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

 صلى اهلل عليه وسلم

 فاطمة ثديي بين الماء ينضح النبي شبهة

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

 وبعد: 

بأيب هو وأمي صىل  الكريم نارسولخالق أحول  النصارى شبهات ردود علمية عىل سلسلة هذه 

 .اهلل عليه وسلم

ابنته كان ينضح املاء بني ثديي  ادَّعى القمص زكريا بطرس أن رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم

َا مشهد جنيس. فاطمة َر لنا هذا الرواية وَكَأَّنَّ   !، وأراد القمص املفضوح أن ُيَصوِّ

 الطرباين رواهبام  واستدل:  

، ثنا ََيْيَى ْبُن َيْعىَل  } ِميُّ ، ثنا احْلََسُن ْبُن ََحَّاٍد احْلَْْضَ ِميُّ  احْلَْْضَ
ِ
ُد ْبُن َعْبِد اَّللَّ َثنَا ُُمَمَّ ، َعْن  َحدَّ األَْسَلِميُّ

ٍر إََِل النَّبِيِّ َفَقَعَد َسِعيِد ْبِن َأيِب َعُروَبَة، َعْن َقَتاَدَة، َعِن احْلََسِن، َعْن َأنَِس ْبِن َمالٍِك، َقاَل: َجاَء َأبُو َبكْ 

، َقاَل   ! َقْد َعلِْمَت ُمنَاَصَحتِي َوقَِدِمي ِِف اإِلْسالِم، َوإيِنِّ َوإيِنِّ
ِ
: " َوَما َبنْيَ َيَدْيِه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ

ُجنِي َفاطَِمَة، َفَسَكَت َعنُْه، َأْو َقاَل: َفَأْعَرَض َعنُْه، فَ  َرَجَع َأبُو َبْكٍر إََِل ُعَمَر، َفَقاَل: َذلَِك؟ " َقاَل: ُتَزوِّ

َحتَّى َهَلْكُت َوَأْهَلْكُت، َقاَل: َوَما َذلَِك؟ َقاَل: َخَطبُْت َفاطَِمَة إََِل النَّبِيِّ َفَأْعَرَض َعنِّي، َفَقاَل: َمَكاَنَك 

 ! َقْد آِِتَ النَّبِيَّ َفأَْطُلُب ِمثَْل الَِّذي َطَلبَْت، َفَأتَى ُعَمُر النَّبِيَّ فَ 
ِ
َقَعَد َبنْيَ َيَدْيِه، َفَقاَل: َيا َرُسوَل اَّللَّ
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ُجنِي َفاطَِمَة،  ، َقاَل: " َوَما َذاَك؟ " َقاَل: ُتَزوِّ َعلِْمَت ُمنَاَصَحتِي َوقَِدِمي ِِف اإِلْسالِم، َوإيِنِّ َوإيِنِّ

 فِيَها، اْنَطلِْق بِنَا إََِل َعِِلٍّ َحتَّى َنْأُمَرُه َأْن َفَأْعَرَض َعنُْه َفَرَجَع ُعَمُر إََِل َأيِب َبْكٍر، َفَقاَل: إِنَُّه َينْ 
ِ
َتظُِر َأْمَر اَّللَّ

َك ُُتَْطُب، َفنَبَّ  : َفَأتَيَايِن َوَأنَا ِِف َسبِيٍل، َفَقاال: بِنُْت َعمِّ َهايِن ألَْمٍر، َيْطُلَب ِمثَْل الَِّذي َطَلْبنَا، َقاَل َعِِلٌّ

َعىَل َعاتِِقي، َوَطَرف  آَخُر ِِف األَْرِض َحتَّى َأتَيُْت النَّبِيَّ َفَقَعْدُت َبنْيَ َيَدْي  َفُقْمُت َأُجرُّ ِرَدائِي َطَرف  

، َقاَل   ! َقْد َعلِْمَت قَِدِمي ِِف اإِلْسالِم َوُمنَاَصَحتِي، َوإيِنِّ َوإيِنِّ
ِ
 َفُقْلُت: َيا َرُسوَل اَّللَّ

ِ
: " َوَما َرُسوِل اَّللَّ

؟ " قُ  ُجنِي َفاطَِمَة، َقاَل: " َوَما ِعنَْدَك "، ُقْلُت: َفَرِِس َوُبْديِن، َيْعنِي ِدْرِعي، َقاَل: َذاَك َيا َعِِلُّ ْلُت: ُتَزوِّ

ا ِدْرُعَك َفبِْعَها "، َفبِْعُتَها بَِأْرَبِع ِماَئٍة َوَثاَمننَِي َفَأتَيْ  ا َفَرُسَك، َفال ُبدَّ َلَك ِمنُْه، َوَأمَّ َا النَّبِيَّ " َأمَّ ِِ ُت 

ُزوفَ  َا طِيًبا، َوُمْرُهْم َأْن ُُيَهِّ ِِ َها، َفَجَعَل َوَضْعُتَها ِِف ِحْجِرِه، َفَقبََض ِمنَْها َقْبَضًة، َفَقاَل: " َيا باِلُل، اْبِغنَا 

، َوَمأَل اْلبَيَْت َكثِيًبا، َيْعنِي يِط، َوِوَساَدًة ِمْن َأَدٍم، َحْشُوَها لِيف  ِ ًطا بِالَشَّ يًرا ُمََشَّ َرْمال، َوَقاَل: "  ََلَا ََسِ

ا ِِف إَِذا َأتَتَْك َفال ُُتِْدْث َشيًْئا َحتَّى آتِيََك "، َفَجاَءْت َمَع ُأمِّ َأيَْمَن َفَقَعَدْت ِِف َجانٍِب اْلَبيِْت، َوَأنَ 

ْجَتهُ  بِنْتََك، َفَدَخَل النَّبِيُّ  َجانٍِب، َفَجاَء النَّبِيُّ َفَقاَل: " َهنُُهَ َأِخي "، َفَقاَلْت ُأمُّ َأيَْمَن: َأُخوَك َقْد َزوَّ

 "، َفَقاَمْت إََِل َقْعٍب ِِف اْلبَيِْت َفَجَعَلْت فِيِه َماًء َفَأتَْتُه بِِه َفَمجَّ فِيِه ُثمَّ َقاَل ـَفَقاَل لَِفاطَِمَة: " اْئتِينِي بِمَ 
ٍ
اء

يَْطاِن ََلَا: " ُقوِمي "، َفنََضَح َبنْيَ َثْدَيْيَها َوَعىَل َرْأِسَها، ُثمَّ َقاَل  َتَها ِمَن الشَّ يَّ : " اللَُّهمَّ ُأِعيُذَها بَِك َوُذرِّ

ِجيِم "، ُثمَّ َقاَل ََلَا: " َأْدبِِري "، َفَأْدَبَرْت َفنََضَح َبنْيَ َكتَِفْيَها، ُثمَّ َقاَل: " اللَُّهمَّ إيِنِّ أُ  ِعيُذَها بَِك الرَّ

ِجيِم "، ُثمَّ  يَْطاِن الرَّ َتَها ِمَن الشَّ يَّ  "، َفَعِمْلُت الَِّذي ُيِريُدُه، َفَمألُْت اْلَقْعَب َماًء ـَقاَل: " اْئتِينِي بِمَ  َوُذرِّ
ٍ
اء

، ُثمَّ َقاَل: " ال ُه فِيِه، ُثمَّ َصبَّ َعىَل َرْأِِس َوَبنْيَ َيَديَّ لَُّهمَّ إيِنِّ ُأِعيُذُه َفَأتَيُْتُه بِِه َفَأَخَذ ِمنُْه بِِفيِه، ُثمَّ ََمَّ

َتُه مِ  يَّ َكةِ َوُذرِّ  َواْلرَبَ
ِ
ِجيِم "، ُثمَّ َقاَل: " اْدُخْل َعىَل َأْهلَِك بِْسِم اَّللَّ يَْطاِن الرَّ  (1).{ "َن الشَّ

 عىل هذا االفرتاء أقول: وللرد

  ًغري صحيحةرواية  ال: أوال: 
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  .فيه راٍو ضعيفها سندُ ف

 وهي: مخس رشوطتنطبق عليه وُيب أن ، فقط  واملسلمون ال يقبلون ِف دينهم إال حديثًا صحيحاً 

 .اتصال السند 

 .عدالة الرواة 

 .ضبط الرواة 

 .انتفاء الشذوذ 

 .انتفاء العلة 

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

 (2) .{الً ًا ، َوال ُمَعلَّ اْلَعْدِل الّضابِِط إََِل ُمنَْتَهاُه ، َواَل َيُكوُن َشاذَّ ِصُل إِْسنَاُدُه بِنَْقِل اْلَعْدِل الّضابِِط َعِن َيتَّ 

 َييى ابن يعىل األسلمي :الرواية ةعل. 

  الذهبي:شمس الدين اإلمام  قال 

  األسلمي يعىل بن َييى

 احلديث مضطرب :البخاري قال.  

 (3) .ضعيف :حاتم أبو قال و 

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

 .ضعيفة وال تصحرواية عليه فالو

  ًكتب أخرى تذكر الرواية: ثانيا: 

الرواية تذكرها بنفس هذا  هذه التي تذكراملسندة الكتب بعض أصحاب أن  هال يفوتني أن أنبِّ 

 (5).ِف صحيحه كابن ِحبَّان،  اإلسناد

ٍل عليها أصالً  سنادٍ الرواية بال إِ  رُ كُ ذْ التي تَ  ُب تُ ا الكُ وأمَّ   (6)ال.ـمَّ العُ  تاب كنزكك، فهي َغرْيُ ُمَعوَّ

  ًاملحققون َيكمون عىل الرواية بالضعف: ثالثا: 

 لقد حكم املحققون من أهل العلم عىل هذه الرواية بالضعف

  قال اإلمام اَليثمي: 

  (7).{ وهو ضعيف ، األسلمي ىَل عْ الطرباين وفيه َييى ابن يَ رواه  }

  األلباين:نارص الدين الشيخ  قال 

 (8){. } ضعيف اإلسناد ، منكر املتن

   وطؤُ نَ األرْ  ُب يْ عَ الشيخ ُش قال: 

 (9).{إسناده ضعيف}  

 عىل فرض صحة الرواية::اً رابع 
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 عىل اإلطالق. يَّ صىل اهلل عليه وسلمبِ النَّ  ُب يْ عِ عىل فرض صحة هذه الرواية فليس فيها ما يَ 

 .َوُيِعيُذَها بِاَّلل منه النبي صىل اهلل عليه وسلم يرقي ابنته من الشيطانأنَّ الرواية تقول ف

 الكتاب ينسب كمـا  امـَ هُ سَّ يها أو مَ يالنبي صىل اهلل عليه وسلم كشف عن ثد أنَّ ومل تقل الرواية 

 .نبياءاأل إَل ابالذي يؤمن به هذا القمص الكذَّ 

 فمك ُأدينك من: اً خامس: 

الفضائح اجلنسية الرهيبة التي ينسبها كتاِم إَل أنبياء  ريألم  ؟ هباإَل ما ِف كت هذا القمص ظرينألم 

  ؟اهلل كذبًا وزورًا 

 باحلجارة ؟  يقذف الناَس قمص أهيا ال وهل من كان بيته من زجاج

  الكتاب الذي يؤمن به القمص زكريا: يقول 

 َوَصِعَد ُلوط  ِمْن ُصوَغَر َوَسَكَن ِِف اجْلََبِل َواْبنََتاُه َمَعُه ألَنَُّه َخاَف َأْن َيْسُكَن ِِف ُصوَغَر. َفَسـَكَن ِِف } 

ـِغرَيِة:  َلْينَـا َأبُوَنـا َقـْد َشـاَو َوَلـْيَس ِِف األَْرِض َرُجـل  لَِيـْدُخَل عَ »امْلََغاَرِة ُهَو َواْبنََتاُه. َوَقاَلِت اْلبِْكُر لِلصَّ

ً َوَنْضَطِجُع َمَعُه َفنُْحيِي ِمْن َأبِينَا َنْسالً  ً ِِف  «.َكَعاَدةِ ُكلِّ األَْرِض. َهُلمَّ َنْسِقي َأبَاَنا مَخْرا ا مَخْرا َفَسَقَتا َأبَاُُهَ

ْيَلـِة َوَدَخَلــِت اْلبِْكـُر َواْضــَطَجَعْت َمـَع َأبِيَهــا َومَلْ َيْعَلـْم بِاْضــطَِجاِعَها وَ  الَ بِِقَياِمَهـا. َوَحــَدَث ِِف تِْلـَك اللَّ

ِغرَيِة:  ْيَلَة َأيْضًا َفاْدُخِِل »اْلَغِد َأنَّ اْلبِْكَر َقاَلْت لِلصَّ ً اللَّ إيِنِّ َقِد اْضَطَجْعُت اْلَباِرَحَة َمَع َأيِب. َنْسِقيِه مَخْرا

ــا َنْســالً  ــر«. اْضــَطِجِعي َمَعــُه َفنُْحِيــَي ِمــْن َأبِينَ ــا مَخْ ــِغرَيُة َفَســَقَتا َأبَاُُهَ ْيَلــِة َأيْضــًا َوَقاَمــِت الصَّ ــَك اللَّ ً ِِف تِْل ا

اْلبِْكُر اْبنًا  َواْضَطَجَعْت َمَعُه َومَلْ َيْعَلْم بِاْضطَِجاِعَها َوالَ بِِقَياِمَها َفَحبَِلِت اْبنََتا ُلوٍط ِمْن َأبِيِهاَم. َفَوَلَدِت 

بِيِّنَي إِ « ُموآَب »َوَدَعِت اْسَمُه  ِغرَيُة َأيْضًا َوَلَدِت اْبنـًا َوَدَعـِت اْسـَمُه َوُهَو َأبُو امْلُوآ بِـْن »ََل اْلَيْوِم. َوالصَّ

ي وَن إََِل اْلَيْومِ  َوُهَو َأبُو« َعمِّ  (11).{ َبنِي َعمُّ
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ُف الالزنا الرصيح حاالت  صمالقفرتك  وراح يستدل برواية  بأنبياء اهلل تي ُيْلِصُقَها كتابه املحرَّ

ف القمص يكتِف  م ملليقدح ِف رسولنا الطاهر املطهر، ث ضعيفة معنى الرواية بذلك ، بل حرَّ

 .تربَّى عليه القمص من روايات وقصص عن اجلنس والزنا والدعارة املقدسة ما توافق معتل

 :مراجع البحـث 

 . ، ت: َحدي عبد املجيد السلفيالقاهرة – مكتبة ابن تيميةط  418ص 22ج املعجم الكبري لإلمام أيب القاسم الطرباين   (1) 

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

 .بريوت -، ط دار الكتب العلمية  229ص 7الذهبي ج شمس الدين ميزان االعتدال ِف نقد الرجال لإلمام  (3) 

 . عادل مرشد، ت: بريوت - مؤسسة الرسالةط  7677ت 528ص التهذيب لإلمام ابن حجر العسقالينتقريب   (4) 

 .وط، ت: شعيب األرنؤُ تبريو -ط مؤسسة الرسالة 393ص 15ج صحيح ابن حبان لإلمام أيب حاتم ابن حبان البستي  (5) 

 .بكري حياين وصفوت السقات، ت: بريو -الرسالةط مؤسسة  423ص 12جلمتقي اَلندي ل الـكنز العم(  6) 

 ُممد عبد القادر عطا.ت:  بريوت - الكتب العلميةط دار  241ص 9اَليثمي جَممع الزوائد ومنبع الفوائد لإلمام  (7) 

 السعودية.اململكة العربية  -ط دار با وزير، جدة  79ص 11األلباين ج نارص الدين التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان للشيخ ( 8) 

 .األرنُؤوط بريوت، ت: شعيب -ط مؤسسة الرسالة 395ص 15صحيح ابن حبان لإلمام أيب حاتم ابن حبان البستي ج  (9) 

 .ط دار الكتاب املقدس  38:  31أعداد  19 فصل 28ص سفر التكوين -لعهد القديم ا (11) 

 

 تمت بحمد اهلل

 كتبه أبو عمر الباحث
 غفر اهلل له ولوالديه


