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ان كاتب . ان االيمان بالدين االسالمي لم يعد امراً مقبوالً من قبل انسان عاقل في ھذا العصر
واالمثلة كثيرة ال تنتھي اال بنھاية القرآن كان يأتي باالحكام بعد حدث معين وليس قبل الحدث 

االيات ، وھذا يعني ان هللا لم يكن يعلم بالغيب لذلك كان ينزل االية بحكم ما بعد الحدث وليس قبله 
  :وھذا دليل واضح بان كاتب القرآن ھو انسان ال يعلم الغيب، وھنا بعض االمثلة

ل ھذه الفترة النه كان يعتقد بأنھا ھذه االية نزلت بعد شھر وكان الرسول غاضباً على عائشة خال
قد ارتكبت الزنا مع الصحابي الشاب الوسيم صفوان بن المعطل وان علي بن ابي طالب نصحه 

  بطالقھا وان النساء لكثير
  4سورة النور آية

انِيَن َجْلَدًة َواَل َتْقَبلُوا لَُھْم َشَھاَدًة َوالَِّذيَن َيْرُموَن اْلُمْحَصَناِت ُثمَّ لَْم َيأُْتوا بِأَْرَبَعِة ُشَھَداَء َفاْجلُِدوُھْم َثمَ 
  أََبًدا َوأُولَئَِك ُھُم اْلَفاِسقُونَ 

  من تفسير الطبري
بِّي َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلَّ  َما َنَزلَْت فِي الَِّذيَن َرَمْوا َعائَِشة َزْوج النَّ َم بَِما َرَمْوَھا َوُذِكَر أَنَّ َھِذِه اآْلَية إِنَّ

  َن اإْلِْفك بِِه مِ 
لوكان كاتب القرآن كان يعلم بالغيب ألنزل ھذه اآلية قبل الحادثة وليس بعد شھر من 

الحادثة،ولكن بعد شھر ويعد ان اشتاق الرسول لھذه البنت الصغيرة التي لم يكن عمرھا انذاك 
  ، اقرأ ھذا التحقيق من قبل الرسول) ھجري 6سنة (سنة  14يتجاوز

ول قد قبل بالحدث وانه سيقبل عائشة حتى ولو كانت قد زنت وھذا ماقال والذي يدل على ان الرس
  له
إنه قد كان ما قد بلغك من قول الناس فاتقي هللا وإن كنت قد قارفت سوءا مما يقول . يا عائشة " 

وجاء يضرورة وجود اريعة شھداء وبرئ " . الناس فتوبي إلى هللا فإن هللا يقبل التوبة عن عباده
وجود اربعة وجلد ثالثة اشخاص من بينھم شاعر الرسول المفضل حسان بن ثابت  عائشة لعدم

وھذا كله بعد ان فارقھا لمدة شھر تقريباً وكان يعتقد خالل ھذة المدة بأنھا فعالً قد زنت لوجود 
ان القوم عندما يعلنوا الرحيل يحتاجون الى وقت طويل لكي يبدؤا : اسباب قوية من ھذه االسباب 

ھذا الوقت منطقياً ھو اطول بكثير من الوقت التي تحتاجه عائشة لقضاء حاجتھا او  بالمسير
ام ان ھذا المكان الذي قضت فيه حاجتھا يبعد ساعات عن مكان , للذھاب والعودة من ھذا المكان

القوم وھل تذھب لوحدھا اذا ذھبت الى مكان بعيد لقضاء حاجتھا، ھذا ھو السبب لھجر الرسول 
  ھرلھا لمدة ش

   4سورة الحجرات آية 
ُنوا أَْن ُتِصيُبوا َقْوًما بَِجَھالٍَة َفُتْصبُِحوا  َھا الَِّذيَن آَمُنوا إِْن َجاَءُكْم َفاِسٌق بَِنَبإٍ َفَتَبيَّ   َعلَى َما َفَعْلُتمَيا أَيُّ

  من تفسير ابن كثير
ْيط ِحين َبَعَثُه َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم أَنَّ َھِذِه اآْلَية َنَزلَْت فِي اْلَولِيد ْبن ُعْقَبة ْبن أَبِي ُمعَ 

  َعلَى َصَدَقات َبنِي اْلُمْصَطلِق
  ھذه االية والحكمة التي فيھا نزلت بعد الحدث

  وھنا اقول للمسلمين ھل تبين لكم ان الرسول ليس فاسق 
َساءِ  اُموَن َعلَى النِّ َجالُ َقوَّ   الرِّ

  من تفسير ابن كثير
بِّي َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َتْشُكو أَنَّ َزْوجَھا لََطَمَھا َفَقالَ َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َجاءَ   َعلَْيِه ْت ِاْمَرأَة إِلَى النَّ



اُموَن َعلَى النَِّساء : َفأَْنَزلَ هللاَّ َعزَّ َوَجلَّ " اْلقَِصاص " َوآله َوَسلََّم  َجال َقوَّ َرَجَعْت بَِغْيِر فَ . اآْلَية " الرِّ
  قَِصاص َوَرَواهُ ِاْبن ُجَرْيج َواْبن أَبِي َحاتِم

 ً   نزلت بعد الحدث ايضا
  قصة الغرانيق وإسالم مكة 

صلى هللا عليه  -وذكر ما بلغ أھل الحبشة من إسالم أھل مكة ، وكان باطال ، وسببه أن رسول هللا 
تالوته عند ذكر الالتي والعزى ، وإنھم  قرأ سورة النجم فألقى الشيطان في أمنيته أي في -وسلم 

قد ذكر : لھم الغرانقة العلى ، وإن شفاعتھم لترتجى ، فطار ذلك بمكة فسر المشركون وقالوا 
في آخرھا ، وسجد المشركون والمسلمون  -صلى هللا عليه وسلم  -آلھتنا بخير فسجد رسول هللا 

اآلية فمن ھاھنا اتصل بھم في أرض الحبشة أن فينسخ هللا ما يلقي الشيطان : ثم أنزل هللا تعالى 
قريشا قد أسلموا ، ذكره موسى بن عقبة وابن إسحاق من غير رواية البكائي وأھل األصول 

  : يدفعون ھذا الحديث بالحجة ومن صححه قال فيه أقواال ، منھا 
 أن في لم ينطق به وھذا جيد لوال - عليه السالم  -والرسول . أن الشيطان قال ذلك وأشاعه 

قالھا من  -صلى هللا عليه وسلم  -أن النبي : حديثھم أن جبريل قال لمحمد ما أتيتك بھذا ، ومنھا 
قاله حاكيا  - عليه السالم  -أن النبي : ومنھا . قبل نفسه وعنى بھا المالئكة إن شفاعتھم لترتجى 

يلت غير مقطوع عن الكفرة وأنھم يقولون ذلك فقالھا متعجبا من كفرھم والحديث على ما خ
  بصحته وهللا أعلم 

  
  
-http://sirah.al

sp.asp?ID=1835islam.com/SearchDi&SearchText=الغرانيق&
SearchType=root&Scope=all&Offset=0&SearchLevel=QBE  

  
  فنزلت ھذه االية بعد الحادثة لتذكر ان الشيطان قد فعل ذلك مع كل االنبياء

  
  

يْ  ُ َما ُيْلقِي َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َقْبلَِك ِمْن َرُسوٍل َواَل َنبِيٍّ إاِلَّ إَِذا َتَمنَّى أَْلَقى الشَّ تِِه َفَيْنَسُخ هللاَّ َطاُن فِي أُْمنِيَّ
ُ َعلِيٌم َحِكيمٌ  ُ آَياتِِه َوهللاَّ ْيَطاُن ُثمَّ ُيْحِكُم هللاَّ   الشَّ
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 ِ ْھِر اْلَحَراِم قَِتاٍل فِيِه قُلْ قَِتالٌ فِيِه َكبِيٌر َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل هللاَّ َوُكْفٌر بِِه َواْلَمْسِجِد  َيْسأَلُوَنَك َعِن الشَّ
ِ َواْلفِْتَنُة أَْكَبُر ِمَن اْلَقْتلِ    اْلَحَراِم َوإِْخَراُج أَْھلِِه ِمْنُه أَْكَبُر ِعْنَد هللاَّ

  ھنا يبيح كاتب القرآن القتال في الشھر الحرام بعد الحادثة المعروفة
  من تفسير الجاللين

-http://quran.al
islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=GALALEEN&

nType=1&nSora=2&nAya=217  
  

ل َسَراَياهُ َوَعلَْيھَ  بِّي َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم أَوَّ ا َعْبد هللاَّ ْبن َجْحش َفَقاَتلُوا اْلُمْشِرِكيَن َوَقَتلُوا َوأَْرَسلَ النَّ
َرُھْم اْلُكفَّار بِاْستِْحاَللِ  : ِه َفَنَزلَ اْبن اْلَحْضَرِمّي آِخر َيْوم ِمْن ُجَماَدى اآْلِخَرة َواْلَتَبَس َعلَْيِھْم بَِرَجٍب َفَعيَّ

  َيْسأَلُوَنك َعْن الشَّْھر اْلَحَرام"
  قضية الغنائم

ة توزيع الغنائم احكامھا تغيرت في القرآن بعد كل حادثة وكأن هللا يتعلم من االحداث ويزداد قضي
  خبرة بعد كل حادثة فيعدل االحكام

  اوال



ُسوِل َولِِذي اْلقُْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمَساكِ  ُ َعلَى َرُسولِِه ِمْن أَْھِل اْلقَُرى َفلِلَِّه َولِلرَّ اْبِن يِن وَ َما أََفاَء هللاَّ
بِيِل َكْي اَل َيُكوَن ُدولًَة َبْيَن اأْلَْغنَِياِء ِمْنُكمْ    السَّ

  يفعل بھا الرسول ما يشاء
ُسولِ  ِ َوالرَّ َّ ِ   َيْسأَلُوَنَك َعِن اأْلَْنَفاِل قُِل اأْلَْنَفالُ 

د ْبن إِْسَحاق َقالَ  ْحَمن ْبن اْلَحاِرث َوَغْير: َوَذَكَر ُمَحمَّ َثنِي َعْبد الرَّ ه ِمْن أَْصَحابَنا َعْن ُسلَْيَمان ْبن َحدَّ
اِمت َعْن اأْلَْنَفال َفَقالَ : ُموَسى اأْلَْشَدق َعْن َمْكُحول َعْن أَبِي أَُماَمَة اْلَباِھلِّي َقالَ  َسأَْلت ُعَباَدة ْبن الصَّ

َفَنَزَعُه هللاَّ ِمْن أَْيِديَنا , يِه أَْخاَلقَنا َوَساَءْت فِ , فِيَنا َمْعَشر أَْصَحاب َبْدر َنَزلَْت ِحين ِاْخَتلَْفَنا فِي النَّْفل : 
ُسول  َواء : َيقُول . َفَقَسَمُه َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َبَواء , َوَجَعلَُه إِلَى الرَّ   .َعلَى السَّ

ا بالتقاعس ثم جاء بالتعديل ايضاً النه كان يريد تشجيع المقاتلين فخصص لھم الحصص النھم بدؤ
  عن النھب والقتل

ُسوِل َولِِذي اْلقُْرَبى َواْلَيَتاَمى َواْلَمسَ  ِ ُخُمَسُه َولِلرَّ َّ ِ َما َغنِْمُتْم ِمْن َشْيٍء َفأَنَّ  اِكيِن َواْبِن َواْعلَُموا أَنَّ
ِ َوَما أَْنَزْلَنا َعلَى َعْبِدَنا َيْوَم الْ  َّ بِيِل إِْن ُكْنُتْم آَمْنُتْم بِا ُ َعلَى ُكلِّ السَّ فُْرَقاِن َيْوَم اْلَتَقى اْلَجْمَعاِن َوهللاَّ

  َشْيٍء َقِديرٌ 
َما أََفاَء هللاَّ َعلَى َرُسوله ِمْن أَْھل اْلقَُرى َفلِلَِّه " َذَھَب َقَتاَدة إِلَى أَنَّ َھِذِه اآْلَية َناِسَخة آِلَيِة اْلَحْشر 

ُسوِل َولِِذي اْلقُْرَبى  الَ َفَنَسَخْت آَية اأْلَْنَفال تِْلَك َوَجَعلَْت اْلَغَنائِم أَْرَبَعة أَْخَماس قَ . اآْلَية " َولِلرَّ
   َبْعد َوْقَعة َبْدرلِْلُمَجاِھِديَن َوُخُمًسا ِمْنَھا لَِھُؤاَلِء اْلَمْذُكوِريَن َوَھَذا الَِّذي َقالَُه َبِعيٌد أِلَنَّ َھِذِه اآْلَية َنَزلَتْ 

  يشجع الناس على القتال وسبي النساءسورة التوبة كيف كان الرسول 
  َوِمْنُھْم َمْن َيقُولُ اْئَذْن لِي َواَل َتْفتِنِّي أاََل فِي اْلفِْتَنِة َسَقُطوا

د ْبن َعْمرو  َثنِي ُمَحمَّ َعْن ُمَجاِھد , َعْن ِاْبن أَبِي َنِجيح , ثنا ِعيَسى : َقالَ , ثنا أَُبو َعاِصم : َقالَ , َحدَّ
اُْغُزوا َتُبوك : " َقالَ َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم : َقالَ } ِاْئَذْن لِي َواَل َتْفتِنِّي { :  فِي َقْول هللاَّ , 

وم  َساِء , ِاْئَذْن لََنا : َفَقالَ اْلَجّد " َتْغَنُموا َبَنات اأْلَْصَفر َونَِساء الرُّ ا بِالنِّ   .َواَل َتْفتِنَّ
  وھذا من تفسير الطبري

-http://quran.al
islam.com/Tafseer/DispTafsser.asp?l=arb&taf=TABARY&

nType=1&nSora=9&nAya=49  
  كاتب القرآن ال يعلم يالمستقبلكما نرى االيات واحكامھا تنزل بعد الحادثة اي ان 
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 ً   َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن أَْن َيْقُتلَ ُمْؤِمًنا إاِلَّ َخَطأ

  نزلت بعد حادثة ابو الدرداء
  من تفسير ابن كثير

َنَزلَ َھَذا : َقالَ . اآْلَية . .. }َوَما َكاَن لُِمْؤِمٍن أَْن َيْقُتل ُمْؤِمًنا إاِلَّ َخَطأ { : َقالَ ِاْبن َزْيد فِي َقْوله : َقالَ 
ْرَداء َكاُنوا فِي َسِريَّة  ْرَداء إِلَى ِشْعب ُيِريد َحاَجة لَُه , فِي َرُجل َقَتلَُه أَُبو الدَّ َفَوَجَد َرُجاًل , َفَعَدلَ أَُبو الدَّ

ْيِف , ِمْن اْلَقْوم فِي َغَنم لَُه  َفَضَرَبُه ُثمَّ َجاَء بَِغَنِمِه إِلَى : َقالَ , إاِلَّ هللاَّ اَل إِلَه : َفَقالَ , َفَحَملَ َعلَْيِه بِالسَّ
بِّي َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم , ُثمَّ َوَجَد فِي َنْفسه َشْيًئا . اْلَقْوم  َفَقالَ لَُه َرُسول , َفَذَكَر َذلَِك لَُه , َفأََتى النَّ

َھلْ ُھَو َيا َرُسول هللاَّ ! َما َعَسْيت أَِجد : َفَقالَ " َقْقت َعْن َقْلبه ؟ أاََل شَ : " هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم 
قُه : " إاِلَّ َدم أَْو َماء ؟ َقالَ  : " َكْيَف بِي َيا َرُسول هللاَّ ؟ َقالَ : َقالَ , " َفَقْد أَْخَبَرك بِلَِسانِِه َفلَْم ُتَصدِّ

َحتَّى " . َفَكْيَف باَِل إِلَه إاِلَّ هللاَّ : " َفَكْيَف بِي َيا َرُسول هللاَّ ؟ َقالَ : لَ َقا" َفَكْيَف باَِل إِلَه إاِلَّ هللاَّ ؟ 
  َتَمنَّْيت أَْن َيُكون َذلَِك ُمْبَتَدأ إِْساَلِمي

  
  

  زواج الرسول من زينب وكانت زوجة إلبنه بالتبني زيد بن محمد او زيد ابن حارثة
َثنِي ُيوُنس  بِّي َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َقْد : َقالَ اْبن َزْيد : َقالَ , َنا اْبن َوْھب أَْخَبرَ : َقالَ , َحدَّ َكاَن النَّ

َج َزْيد ْبن َحاِرَثة َزْيَنب بِْنت َجْحش  ته , َزوَّ َفَخَرَج َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َيْوًما , اْبَنة َعمَّ
ْتر َفاْنَكَشَف , ْتر ِمْن َشْعر ُيِريدهُ َوَعلَى اْلَباب سِ  يح السِّ , َوِھَي فِي ُحْجَرتَھا َحاِسَرة , َفَرَفَعْت الرِّ



بِّي َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم  َھْت إِلَى اآْلَخر; َفَوَقَع إِْعَجابَھا فِي َقْلب النَّ ا َوَقَع َذلَِك ُكرِّ   َفلَمَّ
  ي نزلت ھذه اآلية الكريمةفلكي يبيح زواج الرسول من زوجة ابنه بالتبن

ُ بُِكلِّ شَ  يَن َوَكاَن هللاَّ بِيِّ ِ َوَخاَتَم النَّ ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسولَ هللاَّ   ْيٍء َعلِيًماَما َكاَن ُمَحمَّ
  

  من تفسير القرطبي
  

َج َزْيَنب َقالَ النَّاس  ا َتَزوَّ َج ِاْمَرأَة ِاْبنه : لَمَّ م َعلَْيِه , َزلَْت اآْلَية َفنَ , َتَزوَّ أَْي لَْيَس ُھَو بِاْبنِِه َحتَّى ُتَحرَّ
ْعِظيم , َحلِيلَته  ْبِجيل َوالتَّ ته فِي التَّ ُه أَُبو أُمَّ َفأَْذَھَب هللاَّ بَِھِذِه اآْلَية َما . َوأَنَّ نَِساَءهُ َعلَْيِھْم َحَرام , َولَِكنَّ

َجال اْلُمَعاِصِريَن لَُه فِي , رھْم َوَقَع فِي ُنفُوس اْلُمَنافِقِيَن َوَغيْ  ًدا لَْم َيُكْن أََبا أََحد ِمْن الرِّ َوأَْعلََم أَنَّ ُمَحمَّ
بِّي َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم لَْم َيُكْن لَُه َولَد . اْلَحقِيَقة  . َفَقْد ُولَِد لَُه ُذُكور , َولَْم َيْقِصد بَِھِذِه اآْلَية أَنَّ النَّ

يِّب , َواْلَقاِسم , يم إِْبَراھِ    َولَِكْن لَْم َيِعْش لَُه ِاْبن َحتَّى َيِصير َرُجاًل , َواْلُمَطھَّر , َوالطَّ
  
  

  من تفسير ابن كثير
د أََبا أََحد ِمْن ِرَجالُكْم " َوَقْوله َتَعالَى  د أَْي لَْم َيكُ " َما َكاَن ُمَحمَّ ْن َنَھى أَْن ُيَقال َبْعد َھَذا َزْيد ْبن ُمَحمَّ

اه   أََباهُ َوإِْن َكاَن َقْد َتَبنَّ
  

يِن َوَمَوالِ  ِ َفإِْن لَْم َتْعلَُموا آَباَءُھْم َفإِْخَواُنُكْم فِي الدِّ يُكْم َولَْيَس َعلَْيُكْم ااْدُعوُھْم آِلَبائِِھْم ُھَو أَْقَسُط ِعْنَد هللاَّ
َدْت قُلُو ُ َغفُوًرا َرِحيًماُجَناٌح فِيَما أَْخَطأُْتْم بِِه َولَِكْن َما َتَعمَّ   ُبُكْم َوَكاَن هللاَّ

لقد الغى هللا التبني عندما اراد الرسول الزواج من زوجة ابنه بالتبني بعد الحادثة وكأن هللا يتعلم 
من ھذه االحداث أليست ھذه مھزلة ألم يكن ابوسفيان وابو الحكم وابو لھب وغيرھم على حق في 

قرن ونقدس المحتالين  14الشرفاء بالشتم طوال معارضة ھذا الدجال ؟ ألم نظلم ھؤالء 
  والدجالين؟

  مسألة الصيام في االسالم
عندما نقرأ االيات وكالم الرسول في مسألة الصيام وما قاله الفقھاء نجد بوضوح الكذب والنفاق 

  في القرآن وفي احاديث الرسول وفي تفسير الفقھاء
رسالة النبوية وعندما كان على عالقة جيدة عام من ال 13ان الصيام قد بدأ في المدينة بعد 

  باليھود
  الصيام في بداية االسالم كما نزلت ھذه اآلية الكريمة

َياُم َكَما ُكتَِب َعلَى الَِّذيَن ِمْن َقْبلُِكْم لََعلَُّكمْ  َھا الَِّذيَن آَمُنوا ُكتَِب َعلَْيُكُم الصِّ   َيا أَيُّ
  من تفسير ابن كثير
ام ُثمَّ ُنِسَخ َذلَِك بَِصْوِم َشْھر َرَمَضان  َوَقْد َكاَن َھَذا فِي ِاْبتَِداء اإْلِْساَلم َيُصوُموَن ِمْن ُكلّ َشْھر َثاَلَثة أَيَّ

اًل َكَما َكاَن َعلَْيِه اأْلَُمم َقْبلَنا ِمْن ُكلّ َشْھر ثَ  َيام َكاَن أَوَّ ام َكَما َسَيأْتِي َبَيانه َوَقْد ُرِوَي أَنَّ الصِّ اَلَثة أَيَّ
اك ْبن ُمَزاِحم َوَزاَد لَْم َيَزلْ َھَذا َمْشُروًعا  َعنْ  حَّ ُمَعاذ َواْبن َمْسُعود َواْبن َعبَّاس َوَعَطاء َوَقَتاَدة َوالضَّ

  ِمْن َزَمان ُنوح إِلَى أَْن َنَسَخ هللاَّ َذلَِك بِِصَياِم َشْھر َرَمَضان
عام من  13ة على االقل بعد اي في البداية لم يكن شھر رمضان وان صيام رمضان بدأ في المدين

  نشر الدعوة
ا َنَزلَ َفْرض َرَمَضان َكاَن َمْن َشاَء َصاَم َوَمْن َشاَء  َھا َقالَْت َكاَن َعاُشوَراء ُيَصام َفلَمَّ َعْن َعائَِشة أَنَّ

  أَْفَطر
وھذا دليل آخر يثبت بالصيام لم يكن في رمضان وان صيام عاشوراء اخذه محمد من عند اليھود 

كان على عالقة جيدة بھم وھو اليوم العاشر من السنة الجديدة وھو يوم كيبور او عيد  عندما
  الغفران وبعد ان اختلف مع اليھود لم يستطع الغاء صيام ھذا 

  :اليوم ألنه قال
روى اإلمام مسلم عن عبد هللا بن : روى اإلمام مسلم عن عبد هللا بن عباس رضي هللا عنھما قال



قدم رسول هللا صلى هللا عليه وسلم المدينة المنورة فوجد اليھود : ما قالعباس رضي هللا عنھ
ھذا اليوم أظھر هللا فيه موسى وبني اسرائيل : يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك، فقالوا

  على فرعون فنحن نصومه تعظيًما له،
  

  .عليه وسلم يصومه نحن أولى بموسى منكم، فأمر رسول هللا صلى هللا: فقال صلى هللا عليه وسلم
فأخبروه أنه اليوم الذي : حين قدم المدينة رأى يھود تصوم يوم عاشوراء، فسألھم"أن النبي 

نحن أحق بموسى منھم، فصام، : فقال. غّرق هللا فيه آل فرعون، ونجّى موسى ومن معه منھم
ينھھم  فلما فرض صوم شھر رمضان، لم يأمرھم بصوم يوم عاشوراء، ولم. وأمر الناس بصومه

  .وورد أن يھود خيبر والمدينة كانوا يعظمون صيام عاشوراء ويتخذونه عيداً . عنه
  وال يوجد اي دليل بالصيام قبل الھجرة

  وعندما اختلف مع اليھود
صيام عاشوراء سنة وليس فرًضا فقد ورد في البخاري ومسلم حديث رسول هللا صلى هللا عليه 

يكتب هللا عليكم صيامه فمن شاء ليصمه ومن شاء  إن ھذا اليوم يوم عاشوراء ولم: وسلم
  ويسن أيًضا صيام يوم تاسوعاء أي صيام يوم التاسع من محرم،. فاليفطر

  اراد ان يختلف عن اليھود بصوم يوم التاسع
  .لئن بقيت إلى قابل ألصومن التاسع: قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فيما رواه اإلمام مسلم

محرم  10ونفاق، والغريب ان يوم عاشورة في التقويم اليھودي يصادف  اليست ھذه خزعبالت
سنة على االقل، فالسؤال ھنا ھل  30العاشورة حسب التقويم االسالمي القمري الحالي مرة كل 

كان التقويم القمري االسالمي مطابقا للتقويم اليھودي في ايام محمد وقد تغير التقويم االسالمي 
  ليھودي، أليست ھذه مھزلة اخرىليختلف عن التقويم ا

ايام من  3سنة من بدء الدعوة والغي صيام  15ثم جاء صيام رمضان على االقل في المدينة بعد 
كل شھر، وصيام رمصان كان مشابه لصيام اليھود في البداية ثم عدل صيام رمضان بعد ذلك 

ان، اقرأ ھذه االية مع وحلل رفث النساء في الليل بعدما كان ممنوع في بداية فرض صيام رمض
  التفسير

  ) الرفث الى نسائكم( ان هللا لم يجد كلمة افضل من
  187البقرة آية 

 ُ َفُث إَِلى نَِسائُِكْم ُھنَّ لَِباٌس لَُكْم َوأَْنُتْم لَِباٌس لَُھنَّ َعلَِم هللاَّ َياِم الرَّ ُكْم ُكْنُتْم َتْخَتاُنوَن  أُِحلَّ لَُكْم لَْيلََة الصِّ أَنَّ
ُ لَُكْم َوُكلُوا َواْشَرُبوا أَْنفُ  َن َسُكْم َفَتاَب َعلَْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم َفاآْلَن َباِشُروُھنَّ َواْبَتُغوا َما َكَتَب هللاَّ َحتَّى َيَتَبيَّ

َياَم إِلَى اللَّيْ  وا الصِّ ِل َواَل ُتَباِشُروُھنَّ َوأَْنُتْم لَُكُم اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض ِمَن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمَن اْلَفْجِر ُثمَّ أَتِمُّ
ُ آَياتِِه لِلنَّاِس لََعلَّھُ  ُن هللاَّ ِ َفاَل َتْقَرُبوَھا َكَذلَِك ُيَبيِّ   ْم َيتَّقُونَ َعاِكفُوَن فِي اْلَمَساِجِد تِْلَك ُحُدوُد هللاَّ

  من تفسير ابن كثير
ُه َكاَن إَِذا أَْفَطَر َھِذِه ُرْخَصة ِمْن هللاَّ َتَعالَى لِْلُمْسلِِميَن َوَرْفع لِمَ  ا َكاَن َعلَْيِه اأْلَْمر فِي ِاْبتَِداء اإْلِْساَلم َفإِنَّ

َما َيِحلّ لَُه اأْلَْكل َوالشُّْرب َواْلِجَماع إِلَى َصاَلة اْلِعَشاء أَْو َيَنام َقْبل َذلَِك َفَمَتى َناَم أَ  ْو َصلَّى أََحدھْم إِنَّ
َعام َوالشََّراب َواْلِجَماع إِلَى اللَّْيلَة اْلَقابِلَة َفَوَجُدوا ِمْن َذلَِك َمَشقَّة َكبِيَرة  اْلِعَشاء َحُرَم َعلَْيِه الطَّ
َفث ُھَنا ُھَو اْلِجَماع   َوالرَّ

اي ان صيام رمضان في البداية كان يختلف عن صيام رمضان الحالي ألنه قد تبين لھذا الخالق 
ر لكي ترى ان هللا مشابه لالنسان يتعلم من صعوبة ھذا النظام على المسلمين اقرأ ھذا التفسي

  التجربة والحدث
-http://quran.al
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ِويل َوَقالَ أَُبو إِْسَحاق َعْن اْلَبَراء  َم فِي َحِديث ُمَعاذ الطَّ َبب فِي ُنُزول َھِذِه اآْلَية َكَما َتَقدَّ ْبن َوَكاَن السَّ
ُجل َصائًِما َفَناَم قَ : َعاِزب َقالَ  بِّي َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم إَِذا َكاَن الرَّ ْبل أَْن ُيْفِطر لَْم َكاَن أَْصَحاب النَّ

ا َيأُْكل إِلَى ِمْثلَھا َوأَنَّ َقْيس ْبن ِصْرَمة اأْلَْنَصاِرّي َكاَن َصائًِما َوَكاَن َيْومه َذلَِك َيْعَمل فِي أَْرضه َفلَمَّ 



لُب لَك َفَغلََبْتُه َعْيُنُه اَل َولَِكْن أَْنَطلِق َفأَطْ : َھلْ ِعْندك َطَعام ؟ َقالَْت : َحَضَر اإْلِْفَطار أََتى ِاْمَرأَته َفَقالَ 
ا َرأَْتُه َنائًِما َقالَْت  َھار ُغِشَي َعلَْيِه َفَذَكَر : َفَناَم َوَجاَءْت ِاْمَرأَُتُه َفلَمَّ ا ِاْنَتَصَف النَّ َخْيَبٌة لَك أَنِْمت ؟ َفلَمَّ

 ُ بِيِّ َصلَّى هللاَّ َعَلْيِه َوَسلََّم َفَنَزلَْت َھِذِه اآْلَية أ َفُث إِلَى نَِسائُِكْم َذلَِك لِلنَّ َياِم الرَّ إِلَى  -" ِحلَّ لَُكْم لَْيلََة الصِّ
َن لَُكْم اْلَخْيُط اأْلَْبَيُض ِمْن اْلَخْيِط اأْلَْسَوِد ِمْن اْلَفْجِر " -َقْوله  َفَفِرُحوا ِبَھا " َوُكلُوا َواْشَرُبوا َحتَّى َيَتَبيَّ

ا َنَزلَ َصْوم َرَمَضان : ا ِمْن َطِريق أَبِي إِْسَحاق َسِمْعت اْلَبَراء َقالَ َفَرًحا َشِديًدا َولَْفظ اْلُبَخاِرّي َھاُھنَ  لَمَّ
ُكْم ُكْنُتْم " َكاُنوا اَل َيْقَرُبوَن النَِّساء َرَمَضان ُكلّه َوَكاَن ِرَجال َيُخوُنوَن أَْنفُسھْم َفأَْنَزلَ هللاَّ  ُ أَنَّ َعلَِم هللاَّ

َكاَن : َوَقالَ َعلِّي ْبن أَبِي َطْلَحة َعْن ِاْبن َعبَّاس َقالَ " َعلَْيُكْم َوَعَفا َعْنُكْم  َتْخَتاُنوَن أَْنفُسُكْم َفَتابَ 
َعام إِلَى ِمْثلَھا ِمْن اْلَقا بِلَة ُثمَّ اْلُمْسلُِموَن فِي َشْھر َرَمَضان إَِذا َصلَّْوا اْلِعَشاء َحُرَم َعلَْيِھْم النَِّساء َوالطَّ

َعام فِي َشْھر َرَمَضان َبْعد اْلِعَشاء ِمْنُھْم ُعَمر ْبن إِنَّ أَُناًسا ِمْن ا َساء َوالطَّ ْلُمْسلِِميَن أََصاُبوا ِمْن النِّ
اب َفَشَكْوا َذلَِك إِلَى َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َفأَْنَزلَ هللاَّ َتَعالَى ُكْم ُكْنُتْم " اْلَخطَّ ُ أَنَّ َعلَِم هللاَّ

  وَن أَْنفُسُكْم َفَتاَب َعلَْيُكْم َوَعَفا َعْنُكمْ َتْخَتانُ 
وكما ترى عزيزي القارئ من تفسير ابن كثير ھناك سبب في نزول ھذه اآلية وان هللا قد انزل 

  ھذه اآلية بعد علم رسول هللا بقصة قيس بن صرمة االنصاري وقصة من يجامع النساء سراً 
  !!!ل بالقصة اوالَ فنزلت اآليةاي ان هللا لم يعلم بالقصة حتى علم الرسو

ھذة القصة مضحكة ا و باالحرى مقرفة الن علماء االسالم الذين يعتمد عليھم الناس يصدقون 
  ھذه الخزعبالت

ثم بدأ الكذب والنفاق بالقول ان صيام شھر رمضان كان مفروص على اليھود والنصارى وانھم 
  قد حرفوا صيام شھر رمضان

  من تفسير القرطبي
  َرَمَضانَ  َشْھرُ 

  
اِريخ : فِيِه َسْبع َمَسائِل اأْلُولَى  ا َخَرَج ِمْن : َقالَ أَْھل التَّ اَلم لَمَّ ل َمْن َصاَم َرَمَضان ُنوح َعلَْيِه السَّ أَوَّ

فِيَنة  َم َقْول ُمَجاِھد , السَّ ة : َوَقْد َتَقدَّ ُه َكاَن , َكَتَب هللاَّ َرَمَضان َعلَى ُكلّ أُمَّ , َقْبل ُنوح أَُمم َوَمْعلُوم أَنَّ
ر ِعْلمه َعلَى أََحد ُيِريدهُ , َوَهللاَّ أَْعلَم  ُه ُمْشَتِھر اَل َيَتَعذَّ ْھر ُمْشَتّق ِمْن اإْلِْشَھار أِلَنَّ : َوِمْنُه ُيَقال , َوالشَّ

ْيف إَِذا َسلَْلته  ائِم ُيْرَمض إَِذا َحرَّ جَ . َشَھْرت السَّ ة َوَرَمَضان َمأُْخوذ ِمْن َرَمَض الصَّ ْوفه ِمْن ِشدَّ
ْمَضاء َمْمُدوَدة . اْلَعَطش  ة اْلَحّر : َوالرَّ ابِيَن إَِذا َرِمَضْت اْلفَِصال : ( َوِمْنُه اْلَحِديث , ِشدَّ ) َصاَلة اأْلَوَّ

َجُه ُمْسلِم .  ة َحّرَھا . َخرَّ ْمَضاء أَْخَفافَھا َفَتْبُرك ِمْن ِشدَّ  -َرَمَضان فَ . َوَرَمض اْلفَِصال أَْن ُتْحِرق الرَّ
ة اْلَحّر  -فِيَما َذَكُروا  ْمَضاء , َواَفَق ِشدَّ َوَشْھر َرَمَضان ُيْجَمع : َقالَ اْلَجْوَھِرّي . َفُھَو َمأُْخوذ ِمْن الرَّ

ْوھَ , َعلَى َرَمَضاَنات َوأَْرِمَضاء  ا َنَقلُوا أَْسَماء الشُُّھور َعْن اللَُّغة اْلَقِديَمة َسمَّ ُھْم لَمَّ ا بِاأْلَْزِمَنِة ُيَقال إِنَّ
َي بَِذلَِك , الَّتِي َوَقَعْت فِيَھا  ام َرِمَض اْلَحّر َفُسمِّ   .َفَواَفَق َھَذا الشَّْھر أَيَّ

  من تفسير ابن كثير
َيام ِمْن َبْين َسائِر الشُُّھور بِأَْن اْخَتاَرهُ ِمْن َبْينھنَّ إِلِْنَزاِل اْلقُْرآن اْلَعِظي م َوَكَما َيْمَدح َتَعالَى َشْھَر الصِّ

ْھُر الَِّذي َكاَنْت اْلُكُتب اإْلِلَِھيَّة َتْنِزل فِيِه َعلَى اأْلَ  ُه الشَّ ُه بَِذلَِك َقْد َوَرَد اْلَحِديث بِأَنَّ : ْنبَِياء َقالَ ِاْخَتصَّ
َثنَ  َثَنا أَُبو َسِعيد َمْولَى َبنِي َھاِشم َحدَّ ُ َحدَّ ام َعْن َقَتاَدة اإْلَِمام أَْحَمُد ْبن َحْنَبل َرِحَمُه هللاَّ ا ِعْمَران أَُبو اْلَعوَّ

أُْنِزلَْت " َقالَ : َعْن أَبِي فُلَْيح َعْن َواثِلَة َيْعنِي ِاْبن اأْلَْسَقع أَنَّ َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم 
ْوَراة لِِستٍّ  ل لَْيلَة ِمْن َرَمَضان َوأُْنِزلَْت التَّ َمَضْيَن ِمْن َرَمَضان َواإْلِْنِجيل لَِثاَلِث  ُصُحف إِْبَراِھيم فِي أَوَّ

ُ اْلقُْرآَن أِلَْرَبِع َوِعْشِريَن َخلَْت ِمْن َرَمَضان  َوَقْد ُرِوَي ِمْن " َعْشَرة َخلَْت ِمْن َرَمَضان َوأَْنَزلَ هللاَّ
ُبور أُْنِزلَ لِثِْنَتْي َعشْ : " َحِديث َجابِر ْبن َعْبد هللاَّ َوفِيِه  َرة َخلَْت ِمْن َرَمَضان َواإْلِْنِجيل لَِثَمانِي أَنَّ الزَّ

ُبور َواإْلِْنِجيل َفَنَزلَ ُكلّ " َعْشَرة ْوَراة َوالزَّ ُحف َوالتَّ ا الصُّ َم َرَواهُ ِاْبن َمْرَدَوْيِه َوأَمَّ  َواْلَباقِي َكَما َتَقدَّ
بِّي الَِّذي أُْنِزلَ َعلَْيِه ُجْملَة َواِحَدة َوأَ  ة ِمْنَھا َعلَى النَّ َما َنَزلَ ُجْملَة َواِحَدة إِلَى َبْيت اْلِعزَّ ا اْلقُْرآن َفإِنَّ مَّ

ْنَيا َوَكاَن َذلَِك فِي َشْھر َرَمَضان فِي لَْيلَة اْلَقْدر ِمْنُه َكَما َقالَ َتَعالَى  َماء الدُّ ا أَْنَزْلَناهُ فِي " ِمْن السَّ إِنَّ
ا أَْنَزْلَنا" َوَقالَ " لَْيلَة اْلَقْدر  ًقا بَِحْسب اْلَوَقائِع َعلَى َرُسول " هُ فِي لَْيلَة ُمَباَرَكة إِنَّ ُثمَّ َنَزلَ َبْعده ُمَفرَّ

  هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلَّمَ 
  



  
اصحى ياشيخ القرضاوي واستعمل عقلك ولو لمرة واحدة وانقذ الماليين من ھذه الورطة الشنيعة 

  ھم بحقيقة ھذه المھزلةوھي االسالم واختصر الطريق عليھم واخبر
عندما سمع الرسول بان بعض الصحابة الشباب يرغبون بالزواج : وماھو رأيك في ھذة المھزلة

من عائشة بعد موته فغضب وانز ل االية التي تحرم على المسلمين الزواج من زواجات الرسول 
اما الرسول . مالن زوجات الرسول ھم امھات المؤمنين فال يحق للمؤمنين ان يتزوجوا امھاتھ

  فكان يحق له ان يتزوج من زوجة ابنه الذي تبناه ألنه ليس ابنه الحقيقي
  ام زوجات الرسول فھم امھات حقيقيات لكل المسلمين

  انظر الى ھذه الصور من الزواج الجماعي في غزة رجال يتزوجون بنات اعمارھم دون العاشرة
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بنات لم يتجاوز اعمارھم سن العاشرة يتزوجون على سنة هللا ورسوله كل ھذا وبدون خجل ، 
في منتصف الخمسينات كما تزوج تصور لو ان ھؤالء البنات البريئات يتزوجون رجال اعمارھم 

سنة وكان عمرھا لم يتجاوز التاسعة، لوكانت صورة  54الرسول الكريم عائشة، كان عمره 
الرسول وعائشة بين ھؤالء العرسان ؟؟؟؟؟ لن اقول كلمات شنيعة اكراما لمشاعر المسلمين، ان 

  مجرد التفكيربصورة الرسول وعائشة يضع الرسول في قفص الشذوذ،
  بدأت افكر لماذا ابنائه الذكور كانوا يموتونواالن 

  كان الرسول الكريم يقتلھم بطريقة ما وھم اطفال ورضاع والسبب ھو كما يقول فقھا ء االسالم
ان ابن النبي لو عاش واصبح رجالً يجب ان يكون نبياً ، وبما ان النبي ذكر بأنه خاتم االنبياء 

  وھذه ھي حكمة القرأن والمرسلين لذلك يجب على الذكور ان يموتوا
  40سورة االحزاب آية 

ُ بُِكلِّ شَ  يَن َوَكاَن هللاَّ بِيِّ ِ َوَخاَتَم النَّ ٌد أََبا أََحٍد ِمْن ِرَجالُِكْم َولَِكْن َرُسولَ هللاَّ   ْيٍء َعلِيًماَما َكاَن ُمَحمَّ
  القاسم مات وھو رضيع

  صغيراً في طفولته في مكة  عبد هللا لُقب بالطاھر و الطيب لمولده بعد النبوة ، و توفي
  شھر 18ابراھيم مات بين يدي رسول هللا وعمره 

ان النبي متھم في قتل اطفاله الذكور وكلھم ماتوا في سن الرضاعة من اجل اثيات نبوته وانه 
خاتم االنبياء، كلما قرأت عن النبي وعن االسالم اجد شيء جديد وخطير انھا كارثة نعيش فيھا 

  ير النقاذ ھذه االمة من ھذا السرطان القبيح، نحتاج الى جھد كب
  لقد كان الصحابة ال يتجرئون على الحوار معه وھذا من كتب التفسير

  20من تفسير ابن كثير سورة الغاشية آية 
َثَنا ُسلَْيَمان ْبن اْلُمِغيَرة َعنْ  َثَنا َھاِشم ْبن اْلَقاِسم َحدَّ َثابِت َعْن أََنس  َرَواهُ اإْلَِمام أَْحَمد َحْيُث َقالَ َحدَّ

جُ : َقالَ  ا ُنِھيَنا أَْن َنْسأَل َرُسول هللاَّ َصلَّى هللاَّ َعلَْيِه َوَسلََّم َعْن َشْيء َفَكاَن ُيْعِجبَنا أَْن َيِجيء الرَّ ل ُكنَّ
ُه أََتاَنا ِمْن أَْھل اْلَباِدَية اْلَعاقِل َفَيْسأَلُه َوَنْحُن َنْسَمع َفَجاَء َرُجل ِمْن أَْھل اْلَباِدَية فَ  د إِنَّ َقالَ َيا ُمَحمَّ

  َرُسولك َفَزَعَم لََنا أَنَّك َتْزُعم أَنَّ هللاَّ أَْرَسلَك
  "كنا نھينا أن نسأل رسول هللا عن شيء"

كنت قد كتبت عددة مقاالت تحت اسم مستعار محمد حسن الجديد يمكن قرائتھا على موقع الحوار 
  المتمدن
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