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 اإلسالمية والفتوحات يالنب غزوات حول افتراءات                                                       

 ؟ ػشش عٕٛاد  ٟفزشاء : و١ف ٠ىْٛ ٔج١ب ٌٍشدّخ ٠ٚخٛض وً ٘زٖ اٌذشٚة ٚاٌغضٚاد ف* ا      

 عش٠خ(  88ٚ   غضٚح 88) رذشوب  66 ٌٟااٌؼغىش٠خ دٛ ِٟجّٛع رذشوبد إٌج.  اٌشد :                 

 ..! دمك ٘ذفٗ دْٚ لزبي ِٟٕٙب فمػ ، اٌجبل 9 ٟعٜٛ ف ٌُٟ ٠ذذس لزبي فؼٍ.                          

 ٖ ٠ذثشْٚ ٌٍٙجَٛ ػٍٝ اٌّذ٠ٕخءأْ ػٍُ ِغجمب أْ أػذاثؼذ  ِٕٙب إال 7 ٟفإٌجٟ  ٌُ ٠خشط .                          

  ِٓ  666+  ( ِٓ اٌّششو١ٓ 228ٚ  اش١ٙذ 289 )  لز١ال ٚ اش١ٙذ 852 :ٌف اٌغضٚاد ٚاٌغشا٠ب ٌُ ٠زجبٚص األ ٟمزٍٝ فٌػذد ا.                          

    (.. ! = اٌخ١بٔخ ٚلذ اٌذشة ) ظٌٍّٝخ١بٔخ اٌؼ  ال لزبال  زٍٛا لعبءلش٠ظخ ل   ثٕٝ د٠ٙٛ                            

  (! % ِٓ عىبْ األسض8ِذ١١ٔٓ =  ١ٍِْٟٛ ِمبرً ٚاٌجبل 9) ١ٍِْٛ شخص  52ػذد ظذب٠ب اٌذشة اٌؼب١ٌّخ اٌضب١ٔخ   -٠الدع :                 

 ث١ذ اٌّمذط ػٕذ دخٌُٛٙ زٍٛا ػٍٝ ٠ذ اٌصٍج١١ٓأٌف ِغٍُ ل   76 -                           

 ..! ز١ش ثأِش اٌى١ٕغخ األعجب١ٔخ ثؼذ عمٛغ األٔذٌظفِذبوُ اٌز ٟأٌف ِغٍُ أدشلٛا أد١بء ف 866 -                           

 

 .. ! زشاء : اإلعالَ أزشش ثبٌغ١فاف*       

 لزٕبع اٌؼمً(اغّئٕبْ اٌمٍت ٚب) األد٠بْ ٔزٕشش ثٌىٕٗ ال ٠ّىٓ أْ ٠فزخ لٍجب أٚ ٠مٕغ ػمال ٓ أْ ٠فزخ أسظب أٚ ٠ذزً ثٍذا ، ٚاٌغ١ف ٠ّى.  اٌشد :                  

 اٌذ٠ٓ ثذ١ًٌ : ٟاإلعالَ ٠ؼزشف ثبٌذش٠خ اٌذ١ٕ٠خ ٠ٚشفط اإلوشاٖ ف.                       

 : اٌّٛػظخ اٌذغٕخٌذػٛح إٌٝ اٌذ٠ٓ ال إوشاٖ ف١ٙب ٚرمَٛ ػٍٝ اإللٕبع ٚاٌذىّخ ٚاٌمشآْ رٕص ػٍٝ أْ ا ٟآ٠خ ف 286ٕ٘بن أوضش ِٓ  -         

 . . اٌخأدغٓ "  ٟ٘ ٟٚجبدٌُٙ ثبٌز اٌّٛػظخ اٌذغٕخ" ادػٛا إٌٝ عج١ً سثه ثبٌذىّخ ٚ ِٓ شبء ف١ٍىفش " ،اٌذ٠ٓ " ،" ِٓ شبء ف١ٍؤِٓ ٚ ٟ" ال إوشاٖ ف               

           فبٌذػٛح اإلعال١ِخ دػٛح ٌٍؼشض ال ٌٍفشض ..               

 :ش٘بْ ثذ١ًٌ اٌج  جخ ٚاٌذ  ثبٌذػٛح ٚ فشض ثبٌمٛح ، ثًدمبئك اٌزبس٠خ أصجزذ أْ األد٠بْ ال ر   -         

  ٓ األٚائً ػٍٝ اٌذخٛي ٠١ججش ثٙب اٌّغٍّ ٠ٟٗ اٌضشٚح أٚ اٌمٛح أٚ اٌغ١ف اٌزفٍُ ٠ىٓ ٌذ ، ثّىخ عٜٛ اٌذػٛح ٌُٟ ٠ىٓ ٌذٜ إٌج.      

 اٌضجبد ػٍٝ أفظغ أٔٛاع اٌؼزاةاإلعالَ ثً ٚ ٟف       

 )ِمبثً : دّب٠زُٙ + . رمذ٠ُ اٌذػٛح إٌٝ اإلعالَ وبْ أعبعب لجً اٌخٛض فٟ اٌمزبي أصٕبء اٌفزٛدبد ، فئِب : اٌذخٛي فٟ اإلعالَ ، أٚدفغ اٌجض٠خ     

 ) ليفسحوا الطريق أمام الدعوة .. ال ليسلموا !!(، أٚ اٌمزبي  (وبٔذ ِؼشٚفخ فٟ األُِ اٌغبثمخ - ظٙبسا ٌذغٓ ١ٔزُٙ إرشوُٙ أدشاسا ٠ّبسعْٛ د٠ُٕٙ +          
 لجً أْ ٠ؼشض ػ١ٍُٙ اإلعالَ "ل ز١جخ ثٓ ِغٍُ اٌجبٍٟ٘ " ثؼذ فزذٗ ِذ٠ٕخ "صفذ" فٟ عّشلٕذ ٚدخٛي ج١شٗ اٌّذ٠ٕخ ٚشىٜٛ أٍ٘ٙب ي"ػّش ثٓ ػجذ اٌؼض٠ض" أٔٗ فزخ اٌّذ٠ٕخ ) دبدصخ          

 ٠ٕخ "صفذ" ُٚ٘ ٠شْٚ أغذبة لز١جخ ثج١شٗ .. ٚدخٌُٛٙ فٟ اإلعالَ  ..(ذٗ ِٓ اٌّذ٠ٕخ ٚػشظٗ اإلعالَ ػٍٝ أٍ٘ٙب أٚال .. ٚر٘ٛي أً٘ ِثخشٚط ل ز١جخ ثج١شاٌمبظٟ ىُ ٚد            

  أخالقٚ ٙب ِٓ عّبدخ اٌذ٠ٓسأٜ أٍ٘  ثؼذ أْ ٘ذأ ص١ًٍ اٌغ١ٛف ٚ ) ثّشٚس اٌضِٓ(أزشبس اإلعالَ فٝ اٌجالد اٌّفزٛدخ جبء رذس٠ج١ب .     

 اٌذ٠ٓ اٌجذ٠ذ ِّٟب شجؼُٙ ػٍٝ اٌذخٛي ف،  ثُٙ ٚغ١شُ٘رؼبٍُِٙ ِغ سأٍ٘ٗ ٚ      

 اإلعالَب دخٍٙ ٟفٝ اٌجالد اٌزأد٠بْ جٕٛة ششق أع١ب  ٟٚثبل ٕ٘ذٚو١خ٠ٙٛد٠خ ٚٔصشا١ٔخ ِٚجٛع١خ ٚاإلثمبء ػٍٝ اٌزؼذد٠خ اٌذ١ٕ٠خ ِٓ .              

 فش٠م١ب رُ ػٓ غش٠ك اٌزجبس اٌّغ١ٍّٓ ثذْٚ فزٛدبد أٚ لٙش أٚ عالحٚعٛادً أ )ِب١ٌض٠ب ، أذٚٔغ١ب ، اٌص١ٓ ..( األلصٝأزشبس اإلعالَ فٟ اٌششق .                       

 

 ..! افزشاء : اإلعالَ د٠ٓ إس٘بة*                 

 ٔفٛط ِزىجشحٌؼم١ٍبد فبعذح ٚلٍٛة لبع١خ ٚ ٟد٠ٓ ألٔٗ ٠ٕزّ ٞاإلس٘بة ال ٠ّىٓ أْ ٠ٕزّٝ أل  - اٌشد :                  

 غ١ش اٌّغ١ٌٍٍّّٓغ١ٍّٓ ٚإٌغً (  –اٌّبي  –إٌفظ  –اٌؼمً  –) اٌذ٠ٓ اإلعالَ جبء ٌإلٔغب١ٔخ جّؼبء ٌٍذفبظ ػٍٝ خّظ   -                          

 سٚح اٌزغبِخ ِغ أصذبة اٌذ٠بٔبد األخشٜ ثؼذ ث١ٓ اٌغ١شح ػٍٝ د٠ُٕٙ ْٚ ٠جّؼٛا ربس٠خ اٌذ٠بٔبد ِٓ اعزطبػٛا أ ٌُٟ ٠ؼشف ف  -                          

 .. ِغ١ٍّٓد٠ُٕٙ غ١ش  ِٟب رُ ٌُٙ إٌصش ٚاٌغٍجخ فزشوٛا غ١شُ٘ أدشاسا ف                             

 إال وبٔذ دػٛح ٌٙذَ ت ٔفغٙب إٌٝ اإلعالَ ٚجّٛػبد رٕغ١ٌظ ِٓ اٌؼذي اػزجبس اإلس٘بة ِٓ اإلعالَ ٌّجشد أٔٗ صذس ِٓ ِ  -                          

 : فبٌّغ١ذ١خ د٠ٓ إس٘بة ..  ػزجبس٘ب وٍٙب رذػٛ إٌٝ اإلس٘بة باألد٠بْ وٍٙب ث                             

 عمٛغ األٔذٌظ ثؼذ ِٓ أٚسثب)إٌصشا١ٔخ( غشد وً ِٓ سفط اٌّؼّٛد٠خ أٌف ِٓ اٌّغ١ٍّٓ أد١بء ٚ 866ذشق ٌم١بَ أرجبع اٌى١ٕغخ األعجب١ٔخ ث .                        

 لزذبَ ث١ذ اٌّمذطا ػٕذ اٌششق ١ّٟ١ذا٢الف ِٓ ِغغٍُ ٚأٌف ِ 76لزٍُٙ شٓ اٌذّالد اٌص١ٍج١خ ػٍٝ اٌششق ٚثب ثٚأٚس ٟل١بَ أرجبع اٌىٕبئظ ف.                   

ٙ  ٚ ٛعٕخاٌج   ٟظذ ِغٍّ ()إٌصبسٜرأ١٠ذ اٌغشة ٌّزاثخ اٌصشة .                     أٌف ِغٍُ ِٚغٍّخ 866ٚاٌزٟ رُ ف١ٙب لزً  ثبٚشعه ثششق أٚساٌ

                  .. اٌؼشاقأفغبٔغزبْ ٚ ِٟب دذس ف.                   

 إٌصبسٜ ثفٍغط١ٌّٓب ٠فؼٍٗ اٌصٙب٠ٕخ ثبٌّغ١ٍّٓ ٚ :  ا١ٌٙٛد٠خ د٠ٓ إس٘بة .. ٚ                       
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 (االعزؼّبس= اٌفشق ث١ٓ اٌفزٛدبد ٚ خصبئص أزشبس اإلعالَ=  ) عزؼّبس الِٓ ا اٌفزٛدبد اإلعال١ِخ ٔٛعافزشاء : *               

 د١ٓ  ٟف ،اٌّخزٍفخ  ا٢ساء ِٓ أصذبة  ٠ٞؼشف أُٔٙ ٔصجٛا ِذبوُ رفز١ش أل فزذٙب اٌّغٍّْٛ ، فٍُ ٟاٌجالد اٌز ٟعالَ ألش اٌذش٠خ اٌفىش٠خ فاإل -  اٌشد :                  

 اٌذ١ٕ٠خ ٌٍجالد اٌّغزؼّشحاٌضمبف١خ ٚ دبٚي اٌّغزؼّشْٚ غّظ اٌّؼبٌُ                                    

   ػٍٝ ٠ذ اٌصٙب٠ٕخ فٍغط١ٓ  ٔصبسٜٚ ػشةٚاٌغىبْ األص١١ٍٓ ثأعزشا١ٌب ، ٚثأِش٠ىب ،  ِٓ األٚسٚث١١ٓ ٍٕٙٛد اٌذّشٌ وّب دذس) دخٍٙب اٌّغٍّْٛ  ٟػذَ إثبدح اٌشؼٛة اٌز -                           

 (إٌٙذٚط ػٍٝ ٠ذ وش١ّش اٌّغ١ٍّٓ ثبٌٕٙذ ٚٚ، إٌصشأٟ اٌصشة ػٍٝ ٠ذ اٌٙشعه ٚ عٕخٛاٌج ِٚغٍّٟ                                       

 اٌزبس٠خ ِٓ  ٟف ٠ذذسُ ِب ٌ ) ػصش اٌّّب١ٌه(ر١ٌُٛٙ اٌذىُ فزشح ِٓ اٌزبس٠خ اإلعالِٝ ثً ٚ، رذس٠جُٙ زذٙب ِؼبٍِخ سال١خ ثؼذ رؼ١ٍُّٙ ٚرُ ف ٟاٌجالد اٌز ِٟؼبٍِخ اٌؼج١ذ ف -                   

 !! رجبسح اٌؼج١ذ ٠ؤعغْٛ ثأِش٠ىب أفظغ رجبسح ػشفٙب اٌزبس٠خ ..ْٛ ثغشلخ اٌجشش ِٓ غشة إفش٠م١ب ٚث١ْٛ ٠مِٛٚلجً ، ػٍٝ د١ٓ وبْ األٚس                         

 فزذٙب اٌّغٍّْٛ  ٟاٌز ، فٍُ ٠زُ ٔٙت صشٚاد اٌجالد دزٝ اوزشبف اٌجزشٚي دذ٠ضب ) سغُ ارغبع اٌفزٛدبد اإلعال١ِخ (ظً إل١ٍُ اٌذجبص ِصذس اٌذػٛح اإلعال١ِخ فم١شا  -                      

      .. ادزٍٙب ٟاٌجالد اإلعال١ِخ اٌز ٟعزؼّبس فالوّب فؼً ا اٌّذ٠ٕخِىخ ٚ ٙب إٌٝٔمٍٚ                             

         

 األِش اٌّطٍك اٌصش٠خ ثمزبي اٌّششو١ٓ اٌجٙبد اٌزٟ رذي ػٍٝ ٠بدآ* افزشاء : وضشح 

 رم١ذ٘ب ثبألدٛاي ا٢ر١خ : ٜاألِش اٌّطٍك ثمزبي اٌّششو١ٓ ، فٕٙبن آ٠بد أخش ٝاٌشد : إرا وبٔذ ٕ٘بن آ٠بد وض١شح رذي ػٍ          

 . ِٕؼب ٌؼذٚاْ ع١ذذس           . جضاء ٔىش اٌؼٙذ    ٌؼذٚاْ ٚالغ     ا. سد                       

َ ََل ٌُِحبُّ اْلُمْعتَِدٌَن  "                ِ الهِذٌَن ٌُقَاتِلُونَُكْم َوََل تَْعتَُدوا ۚ إِنه َّللاه  البقرة( 091)"  َوقَاتِلُوا فًِ َسبٌِِل َّللاه

ٌْمَ  َوإِن"                 ةَ اْلُكْفِر ۙ إِنهُهْم ََل أَ ن بَْعِد َعْهِدِهْم َوَطعَنُوا فًِ ِدٌنُِكْم فَقَاتِلُوا أَئِمه ٌَْمانَُهم ّمِ  (التوبة 01) " اَن لَُهْم لَعَلهُهْم ٌَنتَُهونَ نهَكثُوا أَ

ِ  ْم َحتهٰى ََل تَكُوَن فِتْنَة  َوقَاتِلُوهُ "                 ٌُن لِِله ِهاِلِمٌنَ َوٌَُكوَن الّدِ َُ عُْدَواَن إَِله َعلَى ال  البقرة ( 092) "   ِإَف فَاِِن انتََهْوا فَ

 

ًّ  * افتراء   حمد(دمحم بٌده لقد جئتكم بالذبح " )أ نفس أما والذي"  قبل الهجرة دماء وخاصة لدماء قرٌش لقوله لهممتعطشا لل : كان النب

 ح النبً بذلك لقومه فً بدء الدعوة وقبل الهجرة وهو فً حالة من الضعف َل ٌستطٌع فٌهارّ والنقل .. فُ ٌُعقل أن ٌُصَ الحدٌث ضعٌف ٌرده العقل .  الرد :           

 حماٌة نفسه أو حماٌة أتباعه                      

 رقته ورحمته ىعلأرسلناك إَل رحمة للعالمٌن" ومع الحدٌث "إنما أنا رحمة" ومع األحداث والنصوص التً تدل  اآلٌة " وما. الحدٌث ٌتعارض مع                   

 . لو كان متعطشا للدماء وبخاصة لدماء قرٌش ما عفا عنهم وهو قادر علٌهم ٌوم فتح مكة "..اذهبوا فأنتم الطلقاء .."                  

 ٌصٌري = أوالشمس  ٌكون بالملح)تطهٌره( )كأن ٌُقال ذبح الخمرمؤمنٌن  ى"الذبح" فً الحدٌث ٌُراد بها التطهٌر الذي ٌحولهم من مشركٌن إللغوٌا كلمة  .                  

 خل ( حَُل بتحوله إلى                         

 فالدعوة اإلسُمٌة للعرض َل للفرض  .. الدعوة ،ُم ألنه ٌتنافى مع طبٌعة اإلس ٌُراد به قهرهم على الحدٌث َل .                      

 

  !!  ً " ، " أنا نبً الملحمة "حِ مْ * افتراء : كٌف ٌكون نبٌا للرحمة وٌقول " ُجعل رزقً تحت ِل رُ 

 مسلمون من الغزوات والسراٌاالتً ٌحصل علٌها ال ًء. " ُجعل رزقً تحت ِل رمحً" = المراد أن رزقه ورزق آل بٌته كان من الغنائم والفالرد  :           

 الحُل من الغنائم من كسب ٌده .. ه أن ٌأخذوا من الزكاة فكان رزقهوآل بٌتكان ٌحرم علٌه  حٌث                    

 " أنا نبً الرحمة " ، "إنما أنا رحمة ُمهداة " ←. فً وقت السلم                   

 نبً الملحمة " أنا"  ←. فً وقت الحرب                   

 ُِل السٌوف "" َل تتمنوا لقاء العدو ، واسألوا هللا العافٌة ، فاذا لقٌتموهم فاصبروا ، واعلموا أن الجنة تحت                     
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