أن بعض أصحاب الكتب املسندة التي تذكر هذه الرواية تذكرها بنفس هذا
ِ
اإلسناد  ،كابن ح َّبان ِف صحيحه)5(.
ٍ
ري ُم َع َّو ٍل عليها أص ً
مـال)6(.
وأ َّما ال ُك ُت ُ
ال ،ككتاب كنز ال ُع َّ
ب التي َت ْذ ُك ُر الرواية بال إِسناد فهي َغ ْ ُ
 ثالث ًا :املحققون َيكمون عىل الرواية بالضعف:
لقد حكم املحققون من أهل العلم عىل هذه الرواية بالضعف
 قال اإلمام اَليثمي:
{ رواه الطرباين وفيه َييى ابن َي ْع َىل األسلمي  ،وهو ضعيف }.

()7

 قال الشيخ نارص الدين األلباين:
{ ضعيف اإلسناد  ،منكر املتن }.

()8

األر َن ُؤوط:
 قال الشيخ ُش َع ْي ُ
ب ْ
{ إسناده ضعيف}.

()9

 رابع ًا:عىل فرض صحة الرواية:
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ِ
ب النَّبِ َّي صىل اهلل عليه وسلم عىل اإلطالق.
عىل فرض صحة هذه الرواية فليس فيها ما َيعيْ ُ
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم يرقي ابنته من الشيطان َو ُي ِع ُ
فالرواية تقول َّ
يذ َها بِاَّلل منه.
ومل تقل الرواية َّ
أن النبي صىل اهلل عليه وسلم كشف عن ثدييها أو َم َّس ُهمـَا كمـا ينسب الكتاب
الذي يؤمن به هذا القمص َّ
الكذاب إَل األنبياء.
 خامس ًا :من فمك ُأدينك:

ألم ينظر هذا القمص إَل ما ِف كتابه ؟ ألم ير الفضائح اجلنسية الرهيبة التي ينسبها كتاِم إَل أنبياء
اهلل كذب ًا وزور ًا ؟
الناس باحلجارة ؟
وهل من كان بيته من زجاج أهيا القمص يقذف َ
 يقول الكتاب الذي يؤمن به القمص زكريا:
وغر وسك ِ
ِ
ِ
اف َأ ْن َي ْس ُك َن ِِف ُصو َغ َرَ .ف َسـ َك َن ِِف
اجل َب ِل َو ْابنَتَا ُه َم َع ُه ألَنَّ ُه َخ َ
{ َو َصعدَ ُلوط م ْن ُص َ َ َ َ َ
َن ِف ْ َ
ِ
ِ
ِ
ـاو َو َلـ ْي َس ِِف األَ ْر ِ
لص ِـغ َري ِةَ « :أبُو َنـا َقـدْ َش َ
ض َر ُجـل ل ِ َيـدْ ُخ َل َع َل ْينَـا
ا ْ َمل َغ َارة ُه َو َو ْابنَتَا ُهَ .و َقا َلت ا ْلبِك ُْر ل َّ
ضَ .ه ُلم نَس ِقي َأبانَا َمخْرا ً َون َْض َط ِ
َك َعا َد ِة ك ُِّل َ
األ ْر ِ
ج ُع َم َع ُه َفن ُْحيِي ِم ْن َأبِينَا ن َْس ً
اُها َمخْرا ً ِِف
ال»َ .ف َس َقتَا َأبَ ُ َ
َّ ْ
َ
اعها والَ بِ ِقي ِ
اضـ َطجع ْت مـع َأبِيهــا و َمل يع َلـم بِ ْ ِ ِ
ِ
ِ
ام َهـاَ .و َحــدَ َ
تِ ْل َ
ث ِِف
َ
اضــط َج َ َ
ـك ال َّل ْي َلـة َو َد َخ َلــت ا ْلبِك ُْـر َو ْ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ ْ
ارح َة مع َأ ِيب .نَس ِق ِ
ا ْل َغ ِد َأ َّن ا ْلبِكْر َقا َل ْ ِ
يه َمخْرا ً ال َّل ْي َل َة َأيْض ًا َفا ْد ُخ ِِل
لص ِغ َري ِة« :إِ ِّين َق ِد ْ
اض َط َج ْع ُت ا ْل َب ِ َ َ َ
ت ل َّ
ْ
َ
ِ
ِ
مخــرا ً ِِف تِ ْلـ َ
اض ـ َط ِج ِعي َم َع ـ ُه َفن ُْح ِيـ َـي ِم ـ ْن َأبِينَــا ن َْس ـ ً
الصـ ِـغ َري ُة
اُهــا َ ْ
ْ
ـك ال َّل ْي َلــة َأيْض ـ ًا َو َقا َمــت َّ
ال»َ .ف َس ـ َقتَا َأبَ ُ َ
يهامَ .فو َلدَ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ ِ
ت معه و َمل يع َلم بِ ْ ِ ِ
ت ا ْلبِك ُْر ْابن ًا
َو ْ
اضط َجاع َها َوالَ بِق َيام َها َف َحبِ َلت ْابنَتَا ُلوط م ْن َأبِ ِ َ َ
اض َط َج َع ْ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ
ِ
ِ
ني إِ ََل ا ْليو ِم .و ِ
ِ
ـن
وآب» َو ُه َو َأبُو ا ْملُوآبِ ِّي َ
اس َـم ُه «بِ ْ
َ ْ َ َّ
اس َم ُه « ُم َ
الصغ َري ُة َأيْض ًا َو َلدَ ت ا ْبنـ ًا َو َد َعـت ْ
َو َد َعت ْ

َع ِّمي» َو ُه َو َأبُو َبنِي َع ُّم َ
ون إِ ََل ا ْل َي ْو ِم }.
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مكافـح الشبهات  -شبهة النبي ينضح الـمـاء بني ثديي فاطمة ]6[ ....

ف بأنبياء اهلل وراح يستدل برواية
فرتك القمص حاالت الزنا الرصيح التي ُي ْل ِص ُق َها كتابه
املحر ُ
َّ
ِ
حرف معنى الرواية
ضعيفة ليقدح ِف رسولنا الطاهر املطهر ،ثم مل يكتف القمص بذلك  ،بل َّ
تربى عليه القمص من روايات وقصص عن اجلنس والزنا والدعارة املقدسة.
لتتوافق مع ما َّ

 مراجع البحـث:
( )1املعجم الكبري لإلمام أيب القاسم الطرباين ج 22ص 418ط مكتبة ابن تيمية – القاهرة ،تَ :حدي عبد املجيد السلفي.
( )2علوم احلديث لإلمام أيب عمرو بن الصالح ص ، 11ط دار الفكر املعارص  -لبنان  ،دار الفكر  -سوريا  ،ت :نور الدين عنرت .
( )3ميزان االعتدال ِف نقد الرجال لإلمام شمس الدين الذهبي ج 7ص ، 229ط دار الكتب العلمية  -بريوت.
( )4تقريب التهذيب لإلمام ابن حجر العسقالين ص 528ت 7677ط مؤسسة الرسالة  -بريوت ،ت :عادل مرشد .
( )5صحيح ابن حبان لإلمام أيب حاتم ابن حبان البستي ج 15ص 393ط مؤسسة الرسالة -بريوت ،ت :شعيب األرنؤُ وط.
( )6كنز العمـال للمتقي اَلندي ج 12ص 423ط مؤسسة الرسالة -بريوت ،ت :بكري حياين وصفوت السقا.
(َ )7ممع الزوائد ومنبع الفوائد لإلمام اَليثمي ج 9ص 241ط دار الكتب العلمية  -بريوت تُ :ممد عبد القادر عطا.
( )8التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان للشيخ نارص الدين األلباين ج 11ص 79ط دار با وزير ،جدة  -اململكة العربية السعودية.
( )9صحيح ابن حبان لإلمام أيب حاتم ابن حبان البستي ج 15ص 395ط مؤسسة الرسالة -بريوت ،ت :شعيب األرنؤُ وط.
( )11العهد القديم  -سفر التكوين ص 28فصل  19أعداد  38 : 31ط دار الكتاب املقدس.

تمت بحمد اهلل

كتبه أبو عمر الباحث
غفر اهلل له ولوالديه
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